
لنقل: كتاب  لعقل وا ا تعارض    درء 
لعباس: املؤلف  ا و  أب مية احلراين  بن تي احلليم  عبد  بن   أمحد 

  القانون الكلي للتوفيق عند املبتدعة

احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد اهللا فال 
أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلي مضل له ومن يضلل فال هادي له و

  اهللا عليه وعلى آله وسلم تسليما كثريا 
إذا تعارضت األدلة السمعية والعقلية أو السمع والعقل أو النقل والعقل أو الظواهر النقلية والقواطع : قول القائل 

جيمع بينهما وهو حمال ألنه مجع بني النقيضني وإما أن يردا مجيعا وإما أن العقلية أو حنو ذلك من العبارات فإما أن 
يقدم السمع وهو حمال ألن العقل أصل النقل فلو قدمناه عليه كان ذلك قدحا يف العقل الذي هو أصل النقل 

 النقل إما أن والقدح يف أصل الشيء قدح فيه فكان تقدمي النقل قدحا يف النقل والعقل مجيعا فوجب تقدمي العقل مث
  يتأول وإما أن يفوض 

وأما إذا تعارضا تعارض الضدين امتنع اجلمع بينهما ومل ميتنع ارتفاعهما وهذا الكالم قد جعله الرازي وأتباعه قانونا 
كليا فيما يستدل به من كتب اهللا تعاىل وكالم أنبيائه عليهم السالم وما ال يستدل به وهلذا ردوا االستدالل مبا 

ه األنبياء واملرسلون يف صفات اهللا تعاىل وغري ذلك من األمور اليت أنبأوا هبا وظن هؤالء أن العقل يعارضها جاءت ب
وقد يضم بعضهم إىل ذلك أن األدلة السمعية ال تفيد اليقني وقد بسطنا الكالم على قوهلم هذا يف األدلة السمعية يف 

  غري هذا املوضع 
سبقهم إليه طائفة منهم أبو حامد وجعله قانونا يف جواب املسائل اليت سئل عنها  وأما هذا القانون الذي وضعوه فقد

يف نصوص أشكلت على السائل كاملسائل اليت سأله عنها القاضي أبو بكر بن العريب وخالفه القاضي أبو بكر العريب 
أن خيرج منهم فما قدر  شيخنا أبو حامد دخل يف بطون الفالسفة مث أراد: يف كثري من تلك األجوبة وكان يقول 

  أنا مزجي البضاعة يف احلديث : وحكي هو عن أيب حامد نفيه أنه كان يقول 
  ووضع أبو بكر بن العريب هذا قانون آخر مبنيا على طريقة أيب املعايل ومن قبله كالقاضي أيب بكر الباقالين 

جاءت به األنبياء عن اهللا فيجعلون األصل ومثل هذا القانون الذي وضعه هؤالء يضع كل فريق ألنفسهم قانونا فيما 
الذي يعتقدونه ويعتمدونه هو ما ظنوا أن عقوهلم عرفته وجيعلون ما جاءت به األنبياء تبعا له فما وافق قانوهنم قبلوه 

  وما خالفه مل يتبعوه 
جنيل إليها لكن وهذا يشبه ما وضعته النصارى من أمانتهم اليت جعلوها عقيدة إمياهنم وردوا نصوص التوراة واإل

تلك األمانة اعتمدوا فيها على ما فهموه من نصوص األنبياء أو ما بلغهم عنهم وغلطوا يف الفهم أو يف تصديق 
الناقل كسائر الغالطني ممن حيتج بالسمعيات فإن غلطه إما يف اإلسناد وإما يف املنت وأما هؤالء فوضعوا قوانينهم على 

  لرأي والعقل ما رأوه بعقوهلم وقد غلطوا يف ا
فالنصارى أقرب إىل تعظيم األنبياء والرسل من هؤالء ولكن النصارى يشبههم من ابتدع بدعة بفهمه الفاسد من 
النصوص أو بتصديقه النقل الكاذب عن الرسول كاخلوارج والوعيدية واملرجئة واإلمامية وغريهم خبالف بدعة 



أنه خمالف للمعروف من كالم األنبياء وأولئك يظنون أن ما اجلهمية والفالسفة فإهنا مبنية على ما يقرون هم ب
  ابتدعوه هو املعروف من كالم األنبياء وأنه صحيح عندهم 

  أهل التبديل نوعان أهل الوهم والتخييل : طريقتا املبتدعة يف نصوص األنبياء أوال ـ طريقة التبديل 
أهل الوهم : التجهيل أما أهل التبديل فهم نوعان  طريقة التبديل وطريقة: وهلؤالء يف نصوص األنبياء طريقتان 
  والتخييل وأهل التحريف والتأويل 

إن األنبياء أخربوا عن اهللا وعن اليوم اآلخر وعن اجلنة والنار بل وعن : فأهل الوهم والتخييل هم الذين يقولون 
تومهون به أن اهللا جسم عظيم وأن املالئكة بأمور غري مطابقة لألمر يف نفسه ولكنهم خاطبوهم مبا يتخيلون به وي

األبدان تعاد وأن هلم نعيما حمسوسا وعقابا حمسوسا وإن كان األمر ليس كذلك يف نفس األمر ألن من مصلحة 
اجلمهور أن خياطبوا مبا يتومهون به ويتخيلون أن األمر هكذا وإن كان هذا كذبا فهو كذب ملصلحة اجلمهور إذ 

  إال هبذه الطريق  كانت دعوهتم ومصلحتهم ال متكن
: وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانوهنم علي هذا األصل كالقانون الذي ذكره يف رسالته األضحوية وهؤالء يقولون 
األنبياء قصدوا هبذه األلفاظ ظواهرها وقصدوا أن يفهم اجلمهور منها هذه الظواهر وإن كانت الظواهر يف نفس 

  إفهام اجلمهور بالكذب والباطل للمصلحة  األمر كذبا وباطال وخمالفة للحق فقصدوا
  النيب كان يعلم احلق ولكن أظهر خالفه للمصلحة : مث من هؤالء من يقول 

ما كان يعلم احلق كما يعلمه نظار الفالسفة وأمثاهلم وهؤالء يفضلون الفيلسوف الكامل علي : ومنهم من يقول 
النيب كما يفضل ابن عريب الطائي خامت األولياء ـ يف زعمه النيب ويفضلون الويل الكامل الذي له هذا املشهد علي 

  ـ علي األنبياء وكما يفضل الفارايب و مبشر بن فاتك وغريمها الفيلسوف علي النيب 
إن النيب أفضل من الفيلسوف ألنه علم ما علمه : إن النيب كان يعلم ذلك فقد يقولون : وأما الذين يقولون 

  خياطب اجلمهور بطريقة يعجز عن مثلها الفيلسوف وابن سينا وأمثاله من هؤالء الفيلسوف وزيادة وأمكنه أن 
وهذا يف اجلملة قول املتفلسفة والباطنية كاملالحدة اإلمساعيلية وأصحاب رسائل إخوان الصفاء والفارايب و ابن سينا 

املتقدمني من أهل الكتاب  والسهروردي املقتول وابن رشد احلفيد ومالحدة الصوفية اخلارجني عن طريقة املشايخ
  والسنة ابن عريب و ابن سبعني و ابن الطفيل صاحب رسالة حي بن يقظان وخلق كثري غري هؤالء 

أهنم قصدوا به التخييل دون التحقيق وبيان األمر على : ومن الناس من يوافق هؤالء فيما أخربت به األنبياء عن اهللا 
  ما هو عليه دون اليوم اآلخر 

بل قصدوا هذا يف بعض ما أخربوا به عن اهللا كالصفات اخلربية من االستواء والنزول وغري ذلك : قول ومنهم من ي
  ومثل هذه األقوال يوجد يف كالم كثري من النظار ممن ينفي هذه الصفات يف نفس األمر كما يوجد يف كالم طائفة 

  أهل التحريف والتأويل

إن األنبياء مل يقصدوا هبذه األقوال إال ما هو احلق يف نفس األمر : ن وأما أهل التحريف والتأويل فهم الذين يقولو
وإن احلق يف نفس األمر هو ما علمناه بعقولنا مث جيتهدون يف تأويل هذه األقوال إيل ما يوافق رأيهم بأنواع 

  جملازات واالستعارات التأويالت اليت حيتاجون فيها إيل إخراج اللغات عن طريقتها املعروفة وإيل االستعانة بغرائب ا
وهم يف أكثر ما يتأولونه قد يعلم عقالؤهم علما يقينا أن األنبياء مل يريدوا بقوهلم ما محلوه عليه وهؤالء كثريا ما 



جيعلون التأويل من باب دفع املعارض فيقصدون محل اللفظ علي ما ميكن أن يريده متكلم بلفظه ال يقصدون طلب 
مبا يعرف به مراده وعلي الوجه الذي به يعرف مراده فصاحبه كاذب علي من تأول مراد املتكلم وتفسري كالمه 

  جيوز أن يراد كذا وغاية ما معهم إمكان احتمال اللفظ : كالمه وهلذا كان أكثرهم ال جيزمون بالتأويل بل يقولون 
بالعكس ويعلم من سياق الكالم وأما كون النيب املعني جيوز أن يريد ذلك املعين بذلك اللفظ فغالبه يكون األمر فيه 

  وحال املتكلم امتناع إرادته لذلك املعين بذلك اخلطاب املعني 
ويف اجلملة فهذه طريق خلق كثري من املتكلمني وغريهم وعليها بين سائر املتكلمني املخالفني لبعض النصوص 

  مذاهبهم من املعتزلة والكالبية والساملية والكرامية والشيعة وغريها 

  لتأويللفظ ا

وقد ذكرنا يف غري موضع أن لفظ التأويل يف القرآن يراد به ما يؤول األمر إليه وإن كان موافقا ملدلول اللفظ 
ومفهومه يف الظاهر ويراد به تفسري الكالم وبيان معناه وإن كان موافقا له وهو اصطالح املفسرين املتقدمني 

  اجح إيل املرجوح لدليل يقترن بذلك كمجاهد وغريه ويراد به صرف اللفظ عن االحتمال الر
وختصيص لفظ التأويل هبذا املعين إمنا يوجد يف كالم بعض املتأخرين فأما الصحابة والتابعون هلم بإحسان وسائر أئمة 

  املسلمني كاألئمة األربعة وغريهم فال خيصون لفظ التأويل هبذا املعين بل يريدون املعين األول أو الثاين 
وما يعلم تأويله إال اهللا { ائفة من املتأخرين أن لفظ التأويل يف القرآن واحلديث يف مثل قوله تعايل وهلذا ملا ظن ط

أريد به هذا املعين االصطالحي اخلاص  ٧: آل عمران } والراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا 
لزم من ذلك أن يعتقدوا أن هلذه اآليات } هللا وما يعلم تأويله إال ا{ : واعتقدوا أن الوقف يف اآلية عند قوله 

واألحاديث معاين ختالف مدلوهلا املفهوم منها وأن ذلك املعين املراد هبا ال يعلمه إال اهللا ال يعلمه امللك الذي نزل 
هلم بالقرآن وهو جربيل وال يعلمه حممدا صلي اهللا عليه وسلم وال غريه من األنبياء وال تعلمه الصحابة والتابعون 

} إليه يصعد الكلم الطيب { قوله  ٥: طه } الرمحن على العرش استوى { بإحسان وأن حممدا كان يقرأ قوله تعايل 
وغري ذلك من آيات الصفات بل ويقول ينزل ربنا كل ليلة  ٦٤: املائدة } بل يداه مبسوطتان { وقوله  ١٠: فاطر 

األقوال بل معناها الذي دلت عليه ال يعلمه إال اهللا ويظنون إيل السماء الدنيا وحنو ذلك وهو ال يعرف معاين هذه 
  أن هذه طريقة السلف 

  ثانيا طريقة التجهيل 
إن األنبياء جاهلون ضالون ال يعرفون ما أراد اهللا منا وصف به : وهؤالء أهل التضليل والتجهيل الذين حقيقة قوهلم 

  نفسه من اآليات وأقوال األنبياء 
املراد هبا خالف مدلوهلا الظاهر واملفهوم وال يعرف أحد من األنبياء واملالئكة والصحابة : ول مث هؤالء منهم من يق

  والعلماء ما أراد اهللا هبا كما ال يعلمون وقت الساعة 
بل جتري علي ظاهرها وحتمل علي ظاهرها ومع هذا فال يعلم تأويلها إال اهللا فيتناقضون حيث : ومنهم من يقول 

ال خيالف ظاهرها وقالوا ـ مع هذا ـ إهنا حتمل علي ظاهرها وهذا ما أنكره ابن عقيل على شيخة أثبتوا هلا تأوي
  القاضي أيب يعلى يف كتاب ذم التأويل 

وهؤالء الفرق مشتركون يف القول بأن الرسول مل يبني املراد بالنصوص اليت جيعلوهنا مشكلة أو متشاهبة وهلذا جيعل 



إهنا ال تعلم : ما جيعل الفريق اآلخر مشكال فمنكر الصفات اخلربية الذي يقول  كل فريق املشكل من نصوصه غري
نصوصها مشكلة متشاهبة خبالف الصفات املعلومة بالعقل عنده بعقله فإهنا ـ عنده ـ حمكمة بينة : بالعقل يقول 

  نصوص هذه مشكلة : وكذلك يقول من ينكر العلو والرؤية 
  تها مشكال دون ما يثبت أمساءه احلسىن ومنكر معاين األمساء جيعل نصوصها ومنكر الصفات مطلقا جيعل ما يثب

مشكلة ومنكر معاد األبدان وما وصفت به اجلنة والنار جيعل ذلك مشكال أيضا ومنكر القدر جيعل ما يثبت أن اهللا 
ال خالق كل شيء نوما جيعل نصوص الوعيد بل ونصوص األمر والنهي مشكلة فقد يستشكل كل فريق ما 

  يستشكله غريه مث يقول فيما يستشكله إن معاين نصوصه مل يبينها الرسول 
  بل علمها ومل يبنيها بل أحال يف بياهنا علي األدلة : مل يعلم معانيها أيضا ومنهم من يقول : مث منهم من يقول 

  أو مل يعلم بل  العقلية وعلي من جيتهد يف العلم بتأويل تلك النصوص فهم مشتركون يف أن الرسول مل يعلم
  جهل معناها أو جهلها األمة من غري أن يقصد أن يعتقدوا اجلهل الركب 

بل قصد أن يعلمهم اجلهل املركب واالعتقادات الفاسد وهؤالء مشهورون عند األمة : وأما أولئك فيقولون 
عتقدا للباطل ولكن أقواهلم الرسول مل يقصد أن جيعل أحدا جاهال م: باإلحلاد والزندقة خبالف أولئك فإهنم يقولون 

تتضمن أن الرسول مل يبني احلق فيما خاطب به األمة من اآليات واألحاديث إما مع كونه مل يعلمه أو مع كونه علمه 
  ومل يبينه 

وهلذا قال اإلمام أمحد يف خطبته فيما صنفه من الرد علي الزنادقة واجلهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن 
احلمد هللا الذي جعل يف كل زمان فترة من الرسل بقابا من أهل العلم يدعون من ضل : ري تأويله قال وتأولته علي غ

إيل اهلدى ويصربون منهم علي األذي حييون بكتاب اهللا املويت ويبصرون بنور اهللا أهل العمي فكم من قتيل إلبليس 
بح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب اهللا قد أحيوه وكم من تائه ضال قد هدوه فما أحسن أثرهم علي الناس وأق

حتريف الغالني وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة فهم خمتلفون يف 
الكتاب خمالفون للكتاب متفقون علي مفارقة الكتاب يقولون علي اهللا ويف اهللا وقي كتاب اهللا بغري علم يتكلمون 

  ه من الكالم وخيدعون جهال الناس مبا يلبسون عليهم فنعوذ باهللا من فنت املضلني باملتشاب
ويروي حنو هذه اخلطبة عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعايل عنه كما ذكر ذلك حممد بن وضاح يف كتاب احلوادث 

  والبدع 
وهم مشتركون يف مفارقته فقد وصفوا يف هذا الكالم بأهنم مع اختالفهم يف الكتاب ـ فهم كلهم خمالفون له 

  يتكلمون بالكالم املتشابه وخيدعون جهال الناس مبا يلبسون عليهم حيث لبسوا احلق بالباطل 

  خالصة ما سبق

شرعية وعقليه فاملدعون ملعرفة اإلهليات بعقوهلم من املنتسبني إىل احلكمة والكالم : ومجاع األمر أن األدلة نوعان 
عرفوه ومل : إن األنبياء مل يعرفوا احلق الذي عرفناه أو يقولون : ص األنبياء منهم والعقليات يقول من خيالف نصو

يبينوه للخلق كما بيناه بل تكلموا مبا خيالفه من غري بيان منهم واملدعون للسنة والشريعة واتباع السلف من اجلهال 
ياء ـ مل يعرفوا معىن هذه النصوص اليت إن األنبياء ـ والسلف الذين اتبعوا األنب: مبعاين نصوص األنبياء يقولون 

حنن : قالوها واليت بلغوها عن اهللا أو إن األنبياء عرفوا معانيها ومل يبينوا مرادهم للناس فهؤالء الطوائف قد يقولون 
عرفنا احلق بعقولنا مث اجتهدنا يف محل كالم األنبياء علي ما يوافق مدلول العقل وفائدة إنزال هذه املتشاهبات 



شكالت اجتهاد الناس يف أن يعرفوا احلق بعقوهلم مث جيتهدوا يف تأويل كالم األنبياء الذي مل يبينوا به مرادهم أو أنا امل
عرفنا احلق بعقولنا وهذه النصوص مل تعرف األنبياء معناها كما مل يعرفوا وقت الساعة ولكن أمرنا بتالوهتا من غري 

بل هذه األمور ال تعرف بعقل وال نقل بل حنن منهيون عن معرفة العقليات : تدبر هلا وال فهم ملعانيها أو يقولون 
  وعن فهم السمعيات وإن األنبياء وأتباعهم ال يعرفون العقليات وال يفهمون السمعيات 

  فصل هدف الكتاب بيان فساد قانوهنم الفاسد

بدفع املعارض العقلي وامتناع تقدمي  وملا كان بيان مراد الرسول صلي اهللا عليه وسلم يف هذه األبواب ال يتم إال
ذلك علي نصوص األنبياء بينا يف هذا الكتاب فساد القانون الفاسد الذي صدوا به الناس عن سبيل اهللا وعن فهم 

مراد الرسول وتصديقه فيما أخرب إذ كان أي دليل أقيم علي بيان مراد الرسول ال ينفع إذا قدر أن املعارض العقلي 
يصري ذلك قدحا يف الرسول وقدحا فيمن استدل بكالمه وصار هذا مبنزلة املريض الذي به أخالط  القاطع ناقضه بل

فاسدة متنع انتفاعه بالغذاء فإن الغذاء ال ينفعه مع وجود األخالط الفاسدة اليت تفسد الغذاء فكذلك القلب الذي 
وم خلقه لكل شيء أو نفي أمره وهنيه أو اعتقد قيام الدليل العقلي القاطع علي نفي الصفات أو بعضها أو نفي عم

  امتناع املعاد أو غري ذلك ال ينفعه االستدالل عليه يف ذلك بالكتاب والسنة إال مع بيان فساد ذلك املعارض 
  وفساد ذلك املعارض قد يعلم مجلة وتفصيال 

ت ما أخرب به وعلم أن ما عارض أما اجلملة فإنه من آمن باهللا ورسوله إميانا تاما وعلم مراد الرسول قطعا تيقن ثبو
والذين حياجون يف اهللا من بعد ما { ذلك من احلجج فهي حجج داحضة من جنس شبه السوفسطائية كما قال تعايل 

   ١٦: الشورى } استجيب له حجتهم داحضة عند رهبم وعليهم غضب وهلم عذاب شديد 
ض األصل الذي ذكره طائفة من امللحدين كما وأما التفصيل فبعلم فساد تلك احلجة املعارضة وهذا األصل نقي

ذكره الرازي يف أول كتابه هناية العقول حيث ذكر أن االستدالل بالسمعيات يف املسائل األصولية ال ميكن حبال 
ألن االستدالل هبا موقوف علي مقدمات ظنية وعلي دفع املعارض العقلي وإن العلم بانتقاء املعارض ال ميكن إذ 

  يف نفس األمر دليل عقلي يناقض ما دل عليه القرآن ومل خيطر ببال املستمع جيوز أن يكون 
وقد بسطنا الكالم علي مازعمه هؤالء من أن االستدالل باألدلة السمعية موقوف علي مقدمات ظنية مثل نقل اللغة 

بيان فساده يف  والنحو والتصريف ونفي اجملاز واإلضمار والتخصيص قدميا من حنو ثالثني سنة وذكرنا طرفا من
الكالم على احملصل ويف فذاك كالم يف تقرير األدلة السمعية وبيان أهنا قد تفيد اليقني والقطع ويف هذا الكتاب كالم 

  يف بيان انتقاء املعارض العقلي وإبطال قول من زعم تقدمي األدلة العقلية مطلقا 
اده وأن كل ما يف القرآن واحلديث من لفظ يقال فيه وقد بينا يف موضع آخر أن الرسول بلغ البالغ املبني وبني مر

إنه حيتاج إيل التأويل االصطالحي اخلاص الذي هو صوف اللفظ عن ظاهره فال بد أن يكون الرسول قد بني مراده 
بذلك اللفظ خبطاب آخر ال جيوز عليه أن يتكلم بالكالم الذي مفهومه ومدلوله باطل ويسكت عن بيان املراد احلق 

وز أن يريد من اخللق أن يفهموا من كالمه ما مل يبينه هلم ويدهلم عليه إلمكان معرفة ذلك بعقوهلم وأن هذا وال جي
قدح يف الرسول الذي بلغ البالغ املبني الذي هدى اهللا به العباد وأخرجهم به من الظلمات إيل النور وفرق اهللا به 

لغي وبني أولياء اهللا وأعدائه وبني ما يستحقه الرب من بني احلق والباطل وبني اهلدي والضالل وبني الرشاد وا
األمساء والصفات وما ينزه عنه من ذلك حىت أوضح اهللا به السبيل وأنار به الدليل وهدى به الذين آمنوا ملا اختلفوا 

  فيه من احلق بإذنه واهللا يهدي من يشاء إيل صراط مستقيم 



ال علي احلق ومل يبني مراده وأنه أراد بذلك اللفظ املعىن الذي ليس  فمن زعم أنه تكلم مبا ال يدل إال علي الباطل
بباطل وأحال الناس يف معرفة املراد علي ما يعلم من غري جهته بآبائهم فقد قدح يف الرسول كما نبهنا علي ذلك يف 

يوجب أن مواضع كيف والرسول أعلم اخللق باحلق وأقدر الناس علي بيان احلق وأنصح اخللق للخلق ؟ وهذا 
  يكون بيانه للحق أكمل من بيان كل أحد 

فإن ما يقوله القائل ويفعله الفاعل ال بد فيه من قدرة وعلم وإرادة فالعاجز عن القول أو الفعل ميتنع صدور ذلك 
ح عنه واجلاهل مبا يقوله ويفعله ال يأيت بالقول احملكم والفعل احملكم وصاحب اإلرادة الفاسدة ال يقصد اهلدي والنص
والصالح فإذا كان املتكلم عاملا باحلق قاصدا هلدى اخللق قصدا تاما قادرا علي ذلك وجب وجود مقدوره وحممد 
صلي اهللا عليه وسلم أعلم اخللق باحلق وهو أفصح اخللق لسانا وأصحهم بيانا وهو أحرص اخللق علي هدي العباد 

التوبة } عنتم حريص عليكم باملؤمنني رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما { كما قال تعايل 
وقد أوجب اهللا عليه البالغ املبني  ٣٧: النحل } إن حترص على هداهم فإن اهللا ال يهدي من يضل { وقال  ١٢٨

وأنزل عليه الكتاب ليبني للناس ما نزل إليهم فال بد أن يكون بيانه وخطابه وكالمه أكمل وأمت من بيان غريه فكيف 
وهذا مبسوط يف غري ! ع هذا مل يبني احلق بل بينه من قامت األدلة الكثرية علي جهله ونقص علمه وعقله ؟ يكون م

  هذا املوضع 
وملا كان ما يقوله كثري من الناس يف باب أصول الدين والكالم والعلوم العقلية واحلكمة يعلم كل من تدبره أنه 

مثل هذا واعتقد من اعتقد أن ذلك من أصول الدين وأنه يشتمل خمالف ملا جاء به الرسول أو أن الرسول مل يقل 
ـ صار كثري منهم يقول  إن الرسول مل : علي العلوم الكلية واملعارف اإلهلية واحلكمة احلقيقية أو الفلسفة األولية 

يكونوا  الصحابة والتابعون مل: يكن يعرف أصول الدين أو مل يبني أصول الدين ومنهم من هاب النيب ولكن يقول 
يعرفون ذلك ومن عظم الصحابة والتابعني مع تعظيم أقوال هؤالء يبقي حائرا كيف مل يتكلم أولئك األفاضل يف 

هذه األمور اليت هي أفضل العلوم ؟ ومن هو مؤمن بالرسول معظم له يستشكل كيف مل يبني أصول الدين مع أن 
  الناس إليها أحوج منهم إيل غريها ؟ 

  : املصرية سألين من سألين من فضالئها عن هذه املسألة فقالوا يف سؤاهلم وملا كنت بالديار 

  استطراد يف الرد على سؤال وجه إىل ابن تيمية وهو يف مصر نص السؤال 
هل جيوز اخلوض فيما تكلم الناس فيه من مسائل أصول الدين وإن مل ينقل عن النيب صلي اهللا عليه : إن قال قائل 

   ؟ وسلم فيها كالم أم ال
فإن قيل باجلواز فما وجهه ؟ وقد فهمنا منه عليه الصالة و السالم النهي عن الكالم يف بعض املسائل ؟ وإذا قيل 

  باجلواز فيل جيب ذلك ؟ 
وهل نقل عنه عليه الصالة و السالم ما يقتضي وجوبه ؟ وهل يكفي يف ذلك ما يصل إليه اجملتهد من غلبة الظن أو 

  قطع ؟ ال بد من الوصول إىل ال
  وإذا تعذر عليه الوصول إىل القطع فهل يعذر يف ذلك أو يكون مكلفا به ؟ 

  وهل ذلك من باب تكليف ما ال يطاق واحلالة هذه أم ال ؟ 
وإذا قيل بالوجوب فما احلكمة يف أنه مل يوجد فيه من الشارع نص يعصم من الوقوع يف املهالك وقد كان عليه 

  أمته ؟  الصالة و السالم حريصا على هدي
  ] اجلواب [ 



  احلمد هللا رب العاملني : فأجبت 
  : أما املسألة األوىل 

  الرد على املسألة األوىل

هل جيوز اخلوض فيما تكلم الناس فيه من مسائل أصول الدين وإن مل ينقل عن النيب صلى اهللا عليه : فقول السائل 
  و سلم فيها كالم أم ال ؟ 

ع املبتدعة الباطلة فإن املسائل اليت هن من أصول الدين اليت تستحق أن سؤال ورد حبسب ما عهد من األوضا
ـ أعين الدين الذي أرسل اهللا به رسوله وأنزل به كتابه ـ ال جيوز أن يقال  مل ينقل عن النيب : تسمى أصول الدين 
أن تكون من أهم  صلى اهللا عليه و سلم فيها كالم بل هذا كالم متناقض يف نفسه إذ كوهنا من أصول الدين يوجب

إما أن الرسول أمهل : أمور الدين وأهنا مما حيتاج إليه الدين مث نفي نقل الكالم فيها عن الرسول يوجب أحد أمرين 
األمور املهمة اليت حيتاج إليها الدين فلم يبينها أو أنه بينها فلم تنقلها األمة وكال هذين باطل قطعا وهو من أعظم 

ن وإمنا يظن هذا وأمثاله من هو جاهل حبقائق ما جاء به الرسول أو جاهل مبا يعقله الناس مطاعن املنافقني يف الدي
بقلوهبم أو جاهل هبما مجيعا فإن جهله باألول يوجب عدم علمه مبا اشتمل عليه ذلك من أصول الدين وفروعه 

منا هي جهليات وجهله باألمرين وجهله بالثاين يوجب أن يدخل يف احلقائق املعقولة ما يسميه هو وأشكاله عقليات وإ
يوجب أن يظن من أصول الدين ما ليس منها من املسائل والوسائل الباطلة وإن يظن عدم بيان الرسول ملا ينبغي أن 

  يعتقد يف ذلك كما هو الواقع لطوائف من أصناف الناس حذاقهم فضال عن عامتهم 

  مسائل ودالئل هذه املسائل املسائل: أصول الدين 

ن أصول الدين إما أن تكون مسائل جيب اعتقادها وجيب أن تذكر قوال أو تعمل عمال كمسائل التوحيد وذلك أ
والصفات والقدر والنبوة واملعاد أو دالئل هذه أما القسم األول فكل ما حيتاج الناس إيل معرفته واعتقاده والتصديق 

لعذر إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البالغ املبني وبينه به من هذه املسائل فقد بينه اهللا ورسوله بيانا شافيا قاطعا ل
للناس وهو من أعظم ما أقام اهللا احلجة علي عباده فيه بالرسل الذين بينوه وبلغوه وكتاب اهللا الذي نقل الصحابة مث 

أيضا عن التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه واحلكمة اليت هي سنة رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم اليت نقلوها 
الرسول مشتملة من ذلك علي غاية املراد ومتام الواجب واملستحب واحلمد هللا الذي بعث فينا رسوال من أنفسنا 

ما كان حديثا { : يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب تفصيال لكل شيء وهدي ورمحة وبشري للمسلمني 
   ١١١: يوسف } ورمحة لقوم يؤمنون يفترى ولكن تصديق الذي بني يديه وتفصيل كل شيء وهدى 

وإمنا يظن عدم اشتمال الكتاب واحلكمة علي بيان من كان ناقصا يف عقله ومسعه ومن له نصيب من قول أهل النار 
وإن كان ذلك كثريا يف كثري من  ١٠: امللك } لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا يف أصحاب السعري { : الذين قالوا 

  هال أهل احلديث واملتفقهة والصوفية املتفلسفة واملتكلمة وج

  دالئل املسائل



وأم القسم الثاين ـ وهو دالئل هذه املسائل األصولية ـ فإنه وإن كان يظن طوائف من املتكلمني أن املتفلسفة أن 
الشرع إمنا يدل بطريق اخلرب الصادق فداللته موقوفة علي العلم بصدق املخرب وجيعلون ما يبين عليه صدق املخرب 

معقوالت حمضة ـ فقد غلطوا يف ذلك غلطا عظيما بل ضلوا ضالال مبينا يف ظنهم أن داللة الكتاب والسنة إمنا هي 
بطريق اخلرب اجملرد بل األمر ما عليه سلف األمة أهل العلم واإلميان من أن اهللا سبحانه وتعايل بني من األدلة العقلية 

أحد من هؤالء قدره وهناية ما يذكرونه جاء القرآن خبالصته علي أحسن اليت حيتاج إليها يف العلم بذلك ما ال يقدر 
  وجه 

ولقد ضربنا للناس يف هذا القرآن من كل مثل { : وذلك كاألمثال املضروبة اليت يذكرها اهللا يف كتابه اليت قال فيها 
س متثيل ويدخل يف ذلك ما فإن األمثال املضروبة هي األقيسة العقلية سواء كانت قياس مشول أو قيا ٢٧: الزمر } 

يسمونه براهني وهو القياس الشمويل املؤلف من املقدمات اليقينية وإن كان لفظ الربهان يف اللغة أعم من ذلك كما 
ومما يوضح هذا أن العلم اإلهلي ال ]  ٣٢: القصص [ } فذانك برهانان من ربك { : مسي اهللا آييت موسى برهانني 
ثيلي يستوي فيه األصل والفرع وال بقياس مشويل تستوي فيه أفراده فإن اهللا سبحانه جيوز أن يستدل فيه بقياس مت

  ليس كمثله شيء فال جيوز أن ميثل بغريه وال جيوز أن يدخل حتت قضية كلية تستوي أفرادها 
اليقني بل تناقضت وهلذا ملا سلك طوائف من املتفلسفة واملتكلمة مثل هذه األقيسة يف املطالب اإلهلية مل يصلوا هبا إيل 

أدلتهم وغلب عليهم ـ بعد التناهي ـ احلرية واالضطراب ملا يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئها ولكن يستعمل يف 
مثل أن يعلم ]  ٦٠: النحل [ } وهللا املثل األعلى { : ذلك قياس األويل سواء كان متثيال أو مشوال كما قال تعايل 

ال نقص فيه بوجه من الوجوه ـ وهو ما كان كماال للموجود غري مستلزم  أن كل كمال ثبت للممكن أو احملدث
للعدم ـ فالواجب القدمي أوىل به وكل كمال ال نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق املر بوب املعلول 

ضمن سلب املدبر فإمنا استفادة من خالقه وربه ومدبره فهو أحق به منه وأن كل نقص وعيب يف نفسه ـ وهو ما ت
هذا الكمال إذا وجب نفيه عن الرب تبارك وتعايل بطريق األويل وأنه أحق باألمور الوجودية من كل موجود وأما 

  العدمية باملمكن احملدث هبا أحق وحنو ذلك 
ومثل هذه الطرق هي اليت كان يستعملها السلف واألئمة يف مثل هذه املطالب كما استعمل حنوها اإلمام أمحد ومن 

وبعده من أئمة أهل اإلسالم ومبثل ذلك جاء القرآن يف تقرير أصول الدين يف مسائل التوحيد والصفات واملعاد  قبله
  وحنو ذلك 

ومثال ذلك أنه سبحانه ملا أخرب باملعاد ـ والعلم به تابع للعلم بإمكانه فإن املمتنع ال جيوز أن يكون ـ بني سبحانه 
يسلكه طوائف من أهل الكالم حيث يثبتون اإلمكان اخلارجي مبجرد اإلمكان إمكانه أمت بيان ومل يسلك يف ذلك ما 

هذا ممكن ألنه لو قدر وجوده مل يلزم من تقدير وجوده حمال فإن الشأن يف هذه املقدمة فمن أين : الذهين فيقولون 
  هذا النفي  يعلم أنه ال يلزم من تقدير وجوده حمال ؟ فإن هذه قضية كلية سالبة فال بد من العلم بعموم

وما حيتج به بعضهم علي أن هذا ممكن بأنا ال نعلم امتناعه كما نعلم امتناع األمور الظاهر امتناعها مثل كون اجلسم 
متحركا ساكنا فهذا كاحتجاج بعضهم علي أهنا ليست بديهية بأن غريها من البديهيات أجلى منها وهذه حجة 

م العقل به واملتصوران قد يكونان خفيني فالقضايا تتفاوت يف اجلالء ضعيفة ألن البديهي هو ما إذا تصور طرفاه جز
واخلفاء لتفاوت تصورها كما تتفاوت لتفاوت األذهان وذلك ال يقدح يف كوهنا ضرورية وال يوجب أن ما مل يظهر 

م انتفاء تلك امتناعه يكون ممكنا بل قول هؤالء أضعف ألن الشيء قد يكون ممتنعا ألمور خفية الزمة له فما مل يعل
اللوازم أو عدم لزومها ال ميكن اجلزم بإمكانه واحملال هنا أعلم من احملال لذاته أو لغريه واإلمكان الذهين حقيقته 



عدم العلم باالمتناع وعدم العلم باالمتناع ال يستلزم العلم باإلمكان اخلارجي بل يبقى الشيء يف الذهن غري معلوم 
اخلارجي وهذا هو اإلمكان الذهين فإن اهللا سبحانه وتعايل مل يكتف يف بيان إمكان املعاد االمتناع وال معلوم اإلمكان 

هبذا إذ ميكن أن يكون الشيء ممتنعا ولو لغريه ن وإن مل يعلم الذهن امتناعه خبالف اإلمكان اخلارجي فإنه إذا علم 
  بطل أن يكون ممتنعا 

ود الشيء وتارة بعلمه بوجود نظريه وتارة تعلمه بوجود ما تارة بعلمه بوج: واإلنسان يعلم اإلمكان اخلارجي 
الشيء أويل بالوجود منه فإن وجود الشيء دليل علي أن ما هو دونه أويل باإلمكان منه مث إنه إذا تبني كون الشيء 

رة الرب ممكنا فال بد من بيان قدرة الرب عليه وإال فمجرد العلم بإمكانه ال يكفي يف إمكان وقوعه إن مل يعلم قد
  علي ذلك 

  األدلة علي املعاد يف كتاب هللا

أومل يروا أن اهللا الذي خلق السماوات واألرض قادر على أن خيلق مثلهم وجعل { فبني سبحانه هذا كله مبثل قوله 
أوليس الذي خلق السماوات { : وقوله ]  ٩٩: [ اإلسراء } هلم أجال ال ريب فيه فأىب الظاملون إال كفورا 

أومل يروا أن اهللا الذي خلق { قوله ]  ٨١: [ يس } ادر على أن خيلق مثلهم بلى وهو اخلالق العليم واألرض بق
]  ٣٣: [ األحقاف } السماوات واألرض ومل يعي خبلقهن بقادر على أن حييي املوتى بلى إنه على كل شيء قدير 

فإنه من املعلوم ببداهة العقول أن خلق ]  ٥٧: [ غافر } خللق السماوات واألرض أكرب من خلق الناس { : وقوله 
السماوات واألرض أعظم من خلق أمثال بين آدم والقدرة عليه أبلغ وأن هذا األيسر أوىل باإلمكان والقدرة من 

  ذلك 
: الروم } وهو الذي يبدأ اخللق مث يعيده وهو أهون عليه { وكذلك استدالله على ذلك بالنشأة األويل يف مثل قوله 

يا أيها الناس { وقال ]  ٢٧: [ الروم } وله املثل األعلى يف السماوات واألرض { ذا قال بعد ذلك وهل]  ٢٧[ 
إن كنتم يف ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب مث من نطفة مث من علقة مث من مضغة خملقة وغري خملقة لنبني لكم 

  ]  ٥: [ احلج } 
قل حيييها الذي أنشأها * لقه قال من حييي العظام وهي رميم وضرب لنا مثال ونسي خ{ وكذلك ما ذكر يف قوله 

قياس حذفت إحدى } من حييي العظام وهي رميم { فإن قول اهللا تعايل ]  ٧٨٨٢: [ اآليات يس } أول مرة 
وضرب لنا مثال { مقدمتيه لظهورها واألخرى سالبة كلية قرن معها دليلها وهو املثل املضروب الذي ذكره بقوله 

وهذا استفهام إنكار متضمن للنفي إي ال أحد حييي العظام وهي } لقه قال من حييي العظام وهي رميم ونسي خ
رميم فإن كوهنا رميما مينع عنده إحياءها ملصريها إيل حال اليبس والربودة املنافية للحياة اليت مبناها علي احلرارة 

  لشبهات والرطوبة ولتفرق أجزائها واختالطها بغريها ولنحو ذلك من ا
هذه العظام رميم وال أحد حييي العظام وهي رميم فال أحد حيييها ولكن هذه السالبة كاذبة ومضموهنا : والتقدير 

حيييها الذي { امتناع اإلحياء فبني سبحانه إمكانه من وجوه بيان إمكان ما هو أبعد من ذلك وقدرته عليه فقال 
ليبني علمه مبا تفرق من ]  ٧٩: يس [ } وهو بكل خلق عليم { ل وقد أنشأها من التراب مث قا} أنشأها أول مرة 

فبني أنه أخرج النار احلارة ]  ٨٠: يس [ } الذي جعل لكم من الشجر األخضر نارا { األجزاء أو استحال مث قال 
واليبوسة إذ  اليابسة من البارد الرطب وذلك أبلغ يف املنافاة ألن اجتماع احلرارة والرطوبة أيسر من اجتماع احلرارة

الرطوبة تقبل من ما ال تقبله اليبوسة وهلذا كان تسخني اهلواء واملاء أيسر من تسخني التراب وإن كانت النار نفسها 



حارة يابسة فإهنا جسم بسيط واليبس ضد الرطوبة يعين هبا البلة كرطوبة املاء ويعين هبا سرعة االنفعال فيدخل يف 
عدم البلة فتكون النار يابسة ويراد باليبس بطء الشكل واالنفعال فيكون  ذلك اهلواء ن فكذلك يعين باليبس

التراب يابسا دون النار فالتراب فيه اليبس باملعنيني خبالف النار لكن احليوان الذي فيه حرارة ورطوبة يكون من 
  التراب واملاء واهلواء : العناصر الثالثة 

  بل فيه جزء من النار : يه حرارة نارية وإن يكن فيه جزء من النار وقيل ف: وأما اجلزء الناري فللناس فيه قوالن قيل 
وعلي كل تقدير فتكون احليوان من العناصر أويل باإلمكان من تكون النار من الشجر األخضر فالقادر علي أن 

مبا يضم إليه خيلق من الشجر األخضر نارا أويل بالقدرة أن خيلق من التراب حيوانا فإن هذا معتاد وإن كان ذلك 
أوليس الذي خلق السماوات واألرض بقادر على { من األجزاء اهلوائية واملائية واملقصود اجلمع يف املولدات مث قال 

وهذه مقدمة معلومة بالبداهة وهلذا جاء فيها باستفهام التقرير الدال علي أن ذلك ]  ٨١: [ يس } أن خيلق مثلهم 
 ٣٣: الفرقان [ } وال يأتونك مبثل إال جئناك باحلق وأحسن تفسريا { حانه مستقر معلوم عن املخاطب كما قال سب

  ]  ٨٢: يس [ } إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون { : مث بني قدرته العامة بقوله ] 
ضعه وإمنا ويف هذا املوضع وغريه من القرآن من األسرار وبيان األدلة القطعية علي املطالب الدينية ما ليس هذا مو

  الغرض التنبيه 

  تنزيه القرآن هللا تعايل عن الشركاء

وكذلك ما استعمله سبحانه يف تنزيهه وتقديسه عما أضافوه إليه من الوالدة سواء مسوها حسية أو عقلية كما 
تزعمه النصارى من تولد الكلمة اليت جعلوها جوهر االبن منه كما تزعمه الفالسفة الصابئون من تولد العقول 

هل هي جواهر أو أعراض ؟ وقد جيعلون العقول مبنزلة : العشرة والنفوس الفلكية التسعة اليت هم مضطربون فيها 
الذكور والنفوس مبنزلة اإلناث وجيعلون ذلك آباءهم وأمهاهتم وآهلتهم وأرباهبم القريبة وعملهم بالنفوس أظهر 

ة علي النفس احملركة لكم أكثرهم جيعلون النفوس الفلكية لوجود احلركة الدورية الدالة علي احلركة اإلرادية الدال
{ عرضا ال جوهرا قائما بنفسه وذلك شبيه بقول مشركي العرب وغريهم الذين جعلوا له بنني وبنات قال تعايل 

]  ١٠٠: األنعام [ } وجعلوا هللا شركاء اجلن وخلقهم وخرقوا له بنني وبنات بغري علم سبحانه وتعاىل عما يصفون 
  ]  ١٥٢ـ  ١٥١: الصافات [ } ولد اهللا وإهنم لكاذبون * أال إهنم من إفكهم ليقولون { ال تعاىل وق

املالئكة بنات اهللا كما يزعم هؤالء أن العقول أو العقول والنفوس هي املالئكة وهي متولدة عن : وكانوا يقولون 
ا بشر أحدهم باألنثى ظل وجهه مسودا وهو وإذ* وجيعلون هللا البنات سبحانه وهلم ما يشتهون { اهللا قال تعايل 

للذين ال * يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أميسكه على هون أم يدسه يف التراب أال ساء ما حيكمون * كظيم 
وجيعلون هللا ما يكرهون وتصف { إيل قوله } يؤمنون باآلخرة مثل السوء وهللا املثل األعلى وهو العزيز احلكيم 

أم { : وقال تعايل ]  ٦٢ـ ٥٧: النحل [ } ن هلم احلسىن ال جرم أن هلم النار وأهنم مفرطون ألسنتهم الكذب أ
أو * وإذا بشر أحدهم مبا ضرب للرمحن مثال ظل وجهه مسودا وهو كظيم * اختذ مما خيلق بنات وأصفاكم بالبنني 

د الرمحن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب وجعلوا املالئكة الذين هم عبا* من ينشأ يف احللية وهو يف اخلصام غري مبني 
* ومناة الثالثة األخرى * أفرأيتم الالت والعزى { وقال تعاىل ]  ١٩ـ  ١٦: الزخرف [ } شهادهتم ويسألون 

  أي جائرة وغري ذلك يف القرآن ]  ٢٢ـ ١٩: النجم [ } تلك إذا قسمة ضيزى * ألكم الذكر وله األنثى 
 بأن ينزه عن األمور الناقصة منكم فكيف جتعلون له ما تكرهون أن يكون لكم أن الرب اخلالق أويل: فبني سبحانه 



وتستحيون من إضافته إليكم مع أن ذلك واقع ال حمالة وال تنزهونه عن ذلك وتنفونه عنه وهو أحق بنفي 
  املكروهات املنقصات منكم ؟ 

أميانكم من شركاء يف ما رزقناكم ضرب لكم مثال من أنفسكم هل لكم من ما ملكت { وكذلك قوله يف التوحيد 
مث أنتم { أي كخيفة بعضكم بعضا كما يف قوله ]  ٢٨: الروم [ } فأنتم فيه سواء ختافوهنم كخيفتكم أنفسكم 

[ } لوال إذ مسعتموه ظن املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم خريا { ويف قوله ]  ٨٥: البقرة [ } هؤالء تقتلون أنفسكم 
فتوبوا إىل بارئكم فاقتلوا { ويف قوله ]  ١١: احلجرات [ } وال تلمزوا أنفسكم  {ويف قوله ]  ١٢: النور 

مث أنتم هؤالء تقتلون { إىل قوله } وال خترجون أنفسكم من دياركم { : ويف قوله ]  ٥٤: البقرة [ } أنفسكم 
  فإن املراد يف هذا كله من نوع واحد ]  ٨٥ـ  ٨٤: البقرة [ } أنفسكم 

ملخلوق ال يكون مملوكه شريكه يف ماله حىت خياف مملوكه كما خياف نظريه بل متتنعون أن يكون فبني سبحانه أن ا
اململوك لكم نظريا فكيف ترضون أن جتعلوا ما هو خملوقي ومملوكي شريكا يل يدعي كما أدعى وأعبد ؟ كما كانوا 

لكه وما ملك وهذا باب واسع عظيم لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك إال شريكا هو لك مت: يقولون يف تلبيتهم 
  جدا ليس هذا موضعه 

وإمنا الغرض التنبيه علي أن يف القرآن واحلكمة النبوية عامة أصول الدين من املسائل والدالئل اليت تستحق أن 
  تكون أصول الدين 

  أصول املتكلمني ليس هي أصول الدين

ذلك من أصول الدين وإن أدخله فيه مثل املسائل  وأما ما يدخله بعض الناس يف هذا املسمي من الباطل فليس
نفي الصفات والقدر وحنو ذلك من املسائل ومثل االستدالل علي حدوث العامل حبدوث : والدالئل الفاسدة مثل 

  إما األكوان وإما غريها : األعراض اليت هي صفات األجسام القائمة هبا 
من إثبات األعراض ـ اليت هي الصفات ـ أوال أو إثبات بعضها : وتقرير املقدمات اليت حيتاج إليها هذا الدليل 

كاألكوان ـ اليت هي احلركة والسكون واالجتماع واالفتراق ـ وإثبات حدوثها ثانيا بإبطال ظهورها بعد الكمون 
بات أن إما عن كل جنس من أجناس األعراض بإث: وإبطال انتقاهلا من حمل إيل حمل مث إثبات امتناع خلو اجلسم ثالثا 

  اجلسم قابل هلا وأن القابل للشيء ال خيلو عنه وعن ضده وإما عن األكوان وإثبات امتناع حوادث ال أول هلا رابعا 
أن ما ال خيلو عن : أن احلسم ال خيلو عن األعراض اليت هي الصفات والثانية : إحدامها : وهو مبين علي مقدمتني 

فات ـ اليت هي األعراض ـ ال تكون إال حمدثه وقد يفرضون ذلك الصفات اليت هي األعراض فهو حمدث ألن الص
يف بعض الصفات اليت هي األعراض كاألكوان وماال خيلو عن جنس احلوادث فهو حادث المتناع حوادث ال 

  تتناهى 
وة أنبيائه فهذه الطريقة مما يعلم باالضطرار أن حممدا صلي اهللا عليه وسلم مل يدع الناس هبا إيل اإلقرار باخلالق ونب

وهلذا قد اعترف حذاق أهل الكالم ـ ك األشعري وغريه ـ بأهنا ليست طريقة الرسل وأتباعهم وال سلف األمة 
وأئمتها وذكروا أهنا حمرمة عندهم بل احملققون علي أهنا طريقة باطلة وأن مقدماهتا فيها تفصيل وتقسيم مينع ثبوت 

إما أن يطلع علي ضعفها ويقابل : يف أصول دينه فأحد األمرين الزم له املدعي هبا مطلقا وهلذا جتد من اعتمد عليها 
بينها وبني أدلة القائلني بقدم العامل فتتكافأ عنده األدلة أو يرجح هذا تارة وهذا تارة كما هو حال طوائف منهم وإما 

نة والنار والتزم ألجلها أبو أن يلتزم ألجلها لوازم معلومة الفساد يف الشرع والعقل كما التزم جهم ألجلها فناء اجل



اهلذيل انقطاع حركات أهل اجلنة والتزم قوم ألجلها ك األشعري وغريه أن املاء واهلواء والتراب والنار له طعم 
ولون وريح وحنو ذلك والتزم قوم ألجلها وألجل غريها أن مجيع األعراض ـ كالطعم واللون وغريها ـ ال جيوز 

إيل جواب النقض الوارد عليهم ملا أثبتوا الصفات هللا مع االستدالل علي حدوث بقاؤها حبال ألهنم احتاجوا 
  صفات األجسام أعراض أي أهنا تعرض فتزول فال تبقي حبال خبالف صفات اهللا فإهنا باقية : األجسام بصفاهتا فقالوا 

يكون بإحداث ضد أو بفوات وأما ما اعتمد عليه طائفة منهم من أن العرض لو بقي مل ميكن عدمه ألن عدمه إما أن 
شرط أو اختيار الفاعل وكل ذلك ممتنع فهذه العمدة ال خيتارها آخرون منهم منهم بل جيوزون أن الفاعل املختار 

إن عدم األجسام ال يكون إال بقطع األعراض عنها كما قاله أولئك : يعدم املوجود كما حيدث املعدوم وال يقولون 
  حمل كما قاله من قاله من املعتزلة  وال خبلق ضد هو الفناء ال يف

هذه خمالفة للمعلوم باحلس والتزم طوائف من أهل الكالم من املعتزلة وغريهم : وأما مجهور عقالء بين آدم فقالوا 
ألجلها نفي صفات الرب مطلقا أو نفي بعضها ألن الدال عندهم علي حدوث هذه األشياء هو قيام الصفات هبا 

تزموا حدوث كل موصوف بصفة قائمة به وهو أيضا يف غاية الفساد والضالل وهلذه التزموا والدليل جيب طرده فال
القول خبلق القرآن وإنكار رؤية اهللا يف اآلخرة وعلوه علي عرشه إيل أمثال ذلك من اللوازم اليت التزمها من طرد 

  مقدمات هذه احلجة اليت جعلها املعتزلة ومن اتبعهم أصل دينهم 
يما مساه هؤالء أصول الدين ولكن ليست يف احلقيقة من أصول الدين الذي شرعه اهللا لعباده وأما فهذه داخلة ف

فذاك له أصول  ٢١: الشوري } أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهللا { : الدين الذي قال اهللا فيه 
السم فيه أمجال وإهبام ملا فيه من االشتراك وفروع حبسبه وإذا عرف أن مسمي أصول الدين يف عرف الناطقني هبذا ا

حبسب األوضاع واالصطالحات تبني أن الذي هو عند اهللا ورسوله وعباده املؤمنني أصول الدين فهو موروث عن 
  الرسول 

وأما من شرع دينا مل يأذن به اهللا فمعلوم أن أصول املستلزمة له ال جيوز أن تكون منقولة عن النيب صلي اهللا عليه 
لم إذ هو باطل وملزوم الباطل باطل كما أن الزم احلق حق والدليل ملزوم ملدلوله والباطل شيء وإذا انتفي الزم وس

الشيء علم أنه منتف فيستدل علي بطالن الشيء ببطالن الزمه ويستدل علي ثبوته بثبوت ملزومه فإذا كان االزم 
إذا كان الالزم باطال كان امللزوم باطال ألنه يلزم من انتفاء باطال فامللزوم مثله باطل فإن ملزوم الباطل هو الالزم و

  الالزم انتفاء ومل يقل إن الباطل الزمه باطل 
: وهذا كاملخلوقات فإهنا مستلزمة لثبوت اخلالق وال يلزم من عدمها عدم اخلالق والدليل أبدا يستلزم املدلول عليه 

فالعلة التامة جيب طردها خبالف : وعكسه وأما العلة  جيب طرده وال جيب عكسه خبالف احلد فإنه جيب طرده
  املقتضية ويف العكس تفصيل مبسوط يف موضعه 

وهذا التقسيم ينبه أيضا علي مراد السلف واألئمة بذم الكالم وأهله وإذ ذاك متناول ملن استدل باألدلة الفاسدة أو 
واهللا { : فيه حكما ودليال فهو من أهل العلم واإلميان استدل علي املقاالت الباطلة فأما من قال احلق الذي أذن اهللا 

   ٤: األحزاب } يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  جواز خماطبة أهل االصطالح باصطالحهم

وأما خماطبة أهل االصطالح باصطالحهم ولغتهم فليس مبكروه إذا احتيج إيل ذلك وكانت املعاين صحيحة 
بلغتهم وعرفهم فإن هذا جائز حسن للحاجة وإمنا كرهه األئمة إذا مل  كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك



  حيتج إليه 
قال النيب صلي اهللا عليه وسلم ألم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص ـ وكانت صغرية فولدت بأرض [ وهلذا 

احلبشة احلسن ألهنا كانت  والسنا بلسان] احلبشة ألن أباها كان من املهاجرين إليها ـ فقال هلا يا أم خالد هذا سنا 
  من أهل هذه اللغة 

ولذلك يترجم القرآن واحلديث ملن حيتاج إيل تفهمه إياه بالترمجة وكذلك يقرأ املسلم ما حيتاج إليه من كتب األمم 
أمر النيب صلي اهللا عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود ليقرأ [ وكالمهم بلغتهم ويترمجها بالعربية كما 

  حيث مل يأمتن اليهود عليه ] له ويكتب له ذلك 
فالسلف واألئمة مل يذموا الكالم جملرد ما فيه من االصطالحات املولدة كلفظ اجلوهر والعرض واجلسم وغري ذلك 

بل ألن املعاين اليت يعربون عنها هبذه العبارات فيها من باطل املذموم يف األدلة واألحكام ما جيب النهي عنه الشتمال 
هم خمتلفون يف : هذه األلفاظ علي معان جمملة يف النفي واإلثبات كما قال اإلمام أمحد يف وصفه ألهل البدع فقال 

الكتاب خمالفون للكتاب متفقون علي مفارقة الكتاب يتكلمون باملتشابه من الكالم وخيدعون جهال الناس مبا 
  يلبسون عليهم 

هذه العبارات ووزنت بالكتاب والسنة ـ حبيث يثبت احلق الذي أثبته فإذا عرفت املعاين اليت يقصدوهنا بأمثال 
الكتاب والسنة وينفي الباطل الذي نفاه الكتاب والسنة ـ كان ذلك هو احلق خبالف ما سلكه أهل األهواء من 

الصراط من غري بيان التفصيل والتقسيم الذي هو من : املتكلم هبذه األلفاظ نفيا وإثباتا يف الوسائل واملسائل 
  املستقيم وهذا من مثارات الشبه 

أنه : فإنه ال يوجد يف كالم النيب صلي اهللا عليه وسلم وال أحد من الصحابة والتابعني وال أحد من األئمة املتبوعني 
  علق مبا مسي لفظ اجلوهر واجلسم والتحيز والعرض وحنو ذلك شيئا من أصول الدين ال الدالئل وال املسائل 

ذه العبارات خيتلف مرادهم هبا تارة الختالف الوضع وتارة الختالفهم يف املعين الذي هو مدلول واملتكلمون هب
هل هو اجلوهر الواحد بشرط تأليفه أو اجلوهر فصاعدا أو : اجلسم هو املؤلف مث يتنازعون : اللفظ كمن يقول 

لثالثة فيه وإنه مركب من املادة والصورة هو الذي ميكن فرض األبعاد ا: الستة أو الثمانية أو غري ذلك ؟ ومن يقول 
هو الذي ميكن اإلشارة إليه وأن املوجود : هو املوجود القائم بنفسه أ يقول : هو املوجود أو يقول : ومن يقول 

  القائم بنفسه ال يكون إال كذلك 
خل املعاين اليت والسلف واألئمة الذي ذموا وبدعوا الكالم يف اجلوهر واجلسم والعرض تضمن كالمهم ذم من يد

يقصدها هؤالء هبذه األلفاظ يف أصول الدين يف دالئلة ويف مسائله نفيا وإثباتا فأما إذا عرفت املعاين الصحيحة الثابتة 
كان الناس أمة { بالكتاب و السنة وعرب عنها مل بفهم هبذه األلفاظ ليتبني الناس فيما اختلفوا فيه كما قال تعايل 

: البقرة } ني مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب باحلق ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه واحدة فبعث اهللا النبي
وهو مثل احلكم بني سائر األمم بالكتاب فيما اختلفوا فيه من املعاين اليت يعربون عنها بوضعهم وعرفهم  ٢١٣

 اعتبار هذه املعاين هبذه املعاين ليظهر وذلك حيتاج إيل معرفة معاين الكتاب والسنة ومعرفة معاين هؤالء بألفاظهم مث
  املوافق واملخالف 
فإن قيل باجلواز فما وجهه وقد فهمنا منه عليه الصلة والسالم النهي عن الكالم يف بعض املسائل : وأما قول السائل 

  ؟ 

  الرد علي املسألة الثانية



احلقيقة أصول الدين الذي بعث اهللا به قد تقدم االستفسار والتفصيل يف جواب السؤال وأن ما هو يف : فيقال 
رسوله فال جيوز أن ينهي عنه حبال خبالف ما مسي أصول الدين وليس هو أصوال يف احلقيقة ال دالئل وال مسائل أو 
هو أصول لدين مل يشرعه اهللا بل شرعه من شرع من الدين ما مل يأذن به اهللا وأما ما ذكره السائل من هنيه فالذي 

  : والسنة النهي عن أمور  جاء به الكتاب

  املسائل اليت هني عنها الكتاب والسنة

قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلمث والبغي بغري { القول علي اهللا بال علم كقوله تعايل : منها 
وال { وقوله ]  ٣٣: األعراف [ } احلق وأن تشركوا باهللا ما مل ينزل به سلطانا وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون 

  ]  ٣٦: اإلسراء [ } تقف ما ليس لك به علم 
[ } أمل يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن ال يقولوا على اهللا إال احلق { أن يقال علي اهللا غري احلق كقول : ومنها 

  ]  ١٧١: النساء [ } ال تغلوا يف دينكم وال تقولوا على اهللا إال احلق { وقوله ]  ١٦٩: األعراف 
ها أنتم هؤالء حاججتم فيما لكم به علم فلم حتاجون فيما ليس لكم به علم { اجلدل بغري علم كقوله تعايل : منها و

[ } جيادلونك يف احلق بعد ما تبني { اجلدل يف احلق بعد ظهوره كقوله تعايل : ومنها ]  ٦٦: آل عمران [ } 
: ومنها ]  ٥: غافر [ } بالباطل ليدحضوا به احلق  وجادلوا{ : اجلدل بالباطل كقوله : ومنها ]  ٦: األنفال 

الذين جيادلون يف { وقوله ]  ٤: غافر [ } ما جيادل يف آيات اهللا إال الذين كفروا { اجلدل يف آياته كقوله تعايل 
ادلون إن الذين جي{ وقال تعاىل ]  ٣٥: غافر [ } آيات اهللا بغري سلطان أتاهم كرب مقتا عند اهللا وعند الذين آمنوا 

ويعلم الذين { وقوله ]  ٥٦: غافر [ } يف آيات اهللا بغري سلطان أتاهم إن يف صدورهم إال كرب ما هم ببالغيه 
والذين حياجون يف اهللا من بعد ما { وحنو ذلك قوله ]  ٣٥: الشورى [ } جيادلون يف آياتنا ما هلم من حميص 

[ } وهم جيادلون يف اهللا وهو شديد احملال { وقوله ]  ١٦: الشورى [ } استجيب له حجتهم داحضة عند رهبم 
  ]  ٨: احلج [ } ومن الناس من جيادل يف اهللا بغري علم وال هدى وال كتاب منري { وقوله ]  ١٣: الرعد 

ـ إيل } واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا { ومن األمور اليت هني اهللا عنها يف كتابه التفرق واالختالف كقوله 
يوم تبيض وجوه * وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك هلم عذاب عظيم { قوله 

تبيض وجوه أهل السنة واجلماعة وتسود وجوه : قال ابن عباس ]  ١٠٦ـ ١٠٣: آل عمران [ } وتسود وجوه 
ـ } لست منهم يف شيء إمنا أمرهم إىل اهللا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا { : أهل البدعة والفرقة وقال تعايل 

  ]  ٣٢ - ٣٠: الروم [ } من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا * وال تكونوا من املشركني { إيل قوله 
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهم العلم { وقد ذم أهل التفرق واالختالف يف مثل قوله تعايل 

إال من رحم ربك ولذلك خلقهم * وال يزالون خمتلفني { : ويف مثل قوله تعايل ]  ١٩: ان آل عمر[ } بغيا بينهم 
  ]  ١٧٦: البقرة [ } وإن الذين اختلفوا يف الكتاب لفي شقاق بعيد { ويف مثل قوله ]  ١١٩: هود [ } 

ي مسلم بعضه عن وكذلك سنة رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم توافق كتاب اهللا كاحلديث املشهور عنه الذي ور
أن رسول [ عبد اهللا بن عمرو وسائره معروف يف مسند أمحد وغريه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

أمل يقل اهللا كذا ؟ ورجل يقول : اهللا صلي اهللا عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتناظرون يف القدر ورجل يقول 
أهبذا أمرمت ؟ إمنا هلك من كان قبلكم هبذا ضربوا : لرمان فقال أمل يقل اهللا كذا ؟ فكأمنا فقئ يف وجهه حب ا: 

كتاب اهللا بعضه ببعض وإمنا نزل كتاب اهللا يصدق بعضه بعضا ال ليكذب بعضه بعضا انظروا ما أمرمت به فافعلوه 



اه يف وكذلك ما أخرج] املراء يف القرآن كفر : [ هذا احلديث أو حنوه وكذلك قوله ] وما هنيتم عنه فاجتنبوه 
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه { عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلي اهللا عليه وسلم قرأ قوله [ الصحيحني 

آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
  ] إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين مسى اهللا فاحذروهم : فقال النيب صلي اهللا عليه وسلم } تأويله 

وأما أن يكون الكتاب والسنة هنيا عن معرفة املسائل اليت تدخل فيما يستحق أن يكون من أصول الدين فهذا ال 
كقول عبد  جيوز اللهم إال أن ينهيا عن بعض ذلك يف بعض األحوال مثل خماطبة شخص مبا يعجز عن فهمه فيضل

حدثوا الناس : ما من رجل حيدث قوما حديثا ال تبلغه عقوهلم إال كان فتنة لبعضهم وكقول علي : اهللا بن مسعود 
مبا يعرفون ودعوا ما ينكرون أحتبون أن يكذب اهللا ورسوله ؟ أو مثل قول حق يستلزم فسادا أعظم من تركه 

نكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه من رأي منكم م[ فيدخل يف قوله صلي اهللا عليه وسلم 
  رواه مسلم ] وذلك أضعف اإلميان 

  إذا قيل باجلواز فهل جيب ؟ وهل نقل عنه عليه السالم ما يقتضي وجوبه ؟ : وأما قول السائل 

  الرد علي املسألة الثالثة

رسول إميانا عاما جممال وال ريب أن معرفة ما جاء به ال ريب أنه جيب علي كل أحد أن يؤمن مبا جاء به ال: فيقال 
الرسول علي التفصيل فرض علي الكفاية فإن ذلك داخل يف تبليغ ما بعث اهللا به رسوله وداخل يف تدبري القرآن 
وعقله وفهمه وعلم الكتاب واحلكمة وحفظ الذكر والدعاء إيل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر والدعاء 

سبيل الرب باحلكمة واملوعظة احلسنة واجملادلة باليت هي أحسن وحنو ذلك مما أوجبه اهللا عليه املؤمنني فهذا إيل 
  واجب علي الكفاية منهم 

وأما ما وجب علي أعياهنم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعياهنم فال جيب علي العاجز 
لم التفصيل ما ال جيب علي من مل يسمعها وجيب علي املفيت واحملدث عن مساع بعض النصوص وفهمها من ع

هل يكفي يف ذلك ما يصل إليه اجملتهد من غلبة الظن أو ال بد : واجملادل ما ال جيب علي من ليس كذلك وأما قوله 
  من الوصول إيل القطع ؟ 

  الرد على املسألة الرابعة

اليت قد  -طوائف من أهل الكالم يزعمون أن املسائل اخلربية  الصواب يف ذلك التفصيل فإنه وإن كان: فيقال 
جيب القطع فيها مجيعها وال جيوز االستدالل فيها بغري دليل يفيد اليقني وقد يوجبون  -يسموهنا مسائل األصول 

القطع فيها كلها علي كل أحد فهذا الذي قالوه علي إطالقه وعمومه خطأ خمالف للكتاب والسنة وإمجاع سلف 
ألمة وأئمتها مث هم مع ذلك من أبعد الناس عما أوجبوه فإهنم كثريا ما حيتجون فيها باألدلة اليت يزعموهنا قطعيات ا

وتكون يف احلقيقة مت األغلوطات فضال عن أن تكون من الظنيات حىت إن الشخص الواحد منهم كثريا ما يقطع 
ن عامة كالمه كذلك وحىت قد يدعي كل من بصحة حجة يف موضع ويقطع ببطالهنا يف موضع آخر بل منهم م

  املتناظرين العلم الضروري بنقيض ما ادعاه اآلخر 
اعلموا أن اهللا شديد { : فما أوجب اهللا فيه العلم واليقني وجب فيه ما أوجبه اهللا من ذلك كقوله : وأما التفصيل 

 ١٩: حممد [ } إله إال اهللا واستغفر لذنبك فاعلم أنه ال { وقوله ]  ٩٨: املائدة [ } العقاب وأن اهللا غفور رحيم 



وكذلك جيب اإلميان مبا أوجب اهللا اإلميان به وقد تقرر يف الشريعة أن الوجوب معلق باستطاعة العبد كقوله تعاىل ] 
 أخرجاه] إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم [ وقوله عليه السالم ]  ١٦: بالتغابن } فاتقوا اهللا ما استطعتم { 

  يف الصحيحني 
فإذا كان كثري مما تنازعت فيه األمة من هذه املسائل الدقيقة قد يكون عند كثري من الناس مشتبها ال يقدر فيه علي 

مل جيب علي مثل هذا يف ذلك ماال يقدر عليه وليس عليه أن يترك ما يقدر : دليل يفيد اليقني ال شرعي وال غريه 
لعجزه عن متام اليقني بل ذلك هو الذي يقدر عليه ال سيما إذا كان مطابقا عليه من اعتقاد قول غالب علي ظنه 

  للحق فاالعتقاد املطابق للحق ينفع صاحبه ويثاب عليه ويسقط به الفرض إذا مل يقدر علي أكثر منه 
ما جاء لكن ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل يف هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة احلق فإمنا هو لتفريطه يف اتباع 
يا بين { به الرسول وترك النظر واالستدالل املوصول إيل معرفته فلما أعرضوا عن كتاب اهللا ضلوا كما قال تعايل 

األعراف [ } آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آيايت فمن اتقى وأصلح فال خوف عليهم وال هم حيزنون 
عدو فإما يأتينكم مين هدى فمن اتبع هداي فال يضل وال قال اهبطا منها مجيعا بعضكم لبعض { وقوله ]  ٣٥: 

قال ]  ١٢٤ - ١٢٣: طه [ } ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وحنشره يوم القيامة أعمى * يشقى 
  تكفل اهللا ملن قرأ القرآن وعمل مبا فيه أن ال يضل يف الدنيا وال يشقي يف اآلخرة مث قرأ هذه اآلية : ابن عباس 
: قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم : عن علي رضي اهللا عنه قال [ احلديث الذي رواه الترمذي وغريه وكما يف 

كتاب اهللا فيه نبأ ما قبلكم وخرب ما بعدكم وحكم ما : فما املخرج منها يا رسول اهللا ؟ قال : إهنا ستكون فنت قلت 
ن ابتغى اهلدى يف غريه أضله اهللا وهو حبل اهللا املتني بينكم وهو الفصل ليس باهلزل من تركه من جبار قصمه اهللا وم

وهو الذكر احلكيم وهو الصراط املستقيم وهو الذي ال تزيغ به األهواء وال تلتبس به األلسن وال خيلق عن كثرة 
عته أن وال ختتلف به اآلراء هو الذي مل تنته اجلن إذ مس[ ويف رواية ] الرد وال تنقضي عجائبه وال يشبع منه العلماء 

من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا } يهدي إىل الرشد * إنا مسعنا قرآنا عجبا { قالوا 
  ] إليه هدي إىل صراط مستقيم 

]  ١٥٣: األنعام [ } وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله { وقال تعايل 
اتبعوا ما أنزل * تاب أنزل إليك فال يكن يف صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنني ك* املص { وقال تعايل 

وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه { وقال ]  ٣ - ١: األعراف [ } إليكم من ربكم وال تتبعوا من دونه أولياء 
أو تقولوا * ا عن دراستهم لغافلني أن تقولوا إمنا أنزل الكتاب على طائفتني من قبلنا وإن كن* واتقوا لعلكم ترمحون 

لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورمحة فمن أظلم ممن كذب بآيات اهللا 
]  ١٥٧ - ١٥٥: األنعام [ } وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب مبا كانوا يصدفون 

ـ سوء العذاب مبا كانوا يصدفون فذكر سبحانه انه جيزي الصادف  عن آياته مطلقا ـ سواء كان مكذبا أو مل يكن 
يبني ذلك أن كل من مل يقر مبا جاء به الرسول فهو كافر سوء العذاب مبا كانوا يصدفون يبني ذلك أن لك من مل 

تباعا ملا يهواه أو ارتاب يقر مبا جاء به الرسول فهو كافر سواء اعتقد كذبه أو استكرب عن األميان به أو أعرض عن ا
  فيما جاء به فكل مكذب مبا جاء به فهو كافر وقد يكون كافرا من ال يكذبه إذا مل يؤمن به 

وهلذا أخرب اهللا يف غري موضع من كتابه بالضالل والعذاب ملن ترك اتباع ما أنزله وإن كان له نظر وجدل واجتهاد 
  كفار واملنافقني يف عقليات وأمور غري ذلك وجعل ذلك من نعوت ال

وجعلنا هلم مسعا وأبصارا وأفئدة فما أغىن عنهم مسعهم وال أبصارهم وال أفئدهتم من شيء إذ كانوا { وقال تعايل 



فلما جاءهتم رسلهم { وقال تعايل ]  ٢٦: األحقاف [ } جيحدون بآيات اهللا وحاق هبم ما كانوا به يستهزئون 
فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باهللا وحده وكفرنا * ق هبم ما كانوا به يستهزئون بالبينات فرحوا مبا عندهم من العلم وحا

} فلم يك ينفعهم إمياهنم ملا رأوا بأسنا سنة اهللا اليت قد خلت يف عباده وخسر هنالك الكافرون * مبا كنا به مشركني 
مقتا عند اهللا وعند الذين آمنوا  الذين جيادلون يف آيات اهللا بغري سلطان أتاهم كرب{ وقال ]  ٨٥ - ٨٣: غافر [ 
} إن يف صدورهم إال كرب ما هم ببالغيه فاستعذ باهللا إنه هو السميع البصري { ويف اآلية األخرى ]  ٣٥: غافر [ } 
  ]  ٥٦: غافر [ 

شركون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم مبا كانوا به ي{ هو احلجة املنزلة من عند اهللا كما قال تعاىل : والسلطان 
 - ١٦٥: الصافات [ } فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقني * أم لكم سلطان مبني { وقال تعاىل ]  ٣٥: الروم [ } 

  ]  ٢٣: النجم [ } إن هي إال أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اهللا هبا من سلطان { وقال ]  ١٥٧
[ } قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقني  ائتوين بكتاب من{ وقد طالب اهللا تعايل من اختذ دينا بقوله 

هي : هي الرواية واإلسناد وقالوا : فالكتاب هو الكتاب واإلثارة كما قال من قال من السلف ]  ٤: األحقاف 
اخلط أيضا إذ الرواية واإلسناد يكتب باخلط وذلك ألن اإلثارة من األثر فالعلم الذي يقوله من يقبل قوله يؤثر 

  يقيد ذلك باخلط فيكون ذلك كله من آثاره باإلسناد و
أمل تر إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن { وقد قال تعاىل يف نعت املنافقني 

وإذا قيل هلم تعالوا إىل * يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا 
فكيف إذا أصابتهم مصيبة مبا قدمت أيديهم مث * أنزل اهللا وإىل الرسول رأيت املنافقني يصدون عنك صدودا ما 

أولئك الذين يعلم اهللا ما يف قلوهبم فأعرض عنهم وعظهم وقل * جاؤوك حيلفون باهللا إن أردنا إال إحسانا وتوفيقا 
  ]  ٦٣ - ٦٠: النساء [ } هلم يف أنفسهم قوال بليغا 

ذه اآليات أنواع من العرب الدالة علي ضالل من حتاكم إيل غري الكتاب والسنة وعلي نفاقه وإن زعم أنه يريد ويف ه
التوفيق بني األدلة الشرعية وبني ما يسميه هو عقليات من األمور املأخوذة عن بعض الطواغيت من املشركني وأهل 

ه فيما جيب عليه من اتباع القرآن واإلميان مثال أو الكتاب وغري ذلك من أنواع االعتبار فمن كان خطؤه لتفريط
لتعديه حدود اهللا بسلوك السبيل اليت هني عنها أو التباع هواه بغري هدي من اهللا فهو الظامل لنفسه وهو من أهل 
ذا الوعيد خبالف اجملتهد يف طاعة اهللا ورسوله باطنا وظاهرا ن الذي يطلب احلق باجتهاده كما أمره اهللا ورسوله فه

آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله { مغفور له خطؤه كما قال تعايل 
[ } ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا { إيل قوله } ال نفرق بني أحد من رسله وقالوا مسعنا وأطعنا غفرانك ربنا 

] قد فعلت : عن النيب صلي اهللا عليه وسلم أن اهللا قال [ لم وقد ثبت يف صحيح مس]  ٢٨٦ - ٢٨٥: البقرة 
أن النيب صلي اهللا عليه وسلم مل يقرأ حبرف من هاتني اآليتني ومن سورة [ وكذلك ثبت فيه من حديث ابن عباس 

  ] الفاحتة إال أعطي ذلك 
هل ذلك : أخطأوا وأما قول السائل  فهذا يبني استجابة هذا الدعاء للنيب واملؤمنني وأن اهللا ال يؤاخذهم إن نسوا أو

  من باب تكليف ما ال يطاق واحلال هذه ؟ 

  الرد علي املسألة اخلامسة



: أحدمها : هذه العبارة وإن كثر تنازع الناس فيها نفيا وإثباتا فينبغي أن يعرف أن اخلالف احملقق فيها نوعان : فيقال 
ما اتفقوا علي أنه ال : إطالق القول عليه بأنه ال يطاق والثاين ما اتفق الناس علي جوازه ووقوعه وإمنا تنازعوا يف 

يطاق لكن تنازعوا يف جواز األمر به ومل يتنازعوا يف عدم وقوعه فأما أن يكون أمر اتفق أهل العلم واألميان علي أنه 
  ال يطاق وتنازعوا يف وقوع األمر به فليس كذلك 

  تنازع النظار يف االستطاعة

هل جيب أن تكون : كتنازع املتكلمني من مثبتة القدر ونفاته يف استطاعة العبد وهي قدرته وطاقته : فالنوع األول 
  أو جيب أن تكون معه وإن كانت متقدمة عليه ؟ : مع الفعل ال قبله أو جيب أن تكون متقدمة علي الفعل 

ذا مل تكن عنه قدرة إال مع الفعل فمن قال باألول لزمه أن يكون كل عبد مل يفعل ما أمر به قد كلف ماال يطيقه إ
وهلذا كان الصواب الذي عليه حمققو املتكلمني وأهل الفقه واحلديث والتصوف وغريهم مادل عليه القرآن وهو أن 

ال جيب أن تقارن الفعل وأما االستطاعة اليت جيب  -اليت هي مناط األمر والنهي وهي املصححة للفعل  -االستطاعة 
  مقارنة له  معها وجود الفعل فهي

وقول النيب ]  ٩٧: آل عمران [ } وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال { كقوله تعاىل : فاألويل 
  ] صل قائما فإن مل تستطع فقاعدا فإن مل تستطع فعلى جنب [ صلي اهللا عليه وسلم لعمران بن حصني 

مل يفعل فعلم أن هذه االستطاعة ال جيب أن تكون مع ومعلوم أن احلج والصالة جيبان علي املستطيع سواء فعل أو 
وعرضنا { وقوله ]  ٢٠: هود [ } ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون { كقوله تعاىل : الفعل والثانية 

: الكهف [ } الذين كانت أعينهم يف غطاء عن ذكري وكانوا ال يستطيعون مسعا * جهنم يومئذ للكافرين عرضا 
  علي قول من يفسر االستطاعة هبذه ]  ١٠٢ - ١٠١

وأما علي تفسري السلف واجلمهور فاملراد بعدم االستطاعة مشقة ذلك عليهم وصعوبته علي نفوسهم فنفوسهم ال 
تستطيع إرادته وإن كانوا قادرين علي فعله لو أرادوه وهذه حال من صده هواه أو رأيه الفاسد عن استماع كتب 

قد أخرب أنه ال يستطيع ذلك وهذه االستطاعة هي املقارنة للفعل املوجبة له وأما األويل فلوال اهللا املنزلة واتباعها و
والذين آمنوا وعملوا { وقوله ]  ١٦: سورة التغابن [ } فاتقوا اهللا ما استطعتم { وجودها مل يثبت التكليف كقوله 

فهؤالء املفرطون واملعتدون يف أصول وأمثال ذلك ]  ٤٢: األعراف [ } الصاحلات ال نكلف نفسا إال وسعها 
  الدين إذا مل يستطيعوا مسع ما أنز إيل الرسول فهم من هذا القسم 

  تنازعهم يف املأمور به الذي علم اهللا أنه ال يكون

: وكذلك أيضا تنازعهم يف املأمور به الذي علم اهللا أنه ال يكون أو أخرب مع ذلك أنه ال يكون فمن الناس من يقول 
غري مقدور عليه كما أن غالية القدرية مينعون أن يتقدم علم اهللا وخربه وكتابه بأنه ال يكون وذلك التفاق  إن هذا

  الفريقني علي أن خالف املعلوم ال يكون ممكنا وال مقدورا عليه 
اء مع أنه هذا منقوص عليهم بقدرة اهللا تعايل فإنه أخرب بقدرته علي أشي: وقد خالفهم يف ذلك مجهور الناس وقالوا 

[ } وإنا على ذهاب به لقادرون { وقوله ]  ٤: القيامة [ } بلى قادرين على أن نسوي بنانه { ال يفعلها كقوله 
: األنعام [ } قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من حتت أرجلكم { وقوله ]  ١٨: املؤمنون 

وحنو ذلك مما خيرب أنه لو شاء لفعله وإذا ]  ١٨: هود [ } احدة ولو شاء ربك جلعل الناس أمة و{ وقد قال ]  ٦٥



  فعله فإمنا يفعله إذا كان قادرا عليه فقد دل القرآن علي أنه قادر عليه يفعله إذا شاءه مع أنه ال يشاؤه 
ة العبد له أو إن اهللا يعلمه علي ما هو عليه فيعلمه ممكنا مقدورا للعبد غري واقع وال كائن لعدم إراد: وقالوا أيضا 

  لبغضه إياه وحنو ذلك ال لعجزه عنه 
وهذا النزاع يزول بتنوع القدرة عليه كما تقدم فإنه غري مقدور القدرة املقارنة للفعل وإن كان مقدورا القدرة 

  املصححة للفعل اليت هي مناط األمر والنهي 
ا ال يطيق األعمي واألقطع والزمن نقط فكاتفاقهم علي أن العاجز عن الفعل ال يطيقه كم: وأما النوع الثاين 

املصحف وكتابته والطريان فمثل هذا النوع قد اتفقوا علي أنه غري واقع يف الشريعة وإمنا نازع يف ذلك طائفة من 
الغالة املائلني إيل اجلرب من أصحاب األشعري ومن وافقهم من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأمحد وغريهم 

هل جيوز :  جواز األمر به عقال حىت نازع بعضهم يف املمتنع لذاته كاجلمع بني الضدين والنقيضني وإمنا تنازعوا يف
األمر به من جهة العقل مع أن ذلك مل يرد يف الشريعة ؟ ومن غال فزعم وقوع هذا الضرب يف الشريعة ـ كمن 

أهل القبلة من مجيع الطوائف فإنه مل  يزعم أن أبا هلب كلف بان يؤمن بأنه ال يؤمن ـ فهو مبطل يف ذلك عند عامة
إن أبا هلب أمسع هذا اخلطاب املتضمن أنه ال يؤمن وإنه أمر مع ذلك باإلميان كما أن قوم نوح ملا أخرب : يقل أحد 

أنه لن يؤمن من قومه إال من قد آمن مل يكن بعد هذا يأمرهم باإلميان هبذا اخلطاب بل إذا قدر : نوح عليه السالم 
بصليه النار املستلزم ملوته علي الكفر وأنه مسع هذا اخلطاب ففي هذا احلال انقطع تكليفه ومل ينفعه إميانه  أنه أخرب

وقال ]  ٨٥: غافر [ } فلم يك ينفعهم إمياهنم ملا رأوا بأسنا { حينئذ كإميان من يؤمن بعد معينة العذاب قال تعاىل 
  ]  ٩١: يونس  [} آآلن وقد عصيت قبل وكنت من املفسدين { تعاىل 

تارة إيل الفعل املأمور به وتارة إيل جواز األمر ومن هنا : واملقصود هنا التنبيه علي أن النزاع يف هذا األصل يتنوع 
شبهة من شبه من املتكلمني علي الناس حيث جعل القسمني قسما واحدا وادعي تكليف ما ال يطاق مطلقا لوقوع 

ناس من باب ما ال يطاق والنزاع فيها ال يتعلق مبسائل األمر والنهي وإمنا يتعلق بعض األقسام اليت ال جيعلها عامة ال
مبسائل القضاء والقدر مث إنه جعل جواز هذا القسم مستلزما جلواز القسم الذي اتفق املسلمون علي أنه غري مقدور 

امللل بل وسائر العقالء علي  عليه وقال أحد النوعني باآلخر وذلك من األقيسة اليت اتفق املسلمون بل وسائر أهل
إن القدرة مع الفعل أو أن اهللا علم أنه ال يفعل علي العاجز : بطالهنا فإن من قاس الصحيح املأمور باألفعال كقوله 

الذي لو أراد الفعل مل بقدر عليه ـ فقد مجع بني ما يعلم الفرق بينهما باالضطرار عقال ودينا وذلك من مثارات 
  ية وإخواهنم اجلربية األهواء بني القدر

وإذا عرف هذا فإطالق القول بتكليف ما ال يطاق من البدع احلادثة يف اإلسالم كإطالق القول بأن العباد جمبورون 
علي أفعاهلم وقد اتفق سلف األمة وأئمتها علي إنكار ذلك وال بأنه شاء الكائنات وقالوا رد بدعة ببدعة وقابل 

ولوال أن هذا اجلواب ال حيتمل البسط لذكرت من نصوص أقواهلم يف ذلك ما بنب  الفاسد بالفاسد واباطل بالبطال
  ردهم لذلك 

وأما إذا فصل مقصود القائل وبني بالعبارة اليت ال يشبه احلق فيها بالباطل ما هو احلق وميز بني احلق والباطل ـ 
فهم األئمة بأهنم خمتلفون يف الكتاب كان هذا من الفرقان وخرج املبني حينئذ مما ذم به أمثال هؤالء الذين وص

خمالفون للكتاب متفقون علي ترك الكتاب وأهنم يتكلمون باملتشابه من الكالم وحيرفون الكلم عن مواضعة 
وخيدعون جهال الناس مبا يلبسون عليهم وهلذا كان يدخل اجملربة يف مسمي القدرية املذمومني خلوضهم يف القدر 

   الذي ذمت به القدرية بالباطل إذ هذا مجاع املعين



إن اهللا أجرب العباد علي : الرد علي القدرية وقوهلم : وهلذا ترجم اإلمام أبو بكر اخلالل يف كتاب السنة فقال 
: سالت الزبيدي واألوزاعي عن اجلرب فقال الزبيدي : املعاصي مث روي عن عمر بن عثمان عن بقية بن الوليد قال 

ن أن جيرب أو يعضل ولكن يقضي ويقدر وخيلق وجيبل عبده علي ما أحب وقال أمر اهللا أعظم وقدرته أعظم م
ما أعرف للجرب أصال يف القرآن وال السنة فأهاب أن أقول ذلك ولكن القضاء والقدر واخللق واجلبل : األوزعي 

ب رجل تابعي فهذا يعرف يف القرآن واحلديث عن رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم وإمنا وضعت هذا خمالفة أن يرتا
  من أهل اجلماعة والتصديق 

فهذان اجلوابان اللذان ذكرمها هذان اإلمامان يف عصر تابعي التابعني من أحسن األجوبة أما الزبيدي ـ حممد بن 
أمر اهللا أعظم وقدرته أعظم من أن جيرب أو يعضل فنفي اجلرب وذلك ألن اجلرب : الوليد صاحب الزهري ـ فأنه قال 

هل جترب املرأة علي النكاح : هو إلزام اإلنسان خبالف رضاه كما يقول الفقهاء يف باب النكاح : لغة املعروف يف ال
أو ال جترب ؟ وإذا عضلها الويل ماذا تصنع ؟ فيعنون جبربها إنكاحها بدون رضاها واختيارها ويعنون بعضلها منعها مما 

اهللا سبحانه قادر علي أن جيعل العبد خمتارا راضيا ملا يفعله اهللا أعظم من أن جيرب أو يعضل ألن : ترضاه وختتاره فقال 
ومبغضا وكارها ملا يتركه كما هو الواقع فال يكون العبد جمبورا علي ما حيبه ويرضاه ويريده وهي أفعاله والختيارية 

  وال يكون معضوال عما يتركه فيبغضه ويكرهه أو ال يريده وهي تروكه االختيار 
منع من إطالق هذا اللفظ وإن عين به هذا املعين حيث مل يكن له أصل يف الكتاب والسنة  وأما األوزاعي فإنه

  إنه يراد به معين صحيح : فيفضي إيل إطالق لفظ مبتدع ظاهر يف إرادة الباطل و ذلك ال يسوغ وإن قيل 
أنكر : بن مهدي يقول  مسعت عبد الرمحن: مسعت بعض املشيخة يقول : أخربنا أبو بكر املروزي قال : قال اخلالل 

أظنه أراد قول النيب صلي اهللا عليه وسلم ألشج عبد : اهللا جبل العباد قال املروزي : سفيان الثوري جرب وقال 
أخلقني ختلقت هبما أم : احللم واألناة فقال : إن فيك خللقني حيبهما اهللا : [ القيس يعين قوله الذي يف صحيح مسلم 

  ] احلمد هللا الذي جبلين على خلقني حيبهما اهللا : بل خلقني جبلت عليهما فقال : خلقني جبلت عليهما ؟ فقال 
* إذا مسه الشر جزوعا * إن اإلنسان خلق هلوعا { وهلذا احتج البخاري وغريه علي خلق أفعال العباد بقوله تعاىل 

  هذه الصفة  فأخرب تعايل أنه خلق اإلنسان علي]  ٢١ - ١٩: املعراج [ } وإذا مسه اخلري منوعا 
ربنا { وبقوله ]  ٤٠: إبراهيم [ } رب اجعلين مقيم الصالة ومن ذرييت { واحتج غريه بقول اخلليل عليه السالم 

  ]  ١٢٨: البقرة [ } واجعلنا مسلمني لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك 
إذ هذا اللفظ قد حيتمل وجواب األوزاعي أقوم من جواب الزبيدي ألن الزبيدي نفي اجلرب و األوزاعي منع إطالقه 

  معين صحيحا فنفيه قد يقتضي نفي احلق والباطل 
حدثنا حممد ابن بكار حدثنا أبو معشر حدثنا يعلى : كما ذكر اخلالل ما ذكره عبد اهللا بن أمحد يف كتابه السنة فقال 

ق اللفظ اجململ احملتمل إمنا مسي اجلبار ألنه جيرب اخللق علي ما أراد فإذا امتنع من إطال: عن حممد بن كعب قال 
املشتبه زال احملذور وكان أحسن من نفيه وإن كان ظاهرا يف احملتمل املعين الفاسد خشيه أن يظن أنه ينفي املعنيني 

  مجيعا 
وهكذا كان يقول : وهكذا يقال يف نفي الطاقة عن املأمور فإن إثبات اجلرب يف احملظور نظري سلب الطاقة يف املأمور 

  وغريه من أئمة السنة  اإلمام أمحد
هكذا ال نقول وأنكر هذا : إن اهللا جيرب العباد فقال : رجل يقول : قلت أليب عبد اهللا : أنبأنا املروزي : قال اخلالل 

  ]  ٩٣: النحل [ } يضل من يشاء ويهدي من يشاء { : وقال 



إنه يتنزه عن مرياث أبيه : ي وقال كتب إيل عبد الوهاب يف أمر حسن بن خلف العكرب: أنبأنا املروزي قال : وقال 
إن اهللا جرب العباد علي ما أراد : إن اهللا مل جيرب العباد علي املعاصي فرد عليه أمحد بن رجاء فقال : فقال رجل قدري 

ويضع : أراد بذلك إثبات القدر فوضع أمحد بن علي كتابا حيتج فيه فأدخلته على أيب عبد اهللا فأخربته بالقصة فقال 
مل جيرب وأنكر على أمحد : جرب العباد وعلي القدري حني قال : على ابن رجاء حني قال : وأنكر عليهما مجيعا  كتابا

جيب على ابن رجاء أن يستغفر ربه ملا : بن علي وضعه الكتاب واحتجاجه وأمر هبجرانه لوضعه الكتاب ن وقال يل 
[ } يضل من يشاء ويهدي من يشاء { ه املسألة ؟ قال فما اجلواب يف هذ: جرب العباد فقلت أليب عبد اهللا : قال 

مل جيرب وعلي من رد عليه : إنه مسع أبا عبد اهللا ملا أنكر علي الذي قال : قال املروزي يف هذه املسألة ]  ٩٣: النحل 
م مبحدثة يستغفر ربه الذي رد عليه: كلما ابتدع رجل بدعة اتسع الناس يف جواهبا وقال : جرب فقال أبو عبد اهللا : 

فما كان بأسرع من أن قدم : وأنكر علي من رد بشيء من جنس الكالم وإذا مل يكن له فيه أمام تقدم قال املروزي 
يا أبا : أمحد بن علي من عكربا ومعه مشيخة وكتاب من أهل عكربا فأدخلت أمحد بن علي على أيب عبد اهللا فقال 

يقطعه وأنا أقوم علي منرب عكربا وأستغفر اهللا عز و جل فقال أبو عبد عبد اهللا هو ذا الكتاب ادفعه إيل أيب بكر حىت 
  ينبغي أن يقبلوا منه فرجعوا له : اهللا يل 

وقد بسطنا الكالم يف هذا املقام يف غري هذا املوضع وتكلمنا علي األصل الفاسد الذي ظنه املتفرقون من أن إثبات 
هي حىت جعله القدرية منافيا لألمر والنهي مطلقا وجعله طائفة من املعين احلق الذي يسمونه جربا ينايف األمر والن

  اجلربية منافيا حلسن الفعل وقبحه وجعلوا ذلك مما اعتمدوه يف نفي حسن الفعل وقبحه القائم به املعلوم بالعقل 
نافيا للفاعل وضارا له ومن املعلوم أنه ال ينايف ذلك إال كما ينافيه مبعين كون الفعل مالئما للفاعل ونافعا له وكونه م

ومن املعلوم أن هذا املعين ـ الذي مسوه جربا ـ ال ينايف أن يكون الفعل نافعا وضارا ومصلحة ومفسدة وجالبا 
للذة وجالبا لألمل فعلم أنه ال ينايف حسن الفعل وقبحه كما ال ينايف ذلك سواء كان ذلك احلسن معلوما بالعقل أو 

  : ثبتا له ال كاشفا عنه وأما قول السائل معلوما بالشرع أو كان الشرع م

  الرد علي املسألة السادسة

  ما احلكمة يف أنه مل يوجد فيه من الشارع نص يعصم من الوقوع يف املهالك وقد كان حريصا علي هدي أمته ؟ 
ي يف هذا السؤال مبين علي األصل الفاسد املتقدم املركب من اإلعراض عن الكتاب والسنة وطلب اهلد: فنقول 

وإن الذين { مقاالت املختلفني املتقابلني يف النفي واإلثبات للعبارات اجملمالت املشتبهات الذين قال اهللا فيهم 
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما { وقال تعاىل ]  ١٩: البقرة [ } اختلفوا يف الكتاب لفي شقاق بعيد 

فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب مبا لديهم { وقال تعاىل ]  ١٩: آل عمران [ } جاءهم العلم بغيا بينهم 
  ]  ٥٣: املؤمنون [ } فرحون 

وقد تقدم التنبيه علي منشأ الضالل يف هذا السؤال وأمثاله وما يف ذلك من العبارات املتشاهبات اجملمالت املبتدعات 
اللفظ يف ذلك املعين كلفظ أصول الدين سواء كان احملدث هو اللفظ وداللته أو كان احملدث هو استعمال ذلك 

حيث أدخل فيه كل قوم من املسائل والدالئل ما ظنوه هم من أصول دينهم وإن مل يكن من أصول الدين الذي 
بعث اهللا به رسله وأنزل به كتبه كما ذكرنا وأنه إذا منع إطالق هذه اجملمالت احملدثات يف النفي واإلثبات ووقع 

  بني سواء السبيل االستفسار والتفصيل ت
{ وبذلك يتبني أن الشارع عليه الصالة و السالم نص علي كل ما يعصم من املهالك نصا قاطعا للعذر وقال تعاىل 



اليوم أكملت لكم { وقال تعاىل ]  ١١٥: التوبة [ } وما كان اهللا ليضل قوما بعد إذ هداهم حىت يبني هلم ما يتقون 
لئال يكون للناس على اهللا { وقال تعاىل ]  ٣: املائدة [ } كم اإلسالم دينا دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت ل

{ وقال ]  ٥٤: النور [ } وما على الرسول إال البالغ املبني { وقال تعاىل ]  ١٦٥: النساء [ } حجة بعد الرسل 
يوعظون به لكان خريا هلم ولو أهنم فعلوا ما { وقال تعاىل ]  ٩: اإلسراء [ } إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم 

وقال ]  ٦٨ - ٦٦: النساء [ } وهلديناهم صراطا مستقيما * وإذا آلتيناهم من لدنا أجرا عظيما * وأشد تثبيتا 
 ١٦ - ١٥: املائدة [ } يهدي به اهللا من اتبع رضوانه سبل السالم * قد جاءكم من اهللا نور وكتاب مبني { تعاىل 

 [  
] سول اهللا صلي اهللا عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه يف السماء إال ذكر لنا منه علما قال أبو ذر لقد تويف ر[ و 

و ] أجل : لقد علمكم نبيكم كل شيء حىت اخلراءة قال : أن بعض املشركني قالوا لسلمان : [ ويف صحيح مسلم 
ما تركت [ وقال ] إال هالك  قال صلى اهللا عليه و سلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعدي[ 

ما [ وقال ] من شيء يقربكم إىل اجلنة إال وقد حدثتكم به وال من شيء يبعدكم عن النار إال وقد حدثتكم عنه 
  ] بعث اهللا من نيب إال كان حقا عليه أن يدل أمته على خري ما يعلمه خريا هلم وينهاهم عن شر ما يعلمه شرا هلم 

بالبحث والنظر والتتبع واالستقراء والطلب لعلم هذه املسائل يف الكتاب والسنة فمن  وهذه اجلملة يعلم تفصيلها
  طلب ذلك وجد يف الكتاب والسنة من النصوص القاطعة للعذر يف هذه املسائل ما فيه غاية اهلدي والبيان والشفاء 

 األلفاظ اليت ينطق هبا هؤالء معرفة معاين: معرفة معاين الكتاب والسنة والثاين : أحدمها : وذلك يكون بشيئني 
املختلفون حىت حيسن أن يطبق بني معاين التنزيل ومعاين أهل اخلوض يف أصول الدين فحينئذ يتبني له أن الكتاب 

كان الناس أمة واحدة فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين وأنزل { حاكم بني الناس فيما اختلفوا فيه كما قال تعايل 
وما اختلفتم فيه من { وقال تعايل ]  ٢١٣: البقرة [ } ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه  معهم الكتاب باحلق

فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون { وقال ]  ١٠: الشورى [ } شيء فحكمه إىل اهللا 
آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك  أمل تر إىل الذين يزعمون أهنم* باهللا واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن تأويال 

وإذا قيل هلم * يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا 
  ]  ٦١ - ٥٩: النساء [ } تعالوا إىل ما أنزل اهللا وإىل الرسول رأيت املنافقني يصدون عنك صدودا 

م السلف واألئمة النهي عن إطالق موارد النزاع بالنفي واإلثبات وليس ذلك وليس ذلك وهلذا يوجد كثريا يف كال
خللو النقيضني عن احلق وال قصور أو تقصري يف بيان احلق ولكن ألن تلك العبارة من األلفاظ اجململة املتشاهبة 

نع من كال اإلطالقني خبلف املشتملة علي حق وباطل ففي إثباهتا إثبات حق وباطل ويف نفيها نفي حق وباطل فيم
النصوص اإلهلية فإهنا فرقان فرق اهللا هبا بني احلق والباطل وهلذا كان سلف األمة وأئمتها جيعلون كالم اهللا ورسوله 

هو اإلمام والفرقان الذي جيب اتباعه فيثبتون ما أثبته اهللا ورسوله وينفون ما نفاه اهللا ورسوله وجيعلون العبارات 
نفيا إثباتا ال يطلقون اللفظ وال ينفونه إال بعد االستفسار والتفصيل فإذا : ة املتشاهبة ممنوعا من إطالقها احملدثة اجململ

تبني املعين أثبت حقه ونفي باطله خبالف كالم اهللا ورسوله فإنه حق جيب قبوله وإن مل يفهم معناه وكالم غري املعصوم 
  ال جيب قبوله حىت يفهم معناه 

يف الكتاب املخالفون له املتفقون علي مفارقته فتجعل كل طائفة ما أصلته من أصول دينها الذي وأما املختلفون 
ابتدعته هو اإلمام الذي جيب اتباعه وجتعل ما خالف ذلك من نصوص الكتاب والسنة من اجملمالت املتشاهبات اليت 

  عراض عنها وترك التدبر هلا ال جيوز اتباعها بل يتعني محلها علي ما وافق أصلهم الذي ابتدعوه أو اإل



أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كالم اهللا مث { وهذان الصفتان يشبهان ما ذكره اهللا يف قوله 
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خال بعضهم إىل بعض قالوا أحتدثوهنم * حيرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون 

ومنهم * أو ال يعلمون أن اهللا يعلم ما يسرون وما يعلنون * ليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفال تعقلون مبا فتح اهللا ع
البقرة [ } فويل هلم مما كتبت أيديهم وويل هلم مما يكسبون * أميون ال يعلمون الكتاب إال أماين وإن هم إال يظنون 

 :٧٩ - ٧٥  [  
وهو متناول ملن محل الكتاب والسنة علي ما أصله هو من البدع فإن اهللا ذم الذين حيرفون الكلم عن مواضعه 

الباطلة وذم الذين ال يعلمون الكتاب إال أماين وهو متناول ملن ترك تدبر القرآن ومل يعلم إال جمرد تالوة حروفه 
هذا هو الشرع :  إنه من عند اهللا مثل أن يقول: ومتناول ملن كتب كتابا بيده خمالفا لكتاب اهللا لينال به دينا وقال 

والدين وهذا معين الكتاب والسنة وهذا قول السلف واألئمة وهذا هو أصول الدين الذي جيب اعتقاده علي 
األعيان أو الكفاية ومتناول ملن كتم ما عنده من الكتاب والسنة لئال حيتج به خمالفه يف احلق الذي يقوله وهذه 

فضة واجلهمية وحنوهم من أهل األهواء والكالم ويف أهل األهواء األمور كثرية جدا يف أهل األهواء مجلة كالرا
تفصيال مثل كثري من املنتسبني إيل الفقهاء مع شعبة من حال األهواء وهذه األمور املذكورة يف اجلواب مبسوطة يف 

  موضع آخر 
  هناية اإلجابة علي السؤال واهللا أعلم 

  عودة إيل مناقشة قانون التأويل

  إذا تعارضت األدلة السمعية والعقلية اخل كم تقدم : كالم علي قول القائل واملقصود هنا ال

  جواب إمجايل

  ثبوت تعارضها : والكالم علي هذه اجلملة بين علي بيان ما يف مقدمتها من التلبيس فإهنا مبنية علي مقدمات أوهلا 
  احنصار التقسيم فيما ذكره م األقسام األربعة : والثانية 
  الن األقسام الثالثة بط: والثالثة 

تعارض دليالن سواء كانا مسعيني أو : إذا قيل : واملقدمات الثالثة باطلة وبيان ذلك بتقدمي أصل وهو أن يقال 
ال خيلو إما أن يكونا قطعيني أو يكونا ظنيني وإما أن يكونا : عقليني أو أحدمها مسعيا واآلخر عقليا فالواجب أن يقال 

  ا أحدمها قطعيا وآلخر ظني
سواء كانا عقليني أو مسعيني أو أحدمها عقليا واآلخر مسعيا وهذا متفق عليه بني : فأما القطعيان فال جيوز تعارضهما 

  وال ميكن أن تكون داللته باطلة : العقالء ألن الدليل القطعي هو الذي جيب ثبوت مدلوله 
اجلمع بني النقيضني وهو حمال بل كل ما  وحينئذ فلو تعارض دليالن قطعيان وأحدمها يناقض مدلول اآلخر للزم

يعتقد تعارضه من الدالئل اليت يعتقد أهنا قطعية فال بد من أن يكون الدليالن أو أحدمها غري قطعي أو أن يكون 
  مدلوالمها متناقضني فأما مع تناقض املدلولني املعلومني فيمتنع تعارض الدليلني 

ون اآلخر فإنه جيب تقدميه باتفاق العقالء سواء كان هو السمعي أو وإن كان أحد الدليلني املتعارضني قطعيا د
  العقلي فإن الظن ال يرفع اليقني 

  فإنه يصار إيل طلي ترجيح أحدمها فأيهما ترجح كان هو املقدم سواء كان مسيعا أو عقليا : وأما إن كانا مجيعا ظنيني 



هذا ـ مع كونه باطال ـ فإنه ال : طعا وحينئذ فقال الدليل السمعي ال يكون ق: وال جواب عن هذا إال أن يقال 
ينفع فإنه علي هذا التقدير جيب تقدمي القطعي لكونه قطعيا ال لكونه أصال للسمع وهؤالء جعلوا عمدهتم يف التقدمي 

  كون العقل هو األصل للسمع وهذا باطل كما سيأيت بيانه إن شاء اهللا 
عاقل يف تقدمي القطعي لكن كون السمعي ال يكون قطعيا دونه خرط وإذا قدر أن يتعارض قطعي وظين مل ينازع 

  القتاد 
وأيضا فإن الناس متفقون علي أن كثريا مما جاء به الرسول معلوم باالضطرار من دينه كإجياب العبادات وحترمي 

  الفواحش والظلم وتوحيد الصانع وإثبات املعاد وغري ذلك 
فلو قدم هذا : ل العقلي القطعي علي مناقضة هذا فال بد من تقدمي أحدمها إذا قام الدلي: وحينئذ فلو قال قائل 

السمعي قدح يف أصله وإن قدم العقلي لزم تكذيب الرسول فيما علم باالضطرار أنه جاء به وهذا هو الكفر 
  الصريح فال بد هلم من جواب عن هذا واجلواب عنه أنه ميتنع أن يقوم عقلي قطعي يناقض هذا 

كل ما قام عليه دليل قطعي مسعي ميتنع أن يعارضه قطعي عقلي ومثل هذا الغلط يقع فيه كثري من الناس فتبني أن 
يقدرون تقديرا يلزم منه لوازم فيثبتون تلك اللوازم وال يهتدون لكون ذلك التقدير ممتنعا والتقدير املمتنع قد يلزمه 

  : وهلذا أمثلة ]  ٢٢: األنبياء [ }  اهللا لفسدتا لو كان فيهما آهلة إال{ لوازم ممتنعة كما يف قوله تعايل 
: هل هي مقدورة للرب والعبد أم ال ؟ فقال مجهور املعتزلة : ما يذكره القدرية واجلربية يف أن أفعال العباد : منها 

  إن الرب ال يقدر علي عني مقدور العبد واختلفوا هل يقدر علي مثل مقدوره ؟ 
إن ذلك الفعل مقدور : نفاه الكعيب وأتباعه البغداديون وقال جهم وأتباعه اجلربية فأثبته البصريون كأيب هاشم و

  للرب ال للعبد 
  إن املؤثر فيه قدرة الرب دون قدرة العبد : وكذلك قال األشعري وأتباعه 

ه ويكرهه واحتج املعتزلة بأنه لو كان مقدورا هلما للزوم إذا أراده أحدمها وكرهه اآلخر مثل أن يريد الرب حتريك
أن يكون موجودا معدوما ألن املقدور من شأنه أن يوجد عند توفر دواعي القادر وأن يبقي علي العدم عند : العبد 

توفر صارفه فلو كان مقدور العبد وقدورا هللا لكان إذا أراد اهللا وقوعه وكره العبد وقوعه لزم أن يوجد لتحقق 
  الدواعي وال يوجد لتحقق الصارف وهو حمال 

أن البقاء علي العدم عند حتقق الصارف ممنوع مطلقا بل جيب : د أجاب اجلربية عن هذا مبا ذكره الرازي وهو وق
إذا مل يقم مقامه سبب آخر مستقل وهذا أول املسألة وهو جواب ضعيف فإن الكالم يف فعل العبد القائم به إذا قام 

العبد يف هذه احلال وما قدر وجوده بدون إرادته ال بقلبه الصارف عنه دون الداعي إليه وهذا ميتنع وجوده من 
يكون فعال اختياريا بل يكون مبنزلة حركة املرتعش والكالم إمنا هو يف االختياري ولكن اجلواب منع هذا التقدير 

مل جيعله فإن ما مل يرده العبد من أفعاله ميتنع أن يكون اهللا مريدا لوقوعه إذ لو شاء وقوعه جلعل العبد مريدا له فإذا 
واهللا ألفعلن كذا وكذا إن شاء اهللا مث : مريدا له علم أنه مل يشأه وهلذا اتفق علماء املسلمني علي أن اإلنسان لو قال 

  مل يفعله أنه ال حينث ألنه مل يفعله علم أن اهللا مل يشأه إذ لو شاءه لفعله العبد فلما مل يفعله علم أن اهللا مل يشأه 
فإما أن ميتنعا معا : إذا أراد اهللا حتريك جسم وأراد العبد تسكينه : الرازي وغريه بقوهلم  واحتج اجلربية مبا ذكره

وهو حمال ألن املانع من وقوع مراد كل واحد منهما هو وجود مراد اآلخر فلو امتنعا معا لوجدا معا وهو حمال أو 
 االستقالل بالتأثري يف ذلك املقدور الواحد لوقعا معا وهو حمال أو يقع أحدمها وهو باطل ألن القدرتني متساويتان يف

والشيء الواحد حقيقة ال تقبل التفاوت فإذن القدرتان بالنسبة إيل اقتضاء وجود ذلك املقدور علي السوية وإمنا 



  التفاوت يف أمور خارجية عن هذا املعين وإذا كان كذلك امتنع الترجيح 
ل السنة فعندهم ميتنع أن يريد اهللا حتريك جسم وجيعل العبد مريدا هذه احلجة باطلة علي املذهبني وأما أه: فيقال 

ألن جيعله ساكنا مع قدرته علي ذلك فإن اإلرادة اجلازمة مع القدرة تستلزم وجود املقدور فلو جعله الرب مريدا 
وده جيعل القادر مع قدرته لزم وجود مقدوره فيكون العبد يشاء ماال يشاء اهللا وجوده وهذا ممتنع بل ما شاء اهللا وج

  عليه مريدا لوجوده ال جيعله مريدا ملا يناقض مراد الرب 
أما أهل السنة فعندهم ميتنع أن يريد اهللا حتريك جسم وجيعل العبد مريدا ألن جيعله ساكنا مع قدرته علي ذلك فإن 

ود مقدوره فيكون العبد اإلرادة اجلازمة مع القدرة تستلزم وجود املقدور فلو جعله الرب مريدا مع قدرته لزم وج
يشاء ماال يشاء اهللا وجوده وهذا ممتنع بل ما شاء اهللا وجوده جيعل القادر عليه ميدا لوجوده ال جيعله مريدا ملا 

  يناقض مراد الرب 
وأما علي قول املعتزلة عندهم متتنع قدرة الرب علي عني مقدور العبد ن فيمتنع اختالف اإلرادتني يف شيء واحد 

جتني باطلة فأهنما مبيتان علي تناقض اإلرادتني وهذا ممتنع فإن العبد إذا شاء أن يكون شيء مل يشاء حىت وكلتا احل
[ } وما تشاؤون إال أن يشاء اهللا رب العاملني * ملن شاء منكم أن يستقيم { : يشاء اهللا مشيئته كما قال تعايل 

فإذا شاءه اهللا جعل العبد شائيا له وإذا جعل العبد  وما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن]  ٢٩ - ٢٨: التكوير 
  كارها له غري مريد له مل يكن هو يف هذه احلال شائيا له 

فهم بنوا الدليل علي تقدير مشيئة اهللا له وكراهة العبد له وهذا تقدير ممتنع وهذا نقلوه من تقدير ربني وإهلني وهو 
الته ليس هو مثال هللا وال ندا وهلذا إذا قيل ما قاله أبو إسحاق قياس باطل ألن العبد خملوق هللا هو ومجيع مفعو

من أن فعل العبد مقدور بني قادرين مل يرد به بني قادرين مستقلني بل قدرة العبد خملوقة هللا وإرادته : اإلسفراييين 
ته وفعله فلم يكن هذا نظري خملوقه هللا فاهللا قادر مستقل والعبد قادر جبعل اهللا له قادرا وهو خالقه وخالق قدرته وإراد

  ذاك 
وكذلك ما يقدره الرازي وغريه يف مسألة إمكان دوام الفاعلية وأن إمكان احلوادث ال بداية له من أنا إذا قدرنا 

إمكان حادث معني وقدرنا أنه مل يزل ممكنا كان هذا مل يزل ممكنا مع أنه ال بداية إلمكانه فإن هذا تقدير ممتنع وهو 
  بداية مع أنه ال بداية له وهو مجع بني النقيضني وهلذا منع الرازي يف حمصله إمكان هذا تقدير ما له 

وهذا الذي ذكرناه بني واضح متفق عليه بني العقالء من حيث اجلملة ن وبه يتبني أن إثبات التعارض بني الدليل 
: تفق عليه العقالء وحينئذ فنقول العقلي والسمعي واجلزم بتقدمي العقلي معلوم الفساد بالضرورة وهو خالف ما ا

  : اجلواب من وجوه 

  اجلواب التفصيلي من وجوه الوجه األول 
  إذا تعارض النقل والعقل إما أن يريد به القطعيني فال نسلم إمكان التعارض حينئذ : أن قوله 

  وإما أن يريد به الظنيني فاملقدم هو الراجح مطلقا 
لقطعي هو املقدم مطلقا وإذا قدر أن العقلي هو القطعي كان تقدميه لكونه قطعيا وأما أن يريد به ما أحدمها قطعي فا

  ال لكونه عقليا 
  فعلم أن تقدمي العقلي مطلقا خطأ كما أن جعل جهة الترجيح كونه عقليا خطأ 

  الوجه الثاين



يقدم العقلي تارة : ال نسلم احنصار القسمة فيما ذكرته من األقسام األربعة إذ من املمكن أن يقال : أن يقال 
  والسمعي أخري فأيهما كان قطعيا قدم وإن كانا مجيعا قطعيني فيمتنع التعارض وإن كانا ظنيني فالراجح هو املقدم 

أنه ال بد من تقدمي العقلي مطلقا أو السمعي مطلقا أو اجلمع بني النقيضني أو رفع النقيضني دعوى : فدعوى املدعي 
  ه األقسام كما ذكرناه بل هو احلق الذي ال ريب فيه باطلة بل هنا قسم ليس من هذ

  الوجه الثالث نفي قاعدة أن العقل أصل النقل 
إن : إن قدمنا النقل كان ذلك طعنا يف أصله الذي هو العقل فيكون طعنا فيه غري مسلم وذلك ألن قوله : قوله 

  و أصل يف عملنا بصحته أنه أصل يف ثبوته يف نفس األمر أ: العقل أصل للنقل إما أن يريد به 
واألول ال يقوله عاقل فإن ما هو ثابت يف نفس األمر بالسمع أو بغريه هو ثابت سواء علمنا بالعقل او بغري العقل 

ثبوته أو مل نعلم ثبوته ال بعقل وال بغريه إذ عدم العلم ليس علما بالعدم وعدم علمنا باحلقائق ال ينفي ثبوهتا يف 
  صادق املصدوق صلي اهللا عليه وسلم هو ثابت يف نفس األمر سواء علمنا صدقه أو مل نعلمه أنفسنا فما أخرب به ال

ومن أرسله اهللا تعايل إيل الناس فهو رسوله سواء علم الناس أنه رسول أو مل يعلموا وما أخرب به فهو حق وإن مل 
رسالة يف نفسها وثبوت صدق الرسول يصدقه الناس وما أمر به عن اهللا فاهللا أمر به وإن مل يطعه الناس فثبوت ال

ليس موقوفا علي وجودنا فضال عن أن يكون موقوفا علي عقولنا أو علي األدلة : وثبوت ما اخرب به يف نفس األمر 
اليت نعلمها بعقولنا وهذا كما أن وجود الرب تعايل وما يستحقه من األمساء والصفات ثابت يف نفس األمر سواء 

  علمناه أو مل نعلمه 
تبني بذلك أن العقل ليس أصال لثبوت الشرع يف نفسه وال معطيا له صفة مل تكن له وال مفيدا له صفة كمال إذ ف

  العلم مطابق للمعلوم املستغين عن العلم تابع له ليس مؤثرا فيه 
املعلوم هنا أحدمها العملي وهو ما كان شرطا يف حصول املعلوم كتصور أحدنا ملا يريد أن يفعله ف: فإن العلم نوعان 

  متوقف علي العلم به حمتاج إليه 
العلم اخلربي النظري وهو ما كان املعلوم غري مفتقر يف وجوده إيل العلم به كعلمنا بوحدانية اهللا تعايل : والثاين 

وأمسائه وصفاته وصدق رسله ومبالئكته وكتبه وغري ذلك فإن هذه املعلومات ثابتة سواء علمناها أو مل نعلمها فهي 
ستغنية عن علمنا هبا والشرع مع العقل هو من هذا الباب فإن الشرع املنزل من عند اهللا ثابت يف نفسه سواء م

علمناه بعقولنا أو مل نعلمه فهو مستغن يف نفسه عن علمنا وعقلنا ولكن حنن حمتاجون إليه وإيل أن نعلمه بعقولنا فإن 
به ومبا تضمنه من األمور اليت حيتاج إليها يف دنياه وآخرته  العقل إذا علم ما هو عليه الشرع يف نفسه صار عاملا

  وانتفع بعلمه به وأعطاه ذلك صفة مل تكن له قبل ذلك ولو مل يعلمه لكن جاهال ناقصا 
أتعين : وأما إن أراد أن العقل أصل يف معرفتنا بالسمع ودليل لنا علي صحته ـ وهذا هو الذي أراده ـ فيقال له 

  زة اليت فينا أم العلوم اليت استفدنا بتلك الغريزة ؟ بالعقل هنا الغري
وأما األول فلم ترده وميتنع أن تريده ألن تلك الغريزة ليست علما يتصور أن يعارض النقل وهو شرط يف كل علم 
يها عقلي أو مسعي كاحلياة وما كان شرطا يف الشيء امتنع أن يكون منافيا له فاحلياة والغريزة شرط يف كل العوم مسع
وعقليها فامتنع أن تكون منافية هلا وهى أيضا شرط يف االعتقاد احلاصل باالستدالل وإن مل تكن علما فيمتنع أن 

  تكن منافية له ومعارضة له 
من املعلوم أنه ليس كل ما : وإن أردت بالعقل الذي هو دليل السمع وأصله املعرفة احلاصلة بالعقل فيقال لك 

لسمع ودليال علي صحته فإن املعارف العقلية أكثر من أن حتصر والعلم بصحة السمع يعرف بالعقل يكون أصال ل



  غايته أن يتوقف علي ما به يعلم صدق الرسول صلي اهللا عليه وسلم 
وليس كل العلوم العقلية يعلم هبا صدق الرسول صلي اهللا عليه وسلم بل ذلك يعلم مبا يعلم به أن اهللا تعايل أرسله 

  نع وتصديقه للرسول باآليات وأمثال ذلك مثل إثبات الصا
وإذا كان كذلك مل تكن مجيع املعقوالت أصال للنقل ال مبعين توقف العلم بالسمع عليها وال مبعين الداللة علي 

صحته وال بغري ذلك السيما عند كثري من متكلمة اإلثبات أو أكثرهم كاألشعري يف أحد قوليه وكثري من أصحابه 
العلم بصدق الرسول عند ظهور : اذأيب املعايل اجلويين ومن بعده من وافقهم ـ الذين يقولون أو أكثرهم كاألست

املعجزات اليت جتري جمري تصديق الرسول علم ضروري فحينئذ ما يتوقف عليه العلم بصدق الرسول من العلم 
م عليه يف غري هذا العقلي سهل يسري مع أن العلم بصدق الرسول له طرق كثرية متنوعة كما قد بسط الكال

  املوضوع 
وحينئذ فإذا كان املعارض للسمع من املعقوالت ما ال يتوقف العلم بصحة السمع عليه مل يكن القدح فيه قدحا يف 

أصل السمع وهذا بني واضح وليس القدح يف بعض العقليات قدحا يف مجيعها كما أنه ليس القدح يف بعض 
صحة بعض العقليات صحة مجيعها كما ال يلزم من صحة بعض السمعيات السمعيات قدحا يف مجيعها وال يلزم من 

  صحة مجيعها 
وحينئذ فال يلزم من صحة املعقوالت اليت تبين عليها معرفتنا بالسمع صحة غريها من املعقوالت وال من فساد هذه 

  فساد تلك فضال عن صحة العقليات املناقضة للسمع 
ت اليت هي مالزمة للسمع صحة املعقوالت املناقضة للسمع ؟ فإن ما به إنه يلزم من صحة املعقوال: فكيف يقال 

يعلم السمع وال يعلم السمع إال به الزم للعلم بالسمع ال يوجد العلم بالسمع بدونه وهو ملزوم له والعلم به 
الشيء  إنه يلزم من ثبوت مالزم: يستلزم العلم بالسمع واملعارض للسمع مناقض له مناف له فهل يقول عاقل 

  ؟ ! ثبوت مناقضه ومعارضه 
ولكن صاحب هذا القول جعل العقليات كلها نوعا واحدا متماثال يف الصحة أو الفساد ومعلوم أن السمع إمنا 

يستلزم صحة بعضها املالزم له ال صحة البعض املنايف له والناس متفقون علي أن ما يسمى عقليات منه حق ومنه 
بالسمع وموجبا فهو الزم للعلم به خبالف املنايف املناقض له فإنه ميتنع أن يكون هو باطل وما كان شرطا يف العلم 

بعينه شرطا يف صحته مالزما لثبوته فإن املالزم ال يكون مناقضا فثبت أنه ال يلزم من تقدمي السمع علي ما يقال إنه 
  معقول يف اجلملة القدح يف أصله 

  دمات الثالث اليت بنوا عليها تقدمي آرائهم علي كالم اهللا ورسوله فقد تبني هبذه الوجوه الثالثة فساد املق

  حنن نقدم علي السمع املعقوالت اليت علمنا هبا صحة السمع الرد عليهم من وجوه األول : اعتراض 
ا سنبني إن شاء اهللا أنه ليس فيم: حنن إمنا تقدم علي السمع املعقوالت اليت علمنا هبا صحة السمع قيل : فإن قيل 

يعارض السمع شيء من املعقوالت اليت يتوقف السمع عليها فإذن كل ما عارض السمع ـ مما يسمي معقوال ـ 
  ليس أصال للسمع يتوقف العلم بصحة السمع عليه فال يكون القدح يف شيء من املعقوالت قدحا يف أصل السمع 

  الثاين



ع وصدق الرسول ليس متوقفا علي ما يدعيه بعضهم من أن مجهور اخللق يعترفون بأن املعرفة بالصان: الوجه الثاين 
ـ أيب حامد و الرازي وغريمها ـ معترفون بأن العلم  العقليات املخالفة للسمع والواضعون هلذا القانون ـ ك

بصدق الرسول ال يتوقف علي العقليات املعارضة له فطوائف كثريون ـ ك أيب حامد والشهرستاين وأيب القاسم 
  العلم بالصانع فطري ضروري : ـ يقولون الراغب وغريهم 

و الرازي و اآلمدي وغريمها من النظار يسلمون أن العلم بالصانع قد حيصل باالضطرار وحينئذ فالعلم بكون 
الصانع قادرا معلوم باالضطرار والعلم بصدق الرسول عند ظهور املعجزات اليت حتدي اخللق مبعارضتها وعجزوا 

  عن ذلك معلوم باالضطرار 
ومعلوم أن السمعيات مملوءة من إثبات الصانع وقدرته وتصديق رسوله ليس فيها ما يناقض هذه األصول العقلية 

اليت هبا يعلم السمع بل الذي يف السمع يوافق هذه األصول بل السمع فيه من بيان األدلة العقلية علي إثبات الصانع 
قه أضعاف ما يوجد يف كالم النظار فليس فيه ـ وهللا احلمد ودالئل ربوبيته وقدرته وبيان آيات الرسول ودالئل صد
  ـ ما يناقض األدلة العقلية اليت هبا يعلم صدق الرسول 

ومن جعل العلم بالصانع نظريا يعترف أكثرهم بأن من الطرق النظرية اليت هبا يعلم صدق الرسول ما ال يناقض شيئا 
يف أن خمالف : املسألة الثالثة :  هناية العقول يف مسألة التفكري يف من السمعيات و الرازي ممن يعترف هبذا فإنه قال يف

  احلق من أهل الصالة هل يكفر أم ال ؟ 
اختلف املسلمون ـ بعد نبيهم ـ يف أشياء : قال الشيخ أبو احلسن األشعري يف أول كتاب مقاالت اإلسالميني 
ينني إال أن اإلسالم جيمعهم فيعمهم فهذا مذهبه ضلل فيها بعضهم بعضا وتربأ بعضهم من بعض فصاروا فرقا متبا

  وعليه أكثر األصحاب ومن األصحاب من كفر املخالفني 
ال أرد شهادة أهل األهواء إال اخلطابية فإهنم يعتقدون : وأما الفقهاء فقد نقل عن الشافعي رضي اهللا تعايل عنه قال 

احلاكم صاحب املختصر يف كتاب املنتقى عن أيب حنيفة فقد حكي : حل الكذب وأما أبو حنيفة رضي اهللا تعايل عنه 
  أنه مل يكفر أحدا من أهل القبلة 

فالذين كانوا قبل أيب احلسني حتامقوا وكفروا : وحكي أبو بكر الرازي عن الكرخي وغريه مثل ذلك وأما املعتزلة 
ن أصحابنا ومن املعتزلة وكان فقد كفرهم خمالفوهم م: أصحابنا يف إثبات الصفات وخلق األعمال وأما املشبهة 

أكفر من يكفرين وكل خمالف يكفرنا فنحن نكفره وإال فال والذي خنتاره أن ال نكفر : األستاذ أبو إسحاق يقول 
  أحدا من أهل القبلة 

أنه املسائل اليت اختلف أهل القبلة فيها مثل أن اهللا تعايل هل هو عامل بالعلم أو بالذات ؟ و: والدليل عليه أن نقول 
تعايل هل هو موجد ألفعال العباد أم ال ؟ وأنه هل هو متحيز وهل هو يف مكان وجهة ؟ وهل هو مرئي أم ال ؟ ال 
خيلو إما أن تتوقف صحة الدين معرفة احلق فيها أو ال تتوقف واألول باطل إذ لو كانت معرفة هذه األصول من 

البهم هبذه املسائل ويبحث عن كيفية اعتقادهم فيها فلما الدين لكان الواجب علي النيب صلي اهللا عليه وسلم أن يط
مل يطالبهم هبذه املسائل بل ما جري حديث يف هذه املسائل يف زمانه عليه السالم وال يف زمان الصحابة والتابعني 
ه رضي اهللا عنهم علمنا أنه ال تتوقف صحة اإلسالم علي معرفة هذه األصول وإذا كان كذلك مل يكن اخلطأ يف هذ

  املسائل قدحا يف حقيقة اإلسالم وذلك يقتضي االمتناع من تكفري أهل القبلة 
مث قال بعد ذلك وأما داللة الفعل احملكم علي العلم فقد عرفت أهنا ضرورية وأما داللة املعجز علي الصدق فقد بينا 

العلم باألصول اليت أهنا ضرورية وميت عرفت هذه األصول أمكن العلم بصدق الرسول عليه السالم فثبت أن 



يتوقف علي صحتها نبوة حممد علية السالم علم جلي ظاهر وإمنا طال الكالم يف هذه األصول لرفع هذه الشكوك 
اليت يثبتها املبطلون إما يف مقدمات هذه األدلة أو يف معارضاهتا واالشتغال برفع هذه الشكوك إمنا جيب بعد عروضها 

مث إن أدلتها علي االستقصاء مذكورة يف كتاب اهللا تعايل خالية عما يتوهم  فثبت أن أصول اإلسالم جلية ظاهرة
  معارضا هلا 

إنا قد ذكرنا يف إثبات العلم بالصانع طرقا مخسة قاطعة يف هذا الكتاب من غري : قلنا : مث ذكر بعد ذلك فقال 
  : عة طرق حاجة إيل القياس الذي ذكروه واهللا أعلم وأيضا فإنه ذكر يف إثبات الصانع أرب

إن هذه الطريق ال تنفي : طريق حدوث األجسام وطريق إمكاهنا وطريق إمكان صفاهتا وطريق حدوث صفاهتا وقال 
كونه جسما خبالف الطرق الثالثة وهم إمنا ينفون ما ينفونه من الصفات لظنهم أهنا تستلزم التجسيم الذي نفاه 

العلم بالصانع وصدق رسوله قبل النظر يف كونه جسما أو ليس العقل الذي هو أصل السمع فإذا اعترفوا بأنه ميكن 
جبسم تبني أن صدق الرسول ال يتوقف علي العلم بأنه ليس جبسم وحينئذ فلو قدر أن العقل ينفي ذلك مل يكن هذا 

  من العقل الذي هو أصل السمع 

  الثالث

إنا : ثل هذا النفي كقول من يقول منهم أن يقال ملن ادعي من هؤالء توقف العلم بالسمع علي م: والوجه الثالث 
ال نعلم صدق الرسول حىت نعلم وجود الصانع وأنه قادر غين ال يفعل القبيح وال نعلم ذلك حىت نعلم أنه ليس 

جبسم أو ال نعلم إثبات الصانع حىت نعلم حدوث العامل وال نعلم ذلك إال حبدوث األجسام فال ميكن أن يقبل من 
  ه جسما السمع ما يستلزم كون

قد علم باالضطرار من دين الرسول والنقل املتواتر أنه دعا اخللق إيل اإلميان باهللا ورسوله ومل يدع الناس : فيقال هلم 
هبذه الطريق اليت قلتم إنكم أثبتم هبا حدوث العامل ونفي كونه جسما وآمن بالرسول من آمن به من املهاجرين 

جا ومل يدع أحدا منهم هبذه الطريق وال ذكرها أحد منهم وال ذكرت يف واألنصار ودخل الناس يف دين اهللا أفوا
القرآن وال حديث الرسول وال دعا هبا أحد من الصحابة والتابعني هلم بإحسان الذين هم خري هذه األمة وأفضلها 

ني بل وأوساطهم علما وإميانا وإمنا ابتدعت هذه الطريق يف اإلسالم بعد املائة األويل وانقراض عصر أكابر التابع
إن تصديق الرسول موقوف عليها وأعلم الذي صدقوه وأفضلهم مل يدعوا هبا وال ذكروها : فكيف جيوز أن يقال 

  وال ذكرت هلم وال نقلها أحد عنهم وال تكلم هبا أحد يف عصرهم ؟ 

  الرابع

سلم متوا ترها وآحادها ليس فيه هذا القرآن والسنة املنقولة عن النيب صلي اهللا عليه و: أن يقال : الوجه الرابع 
أن البارئ مل يزل : ذكر ما يدل علي هذه الطريق فضال عن أن تكو نفس الطريق فيها فليس يف شيء من ذلك 

معطال عن الفعل والكالم مبشيئته مث حدث ما حدث بال سبب حادث وليس فيه ذكر اجلسم والتحيز واجلهة ال 
  رسول مستلزما لذلك والرسول مل خيرب به وال جعل اإلميان به موقوفا عليه ؟ بنفي وال إثبات فكيف يكون اإلميان بال

  اخلامس



أن هذه الطرق الثالثة طريق حدوث األجسام ـ مبنية علي امتناع دوام كون الرب فاعال وامتناع : الوجه اخلامس 
هذا وهذا ومعلوم أن أكثر العقالء كونه مل يزل متكلما مبشيئته بل حقيقتها مبنية علي امتناع كونه مل يزل قادرا علي 

  هذا قول باطل : من املسلمني وغري املسلمني ينازعون يف هذا ويقولون 
وأما القول بإمكان األجسام فهو مبين علي أن املوصوف ممكن بناء علي أن املركب ممكن وعلي نفي الصفات وهي 

همية وهي أضعف من اليت قبلها من وجوه طريقة أحدثها ابن سينا وأمثاله وركبها من مذهب سلفهم ومذهب اجل
  كثرية 

وطريقة إمكان صفات األجسام مبنية علي متاثل األجسام وأكثر العقالء خيالفون يف ذلك وفضالؤهم معترفون 
بفساد ذلك كما قد ذكرنا قول األشعري و الرازي و اآلمدي وغريهم واعترافهم بفساد ذلك وبينا فساد ذلك 

  بصريح املعقول 
نت هذه الطرق فاسدة عند مجهور العقالء بل فاسدة يف نفس األمر امتنع أن يكون العلم بالصانع موقوفا فإذا كا

علي طريق فاسدة ولو قدر صحتها علم أن أكثر العقالء عرفوا اهللا وصدقوا رسوله بغري هذه الطريق فلم يبق العلم 
  مع بالسمع موقوفا علي صحتها فال يكون القدح فيها قدحا يف أصل الس

  السادس

إذا قدر أن السمع موقوف علي العلم بأنه ليس جبسم مثال مل يسلم أن مثبيت الصفات : أن يقال : الوجه السادس 
اليت جاء هبا القرآن والسنة خالفوا موجب العقل فإن قوهلم فيما يثبتونه من الصفات كقول سائر من ينفي اجلسم 

  ويثبت شيئا من الصفات 
إنه حي حبياة عليم بعلم قدير بقدرة بل : إنه حي عليم قدير وليس جبسم ويقول آخرون : ن فإذا كان أولئك يقولو

ومسيع وبصري ومتكلم بسمع وبصر وكالم وليس جبسم أمكن هؤالء أن يقولوا يف سائر الصفات اليت أخرب هبا 
  الرسول ما قال هؤالء يف هذه الصفات 

ومعقول وعقل وعاشق ومعشوق وعشق ولذيذ وملتذ ولذة هو موجود وعاقل : وإذا أمكن املتفلسف أن يقول 
وهذا كله شيء واحد وهذه الصفة األخرى والصفة هي املوصوف وإثبات هذه األمور ال يستلزم التجسيم أمكن 

سائر مثبتة الصفات أن يقولوا هذا وما هو أقرب إيل املعقول فال يقول من نفي شيئا مما أخرب به الشارع من الصفات 
  إنه يوافق املعقول إال ويقول من أثبت ذلك ما هو أقرب إيل املعقول منه : ول قوال ويق

وهذه مجلة سيأيت إن شاء اهللا تفصيلها وبيان أن كل من أثبت ما أثبته الرسول ونفي ما نفاه كان أويل باملعقول 
املعقول وكان أويل الصريح كما كان أويل باملنقول الصحيح وأن من خالف صحيح املنقول فقد خالف أيضا صريح 

  ]  ١٠: تبارك [ } وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا يف أصحاب السعري { مبن قال اهللا فيه 

  األنبياء مل يدعوا إيل طريقة األعراض

طريقة األعراض وحدوثها : إن األنبياء مل يدعوا الناس إيل إثبات الصانع هبذه الطريقة : قول القائلني : فإن قيل 
  ألجسام وأن ما استلزم احلادث فهو حادث ولزومها ا



  املقام األول : للمنازعني يف هذا الكالم مقامان للمنازعني فيه مقامان 
إن هذه الطريقة هي طريقة إبراهيم اخلليل : منع هذه املقدمة فإنه من املعروف أن كثريا من النفاة يقول : أحدمها 

ألفول واألفول هو احلركة واحلركة هي التغري فلزم من ذلك وإنه استدل علي حدوث الكواكب والشمس والقمر با
أن كل متغري حمدث ألنه ال يسبق احلوادث المتناع حوادث ال أول هلا وكل ما قامت به احلوادث فهو متغري فيجب 

  أن يكون حمدثا فهذه الطريق اليت سلكناها هي طريقة إبراهيم اخلليل 
  ملريسي وأمثاله ومثل ابن عقيل وأيب حامد الرازي وخلق غري هؤالء وهذا مما ذكره خلق من النفاة مثل بشر ا

الذي ال ينقسم : الذي ال ينقسم وهو واحد والواحد : وأيضا فالقرآن قد دل علي انه ليس جبسم ألنه أحد واألحد 
يس كمثله ل{ الذي ال جوف له فال يتخلله غريه واجلسم يتخلله غريه وألنه سبحانه قد قال : وألنه صمد والصمد 

واألجسام متماثلة فلو كان جسما لكان له مثل وإذا مل يكن جسما لزم نفي ملزومات ]  ١١: الشورى [ } شيء 
  اجلسم 

نفي لوازم اجلسم وليس جبيد فإنه ال يلزم من وجود الالزم وجود امللزوم ولكن يلزم من نقيه نفيه : وبعضهم يقول 
  في اجلسم ن فيجب نفي كل ما يستلزم كونه جسما خبالف ملزومات اجلسم فإنه جيب من نفيها ن

إثباهتا يستلزم التجسيم : العلو يستلزم كونه جسما ومن نفي الصفات اخلربية يقول : مث من نفي العلو واملباينة يقول 
  ثبوهتا يستلزم التجسيم : ومن الصفات مطلقا قال 

تركيب فيجب نفي كونه مركبا من الوجود  وأيضا فالتجسيم نفي ألنه يقتضي القسمة والتركيب فيجب نفي كل
واملاهية ومن اجلنس والفصل ومن املادة والصورة ومن اجلوهر املفردة ومن الذات والصفات وهذه اخلمسة هي اليت 

  يسميها نفاة الصفات من متأخري الفالسفة تركيبا 
العقلي املنايف لذلك وهو نفي  واملقصود هنا أن السمع دل علي نفي هذه األمور والرسل نفت ذلك وبينت الطريق

  التشبيه تارة وإثبات حدوث كل متغري تارة 
: إن األفول هو احلدوث واألفول هو التغري فبىن ابن سينا وأتباعه من الدهرية علي هذا وقالوا : مث إنه ملا قال هؤالء 

  ما سوي اهللا ممكن وكل ممكن فهو آفل فاآلفل ال يكون واجب الوجود 
كل آفل متغري وكل متغري ممكن فيستدلون بالتغري علي : تفسري هذا اهلذيان وقد يقول هو وغريه  وجعل الرازي يف

  هذه طريقة اخلليل : اإلمكان كما استدل األكثر ون من هؤالء بالتغري علي احلدوث وكل من هؤالء يقول 

  املقام الثاين

 بينوا أنه ليس جبسم وهذا قول حمققي طوائف النفاة خنن نسلم أن األنبياء مل يدعوا الناس هبذه الطريق وال: أن يقال 
إن النفي مل يعتمد فيه علي طريقة مأخوذة عن األنبياء وإن األنبياء مل يدلوا علي : وأئمتهم فإهنم يعلمون ويقولون 

  إن كالم األنبياء إمنا يدل علي اإلثبات إما نصا وإما ظاهرا : ذلك ال نصا وال ظاهرا ويقولون 
إذا كان العقل دل علي النفي مل ميكنا إبطال مدلول العقل مث يقول املتكلمون من اجلهمية واملعتزلة ومن : لكن قالوا 

إنه ال ميكن العلم حبدوث العامل : إمنا ميكن إثبات الصانع وصدق رسله هبذه الطريق ويقولون : اتبعهم الذين قالوا 
ـ وإثبات الصانع والعلم بأنه قادر حي عامل وأنه جيوز أ ن يرسل الرسل ويصدق األنبياء باملعجزات إال هبذه الطريق 

كما يذكر ذلك أئمتهم وحذاقهم حىت متأخروهم كأيب احلسني البصري وأيب املعايل اجلويين والقاضي أيب يعلي 
ة اهللا وغريهم ـ فإذا علمنا مع ذلك أن األنبياء مل يدعوا الناس هبا لزم ما قلناه من أن الرسول أحال الناس يف معرف



علي العقل وإذا علموا ذلك فحينئذ هم يف نصوص األنبياء إما أن يسلكوا مسلك التأويل ويكون القصد بإنزال 
املتشابه تكليفهم استخراج طريق التأويالت وإما أن يسلكوا مسلك التفويض ويكون املقصود إنزال ألفاظ يتعبدون 

  بتالوهتا وإن مل يفهم أحد معانيها 
املقصود خطاب اجلمهور مبا يتخيلون به أن الرب جسم عظيم وأن : فالسفة والباطنية وحنوهم ويقول مالحدة ال

علموه : املعاد فيه لذات جسمانية وإن كان هذا ال حقيقة له مث إما أن يقال إن األنبياء مل يعلموا ذلك وإما أن يقال 
  : لك املسلك األول فجوابه من وجوه أما من س: ومل يبينوه بل أظهروا خالف احلق للمصلحة قيل يف اجلواب 

  اجلواب علي املسلك األول من وجوه األول 
فإذا كانت األدلة السمعية املأخوذة عن األنبياء دلت علي صحة هذه الطريق وصحة مدلوهلا : أن يقال : أحدمها 

دلة فيكون السمع قد وعلي نفي ما تنفونه من الصفات فحينئذ تكون األدلة السمعية املثبتة لذلك عارضت هذه األ
  عارضه مسع آخر وإن كان أحدمها موافقا ملا تذكرونه من العقل 

وحينئذ فال حتتاجون أن تبنوا دفع السمعيات املخالفة لكم علي هذا القانون الذي ابتدعتموه وجعلتم فيه آراء 
يقدم ما رآه مبعقوله علي  الرجال مقدمة علي ما أنزل اهللا وبعث به رسله وفتحتم بابا لكل طائفة بل لكل شخص أن

ما ثبت عن اهللا ورسوله بل يعلمه املخرب وهلذا كان هذا القانون ال يظهره أحد من الطوائف املشهورين ن وإمنا كان 
  بعضهم يبطنه سرا وإمنا أظهر ملا ظهر كالم املالحدة أعداء الرسل 

  الثاين

عليه وسلم يعلم باالضطرار أن النيب صلي اهللا عليه وسلم كل من له أدين معرفة مبا جاء به النيب صلي اهللا : أن يقال 
مل يدع الناس هبذه الطريقة طريق األعراض وال نفي الصفات أصال ن ال نصا وال ظاهرا وال ذكر ما يفهم منه ذلك 

كر ما ال نصا وال ظاهرا وال ذكر أن اخلالق ليس فوق العامل وال مباينا له أو أنه ال داخل العامل وال خارجه وال ذ
يفهم منه ذلك ال نصا وال ظاهرا بل وال نفي اجلسم االصطالحي وال ما يرادف من األلفاظ وال ذكر أن احلوادث 
ميتنع دوامها يف املاضي واملستقبل أو يف املاضي ال نصا وال ظاهرا وال أن الرب صار الفعل ممكنا له بعد أن مل يكن 

 يكن ممكنا ن وال أن كالمه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وحنو ذلك أمور ممكنا وال أنه صار الكالم ممكنا له بعد أن مل
  خملوقة بائنة عنه وأمثال ذلك مما يقوله هؤالء ال نصا وال ظاهرا 

بل علم الناس خاصتهم وعامتهم بأن النيب صلي اهللا عليه وسلم مل يذكر ذلك أظهر من علمهم بأنه مل حيج بعد 
مل يعارضه أحد وأنه مل يفرض صالة إال الصلوات اخلمس وأنه مل يكن يؤخر  اهلجرة إال حجة واحدة وأن القرآن

صالة النهار إيل الليل وصالة الليل إيل النهار وأنه مل يكن يؤذن له يف العيدين والكسوف واالستسقاء وأنه مل يرض 
عقالء وأنه مل يقاتله بدين الكفار ال املشركني وال أهل الكتاب قط وأنه مل يسقط الصلوات اخلمس عن أحد من ال

أحد من املؤمنني به ال أهل الصفة وال غريهم وأنه مل يكن يؤذن مبكة وال كان مبكة أهل صفة وال كان باملدينة أهل 
صفة قبل أن يهاجر إيل املدينة وأنه مل جيمع أصحابه قط علي مساع كف وال دف وأنه مل يكن يقصر شعر كل من 

يقتل كل من سرق أو قذف أو شرب وأنه مل يكن يصلي اخلمس إذا كان أسلم أو تاب من ذنب وأنه مل يكن 
صحيحا إال باملسلمني مل يكن يصلي الفرض وحده وال يف الغيب وأنه مل حيج يف اهلواء قط وأنه مل يقل رأيت ريب يف 

ينزل إيل السماء الدنيا  إنه: إن اهللا ينزل عشية عرفة إيل األرض وإمنا قال : اليقظة ال ليلة املعراج وال غريها ومل يقل 



ينزل إيل مساء الدنيا : إن اهللا ينزل كل ليلة إيل األرض وإمنا قال : عشية عرفة فيباهي الالئكة باحلجاج وال قال 
وأمثال ذلك مما يعلم العلماء بأحواله علما ضروريا أنه مل يكن ومن روي ذلك عنه أو أخذ يستدل علي ثبوت ذلك 

  ار كما يعلمون بطالن قول السوفسطائية وإن مل يشتغلوا حبل شبههم علموا بطالن قوله باالضطر
وحينئذ فمن استدل هبذه الطريق أو أخرب األمة مبثل قول نفاة الصفات كان كذبه معلوما باالضطرار أبلغ مما يعلم 

رسل فضال عن كذب من ادعي عليه هذه األمور املنتفية عنه وأضعافها وهذا مما يعلمه من له أدين خربة بأحوال ال
  املتوسطني فضال عن الوارثني له العاملني بأقواله وأفعاله 

  الثالث

مجيع ما ذكرمتوه من أقوال األنبياء أهنا تدل علي مثل قولكم فال داللة يف شيء منها من : أن يقال : الوجه الثالث 
ثبات وهكذا عامة ما حيتج وجوه متعددة وذلك معلوم يقنا بل فيها ما يدل علي نقيض قولكم وهو مذهب أهل اإل

  به أهل الباطل من احلجج ال سيما السمعية فإهنا إمنا تدل علي نقيض قوهلم 

  نقض االستدالل بقصة إبراهيم عليه السالم

وأما قصة إبراهيم اخلليل عليه السالم فقد علم باتفاق أهل اللغة واملفسرين أن األفول ليس هو احلركة سواء كانت 
نتقال أو حركة يف الكم كالنمو أو يف الكيف كالتسود والتبيض وال هو التغري فال يسمى يف حركة مكانية وهو اال

اللغة كل متحرك أو متغري آفال وال أنه أفل ال يقال للمصلي أو املاشي إنه آفل وال يقال للتغري الذي هو استحالة 
ت وإمنا يقال أفلت إذا غابت إهنا أفل: إنه أفول ال يقال للشمس إذا اصفرت : كاملرض واصفرار الشمس 

أن آفال مبعين غائب وقد أفلت الشمس تأفل وتأفل : واحتجبت وهذا من املتواتر املعلوم باالضطرار من لغة العرب 
  أي غابت : أفوال 

فلما رأى * رأى كوكبا قال هذا ريب فلما أفل قال ال أحب األفلني { ومما يبني هذا أن اهللا ذكر عن اخلليل أنه ملا 
فلما رأى الشمس بازغة قال * قمر بازغا قال هذا ريب فلما أفل قال لئن مل يهدين ريب ألكونن من القوم الضالني ال

إين وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض * هذا ريب هذا أكرب فلما أفلت قال يا قوم إين بريء مما تشركون 
  ]  ٧٩ - ٧٦: األنعام [ } 

مس كان يف بزوغه متحركا وهو الذي يسمونه تغريا فلو كان قد استدل باحلركة ومعلوم أنه ملا بزغ القمر والش
هذا ريب رب العاملني وال أن هذا هو : املسماة تغريا لكان قد قال ذلك من حني رآه بازغا وليس مراد اخلليل بقوله 

دون هذا حىت يدهلم علي القدمي األزيل الواجب الوجود الذي كل ما سواه حمدث ممكن خملوق له وال كان قومه يعتق
  فساده وال اعتقد هذا أحد يعرف قوله بل قومه كانوا مشركني يعبدون الكواكب واألصنام ويقرون بالصانع 

الشعراء [ } فإهنم عدو يل إال رب العاملني * أنتم وآباؤكم األقدمون * أفرأيتم ما كنتم تعبدون { وهلذا قال اخلليل 
وجعلها كلمة باقية يف عقبه لعلهم * إال الذي فطرين فإنه سيهدين * ا تعبدون إنين براء مم{ وقال ]  ٧٧ - ٧٥: 

فذكر هلم ما كانوا يفعلونه من اختاذ الكواكب والشمس والقمر ربا يعبدونه ]  ٢٨ - ٢٦: الزخرف [ } يرجعون 
ر مازال عليه ويتقربون إليه كما هو عادة عباد الكواكب ومن يطلب تسخري روحانية الكواكب وهذا مذهب مشهو

  طوائف من املشركني إيل اليوم وهو الذي صنف فيه الرازي السر املكتوم وغريه من املصنفات 
فيكون إقرار اخلليل حجة علي فساد قولكم ألنه : بل اخلليل إمنا أراد أن هذا رب العلمني قيل : فإن قال املنازعون 



 من مكان إيل مكان متغريا وإنه مل جيعل هذه احلوادث حينئذ يكون مقرا بأن رب العاملني قد يكون متحيزا متنقال
تنايف وجوده وإمنا جعل املنايف لذلك أفوله وهو مغيبه فتبني أن قصة اخلليل إيل أن تكون حجة عليهم أقرب من أن 

  تكون حجة هلم وال حجة هلم فيها بوجه من الوجوه 
سوي اهللا آفال مبعين كونه قدميا أزليا حىت جعل  وأفسد من ذلك قول من جعل األفول مبعين اإلمكان وجعل كل ما

السماوات واألرض واجلبال والشمس والقمر والكواكب مل تزل وال تزال آفلة وأن أفوهلا وصف الزم هلا إذ هو 
كوهنا ممكنة واإلمكان الزم هلا فهذا مع كونه افتراء علي اللغة والقرآن افتراء ظاهرا يعرفه كل أحد كما افتري غري 

من تسمية القدمي األزيل حمدثا وتسميته مصنوعا ـ فقصة اخلليل حجة عليه فإنه ملا رأي القمر بازغا قال هذا ذلك 
  ريب وملا رأي الشمس بازغة قال هذا ريب 

ال أحب اآلفلني فتبني أنه أفل بعد أن مل يكن آفال فكون الشمس والقمر والكواكب وكل ما : فلما أفلت قال 
  ف الزم له ال حيدث له بعد أن مل يكن سوي اهللا ممكنا هو وص

إمكانه له من ذاته ووجوده من غريه بناء علي تفريقهم يف اخلارج بني وجود الشيء وذاته فاإلمكان : وهم يقولون 
ال أحب املوجوديني واملخلوفني : فلما وجدت أو خلقت أو أبدعت قال : عندهم أويل بذاته من الوجود ولو قال 

  فلما صارت ممكنة وهى مل تزل ممكنة : قصا إذ مل يزل كذلك فكيف إذا قال كان هذا قبيحا متنا
وأيضا فهي من حني بزغت وإيل أن أفلت ممكنة بذاهتا تقبل الوجود والعدم مع كوهنا عندهم قدمية أزلية مينتع عدمها 

  وحينئذ يكون كوهنا متحركة ليس بدليل عند إبراهيم علي موهنا ممكنة تقبل الوجود والعدم 
كل متحرك حمدث أن كل متحرك ممكن يقبل الوجود والعدم فهذه املقدمة ليست ضرورية فطرية : وأما قول القائل 

إهنا باطلة : إهنا ال تعلم إال بالنظر اخلفي ومن ينازع يف ذلك يقول : بإتفاق العقالء بل من يدعي صحة ذلك يقول 
  لقصوره وعجزه وهو نفسه يقدح فيها يف عامة كتبه  عقال ومسعا وميثل من مثل هبا يف أوائل العلوم الكلية

كل متغري حمدث أو ممكن فإن أراد بالتغري ما يعرف من ذلك يف اللغة مثل استحالة الصحيح إيل املرض : وأما قوله 
ة أو والعادل إيل الظلم والصديق إيل العداوة فإنه حيتاج يف إثبات هذه الكلية إيل دليل وإن أراد بالتغري معين احلرك

قيام احلوادث مطلقا ن حىت تسمي الكواكب حني بزوغها متغرية ويسمي كل متكلم ومتحرك متغريا فهذا مما عليه 
  إقامة الدليل فيه علي دعواه 

  لفظ أحد وواحد

  وأما استدالهلم مبا يف القرآن من تسمية اهللا أحدا وواحدا علي نفي الصفات الذي بنوه علي نفي التجسيم 
يس يف كالم العرب بل وال عامة أهل اللغات أن الذات املوصوفة بالصفات ال تسمي واحدا وال ل: فيقال هلم 

تسمي أحدا يف النفي واإلثبات بل املنقول بالتواتر عن العرب تسمية املوصوف بالصفات واحدا وأحدا حيث 
  أطلقوا ذلك ووحيدا 

  د ابن املغرية وهوالولي]  ١١: املدثر [ } ذرين ومن خلقت وحيدا { قال تعاىل 
]  ١١: النساء [ } فإن كن نساء فوق اثنتني فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف { وقال تعاىل 

  فسماها واحدة وهو امرأة واحدة متصفة بالصفات بل جسم حامل لألعراض 
  ]  ٦: التوبة [ } وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهللا { وقال تعاىل 
أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها { وقال تعاىل ]  ٢٦: القصص [ } قالت إحدامها يا أبت استأجره { وقال تعاىل 



  ]  ٩: احلجرات [ } فإن بغت إحدامها على األخرى { وقال تعاىل ]  ٢٨٢: البقرة [ } األخرى 
وقال ]  ٢٢: باجلن }  من اهللا أحد قل إين لن جيريين{ وقال ]  ٤: اإلخالص [ } ومل يكن له كفوا أحد { وقال 
و قال تعاىل ]  ١١٠: الكهف [ } فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صاحلا وال يشرك بعبادة ربه أحدا { تعاىل 

  ]  ٤٩: الكهف [ } وال يظلم ربك أحدا { 
وم هبا األعراض ألهنا فإن كان لفظ األحد ال يقال علي ما قامت به الصفات بل وال علي شيء من األجسام اليت تق

منقسمة مل يكن يف الوجود غري اهللا من املالئكة واإلنس واجلن والبهائم من يدخل يف لفظ أحد بل مل يكن يف 
مل يكن هذا نفيا ملكافأة الرب إال عمن } ومل يكن له كفوا أحد { املوجودين ما يقال عليه يف النفي أنه أحد فإذا قيل 

  جودات ما أخرب عنه هبذا اخلطاب أنه ليس كفؤا هللا ال وجود له ومل يكن يف املو
فإنه إذا مل يكن األحد } وال يشرك بعبادة ربه أحدا { ]  ٣٨: الكهف [ } وال أشرك بريب أحدا { وكذلك قوله 

وال أشرك : إال ما ال ينقسم وكل خملوق وجسم منقسم مل يكن يف املخلوق ما يدخل يف مسمي أحد فيكون التقدير 
  يوجد وال يشرك بربه ما ال يوجد  به ما مل

إنه أحد الرجلني ويقال : وإذا كان املراد النفي العام وأن كل موجود من اإلنس واجلن يدخل يف مسمي أحد يقال 
واحد ووحيد ـ علم أن اللغة اليت نزل هبا القرآن لفظ : واحدة وللرجل : إحدى املرأتني ويقال للمرأة : لألنثى 

يتناول املوصوفات بل يتناول اجلسم احلامل لألعراض ومل يعرف أهنم أرادوا هبذا اللفظ ما مل الواحد واألحد فيها 
يوصف أصال بل وال عرف منهم أهنم ال يستعملونه إال يف غري اجلسم بل ليس يف كالمهم ما يبني استعماهلم له يف 

استعماله إال يف النقيض ـ الذي  ال يدل إال علي نقيض ذلك ومل يعرف: غري ما يسميه هؤالء جسما فكيف يقال 
أخرجوه منه ـ الوجودي دون النقيض الذي خصوه به وهو العدمي ؟ وهل يكون يف تبديل اللغة والقرآن أبلغ من 

  هذا ؟ 

  لفظ الصمد

بل : إنه الذي ال جوف له ما يدل علي أنه ليس مبوصوف بالصفات : وكذلك امسه الصمد ليس يف قول الصحابة 
  لصفات أدل منه علي نفيها من وجوه مبسوطة غري هذا املوضع هو علي إثبات ا

: مرمي [ } هل تعلم له مسيا { وقوله ]  ١١: الشوري [ } ليس كمثله شيء وهو السميع البصري { وكذلك قوله 
وحنو ذلك فإنه ال يدل علي نفي الصفات بوجه من الوجوه بل وال علي نفي ما يسميه أهل االصطالح ]  ٦٥

  من الوجوه جسما بوجه 
األجسام متماثلة فهذا ـ إن كان حقا ـ فهو متاثل يعلم بالعقل ليس فيه أن اللغة اليت : وأما احتجاجهم بقوهلم 

إن السماء مثل األرض : نزل هبا القرآن تطلق لفظ املثل علي كل جسم وال أن اللغة اليت نزل هبا القرآن تقول 
مثل البحار والبحار مثل التراب والتراب مثل اهلواء واهلواء مثل  والشمس والقمر والكواكب مثل اجلبال واجلبال

املاء واملاء مثل النار والنار مثل الشمس والشمس مثل اإلنسان واإلنسان مثل الفرس واحلمار والفرس واحلمار مثل 
نزل هبا  السفرجل والرمان والرمان مثل الذهب والفضة والذهب والفضة مثل اخلبز واللحم وال يف اللغة اليت

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 أن كل شيئني 

  دة والصورة كان أحدمها مثل اآلخر كانا مركبني من اجلواهر املنفردة أو من املا



بل اللغة اليت نزل هبا القرآن تبني أن اإلنسانني ـ مع اشتراكهما يف أن كال منهما جسم حساس نام متحرك 
وإن تتولوا يستبدل قوما { باإلرادة ناطق ضحاك بادي البشرة ـ قد ال يكون أحدمها مثل اآلخر كما قال تعايل 

فقد بني أنه يستبدل قوما ال يكونون أمثال املخاطبني فقد نفي عنهم ]  ٣٨: حممد [ }  غريكم مث ال يكونوا أمثالكم
املماثلة مع اشتراكهم فيما ذكرناه فكيف يكون يف لغتهم أن كل إنسان فإنه مماثل لإلنسان بل مماثل لكل حيوان بل 

  ي وغري فلكي ؟ مماثل لكل جسم نام حساس بل مماثل لكل جسم مولد عنصري بل مماثل لكل جسم فلك
األجسام : واهللا إمنا أرسل الرسول بلسان قومه وهم قريش خاصة مث العرب عامة مل ينزل القرآن بلغة من قال 

متماثلة حىت حيمل القرآن علي لغة هؤالء هذا لو كان ما قالوه صحيحا يف العقل فكيف وهو باطل يف العقل ؟ كما 
  نه ليس هلم يف نصوص األنبياء إال ما يناقض قوهلم ال ما يعاضده بسطناه يف موضع آخر إذ املقصود هنا بيان أ

  لفظ الكفء

  : وكذلك الكفء قال حسان بن ثابت 
  ) فشركما خلريكما الفداء ... أهتجوه ولست له بكفء ؟ ( 

فقد نفى أن يكون كفوا حملمد مع أن كليهما جسم نام حساس متحرك باإلرادة ناطق ولكن النصوص اإلهلية ملا 
على أن الرب ليس له كفء يف شيء من األشياء وال مثل له يف أمر من األمور وال ند له يف أمر من األمور  دلت

علم أنه ال مياثله شيء من األشياء يف صفة من الصفات وال فعل من األفعال وال حق من احلقوق وذلك ال ينفي 
  كونه متصفا بصفات الكمال 

حياء يف أمر من األمور وعليم وقدير ومسيع وبصري وال مياثله عامل وال قادر فإذا قيل هو حي وال مياثله شيء من األ
وال مسيع وال بصري يف أمر من األمور كان ما دل عليه السمع مطابقا ملا دل عليه العقل من عدم مماثلة شيء من 

  األشياء له يف أمر من األمور 
ال ملا له حقيقة أو صفة أو قدر فهذا باطل عقال ومسعا وأما كون ماله حقيقة أو صفة أو قدر يكون مبجرد ذلك مماث

فليس يف لغة العرب وال غريهم إطالق لفظ املثل على مثل هذا وإال فليلزم أن يكون كل موصوف مماثال لكل 
موصوف وكل ما له حقيقة مماثال لكل ما له حقيقة وكل ما له قدر مماثال لكل ما له قدر وذلك يستلزم أن يكون 

ـ ال يقوله عاقل فإنه يستلزم التماثل يف كل موجود  مماثال لكل موجود وهذا ـ مع أنه يف غاية الفساد والتناقض 
مجيع األشياء فال يبقى شيئان خمتلفان غري متماثلني قط وحينئذ فيلزم أن يكون الرب مماثال لكل شيء فال جيوز نفي 

قيقة قوهلم يف نفي التماثل عنه يستلزم ثبوت مماثلة مماثلة شيء من األشياء عنه وذلك مناقض للسمع والعقل فصار ح
  كل شيء له فهم متناقضون خمالفون للشرع والعقل 

  الرابع

أن يقال فهب أن بعض هذه النصوص قد يفهم منها مقدمة واحدة من مقدمات دليلكم فتلك : اجلواب الرابع 
ليس يف القرآن ما يدل عليها ألبته فإذا قدر كافية بالضرورة عند العقالء بل ال بد من ضم مقدمة أو مقدمات أخر 

أن األفول هو احلركة فمن أين يف القرآن ما يدل داللة ظاهرة علي أن كل متحرك حمدث أو ممكن ؟ وأن احلركة ال 
تقوم إال حبادث أو ممكن ؟ وأن ما قامت به احلوادث مل خيل منها ؟ وأن ما ال خيلو من احلوادث فهو حادث ؟ وأين 

  ن امتناع حوادث ال أول هلا ؟ يف القرآ



بل أين يف القرآن أن اجلسم االصطالحي مركب من اجلواهر الفردة اليت ال تقبل االنقسام أو من املادة والصورة 
وأن كل جسم فهو منقسم ليس بواحد ؟ بل أين يف القرآن أو لغة العرب أو أحد من األمم أن كل ما يشار إليه أو 

  وأن كل ما شاركه يف ذلك فهو له يف احلقيقة ؟  كل ما له مقدار فهو جسم ؟
{ ويف قوله ]  ٢٤٧: البقرة [ } وزاده بسطة يف العلم واجلسم { ولفظ اجلسم يف القرآن مذكور يف قوله تعاىل 

إن اجلسم هو البدن قال اجلوهري يف : وقد قال أهل اللغة ]  ٤: املنافقون [ } وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم 
: اجلسم واجلسمان : وقال األصمعي : اجلسم اجلسد وكذلك اجلسمان واجلثمان قال : أبو زيد قال : صحاحه 

  اجلسد 
ومعلوم أن أهل االصطالح نقلوا لفظ اجلسم من هذا املعين اخلاص إيل ما هو أعم منه فسموا اهلواء وهليب النار 

  ا وغري ذلك جسما وهذا ال تسميه العرب جسما كما ال تسميه جسدا وال بدن
  هلذا الثوب جسم : مث قد يراد باجلسم نفس اجلسد القائم بنفسه وقد يراد به غلظه كما يقال 

وكذلك أهل العرف االصطالحي يريدون باجلسم تارة هذا وتارة هذا ويفرقون بني اجلسم التعليمي اجملرد عن احملل 
  موضع آخر  الذي يسمي املادة واهليوىل وبني اجلسم الطبيعي املوجود وهذا مبسوط يف

واملقصود هنا أنه لو قدر أن الدليل يفتقر إيل مقدمات ومل يذكر القرآن إال واحدة مل يكن قد ذكر الدليل إال أن 
تكون البواقي واضحات ال تفتقر إيل مقدمات خفية فإنه إمنا يذكر للمخاطب من املقدمات ما حيتاج إليه دون ما ال 

اثلة وأن األجسام تستلزم األعراض احلادثة وأن احلوادث ال أول هلا ـ من حيتاج إليه ومعلوم أن كون األجسام متم
  أخفي األمور وأحوجها إيل مقدمات خفية لو كان حقا وهذا ليس يف القرآن 

واملقصود هنا أنه لو قدر أن الدليل يفتقر إيل مقدمات ومل يذكر القرآن إال واحدة مل يكن قد ذكر الدليل إال أن 
حات ال تفتقر إيل مقدمات خفية فإنه إمنا يذكر للمخاطب من املقدمات ما حيتاج إليه دون ما ال تكون البواقي واض

حيتاج إليه ومعلوم أن كون األجسام متماثلة وأن األجسام تستلزم األعراض احلادثة وأن احلوادث ال أول هلا ـ من 
  ن أخفي األمور وأحوجها إيل مقدمات خفية لو كان حقا وهذا ليس يف القرآ

بل كون األجسام تستلزم احلوادث ظاهر فإنه ال بد للجسم من احلوادث وكون احلوادث ال أول هلا : فإن قيل 
حنن نعلم باالضطرار أن ما ال يسبق : ظاهر بل هذا معلوم بالضرورة كما ادعى ذلك كثري من نظار املتكلمني وقالوا 

ها يسبقها ومل خيل منها ال يكون قبلها بل إما معها وإما بعد احلوادث أو ما ال خيلو من احلوادث فهو حادث فإن ما مل
وما مل يكن قبل احلوادث بل معها أو بعدها مل يكن إال حادثا فإنه لو مل يكن حادثا لكان متقدما علي احلوادث فكان 

  خاليا منها وسابقا عليها 
مثل هذه املقدمة وأمثاهلا منشأ غلط كثري من الناس فإهنا تكون لفظا جممال يتناول حقا وباطال وأحد نوعيها : قيل 

خر ليس كذلك فيلتبس املعلوم منها بغري املعلوم كما يف لفظ احلادث و املمكن و املتحيز واجلسم معلوم صادق واآل
و اجلهة واحلركة و التركيب وغري ذلك من األلفاظ املشهورة بني النظار اليت كثر فيها نزاعهم وعامتها ألفاظ جمملة 

وإما بطريق التواطؤ مع اختالف األنواع فإذا  إما بطريق االشتراك الختالف االصطالحات: تتناول أنواعا خمتلفة 
  فسر املراد وفصل املتشابه تبني احلق من الباطل واملراد من غري املراد 

حنن نعلم باالضطرار أن ما ال يسبق احلوادث أو ما خيلو منها فهو حادث فقد صدق فيما فهمه من : فإذا قال القائل 
القرآن قدمي وأراد به أنه نزل من أكثر من : قدمي إذا قال قائل هذا اللفظ وليس ذلك من حمل النزاع كلفظ ال

سبعمائة سنة وهو القدمي يف اللغة أو أراد أنه مكتوب يف اللوح احملفوظ قبل نزول القرآن فإن هذا مما ال نزاع فيه 



 وأهل امللل غري خملوق وأراد به أنه غري مكذوب فإن هذا مما مل يتنازع فيه أحد من املسلمني: وكذلك إذا قال 
  املؤمنني بالرسل 

  ما ال يسبق احلوادث فهو حادث: مناقشة قوهلم 

أحدمها أنه ال يسبق احلادث املعني أو : ما ال يسبق احلوادث فهو حادث فله معنيان : وذلك أن القائل إذ قال 
احلوادث كل ما له ابتداء واحدا احلوادث املعينة أو احملصورة أو احلوادث اليت يعلم أن هلا ابتداء فإذا قدر أنه أريد ب

كان أو عددا فمعلوم أنه ما مل يسبق هذا أو مل خيل من هذا ال يكون قبله بل ال يكون إال معه أو بعده فيكون حادثا 
  وهذا مما ال يتنازع فيه عاقالن يفهمان ما يقوالن 
بة اليت مل تزل متعقابة هل هو حادث ما مل خيل من احلوادث املتعاق: وليس هذا مورد النزاع ولكن مورد النزاع هو 

؟ وهو مبين علي أن هذا هل ميكن وجوده أم ال ؟ فهل ميكن وجود حوادث متعاقبة شيئا بعد شيء دائمة ال ابتداء 
هلا وال انتهاء ؟ وهل ميكن أن يكون الرب متكلما مل يزل متكلما إذا شاء ؟ وتكون كلماته ال هناية هلا ال ابتداء وال 

أنه يف ذاته مل يزل وال يزال ابتداء لوجوده وال انتهاء له ؟ بل هو األول الذي ليس قبله شيء وهو اآلخر انتهاء كما 
الذي ليس بعده شيء فهو القدمي األزيل الدائم الباقي بال زوال فهل ميكن أن يكون مل يزل متكلما مبشيئته فال يكون 

منفصال عنه وال يكون متكلما بغري قدرته ومشيئته بل  قد صار متكلما بعد أن مل يكن ن وال يكون كالمه خملوقا
  يكون متكلما مبشيئته وقدرته ومل يزل كذلك وال يزال كذلك 

  هذا هو مورد النزاع بني السلف واألئمة الذين قالوا بذلك وبني من نازعهم يف ذلك 
ل من وجوه كثرية ومعلوم إن الفلك نفسه قدمي أزيل مل يزل متحركا لكن هذا القول باط: والفالسفة يقولون 

باالضطرار أن هذا خمالف لقوهلم وخمالف ملا أخرب به القرآن والتوراة وسائر الكتب خبالف كونه مل يزل متكلما أو مل 
  يزل فاعال أو قادرا علي الفعل فإن هذا مما قد يشكل علي كثري من الناس مسعا وعقال 

العدم فهذا إمنا نازع فيه طائفة قليلة من الكفار كأرسطو وأما كون السماوات واألرض خملوقتني حمدثتني بعد 
  وأتباعه 

وأما مجهور الفالسفة مع عامة أصناف املشركني من اهلند والعرب وغريهم ومع اجملوس وغريهم ومع أهل الكتاب 
ادة وغريهم فهم متفقون علي أن السماوات واألرض وما بينهما حمدث خملوق بعد أن مل يكن ولكن تنازعوا يف م

  ذلك هل هي موجودة قبل هذا العامل ؟ وهل كان قبله مدة ومادة أم هو أبدع ابتداء من غري تقدم مدة وال مادة ؟ 
أن هذا العامل خلقه اهللا : فالذي جاء به القرآن والتوراة واتفق عليه سلف األمة وأئمتها مع أئمة أهل الكتاب 

فقال { أي خبار } استوى إىل السماء وهي دخان { : قرآن أنه وأحدثه من مادة كانت خملوقة قبله كما أخرب يف ال
وقد كان قبل ذلك خملوق غريه كالعرش واملاء كما قال تعاىل ]  ١١: فصلت [ } هلا ولألرض ائتيا طوعا أو كرها 

وخلق ذلك يف مدة غري ]  ٧: هود [ } وهو الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام وكان عرشه على املاء { 
  دار حركة الشمس والقمر كما أخرب أنه خلق السماوات واألرض وما بينهما يف ستة أيام مق

والشمس والقمر مها من السماوات واألرض وحركتهما بعد خلقهما والزمان املقدر حبركتهما ـ وهو الليل 
وما بينهما يف ستة  والنهار التابعان حلركتهما ـ إمنا حدث بعد خلقهما وقد أخرب اهللا أن خلق السماوات واألرض

  أيام فتلك األيام مدة وزمان مقدر حبركة أخري غري حركة الشمس والقمر 
إن هذا العامل خملوق حمدث وله مادة متقدمة عليه لكن حكي عن : وهذا مذهب مجاهري الفالسفة الذين يقولون 



هذا املوضع فإن املقصود هنا إشارة بعضهم أن تلك املادة املعنية قدمية أزلية وهذا أيضا باطل كما قد بسط يف غري 
  إن أقوال هؤالء دل عليها السمع : خمتصرة إيل قول من يقول 

{ وقوله ]  ٨: الرعد [ } وكل شيء عنده مبقدار { إبطال حوادث ال أول هلا قد دل عليه قوله تعايل : فإن قيل 
ما ال ابتداء له ليس له كل وقد كما ذكر ذلك طائفة من النظار فإن ]  ٢٨: اجلن [ } وأحصى كل شيء عددا 

  أخرب أنه أحصي كل شيء عددا 
هذا لو كان حقا لكان داللة خفية ال يصلح أن حيال عليها كنفي ما دل علي الصفات فإن تلك نصوص : قيل 

هذا : كثرية جلية وهذا لو قدر أنه دليل صحيح ـ فإنه حيتاج إيل مقدمات كثرية خفية لو كانت حقا مثل أن يقال 
لزم بطالن حوادث ال أول هلا وذلك يستلزم حدوث اجلسم ألن اجلسم لو كان قدميا للزم حوادث ال بداية هلا يست

وإثبات : ألن اجلسم يستلزم احلوادث فال خيلو منها الستلزامه األكوان أو احلركات أو األعراض مث يقال بعد هذا 
  الصفات يستلزم كون املوصوف جسما 

ال } وأحصى كل شيء عددا { عامة من قاهلا كما سنبينه إن شاء اهللا تعايل فكيف وقوله  وهذه املقدمة تناقض فيها
وكل { يدل علي ذلك ؟ فإنه سبحانه قدر مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة وقال 

أجل حمدود فقد أحصي فقد أحصي وكتب ما يكون قبل أن يكون إيل ]  ١٢: يس [ } شيء أحصيناه يف إمام مبني 
  املستقبل املعدوم كما أحصي املاضي الذي وجد مث عدم 

: ولفظ اإلحصاء ال يفرق بني هذا وبني هذا فإن كان اإلحصاء يتناول ما ال يتناهى مجلة فال حجة يف اآلية وإن قيل 
  املاضي كذلك مجلة بعد مجلة مل يكن يف اآلية حجة فإنه ميكن أن يقال يف : بل أحصي املستقبل تقديره 

ومسألة تناول العلم ملا ال يتناهى مسألة مشكلة علي القولني ليس الغرض هنا إهناء القول فيها بل املقصود أن مثل 
  هذه اآلية مل يرد اهللا هبا إبطال دوام كونه مل يزل متكلما 

  املعاين املختلفة حلدوث العامل عند النظار

ليس حبادث ؟ واملراد بالعامل يف االصطالح هو كل ما سوى اهللا فإن هذه العامل حادث أم : ومما يشبه هذا إذا قيل 
العبارة هلا معين يف الظاهر املعروف عند عامة الناس أهل امللل وغريهم وهلا معين يف عرف املتكلمني وقد أحدث 

  املالحدة هلا معين ثالثا 

  املعين األول

خملوق حادث كائن بعد أن مل يكن وأن اهللا وحده هو القدمي  فالذي يفهمه الناس من هذا الكالم أن كل ما سوى اهللا
األزيل ليس معه شيء قدمي تقدمه بل كل ما سواه كائن بعد أن مل يكن فهو املختص بالقدم كما اختص باخللق 

  واإلبداع واإلهلية والربوبية وكل ما سواه حمدث خملوق مربوب عبد له 
ع من املسلمني واليهود والنصارى وهو مذهب أكثر الناس غري أهل امللل وهذا العين هو املعروف عن األنبياء وأتبا

  من الفالسفة وغريهم 

  املعىن الثاين



مل يزل اهللا ال يفعل شيئا وال يتكلم مبشيئته مث حدثت احلوادث من غري سبب يقتضي ذلك : واملعين الثاين أن يقال 
مبشيئته بل مل يزل قادرا هو ممتنع وإنه ميتنع وجود حوادث  إن كونه مل يزل متكلما مبشيئته أو فاعال: مثل أن يقال 

ال أول هلا فهذا املعين هو الذي يعنيه أهل الكالم من اجلهمية واملعتزلة ومن أتبعهم حبدوث العامل وقد حيكونه عن 
وال يف حديث ثابت أهل امللل وهو هبذا املعين ال يوجد ال يف القرآن وال غريه من كتب األنبياء ال التوراة وال غريها 
  عن النيب صلي اهللا عليه وسلم وال يعرف هذا عن أحد من الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني 

  املعىن الثالث

نقول العامل حمدث أي معلول لعلة قدمية أزلية أوجبته : واملعىن الثالث الذي أحدثه املالحدة كابن سينا وأمثاله قالوا 
  الذايت وغريه احلدوث الزماين فلم يزل معها ومسوا هذا احلدوث 

والتعبري بلفظ احلدوث عن هذا املعين ال يعرف عن أحد من أهل اللغات ال العرب وال غريهم إال من هؤالء الذين 
ابتدعوا هلذا اللفظ هذا املعين والقول بأن العامل حمدث هبذا املعين فقط ليس قول أحد من األنبياء وال أتباعهم وال أمة 

ظيمة وال طائفة من الطوائف املشهورة اليت اشتهرت مقاالهتا يف عموم الناس حبيث كان أهل مدينة علي من األمم الع
  هذا القول إمنا يقول هذا طوائف قليلة مغمورة يف الناس 

وهذا القول إمنا هو معروف عن طائفة من املتفلسفة املليني كابن سينا وأمثاله وقد حيكون هذا القول عن أرسطو 
إنه حمدث ومل يثبت يف كتبه للعامل : أن العامل قدمي ومجهور الفالسفة قبله خيالفونه ويقولون : ذي يف كتبه وقوله ال

فاعال موجبا له بذاته وإمنا أثبت له علة يتحرك للتشبه هبا مث جاء الذين أرادوا إصالح قوله فجعلوا العلة أو يل 
س آمرة للفلك باحلركة لكن يتحرك للتشبه هبا كما يتحرك لغريها كما جعلها الفارايب وغريه مث جعلها بعض النا

العاشق للمعشوق وإن كان ال شعور له وال قصد وجعلوه مدبرا هبذا االعتبار ـ كما فعل ابن رشد وابن سينا ـ 
  جعلوه موجبا بالذات ملا سواه وجعلوا ما سواه ممكنا 

  اخلامس

ـ إن دل ـ علي أن اهللا ليس جبسم وهذا النفي يسلمه كثري غاية ما يدل عليه السمع : أن يقال : الوجه اخلامس 
  ممن يثبت الصفات أو أكثرهم وينفيه بعضهم ويتوقف فيه بعضهم ويفصل القول فيه بعضهم 

ليس يف هذا النفي ما يدل علي صحة مذهب أحد من نفاة الصفات : وحنن نتكلم علي تقدير تسليم النفي فنقول 
لي تنزيهه سبحانه عن شيء من النقائص فإن من نفي شيئا من الصفات لكون إثباته أو األمساء بل وال يدل ذلك ع

قويل فيما أثبته من الصفات واألمساء كقولك فيما أثبته من ذلك فإن تنازعا يف : جتسيما وتشبيها يقول له املثبت 
يم والتشبيه ألنه ال يعقل ما هو هذا يستلزم التجس: الصفات اخلربية أو العلو أو الرؤية أو حنو ذلك وقال له النايف 

ال يعقل ما له حياة وعلم وقدرة ومسع وبصر وكالم وإرادة إال ما هو جسم فإذا : كذلك إال اجلسم قال له املثبت 
املوصوف هبا ليس جبسم جاز يل مثل ما جاز لك من إثبات تلك الصفات : جاز لك أن تثبت هذه الصفات وتقول 

هذه معان وتلك : فإذن جاز أن يثبت مسمي هبذه األمساء ليس جبسم فإن قال له  مع أن املوصوف هبا ليس جبسم
  أبعاض 
الرضا والغضب واحلب والبغض معان واليد والوجه ـ وإن كان بعضا ـ فالسمع والبصر والكالم : قال له 

إثبات هذه مع أهنا أعراض ال تقوم إال جبسم فإن جاز لك إثباهتا مع أهنا ليست أعراضا وحملها ليس جبسم جاز يل 



  ليست أبعاضا 
  أنا ال أثبت شيئا منها : فإن قال نايف الصفات 

إنه هو : هو حي عليم قدير وال تعقل حيا عليما قديرا إال جسما وتقول : أنت أهبمت األمساء فأنت تقول : قال له 
لك جاز يل أن أثبت  ليس جبسم فإذا جاز لك أن تثبت مسمي هبذه األمساء ليس جبسم مع أن هذا ليس معقوال

  أنا أنفي األمساء والصفات : موصوفا هبذه الصفات وإن كان هذا غري معقول يل فإن قال امللحد 
إنه قدمي أزيل واجب الوجود : إما أن تقر بأن هذا العامل املشهود مفعول مصنوع له صانع فاعله أو تقول : قيل له 

  بنفسه غين عن الصانع 
ليس جبسم فقد أثبت فاعال صانعا : هو جسم فقد وقعت فيما نفيته وإن قلت : قلت  فإن قلت باألول فصانعه إن

  للعامل ليس جبسم وهذا ال يعقل يف الشاهد 
هو حي عليم ليس : فإذا أثبت خالقا فاعال ليس جبسم وأنت ال تعرف فاعال إال جسما كان ملنازعك أن يقول 

  ن تثبت له من الصفات واألمساء ما يناسبه جبسم وإن كان يعرف حيا عليما إال جسما بل لزمك أ
بل هذا العامل املشهود قدمي واجب بنفسه غين عن الصانع فقد أثبت واجبا بنفسه قدميا أزليا هو : وإن قال امللحد 

جسم حامل لألعراض متحيز يف اجلهات تقوم به األكوان وحتله احلوادث واحلركات وله أبعاض وأجزاء فكان ما 
ت جسم قدمي قد لزمه مثله وما هو أبعد منه ومل يستفد بذلك اإلنكار إال جحد اخلالق وتكذيب رسله فر منه من إثبا

  وخمالفة صريح املعقول والضالل املبني الذي الذي هو منتهى ضالل الضالني وكفر الكافرين 
تدل به بل وال يستدل فقد تبني أن قول من نفي الصفات أو شيئا منها ألن إثباهتا جتسيم قول ال ميكن أحدا أن يس

أحد علي تنزيه الرب عن شيء من النقائص بأن ذلك يستلزم التجسيم ألنه ال بد أن يثبت شيئا يلزمه فيما أثبته 
نظري ما ألزمه غريه فيما نفاه وإذا كان الالزم يف املوضعني واحدا وما أجاب هو به أمكن املنازع له أن جييب مبثله مل 

شيئا علي هذا التقدير وإذا انتهي إيل التعطيل احملض كان ما لزمه من جتسيم الواجب  ميكنه أن يثبت شيئا وينفي
بنفسه القدمي أعظم من كل جتسيم نفاه فعلم أن مثل هذا االستدالل علي النفي مبا يستلزم التجسيم ال يسمن وال 

  يغين من جوع 

  اجلواب ألهل املقام الثاين من وجوه األول 
السمع مل يدل إال علي اإلثبات ولكن العقل دل : ام الثاين ـ وهم حمققو النفاة الذين يقولون وأما اجلواب ألهل املق

  : علي النفي ـ فجواهبم من وجوه 
حنن يف هذا املقام مقصودنا أن العقل الذي به يعلم صحة السمع ال يستلزم النفي املناقض : أحدها ـ أن يقال 

ناس هبذه الطريق املستلزمة للنفي طريقة األعراض وأن الذين آمنوا هبم للسمع وقد تبني أن األنبياء مل يدعوا ال
وعلموا صدقهم مل يعلموه هبذه الطريق وحينئذ فإذا قدر أن معقولكم خالف السمع مل يكن هذا املعقول أصال يف 

  السمع ومل يكن السمع قد ناقض املعقول الذي عرفت به 
  صحته وهذا هو املطلوب 

  ال نعرف السمع إال هبذه الطريق : نعرف صحة السمع إال هبذه الطريق أو قلتم  حنن مل: وإذا قلتم 
أما شهادتكم علي أنفسكم بأنكم مل تعرفوا السمع إال هبذه الطريق فقد شهدمت علي أنفسكم بضاللكم : قيل لكم 

ل بطرق األنبياء ومبا وجهلكم بالطرق اليت دعت هبا األنبياء أتباعهم وإذا كنتم ال تعرفون تلك الطرق فأنتم جها
إن صدقهم ال يعرف إال مبعقول يناقض : بينوا به إثبات الصانع وتصديق رسله فال جيوز لكم حينئذ أن تقولوا 



  املنقول عنهم 
ال ميكن أن يعرف اهللا إال هبذه الطريق فهذه شهادة زور وتكذيب مبا مل حتيطوا بعلمه ونفي ال ميكنكم : وأما إذا قلتم 
ين تعرفون أن مجيع بين آدم من األنبياء وأتباع األنبياء ال ميكنهم أن يعرفوا اهللا إال بإثبات األعراض معرفته فمن أ

وحدوثها ولزومها للجسم وامتناع حوادث ال أول هلا أو بنحو هذا الطريق ؟ وهل اإلقدام علي هذا النفي إال من 
دلته واألسباب اليت هبا يعرف الناس ما مل قول من هو أجهل الناس وأضلهم وأبعدهم عن معرفة طرق العلم وأ

  يعرفوه وهذا النفي قاله كثري من اجلهمية واملعتزلة ومن اتبعهم وهذه حاله وهذا النفي عمدة هؤالء 

  الثاين

بل صدق الرسول يعلم بطرق متعددة ال حتتاج إيل هذا النفي كما أقر بذلك مجهور : أن يقال هلم : الوجه الثاين 
مسألة حدوث العامل اعترف هبا أكابر النظار من املسلمني وغري املسلمني حىت إن موسى ابن ميمون النظار حىت إن 

صاحب داللة احلائرين وهو يف اليهود ك أيب حامد الغزايل يف املسلمني ميزج األقوال النبوية باألقوال الفلسفية 
لم حبدوث العامل ال يتوقف علي األدلة العقلية بل ويتأوهلا عليها حىت الرازي وغريه من أعيان النظار اعترفوا بأن الع

ميكن معرفة صدق الرسول قبل العلم هبذه املسألة مث يعلم حدوث العامل بالسمع فهؤالء اعترفوا بإمكان كوهنا مسعية 
  فضال عن وجوب كوهنا عقلية فضال عن كوهنا أصال للسمع فضال عن كوهنا ال أصل للسمع سواها 

  ة النظار بطرق متعددة ال يتوقف شيء منها علي نفي اجلسم وال نفي الصفات وأيضا فقد اعترف أئم

  الثالث

إذا كانت الرسل واألنبياء قد اتبعهم أمم ال حيصي عددهم إال اهللا من غري أن يعتمدوا : أن يقال : الوجه الثالث 
من أقواهلم وأفعاهلم ما يدل علي هذه الطريق وهم خيربون أهنم علموا صدق الرسول يقينا ال ريب فيه وظهر منهم 

علي أهنم عاملون بصدق الرسول متيقنون لذلك ال يرتابون فيه وهم عدد كثري أضعاف أضعاف أضعاف أي تواتر 
قدر فعلم أهنم مل جيتمعوا ويتواطئوا علي هذا اإلخبار الذي خيربون به عن أنفسهم ـ علم قطعا أنه حصل هلم علم 

  لطريقة املستلزمة لنفي شيء من الصفات يقيين بصدق الرسول من غري هذه ا

  الرابع

أن نبني فساد هذه األقوال املخالفة لنصوص األنبياء وفساد طرقها اليت جعلها أصحاهبا براهني عقلية : الوجه الرابع 
  كما سيأيت إن شاء اهللا 

  اخلامس

ل العلوم الفطرية الضرورية توافق ما أن نبني أن األدلة العقلية الصحيحة البينة اليت ال ريب فيها ب: الوجه اخلامس 
ـ  أخربت به الرسل ال ختالفه وأن األدلة العقلية الصحيحة مجيعها موافقة للسمع ال ختالف شيئا من السمع وهذا 
وهللا احلمد ـ قد اعتربته فيما ذكره عامة الطوائف فوجدت كل طائفة من طوائف النظار أهل العقليات ال يذكر 

دليال صحيحا خيالف ما أخربت به الرسل بل يوافقه حىت الفالسفة القائلني بقدم العامل  أحد منهم يف مسألة ما



ما يذكرونه من دليل صحيح عقلي فإنه ال خيالف ما أخربت به الرسل بل يوافقه وكذلك سائر : كأرسطو وأتباعه 
  منه موافق ال خمالف  طوائف النظار من أهل النفي واإلثبات ال يذكرن دليال عقليا يف مسألة إال والصحيح

وهذا يعلم به أن املعقول الصريح ليس خمالفا ألخبار األنبياء علي وجه التفصيل كما نذكره إن شاء اهللا يف موضعه 
كلما ألقي فيها فوج سأهلم { ونبني أن من خالف األنبياء فليس هلم عقل وال مسع كما أخرب اهللا عنهم بقوله تعايل 

* الوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل اهللا من شيء إن أنتم إال يف ضالل كبري ق* خزنتها أمل يأتكم نذير 
 ٨: امللك [ } فاعترفوا بذنبهم فسحقا ألصحاب السعري * وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا يف أصحاب السعري 

- ١١  [  
  : إيل رد ما قاله اهللا ورسوله فنقول  مث نذكر وجوها أخر لبيان فساد هذا األصل الذي يتوسل به أهل اإلحلاد

  الوجه الرابع

  العقل إما أن يكون عاملا بصدق الرسول وثبوت ما أخرب به يف نفس األمر وإما أن ال يكون عاملا بذلك : أن يقال 
املعقول  فإن مل يكن عاملا امتنع التعارض عنده إذا كان املعقول معلوما له ألن املعلوم ال يعارضه اجملهول وإن مل يكن

  معلوما له مل يتعارض جمهوالن 
هذا : وإن كان عاملا بصدق الرسول امتنع ـ مع هذا ـ أن ال يعلم ثبوت ما أخرب به يف نفس األمر غايته أن يقول 

مل خيرب به والكالم ليس هو فيما مل خيرب به بل إذا علم أن الرسول أخرب بكذا فهل ميكنه ـ مع علمه بصدقه فيما 
أنه أخرب بكذا ـ أن يدفع عن نفسه علمه بثبوت املخرب أم يكون علمه بثبوت خمربه الزما له لزوما أخرب وعلمه 

  ضروريا كما تلزم سائر العلوم لزوما ضروريا ملقدماهتا ؟ 
ال تعتقد ثبوت ما عملت أنه أخرب به ألن هذا االعتقاد ينايف ما علمت به : وإذا كان كذلك فإذا قيل له يف مثل هذا 

وعدم تصديقي له : ال تصدقه يف هذا اخلرب ألن تصديقه يستلزم عدم تصديقه فيقول : ادق كان حقيقة الكالم أنه ص
كذبه لئال يلزم أن تكذبه : ال تصدقه لئال يلزم أن ال تصدقه كان كما لو قيل : فيه هو عني الالزم احملذور فإذا قيل 

نه واملأمور به هو احملذور من ترك املأمور به فيكون واقعا يف فيكون املنهي عنه هو املخوف احملذور من فعل املنهي ع
املنهي عنه سواء أطاع أو عصى ويكون تاركا للمأمور به سواء أطاع أو عصي ويكون وقوعه يف املخوف احملذور 

عصية علي تقدير الطاعة هلذا اآلمر الذي أمره بتكذيب ما تيقن أن الرسول أخرب به أعجل وأسبق منه علي تقدير امل
واملنهي عنه علي هذا التقدير هو التصديق واملأمور به هو التكذيب وحينئذ فال جيوز النهي عنه سواء كان حمذورا أو 
مل يكن فإن مل يكن حمذورا مل جيز أن ينهى عنه وإن كان حمذورا فال بد منه علي التقديرين فال فائدة يف النهي عنه بل 

طلبه ابتداء أقبح من طلب غريه لئال يفضي إليه فإن من أمر بالزنا كان أمره  إذا كان عدم التصديق هو احملذور كان
  به أقبح من أن يأمر باخللوة املفضية إيل الزنا 

فهكذا حال من أمر الناس أن ال يصدقوا الرسول فيما علموا أنه أخرب به بعد علمهم أنه رسول اهللا لئال يفضي 
ال تصدقه يف هذا كان هذا أمرا له مبا يناقض ما علم به صدقه : يل له تصديقهم له إيل عدم تصديقهم له بل إذا ق

  فكان أمرا له مبا يوجب أن ال يثق بشيء من خربه فإنه مىت جوز كذبه أو غلطه يف خرب جوز ذلك يف غريه 
تعلقة وهلذا آل األمر مبن يسلك هذا الطريق إيل اهنم ال يستفيدون من جهة الرسول شيئا من األمور اخلربية امل

بصفات اهللا تعايل وأفعاله بل وباليوم اآلخر عند بعضهم العتقادهم أن هذه فيها ما يرد بتكذيب أو تأويل وما ال يرد 
ما أثبته عقلك فأثبته وإال فال وهذا : وليس هلم قانون يرجعون إليه يف هذا األمر من جهة الرسالة بل هذا يقول 



صار وجود الرسول صلي اهللا عليه وسلم عندهم كعدمه يف املطالب اإلهلية ما أثبته كشفك فأثبته وإال فال ف: يقول 
وعلم الربوبية بل وجوده ـ علي قوهلم ـ أضر من عدمه ألهنم مل يستفيدوا من جهته شيئا واحتاجوا إيل أن يدفعوا 

  إما بتكذيب وإما بتفويض وإما بتأويل وقد بسط هذا يف غري هذا املوضع : ما جاء به 
فهذا إقرار منكم : ال يتصور أن يعلم أنه أخرب مبا ينايف العقل فإنه منزه عن ذلك وهو ممتنع عليه قيل هلم :  فإن قالوا

  بامتناع معارضة الدليل العقلي للسمعي 
إمنا أردنا معارضة ما يظن أنه دليل وليس بدليل أصال أو يكون دليال ظنيا لتطرق الظن إيل بعض مقدماته : فإن قالوا 

  اإلسناد وإما يف املنت كإمكان كذب املخرب أو غلطه وكإمكان احتمال اللفظ ملعنيني فصاعدا  إما يف: 
إذا فسرمت الدليل السمعي مبا ليس بدليل يف نفس األمر بل اعتقاد داللته جهل أو مبا يظن أنه دليل وليس : قيل 

األمر بل اعتقاد داللته جهل أو مبا يظن  بدليل أمكن أن يفسر الدليل العقلي املعارض للشرع مبا ليس بدليل يف نفس
  أنه دليل وليس بدليل 

وحينئذ فمثل هذا ـ وإن مساه أصحابه براهني عقلية أو قواطع عقلية وهو ليس بدليل يف نفس األمر أو داللته ظنية 
لسمعي ـ إذا عارض ما هو دليل مسعي يستحق أن يسمي دليال لصحة مقدماته وكوهنا معلومة وجب تقدمي الدليل ا

  عليه بالضرورة واتفاق العقالء 
فقد تبني أهنم بأي شيء فسروا جنس الدليل الذي رجحوه أمكن تفسري اجلنس اآلخر بنظريه وترجيحه كما رجحوه 

وهذا ألهنم وضعوا وضعا فاسدا حيث قدمهوا ما ال يستحق التقدمي ال عقال وال مسعا وتبني بذلك أن تقدمي اجلنس 
واجب أن ينظر يف عني الدليلني املتعارضني فيقدهم ما هو القطعي منهما أو الراجح إن كانا علي اجلنس باطل بل ال

  ظنيني سواء كان هو السمعي أو العقلي ويبطل هذا األصل الفاسد الذي هو ذريعة إيل اإلحلاد 

  الوجه اخلامس

حل النزاع أو يظن أنه أخرب به أو أنه إذا علم صحة السمع وأن ما أخرب به الرسول فهو حق فإما أن يعلم أنه أخرب مب
  ال يعلم وال يظن 

فإن علم أنه أخرب به امتنع أن يكون يف العقل ما ينايف املعلوم بسمع أو غريه فإن ما علم ثبوته أو انتفاؤه ال جيوز أن 
  يقوم دليل يناقض ذلك 

ي الظن ال لكونه معقوال أو وإن كان مظنونا أمكن أن يكون يف العقل علم ينفيه وحينئذ فيجب تقدمي العلم عل
مسموعا بل لكونه علما كما جيب تقدمي ما علم بالسمع علي ما ظن بالعقل وإن كان الذي عارضه من العقل ظنيا 

  فإن تكافآ وقف األمر وإال قدم الراجح 
  وإن مل يكن يف السمع علم وال ظن فال معارضة حينئذ فتبني أن اجلزم بتقدمي العقل مطلقا خطأ وضالل 

  لوجه السادسا

إذا تعارض الشرع والعقل وجب تقدمي الشرع ألن العقل مصدق للشرع يف كل ما أخرب به والشرع مل : أن يقال 
  يصدق العقل يف كل ما أخرب به وال العلم بصدقه موقوف علي كل ما خيرب به العقل 

  مهمة العقل



ن العقل أن يعلمك صدق الرسول ومعاين يكفيك م: كما قال بعضهم : ومعلوم أن هذا إذا قيل أوجه من قوهلم 
العقل متول ويل الرسول مث عزل نفسه ألن العقل دل علي أن الرسول صلي اهللا عليه وسلم : كالمه وقال بعضهم 

  جيب تصديقه فيما أخرب وطاعته فيما أمر 
غريه عليه وبني له  والعقل يدل علي صدق الرسول داللة عامة مطلقة وهذا كما أن العامي إذا علم عني املفيت ودل

أنا األصل : أنه عامل مفت مث اختلف العامي الدال واملفيت وجب علي املستفيت أن يقدم قول املفيت فإذا قال له العامي 
يف علمك بأنه مفت فإذا قدمت قوله علي قويل عند التعارض قدحت يف األصل الذي به علمت بأنه مفت قال له 

ت ودللت علي ذلك شهدت بوجوب تقليده دون تقليدك كما شهد به دليلك أنت ملا شهدت بأنه مف: املستفيت 
وموافقيت لك يف هذا العلم املعني ال يستلزم أين أوافقك يف العلم بأعيان املسائل وخطؤك فيما خالفت فيه املفيت 

 خالفته الذي هو اعلم منك ال يستلزم خطأك يف علمك بأنه مفت وأنت إذا علمت أنه مفت باجتهاد وإستدالل مث
باجتهاد واستدالل كنت خمطئا يف االجتهاد واالستدالل الذي خالفت به من جيب عليك تقليده وإتباع قوله وإن مل 
تكن خمطئا يف االجتهاد واالستدالل الذي به علمت أنه عامل مفت جيب عليك تقليده هذا مع علمه بأن املفيت جيوز 

عليه وسلم معصوم يف خربه عن اهللا تعايل ال جيوز عليه اخلطأ فتقدميه عليه اخلطأ والعقل يعلم أن الرسول صلي اهللا 
  قول املعصوم علي ما خيالفه من أستدالله العقلي أويل من تقدمي العامي قول املفيت علي قوله الذي خيالفه 
ذلك وثبت وكذلك أيضا إذا علم الناس وشهدوا أن فالنا خبري بالطب أو القيافة أو اخلرص أو تقومي السلع وحنو 

عند احلاكم أنه عامل بذلك دوهنم أو أنه أعلم منهم بذلك مث نازع الشهود الشاهدون ألهل العلم بالطب والقيافة 
واخلرص والتقومي أهل العلم بذلك وجب تقدمي قول أهل العلم بالطب والقيافة واخلرص والتقومي علي قول الشهود 

وبأقوالنا ثبتت أهليتهم فالرجوع يف حمل النزاع إليهم دوننا يقدح يف  حنن زكينا هؤالء: الذين شهدوا هلم وإن قالوا 
  األصل الذي ثبت به قوهلم 

إن العقل مزكي الشرع ومعدله فإذ قدم الشرع عليه كان قدحا فيمن زكاه وعدله فيكون : كما قال بعض الناس 
  قدحا فيه 
لتقومي أو اخلرص أو القيافة وحنو ذلك وأن قوله يف أنتم شهدمت مبا علمتم من أنه أهل العلم بالطب أو ا: قيل هلم 

ذلك مقبول دون قولكم فلو قدمنا قولكم عليه يف هذه املسائل لكان ذلك قدحا يف شهادتكم وعلمكم بأنه أعلم 
هو أعلم : منكم هبذه األمور وإخباركم بذلك ال ينايف قبول قوله دون أقوالكم يف ذلك إذ ميكن إصابتكم يف قلوكم 

حنن أعلم ممن هو أعلم منا فيما ينازعنا فيه من املسائل اليت هو أعلم هبا منا بل خطؤكم يف : طؤكم يف قولكم منا وخ
  هذا أظهر 

واإلنسان قد يعلم أن هذا أعلم منه بالصناعات كاحلراثة والنساجة والبناء واخلياطة وغري ذلك من الصناعات وإن مل 
زع هو وذلك الذي هو أعلم منه مل يكن تقدمي قول األعلم منه يف موارد يكن عاملا بتفاصيل تلك الصناعة فإذا تنا

  النزاع قدحا فيما علم به أنه أعلم منه 
ومن املعلوم أن مباينة الرسول صلي اهللا عليه وسلم لذوي العقول أعظم من مباينة أهل العلم بالصناعات العلمية 

واخلرص والتقومي لسائر الناس فإن من الناس من ميكنه أن  والعملية والعلوم العقلية االجتهادية كالطب والقيافة
يصري عاملا بتلك الصناعات العلمية والعملية كعلم أرباهبا هبا وال ميكن من مل جيعله اهللا رسوال إيل الناس أن يصري 

وعلي قول من مبنزلة من جعله اهللا تعايل رسوال إيل الناس فإن النبوة ال تنال باالجتهاد كما هو مذهب أهل امللل 
جيعلها مكتسبة من أهل اإلحلاد من املتفسلفة وغريهم فإهنا عندهم أصعب األمور فالوصول إليها أصعب بكثري من 



  الوصول إيل العلم بالصناعات والعلوم العقلية 
زعه وإذا كان األمر كذلك فإذا علم اإلنسان بالعقل أن هذا رسول اهللا وعلم أنه أخرب بشيء ووجد يف عقله ما ينا

يف خربه كان عقله يوجب عليه أن يسلم موارد النزاع إيل من هو أعلم به منه وأن ال يقدم رأيه علي قوله ويعلم أن 
عقله قاصر بالنسبة إليه وأنه أعلم باهللا تعايل وأمسائه وصفاته واليوم اآلخر منه وأن التفاوت الذي بينهما يف العلم 

  وأهل العلم بالطب بذلك أعظم من التفاوت الذي بني العامة 
فإذا كان عقله يوجب أن ينقاد لطبيب يهودي فيما أخربه به من مقدرات من األغذية واألشربة واألضمدة 

واملسهالت واستعماهلا علي وجه خمصوص مع ما يف ذلك من الكلفة واألمل لظنه أن هذا أعلم هبذا مين وأين إذا 
بان الطبيب خيطئ كثريا وأن كثريا من الناس ال يشفي مبا  صدقته كان ذلك أقرب إيل حصول الشفاء يل مع علمه

يصفه الطبيب بل قد يكون استعماله ملا يصفه سببا يف هالكه ومع هذا فهو يقبل قوله ويقلده وإن كان ظنه 
  ! واجتهاده خيالف وصفه فكيف حال اخللق مع الرسل عليهم الصالة والسالم ؟ 

ن خربهم علي خالف ما أخربوا به قط والذين يعارضون أقواهلم والرسل صادقون مصدوقون ال جيوز أن يكو
بعقوهلم عندهم من اجلهل والضالل ما ال حيصيه إال ذو اجلالل فكيف جيوز أن يعارض ما مل خيطئ قط مبا مل يصب يف 

  معارضته له قط ؟ 
  رحا يف طريق تعديله فالشهود إذا عدلوا شخصا مث عاد ذلك املعدل فكذهبم كان تصديقه يف جرحهم ج: فإن قيل 

هم يف : هم فساق ال جيوز قبول شهادهتم وإما أن يقول : ليس هذا وزان مسألتنا فإن املعدل إما أن يقول : قيل 
هذه الشهادة املعينة أخطأوا أو كذبوا فإن جرحهم مطلقا كان نظري هذا أن يكون الشرع قد قدح يف داللة العقل 

  ة ال تقدح يف جنس األدلة العقلية مطلقا وليس كذلك فإن األدلة الشرعي
إهنم أخطأوا فيها فهذا ال يعارض تزكيتهم له باتفاق : وأما إذا قدح يف شهادة معينة من شهادات مزكيه وقال 

العقالء فإن املزكي لشاهد ليس من شرطه أن ال يغلط وال يلزم من خطئه يف شهادة معينة خطؤه يف تعديل من عدله 
  ات ويف غري ذلك من الشهاد

قد أخطأ فيها مل يضره هذا باتفاق العقالء بل الشاهد : وإذا قال املعدل املزكي يف بعض شهادات معدله ومزكيه 
العدل قد ترد شهادته لكونه خصما أو ظنينا لعداوة أو غريها وإن مل يقدح ذلك يف سائر شهاداته فلو تعارضت 

و ظنينا مل يقدح ذلك يف شهادة اآلخر وعدالته فالشرع شهادة املعدل واملعدل وردت شهادة املعدل لكونه خصما أ
إذا خالف العقل يف بعض موارد النزاع ونسبه يف ذلك إيل اخلطأ والغلط مل يكن ذلك قدحا يف كل ما يعلمه العقل 

  وال يف شهادته له بأنه صادق مصدوق 
س نظريا لتعارض العقل والسمع فإن إن الذي عدلين كذب يف هذه الشهادة املعنية فهذا أيضا لي: ولو قال املعدل 

  األدلة السمعية ال تدل علي أن أهل العقول الذين حصلت هلم شبه خالفوا هبا الشرع تعمدوا الكذب يف ذلك 
  وهب أن الشخص الواحد والطائفة املعينة قد تتعمد الكذب لكن جنس األدلة املعارضة ال توصف بتعمد الكذب 

عدليه ل يكن تكذيب املعدل من عدله يف قضية معينة مستلزما للقدح يف تعديله وأيضا فالشاهد إذا صرح بتكذيب م
كان عدال حني زكاين مث طرأ عليه الفسق فصار يكذب بعد ذلك وال ريب أن العدول إذا عدلوا : ألنه يقول 

من شخصا مث حدث ما أوجب فسقهم مل يكن ذلك قادحا يف تعديلهم املاضي كما ال يكون قادحا يف غري ذلك 
  شهاداهتم 

  فتبني أن متثيل معارضة الشرع للعقل هبذا ليس فيه حجة علي تقدمي آراء العقالء علي الشرع بوجه من الوجوه 



من املعلوم أن احلاكم إذا مسع جرح املعدل وتكذيبه : وأيضا فإذا سلم أن هذا نظري تعارض الشرع والعقل فيقال 
ضيا لتقدم قول الذين زكوه بل جيوز أن يكونوا صادقني يف تعديله ملن عدله يف بعض ما أخرب به مل يكن هذا مقت

كاذبني فيما كذهبم فيه وجيوز أن يكونوا كاذبني يف تعديله ويف هذا وجيوز أن يكونوا كاذبني يف تعديله صادقني يف 
الذين عدلوه هذا سواء كانوا متعمدين للكذب أو خمطئني وحينئذ فاحلاكم يتوقف حىت يتبني له األمر ال يرد قول 

  مبجرد معارضته هلم فلو كان هذا وزان تعارض العقل والشرع لكان موجب ذلك تقدمي العقل 

  الوجه السابع

تقدمي املعقول علي األدلة الشرعية ممتنع متناقض وأما تقدمي األدلة الشرعية فهو ممكن مؤتلف فوجب : أن يقال 
ل أو غري معلوم بالعقل ليس هو صفة الزمه لشيء من الثاين دون األول وذلك ألن كون الشيء معلوما بالعق

األشياء بل هو من األمور النسبية اإلضافية فإن زيدا قد يعلم بعقله ما ال يعلمه بكر بعقله وقد يعلم اإلنسان يف حال 
  بعقله ما جيهله يف وقت آخر 

لعقالء ومل يتفقوا فيها علي أن موجب واملسائل اليت بقال إنه قد تعارض فيها العقل والشرع مجيعها مما اضطرب فيه ا
إن العقل نفاه أو أحاله : إن العقل أثبت أو أوجب أو سوغ ما يقول اآلخر : العقل كذا بل كل من العقالء يقول 

حنن نعلم بالضرورة : أو منع منه بل قد آل األمر بينهم إيل التنازع فيما يقولون إنه من العلوم الضرورية فيقول هذا 
  إنه غري معلوم بالضرورة العقلية : يقول اآلخر  العقلية ما

حنن نعلم أن بالضرورة العقلية امتناع رؤية مرئي من غري معاينة ومقابلة ويقول طائفة من : كما يقول أكثر العقالء 
  إن ذلك ممكن : العقالء 

  إن ذلك ممكن : الء إنا نعلم أن حدوث حادث بال سبب حادث ممتنع ويقول طائفة من العق: وقول أكثر العقالء 
إن كون املوصوف عاملا بال علم قادرا بال قدرة حيا بال حياة ممتنع يف ضرورة العقل وآخرون : ويقول أكثر العقالء 

  ينازعون يف ذلك 
  إن كون الشيء الواحد أمرا هنيا خربا ممتنع يف ضرورة العقل وآخرون ينازعون يف ذلك : ويقول أكثر العقالء 

إن كون العقل والعاقل واملعقول والعشق واملعشوق والوجود واملوجود والوجوب والعناية : الء ويقول أكثر العق
  أمرا واحدا هو ممتنع يف ضرورة العقل وآخرون ينازعون يف ذلك 

إن الوجود ينقسم إيل واجب وممكن وقدمي وحمدث وإن لفظ الوجود يعمهما ويتناوهلما وإن : ويقول مجهور العقالء 
  بضرورة العقل ومن الناس من ينازع يف ذلك هذا معلوم 

إن حدوث األصوات املسموعة من العبد بالقرآن أمر معلوم بضرورة العقل ومن الناس من : ويقول مجهور العقالء 
  ينازع يف ذلك 

إثبات موجودين ليس أحدمها مباينا لألخر وال داخال فيه أو إثبات موجود ليس بداخل : ومجهور العقالء يقولون 
  لعامل وال خارجه معلوم الفساد بضرورة العقل ومن الناس من نازع يف ذلك ا

ومجهور العقالء يعلمون أن كون نفس اإلنسان هي العاملة باألمور العامة الكلية واألمور اخلاصة اجلزئية معلوم 
  بضرورة العقل ومن الناس من نازع يف ذلك وهذا باب واسع 

ليست العقول شيئا واحدا بينا بنفسه وال عليه دليل معلوم للناس بل فيها هذا فلو قيل بتقدمي العقل علي الشرع و
  االختالف واالضطراب لوجب أن حيال الناس علي شيء ال سبيل إيل ثبوته ومعرفته وال اتفاق للناس عليه 



لك ممكن وأما الشرع فهو يف نفسه قول الصادق وهذه صفة الزمة له ال ختتلف باختالف أحوال الناس والعلم بذ
يا أيها الذين { ورد الناس إليه ممكن وهلذا جاء التنزيل برد الناس عند التنازع إيل الكتاب والسنة كما قال تعايل 

آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون 
فأمر اهللا تعايل املؤمنني عندا لتنازع بالرد إيل اهللا ]  ٥٩: النساء [ } تأويال باهللا واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن 

والرسول وهذا يوجب تقدمي السمع وهذا هو الواجب إذ لو ردوا إيل غري ذلك من عقول الرجال وآرائهم 
  ومقاييسهم وباهينهم مل يزدهر هذا الرد إال اختالفا واضطرابا وشكا وارتيابا 

كان الناس أمة واحدة فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب باحلق ليحكم {  ولذلك قال تعايل
فأنزل اهللا الكتاب حاكما بني الناس فيما اختلفوا فيه إذ ال ميكن ]  ٢١٣: البقرة [ } بني الناس فيما اختلفوا فيه 

ب منزل من السماء وال ريب أن بعض الناس احلكم بني الناس يف موارد النزاع واالختالف علي اإلطالق إال بكتا
قد يعلم بعقله ما ال يعلمه غريه وإن مل ميكنه بيان ذلك لغريه ولكن ما علم بصريح العقل ال يتصور أن يعارضه 

  الشرع البتة بل املنقول الصحيح ال يعارضه معقول صريح قط 
الصحيحة الصرحية شبهات فاسدة يعلم  وقد تأملت ذلك يف عامة ما تنازع الناس فيه فوجدت ما خالف النصوص

  بالعقل بطالهنا بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها املوفق للشرع 
وهذا تأملته يف مسائل األصول الكبار كمسائل التوحيد والصفات ومسائل القدر والنبوات واملعاد وغري ذلك 

إما حديث موضوع أو داللة : لفه ووجدت ما يعلم بصريح العقل مل خيالفه مسع قط بل السمع الذي يقال إنه خيا
  ضعيفة فال يصلح أن يكون دليال لو جترد عن معارضة العقل الصريح فكيف إذا خالفه صريح املعقول ؟ 

وحنن نعلم أن الرسل ال خيربون مبجاالت العقول بل مبجاراة العقول ن فال خيربون مبا يعلم العقل انتفاءه بل خيربون 
  مبا يعجز العقل عن معرفته 

الكالم علي هذا علي وجه التفصيل مذكور يف موضعه فإن أدلة نفاة الصفات والقدر وحنو ذلك إذا تدبرها العاقل و
  الفاضل وأعطاها حقها من النظر العقلي علم بالعقل فسادها وثبوت نقيضها كما قد بيناه يف غري هذا املوضع 

 /  

  الوجه الثامن

رض فيها العقل والسمع ليست من املسائل البينة املعروفة بصريح العقل أنه قد تعا: املسائل اليت يقال : أن يقال 
كمسائل احلساب واهلندسة والطبيعيات الظاهرة واإلهليات البينة وحنو ذلك بل مل ينقل أحد بإسناد صحيح عن نبينا 

حديث  صلي اهللا عليه وسلم شيئا من هذا اجلنس وال يف القرآن شيء من هذا اجلنس وال يوجد ذلك إال يف
  مكذوب موضوع يعلم أهل النقل أنه كذب أو يف داللة ضعيفة غلط املستدل هبا علي الشرع 

إنه كذبه بعض أهل : مثل حديث عرق اخليل الذي كذبه بعض الناس علي أصحاب محاد بن سلمة وقالوا : فاألول 
احلديث ليقال عنهم إهنم يروون إنه وضعه ورمي به بعض أهل : البدع اهتموا بوضعه حممد بن شجاع الثلجي وقالوا 

إنه خلق خيال فأجراها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق تعايل اهللا عن فرية : مثل هذا وهو الذي يقال يف متنه 
املفترين وإحلاد امللحدين وكذلك حديث نزوله عشية عرفة إيل املوقف علي مجل أورق ومصافحته للركبان ومعانقته 

حاديث مكذوبة موضوعة باتفاق أهل العلم فال جيوز ألحد أن يدخل هذا وأمثاله يف هي أ: للمشاة وأمثال ذلك 
  األدلة الشرعية 



عبدي مرضت : يقول اهللا تعايل : مثل احلديث الذي يف الصحيح عن النيب صلي اهللا عليه وسلم أنه قال : والثاين 
مت أن عبدي فالنا مرض فلو عدته أما عل: رب كيف أعودك وأنت رب العاملني ؟ فيقول : فلم تعدين فيقول 

أما علمت أن : ريب كيف أطعمك وأنت رب العاملني ؟ فيقول : لوجدتين عنده عبدي جعت فلم تطعمين فيقول 
  عبدي فالنا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي 

علي جواز املرض إن داللة هذا احلديث خمالفة لعقل وال مسع إال من يظن أنه قد دل : فإنه ال جيوز لعاقل أن يقول 
واجلوع علي اخلالق سبحانه وتعايل ومن قال هذا فقد كذب علي احلديث ومن قال إن هذا ظاهر احلديث أو مدلوله 

أو مفهومه فقد كذب فإن احلديث قد فسره املتكلم به وبني مراده بيانا زالت به كل شبهة وبني فيه أن العبد هو 
   سبحانه مل يأكل ومل يعد الذي جاع وأكل ومرض وعاده العواد وأن اهللا

أنه : بل غري هذا الباب من األحاديث كاألحاديث املروية يف فضائل األعمال علي وجه اجملازفة كما يروي مرفوعا 
من صلي ركعتني يف يوم عاشوراء يقرأ فيهما بكذا وكذا كتب له ثواب سبعني نبيا وحنو ذلك هو عند أهل احلديث 

لم حديث واحد خيالف العقل أو السمع الصحيح إال وهو عند أهل العلم ضعيف بل من األحاديث املوضوعة فال يع
موضوع بل ال يعلم حديث صحيح عن النيب صلي اهللا عليه وسلم يف األمر والنهي أمجع املسلمون علي تركه إال أن 

مجع يكون له حديث صحيح يدل علي أنه منسوخ وال يعلم عن النيب صلي اهللا عليه وسلم حديث صحيح أ
املسلمون علي نقيضه فضال عن أن يكون نقيضه معلوما بالعقل الصريح البني لعامة العقالء فإن ما يعلم بالعقل 

  الصريح البني أظهر مما ال يعلم إال باإلمجاع وحنوه من األدلة السمعية 
يكون فيها ما يعلم نقيضه  فإذا مل يوجد يف األحاديث الصحيحة ما يعلم نقيضه باألدلة اخلفية كاإلمجاع وحنوه فأن ال

بالعقل الصريح الظاهر أويل وأحرى ولكن عامة موارد التعارض هي من األمور اخلفية املشتبهة اليت حيار فيها كثري 
من العقالء كمسائل أمساء اهللا وصفاته وأفعاله وما بعد املوت من الثواب والعقاب واجلنة والنار والعرش والكرسي 

غيب اليت تقصر عقول أكثر العقالء عن حتقيق معرفتها مبجرد رأيهم وهلذا كان عامة اخلائضني وعامة ذلك من أنباء ال
  فيها مبجرد رأيهم إما متنازعني خمتلفني وإما حيارى متهوكني وغالبهم يرى أن إمامه أحذق يف ذلك منه 

ة بصريح العقل فتجد أتباع إنه من العقليات املعلوم: وهلذا جتدهم عند التحقيق مقلدين ألئمتهم فيما يقولون 
أرسطوطاليس يتبعونه فيما ذكره من املنطقيات والطبيعيات واإلهليات مع أن كثريا منهم قد يري بعقله نقيض ما قاله 
أرسطو وجتده حلسن ظنه به يتوقف يف خمالفته أو ينسب النقص يف الفهم إيل نفسه مع أنه يعلم أهل العقل املتصفون 

  نطق من اخلطأ البني ما ال ريب فيه كما ذكر يف غري هذا املوضع بصريح العقل أن يف امل
كاإلسكندر األفروديسي وبرقلس وثامسطيوس والفاريب وابن سينا والسهروردي املقتول : وأما كالمه وكالم أتباعه 

بين آدم بل يف  وابن رشد احلفيد وأمثاهلم يف اإلهليات فما فيه من اخلطأ الكثري والتقصري العظيم ظاهر جلمهور عقالء
  كالمهم من التناقض ما ال يكاد يستقصي 

وكذلك أتباع رؤوس املقاالت اليت ذهب إليها من ذهب من أهل القبلة وإن كان فيها ما فيها من البدع املخالفة 
 للكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة ففيها أيضا من خمالفة العقل الصريح ما ال يعلمه إال اهللا كأتباع أيب اهلذيل

  العالف وأيب إسحاق النظام وأيب القاسم الكعيب وأيب علي وأيب هاشم وأيب احلسني البصري وأمثاهلم 
وكذلك أتباع من هو أقرب إيل السنة من هؤالء ن كإتباع حسني النجار وضرار بن عمرو مثل أيب عيسي حممد بن 

شافعي وكذلك أتباع متكلمي أهل عيسي برغوث الذي ناظر أمحد بن حنبل مثل حفص الفرد الذي كان يناظر ال
اإلثبات كأتباع أيب حممد عبد اهللا بن سعيد ين كالب وأيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن كرام وأيب احلسن علي ابن 



  إمساعيل األشعري وغريهم 
هم جتد بل هذا موجود يف اتباع أئمة الفقهاء وأئمة شيوخ العبادة كأصحاب أيب حنيفة والشافعي ومالك وأمحد وغري

أحدهم دائما جيد يف كالمهم ما يراه هو باطال وهو يتوقف يف رد ذلك العتقاده أن إمامه أكمل منه عقال وعلما 
إذا : ودينا هذا مع علم كل من هؤالء أن متبوعه ليس مبعصوم وأن اخلطأ جائز عليه وال جتد أحدا من هؤالء يقول 

ذا تبني له أحيانا احلق يف نقيض قول متبوعه أو أن نقيضه تعارض قويل وقول متبوعي قدمت قويل مطلقا لكنه إ
  أرجح منه قدمه العتقاده أن اخلطأ جائز عليه 

إن يف كتاب اهللا وسنة رسوله الصحيحة الثابتة عنه ما يعلم زيد وعمرو بعقله أنه باطل ؟ وأن : فكيف جيوز أن يقال 
عليه وسلم قدم رأيه علي نص الرسول صلي اهللا عليه يكون كل من اشتبه عليه شيء مما أخرب به النيب صلي اهللا 

وسلم يف أنباء الغيب اليت ضل فيها عامة من دخل فيها مبجرد رأيه بدون االستهداء هبدي اهللا واالستضاءة بنور اهللا 
الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه مع علم كل أحد بقصوره وتقصريه يف هذا الباب ومبا وقع فيه من أصحابه 

  أصحابه من االضطراب ؟ وغري 
النصوص الثابتة يف الكتاب والسنة ال يعارضها معقول بني قط وال يعارضها إال ما فيه اشتباه : ففي اجلملة 

  واضطراب وما علم أنه حق ال يعارضه ما فيه اضطراب واشتباه مل يعلم أنه حق 
يه وسلم مل يعارضها قط صريح معقول فضال إن النصوص الثابتة عن الرسول صلي اهللا عل: بل نقول قوال عاما كليا 

عن أن يكون مقدما عليها وإمنا الذي يعارضها شبه وخياالت مبناها علي معان متشاهبة وألفاظ جمملة فميت وقع 
  : االستفسار والبيان ظهر أن ما عارضها شبه سوفسطائية ال براهني عقليه ومما يوضح هذا 

  الوجه التاسع

دمي اإلنسان ملعقوله علي النصوص النبوية قول ال ينضبط وذلك ألن أهل الكالم والفلسفة القول بتق: وهو أن يقال 
إنه يعلم بضرورة العقل أو بنظره ما يدعي اآلخر أن : : اخلائضني املتنازعني فيما يسمونه عقليات كل منهم يقول 

  املعلوم بضروة العقل أو بنظره نقيضه 
إن أصلهم املتضمن نفي الصفات والتكذيب : ومن اتبعهم من الشيعة يقولون وهذا من حيث اجلملة معلوم فاملعتزلة 

ـ الذي يسمونه التوحيد والعدل ـ معلوم باألدلة العقلية القطعية وخمالفوهم من أهل اإلثبات يقولون  إن : بالقدر 
  نقيض ذلك معلوم باألدلة القطعية العقلية 

الم احملض هو ما أمكن علمه بالعقل اجملرد بدون السمع كمسألة إن علم الك: بل الطائفتان ومن ضاهامها يقولون 
  الرؤية والكالم وخلق األفعال وهذا هو الذي جيعلونه قطعيا ويؤمثون املخالف فيه 

وكل من طائفيت النفي واإلثبات فيهم من الذكاء والعقل واملعرفة ما هم متميزون به علي كثري من الناس وهذا يقول 
  العقل الصريح دل علي اإلثبات : دل علي النفي واآلخر يقول  إن العقل الصريح: 

وهم متنازعون يف املسائل اليت دلت عليها النصوص كمسائل الصفات والقدر وأما املسائل املولدة كمسألة اجلوهر 
فيها الفرد ومتاثل األجسام وبقاء األعراض وغري ذلك ففيها من النزاع بينهم ما يطول استقصاؤه وكل منهم يدعي 

  القطع العقي 
مث كل من كان عن السنة أبعد كان التنازع واالختالف بينهم يف معقوالهتم أعظم فاملعتزلة أكثر اختالفا من متكلمة 
أهل اإلثبات وبني البصريني والبغداديني منهم من النزاع ما يطول ذكره والبصريون أقرب إيل السنة واإلثبات من 



يثبتون كون الباريء مسيعا بصريا مع كونه حيا عليما قديرا ويثبتون له اإلرادة وال  البغداديني وهلذا كان البصريون
ـ  يوجبون األصلح يف الدنيا ويثبتون خرب الواحد والقياس وال يؤمثون اجملتهدين وغري ذلك مث بني املشاخية واحلسينية 

  أتباع أيب احلسن البصري ـ من التنازع ما هو معروف 
إهنم يبلغون اثنتني وسبعني : فرقا واختالفا من املعتزلة لكوهنم أبعد عن السنة منهم حىت قيل وأما الشيعة فأعظم ت

  فرقة 
وأما الفالسفة فال جيمعهم جامع بل هم أعظم اختالفا من مجيع طوائف املسلمني واليهود والنصارى والفلسفة اليت 

ر سطو صاحب التعاليم وبينه وبني سلفه من النزاع ذهب إليها الفارايب وابن سينا إمنا هي فلسفة املشائني أتباع أ
واالختالف ما يطول وصفة مث بني أتباعه من اخلالف ما يطول وصفه وأما سائر طوائف الفالسفة فلو حكي 

اختالفهم يف علم اهليئة وحده لكان أعظم من اختالف كل طائفة من طوائف أهل القبلة واهليئة علم رياضي حسايب 
  فإذا كان هذا اختالفهم فيه فكيف باختالفهم يف الطبيعيات أو املنطق ؟ فكيف باإلهليات ؟  هو من أصح علومهم

واعترب هذا مبا ذكره أرباب املقاالت عنهم يف العلوم الرياضية والطبيعية كما نقله األشعر عنهم يف كتابه يف مقاالت 
إن يف ذلك من اخلالف عنهم أضعاف أضعاف ما غري اإلسالميني وما ذكره القاضي أبو بكر عنهم يف كتابه الدقائق ف

ذكره الشهرستاين وأمثاله ممن حيكي مقاالهتم فكالمهم يف العلم الرياضي ـ الذي هو أصح علومهم العقلية ـ قد 
ـ  اختلفوا فيه اختالفا ال يكاد حيصي ونفس الكتاب الذي اتفق عليه مجهورهم ـ وهو كتاب اجملسطي لبطليموس 

 يقوم عليها دليل صحيح وفيه قضايا ينازعه غريه فيها وفيه قضايا مبنية علي أرصاد منقولة عن فيه قضايا كثرية ال
  غريه تقبل الغلط والكذب 

وكذلك كالمهم يف الطبيعيات يف اجلسم وهل هو مركب من املادة والصورة أو األجزاء اليت ال تنقسم أو ليس 
  مبركب ال من هذا وال من هذا ؟ 

ظار حار يف هذه املسائل حىت أذكياء الطوائف كأيب احلسني البصري وأيب املعايل اجلو يين وأيب وكثري من حذاق الن
ـ حاروا يف مسألة اجلوهر الفرد فتوقفوا فيها تارة وإن كانوا قد جيزمون هبا أخري فإن الواحد  عبد اهللا بن اخلطيب 

وتارة حيار فيها مع دعواهم أن القول الذي  من هؤالء تارة جيزم بالقولني املتناقضني يف كتابني أو كتاب واحد
  يقولونه قطعي برهاين عقلي ال حيتمل النقيض 

وهذا كثري يف مسائل اهليئة وحنوها من الرياضيات ويف أحكام اجلسم وغريه من الطبيعيات فما الظن بالعلم اإلهلي ؟ 
  يه باألويل واألحرى واألخلق وأساطني الفلسفة يزعمون أهنم ال يصلون فيه إيل اليقني وإمنا يتكلمون ف

وأكثر الفضالء العارفني بالكالم والفلسفة بل وبالتصوف الذين مل حيققوا ما جاء به الرسول جتدهم فيه حيارى كما 
قد أشار إيل من إشارته غنم وطاعته حتم أن أمجع له من مشكالت األصول : أنشد الشهرستاين يف أول كتابه ملا قال 

  : قول ولعله استسمن ذا ورم ونفخ يف غري ضرم لعمري ما أشكل علي ذوي الع
  ) وسريت طريف بني تلك املعامل ... لقد طفت يف تلك املعاهد كلها ( 
  ) على ذقن أو قارعا سن نادم ... فلم أر إال واضعا كف حائر ( 

لعلم أشرف العلوم وأنشد أبو عبد اهللا الرازي يف غري موضع من كتبه مثل كتاب أقسام اللذات ملا ذكر أن هذا ا
  : وأنه ثالث مقامات العلم بالذات والصفات واألفعال وعلي كل مقام عقدة فعلم الذات عليه عقدة 

هل الصفات زائدة علي الذات أم ال ؟ وعلم : هل الوجود هو املاهية أو زائد يف املاهية ؟ وعلم الصفات عليه عقدة 
تأخر عنها ؟ مث قال ومن الذي وصل إيل هذا الباب أو ذاق من هل الفعل مقارن للذات أو م: األفعال عليه عقدة 



  : هذا الشراب ؟ مث أنشد 
  ) وأكثر سعي العاملني ضالل ... هناية إقدام العقول عقال ( 
  ) وحاصل دنيانا أذي ووبال ... وأرواحنا يف وحشة من جسومنا ( 
  ) وا سوى أن مجعنا فيه قيل وقال... ومل نستفد من حبثنا طول عمرنا ( 

لقد تأملت الطرق الكالمية واملناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليال وال تروي غليال ورأيت أقرب الطرق طريقة 
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل { ]  ٥: طه [ } الرمحن على العرش استوى { القرآن اقرأ يف اإلثبات 

: طه [ } وال حييطون به علما { ]  ١١: الشورى [ } شيء  ليس كمثله{ واقرأ يف النفي ]  ١٠: فاطر [ } يرفعه 
  ومن جرب مثل جتربيت عرف مثل معرفيت ]  ٦٥: مرمي [ } هل تعلم له مسيا { ]  ١١٠

  : وكان ابن أيب احلديد البغدادي من فضالء الشيعة املعتزلة املتفلسفة وله أشعار يف هذا الباب كقوله 
  ) ري وانقضى عمري حار أم... فيك يا أغلوطة الفكر ( 
  ) رحبت إال أذى السفر ... سافرت فيك العقول فما ( 
  ) أنك املعروف بالنظر ... فلحى اهللا األوىل زعموا ( 
  ) خارج عن قوة البشر ... كذبوا إن الذي ذكروا ( 

  : هذا مع إنشاده 
  ) قد كنت ممن حيبه : للذين هبا ... وحقك لو أدخلتين النار قلت ( 
  ) وما بغييت إال رضاه وقربه ... ري يف علوم كثرية وأفنيت عم( 
  ) سيكون مثواه ويعذب شربه ... من كان فينا جماهدا : أما قلتم ( 
  ) ومتويهه يف الدين إذ جل خطبه ... أما رد شك ابن اخلطيب وزيغه ( 
  ) إذا كان من يهوى عليه يصبه ... وآية حب الصب أن يعذب األسى ( 

ل يف كتابه الذي صنفه ردا على أيب حامد يف كتابه املسمى هتافت الفالسفة فسماه هتافت وابن رشد احلفيد يقو
التهافت ومن الذي قاله يف اإلهليات ما يعتمد به وأبو احلسن األمدي يف عامة كتبه هو واقف يف املسائل الكبار 

مسى كتابه كشف األسراء يقول يزيف حجج الطوائف ويبقي حائرا واقفا واخلوجني املصنف يف أسرار املنطق الذي 
االفتقار وصف سليب أموت ومل : أموت ومل اعرف شيئا إال أن املمكن يفتقر إيل املمتنع مث قال : ملا حضره املوت 

  اعرف شيئا ـ حكاه عنه التلمساين وذكر أنه مسعه منه وقت املوت 
وسلوكه طريق الزهد والرياضة والتصوف  وهلذا جتد أبا حامد ـ مع فرط ذكائه وتأهله ومعرفته بالكالم والفلسفة

ـ ينتهي يف هذه املسائل إيل الوقف وحييل يف آخر أمره علي طريقة أهل الكشف وإن كان بعد ذلك رجع إيل 
  طريقة أهل احلديث ومات وهو يشتغل يف صحيح البخاري 

بين قول النفاة من سلك هذه واحلذاق يعلمون أن تلك الطريقة اليت حييل عليها ال توصل إيل املطلوب وهلذا ملا 
الطريق كابن عريب وأبن سبعني وأبن الفارض وصاحب خلع النعلني والتلمساين وأمثاهلم ـ وصلوا إيل ما يعلم 

  فساده بالعقل والدين مع دعواهم أهنم أئمة احملققني 
نناظرهم ـ يعين : كما قال وهلذا جتد أبا حامد يف مناظرته للفالسفة إمنا يبطل طرقهم وال يثبت طريقة معينة بل هو 

ـ تارة بكالم املعتزلة وتارة بكالم الكرامية وتارة بطريق الواقفة وهذه الطريق هي الغالب عليه  مع كالم األشعري 
  يف منتهى كالمه 



فيعلم وأما الطريقة النبوية السنية السلفية احملمدية الشرعية فإمنا يناظرهم هبا من كان خبريا هبا بأقواله اليت تناقضها 
  حينئذ فساد أقواهلم باملعقول الصريح املطابق للمنقول الصحيح 

وهكذا كل من أمعن يف معرفة هذه الكالميات والفلسفيات اليت تعارض هبا النصوص من غري معرفة تامة بالنصوص 
  تفيده الشك واحلرية  ولوازمها وكمال املعرفة مبا فيها وباألقوال اليت تنافيها فإنه ال يصل إيل يقني يطمئن إليه وإمنا

بل هؤالء الفضالء احلذاق الذي يدعون أن النصوص عارضها من معقوالهتم ما جيب تقدميه جتدهم حيارى يف أصول 
مسائل اإلهليات حىت مسألة وجود الرب تعايل وحقيقته حاروا فيها حرية أوجبت أن يتناقض هذا كتناقض الرازي 

  ة أقوال يزعمون أن احلق ينحصر فيها وهي كلها باطلة وأن يتوقف هذا كتوقف اآلمدي ويذكرون عد
وقد حكي عن طائفة من رؤوس أهل الكالم أهنم كانوا يقولون بتكافؤ األدلة وأن األدلة قد تكافأت من اجلانبني 

  حىت ال يعرف احلق من الباطل ومعلوم أن هذا إمنا قالوه فيما سلكوه هم من األدلة 
وكان قد قرأ علي شخص هو إمام بلده ومن أفضل أهل زمانه يف الكالم  وقد حكي يل أن بعض األذكياء ـ

أضطجع علي فراشي وأضع امللحفة علي وجهي وأقابل بني أدلة : والفلسفة وهو ابن واصل احلموي ـ أنه قال 
ه تبني له هؤالء وأدله هؤالء حىت يطلع الفجر ومل يترجح عندي شيء وهلذا انتهي أمره إيل كثرة النظر يف اهليئة لكون

  فيه من العلم ما مل يتبني له يف العلوم اإلهلية 
وهلذا جتد كثريا من هؤالء ملا مل يتبني له اهلدي يف طريقة نكص علي عقبيه فاشتغل باتباع شهوات الغي يف بطنه 

  وفرجه أو رياسته وماله وحنو ذلك لعدم العلم واليقني الذي يطمئن إليه قلبه وينشرح له صدره 
إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي يف بطونكم [ ث املأثور عن النيب صلي اهللا عليه وسلم ويف احلدي

اتباع شهوات : وهؤالء املعرضون عن الطريقة النبوية السلفية جيتمع فيهم هذا وهذا ] وفروجكم ومضالت الفنت 
  بعث اهللا به رسوله  الغي ومضالت الفنت فيكون فيهم من الضالل والغي بقدر ما خرجوا عن الطريق الذي

صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم * اهدنا الصراط املستقيم { وهلذا أمرنا اهللا أن نقول يف كل صالة 
  ] اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون : عن النيب صلي اهللا عليه وسلم أنه قال [ وقد صح } وال الضالني 

امل الفاجر والعابد اجلاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون فكيف إذا اجتمع يف احذروا فتنة الع: وكان السلف يقولون 
  الرجل الضالل والفجور ؟ 

ولو مجعت ما بلغين يف هذا الباب عن أعيان هؤالء كفالن وفالن ن لكان شيئا كثريا وما مل يبلغين من حريهتم 
ن أعرض عنه مل يكن مهتديا فكيف مبن وشكهم أكثر وأكثر وذلك ألن اهلدى هو فيما بعث اهللا به رسله ن فم

  عارضه مبا يناقضه وقدم مناقضه عليه ؟ 
قال اهبطا منها مجيعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مين هدى فمن اتبع هداي فال { قال اهللا تعايل ملا أهبط آدم 

رب مل حشرتين قال * ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وحنشره يوم القيامة أعمى * يضل وال يشقى 
  ]  ١٢٦ - ١٢٣: طه [ } قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى * أعمى وقد كنت بصريا 

تكفل اهللا ملن قرأ القرآن وعلم مبا فيه أن ال يضل يف الدنيا وال يشقي يف اآلخرة مث : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 
  قرأ هذه اآلية 

يتناول الذكر الذي أنزله وهو اهلدي الذي جاءت به الرسل كما قال تعايل } ي ومن أعرض عن ذكر{ وقوله تعاىل 
أي تركت اتباعها والعمل مبا فيها فمن طلب اهلدي بغري القرآن } كذلك أتتك آياتنا فنسيتها { يف آخر الكالم 

األعراف [ } دونه أولياء اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وال تتبعوا من { ضل ومن اعتز بغري اهللا ذل وقد قال تعاىل 



: األنعام [ } وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله { : وقال تعاىل ]  ٣: 
١٥٣  [  

عن علي عن النيب صلي اهللا [ ويف حديث علي رضي اهللا عنه الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من عدة طرق 
كتاب اهللا فيه نبأ ما قبلكم وخرب : فما املخرج منها يا رسول اهللا ؟ قال : ن فتنة قلت عليه وسلم ملا قال إهنا ستكو

ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس باهلزل من تركه من جبار قصمه اهللا ومن ابتغى اهلدي يف غريه أضله اهللا 
يغ به األهواء وال تلتبس به األلسن وهو حبل اهللا املتني وهو الذكر احلكيم وهو الصراط املستقيم وهو الذي ال تز

وال خيلق عن كثرة الرد وال تنقضي عجائبه وال تشبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به 
  وهذا مبسوط يف غري هذا املوضع ] عدل ومن دعا إليه هدي إيل صراط مستقيم 

ا عن كتاب اهللا تعايل ويعارضوه بآرائهم ومعقوالهتم مل واملقصود هنا التنبيه علي أنه لو سوغ للناظرين أن يعرضو
يكن هناك أمر مضبوط حيصل هلم به علم وال هدي ن فإن الذين سلكوا هذه السبيل كلهم خيرب عن نفسه مبا يوجب 
حريته وشكه واملسلمون يشهدون عليه بذلك فثبت بشهادته وإقراره علي نفسه وشهادة املسلمني الذين هم شهداء 

   األرض أنه مل يظفر من أعرض عن الكتاب وعارضه مبا يناقضه بيقني يطمئن إليه وال معرفة يسكن هبا قلبه اهللا يف
إن : والذين ادعوا يف بعض املسائل أن هلم معقوال صرحيا يناقض الكتاب قابلهم آخرون من ذوي املعقوالت فقالوا 

ته للكتاب من املعقول ليس فيه ما جيزم بأنه معقول قول هؤالء معلوم بطالنه بصريح املعقول فصار ما يدعي معارض
إما بشهادة أصحابه عليه وشهادة األمة وإما بظهور تناقضهم ظهورا ال ارتياب فيه وإما مبعارضة آخرين : صحيح 

من أهل هذه املعقوالت هلم بل من تدبر ما يعارضون به الشرع من العقليات وجد ذلك مما يعلم بالعقل الصريح 
  بطالنه 

والناس إذا تنازعوا يف املعقول مل يكن قول طائفة هلا مذهب حجة علي أخرى بل يرجع يف ذلك إيل الفطر السليمة 
اليت مل تتغري باعتقاد يغري فطرهتا وال هوي فامتنع حينئذ أن يعتمد علي ما يعارض الكتاب من األقوال اليت يسموهنا 

إن كل إنسان له عقل : فة طائفة كبرية هلا ومل يبق إال أن يقال معوقالت وإن كان ذلك قد قالته طائفة كبرية ملخال
فيعتمد علي عقل نفسه وما وجده معرضا ألقوال الرسول صلي اهللا عليه وسلم من رأيه خالفه وقدم رأيه علي 

  نصوص األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم ومعلوم أن هذا أكثر ضالال واضطرابا 
الفلسفة الذين بلغوا يف الذكاء والنظر إيل الغاية وهم ليلهم وهنارهم يكدحون يف  فإذا كان فحول النظر واساطني

معرفة هذه العقليات مث مل يصلوا فيها إيل معقول صريح يناقض الكتاب بل إما إيل حرية وارتياب وإما إيل اختالف 
  كوه من العقليات ؟ بني األحزاب فكيف غري هؤالء ممن مل يبلغ مبلغهم يف الذهن والذكاء ومعرفة ما سل

فهذا وأمثاله مما يبني أن من أعرض عن الكتاب وعارضه مبا يناقضه مل يعارضه إال مبا هو جهل بسيط أو جهل مركب 
كسراب بقيعة حيسبه الظمآن ماء حىت إذا جاءه مل جيده شيئا ووجد اهللا عنده فوفاه حسابه واهللا سريع { فاألول 

كظلمات يف حبر جلي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات { والثاين ]  ٣٩: النور [ } احلساب 
وأصحاب ]  ٤٠: النور [ } بعضها فوق بعض إذا أخرج يده مل يكد يراها ومن مل جيعل اهللا له نورا فما له من نور 

كتاب وال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما ال{ القرآن واإلميان يف نور علي نور قال تعايل 
صراط اهللا الذي له ما يف * اإلميان ولكن جعلناه نورا هندي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم 

اهللا نور السماوات { وقال تعايل ]  ٥٣ - ٥٢: الشوري [ } السماوات وما يف األرض أال إىل اهللا تصري األمور 
فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا { وقال تعاىل ]  ٣٥: النور [ ـ إيل آخر اآلية } واألرض مثل نوره 



  ]  ١٥٧: األعراف [ } النور الذي أنزل معه أولئك هم املفلحون 
فأهل اجلهل البسيط منهم أهل الشك واحلرية من هؤالء املعارضني للكتاب املعرضني عنه وأهل اجلهل املركب 

املناقض لتلك األقوال هو : عقليات وآخرون ممن يعارضهم يقول أرباب االعتقادات الباطلة اليت يزعمون أهنا 
  العقليات 

ومعلوم أنه حينئذ جيب فساد أحد االعتقادين أو كليهما والغالب فساد كال االعتقادين ملا فيهما من اإلمجال 
كل منهما هو  واالشتباه وأن احلق يكون فيه تفصيل يبني أن مع هؤالء حقا وباطال ومع هؤالء حقا واحلق الذي مع

  الذي جاء به الكتاب الذي حيكم بني الناس فيما اختلفوا فيه واهللا أعلم 

  معارضة دليلهم بنظري ما قالوه الوجه العاشر 
إذا تعارض العقل والنقل وجب تقدمي النقل ألن اجلمع بني املدلولني مجع : أن يعارض دليلهم بنظري ما قالوه فيقال 

لنقيضني وتقدمي العقل ممتنع ألن العقل قد دل علي صحة السمع ووجوب قبول ما أخرب بني النقيضني ورفعهما رفع ل
به الرسول صلي اهللا عليه وسلم فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا داللة العقل وإذا أبطلنا داللة العقل مل يصلح أن 

قدمي العقل موجبا عدم تقدميه فال يكون معارضا للنقل ألن ما ليس بدليل ال يصلح ملعارضة شيء من األشياء فكان ت
  جيوز تقدميه 

وهذا بني واضح فإن العقل هو الذي دل علي صدق السمع وصحته وأن خربه مطابق ملخربه فإن جاز أن تكون 
هذه الداللة باطلة لبطالن النقل لزم أن ال يكون العقل دليال صحيحا وإذا مل يكن دليال صحيحا مل جيز أن يتبع حبال 

يقدم فصار تقدمي العقل علي النقل قدحا يف العقل بانتفاء لوازمه ومدلوله وإذا كان تقدميه علي النقل  فضال عن أن
يستلزم القدح فيه والقدح فيه مينع داللته والقدح يف داللته يقدح يف معارضته كان تقدميه عند املعارضة مبطال 

  للمعارضة فامتنع تقدميه علي النقل وهو املطلوب 

  ال يستلزم فساد النقل يف نفسه تقدمي النقل

  : وأما تقدمي النقل عليه فال يستلزم فساد النقل يف نفسه ومما يوضح هذا أن يقال 
معارضة العقل ملا دل العقل علي أنه حق دليل علي تناقص داللته وذلك يوجب فسادها وأما السمع فلم يعلم فساد 

ذا تعارض دليالن أحدمها علمنا فساده واآلخر مل نعلم فساده داللته وال تعارضها يف نفسها وإن مل يعلم صحتها وإ
كان تقدمي ما مل يعلم فساده أقرب إيل الصواب من تقدمي ما يعلم فساده كالشاهد الذي علم أنه يصدق ويكذب 

ال والشاهد اجملهول الذي مل يعلم كذبه فإن تقدمي قول الفاسق املعلوم كذبه علي قول اجملهول الذي مل يعلم كذبه 
  جيوز فكيف إذا كان الشاهد هو الذي شهد بأنه قد كذب يف بعض شهاداته ؟ 

إنه أخرب خبالف احلق كان هو قد شهد للسمع بأنه جيب قبوله : والعقل إذا صدق السمع يف كل ما خيرب به مث قال 
د بأن ما أخرب به وشهد له بأنه ال جيب قبوله وشهد بأن األدلة السمعية حق وأن ما أخرب به السمع فهو حق وشه

السمع فليس حبق فكان مثله مثل من شهد لرجل بأنه صادق ال يكذب وشهد له بأنه قد كذب فكان هذا قدحا يف 
  شهادته مطلقا وتزكيته فال جيب قبول شهادته األويل وال الثانية فال يصلح أن يكون معارضا للسمع حبال 

والسمع يف حرية وشك واضطراب إذ ليس عندهم معقول وهلذا جتد هؤالء الذين تتعارض عندهم داللة العقل 
  صريح سامل عن معارض مقاوم كما أهنم يف نفس املعقول الذي يعارضون به السمع يف اختالف وريب واضطراب 



وذلك كله مما يبني أنه ليس يف املعقول الصريح ما ميكن أن يكون مقدما علي ما جاءت به الرسل وذلك ألن اآليات 
لة علي صدق الرسل وأهنم ال يقولون علي اهللا إال احلق وأهنم معصومون فيما يبلغونه عن اهللا من اخلرب والرباهني دا

والطلب ال جيوز أن يستقر يف خربهم عن اهللا شيء من اخلطأ كما اتفق علي ذلك مجيع املقرين بالرسل من املسلمني 
  واليهود والنصارى وغريهم 

اهللا صدق وحق ال جيوز أن يكون يف ذلك شيء مناقض لدليل عقلي وال  فوجب أن مجيع ما خيرب به الرسول عن
مسعي فميت علم املؤمن بالرسول أنه أخرب بشيء من ذلك جزم جزما قاطعا أنه حق وأنه ال جيوز أن يكون يف الباطن 

ذلك فإمنا  خبالف ما أخرب به وأنه ميتنع أن يعارضه دليل قطعي وال عقلي وال مسعي وأن كل ما ظن أنه عارضه من
  هو حجج داحضة وشبه من جنس شبه السوفساطئية 

وإذا كان العقل العامل بصدق الرسول قد شهد له بذلك وأنه ميتنع أن يعارض خربه دليل صحيح كان هذا العقل 
شاهدا بأن كل ما خالف خرب الرسول فهو باطل فيكون هذا العقل والسمع مجيعا شهدا ببطالن العقل املخالف 

  للسمع 

  تراضاع

  فهذا يوجب القدح يف شهادة العقل حيث شهد بصدق الرسول وشهد بصدق العقل املناقض خلربه : فإن قيل 

  الرد عليه اجلواب األول 
إنا حنن ميتنع عندنا أن يتعارض العقل والسمع القطعيان فال تبطل داللة العقل : أحدمها : قيل له عن هذا جوابان 

رضة فمن قدم داللة العقل علي السمع يلزمه أن يقدم داللة العقل الشاهد بتصديق وإمنا ذكرنا هذا علي سبيل املعا
السمع وأنه إذا قدم داللة العقل لزم تناقضها وفسادها وإذا قدم داللة السمع مل يلزم تناقضها يف نفسها وإن لزمه أن 

  ال يعلم صحتها وما علم فساده أويل بالرد مما مل تعلم صحته وال فساده 

  الثاين اجلواب

األدلة العقلية اليت تعارض السمع غري األدلة العقلية اليت يعلم هبا أن الرسول صادق : أن نقول : واجلواب الثاين 
وإن كان جنس املعقول يشملها وحنن إذا أبطلنا ما عارض السمع إمنا أبطلنا نوعا مما يسمي معقوال مل نبطل كل 

املنقول وكان ما ذكرناه موجبا لصحة السمع وما علم به صحته من  معقول وال أبطلنا املعقول الذي علم به صحة
  العقل 

وال مناقضة يف ذلك ولكن حقيقة أنه قد تعارض العقل الدال علي صدق الرسول والعقل املناقض خلرب الرسول 
لقادحة فقدمنا ذلك املعقول علي هذا املعقول كما نقدم األدلة الدالة علي صدق الرسول علي احلجج الفاسدة وا

  يف نبوات األنبياء وهي حجج عقلية 
بل شبهات املبطلني القادحني يف النبوات قد تكون أعظم من كثري من احلجج العقلية اليت يعارض هبا خرب األنبياء عن 

هم إن اهللا أرسل: أمساء اهللا وصفاته وأفعاله ومعاده فإذا كان تقدمي األدلة العقلية الدالة علي أهنم صادقون يف قوهلم 
مقدمة علي ما يناقض ذلك من العقليات كذلك تقدمي هذه األدلة العقلية املستلزمة لصدقهم فيما أخربوا به علي ما 

  يناقض ذلك من العقليات وعاد األمر إيل تقدمي جنس من املعقوالت علي جنس 



ال جيوز : لي بعض وحنن نقول وهذا متفق عليه بني العقالء فإن األدلة العقلية إذا تعارضت فال بد من تقدمي بعضها ع
ال عقليان وال مسعيان وال مسعي وعقلي ولكن قد ظن من مل يفهم حقيقة القولني : أن يتعارض دليالن قطعيان 

  تعارضهما لعدم فهمه لفساد أحدمها 

  اعتراض آخر

لناقل عن الرسول حنن نستدل مبخالفة العقل للسمع علي أن داللة السمع املخالفة له باطلة إما لكذب ا: فإن قيل 
  أو خطئه يف النقل وإما لعدم داللة قوله علي ما خيالف العقل يف حمل النزاع 

  الرد عليه

حنن نستدل مبخالفة العقل للسمع علي أن داللة العقل املخالفة له باطلة بعض : هذا معارض بأن يقال : قيل 
تطويل واخلفاء واالشتباه واالختالف واالضطراب ما مقدماهتا فإن مقدمات األدلة العقلية املخالفة للسمع فيها من ال

  يوجب أن يكون تطرق الفساد إليها أعظم من تطرقه إيل مقدمات األدلة السمعية 
داللة السمع علي مواقع اإلمجاع مثل داللته علي موارد النزاع فإن داللة السمع علي علم : ومما يبني ذلك أن يقال 

وبصره كداللته علي رضاه وحمبته وغضبه واستوائه علي عرشه وحنو ذلك وكذلك  اهللا تعايل وقدرته وإرادته ومسعه
  داللته علي عموم مشيئته وقدرته كداللته علي عموم علمه 

فاألدلة السمعية مل يردها من ردها لضعف فيها ويف مقدماهتا لكن العتقاده أهنا ختالف العقل بل كثري من األدلة 
وي بكثري من األدلة السمعية اليت يقبلوهنا وذلك ألن تلك مل يقبلوها لكون السمع السمعية اليت يريدوهنا تكون أق

جاء هبا لكن العتقادهم أن العقل دل عليها والسمع جعلوه عاضدا للعقل وحجة علي من ينازعهم من املصدقني 
وسنة رسوله بالسمع مل يكن هو عمدهتم وال أصل علمهم كما صرح بذلك أئمة هؤالء املعارضني لكتاب اهللا 

  بآرائهم 
وإذا كان كذلك تبني أن ردهم األدلة السمعية املعلومة الصحة مبجرد خمالفة عقل الواحد أو لطائفة منهم أو خمالفة 

إهنا ال تدل علي شيء وإن إخبار الرسول : ما يسمونه عقال ال جيوز إال أن يبطلوا األدلة السمعية بالكلية ويقولون 
  صديق بثبوت ما أخرب به وحينئذ فما مل يكن دليال ال يصلح أن جيعل معارضا عما أخرب به ال يفيد الت

والكالم هنا إمنا هو ملن علم أن الرسول صادق وأن ما أخرب به ثابت وأن إخباره لنا بالشيء يفيد تصديقنا بثبوت ما 
عليه وسلم بل يضطره  أخرب به فمن كان هذا معلوما له امتنع أن جيعل العقل مقدما علي خرب الرسول صلي اهللا

األمر إيل أن جيعل الرسول يكذب أو خيطئ تارة يف اخلربيات ويصيب أو خيطئ أخري يف الطلبيات وهذا تكذيب 
للرسول وإبطال لداللة السمع وسد لطريق العلم مبا أخرب به األنبياء واملرسلون وتكذيب بالكتاب ومبا أرسل اهللا 

  تعايل به رسله 
أن جيعل الرسول خمربا باألمور علي خالف حقائقها ألجل نفع العامة مث إذا قال ذلك : ل وغايته إن أحسن املقا

امتنع أن يستدل خبرب الرسول علي شيء فعاد األمر جذعا ألنه إذا جوز علي خرب الرسول التلبيس كان كتجويزه 
وإن كان زندقة وكفرا : ذا عليه الكذب وحينئذ فال يكون جمرد إخبار الرسول موجبا للعلم بثبوت ما أخرب به وه

  وإحلادا فهو باطل يف نفسه كما قد بني يف غري هذا املوضع 



  املقصودون باخلطاب يف هذا الكتاب

فنحن يف هذا املقام إمنا خناطب من يتكلم يف تعارض األدلة السمعية والعقلية ممن يدعي حقيقة اإلسالم من أهل 
إن كالم اهللا ورسوله ال : وقال : ورسوله وأما من أفصح حبقيقة قوله الكالم الذين يلبسون علي أهل اإلميان باهللا 

يستفاد منه علم بغيب وال تصديق حبقيقة ما أخرب به وال معرفة باهللا وأمسائه وصفاته وأفعاله ومالئكته وجنته وناره 
  وغري ذلك ـ فهذا لكالمه مقام آخر 

  : فإن الناس يف هذا الباب أنواع 
  به السمع يف املعاد دون األفعال والصفات  منهم من يقر مبا جاء

ومنهم من يقر بذلك يف بعض أمور املعاد دون بعض ومنهم من يقر بذلك يف بعض الصفات واملعاد مطلقا دون 
األفعال وبعض الصفات ومنهم من ال يقر حبقيقة شيء من ذلك ال يف الصفات وال يف املعاد ومنهم من ال يقر بذلك 

هي بل يسلك طريق التأويل يف اخلرب واألمر مجيعا ملعارضة العقل عنده كما فعلت القرامطة أيضا يف األمر والن
  الباطنية وهؤالء أعظم الناس كفرا وإحلادا 

واملقصود هنا أن من أقر بصحة السمع وأنه علم صحته بالعقل ال ميكنه أن يعرضه بالعقل البتة ألن العقل عنده هو 
  رة أخري بفساده كانت داللته متناقضة فال يصلح ال إلثبات السمع وال ملعارضته الشاهد بصحة السمع فإذا شهد م

  الشهادة بصحة السمع ما مل يعارض العقل: اعتراض 

  أنا أشهد بصحته ما مل يعارض العقل : فإن قال 

  األول: الرد عليه من وجوه 

  : هذا ال يصح لوجوه : قيل 
سول وثبوت ما أخرب به مطلقا فال جيوز أن يكون صدقه مشروطا أن الدليل العقلي دل علي صدق الر: أحدمها 

  بعدم املعارض 

  الثاين

أنك إن جوزت عليه أن يعارضه العقل الدال علي فساده مل تثق بشيء منه جلواز أن يكون يف عقل غريك ما : الثاين 
  يدل علي فساده فال تكون قد علمت بعقلك صحته البتة وأنت علمت صحته بالعقل 

  ثالثال

أن ما يستخرجه الناس بعقوهلم أمر ال غاية له سواء كان حقا أو باطال فإذا جوز اجملوز أن يكون يف : الثالث 
املعقوالت ما يناقض خرب الرسول مل يثق بشيء من أخبار الرسول جلواز أن يكون يف املعقوالت اليت مل تظهر له بعد 

الصفات مبا مل ينفه العقل أو أثبت من السمعيات ما مل خيالفه أنا أقر من : ما يناقض ما أخرب به الرسول ومن قال 
العقل مل يكن لقوله ضابط فإن تصديقه بالسمع مشروط بعدم جنس ال ضابط له وال منتهى وما كان مشروطا بعدم 



  ما ال ينضبط مل ينضبط فال يبقي مع هذا األصل إميان 
إن علماء الكالم : قلبه اإلميان بل يكون كما قال األئمة وهلذا جتد من تعود معارضة الشرع بالرأي ال يستقر يف 

قل أحد نظر يف الكالم إال كان يف قلبه غل علي أهل اإلسالم ومرادهم بأهل الكالم من تكلم يف اهللا : زنادقة وقالوا 
  مبا خيالف الكتاب والسنة 

أؤمن : روطا بعدم معارض فميت قال ال يكون الرجل مؤمنا حىت يؤمن بالرسول إميانا جازما ليس مش: ففي اجلملة 
خبربه إال أن يظهر له معارض يدفع خربه مل يكن مؤمنا به فهذا أصل عظيم جتب معرفته فإن هذا الكالم هو ذريعة 

  اإلحلاد والنفاق 

  الرابع

يعلم إال  منها ما ال: أهنم قد سلموا أنه يعلم بالسمع أمور كما يذكرونه كلهم من أن العلوم ثالثة أقسام : الرابع 
  بالعقل ومنها ما ال يعلم إال بالسمع ومنها ما يعلم بالسمع والعقل 

وهذا التقسيم حق يف اجلملة فإن من األمور الغائبة عن حس اإلنسان ما ال ميكن معرفته بالعقل بل ال يعرف إال 
  باخلرب 

ن علمه إال باخلرب كما يعلمه كل احلس والعقل واملركب منهما كاخلرب فمن األمور ما ال ميك: وطرق العلم ثالثة 
  شخص بأخبار الصادقني كاخلرب املتواتر وما يعلم خبرب األنبياء صلوات اهللا عليهم أمجعني 

وهذا التقسيم جيب اإلقرار به وقد قامت األدلة اليقينية علي نبوات األنبياء وأهنم قد يعلمون باخلرب ما ال يعلم إال 
  هم باخلرب وكذلك يعلمون غريهم خبرب 

ونفس النبوة تتضمن اخلرب فإن النبوة مشتقة من اإلنباء وهو اإلخبار باملغيب فالنيب خيرب باملغيب وخيربنا بالغيب وميتنع 
أن يقوم دليل صحيح علي أن كل ما أخرب به األنبياء ميكن معرفته بدون اخلرب فال ميكن أن جيزم بأن كل ما أخربت 

كل ما أخرب به األنبياء : يقوم دليل علي هذا النفي العام وميتنع أن يقول القائل به األنبياء هو منتف فإنه ميتنع أن 
ميكن غريهم أن يعرفه بدون خربهم وهلذا كان أكمل األمم علما املقرون بالطرق احلسية والعقلية واخلربية فمن 

  كذب بطريق منها فاته من العلوم حبسب ما كذب به من تلك الطرق 
بتوا النبوات علي وجه يوافق أصوهلم الفاسدة ـ كابن سينا وأمثاله ـ مل يقروا بأن األنبياء واملتفلسفة الذين أث

يعلمون خبرب يأتيهم عن اهللا ال خبرب ملك وال غريه بل زعموا أهنم يعلمونه بقوة عقلية لكوهنم أكمل من غريهم يف 
  قوة احلدس ويسمون ذلك القوة القدسية فحصروا علوم األنبياء يف ذلك 

أن األنبياء من جنس غريهم وأهنم مل يعلموا شيئا باخلرب وهلذا صار هؤالء ال يستفيدون شيئا : كان حقيقة قوهلم و
أهنم كذبوا ملصلحة : إهنم خاطبوا الناس بطريق التخييل ملنفعة اجلمهور وحقيقة قوهلم : : خبرب األنبياء بل يقولون 

معهم يف حتقيق النبوة علي الوجه احلق ال يف معارضة العقل  اجلمهور هؤالء يف احلقيقة يكذبون الرسل فنتكلم
  والشرع 

الرسل إمنا ينتفع خبربهم اجلمهور يف التخييل ال ينتفع خبربهم : وهذا الذي ذكرته مما صرح به فضالؤهم يقولون 
ياء والعامة ال تعلم أحد من العامة واخلاصة يف معرفة الغيب بل اخلاصة عندهم تعلم ذلك بالعقل املناقض ألخبار األنب

ذلك ال بعقل وال خرب والبنوة إمنا فائدهتا ختييل ما خيربون به للجمهور كما يصرح بذلك الفارايب وابن سيناء 
  وأتباعهما 



مث ال خيلو الشخص إما أن يكون مقرا خبرب نبوة األنبياء وإما أن يكون غري مقر فإن كان غري مقر بذلك مل نتكلم منه 
العقلي والشرعي فإن تعارضهما إمنا يكون بعد اإلقرار بصحة كل منهما لو جترد عن املعارض فمن  يف تعارض الدليل

مل يقر بصحة دليل عقلي البتة مل خياطب يف معارضة الدليل العقلي والشرعي وكذلك من مل يقر بدليل شرعي مل 
  خياطب يف هذا التعارض 

عيا فهذا يتكلم معه يف تثبيت النبوات فإذا ثبتت فحينئذ يثبت ومن مل يقر باألنبياء مل يستفد من خربهم دليال شر
الدليل الشرعي وحينئذ فيجب اإلقرار بأن خرب األنبياء يوجب العلم بثبوت ما أخربوا به ومن جوز أن يكون يف 

لم هو نفس األمر معارض ينفي ما دلت عليه أخبارهم أمتنع أن يعلم خبربهم شيئا فإنه ما من خرب أخربوا به ومل يع
ثبوته بعقله إال وهو جيوز أن يكون يف نفس األمر دليل يناقضه فال يعلم شيئا مما أخربوا به خبربهم فال يكون مقرا 

منها ما يعلم بالسمع وحده : بنبوهتم وال يكون عنده شيء يعلم بالسمع وحده وهم قد أقروا بأن العلوم ثالثة 
  ا ومنها ما يعلم بالعقل وحده ومنها ما يعلم هبم

وأيضا فقد قامت األدلة العقلية اليقينية علي نبوة األنبياء وأهنم قد يعلمون ما يعلمونه خبرب اهللا ومالئكته تارة بكالم 
{ يسمعونه من اهللا كما مسع موسى بن عمران وتارة مبالئكة ختربهم عن اهللا وتارة بوحي يوحيه اهللا كما قال تعايل 

: الشورى [ } ا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوال فيوحي بإذنه ما يشاء وما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحي
٥١  [  

فتبني أن جتويزهم أن يكون يف نفس األمر دليل يناقض السمع يوجب أن ال يكون يف نفس األمر دليل مسعي يعلم به 
حيث أثبتوا األدلة العقلية مث  خمربه وهذا مما تبني به تناقضهم ـ حيث أثبتوا األدلة السمعية مث قالوا ما يوجب إبطاهلا

قالوا ما يوجب تناقضها فإن العقل يعلم به صحة األدلة السمعية فميت بطلت بطل العقل الدال علي صحة السمع 
ـ  والدليل مستلزم للمدلول وميت انتفي الالزم الذي هو املدلول انتفي ملزومه الذي هو الدليل فيبطل العقل 

  نبياء مث قالوا ما يوجب بطالهنا وتناقضهم حيث أقروا بنبوات األ
وأيضا فاألدلة العقلية توجب اإلقرار بنبوة األنبياء فالقدح يف نبوة األنبياء قدح يف األدلة العقلية ومع كون قوهلم 

مستلزما لتناقضهم فهو مستلزم لبطالن األدلة العقلية والسمعية وبطالن النبوات وهذا من أعظم أنواع السفسطة 
يف قوهلم من أنواع السفسطة الدالة علي فساده ومن أنواع التناقض الدالة علي جهلهم وتناقض  فتبني بعض ما

  مذاهبهم 
حنن ال نعلم شيئا مما دل عليه الشرع من اخلربيات أو من اخلربيات وغريها إال أن نعلم باالضطرار أن : وإن قالوا 

  الرسول أخرب به 
ا ال يعلم شخص باالضطرار أن الرسول أخرب به جيب أن ينفيه إذا قام فكل م: فيقال لكم علي هذا التقدير : قيل 

  ! عنده ما يظنه دليال عقليا 
نعم لزم أنه جيوز لكل أحد أن يكذب مبا مل يضطر إيل أن الرسول أخرب به وإن كان غريه قد علم : فإن قالوا 

ونفي احلقائق الثابتة يف نفس األمر  باالضطرار أن الرسول أخرب به وحينئذ فيلزم من ذلك جتويز تكذيب الرسول
  حنن إمنا جنوز ذلك إذا قام دليل عقلي قاطع : والقول بال علم والقطع بالباطل وإن قالوا 

  : هذا باطل لوجهني : قيل 
أنه إذا مل يعلم باالضطرار أنه أخرب به كان علي قولكم غري معلوم الثبوت وحينئذ فإذا قام عنده داللة ظنية : أحدمها 

  جح النفي أخرب مبوجبهما وإن جوز أن يكون غريه يعلم باضطرار نقيضها تر



أن األدلة العقلية القطعية ليست جنسا متميزا عن غريه وال شيئا اتفق عليه العقالء بل كل طائفة من النظار : الثاين 
اطل وإن بطالنه يعلم إن ذلك الدليل ب: تدعي أن عندها دليال قطعيا علي ما تقوله مع أن الطائفة األخرى تقول 

إنه قام عندها دليل قطعي علي نقيض قول تلك الطائفة وإذا كانت العقليات ليست متميزة : بالعقل بل قد تقول 
وال متفقا عليها وجوز أصحاهبا فيما مل يعلمه أحدهم باالضطرار من أخبار الرسول أن يقدمها عليه ـ لزم من ذلك 

  االضطرار أن الرسول أخرب به تكذيب كل من هؤالء مبا يعلم غريه ب
ومعلوم أن العلوم الضرورية أصل للعلوم النظرية فإذا جوز اإلنسان أن يكون ما علمه غريه من العلوم الضرورية 
باطال جوز أن تكون العلوم الضرورية باطلة وإذا بطلت بطلت النظرية فصار قوهلم مستلزما لبطالن العلوم كلها 

  لمهم مبا يقولونه فهو متضمن لتناقضهم ولغاية السفسطة وهذا مع أنه مستلزم لعدم ع
ما علمنا باالضطرار أن الرسول أراده أقررنا به ن ومل جنوز أن يكون يف العقل ما يناقضه وما علمه غرينا : وإن قالوا 

ل حنن نقر ب: مل نقر به وجوزنا أن يكون يف العقل ما يناقضه ـ أمكن تلك الطائفة أن تعارضهم مبثل ذلك فيقولون 
  علمنا الضروري ونقدح يف علمكم الضروري بنظرياتنا 

وأيضا فمن املعلوم أن من شافهه الرسول باخلطاب يعلم من مراده باالضطرار ما ال يعلمه غريه وأن من كان أعلم 
  باألدلة الدالة علي مراد املتكلم كان أعلم مبراده من غريه وإن مل يكن نبيا فكيف باألنبياء ؟ 

نحاة أعمل مبراد اخلليل وسبويه من األطباء واألطباء أعلم مبراد أبقراط وجالينوس من النحاة والفقهاء أعلم فإن ال
مبراد األئمة األربعة وغريهم من األطباء والنحاة وكل من هذه الطوائف يعلم باالضطرار من مراد أئمة الفن ما ال 

  يعلمه غريهم فضال عن أن يعلمه علما ضروريا أو نظريا 
وإذا كان كذلك فمن له اختصاص بالرسول ومزيد علم بأقواله وأفعاله ومقاصده يعلم باالضطرار من مراده ما ال 

يعلمه غريه فإذا جوز ملن حيصل له هذا العلم الضروري أن يقوم عنده قاطع عقلي ينفي ما علمه هؤالء باالضطراب 
  قدم فيها النظرية ومعلوم أن هذا فاسد لزم ثبوت املعارضة بني العلوم النظرية والضرورية وأنه ي

فتبني أن قول هؤالء يستلزم من تناقضهم وفساد مذاهبهم وتكذيب الرسل ما يستلزم من الكفر واجلهل وأنه 
  يستلزم تقدمي النظريات علي الضروريات وذلك يستلزم السفسطة اليت ترفع العلوم الضرورية والنظرية 

  اخلامس

ط بعدم املعارض ال يكون قطعيا ألن القطعي ال يعارضه ما يدل علي نقيضه فال يكون أن الدليل املشرو: اخلامس 
  أن يظن الصدق فيما أخرب به الرسول : العقل داال علي صحة شيء مما جاء به السمع بل غاية األمر 

ال تعارض  إنه تعارض العقل والنقل قول باطل ألن العقل عندك قطعي والشرع ظين ن ومعلوم أنه: وحينئذ فقولك 
  بني القطعي والظين 

حنن جازمون بصدق الرسول فيما أخرببه وأنه ال خيرب إال حبق ن لكن إذا احتج علي خالف ما اعتقدناه : فإن قيل 
  : إما يف اإلسناد وإما يف املنت : بشيء مما نقل عن الرسول يقبل هذه املعارضة للقدح 

لم صحته كما تنقل أخبار اآلحاد وما ينقل عن األنبياء املتقدمني وإما يف النقل مل يثبت إن كان مما مل تع: إما أن نقول 
داللة اللفظ علي مراد املتكلم غري معلومة بل مظنونة إما يف حمل النزاع وإما فيما هو أعلم من ذلك : املنت بأن نقول 

  فنحن ال نشك يف صدق الرسول بل يف صدق الناقل أو داللة املنقول علي مراده 
  : هذا العذر باطل يف هذا املقام لوجوه : قيل 



فإذا علمتم أن الرسول أراد هذا املعين إما أن تعملوا مراده باالضطرار كما يعلم أنه أيت : أن يقال لكم : أحدها 
بالتوحيد والصلوات اخلمس واملعاد باالضطرار وإما بأدلة أخري نظرية وقد قام عندكم القاطع العقلي علي خالف 

  ه أراده فكيف تصنعون ؟ ما علمتم أن
  نقدم العقل لزمكم ما ذكر من فساد العقل املصدق للرسول مع الكفر وتكذيب الرسول : فإن قلتم 
نقدم قول الرسول أفسدمت قولكم املذكور الذي قلتم فيه العقل أصل النقل فال ميكن تقدمي الفرع علي : وإن قلتم 

  أصله 
  مبثل هذا السمع ألنا علمنا مراد الرسول قطعا ميتنع معارضة العقل الصريح : وإن قلتم 
: ميتنع أن يقوم دليل عقلي يناقضه وحينئذ فيبقي الكالم : وهكذا يقول كل من علم مراد الرسول قطعا : قيل لكم 

  هل قام مسعي قطعي علي مورد النزاع أم ال ؟ ويكون دفعكم لألدلة السمعية هبذا القانون باطال متناقضا 
أنه إذا كنتم ال تردون من السمع إال ما مل تعلموا أن الرسول أرداه دون ما علمتم أن الرسول أراده : الوجه الثاين 

  بقي احتجاجكم بكون العقل معارضا للسمع احتجاجا باطال ال تأثري له 
أنكم تدعون يف مواضع كثرية أن الرسول جاء هبذا وأنا نعلم ذلك اضطرارا ومنازعوكم يدعون قيام : الثالث 

إنا نعلم : القاطع العقلي علي مناقض ذلك كما يف املعاد وغريه فكذلك يقول منازعوكم يف العلو والصفات 
  اضطرار جميء الرسول هبذا بل هذا أقوي كما بسط يف موضع آخر 

  السادس

دليل العقل مشروط بعدم معارضة الشرع ألن العقل ضعيف عاجز : أن هذا يعارض بأن يقال : السادس 
  تعرض له كثريا وهذه املتائه واحملارات اليت اضطرب فيها العقالء ال أثق فيها بعقل خيالف الشرع  والشبهات

  : ومعلوم أن هذا أويل بالقبول من األول بأن يقال ما يقال يف 

  السابع

يدل عليه  أن العقل ال يكون دليال مستقال يف تفاصيل األمور اإلهلية واليوم اآلخر فال أقبل منه ما: وهو : السابع 
إن مل يصدقه الشرع ويوافقه فإن الشرع قول املعصوم الذي ال خيطئ وال يكذب وخرب الصادق الذي ال يقول إال 

حقا وأما آراء الرجال فكثرية التهافت والتناقض فأنا ال أثق برأيي وعقلي يف هذه املطالب العالية اإلهلية وال خبرب 
هم يقول بعقله ما يعلم العقالء أنه باطل فما من هؤالء أحد إال وقد علمت هؤالء املختلفني املتناقضني الذين كل من

أنه يقول بعقله ما يعلم أنه باطل خبالف الرسل فإهنم معصومون فأنا ال أقبل قول هؤالء إن مل يزك قوهلم ذلك 
  خرب الصادق املصدوق : املعصوم 

معارضة أخبار الرسول الذي علموا صدقه وأنه ال  ومعلوم أن هذا الكالم أويل بالصواب وأليق بأويل األلباب من
  يقول إال حقا مبا يعرض هلم من اآلراء واملعقوالت اليت هي يف الغالب جهليات وضالالت 

فإنا يف هذا املقام نتكلم معهم بطريق التنزل إليهم كما نتنزل إيل اليهودي والنصراين يف مناظرته وإن كنا عاملني 
وال جتادلوا أهل { وقوله ]  ١٢٥: النحل [ } وجادهلم باليت هي أحسن { لقوله تعايل ببطالن ما يقوله اتباعا 

  ]  ٤٦: العنكبوت [ } الكتاب إال باليت هي أحسن 
وإال فعلمنا ببطالن ما يعارضون به القرآن والرسول ويصدون به أهل اإلميان عن سواء السبيل ـ وإن جعلوه من 



  سط يف هذا املكان املعقول بالربهان ـ أعظم من أن يب
وقد تبني بذلك أنه ال ميكن أن يكون تصديق الرسول فيما أخرب به معلقا بشرط وال موقوفا علي انتفاء مانع بل ال 

أنا أؤمن به إن أذن يل أيب : بد من تصديقه يف كل ما أخرب به تصديقا جازما كما يف أصل اإلميان به فلو قال الرجل 
أؤمن به إن ظهر يل صدقه مل : أيب أو شيخي مل يكن مؤمنا به باالتفاق وكذلك من قال إال أن ينهاين : أو شيخي أو 

  أؤمن به إال أن يظهر يل كذبه مل يكن مؤمنا : يكن بعد قد آمن به ولو قال 
 ال مسعي وال عقلي وأن ما يظنه الناس خمالفا له إما: وحينئذ فال بد من اجلزم بأنه ميتنع أن يعارض خربه دليل قطعي 

فهذا فاسد يف العقل كما هو كفر : أن يكون باطال وإما أن يكون خمالفا وأما تقدير قول خمالف لقوله وتقدميه عليه 
  يف الشرع 

: وهلذا كان من املعلوم باالضطرار من دين اإلسالم أنه جيب علي اخللق اإلميان بالرسول إميانا مطلقا جازما عاما 
جيب : ل ما أوجب وأمر وأن كل ما عارض ذلك فهو باطل وأن من قال بتصديقه يف كل ما أخرب وطاعته يف ك

تصديق ما أدركته بعقلي ورد ما جاء به الرسول لرأيي وعقلي وتقدمي عقلي علي ما أخرب به الرسول مع تصديقي 
  بأن الرسول صادق فيما أخرب به فهو متناقض فاسد العقل ملحد يف الشرع 

وإذا جاءهتم آية قالوا لن { ه حىت أعلمه بعقلي فكفره ظاهر وهو ممن قيل فيه ال أصدق ما أخرب ب: وأما من قال 
فلما جاءهتم { وقوله تعاىل ]  ١٢٤: األنعام [ } نؤمن حىت نؤتى مثل ما أويت رسل اهللا اهللا أعلم حيث جيعل رسالته 

رأوا بأسنا قالوا آمنا باهللا وحده فلما * رسلهم بالبينات فرحوا مبا عندهم من العلم وحاق هبم ما كانوا به يستهزئون 
  ]  ٨٥ - ٨٢: غافر [ } فلم يك ينفعهم إمياهنم ملا رأوا بأسنا * وكفرنا مبا كنا به مشركني 

غافر [ } كذلك يضل اهللا من هو مسرف مرتاب { ومن عارض ما جاءت به الرسل برأيه فله نصيب من قوله تعاىل 
ات اهللا بغري سلطان أتاهم كرب مقتا عند اهللا وعند الذين آمنوا كذلك الذين جيادلون يف آي{ وقوله تعاىل ]  ٣٤: 

الذين جيادلون يف آيات اهللا بغري سلطان أتاهم { وقوله تعاىل ]  ٣٥: غافر [ } يطبع اهللا على كل قلب متكرب جبار 
ماء فكل من هو الكتاب املنزل من الس: والسلطان ]  ٥٦: غافر [ } إن يف صدورهم إال كرب ما هم ببالغيه 

عارض كتاب اهللا املنزل بغري كتاب اهللا الذي قد يكون ناسخا له أو مفسرا له كان قد جادل يف آيات اهللا بغري 
  سلطان أتاه 

وقوله تعاىل ]  ٥: غافر [ } وجادلوا بالباطل ليدحضوا به احلق فأخذهتم فكيف كان عقاب { ومن هذا قوله تعاىل 
ومنذرين وجيادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به احلق واختذوا آيايت وما أنذروا  وما نرسل املرسلني إال مبشرين{ 

وأمثال ذلك مما يف كتاب اهللا تعايل مما يذم به الذين عارضوا رسل اهللا وكتبه مبا عندهم ]  ٥٦: الكهف [ } هزوا 
  من الرأي والكالم 

ل كان قوله مشتقا من أقوال هؤالء الضالل كما والبدع مشتقة من الكفر فمن عارض الكتاب والسنة بآراء الرجا
  أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جربيل إيل حممد صلي اهللا عليه وسلم جلدل هذا ؟ : قال مالك 

هذا الوجه غايته أنه ال تصح معارضة الشرع بالعقل ولكن إذا طعن يف العقل مل يبق لنا دليل علي صحة : فإن قيل 
  الشرع 

املقصود يف هذا املقام أنه ميتنع تقدمي العقل علي الشرع وهو املطلوب وأما ثبوت الشرع يف نفسه وعلمنا به : قيل 
فليس هذا مقام إثباته وحنن مل ندع أن أدلة العقل باطلة وال أن ما به يعلم صحة السمع باطل ولكن ذكرنا أنه ميتنع 

ذلك تناقض قوله ولزمه أن ال يكون العقل دليال صحيحا إذ كان  معارضة الشرع بالعقل وتقدميه عليه وأن من قال



ما عارضه الدليل العقلي : عنده العقل يستلزم صحة ما هو باطل يف نفسه فال بد أن يضطره األمر إيل أن يقول 
 وهكذا ما عارضه الدليل السمعي فليس هو دليال يف: فليس هو عندي دليال يف نفس األمر به هو باطل فيقال له 

نفس األمر بل هو باطل وحينئذ فريجع األمر إيل أن ينظر يف داللة الدليل سواء كان مسعيا أو عقليا فإن كان دليال 
  قطعيا مل جيز أن يعارضه شيء وهذا هو احلق 

وأيضا فقد ذكرنا أن مسمي الدليل العقلي ـ عند من يطلق هذا اللفظ ـ جنس حتته أنواع فمنها ما هو حق ومنها 
اطل باتفاق العقالء فإن الناس متفقون علي أن كثريا من الناس يدخلون يف مسمي هذا االسم ما هو حق ما هو ب
  وباطل 

وإذا كان كذلك فاألدلة العقلية الدالة علي صدق الرسول إذا عارضها ما يقال إنه دليل عقلي يناقض خربه املعني 
  : ومتام هذا بأن يقال : ي دليال عقليا باطال ويناقض مادل علي صدقه مطلقا لزم أن يكون أحد نوعي ما يسم

  الوجه احلادي عشر كثري مما يسمي دليال ليس بدليل 
أن ما يسميه الناس دليال من العقليات والسمعيات ليس كثري منه دليال وإمنا يظنه الظان دليال وهذ متفق عليه بني 

  معيات قد ال يكون دليال يف نفس األمر العقالء فإهنم متفقون علي أن ما يسمي دليال من العقليات والس
أما املتبعون للكتاب والسنة ـ من الصحابة والتابعني وتابعيهم ـ فهم متفقون علي داللة ما جاء به : فنقول 

الشرع يف باب اإلميان باهللا تعايل وأمسائه وصفاته واليوم اآلخر وما يتبع ذلك مل يتنازعوا يف داللته علي ذلك 
هل عارضه من العقل ما يدفع : ذلك بعدهم مل يتنازعوا يف أن السمع يدل علي ذلك وإمنا تنازعوا واملتنازعون يف 

موجبه ؟ وإال فكلهم متفقون علي أن الكتاب والسنة مثبتان لألمساء والصفات مثبتان ملا جاءا به من أحوال الرسالة 
  واملعاد 

ازعون يف أن النصوص السمعية تدل علي اإلثبات وأنه واملنازعون ألهل اإلثبات من نفاة األفعال والصفات ال ين
هل : ليس يف السمع دليل ظاهر علي النفي فقد اتفق الناس علي داللة السمع علي اإلثبات وإن تنازعوا يف الداللة 

  هي قطعية أو ظنية ؟ 
ل طائفة تقول يف وأما املعارضون لذلك من أهل الكالم والفلسفة فلم يتفقوا علي دليل واحد من العقليات بل ك

إنه يعلم بالعقل فساد قول : إن العقل يدل علي فسادها ال علي صحتها فاملثبتة للصفات يقولون : أدلة خصومها 
  إنه يعلم بالعقل فساد قول املثبتة : النفاة كما يقول النفاة 
  قل امتناع ذلك إنه يعلم بالع: إنه يعلم بالعقل إمكان ذلك كما تقول النفاة : ومثبتة الرؤية يقولون 

إنه علم بالعقل قيام األفعال به وإن اخللق واإلبداع والتأثري أمر : واملتنازعون يف األفعال هل تقوم به ؟ يقولون 
  وجودي قائم باخلالق املبدع الفاعل 

يس ل: إن التسلسل إمنا هو ممتنع يف العلل ال يف اآلثار والشروط وخصومهم يقولون : مث كثري من هؤالء يقولون 
اخللق إال املخلوق وليس الفعل إال املفعول وليس اإلبداع واخللق شيئا غري نفس الفعل ونفس املفعول املنفصل عنه 

  وإن ذلك معلوم بالعقل لئال يلزم التسلسل 
وكذلك القول يف العقليات احملضة كمسألة اجلوهر الفرد ومتاثل األجسام وبقاء األعراض ودوام احلوادث يف املاضي 

ملستقبل أو غري ذلك كل هذه مسائل عقلية قد تنازع فيها العقالء وهذا باب واسع فأهل العقليات من أهل أو ا
النفي واإلثبات كل منهم يدعي أن العقل دل علي قوله املناقض لقول اآلخر وأما السمع فداللته متفق عليها بني 

  العقالء 



وما يقال إنه معارض هلا من العقل ليست داللته معلومة  السمع داللته معلومة متفق عليها: وإذا كان كذلك قيل 
متفقا عليها بل فيها نزاع كثري فال جيوز أن يعارض ما داللته معلومة باتفاق العقالء مبا داللته املعارضة له متنازع 

  فيها بني العقالء 
منا يطعنون فيما يدعي املعارض واعلم أن أهل احلق ال يطعنون يف جنس األدلة العقلية وال فيما علم العقل صحته وإ

أنه خيالف الكتاب والسنة وليس يف ذلك ـ وهللا احلمد ـ دليل صحيح يف نفس األمر وال دليل مقبول عند عامة 
  : العقالء وال دليل مل يقدح فيه بالعقل وحينئذ فنقول يف 

  الوجه الثاين عشر كل ما عارض الشرع من العقليات فالعقل يعلم فساده 
عارض الشرع من العقليات فالعقل يعلم فساده وإن مل يعارض العقل وما علم فساده بالعقل ال جيوز أن إن كل ما 

  يعارض به ال عقل وال شرع 
وهذه اجلملة تفصيلها هو الكالم علي حجج املخالفني للسنة من أهل البدع بأن نبني بالعقل فساد تلك احلجج 

يوضحونه ومن تأمل ذلك وجد يف املعقول مما يعلم به فساد املعقول وتناقضها وهذا ـ وهللا احلمد ـ مازال الناس 
  املخالف للشرع ما ال يعلمه إال اهللا 

  الوجه الثالث عشر األمور السمعية اليت يقال إن العقل عارضها معلومة من الدين بالضرورة 
وحنو ذلك هي مما علم باالضطرار إن العقل عارضها كإثبات الصفات واملعاد : األمور السمعية اليت يقال : أن يقال 

أن الرسول صلي اهللا عليه وسلم جاء هبا وما كان معلوما باالضطرار من دين اإلسالم امتنع أن يكون باطال مع 
كون الرسول رسول اهللا حقا فمن قدح يف ذلك وادعي أن الرسول مل جييء به كان قوله معلوم الفساد بالضرورة 

  من دين املسلمني 

  د الرسول علم ضروري يقيين الوجه الرابع عشر العلم مبقاص
إن أهل العناية بعلم الرسول العلمني بالقرآن وتفسري الرسول صلي اهللا عليه وسلم والصحابة والتابعني : أن يقال 

هلم بإحسان والعلمني بأخبار الرسول والصحابة والتابعني هلم بإحسان عندهم من العلوم الضرورية مبقاصد الرسول 
ه ما ال ميكنهم دفعه عن قلوهبم وهلذا كانوا كلهم متفقني علي ذلك من غري تواطؤ وال تشاعر كما اتفق أهل ومراد

اإلسالم علي نقل حروف القرآن ونقل الصلوات اخلمس والقبلة وصيام شهر رمضان وإذا كانوا قد نقلوا مقاصده 
  ومراده عنه بالتواتر كان ذلك كنقلهم حروفه وألفاظه بالتواتر 

معلوم أن النقل املتواتر يفيد العلم اليقيين سواء كان التواتر لفظيا أو معنويا كتواتر شجاعة خالد وشعر حسان و
وحتديث أيب هريرة عن النيب صلي اهللا عليه وسلم وفقه األئمة األربعة وعدل العمرين ومغازي النيب صلي اهللا عليه 

ب جالينوس وحنو سيبويه يبني هذا أن أهل العلم واإلميان وسلم مع املشركني وقتاله أهل الكتاب وعدل كسري وط
يعلمون من مراد اهللا ورسوله بكالمه أعظم مما يعلمه األطباء من كالم جالينوس والنحاة من كالم سيبويه فإذا كان 

من ادعي يف كالم سيبونه وجالينوس وحنومها ما خيالف ما عليه أهل العلم بالطب والنحو واحلساب من كالمهم 
كان قوله معلوم البطالن فمن ادعي يف كالم اهللا ورسوله خالف ما عليه أهل اإلميان كان قوله أظهر بطالنا وفسادا 

  ألن هذا معصوم حمفوظ 
ألفاظه وأفعاله ومعاين ألفاظه ومقاصده : أن يعلم أن املنقول عن الرسول صلي اهللا عليه وسلم شيئان : ومجاع هذا 



متواتر عند العامة واخلاصة ومنه ما هو متواتر عند اخلاصة ومنه ما خيتص بعلمه بعض  بأفعاله وكالمها منه ما هو
الناس وإن كان عند غريه جمهوال أو مظنونا مكذوبا وأهل العلم بأقواله كأهل العلم باحلديث والتفسري املنقول 

علمهم وكذلك أهل العلم مبعاين  واملغازي والفقه يتواتر عندهم من ذلك ما ال يتواتر عند غريهم ممن مل يشركهم يف
القرآن واحلديث والفقه يف ذلك يتواتر عندهم من ذلك ما ال يتواتر عند غريهم من معاين األقوال واألفعال املأخوذة 

عن الرسول كما يتواتر عند النحاة من أقوال اخلليل و سيبويه و الكسائي و الفراء وغريهم ما ال يعلمه غريهم 
ء من معاين أقوال أبقراط وجالينوس وغريمها ما ال يتواتر عن غريهم ويتواتر عند كل أحد من ويتواتر عند األطبا

أصحاب مالك و الشافعي و الثوري و األوزعي و أمحد و أيب داود و أيب ثور وغريهم من مذاهب هؤالء األئمة ما 
ال يعلمه غريهم ويتواتر عند أهل  ال يعلمه غريهم ويتواتر عند أتباع رؤوس أهل الكالم والفلسفة من أقواهلم ما

العلم بنقله احلديث من أقوال شعبة و حيىي بن سعيد و علي بن املديين و حيىي بن معني و أمحد بن حنبل و أيب زرعة 
و أيب حامت و البخاري وأمثاهلم يف اجلرح والتعديل ما ال يعلمه غريهم حبيث يعلمون باالضطرار اتفاقهم علي تعديل 

ي و شعبة و محاد بن زيد و الليث بن سعد وغري هؤالء وعلى تكذيب حممد بن سعيد املصلوب وأيب مالك و الثور
  البختري وهب بن وهب القاضي وأمحد بن عبد اهللا اجلويباري وأمثاهلم 

  الدليل الشرعي ال يقابل بكونه عقليا وإمنا بكونه بدعيا الوجه اخلامس عشر 
ليس هو صفة تقتضي مدحا وال ذما وال صحة وال فسادا بل ذلك يبني  كون الدليل عقليا أو مسعيا: أن يقال 

الطريق الذي به علم وهو السمع أو العقل وإن كان السمع ال بد معه من العقل وكذلك كونه عقليا أو نقليا وأما 
فة مدح وكونه كونه شرعيا فال يقابل بكونه عقليا وإمنا يقابل بكونه بدعيا إذ البدعة تقابل الشرعة وكونه شرعيا ص

  بدعيا صفة ذم وما خالف الشريعة فهو باطل 
مث الشرعي قد يكون مسعيا وقد يكون عقليا فإن كون الدليل شرعيا يراد به كون الشرع أثبته ودل عليه ويراد به 
نبه كون الشرع أباحه وأذن فيه فإذا أريد بالشرعي ما أثبته الشرع فإما أن يكون معلوما بالعقل أيضا ولكن الشرع 

  عليه ودل عليه فيكون شرعيا عقليا 
وهذا كاألدلة اليت نبه اهللا تعايل عليها يف كتابه العزيز من األمثال املضروبة وغريها الدالة علي توحيده وصدق رسله 

وإثبات صفاته وعلي املعاد فتلك كلها أدلة عقلية يعلم صحتها بالعقل وهي براهني ومقاييس عقلية وهي مع ذلك 
  شرعية 

ما أن يكون الدليل الشرعي ال يعلم إال مبجرد خرب الصادق فإنه إذا أخرب مبا ال يعلم إال خبربه كان ذلك شرعيا وإ
مسعيا وكثري من أهل الكالم يظن أن األدلة الشرعية منحصرة يف خرب الصادق فقط وأن الكتاب والسنة ال يدالن إال 

قليات والسمعيات وجيعلون القسم األول مما ال يعلم بالكتاب الع: من هذا الوجه وهلذا جيعلون أصول الدين نوعني 
  والسنة 

وهذا غلط منهم بل القرآن دل علي األدلة العقلية وبينها ونبه عليها وإن كان من األدلة العقلية ما يعلم بالعيان 
يكف بربك أنه على كل  سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق أومل{ ولوازمه كما قال تعاىل 

  ]  ٥٣: فصلت [ } شيء شهيد 
وأما إذا أريد بالشرعي ما أباحه الشرع وأذن فيه فيدخل يف ذلك ما أخرب به الصادق وما دل عليه ونبه عليه القرآن 

  وما دلت عليه وشهدت به املوجودات 
فإنه كذب واهللا حيرم الكذب السيما والشارع حيرم الدليل لكونه كذبا يف نفسه مثل أن تكون إحدي مقدماته باطلة 



: األعراف [ } أمل يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن ال يقولوا على اهللا إال احلق ودرسوا ما فيه { عليه كقوله تعاىل 
١٦٩  [  

{ وقوله تعايل ]  ٣٦: اإلسراء [ } وال تقف ما ليس لك به علم { وحيرمه لكون املتكلم به بال علم كما قال تعاىل 
ها أنتم هؤالء حاججتم فيما لكم به علم فلم { وقوله ]  ٣٣: األعراف [ } قولوا على اهللا ما ال تعلمون وأن ت

  ]  ٦٦: آل عمران } حتاجون فيما ليس لكم به علم 
وقوله تعاىل ]  ٦: األنفال } جيادلونك يف احلق بعد ما تبني { وحيرمه لكونه جداال يف احلق بعد ما تبني كقوله تعاىل 

  ]  ٥٦: الكهف [ } ادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به احلق وجي{ 
إن : وحينئذ فالدليل الشرعي ال جيوز أن يعارضه دليل غري شرعي ويكون مقدما عليه بل هذا مبنزلة من يقول 

لصدق أو الكذب مقدم علي ا: البدعة اليت مل يشرعها اهللا تعايل تكون مقدمة علي الشرعة اليت أمر اهللا هبا أو يقول 
ما هني اهللا عنه يكون خريا مما أمر : يقول خرب غري النيب صلي اهللا عليه وسلم يكون مقدما علي خرب النيب أو يقول 

  اهللا به وحنو ذلك وهذا كله ممتنع 
وأما الدليل الذي يكون عقليا أو مسعيا من غري أن يكون شرعيا فقد يكون راجحا تارة ومرجوحا أخري كما أنه قد 

ليال صحيحا تارة ويكون شبهة فاسدة أخري فما جاءت به الرسل عن اهللا تعايل إخبارا أو أمرا ال جيوز أن يكون د
يعارض بشيء من األشياء وأما ما يقوله الناس فقد يعارض بنظريه إذ قد يكون حقا تارة وباطال أخري وهذا مما ال 

ا كما أن منهم من خيرج منها ما هو داخل فيها ريب فيه لكن من الناس من يدخل يف األدلة الشريعة ما ليس منه
  والكالم هنا علي جنس األدلة ال علي أعياهنا 

  املعارضون ينتهون إيل التأويل أو التفويض ومها باطالن الوجه السادس عشر 
ويل أو غاية ما ينتهي إليه هؤالء املعارضون لكالم اهللا ورسوله بآرائهم من املشهورين باإلسالم هو التأ: أن يقال 

التفويض فأما الذي ينتهون إيل أن يقولوا األنبياء أومهوا وخيلوا ما ال حقيقة له يف نفس األمر فهؤالء معروفون عند 
  املسلمني باإلحلاد والزندقة 

هو ما دل علي مراد املتكلم والتأويالت اليت يذكروهنا ال يعلم أن الرسول أرادها بل يعلم : والتأويل املقبول 
يف عامة النصوص أن املراد منها نقيض ما قاله الرسول كما يعلم مثل ذلك يف تأويالت القرامطة  باالضطرار

  والباطنية من غري أن حيتاج ذلك إيل دليل خاص 
وحينئذ فاملتأول إن مل يكن مقصوده معرفة مراد املتكلم كان تأويله للفظ مبا حيتمله من حيث اجلملة يف كالم من 

  هو من باب التحريف واإلحلاد ال من باب التفسري وبيان املراد تكلم مبثله من العرب 
فإن من املعلوم أن اهللا تعايل أمرنا أن نتدبر القرآن وحضنا علي عقله وفهمه فكيف جيوز مع ذلك : وأما التفويض 

  أن يراد منا اإلعراض عن فهمه ومعرفته وعقله ؟ 
راجنا من الظلمات إيل النور إذا كان ما ذكر فيه من النصوص وأيضا فاخلطاب الذي أريد به هدانا والبيان لنا وإخ

ظاهره باطل وكفر ومل يرد منا أن نعرف ال ظاهره وال باطنه أو أريد منا أن نعرف باطنه من غري بيان يف اخلطاب 
  لذلك فعلي التقديرين مل خناطب مبا بني فيه احلق وال عرفنا أن مدلول هذا اخلطاب باطل وكفر 

أنه مل يبني احلق وال أوضحه مع أمره لنا أن نعتقده وأن ما خاطبنا به وأمرنا : هؤالء يف املخاطب لنا  وحقيقة قول
باتباعه والرد إليه مل يبني به احلق وال كشفه بل دل ظاهره علي الكفر والباطل وأراد منا أن نفهم منه شيئا أو أن 

طرار تنزيه اهللا ورسوله عنه وأنه من جنس أقوال أهل نفهم منه ما ال دليل عليه فيه وهذا كله مما يعلم باالض



  التحريف واإلحلاد 
القول يف نصوص املعاد كالقول يف نصوص التشبيه : وهبذا احتج املالحدة كابن سينا وغريه علي مثبيت املعاد وقالوا 

علم باهللا تعايل وال باليوم والتجسيم وزعموا أن الرسول صلي اهللا عليه وسلم مل يبني ما األمر عليه يف نفسه ال يف ال
اآلخر فكان الذي استطالوا به علي هؤالء هو موافقتهم هلم علي نفي الصفات وإال فلو آمنوا بالكتاب كله حق 

  اإلميان لبطلت معارضتهم ودحضت حجتهم 
أما مذهب أهل احلديث أو مذهب الفالسفة ف: ليس إال مذهبان : وهلذا كان أبن النفيس املتطبب الفاضل يقول 

هؤالء املتكلمون فقوهلم ظاهر التناقض واالختالف يعني أن أهل احلديث أثبتوا كل ما جاء به الرسل وأولئك جعلوا 
اجلميع ختيال وتوهيما ومعلوم باألدلة الكثرية السمعية والعقلية فساد مذهب هؤالء املالحدة فتعني أن يكون احلق 

  مذهب السلف أهل احلديث والسنة واجلماعة 
إنه أراد من املخاطبني أن يفهموا األمر علي خالف : ن ابن سينا وأمثاله من الباطنية املتفلسفة والقرامطة يقولون مث إ

  ما هو عليه وأن يعتقدوا ما ال حقيقة له يف اخلارج ملا يف هذا التخييل واالعتقاد الفاسد هلم من املصلحة 
يعتقدوا احلق علي ما هو عليه مع علمهم بأنه مل يبني يف الكتاب إنه أراد أن : واجلهمية واملعتزلة وأمثاهلم يقولون 

: أراد منهم اعتقاد الباطل وأمرهم به وهؤالء يقولون : والسنة بل النصوص تدل علي نقيض ذلك فأولئك يقولون 
  أراد اعتقاد ما مل يدهلم إال علي نقيضه 

وإذا كان كالمها باطال : أهل التأويل من هذا أو هذا واملؤمن يعلم باالضطرار أن كال القولني باطل وال بد للنفاة 
فيكون نقيضه حقا وهو إقرار األدلة الشرعية علي مدلوالهتا ومن خرج عن : كان تأويل النفاة للنصوص باطال 

  ذلك لزمه من الفساد ما ال يقوله إال أهل اإلحلاد 
إن الرسول كان يعلم معاين : روف بينهم إذ قالوا هو الزم لقوهلم الظاهر املع: وما ذكرناه من لوازم قول التفويض 

  هذه النصوص املشكلة املتشاهبة ولكن مل يبني للناس مراده هبا وال أوضحه إيضاحا يقطع به النزاع 
إن معاين هذه النصوص املشكلة املتشاهبة ال يعلمه إال اهللا وأن معناها الذي أراده اهللا هبا : وأما علي قول أكابرهم 

ب صرفها عن ظواهرها فعلي قول هؤالء يكون األنبياء واملرسلون ال يعلمون معاين ما أنزل اهللا عليهم هو ما يوج
من هذه النصوص وال املالئكة وال السابقون األولون وحينئذ فيكون ما وصف اهللا به نفسه يف القرآن أو كثري مما 

عقلون معناه وكذلك نصوص املثبتني للقدر عند وصف اهللا به نفسه ال يعلم األنبياء معناه بل يقولون كالما ال ي
  طائفة والنصوص املثبتة لألمر والنهي والوعد والوعيد عند طائفة والنصوص املثبتة للمعاد عند طائفة 

ومعلوم أن هذا قدح يف القرآن واألنبياء إذ كان اهللا أنزل القرآن وأخرب أنه جعله هدي وبيانا للناس وأمر الرسول 
املبني وأن يبني للناس ما نزل إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخرب به  أن يبلغ البالغ

الرب عن صفاته أو عن كونه خالقا لكل شيء وهو بكل شيء عليم أو عن كونه أمر وهني ووعد وتوعد أو عما 
يكون الرسول بني للناس ما نزل إليهم وال أخرب به عن اليوم اآلخر ـ ال يعلم أحد معناه فال يعقل وال يتدبر وال 

  بلغ البالغ املبني 
احلق يف نفس األمر ما علمته برأيي وعقلي وليس يف النصوص ما : وعلي هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع 

  يناقض ذلك ألن تلك النصوص مشكلة متشاهبة ال يعلم أحد معناها وما ال يعلم أحد معناه ال جيوز أن يستدل به 
إن اهلدي والبيان يف : فيبقي هذا الكالم سدا لباب اهلدي والبيان من جهة األنبياء وفتحا لباب من يعارضهم ويقول 

فضال عن أن : طريقنا ال يف طريق األنبياء ألنا حنن نعلم ما نقول ونبينه باألدلة العقلية واألنبياء مل يعلموا ما يقولون 



  يبينوا مرادهم 
  فويض الذين يزعمون أهنم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع واإلحلاد فتبني أن قول أهل الت

 ٦: آل عمران [ } وما يعلم تأويله إال اهللا { أنتم تعلمون أن كثريا من السلف رأوا أن الوقف عند قوله : فإن قيل 
وابن مسعود وعائشة وابن هذا هو قول السلف ونقلوا هذا القول عن أيب بن كعب : بل كثري من الناس يقول ] 

ـ  عباس وعروة بن الزبري وغري واحد من السلف واخللف وإن كان القول اآلخر وهو أن السلف يعلمون تأويله 
منقوال عن ابن عباس أيضا وهو قول جماهد وحممد بن جعفر وابن إسحاق وابن قتيبة وغريهم وما ذكرمتوه قدح يف 

  أولئك السلف وأتباعهم 
ال يعلم تأويله إال اهللا كانوا يتكلمون بلغتهم املعروفة : كذلك فإن أولئك السلف الذين قالوا  ليس األمر: قيل 

بينهم ومل يكن لفظ التأويل عندهم يراد به معين التأويل االصطالحي اخلاص وهو صرف اللفظ عن املعين املدلول 
يال إمنا هو اصطالح طائفة من املتأخرين من عليه املفهوم منه إيل معين خيالف ذلك فإن تسمية هذا املعين وحده تأو

الفقهاء واملتكلمني وغريهم ليس هو عرف السلف من الصحابة والتابعني واألئمة األربعة وغريهم السيما ومن يقول 
هذا املعين : إنه حيمل اللفظ علي املعين املرجوح لدليل يقترن به وهؤالء يقولون : إن لفظ التأويل هذا معناه يقول 

  جوح ال يعلمه أحد من اخللق واملعين الراجح مل يرده اهللا املر
هل ينظرون إال { وإمنا كان لفظ التأويل يف عرف السلف يراد به ما أراده اهللا بلفظ التأويل يف مثل قوله تعايل 

{  وقال تعايل]  ٥٣: األعراف [ } تأويله يوم يأيت تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا باحلق 
: يوسف [ } يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل { وقال يوسف ]  ٥٩: النساء [ } ذلك خري وأحسن تأويال 

وقال الذي جنا منهما وادكر بعد أمة { ]  ٦: يوسف [ } ويعلمك من تأويل األحاديث { وقال يعقوب له ]  ١٠٠
} ترزقانه إال نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما  ال يأتيكما طعام{ وقال يوسف ]  ٤٥: يوسف [ } أنا أنبئكم بتأويله 

  ]  ٣٧: يوسف [ 
السنة : األمر والنهي وهو نفس فعل املأمور به وترك املنهي عنه كما قال سفيان بن عيينة : فتأويل الكالم الطليب 
سبحانك :  كان رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم يف يقول ركوعه وسجوده: قالت عائشة [ تأويل األمر والنهي و 

فما بال عائشة كانت تصلي يف السفر : وقيل لعروة بن الزبري ] اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل يتأول القرآن 
  تأولت كما تأول عثمان ونظائره متعددة : أربعا ؟ قال 

هو كنه : اهللا  وأما تأويل ما أخرب اهللا به عن نفسه وعن اليوم اآلخر فهو نفس احلقيقة اليت أخرب عنها وذلك يف حق
االستواء معلوم والكيف جمهول وكذلك قال ابن : ذاته وصفاته اليت ال يعلمها غريه وهلذا قال مالك وربيعة وغريمها 

إنا ال نعلم كيفية ما أخرب اهللا به عن نفسه وإن علمنا : املاجوشون وأمحد بن حنبل وغريمها من السلف يقولون 
  تفسريه ومعناه 

نبل علي اجلهمية والزنادقة فيما طعنوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه علي غري تأويله فرد علي وهلذا رد أمحد بن ح
  من محله علي غري ما أريد به وفسر هو مجيع اآليات املتشاهبة وبني املراد هبا 

ه وإن مل إن العلماء يعلمون تفسريه وما أريد ب: وكذلك الصحابة والتابعون فسروا مجيع القرآن وكانوا يقولون 
يعلموا كيفية ما أخرب اهللا به عن نفسه وكذلك ال يعلمون كيفية الغيب فإن ما أعده اهللا ألوليائه من النعيم ال عني 
رأته وال أذن مسعته وال خطر علي قلب بشر فذاك الذي أخرب به ال يعلمه إال اهللا فمن قال من السلف إن تأويل 

  فهذا حق  املتشابه ال يعلمه إال اهللا هبذا املعين



إن التأويل الذي هو تفسريه وبيان املراد به ال يعلمه إال اهللا فهذا ينازعه فيه عامة الصحابة والتابعني : وأما من قال 
عرضت املصحف علي ابن عباس من فاحتته : إهنم يعلمون معناه كما قال جماهد : الذين فسروا القرآن كله وقالوا 
ما يف كتاب اهللا آية إال وأنا أعلم فيم أنزلت وقال : ه عنها وقال ابن مسعود إيل خامتته أقفه عند كل آية وأسأل

  ما أنزل اهللا آية إال وهو حيب أن يعلم ما أراد هبا : احلسن البصري 
ما نسأل أصحاب حممد عن شيء : وهلذا كانوا جيعلون القرآن حييط بكل ما يطلب من علم الدين كما قال مسروق 

ما ابتدع قوم بدعة إال يف كتاب اهللا بياهنا وأمثال ذلك : ولكن علمنا قصر عنه وقال الشعيب إال وعلمه يف القرآن 
  من اآلثار الكثرية املذكورة باألسانيد الثابتة مما ليس هذا موضع بسطه 

  العقليات املبتدعة بنيت علي أقوال مشتبهة جمملة تشتمل علي حق وباطل الوجه السابع عشر 
من الكالميات والفلسفيات وحنو ذلك إمنا يبنون : رضون الكتاب والسنة مبا يسمونه عقليات الذين يعا: أن يقال 

أمرهم يف ذلك علي أقوال مشتبهة جمملة حتتمل معاين متعددة ويكون ما فيها من االشتباه لفظا ومعين يوجب تناوهلا 
لتباس مث يعارضون مبا فيها من الباطل حلق وباطل فبما فيها من احلق يقبل ما فيها من الباطل ألجل االشتباه واال

  ونصوص األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم 
وهذا منشأ ضالل من ضل من األمم قبلنا وهو منشأ البدع فإن البدعة لو كانت باطال حمضا لظهرت وبانت وما 

 باطل فيه ولكن قبلت ولو كانت حقا حمضا ال شوب فيه لكانت موافقة للسنة فإن السنة ال تناقض حقا حمضا ال
  البدعة تشتمل علي حق وباطل وقد بسطنا الكالم علي هذا يف غري هذا املوضع 

يا بين إسرائيل اذكروا نعميت { وهلذا قال تعايل فيما خياطب به أهل الكتاب علي لسان حممد صلي اهللا عليه وسلم 
ا أنزلت مصدقا ملا معكم وال تكونوا وآمنوا مب* اليت أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون 

[ } وال تلبسوا احلق بالباطل وتكتموا احلق وأنتم تعلمون * أول كافر به وال تشتروا بآيايت مثنا قليال وإياي فاتقون 
خلطه به حىت يلتبس أحدمها باآلخر كما : فنهاهم عن لبس احلق بالباطل وكتمانه ولبسه به ]  ٤٢ - ٤٠: البقرة 

  ]  ٩: األنعام [ } ولو جعلناه ملكا جلعلناه رجال وللبسنا عليهم ما يلبسون  {قال تعاىل 
ومنه التلبيس وهو التدليس وهو الغش ألن املغشوش من النحاس تلبسه فضة ختالطه وتغطيه كذلك إذا لبس احلق 

وا احلق وأنتم وتكتم{ بالباطل يكون قد أظهر الباطل يف صورة احلق فالظاهر حق والباطن باطل مث قال تعاىل 
  ]  ٤٢: البقرة [ } تعلمون 

إنه هناهم عن جمموع الفعلني وإن الواو واو اجلمع اليت يسميها حناة الكوفة واو الصرف كما يف : وهنا قوالن قيل 
آل [ } وملا يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين { : قوهلم التأكل السمك وتشرب اللنب كما قال تعاىل 

ويعلم الذين * أو يوبقهن مبا كسبوا ويعف عن كثري { علي قراءة النصب وكما يف قوله تعاىل ]  ١٤٢ :عمران 
علي قراءة النصب وعلي هذا فيكون الفعل الثاين ]  ٣٥ - ٣٤: الشورى [ } جيادلون يف آياتنا ما هلم من حميص 

  منصوبا واألول جمزوما } وتكتموا احلق { يف قوله 
الواو العاطفة املشركة بني املعطوف واملعطوف عليه فيكون قد هني عن الفعلني من غري اشتراط  بل الواو هي: وقيل 

  ال تكفر وتسرق وتزن : اجتماعهما كما إذا قيل 
[ } يا أهل الكتاب مل تلبسون احلق بالباطل وتكتمون احلق وأنتم تعلمون { وهذا هو الصواب كما يف قوله تعايل 

  وتكتموا احلق بال نون وتلك اآلية نظري هذه : م علي االجتماع لقال ولو ذمه]  ٧١: آل عمران 
ال تكفر وال : ومثل هذا الكالم إذا أريد به النهي عن كل من الفعلني فإنه قد يعاد فيه حرف النفي كما تقول 



كون جتارة عن تراض يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن ت{ تسرق وال تزن ومنه قوله تعايل 
  ]  ٢٩: النساء [ } منكم وال تقتلوا أنفسكم 

ال : وأما إذا مل يعد حرف النفي فيكون الرتباط أحد الفعلني باآلخر مثل أن يكون أحدمها مستلزما لآلخر كما قيل 
  تكفر باهللا وتكذب أنبياءه وحنو ذلك 

ع فهو قليل يف الكالم ولذلك قل ما يكون فيه الفعل وما يكون اقتراهنما ممكنا ال حمذور فيه لكن النهي عن اجلمي
  الثاين منصوبا والغالب علي الكالم جزم الفعلني 

أن تكون الواو واو العطف والفعل جمزوما ومل يعد حرف النفي ألن ) وتلبسوا : ( وهذا مما يبني أن الراجح يف قوله 
إن كان يتضمن النهي عن الالزم فقد يظن أنه ليس أحد الفعلني مرتبط باآلخر مستلزم له فالنهي عن امللزوم ـ و

  مقصودا للنهي وإمنا هو واقع بطريق اللزوم العقلي 
هل يكون أمرا بلوازمه ؟ وهل يكون هنيا عن ضده ؟ مع اتفاقهم علي أن فعل : وهلذا تنازع الناس يف األمر بالشيء 

ن اآلمر بالفعل قد ال يكون مقصوده اللوازم وال أ: املأمور ال يكون إال مع فعل لوازمه وترك ضده ومنشأ النزاع 
  ترك الضد وهلذا إذا عاقب املكلف ال يعاقبه إال علي ترك املأمور فقط ال يعاقبه علي ترك لوازمه وفعل ضده 

ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب وقد غلط فيها بعض الناس فقسموا ذلك إيل ما : وهذه املسألة هي امللقبة بأن 
املكلف عليه كالصحة يف األعضاء والعدد يف اجلمعة وحنو ذلك مما ال يكون قادرا علي حتصيله وإيل ما يقدر  ال يقدر

عليه كقطع املسافة إيل احلج وغسل جزء من الرأس يف الوضوء وإمساك جزء من الليل يف الصيام وحنو ذلك فقالوا 
  واجب ما ال يتم الواجب املطلق إال به وكان مقدورا للمكلف فهو : 

وهذا التقسيم خطأ فإن هذه األمور اليت ذكروها هي شرط يف الوجوب فال يتم الوجوب إال هبا وما ال يتم الوجوب 
إال به ال جيب علي العبد فعله باتفاق املسلمني سواء كان مقدورا عليه أو ال كاالستطاعة يف احلج واكتساب نصاب 

يه احلج وإذا كان مالكا لنصاب الزكاة وجبت عليه الزكاة الزكاة فإن العبد إذا كان مستطيعا للحج وجب عل
  فالوجوب ال يتم إال بذلك فال جيب عليه حتصيل استطاعة احلج وال ملك النصاب 

إن االستطاعة يف احلج ملك املال كما هو مذهب أيب حنيفة والشافعي وأمحد فال يوجبون عليه : وهلذا من يقول 
إما بذل احلج وإما بذل املال له من ولده وفيه نزاع : يما إذا بذلت له االستطاعة اكتساب املال ومل يتنازعوا إال ف

معروف يف مذهب الشافعي و أمحد ولكن املشهور من مذهب أمحد عدم الوجوب وإمنا أوجبه طائفة من أصحابه 
من أصحابه ال لكون األب له علي أصله أن يتملك مال ولده فيكون قبوله كتملك املباحات واملخالفون هلؤالء 

  يوجبون عليه اكتساب املباحات واملشهور من مذهب الشافعي الوجوب ببذل االبن الفعل 
واملقصود هنا الفرق بني ما ال يتم الوجوب إال به وما ال يتم الواجب إال به وأن الكالم يف القسم الثاين فما ال يتم 

  ي املكلف فعله باتفاق املسلمني الواجب إال به كقطع املسافة يف اجلمعة واحلج وحنو ذلك فعل
لكن من ترك احلج وهو بعيد الدار عن مكة أو ترك اجلمعة وهو بعيد الدار عن اجلامع فقد ترك أكثر مما ترك قريب 

إن عقوبة هذا أعظم من عقوبة قريب الدار والواجب ما يكون تركه سببا للذم والعقاب : الدار ومع هذا فال يقال 
فعله بطريق التبع مقصودا بالوجوب لكان الذم والعقاب لتاركه أعظم فيكون من ترك احلج  فلو كان هذا الذي لزم

من أهل اهلند واألندلس أعظم عقابا ممن تركه من أهل مكة والطائف ومن ترك اجلمعة من أقصي املدينة أعظم عقابا 
  ممن تركها من جريان املسجد اجلامع 

: م وعقابه إذا ترك ليس أعظم من عقاب القريب نشأت من ههنا الشبهة فلما كان من املعلوم أن ثواب البعيد أعظ



أن وجوبه بطريق اللزوم العقلي ال بطريق قصد اآلمر بل بالفعل قد ال : هل هو واجب أو ليس بواجب ؟ والتحقيق 
  بقلبه اللوازم يقصد طلب لوازمه وإن كان عاملا بأنه ال بد من وجودها وإن كان ممن جيوز عليه الغفلة فقد ال ختطر 

هل يف الشريعة مباح أم ال ؟ فإن الكعيب زعم أنه ال مباح يف الشريعة ألنه : ومن فهم هذا احنلت عنه شبهة الكعيب 
ما من فعل يفعله العبد من املباحات إال وهو مشتغل به عن حمرم والنهي عن احملرم أمر بأحد أضداده فيكون من فعله 

  املأمور هبا  من الباحات هو من أضداد احملرم
النهي عن الفعل ليس أمرا بضد معني ال بطريق القصد وال بطريق اللزوم بل هو هني عن الفعل : وجوابه أن يقال 

املقصود تركه بطريق القصد وذلك يستلزم األمر بالقدر املشترك بني األضداد فهو أمر مبعين مطلق كلي واألمر 
ه وال هنيا ننه بل ال ميكن فعل املطلق إال مبعني أي معني كان فهو أمر باملعين املطلق الكلي ليس أمرا مبعني خبصوص

بالقدر املشترك بني املعينات فما امتاز به معني عن معني فاخلرية فيه إيل املأمور مل يؤمر به ومل ينه عنه وما أشتركت فيه 
  املعنيات ـ وهو القدر املشترك ـ فهو الذي أمر به اآلمر 

هل يكون أمرا بشيء من جزئياهتا أم ال ؟ فاملخري : مسألة املأمور املخري واألمر باملاهية الكلية وهذا حيل الشبهة يف 
ففدية من صيام أو { هو الذي يكون أمر خبصلة من خصال معينة كما يف فدية األذى وكفارة اليمني كقوله تعاىل 

مساكني من أوسط ما تطعمون أهليكم فكفارته إطعام عشرة { وقوله تعاىل ]  ١٩٦: البقرة [ } صدقة أو نسك 
فهنا اتفق املسلمون علي أنه إذا فعل واحد منها برئت ذمته وأنه إذا ]  ٨٩: املائدة [ } أو كسوهتم أو حترير رقبة 

  ترك اجلميع مل يعاقب علي ترك الثالثة كما يعاقب إذا وجب عليه أن يفعل الثالثة كلها 
الواجب ليس معينا يف نفس األمر وأن اهللا مل يوجب عليه ما علم أنه سيفعله وكذلك اتفق العقالء املعتربون علي أن 

وإمنا يقول هذا بعض الغالطني وحيكيه طائفة عن طائفة غلطا عليهم بل أوجب عليه أن يفعل هذا أو هذا وهو كما 
و علي الترتيب كل شيء يف القرآن أو أو فهو علي التخيري وكل شيء يف القرآن فمن مل جيد فه: قال أبن عباس 

  واهللا يعلم أن العبد يفعل واحدا بعينه مع علمه أنه مل يوجبه عليه خبصوصه 
هل الواجب الثالثة فال يكون هناك فرق بني املعني وبني املخري أو الواجب واحد ال بعينه : مث اضطراب الناس هنا 

املأمور من العلم باملأمور به والعمل به  فيكون املأمور به مبهما غري معلوم للمأمور ؟ وال بد يف األمر من متكن
  والقول بأجياب الثالثة حيكي عن املعنزلة والقول بإجياب واحد ال بعينه هو قول الفقهاء 

أن الواجب هو القدر املشترك بني الثالثة وهو مسمي أحدها فالواجب أحد الثالثة وهذا معلوم : وحقيقة األمر 
وجد يف هذا املعني وهذا املعني وهذا املعني فلم جيب واحد بعينه غري معني بل متميز معروف للمأمور وهذا املسمي ي

وجب أحد املعينات واالمتثال حيصل بواحد منها وإن مل يعينه اآلمر واملتناقض هو أن يوجب معينا وال يعينه أما إذا 
  كان الواجب غري معني بل هو القدر املشترك فال منافاة بني اإلجياب وترك التعيني 

وهذا يظهر بالواجب املطلق وهو األمر باملاهية الكلية كاألمر بإعتاق رقبة فإن الواجب رقبة مطلقة واملطلق ال يوجد 
إال معينا لكن ال يكون معينا يف العلم والقصد فاآلمر مل يقصد واحدا بعينه مع علمه بأنه ال يوجد إال معينا وأن 

 يف األعيان فما هو مطلق كلي يف أذهان الناس ال يوجد إال معينا املطلق الكلي عند الناس وجوده يف األذهان ال
مشخصا متميزا يف األعيان وإمنا مسي كليا لكونه يف الذهن كليا وأما يف اخلارج فال يكون يف اخلارج ما هو كلي 

  أصال 
يفهم يف كل موضع وهذا األصل ينفع يف عامة العلوم فلهذا يتعدد ذكره يف كالمنا حبسب احلاجة إليه فيحتاج أن 

حيتاج إليه فيه كما تقدم وبسبب الغلط فيه ضل طوائف من الناس حىت يف وجود الرب تعايل وجعلوه وجودا مطلقا 



  إما بشرط اإلطالق وإما بغري شرط اإلطالق وكالمها ميتنع وجوده يف اخلارج 
عن شيعة أفالطون القائلني باملثل يوجد املطلق بشرط اإلطالق يف اخلارج كما يذكر : واملتفلسفة منهم من يقول 

األفالطونية ومنهم من يزعم وجود املطلقات يف اخلارج مقارنة للمعينات وأن الكلي املطلق جزء من املعني اجلزئي 
  كما يذكر عمن يذكر عنه من أتباع أرسطو صاحب املنطق 

يء معني خمتص ال شركة فيه أصال وكال القولني خطأ صريح فإنا نعلم باحلس وضرورة العقل أن اخلارج ليس فيه ش
ولكن املعاين الكلية العامة املطلقة يف الذهن كاأللفاظ املطلقة والعامة يف اللسان وكاخلط الدال علي تلك األلفاظ 

فاخلط يطابق اللفظ واللفظ يطابق املعين فكل من الثالثة يتناول األعيان املوجودة يف اخلارج ويشملها ويعمها ال أن 
شيئا هو نفسه يعم هذا وهذا أو يوجد يف هذا وهذا أو يشترك فيه هذا وهذا فإن هذا ال يقوله من يتصور يف اخلارج 

وإمنا يقوله من اشتبهت عليه األمور الذهنية باألمور اخلارجية أو من قلد بعض من قال ذلك من الغالطني : ما يقول 
  فيه 

: كالمهم يف الكليات واجلزئيات مثل الكليات اخلمس  ومن علم هذا علم كثريا مما دخل يف املنطق من اخلطأ يف
  اجلنس والفصل والنوع واخلاصة والعرض العام 

وما ذكروه من الفرق بني الذاتيات واللوازم للماهية وما ادعوه من تركيب األنواع من الذاتيات املشتركة املميزة 
عواهم أن هذه الصفات اليت يسموهنا أجزاء اليت يسموهنا اجلنس والفصل وتسمية هذه الصفات أجزاء املاهية ود

تسبق املوصوف يف الوجود الذهين واخلارجي مجيعا وإثباهتم يف األعيان املوجودة يف اخلارج حقيقة عقلية مغايرة 
للشيء املعني املوجود وأمثال ذلك من أغاليطهم اليت تقود من اتبعها إيل اخلطأ يف اإلهليات حىت يعتقد يف املوجود 

أنه وجود مطلق بشرط اإلطالق كما قاله طائفة من املالحدة أو بشرط سلب األمور الثبوتية كلها كما : الواجب 
قاله ابن سينا وأمثاله مع العلم بصريح العقل أن املطلق بشرط اإلطالق أو بشرط سلب األمور الثبوتية ميتنع وجوده 

  يف اخلارج فيكون الواجب الوجود ممتنع الوجود 
تناقض وأمثاله هو سبب ما اشتهر بني املسلمني أن املنطق جير إيل الزندقة وقد يطعن يف هذا من مل وهذا الكفر امل

بفهم حقيق املنطق وحقيقة لوازمه ويظن انه يف نفسه ال يستلزم صحة اإلسالم وال فساده وال ثبوت حق وال انتقاءه 
بل كثري مما ذكروه يف املنطق يستلزم السفسطة  وإمنا هو آلة تعصم مراعاهتا عن اخلطأ يف النظر وليس األمر كذلك

وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل { : يف العقليات والقرمطة يف السمعيات ويكون من قال بلوازمه ممن قال اهللا تعاىل فيه 
  ]  ١٠: امللك [ } ما كنا يف أصحاب السعري 

الناس بسبب ما يف ألفاظه من اإلمجال  والكالم يف هذا مبسوط يف غري هذا املوضوع وإمنا يلتبس علي كثري من
واالشتراك واإلهبام فإذا فسر املراد بتلك األلفاظ انكشفت حقيقة املعاين املعقولة كما سننبه علي ذلك إن شاء اهللا 

  تعايل 
  أن األمر بالشيء الذي له لوازم ال توج : والغرض هنا 

وده قد يكون اآلمر قاصدا لألمر بتلك اللوازم إال بوجوده سواء كانت سابقة علي وجوده أو كانت الحقة لوج
حبيث يكون آمرا هبذا وهبذا الالزم وأنه إذا تركهما عوقب علي كل منهما وقد يكون املقصود أحدمها دون اآلخر 

وكذلك النهي عن الشيء الذي له ملزوم قد يكون قصده أيضا ترك امللزوم ملا فيه من املفسدة وقد يكون تركه غري 
  إمنا لزم لزوما مقصود له و

ومن هنا ينكشف لك سر مسألة اشتباه األخت باألجنبية واملذكي بامليت وحنو ذلك مما ينهي العبد فيه عن فعل 



بل احملرم يف نفس األمر األخت وامليتة واألخرى : كلتامها حمرمة وقالت طائفة : االثنني ألجل االشتباه فقالت طائفة 
القول أغلب علي فطرة الفقهاء واألول أغلب علي طريقة من ال جيعل يف األعيان  إمنا هني عنها لعلة االشتباه وهذا

  كالمها هني عنه وإمنا سبب النهي اختلف : معاين تقتضي التحليل والتحرمي فيقول 
والتحقيق يف ذلك أن املقصود للناهي اجتناب األجنبية وامليتة فقط واملفسدة اليت من أجلها هني عن العني موجودة 

ا فقط وأما ترك األخرى فهي من باب اللوازم فهنا ال يتم اجتناب احملرم إال باجتنابه وهنا ال يتم فعل الواجب إال فيه
  بفعله 

وهذا نظري من ينهاه الطبيب عن تناول شراب مسموم واشتبه ذلك القدح بغريه فعلي املريض اجتناب القدحني 
لعوقب علي أكل امليتة كما لو أكلها وحدها وال يزداد عقابه بأكل  واملفسدة يف أحدمها وهلذا لو أكل امليتة واملذكي

  املذكي خبالف ما إذا أكل ميتتني فإنه يعاقب علي أكلهما أكثر من عقاب من أكل إحدامها 
هني عنهما والثاين الزم ]  ٤٢: البقرة [ } وال تلبسوا احلق بالباطل وتكتموا احلق { إذا عرف هذا فقوله تعاىل 

صود بالنهي فمن لبس احلق بالباطل كتم احلق وهو معاقب علي لبسه احلق بالباطل وعلي كتمانه احلق فال لألول مق
النهي عن مجعهما فقط ألنه لو كان هذا صحيحا مل يكن جمرد كتمان احلق موجبا للذم وال جمرد لبس احلق : يقال 

زل اهللا من البينات واهلدي من بعد ما بينه بالباطل موجبا للذم وليس األمر كذلك فإن كتمان أهل الكتاب ما أن
للناس يستحقون به العقاب باتفاق املسلمني وكذلك لبسهم احلق الذي أنزله اهللا بالباطل الذي ابتدعوه ومجع بينهما 

  بدون إعادة حرف النفي ألن اللبس مستلزم للكتمان ومل يقتصر علي امللزوم ألن الالزم مقصود بالنهي 
ما يف القرآن من احلكم واألسرار وإمنا كان اللبس مستلزما للكتمان ألن من لبس احلق بالباطل  فهذا يبني لك بعض

ـ حيث ابتدعوا دينا مل يشرعه اهللا فأمروا مبا مل يأمر به وهنوا عما مل ينه عنه وأخربوا خبالف  كما فعله أهل الكتاب 
ه إذ احلق املنزل الذي فيه خرب خبالف ما أخرب به إن مل ما أخرب به ـ فالبد له أن يكتم من احلق املنزل ما يناقض بدعت

  يكتمه مل يتم مقصوده وكذلك الذي فيه إباحة ملا هني عنه أو إسقاط ملا أمر به 
واحلق املنزل إما أمر وهني وإباحة وإما خرب فالبدع اخلربية كالبدع املتعلقة بأمساء اهللا تعايل وصفاته والنبيني واليوم 

خيربوا فيها خبالف ما أخرب اهللا به والبدع األمرية كمعصية الرسول املبعوث إليهم وحنو ذلك ال بد اآلخر ال بد أن 
  أن يأمروا فيها خبالف ما أمر اهللا به والكتب املتقدمة خترب عن الرسول النيب األمي وتأمر باتباعه 

هم عربة لنا وكان بعض السلف يقول واملقصود هنا االعتبار فإن بين إسرائيل قد ذهبوا أو كفروا وإمنا ذكرت قصص
إياك أعين وامسعي يا جارة فكان فيما خاطب اهللا بين : إن بين إسرائيل ذهبوا وإمنا يعين أنتم ومن األمثال السائرة : 

  أن ال نلبس احلق بالباطل ونكتم احلق : إسرائيل عربة لنا 
ات وعقليات وفلسفيات أو ذوقيات ووجديات والبدع اليت يعارض هبا الكتاب والسنة اليت يسميها أهلها كالمي

وحقائق وغري ذلك ال بد أن تشمل علي لبس حق بباطل وكتمان حق وهذا أمر موجود يعرفه من تأمله فال جتد قط 
مبتدعا إال وهو حيب كتمان النصوص اليت ختالفه ويبغضها ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث هبا ويبغض من يفعل 

ما ابتدع أحد بدعة إال نزعت حالوة احلديث من قلبه مث إن قوله الذي يعارض به : لف ذلك كما قال بعض الس
  النصوص ال بد له أن يلبس فيه حقا بباطل بسبب ما يقوله من األلفاظ اجململة املتشاهبة 

وتأولته علي  وهلذا قال اإلمام أمحد يف أول ما كتبه يف الرد علي الزنادقة واجلهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن
غري تأويله مما كتبه يف حبسه ـ وقد ذكره اخلالل يف كتاب السنة والقاضي أبو يعلي و أبو الفضل التميمي و أبو 

احلمد هللا الذي جعل يف كل : الوفاء بن عقيل وغري واحد من أصحاب أمحد ومل ينفه أحد منهم عنه ـ قال يف أوله 



يدعون من ضل إيل اهلدى ويبصرون منهم علي األذى حييون بكتاب اهللا زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم 
املوتى ويبصرون بنور اهللا أهل العمي فكم من قتيل إلبليس قد أحيوه وكم من تائه ضال قد هدوه فما أحسن أثرهم 

جلاهلني الذين ينفون عن كتاب اهللا حتريف الغالني وانتحال املبطلني وتأويل ا! علي الناس وأقبح أثر الناس عليهم 
عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة فهم خمتلفون يف الكتاب خمالفون للكتاب متفقون علي خمالفة الكتاب 

يقولون علي اهللا ويف اهللا ويف كتاب اهللا بغري علم يتكلمون باملتشابه من الكالم وخيدعون جهال الناس مبا بشبهون 
  عليهم فنعوذ باهللا من فنت املضلني 
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لنقل: كتاب  لعقل وا ا تعارض    درء 
لعباس: املؤلف  ا و  أب مية احلراين  بن تي احلليم  عبد  بن   أمحد 

  املبتدعة يستعملون ألفاظ الكتاب والسنة واللغة ولكن يقصدون هبا معاين أخر

تشابه يتكلمون باملتشابه من الكالم وخيدعون جهال الناس مبا يشبهون عليهم وهذا الكالم امل: واملقصود هنا قوله 
الذي خيدعون به جهال الناس هو الذي يتضمن األلفاظ املتشايهة اجململة اليت يعارضون هبا نصوص الكتاب والسنة 

وتلك األلفاظ تكون موجودة مستعملة يف الكتاب والسنة وكالم الناس لكن مبعان أخر غري املعاين اليت قصدوها هم 
اإلمجال كلفظ العقل والعاقل واملعقول فإن لفظ العقل يف لغة هبا فيقصدون هم هبا معاين أخر فيحصل االشتباه و

املسلمني إمنا يدل علي عرض إما مسمي مصدر عقل يعقل عقال وإما قوة يكون هبا العقل وهي العزيزة وهم يريدون 
  بذلك جوهرا جمردا قائما بنفسه 

اجلهة والتركيب واجلزء واالفتقار وكذلك لفظ املادة والصورة بل وكذلك لفظ اجلوهر والعرض واجلسم والتحيز و
والعلة واملعلول والعاشق والعشق واملعشوق بل ولفظ الواحد يف التوحيد بل ولفظ احلدوث والقدم بل ولفظ 

  الواجب واملمكن بل ولفظ الوجود والذات وغري ذلك من األلفاظ 
دهم كما ألهل الصناعات العلمية وما من أهل فن إال وهم معترفون بأهنم يصطلحون علي ألفاظ يتفامهون هبا مرا

ألفاظ يعربون هبا عن صناعتهم وهذه األلفاظ هي عرفية عرفا خاصا ومرادهم هبا غري املفهوم منها يف أصل اللغة 
  سواء كان ذلك املعين حقا أو باطال 

  : وإذا كان كذلك فهذا مقام حيتاج إيل بيان 
إنا ال نفهم ما قيل لنا أو أن املخاطب : صطالحهم فقد يقولون وذلك أن هؤالء املعارضني إذا مل خياطبوا بلغتهم وا

لنا والراد علينا مل يفهم قولنا ويلبسون علي الناس بأن الذي عنيناه بكالمنا حق معلوم بالعقل أو بالذوق ويقولون 
ومن ضاهأهم وإذا إنه موافق للشرع إذا مل يظهروا خمالفة الشرع كما يفعله املالحدة من القرامطة والفالسفة : أيضا 

خوطبوا بلغتهم واصطالحهم ـ مع كونه ليس هو اللغة املعروفة اليت نزل هبا القرآن ـ فقد يفضي إيل خمالفة ألفاظ 
  القرآن يف الظاهر 

فإن هؤالء عربوا عن املعاين اليت أثبتها القرآن بعبارات أخري ليست يف القرآن ورمبا جاءت يف القرآن مبعين آخر 
بارات مما أثبته القرآن بل قد يكون معناها املعروف يف لغة العرب اليت نزل هبا القرآن منتفيا باطال فليست تلك الع

نفاه الشرع والعقل وهم اصطلحوا بتلك العبارات علي معان غري معانيها يف لغة العرب فتبقي إذا أطلقوا نفيها مل 
إنه مل : باطل فمن خاطبهم بلغة العرب قالوا تدل يف لغة العرب علي باطل ولكن تدل يف اصطالحهم اخلاص علي 

يفهم مرادنا ومن خاطبهم باصطالحهم أخذوا يظهرون عنه أنه قال ما خيالف القرآن وكان هذا من جهة كون تلك 
  األلفاظ جمملة مشتبهة 

  معين لفظ التوحيد يف الكتاب والسنة خمالف ملا يقصده املبتدعة

قدم واحلدوث واجلوهر واجلسم والعرض واملركب واملؤلف واملتحيز والبعض ال: وهذا كاأللفاظ املتقدمة مثل لفظ 
ما ال صفة له وال يعلم منه شيء دون شيء : والتوحيد والواحد فهم يريدون بلفظ التوحيد والواحد يف اصطالحهم 



 وحده بأن يشهد وال يرى والتوحيد الذي جاء به الرسول مل يتضمن شيئا من هذا النفي وإمنا تضمن إثبات اإلهلية هللا
أن ال إله إال هو وال يعبد إال إياه وال يتوكل إال عليه وال يوايل إال له وال يعادي إال فيه وال يعمل إال ألجله وذلك 

  يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من األمساء والصفات 
:  عليه و سلم بالتوحيد فأهل رسول اهللا صلى اهللا[ قال جابر بن عبد اهللا يف حديثه الصحيح يف سياق حجة الوداع 

وكانوا يف اجلاهلية ] لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك 
لبيك ال شريك لك إال شريكا هو لك متلكه وما ملك فأهل النيب صلي اهللا عليه وسلم بالتوحيد كما : يقولولن 

  تقدم 
وقال اهللا ال تتخذوا { وقال تعاىل ]  ١٦٣: البقرة [ }  إله إال هو الرمحن الرحيم وإهلكم إله واحد ال{ قالت تعايل 

ومن يدع مع اهللا إهلا آخر ال برهان له { وقال تعاىل ]  ٥١: النحل [ } إهلني اثنني إمنا هو إله واحد فإياي فارهبون 
رسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون واسأل من أ{ وقال تعاىل ]  ١١٧: املؤمنون [ } به فإمنا حسابه عند ربه 

ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهللا واجتنبوا { وقال تعاىل ]  ٤٥: الزخرف [ } الرمحن آهلة يعبدون 
  ]  ٣٦: النحل [ } الطاغوت فمنهم من هدى اهللا ومنهم من حقت عليه الضاللة 

  عبادة اهللا وحده ال شريك له وأخرب عن كل نيب من األنبياء أهنم دعوا الناس إيل 
قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون { وقال تعايل 

وقال تعاىل عن ]  ٤: املمتحنة [ } اهللا كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حىت تؤمنوا باهللا وحده 
وإذا ذكرت ربك يف { وقال تعاىل ]  ٥: ص [ } أجعل اآلهلة إهلا واحدا إن هذا لشيء عجاب  {: املشركني 

وإذا ذكر اهللا وحده امشأزت قلوب { وقال تعاىل ]  ٤٦: اإلسراء [ } القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا 
إهنم كانوا { وقال تعاىل ]  ٤٥: الزمر [ } الذين ال يؤمنون باآلخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون 

وهذا ]  ٣٦ - ٣٥: الصافات [ } ويقولون أإنا لتاركوا آهلتنا لشاعر جمنون * إذا قيل هلم ال إله إال اهللا يستكربون 
  يف القرآن كثري 

وليس املراد بالتوحيد جمرد توحيد الربوبية وهو اعتقاد أن اهللا وحده خلق العامل كما يظن ذلك من يظنه من أهل 
الكالم والتصوف ويظن هؤالء أهنم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد ويظن هؤالء أهنم إذا شهدوا هذا 

  وفنوا فيه فقد فنوا يف غاية التوحيد 
واحد يف ذاته ال قسيم له أو ال جزء له وواحد يف : التوحيد له ثالث معان وهو : وكثري من أهل الكالم يقول 

ه له وواحد يف أفعاله ال شريك له وهذا املعين الذي تتناوله هذه العبارة فيها ما يوافق ما جاء به صفاته ال شبي
الرسول صلي اهللا عليه وسلم وفيها ما خيالف ما جاء به الرسول وليس احلق الذي فيها هو الغاية اليت جاء هبا 

م وزيادة أخري فهذا من الكالم الذي لبس الرسول بل التوحيد الذي أمر به أمر يتضمن احلق الذي يف هذا الكال
  فيه احلق بالباطل وكتم احلق 

وذلك أن الرجل لو أقر مبا يستحقه الرب تعايل من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل 
ستحق للعبادة شيء ـ مل يكن موحدا بل وال مؤمنا حىت يشهد أن ال إله إال اهللا فيقر بأن اهللا وحده هو اإلله امل

  ويلتزم بعبادة اهللا وحده ال شريك له 
واإلله هو مبعين املألوه املعبود الذي يستحق العبادة ليس هو اإلله مبعين القادر علي اخللق فإذا فسر املفسر اإلله مبعين 

كما يفعل  القادر علي االختراع واعتقد أن هذا أخص وصف اإلله وجعل إثبات هذا التوحيد هو الغاية يف التوحيد



ذلك من يفعله من املتكلمة الصفاتية وهو الذي ينقلونه عن أيب احلسن وأتباعه مل يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث 
  اهللا به رسوله فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن اهللا وحده خالق كل شيء وكانوا مع هذا مشركني 

تسأهلم من : قال طائفة من السلف ]  ١٠٦: يوسف [  }وما يؤمن أكثرهم باهللا إال وهم مشركون { وقال تعاىل 
قل ملن األرض ومن فيها إن كنتم { خلق السماوات واألرض فيقولون اهللا وهم مع هذا يعبدون غريه وقال تعايل 

سيقولون هللا قل * قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم * سيقولون هللا قل أفال تذكرون * تعلمون 
سيقولون هللا قل فأىن * ل من بيده ملكوت كل شيء وهو جيري وال جيار عليه إن كنتم تعلمون ق* أفال تتقون 
ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض وسخر الشمس { وقال تعاىل ]  ٨٩ - ٨٤: املؤمنون [ } تسحرون 

  ]  ٦١: العنكبوت [ } والقمر ليقولن اهللا 
ون عابدا له دون ما سواه داعيا له دون سواه راجيا له خائفا منه فليس كل من أقر أن اهللا رب كل شيء وخالقه يك

وقاتلوهم حىت { دون ما سواه يوايل فيه ويعادي فيه ويطيع رسله ويأمر مبا أمر به وينهى عما هني عنه وقد قال تعاىل 
كل شيء وأثبتوا وعامة املشركني أقروا بأن اهللا خالق ]  ٣٩: األنفال [ } ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا 

أم اختذوا من دون اهللا شفعاء قل أو لو كانوا ال ميلكون { الشفعاء الذين يشركوهنم به وجعلوا له أندادا قال تعاىل 
ويعبدون من دون اهللا ما ال { وقال تعاىل ]  ٤٤ - ٤٣: الزمر [ } قل هللا الشفاعة مجيعا * شيئا وال يعقلون 

عاؤنا عند اهللا قل أتنبئون اهللا مبا ال يعلم يف السماوات وال يف األرض سبحانه يضرهم وال ينفعهم ويقولون هؤالء شف
ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما { وقال تعاىل ]  ١٨: يونس [ } وتعاىل عما يشركون 

ضل عنكم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أهنم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم و
ومن الناس من يتخذ من دون اهللا أندادا حيبوهنم كحب اهللا والذين { وقال تعاىل ]  ٩٤: األنعام [ } كنتم تزعمون 

  ]  ١٦٥: البقرة [ } آمنوا أشد حبا هللا 
وهلذا كان من أتباع هؤالء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها كما يدعو اهللا تعايل ويصوم هلا وينسك 

وإمنا الشرك إذا اعتقدت أهنا هي املدبرة يل فإذا جعلتها سببا : إن هذا ليس بشرك : ويتقرب إليها مث يقول  هلا
  وواسطة مل أكن مشركا 

ومن املعلوم باالضطرار من دين اإلسالم أن هذا شرك فهذا وحنوه من التوحيد الذي بعث اهللا به رسله وهم ال 
ال قسيم له وال جزء : ا عليه وأدخلوا يف ذلك نفي صفاته فإهنم إذا قالوا يدخلونه يف مسمي التوحيد الذي اصطلحو

له وال شبيه له فهذا اللفظ ـ وإن كان يراد به معين صحيح ـ فإن اهللا ليس كمثله شيء هو سبحانه ال جيوز عليه 
سؤدده  الذي ال جوف له وهو السيد الذي كمل: أن يتفرق وال يفسد وال يستحيل بل هو أحد صمد والصمد 

إن إثبات ذلك : فإهنم يدرجون يف هذا نفي علوه علي خلقه ومباينته ملصنوعاته ونفي ما ينفونه من صفاته ويقولون 
  يقتضي أن يكون مركبا منقسما وأن يكون له شبيه 

ذا وأهل العلم يعلمون أن مثل هذا ال يسمي يف لغة العرب اليت نزل هبا القرآن تركيبا وانقساما وال متثيال وهك
الكالم يف مسمى اجلسم والعرض واجلوهر واملتحيز وحلول احلوادث وأمثال ذلك فإن هذه األلفاظ يدخلون يف 

مسماها الذي ينفونه أمورا مما وصف اهللا به نفسه ووصفه به رسوله فيدخلون فيها نفي علمه وقدرته وكالمه 
ألن رؤيته ألن رؤيته علي اصطالحهم ال تكون إال إن القرآن خملوق مل يتكلم اهللا به وينفون هبا رؤيته : ويقولون 

إن املتكلم ال يكون : فال جتوز رؤيته وكذلك يقولون : واهللا منزه عن ذلك : ملتحيز يف جهة وهو جسم مث يقولون 



لو كان فوق العرش لكن جسما متحيزا واهللا : إال جسما متحيزا واهللا ليس جبسم متحيز فال يكون متكلما ويقولون 
  سم متحيز فال يكون متكلما فوق العرش وأمثال ذلك ليس جب

  إما أن منتنع عن التكلم باأللفاظ املبتدعة وإما نقبل ما وافق معناه الكتاب والسنة 
ما تريدون هبذه األلفاظ ؟ فإن : وإذا كانت هذه األلفاظ جمملة ـ كما ذكر ـ فاملخاطب هلم إما أن يفصل ويقول 

  لقرآن قبلت وإن فسروها خبالف ذلك ردت فسروها باملعين الذي يوافق ا
وإما أن ميتنع عن موافقتهم يف التكلم هبذه األلفاظ نفيا وإثباتا فإن امتنع عن التكلم هبا معهم فقد ينسونه إيل العجز 

واالنقطاع وإن تكلم هبا معهم نسبوه إيل أنه أطلق تلك األلفاظ اليت حتتمل حقا وباطال وأومهوا اجلهال باصطالحهم 
أن إطالق تلك األلفاظ يتناول املعاين الباطلة اليت ينزه اهللا عنها فحينئذ ختتلف املصلحة فإن كانوا يف مقام دعوة  :

ال جيب علي أحد أن جييب داعيا إال إيل ما دعا إليه رسول اهللا : الناس إيل قوهلم وإلزامهم به أمكن أن يقال هلم 
دعا اخللق إليه مل يكن علي الناس إجابة من دعا إليه وال له دعوة صلي اهللا عليه وسلم فما مل يثبت أن الرسول 
  الناس إيل ذلك ولو قدر أن ذلك املعين حق 

وهذه الطريق تكون أصلح إذا لبس ملبس منهم علي والة األمور وأدخلوه يف بدعتهم كما فعلت اجلهمية مبن 
قرآن وغري ذلك فكان من أحسن إيل مناظرهتم أن لبسوا عليه من اخللفاء حىت أدخلوه يف بدعتهم من القول خبلق ال

  ائتونا بكتاب أو سنة حىت جنيبكم إيل ذلك وإال فلسنا جنيبكم إيل ما مل يدل عليه الكتاب والسنة : يقال 
وهذا ألن الناس ال يفصل بينهم النزاع إال كتاب منزل من السماء وإذا ردوا إيل عقوهلم فلكل واحد منهم عقل 

أن العقل أداه إيل علم ضروري ينازعه فيه اآلخر فلهذا ال جيوز أن جيعل احلاكم : ن يدعي أحدهم وهؤالء املختلفو
  بني األمة يف موارد النزاع إال الكتاب والسنة 

وهبذا ناظر اإلمام أمحد اجلهمية ملا دعوه إيل احملنة وصار يطالبهم بداللة الكتاب والسنة علي قوهلم فلما ذكروا 
[ } ما يأتيهم من ذكر من رهبم حمدث { وقوله ]  ١٠٢: األنعام [ } خالق كل شيء {  حججهم كقوله تعاىل

وأمثال ذلك من األحاديث مع ما ] جتيء البقرة وآل عمران [ وقوله النيب صلى اهللا عليه و سلم ]  ٢: األنبياء 
ا بني به أهنا ال تدل علي أجاهبم عن هذه احلجج مب] إن اهللا خلق الذكر [ ذكروه من قوله صلي اهللا عليه وسلم 

  مطلوهبم 
أهو اهللا أو غري : ما تقولون يف العلم : أهو اهللا أو غري اهللا ؟ عارضهم بالعلم فقال : ما تقول يف القرآن : وملا قالوا 

ألزمه التجسيم وأنه إذا أثبت هللا : اهللا ؟ وملا ناظره أبو عيسى حممد بن عيسى برغوث وكان من أحذقهم بالكالم 
  ا غري خملوق لزم أن يكون جسما كالم

فأجابه اإلمام أمحد بأن هذا اللفظ ال يدري مقصود املتكلم به وليس له أصل يف الكتاب والسنة واإلمجاع فليس 
هو أحد صمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا : ألحد أن يلزم الناس أن ينطقوا به وال مبدلوله وأخربه أين أقول 

هو جسم وليس جبسم ألن كال األمرين بدعة حمدثة يف اإلسالم فليست هذه من احلجج :  أحد فبني أين ال أقول
الشرعية اليت جيب علي الناس إجابة من دعا إيل موجبها فإن الناس إمنا عليهم إجابة الرسول فيما دعاهم إليه وإجابة 

إيل قول مبتدع ومقصود املتكلم هبا من دعاهم إيل ما دعاهم إليه الرسول صلي اهللا عليه وسلم ال إجابة من دعاهم 
جممل ال يعرف إال بعد االستفصال واالستفسار فال هي معروفة يف الشرع وال معروفة بالعقل إن مل يستفسر املتكلم 

  هبا 
فهذه املناظرة وحنوها هي اليت تصلح إذا كان املناظر داعيا وأما إذا كان املناظر معارضا للشرع مبا يذكره أو ممن ال 



أن يرد إيل الشريعة مثل من ال يلتزم اإلسالم ويدعو الناس إيل ما يزعمه من العقليات أو ممن يدعي أن الشرع  ميكن
خاطب اجلمهور وأن املعقول الصريح يدل علي باطن خيالف الشرع وحنو ذلك أو كان الرجل ممن عرضت له شبهة 

إما بألفاظهم وإما بألفاظ يوافقون : عاين اليت يدعوهنا من كالم هؤالء ـ فهؤالء ال بد يف خماطبتهم من الكالم علي امل
  علي أهنا تقوم مقام ألفاظهم 

الكالم إما أن يكون يف األلفاظ وإما أن يكون يف املعاين وإما أن يكون فيهما فإن كان الكالم يف : وحينئذ فيقال هلم 
ال يتقيد يف أمساء اهللا وصفاته بالشرائع بل يسميه املعاين اجملردة من غري تقييد بلفظ كما تسلكه املتفلسفة وحنوهم ممن 

علة وعاشقا ومعشوقا وحنو ذلك فهؤالء إن أمكن نقل معانيهم إيل العبارة الشرعية كان حسنا وإن مل ميكن خماطبتهم 
 إال بلغتهم فبيان ضالهلم ودفع صياهلم عن اإلسالم بلغتهم أويل من اإلمساك عن ذلك ألجل جمرد اللفظ كما لو جاء
جيش كفار وال ميكن دفع شرهم عن املسلمني إال بلبس ثياهبم فدفعهم بلبس ثياهبم خري من ترك الكفار جيولون يف 

  خالل الديار خوفا من التشبه هبم يف الثياب 
إطالق هذه األلفاظ نفيا وإثباتا بدعة ويف كل منهما : وأما إذا كان الكالم مع من قد يتقيد بالشريعة فإنه يقال له 

  يس وإيهام فال بد من االستفسار واالستفصال أو االمتناع عن إطالق كال األمرين يف النفي واإلثبات تلب
من طلب العلم بالكالم : وقد ظن طائفة من الناس ان ذم السلف واألئمة للكالم وأهل الكالم كقول أيب يوسف 

ال ويطاف هبم يف القبائل والعشائر ويقال أن يضربوا باجلريد والنع: حكمي يف أهل الكالم : تزندق وقول الشافعي 
لقد اطلعت من أهل الكالم علي شيء ما كنت : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل علي الكالم وقوله : 

أظنه وألن يبتلي العبد بكل ذنب ما خال اإلشراك باهللا خري له نظر يف الكالم إال كان يف قلبه غل علي أهل اإلسالم 
قوال املعروفة عن األئمة ـ ظن بعض الناس أهنم إمنا ذموا الكالم جملرد ما فيه من االصطالحات وأمثال هذه األ

إن مثل هذا ال يقتضي الذم كما لو أحدث الناس آنية حيتاجون : احملدثة كلفظ اجلوهر والسجم والعرض وقالوا 
  ه إليها أو سالحا حيتاجون إليه ملقاتلة العدو وقد ذكر هذا صاحباإلحياء وغري

وليس األمر كذلك بل ذمهم للكالم لفساد معناه أعظم من ذمهم حلدوث ألفاظه فذموه الشتماله علي معان باطلة 
خمالفة للكتاب والسنة وخمالفته للعقل الصريح ولكن عالمة بطالهنا خمالفتها للكتاب والسنة وكل ما خالف الكتاب 

  بعقله ومنهم من ال يعلم ذلك  والسن فهو باطل قطعا مث من الناس من قد يعلم بطالنه
وأيضا فإن املناظرة باأللفاظ احملدثة اجململة املبتدعة احملتملة للحق والباطل إذا أثبتها أحد املتناظرين ونفاها اآلخر كان 

كالمها خمظئا وأكثر اختالف العقالء من جهة اشتراك األمساء ويف ذلك من فساد العقل والدين ما ال يعلمه إال اهللا 
ا رد الناس ما تنازعوا فيه إىل الكتاب والسنة فاملعاين الصحيحة ثابتة فيهما واحملق ميكنه بيان ما يقوله من احلق فإذ

بالكتاب والسنة ولو كان الناس حمتاجني يف أصول دينهم إيل ما مل يبينه اهللا ورسوله مل يكن اهللا قد أكمل لألمة دينهم 
ق حيتاج الناس إليه يف أصول دينهم ال بد أن يكون مما بينه الرسول إذ وال أمت عليهم نعمته فنحن نعلم أن كل ح

كانت فروع الدين ال تقوم إال بأصوله فكيف جيوز أن يترك الرسول أصول الدين اليت ال يتم اإلميان إال هبا ال يبينها 
  للناس ؟ 

  الرسول مل يذكره  ومن هنا يعرف ضالل من ابتدع طريقا أو اعتقادا زعم أن اإلميان إال العلم بأن
إن هذا لو كان من : وهذا مما احتج به علماء السنة علي من دعاهم إيل قول اجلهمية القائلني خبلق القرآن وقالوا 

الدين الذي جيب الدعاء إليه لعرفه الرسول ودعا أمته إليه كما ذكره أبو عبد الرمحن األذرمي األزدي يف مناظرته 
  الواثق  للقاضي أمحد بن أيب دؤاد قدام



وهذا مما رد به علماء السنة على من زعم أن طريقة االستدالل على إثبات الصانع سبحانه بإثبات األعراض 
  وحدوثها من الواجبات اليت ال حيصل اإلميان إال هبا وأمثال ذلك 

ها أمكنه فإن كان اإلنسان يف مقام دفع من يلزمه ويأمره ببدعة ويدعوه إلي: وباجلملةـ فاخلطاب له مقامات 
  ال أجيبك إال إىل كتاب اهللا و سنة رسوله بل هذا هو الواجب مطلقا : االعتصام بالكتاب والسنة وأن يقول 

وكل من دعا إىل شيء من الدين بال أصل من كتاب اهللا وسنة رسوله فقد دعا إىل بدعة وضاللة واإلنسان يف نظره 
هداه اهللا إىل صراطه املستقيم فإن الشريعة مثل سفينة نوح مع نفسه ومناظرته لغريه إذا اعتصم بالكتاب والسنة 

وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا { : عليه السالم من ركبها جنا ومن ختلف عنها غرق وقد قال تعاىل 
من  اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وال تتبعوا{ : وقال تعاىل ]  ١٣٥: األنعام [ } السبل فتفرق بكم عن سبيله 

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول يف خطبته إن أصدق الكالم كالم اهللا [ و ]  ٣: األعراف [ } دونه أولياء 
وقال صلى اهللا عليه و سلم يف احلديث الصحيح ] وخري اهلدى هدى حممد وشر األمور حمدثاهتا وكل بدعة ضاللة 

ويف ] كتاب اهللا تعاىل : م ما إن متسكتم به لن تضلوا إين تارك فيك: [ الذي رواه مسلم يف سياق حجة الوداع 
فلم : ال قيل : هل وصى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بشيء ؟ قال : أنه قيل لعبد اهللا بن أيب أوىف : [ الصحيح 

  ] وصى بكتاب اهللا : وقد كتب الوصية على الناس ؟ قال 
النبيني مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب باحلق ليحكم بني كان الناس أمة واحدة فبعث اهللا { : وقد قال تعاىل 

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل { : وقال تعاىل ]  ٢١٣: البقرة [ } الناس فيما اختلفوا فيه 
  ومثل هذا كثري ]  ٥٩: النساء [ } األمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول 

ا إذا كان اإلنسان يف مقام الدعوة لغريه والبيان له ويف مقام النظر أيضا فعليه أن يعتصم أيضا بالكتاب و السنة وأم
ويدعوا إىل ذلك وله أن يتكلم مع ذلك ويبني احلق الذي جاء به الرسول باألقيسة العقلية و األمثال املضروبة فهذه 

نه وتعاىل ضرب األمثال يف كتابه وبني بالرباهني العقلية توحيده طريقة الكتاب والسنة وسلف األمة فإن اهللا سبحا
وال يأتونك { : وصدق رسله وأمر املعاد وغري ذلك من أصول الدين وأجاب عن معارضة املشركني كما قال تعاىل 

  ]  ٣٣: الفرقان [ } مبثل إال جئناك باحلق وأحسن تفسريا 
ما منكم من أحد إال سيخلو به ربه كما خيلو : [ خماطباته وملا قال  وكذلك كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف

سأنبئك : كيف يا رسول اهللا وهو واحد وحنن كثري ؟ فقال : أحدكم بالقمر ليلة البدر فقال له أبو رزين العقيلي 
ه أيضا عن إحياء املوتى وملا سأل] مبثل ذلك يف آالء اهللا هذا القمر آية من آيات اهللا كلكم يراه خمليا به فاهللا أعظم 

  ضرب له املثل بإحياء النبات 
[ } ال تدركه األبصار { وكذلك السلف فروى عن ابن عباس أنه ملا أخرب بالرؤية عارضه السائل بقوله تعاىل 

ال فبني له أن نفي اإلدراك : أتراها كلها ؟ قال : بلي قال : ألست ترى السماء فقال : فقال له ]  ١٠٣: األنعام 
  يقتضي نفي الرؤية  ال

وكذلك األئمة كاإلمام أمحد يف رده على اجلهمية ملا بني داللة القرآن على علوه تعايل واستوائه على عرشه وأنه مع 
هو الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام مث استوى { : ذلك عامل بكل شيء كما دل على ذلك قوله تعاىل 

خيرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم  على العرش يعلم ما يلج يف األرض وما
فبني أن املراد بذكر املعية أنه عامل هبم كما افتتح اآلية بالعلم وختماها العلم ]  ٤: احلديد [ } واهللا مبا تعملون بصري 

ن عبد املطلب الذي رواه وبني سبحانه أنه مع علوه على العرش يعلم ما اخللق عاملون كما يف حديث العباس ب



فبني اإلمام أمحد ] واهللا فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه [ داود وغريه عن النيب صلي اهللا عليه وسلم قال فيه 
لو أن رجال يف يده قوارير فيها ماء صاف لكان : إمكان ذلك باالعتابر العقلي وضرب مثلني وهللا املثل األعلى فقال 

مع مباينته فاهللا ـ وله املثل األعلى ـ قد أحاط بصره خبلقه وهو مستو على عرشه وكذلك بصره قد أحاط مبا فيها 
{ لو أن رجال بىن دارا لكان مع خروجه عنها يعلم ما فيها فاهللا الذي خلق العامل يعلمه مع علوه عليه كما قال تعايل 

  ]  ١٤: امللك [ } أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري 
لم يف مقام اإلجابة ملن عارضة بالعقل وادعى أن العقل يعارض النصوص فإنه قد حيتاج إيل حل شبهته وإذا كان املتك

لو كان فوق العرش لكان جسما أو لكان مركبا : وبيان بطالهنا فإذا أخذ النايف يذكر ألفاظا جمملة مثل أن يقول 
منزه عن ذلك ولو خلق واستوى وأتى وهو منزه عن ذلك ولو كان له علم وقدرة لكان جسما وكان مركبا وهو 

  لكان حتله احلوادث وهو منزه عن ذلك ولو قامت به الصفات حللته األعراض وهو منزه عن ذلك 
  ماذا تريد هبذه األلفاظ اجململة ؟ : فهنا يستفصل السائل ويقول له 

م نفي قيامه بنفسه وقيام الصفات أنا أريد بنفي اجلس: فإن أراد هبا حقا وباطال قبل احلق ورد الباطل مثل أن يقول 
هو قائم بنفسه وله صفات قائمة به وأنت مسيت هذا جتسيما مل جيز أن أدع احلق : به ونفي كونه مركبا ن فنقول 

  الذي دل عليه صحيح املنقول وصريح املعقول ألجل تسميتك أنت له هبذا 
ان متفرقا فتركب وأنه ميكن تفرقه وانفصاله ليس مركبا فإن أردت به أنه سبحانه ركبه مركب أو ك: وأما قولك 

فاهللا تعاىل منزه عن ذلك وإن أردت أنه موصوف بالصفات مباين للمخلوقات فهذا املعين حق وال جيوز رده ألجل 
  تسميتك له مركبا فهذا وحنوه مما جياب به 

الحية احملدثة مثل أن يدعي أن وإذا قدر أن املعارض أصر على تسمية املعاين الصحيحة اليت ينفيها بألفاظه االصط
هب أنه مسي هبذا االسم : ثبوت الصفات املخلوقات يستحق أن يسمى يف اللغة جتسيما وتركيبا وحنو ذلك قيل له 

  فنفيك له أما أن يكون بالشرع وإما أن يكون بالعقل 
من سلف األمة وأئمتها يف حق وأما الشرع فليس فيه ذكر هذه األمساء يف حق اهللا ال بنفي وال إثبات ومل ينطق أحد 

إن اهللا جسم أو ليس جبسم أو جوهر أو ليس جبوهر أو متحيز أو : اهللا تعاىل بذلك ال نفيا وال إثباتا بل قول القائل 
ليس مبتحيز أو يف جهة أو ليس يف جهة أو تقوم به األعراض واحلوادث أو ال تقوم به وحنو ذلك ـ كل هذه 

م احملدث مل يتكلم السلف واألئمة فيها ال بإطالق النفي وال بإطالق اإلثبات بل كانوا األقوال حمدثة بني أهل الكال
  ينكرون على أهل الكالم الذين يتكلمون مبثل هذا النوع يف حق اهللا تعايل نفيا وإثباتا 

صوص وإن أردت أن نفي ذلك معلوم بالعقل وهو الذي تدعيه النفاة ويدعون أن نفيهم املعلوم بالعقل عارض ن
  الكتاب والسنة 

فاألمور العقلية احملضة ال عربة فيها باأللفاظ فاملعين إذا كان معلوما إثباته بالعقل مل جيز نفيه لتعبري املعرب عنه : قيل له 
بأي عبارة هبا وكذلك إذا كان معلوما انتفاؤه بالعقل مل جيز إثباته بأي عبارة عرب هبا املعرب وبني له بالعقل ثبوت املعىن 

  الذي نفاه ومساه بألفاظه االصطالحية 
وقد يقع يف حماورته إطالق هذه األلفاظ ألجل اصطالح ذلك النايف ولغته وإن كان املطلق هلا ال يستجيز إطالقها يف 

حنن نتوىل الصحابة والقرابة : أنتم ناصبة تنصبون العداوة آلل حممد فقيل له : غري هذا املقام كما إذا قال الرافضي 
  ال والء إال برباء فمن مل يتربأ من الصحابة مل يتول القرابة فيكون قد نصب هلم العداوة : فقال 

إن هذا حمرم ؟ فال داللة لك علي ذم النصب هبذا التفسري كما ال : هب أن هذا يسمي نصبا فلم قلت : فيقال له 



بيت كما حيب اهللا ورسوله ومنه قول داللة علي ذم الرفض مبعىن مواالة أهل البيت إذ كان الرجل مواليا ألهل ال
  : القائل 

  ) فليشهد الثقالن أين رافضي ... إن كان رفضا حب آل حممد ( 
  : وقول القائل أيضا 

  ) فإين كما زعموا ناصيب ... إذا كان نصبا والء الصحاب ( 
  ) فال برح الرفض من جانيب ... وإن كان رفضا والء اجلميع ( 

  ل األلفاظ نوعان النوع األو
واألصل يف هذا الباب أن األلفاظ نوعان نوع مذكور يف كتاب اهللا وسنة رسوله وكالم أهل اإلمجاع فهذا جيب 

اعتبار معناه وتعليق احلكم به فإن كان املذكور به مدحا استحق صاحبه املدح وإن كان ذما استحق الذم وإن أثبت 
حق وكالم رسوله حق وكالم أهل اإلمجاع حق وهذا شيئا وجب إثباته وإن نفي شيئا وجب نفيه ألن كالم اهللا 

]  ٤ - ١: اإلخالص [ } ومل يكن له كفوا أحد * مل يلد ومل يولد * اهللا الصمد * قل هو اهللا أحد { كقوله تعاىل 
 - ٢٢: احلشر [ } هو اهللا الذي ال إله إال هو امللك القدوس السالم املؤمن * هو الرمحن الرحيم { وقوله تعاىل 

  وحنو ذلك من أمساء اهللا وصفاته  ] ٢٣
ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار { وقوله تعاىل ]  ١١: الشورى [ } ليس كمثله شيء { وكذلك قوله تعاىل 

وأمثال ذلك ]  ٢٣ - ٢٢: القيامة [ } إىل رهبا ناظرة * وجوه يومئذ ناضرة { وقوله تعاىل ]  ١٠٣: األنعام [ } 
  سوله صلى اهللا عليه و سلم فهذا كله حق مما ذكره اهللا تعاىل ور

ومن دخل يف اسم مذموم يف الشرع كان مذموما كاسم الكافر واملنافق وامللحد وحنو ذلك ومن دخل يف اسم 
  حممود يف الشرع كان حممودا كاسم املؤمن والتقي والصدق وحنو ذلك 

  النوع الثاين

ز تعليق املدح والذم واإلثبات والنفي على معناها إال أن يبني وأما األلفاظ اليت ليس له أصل يف الشرع فتلك ال جيو
أنه يوافق الشرع واأللفاظ اليت تعارض هبا النصوص هي من هذا الضرب كلفظ اجلسم واحليز 

واجلهةواجلوهروالعرض فمن كانت معارضته مبثل هذه األلفاظ مل جيز له أن يكفر خمالفه إن مل يكن قوله مما يبني 
ألن الكفر حكم شرعي متلقي عن صاحب الشريعة والعقل قد يعلم به صواب القول وخطؤه  الشرع أنه كفر

وليس كل ما كان خطأ يف العقل يكون كفرأ يف الشرع كما أنه ليس كل ما كان صوابا يف العقل جتب يف الشرع 
  معرفته 

لم الكالم الذي يعرف مبجرد إن أصول الدين اليت يكفر خمالفها هي ع: ومن العجب قول من يقول من أهل الكالم 
العقل وأما ما ال يعرف مبجرد العقل فهي الشرعيات عندهم وهذه طريقة املعتزلة واجلهمية ومن سلك سبيلهم 

  كأتباع صاحب اإلرشاد وأمثاهلم 
أن أصول الدين هي اليت تعرف بالعقل احملض دون الشرع والثاين : أحدمها : هذا الكالم تضمن شيئني : فيقال هلم 

أن املخالف هلا كافر وكل من املقدمتني وإن كانت باطلة فاجلمع بينهما متناقض وذلك أن ما ال يعرف إال بالعقل : 
ال يعلم أن خمالفه كافر الكفر الشرعي فإنه ليس يف الشرع أن من خالف ما ال يعلم إال بالعقل يكفر وإمنا الكفر 



 به أو االمتناع عن متابعته مع العلم بصدقه مثل كفر يكون بتكذيب الرسول صلى اهللا عليهم وسلم فيما أخرب
  فرعون واليهود وحنوهم 

ويف اجلملة فالكفر متعلق مبا جاء به الرسول وهذا ظاهر على قول من ال يوجب شيئا وال حيرمه إال بالشرع فإنه لو 
ال ينازع أنه بعد جميء قدر عدم الرسالة مل يكن كفر حمرم وال إميان واجب عندهم ومن أثبت ذلك بالعقل فإنه 

الرسول تعلق الكفر واإلميان مبا جاء به ال مبجرد ما يعلم بالعقل فكيف جيوز أن يكون الكفر معلقا بأمور ال تعلم إال 
بالعقل ؟ إال أن يدل الشرع على أن تلك األمور اليت ال تعلم إال بالعقل كفر فيكون حكم الشرع مقبوال لكن 

لشرع بل املوجود يف الشرع تعليق الكفر مبا يتعلق به اإلميان وكالمها متعلق بالكتاب معلوم أن هذا ال يوجد يف ا
  والرسالة فال إميان مع تكذيب الرسول ومعاداته وال كفر مع تصديقه وطاعته 

ومن تدبر هذا رأى أهل البدع من النفاة يعتمدون على مثل هذا فيبتدعون بدعا بآرائهم ليس فيها كتاب وال سنة مث 
فرون من خالفهم فيما ابتدعوه وهذا حال من كفر الناس مبا أثبتوه من األمساء والصفات اليت يسميهما هو تركيبا يك

وجتسيما وإثبات حللول الصفات واألعراض به وحنو ذلك من األقوال اليت ابتدعتها اجلهمية واملعتزلة مث كفروا من 
  خالفهم فيها 

وكفروا من خالفهم فيها أحسن حاال من هؤالء فإن أولئك علقوا الكفر  واخلوارج الذين تأولوا آيات من القرآن
  بالكتاب والسنة لكن غلطوا يف فهم النصوص وهؤالء علقوا الكفر بكالم ماأنزل اهللا به من سلطان 

 إنا لنكي كالم اليهود والنصارى وال: وهلذا كان ذم السلف للجهمية من أعظم الذم حىت قال عبد اهللا بن املبارك 
  نستطيع أن حنكي كالم اجلهمية 

بل احلق أنه لو قدر أن بعض الناس غلط يف معان دقيقة ال تعلم إال بنظر العقل وليس فيها بيان يف النصوص 
واإلمجاع مل جيز ألحد أن يكفر مثل هذا وال يفسقه خبالف من نفى ما أثبتته النصوص الظاهرة املتواترة فهذا أحق 

   هذا الباب كافرا بالتكفري إن كان املخطئ يف
وليس املقصود هنا بيان مسائل التكفري فإن هذا مبسوط يف موضع آخر ولكن املقصود أن عمدة املعارضني 

للنصوص النبوية أقوال فيها اشتباه وإمجال فإذا وقع االستفسار واالستفصال تبني اهلدى من الضالل فإن األدلة 
  وأما داللة جمرد العقل فال اعتبار فيها باأللفاظ السمعية معلقة باأللفاظ الدالة على املعاين 

وكل فول مل يرد لفظه وال معناه يف الكتاب والسنة وكالم سلف األمة فإنه ال يدخل يف األدلة السمعية وال تعلق 
 للسنة والبدعة مبوافقته وخمالفته فضال عن أن يعلق بذلك كفر وإميان وإمنا السنة موافقة لألدلة الشرعية والبدعة

  خمالفتها 
إنه بدعة إذ األصل أنه ما مل يعلم أنه من الشرع فال يتخذ شريعة : وقد يقال عما مل يعلم أنه موافق هلا أو خمالف 

ودينا فمن عمل عمال مل يعلم أنه مشروع فقد تذرع إيل البدعة وإن كان ذلك العمل تبني له فيما بعد أنه مشروع 
  شرعي فإنه تذرع إىل البدعة وإن تبني له فيما بعد موافقته للسنة وكذلك من قال يف الدين قوال بال دليل 

واملقصود هنا أن األقوال اليت ليس هلا أصل يف الكتاب والسنة واإلمجاع ـ كأقوال النفاة اليت تقوهلا اجلهمية 
نص فإهنم واملعتزلة وغريهم وقد يدخل فيها ما هو حق وباطل ـ هم يصفون هبا أهل اإلثبات للصفات الثابتة بال

  إن القرآن عري خملوق أو إن اهللا يرى يف اآلخرة أو إنه فوق العامل فهو جمسم مشبه حشوى : كل من قال : يقولون 
وهذه الثالثة مما اتفق عليها سلف األمة وأئمتها وحكى إمجاع أهل السنة عليها غري واحد من األئمة والعاملني بأقوال 

ديين و إسحاق بن إبراهيم و داود بن علي و عثمان بن سعيد الدارمي و السلف مثل أمحد بن حنبل و علي بن امل



حممد بن إسحاق بن خزمية وأمثال هؤالء ومثل عبد اهللا بن سعيد بن كالب و أيب العباس القالنسي و أيب احلسن 
مر بن عبد األشعري و أيب احلسن علي بن مهدي الطربي ومثل أيب بكر اإلمساعيلي و أيب نعيم األصبهاين و أيب ع

الرب و أيب عمر الطلمنكي و حيىي بن عمار السجستاين و أيب إمساعيل األنصاري و أيب القاسم التميمي ومن ال حيصي 
  عدده إال اهللا من أنواع أهل العلم 

لو كان اهللا يرى يف اآلخرة لكان يف جهة وما كان يف جهة فهو جسم : فإذا قال النفاة من اجلهمية واملعتزلة وغريهم 
لو كان اهللا تكلم بالقرآن حبيث يكون الكالم قائما به لقامت به الصفات واألفعال : وذلك على اهللا حمال أو قالوا 

وذلك يستلزم أن يكون حمال لألعراض واحلوادث وما كان حمال لألعراض واحلوادث فهو جسم واهللا منزه عن ذلك 
ث العامل إمنا علم حبدوث األجسام فلو كان جسم ليس ألن الدليل على إثبات الصانع إمنا هو حدوث العامل وحدو

  مبحدث لبطلت داللة إثبات الصانع 
فهذا الكالم وحنوه هو عمدة النفاة من اجلهمية واملعتزلة وغريهم ومن وافقهم يف بعض بدعتهم وهذا وحنوه يف 

  العقليات اليت يزعمون أهنا عارضت نصوص الكتاب والسنة 
نفوا ما نفيتموه بكتاب وال سنة وال إمجاع فإن هذه األلفاظ ليس هلا وجود يف النصوص بل أنتم مل ت: فيقال هلؤالء 

لو رؤي لكان يف جهة وما كان يف جهة فهو جسم وما كان جسم فهو حمدث كالم تدعون أنكم علمتم : قولكم 
  صحته بالعقل حينيئذ فتطالبون بالداللة العقلية على هذا النفي وينظر فيه بنفس العقل 

ومن عارضكم من املثبتة أهل الكالم من املرجئة وغريهم كالكرامية واهلشامية وقال لكم فليكن هذا الزما للرؤية 
أنا أقول إنه جسم وناظركم على ذلك باملعقول وأثبته باملعقول كما نفيتموه : وليكن هو جسما أو قال لكم 

وأنتم مبتدعون يف نفيه فالبدعة يف : سم فإنه يقول لكم أنت مبتدع يف إثبات اجل: باملعقول مل يكن لكم أن تقولوا له 
نفيه كالبدعة يف إثباته وإن مل تكن أعظم بل النايف أحق بالبدعة من املثبت ألن املثبت أثبت ما أثبتته النصوص وذكر 

  هذا معاضدة للنصوص وتأييدا هلا وموافقة هلا وردا على من خالف موجبها 
ك كانت بدعته أخف من بدعة من نفى ذلك نفيا عارض به النصوص ن ودفع موجبها فإن قدر أنه أنه ابتدع يف ذل

  ومقتضاها فإن ما خالف النصوص فهو بدعة باتفاق املسلمني وما مل يعلم أنه خالفها فقد يسمى بدعة 
عض أصحاب بدعة خالفت كتابا أو سنة أو إمجاعا أو أثرا عن ب: البدعة بدعتان : قال الشافعي رضي اهللا تعاىل عنه 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهذه بدعة ضاللة وبدعة مل ختالف شيئا من ذلك فهذه قد تكون حسنة لقول عمر 
  نعمت البدعة هذه هذا الكالم أو حنوه رواه البيهقي بإسناده الصحيح يف املدخل : 

اهللا مل يتلكم بل خلق كالما يف غريه ومن املعلوم أن قو ل نفاة الرؤية والصفات والعلو على العرش والقائلني بأن 
ونفيهم ذلك ألن إثبات ذلك جتسيم هو إيل خمالفة الكتاب والسنة واإلمجاع السلفي واآلثار أقرب من قول من أثبت 

إهنا توافق معىن الكتاب والسنة ال سيما والنفاة متفقون على أن ظواهر : : ذلك وقال ـ مع ذلك ـ ألفاظا يقول 
هم وليس عندهم بالنفي نص فهم معترفون بأن قوهلم هو البدعة وقول منازعهم أقرب إىل النصوص جتسيم عند

  السنة 
ومما يوضح هذا أن السلف واألئمة كثر كالمهم يف ذم اجلهمية النفاة للصفات وذموا املشبهة أيضا وذلك يف 

ر التجسيم وذم اجملسمة فهو كالمهم أقل بكثري من ذم اجلهمية ألن مرض التعطيل أعظم من مرض التشبيه وأما ذك
ال يعرف يف كالم أحد من السلف واألئمة كما ال يعرف يف كالمهم أيضا القول بأن اهللا جسم أو ليس جبسم بل 

وملا ناظر : ذكروا يف كالمهم الذي أنكروه على اجلهمية نفي اجلسم كما ذكره أمحد يف كتاب الرد على اجلهمية 



هو أحد صمد مل يلد ومل يولد مل يكن : د من موافقته على النفي واإلثبات وقال برغوث وألزمه بأنه جسم امتنع أمح
  له كفوا أحد 

  الكالم على الرؤية: مثال 

إثباهتا يستلزم أن يكون اهللا جسما : واملقصود هنا أن نفاة الرؤية ـ من اجلهمية واملعتزلة وغريهم ـ إذا قالوا 
ني احتيج حينئذ إىل بيان بطالن املقدمتني أو إحدامها فإما أن يبطل وذلك منتف وادعوا أن العقل دل على املقدمت
  نفس التالزم أونفي الالزم أو املقدمتان مجيعا 

فطائفة نازعت يف األوىل كاألشعري وأمثاله ـ وهو الذي حكاه األشعري عن : وهنا افترقت طرق مثبتة الرؤية 
  ئي جيب أن يكون جسما ال نسلم أن كل مر: أهل احلديث وأصحاب السنة وقالوا 

: طائفة قالت : ألن كل مرئي يف جهة وما كان يف جهة فهو جسم فافترقت نفاة اجلسم على قولني : فقالت النفاة 
ال نسلم أن كل ما كان يف جهة فهو جسم فادعت نفاة الرؤية : ال نسلم أن كل مرئي يكون يف جهة وطائفة قالت 

  ن املنازع فيهما مكابر أن العلم الضروري حاصل باملقدمتني وأ
وهذا هو البحث املشهور بني املعتزلة واألشعرية فلهذا صار احلذاق من متأخري األشعرية على نفي الرؤية وموافقة 

  املزاع بيننا وبني املعتزلة لفظي : املعتزلة فإذا أطلقوها موافقة ألهل السنة فسروها مبا تفسرها به املعتزلة وقالوا 
ملقدمة الثانية ـ وهي أنتفاء الالزم ـ وهي كاهلشامية والكرامية وغريهم فأخذت املعتزلة وطائفة نازعت يف ا

وموافقوهم يشنعون على هؤالء وهؤالء وإن كان يف قوهلم بدعة وخطأ ففي قول املعتزلة من البدعة واخلطأ أكثر مما 
  يف قوهلم 

بدعيا وال خيالف دليال عقليا وال شرعيا فإنه يسلك  ومن أراد أن مياظر مناظرة شرعية بالعقل الصريح فال يلتزم لفظا
: ما تعنون بقولكم : طريق أهل السنة واحلديث واألئمة الذين ال يوافقون على إطالق اإلثبات وال النفي بل يقولون 

  إن كل مرئي جسم ؟ 
أنه ميكن تفريقه فإن فسروا ذلك بان كل مرئي جيب أن يكون قد ركبه مركب أو أن يكون كان متفرقا فاجتمع أو 

هذه السماوات مرئية مشهودة وحنن ال نعلم أهنا كانت متفرقة جمتمعة : وحنو ذلك منعوا هم املقدمة األوىل وقالوا 
وإذا جاز أن يرى ما يقبل التفريق فما ال يقبله أوىل بإمكان رؤيته فاهللا تعاىل أحق بأن متكن رؤيته من السماوات 

للرؤية ال جيوز أن يكون أمرا عدميا بل ال يكون إال وجوديا وكلما كان الوجود  ومن كل قائم بنفسه فإن املقتضى
  أكمل كانت الرؤية أجوز كما قد بسط يف غري هذا املوضع 

: مرادنا باجلسم املركب أنه مركب من اجلواهر املنفردة أو من املادة والصورة نازعوهم يف هذا وقالوا : وإن قالوا 
من جواهر منفردة أو من مادة وصورة دعوى ممنوعة أو باطلة وبينوا فساد قول من  دعوى كون السماوات مركبة

إن اهللا خلق هذا اجلسم املشهود هكذا : يدعي هذا وقول من يثبت اجلوهر الفرد أو يثبت املادة والصورة وقالوا 
ملاء املهني وقد ركبت وإن ركبه ركبه من أجسام أخري وهو سبحانه خيلق اجلسم من اجلسم كما خيلق اإلنسان من ا

العظام يف مواضعها من بدن ابن آدم وركب الكواكب يف السماء ن فهذا معروف وأما أن يقال إنه خلق أجزاء 
لطيفة ال تقبل االنقسام مث ركب منها العامل فهذا ال يعلم بعقل وال مسع بل هو باطل ألن كل جزء ال بد أن يتميز منه 

ة كأجزاء املاء تستحيل عند تصغرها كما يستحيل املاء إىل اهلواء مع أن جانب عن جانب واألجزاء املتصاغر
  املستحيل يتميز بعضه عن بعض 



وهذه املسائل قد بسطت يف غري هذا املوضع وبني أن األدلة العقلية بينت جواز الرؤية وإمكاهنا وليست العمدة على 
لق الوجود بل ذكرت أدلة عقلية دائرة بني النفي دليل األشعري ومن وافقه يف االستدالل ألن املصحح للرؤية مط

  واإلثبات ال حيلة لنفاة الرؤية فيها 
  واملقصود هنا بيان كالم كلي يف جنس ما تعارض به نصوص اإلثبات من كالم النفاة الذي يسمونه عقليات 

: وحنو هذا الكالم قالوا هلم مرادنا أن املرئي ال بد أن كون معاينا جتاه الرائي وما كان كذلك فهو جسم: وإن قالوا 
هل : [ وقال ] إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر : [ الصادق املصدوق صلى اهللا عليه و سلم قال 

فهل تضامون يف رؤية القمر ليس دونه : ال قال : تضامون يف رؤية الشمس صحوا ليس دوهنا سحاب ؟ قالوا 
وهذا تشبيه للرؤية ال للمرئي باملرئي ويف ] كما ترون الشمس والقمر  فإنكم ترون ربكم: ال قال : سحاب ؟ قالوا 

  فإذن قد أخربنا أنا نراه عيانا ] إنكم ترون ربكم عيانا : [ لفظ يف الصحيح 
استوى على العرش فهذه النصوص يصدق بعضها بعضا والعقل أيضا يوافقها ويدل على : وقد أخربنا أيضا أنه قد 
وقاته فوق مساواته وأن وجود موجود ال مباين للعامل وال جمانس له حمال يف بديهة العقل فإذا أنه سبحانه مباين ملخل

كانت الرؤية مستلزمة هلذه املعاين فهذا حق وإذا مسيتم انتم هذا قوال باجلهة وقوال بالتجسيم مل يكن هذا القول نافيا 
  ليس منتفيا ال بشرع وال عقل  ملا علم بالشرع والعقل إذ كان معىن هذا القول ـ واحلال هذه ـ

  ما تعنون بأن هذا إثبات للجهة واجلهة ممتنعة ؟ أتعنون باجلهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا ؟ : ويقال هلم 
فإن أردمت أمرا وجوديا ـ وقد علم أنه ما مث موجود إال اخلالق واملخلوق واهللا فوق مساواته بائن من خملوقاته مل يكن 

ـ يف إن املرئي ال بد أن يكون يف جهة موجودة قول باطل فإن سطح العامل :  جهة موجودة فقولكم ـ واحلالة هذه 
  مرئي وليس هو يف عامل آخر 

  إن اجلسم يف حيز والحيز تقدير مكان وجتعلون ما وراء العامل حيزا : وإن فسرمت اجلهة بأمر عدمي كما تقولون 
ميا فهو ال شيء وما كان يف جهة عدمية أو حيز عدمي فليس هو اجلهة ـ واحليز ـ إذا كان أمرا عد: فيقال لكم 

هو يف العدم أو أمر عدمي فإذا كان اخلالق تعاىل : هذا ليس يف شيء وبني قوله : يف شيء وال فرق بني قول القائل 
ال عن أن مباينا للمخلوقات عاليا عليها وما مث موجود إال اخلالق أو املخلوق مل يكن معه غريه من املوجودات فض

  يكون هو سبحانه يف شيء موجود حيصره أو حييط به 
فطريقة السلف واألئمة أهنم يراعون املعاين الصحيحة املعلومة بالشرع والعقل ويراعون أيضا األلفاظ الشرعية 
 فيعربون هبا ما وجدوا إىل ذلك سبيال ومن تكلم مبا فيه معىن باطل خيالف الكتاب والسنة ردوا عليه ومن تكلم

  إمنا قابل بدعة ببدعة وردا باطال بباطل : بلفظ مبتدع حيتمل حقا وباطال نسبوه إىل البدعة أيضا وقالوا 

  كلمة جرب: مثال آخر 

ونظري هذا القصص املعروفة اليت ذكرها اخلالل يف كتاب السنة هو وغريه يف مسألة اللفظ ومسألة اجلرب وحنومها من 
نفاة للقدر وأنكروا أن اهللا يضل من يشاء ويهدي من يشاء وأن يكون خالقا لكل املسائل فإنه ملا ظهرت القدرية ال

هذا يلزم منه أن : شيء وأن تكون أفعال العباد من خملوقاته أنكر الناس هذه البدعة فصار بعضهم يقول يف مناظرته 
ن ناظرهم من املثبتة إطالق يكون اهللا جمربا للعباد على أفعاهلم وأن يكون قد كلفهم ما ال يطيقونه فالتزم بعض م

نعم يلزم اجلرب واجلرب حق فأنكر األئمة ـ ك األوزاعي و أمحد بن حنبل وحنومها ـ ذلك على : ذلك وقال 
الطائفتني ويروى إنكار إطالق اجلرب عن الزبيدي وسفيان الثوري وعبد الرمحن بن مهدي وغريهم وقال األوزاعي و 



إن اهللا يهدي من يشاء ويضل من : أخطأ ومن قال مل جيرب فقد أخطأ بل يقال  من قال إنه جرب فقد: أمحد وحنومها 
  يشاء وحنو ذلك 

عن النيب [ ليس للجرب أصل يف الكتاب والسنة وإمنا الذي يف السنة لفظ اجلبل ال لفظ اجلرب فإنه قد صح : وقالوا 
أخلقني ختلقت هبما : احللم واألناة فقال :  صلي اهللا عليه وسلم أنه قال ألشج عبد القيس إن فيك خللقني حيبهما اهللا

  ] احلمد هللا الذي جبلين على خلقني حيبهما اهللا : بل خلقني جبلت عليهما فقال : أم خلقني جبلت عليه ؟ فقال 
إن لفظ اجلرب لفظ جممل فإن اجلرب إذا أطلق يف الكالم فهم منه إجبار الشخص على خالف مراده كما : وقالوا 

إن األب جيرب ابنته على النكاح أو ال جيربها وإن الثيب البالغ العاقل ال جيربها أحد على النكاح :  تقول الفقهاء
إن ويل األمر جيرب املدين على وفاء دينه وحنو ذلك فهذه العبارات : باالتفاق ويف البكر البالغ نزاع مشهور ويقولون 

إما أن حيمله على الفعل الذي يكرهه ويبغضه فيفعل  :معناها إجبار الشخص على خالف مراده وهو كلفظ اإلكراه 
  خوفا من وعيده وإما أن يفعل به الشيء بغري فعل منه 

ولكن اهللا { ومعلوم أن اهللا سبحانه تعايل إذا جعل يف قلب العبد إرادة للفعل وحمبة له حىت يفعله ـ كما قال تعايل 
ـ مل يكن هذا ]  ٧: احلجرات [ } والفسوق والعصيان  حبب إليكم اإلميان وزينه يف قلوبكم وكره إليكم الكفر

  جربا هبذا التفسري وال يقدر على ذلك إال اهللا تعاىل فإنه هو الذي جعنل الراضي راضيا واحملب حمبا والكاره كارها 
ق إن اإلنسان خل{ : وقد يراد باجلرب نفس جعل العبد فاعال ونفس خلقه متصفا هبذه الصفات كما يف قوله تعاىل 

فاجلرب هبذا التفسري حق ومنه ]  ٢٠ - ١٩: املعارج [ } وإذا مسه اخلري منوعا * إذا مسه الشر جزوعا * هلوعا 
هو الذي جرب العباد على ما أراد ومنه قول علي رضي اهللا : قول حممد بن كعب القرظي يف تفسري امسه اجلبار قال 
اللهم داحي املدحوات فاطر املسموكات : اهللا عليه و سلم عنه يف األثر املشهور عنه يف الصالة على النيب صلى 

شقيها وسعيدها فاألئمة منعت من إطالق القول بإثبات لفظ اجلرب أو نفيه بدعة يتناول : جبار القولب على فطراهتا 
  حقا باطال 

  اللفظ بالقرآن: مثال ثالث 

قرآن كالم اهللا غري خملوق وقد علم املسلمون وكذلك مسألة اللفظ فإنه ملا كان السلف واألئمة متفقني على أن ال
أن القرآن بلغه جربيل عن اهللا إيل حممد صلى اهللا عليه و سلم وبلغه حممد إيل اخللق وأن الكالم إذا بلغه املبلغ عن 

  قائله مل خيرج عن كونه كالم املبلغ عنه بل هو كالم ملن قاله مبتدئا ال كالم من بلغه عنه مؤديا 
وبلغ هذا احلديث عنه واحد ] إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى [  عليه و سلم إذا قال فالنيب صلى اهللا

بعد واحد حىت وصل إلينا كان من املعلوم أنا إذا مسعناه من احملدث به إمنا مسعنا كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
نه بفعله وصوته ونفس الصوت الذي تلكم به النيب صلى سلم الذي تلكم به بلفظه ومعناه وإمنا مسعناه من املبلغ ع

اهللا عليه و سلم مل نسمعه وإمنا مسعنا صوت احملدث عنه والكالم كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال كالم 
  احملدث 

مل إن هذا : إن هذا الكالم ليس كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان مفتريا وكذلك من قال : فمن قال 
يتكلم به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإمنا أحدثه يف غريه أو إن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يتكلم بلفظه 

وحروفه بل كان ساكتا أو عاجزا عن التكلم بذلك فعلم غريه ما يف نفسه فنظم هذه األلفاظ ليعرب هبا عما يف نفس 
إن هذا الصوت املسموع : ـ فمن قال هذا كان مفتريا ومن قال النيب صلى اهللا عليه و سلم او حنو هذا الكالم 



  صوت النيب صلى اهللا عليه و سلم كان مفتريا 
فإذا كان هذا معقوال يف كالم املخلوق فكالم اخلالق أوىل بإثبات ما يستحقه من صفات الكمال وتنزيه اهللا أن تكون 

  عباد وأفعاهلم صفاته وأفعاله هي صفات العباد وأفعاهلم أو مثل صفات ال
وإن أحد من { فالسلف واألئمة كانوا يعلمون أن هذا القرآن املنزل املسموع من القارئني كالم اهللا كما قال تعاىل 

ليس هو كالما لغريه ال لفظه وال معناه ولكن بلغه ]  ٦: التوبة [ } املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهللا 
ل اهللا عن جربيل وهلذا أضافه اهللا إىل كل من الرسولني ألنه بلغه وأداه ال ألنه عن اهللا حربيل وبلغه حممد رسو 

{ أحدث ال لفظه و ال معناه إذ لو كان أحدمها هو الذي أحدث ذلك مل يصح إضافة اإلحداث إىل اآلخر فقال تعاىل 
تنزيل من رب * تذكرون  وال بقول كاهن قليال ما* وما هو بقول شاعر قليال ما تؤمنون * إنه لقول رسول كرمي 

ذي قوة * إنه لقول رسول كرمي { فهذا حممد صلى اهللا عليه و سلم وقال تعاىل ]  ٤٣ - ٤٠: احلاقة [ } العاملني 
  فهذا جتربيل عليه السالم ]  ٢١ - ١٩: املطففني [ } مطاع مث أمني * عند ذي العرش مكني 

إن هذا القرآن قول البشر فقد : فمن قال ]  ٢٥: املدثر [ } ر إن هذا إال قول البش{ وقد توعد اهللا تعاىل من قال 
: إن شيئا منه قول البشرفقد قال ببعض قوله ومن قال : وقال بقول الوحيد الذي أوعده اهللا سقر ومن قال : كفر 

ذلك  هو قول شيطان نزل به عليه وحنو: إنه ليس بقول رسول كرمي وإمنا هو قول شاعر أو جمنون أو مفتر أو قال 
  فهو أيضا كافر ملعون 

وقد علم املسلمون الفرق بني أن يسمع كالم املتكلم منه أو من املبلغ عنه وأن موسى مسع كالم اهللا من اهللا بال 
واسطة وأنا حنن نسمع كالم اهللا من املبلغني عنه وإذا كان الفرق ثابتا بني من مسع كالم النيب صلى اهللا عليه و سلم 

من الصاحب املبلغ عنه فالفرق هنا أوىل ألن أفعال املخلوق وصفاته أشبه بأفعال املخلوق وصفاته منه وبني من مسعه 
  من أفعاله وصفاته بأفعال اهللا وصفاته 

إن اهللا مل يتكلم يف احلقيقة بل خلق كالما يف غريه ومن أطلق منهم أن اهللا تكلم حقيقة : وملا كانت اجلهمية يوقلون 
هذا القرآن خملوق كان مفهوم كالمه أن اهللا : نهم لفظي ـ كان من املعلوم أن القائل إذا قال فهذا مراده فالنزاع بي

  مل يتكلم هبذا القرآن وأنه ليس هو كالمه بل خلقه يف غريه 
وإذا فسر مراده بأين أردت أن حركات العبد وصوته واملداد خملوق كان هذا املعين ـ وإن كان صحيحا ـ ليس 

هذا القرآن كالم اهللا مل يريدوا بذلك أن أصوات القارئني : ال معىن قوله فإن املسلمني إذا قالوا هو مفهوم كالمه و
هذا احلديث حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يريدوا : وحركاهتم قائمة بذات اهللا كما أهنم إذا قالوا 

و سلم بل وكذلك إذا قالوا يف إنشاد  أن حركات احملدث وصوته قامت بذات رسول اهللا صلى اهللا عليه: بذلك 
  : لبيد 

  ) أال كل شيء ما خال اهللا باطل ( 
هذا شعر لبيد وكالم لبيد مل يريدوا بذلك أن صوت املنشد هو صوت لبيد بل أرادوا أن هذا القول املؤلف لفظه 

خملوق أو حنو هذه العبارات  إن القرآن املنزل: إن هذا القرآن خملوق أو : ومعناه وهو لبيد وهذا منشد له فمن قال 
إن هذا : إن هذا الكالم ليس هو كالم اهللا ن ومبنزلة من قال عن احلديث املسموع من احملدث : كان مبنزلة من قال 

: ليس كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يتكلم هبذا احلديث ومبنزلة من قال 
  هو شعر لبيد ومل يتكلم به لبيد ومعلوم أن هذا كله باطل إن هذا الشعر ليس 

هذا القرآن املنزل املسموع هو تالوة القرآن وقراءته وتالوة القرآن خملوقة وقراءة : مث إن هؤالء صاروا يقولون 



ع تالوتنا للقرآن خملوقة وقراءتنا له خملوقة ويدخلون يف ذلك نفس الكالم املسمو: القرآن خملوقة ويقولون 
  لفظنا بالقرآن خملوق يدخلون يف ذلك القرآن امللفوظ املتلو املسموع : ويقولون 

فرقة : افترقت التجهمية ثالث فرق : اللفظية جهمية وقالوا : فأنكر اإلمام أمحد وغريه من أئمة السنة هذا وقالوا 
تالوة القرآن واللفظ : الت نقف فال نقول خملوق وال غري خملوق وفرقة ق: القرآن خملوق وفرقة قالت : قالت 

  بالقرآن خملوق 
لفظنا بالقرآن غري خملوق وتالوتنا له غري خملوقة فبدع اإلمام : فلما انتشر ذلك عن أهل السنة غلطت طائفة فقالت 

  أمحد هؤالء وأمر هبجرهم 
قف عندهم بدعة والقول باللفظ والو: وهلذا ذكر األشعري يف مقاالته هذا عن أهل السنة وأصحاب احلديث فقال 

  من قال اللفظ بالقرآن خملوق فهو مبتدع عندهم ومن قال غري خملوق فهو مبتدع 
: وكذلك ذكر حممد بن جرير الطربي يف صريح السنة أنه مسع غري واحد من أصحابه يذكر عن اإلمام أمحد أنه قال 

  من قال لفظي بالقرآن خملوق فهو جهمي ومن قال إنه غري خملوق فهو مبتدع 
صنف أبو أمحد بن قتيبة يف ذلك كتابا وقد ذكر أبو بكر اخلالل هذا يف كتاب السنة وبسط القول يف ذلك وذكر و

ما صنفه أبو بكر املروزي يف ذلك وذكر قصة أيب طالب املشهورة اليت نقلها عنه أكابر أصحابه كعبد اهللا وصاحل 
  غري هؤالء ابنيه واملروزي وأيب حممد فوران وحممد بن إسحاق الصاغين و

لفظنا بالقرآن غري خملوق ومرادهم أن القرآن : وكان أهل احلديث قد أفتوقوا يف ذلك فصار طائفة منهم يقولون 
املسموع غري خملوق وليس مراده صوت العبد كما يذكر ذلك عن أيب حامت الرازي وحممد بن داود املصيصي 

  وطوائف غري هؤالء 
: عبد أو فعله يف ذلك أو يقف فيه ففهم ذلك بعض األئمة فصار يقول ويف أتباع هؤالء من قد يدخل صوت ال

  أفعال العباد أصواهتم خملوقة ردا هلؤالء كما فعل البخاري و حممد بن نصر املروزي وغريمها من أهل العلم والسنة 
وصار حيصل بسبب كثرة اخلوض يف ذلك ألفاظ مشتركة وأهواء للنفوس حصل بسبب ذلك نوع من الفرقة 

الفتنة وحصل بني البخاري وبني حممد بن حيىي الذهلي يف ذلك ما هو معروف وصار قوم مع البخاري كمسلم بن 
  احلجاج حنوه وقوم عليه كأيب زرعة وأيب حامت الرازيني وغريمها 

مل إن أهل السنة : وكل هؤالء من أهل العلم والسنة واحلديث وهم من أصحاب أمحد بن حنبل وهلذا قال ابن قتيبة 
  خيتلوفوا يف شيء من أقواهلم إال يف مسألة اللفظ 

وصار قوم يطلقون القول بأن التالوة هي املتلو والقراءة هي املقروء وليس مرادهم بالتالوة املصدر ولكن اإلنسان 
إذا تكلم بالكالم فال بد له من حركة ومما يكون عن احلركة من أقواله اليت هي حروف منظومة ومعان مفهومة 

قول والكالم يراد به تارة اجملموع فتدخل احلركة يف ذلك ويكون الكالم نوعا من العمل وقسما منه ويراد به وال
تارة ما يقترن باحلركة ويكون عنها ال نفس احلركة فيكون الكالم قسيما للعمل ونوعا آخر ليس هو منه وهلذا 

لى قولني معروفني ألصحاب أمحد وغريهم وبنوا على هل يدخل فيه الكالم ؟ ع: تنازع العلماء يف لفظ العلم املطلق 
ذلك ما إذا حلف ال يعمل اليوم علمال فتكلم هل حينث أم ال ؟ على قولني وذلك ألن لفظ الكالم قد يدخل يف 

  العمل وقد ال يدخل 
يتلوه آناء الليل  رجل آتاه اهللا القرآن فهو: ال حسد إال يف اثنتني [ فاألول كما يف قول النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أخرجاه يف الصحيحني فقد جعل فعل هذا ] لو يل مثل ما لفالن لعملت فيه مثل ما يعمل فالن : والنهار فقال رجل 

و



  لعملت فيه مثل ما يعلم فالن : الذي يتلوه آناء الليل والنهار عمال كما قال 
وما { وقوله تعاىل ]  ١٠: فاطر [ } يرفعه  إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل{ والثاين كما يف قوله تعاىل 

 ٦١: يونس [ } تكون يف شأن وما تتلوا منه من قرآن وال تعملون من عمل إال كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه 
فالذين قالوا التالوة هي املتلو من أهل العلم والسنة قصدوا أن التالوة هي القول والكالم املقترن باحلركة وهي ] 

بل التالوة غري املتلو والقراءة غري املقروء والذين قالوا ذلك من أهل السنة واحلديث : ملتلو وآخرون قالوا الكالم ا
أرادوا بذلك أن أفعال العباد ليس هي كالم اهللا وال أصوات العباد هي صوت اهللا وهذا الذي قصده البخاري وهو 

  مقصود صحيح 
  يراد به املصدر ويراد به املفعول : جممل مشترك  التالوة والقراءة واللفظ: وسبب ذلك أن لفظ 

اللفظ ليس هو امللفوظ والقول ليس هو املقول وأراد باللفظ والقول املصدر كان معين كالمه أن احلركة : فمن قال 
  ليست هي الكالم املسموع وهذا صحيح 

املصدر صار حقيقة مراده أن  ومن قال اللفظ هو امللفوظ والقول هو نفسه املقول وأراد باللفظ والقول مسمى
اللفظ بالقرآن أو : اللفظ والقول املراد به الكالم املقول امللفوظ هو الكالم املقول امللفوظ وهذا صحيح فمن قال 

القراءة أو التالوة خملوقة أو لفظي بالقرآن أو تالويت دخل يف كالمه نفس الكالم املقروء املتلو وذلك هو كالم اهللا 
  د بذلك جمرد فعله وصوته كان املعين صحيحا لكن إطالق اللفظ يتناول هذا وغريه تعاىل وإن أرا

من قال لفظي بالقرآن كخلوق يريد به القرآن فهو جهمي أحترازا عما إذا أراد : وهلذا قال أمحد يف بعض كالمه 
: ل يضربه فقال له به فعله وصوته وذكر الاللكائي أن بعض من كان يقول ذلك رأى يف منامه كأن عليه فروة رج

: إن الضرب إمنا يقع أمله علي فقال هكذا إذا قلت : إين ال أضربك وإمنا أضرب الفروة فقال : ال تضربين فقال 
  لفظي بالقرآن خملوق وقع اخللق على القرآن 

: ولو قال لفظي بالقرآن غري خملوق أو تالويت دخل يف ذلك املصدر الذي هو علمه وأفعال العباد خملوقة : ومن قال 
لفظك هذا بدعة وفيه إمجال وإيهام وإن كان : أردت به أن القرآن املتلو غري خملوق ال نفس حركايت قيل له 

لفظك أيضا بدعة وفيه إمجال وإيهام وإن : أردت أن فعلي خملوق : مقصودك صحيحا كما يقال لألول إذا قال 
  كان مقصودك صحيحا 

: هذا وهذا وكان هذا وسطا بني الطرفني وكان أمحد وغريه من األئمة يقولون فلهذا منع أئمة السنة الكبار إطالق 
القرآن حتيث تصرف كالم اهللا غري خملوق فيجعلون القرآن نفسه حيث تصرف غري خملوق من غري أن يقترن بذلك 

  ما يشعر أن أفعال العباد وصفاهتم غري خملوق 
الوة حتكي قوهلا عن أمحد وهم ـ كما ذكر البخاري يف كتاب وصارت كل طائفة من النفاة واملثبتة يف مسألة الت

  إن كل واحدة من هاتني الطائفتني تذكر قوهلا عن أمحد وهم يفقهون قوله لدقة معناه : خلق األفعال وقال 
إن اللفظ بالقرآن غري خملوق موافقة ل أيب : مث صار ذلك التفرق موروثا يف أتباع الطائفتني فصارت طائفة تقول 

مت الرازي و حممد بن داود املصيصي وأمثاهلما كأيب عبد اهللا بن منده وأهل بيته وأيب عبد اهللا بن حامد وأيب نصر حا
  السجزي وأيب إمساعيل األنصاري وأيب يعقوب الفرات اهلروي وغريهم 

  وقوم يقولون نقيض هذا القول من غري دخول يف مذهب ابن كالب 
ال حروفه وال : ن كله كالم اهللا مل حيدث غريه شيئا منه وال خلق منه شيئا يف غريه مع اتفاق الطائفتني على أن القرآ

  معانيه ـ مثل حسني الكرابيسي و داود بن علي األصبهاين وأمثاهلما 



إن كالم اهللا معىن واحد قائم بنفس املتكلم هو األمر بكل ما أمر به : وحدث مع هذا من يقول بقول ابن كالب 
هنى عنه واإلخبار بكل ما أخرب به وإنه إن عرب عنه بالعربية كان هو القرآن وإن عرب عنه بالعربية  والنهي عن كل ما

  كان هو التوراة 
إن فساد هذا معلوم بصريح العقل فإن التوراة : ومجهور الناس من أهل السنة واملعتزلة وغريهم أنكروا ذلك وقالوا 

وكان يوافقهم على } تبت يدا أيب هلب { هو معىن } اهللا أحد  قل هو{ إذا عربت مل تكن هي القرآن وال معىن 
إطالق القول بأن التالوة غري املتلو وأهنا خملوقة من ال يوافقهم على هذا املعىن بل قصده أن التالوة هي أفعال العباد 

  وأصواهتم 
من يعرف أنه موافق البن كالب وصار أقوام يطلقون القول بأن التالوة غري املتلو وأن اللفظ بالقرآن خملوق فمنهم 

ومنهم من يعرف خمالفته له ومنهم من ال يعرف منه ال هذا وال هذا وصار أبو احلسن األشعري وحنوه ـ ممن يوافق 
: ابن كالب على قوله ـ موافقا لإلمام أمحد وغريه من أئمة السنة يف املنع من إطالق هذا وهذا فيمنعون أن يقال 

إنه يلفظ أو ال يلفظ وقالوا : غري خملوق وهؤالء منعوه من جهة كونه يقال يف القرآن  اللفظ بالقرآن خملوق أو
  الطرح والرمي ومثل هذا ال يقال يف القرآن : اللفظ 

ووافق هؤالء على التعليل هبذا طائفة ممن ال يقول بقول ابن كالب يف الكالم كالقاضي أيب يعلى وأمثاله ووقع بني 
 عبد اهللا بن منده يف ذلك ما هو معروف وصنف أبو نعيم يف ذلك كتابه يف الرد على أيب نعيم األصبهاين وأيب

اللفظية واحللولية ومال فيه إىل كجانب النفاة الفائلني بأن الىالوة خملوقة كنا مال ابن منده إىل جانب من يقول إهنا 
  ما يوافقه غري خملوقه وحكى كل منهما من احلق وجد فيه من املنقول الثبت عن األئمة 

وكذلك وقع بني أيب ذر اهلروي و أيب نصر السجزي يف ذلك حىت صنف أبو نصر السجزي كتابه الكبري يف ذلك 
املعروف باإلبانة وذكر فيه من الفوائد واآلثار واالنتصار للسنة وأهلها أمورا عظيمة املنفعة لكنه نصر فيه قول من 

ن قتيبة وغريه ما ذكروه من التفصيل ورجح طريقة من هجر لفظي بالقرآن غري خملوق وأنكر على اب: يقول 
البخاري وزعم أن أمحد بن حنبل كان يقول لفظي بالقرآن غري خملوق وأنه رجع إىل ذلك وأنكر ما نقله الناس عن 

  أمحد من إنكار على الطائفتني وهي مسألة أيب طالب املشهورة 
مستفيض عن أمحد عند أخص الناس به من أهل بيته وأصحابه وليس األمر كما ذكره فإن اإلنكار على الطائفتني 

الذين اعتنوا جبمع كالم اإلمام أمحد ك املروزي و اخلالل و أيب بكر عبد العزيز و أيب عبد اهللا بن بطة وأمثاهلم وقد 
  ذكروا من ذلك ما يعلم لك عارف له أنه أثبت األمور عن أمحد 

املتنسبني إىل السنة واحلديث من أهل خرسان الذين كان ابن منده وأبو وهؤالء العراقيون أعلم بأقوال أمحد من 
نصر وأبو إمساعيل اهلروي وأمثاهلم يسلكون حذرهم وهلذا صنف عبد اهللا بن عطاء اإلبراهيمي كتابا فيمن أخذ عن 

وأيب بكر  أمحد العلم فذكر طائفة ذكر منهم أبو بكر اخلالل وظن أنه أبو حممد اخلالل شيخ القاضي أيب يعلي
  اخلطيب فاشتبه عليه هذا هبذا 

وهذا كما أن العرقيني املنتسبني إىل أهل اإلثبات من أبتاع ابن كالب كأيب العباس القالنسي وأيب احلسن األشعري 
وأيب احلسن علي بن مهدي الطربي والقاضي أيب بكر ابن الباقالين وأمثاهلم أقرب إىل السنة وأتبع ألمحد بن حنبل 

من أهل خراسان املائلني إىل طريقة ابن كالب وهلذا كان القاضي أبو بكر بن الطيب يكتب يف أجوبته أحيانا وأمثاله 
حممد بن الطيب احلنبلي كما كان يقول األشعري إذ كان األشعري وأصحابه منتسبني إيل أمحد بن حنبل وأمثاله : 

ل السنة من كثري من املتأخرين املنتسبني إىل أمحد من أئمة السنة وكان األشعري أقرب إىل مذهب أمحد بن حنبل وأه



  الذين مالوا إىل بعض كالم املعتزلة كابن عقيل وصدقة بن احلسني وابن اجلوزي وأمثاهلم 
وكان أبو ذر اهلروي قد أخذ طريقة ابن الباقالين وأدخلها إىل احلرم ويقال إنه أول من أدخلها إىل احلرم وعنه أخذ 

املغرب فإهنم كانوا يسمعون عليه البخاري ويأخذون ذلك عنه كما أخذه أبو الوليد الباجي ذلك من أخذه من أهل 
مث رحل الباجي إىل العرق فأخذ طريقة الباقالين عن أيب جعفر السمناين قاضي املوصل صاحب ابن الباقالين وحنن قد 

  غري هذا املوضع بسطنا الكالم يف هذه املسائل وبينا ما حصل فيها من النزاع واالضطراب يف 
واملقصود هنا أن األئمة الكبار كانو مينعون من إطالق األلفاظ املبتدعة اجململة املشتبهة ملا فيه من لبس احلق بالباطل 

ن ممع ما توقعه من االشتباه واالختالف والفتنة خبالف األلفاظ املأثورة واأللفاظ اليت بينت معانيها فإن ما كان 
إذا قل العلم : وما كان معروفا حصلت به املعرفة كما يرى عن مالك رمحه اهللا أنه قال  مأثورا حصلت له األلفة

ظهر اجلفاء وإذا قلت اآلثار كثرت األهواء فإذا مل يكن اللفظ منقوال وال معناه معقوال ظهر اجلفاء واألهواء وهلذا 
وال دليلها بل يوالون على إطالقها أو  جتد قوما كثريين حيبون قوما ويبغضون قوما ألجل أهواء ال يعرفون معناها

يعادون من غري أن تكون منقولة نقال صحيحا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وسلف األمة ومن غري أن يكونوا هم 
يعقلون معناها وال يعرفون الزمها ومقتضاها وسبب هذا إطالق أقوال ليست منصوصة وجعلها مذاهب يدعى إليها 

  ويوايل ويعادى عليها 
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقول يف خطبته إن أصدق الكالم كالم اهللا وخري اهلدي [ وقد ثبت يف الصحيح 

فدين املسلمني مبين على اتباع كتاب اهللا ] هدي حممد صلى اهللا عليه و سلم وشر األمور حمدثاهتا وكل بدعة ضاللة 
أصول معصومة وما تنازعت فيه األمة ردوه إىل اهللا والرسول  وسنة رسوله وما اتفقت عليه األمة فهذه الثالثة هي

وليس ألحد أن ينصب لألمة شخصا يدعو إىل طريقته ويوايل عليها ويعادي غري النيب صلى اهللا عليه و سلم وما 
اجتمعت عليه األمة بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون هلم شخصا أو كالما يفرقون به بني األمة يوالون 

  لي ذلك الكالم أو تلك النسبة ويعادون ع
وهلذا كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والتابعون هلم بإحسان ـ وإن تنازعوا فيما تنازعوا فيه من 

األحكام ـ فالعصمة بينهم ثابتة وهم يردون ما تنازعوا فيه إىل اهللا والرسول فبعضهم يصيب احلق فيعظم اهللا أجره 
ربنا ال تؤاخذنا إن { بعظهم خيطئ بعد إجتهاده يف طلب احلق فيغفر اهللا له خطأه حتقيقا لقوله تعاىل ويرفع درجته و
سواء كان خطؤهم يف حكم علمي أو حكم خربي نظري كتنازعهم يف امليت ]  ٢٨٦: البقرة [ } نسينا أو أخطأنا 

  د ربه ؟ هل يعذب ببكاء أهله عليه ؟ وهل يسمع امليت قرع نعاهلم ؟ وهل رأي حمم
إن اهللا ال : وقال ]  ١٢: الصافات [ } بل عجبت ويسخرون { وأبلغ من ذلك أن شرحيا أنكر قراءة من قرأ 

أفقه منه ـ : إمنا شريح شاعر يعجبه علمه كان عبد اهللا أعلم منه أو قال : يعجب فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال 
ن شرحيا من أعظم الناس قدرا عند املسلمني ونظائر هذا فأنكر على شريح إنكاره مع أ) بل عجبت ) وكان يقرأ 

  متعددة 
واألقوال إذا حكيت عن قائلها أو نسبت الطوائف إىل متبوعها فإمنا ذاك على سبيل التعريف والبيان وأما املدح 

ملنافق والرب والذم واملواالة واملعاداة فعلى األمساء املذكورة يف القرآن العزيز كاسم املسلم والكافر واملؤمن وا
والفاجر والصادق والكاذب واملصلح واملفسد وأمثال ذلك وكون القول صوابا أو خطأ يعرف باألدلة الدالة على 

  ذلك املعلومة بالعقل والسمع واألدلة الدالة على العلم ال تتناقض كما تقدم 
عني ما يثبته اآلخر وهذا هو  إما بأن ينفي أحدمها: والتناقض هو أن يكون أحد الدليلني يناقض مدلول اآلخر 



التناقض اخلاص الذي بذكره أهل الكالم واملنطق وهو اختالف قضيتني بالسلب واإلجياب على وجه يلزم من صدق 
إما بنفسه وإما : إحدامها كذب األخرى وأما التناقض ملطلق فهو أن يكون موجب أحد الدليلني ينايف موجب اآلخر 

زم اآلخر أو يثبت ملزومه فإن انتقاء الزم الشيء يقتضي انتفاءه وثبوت ملزومه بالزمه مثل أن ينفي أحدمها ال
  يقتضي ثبوته 

ومن هذا الباب احلكم على الشيئني املتماثلني من كل وجه مؤثر يف احلكم حبكمني خمتلفني فإن هذا تناقض أيضا إذ 
  ه بنقيض حكمه حكم الشيء حكم مثله فإذا حكم على مثله بنقيض حكمه كان كما لو حكم علي

أفال يتدبرون القرآن ولو كان { : وهذا التناقض العام هو االختالف الذي نفا اهللا تعاىل عن كتابه بقوله عز و جل 
وهو االختالف الذي وصف اهللا به قول الكفار يف ]  ٨٢: النساء [ } من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا 

  ]  ٩ - ٨: الذاريات [ } يؤفك عنه من أفك  *إنكم لفي قول خمتلف { قوله تعاىل 
[ } اهللا نزل أحسن احلديث كتابا متشاهبا مثاين { وضد هذا هو التشابه العام الذي وصف اهللا به القرآن يف قوله 

منه آيات حمكمات هن أم { وهذا ليس هو التشابه اخلاص الذي وصف اهللا تعاىل به القرآن يف قوله ]  ٢٣: الزمر 
  فإن ذلك التشابه العام يراد به التناسب والتصادق واالئتالف ]  ٧: آل عمران [ } ر متشاهبات الكتاب وأخ

االختالف الذي هو التناقض والتعارض فاألدلة الدالة على العلم ال جيوز أن تكون متناقضة متعارضة وهذا : وضده 
تكافؤ األدلة واحلرية فإمنا ذلك لفساد مما ال ينازع فيه أحد من العقالء ومن صار من أخل الكالم إىل القول ب

  استدالله إما لتقصريه وإما لفساد دليله ومن أعظم أسباب ذلك األلفاظ اجململة اليت تشتبه معانيها 
وهؤالء الذين يعارضون الكتاب والسنة بأقواهلم بنوا أمرهم على اصل فاسد وهو أهنم جعلوا أقواهلم اليت ابتدعوها 

يت جعلوها أصول دينهم وجعلوا قول اهللا ورسوله من اجململ الذي ال يستفاد منه علم وال هي األقوال احملكمة ال
هدى فجعلوا املتشابه من كالمهم هو احملكم من كالم اهللا ورسوله هو املتشابه كما جيعل اجلهمية من املتفلسفة 

يته يف اآلخرة وعلوه على خلقه وكون واملعتزلة وحنوهم ما أحدثوه من األقوال اليت نفوا به صفات اهللا ونفوا هبا رؤ
القرآن كالمه وحنو ذلك جعلوا تلك األقوال حمكمة وجعلوا قول اهللا ورسوله مؤوال عليها أو مردودا أو غري 

ليس جبسم وال جوهر وال عرض وال له كم وال كيف وال : ملتفت إليه وال متلقى للهدى منه فتجد أحدهم يقول 
  ذلك وليس مبباين للعامل وال خارج عنه حتله األعراض واحلوادث وحنو 

إن اهللا أخرب أن له علما وقدرة قالوا لو كان له علم وقدرة للزم أن حتله األعراض وأن يكون جسما وأن : فإذا قيل 
  يكون له كيفية وكمية وذلك منتف عن اهللا ملا تقدم 

إنه قصد خطاب اجلمهور : نعرفها وقد تقول  إن الرسول قصد مبا ذكره من أمساء اهللا وصفاته أمورا ال: مث قد تقول 
فإفهامهم األمر على غري حقيقته ألن مصلحتهم يف ذلك قد يفسر صفة بصفة كما يفسر احلب والرضا والغضب 

باإلرادة أو السمع والبصر بالعلم والكالم واإلرادة والقدرة بالعلم ويكون القول يف الثانية كالقول يف األوىل يلزمها 
يف النفي واإلثبات ما يلزم اليت نفاها فيكون مع مجعه يف كالمه أنواعا من السفسطة يف العقليات من اللوازم 

بأن جعل حكم أحدمها خمالفا حلكم اآلخر ويكون قد عطل : والقرمطة يف السمعيات قد فرق بني املتماثلني 
ا أثبته هو قد تسلط عليه النصوص عن مقتضاها ونفى بعض ما يستحق اهللا من صفات الكمال ويكون النايف مل

  وأورد عليه فيما أثبته هو نظري ما أورده هو على من أثبت ما نفاه وإن كان النايف ملا أثبته أكثر تناقضا منه 
مث هؤالء جيعلون ما ابتدعوه من األقوال اجململة دينا يوالون عليه ويعادون بل يكفرون من خالفهم فيما ابتدعوه 

  املخطئ فيها يكفر وتكون تلك املسائل مما ابتدعوه :  مسائل أصول الدين: ويقول 



معلوم أن اخلوارج هم مبتدعة مارقون كما ثبت بالنصوص املستفيضة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وإمجاع 
الصحابة ذمهم والطعن عليهم وهم إمنا تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوه وجعلوا من خالف ذلك كافرا 

ه خالف القرآن فمن ابتدع أقواال ليس له أصل يف القرآن وجعل من خالفها كافرا كان قوله شرا من العتقادهم أن
  قول اخلوارج وهلذا اتفق السلف واألئمة على أن قول اجلهمية شر من قول اخلوارج 

قل وأصل قول اجلهمية هو نفي الصفات مبا يزعمون من دعوى العقليات اليت عارضوا هبا النصوص إذ كان الع
الصريح الذي يستحق أن تسمى قضاياه عقليات موافقا للنصوص ال خمالفا هلا وملا كان قد شاع يف عرف الناس أن 

  : قول اجلهمية مبناه على النفي صار الشعراء ينظمون هذا املعىن كقول أيب متام 
  ) قد لقبوها جوهر األشياء ... جهمية األوصاف إال أهنم ( 

ردهم ما يوافق ذلك : ردهم لنصوص األنبياء عليهم الصالة والسالم والثاين : أحدها : ئم فهؤالء ارتكبوا أربع عظا
تكفريهم : جعل ما خالف ذلك من أقواهلم اجململة أو الباطلة هي أصول الدين والرابع : من معقول العقالء والثالث 

  نقول وصريح املعقول أو تفسيقهم أو ختطئتهم ملن خالف هذه األقوال املبتدعة املخالفة لصحيح امل
فهم على نقيض هذه احلال جيعلون كالم اهللا وكالم رسوله هو األصل الذي يعتمد عليه : وأما أهل العلم واإلميان 

وإليه يرد ما تنازع الناس فيه فما وافقه كان حقا وما خالفه كان باطال ومن كان قصده متابعته من املؤمنني وأخطأ 
وسعه غفر اهللا له خطأه سواء كان خطؤه يف املسائل العلمية احلربية او املسائل العلمية  بعد اجتهاده الذي أستفرغ به

  فإنه ليس كل ما كان معلوما متيقنا لبعض الناس جيب أن يكون معلوما متيقنا لغريه 
منه وليس كل ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعلمه كل الناس ويفهمونه بل كثري منهم مل يسمع كثريا 

وكثري منهم قد يشتبه عليه ما أراده وإن كان كالمه يف نفسه حمكما مقرونا مبا يبني مراده لكن أهل العلم يعلمون ما 
قاله ومييزون بني النقل الذي يصدق به والنقل الذي يكذب به ويعرفون ما يعلم به معاين كالمه صلى اهللا عليه و 

بني وهو أطوع الناس لربه فال بد أن يكون قد بلغ البالغ املبني ومع البالغ سلم فإن اهللا تعايل أمر الرسول بالبالغ امل
  املبني ال يكون بيانه ملتبسا مدلسا 

  معىن االستواء على العرش

واآليات اليت ذكر اهللا فيها أهنا متشاهبات ال يعلم تأوليها إال اهللا إمنا نفى عن غريه علم تأويلها ال علم تفسريها 
كيف ]  ٥: طه [ } الرمحن على العرش استوى { ملا سئل مالك رضي اهللا تعاىل عنه عن قوله تعاىل ومعناها كما أنه 

ـ : استوى ؟ قال  االستواء معلوم والكيف جمهول واإلميان به واجب والسؤال عنه بدعة ـ وكذلك ربيعة قبله 
التأويل الذي ال يعلمه إال اهللا وأما ما  فبني مالك أن معىن االستواء معلوم وأن كيفيته جمهولة فالكيف اجملهول هو من

  يعلم من االستواء وغريه فهو من التفسري الذي بينه اهللا ورسوله 
واهللا تعاىل قد أمرنا أن نتدبر القرآن وأخرب أنه أنزله لتعقله وال يكون التدبر والعقل إال لكالم بني املتكلم مراده به 

بني مراده منها فهذا ال ميكن أن يتدبر كالمه وال يعقل وهلذا جتد عامة فأما من تكلم بلفظ حيتمل معاين كثرية ومل ي
الذين يزعمون أن كالم اهللا حيتمل وجوها كثرية وأنه مل يبني مراده من ذلك قد اشتمل كالمهم من الباطل على ما 

إن كانوا مل يتعمدوا ال يعلمه إال اهللا بل يف كالمهم من الكذب يف السمعيات نظري ما فيه من الكذب يف العقليات و
القرمطة يف السمعيات والسفسطة يف العقليات : الكذب كاحملدث الذي يغلط يف حديثه خطأ بل منتهى أمرهم 

  وهذان النوعان جممع الكذب والبهتان 



استوى على كذا له : استوى حيتمل مخسة عشر وجها أو أكثر أو أقل كان غالطا فإن قول القائل : فإذ قال القائل 
استوى بال حرف يتصل به له معىن : استوى وكذا له معىن وقوله : استوى إىل كذا له معىن وقوله : وقوله  معىن

  فمعانيه تنوعت بتنوع ما يتصل به من الصالت كحرف االستعالء والغاية وواو اجلمع أو ترك تلك الصالت 
وىف حق التوفية يف الكشف واإليضاح وقد وقد بسط هذا يف غري هذا املوضع وبني أن كالم اهللا مبني غاية البيان م

بسط الكالم على هذا النص وغريه وبني حنو من عشرين دليال على أن هذه اآلية نص يف معىن واحد ال حيتمل معىن 
  آخر وكذلك ذكر هذا يف غري هذا النص 

  والبيان أن نبني أن ما جاء به الكتاب والسنة فيه اهلدى : أحدمها : فإن الكالم هنا أربعة أنواع 
  أن نبني أن ما يقدر من االحتماالت فهي باطلة قد دل الدليل الذي به يعرف مراد املتكلم على أنه مل يردها : والثاين 
  أن نبني أن ما يدعى أنه معارض هلا من العقل فهو باطل : الثالث 
  أن نبني أن العقل موافق هلا معاضد ال مناقض هلا معارض : الرابع 

  األدلة الشرعية من العقليات فاسد متناقض الوجه الثامن عشر ما يعارضون به 
ما يعارضون به األدلة الشرعية من العقليات يف أمر التوحيد والنبوة واملعاد قد بينا فساده يف غري هذا : أن يقال 

واألفعال املوضع وتناقضه وأن معتقد صحته من أجهل الناس وأضلهم يف العقل كما بينا انتهاءهم يف نفي الصفات 
إىل حجة التركيب والتشبيه واالختصاص وانتهاءهم يف جحد القدر إىل تعارض األمر واملشيئة وانتهاءهم يف مسألة 

  حدوث العامل واملعاد إىل إنكار األفعال 
إن الرب تعاىل لو كان موصوفا : : وبينا أن ما يذكرونه على النفي ألفاظ جمملة مشتبهة تتناول حقا وباطال كقوهلم 

بالصفات من العلم والقدرة وغريها مباينا للمخلوقات لكان مركبا من ذات وصفات ولكان مشاركا لغريه يف 
الوجود وغريه ومفارقا له يف الوجوب وغريه فيكون مركبا مما به االشتراك واالمتياز ولكان له حقيقة غري مطلق 

هر الفردة أو من املادة والصورة واملركب الوجود فيكون مركبا من وجود وماهية ولكان جيما مركبا من اجلوا
  مفتقر إىل جزئه واملفتقر إىل جزئه ال يكون واجبا بنفسه 

  معىن املركب

وقد بينا فساد هذا الكالم بوجوه كثرية يضيق عنها هذا املوضع فإن مدار هذه احلجة على ألفاظ جمملة فإن املركب 
اء الثوب والطعام واألدوية من السكنجبني وغريه وهذا هو يراد به ما ركبه غريه وما كان مفترقا فاجتمع كأجز

  املركب يف لغة العرب وسائر األمم 
  وقد يراد باملركب ما ميكن تفريق بعضه عن بعض ومعلوم أن اهللا تعاىل منزه عن مجيع هذه التركيبات 

ى وحنو ذلك وتسمية هذا ويراد باملركب يف عرفهم اخلاص ما متيز منه شيء كتميز العلم عن القدرة ومتيز ما ير
املعىن تركيبا وضع وضعوه ليس وافقا للغة العرب وال لغة أحد من األمم وإن كان هذا مركبا فكل ما يف الوجود 

  مركب فإنه ما من موجود إال وال بد أن يعلم منه شيء دون شيء واملعلوم ليس الذي هو غري معلوم 
ف بالصفات الالزمة له ميتنع أن تفارقه أو يفاقها وليست له حقيقة إنه مفتقر إىل جزئه تلبيس فإن املوصو: وقوهلم 

إن تلك احلقيقة مفتقرة إىل غريها والصفة الالزمة يسميها بعض الناس غري : غري الذات املوصوفة حىت يقال 
ت ليست غري املوصوف ومن الناس من ال يطلق عليها لفظ املغايرة بنفي وال إثبا: املوصوف وبعض الناس يقول 



حىت يفصل ويقول إن أريد بالغريين ما جاز العلم بأحدمها دون اآلخر فهي غري وإن أريد هبما ما جاز مفارقة أحدمها 
هي غري املوصوف مل يكن هناك غري الزم للذات فضال عن أن : لآلخر بزمان أو مكان أو فليست بغري فإن مل يقل 

زمان ال توجد إحدامها إال مع األخرى ومثل هذا التالزم بني هي غريه فهي والذات متال: تكون مفتقرة إله وإن قيل 
الشيئني يقتضي كون وجود أحدمها مشروطا باآلخر وهذا ليس مبمتنع وإمنا املمتنع أن يكون يقتضي كون وجود 
تنع أحدمها إال مع األخر وهذا ليس مبمتنع وإمنا املمتنع أن يكون كل من الشيئني موجبا لآلخر فالدور يف العلل مم

  والدور يف الشروط جائز 
إن أريد به افتقار املعلول إىل علته كان باطال وإن أريد به أفتقار املشروط إىل شرطه ـ فهذا هو : ولفظاالفتقار هنا 

تالزم من اجلانبني وليس ذلك ممتنعا والواجب بنفسه ميتنع أن يكون مفتقرا إىل ما هو خارج عن نفسه فأما ما كان 
إنه مفتقر إىل نفسه فإن القائل إذا : إنه مفتقر إليها كقوله : وهو داخل يف مسمى أمسه فقول القائل  صفة الزمة لذاته

دعوت اهللا أو عبدت اهللا كان اسم اهللا متناوال للذات املتصفة بصفاهتا ليس أسم اهللا أمسا للذات جمردة عن : قال 
  صفاهتا الالزمة هلا 

  مذهب النفاة يف الصفات والرد عليه

يقة ذلك أنه ال تكون نفسه إال بنفسه وال تكون ذاته إال بصفاته وال تكون نفسه إال مبا هو داخل يف مسمى وحق
أمسها وهذا حنق ولكن قول القائل إن هذا افتقار إىل غريه تلبيس فإن ذلك يشعر أنه مفتقر إىل ما هو منفصل عنه 

قا له بوجود أو زمان أو مكان ويراد يه ما أمكن العلم به وهذا باطل ألنه قد تقدم أن لفظ الغري يراد به ما كان مفار
دونه والصفة ال تسمى غريا له هبذا املعىن وأما باملعىن الثاين فال ميتنع أن يكون وجوده مشروطا بصفات وأن يكون 

إطالق مستلزما لصفات وإن مسيت تلك الصفات غريا فليس يف إطالق اللفظ ما مينع صحة املعاين العقلية سواء جاز 
  اللفظ أو مل جيز 

وهؤالء عمدوا إىل املعاين كالصحيحة العقلية وأطلقوا عليها ألفاظا جمملة تتناول الباطل املمتنع كالرافض الذي 
  يسمى أهل السنة ناصبة فيوهم أهنم نصبوا العداوة ألهل البيت رضي اهللا عنهم 

توصف هبا الذات ال بد منه لكل عاقل وأنه ال خروج عن وقد بينا يف غري هذا املوضع أن إثبات املعاين القائمة اليت 
إال جبحد وجود اإلرادة فقود هذه املقالة يستلزم أن يكون وجود كل شيء هو عني وجود اخلالق تعاىل وهذا : ذلك 

منتهي اإلحلاد وهو مما يعلم باحلس والعقل والشرع أنه يف غاية الفساد وال خملص من هذا إال بإثبات الصفات مع 
  في مماثلة املخلوقات وهو دين الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ن

إن العاقل واملعقول والعقل والعاشق واملعشوق والعشق : وذلك أن نفاة الصفات من املتفلسفة وحنوهم يقولون 
:  هو شيء واحد وإنه موجود واجب له عناية ويفسرون عنايته بعلمه أو عقله مث يقولون: واللذة واللذيذ وامللتذ 

إن ذلك كله شيء : إنه حي عليم قدير مريد متكلم مسيع بصري ويقولون : وعلمه أو عقله هو ذاته وقد يقولون 
  واحد فإرادته عني قدرته وقدرته عني علمه وعلمه عني ذاته 

ليس جبسم وال متحيز وإما إضافة : إما سلب كقوهلم : أنه ليس له صفة ثبوتية بل صفاته : وذلك أن من أصلهم 
عاقل ومعقول وعقل ويعربون عن هذه املعاين بعبارات هائلة : مبدأ وعلة وإما مؤلف منهما كقوهلم : قوهلم ك

إنه ليس فيه كثرة كم وال كثرة كيف أو إنه ليس له أجزاء حد وال أجزاء كم أو أنه ال بد من إثباته : كقوهلم 
  ف واألين والوضع واإلضافة وحنو ذلك عن الكم والكي: موحدا توحيدا منزها مقدسا عن املقوالت العشر 



ومضمون هذه العبارات وأمثاهلا نفي صفاته وهم يسمون نفي الصفات توحيدا وكذلك املعتزلة ومن ضاهاهم من 
  اجلهمية يسمون ذلك توحيدا 

وهم ابتدعوا هذا التعطيل الذي يسمونه توحيدا وجعلوا اسم التوحيد واقعا على غري ما هو واقع عليه يف دين 
املسلمني فإن التوحيد الذي بعث اهللا له رسله وأنزل به كتبه هو أن يعبد اهللا ال يشرك به شيئا وال جيعل له ندا كما 

وال أنتم * وال أنا عابد ما عبدمت * وال أنتم عابدون ما أعبد * ال أعبد ما تعبدون * قل يا أيها الكافرون { قال تعاىل 
  ]  ٦ - ١: الكافرون [ }  لكم دينكم ويل دين* عابدون ما أعبد 

ومن متام التوحيد أن يوصف اهللا تعاىل ميا وصف به نفسه ومبا وصفه رسوله ويصان ذلك عن التحريف والتعطيل 
[ } ومل يكن له كفوا أحد * مل يلد ومل يولد * اهللا الصمد * قل هو اهللا أحد { والتكييف والتمثيل كما قال تعاىل 

  ]  ٤ - ١: اإلخالص 
هو الوجود املطلق : ابتدع من ابتدع ملن اتبعه على نفي الصفات اسم املوحدين وهؤالء منتهاهم أن يقولوا ومن هنا 

هو : بشرط اإلطالق كما قاله طائفة منهم أو بشرط نفي األمور الثبوتية كما قاله ابن سينا وأتباعه أو يقولون 
  الوجود املطلق ال بشرط كما يقوله القونوي وأمثاله 

  : صريح العقل الذي مل يكذب قط أن هذه األقوال باطلة متناقضة من وجوه ومعلوم ب

  الرد على نفاة الصفات من وجوه األول 
أن جعل عني العلم عني القدرة ونفس القدرة هي نفس اإلدارة والعناية ونفس احلياة هي نفس العلم : أحدمها 

فساد بالضرورة فإن هذه حقائق متنوعة ن فإن والقدرة ونفس العلم نفس الفعل واإلبداع وحنو ذلك معلوم ال
إن حقيقة السواد هي حقيقة الطعم هي حقيقة اللون وأمثال : جعلت هذه احلقيقة هي تلك كان مبنزلة من يقول 

  ذلك مما جيعل احلقائق املتنوعة حقيقة واحدة 

  الثاين

اجلسم ليس هو العرض واملوصوف ليس هو أنه من املعلوم أن القائم بنفسه ليس هو القائم بغريه و: الوجه الثاين 
إن العامل هو العلم والعلم هو العامل فضالله بني وكذلك معلوم أن : الصفة والذات ليست هي النعوت فمن قال 

  إن العلم هو املعلوم واملعلوم هو العلم فضالله بني أيضا : العلم ليس هو املعلوم فمن قال 
املصدر هو العاقل الذي هو اسم الفاعل وال املعقول الذي هو اسم مفعول ولفظ العقل إذا أريد به املصدر فليس 

وإذا أريد بالعقل جوهر قائم بنفسه فهو العاقل فإذا كان يعقل نفسه أو غريه فليس عني عقله لنفسه أو غريه هو عني 
والعشق هو نفس حمبوب وحمب بلغة املسلمني فليس احلب : ذاته وكذلك إذا مسى عاشقا ومعشوقا بلغتهم أو قيل 

العاشق وال احملب وال العشق وال احلب هو املعشوق وال احملبوب بل التمييز بني مسمى املصدر ومسمى اسم الفاعل 
واسم املفعول والتفريق بني الصفة واملوصوف مستقر يف فطر العقول ولغات األمم فمن جعل أحدمها هو اآلخر كان 

وهلذا كان منتهى هؤالء السفسطة يف العقليات : تصور ما يقول قد أتى من السفسطة مبا ال خيفى على من ي
  والقرمطة يف السمعيات 

  الثالث



الوجود املطلق بشرط اإلطالق أو بشرط سلب األمور الثبوتية أو ال بشرط مما يعلم : أن يقال : الوجه الثالث 
طقهم اليوناين وبينوا أن املطلق بشرط بصريح العقل انتفاؤه يف اخلارج وإمنا يوجد يف الذهن وهذا مما قرروه يف من

اإلطالق كإنسان مطلق بشرط اإلطالق وحيوان مطلق بشرط اإلطالق جسم مطلق بشر اإلطالق ووجود مطلق 
  ال يكون إال يف األذهان دون األعيان : بشرط اإلطالق 

هذه ال : ذلك حذاقهم وقالوا وملا اثبت قدماؤهم الكليات اجملردة ع األعيان اليت يسموهنا املثل األفاطونية أنكر 
إهنا جمردة عن األعيان احملسوسة ن : تكون إال يف الذهن مث الذين ادعوا ثبوت هذه الكليات يف اخلارج جمردة قالوا 

وميتنع عندهم أن تكون هذه هي املبدعة لألعيان بل ميتنع أن تكون شرطا يف وجود األعيان فإهنا إما أن تكون صفة 
  ها لألعيان أو جزءا من

وصفة الشيء ال تكون خالقة للموصوف وجزء الشيء ال يكون خالقا للجملة فلو قدر أن يف اخلارج وجودا مطلقا 
بشرط اإلطالق امتنع أن يكون مبدعا لغريه من املوجودات بل امتنع أن يكون شرطا يف وجود غريه فإذن تكون 

بدع مستغنية عن هذا الوجود املطلق بشرط اإلطالق إن احملدثات واملمكنات املعلوم حدوثها وافتقارها إىل اخلالق امل
إن له وجودا يف اخلارج فكيف إذا كان الذي قال هذا القول هو من أشد الناس إنكارا على من جعل وجود : قيل 

  هذه الكليات املطلقة اجملردة عن األعيان خارجا عن الذهن 
الناظر يف الوجود ولواحقه فجعلوا الوجود املطلق موضوع  وهم قد قرروا ا العلم األعلى والفلسفة األوىل هو العلم

  هذا العلم لكن هذا هو املطلق الذي ينقسم إىل واجب وممكن وعلة ومعلول وقدمي وحمدث 
ومورج التقسيم مشترك بني األقسام فلم ميكن هؤالء أن جيعلوا هذا الوجود املنقسم إىل واجب وممكن هو الوجود 

واجب هو الوجود املطلق بشرط اإلطالق الذي ليس له حقيقة سوى الوجود املطلق أو الواجب فجعلوا الوجود ال
  بشرط سلب األمور الثبةتية ويعربون عن هذا بأن وجوده ليس عارضا لشيء من املاهيات واحلقائق 

اخلارج  وهذا التعبري مبين على أصلهم تالفاسد وهو ا الوجود يعرض للحقائق الثابتة يف اخلارج بناء على أنه يف
  وجود الشيء غري حقيقته فيكون يف اخلارج حقيقة يعرض هلا الوجود تارة ويفارقها أخرى 

ومن هنا فرقوا يف منطقهم بني املاهية والوجود وهم لو فسروا املاهية مبا يكون يف األذهان والوجود مبا يكون يف 
 األصل لكن تومهوا أن تلك املاهية اليت يف األعيان لكان هذا صحيحا ال ينازع فيه عاقلن وهذا هو الذي ختيلوه يف

الذهن هي بعينها املوجود الذي يف اخلارج فظنوا أن يف هذا اإلنسان املعني جواهر عقلية قائمة بأنفسها مغرية هلذا 
  املعني مثل كونه حيوانا ناطقا وحساسا ومتحركا باإلرادة وحنو ذلك 

يتضمن صفة ليست هي الصفة اليت يتضمنها االسم اآلخر فالعني  والصواب أن هذه كلها أمساء هلذا املعني كل اسم
يف اخلارج هو هو ليس هناك جوهران اثنان حىت يكون أحدهم عارضا لآلخر أو معروضا بل هناك ذات وصفات 

  وقد بسط الكالم على هذا يف غري هذا املوضع 
سم إىل واجب وممكن فجعلوه الوجود املطلق واملقصود هنا أنه مل ميكن ابن سينا وأمثاله أن جيعلوه الوجود املنق

  بشرط اإلطالق أو بشرط سلب األمور الثبوتية كما بني ذلك يف شفائه وغريه من كتبه 
وهذا مما قد بني هو ـ ومما يعلم كل عاقل ـ أنه ميتنع وجوده يف اخلارج مث إذا جعل مطلقا بشرط اإلطالق مل جيز 

هو واجب بنفسه وال ليس بواجب بنفسه فال يوصف بنفي وال إثبات لن  :أن ينعت بنعت يوجب امتيازه فال يقال 
  هذا نوع من التمييز والتقييد 

وهذا حقيقة قول القرامطة الباطنية الذين ميتنعون عن وصفه بالنفي واإلثبات ومعلوم أن اخللو عن النقيضني ممتنع 



  كما أن اجلمع بني النقيضني ممتنع 
ثبوتية دون العدمية فهو أسوأ جاال من املقيد بسلب األمور الثبوتية والعدمية فإنه وأما إذا قيد بسلب األمور ال

يشارك غريه يف مسمى الوجود وميتاز عنه بأمور وجودية وهو ميتاز عنها بأمور عدمية فيكون كل من املوجودات 
  أكمل منه 

أن ميتاز بسلب الوجود دون العدم وإن  وأما إذا قيد بسلب األمور الثبوتية والعدمية معا كان أقرب إىل الوجود من
كان هذا ممتنعا فذاك ممتنع أيضا وهو أقرب إىل العدم فلزمهم أن يكون الوجود الواجب الذي ال يقبل العد هو 

املمتنع الذي ال يتصور وجوده يف اخلارج وإمنا يقدره الذهن تقديرا كما يقدر كون الشيء موجودا معدوما أو ال 
  فلزم اجلمع بني النقيضني واخللو عن النقيضني موجودا وال معدوما 

إن مجيع املمتنعات ترجع إىل اجلمع بني النقيضني فلهذا : وهذا من أعظم املمتنعات بإتفاق العقالء ن بل قد يقال 
كان ابن سينا وأمثاله من أهل دعوة القرامطة الباطنية من أتباع احلاكم الذي كان مبصر وهؤالء وأمثاهلم من رؤوس 

الحدة الباطنيةن وقد ذكر ذلك عن نفسه وأنه كان هو وأهل بيته من أهل دعوة هؤالء املصريني الذين يسميهم امل
  املسلمون املالحدة إلحلادهم يف أمساء اهللا وآياته إحلادا أعظم من إحلاد اليهود والنصاري 

وابن الفارض وأمثاهلم فقد يقولون  كابن عريب الكائي وصاحبه الصدر القونوي وابن سبعني: وأما مالحدة املتصوفة 
هو الوجود املطلق كما قاله القونوي وجعله هو الوجود من حيث هو هو مع قطع النظر عن كونه واجبا وممكنا : 

  وواحدا وكثريا وهذا معىن قول ابن سبعني وأمثاله القائلني باإلحاطة 
لى هذا اإلنسان وهذا اإلنسان وعلى الذهين ومعلوم أن املطلق ال بشرط ـ كاإلنسان املطلق ال بشرط ـ يصدق ع

واخلارجي فالوجود املطلق ال بشرط يصدق على الواجب واملمكن والواحد والكثري والذهين واخلارجي وحينئذ 
  فهذا الوجود املطلق ليس موجودا يف اخلارج مطلقا بال ريب 

فإن أراد بذلك أن ما هو كلي يف الذهن  إن الكلي الطبيعي موجود يف اخلارج فقد يريد به حقا وباطال: ومن قال 
أي تلك الصورة الذهنية مطابقة لألعيان املوجودة يف اخلارج كما يطابق االسم ملسماه : موجود يف اخلارج معينا 

واملعين الذهين املوجود اخلارجي فهذا صحيح وإن أراد بذلك أن نفس املوجود يف اخلارج كلي حني وجوده يف 
  الف للحس والعقل فإن الكلي هو الذي ال مينع تصوره من وقوع الشركة فيه اخلارج فهذا باطل خم

وكل موجود يف اخلارج معني متميز بنفسه عن غريه مينع تصوره من وقوع الشركة فيه أعين هذه الشركة اليت 
ات يف يذكروهنا يف هذا املوضع وهي اشتراك األعيان يف النوع واشتراك األنواع يف اجلنس وهي اشتراك الكلي

  اجلزئيات 
  والقسمة املقابلة هلذه الشركة هي قسمة الكلي إىل جزئياته كقسمة اجلنس إىل أنواع والنوع إىل أعيانه 

وأما الشركة اليت يذكرها الفقهاء يف كتاب الشركة والقسمة املقابلة هلا اليت يذكرها الفقهاء يف باب القسمة وهي 
[ } لكل باب منهم جزء مقسوم { وقوله ]  ٢٨: القمر [ } اء قسمة بينهم ونبئهم أن امل{ املذكورة يف قوله تعاىل 

فتلك شركة يف األعيان املوجودة يف اخلارج وقسمتها قسمة للكل إىل أجزاءه كقسمة الكالم إىل ]  ٤٤: احلجرات 
  االسم والفعل واحلرف واألول كقسمة الكلمة االصطالحية إىل اسم وفعل وحرف 

الشركة يف الكليات ال يف الكل فمعلوم أنه ال شركة يف املعينات فهذا اإلنسان املعني ليس  وإذا عرف أن املقصود
فيه شيء من هذا املعني وال يف هذا شيء من هذا ومعلوم أن الكلي الذي يصلح الشتراك اجلزئيات فيه ال يكون هو 

  جزءا من اجلزئي الذي مينع تصوره من وقوع الشركة فيه 



ان الكلي جزء من هذا اإلنسان املعني أو إن اإلنسان املطلق جزء من هذا املعني مبعين أن هذا إن اإلنس: فمن قال 
  املعني فيه شيء مطلق أو شيء كلي فكالمه ظاهر الفساد 

  وهبذا تنحل شبه كثرية توجد يف كالم الرازي وأمثاله من أهل املنطق وحنوهم ممن التبس عليهم هذا املقام 

  ته أو زائد على ماهيته ؟وجود اهللا هل هو ماهي

هل هو ماهيته أم هو زائد على ماهيته ؟ وهل لفظ الوجود ن : وبسبب التباس هذا عليهم حاروا يف وجود اهللا تعاىل 
  مقول بالتواطؤ والتشكيك أو مقول باالشتراك اللفظي ؟  \

قسما إىل واجب وممكن وهذا إن لفظ الوجود مشترك اشتراكا لفظيا لزم أال يكون الوجود من: إن قلنا : فقالوا 
  خاف ما اتفق عليه العقالء وما يعلم بصريح العقل 

إنه متواطئ أو مشكك لزم أن تكون املوجودات مشتركة يف مسمى الوجود فيكون الوجود مشتركا بني : وإن قلنا 
احلقائق املختصة الواجب واملمكن فيحتاج الوجود املشترك إىل ما مييز وجود هذا عن وجود هذا واالمتياز يكون ب

  فيكون وجود هذا زائدا على ماهيته فيكون الوجود الواجب مفتقرا إىل غريه 
أحدها أن لفظ الوجود : أن للناس يف وجود الرب تعاىل ثالثة أقوال فقط : ويذكرون ما يذكره الرازي وأتباعه 

  مقول باالشتراك اللفظي فقط 
  أن وجود الواجب زائد على ماهيته : والثاين 

  أنه وجود مطلق ليس له حقيقة غري الوجود املشروط بسلب كل ماهية ثبوتية عنه : لثالث وا

  رأي ابن تيمية

  األقوال الثالثة باطلة والقول احلق ليس واحدا من الثالثة : فيقال هلم 
وجود هو إن الوجود ينقسم إىل واجب وممكن لزم أن يكون يف اخلارج : وإمنا أصل الغلط هو تومههم أنا إذا قلنا 

نفسه الواجب وهو نفسه يف املمكن وهذا غلط فليس يف اخلارج بني املوجودين شيء هو نفسه فيهما ولكن 
لفظالوجود ومعناه الذي يف الذهن واخلط الذي يدل على اللفظ يتناول املوجودين ويعمهما ومها يشتركان فيه 

ط الذي يكتب به هذا اللفظ هلما فهما فشمول معىن الوجود الذي يف الذهن هلما كشمول لفظ الوجود واخل
مشتركان يف هذا وأما نفس ما يوجد يف اخلارج فإمنا يشتبهان فيه من بعض الوجوه فأما أن تكون نفس ذات هذا 

  وصفته فيها شيء من ذات هذا وصفته فهذا مما يعلم فساده كل من تصوره ومن توقف فيه فلعدم تصوره له 
: القول يف اسم الذات والعني والنفس واملاهيةواحلقيقة وكما أن احلقيقة تنقسم إىل وحينئذ فالقول يف اسم الوجود ك

إن احلقيقة : حقيقة واجبة وحقيقة ممكنة وكذلك لفظ املاهية ولفظ الذات وحنو ذلك فكذلك لفظ الوجود فإذا قلنا 
: ماهية املمكن فذلك إذا قيل أو املاهية تنقسم إىل واجبة وممكنة مل يلزم أن تكون ماهية الواجب فيها شيء من 

الوجود ينقسم إىل واجب وممكن مل يلزم أن يكون الوجود الواجب فيه شيء من وجود غريه بل ليس فيه وجود 
  مطلق وال ماهية مطلقة بل ماهيته هي حقيقية وهي وجوده 

اخلارج ليس يف اخلارج وإذا كان املخلوق املعني وجوده الذي يف اخلارج هو نفس ذاته وحقيقته وماهيته اليت يف 
شيئان فاخلالق تعاىل أوىل أن تكون حقيقته هي وجوده الثابت الذي ال يشركه فيه أحد وهو نفس ماهيته اليت هي 

  حقيقته الثابتة يف نفس األمر 



ولو قدر أن الوجود املشترك بني الواجب واملمكن موجود فيهما يف اخلارج وأن احليوانية املشتركة هي بعينها يف 
كان متيز أحدمها عن اآلخر بوجود خاص كما يتميز اإلنسان حبيوانية ختصه وكما أن السواد : ناطق واألعجم ال

  والبياض إذا اشتركا يف مسمى اللون متيز أحدمها بلونه اخلاص عن اآلخر 
ة هي وهؤالء الضالون جيعلون الواحد اثنني واألثنني واحد فيجعلون هذه الصفة هي هذه الصفة وجيعلون الصف

إن العلم هو القدرة وهو اإلرادة والعلم هو العامل وجيعلون الواحد : املوصوف فيجعلون االثنني واحدا كما قالوا 
إنسان وحيوان وناطق وناطق وحساس : : اثنني كما جيعلون الشيء املعني الذي هو هذا اإلنسان هو عدتة جواهر 

اآلخر ومعلوم أنه جوهر واحد له صفات متعددة وكما يفرقون ومتحرك باإلرادة وجيعلون كال من هذه اجلواهر غري 
بني املادة والصورة وجيعلوهنما جوهرين عقليني قائمني بأنفسهما وإمنا املعقول هو قيام الصفات باملوصوفات 

مثل صورة اخلامت والدرهم والسرير والثوب فإنه عرض قائم جبوهر هو : واالعراض باجلواهر كالصورة الصناعية 
  ضة واخلشب والغزل وكذلك االتصال واالنفصال قائمان مبحل هو اجلسم الف

وهكذا جيعلون الصورة الذهنية ثابتة يف اخلارج كقوهلم يف اجملردات املفارقات للمادة وليس معهم ما يثبت أنه 
عيان املشخصة مفارق إال النفس الناطقة إذا فارقت البدن باملوت واجملردات هي الكليات اليت جتردها النفس من األ

فريجع األمر إىل النفس وما يقوم هبا وجيعلون املوجد يف اخلارج هو املوجود يف الذهن كما جيعلون الوجود الواجب 
  هو الوجود املطلق 

حيث جعلوا الواحد متعددا واملتعدد وحدا وجعلوا من يف الذهن يف اخلارج : فهذه األمور من أصول ضالهلم 
من ذلك أن جيعلوا الثبت منتفيا واملنتفي ثابتا فهذه األمور من أجناس ضالهلم وهذا كله  وجعلوا ما يف الذهن ولزم

  مبسوط يف غري هذا املوضع 
واملقصود هنا أنا ننبه على بعض ما نبني به تناقضهم وضالهلم يف عقلياهتم اليت نفوا هبا صفات اهللا عز و جل 

ملوافقة لصريح املعقول وكلما أمعن الفاضل الذكي يف معرفة وعارضوا هبا نصوص الرسول الثابتة بصحيح املنقول ا
أقوال هؤالء املالحدة ومن وافقهم يف بعض أقواهلم من أهل البدع كنفاة بعض الصفات الذين يزعمون أن املعقول 

وما  عارض كالم الرسول وأنه جيب تقدميه عليه فإنه يتبني له انه يعلم بالعقل الصريح ما يصدق ما أخرب به الرسول
  به يتبني فساد ما يعارض ذلك 

ولكن هؤالء عمدوا إىل ألفاظ جمملة مشتبهة حتتمل يف لغات األمم معاين متعددة وصاروا يدخلون فيها من املعاين 
ماليس هو املفهوم منها يف لغات األمم مث ركبوها وألفوها تأليفا طويال بنوا بعضه على بعض وعظموا قوهلم وهولوه 

فهمه وال ريب أن فيه دقة وغموضا ملا فيه من األلفاظ املشتركة واملعاين املشتبهة فإذا دخل معهم يف نفوس من مل ي
أنت ال تفهم هذا وهذا ال يصلح لك فيبقى ما يف : الطالب وخاطبوه مبا تنفر عنه فطرته فأخذ يعترض علهم قالوا له 
قيقها عنده وعلى ترك االعتراض عليها خشية أن النفوس من األنفة واحلمية حيملها على أن تسلم تلك األمور قبل حت

ينسبوه إىل نقص العلم والعقل ونقلوا الناس يف خماطبتهم درجات كما ينقل إخواهنم القرامطة املستجيبني هلم درجة 
حىت يوصلوهم إىل البالغ األكرب والناموس األعظم الذي مضمونه جحد الصانع وتكذيب رسله وجحد شرائعه 

  لدين والدخول يف غاية اإلحلاد ن املشتمل على غاية الفساد يف املبدأ واملعاد وفساد العقل وا

  كيف نعرف الضالل ونتجنبه



وهذا القدر الذي وقع فيه ضالل املتفلسفة مل يقصده عقالؤهم يف األصل بل كان غرضهم حتقيق األمور واملعارف 
 منهم ومن غريهم من الكفار ممن ضل لكن وقعت هلم شبهات ضلوا هبا كما ضل من ضل ابتداء من املشركني
أن يوافقهم على لفظ جممل حىت يتبني : ببعض الشبهات وهلذا جيب على من يريد كشف ضالل هؤالء وأمثاهلم 

  معناه ويعرف مقصوده ويكون الكالم يف املعاين العقلية املبينة ال يف معان مشتبهة بألفاظ جمملة 
  : واعلم أن هذا نافع يف الشرع والعقل 

فإن علينا أن نؤمن مبا قاله اهللا ورسوله فكل ما ثبت أن الرسول صلى اهللا عليه و سلم قاله فعلينا أن : أما الشرع 
نصدق به وإن مل نفهم معناه ألنا قد علمنا أنه الصادق املصدوق الذي ال يقول على اهللا إال احلق وما تنازع فيه األمة 

واجلسم واجلوهر والعرض وأمثال ذلك فليس على أحد أن يقبل مسمى  من األلفاظ اجململة كلفظ املتحيز واجلهة
اسم من هذه األمساء ال يف النفي وال يف اإلثبات حىت يتبني له معناه فإن كان املتكلم بذلك أراد معىن صحيحا وافقا 

   لقول املعصوم كان ما أراده حقا وإن كان أراد به معىن خمالفا لقول املعصوم كان ما أراده باطال
مث يبقى النظر يف إطالق ذلك اللفظ ونفيه وهي مسألة فقهية فقد يكون املعىن صحيحا وميتنع من إطالق اللفظ ملا 

فيه من مفسدة وقد يكون اللفظ مشروعا ولكن املعىن الذي أراده املتكلم باطل كما قال علي رضي اهللا عنه ـ ملن 
  أريد هبا باطل  كلمة حق: قال من اخلوارج املارقني ال حكم إال هللا 

وقد يفرق بني اللفظ الذي يدعى به الرب فإنه ال يدعى إال باألمساء احلسىن وبني ما خيرب به عنه إلثبات حق أو نفي 
  باطل 

وإذا كان يف باب العبارة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم علينا أن نفرق بني خماطبته وبني اإلخبار عنه فإذا خاطبناه 
: النور [ } ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا { بآداب اهللا تعاىل حيث قال  كان علينا أن نتأدب

  يا رسول اهللا يا نيب اهللا : يا حممد يا أمحد كما يدعو بعضنا بعضا بل نقول : فال نقول ]  ٦٣
[ } أنت وزوجك اجلنة يا آدم اسكن { واهللا سبحانه وتعاىل خاطب األنبياء عليهم الصالة والسالم بأمسائهم فقال 

إين * يا موسى { ]  ٤٨: هود [ } يا نوح اهبط بسالم منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك { ]  ٣٥: البقرة 
وملا خاطبه صلى اهللا ]  ٥٥: آل عمران [ } يا عيسى إين متوفيك ورافعك إيل { ]  ١٢ - ١١: طه [ } أنا ربك 

[ } يا أيها الرسول ال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر { ]  ١: رمي التح[ } يا أيها النيب { عليه و سلم قال 
]  ١: املزمل [ } يا أيها املزمل { ]  ٦٧: املائدة [ } يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك { ]  ٤١: املائدة 

  فنحن أحق أن نتأدب يف دعائه وخطابه ]  ١: املدثر [ } يا أيها املدثر { 
حممد رسول اهللا : أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللا وقلنا : مقام اإلخبار عنه قلنا  وأما إذا كان يف

ما كان حممد أبا أحد من { وخامت النبيني فنخرب عنه بامسه كما أخرب اهللا سبحانه ملا أخرب عنه صلى اهللا عليه و سلم 
حممد رسول اهللا والذين معه أشداء على { وقال ]  ٤٠: احلزاب [ } رجالكم ولكن رسول اهللا وخامت النبيني 
} وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل { وقال ]  ٢٩: الفتح [ } الكفار رمحاء بينهم تراهم ركعا سجدا 

  ]  ٢: حممد [ } والذين آمنوا وعملوا الصاحلات وآمنوا مبا نزل على حممد { وقال ]  ١٤٤: آل عمران [ 
م املخاطبة ومقام اإلخبار فرق ثابت بالشرع والعقل وبه يظهر الفرق بني ما يدعى اهللا به من األمساء فالفرق بني مقا

احلسىن وبني ما خيرب به عنه وجل مما هو حق ثابت إلثبات ما يستحقه سبحانه من صفات الكمال ونفي ما تنزه عنه 
  تعاىل عما يقول الظاملون علوا كبريا عز و جل من العيوب والنقائص فإنه امللك القدوس السالم سبحانه و

قل { مع قوله ]  ١٨٠: األعراف [ } وهللا األمساء احلسىن فادعوه هبا وذروا الذين يلحدون يف أمسائه { وقال تعاىل 



  يا شيء : وال يقال يف الدعاء ]  ١٩: األنعام [ } أي شيء أكرب شهادة قل اهللا شهيد بيين وبينكم 
فمن تكلم بلفظ حيتمل معاين مل يقبل قوله ومل يرد حىن نستفسره ونستفصله : يف العقل وأما نفع هذا االستفسار 

أكثر اختالف العقالء من : حىت يتبني املعىن املراد ويبقى الكالم يف املعاين العقلية ال يف املنازعات اللفظية فقد قيل 
  ل جيرد بأي عبارة دلت عليه جهة اشتراك األمساء ومن كان متكلما باملعقول الصرف مل يتقيد بلفظ ب

منها ما كان أعجميا فعربت كما عربت ألفاظ اليونان : أرباب املقاالت تلقوا عن أسالفهم مقاالت بألفاظ هلم 
  واهلند والفرس وغريهم وقد يكون املترجم عنهم صحيح الترمجة وقد ال يكون صحيح الترمجة ومنها ما هو عريب 

عربية فإذا نقلوا عن أسالفهم لفظ اهليوىل والصورة واملادة والعقل والنفس والصفات وحنن إمنا خناطب املم بلغتنا ال
الذاتية والعرضية واجملرد والتركيب والتأليف واجلسم واجلوهر والعرض واملاهية واجلزءوحنو ذلك بني ما حتتمل هذه 

ب اإلنسان من احليوان والناطق أو النوع مركب من اجلنس والفصل كتركي: األلفاظ من املعاين كما إذا قال قائلهم 
من احليوانية والناطقية وإن هذه أجزاء اإلنسان وأجزاء احلد والواجب سبحانه إذا كان له صفات لزم أن يكون 

مركبا وملركب مفتقر إىل أجزائه واملفتقر إىل أجزائه ال يكون واجبا ـ استفسروا عن لفظ التركيب واجلزء 
  ذه األلفاظ فيها اشتراك والتباس وإمجال واالفتقار والغري فإن مجيع ه

  اإلنسان مركب من احليوان والناطق أو من احليوانية والناطقية : فإذا قال القائل 
أتعين بذلك اإلنسان املوجود يف اخلارج وهو هذا الشخص وهذا الشخص أو تعين اإلنسان املطلق من : قيل له 

  حيث هو هو ؟ 
  نسان وهذا اإلنسان وغريمها إذا قلت ك هو مركب من هذين اجلزأين هذا اإل: فإن أراد األول قيل له 

  احليوان والناطق جوهران قائمان بأنفسهما : فيقال لك 
أحدمها : مها جزءان لإلنسان املوجود يف اخلارج لزم أن يكون اإلنسان املوجود يف اخلارج فيه جوهران : فإذا قلت 

  هذا مكابرة للحس والعقل حيوان واآلخر ناطق غري اإلنسان املعني و
  أنا أريد بذلك أن اإلنسان يوصف بأنه حيوان وأنه ناطق : وإن قال 

هذا معىن صحيح لكن تسمية الصفات أجزاء ودعوى أن املوصوف مركب منها وأهنا متقدمة عليه ومقومة : قيل له 
حنو ذلك مما يقولونه يف هذا له يف الوجودين الذهين واخلارجي كتقدم اجلزء على الكل والبسيط على املركب و

  هو مما يعلم فساده بصريح العقل : الباب 
  هو مركب من احليوانية والناطقية : وإن قال 

احليوان والناطقن كان الكالم واحدا وإن أردت العرضني القائمني باحلي : إن أردت باحليوانية والناطقية : قيل له 
مركب من صفاته وأهنا أجزاء له ومقومة له وسابقة عليه ومعلوم صفتاه كان مضمونه أن املوصوف : الناطق ومها 

  أن اجلوهر ال يتركب من األعراض وأن صفات املوصوف ال تكون سابقة له يف الوجود اخلارجي 
  أنا أريد بذلك أن اإلنسان من حيث هو هو مركب من ذلك : وإن قال 

بل هذا هو اإلنسان املطلق واملطلقات ال تكون مطلقة إن اإلنسان من حيث هو هو ال وجود له يف اخلارج : قيل له 
إال يف األذهان فقد جعلت املركب هو ما يتصوره الذهن وما يتصوره الذهن هو مركب من األمور اليت يقدرها 
الذهن فإذا قدرت يف النفس جسما حساسا متحركا باإلرادة ناطقا كان هذا املتصور يف الذهن مركبا من هذه 

ت يف النفس حيوانا ناطقا كان مركبا من هذا وهذا وإن قدرت حيوانا صاهال كان مركبا من هذا األمور وإن قدر
  وهذا 



  إن احلقائق املوجودة يف اخلارج مركبة من هذه الصور الذهنية كان هذا معلوم الفساد بالضرورة : وإن قلت 
  يف النفس علما ال جهال  إن هذه مطابقة هلا وصادقة عليها فهذا يكون صحيحا إذا كان ما: وإن قلت 

  وقد بسط الكالم على هذا يف غري هذا املوضع 
واملقصود هنا أن سوغ جعل احلقائق املتنوعة حقيقة واحدة بالعني كان كالمه مستلزما أن جيعل وجود احلقائق 

أن العلم هو املتنوعة وجودا واحدا بالعني بل هذا أوىل ألن املوجودات مشتركة يف مسمى الوجود فمن اشتبه عليه 
  كان أن يشتبه عليه أن الوجود واحد أوىل وأحرى : القدرة وأهنما نفس الذات العاملة القادرة 

وهذه احلجة املبينة على التركيب هي أصل قول اجلهمية نفاة الصفات واألفعال وهم اجلهمية من املتفلسفة وحنوهم 
  ويسمون ذلك التوحيد 

  حجة األعراض عند املتكلمني

عتزلة وأتباعهم فقد حيتجون بذلك لكن عمدهتم الكربى حجتهم اليت زعموا أهنم أثبتوا هبا حدوث العامل وهي وأما امل
حجة األعراض فإهنم استدلوا على حدوث العامل حبدوث األجسام واستدلوا على حدوث األجسام بأهنا مستلزمة 

راض أو بعض األعراض حادث وما ال خيلو إن األع: لألعراض كاحلركة والسكون واالجتماع واالفتراق مث قالوا 
  من احلوادث فهو حادث فاحتاجوا يف هذه الطريق إىل إثبات األعراض أوال مث إثبات لزومها للجسم 

فادعى قوم أن اجلسم يستلزم مجيع أنواع األعراض وأن القابل للشيء ال خيلو منه ومن ضده وادعوا أن كل جسم 
قى زمانني كما زعم ذلك من سلكه من أهل الكالم الصفاتية نفاه الفعل له طعم ولون وريح وأن العرض ال يب

االختياري القائم بذاته كالقاضي أبو بكر و أيب املعايل وحنومها ومن يوافقهم أحيانا كالقاضي أيب يعلى وغريه وملا 
منها فيكون حادثا بناء  ادعوا أن األعراض مجيعها ال تبقى زمانني لزم أن تكون حادثة شيئا بعد شيء واجلسم ال خيلو

  على امتناع حوادث ال أول هلا 
  وعلى هذه الطريق اعتمد كثري منهم يف حدوث العامل ومن متأخريهم أبو احلسن اآلمدي وغريه 

  من املعلوم أن اجلسم يكون متحركا تارة وساكنا أخرى : وأما مجهور العقالء فأنكروا ذلك وقالوا 
  على قولني  وهل السكون أمر وجودي أو عدمي ؟

  وأما االجتماع واالفتراق فمبين على إثبات اجلوهر الفرد 
االجتماع واالفتراق واحلركة والسكون ومن مل : إن اجلسم ال خيلو عن األكوان األربعة وهي : فمن قال بإثباته قال 

  يقل بإثباته مل جيعل االجتماع من األعراض الزائدة على ذات اجلسم 
ري من طوائف أهل الكالم وأهل الفلسفة كاهلشامية والنجارية والضرارية والكالبية وكثري من ونفاة اجلوهر الفرد كث

  الكرامية 
: إن نفيه هو قول أهل اإلحلاد وإن القول بعدم متاثل األجسام وحنو ذلك هو من أقوال أهل اإلحلاد : وأما من قال 

ذا الدليل الذي سلكوه يف إثبات العامل هو أصل فهذا من أقوال املتكلمني كصاحب اإلرشاد وحنوه ممن يظن أن ه
  الدين فما يفضي إىل إبطال هذا الدليل ال يكون إال من أقوال امللحدين 

إنه يستلزم بعضها كاألكوان أو احلركة والسكون وإن : ومن مل يقل بأن اجلسم يستلزم مجيع أنواع األعراض قال 
عتزلة وغريهم ممن قد يوافقهم أحيانا يف بعض األمور ك أيب ذلك حادث وهذه الطريقة هي اليت يسلكها أكثر امل

  الوفاء بن عقيل وغريه 



مث هؤالء بعد أن أثبتوا لزوم األعراض أو بعضها للجسم وأثبتوا حدوث ما يلزم اجلسم أو حدوث بعضه احتاجوا 
ظاهر ومنهم من تفطن  ما مل يسبق احلوادث فهو حادث فمنهم من اكتفى بذلك ظنا منهم أن ذلك: إىل أن يقولوا 

إن احلادث بعد أن مل يكن هو كل شخص : لكون ذلك مفتقرا إىل إبطال حوادث ال أول هلا إذ ميكن أن يقال 
شخص من أعيان احلوادث وأما النوع فلم يزل فتكلموا هنا يف إبطال وجود ما ال هناية له بطريق التطبيق واملوازاة 

  واملسامتة 
إذا فرض فيه حد كزمن الطوفان وفرض حد بعد ذلك كزمن اهلجرة وقدر امتداد  وملخص ذلك أن ما ال يتناهى

  هذين إىل ما ال هناية له فإن لزم كون الزائد مثل الناقص وإن تفاضال لزم وقوع التفاضل فيما ال يتناهى 
أول وآخر  وهذه نكتة الدليل فإن منازعيهم جوزوا مثل هذا التفاضل إذا كان ما ال يتناهى ليس هو موجودا له

وألزموهم باألبد وذلك إذا أخذ ما ال يتناهى يف أحد الطرفني قدر متناهيا من الطرف اآلخر كما إذا قدرت 
احلوادث املتناهية إىل زمن الطوفان وقدرت إىل زمن اهلجرة فإهنا كانت ال تتناهى من الطرف املتقدم فإهنا متناهية من 

  الطرف الذي يلينا 
طبقنا بني هذه وهذه فإن تساويا لزم أن يكون الزائد كالناقص أو أن يكون وجود الزيادة  إذا: فإذا قال القائل 

  كعدمها وإن تفاضال لزم وجود التفاضل فيما ال يتناهى 
  : كان هلم عنه جوابان 

  أنا ال نسلم إمكان التطبيق مع التفاضل وإمنا ميكن التطبيق بني املتماثلني ال بني املتفاضلني : أحدمها 
  أن هذا يستلزم التفاضل بني اجلانب التناهي ال بني اجلانب الذي ال يتناهى وهذا ال حمذور فيه : جلواب الثاين وا

  ولبعض الناس جواب ثالث وهو أن التطبيق إمنا ميكن يف املوجود ال يف املعدوم 
يقول حبدوث األفالك من وقد وافق هؤالء على إمكان وجود ما ال يتناهى يف املاضي واملستقبل طوائف كثرية ممن 

املعتزلة واألشعرية والفالسفة وأهل احلديث وغريهم فإن هؤالء جوزوا حوادث ال أول هلا مع قوهلم بأن اهللا أحدث 
السماوات واألرض بعد أن مل يكونا وألزموهم باألبد ونشأ عن هذا البحث كالمهم يف احلوادث املستقبلة فطرد 

إمام اجلهمية اجلربية وأبو اهلذيل العالف إمام املعتزلة القدرية فنفيا ثبوت ما ال  إماما هذا الطريق اجلهم بن صفوان
  يتناهى يف املستقبل فقال اجلهم بفناء اجلنة والنار وأبو اهلذيل اقتصر على القول بفناء حركات أهل اجلنة والنار 

ول األجسام بأعياهنا ويتناول أنواع وهو أن علم الرب تعاىل يتنا: وعن ذلك قال أبو املعايل مبسألة االسترسال 
  األعراض بأعياهنا وأما آحاد األعراض فيسترسل العلم عليها المتناع ما ال يتناهى علما وعينا 

  إن أبا القاسم القشريي هجره ألجل ذلك : وأنكر الناس ذلك عليه وقالوا فيه أقواال غليظة حىت يقال 
  : هى على ثالثة أقوال وصار طوائف املسلمني يف جواز حوادث ال تتنا

  ال جيوز يف املاضي وال يف املستقبل : قيل 
  جيوز فيهما : وقيل 
  جيوز يف املستقبل دون املاضي : وقيل 

  مث إن املعتزلة واجلهمية نفت أن يقوم باهللا تعاىل صفات وأفعال بناء على هذه احلجة 
  على حدوث اجلسم  ألن الصفات واألفعال ال تقوم إال جبسم وبذلك استدلوا: قولوا 

فجاء ابن كالب ومن اتبعه فوافقوهم على إنتفاء قيام األفعال به وخالفوهم يف قيام الصفات فأثبتوا قيام الصفات به 
  ال نسميها أعراضا ألهنا باقية واألعراض ال تبقى : وقالوا 



  من تسميته جسما  فلم ميتنعوا من تسمية صفات اهللا أعراضا كما مل ميتنعوا: وأما ابن كرام وأتباعه 
وعن هذا احلجة وحنوها نشأ القول بأن القرآن خملوق وأن اهللا تعاىل ال يرى يف اآلخرة وأنه ليس فوق العرش وحنو 

ذلك من مقاالت اجلهمية النفاة ألن القرآن كالم وهو صفة من الصفات والصفات عندهم ال تقوم به وأيضا 
قيام فعل به وألن الرؤية تقتضي مقابلة ومعاينة والعلو يقتضي مباينة  فالكالم يستلزم فعل املتكلم وعندهم ال جيوز

  ومسامته وذلك من صفات األجسام 
وباجلملة فقد صاروا ينفون ما ينفونه من صفات اهللا تعاىل ألن إثبات ذلك يقتضي أن يكون املوصوف جسما وذلك 

  ان جسما لبطل دليل إثبات الصانع ممتنع ألن الدليل على إثبات الصانع إمنا هو حدوث األجسام فلو ك
إن القول مبا دل عليه السمع من إثبات الصفات واألفعال يقدح يف أصل الدليل الذي به : ومن هنا قال هؤالء 

  علمنا صدق الرسول 
وقالوا إنه ال ميكن تصديق الرسول لو قدر أنه خيرب بذلك ألن صدقه ال يعلم بعد أن يثبت العلم بالصانع وال طريق 

   إثبات العلم بالصانع إال القول حبودث األجسام إىل
  وإثبات الصفات له يقتضي أنه جسم قدمي فال يكون كل جسم حادثا فيبطل دليل إثبات العلم به : قالوا 

إن صدق الرسول معلوم باملعجزة واملعجزة معلومة بكون اهللا تعاىل ال يظهرها : وقالت املعتزلة ك أيب احلسني وغريه 
ذب وذلك معلوم بكون إظهارها على يد الكذاب قبيحا واهللا منزه عن فعل القبيح وتنزيهه عن فعل على يد كا

القبيح معلوم بأنه غين عنه عامل بقبحه والغين عن الشيء العامل بقبحه ال يفعله وغناه معلوم بكونه ليس جبسم وكونه 
ان جسما مل يكن غنيا وإذا مل يكن غنيا مل ليس جبسم معلوم بنفي الصفات فلو قامت به الصفات لكان جسما ولو ك

  ميتنع عليه فعل القبيح فال يؤمن أن يظهر املعجزة على يد كذاب فال يبقى لنا طريق إىل العلم بصدق الرسول 
  فهذا الكالم وحنوه أصل دين املعتزلة ومن وافقهم من الشيعة 

ربع طرق منها ثالثة مبنية على أصلني ورمبا قالوا أثبتوا وجود الصانع بأ: وكذلك أبو عبداهللا بن اخلطيب وأمثاله 
  بست طرق منها مخسة مبنية على األصلني املتقدمني يف توحيد الفالسفة وتوحيد املعتزلة 

إما يف الذات وإما يف الصفات : باإلمكان أو احلدوث وكالمها : االستدالل على الصانع إما أن يكون : فإنه قال 
  وإما فيهما : ورمبا قالوا 

  إثبات إمكان اجلسم بناء على حجة التركيب اليت هي أصل الفالسفة : فاألول 
  بيان حدوثه بناء على حجة حدوث احلركات واألعراض اليت هي أصل املعتزلة : والثاين 

  إمكان الصفات بناء على متاثل األجسام : والثالث 
  إمكاهنما مجيعا : والرابع 

  يق املذكور يف القرآن حدوث الصفات وهذا هو الطر: واخلامس 
  حدوث األجسام وصفاهتا وهو مبين على ما تقدم : والسادس 

وهذه الطرق الست كلها مبنية على اجلسم إال الطريق الذي مساه حدوث الصفات يعين بذلك ما حيدثه اهللا يف العامل 
ات متابعة لغريه ممن من احليوان والنبات واملعدن والسحاب واملطر وغري ذلك وهو إمنا مسى ذلك حدوث الصف

يثبت اجلوهر الفرد ويقول بتماثل األجسام وإن ما حيدثه اهللا تعاىل من احلوادث إمنا هو حتويل اجلواهر اليت هي 
  أجسام من صفة إىل صفة مع بقاء أعياهنا وهؤالء ينكرون االستحالة 

اهللا تعاىل حيدث األعيان ويبدعها وإن  ومجهور العقالء وأهل العلم من الفقهاء وغريهم متفقون على بطالن قوهلم وأن



إن جرم النطفة باق يف بدن اإلنسان وال جرم النواة باق يف : كان حييل اجلسم األول إىل جسم آخر فال يقولون 
  النخلة 

والكالم على هذه األمور مبسوط يف غري هذا املوضع فإن هذه اجلمل هي من جوامع الكالم احملدث الذي كان 
  يذمونه وينكرون على أهله السلف واألئمة 

واملقصود هنا أن هذه هي أعظم القواطع العقلية اليت يعارضون هبا الكتب اإلهلية والنصوص النبوية وما كان عليه 
  سلف األمة وأئمتها 

أنتم وكل مسلم عامل تعلمون باالضطرار أن إميان السابقني األولني من املهاجرين واألنصار والذين : فيقال هلم 
هم بإحسان مل يكن مبنيا على هذه احلجج املبنية على اجلسم وال أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم أحدا أن اتبعو

يستدل بذلك على إثبات الصانع وال ذكر اهللا تعاىل يف كتابه ويف آياته الدالة عليه وعلى وحدانيته شيئا من هذه 
  يتبع ذلك احلجج املبنية على اجلسم والعرض وتركيب اجلسم وحدوثه وما 

إن اإلميان باهللا ورسوله ال حيصل إال هبذه الطريق كان قوله معلوم الفساد باالضطرار من دين اإلسالم : فمن قال 
إن سلوك هذه الطريق واجب يف معرفة الصانع تعاىل كان قوله من البدع الباطلة املخالفة ملا علم : ومن قال 

  باالضطرار من دين اإلسالم 
وبأن سلوك هذه الطريق ليس بواجب بل قد ذكر أبو احلسن األشعري يف : هل العلم يعترفون هبذا وهلذا كان عامة أ

  رسالته إىل أهل الثغر أن سلوك هذه الطريق بدعة حمرمة يف دين الرسل مل يدع إليها أحد من األنبياء وال من أتباعهم 
ها صحيحة بل ينهى عن سلوكها ملا فيها من إهنا يف نفس: مث القائلون بان هذه الطريق ليست واجبة قد يقولون 

  منهم األشعري و اخلطايب وغريمها : األخطار كما يذكر ذلك طائفة 
وأما السلف واألئمة فينكرون صحتها يف نفسها ويعيبوهنا الشتماهلا على كالم باطل وهلذا تكلموا يف ذم هذا الكالم 

الكالم الباطل ال يدل إال على باطل وقول من : ل من قال ألنه باطل يف نفسه ال يوصل إىل احلق بل إىل باطل كقو
من طلب الدين بالكالم تزندق وحنو : لو أوصى بكتب العلم مل يدخل فيها كتب علم الكالم وقول من قال : قال 

  ذلك 
ذكرها اهللا وحنن اآلن يف هذا املقام نذكر ما ال ميكن مسلما أن ينازع فيه وهو أنا نعلم بالضرورة أن هذه الطريق مل ي

تعاىل يف كتابه وال أمر هبا رسوله صلى اهللا عليه و سلم وال جعل إميان املتبعني له موقوفا عليها فلو كان اإلميان باهللا 
ال حيصل إال هبا لكان بيان ذلك من أهم مهمات الدين بل كان ذلك أصل أصول الدين ال سيما وكان يكون فيها 

هه عن صفات األجسام كما جيعلون هم ذلك أصل دينهم فلما مل يكن األمر إثبات الصانع وتنزي: أصالن عظيمان 
  كذلك علم أن اإلميان حيصل بدوهنا بل إميان أفضل هذه األمة وأعلمهم باهللا كان حاصال بدوهنا 

إن العلم بصحة الشرع ال حيصل إال هبذا الطريق وحنوها من الطرق احملدثة كان قوله معلوم : فمن قال بعد هذا 
فساد باالضطرار من دين اإلسالم وعلم أن القدح يف مدلول هذه الطرق ومقتضاها وأن تقدمي الشرع املعارض هلا ال

ال يكون قدحا يف العقليات اليت هي أصل الشرع بل يكون قدحا يف أمور ال يفتقر الشرع إليها وال يتوقف عليها 
  وهو املطلوب 

  إهنا عقليات إذا قدم عليها مل يكن يف ذلك حمذور  فتبني أن الشرع املعارض ملثل هذه الطرق اليت

  بطالن استدالل املتكلمني بقصة اخلليل على رأيهم



يستدلون على : أن كثريا من اجلهمية نفاة الصفات واألفعال ن ومن اتبعهم على نفي األفعال : ومن عجائب األمور 
وكثري من املعتزلة ومن أخذ ذلك عنهم أ و  ذلك بقصة اخلليل صلى اهللا عليه و سلم كما ذكر ذلك بشر املريسي

عمن أخذ ذلك عنهم كأيب الوفاء بن عقيل وأيب حامد والرازي وغريهم وذكروا يف كاتبهم أن هذه الطريقة هي 
  ]  ٧٦: األنعام [ } ال أحب األفلني { طريقة إبراهيم اخلليل عليه صلوات اهللا وسالمه وهو قوله 

  و احلركة واالنتقال على حدوث ما قام به ذلك كالكوكب والقمر والشمس فاستدل باألفول الذي ه: قالوا 
هذا خالق السماوات واألرض : أراد به ]  ٧٧: األنعام [ } هذا ريب { وظن هؤالء أن قول إبراهيم عليه السالم 

  القدمي األزيل وأنه استدل على حدوثه باحلركة 
  : وهذا خطأ من وجوه 

  الوجه األول

ـ سواء قاله على سبيل التقدير لتقريع قومه أو على سبيل االستدالل } هذا ريب { ل اخلليل أن قو: أحدمها 
هذا رب العاملني القدمي األزيل الواجب الوجود بنفسه وال كان قومه : أو غري ذلك ـ ليس املراد به : والترقي 
بنفسه وال قال هذا أحد من اهل  إن الكواكب أو القمر أو الشمس رب العاملني األزيل الواجب الوجود: يقولون 

ال من مقاالت أهل التعطيل والشرك الذين يعبدون الشمس والقمر والكواكب : املقاالت املعروفة اليت ذكره الناس 
وال من مقاالت غريهم بل قوم إبراهيم صلى اهللا عليه و سلم كانوا يتخذوهنا أربابا يدعوهنا ويتقربون إليها بالبناء 

ا والسجود والقرابني وغري ذلك وهو دين املشركني الذين صنف الرازي كتابه على طريقتهم عليها والدعوة هل
  ومساه السر املكتوم يف دعوة الكواكب والنجوم والسحر والطالسم والعزائم 

وهذا دين املشركني من الصبئني كالكشدانيني والكنعانيني واليونانيني وأرسطوا وأمثاله من أهل هذا الدين وكالمه 
معروف يف السحر الطبيعي والسحر الروحاين والكتب املعروفة بذخرية اإلسكندر بن فليبس الذي يؤرخون به 

  وكان قبل املسيح بنحو ثالمثائة سنة 
إنين { وكانت اليونان مشركني يعبدون األوثان كما كان قوم إبراهيم مشركني يعبدون األوثان وهلذا قال اخلليل 

* أفرأيتم ما كنتم تعبدون { وقال ]  ٢٧ - ٢٦: الزخرف [ } ذي فطرين فإنه سيهدين إال ال* براء مما تعبدون 
وأمثال ذلك مما يبني تربؤه مما ]  ٧٧ - ٧٥: الشعراء [ } فإهنم عدو يل إال رب العاملني * أنتم وآباؤكم األقدمون 

  يعبدونه غري اهللا 
إن : ه كما هو مذهب الفالسفة املشائني فإهنم يقولون وهؤالء القوم عامتهم من نفاة صفات اهللا وأفعاله القائمة ب

ليس له صفة ثبوتية بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وهو مذهب القرامطة الباطنية القائلني بدعوة الكواكب 
  والشمس والقمر والسجود هلا كما كان على ذلك من كان عليه من بين عبيد ملوك القاهرة وأمثاهلم 

ه اخلليل وعادى أهله عليه كان أصحابه هم أئمة هؤالء النفاة للصفات واألفعال وأول من فالشرك الذي هني عن
  اجلعد بن درهم معلم مروان بن حممد : أظهر هذا النفي يف اإلسالم 

وكان يقال إنه من أهل حران وعنه أخذ اجلهم بن صفوان مذهب نفاة الصفات وكان حبران أئمة : قال اإلمام أمحد 
ة الفالسفة بقايا أهل هذا الدين أهل الشرك ونفي الصفات واألفعال وهلم مصنفات يف دعوة الكواكب هؤالء الصابئ

كما صنفه ثابت بن قرة وأمثاله من الصابئة الفالسفة أهل حران وكما صنفه أبو معشر البلخي وأمثاله وكان هلم هبا 



كل زحل وهيكل املشتري وهيكل املريخ هيكل العلة األوىل ن وهيكل العقل الفعال وهيكل النفس الكلية وهي
  وهيكل الشمس وهيكل الزهرة وهيكل عطارد وهيكل القمر وقد بسط هذا يف غري هذا املوضع 

  الوجه الثاين

أنه رب العاملني لكانت قصة اخلليل حجة على نقيض مطلوهبم ألن الكوكب } هذا ريب { : أنه لو كان املراد بقوله 
ا من حني بزوغه إىل عند أفوله وغروبه وهو جسم متحرك متحيز صغري فلو كان والقمر والشمس ما زال متحرك

إبراهيم مل جيعل احلركة واالنتقال مانعة من كون املتحرك املنتقل رب العاملني بل وال : إن : مراده هذا للزم أن يقال 
إبراهيم صلوات اهللا كونه صغريا بقدر الكوكب والشمس والقمر وهذا ـ مع كونه ال يظنه عاقل ممن هو دون 

  وسالمه عليه ـ فإن جوزوه عليه كان حجة عليهم ال هلم 

  الوجه الثالث

ـ ال من أهل اللغة وال من أهل  أن األفول هو املغيب واالحتجاب ليس هو جمرد احلركة واالنتقال وال يقول أحد 
ل للكواكب املرئية يف السماء يف إهنما آفالن وال يقو: التفسري ـ إن الشمس والقمر يف حال مسريمها يف السماء 

  إنه آفل : إهنا آفلة وال يقول عاقل لكل من مشى وسافر وسار وطار : حال ظهورها وجرياهنا 

  الوجه الرابع

أن هذا القول الذي قالوه مل يقله أحد من علماء السلف أهل التفسري وال من أهل اللغة بل هو من التفسريات 
لك عثمان بن سعيد الدارمي وغريه من علماء السنة وبينوا أن هذا من التفسري املبتدعة يف اإلسالم كما ذكر ذ

  املبتدع 
  : وبسبب هذا االبتداع أخذ ابن سينا وأمثاله لفظ األفول مبعين اإلمكان كما قال يف إشاراته 

ود مل قال قوم إن هذا الشيء احملسوس موجود لذاته واجب لنفسه لكن إذا تذكرت ما قيل يف شرط واجب الوج
فإن اهلوي يف حظرية اإلمكان ]  ٧٦: األنعام [ } ال أحب األفلني { جتد هذا احملسوس واجبا وتلوت قوله تعاىل 

  أفول ما فهذا قوله 
أهنم ال يسمون كل خملوق موجود آفال وال كل موجود بغريه آفال ولو كان : ومن املعلوم بالضرورة من لغة العرب 

هذا املعىن مل ينتظر مغيب الكوكب والشمس والقمر ]  ٧٦: األنعام [ } األفلني ال أحب { اخلليل أراد بقوله 
  ففساد قول هؤالء املتفلسفة يف االستدالل باآلية أظهر من فساد قول أولئك 

  إن هذا قول احملققني : وأعجب من هذا قول من قال يف تفسريه 
وفة يف معىن األفول فإن وضع هو لنفسه وضعا آخر اهلوي واحلظرية ال يوجب تبديل اللغة املعر: واستعارته لفظ 

  فليس له أن يتلو عليه كتاب اهللا تعاىل فيبدله أو حيرفه 
أن : وقد ابتدعت القرامطة الباطنية تفسريا آخر كما ذكره أبو حامد يف بعض مصنفاته كمشكاة األنوار وغريها 

  ول وحنو ذلك هي النفس والعقل الفعال والعقل األ: الكواكب والشمس والقمر 
إنه رب العاملني : أن إبراهيم صلى اهللا عليه و سلم أجل من أن يقول ملثل هذه الكواكب : وشبهتهم يف ذلك 



خبالف ما ادعوه من النفس ومن العقل والفعال الذي يزعمون أنه رب كل ما حتت فلك القمر والعقل األول الذي 
  يزعمون أنه مبدع العامل كله 

ن معلوم الفساد بالضرورة من دين اإلسالم ـ فابتداع أولئك طرق مثل هؤالء على هذا وقول هؤالء ـ إن كا
  اإلحلاد 

  أن هذه املعاين ليست هي املفهوم من لفظ الكوكب والقمر والشمس : ومن املعلوم باالضطرار من لغة العرب 
غ لإلنسان أن يستعمل اللفظ فهذا غايته أن يسو: وأيضا فلو قدر أن ذلك كوكبا وقمرا ومشسا بنوع من التجوز 

يف ذلك لكنه ال ميكنه أن يدعي أن أهل اللغة اليت نزل هبا القرآن كانوا يريدون هذا هبذا القرآن نزل بلغة الذين 
خاطبهم الرسول صلى اهللا عليه و سلم فليس ألحد أن يستعمل ألفاظه يف معان بنوع من التشبه واالستعارة مث حيمل 

  الوضع الذي أحدثه هو  كالم من تقدمه على هذا
ألن الكواكب كثرية : فذكره منكرا ]  ٧٦: األنعام [ } فلما جن عليه الليل رأى كوكبا { وأيضا فإنه قال تعاىل 

بصيغة التعريف لكي ] ]  ٧٨: األنعام [ } فلما رأى الشمس { ]  ٧٧: األنعام [ } فلما رأى القمر { : مث قال 
والشمس املعروفة وهذا صريح بأن الكواكب متعددة وأن املراد واحد منها وأن يبني أن املراد القمر واملعروف 

  الشمس والقمر مها هذان املعروفان 
واألفول هو املغيب واالحتجاب فإن أريد بذلك املغيب عن األبصار الظاهرة } ال أحب األفلني { وأيضا فإنه قال 

ال يرى حبال بل وكذلك واجب الوجود فاألفول أمر يعود  فما يدعونه من العقل والنفس ال يزال حمتجا عن األبصار
  إىل حال العارف هبا ال يكسبها صفة نقص وال كمال وال فرق يف ذلك بينها وبني غريها 

  وأيضا فالعقول عندهم عشرة والنفوس تسعة بعدد األفالك 
نور الشمس كما أن  نور القمر مستفاد من: فلو ذك القمر والشمس فقط لكانت شبهتهم أقوى حيث يقولون 

النفس متولدة عن العقل مع ما يف ذلك ـ لو ذكروه ـ من الفساد أما مع ذكر كوكب من الكواكب فقوهلم هذا 
  من أظهر األقوال للقرامطة الباطنية فسادا ملا يف ذلك من عدم الشبه واملناسبة اليت تسوغ يف اللغة إرادة مثل هذا 

ضعه ولوال أن هذا وأمثاله هو من أسباب ضالل كري من الداخلني يف والكم على فساد هذا طويل ليس هذا مو
العلم والعبادو إذ صاحب كتاب مشكاة األنوار إمنا بىن كالمه على أصول هؤالء املالحدة وجعل ما يفيض على 
النفوس من املعارف من جنس كالمه على أصول هؤالء املالحدة وجعل ما يفيض على النفوس من املعارف من 

خطاب اهللا عز و جل ملوسى ين عمران النيب صلي اهللا عليه وسلم كما تقوله القرامطة الباطنية وحنوهم من جنس 
املتفلسفة وجعل خلع النعلني الذي خوطب به موسى صلوات اهللا عليه وسالمه إشارة إىل ترك الدنيا واآلخرة وإن 

لع الدنيا واآلخرة فقد حصل له ذلك اخلطاب كان قد يقرر خلع النعلني حقيقة لكن جعل هذا إشارة إىل أن من خ
  اإلهلي 

إن النبوة مكتسبة وهلذا كان أكابر هؤالء يطمعون يف النبوة فكن السهروردي : وهو من جنس قول من يقول 
ال نيب : لقد زرب ابن آمنة حيث قال : قم فأنذر وكان ابن سبعني يقول : ال أموت حىت يقال يف : املقتول يقول 
عل خلع النعلني إشارة إىل ذلك أخذ ذلك ابن قسي وحنوه ووضع كتابه ففي خلع النعلني واقتباس النور بعدي وملا ج

  من موضع القدمني من مثل هذا الكالم 
ومن هنا دخل أهل اإلحلاد من أهل احللول والوحدة واالحتاد حىن آل األمر هبم إىل أن جعلوا وجود املخلوقات عني 

كما فعل صاحب الفصوصابن عريب وابن سبعني وأمثاهلما من املالحدة املنتسبني إىل  وجود اخلالق سبحانه وتعاىل



  التصرف والتحقيق 
وهم من جنس املالحدة املنتسبني إىل التشيع لكن تظاهر هؤالء من أقوال شيوخ الصوفية وأهل املعرفة مبا التبس به 

ف أولئك الذين تظاهروا مبذهب التشيع فإن نفور حاهلم على كثري من أهل العلم املنتسبني إىل العلم والدين خبال
اجلمهور عن مذهب الرافضبة مما اجلمهور عن مثل هؤالء خبالف جنس أهل الفقر والزهد ومن يدخل يف ذلك من 
متكلم ومتصرف وفقري وناسك وغري هؤالء فإهنم ملشاركتهم اجلمهور يف االنتساب إىل السنة واجلماعة خيفى من 

اخل فيهم ما ال خيفي من إحلاد مالحدة الشيعة وإن كان إحلاد امللحد منهم أحيانا قد يكون أعظم إحلاد امللحد الد
نصري جزء مين والكالم على بسط هذا : أنت نصريي فقال : كما حدثين نقيب األشراف أنه قال لعفيف التلمساين 

  له موضع آخر غري هذا 
يف أصله لكنه تقدميا له على أدلة عقلية فال بد من بيان  فهب أن تقدمي الشرع عليها ال يكون قدحا: فإن قيل 

  املوجب لتقدمي الشرع 
  : اجلواب من وجوه : قيل 

أن املقصود هنا بيان أن تقدمي الشرع على ما عارضه من مثل هذه العقليات احملدثة يف اإلسالم ليس تقدميا : أحدمها 
صل فإنا إمنا ذكرنا يف هذا املقام بيان بطالن من يزعم له على أصله الذي يتوقف العلم بصحة الشرع عليه وقد ح

  أنه يقدم العقل على الشرع املعارض له وذكرنا أن الواجب تقدمي ما قام الدليل على صحته مطلقا 
الشرع قول املعصوم الذي قام الدليل على صحته وهذه الطرق مل يقم دليل على صحتها : أن نقول : اجلواب الثاين 
  علمت صحته مبا مل تعلم صحته فال يعارض ما 

بل هذه الطرق املعارضة للشرع كلها باطلة يف العقل وصحة الشرع مبنية على إبطاهلا : أن نقول : اجلواب الثالث 
لو { ال على صحتها فهي باطلة بالعقل وبالشرع والقائل هبا خمالف للعقل والشرع من جنس أهل النار الذين قالوا 

وهكذا شأن مجيع البدع املخالفة لنصوص األنبياء ]  ١٠: امللك [ } ا يف أصحاب السعري كنا نسمع أو نعقل ما كن
  فإهنا خمالفة للسمع والعقل فكيف ببدع اجلهمية املعطلة اليت هي األصل من كالم املكذبني للرسل 
ا املوضع لكن حنن والكالم على إبطال هذه الوجوه على التفصيل وأن الشرع ال يتم إال بإبطاهلا مبسوط يف غري هذ

  : نشري إىل ذلك يف متام هذا الكالم فنقول 

  بطالن االستدالل حبدوث احلركات واألعراض الوجه التاسع عشر 
أن هذه املعارضات مبنية على التركيب وقد تقدمت اإلشارة إىل بطالنه وأما االستدالل حبدوث احلركات 

ملشهور وجواهبم عنه على أصلهم مما يقول مجهور العقالء إنه قد أورد عليهم الفالسفة سؤاهلم ا: واألعراض فنقول 
  معلوم الفساد بالضرورة 

ا أن يكون صدر عنه بسبب حادث يقتضي احلدوث وإما أن ال يكون فإن مل يكن صدر عنه سبب حادث وذلك إم
يقتضي احلدوث لزم ترجيح املمكن بال مرجح وهو ممتنع يف البديهة وإن حدث عنه سبب فالقول يف حدوث ذلك 

املتنازع فيه مع أن كال  السبب كالقول يف حدوث غريه ويلزم التسلسل املمتنع فإتفاق العقالء خبالف التسلسل
النوعني باطل عند هؤالء املتكلمني فهم مضطرون يف هذا الدليل إىل الترجيح بال مرجح تام أو إىل القول بالتسلسل 

  والدور وكالمها ممتنع عندهم 
العقالء  ومما ينبغي أن يعرف أن التسلسل املمتنع يف هذا املكان ليس هو التسلسل املتنازع يف جوازه بل هو مما اتفق

إنه قدر أنه مل يكن حيدث شيئا قط مث حدث حادث فإما أن حيدث بسبب حادث أو بال : على امتناعه فإنه إذا قيل 



سبب حادث لزم الترجيح بال مرجح فالناس كلهم متفقون على أنه إذا قدر أنه صار فاعال بعد أن مل يكن مل حيدث 
  د إال بسبب حادث وأن القول يف كل ما حيدث قول واح

فلم حيدث احلادث إال بسبب حادث مث زعم أن احلادث األول حيدث بغري سبب حادث فقد : وإذا قال القائل 
  ال حيدث حادثقول عام فإذا جوز أن حيدث حادث بال بسبب فقد تناقض ويسمى تسلسال : تناقض فإن قوله 

ن للفاعل فاعل وللفاعل فاعل إىل ما ال بأن يكو: ولفظ التسلسل يراد به التسلسل يف العلل والفاعلني واملؤثرات 
  هناية له وهذا متفق على امتناعه بني العقالء 

بأن يكون احلدث الثاين موقوفا على حادث قبله وذلك احلادث موقوف على حادث : التسلسل يف اآلثار : والثاين 
مع كثري من النظار أهل قبل ذلك وهلم جرا فهذا يف جوازه قوالن مشهوران للعقالء وأئمة السنة واحلديث ـ 

  الكالم والفالسفة ـ جيوزون ذلك وكثري من النظار وغريهم حييلون ذلك 
ال حيدث حادث قط حىت حيدث حادث فهذا ممتنع باتفاق العقالء وصريح العقل وقد يسمى هذا : وأما إذا قيل 

ادث موقوف على وجود ال حيدث شيء حىت حيدث شيء كان هذا دورا فإن وجود جنس احل: دورا فإنه إذا قيل 
جنس احلادث وكونه سبحانه مل يزل مؤثرا يراد به مؤثرا يف كل شيء وهذا ال يقوله عاقل لكنه الزم حجة الفالسفة 

  ويراد به مل يزل مؤثرا يف شيء بعد شيء وهو موجب األدلة العقلية اليت توافق األدلة السمعية 
دة القدمية أو العلم القدمي أو إمكان احلدوث وحنو ذلك قالوا هلم وملا أجاب بعضهم بأن املرجح هو القدرة أو اإلرا

هذه األمور إن مل حيدث بسببها سبب حادث لزم الترجيح بال مرجح وإن حدث سبب حادث فالكالم : يف اجلواب 
  يف حدوثه كالكالم يف حدوث ما حدث به 

إمنا يلزم هذا : حادث واحلس يكذبه فقالوا هلم  هذا يقتضي أن ال حيدث يف العامل: وعدل آخرون إىل اإللزام فقالوا 
إذا كان التسلسل باطال وأنتم تقولون بإبطاله وأما حنن فال نقول بإبطاله وإذا كان احلدوث موقوفا على حوادث 

  متجددة زال هذا احملذور 
يه قوالن مشهوران تسلسل يف العلل وقد اتفق العلماء على إبطاله وأما التسلسل يف الشروط فف: والتسلسل نوعان 

  للعقالء 
هل اإللزام هلم صحيح أم ال ؟ وبتقدير كون اإللزام صحيحا ليس فيه حل للشبهة وإذا مل تنحل : وتنازع هؤالء 

كانت حجة على الفريقني وكان القول مبوجبها الزما واعترب ذلك مبا ذكره أبو عبد اهللا الرازي يف أشهر كتبه وهو 
يه به صاحب لباب األربعني أبو الثناء حممود األرموي وجوابه هو عنها فإنه الرازي كتاب األربعني وما اعترض عل

ذكرها وذكر أجوبة الناس عنها وبني فسادها مث أجاب هو باإللزام مع أنه يف مواضع أخر جبيب عنها باألجوبة اليت 
  بني فسادها املوضع 

ال بد منه يف مؤثريته إن مل يكن حاصال يف األزل مجيع املمكنات مستندة إىل واجب الوجود فكل ما : قال حجتهم 
: فحدوثه إن مل يتوقف على مؤثر وجد املمكن ال عن مؤثر وإن توقف عاد الكالم فيه وتسلسل وإن كان حاصال 
فإن وجب حصول األثر معه لزم دوامه لدوامه وإن مل جيب أمكن حصول األثر معه تارة وعدمه أخرى فريجح 

  مل يتوقف على أمر وقع املمكن بال مرجح وإن توقف لزم خالف الفرض  أحدمها على اآلخر وأن
أنه إمنا أحدث العامل يف ذلك الوقت ألن اإلرادة لذاهتا اقتضت التعلق : األول : مث قال أجاب املتكلمون بوجه 

  بإجياده يف ذلك الوقت 
ونه جييب القاضي أبو بكر وأبو هذا جواب مجهور الصفاتية الكالمية كابن كالب واألشعري وأصحاهبما : قلت 



املعايل والتميميون من أصحاب أمحد والقاضي أبو يعلي وابن عقيل وابن الزاغوين وأمثاهلم وبه أجاب الغزايل يف 
  هتافت الفالسفة وزريفه عليه ابن رشد احلفيد وبه أجاب األمدي وبه أجاب الرازي يف بعض املوضع 

  ا اقتضت التعلق به يف ذلك الوقت لتعلق العلم به أهن: اجلواب الثاين للمتكلمني : قال 
هذا اجلواب ذكره طائفة من األشعرية ومن الناس من جيعل املرجح جمموع العلم واإلرادة والقدرة كما : قلت 

  ذكره الشهرستاين وميكن أن جيعل هذا جوابا آخر 
  لعل هناك حكمة خفية ألجلها أحدث يف ذلك الوقت : اجلواب الثالث : قال 
هذا اجلواب جييب به من قد يعلل األفعال كما هو مذهب املعتزلة والكرامية وغريهم وقد يوافق املعتزلة ابن : قلت 

  عقيل وحنوه كما قد يوافق الكرامية يف تعليلهم القاضي أبو حازم ابن القاضي أيب بعلي وغريه 
  أن األزلية مانعة من اإلحداث مل سبق : اجلواب الرابع : قال 
  أنه مل يكن ممكنا قبله مث صار ممكنا فيه : ب اخلامس اجلوا
هذان اجلوابان أو تاحدمها ذكرمها غري واحد من أهل الكالم املعتزلة واألشعرية وغريهم كالشهرستاين وغريه : قلت 

  وهذا جواب الرازي يف بعض املواضع 
كاهلارب من السبع إذا عرض له  أن القادر يرجح أحد مقدوريه على اآلخر بال مرجح: اجلواب السادس : قال 

  طريقتان متساويان والعطشان إذا وجد قدحني متساويني 
هذا جواب أكثر اجلهمية املعتزلة وبه أجاب الرازي يف هناية العقول فإنه قال يف كتابه املعروف بنهاية العقول : قلت 

ت مؤثرية الباري عز و جل ال بد وأن قوله يف املعارضة األوىل مجيع جها: وهو عنده أجل ما صنفه الكالم ـ قال 
  يكون حاصال يف األزل ويلزم من ذلك امتناع ختلف العامل عن الباري عز و جل 

  هذا إمنا يلزم إذا كان موجبا بالذات أما إذا كان قادرا فال : قلنا 
  القادر ملا أمكنه أن يفعل يف وقت وأن يفعل قبله وبعده توقفت فاعليته على مرجح : قوله 
  القادر ال يتوقف يف فعله ألحد مقدوريه دون اآلخر على مرجح : املعتمد يف دفع ذلك ليس إال أن يقال : ا قلن

  إذا جاز استغناء املمكن هنا عن املرجح فليجز يف سائر املواضع ويلزم منه نفي الصانع : قوله 
  تضت البديهة الفرق بينهما ال ميكن دفعه قد ذكرنا أن بديهة العقل فرقت يف ذلك بني القادر وبني غريه وما اق: قلنا 

قلت وهذا اجلواب هو جواب معروف عن املعتزلة وهو وأمثاله دائما يف كتبهم يضعون هذا اجلواب وحيتجون على 
املعتزلة يف مسألة خلق األفعال وغريها هبذه احلجة هو أنه ال يتصور ترجيح املمكن ال من قادر وال من غريه إال 

  وجود األثر مبرجح جيب عنده 
فهؤالء إذا ناطروا الفالسفة يف مسألة حدوث العامل مل جييبوهم إال جبواب املعتزلة هم دائما إذا ناظروا املعتزلة يف 
مسائل القدر عليهم هبذه احلجة اليت احتجت هبا الفالسفة فإن كانت هذه احلجة صحيحة بطل احتجاجهم على 

  سفة املعتزلة وإن كانت باطلة بطل جواهبم للفال
وهذا غلب على املتفلسفة واملتكلمني املخالفني للكتاب والسنة جتدهم دائما بتناقضون فيحتجون باحملجة اليت 

  إن بديهة العقل يعلم به فساد هذه احلجة : يزعمون أهنا برهان باهر مث يف موضع آخر يقولون 

  آراء املتكلمني يف إرادة اهللا تعاىل



: ثبات اجلرب وأن إثباته مينع القول بالتحسني والتقبيح العقلي ذكر هذه احلجة وقال وهو ملا احتج يف احملصول على إ
ـ يعين من العبد القادر ـ على سبيل االضطرار أو على  فثبت هبذا الربهان الباهر أن هذه احلوادث إما أن حتدث 

  سبيل االتفاق 
مكن إىل املؤثر فلو جوزنا ممكنا يترجح أحد طرفيه العمدة يف إثبات الصانع احتياج امل: وقال أيضا يف تقريرها ههنا 

  على اآلخر بال مرجح مل ميكنا أن حنكم لشيء من املمكنات باحتياجه إىل املؤثر وذلك يسد باب إثبات الصانع 
وأما اهلارب من السبع إذا عن له طريقان فإنا مننع تساويهما من كل الوجوه وإن ساعدنا عليه ولكن اهلارب : قال 
سبع يعتقد ترجح أحدمها على اآلخر من بعض الوجوه أو يصري غافال عن أحدمها فأما لو اعتقد اهلارب من ال

تسويهما من كل الوجوه فإنه يستحيل منه واحلال هذه أن يسلك أحدمها والدليل على أن األمر كذلك أن اإلنسان 
  كنه أن يترك إال عند حصول املرجح إذا تعرضت دواعيه إىل احلركات املتضادة فإنه يتوقف يف كل موضع ال مي

: إن اإلرادة اقتضت ترجيح ذلك املقدور على غريه وال ميكن أن يقال : وكما قال من جعل املرجح هو اإلرادة 
اإلرادة ملاذا رجحت ذلك الشيء على غريه ؟ ألنه لو رجحت غريه عليه كان هذا السؤال عائدا وعلى هذا التقدير 

حة معلل بعلة أخرى وذلك حمال ألن كون اإلرادة مرجحة صفة نفسية هلا كما أن كون يلزم أن كون اإلرادة مرج
العلم حبيث يعلم به املعلوم صفة نفسية له وذلك أمر ذايت له وملا استحال تعليل الصفات الذاتية استحال تعليل كون 

  اإلرادة مرجحة 
جحة وإمنا نعلل كوهنا مرجحة هلذا الشيء على وهذا اجلواب باطل أيضا ألنا ال نعلل أصل كون اإلرادة مر: قال 

ضده وال يلزم من تعليل خصوص املرجحية تعليل أصل املرجحية أال ترى أن املمكن ملا دار بني الوجود والعدم فإنا 
  حنكم أنه ال يترجح أحد طرفيه إال مبرجح وال يكون تعليل ذلك تعليال ألصل كونه ممكنا فكذلك ههنا 

إن اهللا تعاىل جعل العبد خمتارا وخلقه خمتارا إن : من يقول من القدرية املعتزلة الشيعة وحنوهم  نظري هذا قول: قلت 
  شاء اختار هذا الفعل وإن شاء اختار هذا الفعل فهو خيتار أحدمها باختياره 

و ذلك أو جعله هو جعله أهال لالختيار وقابال لالختيار وجائزا منه االختيار وممكنا منه االختيار وحن: فيقال هلم 
  خمتارا هلذا الفعل على هذا ؟ 

فوجود اختيار هذا الفعل دون هذا ال بد له من سبب وإذا كان العبد قابال هلذا وهلذا : فإن قالوا باألول قيل هلم 
  فوجود أحد االختيارين دون اآلخر ال بد له من سبب أوجبه 

ملن شاء منكم { الفعل املعني هو من اهللا تعاىل كما قال سبحانه وإن قالوا بالثاين أعترفوا باحلق وأن ما فيه من أختيار 
  ]  ٢٩ - ٢٨: التكوير [ } وما تشاؤون إال أن يشاء اهللا رب العاملني * أن يستقيم 

فهذا االختيار احلادث الذي كان به هذا الفعل وهو إرادة العبد احلادثة من : وهلذا إذا حقق القول عليهم وقيل هلم 
   احملدث هلا ؟

  اإلرادة ال تعلل : قالوا 
ال تعلل بالعله الغائية أي ال تعلم غايتها أو ال تعلل بالعلة الفاعلية فال : تعين بقولك : فقلت ملن قال يل ذلك منهم 

  يكون هلا حمدث أحدثها ؟ 
رورة فإنه من جوز أما األول فليس الكالم فيه هنا مع أنه هو يقول بتعليلها بذلك وأما الثاين فإنه معلوم الفساد بالض

  يف بعض احلوادث ان حتدث بال فاعل أحدثها لزمه ذلك يف غريه من احلوادث وهذا املقام حار فيه هؤالء املتكلمون 
وإما أن يقولوا بإرادة أحدثها يف غري حمل بال إرادة كما يقوله : إما أن ينفوا إرادة الرب تعاىل : فاملعتزلة القدرية 



طافوا على أبواب املذاهب : إىل احلق من البغداديني منهم وهم يف هذا كما قيل فيهم البصريون منهم وهم أقرب 
وفازوا بأخس املطالب ـ فإهنم التزموا عرضا حيدث ال يف حمل وحادثا يتحدث بال إرادة كما التزموا يف إرادة العبد 

إمنا أراد اإلحسان إىل : لغائية ويقولون أهنا حتدث بال فاعل فنفوا السبب الفاعل لإلرادة مع أهنم يثبتون هلا العلة ا
  اخللق وحنو ذلك 

والذين قابلوهم من األشعرية وحنوهم أثبتوا السبب الفاعل إلرادة العبد وأثبتوا هللا إرادة قدمية تتناول مجيع احلوادث 
ية دون الغائية وأولئك لكن مل يثبتوا هلا احلكمة املطلوبة والعاقبة احملمودة فكان هؤالء مبنزلة من أثبت العلة الفاعل

  مبنزلة من أثبت العلة الغائية دون الفاعلية 

  آراء الفالسفة

واملتفلسفة املشاؤون يدعون إثبات العلة الفاعلية والغائية ويعللون ما يف العامل من احلوادث بأسباب وحكم وهم عند 
أن احلوادث اليت : ئية بل حقيقة قوهلم التحقيق أعظم تناقضا من أولئك املتكلمني ال يثبتون ال علة فاعلية وال غا

  حتدث ال حمدث هلا لن العلة التامة القدمية مستلزمة ملعلومها ال ميكن أن حيدث عنها شيء 
ليس فاعال : أن أفعال الرب تعاىل ليس فيها حكمة وال عاقبة حممودة ألهنم ينفون اإلرادة ويقولون : وحقيقة قوهلم 

يه للمراد املطلوب هبا الذي هو احلكمة الغائية أ وىل وأخرى وهلذا كان هلم من خمتارا ومن نفى اإلرادة كان نف
  االضطراب والتناقض يف هذا الباب أعظم مما لطوائف أهل امللل كما قد بسط يف غري هذا املوضع 

ية مبا واملقصود هنا التنبيه على جمامع أقوال الطوائف الكبار وما فيها من التناقض وأن من عارض النصوص اإلهل
يسميه عقليات إمنا يعارضها مبثل هذا الكالم الذي هو هناية إقدامهم وغاية مرامهم وهو هناية عقوهلم يف دراية 

  أصوهلم 
حاصل الكل اختيار أن كل ما ال بد منه يف إجياد العامل مل يكن حاصال يف األزل ألنه : قالت الفالسفة : قال الرازي 

: الوقت الذي تعلق العلم به فيه وثالثا : الذي تعلقت اإلرادة بإجياده فيه وثانيا الوقت : جعل شرط اإلجياد أوال 
ترجيح : الوقت الذي ميكن فيه وسادسا : انقضاء األزل وخامسا : الوقت املشتمل على احلكمة اخلفية ورابعا 

  القادر وشيء منها مل يوجد يف األزل وقد أبطلنا هذا القسم 
  : واب املفصل عن األول من وجهني واجل: مث قال عن الفالسفة 

أن إرادته مل تكن صاحلة لتعلق إجياده يف سائر االوقات كان موجبا بالذات ولزم قدم العامل وإن كانت : أحدمها 
صاحلة فترجيح بعض األوقات بالتعلق إن مل يتوقف على مرجح وقع املمكن ال ملرجح وإن توقف عاد الكالم فيه 

  وتسلسل 
علق إرادته بإجياده أن مل يكن مشروطا بوقت ما ملزم قدم املراد وإن كان مشروطا به كان ذلك الوقت أن ت: والثاين 

  حاضرا يف األزل وإال عاد الكالم يف كيفية إحداثه وتسلسل 
  : وعن الثاين من وجهني 

  أن العلم تابع للمعلوم التابع لإلراداة فامتنع كون اإلرادة تابعة للعلم : األول 
أن تعني املعلوم حمال فيمتنع عقال إحداثه يف وقت علم عدم حدوثه فيه وعدم إحداثه يف وقت علم حدوثه  :الثاين 

  فيه وذلك يوجب كونه موجبا بالذات 
  : وعن الثالث من وجهني 



  أن حدوث وقت تلك املصلحة إن كان ال حملدث لزم نفي الصانع وأن كان حملدث عاد الكالم فيه : أحدمها 
املصلحة إن كانت حاصلة قبل الوقت لزم حدوثها قبله وإال فإن وجب حدوثها يف ذلك الوقت جاز يف وأيضا فتلك 

  غري ذلك ولزم نفي الصانع وإن مل جيب عاد الكالم يف اختصاص ذلك الوقت بتلك املصلحة وتسلسل 
با بالذات وإن أمكنه أنه مع العلم باشتمال ذلك الوقت على تلك املصلحة إن مل ميكنه الترك كان موج: الثاين 

  وتوقف الفعل على مرجح تسلسل وإال وقع املمكن ال ملرجح 
  : وعن الرابع من وجهني 

  أن مسمى األزل إن كان واجبا لذاته امتنع زواله وإال استند إىل واجب لذاته ولزم احملذور : أحدمها 
  أن األزل نفي حمض فامتنع كونه مانعا م اإلجياد : والثاين 

  أن انقالب املمتنع لذاته ممكنا لذاته حمال :  وعن اخلامس
  أن املاهية ال خيتلف قبوهلا للوجود أو ال قبوهلا لكونه شامال لألوقات : الثاين 

أنه ملا استويا بالنسبة إليه كان وقوع أحدمها من غري مرجح اتفاقيا وحينئذ جيوز : األول : وعن السادس من وجهني 
  الصانع  يف سائر احلوادث ذلك ولزم نفي

أنه ملا استويا بالنسبة إليه فترجح أحدمها إن مل يتوقف على نوع ترجيح منه كان وقوعه ال بإيقاعه بل من : الثاين 
  أنه هل كان حاصال يف األزل أم ال ؟ : غري سبب ولزم نفي الصانع وإن توقف عاد التقسيم فيه 
  ميل إىل أحدمها مل يرجح  وأما فصل اهلارب والعطشان فإنا نعلم أنه ما مل حيصل هلما

هذه الوجوه بعضها حق ال حيلة فيه وبعضها فيه كالم مبسوط يف غري هذا املوضع إذ املقصود هنا ذكر : قلت 
  جواب الناس عن تلك الشبهة 

واجلواب أن هذا يقتضي دوام املعلول األول لوجوب دوام واجب الوجود ودوام الثاين لدوام : مث قال الرازي 
  جرا وإن ينفي احلدوث أصال  األول وهلم

واجب الوجود علم الفيض يتوقف حدوث األثر عنه على حدوث استعدادت القوابل بسبب : فإن قلت : قال 
  احلركات الفلكية واالتصاالت الكوكبية فكل حادث مسبوق بآخر ال إىل أول 

لكالم يف سبب حدوثه ولزم إن كان حادثا عاد ا: حدوث العرض املعني ال بد له من سبب فذلك السبب : قلت 
وجود أسباب ومسببات ال هناية هلا دفعة وهو حمال وإن كان قدميا مل يلزم من قدم املؤثر قدم األثر فكذلك يف كلية 

  العامل 

  اعتراض األرموي على الرازي

  : وقد اعترض األرموي على هذا اجلواب فقال 
ال يدل على حدوث املسبب الفاعل بل يدل إما على  إن عنيت بالسبب السبب التام فحدوثه: والقائل أن يقول 

حدوثه أو حدوث بعض شرائطه وإن عنيت به السبب الفاعل مل يلزم من حدوث العرض املعني حدوثه بل إما 
  حدوثه أو حدوث بعض الشرائط وحدوث الشرائط واملعدات الغري متناهية على التعاقب جائز عندكم 

ه ال يلزم من ذلك قدم العامل اجلسماين جلواز أن يوجد يف األزل عقل أو نفس أن: بل اجلواب الباهر عنه : قال 
يصدر عنهما تصورات متعاقبة كل واحد منها بعد ما يليه حىت ينتهي إىل تصور خاص يكون شرطا لفيضان العامل 

  اجلسماين عن املبدأ القدمي 



  رد ابن تيمة على األرموي

  ي صحيح متوجه وهو اجلواب الثاين الذي أجاهبم به الغزايل يف كتاب التهافت اإللزام الذي ألزمهم إياه الراز: قلت 
امتنع أن : أنه كان التقدير أن العلة التامة مستلزمة ملعلوهلا ومعلوهلا الزم لعلته : وأما اعتراض األرموي فجوبه 

ام له فيلزم جود حيدث عنها شيء فما حدث ال بد له من سبب تام وحدوث السبب التام يستلزم حدوث سبب ت
  أسباب ومسببات ال هناية هلا دفعة وهو حمال 

إن عنيت بالسبب السبب التام فحدوثه ال يدل على حدوث السبب الفاعل بل إما على حدوثه أو : وأما قوله 
  حدوث بعض شرائطه 

نع حدوثه عن العل هذا التقسيم صحيح إذا نظر إىل احلادث من حيث اجلملة وأما إذا نظر إىل حادث ميت: فيقال له 
  التامة فال بد له من حدوث سبب تام 

  الفاعل القدمي أحدثه ملا حدث شرط حدوثه : وإذا قال القائل 
الكالم يف حدوث ذلك الشرط كالكالم يف حدوث املشروط فال بد من حدوث أمر ال يكون حادثا عن العلة : قيل 

شيء فإنه جيب مقارنة معلوهلا هلا يف األزل واحلادث ليس مبقارن التامة ألن العلة التامة القدمية ميتنع أن حيدث عنها 
  هلا يف األزل 

  حدث عنها حبدوث االستعداد والشرائط : وإذا قيل 
الكالم يف كل ما يقدر حدوثه عن علة تامة مستلزمة ملعلوهلا فإن حدوث حادث عن علة تامة مستلزمة ملعلوهلا : قيل 

  للفالسفة عنه حمال وهذا اإللزام صحيح ال حميد 
  حدث عنها أمور متسلسلة واحد بعد واحد : وإذا قالوا 

األمور املتسلسلة ميتنع أن تكون صادرة عن علة تامة ألن العلة التامة القدمي تستلزم معلوهلا فتكون معها : قيل هلم 
  يف األزل واحلوادث املتسلسلة ليس معها يف األزل 

املوضع وبينا أن قوهلم حبدوث احلوادث عن موجب تام أزيل الزم هلم يف وقد بسطنا الكالم على هذا يف غري هذا 
صريح العقل سواء حدثت عنه بواسائط الزمة له أو بغري وسائط وسواء مسيت تلك الوسائط عقوال ونفوسا أو غري 

آخرين بل هو العقل كما هو قول : العنصر كما يقول بعضهم أو قيل : إن الصادر األول عنه : ذلك وسواء قيل 
فإن الوسائط الالزمة ل قدمية معه ال حيدث فيها شيء إذ القول يف حدوث ما حيدث فيها كالقول يف غريه من 

  احلوادث 
إن حركات الفلك بسبب حدوث تصورات النفس وإرادهتا املتعاقبة مع حدوث تلك عن الواجب بنفسه : وقوهلم 

ل حبدوثها عن العقل أو ما قالوا من هذا اجلنس الذي يسندون بواسطة العقل الالزم له أو بغري واسطة العقل أو القو
فيه حدوث احلوادث إىل مؤثر قدمي تام مل حيدث فيه شيء ـ هو قول يتضمن أن احلوادث حدثت عن علة تامة ال 
حيدث فيها شيء فإذا كان املؤثر التام األزيل سواء جعل ذلك شرطا يف حدوث غريه أو مل جيعل وميت امتنع حدوث 

دث عنه كان حدوث ما يدعونه من االستعدادات والشرائط مفتقرا إىل سبب تام فيلزم وجود علل ومعلومات ال حا
  تتناهى دفعة كما ذكره الرازي وهذا من جيد كالمه 
فهو منقول من كالم الرازي يف املطالب العالية وغريها وهو : وأما اجلواب الذي أجاب به األرموي وذكر أنه باهر 

ه املعارضة مع أنه جواب غاب بعضه موافق لقول أهل امللل وبعضه موافق لقول الفالسفة الدهرية فإنه منقوض هبذ
مبين على إثبات العقول والنفوس وأهنا ليست أجساما وكوهنا قدمية أزلية الزمة لذات اهللا تعاىل وهذه األقوال 



ا املوضع وبني أن ما يدعونه من اجملردات ليست من أقوال أهل امللل بل هي أقوال باطلة كما قد بسط يف غري هذ
  إمنا ثبوهتا يف األذهان يف األعيان 

وإمنا أجاب األرموي هبذا اجلواب ألن هؤالء املتأخرين ـ الكشهرستاين الرازي والآلمدي ـ زعموا أن ما ادعاه 
لى حدوث األجسام ال هؤالء املتفلسفة من إثبات عقول ونفوس جمردة ال دليل للمتكلمني على نفيه وأن دليلهم ع

  يتضمن الداللة على حدوث هذه اجملردات 
وهذا قول باطل بل أئمة الكالم صرحوا بأن انتفاء هذه اجملردات وبطالن دعوى وجود ممكن ليس جسما وال قائما 

إن :  مما يعلم انتفاؤه بضرورة العقل كما ذكر ذلك األستاذ أبو املعايل وغريه بل قال طوائف من أهل النظر: جبسم 
  املوجود منحصر يف هذين النوعني وإن ذلك معلوم بضرورة العقل وقد بسط الكالم على ذلك يف غري هذا املوضع 

  أن هذا اجلواب الذي ذكره األرموي مبين على هذا األصل : واملقصود هنا 
مبشيئته وقدرته وهم  أن الرب تعاىل موجب بالذات للعقول والنفوس األزلية الالزمة لذاته ال فاعل هلا: ومضمونه 

يفسرون العقول باملالئكة فتكون املالئكة قدمية أ دخل فيه اخللق واإلبداع هل هو أمر وجودي أو أمر عدمي ؟ وهل 
  اخللق هو املخلوق أو غري املخلوق ؟ 

وفيها قوالن مشهوران للناس واجلمهور على أن اخللق ليس هو املخلوق هو قول أكثر العلماء من أصحاب أيب 
نيفة و الشافعي و مالك و أمحد وهو قول أكثر أهل الكالم مثل طوائف من املعتزلة والرجمئة والشيعة وهو قول ح

الكرامية وغريهم وهو مذهب الصوفية ذكره صاحب التعرف يف مذاهب التصوف املعروف ب الكالباذي هو قول 
  أكثر قمدماء الفالسفة وطائفة من مأخريهم 

املخلوق وهو قول كثري من املعتزلة وقول الكالبية كاألشعري وأصحابه ومن وافقهم من اخللق هو : وطائفة قالت 
  أصحاب الشافعي و أمحد و مالك وغريهم 

واملقصود هنا أهنم ملا احتجوا على قدم العامل بأن كون الواجب مؤثرا يف العامل غري ذاتيتهما إلمكان تعقلهما مع 
  حقيقته وألن املؤثرية نسبة بينهما فهي متأخرة ومغايرة  الذهول عنه وألن كونه مؤثرا معلوم دون

ليس مبؤثر فذلك الوجودي إن كان حادثا فتقر إىل مؤثر وكانت : وليس التأثري أمرا سلبيا ألنه نقيض قولنا : قال 
  مؤثريته زائدة ولزم التسلسل وإن كان قدميا ـ وهو صفة إضافية ال يعقل حتققها مع املضافني ـ فلزم قدمها 

بأن املؤثرية ليست صفة ثبوتية زائدة على الذات وإال كانت مفتقرة إىل املؤثر فتكون مؤثريته زائدة : أجاب الرازي 
  ويتسلسل 

إن اخللق هو املخلوق وإنه ليس الفعل واإلبداع واخللق إال جمرد : وهذا اجلواب هو على قول من يقول : قلت 
  ر وجودي أصال وقوع املفعول املنفصل عنه من غري زيادة أم

التسلسل هاهنا واقع يف اآلثار ألن املؤثرية صفة إضافية يتوقف تعقلها على املؤثر : ولقائل أن يقول : فقال األرموي 
  واألثر فتكون متأخرة على األثر فاقتضت مؤثرية أخرى بعد األثر حىت يكون بعد كل مؤثرية مؤثرية 

  واملنكر هو التسلسل يف املؤثرات : قال 
أن الصفة اإلضافية العارضة للشيء بالنسبة إىل غريه ال تتوقف إال على وجود معروضها : بل اجلواب عنه  :قال 

فإن التقدم صفة إضافية عارضة للشيء بالنسبة إىل املتأخر عنه ولو بأزمنه كثرية مع امتناع حصول املتقدم مع 
  املتأخر 

واقع يف اآلثار ألن املؤثرية صفة إضافية يتوقف تعلقها  التسلسل هاهنا: لقائل أن يقول : وقول األرموي : قلت 



  : على املؤثر واألثر فتكون متأخرة عن األثر فاقتضت مؤثرية أخري بعد األثر حىت يكون بعد كل مؤثرية مؤثرية 
 أن الصفة اإلضافية العارضة للشيء بالنسبة إىل: بل اجلواب عنه : بأن هذا يناقض قوله بعد هذا : يعترض عليه 

غريه ال تتوقف إال على وجود معروضها فإنه إن كان هذا القول صحيحا مل يلزم عن املؤثر وإن كانت الصفة 
  العارضة للشيء ال تتوقف بل يكفي فيها حتقق املؤثرية فقط 
تتوقف املؤثرية على املؤثر واألثر بأن هذا تسلسل يف : ولكنه جييب عن هذا بأن مقصودي أن ألزم غريي إذا قال 

  ثار ال يف املؤثرات وهذا إلزام صحيح اآل
املؤثرية إذا كانت عندكم صفة إضافية يتوقف تعقلها على املؤثر : لكن يقال له ك كان من متام هذا اإللزام أن تقول 

واألثر كانت مستلزم لوجود األثر فإن كونه مؤثرا بدون األثر ممتنع وحينئذ فمعلوم أن األثر يكون عقب التأثري 
ملؤثرية فإنه إذا خلق وجد املخلوق وإذا أثر يف غريه حصل األثر فاألثر يكون عقب التأثري وهو جعل الذي هو ا

  املؤثرية متأخرة عن األثر 
إن املؤثرية متأخرة : وليس األمر كذلك بل هي متقدمة على األثر أو مقارنة له عند بعضهم ومل يقل أحد من العقالء 

هو متصل هبا : هو مقارن هلا وقال بعضهم : متأخر منفصل عنها وقال بعضهم  إن األثر: عن األثر بل قال بعضهم 
  ال منفصل عنها وال مقارن هلا وهذا أصح األقوال 

تكون املؤثرية حادثة حبدوث متامها فيلزم أن يكون هلا مؤثرية وتكون املؤثرية الثانية عقب : ولكن على التقديرين 
فيه فتكون املؤثرية األوىل أوجبت كونه مؤثرا يف األثر املنفصل عنه وكونه  الؤثرية األوىل وهذا مستقيم ال حمذور

  مؤثرا يف ذلك األثر أوجب ذلك األثر 
املوجب حيصل عقب املوجب التام واألثر حيصل عقب املؤثر التام واملفعول : وهذا على قول اجلمهور الذين يقولون 

  لعلية حيصل عقب كمال الفاعلية واملعلول حيصل عقب كمال ا
وأما من جعل األثر مقارنا للمؤثر يف الزمان كما تقوله طائفة من املتفلسفة ومن وافقهم ـ فهؤالء يلزم قوهلم لوازم 
تبطله فإنه يلزم عند وجود املؤثرية التامة أن يكون هلا مؤثرية تامة ومع املؤثرية التامة أن يكون هلا مؤثرية تامة وهلم 

ثرية وهو من جنس التسلسل يف املؤثرات ال يف اآلثار فإن التسلسل يف متام املؤثرية جرا وهذا تسلسل يف متام املؤ
وهو من جنس التسلسل يف املؤثرات أن يكون للمؤثر مؤثر معه ال يكون حال عدم املؤثر فإن الشيء ال يفعل يف 

ؤثر التام ال يكون حال عدم حال عدمه وإمنا يفعل يف حال وجوده فعند وجود التأثري ال بد من وجود املؤثر فإن امل
التأثري بل ال يكون إال مع وجوده لكن نفس تأثريه يستعقب األثر فإن جعل متام املؤثرية مقارنا لألثر كان من جنس 

  التسلسل يف املؤثرات ال يف اآلثار 
ت وإال كانت إن املؤثرية ليست صفة ثبوتية زائدة على الذا: هذا الذي أراده الرازي بقوله : وقد يقول القائل 

مفتقرة إىل املؤثر فتكون مؤثريته زائدة ويتسلسل فإنه قد يريد التسلسل املقارن ال املتعاقب فإهنا إذا كانت زائدة 
  افتقرت إىل مؤثر يقارهنا كما يقوله من يقوله من املتفلسفة واملتكلمني 

  والرازي قد يقول هبذا وحينئذ فهذا التسلسل باطل باتفاق العقالء 
واجلواب أن هذا يقتضي دوام املعلول : هذا هو اإللزام الذي ألزم به الرازي الفالسفة حيث قال : القائل فيقول 

  األول لوجوب دوام واجب الوجود ودوام الثاين لدوام األول وهلم جرا وإنه ينفي احلوادث أصال 
القوابل فكل حادث  واجب الوجود عام الفيض يتوقف حدوث األثر عنه على استعدادات: فإن قلت : قال 

  مسبوق بآخر ال إىل أول 



حدوث العرض املعني ال بد له من سبب فذلك السبب إن كان حادثا عاد الكالم يف سبب حدوثة ويلزم : قلت 
وجود أسباب ومسببات ال هناية هلا دفعة وهو حمال وإن كان قدميا مل يلزم من قدم املؤثر قدم األثر فكذلك يف كلية 

  العامل 
هذا الكالم الذي ذكره الرازي جيد مستقيم وهو إلزامهم احلوادث املشهودة اليت قد يعرب عنها باحلوادث  :فيقال 

اليومية فإنه ال بد هلا من مؤثر تام فإن كان قدميا أمكن وجود احلادث عن القدمي وبطل قوهلم وإن كان حادثا فال بد 
قد قرروا أن املؤثر التام جيب أن يكون أثره معه يف الزمان على قوهلم أن يكون حادثا مع حدوث األثر ال قبله ألهنم 

جيب أن يكون املؤثر التام معه أثره واألثر معه مؤثره ال يتقدم زمان أحدمها على : ال يتأخر عنه فعلى قوهلم هذا 
يلزم وجود زمان اآلخر وحينئذ فاحلادث املعني جيب أن يكون مؤثره معه حادثا ويكون مؤثر ذلك املؤثر معه حادثا ف

أسباب ومسببات هي علل ومعلومات ال هناية هلا يف زمن واحد معلوم الفساد بضرورة العقل وقد اتفق العقالء على 
  امتناعه 

  واعتراض األرموي عليه ساقط حينئذ 
إن الالزم حدوث املؤثر أو حدوث بعض شرائطه وهم جيوزون حدوث الشرائط واملعدات على : فإن ملخص قوله 

  عاقب سبيل الت
حدوث احلادث األول شرط يف حدوث : هم جيوزون أن يكون بعد كل حادث حادث فيقولون : فيقال هلم 

  احلادث الثاين والشرط موجود قبل املشروط 
إن العلة التامة تستلزم أن يكون معلومها معها يف الزمان وأن املعلوم جيب أن يكون : ولكن هذا يناقض قوهلم 
 يتأخر عن ذلك فإن موجب هذا أنه إذا حصل شرط متام العلة حصل معه املعلول ال يتأخر موجودا مع متام العلة ال

عنه وكلما حدث حادث كان الشرط احلادث الذي به متت عليه العلة حادثا معه ال قبله مث ذلك احلادث أيضا 
احد وهو أن متام علة هذا حيدث الشرط الذي هو متام علته معه ال قبله وهلم جرا فيلزم تسلسل متام العلل يف آن و

  احلادث حدث يف هذا الوقت ومتام علة هذا التمام حدث يف هذا الوقت وهلم جرا 
والتسلسل ممتنع يف العلة ويف متام العلة فكما ال جيوز أن يكون للعلة علة وللعلة علة إىل غري غاية فال جيوز أن يكون 

التسلسل يف العلل ويف متامها متفق على امتناعه بني العقالء معلوم لتمام العلة متام ولتمام العلة متام إىل غري غاية و
  إن املعلول يقارن العلة يف الزمان أو قيل إنه يتعقب العلة : فساده بضرورة العقل سواء قيل 

لزم أن ولكن هؤالء ال يتم قوهلم بقدم شيء من العامل إال إذا كان املعلول مقارنا للعلة التامة ال يتأخر عنها وحينئذ في
يكون كل حادث متام علته حادث معه ومتام علة ذلك التمام حادث معه وهلم جرا فيلزم وجود حوادث ال هناية هلا 

يف آن واحد ليست متعاقبة وهذا مما يسلمون أنه ممتنع ويعلم بضرورة العقل أنه ممتنع وهو يشبه قول أهل املعاين 
  أصحاب معمر 

إما بطالن حجتهم وإما القول بأنه ال حيدث يف : لزم أن أحد أمرين : هلم عنه  وإذ كان هذا الزما لقوهلم ال حميد
  العامل شيء والثاين باطل باملشاهدة فتعني بطالن حجتهم 

فتبني أن الذي ألزمهم إياه أبو عبد اهللا الرازي ال حميد عنه وأن األرموي مل يفهم حقيقة اإللزام فأعترض عليه مبا ال 
  يقدح فيه 

أن لفظ التسلسل إذا مل يرد به التسلسل يف نفس الفعل فإنه يراد به التسلسل يف : الغلط واالشتباه هنا  ولكن مثاب
إن املؤثر التام وأثره : األثر مبعين أنه حيدث شيء ويراد به التسلسل يف متام كون الفاعل فاعال وهذا عند من يقول 



يكون ما حيدث من متام املؤثر مقارنا لألثر ال يتقدم عليه مقترنان يف الزمان كما يقوله هؤالء الدهرية فيقضي أن 
  فتبني به فساد حجتهم 

إن األثر إمنا حيصل عقب متام املؤثر فيمكنه أن يقول مبا ذكره األرموي وهو أن كونه مؤثرا يف األثر : وأما من قال 
  املعني يكون مشروطا حبادث حيدث يكون األثر عقبه وال يكون األثر مقارنا له 

مل يزل متكلما إذا : ولكن هذا يبطل قوهلم بقدم شيء من العامل ويوافق أصل السنة وأهل احلديث الذين يقولون 
  شاء 

فعله ملا حيدث من احلوادث مشروط حبدوث حادث به تتم مؤثرية املؤثر ولكن عقب : فإنه على قول هؤالء يقال 
كون يف العامل شيء أزيل إذ األزيل ال يكون إال مع حدوث ذلك التمام حيدث ذلك احلادث وعلى هذا فيمتنع أن ي

  متام مؤثره ومقارنة األثر للمؤثر زمانا ممتنعة 
نعم كل ما يفعله ال يتوقف : هو نفسه كاف يف إبداع ما ابتدعه ال يتوقف فعله على شرط قيل : وحينئذ فإذا قيل 

ن املفعول عقبه وذلك الفعل أيضا مشروط على غريه بل فعله لكل مفعول حادث يتوقف على فعل يقوم بذاته يكو
  بأثر حادث قبله 

فقد تبني أن هذه املعقوالت اليت اضطرب فيها أكابر النظار وهي عندهم أصول العلم اإلهلي إذا حققت غاية 
دمة تبني أهنا موافقة ملا قاله أئمة السنة واحلديث العارفون مبا جاءت به الرسل وتبني أن خاصة املعقول خا: التحقيق 

  ومعينة وشاهدة ملا جاء به الرسول صلى اهللا عليه و سلم 
املقصود هنا أن األرموي ضعف اجلواب بأن التسلسل املنكر هو تسلسل املؤثرات اليت هي العلل وأما : قلت 

  تسلسل اآلثار فليس مبنكر وإذا كانت املؤثرية مسبوقة مبؤثرية مل يلزم إال التسلسل يف اآلثار 
إن األثر ال جيب أن : يقتضي التسلسل يف اآلثار ال يف املؤثرات كالم صحيح على قول من يقول  إن هذا: وقوله 

يقارن املؤثر يف زمان بل يتعقبه ألن املؤثرية املسبوقة مبؤثرية إمنا حدث باألوىل كوهنا مؤثرة ال نفس املؤثر والفرق بني 
دع وإبداعه واملقتضي واقتضائه واملوجب وإجيابه وهو نفس املؤثر ونفس تأثريه هو الفرق بني الفاعل وفعله واملب

  كالفرق بني الضارب وضربه والعادل وعدله واحملسن وإحسانه وهو فرق ظاهر 
لكن احتجاجه بأن املؤثرية إذا كانت صفة إضافية يتوقف حتققها على املؤثر واألثر جاز أن تكون متقدمة على األثر 

  : كما لزم أن تكون متأخرة عن األثر 
ليس مبستقيم فإن كون الشيء مؤثرا يف غريه ال يكون متأخرا عن أثره بل إما أن يكون مقارنا له أو سابقا عليه وإال 

أبني من أن يدل : فوجود األثر قبل التأثري ممتنع وال حيتاج إىل هذا التقدير فإن كون التسلسل ها هنا واقعا يف اآلثار 
  أن يدل عليه هبذا الدليل  عليه بدليل صحيح من هذا اجلنس فضال عن

واجلواب الذي ذكره ـ من أن الصفة العارضة للشيء بالنسبة إىل غريه ال تتوقف إال على وجود معروضها ـ هو 
  جواب من يقول بأن التأثري قدمي واألثر حادث 

  وهذا قول من يقبت هللا تعاىل صفة التخليق والتكوين يف األزل وإن كان املخلوق حادثا 
وائف من أصحاب أيب حنيفة و الشافعي و أمحد وأهل الكالم والصوفية وهو مبين على أن اخللق غري وهو قول ط

املخلوق وهذا قول أكثر الطوائف لكن منهم من صرح بأن اخللق قدمي واملخلوق حادث ومنهم من صرح بتجدد 
  األفعال ومنهم من ال يعرف مذهبه يف ذلك 

ات صفة اخللق هللا تعاىل وأنه مل يزل خالقا وكذلك ذكر أبو بكر الكالباذي إثب: فالذي ذكره البغي عن أهل السنة 



يف كتاب التعرف ملذهب التصوف أنه مذهب الصوفية وكذلك ذكره الطحاوي وسائر أصحاب أيب حنيفة وهو 
 قول مجهور أصحاب أمحد كأيب إسحاق بن شاقال وأيب عبد اهللا بن حامد والقاضي أيب يعلى وغريهم وكذلك ذكره

  غري واحد من املالكية وذكر أنه قول أهل السنة واجلماعة ومن هؤالء من صرح مبعين احلركة ال بلفظها 
وهؤالء الذين يقولون بإثبات تأثري قدمي هو اخللق واإلبداع مع حدوث األثر جيعلون ذلك مبنزلة وجود اإلرادة 

  ية القدمية مع حدوث املراد كما يقول بذلك الكالم وغريهم من الصفات
الصفة املعارضة للشيء ال تتوقف إال على : فجواب أيب الثناء األرموي موافق لقول هؤالء الطوائف وهو قوله 

وجود معروضها كما أن اإلرادة القدمية ال تتوقف إال على وجود املريد دون املراد عند من يقول بذلك وكذلك 
املقدور فكذلك قوهلم يف اخللق الذي هو الفعل وهو القدرة املتعلقة باملستقبالت تتوقف على وجود القادر دون 

  التأثري 
الصفة اإلضافية العراضة للشيء بالنسبة إىل غريه ال تتوقف إال على وجود : ولكن هذا اجلواب ضعيف فإن قوله 

معروضها فإن التقدم صفة إضافية عارضة للشيء بالنسبة إىل ا لتأخر عنه ولو بأزمنة كثرية مع امتناع حصول 
تقدم مع املتأخر يعترض عليه بأنك ادعيت دعوى كلية وأثبتها مبثال جزئي فادعيت أن كل صفة عارضة للشيء امل

بالنسبة إىل غريه ال تتوقف إال على وجود معروضها وهذه دعوى كلية مث احتججت على ذلك بالتقدم العارض 
  للمتقدم وهذا املثال ال يثبت القضية الكلية 

ملتعلق القول من القول صفة وجودية فإنه ليس لكون الشيء مذكورا أو خمربا عنه صفة  ليس: ونظري هذا قوهلم 
  إنه مذكور وخمرب عنه فإن هذه دعوى واملثال جزئي : ثبوتية بذلك فإن املعدوم يقال 

والتحقيق أن متعلق القول قد يكون له منه صفة وجودية كمتعلق التكوين والتحرمي واإلجياب وقد يكون كمتعلق 
  إلخبار ا

سواء كانت من الصفات احلقيقية املستلزمة للنسبة واإلضافة : الصفة العرضة للشيء بالنسبة إىل غريه : مث يقال 
كاإلرادة والقدرة والعلم أو كانت من الصفات اإلضافية عند من جيوز جواز إضافة حمضة ال يستلزم صفة حقيقية 

باينني كاألبوة والنبوة فأن وجود أحدمها مستلزم لوجود اآلخر قد تكون مستلزمة لوجود االثنني املتضايفني املت
وكذلك الفوقية والتحتية والتيامن والتياسر وكذلك العلة التامة مع معلومها فإنه ليس بينهما برزخ زمان وإن كان 

  موضع آخر  املعلوم ال يكون إال متعقبا للعلة يف الزمان ال يكون زمنه زمنها عند مجهور العقالء كما قد بسط يف
وأنتم احتججتم يف غري موضع بأن القبول نسبة بني القابل واملقبول فال يتحقق إال مع حتققهما وجعلتم هذا مما 

كونه قابال للحدوث جيب أن يكون من لوازم ذاته : احتججتم به على الكرامية يف مسألة حلول احلوادث وقلتم 
  : تناع حتقق احلادث يف األزل وذلك إمنا ميكن مع حتقق احلوادث يف األزل مع ام

إذا كان قابال للحوادث يف : فهذا التناقض من جنس قولكم إنه قادر يف األزل مع امتناع املقدور يف األزل وقلتم 
األزل لزم إمكان وجود احلوادث يف األزل فأي فرق بني إمكان القبول وإمكان املقدور وإمكان املفعول ؟ وما تقدم 

ه مثل هذا قبل زمن هذا ولكن ال يلزم إذا مل يكن املتأخر مع املتقدم أال يكون املقبول املقدور الشيء على غريه وكون
إنه خالق مع امتناع املخلوق وقادر مع امتناع املقدور : واألثر ممكنا مع وجود التأثري والقدرة والقبول حىت يقال 

  وقابل مع امتناع املقبول 
إن احلوادث توجد بإرادة قدمية واملنازعون هلم ألزموهم بأن هذا : ن يقول وأيضا فإن هذا اجلواب مبنزلة جواب م

  ترجيح بال مرجح كما تقدم 



إما أن يتجدد متام : فهؤالء يعترضون على جواب األرموي وهؤالء يعترضون عليه بأنه عند وجود األثر احلادث 
لزم حدوث احلادث بدون سبب حادث وقد التأثري وإما أن ال يتجدد شيء لزم التسلسل كما تقدم وإن مل يتجدد 

  تقدم إبطاله بأن املؤثر التام ال يتخلف عنه أثره 
وكان األرموي ميكنه أن جييب ـ على أصله ـ بأن حدوث األجسام موقوف على حدوث التصورات املتعاقبة يف 

  العقل أو النفس كما أجاب به عن احلجة األويل 

  املقصود مما تقدم

ن يعرف هناية ما ذكره هؤالء يف جواب الدهرية عن املعضلة الزباء والداهية الدهاء وما خيفي املقصود هنا أ: قلت 
  على العاقل الفاضل ما يف هذه األجوبة 

وحنن وهللا احلمد قد بينا اجلواب عن مجيع حجج الفالسفة يف غري هذا املوضع وبسطنا الكالم يف ذلك وبينا كيف 
ة وكيف تتمكن كل طائفة من املسلمني من قطعهم جبواب مركب من قوهلم ميكن فساد استدالهلم من وجوه كثري

وقول طائفة أخرى من املسلمني حىت إذا احتاجوا إىل موافقة الدهرية على قدم األفالك وأن اهللا مل خيلق السماوات 
أخري من  واألرض يف ستة أيام وحنو ذلك مما فيه تكذيب للرسول صلى اهللا عليه و سلم أو إىل موافقة طائفة

طوائف املسلمني على بعض أقواهلم اليت ليس فيها تبليغ للرسول بل وال خمالفة لصريح العقل كان موافقتهم لطائفة 
من طوائف املسلمني على ما ال يكذبون به الرسول وال خيالفون به املعقول أوىل هبم من موافقة الدهرية على ما فيه 

مما تبني به أنه ليس يف العقل الصريح ما خيالف النصوص الثابتة عن تكذيب للرسل وخمالفة لصريح العقل وهذا 
  األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم وهو املقصود يف هذا املقام 

  مثال يف اإلجابة على الفالسفة الرد على قوهلم بقدم العامل الكالم على امتناع التسلسل 
: إحدامها : حجتكم األوىل على قدم العامل مبنية على مقدمتني : مثال األجوبة اليت جياب هبا هؤالء الفالسفة أن يقال 

أن املمكن ال بد له من مرجح تام وامتناع التسلسل ولفظ التسلسل فيه إمجال قد تقدم الكالم عليه فإن التسلسل 
هو توقف جنس احلادث على احلادث وهذا متفق على امتناعه والتسلسل يف غري هذا املوضع يراد به : هنا 
  لتسلسل يف الفاعلني ويف اآلثار والتسلسل يف متام الفاعلني هو من التسلسل يف الفاعلني ا

ففيه قوالن : التسلسل املمتنع هو التسلسل يف العلل ويف متامها أما تسلسل يف الشروط أو اآلثار : فيقال لكم 
  للمسلمني وأنتم قائلون جبوازاه 

ممتنعا فإن كان ممتنعا امتنع تسلسل احلوادث ولزم أن يكون هلا أول  إما أن يكون هذا التسلسل جائزا أو: فنقول 
  وبطل قولكم حبوادث ال أول هلا وأمتنع كون حركات األفالك أزلية وهذا يبطل قولكم 

سواء قيل إهنا حادثة يف جسم أو عقل : العامل لو كان أزليا فإما أن يكون ال يزال مشتمال على حوادث : مث نقول 
إنه كان جسما ساكنا فإن كان األول لزم تسلسل : ل كان يف األزل ليس فيه حادث كما يقال ب: أو يقال 

احلوادث وحنن نتكلم على تقدير امتناع تسلسلها فبطل هذا التقدير وإن كانت احلوادث حدثت فيه بعد أن مل تكن 
  وادث بال حدوث سبب لزم جواز صدور احلوادث عن قدمي مل يتغري وهذا يبطل حجتكم وجيوب جواز حدوث احل

إن التسلسل يف اآلثار جائز ـ وهو قولكم ـ بطل استداللكم هبذه احلجة على قدم شيء من العامل فإهنا : وإن قلتم 
  ال تدل على قدم شيء بعينه من العامل وإمنا تدل على وجود دوام كون الرب فاعال 



موقوفا على : ر موجودا يف العامل أو كل ما حيدثه اهللا مل ال جيوز أن تكون األفالك أو كل ما يقد: فيقال لكم حينئذ 
  حادث بعد حادث ويكون جمموع العامل املوجود اآلن كالشخص الواحد من األشخاص احلادثة ؟ 

فتبني أن احتجاجكم على مطلوبكم باطل سواء كان تسلسل احلوادث جائزا أو مل يكن بل إذا مل يكن جائزا بطلت 
وف عندكم وهو أن حركات األفالك أزلية فإن هذا إمنا يصح إذا كان تسلسل احلوادث احلجة وبطل املذهب املعر

جائزا فإذا كان تسلسلها ممتنعا لزم أن يكون حلركة الفلك أول وإن كان تسلسل احلوادث جائزا مل يكن يف ذلك 
  جرا  داللة على قدم شيء من العامل جلواز أن يكون حدوث األفالك موقوفا على حوادث قبله وهلم

  هذا يستلزم قيام احلوادث املتسلسلة بالقدمي : فإن قلتم 
أن هذا هو قولكم ليس هذا ممتنعا عندكم فإن الفلك قدمي أزيل عندكم مع أنه : أحدها : كان اجلواب من وجوه 
  جسم تقوم به احلوادث 

ـ إذا امتنع قيامها بواجب الوجود ـ قائم: الثاين  ة مبحدث بعد حمدث فإن كان أنه جيوز أن تكون تلك احلوادث 
صدور هذه احلوادث املتسلسلة عن الواجب القدمي ممكنا بطلت حجتكم وإن كان ممتنعا بطل مذهبكم وحجتكم 

  إن احلوادث الفلكية املتسلسلة صادرة عن قدمي أزيل : أيضا فإن قولكم 
إما قيام : د من التزام أحد أمرين أنا نتكلم على تقدير إمكان تسلسل احلوادث وعلى هذا التقدير فال ب: الثالث 

  احلوادث بالواجب وإما تسلسل احلوادث عنه بدون قيام حادث به 
إما أن يكون ممتنعا وإما أن يكون ممكنا فإن كان ممتنعا لزم حدوث األفالك : قيام احلوادث بالقدمي : الرابع أن يقال 

  وهو املطلوب وإن كان جائزا بطلت هذه احلجة 
القدمي ال حتله احلوادث إمنا قاله ألن تسلسل احلوادث يف احملل يستلزم : ن قال أهل الكالم بأن أن م: اخلامس 

حدوثه عندهم فإن كان قوهلم هذا صحيحا لزم حدوث األفالك والنفوس وكل ما يقوم به حوادث متسلسلة وهو 
بعد شيء واألول يستلزم يستلزم بطالن حجتكم ألنه حينئذ ميكن صدور العامل م تكن أو ما زال حيدث شيء 

ميتنع : حدوث احلادث بال سبب حادث وهذا باطل كما ذكرمتوه يف احلجة ألنه يستلزم الترجيح بال مرجح والثاين 
  أن يكون يف املمكنات شيء قدمي وهو نقيض مذهبكم 

ئز عندنا ـ بل ألنه حنن ما أحلنا قيام احلوادث بالواجب لكون القدمي ال حتله احلوادث ـ فإن ذلك جا: فإذا قالوا 
  ال تقوم به الصفات 

فحينئذ سهلت القضية فإن مجاهري أهل امللل من املسلمني وغريهم بل ـ ومجهور الفالسفة ـ خيالفونكم : قيل هلم 
  القدمي ال حتله احلوادث : يف هذا األصل وقولكم يف نفي الصفات أضعف بكثري من قول من قال 

لكالبية ومن وافقهم ـ يقولون بإثبات الصفات للواجب دون قيام احلوادث به وهلذا كان كثري من املسلمني ـ كا
فإذا مل يكن لكم حجة على نفي قيام احلوادث به إال ما هو حجة لكم على نفي الصفات كانت األدلة على بطالن 

  قولكم كثرية جدا 
إن العاشق واملعشوق : قولكم  وتبني حينئذ فساد قولكم بنفي الصفات وجعل املعاين املتعددة شيئا واحدا وأن

شيء واحد وإن العامل هو العلم والقدرة هي اإلرادة من أفسد األقوال كما قد : والعشق والعاقل واملعقول والعقل 
بني فيما تقدم ملا نبهنا على تلبيسكم على املسلمني وتكلمنا على ما تسمونه تركيبا وأنه ـ بتقدير موافقتكم على 

   حجة لكم على نفيه وهكذا جتابون على حجة التأثري أصطالحكم الفاسد ـ ال
ـ : وقوهلم  إن كان التأثري قدميا لزم قدم األثر وأن كان حمدثا فإن كان احملدث جنس التأثري ـ وقيل جبواز ذلك 



كان للحوادث ابتداء وبطل مذهبكم وإن قيل بامتناعه ـ وهو أنه ال حيدث شيء ما حىت حيدث شيء ـ فهذا ممتنع 
اق العقالء وقد يسمى تسلسال ودوارا وإن كان احملدث التأثري يف شيء معني بعد حدوث معني قبله لزم باتف

  التسلسل وقيام احلوادث بالقدمي 
إما أن يكون التأثري أمرا وجوديا وإما أن ال يكون وجوديا فإن مل يكن وجوديا بطلت احلجة وهو : فإنه يقال هلم 

اخللق نفس املخلوق وإن كان وجوديا فإما أن يكون قائما بذات املؤثر أو : جواب الرازي وهو جواب من يقول 
  بغريه فإن كان قائما بذاته لزم جواز قيام األمور الوجودية بواجب الوجود وهذا قول مثبتة الصفات 

لقائمة وعلى هذا التقدير فالتسلسل يف اآلثار والشروط إن كان ممكنا بطلت هذه احلجة وأمكن تسلسل التأثريات ا
  بالقدمي وإن كان ممتنعا لزم جواز حدوث احلوادث عن تأثر قدمي ن فتبطل حجتكم 

ـ أو متامه ـ قائما بغريه لزم جواز التسلسل يف الشروط وأن يكون ممكنا وإذا كان ممكنا أمكن  وإن كان التأثري 
  تسلسل التأثري فبطلت احلجة 

ؤثر وعلى هذا التقدير فإن مل يكن التسلسل ممكنا كان هناك تأثري قدمي وذلك ألن التقدير أن متام التأثري قائم بغري امل
  بغري ذات اهللا تعاىل وهذا باطل مل يقل له أحد وإن قدر إمكانه أمكن حدوث األفالك عنه وهو املطلوب 

وث التسلسل يف اآلثار إن كان ممكنا بطلت احلجة إلمكان حد: ومما جيابون به عن حجة التأثري أن يقال أيضا 
األفالك عن تأثري مسبوق بتأثري آخر وإن كان ممتنعا لزم إما حدوث احلوادث عن تأثري قدمي أو كون التأثري عدميا 

  وعلى التقديرين يبطل قولكم 
وذلك ألن احلوادث مشهودة ال بد هلا من إحداث حمدث وذلك اإلحداث هو التأثري فإن كان عدميا بطلت احلجة 

ـ وإن كان موجودا فإن كان ق دميا لزم حدوث احلوادث عن تأثري قدمي فتبطل احلجة وإن كان التأثري حمدثا 
والتقدير أن التسلسل ممتنع ـ فيلزم أن يكون حدث بتأثري حمدث فتبطل احلجة أيضا وهو جواب ال خملص هلم عنه 

  به ينقطع شغبهم 
خلق اهللا عز و جل للسماوات واألرض وأما أن جيابوا بقول خيالف فيه أكثر العقالء من املسلمني وغريهم وجيعل 

  فهذا ال يرضى به عقل وال ذو دين : مبنيا على مثل هذا القول الذي هو جواب املعارضة 
بل حيب أن يعلم أن األمور املعلومة من دين املسلمني ال بد أن يكون اجلواب عما يعارضها جوابا قاطعا ال شبهة فيه 

م الذين يزعمون أهنم يبينون العلم واليقني باألدلة والرباهني وإمنا يستفيد خبالف ما يسلكه من يسلكه من أهل الكال
إنه برهان قاطع : الناظر يف كالمهم كثرة الشكوك والشبهات وهم يف أنفسهم عندهم شك وشبهة فيما يقولون 

  إنه برهان قاطع ويف موضع آخر يفسد ذلك الربهان : وهلذا يقول أحدهم يف هذا املوضع 
ارضون الثابت يف الكتاب والسنة مبا يزعمون أنه من العقليات القاطعة إمنا يعارضونه ميثل هذه احلجج والذين يع
  الداحضة 

فكل من مل يناظر أهل اإلحلاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم مل يكن أعطى اإلسالم حقه وال ويف مبوجب العلم 
  أفاد كالمه العلم واليقني  واإلميان وال حصل بكالمه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس وال

ـ  ولوال أنا قد بسطنا الكالم على هذه األمور يف غري هذا املوضع ـ وهذا موضع تنبيه وإشارة ال موضع بسط 
  لكنا نبسط الكالم يف ذلك ولكن نبهنا على ذلك 

  ملخص الرد على حجة التأثري



إلجياب واالقتضاء والعلية واملؤثرية وحنو وملخص ذلك يف حجة التأثري الذي يسمى اخللق واإلبداع والتكوين وا
فإما إن يكون قدميا أو : إما أن يكون وجوديا أو عدميا وإذا كان وجوديا : التأثري يف احلوادث : ذلك ـ أن يقال 

  حادثا وعلى كل تقدير فحجة الفالسفة باطلة 
زم شيئا موجودا وألنه إذ جاز أن يفعل أما إن كان عدميا فظاهر ألنه ال يستلزم حينئذ قدم األثر إذ العدم ال يستل

الفاعل للمحدثات بعد أن مل يفعلها من غري تأثري وجودي أمكن حدوث العامل بال تأثري وجودي كما هو قول 
  األشعرية ومن وافقهم من أصحاب مالك و الشافعي و أمحد وكثري من املعتزلة 

أثري قدميا فإما أن يقال بوجوب كون األثر متصال بالتأثري وإن كان وجوديا فإما أن يكون قدميا أو حمدثا فإن كان الت
واملكون متصال بالتكوين وإما أن ال يقال بوجوب ذلك وإما أن يقال بوجوب املقارنة وإما أن يقال بإمكان انفصال 

  األثر عن التأثري 
ري يف كل منها قدميا بل ال فإن قيل بوجوب ذلك فمعلوم حينئذ بالضرورة أن يف العامل حوادث فيمتنع أن يكون التأث

بد من تأثريات حادثة وميتنع حينئذ أن يكون يف العامل قدمي ألن األثر إمنا يكون عقب التأثري والقدمي ال يكون مسبوقا 
  بغريه 

  إن األثر يقارن املؤثر فيكون زماهنما واحدا لزم أن ال يكون يف العامل شيء حادث وهو خالف املشاهدة : وإن قيل 
التأثري مل يزل يف شيء بعد شيء كان كل من اآلثار حادثا ولزم حدوث كل ما سوى اهللا وإن كان : ل بأن فإذا قي

  كل حادث مسبوقا حبادث 
بل يتأخر األثر عن التأثري القدمي لزم إمكان حدوث احلوادث عن تأثري قدمي كما هو قول كثري من أهل : وإن قيل 

إهنا قدمية وهو قول طوائف : لفعلية هللا تعاىل وهي صفة التخليق ويقول النظر وهو قول من يقول بإثبات الصفات ا
  من الفقهاء من أصحاب أيب حنيفة و الشافعي و أمحد والصوفية وأهل الكالم وغريهم 

وإن كان التأثري حمدثا فال بد له من حمدث فإن قيل جبواز حدوث احلوادث بإرادة قدمية أو إن القادر املختار يرجح 
جاز أن حيدث التأثري قائما باملؤثر بقدرته أو بقدرته ومشيئته القدمية كما جيوز : ريه على اآلخر بال مرجح أحد مقدو

  من جيوز وجود املخلوقات البائنة عنه مبجرد قدرته أو جملرد قدرته ومشيئته القدمية 
ا وإن كان التأثري حمدثا فال بد ال ميكن حدوث احلوادث إال بسبب حادث كان التأثري القائم باملؤثر حمدث: وإن قيل 

له من حمدث وإحداث هذا التأثري تأثري وحينئذ فيكون تسلسل التأثريات ممكنا وإذا كان ممكنا بطلت احلجة فظهر 
  بطالهنا على كل تقدير 

تنع وصاحب األربعني وأمثاله من أهل الكالم إمنا مل جييبوا عنها جبواب قاطع ألن من مجلة مقدماهتا أن التسلسل مم
وهم يقولون بذلك واحملتج هبا ال يقول بامتناع التسلسل فإن الدهرية يقولون بتسلسل احلوادث فإذا أجيبوا عنها 

جبواب مستقيم على كل قول كأن خريا من أن جيابوا عنها جبواب ال يقول به إال بعض طوائف أهل النظر ومجهور 
  إنه معلوم الفساد بالضرورة : العقالء يقولون 

كر الرازي هذه احلجة يف غري هذا املوضع وذكر فيها أن القول بكون التأثر أمرا وجوديا أمر معلوم وقد ذ
  بالضرورية مث أخذ جييب عن ذلك مبنع كوهنا وجودية لئال يلزم التسلسل 

ا ضرورية ومن املعلوم أن املقدمات اليت يقول املنازع إهنا ضرورية ال جياب عنها بأمر نظري بل إن كان املدعي لكوهن
أهل مذهب معني ميكن أهنم تواطأوا على ذلك القول وتلقاه بعضهم عن بعض أمكن فساد دعواهم وتبني أهنا ليست 

ضرورية وإن كن مما تقر به الفطر والعقول من غري تواطؤ وال موافقة من بعضهم لبعض كاملوافقة اليت حتصل يف 



ها مل ميكن دفع مثل هذه فإنه لو دفعت الضروريات اليت يقر هبا أهل املقاالت املوروثة اليت تقوهلا الطائفة تبعا لكبري
الفطر والعقول من غري تواطؤ وال تشاعر مل ميكن إقامة احلجة على مبطل وهذا هو السفسطة اليت ال يناظر أهلها إال 

ض كان بالفعل فكل من جحد القاضايا الضرورية املستقرة يف عقول بين آدم اليت مل ينقلها بعضهم عن بع
  سوفسطائيا 

بل هو عدمي لئال يلزم التسلسل فإن : فإن ادعى املدعي أن التأثري أمر وجودي وذلك معلوم بالضرورة مل يقل له 
  التسلسل يف اآلثار فيه قوالن مشهوران ملنظار املسلمني وغريهم 

معمر بن عباد الذين كطائفة من املعتزلة يسمون أصحاب املعاين من أصحاب : والقول جبوازه هو قول طوائف 
للخلق إىل ما ال هناية له لكن هؤالء يثبتون تسلسال يف آن واحد وهو تسلسل يف متام التأثري وهو باطل : يقولون 

إن احلركة من لوازم احلياة وكل حي متحرك والذين : وقول طوائف من أهل السنة واحلديث كالذين يقولون 
  هؤالء  إنه مل يزل متكلما إذا شاء وغري: يقولون 

  فإذا كان فيه قوالن فإما أن يكون جائزا أو يكون العلم بامتناعه نظريا خفيا 
  بل اجلواب القاطع يكون بوجوه قد بسطناها يف غري املوضع 

التأثري سواء كان وجوديا أو عدميا وسواء كان التسلسل ممكنا أو ممتنعا فاحتجاجهم : منها ما ذكرناه وهو أن يقال 
  مل احتجاج باطل به على قدم العا

إن كان التسلسل يف اآلثار ممكنا بطلت احلجة إلمكان حدوثه بتأثري حادث وإن لزم التسلسل وإن كان : أو يقال 
ممتنعا لزم حدوث احلوادث بدون تسلسل التأثري وهو يبطل احلجة فاحلجة باطلة على التقديرين وهذا جواب خمتصر 

  جامع 
لحوادث من تأثري وجودي فإن كان حمدثا لزم التسلسل وهو ممتنع وإن كان قدميا فإن احلجة مبناها على أنه ال بد ل

  لزم قدم األثر 
إن كان التسلسل يف اآلثار ممكنا بطلت احلجة إلمكان حدوثه عن تأثري حادث وذلك عن تأثري حادث : فيقال له 

إن كان التسلسل ممتنعا لزم أن وهلم جرا وامتناع التسلسل مقدمة من مقدمات الدليل فإذا بطلت مقدماته بطل 
تكون احلوادث حدثت عن تأثري وجودي قدمي وحينئذ فيمكن حدوث العامل بدون تسلسل احلوادث عن تأثري قدمي 

  وهو املطلوب 
وإن شئت أدخلت املقدمة األوىل يف التقدير أيضا كما تقدم التنبيه عليه ن حىت يظهر اجلواب على كل تقدير وعلى 

التأثري يف احملدثات وجودي قدمي ومنهم من يقول هو أمر : نظار املسلمني إذ كان منهم من يقول  قول كل طائفة من
  عدمي ومنهم من يقول بتسلسل اآلثار احلادثة 

  والدهري بىن حجته عل أنه ال بد من تأثري وجودي قدمي وأنه حينئذ يلزم قدم األثر 
بطلت املقدمة األوىل وجاز حدوث احلوادث بدون تأثري التأثري إن كان عدميا : فيجاب على كل تقدير فيقال 

ـ أمكن حدوثه بآثار متسلسلة وبطل قولك بامتناع  وجودي وإن كان وجوديا ـ وتسلسل احلوادث ممكن 
إما التأثري القدمي وإما التأثري احلادث بالقدرة أو بالقدرة واملشيئة : تسلسل اآلثار وإن كان تسلسل اآلثار ممتنعا لزم 

ة وحينئذ فاحلوادث مشهودة فتكون صادرة عن تأثري قدمي أو حادث وإذا جاز صدور احلوادث عن تأثري قدمي القدمي
  أو حادث بطلت احلجة 

أنا نشهد حدوث احلوادث فال بد هلا من حمدث هو املؤثر وإحداثه هو التأثري فالقول يف إحداث : وأصل هذا الكالم 



  إحداث العامل والتأثر فيه هذه احلوادث والتأثري فيها كالقول يف 
وهؤالء الدهرية بنوا هذه احلجة على أنه ال بد من تأثري حادث فيفتقر إىل تأثري حادث كما بنوا األوىل على أنه ال بد 

القائلون بقدم العامل والقائلون حبدوثه كما جيوزه : من سبب حادث فمأخذ احلجتني من مشكاة التسلسل يف اآلثار 
  ل أو أكثر أهل امللل طوائف من أهل املل

إن كان التسلسل جائزا بطلت هذه احلجة وتلك وإن مل يكن جائزا بطلت : فإذا أجيبوا على التقديرين وقيل هلم 
  أيضا هذه وتلك كان هذا جوابا قاطعا 

 الدور القبلي وهو ممتنع بصريح: ولكن لفظ التسلسل فيه إمجال واشتباه كما يف لفظ الدور فإن الدور يراد به 
العقل واتفاق العقالء ويراد به الدور املعي االقتراين وهو جائز بصريح العقل واتفاق العقالء ومن أطلق امتناع الدور 

  فمراده األول أو هو غالط يف اإلطالق 
ولفظ التسلسل يراد به التسلسل يف املؤثرات وهو أن يكون للحادث فاعل وللفاعل فاعل وهذا باطل بصريح 

عقالء وهذا هو التسلسل الذي أمر التيب صلى اهللا عليه و سلم بأن يستعاذ باهللا منه وأمر باالنتهاء العقل واتفاق ال
  آمنت باهللا ورسله : عنه وأن يقول القائل 

من : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأيت الشيطان أحدكم فيقول : عن أيب هريرة قال [ كما يف الصحيحني 
ال يزال الناس : [ ويف رواية ] من خلق ربك ؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ باهللا ولينته : خلق كذا ؟ حىت يقول له 

: ورواية ] آمنت باهللا : هذا اهللا خلق اخللق من خلق اهللا ؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل : يتساءلون حىت يقولوا 
فبينا أنا يف : فمن خلق اهللا ؟ قال  هذا اهللا: ال يزالون بك يا أبا هريرة حىت يقولوا : [ ويف رواية ] ورسوله [ 

فأخذ حصى : يا أبا هريرة هذا اهللا خلق اخللق فمن خلق اهللا ؟ قال : املسجد إذ جاءين ناس من األعراب فقالوا 
  ] قوموا قوموا صدق خليلي : بكفه فرماهم به مث قال 

إن أمتك ال يزالون يسألون : هللا عن أنس بن مالك عن رسول صلى اهللا عليه و سلم قال قال ا[ ويف الصحيح أيضا 
  ] هذا اهللا خلق اخللق فمن خلق اهللا ؟ : ما كذا ؟ وما كذا ؟ حىت يقولوا : 

: وهذا التسلسل يف املؤثرات والفاعلني يقترن به تسلسل آخر وهو التسلسل يف متام الفعل والتأثري وهو نوعان 
  تسلسل يف جنس الفعل وتسلسل يف الفعل املعني 

ال يفعل الفاعل شيئا أصال حىت يفعل شيئا معينا أو ال حيدث شيئا حىت حيدث شيئا أو ال : ثل أن يقال فاألول ـ م
  يصدر عنه شيء حىت يصدر عنه شيء فهذا أيضا بالطل بصريح العقل واتفاق العقالء 

إن كانت : عال كل األمور املعتربة يف كونه فا: وهذا هو الذي يصح أن جيعل مقدمة يف دوام الفاعلية بأن يقال 
قدمية لزم قدم الفعل وإن حدث فيها شيء فالقول يف حدوث ذلك احلادث كالقول يف حدوث غريه فاألمور املعتربة 

إن كانت قدمية لزم قدم الفعل وإن كانت حمدثة لزم أن ال حيدث شيء من األشياء حىت : يف حدوث ذلك احلادث 
  حيدث شيء 

دورا ويسمى تسلسال وهذا هو الذي أجاب عنه من أجاب باملعارضة  وهذا مجع بني النقيضني وقد يسمى هذا
  باحلوادث املشهودة 

أتعين باألمور املعتربة األمور املعتربة يف جنس كونه فاعال أم األمور املعتربة يف فعل شيء معني ؟ : وجوابه أن يقال 
يجوز أن يكون كل ما يعترب يف حدوث املعني ف: أما األول فال يلزم من دوامها دوام فعل شيء من العامل وأما الثاين 

كالفلك وغريه حادثا وال يلزم من حدوث شرط احلادث املعني هذا التسلسل بل يلزم منه التسلسل املتعاقب يف 



اآلثار وهو أن يكون قبل ذلك احلادث حادث وقبل ذلك احلادث حادث وهذا جائز عندهم وعند أئمة املسلمني 
  كل ما يف العامل حادثا مع التزام هذا التسلسل الذي جيوزونه وعلى هذا فيجوز أن يكون 

أن يكون قد حدث مع احلادث متام مؤثره : وقد يراد بالتسلسل يف حدوث احلادث العني أو يف جنس احلوادث 
  وحدث مع حدوث متام املؤثر وهلم جرا 

  التأثري  وهذا أيضا باطل بصريح العقل واتفاق العقالء وهو من جنس التسلسل يف متام
فقد تبني أن التسلسل إذا أريد به أن حيدث مع كل حادث حادث يقارنه يكون متا تأثريه مع اآلخر حادث وهلم 
جرا فهذا ممتنع من جنس قول معمر يف املعاين التسلسلة وإن أريد به أن حيدث قبل كل حادث حادث وهلم جرا 

  ه فهذا فيه قوالن وأئمة املسلمني وأئمة الفالسفة جيوزون
وكما أن التسلسل يراد به التسلسل يف املؤثرات ويف متام التأثري يراد به التسلسل املتعاقب شيئا بعد شيء ويراد به 

إن املؤثر يستلزم أثره يراد به أن يكون عقبه فهذا هو االستلزام : التسلسل املقارن شيئا مع شيء فقولنها أيضا 
  أن يكون يف العامل شيء قدمي  املعروف عند مجهور العقالء وعلى هذا فيمتنع

  : والناس هلم يف أستلزام املؤثر أثره قوالن 
املؤثر التام ال جيب أن يكون أثره معه بل : إن احلادث حيدث يف الفاعل بدون سبب حادث فإنه يقول : فمن قال 

جرد مشيئته اليت مل تزل أن القادر املختار يرجع أحد مقدوريه مبجرد قدرته اليت مل تزل أو مب: جيوز تراخيه ويقول 
  وإن مل حيدث عند وجود احلادث سبب 

أن يكون معه حبيث يكون : أحدمها : أن املؤثر التام يستلزم أثره لكن يف معىن هذا االستلزام قولني : والقول الثاين 
  العقالء  زمان األثر زمان املؤثر فهذا هو الذي تقوله املتفلسفة وهو معلوم الفساد بصريح العقل عند مجهور

أن يكون األثر عقب متام املؤثر وهذا يقر به مجهور العقالء وهو يستلزم أن ال يكون يف العامل شيء قدمي بل : والثاين 
  كل ما فعله القدمي الواجب بنفسه فهو حمدث 

وث كل إنه مل يزل فعاال وإن قيل بدوام فاعليته فذلك ال يناقض حدوث كل ما سواه بل هو مستلزم حلد: وإن قيل 
ما سواه فإن كل مفعول فهو حمدث فكل ما سواه مفعول فهو حمدث مسبوق بالعدم فإن املسبوق بغريه سبقا زمانيا 

ال يكون قدميا واألثر املتعقب ملؤثره الذي زمانه عقب زمان متام مؤثره ليس مقارنا له يف الزمان بل زمنه متعقب 
حبض وليس يف أجزاء الزمان شيء قدمي وإن كان جنسه قدميا بل  لزمان متام التأثري كتقدم بعض أجزاء الزمان على

  كل جزء من الزمان مسبوق بآخر فليس من التأثريات املعينة تأثري قدمي كما ليس من أجزاء الزمان جزء قدمي 
هامه اليت حتار تبني له حمارات أكابر النظار يف هذه امل: فمن تدبر هذه احلقائق وتبني له ما فيها من االشتباه وااللتباس 

  فيها األبصار واهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم 

  عمدة الفالسفة يف قدم العامل على مقدمتني

أن الترجيح ال بد له من : إحدامها : أن هؤالء الفالسفة بنوا عمدهتم يف قدم العامل على مقدمتني : وحقيقة األمر 
  مرجح تام جيب به 

  لزم التسلسل وهو باطل والثانية أنه لو حدث الترجيح ل
  وهم متناقضون قائلون بنقيض هاتني املقدمتني 



  جواز التسلسل

أما جواز التسلسل فإن أرادوا به التسلسل املتعاقب يف اآلثار شيئا بعد شيء فهم يقولون جبواز ذلك وحينئذ فال 
حدوثه مؤقوفا على سبب  ميتنع أن يكون كل ما سوى اهللا حمدثا كائنا بعد أن مل يكن كالفلك وغريه وإن كان

  حادث قبله وحدوث ذلك السبب موقوف على سبب حادث قبله 
وإن أرادوا التسلسل املقترن ـ وهو أنه لو حدث حادث للزم أن حيدث معه تأثريه ومع حدوث متام تأثريه حيدث 

  تأثري املؤثرـ فهذا باطل بصريح العقل وهم يوافقون على امتناعه 
لو حدث ترجيح جنس الفعل للزم هذا التسلسل فهو صادق ولكن هذا يفيد أنه ال  أنه: وإن عنوا بالتسلسل 

  حيدث مرجح يوجب ترجيح الفعل بل ال يزال جنس الفعل موجودا فهذا يسلمه هلم أئمة املسلمني 
لكن ليس يف هذا ما يقتضي صحة قوهلم بقدم شيء من العامل بل هذا يقتضي حدوث كل ما سوى اهللا فإنه إذا كان 

نس الفعل مل يزل لزم أنه ال تزال املفعوالت حتدث شيئا بعد شيء وكل مفعول حمدث مسبوق بعدم نفسه ولكن ج
  هؤالء ظنوا أن املفعول جيب أن يقارن الفاعل يف الزمان ويكون معه من غري أن يتقدم الفاعل على مفعوله بزمان 

إن : لعقالء وهلذا مل يكن يف العقالء من قال وهذا غلط بني ملن تصوره وهو معلوم الفساد بالعقل عند عامة ا
إهنا مفعولة وهي قدمية إال شرذمة من هذه : السماوات واألرض قدمية أزلية إال طائفة قليلة ومل يكن يف العامل من قال 

  الطائفة الذين خالفوا املعقول وصحيح املنقول 
يكون معه ال يتقدم املؤثر على أثره : ذي زعموه أي وقوهلم بأن املؤثر التام األزيل يستلزم أثره هبذا االعتبار ال

بالزمان يوجب أن ال حيدث يف العامل شيء وهو خالف املشاهدة فقد قالوا مبا خيالف احلس والعقل وأخبار األنبياء 
  وهذه هي طرق العلم 

  وإذن كان املمتنع إمنا هو جواز التسلسل يف أصل التأثري والتسلسل املقارن مطلقا 
  معترفون جبوازه : سلسل يف اآلثار شيئا بعد شيء فهم مصرحون به وأما الت

وقدم العامل ليس الزما مستلزما جلواز التسلسل وإمنا خصوا به املعتزلة ومن اتبعهم من الكالبية وغريهم الذين 
تا معطلة عن أنتم قدرمت يف األزل ذا: وافقوهم على نفي األفعال القائمة به أو نفي الصفات واألفعال فقالوا هلم 

  الفعل فيمتنع أن حيدث عنها شيء ألنه يستلزم الترجيح بال مرجح 
إن كان التسلسل يف اآلثار شيئا بعد شيء ممتنعا بطلت احلجة : فالطريق الذي به ينقطع هؤالء الفالسفة أن يقال 

دثة شيئا بعد شيء وإن كان جائزا أمكن أن يكون حدوث كل شيء من العامل مبينا على حوادث قبله إما معان حا
مل يزل : يف غري ذات اهللا تعاىل وإما أمور قائمة بذات اهللا تعاىل كما يقوله أهل احلديث وأهل اإلثبات الذين يقولون 

  متكلما إذا شاء فعاال ملا يشاء وإما غري ذلك كما قاله األرموي وغريه 
ن أسهل من القول بأن السماوات واألرض فالتقديرات يف تسلسل احلوادث معددة ومهما قدر منها كا: وباجلملة 

أزلية وأن اهللا مل خيلق السماوات واألرض وما بينهما يف ستة أيام وهؤالء الفالسفة إمنا يبحثون مبجرد عقوهلم فليس 
يف العقل ما يوجب ترجيح قدم األفالك على سائر التقديرات ومن يقر بالسمع ـ كمن يقر بالشرائع منهم ـ فأي 

  ن أقرب إىل الشرع من قوهلم بقدم األفالك تقدير قدره كا

  الترجيح بال مرجح



فإهنم ألزموا هبا القائلني باحلدوث بدون سبب حادث وهي هلم  -وهي الترجيح بال مرجح  -وأما املقدمة الثانية 
ألزم فإن احلوادث املتجددة تقتضي جتدد أسباب حادثة فاحلدوث أمر ضروري على كل تقدير والذات القدمية 

إن مل يتوقف حدوث احلوادث عنها على غريها لزم مقارنة احلوادث هلا يف األزل وهذا باطل : ستلزمة ملوجبها امل
بالضرورة واحلس وإن توقف على غريها فذلك الغري إن كان قدميا أزليا كان معها فيلزم مقارنة احلوادث هلا وإن 

  ث كان حادثا فالقول يف سبب حدوثه كالقول يف غريه من احلواد
أهنم أثبتوا حدوث احلوادث بدون سبب حادث  -نفاة األفعال القائمة به  -فهؤالء الفالسفة أنكروا على املتكلمني 

مع كون الفاعل موصوفا بصفات الكمال وهم أثبتوا حدوث احلوادث كلها بدون سبب حادث وال ذات موصوفة 
ل إذ كانوا مصرحني بأن العلة التامة األزلية بصفات الكمال بل حقيقة قوهلم أن احلوادث حتدث بدون حمدث فاع

  جيب أن يقارهنا معلوهلا فال يبقى للحوادث فاعل أصال ال هي وال غريها 
فعلم أن قوهلم أعظم تناقضا من قول املعتزلة وحنوهم وأن ما ذكروه من احلجة يف قدم العامل هو على حدوثه أدل منه 

  م على قدمه باعتبار كل واحدة من مقدميت حجته
ومن تدبر هذا وفهمه تبني له أن الذين كذبوا بآيات اهللا صم وبكم يف الظلمات وأن هؤالء وأمثاهلم من أهل النار 

)  ١٠: امللك ( } وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا يف أصحاب السعري { : كما أخرب اهللا تعاىل عنهم بقوله 
  وهذا مبسوط يف موضع آخر 

أجوبة نفاة األفعال االختيارية القائمة بذات اهللا تعاىل هلؤالء الدهرية أجوبة ضعيفة كما بني  واملقصود هنا أن نبني أن
  ذلك وهبذا استطالت الفالسفة واملالحدة وغريهم عليهم 

فالذين سلكوا هذه املناظرة ال أعطوا اإلميان باهللا ورسوله حقه وال أعطوا اجلهاد ألعداء اهللا تعاىل حقه فال كملوا 
  ن وال اجلهاد اإلميا

إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله مث مل يرتابوا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهللا { : وقد قال اهللا تعاىل 
وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيني ملا آتيتكم من كتاب وحكمة { : وقال تعاىل )  ١٥: احلجرات ( } أولئك هم الصادقون 

عكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررمت وأخذمت على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال مث جاءكم رسول مصدق ملا م
: ما بعث اهللا نبيا إال أخذ عليه امليثاق : قال ابن عباس ) [  ٨١: آل عمران ( } فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 

لئن بعث : ذ امليثاق على أمته لئن بعث اهللا حممد صلى اهللا عليه و سلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وأمره أن يأخ
  ] حممد صلى اهللا عليه و سلم وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه 

تصديقه يف كل ما أخرب به ومن : فقد أوجب اهللا تعاىل على املؤمنني اإلميان بالرسول واجلهاد معه ومن اإلميان به 
  اجلهاد معه دفع كل من عارض ما جاء به وأحلد يف أمساء اهللا وآياته 

وهؤالء أهل الكالم املخالفون للكتاب والسنة الذين ذمهم السلف واألئمة ال قاموا بكمال اإلميان وال بكمال 
اجلهاد بل أخذوا يناظرون أقواما من الكفار وأهل البدع الذين هم أبعد عن السنة منهم بطريق ال يتم إال برد بعض 

فال آمنوا مبا جاء به الرسول حق اإلميان وال جاهدوا الكفار ما جاء به الرسول وهي ال تقطع أولئك الكفار باملعقول 
حق اجلهاد وأخذوا يقولون أنه ال ميكن اإلميان بالرسول وال جهاد الكفار والرد على أهل اإلحلاد والبدع إال مبا 

ألهنا  - تكذيبا أو تأويال أو تفويضا -سلكناه من املعقوالت وإن ما عارض هذه املعقوالت من السمعيات جيب رده 
  أصل السمعيات 

وإذا حقق األمر عليهم وجد األمر بالعكس وأنه ال يتم اإلميان بالرسول واجلهاد ألعدائه إال باملعقول الصريح 



املناقض ملا ادعوه من العقليات وتبني أن املعقول الصريح مطابق ملا جاء به الرسول ال يناقضه وال يعارضه وأنه بذلك 
طع الكفار فتحصل مطابقة العقل للسمع وانتصار أهل العلم واإلميان على أهل الضالل تبطل حجج املالحدة وينق

  واإلحلاد وحيصل بذلك اإلميان بكل ما جاء به الرسول واتباع صريح املعقول والتمييز بني البينات والشبهات 

  كل ما حيتج به النفاة يدل على نقيض قوهلم

رت عامة ما حيتج به النفاة من النصوص فوجدهتا على نقيض قوهلم وقد كنت قدميا ذكرت يف بعض كالمي أين تدب
: األنعام [ } ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار { أدل منها على قوهلم كأحتجاجهم على نفي الرؤية بقوله تعاىل 

  تها على نفيها فبينت أن اإلدراك هو اإلحاطة ال الرؤية وأن هذه اآلية تدل على إثبات الرؤية أعظم من دالل]  ١٠٣
ما يأتيهم من ذكر من رهبم حمدث إال { وكذلك إحتجاجهم على أن القرآن أو عبارة القرآن خملوقة بقوله تعاىل 

بينت أن داللة هذه اآلية على نقيض قوهلم أقوى فإهنا تدل على أن بعض الذكر حمدث ]  ٢: األنبياء [ } استمعوه 
  وبعضه ليس مبحدث وهو ضد قوهلم 

يف لغة العرب العامة ليس هو احلدوث يف اصطالح أهل ال كالم فإن العرب يسمون ما جتدد حادثا وما واحلدوث 
وقوله تعاىل عن ]  ٣٩: يس [ } كالعرجون القدمي { تقدم على غريه قدميا وإن كان بعد أن مل يكن كقوله تعاىل 

وإذ مل يهتدوا به فسيقولون هذا {  وقوله تعاىل]  ٩٥: يوسف [ } تاهللا إنك لفي ضاللك القدمي { إخوة يوسف 
[ } أنتم وآباؤكم األقدمون * أفرأيتم ما كنتم تعبدون { وقوله تعاىل عن إبراهيم ]  ١١: تألحقاف [ } إفك قدمي 
األحد الصمد على نفي علوه على اخللق وأمثال ذلك مما قد : وكذلك استدالهلم بقوله ]  ٧٦ - ٧٥: الشعراء 

   بسط يف غري هذا املوضع
مث تبني يل بعد ذلك مع هذا أن املعقوالت يف هذا كالسمعيات وأن عامة ما حيتج به النفاة من املعقوالت هي أيضا 

على نقيض قوهلم أدل منها على قوهلم كما يستدلون به على نفي الصفات ونفي األفعال وكما يستدل به الفالسفة 
  فالبسط له موضع آخر على قدم العامل وحنو ذلك واملقصود هنا التنبيه وإال 

وعمدة من نفى األفعال والصفات من أهل الكالم اجلهمية واملعتزلة ومن اتبعهم على هذه احلجة اليت زعموا أهنم 
يقررون هبا حدوث العامل وإثبات الصانع فجعلوا ما قامت به الصفات أو األفعال حمدثا حىت يستدلوا بذلك على أن 

  يقوم بالصانع ال الصفات وال األفعال العامل حمدث ويلزم من ذلك أن ال 
وإذا تدبر العاقل الفاضل تبني له أن إثبات الصانع وإحداثه للمحدثات ال ميكن إال بإثبات صفاته وأفعاله وال تنقطع 
الدهرية من الفالسفة وغريهم قطعا تاما عقليا ال حيلة هلم فيه إال على طريقة السلف أهل اإلثبات لألمساء واألفعال 

فات وأما من نفى األفعال أو نفى الصفات فإن الفالسفة الدهرية تأخذ خبناقه ويبقى حائرا شاكا مرتابا مذبذبا والص
مذبذبني بني ذلك ال إىل هؤالء { بني أهل امللل املؤمنني باهللا ورسوله وبني هؤالء املالحدة كما قال تعاىل يف املنافقني 

  ]  ١٤٣: النساء [ } وال إىل هؤالء 
وجود يف كالم عامة هؤالء الذين يف كالمهم سنة وبدعة وال ريب أهنم يردون على الفالسفة وغريهم أمورا وهذا م

ولكن الفالسفة ترد عليهم أمورا وهم ينتصرون يف غالب األمر باحلجة العقلية على الفالسفة أكثر مما تنتصر 
ة من جنس العقليات فيوافقوهنم عليها الفالسفة باحلجة العقلية عليهم ولكن قد تقول الفالسفة أمورا باطل

فيستطيلون هبا عليهم وقد تقول الفالسفة أمورا صحيحة موافقة للشريعة فريدوهنا عليهم وهم ال يصيبون الصدق 
والعدل إال إذا وافقوا الشريعة فإذا خالفوها كان غايتهم أن يقابلوا الفاسد بالفاسد الباطل بالباطل فتبقي الفالسفة 



  شك ويبقى العقالء منهم يف شك ال حصل هلؤالء نور اهلدى وال هلؤالء العقالء يف 
وإمنا حيصل النور واهلدى بأن يقابل الفاسد بالصاحل والباطل باحلق والبدعة بالسنة والضالل باهلدى والكذب 

  بالصدق وبذلك يتبني أن األدلة الصحيحة ال تعارض حبال وأن املعقول الصريح مطابق للمنقول الصحيح 
وقد رأيت من هذا عجائب فقل أن رأيت حجة عقلية هائل ملن عارض الشريعة قد انقدح يل وجه فسادها وطريق 

  حلها إال رأيت بعد ذلك من أئمة بلك الطائفة من قد تفطن لفسادها وبينه 
أذكر من  وذلك ألن اهللا خلق عباده على الفطرة والعقول السليمة مفطورة على معرفة احلق لوال املعارضات وهلذا

كالم رؤوس الطوائف من العقليات ما يبني ذلك ال ألنا حمتاجون يف معرفتنا إىل ذلك لكن ليعلم أن أئمة الطوائف 
معترفون بفساد هذه القضايا اليت يدعي إخواهنم أهنا قطعية مع خمالفتها للشريعة وألن النفوس إذا علمت أن ذلك 

ت بذلك واطمأنت به وألن ذلك يبني أن تلك املسألة فيها نزاع بني القول قاله من هو من أئمة املخالفني استأنس
  تلك الطائفة فتنحل عقد اإلصرار والتصميم على التقليد 

فإن عامة الطوائف ـ وإن ادعوا العقليات ـ فجمهورهم مقلدون لرؤوسهم فإذا رأوا الرؤوس قد تنازعوا 
  واعترفوا باحلق احنلت عقدة اإلصرار على التقليد 

  ل األهبري حجة الفالسفة على قدم العاملإبطا

وهو ممن يصفه هؤالء املتأخرون باحلذق يف الفلسفة والنظر ويقدمونه على األرموي  -وقد رأيت األثري األهبري 
رأيته قد أبطل حجة هؤالء املتفلسفة على قدم العامل مبا  -األصبهاين صاحب القواعد هو وغريه تالمذته : ويقولون 

ه من إبطاهلا وكان ما أجاب به عن حجتهم أوىل بدين املسلمني كما ذكره األرموي مع أنه ينتصر يقرر ما ذكرت
  للفالسفة أكثر من غريه 

  : فقال يف فصل ذكر فيه ما يصح من مذاهب احلكماء وما ال يصح 
فاته الزمة لذاته إن الواجب لذاته جيب أن يكون واجبا من مجيع جهاته أي جيب أن تكون مجيع ص: مث قالوا : ( قال 

إما أن تكون كافية فيما له من الصفات وجودية كانت أو عدمية أو ال تكون والثاين باطل وإال لتوقف شيء من 
  صفاته على غريه وذاته متوقفة على وجود تلك الصفة أو عدمها فذاته تتوقف على غريه وهو حمال 

لى وجود تلك الصفة أو عدمها بل ذاته تستلزم تلك ال نسلم أن ذاته تتوقف ع: وهذا ضعيف ألنا نقول : ( قال 
  ) الصفة أو عدمها وال يلزم من ذلك ذاته إما على وجودها أو عدمها 

إن الباري تعاىل يستلزم مجلة ما يتوقف عليه وجود العامل فيلزم من دوامه أزلية العامل وهو ممتنع ال : مث قالوا : ( قال 
احدة منها تستند إىل األخرى مث تنتهي يف يف جانب النزول إىل أرادة تقتضي حمال أن يكون له إرادات حادثة كل و

  ) حدوث العامل فلزم حدوثه 
فهذا اجلواب خري من الذي ذكره األرموي وذكر أنه باهر و األرموي نقله من املطالب العالية للرازي فإنه : قلت 

  فهذا أصح يف الشرع والعقل : املصري ووافقه عليه القشريي ) إنه هو اجلواب الباهر : ( ذكره وقال 
فإن هذا فيه قول حبدوث كل ما سوى اهللا وذلك القول فيه إثبات عقول ونفوس أزليبة مع اهللا تعاىل : أما الشرع 

  والفرق بني القولني معلوم عند أهل امللل والشرائع 
قبة من غري أمر يتجدد من الواجب فإن قول األرموي فيه إثبات أمور ممكنة حيدث فيها حوادث متعا: وأما العقل 

وهذا يقتض حدوث احلوادث بال حمدث فإن الواجب بنفسه إذا كان علة مستلزمة ملعلوهلا مل جيز تأخر شيء من 



معلوله عنه خبالف ما ذكره األهبري فإنه ليس فيه إال أن الواجب مستلزم آلثاره شيئا بعد شيء وهذا متفق عليه 
سل اآلثار و األهبري و األرموي وغريمها يقولون بتسلسل اآلثار بل قول أولئك يقتضي بينهم فإنه ليس فيه إال تسل

أن يكون الفلك هو رب ما دونه وهو احملدث للحوادث بأفعاله القائمة به املتعاقبة وقول األهبري يقتضي أن يكون 
  اهللا هو رب العاملني وهو حمدث لكل شيء مما يقوم به من األفعال املتعاقبة 

ريب أن قول أولئك فاسد يف العقل كما هو فاسد يف الشرع فإن الفلك إذا كان ممكنا فجميع صفاته وحركاته وال 
ممكنة وال يترجح شيء من ذلك إال بوجود املرجح التام فاملرجح التام إن كان موجودا يف األزل لزم وجود مقتضاه 

  يف األزل 
يث ال يتجدد به وال منه شيء امتنع أن يصدر عنه شيء بعد أن مث ذلك املرجح إن كان يف نفسه علة تامة ملعلوله حب

مل يكن صادرا ال يف الفلك وال يف غري الفلك ال دائم وال منقطع وامتنع أن تكون حركة الفلك الدائمة صادرة عن 
أن هذا ال سيما مع اختالف احلركات واملتحركات وأنه بسيط عندهم من كل وجه وهو يف األزل علة تامة فيمتنع 
تصدر عنه املختلفات واملتجددات كما أن مجيع املتحركات املمكنات ال تدوم حركتها إال بدوام السبب احملرك 
املنفصل عنها وهذا ألن حال الفاعل إذا كانت حني أحدث هذا املتأخر كحاله حني أحدث ذلك املتقدم امتنع 

  ختصيص هذا احلال بالفصل دون هذه كما يقولون هم ذلك 
إمنا كان هذا ألن حركة الفلك مل ميكن وجودها كلها أو مل ميكن وجود احلوادث كلها يف األزل فتأخر : ( ا وإن قالو

  ) فيضه لتأخر استعداد القوابل 
هذا إمنا ميكن أن يقال إذا كان القابل ليس هو صادرا عن الفاعل مثل القوابل ألثر الشمس فإن أثر الشمس : قيل 

قوابل فتسود وجه القصار وتبيض الثوب وترطب الفاكهة تارة وجتففها أخرى وهلذا إمنا فيها خمتلف باختالف تلك ال
قال سلفهم هذا يف العقل الفعال فقالوا إنه يتأخر فيضه على القوابل لتأخر استعداد القوابل بسب احلركات الفلكية 

  فاملوجب الستعداد القوابل ليس هو املوجب للفيض عندهم 
وجود هذا العقل وهذا ال يستقيم يف املبدع لكل شيء الذي منه اإلعداد ومنه اإلمداد ال  وهذا قالوه العتقادهم
  يتوقف فعله على غريه 

فلم جعل القوابيل تقبل على ذلك الوجه : فأما إذا كان الفاعل هو الفاعل للقابل واملقبول عاد السؤال جذعا وقيل 
دون غريه مع أن املمكن ليس له من نفسه شيء أصال ال دون غريه ؟ ومل جعل احلركة الفلكية علي هذا الوجه 

طبيعة وال غريها ؟ بل املوجب هو الفاعل لطبيعته وحقيقته وليس له حقيقة يف اخلارج مباينة للموجود يف اخلارج بل 
  البارىء هو املبدع للحقائق كلها 

إنه شيء ثابت يف القدم : ( أو قال ) رج إن للممكن ماهية مغايرة يف اخلارج لألعيان املوجودة يف اخلا: ( ومن قال 
إال : إن تلك املعدومات أوجبت قدرة الفاعل على بعضها دون بعض مع أهنا كلها ممكنة : فال ميكنه أن يقول ) 

  ما ميكن غري هذا وهذا هو األصلح أو األكمل واألفضل : ألمر آخر مثل أن يقال 
اء واحد ونفضل بعضها على بعض يف األكل إن يف ذلك آليات لقوم يسقى مب{ : وهبذا تظهر حجة اهللا تعاىل يف قوله 

فإنه دل هبذا على تفضيله بعض املخلوقات على بعض مع استوائها فيما تساوت فيه من )  ٤: الرعد ( } يعقلون 
  األسباب 

هنا ومن اجلبال جدد أمل تر أن اهللا أنزل من السماء ماء فأخرجنا به مثرات خمتلفا ألوا{ : كما قال يف اآلية األخرى 
ومن الناس والدواب واألنعام خمتلف ألوانه كذلك إمنا خيشى اهللا من * بيض ومحر خمتلف ألواهنا وغرابيب سود 



  )  ٢٨ - ٢٧: فاطر ( } عباده العلماء 
  إمنا تفاضلت واختلفت الختالف القوابل وأسباب أخرى من اهلواء والتراب واحلب والنوى : فإذا قال القائل 

وتلك القوابل واألسباب هي أيضا من فعله ليست من فعل غريه فهو الذي أعد القوابل وهو الذي أمد كل : له  قيل
شيء حبسب ما أعده له وحينئذ فقد تبني أنه خلق األمور املختلفة ومن كل شيء زوجني فبطل أن يكون واحدا 

فعل شيء سواه فإن فعل املختلفات احلادثات بسيطا ال يصدر عنه إال واحد الزم له ال يصدر عنه غريه وال ميكنه 
  )  ٢٨: فاطر ( } إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء { : يدل على أنه فاعل بقدرته ومشيئته وهلذا قال 

العلماء به فإن من جعله غري قادر على إحداث فعل وال تغيري شيء من العامل بل لزمه ما ال : قال طائفة من السلف 
مل خيشه إمنا خيشى الكواكب واألفالك اليت تفعل اآلثار األرضية عنده أو ما كان حنو ذلك وهلذا : ميكنه مفارقته 

  عبدها هؤالء من دون اهللا وهلذا كان دعاؤهم هلا وخشيتهم منها 
 ) ٧٦: األنعام ( } ال أحب األفلني { : وهلذا تربأ اخلليل من خمافتها ملا ناظرهم يف عبادة الكواكب واألصنام وقال 

وحاجه قومه قال أحتاجوين يف اهللا وقد هدان وال أخاف ما تشركون به إال أن يشاء ريب شيئا وسع ريب { : قال تعاىل 
وكيف أخاف ما أشركتم وال ختافون أنكم أشركتم باهللا ما مل ينزل به عليكم سلطانا * كل شيء علما أفال تتذكرون 

الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم { : وقال تعاىل )  ٨١ - ٨٠: نعام األ( } فأي الفريقني أحق باألمن إن كنتم تعلمون 
فإن املشركني خيافون باملخلوقات من الكواكب وغريها )  ٨٢: األنعام ( } بظلم أولئك هلم األمن وهم مهتدون 

العلماء الذين ال  وهم قد أشركوا باهللا وال خيافون اهللا إذ أشركوا باهللا ما مل ينزل به سلطانا وإمنا خيشاه من عباده
  يعلمون أنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم فهؤالء الدهرية الفالسفة وأمثاهلم ال خيافون اهللا تعاىل 

ضجيج األصوات يف هياكل العبادات بفنون اللغات حتلل ما : ( فهم يقرون بالعبادات ويقولون : فإن قال قائل 
  ميون منهم فإهنم يعظمون األدعية والعبادات ال سيما اإلسال) عقدته األفالك الدائرات 

هم ال يقرون بأن اهللا نفسه حيدث شيئا بسبب الدعاء أو غريه وإمنا احلوادث كلها عندهم بسبب حركة : قيل 
إن النفوس تقوى بالدعاء والعبادة والتجرد والتصفية فتؤثر يف هيوىل : ( الفلك ال بشيء آخر أصال وهم إذا قالوا 

هذا عندهم مبنزلة تأثري األكل والشرب يف الري والشبع ال يستلزم ذلك عندهم أمرا حيدث من عند اهللا  كان) العامل 
  تعاىل فإنه لو حدث منه أمر لزم تغريه عندهم وبطل أصل قوهلم 

إن أكل املضرات : وهم قد خيافون ما حيدث من احلوادث بسبب أعماهلم القتضاء طبيعة الوجود ذلك كما يقولون 
املرض أو املوت والسبب لكل احلوادث حركة الفلك وإن كانت احلوادث ال حتدث مبجرد احلركة بل يورث 

أما لكون احلركة توجب امتزاجا تستعد به املمتزجات ملا يفيض عليها من العقل الفعال أو لغري : باحلركة وغريها 
وجب هلا علة تامة يف األزل ال يتأخر إن كان امل: ذلك فهم مطالبون باملوجب حلركة الفلك وحدوث مجيع احلوادث 

عنها شيء من معلوهلا امتنع أن تكون حركات املمكنات وما فيها من احلوادث صادرة عن هذه العلة ألن ذلك 
  يقتضي تأخر كثري من معلوالهتا مع ما فيها من االختالف العظيم املنايف لبساطتها اليت يسموهنا الوحدة 

  ن الواحد البسيط الذي يقدرونه ال حقيقة له يف اخلارج أصال وقد بني يف غري هذا املوضع أ
القوابل املفعولة املمكنة املبدعة اختلفت وتأخر استعدادها مع كون الفاعل هلا مل يزل وال يزال على : ( وإذا قيل 

  كان امتناع هذا ظاهرا ) حال واحدة 
ال متنوعة وله تعاىل شؤون وأحوال كل يوم أن نفس الفاعل موصوف بصفات متنوعة وأفع: ( خبالف ما إذا قيل 

  ) هو يف شأن فإنه يكون تنوع املفعوالت وحدوث احلادثات لتنوع أحوال الفاعل وأنه حيدث من أمره ما شاء 



أحواله من مقتضيات ذاته الواجبة الوجود بنفسه اليت ال يتوقف شيء من أحواهلا : وإذا طلب الفرق بينهما قيل 
وال حيتاج إليه وإذا كان واجبا بنفسه فما كان من لوازمه كان أيضا واجبا ال ميكن عدمه على أمر مستغن عنها 

  خبالف املمكن الذي ليس له من نفسه وجود 
  اختلف فعل الفاعل وتأخر الختالف القابل وحدوثه : فإنه إذا قيل 

ن فاعل ال اختالف يف فعله وال فهو أيضا الفاعل للقابل املختلف احلادث فكيف تصدر املختلفات احلادثات ع: قيل 
  حدوث لشيء من أفعاله ؟ 

  رد األهبري على الرازي وتعليق ابن تيمية

  : و األهبري قد أبطل حجة املعتزلة واألشعرية وحنوهم على حدوث األجسام وأراد أن يعتذر عن الفالسفة فقال 
يف كتبه لتقرير مذاهب املتكلمني  -زي يعين أبا عبد اهللا الرا -يف ذكر الطرائق اليت سلكها اإلمام  -فصل ( 

  وكيفية االعتراض عليها 
  : أما الطريقة اليت سلكها حلدوث العامل فمن وجهني 

إما أن يكون حال الوجود أوحال : أن العامل ممكن لذاته وكل ممكن لذاته فهو حادث ألن تأثري املؤثر فيه : أحدمها 
ل باطل ألن التأثري حال الوجود يكون إجيادا للموجود وحتصيال العدم أو ال حال الوجود وال حال العدم واألو

ال : للحاصل وهو حمال والثاين حمال ألن التأثري حال العدم يكون مجعا بني الوجود والعدم وهو حمال فيلزم أن يكون 
  حال الوجود وال حال العدم فيكون حال احلدوث فكل ما له مؤثر فهو حادث 

  انت أزلية فإما أن تكون متحركة يف األزل أو ساكنة والقسمان باطالن أن األجسام لو ك: الثاين 
  : أما األول فلوجوه 

أهنا لو كانت متحركة يف األزل للزم املسبوقية بالغري وعدم املسبوقية يف شيء واحد ألن احلركة تقتضي : أحدها 
   املسبوقية بالغري واألزل يتقضي عدم املسبوقية بالغري فيلزم اجلمع ضرورة

أنه لو كانت متحركة يف األزل لكانت حبال ال ختلو عن احلوادث وما خيلو عن احلوادث فهو حادث وإال : الثاين 
  لكان احلادث أزليا هذا خلف 

أهنا لو كانت متحركة يف األزل لكانت احلركة اليومية موقوفة على انقضاء ما ال هناية له وهو حمال : الثالث 
  واملوقوف على احملال حمال 

إحدامها من احلركة اليومية إىل غري النهاية والثانية من : أهنا لو كانت متحركة يف األزل حلصلت مجلتان : الرابع 
  احلركة اليت وقعت من األمس إىل غري النهاية 

فاجلملة الثانية إن صدق عليها أهنا لو أطبقت على األوىل انطبقت عليها كان الزائد مثل الناقص وإن مل تصدق 
  متناهية فاجلملة االوىل أيضا متناهية وقد فرضت غري متناهية هذا خلف  كانت

فألهنا لو كانت ساكنة يف األزل امتنع عليها احلركة ألن املؤثر يف السكون إما أن يكون أزليا أو حادثا : وأما الثاين 
ون أزليا فيلزم من دوامه ال جائز أن يكون حادثا وإال لكان السكون حادثا وقد فرض أزليا هذه خلف فتعني أن يك

دوام السكون فتمتنع احلركة على األجسام وأهنا ممكنة عليها ألن األجسام إما أن تكون بسيطة أو مركبة فإن كانت 
بسيطة فيصح على أحد جوانبها ما يصح على اآلخر فيصح أن يصري ميينها يسارا ويسارها ميينا فيصح عليها احلركة 

من البسائط فكانت بسائطها قابلة لالجتماع واالفتراق وكانت قابلة للحركة هذا  وإن كانت مركبة كانت جمتمعة



  ) خلف 
بأن التأثري يف املمكن إما أن يكون حالة الوجود أو حالة العدم أو ال حالة الوجود : قوله : االعتراض ( قال األهبري 

  وال حاله العدم 
  مل ال جيوز أن يكون حال الوجود ؟ : قلنا 

  لتأثري حال الوجود إجياد املوجود وحتصيل احلاصل ا: وقوله 
ال نسلم وإمنا يكون كذلك أن لو أعطى الفاعل وجودا ثانيا وليس كذلك فإن التأثري عبارة عن كون األثر : قلنا 

موجودا بوجود املؤثر وجاز أن يكون األثر موجودا دائما لوجود املؤثر والذي يدل على حصول التأثري حالة 
لو مل يكن كذلك لكان التأثري حالة العدم الستحالة الواسطة بني الوجود والعدم والثاين كاذب ألن  الوجود أنه

  ) التأثري حاله العدم يقتضي اجلمع بني الوجود والعدم وهو حمال 
  فإما أن تكون متحركة أو ساكنة يف األزل : األجسام لو كانت أزلية : أما قوله : ( قال 
  تكون متحركة ؟ مل ال جيوز أن : قلنا 
  يلزم اجلمع بني املسبوقية بالغري وعدم املسبوقية بالغري يف شيء واحد : قوله 
  ال نسلم وهذا ألن املسبوق بالغري هو احلركة وغري املسبوق بالغري هو اجلسم : قلنا 

من حيث هي إذا كانت احلركة أزلية كانت احلركة من حيث هي هي غري مسبوقة بالغري لكن احلركة : ( فإن قال 
هي مسبوقة بغري ألهنا تغري وانتقال فتقتضي املسبوقية بالغري فيلزم اجلمع بني املسبوقية بالغري وعدم املسبوقية بالغري يف 

  احلركة 
ال نسلم أن اجلسم لو كان أزليا لكانت احلركة من حيث هي هي حركة أزلية ومل ال : إذا ادعيتم ذلك فنقول : قلنا 

أزليا ويصدق عليه أنه متحرك دائما بأن تتعاقب عليه احلركات املعنية وال يصدق على  جيوز أن يكون اجلسم
  ) احلركات املوجودة يف األعيان أهنا أزلية ضرورة اتصاف كل واحد منها بكوهنا مسبوقة بالغري ؟ 

لنوع الذي مل أن حدوث كل من األعيان ال يستلزم حدوث ا: هذا مضمونه ما نبه عليه يف غري هذا املوضع : قلت 
  يزل وال يزال 

  لو كانت األجسام متحركة لكانت ال ختلو عن احلوادث : وأما قوله ( 
  ولكن مل قلتم بأن ما ال خيلو عن احلوادث فهو حادث ؟ : نعم : قلنا 
  لو مل يكن كذلك لكان احلادث أزليا : قوله 
زما للجسم وليس كذلك بل هو قبل كل حركة ال نسلم وإمنا يلزم ذلك لو كان شيء من احلركات بعينها ال: قلنا 

  ) حركة ال إىل أول إىل ما ال هناية 
  هذه من منط الذي قبله فإن األزيل هو نوع احلادث ال عني احلادث : قلت 
  لو كانت حادثة يف األزل لكان احلادث اليومي موقوفا على انقضاء ما ال هناية له : قوله 
  إن ذلك غري جائز ؟ : ومي مسبوقا حبوادث ال أول هلا ومل قلتم ال نسلم بل يكون احلادث الي: قلنا 

مضمونة أنه يكون موقوفا على انقضاء ما ال ابتداء له وال أول له وهو ال هناية له من الطرف األول لكن له : قلت 
  هناية من الطرف اآلخر 

من احلركة اليت وقعت يف : والثانية  من احلركة اليومية: لو كانت متحركة يف األزل حلصلت مجلتان أحدمها : قوله 
  األمس 



  ال نسلم وإمنا يلزم ذلك لو كانت احلركات جمتمعة يف الوجود : قلنا 
هذا مضمونه أن التطبيق ال يكون إال بني موجودين ولكن يقال التطبيق يف اخلارج ال يكون إال بني موجودين : قلت 

ا كانا قد دخال مجيعا يف الوجود فاملطبق بينهما إما أن يكونا ولكن ميكن تقدير التطبيق بني معدومني ال سيما إذ
مقدرين يف األذهان ال يوجدان يف األعيان حبال كاألعداد اجملردة عن املعدودات أو معدومني منتظرين كاملستقبالت 

  أو معدومني ماضيني كاحلوادث املتقدمة أو موجودين كاملقادير املوجودة واملعدودات املوجودة 
أن اجلملتني اللتني طبقت إحدامها على األخرى مع التفاوت يف أحد الطرفني : وهو : عن هذا جبواب ثان  وجياب

وعدم التناهي يف اآلخر مها متفاضلتان يف الطرف الواحد وتنطبق إحدامها على اآلخرى يف الطرف اآلخر فال يصدق 
يصدق ثبوت االنطباق من أحد الطرفني وانتفاؤه ثبوت مطابقة إحدامها لألخرى مطلقا وال نفي املطابقة مطلقا بل 

  وال يكونان متناهيني : من اآلخر وحينئذ فال يكون الزائد مثل الناقص 
حنن نطبق بينهما من الطرف الذي يلينا فإن استويا لزم أن يكون الزائد مثل الناقص وأن يكون : وإذا قال القائل 

مع وجوده وإن تفاضال لزم أن يكون ما ال يتناهى بعضه وجود الزيادة كعدمها والشيء مع عدم غريه كهو 
  متفاضال 

التطبيق بينهما من اجلهة املتناهية مع تفاضلهما فيها ممتنع وفرض املمتنع قد يلزمه حكم ممتنع فإن احلوادث : قيل 
تنع أن يطابق هذا املاضية من أمس إذا قدرت منطبقة على احلوادث املاضية يف اليوم كان هذا التطبيق ممتنعا فإنه مي

  ومع التفاضل ميتنع التطبيق املستلزم للمعادلة واالستواء : هذا فإن اجلملتني متفاضلتان 
  أنا أقدر املطابقة يف الذهن وإن كانت ممتنعة يف اخلارج : وإذا قال القائل 

يا له من الطرف فقد قدرت يف الذهن شيئني مع جعلك أحدمها أزيد من اآلخر من الطرف الواحد ومساو: قيل له 
اآلخر ومعلوم أنك إذا قدرت مل يكن تفاضلهما ممتنعا بل كان الواجب هو التفاضل ودليلك مبين على تقدير 

التطبيق فيلزم التفاضل فيما ال يتناهى وكل من املقدمتني باطل فإن قدرت تطبيقها صحيحا عدليا فهو باطل وإن 
تنعا فدعواك أن التفاضل ممتنع فيما قدرته متفاضال ممنوع بل مع قدرته وإن كان ممتنعا مل يكن التفاضل يف ذاك مم

  تقدير التفاضل جيب التفاضل لكن جيب التفاضل من جهة التفاضل وال يلزم التفاضل من اجلهة األخرى 
  وإن سلمنا أنه ال جيوز أن تكون متحركة يف األزل ولكن مل ال جيوز أن تكون ساكنة ؟ : ( قال األهبري 

  ن املؤثر يف السكون إما أن يكون حادثا أو أزليا بأ: قوله 
فلم قلتم بأنه لو كان أزليا للزم دوام السكون ؟ ومل ال جيوز أن يكون تأثريه فيه موقوفا على شرط عجمي : قلنا 

  ) أزيل ؟ والعدمي األزيل جائز الزوال فإذا زال الشرط زال السكون 
ول بسبب حادث والقول فيه كالقول يف غريه بل ال يزول إال بسبب العرض األزيل إمنا يز: لقائل أن يقول : قلت 

املقتضي لزوال السكون كاملقتضي حلدوث : حادث فيحتاج إىل حدوث سبب حيدث ليزول السكون وهو يقول 
  العامل وهو اإلرادة املسبوقة بإرادة ال إال أول لكن هذا التقدير يصحح القول حبدوث العامل 

أزليا وأمكن حدوث احلركة فيه كان املقتضي حلركته جموزا حلدوث العامل لكن هذا يبطل  إن كان اجلسم: فيقال 
  حجة الفالسفة وال يصحح حجية أن اجلسم األزيل ميتنع حتريكه فيما بعد 

وأيضا فإنه ههنا حبثا آخر وهو أن السكون هل هو أمر ثبويت مضاد للحركة أو هو عدم احلركة عما من شأنه أن 
  ه قوالن معروفان فإذا كان عدميا مل يفتقر إىل سبب يتحرك ؟ وفي

  : وأما الطريقة اليت يسلكها يف كون الباري فاعال باالختيار فمن وجهني : قال ( 



  أنه لو كان موجبا بالذات وجب أن ال ينفك عنه العامل فيلزم إما قدم العامل وإما حدوث الباري تعاىل : أحدمها 
الذات ملا حصل تغري يف العامل ألنه يلزم من دوامه دوام معلوله وإال كان ترجيحا بال أنه لو كان موجبا ب: الثاين 

  ) مرجح ويلزم من دوام معلوله دوام معلول معلوله وهكذا إىل أن يلزم دوام مجيع املعلوالت 
مر ضعفها وأما  أما الوجه األول فال نسلم أن القدم منتف وأما احلجة اليت ذكرها فقد: االعتراض : ( قال األهبري 

الثاين فال نسلم أنه لو كان موجبا بالذات للزم دوام معلوالته وإمنا يلزم ذلك أن لو كان مجيع معلوالته قابلة للدوام 
  ) وهذا ألن من مجلة معلوالته احلركة وهي غري قابلة للبقاء 

  اعتراض األهبري هنا ضعيف : ولقائل أن يقول 
على انتفاء القدم ضعيف لكن ال يلزم من ضعف الدليل املعني انتفاء املدلول  هب أن ما ذكره: أما األول فيقال 

وأنت قد بينت ضعف دليل الفالسفة على القدم وإذا كان القول باملوجب بالذات يستلزم قدم العامل وال دليل هلم 
  عليه كان قوهلم أيضا ال دليل عليه 

حدوث العامل ببيان انتفاء الزم القدم ولكن إن كان قصده  و األهبري قد ذكر يف غري هذه املوضع ما احتج به على
لو كان : ( بيان فساد ما ذكره الرازي ف الرازي ذكر وجهني وهب أن األول ضعيف لكن الثاين قوي وهو قوله 

  ) موجبا بالذات ما حصل تغري يف العامل 
معلوهلا ولو كانت شاعرة به ويراد ما يفعل  املوجب بالذات يراد به العلة التامة اليت تستلزم: وحترير ذلك أن يقال 

بغري إرادة وال شعور وإن كان فعله متراخيا ومن املعلوم أنه مل يقصد إفساد القسم الثاين وإمنا قصد إفساد القسم 
  األول 
شيء من إذا كان املوجب علة تامة تستلزم معلوهلا كان معلوهلا الزما هلا ومعلول معلوهلا الزما فيمتنع تأخر : فيقال 

  لوزمها ولوازم لوازمها فال يكون هناك شيء حمدث فال حيصل يف العامل تغري 
  ) إمنا يلزم أن لو كان مجيع معلوالته قابلة للقدم واحلركة ال تقبله : ( وأما قول املعترض 

ا هلا معلول ال أنه إذا جاز أن تكون العلة التامة اليت تستلزم معلوهل: أحدها : هذا االعتراض باطل لوجوه : فيقال 
يقبل البقاء وهو احلركة واحلوادث حتدث بسببه جاز أن يكون ذلك املعلول حوادث يقوم هبا وتكون كل األمور 

جيوز أن يكون : ( املباينة موقوفة على تعاقب تلك احلوادث كما قد ذكره األهبري نفسه يف اإلرادات املتعاقبة وقال 
تستند إىل األخرى مث تنتهي يف جانب النزول إىل إرادة تقتضي حدوث العامل للباري إرادات حادثة وكل واحدة منها 

فيلزم حدوثه وإذا كان هذا جائزا امتنع أن يكون موجبا بذاته مبعىن أنه يسلتزم أن يكون موجبا بذاته مبعىن أنه 
ليس هذا هو املوجب يستلزم موجباته بل جيوز مع هذا أن تتأخر عنه موجباته وعلى هذا فال يكون العامل قدميا و

بذاته يف هذا االصطالح الذي تكلم به الرازي وأراد به إفساد قول الفالسفة الدهرية فإن املوجب بذاته يف هذا 
  االصطالح الذي بينه وبينهم هو العلة التامة اليت تستلزم معلوهلا 

ات اليت يف العامل تبطل كونه موجبا هبذا إن أردمت باملوجب بالذات ما يستلزم معلوله فالتغري: أن يقال : الوجه الثاين 
االعتبار وإن أردمت باملوجب بالذات ما قد تكون مفعوالته أمرا ال يلزمه بل حيدث شيئا بعد شيء فحينئذ إذا وافقكم 
املنازعون على تسميته موجبا بالذات مل يكن يف ذلك ما ينايف أن تكون مفعوالته حتدث شيئا بعد شيء وال ميتنع أن 

  هذه األفالك من مجلة احلوادث املتأخرة فبطل قولكم تكون 
هل للباري موجب له بذاته بوسط أو بغري : ذلك املعلول الذي ال يقبل الدوام كحركة الفلك : الوجه الثالث 

  وسط أو أجيابه له موقوف على حادث آخر ؟ 



  فإن قيل باألول لزم احلركات املتعاقبة وأن تكون قابلة للدوام وهو ممتنع 
إما يكون موقوفا على شرط أو ال يكون فإن يكن موقوفا : فإجيابه ملا تأخر من هذه احلركة : وإن قيل بالثاين قيل 

  على شرط لزم تقدمه لتقدم املوجب الذي ال يقف تأثريه على شرط وهو ممتنع 
جيابه لكل جزء مشروط كان معناه أن إ: بل إجيابه للجزء الثاين مشروط حبدوث اجلزء األول وهلم جرا : وإن قيل 

وهو علة تامة لشيء من تلك األجزاء فيجب أن ال حيصل شيء منها ألن تلك األجزاء : بوجود جزء آخر وهو قبله 
متعاقبة أزال وأبدا وما من وقت يفرض إال وهو مشابه من األوقات فليس هو يف شيء من األوقات علة تامة لشيء 

طا حبادث مل حيدثه والقول يف ذلك احلادث الذي هو شرط كالقول من احلوادث فيكون إحداثه لكل حادث مشرو
يف احلادث الذي هو مشروط فإذا مل يكن حمدثا لألول فال يكون حمدثا للثاين فال يكون حمدثا لشيء من احلوادث 

  وهو املطلوب ) هو علة تامة ( على قوهلم 
إما أن : وهذا يهدم قوهلم فإهنم بني أمرين ) ن التغري لو كان موجبا بذاته ملا حصل يف العامل شيء م: ( فإنه لو قال 

معلوالته مقارنة له فأما مجعهم بني كونه علة تامة يف األزل وبني كون : يقولوا ليس بعلة تامة ملعوالته أو يقولوا 
  املعلول يوجد شيئا فشيئا فجمع بني الضدين 

إنه : ا معلوهلا وال يقف اقتضاؤها على غريها وهم يقولون هي اليت تستلزم معولوهلا ال يتأخر عنه: فإن العلة التامة 
يف كل وقت ليس علة تامة ملا حيدثه فيه بل فعله مشروط بأمر متقدم وليس هو علة تامة لذلك الشرط املتقدم فال 

  يكون علة تامة ال للمتقدم من احلوادث وال للمتأخر فال بد للحوادث من مقتض آخر 
هو موجب : فإنه ال يقول ) أحدث احلوادث بإرادات متعاقبة أو أفعال متعاقبة : ( وهذا ال يرد على من يقول 
ليس بعلة أصال لشيء من خملوقاته بل فعلها : هو يف األزل علة تامة هلا بل بقوله : بنفسه للممكنات وال يقول 

متعاقبة وليس هو موجبا بذاته  مبشيئته وقدرته إذ الفعل الثاين منه مشروط باألول ألن األفعال احلادثة ال تكون إال
لشيء من تلك األفعال وال للمفعوالت هبا وال يلزم من ذلك ال قدم شيء من األفعال بعينه وال قدم شيء من 

ال فلك وال غريه واحلوادث مجيعها اليت يف العامل والتغريات حيدثها شيئا بعد شيء بأفعاله احلادثة : املفعوالت بعينه 
  م هو يف شأن شيئا بعد شيء فكل يو

هو علة تامة مستلزمة ملعلوهلا وجعلوا من املعلوالت ما ال يكون إال شيئا فشيئا فإن هذا مجيع : خبالف ما إذا قالوا 
  معلوله مقارن له معلوله ليس مقارنا له : بني املتنافيني مينزلة من قال 

بنفسه للحوادث املتجددة بل أجيابه هلا  هو موجب بنفسه للفلك وأجزاء العامل األصلية وليس موجبا: وإذا قالوا 
  مشروط مبا يكون قبلها من احلوادث 

هذه حقيقة قولكم وحينئذ فال يكون نفسه موجبا لشيء من احلوادث ال األول وال الثاين ال بوسط وال بغري : قيل 
  قيضني وسط وهو املطلوب فالقول باملوجب بالذات وحدوث احملدثات عنه بوسط وبغري وسط مجع بني الن

إن العامل ال قيام له بدون احلركة وإهنا صورته : مث هذا القول يبطل قولكم بكونه موجبا للعامل بذاته ألهنم يقولون 
مل يكن موجبا ال للعامل : اليت لو ال هي لبطل فإذا كان إجيابه للعامل بدون احلركة ممتنعا وإجيابه للحركة يف األزل ممتنعا 

ملشروط بشرط ميتنع إبداعه بدون إبداع شرطه وإبداع شرطه ممتنع على أصلهم فإذن وال للحركة فإن املبدع ا
إبداعه ممتنع وهذا ألهنم جعلوا الباري ليس له فعل يقوم بذاته أصال وال يتجدد منه شيء وال فيه شيء أصال 

  وعندهم أن ما كان كذلك ال حيدث عنه شيء أصال 
حلركة مل تزل وال تزال صادرة عنه وكيف تصدر حركات مل تزل وال احلوادث كلها صادرة عنه ألن ا: مث قالوا 



  تزال يف أمور ممكنة عن شيء ال حيدث عنه وال فيه شيء على أصلهم ؟ 
إن األول حمرك للعامل حركة الشوق : ومما يوضح هذا أن قدماء هؤالء الفالسفة كأرسطو وأتباعه كانوا يقولون 

إن الفلك : دى به للمؤمت املقتدي به وهبذا أثبتوه وجعلوه علة للعامل حيث قالوا كتحريك احملبوب حملبه واإلمام املقت
ال يقوم إال باحلركة اإلرادية واحلركة اإلرادية ال تتم إال باملراد احملبوب الذي حيرك املريد حركة اشتياق فالباري 

  لكن هو شرط يف حصول حركتها عندهم علة هبذا االعتبار وهو هبذا االعتبار مل يبدع األفالك وال حركاهتا 
العامل قدمي واجب بنفسه بل هم يصرحون بذلك واألول الذي هو احملبوب واجب قدمي : وعلى هذا القول فقد يقال 

بل العامل واجب قدمي بنفسه وليس هناك علة حمبوبة حمركة له بالشوق خارجة عن : بنفسه كما يقول آخرون منهم 
  العامل 

ركات حادثة يف واجب بنفسه وإذ لزمهم كون الواجب بنفسه حمال للحوادث وإذا كان كذلك كانت احل
واحلركات مل يكن معهم ما يبطلون به كون األول كذلك وحينئذ فال يكون هلم حجة على كونه موجبا بالذات 
إال وهم يعترفون بذلك وإمنا نفوا عن األول ذلك لكونه ليس جسما عند أرسطو وأتباعه وال دليل هلم على ذلك 

  كون اجلسم ال ميكن أن يكون فيه حركة غري متناهية بناء على أن اجلسم متناه فيمتنع أن يتحرك حركة غري متناهية 
هذه احلجة عمدهتم وهي مغلطية من أفسد احلجج فإنه فرق بني ما ال يتناهى يف الزمان بل حيدث شيئا بعد شيء 

حركة اجلسم دائما حركة ال تتناهى ليس هو كونه يف نفسه ذا قدر وبني ما ال يتناهى يف املقدار والنزاع إمنا هو يف 
  ال تتناهى فأين هذا من هذا ؟ وهذا مبسوط يف موضع آخر 

إما أن يكون ممكنا وإما أن يكون ممتنعا فإن كان ممكنا : حدوث احلوادث عن فاعل ال حيدث فيه شيء : ويقال هلم 
ث شيء كما يقوله من يقوله من أهل الكالم وغريهم من أمكن حدوث احلوادث مجيعها عن األول بدون حدو

املعتزلة والكالبية وغريهم وإن كان ممتنعا بطل قوهلم حبدوث احلوادث الدائمة عنه مع أنه مل حيدث فيه شيء وهذا 
  أفسد 

  أولئك خصصوا بعض األوقات باحلدوث بدون سبب حادث من الفاعل : وإذا قالوا 
  وادث حتصل بدون سبب حادث من الفاعل وأنتم جعلتم مجيع احل: قيل 

  كيف حيدث بعد أن مل يكن حمدثا بدون حدوث قصد وال علم وال قدرة ؟ : وإذا قلتم هلم 
فكيف حتدث احلوادث دائما بدون حدوث قصد وال علم وال قدرة ؟ بل بدون وجود ذلك ؟ وأنتم : قالوا لكم 

ات املتعاقبة فما السبب املوجب حلدوث تلك احلوادث حيدث للفلك تصورات وإرادات وهي سبب احلرك: تقولون 
  ومل حيدث شيء أصال يوجب حدوثها ؟ 

اإلنسان دائما يتجدد له تصورات وإرادات وحركات بدون سبب حادث وال حيدثها حمدث أصال : ولو قال قائل 
  أمل يكن ذلك ممتنعا ؟ 

  بإحداثه لألول استعان على إحداث الثاين : فإن قيل 
  املوجب إلحداثه األول وهو مل يزل يف إحداث إذا قدر أزليا مل يكن هناك أول بل مل يزل يف إحداث  فما: قيل 

  فإن قيل تلك احلوادث اليت لإلنسان صدرت عن العقل الفعال بدون سبب حادث 
  فالعقل الفعال دائم الفيض عندهم فلم خص هذه التصورات واإلرادت واحلركات بوقت دون وقت ؟ : قيل 
  لعدم استعداد القوابل فإذا استعد اإلنسان للفيض أفاض عليه واهب الصور : ا قالو

  فما املوجب حلدوث االستعداد ؟ : فإذا قيل هلم 



ما حيدث من احلركات الفلكية واالمتزاجات العنصرية فال جيعلون العقل الفعال هو املوجب ملا حيدث من : قالوا 
  ارجة عنه وعن إفاضته االستعداد بل حييلون ذلك على حتركيات خ

فإن قالوا مثل هذا يف األول لزم أن يكون احملدث لشروط الفيض غريه وشبهوه بالفعال يف كونه ال يفيض عنه إال 
بعض األشياء دون بعض لكن الفعال حتدث عنه األشياء شيئا بعد شيء عندهم أما األول فال حيدث عنه شيء بل 

  داث عندهم من الفعال معلوله الزم له فهو أنقص رتبة يف اإلح
  بل هو احملدث للشروط شيئا فشيئا : وإن قالوا 

فاألول إذا خص وقتا ) إنه دائم الفيض ال خيص من تلقاء نفسه وقتا دون وقت بفيض : ( أنتم قلتم يف الفعال : قيل 
تلقاء نفسه دون وقت من تلقاء نفسه بشيء مل يكن فياضا بل كان الفياض أجود منه وإن كان التخصيص من غري 

  كان ذلك ملشارك له يف الفعل كما يف الفياض 
إما أن جيعلوه عاجزا عن االنفراد باإلحداث كالفعال بل أدىن منه وإما أن جيعلوه خبيال ال فياضا : فهم بني أمرين 

  فيكون الفعال أجود منه 
زل ملفعوله فجعلوا ما سواه معلوله إنه علة تامة وموجب تام ملعلوله وموجبه وفاعل تام يف األ: وأيضا فإذا قالوا 

ومفعوله وموجبه وإن كان ذلك بوسط كان هذا ممتنعا يف صرائح العقول فإن املوجب التام والعلة التامة والتكوين 
هو مستلزم : جيوز تراخي املكون عنه كما يقوله من يقوله من أهل الكالم وإما أن يقول : التام إما أن يقول القائل 

  به 
األول أمكن تراخي املفعوالت كلها وبطل قوهلم بوجوب قدم شيء من العامل بل ميتنع قدم شيء من العامل فإن قيل ب

  المتناع مقارنة الكون للمكون 
جيب اقتران مفعوله به يف الزمان حبيث يكون معه ال يكون عقب تكوينه : إما أن يقال : وإن قيل بالثاين فال خيلو 

  إمنا يكون عقب تكوين املكون  بل كون الكائن: وإما أن يقال 
  فإن قالوا باألول كما يدعونه لزمهم أن ال حيدث يف العامل شيء وهو خالف احلس واملشاهدة 

وإن قالوا بالثاين لزم أن يكون كل معلول له مسبوقا بغريه زمانيا فال يكون شيء من العامل قدميا أزليا معه وهو 
  املطلوب 

يف الزمان ممتنعا على تقدير دعوى استلزامه له فاقترانه به على تقدير عدم وجوب  وإذ كان أقتران املفعول بفاعله
  االستلزام أوىل 

  فتبني أن ميتنع قدم شيء من العامل على كل تقدير وهذا بني مل تصوره تصورا تاما 
عوا ما ميتنع يف ولكن وقع اللبس والضالل يف هذا الباب من اجلهمية واملعتزلة ومن وافقهم من أهل الكالم ملا اد

فر هؤالء إىل أن  -من كون املؤثر التام يتأخر عنه أثره واحلوادث حتدث بسبب حادث  -صريح العقل عند هؤالء 
جعلوا املؤثر يقترن به أثره وال حيدث حادث إال بسبب حادث ومل حيققوا واحدا من األمرين بل كان قوهلم اشد 

  فسادا وتناقضا من قول أولئك املتكلمني 
  : ن كون املؤثر يستلزم أثره يراد به شيئان فإ

أن يكون األثر املكون املفعول املصنوع مقرنا للمؤثر ولتأثريه يف الزمن حبيث ال يتأخر عنه تأخرا زمانيا : أحدمها 
بوجه من الوجوه وهذا مما يعرف مجهور العقالء بصريح العقل أنه باطل يف كل شيء فليس معهم يف العامل مؤثر تام 

ن زمنه زمن أثره ويكون زمن حصول األثر املفعول زمن حصول التأثري بل إمنا يعقل التأثري أن يكون األثر عقب يكو



  املؤثر وإن كان متصال به كأجزاء الزمان واحلركة احلادثة شيئا بعد شيء وإن كان ذلك متصال 
ذا مما يعلم فساده بصريح العقل وهذا أما كون اجلزء الثاين من الزمان واحلركة مقارنا للجزء األول يف الزمن فه

  معلوم يف مجيع املؤثرات الطبيعية واإلرادية وما صار مؤثرا بالشرع وغري الشرع 
أنت طالق ولعبده أنت حر فالطالق والعتاق ال يقع مع التكلم بالتطليق واإلعتاق وإمنا : فإذا قال الرجل المرأته 

نة طالق مل تطلق الثانية إال عقب طالق األوىل ال مع تطليق األوىل إذا طلقت فالنة ففال: يقع عقب ذلك وإذا قال 
يف الزمان وهذا الذي عليه عامة العلماء قدميا وحديثا ولكن شرذمة من املتأخرين الذين استزل هؤالء عقوهلم ظنوا 

ت حر فاملدبر إذا مت فأن: أن الطالق يكون مع التكلم يف الزمان وهذا غلط عند عامة العلماء وكذلك إذا قال 
  يعتق عقب موت سيده ال مع موت سيده 

فانكسار املنفعل وانقطاعه ) قطعت احلبل فانقطع ( و ) كسرت اإلناء فانكسر : ( وهكذا يف األمور احلسية إذا قال 
) قطعته فلم ينقطع وكسرته فلم نكسر : ( حيصل عقب كسر الكاسر وقطع القاطع وهلذا إذا مل يكن احملل قابال قيل 

وحنو ذلك يراد به الفعل التام الذي يستلزم أثره ) التعليم والقطع والكسر ( علمته فلم يتعلم ولفظ : ما يقال ك
فهذا كالعلة التامة اليت تستلزم معلوهلا ال تقبل التخصيص ويراد به املقتضي املوجب املتوقف اقتضاؤه على شروط 

  فهذا قد يتخلف عنه موجبه 
النازعات [ } إمنا أنت منذر من خيشاها { : وقوله ]  ٢: البقرة [ } هدى للمتقني { :  ومن هذا الباب قوله تعاىل

فاملراد به اهلدى التام املستلزم حلصول االهتداء وهو ]  ١١: يس [ } إمنا تنذر من اتبع الذكر { : وقوله ]  ٤٥: 
لزم خشية املنذر وحذره مما أنذر به من وكذلك اإلنذار التام املست} اهدنا الصراط املستقيم { : املطلوب يف قوله 

فاملراد به البيان )  ١٧: فصلت ( } وأما مثود فهديناهم فاستحبوا العمى على اهلدى { : العذاب وهذا خبالف قوله 
  واإلرشاد املقتضى لالهتداء وإن كان موقوفا على شروط وله موانع 

إن أريد بذلك أنه موجب ما يوجبه من مفعوالته  :هو موجب بذاته أو علة بذاتة وحنو ذلك : وهكذا إذا قيل 
  مبشيئته وقدرته يف الوقت الذي شاء كونه فيه فهذا حق ال منافاة بني كونه موجبا وفاعال باالختيار على هذا التفسري 

وكل من  -وهذا قول هؤالء  -وإن أريد به أنه موجب بذات عرية عن الصفات أو موجب تام ملعلول مقارن له 
  باطل األمرين 

فقد قامت الدالئل القينية على اتصافه بصفات اإلثبات وقامت الدالئل اليقينية على امتناع كون األثر مقارنا للمؤثر 
وتأثريه يف الزمان ولو كان فاعال بدون مشيئته وقدرته كاملؤثرات الطبيعية فكيف يف الفاعل مبشيئته وقدرته ؟ فإن 

  شيء من مقدوراته قدميا أزليا مل يزل وال يزال هذا مما يظهر للعقالء امتناع أن يكون 
  فمن تصور هذه األمور تصورا تاما علم باالضطرار أنه ميتنع أن يكون يف العامل شيئ قدمي وهو املطلوب 

مل يزل متكلما إذا شاء أو مل يزل فاعال إذا شاء أو مل تزل اإلرادات : املنازعون لنا الذين يقولون : فإن قال قائل 
ت تقوم بذاته شيئا بعد شيء وحنو ذلك وهم يقولون حبدوث احلوادث يف ذاته شيئا بعد شيء فنحن نقول والكلما

إما حدوث تصورات وإرادات يف النفس الفلكية وإما حصول : حبدوث احلوادث املنفصلة عنه شيئا بعد شيء 
  حركات الفلك املتعاقبة فلم كان قولنا ممتنعا وقوهلم ممكنا ؟ 

إنه مؤثر تام أو علة تامة يف األزل فلزمكم أن ال يتأخروا عنه شيء من آثاره سواء كانت : م قلتم أنت: قيل هلم 
  صادرة بوسط أو بغري وسط 

  والعقل أوجب نفسا فلكية وفلكا أو ما قلتم  -مثال  -صدر عنه عقل : فإذا قلتم 



كان معلوله العقل  -فهو أزيل  -يء املعلول األول إن كان تاما من كل وجه ال ميكن أن حيدث فيه ش: قيل لكم 
  معه أزليا فإن العقل حينئذ يكون علة تامة يف األزل فيلزم أن يكون معلوله معه أزليا وهكذا معلول املعلول هلم جرا 

  احلركة ال تقبل البقاء : وإذا قلتم 
زل بل صار موجبا وحدوثه فيمتنع أن يكون هلا موجب تام يف األزل بل يكون املوجب هلا غري تام يف األ: قيل لكم 

كونه موجبا ميتنع أن يتوقف على أثر غريه إذ ليس هناك موجب غريه وميتنع أن حيدث متام إجيابه منه ألنه علة تامة 
إن كان قدميا لزم كون معلول املعلول قدميا وهلم جرا وإن كان : جيب اقتران معلوهلا هبا يف األزل فذلك التمام 

  امة األزلية حادث بدون سبب حادث وهذا ينقض قوهلم بامتناع حادث بال سبب حادثا حدث عن العلة الت
لزم أن ال يتأخر عنه معلوله وإن قلتم ) أنه علة تامة يف األزل ( إن قلتم : فأنتم بني أمرين أيهما قلتموه بطل قولكم 

احلوادث بال سبب لزم أن حيدث متام كونه علة بدون سبب حادث فيلزمكم جواز حدوث ) ليس بعلة تامة ( 
وأيهما كان بطل قولكم فإنه إذا بطل كونه علة تامة يف األزل امتنع قدم شيء من العامل وإن جاز حدوث احلوادث 

  بال سبب حادث بطلت حجتكم وجاز حدوث كل ما سواه 
  هو علة تامة للفلك دون حركاته : وإذا قلتم 
شيء فهل كان علة تامة هلذه احلركات يف األزل أم حدث متام  هو علة للفلك وحلركاته املتعاقبة شيئا بعد: قيل لكم 

  كونه علة هلا شيئا بعد شيء ؟ 
هو علة تامة يف األزل لزمكم إما مقارنتها كلها له يف األزل وإما ختلف املعلول عن علته التامة وكالمها : فإن قلتم 

  يبطل قولكم 
  حدث متام كونه علة حلركة حركة منها : وإن قلتم 

فحدوث التمام قد حدث عندكم بدون سبب حادث وذلك يستلزم حدوث احلوادث بال سبب وهذا : لكم قيل 
  أمر بني ملن تصوره تصورا تاما ليس هلم حيلة يف دفعه 

إنه مل يزل متكلما إذا شاء أو فاعال مبشيئته وإنه يقوم به إرادة أو كلمات متعاقبة شيئا بعد : ( وأما الذين يقولون 
إن فاعلية شيء من املفعوالت يتم يف : ء ال جيعلونه يف األزل قط علة تامة وال موجبا تاما وال يقولون فهؤال) شيء 

األزل بل عندهم كون الشيء مفعوال ومصنوعا مع كونه أزليا مجع بني النقيضني وإذا امتنع كون املفعول الذي هو 
ا أزليا فأمتنع أن يكون علة تامة يف األزل لشيء من أثر املكون أزليا امتنع كون تأثريه وتكوينه املستلزم له قدمي

األشياء ولكن ذاته تستلزم مبا يقوم هبا من األفعال شيئا بعد شيء وكلما مت فاعلية مفعول وجد ذلك املفعول وجد 
 فكلما كون الشيء)  ٨٢: يس ( } إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون { : ذلك املفعول كما قال تعاىل 

كونه فحصل املكون عقب تكوينه وهكذا األمر دائما فكل ما سواه خملوق حادث بعد أن مل يكن ومتام تكوينه 
وختليقه مل يكن موجودا يف األزل بل إمنا مت ختليقه وتكوينه بعدئذ وعند متام التكوين والتخليق حصل املكون املخلوق 

  ! القول من قولكم ؟ عقب التكوين والتخليق ال مع ذلك يف الزمان فأين هذا 

  داللة السمع على أفعال اهللا تعاىل

  وحنن ننبه عى داللة السمع على أفعال اله تعاىل الذي به تنقطع الفالسفة الدهرية ويتبني به مطابقة العقل للشرع 
ة والداللة وال ريب أن داللة ظاهر السمع ليس فيها نزاع لكن الذين خيالفون داللته يدعون أهنا داللة ظاهرة ال قاطع

  : العقلية القاطعة خالفتها فأصل الداللة متفق عليه فنقول 



معلوم بالسمع اتصاف اهللا تعاىل باألفعال االختيارية القائمة به كاالستواء إىل السماء واالستواء على العرش والقبض 
ىل وصف نفسه باإلفعال الالزمة والطي واإلتيان واجمليء والنزول وحنو ذلك بل واخللق واإلحياء واإلماتة فإن اهللا تعا

كاالستواء وباألفعال املتعدية كاخللق والفعل املتعدي مستلزم للفعل الالزم فإن الفعل ال بد له من فاعل سواء كان 
متعديا إىل مفعول أو مل يكن والفاعل ال بد له من فعل سواء كان فعله مقتصرا عليه أم متعديا إىل غريه والفعل 

  ال يتعدى حىت يقوم بفاعله إذ كان ال بد له من الفاعل وهذا معلوم مسعا وعقال املتعدي إىل غريه 
قام : ( أما السمع فإن أهل اللغة العربية اليت نزل هبا القرآن بل وغريها من اللغات متفقون على أن اإلنسان إذا قال 

الفعل املتعدي إىل املفعول به ما  فإنه ال بد أن يكون يف) أكل فالن الطعام وشرب الشراب : ( وقال ) فالن وقعد 
يف الفعل الالزم وزيادة إذ كلتا اجلملتني فعلية وكالمها فيه فعل وفاعل والثانية امتازت بزيادة املفعول فكما أنه يف 

  الفعل الالزم معنا فعل وفاعل ففي اجلملة املتعدية معنا أيضا فعل وفاعل وزيادة مفعول به 
( و ) أكل ( ية ليس فيها فعل قائم بالفاعل كما يف اجلملة األوىل بل الفعل الذي هو اجلملة الثان: ولو قال قائل 

هذا الفعل تعلق : لكان كالمه معلوم الفساد بل يقال  -من غري تعلق بالفاعل أوال  -نصب املفعول ) شرب 
ة التعدي وهذا واضح ال يتنازع مث تعدى إىل املفعول ففيه ما يف الفعل الالزم وزياد) قام وقعد ( بالفاعل أوال كتعلق 

  فيه اثنان من أهل اللسان 
تضمن )  ٤: احلديد ( } هو الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام مث استوى على العرش { : فقوله تعاىل 

 - }مث استوى { : وهو قوله تعاىل  -أوهلما متعد إىل املفعول به والثاين مقتصر ال يتعدى فإذا كان الثاين : فعلني 
  كذلك بال نزاع بني أهل العربية ) خلق ( فعال متعلقا بالفاعل فقوله 

ضمري يعود إىل ) خلق ( مل يتعلق بالفاعل بل نصب املفعول به ابتداء لكان جاهال بل يف ) خلق : ( ولو قال قائل 
  ) استوى ( الفاعل كما يف 

م به كاجمليء واالستواء وحنو ذلك مل ميكنه أن مينع فمن جوز ان يقوم بذات اهللا تعاىل فعل الز: وأما من جهة العقل 
قيام فعل يتعلق باملخلوق كاخللق والبعث واإلماتة واإلحياء كما أن من جوز أن تقوم به صفة ال تتعلق بالغري كاحلياة 

الء بإثبات مل ميكنه أن مينع قيام الصفات املتعلقة بالغري كالعلم والقدرة والسمع والبصر وهلذا مل يقل أحد من العق
أحد الضربني دون اآلخر بل قد يثبت األفعال املتعدية القائمة به كالتخليق من ينازع يف األفعال الالزمة كاجمليء 

  واإلتيان وأما العكس فما علمت به قائال 
بنفسه  وإذا كان كذلك كان حدوث ما حيدثه اهللا تعاىل من املخلوقات تابعا ملا يفعله من أفعاله االختيارية القائمة

وهذه سبب احلدوث واهللا تعاىل حي قيوم مل يزل موصوفا بأنه يتكلم مبا يشاء فعال ملا يشاء وهذا قد قاله العلماء 
األكابر من أهل السنة واحلديث ونقلوه عن السلف واألئمة وهو قول طوائف كثرية من أهل الكالم والفلسفة 

  ن الفالسفة املتقدمني واملتأخرين بل هو قول مجهور املتقدمني م
وعلى هذا فيزول اإلشكال ويكون إثبات خلق السماوات واألرض إمنا يتم مبا جاء به الشرع وال ميكن القول 

حبدوث العامل على أصل نفاة األفعال الذين يزعمون أن العقل قد دل على نفيها ويقدمون هذا الذي هو عندهم 
لتحقيق يبطل هذا القول ويوافق الشرع فإنه إذا تبني أن دليل عقلي على ما جاء به الكتاب والسنة والعقل عند ا
ال العامل وال غريه واحلوادث مشهودة كان العقل قد دل : القول بنفيها ميتنع معه القول حبدوث شيء من احلوادث 

على صحة ما جاء به الشرع يف ذلك واهللا سبحانه موصوف بصفات الكمال منزه عن النقائص وكل كمال وصف 
ق من غري استلزامه لنقص فاخلالق أحق به وكل نقص نزه عنه املخلوق فاخلالق أحق بأن ينزه عنه والفعل به املخلو



صفة كمال ال صفة نقص كالكالم والقدرة وعدم الفعل صفة نقص كعدم الكالم وعدم القدرة فدل العقل على 
  صحة ما دل عليه الشرع وهو املطلوب 
ني فأهل السنة واجلماعة يثبتون ما يقوم باهللا تعاىل من الصفات واألفعال وكان الناس قبل أيب حممد بن كالب صنف

اليت يشاؤها ويقدر عليها واجلهمية من املعتزلة وغريهم تنكر هذا وهذا فأثبت ابن كالب قيام الصفات الالزمة به 
القالنسي و أبو احلسن  ونفى أن يقوم به ما يتعلق مبشيئته وقدرته من األفعال وغريها ووافقه على ذلك أبو العباس

األشهري وغريمها وأما احلارث احملاسيب فكان ينتسب إىل قول ابن كالب وهلذا أمر أمحد هبجره وكان أمحد حيذر عن 
  إنه رجع عن قوله : ابن كالب وأتباعه مث قيل عن احلارث 

ابن كالب وذكر ذلك يف وقد ذكر احلارث يف كتاب فهم القرآن عن أهل السنة يف هذه املسألة قولني ورجح قول 
وأمثال ذلك وأئمة ]  ١٠٥: التوبة [ } وقل اعملوا فسريى اهللا عملكم ورسوله واملؤمنون { : قول اهللا تعاىل 

السنة واحلديث على إثبات النوعني وهو الذي ذكره عنهم من نقل مذهبهم كـ حرب الكرماين و عثمان بن سعيد 
كة وأن ذلك هو مذهب أئمة السنة واحلديث من املتقدمني واملتأخرين الدارمي وغريمها بل صرح هؤالء بلفظ احلر

وذكر حرب الكرماين أنه قول من لقيه من أئمة السنة ك أمحد بن حنبل و إسحاق بن راهويه و عبد اهللا بن الزبري 
علوا إن احلركة من لوازم احلياة فكل حي متحرك وج: احلميدي و سعيد ين منصور وقال عثمان بن سعيد وغريه 

  نفي هذا من أقوال اجلهمية نفاة الصفات الذين اتفق السلف واألئمة على تضليلهم وتبديعهم 
ـ  وطائفة أخرى من السلفية ك نعيم بن محاد اخلزاعي و البخاري صاحب الصحيح و أيب بكر بن خزمية وغريهم ك

ك فعال وحنوه ومن هؤالء من ميتنع عن يثبتون املعىن الذي يثبته هؤالء ويسمون ذل: أيب عمر بن عبد الرب وأمثاله 
  إطالق لفظ احلركة لكونه غري مأثور 

وأصحاب أمحد منهم من يوافق هؤالء ك أيب بكر عبد العزيز و أيب عبد اهللا بن بطة وأمثاهلما ومنهم من يوافق 
يوافقون النفاة من  -هم كالتميميني و ابن الزاغوين غري -األولني ك أيب عبد اهللا بن حامد وأمثاله ومنهم طائفة ثالثة 

  أصحاب ابن كالب وأمثاهلم 
وملا كان اإلثبات هو املعروف عند أهل السنة واحلديث ك البخاري و أيب زرعة و أيب حامت و حممد بن حيىي الذهلي 

 من أن: وغريهم من العلماء الذين أدركهم اإلمام حممد بن إسحاق بن خزمية كان املستقر عنده ما تلقاه عن أئمته 
اهللا تعاىل مل يزل متكلما إذا شاء وأنه يتكلم بالكالم الواحد مرة بعد مرة وكان له أصحاب ك أيب علي الثقفي وغريه 
تلقوا طريقة ابن كالب فقام بعض املعتزلة وألقى إىل ابن خزمية سر قول هؤالء وهو أن اهللا ال يوصف بأنه يقدر على 

بني ابن خزمية وغريه وبينهم يف ذلك نزاع حىت أظهروا موافقتهم له  الكالم إذا شاء وال يتعلق ذلك مبشيئته فوقع
فيما ال نزاع فيه وأمر والة األمر بتأديبهم ملخالفتهم له وصار الناس حزبني فاجلمهور من أهل السنة وأهل احلديث 

د اهللا و أبو معه ومن وافق طريقة ابن كالب معه حىت صار بعده علماء نيسابور وغريهم حزبني ف احلاكم أبو عب
عبد الرمحن السلمي و أبو عثمان النيسابوري وغريهم معه وكذلك حيىي بن عمار السجستاين و أبو عبد اهللا بن 

منده و أبو نصر السجزي و شيخ اإلسالم أبو إمساعيل األنصاري و أبو القاسم سعد بن علي الزجناين وغريهم معه 
  أخرى فهم مع ابن كالب  وأما أبو ذر اهلروي و أبو بكر البيهقي وطائفة

وكذلك النزاع كان بني طوائف الفقهاء والصوفية واملفسرين وأهل الكالم والفلسفة وهذه املسألة كانت املعتزلة 
إن اهللا منزه عن األعراض واألبعاض واحلوادث واحلدود : وكانت املعتزلة تقول ) حلول احلوادث ( تلقبها مبسألة 

فعال ونفي مباينته للخلق وعلوه على العرش وكانوا يعربون عن مذاهب أهل ومقصودهم نفي الصفات ونفي األ



مل ) إن اهللا منزه عن األعراض ( اإلثبات أهل السنة بالعبادات اجململة اليت تشعر الناس بفساد املذهب فإهنم إذا قالوا 
والفساد كاألعراض اليت  يكن يف ظاهر هذه العبارة ما ينكر ألن الناس يفهمون من ذلك أنه منزه عن االستحالة

تعرض لبين آدم من األمراض واألسقام وال ريب أن اهللا منزه عن ذلك ولكن مقصودهم أنه ليس له علم وال قدرة 
  وال حياة وال كالم قائم به وال غري ذلك من الصفات اليت يسموهنا هم أعراضا 

أومهوا الناس أن مقصودهم بذلك أنه ال حتصره ) إن اهللا منزه عن احلدود واألحياز واجلهات : ( وكذلك إذا قالوا 
أنه ليس مباينا للخلق وال منفصال عنه وأنه ليس : املخلوقات وال حتوزه املصنوعات وهذا املعنىصحيح ومقصودهم 

فوق السماوات رب وال على العرش إله وأن حممدا مل يعرج به إليه ومل ينزل منه شيء وال يصعد إليه شيء وال 
  ء وال يتقرب إىل شيء وال ترفع إليه األيدي يف الدعاء وال غريه وحنو ذلك من معاين اجلهمية يتقرب إليه شي

أومهوا الناس أنه ليس من جنس املخلوقات وال مثل أبدان اخللق وهذا املعىن صحيح ) إنه ليس جبسم : ( وإذا قالوا 
  هو مباين للخلق وأمثال ذلك  ولكن مقصودهم بذلك أنه ال يرى وال يتكلم بنفسه وال يقوم به صفة وال

أومهوا الناس أن مرادهم أنه ال يكون حمال للتغريات واالستحاالت وحنو ذلك من ) ال حتله احلوادث : ( وإذا قالوا 
األحداث اليت حتدث للمخلوقني فتحيلهم وتفسدهم وهذا معىن صحيح ولكن مقصودهم بذلك أنه ليس له فعل 

وال فعل يقوم به يتعلق مبشيئته وقدرته وأنه ال يقدر على استواء أو نزول أو إتيان  اختياري يقوم بنفسه وال له كالم
أو جميء وأن املخلوقات اليت خلقها مل يكن منه عند خلقها فعل أصال بل عني املخلوقات هي الفعل ليس هناك فعل 

  ومفعول وخلق وخملوق بل املخلوق عني اخللق واملفعول عني الفعل وحنو ذلك 
كالب ومن اتبعه وافقوهم على هذا وخالفوهم يف إثبات الصفات وكان ابن كالب و احلارث احملاسيب و أبو و ابن 

العباس القالنسي وغريهم يثبتون مباينة اخلالق للمخلوق وعلوه بنفسه فوق املخلوقات وكان ابن كالب وأتباعه 
واؤه على العرش فهو من الصفات السمعية إن العلو على املخلوقات صفة عقلية تعلم بالعقل وأما است: يقولون 

اخلربية اليت ال تعلم إال باخلرب وكذلك األشعري يثبت الصفات بالشرع تارة وبالعقل أخرى وهلذا يثبت العلو وحنوه 
مما تنفيه املعتزلة وثبت االستواء على العرش ويرد على من تأوله باالستيالء وحنوه مما ال خيتص بالعرش خبالف أتباع 

: اإلرشاد فإهنم سلكوا طريقة املعتزلة فلم يثبتوا الصفات إال بالعقل وكان األشعري وأئمة أصحابه يقولون  صاحب
  إهنم حيتجون بالعقل ملا عرف ثبوته بالسمع فالشرع هو الذي يعتمد عليه يف أصول الدين والعقل عاضد له معاون 

إن الشرع ال يعتمد عليه فيما : زلة وحنوهم فيقولون فصار هؤالء يسلكون ما يسلكه من سلكه من أهل الكالم املعت
  وصف اهللا به وما ال يوصف وإمنا يعتمد يف ذلك عندهم على عقلهم مث ما مل يثبته إما أن ينفوه وإما أن يقفوا فيه 

ومن هنا طمع فيهم املعتزلة وطمعت الفالسفة يف الطائفتني بإعراض قلوهبم عما جاء به الرسول وعن طلب اهلدى 
ن جهته وجعل هؤالء يعارضون بني العقل والشرع كفعل املعتزلة والفالسفة ومل يكن األشعري وأئمة أصحابه على م

هذا بل كانوا موافقني لسائر أهل السنة يف وجوب تصديق ماء جاء به الشرع مطلقا والقدح فيما يعارضه ومل 
بل كل ) األدلة السمعية ال تفيد اليقني : ( لون وال يقو) إنه ال يرجح إىل السمع يف الصفات : ( يكونوا يقولون 

هذا مما أحدثه املتأخرون الذين مالوا إىل االعتزال والفلسفة من أتباعهم وذلك ألن األشعري صرح بأن تصديق 
الرسول صلى اهللا عليه و سلم ليس موقوفا على دليل األعراض وأن االستدالل به على حدوث العامل من البدع 

إن هذا الدليل دليل األعراض : ن الرسل وكذلك غريه ممن يوافقه على نفي األفعال القائمة به قد يقول احملرمة يف دي
إن داللة السمع موقوفة عليه لكن املعتزلة : صحيح لكن االستدالل به بدعة وال حاجة إليه فهؤالء ال يقولون 

أقوال الرسول على ما جيب وميتنع من القائلون بأن داللة السمع موقوفة على صحته صرحوا بأنه ال يستدل ب



الصفات بل وال األفعال وصرحوا بأنه ال جيوز االحتجاج على ذلك بالكتاب والسنة وإن وافق العقل فكيف إذا 
  خالفه ؟ 

وهذه الطريقة هي اليت سلكها من وافق املعتزلة يف ذلك كصاحب اإلرشاد وأتباعه وهؤالء يردون داللة الكتاب 
ون بأنا وإن علمنا مراد الرسول فليس قوله مما جيوز أن حيتج به يف مسائل الصفات ألن قوله إمنا والسنة تارة يصرح

إمنا مل يدل ألنا ال نعلم مراده لتطرق : يدل بعد ثبوت صدقه املوقوف على مسائل الصفات وتارة يقولون 
  االحتماالت إىل األدلة السمعية وتارة يطعنون يف األخبار 

أسقطوا هبا حرمة الكتاب والرسول عندهم : ث اليت وافقوا فيها اجلهمية وحنوهم من املبتدعة فهذه الطرق الثال
إهنم مل حيققوا أصول الدين كما حققناها ورمبا اعتذروا عنهم : وحرمة الصحابة والتابعني هلم بإحسان حىت يقولون 

الرافضة وحنوهم من أهل البدع وخيالفون  بأهنم كانوا مشتغلني باجلهاد وهلم من جنس هذا الكالم الذي يوافقون به
به الكتاب والسنة واإلمجاع مما ليس هذا موضع بسطه وإمنا نبهنا على أصول دينهم وحقائق أقواهلم وغايتهم أهنم 

املعقول والكالم وكالمهم فيه من التناقض والفساد ما ضارعوا به : يدعون يف أصول الدين املخالفة للكتاب والسنة 
ال عقل صريح وال نقل صحيح بل منتهاهم السفسطة يف العقليات والقرمطة : د فهم من جنس الرافضة أهل اإلحلا

  يف السمعيات وهذا منتهى كل مبتدع خالف شيئا من الكتاب والسنة حىت يف املسائل العملية والقضايا الفقهية 
ملعتزلة فإن املعتزلة يزعمون أن النبوة ال ومع ذلك فهم ال حيتاجون من العقليات يف أصول الدين إىل ما حيتاج إليه ا

تتم إال بقوهلم يف التوحيد والعدل فيجعلون التكذيب بالقدر من أصوهلم العقلية وكذلك نفي الصفات وأما هؤالء 
فاملشهور عندهم أنه إذا رؤيت املعجزة املعتربة علم بالضرورة أنه تصديق للرسول وإثبات الصانع أيضا معلوم 

قدمات ضرورية فالعقليات اليت يعلم هبا صحة السمع مقدمات قليلة ضرورية خبالف املعتزلة فإهنم بالضرورة أو مب
طولوا املقدمات وجعلوها نظرية فهم خري من املعتزلة يف أصول الدين من وجوه كثرية وإن كان املعتزلة خريا منهم 

  من بعض الوجوه 
طريقة ابن كالب ومال إىل أهل السنة واحلديث وانتسب  و أبو احلسن األشعري ملا رجع عن مذهب املعتزلة سلك

إىل اإلمام أمحد كما قد ذكر ذلك يف كتبه كلها ك اإلبانة و املوجز و املقاالت وغريها وكان خمتلطا بأهل السنة 
واحلديث كاختالط املتكلم هبم مبنزلة ابن عقيل عند متأخريهم لكن األشعري وأئمة أصحابه أتبع ألصول اإلمام 

د وأمثاله من أئمة السنة من مثل ابن عقيل يف كثري من أحواله وممن اتبع ابن عقيل ك أيب الفرج ابن اجلوزي يف أمح
كثري من كتبه وكان القدماء من أصحاب أمحد ك أيب بكر عبد العزيز و أيب احلسن التميمي وأمثاهلما يذكرونه يف 

ماذكره من تناقض املعتزلة وكان بني التميميني وبني  كتبهم على طريق ذكر املوافق للسنة يف اجلملة ويذكرون
القاضي أيب بكر وأمثاله من األئتالف والتواصل ما هو معروف وكان القاضي أبو بكر يكتب أحيانا يف أجوبته يف 
املسائل حممد بن الطيب احلنبلي ويكتب أيضا األشعري وهلذا توجد أقوال التميميني مقاربة ألقواله وأقوال أمثاله 
املتبعني لطريقة ابن كالب وعلى العقيدة اليت صفنها أبو الفضل التميمي اعتمد أبو بكر البيهقي يف الكتاب الذي 
صنفه يف مناقب اإلمام أمحد ملا أراد أن يذكر عقيدته وهذا خبالف أيب بكر عبد العزيز و أيب عبد اهللا بن بطة و أيب 

  قول الكالبية  عبد اهللا بن حامد وأمثاهلم فإهنم خمالفون ألصل
و األشعري وأئمة أصحابه ك أيب احلسن الطربي و أيب عبد اهللا بن جماهد الباهلي و القاضي أيب بكر متفقون على 
إثبات الصفات اخلربية اليت ذكرت يف القرآن كاالستواء والوجه واليد وإبطال تأويلها وليس له يف ذلك قوالن 

ني أصال بل مجيع من حيكي املقاالت من أتباعه وغريهم يذكر أن ذلك أصال ومل يذكر أحد عن األشعري يف ذلك قول



  قوله ولكن ألتباعه يف ذلك قوالن 
( وأول من اشتهر عنه نفيها أبو املعايل اجلويين فإنه نفى الصفات اخلربية وله يف تأويلها ففي اإلرشاد أوهلا مث إنه يف 

  رجع عن ذلك وحرم التأويل ) الرسالة النظامية 
إمجاع السلف على حترمي التأويل واستدل بإمجاعهم على أن التأويل حمرم ليس بواجب وال جائز فصار من وبني 

سلك طريقته ينفي الصفات اخلربية وهلم يف التأويل قوالن وأما األشعري وأئمة أصحابه فإهنم مثبتون هلا يردون على 
  من ينفيها أو يقف فيها فضال عمن يتأوهلا 
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لنقل: كتاب  لعقل وا ا تعارض    درء 
لعباس: املؤلف  ا و  أب مية احلراين  بن تي احلليم  عبد  بن   أمحد 

  أقوال السلف يف األفعال االختيارية باهللا تعاىل

فإن ابن كالب و األشعري وغريمها ينفوهنا وعلى ذلك بنوا قوهلم يف مسألة : وأما مسألة قيام األفعال االختيارية به 
وغريه تكلم الناس فيهم يف هذا الباب مبا هو معروف يف كتب أهل العلم ونسبوهم إىل البدعة  القرآن وبسبب ذلك

وبقايا بعض االعتزال فيهم وشاع النزاع يف ذلك بني عامة املنتسبني إىل السنة من أصحاب أمحد وغريهم وقد ذكر 
 خملوق قولني مبنيني على هذا أبو بكر عبد العزيز يف كتاب الشافعي عن أصحاب أمحد يف معىن أن القرآن غري

  : األصل 
  أنه قدمي ال يتعلق مبشيئته وقدرته : أحدمها 
  أنه مل يزل متكلما إذا شاء : والثاين 

 -وكذلك ذكر أبو عبد اهللا بن حامد قولني وممن كان يوافق على نفي ما يقوم به من األمور املتعلقة مبشيئته وقدرته 
مي وأتباعه و القاضي أبو يعلى وأتباعه ك ابن عقيل و أيب احلسن بن الزاغوين أبو احلسن التمي -كقول ابن كالب 

وأمثاهلم وإن كان يف كالم القاضي ما يوافق هذه تارة وهذا تارة وممن كان خيالفهم يف ذلك أبو عبد اهللا بن حامد و 
جزي و حيىي بن عمار السجستاين أبو بكر عبد العزيز و أبو عبد اهللا بن بطة و أبو عبد اهللا بن منده و أبو نصر الس

  و أبو إمساعيل األنصاري وأمثاهلم 
والنزاع يف هذا األصل بني أصحاب مالك وبني أصحاب الشافعي وبني أصحاب أيب حنيفة وبني أهل الظاهر أيضا 
فداود بن علي صاحب املذهب وأئمتهم على إثبات ذلك و أبو حممد بن حزم على املبالغة يف إنكار ذلك وكذلك 
أهل الكالم فاهلشامية والكرامية على إثبات ذلك واملعتزلة على نفي ذلك وقد ذكر األشعري يف املقاالت عن أيب 

الذين كانوا قبل  -معاذ التومين و زهري األثري وغريمها إثبات ذلك وكذلك املتفلسفة فحكوا عن أساطينهم 
 -ترب وغريه من متأخريهم وأما أرسطو وأتباعه أرسطو أهنم كانوا يثبتون ذلك وهو قول أيب الربكات صاحب املع

فينفون ذلك وقد ذكر أبو عبد اهللا الرازي عن بعضهم أن إثبات ذلك يلزم مجيع الطوائف  -كالفارايب و ابن سينا 
  وإن أنكروه وقرر ذلك 

  وكالم السلف واألئمة ومن نقل مذهبهم يف هذا األصل كثري يوجد يف كتب التفسري واألصول 
: الرمحن على العرش استوى : مسعت غري واحد من املفسرين يقول : حدثنا بشر بن عمر : ق بن راهويه قال إسحا
  أي ارتفع 

عال : استوى : وقال جماهد : ( قال ) ارتفع : قال أبو العالية استوى إىل السماء : ( وقال البخاري يف صحيحه 
  ) على العرش 

استوى إىل : ( وقال ابن عباس وأكثر مفسري السلف : ( شهور وقال احلسني بن مسعود البغوي يف تفسريه امل
  وكذلك قال اخلليل بن أمحد ) ارتفع إىل السماء : السماء 

: مث استوى أي صعد قاله ابن عباس وهو كقولك للرجل : قال الفراء : ( وروى البيهقي يف كتاب الصفات قال 
  ) كان قاعدا فاستوى قائما 



وهو اليوم : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عن يوم اجلمعة [ ن أنس رضي اهللا عنه وروى الشافعي يف مسنده ع
  ] الذي استوى فيه ربكم على العرش 

والتفاسري املأثورة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم والصحابة والتابعني مثل تفسري حممد بن جرير الطربي وتفسري عبد 
سري عبد الرمحن بن أيب حامت وتفسري أيب بكر بن املنذر وتفسري أيب بكر عبد الرمحن بن إبراهيم املعروف بدحيم وتف

العزيز و تفسري أيب الشيخ األصبهاين وتفسري أيب بكر بن مردويه وما قبل هؤالء التفاسري مثل تفسري أمحد بن حنبل 
سنيد وتفسري عبد الرازق و إسحاق بن إبراهيم و بقي بن خملد وغريهم ومن قبلهم مثل تفسري عبد بن محيد وتفسري 

و وكيع بن اجلراح فيها من هذا الباب املوافق لقول املثبتني ماال يكاد حيصى وكذلك الكتب املصنفة يف السنة اليت 
  فيها آثار النيب صلى اهللا عليه و سلم والصحابة التابعني 

محد و إسحاق وغريمها وذكر معها من وقال أبو حممد حرب بن إمساعيل الكرماين يف مسائله املعروفة اليت نقلها عن أ
اآلثار عن النيب صلى اهللا عيه وسلم والصحابة وغريهم ما ذكر وهو كتاب كبري صنفه على طريقة املوطأ وحنوه من 

هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب األثر وأهل السنة : باب القول يف املذهب : ( املصنفات قال يف آخره يف اجلامع 
ى هبم فيها وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق واحلجاز والشام وغريهم عليها فمن املعروفني هبا املقتد

خالف شيئا من هذه املذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن اجلماعة زائل عن منهج السنة 
و سعيد بن منصور وسبيل احلق وهو مذهب أمحد و إسحاق بن إبراهيم بن خملد و عبد اهللا بن الزبري احلميدي 

وذكر الكالم يف اإلميان والقدر والوعيد واإلمامة وما أخرب به الرسول من ) وغريهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم 
وهو سبحانه بائن من خلقه ال خيلو من علمه : ( إىل أن قال  -أشراط الساعة وأمر الربزخ والقيامة وغري ذلك 

وله حد واهللا أعلم حبده واهللا على عرشه عز ذكره وتعاىل جده وال إله غريه  مكان وهللا عرش وللعرش محلة حيملونه
واهللا تعاىل مسيع ال يشك بصري ال يرتاب عليم ال جيهل جواد ال يبخل حليم ال يعجل حفيظ ال ينسى يقظان ال 
رضى يسهو رقيب ال يغفل يتكلم ويتحرك ويسمع ويبصر وينظر ويقبض ويبسط ويفرح وحيب ويكره ويبغض وي

ويسخط ويغضب ويرحم ويغفو ويغفر ويعطي ومينع وينزل كل ليلة إىل السماء الدنيا كيف شاء وكما شاء ليس 
  ) ومل يزل اهللا متكلما عاملا فتبارك اهللا أحسن اخلالقني : ( إىل أن قال  -) كمثله شيء وهو السميع البصري 

 -حدثنا إبراهيم بن احلارث : ( ه عنه اخلالل يف السنة وقال الفقيه احلافظ أبو بكر األثرم يف كتاب السنة وقد نقل
مسعت  -هو صاحب الفضيل  -حدثين الليث بن حيىي مسعت إبراهيم بن األشعث قال أبو بكر  -يعين العبادي 

قل هو { : ليس لنا أن نتوهم يف اهللا كيف وكيف ألن اهللا وصف نفسه فأبلغ فقال : ( يقول : الفضيل بن عياض 
فال صفة أبلغ مما وصف اهللا عز و ) اإلخالص ( } ومل يكن له كفوا أحد * مل يلد ومل يولد * اهللا الصمد * اهللا أحد 

جل به نفسه وكل هذا النزول والضحك وهذه املباهاة وهذا االطالع كما شاء أن ينزل وكما شاء أن يباهي وكما 
أنا أكفر برب : ذا قال لك اجلهمي شاء أن يطلع وكما شاء أن يضحك فليس لنا أن نتوهم أن كيف وكيف وإ

  ) أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء : يزول عن مكانه فقل أنت 
وقد ذكر هذا الكالم األخري عن الفضيل بن عياض البخاري يف كتاب خلق األفعال هو وغريه من أئمة السنة 

  وتلقوه بالقبول 
أنا : ( فقل ) نا كافر برب يزول عن مكانه أ( إذا قال لك اجلهمي : وقال الفضيل بن عياض : ( وقال البخاري 

  ) أؤمن برب يفعل ما يشاء 



من زعم أن الرمحن على العرش استوى على خالف : ( وحدث يزيد بن هارون عن اجلهمية فقال : ( قال البخاري 
  ) ما تقرر يف قلوب العامة فهو جهمي 

  كالم اخلالل يف كتاب السنة

ين جعفر بن حممد الفريايب حدثنا أمحد ابن حممد املقدمي حدثنا سلميان بن أخرب: ( وقال اخلالل يف كتاب السنة 
ينزل اهللا إىل السماء [ يا أبا إمساعيل احلديث الذي جاء : سأل بشر بن السري محاد بن زيد فقال : حرب قال 

  ) يف يشاء هو يف مكانه يقرب من خلقه ك: يتحول من مكان إىل مكان ؟ فسكت محاد بن زيد مث قال ] الدنيا 

  قول األشعري يف كتابه املقاالت

ويصدقون باألحاديث : ( وقال أبو احلسن األشعري يف كتابه املقاالت ملا ذكر مقالة أهل السنة وأهل احلديث فقال 
كما جاء ] هل من مستغفر ؟ : إن اهللا ينزل إىل السماء الدنيا فيقول [ اليت جاءت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

فإن تنازعتم يف شيء فردوه { : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ويأخذون بالكتاب والسنة كما قال تعاىل  احلديث
ويرون اتباع من سلف من أئمة الدين وأن ال حيدثوا يف دينهم ما مل يأذن اهللا )  ٥٩: النساء ( } إىل اهللا والرسول 

وأن اهللا يقرب من )  ٢٢: الفجر ( } وامللك صفا صفا  وجاء ربك{ : ويقرون بأن اهللا جييء يوم القيامة كما قال 
  )  ١٦: ق ( } وحنن أقرب إليه من حبل الوريد { : خلقه كيف شاء كما قال 

  ) وبكل ما ذكرنا من أقواهلم نقول وإليه نذهب : ( قال األشعري 

  لـ أيب عثمان الصابوين يف رسالته: أقوال أهل السنة 

وين امللقب بشيخ اإلسالم يف رسالته املشهورة عنه يف السنة وقد ذكر أبو القاسم وقال أبو عثمان إمساعيل الصاب
ويثبت أصحاب احلديث نزول الرب سبحانه وتعاىل كل ليلة إىل : ( التميمي يف كتاب احلجة يف بيان احملجة له قال 

له ما أثبته رسول اهللا صلى اهللا السماء الدنيا من غري تشبيه له بنزول املخلوقني وال متثيل وال تكييف ؟ بل يثبتون 
عليه و سلم وينتهون فيه إليه وميرون اخلرب الصحيح الوارد بذكره على ظاهره ويكلون علمه إىل اهللا تعاىل وكذلك 

وجاء ربك { : يثبتون ما أنزل اهللا يف كتابه من ذكر اجمليء واإلتيان يف ظلل من الغمام واملالئكة وقوله عز و جل 
  )  ٢٢: الفجر ( } وامللك صفا صفا 

مسعت أمحد بن إبراهيم أبا : مسعت إبراهيم بن أيب طالب يقول : مسعت احلاكم أبا عبد اهللا احلافظ يقول : ( وقال 
يعين ابن  -حضرت جملس األمري عبد اهللا بن طاهر ذات يوم وحضره إسحاق بن إبراهيم : عبد اهللا الرباطي يقول 

يا أبا يعقوب أتزعم : نعم قال فقال له بعض قواد عبد اهللا : هو ؟ قال  فسئل عن حديث النزول صحيح -راهويه 
أثبته فوق حىت أصف لك النزول فقال : كيف ينزل ؟ فقال له إسحاق : أن اهللا ينزل كل ليلة ؟ قال نعم قال 

فقال له  ] ٢٢: الفجر [ } وجاء ربك وامللك صفا صفا { : قال اهللا عز و جل : أثبته فوق فقال إسحاق : الرجل 
  أعز اهللا األمري ومن جييء يوم القيامة من مينعه اليوم ؟ : يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة فقال إسحاق : األمري عبداهللا 

يا أبا يعقوب هذا احلديث الذي ترويه : قال يل األمري عبداهللا بن طاهر : وروى بإسناد عن إسحاق بن إبراهيم قال 
إعز اهللا : قلت : كيف ينزل ؟ قال ] ينزل ربنا كل ليلة إىل السماء الدنيا : [ سلم  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و



  األمري ؟ ال يقال ألمر الرب كيف ؟ إمنا ينزل بال كيف 
يا ضعيف ليلة : أنه سأله سائل عن النزول ليلة النصف من شعبان فقال عبد اهللا : وبإسناد عن عبداهللا بن املبارك 

يا أبا عبد الرمحن كيف ينزل ؟ أليس خيلو ذلك املكان ؟ فقال عبد اهللا بن : يلة فقال الرجل النصف ؟ ينزل يف كل ل
  ) ينزل كيف شاء : املبارك 

فلما صح خرب النزول عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقر به أهل السنة وقبلوا : ( وقال أبو عثمان الصابوين 
 صلى اهللا عليه و سلم ومل يعتقدوا تشبها له بنزول خلقه وعلموا وعرفوا اخلرب وأثبتوا النزول على ماقاله رسول اهللا

وحتققوا واعتقدوا أن صفات الرب تبارك وتعاىل ال تشبه صفات اخللق كما أن ذاته ال تشبه ذوات اخللق تعاىل اهللا 
  ) عما يقول املشبهة واملعطلة علوا كبريا ولعنهم لعنا كثريا 

  اء والصفاتقول البيهقي يف كتابه األمس

حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ مسعت أبا زكريا العنربي ( وروى احلافظ ابو بكر البيهقي يف كتابه األمساء والصفات 
دخلت يوما على طاهر بن عبد اهللا بن طاهر : مسعت إسحاق بن إبراهيم يقول  -يعين السراج  -مسعت أبا العباس 

أمل أهنك : نؤمن به فقال له طاهر : ب إن اهللا ينزل كل ليلة ؟ فقلت له يا أبا يعقو: وعنده منصور بن طلحة فقال يل 
إذا أنت مل تؤمن أن لك ربا يفعل : فقلت له : عن هذا الشيخ ؟ ما دعاك إىل أن تسأله عن مثل هذا ؟ قال إسحاق 

  ) ما يشاء حتتاج أن تسألين 
ن صاحل بن هاىنء مسعت أمحد بن سلمة يقول مسعت حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ مسعت أبا جعفر حممد ب: قال البيهقي 

جملس األمري عبد اهللا بن  -يعين إبراهيم بن أيب صاحل  -مجعين وهذا املبتدع : إسحاق بن إبراهيم احلنظلي يقول 
آمنت : كفرت برب ينزل من مساء إىل مساء فقلت : طاهر فسألين األمري عن أخبار النزول فسردهتا فقال إبراهيم 

  ) هذا معىن احلكاية : ( قال ) ل ما يشاء فرضي عبد اهللا كالمي وأنكر على إبراهيم برب يفع
ال جيوز اخلوض يف أمر : قال إسحاق بن إبراهيم : ( وروى أبو إمساعيل األنصاري بإسناده عن حرب الكرماين قال 

)  ٢٣: األنبياء ( } وهم يسألون ال يسأل عما يفعل { : اهللا تعاىل كما جيوز اخلوض يف فعل املخلوقني لقوله تعاىل 
وإمنا جيوز النظر والتفكر يف أمر  -يعين كما نتوهم فيهم  -وال جيوز ألحد أن يتوهم على اهللا تعاىل بصفاته وأفعاله 

املخلوقني وذلك أنه ميكن أن يكون اهللا موصوفا بالنزول كل ليلة إذا مضى ثلثها إىل السماء الدنيا كما يشاء وال 
  نزوله ؟ ألن اخلالق يصنع ما يشاء كما يشاء كيف : يسأل 

  ) ليس يف النزول وصف : قال إسحاق بن إبراهيم : وعن حرب قال 

  قول اخلالل يف كتاب السنة

: قيل له  -يعين أمحد بن حنبل  -أخربين يوسف بن موسى أن أبا عبد اهللا ( وقال أبو بكر اخلالل يف كتاب السنة 
نعم ينظر وينظرون إليه ويكلمهم ويكلمونه : و جل ويكلمونه ويكلمهم ؟ قال  أهل اجلنة ينظرون إىل رهبم عز

  ) كيف شاء وإذا شاء 
حنن نؤمن بأن اهللا على : قال عمي : أخربين أيب حنبل بن إسحاق قال : وأخربين عبد اهللا بن حنبل قال : ( قال 

فات اهللا له ومنه وهو كما وصف العرش كيف شاء وكما شاء بال حد وال صفة يبلغها واصف أو حيده أحد فص
هو عامل الغيب والشهادة )  ١٠٣: األنعام ( } وهو يدرك األبصار { حبد وال غاية } ال تدركه األبصار { نفسه 



وعالم الغيوب وال يدركه وصف واصف وهو كما وصف نفسه وليس من اهللا من شيء حمدود وال يبلغ علم قدرته 
)  ١١: الشورى ( } ليس كمثله شيء وهو السميع البصري { ه وسلطانه أحد غلب األشياء كلها بعلمه وقدرت

  وكان اهللا قبل أن يكون شيء واهللا هو األول وهو اآلخر وال يبلغ أحد حد صفاته 
إن اهللا تبارك [ سألت أبا عبد اهللا عن األحاديث اليت تروى : وأخربين علي بن عيسى أن حنبال حدثهم قال : قال 

وما أشبه هذه األحاديث فقال ] إن اهللا يضع قدمه [ و ] إن اهللا يرى [ و ] لة إىل السماء الدنيا وتعاىل ينزل كل لي
 -معناها كذا : أي ال نكيفها وال حنرفها بالتأويل فنقول  -نؤمن هبا ونصدق هبا وال كيف وال معىن : أبو عبد اهللا 

انيد صحاح وال نرد على اهللا قوله وال يوصف اهللا وال نرد منها شيئا ونعلم أن ما جاء به الرسول حق إذا كان بأس
  بأكثر مما وصف به نفسه بال حد وال غاية ليس كمثله شيء 

ليس كمثله شيء يف ذاته كما وصف به نفسه قد أمجل تبارك وتعاىل : ( وقال حنبل يف موضع آخر عن أمحد قال 
) ري حمدودة وال معلومة إال مبا وصف به نفسه بالصفة لنفسه فحد لنفسه صفة ليس يشبهه شيء فنعبد اهللا بصفاته غ

فهو مسيع بصري بال حد وال تقدير وال يبلغ الواصفون صفته وصفاته منه وله وال نتعدى القرآن واحلديث : ( قال 
فنقول كما قال ونصفه كما وصف نفسه وال نتعدى ذلك وال تبلغه صفة الواصفني نؤمن بالقرآن كله حمكمه 

نه صفة من صفاته لشناعة شنعت وما وصف به نفسه من كالم ونزول وخلوه بعبده يوم القيامة ومتشابه وال نزيل ع
هذا كله يدل على أن اهللا تبارك وتعاىل يرى يف اآلخرة والتحديد يف هذا كله بدعة والتسليم  -ووضعه كتفه عليه 

عاملا غفورا عامل الغيب والشهادة عالم مسيع بصري مل يزل متكلما : هللا بأمره بغري صفة وال حد إال ما وصف به نفسه 
مث استوى { : الغيوب فهذه صفات وصف اهللا هبا نفسه ال تدفع وال ترد وهو على العرش بال حد كما قال تعاىل 

كيف شاء املشيئة إليه عز و جل واالستطالة له ليس كمثله شيء وهو خالق كل )  ٤٥: األعراف ( } على العرش 
يا أبت مل تعبد ما ال يسمع وال يبصر { يع بصري بال حد وال تقدير قول إبراهيم ألبيه شيء وهو كما وصف نفسه مس

فنثبت أن اهللا مسيع بصري صفاته منه ال نتعدى القرآن واحلديث واخلرب بضحك اهللا وال نعلم كيف )  ٤٢: مرمي ( } 
ون وال حيده أحد تعاىل اهللا عما ذلك إال بتصديق الرسول صلى اهللا عليه و سلم وبتثبيت القرآن ال يصفه الواصف

  تقوله اجلهمية واملشبهة 
من قال بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي فقد شبه اهللا خبلقه وهذا حيده : واملشبهة ما يقولون ؟ قال : قلت له 

  وهذا كالم سوء وهذا حممدود والكالم يف هذا ال أحبه 
  صف نفسه ومبا وصفه به رسوله حنن نصف اهللا مبا و: قال أمحد : وقال حممد بن خملد 

: وال يشبه ربنا شيئا من خلقه وال يشبهه شيء من خلقه ؟ قال : إن أبا عبد اهللا قيل له : وقال يوسف بن موسى 
  ) نعم ليس كمثله شيء 

) هو على العرش كيف شاء وكما شاء : ( وقوله ) إنه ينظر إليهم ويكلمهم كيف شاء وإذا شاء : ( فقول أمحد 
كيف شاء املشيئة إليه واالستطاعة له ليس } مث استوى على العرش { : هو على العرش بال حد كما قال (  :وقوله 

  ) كمثله شيء 
وهو خالق كل شيء وهو كما وصف نفسه مسيع بصري شيء يبني أن نظره وتكليمه وعلوه على العرش : قلت 

  واستواءه على العرش مما يتعلق مبشيئته واستطاعته 
نفى به إحاطة علم اخللق به وأن حيدوه أو يصفون على ما ) بال حد وال صفة يبلغها واصف أو حيده أحد : ( وقوله 

احلمد : ( هو عليه إال مبا أخرب عن نفسه ليبني أن عقول اخللق ال حتيط بصفاته كما قال الشافعي يف خطبة الرسالة 



) ال تدركه األبصار حبد وال غاية : ( قال أمحد  وهلذا) اهللا الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه 
فنفى أن يدرك له حد أو غاية وهذا أصح القولني يف تفسري اإلدراك وقد بسط الكالم على شرح هذا الكالم يف غري 

  هذا املوضع 
ألئمة كما وما يف الكالم من نفي حتديد اخللق وتقديرهم لرهبم وبلوغهم صفته ال ينايف ما نص عليه أمحد وغريه من ا

روى علي بن احلسن بن : ملا قيل له  -مسعت أبا عبد اهللا : حدثنا أبو بكر املروزي قال : ( ذكره اخلالل أيضا قال 
قد بلغين ذلك عنه : قال  -على العرش حبد : كيف نعرف اهللا عز و جل ؟ قال : شقيق عن ابن املبارك أنه قيل له 

{ : مث قال )  ٢١٠: البقرة ( } ون إال أن يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمام هل ينظر{ : وأعجبه مث قال أبو عبد اهللا 
  )  ٢٢: الفجر ( } وجاء ربك وامللك صفا صفا 

قلت ألمحد : وأنبأنا حممد بن علي الوراق حدثنا أبو بكر األثرم حدثين حممد بن إبراهيم القيسي قال : قال اخلالل 
يف السماء السابعة على عرشه حبد فقال : قال  -كيف تعرف ربنا ؟ :  وقيل له -حيكى عن ابن املبارك : بن حنبل 

  هكذا هو عندنا : أمحد 
  نعم حبد : هو على العرش حبد ؟ قال :  -يعين ابن راهويه  -قلت إلسحاق : وأخربين حرب بن إمساعيل قال 

  هو على عرشه بائن من خلقه حبد : وذكر عن ابن املبارك قال 
الرمحن على العرش { : قال اهللا تبارك وتعاىل : قال إسحاق بن إبراهيم بن راهويه : زي قال وأخربنا املرو: قال 

إمجاع أهل العلم أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء يف أسفل األرض السابعة ويف قعور )  ٥: طه ( } استوى 
ت السبع وما فوق العرش أحاط البحار ورؤوس اآلكام وبطون األودية ويف كل موضع كما يعلم علم ما يف السماوا

بكل شيء علما فال تسقط من ورقة إال يعلمها وال حبة يف ظلمات الرب والبحر وال رطب وال يابس إال قد عرف 
  ) ذلك كله وأحصاه فال تعجزه معرفة شيء عن معرفة غريه 

ه من احلد ال يعلمه غريه كما فهذا مثاله مما نقل عن األئمة كما قد بسط يف غري هذا املوضع وبينوا أن ما أثبتوه ل
االستواء معلوم والكيف جمهول فبني أن كيفية استوائه جمهولة للعباد فلم ينفوا ثبوت : قال مالك وربيعة وغريمها 

ذلك يف نفس األمر ولكن نفوا علم اخللق به وكذلك مثل هذا يف كالم عبد العزير بن عبد اهللا بن املاجشون وغري 
  ينفون علم اخللق بقدره وكيفيته  واحد من السلف واألئمة

  قول عبد العزيز املاجشون

وبنحو ذلك قال عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة املاجشون يف كالمه املعروف وقد ذكره ابن بطة يف اإلبانة و 
العزيز بن حدثنا عبد اهللا بن صاحل عن عبد : ( أبو عمر الطلمنكي يف كتابه يف األصول ورواه أبو بكر األثرم قال 

أما بعد فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتابعت فيه اجلهمية ومن خالفها يف صفة : ( عبد اهللا بن أيب سلمة أنه قال 
الرب العظم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكلت األلسن عن تفسري صفته واحنسرت العقول عن معرفة 

وكيف يعلم من ميوت ويبلى قدر من ال ميوت وال يبلى ؟  بأنه ال يعلم كيف هو إال هو: ( إىل أن قال  -) قدره 
وكيف يكون لصفة شيء منه حدا أو منتهى يعرفه عارف أو حيد قدره واصف ؟ الدليل على عجز العقول عن حتقيق 

عجزها عن حتقيق صفة ما مل يسصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها إذا مل تعرف : صفته 
فما تكلفك علم ما مل يصف ؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته ؟ أو تنزجر به عن شيء  منها قدر ما وصف

فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد : من معصيته ؟ ـ وذكر كالما طويال إىل أن قال ـ 



نفسه بأن قال  على جحد ما وصف الرب ومسى من -بزعمه  -استهوته الشياطني يف األرض حريان فصار يستدل 
ال بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا فعمى عن البني باخلفي جيحد ما مسى الرب من نفسه بصمت الرب عما : 

: القيامة ( } إىل رهبا ناظرة } { وجوه يومئذ ناضرة { : مل يسم فلم يزل ميلي له الشيطان حىت جحد قول اهللا تعاىل 
أفضل كرامة اهللا اليت أكرم هبا أولياءه يوم القيامة  -واهللا  -لقيامة فجحد ال يراه أحد يوم ا: فقال )  ٢٣ - ٢٢

وذكر كالما ) من النظر يف وجهه يف مقعد صدق عند مليك مقتدر قد قضى أهنم ال ميوتون فهم بالنظر إليه ينضرون 
  طويال كتب يف غري هذا املوضع 

  قول آخر الخلالل يف السنة

من زعم أن : ( مسعت أبا عبد اهللا يقول : ين علي بن عيسى أن حنبال حدثهم قال أخرب: ( وقال اخلالل يف السنة 
اهللا مل يكلم موسى فقد كفر باهللا وكذب القرآن ورد على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمره يستتاب من هذه 

  ) املقالة فإن تاب وإال ضربت عنقه 
فأثبت الكالم ملوسى كرامة منه ملوسى )  ١٦٤: النساء ( } سى وكلم اهللا مو{ : ومسعت أبا عبد اهللا قال : ( قال 

  )  ١٦٤: النساء ( } تكليما { : مث قال تعاىل يؤكد كالمه 
نعم فمن يقضي بني اخلالئق إال اهللا عز و جل ؟ : اهللا عز و جل يكلم عبد ه يوم القيامة ؟ قال : ( قلت أليب عبد اهللا 

  ) اهللا يأمر مبا يشاء وحيكم وليس به عدل وال مثل كيف شاء وأىن شاء  يكلم عبده ويسأله اهللا متكلم مل يزل
أخربنا حممد بن علي بن حبر أن يعقوب بن خبتان حدثهم أن أبا عبد اهللا سئل عمن زعم أن اهللا مل : ( قال اخلالل 

ميوهوا  بلى تكلم بصوب وهذه األحاديث كما جاءت نرويها لكل حديث وجه يريدون أن: يتكلم بصوت ؟ فقال 
  على الناس من زعم أن اهللا مل يكلم موسى فهو كافر 

: ( قال  -يعين ابن مسعود  -حدثنا عبد الرمحن بن حممد احملاريب عن األعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد اهللا 
 -سكن عن قلوهبم : قال  -إذا تكلم اهللا بالوحي مسع صوته أهل السماء فيخرون سجدا حىت إذا فزغ عن قلوهبم 

  ) كذا وكذا : احلق قال : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : ادى أهل السماء ن
من زعم : إن عبد الوهاب قد تكلم وقال : وقيل له  -مسعت أبا عبد اهللا : وأنبأنا أبو بكر املروزي : ( قال اخلالل 

! ا أحسن ما قال م( فتبسم أبو عبد اهللا وقال  -أن اهللا كلم موسى بال صوت فهو جهمي عدو اهللا وعدو اإلسالم 
  ! ) عافاه اهللا 

بلى تكلم تبارك : ملا كلم موسى مل يتكلم بصوت فقال أيب : سألت أيب عن قوم يقولون : وقال عبد اهللا بن أمحد 
إذا تكلم اهللا بالوحي مسع له صوت : ( وتعاىل بصوت وهذه األحاديث نرويها كما جاءت وحديث ابن مسعود 

وهؤالء كفار يريدون أن ميوهوا على الناس من : و اجلهمية تنكره قال أيب : ل أيب قا) كجر السلسلة على الصفوان 
  ) زعم أن اهللا مل يتكلم فهو كافر إمنا نروي هذه األحاديث كما جاءت 

وهذا الصوت الذي تكلم اهللا به ليس هو الصوت املسموع من العبد بل ذلك صوته كما هو معلوم لعامة : قلت 
{ : أمحد وغريه فالكالم املسموع منه هو كالم اهللا ال كالم غريه كما قال تعاىل : ك األئمة الناس وقد نص على ذل

: [ وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم )  ٦: التوبة ( } وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهللا 
رواه أبو داود وغريه وقال صلى اهللا ] الم ريب أال رجل حيملين إىل قومه ألبلغ كالم ريب فإن قريشا منعوين أن أبلغ ك

  ] ليس منا من مل يتغن بالقرآن : [ وقال ] زينوا القرآن بأصواتكم : [ عليه و سلم 



من مل يتغن ( تدري ما معىن : وكنت سألته عنه  -ذكر اخلالل عن إسحاق بن إبراهيم قال يل أبو عبد اهللا يوما 
  لرجل يرفع صوته فهذا معناه إذا رفع صوته لقد تغىن به هو ا: قال  -ال : ؟ قلت ) بالقرآن 

  التزيني أن حيسنه : فقال ) زينوا القرأن بأصوتكم : ( وعن صاحل بن أمحد أنه قال ألبيه 
  حيسنه بصوته من غري تكلف : سألت أبا عبد اهللا عن القراءة ؟ فقال : وعن الفضل بن زياد قال 

كل شيء حمدث فإنه ال يعجبين إال أن يكون صوت : القراءة باألحلان فقال  سألت أبا عبد اهللا عن: وقال األثرم 
  الرجل ال يتكلفه 

هذا يدل من كالمه على أن صوت القارىء ليس هو الصوت الذي تكلم اهللا به ألنه : وقال القاضي أبو يعلى 
  أضافه إىل القارىء الذي هو طبعه من غري أن يتعلم األحلان 

  خلق أفعال العبادقول البخاري يف كتاب 

: يذكر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : يف كتاب خلق األفعال  -صاحب الصحيح  -وقال أبو عبد اهللا البخاري 
  ] أن اهللا ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب وليس هذا لغري اهللا عز و جل [ 

ال يشبه أصوات اخللق ألن صوت اهللا يسمع من بعد ويف هذا دليل على أن صوت اهللا : ( قال أبو عبد اهللا البخاري 
( } فال جتعلوا هللا أندادا { : كما يسمع من قرب وأن املالئكة يصعقون من صوته فإذا تنادى املالئكة مل يصعقوا قال 

  ) فليس لصفة اهللا ند وال مثل وال يوجد شيء من صفاته يف املخلوقني )  ٢٢: البقرة 
الذي استشهد به يف غري موضع من الصحيح تارة جيزم به وتارة يقول  -هللا بن أنيس مث روى بإسناده حديث عبد ا

حيشر اهللا العباد فيناديهم : [ مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول : قال  -) ويذكر عن عبد اهللا بن أنيس : ( 
أهل اجلنة أن يدخل اجلنة أنا امللك أنا الديان ال ينبغي ألحد من : بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب 

قال رسول : [ عن أيب سعيد قال  -الذي رواه يف صحيحه  -وذكر احلديث ] وأحد من أهل النار يطلبه مبظلمة 
إن اهللا يأمرك : لبيك وسعديك فينادي بصوت : يا آدم فيقول : يقول اهللا يوم القيامة : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

تسعمائة وتسعة : أراه قال  -من كل ألف : يا رب ما بعث النار ؟ قال : ار قال أن خترج من ذريتك بعثا إىل الن
احلج ( } وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اهللا شديد { ] فحينئذ تضع احلامل محلها  -وتسعني 

: رمة وذكر احلديث الذي رواه يف صحيحه عن عك -الذي استشهد به أمحد  -وذكر حديث ابن مسعود )  ٢: 
إذا قضى اهللا األمر يف السماء ضربت املالئكة : [ إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : مسعت أبا هريرة يقول 

فزع عن قلوهبم قالوا ماذا قال ربكم قالوا احلق وهو { فإذا ] كأنه سلسلة على صفوان : بأجنحتها خضعانا لقوله 
عباس املعروف من حديث الزهري عن علي بن احلسني عن ابن  وذكر حديث ابن)  ٢٣: سبأ ( } العلي الكبري 

وقد رواه امحد و مسلم يف صحيحه وغريمها وساقه البخاري من طريق ابن إسحاق  -عباس عن نفر من األنصار 
كنا يا : ما تقولون يف هذا النجم الذي يرمى به ؟ قالوا : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال هلم [  -عنه 

: مات ملك ولد مولود مات مولود فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اهللا نقول حني رأيناه يرمى هبا  رسول
ليس ذلك كذلك ولكن اهللا إذا قضى يف خلقه أمرا يسمعه أهل العرش فيسبحون فيسبح من حتتهم بتسبيحهم 

مل سبحتم ؟ : حىت يقول بعضهم لبعض فيسبح من حتت ذلك فلم يزل التسبيح يهبط حىت ينتهي إىل السماء الدنيا 
: أفال تسألون من فوقكم مم سبحوا ؟ فيسألوهنم فيقولون : سبح من فوقنا فسبحنا بتسبيحهم فيقولون : فيقولون 

قضى اهللا يف خلقه كذا وكذا األمر الذي كان فيهبط اخلرب من مساء إىل مساء حىت ينتهي إىل السماء الدنيا فيتحدثون 



اطني بالسمع على توهم منهم واختالف مث يأتون به إىل الكهان من أهل األرض فيحدثوهنم به فتسترقه الشي
فيخطئون ويصيبون فتحدث به الكهان مث إن اهللا حجب الشياطني عن السماء هبذا النجوم فانقطعت الكهانة اليوم 

  ] فال كهانة 
لق وأن العرب ال تعرف احلي من امليت إال ولقد بني نعيم بن محاد أن كالم الرب ليس خب: ( وقال البخاري أيضا 

بالفعل فمن كان له فعل فهو حي ومن مل يكن له فعل فهو ميت وأن أفعال العباد خملوقة فضيق عليه حىت مضى 
  ) لسبيله وتوجع أهل العلم ملا نزل به 

بدع والترؤس باجلهل ويف اتفاق املسلمني دليل على أن نعيما ومن حنا حنوه ليس مبارق وال مبتدع بل ال: ( قال 
  ) بغريهم أوىل إذ يفتون باآلراء املختلفة مما مل يأذن به اهللا 

  كالم احملاسيب يف فهم القرآن

وقال احلارث بن أسد احملاسيب يف كتاب فهم القرآن ملا تكلم على ما يدخل يف النسخ وما ال يدخل فيه النسخ وما 
لتدخلن { : اإلرادة والسمع والبصر قولني يف مثل قوله  يظن أنه متعارض من اآليات وذكر عن أهل السنة يف

وقوله )  ١٦: اإلسراء ( } وإذا أردنا أن هنلك قرية { : وقوله )  ٢٧: الفتح ( } املسجد احلرام إن شاء اهللا آمنني 
( } إنا معكم مستمعون { : وكذلك قوله )  ٨٢: يس ( } إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون { : 

وحنو ذلك )  ١٠٥: التوبة ( } وقل اعملوا فسريى اهللا عملكم ورسوله واملؤمنون { : وقوله )  ١٥: الشعراء 
قد ذهب قوم من أهل السنة إىل أن اهللا استماعا حادثا يف ذاته وذكر أن هؤالء وبعض أهل البدع تأولوا : ( فقال 

  ذلك يف اإلرادة على احلوادث 
إرادة اهللا حتدث إن حدثت من تقدير سابق اإلرادة وأما : ة فأراد إثبات القدر فقال فأما من ادعى السن: ( قال 

  ) بعض أهل البدع فزعموا أن اإلرادة إمنا هي خلق حادث وليست خملوقة ولكن هبا كون اهللا املخلوقني 
   )وزعموا أن اخللق غري املخلوق وأن اخللق هو اإلرادة وأنه ليست بصفة هللا من نفسه : ( قال 
  ) إن رؤيته حتدث : ولذلك قال بعضهم : ( قال 

: واختار احلارث احملاسيب القول اآلخر وتأول املنصوص على أن احلادث هو وقت املراد ال نفس اإلرادة قال 
تأوله على أن املراد حدوث املسموع } فسريى اهللا عملكم { : وقوله } إنا معكم مستمعون { : وكذلك قوله 

حىت يكون املعلوم بغري حادث علم يف اهللا وال بصر )  ٣١: حممد ( } حىت نعلم { : قوله تعاىل واملبصر كما تأول 
  ) وال مسع وال معىن حدث يف ذات اهللا تعاىل عن احلوادث يف نفسه 

  كالم حممد بن اهليصم يف مجل الكالم

  : أنه مبين على مخسة فصول ملا ذكر مجل الكالم يف القرآن و: وقال حممد بن اهليصم يف كتاب مجل الكالم له 
أن القرآن كالم اهللا فقد حكى عن جهم بن صفوان أن القرآن ليس كالم اهللا على احلقيقة إمنا هو كالم : أحدها 

بيت اهللا وشهر اهللا وأما املعتزلة فإهنم أطلقوا القول : مساء اهللا وأرض اهللا وكما قيل : خلقه اهللا فنسب إليه كما قيل 
إن : كالم اهللا خلقه بائنا منه وقال عامة املسلمني : لى احلقيقة مث وافقوا جهما يف املعىن حيث قالوا بأنه كالم اهللا ع

  القرآن كالم اهللا على احلقيقة وإنه تكلم به 
والفصل الثاين يف أن القرآن غري قدمي فإن الكالبية وأصحاب األشعري زعموا أن اهللا مل يزل يتكلم بالقرآن وقال 



  بل إمنا تكلم بالقرآن حيث خاطب به جربيل وكذلك سائر الكتب : أهل اجلماعة 
إنه : أن القرآن غري خملوق فإن اجلهمية والنجارية واملعتزلة زعموا أنه خملوق وقال أهل اجلماعة : والفصل الثالث 

  غري خملوق 
القرآن بائن من اهللا وكذلك سائر أنه غري بائن من اهللا فإن اجلهمية وأشياعهم من املعتزلة قالوا إن : والفصل الرابع 

كالمه وزعموا أن اهللا خلق كالما يف الشجرة فسمعه موسى وخلق كالما يف اهلواء فسمعه جربيل وال يصح عندهم 
بل القرآن غري بائن من اهللا وإمنا هو موجود منه : أن يوجد من اهللا كالم يقوم به يف احلقيقة وقال أهل اجلماعة 

  ) وقائم به 
بن اهليصم يف مسألة اإلرادة واخللق واملخلوق وغري ذلك ما يوافق ما ذكره هنا من إثبات الصفات  وذكر حممد

  الفعلية القائمة باهللا اليت ليست قدمية وال خملوقة 

  كالم الدارمي يف النقض على بشر املريسي

اجلهمي العنيد فما افترى  وقال عثمان بن سعيد الدارمي يف كتابه املعروف بنقض عثمان بن سعيد على بشر املريسي
إن اهللا ينزل إىل السماء : [ أن قول النيب صلى اهللا عليه و سلم : وادعى املعارض أيضا : ( على اهللا يف التوحيد قال 

فادعى أن اهللا ال : ( قال ] هل من مستغفر ؟ هل من تائب ؟ هل من داع ؟ : الدنيا حني ميضي ثلث الليل فيقول 
أمره ورمحته وهو على العرش وبكل مكان من غري زوال ألنه احلي القيوم والقيوم بزعمه من  ينزل بنفسه إمنا ينزل

  ) ال يزول 
وهذا أيضا من حجج النساء والصبيان ومن ليس عنده بيان وال ملذهبه برهان ألن أمر : فيقال هلذا املعارض : ( قال 

اهللا عليه و سلم حيد لنزوله الليل دون النهار ويؤقت اهللا ورمحته ينزل يف كل ساعة ووقت وأوان فما بال النيب صلى 
من الليل شطره أو األسحار ؟ أفأمره ورمحته يدعوان العباد إىل االستغفار أو يقدر األمر والرمحة أن يتكلما دونه 

هل من داع فأجيب ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من سائل فأعطي ؟ فإن قررت مذهبك لزمك أن : فيقوال 
الرمحة واألمر مها اللذان يدعوان إىل اإلجابة واالستغفار بكالمهما دون اهللا وهذا حمال عند السفهاء  تدعي أن

فكيف عند الفقهاء ؟ قد علمتم ذلك ولكن تكابرون وما بال رمحته وأمره ينزالن من عنده شطر الليل مث ال ميكثان 
قد علمتم إن شاء اهللا أن ] حىت ينفجر الفجر [ يثه إال إىل طلوع الفجر مث يرفعان ؟ ألن رفاعة يرويه يقول يف حد

الذي ال يزول عن مكانه وال يتحرك ) القيوم ( هذا التأويل أبطل باطل ال يقبله إال كل جاهل وما دعواه أن تفسري 
فال يقبل منك هذا التفسري إال بأثر صحيح مأثور عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو عن بعض أصحابه أو 

عني ألن احلي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع إذا شاء ويقبض ويبسط ويقوم وجيلس إذا التاب
شاء ألن أمارة ما بني احلي وامليت التحرك كل حي متحرك ال حمالة وكل ميت غري متحرك ال حمالة ومن يلتفت إىل 

فسر نزوله مشروحا منصوصا ووقت لنزوله  تفسريك وتفسري صاحبك مع تفسري نيب الرمحة ورسول رب العزة إذ
  ) خمصوصا مل يدع لك وال ألصحابك فيه لبسا وال عويصا 

مث أمجل املعارض مجيع ما ينكر اجلهمية من صفات اهللا تعاىل وذاته املسماة يف كتابه ويف آثار رسول اهللا صلى : ( قال 
عليها ويفسرها مبا حكم املريسي وفسرها وتأوهلا اهللا عليه و سلم فعد منها بضعا وثالثني صفة نسقا واحدا حيكم 

حرفا حرفا خالف ما عىن اهللا وخالف ما تأوهلا الفقهاء الصاحلون ال يعتمد يف أكثرها إال على املريسي فبدأ منها 
بالوجه مث بالسمع والبصر والغضب والرضا واحلب والبغض والفرح والكره والضحك والعجب والسخط واإلرادة 



فأينما تولوا فثم { )  ٨٨: القصص ( } كل شيء هالك إال وجهه { : ألصابع والكف والقدمني وقوله واملشيئة وا
{ )  ٧٥: ص ( } خلقت بيدي { و )  ١١: الشورى ( } وهو السميع البصري { )  ١١٥: البقرة ( } وجه اهللا 

والسماوات مطويات { )  ١٠: الفتح ( } يد اهللا فوق أيديهم { و )  ٦٤: املائدة ( } وقالت اليهود يد اهللا مغلولة 
هل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا يف ظلل من { و )  ٢١: الطور ( } فإنك بأعيننا { : وقوله )  ٦٧: الزمر ( } بيمينه 

وحيمل عرش ربك { )  ٢٢: الفجر ( } وجاء ربك وامللك صفا صفا { )  ٢١٠: البقرة ( } الغمام واملالئكة 
الذين حيملون العرش { و )  ٥: طه ( } الرمحن على العرش استوى { و )  ١٧: احلاقة (  }فوقهم يومئذ مثانية 

  )  ٧: غافر ( } ومن حوله 
: آل عمران ( } وال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم { و )  ٢٨:  ٣٠: آل عمران ( } وحيذركم اهللا نفسه { وقوله 
( } تعلم ما يف نفسي وال أعلم ما يف نفسك { و )  ٥٤: األنعام ( } كتب ربكم على نفسه الرمحة { و )  ٧٧

  )  ٢٢: البقرة ( } اهللا حيب التوابني وحيب املتطهرين { و )  ١١٦: املائدة 
عمد املعارض إىل هذه الصفات واآليات فنسقها ونظم بعضها بعض كما نظمها شيئا بعد شيء مث فرقها : ( قال 

طف اجلهمية معتمدا فيها على تفسري الزائغ اجلهمي بشر بن غياث أبوابا يف كتابه وتلطف بردها بالتأويل كتل
املريسي دون من سواه مستترا عند اجلهال بالتشنع هبا على قوم يؤمنون هبا ويصدقون اهللا ورسوله فيها بغري تكييف 

ليس يف شيء :  وال متثال فزعم أن هؤالء املؤمنني هبا يكيفوهنا ويشبهوهنا بذوات أنفسهم وأن العلماء بزعمه قالوا
  ) منها اجتهاد رأي ليدرك كيفية ذلك أو يشبه شيء منها بشيء مما هو يف اخللق موجود 

  وهذا خطأ ملا أن اهللا ليس كمثله شيء فكذلك ليس ككيفيته شيء : ( قال 
هو يف  إن كيفية هذه الصفات وتشبيهها مبا: أما قولك : فقلنا هلذا املعارض املدلس بالتشنيع : أبو سعيد : قال 

إنه خطأ كما قلت بل هو عندنا كفر وحنن لكيفيتها وتشبيهها مبا هو يف اخللق موجود : اخللق خطأ فإنا ال نقول 
ال نكفر هبا وال نكذهبا وال نبطلها بتأويل الضالل كما  -كما ال نشبهها وال نكيفها  -أشد أنفا منكم غري أنا 

  ها ملن غفل عنها ممن حواليك من األغمار ابطلها إمامك املريسي يف أماكن من كتابك سنبين
وأما ما ذكرت من اجتهاد الرأي يف تكييف صفات اهللا فإنا ال جنيز اجتهاد الرأي يف كثري من الفرائض واألحكام 

اليت نراها بأعيننا وتسمع يف آذاننا فكيف يف صفات اهللا اليت مل ترها العيون وقصرت عنها الظنون ؟ غري أنا ال نقول 
إن هذه الصفات كلها كشيء واحد وليس السمع منه غري البصر وال الوجه منه : ما قال إمامك املريسي فيها ك

لنفسه مسعا من بصر وال بصرا من مسع وال  -بزعمكم  -غري اليد وال اليد منه غري النفس وأن الرمحن ليس يعرف 
أسفل ويد ونفس وعلم ومشيئة وجها من يدين وال يدين من وجه هو كله بزعمكم مسع وبصر ووجه وأعلى و

وإرادة مثل خلق األرضني والسماء واجلبال والتالل واهلواء اليت ال يعرف لشيء منها شيء من هذه الصفات 
والذوات وال يوقف هلا منها على شيء فاهللا املتعايل عندنا أن يكون كذلك فقد ميز اهللا يف كتابه السمع من البصر 

وال { : وقال )  ١٥: الشعراء ( } إنا معكم مستمعون { و )  ٤٦: طه ( }  إنين معكما أمسع وأرى{ : فقال 
ففرق بني الكالم والنظر دون السمع فقال عند السماع )  ٧٧: آل عمران ( } يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم 

( } مسيع بصري قد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها وتشتكي إىل اهللا واهللا يسمع حتاوركما إن اهللا { : والصوت 
قد : ومل يقل )  ١٨١: آل عمران ( } لقد مسع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقري وحنن أغنياء { و )  ١: اجملادلة 

  رأى اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها 
وقال )  ٢١٨:  ٢١٩: الشعراء ( } وتقلبك يف الساجدين } { الذي يراك حني تقوم { : وقال موضع الرؤية إنه 



يسمع اهللا تقلبك ويسمع اهللا : ومل يقل )  ١٠٥: التوبة ( } وقل اعملوا فسريى اهللا عملكم ورسوله { : اىل تع
  عملكم فلم يذكر الرؤية فيما يسمع وال السماع فيما يرى ملا أهنما عنده خالف ما عندكم 

( }  حلكم ربك فإنك بأعيننا واصرب{ )  ١٣:  ١٤: القمر ( } جتري بأعيننا } { ودسر { : وكذلك قال اهللا تعاىل 
على مسعي فكما حنن ال نكيف هذه : ومل يقل لشيء من ذلك )  ٣٩: طه ( } ولتصنع على عيين { )  ٤٨: الطور 

  ) الصفات ال نكذب هبا كتكذيبكم وال نفسرها كباطل تفسريكم 
  ) وال غاية وال هناية  وادعى املعارض أيضا أنه ليس هللا حد: باب احلد والعرش قال أبو سعيد : ( مث قال 

وهذا هو األصل الذي بىن عليه جهم مجيع ضالالته واشتق منها مجيع أغلوطاته وهي كلمة مل يبلغنا أنه سبق : ( قال 
قد علمت مرادك أيها األعجمي تعين أن اهللا ال شيء ألن : جهما إليها أحد من العاملني فقال له قائل ممن حياوره 

ليس له حد ) ال شيء ( ليس له شيء يقع عليه اسم الشيء إال وله حد وغاية وصفة وأن اخللق كلهم قد علموا أنه 
ال حد له يعين أنه ال : وال غاية وال صفة فالشيء أبدا موصوف ال حمالة وال شيء يوصف بال حد وال غاية وقولك 

  شيء 
ه غاية يف نفسه ولكن نؤمن باحلد ونكل واهللا تعاىل له حد ال يعلمه أحد غريه وال جيوز أن يتوهم حلد: قال أبو سعيد 

  علم ذلك إىل اهللا وملكانه أيضا حد وهو على عرشه فوق مسواته فهذان حدان اثنان 
حبد حدثناه احلسن : حبد ؟ قال : بأنه على عرشه بائن من خلقه قيل : وسئل عبداهللا بن املبارك مب نعرف ربنا ؟ قال 
  قيق عن ابن املبارك بن الصباح البزار عن علي بن احلسني بن ش

فمن ادعى أنه ليس هللا حد فقد رد القرآن وادعى أنه ال شيء ألن اهللا وصفة حد مكانه يف مواضع كثرية من كتابه 
إين متوفيك { )  ١٦: امللك ( } أأمنتم من يف السماء { )  ٥: طه ( } الرمحن على العرش استوى { : فقال 

( } إليه يصعد الكلم الطيب { )  ٥٠: النحل ( } ون رهبم من فوقهم خياف{ )  ٥٥: آل عمران ( } ورافعك إيل 
  فهذا كله وما أشبهه شواهد ودالئل على احلد ومن مل يعترف به فقد كفر بتنزيل اهللا وجحد آيات اهللا )  ١٠: فاطر 

أين اهللا ؟ : اداء قال لألمة السو[ و ] إن اهللا فوق عرشه فوق مساواته : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم [ و 
دليل على أهنا ] أهنا مؤمنة : [ فقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ] يف السماء قال أعتقها فإهنا مؤمنة : قالت 

لو مل تؤمن بأن اهللا يف السماء كما قال اهللا ورسوله مل تكن مؤمنة وأنه ال جيوز يف الرقبة املؤمنة إال من حيد اهللا أنه يف 
  ل اهللا ورسوله السماء كما قا

عن عمران بن حصني أن النيب صلى اهللا [ حدثنا أمحد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن شبيب بن شيبة عن احلسن 
سبعة ستة يف األرض وواحد يف السماء قال فأيهم تعد : يا حصني كم تعبد اليوم إهلا ؟ قال : عليه و سلم قال ألبيه 

فلم ينكر النيب صلى اهللا عليه و سلم على الكافر إذ عرف أن إله ] الذي يف السماء : لرغبتك ورهبتك ؟ قال 
العاملني يف السماء كما قاله النيب صلى اهللا عليه و سلم فحصني اخلزاعي يف كفره يومئذ كان أعلم باهللا اجلليل األجل 

بني اآلهلة واألصنام من املريسي وأصحابه مع ما ينتحلون من اإلسالم إذ ميز بني اإللة اخلالق الذي يف السماء و
  املخلوقة اليت يف األرض 

أن اهللا يف السماء وحدوه بذلك إال املريسي الضال وأصحابه حىت : وقد اتفقت الكلمة من املسلمني والكافرين 
الصبيان الذين مل يبلغوا احلنث قد عرفوه بذلك إذا حزب الصيب شيء يرفع يده إىل ربه يدعوه يف السماء دون ما 

  أحد باهللا ومبكانه أعلم من اجلهمية سواها وكل 
مث انتدب املعارض لتلك الصفات اليت ألفها وعددها يف كتابه من الوجه والسمع والبصر وغري ذلك يتأوهلا وحيكم 



على اهللا وعلى رسوله فيها حرفا بعد حرف وشيئا بعد شيء حبكم بشر بن غياث املريسي ال يعتمد فيها على إمام 
نه عنده فاغتنمنا ذلك كله منه إذ صرح بامسه وسلم فيها حلكمه ملا أن الكلمة قد اجتمعت من أقدم منه وال أرشد م

  ) عامة الفقهاء يف كفره وهتك ستره وافتضاحه يف مصره ويف سائر األمصار الذي مسعوا بذكره 
  مث ذكر الكالم على إبطال تأويالت اجلهمية للصفات الواردة يف الكتاب والسنة 

  يف الرد على اجلهميةكالم الدارمي 

فاهللا املتكلم : قال أبو سعيد ) باب اإلميان بكالم اهللا تعاىل : ( وقال عثمان بن سعيد يف كتاب الرد على اجلهمية له 
ملن امللك اليوم { : أوال وآخرا مل يزل له الكالم إذ ال متكلم غريه وال يزال له الكالم إذ ال يبقى متكلم غريه فيقول 

أنا امللك أنا الديان أين ملوك األرض ؟ فال ينكر كالم اهللا إال من يريد إبطال ما أنزل اهللا عز و )  ١٦: غافر ( } 
وكلم اهللا موسى تكليما { جل وكيف يعجز عن الكالم من علم العباد الكالم وأنطق األنام ؟ قال اهللا تعاىل يف كتابه 

إين اصطفيتك على الناس برسااليت { : م وقال ملوسى فهذا ال حيتمل تأويال غري نفس الكال)  ١٦٤: النساء ( } 
وقد كان فريق منهم يسمعون كالم اهللا مث حيرفونه من بعد ما { : وقال اهللا تعاىل )  ١٤٤: األعراف ( } وبكالمي 

ال تبديل { وقال )  ١٥: الفتح ( } يريدون أن يبدلوا كالم اهللا { وقال )  ٧٥: البقرة ( } عقلوه وهم يعلمون 
  )  ١١٥: األنعام ( } ومتت كلمة ربك صدقا وعدال ال مبدل لكلماته { : وقال )  ٦٤: يونس ( } لمات اهللا لك

أفال يرون أال يرجع إليهم قوال { وقال تعاىل لقوم موسى حني اختذوا العجل فقال : ( وذكر آيات أخر إىل أن قال 
سدا له خوار أمل يروا أنه ال يكلمهم وال يهديهم عجال ج{ : وقال )  ٨٩: طه ( } وال ميلك هلم ضرا وال نفعا 
  )  ١٤٨: األعراف ( } سبيال اختذوه وكانوا ظاملني 

ففي كل ما ذكرنا حتقيق كالم اهللا وتثبيته نصا بال تأويل ففيما عاب اهللا تعاىل به العجل يف عجزه : قال أبو سعيد 
قائل ألنه مل يكن ليعيب العجل بشيء هو موجود فيه عن القول والكالم بيان أن اهللا غري عاجز عنه وأنه متكلم و

( } أفال تعقلون { إىل قوله )  ٦٣: األنبياء ( } بل فعله كبريهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون { : وقال إبراهيم 
  ) فلم يعب إبراهيم أصنامهم وآهلتهم اليت يعبدون بالعجز عن الكالم إال وأن إهله متكلم قائل )  ٦٧: األنبياء 

فكان كالما ) كن ( إنه خملوق فما بدء خلقه ؟ أقال اهللا له : أرأيتم قولكم : ( وبسط الكالم يف ذلك إىل أن قال 
أن اهللا مل خيلق كالما يرى ويسمع بال متكلم  -إال ما شاء اهللا منهم  -قائما بنفسه بال متكلم به ؟ فقد علم الناس 

أن : املتكلم بالقرآن فأضفتموه إىل اهللا فهذا أجور اجلور وأكذب الكذب اهللا : به فال بد من أن تقولوا يف دعواكم 
تضيفوا كالم املخلوق إىل اخلالق ولو مل يكن كفرا كان كذبا بال شك فيه فكيف وهو كفر ال شك فيه ؟ ال جيوز 

ا اهللا ال إله إال أنا إنين أن{ : ملخلوق يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يدعي الربوبية ويدعوا اخللق إىل عبادته فيقول 
* واصطنعتك لنفسي { )  ١٣: طه ( } وأنا اخترتك { )  ١٢: طه ( } إين أنا ربك { و )  ١٤: طه ( } فاعبدين 

{ )  ٤٦: طه ( } إنين معكما أمسع وأرى { )  ٤٢ - ٤١: طه ( } اذهب أنت وأخوك بآيايت وال تنيا يف ذكري 
أمل أعهد إليكم يا بين آدم أن ال تعبدوا الشيطان إنه { )  ٥٦: لذاريات ا( } وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون 

 -إال من أضله اهللا  -قد علم اخللق )  ٦١ - ٦٠: يس ( } وأن اعبدوين هذا صراط مستقيم * لكم عدو مبني 
اهللا كافر كفرعون أنه ال جيوز ألحد أن يقول هذا وما أشبهه ويدعيه غري اخلالق بل القائل به والداعي إىل عبادة غري 

  واجمليب له واملؤمن بدعواه أكفر وأكذب )  ٢٤: النازعات ( } أنا ربكم األعلى { : الذي قال 
تكلم به خملوق فأضفناه إىل اهللا ألن اخللق كلهم بصفاهتم وكالمهم هللا فهذا احملال الذي ليس وراءه حمال : وإن قلتم 



سب شيئا من الكالم كله إىل نفسه أنه كالمه غري القرآن وما أنزل فضال عن أن يكون كفرا ألن اهللا عز و جل مل ين
على رسله فإن قد مت كالمكم ولزمتموه لزمكم أن تسموا الشعر ومجيع الغناء والنوح وكالم السباع والبهائم 

والنوح  والطري كالم اهللا فهذا مما ال خيتلف املصلون يف بطوله واستحالته فما فضل القرآن إذا عندكم على الغناء
والشعر إذ كان كله يف دعواكم كالم اهللا ؟ فكيف خص القرآن بأنه كالم اهللا ونسب كل كالم إىل قائله ؟ فكفى 

  بقوم ضالال أن يدعوا قوال ال يشك املوحدون يف بطوله واستحالته 
ز بني من كلم من رسله يف ومما يزيد دعواكم تكذيبا واستحالة ويزيد املؤمنني بكالم اهللا إميانا وتصديقا أن اهللا قد مي

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض { : الدنيا وبني من مل يكلم ومن يكلم من خلقه يف اآلخرة ومن ال يكلم فقال 
فميز بني من اختصه اهللا بكالمه وبني من مل يكلمه مث )  ٢٥٣: البقرة ( } منهم من كلم اهللا ورفع بعضهم درجات 

فلو مل يكلمه بنفسه إال على تأويل )  ١٦٤: النساء ( } وكلم اهللا موسى تكليما {  :مسى ممن كلم اهللا موسى فقال 
ما ادعيتم فما فضل من ذكر اهللا يف تكليمه إياه على غريه ممن مل يكلمه ؟ إذ كل الرسل يف تكليم اهللا إياهم مثل 

آل ( } خرة وال يكلمهم اهللا أولئك ال خالق هلم يف اآل{ : موسى وكل عندكم مل يسمع كالم اهللا وقد قال تعاىل 
  ففي بيان أنه ال يعاقب قوما يوم القيامة بصرف كالمه عنهم إال وأنه يثيب بتكلميه قوما آخرين )  ٧٧: عمران 

أخرب اهللا أن القرآن كالمه وادعت اجلهمية أنه خلقه وأخرب اهللا تبارك وتعاىل أنه : ( وقال أيضا يف بيان كفر اجلهمية 
مل يكلمه اهللا بنفسه ومل يسمع موسى نفس كالم اهللا إمنا مسع كالما خرج إليه من : وقال هؤالء  كلم موسى تكليما

فقال له )  ١٢: طه ( } إين أنا ربك فاخلع نعليك { : خملوق ففي دعواهم دعا خملوق موسى إىل ربوبيته فقال 
موسى يف دعواهم فما فرق بني صدقت مث أتى فرعون يدعوه إىل ربوبيته خملوق كما أجاب : موسى يف دعواهم 

إمنا قولنا لشيء إذا أردناه أن { : موسى وفرعون يف الكفر إذا ؟ فأي كفر أوضح من هذا ؟ وقال اهللا تبارك وتعاىل 
كن فكان وال يقوله أبدا  -قوال وكالما  -ما قال لشيء قط : وقال هؤالء )  ٤٠: النحل ( } نقول له كن فيكون 

ال خيرج وال هو يقدر على الكالم يف دعواهم فالصنم يف دعواهم والرمحن مبنزلة واحدة يف ومل خيرج منه كالم قط و
  ) الكالم 

  عود إىل كتاب النقض على املريسي

هل ينظرون إال أن { : وادعيت أيها املريسي يف قول اهللا عز و جل : ( وقال أيضا يف كتاب النقض على املريسي 
هل ينظرون إال أن تأتيهم املالئكة أو يأيت { : ويف قوله )  ٢١٠: األنعام ( } الئكة يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمام وامل

فادعيت أن هذا ليس منه بإتيان ملا أنه غري متحرك عندك ولكن يأيت بالقيامة بزعمك )  ١٥٨: األنعام ( } ربك 
م وال يأيت هو بنفسه مث زعمت أن معناه يأيت اهللا بأمره يف ظلل من الغما: } يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمام { : وقوله 

احلشر ( } فأتاهم اهللا من حيث مل حيتسبوا { )  ٢٦: سورة النحل ( } فأتى اهللا بنياهنم من القواعد { : كمعىن قوله 
 :٢  (  

: قول أنبأك اهللا أنه إتيان وت! ما أجراك على اهللا وعلى كتابه بال علم وال بصر ! قاتلك اهللا : فيقال هلذا املريسي 
لقد ميزت بني ما مجع اهللا ومجعت بني )  ٢٦: النحل ( } فأتى اهللا بنياهنم من القواعد { : ليس بإتيان إمنا هو كقوله 

ما ميز اهللا وال جيمع بني هذين التأويلني إال كل جاهل بالكتاب والسنة ألن تأويل كل واحد منهما مقرون به يف 
  سياق القراءة ال جيهلة إال مثلك 

تفقت الكلمة من املسلمني أن اهللا فوق عرشه فوق مساواته وأنه ال ينزل قبل يوم القيامة لعقوبة أحد من خلقه وقد ا



ومل يشكوا أنه ينزل يوم القيامة ليفصل بني عباده وحياسبهم ويثيبهم وتشقق السماوات يومئذ لنزوله وتنزل املالئكة 
اهللا ورسوله فلما مل يشك املسلمون أنا اهللا ال ينزل إىل األرض تنزيال وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية كما قال 

  قبل يوم القيامة لشيء من أمور الدنيا علموا يقينا أن ما يأيت الناس من العقوبات إمنا هو من أمره وعذابه 
( } قهم فخر عليهم السقف من فو{ يعين مكره من قبل قواعد بنياهنم } فأتى اهللا بنياهنم من القواعد { : فقوله 
} فأتاهم اهللا من حيث مل حيتسبوا { : فتفسري هذا اإلتيان خرور السقف عليهم من فوقهم وقوله )  ٢٦: النحل 

وهم بنو النضري )  ٢: احلشر ( } وقذف يف قلوهبم الرعب خيربون بيوهتم بأيديهم وأيدي املؤمنني { مكر هبم 
  فسري إتيان اهللا يوم القيامة منصوص يف الكتاب مفسر فتفسري اإلتيانني مقرون هبما فخرور السقف والرعب وت

فيومئذ وقعت * ومحلت األرض واجلبال فدكتا دكة واحدة * فإذا نفخ يف الصور نفخة واحدة { : قال اهللا تعاىل 
يومئذ * وامللك على أرجائها وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية * وانشقت السماء فهي يومئذ واهية * الواقعة 
)  ٢٩: احلاقة ( } هلك عين سلطانيه { : إىل قوله تعاىل )  ١٨ - ١٣: احلاقة ( } ون ال ختفى منكم خافية تعرض

{ : فقد فسر اهللا املعنيني تفسريا ال لبس فيه وال يشتبه على ذي عقل فقال فيما يصيب به من العقوبات يف الدنيا 
علم } أتاها أمرنا { : فحني قال )  ٢٤: يونس ( } األمس أتاها أمرنا ليال أو هنارا فجعلناها حصيدا كأن مل تغن ب

( } فإذا نفخ يف الصور نفخة واحدة { : أهل العلم أن أمره ينزل من عنده من السماء وهو على عرشه فلما قال 
: ان الفرق( } ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل املالئكة تنزيال { : اآليات اليت ذكرناها وقال أيضا )  ١٣: احلاقة 
{ و )  ٢١٠: البقرة ( } يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمام واملالئكة وقضي األمر وإىل اهللا ترجع األمور { و )  ٢٥

علم مبا نص عليه اهللا من الدليل )  ٢٢ - ٢١: الفجر ( } وجاء ربك وامللك صفا صفا * دكت األرض دكا دكا 
بنفسه يوم القيامة ليلي حماسبة خلقه بنفسه ال يلي ذلك أحد  أن هذا إتيان اهللا: ( ومبا حد لنزول املالئكة يومئذ 

  ) غريه وأن معناه خمالف ملعىن إتيان القواعد ال ختالف القضيتني 
وقد كفانا رسول اهللا صلى عليه وسلم وأصحابه تفسري هذا اإلتيان حىت ال حنتاج منك له إىل تفسري : ( إىل أن قال 

: [ صحيحني يف جتليه يوم القيامة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وفيه قال وذكر حديث أيب هريرة الذي يف ال) 
أنت ربنا : أنا ربكم فيقولون : هذا مكاننا حىت يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم اهللا فيقول : فيقول املؤمنون 

مث يأيت الرب [  عليه و سلم وفيه و ذكر حديث ابن عباس من وجهني موقوفا ومرفوعا إىل النيب صلى اهللا] فيتبعونه 
عن أنس بن مالك ( رواه احلاكم يف صحيحه وذكر ] تعاىل يف الكروبيني وهم أكثر من أهل السماوات واألرض 

يبدهلا اهللا يوم القيامة بأرض من : قال } يوم تبدل األرض غري األرض والسماوات { : وتال هذه اآلية : أنه قال 
  ) يا ينزل عليها اجلبار فضة مل تعمل عليها اخلطا

ومن يلتفت أيها املريسي إىل تفسريك احملال يف إتيان اهللا يوم القيامة ويدع تفسري رسول اهللا صلى اهللا عيه : ( مث قال 
وسلم وأصحابه إال كل جاهل جمنون خاسر مغبون ؟ ملا أنك مفتون يف الدين مأفون وعلى تفسري كتاب اهللا غري 

 بالقيامة ويتغيب هو بنفسه ؟ فمن حياسب الناس يومئذ ؟ لقد خشيت على من ذهب أيأيت اهللا! مأمون ويلك 
  مذهبك هذا ألنه ال يؤمن بيوم احلساب 

وادعيت أن تفسري القيوم )  ٢٥٥: البقرة ( } اهللا ال إله إال هو احلي القيوم { : وادعيت أيها املريسي يف قول اهللا 
رك وال يقبض وال يبسط وأسندت ذلك عن بعض أصحابك غري مسمى عندك ال يزول يعين الذي ال ينزل وال يتح

القيوم الذي ال يزول ومع روايتك هذه عن ابن عباس دالئل : عن الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس أنه قال 
  : وشواهد أهنا باطلة 



  أنك رويتها وأنت املتهم يف توحيد اهللا : إحداها 
  ري مسمى وأصحابك مثلك يف الظنة والتهمة أنك رويته عن بعض أصحابك غ: والثانية 
أنه عن الكليب وقد أمجع أهل العلم باألثر على أن ال حيتجوا بالكليب يف أدىن حالل وال حرام فكيف يف : والثالثة 

  تفسري توحيد اهللا وتفسري كتابه ؟ وكذلك أبو صاحل 
مل نستنكره وكان معناه مفهوما واضحا )  الذي ال يزول: القيوم : ( ولو قد صحت روايتك عن ابن عباس أنه قال 

عند العلماء وعند أهل البصر بالعربية أن معىن ال يزول ال يفىن وال يبيد ال أنه ال يتحرك وال يزول من مكان إىل 
  : هو زائل كما قال لبيد : مكان إذا شاء كما كان يقال للشيء الفاين 

  ) الة زائل وكل نعيم ال حم... أال كل شيء ما خال اهللا باطل ( 
يعين فان ال أنه متحرك فإن أمارة ما بني احلي وامليت التحرك وما ال يتحرك فهو ميت ال يوصف حبياة كما ال 

أموات غري } { والذين يدعون من دون اهللا ال خيلقون شيئا وهم خيلقون { : توصف األصنام امليتة قال اهللا تعاىل 
فاهللا احلي القيوم القابض الباسط يتحرك إذا شاء وينزل )  ٢١ - ٢٠: النحل ( } أحياء وما يشعرون أيان يبعثون 

  إذا شاء ويفعل ما يشاء خبالف األصنام امليتة اليت ال تزول حىت تزال 
واحتججت أيها املريسي يف نفي التحرك عن اهللا والزوال حبجج الصبيان فزعمت أن إبراهيم صلى اهللا عليه و سلم 

فنفى : مث قلت )  ٧٦: األنعام ( } هذا ريب فلما أفل قال ال أحب األفلني { : قال  حني رأى كوكبا ومشسا وقمرا
إبراهيم احملبة عن كل إله زائل يعين أن اهللا إذا نزل من مساء إىل مساء أو نزل يوم القيامة حملاسبة العباد فقد أفل وزال 

ياس تركي طمطماين أو رومي عجمي ما زاد كما أفل الشمس والقمر فتنصل من ربوبيتهما إبراهيم فلو قاس هذا الق
أفل يف شيء  -أو نزل ليوم احلساب  -إن اهللا إذا نزل أو حترك : من خلق اهللا ! على ما قست قبحا ومساجة ويلك 

كما تأفل الشمس يف عني محئة ؟ إن اهللا ال يأفل يف شيء سواه إذا نزل أو ارتفع كما تأفل الشمس والقمر 
على كل شيء احمليط بكل شيء يف مجيع أحواله من نزوله وارتفاعه وهو الفعال ملا يريد ال والكواكب بل هوالعايل 

يأفل يف شيء بل األشياء كلها ختشع له وتتواضع والشمس والقمر والكواكب خالئق خملوقة إذا قلت أفلت أفلت 
  توي عليه شيء يف خملوق يف عني محئة كما قال اهللا تعاىل واهللا أعلى وأجل ال حييط به شيء وال حي

  قول أيب بكر عبد العزيز يف املقنع

وقال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر صاحب اخلالل يف أول كتابه الكبري املسمى باملقنع وقد ذكر ذلك عنه القاضي 
مل يزل متكلما كان : إنكم إذا قلتم : ( أبو يعلى يف كتاب إيضاح البيان يف مسألة القرآن قال أبو بكر ملا سألوه 

أحدمها أنه مل يزل متكلما كالعلم ألن ضد الكالم اخلرس كما أن ضد العلم : ألصحابنا قوالن : ذلك عبثا فقال 
: قد أثبت سبحانه لنفسه أنه خالق ومل جيز ان يكون خالقا يف كل حال بل قلنا : ومن أصحابنا من قال : اجلهل قال 

كل حال ومل يبطل أن يكون خالقا كذلك وإن مل يكن متكلما  إنه خالق يف وقت إرادته أن خيلق وإن مل يكن خالقا يف
  ) يف كل حال يبطل أن يكون متكلما بل هو متكلم خالق وإن مل يكن خالقا يف كل حال وال متكلما يف كل حال 

  قول القاضي أيب يعلي يف إيضاح البيان

إنه مل يزل متكلما وليس : نقول (  :وذكر القاضي أبو يعلى يف كتابه املسمى بإيضاح البيان هذا السؤال فقال 
  مل يزل اهللا متكلما عاملا غفورا : مبكلم وال خماطب وال آمر وال ناه نص عليه أمحد يف رواية حنبل فقال 



مل : مسعت أبا عبد اهللا يقول : مل يزل اهللا متكلما إذا شاء وقال حنبل يف موضع آخر : وقال يف رواية عبد اهللا : قال 
  ) والقرآن كالم اهللا غري خملوق  يزل اهللا متكلما

وكذلك اهللا يتكلم كيف شاء : وقال أمحد يف اجلزء الذي فيه الرد على اجلهمية والزنادقة : ( قال القاضي أبو يعلى 
إن اهللا مل يزل متكلما إذا شاء وال نقول : بل نقول : ( وقال بعد ذلك ) من غري أن نقول جوف وال فم وال شفتان 

  ) يتكلم حىت خلق إنه كان وال : 

  قول عبد اهللا بن حامد يف أصول الدين

ومما جيب اإلميان به والتصديق أن اهللا متكلم وأن كالمه : ( وقال أبو عبد اهللا بن حامد يف كتابه يف أصول الدين 
  ) قدمي وأنه مل يزل متكلما يف كل أوقاته موصوفا بذلك وكالمه قدمي غري حمدث كالعلم والقدرة 

جييء على املذهب أن يكون الكالم صفة املتكلم مل يزل موصوفا بذلك ومتكلما كما شاء وإذا شاء وال وقد : قال 
  ) إنه ساكت يف حال أو متكلم يف حال من حيث حدوث الكالم : نقول 
مل  وال خالف عن أيب عبد اهللا أن اهللا كان متكلما قبل أن خيلق اخللق وقبل كل الكائنات وأن اهللا كان فيما: ( قال 

  ) يزل متكلما كيف شاء وكما شاء وإذا شاء أنزل كالمه وإذا شاء مل ينزله 
يريد به أنا ال ) وال نقول إنه ساكت يف حال أو متكلم يف حال من حيث حدوث الكالم : ( قول ابن حامد : قلت 
لم بعد أن مل يكن إن جنس كالمه حادث يف ذاته كما تقوله الكرامية من أنه كان وال يتكلم مث صار يتك: نقول 

  متكلما يف األزل وال كان تكلمه ممكنا 

  قول أيب إمساعيل األنصاري يف مناقب أمحد بن حنبل

وقال أبو إمساعيل عبد اهللا بن حممد األنصاري امللقب بشيخ اإلسالم يف اعتقاد أهل السنة وما وقع عليه إمجاع أهل 
سه وهو متكلم كلما شاء ويتكلم بكالم ال مانع له وال مكره اعلم أن اهللا متكلم قائل مادح نف: ( احلق من األمة 

  ) والقرآن كالمه هو تكلم به 
قال أيضا يف كتاب مناقب أمحد بن حنبل يف باب اإلشارة إىل طريقته يف األصول ملا ذكر كالمه يف مسأئل القرآن 

هورة مث مسألة اللفظية بسبب حسني هو خملوق وجرت احملنة املش: وترتيب البدع اليت ظهرت فيه وأهنم قالوا أوال 
وهذه سحارة : ال يتكلم بعد ما تكلم فيكون كالمه حادثا قال : وجاءت طائفة فقالت : الكرابيسي إىل أن قال 

أخرى تقذي يف الدين غري عني واحدة فانتبه هلا أبو بكر بن خزمية وكانت حينئذ بنيسابور دار اآلثار متد إليها 
كائب وجيلب منها العلم وما ظنك مبجالس حيبس عنها الثقفي و الصبغي مع ما مجعا من الدانات وتشد إليها الر

احلديث والفقه والصدق والورع واللسان والبيت والقدر ال يستر لوث بالكالم واستمام ألهله ف ابن خزمية يف 
اإلمام أبو بكر فلم يزل فطار لتلك الفتنة ذلك : بيت وحممد بن إسحاق يف بيت و أبو حامد العرشرقي يف بيت قال 

يصيح بتشويهها ويصنف يف ردها كأنه منذر جيش حىت دون يف الدفاتر ومتكن يف السرائر ولقن يف الكتاتيب ونقش 
إن شاء تكلم وإن شاء سكت فجزى اهللا ذلك اإلمام وأولئك النفر الغر عن نصرة دينه : يف احملاريب أن اهللا متكلم 

  ) وتوقري نبيه خبريا 
ه القصة اليت أشار إليها عن ابن خزمية مشهورة ذكرها غري واحد من املصنفني ك احلاكم أيب عبد اهللا يف هذ: قلت 

تاريخ نيسابور وغريه ذكر أنه رفع إىل اإلمام أنه قد نبغ طائفة من أصحابه خيالفونه وهو ال يدري وأهنم على مذهب 



  الكالبية و أبو بكر اإلمام شديد على الكالبية 
أقدمي : اجتمعنا ليلة عند بعض أهل العلم وجرى ذكر كالم اهللا : حدثين أبو بكر أمحد بن حيىي املتكلم قال ف: ( قال 

إن كالم الباري قدمي مل : مل يزل أو يثبت عند اختياره تعاىل أن يتكلم به ؟ فوقع بيننا يف ذلك خوض قال مجاعة منا 
 باختياره لكالمه فبكرت أنا إىل أيب علي الثقفي وأخربته مبا إن كالمه قدمي غري أنه ال يثبت إال: يزل وقال مجاعة 

من أنكر أنه مل يزل فقد اعتقد أنه حمدث وانتشرت هذه املسألة يف البلد وذهب منصور الطوسي يف : جرى فقال 
هب أمل أقل للشيخ إن هؤالء يعتقدون مذ: مجاعة معه إىل أيب بكر حممد بن إسحاق وأخربوه بذلك حىت قال منصور 

أمل أهنكم غري مرة عن اخلوض يف الكالم ومل يزدهم على هذا : الكالبية وهذا مذهبهم فجمع أبو بكر أصحابه وقال 
يف ذلك اليوم وذكر أنه بعد ذلك خرج على أصحابه وأنه صنف يف الرد عليهم وأهنم ناقضوه ونسبوه إىل القول 

  بقول جهم يف أن القرآن حمدث وجعلهم هو كالبية 
الذي أقول به : مسعت أبا بكر حممد بن إسحاق يقول : مسعت أبا عبد الرمحن بن أمحد املقري يقول : ( اكم قال احل

إن القرآن أو شيئا منه ومن وحيه وتنزيله خملوق أو يقول : أن القرآن كالم اهللا ووحيه وتنزيله غري خملوق ومن قال 
إن القرآن حمدث أو : إن أفعال اهللا خملوقة أو يقول : ول إن اهللا ال يتكلم بعد ما كان تكلم به يف األزل أو يق: 

أو امسا من أمساء اهللا خملوق فهو عندي جهمي يستتاب فإن تاب  -صفات الذات  -إن شيئا من صفات اهللا : يقول 
وإال ضربت عنقه هذا مذهيب ومذهب من رأيت من أهل األثر يف الشرق والغرب من أهل العلم ومن حكى عين 

فهو كاذب باهت ومن نظر يف كتيب املصنفة ظهر له وبان أن الكالبية كذبة فيما حيكون عين مما هو خالف هذا 
  ) خالف أصلي وديانيت 

زعم بعض جهلة هؤالء الذين نبغوا يف سنتنا هذه أن اهللا ال يكرر الكالم فهم ال : وذكر عن ابن خزمية أنه قال 
اب يف مواضع أنه خلق آدم وأنه أمر املالئكة بالسجود له فكرر هذا يفهمون كتاب اهللا فإن اهللا قد أخرب يف نص الكت

الذكر يف غري موضع وكرر ذكر كالمه مع موسى مرة بعد أخرى وكرر ذكر عيسى بن مرمي يف مواضع ومحد نفسه 
احلمد هللا الذي خلق { و )  ١: الكهف ( } احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب { : يف مواضع فقال 

وكرر )  ١: سبأ ( } احلمد هللا الذي له ما يف السماوات وما يف األرض { )  ١: األنعام ( } ات واألرض السماو
ومل أتوهم أن مسلما يتوهم أن اهللا ال يتكلم )  ١٦: الرمحن ( } فبأي آالء ربكما تكذبان { زيادة على ثالثني مرة 

  بشيء مرتني 
ملا وقع من أمرنا ما وقع ووجد بعض : يقول  -يعين الصبغي  -مسعت أبا بكر حممد بن إسحاق : ( قال احلاكم 

ما الذي أنكرت من : الفرصة يف تقرير مذهبهم حبضرتنا قال أبو علي الثقفي لإلمام  -يعين املعتزلة  -املخالفني 
س على ميلكم إىل مذهب الكالبية فقد كان أمحد بن حنبل من أشد النا: مذاهبنا أيها اإلمام حىت نرجع عنه ؟ قال 

عبد اهللا بن سعيد وعلى أصحابه مثل احلارث احملاسيب وغريه حىت طال اخلطاب بينه وبني أيب علي يف هذا الباب 
تأمل ما مجعته خبطي وبينته يف هذه املسائل : قد مجعت أنا أصول مذاهبنا يف طبق فأخرجت إليه الطبق فقلت : فقلت 

إن اهللا جبميع : ه تأمله ومل ينكر منه شيئا وذكر لشيخه اخلط وفيه فإن كان فيها شيء تكرهه فبني لنا وجهه فذكر أن
صفات ذاته واحد مل يزل وال يزال وما أضيف إىل اهللا من صفات فعله مما هو غري بائن عن اهللا فغري خملوق وكل 

  ) شيء أضيف إىل اهللا بائن عنه دونه خملوق 
ا بكر وأنه كتب إىل مجاعة من العلماء تلك السمائل وأهنم وذكر أن أبا العباس القالنسي وغريه وافقوا من خالف أب

كانوا يرفعون من خالف أبا بكر إىل السلطان وأن أمري نيسابور أمر أن ميتثل أمر أيب بكر فيهم من النفي والضرب 



ن غد طوىب هلم إن كان ما يقال عنهم مكذوبا عليهم وأن عبد اهللا بن محاد م: واحلبس وأن عبد اهللا بن محاد قال 
كأنك يف شك : رأيت البارحة يف املنام كأن أمحد بن السري الزاهد املروزي لكمين برجله مث قال : ذلك اليوم قال 

هذا بالغ للناس ولينذروا به وليعلموا أمنا هو { : مث نظر إىل حممد بن إسحاق فقال : من أمور هؤالء الكالبية قال 
وهذه القصة مبسوطة يف موضع آخر وأكثر أهل العلم والدين )  ٥٢:  إبراهيم( } إله واحد وليذكر أولو األلباب 

  كانوا مع ابن خزمية على الكالبية 

  قول األنصاري يف ذم الكالم

مسعت أبا نصر بن أيب سعيد الرداد : ( ذكر أبو إمساعيل األنصاري العروف بشيخ اإلسالم يف كتاب ذم الكالم 
إين ذهبت بكتاب ابن خزمية يف الصبغي و الثقفي إىل أمري املؤمنني فكتب  :مسعت إبراهيم بن إمساعيل اخلالل يقول 

  ) ال قد علم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم النفاق من أقوام فلم يصلبهم : بصلبها فقال ابن خزمية 
  ابن خزمية استتيب الصبغي و الثقفي على قرب : مسعت إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين يقول : ( قال أبو إمساعيل 

رأينا حممد بن احلسني السلمي يعين أبا عبد الرمحن السلمي صاحب : مسعت أمحد بن أيب نصر يقول : ( وقال 
  ) يلعن الكالبية  -التصانيف املعروفة يف طريقة الصوفية 

  ) لعن اهللا الكالبية : كان أبو علي الرفا يقول : ومسعت حممد بن العباس بن حممد يقول : ( قال 
املوافقني البن خزمية أبو حامد الشاركي و أبو سعيد الزاهد و حيىي بن عمار و أبو عثمان النيسابوري امللقب ومن 

  بشيخ اإلسالم 
بأمره  -يعين الصعلوكي  -رأيت بابني قلعا من مدرسة أيب الطيب : ومسعت عبد الواحد بن ياسني يقول : ( قال 

وجدت أبا : الطيب ابن حممد مسعت أبا عبد الرمحن السلمي يقول من بييت شابني حضرا أبا بكر بن فورك ومسعت 
حامد اإلسفرايين وأبا الطيب الصعلوكي وأبا بكر القفال املروزي و أبا منصور احلاكم على اإلنكار على الكالم 

  وأهله 

  قول السجزي يف رسالته إىل أهل زبيد

 -اعلموا : ( بيد يف الواجب من القول يف القرآن وقال احلافظ أبو نصر السحزي يف رسالته املعروفة إىل أهل ز
أنه مل يكن خالف بني اخللق على اختالف حنلهم من أول الزمان إىل الوقت الذي ظهر فيه ابن  -أرشدنا اله وإياكم 

كالب والقالنسي و األشعري وأقراهنم الذين يتظاهرون بالرد على املعتزلة وهم معهم بل أخس حاال منهم يف 
أن الكالم ال يكون إال حرفا وصوتا ذا تأليف واتساق وإن اختلفت به اللغات وعرب عن هذا املعىن  الباطن من

 -يعين علماء العربية  -الكالم جروف متسقة وأصوات مقطعة وقالت : األوائل الذي تكلموا يف العقليات وقالوا 
جاء وذهب واحلرف الذي جييء ملعىن الكالم اسم وفعل وحرف جاء ملعىن فاالسم مثل زيد وعمرو والفعل مثل : 

مثل هل وبل وقد وما شاكل ذلك فاإلمجاع منعقد بني العقالء على كون الكالم حرفا وصوتا فلما نبغ ابن كالب 
وأضرابه وحاولوا الرد على املعتزلة من طريق جمرد العقل وهم ال خيربون أصول السنة وال ما كان السلف عليه وال 

دة يف ذلك زعما منهم أهنا أخبار آحاد وهي ال توجب علما وألزمتهم املعتزلة االتفاق على أن حيتجون باألخبار الوار
االتفاق حاصل على أن الكالم حرف وصوت ويدخله التعاقب والتأليف وذكل ال يوجد يف الشاهد إال حبركة 

ون من صفات ذات اهللا تعاىل وسكون وال بد له من أن يكون ذا أجزاء وأبعاض وما كان هبذه املثابة ال جيوز أن يك



ألن ذات احلق ال توصف باالجتماع واالفتراق والكل والبعض واحلركة والسكون وحكم الصفة الذاتية حكم 
  الذات 
خلق اهللا : ( فعلم هبذه اجلملة أن الكالم املضاف إىل اهللا تعاىل خلق له أحدثه وأضافه إىل نفسه كما نقول : قالوا 

  ) وعبد اهللا وفعل اهللا 
فضاق بابن كالب وأضرابه النفس عند هذا اإللزام لقلة معرفتهم بالسنن وتركهم قبوهلا وتسليمهم العنان : قال ( 

  ) إىل جمرد العقل 
: املسلم والكافر وقالوا للمعتزلة : فالتزموا ما قالته املعتزلة وركبوا مكابرة العيان وخرقوا اإلمجاع املنعقد بني الكافة 

حبقيقة الكالم وإمنا مسي ذلك كالما على اجملاز لكونه حكاية أو عبارة عنه وحقيقة الكالم معىن الذي ذكرمتوه ليس 
( قائم بذات املتكلم فمنهم من اقتصر على هذا القدر ومنهم من احترز عما علم دخوله على هذا احلد فزاد فيه 

إىل أن إثبات احلرف والصوت يف كالم  مث خرجوا من هذا) تنايف السكوت واخلرس واآلفات املانعة فيه من الكالم 
  : اهللا جتسيم وإثبات اللغة فيه تشبيه وتعلقوا بشبه منها قول األخطل 

  ) جعل اللسان على الفؤاد دليال ... إن البيان من الفؤاد وإمنا ( 
ويقولون يف  {: وزعموا أنه هلم حجة على مقالتهم يف قول اهللا تعاىل ) إن الكالم من الفؤاد : ( فغريوه وقالوا 

فأسرها يوسف يف نفسه ومل يبدها هلم { : ويف قول اهللا عز و جل )  ٨: اجملادلة ( } أنفسهم لوال يعذبنا اهللا مبا نقول 
فأجلأهم الضيق مما دخل ) أرى يف نفسك كالما ويف وجهك كالما : ( واحتجوا بقول العرب )  ٧٧: يوسف ( } 

س متكلم وكذلك الساكت والنائم وهلم يف حال اخلرس والسكوت والنوم األخر: عليهم يف مقالتهم إىل أن قالوا 
  كالم هم متكلمون به مث أفصحوا بأن اخلرس والسكوت واآلفات املانعة من النطق ليست بأضداد الكالم 

وهذه مقالة تبني فضيحة قائلها يف ظاهرها من غري رد عليه ومن علم منه خرق إمجاع الكافة وخمالفة كل عقلي 
  ) عي قبله مل يناظر بل جيانب ويقمع ومس

  قول السجزي يف اإلبانة

إن القراءة عمل والعمل ال ( ملا قيل له : وقال أبو نصر السجزي أيضا يف كتابه املسمى باإلبانة يف مسألة القرآن 
لعرب عمل قرأ فالن يقرأ وما حسن فيه ذكر املستقبل فهو عند ا: يكون صفة هللا والدليل على أهنا عمل أنك تقول 

 (  
وقلنا يا آدم { : واهللا تعاىل قال ) يقول اهللا عز و جل ( و ) قال اهللا عز و جل : ( هذا ال يلزم ألنك تقول : ( فقال 

( } يوم نقول جلهنم هل امتألت وتقول هل من مزيد { : وقال تعاىل )  ٣٥: البقرة ( } اسكن أنت وزوجك اجلنة 
  ستقبل فقد حسن يف القول ذكر امل)  ٣٠: ق 

كالم اهللا شيء واحد على أصلنا ال يتجزأ وليس بلغة واهللا سبحانه من األزل إال األبد : فإن ارتكبوا العظمى وقالوا 
  ويقول إمنا يرجع إىل العبارة ال إال املعرب عنه : متكلم بكالم واحد ال أول له وال آخر فقال 

فاسد وأنه خمالف للعقليني والشرعيني مجيعا وأن نص الكتاب قد بينا مرارا كثرية أن قولكم يف هذا الباب : قيل هلم 
: النحل ( } إمنا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون { : والثابت من األثر قد نطقا بفساده قال اهللا تعاىل 

  )  فبني اهللا سبحانه أنه يقول للشيء كن إذا أراد كونه فعلم بذلك أنه مل يقل للقيامة بعد كوين)  ٤٠
إن الصفا واملروة { مث قرأ ] ) نبدأ مبا بدأ اهللا به : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : ( [ وقال أيضا يف موضع آخر 



إن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم خلقه من تراب مث قال له { : واهللا تعاىل قال )  ١٥٨: البقرة ( } من شعائر اهللا 
فبني )  ٨٢: يس ( } إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون {  :وقال )  ٥٩: آل عمران ( } كن فيكون 

كن وأنه إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون ومل يقتض ذلك : جل جالله أنه قال آلدم بعد أن خلقه من تراب 
  ) حدوثا وال خلقا بعد حدوث نوع الكالم ملا قام من الدليل على انتفاء اخللق عن كالم اهللا تعاىل 

فأما اهللا تعاىل فإنه متكلم فيما مل يزل وال يزال متكلما مبا شاء من الكالم يسمع : ( ال أبو نصر السجزي أيضا وق
من يشاء من خلقه ما شاء من كالمه إذا شاء ذلك ويكلم من شاء تكليمه مبا يعرفه وال جيهله وهو سبحانه حي 

وصف به نفسه ومبا وصفه به رسوله ليس جبسم وال يف  عليم متكلم ال يشبه شيئا وال يشبهه شيء ال يوصف إال مبا
معىن جسم وال يوصف بأداة وال جارحة وآلة وكالمه أحسن الكالم وفيه سور وآي وكلمات وكل ذلك حروف 

وهو مسموع منه على احلقيقة مساعا يعقله اخللق وال كيفية لتكلمه وتكليمه وجائز وجود أعداد من املكلمني 
  ) ل واحدة مبا يريده من كل واحد منهم من غري أن يشغله تكليم هذا عن تكليم هذا يكلمهم سبحانه يف حا

ومنع كثري من أهل العلم إطالق السكوت عليه ومن أهل األثر من جوز إطالق السكوت عليه لوروده يف : ( قال 
سب ويوبخ فذلك الترك مبعىن معناه تركه التوبيخ والتقرير واحملاسبة اليوم وسيأيت يوم يقرر فيه وحيا: احلديث وقال 

  ) السكوت 
أن اتفاق التسميات ال يوجب اتفاق املسمني هبا فنحن إذا قلنا إن اهللا موجود : واألصل الذي جيب أن يعلم : ( قال 

رؤوف واحد حي عليم بصري متكلم وقلنا إن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان موجودا حيا عاملا مسيعا بصريا متكلما 
تشبيها وال خالفنا به أحدا من السلف واألئمة بل اهللا موجود مل يزل واحد حي قدمي قيوم عامل مسيع  مل يكن ذلك

بصري متكلم فيما مل يزل وال جيوز أن يوصف بأضداد هذه الصفات واملوجود منا إمنا وجد عن عدم وحيي مبعىن حله 
علم ومسع وأبصر وتكلم جبوارح قد تلحقها  مث يصري ميتا بزوال ذلك املعىن وعلم بعد أن مل يعلم وقد ينسى ما

  ) اآلفات فلم يكن فيما أطلق للخلق تشبيه مبا أطلق للخالق سبحانه وتعاىل وإن اتفقت مسميات هذه الصفات 
: التجزؤ على القدمي غري جائز فقلت له : خاطبين بعض األشعرية يوما يف هذا الفصل وقال : ( وقال أبو نصر أيضا 

وهم يطلقون ذلك وميوهون على من مل خيرب  -نعم : مسع موسى كالمه على احلقيقة بال ترمجان ؟ فقال أتقر بأن اهللا أ
على ما جبلوا عليه من  -وحقيقة مساع كالم اهللا من ذاته على أصل األشعري حمال ألن مساع اخللق  -مذهبهم 

عىن الصوت وإذا مل يكن كذلك كان ال يكون البتة إال ملا هو صوت أو يف م -البنية وأجروا عليه من العادة 
الواصل إىل معرفته بضرب من العلم والفهم ومها يقومان يف وقت مقام السماع حلصول العلم هبما كما حيصل 

بالسماع ورمبا مسي ذلك مساعا على التجوز لقربه من معناه فأما حقيقة السماع ملا خيالف الصوت فال يتأتى للخلق 
  ) يف العرف اجلاري 

قد علمنا مجيعا أن حقيقة السماع لكالم اهللا منه على أصلكم حمال وليس ههنا : فقلت ملخاطيب األشعري ( : قال 
من تتقيه وختشى تشنيعه وإمنا مذهبك أن اهللا يفهم من شاء كالمه بلطيفة منه حىت يصري عاملا متيقنا بأن الذي فهمه 

ى السماع فدع التمويه ودع املصانعة ما تقول يف كالم اهللا والذي أريد أن ألزمك وارد على الفهم وروده عل
: ما تريد هبذا ؟ فقلت : موسى عليه السالم حيث كلمه اهللا ؟ أفهم كالم اهللا مطلقا أم مقيدا ؟ فتلكأ قليال مث قال 

 إنه عليه السالم فهم كالم اهللا: أريد أنك إن قلت : ما تريد هبذا ؟ فقلت : دع إراديت وأجب مبا عندك فأىب وقال 
مطلقا اقتضى أن ال يكون هللا كالم من األزل إىل األبد إال وقد فهمه موسى وهذا يؤول إىل الكفر فإن اهللا تعاىل 

ولو جاز ذلك لصار مم فهم كالم اهللا عاملا )  ٢٥٥: البقرة ( } وال حييطون بشيء من علمه إال مبا شاء { : يقول 



تعلم ما يف { : اىل ذلك مبا أخرب به عن عيسى عليه السالم أنه يقول بالغيب ومبا يف نفس اهللا تعاىل وقد نفى اهللا تع
( وإذا مل جيز إطالقه وأجلئت إىل أن تقول )  ١١٦: املائدة ( } نفسي وال أعلم ما يف نفسك إنك أنت عالم الغيوب 

أسعد منك  دخلت يف التبعيض الذي هربت منه وكفرت من قال به ويكون خمالفك) أفهمه اهللا ما شاء من كالمه 
ألنه قال مبا اقتضاه النص الوارد من قبل اهللا عز و جل ومن قبل رسول اله صلى اهللا عليه و سلم وأنت أبيت أن 

  تقبل ذلك وادعيت أن الواجب املصري إىل حكم العقل يف هذا الباب وقد ردك العقل إىل موافقة النص خاسئا 
  ) هذا حيتاج إىل تأمل وقطع الكالم : فقال 
مل يزل اهللا متكلما ألن الكالم من صفات املدح للحي الفاعل وضده من النقائص واهللا منزه عنها : ( بو نصر وقال أ

 (  
وقد ثبت مبا ذكرناه كون القرآن مفرقا مفصال ذا أجزاء وأبعاض وآي وكلمات : ( وذكر كالما كثريا إىل أن قال 

آمن به املسلمون وجحده الكفار وأن املقروء سور وحروف وأن ما كان خبالف ذلك مل يكن القرآن املنزل الذي 
وآي وكلمات وحروف وكذلك احملفوظ واملكتوب واملتلو وأنه عرييب مبني نازل بلسان العرب ولسان قريش 

واملراد باللسان يف هذا الباب اللغة ال اللسان الذي هو حلم ودم وعروق تعاىل اهللا عن ذلك وجل عن أن يوصف 
  ) وتنزه عن األشباه  إال مبا وصف به نفسه

وحنن نذكر عقب هذا الفصل فصال يف ذكر حروف القرآن وفصال بعد ذلك يف الصوت وما ورد فيه من : ( قال 
القرآن واحلديث وكل ذي لب صحيح يعرف باحلس واملشاهدة قبل االستدالل أن القرآن العريب حروف وال فرق 

  ) م وأسباب املدارك بني منكر ذلك ومنكر احلواس وأهنا من مبادىء العل
: الشعراء ( } وإذ نادى ربك موسى { : وقد بني اهللا يف كتابه ما ال إشكال بعده يف هذا الفصل ملا قال : ( قال 
إن : ( والعرب ال تعرف نداء إال صوتا وقد جاء عن موسى حتقيق ذلك فإن أنكروا الظاهر كفروا وإن قالوا )  ١٠

دفعوا فضيلة موسى  -إذا أمر غريه بالنداء  -نادى األمري : عرب وإن قالوا خالفوا لغات ال) النداء غري صوت 
عليه السالم املختصة به من تكليم اهللا إياه من غري واسطة وال ترمجان وليس يف وجود الصوت من اهللا تعاىل تشبيه 

قه وكيف وكالمه وكالم مبن يوجد الصوت منه من اخللق كما مل يكن يف إثبات الكالم له تشبيه مبن له كالم من خل
  ) خلقه معا عن األشعري معىن قائم بذات املتكلم ال خيتلف فهو املشبه ال حمالة 

وليس ذلك عن جارحة وال آلة وكالمنا : ( قال ) كالم اهللا حرف وصوت حبكم النص : وأما حنن فنقول : ( قال 
مبا شاء ال يشغله شيء عن شيء واملتكلم منا  حروف وأصوات ال يوجد ذلك منا إال بآلة واهللا سبحانه وتعاىل يتكلم

ال يتأتى منه أداء حرفني إال بأن يفرغ من أحدمها ويبتدىء يف اآلخر والقرآن ملا كان كالما هللا كان معجزا وكالم 
اخللق غري معجز ويف كالم اهللا بيان ما كان وما سيكون وما ال يكون أبدا لو كان كيف كان يكون واخللق ال 

  ) هذه األشياء إال بتعريف يصلون إىل 

  كالم أيب القاسم األصبهاين يف احلجة على تارك احملجة

وقال أبو القاسم إمساعيل بن حممد بن الفضل التميمي األصبهاين الشافعي يف كتابه املعروف باحلجة على تارك احملجة 
فة اهللا تعاىل وأنه موصوف به وهذه أمجع املسلمون على أن القرآن كالم اهللا وإذا صح أنه كالم اهللا صح أنه ص: ( 

فالكالم صفة له ال نعرف إال أن حقيقة هذه الصفة الكالم وإذا ) زيد متكلم : ( الصفة الزمة لذاته تقول العرب 
كان كذلك كان القرآن كالم اهللا وكانت هذه الصفة ال زمة له أزلية والدليل على أن الكالم ال يفارق املتكلم أنه 



 يكن للمتكلم إىل كلمة واحدة فإذا تكلم هبا مل يبق له كالم فلما كان املتكلم قادرا على كلمات لو كان مفارقه مل
  ) كثرية كلمة بعد كلمة دل على أن تلك الكلمات فروع لكالمه الذي هو صفة له مالزمة 

إمنا { : قال اهللا تعاىل  أنه كالم اهللا وكالم اهللا سبب إىل خلق األشياء: والدليل على أن القرآن غري خملوق : ( قال 
) كن ( أي أردنا خلقه وإجياده وإظهاره فقوله )  ٤٠: النحل ( } قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 

كالم اهللا وصفته والصفة اليت منها يتفرع اخللق والفعل وهبا يتكون املخلوق ال تكون خملوقة وال يكون مثلها 
ال يشبه كالم املخلوقني أنه كالم معجز وكالم املخلوقني غري معجز لو اجتمع  للمخلوق والدليل على أنه كالم

  ) اخللق على أن يأتوا مبثل سورة من سوره أو آية من آياته عجزوا عن ذلك ومل يقدروا عليه 

  كالم أيب احلسن الكرجي يف الفصول يف األصول

كتابه الذي مساه الفصول يف األصول عن األئمة وقال الشيخ أبو احلسن حممد بن عبد امللك الكرجي الشافعي يف 
الشافعي و مالك و الثوري و ابن عيينة و ابن املبارك و األوزاعي و الليث بن : وذكر اثين عشر إماما ) الفحول 

  سعد و إسحاق بن راهويه و البخاري و أبو زرعة و أبو حامت 
مسعت أبا : مسعت اإلمام أبا بكر عبد اهللا بن أمحد يقول : مسعت اإلمام أبا منصور حممد بن أمحد يقول : ( مث قال فيه 

أن القرآن كالم اهللا غري خملوق ومن قال : مذهيب ومذهب الشافعي وفقهاء األمصار : حامد اإلسفرايين يقول 
ة خملوق فهو كافر والقرآن محله جربيل مسموعا من اهللا تعاىل والنيب صلى اهللا عليه و سلم مسعه من جربيل والصحاب

مسعوه من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو الذي نتلوه حنن بألسنتنا وفيما بني الدفتني وما يف صدورنا مسموعا 
فهو ) خملوق ( كله كالم اهللا غري خملوق ومن قال  -كالباء والتاء  -ومكتوبا وحمفوظا ومنقوشا وكل حرف منه 

  ) كافر عليه لعائن اهللا واملالئكة والناس أمجعني 
  ) وكان الشيخ أبو حامد اإلسفرايين شديد اإلنكار على الباقالين وأصحاب الكالم : ( قال الشيخ أبو احلسن 

ومل يزل األئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إىل األشعري ويتربؤون مما بىن األشعري مذهبه عليه : ( قال 
منهم احلافظ املؤمتن بن أمحد  -ت عدة من املشايخ واألئمة وينهون أصحاهبم وأحباهبم عن احلوم حواليه على ما مسع

كان الشيخ أبو حامد أمحد ابن أيب طاهر : مسعنا مجاعة من املشايخ الثقات قالوا : يقولون  -بن علي الساجي 
 اإلسفرايين إمام األئمة الذي طبق األرض علما وأصحابا إذا سعى إىل اجلمعة من قطعية الكرج إىل جامع املنصور

اشهدوا علي بأن القرآن كالم اهللا : يدخل الرباط املعروف بالزوزي احملاذي للجامع ويقبل على من حضر ويقول 
حىت : غري خملوق كما قاله اإلمام ابن حنبل ال كما يقوله الباقالين وتكرر لك منه مجعات فقيل له يف ذلك فقال 

وبريء من  -يعين األشعرية  -أين بريء مما هم عليه : د ينتشر يف الناس ويف أهل الصلح ويشيع اخلرب يف أهل البال
مذهب أيب بكر بن الباقالين فإن مجاعة من املتفقهة الغرباء يدخلون على الباقالين خفية ويقرؤون عليه فيفتنون مبذهبه 

بريء من مذهب  فإذا رجعوا إىل بالدهم أظهروا بدعتهم ال حمالة فيظن ظان أهنم مين تعلموه قبل وأنا ما قلته وأنا: 
  ) الباقالين وعقيدته 

مسعت شيخنا اإلمام : ومسعت شيخي اإلمام أبا منصور الفقيه األصبهاين يقول : ( قال الشيخ أبو احلسن الكرجي 
كنت يف درس الشيخ أيب حامد اإلسفرايين وكان ينهي أصحابه عن الكالم وعن الدخول : أبا بكر الزاذقاين يقول 

أن نفرا من أصحابه يدخلون عليه خفية لقراءة الكالم فظن أين معهم ومنهم وذكر قصة قال يف على الباقالين فبلغه 
فإياك وإياه  -يعين الباقالين  -يا بين قد بلغين أنك تدخل على هذا الرجل : إن الشيخ أبا حامد قال يل : آخرها 



ئذ باهللا مما قيل وتائب إليه وأشهدوا على أنا عا: فإنه مبتدع يدعو الناس إىل الضاللة وإال فال حتضر جملسي فقلت 
  ) أين ال أدخل إليه 

مسعت عدة من املشايخ : ومسعت الفقيه اإلمام أبا منصور سعد بن علي العجلي يقول : ( قال الشيخ أبو احلسن 
ام متربقعا كان أبو بكر الباقالين خيرج إىل احلم: قالوا  -أظن الشيخ أبا إسحاق الشريازي أحدهم  -واألئمة ببغداد 

  ) خوفا من الشيخ أيب حامد اإلسفرايين 
ومعروف شدة الشيخ أيب حامد على أهل الكالم حىت ميز أصول فقه الشافعي من أصول : ( قال أبواحلسن 

األشعري وعلقه عنه أبو بكر الزاذقاين وهو عندي وبه اقتدى الشيخ أبو إسحاق الشريازي يف كتابيه اللمع 
هو قول بعض أصحابنا وبه قالت األشعرية ومل : قول األشعري وجها ألصحابنا ميزة وقال والتبصرة حىت لو وافق 

  ) يعدهم من أصحاب الشافعي استنكفوا منهم ومن مذهبهم يف أصول الفقه فضال عن أصول الدين 
 هذا املنقول عن الشيخ أيب حامد وأمثاله من أئمة أصحاب الشافعي أصحاب الوجوه معروف يف كتبهم: قلت 

  املصنفة يف أصول الفقه وغريها 
وقد ذكر ذلك الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب و أبو إسحاق الشريازي وغري واحد بينوا خمالفة الشافعي 

وغريه من األئمة لقول ابن كالب و األشعري يف مسألة الكالم اليت امتاز هبا عن ابن كالب و األشعري عن غريمها 
بن كالب و األشعري هبا اختصاص بل ما قاله قاله غريمها إما من أهل السنة واحلديث وإال فسائر املسائل ليس ال

وإما من غريهم خبالف ما قاله ابن كالب يف مسألة الكالم وأتبعه عليه األشعري فإنه مل يسبق ابن كالب إىل ذلك 
ها من األمور املتعلقة مبشيئته حد وال وافقه عليه من رؤوس الطوائف وأصله يف ذلك مسألة الصفات االختيارية وحنو

هل تقوم بذاته أم ال ؟ فكان السلف واألئمة يثبتون ما يقوم بذاته من الصفات واألفعال مطلقا : وقدرته تعاىل 
واجلهمية من املعتزلة وغريهم ينكرون ذلك مطلقا فوافق ابن كالب السلف واألئمة يف إثبات الصفات ووافق 

  به تعاىل وما يتعلق مبشيئته وقدرته اجلهمية يف نفي قيام األفعال 
وهلذا وغريه تكلم الناس فيمن اتبعه ك القالنسي و األشعري وحنومها بأن يف أقواهلم بقايا من االعتزال وهذه البقايا 
أصلها هو االستدالل على حدوث العامل بطريقة احلركات فإن هذا األصل هو الذي أوقع املعتزلة يف نفي الصفات 

  واألفعال 
د ذكر األشعري يف رسالته إىل أهل الثغر بباب األبواب أنه طريق مبتدع يف دين الرسل حمرم عندهم وكذلك غري وق

األشعري ك اخلطايب وأمثاله يذكرون ذلك لكن مع هذا من وافق ابن كالب ال يرى بطالن هذه الطريقة عقال وإن 
  إما قول ابن كالب أو ما يضاهيه : إن الدين حمتاج إليها فلما رأى من رأى صحتها لزمه : مل يقل 

هو بسبب هذا األصل وجرى له  -من إنكار أيب حامد وغريه على القاضي أيب بكر الباقالين  -وهذا الذي نقلوه 
بسبب ذلك أمور أخرى وقام عليه الشيخ أبو حامد و الشيخ أبو عبد اهللا بن حامد وغريمها من العلماء من أهل 

ل احلجاز ومصر مع ما كان فيه من الفضائل العظيمة واحملاسن الكثرية والرد على العراق وخراسان والشام وأه
الزنادقة وامللحدين وأهل البدع حىت إنه مل يكن يف املنتسبني إىل ابن كالب و األشعري أجل منه وال أحسن كتبا 

يث والسلف مع انتسابه إىل وتصنيفا وبسببه انتشر هذا القول وكان منتسبا إىل اإلمام أمحد وأهل السنة وأهل احلد
حممد بن الطيب احلنبلي وكان بينه وبني أيب : مالك و الشافعي وغريمها من األئمة حىت كان يكتب يف بعض أجوبته 

احلسن التميمي وأهل بيته وغريهم من التميميني من املواالة واملصافاة ما هو معروف كما تقدم ذكر ذلك وهلذا 
و أبو بكر البيهقي  - أصوله وملا صنف أبو بكر البيهقي كتابه يف مناقب اإلمام أمحد غلب على التميميني موافقته يف



ذكر أبو بكر اعتقاد أمحد الذي صفنه أبو الفضل عبد الواحد بن أيب احلسن  -موافق البن البقالين يف أصوله 
كالم على أصول ابن أنه كان إذا درس مسألة ال: التميمي وهو مشابه ألصول القاضي أيب بكر وقد حكى عنه 

فكان حيكى عنه ) هذا الذي ذكره أبو احلسن أشرحه لكم وأنا مل تتبني يل هذه املسألة : ( كالب و األشعري يقول 
الوقف فيها إذ له يف عدة من املسائل قوالن وأكثركما تنطق بذلك كتبه ومع هذا تكلم فيه أهل العلم ويف طريقته 

وصفه كما تكلم من قبل هؤالء يف ابن كالب ومن وافقه حىت ذكر أبو إمساعيل اليت أصلها هذه املسألة مما يطول 
على ابن الباقالين قال  -يعين اإلسفرايين  -مسعت أمحد بن أيب رافع وخلقا يذكرون شدة أيب حامد : األنصاري قال 

: تقرب الباقالين قال إن كنت تريد أن ترجع إىل هراة فال : وأنا بلغت رسالة أيب سعد إىل ابنه سامل ببغداد : 
لعن اهللا أبا ذر اهلروي فإنه أول من محل الكالم إال : مسعت أيب يقول : ومسعت احلسني بن أيب أمامة املالكي يقول 

  احلرم وأول من بثه يف املغاربة 
وغري ذلك  أبو ذر فيه من العلم والدين واملعرفة باحلديث والسنة وانتصابه لرواية البخاري عن شيوخه الثالثة: قلت 

من احملاسن والفضائل ما هو معروف به وكان قد قدم إىل بغداد من هراة فأخذ طريقة ابن الباقالين ومحلها إىل احلرم 
فتكلم فيه ويف طريقته من تكلم ك أيب نصر السجزي و أيب القاسم سعد بن علي الزجناين وأمثاهلما من أكابر أهل 

ن يرجح طريقة الصبغي و الثقفي على طريقة ابن خزمية وأمثاله من أهل العلم والدين ملا ليس هذا موضعه وهو مم
احلديث وأهل املغرب كانوا حيجون فيجتمعون به ويأخذون عنه احلديث وهذه الطريقة ويدهلم على أصلها فريحل 

اضي أيب منهم من يرحل إىل املشرق كما رحل أبو الوليد الباجي فأخذ طريقة أبو جعفر السمناين احلنفي صاحب الق
  بكر ورحل بعده القاضي أبو بكر بن العريب فأخذ طريقة أيب املعايل يف اإلرشاد 

مث إنه ما من هؤالء إال من له يف اإلسالم مساع مشكورة وحسنات مربورة وله يف الرد على كثري من أهل اإلحلاد 
وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل  والبدع واالنتصار لكثري من أهل السنة والدين ما ال خيفى على من عرف أحواهلم

وإنصاف لكن ملا التبس عليهم هذا ألصل املأخوذ ابتداء عن املعتزلة وهم فضالء عقالء احتاجوا إىل طرده والتزام 
منهم : لوازمه فلزمهم بسبب ذلك من األقوال ما أنكره املسلمون من أهل العلم والدين وصار الناس بسبب ذلك 

سن والفضائل ومنهم من يذمهم ملا وقع يف كالمهم من البدع والباطل وخيار األمور من يعظمهم ملا هلم من احملا
  أوساطها 

وهذا يل خمصوصا هبؤالء بل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العلم والدين واهللا تعاىل يتقبل من مجيع عباده املؤمنني 
نا باإلميان وال جتعل يف قلوبنا غال للذين ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقو{ احلسنات ويتجاوز هلم عن السيئات 

  )  ١٠: احلشر ( } آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم 
وال ريب أن من اجتهد يف طلب احلق والدين من جهة الرسول صلى اهللا عليه و سلم وأخطأ يف بعض ذلك فاهللا 

} بنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ر{ : يغفر له خطأه حتقيقا للدعاء الذي استجابه اهللا لنبيه وللمؤمنني حيث قالوا 
  )  ٢٨٦: البقرة ( 

ومن اتبع ظنه وهواه فأخذ يشنع على من خالفه مبا وقع فيه من خطأ ظنه صوابا بعد اجتهاده وهو من البدع 
املخالفة للسنة فإنه يلزمه نظري ذلك أو وأعظم أو أصغر فيمن يعظمه هو من أصحابه فقل من يسلم من مثل ذلك يف 

أخرين لكثرة االشتباه واالضطراب وبعد الناس عن نور النبوة ومشس الرسالة الذي به حيصل اهلدى والصواب املت
ويزول به عن القلوب الشك واالرتياب وهلذا جتد كثريا من املتأخرين من علماء الطوائف يتناقضون يف مثل هذه 

لوازمه غري ظانني أنه من لوازمه ويقولون ما ينافيه األصول ولوازمها فيقولون القول املوافق للسنة وينفون ما هو من 



غري ظانني أنه ينافيه ويقولون مبلزومات القول املنايف ما أثبتوه من السنة ورمبا كفروا من خالفهم يف القول املنايف 
د لعدم أن يقولوا قوال ويكفروا من يقوله وهذا يوجد لكثري منهم يف احلال الواح: وملزوماته فيكون مضمون قوهلم 

  تفطنه لتناقض القولني ويوجد يف احلالني الختالف نظره واجتهاده 
وسبب ذلك ما أوقعه أهل اإلحلاد والضالل من األلفاظ اجململة اليت يظن الظان أنه ال يدخل فيها إال احلق وقد دخل 

صار متناقضا أ  -فعلون كما كان السلف واألئمة ي -فيها احلق والباطل فمن مل ينقب عنها أو يستفصل املتكلم هبا 
  مبتدعا ضاال من حيث ال يشعر 

وكثري ممن تكلم باأللفاظ اجململة املبتدعة كلفظ اجلسم واجلوهر والعرض وحلول احلوادث وحنو ذلك كانوا يظنون 
 أهنم ينصرون اإلسالم هبذه الطريقة وأهنم بذلك يثبتون معرفة اهللا وتصديق رسوله فوقع منهم من اخلطأ والضالل ما
أوجب ذلك وهذه حال أهل البدع كاخلوارج وأمثاهلم فإن البدعة ال تكون حقا حمضا موافقا للسنة إذا لو كانت 

كذلك مل تكن باطال وال تكون باطال حمضا ال حق فيها إذ لو كانت كذلك مل ختف على الناس وال كن تشتمل على 
  طا وإما متعمدا لنفاق فيه وإحلاد إما خمطئا غال: حق وباطل فيكون صاحبها قد لبس احلق بالباطل 

( } لو خرجوا فيكم ما زادوكم إال خباال وألوضعوا خاللكم يبغونكم الفتنة وفيكم مساعون هلم { : كما قال تعاىل 
فأخرب أن املنافقني لو خرجوا يف جيش املسلمني ما زادوهم إال خباال ولكانوا يسعون بينهم مسرعني (  ٤٧: التوبة 

إما لظن خمطىء أو لنوع من اهلوى أو جملموعهما فإن : تنة ويف املؤمنني من يقبل منهم ويستجيب هلم يطلبون هلم الف
املؤمن إمنايدخل عليه الشيطان بنوع من الظن واتباع هواه وهلذا جاء يف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه 

  ] عقل الكامل عند حلول الشهوات إن اهللا حيب البصر النافذ عند ورود الشبهات وحيب ال: [ قال 
صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب * اهدنا الصراط املستقيم { : وقد أمر املؤمنني أن يقولوا يف صالهتم 

  فاملغضوب عليهم عرفوا احلق ومل يعملوا به والضالون عبدوا اهللا بال علم )  ٧ - ٦: الفاحتة ( } عليهم وال الضالني 
وقال )  ٢ - ١: النجم ( } ما ضل صاحبكم وما غوى * والنجم إذا هوى { بيه عن األمرين بقوله وهلذا نزه اهللا ن

  )  ٤٥: ص ( } واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أويل األيدي واألبصار { : تعاىل 
هو  -رآن من إنكار أئمة العراقيني من أصحاب الشافعي قول ابن كالب ومتبعيه يف الق -وهذا الذي تقدم ذكره 

معروف يف كتبهم ومعلوم أنه ليس بعد الشافعي و ابن سريج مثل الشيخ أيب حامد اإلسفرايين حىت ذكر أبو إسحاق 
إنه أنظر من الشافعي وهذا : أنه كان يقول يف الشيخ أيب حامد : يف طبقات الفقهاء عن أيب احلسني القدوري 

فلوال براعة أيب حامد ما قال فيه الشيخ أبو  -شافعي وعلو مرتبته وإن مل يكن مطابقا ملعناه جلاللة قدر ال -الكالم 
  احلسني القدوري مثل هذا القول 

  كالم أيب حامد اإلسفرايين يف التعليق يف أصول الفقه

اختلف : مسألة يف أن األمر أمر لصيغته أو لقرينة تقترن به : ( وقد قال أبو حامد يف كتاب التعليق يف أصول الفقه 
هل له صيغة تدل على كونه أمرا أم ليس له ذلك ؟ على ثالثة مذاهب فذهب أئمة الفقهاء إىل أن :  األمر الناس يف

افعل كذا وكذا وإذا : األمر له صيغة تدل مبجردها على كونه أمرا إذا عريت عن القرائن وذلك مثل قول القائل 
   قرينه وجد ذلك عاريا عن القرائن كان أمرا وال حيتاج يف كونه أمرا إىل

  هذا مذهب الشافعي رمحه اهللا و مالك و أيب حنيفه و األوزاعي ومجاعة أهل العلم وهو قول البلخي من املعتزلة 
إىل أن األمر ال سيغة له وال يدل اللفظ مبجرده على كونه أمرا وإمنا يكون  -غري البلخي  -وذهبت املعتزلة بأسرها 



افعل : هي إرادة املأمور به فإذا قال : فمنهم من قال : تلفوا يف تلك اإلرادة أمرا بقرينة تقترن به وهي اإلرادة مث اخ
: حيتاج إىل إرادة شيئنني : وأراد بذلك إجياد املأمور به صار أمرا وإذا عري عن ذلك مل يكن أمرا ومنهم من قال 

نتكلم معهم يف هذا الفصل فإنه  إرادة املأمور به وإرادة كون اللفظ أمرا ومنهم من اعترب إرادة ثالثة أشياء ولسنا
شيء يتفرع على مذاهبهم وإمنا اخلالف بيننا وبينهم يف األصل وهو أن اللفظ هل يكون أمرا بصيغته أو بقرينة 

  تقترن به ؟ 
وذهب األشعري ومن تابعه إىل أن األمر هو معىن قائم بنفس اآلمر ال يفارق الذات وال يزايلها وكذلك عنده سائر 

م من النهي واخلرب واالستخبار وغري ذلك كل هذه املعاين قائمة بالذات ال تزايلها كالقدرة والعلم وغري أقسام الكال
ذلك وسواء يف هذا أمر اهللا تعاىل وأمر اآلدميني إال أن أمر اهللا تعاىل خيتص بكونه قدميا وأمر اآلدمي حمدث وهذه 

  ) بارة عنه األلفاظ واألصوات ليست عندهم أمرا وال هنيا وإمنا هي ع
هي حكاية عن األمر وخالفه أبو احلسن األشعري يف : وكان ابن كالب عبد اهللا بن سعيد القطان يقول : ( قال 

ألن احلكاية حتتاج إىل أن تكون مثل احملكي ولكن هو عبارة عن األمر ) إهنا حكاية : ( ال جيوز أن يقال : ذلك فقال 
ذا كان هذا حقيقة مذهبهم فليس يتصور بيننا وبينهم خالف يف أن األمر القائم بالنفس وتقرر مذهبهم على هذا فإ

إن له صيغة أو ليست : هل له صيغة أم ال فإنه إذا كان األمر عندهم هو املعىن القائم بالنفس فذلك املعىن ال يقال 
مر وعندنا أن هذا له صيغة وإمنا يقال ذلك يف األلفاظ ولكن يقع اخلالف يف اللفظ الذي هو عندهم عبارة عن األ

هو أمر وتدل صيغته على ذلك من غري قرينة وعندهم أنه ال يكون عبارة عن األمر وال داال على ذلك مبجرد 
صيغته ولكنه يكون موقوفا على ما بينه الدليل فإن دل الدليل على أنه أريد به العبارة عن األمر محل عليه وأن دل 

ه من التهديد والتعجيز والتحذير وغري ذلك محل عليه إال أننا نتكلم معهم يف الدليل على أنه أريد به العبارة عن غري
  ؟ وبسط كالمه يف هذه املسألة إىل آخرها ) أن هذا اللفظ هل يدل على األمر من غري قرينة أم ال : اجلملة 

  عايل وهذا أيضا معروف عن أئمة الطريقة اخلراسانية ومن متأخريهم أبو حممد اجلويين والد أيب امل
: قال ( وقد ذكر القاضي أبو القاسم بن عساكر يف مناقبه ما ذكره عبد الغافر الفارسي يف ترمجة أيب حممد اجلويين 

كان أئمتنا يف عصره واحملقوقون من : يقول  -يعين عبد الواحد بن أيب القاسم القشريي  -مسعت خايل أبا سعيد 
ال احليمدة أنه لو جاز أن يبعث اهللا نبيا يف عصره ملا كان إال هو أصحابنا يعتقدون فيه من الكمال والفضل واخلص

  ) من حسن طريقته وورعه وزهده وديانته يف كمال فضله 

  كالم أبو حممد اجلويين يف عقيدة أصحاب الشافعي

)  عقيدة أصحاب اإلمام املطليب الشافعي وكافة أهل السنة واجلماعة: ( قال أبو حممد يف آخر كتاب صنفه مساه 
  وقد نقل هذا عنه أبو القاسم بن عساكر فيكتابه الذي مساه تبيني كذب املفتري 

ونعتقد أن املصيب من اجملتهدين يف األصول والفروع واحد وجيب التعيني يف األصول فأما يف : قال أبو حممد ( 
يف الفروع وليس ذلك  الفروع فرمبا يتأتى التعيني ورمبا ال يتأتى ومذهب الشيخ أيب احلسن تصويب اجملتهدين

إنه : مذهب الشافعي و أبو احلسن أحد أصحاب الشافعي فإذا خالفه يف شيء أعرضنا عنه فيه ومن هذا القبيل قوله 
ال صيغة لأللفاظ أي الكالم وتقل وتعز خمالفته أصول الشافعي ونصوصه ورمبا نسب املبتدعون إليه ما هو بريء منه 

يف املصحف قرآن وال يف القرب نيب وكذلك االستثناء يف اإلميان ونفي القدرة على ليس : كما نسبوا إليه أنه يقول 
وقد تصفحت ما تصفحت من كتبه فوجدهتا : ( قال ) اخللق يف األزل وتكفري العوام وإجياب علم الدليل عليهم 



  ) كلها خالف ما نسب إليه 
أنه جعل من القبيل الذي خالف فيه الشافعي :  هذه املسأئل فيها كالم ليس هذا موضعه ولكن املقصود هنا: قلت 

إن كالم ( مسأل صيغ األلفاظ وهذه هي مسألة الكالم وقوله فيها هو قول ابن كالب : وأعرض عنه فيه أصحابه 
إن عرب عنه بالعربية كان قرآنا وإن عرب عنه بالعربية كان توراة وإن عرب عنه : اهللا معىن واحد قائم بنفس اهللا تعاىل 

  ) ريانية كان إجنيال وإن القرآن العريب مل يتكلم اهللا به بل وليس هو كالم اهللا وإمنا خلقه يف بعض األجسام بالس
إن فساد هذا القول معلوم باالضطرار وإن معاين القرآن ليست : ومجهور الناس من أهل السنة وأهل البدعة يقولون 
قرآن وال القرآن إذا ترجم بالعربية هو التوراة وال حقيقة األمر هي معاين التوراة وليست معاين التوراة املعربة هي ال

  هي حقيقة اخلرب 
أهنم ملا اعتقدوا أن اهللا ال يقوم به ما يتعلق مبشيئته : وإمنا اضطر ابن كالب و األشعري وحنومها إىل هذا األصل 

وال جيعل هللا تعاىل ) رآن خملوق الق: ( وقدرته ال فعل وال تكلم وال غري ذلك وقد تبني هلم فساد قول من يقول 
كالما قائما بنفسه بل جيعل كالمه ما خلقه يف غريه وعرفوا أن الكالم ال يكون مفعوال منفصال عن املتكلم وال 

يتصف املوصوف مبا هو منفصل عنه بل إذا خلق اهللا شيئا من الصفات واألفعال مبحل كان ذلك صفة لذلك احملل 
ركة كان ذلك احملل هو املتحرك هبا وكذلك إذا خلق فيه حياة كان ذلك احملل هي احلي ال هللا فإذا خلق يف حمل احل

هبا وكذلك إذا خلق علما أو قدرة كان ذلك احملل هو العامل القادر هبا فإذا خلق كالما يف غريه كان ذلك احملل هو 
  املتكلم به 

مجيع الطوائف مثل أهل احلديث والسنة ومثل  وهذا التقرير مما اتفق عليه القائلون بأن القرآن غري خملوق من
  الكرامية والكالبية وغريهم 

أن ال يكون القرآن العريب كالم اهللا بل يكون كالما للمحل ) إن القرآن العريب خملوق : ( والزم هذا أن من قال 
تزلة فإن أصل احلجة تبطل حجته على املع) إن لفظ الكالم يقع باالشتراك على هذا وهذا ( الذي خلق فيه ومن قال 

أنه إا خلق كالما يف حمل كان الكالم صفة لذلك احملل فإذا كان القرآن العريب كالما خملوقا يف حمل كان ذلك احملل 
فرارا من أن يثبتوا كالما حقيقيا ) ال يسمى كالما إال جمازا : ( هو املتكلم به ومل يكون كالم اهللا وهلذا قال من قال 

به فلما عظم شناعة الناس على هذا القول وكان تسمية هذا كالما حقيقة معلوما باالضطرار من  قائما بغري املتكلم
  اللغة أراد من ينصرهم أن جيعل لفظ الكالم مشتركا فأفسد األصل الذي بنوا عليه قوهلم 

ن هؤالء ملا وبإنكار هذا األصل استطال عليهم من يقول خبلق القرآن من املعتزلة والشيعة واخلوارج وحنوهم فإ
أن اهللا ال يقدر على الكالم وال يتكلم مبا شاء وال هو متكلم : ومضموهنا  -ناظرهم من سلك طريقة ابن كالب 

طمع فيهم أولئك ألن مجهور اخللق يعلمون أن املتكلم يتكلم مبشيئته واختياره وهو قادر على  -باختياره ومشيئته 
  الكالم وهو يتكلم مبا يشاء 

إذا جعلوا يتكلم  -راب الفريقني اشتراكهما يف أنه ال يقوم به ما يكون بإرادته وقدرته فلزم هؤالء ولكن منشأ اضط
أن ال يكون  -إذا جعلوه غري خملوق  -أن يكون كالمه خملوقا منفصال عنه ولزم هؤالء  -بإرادته وقدرته واختياره 

  ء قادرا على الكالم وال يتكلم مبشيئته وقدرته وال يتكلم مبا يشا
واملقصود هنا أن عبد اهللا بن سعيد بن كالب وأتباعه وافقوا سلف األمة وسائر العقالء على أن كالم املتكلم ال بد 

إن : كالم اهللا من اهللا ليس ببائن منه وقالوا : أن يقوم به فما ال يكون إال بائنا عنه ال يكون كالمه كما قال األئمة 
بدأ من غريه : ردا على اجلهمية الذين يقولون ) منه بدأ : ( وإليه يعود فقالوا القرآن كالم اهللا غري خملوق منه بدأ 



: وقال تعاىل )  ١: الزمر ( } تنزيل الكتاب من اهللا العزيز احلكيم { : ومقصودهم أنه هو املتكلم به كما قال تعاىل 
  وأمثال ذلك )  ١٣: السجدة ( } ولكن حق القول مين { 

اعتقدوا هذا األصل وهو أنه ال يقوم به ما يكون  -للسلف واألئمة واجلمهور على هذا مع موافقتهم  -مث إهنم 
مقدورا له متعلقا مبشيئته بناء على هذا األصل الذي وافقوا فيه املعتزلة فاحتاجوا حينئذ أن يثبتوا ما ال يكون 

أثبتوا معىن واحدا مل ميكنهم إثبات واحلروف املنظومة واألصوات ال تكون إال مقدورة مرادة ف: مقدورا مرادا قالوا 
فقالوا القول الذي لزمته تلك ) معىن واحدا ( معان متعددة خوفا من إثبات ما ال هناية له فاحتاجوا أن يقولوا 

  اللوازم اليت عظم فيها نكري مجهور املسلمني بل مجهور العقالء عليهم 
خلرب وجعل القرآن العريب ليس من كالم اهللا الذي تكلم إثبات معىن واحد هو األمر وا: وأنكر الناس عليهم أمورا 

به وأن الكالم املنزل ليس هو كالم اهللا وأن التوراة واإلجنيل والقرآن إمنا ختتلف عباراهتا فإذا عرب عن التوراة 
قه كموسى بالعربية كان هو القرآن وأن اهللا ال يقدر أن يتكلم وال يتكلم مبشيئته واختياره وتكليمه ملن كلمه من خل

  وآدم ليس إال خلق إدراك ذلك املعىن هلم فالتكليم هو خلق اإلدراك فقط 
السمع يتعلق بذلك املعىن وبكل موجود فكل موجود ميكن أن يرى ويسمع كما يقوله أبو : مث منهم من يقول 

  احلسن وحنوه 
  قول ذلك طائفة أخرى إنه يسمع ذلك املعىن من القارىء مع صوته املسموع منه كما ي: ومنهم من يقول 

إن هذه األقوال معلومة الفساد بالضرورة وإمنا أجلأ إليها القائلني هبا ما تقدم من األصول : ومجهور العقالء يقولون 
  اليت استلزمت هذه احملاذير وإذا انتفى الالزم انتفى امللزوم 

 يقدر على التكلم هبا وال له يف ذلك ال يتكلم إال بأصوات قدمية أزلية ليست متعاقبة وهو ال: ( وكذلك من قال 
إن قول هؤالء : من أهل احلديث والفقهاء والكالم املنتسبني إىل السنة فجمهور العقالء يقولون ) مشيئة وال فعل 

أيضا معلوم الفساد بالضرورة وإمنا أجلأهم إىل ذلك اعتقادهم أن الكالم ال يتعلق مبشيئة املتكلم وقدرته مع علمهم 
  م يتضمن حروفا منظومة وصوتا مسموعا من املتكلم بأن الكال

فهذا أظهر فسادا ) يسمع منه صوت قدمي وحمدث : ( أو ) إن الصوت املسموع من القارىء قدمي : ( وأما من قال 
  من أن حيتاج إىل الكالم عليه 

  وكالم السلف واألئمة والعلماء يف هذا األصل كثري منتشر ليس هذا موضع استقصائه 

  القرآن على مسألة أفعال اهللا تعاىل داللة

وأما داللة الكتاب والسنة على هذا األصل فأكثر من أن حتصر وقد ذكر منها اإلمام أمحد وغريه من العلماء يف الرد 
هذا ما مجعه واحتج به أبو : أخربنا املروزي قال : ( على اجلهمية ما مجعوه كما ذكر اخلالل يف كتاب السنة قال 

ى اجلهمية من القرآن وكتبه خبطه وكتبته من كتابه فذكر املروزي آيات كثرية دون ما ذكر اخلضر بن عبد اهللا عل
يعين  -يف القرآن عليهم من احلجج يف غري موضع : مسعت أبا عبد اهللا يقول : أمحد بن عبد اهللا بن أمحد وقال فيه 

   -اجلهمية 
وجدت هذا الكتاب خبط : مسعت عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال وأنبأنا اخلضر بن أمحد املثىن الكندي : قال اخلالل 

أيب فيما احتج به على اجلهمية وقد ألف اآليات إىل اآليات يف السور فذكر آيات كثرية تدل على هذا األصل مثل 
لهم وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا يل وليؤمنوا يب لع{ : قوله تعاىل 



} بديع السماوات واألرض وإذا قضى أمرا فإمنا يقول له كن فيكون { : وقوله تعاىل )  ١٨٦: البقرة ( } يرشدون 
إن الذين يكتمون ما أنزل اهللا من الكتاب ويشترون به مثنا قليال أولئك ما يأكلون يف { وقوله )  ١١٧: البقرة ( 

قد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف { : وقوله تعاىل )  ١٧٤: البقرة ( } بطوهنم إال النار وال يكلمهم اهللا يوم القيامة 
: آل عمران ( } لقد مسع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقري وحنن أغنياء { : وقوله تعاىل )  ١: اجملادلة ( } زوجها 
كذلك اهللا {  -له تعاىل إىل قو} إن اهللا يبشرك بكلمة منه امسه املسيح عيسى ابن مرمي { : وقوله تعاىل )  ١٨١

إن مثل عيسى { وقوله تعاىل )  ٤٧ - ٤٥آل عمران ( } خيلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإمنا يقول له كن فيكون 
إن الذين يشترون { وقول تعاىل )  ٥٩: آل عمران ( } عند اهللا كمثل آدم خلقه من تراب مث قال له كن فيكون 

آل عمران ( } ال خالق هلم يف اآلخرة وال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم يوم القيامة بعهد اهللا وأمياهنم مثنا قليال أولئك 
( } وهو الذي خلق السماوات واألرض باحلق ويوم يقول كن فيكون قوله احلق وله امللك { وقوله تعاىل )  ٧٧: 

( } سى مليقاتنا وكلمه ربه وملا جاء مو{ : وقوله )  ١٦٤: النساء ( } وكلم اهللا موسى تكليما { )  ٧٣: األنعام 
ولوال كلمة { )  ١٩: يونس ( } ولوال كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه خيتلفون { )  ١٤٣: األعراف 

( } ولوال كلمة الفصل لقضي بينهم { )  ١١٠: هود ( } سبقت من ربك لقضي بينهم وإهنم لفي شك منه مريب 
حنن نقص عليك { )  ١١٩: هود ( } جهنم من اجلنة والناس أمجعني ومتت كلمة ربك ألمألن { )  ٢١: الشورى 

قل لو كان { : وقوله )  ٣: يوسف ( } أحسن القصص مبا أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله ملن الغافلني 
تاها فلما أ{ : وقال تعاىل )  ١٠٩: الكهف ( } البحر مدادا لكلمات ريب لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ريب 

إنين أنا اهللا * وأنا اخترتك فاستمع ملا يوحى * إين أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد املقدس طوى * نودي يا موسى 
: طه ( } إنين معكما أمسع وأرى {  -: إىل قوله )  ١٤ - ١١: طه ( } ال إله إال أنا فاعبدين وأقم الصالة لذكري 

ولوال كلمة سبقت من ربك لكان لزاما { )  ٣٩: طه ( } عيين وألقيت عليك حمبة مين ولتصنع على { )  ٤٦
فاستجبنا له فكشفنا * وأيوب إذ نادى ربه أين مسين الضر وأنت أرحم الرامحني { )  ١٢٩: طه ( } وأجل مسمى 

 وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن{ : وقوله )  ٨٤ - ٨٣: األنبياء ( } ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم 
فاستجبنا له وجنيناه من الغم * لن نقدر عليه فنادى يف الظلمات أن ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني 

وزكريا إذ نادى ربه رب ال تذرين فردا وأنت خري { قوله )  ٨٨ - ٨٧: األنبياء ( } وكذلك ننجي املؤمنني 
الذي خلق { وقوله )  ٨٩ - ٨٨: األنبياء ( }  فاستجبنا له ووهبنا له حيىي وأصلحنا له زوجه* الوارثني 

)  ٥٩: الفرقان ( } السماوات واألرض وما بينهما يف ستة أيام مث استوى على العرش الرمحن فاسأل به خبريا 
فلما أتاها نودي من { : وقوله )  ٨٠: النمل ( } فلما جاءها نودي أن بورك من يف النار ومن حوهلا { : وقوله 

وقوله )  ٣٠: القصص ( } ألمين يف البقعة املباركة من الشجرة أن يا موسى إين أنا اهللا رب العاملني شاطئ الواد ا
ولقد سبقت كلمتنا { : وقوله تعاىل )  ٨٨: يس ( } إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون { : تعاىل 

{ : وقوله تعاىل )  ١٧٣ - ١٧١: الصافات ( } ن وإن جندنا هلم الغالبو* إهنم هلم املنصورون * لعبادنا املرسلني 
وما قدروا اهللا حق قدره واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعاىل عما يشركون 

)  ٦٨: غافر ( } هو الذي حييي ومييت فإذا قضى أمرا فإمنا يقول له كن فيكون { : وقول تعاىل )  ٦٧: الزمر ( } 
ولوال كلمة سبقت من ربك إىل أجل مسمى لقضي بينهم { )  ٦٠: غافر ( } ل ربكم ادعوين أستجب لكم وقا{ 

وما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال { )  ١٤: الشورى ( } وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب 
فلما آسفونا { : وقوله تعاىل )  ٥١ :الشورى ( } وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوال فيوحي بإذنه ما يشاء 



قد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها وتشتكي إىل اهللا واهللا يسمع { : وقوله )  ٥٥: الزخرف ( } انتقمنا منهم 
  )  ١: اجملادلة ( } حتاوركما 

رض مجيعا مث هو الذي خلق لكم ما يف األ{ : ويف القرآن مواضع كثرية تدل على هذا األصل كقوله تعاىل : قلت 
قل أإنكم لتكفرون { : وقوله )  ٢٩: البقرة ( } استوى إىل السماء فسواهن سبع مساوات وهو بكل شيء عليم 

مث استوى إىل السماء وهي دخان { : إىل قوله } بالذي خلق األرض يف يومني وجتعلون له أندادا ذلك رب العاملني 
هل ينظرون إال أن { : وقوله )  ١١ - ٩: فصلت ( } نا طائعني فقال هلا ولألرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتي

هل ينظرون إال أن تأتيهم املالئكة أو يأيت ربك أو يأيت { : وقوله )  ٢١٠: البقرة ( } يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمام 
وقل { : اىل وقوله تع)  ٢٢: الفجر ( } وجاء ربك وامللك صفا { : وقوله )  ١٥٨: األنعام ( } بعض آيات ربك 

مث جعلناكم خالئف يف األرض من { : وقوله )  ١٠٥: التوبة ( } اعملوا فسريى اهللا عملكم ورسوله واملؤمنون 
إن ربكم اهللا الذي خلق السماوات واألرض يف ستة { : وقوله تعاىل )  ١٤: يونس ( } بعدهم لننظر كيف تعملون 
إمنا قولنا لشيء إذا { : غري موضع يف القرآن وقوله تعاىل  يف)  ٥٤: األعراف ( } أيام مث استوى على العرش 

وإذا أردنا أن هنلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا { : وقوله تعاىل )  ٤٠: النحل ( } أردناه أن نقول له كن فيكون 
الرعد ( } وال وإذا أراد اهللا بقوم سوءا فال مرد له وما هلم من دونه من { : وقوله تعاىل )  ١٦: اإلسراء ( } فيها 

ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم { : وقوله تعاىل )  ٢٩: الرمحن ( } كل يوم هو يف شأن { : وقوله تعاىل )  ١١: 
: القصص ( } ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون { : وقوه تعاىل )  ٦٥: القصص ( } املرسلني 

وطفقا خيصفان عليهما من ورق اجلنة { )  ١٠: الشعراء ( } الظاملني  وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم{ )  ٦٢
قال كال فاذهبا بآياتنا إنا معكم { : وقوله تعاىل )  ٢٢: األعراف ( } ونادامها رهبما أمل أهنكما عن تلكما الشجرة 

اهللا نزل { :  وقوله تعاىل)  ٥٨: يس ( } سالم قوال من رب رحيم { : وقوله )  ١٥: الشعراء ( } مستمعون 
فبأي { : وقوله )  ٦: اجلاثية ( } فبأي حديث بعد اهللا وآياته يؤمنون { : وقوله )  ٢٣: الزمر ( } أحسن احلديث 

  )  ٨٧: النساء ( } ومن أصدق من اهللا حديثا { : وقوله )  ٥٠: املرسالت ( } حديث بعده يؤمنون 
: ك عامة ما أخرب اهللا به من أفعاله ال سيما املرتبة كقوله تعاىل وأمثال ذلك كثري يف كتاب اهللا تعاىل بل يدخل يف ذل

إن { : وقوله )  ١٠: الليل ( } فسنيسره لليسرى { : وقوله )  ٥: الضحى ( } ولسوف يعطيك ربك فترضى { 
أناه فاتبع فإذا قر* إن علينا مجعه وقرآنه { : وقوله )  ٢٦ - ٢٥: الغاشية ( } مث إن علينا حساهبم * إلينا إياهبم 

)  ٨: االنشقاق ( } فسوف حياسب حسابا يسريا { : وقوله )  ١٩ - ١٧: القيامة ( } مث إن علينا بيانه * قرآنه 
وهو الذي يبدأ { : وقوله تعاىل )  ٢٦ - ٢٥: عبس ( } مث شققنا األرض شقا * أنا صببنا املاء صبا { : وقوله 

: املراسالت ( } مث نتبعهم اآلخرين * أمل هنلك األولني { وقوله )  ٢٧: الروم ( } اخللق مث يعيده وهو أهون عليه 
  وحنو ذلك )  ١٧ - ١٦

لكن االستدالل مبثل هذا مبين على أن الفعل ليس هو املفعول واخللق ليس هو املخلوق وهو قول مجهور الناس على 
  اختالف أصنافهم وقد قرر هذا يف غري هذا املوضع 

يتعلق : إن الفعل قدمي الزم للذات ال يتعلق مبشيئته وقدرته ومنهم من يقول : هم من يقول من: مث هؤالء على قولني 
  مبشيئته وقدرته وإن قيل إن نوعه قدمي فهؤالء حيتجون مبا هو الظاهر املفهوم من النصوص 

ة من يتأول نصوص وإذا تأول من ينازعهم أن املتجدد إمنا هو املفعول املخلوق فقط من غري جتدد فعل كان هذا مبنزل
اإلرادة واحلب والبغض والرضا والسخط على أن املتجدد ليس أيضا إال املخلوقات اليت تراد وحتب وترضى 



على أن املتجدد ليس إال إدراك اخللق لذلك : وتسخط وكذلك نصوص القول والكالم واحلديث وحنو ذلك 
  املخلوقات وتأويل اإلتيان واجمليء على أن املتجدد ليس إال خملوقا من 

  فهذه التأويالت كلها من منط واحد وال نزاع بني الناس أهنا خالف املفهوم الظاهر الذي دل عليه القرآن واحلديث 
إن الرسل أرادو إفهام الناس ما يتخيلونه وإن مل يكن مطابقا للخارج وجيعلون ذلك : مث مالحدة الباطنية يقولون 

عندهم يشبه تعبري الرؤيا اليت ال يفهم تعبريها من ظاهرها كرؤيا يوسف وامللك مبنزلة ما يراه النائم فتفسري القرآن 
  خبالف الرؤيا اليت يكون ظاهرها مطابقا لباطنها 

وأما املسلمون من أهل الكالم النفاة فهم وإن كانوا يكفرون من يقول هبذا فإما أن يتأولوا تأويالت يعلم بالضرورة 
ما ندري ما أراد فهم إما يف جهل بسيط أو مركب ومدار هؤالء كلهم على : لوا أن الرسول مل يردها وإما أن يقو

  أن العقل عارض ما دلت عليه النصوص 
وقد بني أهل اإلثبات أن العقل مطابق موافق ملا أخربت به النصوص ودلت عليه ال معارض له لكن املقصود هنا أن 

صل ما ال يكاد حيصر فمن له فهم يف كتاب اهللا يستدل مبا نبني أن القرآن والسنة فيهما من الداللة على هذا األ
ذكر من النصوص على ما ترك ومن عرف حقيقة قول النفاة علم أن القرآن مناقض لذلك مناقضة ال حيلة هلم فيها 

يف وأن القرآن يثبت ما يقدر اهللا عليه ويشاؤه من أفعاله اليت ليست هي نفس املخلوقات وغري أفعاله ولوال ما وقع 
األفعال مفعول ليس هو نفس املفعول ولكن النفاة : كالم الناس من االلتباس واإلمجال ملا كان حيتاج أن يقال 

  عندهم أن املخلوقات هي نفس فعل اهللا ليس له فعل عندهم إال نفس املخلوقات فلهذا احتيج إىل البيان 
ويرزقه من حيث ال حيتسب * اهللا جيعل له خمرجا  ومن يتق{ : ومما يدل على هذا األصل ما علق بشرط كقوله تعاىل 

إن { : وقوله )  ٣١: آل عمران ( } إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا { : وقوله )  ٣ - ٢: الطالق ( } 
وقوله )  ١: الطالق ( } لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمرا { : وقوله )  ٢٩: األنفال ( } تتقوا اهللا جيعل لكم فرقانا 

ذلك { : وقوله تعاىل )  ٢٤ - ٢٣: الكهف ( } إال أن يشاء اهللا * وال تقولن لشيء إين فاعل ذلك غدا { : عاىل ت
  )  ٢٨: حممد ( } بأهنم اتبعوا ما أسخط اهللا 

  ويف اجلملة هذا يف كتاب اهللا أكثر من أن حيصر 

  داللة السنة على أفعال اهللا تعاىل

وال [ حة املتلقاة بالقبول كقوله صلى اهللا عليه و سلم فيما يروى عن ربه وكذلك يف األحاديث املستفيضة الصحي
وقوله يف حديث الشفاعة ] أتدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟ : [ وقوله ] يزال عبدي يتقرب إىل بالنوافل حىت أحبه 

كلم اهللا بالوحي مسع إذا ت: [ وقوله ] إن ريب قد غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله : [ 
أن ال تكلموا : إن اهللا حيدث من أمره ما شاء وإن مما أحدث : [ وقوله ] أهل السماوات كجر السلسة على الصفا 

هذا مكاننا حىت يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم اهللا يف : فيقولون : [ وقوله يف حديث التجلي ] يف الصالة 
هللا أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه : [ له وقو] صورته اليت يعرفون 

وشرابه فطلبها فلم جيدها فنام حتت شجرة ينتظر املوت فلما استيقظ إذا هو بدابته عليها طعامه وشرابه فاهللا أشد 
و سلم يف الصحيحني من غري  وهذا احلديث مستفيض عن النيب صلى اهللا عليه] فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته 

  وجه من حديث ابن مسعود وأيب هريرة وأنس وغريهم 
: قال [ ويف حديث آخر من يدخل اجلنة ] يضحك اهللا إىل رجلني أحدمها صاحبه كالمها يدخل اجلنة : [ وقوله 



[ ويف حديث ] ما منكم من أحد إال سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب وال ترمجان [ وقوله ] فيضحك اهللا منه 
محدين عبدي فإذا قال : قال اهللا } احلمد هللا رب العاملني { : قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني فإذا قال العبد 

وقوله صلى اهللا عليه و ] مالك يوم الدين قال جمدين عبدي : أثىن علي عبدي فإذا قال : قال } الرمحن الرحيم { : 
وقوله صلى ] إيل شربا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إيل ذراعا تقربت إليه باعا  من تقرب: يقول اهللا تعاىل [ سلم 

من يدعوين فأستجيب : ينزل اهللا تعاىل إىل السماء الدنيا شطر الليل أو ثلث الليل اآلخر فيقول [ اهللا عليه و سلم 
  ] له ؟ من يسألين فأعطيه ؟ من يستغفرين فأغفر له ؟ 

يف حديث األنصاري الذي أضاف رجال وآثره على نفسه وأهله فلما أصبح الرجل  وقوله صلى اهللا عليه و سلم
وأنزل اهللا تبارك ] لقد ضحك اهللا الليلة أو عجب من فعالكما [ غدا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  الصحيحني وهذه األحاديث كلها يف )  ٩: احلشر ( } ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة { وتعاىل 
يا رسول اهللا [ فقلت : ويف السنن من حديث علي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حديث الركوب على الدابة قال 

رب اغفر يل ذنويب إنه ال يغفر الذنوب إال أنت قال : ربك يضحك إىل عبده إذا قال : من أي شيء تضحك ؟ قال 
رب اغفر يل ذنويب : إن ربك ليعجب من عبده إذا قال [ : ويف لفظ ] علم عبدي أنه ال يغفر الذنوب غريي : 

ضحك ربنا من قنوط : [ ويف حديث أيب رزين عنه صلى اهللا عليه و سلم قال ] يعلم أنه ال يغفر الذنوب غريي 
أو يضحك : عباده وقرب غريه ينظر إليكم أزلني قنطني فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب فقال له أبو رزين 

  ] م فقال لن نعدم من رب يضحك خريا الرب ؟ قال نع
يف حديث التجلي الطويل املشهور الذي روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من وجوه  -ويف الصحيحني وغريمها 

فهو يف الصحيحني من حديث أيب هريرة وأيب سعيد ويف مسلم من حديث جابر ورواه أمحد من حديث  -متعددة 
أن ال تسأل غري الذي : أو لست قد أعطيت العهود واملواثيق : قال [ يب هريرة ابن مسعود وغريه قال يف حديث أ

  ] فيضحك اهللا تبارك وتعاىل منه مث يأذن له يف دخول اجلنة ! يا رب ال جتعلين أشقى خلقك : أعطيت ؟ فيقول 
أعطيك الدنيا يا ابن آدم أترضى أن : عن ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ ويف صحيح مسلم 

: أي رب أتستهزىء يب وأنت رب العاملني ؟ وضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : ومثلها معها ؟ فيقول 
: من ضحك رب العاملني حني قال : مم ضحكت يا رسول اهللا ؟ فقال : مم ضحكت ؟ فقالوا : أال تسألوين 

  ] زىء بك ولكين على ما أشاء قادر إين ال أسته: أتستهزىء يب وأنت رب العاملني ؟ فيقول 
يضحك اهللا إىل رجلني يقتل أحدمها اآلخر كالمها يدخل اجلنة [ ويف لصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

يقتل هذا فيلج اجلنة مث يتوب اهللا على اآلخر فيهديه إىل اإلسالم مث جياهد يف : كيف يا رسول اهللا ؟ قال : قالوا 
  ] تشهد سبيل اهللا فيس

  ] عجب اهللا من قوم يقادون إىل اجلنة يف السالسل [ ويف الصحيح أيضا عنه صلى اهللا عليه و سلم قال 
ال يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويسبغه مث يأيت املسجد ال يريد إال الصالة فيه إال : [ ويف حديث معروف 

  ] تبشبش اهللا به كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته 
الدنيا حلوة خضرة وإن اهللا مستخلفكم فيها فناظر كيف : [ صلى اهللا عليه و سلم أيضا أنه قال  ويف الصحيح عنه

  ] مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء : [ ويف لفظ  -] تعملون 
كن ينظر إىل قلوبكم إن اهللا ال ينظر صوركم وأموالكم ول[ ويف الصحيح أيضا عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

  ] وأعمالكم 



أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان قاعدا يف أصحابه إذ جاء ثالثة نفر [ ويف الصحيحني عن أيب واقد الليثي 
فأما رجل فوجد فرجة يف احللقة فجلس وأما رجل فجلس يعين خلفهم وأما رجل فانطلق فقال النيب صلى اهللا عليه 

هؤالء النفر ؟ أما الرجل الذي جلس يف احللقة فرجل أوى إىل اهللا فآواه اهللا وأما الرجل  أال أخربكم عن: و سلم 
  ] الذي جلس خلف احللقة فاستحيا فاستحيا اهللا منه وأما الرجل الذي انطلق فأعرض فأعرض اهللا عنه 

أله فيهما خريا فريدمها إن اهللا يستحي أن يبسط العبد يديه إليه يس: [ وعن سلمان الفارسي موقوفا ومرفوعا قال 
  ] صفرا خائبتني 

وال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه فإذا أحببته [ ويف الصحيح عنه فيما يروي عن ربه تبارك وتعاىل 
كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده اليت يبطش هبا ورجله اليت ميشي هبا فيب يسمع ويب يبصر ويب 

ولئن سألين ألعطينه ولئن استعاذين ألعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس يبطش ويب ميشي 
  ] عبدي املؤمن يكره املوت وأكره مساءته وال بد له منه 

من أحب لقاء اهللا أحب اهللا [ ويف احلديث الصحيح عن عبادة بن الصامت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
ليس ذاك ولكن املؤمن إذا حضره : إنا لنكره املوت ؟ قال : هللا كره اهللا لقاءه فقالت عائشة لقاءه ومن كره لقاء ا

املوت يبشر برضوان اهللا وكرامته وإذا بشر بذلك أحب لقاء اهللا وأحب اهللا لقاءه وإن الكافر إذا حضره املوت بشر 
  ] بعذاب اهللا وسخطه فكره لقاء اهللا وكره اهللا لقاء 

األنصار ال حيبهم إال مؤمن وال : [ الرباء بن عازب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  ويف الصحيحني عن
  ] يبغضهم إال منافق من أحبهم أحبه اهللا ومن أبغضهم أبغضه اهللا 

يا : إن اهللا تبارك وتعاىل يقول ألهل اجلنة : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ ويف الصحيحني عن أيب سعيد 
وما لنا ال نرضى ؟ وقد أعطيتنا ما مل تعط : هل رضيتم ؟ فيقولون : لبيك وسعديك فيقول : ة فيقولون أهل اجلن

: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك ؟ قال : أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا : أحدا من خلقك فيقول عز و جل 
  ] أحل عليكم رضواين فال أسخط عليكم بعده أبدا 

أبلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا :  -مث كان من النسوخ  -أنزل علينا : ويف الصحيحني عن أنس قال 
  وأرضانا 

يا رسول اهللا ارض عين قال : أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلت : عمرو بن مالك الرواسي قال [ ويف حديث 
  ]  فرضي عين يا رسول اهللا إن الرب لريضى فريضى فارض عين: قلت : فأعرض عين ثالثا قال : 

من حلف على ميني صرب ليقتطع هبا [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ويف الصحيحني عن ابن مسعود قال 
  ] مال امرىء مسلم وهو فيها فاجر لقي اهللا وهو عليه غضبان 

ا هذا برسول عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اشتد غضب اهللا على قوم فعلو[ ويف الصحيحني 
  ] اهللا وهو حينئذ يشري إىل رباعيته 

  ] اشتد غضب اهللا على رجل يقتله رسول اهللا يف سبيل اهللا : [ وقال 
إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة [ ويف صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

يا رب ذكر أم أنثى ؟ فيقضي : وجلدها وحلمها وعظامها مث قال بعث اهللا إليها ملكا فصورها وخلق مسعها وبصرها 
يا رب رزقه ؟ : يا رب أجله فيقضي ربك ما شاء ويكتب امللك فيقول : ربك ما شاء ويكتب امللك مث يقول 

  ] فيقضي ربك ما شاء ويكتب امللك مث خيرج امللك الصحيفة يف يده فال يزيد على ما أمر وال ينقص 



عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقول يف سجوده أعوذ برضاك من سخطك  عن[ ويف الصحيح 
  ] ومبعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك 

ويف الصحيحني عن أنس يف حديث ] أعوذ بكلمات اهللا التامة من غضبه وعقابه وشر عباده : [ ويف حديث آخر 
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال فإذا رأيت ريب وقعت له ساجدا فيدعين ما شاء اهللا أن يدعين مث [ الشفاعة 
  وذكر مثل هذا ثالث مرات ] يا حممد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع : يقول يل 

لليل ومالئكة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتعاقبون فيكم مالئكة با: [ ويف الصحيحني عن أيب هريرة قال 
كيف  -وهو أعلم هبم  -بالنهار وجيتمعون يف صالة الفجر وصالة العصر مث يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسأهلم 

  ] تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون : تركتم عبادي ؟ قالوا 
سيارة فضال عن كتاب  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن هللا مالئكة[ ويف الصحيحني أيضا عن أيب هريرة 

فيجيئون حىت حيفون هبم : هلموا إىل حاجتكم قال : الناس سياحني يف األرض فإذا وجدوا قوما يذكرون اهللا تنادوا 
تركناهم : فيقولون : أي شيء تركتم عبادي يصنعون ؟ قال : فيقول اهللا عز و جل : إىل السماء الدنيا قال 

: كيف لو رأوين ؟ قال : ال قال : فيقولون : هل رأوين ؟ قال : ول فيق: حيمدونك ويسبحونك وميجدونك قال 
: فأي شيء يطلبون ؟ قالوا يطلبون اجلنة قال : فيقول : لو رأوك لكانوا أشد متجيدا وأشد ذكرا قال : فيقولون 

كانوا أشد  لو رأوها: فيقولون : كيف لو رأوها ؟ قال : فيقول : ال قال : فيقولون : وهل رأوها ؟ قال : فيقول 
فيقول : يتعوذون من النار قال : فيقولون : من أي شيء يتعوذون ؟ قال : فيقول : عليها حرصا وأشد هلا طلبا قال 

لو رأوها كانوا أشد منها : فيقولون : كيف لو رأوها ؟ قال : فيقول : ال قال : فيقولون : وهل رأوها ؟ قال : 
إن فيهم فالنا اخلطاء مل يردهم : أشهدكم أين قد غفرت هلم قال فيقولون إين : فيقول : تعوذا وأشد منها هربا قال 

  ] هم القوم ال يشقى هبم جليسهم : فيقول : إمنا جاء يف حاجة قال 
إين قد أحببت فالنا : إن اهللا إذا أحب عبدا نادى جربيل : [ ويف الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

إن اهللا حيب فالنا فأحبوه فيحبه أهل السماء مث يوضع له القبول يف : مث ينادي يف السماء فيحبه جربيل : فأحبه قال 
  وقال يف البغض مثل ذلك ] األرض 

أنا عند ظن عبدي يب وأنا معه حني : يقول اهللا تعاىل : [ ويف الصحيحني عنه عن النيب صلى اهللا عيه وسلم قال 
وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منهم وإن اقترب إيل شربا يذكرين فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي 

  ] اقتربت له ذراعا وإن اقترب إيل ذراعا اقتربت إليه باعا وإن أتاين ميشي أتيته هرولة 
ما : [ أهنما شهدا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال : ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة وأيب سعيد 

  ] هللا إال حفت هبم املالئكة وغشيتهم الرمحة وذكرهم اهللا فيمن عنده جلس قوم يذكرون ا
رب إين قد أصبت ذنبا : أن رجال أصاب ذنبا فقال [ ويف الصحيحني عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

هللا مث أذنب علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي مث مكث ما شاء ا: فاغفره يل فقال ربه 
علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد : أي رب إين قد أذنبت ذنبا فاغفره يل فقال ربه : ذنبا آخر فقال 

  ] غفرت لعبدي فليعمل ما يشاء 
يقبض اهللا األرض ويطوى السماء بيمينه مث : [ ويف الصحيحني عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ] امللك أين ملوك األرض ؟  أنا: يقول 
ما منكم أحد إال سيكلمه ربه ليس بينه وبينه : [ ويف الصحيحني عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 



حاجب وال ترمجان فينظر أمين منه فال يرى إال شيئا قدمه وينظر أشأم منه فال يرى إال شيئا قدمه وينظر أمامه 
  ] نكم أن يتقي النار ولو بشق مترة فليفعل فإن مل جيد فبكلمة طيبة فتستقبله النار فمن استطاع م

: فيلقى العبد فيقول : [ ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حديث الرؤية قال فيه 
: قال بلى يا رب : أي فل أمل أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك اخليل واإلبل وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول 

فذكر  -أي فل : إين أنساك كما نسيتين مث يلقى الثاين فيقول : ال فيقول : أفظننت أنك مالقي ؟ فيقول : فيقول 
آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وتصدقت ويثين خبري : ويلقى الثالث فيقول  -مثل ما قال األول 

نبعث شاهدنا عليك ؟ فيفكر يف نفسه من الذي يشهد أال : مث يقال : فههنا إذن قال : فيقول : ما استطاع قال 
انطقي فتنطق فخذه وحلمه وعظامه بعمله ما كان ذلك ليعذر من نفسه : علي ؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه 

  وذكر احلديث ] وذلك املنافق 
م أضحك هل تدرون م: كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فضحك قال : عن أنس قال [ ويف صحيح مسلم 

بلى : يقول : يا رب أمل جترين من الظلم ؟ قال : من خماطبة العبد ربه يقول : اهللا ورسوله أعلم قال : قلنا : ؟ قال 
فكفى بنفسك عليك شهيدا وبالكرام الكاتبني : فيقول : فإين ال أجيز على نفسي إال شاهدا مين قال : فيقول : قال 

: مث خيلي بينه وبني الكالم قال : انطقي بأعماله فتنطق بأعماله قال : انه فيختم على فيه ويقال ألرك: شهودا قال 
  ] بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت أناضل : فيقول 

لو : يقول اهللا ألهون أهل النار عذابا يوم القيامة : [ ويف الصحيحني عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
قد أردت منك ما هو أهون من هذا : نعم فيقول له : به ؟ فيقول  كان لك ما على األرض من شيء أكنت تفتدي

  ] أن ال تشرك يب فأبيت إال أن تشرك : وأنت يف صلب آدم 
يدنو أحدكم من ربه حىت يضع كنفه عليه : [ ويف الصحيحني عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

قد سترت عليك يف الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم : مث يقول  نعم يارب فيقرره: عملت كذا وكذا ؟ فيقول : فيقول 
هؤالء الذين : وأما الكفار واملنافقون فينادون } هاؤم اقرؤوا كتابيه { : مث يعطى كتاب حسناته وهو قوله : قال 

  ] كذبوا على رهبم أال لعنة اهللا على الظاملني 
يا ابن : يقول اهللا يوم القيامة : [ اهللا عليه و سلم قال  أن رسول اهللا صلى: ويف صحيح مسلم وغريه عن أيب هريرة 

أما علمت أن عبدي فالنا مرض : يا رب كيف أعدك وأنت رب العاملني ؟ فيقول : آدم مرضت فلم تعدين فيقول 
أي رب : يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقين فيقول : فلم تعده ؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتين عنده ويقول 

أما علمت أن عبدي فالنا استسقاك فلم تسقه ؟ أما : قيك وأنت رب العاملني ؟ فيقول تبارك وتعاىل وكيف أس
أي رب : يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمين فيقول : ويقول : علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي ؟ قال 

تطعمه ؟ أما إنك لو أطعمته  أما علمت أن عبدي فالنا استطعمك فلم: وكيف أطعمك وأنت رب العاملني ؟ فيقول 
  ] لوجدت ذلك عندي 

إن اهللا يقول ألهل : [ ويف الصحيحني عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
 ربنا وما لنا ال: هل رضيتم ؟ فيقولون : لبيك ربنا وسعديك واخلري يف يديك فيقول : يا أهل اجلنة فيقولون : اجلنة 

يارب وأي : فيقولون : أال أعطيكم أفضل من ذلك ؟ قال : نرضى ؟ وقد أعطيتنا ما مل تعط أحدا من خلقك فيقول 
وهذا فيه ذكر املخاطبة وذكر ] أحل عليكم رضواين فال أسخط عليكم بعده أبدا : شيء أفضل من ذلك ؟ قال 

  الرضوان مجيعا 



آخر أهل اجلنة دخوال اجلنة وآخر : [ عن عبد اهللا بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  ويف الصحيحني
إن اجلنة مألى فيقول له ذلك : ادخل اجلنة فيقول : رجل خيرج حبوا فيقول له ربه : أهل النار خروجا من النار 

  ] مرات إن لك مثل الدنيا عشر : اجلنة مألى فيقول : ثالث مرات كل ذلك يعيد 
ثالثة ال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم يوم : [ ويف الصحيحني عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

رجل حلف على ميني على مال امرئ مسلم فاقتطعه ورجل حلف على ميني : القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم 
ذب ورجل منع فضل ماء يقول اهللا اليوم أمنعك من فضلي أنه أعطي بسلعته أكثر مما أعطي وهو كا: بعد العصر 

  ] كما منعت فضل ما مل تعمل يداك 
ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال ينظر : عن أيب ذر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ ويف صحيح مسلم 

خابوا : سلم ثالث مرات فقال أبو ذر فقرأها رسول اهللا صلى اهللا عليه و : إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم قال 
  ] املسبل إزاره واملنان واملنفق سلعته باحللف الكاذب : وخسروا من هم يارسول اهللا ؟ قال 

وهذا احلديثان فيهما نفي التكليم والنظر عن بعض الناس كما نفى القرآن مثل ذلك وأما نفي التكليم وحده ففي 
  غري حديث 

 جدا يتعذر استقصاؤه ولكن نبهنا ببعضه على نوعه واألحاديث جاءت يف هذا الباب وهذا الباب يف األحاديث كثري
كما جاءت اآليات مع زيادة تفسري يف احلديث كما أن أحاديث األحكام جتيء موافقة لكتاب اهللا مع تفسريها جململه 

نبيه الكتاب واحلكمة وأمر أزواج ومع ما فيها من الزيادات اليت ال تعارض القرآن فإن اهللا سبحانه وتعاىل أنزل على 
نبيه أن يذكرن ما يتلى يف بيوهتم من آيات اهللا واحلكمة وامنت على املؤمنني بأن بعث فيهم رسوال من أنفسهم يتلو 

أال وإين أوتيت الكتاب ومثله : قال النيب صلى اهللا عيه وسلم [ عليهم آياته وزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة و 
  ] أال إنه مثل القرآن أو أكثر : [  ويف رواية] معه 

فاحلكمة اليت أنزهلا اهللا عليه مع القرآن وعلمها ألمته تتناول ما تكلم به يف الدين من غري القرآن من أنواع اخلرب 
مل  واألمر فخربه موافق خلرب اهللا وأمره موافق ألمر اهللا فكما أنه يأمر مبا يف الكتاب أو مبا هو تفسري ما يف الكتاب ومبا

يذكر بعينه يف الكتاب فهو أيضا خيرب مبا يف الكتاب ومبا هو تفسري ما يف الكتاب ومبا مل يذكر بعينه يف الكتاب 
كخلقه ورزقه وعدله وإحسانه وإثابته ومعاقبته ويذكر فيها : فجاءت أخباره يف هذا الباب يذكر فيها أفعال الرب 

من عباده ويذكر فيها ما يذكره من رضاه وسخطه وحبه وبغضه  أنواع كالمه وتكليمه ملالئكته وأنبيائه وغريهم
  وفرحه وضحكه وغري ذلك من األمور اليت تدخل يف هذا الباب 

  : والناس يف هذا الباب ثالثة أقسام 

  الناس يف مسألة أفعال اهللا تعاىل ثالثة أقسام

  عن اهللا تعاىل اجلهمية احملضة من املعتزلة ومن وافقهم جيعلون هذا كله خملوقا منفصال 
  إما قدميا بعينه الزما لذات اهللا وإما خملوقا منفصال عنه : والكالبية ومن وافقهم يثبتون ما يثبتون من ذلك 

بل هنا قسم ثالث قائم بذات اهللا متعلق مبشيئته وقدرته : ومجهور أهل احلديث وطوائف من أهل الكالم يقولون 
  كما دلت عليه النصوص الكثرية 

الء قد جيعلون نوع ذلك حادثا كما تقوله الكرامية وأما أكثر أهل احلديث ومن وافقهم فإهنم ال جيعلون مث بعض هؤ
النوع حادثا بل قدميا ويفرقون بني حدوث النوع وحدوث الفرد من أفراده كما يفرق مجهور العقالء بني دوام 



دوم كل واحد واحد من األعيان الفانية ومن النوع ودوام الواحد من أعيانه فإن نعيم أهل اجلنة يدوم نوعه وال ي
  األعيان احلادثة ما ال يفىن بعد حدوثه كأرواح اآلدميني فإهنا مبدعة كانت بعد أن مل تكن ومع هذا فهي باقية دائمة 

والفالسفة جتوز مثل ذلك يف دوام النوع دون أشخاصه لكن الدهرية منهم ظنوا أن حركات األفالك من هذا الباب 
دمية النوع فاعتقدوا قدمها وليس هلم على ذلك دليل أصال وعامة ما حيتجون به إبطال قول من ال يفرق بني وأهنا ق

إن ذلك كله : إنه يلزم من حدوث األعيان حدوث نوعها ويقولون : حدوث النوع وحدوث الشخص ويقولون 
  حدث من غري جتدد أمر حادث 

على الدهرية يف إفساد قوهلم ويف صحة ما جاء به الكتاب والسنة  وهذا القول إذا بطل كان بطالنه أقوى يف احلجة
  كما تقدم بيانه وإن مل يبطل بطل قوهلم 

فاملعقول الصريح موافق للشرع متابع له كيف ما أدير األمر وليس يف صريح املعقول ما يناقض صحيح املنقول وهو 
  املطلوب 

أخرب وطاعته فيما أمر وقد اتفق سلف األمة وأئمتها على أنه ال أن أصل اإلميان تصديق الرسول فيما : ومن املعلوم 
  جيوز أن يكون مث دليل ال عقلي وال غري عقلي يناقض ذلك وهذا هو املطلوب هنا 

  ولكن أقواما ادعوا معارضة طائفة من أخباره للمعقول 

  أصل خطأ املبتدعة يف هذه املسألة

أن أقواما من أهل النظر والكالم أرادوا نصرة ما اعتقدوا أنه : ن وأصل وقوع ذلك يف املنتسبني لإلسالم واإلميا
  قوله مبا اعتقدوه أنه حجة ورأوا أن تلك احلجة هلا لوازم جيب التزامها وتلك اللوازم تنافض كثريا من أخباره 

ألفعال أنه أخرب وهؤالء غلطوا يف املنقول واملعقول مجيعا كما اعتقدت املعتزلة وغريهم من اجلهمية نفاة الصفات وا
أن كل ما سوى الذات القدمية اجملردة عن الصفات حمدث الشخص والنوع مجيعا وظنوا أن هذا من التوحيد الذي 

جاء به واحتجوا على ذلك مبا يستلزم حدوث كل ما قامت به صفة وفعل وجعلوا هذا هو الطريق إال إثبات 
وق خلقه يف غريه مل يقم به كالم وإنه ال يرى يف اآلخرة وال إن كالمه خمل: وجوده ووحدانيته وتصديق رسله فقالوا 

يكون مباينا للخلق وال بقوم به علم وال قدرة وال غريمها من الصفات وال فعل من األفعال ال خلق للعامل وال استواء 
للزم تعاقب  وال غري ذلك فإنه لو قام به فعل أو صفة لكان موصوفا حمال لألعراض ولو قام به فعل يتعلق مبشيئته

األفعال ودوام احلوادث وإذا جوزوا دوام النوع احلادث أو قدمه بطل ما احتجوا على ما ظنوا أن الرسول صلى 
  اهللا عليه و سلم أخرب به 

  وهم خمطئون يف املنقول واملعقول 
متظاهرة باتصاف فإن الرسول مل خيرب قط بقدم ذات جمردة عن الصفات واألفعال بل النصوص اإلهلية : أما املنقول 

الرب بالصفات واألفعال وهذا معلوم بالضرورة ملن مسع الكتاب والسنة وهم يسلمون أن هذا هو الذي يظهر من 
خلق السماوات واألرض وما { : النصوص ولكن أخرب عن اهللا بأمسائه احلسىن وآياته املثبتة لصفاته وأفعال وأنه 

  )  ٥٩: الفرقان  (} بينهما يف ستة أيام مث استوى على العرش 
إن ( إن األفالك قدمية أزلية فقوله مناقض لقول الرسول صلى اهللا عليه و سلم بال ريب كما أن من قال : فمن قال 

فقوله مناقض لقول الرسول وليس مع واحد منهما عقل صريح ) الرب تعاىل ال علم له وال قدرة وال كالم وال فعل 
إن العقل : لقوله كما قد بني يف موضعه من وجوه كثرية مثل ما يقال  يدل على قوله بل العقل الصريح مناقض



الصريح يعلم أن إثبات عامل بال علم وقادر بال قدرة ممتنع كإثبات علم بال عامل وقدرة بال قادر وأعظم امتناعا من 
  ذلك أن يكون العلم هو العامل والعلم هو القدرة فهذا قول نفاة الصفات 

العامل فقوهلم يستلزم امتناع حدوث حادث فإن القدمي إما واجب بنفسه أو الزم للواجب بنفسه  وأما القائلون بقدم
ولوازم الواجب ال تكون حمدثة وال مستلزمة حملدث فاحلوادث ليست من لوازمه وما ال يكون من لوازمه يتوقف 

امتنع  -يصدر عنه حادث وجوده على حدوث سبب حادث فإذا كان القدمي الواجب نفسه أو الالزم للواجب ال 
حدوث احلوادث وهذا حقيقة قوهلم فإهنم يزعمون أن العامل له علة قدمية موجبة له وهو الزم لعلته وعلته عندهم 

مستلزمة ملعلوهلا ومعلول معلوهلا فيمتنع أن حيدث شيء يف الوجود إذ احلادث املعني يكون الزما للقدمي بالضرورة 
  واتفاق العقالء 

الكالم يف تلك الواسطة كالكالم يف األول : قيل ) جيوز أن حيدث عن الواجب بنفسه حادث بواسطة : ( وإذا قالوا 
  فإهنا إن كانت قدمية الزمة له لزم قدم املعلوالت كلها وإن كانت حادثة فال بد هلا من سبب حادث 

  ) كل حادث مشروط حبادث قبله ال إىل أول : ( وإذا قالوا 
ان احلوادث من لوازم الواجب بنفسه وإذا كان النوع من لوازم الواجب امتنع وجود فليست أعي: قيل هلم 

الواجب بنفسه بدون النوع ونوع احلوادث ممكن بنفسه ليس فيه واجب بنفسه فيكون نوع احلوادث صادرا عن 
  الواجب بنفسه فال جيب قدم شيء معني من أجزاء العامل ال الفلك وال غريه وهو نقيض قوهلم 

  ) نوع احلوادث الزم جلرم الفلك والنفس وهذان الزمان للعقل وهو الزم للواجب بنفسه : ( ا قالوا وإذ
فذاته مستلزمة لنوع احلوادث سواء كان بوسط أو بغري وسط والذات القدمية املستلزمة ملعلوهلا ال حيدث : قيل هلم 

ن النوع احلادث ميتنع مقارنته هلا كما عنها شيء ال بوسط وال بغري وسط سواء كان احلادث نوعا أو شخصا أل
متتنع مقارنة الشخص احلادث هلا ألن النوع احلادث إمنا يوجد شيئا فشيئا واملقارن هلا قدمي معها ال يوجد شيئا فشيئا 
فبطل أن تكون احلوادث صادرة عن علة تامة مستلزمة لنوعها املقترن بعضه ببعض أو شخص منها فبطل أن يكون 

  ا عن علة موجبة له كما بطل وجوبه بنفسه وهو املطلوب العامل صادر
أن القدمي يستلزم قدم موجبه أو وجوبه بنفسه فإن القدمي إما واجب بنفسه وإما واجب بغريه إذ : ومما يبني ذلك 

املمكن الذي ال موجب له ال يكون موجودا فضال عن أن يكون قدميا بالضرورة واتفاق العقالء وإذا كان واجبا 
ه فال بد أن يكون املوجب له قدميا بالضرورة واتفاق العقالء وإذا كان واجبا بغريه فال بد أن يكون املوجب له بغري

قدميا وال يكون موجبا له حىت تكون شروط اإلجياب قدمية أيضا فيمتنع أن يكوم موجب القدمي أو شرط من شروط 
أن يتأخر عن موجبه الذي هو مقتضاه وأثره وهذا معلوم اإلجياب حادثا ألن املوجب املقتضي للفاعل املؤثر ميتنع 

  بالضرورة ومتفق عليه بني العقالء 
وإذا كان كذلك فيمتنع أن يكون مجيع العامل واجبا بنفسه إذ لو كان كذلك مل يكن يف املوجودات ما هو حادث 

  ألن احلادث كان معدوما وهو مفتقر إىل حمدث حيدث فضال عن أن يكون واجبا بنفسه 
فثبت أن يف العامل ما ليس بواجب والواجب بغريه ال بد له من موجب تام مستلزم ملوجبه واملوجب التام ال يتأخر 

عنه شيء من موجبه ومقتضاه فيمتنع صدور احلوادث عن موجب تام كما ميتنع أن تكون هي واجبة بنفسها وإذا مل 
إن العامل : يس موجبا بذاته وإذا كان غاية ما يقولون تكن واجبة وال صادرة عن علة موجبة فال بد هلا من فاعل ل

ميتنع حدوث احلوادث : صادر عن علة موجبة بنفسها بغري واسطة أو بوسائط الزمة لتلك العلة فعلى هذا التقدير 
  عنه فإن مل يكن للحوادث فاعل غريه وإال لزم حدوثها بال حمدث وهذا معلوم الفساد بالضرورة 



دثا ليس هو مستلزما ملوجبه ومقتضاه فامتنع أن يكون حمدث احلوادث علة مستلزمة ملعلوهلا فتبني أن للحوادث حم
إن العامل صادر عن علة مستلزمة ملعلوهلا وكل ما سواها معلول هلا : أو أن يكون شيئا من معلوالهتا وهم يقولون 

  وهذا مما تبني بطالنه بالضرورة 
  فقوله معلوم الفساد بالضرورة ) بة أو قدمية إن جمموع أجزاء العامل واج: ( ومن قال 
فقوله أيضا معلوم الفساد سواء جعل ذلك اجلزء األفالك ) إن احلوادث صادرة عن جزء منه واجب : ( ومن قال 

  : أو بعضها لوجهني 
ال حيدث  أن ذلك اجلزء الذي هو واجب بغريه إذا كان علة تامة لغريه لزم أيضا قدم معلوله معه فيلزم أن: أحدمها 

شيء وإن كان ذلك اجلزء الواجب ليس هو علة تامة امتنع صدور شيء عن غري علة تامة ولو قدر إمكان احلدوث 
  عن غري علة تامة أمكن حدوث كل ماسوى اهللا فعلى كل تقدير قوهلم باطل 

إن بعض : ( جزائه وإن قيل أنه من املعلول أنه ليس شيء من أجزاء العامل مستقال باألبداع لغريه من أ: الوجه الثاين 
فتأثريه متوقف على سبب آخر وعلى إنتفاء موانع فال ميكن أن جيعل شيء من أجزاء العامل ربا ) أجزائه سبب لبعض 

واجبا بنفسه قدميا مبدعا لغريه واحلوادث ال بد هلا من رب واجب بنفسه قدمي مبدع لغريه وليس شيء من أجزاء 
  أن الرب تعاىل خارج عن العامل وأجزائه وصفاته وهذا كله مبسوط يف موضع آخر  العامل مما ميكن ذلك فيه فعلم

  واملقصود هنا بيان أنه ليس يف املعقول ما يناقض ما جاء به الرسول صلى اهللا عليه و سلم 
  : وقد علم أن املدعني ملعقول يناقضه صنفان 

تعاىل وبلغوه إىل األمم عن اهللا تعاىل الكذب عمدا  صنف جيوزون عليه وعلى غريه من الرسل فيما أخربوا به عن اهللا
أو خطأ أو أن يظهر نقيض ما يبطن كما يقول ذلك من يقوله من الكفار بالرسل ومن املظهرين لتصديقهم كاملنافقني 

  من املتفلسفة والقرامطة والباطنية وحنوهم ممن يقول بشيء من ذلك 
  ه املتكلمون املنتسبون إىل اإلسالم على اختالف أصنافهم وصنف ال جيوزون عليهم ذلك وهذا هو الذي يقول

واملبتدعة من هؤالء خمطئون يف السمع ويف العقل ففي السمع حيث يقولون على الرسول صلى اهللا عليه و سلم ما مل 
يقل عمدا أو خطأ ويف العقل حيث يقررون ذلك مبا يظنونه براهني وإذا كانت الدعوى خطأ مل تكن حجتها إال 

طلة فإن الدليل الزم ملدلوله والزم احلق ال يكون إال حقا وأما الباطل فقد يلزمه احلق فلهذا حيتج على احلق باحلق با
تارة وبالباطل تارة وأما الباطل فال حيتج عليه إال بباطل فإن حجته لو كانت حقا لكان الباطل الزما للحق وهذا ال 

م فلو كان الباطل مسلتزملا للحق لكان الباطل حقا فإن احلجة الصحيحة جيوز ألنه يلزم من ثبوت امللزوم ثبوت الالز
فقد تكون حجتها صحيحية وقد تكون باطلة ومن أعظم ما بىن عليه : ال تستلزم إال حقا وأما الدعوى الصحيحة 

املسألة وهي هي هذه : املتكلمة النافية لألفعال وبعض الصفات أو مجيعها أصوهلم اليت عارضوا هبا الكتاب والسنة 
  نفي قيام ما يشاؤه ويقدر عليه بذاته من أفعاله وغريها 

  كالم الرازي و اآلمدي عن أدلة النفاة

أدلة نفاة ذلك وأبطلوها كلها ومل يستدلوا  -هو و أبو احلسن اآلمدي ومن اتبعهما  -وقد ذكر أبو عبد اهللا الرازي 
ن عدمه قبل حدوثها نقصا وإن كان نقصا اتصافه بالنقص على نفي ذلك إال بأن ما يقوم به إن كان صفة كمال كا

  واهللا تعاىل منزه عن ذلك 
وهذه احلجة ضعيفة ولعلها أضعف مما ضعفوه وحنن نذكر ما ذكره أبو عبد اهللا ابن اخلطيب يف ذلك يف أجل كتبه 



قائق ما ال يكاد يوجد يف الكالمية الذي مساه هناية العقول يف دراية األصول وذكر أنه أورد فيه من احلقائق والد
  شيء من كتب األولني واآلخرين والسابقني والالحقني من املوافقني واملخالفني ووصفه بصفات تطول 

وهذا كله ال يعلمه إال من تقدم حتصيله ألكثر كالم العلماء وحتقق وقوفه على جمامع حبث العقالء من احملقني : ( قال 
فإنين قلما تكلمت فيه يف املبادىء واملقدمات بل أكثر العناية كان مصروفا : ( قال  )واملبطلني واملوافقني واملخالفني 
  ) إىل تلخيص النهايات والغايات 

املسألة الرابعة يف أنه يستحيل عليه : ( قال ) األصل الثاين عشر وهو ما يستحيل على اهللا : ( وقال يف هذا الكتاب 
فاملعتزلة اختلفوا يف جتويزه مثل : لى جتويز ذلك وأما جتدد األحوال أن يكوم حمال للحوادث واتفقت الكرامية ع

  ) املدركية والسامعية واملبصرية واملريدية والكارهية وأما أبو احلسني البصري فإنه أثبت جتدد العامليات يف ذاته 
لك من حيث ال يعرفونه وأما الفالسفة فمع أهنم يف املشهور أبعد الناس عن هذا املذهب ولكنهم يقولون بذ: ( قال 

فإنه جيوزون جتدد اإلضافات على ذاته مع أن اإلضافة عندهم عرض وجودي وذلك يقتضي كون ذاته موصوفة 
  ) باحلوادث وأما أبو الربكات البغدادي فقد صرح باتصاف ذاته بالصفات احملدثة 

ب أيب احلسني البصري وصاحبه حممود ما جيده يف كت: أبو عبد اهللا الرازي غالب مادته يف كالم املعتزلة : قلت 
ما جيده يف كتب ابن سينا و أيب الربكات : اخلوارزمي وشيخه عبد اجلبار اهلمداين وحنوهم ويف كالم الفالسفة 

يعتمد على كتب أيب املعايل كالشامل وحنوه كتب القاضي أيب بكر وأمثاله وهو ينقل : وحنومها ويف مذهب األشعري 
تاين وأمثاله وأما كتب القدماء ك أيب احلسن األشعري و أيب حممد بن كالب وأمثاهلما وكتب أيضا من كالم الشهرس

قدماء املعتزلة والنجارية والضرارية وحنوهم فكتبه تدل على أنه مل يكن يعرف ما فيها وكذلك مذهب طوائف 
اء الفالسفة الذين كانوا قبل الفالسفة املتقدمني وإال فهذا القول الذي حكاه عن أيب الربكات هو قول أكثر قدم

أرسطو وقول كثري منهم كما نقل ذلك أرباب املقاالت عنهم فنقل أرباب املقاالت الناقلون الختالف الفالسفة يف 
إن الباري ال يعرب عنه إال هبو فقط وهو اهلوية احملضة غري : قال سقراط و أفالطون وأرسطو : الباري ما هو ؟ قالوا 
ة احملضة واحلق احملض وليست هللا صورة مثل الصورة اليت تكترث يف العنصر وهو األيس الذي املتكثرة وهي احلكم

ال حييط به الذهن وال العقل وال جيوز عليه التغري وال الصفة وال العدد وال اإلضافة وال الوقت وال املكان وال 
أزيل ليس باثنني ألنا إن أوقعنا عليه  احلدود وال يدرك باحلواس وال بالعقول من جهة غاية الكنه ولكن بأنه واحد

العدد لزمته التثنية وإن أوقعنا عليه اإلضافة لزمه الزمان واملكان والقبل والبعد وإن أوقعنا عليه املكان لزمه احلدود 
إن الباري واحد : وجعلناه متنايها إىل غريه وقال تاليس و بالطرخس و لوقيوس وكسيفايس و أنبذقليس مجيعا 

إنه متحرك بنوع سكون كالعقل املتحرك بنوع سكون فذلك جائز ألن العقل إذا : أن أنبذقليس قال  ساكن غري
وشايعه على هذا القول : كان مبدعا فهو متحرك بنوع سكون فال حمالة أن املبدع متحرك بسكون ألنه علة قالوا 

  فيثاغورس ومن بعده إىل زمن أفالطون 
  إن الباري متحرك يف احلقيقة وإن حركته فوق الذهن فليس زواال : وقال زينون و دميقراط وساغوريون 

إن صفة الباري ال تدركها العقول إال من جهة آثاره فأما من :  -وهو أحد أساطني احلكمة  -وقال تاليس : قالوا 
ة إليه بل لفضله أبدع اهللا العامل ال حلاج: فغري مدرك له صفة من حنو ذاته بل من حنو ذواتنا وكان يقول : جهة هويته 

إن فوق السماء عوامل مبدعة أبدعها من ال تدرك : ولوال ظهور أفاعيل الفضيلة مل يكن ههنا وجود وكان يقول 
  العقول كنهه 

ال يدرك من جهة النفس هو فوق الصفات العلوية الروحانية غري مدرك جبوهريته : وقال فيثاغورس حنو قال تاليس 



فيوصف وينعت بقدر ظهور تلك اآلثار يف ذلك العامل وهو الواحد الذي رامت العقول بل من قبل آثاره يف كل عامل 
  إدراك معرفته عرفت أن ذواته مبدعة مسبوقة خملوقة 

إن الباري يتحرك حبركة فوق هذه : وقال انكسيمانس حنو مقالة هذين غري أنه جيوز لقائل أن يقول : قالوا 
  احلركات 

  كالم ابن ملكا

قال القائلون : ( بو الربكات يف املعترب حكى املقالتني عن غريه بل عن القائلني بقدم العامل فقال وكذلك أ: قلت 
فإذا كان اهللا مل يزل جوادا خالقا قدميا يف األزل فاحلوادث يف العامل كيف وجدت ؟ أعن القدمي : باحلدوث للقدميني 

لتم بأن القدمي خلق احملدث وأراد خلقه بعد أن مل يرد هو خالقها وعنه صدر وجودها فقد ق: أم عن غريه ؟ فإن قلتم 
  ) إن غريه فعل احلوادث فقد أشركتم بعد ما بالغتم يف التوحيد لواجب الوجود بذاته : وإن قلتم 

بل اخلالق األول الواحد القدمي هو خالق املخلوقات بأسرها من قدمي وحديث وحده ال : فقال القدميون : ( قال 
إنه خلق األشياء : فمنهم من قال : ه وخلقه وملكه وأمره وتشعب رأيهم يف ذلك إىل مذهبني شريك له يف وجود

القدمية دائمة الوجود بدوام وجوده واحلوادث شيئا بعد شيء أراد فخلق وخلق فأراد أوجب خلقه إرادته وأوجب 
جود األب وجود االبن أراد أنه أراد خلق آدم الذي هو األب فخلقه وأوجده وأراد بو: إرادته خلقه مثال ذلك 

: ألنه أراد فجاد ومل أراد ؟ قيل : مل أوجد ؟ قيل : فجاد وجاد فأراد إرادة بعد إرادة ملوجود بعد موجود فإذا قلتم 
  ألنه أوجد فوجود احلوادث يقتضي بعضها بعضا من وجوده السابق والالحق 

ة تكون بعد أن مل تكن ؟ وكيف يكون حمل كيف حتدث له اإلرادة ؟ وكيف يكون له حال منتظر: فإن قالوا 
  وكيف يكوم حمال لغري احلوادث ؟ أعين اإلرادة القدمية : احلوادث ؟ قيل 

  واإلرادات له منه : إلهنا له منه قيل : فإن قيل 
 واحلديثة له يف قدمه ألن السابق من وجوده باإلرادة السابقة أوجب: اإلرادة القدمية له يف قدمه قيل : فإن قيل 

عنده إرادة الحقة فأحدث خلقا بعد خلق بإرادة بعد إرادة وجبت يف حكمته من خلقه بعد خلقه فالالحق من إرادته 
  ) وجب عن سابق إرادته بتوسط مراداته وهكذا هلم جرا 

يه كما والتنزيه عن اإلرادة احلادثة كالتنزيه عن األرادة القدمية يف كونه حمال هلا لكنه ال وجه هلذا التنز: ( قال 
  مل يعلم ؟ وكيف يعلم ؟ : سنتكلم عليه يف فصل العلم إذا قلنا يف علمه 

فإن أهله يقولون إن كل حادث يتجدد بعد عدمه فله : وأما املذهب اآلخر : ( قال ) فهذا أحد املذهبني : ( قال 
 املتحركات سبب يوجب حدوثه وذلك السبب حادث أيضا حىت ترتقي أسباب احلوادث إىل احلركة الدائمة يف

  وساق متام قول هؤالء وهو قول أرسطو وأتباعه ) الدائمة 
وقد نقل غري واحد أن أول من قال بقدم العامل من الفالسفة هو أرسطو وأما أساطني الفالسفة قبله فلم يكونوا 

لة العلم يقولون بقدم صورة الفلك وإن كان هلم يف املادة أقوال أخر وقد بسط الكالم على هذا األصل يف مسأ
وغريه ملا رد على من زعم أنه ال يعلم اجلزئيات حذرا من التغري والتكثر يف ذاته وذكر حجة أرسطو وابن سينا 

  ونقضها 
أنه ال يتكثر بذلك : فأما القول بإجياب الغريية فيه بإدراك اإلغيار والكثرة بكثرة املدركات فجوابه احملقق : ( وقال 

ومناسباته وتلك مما ال يعيد الكثرة على هويته وذاته وال الوحدة اليت أوجبت وجوب  تكثرا يف ذاته بل يف إضافاته



وجوده بذاته ومبدئيته األوىل اليت هبا عرفناه وحبسبها أوجبنا له ما أوجبنا وسلبنا عنه ما سلبنا هي وحدة مدركاته 
  ) ونسبه وإضافاته بل إمنا هي وحدة حقيقته وذاته وهويته 

دن أن الوحدة املقولة يف صفات واجب الوجود بذاته قيلت على طريق التنزيه بل لزمت بالربهان وال تعتق: ( قال 
عن مبدئيته األوىل ووجوب وجوده بذاته والذي لزم عن ذلك مل يلزم إال يف حقيقته وذاته ال مدركاته وإضافاته فأما 

وذلك مما مل تطبله احلجة ومل مينعه الربهان ال معىن يف نفس الذات ( أن يتغري بإدراك املتغريات فذلك أمر إضايف 
  ) ونفيه من طريق التنزيه واإلجالل ال وجه له بل التنزيه من هذا التنزيه واإلجالل من هذا اإلجالل أوىل 

من احملال أن يكون كماله بعقل غريه إذ كان جوهرا يف الغاية من اإلهلية والكرامة : وتكلم على قول أرسطو إذ قال 
 يتغري والتغري فيه انتقال إىل األنقص وهذا هو حركة ما فيكون هذا العقل ليس عقال بالفعل لكن بالقوة والعقل فال

فهو غري الزم يف التغري مطلقا : ما قيل يف منع التغري مطلقا حىت مينع التغري يف املعارف والعلوم : ( فقال أبو الربكات 
تغريات األجسام مثل احلرارة والربودة ويف بعض األوقات ال يف  بل هو غري الزم البتة وإن لزم كان لزومه يف بعض

إن كل تغري : كل حال ووقت وال يلزم مثل ذلك يف النفوس اليت ختصها املعرفة والعلم دون األجسام فإنه يقول 
  ) وانفعال فإنه يلزم أن يتحرك قبل ذلك التغري حركة مكانية 

ملعارف والعلوم من غري أن تتحرك على املكان على رأيه فإنه ال يعتقد وهذا حمال فإن النفوس تتجدد هلا ا: ( قال 
فيها أهنا مما يكون يف مكان البتة فكيف أن تتحرك فيه ؟ وإمنا ذلك لألجسام يف بعض التغريات واألحوال كالتسخن 

جزاء اليت هي كاهلباء والتربد وال يلزم فيهما أبدا وإمنا ذلك فيما يصعد بالبخار من املاء ويتدخن من األرض من األ
دون غريها من األحجار الكبار الصلبة اليت حتمى حىت تصري حبيث حترق وهي يف مكاهنا ال تتحرك واملاء يسخن 

سخونة كثرية وهو يف مكانه ال يتبخر وإمنا يتبخر منه بعض األجزاء مث تكون احلركة املكانية بعد االستحالة ال قبلها 
حركات توجد بأخرة بعد احلركات املكانية وفيما عدا ذلك فقد يسود اجلسم إن مجيع هذه هي : كما قال : 

ويبيض هو يف مكانه مل يتحرك قبل االستحالة وال بعدها فما لزم هذا يف كل جسم بل يف بعض األجسام وال يف كل 
ع ولو لزم حال ووقت بل يف بعض األحوال واألوقات وال كان ذلك على طريق التقدم كما قال بل على طريق التب

يف التغريات اجلسمانية ملا لزم يف التغريات النفسانية ولو لزم التغريات النفسانية ايضا ملا لزم انتقال احلكم فيه إىل 
التغريات يف املعارف والعلوم والعزائم واإلرادات فاحلكم اجلزئي ال يلزم كليا وال يتعدى من البعض إىل البعض وإال 

  ) حدة لكانت األشياء على حالة وا
إنه ال حيتاج إىل : والقائلون باحلدوث قالوا : (  -ملا ذكر القولني املتقدمني  -وبسط الكالم يف مسألة العلم وقال 

بأن املبدىء املعيد خلق العامل : هذا التمحل ومسوه على طريق اجملادلة باسم التمحل للتشنيع والتسفيه بل نقول 
  ) يف القدم إحداث العامل حىت أحدثه وأحدثها بإرادة قدمية أزلية أراد هبا 

إن ذلك املبدأ ال يتغري ويتخصص يف القدم إال معقول جيعله مقصودا يف العلم القدمي : وقيل يف جواهبم : ( وقال 
عند اإلرادة القدمية حيث أراده يف مدة العدم السابق حلدوث العامل اليت هي مدة غري متناهية البداية وما ال يعقل وال 

ال يعلم وما ال ميكن أن يعلم ال يعلمه عامل ال ألن اهللا ال يقدر على علمه لكن ألنه يف نفسه غري مقدرور عليه يتصور 
من مشيئة اهللا وإرادته اليت هبا يقبل الدعاء من الداعي وحيسن إىل احملسن : مث ما الذي يقولونه يف حدوث العامل 

غفر هل يكون ذلك عنه أو ال يكون ؟ فإن قالوا بأنه ال يكون ويسيء إىل املسيء ويقبل توبة التائب ويغفر للمست
أبطلوا بذلك الشرع الذي قصدهم نصرته وأبطلوا حكم أوامره ونواهيه وكل ما جاء ألجله من احلث على الطاعة 

إن يكون ذلك بأسره عنه فهل هو بإرادة أم بغري إرادة ؟ وكونه بغري إرادة أشنع و: والنهي عن املعصية وإن قالوا 



إن : كان بإرادة فهل هي إرادة قدمية أم حمدثة ؟ فإن كانت قدمية فاإلرادات القدمية غري واحدة وما أظنهم يقولون 
  املرادات الكثرية صدرت عن إرادة واحدة 

  ) إن ذلك يصدر عنه بإرادات حادثة فقد قالوا مبا هربوا منه أوال : وإن قالوا : ( قال 

  تعليق ابن تيمية

الربكات الستبعاد عقله أن تصدر املرادات الكثرية عن إرادة واحدة ظن أن هؤالء ال يقولون به وهم فأبو : قلت 
: يقولون به فإن هذا قول ابن كالب و األشعري ومن وافقهما من أهل الكالم والفقه واحلديث والتصوف يقولون 

ة واحدة بالعني وإن كالمه الذي تكلم به من إنه يعلم املعلومات كلها بعلم واحد بالعني ويريد املرادات كلها بإراد
هل كالمه معىن : األمر بكل مأمور واخلرب عن كل خمرب عنه هو أيضا واحد بالعني مث تنازع القائلون هبذا األصل 

فقط والقرآن العريب ليس هو كالمه أو كالمه احلروف أو احلروف واألصوات اليت نزل هبا القرآن وغريه وهي 
  لى قولني قدمية العني ؟ ع

هي متعددة وإن كانت ال هناية هلا : ومن القائلني بقدم أعيان احلروف واألصوات من ال يقول هي واحدة بل يقول 
ويقول بثبوت حروف أو حروف ومعان ال هناية هلا يف آن واحد وأهنا مل تزل وال تزال وهذا مما أوجب قول القائلني 

م بذاته ملا رأوا أن ما ليس مبخلوق فهو قدمي العني والثاين ممتنع عندهم بأن كالم اهللا خملوق وأنه ليس له كالم قائ
  فتعني األول 

واألول ممتنع فتعني الثاين وهؤالء إمنا قالوا هذه األقوال لظنهم أنه ميتنع أن تقوم به األمور : وأولئك الصنفان قالوا 
  ه ال كالم باختياره وال غري كالم كما قد بني يف موضع: االختيارية 

وهذا األصل هو القول بقيام احلوادث به هو قول هشام بن احلكم و هشام اجلواليقي و ابن مالك احلضرمي و علي 
بن اهليثم وأتباعهم وطوائف من متقدمي أهل الكالم والفقه كأيب معاذ التومين و زهري األثري و داود األصبهاين 

كنحو عبد اهللا بن  -ل القائلني بأن القرآن ليس مبخلوق وك( وغريهم كما ذكره األشعري عنهم يف املقاالت وقال 
إنه حدث كنحو : ومن قال  -يعين و داود األصبهاين  -إنه حمدث كنحو زهري األثري : سعيد بن كالب ومن قال 

  ) إن القرآن ليس جبسم وال عرض : يقولون  -أيب معاذ التومين 
غريهم من علماء املسلمني وكذلك كالم الصحابة والتابعني وأما أقوال أئمة الفقه واحلديث والتصوف والتفسري و

  هلم بإحسان فكالم الرازي يدل على أنه مل يكن مطلعا على ذلك 

  كالم آخر للرازي

كل ما صح قيامه : واملعتمد أن نقول : ( واملقصود هنا أن نبني غاية حجة النفاة فإنه بعد أن ذكر اخلالف قال 
ن صفة كمال أو ال يكون فإن كان صفة كمال استحال أن يكون حادثا وإال كانت فإما أن يكو: بالباري تعاىل 

ذاته قبل اتصافه بتلك الصفة خالية عن صفة الكمال واخلايل عن الكمال الذي هو ممكن االتصاف به ناقص والنقص 
ة على أن صفات اهللا على اهللا حمال بإمجاع األمة وإن مل يكن صفة كمال استحال اتصاف الباري هبا ألن إمجاع األم

  ) بأسرها صفات كمال فإثبات صفة ال من صفات الكمال خرق لإلمجاع وإنه غري جائز 
  ) وهذا ما نعول عليه وإنه مركب من السمع والعقل : ( قال 
والذي عول عليه أصحابنا أنه لو صح اتصافه باحلوادث لوجب اتصافه باحلوادث أو بأضادها يف األزل : ( قال 



  ) اتصافه باحلوادث يف األزل وإنه حمال  وذلك يوجب
  ) وهذا الداللة مبنية على أن القابل للضدين يستحيل خلوه عنهما وقد عرفت فساده : ( وقال 
ومن أصحابنا من أورد هذه الداللة على وجه ال حيتاج يف تقريرها إىل البناء على ذلك األصل وهو أنه لو : ( قال 

هلا يف األزل وكون الشيء قابال للشيء فرع عن إمكان وجود املقبول فيلزم صحة  كان قابال للحوادث لكان قابال
  ) حدوث احلوادث يف األزل وهو حمال 

  ) إال أن ذلك معارض بأن اهللا قادر يف األزل وال يلزم من أزلية قادريته صحة أزلية املقدور فكذلك ههنا : ( قال 
  ) ة به لتغري وهو حمال لو كانت احلوادث قائم: ومنهم من قال : ( قال 
وهذا ضعيف ألنه إن فسر التغري بقيام احلوادث به احتد الالزم وامللزوم وإن فسر بغريه امتنع إثبات الشرطية : ( قال 

 (  
وأما املعتزلة فجلهم متسكوا بأن املفهوم من قيام الصفة باملوصوف حصوهلا يف احليز تبعا حلصول ذلك : ( قال 

  ) تعاىل ليس يف اجلهة فامتنع قيام الصفة به املوصوف فيه والباري 
  ) وقد عرفت ضعف هذه الطريقة : ( قال 
ومشاخيهم استدلوا بأن اجلوهر إمنا يصح قيام املعاين احلادثة به لكونه متحيزا بدليل أن العرض ملا مل يكن : ( قال 

  ) متحيزا مل يصح قيام هذه املعاين به 
إن اجلوهر إمنا صح قيام احلوادث به ال لكونه متحيزا بل ألمر آخر مشترك : ل وإنه باطل الحتمال أن يقا: ( قال 

بينه وبني الباري تعاىل وغري مشترك بينه وبني العرض سلمنا ذلك إال أنه من احملتمل أن يكون اجلوهر يقبل احلوادث 
  ) املختلفة لكونه متحيزا واهللا تعاىل يقبلها لوصف آخر لصحة تعليل األحكام املتساوية بالعلل 

  ) واستدلوا أيضا بأنه لو صح قيام حادث به لصح قيام كل حادث به : ( قال 
  ) وهذه دعوى ال ميكن إقامة الربهان عليها : ( قال 
  ) فهذه عيون ما متسكت به الناس يف هذه املسألة : ( قال 

  تعليق ابن تيمية

حىت يذكر بينه وبينهم أنواع من ذلك وميله إىل املعتزلة أبو عبد اهللا الرازي من أعظم الناس منازعة للكرامية : قلت 
واملتفلسفة أكثر من ميله إليهم واختلف كالمه يف تكفريهم وإن كان هو قد استقر أمره على أنه ال يكفر أحدا من 

د ذكر أن أهل القبلة ال هلم وال للمعتزلة وال ألمثاهلم وهذه املسألة من أشهر املسائل اليت ينازعهم فيها ومع هذا ق
قوهلم يلزم أكثر الطوائف وذكر أنه ليس ملخالفيهم عليهم حجة صحيحة إال احلجة اليت احتج هو هبا وهي من 

  أضعف احلجج كما سنبينه إن شاء اهللا تعاىل 
وأما احلجج اليت حيتج هبا الكالبية واملعتزلة فقد بني هو فسادها مع أنه قد استوعب حجج النفاة والذي ذكره هو 

  : ما يوجد يف كتب الناس مفرقا وحنن نوضح ذلك  جمموع
أن القابل للشيء ال خيلو عنه وعن ضده فلو جاز اتصافه هبا مل خيل منها وما مل خيل من : ( وهي  -فأما احلجة األوىل 

فهذه احلجة مبنية على مقدمتني ويف كل من املقدمتني نزاع معروف بني طوائف من املسلمني ) احلوادث فهو حادث 
:   

فأكثر العقالء على خالفها والنزاع فيها بني طوائف  -وهي أن القابل للشيء ال خيلو منه ومن ضده  -أما األوىل 



الفقهاء والنظار ومن الفقهاء من أتباع األئمة األربعة كأصحاب امحد و مالك و الشافعي و أيب حنيفة وغريهم ومن 
   ذلك من أنواع األعراض وال دليل ألصحاهبا عليها قال ذلك التزم أن يكون لكل جسم طعم ولون وريح وغري

و أبو املعايل يف كتابه املشهور الذي مساه األرشاد إىل قواطع األدلة مل يذكر على ذلك حجة بل هذه املقدمة احتاج 
إليها يف مسألة حدوث العامل ملا أرد أن يبني أن اجلسم ال خيل من كل جنس من أجناس األعراض عن عرض منه 

ل على كالمه مع الكرامية وملا تكلم مع الكرامية يف هذه املسألة أحال على كالمه يف مسألة حدوث العامل مع فأحا
  الفالسفة ومل يذكر دليال عقليا ال مع هؤالء وال مع هؤالء وإمنا احتج على الكرامية بتناقضهم 

أن اجلسم ال خيلو عن األكوان )  إن القابل للشيء ال خيلو منه ومن ضده: ( ومضمون ما اعتمد عليه من قال 
االجتماع واالفتراق واحلركة والسكون فتقاس بقية األعراض عليها واحتجوا بأن القابل هلا ال خيلو عنها : األربعة 

  وعن ضدها بعد االتصاف كما سلمته الكرامية فكذلك قبل االتصاف 
جامع فإذا قدر أن اجلسم يستلزم نوعا من  بأن األوىل قياس حمض بغري -كالرازي وغريه  -فأجاهبم من خالفهم 

أنواع األعراض فمن أين جيب أن يستلزم بقية األنواع ؟ وأيضا فإن الذي يسلمونه هلم احلركة والسكون والسكون 
: هل وجود أو عدم ؟ فيه قوالن معروفان وأما االجتماع واالفتراق فهو مبين على مسألة اجلوهر الفرد ومن قال : 
مل يقل بأن اجلسم ال خيل من االجتماع  -وهم أكثر الطوائف  -) ليست مركبة من اجلواهر الفردة إن األجسام ( 

واالفتراق بل اجلسم البسيط عنده واحد سواء قبل االفتراق أو مل يقبله وكذلك إذا قدر أن فيه حقائق خمتلفة 
  متالزمة مل يلزم من ذلك أن يقبل االجتماع واالفتراق 

عنهما بعد االتصاف فأجابوا عنه مبنع ذلك يف األعراض اليت ال تقبل البقاء كاحلركات  وأما كونه ال خيلو
إن الباقي ال : ( واألصوات وأما ما يقبل البقاء فهو مبين على أن الباقي هل يفتقر زواله إىل ضد أم ال ؟ فمن قال 

ال : ( قيامه بدون ضد يزيله ومن قال  أمكنه أن يقول جبواز اخللو عن االتصاف باحلادث بعد) يفتقر زواله إىل ضد 
إن احلادث ال يزول إال بضد حادث فإن احلادث بعد احلدوث ال خيلو احملل منه ومن ضده : قال ) يزول إال بضد 

بناء على هذا األصل فإن كان هذا األصل صحيحيا ثبت الفرق وإن كان باطال منع الفرق وتناقضهم يدل على 
  فساد أحد قوليهم 

  لون مبوجب هذا األصل طوائف كثريون بل أكثر الناس على هذا فال يلزم من تناقض الكرامية تناقض غريهم مث القائ
فهذه قد نازع فيها طوائف من أهل الكالم  -) وهي أن ما ال خيلو من احلوادث فهو حادث (  -وأما املقدمة الثانية 

املمتنع هو التسلسل يف العلل فأما التسلسل يف التسلسل : والفلسفة والفقه واحلديث والتصوف وغريهم وقالوا 
اآلثار املتعاقبة والشروط املتعاقبة فال دليل على بطالن بل ال ميكن حدوث شيء من احلوادث ال العامل وال شيء من 

أجزاء العامل إال بناء على هذا األصل فمن مل جيوز ذلك لزمه حدوث احلوادث بال سبب حادث وذلك يستلزم 
ريف املمكن بال مرجح كما قد بسط هذا يف مسألة حدوث العامل وبني أنه ال بد من تسلسل احلوادث ترجيح أحد ط

أو الترجيح بال مرجح وأن القائلني باحلدوث بال سبب حادث يلزمهم الترجيح بال مرجح وأن القائلني بقدم العامل 
  فسد من حدوثها بال سبب حادث يلزمهم الترجيح بال مرجح ويلزمهم حدوث احلوادث بال حمدث أصال وهذا أ

: والطوائف أيضا متنازعة يف هذا األصل ومجهور الفالسفة ومجهور أهل احلديث ال مينعون ذلك وأما أهل الكالم 
  فللمعتزلة فيه قوالن ولألشعرية فيه قوالن 

وجودها ووجودها يف  لو كان قابال هلا لكان قابال هلا يف األزل وذلك فرع إمكان( وهي أنه  -وأما احلجة الثانية 
فقد أجاب عنها باملعارضة بأنه قادر على احلوادث وال يلزم من كون القدرية أزلية أن يكون إمكان  -األزل حمال 



  املقدور أزليا 
  : وميكن أن جياب عنها بوجوه أخرى : قلت 

إذا أمكن وجود ذلك يف  أنه ال يسلم أنه إذا كان قابال حلدوث احلادث أن يكون قابال له يف األزل إال: أحدها 
هو قادر على ما ميتنع أن يكون أزليا : كان مبنزلة أن يقال ) هو قابل ملا ميتنع أن يكون أزليا : ( األزل فإنه إذا قيل 

فمن اعتقد امتناع حدوث حادث يف األزل وقال مع ذلك بأنه قادر على احلوادث وقابل هلا مل يلزمه القول بإمكان 
) ميتنع حدوث احلوادث بال سبب حادث ( ل يف األزل لكن هذا املقام هو مقام الذين يقولون وجود املقدور املقبو

كالكالبية وأمثاهلم  -والكالم يف هذا مشترك بني كونه قادرا وقابال فمن جوز حدوث احلوادث بال سبب حادث 
حدوث احلوادث ال بد له من  إن: ( كان كالمه يف هذا مبنزلة كالمه يف هذا ومن قال  -من املعتزلة والكرامية 

نه تقوم : إ : كما يقوله من يقوله من أهل الكالم والفلسفة وأهل احلديث وغريهم الذين يقولون  -) سبب حادث 
به األمور املتعلقة بقدرته ومشيئته ومل يزل كذلك أو يقولون بتعاقب ذلك يف غريه كما يشترك يف هذه األصل من 

واملرجئة وأهل احلديث والسلفية والفالسفة ومن وافق هؤالء من أتباع األشعري  يقوله من اهلشامية واملعتزلة
  فقوهلم يف هذا كقوهلم يف هذا  -وغريهم 

أن يلتزم قائل ذلك إمكان وجود املقبول يف األزل كما يلتزم من يلتزم إمكان وجود املقدور يف األزل : الوجه الثاين 
هل ميكن وجوده يف : صل قولني معروفني فإن ما ال يتناهى من احلوادث وقد عرف أن لطوائف املسلمني يف هذا األ

املاضي واملستقبل أو يف املاضي فقط أو فيهما مجيعا ؟ على ثالثة أقوال معروفة قال بكل قول طوائف من نظار 
  املسلمني وغريهم 

ثبوت جنسها يف األزل ممكنا هو قابل ملا هو قادر عليه فإن كان : أن جياب جبواب مركب فيقال : الوجه الثالث 
كان قابال لذلك يف األزل وقادرا عليه يف األزل وإن مل يكن ثبوت هذا اجلنس ممكنا يف األزل كان قابال للممكن من 

  ذلك كما هو قادر على املمكن من ذلك 
إمكان تسلسلها أو هو نظر يف حمل هذه األمور وليس نظرا يف : كونه قابال أو ليس بقابل : أن يقال : الوجه الرابع 

هو نظر يف إمكان اتصافه بذلك  -كالعلم والقدرة  -امتناع ذلك كما أن النظر يف كونه يقبل االتصاف بالصفات 
فذلك ال اختصاص : فأما وجوب تناهي ما مضى من احلوادث أن ما بقي وإمكان وجود جنس احلوادث يف األزل 

 فرق بني املتسلسل واملتناهي وإن قدر إمكان ذلك كان مبنزلة له مبحل دون حمل فإن قدر امتناع قيام ذلك به فال
  إمكان حدوث احلوادث املنفصلة والكالم يف إمكان تسلسلها وعدم إمكان ذلك مسألة أخرى 

هذه األمور املقبولة هي من احلوادث املقدورة خبالف الصفات الالزمة له فإهنا ليست : أن يقال : اجلواب اخلامس 
الت تنقسم إىل مقدور وغري مقدور كما أن املقدورات تنقسم إىل مقبول وغري مقبول وما يقوم مقدورة فاملقبو

بالذات من احلوادث هو مقبول مقدور وحينئذ فإذا كان وجود املقدور يف األزل حماال كان وجود هذا املقبول يف 
ث املقدورة املقبولة حماال يف األزل مل األزل حماال ألن هذا املقبول مقدور من املقدورات وإذا كان وجود هذه احلواد

يلزم من ذلك امتناع وجودها فيما ال يزال كسائر احلوادث ومل يزل من كون الذات قابلة هلا إمكان وجودها يف 
  األزل 

: ( مع امتناع وجود املقدور يف األزل وتقولون ) إنه قادر يف األزل : ( أنتم تقولون : أن يقال : اجلواب السادس 
هو قابل : فإن كان هذا الكالم صحيحا أمكن أن يقال يف املقبول كذلك ويقال ) ادر يف األزل على ما ال يزال إنه ق

يف األزل مع امتناع وجود املقبول يف األزل وهو قابل يف األزل ملا ال يزال وإن كان هذا الكالم باطال لزم إمكان 



يبطل ما ذكرمتوه من الفرق بني القادر : زل وعلى التقديرين وجود املقدور يف األزل وإما امتناع كونه قادرا يف األ
  ) تقدم القدرة على املقدور واجب دون تقدم القابل على املقبول : ( وبني القابل بقولكم 

أنتم اعتمدمت يف هذا على أن تلك القابلية جيب أن تكون من لوازم الذات ويلزم من : أن يقال : اجلواب السابع 
املقبول يف األزل ألن قابلية الشيء لغريه نسبة بني القابل واملقبول والنسبة بني الشيئني موقوفة  ذلك إمكان وجود
أي على حتققهما معا يف زمن واحد كما أقتضاه  -إن كانت النسبة بني الشيئني موقوفة عليهما : عليهما فيقال لكم 

فإن القدرة نسبة بني القادر واملقدور ) واجب بأن تقدم القدرة على املقدور ( بطل فرقكم وهو قولكم  -كالمكم 
: ( وتقولون ) اإلرادة قدمية مع امتناع وجود املراد يف األزل ( مع وجوب تقدم القدرة على املقدور وهكذا تقولون 

فإذا كنتم تقولون بأن هذه األمور اليت تتضمن النسبة بني ) اخلطاب قدمي مع امتناع وجود املخاطب يف األزل 
إن القابلية متحققة يف األزل مع امتناع : تتحقق يف األزل مع وجود أحد املنتسبني دون اآلخر أمكن أن يقال شيئنني 

  إن التكوين ثابت يف األزل مع امتناع وجود املكون يف األزل : حتقق املقبول يف األزل كما قال كثري من الناس 
فهذه هي اليت اعتمد عليها الشهرستاين  - منزه عن التغري وهو أن قيام احلوادث به تغري واهللا -وأما احلجة الثالثة 

  يف هناية اإلقدام ومل حيتج بغريها 
جممل فإن الشمس والقمر والكواكب إذا حتركت أو حتركت ) التغري ( وقد أجاب الرازي وغريه عن ذلك بأن لفظ 

أوال يسمى تغريا ؟ فإن مسي تغريا الرياح أو حتركت األشجار والدواب من األناسي وغريهم فهل يسمى هذا تغريا 
كاحلركة  -كان املعىن أنه إذا حترك املتحرك فقد حترك وإذا تغري هبذا التفسري فقد تغري وإذا قامت به احلوادث 

  ) إن فسر بذلك فقد احتد الالزم وامللزوم : ( فقد قامت به احلوادث فهذا معىن قوله  -وحنوها 
ا املعىن ؟ وإن مساه املسمى تغريا وإن كان هذا ال يسمى تغريا بل املراد بالتغري غري وما الدليل على امتناع هذ: فيقال 

تغري املريض وتغريت البالد وتغري الناس : جمرد قيام احلوادث مثل أن يعين بالتغري االستحالة يف الصفات كما يقال 
لتغري وال ريب أن التغري املعروف يف وحنو ذلك فال دليل على أنه يلزم من احلركة وحنوها من احلوادث مثل هذا ا

إن هذا :  -إذا كانت جارية يف السماء  -اللغة هو املعىن الثاين فإن الناس ال يقولون للشمس والقمر والكواكب 
إنه كلما قرأ وصلى قد : تغري وإهنا تغريت وال يقولون لإلنسان إذا كانت عادته أن يقرأن القرآن ويصلي اخلمس 

  إنه قد تغري : ن ذلك ملن مل تكن عادته هذه األفعال فإذا تغريت صفته وعاداته قيل تغري وإمنا يقولو
إنه تكلم : ( مل يسم أفعاله تغريا ومن قال ) إنه سبحانه مل يزل متكلما إذا شاء فعاال ملا يشاء : ( وحينئذ فمن قال 

ما يلزم من ) إن الكالم والفعل يقوم به  : (فإنه يلزم من قال ) بعد أن مل يكن متكلما وفعل بعد أن مل يكن فاعال 
والقول يف أحد النوعني كالقول يف اآلخر وإذا قدر أن النزاع لفظي فال بد ) إن الكالم والفعل يقوم بغريه : ( قال 

من دليل مسعي أو عقلي جيوز أحدمها ومينع اآلخر وإال فال جيوز التفريق بني املتماثلني مبجرد الدعوى أو مبجرد 
لفظي من غري أن يكون ذلك اللفظ مما يدل على ذلك املعىن يف كالم املعصوم فأما إذا كان اللفظ يف كالم إطالق 

وعلم مراده بذلك اللفظ فإنه جيب مراعاة مدلول  -وهو كالم اهللا وكالم رسوله وكالم أهل اإلمجاع  -املعصوم 
على الصفات وإطالق ) الغري ( عال كإطالق لفظ ذلك اللفظ وال جيوز خمالفة قول املعصوم وإطالق التغري على األف

أهنم ال يطلقون : على الذات وكل هذه األلفاظ فيها إمجال واشتباه وإهبام ومذهب السلف واألئمة ) اجلسم ( لفظ 
على الصفات ال نفيا وال إثباتا فال يطلقون القول بأهنا غريه وال بأهنا ليست غريه إذ اللفظ جممل فإن ) الغري ( لفظ 

أراد املطلق بالغري املباين فليست غريا وإن أراد بالغري ما قد يعلم أحدمها دون اآلخر فهي غري وهكذا ما كان من 
  هذا الباب 



مشتق منه ومن تأمل كالم فحول النظر يف هذه املسألة ) التغري ( فلفظ ) الغري ( و إذا كان هذا كالمهم يف لفظ 
النفاة ليست معهم حجة عقلية تثبت على السرب وإمنا غايتهم إلزام  علم أن الرازي قد استوعب ما ذكروه وأن

  التناقض ملن خيالفهم من املعتزلة والكرامية والفالسفة 
ومن املعلوم أن تناقض املنازع يستلزم فساد أحد قوليه ال يستلزم فساد قوله بعينه الذي هو مورد النزاع وهلذا كان 

يقابلون فاسدا بفاسد وأكثر كالمهم يف : لم ألهنم يصفوهنم هبذا ويقولون من ذم أهل الكالم احملدث من أهل الع
  إبداء مناقضات اخلصوم 

وأيضا فغري ذلك اخلصم ال يلتزم مقالته اليت ناقض به املورد النزاع كما يف هذه املسألة فإنه وإن كانت الكرامية قد 
  احلديث وغريهم من طوائف أهل النظر والكالم تناقضوا فيها فلم يتناقض فيها غريهم من األئمة والسلف وأهل 

أجود ما يتمسك به : ( يف شرح اإلرشاد  -شيخ الشهرستاين وتلميذ أيب املعايل  -وقد قال أبو القاسم األنصاري 
  ) يف هذه املسألة تناقض اخلصوم 

  أقوال اجلويين يف مسألة أفعال اهللا ورد ابن تيمية عليه

ن تقدمه يف ذلك مسلكا سديدا ال عقليا وال مسعيا واعترب ذلك مبا ذكره أبو املعايل يف فإنه مل جيد مل: وهو كما قال 
اإلرشاد إىل قواطع األدلة وقد ضمنه عيون األدلة الكالمية اليت يسلكها موافقوه وقد تكلم على : كتابه الذي مساه 

  : هذا األصل يف موضعني من كتابه 
تدل بدليل األعراض املشهور وهو أن اجلسم ال خيلو من األعراض وما ال يف مسألة حدوث العامل فإنه اس: أحدمها 

خيلو عنها فهو حادث وهو الدليل الذي اعتمدت عليه املعتزلة قبله وهو الذي ذمه األشعري يف رسالته إىل أهل 
وإثبات  األعراض: الثغر وبني أنه ليس من طرق األنبياء وأتباعهم والدليل هو مبين على إثبات أربع مقدمات 

وأما األصل الثالث : ( حدوثها وأن اجلسم ال خيلو منها وإبطال حوادث ال أول هلا فلما صار إىل املقدمة الثالثة قال 
أن اجلوهر ال خيلو عن كل جنس : فالذي صار إليه أهل احلق  -وهو تبيني استحالة تعري اجلواهر عن األعراض  -

داد وإن كان له ضد واحد مل خيل اجلوهر عن أحد الضدين وإن قدر من األعراض وعن مجيع أضداده ال كان له أض
  ) عرض ال ضد له مل خيل اجلوهر عن قبول واحد من جنسه 

وجوزت امللحدة خلو اجلوهر عن مجيع االعراض واجلواهر يف اصطالحهم تسمى اهليوىل واملادة واألعراض : ( قال 
  ) تسمى الصورة 

لة األعراض ابتداء ومنع البصريون من املعتزلة من العرو عن مجيع األكوان وجوز الصاحلي العرو عن مج: ( قال 
  ) جيوز اخللو عن األكوان وميتنع العرو عن األلوان : وجوزوا اخللو عما عداها وقال الكعيب ومتبعوه 

على امللحدة وكل خمالف لنا يوافقنا على امتناع العرو عن األعراض بعد قبول اجلواهر هلا فيفرض الكالم : ( قال 
يف األكوان فإن القول فيها يستند إىل الضرورة فإننا ببديهة العقل نعلم أن اجلواهر القابلة لالجتماع واالفتراق ال 

  تعقل غري متماسة وال متباينة 
أهنا إذا اجتمعت فيما ال يزال فال يتقرر اجتماعها إال عن افتراق سابق إذا قدر هلا الوجود قبل : ومما يوضح ذلك 

االجتماع وكذلك إذا طرأ االفتراق عليها اضطررنا إال العلم بأن االفتراق مسبوق باجتماع وغرضنا يف ورم إثبات 
  ) حدث العامل يتضح باألكوان 

أثبات األكوان بقبول احلركة والسكون هو الذي ال ميكن دفعه فإن اجلسم الباقي ال بد له من احلركة أو : قلت 



فتراق فهو مبين على إثبات اجلوهر الفرد والنزاع فيه كثري مشهور فإن من ينفيه ال السكون وأما األجتماع واال
إن اجلسم مركب منه وال إن اجلوهر كانت متفرقة فاجتمعت والذين يثبتونه أيضا ال ميكنهم إثبات أن : يقول 

بينها وهلذا قال يف اجلواهر كانت متفرقة فاجتمعت فإنه ال دليل على أن السماوات كانت جواهر متفرقة فجمع 
وهذا ) فإنا ببديهة العقل نعلم أن اجلواهر القابلة لالجتماع واالفتراق ال تعقل غري متماسة وال متباينة : ( الدليل 

كالم صحيح لكن الشأن يف أثبات اجلواهر القابلة لالجتماع واالفتراق فما ذكره من الدليل مبين على تقدير أهنا 
التقدير غري معلوم بل هو تقدير منتف يف نفس األمر عند مجهور العقالء من املسملني  كانت متفرقة فاجتمعت وهذا

  وغريهم 
االستشهاد باإلمجاع : إحدامها : وإن حاولنا ردا على املعتزلة فيما خالفونا فيه متسكنا بنكتتني : ( مث قال أبو املعايل 

عرض باق فإنه ينتفي عن حمله بطريان ضده مث الضد كل : على امتناع العرو عن األعراض بعد االتصاف هبا فنقول 
إمنا يطرأ يف حال عدم املنتفى به على زعمهم فإذا انتفى البياض فهال جاز أن ال حيدث بعد انتفائه لون إن كان جيوز 

  ) اخللو من األلوان وتطرد هذه الطريقة يف أجناس األعراض 
أن الضد : بله وقد أجابه املنازعون عن هذا بأن الفرق بيهما مضمون هذا أنه قاس ما بعد االتصاف على ما ق: قلت 

فإن كان هذا الفرق صحيحا بطل القياس وإال منع احلكم يف األصل : ال يزول إال بطريان ضده فلهذا مل خيل منهما 
ة بل جيوز خلوه بعد اإلتصاف إذا أمكن زوال الضد بدون طريان آخر وما ذكره يف السواد والبياض قضي: وقيل 

جزيئية فال تثبت هبا دعوى كلية ومن أين يعلم أن كل طعم يف األجسام إذا زال فال بد أن خيلفه طعم آخر ؟ وكل 
ريح إذا زالت فال بد أن خيلفها ريح آخر ؟ وكذلك يف اإلرادة والكراهة وحنو ذلك فمن أين يعلم أن املريد للشيء 

كراهية وبغضه ؟ ومل ال جيوز خلو احلي عن حب املعني وبغضه احملب له إذا زالت إرادته وحمبته فال بد أن خيلفه 
  وإردته وكراهته ؟ 

أهنا لو قامت به مل خيل عنها : الدال على استحالة قيام احلوادث بذات الرب سبحانه وتعاىل : ونقول أيضا : ( قال 
يستقيم مع ذلك دليل  وذلك يقضي حبدثه فإذا جوز اخلصم عرو اجلوهر عن حوادث مع قبوله هلا صحة وجوزا فال

  ) على استحالة قبول البارىء للحوادث 
إنكم إذا جوزمت ذلك يكن لكم حجة على استحالة قبول : هذا غايته إلزام هلؤالء املعتزلة : فلقائل أن يقول : قلت 

  الباري للحوادث 
أنه ال دليل للمعتزلة على  فإذا كان الزما دل ذلك على: إما أن يكون هذا الزما وإما أن ال يكون الزما : فيقال 

ذلك وال دليل له أيضا فإن جمرد موافقة املعتزلة له ال يكون دليال لواحد منهما يف شيء من املسائل اليت مل نعلم فيها 
  نزاعا فكيف مع ظهور النزاع ؟ وإن مل يكن الزما هلم مل يكن حجة عليهم 

  منه ومن ضده  فقد تبني أنه مل يذكر حجة على أن القابل للشيء ال خيلو
  : قال يف أثناء الكتاب  -املوضع الثاين 

قبول األعراض وصحة االتصاف باحلوادث والرب يتقدس عن قبول : مما خيالف فيه اجلوهر حكم اإلله ) فصل ( 
  ) احلوادث 

 وذهبت الكرامية إىل أن احلوادث تقوم بذات الرب مث زعموا أنه ال يتصف مبا يقوم به من احلوادث: ( قال 
القول احلادث يقوم بذات الرب وهو غري قائل به وإمنا يقول بالقائلية : وصاروا إىل جهالة مل يسبقوا إليها فقالوا 

أن أمساء الرب ال جيوز أن تتجدد ولذلك وصفوه بكونه : والقائلية عندهم القدرة على التكلم وحقيقة أصلهم 



  ) بوا إثبات وصف جديد له ذكرا وقوال خالقا يف األزل ومل يتحاشوا من قيام احلوادث به وتنك
أنه لو قبل احلوادث مل خيل منها ملا سبق تقريره يف اجلواهر حيث قضينا : والدليل على بطالن ما قالوه : ( قال 

  ) باستحالة تعريها عن األعراض ولو مل ختل عن احلوادث مل تسبقها وينساق ذلك إىل احلكم حبدث الصانع 
ا الدليل على أصل املعتزلة مع مصريهم إىل جتويز خلو اجلوهر عن األعراض على تفصيل هلم وال يستقيم هذ: ( قال 

أشرنا إليه وإثباته أحكاما متجددة لذات الرب تعاىل من اإلرادة احملدثة القائمة ال مبحل على زعمهم ويصدهم أيضا 
 أن تدل على احلدث مل يبعد مثل ذلك يف إنه إذا مل ميتنع جتدد أحكام للذات من غري: عن طرد دليل يف هذه املسألة 

  ) اعتوار نفس األعراض على الذات 
أنه لو قبلها مل خيل منها ملا سبق تقريره يف : الدليل على بطالن ما قالوه : ( قوله : هذا كالمه ولقائل أن يقول 

: علمية عقلية بل غايته  هو مل يذكر دليال هناك إال قياس ما قبل االتصاف على ما بعده وهو ليس حجة) اجلواهر 
احتجاج مبوافقة منازعة يف مسألة عظيمة عقلية ترد ألجلها نصوص الكتاب والنسة وينبين عليها من مسائل 

الصفات واألفعال أمور عظيمة اضطرب فيها الناس فمن الذي جيعل أصول الدين جمرد قول قالته طائفة من أهل 
  قلية وال مسعية ؟ الكالم وافق بعضهم بعضا عليه من غري حجة ع

  وأال منع حكم االصل  -إن صح  -وقد أجابه املنازعون جبواب مركب وهو إما الفرق 
وأيضا فأنه قد قرر هناك وهنا أن املعتزلة أئمة الكالم الذين أظهروا يف اإلسالم نفي الصفات واألفعال ومسوا ذلك 

جة هلم على استحالة اتصافه باحلوادث وانه يلزمهم تقديسا له عن االعراض واحلوادث وقد ذكر أبواملعايل أنه ال ح
فإل : فإن القابل للشيء عندهم جيوز أن خيلو عنه وعن ضده وأما لزوم هذا القول هلم : نقيض ذلك أما األول 

مل يبعد مثل ذلك : ثباهتم أحكاما متجددة للرب وأنه إذا مل ميتنع جتدد أحكام للذات من غري أن يدل على احلدوث 
وار أنفس األعراض وكان ما ذكره األستاذ أبو املعايل يقتضي أن القول حبلول احلوادث يلزم املعتزلة وأنه يف اعت

  الدليل هلم على نفي ذلك وهو أيضا مل يذكر دليال ملوافقيه على نفي ذلك 
درته ال دليل هلم على فأفاد ما ذكره أن أئمة النفاة حللول احلوادث به القائلني بأنه ال يقوم به ما يتعلق مبشيئته وق

  ذلك بل قوهلم يستلزم قول أهل اإلثبات لذلك 
مصريكم إىل إثبات قول حادث مع نفيكم اتصاف الباري به تناقض إذ لو جاز قيام معىن : ونقول للكرامية : ( قال 

ال بأحكام مبحل من غري أن يتصف احملل حبكمه جلاز شاهدا قيام أقوال وعلوم وإرادات مبحال من غري أن تتصف احمل
  ) موجبة عن املعاين وذلك خيلط احلقائق وجير إىل جهاالت 

إذا جوزمت قيام ضروب من احلوادث بذاته فما املانع من جتويز قيام أكوان حادثة بذاته على : مث نقول هلم : ( قال 
  التعاقب ؟ 

جتويز قيام قدرة حادثة وعلم : زمهم وكذلك سبيل اإللزام فيما يوافقوننا على استحالة قيامه به من احلوادث ومما يل
  ) حادث بذاته على حسب أصلهم يف القول واإلرادة احلادثني وال جيدون بني ما جوزوه وامتنعوا عنه فصال 

قد وصفتم الرب تعاىل بكونه متحيزا وكل متحيز جسم وجرم وال يتقرر يف املعقول خلو : ونقول هلم : ( قال 
  ) من جتويز قيام األكوان بذات الرب ؟ وال حميص هلم عن شيء مما ألزموه  األجرام من األكوان فما املانع

هذه الوجوه األربعة اليت ذكرها ليس فيها حجة تصلح إلثبات الظن يف الفروع فضال عن : ولقائل أن يقول : قلت 
الكرامية  أن -إن صح  -إثبات يقيين يف أصول الدين يعارض به نصوص الكتاب والسنة فإن غاية هذا الكالم 

  تناقضوا وقالوا قوال ومل يلتزموا بلوازمه 



إما يف إثبات امللزوم وإما يف نفي اللزم ومل يتعني اخلطأ يف أحدمها فلم : إن كان ما ذكره الزما لزمهم اخلطأ : فيقال 
لة وإال ال جيوز أن يكون خطؤهم يف نفي اللوازم ؟ فإن أقام على ذلك دليال عقليا كان هو حجة كافية يف املسأ

استفدنا خطأ الكرامية يف أحد قوليهم وإن مل يكن ما ذكره الزما هلم مل يفد ال إثبات تناقضهم وال دليال يف مورد 
  النزاع 
هل يتصف باحلوادث أو ال يتصف ؟ كالنزاع يف أمثال ذلك وإذا : أما الوجه األول فحاصله نزاع لفظي : مث يقال 

 الالزم حبيث يسمون الالزم صفة دون العارض كاصطالح من يفرق بني كان من أصلهم الفرق بني الالزم وغري
الصفات واألفعال فال يسمى األفعال صفات وإن قامت مبحل كاصطالح من يفرق بني األقوال واألفعال فال يسمى 

عاين كانت هذه أمورا اصطالحية لفظية لغوية ال م -ما يتكلم به اإلنسان عمال وإن كان له فيه حركة وحنو ذلك 
إىل ما جاءت به الشريعة فقد يكون يف إطالق اللفظ مفسدة وإن  -نفيا وإثباتا  -عقلية واملرجح يف إطالق األلفاظ 

  كان املعىن صحيحا 
فأكثر الناس يلتزمونه يف األفعال فإن الناس تفرق يف اإلطالقات بني صفات اإلنسان : وما ألزمهم إياه يف الشاهد 

قعود والذهاب واجمليء فال يسمون ذلك صفات وإن قامت باحملل وكذلك العلم الذي يعرض وبني أفعاله كالقيام وال
  للعامل ويزول واإلرادة اليت تعرض له وتزول قد ال يسمون ذلك صفة له وإمنا يصفونه مبا كان ثابتا له كاخللق الثابت 

  وباجلملة فهذه حبوث لفظية مسعية ال عقلية وليس هذا موضعها 
كوان به على التعاقب وقيام ما أحالوا قيامه به فهم يفرقون بني ما جوزوه ومنعوه مبا يفرق به مثبتة وأما قيام األ

الصفات بني ما توصفوه به وبني ما منعوه فكما أهنم يصفونه بصفات الكمال فال يلزمهم أن يصفوه بغريها فكذلك 
  هؤالء يقولون فإن صح الفرق وإال كانوا متناقضني 

ألزمت النفاة ألهل اإلثبات  -كما دلت عليه النصوص  -ن اهللا تعاىل ملا وصف بالسمع والبصر ومن املعلوم أ
إدراك الشم والذوق واللمس فمن الناس من طرد القياس ومنهم من فرق بني الثالثة واالثنني ومنهم من فرق بني 

  إدراك اللمس وإدراك الشم والذوق لكون النصوص أثبتت الثالثة دون االثنني 
إذا قال املعتزلة البصريون و القاضي أبو بكر و أبو املعايل وغريمها ممن يصفه باإلدراكات اخلمسة ملن مل يصفه إال ف

يلزمكم طرد القياس لزمهم إما الفرق وإال كانوا متناقضني ومل يكن هذا دليال على إبطال اتصافه : باثنني أو ثالثة 
ات اخلمسة تتعلق به كما فعله هؤالء ومن وافقهم ك القاضي أيب بالسمع والبصر كذلك إذا قال من جعل اإلدراك

يلزمكم أن تصفوه بتعلق السمع والشم والذوق واللمس به كما قلتم يف الرؤية كانوا : يعلى وحنوه ملن أثبت الرؤية 
   منهم من يذكر الفرق ومنهم من يفرق بني اللمس وغريه جمليء النصوص بذلك دون غريه: أيضا على طريقني 

قد وصفتم الرب تعاىل بكونه مسيعا بصريا والسمع والبصر إدراكان مث ثبت : فإن قيل : ( قال أبو املعايل يف إرشاده 
إدراك يتعلق بقبيل الطعوم وإدراك يتعلق بقبيل الروائح وإدراك يتعلق باحلرارة والربودة : شاهدا إدراكات سوامها 

  ام هذه اإلدراكات أم تقتصرون على وصفة بكونه مسيعا بصريا واللني واخلشونة فهل تصفون الرب تعاىل بأحك
وجوب وصفه بأحكام اإلدراك إذ كل إدراك ينفيه ضد فهو آفة فما دل على : الصحيح املقطوع به عندنا : قلنا 

وجوب وصفه حبكم السمع والبصر فهو دال على وجوب وصفه بأحكام اإلدراك مث يتقدس الرب تعاىل عن كونه 
فإن هذه الصفات منبئة عن ضروب من االتصاالت والرب يتعاىل عنها وهي ال تنىبء عن حقائق : ا المسا شاما ذائق

مشمت تفاحة فلم أدرك رحيها ولو كان الشم داال على اإلدراك لكان ذلك مبثابة : اإلدراكات فإن اإلنسان يقول 
  ) أدركت رحيها ومل أدركه وكذلك القول يف الذوق واللمس : قول القائل 



نفي الرؤية اليت تواترت هبا النصوص عن النيب صلى اهللا  -إن كانوا متناقضني  -وال يلزم من تناقض هؤالء : قلت 
  عليه و سلم 

فهم نفوه بناء على امتناع حوادث ال أول هلا فإن صح هذا الفرق وإال لزمهم طرد : وأما تعاقب احلوادث : وقلت 
  لك اجلواز كما طرده غريهم ممن ال مينع ذ

وأما حدوث القدرة والعلم فنفومها ألن عدم ذلك يستلزم النقص لعموم تعلق العلم والقدرة خبالف اإلرادة والكالم 
فإنه ال عموم هلما فإنه سبحانه ال يتكلم إال بالصدق ال يتكلم بكل شيء وال يريد إال مايسبق علمه به ال يريد كل 

  وعلى كل شيء قدير شيء خبالف العلم والقدرة فإنه بكل شيء عليم 
له عاملية حادثة وقادرية : إن له إرادة حادثة وكالما حادثا ومل يقولوا : وهذا كما فرقت املعتزلة بني هذا وهذا فقالوا 

حادثة فالسؤال على الفريقني مجيعا فإن صح الفرق وإال كانوا متناقضني وقد أثبت غريهم قيام علم باملوجود بعد 
العلم املتعلق به قبل وجوده كما دل على ذلك ظاهر النصوص وقد أثبت ذلك من أهل  وجوده ومل جيعل ذلك عني

الكالم والفلسفة طوائف ك أيب احلسني البصري و أيب الربكات وغريهم وغري املتقدمني مثل هشام بن احلكم وأمثاله 
  وإال لزم تناقضه  -إن صح فرقه  -ومثل جهم واملفرق 

املتصف : هي دليلهم على حدوث العامل كما استدلت بذلك املعتزلة وهم يقولون وقيام األكوان به نفوه ألهنا 
نفرض الكالم يف : ( باألكوان ال خيلو منها وهذا معلوم بالبديهة كما بينه األستاذ أبو املعايل يف أول كالمه وقال 

قابل لألكوان ال خيلو عنها فلو أن ال: األكوان فإن القول فيها يستند إىل الضرورة فإذا كان من املعلوم بالضرورة 
ما ال خيلو من احلوادث : وصفوه باألكوان للزم أن ال خيلو عنها وهم يقولون بامتناع تسلسل احلوادث ويقولون 

فهو حادث كما يوافقهم على ذلك أبو املعايل وأمثاله فإن كان هذا الفرق صحيحا بطل اإللزام وصح فرقهم وإن مل 
كالكما خمطىء حيث قلتم بامتناع : يكن يف ذلك حجة للمنازع هلم بل يقول القائل يكن هذا الفرق صحيحا مل 
  دوام احلوادث وتسلسلها 

ومعلوم أن هذا كالم متني ال جواب عنه فإن فرقهم بني األكوان وغريها هو العلم الضروري من اجلميع بأن القابل 
دمها فهذا هو حميصهم عما ألزمهم به فإن كانت لألكوان ال خيلو منها فما قبل احلركة والسكون مل خيل من أح

 -األكوان كغريها يف أن القابل للشيء ال خيلو عنه ضده فقد ثبت تناقضهم إذا كان قابال هلا وإن مل تكن مثل غريها 
  صح فرقهم وهم يدعون أنه ليس قابال هلا كما قد وافقهم على ذلك املعتزلة واألشعرية  -كما تقوله املعتزلة 

جيب على أصلهم أن يكون قابال هلا ألهنم يصفونه بكونه متحيزا وكل متحيز جسم : ال املعترض عليهم فإذا ق
أن يكون متحيزا ألنه ال : يلزمكم إذا قلتم إن له حياة وعلما وقدرة : هذا كما تقوله املعتزلة لألشعرية : وجرم قيل 

صوف بالعلم والقدرة والسمع والبصر والكالم إنه ال يعقل مو: يعقل قيام هذه الصفات إال مبتحيز ويقولون 
  واإلرادة إال ما هو جسم فإذا وصفتموه هبذه الصفات لزمكم أن يكون جسما 

قد اتفقنا حنن وأنتم على أنه حي عليم قدير وليس مبحيز وال جسم فإذا عقلنا موجودا : فإذا قال هؤالء للمعتزلة 
وأنتم وافقتمونا على أنه حي عليم قدير : قدرة ال تقوم جبسم قالوا حيا عليما قديرا ليس جبسم عقلنا حياة وعلما و

  وإثبات حي عليم قدير بال حياة وال علم وال قدرة مكابرة للعقل واللغة والشرع 
قد اتفقنا حنن وأنتم على أنه موصوف باحلياة والعلم والقدرة وحنو ذلك من الصفات مع : قالت الكرامية هلؤالء 

على أنه ال يتصف باألكوان فهكذا إذا جوزنا عليه أن يسمع أصوات عباده حني يدعونه ويراهم  اتفاقنا حنن وأنتم
بعد أن خيلقهم ويغضب عليهم إذا عصوه وحيب العبد إذا تقرب إليه بالنوافل ويكلم موسى حني أتى الوادي 



  ز عليه حدوث األكوان وحياسب خلقه يوم القيامة وحنو ذلك مما دلت عليه النصوص مل يلزمنا مع ذلك أن جتو
تبني له أهنم ال يعتصمون فيما خيالفون به الكتاب والسنة إال  -بعضهم مع بعض  -ومن تدبر كالم هؤالء الطوائف 

حجة حيتجون هبا يف إثبات حدوث العامل لقيام الأكوان به أو : حبجة جدلية يسلمها بعضهم لبعض وآخر منتهاهم 
إنه جهل وإن : ي أصل الكالم احملدث الذي ذمه السلف واألئمة وقالوا األعراض وحنو ذلك من احلجج اليت ه

هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة : أن يضربوا باجلريد والنعال ويطاف هبم يف القبائل والعشائر ويقال ( حكم أهله 
علما ويقينا مبا ولكن من عرف حقائق ما انتهى إليه هؤالء الفضالء األذكياء ازداد بصرية و) وأقبل على الكالم 

: جاء به الرسول صلى اهللا عليه و سلم وبأن ما يعارضون به الكتاب والسنة من كالمهم الذي يسمونه عقليات 
هي من هذا اجلنس الذي ال ينفق إال مبا فيه من األلفاظ اجململة املشتبهة مع من قلت معرفته مبا جاء به الرسول 

الم يثبت معرفة اهللا وصدق رسله وأن الطع يف ذلك طعن فيما به يصري وبطرق إثبات ذلك ويتوهم أن ميثل هذا الك
العبد مؤمنا فيتعجل رد كثري مما جاء به الرسول صلى اهللا عليه و سلم لظنه أنه هبذا الرد يصري مصدقا للرسول يف 

ا جاء به الرسول وكلما الباقي وإذا أنعم النظر تبني له أنه كلما ازداد تصديقا ملثل هذا الكالم ازداد نفاقا وردا مل
: ( ازداد معرفة حبقيقة هذا الكالم وفساده ازداد إميانا وعلما حبقيقة ما جاء به الرسول وهلذا قال من قال من األئمة 

  ) علماء الكالم زنادقة : ( بل قالوا ) قل أحد نظر يف الكالم إال تزندق وكان يف قلبه غل على أهل اإلسالم 
ترتيب : ا صنفه هؤالء يف كتبهم من الكالم الباطل احملدث املخالف للشرع والعقل هو إن حقيقة م: وهلذا قيل 

األصول يف تكذيب الرسول وخمالفة صريح املعقول وصحيح املنقول ولوال أن هؤالء القوم جعلوا هذا علما مقوال 
له دون ما عارضه من إن هذا هو احلق الذي جيب قبو: ودينا مقبوال يردون به نصوص الكتاب والسنة ويقولون 

العتقادهم : النصوص اإلهلية واألخبار النبوية ويتبعهم على ذلك من طوائف أهل العلم والدين ما ال حيصيه إال اهللا 
أن هؤالء أحذق منهم وأعظم حتقيقا مليكمن بنا حاجة إىل كشف هذه املقاالت مع أن الكالم هنا ال حيتمل إال 

  االختصار 

  قول الرازي يف األربعني

أن يعلم أن ما ذكره الرازي يف هذه املسألة قد استوعب فيه مجيع حجج النفاة وبني : ومقصودنا حبكاية هذا الكالم 
فسادها وأما احلجة اليت احتج هبا فهي أضعف من غريها كما سيأيت بيانه وقد ذكر أن هذه املسألة تلزم عامة 

  الطوائف 
املشهور أن الكرامية جيوزون ذلك وينكرون : ( ضا فقال يف األربعني وذكر يف كتاب األربعني أهنا تلزم أصحابه أي

أكثر العقالء يقولون به وإن أنكروه باللسان فإن أبا علي و أبا هاشم من املعتزلة وأتباعهما : سائر الطوائف وقيل 
ية والكارهية حمدثة يف ذاته إنه يريد بإرادة حادثة ال يف حمل ويكره بكراهة حادثة ال يف حمل إال أن صفة املريد: قالوا 

تعاىل وإذا حضر املرئي واملسموع حدث يف ذاته تعاىل صفة السامعية واملبصرية لكنهم إمنا يطلقون لفظ التجدد دون 
احلدوث و أبو احلسني البصري يثبت يف ذاته علوما متجددة حبسب جتدد املعلومات واألشعرية يثبتون نسخ احلكم 

إنه عامل بعلم واحد يتعلق قبل وقوع : ائه واالرتفاع واالنتهاء عدم بعد الوجود ويقولون مفسرين ذلك برفعه أو انته
بأن قدرته تتعلق بإجاد املعني وإذا وجد : املعلوم بأنه يسقع وبعده يزول ذلك التعلق ويتعلق بأنه وقع ويقولون 

 وأيضا املعدوم ال يكوم مرئيا وال انقطع ذلك التعلق المتناع إجياد املوجود وكذا تعلق اإلرادة بترجيح املعني
  مسموعا وعند الوجود يكون مرئيا ومسموعا فهذه التعلقات حادثة 



اهللا تعاىل يرى املعدوم معدوما ال موجودا وعند وجوده يراه : فإن التزام جاهل كون املعدوم مرئيا ومسموعا قلنا 
مع بعدهم عن  -ه يوجب ما ذكرنا والفالسفة موجودا ال معدوما ألن رؤية املوجود معدوما أو بالعكس غلط وأن

موجودة يف األعني فيكون اهللا مع كل حادث  -وهي القبلية والبعدية واملعية  -يقولون بأن اإلضافات  -هذا 
وذلك الوصف اإلضايف حدث يف ذاته و أبو الربكات من املتأخرين منهم صرح يف املعترب بإرادات حمدثة وعلوم 

اإلجالل من هذا : ( زاعما بأنه ال ميكن االعتراف بكونه إهلا هلذا العامل إال مع هذا القول مث قال حمدثة يف ذاته تعاىل 
  ) اإلجالل والتنزيه من هذا التنزيه واجب 

واعلم أن الصفة إما حقيقية عارية عن اإلضافة كالسواد والبياض أو حقيقة تلزمها إضافة كالعلم : ( قال الرازي 
تعلق باملعلوم واملقدور وهو إضافة خمصوصة بينهما وإما إضافة حمضة ككون الشيء قبل غريه  والقدرة فإنه يلزمها

تغري : وبعده وميينه ويساره فإن تغري هذه األشياء ال يوجب تغريا يف الذات وال يف صفة حقيقية منها فنقول 
م ينكرونه فظهر الفرق بني مذهب فالكرامية يثبتونه وغريه: اإلضافات ال حميص عنه وأما تغري الصفات احلقيقية 

  ) إن ذلك تغري يف الصفات احلقيقية كما تقدم : الكرامية وغريهم ال نسمي ذلك صفة وال نقول 
  : مث استدل الرازي بثالثة أوجه 

أن صفاته صفات كمال فحدوثها يوجب نقصانه يعين قبل حدوثها واإلضافات ال وجود هلا يف األعيان : أحدها ( 
  ) ل فال يرد نقصا دفعا للتسلس

هذا الدليل قد تقدم الكالم عليه واملنازع ال يسمي ذلك صفة وإن وصف املوصوف بنوع ذلك : ولقائل أن يقل 
فليس لك فرد من األفراد صفة كمال مستحقة القدم حييث يكون عدمها يف األزل نقصا وما اقتضت احلكمة 

دمه حيث ال تقتضي احلكمة وجود حدوثه ووجوده حدوثه يف وقت مل يكن عدمه قبل ذلك نقصا بل الكمال ع
  حيث اقتضت احلكمة وجوده كاحلوداث املنفصلة فليس عدم كل شيء نقصا عما عدم منه 

وأيضا فاحلوادث ال ميكن وجودها إال متعاقبة وقدمها ممتنع وكان ممتنع الوجود مل يكن عدمه نقصا والتسلسل 
وها وهذا فيه قوالن مشهوران فاملنازع قد خيتار جوازه ال سيما من املذكور هو التسلسل يف اآلثار والشروط وحن

  إن الرب مل يزل فاعال متكلما إذا شاء : يقول 
لو كانت ذاته قابلة للحوادث لكانت تلك القابلية من لوازمها وأزلية القابلية توجب صحة وجود املقبول : الثاين ( 

سبة بني الشيئني موقوفة عليهما لكن وجود احلوادث يف األزل حمال أزال ألن قابلية الشيء للغري نسبة بينهما والن
  ) وال يلزم علينا القدرة األزلية ألن تقدم القدرة على املقدور واجب دون تقدم القابل على املقبول 

ما ذكرمت بتقدير التسليم يقتضي أزلية صحة وجود احلوادث ال صحة أزلية : ولقائل أن يقول : ( قال األرموي 
أغىن عن الدليل السابق  -إن صح  -ود احلوادث وقد عرفت الفرق بينهما يف مسألة احلدوث والفرق املذكور وج

  ) وإال نفى النقص وأيضا إذا صح الفرق مع أن الدليل املذكور ينفيه لزم بطالن الدليل 
  : فقد ذكر األرموي يف بطالن هذا الدليل ثالثة أوجه : قلت 

زلية احلدوث وأزلية صحة احلدوث وسيأيت إن شاء اهللا الكالم فيه وبيان أنه فرق فاسد الفرق بني صحة أ: أحدها 
إن صح هذا الفرق بطل الدليل وإن مل يصح لزم إمكان احلوادث يف األزل ولزم إمكان وجود املقدور : لكن يقال 

ان جوابا لنا عن املقبول أو يقال ما كان جوابا لكم عن املقدور ك: واملقبول يف األزل وكالمها يبطل الدليل أو يقال 
إما إمكان دوام احلوادث وإما : إن صح هذا الفرق بطل الدليل وإن مل يصح هذا الفرق فالالزم أحد أمرين : 

امتناع دوامها فإن كان الالزم هو األول لزم إمكان وجود جنس احلوادث املقبولة يف األزل وبطل الدليل وإن كان 



هو قادر عليها مع امتناع وجود املقدور : ودها يف األزل ممتنعا وحينئذ فإذا جاز أن يقال الالزم هو الثاين كان وج
  هو قابل هلا مع امتناع وجود املقبول : أمكن أن يقال 
أراد به الفرق بني : والفرق املذكور إن صح أغىن عن الدليل السابق وإال بقي النقص قد يقال : وقول األرموي 

إن صح : عىن به الفرق بني القادر والقابل فإن أراد األول كان معىن كالمه : زلية وقد يقال أزلية الصحة وصحة األ
الفرق أمكن أن يكون قابال هلا يف األزل وتكون صحتها أزلية أي مل تزل ممكنة صحيحة مع امتناع صحة أزلية 

صحة : ادث أزليا ويقولون احلوادث كما يقولون إذ مل تزل احلوادث ممكنة صحيحة جائزة مع امتناع كون احل
اجلواز وإمكاهنا أزيل ال متناع انقالهبا من االمتناع إىل اإلمكان من غري سبب حادث مع امتناع وجودها يف األزل 

  وامتناع أزليتها 
وهذا الفرق ذكره الغزايل يف هتافت الفالسفة و الرازي وغريمها يف جواب من قال بأن إمكان وجود املقدورات ال 

إمكان احلوادث ال بداية هلا ونقول الشيء املعني بشرط كونه حادثا ال بداية ألزليته : حنن نقول : قالوا أصل له ف
  وال يلزم من ذلك إمكان وجود شيء من احلوادث يف األزل ألن كونه حادثا مع كونه أزليا ممتنع 

  جيب أن يكون مسبوقا بالعدم وهذا الفرق عند التحقيق باطل فإنه مسلتلزم للجمع بني النقيضني فإن احلادث 
فإذا قيل بأن احلادث مل يزل ممكنا وأن صحته وإمكانه أزليته كان معناه أن ما كان مسبوقا بالعدم ميكن أن يكون 
أزليا واألزيل ال يكون مسبوقا بالعدم فكان معناه أن ما جيب أن يكون حادثا ميكن أن يكون قدميا وما جيب كونه 

  يكون أزليا غري مسبوق بالعدم وهذا مجع بني النقيضني مسبوقا بالعدم جيوز أن 
  احلادث املعني إمكانه هل هو أزيل أو حادث ؟ : فإذا قيل 

بل هو حادث فإن كون احلادث املعني يف األزل ممتنع لذاته وهذا املمتنع ال يكون قط ولكن حدثت أسباب : قيل 
د املشروط بوجود والده فإن كونه ابن فالن يستلزم أوجبت إمكان حدوثه فكان إمكان حدوثه ممكنا كوجود الول

وجود فالن وميتنع أن يكون وجود ابن فالن موجودا قبل وجود فالن واملمتنع لذاته ال يكون مقدورا وجتدد 
القادرية بتجدد إمكان املقدور ليس ممتنعا فإن اجلميع حاصل مبسيئة الرب وقدرته وهو سبحانه مبا حيدث مبشيئته 

  ل املعدوم موجودا فيجعل ما مل يكن ممكنا مقدورا يصري ممكنا مقدورا وهذا مبسوط يف موضع آخر وقدرته جيع
إن صح : واملقصود شرح مراد األرموي فإذا أراد بالفرق الفرق بني صحة األزلية وأزلية الصحة كان معىن كالمه 

دث املنفصلة من الفرق بني صحة أزليتها هذا الفرق بطل الدليل فإنه يقول يف احلوادث املقبولة ما يقال يف احلوا
بل هذا ) إن هذا الفرق إن صح إىن عن الدليل السابق : ( وأزلية صحتها لكن لو أراد بالفرق هذا مل يستقم قوله 

الفرق إن صح بطل الدليل املذكور فهذا يرجح أنه أراد بالفرق بني القادر والقابل فيكون قد ذكر ثالثة أجوبة نقول 
ق بينهما بأن القابل يستلزم وجود املقبول يف األزل دون القادر فهذا الفرق يغين عن الدليل وإن مل إن صح الفر

  يصح هذا الفرق انتقض الدليل بالقادر 
أنه إن صح الفرق بني املقدور واملقبول بأن املقدور جيب تأخره عن القدرة واملقبول ال جيب ذلك فيه : الوجه الثاين 

على وجوب حصول احلادث يف األزل إذا كان قابال له وحينئذ فال حاجة إىل أن يستدل على كان هذا وحده دليال 
  ذلك مبا ذكره من النسبة إن كان الفرق صحيحا وإن مل يكن صحيحا صح النقض به 

أن الدليل املذكور يوجب وجود املقدور يف األزل ألن القادرية على الشيئني نسبة بينهما والنسبة بني : الثالث 
لزم  -مع أن الدليل يتناوهلما مجيعا وينفي الفرق  -لشيئني متوقفة عليهما فإن صح الفرق بني املقدور واملقبول ا

  بطالن الدليل فيلزم بطالن مقدمة الدليل أو انتفاضه وكالمها مبطل له وهذا بني 



  ) ى أن املتغري ال يكون إهلا يدل عل)  ٦٧: األنعام ( } ال أحب األفلني { : الثالث قول اخلليل : ( قال الرازي 
إن كان اخلليل صلى اهللا عليه و سلم احتج باألفول على نفي كونه رب العاملني لزم أنه مل يكن : ولقائل أن يقول 

ينفي عنه حلول احلوادث ألن األفول هو املغيب واالحتجاب باتفاق أهل التفسري واللغة وهو مما يعلم من اللغة 
فإذا كان من حني يزوغه إىل حال أفوله مل ينف عنه الربوبية دل على أنه ) هذا ريب : ( ل اضطرارا وهو حني بزغ قا

مل جيعل حركته منافية لذلك وإمنا جعل املنايف األفول وإن كان اخلليل صلى اهللا عليه و سلم إمنا احتج باألفول على 
فعال اهللا تعاىل فقصة اخلليل إما أن تكون أنه ال يصلح أن يتخذ ربا يشرك به ويدعى من دون اهللا فليس فيه تعرض أل

  حجة عليهم أو ال هلم وال عليهم 
واحتجوا بأن الدليل على أن الكالم والسمع والبصر صفات حادثة وال بد هلا من حمل وهو ذاته : ( قال الرازي 

ترب يف املقتضى فإنه عبارة تعاىل وألنه يصح قيام الصفات القدمية بذاته تعاىل باتفاق منا ومن األشعرية والقدم ال يع
  ) عن نفس األزلية وهو عدمي فاملقتضى هو كوهنا صفات واحلوادث كذلك فليلزم قيامها به 

واجلواب عن األول باجلواب عن أدلة حدوث تلك الصفات وعن الثاين بأن تلك الصفات قد تكون خمالفة : ( قال 
إنه عدمي فإنه عبارة عن نفي العدم السابق ونفي النفي ثبوت : هلذه بالنوع سلمنا أنه ال فارق سوى القدم فلم قلتم 

  ) ؟ 
ليس املقصود هنا ذكر أدلة املثبتة فإن النصوص تدل على ذلك يف مواضع ال تكاد حتصى إال بكلفة وإمنا : قلت 

ثبات هل يف العقل ما يعارض النصوص ؟ ومن أراد تقرير ما احتجوا به من الدليل العقلي على اإل: الغرض بيان 
  قدح فما يذكره النفاة من امتناع حدوث تلك األمور 

وعمدة املانعني هو امتناع حلول احلوادث وامتناع تسلسلها فإذا كانوا ال ينفون حدوثها يف ذاته إال المتناع حلول 
ألن ذلك مل جيز أن جييبوا عن أدلة احلدوث مبجرد دليل امتناع حلول احلوادث إن مل جييبوا عن املعارض : احلوادث 

دليل النفاة ال يتم إال ببطالن دليل : الدليل على بطالن دليل املثبتة هو تدليل النفاة قيل له : دور فإذا قال القائل 
املثبتة فإذا مل متكن املطالبة إال بدليل املثبتة كان صحة دليل النفاة متوقفا على صحته وذلك دور فإنه ال يتم نفي 

بتني فيكون قوهلم بانتفاء حلول احلوادث مبينا على انتفاء حلول احلوادث فال يكون ذلك إال باجلواب عن حجة املث
  هلم حجة على ذلك 

فاملثبتون معهم السمعيات الكثرية املتواترة خبالف النفاة فإنه ليس معهم شيء من السمع وإمنا يدعون قيام الدليل 
أن يقيم دليال عقليا على قيامها به أو إمكان قيامها به  العقلي على امتناع قيام احلوادث به فإذا أراد بعض املثبتني

احتاج إىل أن جييب عن أدلة النفاة والنفاة ال يتم دليلهم على النفي حىت جييبوا على أدلة املثبتني وإال فلو قدر 
إذا احتج تعارض األدلة العقلية من اجلانبني فتكافأتا وبقيت األدلة السمعية خالية عن معارض جيب تقدمه عليها ف

املثبتون باآليات واألحاديث مل ميكن للنفاة أن يقولوا هذا يثبت قيام احلوادث به وذلك ممتنع إال إذا أقاموا الدليل 
العقلي على االمتناع أجابوا عما حيتج به املثبتة من الدليل العقلي فال بد للنفاة من هذا وهذا خبالف املثبتة فإنه 

ذلك ومل يقيموا دليال عقليا خاليا عن املعارض املقاوم ينفي ذلك فال حيتاج املثبتون  ميكنهم أن يقوال السمع دل على
إىل دليل عقلي يوافق السمع يل يكفيهم إبطال ما يعارضه وإذا أقاموا دليال عقليا فعورضوا بأدلة النفاة مل حيتاجوا إىل 

  األبواب  إبطاهلا بل تكفيهم املعارضة فإذا أبطلوا كانوا قد سدوا على النفاة
فلهذا كان ما حيتاج إليه النفاة من إقامة دليل عقلي وإبطال ما يعارضه مما احتاج إليه املثبتة بل يكفيهم منع مقدمات 

املعارض فإن أبطلوها فقد زادوا وتكفيهم املمعارضة بالعقليات فإن بينوا رجحان عقلياهتم فقد زادوا وإذا بينوا 



اة ومعهم السمعيات كانوا قد أثبتوا أن معهم السمع والعقل وأن املنازغ ليس صحة عقلياهتم وبطالن عقليات النف
  معه ال مسع وال عقل 

  وأما أدلة املثبتني فهو ما يذكرونه من الشرعيات والعقليات وهم قد قدحوا يف أدلة النفاة فيتم كالمهم 
عتزلة ومن وافقهم وأما من جيوز التسلسل وأما التسلسل فالكرامية ومن وافقهم ال جييزونه كما ال جييزه كثري من امل

يف اآلثار من أهل احلديث والكالم والفلسلفة وغريهم فهؤالء قد عرف طعنهم يف أدلة النفاة وطعن النفاة يف أدلة 
  بعض حىت متكلمة أهل اإلثبات من األشعرية وغريهم متنازوعون يف ذلك قد عرف 

الفعل بنفسه صفه كمال كما أن قدرته على املفعول املنفصل صفة كونه قادرا على : وأيضا فإن املثبتني يقلون 
كمال فإنا إذا عرضنا على صريح العقل من يقدر على الفعل القائم به واملنفصل عنه ومن ال يقدر على أحدمها علم 

جيوز أنا ألول أكمل كما إذا عرضنا عليه من يعلم نفسه وغريه ومن ال يعلم إال أحدمها وأمثال ذلك ويقول من 
إذا عرضنا على صريح العقل من يقدر على األفعال املتعاقبة الدائمة ويفعلها دائمة : دوام احلوادث وتسلسلها 

  متعاقبة ومن ال يقدر على الدائمة املتعاقبة كان األول أكمل 
ن عدمه قبل وكذلك إذا عرضنا على العقل من فعل األفعال املتعاقبة مع حدوثها ومن ال يفعل حادثا أصال لئال يكو

وجوده عدم كمال شهد صريح العقل بأن األول أكمل فإن الثاين ينفي قدرهتوفعله للجميع لئال يعدم البعض يف 
األزل واألول يثبت قدرته وفعله للجميع مع عدم البعض يف األزل فذاك ينفي اجلميع حذرا من فوت البعض والثاين 

عض الزم على التقديرين وامتاز األول بإثبات كمال يف قدرته يثبت ما يثبته من الكمال مع فوت البعض ففوت الب
  وفعله مل يثبته الثاين 
كون الكالم ال يقوم بذاته مينع أن يكون كالمه فإن ما قام به شيء من الصفات واألفعال عاد : وأيضا فهم يقولون 

لمحل الذي خلق فيه فذلك احملل حكمه إليه ال إىل غريه فإذا خلق يف حمل علما أو قدرة أو كالما كان ذلك صفة ل
هو العامل القادر املتكلم به فإذا خلق كالما يف حمل كان ذلك الكالم املخلوق كالم ذلك احملل ال كالمه فإذا خلق يف 

ومل يقم هو به كالم كان ذلك كالما للشجرة فتكون هي )  ٣٠: القصص ( } إين أنا اهللا رب العاملني { : الشجرة 
وهذا باطل فيتعني أن يقوم به الكالم وكونه ال يقدر أن يتكلم وال يتكلم مبا شاء ) أنا اهللا رب العاملني إين : ( القائلة 

بل يلزمه الكالم كما تلزمه احلياة مع كون تكليمه هو خلق جمرد اإلدراك يقتضي أن يكون القادر على الكالم الذي 
تكلم باختياره وقدرته ومن كالمه بغري اختياره وقدرته يتكلم باختياره أكمل منه فإنا إذا عرضنا على العقل من ي

كان األول أكمل فتعني أن يكون متكلما بقدرته ومشيئته كالما يقوم بذاته وكذلك يف جميئة وإتيانه واستوائه وأمثال 
: رته لزم أن ال يوصف هبا وإن قدرناها الزمة لذاته ال تكون مبشيئته وقد: ذلك إن قدرنا هذه أمورا منفصلة عنه 

لزم عجزه وتفضيل غريه عليه فيجب أن يوصف بالقدرة على هذه األفعال القائمة به اليت يفعلها مبشيئته وقدرته 
ال حتله : ال حتله احلوادث كما يعنون نفي العلم والقدرة وحنومها بقوهلم : وهذا هو الذي تعنيه النفاة بقوهلم 

  األعراض 
به تثبت األفعال القائمة به اليت حتصل بقدرته واختياره وحنو ذلك وذلك أنه وأيضا فإن ما به تثبت الصفات القائمة 

العلم والقدرة والسمع والبصر والكالم وحنو ذلك صفات كمال فلو مل يتصف الرب هبا اتصف بنقائضها : يقال 
مال كاجلهل والعجز والصمم والبكم واخلرس وهذه صفات نقص واهللا منزه عن ذلك فيجب اتصافه بصفات الك

كل كمال يثبت ملخلوق من غري أن يكون فيه نقص بوجه من الوجوه فاخلالق تعاىل أوىل به وكل نقص تنزه : ويقال 
عنه خملوق فاخلالق سبحانه أوىل بتنزيهه عنه بل كل كمال يكون للموجود ال يستلزم نقصا فالواجب الوجود أوىل 



  ذا املوضع به من كل موجود وأمثال هذه األدلة املبسوطة يف غري ه
هذه الصفات متقابلة تقابل العدم وامللكة فال يلزم من رفع أحدمها : فإذا قال النفاة من اجلهمية واملتفلسفة والباطنية 

  ثبوت الثاين إال أن يكون احملل قابال هلما فأما ما ال يقبلهما كاجلماد فال يقال فيه حي وال ميت وال أعمى وال بصري 
  : بة أجيبوا عن ذلك بعدة أجو

  هذا اصطالح لكم وإال فاللغة العربية ال فرق فيها واملعاين العقلية ال يعترب فيها جمرد االصطالحات : مثل أن يقال 
فما ال يقبل هذه الصفات كاجلماد أنقص مما يقبلها ويتصف بالناقص منها فاحلي األعمى أكمل من : ومثل أن يقال 

عينه يقال فيما يقوم به من األفعال وحنوها اليت يقدر عليها ويشاؤها اجلماد الذي ال يوصف ببصر وال عمى وهذا ب
فإنه لو مل يتصف بالقدرة على هذه األفعال لزم اتصافه بالعجز عنها وذلك نقص ممتنع كما تقدم والقادر على الفعل 

  والكالم أكمل من العاجز عن ذلك 
: يام األفعال به ممكنا فأما ما ال يقبل لك كاجلدار فال يقال إمنا يلزم اتصفاه بنقيض ذلك لو كان ق: ( فإذا قال النايف 

  ) هو قادر على احلركة وال عاجز عنها 
فما ال يقبل قيام األفعال االختيارية به والقدرة عليها كاجلماد : هذا نزاع لفظي كما تقدم ويقال أيضا : فيقال 

قدرته وإرادته إذا قدر عجزه هو أكمل مما ال يقبل أنقص مما يقبل ذلك كاحليوان فاحليوان الذي يقبل أن يتحرك ب
االتصاف بذلك كاجلماد فإذا وصفتموه بعدم قبول ذلك كان ذلك أنقص من أن تصفوه بالعجز عن ذلك وإذا كان 

وصفه بالعجز عن ذلك صفة نقص مع إمكان اتصافه بالقدرة على ذلك فوصفه بعدم قبول األفعال والقدرة عليها 
  أعظم نقصا 

لو جاز ان يفعل أفعاال تقوم به بإرادته وقدرته للزم أن يكون حمال للحوادث وما قبل الشيء ال خيل : ال النايف فإن ق
  عنه وعن ضده فيلزم تعاقبها وما تعاقبت عليه احلوادث فهو حادث المتناع حوادث ال أول هلا 

عن ضده وعلى امتناع دوام احلوادث على أن ما يقبل الشيء ال خيلو عنه و: هذا مبين على مقدمتني : قيل هلم 
  وكل من املقدمتني قد بني فسادها كما تقدم 

مث قبل العلم بفساده يعلم بصريح العقل أن ما ذكر يف إثبات هذه األفعال من األدلة العقلية املوافقة لألدلة الشرعية 
يف غاية اخلفاء واالشتباه وأكثر  أبني وأظهر وأصرح يف العقل من امتناع دوام احلوادث وتعاقبها فإن هذه املقدمة

العقالء من مجيع األمم ينازعون فيها ويدفعوهنا وهي أصل علم الكالم الذي ذمه السلف واألئمة وهبذه املقدمة 
استطالت الدهرية على من احتج هبا من متكلمة أهل امللل وعجزوهم عن إثبات كون اهللا تعاىل حيدث شيئا ال العامل 

قدوا صحة هذه املقدمة من اجلهمية واملعتزلة ومن وافقهم ظنوا أن حدوث العامل وإثبات الصانع وال غريه والذين اعت
ال يتم إال هبا ويف حقيقة األمر هي تنايف حدوث العامل وإثبات الصانع بل ال ميكن القول بإحداث اهللا تعاىل لشيء من 

سله فيما أخربوا به عنه إال بنقيضها فما جعلوه احلوادث إال بنقيضها وال ميكن إثبات خلق اهللا ملا خلقه تصديق ر
  أصال ودليال على صحة املعقول واملنقول هو مناف مناقض للمنقول واملعقول كما قد بسط يف غري هذا املوضع 

مل يكن الرب تعاىل قادرا على الفعل فصار قادرا وكان الفعل ممتنعا فصار ممكنا من : وأيضا فإن هؤالء النفاة يقولون 
إنه يلزم أن ينقلب الشيء من االمتناع : جتدد شيء أصال يوجب القدرة واإلمكان وهذا معىن قول القائل غري 

الذايت إىل اإلمكان الذايت وهذا مما جتزم العقول ببطالنه مع ما فيه من وصف اهللا بالعجز وجتدد القدرة له من غري 
  سبب 

املمتنع هو القدرة على الفعل يف األزل فنفس انتفاء  إن: قالوا  -مثل كثري منهم  -ومن اعتذر منهم عن ذلك 



  األزل يوجب إمكان الفعل والقدرة عليه 
إنه جتدد أمر أوجب ذلك بل : األزل ليس هو شيئا كان موجودا فعدم وال معدوما فوجد حىت يقال : قيل هلم 

ضي فكما أن األبد ال خيتص بوقت دون األزل كاألبد فكما أن األبد هو الدوام يف املستقبل فاألزل هو الدوام يف املا
الذي ال يزال كائنا وكونه مل : الذي مل يزل كائنا واألبدي هو : وقت فاألزل ال خيتص بوقت دون وقت فاألزيل هو 

كقول ) شرط قدرته انتفاء األزل : ( يزل وال يزال معناه دوامه وبقاؤه الذي ليس له مبتدأ وال منتهى فقول القائل 
  ) ط قدرته انتفاء األبد شر: ( نظريه 

فإذا كان سلف األمة وأئمتها ومجاهري الطوائف أنكروا قول اجلهم يف كونه تعاىل ال يقدر يف األبد على األفعال 
إنه تعاىل ال يقدر على أفعال حادثة يف : ( ال يقدر يف األزل على األفعال وقول أيب اهلذيل : فكذلك قول من قال 

وقد بسط الكالم على هذا وقول من يفرق بني ) ال يقدر على أفعاله حادثة يف األزل : ( يشبه قول من قال ) األبد 
  النوعني يف غري هذا املوضع 

  االستدالل على النفي والرد عليه

إن كل صفة تفرض لواجب الوجود فإن حقيقته كافية يف حصوهلا : وقد استدل بعضهم عل النفي بدليل آخر فقال 
افتقاره إىل سبب منفصل وهذا يقتضي إمكانه فيكون الواجب ممكنا هذا خلف وحينئذ يلزم أوال حصوهلا وإال لزم 

  من دوام حقيقته دوام تلك الصفة 
  : واملثبتون جييبون عن هذا بوجوه 

أن هذا إمنا يقال فيما كان الزما لذاته يف النفي أو اإلثبات أما ما كان موقوفا على مشيئته وقدرته كأفعاله : أحدها 
ه يكون إذا شاءه اهللا تعاىل وال يكون إذا مل يشأه فإنه ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن فإن بني املستدل أنه ال فإن

جيوز ان يقوم بذاته ما يتعلق مبشيئته وقدرته كان هذا وحده كافيا يف املسألة وإن مل يبني ذلك مل يكن فيما ذكره 
  حجة 
عاله فإن حقيقته كافية يف حصوهلا وال لزام افتقاره إىل سبب منفصل وذلك إن هذا منقوض بأف: أن يقال : الثاين 

إنه يقوم به ما يتعلق : يقتضي إمكانه فيكون الواجب ممكنا فما كان جوابا عن األفعال كان جوابا للمثبتني القائلني 
قال هنا كذلك كما يقول  مبشيئته وقدرته ومن جوز أنه يفعل بعد أن مل يكن فاعال مبحض القدرة واملشيئة القدمية

قال هنا كذلك كما يقولوه من يقوله من أئمة السنة ) إنه مل يزل يفعل ويتكلم إذا شاء : ( الكرامية ومن قال 
  واحلديث 

أهنا مستلزمة لوجود الالزم يف األزل ؟ أم هي كافية فيه وإن تأخر ) ذاته كافية ( أتعين بقولك : أن يقال : الثالث 
ت األول انتقض عليك باملفعوالت احلادثة فإنه يلزمك إما عدمها وإما افتقاره إىل سبب منفصل إذ وجوده ؟ فإن عني

كان ماال تكفي فيه الذات يفتقر إىل سبب منفصل وإن عنيت الثاين كان حجة عليك إذ كان مما تكفي الذات ميكن 
  تأخره 
يكون من فعل اهللا تعاىل أو شيئا ال يكون من فعله  تعين به شيئا) يفتقر إىل سبب منفصل ( قولك : ان يقال : الرابع 

؟ أما األول فال يلزم افتقاره إىل غريه فإنه إذا كان هو فاعل األسباب فهو فاعلها وفاعل ما حيدث هبا فال يكون 
مفتقرا إىل غريه وأما إن عنيت بالسبب ما ال يكون من فعله لزمك أن كل ماال يكفي فيه الذات فال يستلزم وجوده 
يف األزل أال يوجد إال بشريك مع اهللا ليس من خملوقاته ومعلوم أن هذا خالف إمجاع أهل اإلميان بل خالف إمجاعه 



مجاهري العقالء وهو خالف املعقول الصريح أيضا فإن ذلك الشريك املقدر إن كان واجب الوجود بنفسه إهلا آخر 
إال به وهذا مع أنه مل يقل به أحد من بين آدم فهو باطل يف  لزم إثبات خالق قدمي مع اهللا مشارك له يف فعله ال يفعل

نفسه ألنه يستلزم افتقار كل من الفاعلني إىل اآلخر فإن التقدير يف هذا املشترك هو أن أحدمها ال يستقل به بل 
ادر فإن كان حيتاج إىل معاونة اآلخر وما احتاج إىل معاونة اآلخر كان فقريا إىل غريه ليس بغين وكان عاجزا ليس بق

هذا دليال على انتفاء الوجوب بطل دليلك وإن مل يكن دليال بطل دليلك أيضا فإنه مبين عليه وإن كان ذلك 
  الشريك املقدر ليس واجب الوجود بنفسه فهو ممكن ال يوجد إال بالواجب نفسه فلزم أن يكو من مفعوالته 

فإما أن تكون ذاته كافية يف ثبوت حصوله أو ال تكفي  كل ما يفرض له: ( أن يقال قول احملتج : اجلواب اخلامس 
ال نسلم أن ماال يكون جمرد الذات : كالم باطل وذلك أنه يقال ) يف حصوله وإال لزم افتقاره إىل سبب منفصل 

من كافية يف ثبوته أو انتفائه يفتقر فيه إىل سبب منفصل وإمنا يلزم ذلك أن لو مل تكن الذات قادرة على ما يتصل هبا 
األفعال فإذا كانت قادرة على ذلك أمكن أن يكون ما يتجدد له من الثبوت موقوفا على ما يقوم هبا من مقدوراهتا 

فيه إمجال واشتباه ) الذات ( فليس جمرد الذات مقتضية لذلك وال افتقرات إىل سبب منفصل وذلك أن لفظ 
ما تريد بذاته ؟ أتريد به الذات : ؟ فإنه يقال له وبسبب اإلمجال يف ذلك وقعت شبهة يف مسائل الصفات واألفعال 

  اجملردة عما يقوم هبا من مقدوراهتا ومرادهتا ؟ أم تعين به الذات القادرة على ما تريده مما يقوم هلا ومما ال يقوم هبا ؟ 
وما ينفي  فإن أرادت به األول كان التالزم صحيحا فإنه إذا قدر ذات ال يقوم هبا شيء من ذلك كان ما يثبت هلا

ثبوت : عنها إن مل تكن هي كافية فيه وإال افتقرت إىل سبب منفصل ألنه ال يقوم هبا ما تقدر عليه وتريده لكن يقال 
التالزم ليس حبجة إن مل تكن الذات يف نفس األمر كذلك وكون الذات يف نفس األمر كذلك هو رأس املسألة وحمل 

ملطلوب ولو ثبت املطلوب مل حيتج إىل الدليل فتكون قد صادرت على النزاع فال يكون الدليل صحيحا حىت يثبت ا
  املطلوب حيث جعلته مقدمة إثبات نفسه وهذا باطل بصريح العقل واتفاق أهل العارفني بذلك 

وإن أردت بذات النوع الثاين مل يصح التالزم فإنه إذا قدر ذات تقدر على أن تفعل األفعال اليت ختتارها وتقوم هبا مل 
زم أن يكون ما يتجدد من تلك األفعال موقوفا على سبب منفصل وال يكون جمرد الذات بدون ما يتجدد من يل

مقدورها ومرادها كافيا يف كل فرد من ذلك بل قد يكون الفعل الثاين ال يوجد إال باألول واألول مبا قبله وهلم 
 هي مفتقرة يف ذلك إىل أمور منفصلة عنها جرا فليس جمرد الذات بدون ما جتدده كافيا يف حصول املتأخرات وال

  قد يراد به الذات مبا يقوم هبا وقد يراد به الذات اجملردة عما يقوم هبا ) الذات ( فلفظ 
إن أريد به الذات اجملردة فتلك ال حقيقة هلا يف اخلارج عند أهل اإلثبات وإذا قدرت ) هل الذات كافية ( فإذا قيل 

بات ما يثبت هلا وإن أريد به الذات املنعوتة فإنه يقوم هبا األفعال االختيارية فمعلوم أن تقديرا فهي ال تكفي يف إث
هذه الذات ال جيب أن يتوقف ما يتجدد هلا من فعل ومفعول على سبب منفصل عنها ونظري هذا قول نفاة الصفات 

ا املوضع أن الذات اجملردة عن إن الصفات هل هي زائدة على الذات أو ليست زائدة ؟ فإنا قد بينا يف غري هذ: 
الصفات ال حقيقة هلا بل الصفات زائدة على ما يثبته النفاة من الذات وأما الذات املوصوفة بصفاته القادرة على 

أفعاهلا فتلك مستلزمة ملا يلزمها من الصفات قادرة على ما تشاؤه من األفعال فهي ال تكون إال موصوفة ال ميكن أن 
هل هي زائدة عليها أو ليست زائدة عليها ؟ بل هي داخلة يف مسمى : لالزمة هلا حىت يقال تتجرد عن الصفات ا

  امسها واألفعال القائمة هبا بقدرهتا وإرادهتا كذلك 
فكما أنه مسمى بأمسائه احلسىن منعوت بصفاته العلى قبل خلق السماوات واألرض وبعد إقامة القيامة وفيما بني 

وفا بصفات الكمال منعوتا بنعوت اإلكرام واجلالل فكذلك هو مسمى بأمسائه احلسىن ذلك مل يزل وال يزال موص



  منعوت بصفاته العلى قبل هذه األفعال وبعدها 
وكان أن ذلك ثابت قبل حدوث املفعوالت وبعدها فهو ايضا ثابت قبل حدوث األفعال وبعدها ومن آياته الشمس 

األمساء والصفات هو ثابت هلا قبل احلركات املعينة وبعدها وال  والقمر والكواكب وما تستحقه هذه األعيان من
حيتاج أن يقدر هلا ذات جمردة عن النور وعن دوام احلركة مث زيد عليها النور ودوام احلركة فاخلالق سبحانه أوىل 

هي يف نفسها  بثبوت الكمال له وانتفاء النقص عنه واملخلوقات إمنا احتاجت فيما حيدث عنها إىل سبب منفصل ألهنا
حمتاجة إىل الفاعل املنفصل فال يوجد شيء من ذاته وصفاهتا وأفعاهلا إال بأمر منفصل عنها وأما اخلالق سبحانه وتعاىل 
فهو الغين عما سواه فال يفتقر يف شيء من ذاته وصفاته وأفعاله إىل أمر منفصل الذي هو مفتقر إليه فال حيتاج فيما 

فسه اليت يريدها ويقدر عليها إىل أمر مستغن عنه كما ال حيتاج يف مفعوالته املنفصلة عنه جيدده من أفعاله القائمة بن
إىل ذلك وأوىل وإذا كان قد خلق من األمور املنفصلة عنه ما جعله سببا ألفعال تقوم بنفسه كما خيلق الطاعات اليت 

األمور فليس هو يف شيء من ذلك مفتقرا ترضيه والتوبة اليت يفرح هبا والدعاء الذي جييب سائله وأمثال ذلك من 
إىل ما سواه بل هو سبحانه اخلالق للجميع وكل ما سواه مفتقر إليه وهو الغين عن كل ما سواه وهذا كما أن ما 

يفعله من املخلوقات بعضها ببعض كإنزال املطر بالسحاب وإنبات النبات باملاء ال يوجب افتقاره إىل األسباب 
هذا وهذا وجاعل هذا سببا هلذا وقد بسطت هذه األمور يف غري هذا املوضع مبا ال يليق هبذا  املنفصلة إذ هو خالق

  املكان 
قوهلم إن مل يكن ذاته كافية يف حصوهلا لزم افتقاره إىل سبب منفصل وذلك يقضي : أن يقال : اجلواب السادس 

هي شرطية متصلة وذلك أن الذات إن مل تكن  إمكانه فيكون الواجب ممكنا متنع فيه املقدمة األوىل التالزمية اليت
كافية يف حصوهلا إمنا يلزم افتقار ذلك احلادث إىل سبب منفصل ال يلزم افتقار نفس الذات إىل سبب منفصل فإن 

كل صفة تفرض فذاته كافيه يف حصوهلا أو ال حصوهلا ألنه لو مل يكن كذلك لزم افتقاره إىل سبب : احملتج يقول 
  منفصل 
بتقدير أن ال تكون الذات كافية يف نفي تلك الصفة أو ثبوهتا يلزم أن يكون نفيها أن إثباته موقوفا عل : ه فيقال ل

أمر غري الذات وأما كون الذات تكون موقوفة على ذلك الغري فهذا ليس بالزم من هذا التقدير إال أن يتبني أنه إذا 
موقوفا على الغري وجب أن يكون هو نفسه موقوفا على كان شيء من األمور اليت توصف هبا من السلب واإلجياب 

  الغري وهو مل يبني ذلك 
إن ما يتجدد من األمور القائمة به فهو موقوف على مشيئته وقدرته وذاته : ومن املعلوم أن القائلني هبذا يقولون 

حلوادث مبشيئته وقدرته إنه جيوز أن يقف ذلك على ما حيدثه هو من ا: ليست موقوفة على مشيئته وقدرته ويقولون 
وهو يف نفسه ليس موقوفا على ما حيدثه من احلوادث املتعلقة مبشيئته وقدرته وليس يف الوجود موجود سواه وسوى 

خملوقاته حىت يقال إن تلك األمور موقوفة عليه بل غاية ما ميكن أن يقال إهنا موقوفة على مشيئته وقدرته أو توابع 
القول يقولون ذلك وتكون تلك األمور موقوفة على ذلك ال يقتضي أن يكون هو مشيئته وقدرته وأصحاب هذا 

نفسه موقوفا على ذلك ولكن هذا احملتج إن مل يقرر مقدمات حجته مل تكم حجته صحيحة وحجته مبنية على أنه لو 
واملثبتات إىل ذلك الغري مل تكف ذاته يف حصول ما ينفي ويثبت للزم افتقاره إىل غريه وإمنا يلزم افتقار تلك املنفيات 

فإن هذا بني فإن مل ينب أن افتقار تلك األمور إىل الغري مستلزم الفتقاره وإال مل تكن حجة صحيحة ال سيما وتلك 
األمور على هذا التقدير ليست من لوازم ذاته فإهنا لو كانت من لوازم ذاته كانت ذاته كافية فيها ولوازم الذات 

م افتقار الذات إىل الغري فإن امللزوم ال يوجد إال بالالزم والالزم ال يوجد إال بذلك الغري مىت افتقرت إىل الغري لز



فامللزوم ال يوجد إال بذلك الغري ولكن ذلك الغري ال جيب أن يكون فاعال أو علة فاعلة بل جيوز أن يكو شرطا 
  مالزما 

زمة لصفاته الواجبة له أو صفاته الواجبة له هي مال: وقد بني يف غري هذا املوضع أن نفس ذات الواجب إذا قيل 
مالزمة لذاته أو كل من الصفات الواجبة مالزم لألخرى كان هذا حقا وهو متضمن أن حتقيق كل من ذلك 

  مشروط بتحقق اآلخر 
وأما كون الرب تعاىل مفتقر إىل شيء مباين له غىن عنه فهذا ممتنع فإنه سبحانه الغين عن كل شيء فإذا قدر أن 

عض لوازمه توقف على ما هو مباين له مل يكن وجوده ثابتا إال بوجود ذلك املباين وكان اهللا مفتقرا إليه واهللا غين ب
عن كل شيء وأما إذا مل يكن األمر من لوازم ذاته بل كان من األمور العارضة فال ريب أن أهل اإلميان والسنة 

ه ال يف ذاته وال يف صفاته وال أفعاله سواء قام بذاته أو مل يقم يقولون إن اهللا ال يفتقر يف شيء من األشياء إىل غري
بذاته ولكن هو بنفسه غين عن كل ماسواه وال يقال إنه نفسه غين عن نفسه وليس يف كونه مستلزما لصفاته وفاعال 

تضي افتقاره إىل غري ألفعاله ما يقتضي افتقاره إىل غري نفسه فإنه إذا كان وحده مستلزما لصفاته وفاعال ألفعاله ما يق
نفسه فإنه إذا كان وحده مستلزما لصفاته فاعال جلميع أفعاله مل يكن شيء مما وجد بغريه بل مجيع ما وجد فال خيرج 

  من ذاته وصفاته وأفعاله فال يتصور أن يكون مفتقرا إىل غري نفسه املقدسة سبحانه وتعاىل 
ما املانع أن تكون هذه األمور العارضة موقوفة على غري مع كون : ولكن املقصود أن هذا احملتج إذا قال له املعترض 

احلق واجب بذاته ؟ مل يكن فيما ذكر حجة بل ذكر أن تلك األمور إذا مل تكن من لوازم ذاته حبيث تكون جمرد 
فإن بني أن الذات كافيه فيها وإال لزم افتقاره إىل سبب منفصل والالزم إمنا هو افتقار تلك األمور إىل سبب منفصل 

ما يقوم بالواجب ميتنع أن يكون موقوفا على سبب منفصل متت حجته وإال فال وال ميكن أن يقيم حجه إال على أنه 
ال يقف على ما هو مستغن عن الواجب بنفسه وهذا حق وأما كونه ال يقف على ما هو مفتقر إىل الواجب فهذا ال 

  ميكن إقامة الداللة عليه 
قولك بأن عواض ذاته ال يتوقف على الغري يستلزم أن عواض ذاته يتوقف على الغري : قال أن ي: الوجه السابع 

وإذا كان تقدير ثبوته مستلزما النتفائه دل على أن تقدير ثبوته مستلزم جلمع بني النقيضني فال يكون ثابتا وإن شئت 
قولك ال :  النقيضني وإن شئت قلت قولك ال تقوم به احلوادث مستلزم لقيام احلوادث به فيلزم اجلمع بني: قلت 

يقوم به ما يتعلق مبشيئته وقدرته يستلزم نقيض ذلك فيكون باطال وهذا يصلح أن يكون دليال مستقال يف أول 
املسألة وذلك ألن هذا العامل املشهود إما أن يكون واجبا بذاته أو ممكنا فإن كان واجبا بذاته فمن املعلوم قيام 

  امها بالواجب بذاته احلوادث به فيلزم قي
وأيضا فمن املعلوم أن ما يقوم ببعض األفالك من احلوادث ليست ذاته كافيه له بل هو موقوف على غريه فيكون ما 
يقوم بالواجب بنفسه موقوفا على غريه وإن كان هذا العامل ممكنا وهو احلق فال بد له من واجب فذلك الواجب إما 

زل جلميع معلوالته أو ال واألول باطل ألنه لو كان كذلك مل يتأخر شيء من أن يكون علة تامة مستلزمة يف األ
معلوالته والثاين يقتضي أنه فعل بعد أن مل يكن فعل وذلك يقتضي جتدد فاعلية فأما أن يكون جتدد ذلك مستلزما 

ت افتقار ما يتجدد لكون متجدداته توجب افتقار ذاته إىل غريه أو ال فإن مل تكن بطلت احلجة وإن استلزم ذلك ثب
إن الواجب ال تقوم بذاته هذه األمور للزم أن تقوم بذاته هذه األمور فيلزم اجلمع بني : بذاته إىل غريه فلو قيل 

فكذلك ما : جتدد الفاعلية ال يستلزم قيام شيء به بل جتددت من غري حدوث شيء أصال قيل : النقيضني وإن قيل 
كن حينئذ جتدده من غري حدوث شيء اصال بطريق األوىل وإن شئت أن تكون يتجدد من األمور القائمة بذاته مم



ما يتجدد من مفعوالته هل يتقضي أفتقار ذاته إىل غريه أما ال ؟ فإن : هذه معارضة ودليال يف رأس املسألة ونقول 
به منهم من يقول  قيل ال يقتضي فكذلك ما يتجدد من أفعاله القائمة به وإال فال وهذا ألن نفاة األمور القائمة

حدثت احلوادث املباينة له من غري جتدد شيء أصال كما يقول ذلك من يقول من املعتزلة والكالبية وغريهم ومنهم 
بل ما زالت احلوادث حتدث مع كونه مستلزما جلميع مفعوالته كما تقول ذلك الدهرية الفالسفة : من يقول 

إن األول علة غائية له وكل من هذه : لوجود بنفسه ومنهم من يقول إن العامل واجب ا: : والدهرية منهم من يقول 
  األقوال يلزمه من التناقض ما يبني به أنه ال ميكنه إبطال القول بقيام مراداته وحمبوابته بذاته 

  معارضة بعض املتكلمني للرازي

املوجود : املراد باحلادث : وقد عارض بعضهم الرازي فيما ذكره من أن هذه املسألة تلزم عامة الطوائف فقال 
كاألعدام املتجددة واألحوال عند من يقول هبا  -الذي وجد بعد العدم ذاتا كان أو صفة أما ما ال يوصف بالوجود 

فال يصدق عليها اسم احلادث وإن صدق عليها اسم املتجدد فال  -إهنا وجودية : واإلضافات عند من ال يقول 
  يف ذات الباري أن تكون حمال للحوادث يلزم من جتدد اإلضافات واألحوال 

يف هذا املقام إن أكثر العقالء قالوا به وإن أنكروه باللسان وبينه بصور  -يعين الرازي  -وما قاله اإلمام : قال 
فليس كذلك ألن أكثر ما ذكر من تلك األمور فإمنا هي متجددة ال حمدثة واملتجدد أعم من احلادث فال يلزم من 

  ود اخلاص وجود العام وج
  : هذا ضعيف من وجوه : ولقائل أن يقول : قلت 

  الرد عليهم من وجوه الوجه األول

إما أن يكون كماال أو نقصا وقوهلم : أن الدليل الذي استدلوا به على نفي احلوادث ينفي املتجددات أيضا كقوهلم 
كونه قابال له يف األزل : ون وقوهلم إما أن تكون ذاته كافية فيه أو ال تك: لو حصل ذلك لزم التغري وقوهلم : 

يستلزم إمكان ثبوته يف األزل فإنه ال ميكن أن حيصل يف األزل ال متجدد وال حادث وال يوصف اهللا بصفة نقص 
جتدد املتجددات : سواء كان متجددا أو حادثا وكذلك التغري ال فرق بني أن يكون حبادث أو متجدد فإن قالوا 

منعوهم الفرق ) بل هذا يسمى تغريا : ( حدوث احلركات احلادثة ليس تغريا فإن قالوا و: ليس تغريا قال أولئك 
  وإن سلموه كان النزاع لفظيا وإذا كان استدالهلم ينفي القسمني لزم إما فساده وإما النقض 

  الوجه الثاين

ديث ال يطلقون عليه تسمية هذا متجددا وهذا حادثا فرق لفظي ال معنوي وال ريب أن أهل السنة واحل: أن يقال 
سبحانه وتعاىل أنه حمل للحوادث وال حمل لألعراض وحنو ذلك من األلفاظ املبتدعة اليت يفهم منها معىن باطل فإن 
الناس يفهمون من هذا أن حيدث يف ذاته ما مسونه هم حادثا كالعيوب واآلفات واهللا منزه عن ذلك سبحانه وتعاىل 

األفعال احملرمة كالزنا : ث أو تنازع أهل القبلة يف أهل األحداث فاملراد بذلك فالن ويل على األحدا: وإذا قيل 
والسرقة وشرب اخلمر وقطع الطريق واهللا أجل وأعظم من أن خيطر بقلوب املؤمنني قيام القبائح به واملقصود أن 



جددا وهذا حادثا تفرقة املفرق بني املتجدد واحلادث أمر لفظي ال معىن عقلي ولو عكسه عاكس فسمى هذا مت
  لكان كالمه من جنس كالمه 

  الوجه الثالث

أن دعوى املدعي أن اجلمهور إمنا يلزمهم جتدد اإلضافات واألحوال واألعدام ال جتدد احلادث الذي وجد بعد العدم 
 ذاتا كان أو صفة دعوى ممنوعة مل يقم عليها دليال بل الدليل يدل على أن أولئك الطوائف يلزمهم قيام أمور

  وجودية حادث بذاته مثال ذلك سبحانه وتعاىل يسمع ويرى ما خيلقه من األصوات واملرئيات 
: التوبة ( } وقل اعملوا فسريى اهللا عملكم ورسوله واملؤمنون { : وقد أخرب القرآن حبدوث ذلك يف مثل قوله 

وقد )  ١٤: يونس ( }  مث جعلناكم خالئف يف األرض من بعدهم لننظر كيف تعملون{ : وقوله تعاىل )  ١٠٥
{ : وقوله )  ٤٦: طه ( } إنين معكما أمسع وأرى { : أخرب بسمعه ورؤيته يف مواضع كثرية كقوله ملوسى وهارون 

لقد مسع اهللا قول الذين { : وقوله )  ٢١٩ - ٢١٨: الشعراء ( } وتقلبك يف الساجدين * الذي يراك حني تقوم 
قد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها وتشتكي إىل اهللا { )  ١٨١: آل عمران ( } قالوا إن اهللا فقري وحنن أغنياء 

  )  ١: اجملادلة ( } 
سبحان الذي وسع مسعه األصوات لقد كانت اجملادلة تشتكي إىل : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت [ ويف الصحيح 

قد مسع اهللا { : مها فأنزل اهللا تعاىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف جانب البيت وإنه ليخفى علي بعض كال
  ومثل هذا كثري ] } قول اليت جتادلك يف زوجها وتشتكي إىل اهللا 

أنتم معترفون وسائر العقالء مبا هو معلوم بصريح العقل أن املعدوم ال يرى موجودا قبل وجوده فإذا : فيقال هلؤالء 
  قبل أو مل حيصل شيء ؟  وجد فرآه موجودا ومسع كالمه فهل حصل أمر وجودي مل يكن

حصل أمر : مل حيصل أمر وجودي وكان قبل أن خيلق ال يراه فيكون بعد خلقه ال يراه أيضا وإن قيل : فإن قيل 
وجودي فذلك الوجودي إما أن يقوم بذات الرب وإما أن يقوم بغريه فإن قام بغريه لزم أن يكون غري اهللا هو الذي 

وقل اعملوا فسريى اهللا عملكم { : ه رؤية ذلك املوجود الذي وجد كما قال تعاىل رآه وإن قام بذاته علم أنه قام ب
  وما مسوه إضافات وأحواال وتعلقات وغري ذلك )  ١٠٥: التوبة ( } ورسوله واملؤمنون 

هذه أمور موجوده أو ليست موجودة ؟ فإن مل تكن موجودة فال فرق بني حاله قبل أن يرى ويسمع : يقال هلم 
بل هي أمور وجودية فقد : يرى ويسمع فإن العدم املستمر ال يوجب كونه صار رائيا سامعا وإن قلتم وبعد أن 

  أقررمت بأن رؤية الشيء املعني مل تكن حاصلة مث صارت حاصلة بذاته وهي أمر وجودي 
يئا فشيئا واملتفلسفة ال يقتصر يف إلزامهم على جتدد اإلضافات بل يلزمون بكونه حمدثا للحوادث املتجددة ش

  أحد املقوالت العشر وهي أمور وجودية : واإلحداث هو من مقولة أن يفعل وأن يفعل 
كونه فاعال هلذه احلوادث املعينة بعد أن مل يكن فاعال هلا إما أن يكون أمرا حادثا وإما أن ال يكون حدث : فيقال 

دثها واحد وقد كان قبل أن حيدثها غري فاعل كونه فاعال فإن مل حيدث كونه فاعال فحاله قبل أن حيدثها وبعد أن حي
الذات تفعل : هلا فيلزم أن ال حيدث شيء أو حيدث بال حمدث وأنتم أنكرمت على املتكلمة اجلهمية واملعتزلة أن قالوا 

هي دائما تفعل احلوادث شيئا بعد شيء من غري أن حيدث هلا أمر : بعد أن مل تكن فاعلة بال أمر جتدد فكيف تقولون 
   ؟

وأيضا فالفاعلية التامة لكل واحد من احلوادث إن كانت موجودة يف األزل قبل حدوثه لزم تأخر الفعل عن الفاعلية 



بل الفاعلية التامة لكل حادث حتدث بعد أن مل تكن حادثة فقد : التامة وهذا باطل وذلك يبطل قوهلم وإن قالوا 
وكوهنا فاعلة هي من مقولة أن يفعل هي إحدى املقوالت  صارت الذات فاعلة لذلك احلادث بعد أن مل تكن فاعلة

العشر اليت هي األجناس العالية املسماة عندهم بقاطيغورياس وهي كلها وجودية فيلزم اتصاف الرب بقيام األمور 
  الوجودية به شيئا بعد شيء كما أختاره كثري من سلفهم وخلفهم 

طوائف شيئا بعد شيء ملن تصور ذلك تصورا تاما وكل من قال وهكذا ميكن تقرير كل ما ذكر الرازي من إلزام ال
  فإنه يلزمه التناقض البني الذي ال ينازع فيه املنصف الذي يتصور ما يقول تصورا تاما ) مل حيدث شيء موجود : ( 

فال اإلضافات ال توجد إال كذلك : وقد اعتذر من اعتذر من الفالسفة عما ألزمهم إياه من اإلضافات بأن قالوا 
  يتصور فيه الكمال قبلها وألهنا تابعة لغريها فال يثبت فيها الكمال بل يف متبوعها 

هذا بعينه يقوله املثبتون فإن الكالم إمنا هو يف احلوادث املتعلقة مبشئيته وقدرته ومن املعلوم : ولقائل أن يقول : قلت 
واحلوادث : قيل له ) إلضافات ال توجد إال حادثة ا: ( فإذا قال القائل : امتناع ثبوت احلوادث مجيعها يف األزل 

  املعلقة مبشيئته وقدرته ال توجد ال حادثة 
أن الدليل ال يفرق بني التابع : أحدمها : فعنه جوابان ) اإلضافة تابعة لغريها فال يثبت فيها الكمال : ( وأما قوله 

  طل على التقديرين واملتبوع فإن صح الفرق ظل الدليل وإن مل يصح انتقض الدليل فيب
  وهكذا ما يتعلق مبشيئته وتقدرته هو تابع أيضا فال يثبت فيه الكمال : أن يقال : الثاين 

أنه سبحانه مستحق يف أزله لصفات الكمال ال وزر أن يكون شيء من الكمال األزيل إال وهو : يوضح ذلك 
  يما ال ميكن وجوده يف األزل متصف به يف أزله كاحلياة والعلم والقدرة وغري ذلك وإمنا الشأن ف

  طريقة األئمة يف مسألة القرآن

مع فرط رغبتهم يف إبطال قول الكرمية إذا  -ومما يبني لك أن الرازي وأمثاله كانوا يعتقدون ضعف هذه املسألة 
ن أجل ما أنه مل يعتمد على ذلك يف مسألة كالم اهللا تعاىل يف أجل كتبه هناية العقول ومسأل الكالم هي م -أمكنهم 

  يبىن على هذا األصل 
وذلك أن الطريقة املعروفة اليت سلكها األشعري وأصحابه يف مسألة القرآن هم ومن وافقهم على هذا األصل من 
أصحاب أمحد وغريهم كأيب احلسن التميمي و القاضي أيب يعلى و ابن عقيل و أيب احلسن بن الزاغوين وغريهم من 

ويين وأمثاله و أيب القاسم الرواسي و أيب سعيد املتويل وغريهم من أصحاب الشافعي أصحاب أمحد و كأيب املعايل اجل
و القاضي أيب الوليد الباجي و أيب بكر الطرطوشي و القاضي أيب بكر بن العريب وغريهم من أصحاب مالك و كأيب 

القرآن خملوقا للزم أن خيلقه  لو كان: منصور املاتريدي و ميمون النسفي وغريمها من أصحاب أيب حنيفة أهنم قالوا 
يستلزم أن يكون اهللا : إما يف ذاته أو يف حمل غريه أو أن يكون قائما بنفسه ال يف ذاته وال يف حمل آخر واألول : 

يقتضي أن يكون الكالم كالم احملل الذي خلق فيه فال يكون ذلك الكالم كالم اهللا كسائر : حمال حلوادث والثاين 
يقتضي أن تقوم الصفة بنفسها : يف حمل كالعلم واحلياة واحلركة واللون وغري ذلك والثالث الصفات إذا خلقها 

  وهذا ممتنع 
فهذه الطريقة هي عمدة هؤالء يف مسألة القرآن وقد سبقهم عبد العزيز املكي صاحب احليدة املشهورة إىل هذا 

  التقسيم 



  تعليق عليهقول عبد العزيز الكناين يف مسألة القرآن وصفات اهللا وال

وقد يظن الظان أن كالمهم هو كالمه بعينه وأنه كان يقول بقوهلم وأن اهللا ال يقوم بذاته ما يتعلق بقدرته ومشيئته 
وأن قوله من جنس قول ابن كالب وليس األمر كذلك فإن عبدالعزيز ـ هذا ـ له يف الرد على اجلهمية وغريهم 

  لف وأهل احلديث من الكالم ما ال يعرف فيه خروج عن مذهب الس
[ } اهللا خالق كل شيء { وذلك أنه قال بعد أن ذكر جوابه لبشر فيما احتج به بشر من النصوص مثل قوله تعاىل 

يا أمري املؤمنني : فقال بشر : ( قال ]  ٣: الزخرف [ } إنا جعلناه قرآنا عربيا { : وقوله تعاىل ]  ٦٢: الزمر 
لتنزيل وأنا أقول بالنظر والقياس فليدع ما مطالبيت بنص التنزيل ويناظرين عندي أشياء كثرية إال أنه يقول بنص ا

  ) بغريه ؟ فإن مل يدع قوله ويرجع عنه ويقول بقويل ويقر خبلق القرآن الساعة وإال فدمي حالل 
: ال إىل أن ق -وذكر عبد العزيز أنه طلب من بشر أن يناظره على وجه النظر والقياس ويدع مطالبته بنص التنزيل 

وتومهوا أين إذا ! سل أنت وطمع يف ومجيع أصحابه : يا بشر تسألين أم أسألك ؟ فقال بشر : فقال عبد العزيز ( 
  ) خرجت عن نص التنزيل مل أحسن أن أتكلم بشيء غريه 

فقلت ( : قال ) إن كالم اهللا خملوق : أقول : إن كالم اهللا خملوق ؟ قال : يا بشر تقول : فقلت : ( قال عبدالعزيز 
يف نفسه أو  -وهو عندي أناكالمه  -إن اهللا خلق القرآن : أن تقول : يلزمك واحدة من ثالث ال بد منها : له 

إنه خملوق وإنه خلقه كما خلق األشياء : أقول : خلقه قائما بذاته ونفسه أو خلقه يف غريه فقل ما عندك قال بشر 
تركنا القرآن ونص التنزيل والسنن واألخبار عند هربه منها وذكر  يا أمري املؤمنني: فقلت : كلها قال عبد العزيز 

أنه يقيم احلجة وأنا أقول معه خبلق القرأن فقد رجع بشر إىل احليدة عن اجلواب وانقطع عن الكالم فإن كان يريد 
ر أن يقع معه من ال أن يناظرين على أنه جييبين عما أسأله عنه وإال فأمري املؤمنني أعلى عينا يف صريف فإمنا يريد بش

  يفهم فيخدعه عن دينه وحيتج عليه مبا ال يعقله فتظهر حجته عليه فيبيح دمه 
أجب عبد العزيز عما سألك عنه فقد ترك قوله ومذهبه وناظرك على مذهبك وما : فأقبل عليه املأمون فقال : قال 

يأىب عليك عبد العزيز : نت فقال املأمون قد أجبته ولكنه يتع: ادعيت أنك حتسنه وتقيم احلجة به عليه فقال بشر 
  هذا أشد طلبا من مطالبته بنص التنزيل ما عندي غري ما أجبته به : إال أن تقول واحدة من ثالث فقال 

يا عبد العزيز تكلم أنت يف شرح هذه املسألة وبياهنا ودع بشرا فقد انقطع عن : فأقبل على املأمون فقال : قال 
  اجلواب من كل جهة 

نعم فقلت له ما يلزمه يف هذا القول وهو واحدة من : أخملوق هو ؟ قال : نعم سألته عن كالم اهللا تعاىل : لت فق
إن ( أن يقول إن اهللا خلق كالمه يف نفسه أو خلقه يف غريه أو خلقه قائما بذاته ونفسه فإن قال : ثالث ال بد منها 

إىل القول به من قياس وال نظر وال معقول ألن اهللا ال يكون فهذا حمال ال جيد سبيال ) اهللا خلق كالمه يف نفسه 
مكانا للحوادث وال يكون فيه شيء خملوق وال يكون ناقصا فيزيد فيه شيء إذا خلقه تعاىل اهللا عن ذلك عز و جل 

  ! وتعظم 
 عز و جل ال فيلزمه يف النظر والقياس أن كل كالم خلقه يف غريه هو كالم اهللا) خلقه اهللا يف غريه : ( وإن قال 

كالما هللا : يقدر أن يفرق بينهما فيجعل كالمه كالما هللا وجيعل قول الكفر والفحش وكل قول ذمه اهللا وذمه قائله 
عز و جل وهذا حمال ال جيد السبيل إليه وال إىل القول به لظهور الشناعة والفضيحة والكفر على قائله تعاىل اهللا عن 

  ! ذلك 
  : وإن قال 



فهذا هو احملال الباطل الذي ال جيد إىل القول به سبيال يف قياس وال نظر وال معقول ألنه ) ا بنفسه وذاته خلقه قائم( 
ال يكون الكالم إال من متكلم كما ال تكون اإلرادة إال من مريد وال العلم إال من عامل وال القدرة إال من قدير وال 

مما ال يعقل وال يعرف وال يثبت يف نظر وال قياس وال غري  يرى وال رئي كالم قط قائم بنفسه يتكلم بذاته وهذا
  ذلك فلما استحال من هذه اجلهات أن يكون خملوقا علم أنه صفة هللا وصفات اهللا كلها غري خملوقة فبطل قول بشر 

  سل عن غري هذه املسألة فلعله خيرج من بيننا شيء : أحسنت يا عبد العزيز فقال بشر : فقال املأمون 
إن اهللا كان : ألست تقول : فقلت لبشر : سل قال عبد العزيز : أنا أدع هذه املسألة وأسأل عن غريها قال  :فقلت 

فبأي شيء حدثت األشياء بعد أن مل تكن شيئا ؟ : بلى فقلت : وال شيء وكان وملا يفعل شيئا وملا خيلق شيئا ؟ قال 
: فبأي شيء حدثت األشياء إذ أحدثها اهللا ؟ قال : قلت له اهللا أحدثها ف: أهي أحدثت نفسها أم اهللا أحدثها ؟ فقال 

بلى : إنه مل يزل قادرا ؟ قال : إنه أحدثها بقدرته كما ذكرت أفليس تقول : أحدثها بقدرته اليت مل تزل قلت له 
لفعل أنه خلق با: فال بد أن يلزمك أن تقول : ال أقول هذا قلت له : إنه مل يزل يفعل ؟ قال : فتقول : قلت له 

الذي كان عن القدرة وليس الفعل هو القدرة ألن القدرة صفة هللا وال يقال لصفة اهللا هي اهللا وال هي غري اهللا فقال 
إن اهللا مل يزل يفعل وخيلق وإذا قلت ذلك فقد ثبت أن املخلوق مل يزل مع اهللا : ويلزمك أنت أيضا أن تقول : بشر 

إنه : ( حتكم علي وتلزمين ماال يلزمين وحتكي عين ما مل أقل إين مل أقل ليس لك أن : فقلت لبشر : قال عبد العزيز 
وإمنا قلت إنه مل يزل الفاعل سيفعل : ( ليلزمين ما قلت ويف نسخة أخرى ) مل يزل اخلالق خيلق ومل يزل الفاعل يفعل 

أنا أقول إنه أحدث أشياء : بشر  قال) ومل يزل اخلالق سيخلق ألن الفعل صفة اهللا واهللا يقدر عليه وال مينعه منه مانع 
يا أمري املؤمنني قد أقر بشر أن اهللا كان وال شيء وأنه أحدث : فقلت : بقدرته فقل ما شئت فقال عبد العزيز 

إنه أحدثها بأمره وقوله عن قدرته فلم خيل يا أمري املؤمنني أن يكون : األشياء بعد أن مل تكن شيئا بقدرته وقلت أنا 
هللا خلق بقول قاله أو بإرادة أرادها أو بقدرة قدرها فبأي ذلك كان فقد ثبت أن ههنا إرادة ومريدا أول خلق خلقه ا

ومرادا وقوال وقائال ومقوال له وقدرة وقادرا ومقدورا عليه وذلك كله متقدم قبل اخللق وما كان قبل اللخق 
مث ) للغة العربية والنظر واملعقول متقدما فليس هو من اخللق يف شيء فقد كسرت قول بشر بالكتاب والسنة وا

  ذكر حجة أخرى 
أن عبد العزيز احتج بتقسيم حاصر معقول فإن اهللا تعاىل إذا خلق شيئا فإما أن خيلقه يف نفسه أو يف : واملقصود هنا 

  غريه أو خيلقه قائما بنفسه وقد أبطل األقسام الثالثة 
بطل ذلك عبد العزيز باحلجة العقلية اليت يتداوهلا أهل السنة وهو إنه خلقه يف غريه فأ: وال ريب أن املعتزلة يقولون 

أنه قد علم باالضطرار من دين اإلسالم أن القرآن كالم اهللا فإن كان خملوقا يف حمل آخر غريه لزم أن يكون كل 
اجللود واأليدي كالم خملوق يف حمل كالم اهللا لتماثلهما بالنسبة إىل اهللا ويلزم أن يكون ما خيلقه تعاىل من كالم 

كان الناطق هو )  ٢١: فصلت ( } أنطقنا اهللا الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم { : واألرجل كالم اهللا فإذا قالوا 
املنطق وبشر مل يكن من القدرية بل كان ممن يقر بأن اهللا تعاىل خالق أفعال العباد فألزمه عبد العزيز أن يكون كالم 

فر والفحش وهذا اإللزام صرح به حلولية اجلهمية من االحتادية وحنوهم كل خملوق كالم اهللا حىت قول الك
  : كصاحب الفصوص و الفتوحات املكية وحنوه وقالوا 

  ) سواء علينا نثره ونظامه ... وكل كالم يف الوجود كالمه ( 
فقد جعل كالم اهللا  خملوق)  ١٤: طه ( } إنين أنا اهللا ال إله إال أنا { : من قال : وهلذا قال من قال من السلف 
ألن عنده هذا الكالم خلقه اهللا يف )  ٢٤: النازعات ( } أنا ربكم األعلى { : مبنزلة قول فرعون الذي قال 



  الشجرة وذلك خلقه يف فرعون فإذا كان هذا كالم اهللا كان هذا كالم اهللا 
و إسحاق و أيب عبيد و أيب بكر بن أيب أحد أئمة اإلسالم نظري الشافعي و أمحد  -كما قال سليمان بن داود اهلامشي 

من قال القرآن خملوق فهو كافر وإن كان القرآن خملوقا كما زعموا فلم صار فرعون أوىل : ( قال  -شيبة وأمثاهلم 
من هذا ؟ وكالمها عنده خملوق فأخرب بذلك أبو عبيد فاستحسنه } أنا ربكم األعلى { : بأن خيلد يف النار إذ قال 

  لك البخاري يف كتاب خلق أفعال العباد وأعجبه ذكر ذ
وكذلك ذكر نظري هذا عبد اهللا بن املبارك و عبد اهللا بن إدريس و حيىي بن سعيد القطان وهذا مبين على أن اهللا 

أنا ربكم : ( وخلق يف حمل ) إين أنا اهللا ال إله إال أنا فاعبدوين : ( خالق أفعال العباد فإذا كان قد خلق يف حمل 
كان ذلك احملل الذي خلق فيه ذلك الكالم أوىل بالعقاب من فرعون وإذا كان ذلك كالم اهللا كان كالم ) األعلى 

  فرعون كالم اهللا 
خلق علما : وأما كونه خلقه قائما بنفسه فهو ظاهر البطالن أيضا ألن الصفات ال تقوم بنفسها ولكن اجلهمية تقول 

خلق خبلق بعد خلق : خلق إرادة وقدرة ال يف حمل وطائفة منهم يقولون : ال يف حمل والبصريون من املعتزلة يقولون 
  ال يف حمل وهذه املقاالت وحنوها مما يعلم فساده بصريح العقل 

فأبطله عبد العزيز أيضا لكن ما يف نفس اهللا تعاىل حيتمل  -وهو كونه سبحانه خلقه يف نفسه  -وأما القسم األول 
  : نوعني 

: حدث يف نفسه بقدرته كالما بعد أن مل يكن متكلما وهذا قول الكرامية وغريهم ممن يقولون أ: أن يقال : أحدمها 
: كالم اهللا حادث وحمدث يف ذات اهللا تعاىل وأن اهللا تكلم بعد أن مل يكن يتكلم أصال وأن اهللا ميتنع ان يقال يف حقه 

  ما زال متكلما وهذا مما أنكره اإلمام أمحد وغريه 
إن ما يف نفس : ( مل يزل اهللا متكلما إذا شاء كما قاله األئمة وكل من هاتني الطائفتني ال تقول : قال أن ي: والثاين 

  بل املخلوق عندهم ال يكون إال منفصال عن نفس اهللا تعاىل وما قام به من أفعاله وصفاته فليس مبخلوق ) اهللا خملوق 
إنه خلق منفصال عنه كما خلق غريه من : يقولون  وال ريب أن بشرا وغريه من القائلني خبلق القرآن كانوا

إن اخللق : فال يقولون  -وهم األكثرون  -املخلوقات فأما نفس خلق الرب عند من يقول اخللق غري املخلوق 
إن ذلك خملوق فإنه إذا كان مث : خملوق ومن قال بتجدد ما يقوم به من األفعال أو اإلرادات أو اإلدراكات مل يقل 

  وخملوق مل يكن اخللق داخال يف املخلوق  خلق وخالق
متفقني على أن كالم اهللا غري خملوق مث هم بعد هذا متنازعون على ) إن كالم اهللا قائم بذاته : ( وهلذا كان من يقول 

  إنه معىن واحد أو مخسة معان مل تزل قدمية كما يقوله ابن كالب و األشعري ؟ : هل يقال : عدة أقوال 
  صوات قدمية أزلية مل تزل قدمية كما يذكره عن ابن سامل وطائفة أو أنه حروف وأ

  بل هو حروف وأصوات حادثة يف ذاته بعد أن مل يكن متكلما كما يقوله ابن كرام وطائفة : أو يقال 
إنه مل يزل متكلما إذا شاء وإنه إذا شاء تكلم بصوت يسمع وتكلم باحلروف كما يذكر ذلك عن أهل : أو يقال 
  األئمة ؟ احلديث و

  واملقصود هنا أن ما قام بذاته ال يسميه أحد منهم خملوقا سواء كان حادثا أو قدميا 
وهبذا يظهر احتجاج عبد العزيز على بشر فإن بشرا من أئمة اجلهمية نفاة الصفات وعنده مل يقم بذات اهللا تعاىل 

جملردة عن الصفات واملخلوقات املنفصلة عنها صفة ال فعل وال قدرة وال كالم وال إرادة بل ما مث عنده إال الذات ا
  : كما تقول ذلك اجلهمية من املعتزلة وغريهم فاحتج عليه عبد العزيز حبجتني عقليتني 



لزم أن يكون خملوقا يف نفس اهللا : أنه إذا كان كالم اهللا خملوقا ومل خيلقه يف غريه وال خلقه قائما بنفسه : إحدامها 
  وهذا باطل 

وإما  -كما أقر به بشر  -إما القدرة : املخلوقات املنفصلة عن اهللا خلقها اهللا مبا ليس من املخلوقات  إن: الثانية 
ثبت أنه كان قبل املخلوقات من الصفات ما ليس : وعلى التقديرين  -كما قاله عبد العزيز  -فعله وأمره وإرادته 

ل ماسوى الذات اجملردة فهو خملوق وتبني أن إنه ليس هللا صفة وإن ك: مبخلوق فبطل أصل قول بشر واجلهمية 
الذات يقوم هبا معان ليست خملوقة وهذا حجة مثبتة الصفات القائلني بأن القرآن كالم اهللا غري خملوق على من نفى 

  الصفات وقال خبلق القرآن فإن كل من نفى الصفات لزمه القول خبلق القرآن 
ل جيوز أن يتعلق شيء منه مبشيئته وقدرته أم ال ؟ وهل عبد العزيز ممن ه: يبقى كالم أهل اإلثبات فيما يقوم بذاته 

ال يكون املراد املقدور إال منفصال عنه خملوقا ؟ وجيعل : جيوز ان يقوم بذاته ما يتعلق مبشئيته وقدرته أو ممن يقول 
هل السنة حسبما تقدم املقدور هو املخلوق ومها يف األصل قوالن معروفان ذكرمها احلارث احملاسيب وغريه عن أ

  إيراده 
وهذا القول الثاين هو قول ابن كالب و األشعري ومن وافقهما من أصحاب أيب حنيفة و الشافعي و مالك و أمحد 

  وغريهم 
هو قول أئمة أهل احلديث واهلشامية والكرامية وطوائف من أهل الكالم من املرجئة كأيب معاذ : والقول األول 

  وغريهم ومن وافق هؤالء من أصحاب أيب حنيفة و مالك و الشافعي و أمحد وغريهم  التومين و زهري األثري
إن اهللا ال يكون مكانا للحوادث وال يكون فيه : إن عبد العزيز موافق البن كالب ألنه قال : فقد يقول القائل 

بد العزيز وجده من أهل شيء خملوق وال يكون ناقصا فيزيد فيه شيء إذا خلقه لكن إذا تدبر املتدبر سائر كالم ع
أحدثها اهللا بقدرته : بأي شيء حدثت األشياء ؟ قال : قول أهل احلديث ألنه قال بعد هذا لبشر : القول األول 

: إنه مل يزل قادرا ؟ قال : إنه قد أحدثها بقدرته كما ذكرت أفلست تقول : فقلت له : اليت مل تزل قال عبد العزيز 
إنه خلق بالفعل : فال بد أن يلزمك أن تقول : ال أقول هذا قلت : يزل يفعل ؟ قال  فتقول إنه مل: بلى فقلت له 

مل أقل مل يزل اخلالق خيلق ومل يزل الفاعل يفعل : الذي كان بال قدرة ألن القدرة صفة وقال عبد العزيز بعد هذا 
  وإمنا الفعل صفة واهللا يقدر عليه وال مينعه منه مانع 

ال مقدورا هللا هوصفة له ليس من املخلوقات وأنه به خلق املخلوقات وهذا صريح يف أنه وقد أثبت عبد العزيز فع
جيعل اخللق غري املخلوق والفعل غري املفعول وأن الفعل صفة هللا مقدور هللا إذا شاء وال مينعه منه مانع وهذا خالف 

  قول األشعري ومن وافقه 
من الناس من جيعله قدميا ومنهم من جيعله مقدورا مرادا و  -الذي يسمى التكوين  -هذا اخللق : يبقى أن يقال 

عبد العزيز صرح بأن الفعل الذي به خيلق اخللق مقدور له وهذا تصرح بأنه يقوم بذات اهللا عنده ما يتعلق بقدرته 
  وما كان موجودا مقدورا هللا فهو مراد له بالضرورة واتفاق الناس 

إنه أحدثها بأمره وقوله عن قدرته فقد صرح : حدث األشياء بقدرته وقلت أنا قد أقر بشر أن اهللا أ: وأيضا فإنه قال 
  بأن القول يكون عن قدرته فجعل قول اهللا مقدرورا له مع أنه صفة له عنده 

إن القول الزم له ال : إنه يقدر على التكلم وإنه مبشيئته وقدرته وليس هو قول من يقول : وهذا قول من يقول 
  يئته يتعلق بقدرته ومش

فتبني أن عبد العزيز الكناين يثبت أنه يقوم بذات اهللا تعاىل ما يتعلق مبشيئته وقدرته وأنه ال جيعل كل واحد من ذلك 



مل يزل : أفليس تقول : أحدثها بقدرته اليت مل تزل قال له : قدميا وإن كان النوع قد يكون قدميا ألن بشرا ملا قال له 
إنه خلق بالفعل الذي : فال بد أن يلزمك أن تقول : ال قال : إنه مل يزل يفعل ؟ قال  فتقول: بلى قال : قادرا ؟ قال 
  كان بالقدرة 

وهذا ألنه إذا كان مل يزل قادرا وال خملوقا مث وجد خملوق مل يكن قد وجد بقدرة بال فعل فإنه لو كان جمرد القدرة 
  ة كافيا يف وجوده بال فعل للزم مقارنة املخلوق للقدرة القدمي

هل ميكن وجود احلوادث بال سبب حادث أم ال ؟ فإن مجهور العقالء : وهذا املقام هو املقام املعروف وهو أنه 
إن انتفاء هذا معلوم بالضرورة وإن ذلك يقتضي الترجيح بال مرجح وهذا هو الذي ذكره عبد العزيز : يقولون 

بال مرجح كما يقوله أكثر املعتزلة واجلهمية أو إن نفس القادر يرجح أحد طريف مقدروه : خبالف قول من يقول 
  مبجرد إرادة قدمية كما تقوله الكالبية والكرامية فإن هذا هو الذي ذكره بشر 

مل يزل : وأنت أيضا يلزمك أن تقول : يبقى هنا السؤال على عبد العزيز هو الذي ألزمه إياه بشر حيث قال له 
ق مل يزل مع اهللا ألن احلادث إن مل يفتقر إىل سبب حادث كفت القدرة يفعل وخيلق وإذا كان كذلك ثبت أن املخلو

القدمية وإن افتقر إىل سبب حادث فالقول يف حدوث ذلك السبب كالقول يف الذي حدث به فيلزم تسلسل 
لق ومل مل يزل اخلالق خي( احلوادث فيلزمك أنه مل يزل يفعل وخيلق فيكون املخلوق معه فأجابه عبد العزيز بأين مل أقل 

: ( ويف النسخة األخرى ) يزل الفاعل يفعل ليلزمين ما قلت وإمنا الفعل صفة واهللا يقدر عليه وال مينعه منه مانع 
  ) مل يزل اخلالق سيخلق والفاعل سيفعل ألن الفعل صفة واهللا يقدر عليه وال مينعه منه مانع : وإمنا قلت 

لق األشياء املنفصلة ويفعلها وال يلزمين هذا كما لزمك ألنك جعلت أنين مل أقل إن اهللا مل يزل خي: ومضمون كالمه 
املخلوقات حتصل بالقدرة القدمية من غري فعل من القادر يقوم به فإذا مل تتوقف املخلوقات على غري القدرة والقدرة 

ة أزال وأبدا قدمية لزم وجود املخلوقات معها وإال لزم الترجيح بال مرجح واحلدوث بال سبب ألن القدرة دائم
ووجود املخلوقات ممكن واملمكن ال يترجح وجوده على عدمه إال مبرجح وعند وجود املرجح التام جيب وجوده 
ألنه لو مل جيب لكان قابال للوجود والعدم فيبقى ممكنا كما كان فال يترجح إال مبرجح تام فتبني أن وجود القدرة 

  لوق مع جمردها بل ال بد من أمر آخر يفعله الرب اليت ميكن معها وجود املخلوقات ال يوجد املخ
وهذا الفعل صفة هللا ليس من املخلوقات املنفصلة عنه واهللا يقدر عليه وال مينعه منه مانع فأما قول : قال عبد العزيز 

فإنه يسأل عن سبب حدوثه كما يسأل عن سبب ) إن ذلك الفعل الذي مل يكن مث كان بالقدرة وهوصفة : ( القائل 
  دوث املخلوق به ح

  فيجيب عنه عبد العزيز بأجوبة 
تسلسل اآلثار احلادثة إما أن يكون ممكنا وإما أن يكون ممتنعا فإن كان : اجلواب املركب وهو أن يقول : أحدها 

ممكنا فال حمذور يف التزامه وإن كان ممتنعا مل يلزمين ذلك وال يلزم من بطالن التسلسل بطالن الفعل الذي ال يكون 
ملخلوق إال به فإنا نعلم أن املفعول املنفصل ال يكون إال بفعل واملخلوق ال يكون إال خبلق قبل العلم جبواز التسلسل ا

اخللق غري املخلوق والفعل غري املفعول فيثبتون لك مع إبطال : أو بطالنه وهلذا كان كثري من الطوائف يقولون 
الشافعي و أمحد ومن الصوفية وأهل احلديث والكالم من  التسلسل مثل كثري من أصحاب أيب حنيفة و مالك و

الفعل الذي هو التكوين قدمي واملكون املنفصل حادث : الكرامية واملرجئة والشيعة وغريهم وهؤالء منهم من يقول 
بل ذلك حادث اجلنس بعد أن مل يكن وكال الفرقني ال يقولون : كما يقولون مثل ذلك يف اإلرادة ومنهم من يقول 

  إن املخلوق وجد به كما وجد بالقدرة : إن ذلك خملوق بل يقولون  :



إن جنس احلوادث يكون بعد أن مل يكن فهو : ما ذكرته من التسلسل الزم لكل من قال : أن يقول : اجلواب الثاين 
لذي فهذا الزم لك وحدك وهو ا: الزم لك ويل إذا قلت هبذا فال أختص جبوابه وأما وجود املفعول بدون فعل 

احتججت به عليك فحجيت عليك ثابتة تبطل قولك دون قويل واإللزام الذي ذكرته أنت مشترك بيين وبينك فال 
  خيصين جوابه 

الفعل صفة واهللا يقدر عليه وال مينعه منه مانع والفعل القائم به ليس هو : أنا قلت : أن يقول : اجلواب الثالث 
املخلوق معه يف األزل إذا ثبت أن الفعل يستلزم فعال قبله وأن الفعل املخلوق املنفصل عنه وإمنا جيب أن يكون 

  الالزم يستلزم ثبوت الفعل املتعدي إىل املخلوق فإن ذك يستلزم ثبوت غري املخلوق 
وكل هذه املقدمات فيها ممانعات ومعارضات وحتتاج إىل حجج مل يذكر املريسي منها شيئا و عبد العزيز مل يلتزم 

  وإمنا التزم أن الفعل صفة هللا تعاىل واهللا يقدر عليه وال مينعه منه مانع وحجته حيصل هبا املقصود شيئا من ذلك 
قد نفى فيه ان يكون ) إمنا قلت مل يزل الفاعل سيفعل واخلالق سيخلق : ( إن صح عنه  -وقوله يف النسخة األخرى 

  نفس الفعل قدميا فضال عن أن يكون املفعول قدميا 
مينع قدم عني الفعل ال مينع قدم نوعه إال أن يثبت ) الفعل صفة هللا واهللا يقدر عليه ال مينعه منه مانع  إن: ( وقوله 

  امتناع تسلسل اآلثار وليس يف كالمه تعرض لنفي ذلك وال إثباته 
من مجيع أنه مل يزل موصوفا بأنه سيفعل ما يفعله : أحدمها : إن صح عنه حيتمل معنيني ) مل يزل سيفعل : ( وقوله 

املفعوالت أعياهنا وأنواعها كما يقوله من يقول حبدوث نوع الفعل القائم به كما يقوله من يقول حبدوث أنواع 
أنه مل يزل الفاعل سيفعل شيئا بعد شيء فهو متقدم على كل واحد واحد من أعيان : املنفصالت عنه والثاين 

  املفعوالت 
أو أعياهنا قدميا وعلى الثاين ال ميتنع تقدم النأواع بل قد ميتنع تقدم  فعلى األول ميتنع أن يكون شيء من أنواعها

  أعيان املخلوقات فال يكون شيء من املخلوقات مع اهللا يف األزل على التقديرين 
أن الذي ألزمه عبد العزيز للمريسي الزم له مبطل لقوله بال ريب وعليه مجهور الناس فإن مجاهري : ومجاع ذلك 
اخللق غري املخلوق والفعل غري املفعول وهذا قو ل مجاهري الفقهاء من أصحاب أيب حنيفة و مالك و :  الناس يقولون

الشافعي و أمحد ومجاهري الصوفية ومجاهري أهل احلديث بل كلهم وكثري من أهل الكالم والفلسفة أو مجاهريهم فهو 
عتزلة والكالبية وكثري من الفالسفة و ألصحاب قول أكثر املرجئة من الكرامية وغريهم وأكثر الشيعة وكثري من امل

أن اخللق غري املخلوق وهو آخر قويل القاضي أيب : مالك و الشافعي و امحد يف ذلك قوالن فالذي عليه أئمتهم 
  يعلى وقول مجهور أصحاب أمحد وهو الذي حكاه البغوي عن أهل السنة وهو قول كثري من الكالبية 
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لنقل: كتاب  لعقل وا ا تعارض    درء 
لعباس: املؤلف  ا و  أب مية احلراين  بن تي احلليم  عبد  بن   أمحد 

  قول عبد العزيز الكناين يف مسألة القرآن وصفات اهللا والتعليق عليه

مانع فكالمه يقتضي أنه مل يزل قادرا على الفعل ال مينعه منه ) إنه قادر على الفعل ال مينعه منه مانع : ( وأما قوله 
مل يكن قادرا على الفعل يف األزل وكان : وهذا الذي قاله هو الذي عليه مجاهري الناس وهلذا أنكروا على من قال 

من يبغض األشعري ينسب إليه هذا لتنفر عنه قلوب الناس وأراد أبو حممد اجلويين وغريه تربئته من هذا القول كما 
  قد ذكرناه يف غري هذا املوضع 

ألن الفعل صفة واهللا قادر عليه ال : ( ل قادرا على الفعل كان هذا صفة كمال فلهذا قال عبد العزيز وإذا كان مل يز
وقد خلق املخلوقات بفعله فوجدت بالفعل الذي هو اخللق والفعل الذي هو اخللق بقدرة اهللا تعاىل ) مينعه منه مانع 

  والقدرة على خلق املخلوق هي القدرة عليه 
وقوله )  ٨١: يس ( } أوليس الذي خلق السماوات واألرض بقادر على أن خيلق مثلهم بلى  {: كما قال تعاىل 

قل هو القادر على أن يبعث { : وقوله تعاىل )  ٤٠: القيامة ( } أليس ذلك بقادر على أن حييي املوتى { : تعاىل 
بالقدرة على األفعال املتناولة اآلية وحنو ذلك مما فيه وصف اهللا )  ٦٥: األنعام ( } عليكم عذابا من فوقكم 

للمفعوالت وفيه بيان أن اخللق ليس هو املخلوق وال أن نفس خلقه للسماوات واألرض هو السماوات واألرض 
  والقدرة اليت تزل مث وجدت املخلوقات بدون فعل اصال 

قدميا كان كالقدرة وكان  فذلك الفعل الذي هو صفته وهو يقدر عليه ال مينعه منه مانع إن كان: فيقول له املريسي 
السؤال علي كالسؤال عليك وإن كان حادثا من غري تقدم فعل آخر سألتك عن سبب حدوثه بالقدرة اليت مل تزل 
كما سألتين عن سبب حدوث تقدم فعل آخر سألتك عن سبب حدوثه بالقدرة اليت مل تزل كما سألتين عن سبب 

لزم تسلسل األفعال : لك الفعل كان بفعل آخر وتسلسل األمر حدوث املخلوق بالقدرة اليت مل تزل وإن كان ذ
  ولزم أن يكون الفاعل مل يزل يفعل واخلالق مل يزل خيلق 

إنه صفة واهللا قادر عليه ال مينعه منه مانع وماكان مقدورا له ال : مل أقل إنه قدمي بل قلت : فيقول له عبد العزيز 
  بل إن شاء فعله وإن شاء مل يفعله  مينعه منه مانع مل جيب أن يكون قدميا معه

  : وأماسؤالك عن سبب حدوثه فهنا ألهل اإلثبات جوابان 
أن إثبات الفعل للمفعول واخللق للمخلوق ال بد منه فإنا نعقل أن  -وهو جواب الكرامية ومن وافقهم  -: أحدمها 

عل املفعول وخلق به خلق املخلوق وحنن القادر على الفعل قبل أن يفعله ليس له فعل فإذا فعله كان هناك فعل به ف
مقصودنا إثبات فعل وصفة هللا تقوم به مغاير خملوقاته وكالمه من هذا الباب وحنن مل نورد عليكم التسلسل فإن 

  ذلك باطل على قولنا وقولكم مجيعا 
فعله اهللا بقدرته وال ال ميتنع أن يكون قبل الفعل املعني ما هو أيضا فعل : أن يقول من جييب به : اجلواب الثاين 

  يضرين التسلسل فإن ذلك جائز ممكن فإن هذا تسلسل يف األفعال واآلثار والشروط وهذا ليس مبمتنع 
  ) إمنا قلت مل يزل اخلالق سيخلق وسيفعل ومل أقل مل يزل خيلق ويفعل : ( يظهر قوله : فعلى اجلواب األول 

  : إنه مل يزل سيخلق وسيفعل فنقرره بوجهني : لق ويفعل بل أقول مل يزل خي: فإذا قال : ( وأما على اجلواب الثاين 



أن الفعل ال يستلزم وجود خملوق بل يكون الفعل قائما بنفسه بعد فعل قائم بنفسه وهلم جرا من غري : أحدمها 
  وجود خملوق منفصل عنه 

ال وهو حادث كائن بعد أن مل أنه لو قدر تسلسل املفعوالت كتسلسل األفعال فما من مفعول وال فعل إ: الثاين 
يكن فليس مع اهللا يف األزل شيء من املفعوالت وال األفعال إذ كان كل منهما حادثا بعد أن مل يكن واحلادث بعد 

فنوع احلوادث ال ) إن نوع األفعال أو املفعوالت مل يزل : ( أن مل يكن ال يكون مقارنا للقدمي الذي مل يزل وإذا قيل 
والفعل ال يكون إال معينا  -) مل يزل الفاعل يفعل واخلالق خيلق : ( وجد إال متعاقبا فإذا قيل يوجد جمتمعا ال ي

فقد يفهم أن اخلالق للسماوات واإلنسان مل يزل خيلق السماوات واإلنسان  -واخللق واملخلوق ال يكون إال معينا 
ه ومل يزل الفاعل لذلك سيفعله فما من والفاعل لذلك مل يزل يفعله وليس كذلك بل مل يزل اخلالق لذلك سيخلق

خملوق من املخلوقات وال فعل من األفعال إال والرب تعاىل موصوف بأنه مل يزل سيفعله ليس موصوفا بأنه مل يزل 
فاعال له خالقا له مبعىن أنه موجود معه يف األزل وإن قدر أنه كان قبل هذا الفعل فاعال لفعل آخر وقبل هذا 

مل يزل فاعال له : لوق آخر فهو مل يزل بالنسبة إىل كل فعل وخملوق سيفعله وسيخلقه ال يقال املخلوق خالقا ملخ
لكن ) إنه مل يزل سيفعل ما يفعله : ( خالقا مبعىن مقارنته له وإذا أريد أنه مل يزل فاعال للنوع كان هذا مبعىن قولنا 

  هذه العبارة تفهم من الباطل ما ال تفهمه تلك العبارة 
مل يزل : مل يزل اهللا خالقا فاعال كما قال اإلمام أمحد : ملوضع للناس فيه أقوال فإن مجهور أهل السنة يقولون وهذا ا

مل يزل يفعل إما بناء على أن الفعل قدمي وإن كان املفعول حمدثا أوبناء على قيام : اهللا عاملا متكلما غفورا بل يقولون 
  األفعال املتعاقبة بالفاعل 

أن املخلوقات كلها كائنة بدون فعل وال خلق وكالم اهللا من مجلتها فألزمه عبد : خوانه اجلهمية ومذهب بشر وإ
كان اهللا وملا يفعل وملا خيلق شيئا وهو مل يزل قادرا مث خلق املخلوقات فأنت : إذا قلت : العزيز على أصله فقال له 

د له من أن يكون هناك فعل حصل بالقدرة وليس هو مل يزل يفعل املخلوقات فال ب: مل يزل قادرا وال تقول : تقول 
القدرة اليت مل تزل وال هو املخلوق املنفصل إذ لو كان كذلك لكان املخلوق قد وجد من غري خلق واملفعول قد 

وجد من غري فعل وهذا أعظم امتناعا يف العقل من كونه وجد بغري قدرة فإنه إذا عرض على العقل مفعول خملوق 
 يكن بال فعل وال خلق كان إنكار العقل لذلك أعظم من إنكاره حلدوثه من غري قدرة الفاعل حدث بعد أن مل

فعله الفاعل بال قدرة أنكره العقل : وإنكاره حلدوثه من غري فاعل أعظم امتناعا يف العقل من هذا وهذا فإذا قيل 
حدث بال فاعل كان أعظم وأعظم فإن : يل فعله بالقدرة اليت مل تزل بدون فعل كان إنكاره أعظم وإذا ق: وإذا قيل 

الفاعل بال فعل كالعامل بال علم واحلي بال حياة والقادر بال قدرة حنو ذلك وذلك نفي جلزء مدلول اللفظ الذي دل 
  عليه بالتضمن وأما نفي القدرة عن الفاعل فهو نفي ملا دل عليه باللزوم العقلي 

فعول املخلوق حدث بال فعل وال خلق غريه ألنه لو كان بفعل للزم أن بل جيوز أن يكون امل: ( وإذا قال القائل 
  ) يكون للفعل فعل ولزم التسلسل وأن يكون حمال للحوادث 

فعلى هذا جيوز أن يكون املفعول املخلوق حدث بال قدرة من الفاعل ألن ثبوت القدرة يستلزم ثبوت : قيل 
  الصفات وقيام األعراض به 

دون القدرة ممتنع وليس يف العقل ما حييل لوازم القدرة بل علمنا بامتناع الفعل بال قدرة أعظم الفعل ب: ( فإذا قال 
  ) من علمنا بامتناع قيام الصفات به وإن مساها املسمي أعراضا 

واملخلوق املفعول بال فعل وال خلق أعظم امتناعا يف العقل وليس يف العقل ما حييل لوازم الفعل الذي كان : قيل له 



  القدرة بل علمنا بامتناع ذلك أعظم من علمنا بامتناع قيام األفعال به وإن مساها املسمي حوادث ب
فاعل ( أن افتقار املخلوق إىل خلق واملفعول املنفصل إىل فعل يعلم باللزوم العقلي وبالقول السمعي فإن : يبني ذلك 

  ليت تستلزم قيام معان باملسميات مثل متكلم وقائل ومريد ومتحرك وغري ذلك من األمساء ا) وخالق 
يلزمك أن تقول : ( فلما ظهرت حجة عبد العزيز على املريسي يف أنه ال بد من فعل للرب تعاىل بقدرته كما قال له 

هي اهللا وال : إنه خلق بال فعل الذي كان عن القدرة وليس الفعل هو القدرة ألن القدرة صفة هللا وال يقال لصفة اهللا 
  ال يقال إهنا هي اهللا وال يقال إهنا غريه : ومل يقل عبد العزيز أهنا ليست هي اهللا وال غريه بل قال ) ري اهللا إنه غ: يقال 

وقل عبد العزيز هذا هو قول أئمة السنة كاإلمام أمحد وغريه وهو قول ابن كالب وغريه من األعيان ولكن طائفة 
  ال هي اهللا وال غريه : ألشعري يقولون من أصحاب أمحد مع طائفة من متكلمي الصفاتية أصحاب ا

فيه إمجال فال يصح إطالقه ال نفيا ) الغري ( وتلك العبارة هي الصواب كما قد بسط يف غري هذا املوضع فإن لفظ 
وحنوه من ) اجلرب ( وال إثباتا على الصفة ولكن يصح نفي إطالقه نفيا أو إثباتا كما قال السلف مثل ذلك يف لفظ 

مل يلزم إثبات قسم ثالث ال ) ال يطلق ال هذا وال هذا : ( إنه ال يطلق ال نفيها وال إثباهتا وإذا قيل : ملة األلفاظ اجمل
  هو املوصوف وال غري املوصوف بل يلزم إثبات ماال يطلق عليه لفظ الغري ال ما ينفي عنه املغايرة 

مل يزل اهللا قادرا وال : ن القدرة فإنه يقول أن القدرة صفة هللا ليست هي الفعل الذي كان ع: ومقصود عبد العزيز 
  مل يزل فاعال : يقول 

  مل يزل يفعل وخيلق : فعارضه املريسي بأن هذا يلزمك أيضا فيلزمك أن تقول 
  وإذا قلت ذلك فقد ثبت أن املخلوق مل يزل مع اهللا 

مل أقل وذلك ألن عبد العزيز مل ليس لك أن حتكم علي وتلومين ما ال يلزمين وحتكي عين ما : فقال له عبد العزيز 
إن املخلوق مل يزل : إما أن تلتزم أنت ما ألزمتين وإال التزمت أن تقول : يقل يف هذا قوال حيكى عنه ولكن قال له 

  مع اهللا 
وهذا الذي قاله املريسي إمنا يلزم عبد العزيز إذا أبطل كل قسم مما ميكن أن يقال يف هذا املقام وهو مل يفعل ذلك 

وكالم  -إن املخلوقات كلها : ( سبيل له إليه خبالف ما ألزمه إياه عبد العزيز فإنه الزم له الحمالة إذ كان قوله  وال
مع أن عبد العزيز قد بني ) حدثت بعد أن مل تكن من غري فعل فعله اهللا بل بقدرته اليت مل تزل  -اهللا عنده من مجلتها 

االحتجاج يف مسألة القرآن فإن املريسي أقر بأن اهللا خلقها بقدرته فأثبت  فيما بعد أن ما أقر به املريسي يكفيه يف
إنا القرآن خملوق لكن عبد : هنا معىن هو صفة هللا تعاىل ليس مبخلوق فبطل أصل قوله الذي نفى به الصفات وقال 

  يلزمك ما ألزمتين : قال العزيز بني له ما يلزمه وما أقر به وأن احلجة حتصل هبذا وهبذا وأما املريسي فعارضه بأن 
  وذلك مبين على مقدمات مل يذكر منها واحدة 

إذا كان أحدث األشياء بفعله الكائن عن قدرته حصل املقصود من غري إثبات قدمي مع اهللا تعاىل : أن يقول : أحدها 
ويف نسخة أخرى زيادة )  الفعل صف هللا واهللا يقدر عليه وال مينعه منه مانع: إمنا قلت : ( وهلذا قال له عبد العزيز 

  ) إنه مل يزل الفاعل سيفعل ومل يزل اخلالق سيخلق ألن الفعل صفة هللا : إمنا قلت : ( على ذلك 
وهذه الزيادة مل تتقدم يف كالم عبد العزيز فإما أن تكون ملحقة من بعض الناس يف بعض النسخ أو يكون معىن 

إمنا أقول وأعتقد هذا واألشبه أن : قدت والتزمت هذا أو يكون املعىن إمنا قويل هذا وإمنا قلت إين إمنا اعت: الكالم 
هذه الزيادة ليست من كالم عبد العزيز فإهنا ال تناسب ما ذكره من مناظرته املستقيمة ومل يتقدم من عبد العزيز 

فإن هذا ) نعه منه مانع إمنا الفعل صفة هللا واهللا يقدر عليه وال مي: ( ذكر هذا الكالم وال ما يدل عليه خبالف قوله 



هذا هو الذي جيب أن يقال وهو : إين قلت ذلك ولكن قال : كالم حسن صحيح وهو مل يكن قد قاله وهلذا مل يقل 
الذي يلزمين أن أقوله ألين بينت أن املخلوق ال يكون إال بفعل عن قدرة اهللا والفعل قائم باهللا ليس هو خملوقا 

واهللا : ( مل يرد بذلك أن الفعل املعني الزم لذات اهللا تعاىل ألنه قد قال ) ه صفة إن: ( منفصال وهذا مراده بقوله 
  ) يقدر عليه وال مينعه منه مانع 

فحصل بذلك مقصود عبد العزيز من أهنا فعال أحدث اهللا به املخلوقات عن قدرته فأقام احلجة على أنه يقوم باهللا 
  ه املريسي بالقدرة تعاىل أمر غري املخلوقات عن القدرة واعترف ل

فقد ثبت على كل تقدير أن قبل املخلوق شيئا خارجا عن املخلوق سواء كان هو القدرة وحدها أو كان مع ذلك 
إن ما ال يسمى : الفعل والقول واإلرادة وما كان متقدما قبل املخلوق فليس هو من املخلوق فبطل قول املريسي 

فقد دخل يف ) اهللا اخلالق وما سواه خملوق : ( وإذا قلنا ) إهنا غري اهللا  : (باهللا فهو خملوق فإن هذه األمور يقال 
] من حلف بغري اهللا فقد أشرك : [ مسمى امسه صفاته فإهنا داخلة يف مسمى امسه وملا قال النيب صلى اهللا عيه وسلم 

  مل يكن احللف بعزةاهللا وحنوه حلفا بغري اهللا 
اهللا اخلالق وما : ( ن خارج عن مسمى اسم اهللا تعاىل قال من قال من السلف وملا حدثت اجلهمية واعتقدوا أن القرآ

( فاستثنوا القرآن مما سواه ملا أدخله من أدخله فيما سواه ولفظ ) سواه خملوق إال القرآن فإنه كالم اهللا غري خملوق 
  : وقد قلنا ) الغري ( هو كلفظ ) ما سواه 

أنه هو وال يطلق عليه أنه غريه فكذلك ال يطلق عليه أنه مما سواه وال أنه إن القرآن وسائر الصفات ال يطلق عليه 
  ليس مما سواه لكن مع القرينة قد يدخل يف هذا تارة ويف هذا تارة 

إال القرآن فإنه ) ماسواه خملوق ( فما كان بعض الناس قد يفهم أن القرآن هو مما سواه قال من قال من السلف 
مل حيتج إىل هذا االستثناء ) سواه ( ومن مل يفهم دخول الكالم يف لفظ ) نه بدأ وإليه يعود م: كالم اهللا غري خملوق 

أي القرآن هو ) إال القرآن : ( ال يقول ) اهللا اخلالق وما سواه خملوق والقرآن كالم اهللا غري خملوق : ( بل قال 
ا املخلوق ما كان مبيانا له وهلذا قال السلف كالمه وكالمه وفعله وعمله وسائر ما يقوم بذاته ال يكون خملوقا وإمن

  ) كالم اهللا من اهللا : ( وقالوا ) القرآن كالم اهللا ليس ببائن منه : ( واألئمة كأمحد وغريه 
بلى : أو ليس كالمك منك ؟ قال : بلى فقال : ألست خملوقا ؟ فقال : ( وقال أمحد بن حنبل لرجل سألة فقال له 

إذا كان كالمه صفة له هو داخل يف مسمى امسه وهو : ومراده أن املخلوق ) وكالمه منه واهللا ليس مبخلوق : قال 
قائم به فاخلالق أوىل أن يكون كالمه صفة له داخلة يف مسمى امسه وهو قائم به ألن الكالم صفة كمال وعدمه صفة 

  نقص فاملتكلم أكمل ممن ال يتكلم واخلالق أحق بكل كمال من غريه 
علم اهللا من اهللا وكالم اهللا من اهللا : الصفة من املوصوف والصفة باملوصوف فيقولون : ما يقولون والسلف كثريا 

  وحنو ذلك ألن ذلك داخل يف مسمى امسه فليس خارجا عن مسماه بل هو داخل يف مسماه وهو من مسماه 
ما ألزمه إياه بشر ال يلزمه إال فعبد العزيز قرر حجته بأن الفعل صفة هللا عن قدرته ال مينعه منه مانع وهذا كاف و

  مبقدمات مل يقرر بشر منها شيئا 
  وأي تقدير من تلك التقديرات قال به القائل كان خريا من قول املريسي 

إن الفعل حادث قائم بذات اهللا بقدرته كما يقول ذلك من يقوله من الكرامية : قول من يقول : التقدير األول 
اله من اجلهمية فإن ما يلزم أصحاب هذا القول من تسلسل احلوادث يلزمهم مثله وهذا خري من قول املريسي وأمث

  والذي يلزمهم من نفي اخللق الفعل ال يلزم أصحاب هذا القول 



  ) إنه حمل لألعراض : فمثل قوهلم ) إنه حمل للحوادث : ( وأما قوهلم 
احلنفية : من يقوله من الكالبية ومن الفقهاء  إن الفعل قدمي أزيل كما يقول ذلك: قول من يقول : التقدير الثاين 

  واملالكية والشافعية واحلنبلية والصوفية 
وهذا أيضا على هذا التقدير يكون من جنس قول الصفاتية وهؤالء ال يقولون بقيام احلوادث به وال تسلسلها وإذا 

لزم أن يكون املفعول املراد مل يزل وقيل :  فإذا كان الفعل مل يزل واإلرادة مل تزل: ألزمهم املريسي وإخوانه أن يقال 
هذا السؤال مشترك بيننا وبينكم لكن عبد العزيز مل جيب هبذا : فحدوث احلوادث ال بد له من سبب قالوا : هلم 

الفعل ( اجلواب فإنه لو أجاب به النتفضت حجته اليت احتج هبا على املريسي فإنه احتج بأنه مل يزل قادرا فلو قال 
  إنه مل يزل فاعل عندك : قال املريسي ) قدمي 

  وأيضا فعبد العزيز ذكر أنه يقدر على الفعل ال مينعه منه مانع وذكر غري ذلك 
ان الفعل الذي كان عن قدرته كان قبله فعل آخر كان عن قدرته أيضا وهلم جرا ومل يكن شيء : التقدير الثالث 

الفعل ينقسم إىل متعد والزم فإذا قدر دوام األفعال الالزمة مل  من املفعوالت واملخلوقات موجودا معه يف األزل فإن
مل يزل أن ال ) كان اهللا وملا خيلق شيئا وملا يفعل شيئا : ( جيب دوام األفعال املتعدية وعلى هذا التقدير فإذا قال 

   يكون هناك فعل قائم بنفسه بدون خملوق مفعول وال جيب أن يكون املخلوق مل يزل مع اهللا تعاىل
  وهذا التقدير إن مل ينفه املريسي باحلجة مل يكن ما ألزمه لعبد العزيز الزما 

فقد أثبتوا أنه مل يتجدد له كونه متكلما بل نفس ) إن اهللا مل يزل متكلما إذا شاء : ( وإذا قال السلف واألئمة 
نوعه إال إذا وجب تناهي تكلمه مبشيئته قدمي وإن كان يتكلم شيئا بعد شيء فتعاقب الكالم ال يقتضي حدوث 

أن املقدورات املرادات ال : املقدورات املرادات وهو املسمى بتناهى احلوادث والذي عليه السلف ومجهور اخللف 
تتناهى وهم هبذا نزهوه عن كونه كان عاجزا عن الكالم كاألخرس الذي ال ميكنه الكالم وعن أنه كان ناقصا فصار 

على الكالم باختياره وحجة عبد العزيز على املريسي تتم على هذا التقدير وال  كامال وأثبتوا مع ذلك أنه قادر
  يكون مع اهللا يف األزل خملوق 

بأن كل ماسوى اهللا خملوق حمدث كائن بعد أن مل يكن فليس مع اهللا يف أزله شيء من : ( أنه لو قيل : التقدير الرابع 
كوم معه شيء من املفعوالت املخلوقات وإمنا يوجب ذلك كون ومل يوجب ذلك أن ي) املخلقوات لكنه مل يزل يفعل 

نوع املفعول مل يزل مع أن كل واحد من آحاده حادث مل يكن مث كان معه فليس من ذلك شيء مع اهللا يف األزل و 
ير امتناع عبد العزيز مل يقل هذا ومل يلتزمه بل وال التزم شيئا من هذه التقديرات وال يلزمه واحد منها بعينه إال بتقد

ما سواه ولكن املقصود أن إلزام املريسي له بأن يكون املخلوق مل يزل مع اهللا ال يلزمه التزامه فإنه على التقديرات 
  الثالث ال يلزم وجود شيء من املفعوالت وال نوعها يف األزل 

  بعينه فإمنا يلزم أنه مل يزل نوع املفعول ال شيء من املفعوالت : وأما على التقدير الرابع 
فاملريسي مل يذكر إبطاله وال إبطال شيء من التقديرات وهو لو أراد أن يبطل هذا مل : وهذا التقدير إذا كان باطال 

يبطله إال بإبطال التسلسل يف اآلثار كما هو طريقة من أبطل ذلك من أهل الكالم ولكن املريسي وموافقوه الذين 
إن املخلوقات : ( ويقولون ) اخللق هو املخلوق : ( ويقولون ) فعل قائم به بأن اهللا خيلق املخلوقات بغري : ( يقولون 

) كلها وجدت بعد أن مل تكن موجودة من غري أن يتجدد من اهللا فعل وال قصد وال أمر من األمور بل وال من غريه 
وليس هناك من إن األمر ما زال على وجه واحد مث حدثت مجيع احملدثات وكانت مجيع املخلوقات : فيقولون  -

الفاعل شيء غري وجودها بل حاله قبل وجودها ومع وجودها وبعد وجودها واحد مل يتجدد منه أمر يضاف 



بأن كل ما سوى اهللا حمدث كائن بعد أن مل : ( احلدوث إليه فأصحاب القول األول يلتزمون التسلسل مع قوهلم 
حمدثها بأفعاله سبحانه اليت يفعلها أيضا شيئا بعد  يكن مسبوق بعدم نفسه لكن حتدث احلوادث شيئا بعد شيء وهو

  كما ترى ) بل حدثت من غري سبب حادث : ( وأصحاب الثاين يقولون ) شيء 
أنه إذا عرض على العقل القوالن كان بطالن هذا القول أظهر من بطالن ذلك القول فإن ترجيح أحد : ومن املعلوم 

مثاله اليت متاثله من كل وجه بال خمصص وحدوث احلوادث مجيعها طريف املمكن بغري مرجح وختصيص الشيء عن أ
هو أبعد يف املعقول وأنكر يف  -بل مع كون األمر قبل حدوثها ومع حدوثها على حال واحد  -بدون سبب حادث 

اء القلوب من كون احملدثات مل تزل حتدث شيئا بعد شيء ومن كون اهللا سبحانه مل يزل يفعل ما يشاء ويتكلم مبا يش
  كما أنه ال يزال يف األبد يفعل ما يشاء ويتكلم مبا يشاء 

فلو قدر أن عبد العزيز و املريسي انتهيا إىل هاتني املقدمتني مل يكن للمريسي أن يلزم عبد العزيز بشيء إال ألزمه عبد 
يكون قبل املخلوق ما العزيز مبا هو أشنع منه فكيف و عبد العزيز مل حيتج إىل شيء من ذلك ؟ بل بني أنه ال بد أن 

به خيلق املخلوق من صفات اهللا وأفعاله فيبطل ما يدعيه املريسي وحنوه من أن اهللا ال صفة له وال كالم وال فعل بل 
  خلق املخلوقات وخلق الكالم الذي مساه كالمه بال صفة وال فعل وال كالم 

التسلسل ميكن معهما جواب ثالث مركب منهما وهذان اجلوابان اللذان ميكن عبد العزيز أن جييب هبما عن إلزامه 
  : كما تقدم التنبيه على ذلك وهو أن يقول 

أن : إن كان التسلسل ممتنعا بطل هذا اإللزام وإن كان مممكنا أمكن التزامه كما قد ذكرنا يف غري هذا املوضع 
ما بينهما يف ستة أيام ميكنهم أن املسلمني وغريهم من أهل امللل القائلني بأن اهللا تعاىل خلق السماوات واألرض و

جييبوا مبثل هذا اجلواب للقائلني بقدم العامل من الفالسفة وغريهم احملتجني على ذلك حبجتهم العظمى اليت اعتمد 
املوجب التام للعامل : عليها ابن سينا و ابن اهليثم وغريمها حيث احتجوا على املعتزلة وحنوهم من أهل الكالم فقالوا 

بتا يف األزل لزم قدمه وإال لزم ترجيح أحد طريف املمكن بال مرجح وإن مل يكن ثابتا يف األزل احتاج يف إن كان ثا
  حدوث متامه إىل مرجح والقول فيه كالقول يف األول ويلزم التسلسل 

وعظم شأن هذه احلجة على هؤالء املتكلمني ألهنم يقولون ببطالن التسلسل وحبدوث احلوادث من غري سبب 
ويقولون بأن املرجح التام اليستلزم أثره بل القادر أو املريد يرجح أحد مقدوريه أو أحد مراديه على اآلخر  حادث

إما إثبات الترجيح بال مرجح وإما التزام التسلسل وكالمهما مناقض ألصوهلم وهلذا : بال مرجح فصاروا بني أمرين 
  اليومية  عدل من عدل يف جواهبا إىل اإللزام واملعارضة باحلوادث

  جواب على الفالسفة يف مسألة التسلسل

  : وحنن قد بينا جواهبا من وجوه 
التسلسل يف املؤثرات والفاعلني والعلل وهذا باطل بصريح العقل : التسلسل يراد به أمور أحدها : منها أن يقال 

بصريح العقل وقول مجهور التسلسل يف متام كون املؤثر مؤثرا وهذا كالذي قبله باطل : واتفاق العقالء ومنها 
  العقالء 
ال حيدث حادث أصال حىت حيدث حادث وهذا أيضا باطل : التسلسل الذي يف معىن الدور مثل أن يقال : ومنها 

  بضرورة العقل واتفاق العقالء 
ث قبله وال ال حيدث هذا حىت حيد: التسلسل يف اآلثار املتعاقبة ومتام التأثري يف الشيء املعني مثل أن يقال : ومنها 



حيدث هذا إال وحيدث بعده وهلم جرا وهذا فيه نزاع مشهور بني املسلمني وبني غريهم من الطوائف فمن املسلمني 
  وغريهم من جوزه يف املستقبل دون املاضي 

إذا مل يكن املؤثر تاما يف األزل مل حيدث عنه شيء حىت حيدث حادث به يتم كونه : وإذا عرفت هذه األنواع قالوا 
أنه ال حيدث شيء ما حىت حيدث شيء : ؤثرا إذ القول يف ذلك احلادث كالقول يف غريه فيكون حقيقة الكالم م

  وهذا باطل بصريح العقل واتفاق العقالء 
لكن هذا الدليل إن طلبوا به أنه مل يزل مؤثرا يف شيء بعد شيء فهذا يناقض قوهلم وهو حجة عليهم وإن أرادوا أنه 

ا تاما يف األزل مل تتجدد مؤثريته لزم من ذلك أنه ال حيدث عنه شيء بعد أن مل يكن حادثا فيلزم كان يف األزل مؤثر
أن ال حيدث يف العامل شيء وهلذا عارضهم الناس باحلوادث اليومية وهذا الزم ال حميد هلم عنه وهو يستلزم فساد 

  حجتهم 
ا باطل من وجوه كما قد بسط يف موضع آخر وإن أرادوا أنه مؤثر يف شيء فاحلجة ال تدل على ذلك وهو أيض

فاألول هو : فاملؤثر التام يراد به املؤثر يف كل شيء واملؤثر يف شيء معني واملؤثر تأثريا مطلقا يف شيء بعد شيء 
الذي جيعلونه موجب حجتهم وهو يستلزم أن ال حيدث شيء فعلم بطالن داللة احلجة على ذلك ويراد به التأثري يف 

ء فهذا هو موجب احلجة وهو يستلزم فساد قوهلم وأنه ليس يف العامل شيء قدمي بل ال قدمي إال الرب شيء بعد شي
رب العاملني ويراد به التأثري يف شيء معني فاحلجة ال تدل على هذا فلم حيصل مطلوهبم بذلك بل هذا باطل من 

  وجوه أخرى 
هذا احلادث املعني إن كان : اه فكل حادث معني فيقال فبهذا التقسيم ينكشف ما يف هذا الباب من اإلمجال واالشتب

  مؤثره التام موجودا يف األزل لزم جواز تأخري األثر عن مؤثره التام فبطل قوهلم 
بل ال بد أن حيدث متام مؤثره عند حدوثه فالقول يف حدوث ذلك التمام كالقول يف حدوث متام األول : وإن قيل 

  ام التأثري وذلك يستلزم التسلسل يف حدوث مت
وهو باطل بصريح العقل فيلزم على قوهلم حدوث احلوادث بغري سبب حادث وهذا أعظم مما أنكروه على املتكلمني 

  من التسلسل 
  فما الفرق بني هذا التسلسل وبني التسلسل يف متام تأثري معني بعد معني : فإن قيل 

  : الفرقف بينهما من وجوه : قيل 
ا إنه مؤثر تام يف األزل واملؤثر التام مستلزم أثره معه فيلزمكم أن ال حيدث عنه شيء بل أن هؤالء قد قالو: أحدها 

  تكون مجيع املمكنات قدمية أزلية وهذا باطل باحلس واملشاهدة 
أنه كان مؤثرا تاما يف األزل وأن املؤثر التام يكون أثره معه يف الزمان حىت يكون : أحدها : فادعوا أمرين باطلني 

  مقارنا للمؤثر يف الزمان األثر 
مل يزل مؤثرا يف شيء بعد شيء فهذا مل يقل إنه كان : إنه يتقدم عليه بالعلية وهذا خبالف قول من قال : فإن قيل 

  مؤثرا يف األزل يف شيء قط ومل يكن مؤثرا تاما يف األزل قط 
  ال حيدث شيء  إن األثر جيب أن يقارنه أثره يف الزمان لزم أن: أهنم إن قالوا : الثاين 

إنه مل يزل مؤثرا : بل األثر عقب املؤثر يف الزمان لزم أن ال يكون معه قدمي وحينئذ فمن قال هبذا قال : وإن قالوا 
  يف شيء بعد شيء وكل ما سواه حادث مسبوق بالعدم 

ام التأثري فأي كل حادث معني ال بد أن حيدث متام تأثريه فيكون هو حادثا عقب مت: أن هؤالء يقولون : الثالث 



إمنا أمره { : شيء كونه اهللا كان عقب تكوين الرب له كأجزاء الزمان واحلركة اليت توجد شيئا فشيئا فقوله تعاىل 
فيكون احلادث عقب تكوين الرب له كما يكون االنكسار )  ٨٢: يس ( } إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون 

  ى هذا حوادث متعاقبة شيئا بعد شيء عقب التكسر والطالق عقب التطليق فيلزم عل
وهذا غري ممتنع عند من يقول هبذا من أئمة أهل امللل ومن الفالسفة خبلف قول املتفلسفة ومن وافقهم على أن األثر 

  الفلك قدمي بقدم علته وهو معه يف الزمان : يكون مع املؤثر يف الزمان كما قالوا 
بل عند كل حادث : حادث لزمهم احملذور الذي فروا منه وإن قالوا فهؤالء إن قالوا حبدوث احلوادث بدون سبب 

حيدث مع زمن حدوثه وحدوث متام مؤثره لزم حدوث حوادث ال تتناهى يف آن واحد من غري جتدد شيء عن املؤثر 
  ن واحد األزيل فلزمهم التسلسل يف متام أصل التأثري ال يف تأثري معني وهو ممتنع مع قوهلم حبوادث ال تتناهى يف آ

وهم وسائر العقالء يسلمون بطالن هذا وإمنا نازع فيه معمر صاحب املعاين وقد ظهر بطالن ذلك فإنه تسلسل يف 
أصل التأثري ال يف تأثري املعينات فلزمهم احملال الذي لزم أصحاب معمر ويلزمهم احملال والتناقض الذي اختصوا به ؟ 

  مع كون الرب مؤثرا تاما يف األزل فيلزمهم أن ال حيدث يف العامل شيء وهو قوهلم بأن املؤثر مع مؤثره يف الزمان 
التسلسل جائز يف أصلكم فال تكون احلجة برهانية بل تكون جدلية وهي تلزمنا بتقدير صحتها : ومنها أن يقال 

وهذا ولكن إما القول بالترجيح بال مرجح وإما القول بالتسلسل وإال كنا قد تناقضنا يف نفي هذا : أحد أمرين 
إن قولنا الباطل هو نفي الترجيح بال مرجح مع اتفاقنا : جواز التناقض علينا يقتضي بطالن أحد قولينا فلم قلتم 

هو نفي التسلسل يف اآلثار الذي نازعنا فيه من نازعنا من إخواننا املسلمني : على بطالنه ؟ فقد يكون قولنا الباطل 
لك فالتزامنا لقول نوافق فيه إخواننا املسلمني وتوافقوننا أنتم عليه وتبطل به مع منازعتكم لنا يف ذلك وإذا كان كذ

  حجتكم على قدم العامل أوىل أن نلتزمه من قول خيالفنا فيه هؤالء وهؤالء وتقوم به حجتكم على قدم العامل 
طلت احلجة فإنه ميكن إن كان التسلسل يف متام التأثري ممكنا ب: اجلواب املركب وهو أن يقال : اجلواب الثالث 

حينئذ أن حيدث كل ما سوى اهللا بأن حيدث متام تأثريه وإن كان ممتنعا لزم إما أن ال حيدث شيء وهو خالف 
  املشاهد وإما أن حتدث احلوادث بدون سبب حادث وهو يبطل احلجة فبطلت احلجة على كل تقدير 

دث شيئا بعد شيء وال يكون علة تامة يف االزل لزم إن التسلسل يف اآلثار إن كان ممكنا حبيث حي: وإن شئت قلت 
حدوث كل ما سوى اهللا وبطلت احلجة وإن كان ممتنعا لزم أيضا أن حتدث احلوادث عن املؤثر التام األزيل فيلزم 
حدوث مجيع احلوادث عنه ولزم حينئذ حدوث العامل فتبطل حجة قدمه فاحلجة باطلة على التقديرين وقد بسط 

  ا يف غري هذا املوضع الكالم على هذ

  مراجعة تعليق عبد العزيز الكناين

فقد ثبت أن ههنا إرادة ومريدا ومرادا وقوال وقائال ومقوال له وقدرة وقادرا ومقدورا : ( وأما قول عبد العزيز 
  : فيحتمل أمرين ) عليه وذلك كله متقدم قبل اخللق 

الثابت يف علم اهللا وباملقول له املخاطب الثابت : هللا وباملقدور عليه املراد املتصور يف علم ا: أنه أراد باملراد : أحدمها 
: يس ( } إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون { : يف علم اهللا املخاطب خطاب التكوين كما قال تعاىل 

غريهم يف هذه األمور وهذه معان ثابتة هللا تعاىل قبل وجود املخلوق هلذا اضطربت نفاة الصفات من املعتزلة و)  ٨٢
فإهنم ظنوا أنه ملا كان ال بد ) املعدوم شيء : ( فتارة يثبتوهنا يف اخلارج وتارة ينفوهنا مطلقا ومن هنا غلط من قال 

من متييز ما يريده اهللا مما ال يريده وحنو ذلك تومهوا أن هذا يقتضي كون املعدوم ثابتا يف اخلارج وليس األمر كذلك 



  تعاىل ثابتة يف علم اهللا تعاىل  بل هي معلومة هللا
مل يزل اهللا عاملا : ( وضل آخرون يف مقابلة هؤالء كهشام الفوطي فإنه ذكر عنه األشعري يف املقاالت أنه كان يقول 

مل يزل عاملا باألشياء أثبتها مل تزل مع : إذا قلت : ( وقال ) إنه مل يزل عاملا باألشياء : أنه واحد ال ثاين له وال يقول 
إذا قلت بأن ستكون فهذه إشارة إليها : أفتقول بأن اهللا مل يزل عاملا بأن ستكون األشياء ؟ قال : ( وإذا قيل له ) اهللا 

  وكان ال يسمى ما مل خيلقه ومل يكن شيئا ) وال جيوز أن يشار إال إىل موجود 
  أن يريد بذلك نفس الفعل املقدور املراد الذي يكون به املخلوق : والثاين 

: ( ويف األخرى ) مقوال له : ( فهو املصدر كما تقدم واملقول هو الكالم فإن يف إحدى النسختني : أما القول و
  ) ومقوال 

إن قال خلق كالمه يف نفسه فهذا حمال ال جيد سبيال إىل القول به من قياس وال نظر : ( وعلى هذا فقول عبد العزيز 
وال يكون فيه شيء خملوق وال يكون ناقصا فيزيد فيه شيء إذا خلقه  وال معقول ألن اهللا ال يكون مكانا حلوادث

إنه : أنه ال يكون مكانا ملا حدث مطلقا وهو ما حدث جنسه كالكالم عند من يقول : مراده ! ) تعاىل اهللا عن ذلك 
: ك إذ قيل إن اهللا صار متكلما بعد أن مل يكن متكلما فيكون جنس الكالم حمدثا وكذل: حادث اجلنس فإنه يقول 

علم بعد أن مل كن عاملا فيكون جنس العلم : أراد بعد أن مل يكن مريدا فحدث جنس اإلرادة وكذلك إذا قيل 
  حادثا وأمثال هذا فإن اهللا ال يكون مكانا ألجناس احلوادث 

وال  أنه ال يكون مكانا للمخلوقات: وعلى هذا فيكون عبد العزيز قد ذكر على بطالن قول املريسي عدة حجج 
يكون مكانا ملا جنسه حادث وال يكون ناقصا فيزيد فيه شيء فهذه ثالث حجج وهذا ال ينايف ما ذكره من أنه خلق 

بالفعل الذي كان بالقدرة وأن الفعل صفة واهللا يقدر عليه وال مينعه منه مانع وأنه أحدث األشياء بأمره وقوله عن 
الذي ليس هو خملوقا منفصال عنه ليس جنسه حمدثا عنده وإن كان قدرته وحنو ذلك فإن هذا الفعل والقول املقدور 

الواحد من آحاده يكون بعد أن مل ميكن فاجلنس ال يقال له حادث وال حمدث بل مل يزل اهللا موصوفا بذلك عنده 
كان  فإن ما كان جنسه حمدثا) وال يكون فيه شيء خملوق وال يكون ناقصا فيزيد فيه شيء إذا خلقه : ( وهلذا قال 

ما كان مسبوقا بفعله الذي خلق به وقوله وقدرته وأن املخلوق : قد زادت به الذات وقد عرف أن املخلوق عنده 
  ال يكون إال منفصال عنه 

فهذا الذي قاله عبد العزيز فيه رد على الكرامية ومن وافقهم يف أهنم جوزوا عليه أن حيدث له جنس الكالم وحنوه 
إنه مل يكن موصوفا جبنس : ( بل ذلك وجوزوا أن حيدث له جنس صفات الكمال ومىت قيل مما مل يكن موجودا فيه ق

لزم أن يكون قبل ذلك ناقصا عن صفة من صفات الكمال فال يكون ) من أجناس صفات الكمال حىت حدث له 
محد وغريه من متكلما بل يكون موصوفا قبل ذلك بعدم الكالم وهذا الذي قاله عبد العزيز هو نظري قول اإلمام أ

  األئمة 

  رأي أمحد بن حنبل يف مسألة أفعال اهللا

مل أنكرمت : فقلنا (  -: باب ما أنكرت اجلهمية من أن يكون اهللا كلم موسى ) : رده على اجلهمية ( قال أمحد يف 
الكالم ال  إن اهللا مل يتكلم وال يتكلم وإمنا كون شيئا فعرب عن اهللا وخلق صوتا فأمسع وزعموا أن: ذلك ؟ قالوا 

طه ( } إين أنا ربك * يا موسى { : هل جيوز ملكون أوغري اهللا أن يقول : يكون إال من جوف ولسان وشفتني فقلنا 
؟ فمن قال ذلك زعم )  ١٤: طه ( } إنين أنا اهللا ال إله إال أنا فاعبدين وأقم الصالة لذكري { : أويقول )  ١٢: 



يا موسى إين { : أن اهللا كون شيئا كان يقول ذلك املكون : زعم اجلهمي  أن غري اهللا ادعى الربوبية ولو كان كما
وقال )  ١٦٤: النساء ( } وكلم اهللا موسى تكليما { وقد قال جل ثناؤه )  ٣٠: القصص ( } أنا اهللا رب العاملني 

يتك على الناس إين اصطف{ : وقال تعاىل )  ١٤٣: األعراف ( } وملا جاء موسى مليقاتنا وكلمه ربه { : تعاىل 
  هذا منصوص القرآن )  ١٤٤: األعراف ( } برسااليت وبكالمي 

: [ فكيف يصنعون حبديث األعمش عن خثيمة عن عدي بن حامت الطائي قال ) إن اهللا ال يتكلم : ( فأما ما قالوا 
  ] قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما منكم من أحد إال سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترمجان 

وسخرنا مع داود { : إن الكالم ال يكون إال من جوف وفم وشفتني ولسان وأدوات فقد قال تعاىل : وأما قوهلم 
أتراها أهنا يسبحن جبوف وفم ولسان وشفتني واجلوارح إذا شهدت على الكافر )  ٧٩: األنبياء ( } اجلبال يسبحن 

أتراها أهنا نطقت جبوف وفم )  ٢١: فصلت } ق كل شيء مل شهدمت علينا قالوا أنطقنا اهللا الذي أنط{ : فقالوا 
جبوف وال فم وال شفتني وال : ولسان ؟ ولكن اهللا أنطقها كيف شاء وكذلك اهللا يتكلم كيف شاء من غري أن نقول 

 :نعم قلنا : وغريه خملوق ؟ قالوا : ن اهللا كلم موسى إال أن كالمه غريه فقلنا : إ : لسان فلما خنقته احلجج قال 
يا : ملا مسع موسى كالم اهللا قال : [ مثل قولكم األول إال أنكم تدفعون عن أنفسكم الشنعة وحديث الزهري قال 

نعم يا موسى هو كالمي وإمنا كلمتك بقوة عشرة آالف لسان ويل قوة : رب هذا الذي مسعته هو كالمك ؟ قال 
بدنك ولو كلمتك بأكثر من ذلك ملت فلما رجع األلسن كلها وأنا أقوى من ذلك وإمنا كلمتك على قدر ما يطيق 

فشبهه قال : وهل أستطيع أن أصفه لكم ؟ قالوا ! صف لنا كالم ربك فقال سبحان اهللا : موسى إىل قومه قالوا له 
  ] هل مسعتم أصوات الصواعق اليت تقبل يف أحلى حالوة مسعتموها فكأنه مثله : 

أن اهللا كلم موسى (  يتكلم كيف شاء وذكر فيما استشهد به من األثر أن اهللا تعاىل: فقد ذكر أمحد يف هذا الكالم 
وأن له قوة األلسن كلها وهو أقوى من ذلك وأنه إمنا كلم موسى على قدر ) عليه السالم بقوة عشرة آالف لسان 

ر عبد العزيز ما يطيق ولو كلمه بأكثر من ذلك ملات وهذا بيان منه لكون تكلم اهللا متعلقا مبشيئته وقدرته كما ذك
وهو خالف قول من جيعله كاحلياة القدمية الالزمة للذات اليت ال تتعلق مبشيئة وال قدرة وبني أيضا يف كالمه أنه 

سبحانه تكلم وسيتكلم ردا على اجلهمية وأستدل على أنه تكلم باحلديث الذي يف الصحيحني عن عدي عن النيب 
دليال على أنه ] سيكلمه ربه : [ وجعل قوله ] ن أحد إال سيكلمه ربه ما منكم م: [ صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

  سيتكلم فبني أن التكلم عنده مستلزم للتكليم متضمن للتكلم ليس هو جمرد خلق إدراك يف املستدل 
وأمي يا عيسى ابن مرمي أأنت قلت للناس اختذوين { : من القائل يوم القيامة : وقلنا للجهمية : ( وقال اإلمام أمحد 
يكون اهللا شيئا فيعرب عن اهللا كما كون شيئا : أليس اهللا هو القائل ؟ قالوا )  ١١٦: املائدة ( } إهلني من دون اهللا 

: األعراف ( } فلنقصن عليهم بعلم * فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن املرسلني { فمن القائل : فعرب ملوسى قلنا 
قد أعظمتم على اهللا : هذا كله إمنا يكون شيء فيعرب عن اهللا فقلنا : الوا أليس اهللا هو الذي يسأل ؟ ق)  ٧ - ٦

الفرية حني زعمتم أنه ال يتكلم فشبهتموه باألصنام اليت تعبد من دون اهللا ألن األصنام ال تتكلم وال تتحرك وال 
وكذلك بنوا : ق قلنا إن اهللا قد يتكلم ولكن كالمه خملو: تزول من مكان إىل مكان فلما ظهرت عليه احلجة قال 

قد كان يف وقت من األوقات : آدم كالمهم خملوق فقد شبهتم اهللا خبلقه حني زعمتم أن كالمه خملوق ففي مذهبكم 
ال يتكلم حىت خلق الكالم وكذلك بنو آدم كانوا ال يتكلمون حىت خلق هلم كالما فقد مجعتم بني كفر وتشبيه 

إن كان وال يتكلم حىت خلق : إن اهللا مل يزل متكلما إذا شاء وال نقول : بل نقول ! فتعاىل اهللا عن هذه الصفة 
إنه كان وال قدرة حىت خلق لنفسه قدرة وال : إنه قد كان ال يعلم حىت خلق علما فعلم وال نقول : كالما وال نقول 



  ) خلق لنفسه عظمة  إنه قد كان وال عظمة له حىت: إنه قد كان وال نور له حىت خلق لنفسه نورا وال نقول : نقول 
فقد بني أمحد يف هذا الكالم اإلنكار على النفاة الذي شبهوه باجلمادات اليت ال تتكلم وال تتحرك وال تزول من 

مكان إىل مكان مثل األصنام املعبودة من دون اهللا واإلنكار على من زعم أنه كان يف وقت من األوقات ال يتكلم 
ي كان ال يتكلم حىت خلق اهللا له كالما فأنكر تشبيهه اجلماد الذي ال يتكلم حىت خلق الكالم فشبهه باآلدمي الذ

وباإلنسان الذي كان قادر على الكالم حىت خلق اهللا له الكالم فكان قادرا على الكالم يف وقت دون وقت وبني أن 
وجحد ما  حيث سلب ربه صفة الكالم وهي من أعظم صفات الكمال -من وصف اهللا ذلك فقد مجع بني الكفر 

  وبني التشبيه  -أخربت به النصوص 
فبني أن الكالم ) إنه كان وال يتكلم حىت خلق : إن اهللا مل يزل متكلما إذا شاء وال نقول : بل نقول : ( مث قال أمحد 

هم يتعلق مبشيئته وأنه مل يزل متكلما إذا شاء فرد قول من ال جيعل الكالم متعلقا باملشيئة كقول الكالبية ومن وافق
ال نقول إنه كان وال يتكلم : ( كقول الكرامية وحنوهم وقال ) كان وال يتكلم حىت حدث له الكالم : ( ومن يقول 

إنه كان وال قدرة له حىت خلق : إنه قد كان ال يعلم حىت خلق علما فعلم وال نقول : حىت خلق كالما ال نقول 
إنه كان وال عظمة له حىت خلق : خلق لنفسه نورا وال نقول  إنه قد كان له وال نور له حىت: لنفسة قدرة وال نقول 

جتددت له صفات : فنزهه سبحانه عن سلب صفات الكمال يف وقت من األوقات وإنا ال نقول ) لنفسه عظمة 
إنه مل يزل متكلما إذا شاء ال أن يكون الكالم : الكمال بل مل يزل موصوفا بصفات الكمال ومن صفات الكمال 

يعلم كيف شاء وقد قال يف موضع آخر : مل يزل عاملا إذا شاء وال قال : درته ومشيئته وهلذا مل يقل خارجا عن ق
  ) مل يزل اهللا عاملا متكلما غفورا : ( فيما رواه عنه حنبل 

وكالم أمحد وغريه من األئمة يف هذا األصل كثري ليس هذا موضع بسطه مثل ما ذكره البخاري يف آخر صحيحه 
باب ما جاء يف ختليق السماوات واألرض وغريمها من اخلالئق وهو فعل : وحيد والرد على اجلهمية قال يف كتاب الت

هو اخلالق املكون غري خملوق وما كان  -) وكالمه ( ويف نسخه  -الرب وأمره فالرب تعاىل بصفاته وفعله وأمره 
  ) يفعله وأمره وختليقه وتكوينه فهو مفعول مكون خملوق 

ماذا قال ربكم قالوا { إىل قوله } وال تنفع الشفاعة عنده إال ملن أذن له { : باب قول اهللا تعاىل : ك وقال بعد ذل
: البقرة ( } من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه { : ومل يقولوا ماذا خلق ربكم قال عز و جل )  ٢٣: سبأ ( } احلق 
ع أهل السماوات شيئا فإذا فزع عن قلوهبم إذا تكلم اهللا بالوحي مس: وقال مسروق عن أبن مسعود )  ٢٥٥

ويذكر عن جابر بن عبد اهللا )  ٢٣: سبأ ( } ماذا قال ربكم قالوا احلق { : وسكن الصوت عرفوا أنه احلق ونادوا 
حيشر اهللا العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه : [ بن أنيس مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 

إذا قضى اهللا : [ وذكر حديث أيب هريرة يبلغ به النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ] ا امللك أنا الديان أن: من قرب 
ماذا : األمر يف السماء ضربت املالئكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوهبم قالوا 

قال النيب صلى : [ ر حديث أيب سعيد اخلدري قال وذك] احلق وهو العلي الكبري : قال ربكم ؟ قالوا للذي قال 
إن اهللا يأمرك أن خترج من ذريتك : فينادي بصوت ! لبيك وسعديك : يا آدم فيقول : اهللا عليه و سلم يقول اهللا 

  واحلديث فيه طول استوفاه يف موضع آخر ] بعثا إىل النار 
ما يأتيهم من { : وقال )  ٢٩: الرمحن ( } هو يف شأن كل يوم { : باب ما جاء يف قول اهللا تعاىل : وقال بعد ذلك 

وإن حدثه )  ١: الطالق ( } لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمرا { : وقوله تعاىل )  ٢: األنبياء ( } ذكر من رهبم حمدث 
وذكر قول )  ١١: الشورى ( } ليس كمثله شيء وهو السميع البصري { : ال يشبه حدث املخلوقني لقوله تعال 



وقول ] أن ال تكلموا يف الصالة : إن اهللا حيدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث : [ صلى اهللا عليه و سلم  النيب
  كتابكم أحدث األخبار بالرمحن عهدا حمضا مل يشب : ابن عباس 

ب ومن تدبر كالم أئمة السنة املشاهري يف هذا الباب علم أهنم كانوا أدق الناس نظرا وأعلم الناس يف هذا البا
بصحيح املنقول وصريح املعقول وأن أقواهلم هي املوافقة للمنصوص واملعقول وهلذا تأتلف وال ختتلف وتتوافق وال 
تتناقض والذين خالفوهم مل يفهموا حقيقة أقوال السلف واألئمة فلم يعرفوا حقيقة املنصوص واملعقول فتشعبت هبم 

وإن الذين اختلفوا يف الكتاب لفي شقاق { : د قال تعاىل الطرق وصاروا خمتلفني يف الكتاب خمالفني للكتاب وق
  )  ١٧٦: البقرة ( } بعيد 

احلمد هللا الذي جعل يف كل زمان ( وهلذا قال اإلمام أمحد يف أول خطبته فيما أخرجه يف الرد على الزنادقة واجلهمية 
ى األذى حييون بكتاب اهللا املوتى فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إىل اهلدى ويصريون منهم عل

ويبصرون بنور اهللا أهل العمى فكم من قتيل إلبليس قد أحيوه ؟ وكم من ذال تائه قد هدوه ؟ فما أحسن أثرهم 
ينفون عن كتاب اهللا حتريف الغالني وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني الذين ! على الناس وأقبح أثر الناس عليهم 

وأطلقوا عنان الفتنة فهم خمالفون للكتاب خمتلفون يف الكتاب جمموعون على مفارقة الكتاب عقدوا ألوية البدعة 
يقولون على اهللا ويف اهللا ويف كتاب اهللا بغري علم يتكلمون باملتشابه من الكالم وخيدعون جهال الناس مبا يشبهون 

  ) عليهم فنعوذ باهللا من فنت املضلني 
مسألة أفعال اهللا تعاىل وكالم اهللا وحنوه ذلك مما يقوم بنفسه  -هذه املسألة ومن أعظم أصول التفريق بينهم يف 

فإن هذا األصل ملا أنكره من أنكره من أهل الكالم اجلهمية واملعتزلة وحنوهم وظنوا أنه ال  -ويتعلق مبشيئته وقدرته 
دوثه إال بإثبات حدوث ما ميكن إثبات حدوث العامل وإثبات الصانع إال إثبات حدوث اجلسم وال ميكن إثبات ح

يقوم به من الصفات واألفعال املتعاقبة أجلأهم ذلك إىل أن ينفوا عن اهللا صفاته وأفعاله القائمة به املتعلقة مبشيئته 
وقدرته أو ينفوا بعض ذلك وظنوا أن اإلسالم ال يقوم إال هبذا النفي وأن الدهرية من الفالسفة وغريهم ال يبطل 

  ريق وأخطأوا يف هذا وهذا قوهلم إال هبذا الط
أما الفالسفة الدهرية فإن هذه الطريقة زادهتم إغراء وأوجبت هلم حجة عجز هؤالء عن دفعها إال باملكابرة اليت ال 

كيف حيدث احلادث بال سبب حادث ؟ وكيف تكون الذات حاهلا وفعلها : تزيد اخلصم إال قوة وإغراء فقالو هلم 
األزل إىل األبد ؟ والعامل يصدر عنها يف وقت دون وقت من غري فعل يقوم به وال  ومجيع ماينسب إليها واحدا من

  سبب حدث ؟ 
فكان ما جعلوه أصل للدين وشرطا يف معرفة اهللا تعاىل منافيا للدين ومانعا من كمال معرفة اهللا وكان ما أحتجوا به 

حتدث إال بشرط جعلوه مانعا من احلدوث  من احلجج العقلية هي يف احلقيقة على نقيض مطلوهبم أدل فاحلوادث ال
فإن هذا األصل اضطرهم إىل نفي صفات اهللا تعاىل لئال تنتقض احلجة ومن مل ينف الصفات نفى : وأما أمور اإلسالم 

األفعال القائمة به وغريها مما يتعلق مبشيئته وقدرته فلزمهم من عدم اإلميان ببعض ما جاء به الرسول ومن جحد 
ه اهللا تعاىل من أمسائه وصفاته ما أوجب له من من التناقض واإلرتياب ما تبني ألوىل األلباب فلم بعض ما يستحق

إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا { : يعطوا اإلميان باهللا ورسوله حقه وال اجلهاد لعدو اهللا ورسوله حقه وقد قال تعاىل 
  )  ١٥: احلجرات ( اآلية ( } ورسوله مث مل يرتابوا وجاهدوا 

هذا مع دعواهم أهنم أعظم علما وإميانا وحتقيقا ألصول الدين وجهادا ألعدائه باحلجج من الصحابة وإن هم يف 



ذلك إال كبعض امللوك الذين مل جياهدوا العدو بل أخذوا منهم بعض البالد وال عدلوا يف املسلمني العدل الذي 
  اخلطاب وأصحابه رضوان اهللا عليهم  شرعه اهللا للعباد إذا ادعى أنه أمكن وأعدل من عمر بن

  أقوال خمتلفة يف كالم اهللا تعاىل

شيعة : مث إهنم بسبب ذلك تفرقوا يف أصول دينهم كتفرقهم يف كالم اهللا من القرآن وغريه فإهنم تفرقوا فيه شيعا 
صاروا يطلقون اللفظ لكن املعتزلة : مل يتكلم اهللا هبه كما كان قدماؤهم يقولون : هوخملوق وحقيقة قوهلم : قالت 

إهنم تارة ينفون : إن اهللا مل يتكلم وال يتكلم كما ذكره أمحد : بأن اهللا متكلم حقيقة وكان مرادهم مراد من قال 
  يتكلم بكالم خملوق وهو معىن األول : الكالم وتارة يقولون 

يهم وجاءت الفالسفة القائلون بقدم وهذا يف احلقيقة تكذيب للرسل الذي إمنا أخربوا األمم بكالم اهللا الذي أنزله إل
متكلم وكالمه ما يفيض من العقل الفعال على نفوس األنبياء وهذا قول من وافقهم من القرامطة : العامل فقالوا أيضا 

الباطنية وحنوهم ممن يتظاهر باإلسالم ويبطن مذهب الصابئة واجملوس وحنو ذلك وهو قول طوائف من مالحدة 
الوجود وحنوهم الذين أخذوا دين الصابئة والفراعنة والدهرية فأخرجوه يف قالب الصوفية كأصحاب وحدة 

  املكاشفات والوالية والتحقيق 
والذين قالوا ليس هو خملوقا ظن فريق منهم أنه ال يقابل املخلوق إال القدمي الالزم للذات الذي يثبتونه بدون مشيئة 

  الرب وقدرته كثبوت الذات فقالوا ذلك 
كالمه هو جمرد معىن واحد هو األمر والنهي : رأت أن احلروف واألصوات ميتنع أن تكون كذلك فقالت مث طائفة 

واخلرب وأنه إن عرب عن ذلك املعىن بالعربية كان توراة وإن عرب عنه بالسريانية كان إجنيال وإن عرب عنه بالعربية كان 
جنيل وأن يكون األمر هو النهي وهو اخلرب وأن تكون قرآنا فلزمهم أن تكون معاين القرآن هي معاين التوراة واإل

  هذه صفات له ال أنواعا له وحنو ذلك مما يعلم فساده بصريح العقل 
  وطائفة قالت بل هو حروف وأصوات أزلية ال تتعلق مبشئيته وقدرته كما قال الذين من قبلهم 

: لعباده يوم القيامة ومناداته ملن ناداه وحنو ذلك  واتفق الفريقان على أن تكليم اهللا ملالئكته وتكليمه موسى وتكليمه
عند من ينكر مباينته لعباده وأن يكشف  -إمنا هو خلق إدراك يف املستمع أدرك به ما مل يزل موجودا كما أن جتليه 

ليس هو إال خلق إدراك يف أعينهم من غري أن يكون هناك حجاب منفصل عنهم يكشفه  -هلم حجابا منفصال عنهم 
  هلم 

بل يتكلم بعد أن مل يكن يتكلم بصوت وحروف وكالمه حادث : وطائفة ثالثة ملا رأت شناعة كل من القولني قالت 
مل يزل متكلما إذا شاء إذ ذلك يقتضي تسلسل احلوادث : قائم بذاته متعلق مبشيئته وقدرته وأنكروا أن يقال 

  لعامل وتعاقبها وهذا هو الدليل الذي استدلوا به على حدوث أجسام ا
فليتدبر املؤمن العامل كيف فرق هذا الكالم احملدث املبتدع بني األمة وألقى بينها العداوة والبغضاء مع أن كل طائفة 

حتتاج أن تضاهي من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض إذ مع كل طائفة من احلق ما تنكره األخرى فالذين قالوا خبلق 
ه ال ميكن أن يكون الكالم الزما للذات لزوم العلم بل الكالم يتعلق مبشيئتة القرآن إمنا ألقاهم يف ذلك أهنم رأوا أن

من فعل الكالم مث مل يثبتوا فعال إال منفصال عنه لنفيهم : يكون من صفات الفعل واملتكلم : املتكلم وقدرته فقالوا 
ا للمتكلم ال يتعلق مبشيئته وقدرته أن يقوم بذاته ما يتعلق مبشيئته وقدرته وصار من قابلهم يريد أن يثبت كالما الزم

إما معىن وإما حروفا ويثبت أن املتكلم ال يقدر على التكلم وال ميكنه أن يقول غري ما قال ويسلب املتكلم قدرته : 



املتكلم : ( قال هو ) املتكلم من فعل الكالم : ( على القول والكالم وتكلمه باختياره ومشيئته فإذا قال له األول 
  ال خيتار املتكلم أن يتكلم : ال يقوم الكالم بفاعله وهذا يقول : ولكن ذاك يقول ) ه الكالم من قام ب

من قام به الكالم ومن يتكلم مبشيئته وقدرته وهلذا : فأخذ هذا بعض صفة الكالم وهذا بعضها واملتكلم املعروف 
عظيم من أصول اإلسالم األقوال اليت يوجد كثري من املتأخرين املصنفني يف املقاالت والكالم يذكرون يف أصل 

  يعرفوهنا 
وأما القول املأثور عن السلف واألئمة الذي جيمع الصحيح من كل قول فال يعرفونه وال يعرفون قائله فالشهرستاين 
صنف املل والنحل وذكر فيها من مقاالت األمم ما شاء اهللا والقول املعروف عن السلف واألئمة مل يعرفه ومل يذكره 

لقاضي أبو بكر و أبو املعايل و القاضي أبو يعلى و ابن الزاغوين و أبو احلسني البصري و حممد بن اهليثم وحنو و ا
هؤالء من أعيان الفضالء املصنفني جتد أحدهم يذكر يف مسألة القرآن أو حنوها عدة أقوال لألمة وخيتار واحدا منها 

وه من األئمة ال يذكره الواحد منهم مع أن عامة املنتسبني إىل والقول الثابت عن السلف واألئمة كاإلمام أمحد وحن
إهنممتبعون لألئمة كمالك و الشافعي و أمحد و ابن املبارك و محاد بن زيد : السنة من مجيع الطوائف يقولون 

بدعة ما وغريهم ال سيما اإلمام أمحد فإنه بسبب احملنة املشهورة من اجلهمية له ولغريه أظهر من السنة ورد من ال
صار به إماما ملن بعده وقوله هو قول سائر األئمة فعامة املنتسبني إىل السنة يدعون متابعته واالقتداء به سواء كانوا 

موافقني له يف الفروع أو ال فإن أقوال األئمة يف أوصول الدين متفقة وهلذا كلما اشتهر الرجل باالنتساب إىل السنة 
ان األشعري وحنوه أقرب إىل السنة من طوائف من أهل الكالم كان انتسابه إىل كانت موافقته ألمحد أشد وملا ك

  أمحد أكثر من غريه كما هو معروف يف كتبه 
وقد رأيت من أتباع األئمة أيب حنيفة و مالك و الشأفعي و أمحد وغريهم من يقول أقواال ويكفر من خالفها وتكون 

ا أهنم كثريا ما ينكرون أقواال ويكفرون من يقوهلا وتكون منصوصة عن األقوال املخالفة هي أقوال أئمتهم بعينها كم
النيب صلى اهللا عليه و سلم لكثرة ما وقع من االشتباه واالضطراب يف هذا الباب وألن شبه اجلهمية النفاة أثرت يف 

هلم وال يتصورونه ال خيطر ببا -وهو املطابق للمعقول  -قلوب كثري من الناس حىت صار احلق الذي جاء به الرسول 
وصار يف لوازم ذلك من العلم الدقيق ما ال يفهمه كثري من الناس واملعىن املفهوم يعرب عنه بعبارات فيها إمجال وإهبام 

ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان { : يقع بسببها نزاع وخصام واهللا تعاىل يغفر جلميع املؤمنني واملؤمنات 
  )  ١٠: احلشر ( } وبنا غال للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وال جتعل يف قل

  عدم ذكر مصنفي أصول الدين

وكان هذا من تلك البدع الكالمية كبدع الذين جعلوا أصل الدين مبنيا على كالمهم يف األجسام واألعراض وهلذا 
رد فيه من أقوال أهل الباطل ما كثر ذم السلف واألئمة هلؤالء وإذا رأيت الرجل قد صنف كتابا يف أصول الدين و

شاء اهللا ونصر فيه من أقوال أهل احلق ما شاء اهللا ومن عادته أنه يستوعب األقوال يف املسأل فيبطلها إال واحدا 
تبني  -ورأيته يف مسألة كالم الرب تعاىل وأفعاله أو حنو ذلك ترك من األقوال ما هو معروف عن السلف واألئمة 

فه ليقبله أو يرده إما ألنه مل خيطر بباله أو مل يعرف قائال له أو ألنه خطر له فدفعه بشبهة من أن هذا القول مل يعر
الشبهات وكثريا ما يكون احلق مقسوما بني املتنازعني يف هذا الباب فيكون يف قول هذا حق وباطل ويف قول هذا 

ة إمنا هي ثابتة جملموع األمة ليست حق وباطل واحلق بعضه مع هذا وبعضه مع هذا وهو مع ثالث غريها والعصم
  ثابتة لطائفة بعينها 



كصاحب اإلرشاد و املعتمد ومن أتبعهما ممن مل يذكروا يف ذلك إال أربعة أقوال  -فإذا رأيت من صنف يف الكالم 
ب علم أنه مل يبلغهم القول اخلامس وال السادس فضال عن السابع فالذين يسلكون طريقة ابن كال -وما يتعلق هبا 

كصاحب اإلرشاد وحنوه يذكرون قول املعتزلة وقول الكرامية ويبطلوهنما مث ال يذكرون مع ذلك إال ما يقولون فيه 
وذهبت احلشوية املنتمون إىل الظاهر إىل أن كالم اهللا تعاىل قدمي أزيل مث زعموا أنه حروف وأصوات وقطعوا بأن ( 

ىل وأطلق الرعاع منهم القول بأن املسموع صوت اهللا تعاىل اهللا املسموع صوت القراء ونغماهتم عني كالم اهللا تعا
إذا كتب كالم اهللا جبسم من األجسام رقوما ورسوما وأسطرا وكلما : وهذا قياس جهاالهتم مث قالوا ! عن قوهلم 

طر هو الكالم فهي بأعينها كالم اهللا القدمي فقد كان إذ كان جسما حادثا مث أنقلب قدميا مث قضوا بأن املرئي من األس
القدمي الذي هو حرف وأصوات وأصلهم أن األصوات على تقطيعها وتواليها كانت ثابتة يف األزل قائمة بذات 

  ) الباري تعاىل وقواعد مذهبهم مبينة على دفع الضرورات 
  فلم يذكر أبواملعايل إال هذا القول من قول املعتزلة والكالبية والكرامية 

يقوله عاقل يتصور ما يقول وال نعرف هذا القول عن معروف بالعلم من املسلمني وال ومعلوم أن هذا القول ال 
رأينا هذا يف شيء من كتب املسلمني وال مسعناه من أمحد منهم فما مسعنا من أحد وال رأينا يف كتاب احد أن املداد 

صنفني من أصحاب أمحد وغريهم احلادث انقلب قدميا وال أن املداد الذي يكتب به القرآن قدمي بل رأينا عامة امل
  ينكرون هذا القول وينسبون ناقله عن بعضهم إىل الكذب 

و أبو املعايل وأمثاله أجل من أن يتعمد الكذب لكن القول احملكي قد يسمع من قائل مل يضبطه وقد يكون القائل 
م أحدمها ولوازم اآلخر فيحكيه نفسه مل حيرر قوهلم بل يذكر كالما جممال يتناول النقيضني والمييز فيه بني لواز

احلاكي مفصال وال جيمله إمجال القائل مث إذا فصله يذكر لوازم أحدمها دون ما يعارضها ويناقضها مع اشتمال 
الكالم على النوعني املتناقضني أو احتماله هلما أيضا وقد حيكيه احلاكي باللوازم اليت مل يلتزمها القائل نفسه وما كل 

زمه لوازمه بل عامة اخللق ال يلتزمون لوازم أقواهلم فاحلاكي جيعل ما يظنه من لوازم قوله هو أيضا من قال قوال الت
  من قوله ال سيما إذا مل ينف القائل ما يظنه احلاكي الزما فإنه جيعله قوال بطريق األوىل 

إن كالم اهللا حمفوظ يف : يقول هذا القرآن كالم اهللا وما بني اللوحني كالم اهللا و: وال ريب أن من الناس من يقول 
القلوب متلو باأللسن مسموع باآلذان مكتوب يف املصاحف وهذا اإلطالق حق متفق عليه بني املسملني مث من 

أقدمي هو ؟ أنكر ذلك ورمبا سكت عن ذلك وكره الكالم فيه بنفي أو : هؤالء من إذا سئل عن املداد وصوت العبد 
  ألزمه العقوبة به والعذاب األليم ) إن املداد قدمي : ( ة مع أنه لو مسع من يقول إثبات خشية أن جيره ذلك إىل بدع

إن : وأما صوت العبد فقد تكلم فيه طائفة من املنتسبني إىل األئمة كالشافعي و أمحد وغريمها فمنهم من قال 
العقل الصريح وهو  يسمع شيئني الصوت القدمي واحملدث وهذا خطأ يف: الصوت املسموع قدمي ومنهم من يقول 

  بدعة وقول قبيح 
: و اإلمام أمحد ومجاهري أصحابه منكرون ملا هو أخف من ذلك فإن أمحد وأئمة أصحابه قد أنكروا على من قال 

: الصوت غري خملوق ؟ فكيف مبن قال : اللفظ به قدمي فكيف مبن قال : اللفظ بالقرآن غري خملوق فكيف مبن قال 
هؤالء وأمروا هبجرهم وقد صنف املروذي يف ذلك مصنفا كبريا ذكره اخلالل يف كتاب  الصوت قدمي ؟ وقد بدعوا

  اللفظ به خملوق أيضا كما بني يف موضعه : السنة كما جهموا وبدعوا من قال 
إذا املقصود هنا أن من أكابر الفضالء من ال يعرف أقوال األئمة يف أكابر املسائل ال أقوال أهل احلق وال أهل 

بل مل يعرف إال بعض األقوال املبتدعة يف اإلسالم ومن املعلوم أن السلف واألئمة كان هلم ليس هو قول الباطل 



املعتزلة وال الكالبية وال الكرامية وال هو قول املسلمني باحلشوية فأين ذلك القول ؟ أكان أفضل األمة وأعلمها 
  وخري قروهنا ال يعلمون يف هذا حقا وال باطال ؟ 

: كل قول من هذه األقوال فاسد من وجوه وقد يكون بعضها أفسد من بعض فقول املعتزلة الذي قالوا ومعلوم أن 
  وإن كان فاسدا من وجوه فقول الكالبية فاسد من وجوه وقول الكرامية فاسد من وجوه ) إن كالم اهللا خملوق ( 

الكالبية والكرامية بالنصوص الثابتة عنهم أنكروا قول : و اإلمام أمحد وغريه من األئمة أنكروا هذه األقوال كلها 
وإنكارهم لقول املعتزلة متواتر مستفيض عنهم وأنكروا على من جعل ألفاظ العباد بالقرآن غري خملوقة فكيف 

بالقول املنسوب إىل هؤالء احلشوية ؟ وهلذا ملا كان أبو حامد مستمدا من كالم أيب املعايل وأمثاله وأراد الرد على 
 التهافت ذكر أنه يقابلهم بكالم املعتزلة تارة وبكالم الكرامية تارة وبكالم الواقفة تارة كما يكلمهم الفالسفة يف

  بكالم األشعرية وصار يف البحث معهم إىل مواقف غايته فيها بيان تناقضهم وإذا ألزموه فر إىل الوقف 
ثابت يف نفس األمر أو تفصيل ومن املعلوم أن  ومن املعلوم أنه ال بد يف كل مسألة دائرة بني النفي واإلثبات من حق

كالم الفالسفة املخالف لدين اإلسالم ال بد أن يناقضه حق معلوم من دين اإلسالم موافق لصريح العقل فإن الرسل 
صلوات اهللا وسالمه عليهم مل خيربوا مبحاالت العقل وإمنا خيربون مبجازات العقول وما يعلم بصريح العقل أنتفاؤه ال 

  وز أن خيرب به الرسل بل خترب مبا ال يعلمه العقل ومبا يعجز العقل عن معرفته جي
ومن املعلوم أن السلف واألئمة له قول خارج عن قول املعتزلة والكرامية واألشعرية والواقفة ومن علم ذلك القول 

فا بآثار السلف وحقائق فال بد أن حيكيه ويناظرهم به كما يناظرهم بقول املعتزلة وغريهم لكن من مل يكن عار
أقواهلم وحقيقة ما جاء به الكتاب والسنة وحقيقة املعقول الصريح الذي ال يتصور أن يناقض ذلك مل ميكنه أن يقول 

  إال مببلغ علمه وال يكلف اهللا نفسا إال وسعها 
لك أكثر فضالء األمة وال ريب أن اخلطأ يف دقيق العلم مغفور لألمة وإنكان ذلك يف املسائل العملية ولوال ذلك هل

وإذا كان اهللا تعاىل يغفر ملن جهل وجوب الصالة وحترمي اخلمر لكونه نشأ بأرض جهل مع كونه مل يطلب العلم 
: فالفاضل اجملتهد يف طلب العلم حبسب ما أدركه يف زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابة الرسول حبسب إمكانه 

ربنا ال تؤاخذنا إن { : على اجتهاداته وال يؤاخذه مبا أخطأه حتقيقا لقوله تعاىل  هو أحق بان يتقبل اهللا حسناته ويثيبه
  )  ٢٨٦: البقرة ( } نسينا أو أخطأنا 

  عدم ذكر الشهرستاين لقول السلف يف هناية اإلقدام

سلف ذكر يف مسألة الكالم قوال سادسا وظن أنه قول ال -ملا كان أعلم باملقاالت من إخوانه  -و الشهرستاين 
أمجع : ( بعد أن ذكر قول الفالسفة واملعتزلة واألشعرية والكرامية وأن املعتزلة ملا قالت  -فقال يف هناية اإلقدام 

املسلمون قبل ظهور هذا اخلالف على أن القرآن كالم اهللا واتفقوا على أنه سور وآيات وحروف منظمومة 
تتح وخمتتم وأنه معجزه للرسول صلى اهللا عليه و سلم وكلمات جمموعة وهي مقروءة مسموعة على التحقيق هلا مف

قال السلف : ( مث قال  -) دالة على صدقه وأن األشعرية تفرق بني اللفظ واملعىن وتثبت معىن هو مدلول اللفظ 
أن قد تقرر االتفاق على أن ما بني الدفتني كالم اهللا وأن ما نقرؤه ونكتبه ونسمعه عني كالم اهللا فيجب : واحلنابلة 

تكون تلك الكلمات واحلروف هي بعينها كالم اهللا وملا تقرر االتفاق على أن كالم غري خملوق فيجب أن تكون 
  تلك الكلمات أزلية غري خملوقة 

أحدمها القدم والثاين احلدوث والقوالن مقصوران على الكلمات املتوبة : ولقد كان األمر يف أول الزمان على قولني 



أللسن فصار اآلن قول ثالث وهو حدوث احلروف والكلمات وقدم الكالم واألمر الذي تدل واآليات املقروءة با
عليه العبارات وقد حتم قدحا ليس منها وهو خالف القولني فكانت السلف على إثبات القدم واألزلية هلذه 

ع وحكم بأن ما الكلمات دون التعرض ملعىن وراءها فأبدع األشعري قوال وقضى حبدوث احلروف وهو خرق اإلمجا
ورد السمع بأن ما نقرأه ونكتبه كالم اهللا دون أن : نقرأه كالم اهللا جمازا ال حقيقة وهو عني االبتداع فهال قال 

يتعرض لكيفيته وحقيقته ؟ كما ورد السمع بإثبات كثري من الصفات من الوجه واليدين إىل غري ذلك من الصفات 
  ) اخلربية 

بنا أن نثبت القدم للحروف واألصوات اليت قامت بألسنتنا وصارت صفات لنا فأنا وال يظن : قال السلف : قال 
على قطع نعلم افتتاحها واختتامها وتعلقها بأكسابنا وأفعالنا وقد بذل السلف أرواحهم وصربوا على أنواع الباليا 

صوات هي أفعالنا ومل يكن ذلك على حروف وأ: القرآن خملوق : واحملن من معتزلة الزمان دون أن يقولوا 
  وأكسابنا بل هم عرفوا يقينا أن هللا تعاىل قوال وكالما وأمرا وأن أمره غري خلقه بل هو أزيل قدمي بقدمه 

هللا األمر من { : وقوله تعاىل )  ٥٤: األعراف ( } أال له اخللق واألمر { : كما ورد القرآن بذلك يف قوله تعاىل 
 ٤٠: النحل ( } إمنا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون { : عاىل وقوله ت)  ٤: الروم ( } قبل ومن بعد 

: يس ( } إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون { : فالكائنات كلها إمنا تتكون بقوله وأمره وقوله تعاىل ) 
( } قال اهللا { )  ٣٤: لبقرة ا( } وإذ قلنا للمالئكة { )  ٣٠: البقرة ( } وإذ قال ربك { : وقوله تعاىل )  ٨٢

فالقول قد ور يف السمع مضافا إىل اهللا أخص من إضافة اخللق فإن املخلوق ال ينسب إىل اهللا تعاىل )  ١١٥: املائدة 
إال من جهة واحدة وهي اخللق واإلبداع واألمر ينسب إليه ال على تلك النسبة وإال فريتفع الفرق بني اخللق واألمر 

  ريات واخللقيات واألم
ولو كان القول ) خلق ( و ) أمر ( وبني ) فعل ( و ) قال ( العاقل جيد فرقا ضروريا بني : ومن جهة العقل : قالوا 

فعال كسائر األفعال بطل الفرق الضروري فثبت أن القول غري الفعل وهو قبل الفعل وقبليته قبلية أزلية إذ لو كان 
   )له أول لكان فعال سبقه قول آخر ويتسلسل 

قد ورد يف التنزيل أظهر مما ذكرناه من األمر وهو التعرض إلثبات كلمات اهللا : وحققوا زيادة حتقيق فقالوا : ( قال 
ولوال كلمة { : وقال )  ١١٥: األنعام ( } ومتت كلمة ربك صدقا وعدال ال مبدل لكلماته { : حيث قال تعاىل 
و كان البحر مدادا لكلمات ريب لنفد البحر قبل أن تنفد قل ل{ : وقال تعاىل )  ١٩: يونس ( } سبقت من ربك 

ولو أمنا يف األرض من شجرة أقالم والبحر ميده من بعده سبعة { وقال تعاىل )  ١٠٩: الكهف ( } كلمات ريب 
{ : وقال )  ١٣: السجدة ( } ولكن حق القول مين { : وقال تعاىل )  ١٧: لقمان ( } أحبر ما نفدت كلمات اهللا 

فتارة جييء الكالم بلفظ األمر وتثبت له الوحدة اخلالقية اليت ال كثرة )  ٧١: الزمر ( } حقت كلمة العذاب ولكن 
وتارة جييء بلفظ الكلمات وتثبت هلا الكثرة البالغة )  ٥٠: القمر ( } وما أمرنا إال واحدة كلمح بالبصر { : فيها 

فله تعاىل إذا أمر وكلمات كثرية وذلك ال يتصور إال } هللا ما نفدت كلمات ا{ اليت ال وحدة فيها وال هناية هلا 
  حبروف 

أمره قدمي وكلماته أزلية والكلمات مظاهر األمر والروحانيات مظاهر الكلمات واألجسام مظاهر : فعن هذا قلنا 
قدمية وكما الروحانيات واإلبداع واخللق إمنا يبتدي من األرواح واألجسام وأما الكلمات واحلروف واألمر فأزلية 

أن أمره ال يشبه أمرنا فكلماته وحروف كلماته ال تشبه كالمنا وهي حروف قدسية علوية وكما أن احلروف بسائط 
الكلمات والكلمات أسباب الروحانيات والروحانيات مدبرات اجلسمانيات وكل الكون قائم بكلمات اهللا حمفوظ 



  ) بأمر اهللا 
ف وظهور القول يف حدوث احلروف فإن له شأنا وهم يسلمون الفرق بني وال يغفلن عاقل عن مذهب السل: ( قال 

القراءة واملقروء والكتابة واملمكتوب وحيكمون بأن القراءة اليت هي صفتنا وفعلنا غري املقروء الذي ليس هو صفة 
لنا وال فعلنا  لنا وال فعلنا غري أن املقروء بالقراءة قصص وأخبار وأحكام وأمر وليس املقروء الذي ليس هو صفة

غري بأن املقروء بالقراءة قص وأخبار وأحكام وأمر وليس املقروء من قصة آدم وإبليس هو بعينه املقروء من قصة 
موسى وفرعون وليست أحكام الشرائع املاضية هي بعينها أحكام الشرائع اخلامتة فال بد إذا من كلمات تصدر عن 

منها الكلمات وتلك احلروف ال تشبه حروفنا وتلك الكمات ال  كلمة وترد على كلمة وال بد من حروف تتركب
  ) تشبه كالمنا 

فهذا القول الذي ذكره الشهرستاين وحكاه عن السلف واحلنابلة ليس هو من األقوال اليت ذكرها صاحب : قلت 
ول ال يعرف به قائل اإلرشاد وأتباعه فإن أولئك مل حيكوا إال قول من جيعل القدمي عني صوت العبد واملداد وهذا الق

فقال به طائفة كبرية وهو أحد القولني ملتأخري : له قول أو مصنف يف اإلسالم وأما القول الذي ذكره الشهرستاين 
أصحاب أمحد و مالك و الشافعي وغريهم من الطوائف وهو املذكور عن أيب احلسن بن سامل وأصحابه الساملية وقد 

قال ابن كالب : ( األشعري يف كتاب املقاالت ملا ذكر كالم ابن كالب فقال قاله طائفة غري هؤالء كما ذكر ذلك 
إن اهللا مل يزل متكلما وإن كالمه صفة له قائمة به وإنه قدمي بكالمه وإن كالمه قائم به كما أن العلم قائم به : 

  ) معىن واحد قائم باهللا والقدرة قائمة به وإن الكالم ليس حبروف وال صوت وال ينقسم وال يتجزأ وال يتبعض وإنه 
إن القرآن يسمع ويكتب وإنه متغاير غري خملوق وكذلك العلم غري : وقال بعض من أنكر خلق القرآن : ( قال 

  ) القدرة والقدرة غري العلم وإن اهللا ال جيوز أن يكون غري صفاته وصفاته متغايرة وهو غري متغاير 
اهللا مل يزل متكلما وأنه مع ذلك حروف وأصوات وأن هذه وزعم هؤالء أن الكالم غري حمدث وأن : ( قال 

  ) احلروف الكثرية مل يزل اهللا متكلما هبا 
فبعض هذا القول الذي ذكره الشهرستاين عن السلف منقول بعينه عن السلف مثل إنكارهم على من زعم : قلت 

صوت القارىء وبني الصوت الذي  أن اهللا خلق احلروف وعلى من زعم أن اهللا ال يتكلم بصوت ومثل تفريقهم بني
يسمع من اهللا وحنو ذلك فهذا كله موجود عن السلف واألئمة وبعض ما ذكره من هذا القول ليس هو معروفا عن 

هو أن كالم : السلف واألئمة مثل إثبات القدم واألزلية لعني اللفظ املؤلف املعني ولكن القول الذي أطبقوا عليه 
تنازعوا يف مرادهم بذلك والنزاع يف ذلك موجود يف عامة الطوائف من أصحاب أمحد  اهللا غري خملوق ولكن الناس

  وغريهم كما هو مبسوط يف غري هذا املوضع 
مع أنه غري خملوق ومع أنه قائم به ومع أنه مل يزل متكلما  -والنزاع يف ذلك مبين على هذا األصل هو كون قوله 

ا القول السابع مل يذكره الشهرستاين وحنوه إذ األقوال املعروفة للناس يف هل يتعلق بقدرته ومشيئته أم ال ؟ فهذ:  -
  مسألة الكالم سبعة أقوال 

  موقف الرازي يف مسألة القرآن وأفعال اهللا

أن أبا عبد اهللا الرازي يف أكثر كتبه مل ينب مسألة القرآن على الطريقة املعروفة ل األشعري وهو أنه : واملقصود هنا 
دث يف نفسه كالم لكونه ليس حمال للحوادث وذلك ألنه قد ضعف هذا األصل فلم ميكنه أن يبين عليه ميتنع أن حي

بل أثبت ذلك بإمجاع مركب فقرر بأن الكالم له معىن غري العلم واإلرادة خالفا للمعتزلة وحنوهم وإذا كان كذلك 



و مل يقل بذلك لكان خالف اإلمجاع فهذا هو إنه معىن واحد قدمي قائم بذات اهللا تعاىل فل: فكل من قال بذلك قال 
  العمدة اليت اعتمد عليها يف هناية العقول وهو ضعيف فإن اإلقوال يف املسألة متعددة قول غري املعتزلة والكالبية 

إن ثبت أنه ال يقوم باهللا ما يتعلق مبشيئته وقدرته أمكن أن جيعل كالم اهللا قدميا : وكان من املمكن أن يقال له 
طريقة املعروفة فإنه ميتنع أن حيدثه قائما يف نفسه أو يف حمل آخر فإذا أمتنع حدوثها يف نفسه تعني قدمه وإن مل بال

يثبت ذلك بل أمكن أن يقوم به ما يتعلق مبشيئته وقدرته أمكن هنا قول الكرامية وقول أهل احلديث الذين يقولون 
فذكر يف هناية العقول ما جرت عادته وعادة غريه بذكره وهو أن إنه قول السلف واألئمة فلم يتعني قول الكالبية : 

إما أن يكون هو اإلرادة والعلم وإما أن يكون الطلب مغايرا لإلرادة واحلكم الذهين مغايرا للعلم : معىن الكالم 
إذا كان قصده واألول باطل ألن اإلنسان يف الشاهد قد خيرب مبا يعلمه وال يعتقده وقد يأمر بأمر ال يريده كالسيد 

  امتحان العبد 
وإذا ثبت ذلك يف الشاهد ثبت يف الغائب النعقاد اإلمجاع على أن ماهية اخلرب ال ختتلف يف الشاهد والغائب : ( قال 

 (  
فثبت أن أمر اهللا وهنيه وخربه صفات حقيقية قائمة بذاته مغايره لذاته وعلمه وأن األلفاظ الواردة يف الكتب : ( قال 

منهم من نفى كون اهللا : لة عليها وإذا ثبت ذلك وجب القطع بقدمها ألن األمة علىقولني يف هذه املسألة اإلهلية دا
موصوفا باألمر والنهي واخلرب هبذا املعىن ومنهم من أثبت ذلك وكل من أثبته موصوفا هبذه الصفات زعم أن هذه 

منا حبدوث هذه الصفات كان ذلك قوال ثالثا الصفات قدمية فلو أثبتنا كونه تعاىل موصوفا هبذه الصفات مث حك
  ) خارقا لإلمجاع وهو باطل 
كل من أثبت تلك املعاين أثبتها : مل قلتم إن تلك املعاين قدمية قولكم : ( فمنها قول القائل : وأورد على نفسه أسئلة 

ت إحدى املسألتني ثبوت القول يف إثباهتا مسألة والقول يف قدمها مسألة أخرى فلو لزم من ثبو: قدمية ؟ قلنا 
األخرى لزم من أثبات كونه تعاىل عاملا بعلم قدمي إثبات كونه تعاىل متكلما بكالم قدمي وإن سلمنا أن هذا النوع من 

اإلمجاع يقتضي قدم كالم اهللا لكنه معارض بنوع آخر من اإلمجاع وهو أن أحدا من األمة مل يثبت قدم كالم اهللا 
  ) ون التمسك مبا ذكرمتوه خرقا إلمجاع بالطريق الذي ذكرمتوه فيك

 -ألن كل من قال باألول قال بالثاين  -لو لزم من إثبات هذه الصفة إثبات قدمها : قوله ( وذكر يف جواب ذلك 
الفرق بني : قلنا  -لزم من القول بإثبات العلم القدمي إثبات الكالم القدمي ألن كل من قال باألول قال بالثاين 

إثبات قدم كالم اهللا : ر يف احملصول فإن املعتزلة يساعدوننا على الفرق بني املوضعني فال نطول قوله املوضعني مذكو
قد بينا يف كتاب احملصول أن إحداث دليل مل يذكره أهل اإلمجاع ال يكون : هبذه الطريق على خالف اإلمجاع قلنا 

  ) خرقا لإلمجاع 
مع أنه  -ملشهورة وهو أنه لو أحدثه يف نفسه لكان حمال للحوادث املقصود أن يعرف أنه عدل عن الطريقة ا: قلت 

لضعف هذا األصل عنده ولو أعتقد صحته لكان ذلك كافيا مغنيا له  -عمدة ابن كالب و األشعري ومن اتبعهما 
  عن هذه الطريقة اليت أحدثها 

لغرض التنبيه على اعتراف الفضالء وليس املقصود هنا الكالم يف مسألة القرآن فإن هذا مبسوط يف مواضعه وإمنا ا
فمبني يف موضع آخر فإن إثبات املقدمة األوىل : بأن هذا األصل ضعيف وأما ضعف ما اعتمده يف مسألة القرآن 

هذا إظهار لألمر : فيها كالم ليس هذا موضعه إذ كانت العمدة فيه على أمر املمتحن وخرب الكاذب واملنازع يقول 
{ : األمر مل يدل اخلرب هنا على معىن يف النفس وهلذا يقول اهللا تعاىل عن الكاذبني إهنم  واخلرب وإال فهو يف نفس



فهم ينازعون يف أن الكاذب قام بنفسه حكم أو دل لفظه )  ١١: الفتح ( } يقولون بألسنتهم ما ليس يف قلوهبم 
  على معىن يف نفسه بل أظهر الداللة على معىن يف نفسه كذبا 

هب أن هذا ثبت لكن مل ال جيوز أن يتكلم حبروف ومعان قائمة يف ذاته : ثانية فضعيفة وذلك أنه يقال وأما املقدمة ال
ليس هو حمال : ( حادثة ؟ وهذا القول قول طوائف من املسلمني فليس هو خالف اإلمجاع فإن أبطل هذا بقوله 

ناس وإن مل يصح بطلت الداللة فهو دليل كاف كما سلكه من سلكه من ال -إن صح  -فهذا : قيل ) للحوادث 
  فتبني أنه ال بد يف إثبات قدمه من هذه املقدمة 

فليس األمر كذلك بل كثري من أهل احلديث ) كل من أثبت اتصاف اهللا هبذه املعاين فإنه يقول بقدمها : ( وأما قوله 
  وأهل الكالم يثبتوهنا وال يقولون بقدمها 
 -فإن كان مأخذمها واحدا : أن األمة إذا اختلفت يف مسألتني على قولني وأما الفرق الذي ذكره يف احملصول فهو 

مل يكن ملن بعدهم إحداث موافقة هؤالء يف مسألة وهؤالء يف مسألة وإن كان  -كتنازعهم يف الرد وذوي األرحام 
يف مسألة فظن  جاز موافقة هؤالء يف مسألة وهؤالء -كتنازعهم يف الشفعة ومرياث ذوي األرحام  -املأخذ خمتلفا 

أن قدم الكالم مع إثبات هذه املعاين من هذا الباب وليس األمر كذلك فإن مأخذ إثبات هذه املعاين ليس هو مأخذ 
هل يقوم به ما يتعلق مبشيئته وقدرته ؟ وأما إثبات هذه املعاين : القدم فإن القدم مبين على مسألة الصفات وعلى أنه 

  فمسألة أخرى 
أنه اللفظ الدال على املعىن والثاين أنه املعىن املدلول عليه : أحدمها : أربعة أقوال ) الكالم ( ى والناس هلم يف مسم

أنه اسم جملموعهما وإن كان مع القرينة يراد به : أنه مقول باالشتراك على كل منهما والرابع : باللفظ والثالث 
يتناوهلما بالعموم ) الكالم ( إن اسم : ملعاين وقال أحدمها وهذا قول األئمة ومجهور الناس وحينئذ فمن أثبت هذه ا

  أو األشتراك ميكنه إثبات قيام اللفظ واملعىن مجيعا بالذات 
مث من جوز تعلق ذلك مبشيئته وقدرته ميكنه أن ال يقول بالقدم أو ال يقول بالقدم يف الكالم املعني وإن قال بالقدم يف 

يقولون بقدم احلروف وطائف تقول بقدم املعاين دون احلروف وما به  نوع الكالم ومن مل جيوز ذلك فمنهم طائفة
يستدل أولئك على حدوث احلروف كالتعاقب واحملل يعارضوهنم مبثله يف املعاين فإنه بالنسبة إلينا متعاقبة وهلا حمل ال 

أمكن أن : نه ليس كمحلها منا يليق باهللا تعاىل فإن جاز أن جتعل فينا متعددة مع احتادها يف حق اهللا تعاىل وأن حملها م
) هي مرتبة فينا : ( إهنا وإن تعددت فينا فهي متحدة هناك وليس احملل كاحملل وإذا قيل : يقال يف احلروف كذلك 

) دعوى أحتادمها خمالف لصريح العقل : ( فكذلك املعاين مرتبة فينا فترتيب أحدمها كترتيب اآلخر وإذا قيل : قيل 
  اد املعاين فكالم هؤالء من جنس كالم هؤالء وكذلك دعوى احت: قيل 

الكالم على هذا األصل وهي مسألة الصفات االختيارية كاألفعال وحنوها مما يقوم به ويتعلق مبشيئته : واملقصود هنا 
  وقدرته 

فهذا قول من ظن أن طوائف ) اجلمهور على خالف ذلك وإمنا اخلالف فيه مع الكرامية : ( وأما قول القائل 
من أهل الكالم وأهل : سلمني منحصرة يف املعتزلة والكالبية والكرامية بل أكثر طوائف املسلمني جيوزون ذلك امل

احلديث والفقهاء والصوفية وغريهم وأما أئمة أهل احلديث والسنة فكاجملمعني على ذلك فكالم من يعرف كالمه يف 
  نه إمام يف السنة واحلديث ال ينسبونه إىل بدعة ذلك صريح فيه والباقون معظمون ملن قال ذلك شاهدون له بأ

وأما متأخرو أهل احلديث فلهم فيها قوالن وألصحاب أمحد قوالن وألصحاب الشافعي قوالن و ألصحاب مالك 
  قوالن و ألصحاب أيب حنيفة قوالن وللصوفية قوالن ومجهور أهل التفسري على اإلثبات 



كتاب املقاالت عن غري واحد من أئمة الكالم غري الكرامية ومل يذكر  وأما أهل الكالم فقد ذكر األشعري هذا يف
للكرامية شيئا انفردوا به إال قوهلم يف اإلميان بل ذكر عن هشام بن احلكم وغريه من الشيعة أهنم يصفونه باحلركة 

وأن املتأخرين  والسكون وحنو ذلك وأن عامة القدماء من الشيعة كانوا يقولون بالتجسيم أعظم من قول الكرامية
منهم هم الذين قالوا يف التوحيد بقول املعتزلة بل ذكر عنهم جتدد الصفات من العلم والسمع والبصر والناس قد 

حكوا عن هشام واجلهم أهنما يقوالن حبدوث العلم وهذا رأس املعطلة وهذا رأس الشيعة لكن جهم كان يقول 
 ذاته وحكى األشعري جتدد العلم له عن مجهور اإلمامية وحكى حبدوث العلم يف غري ذاته وهشام يقول حبدوثها يف

عنهم إثبات احلركة به وأن كلهم يقولون بذلك إال شرذمة منهم وذكر عن هشام بن احلكم وهشام بن اجلواليقي 
هلم إهنا غريه أم ال ؟ على قولني : وأيب مالك احلضرمي وعلي بن ميثم وغريهم أهنم يقولون إرادته حركة وهل يقال 

يعلم األشياء قبل كوهنا إال أعمال العباد فإنه ال يعلمها إال يف حال كوهنا وهذا قول : وذكر عن طائفة أهنم يقولون 
إن اهللا : غالة القدرية كمعبد اجلهين وأمثاله وهو أحد قويل عمروبن عبيد وذكر عن زهري األثري أنه كان يقول 

وجاء { : املماسة ويزعم أن اهللا تعاىل جييء يوم القيامة كما قال تعاىل ليس جبسم وال حمدود وال جيوز عليه احللول و
  ) ويزعم أن القرآن كالم اهللا حمدث غري خملوق )  ٢٢: الفجر ( } ربك وامللك صفا صفا 

حدث غري حمدث : وكان أبو معاذ التومين يوافق زهريا يف أكثر قوله وخيالفه يف القرآن ويزعم أن كالم اهللا : ( قال 
  ) ال خملوق وهو قائم باهللا ال يف مكان وكذلك قوله يف حمبته وإرادته أيضا و

ليس خبلق وال : كالم اهللا حدث وليس مبحدث وفعل وليس مبفعول وامتنع أن يزعم أنه خلق ويقول : قال زهري 
ئمة بغريه وكذلك خملوق وإنه قائم باهللا وحمال أن يتكلم باهللا بكالم قائم بغريه كما يستحيل أن يتحرك حبركة قا

  إن ذلك أمجع قائم باهللا : يقول يف إرادة اهللا وحمبته وبغضه 
إن اهللا مل يزل متكلما مبعىن أنه يزل قادرا على الكالم : وبلغين عن بعض املتفقهة أنه كان يقول : ( قال األشعري 

وكل القائلني بأن القرآن : (  قال) وهذا قول داود األصبهاين : ( قال ) إن كالم اهللا حمدث غري خملوق : ويقول 
إنه حدث كنحو أيب معاذ التومين : غري خملوق كنحو عبد اهللا بن كالب ومن قال إنه حمدث كنحو زهري ومن قال 

  ) إن القرآن ليس جبسم وال عرض : يقولون  -
  وأما احلجة اليت احتج هبا الرازي للنفاة فهي أيضا ضعيفة من وجوه 

  ) إن اخلايل عن الكمال الذي ميكن االتصاف به ناقص : ( اعتمد عليها فيه قوله أن املقدمة اليت : أحدها 
معلوم أن احلوادث املتعاقبة ال ميكن االتصاف هبا يف األزل كما ال ميكن وجودها يف األزل فإن ما كان : فيقال 

هذه يف األزل ال  فاخللو عن: وجوده مشروطا حبادث سابق له امتنع إمكان وجوده قبل وجود شرطه وعلى هذا 
  يكون خلوا عما ميكن االتصاف به واخلايل عما ال ميكن اتصافه به ليس بناقص 

هو مل يثبت امتناع ما ذكره من النقص بدليل عقلي وال ينص كتاب وال سنة بل إمنا أثبته : أن يقال : الوجه الثاين 
إن امتناع النقص على اهللا تعاىل إمنا : افقهم يقولون مبا ادعاه من اإلمجاع وهذه طريقته وطريقة أيب املعايل قبله ومن و

علم باإلمجاع ال بالنص وال بالعقل وإذا كان كذلك فمعلوم أن املنازعني يف اتصافه بذلك هم من أهل اإلمجاع 
  فكيف حيتج باإلمجاع يف مسائل النزاع ؟ 

  ذلك نقصا هؤالء وافقونا على امتناع النقص عليه وإمنا نازعونا يف كون : فإن قال 
  إما أن يكونوا وافقوا على إطالق اللفظ وإما أن يكونوا وافقوا على معانية : قيل له 

ليس هذا من النقص مل يكن مورد النزاع داخال : فإن وافقوا على إطالق القول بأنه سبحانه منزه عن النقص وقالوا 



املعىن املتنازع فيه ولكن على لفظ مل يدخل  فيما عنوه بلفظ النقص ومعلوم إن اإلمجاع حينئذ ال يكون حاصال على
إذا قام الدليل على أن هذا  -فيه هذا املعىن عند بعض أهل اإلمجاع ومثل هذا ال يكون حجة يف املعىن ولكن غايته 

إمنا فيه : أن يكونوا مل يعربوا باللفظ اللغوي وهذا بتقدير أن ال يكون له مساغ يف اللغة :  -يسمى يف اللغة نقصا 
طأ لغوي فكيف إذا كانت هذه املقدمات غري مسلمة هلم يف اللغة أيضا ؟ ومثل هذا ليس حبجة على املعاين املتنازع خ

  فيه وإمنا يكون حجة لفظية لو صحت مقدماته فال حيصل هبا املقصود 
مل يوافقهم عليه فتبني  فمعلوم أن املعىن املتنازع فيه: وإن كانوا وافقوا على نفي املعاين اليت يعرب عنها بلفظ النقص 

  أن مورد النزاع ال إمجاع على نفيه قطعا فال جيوز اإلحتجاج على نفيه باإلمجاع 
أجتمعت : إن األمة اجتمعت على تنزه اهللا تعاىل عن النقص وقوله : ( إن قول القائل : أن يقال : الوجه الثالث 

قدر ليس مبنقول اللفظ عن كل واحد من األمة لكن حنن وهذا ال) على تنزيه اهللا تعاىل عن العيب واآلفة وحنو ذلك 
نعلم أن كل مسلم فهو ينزه اهللا تعاىل عن النقص والعيب بل العقالء كلهم متفقون على ذلك فإنه ما من احد ممن 
يعظم الصانع سبحانه وتعاىل وصف اهللا بصفة وهو يعتقد أهنا آفة وعيب ونقص يف حقه وإن كان بعض امللحدين 

يعتقده هو نقصا وعيبا فهذا من جنس نفاة الصانع تعاىل وهلذا كان نفاة الصفات إمنا نفوها وهم يعتقدون  يصفه مبا
أن إثباته يقتضي النقص كاحلدوث واإلمكان ومشاهبة األحياء مثبتوها إمنا اثبتوها العتقادهم أن إثباهتا يوجب 

مثبتة القدر ونفاته بل بعض نفاة النبوة زعموا الكمال وعدمها يستلزم النقص والعدم ومشاهبة اجلمادات وكذلك 
أهنم نفوها تعظميا هللا أن يكون رسوله من البشر وأهل الشرك أشركوا تعظيما هللا أن يعبد بال وساطة تكون بينه وبني 

أن اإلنسان لو احتج بإمجاع املسملني على نفي النقص والعيب عن اهللا تعاىل : خلقه فإذا كان كذلك فمن املعلوم 
حنن مل نوافقك على نفي هذا املعىن : ى من يثبت الصفات مدعيا أن إثباهتا نقص وعيب أو بالعكس لقال له املثبتة عل

: الذي مسيته أنت نقصا وعيبا فال حتتج علينا باملوافقة على لفظ مل نوافقك على معناه وأمكنهم حينئذ أن يقولون 
با فال يكون حجة ثابتة إال أن يقوم دليل على انتفاء ذلك غري حنن ننازعك يف هذا املعىن وإن مسيته أنت نقصا وعي

  اإلمجاع املشروط مبوافقتهم 
إن عنيت بذلك صفاته ) إمجاع األمة على أن صفاته كلها صفات كمال : ( قولك : أن يقال له : الوجه الرابع 

كن هذا إمجاعا فإنك أنت وغريك كلها الالزمة له مل يكن يف هذا حجة لك وإن عنيت ما حيدث بقدرته ومشيئته مل ي
إن صفة الفعل ليست صفة كمال وال نقص واهللا موصوف هبا بعد أن مل يكن موصوفا : من أهل الكالم تقولون 

فكونه خالقا ومبدعا وعادال وحمسنا وحنو ذلك عندك أمور حادثة متجددة وليست صفة مدح وال كمال وإن قلت 
هب أن األمر كذلك لكن ما حيدث بقدرته ومشيئته إما : قيل لك ) قوم به املفعوالت ليست قائمة به خبالف ما ي( 

هو متصف به ( ليس متصفا ال هبذا وال هبذا وإن قيل ( هو متصف به فإن قيل : هو متصف به أوال يقال : أن يقال 
  كان متصفا هبذا وهذا ) 

ات إىل صفات فعلية وغري فعلية مع قول ومعلوم أن املشهور عند أهل الكالم من عامة الطوائف أهنم يقسمون الصف
إنه موصوف بأنه خالق ورازق : إن األفعال ال تقوم به فيجعلونه موصوفا باألفعال كما يقولون : من يقول منهم 

الفعل إن : ( وعندهم هذه أمور كائنة بعد أن مل تكن وملا قال هلم من يقول بتسلسل احلوادث من الفالسفة وغريهم 
أجابوا عن ذلك بأن الفعل ) م اتصافه به يف األزل وإن كان صفة نقص امتنع اتصافه به يف األبد كان صفة كمال لز

  ليس صفة كمال وال نقص 
أضعف من احتجاجه ) إن األمة جممعة على أن صفاته ال تكون إال صفة كمال : ( احتجاجه بقوله : الوجه اخلامس 



عن صفات النقص مشهور يف كالم الناس وأما كون صفاته ال  بإمجاعهم على تنزيه عن صفة النقص فإن كونه منزها
تكون إال صفات كمال فليس هذا اللفظ مشهورا معروفا عن األئمة ومن اطلق ذلك منهم فإمنا يطلقه على سبيل 

اإلمجال ملا استقر بالقلوب من ان اهللا موصوف بالكمال دون النقص وهذه اإلطالقات ال تدل على دق املسائل 
؟ لكان إىل أن يدخل ) كونه يفعل أفعاال بنفسه يقدر عليها ويشاؤها هو صفة نقص أو كمال : ( طلق هذا ولوقيل مل

  ذلك يف صفات الكمال أو يقف عن اجلواب أقرب منه إىل أن جيعل ذلك من صفات النقص 
ه أن يتكلم ويفعل أن هذا اإلمجاع حجة عليهم فإنا إذا عرضنا على العقول موجودين أحدمها ميكن: الوجه السادس 

مبشيئته كالما وفعال يقوم به واآلخر ال ميكنه ذلك بل ال يكون كالمه إال غري مقدور له وال مراد أو يكون بائنا عنه 
لكانت العقول تقضي بأن األول أكمل موجودين وكذلك إذا عرضنا على العقول موجودين من املخلوقني أو  -

لكانت العقول تقضي  -واجمليء والتصرف بنفسه واآلخر ال ميكنه ذلك  موجودين مطلقا أحدمها يقدر على الذهاب
بأن األول أكمل من الثاين كما أنا إذا عرضنا على العقل موجودين من املخلوقني أو موجودين مطلقا أحدمها حي 

ما به يعلم  عليم قدير واآلخر ال حياة له وال علم وال قدرة لكانت العقول تقضي بأن األول أكمل من الثاين فنفس
أن اتصافه باحلياة والعلم والقدرة صفة كمال به يعلم أن اتصافه باألفعال واألقوال االختيارية اليت تقوم به اليت هبا 

  يفعل املفعوالت املباينة صفة كمال 
أهنم  والعقالء متفقون على أن األعيان املتحركة أو اليت تقبل احلركة أكمل من األعيان اليت ال تقبل احلركة كما

متفقون على أن األعيان املوصوفة بالعلم والقدرة والسمع والبصر أو اليت تقبل االتصاف بذلك أكمل من األعيان 
  اليت ال تتصف بذلك وال تقبل االتصاف به 

وهذه الطريقة هي من أعظم الطرق يف إثبات الصفات وكان السلف حيتجون هبا ويثبتون أن من عبد إهلا ال يسمع 
  ال يتكلم فقد عبد ربا ناقصا معيبا مؤوفا ويثبتون أن هذه صفات كمال فاخلايل عنه ناقص وال يبصر و

ومن املعلوم أن كل كمال ال نقص فيه بوجه من الوجوه يثبت للمخلوق فاخلالق أحق له وكل نقص تنزه عنه خملوق 
  فاخلالق سبحانه أحق بتنزيه عنه 

أن عدم هذه الصفات إمنا يكون نقصا إذا كان احملل قابال هلا وإمنا وملا أورد من أورد من املالحدة نفاة الصفات ب
إذا كان احملل قابال لذلك كاحليوان فأما ما ال : يكون عدم البصر عمى وعدم الكالم خرسا وعدم السمع صمما 

هبذا أعظم  أجيبوا عن هذا بأن ما ال يقبل االتصاف ال هبذا وال -يقبل ذلك كاجلماد فإنه ال يوصف هبذا وال هبذا 
نقصا مما يقبلهما ويتصف بأحدمها وإن اتصف بالنقص فاجلماد الذي ال يقبل احلياة والسمع والبصر الكالم أعظم 

نقصا من احليوان الذي يقبل ذلك وإن كان أعمى أصم أبكم فمن نفى الصفات جعله كاألعمى األصم األبكم ومن 
لذي هو دون احليوان األعمى األصم األبكم وهذا بعينه موجود يف إنه ال يقبل ال هذا وال هذا جعله كاجلماد ا: قال 

األفعال فإن احلركة بالذات مستلزمة للحياة وملزومة هلا خبالف احلركة بالعرض كاحلركة القسرية التابعة للقاسر 
العقالء واحلركة الطبيعية اليت تطلب هبا العني العود إىل مركزها خلروجها عن املركز فإن تلك حركة بالعرض و

متفقون على ما كان من األعيان قابال للحركة فهو أشرف مما ال يقبلها وما كان قابال للحركة بالذات فهو أعلى مما 
  ال يقبلها بالعرض وما كان متحركا بنفسه كان أكمل من املوات الذي حتركه بغريه وقد بسط يف غري هذا املوضع 

  فصل



أنا : كالما مطلقا ال خيتص بنظم الرازي إذ يقول القائل  -والنقصان  حجة الكمال -وحنن نتكلم على هذه احلجة 
  : أصوغها على غري الوجه الذي صاغها عليه الرازي فنقول 

أعلم أن الطوائف املسلمني هلم يف هذا األصل الذي تنبين عليه مسألة األفعال االختيارية القائمة بذات اهللا تعاىل 
هل يقوم بذاته ما يتعلق مبشيئته وقدرته من األفعال وغري األفعال : أهنم متنازعون أربعة أقوال تتفرع إىل ستة وذلك 

هل ميكن تسلسلها ودوامها يف املاضي : ؟ على قولني مشهورين ومتنازعون يف أن األمور املتجددة احلادثة 
على ثالثة أقوال معروفة  واملستقبل أو يف املستقبل دون املاضي أو جيب تناهيها وانقطاعها يف املاضي واملستقبل ؟

  : فصارت األقوال أربعة 
حدث هذا اجلنس بعد أن مل : يقوم به ما يتعلق مبشئيته وقدرته مث هل يقال ما زال كذلك أو يقال : طائفة تقول 

  يكن ؟ على قولني 
  ال يقوم به شيء من ذلك مث هل ميكن دوام ذلك وتسلسله خارجا عنه ؟ على قولني : وطائفة تقول 

  هل ميكن وجود هذه املعاين بدون حمل تقوم به ؟ على قولني : من الطائفتني تنازعوا  وكل
حتدث ال يف حمل ومنهم : تقوم به ومنهم من قال : منهم من قال : فالقائلون من أهل القبلة جبواز تسلسل احلوادث 

  حتدث يف حمل غريه : من قال 
بل حتدث قائمة يف غريه وهلا : قوم له وهلا ابتداء ومنهم من قال ت: منهم من قال : واملانعون لذلك من أهل القبلة 

  بل حتدث ال يف حمل وال ابتداء : ابتداء ومنم من قال 
وقد ذكرنا حجة املانعني من قيام املقدرورات واملرادات به وكالم من ناقضها وحنن نذكر حجة املانعني من التسلسل 

قبلة وهذا موجود يف عامة الطوائف حىت يف الطائفة الواحدة فإن أبا يف اآلثار وكالم بعض من عارضهم من أهل ال
الثناء األرموي قد ذكر يف لباب األربعني أليب عبد اهللا الرازي من االعتراضات على ذلك ما يناسب هذا الوضع 

قض ما وتابع يف ذلك طوائف من النظار كأيب احلسن اآلمدي وغريه بل نفس الرازي قد ذكر يف مواضع من كتبه ن
ذكره يف األربعني ومل جيب عن ذلك كما قد حكينا كالمه يف موضع آخر وسيأيت إن شاء اهللا كالم الرازي يف إفساد 

  هذه احلجج اليت ذكرها يف تناهي احلوادث بأمور مل يذكر عنها جوابا 

  حجج الرازي على حدوث العامل ومعارضة األموري له

ربعني يف مسألة حدوث العامل من احلجج على حدوث األجسام أو العامل ما وذلك أن أبا عبد اهللا الرازي ذكر يف األ
  مل يذكره يف عامة كتبه 

  الربهان األول

أنه لو كانت األجسام قدمية لكانت إما متحركة أو ساكنة واألول يستلزم حوادث ال : األوىل : فذكر مخس حجج 
  أول هلا 

  امتناع حوادث ال أول هلا من وجوه



  : تفاء ذلك بستة أوجه واحتج على ان
  ) األول والتعليق عليه ( 

  أن ماهية احلركة تقتضي املسبوقية بالغري وماهية األزل تنفيها فامتنعت أزلية احلركة 
كون ماهية احلركة مركبة من جزء سابق وجزء الحق ال ينايف : لقائل أن يقول : فعارضه أبو الثناء األرموي بأنه 

  تعاقبة ال إىل أول وهو املعين بكوهنا أزلية دوامها يف ضمن أفرادها امل
ماهية احلركة تقتضي أن تكون مسبوقة بالغري فهل املراد : إن املستدل قال : ونكتة هذا االعتراض أن يقال : قلت 

أن تكون احلركة مسبوقة مبا ليس حبركة أو أن يكون بعض أجزائها سابقا لبعض ؟ أما األول فباطل وهو : بالغري 
فإن ذلك قد يفهم منه أم ماهيتها تقضي أن تكوم ) ماهية احلركة تقتضي املسبوقية بالغري : ( ر به قوله الذي يشع

مسبوقة بغري احلركة ولو كان األمر كذلك ال متنع كون املسبوق بغريه أزليا لكن ال يصلح أن يريد إال الثاين وهو 
إن ماهية األزل : ( عوه املقدمة الثانية وهي قوهلم أن ماهيتها تقتضي تقدمي بعض أجزاها على بعض وحينئذ فقد من

ومجاهري  -ال نسلم أن ما كان كذلك ال يكون أزليا بل هذا رأس املسألة وال سيما وهو : وقالوا ) تنفي ذلك 
  يسلمون أن ما كان كذلك فإنه يصلح أن يكون أبديا  -املسلمني وغريهم من أهل امللل 

ن يكون بعضها متأخرا عن بعض وال ميتنع مع ذلك وجود ما ال انقضاء له من ومعلوم أن ماهية احلركة تقتضي أ
فكذلك ال ميتنع وجود ما ال ابتداء له منها كما مل مينتع وجود ما ال أول لوجوده وهو القدمي : احلركات قالوا 

اء احملقق كالكالم يف الواجب الوجود مع إمكان تقدير حركات وأزمنة ال ابتداء هلا مقارنة لوجوده والكالم يف انته
  انتهاء املقدر 

  الثاين والتعليق عليه

لو كانت أدوار الفلك متعاقبة ال إىل أول كان قبل كل حركة عدم ال إىل أول وتكل : ( الوجه الثاين : قال الرازي 
العدمات جمتمعة يف األزل وليس معها شيء من الوجودات وإال لكان السابق مقارنا للمسبوق فلمجموع 

  ) ودات أول الوج
إن عنيت باجتماعها حتققها بأسرها معا حينا ما فهو ممنوع ألنه ما من حني : ولقائل أن يقول : ( قال األرموي 

يفرض إال وينتهي واحد منها فيه لوجود احلركة اليت هي عدمها ضرورة تعاقب تلك احلركات ال إىل أول وإن 
يف بدايات الوجودات فال يلزم من اجتماع بعض الوجودات  عنيت به أنه ال ترتيب يف بدايات تلك العدمات كما

  ) معها احملذور 
أن عدم كل حركة ينتهي بوجودها فليست األعدام متساوية يف النهايات فال تكون جمتمعة يف : مضمون هذا : قلت 

كل عدم شيء من األوقات ألنه يف كل وقت يثبت بعضها دون بعض لوجود حادث يزول به عدمه ولكن ال بداية ل
منها فإن ما حدث مل يزل معدوما قبل حدوثه خبالف احلركات فإن لكل بداية وحينئذ فال ميتنع أن يقارن الوجود 

عدم كل حادث ثابت يف : بعضها دون بعض كما يقارن الوجود الباقي األزيل عدم كل ما سواه فاملستدل يقول 
منا احلادث أفراده كما يف دوامه يف األبد فليس لعدم األزل وليس اجلنس حادثا حىت يكون مسبوقا بعدم اجلنس وإ

إن تلك اإلعدام جمتمعة يف : اجملموع حتقق يف األزل والعدم السابق ألفراد احلركات مبنزلة العدم الالحق هلا وال يقال 
  األبد 

ع األعدام عدم كل واحد أزيل فمجمو: فرق ظاهر واملستدل يقول : والفرق بني عدم اجملموع وعدم كل فرد فرد 



كل واحد من األفراد حادث فاجملموع حادث أو كل حادث فله بداية فاجملموع له : أزيل وهذا مبنزلة أن يقول 
كل حادث فله انقضاء فمجموع احلوادث له انقضاء أو كل واحد مسبوق بغريه فاجملموع : بداية ومبنزلة أن يقول 

  مسبوق بغريه 
إن عنيت باجتماعها حتققها بأسرها معا حينا ما فهو ممنوع ألنه ما : ( ملعترض قول ا: فإذا قال املتكلم عن املستدل 

  ليس مبستقيم فإهنا جمتمعة يف األزل ) من حني يفرض إال وينتهي واحد منها فيه 
ليس األزل ظرفا معينا يقدر فيه وجود أو عدم كما أن األبد ظرفا معينا يقدر فيه وجود : قال املتكلم عن املعترض 

أنه ما زال موجودا أو ليس لوجوده ابتداء ومعىن كونه أبديا أنه ال يزال : دم ولكن معىن كون الشيء أزليا أو ع
  موجودا أو ليس لوجوده انتهاء 
  أنه ما زال معدوما حىت وجد وإن كان عدمه مقارنا لوجود غريه : ومعىن كون عدم الشيء أزليا 

ات يف وقت من األوقات أصال بل ما من حال إال فيه عدم بعضها ال يتصور اجتماع هذه العدم: وقائل ذلك يقول 
فرع إمكان اجتماع هذه األعدام واجتماع هذه ) إن العدمات جمتمعة يف األزل : ( ووجود غريه فقول القائل 

  األعدام ممتنع وسيأيت متام الكالم على ذلك بعد هذا 

  الثالث والتعليق عليه

فلكلها  -ن مل حيصل شيء من احلركات يف األزل أو حصل ومل يكن مسبوقا بغريها إنه إ) : الثالث : ( قال الرازي 
ليس شيء من : ولقائل أن يقول : ( قال األرموي ) أول وإن كان مسبوقا بغريها كان األزل مسبوقا بالغري 

جلزئية وهي ليست احلركات اجلزئية أزليا بل كل واحدة منها حادثة وإمنا القدمي احلركة الكلية بتعاقب األفراد ا
  ) مسبوقة بغريها فلم يلزم أن يكون لكل احلركات اجلزئية أول 

ليس : يريد به ) إن حصل شيء من احلركات يف األزل ومل يكن مسبوقا بغريها فلها أول : ( قول املستدل : قلت 
تكون أزلية إذ األزيل ال مسبوقا حبركة أخرى فإن احلركة املعينة اليت مل تسبقها حركة أخرى تكون هلا إبتداء فال 

  يكون إال اجلنس 
أما احلركة املعينة إذا قدرت غري مسبوقة حبركة كانت حادثة كما أهنا إذا كانت مسبوقة كانت حادثة ومل يرد بقوله 

أي مل يكن مسبوقا بغري احلركات فإن ) إن حصل شيء من احلركات يف األزل ومل يكن مسبوقا بغريه فلها أول : ( 
األزل ومل يكن مسبوقا بغريه ال يكون له أول فلو أراد بالغري غري احلركات لكان الكالم متهافتا فإن ما  ما كان يف

كان أزليا ال يكون مسبوقا بغريه فاجلنس عند املنازع أزيل وليس مسبوقا بغريه والواحد من اجلنس ليس بأزيل وهو 
وليس مسبوقا  -جنسا أو شخصا لكن إذا قدر أزليا  مسبوق بغريه وما قدر أزليا مل يكن مسبوقا بغريه سواء كان

فكيف يكون له أول ؟ ولكن إذا قدر مسبوقا بالغري كان له أول فاملسبوق بغري هو الذي له أول وأما ما  -بغريه 
  ليس مسبوقا بغريه فكيف يكون له أول ؟ 

بني النقيضني فهو ممتنع لذاته واملمتنع تقدير كون احلركة املعينة يف األزل ومسبوقة بأخرى مجع : ومع هذا فيقال له 
وهو حصول شيء منها يف  -لذاته يلزمه حكم ممتنع فال يضر ما لزم على هذا التقدير وأما على التقدير اآلخر 

بأن وجود احلركة املعينة يف األزل حمال أيضا وإذا كان ذلك ممتنعا : فقد أجابوا األرموي  -األزل مع كونه مسبوقا 
  حكم ممتنع وهو كون األزيل مسبوقا بالغري وإمنا األزيل هو اجلنس وليس مسبوقا بالغري  جاز أن يلزمه

فحيئنذ ليس شيء من احلركات حاصال يف األزل إذ لو حصل : وقد اعترض بعضهم على هذا االعتراض بأن قال 



  يف األزل ال متنع زواله وما هذا شأنه ميتنع كونا أزليا 
ليس شيء من احلركات املعينة يف األزل إذ ليس شيء منها ال أول له بل كل :  وجواب هذا االعتراض أن يقال
هل له أول ؟ وهذا غري ذلك واملنازع يسلم أن ليس شيء من احلركات املعينة : واحد منها له أول لكن جنسها 

  جنسها أبدي : قول أزليا وإمنا نزاعه يف غري ذلك كما أنه يسلم أنه ليس شيء من احلركات املعينة أبديا مع أنه ي

  الرابع والتعليق عليه

كلما حترك زحل دورة حتركت الشمس ثالثني فعدد دورات زحل أقل من عدد : ( الوجه الرابع : قال الرازي 
  ) دورات الشمس واالقل من غري متناه والزائد على املتناهي باملتناهي متناه فعددمها متناه 

ف الواحد إىل غري النهاية أقل من تضعيف االثنني كذلك مع كوهنما غري تضعي: ولقائل أن يقول : ( قال األرموي 
  ) متناهيني 

: هذا الذي ذكره األرموي معارضة ليس فيه منع شيء من مقدمات الدليل وال حل له مث قد يقول املستدل : قلت 
  الفرق بني مراتب األعداد وأعداد الدورات من وجهني 

دة ال وجود هلا يف اخلارج وإمنا يقدرها الذهن تقديرا كما يقدر األشكال اجملردة أن مراتب األعداد اجملر: أحدمها 
يقدر شكال مستديرا وشكال أكرب منه وشكال أكرب من اآلخر وهلم جرا وتلك األشكال اليت يقدرها الذهن ال 

صل إذا أخذ جمردا عن وجود هلا يف اخلارج وكذلك األعداد اجملردة ال وجود هلا يف اخلارج فالكم املتصل أو املنف
وهو أن يقدر طول وعرض وعمق جمرد عن املوصوف  -املوصوف به مل يكن إال يف الذهن وكذلك اجلسم التعليمي 

وإذا كان كذلك مل يلزم من إمكان تقدير ذلك يف الذهن إمكان وجوده يف اخلارج فإن الذهن تقر فيه  -به 
كون الشيء موجودا معدوما وكون الشيء متحركا ساكنا ويقدر املمتنعات كاجتماع النقيضني والضدين فيقدر فيه 

فيه أن كون الشيء ال موجودا وال معدوما وال واجبا وال ممكنا وال ممتنعا إال غري ذلك من التقديرات الذهنية اليت ال 
كرب من تسلتزم إمكان ذلك يف اخلارج وهلذا ميكن تقدير خط ال يتناهى وسطح ال يتناهى وتقدير أشكال بعضها أ

بعض بال هناية وأبعاد ال هناية هلا وال يلزم من إمكان تقدير ما ال هناية له يف الذهن إمكان ذلك يف اخلارج واملنازعون 
يسلمون امتناع أجسام ال يتناهى قدرها وأبعاد ال تتناهى وعلل ومعلوالت ال تتناهى مع إمكان تقدير ذلك يف 

  الذهن 
د ال تتناهى أو تقدير مراتب أعداد ال تتناهى بعضها أفضل من بعض إذا قدر يف كذلك تقدير أعدا: فإذا قيل هلم 

بطلت معارضتهم وكان من عارض تقدير األعداد اليت ال  -الذهن مل يدل ذلك على إمكان وجوده يف اخلارج 
تفاضل الدورات  أوىل ممن عارض: تتناهى بتقدير األشكال اليت ال تتناهى وتقدير التفاضل يف هذا كالتفاضل يف هذا 

وإذا فرض خط : تضعيف الواحد إىل غري هناية أقل من تضعيف االثنني قيل : بتفاضل مراتب األعداد فإنه إذا قيل 
عرضه بقدر الكف ال يتناهى طوال وخط عرضه بقدر الذراع ال يتناهى فالذي بقدر الكف أقل وإذا فرض أجسام 

وأخرى كل منها بقدر الفلك ال تتناهى كانت مقادير تلك أصغر مستديرة كل منها بقدر رأس اإلنسان ال تتناهى 
  مع أن اجلميع ال يتناهى كان معلوما أن هذه املعارضة أعدل وأوىل بالقبول من تلك املعارضة 

إن كان تضعيف األعداد ومراتبها وسائر املقادير إىل غري هناية كان هذا التضعيف إمنا هو يف الذهن : الوجه الثاين 
يتصوره الذهن من ذلك ويقدره فهو يتناهى والذهن ال يزال يضعف حىت يعجز وهكذا أذا نطق بأمساء فكل ما 

األعداد أو بألفاظ فال يزال ينطق حىت يعجز وإن قدر أنه ال يعجز بل ال يزال الذهن يقدر اللسان ينطق فإن مجيع 



من ذلك يف الوجود فهو متناه وله مبدأ ذلك داخل يف الوجود الذهين واللفظي واجلناين واللساين وكل ما يدخل 
حمدود فله أول ابتدء منه وهو من ذهن اإلنسان ولفظه وكل ما يوجد منه متعاقبا فإنه منتهاه لكن هذا يدل على 
جواز ما ال هناية له يف املستقبل وأن الشيء قد يكون له بداية وال يكون له هناية فإن ما خيطر باألذهان وينطق به 

اية وميكن وجود ما ال يتناهى منه ومن هذا الباب أنفاس أهل اجلنة وألفاظهم وحركاهتم فإهنم يلهمون اللسان له بد
  التسبيح كما يلهمون النفس ومن هذا الباب تسبيح املالئكة دائما 

 فهذا املذكور من تضعيف األعداد ذهنا ولفظا يدل على وجود ما ال يتناهى يف املستقبل إذا كان له بداية حمدودة
ضعف الواحد : فمعلوم أنه إذا قيل  -سواء أريد به تضعيف الذهن أو اللسان أو مجيعهما  -وأما التفاضل فيه 

ضعف االثنني وضعف ضعفهما وضعف ضعف الضعف : وضعف ضعفه وضعف ضعف ضعفه وهلم جرا وقيل 
سان بالتضعيف أو ما وهلم جرا فإن أريد بكون تضعيف الواحد أقل من تضعيف االثنني أن ما وجد من نطق الل

خيطر بالقلب من التضعيف أقل فهذا ممنوع إذا قدر التساوي يف املبدأ واحلركة وإن قدر التفاضل فأكثرمها أسبقهما 
  مبدأ وأقوامها حركة وحينئذ فقد يكون تضعيف الواحد هو األكثر 

إذا ضعف الواحد مخس مرات وإن أريد بذلك أن مسمى أحد اللفظني أكثر مما يف كل مرتبة من مراتب التضعيف ف
كان اثنني وثالثني وإذا ضعف االثنان مخس مرات كان أربعا وستني مرة فهذه األربع والستون ليست معدودا 

وجد التفاضل فيما ال يتناهى وإمنا نطق بلفظ أعداد متناهية : موجودا يف اخلارج وال يف الذهن حىت يقال 
يف اخلارج فلو قدر وجود ألفاظ األعداد من هذه املرتبة ومن هذه واملعدودات ليست موجودة ال يف الذهن وال 

  املرتبة يف الذهن واللسان مل يلزم إذا قدر أهنما غري متناهيني أن يكونا متفاضلني مع استوائهما يف املبدأ واحلركة 
  وإن أراد أن مسمى هذا لو وجد لكان أكرب من مسمى هذا 

ما ال يتناهى أقدره يف ذهين : ( لك املسمى ممكن ؟ وهذا كما لو قال القائل إن وجود ذ: نعم ولكن مل قلت : فيقال 
مل يكن يف ذلك ما يقتضي أنه ميكن وجوده يف اخلارج كما يقدر ذهنا ولسانا ما ال يتناهى من ) وأتكلم بلفظه 

  د األجسام واألبعاد واألشكال فهذا هذا فهذا مما جييب به املستدل عن املعارضة مبراتب األعدا
فقد ذكره غري واحد من النظار املفرقني بني العدد واحلركات من متكلمي  -وإن كما قد أوردناه  -وهذا الفرق 

املسلمني وغريهم وذكر هؤالء هذا الفرق املعروف عند من يوافق املستدل على هذا النقض هو أن تضعيف العدد 
  ليس أمرا موجودا بل مقدرا خبالف ما وجد من احلركات 

فرق من فرق بني املاضي واملستقبل بأن املاضي قد وجد خبالف املستقبل واملمتنع وجود ما ال يتناهى ال  وهكذا
  تقدير ما ال يتناهى 

املاضي أيضا قد عدم فليست أفراده موجودة معا واحملذور وجود ما ال يتناهى فيما كان : ومن يوافق املعترض يقول 
  يث يكون له ترتيب طبيعي أو وضعي جمتمعا بل جمتمعا منتظما بعضه ببعض حب

إن مذهب الفالسفة الفرق بني اجملتمع وغري : وهذا فرق ابن سينا وأتباعه من املتفلسفة ولكن ابن رشد يقول 
هل هي : اجملتمع سواء كان اجملتمع له ترتيب أو ليس له ترتيب وإمنا النزاع بينهم يف النفوس البشرية املفارقة 

  ناهية أم ال ؟ موجودات متميزة غري مت
ال نسلم أن ما كان وعدم أو ما سيكون إذا قدر أن بعضه أقل من بعض جيب أن يكون متناهيا : ويقول هؤالء 

واملؤمنون بأن نعيم اجلنة دائم ال ينقضي من املسلمني وأهل الكتاب يسلمون ذلك ومل ينازع فيه من أهل الكالم إال 
ذيل القائل بفناء احلركات ومها قوالن شاذان قد اتفق السلف واألئمة اجلهم ومن وافقه على فناء النعيم وأبو اهل



  قوهلم بفناء اجلنة : ومجاهري املسلمني على تضليل القائلني هبما ومن أعظم ما أنكروه السلف واألئمة على اجلهمية 
هلا كل أو ال كل هلا  هل: وأختلفوا أيضا يف معلومات اهللا عز و جل ومقدوراته : وقال األشعري يف كتاب املقاالت 

كل ومجيع وإن أهل اجلنة تنقطع : إن ملعلومات اهللا كال ومجيعا وملا يقدر اهللا عليه : ؟ على مقالتني فقال أبو اهلذيل 
ليس ملعلومات اهللا وال ملا يقدر عليه كل وال غاية : حركاهتم يسكنون سكونا دائما وقال أكثر أهل اإلسالم 

إن ملعلومات اهللا : اهللا سبحانه آخر أم ال آخر هلا ؟ على مقالتني فقال اجلهم بن صفوان  هل ألفعال: واختلفوا أيضا 
ومقدوراته غاية وهناية وألفعاله آخر وإن اجلنة والنار تفنيان ويفىن أهلهما حىت يكون اهللا آخر وإهنما ال تزاالن 

النار يعذبون ليس لذلك آخر وال ملعلومات اهللا باقيتني وكذلك أهل اجلنة ال يزالون يف اجلنة يتنعمون وأهل النار يف 
  ومقدوراته غاية وال هناية 

وقد ذكر بعض الناس بني املاضي واملستقبل فرقا مبثال ذكره كما ذكره صاحب اإلرشاد وغريه وهو أن املستقبل 
نزلة ال أعطيك ال أعطيك درمها إال أعطيتك بعده درمها وهذا كالم صحيح واملاضي مب: مبنزلة ما إذا قال قائل 

  درمها إال أعطيتك قبله درمها وهذاكالم متناقض 
ال ( نفي للحاضر واملستقبل ليس نفيا للماضي فإذا قال ) ال أعطيك : ( لكن هذا املثال ليس مبطابق ألن قوله 

 الزمن اقتضى أن ال حيدث فعال اآلن حىت حيدث فعال يف) أعطيك هذه الساعة أو بعدها شيئا إال أعطيتك قبله شيئا 
ما : وهذا مجع بني النقيضني وإمنا مثاله أن يقول ) ال أفعل حىت أفعل : ( املاضي وهذا ممتنع أو مبنزلة أن يقول 

) ما حيدث شيء إال وحيدث بعده شيء : ( أعطيتك درمها إال أعطيتك قبله درمها فكالمها ماض فإذا قال القائل 
ما : كان مثاله أن يقول ) ه شيء ال يقول ال حيدث بعده شيء ما حدث شيء إال حدث قبل: كان مثاله أن يقول 

وكل ما له ابتداد ) ال حيدث يف املستقبل شيء إال حدث قبله شيء ( حدث شيء إال حدث قبله شيء ال يقول 
  يزال وانتهاء كعمر العبد ميتنع أن يكون فيه عطاء ال انتهاء له أو عطاء ال ابتداء له وإمنا الكالم فيما مل يزل وال 

  : والناس هلم يف إمكان وجود ما ال يتناهى أقوال 
  امتناع ذلك مطلقا يف املاضي واملستقبل واحلاضر يف كل شيء وهذا قول اجلهم وأيب اهلذيل : أحدها 
جواز ذلك حىت يف األبعاد اليت ال تتناهى وهو قول طائفة من فالسفة اهلند وطائفة من نظار أهل امللة : والثاين 
: ال يتناهى من مجيع اجلهات ومنهم من يقول : إن الرب له قدر ال يتناهى مث من هؤالء من يقول : قولون وغريهم ي

  يتناهى من جهة العرش فقط وأما من سائر اجلهات فإنه ال يتناهى 
مة الكرامية وطائفة من أتباع األئ: وقد ذكر األشعري يف املقاالت هذه األقوال وغريها عن طوائف وممن ذكر ذلك 

ك القاضي أيب يعلى وغريه وهؤالء منهم من يقول بتناهي احلوادث يف املاضي مع قوله بوجود ما ال يتناهى من 
  املقدار يف احلاضر 

وكذلك معمر وأتباعه من أصحاب املعاين يقولون بوجود معان ال تتناهى يف آن واحد مع قوهلم بامتناع حوادث ال 
التناهي يف احلوادث املاضية واألبعاد ومنهم من يقول جبواز ذلك يف األبعاد أول هلا فصار بعض الناس يقول جبواز 

  دون احلوادث فهذه ثالثة أقوال 
ال جيوز ذلك فيما دخل يف الوجود ال يف املاضي وال يف احلاضر وجيوز فيما مل يوجد بعد : قول من يقول : الرابع 

  وهو املستقبالت وهذا قول كثري من النظار 
جيوز ذلك يف املاضي والمستقبل وال جيوز فيما يوجد يف آن واحد ال يف األبعاد وال : ل من يقول قو: اخلامس 

األنفس وال املعاين وهو قول ابن رشد وحكاه عن الفالسفة وزعم أن النفوس البشرية واحدة بعد املفارقة كما زعم 



  أهنا كانت كذلك قبل املفارقة 
ا مترتبا فإنه جيب تناهيه كالعلل واألجسام فتلك هلا ترتيب طبيعي وهذه هلا ما كان جمتمع: قول من يقول : السادس 

أو كان له ترتيب ولكن يوجد  -كاألنفس  -ترتيب وضعي وكلها موجودة يف آن واحد وأما ما مل يكن له ترتيب 
عن أرسطو وأتباعه فال ميتنع فيه وجود ما ال يتناهى وهذا قول ابن سينا وهو احملكي عندهم  -كاحلركات  -متعاقبا 

  لكن ابن رشد ذكر أن هذا القول مل يقله أحد من الفالسفة إال ابن سينا 
  فهذا مما مل جيوزه أحد من العقالء : وأما وجود علل ومعلوالت ال تتناهى 

إذا عرف هذا تكلمنا على االحتجاج بتفاضل الدورات اليت ال تتناهى فإن الشمس تقطع الفلك يف السنة مرة 
اثنيت عشرة مرة وهذا مشهود واملشتري يف كل اثنيت عشرة سنة مرة وزحل يف كل ثالثني سنة مرة فتكون والقمر 

دورات القمر بقدر دورات زحل ثالمثائة وستني مرة ودورات الشمس بقدر دورات زحل ثالثني مرة فتكون 
ري املتناهي متنهاه والزائد على دورات هذا أضعاف دورات هذا وكالمها ال يتناهى عند القائلني بذلك واألقل من غ

  املتناهي متناه وقد عرف أن املعارضة بالعدد باطلة 
هذا من جنس تطبيق احلوادث املاضية إىل اليوم باحلوادث املاضية إىل أمس فإن كالمها ال يتناهى مع : وقد يقال 

  : التفاضل وهو الوجه اخلامس الذي سيأيت لكن بينهما فروق مؤثرة 
أن يكون ما ال إبتداء له من : ناك هذه احلوادث هي تلك بعينها لكن زادت حوادث اليوم فغاية تلك أنه ه: منها 

  فهذه الدورات ليست تلك : احلوادث ال يزال يف زيادة شيئا بعد شيء وأما هنا 
أنا : حقيقته  أنه هناك فرض انطباق اليوم على األمس مع اشتراكهما يف عدم البداية وهذا التطبيق ممتنع فإن: ومنها 

نقدر متاثلهما وتفاضلهما فإنه إذا طبق أحدمها على اآلخر لزم التماثل مع التفاضل ألهنما استويا يف عدم البداية ويف 
حد النهاية ومها متفاضالن وهذا تقدير ممتنع خبالف الدورتني فإهنما هنا مشتركان يف عدم البداية ويف حد النهاية 

هو تقدير : راك يف عدم النهاية عند هؤالء فهذا ال حيتاج إىل فرض وتقدير حىت يقال فالتفاضل هنا حاصل مع االشت
ممتنع خبالف ذلك ولكن التقابل يوافق ذلك التقابل يف أن كليهما قد عدمت فيه احلوادث املاضية ويوافقه يف أن 

  مفترقان من ذينك الوجهني  كليهما قد قدر فيه انتهاء احلوادث من أحد اجلانبني فهما متفقان من هذين الوجهني
الدهرية يزعمون أن حركات الفلك ال بداية هلا وال هناية ال جيعلون هلا آخرا تنتهي إليه فال يصح : وحينئذ فيقال 

اعتمادهم على أن هذه احلوادث متناهية من أحد اجلانبني بل يلزمهم قطعا أن تكون احلركة الفلكية اليت زعموا أهنا 
فاضلة فدورات زحل عنهم مل تزل وال تزال وكذلك دورات الشمس والقمر مع أن دورات مل تزل وال تزال مت

القمر دورات بقدر دورات الشمس اثنيت عشرة مرة ودورات الشمس بقدر دورات زحل ثالثني مرة فكل من 
إذا كان األقول هذين ال يتناهى يف املاضي واملستقبل وهذا أقل من هذا بقدر متناه وهذا أزيد من هذا بقدر متناه ف

  من غريه متناهيا لزم أن يكون كل من الدورات متناهيا 
وهذا الوجه ال يرد على من قال من أئمة اإلسالم وأهل امللل جبواز حوادث ال تتناهى فإن أولئك يقولون بأن حركة 

حركة الشمس والقمر  الفلك هلا ابتداء وهلا انتهاء وأنه حمدث خملوق كائن بعد أن مل يكن وأنه ينشق وينفطر فتبطل
  وكل واحد من دورات الفلك وكواكبه ومشسه وقمره له عندهم بداية وهناية 

وهذا الدليل إمنا يدل على أن حركته ميتنع أن تكون غري متناهية وال يلزم إذا وجب تناهي حركة جسم معني أن 
يدل على تناهي اجلنس وليس األمر جيب تناهي جنس احلوادث إال إذا كان الدليل الذي دل على تناهي حرك املعني 

فإن هذا الدليل ال يتناول إال الفلك وهو دليل على حدوثه وامتناع أن تكون حركته بال بداية وال هناية فهو يدل 



على فساد مذهب أرسطو وابن سينا وأمثاهلما ممن يقول بأن الفلك قدمي أزيل فهذا حق متفق عليه بني أهل امللل 
ل مجهور الفالسفة ومل خيالف يف ذلك إال شرمذة قليلة وهلذا كان الدليل على حدوثه قويا وعامة العقالء وهو قو

واالعتراض الذي اعترض به األرموي ضعيفا خبالف الوجوه الدالة على امتناع جنس دوام احلوادث فإن أدلتها 
  ضعيفة واعتراضات غريه عليها قوية 

ن األدلة العقلية الصرحية توافق ما جاءت به الرسل وأن صريح وهذا مما يبني أن ما جاءت به الرسل هو احلق وأ
املعقول ال يناقض صحيح املنقول وإمنا يقع التناقض بني ما يدخل يف السمع وليس منه وما يدخل يف العقل وليس 

ه بل وال أن الرب مل يزل معطال عن الكالم والفعل ال يتكلم مبشيئته وال يفعل مبشيئت: منه كالذين جعلوا من السمع 
  ميكنه عندهم أنه ال يزال يتكلم مبشيئته ويفعل مبشيئته 

أنه ميتنع دوام كونه قادرا على الكالم : فجعل هؤالء هذا قول الرسل وليس هو قوهلم وجعل هؤالء من املعقول 
  والفعل مبشيئته 

زال حوادثه غري متناهية فهذه فادعوا أن الواحد من خملوقاته كالفلك أزيل معه وأنه مل يزل وال ت: وعارضهم آخرون 
الدورات ال تتناهى وهذه ال تتناهى مع أن هذه بقدر هذه مرات متناهية وكون الشيئني ال يتناهيان أزال وأبدا مع 

هو الذين أنفردوا به وأما  -كون أحدمها بقدر اآلخر مرات مع كونه مفعوال معلوما مساويا لفاعله يف الزمن 
  بتداء وانتهاء فهو الذي ذكر يف هذا الوجه الفاعلية فيما ال يتناهى ا

يلزم مثل هذا يف كلمات اهللا وإرادته اليت كل منها غري متناه أزال وأبدا وإن كان أحدمها أكثر من اآلخر : وقد يقال 
وقد يذكر هنا أن مقدرار القمر أصغر من مقدار الشمس فحركته وإن زادت يف الدورات فقد نقصت يف املقدار 

ينفع إال إذا عرف تساوي مقدار مجيع حركات الكواكب اليت كل منها غري متناه وإال لزم التفاضل  لكن هذا ال
  فيما ال يتناهى فإذا كان تساويها باطال كان هذا السؤال باطال 

  اخلامس والتعليق عليه

مس كذلك مث نطبق نقدر أن األدوار املاضية من اليوم ال إىل أول مجلة ومن األ: ( الوجه اخلامس : قال الرازي 
الطرف املتناهي من إحدى اجلملتني يف الوهم على الطرف املتناهي من األخرى ونقابل كل فرد إحدامها بنظريه من 

األخرى فإن مل تقصر إحدامها عن األخرى يف الطرف اآلخر كان الشيء مع غريه كهو ال مع غريه وإن قصرت 
  ) ناهية أيضا كانت متناهية واألخرى زائدة بقدر متناه فهي مت

اجلملة الناقصة ال تنقطع من طرف املبدأ وإمنا يكون الشيء مع غريه كهو ال مع : ولقائل أن يقول : ( قال األرموي 
غريه إذا كان أفراد الزائد مثل أفراد الناقص كما يف مراتب األعداد من الواحد إىل ما ال يتناهى ومن العشرة إىل ما 

  ) ملتني على األخرى ال يتناهى إذا طبقنا إحدى اجل
: ( املعترض مل يبني فساد احلجة بل عارضها معارضة وغريه قد مينع كلتا املقدمتني أو إحدامها فاملعترض يقول : قلت 

إمنا تكون متناهية لو كانت منقطعة من طرف املبدأ فأما مع عدم انقطاعها فال : فنقول ) وإن قصرت كانت متناهية 
ستقبل وتضعيف العدد ملا مل يكن منقطعا من جهة املنتهى مل يكن متناهيا وإن أمكن فيه مثل نسلم تناهيها كما أن امل

  هذه املقابلة 
  : وأما غريه فيجيب بثالثة أجوبة 

) فإن مل تقصر إحدامها عن األخرى يف الطرف اآلخر كان الشيء مع غريه كهو ال مع غريه : ( قوله : أحدها 



والتطبيق يف املعدوم ممتنع كما يف تطبيق مراتب ) نا إحدى اجلملتني على األخرى هذا إمنا يلزم إذا طبق: فنقول 
األعداد من الواحد إىل ما ال يتناهى ومن العشرة إىل ما ال يتناهى ومن املائة إىل ما ال يتناهى فإنا نعلم أن عدد 

ملائة وعدد تضعيف تضعيف الواحد أقل من عدد تضعيف العشرة وعدد تضعيف العشرة أقل من عدد تضعيف ا
املائة أقل من تضعيف األلف واجلميع ال يتناهى وهذه احلجة من جنس حجة مقابلة دورات أحد الكوكبني بدورات 

  اآلخر لكن هناك الدورات وجدت وعدمت وهنا قدرت األزمنة واحلركات املاضية ناقصه وزائدة 
نسلم إمكان التطبيق فإنه إذا كان كالمها ال  ال: أن يقال  -وهي أشهر حججهم  -ومما جياب به عن هذه احلجة 

كان تطبيق احلوادث إىل اليوم على احلوادث إىل األمس ممتنعا : بداية له وأحدمها انتهى أمس واآلخر انتهى اليوم 
لذاته فإن احلوادث إىل اليوم أكثر فكيف تكون إحدامها مطابقة لألخرى ؟ فلما كان التطبيق ممتنعا جاز أن يلزمه 

  ممتنع حكم 
إذا كانا متناهيني من أحد اجلانبيني كانا : حنن نسلم أهنا متناهية من اجلانب املتناهي لكن مل قلت : أيضا فيقال 

متناهيني من اجلانب اآلخر ؟ وهذا أول املسألة والتفاضل وقع من اجلانب املتناهي ال من اجلانب الذي ليس مبتناه 
  فلم يقع فيما ال يتناهى تفاضل 

  والتعليق عليهالسادس 

لو كانت األدوار املاضية غري املتناهية كان وجود اليوم موقوفا على إنقضاء ما ال هناية له : ( السادس : قال الرازي 
  ) واملوقوف على احملال حمال 

  انقضاء ما ال هناية له حمال وأما انقضاء ما ال بداية له ففيه نزاع : ولقائل أن يقول : قال األرموي 
ا نزاع لفظي ونزاع معنوي أما اللفظي فهو أنه إذا قدر تسلسل احلوادث يف املاضي وعدم إنقطاعها وأهنا هن: قلت 

ال بداية هلا وال يقال ال هناية هلا ؟ فاملستدل عرب بأنه ال : ال هناية هلا أو يقال : ال أول هلا فهل يعرب عن هذا بأن يقال 
هذا غري متناه مبعىن أنه ليس له حد حمدود وقد : وذلك أنه يقال  هناية هلا واملعترض أنكر ذلك وهذا نزاع لفظي

ال آخر له : أي ) هذا ال هناية له ( له آخر و : أي ) هذا له هناية ( مبعىن أنه ال آخر له ويقال ) غري متناه : ( يقال 
فقد انقضت : ما باملعىن الثاين باملعىن األول وأ) ال هناية هلا : ( واحلوادث املاضية إذا قدر أهنا مل تزل فإنه يقال 

  وانصرمت وهلا آخر 
وهذه احلجة اعتمد عليها أكثر املتكلمني كـ أيب املعايل ومن قبله وبعده من املعتزلة واألشعرية وذكروا أنه اعتمد 

عليها حيىي النحوي وغريه من املتقدمني وظنوا أن ما ال يتناهى ميتنع أن يكون منقضيا منصرما فإن ما أنقضى 
فإن ) ملا فيه من اإلمجال واالشتباه ) النهاية ( إنه ال هناية له ؟ واشتبه عليهم لفظ : انصرم فقد تناهى فكيف يقال و

إنه انصرم وانقضى وفرغ ونفد وأما : املاضي له آخر انتهى إليه فهو متناه هبذا االعتبار بال نزاع وهبذا املعىن يقال 
  أي مل تزل آحاده متعاقبة : ة له باملعىن املتنازع فيه فهو أنه ال بداي

هل يعقل انقضاء ما يقدر أنه ال بداية له وال ينتهي مم جهة مبدئه أو ال ؟ وال ريب أن : وأما النزاع املعنوي فهو أنه 
فيه إمجال ) ما ال يتناهى ( ولفظ ) ما ال يتناهى ( املستدل مل يذكر دليال على امتناع انقضاء ذلك لكن أخذ لفظ 

كان ذلك مجعا بني النقيضني وقد ) إن هذا ينقضي : ( به ما ال يتناهى يف املستقبل من جهة آخره فإذا قيل  فقد يعين
ما له هناية فال بد : يعين به ما ال بداية له وهو ينازع يف إمكان ذلك ألنه حينئذ يكون له هناية بال بداية وكأنه يقول 

شخاص فكل شخص ينتهي فال بد له من مبدأ إذ لو مل يكن له مبدأ هذا مسلم يف األ: له من بداية ومنازعوه يقولون 



إن اهللا مل يزل : ميكن أن يقال : لكان قدميا وما وجب قدمه امتنع عدمه كما سيأيت وينازعونه يف النوع ويقولون 
  يفعل شيئا بعد شيء 

هي احلوادث بكالم مل يذكر عنه وسيأيت إن شاء اهللا كالم الرازي على إفساد هذه احلجة اليت ذكرها ههنا على تنا
  جوابا 

السكون وجودي وكل وجودي أزيل فإنه ) ألن ( وإن كان اجلسم يف األزل ساكنا كان ذلك ممتنعا : قال الرازي 
  ميتنع زواله 

واملنازع نازعه يف كون السكون وجوديا ومل ينازعه يف أن الوجود األزيل ميتنع زواله وقد قرر ذلك الرازي بأن 
إما واجب بذاته أو ممكن يكون مؤثرة بذاته سواء كان تأثريه بنفسه أو بشرط الزم له وال حيتاج إىل هذا بل القدمي 
إما  -سواء مسى موجبا أو خمتارا  -القدمي إن كان واجبا بنفسه امتنع عدمه وإن مل يكن كذلك فاملقتضى له : يقال 

فإن القدمي ال يتوقف على شرط حمدث إذ لو توقف عليه  أن يتوقف اقتضاؤه له على شرط حمدث أو ال والثاين ممتنع
لكان القدمي مع احملدث أو بعده وإذا مل يتوقف على شرط حمدث لزم ان يكون قد وجد املقتضى التام املستلزم له يف 

يس فيه كالم ونزاع ل: األزل وحينئذ فيجب دوامه بدوام املقتضى التام مث كون القدمي ال يكون مقتضية له اختيار 
  أن منازعه نازعه يف كون السكون وجوديا : هذا موضعه واملقصود هنا 

تبدل حركة اجلسم الواحد بالسكون وبالعكس يقتضي كون أحدمها وجوديا ألن رفع ( وقد احتج عليه الرازي بأن 
: هو احلصول يف حيز مسبوقا باحلصول يف اآلخر والسكون : العدم ثبوت فيكون اآلخر وجوديا ألن احلركة هي 

احلصول يف حيز مسبوقا باحلصول فيه فاختالفهما إمنا هو باملسبوقية بالغري وإهنا وصف عرضي ال مينع احتاد املاهية 
  ) فيلزم كوهنما وجوديني 

احلركة والسكون متقابالن تقابل الضدين أو تقابل العدم وامللكة والبديهة : ولقائل أن يقول : ( قال األرموي 
ين يف متام املاهية وكذا العدم وامللكة وايضا املسبوقية وصف عرضي ملا به االشتراك حاكمة باختالف الضد

  ) والوصف العرضي ملا به االشتراك يكون ذاتيا للماهية املركبة منهما 
مضمون ذلك أن الرازي احتج بأن السكون من جنس احلركة وإمنا خيتلفان يف كون أحدمها مسبوقا بالغري : قلت 

 وصف عرضي ال مينع التماثل يف احلقيقة فمنعه األرموي مبقدمتني بل أبطل األوىل بأن املتقابلني وهذا اختالف يف
مها خمتلفان يف احلقيقة وكذا املتقابالن تقابل  -كالسواد والبياض واحلالوة واملرارة وحنو ذلك  -تقابل الضدين 
إما من هذا : واحلركة مع السكون  -حنو ذلك كالعمى والبصر واحلياة واملوت والعلم واجلهل و -العدم وامللكة 

  وإما من هذا فكيف جتعل حقيقة أحدمها مماثلة حلقيقة اآلخر وأهنما ال خيتلفان إال بوصف عرضي ؟ 
أن احلركة ليست من جنس احلصول املشترك بينها وبني السكون فإن كون الشي يف هذا احليز ويف : وإيضاح هذا 

ر عن كونه متحركا فإنه إذا قدر أنه سكن يف احليز الثاين كان هذا احلصول من جنس هذا احليز معقول مع قطع النظ
أن قول : فأمر زائد على مطلق احلصول املشترك ومنع الثانية وجعل سند منعه : ذلك احلصول وأما نفس حركته 

أنه عرضية ملا اشتركا فال دليل على ذلك وإن عىن : إن عىن أهنا ليست ذاتية ) املسبوقية وصف عرضي : ( القائل 
فالعرض ملا به االشتراك قد يكون ذاتيا للحقيقة املركبة من املشترك واملميز كالناطقية فإهنا تعرض للحيوانية : فيه 

  ليست ذاتية هلا مث أهنا ذاتية لإلنسانية املركبة من احليوانية والناطقية 
ا إمنا هو أمر إضايف أي هو متأخر عنه مثل هذا ال و الرازي قد ميكنه أن جييب عن هذا بأن كون هذا مسبوقا هبذ

يكون من الصفات الذاتية كاحلركتني املتماثلتني الثانية مع األوىل فإهنما إذا كانت متماثلتني مل جيز أن جيعل كون 



  إحدامها مسبوقة بالغري دون االخرى من الصفات الذاتية املفرقة بينهما 
بين على أن الصفات الالزمة للحقيقة تنقسم إىل ذايت وعرضي كما يقوله من احلجة واالعتراض م: ولقائل أن يقول 

يقوله من أهل املنطق فإن تقسيم الصفات الالزمة للحقيقة إىل ما هو ذايت داخل يف احلقيقة وما هو عرضي خارج 
هما فرق مل حيدد قول ال يقوم عليه دليل بل الدليل يقوم على نقيضه وهلذا ملا مل يكن يف نفس األمر بين: عنها 

املفرقون بينهما حدا بفصل بينهما بل ما ذكروه من الضوابط منتقض كما هو مبسوط يف موضعه وإذا كانت 
: الصفتان متالزمتني يف الوجود والعدم والثبوت واالنتفاء ال توجد هذه إال مع هذه وإذا انتفت هذه انتفت هذه 

  حتكما  كان التفريق جبعل إحدامها مقومة واألخرى عرضية
الذات هي املركبة من الصفات الذاتية والصفات الذاتية ما ال تتصور الذات إال هبا مل تعرفه الذات إال : مث إذا قيل 

  بالصفات الذاتية وال الصفات الذاتية إال بالذات 
ول باطل وأيضا فإن هذا مبين على أن وجود الشيء يف اخلارج زائد على حقيقته املوجودة يف اخلارج وهو أيضا ق

  ضعيف 
لزم كون ) إنه مركب من عرضني : ( إن قيل : وأيضا فالذات املوجودة يف اخلارج القائمة بنفسها كهذا واإلنسان 

إنه ركب من جوهرين كل منهما : ( اجلوهر مركبا من عرضني وإن يكونا سابقني له وهذا ممتنع يف البديهة وإن قيل 
ناطق وهذا مكابرة : حيوان واآلخر : لزم أن يكون فيه جوهران أحدمها ) هو حيوان ناطق : حيمل عليه كما يقال 

  للحس والعقل إذ هو حيوان واحد موصوف بأنه ناطق 
وإذا كان كذلك فكون احلصول الذي هو مسبوق حبصول آخر إذا كان ذلك الزما له كان من الصفات الالزمة 

قيقة أحدمها مثل حقيقة اآلخر فإن املتماثلني مها وإذا افترق الشيئان يف الصفات الالزمة مل جيب أن تكون ح
  املشتركان فيما جيب وجيوز وميتنع فإذا وجب ألحدمها ما ال جيب لآلخر مل يكن مثله 

قد تبني بطالن املقدمتني سواء كان بطريقة املنطقيني أو بطريقة سائر أهل النظر الذين أنكروا : و لألرموي أن يقول 
كما أنكر سائر طوائف أهل النظر من املسلمني وغريهم عليهم كثريا مما ذكروه يف احلدود على املنطقيني ما ذكروه 

وغريها كما هو معروف يف كتب أهل الكالم من املعتزلة واألشعرية والكرامية وطوائف الفقهاء من احلنفية واملالكية 
  والشافعية واحلنبلية وليس املقصود هنا بسط ما يتعلق هبذا 

وإمنا قلنا السكون ال ميتنع زواله ألن اخلصم يسلم جواز حركة كل جسم وألن املتحيز جيوز ( : قال الرازي 
خروجه من حيزه ألنه إن كان بسيطا كانت طبائع جوانبه متساوية فيجوز على كل منها ما جيوز على اآلخر وإن 

  كان مركبا كان هذا الزما لبسائطه وخروجه عن حيزه هو احلركة 
هذا يقتضي إمكان كون نوع اجلسم يقبل احلركة فإذا قدر أن السكون وجودي وله موجب : ولقائل أن يقول 

مستلزم له كان امتناع احلركة ملعىن آخر خيتص به اجلسم املعني مل يوجد لغريه من األجسام فال يلزم إذا قدر أنه 
ال ميكن زواله حبال وال ميكن أن جيمع  موجود أزيل أنه ميكن زاواله بل هذا مجع بني املتناقضني فما قدر موجودا أزليا
أمكن مع ) إن السكون عدم احلركة : ( بني تقديرين متناقضني وقبول كل جسم للحركة ال حيتاج إىل هذا فإذا قيل 

كون السكون أزليا من إثبات احلركة ما ال ميكن مع تقدير كونه وجوديا وذلك أنه حينئذ ال تتوقف احلركة إال على 
  وانتفاء مانعها وليس هناك معىن وجودي أزيل حيتاج إىل زواله وجود مقتضيها 

هذا فيه نظر من جهة أن : وقد أورد بعضهم على استدالله على أن السكون أمر وجودي اعتراضا بالغا فقال 
مقدمة الدليل مناقضة للمطلوب ألن املطلوب كوهنما وجوديني ومقدمة الدليل أن أحدمها وجودي وال ميكن تقريره 



   مبا سبق وهو يقتضي أن يكون أحدمها عدميا فادعاء كوهنما وجوديني بعد ذلك مناقض له إال
إن لزم أن يكون أحدمها وجوديا واآلخر : وهذا كالم جيد فإن األمرين اللذين تبدل أحدمها باألخر ورفعه : قلت 

لوب وإن جاز أن يكونا مجيعا عدميا لزم أن تكون احلركة والسكون أحدمها وجوديا واآلخر عدميا وهو نقيض املط
ألن تبدل أحدمها باآلخر يقتضي أن يكون أحدمها وجوديا الن : وهو قوله  -وجوديني أو عدميني بطل الدليل 

فإنه على هذا التقدير ميكن رفع العدم بالعدم  -املرفوع إن كان وجوديا وإال فالرافع وجودي ألن رفع العدم ثبوت 
  والوجود بالوجود 

بل جيب أن يكونا وجوديني أو يكون أحدمها وجوديا وال جيوز أن يكونا عدميني ألن العدم ال يرتفع : وإن قيل 
  بالعدم كما يرتفع الوجود بالوجود والعدم بالوجود أو بالعكس 

بل العدمان قد يتضادان كما قد يتالزمان فكما أن عدم الشرط مستلزم لعدم املشروط فعدم األمور الواجب : قيل 
ها ينايف عدمها كلها فإذا كان اجلنس ال يوجد إال بوجود نوع له فصل امتنع مع وجود اجلنس عدم مجيع واحد من

قد : األنواع والفصول فكان عدم بعضها ينايف عدمها كلها وهذا كما يقال يف التقسيم وهو الشرطي املنفصل 
د يكون مانعا من اجلمع فقط كقول القائل العدد إما شفع وإما وتر وق: يكون مانعا من اجلمع واخللو كقول القائل 

امتنع : اجلسم إما أسود وإما أبيض وقد يكون مانعا من اخللو فقط فما كان مانعا من اخللو فقط أو من اجلمع : 
اجتماع العدمني فيه فكما أن الشفعية تنايف الوترية يف العدد فعدم الشفعية ينايف عدم الوترية ال ثبوهتا فال حيصل 

  معا بل إذا ثبت أحد العدمني مل يثبت العدم اآلخر فيكون الدعم رافعا للعدم العدمان 
تبدل احلركة بالسكون يقتضي كون : ( أن تكون احلركة والسكون وجوديني فإذا قال : وأيضا فمطلوب املستدل 

عدميا ألنه قال  كان إثبات كوهنما وجوديني موقوفا على تقدير كون أحدمها) أحدمها وجوديا ألن رفع العدم ثبوت 
فإن مل يكن أحدمها عدميا مل يصح هذا وإذا كان املرفوع عدميا امتنع أن يكونا وجوديني ) ألن رفع العدم ثبوت ( 

  واملطلوب كوهنما وجوديني فصار املطلوب مناقضا ملقدمة الدليل كما ذكره املعترض 
عا وألنه مبصر فوجب أن يكون السكون أيضا إن احلركة وجودية إمجا: فاألوىل أن يقال يف تقريره : لكنه قال 

  وجوديا بالتقرير الذي سبق 
وأورد بينهما إما تقابل التضاد أو العدم وامللكة والبديهة حاكمة باختالف ماهية : مث ذكر اعتراض األرموي فقال 

  املتضادين واملتقابلني 
ألسود واألبيض مل يلزم ذلك وما حنن فيه وأجيب بان التضاد بني الشيئني إذا كان عارضا هلما كما بني ا: قال 

كذلك فإن التضاد عارض هلما بسبب املسبوقية بالغري وهي عدمية فلم جيز أن تكون جزءا وألنه ليس جعل السكون 
  عبارة عن دعم احلركة أوىل من العكس فإما أن يكونا عدميني وهو باطل وفاقا وفتعني أن يكونا وجوديني 

بني احلركة والسكون من جنس التضاد بني احلياة واملوت والعلم واجلهل والقدرة والعجز  التضاد: ولقائل أن يقول 
والسواد والبياض والعمى والبصر واحلالوة واحلموضة وحنو ذلك من الصفات الثبوتية أو اليت بعضها ثبويت وبعضها 

ا يكون يف املعتقبني اللذين عدمي ليس هو من جنس تضاد القائمني بأنفسهما كاألسود واألبيض فإن التضاد إمن
الضدان كل معنيني يستحيل اجتماعهما يف حمل واحد : يعتقبان على حمل واحد كما قال متكلمة أهل اإلثبات 

لذاتيهما من جهة واحدة فما مل يكن املعنيان قائمني مبحل واحد فال تضاد واحلركة والسكون يعتقبان على احملل 
ني وإما تعاقب العلم والبصر والسمع وعدم ذلك فكيف يكون أحدها مثل اآلخر الواحد إما تعاقب اللونني والطعم

فاحلركة والسكون مها إن كانا وجوديني فهما عرضان وإن كان أحدمها : ال يفارقه إال بصفة عرضية ؟ ويف اجلملة 



ليسا قائمني بأنفسهما فال جيوز تشبيهما باألجسام ف: وجوديا فأحدمها عرض واآلخر عدم العرض وعلى التقديرين 
كاألسود واألبيض والطويل والقصري والعامل واجلاهل بل جيب تشبيههما باالعراض وعدم كالسواد والبياض والعلم 

  وعدم العلم وحنو ذلك 
جيب : تقديرين إن احلركة والسكون متقابالن تقابل الضدين أو تقابل العدم وامللكة وعلى ال: ( فقول األرموي 

إن االختالف إذا كان لعارض كما بني األسود : كالم صحيح وقول املعارض له ) اختالف ماهيتها ال متاثلهما 
كالم باطل ألن األسود واألبيض : مل جيب اختالف املاهيتني فإن ماهية األسود من جنس ماهية األبيض : واألبيض 

  الصفات واألعراض من باب األجسام القائمة بأنفسهما ال من باب 
وأيضا فاألسود واألبيض ال يتقابالن تقابل الضدين وال تقابل العدم وامللكة فليس من هذا الباب اللهم إال إذا مريد 

أن احليز الذي فيه األسود ال يكون فيه األبيض وحينئذ فيكون تضاد األبيض واألسود كتضاد األسودين : بذلك 
  واألبيضني 

األسود واألبيض يراد به اختالف عينهما مع قطع النظر عن السواد والبياض أوبشرط اختالف : وأيضا فيقال 
السواد والبياض فإن أريد األول فال اختالف بني ذاتيهما مع قطع النظر عن اللونني فإن اجلسم الذي هو األسود قد 

ف فحينئذ يكون اختالفهما يكون نفس اجلسم الذي هو األبيض وإن أريد باالختالف اختالفهما بشرط اللون املختل
إن : كاختالف السواد والبياض فإن الشيء املشروط بالسواد خمالف للشيء املشروط بالبياض وال جيوز أن يقال 

الذاتني متماثلني إال مع التجريد عن االختالف وإال فإذا أخذت الذاتني مشروطتني باالختالف مل يكونا متماثلتني 
ختالف كيف والتماثالن جيوز على أحدمها ما جيوز على اآلخر ؟ والشيء يف حال التماثل الذي ال يشترط فيه اال

سواده ال جيوز أن يكون أبيض وهو يف حال بياضه ال يكون أسود ؟ فال يكون األسود حال كونه مشروطا بالسواد 
  جيوز عليه ما جيوز على األبيض حال كونه مشروطا بالبياض 

ليس مبسلم له فإنه يعقل ) احلركة والسكون عارض بسبب املسبوقية بالغري  إن اإلختالف بني: ( وقول القائل 
التضاد بينهما مع عدم خطور املسبوقية بالبال كما يعقل التضاد بني العلم واجلهل والقدرة والعجز والسواد 

  والبياض 
ال نسلم انتفاء هذه دعوى جمردة ف) ليس جعل السكون عبارة عن عدم احلركة بأوىل من العكس : ( وقول القائل 

ليس جعل العمى عدم البصر بأوىل من العكس وليس جعل الصمم : األولوية بل هذه الدعوى مبنزلة قول القائل 
عدم السمع بأوىل من العكس وليس جعل اجلهل البسيط عدم العلم بأوىل من العكس وليس جعل املتقابلني عدما 

  واآلخر وجودا بأوىل من العكس 
ذه دعاى جمردة بل باطلة فإنا نعلم باحلس أن احلركة أمر وجودي كما نعلم أن احلياة والعلم ومعلوم أن كل ه

والقدرة والسمع والبصر أمر وجودي وأما كون ما يقابل ذلك هو ضد ما ينافيها أو عدمها من حملها فهذا فيه نظر 
ا فإنه قد يكون عدم الشيء مستلزما وهلذا تنازع العقالء يف هذا دون األول وكثري من النزاع يف ذلك يكون لفظي

  ألمر وجودي مثل احلياة مثال فإن عدم حياة البدن مثال مستلزما ألعراض وجودية 
خلق { : احتج بقوله تعاىل ) إنه وجودي : ( هل هو عدمي أو وجودي ؟ ومن قال : والناس تنازعوا يف املوت 

العدم الطارىء خيلق كما : ا خلق احلياة ومنازعه يقول فأخرب أنه خلق املوت كم)  ٢: امللك ( } املوت واحلياة 
  املوت املخلوق هو األمور الوجودية الالزمة لعدم احلياة وحينئذ فالنزاع لفظي : خيلق الوجود أو يقول 

إهنا : ( هل هي وجودية أو عدمية وهي عدم النور عما من شأنه قبوله ومن قال : وكذلك تنازعوا يف الظلمة 



كل ما يتجدد وحيدث من : واآلخر يقول )  ١: األنعام ( } وجعل الظلمات والنور { : ج بقوله تعاىل حيت) وجودية 
عدم النور مستلزم ألمور وجودية هي الظلمة اجملعولة : األمور الوجودية والعدمية فاهللا سبحانه جاعله أو يقول 

السكون قد يراد به قوة يف اجلسم متنع وكون السكون وجوديا أبعد من كون املوت والظلمة وحنو ذلك وجوديا و
إن السكون ( حركته كالطبيعة اليت يف احلجر اليت توجب استقراره يف األرض وهذا أمر وجودي لكن من قال 

مل جيعل تلك الطبيعة هي السكون بل قد يسمون ذلك اعتمادا ويفرقون بني السكون واالعتماد لكن قد ) عدمي 
نا فإما أن يكون السكون وجوديا أو مستلزما ألمر وجودي وحينئذ فاملقتضى لذلك فاجلسم إذا كان ساك: يقال له 

إن اجلسم األول كان ساكنا يف : ( إما موجب بنفسه ويساق الدليل إىل آخره لكن من قال : األمر الوجودي 
وحركتها من غري  حدثت هي: ( يقول يف هذا ما يقوله القائلون حبدوث األجسام فإهنم إذا قالوا ) األزل مث حترك 

بل كان ما قدر قدميا من األجسام ساكنا مث حدثت حركته من غري : قال هلم هذا املنازع ) سبب يقتضي حدوثها 
: إن األول جسم وإنه يتجدد له الفعل بعد أن مل يكن له فاعال ويقول : سبب يقتضي حركتها وهذا يقوله من يقول 
  يف حدوث املفعول املنفصل عنه الكالم يف حدوث الفعل القائم به كالكالم 

  : وذلك أن أهل الكالم والنظر من أهل القبلة وغريهم تنازعوا يف ثبوت جسم قدمي 
بامتناع جسم قدمي وحدوث كل جسم وتنازعوا يف احملدث للجسم هل أحدث بعد أن مل يكن حمدثا : فطائفة قالت 

مور حادثة كإرادة حادثة وتصور حادث بل بدون سبب حادث أصال أم ال بد من سبب حادث ؟ وهل تقوم به أ
  وفعل حادث ؟ على قولني هلم 

بل جتدد له الفعل : مل يزل فاعال متحركا ومنهم من قال : مث هؤالء منهم من قال : وطائفة قالت بثبوت جسم قدمي 
ركة ال تكون واحلركة فإذا احتج األولون على هؤالء بأن اجلسم لو كان أزليا مل خيل من احلركة والسكون واحل

أزلية المتناع دوام احلوادث وتسلسلها والسكون اليكون أزليا ألنه وجودي فلو كان أزليا المتنع زواله ألن 
والسكون جيوز : الوجودي األزيل ميتنع زواله ألن املقتضي له إما موجب بنفسه أو الزم للموجب بنفسه مث نقول 

  زواله فال يكون أزليا 
ث بأجبوهتم املعروفة كما تقدم التنبيه على ذلك وأجابوهم على السكون األزيل بأن قالوا أجابوهم عن جواز احلواد

إما أن تقولون جبواز : ما ذكرمتوه يناقض ما ذكرمتوه يف حدوث األجسام وذلك أنكم إذا قلتم حبدوثها فال خيلو : 
  تسلسل احلوادث وإما أن ال تقولوا جبواز ذلك 

ث وأن األجسام حدثت بشرط حوادث متعاقبة كما قال ذلك من قاله من القائلني فإن قلتم جبواز تسلسل احلواد
فإذا جوزمت تسلسل احلوادث بطل دليلكم على امتناع : حبدوث األجسام كاألرموي و األهبري وغريمها قالوا هلم 

  اجلسم التسلسل يف اآلثار وأمكن حينئذ أن يكون اجلسم القدمي مل يزل متحركا فبطل دليلكم على حدوث 
لزم أن ال يكون  -وإن قلتم ال جيوز تسلسل احلوادث واآلثار وقلتم حبدوث األجسام من غري سبب حادث 

حدوث احلادثات متوقفا على سبب حادث بل كان الفاعل املختار حيدث ما حيدث من غري سبب حادث أصال كما 
  يقول ذلك من يقوله من املعتزلة ومن وافقهم 

فيجوز حينئذ أن يكون اجلسم القدمي االزيل حترك : عوهم من اهلشامية والكرامية وغريهم وحيئنذ فيقول هلم مناز
بعد أن كان ساكنا من غري سبب أوجب ذلك بل مبحض املشيئة والقدرة ألن القادر املختار ميكنه ترجيح احد طريف 

  يرجح السكون تارة واحلركة أخرى : املمكن بال مرجح 
يفعل بعد أن مل يكن فاعال فإذا قلتم السكون أمر وجودي جعلتموه فاعال يف األزل (  :حنن نقول : فإن قالوا هم 



  ) ألمر وجودي والفعل يف األزل حمال 
حنن ليس لنا غرض يف أن جنعل السكون أمرا وجوديا وال أن جنعله فاعال يف األزل ألمر وجودي بل : قالوا هلم 

هل يقوم به ؟ ويف : ال له من غري سبب حادث لكن نزاعنا يف الفعل اتفقنا حنن وأنتم على أنه يفعل ما مل يكن فاع
هذا مبنزلة فعله لكل حمدث : هل هو جسم ؟ فإذا طالبتمونا بسبب فعله للحركة بعد السكون قلنا لكم : الفاعل 

عليها يف غري بعد أن مل يكن فاعال والفرق إمنا يعود إىل حمل الفعل ال إال سببه ومقتضيه وتلك مسألة أخرى قد تكلم 
هذا املوضع وإال فمن جهة املطالبة بسبب الفعل احلادث ال فرق بيننا وبينكم بل قولنا أقرب إىل املعقول من قولكم 

  فإن أحداث األمور املنفصلة بدون حدوث فعل يقوم بالفاعل أمر غري معقول خبالف العكس 
  وجب قدمي فيمتنع زواله السكون أمر وجودي فإذا كان أزليا كان له م: فإذا قالوا هلم 

حدوث ما حيدث إما أن يقف على سبب حادث وإما أن ال يقف فإن وقف على أمر حادث بطل قولكم : قالوا هلم 
فرق بني حدوث حادث يزيل أمرا وجوديا وحدوث حادث يزيل أمرا : حبدوث األجسام وإن مل يقف فقد يقال 

قف فال فرق بني حدوث حادث يزيل أمرا وجوديا أو عدميا فإن مل يقف بطل قولكم حبدوث االجسام وإن و
حدوث حادث اليزيل أمرا وجوديا وذلك أنه إن جوز على الفاعل أن حيدث ما حيدث من غري جتدد أمر فقد تغري 
األمر الذي مل يزل بال سبب اقتضى التغري إال حمض مشيئة الفاعل وقدرته وحيئنذ فيجوز أن يتغري السكون الذي مل 

بب يقتضي التغري إال حمض مشيئة الفاعل وقدرته وإذا كان الفاعل القادر املختار قادر على أن حيدث يزل بدون س
ما حيدث وجيعل املعدوم موجودا بدون سبب حادث أصال ألنه ميكنه ترجيح أحد طريف املمكن بال مرجح كان قادرا 

د طريف املمكن بال إحداث االجسام على أن جيعل الساكن متحركا بدون سبب حادث أصال ألنه ميكنه ترجيح أح
اليت تكون ساكنة ومتحركة أعظم من إحداث نفس حركاهتا فإذا أمكنه إحداثها بدون سبب حادث فإحداث 

  حركاهتا أمكن وأمكن 
  أكان ذلك ممكنا أو ممتنعا ؟ : لو خلق الباري تعاىل جسما ساكنا مث أراد حتريكه بدون سبب حادث : ويقال هلم 
فالقول يف زوال ذلك : قيل لكم ) ميكن ذلك : ( بطل مذهبكم ودليلكم وإن قلتم ) ميتنع ذلك  : (فإن قلتم 

السكون أمر وجودي وذلك السكون الوجودي ال بد له من سبب : السكون كالقول يف زوال غريه فإنه يقال 
أو نفس االعراض ال هل هو بإحداث ضد آخر أو بإحداث عدمه أو خبلق فناء : وحيئنذ فتجيء مسألة زوال الضد 

  تبقى ؟ فيقال يف هذا ما يقال يف ذلك 
فكذلك إذا قدر السكون قدميا : قيل له ) السكون الوجودي ال يبقى زمانني بل ينقضي شيئا فشيئا : ( ومن قال 

فإنه ال يبقى زمانني بل حيدث شيئا فشيئا وحينئذ فكل جزء من أجزاء السكون ليس هو قدميا بنفسه كما قلتم يف 
  ليس هو قدميا بنفسه : ل جزء من أجزاء احلركة ك

  إنه يتجدد شيئا فشيئا كما يقولون مثل ذلك يف احلركة : فإذا كان القائلون بأن السكون أمر وجودي يقولون 
فيكون دليلكم على امتناع كون االزيل ساكنا من جنس دليلكم على امتناع كونه متحركا وهو تناهي : قيل هلم 

  م الكالم فيه احلوادث وقد تقد
السكون أمر وجودي فإذا كان قدميا امتنع زواله ألن ما وجب قدمه امتنع عدمه ألن القدمي إما أن : ( فإذا قالوا 

  ) يكون واجبا بنفسه أو من لوازم الواجب بنفسه 
ألن ما عدم الفعل هو تركه وترك الفعل أمر وجودي فإذا كان قدميا امتنع عدمه : هذا مثل أن يقال : قيل هلم 

  وجب قدمه امتنع عدمه 



  عدم احلركة ليس هو سكونا وجوديا : أمكن أن يقال ) عدم الفعل ليس هو تركا وجوديا : ( فإذا قالوا 
حجة احلركة والسكون وهي فاسدة على أصول من يقول بان األعراض ال : وقد ضعف اآلمدي وغريه هذه احلجة 

حجج املعتزلة الذين يقولون جبواز بقاء األعراض لكن من ينازعهم تبقى زمانني من هذه اجلهة وهي يف األصل من 
سواء مسوا  -ممن يقول بإثبات جسم قدمي وأنه قام به من الفعل ما مل يكن قائما : من اهلشامية والكرامية وغريهم 

لعقلية ال فإن املقصود املعاين ا -ذلك حركة كما يقر بعضهم بذلك أو مل يسموه حركة كما ميتنع بعضهم من ذلك 
  اإلطالقات اللفظية 

إن إفناء االجسام بإحداث فناء ال يف حمل كما إن إحداثها حبدوث إرادة ال : ( فإذا قال من قال من معتزلة البصرة 
والتزموا حدوث عرض ال حمل له وحدوث احلوادث بال سبب حادث وأن من احلوادث ما حيدث بدون ) يف حمل 

  إال حبدوث ضده ال يزوال الضد : إرادة وقالوا 
فكذلك إذا قدرنا جسما قدميا متحرك بعد أن كان ساكنا كان زوال ذلك السكون حبدوث ضده : قال هلم هؤالء 

كما هو أحد القولني ) العرض يعدم بإحداث إعدام : ( من احلركة وحدوث ذلك مبا به حيدث املنفصل ومن قال 
ذلك السكون يعدم بإحداث إعدام والقول يف سبب : قالوا  ملتكلمة أهل اإلثبات من األشعرية والكرامية وغريهم
  حدوث اإلعدام كالقول يف حدوث سبب اإلحداث 

كما قالوا مثل ذلك يف سائر ) إن السكون ينقضي شيئا فشيئا كما تنقضي احلركة شيئا فشيئا : ( وإن قالوا 
فالسكون إذن كاحلركة فكما أن : م قالوا هل -كما هو أحد قويل أهل اإلثبات من األشعرية وغريهم  -األعراض 

  احلركة متعاقبة األجزاء فكذلك السكون 
وال ريب أن هذه األمور تلزم املستدلني بدليل احلركة والسكون لزوما ال حميد عنه وإمنا التبس مثل هذا ألن الواحد 

ن تناقض أقواهلم ما يبني من هؤالء يبىن على املقدمة الصحيحة يف موضع ويلتزم ما يناقضها يف موضع آخر فيظهر م
فسادها لكن قد يكون ما أثبتوه يف أحد املوضعني صحيحا متفقا عليه فال ينازعوهم الناس فيه وال يف مقدماته وقد 

تكون املقدمات فيها ضعف لكن لكون النتيجة صحيحة يتساهل الناس يف تسليم مقدماهتا وإمنا يقع حترير املقدمات 
  يجة مورد نزاع والنزاع فيها إذا كانت النت

واملسلمون متفقون على أن اهللا سبحانه وتعاىل وصفاته الالزمة لذاته الجيوز عليها العدم وقد اشتهر يف اصطالح 
املتكلمني تسميته بالقدمي بل غالب املعتزلة ومن سلك سبيلهم غالب ما يسمونه بالقدمي وإن كان من املعتزة وغريهم 

زيل وأكثرهم جيعلون القدم أخص وصفه كما أن الفالسفة املتأخرين اإلهليني غالب من اليسميه بالقدمي وإن مساه باأل
  ) املبدأ األول ( و ) العلة األوىل ( واملتقدمون منهم غالب ما يسمونه به ) واجب الوجود ( ما يسمونه به 

جود ميتنع عدمه تعاىل فإذا قرر املقرر أن ما وجب قدمه امتنع عدمه كان من املعلوم أن الرب القدمي الواجب الو
إنه : إنه ميتنع عدمه واملتفلسفة القائلون بقدم األفالك يقولون : وليس عند املسلمني قدمي قائم بنفسه غريه حىت يقال 

ميتنع عدمها فهذه املقدمة وإن كانت صحيحة يف نفسها فال يصلح أن يستدل هبا من قال مبا يناقضها أو مبا يستلزم 
ا يستدل به عليها إذا ناقض قوله أمكن معارضه أن يبطل حجته باالعتراض املركب السيما ما يناقضها فإن نفس م

  إذا اقتضى فساد قوله على التقديرين 
فمن كان من أصل قوله إن الفاعل املختار له أن يرجح أحد املقدورين على اآلخر بال مرجح أصال مبجرد كونه 

سم قدمي قادر خمتار يقبل احلركة والسكون كان حتركه بعد سكونه قادرا أو مبجرد إرادته القدمية وقدر مع ذلك ج
الدائم مبنزلة حتريكه لغريه فإن أمكن حتركيه لغريه مبجرد كونه قادرا أو مبجرد إرادته أمكن ذلك يف هذا املوضع وال 



هؤالء إذا مل يثبتوا ميتنع من ذلك إال أن يقوم دليل على أن اجلسم ميتنع قدمه أو أن القدمي ميتنع كونه يتحرك لكن 
حدوث اجلسم أو امتناع حتريك القدمي إال هبذا الدليل مل ميكنهم أن جيعلوا من مقدمات الدليل حدوث اجلسم أو 

امتناع حركة القدمي بل إذا كان حدوث اجلسم أو امتناع حركة القدمي موقوفا على هذا الدليل كانوا قد صادروا 
إثبات نفسه لكن غريوا العبارات وداروا الدورات وهم من موضعهم مل على املطلوب وجعلوا املطلوب حجة يف 

يتغريوا فلهذا كان من وافقهم وفهم كالمهم حائرا مل يفده علما ومن مل يفهمه ووافقهم كان جاهال مقلدا ألقوام 
  جهال ضالل يظهرون أهنم من أعلم الناس بأصول الدين والكالم والعقليات 

اليت تقدمت  -املنازعني بأن هذه الوجوه الستة يف امتناع كون اجلسم أزليا متحركا مث إن الرازي ذكر من جهة 
بأن امتناع احلركة يف األزل إن كان لذاهتا وجب أن ال توجد أصال : ( معارضة  -وتقدم اعتراض األرموي عليها 

كالم فيه وتسلسل أو ينتهي وإن كان لغريها فذلك املانع إن كان واجبا لذاته فكذلك وإن كان واجبا لغريه عاد ال
  إىل واجب الوجود لذاته ولزم امتناع زوال املانع 

  املانع هو مسمى األزل ألنه ينايف املسبوقية بالغري اليت تقتضيها احلركة وإنه زائل فيما اليزال : فإن قلت 
  ) هل هو واجب لذاته أو لغريه ؟ : الترديد املذكور عائد يف مسمى األزل أنه : قلت 
إنه اليلزم من أزلية الصحة صحة : صحة احلركة أزلية قلنا : قوله : ( ب الرازي عن هذه املعارضة فقال وأجا

أنه يصح وجود احلركة يف األزل : صحة احلركة أزلية أتعين به : ما تعين بقولك : ولقائل أن يقول : قلت ) األزلية 
: فهو تسليم للمطلوب وأما الثاين :  يزال ؟ أما األول ؟ أم تعين به أنه يف األزل يصح احلكم عليها بالصحة فيما ال

فهو حكم علمي ال كالم فيه كاألحكام العقلية الذهنية فينا فإنه يصح يف األزل احلكم باالمتناع على املمتنعات كما 
الواجب وإما احلركة يف األزل إما ممتنعة اإلمكان العام الذي يدخل فيه : يصح احلكم باجلواز على اجلائزات مث يقال 

ممكنة فإن كانت ممتنعة فهو باطل كما تقدم وإن كانت ممكنة كان الدليل على امتناعها باطال فبطلت الوجوه الدالة 
  على امتناع احلركة يف األزل 

ال : وجوابه أن يقال : ( ومل يرض أبو احلسن اآلمدي هذا اجلواب الذي ذكره الرازي بل ذكر جوابا آخر فقال 
اع الوجود األزيل على احلركة لذاهتا امتناع الوجود الذي ليس بأزيل فإذا ما هو ممتنع غري زائل وهو يلزم من امتن

  ) الوجود األزيل وما هو اجلائز مل يكن ممتنعا 
هذا يستلزم انقالب الشيء من االمتناع الذايت إىل اإلمكان الذايت من غري جتدد سبب : ولقائل أن يقول : قلت 

ب مبا ال ينضبط ال يف الوجود وال يف العقل فإن اإلمكان الذايت ثابت بالضرورة واالتفاق وما من يوجب هذا االنقال
  وقت يقدر فيه اإلمكان إال واإلمكان ثابت قبله ال إىل غاية فليس لإلمكان ابتداء حمدود 

از أو إمكان الفعل صحة احلركة إو إمكان احلركة أو جواز احلركة وصحة الفعل أو جو: أنه قد يقال : يبني ذلك 
إما أن يكون به ابتداء وإما أن ال يكون فإن مل يكن له ابتداء لزم أهنا مل تزل جائزة ممكنة فال تكون ممتنعة فتكون 

جائزة يف األزل وإن كان جلوازها ابتداء فمعلوم أنه ما من وقت يقدره الذهن إال واجلواز ثابت قبله فكل ما يقدر 
قبله ال إىل غاية فعلم أنه ليس للجواز بداية فيكون جواز ثبوت احلركات دائما ال ابتداء له فيه اجلواز فاجلواز ثابت 

  ويلزم من ثبوت اجلواز عدم االمتناع 
معىن هذا الكالم أن مسمى احلركة ميتنع أن يكون قبله : إن مسمى احلركة ممتنع يف األزل قيل : وإذا قال القائل 

ل ليس موقوفا على جتدد أمر من األمور فإن املتجدد هو من احلوادث فتكون حركة أخرى ال إىل أول وزوال األز
  احلركة ممتنعة مث صارت ممكنة من غري جتدد أمر من األمور 



  املتجدد هو عدم األزل أو انقضاء األزل أو حنو ذلك : فإن قيل 
املاضي كمعىن األبد يف املستقبل عدم األزل ليس شيئا كان موجودا فعدم وال معدوما فوجد إذ معىن األزل يف : قيل 

كان املعىن ) يشترط يف جواز املتجدد احلادث جتدد املتجدد احلادث ( فما ليس بأزيل فهو متجدد حادث فإذا قيل 
  أنه يشترط يف إمكان الشيء ثبوته ومن املعلوم أن ثبوته كاف يف إمكانه 

ما أن يكون ممكنا يف األزل وإما أن ال يكون فإن كل ما يسمى متجددا حادثا إ: أن القائل إذا قال : يوضح هذا 
كان ممكنا بطل القول بامتناعه يف األزل وإن كان ممتنعا مث صار ممكنا لزم انقالب الشيء من كونه ممكنا إىل كونه 

ممتنعا من غري جتدد شيء أصال وإذا كان القول حبدوث احلوادث بال سبب ممتنعا الستلزامه ترجيح أحد طريف 
بال مرجح فالقول بتجدد اإلمكان واجلواز أو حدوث اإلمكان واجلواز بال سبب حادث أوىل باالمتناع إذا املمكن 

كانت احلقيقة احملكوم عليها باجلواز واإلمتناع هي هي بالنسبة إىل كل ما يقدر يف كل وقت وقت وإذا كانت نسبة 
متنع اختصاص أحد الوقتني جبواز احلقيقة فيه دون احلقيقة إىل كل ما يقدر من األوقات كنسبتها إىل الوقت اآلخر ا

إما االمتناع يف مجيع األوقات وهو باطل باحلس : الوقت اآلخر وإذا امتنع االختصاص إال مبخصص وال خمصص لزم 
  واإلمجاع فلزم اإلمكان واجلواز يف مجيع األوقات وهو املطلوب 

إن قيل إن : رضة بعبارة ال يرد عليها ما ذكر بأن يقال فيمكن أن ينظم ما ذكروه من املعا: وعلى هذا التقدير 
احلركة مل تزل ممكنة ثبت املطلوب وإن قيل إهنا كانت ممتنعة مث صارت ممكنة فاالمتناع إما لذاهتا وإما ملوجب واجب 

اع ألمر بذاته وعلى التقديرين فيلزم دوام االمتناع وإن كان ال لذاهتا وال ملوجب بذاته فال بد أن يكون االمتن
تسلسل املوانع إن كان ممكنا ثبت : واجب بغريه وحيئنذ فالكالم يف ذلك املانع يف غريه ويلزم التسلسل مث يقال 

جواز التسلسل وأمكن القول بتسلسل احلوادث وإن كان تسلسل املوانع ممتنعا بطل كون االمتناع متسلسال وقد 
  ثابتا يف األزل فيثبت نقيضه وهو اإلمكان  بطل كونه واجبا بنفسه أو بغريه فال يكون االمتناع

مسمى احلركة إما أن يكون ممتنعا يف األزل وإما أن ال يكون فإن مل يكن ممتنعا : وإيضاح ذلك بعبارة أخرى أن يقال 
يف األزل ثبت إمكانه فيكون مسمى احلركة ممكنا يف األزل وإن كان ممتنعا يف األزل فامتناع إما لنفسه وإما ملوجب 

جب بنفسه أو الزم للواجب وحينئذ فال يزول االمتناع وإن كان ملعىن متسلسل لزم جواز التسلسل وهو يستلزم وا
  بطالن األصل الذي بىن عليه امتناع تسلسل احلوادث 

أن األزل ليس هو شيئا معينا حمدودا ولكن ما من وقت يقدر إال وقبله شيء آخر وهلم جرا : وسر هذا الدليل 
  لسل فيلزم من حتقق األزل التسلسل وهذا هو التس
تسلسل العدميات ليس كتسلسل الوجوديات بل تسلسل العدميات ممكن خبالف تسلسل : لكن قد يقال 

إن مل يكن تسلسل العدميات : الوجوديات ويكون حدوث حدوث احلوادث موقوفا علىتسلسل العدميات فيقال 
دث موقوفا على ما ال حقيقة له وهذا باطل وإن كان تسلسلها أمرا حمققا فال حقيقة له فيكون إمكان حدوث احلوا

أمرا حمققا فقد ثبت أن تسلسل األمور احملققة جائز وأنه أزيل مع أن كل واحد من تلك التسلسالت ليس بأزيل 
إما أن يقولون بالترجيح بال مرجح وإما أن : وهذا ينقض ما ذكروه يف امتناع تسلسل احلوادث فهم بني أمرين 

إنه ال بد للحوادث من ابتداء فكما أهنم يف هذا : لون جبواز التسلسل وهذا بعينها هو الذي يلزمهم يف قوهلم يقو
يلزمهم إما هذا وإما ) إنه ال بد إلمكاهنا من ابتداء ( يلزمهم إما الترجيح بال مرجح وإما التسلسل فكذلك يف قوهلم 

قون على أن الترجيح بال فاعل مرجح ممتنع لكن ال يشترطون هذا والقول بالترجيح بال مرجح تام ممتنع وهم متف
حيصل الترجيح التام من غري حصول الرجحان وحيصل الرجحان بدون املرجح : متام ما به يكون مرجحا بل يقولون 



ول التام بناء على أن القادر يرجح أحد مقدوريه بال مرجح إذ أن اإلرادة القدمية ترجح أحد املثلني بال مرجح والق
  جبواز التسلسل يبطل القول بامتناع التسلسل فثبت بطالن قوهلم على التقديرين 

  حدوث العامل واألجسام

متناهي ( وقرر الثانية بأن ) كل جسم متناهي القدر وكل متناهي القدر حمدث : الربهان الثاين : ( قال الرازي 
وإال فقد ترجح املمكن ال عن املرجح وفعل املختار  القدر جيوز كونه أزيد وأنقص فاختصاصه له دوهنما ملرجح خمتار

  ) حمدث 

  معارضة األرموي

  ) ولقائل أن مينع لزوم الترجيح ال ملرجح : ( قال األرموي 

  تعليق ابن تيمية

النسلم أنه مل يكن املرجح للقدر خمتارا لزم الترجيح بال مرجح بل قد يكون أمرا : مضمونه أنه يقول : قلت 
فإن املرحج أعم من أن يكون خمتارا أو غري خمتار فإذا قدر املرجح أمرا مستلزما لذلك القدر إما أمر مستلزما للقدر 

قائم به أو أمر منفصل عنه حصل املرجح للقدر وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل متام الكالم على هذا إذا ذكرنا اعتراضات 
  اآلمدي على هذا 

  الربهان الثالث للرازي

لو كان اجلسم أزليا لكان يف األزل خمتصا حبيز معني ألن كل موجود مشار إليه : هان الثالث الرب: ( قال الرازي 
  ) حسا بأنه هنا أو هناك جيب كونه كذلك واألزيل ميتنع زواله ملا تقدم فامتنعت احلركة عليه وقد ثبت جوازها 

  معارضة األرموي له

لو كان اجلسم أزليا لكان يف : م ال إىل أول فيكون معىن قولنا معىن األزيل الدائ: ولقائل أن يقول : ( قال األرموي 
األزل خمتصا حبيز معني أنه لو كان اجلسم دائما ال إىل أول لكان حصوله يف حيز واحد معني دائما وهو معىن 

أي يكون يف كل وقت يف : السكون وهذا ممنوع بل دائما يكون حصوله يف موضع معني إما عينا وإما على البدل 
  انتهى ) حيز معني غري الذي كان حاصال فيه قبله 

  تعليق ابن تيمية

أن املشار إليه بأنه هنا أو هناك ال يستلزم حيزا معينا ميتنع انتقاله عنه غاية ما يقال : مضمون هذا االعتراض : قلت 
 عينه أمكن كونه تارة يف إنه ال بد من حيز أما كونه واحدا بعينه يف مجيع األوقات فال وإذا استلزم نوع احليز ال: 

  هذا وتارة يف هذا 



أن هذا احلكم الزم للجسم سواء قدر أزليا أو حمدثا فإن اجلسم احملدث ال بد له من حيز أيضا مع : يوضح هذا 
  إمكان انتقاله عنه 

زواله خبالف  ال بد للجسم من حيز معني يكون فيه إذ املطلق ال وجود به يف اخلارج فإذا كان أزليا امتنع: فإن قال 
  احملدث 

  ليس احليز أمرا وجوديا بل هو تقدير املكان ولو قدر وجودي فكونه فيه نسبة وإضافة ليس أمرا وجوديا أزليا : قيل 
لو كان أزليا لزم أن يكون ساكنا ال يتحرك عن حيزه ألن املوجود األزيل ال : مضمون هذا الكالم : وأيضا فيقال 

  يزول 
سكون وجوديا بطل الدليل وإن كان وجوديا فأنت مل تقم دليال على إمكان زوال السكون إن مل يكن ال: فيقال 

الوجودي األزيل وإمنا أقمت احلجة على أن جنس اجلسم يقبل احلركة ومعلوم أنه إذا كان كل جسم يقبل احلركة 
الوجودية ما هو أزيل وغريها من الصفات كالطعم واللون والقدرة والعلم وغري ذلك مث قدر أن يف هذه الصفات 

قدمي لوجوب قدم ما يوجبه مل يلزم إمكان زوال هذه الصفة اليت وجب قدم ما يوجبها فإن ما وجب قدم موجبه 
  وجب قدمه وامتنع حدوثه ضرورة 

  مل يزل ساكنا : حنن نشاهد حركة الفلك فامتنع أن يقال : فإن قيل 
 حدوث كل جسم فإذا قدر جسم أزيل ساكن غري الفلك مل ليس الكالم يف حدوث الفلك بعينه بل يف: أوال : قيل 

يكن فيما ذكره وال يف حركة الفلك دليل على حدوثه ال سيما عند من يقول القدمي األزيل اخلالق جسم مل يزل 
  ساكنا كما يقوله كثري من النظار من اهلشامية والكرامة وغريهم 

احد مل خيرج عن ذلك احليز وحركته وضعية ليست حركة فحيزه و -وإن كان متحركا  -الفلك : ثانيا : وقيل 
إن أراد به احلركة املكانية كان ممنوعا ) وقد ثبت جواز احلركة ( مكانية تتضمن نقله من حيز إىل حيز وحينئذ فقوله 

  وإن أراد غريها كاحلركة الوضعية مل يلزم من ذلك جواز انتقاله من هذا احليز إىل غريه 
األزل ليس هو عبارة عن زمان : ( هذا االعتراض فإنه قال يف األعتراض على املقدمة األوىل  وقد سبق اآلمدي إىل

خمصوص ووقت مقدر حىت يقال حبصول اجلسم يف احليز فيه بل األزل ال معىن له غري كون الشيء ال أول له 
اجلسم : ( القائل  واألزل على هذا يكون صادقا على ذلك الشيء يف كل وقت يفرض كون ذلك الشيء فيه فقول

أي يف حالة كونه متصفا باألزلية وما من وقت يفرض ذلك اجلسم فيه إال وهو موصوف ) يف األزل موصوف بكذا 
باألزلية وأي وقت قدر حصول ذلك اجلسم فيه وهو يف حيز معني مل يلزم أن يكون حصوله يف ذلك احليز املعني 

سبة حصولة يف ذلك الوقت املعني وما لزم من كون اجلسم االزيل ال أزليا ألن نسبة حصوله يف ذلك احليز املعني كن
وفيه دقة مع : ( قال ) خيلو عن وقت معني أن يكون كونه يف الوقت املعني أزليا فكذلك احلصول يف احليز املعني 

  ) ظهوره 
ار إليه حسا كل جسم جيب اختصاصه حبيز معني ألن كل موجود مش: ( ويوضح فساد هذه احلجة أن قوله : قلت 

أتريد به أنه جيب اختصاصه حبيز معني مطلقا أو جيب : جياب عنه بأن يقال ) بأنه هنا أو هناك جيب كونه كذلك 
اختصاصه حبيز معني حني اإلشارة إليه ؟ أما األول فباطل فليس كل مشار إليه إشارة حسية جيب اختصاصه دائما 

رة احلسية مع العلم بأنا نشاهد كثريا من األجسام تتحول عن حبيز معني فإنه ما من جسم إال وهو يقبل اإلشا
  أحيازها وأمكنتها 

فهذا حق لكن اإلشارة إليه ممكنة يف كل وقت ) بل جيب أن يكون حني اإلشارة إليه له حيز معني : ( فإن قال 



عني ال يف غريه فال فاالختصاص مبعني جيب أن يكون يف كل وقت أما كونه يف كل األوقات ال يكون إال يف ذلك امل
يكون يف ذلك الوقت املعني يف حيز : هو الذي مل يزل فليس بعض األوقات أخص به من بعض حىت يقال : واألزيل 

معني بل جيوز أن يكون يف وقت يف هذا احليز ويف وقت آخر يف حيز آخر ومتام ذلك ما تقدم ذكره من أن األزل 
  هو عبارة عن عدم األول ليس شيئا معينا حىت يطلب له حيز معني بل 

  الربهان الرابع

كل ماسوى الواحد ممكن ( أن : مث ذكر الرازي الربهان الرابع واخلامس وليس متعلقني هبذا املكان ومضمون الرابع 
بذاته وكل ممكن بذاته فهو مفتقر إىل املؤثر واملؤثر ال يؤثر إال يف احلادث ال يف الباقي سواء كان تأثريه فيه يف حال 

  ) وثها أو حال عدمه ألن التأثري يف الباقي من باب حتصيل احلاصل حد
واملقدمة األوىل من هذه احلجة مبنية على وتوحيد الفالسفة وهو نفي التركيب وأن كل مركب فهو مفتقر إىل ( 

  أجزائه وأجزاؤه غريه وهو يف غاية الضعف كما بسط يف غري موضع 
  ) ي احلدوث ال اإلمكان والثانية مبنية على أن علة االفتقار ه

  تعليق ابن تيمية

إنه إن أريد بذلك احلدوث مثال دليل على أن احملدث حيتاج إىل حمدث أو أن احلدوث شرط يف افتقار : قلت 
املفعول إىل الفاعل فهذا صحيح وإن أريد بذلك أن احلدوث هو الذي جعل احملدث مفتقرا إىل الفاعل فهذا باطل 

د به أنه دليل على االفتقار إىل املؤثر أو أنه شرط يف االفتقار إىل املؤثر فهذا صحيح وإن وكذلك اإلمكان إذا أري
أريد به أنه جعل نفس املمكن مفتقرا فهذا باطل وعلى هذا فال منافاة بني أن يكون كل من اإلمكان واحلدوث دليال 

  على االفتقار إىل املؤثر وشرطا يف االفتقار إىل املؤثر 
الفلك قدمي معلول ممكن : أن الواجب بغريه هل يصح كونه مفعوال ملن يقول : أحدمها : يف مسألتني  وإمنا النزاع

املمكن الذي يقبل الوجود : ال ميكن مقارنته لفاعله أزال وأبدا ويقولون : فهذا مما ينكره مجاهري العقالء ويقولون 
ت مفتقرة إىل اخلالق بذاهتا واحتياجها إىل املؤثر أمر والعدم ال يكون إال معدوما تارة وموجودا أخرى فنفس املخلوقا

ذايت ال حيتاج إىل علة فليس كل حكم ثبت للذوات حيتاج إىل علة إذ ذلك يفضي إىل تسلسل العلل وهو باطل 
باتفاق العلماء بل من األحكام ما هو الزم للذوات الميكن أن يكون مفارقا للذوات وال يفتقر إىل علة وكون كل ما 

اهللا فقريا إليه حمتاجا إليه دائما هو من هذا الباب فالفقر واالحتياج أمر الزم ذايت لكل ما سوى اهللا كما أن  سوى
  الغىن والصمدية أمر الزم لذات اهللا 

وهنا ينشأ النزاع يف املسألة الثانية وهو أن احملدث املخلوق هل افتقاره إىل اخلالق احملدث وقت اإلحداث فقط أو هو 
  فتقر إليه ؟ على قولني للنظار دائما م

إنه ال يفتقر إليه إال يف حال اإلحداث ال يف حال البقاء : وكثري من أهل الكالم املتلقى عن جهم وأيب اهلذيل يقولون 
وهذا يف مقابلة قول الفالسفة الدهرية القائلني بأن افتقار املمكن إىل الواجب ال يستلزم حدوثها بل افتقاره إليه يف 

  ائه أزال وأبدا وكال القولني باطل حال بق
وهو يف أكثر كتبه ينصر خالف ذلك ولكن حنن نقرر أن كل ما سوى الواجب فهو حمدث وأن التأثري ال يكون إال 
يف حادث وأن احلدوث واإلمكان متالزمان وهو قول مجهور العقالء من أهل امللل والفالسفة وإمنا أثبت ممكنا ليس 



مع أهنم يف كتبهم  -الفالسفة كابن سينا و الرازي فلزمهم إشكاالت ال حميص عنها  حبادث طائفة من متأخري
وهو أن املمكن الذي يقبل الوجود والعدم ال يكون إال حادثا وقد أنكر ابن  -املنطقية يوافقون أرسطو وسلفهم 

يقل هبذا أحد من الفالسفة  مل: ( رشد قوهلم بأن الشيء املمكن الذي يقبل الوجود والعدم يكون قدميا أزليا وقال 
  قبل ابن سينا 

و ابن سينا ذكر يف الشفاء يف مواضع أن املمكن الذي يقبل الوجود والعدم ال يكون إال حادثا فتناقضى يف : قلت 
  ذلك تناقضا يف غري هذا املوضع 

ه تعاىل عاملا بالعلم وقد أورد هو على هذه احلجة معارضة مركبة تستلزم فساد إحدى املقدمتني وهي املعارضة بكون
قادرا بالقدرة فإن علمه إن كان واجبا لذاته وذاته واجبة أيضا فقد وجد واجبان وبطلت املقدمة األوىل وإن كان 

ممكنا كان واجبا بغريه لوجوب ذاته ولزم كون األثر واملؤثر دائمني وبطلت املقدمة الثانية ومل جيب عن هذه املعارضة 
  ) عن كونه عاملا بالعلم قادرا بالقدرة فصعب وأما اجلواب : ( بل قال 

لو وجد واجبان وجوبا ذاتيا : ( وقد اعترض األرموي على ما ذكره يف املقدمتني أما األوىل فإن الرازي قال 
لتشاركا يف الوجوب الذايت وتباينا بالتعيني فيلزم تركبهما مما به املشاركة واملباينة وكل مركب مفتقر إىل غريه 

  ) إىل جزئه وكل مفتقر إىل غريه ممكن لذاته  الفتقاره
  ) قد يكون الوجوب والتعيني وصفني عرضيني للماهية البسيطة : ولقائل أن يقول : ( قال األرموي 

تقدم الكالم على هذا يف التركيب وذكر ما استدلوا به على امتناع كونه عرضيا فإن الوصف العرضي حيتاج : قلت 
فيكون وجوب الواجب مفتقرا إىل شيء غري الواجب وأيضا فيكون وجوب الواجب إىل سبب منفصل عن الذات 

  وصفا عرضيا وهو ظاهر الفساد وأيضا التفريق يف الصفات الالزمة للحقيقة بني الذايت والعرضي حتكم حمض 
و أن تشاركا يف الوجوب الذايت أتعين به تشاركهما يف مطلق الوجوب أ: قول القائل : ولكن لقائل أن يقول 

  أحدمها شارك اآلخر يف الوجوب الذي خيصه ؟ 
وكذلك قد اشتركا يف مطلق التعني فإن هذا واجب وهذا واجب وهذا معني وهذا معني : فإن أراد األول قيل له 

واملعينات مشتركة يف مسمى التعني كما أن الواجبات مشتركة يف مسمى الوجوب واملوجودات مشتركة يف مسمى 
مشتركة يف مسمى املاهية واحلقائق مشتركة يف مسمى احلقيقة وكذلك سائر األمساء العامة املطلقة  الوجود واملاهيات

  الكلية وحينئذ فلم يتباينا يف مطلق التعيني كما مل يتباينا يف مطلق الوجوب 
  اشتركا يف عني الوجوب : وإن قال 

  هذا ممتنع كما أن اشتراكهما يف عني التعني ممتنع : قيل 
إن هذا شارك هذا يف : هذا شارك هذا يف نفس وجوبه الذي خيصه جلاز آلخر أن يقول : لقائل أن يقول  وإن جاء

نفس تعينه الذي خيصه وإمنا املستدل أخذ الوجوب مطلقا وأخذ التعني مقيدا وكان الواجب أن يسوي بينهما يف 
ذا مالزم لعينه فيمتنع انفكاك أحدمها عن اإلطالق والتعيني إذ مها متالزمان فإن وجوب هذا مالزم لعينه ووجوب ه

  اآلخر 
اشتركا يف التعني الذايت فإن لكل منهما تعينا ذاتيا وتباينا يف : ولو عكس عاكس قوله لكان قوله مثل قوله بأن يقول 

  الوجوب فإن لكل منهما وجوبا خيصه ومعلوم أن هذا فاسد فكذلك نظريه 
بعضها أخص من بعض فإذا قدر إنسانان فكل منهما له إنسانا ختصه ويف اجلملة فالصفات املتالزمة ال يكون 

وحيوانية ختصه وناطقية ختصه وهي متالزمة ال توجد إنسانيته دون ناطقيته وال ناطقيته دون إنسانيته وال توجد 



هي هي  واحدة منهما دون عينه املعينة وإن وجد إنسانية أخرى وناطقية أخرى فتلك نظري إنسانيته وناطقيته ليست
بعينها كما أن هذا اإلنسان نظري هذا اإلنسان ليس هو إياه بعينه إال أن يراد بلفظ العني النوع كما يقال ملن عمل 

هذا عمل فالن بعينه فاملقصود أنه ذلك النوع بعينه ليس املقصود أنه ذلك العمل املشخص : مثل ما يعمل غريه 
قد تبني أن املوجودين والواجبني وحنو ذلك مل تركب أحدمها من الذي قام بذات ذلك الفاعل فإنه خمالف للحس ف

مشارك ومميز بل ليس فيه إال وصف خمتص به متيز به عن غريه وإن كانت صفاته بعضها يشابه فيها غريه وبعضها 
  خيالف فيها غريه 

و الوجود أو اإلنسانية لو قدر واجبان أو موجودان إن إنسانان لكان أحدمها يشابه اآلخر يف الوجوب أ: فإذا قيل 
  لكان صحيحا ولكان ميكن ذلك أنه يشاهبه يف احلقيقة كما ميكن أن خيالفه 

إن عىن ) إنه مركب مما به االشتراك واالمتياز : ( مث هب أن كال منهم فيه ما يشارك به غريه وما يتميز به عنه فقوله 
إن : ت ذاته منها فهذا باطل كقول من يقول بذلك أنه موصوف باألمرين فصحيح وإن عىن أن هناك أجزاء تركب

اإلنسان مركب من احليوانية والناطقية فإنه ال ريب أنه موصوف هبما وأما كون اإلنسان املعني له أجزاء تركب منها 
  فهذا باطل كما تقدم 

كاألجسام يدخل فيه ما ركبه املركب ) كل مركب مفتقر إىل غريه : ( ولو سلم أن مثل هذا يسمى تركيبا فقوله 
املركبة من مفرداهتا من األغذية واألدوية واألشربة وحنو ذلك ويدخل فيه ما يقبل تفريق أجزائه كاإلنسان واحليوان 
  النبات ويدخل فيه ما يتميز بعض جوانبه عن بعض ويدخل فيه املوصوف بصفات الزمة له وهذا هو الذي أراده هنا 

ان له صفة الزمة له فالبد يف ثبوته من الصفة الالزمة له وهذا حق وهب حينئذ يكون املراد أن كل ما ك: فيقال له 
  أنك مسيت هذا تركيبا فليس ذلك ممتنعا يف واجب الوجود بل هو احلق الذي ال ميكنه نقيضه 

معناه أن املوصوف بصفة الزمة له ال يكون موجودا بدون صفته الالزمة له لكن ) املركب مفتقر إىل غريه : ( قولك 
كل مفتقر إىل ( ته مركبا ومسيت صفته الالزمة له جزءا وغريا ومسيت استلزامه إياها افتقارا فقولك بعد هذا مسي

أن كل مستلزم لصفة الزمة له ال يكون موجودا بنفسه بل بشيء مباين له ومعلوم أن : معناه ) غريه ممكن لذاته 
العدم فال يكون موجودا بنفسه بال ال بد له من واجب هذا باطل وذلك ألن املعلوم أن ما كانت ذاته تقبل الوجود و

بنفسه يبدعه وهذا حق فهو مفتقر إىل شيء مباين له مل يكن موجودا له يبدعه وهذا هو الغري الذي يفتقر إليه املمكن 
تقار التالزم وكل ما افتقر إىل شيء مباين له مل يكن موجودا بنفسه قطعا أما إذا أريد بالغري الصفة الالزمة وأريد باالف

  إن كل ما استلزم صفة الزمة له ال يكون موجودا بنفسه بل يفتقر إىل مبدع مباين له ؟ : فمن أين يقال 
ألفاظ جمملة ) التركيب ( و ) االفتقار ( و ) الغري ( و ) اجلزء ( وقد ذكرنا مثل هذا يف غري موضع وبينا أن لفظ 
  فساده وليس هذا املقام مقام بسط هذا  موها هبا على الناس فإذا فسر مرادهم هبا ظهر

وحنن هذا الربهان عندنا صحيح وهو أن كل ماسوى اهللا ممكن وكل ممكن فهو مفتقر إىل املؤثر ألن املؤثر ال يؤثر إال 
  يف حال حدوثه لكن يقرر ذلك مبقدمات مل يذكرها الرازي هنا كما بسط يف موصع آخر 

أن الواجب بذاته يراد به الذات الواجبة بفسها املبدعة : ملا قادرا فجوابه وأما اجلواب عن املعارضة بكون الرب عا
  املوجود بنفسه الذي ال يقبل العدم : لكل ما سواها وهذا واحد ويراد به 

فالذات واجبة والصفات واجبة وال حمذور يف تعداد الواجب هبذا التفسري كما ال حمذور يف تعدد القدمي : وعلى هذا 
ما ال أول لوجوده وسواء كان ذاتا أوصفه لذات القدمي خبالف ما إذا أريد بالقدمي اخلالقة لكل شيء إذا أريد به 

  فالذات واجبة دون الصفات : فهذا واحد ال إله إال هو وقد يراد بالواجب املوجود بنفسه القائم بنفسه وعلى هذا 



لفظ التأثري جممل أتعين بالتأثري : األثر ذاتان قيل له الذات مؤثرة يف الصفات واملؤثر و: فإذا قال القائل : وعلى هذا 
كونه أبدع الصفات وفعلها أم تعين به كون ذاته مستلزما هلا ؟ فاألول ممنوع يف الصفات والثاين مسلم : هنا 

مع اهللا شيء  أنه مينع أن يكون: والتأثري يف املبدعات هو باملعىن األول ال باملعىن الثاين بل قد بينا يف غري هذا املوضع 
  من املبدعات قدمي بقدمه 

  الربهان اخلامس

إما أن يكون عني كونه جسما وإما مغايرا : لو كان اجلسم قدميا لكان قدمه : ( قال الرازي يف الربهان اخلامس 
  لكونه جسما والقسمان باطالن فبطل القول بكون اجلسم قدميا 

كونه جسما ألنه لو كان كذلك لكان العلم بكونه جسما علما إنه ال جيوز أن يكون قدم اجلسم عني : إمنا قلنا 
بكونه قدميا فكما أن العلم بكونه جسما ضروري لزم أن يكون العلم بكونه قدميا ضروريا وملا بطل ذلك فسد هذا 

  القسم 
زم أن يكون إن كان قدميا ل: إنه ال جيوز أن يكون قدم اجلسم زائدا على كونه جسما ألن ذلك الزائد : وإمنا قلنا 

قدمه زائدا عليه ولزم التسلسل وإن كان حادثا فكل حادث فله أول وكل قدمي فال أول له فلو كان قدم القدمي 
  ) عبارة عن ذلك احلادث للزم أن يكون ذلك الشيء له أول وأن ال يكون له أول وهو حمال 

وجود احلاصل يف احلال والعدم السابق وال احلادث عبارة عن جمموع ال: فإن عارضوا بكونه حادثا قلنا : ( مث قال 
يبعد حصول العلم بالوجود احلاصل مع اجلهل بالعدم السابق خبالف القدمي فإنه ال معىن له إال نفس وجوده فظهر 

  ) الفرق 
  ) وهذا وجه جديل فيه مباحثات دقيقة : مث قال 

  ) وليكن هذا آخر كالمنا يف شرح دالئل حدوث األجسام : ( قال 

  ضة األرمويمعار

  ) ضعف األصل واجلواب الخيفى : لقائل أن يقول : ( قال األرموي : قلت 

  تعليق ابن تيمية

هل هو قدمي بقدم أم : قد بني يف غري هذا املوضع فساد مثل هذه احلجة من وجوه وهي مبنية على أن القدمي : قلت 
 -أنه قدمي بقدم ومذهب األشعري : فاتية وطائفة من الص -يف أحد قوليه  -ال ؟ فمذهب ابن كالب و األشعري 

: و القاضي أيب بكر و القاضي أيب يعلى و أيب علي بن أيب موسى و أيب املعايل اجلويين وغريهم  -يف القول اآلخر 
أنه باق ببقاء وهو قول الشريف و أيب علي بن : ليس كذلك وهم متنازعون يف البقاء فقول األشعري وطائفة معه 

  فة وقول القاضي أيب بكر وطائفة كالقاضي أيب يعلى نفى ذلك أيب موسى وطائ
أن النزاع يف هذه املسألة اعتباري لفظي كما قد بسط يف غري هذا املوضع وهو متعلق مبسائل : وحقيقة األمر 

ك أن الذات أن أريد هبا الذات املوجودة باخلارج فتل: هل هي زائدة على الذات أم ال ؟ وحقيقة األمر : الصفات 
مستلزمة لصفاهتا ميتنع وجودها بدون تلك الصفات وإذا قدر عدم الالزم لزم عدم امللزوم فال ميكن فرض الذات 



هي زائدة أو ليست زائدة لكن يقدر ذلك تقديرا يف الذهن وهو : املوجودة يف اخلارج منفكة عن لوازمها حىت يقال 
ا عن الصفات فال ريب أن الصفات زائدة على هذه الذات القسم الثاين فإذا أريد بالذات ما يقدر يف النفس جمرد

فتحقيق قوله أهنا زائدة على ) إن الصفات زائدة على الذات : ( املقدرة يف النفس ومن قال من متكلمة أهل السنة 
أنا جنعل ما أثبته املنازعون من الذات فإهنم أثبتوا ذاتا جمردة عن الصفات وحنن نثبت صفاهتا زائدة على أثبتوه هم ال 

يف اخلارج ذاتا قائمة بنفسها وجنعل الصفات زائدة عليها فإن احلي الذي ميتنع أن ال يكون إال حيا كيف تكون له 
  ذات جمردة عن احلياة ؟ وكذلك ما ال يكون إال عليما قديرا كيف تكون ذاته جمردة عن العلم والقدرة ؟ 

 -وحنو ذلك من الصفات النفسية  -القيام بالنفس والقدم : والذين فرقوا بني الصفات النفسية واملعنوية قالوا 
خبالف العلم والقدرة فإهنم نظروا إىل ما ال ميكن تقدير الذات يف الذهن بدون تقديره فجعلوه من النفسية وما ميكن 

أنه عامل فإنه تقديرها بدونه فجعلوه معنويا وال ريب أنه ال يعقل موجود قائم بنفسه ليس قائما بنفسه خبالف ما يقدر 
  ميكن ذاته بدون العلم 

وهذا التقدير عاد إىل ماقدروه يف أنفسهم وإال ففي نفس األمر مجيع صفات الرب الالزمة له هي صفات نفسية 
ذاتية فهو عامل بنفسه وذاته وهو عامل بالعلم وهو قادر بنفسه وذاته وهو قادر بالقدرة فله علم الزم لنفسه وقدرة 

  ذلك خارجا عن مسمى اسم نفسه  الزمة لنفسه وليس
وعلى كل تقدير فاالستدالل على حدوث األجسام هبذه احلجة يف غاية الضعف كما اعترفوا هم به فإن ما ذكروه 

رب  -لو كان الرب : يوجب أن ال يكون يف الوجود شيء قدمي سواء قدر أنه جسم أو غري جسم فإنه يقال 
  ن عني كونه ربا وإما زائدا على ذلك واألمران باطالن فبطل كونه قدميا قدميا لكان قدمه إما أن يكو -العاملني 

  فألنه لو كان كذلك لكان العلم بكونه ربا أو واجب الوجود أو حنو ذلك علما بكونه قدميا وهذا باطل : أما األول 
وإن كان حادثا كان  فألن ذلك الزائد إن كان قدميا يلزم أن يكون قدمه زائدا عليه ولزم التسلسل: وأما الثاين 

للقدمي أول فما كان جوابا عن مواضع اإلمجاع كان جوابا يف مورد النزاع وإن كان العلم بكونه رب العاملني 
يستلزم العلم بقدمه لكن ليس العلم بنفس الربوبية هو العلم بنفس القدم بل قد يقوم العلم األول بالنفس مع ذهوهلا 

مع العلم بأنه ربه وخيطر له أن للرب ربا حىت يتبني له فساد ذلك وقد ذكر  عن الثاين وقد يشك الشاك يف قدمه
من خلق كذا ؟ : إن الشيطان يأيت أحدكم فيقول : [ النيب صلى اهللا عليه و سلم ذلك يف احلديث الصحيح يف قوله 

طت هذا يف موضع آخر وقد بس] فمن خلق اهللا ؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليستعذ باهللا ولينته : اهللا فيقول : فيقول 
  كما سيأيت إن شاء اهللا 

أن هذه الرباهني اخلمسة اليت احتج هبا على حدوث األجسام قد بني أصحاب املعظمون له ضعفها : واملقصود هنا 
بل هو نفسه أيضا بني ضعفها يف كتب أخرى مثل املطالب العالية وهي آخر ما صنفه ومجع فيها غاية علومه و 

  وجعل منتهى نظره وحبثه تضعيفها املباحث املشرقية 
وقد بسط الكالم على هذا يف مواضع وبني كالم السلف واألئمة يف هذا املوضع كاإلمام أمحد وغريه وكالم النظار 

اهللا خالق كل شيء وحنو : عبدت اهللا ودعوت اهللا وقال : الصفاتية كأيب حممد بن كالب وغريه وأن القائل إذا قال 
اول الذات والصفات ليست الصفات خارجة عن مسمى امسه وال زائدة على ذلك بل هي ذلك فامسه تعاىل يتن

إذا قلتم اهللا وعلمه : قالوا : ( داخلة يف مسمى امسه وهلذا قال أمحد فيما صفنه يف الرد على اجلهمية نفاة الصفات 
  واهللا وقدرته واهللا ونوره قلتم بقول النصارى 

فبني أمحد أنا ال ) وقدرته واهللا ونوره ولكن اهللا بعلمه وقدرته ونوره هو إله واحد  اهللا وعلمه واهللا: فقال ال نقول 



  نعطف صفاته على مسمى امسه العطف املشعر باملغايرة بل ننطق مبا يبني أن صفاته داخلة يف مسمى امسه 
أهو اهللا أم غري : يف القرآن ما تقول : وملا ناظره اجلهمية يف حمنته املشهورة فقال له عبد الرمحن بن إسحاق القاضي 

  فما كان غري اهللا فهو خملوق ) غري اهللا : ( فهذا باطل وإن قلت ) هو اهللا ( اهللا ؟ يعين إن قلت 
أقول يف كالمه ما أقوله يف : أهو اهللا أم غري اهللا ؟ فقال : ما تقول يف علم اهللا : فأجابه أمحد باملعارضة بالعلم فقال 

بأنا ال نطلق لفظ الغري نفيا وال إثباتا إذ كان لفظا جممال يراد : ذلك يف رده على اجلهمية علمه وسائر صفاته وبني 
  بغري الشيء ما بيانه وصارت مفارقته له ويراد بغريه ما أمكن تصوره بدون تصوره ويراد به غري ذلك 

نه ليس غري اهللا باملعىن األول فعلى وعلم اهللا وكالمه ليس غري الذات باملعىن األول وهو غريها باملعىن الثاين ولكن كو
إطالقه وأما كونه غري اهللا باملعىن الثاين ففيه تفصيل فإن أريد بتصوره معرفته املعرفة الواجبة املمكنة يف حق العبد فال 

يعرفه هذه املعرفة من مل يعرف أنه حي عليم قادر متكلم فال ميكن تصوره ومعرفته بدون صفاته فال تكون مغايرة 
ى امسه وإن أريد أصل التصور وهو الشعور به من بعض الوجوه فقد يشعر به من ال خيطر له حينئذ أنه حي وال ملسم

  عليم وال متكلم فتكون صفاته مغايرة له باالعتبار الثاين 
أو  ماكان غري اهللا: إنه ليس بغري يعين والقائل إذا قال : وأجاب أمحد أيضا بأن اهللا مل يسم كالمه غريا وال قال 

سوى اهللا فهو خملوق فإن احتج على ذلك بالسمع فال بد أن يكون مندرجا هذا اللفظ يف كالم الشارع وليس 
كذلك وإن احتج بالعقل فالعقل إمنا يدل على خلق األمور املباينة له وأما صفاته القائمة بذاته فليست خملوقة والذي 

  علم أن كالم املتكلم ليس ببائن عنه هو بائن عنه والعقل ي: جيعلون كالمه خملوقا يقولون 
وهبذا التفصيل يظهر أيضا اخللل فيما ذكروه من الفرق بني الصفات الذاتية واملعنوية بأن الذاتية ال ميكن تقدير 

أم تعنون بتقدير الذات يف الذهن أو تصور الذات أو : الذات يف الذهن بدون تقديرها خبالف املعنوية فإنه يقال هلم 
ن األلفاظ ؟ أتعنون به اصل الشعور والتصور واملعرفة ولو من بعض الوجوه أم تريدون به التصور حنو ذلك م

واملعرفة والشعور الواجب أو املمكن أو التام ؟ فإن عنيتم األول فما من صفة تذكر إال ميكن أن يشعر اإلنسان 
قدميا أزليا وال باقيا أبديا وال واجب بالذات مع عدم شعوره هبا وقد يذكر العبد ربه وال خيطر له حينئذ كونه 

الوجود بنفسه وال قائما بنفسه وال غري ذلك وكذلك قد خيطر له ما يشاهده من األجسام وال خيطر له كونه متحيزا 
  أو غري متحيز 

بين آدم وال وإن عنيتم الثاين فمعلوم أن اإلنسان ال يكون عارفا باهللا املعرفة الواجبة يف الشرع وال املعرفة اليت متكن 
املعرفة التامة حىت يعلم أنه حي عليم قدير وممتنع ملن يكون عارفا بأن اهللا متصف بذلك إذا خطر بباله ذاته وهذه 

أن ميكن تقدير ذاته موجودة يف اخلارج بدون هذه الصفات كما ميتنع أن يقدر ذاته موجودة يف اخلارج : الصفات 
بنفسها فجميع صفاته تعاىل الالزمة لذاته ميتنع مع تصور الصفة  بدون أن تكون قدمية واجبة الوجود قائمة

واملوصوف واملعرفة بلزوم الصفة للموصوف ميتنع أن يقدر إمكان وجود الذات بدون الصفات الالزمة هلا مع العلم 
ون شيء باللزوم وإن قدر عدم العلم باللزوم أو عدم خطور الصفات الالزمة بالبال فيمكن خطور الذات بالبال بد

من هذه الصفات وإذا علم لزوم بعض الصفات دون بعض فما علم لزومه الميكن تقدير وجود الذات دونه وما ال 
يعلم لزومه أمكن الذهن أن يقدر وجوده دون وجود تلك الصفة اليت مل يعلم لزومها لكن هذا اإلمكان معناه عدم 

ا مل يعلم اإلنسان عدمه فهو ممكن عنده إمكانا ذهنيا مبعىن عدم العلم باالمتناع ال العلم باإلمكان يف اخلارج إذ كل م
  علمه بامتناعه ال إمكانا خارجيا مبعىن أنه يعلم إمكانه يف اخلارج 

وفرق بني العلم باإلمكان وعدم العلم باالمتناع وكثري من الناس يشتبه عليه هذا هبذا فإذا تصور ما ال يعلم امتناعه 



  كن وهذا غري ممتنع وهذا لو فرض وجوده مل يكن من فرضه حمال هذا مم: أو سئل عنه قال 
قضية كلية وسلب عام فمن أين علمت أنه ال يلزم من ) إنه لو فرض وجوده مل يلزم منه حمال ( قولك : وإذا قيل له 

ني فرض وجوده حمال والنايف عليه الدليل كما أن املثبت عليه الدليل ؟ وهل علمت ذلك بالضرورة املشتركة ب
العقالء أم بنظر مشترك أم بضرورة اختصصت هبا أم بنظر اختصصت به ؟ فإن كان بالضرورة املشتركة وجب أن 
يشركك نظراؤك من العقالء يف ذلك وليس األمر كذلك عندهم وإن كان بنظر مشترك فإين الدليل الذي تشترك 

أنك تدعي أن هذا مما : لوجهني أحدمها فيه أنت وهم ؟ وإن كان بضرورة خمتصة أو نظر خمتص فهذا أيضا باطل 
يشترك فيه العقالء ويلزمهم موافقتك فيه وتدعي أهنم إذا ناظروك كانوا منقطعني معك هبذه احلجة وذلك مينع 

أن اختصاصك بعلم ذلك ضرورة أو نظرا إمنا يكون الختصاصك مبا يوجب : دعواك اإلختصاص بعلم ذلك والثاين 
أو جتربة أو حنو ذلك مما ينفرد به وأنت لست كذلك فيما تدعي إمكانه وال ختصيصك بذلك كمن خص بنبوة 

تدعي اختصاصك بالعلم بإمكانه وإن ادعيت ذلك مل يلزم غريك موافقتك يف ذلك إن مل تقم عليه دليال يوجب 
ها موضع موافقتك سواء كان مسعيا أو عقليا وأنت تدعي أن هذا من العلوم املشتركة العقلية وهذه األمور لبسط

  آخر 
واملقصود هنا التنبيه على هذا األصل الذي نشأ منه التنازع أو االشتباه يف مسأئل الصفات من هذا الوجه وتفريق 
هؤالء املتلكمني يف الصفات الالزمة للموصوف بني ما مسوها نفسية وذاتية وما مسوها معنوية يشبه تفريق املنطقيني 

يا مقوما داخال يف احلقيقة وما مسوه عرضيا خارجا عن الذات مع كونه الزما هلا يف الصفات الالزمة بني ما مسوه ذات
  وتفريقهم يف ذلك بني الزم املاهية والزم وجود املاهية كما قد بسط الكالم على ذلك يف غري هذا املوضع 

د يسمى ماهية وبني ما وبني أن هذه الفروق إمنا تعود عند احلقيقة إىل الفرق بني ما يتصور يف األذهان وهو الذي ق
له لفظ دل : يوجد يف األعيان وهو الذي قد يسمى وجودها وأن ما يتصور يف النفس من املعاين ويعرب عنه باأللفاظ 

عليه باملطابقة هو الدال على تلك املاهية وله جزء من املعىن هو جزء تلك املاهية واللفظ املذكور دال عليه بالتضمن 
ه فهو الالزم لتلك املاهية اخلارج عنها واللفظ يدل عليه بالاللتزام وتلك املاهية اليت يف وله معىن يلزمه خارج عن

الذهن هي حبسب ما يتصوره الذهن من الصفات املوصوف تكثر تارة وتقل تارة وتكون تارة جمملة وتارة مفصلة 
شيء منها وليس منها شيء يسبق وأما الصفات الالزمة للموصوف يف اخلارج فكلها الزمة له ال تقوم ذاته مع عدم 

الوصوف يف الوجود العيين كما قد يزعمونه من أن الذايت يسبق املوصوف يف الذهن واخلارج وتلك الصفات هي 
جسم حساس نام مغتذ : أجزاء املاهية املتصورة يف الذهن كما أن لفظ كل صفة جزء من تلك األلفاظ إذا قلت 

ملوجود يف اخلارج كاإلنسان فصفاته قائمة به حالة فيه ليست أجزاء احلقيقة متحرك باإلرادة ناطق وأما املوصوف ا
املوجودة يف اخلارج سابقة عليها سبق اجلزء على الكل كما يتومهه من يتومهه من هؤالء الغالطني كما قد بسط يف 

  موضعه 
إن الصفات ( قول أولئك  يشبه( إهنا زائدة على حقيقة املوصوف ( وقول هؤالء املتكلمني يف الصفات الالزمة 

وكال األمرين منه تلبيس واشتباه حاد بسببه كثري من النظار ) الالزمة العرضية خارجة عن حقيقة املوصوف 
  األذكياء وكثر بينهم النزاع واجلدال والقيل والقال وبسط هذا له موضع آخر 

الكالم على ضعفها يف غري هذا املوضع مع  وإمنا املقصود هنا التنبيه على ذلك واهللا أعلم وأحكم وإن كان قد بسط
أن هذا الذي ذكره مستوعب ملا ذكره غريه من أهل الكالم من املعتزلة واألشعرية والكرامية ومن وافقهم من 

  الفقهاء من أصحاب األئمة األربعة وغريهم يف ذلك 



  طريقة اآلمدي يف االستدالل على حدوث العامل

احلوادث وهلذا مل يعتمد اآلمدي يف مسألة حدوث العامل على شيء من هذه  وكان املقصود ما ذكروه يف تناهي
الطرق بل بني ضعفها واحتج مبا هو مثلها أو دوهنا يف الضعف وهو أن األجسام ال تنفك عن األعراض واألعراض 

على أن كل : ال تبقى زمانني فنكون حادثة وما ال ينفك عن احلوادث فهو حادث وهذا الدليل مبين على مقدمتني 
إن هذا خمالف للحس والضرورة وعلى امتناع حوادث : عرض يف زمان فهو اليبقى زمانني ومجهور العقالء يقولون 

ال أول هلا وقد عرف الكالم يف ذلك والوجوه اليت ضعف هبا اآلمدي ما احتج به من قبله على حدوث األجسام 
  موي يوافق كثري منها ما ذكره األرموي وهو متقدم على األر

فإما أن يكون األرموي رأى كالمه وأنه صحيح فوافقه وإما أن يكون وافق اخلاطر اخلاطر كما يوافق احلافر احلافر 
أو أن يكون اآلرموي و اآلمدي أخذا ذلك أو بعضه من كالم الرازي أو غريه وهذا االحتمال أرجح فإن هذين 

تضعيفها مما سبق هؤالء إليه كثري من النظار ومن تكلم من وأمثاهلما وقفوا على كتبه اليت فيها هذه احلجج مع أن 
  النظار ينظر ما تكلم به من قبله فإما أن يكون أخذه عنه أو تشاهبت قلوهبم 

من أفضل بين جنسهم من املتأخرين فاتفاقهما دليل على قوة هذه  -مع الرازي وحنوه  -وبكل حال فهما 
ن له بصرية من نفسه يعرف هبا احلق من الباطل يف ذلك بل يكون تعظيمه املعارضات ال سيما إذا كان الناظر فيها مم

هلذه الرباهني ألن كثريا من املتكلمني من هؤالء وغريهم اعتمد عليها يف حدوث األجسام فإذا رأى هؤالء وغريهم 
حيتجون هبا هم  من النظار قدح فيها وبني فسادها علم أن نفس النظار خمتلفون يف هذه املسالك وأن هؤالء الذين

بعينهم يقدحون فيها وعلى القدح فيها استقر أمرهم وكذلك غريهم قدح فيها كأيب حامد الغزايل وغريه وليس هذا 
موضع استقصاء ذكر من قدح يف ذلك وإمنا املقصود القدح يف هذه املسالك اليت يسموهنا براهني عقلية ويعارض هبا 

  نفس حذاقهم قدحوا فيها  نصوص الكتاب والسنة وإمجاع السلف مث إن

  مسلك اآلمدي على إثبات حدوث األجسام

املسلك السادس لبعض املتأخرين من أصحابنا يف الداللة : ( فأما املسلك األول الذي ذكره الرازي فقال اآلمدي 
) نة إما أن تكون متحركة أو ساك: على إثبات حدوث األجسام وهو أنه لو كانت األجسام أزلية لكانت يف األزل 

إما أن تكون احلركة عبارة عن : وفيه ويف تقريره نظر وذلك أن القائل يقول : ( وساق املسلك إىل آخره مث قال 
احلصول يف احليز بعد احلصول يف حيز آخر والسكون عبارة عن احلصول يف احليز بعد أن كان يف ذلك احليز أو ال 

أول زمان حدوثه فإنه ليس متحركا لعدم حصوله يف احليز تكون كذلك فإن كان األول فقد بطل احلصر باجلسم يف 
بعد أن كان يف حيز آخر وليس ساكنا لعدم حصوله يف احليز بعد أن كان فيه وإن كان الثاين فقد بطل ما ذكره يف 

  تقرير كون السكون أمرا وجوديا وال حميص عنه 
الزمن الثاين ليس خيلو عن احلركة والسكون بالتقسري الكالم إمنا هو يف اجلسم يف الزمن الثاين واجلسم يف : فإن قيل 

املذكور فهو ظاهر اإلحالة فإنه إذا كان الكالم يف اجلسم إمنا هو يف الزمن الثاين من وجود اجلسم فالزمن الثاين ليس 
  ) هو حالة األزلية وعند ذلك ال يلزم أن يكون اجلسم أزال ال خيلو عن احلركة والسكون 

ا احلصر فلم قلتم بامتناع كون احلركة أزلية ؟ وما ذكروه من الوجه األول يف الداللة فإمنا يلزم وإن سلمن: ( قال 
أن لو قيل بأن احلركة الواحدة بالشخص أزلية وليس كذلك بل املعىن يكون احلركة أزلية أن أعداد أشخاصها 



ركات املشخصة حادثة ومسبوقة بالغري املتعاقبة ال أول هلا وعند ذلك فال منافاة بني كون كل واحدة من آحاد احل
  ) وبني كون مجلة آحادها أزلية مبعىن أهنا متعاقبة إىل غري النهاية 

وما ذكروه يف الوجه الثاين باطل أيضا فإن كل واحدة من احلركات الدورية وإن كانت مسبوقة بعدم ال : ( قال 
أنه ال أول لتلك األعدام وال : ركات يف األزل بداية له فمعىن اجتماع األعدام السابقة على كل واحدة من احل

بداية ومع ذلك فالعدم السابق على كل حركة وإن كان ال بداية له فيقارنه وجود حركات قبل احلركة املفروضة ال 
وليس فيه مقارنة السابق ( يعاقبه وجود حركات ال هناية هلا قبل احلركة املفروضة : أي ) هناية هلا على جهة التعاقب 

للمسبوق وعلى هذا فيكون الكالم يف العدم السابق على حركة حركة وعلى هذا فحصول شيء من املوجودات 
  ) األزلية مع هذه األعدام أزال على هذا النوع ال يكون ممتنعا إذ ليس يف مقارنة للمسبوق على ما عرف 

  ) وفيه دقة فليتأمل : ( قال 

  تعليق ابن تيمية

ذي ذكره األرموي وقد ذكره غريمها والظاهر أن األرموي تلقى هذا عن اآلمدي وهم هذا هو االعتراض ال: قلت 
اجتماع األعدام ال معىن له سوى أهنا مشتركة يف عدم البداية واألولية وحينئذ فعدم كل حركة ميكن أن : يقولون 

هذا االعتراض إمنا : ل يقارنه وجود أخرى وليس فيه مقارنة السابق للمسبوق وهذا الذي قالوه صحيح لكن قد يقا
يصح لو كان احتج بأن يف ذلك مقارنة السابق للمسبوق فقط وهو مل حيتج إال بأن العدمات جتتمع يف األزل وليس 
معها شيء من املوجودات إذ كان معها موجود لكان هذا املوجود مقارنا لتلك العدمات اجملتمعة منها عدمه فاقترن 

  ا يف األزل السابق واملسبوق فعمدته اجتماعه
إن عنيت باجتماعها حتققها بأسرها معا حينا فهو ممنوع ألنه من من حني يفرض إال وينتهي واحد منها : وقد قالوا له 

  هي جمتمعة يف األزل : أنا مل أعن باجتماعهما يف حني حادث ليلزمين انتهاء واحد منها وإمنا قلت : وهو يقول 
: ء وليس لعدم هذه احلركة حقيقة ثابتة مغايرة لعدم األخرى حىت يقال العدم ليس بشي: وفصل اخلطاب أن يقال 

إن أعدامها اجتمعت يف األزل أو مل جتتمع بل معىن حدوث كل منها أهناكانت بعد أن مل تكن وكون احلوادث كلها 
  مشتركة يف أهنا مل تكن ال يوجب أن يكون عدم كوهنا حقائق متغايرة ثابتة يف األزل 

أتعين بكوهنا مسبوقية بالعدم أن جنسها مسبوق بالعدم أو كل واحد منها مسبوق بالعدم ؟ : يقال يوضح ذلك أن 
مل جيز أن  -واجلنس مل يزل كائنا  -أما األول فهو حمل النزاع وأما الثاين فإذا قدر أن كل واحد كان بعد أن مل يكن 

ه مسبوقا بعدم أن يكون اجلنس مسبوقا بالعدم اجلنس كائن بعد أن مل يكن وال يلزم من كون كل من أفراد: يقال 
إال إذا ثبت حدوث اجلنس وهو حمل النزاع وعدم احلوادث هو نوع واحد ينقضي حبسب احلدوث فكلما حدث 

حادث انقضى من ذلك العدم ذلك احلادث ومل ينقض عدم غريه فاألزيل حينئذ عدم أعيان احلوادث كما أن األزيل 
هلا هو جنس احلوادث فجنس وجودها أزيل وعدم كل من أعياهنا أزيل وال منافاة بني هذا عند من يقول بأنه ال أول 

  وهذا إال أن يثبت وجوب البداية وهو حمل النزاع 

  إيراد أحد املتكلمني الدليل على وجه آخر

الرازي وهبذا يظهر اجلواب عما ذكره بعضهم يف تقرير هذا الوجه فإن بعضهم ملا رأى ما أوردوه على ما ذكره 
القول بكون كل من احلركات اجلزئية مسبوقا بأخرى ال إىل أول يستلزم احملال : حرر الدليل على وجه آخر فقال 



  فيكون حماال 
أن كل واحد منه من حيث إنه حادث يقتضي أن يكون مسبوقا بعدم أزيل ألن كل حادث مسبوق : بيان األول 

تمعة يف األزل ومن حيث إنه ما من جنس يفرض إال وجب أن بعدم أزيل فهذا يقتضي أن تكون تلك العدمات جم
يكون فرد منها موجودا يقتضي أال تكون تلك العدمات جمتمعة يف األزل وإال لزم أن يكون السابق مقارنا للمسبوق 

  وال شك أن اجتماعهما يف األزل وعدم اجتماعهما فيه متناقضان فاملستلزم له حمال 
العدم األزيل السابق على كل من احلوادث إن جعلته شيئا ثابتا يف األزل متميزا عن : ه فيقال ملن احتج هبذا الوج

إن هناك أعداما ولكن إذا : عدم احلادث اآلخر فهذا ممنوع فإن العدم األزيل ال امتياز فيه أصال وال يعقل حىت يقال 
ل جنس املوجودات هلا كشمول حدث حادث علم أنه انقضى عدمه الداخل يف ذلك النوع الشامل هلا وليس مشو

جنس العدم للمعدومات فإن املوجودات هلا امتياز يف اخلارج فشخص هذا املوجود متميز يف اخلارج عن شخص 
  اآلخر وأما العدم فليس بشيء أصال يف اخلارج وال امتياز فيه بوجه من الوجوه 

أن يكون الرازي أخذ هذا الوجه من املعتزلة املعدوم شيء وال يبعد : ولكن هذا الدليل قد بين على قول من يقول 
القائلني هبذا فإهنم يثبتون املعدوم شيئا فيكون هذا احلادث يف حال عدمه شيئا وهذا احلادث يف حال عدمه شيئا 

  وحينئذ فللحوادث أعدام متميزة ثابتة يف األزل 
للحوادث : ( ث فإذا قال القائل وهؤالء القائلون هبذا يقولون ذلك يف كل معدوم ممكن سواء حدث أو مل حيد

مل يتوجه إال على قول هؤالء وهذا القول قد عرف فساده وبتقدير تسليمه ) أعدام أزلية ثابتة يف األزل متميزة 
فيجاب عنه مبا ذكره هؤالء وهو أن اجتماعه يف األزل مبعىن غري انتفاء البداية ممتنع وعدم البداية ليس أمرا موجودا 

  تماع حىت يعقل فيه اج
ال نسلم أن األزل شيء مستقر أو شيء موجود وليس لألزل حد حمدود حىت يعقل فيه اجتماع : وعلى هذا فيقال 

بل األزل عبارة عن عدم االبتداء وما ال ابتداء له فهو أزيل وما ال انتهاء له فهو أبدي وما من حني يقدر موجودا إال 
ا معدوم فوجود البعض مقارن لقدم البعض دائما وحينئذ وليس هو األزل ففي كل حني بعضهما موجود وبعضه

فاجتماعها يف األزل معناه اشتراكهما يف أن كل واحد ليس له أول وعدم اجتماعها فيه معناه أنه مل يزل يف كل حني 
: واحد منها موجودا وعدمه زائال وال تناقض بني اشتراكها يف عدم االبتداء ووجود أشخاصها دائم إال إذا قيل 

  ميتنع جنس احلوادث الدائمة 
  وقد اعترض املستدل هبذا على ما ذكره اآلمدي و األرموي يف الوجه األول 

األزيل احلركة الكلية مبعىن أن كل فرد منها مسبوق باآلخر ال إىل أول ال أفرادها املوجودة اليت : فإن قلت : قال 
  تقتضي املسبوقية بالغري 

كوم عليه باألزيل غري موجود يف اخلارح المتناع وجود احلركة الكلية يف اخلارج فحينئذ ما هو احمل: قلت : مث قال 
  وما هو موجود منها يف اخلارج فهو ليس بأزيل 

هذا غلط نشأ من اإلمجال الذي لفظ الكلي وذلك أنه إمنا ميتنع وجود الكلي يف اخلارج مطلقا إذا : ولقائل أن يقول 
مطلق وحيوان مطلق وحركة مطلقة ال ختتص مبتحرك وال جبهة ولون مطلق ال  كان جمردا عن أفراده كوجود إنسان

يكون أبيض وال أسود وال غري ذلك من األلوان املعينة فإذا قدر حركة مطلقة ال ختتص مبتحرك معني كا ن وجودها 
د عدة أناسى فوجود يف اخلارج ممتنعا وأما احلركات املتعاقبة فوجود الكلي فيها هو وجود تلك األفراد كما إذا وج

اإلنسان الكلي هو وجود أشخاصه وال حيتاج أن يثبت للكلي يف اخلارج وجودا غري وجود أشخاصه بل نفس 



  وجود أشخاصه هو وجوده 
ومعلوم إنه إذا أريد بوجود الكلي يف اخلارج وجود أشخاصه ال ينازع فيه أحد من العقالء وإن كانوا قد يتنازعون 

هل هو موجود يف اخلارج أم ال ؟ وحيئنذ فمرادهم بوجود احلركة :  بشرط وهو الطبيعي يف أن الكلي املطلق ال
الكلية يف اخلارج هو وجود أفرادها املتعاقبة شيئا بعد شيء فكل فرد مسبوق بالغري وليس هذا اجلنس املتعاقب 

  الذي يوجد بعضهم شيئا فشيئا مبسبوق بالغري 
يوجد يف اخلارج ولكن نسلم أنه ال يوجد يف اخلارج كليا وهذا هو الكلي ال نسلم أن الكلي ال : وإن شئت قلت 

الطبيعي وهو املطلق ال بشرط كمسمى اإلنسان ال بشرط فإنه يوجد يف اخلارج لكن معينا مشخصا وتوجد أفراده 
عينة ووجود إما جمتمعة وإما متعاقبة كتعاقب احلوادث املستقبلة فوجود احلركات املعينة كوجود سائر األشياء امل

مسمى احلركة كوجود سائر املسميات الكلية واحملكوم عليه باألزلية هو النوع الذي ال يوجد إال شيئا فشيئا ال 
  يوجد جمتمعا 

فقد ) مسمى احلركة ليس مبوجود يف اخلارج على وجه االجتماع كما يوجد من أفراد اإلنسان ( فإن قال القائل 
فهذا ممنوع وم قال ذلك لزمه أن ال يوجد يف اخلارج حركة أصال ال ) فشيئا  إنه ال يوجد شيئا( صدق وإن قال 

متناهية وال غري متناهية وهذا خمالف للحس والعقل وقد تفطن ابن سينا هلذا املوضع وتكلم يف وجود احلركة بكالم 
  له وقد نقله عنه الرازي وغريه وقد تكلمنا عليه وبينا فساده فيما سيأيت إن شاء اهللا 

وباقي الوجوه يف الداللة ما ذكرناه يف امتناع حوادث غري متناهية يف إثبات واجب الوجود وقد : ( ال اآلمدي ق
  ) ذكرت فال حاجة إىل إعادهتا 

التطبيق وهو أن : وهو قد ذكر قبل ذلك يف امتناع ما ال يتناهى أربعة طرق فزيفها واختار طريقا خامسا األول 
ها ال هناية له فلو فرضنا زيادة متناهية على اجلملة املفروضة ولتكن الزيادة عشرة مثال فلو كا ما قبل( يقدر مجلة 

إما أن تكون مساوية لنفسها مع فرض الزيادة عليها أو أزيد أو أنقص والقول املساواة والزيادة : فاجلملة األوىل 
لة األوىل ناقصة بالنظر إىل اجلملة حمال فإن الشيء ال يكون مع غريه كهو ال مع غريه وال أزيد وإن كانت اجلم

الثانية فمن املعلوم أن التفاوت بينهما إمنا هو بأمر متناه وعند ذلك فالزيادة ال بد أن يكون هلا نسبة إىل الباقي جبهة 
  من جهات النسب على حنو زيادة املتناهي على املتناهي 

  تناهيني وحمال أن حيصل بني ما ليس مبتناهيني النسبة الواقعة بني امل
وأيضا فإنه إذا كانت إحدى اجلملتني أزيد من األخرى بأمر متناه فليطبق بني الطرفني اآلخرين بأن تأخذ من الطرف 
األخري من إحدى اجلملتني عدوا مفروضا ومن األخرى مثله وهلم جرا فإما أن يتسلسل األمر إىل غري النهاية فيلزم 

وهو حمال وإن قصرت اجلملة الناقصة يف الطرف الذي الهناية له فقد : منه مساواة االنقص لألزيد يف كال طرفيه 
  ) تناهت والزائدة إمنا زادت على الناقصة بأمر متناه وكل ما زاد على املتناهي بأمر متناه فهو متناه 

  ) وهذا ال يستقيم ال على قواعد الفالسفة وعلى قواعد املتكلمني : ( قال 
كل ما له ترتيب وضعي كاألبعاد واالمتدادات أو الترتيب الطبيعي وآحاده موجودة  أما الفالسفة فإهنم قضوا بأن

معا كالعلل واملعلوالت فالقول بعدم النهاية فيه مستحيل وما سوى وذلك فالقول بعدم النهاية فيه غري مستحيل 
كاألزمنة واحلركات  وسواء كانت آحاده موجودة معا كالنفوس بعد مفارقة األبدان أو هي على التعاقب والتجدد

فهو الزم هلم فيما قضوا فيه بعدم النهاية وعند  -وإن استمر هلم فيما قضوا فيه بالنهاية  -الدورية فإن ما ذكروه 
إما الدليل إن كان اعتقادهم عدم النهاية حقا وإما اعتقاد عدم النهاية إن كان : ذلك فال بد من بطالن أحد األمرين 



  ) مع الدليل حقا الستحالة اجل
وليس ملا يذكره الفيلسوف من جهة الفرق بني العلل واملعلوالت واألزمنة واحلركات قدح يف اجلمع وهو : ( قال 
فال ميكن فرض جواز قبوله  -وإن كان ترتيبه طبيعيا  -إن ما ال ترتيب له وضعا وال آحاده موجودة معا : قوله 

ألن احملصل يعلم أن االعتماد على هذا اخليال يف تناهي ذوات  االنطباق وفرض الزيادة والنقصان فيه خبالف مقابله
األضالع وفيما له الترتيب الطبيعي وآحاده موجودة معا ليس إال من جهة إفضائه إىل وقوع الزيادة والنقصان بني 

و وحدة ما ليس مبتناهيني وذلك إمنا ميكن بفرض زيادة على ما فرض الوقوف عنده من نقطة ما من البعد املفروض أ
ما من العدد املفروض وعند ذلك فال خيفى إمكان فرض الوقوف على مجلة من أعداد احلركات والنفوس اإلنسانية 
املفارقة ألبداهنا وجواز فرض الزيادة عليها بالتوهم مما هو من نوعها وإذ ذاك فاحلدود املستعملة يف القياس املذكور 

  اإللزام مع احتاد صورة القياسية من غري فرق يف حمل االستدالل بعينها مستعملة يف صورة 
وأيضا فليس كل مجلتني تفاوتتا بأمر متناه تكونان متناهيتني فإن عقود احلساب مثال ال هناية ألعدادها وإن كانت 

فال خفاء أن وضع القياس املذكور  -وإن كانت تقديرية ذهنية  -األوائل أكثر من الثواين بأمر متناه وهذه األمور 
  ا على حنو وضعه يف األمور املوجودة بالفعل فال تتومهن الفرق واقعا من جمرد هذا االختالف فيه

والقول بأن ما زادت به إحدى اجلملتني على األخرى البد وأن تكون له نسبة إىل الثاين غري مسلم وال يلزم من 
  ) يه قبول املتناهي لنسبة املتناهي إليه قبول غري املتناهى لنسبة املتناهى إل

  حول إبطال القول بعدم النهاية

ما أسلفناه من الطريقة املذكورة ويلزم عليه ما : وأما املتكلم فله يف إبطال القول بعدم النهاية طرق األول : ( قال 
ذكرناه ما عدا التناقض الالزم للفيلسوف من ضرورة اعتقاد عدم النهاية فيما ذكرناه من الصور وعدم اعتقاد 

غري أن املناقضة الزمة للمتكلم من جهة اعتقاده عدم النهاية يف معلومات اهللا تعاىل ومقدوراته مع  املتكلم لذلك
  ) وجود ما ذكرناه من الدليل الدال على وجوب النهاية فيها 

من أن املعين بكون املعلومات واملقدورات غري متناهية صالحية العلم لتعلقه مبا يصح أن يعلم : وما يقال : ( قال 
صالحية القدرة لتعلقها بكل ما يصح أن يوجد وما يصح أن يعلم ويوجد غري متناه لكنه من قبيل التقديرات و

الومهية والتجويزات اإلمكانية وذلك مما ال ميتنع كونه غري متناه خبالف األمور الوجودية واحلقائق العينية فال أثر له 
ودات األعيان غري أهنا متحققة يف األذهان وال خيفى أن نسبة وإن مل تكن من موج -يف القدح أيضا فإن هذه األمور 

  ) ما فرض استعماله فيما له وجود ذهين على حنو استعماله فيما له وجود عيين 

  تعليق ابن تيمية

التفريق بني الشيئني حيتاج إىل ثبوت الوصف الفارق وثبوت تأثريه و اآلمدي سلم هلم الوصف ونازعهم يف : قلت 
والتحقيق أن ما ذكروه من الوصف متوحه يف القدرة فإن تعلقها باملعدوم من باب التجويز خبالف العلم  كونه مؤثرا

فإن فساد تعلقه باملعدوم ليس من باب التجويز فإن املعدوم هنا معلوم للعامل ليس املراد بذلك أن مث صفة تصلح أن 
درة فإن تعلقها باملعدوم معناه أهنا صفة صالحة لتعلق يعلم هبا املعدوم إذا وجد بل هو معلوم قبل وجوده خبالف الق

  املعدوم إذا وجد 
املعين بكون املعلومات واملقدروات غري متناهية هو صالحية العلم والقدرة للتعلق : وأيضا فإن قول القائل : قلت 



العلم الذي يقال إنه علم وهو وإن سلم يف القدرة فال يسلم يف العلم فإن الكالم ليس هو يف إمكان العلم هبا بل يف 
  موجود أزيل متعلق مبا ال هناية له وهذا أمر موجود 

وعن هذه الشبهة صار طائفة من النظار إىل استرسال العلم على آحاد نوع العرض كما قاله أبو املعايل وحكي ذلك 
  عن أيب احلسني البصري و داود اجلواريب 

فال جيوز : ( قال ) اض أجناسها حمصورة وأفراد اجلنس غري حمصورة األجسام جنس واحد واألعر: ( قال أبو املعايل 
) وجود أجناس ال تتناهى ألنه جيب حينئذ وجود ما ال يتناهى يف العلم والدليل دال على نفي النهاية يف هذا وهذا 

واب وأما آحاد األعراض فإن العلم يسترسل عليها استرساال وأما اجلواب بصالحية التعلق فهو ج: ( قال 
  ) الشهرستاين وحنوه 

  الثاين

إما أن تكون : لو وجد أعداد ال هناية هلا مل ختل : قوله  -يعين يف بيان امتناع ما ال هناية له  -الطريق الثاين : ( قال 
شفعا أو وترا أو شفعا ووترا معا أو ال شفعا وال وترا فإن كانت شفعا فهي تصري وترا بزيادة واحد وإن كانت وترا 

صري شفعا بزيادة واحد وإعواز الواحد ملا ال يتناهى حمال وإن كانت شفعا ووترا فهو حمال ألن الشفع ما يقبل فهي ت
االنقسام مبتساويني والوتر غري قابل لذلك والعدد الواحد ال يكون قابال وغري قابل له معا وإن مل يكن شفعا والوترا 

ال وهذه احملاالت إمنا لزمت من القول بعدد ال هناية له فالقول به فيلزم منه وجود واسطة بني النفي واإلثبات وهو حم
  ) حمال 
قد نسلم استحالة الشفعية أو الوترية فيما ال هناية : األول : وهو حمال من النمط األول يف الفساد لوجهني : ( قال 

ترا إن كان شفعا فدعوى جمردة له والقول بأن ما ال يتناهى ال يعوزه الواحد الذي به يصري شفعا إن كان وترا أو و
  وحمض استبعاد ال دليل عليه 

أنه يلزم عليه عقود احلساب ومعلومات اهللا تعاىل ومقدوراته فإهنا غري متناهية إمكانا مع إمكان إجراء : الوجه الثاين 
  ) الدليل املذكور فيها 

  تعليق ابن تيمية

ن ما ال يتناهى معوزا للواحد كاملعلوم فساده بالضرورة أما الوجه األول فضعيف فإن كو: ولقائل أن يقول : قلت 
ما ال يتناهى ال ميكن أن يكون ال شفعا والوترا ألن الشفع والوتر نوعا جنس العدد احملصور : بل ميكن أن يقال 
ترا مبدأ ومنتهى فأما إذا قدر ما ال مبدأ وال منتهى له فليس عددا حمصورا فال يكون شفعا وال و: الذي له طرفان 

  إنه ال شفع وال وتر : كما يقولوه املسلمون وغريهم من أهل امللل فيما حيدثه اهللا تعاىل يف املستقبل من نعيم اجلنة 
إن ما ال هناية له ال يكون شفعا وال وترا وذلك أن ما ال هناية له ليس : وهذا أيضا قول الفالسفة الطبيعية واإلهلية 

بقسمني متساويني وهذا إمنا يعقل فيما له طرفان منتهيان وإذا مل ميكن أن يكون ما يقبل االنقسام : طرفان والشفع 
  شفعا مل ميكن أن يكون وترا 

وأما عقود احلساب فاملقدر منها يف الذهن حمصور متناه وما ال يتناهى ال تقدره األذهان بل كل مايضعفه الذهن من 
كن إحدى املرتبتني لو وجدت أفرادها يف اخلارج لكانت عقود احلساب فهو متناه واملراتب يف نفسها متناهية ول

  أكثر من األوىل وليس ذلك تفاوتا يف أمور موجودة وال يف األذهان وال يف األعيان 



  الثالث

أنه لو وجد أعداد ال هناية هلا فكل واحد منها حمصور بالوجود فاجلملة : الطريق الثالث : ( قال أبو احلسن اآلمدي 
  ) وما ال يتناهى ال ينحصر حباصر حمصورة بالوجود 

  : وهو أيضا فاسد لثالثة أوجه : ( قال 
يكون الوجود حاصرا له بل الوجود هو ذات املوجود : ال نسلم أن الوجود زائد على املوجود حىت يقال : األول 

  وعينه على ما يأيت 
ا بل عارض مقارن لكل واحد من وإن كان زائدا على كل واحد من آحاد اجلملة فال نسلم كونه حاصر: الثاين 

  اآلحاد واملعارض املقارن للشيء اليكون حاصرا له 
سلمنا أن الوجود حاصر لكل واحد من آحاد اجلملة ولكن ال نسلم أن احلكم على اآلحاد يكون حكما : الثالث 

اجلملة أهنا جزء إنه جزء اجلملة وال يصدق على : على اجلملة وهلذا يصدق أن يقال لكل واحد من آحاد اجلملة 
  ) اجلملة 

  تعليق ابن تيمية

أيريد به أن هناك سورا ) إنه حمصور يف الوجود ( قول القائل : يف إفساد هذا الوجه أيضا : ولقائل أن يقول 
موجودا حصر ما يتناهى أو ما ال يتناهى بني طرفيه أم يريد به أنه موصوف بكونه موجودا ؟ فإن أراد األول فهو 

: إهنا متناهية أو غري متناهية وإن قيل : س للموجودات شيء خارج عن املوجودات حيصرها سواء قيل باطل فإنه لي
  إن كل واحد مما ال يتناهى من املوجودات فهو موجود فهذا حق 

( مبنزلة قوله ) ما ال يتناهى ال يكون حمصورا ( فإذا مسى املسمى هذا حصرا كان هذا إطالقا لفظيا وكان قوله حينئذ 
وهذا حمل النزاع فقد غري العبارة وصادر على املطلوب مث ما ال يتناهى يف املستقبل موجود )  يكون موجودا ال

باتفاق أهل امللل وعامة الفالسفة ومل ينازع يف ذلك إال من شذ كاجلهم وأيب اهلذيل وحنومها ممن هو مسبوق بإمجاع 
ة مع خمالفة مجاهري العقالء من األولني واآلخرين وهو مع هذا املسلمني حمجوج بالكتاب والسنة خمصوم باألدلة العقلي

حمصور بالوجود كما أن ما ال يتناهى يف املاضي حمصور بالوجود لكنهم يفرقون بأن املاضي دخل يف الوجود خبالف 
ة تفريق املاضي دخل مث خرج فصارا مجيعا معدومني واملستقبل مل يدخل يف الوجود وه: املستقبل ومنازعوهم يقولون 

  صوري حقيقته أن املاضي كان وحصل واملستقبل مل حيصل بعد 
إن كل ما حصل وكان ميتنع أن يكون دائما مل يزل ؟ وهو وإن كان متناهيا من اجلانب الذي : ومل قلتم : فيقال هلم 

  يلينا فاملستقبل أيضا متناه يف هذا الواجب وإمنا الكالم يف الطرفني اآلخرين 
املاضية عدمت بعد وجودها فهي اآلن معدومة كما أن احلوادث املستقبلة اآلن معدومة فال هذا وأيضا فاحلوادث 

موجود وال هذا موجود اآلن وكالمها له وجود يف غري هذا الوقت ذاك يف املاضي وهذا يف املستقبل وكون الشيء 
لى املستقبل وإال فكل ماض قد كان ماضيا ومستقبال أمر إضايف بالنسبة إىل ما يقدر متأخرا عن املاضي ومتقدما ع

  مستقبال وكل مستقبل سيكون ماضيا كما أن كل حاضر قد كان مستقبال وسيصري ماضيا 

  الرابع



أنه لو وجد ما ال يتناهى فما من وقت يقدر إال وهو متناه يف ذلك الوقت وانتهاء : الطريق الرابع : ( قال اآلمدي 
  ) ما ال يتناهى حمال 

وإن سلمه اخلصم فال يوجب النهاية  -وهو األخري  -ا غري سديد فإن االنتهاء من أحد الطرفني وهو أيض: ( قال 
يف الطرف اآلخر مث يلزم عليه عقود احلساب ونعيم أهل اجلنة وعذاب أهل النار فإنه وإن كان متناهيا من طرف 

  ) االبتداء فغري متناه إمكانا يف طرف االستقبال 

  تعليق ابن تيمية

لو كانت احلوادث املاضية غري متناهية : ( ذا الوجه من جنس الوجه السادس الذي ذكره الرازي وهو أنه ه: قلت 
  ) كان وجود اليوم موقوفا على انقضاء ما ال هناية له وانقضاء ما ال هناية له حمال واملوقوف على احملال حمال 

  ال هناية له حمال  وقد اعترض عليه األرموي مبا اعترض به هو وغريه بأن انقضاء ما
وأما انقضاء ما ال بداية له ففيه النزاع وهو من جنس جواب اآلمدي فإن االنتهاء الذي يسلمه اخلصم هو من أحد 

  الطرفني دون اآلخر واآلخر هو االبتداء وقد تقدم ذلك 

  كالم آخر لآلمدي

غري متناهية وكل واحد منها ممكنا على لو كانت العلل واملعلوالت : واألقرب يف ذلك أن يقال : ( مث قال اآلمدي 
  إن ذلك حمال لوجوه ثالثة : إما متعاقبة وإما معا فإن كانت متعاقبة فقد قيل : ما وقع به الفرض فهي 

أن كل واحد منها يكون مسبوقا بالعدم واجلملة جمموع اآلحاد فاجلملة مسبوقة بالعدم وكل مجلة مسبوقة : األول 
  هي إليه وكل ما لوجوده أول ينتهي إليه فالقول غري متناه حمال بالعدم فلوجودها أول تنت

أن كل واحد منها يكون مشروطا يف وجوده علته قبله وال يوجد حىت توجد علته وكذلك الكالم يف علته : الثاين 
  بالنسبة إىل علتها وهلم جرا 

ال أعطيك : منها وهذا كما إذا قيل فإذا قيل بعدم النهاية فقد تعذر الوقوف على شرط الوجود فال وجود لواحد 
درمها إال وقبله درهم فإنه ملا كان إعطاء الدرهم مشروطا بإعطاء درهم قبله وكذلك يف إعطاء كل درهم يفرض 

  إىل غري النهاية كان اإلعطاء حماال 
ثري املعدوم يف املوجود هو أن القول بتعاقب العلل واملعلوالت جير إىل تأثري العلة بعد عدمها يف معلوهلا وتأ: الثالث 

  ) حمال 
  وهذه احلجج مما ال مثبت هلا : ( قال 

أما األوىل فألنه ال يلزم من سبق على كل واحد من اآلحاد سبقه على اجلملة فإن احلكم على اآلحاد ال يلزم أن 
  يكون حكما على اجلملة كما سبق حتقيقه 

جود وهو شرط يف الوجود غري موجود كما يف املثال املذكور وأما وأما الثاين فإمنا يلزم أن لو كان ما توقف عليه املو
إن كان موجودا فال يلزم امتناع وجود املشروط والقول بأن الشرط غري موجود حمل النزاع فال تقبل الدعوى به 

  من غري دليل 
وجود : ذلك بل معناه وأما الثالثة فإمنا تلزم أيضا أن لو كان معىن التعاقب وجود املعلول بعد عدم علته وليس ك

املعلول متراخيا عن وجود علته مع بقاء علته موجودة إىل حال وجوده وبقائه موجودا بعد عدم علته وكذلك يف 



كل علة مع معلوهلا وذلك ال يلزم منه تأثري املعدوم يف املوجود وال أن تكون العلل واملعلوالت موجودة معا وذلك 
  )  متصور يف العلل الفاعلة باالختيار

لو كانت العلل واملعلوالت متعاقبة فكل واحد منها حادث ال حمالة وعند ذلك : واألقرب يف ذلك أن يقال : ( قال 
إما أن يقال بوجود شيء منها يف األزل أو ال وجود لشيء منها يف األزل فإن كان األول ممتنع ألن األزيل : فال خيلو 

م فلو كان شيء منها يف األزل لكن مسبوقا بالعدم ضرروة كونه ال يكون مسبوقا بالعدم واحلادث مسبوق بالعد
حادثا وغري حادث ضرورة كونه أزليا وإن كان الثاين فجملة العلل واملعلوالت مسبوقة بالعدم ضرورة أن ال شيء 

  ) منها يف األزل ويلزم من ذلك أن يكون هلا ابتداء وهناية غري متوقف على سبق غريه عليه وهو املطلوب 

  ليق ابن تيميةتع

حصل يف األزل شيء من هذه : إما أن يقال : ( هذا الوجه هو الوجه الثالث الذي ذكره الرازي حيث قال : قلت 
احلركات أو مل حيصل فإن مل حيصل يف األزل شيء من هذه احلركات وجب أن يكون جملموع هذه احلركات 

من هذه احلركات فتلك احلركة احلاصلة يف األزل واحلوادث بداية وأول وهو املطلوب وإن حصل يف األزل شيء 
إن مل تكن مسبوقة بغريها كانت تلك احلركة أول احلركات وهو املطلوب وإن كانت مسبوقة بغريها لزم أن يكون 

  ) األول مسبوقا بغريه وهو حمال 
دة منها حادثة وإمنا ليس من احلركات اجلزئية أزليا بل كل واح( وقد اعترض أبو الثناء األرموي على هذا بأنه 

القدمي احلركة الكلية بتعاقب األفراد اجلزئية وهي ليست مسبوقة بغريها فال يلزم أن يكون لكل احلركات اجلزئية 
  ) أول 

إما ان يقال بوجود شيء منها يف األزل أو ال : ( قوله : أن يقال  -فيما ذكره اآلمدي  -وبيان هذا االعتراض 
أنه ليس شيء بعينه موجودا يف األزل ولكن اجلنس مل يزل متعاقبا وحيئنذ : جوابه ) وجود لشيء منها يف األزل 

لو كان شيء منها موجودا يف األزل لكان مسبوقا بالعدم غري : أما األول فإنه قال : يندفع ما ذكره على التقديرين 
  مي أزيل وهذا ال يقوله عاقل إنه قد: مسبوق بالعدم وهذا إمنا يلزم إذا قيل يف واحد من احلوادث املتعاقبة 

العلل واملعلوالت املتعاقبة أو غريها من احلوادث : وإن كان الثاين فقول القائل : ( فقوله : وأما التقدير الثاين 
  إن جنسها ليس بقدمي وال أزيل وهذا حمل النزاع : إمنا يلزم إذا قيل ) املتعاقبة تكون مسبوقة بالعدم 
: معناه ) إما أن يقال بوجود شيء منها يف األزل أوال وجود لشيء منها يف األزل : ( ئل وحقيقة األمر أن قول القا

إما أن شيئا منها قدمي أزيل أو ليس شيء منها قدميا أزليا وهذا اللفظ حمتمل فإن أراد به أن واحدا من احلوادث 
دث شيئا بعد شيء وأنه ال أول للجنس بل املتعاقبة يكون قدميا أزليا فهذا ال يقولونه وإن أراد أن جنسها مل يزل حي

  اجلنس قدمي أزيل فهذا هو الذي يقولون وحينئذ فال يلزم من نفي األزلية عن واحد نفيها عن اجلنس 
هل حصل شيء منها يف ذلك املبدأ احملدود ؟ بل : وذلك أن معىن األزل ليس هو شيئا له ابتداء حمدود حىت يقال 

ما ال ابتداء لوجوده وال يقدر الذهن غاية إال كان قبل تلك الغاية فإذا قال : عناه معىن األزل هو معىن القدم وم
  هل منها قدمي ال أول لوجوده مل يزل موجودا ؟ : كان معناه ) هل وجد شيء من هذه احلوادث يف األزل : ( القائل 

مون ومجهور الناس غريهم يف األبد مل يزل اجلنس موجودا شيئا بعد شيء كما يقوله املسل: واملثبت لذلك إمنا يقول 
احلوادث املنقضية ال تكون أبدية : ( إنه ال يزال جنس احلوادث حيدث شيئا بعد شيء فلو قال القائل : فيقولون 

والتكون فيما ال يزال ألنه إما أن يوجد شيء منها يف األبد أو ال وجود لشيء منها يف األبد فإن كان األول فهو 



 يكون منقضيا بل ال يزال موجودا وإن كان الثاين فجملة املنقضيات ملحوقة بالعدم وما كان ممتنع ألن األبدي ال
كان اجلواب عن ) ملحوقا بالعدم مل يكن أبديا ألن األبدي هو ما ال يلحقه العدم كما أن األزيل ما ال يسبقه العدم 

واحد منها واجلنس ال يلحقه العدم وإن  األبدي هو جنس احلوادث املنقضية ال واحد: قول هذا القائل بأن يقال 
: الرعد ( } أكلها دائم { : وقال تعاىل )  ٥٤: ص ( } إن هذا لرزقنا ما له من نفاد { حلق آحاده كما قال تعاىل 

  هو اجلنس وكذلك الذي ال نفاد له هو اجلنس ال كل واحد من أعيان الرزق واملأكوالت : فالدائم )  ٣٥

  قول آخر عن اآلمدي

إن مل يوجد شيء منها يف األزل فلها أول وبداية : قولكم : ( أورد اآلمدي على نفسه سؤاال وأجاب عنه فقال  وقد
ال يلزم من كون كل واحد من العلل واملعلوالت غري موجود يف األزل أن تكون اجلملة غري أزلية فإنه ال : فنقول 

از أن يكون كل واحد من أحاد اجلملة غري أزيل يلزم من احلكم على اآلحاد أن يكون حكما على اجلملة بل ج
قلنا إذا كان كل واحد من اآلحاد : ( وقال يف اجلواب عن هذا ) واجلملة أزلية مبعىن تعاقب آحادها إىل غري النهاية 

ال وجود له يف األزل وهو بعض اجلملة فليس بعض من أبعاض اجلملة يكون موجودا يف األزل وإذا مل يكن شيء من 
  ) اض موجودا يف األزل فاجلملة غري موجودة يف األزل فإنه ال وجود للجملة دون وجود أبعاضها األبع

  تعليق ابن تيمية

أيعين به وجود أبعاضها معها ؟ أو وجود ) ال وجود للجملة دون وجود أبعاضها : ( قوله : ولقائل أن يقول : قلت 
  أبعاضها ولو كانت متعاقبة ؟ 

ما فرض متعاقبا الميكن أن تكون أبعاضه موجودة معه وليس له وجود جمتمع يف زمن واحد أما األول فال يصح ألن 
  مجع بني النقيضني  -وهو متعاقب مع مجلته  -حىت ميكن اجتماع أبعاضه معه بل وجود أبعاضه 
األزل  هذا صحيح واملنتفي إمنا هو وجود شيء من أبعاضها يف: وإن عىن به وجود ابعضاها كيفما كان فيقال له 

وال يلزم من انتفاء كون الواحد من أبعاضها قدميا أزليا أن ال يكون موجودا فإذا كان وجود اجلملة موقوفا على 
إن وجود اجلنس املتعاقب الذي هو قدمي أزيل أبدي : ( وجود أبعاضها فوجود أبعاض املتعاقب ممكن وإن قال 
  فهذا حمل النزاع ) ا موقوف على كون الواحد من آحاده قدميا أزليا أو أبدي

فتبني أن اجلواب فيه مغلطة وحقيقة اجلواب أنه جيب احلكم على اجلملة مبا حيكم به على أفرادها وقد بني هو وغريه 
فساد هذا اجلواب فإنه إذا مل يكن بعض اجلملة أزليا كان ذلك سلبا لألزلية عن أفراد اجلنس ونفي األزلية هو 

ا كان كل واحد من األفراد أو األبعاض املتعاقبة حادثا وجب أن يكون اجلنس إذ: حلدوث فيصري معىن الكالم 
  املتعاقب حادثا وقد عرف فساد هذا الكالم 

يف إثبات واجب الوجود وال حاجة  -أعين منع العلل املتعاقبة  -و أبو احلسن اآلمدي وغريه أدخلوا هذه املقدمة 
دقائق ( ن العلة قد تتقدم املعلول وقد ذكر هو يف كتابه املسمى بـ أ: هبم إليها وهي مبنية على مقدمتني إحدامها 

وذكر يف إثبات واجب الوجود هذه الطريقة اليت ) أبكار األفكار ( نقيض ما ذكره هنا يف كتابه املسمى ) احلقائق 
و معا ال جائز أن إن كانت العلل واملعلوالت غري متناهية فإما أن تكون متعاقبة أ: تقدمت حكايتها عنه وقال فيها 

  ) يقال باألول إذ قد بينا امتناع االفتراق بني العلة واملعلول فيما تقدم 
والذي قاله فيما تقدم هو أن العلة أو الفاعل ال يفتقر يف كونه علة ملعلوله وال كون املعلول معلوال إىل سبق العدم 



ن وجوده بإجياد العلة له يف حال وجوده أو يف حال إما أن يكو: فإن ما كان من املعلوالت الوجودية مسبوقا بالعدم 
عدمه ال جائز أن يكون ذلك له يف حال عدمه المتناع اجتماع الوجود والعدم فلم يبق إال أن يكون موجودا له يف 
حال وجوده ال مبعىن أنه أوجد بعد وجوده بل مبعىن أن ما قدر له من الوجود غري مستغن عن العلة بل يستند إليها 

  الها ملا كان وإذا ذاك الفرق بني أن يكون املعلول وجوده مسبوقا بالعدم أو غري مسبوق بالعدم ولو

  تعليق ابن تيمية

هذه احلجة هي حجة ابن سينا وأمثاله على أن املعلول يكون مع العلة يف الزمان وهي حجة فسادة وبتقدير : قلت 
  :  مقارنة املعولل لعلته واملفعول لفاعله ثالثة أقوال صحتها ال تنفع اآلمدي يف هذا املقام فإن الناس هلم يف

  األقوال يف مقارنة املعلول لعلته الثانية

جيب أن يقارن األثر ولتأثريه حبيث ال يتأخر األثر عن التأثري يف الزمان فال يتعقبه وال يتراخى عنه وهذا قول : قيل 
وقوهلم أفسد األقوال الثالثة وأعظمها تناقضا فإنه إذا كان هؤالء الدهرية القائلني بأن العامل قدمي عن موجب قدمي 

األثر كذلك لزم أن ال حيدث يف العامل شيء فإن العلة التامة إذا كانت تسلتزم مقارنة معلوهلا هلا يف الزمان وكان 
اسطة فيلزم إما بواسطة وإما بغري و: لزم أن يقارنه كل معلول وكل ما سواه معلول له  -الرب علة تامة يف األزل 

  أن ال حيدث يف العامل شيء 
وأيضا فما حيدث من احلوادث بعد ذلك يفتقر إىل علة تامة مقارنة له فيلزم تسلسل علل أو متام علل ومعلوالت يف 

  آن واحد وهذا باطل بصريح العقل واتفاق العقالء وإن قدر أن الرب مل يكن علة تامة يف األزل بطل قوهلم 
األثر عن املؤثر التام كما يقوله أكثر أهل الكالم ويلزم من ذلك أن يصري املؤثر مؤثرا تاما  بل جيب تراخي: وقيل 

بعد أن مل يكن مؤثرا تاما بدون سبب حادث أو أن احلوادث حتدث بدون مؤثر تام وأن املمكن يرجح وجوده على 
  عدمه بدون املرجح التام 

  ادر يرجح أحد املقدورين بال مرجح الق: وهذا قول كثري من أهل الكالم منهم من يقول 
  بل يرجح باإلرادة القدمية األزلية : ومنهم من يقول 

بل يرجح مع كون الرجحان أوىل ال مع وجوبه وهو قول حممود اخلوارزمي من : ومن هؤالء وهؤالء من يقول 
املرجح : ة والكالبية يقولون األولني وهو قول حممد بن اهليثم الكرامي وغريه من اآلخرين فإن الكرامية مع األشعري

من شأن اإلرادة أن ترجح : إن اإلرادة ال توجب املراد لكن منهم من يقول : هو اإلرادة القدمية األزلية ويقولون 
ترجيح أولوية الترجيح وهذا : ومنهم من يقول : بال مزية للترجيح بل مع تساوي األمرين كما تقوله األشعرية 

  قول الكرامية 
إمنا { : أن املؤثر التام يستلزم وجود أثره عقبه ال معه يف الزمان وال متراخيا عنه كما قال تعاىل : ثالث والقول ال

وعلى هذا فيلزم حدوث كل ما سوى الرب ألنه )  ٤٠: النحل ( } قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 
يستلزم مع وجود القدرة واإلرادة وجود املقدور املراد مسبوق بوجود التأثري ليس زمنه زمن التأثري والقادر املريد 

والقدرة واإلرادة حاصالن قبل املقدور املراد ومع وجود املقدور املراد مها مستلزمان له وهذا قول أكثر أهل 
  اإلثبات 

بني وجود وعلى هذا فيجب الفرق بني وجود العلة والفاعل واملؤثر عند وجود األثر يف الزمان فإن هذا ال بد منه و



  العلة اليت هي الفعل والتأثري يف الزمان فإن هذا هو الذي يتعقبه املفعول املعلول الذي هو األثر 
ومن الناس من فرق بني التأثري القادر املختار وتأثري العلة املوجبة فزعم أن األول ال يكون إال مع تراخي األثر والثاين 

  ال يكون إال مع مقارنة األثر للمؤثر 
أيضا غلط فإن األدلة الدالة توجب التسوية لو قدر أنه ميكن أن يكون املؤثر غري قادر خمتار فكيف إذا كان  وهذا

  ذلك ممتنعا ؟ 
وكون املعلول واملفعول ال يكون مفعوال معلوال إال بعد عدمه هو من القضايا الضرورية اليت اتفق عليها عامة 

ما كان معلوال ميكن وجوده وميكن عدمه ال يكون إال حادثا : لون العقالء من األولني واآلخرين وكل هؤالء يقو
  مسبوقا بالعدم 

وممن قال ذلك أرسطو وأتباعه حىت ابن سينا وأمثاله صرحوا بذلك لكن ابن سينا تناقض مع ذلك فزعم أن الفلك 
ته وسائر العقالء وهو هو قدمي أزيل مع كونه ممكنا يقبل الوجود والعدم وهذا خمالف ملا صرح به هو وصرح به أئم

  مما أنكره عليه ابن رشد احلفيد وبني أن هذا خمالف ملا صرح به أرسطو وسائر الفالسفة وأن هذا مل يقله أحد قبله 
إن األول موجب بذاته للعامل بل هذا قول ابن سينا : وأرسطو مل يكن يقسم الوجود إىل واجب وممكن وال يقول 

إن : فليس هو قول سلفه بل قول أرسطو وأتباعه  -احلق مع فساده وتناقضه  وإن كان أقرب إىل -وأمثاله وهو 
  األول إمنا افتقر إليه الفلك لكونه يتحرك للتشبه به ال لكون األول علة فاعلة له 

أن ما كان واجب الوجود فإنه يكون مفتقرا إىل غريه فيكون جسما مركبا حامال : وحقيقة قول أرسطو وأتباعه 
الفلك عندهم واجب بذاته وهو كذلك كما قد بسط كالمهم والرد عليهم يف غري هذا املوضع وبني لألعراض فإن 

ما وقع من الغلط يف نقل مذاهبهم وأن أتباعهم صاروا حيسنون مذاهبهم فمنهم من جيعل األول حمدثا للحركة باألمر 
لك يتحرك عندهم للتشبه به فهو حيركه وليس هذا قوهلم فإن األول عندهم ال شعور له حبركة وال إرادة وإمنا الف

  كتحريك اإلمام للمؤمت به أو املعشوق لعاشقه ال حتريك اآلمر ملأموره كما يزعمه ابن رشد وغريه 
  بل هو علة مبدعة فاعلة لألفالك كما يقوله ابن سينا وأتباعه وليس هذا أيضا قوهلم : ومنهم من يقول 

  ن من مذاهب الفالسفة إال ما ذكره ابن سينا وأتباعه وليس هذا أيضا قوهلم ولكن كثري من هؤالء املتأخرين ال يعرفو
ولكن كثري من هؤالء املتأخرين ال يعرفون من مذاهب الفالسفة إال ما ذكره ابن سينا كأيب حامد الغزايل و الرازي 

إن : ( ث قال و اآلمدي وغريهم ويذكرون ما ذكره ابن سينا من حججه كما ذكره اآلمدي يف هذا املوضع حي
  ) العلة أو الفاعل ال يفتقر يف كونه علة إىل سبق العدم ألن تأثري العلة يف املعلول إمنا هو يف حال وجود املعلول 

وإذ : ( ليس يف هذا ما يدل على أن املعلول جيوز أن يكون قدميا أزليا غري مسبوق بالعدم بل قولكم : فيقال هلم 
  دعوى جمردة ) ل وجوده مسبوقا بالعدم أو غري مسبوق ذاك فال فرق بني أن يكون املعلو

فتبني أن ما ذكره اآلمدي وغريه من امتناع االفتراق بني العلة واملعلول يف الزمن ووجوب مقارنتهما يف الزمن من 
أضعف احلجج بل ما ذكره ال يدل على جواز اإلقتران فضال عن أن يدل على وجوب االقتران بل غاية ما ذكره 

العدم ليس بشرط يف إجياد العلة وال يلزم من كونه ليس بشرط وجوب االقتران بل قد يقال جبواز االقتران  أن سبق
  وجواز التأخري 

هذا الذي ذكرته وإن كان باطال كما قد بسط يف غري هذا املوضع وبني فيه أن للناس يف : وحينئذ فلقائل أن يقول 
  : هذا املقام ثالثة أقوال 

  قارن املعلول العلة يف الزمان فيقترن األثر باملؤثر يف الزمان كما يقوله ابن سينا ومتابعوه جيوز أن ي: قيل 



  بل جيب تراخي األثر عن املؤثر وتأثريه كما يقوله أكثر املتكلمني : وقيل 
{ : تعاىل بل األثر يتعقب التأثري وال يكون معه يف الزمان وال يكون متراخيا عنه وهذا هو الصواب كما قال : وقيل 

طلقت املرأة فطلقت وأعتقت : هلذا يقال )  ٤٠: النحل ( } إمنا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 
  العبد فعتق فالعتق والطالق عقب التطليق واإلعتاق ال يقترن به وال يتأخر عنه 

يستلزم أن ال يكون لشيء من احلوادث وبني أن من قال باقتران األثر باملؤثر كما يقوله هؤالء املتفلسفة فإن ذلك 
فاعل ويستلزم أن ال حيدث شيء يف العامل ومن قال بالتراخي فقوله يستلزم أن املؤثر التام ال يستلزم األثر بل حيدث 

  احلادث بال سبب حادث وهذا مبسوط يف غري هذا املوضع 
هو مع فساده غايته أن املعلول جيوز أن واملقصود هنا أن هذا اجلواب الذي ذكره هو مأخوذ من كالم ابن سينا و

يقارن وجوده وجود العلة ال جيب أن يكون مسبوقا بالعدم مع وجود العلة وليس يف هذا بيان أنه ميتنع تأخر وجوده 
  عن وجود العلة 

ل على إما أن يقال بوجوب املقارنة أو بوجوب التأخر أو جبواز األمرين وما ذكرته ال يد: واألقسام املمكنة ثالثة 
شيء من ذلك ولو دل فإمنا يدل على جواز االقتران ال على وجوبه وأنت فيما ذكرته هناك جوزت تأخر املعلول 

  فال منافاة بني األمرين 
إما أن تكون تأثرياته قدمية كواجب  -املعلول الذي هو املصنوع املفعول : أي  -وذلك أن غاية ما ذكرته أن املؤثر 

يكون التأثري به هو األحداث فإن فاعل هذه احلادثات تأثريه فيها يف حال الوجود مع  الوجود وذلك ال ينفي أن
  كوهنا حمدثة فليس كون التأثري فيها يف حال وجودها مما ينفي أنه ال بد أن تكون حمدثة 

) سبوق إذا كان التأثري فيها يف حال وجودها فال فرق بينه أن يكون وجودها مسبوقا بالعدم أو غري م: ( وقولك 
أن املبدع الفاعل ال يعقل أن يبدع القدمي  -بضرورة عقلهم  -دعوى جمردة الستواء احلالني والعقالء يعلمون 

األزيل الذي مل يزل موجودا وإمنا يعقل إبداع ما مل يكن مث كان بل العقالء متفقون على أن املمكن الذي ميكن 
  يكون قدميا أزليا  وجوده وميكن عدمه ال يكون إال حادثا بعد عدمه وال

وهذا مما اتفق عليه الفالسفة مع سائر العقالء وقد صرح به أرسطو ومجيع أتباعه حىت ابن سينا وأتباعه ولكن ابن 
سينا وأتباعه تناقضوا فادعوا يف موضع آخر أن املمكن الذي ميكن وجوده وعدمه قد يكون قدميا أزليا ومن قبله من 

  يدعو ذلك وال تناقضوا وقد حكينا أقواهلم يف غري هذا املوضع مل  -حىت الفارايب  -الفالسفة 
وأما املقدمة الثانية اليت بنوا عليها امتناع العلل املتعاقبة فهي مبينة على امتناع حوادث ال أول هلا واملتفلسف ال 

  يقول بذلك فلم ميكنهم أن جيعلوها مقدمة يف إثبات واجب الوجود 
بل وال حيتاج يف إثبات واجب الوجود إىل هذه الطريقة كما قد بينا الكالم على ذلك يف  والتحقيق أنه ال حيتاج إليها

  غري هذا املوضع 
مع كثرة كالمهم يف النظريات والعقليات وتعظيمهم للعلم اإلهلي الذي هو سيد العلوم وأعالها  -وهؤالء جتدهم 

ما هو املعلوم جلماهري اخلالئق وإن أثبتوه طولوا فيه  ال حيققون ما هو املقصود منه بل ال حيققون -وأشرفها وأسناها 
  الطريق مع إمكان تقصريها بل قد يورثون الناس شكا فيما هو معلوم هلم بالفطرة الضرورية 

فأقم وجهك { : والرسل صلوات اهللا عليهم وسالمه بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها ال بإفسادها وتغيريها قال تعاىل 
* اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ال يعلمون  للدين حنيفا فطرة

من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مبا * منيبني إليه واتقوه وأقيموا الصالة وال تكونوا من املشركني 



  )  ٣٢ - ٣٠: الروم ( } لديهم فرحون 
كل مولود يولد على : رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال عن أيب هريرة [ ويف الصحيحني 

الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه وميجسانه كما تنتج البهيمة هبيمة مجعاء هل حتسون فيها من جدعاء ؟ مث قال أبو 
أيت من ميوت من أطفال يا رسول اهللا أر: قالوا } فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها { اقرأوا إن شئتم : هريرة 

  ] اهللا أعلم مبا كانوا عاملني : املشركني وهو صغري ؟ فقال 
إين : يقول اهللا تعاىل : [ ويف صحيح مسلم عن عياض بن محار رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
وا يب ما مل أنزل به سلطانا خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطني وحرمت عليهم ما أحللت هلم وأمرهتم أن يشرك

 [  
فاإلقرار باخلالق سبحانه وتعاىل واالعتراف بوجود موجود واجب الوجود قدمي أزيل كما أنه مركوز يف الفطرة 

إما أن : مستقر يف القلوب فرباهينه وأدلته متعددة جدا ليس هذا موضعها وهؤالء عامة ما يذكرونه من الطرق 
  يال كثري التعب والغالب عليهم األول يكون فيه خلل وإما أن يكون طو

  إثبات الرازي للصانع

  فالرازي أثبت الصانع خبمسة مسالك وهي كلها مبنية علىمقدمة واحدة 
  ) األول ( 

االستدالل حبدوث الذوات كاالستدالل حبدوث األجسام املبين على حدوث األعراض كاحلركة والسكون وامتناع 
بناء على أن أجسام العامل حمدثه وكل  -زلة ومن وافقهم من األشعرية كأيب املعايل ما ال هناية له وهذا طريق املعت

  حمدث فله حمدث 

  تعليق ابن تيمية

إما جحد صفات اهللا وأفعاله : أما املقدمة األويل فقد تبني كالمهم فيها ومناقضة بعضهم بعضا وأهنم التزموا ألجلها 
ا يف خلق اهللا تعاىل للعامل ما ينايف خلق العامل فسلطوا عليهم أهل امللل القائمة به وإما جحد بعض ذلك وأهنم اشترطو

  والفالسفة مجيعا 
وأما الثاين فهي أظهر وأعرف وأبده يف العقول من أن حتتاج إيل بيان فبنوها على أن كل حمدث فهو ممكن الوجود 

حة يف نفسها مع أن القول بافتقار وأن املمكن حيتاج يف وجوده إىل مؤثر موجود وكل من هاتني املقدمتني صحي
احملدث إىل احملدث أبني وأظهر يف العقل من القول بافتقار املمكن إىل املؤثر املوجود فبتقدير بياهنم للمقدمتني يكونون 
قد طولوا وداروا بالعقول دورة تبعد على العقول معرفة اهللا تعاىل واإلقرار بثبوته وقد حيصل هلا يف تلك الدورة من 

أين أذنك ؟ فرفع يده وأدارها على رأسه ومدها : فات ما يقطعها عن املقصود فكانوا كما قيل لبعض الناس اآل
  : هذه أذين وهو كما قيل : هذه أذين وكان ميكنه أن يشري إليها بالطريق املستقيم القريب ويقول : ومتطى وقال 

   )وشبه املاء بعد اجلهد باملاء ... أقام يعمل أياما رويته ( 
هذا من باب فقد عدم : وهو نظري ما يذكر عن يعقوب بن إسحاق الكندي فيما حكاه عنه السريايف من قوله 

الوجود وفقد عدم الوجود هو الوجود فكيف وقد ذكروا يف افتقار املمكن إىل الواجب بنفسه مع ظهوره وبيانه 



وحترير األدلة والرباهني وقد تكلمنا : يم والبيان من التعل: ما هو نقيض املقصود : كما قد بيناه يف غري هذا املوضع 
  على تقرير ما يتعلق هبذا املقام يف غري هذا املوضع 

  الثاين

االستدالل بإمكان األجسام على وجود الصانع سبحانه وتعاىل وهو عمدة الفالسفة : املسلك الثاين : ( قال الرازي 
أما بيان كوهنا ممكنة فبالطريق املذكورة يف مسألة احلدوث وأما  األجسام ممكنة وكل ممكن فل بد له من مؤثر: قالوا 

  ) بيان أن املمكن ال بد له من مؤثر فبالطريق املذكورة هنا 

  تعليق ابن تيمية

وهذه الطريقة هي طريقةابن سينا وأمثاله من املتفلسفة وليست طريقة أرسطو والقدماء من الفالسفة وابن : قلت 
إنه أثبت واجب الوجود من نفس الوجود من غري احتياج إىل االستدالل : طريقة ويقول سينا كان يعجب هبذه ال

باحلركة كما فعل أسالفه الفالسفة وال ريب أن طريقته تثبت وجودا واجبا لكن مل تثبت أنه مغاير لألفالك إال ببيان 
بين على نفي صفات اهللا تعاىل إمكان األجسام كما ذكره الرازي عنهم وإمكان األجسام هو مبين على توحيدهم امل

  كما تقدم التنبيه عليه وهو من أفسد الكالم كما قد بني ذلك يف غري موضع 
ومن طريقهم دخل القائلون بوحدة الوجود وغريهم من أهل اإلحلاد القائلني باحللول واإلحتاد كصاحب الفصوص 

  الدهرية الطبيعية دون اإلهلية  تعطيل الصانع بالكلية والقول بقول: وأمثاله الذين حقيقة قوهلم 

  الثالث

االستدالل بإمكان الصفات على وجود الصانع سواء كانت األجسام واجبة و قدمية أو : املسلك الثالث : ( قال 
  ) ممكنة وحادثة 

إما أن يكون جلسميته أو ملا يكون حاال يف : اختصاص كل جسم مبا له من الصفات : وتقريره أن يقال : ( قال 
إما أن يكون جسما أو : مية أو ملا يكون حمال هلا أو ملا ال يكون حاال فيها وال حمال هلا وهذا القسم األخري اجلس

جسمانيا أوال جسما وال جسمانيا وتبطل كل هذه األقسام سوى القسم األخري مبا مر تقريره يف إثبات املسلك 
  ) األول يف مسألة حدوث العامل 

  تعليق ابن تيمية

ا هو القول بتماثل األجسام وأن ختصيص بعضها بالصفات دون بعض يفتقر إىل خمصص والقول بتماثل وهذ: قلت 
األجسام يف غاية الفساد و الرازي نفسه قد بني بطالن ذلك يف غري موضع وهذا الذي أحال عليه ليس فيه إال أن 

  يز ال يلزم مثله يف سائر الصفات اجلسم ال يكون اختصاصه باحليز واجبا بل جائزا وبتقدير ثبوت هذا يف التح
فإما أن يكون الوجوب لنفس ) : اختصاصه بذلك إن كان واجبا : ( وما ذكره من الدليل ال يصح وذلك أنه قال 

اجلسمية أوألمر للجسمية أو ألمر اجلسمية عرضت له أو ألمر غري عارض هلا وال معروض هلا واألول يوجب 
فإما أن يكون ممتنع الزوال وهو الالزم أو ممكن الزوال وهو : كان لعارض اشتراك األجسام يف تلك الصفة وإن 



فإن كان االمتناع لنفس اجلسمية عاد : العارض فإن العرض يف اصطالحهم أعم من العرض فإن كان ممتنع الزوال 
سمية اإلشكال األول وإن كان لغريها أفضى للتسلسل وإن كان ملعروض اجلسمية مل يصح ألن املعقول من اجل

الذهاب يف اجلهات فلو كان يف حمل لكن ذلك احملل جيب أن يكون ذاهبا يف اجلهات فيكون حمل اجلسمية جسما 
ألنه إن مل يكن ذاهبا يف اجلهات مل يكن له اختصاص باحليز فال يعقل حصول اجلسم املختص باحليز يف حمل غري 

ينئذ فالقول يف اختصاصه بذلك احلال فيه كالقول يف خمتص باحليز وإذا كان حمله ذاهبا يف اجلهات كان جسما وح
احليز ال جيوز أن يكون للجسمية أو لوازمها بل ألمر عارض ممكن الزوال فيكون ذلك احليز ممكن الزوال وهو 

  ) املقصود 
موضع هذا الدليل مبين على متاثل األجسام وأكثر العقالء على خالفه وقد قرر الرازي يف : ولقائل أن يقول : قلت 

آخر أهنا خمتلفة ال متماثلة وهو مبين أيضا على الكالم يف الصورة واملادة وحنو ذلك مما ليس هذا موضع بسط 
  الكالم فيه لكن يبني فساده ببيان موضع املنع يف مقدماته 

مى ممنوع فإن األجسام إذا كانت مشتركة يف مس) إن كان االمتناع لغري اجلسمية أفضى إىل التسلسل : ( قوله 
اجلسمية وقد اختص بعضها بصفات أخرى مل جيب يف ذلك التسلسل كما يف سائر األمور اليت تشترك يف شيء 

وتفترق يف شيء فاملقادير واحليوانات إذا اشتركت يف مسمى القدر واحليوانية واختص بعضها عن بعض بشيء آخر 
إنه إن قيل باختالفها كانت ذات كل واحد الزم له مل يلزم التسلسل سواء قيل بتماثل األجسام أو اختالفها ف

موصوفة بصفات الزمة هلا ال توجد يف اآلخر كسائر احلقائق املختلفة وإن قيل بتماثلها كتماثل أفراد النوع فاملوجب 
لوجود كل فرد من تلك األفراد هو املوجب لصفاته الالزمة له ال تفتقر صفاته الالزمة له إىل موجب غري املوجب 

من أن اختالف أفراد النوع إمنا هو : بسط هذا يف غري هذا املوضع وبني فيه فساد ما يقوله املنطقيون  لذاته وقد
بسبب املادة القابلة وحنو ذلك فإهنم بنوه على أن للحقيقة املوجودة يف اخلارج سببا غري سبب وجودها وهذا غلط 

جمرد اشتراك االثنني يف كون كل منهما جسما : ل ال يستريب فيه من فهمه مع أنه الحاجة بنا هنا إىل هذا بل نقو
أو متحيزا أو موصوفا أو مقدرا أو غري ذلك ال مينع اختصاص أحدمها بصفات الزمة له وليس إذا احتاج اختصاصه 
باحليز إىل سبب غري اجلسمية املشتركة يلزم أن يكون ذلك املخصص له خمصص آخر بل املشاهد خالف ذلك فإن 

املشهودة بأحيازها ليس للجسمية املشتركة بل ألمر خيصها هو من لوازمها مبعىن أن املقتضي اختصاص األجسام 
  لذاهتا هو املقتضى لذلك الالزم 

  ممنوع ) إن كان االمتناع ملعروض اجلسمية فهو حمال : ( وأيضا فقوله 
  ) هاب يف اجلهات ألن املعقول من اجلسمية االمتداد يف اجلهات فمحله ال بد أن يكون له ذ: ( وقوله 

حمل االمتداد يف اجلهات هو املمتد يف اجلهات كما أن حمل التحيز هو املتحيز وحمل الطول والعرض : يقال له 
والعمق هو الطويل العريض العميق وحمل املقدار هو املقدر وكذلك حمل السواد والبياض هو األسود واألبيض وهذا 

صوف وهكذا مجيع مسميات املصادر وغريها من األعراض حملها يف كل ما يوصف بصفة فمحل الصفة هو املو
األعيان القائمة بنفسها فإذا كانت اجلسمية هي االمتداد يف اجلهات اليت هي الطول والعرض والعمق مثال كان حملها 

هو الشيء املمتد يف اجلهات الذي هو الطويل العريض العميق وحينئذ فمحلها له اختصاص باحليز ويكون ذلك 
املعروض للجسمية الذي هو حمل هلا املمتد يف اجلهات هو املقتضي الختصاصه مبا اختص به من الصفات الالزمة 

وهو مستلزم لذلك كما هو مستلزم لالمتداد يف اجلهات فجنس اجلسم مستلزم جلنس االمتداد وجنس األعراض 
إهنا الزمة : نة ومستلزم للصفات املعينة اليت يقال والصفات فاجلسم املعني هو مستلزم لالمتداد املعني يف اجلهات املعي



له حىت إنه مىت قدر عدم تلك اللوازم فقد تبطل حقيقته فاملوجب هلا هو املوجب حلقيقته وهذا مطرد يف كل ما يقدر 
فإن  من املواصفات املستلزمة لصفاهتا كاحليوانية والناطقية لإلنسان وكذلك اإلغتذاء والنمو للحيوان والنبات مثال

كون النبات ناميا متغذيا هو صفة الزمة له لعموم كونه جسما وال لسبب غري حقيقته اليت خيتص هبا بل حقيقته 
مستلزمة لنموه وأغتذائه وهذه الصفات أقرب إىل أن تكون داخلة يف حقيقته من كونه ممتدا يف اجلهات وإن كان 

واخلبز واإلنسان والشمس والفلك وغري ذلك كلها مشتركة  ذلك أيضا الزما له فإنا نعلم أن النار والثلج والتراب
يف أهنا متحيزة ممتدة يف اجلهات كما أهنا مشتركة يف أهنا موصوفة بصفات قائمة هبا ويف أهنا حاملة لتلك الصفات وما 

نة بعضها به افترقت وامتاز بعضها عن بعض أعظم مما فيه اشتركت فالصفات الفارقة بينها املوجبة الختالفها ومباي
إن احلقيقة هي : لبعض أعظم مما يوجب تشاهبها ومناسبة بعضها لبعض فمن يقول بتماثل اجلواهر واألجسام يقول 

  ما اشتركت فيه من التحيزية واملقدارية وتوابعها وسائر الصفات عارضة هلا تفتقر إىل سبب غري الذات 
ة للمتحيز كاملوصوفية للموصوف واللونية للملون بل املقدارية للجسم والتحيزي: ومن يقول باختالفها يقول 

والعرضية للعرض والقيام بالنفس للقائمات بأنفسها وحنو ذلك ومعلوم أن املوجودين إذا اشتركا يف أن هذا قائم 
مل يكن أحدمها مثال لآلخر وإذا اشتركا يف أن هذا لون وهذا لون وهذا طعم وهذا طعم : بنفسه وهذا قائم بنفسه 

مل يكن أحدمها مثال لآلخر وإذا اشتركا يف أن هلذا مقدارا وهلذا مقدارا وهلذا حيزا : ض وهذا عرض وهذا عر
كان أوىل أن ال يوجب هذا متاثلهما ألن الصفة للموصوف أدخل يف حقيقته من القدر : ومكانا وهلذا حيزا ومكانا 

هو أدخل يف احلقيقة ال يوجب التماثل للمقدر واملكان للمتمكن واحليز للمتحيز فإذا كان اشتراكهما فيما 
  فاشتراكهما فيما هو دونه يف ذلك أوىل بعدم التماثل والكالم على هذه األمور مبسوط يف غري هذا املوضع 

  التنبيه على جمامع ما أثبتوا به الصانع : واملقصود هنا 

  الرابع

ى وجود الصانع تعاىل مثل صريورة النطفة املسلك الرابع االستدالل حبدوث الصفات واألعراض عل: ( قال الرازي 
املتشاهبة األجزاء إنسانا فإذا كانت تلك التركيبات أعراضا حادثة والعبد غري قادر عليه فال بد من فاعل آخر مث من 

ادعى العلم بأن حاجة احملدث إىل الفاعل ضروري ادعى الضرورة هنا ومن استدل على ذلك باإلمكان أو القياس 
  ) وات فكذلك يقول أيضا يف حدوث الصفات على حدوث الذ

والفرق بني االستدالل بإمكان الصفات وبني االستدالل حلدوثها أن األول يقتضي أن ال يكون الفاعل : ( قال 
  ) جسما والثاين ال يقتضي ذلك 

  تعليق ابن تيمية

ل وكان عليها سلف األمة هذه الطريقة جزء من الطريقة املذكورة يف القرآن وهي اليت جاءت هبا الرس: قلت 
وأئمتها ومجاهري العقالء من اآلدميني فإن اهللا سبحانه يذكر يف آياته ما حيدثه يف العامل من السحاب واملطر والنبات 

واحليوان وغري ذلك من احلوادث ويذكر يف آياته خلق السموات واألرض واختالف الليل والنهار وحنو ذلك لكن 
فرد من املعتزلة ومن وافقهم من األشعرية وغريهم يسمون هذا استدالال حبدوث الصفات القائلون بإثبات اجلوهر ال

بناء على أن هذه احلوادث املشهود حدوثها مل حتدث ذواهتا بل اجلواهر واألجسام اليت كانت موجودة قبل ذلك مل 
دوثها كان تتغري صفات تزل من حني حدوثها بتقدير حوادثها وال تزال موجودة وإمنا تغريت صفاهتا بتقدير ح



اجلسم إذا حترك بعد السكون وكما تتغري ألوانه وكما تتغري أشكاله وهذا مما ينكره عليهم مجاهري العقالء من 
  املسلمني وغريهم 

أن الرب مل يزل معطال ال يفعل شيئا وال : وحقيقة قول هؤالء اجلهمية واملعتزلة ومن وافقهم من األشعرية وغريهم 
ه وقدرته مث إنه أبدع جواهر من غري فعل يقوم به وبعد ذلك ما بقي خيلق شيئا بل إمنا حتدث صفات يتكلم مبشيئت

األنبياء وأتباعهم وبينهم وبني الفالسفة يف مثل هذا نزاع أخطأ فيه كل : تقوم هبا ويدعون أن هذا قول أهل امللل 
ليست : املادة والصورة جوهرين وهؤالء يقولون  من الفرقني فإن الفالسفة يقولون بإثبات املادة والصورة وجيعلون

  الصورة إال عرضا قائما جبسم 
  أن املادة والصورة لفظ يقع على معان كاملادة والصورة الصناعية والطبيعية والكلية واألولية : والتحقيق 

ا جعل بيتا والغزل مثل الفضة إذا جعلت درمها وخامتا وسبيكة واخلشب إذا جعل كرسيا واللنب واحلجر إذ: فاألول 
هي أجسام قائمة بنفسها وأن الصورة أعراض : إذا نسج ثوبا وحنو ذلك فال ريب أن املادة هنا اليت يسموهنا اهليوىل 

  قائمة هبا فتحول الفضة من صورة إىل صورة هو حتوهلا من شكل إىل شكل مع أن حقيقتها مل تتغري أصال 
بت افتقار احملدث إىل الفاعل بالقياس على حدوث الذوات قال هنا إن من أث: وهبذا يظهر لك خطأ قول القائل 

  كذلك وهذه الطريقة طريقة أيب علي و أيب هاشم ومن وافقهما 
هؤالء إمنا قاسوا على افتقار الكتابة إىل كاتب والبناء إىل بان وحنو ذلك ومعلوم أن البناء والكاتب مل يبدع : فيقال 

ليفا خاصا وهو عرض من األعراض فكيف جيعل مثل هذا حمدثا للذوات وجيعل جسما وإمنا أحدث يف األجسام تأ
إن اجلسم حيدث : الذي خلق اإلنسان من نطفة والشجرة من نواة إمنا أحدث الصفات ؟ لكن املعتزلة ال يقولون 

  جسما وإمنا حيدث عرضا 
لنباتات واملعادن وحنو ذلك فهذه إن أريد هي الطبيعية وهي صورة احليوانات وا: من معاين املادة والصورة : والثاين 

بالصورة فيها نفس الشكل الذي هلا فهو عرض قائم جبسم وليس هذا مراد الفالسفة وإن أريد بالصورة نفس هذا 
  اجلسم املتصور فال ريب أنه جوهر حمسوس قائم بنفسه 

إن هذه الصورة : املتفلسف  من أهل الكالم فقد غلط وحينئذ فيقول) إن هذا عرض قائم جبوهر : ( ومن قال 
فال ريب أن ذاك جسم آخر  -وهو مل يرد ذلك  -قائمة باملادة واهليوىل إن أراد بذلك ما خلق منه اإلنسان كاملين 

فسد واستحال وليس هو اآلن موجودا بل ذاك صورة وهذا صورة واهللا تعاىل خلق إحدامها من األخرى وإن أراد 
قائم  -الذي هو صورة  -سم املشهود الذي هو صورة وأن هذا اجلسم املشهود أن هنا جوهرا بنفسه غري هذا اجل

  بذلك اجلوهر العقلي فهذا من خياالهتم الفاسدة 
ومن هنا تعرف قوهلم يف اهليوىل الكلية حيث ادعوا أن بني أجسام العامل جوهرا قائما بنفسه تشترك يف األجسام ومن 

بني هذا اجلسم املعني وهذا اجلسم املعني قدر مشترك موجود يف اخلارج  تصور األمور وعرف ما يقول علم أنه ليس
أصال بل كل منهما متميز عن اآلخر بنفسه املتناولة لذاته وصفاته ولكن يشتركان يف املقدارية وغريها من األحكام 

ا من األعراض الالزمة لألجسام وعلم أن اتصال اجلسم بعد انفصاله هو نوع من التفرق والتفرق واالجتماع مه
اليت يوصف هبا اجلسم فاإلتصال واإلنفصال عرضان والقابل هلما نفس اجلسم الذي يكون متصال تارة ومنفصال 
  تارة أخرى كما يكون جمتمعا تارة ومفترقا أخرى ومتحركا تارة وساكنا أخرى وهذا مبسوط يف غري هذا املوضع 

  اخلامس



وهي االستدالل مبا يف العامل من  -د التحقيق عائدة إىل الطرق األربع وهي عن -والطريقة اخلامسة : ( قال الرازي 
  ) اإلحكام واإلتقان على علم الفاعل والذي يدل على علم الفاعل هو بالداللة على ذاته أوىل 

  تعليق ابن تيمية

صريح املعقول وأن واملقصود هنا التنبيه على أن ما جاء به الرسول صلى اهللا عليه و سلم هو احلق املوافق ل: قلت 
ما بينه من اآليات والدالئل والرباهني العقلية يف إثبات الصانع سبحانه ومعرفة صفاته وأفعاله هو فوق هناية العقول 

وأن خيار ما عند حذاق األولني واآلخرين من الفالسفة واملتكلمني هو بعض ما فيه لكنهم يلبسون احلق بالباطل فال 
طريقة االستدالل حبدوث احملدثات على إثبات الصانع اخلالق هي طريقة فطرية ضرورية يأتون به على وجهه كما أن 

وهي خيار ما عندهم بل ليس عندهم طريقة صحيحة غريها لكنهم أدخلوا فيها من االختالل والفساد ما يعرفه أهل 
  التحقيق واالنتقاد الذي آتاهم اهللا اهلدى والسداد 

  يف غري املوضع  وقد بسط الكالم على هذه املطالب

  فصل: بسم اهللا الرمحن الرحيم 

وأما ما تكلموا به يف وجود واجب الوجود وحتريهم فيه هل وجوده حقيقة أو زائد على حقيقته ؟ ويف صفاته 
  وأفعاله ؟ فهذا حبر واسع قد بسطناه يف غري هذا املوضع 

رة يقول بقول هؤالء وتارة يقول بقول وقد اعترف الرازي حبريته يف مسائل الذات والصفات واألفعال وهو تا
هؤالء واآلمدي متوقف يف مسائل الوجود والذات وحنو ذلك مع أنه مل يذكر دليال على إثبات واجب الوجود البتة 

فإنه ظن أن الطرق املذكورة ترجع إىل االستدالل باإلمكان على املرجع املوجب فلم يسلك يف إثبات واجب 
يت هي طريقة ابن سينا لكن ابن سينا وأتباعه قرروها أحسن من تقرير اآلمدي فإن أولئك الوجود إال هذه الطريقة ال

أثبتوا أثبتوا واجب الوجود بالربهان العقلي الذي ال ريب فيه لكن احتجوا على مغايرته للموجودات احملسوسة 
  بطريقتهم املبنية على نفي الصفات وهي باطلة 

  اجب الوجودكالم اآلمدي يف األبكار يف أثبات و

وأما اآلمدي فلم يقرر إثبات واجب الوجود حبال بل قال يف كتاب أبكار األفكار يف أعظم مسائل الكتاب وهي 
مذهب أهل احلق من املتشرعني وطوائف اإلهليني القول بوجوب وجود وجوده لذاته : مسألة إثبات واجب الوجود 

طائفة شاذة من الباطنية ومنشأ االحتجاج على ذلك ما ال لغريه وكل ما سواه فمتوقف يف وجوده عليه خالفا ل
نشاهده من املوجودات العينية ونتحققه من األمور احلسية فإنه إما أن يكون واجبا لذاته أو ال يكون واجبا لذاته 
ا فإن كان األول فهو املطلوب وإن كان الثاين فك موجود ال يكون واجبا لذاته فهو ممكن لذاته ألنه لو كان ممتنع

لذاته ملا كان موجودا وإذا كان ممكنا فالوجود والعدم عليه جائزان عند ذلك فإما أن يكون يف وجوده مفتقرا إىل 
مرجح أو غري مفتقر إليه فإن مل يكن مفتقرا إىل املرجح فقد ترجح أحد اجلائزين من غري مرجح وهو ممتنع وإن افتقر 

ه فإن كان األول فهو مطلوب وإن كان الثاين فذلك الغري إما أن إىل املرجح فذلك املرجح إما واجب لذاته أو لغري
يكون معلوال ملعلوله أو لغريه فإن كان األول فيلزم أن يكون كل واحد منهما مقوما لآلخر ويلزم من ذلك أن 



يكون كل واحد منهما مقوما ملقوم نفسه فيكون كل فليحج منهما مقوما لنفسه ألن مقوم املقوم مقوم وذلك 
جب جعل كل واحد من املمكنني متقوما بنفسه واملقوم بنفسه ال يكون ممكنا وهو خالف الفرض وألن التقومي يو

وهو أن يكون ذلك : إضافة بني املقوم واملقوم فيستدعى املغايرة بينهما وال مغايرة بني الشيء ونفسه وإن كان الثاين 
األول وعند ذلك فإما أن يقف األمر على موجود هو مبدأ الغري معلوال للغري فالكالم يف ذلك الغري كالكالم يف 

املوجودات غري مفتقر يف وجوده إىل غريه أو يتسلسل األمر إىل غري النهاية فإن كان األول فهو املطلوب وإن كان 
  الثاين فهو ممتنع 

ر احلجة املذكورة عنه مث ذكر األدلة املتقدمة على إبطال التسلسل وبني فسادها كلها كما تقدم حكاية قوله واختا
اليت حكيناها فقال وإن كانت العلل واملعلوالت املفروضة موجودة معا فال خيفى أن النظر إىل اجلملة غري النظر إىل 
كل واحد واحد من آحادها فإن حقيقة اجلملة غري حقيقة كل واحد من اآلحاد وعند ذلك فاجلملة موجودة وهي 

إهنا ممكنة كما : ة ال جائز أن تكون واجبة وإال ملا كانت آحادها ممكنة وقد قيل إما أن تكون واجبة لذاهتا أو ممكن
سبق وإن كانت واجبة فهو مع االستحالة عني املطلوب وإن كانت ممكنة فال بد هلا من مرجح واملرجح إما أن يكون 

آلحادها يلزم أن يكون داخال فيها أو خارجا عنها ال جائز أن يقال باألول فإن املرجح للجملة للجملة مرجح 
مرجحا لنفسه ضرورة كونه من اآلحاد وخيرج بذلك عن أن يكون ممكنا وهو خالف الفرض وأن يكون مرجحا 
لعلته لكونه من اآلحاد وفيه جعل العلة معلوال واملعلول علة وهو دور ممتنع وأن كان املرجح خارجا عنها فهو إما 

  ة وهو خالف الفرض فلم يبق إال أن يكون واجبا لذاته وهو املطلوب ممكن أو واجب فإن كان ممكنا فهو من اجلمل
فهذه الطريقة اليت ذكرها مل يذكر غريها يف إثبات الصانع مث أورد على نفسه أسئلة كثرية منها قول املعترض : قلت 

اهي مع إشعاره ال نسلم وجود ما يسمى مجلة يف غري املتناهي ليصح ما ذكرمتوه وال يلزم من صحة ذلك يف املتن: 
باحلصر صحته يف غري املتناهي سلمنا أن مفهوم اجلملة حاصل فيما ال يتناهى وأنه ممكن ولكن ال نسلم أنه زائد على 

اآلحاد املتعاقبة إىل غري النهاية وعند ذلك فال يلزم أن يكون معلال بغري علة اآلحاد سلمنا أنه زائد على اآلحاد 
بآحاد الداخلة فيه ال مبعىن أنه مترجح بواحد منها ليلزم ما ذكرمتوه بل طريق ولكن ما ملانع أن يكون مترجحا 

ترجحه باآلحاد الداخلة فيه ترجح كل واحد من اآلحاد باآلخر إىل غري النهاية وعلى هذا فال يلزم افتقاره إىل 
  مرجح خارج عن اجلملة وال أن يكون املرجح للجملة مرجح لنفسه وال لعلته 

إن أردمت أن : ال نسلم أن مفهوم اجلملة زائد على اآلحاد املتعاقبة إىل غري النهاية قلنا : قوهلم : واب مث قال يف اجل
مفهوم اجلملة هو نفس املفهوم من كل واحد من اآلحاد فهو ظاهر اإلحالة وإن أردمت به اهليئة االجتماعية من آحاد 

ما ملانع من أن يكون اجلملة : هو املطلوب قوهلم األعداد فال خفاء بكونه زائدا على كل واحد من اآلحاد و
تترجح اجلملة مبجموع اآلحاد الداخلة فيها أو : إما ان يقال : مترجحة بآحادها الداخلة فيها كما قرروه ؟ قلنا 

بواحد منها فإن كان بواحد منها فاحلال الذي ألزمناه حاصل وإن كان مبجموع اآلحاد فهو نفس اجلملة املرفوضة و 
  ترجح الشيء بنفسه و هو حمال  فيه

  تعليق ابن تيمية

فهذا ما ذكره يف كتابه املشهور بأبكار األفكار املصنف يف الكالم وليس يف هذا تعرض إلبطال علل ومعلوالت 
ممكنة جمتمعة ال هناية هلا ولكن فيه إثبات واجب الوجود خارجا عنها وقد ذهب طائفة من أهل الكالم كأصحاب 

  ت معان الهناية هلا جمتمعة وهي اخللق وهي شرط يف احلدوث معمر إىل إثبا



مث إنه يف كتابه املسمى بدقائق احلقائق يف الفلسفة ذكر هذه احلجة وزاد فيها إبطال إثبات علل ومعلوالت ال هناية 
على  هلا ولكنه اعتراض عليها باعتراض وذكر أنه ال جواب له عنه فبقيت حجته على إثبات واجب الوجود موقوفة

  هذا اجلواب 
فقال بعد أن ذكر ما ذكره هنا اجلملة إما أن تكون باعتبار ذاهتا واجبة أو ممكنة إذا كانت اآلحاد ممكنة ومعناه 

افتقار كل واحد إىل علته وكانت اجلملة هي جمموع اآلحاد فال مانع من إطالق الوجوب وعدم اإلمكان عليها مبعىن 
ذاهتا وإن كانت أبعاضها مما يفتقر بعضها إىل بعض فتوهم ساقط فإنه إذا قيل إن  أهنا غري مفتقرة إىل أمر خارج عن

اجلملة غري ممكنة فقد بينا يف املنطقيات أن كل ما ليس مبمكن باملعىن اخلاص فإما واجب بذاته وإما ممتنع ال جائز أن 
اجلملة هي جمموع آحادها وكل واحد يقال باالمتناع وإال ملا كانت موجودة بقي أن تكون واجبة بذاهتا وإذا كانت 

من اآلحاد ممكن فاجلملة أيضا ممكنة بذاهتا والواجب باعتبار ذاته يستحيل أن يكون ممكنا باعتبار ذاته وإن كانت 
ممكنة فال بد هلا من مرجح لضرورة كوهنا موجودة واملرجح فإما أن يكون ممكنا أو واجبا ال جائز أن يكون ممكنا إذ 

مث يلزم أن يكون مرجحا لنفسه لكونه مرجحا للجملة واملرجح للجملة مرجح آلحادها وهو من هو من اجلملة 
آحادها وذلك حمال مث يلزم أن يكون علة علته وهو دور ممتنع وإن كان واجبا لذاته غري مفتقر إىل علة يف وجوده 

ل واحد من آحادها إذ اجلملة هي فإما أن يكون علة للجملة أو لبعضها فإن كان علة للجملة لزم أن يكون علة لك
جمموع اآلحاد وهو حمال من جهة إفضائه إىل كون كل واحد من آحاد اجلملة املفروضة معلال بعلتني وهي العلة 
الواجبة الوجود وما قيل إنه علة له من آحاد اجلملة وإن كان علة لبعض منها ال يكون معلوال لغريه فهو خالف 

  الفرض 
لزمت من القول بعدم النهاية فهو حمال كيف وكل علل ومعلوالت قيل باستنادها إىل علة ال علة وهذه احملاالت إمنا 

هلا فالقول بكوهنا غري متناهية حمال ومجع بني متناقضني وهو القول بأن ما من علة إال وهلا علة والقول بانتهاء العلل 
  واملعلوالت إىل علة ال علة هلا 
  ع كون العلل واملعلوالت غري متناهية وإن القول بان ال هناية هلا حمال فإذا قد اتضح مبا مهدنا امتنا

إثبات اجلملة ملا ال يتناهى وإن كان غري مسلم لكن ما املانع من كون اجلملة ممكنة : ولقائل أن يقول : مث قال 
  قيل الوجود ويكون ترجحها بترجح آحادها وترجح آحادها كل واحد باآلخر إىل غري النهاية على ما 

  وهذا إشكال مشكل ورمبا يكون عند غريي حله : قال 
فهذا استدالله على واجب الوجود مل يذكر يف كتبه غريه وأما حدوث العامل فأبطل طرق الناس وبناه على أن : قلت 

طل اجلسم ال خيلو من األعراض احلادثة إذ العرض ال يبقى زمانني واستدل على امتناع حوادث ال أول هلا بعد ان أب
وجوه غريه بالوجه الذي تقدم وتقدم ما فيه من الضعف الذي بينه األرموي وغريه مث إذا ثبت حدوث العامل فإنه مل 

يستدل باحلدوث على احملدث إال بطريقة الذين بنوا ذلك على اإلمكان وهو ان ذلك يتضمن التخصيص املفتقر إىل 
دوث على احملدث إال بناء على أن ذلك ممكن يفتقر إىل خمصص ألنه ترجيح ألحد طريف املمكن فهو ال يستدل باحل

واجب وال جيعل املمكن داال على الواجب إال بناء على نفي التسلسل والتسلسل قد أورد عليه السؤال الذي قال 
  إنه ال جواب له عنه 

التسلسل ممكن فتتم تلك وكل هذه املقدمات اليت ذكرها ال يفتقر إثبات الصانع إليها وبتقدير افتقاره إليها فأبطال 
املقدمات وذلك أن إثبات الصانع ال يفتقر إىل حدوث األجسام كما تقدم بل نفس ما يشهد حدوثه من احلوادث 
يغىن عن ذلك والعلم بأن احلادث يفتقر إىل احملدث هو من أبني العلوم الضرورية وهو أبني من افتقار املمكن إىل 



احلدوث ممكن أو أنه كان ميكن حدوثه على غري ذلك الوجه فتخصيصه بوجه املرجح فال حيتاج أن يقرر ذلك بان 
  دون وجه ممكن جائز الطرفني فيحتاج إىل مرجح خمصص بأحدمها 

  وهذه الطريقة يسلكها من متأخري أهل الكالم من املعتزلة واألشعرية ومن وافقهم على ذلك 
  من أصحاب أمحد ومالك والشافعي وأيب حنيفة وغريهم 

نبهنا على أهنا وإن كانت صحيحة فإهنا تطويل بال فائدة فيه واستدالل على األظهر باألخفى وعلى األقوى وقد 
باألضعف كما ال حيد الشيء مبا هو أخفى منه وإن كان احلد مطابقا للمحدود مطردا منعكسا حيصل به التمييز مع 

ثل من حصلت له شبهة أو معاندة يف األمر أن احلد واالستدالل باألخفى قد يكون فيه منفعة من وجوه أخرى م
اجللي فيبني له بغريه لكون ذلك أظهر عنده فإن الظهور واخلفاء أمر نسيب إضايف مثل من يكون من شانه 

االستخفاف باألمور الواضحة البينة فإذا كان الكالم طويال مستغلقاها به وعظمة كما يوجد يف جنس هؤالء إىل غري 
يس هذا مما يتوقف العلم والبيان عليه مطلقا وهذا هو املقصود هنا وهؤالء كثريا ما يغلطون ذلك من الفوائد لكن ل

فيظنون أن املطلوب ال ميكن معرفته إال مبا ذكروه من احلد والدليل وبسبب هذا الغلط يضل من يضل حىت يتوهم 
  أن ذلك الطريق املعني إذا بطل انسد باب املعرفة 

ه على هذه الطريقة اليت تعود إىل طريقة اإلمكان وبنوا طريقة اإلمكان على نفي التسلسل وهلذا ملا بين اآلمدي وغري
حصل ما حصل فكان مثل هؤالء مثل من عمد إىل أمراء املسلمني وجندهم الشجعان الذين يدفعون العدو 

عدو وهو أضعف ويقاتلوهنم فقطعهم ومنعهم الرزق الذي به جياهدون وتركوا واحدا ظنا أنه يكفي يف قتال ال
  اجلماعة وأعجزهم مث أهنم مع هذا قطعوا رزقه الذي به يستعني فلم يبق بإزاء العدو أحد 

ومثل هنر كبري كدجلة والفرات كان عليه عدة جسور فقطعها كلها ومل يترك إال واحد طويال بعيدا ضعيفا مث إنه 
وهو مع هذا يستعمل الناس يف اآلالت اليت يصنع  خرقه يف أثنائه حىت انقطع الطريق ومل يبق ألحد طريق إىل العبور
  هبا اجلسور ويشعر الناس أنه ال ميكن أحدا أن يعرب إال مبا يصنعه 

أو مثل رجل كان ملدينته أسوار متداخلة سور خلف سور كل سور منه حيفظ املدينة فعمد املتويل فهدم تلك األسوار 
مث إنه مع ذلك خرق منه ناحية يدخل منها العدو فلم يبق  كلها وترك سورا هو أضعفها وأطوهلا وأصعبها حفظا

  للمدينة سور حيفظها 
فيقال إن إثبات الصانع ممكن بطرق كثرية منها االستدالل باحلدوث على احملدث وهذا يكفى فيه حدوث اإلنسان 

احملدث ال بد من نفسه أو حدوث ما يشاهد من احملدثات كالنبات واحليوان وغري ذلك مث إنه يعلم بالضرورة أن 
حمدث وإذا قدر أنه أثبت الصانع حبدوث العامل لزم أن احملدث ال بد من حمدث مث إذا قدر أنه استدل بطريقة اإلمكان 

  إما ابتداء وإما مع طريقة احلدوث فالعلم بأن املمكن يفتقر إىل الواجب علم ضروري ال يفتقر إىل نفي التسلسل 
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لنقل: كتاب  لعقل وا ا تعارض    درء 
لعباس: املؤلف  ا و  أب مية احلراين  بن تي احلليم  عبد  بن   أمحد 

  إبطال التسلسل

  : وأيضا فإبطال التسلسل له طرق كثرية وذلك أنه ميكن أن يقال فيه وجوه 
  الوجه األول 

نعة الوجود واألقسام الثالثة أن املوجودات بأسرها إما أن تكون واجبة الوجود أو ممكنة الوجود أو ممت: أحدها 
  باطلة فلزم أن يكون بعضها واجبا وبعضها ممكنا 

  أما الثالث فهو باطل ألن ما وجد ال يكون ممتنع الوجود 
باطل أيضا ألن ممكن الوجود هو الذي وجوده وعدمه وما كان كذلك مل يوجد إال بغريه فلو كان جمموع : والثاين 

ودات كلها إىل غريها وما ليس مبوجود فهو معدوم واملعدوم ال يفعل املوجود املوجودات ممكنة الفتقرت املوج
  بالضرورة 

  واألول باطل أيضا ألنا نشاهد ما حيدث بعد أن مل يكن كاحليوان والنبات واملعدن والسحاب واألمطار 
ب بنفسه ال يعدم واحلادث عدم ووجد أخرى فال يكون ممتنعا ألن املمتنع ال يوجد وال واجبا بنفسه ألن الواج

فثبت أنه ممكن وثبت أن يف املوجودات ما هو ممكن بنفسه وأنه ليس كلها ممكنا فثبت أن فيها موجودا ليس مبمكن 
واملوجود الذي ليس مبمكن هو الواجب بنفسه فإن املوجود إما أن يكون وجوده بنفسه وهو الواجب أو بغريه وهو 

  تنع هو الذي ال جيوز أن يوجد فيمتنع أن يكون يف الوجود ممتنع املمكن وال جيوز أن يكون ممتنع ألن املم
إما أن يقبل من جهة نفسه العدم وهو : فتبني أن يف املوجودات واجبا وممكنا وليس فيها ممتنع وإن شئت قلت 

وهو  املمكن أو ال يقبل العدم وهو الواجب بنفسه وإن شئت قلت إما أن يفتقر إىل غريه وهو املمكن أو ال يفتقر
  الواجب 

  وإذا كانت املوجودات إما واجبة وإما ممكنة وليس كلها ممكنا وال كلها واجبا تعني أن فيها واجبا وفيها ممكنا 

  الوجه الثاين

أن يقال كل ممكن بنفسه ال يوجد إال مبوجب جيب به وجوده ألنه إذا مل حيصل ما به جيب وجوده ممكنا قابال 
ه جيب وجوده ال يكون ممكنا ألن املمكن ال جيب به شيء الفتقاره إىل غريه فاملفتقر للوجود والعدم فال يوجد وما ب

إىل املمكن مفتقر إليه وإىل ما به وجب املمكن وإذا كان املمكن وحده ال جيب به شيء علم افتقار املمكن إىل 
  واجب بنفسه 

  الوجه الثالث

و غري متناهية ال يوجب الوجود بنفسها فإن ما كان طبيعة اإلمكان سواء فرضت املمكنات متناهية أ: أن يقال 
كذلك مل يكن ممكنا فال بد للمكن من حيث هو ممكن من موجود ليس مبمكن واملراد باملمكن يف هذه املواضع 

املمكن اإلمكان اخلاص وهو الذي يقبل الوجود والعدم فيكون الواجب واملمتنع قسيميه فأما إذا أريد به املمكن 



  ام وهو قسيم املمتنع فكل موجود فهو ممكن باإلمكان العام اإلمكان الع
مث املوجود إما موجود بنفسه وإما بغريه وليس كل موجود وجد بنفسه ألن منها احملدثات اليت يعلم بضرورة العقل 

  أن وجودها ليس بأنفسها 
  فثبت أن من املوجودات ما هو موجود بنفسه وما هو موجود بغريه 

  الوجه الرابع

يقال املوجودات ليست كلها موجودة بغريها ألن الغري إن كان معدوما امتنع أن يكون املوجود موجودا مبا ليس أن 
  مبوجود وإن كان الغري موجودا كان املوجود خارجا عن مجلة املوجودات 

ن ال يكون فإما أن تكون كلها أو كل منها موجودا بنفسه وإما أ: وإذا مل تكن املوجودات كلها موجودة بغريها 
واألول ممتنع ألن احملدثات اليت يشهد حدوثها يعلم بالضرورة أهنا ليست موجودة بنفسها وإذا مل تكن كلها موجودة 

بغريها وال كلها موجودة بنفسها تعني أن منها ما هو موجود بنفسه ومنها ما هو موجود بغريه وهذا لك أن تعتربه 
ميتنع يف كل فرد من املوجودات أن يكون موجودا بغري : فتقول  يف كل فرد فرد من املوجودات ويف اجملموع

موجود ألنه إذا كان كل واحد من املوجودات موجودا بغري موجود لزم أن يكون كل من املوجودات موجودا 
مبعدوم وهذا ممتنع وإذا امتنع فإما أن يكون كل موجود موجودا بنفسه وإما أن يكون موجودا مبعدوم وهذا ممتنع 

ا امتنع فإما أن يكون كل موجود موجودا بنفسه وإما أن يكون موجودا بوجود غريه وإما أن يكون منها ما هو وإذ
  موجود بنفسه ومنها ما هو موجود بوجود غريه 

  واألول ممتنع لوجود احلوادث اليت ال توجد بأنفسها 
ه والغري من املوجودات اليت ال توجد والثاين ممتنع ألن كل واحد واحد من املوجودات إذا كان موجودا بوجود غري

إال مبوجود غريها مل يكن فيها إال ما هو مفتقر حمتاج إىل الغري وما كان بنفسه مفتقرا حمتاجا إىل الغري ومل يوجد إال 
بوجود ذلك الغري وما كان يف نفسه ال يوجد إال بغريه فأوىل أن ال يكون بنفسه مبدعا لغريه فيلزم أن ال يكون يف 

وجودات ما هو موجود بنفسه وال ما هو فاعل لغريه فيلزم حينئذ أن ال يوجد شيء من املوجودات ألن املوجود امل
إما موجود بنفسه وإما بوجود غريه وهذا إمنا لزم ملا قدر أن كل موجود موجود بغريه فتعني أن من املوجودات ما 

  هو موجود بنفسه وهو املطلوب 
موع فمجموع املوجود ال يكون واجبا بنفسه ألن من أجزائه ما هو ممكن حمدث كائن وأما إذا اعتربت ذلك يف اجمل

بعد أن مل يكن واجملموع يتوقف عليه واملتوقف على املمكن ال يكون واجبا بنفسه وال يكون اجملموع مفتقرا إىل غريه 
م ليس مبوجود فضال عن جمموع املباين له فإن ذلك ال يكون إال معدوما واملوجود ال يكون مفتقرا إىل فاعل معدو

املوجود فتعني أن يكون اجملموع مفتقرا إىل ما هو داخل يف اجملموع وذلك البعض ال يكون إال واجبا بنفسه إذ مل 
يكن واجبا بنفسه لكان ممكنا مفتقرا إىل غريه فيكون جمموع كل واحد من املوجودات مفتقرا إىل غريه وذلك الغري 

قرا إىل ما هو بعض املمكنات فإن جمموعهما أعظم من بعضها وذلك البعض يشرك جمموع املمكنات ليس مفت
جملموع يف الفقر واإلحتياج إىل الغري ففيه ما فيها من اإلحتياج والفقر إىل الغري مع أن اجملموع أعظم منه فإذا كانت 

اء باجملموع وحده فضال عن أن األجزاء كلها فقرية حمتاجة و اجملموع حمتاجا فقريا أمتنع أن يكون شيء من األجز
يكون جبزء آخر فضال عن أن يكون اجملموع الذي كل أجزائه فقراء بواحد من تلك األجزاء الفقراء وهذا كله بني 

  ضروري ال يستريب فيه من تصوره وميكن تصوير هذه املواد على وجوه أخرى 



  فصل

وجودات إما أن تكون كلها حادثة وهو ممتنع ألن امل: وكذلك ميكن تصوير هذه األدلة يف مادة احلدوث بأن يقال 
احلوادث ال بد من فاعل وذلك معلوم بالضرورة وحمدث املوجودات كلها ال يكون معدوما وذلك أيضا معلوم 

إما حدوثها بال : بالضرورة وما خرج عن املوجودات ال يكون إال معدوما فلو كانت املوجودات كلها حمدثة للزم 
معدوم وكالمها معلوم الفساد بالضرورة فثبت أنه ال بد يف الوجود من موجود قدمي وليس كل  حمدث وإما حدوثها

  موجود قدميا بالضرورة احلسية فثبت أن املوجودات تنقسم إىل قدمي وحمدث 
وهاتان املقدمتان وهو أن كل حادث فال بد من حمدث وأن احملدث للموجود ال يكون إال موجودا مع اهنما 

الضرورة فإن كثريا من أهل الكالم أخذوا يقررون ذلك بأدلة نظرية وحيتجون على ذلك بأدلة وهي وإن معلومتان ب
كانت صحيحة لكن النتيجة أبني عند العقل من املقدمات فيصري كمن حيج األجلى باألخفى وهذا وإن كان قد يذمه 

ته يف املقدمة اجللية دون ما هو أخفى منها كثري من الناس مطلقا فقد ينتفع به يف مواضع مثل عناد املناظر ومنازع
ومثل حصول العلم بذلك من الطرق الدقيقة اخلفية الطويلة ملن يرى أن حصول العلم له مبثل هذه الطرق أعظم 

عنده وأحب إليه وأنه إذا خوطب باألدلة الواضحة املعروفة للعامة مل يكن مزية على العامة وملن يقصد مبخاطبته مبثل 
ل هذه الطرق معروف معلوم عندنا مل ندعه عجزا وجهال وإمنا أعرضنا عنه استغناء عنه مبا هو خري منه ذلك أن مث

  واشتغاال مبا هو أنفع من تطويل ال حيتاج إليه إىل أمثال ذلك من املقاصد 
تبعهم جعلوه فأما كون احلادث ال بد له من حمدث فهي ضرورية عند مجاهري العلماء وكثري من متكلمة املعتزلة ومن ا

  نظريا كما سيأيت ذكره بعد هذا 
وأما كون املعدوم ال يكون فاعال للموجودات فهو أظهر من ذلك ولذلك اعترف بكونه ضروريا من استدل على 

  أن احملدث ال بد له من حمدث موجود واملمكن ال بد له من مؤثر موجود كالرازي وغريه 

  كالم الرازي يف إثبات وجود اهللا

أما كون املؤثر موجودا فإنه ال فرق بني نفي املؤثر وبني مؤثر منفي واحلكم باالكتفاء املؤثر املنفي : ي قال الراز
  حكم بعدم اإلحتياج إىل املؤثر 

والعلم بذلك ضروري وال يتصور يف هذا املقام االستدالل بالكالم املشهور من أن املعدوم ال متيز فيه فال : قال 
  ألنه يتوجه عليه شكوك معروفة ميكن استناد األثر إليه 

واجلواب عنها وإن كان ممكنا إال أن العلم بفساد استناد األثر املوجود إىل املؤثر املعدوم أظهر كثريا من العلم : قال 
  بذلك والدليل واألجوبة عن األسولة اليت تورد عليه وإيضاح الواضح ال يزيده إال خفاء 

ال واسطة بني الوجود والعدم : يس مبعدوم فلم جيب أن يكون موجودا ؟ قلنا هب أن املؤثر ل: وقول القائل : قال 
حنن ال : املاهية تقتضي اإلمكان ال بشرط الوجود وال العدم فهو متوسط بني الوجود والعدم قلنا : وقول القائل 

ذلك احلصر بل ندعي ندعي أن كل حقيقة فهي إما الوجود وإما العدم حىت يلزم من كون املاهية مغايرة هلما فساد 
أن العقل حيكم على كل حقيقة من احلقائق اليت ال هناية هلا أهنا ال ختلو عن وصفي الوجود والعدم وإذا كان كذلك 

  إنه ال واسطة بني الوجود والعدم : فكون املاهية مغايرة للوجود والعدم ال يقدح يف قولنا 

  تعليق ابن تيمية



حيتاج إليه مع علمنا الضروري بأن املؤثر يف املوجود ال يكون إال موجودا وهذا هذا السؤال واجلواب عنه ال : قلت 
  قد سبقه إليه غري واحد من النظار 

  كالم اجلويين يف اإلرشاد

قد دللتم فيما قدمتم على العلم بالصانع فيم تنكروه على : فإن قال قائل : كأيب املعايل اجلويين فإنه قال يف اإلرشاد 
العدم عندنا نفي حمض وليس املعدوم على صفة من صفات اإلثبات وال فرق بني نفي : عدما قلنا  من يقدر الصانع

الصانع وبني تقدير الصانع منفيا من كل وجه بل نفي الصانع وإن كان باطال بالدليل القاطع فالقول به غري متناقض 
نع املعدوم املعتزلة حيث أثبتوا للمعدوم يف نفسه واملصري إىل إثبات صانع منفي متناقض وإمنا يلزم القول بالصا

  صفات اإلثبات وقضوا بأن املعدوم على خصائص األجناس 
والوجه أن ال نعد الوجود من الصفات فإن الوجود نفس الذات وليس مبثابة التحيز للجوهر فإن التحيز صفة : قال 

  زائدة على ذات اجلوهر وجود اجلوهر عندنا نفسه من غري تقدير مزيد 
  واألئمة يتوسعون يف عد الوجود من الصفات والعلم به علم بالذات : ل قا

إذا قلنا الباري موجود فوجوده ذاته هذا باالتفاق من أصحابنا القائلني باألحوال : قال الكيا اهلراسي الطربي 
  املعدوم شيء : والنافني هلا إال على رأي املعتزلة الذين قالوا 

  كالم أيب القاسم األنصاري

وإن أثبت األحوال فلم جيعل الوجود حاال فإن العلم : ال أبو القاسم األنصاري شارح اإلرشاد والقاضي أبو بكر وق
  به علم بالذات وعند أيب هاشم ومتبعيه الوجود من األحوال وهو من أثر كون الفاعل قادرا 

فإمنا قالوا ذلك ملا بيناه من ان صفة  من أن األئمة يتوسعون يف عد الوجود من الصفات: قال وما قاله إمام احلرمني 
الوجود مبنزلة التحيز : النفس عندهم تفيد ما تفيده النفس فال فرق بني وجود اجلوهر وحتيزه وهكذا قال الكيا 

  للجوهر فإن التحيز للجوهر نفس اجلوهر خالف أبا املعايل 
ياة والقدرة والعلم وحنوها وهذه الصفات قال ومن الدليل على وجود الصانع أنه موصوف بالصفات القائمة به كاحل

مشروطة بوجود حملها وقد يكون الشيء موجودا وال يكون خمتصا هبذه الصفات ويستحيل االختصاص هبذه 
  الصفات من غري حتقق وجود 

  قال ومما حيقق ما قلناه قيام الدليل القاطع على أنه فاعل ومن شرط الفاعل أن يكون موجودا 

  تعليق ابن تيمية

هذا الثاين هو ما ذكره أبو املعايل فإن إثبات الصانع إثبات لوجوده وإال فصانع منتف كنفي الصانع وأما : قلت 
األول فهو وإن كان صحيحا لكن النتيجة أبني من املقدمات فإن العلم بأن الصانع ال يكون إال موجودا أبني من 

م بالضرورة لكن الفاعل الذي يبدع غريه أحق بالوجود كون ما تقوم به الصفة ال يكون إال موجودا وكالمها معلو
وكما أن الوجود من حمل الصفة فإن حمل الصفة قد يكون مجادا وقد يكون حيوانا وقد يكون قادرا وقد يكون 
عاجزا والصفة وإن كانت مفتقرة إىل حمل وجودي فهو من باب األفتقار إىل احملل القابل وأما املفعول املفتقر إىل 



  فهو من باب االفتقار إىل الفاعل  الفاعل
ومعلوم أن احلاجة إىل الفاعل فيما له فاعل أقوى من احلاجة إىل القابل فيما له قابل وأيضا فإن القابل شرط يف 

املقبول ال جيب تقدمه عليه بل جيوز اقتراهنما خبالف الفاعل فإنه ال جيوز أن يقارن املفعول بل ال بد من تقدمه عليه 
ق العقالء على أنه ال جيوز أن يكون كل من الشيئني فاعال لآلخر ال مبعىن كونه علة فاعلة وال بغري ذلك وهلذا اتف

من املعاين وأما كون كل من الشيئني شرطا لآلخر فإنه جيوز وهذا هو الدور املعي وذاك هو الدور القبلي وقد بسط 
مسائل الصفات من هذا الوجه حيث مل مييزوا بني هذا يف غري املوضع وبني ما دخل على الفالسفة من الغلط يف 

الشرط والعلة الفاعلة بل قد جيعلون ذلك كله علة إذ العلة عندهم يدخل فيها الفاعل والغاية ومها العلتان املفصلتان 
اللتان هبما يكون وجود املعلول والقابل الذي قد يسمى مادة وهيوىل مع الصورة ومها علتا حقيقة الشيء يف نفسه 
سواء قيل إن حقيقته غري العني املوجودة يف اخلارج كما يدعون ذلك أو قيل هي هي كما هو املعروف عن متكلمي 

  أهل السنة 
ال علة فاعلة : واملقصود هنا أن الدليل ملا دل على أنه ال بد من موجود واجب بنفسه أي ال يكون له فاعل يوجده 

ه الواجب بنفسه مث أخذوا ما حيتمله هذا اللفظ من املعاين فأرادوا والما يسمى فاعال غري ذلك صاروا يطلقون علي
إثباته كلها فصاروا ينفون الصفات وينفون أن يكون له حقيقة موصوفة بالوجود لئال تكون الذات متعلقة بصفة فال 

ها إىل فاعل تكون واجبة بنفسها ومعلوم أن كون الذات مستلزمة لصفة كمال ميتنع حتققها بدوهنا ال يوجب افتقار
أو علة فاعلة ولكن غاية ما فيه أن تكون الذات مشروطة بالصفة والصفة مشروطة بالذات وأن تكون الصفة إذا 

هذا فيه افتقار الواجب إىل غريه مل يلزم أن يكون ذلك الغري فاعال : قيل بأهنا واجبة ال تقوم إال مبوصوف فإذا قيل 
ه غري فإمنا هو شرط من املشروط وكون الذات مشروطة بالصفة الالزمة هلا وال علة فاعلة بل إذا قدر أنه يطلق علي

والصفة مشروطة بالذات ال مينع أن يكون اجلميع واجبا بنفسه ال يفتقر إىل فاعل وال إىل علة فاعلة وقد بسط هذا 
  يف غري هذا املوضع 

حملها موجودا فاملفعول املفتقر إىل فاعل  واملقصود أنه إذا كان قد علم أن الصفة املشروطة مبحلها تقتضي أن يكون
  موجب يقتضي أن يكون فاعله موجودا بطريق األوىل 

احلوادث املشهودة ال بد هلا من حمدث إذ احملدث من حيث هو حمدث وكل ما يقدر حمدثا سواء قدر : وأيضا فيقال 
لم بذلك ضروري إذ طبيعة احلدث متناهيا أو غري متناه ال يوجد بنفسه بل ال بد له من فاعل ليس مبحدث والع

تقتقي اإلفتقار إىل فاعل فال بد لكل ما يقدر حمدثا من فاعل فيمتنع أن يكون فاعل كل احملدثات حمدثا فوجب أن 
  يكون قدميا 

وأيضا فاحملدث مفتقر إىل حمدث كامل مستقل بالفعل إذ ما ليس مستقال بالفعل مفتقر إىل غريه فال يكون هو وحده 
الفاعل هو وذلك الغري فال يكون وحده فاعال للمحدث مث ذلك الغري إن كان حمدثا فال بد له من فاعل  الفاعل بل

أيضا فال بد للمحدثات من فاعل مستقل بالفعل مستغن عن مجيع حمدثاته والعقل يعلم ضرورة افتقار احملدث إىل 
إىل الواجب املوجب له فال حيتاج أن يقال يف  احملدث الفاعل ويقطع به ويعلمه ضرورة أبلغ من علمه بافتقار املمكن

ذلك أن احملدث يتخصص بزمان دون زمان أو بقدر دون قدر وال بد للتخصيص مكن خمصص فإن العلم بافتقار 
  احملدث إىل احملدث أبني يف العقل وأبده له 

   ٣٥الطور } أم خلقوا من غري شيء أم هم اخلالقون { وهلذا قال تعاىل 
  ملا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرؤها أحسست بفؤادي قد انصدع : طعم قال جبري بن م



وهو : إذ كان كل من القسمني  ٥٩ - ٥٨الواقعة } أأنتم ختلقونه أم حنن اخلالقون * أفرأيتم ما متنون { وقال 
يعلم بالضرورة أنه مل كوهنم خلقوا من غري خالق وكوهنم خلقوا أنفسهم معلوم االنتفاء بالضرورة فإن اإلنسان 

حيدث من غري حمدث وأنه مل حيدث نفسه فلما كان العلم بأنه ال بد له من حمدث وأن حمدثه ليس هو إياه علما 
  ضروريا ثبت بالضرورة أن له حمدثا خالقا غريه وكل ما يقدر فيه انه خملوق فهو كذلك 

إذا علمت أن املمكن ال بد له من مرجح جيب به واخللق يتضمن احلدوث والتقدير ففيه معىن اإلبداع والتقدير و
وإال مل يكن موجودا بل يبقى معدوما على أصح القولني أو مترددا بني الوجود والعدم على اآلخر فاحملدث ال بد له 

من فاعل يستغن به املفعول فيكون به وإال بقي مفتقرا إىل غريه وإذا قدر حمدثه أيضا فهو أيضا حمدث مل يستغن به 
ذلك احملدث مفتقر إىل غريه فاملفتقر إليه مفتقر إىل ذلك الغري الذي هو األول مفتقر إليه بطريق األوىل فال توجد  ألن

احلوادث إال بفاعل غين عن غريه وكل حمدث مفتقر إىل غريه فال توجد احلوادث إال بفاعل قدمي غري حمدث فهذه 
  طرق متعددة يثبت هبا املوجود الواجب بنفسه القدمي 

  فصل

وميكن تصوير هذه املادة يف الغىن والفقر ويف اخللق وعدم اخللق والقدرة وعدم القدرة والكمال والنقصان واحلياة 
كل موجود فإما أن يكون غنيا بنفسه عما سواه وإما أن يكون مفتقرا : واملوت والعلم واجلهل وغري ذلك بأن يقال 
 بغىن عما سواه فيلزم وجوده الغين عما سواه على التقديرين إىل ما سواه واملفتقر إىل ما سواه ال يوجد إال

واحلوادث مفتقرة إىل غريها فثبت أن من املوجودات ما هو غين بنفسه ومنها ما هو مفتقر إىل ما سواه ومثل أن 
  لوق كل موجود فإما أن يكون خملوقا وإما أال يكون خملوقا واملخلوق ال يكون خملوقا إال خبالق ليس مبخ: يقال 

وقد علم أن احلوادث ال تكون إال خملوقة فثبت أن يف املوجودات ما هو حادث خملوق ومنها ما هو خالق لتلك 
  احلوادث ليس مبخلوق وهو املطلوب 

املوجودإما أن يكون قادرا بنفسه وإما أال يكون قادرا بنفسه وما ليس بقادر بنفسه ال يكون قادرا : ومثل أن يقال 
در بنفسه واحلوادث املشهودة كانت معدومة واملعدوم ال يكون موجودا بنفسه فضال عن أن يكون إال بإقدار القا

قادرا بنفسه فثبت أن يف املوجودات ما هو حمدث ومنها ما هو موجود قادر بنفسه والقادر بنفسه ال يكون إال قدميا 
  أزليا واجبا بنفسه فثبت انقسام املوجودات إىل هذا وهذا وهو املطلوب 

املوجودإما أن يكون كامال ليس فيه نقص حيتاج إىل غريه وإما أن يكون ناقصا حيتاج يف كماله إىل : ومثل أن يقال 
غريه ومعلوم أن احلوادث املشهودة ليس هلا من نفسها وجود فضال عن أن تكون كاملة بنفسها وأهنا بعد وجودها 

ل ليس فيه نقص حيتاج فيه إىل غريه وما ليس فيه نقص ال مفتقرة إىل من يكمل نقصها فثبت أن املوجودات فيها كام
  يكون إال كامال قدميا أزليا واجبا بنفسه فثبت انقسام املوجودات إىل هذا وهذا وهو املطلوب 

املوجودإما عامل بنفسه وإما حمتاج يف العلم إىل من يعلمه وإما أن ال يقبل العلم ومعلوم أن اإلنسان : ومثل أن يقال 
 حصول علمه إىل من يعلمه ليس علمه من لوازم ذاته فإنه خرج من بطن أمه ال يعلم شيئا مث حدث له مفتقر يف

العلم بعد ذلك فثبت أن يف املوجود ما ليس عاملا بنفسه بل هو مفتقر يف حصول العلم له إىل من يعلمه ومعلوم أن 
ان عاملا بنفسه وإال افتقر إىل عامل بنفسه فال بد له كل ما ليس بعامل بنفسه فال بد له من عامل يعلمه وذاك العلم إن ك

من عامل يعلمه وذاك العامل إن كان عاملا بنفسه وإال افتقر إىل عامل بنفسه فال بد أن ينتهي األمر إىل عامل بنفسه قطعا 
اقرأ باسم { : للتسلسل املمتنع فثبت أن يف الوجود ما هو عامل بنفسه وما ليس عاملا بنفسه بل مبن يعلمه كما قال 



 ٥ - ١العلق } علم اإلنسان ما مل يعلم * الذي علم بالقلم * اقرأ وربك األكرم { : إىل قوله } ربك الذي خلق 
   ٢٥٥البقرة } وال حييطون بشيء من علمه إال مبا شاء { : وقال 

لك الصفة قدمية واجبة وما كان عاملا بنفسه فإن يكون موجودا بنفسه أوىل وأحرى فإن العلم صفة له وإذا كانت ت
  ال تفتقر إىل فاعل يفعلها يف العامل بنفسه فال يكون املوصوف هبا قدميا واجبا بطريق األوىل واألحرى 

إما حي بنفسه وإما حي بغريه وإما ليس حبي ومعلوم أن احلي بغريه موجود فإن اإلنسان : ومثل أن يقال املوجود 
حبي مث يصري حيا بعد ذلك فثبت وجود احلي بغريه الذي جعله حيا  يكون يف بطن أمه قبل نفخ الروح فيه ليس

وذلك الذي جعله حيا إما أن يكون حيا بنفسه وإما بغريه واحلي بغريه حيتاج إىل حي فال بد أن ينتهي األمر إىل حي 
قدميا بنفسه فإن بنفسه قطعا للتسلسل املمتنع فثبت أن يف الوجود ما هو حي بنفسه واحلي بنفسه ال يكون إال واجبا 

ذاته إذا كانت مستلزمة حلياته حبيث ال تكون حياته حاصلة له من غريه فغن تكون ذاته واجبة بنفسها ال تكون 
حاصلة بغريها أوىل وأحرى فغن احلياة قائمة يف املوصوف احلي هبا فإذا كانت احلياة قدمية أزلية واجبة بنفسها ميتنع 

  حيا قدميا أزليا واجبا بنفسه أوىل وأحرى  عدمها فاحلي املوصوف هبا أن يكون
والتسلسل الذي يسمى التسلسل يف العلل واملعلوالت واملؤثر واألثر والفاعل واملفعول واخلالق وملخلوق هو ممتنع 
باتفاق العقالء وبصريح املعقول بل هو ممتنع يف بديهة العقل بعد التصور وهو الذي أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم 

من خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟ : يأيت الشيطان أحدكم فيقول [ ستعاذة منه يف قوله صلى اهللا عليه و سلم باال
فأمره باالستعاذة منه ليقطع عنه اهللا ] من خلق اهللا فإذا وجد ذلك أحدكم فليستعذ باهللا ولينته : اهللا فيقول : فيقول 

ؤذيه هبا حىت قد يتمىن املوت أو حىت خيتار أن حيترق وال الوساوس الفاسدة اليت يلقيها الشيطان بغري اختياره وي
يا رسول اهللا إن أحدنا ليجد يف نفسه ما ألن حيترق حىت يصري : جيدها وهي الوسوسة اليت سأله عنه الصحابة فقالوا 

اظم أحدنا ما يتع: ذلك صريح اإلميان ويف رواية : محة أو خير من السماء إىل األرض خريا له من أن يتكلم به فقال 
احلمد هللا الذي رد كيده إىل الوسوسة وأراد بذلك أن كراهته هذه الوسوسة ونفيها هو حمض : أن يتكلم به فقال 

  اإلميان وصرحية 

  فصل

واعلم أن علم اإلنسان بأن كل حمدث ال بد له من حمدث أو كل ممكن ال بد له من واجب أو كل فقري فال بد له 
له من خالق أو كل معلوم فال بد له من يعلم أو كل أثر فال بد له من مؤثر وحنو ذلك من غين أو كل خملوق فال بد 

من القضايا الكلية واألخبار العامة هو علم كلي بقضية كلية وهو حق يف نفسه لكن علمه بأن هذا احملدث املعني ال 
القضية معينة خمصوصة جزئية  بد له من حمدث وهذا املمكن املعني ال بد له من واجب هو أيضا معلوم له مع كون

وليس علمه هبذه القضايا املعينة املخصوصة موقوفا على العلم بتلك القضية العامة الكلية بل هذه القضايا املعينة 
املخصوصة موقوفا على العلم بتلك القضية العامة الكلية بل هذه القضايا املعينة قد تسبق إىل فطرته قبل أن يستشعر 

ية وهذا كعلمه بأن الكتابة ال بد من كاتب والبناء ال بد له من بأن فإنه إذا رأى كتابه معينة علم تلك القضايا الكل
انه ال بد هلا من كاتب وإذا رأى بنيانا علم أنه ال بد له من بأن وإن مل يستشعر يف ذلك احلال كل كتابه كانت أو 

يا املعينة اجلزئية وإن كان عقله ال يستحضر القضية تكون أو ميكن أن تكون وهلذا جتد الصيب وحنوه يعلم هذه القضا
الكلية العامة وهذا كما أن اإلنسان يعلم أن هذا املعني ال يكون أسود أبيض وال يكون يف مكانني وإن مل يستحضر 

أن كل سواد وكل بياض فأهنما ال جيتمعان وأن كل جسمني فإهنما ال يكونان يف مكان واحد وهكذا إذا رأى درمها 



صف درهم علم أن هذا الكل أعظم من هذا اجلزء وإن مل يستحضر أن كل كل فإنه جيب أن يكون أعظم من ون
  جزئه 

هذا العدد األول مساو هلذا العدد الثاين وهذا العدد الثاين مساو هلذا العدد الثالث فإنه يعلم أن : وكذلك إذا قيل 
  حضر أن كل مساو ملساو فهو مساو األول مساو ملساوي الثاين وهو مساو للثالث وإن مل يست

وكذلك إذا علم أن الشخص موجود علم أنه ليس مبعدوم وإذا علم انه ليس مبعدوم علم أنه موجود ويعلم انه ال 
جيتمع وجوده وعدمه بل يتناقضان وأن مل يستحضر قضية كلية عامة أنه ال جيتمع نفي كل شيء وإثباته ووجوده 

  لية وعدمه وهكذا عامة القضايا الك
فإنه قد يكون علم اإلنسان باحلكم يف أعياهنا املشخصة اجلزئية أبده للعقل من احلكم الكلي وال تكون معرفته حبكم 
املعينات موقوفه على تلك القضايا الكليات وهلذا كان علم اإلنسان أنه هو مل حيدث نفسه ال يتوقف على علمه بان 

مل حيدث نفسه بل هذه القضايا العامة الكلية صادقة وتلك القضية كل إنسان مل حيدث نفسه وال على أن كل حادث 
املعينة صادقة والعلم هبا فطري ضروري ال حيتاج أن يستدل عليه وإن كان قد ميكن االستدالل على بعض املعينات 

ل ليس شرطا بالقضية الكلية ويستفاد العلم بالقضية الكلية بواسطة العلم باملعينات لكن املقصود أن هذا االستدال
يف العلم بل العلم باملعينات قد يعلم كما تعلم الكليات وأعظم بل قد جيزم باملعينات من ال جيزم بالكليات وهلذا ال 

  جتد أحدا يشك يف أن هذه الكتابة ال بد هلا من كاتب وهذا البناء ال بد له من باب بل يعلم هذا ضرورة 
: دث فاعل قد اعتقده طوائف من النظار نظريا حىت أقاموا عليه دليال وإن كان العلم بان كل حادث ال بد له من حم

كل حمدث ال بد له من حمدث والثاين قول من يقول : إما بقياس الشمول وإما بقياس التمثيل فاألول قول من يقول 
  هذا حمدث فيفتقر إىل حمدث قياسا على البناء والكتابة 

دث منهم من يثبت هذا باالستدالل على أن احلادث خمتص والتخصيص ال مث القائلون بأن كل حمدث ال بد له من حم
بد له من خمصص مث من الناس من يثبت هذا بأن املخصوص ممكن واملمكن ال بد له من مرجح لوجوده مث من الناس 

  من يثبت هذا بأن نسبة املمكن إىل الوجود والعدم سواء فال بد من ترجيح أحد اجلانبني 
جيعل املقدمة األوىل يف هذه القضايا ضرورية بل جيعلها أبني من الثانية اليت استدل هبا عليها وهذا  وكثري من الناس

  االضطراب غنما يقع يف القضايا الكلية العامة 
وأما كون هذا البناء ال بد له من بان وهذه الكتابة ال بد هلا من كاتب وهذا الثوب املخيط ال بد له من خياط وهذه 

 يف األرض من آثار األقدام ال بد هلا من مؤثر وهذه الضربة ال بد هلا من ضارب وهذه الصياغة ال بد هلا اآلثار اليت
من صائغ وهذا الكالم املنظوم املسموع ال بد له من متكلم وهذا الضرب والرمي والطعن ال بد له من ضارب ورام 

  وطاعن 
عقالء وال يفتقر يف العلم هبا إىل دليل وإن كان ذكر نظائرها فهذه القضايا املعينة اجلزئية ال يشك فيها أحد من ال

حجة هلا وذكر القضية اليت تتناوهلا وغريها حجة ثانية فيستدل عليها بقياس التمثيل وبقياس الشمول لكن هي يف 
يعلم أنه  نفسها معلومة للعقالء بالضرورة مع قطع نظرهم عن قضية كلية كما يعلم اإلنسان أحوال نفسه املعينة فإنه

  مل حيدث نفسه وإن مل يستحضر أن كل حادث ال حيدث بنفسه 
وهلذا كانت فطرة اخللق جمبولة على أهنم شاهدوا شيئا من احلوادث املتجددة كالرعد والربق والزالزل ذكروا اهللا 

 سائر وسبحوه ألهنم يعلمون أن ذلك املتجدد مل يتجدد بنفسه بل له حمدث أحدثه وإن كانوا يعلمون هذا يف
احملدثات لكن ما اعتادوا حدوثه صار مألوفا هلم خبالف املتجدد الغريب وإال فعامة ما يذكرون اهللا ويسبحونه عنده 



من الغريب املتجددة قد شهدوا من آيات اهللا املعتادة ما هو أعظم منه ولو مل يكن إال خلق اإلنسان فإنه من أعظم 
ه وال أبواه أحداثاه وال أحد من البشر أحدثه ويعلم أنه ال بد له من اآليات فكل أحد يعلم أنه هو مل حيدث نفس

حمدث فكل أحد يعلم أن له خالقا خلقه ويعلم انه موجود حي عليم قدير مسيع بصري ومن جعل غريه حيا كان أوىل 
ادرا أن يكون حيا ومن جعل غريه عليما كان أوىل أن يكون عليما ومن جعل غريه قادرا كان أوىل أن يكون ق

ويعلم أيضا أن فيه من اإلحكام ما دل على علم الفاعل ومن اإلختصاص ما دل على إرادة الفاعل وأن نفس 
اإلحداث ال يكون إال بقدرة احملدث فعلمه بنفسه املعينة املشخصة اجلزئية يفيده العلم هبذه املطالب اإلهلية وغريها ن 

   ٢١يات الذار} ويف أنفسكم أفال تبصرون { كما قال تعاىل 

  فصل

إذا تبني ذلك فاآلية والعالمة والداللة على الشيء جيب أن يكون ثبوهتا مستلزما لثبوت املدلول الذي هي آية له 
وعالمة عليه وال تفتقر يف كوهنا آية وعالمة وداللة إىل أن تندرج حتت قضية كلية سواء كان املدلول عليه قد 

  ه مطلق جممل عرفت عينه أو مل تعرف عينه بل عرف على وج
عالمة دار فالن أن على باهبا كذا أو على عتبها كذا أو عالمة فالن أنه كذا وكذا فإذا : فاألول مثل أن يقال 

  رؤيت تلك العالمة عرف ذلك املعني 
عالمة من يكون أمريا أو قاضيا أن تكون هيئته كذا وكذا فإن رؤيت تلك اهليئة علم أن هناك : والثاين أن يقال 

  أو قاضيا وإن مل تعلم عينه أمريا 
وإذا كان كذلك فجميع املخلوقات مستلزمة للخالق سبحانه وتعاىل بعينه وكل منها يدل بنفسه على أن له حمدثا 

بنفسه وال حيتاج أن يقرن بذلك أن كل حمدث فله حمدث كما قدمناه أن العلم بأفراد هذه القضية ال جيب أن 
  لته على احملدث املعني أظهر وأسبق يتوقف على كلياهتا بل قد تكون دال

وهلذا كان ما يشهده الناس من احلوادث آيات دالة على الفاعل احملدث بنفسها من غري أن جيب أن يقترن هبا قضية 
أن كل حمدث فله حمدث وهي أيضا دالة على اخلالق سبحانه من حيث يعلم أنه ال حيدثها إال هو فإنه كما : كلية 

ثات ال بد هلا من حمدث قادر عليم مريد حكيم فالفعل يستلزم القدرة واإلحكام يستلزم العلم يستدل على أن احملد
  والتخصيص يستلزم اإلرادة وحسن العافية يستلزم احلكمة 

وكل حادث يدل على ذلك كما يدل عليه اآلخر وكل حادث كما دل على عني اخلالق فكذلك اآلخر يدل عليه 
ال قياس : ليه ومساها اهللا آيات واآليات ال تفتقر يف كوهنا آيات إىل قياس كلي فلهذا كانت املخلوقات آيات ع

متثيلي وال قياس مشويل وإن كان القياس شاهدا هلا مؤيدا ملقتضاها لكن علم القلوب مبقتضى اآليات والعالمات ال 
إنه ال يترجح أحد طرفيه جيب أن يقف على هذا القياس بل يعلم موجبها مقتضاها وإن مل خيطر هلا أن كل ممكن ف

  على اآلخر إال مبرجح أو ال يترجح وجوده على عدمه إال مبرجح 
ومن هنا يتبني لك أن ما تنازع فيه طائفة من النظار وهو أن علة اإلفتقار إىل الصانع هل هو احلدوث أو اإلمكان أو 

لق وهذا االفتقار وصف له الزم ومعىن جمموعيهما ال حيتاج إليه وذلك أن كل خملوق فنفسه وذاته مفتقرة إىل اخلا
هذا أن حقيقته ال تكون موجودة إال خبالق خيلقه فإن شهدت حقيقته موجودة يف اخلارج علم أنه ال بد هلا من فاعل 
وإن تصورت يف العقل علم أهنا ال توجد يف اخلارج إال بفاعل ولو قدر أهنا تتصور تصورا مطلقا علم أهنا ال توجد 

يف نفسها ال توجد إال بفاعل وهذا يعلم بنفس تصورها وإن مل يشعر القلب بكوهنا حادثة أو ممكنة  إال بفاعل فهي



وإن كان كل من اإلمكان واحلدوث دليال أيضا على هذا االفتقار لكن احلدوث يستلزم وجودها بعد العدم وقد 
ك يستلزم إذا وجدت أن تكون مبوجد علم أهنا ال توجد إال بفاعل واإلمكان يستلزم أهنا ال تكون إال مبوجد وذل

وهي من حيث هي هي وإن مل تدرج حتت وصف كلي يستلزم االفتقار إىل الفاعل أي ال تكون موجودة إال بفاعل 
وال تدوم وتبقى إال بالفاعل املبقي املدمي هلا فهي مفتقرة إليه يف حدوثها سواء قيل إن بقاءها وصف زائد عليها أو مل 

  يقل 
لعقل بالضرورة أن هذا احلادث ال يبقى إال بسبب يبقيه كما يعلم أنه مل حيدث إال بسبب حيدثه ولو بىن وهلذا يعلم ا

هذا ال يدوم وال يبقى وكذلك إذا خاط الثوب خبيوط ضعيفة : اإلنسان سقفا ومل يدع شيئا ميسكه لقال له الناس 
لمون بفطرهتم افتقار األمور املفتقرة إىل ما يبقيها وخاطه خياطة فاسدة قالوا له هذا ال يبقى البقاء املطلوب فهم يع

  كما يعلمون افتقارها إىل ما حيدثها وينشئها 
وما يذكر من األمثال املضروبة والشواهد املبينة لكون الصنعة تفتقر إىل الصانع يف حدوثها وبقائها إمنا هو للتنبيه 

ما : عن بعض أهل العلم أنه قال له طائفة من املالحدة  على ما يف الفطرة كما ميثل بالسفينة يف احلكاية املشهورة
بلغين أن : ما هو ؟ قال : دعوين فخاطري مشغول بأمر غريب قالوا قالوا : الداللة على وجود الصانع ؟ فقال هلم 

 يف دجلة سفينة عظيمة مملوءة من أصناف األمتعة العجيبة وهي ذاهبة وراجعة من غري أحد حيركها وال يقوم عليها
فكيف صدقت عقولكم أن هذا العامل مبا : وما ذاك قالوا أهذا يصدقه عاقل ؟ فقال : أجمنون أنت ؟ قال : فقالوا له 

فيه من األنواع واألصناف واحلوادث العجيبة وهذا الفلك الدوار السيار جيري وحتدث هذه احلوادث بغري حمدث 
فهذه السفينة أثبتت نفسها يف : باملالم وهكذا إذ قيل وتتحرك هذه املتحركات بغري حمرك ؟ فرجعوا على أنفسهم 

  الساحل بغري موثق اوثقها وال رابط ربطها كذبت العقول بذلك 
  إن احلوادث تبقى وتدوم بغري مبق يبقيها وال ممسك ميسكها : فهكذا إذ قيل 

 ميسك السماوات واألرض أن إن اهللا{ ففي مثل قوله : كثري وأما الثاين : وهلذا نبه سبحانه على هذا وهذا فاألول 
ومن آياته أن تقوم { وقوله  ٤١فاطر } تزوال ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا 

وهذا اإلبقاء يكون  ٢الرعد } رفع السماوات بغري عمد تروهنا { وقوله  ٢٥الروم } السماء واألرض بأمره 
الذي خلقكم مث رزقكم مث مييتكم مث حيييكم هل من { كما قال اهللا تعاىل بالرزق الذي ميد اهللا به املخلوقات 

   ٤٠الروم } شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعاىل عما يشركون 

  كالم الشهر ستأيت يف هناية اإلقدام

إلنسان بأنه وهذا الذي ذكرناه من أن نفس األعيان احملدثة كاإلنسان تستلزم وجود الصانع اخلالق وأن علم ا
مصنوع يستلزم العلم بصانعه بذاته من غري احتياج إىل قضية كلية تقترن هبذا وهو معىن ما يذكره كثري من الناس 

أما تعطيل العامل عن الصانع العليم القادر احلكيم فليست أراها مقالة وال عرفت عليها : مثل قول الشهر ستأيت 
كان العامل يف األزل أجزاء مبثوثة تتحرك على غري : ن الدهرية أهنم قالوا صاحب مقالة إال ما نقل عن شرذمة قليلة م

  استقامة فاصطكت اتفاقا فحصل العامل بشكله الذي تراه عليه 
ولست أرى صاحب هذه املقالة ممن ينكر الصانع بل هو يعترف بالصانع لكنه حييل سبب وجود العامل على : قال 

ل فما عدت هذه املسألة من النظريات اليت يقام عليها برهان فإن الفطرة السليمة البخت واالتفاق احترازا عن التعلي
ولئن {  ١٠إبراهيم } أيف اهللا شك { اإلنسانية شهدت بضرورة فطرهتا وبديهة فكرهتا بصانع عليم قادر حكيم 



خلقهن العزيز  ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض ليقولن{  ٨٧الزخرف } سألتهم من خلقهم ليقولن اهللا 
{ وإن هو غفلوا عن هذه الفطرة يف حال السراء فال شك أهنم يلوذون إليها يف حال الضراء  ٩الزخرف } العليم 

   ٦٧اإلسراء } وإذا مسكم الضر يف البحر ضل من تدعون إال إياه {  ٢٢يونس } دعوا اهللا خملصني له الدين 
أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا : ورد مبعرفة التوحيد ونفي الشرك قال وهلذا مل يرد التكليف مبعرفة الصانع وإمنا 

ذلكم بأنه إذا دعي { ال إله إال اهللا فأعلم انه ال إله إال اهللا وهلذا جعل حمل النزاع بني الرسل وبني اخللق يف التوحيد 
الذين ال يؤمنون باآلخرة وإذا ذكر اهللا وحده امشأزت قلوب {  ١٢غافر } اهللا وحده كفرمت وإن يشرك به تؤمنوا 

   ٤٦اإلسراء } وإذا ذكرت ربك يف القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا {  ٤٥الزمر } 
قال وقد سلك املتكلمون طريقا يف إثبات الصانع وهو االستدالل باحلوادث على حمدث صانع وسلك األوائل طريقا 

  اإلمكان آخر وهو االستدالل بإمكان املمكنات على مرجح ألحد طريف 
وهذا الطريق الثاين مل يسلكه األوائل وإمنا سلكه ابن سينا ومن وافقه ولكن الشهرستاين وأمثاله ال يعرفون : قلت 

  مذهب أرسطو واألوائل إذ كان عمدهتم فيما ينقلونه من الفلسفة على كتب ابن سينا 
  قال ويدعي كل واحد يف جهة االستدالل ضرورة وبديهة 

ما شهد به احلدوث أو دل عليه اإلمكان بعد تقدمي املقدمات دون ما شهدت به الفطرة اإلنسانية : قال وأنا أقول 
من احتياجه يف ذاته إىل مدبر هو منتهى مطلب احلاجات يرغب إليه وال يرغب عنه ويستغىن به وال يستغىن عنه 

ه أوضح من احتياج املمكن اخلارج ويتوجه إليه وال يعرض عنه ويفزع إليه يف الشدائد واملهمات فإن احتياج نفس
  إىل الواجب واحلادث إىل احملدث 

 ٦٢النمل } أمن جييب املضطر إذا دعاه { وعن هذا املعىن كانت تعريفات احلق سبحانه يف التنزيل على هذا املنهاج 
أمن {  يونس} قل من يرزقكم من السماوات واألرض {  ٦٣األنعام } قل من ينجيكم من ظلمات الرب والبحر { 

   ٦٤النمل } يبدأ اخللق مث يعيده 
  ] خلق اهللا العباد على معرفته فاجتالتهم الشياطني عنها [ وعن هذا املعىن قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

يقول اهللا خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطني وحرمت عليهم ما أحللت : [ لفظ احلديث يف الصحيح : قلت 
  ] كوا يب ما مل أنزل به سلطانا هلم وأمرهتم أن يشر

فتلك املعرفة هي ضرورة االحتياج وذلك االجتيال من الشيطان هو تسويلة االستغناء ونفي احلاجة والرسل : قال 
مبعوثون لتذكري وضع الفطرة وتطهريها عن تسويالت الشياطني فإهنم الباقون على أصل الفطرة وما كان له عليهم 

فقوال له قوال لينا لعله يتذكر {  ١١ - ١٠األعلى } سيذكر من خيشى * الذكرى  فذكر إن نفعت{ من سلطان 
   ٤٤طه } أو خيشى 

إن الشياطني امرهتم أن يشركوا به ما مل ينزل به سلطانا وهذا املرض العام يف أكثر بين : الذي يف احلديث : قلت 
وأما التعطيل فهو  ١٠٦يوسف } مشركون وما يؤمن أكثرهم باهللا إال وهم { آدام وهو الشرك كما قال تعاىل 

  مرض خاص ال يكاد يقع إال عن عناد كما وقع لفرعون 
وليس يف احلديث أن الشياطني سولت هلم االستغناء عن الصانع فإن هذا ال يقع إال خاصا لبعض الناس أو لكثري 

ة لعدد كثري دائما بل منهم يف بعض األحوال وهو جنس السفسطة بل هو شر السفسطة والسفسطة ال تكون عام
  تعرض لبعض الناس أو لكثري منهم يف بعض األشياء 



ومن رحل إىل اهللا قربت مسافته حيث رجع إىل نفسه أدىن رجوع فعرف احتياجه إليه يف تكوينه وبقائه وتقلبه : قال 
   بامللكوت عليه اخل يف أحواله وأحنائه مث استبصر من آيات اآلفاق إىل آيات األنفس مث استشهد به على امللكوت ال

  تعليق ابن تيمية

عائد إىل اهللا تعاىل ويقولون  ٥٣فصلت } حىت يتبني هلم أنه احلق { قلت هو وطائفة معه يضنون أن الضمري يف قوله 
  هذه مجعت طريق من استدل باخللق على اخلالق ومن استدل باخلالق على املخلوق 

أن الضمري عائد إىل القرآن وأن اهللا يري عباده من اآليات الفقيه  والصواب الذي عليه املفسرون وعليه تدل اآلية
قل { والنفسية ما يبني هلم أن القرآن حق وذلك يتضمن ثبوت الرسالة وأن يسلم ما أخرب به الرسول كما قال تعاىل 

ق ويف أنفسهم حىت سنريهم آياتنا يف اآلفا* أرأيتم إن كان من عند اهللا مث كفرمت به من أضل ممن هو يف شقاق بعيد 
   ٥٣ ٥٢فصلت } يتبني هلم أنه احلق 

واملقصود هنا التنبيه على أن حاجة املعني إىل العلم ال تتوقف على العلم حباجة كل من هو مثله واالستدالل على 
  ذلك بالقياس الشمويل والتمثيلي 

من العلم الذي ال يقترن به ذوق وأيضا فاحلاجة اليت يقترن مع العلم هبا ذوق احلاجة هي اعضم وقعا يف النفس 
وهلذا كانت معرفة النفوس مبا حتبه وتكرهه وينفعها ويضرها هو أرسخ فيها فيها من معرفتها مبا ال حتتاج إليه وال 

تكرهه وال حتبه وهلذا كان ما يعرف من أحوال الرسل مع أممهم باألخبار املتواترة ورؤية اآلثار من حسن عاقبة أتباع 
اقبة املكذبني أنفع من معرفة صدق الرسول وأتباعه مما يفيد العلم فقط فإن هذا يفيد العلم مع الرسل وسوء ع

  العلمية والعملية بنفسه خبالف ما يفيد العم مث العلم يفيد العمل : الترغيب والترهيب فيفيد كمال القوتني 
ار النفوس إىل ذلك أعظم من وهلذا كان أكثر الناس على أن اإلقرار بالصانع ضروري فطري وذلك أن اضطر

  اضطرارها إىل ماال تتعلق به حاجتها 
أال ترى أن الناس يعرفون من أحوال من تتعلق به منافعهم ومضارهم كوالة أمورهم وممالكيهم وأصدقائهم 

 وأعدائهم ماال يعلمونه من أحوال من ال يرجونه وال خيافونه وال شيء أحوج إىل شيء من املخلوق إىل خالقه فهم
وما بكم { : حيتاجون إليه من جهة ربوبيته إذ كان هو الذي خلقهم وهو الذي يأتيهم باملنافع ويدفع عنهم املضار 

   ٥٣النحل } من نعمة فمن اهللا مث إذا مسكم الضر فإليه جتأرون 
حال وكل ما حيصل من أحد فإمنا هو خبلقه وتقديره وتسبيبه وتيسريه وهذه احلاجة اليت توجب رجوعهم إليه 

اضطرارهم كما خياطبهم بذلك يف كتابه وهم حمتاجون إليه من جهة ألوهيته فإنه ال صالح هلم إال بأن يكون هو 
معبودهم الذي حيبونه ويعظمونه وال جيعلون له أندادا حيبوهنم كحب اهللا بل يكون ما حيبونه سواه كأنبيائه وصاحلي 

ثالث من كن فيه وجد حالوة [ نيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال عباده إمنا حيبوهنم ألجله كما يف الصحيحني عن ال
من كان اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها ومن كان حيب املرء ال حيبه إال هللا ومن كان يكره أن يرجع يف : اإلميان 

  ] الكفر بعد أن أنقذه اهللا منه كما يكره أن يلقى يف النار 
وف والرجاء والتعظيم واإلعتراف باحلاجة واالفتقار وحنو ذلك مشروط ومعلوم أن السؤال واحلب والذل واخل

بالشعور باملسؤل احملبوب املرجو املخوف املعبود املعظم الذي تعترف النفوس باحلاجة إليه واإلفتقار الذي تواضع 
  كل شيء لعظمته واستسلم كل شيء لقدرته وذل كل شيء لعزته 

فوس إليها وال بد هلا منها بل هي ضرورية فيها كان شرطها والزمها وهو فإذا كانت هذه األمور مما حتتاج الن



  االعتراف بالصانع به أوىل أن يكون يف النفوس 
: [ يروي عن ربه ] كل مولود يولد على الفطرة : [ وقول النيب صلى اهللا عليه و سلم يف احلديث الصحيح 

الصانع فقط بل إقرارا يتبعه عبودية هللا باحلب والتعظيم وحنو ذلك ال يتضمن جمرد اإلقرار ب] خلقت عبادي حنفاء 
  وإخالص الدين له ن وهذا هو احلنيفية 

وأصل اإلميان قول القلب وعمله أي علمه باخلالق وعبوديته للخالق والقلب مفطور على هذا وهذا وإذا كان بعض 
د بآيات اهللا واستيقنتها نفسه ظلما الناس قد خرج عن الفطرة مبا عرض له من املرض إما جبهله وإما بظلمه فجح

  وعلوا مل ميتنع أن يكون اخللق ولدوا على الفطرة 
وقد ذكرنا يف غري هذا املوضع طائفة من قول من ذكر أن املعرفة ضرورية والعلم الذي يقترن به حب املعلوم قد 

مع العلم واملنكر ما تكرهه وتنفر يسمى معرفة كما يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر فاملعروف ما حتبه القلوب 
عنه عند العلم به فلهذا قد يسمى من كان فيه مع علمه باهللا حب هللا وإنابة إليه عارفا خبالف العامل اخلايل عن حب 

  القلب وتأهله فإهنم ال يسمونه عارف 
ه وهذا الثاين مستلزم ومن املعلوم أن وجود حب اهللا وخشيته والرغبة إليه وتأهله يف القلب فرع وجود اإلقرار ب

لألول فإذا كان هذا يكون ضروريا يف القلب فوجود اإلقرار السابق عليه الالزم له أوىل أن يكون ضروريا فإن 
  ثبوت امللزوم ال يكون إال مع ثبوت الالزم 

ملعلوم به كليا وقد يراد بلفظ املعرفة العلم الذي يكون معلومة معينا خاصا وبالعلم الذي هو قسيم املعرفة ما يكون ا
عاما وقد يراد بلفظ املعرفة ما يكون معلومة الشيء بعينه وإن كان لفظ العلم يتناول النوعني يف األصل كما بسط 

  يف موضع آخر وسيأيت كالم الناس يف اإلقرار بالصانع هل حيصل هبذا وهبذا 
هل هي احلدوث أو اإلمكان أو جمموعها ؟ : علة احلاجة إىل املؤثر : وقد بينا يف غري هذا املوضع الكالم على قوهلم 

وبينا أنه إن أريد بذلك أن احلدوث مثال دليل على أن هذا احملدث حيتاج إىل حمدث أو أن احلدوث شرط يف إفتقار 
املفعول إىل فاعل فهذا صحيح وإن أريد بذلك أن احلدوث هو الذي جعل احملدث مفتقرا إىل الفاعل فهذا باطل 

ا أريد به أنه دليل على إىل املؤثر أو أنه شرط يف االفتقار إىل املؤثر فهذا صحيح وإن أريد به أنه وكذلك اإلمكان إذ
  جعل نفس املمكن مفتقرا فهذا باطل 

وعلى هذا فال منافاة بني أن يكون كل من اإلمكان واحلدوث دليال على االفتقار إىل املؤثر وشرطا يف االفتقار إىل 
  : مسألتني املؤثر وإمنا النزاع يف 

إن : هل يصح أن يكون مفعوال لغريه ؟ كما يقوله من يقول من املتفلسفة : أن الواجب بغريه إزال وأبدا : إحدامها 
الفلك قدمي معلول ممكن لواجب الوجود ازال وأبدا فهذا هو القول الذي ينكره مجاهري العقالء من بين آدم ويقولون 

إن املمكن الذي يقبل : ه مقارنا لفاعله أزال وأبدا ممتنع ويقولون أيضا ك إن كون الشيء مفعوال مصنوعا مع كون
الوجود والعدم ال يكون إال موجودا تارة ومعدوما أخرى فأما ما كان دائم الوجود فهذا عند عامة العقالء ضروري 

  بن سينا وأتباعه الوجود وليس من املمكن الذي يقبل الوجود والعدم وهذا مما وافق عليه الفالسفة قاطبة حىت ا
ولكن ابن سينا تناقض فادعى يف باب إثبات واجب الوجود أن املمكن قد يكون قدميا أزليا مع كونه ممكنا ووافقه 
على ذلك طائفة من املتأخرين كالرازي وغريه ولزمهم على ذلك من االشكاالت ما مل يقدروا على جوابه كما قد 

  متالزمان فكل ممكن حمدث وكل حمدث ممكن  بسط يف موضعه وعلى هذا فاإلمكان واحلدوث
وأما تقدير ممكن مفعول واجب لغريه مع أنه غري حمدث فهذا ممتنع عند مجاهري العقالء وأكثر الفالسفة من أتباع 



إن اإلمكان ال يعقل إال يف احملدثات وأما الذي أدعى ثبوت ممكن قدمي فهو ابن : ارسطو وغريه مع اجلمهور يقولون 
  وافقه وهلذا ورد عليهم يف إثبات هذا اإلمكان سؤاالت ال جواب هلم عنها سينا ومن 

  موافقة الرازي البن سينا وإنكار ابن رشد على ابن سينا

و الرازي ملا كان مثبتا هلذا اإلمكان البن سينا كان يف كالمه من االضطراب ما هو معروف يف كتبه الكبار والصغار 
أن املمكن الذي يقبل الوجود : هم املنطقية ما يوافقون فيه سلفهم أرسطو وغريه مع أن هؤالء كلهم يثبتون يف كتب

ما ذكره ابن سينا : والعدم ال يكون إال حادثا كائنا بعد أن مل يكن وقد ذكر أبو الوليد بن رشد احلفيد هذا وقال 
قله أحد من الفالسفة قبل ابن وحنوه من أن الشيء يكون ممكنا يقبل الوجود والعدم مع كونه قدميا أزليا قول مل ي

  سينا 
و ابن سينا قد ذكر أيضا يف غري موضع أن املمكن الذي يقبل الوجود والعدم ال يكون إال حادثا مسبوقا : قلت 

بالعدم كما قاله سلفه وسائر العقالء وقد ذكرت ألفاظه من كتاب الشفاء وغريه يف غري هذا املوضع وهو مما يتبني 
لى أن كل ممكن يقبل الوجود والعدم فال يكون إال حادثا كائنا بعد أن مل يكن وهذا مما يبني أن به اتفاق العقالء ع

  كل ما سوى الواجب بنفسه فهو حمدث كائن بعد أن مل يكن وهذا ال يناقض دوام فاعليته 
املخلوقات  واملقصود هنا أن نفس احلدوث واإلمكان دليل على االفتقار إىل املوثر وأما كون أحدمها جعل نفس

مفتقرة إىل اخلالق فهذا خطأ بل نفس املخلوقات مفتقرة إىل اخلالق بذاهتا واحتياجها إىل املؤثر أمر ذايت هلا ال حيتاج 
إىل علة فإنه ليس كل حكم ثبت للذوات حيتاج إىل علة إذ ذلك يفضي إىل تسلسل العلل وهو باطل باتفاق العلماء 

ال ميكن أن يكون مفارقا للذوات وال يفتقر إىل علة وكون كل ما سوى اهللا بل من األحكام ما هو الزم للذوات 
  فقريا إليه حمتاجا إليه دائما هو من هذا الباب 

فالفقر واالحتياج أمر الزم ذايت لكل ما سوى اهللا كما أن الغين والصمدية أمر الزم لذات اهللا فيمتنع أن يكون 
كل ما سواه وميتنع فيما سواه أن يكون غنيا عنه بوجه من الوجوه وجيب  سبحانه فقريا وميتنع أن يكون إال غنيا عن

  يف كل ما سواه أن يكون فقريا حمتاجا إليه دائما يف كل وقت 
وهنا ينشأ النزاع يف املسألة الثانية وهو أن احملدث املخلوق هل افتقار إىل اخلالق احملدث وقت اإلحداث فقط أو هو 

 للنظار وكثري من أهل الكالم احملدث املتلقى عن جهم وأيب اهلذيل ومن تبعهما من دائما مفتقر إليه على قولني
املعتزلة وغريهم يقولون إنه ال يفتقر إليه إال يف حال اإلحداث ال يف حال البقاء وهذا القول يف مقابلة قول الفالسفة 

  فتقاره إليه يف حال بقائه دائما ازال وأبدا افتقار املمكن إىل الواجب ال يستلزم حدوثه بل ا: الدهرية الذين يقولون 
فهؤالء زعموا وجود الفعل بال حدوث شيء وأولئك زعموا أن املخلوق ال يفتقر إىل اخلالق ال حيتاج دائما وكال 

  القولني باطل كما قد بسط يف موضعه 
ال حيتاج إليه عامة الفطر  واملقصود هنا أن كثريا مما جيعلونه مقدمات يف أدله إثبات الصانع وإن كان حقا فإنه

  السليمة وإن كان من عرضت له شبهة قد ينتفع به 
والكالم على إبطال الدور والتسلسل هو من هذا الباب وما سلكوه من الطرق بقطع التسلسل والدور فهو طريق 

  صحيح أيضا 

  ومجاع ذلك أن الدور نوعان والتسلسل نوعان



ذا إال مع هذا وال هذا إال مع هذا ويسمى هذا الدور املعي االقتراين ويراد به فقد يراد به أنه ال يوجد ه: أما الدور 
  أنه ال يوجد هذا إال بعد هذا وال هذا إال بعد هذا وحنو ذلك وهو الدور البعدي 

منها  فاألول ممكن كاألمور املتضايفة مثل البنوة واألبوة وكاملعلولني لعلة واحدة وسائر األمور املتالزمة اليت ال يوجد
إال مع اآلخر كصفات اخلالق سبحانه املتالزمة وكصفاته مع ذاته وكسائر الشروط كغري الشروط كغري ذلك مما هو 

  من باب الشرط واملشروط 
وأما الثاين فممتنع فإنه إذا كان هذا ال يوجد إال بعد ذاك وذاك ال يوجد إال بعد هذا لزم أن يكون ذاك موجودا 

يكون كل من هذا وذاك موجودا قبل أن يكون موجودا فيلزم اجتماع الوجود والعدم غري قبل هذا وهذا قبل ذاك ف
  مرة وذلك كله ممتنع 

ومن هذا الباب أن يكون هذا فاعال هلذا او علة فاعلة أو علة غائية وحنو ذلك ألن الفاعل والعلة وحنو ذلك ميتنع 
العلة الفاعلة ال تكون علة فاعلة لنفسها فكيف أن يكون فعال لنفسه فكيف يكون فاعال لفاعل نفسه ؟ وكذلك 

لعلة نفسها ؟ وكذلك العلة الغائية اليت يوجدها الفاعل هي مفعولة للفاعل ومعلولة يف وجودها له ال لنفسها فإذا مل 
  تكن معلولة لنفسها فكيف تكون معلولة ملعلول نفسها ؟ 

لى املتقدم على نفسه وكونه فاعال لنفسه املفعولة أو فهذا وحنوه من الدور املستلزم تقدم الشيء على نفسه أو ع
ملفعول نفسه أو علة لنفسه املعلولة أو ملعلول معلول نفسه أو معلوال مفعوال لنفسه أو ملعلول نفسه ومفعول نفسه 

  كل ذلك ممتنع ظاهر االمتناع وهلذا اتفق لعقالء على امتناع ذلك 
ففيه قوالن معروفان ألصناف الناس وأما التسلسل يف الفاعلني والعلل وأما التسلسل يف اآلثار والشروط وحنو ذلك 

  الفاعلة وحنو ذلك فهذا ممتنع بال ريب 
لو كان مجيع املوجودات ممكنا مفتقرا إىل فاعل غريه فذلك الغري إن كان هو الغري الفاعل له : فإذا تبني هذا فنقول 

لي املمتنع باتفاق العقالء وإن كان ذلك الغري غريا آخر لزم لزم كون كل منهما فاعال لآلخر وهذا من الدور القب
لزم مؤثرون كل منهم مؤثر يف اآلخر إىل غري غاية وإن شئت : وجود فاعلني ومفعولني إىل غري غاية وإن شئت قلت 

  ه قلت لزم علل كل منها معلول لآلخر إىل غري غاية وكل من هؤالء ممكن الوجود مفتقر إىل غريه ال يوجد بنفس
  : فهنا سؤاالن 

مل ال جيوز أن يكون اجملموع واجبا بنفسه وإن كان كل فرد من أفراد ممكنا بنفسه ؟ وقد : قول القائل : أحدمها 
أجيب عن هذا بأنه يستلزم ثبوت واجب الوجود بنفسه مع أنه باطل أيضا ألن اجملموع هو األجزاء اجملتمعة مع 

ن بنفسه واهليئة االجتماعية عرض من األعراض الذي ال يقوم بنفسه فهو اهليئة االجتماعية وكل من األجزاء ممك
أيضا ممكن لنفسه بطريق األوىل فكل من األجزاء ومن اهليئة االجتماعية ممكن لنفسه فامتنع أن يكون هناك ما يقدر 

  واجبا بنفسه 
األفراد به لطبيعة مشتركة  وأيضا فإن ما توصف به األفراد قد يوصف به اجملموع وقد ال يوصف فإن كان اتصاف

  بينها وبني اجملموع وجب اتصاف اجملموع خبالف ما إذا حدث للمجموع بالتركيب وصف منتف يف األفراد 
ومعلوم أن كل واحد واحد إذا مل يكن موجودا إال بغرية وهو فقري حمتاج فكثرة املفتقرات احملتاجات واجتماعها ال 

ها معاونة لآلخر كالضعيفني إذا اجتمعا حصل باجتماعهما قوة ألن كال يوجب استغناءها إال أن يكون يف بعض
منهما مستغن عن غريه من وجه حمتاج إليه من وجه وأما إذا قدر أن كال منهما مفتقر إىل غريه من كل وجه امتنع 

ال من اآلخر أن حيصل هلما باالجتماع قوة أو معونة من أحدمها لألخر إذ التقدير أن كل كل منهما ليس له شيء إ



وهذا هو الدور القبلي دور الفاعلني والعلل الفاعلية والغائية فال حيصل ألحدمها من اآلخر شيء والتقدير أنه ليس 
  له من نفسه شيء فال حيصل باالجتماع وجود أصال 

ه أي فرد يبني هذا أن كل جزء فهو مفتقر من كل وجه إىل غريه واجملموع أيضا مفتقر من كل وجه إىل األفراد فإن
من األفراد قدر عدمه لزم عدم اجملموع فليس يف اجملموع وجود يعطيه لألفراد وال لشيء من األفراد وجود يعطيه 

للمجموع او لغريه من األفراد وهذا خبالف ما إذا اجتمعت آحاد العشرة فإن كوهنا عشرة ال حيصل ألفرادها كما 
فلما مل يكن كل من األفراد وجوده من العشرة وال من غريه  أن كل فرد ليس وجوده مستفادا من اجتماع العشرة

من األفراد أمكن وجوده بنفسه وأمكن أن يكون شرطا يف وجود الفرد اآلخر وأن يكون احلكم احلاصل باجتماع 
  العشرة ال حيصل لفرد فرد فتبني أن جمموع املمكنات ال يكون ممكنا وقد بسط هذا يف غري هذا املوضع 

  وأجوبة عنه سؤال لآلمدي

ما املانع من كون اجلملة ممكنة الوجود ويكون ترجحها بترجح آحادها : سؤال االمدي وهو قوله : والسؤال الثاين 
  وترجح كل واحد باآلخر إىل غري هناية 

  : فيقال عن هذا أجوبة 
  األول 

ده بنفسه واجلملة ليس أنه إذا كان كل من اجلملة ممكنا بنفسه ال يوجد إال بغريه فكل من اآلحاد ليس وجو
وجودها بنفسها فليس هناك شيء وجوده بنفسه فال يكون وجوده إال بغريه فتعني أن يكون هناك غري ليس هو مجلة 

  جمموع املمكنات وال شيئا من املمكنات وما ليس كذلك فهو موجود بنفسه وهو الواجب بنفسه ضرورة 
  ل من املمكنات موجودا مبمكن آخر على سبيل التسلسل يكون ترجح كل واحد باآلخر أي يكون ك: وأما قوله 
نفس طبيعة اإلمكان شاملة جلميع اآلحاد وهي مشتركة فيها فال يتصور أن يكون شيء من أفراد : فيقال له 

املمكنات خارجا عن هذه الطبيعة العامة الشاملة ونفس طبيعة اإلمكان توجب االفتقار إىل الغري فلو قدر وجود 
واجب بنفسه للزم استغناء طبيعة اإلمكان عن الغري فيكون ما هو ممكن مفتقرا إىل غريه ليس ممكنا  ممكنات بدون

  مفتقرا إىل غريه وذلك مجع بني النقيضني 
يبني ذلك أنه مهما قدر من املمكنات اليت ليست متناهية فإنه ليس واحد منها موجودا بنفسه بل هو مفتقر إىل ما 

ها مشارك لألول يف هذه الصفة من كل وجه فليس لشيء منها وجود من نفسه وال للجملة يبدعه ويفعله فالثاين من
  فال يكون هناك موجود أصال 

هذا موجودا بآخر واآلخر إىل غري هناية أو هذا أبدعه آخر واآلخر أبداه آخر إىل هناية كان : بل إذا قال القائل 
در فاعال إذا مل يكن موجودا بنفسه مل يكن له من نفسه إال العدم حقيقة الكالم أنه يقدر معدومات ال هناية هلا فإن ق

  وقد قدر فاعله ليس له من نفسه إال العدم 
فكل من هذه األمور املتسلسلة ليس لشيء منها من نفسه إال العدم وال للمجموع من نفسه إال العدم وليس هناك 

قد قدر جمموع ليس منه إال العدم وما كان كذلك  إال األفراد واجملموع وكل من ذلك ليس منه إال العدم فيكون
  امتنع أن يكون منه وجود فإن ماال يكون منه إال العدم وال من جمموعه وال من أفراد ميتنع أن يكون منه وجود 

فإذا قدر ممكنات متسلسلة كل منها ال وجود له من نفسه مل يكن هناك إال العدم والوجود موجود حمسوس فعلم أن 
  و موجود بنفسه ليس وجوده من غريه وهو املطلوب فيه ما ه



  الثاين

املوجود الذي ليس من نفسه ميتنع أن يكون وجود غريه منه فإن وجود نفسه بنفسه واستغناء نفسه : أن يقال 
بنفسه وقيام نفسه بنفسه أوىل من وجود غريه بوجوده واستغناء غريه به وقيام غريه به فإذا قدر ممكنات ليس فيها ما 

وجوده بنفسه امتنع أن يكون فيها ما وجود غريه به بطريقة األوىل فال جيوز أن يكون كل ممكن ال يوجد بنفسه 
  وهو مع هذا فاعل لغريه إىل غري هناية 

إن املؤثر يف جمموع املمكنات هو قدرة اهللا تعاىل : وهذا مما ال يقبل النزاع بني العقالء الذين يفهمونه وسواء قيل 
إن بعضها مؤثر يف بعض باإلجياب أو اإلبداع : أهنا مؤثرة فيها باألسباب اليت خلقها أو قيل : أو قيل  بدون أسباب

أو التوليد أو الفعل أو غري ذلك مما قيل فإن كل من قال قوال من هذه األقوال ال بد أن جيعل للمؤثر وجودا من 
نفسه إال العدم وليس هناك مؤثر له من نفسه  كل منها مؤثر وليس له من: موجود بنفسه ال ميكن أحد ان يقول 

وجود فإنه يعلم بصريح العقل أنه إذا قدر أن كل تلك األمور ليس لشيء منها وجود من نفسه وجود وال بنفسه مل 
يكن له تأثري من نفسه وال بنفسه فإن ماال يكون موجوداص بنفسه ومن نفسه فأوىل به إن ال يكون مؤثرا يف وجود 

ومن نفسه فإذا مل يكن هناك ما هو موجود بنفسه وال مؤثر بنفسه بل كل منها غري موجود بنفسه وال غريه بنفسه 
مؤثر بنفسه كان كل معدوما بنفسه معدوم التأثري بنفسه فنكون قد قدرنا أمورا متسلسلة كل منها ال وجود له 

  فليس هناك ال وجود وال تأثري قطعا  بنفسه وال تأثري له بنفسه وليس هناك مغاير هلا يكون موجودا مؤثرا فيها
كل من هذه األمور اليت ال توجد بنفسها يبدع اآلخر الذي ال يوجد بنفسه كان صريح العقل : وإذا قال القائل 

  فما ال يكون موجودا بنفسه ال يكون مؤثرا بنفسه فكيف جتعله مؤثرا يف غريه وال حقيقة له : يقول له 
  لك الغري بل حقيقته توجد بذ: فإن قال 
ليس هناك غري يتحقق به فإن الغري الذي قدرته هو أيضا ال وجود له وال تأثري أصال إال مبا تقدره من غري : قيل له 

  آخر ليس له وجود وال تأثري 
ونكتة هذا اجلواب أن تقدير العقل ملا ال يوجد بنفسه بعد وال حيقق له وجود بغريه كونه مؤثرا مبدعا لغريه من 

ور بطالنا وفسادا فإن إدباعه للغري ال يكون إال بعد وجوده وهو مع كونه ممكنا يقبل الوجود والعدم ليس أعظم األم
  موجود فكل ما قدر إمنا هي معدومات 

  الثالث

املمكن الذي مل يوجد هو معدوم ليس مبوجود أصال : قول القائل : وهو أن نقول : يوضح هذا اجلواب الثالث 
املمكن ال يترجح أحد : له ما يقتضي وجوده هو باق مستمر على العدم وإذا قال القائل  واملعدوم الذي مل حيصل

طرفيه على اآلخر إال مبرجح فهذا بني ظاهر يف جاب اإلثبات فإنه ال يكون موجودا إال مبقتضي لوجوده إذا كان 
  ليس له من نفسه وجود 

ده وجيعل لعدمه علة كما لوجوده علة وهذا قول ابن علة عدمه عدم علة وجو: وأما يف النفي فمن الناس من يقول 
  سينا وأتباعه 

  والتحقيق الذي عليه مجهور النظار من املتكلمني واملتفلسفني 
وهو اآلخر من قويل الرازي أن عدمه ال يفتقر إىل علة جتعله معدوما فالعدم احملض ال يعلل وال يعلل به إذ العدم 



وال علة ولكن عدم علته مستلزم لعدمه ودليل على عدمه فإذا أريد بعلة عدمه ما احملض املستمر ال يفتقر إىل فاعل 
يستلزم عدمه ويدل على عدمه فهو صحيح وإن أريد بعلة عدمه حتقق العدم الذي يفتقر يف حتقق إىل علة موجبة له 

  فليس كذلك فإن العدم املستمر ال يفتقر إىل علة موجبة 
ال يوجد بنفسه ال يوجد إال بغريه وال حيتاج أن يقول ماال : ال مبرجح مبنزل قوله املمكن ال يوجد إ: فقول القائل 

  يوجد بنفسه ال يعدم إال بغريه فإن ماال يوجد بنفسه فليس له من نفسه وجود 
إن أردت أن حقيقة مستلزمة للعدم ال تقبل الوجود فليس كذلك : له من نفسه العدم فهذا له معينان : وإذا قلت 
ابلة للوجود وإن أردت أن حقيقته ال تقتضي الوجود بل ليس هلا من نفسها غري العدم وأن وجودها ال بل هي ق

يكون إال من غريها ال من نفسها فهذا صحيح فالفرق بني كونه ليس له من نفسه إال العدم وبني كون نفسه 
به أنه يف اخلارج نفس ثابتة ليس هلا  له من نفسه وليس له من نفسه ال نريد: مستلزمة للعدم فرق بني مع أن قولنا 

املعدوم شيء ثابت يف اخلارج أو يقول املاهيات يف : إال العدم أو هي مستلزمة للعدم فإن هذا يتخيله من يقول 
  اخلارج أمور مغايرة للوجود احملقق يف اخلارج وهذا كله خيال باطل كما قد بسط يف موضعه 

  ن قبل وجوده يف اخلارج وبعد ذلك فما يف اإلذهان مغايرة ملا يف األعيان ولكن املاهية والشيء قد يقدر يف الذه
هذا املمكن يقبل الوجود والعدم أو نفسه أو حقيقته ال تقتضي الوجود وال تستلزم العدم فنعين به أن ما : وإذا قلنا 

د من نفسه وال جيب تصوره العقل من هذه احلقائق ال يكون موجودا يف اخلارج بنفسه وليس له يف اخلارج وجو
عدمه يف اخلارج بل يقبل أن تتحقق حقيقته يف اخلارج فيصري موجودا وميكن أن ال تتحقق حقيقته يف اخلارج فال 

: يكون موجودا وليس يف اخلارج حقيقة ثابتة أو موجودة تقبل اإلثبات والنفي بل املراد أن ما تصورناه يف األذهان 
  ؟ وما حتقق يف األعيان هل حتققه بنفسه أو بغريه ؟ هل يتحقق يف األعيان أوال يتحقق 

فإذا قدر أن املتصورات يف اإلذهان ليس فيها ما يتحقق بنفسه يف اخلارج فليس فيها ما هو مبدع بنفسه لغريه يف 
إذا  اخلارج بطريق األوىل وليس فيها إال ما هو معدوم يف اخلارج بل ليس فيها إال ما هو ممتنع يف اخلارج فإن املمكن

قدر عدم موجود بنفسه يبدعه كان ممتنعا لغريه فإذا قدر انه ليس يف اخلارج إال ما ليس له وجود بنفسه مل يكن يف 
اخلارج إال ما هو ممتنع الوجود وإما لنفسه إما لغريه وال يكون عدم شيء من ذلك مفتقرا إىل علة توجب عدمه بل 

  نئذ فال يكون يف اخلارج إال العدم املستمر هو معدوم بنفسه سواء أمكن وجوده أو امتنع وحي
الذي ال وجود له من نفسه موجود هبذا الذي ال وجود له من نفسه وهلم جرا كان مبنزلة أن : وإذا قيل بعد هذا 

هذا املمتنع موجود هبذا املمتنع فيكون هذا : هذا املعدوم موجود هبذا املعدوم وهلم جرا بل املعدوم أن يقال : يقال 
ضا حيث جعلت املعدوم موجودا مبعدوم وسلسلت ذلك فجمعت بني تسلسل املعدومات وبني جعل كل واحد تناق

  منها هو الذي أوجد املعدوم اآلخر 

  الرابع

املمكن ال يتحقق وجوده مبجرد ممكن آخر فإن ذلك املمكن اآلخر ال يترجح وجوده على عدمه إال بغريه : أن يقال 
نه الفاعل املؤثر املرجح مل يترجح وجوده على عدمه بل يقبل الوجود والعدم فاملمكن وإذا كان املمكن الذي قدر ا

الذي قدر أنه األثر املفعول املصنوع املرجح أوىل أن ال يترجح وجوده على عدمه بل هو قابل للوجود والعدم بل 
لوجود والعدم ال يوجد فإذا املمكن ال يكون موجودا إال عند ما جيب به وجوده فإنه ما دام مترددا بني إمكان ا

حصل ما به جيب وجوده وجد وإذا كان كذلك فنفس املمكن ال جيب به ممكن بل ال جيب املمكن إال بواجب 



والواجب غما بنفسه وإما بغريه والواجب بغريه هو املمكن من نفسه الذي ال يوجد إال مبا جيب وجوده وحينئذ 
مكن هو الذي وجب به اآلخر بل إمنا جيب اآلخر مبا هو واجب وما فيمتنع تسلسل املمكنات حبيث يكون هذا امل
ال بنفسه وال بغريه فإذا قدر تسلسل املمكنات القابلة للوجود والعدم : كان ممكنا باقيا على اإلمكان مل يكن واجبا 

ما جيب به من غري أن يكون فيها موجود بنفسه كانت باقية على طبيعة اإلمكان ليس فيها واجب فال يكون فيها 
شيء من املمكنات بطريق األوىل فال يوجد شيء من املمكنات وقد وجدت املمكنات هذا خلف وإمنا لزم هذا ملا 

  قدرنا ممكنات توجد مبمكنات ليس هلا من نفسها وجود من غري أن يكون هناك واجب بنفسه 
ب وجودها حبيث تكون إما واجبة الوجود هل يفتقر وجودها إىل ما به جي: واعلم أن الناس قد تنازعوا يف املمكنات 

معه وإما ممتنعة العدم أو قد حيصل ما تكون معه بالوجود أوىل مع إمكان العدم وتكون موجودة ملرجح الوجود مع 
  إمكان العدم فاألزل قول اجلمهور والثاين قول من يقول ذلك من املعتزلة وحنوهم 

ينا على القول الصحيح فال كالم وإن أردنا أن نذكر ما يعم القولني وكثري من الناس يتناقض يف هذا األصل فإذا ابن
  : قلنا 

  اخلامس

أن املمكن ال يتحقق وجوده مبجرد ممكن آخر مل يتحقق وجوده بل ال يتحقق وجوده إال مبا حيقق وجوده وحينئذ 
ت فال يوجد شيء منها فإذا قدرنا اجلميع ممكنات ليس فيها ما حتقق وجوده مل حيصل شرط وجود شيء من املمكنا

ألن كل ممكن إذا أخذته مفتقرا إىل فاعل يوجده فهو يف هذه احلال مل يتحقق وجوده بعده فإنه ما دام مفتقرا إىل أن 
يصري موجودا فليس مبوجود فإنه موجودا ينايف كونه مفتقرا إىل أن يصري موجودا فال يكون فيها موجود فال يكون 

مكن فضال عن أن يكون فيها ما يكون مبدعا ملمكن أو فاعال له فال يوجد ممكن فيها ما حيصل به شرط وجود امل
  وقد وجدت املمكنات فتسلسل املمكنات بكون كل منها مؤثرا يف اآلخر ممتنع وهو املطلوب 

 واعلم أن تسلسل املؤثرات ملا كان ممتنعا ظاهر االمتناع يف فطر مجيع العقالء مل يكن متقدمو النظار يطيلون يف
تقريره لكن املتأخرون أخذو يقرورنه وكان أسباب ذلك اشباه التسلسل يف اآلثار اليت هي الفعال بالتسلسل يف 

املؤثرين الذين هم الفاعلون فإن جهم بن صفوان وأبا اهلذيل العالف ومن اتبعهما من اهل الكالم احملدث الذي ذمه 
والكرامية وغريهم اعتقدوا بطالن هذا كله وعن هذا السلف واألئمة وسلكه من سلكه من املعتزلة والكالبية 

هل كالمه خملوق أو حادث النوع أو قدمي العني : إن الرب مل يزل متكلما إذا شاء مث اختلفوا : امتنعوا أن يقولوا 
وهو معىن أو قدمي العني وهو حروف او حروف وأصوات مقترن بعضها ببعض أزال وأبدا ؟ على األقوال املعروفة 

  ا املوضوع يف هذ
مث إن جهما وأبا اهلذيل العالف منعا ذلك يف املاضي واملستقبل مث إن جهما كان أشد تعطيال فقال بفناء اجلنة والنار 

مل : وأما أبو اهلذيل فقال بفناء حركات اجلنة وجعلوا الرب تعاىل فيما ال يزال ال ميكن أن يتكلم وال يفعل كما قالوا 
وأن يفعل مث صار الكالم والفعل ممكنا بغري حدوث شيء يقتضي إمكانه وأما أكثر يزل وهو ال ميكن أن يتكلم 

أتباعهما ففرقوا بني املاضي واملستقبل كما ذكر يف غري هذا املوضع واملقصود هنا انه ملا جعل من جعل التسلسل 
واآلهبري يوردون نوعا واحدا كما جعل من جعل الدور نوعا واحدا حصلت شبهة فصار بعض املتأخرين كاآلمدي 
  أسولة على تسلسل املؤثرات ويقولون إنه ال جواب عنها فلذلك احتيج إىل بسط الكالم يف ذلك 



  فصل

وما سلكه هؤالء املتاخرون يف إبطال الدور والتسلسل يف العلل واملعلوالت دون اآلثار فهو طريق صحيح أيضا وإن 
  ا كما قد بسط يف غري هذا املوضع كان منهم من يورد على ذلك شكوكا يعجز بعضهم عن حله

لكنه طريق طويل مشق ال حاجة إليه وهلذا مل يسلكه أحد من النظار املتقدمني من أهل الكالم احملدث فضال عن 
السلف واألئمة فشيوخ املعتزلة واألشعرية والكرامية وغريهم من أصناف أهل الكالم أثبتوا الصانع احلدوث 

غري احتياج إىل بناء ذلك على إبطال الدور والتسلسل كما هو املوجود يف كتبهم فال واإلمكان وما يتعلق بذلك من 
يوجد بناء إثبات الصانع على قطع الدور والتسلسل يف العلل واملعلوالت دون اآلثار يف كالم مثل أيب علي اجلبائي 

 احلسن األشعري والقاضي أيب وأيب هاشم وعبد اجلبار بن أمحد وأيب احلسني البصري وغريهم وال يف كالم مثل أيب
بكر وأيب بكر بن فورك وأيب إسحق اإلسفراييين وأيب املعايل اجلوين وأمثاهلم وال يف كالم حممد كرام وحممد بن 

اهليصم وأمثاهلم وال يف كتب من يوافق املتلكمني يف كثري من طرقهم مثل كالم أيب احلسن التميمي والقاضي أيب 
ل وأيب احلسن بن الزاغوين وأمثاهلم وكذلك غري هؤالء من أصحاب مالك والشافعي وأمحد يعلي وأيب الوفاء بن عقي

وال يف كالم متكلمي الشيعة كاملوسوي و الطوسي وأمثاهلما ال أعلم أحدا من متكلمي طوائف املسلمني جعل إثبات 
ان هؤالء يبطلون ما يبطلونه من الصانع موقوفا على إبطال الدور والتسلسل يف العلل واملعلوالت دون اآلثار وإن ك

  الدور والتسلسل 
فاملقصود أهنم مل جيعلوا إثبات الصانع متوقفا عليه بل من يذكر منهم إبطال التسلسل يذكره يف مسائل الصفات 
واألفعال فإن هذا فيه نزاع مشهور فيذكرون إبطال التسلسل مطلقا يف العلل واآلثار إلبطال حوداث ال أول هلا 

تطبيق وحنوه وأما التسلسل يف الفاعلني والعلل الفاعلة والعلل الغائية دون االثار فإهنم مع اتفاقهم على بدليل ال
بطالنه ال حيتاجون إليه يف إثبات الصانع وأما التسلسل يف اآلثار والشروط فهذا احتاج إليه من احتاج من نفاة ما 

  ة والكرامية ومن وافق هؤالء يقوم به املقدورات واملرادات كالكالبية وأكثر املعتزل
ومن أقدم من رأيته ذكر نفي التسلسل يف أثبات واجب الوجود يف املؤثراختاصة دون اآلثار ابن سينا وهوبناه على 

نفي التسلسل يف العلل فقط مث اتبعه من سلك طريقة كالسهوردي املقتول وأمثاله وكذلك الرازي واآلمدي 
  والطوسي وغريهم 
عليه احتياج الطريقة إىل تفي الدور أيضا والدور القبلي مما اتفق العقالء على نفيه ولوضوح  لكن هؤالء زادوا

انتفائه مل حيتج املقدمون واجلمهور إىل ذكر ذلك ألن املستدل بدليل ليس عليه أن يذكر كل ما قد خيطر بقلوب 
ن االحتماالت ما ينقدح وال ريب أن اتقداح اجلهال من االحتماالت وينفيه فإن هذا ال هناية له وإمنا عليه أن ينفي م

  االحتماالت خيتلف باختالف األحوال 
ولعل هذا هو السبب يف أن بعض الناس يذكر يف األدلة من االحتماالت اليت ينفيها ماال حيتاج غريه إىل ذلك ولكن 

على األدلة ال هناية هلا فإن  هذا ال ضابط له كما أن األسولة واملعارضات الفاسدة اليت ميكن أن يوردها بعض الناس
هذا من باب اخلواطر الفاسدة وهذا ال حيصيه أحد إال اهللا تعاىل لكن إذا وقع مثل ذلك لناظر أو مناظر فإن اهللا ييسر 

من اهلدى ما ينب له فساد ذلك فإن هدايته خللقه وإرشاده هلم هو حبسب حاجتهم إىل ذلك وحبسب قبوهلم اهلدى 
   وطلبهم له قصدا وعمال

  موقف الرازي من طريقة ابن سينا



وهلذا ملا شرح الرازي طريقة ابن سينا يف إثبات واجب الوجود وقال إنه مل يذكر فيها إبطال الدور وذكر ما ذكره 
يف إبطال الدور مث قال واإلنصاف أن الدور معلوم البطالن بالضرورة ولعل ابن سينا إمنا تركه لذلك والطريقة اليت 

ا يف إثبات واجب الوجود ليس هي الطريقة أئمة الفالسفة القدماء كأرسطو وأمثاله وهي عند سلكها ابن سين
التحقيق ال تفيد إال إثبات جمرد واجب وأما كونه مغايرا لألفالك فهو مبين على نفي الصفات وهو توحيدهم الفاسد 

يفضى به األمر إىل إنكار وجود الذي قد بينا فساده يف غري هذا املوضع وهلذا كان من سلك هذه الطريقة قد 
واجب مغاير لوجود املمكنات كما يقوله أهل الوحوة القائلون بوحدة الوجود من متأخري متصوفة هؤالء 

الفالسفة كابن عريب وابن سبعني وأمثاهلما والقول بوجود قول حكاه ارسطو واتباعه عن طائفة من الفالسفة 
  وأبطلوه 

ما مث موجود إال هذا العامل : قوهلم هو قول مالحدة الدهرية الطبيعية الذين يقولون والقائلون بوحدة الوجود حقيقة 
املشهود وهو واجب بنفسه وهو القول الذي أظهره فرعون لكن هؤالء ينازعون أولئك يف اإلسم فأولئك يسمون 

أخربت عنه الرسل هو هذا هذا املوجود بأمساء اهللا وهؤالء ال يسمونه بأمساء اهللا وأولئك حيسبون ان اإلله الذي 
  املوجود وأولئك ال يقولون هذا وأولئك هلم توجه إىل الوجود املطلق وأولئك ليس هلم توجه إليه 

منها العلم مبا يشاهد حدوثه كاملطر والسحاب واحليوان والنبات واملعدن وغري : وفساد قول هؤالء يعرف بوجوه 
وجودها واجبا لكوهنا كانت معدومة وميتنع أن تكون ممتنعة  ذلك من الصور واألعراض فإن هذه ميتنع أن يكون

  لكوهنا وجدت فهذه مما يعلم بالضرورة أهنا ممكنة ليست واجبة وال ممتنعة 
مث إن الرازي جعل هذه الطريقة اليت سلكها ابن سينا هي العمدة الكربى يف إثبات الصانع كما ذكر ذلك يف رسالة 

ول واملطالب العالية وغري ذلك من كتبه وهذا مما مل يسلكه أحد من أئمة النظار إثبات واجب الوجود وهناية العق
املعروفني من أهل اإلسالم بل مل يكن يف هؤالء من سلك هذه الطريقة إثبات الصانع فضال عن أن جيعلها هي العمدة 

  وجيعل مبناها على ما سنذكره من املقدمات 
الدين وجيعلون عمدة مجيع الدين على هذا األصل تبعا هلؤالء لكن وقد رأيت من أهل عصرنا من يصنف يف أصول 

منهم من ال يذكر دليال بل جيعل عمدته يف نفي النهاية امتناع وجود ماال يتاهني من غري حجة أصال وال يفرق بني 
 النوعني ويرتب على ذلك مجيع أصول الدين مث من هؤالء املصنفني من يدخل مع أهل وحدة الوجود املدعني

للتحقيق والعرفان ويعتقد صحة قصيدة ابن الفارض لكونه قراها على القونوي وأعان على شرحها ملن شرحها من 
  إخوانه وهم مع هذا يدعون أهنم أعظم العامل توحيدا وحتقيقا ومعرفة 

ئلني بوحدة الوجود فلينظر العاقل ما هو الرب الذي أثبته هؤالء وما هو الطريق هلم إىل إثباته وتناقضهم فيه فإن القا
يقولون بقدم العامل تصرحيا أو لزوما وذلك مستلزم للتسلسل ودليله الذي أثبت به واجب الوجود وعمدته فيه نفي 

  كل ما يسمى تسلسال 
وأيضا ففيما صنفه من أصول الدين يذكر حدوث العامل موافقة للمتكلمني املبطلني للتسلسل مطلقا يف املؤثرات 

يقول بوحدة الوجود املستلزمة لقدمه وللتسلسل موافقة ملتصرفة الفالسفة املالحدة كابن العريب  واآلثار ومع هؤالء
  وابن سبعني وابن الفارض وأمثاهلم 

وإذا كان ما ذكره ابن سينا وأتباعه يف إثبات واجب الوجود صحيحا يف نفسه وإن كان ال حاجة إليه وال حيصل 
ازي وحنوه يزعمون أن هذه الطريقة هي الطريقة الكربى يف إثبات واجب املقصود من إثبات الصانع به وكان الر



الوجود وهي الطريقة اليت سلكها اآلمدي مع أنه اعترض عليها باعتراض ذكر أنه ال جواب له عنه فنحن نذكرها 
  على وجهها 

  كالم ابن سينا يف إثبات وجود اهللا تعاىل

من حيث ذاته من غري التفات إىل غريه فإما أن يكون حبيث جيب له قال ابن سينا إشارة كل موجود إذا التفت إليه 
هو : الوجوديف نفسه فإن وجب فهو احلق بذاته الواجب وجوده من ذاته وهو القيوم وإن مل جيب مل جيز أن يقال 
علته  ممتنع بذاته بعد ما فرض موجودا بل إن قرن باعتبار ذاته شرط مثل عدم علته صار ممتنعا أو مثل شرط وجود

وإن مل يقرن هبا شرط ال حصول علة وال عدمها بقي له من ذاته األمر الثالث وهو اإلمكان فيكون  ٠صار واجبا 
  باعتبار ذاته الشىء الذي ال جيب وال ميتنع فكل موجود إما واجب بذاته وغما ممكن الوجود حبسب ذاته 

ه ليس وجوده من ذاته أوىل من عدمه ومن حيث هو إشارة ماحقة يف نفسه اإلمكان فليس يصري موجودا من ذاته فإن
  ممكن فإن صار أحدمها أوىل فلحضور شىء أو غيبته فوجود كل ممكن الوجود هو من غريه 

إما أن يتسلسل ذلك إىل غري النهاية فيكون كل واحد من أحاد السلسلة ممكنا يف ذاته واجلملة معلقة : مث قال تنبيه 
كل مجلة كل واحد منها معلول فإهنا تقتضي علة : ولنرد هذا بيانا شرح  ٠ب بغريها هبا فتكون غري واجبة أيضا وجت

وإمنا جتب : خارجة عن آحادها وذلك ألهنا إما أن تقتضي علة أصال فتكون واجبة غري معلولة وكيف يتأتى هذا 
وأما  ٠والكل شىء واحد بآحادها ؟ وإما أن تقتضي علة هي اآلحاد باسرها فتكون معلولة لذاهتا فإن تلك اجلملة 

وإما أن تقتضي علة هي بعض االحاد أوىل بذلك من بعض إن كان  ٠الكل مبعىن كل واحد فليس جتب به اجلملة 
  كل واحد منها معلوال وألن علته أوىل بذلك وإما أن تقتضي علة خارجة عن اآلحاد كلها وهو الثاين 

  : ة كل علة مجلة هي غري شىء من آحادها فهي عل: إشارة 
فاجلملة إذا متت بآحادها مل حتتج إليها بل رمبا كان  ٠لآلحاد مث للجملة وإال فلتكن اآلحاد غري حمتاجة إليها : أوال 

  شىء علة لبعض اآلحاد دون بعض ومل يكن علة للجملة على اإلطالق 
ا كانت وسطا فهي إشارة كل مجلة مترتبة من علل ومعلوالت على الوالء وفيها علة غري معلولة فهي طرف ألهن

  معلولة 
إشارة كل سلسلة مترتبة من علل ومعلوالت كانت متناهية أو غري متناهية فقد ظهر أهنا مل يكن فيها إال معلول 

احتاجت إىل علة خارجة عنها لكنها يتصل هبا ال حمالة طرف فظهر أنه إن كان فيها ما ليس مبعلول فهو طرف وهناية 
  لوجود بذاته فكل سلسلة تنتهي إىل واجب ا

  تعليق على كالم ابن سينا

مضمون هذا الكالم ان املوجود إما واجب بنفسه وإما ممكن ال يوجد إال بغريه كما قرر ذلك يف اإلشارتني : قلت 
لكن قد قيل إن يف الكالم تكريرا ال حيتاج إليه وإذا كان املمكن ال يوجد إال بغريه فهو مفعول معلول وميتنع 

ألن كل واحد من تلك اآلحاد ممكن واجلملة متعلقة بتلك املمكنات فتكون ممكنة غري واجبة  تسلسل املعلوالت
إما أن يتسلسل ذلك إىل : أيضا فتجب بغريها وما كان غري مجلة املمكنات وآحادها فهو واجب فهذا معىن قوله 

فتكون غري واجبة أيضا وجتب غري النهاية فيكون كل واحد من آحاد السلسلة ممكنا يف ذاته واجلملة معلقة هبا 
وإما ان ال يتسلسل فقيل إنه حذف ذلك اختصارا إذ كان هو : بغريها لكن قوله إما أن يتسلسل حيتاج أن يقال 



  وإن مل تتسلسل املمكنات انتهت إىل واجب الوجود وهو املطلوب : مقصوده واملعىن 
  اسبة ملطلوبه إن تسلسل ذلك كان هو العبارة املن: ولو قيل بدل هذا اللفظ 

إذا تسلسلت املمكنات وكل منها معلول : مث ذكر شرح هذا الدليل على وجه تفصيلي بعد ان ذكره حممال فقال 
فغنها تقتضي علة خارجة عن آحادها ألنه إما يكون هلا علة وإما أن ال يكون وإذا كان هلا علة فالعلة إما اجملموع 

  ة إال األخري وإما بعضه وإمنا خارج عنه واألقسام ممتنع
أما األول وهو أن ال تقتضي علة أصال فتكون اجلملة واجبة غري معلولة فهذا ال يتاتى ألهنا إمنا جتب بآحادها وما 

  وجب كان معلوال واجبا بغريه 
أن اجلملة مركبة من اآلحاد وىحادها غريها وما افتقر إىل غريه مل : أحدمها : وهذا يقرره بعضهم كالرازي بوجهني 

واجبا بنفسه وهو تقرير ضعيف ألنه لو قدر أن كل واحد من األجزاء واجب بنفسه مل ميتنع أن تكون اجلملة  يكن
واجبة بنفسها فإن جمموع األمور الواجبة بنفسها ال ميتنع أن تكون غري حمتاجة إىل أمور خارجة عنها وهذا هو املراد 

  لصفات بنفي التركيب وهي حجة داحضة ولكن هذا من جنس حجتهم على نفي ا ٠بكونه واجبا بنفسه 
أن كل واحد من اآلحاد ممكن غري واجب واجلملة ال حتصل إال هبا فما ال حيصل إال باملمكن اوىل ان : الوجه الثاين 

يكون ممكنا وهذا التقرير خري من ذاك وهذا التقرير الثاين هو الذي ذكره السهروردي يف تلوحياته وهو أحد 
  ا الرازي وهو أحد اآلمدي أيضا الوجهني الذين ذكرمه

ملا كان كل واحد من املمكنات حيتاج إىل العلة فجميعها حمتاج ألنه معلول اآلحاد املمكنة فيفتقر : قال السهروردي 
  إىل علة خارجة عنه وهي ممكنة ألهنا لو كانت ممكنة كانت من اجلملة فتكون إذا واجبة الوجود 

أهنا إن كانت اجلملة واجبة بذاهتا فهو عني املطلوب فقال اجلملة إما ان تكون وقد قررها اآلمدي بوجه ثالث وهو 
مث : إهنا ممكنة قال : واجبة لذاهتا وإما أن تكون ممكنة ال جائز أن تكون واجبة وإال ملا كانت احادها ممكنة وقد ثيل 

  وإن كانت واجبة فهو مع االستحالة عني املطلوب 
هو وجه ثالث وليس هذا مبحصل للمقصود ألنه حينئذ ال يلزم ثبوت واجب بنفسه  وهذا الوجه الثاين الذي ذكره

  خارج عن مجلة املمكنات 

  كالم اآلمدي يف دقائق احلقائق

إذا كانت اآلحاد ممكنة ومعناه افتقار كل واحد إىل علته وكانت اجلملة : وقد أورد بعضهم على هذا سؤال فقال 
ق الوجوب وعدم اإلمكان عليها مبعىن أهنا غري مفتقرة إىل امر خارج عنها وإن هي جمموع اآلحاد فال مانع من إطال

  كانت أبعاضها مما يفتقر بعضها إىل بعض 
وكل واحد  ٠وهذا ساقط ألنه إذا كانت اجلملة غري ممكنة كانت واجبة بذاهتا وهي جمموع االحاد : قال اآلمدي 

  جب بذاته ال يكون ممكنا بذاته من االحاد ممكن فاجلملة أيضا ممكنة بذاهتا والوا
  : وهذا السؤال حيتمل ثالثة اوجه : قلت 

إهنا واجبة باآلحاد واألجتماع مجيعا ومعلوم ان اجلملة هي اآلحاد واجتماعها فإذا كان ذلك كان : احدمها أن يقال 
  : ممكنا كانت الذات ممكنة فيكون السؤال ساقطا كما قال اآلمدي 

اجملموع واجب باآلحاد : موع واجب بآحاده املمكنة وال جيعل اجملموع نفسه ممكنا بل يقال اجمل: أن يقال : الثاين 
املمكنة وهذا هو السؤال الذي يقصده من يفهم ما يقول وحينئذ فسيأيت جوابه بان االجتماع الذي للممكنات أوىل 



  ان هو اوىل باإلمكان وغري ذلك أن يكون ممكنا لكونه عرضا هلا والعرض حمتاج إىل موارده فإذا كانت ممكنة ك
كل واحد من اآلحاد يترجح باآلخر واجملموع ممكن أيضا لكنه يترجح بترجح اآلحاد : أن يقال : االحتمال الثالث 

  املتعاقبة 
  وهذا السؤال ذكره اآلمدي موردا له على هذه احلجة يف كتابه املسمى بدقائق احلقائق 

ة الوجود وبكون ترجحها بترجح آحادها وترجح آحادها كل واحد باآلخر إىل ما املانع من كون اجلملة ممكن: قال 
  غري النهاية 

  وهذا شكال مشكل ورمبا يكون عنده غريي حله : قال 

  تعليق ابن تيمية على كالم اآلمدي

يوجب  إن أريد بكون اجلملة ممكنة اهنا ممكنة غري واجبة بل مفتقرة إىل أمر خارج عنها فلذلك: ولقائل أن يقول 
  افتقارها إىل غريها وهو املطلوب 

وإن أريد أهنا ممكنة بنفسها واجبة باآلحاد املتسلسلة فهذا السؤال هو يف معىن السؤال الذي قبله وإمنا االختالف 
مل ال تكون واجبة بنفسها مبعىن أهنا غري مفتقرة إىل أمر خارج عن آحادها بل اجملموع : بينهما يف أن األول قال 

  حادها املمكنة واجب بآ
  مل ال تكون ممكنة بنفسها واجبة بآحادها على وجه التسلسل : والثاين قال 

إنه يف احد التقديرين ادعى وجوب اهليئة االجتماعية بنفسها مع إمكان اآلحاد ويف الثاين ادعى ان : لكن قد يقال 
أن كليهما باطل واألول أظهر بطالنا من  اهليئة االجتماعية ممكنة بنفسها لكنها واجبة باآلحاد املتسلسلة ومعلوم

الثاين فإهنا إذا كانت اآلحاد كلها ممكنة واالجتماع نسبة وإضافة بينها غايته أن يكون عرضا قائما هبا امتنع ان 
  يكون واجبا بنفسه فإن املوصوف املمكن ميتنع أن تكون صفته واجبة الوجود بنفسها 

ذا كانت معلول اآلحاد املمكنة كانت أوىل باإلمكان فإن معلول املمكن أوىل أن وأما الثاين فألن اهليئة االجتماعية إ
املفتقر إىل املمكن أوىل أن يكون ممكنا واآلحاد ليس فيها إال ما هو ممكن فال يكون يف : يكون ممكنا وإن شئت قلت 

به غريه إذا مل حيصل له ما  االجتماع وأحاده إال ما هو ممكن ال يوجد بنفسه وما ال يوجد بنفسه ميتنع أن يوجد
يوجد به فإن وجوده يف نفسه قبل وجود غريه به فإذا مل يكن وجوده إال مبوجد يوجده فالن ال يكون وجود غريه به 

بدون املوجد الذي يوجده أوىل واحرى وكل من املمكنات واجتماعها ليس موجودا بنفسه فيمتنع ان يكون شيء 
  عضها ببعض وترجح اجملموع باآلحاد منها موجدا لغريه فامتنع ترجح ب

ويف اجلملة فكال السؤالني يتضمن افتقار االجتماع إىل اآلحاد فكالمها مل يدع فيه إال وجوهبا باآلحاد مل يدع وجوبا 
بالذات غري الوجوب باآلحاد لكن اآلمدي وهي هذا السؤال ملا أضافة إىل غريه بعبارة أخرى واعتبار مث إنه اعترف 

  على حله ملا أورده من جهة نفسه بعبارة أخرى واعتبار آخر  بعدم قدرته
إن اجملموع واجب بنفسه بعبارة ممتنع : السؤال األول قيل فيه : ومن أجاب عن اآلمدي يف الفرق بينهما يقول 

  إنه ممكن وجب باآلحاد : وهذا قيل فيه 
إنه واجب بتلك اآلحاد : د فقد قيل هو ممكن واجب باآلحا: وهذا اجلواب بالفرق ضعيف وذلك ألنه إذا قيل 

وتلك اآلحاد كلها ممكنة ومعلول املمكن أوىل أن يكون ممكنا فيمتنع أن يكون معلول املمكن قبل وجوب املمكن 
واملمكن ال جيب إال بالواجب بنفسه بل ما كان واحد من املمكنات جزء علة لوجوده فهو ممكن فكيف إذا كان 



ية هلا جزء علة وجوده ؟ فإن االجتماع الذي حيصل للممكنات املتسلسلة اليت هي علل كل من املمكنات اليت ال هنا
ومعلوالت يتوقف على كل واحد من تلك األمور اليت كل منها علة معلول فاالجتماع أوىل باإلمكان وأبعد عن 

  الوجوب إن قدر أن له حقيقة غري اآلحاد 
نها ممكن فال بد هلا من أمر خارج عنها وهذا أمر متفق عليه بني فثبت انه إذا قدر سلسلة العلل واملعلوالت كل م

  العقالء وهو من أقوى العلوم اليقينية واملعارف القطعية 
  ولوال أن طوائف من متأخري النظار طولوا يف ذلك وشكك فيه بعضهم كاآلمدي واألهبري ملا بسطنا فيه الكالم 

  اجملموع مغاير لكل واحد من اآلحاد

لسؤال مبناه على أن اجملموع ليس هو كل واحد واحد من اآلحاد إذا اجملموع مغاير لكل واحد من وأصل هذا ا
هو واجب بكل واحد واحد من اآلحاد وحينئذ فاجملموع ممكن من جهة كونه جمموعا واجبا : اآلحاد فقد يقال 

ال جيب يف كل مجلة ان : س يقولون هم واكثر النا ٠باآلحاد املمكنة ال سيما وهؤالء الفالسفة الذين احتجوا هبذا 
  توصف مبا يوصف به آحادها 

  كالم ابن سينا

ليس إذا صح على كل واحد حكمه صح على كل حمصل وإال لكان يصح أن يقال الكل من غري : قال ابن سينا 
محل  املتناهي ميكن أن يدخل يف الوجود ألن كل واحد ميكن أن يدخل يف الوجود فيحمل اإلمكان على الكل كما

  على كل واحد 

  كالم السهروردي

وكذلك قال السهروردي احلكم على الكل مبا على كل واحد ال جيوز فإن كل ممكن غري احلركة جائز وقوعه دفعة 
  واحدة وليس كذلك اجلميع وكل واحد من الضدين ممكن يف حمل والكل معا غري ممكن 

  الرد على ذلك من وجوه

  الوجه األول 
جتماع ميتنع أن يكون واجبا بنفسه بدون األجزاء فإن فساد هذا معلوم بالضرورة ومل يقله أحد نفس اال: أن يقال 

كيف واالجتماع عرض يفتقر إىل حمله فإذا كان حمل العرض غري واجب بنفسه كان العرض املفتقر إىل املمكن 
وحينئذ فيكون ذلك االجتماع  بنفسه أوىل أن يكون ممكنا غري واجب بنفسه وإمنا يتوهم وجوبه باألجزاء املمكنة

اجملموع هو : ممكنا بنفسه واجبا باألجزاء وإذا كان ممكنا بنفسه فنفس اجتماع اآلحاد من مجله أجزاء اجملموع فيقال 
اآلحاد مع اهليئة االجتماعية وكل واحد من ذلك ممكن ليس واجبا بنفسه وحينئذ فال يكون هنا جمموع منفصل عن 

اجملموع اآلحاد لكان قوال بوجوب أحد اجلزأين املمكنني باآلخر وهو وجوب اجلزء  وجب: األجزاء فلو قيل 
  املمكن بنفسه الذي هو الصورة االجتماعية بسائر األجزاء اليت كل منها ممكن بنفسه 

  وإذا كان كذلك كان هذا مضمونه حصول أحد املمكنني باآلخر من غري شيء واجب نفسه 



كن بنفسه أوىل أن يكون ممكنا بنفسه واملمكن بنفسه ال يوجد إال بغريه فيلزم أن ال يوجد ومن املعلوم أن املعلق باملم
  واحد منهما على هذا التقدير والتقدير أن املمكنات قد وجدت فهناك شيء خارج هن املمكنات وجدت به 

  الرد على ذلك من وجوه

  الوجه الثاين 
وإضافة بني آحاد املمكنات ليس هو جوهرا قائما بنفسه فيمتنع اجملموع الذي هو هيئة اجتماعية نسبة : بأن يقال 

أن تكون واجبة بنفسها فإن العرض مفتقر إىل غريه والنسبة من أضعف األعراض وما كان مفتقرا إىل ممكن من 
املمكنات امتنع وجوبه بنفسه فاملفتقر إىل كل واحد واحد من املمكنات ممكن بنفسه وال يوجد شيء مما هو ممكن 

نفسه إال بغريه مل يوجد شيء من ذلك إال بغريه وميتنع وجود املمكن مبجرد ممكن فإن املمكن ال يوجد بنفسه فال ب
  املعلق باملمكن أوىل أن يكون ممكنا : يوجد به غريه بطريق األوىل وهو معىن قوهلم 

  الوجه الثالث

يكون فإن مل يكن مغايرا بطل هذا السؤال ومل اجملموع إما أن يكون مغايرا لكل واحد واحد وإما أن ال : أن يقال 
  يكن هناك جمموع غري اآلحاد املمكنة وإن كان مغايرا هلا فهو معلول هلا ومعلول املمكن أوىل أن يكون ممكنا 

وهذا معىن قول ابن سينا إن اجلملة إذا مل تقتض علة أصال أي مل يستلزم علة تكون موجبة للجملة كانت واجبة غري 
هي مل جتب بنفسها وإمنا وجبت بآحادها وما وجب بغريه مل : يف يتأتى هذا وإمنا جتب بآحادها يقول معلومة وك

  يكن واجبا بنفسه 

  كالم اآلمدي يف خطبة أبكار األفكار

وإيضاح هذا بالكالم على عبارة اآلمدي حيث قال هذا إشكال مشكل ورمبا يكون عند غريي حله مع أنه يعظم ما 
الم والفلسفة ويقول يف خطبة كتابه أبكار األفكار ما تقوله الفالسفة من أنه ملا كان كمال كل يتكلم فيه من الك

شيء ومتامه حبصول كماالته املمكنة له كان كمال النفس اإلنسانية حبصول ما هلا من الكماالت وهي اإلحاطة 
كان الزمان ال يتسع لتحصيل مجلتها مع باملعقوالت والعلم باجملهوالت وملا كانت العلوم متكثرة واملعارف متعددة و

تقاصر اهلمم وكثرة القواطع كان الواجب السعي يف حتصيل أكملها واإلحاطة بأفضلها تقدميا ملا هو األهم فاألهم 
وما الفائدة يف معرفته أمت وال خيفى أن أوىل ما تترامى إليه بالبصر أبصار البصائر ومتتد حنوه أعناق اهلمم واخلواطر ما 

موضوعه أجل املوضوعات وغايته أشرف الغايات وإليه مرجع العلوم الدينية ومستند النواميس الشرعية وبه  كان
  صالح العامل ونظامه وحله وإبرامه والطرق املوصلة إليه يقينيات واملسالك املرشدة حنوه قطعيات 

اله ومتعلقاته وملا كنا مع ذلك قد وذلك هو العلم امللقب بعلم الكالم الباحث يف ذات واجب الوجود وصفاته وأفع
حققنا أصوله ونقحنا فصوله وأحطنا مبعانيه وأوضحنا مبانيه وأظهرنا أغواره وكشفنا أسراره وفزنا فيه بقصب سبق 

األولني وحزنا غايات أفكار املتقدمني واملتأخرين واستنزعنا منه خالصة األلباب وفصلنا القشر عن اللباب سألين 
  ضالء من الطالب مجع كتاب حاو ملسائل األصول جامع ألبكار أفكار العقول بعض األصحاب والف

وذكر متام الكالم فهو مع هذا الكالم ومع ما يف كالمه من ذكر مباحث أهل الفلسفة والكالم يذكر مثل هذا 



س عنده السؤال املشكل الوارد على طريقة معرفة واجب الوجود الذي مل يذكر طريقا سواه ويذكر أنه مشكل ولي
حله ولكن من عدل عن الطرق الصحيحة اجللية القطعية القريبة البينة إىل طرق طويلة بعيدة مل يؤمن عليه مثل هذا 
االنقطاع كما قد نبه العلماء على ذلك غري مرة وذكروا أن الطرق املبتدعة إما أن تكون خمطرة لطوهلا ودقتها وإما 

  ة وكانت طريقا صحيحة فإنه يرجى له الوصول إىل املطلوب أن تكون فاسدة ولكن من سلك الطريق املخوق
ولكن ملا فعل هؤالء ما فعلوا وصاروا يعارضون مبضمون طرقهم صحيح املنقول وصريح املعقول ويدعون أن ال 

معرفة إال من طريقهم أوال يكون عاملا كامال إال من عرف طريقهم احتيج إىل تبني ما فيها دفعا ملن حيارب اهللا 
له ويسعى يف األرض فسادا وبيانا للطرق النافعة غري طريقهم وبيانا ألن أهل العلم واإلميان عاملون حبقائق ما ورسو

عندهم ليسوا عاجزين عن ذلك ولكن من كان قادرا على قطع الطريق فترك ذلك إميانا واحتسابا وطلبا للعدل 
{ ن جعل ما أوتيه من القوة فيما يشبه قطع الطريق واحلق وجعل قوته يف اجلهاد يف أعداء اهللا ورسوله كان خريا مم

وإذا قيل * أال إهنم هم املفسدون ولكن ال يشعرون * وإذا قيل هلم ال تفسدوا يف األرض قالوا إمنا حنن مصلحون 
وإذا لقوا الذين * هلم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء أال إهنم هم السفهاء ولكن ال يعلمون 

اهللا يستهزئ هبم وميدهم يف طغياهنم * آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إىل شياطينهم قالوا إنا معكم إمنا حنن مستهزئون 
مثلهم كمثل الذي استوقد * أولئك الذين اشتروا الضاللة باهلدى فما رحبت جتارهتم وما كانوا مهتدين * يعمهون 

أو * صم بكم عمي فهم ال يرجعون * م يف ظلمات ال يبصرون نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب اهللا بنورهم وتركه
كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق جيعلون أصابعهم يف آذاهنم من الصواعق حذر املوت واهللا حميط 

   ١٩ - ١١البقرة } بالكافرين 
لنور الذي حيصل به اإلشراق فإن اهلدى الذي بعث اهللا به رسوله ملا كان فيه معىن املاء الذي حيصل به احلياة ومعىن ا

أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا ميشي به يف الناس كمن مثله يف { ذكر هذين املثلني كما قال تعاىل 
أنزل من السماء ماء { وكما ضرب املثل هبذا وهذا يف قوله تعاىل  ١٢٢األنعام } الظلمات ليس خبارج منها 

زبدا رابيا ومما يوقدون عليه يف النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل 
يضرب اهللا احلق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض كذلك يضرب اهللا األمثال 

ن قبلك يريدون أن أمل تر إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل م{ وقال تعاىل  ١٧الرعد } 
وإذا قيل هلم تعالوا إىل * يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا 

فكيف إذا أصابتهم مصيبة مبا قدمت أيديهم مث * ما أنزل اهللا وإىل الرسول رأيت املنافقني يصدون عنك صدودا 
أولئك الذين يعلم اهللا ما يف قلوهبم فأعرض عنهم وعظهم وقل * سانا وتوفيقا جاؤوك حيلفون باهللا إن أردنا إال إح

   ٦٣ - ٦٠النساء } هلم يف أنفسهم قوال بليغا 
ومن أعظم املصائب أن يصاب اإلنسان فيما ال سعادة له وال جناة له إال به ويصاب يف الطريق الذي يقول إنه به 

إنه : مع أنه من أكرب رؤوس طوائف أهل الكالم والفلسفة بل قد يقال يعرف ربه ويرد عليه فيه إشكال ال ينحل له 
  مل يكن فيهم يف وقته مثله 

ما املانع من كون اجلملة ممكنة الوجود ويكون : واملقصود هنا ذكر عبارته يف اإلشكال الذي أورده وهو قوله 
  ترجحها بترجح آحادها وترجح آحادها كل واحد باآلخر إىل غري هناية 

  على اآلمدي الرد



واألمور اليت مشلها وجوب أو إمكان أو امتناع أو غري ذلك إن مل يكن هناك إال جمرد مشول ذلك الوصف : فيقال له 
هلا من غري أمر وجودي زائد على اآلحاد فليس اجتماعها زائدا على أفرادها وإن كان هناك اجتماع خاص 

د على األفراد وإذا كان كذلك فليس يف جمرد تقدير ممكنات كالتأليف اخلاص فهذا التأليف واالجتماع اخلاص زائ
مشلها اإلمكان ما يقتضى أن يكون اشتراكها يف ذلك قدرا زائدا على اآلحاد كما أن العشرة املطلقة ليست قدرا 

  زائدا على آحاد العشرة 
قال القائل يف مثل املعلوالت  إذا: لكن حنن نذكر التقسيمات املمكنة اليت ختطر بالبال ليكون الدليل جامعا فنقول 

إما أن ال يكون هنا مجلة غرياآلحاد كما ليس للعشرة مجلة غري آحاد : اجلملة معلولة باآلحاد فيقال له : املمكنة 
العشرة وإما أن تكون اجلملة غري اآلحاد كالشكل املثلث فإن اجتماع اإلضالع الثالثة غري وجودها مفترقة 

طفافها غري العشرة املطلقة فإن كان األول فاجلملة هي اآلحاد املتعاقبة وكلها ممكن وكالعشرة املصفوفة فإن اص
  فاجلملة كلها ممكنة 

وإن كان الثاين فاجلملة إما ان يراد هبا اهليئة االجتماعية دون أفرادها وإما أن يراد هبا األفراد دون االجتماع وإما ان 
  ؤال يراد هبا األمران واألول هو الذي أراده بالس
  االجتماع ممكن وترجحه باآلحاد املتعاقبة : لكن ذكرنا كل ما ميكن أن يقال فإذا قال 

فيكون االجتماع معلول اآلحاد وموجبها ومقتضاها واآلحاد ممكنة ومعلول املمكن أوىل أن يكون ممكنا : قيل له 
تلك املمكنات وقد علم أن املمكن فيكون حينئذ كل من اآلحاد ممكنا ونفس اجلملة ممكنة لكن هذا املمكن معلول 

ال يوجد بنفسه فال يكون شيء من تلك اآلحاد موجودا بنفسه وال اجلملة موجودة بنفسها فال يكون يف مجيع ما 
  ذكر ما يوجد بنفسه وما ال يوجد بنفسه إذا وجد ن فال بد له من موجد 

عاقبة كان هاك ممكن زيد على تلك املمكنات فكان هي ممكنة معلولة اآلحاد املت: ومما يبني ذلك أن اجلملة إذا قيل 
املمكنات اليت هي معلوالت متعاقبة زيدت معلوال آخر ومعلوم أهنا بزيادة معلول آخر تكون أحوج إىل الواجب 

  منها لو مل تزد ذلك املعلول 
  إهنا زيدت علة ممكنة مل يغن عنها شيئا فكيف إذا زيدت معلوال ممكنا : ولو قيل 
هذا أن اجلملة قد تكون مقترنة وقد تكون متعاقبة فاملقترنة مثل اجتماع أعضاء اإلنسان واجتماع أبعاض  ومما يبني

  اجلسم املركب سواء كان هلا ترتيب وضعي كاجلسم أو مل يكن كاجتماع املالئكة والناس واجلن والبهائم وغري ذلك 
  الولد وحنو ذلك  وأما املتعاقبة فمثل تعاقب احلوادث كاليوم واألمس والولد مع

إنه ليس مبوجود ألن املاضي : واجلملة املقترنة أحق باالجتماع مما تعاقبت أفرادها فإن ما تعاقبت أفراده قد يقال 
معدوم واملستقبل معدوم وهلذا جوز من جوز عدم التناهي يف هذا دون ذاك وفرق بني املاضي واملستقبل ألن املاضي 

وفرق قائل ثالث بني ماله اجتماع وترتيب كاجلسم وبني ما فقد أحدمها كالنفوس دخل يف الوجود خبالف املستقبل 
  واحلركات 

اجلملة ممكنة وهي معلولة اآلحاد فلو كانت اجلملة هنا مقترنة جمتمعة يف زمان : وإذا كان كذلك فإذا قال اقائل 
ع هلا يف زمن واحد والعل واملعلوالت ال احد لكان األمر فيها أظهر من املتعاقبة اليت ال اقتران آلحادها وال أجتما

تكون إال جمتمعة ال تكون متعاقبة لكن املقصود أن ما يذكره يشمل القسمني فلو قدر أهنا متعاقبة لكان ذلك 
  يشملها 

لو كانت العلل : واألقرب يف ذلك أن يقال : واآلمدي جعل العمدة يف نفي تناهي العلل واملعلوالت على أنه قال 



ت غري متناهية وكل واحد منها ممكن على ما وقع به الغرض فهي غما متعاقبة وإما معا فإن قيل باألول فقد واملعلوال
لو كانت العلل واملعلوالت متعاقبة فكل واحد منها : أبطل بثالثة اوجه مث زيفها وقال واألقرب يف ذلك أن يقال 

ا يف األزل أوال وجود لشيء منها يف األزل فإن حادث ال حمالة وعند ذلك فال خيلو ما أن يقال بوجود شيء منه
كان األول فهو ممتنع ألن األزيل ال يكون مسبوقا بالعدم واحلادث مسبوق بالعدم وإن كان الثاين فجملة العلل 

واملعلوالت مسبوقة بالعدم ضرورة أن ال شيء منها يف األزل ويلزم من ذلك أن يكون هلا ابتداء وهناية وماله ابتداء 
  ية فهو متوقف على سبق غريه عليه وأما أن كانت العلل واملعلوالت املفروضة موجودة معا وهنا

مث ساق الدليل كما حكيناه عنه وهذه التقاسيم والتطويل ال حيتاج إليها وهي باطلة يف نفسها ن فزاد يف الدليل 
  مايستغىن عنه ويكون توقف الدليل عليه مبطال له إذا مل يبطل إال مبا ذكره 

وهذا كثريا ما يقع يف كالم أهل الكالم املذموم يطولون يف احلدود واألدلة مبا ال حيتاج التعريف والبيان إليه مث يكون 
ما طولوا به مانعا من التعريف والبيان فيكونون مثل من يريد احلج من الشام فيذهب إىل اهلند ليحج من هناك 

  فينقطع عليه الطريق فلم يصل إىل مكة 

  د على اآلمديوجوه الر

  األول 
ما ذكره من الدليل على امتناع علل ومعلوالت جمتمعة يتناول العلل واملعلوالت مطلقا سواء كانت : أن يقال 

متعاقبة أو مل تكن وإذا كان دليل االمتناع يعم القسمني فال حاجة إىل التقسيم ولكن زيادة هذا القسم كزيادة 
كانت العلل واملعلوالت معا فالنظر إىل اجلملة غري النظر إىل كل من  القسم فيما ذكره بعد ذلك حيث قال وإن

اآلحاد وحينئذ فاجلملة إما أن تكون واجبة وأما أن تكون ممكنة وهذا ال حيتاج إليه أيضا فإن قد ذكر أن اآلحاد 
  ممكنة مفتقرة إىل الواجب فبتقدير أن ال تكون اجلملة زائدة على اآلحاد يكون األمر أقرب 

بعد هذا قد أورد انه ال يلزم من كون األفراد ممكنة كون اجلملة ممكنة وأجاب عن ذلك بأن هذا ساقط وهذا  وهو
السؤال واجلواب كاف عن ذلك التطويل بزيادة قسم ال حيتاج إليه لكن هذا القسم وإن مل حيتج إليه فإنه مل يضره 

  دليله مع استغناء الدليل عنها خبالف ما ذكره من زيادة تعاقب العلل فغنه زيادة أفسد هبا 

  الثاين

وهو انه قال لو كانت العلل واملعلوالت متعاقبة فكل واحد منها حادث ال حمالة فيلزم : وذلك يظهر بالوجه الثاين 
أن تكون األوىل حادثة او تكون كلها حادثة مسبوقة بالعدم وهذا قد استدل به طائفة من أهل الكالم على امتناع 

  اهى حوادث ال تتن
وقد تقدم االعتراض عليه وبني الفرق بني ما هو حادث بالنوع وحادث بالشخص وأن ما كان مل تزل آحاد متعاقبة 

  كان كل منها مبنزلة اآلخر وكل منها مسبوق بالعدم وليس النوع مسبوقا بالعدم 
و بعينه أزيل ال يكون مسبوقا وقول القائل األزيل ال يكون مسبوقا بالعدم لفظ جممل فإن أراد به أن الواحد الذي ه

بالعدم فهذا صحيخح وليس الكالم فيه وإن أراد أن النوع األزيل الذي مل يزل وال يزال وال يكون مسبوقا بالعدم 
  فهذا حمل النزاع 

فقد صادر على املطلوب بتغيري العبارة وكأنه قال ال ميكن دوام احلوادث كما لو قال األبدي ال يكون منقطعا وكل 



  فراد املستقبالت منقطع فال تكون املستقبالت أبدية من أ
  فيقال النوع هو األبدي ليس كل واحد أبديا كذلك يقال يف املاضي وهذا الكالم قد بسط يف غري هذا املوضع 

  الثالث

ما هذه املقدمة فيها نزاع مشهور بني العقالء ولعل أكثر األمم من أهل امللل والفالسفة ينازع فيها وأ: أن يقال 
  وجود علل ومعلوالت ال هناية هلا فلم يتنازع فيها أحد من العقالء املعروفني 

فلو قدر أن تلك املقدمة املتنازع فيها صحيحة لكان تقدير املقدمة اجملمع عليها مبقدمة متنازع فيها خالف ما ينبغي 
فإنه رمبا ذكرت املقدمة املتنازع فيها  يف التعليم والبيان واالستدالل ال سيما وليست أوضح منها وال هلا دليل خيصها

  الختصاصها بدليل أو وضوح وحنو ذلك وأما بدون ذلك فهو خالف الصواب يف االستدالل 

  الرباع

أن الغزايل سلك مسلكا يف تعجيز الفالسفة عن إثبات الصانع بان قال دليلكم مبين على نفي التناهي عن العلل 
مع إثباتكم حوادث ال تتناهى فإن ما تذكرونه من دليل نفي النهاية يف العلل  واملعلوالت قال وأنتم ال ميكنكم ذلك

  يلزم مثله يف احلوادث وما تذكرونه مما يسوغ وجود حوادث ال تتناهى يلزمكم نظريه يف العلل 
حد وهذا الذي قاله وإن كان قد استدركه من استدركه عليه لكن هو أجود مما فعله اآلمدي فإن مقصوده إلزامهم أ

امرين إما عدم إثبات الواجب وإما اإلقرار حبدوث العامل وبني أن إثبات الصانع معلوم بإثبات احلوادث وأن افتقار 
احملدث إىل احملدث أمر ضروري فهذا خري من أن جيعل إثبات الصانع موقوفا على تقسيمها إىل التعاقب واالقتران 

وية بني امتناع كون احلادث املعني دائما مل يزل وكون نوع احلوادث وإن العلل املتعاقبة ال ميكن إبطاهلا إال بالتس
  دائما مل يزل فإن هذا فيه من التطويل ووقف العلم بالصانع على مثل هذه املقدمة ما ال خيفى 

  اخلامس

لزم أن  أن الدليل الذي ذكره غايته أن يثبت ان احلوادث هلا ابتداء إذ لو كانت العلل متعاقبة حمدثة وللحوادث أول
  يكون للحادث أول وهذا غايته أن يكون مبنزلة إثبات حدوث العامل 

إن احملدث ال بد له من حمدث كما هو قول اجلمهور : وهو وأمثاله مع كوهنم حيتجون على حدوث العامل فلم يقولوا 
الم بل وال بان وال أثبتوا ذلك بان احلدوث خمصص بوقت دون وقت فيفتقر إىل خمصص كما فعله كثري من أهل الك

املمكن يفتقر إىل املرجح لوجوده بل قالوا احملدث ممكن واملمكن ال يترجح أحد طرفيه على اآلخر إال مبرجح مث 
  أوردوا جواز التسلسل يف العل لن وأجابوا عن ذلك 

ىل علة حادثة فإذا كان اجلواب عن ذلك ال يتم إال بإثبات حدوث العلل كما كان غايتهم أن يثبتوا افتقار املمكن إ
واحملدث ال بد له من حمدث كانوا قد قالوا حقا لكن طولوا بذكر تقسيمات ال فائدة فيها : فهم بعد ذلك إن قالوا 

واحملدث ال بد له من حمدث مل يكن ما ذكروه نافعا : بل تضعف الدليل وكانوا مستغنني عنها يف األول وإن مل يقولوا 
  وجود احملدث مل يثبت واجب الوجود  فإن جمرد حدوث العلة إن مل يستلزم

فتبني أن ما سلكوه إما أن ال يفيد أو يكون فيه من التطويل والتعقيد قد يكون فيه منفعة ملن يسفسط ويعاند وملن 



  التنقاد نفسه إال مبثل ذلك كما قد نبهنا عليه يف غري هذا املوضع 
حا فإنه إذا قدر علل ومعلوالت متعاقبة وأثبت ومضمون ما ذكروه دور يف االستدالل فال يكون استدالال صحي
  امنتناع ذلك ألن احلادث ال يكون أزليا لزم أن هذه العلل حمدثة 

إن احملدث ممكن : فلم ال جيوز ان يكون استناد املمكنات إىل العلل حمدثة فال بد أن يقول على طريقته : فيقال له 
احملدث يفتقر إىل حمدث ألن احملدث يفتقر إىل : ن حقيقة كالمه واملمكن يفتقر إىل علة وعلته ال تكون حمدثة فيكو

إن احملدث ال بد له من علة ألنه ممكن فيفتقر إىل مرجح ومرجحة ال يكون حمدثا : حمدث إذا كان حقيقة ما يقوله 
  ألن احملدث ممكن ال بد له من علة 

كون ممكنة ألن املمكن ال بد له من علة كان قد قال هذا املمكن ال بد له من علة والعلة ال ت: وإن غري العبارة فقال 
  املمكن له علة ألن املمكن له علة وكل ذلك إثبات الشيء بنفسه : 

واملقصود هنا أن ما ذكر من امتناع التسلسل يف العل يشمل ما إذا قدرت متعاقبة كما إذا قدرت مقترنة وأنه حينئذ 
ممكنا ال يوجد بنفسه وال يوجد ممكن مبمكن ال موجد له فإن مامل يكون االجتماع معلوال هلا كان أوىل أن يكون 

يوجد نفسه أوىل أن ال يوجد غريه فإذا مل يكن يف اآلحاد ما يوجد نفسه كان أوىل أن ال يوجد غريه ال اجلملة وال 
  غريها من اآلحاد 

ت موجودة سواء كانت علال أو مل يبني هذا ان املمكن ال يوجد بنفسه بل ال يوجد إال بغريه فإذا قدر أن مث ممكنا
تكن وسواء كانت متناهية أو غري متناهية مل يكن فيها شيء وجد بنفسه فإذا كان اجملموع ال يوجد إال هبا وليس 

فيها شيء موجود بنفسه مل يكن يف مجيع ما ذكر ما يوجد بنفسه ال مجلة وال تفصيال وإذا وجد ماال يوجد بنفسه مل 
  يوجد إال بغريه 

احلوادث ال توجد بنفسها مل يكن فرق بني احلوادث اليت هلا هناية واليت ال هناية هلا بل كل من : ترى أنه لو قال أال 
  احلوادث اليت ال تتناهى ال يوجد بنفسه بل ال بد له من حمدث 

التتناهى والذهن إذا قدر ممكنات حمصورة وحمدثات حمصورة ليس هلا حمدث وال مبدع علم امتناع ذلك فإذا قدرها 
مل تكن هذه احلال توجب استغناءها عن احملدث املبدع وجتعلها غنية عن مبدع خارج عنها بل كلما كثر ذلك كان 
أوىل باحلاجة إىل املبدع فما ال يوجد بنفسه إذا ضم إليه ماال يوجد بنفسه مرات متناهية أو غري متناهية كان ذلك 

ىن عنها شيئا بل املعدومات ال تفتقر حال عدمها إىل فاعل وأما مثل ضم املعدومات بعضها إىل بعض وذلك ال يغ
هذه اليت ال بد هلا من فاعل إذا كثرت كان احتياجها إىل الفاعل أوكد وأقوى وتسلسل املمكنات ال خيرجها عن 

بة طبيعة اإلمكان املوجب لفقرها إىل املبدع كما أن طبيعة احلدوث ال خترج احملدثات عن طبيعة احلدوث املوج
  لفقرها إىل الفاعل 

كل من املمكنات : كل منها حادث والنوع ليس حبادث ال ميكنه أن يقول : ومن جوز تسلسل احلوادث وقال 
: كل من املوجودات موجود واجلملة ليست موجودة وال يقول : ممكن واجلملة ليست ممكنة كما ال ميكنه أن يقول 

بل االمتناع جلملة املمتنعات إوىل منه آلحادها وكذلك اإلمكان جلملة  كل من املمتنعات ممتنع واجلملة ليست ممتنعة
املمكنات أوىل منه آلحادها والفقر إىل الصانع الذي يستلزمه اإلمكان جلملة املمكنات أوىل منه آلحادها وأما 

  الوجود جلملة املوجودات فليس هو اوىل منه آلحادها 
ملوجودات موقوفة على وجود كل منها خبالف وجود الواحد منها هو واجب للجملة وذلك أن مجلة ا: وإن قيل 

فإهنا ال تتوقف على وجود اجلملة وأما املمتنعات فامتناع مجلتها ليس موقوفا على امتناع كل منها بل كل منها ممتنع 



 اللذين ميتنع لذاته فامتناع اجلملة لذاهتا أوىل وأحرى اللهم إال ان يكون االمتناع مشروطا بأفرادها كاملتالزمني
  وجود أحدمها دون اآلخر وال ميتنع اجتماعهما 

وكذلك املمكنات إذا كان كل منها ممكنا لذاته حبيث يفتقر إىل الفاعل وال يوجد بنفسه فليس إمكان كل منها 
د يكون مشروطا باآلخر وال معلقا به وال إلمكان هذا تأثري يف إمكان هذا كما يف االمتناع خبالف املوجودات فإنه ق

وجود أحد األمرين إما مشروطا وإما علة لآلخر خبالف ما إذا قدر موجودات واجبة بأنفسها فإنه حينئذ ال يكون 
وجود بعضها موقوفا على وجود البعض وأما ما هو ممكن بنفسه أو ممتنع بنفسه فليس إمكانه وامتناعه مشروطا 

  نه بغريه بل نفس تصور حقيقتة يوجب العلم بامتناعه وإمكا
وحينئذ فكلما كثر أفراد هذه احلقيقة كان العلم بامتناعها أو إمكاهنا أكثر والعلم بامتناع اجلملة أو إمكاهنا أوىل 

وأحرى ولو قدرنا واجبات بأنفسها غنية عن الغري حبيث ال يكون بعضها شرطا يف البعض لكانت اجلملة واجبة ومل 
اجلملة ممتنعة أو ممكنة مع وجوب كل من اآلحاد بنفسه وجوبا :  يكن وجوهبا بدون وجوب اآلحاد وامتنع أن يقال

  ال يقف فيه على غريه 
فتبني أنه إذا كان من األمور ما هو ممكن يف نفسه ال يقف إمكانه على غريه ومعىن إمكانه أنه ال يستحق بنفسه 

ميتنع معه غناه بنفسه وسواء قلنا  وجودا وميتنع وجوده بنفسه وهو بالنظر إىل نفسه فقري حمض أي الفقر الذايت الذي
إن عدمه ال يفتقر إىل مرجح أو قلنا إن عدمه لعدم املرجح وقدرنا عدم املرجح فهو يف املوضعني ال يستحق إال : 

  العدم ال يستحق وجودا أصال 
ال فكثرة مثل هذا وتقدير ماال يتناهى من هذا الضرب ال يقتضي حصول وجود له أو غين يف وجوده عن غريه و

وجود بعض هذه األمور ببعض فإن كثرة هذه األمور اليت ال تستحق إال العدم توجب كثرة استحقاقها للعدم وكثرة 
  افتقارها إىل موجد يكون موجودا بنفسه 

إن بعضها يوجد بعضا يف غاية اجلهل : فإذا قدر أمور ال هناية هلا ليس فيها شيء يستحق الوجود كان قول القائل 
حق يف نفسه أن يكون موجودا كيف يستحق أن يكون موجودا لغريه وكيف وكيف يكون وجوده ما فإن ماال يست

  هو مساو له يف أنه ال يستحق الوجود 
يبني هذا أنه إذا كان هذا ال يستحق الوجود وهذا ال يستحق الوجود مل يكن جعل هذا علة واآلخر معلوال باوىل من 

فإذا مل يكن موجودا امتنع أن يكون فاعال وكل منهما ال يستحق أن العكس فإن شرط الفاعل أن يكون موجودا 
  يكون موجودا فال يكون فاعال 

إن أحد هذين وجد باالخر فهذا إمنا يعقل إذا كان اآلخر موجودا وذاك اآلخر ال يكون موجودا بنفسه : وإذا قال 
أي غري كان بل ال بد من غري حيصل به  ال يكون موجودا إال بغريه وذلك الغري الذي يفتقر إليه املمكن ليس هو

وجوده ووجوده حبيث يستغىن به عما سواه فلذلك الغري الذي يفتقر إليه املمكن من شرطه أن يكون مستقال بإبداع 
املمكن ال حيتاج إىل غريه بوجه من الوجوه فمىت قدر أنه حمتاج إىل غريه كان املمكن حمتاجا إىل هذا الغري وإىل هذا 

حيصل وجوده بأحد الغريين بل ال بد منهما وكذلك لو قدر من األغيار ما يقدر فال بد أن يكون ما يفتقر  الغري فال
إليه املمكن غري حمتاج إىل غريه بوجه من الوجوه وليس املمكنات ما هو هبذا الشرط بل كل منها حيتاج إىل غريه فلو 

لة املمكنة توجد باألفراد لكان الغري الذي يفتقر إليه املمكن قدر أن املمكن يوجد مبمكن إىل هناية او غري هناية واجلم
  حمتاجا إىل غريه مع أن كال من احملتاجني ال يغين عن نفسه شيئا أصال ألبتة 

يزيد هذا إيضاحا أن املمكن مع عدم املقتضى التام يكون ممتنعا ال ممكنا وأعين باملقتضى التام الذي يلزم من وجوده 



يكون ممتنعا لغريه فإذا كان كل من املمكنات له علة ممكنة والعلة املمكنة ليست مقتضيا تاما وجود املقتضى لكن 
فإهنا ال توجد إال بغريها إذ املمكن مفتقر إىل غريه فوجوده جمردا عن مقتضية تام كان كل منها ممتنعا وتقدير ممتنعات 

ا ممكنة فضال عن أن تكون واجبة فتبني بذلك أن مجلة ال هناية هلا يوجب قوة امتناعها وميتنع مع ذلك ان تكون مجلته
هي موجودة معلولة لألفراد ألن املمتنع ال يكون موجودا : العلل املمكنات اليت ال تتناهى مجلة ممتنعة فامتنع أن يقال 

  ال معلوال وال غري معلول 
ا قدر علل ممكنة ال تتناهى كان كل يبني ذلك ان تقدير معلول ال علة له ممتنع واملمكن املوجود معلول لغريه فإذ

منها معلوال فقد قدر معلوالت ال تتناهي ومن املعلوم بالضرورة أن وجود معلوالت ال تتناهى ال يقتضي استغناءها 
إن اجلملة معلولة لآلحاد فقد ضم معلول إىل معلوالت ال تتناهى وذلك ال يقتضي استغناءها : عن العلة وإذا قيل 

  عن العلة 
أن من توهم كون العلل املمكنة اليت ال تتناهى اليت هي معلوالت ال تتناهى ميكن أن يكون هلا معلول ال يتاهنى فتبني 

فإمنا قدر ثبوت معلوالت ال تتناهى ليس فيها علة وإذا كانت املعلوالت املتناهية ال بد هلا من علة فاملعلوالت اليت ال 
االفتقار إىل العلة وهذا يظهر باعتبار املعاين اليت يوصف هبا املمكن فإنه  تتناهى أوىل بذلك فإن طبيعة املعلول تستلزم

قدر واحد من هذا النوع كان ذلك مستلزما لعلته وموجبه وصانعه وفاعله ومبدعه وإذاقدر اثنان كان االستلزام 
تنعا فاالثنان ممتنع وممتنع أعظم وإذا قدر ماال يتناهى كان االستلزام أعظم فإنه إذا كان الواحد منها بدون الواجب مم

  وتقدير ماال يتناهى من هذا تقدير ممتنعات ال تتناهى 
إن وجود الواحد منها يستلزم وجود الواجب فتقدير اثنني أوىل أن يستلزم وجود الصانع ولو أمكن : وإن قيل 

قدر من يقدر أن العقل أوىل وجود ماال يتناهى من العلل املمكنة كان ذلك أعظم يف امتناعها فكيف مبا يتناهى كما ي
  أبدع الثاين والثاين أبدع الثالث وفلكه إىل العاشر املبدع ملا حتت الفلك وإذا قدر ماال يتناهى كان االستلزام أعظم 

فتبني أنه كلما كثرت املمكنات وتسلسلت كان ذلك أعظم يف داللتها على ثبوب الواجب واستلزامها له واإلنسان 
ل هي معلوالت ال تتنتهى وتوهم أن العلة تكون وحدها مؤثرة يف املعلول أو مقتضية له او قد يتوهم إذا فرض عل

موجبة فهذا ممتنع فإن العلة إذا كانت معلولة لزم أهنا ال تقوم بنفسها بل تفتقر إىل غريها فالنعلول املفتقر إليها مفتقر 
قر إليها مفتقر إىل كل ما هي مفتقرة إليه فإذا قدر من إىل علة علتها اليت هي مفتقرة إليه فيكون معلوهلا كما أنه مفت

  ذلك ماال يتناهى قدر انه حمتاج إىل أمور ال تتناهى وليس فيها ما هو موجود بنفسه وال غىن عن غريه 
ومن املعلوم أنه كلما كثرت األمور املشروطة يف وجود املوجود كان وجوده موقوفا عليها كلها وكان أبعد عن 

ملوجود الذي ال يتوقف وجوده إال على بعض تلك األمور فإذا كان املمكن ال يوجد بعلة واحدة ممكنة الوجود من ا
بل ميتنع وجوده هبا فإذا كثرت العلل املمكنة اليت يتوقف وجوده عليها كان وجوده أعظم يف االمتناع وأبعد عن 

ن غريه وكلما تدبر املتدبر هذه املعاين اجلواز وإذا كانت املمكنات قد وجدت فقد وجد قطعا مقتض هلا مستغن ع
  أزداد هلا تبينا وعلم ان كل ما يقدر وجوده من املمكنات فإنه دال على الواجب الغين بنفسه عن كل ممكن مباين له 

ومن العجب أن هؤالء يذكرون يف إثبات واجب الوجود من الشبهات ما يذكرون وإن كانوا جييبون عنها مث إذا 
مربهنا وإما مسلما وصفوة من الصفات السلبية بأمور مل يدل عليها ما دل على وجوده بل  أخذوا وجوده إما

يصفونه مبا ميتنع معه وجوده حىت يعلم أن ما وصفوا به واجب الوجود ال يكون إال ممتنع الوجود كما قد بسط يف 
يف إثبات وجوده وإن تومهوا  غري هذا املوضع وال يذكرون من القوادح املعارضة لتلك األسلوب بعض ما يذكرونه

بطالهنا مع أن تلك املعارضات هي صحيحة قادحة فيما ينفى صفاته بل الشيطان يلقى إليهم من الشبهات القادحة 



  يف احلق ما لو حصل هلم نظري من األمور القادحة يف الباطل ملا اعتقدوه 
أريد هبا كل واحد واحد كان األمر أظهر وأبني  فهذا كله إذا أريد باجلملة االجتماع املغايرة لكل واحد واحد وغن

فإن كل واحد واحد ممكن مفتقر إىل الفاعل فإذا مل يكن هناك مجلة غري اآلحاد امتنع أن يكون هناك غري اآلحاد 
  املمكنة مما يوصف بوجوب أو إمكان 

موع فيكون هناك اجزاء وإن أريد باجلملة جمموع األمرين اآلحاد واالجتماع كان االجتماع جزءا من أجزاء اجمل
متعاقبة وجزء هو االجتماع وهذا اجلزء ميتنع أن يكون واجبا بنفسه ألنه مفتقر إىل املمكنات وألنه عرض قائم بغريه 

ليس للجملة : واحسن احواله ان يكون كالتأليف مع املؤلف فإذا كان املؤلف ممكنا بنفسه فتأليفه أوىل بل قد يقال 
ألفراد املتعاقبة وإمنا هلا أمر نسيب اعتباري كالنسبة اليت بني أفراد العشرة وهذا وغريه مما هنا أمر وجودي مغاير ل

يبني امتناع وجوهبا بنفسها فيبقى هذا اجلزء ممكنا بنفسه فقريا إىل غريه كسائر األجزاء فيكون حينئذ هناك كل منها 
  كل منها فإنه جزء من هذا الكل : يف قولنا  حمتاج إىل املوجد فيحتاج كل منها إىل املوجد واجلملة هنا داخل

فتبني انه كيفما ادبر املر ليس يف املمكنات املتعاقبة ال واجب بنفسه وال بغريه إال أن يكون هناك واجب بنفسه 
خارج عن املمكنات إذا كان كل فرد فرد ممكنا واالجتماع أيضا ممكن بطريق الوىل واملران ممكنان بطريق األوىل 

كل من األفراد مستغن عن اهليئة االجتماعية فإنه موجود بدوهنا وما احتاج إىل املمكن املستغن عنه كان واحلرى و
  أحق باإلمكان 

وايضاح ذلك أنه إذا قدر كل موجود معلول مفعول مفتقر وليس يف الوجود إال ما هو كذلك كما إذا قدر ان 
ك وإن مل جيعل بعضها معلوال لبعض فهذا التقدير يقتضي املمكنات ليس هلا مقتض واجب بنفسه فإنه يكون املر كذل

أن ال يوجد شيء منها ألهنا ال توجد بانفسها إذ التقدير كذلك وما مل يكن موجودا بنفسه فهو اوىل ان ال يوجد 
 غريه فال يكون شيء منها موجودا بنفسه وال موجودا بغريه ومعلوم أن املوجود إما موجود بنفسه وإما موجود بغريه

فإذا قدر اهنا موجودة وقدر مع ذلك اهنا ال موجودة بأنفسها وال مبوجد أوجدها لزم اجلمع بني النقيضني ولو قدر 
مع ذلك موجدا لغريه واملعدوم ال يوجد غريه فإذا مل يكن فيها ما هو موجود بنفسه مل يكن فيها ما هو موجد لغريه 

جوادث ال حمدث هلا فإن تلك يكون التقدير فيها اهنا وجدت وهذا أعظم امتناعا من تقدير أفعال ال فاعل هلا و
بألنفسها والتقدير هنا مل توجد بأنفسها وال هناك ما هو موجود بنفسه يوجدها وال هناك غري موجود يوجدها وإمنا 
التقدير معلوالت مفتقرات واملعلول من حيث هو معلول واملفتقر من حيث هو مفتقر ليس فيه ما يقتضي وجوده 

  إذا مل يكن هلا وجود وال ملقتضيها وجود لزم انتفاء الوجود عنها كلها وهذا مع كوهنا موجودة مجع بني النقيضني و
وهذا كالم حمقق وتنبيه لإلنسان بان يعلم أن جمرد تقدير معلوالت ممكنة ال هي موجودة بنفسها وال فيها علة 

قدرته الذهان امكن وجوده يف األعيان ال سيما مع  موجودة بنفسه ال يقتضى وجود ذلك يف اخلارج فليس كل ما
سلب الوجود عنها من نفسها ومن موجد يوجدها وإذا قدر ان املعلول املمكن له علة ممكنة فهي ايضا معدومة من 

  تلقاء نفسها كما هي معدوم من تلقاء نفسه فليس فيما قدر قط شيء موجود فمن أين حيصل هلا الوجود ؟ 

  هبري على حجة قطع التسلسل يف العللاعتراض األ: فصل 

وقد أورد األهبري ومن اتبعه على هذه احلجة املذكورة لقطع التسلسل يف العلل اعتراضا زعم انه يبني ضعفها فقال 
: قلنا  ٠جمموع تلك العلل املمكنة حيتاج إىل كل واحد منها اخل : يف كالمه على ملخص الرازي وغريه قول القائل 

يكون املؤثر يف ذلك اجملموع واحدا منها أما قوله بأن ذلك ال يكون علة لنفسه وال ملا قبله فال يكون مل ال جيوز أن 



علة للمجموع قلنا ال نسلم وإمنا يلزم أن لو كان علة اجملموع علة لكل واحد من أجزائه فلم قلتم إنه كذلك وهذا 
علة لكل واحد من أجزائه فإن الواجب  لن الشيء جاز ان يكون علة للمجموع من حيث هو جمموع فال يكون

لذاته علة جملموع املوجودات وليس علة لكل واحد من أجزائه الستحالة كونه علة لنفسه ال يقال بأن جمموع تلك 
العلل املتسلسلة ممكن وكل ممكن فهو مفتقر إىل علة خارجية فذلك اجملموع افتقر إىل علة خارجية عنه لنا نقول ال 

فهو حمتاج إىل علة خارجية عنه فإن اجملموع املركب من الواجب واملمكن ممكن الفتقاره إىل  نسلم ان كل ممكن
املمكن وليس مفتقرا إىل علة خارجية عنه ال يقال بأن اجملموع املركب من ىحاد كل واحد منها حمتاج إىل علة 

 آلخر إىل غري النهاية ال يقال إن خارجية ألنا نقول ال نسلم وإمنا يكون كذلك أن لو مل يكن كل واحد منها معوال
مجلة ما يفتقر إليه اجملموع إما ان يكون نفس اجملموع أو داخال فيه أو خارجا عنه واألول حمال وإال لكان الشيء 

علة نفسه والثاين حمال وإال لكان بعض األجزاء كافيا يف اجملموع والثالث حق قلنا إن أردمت جبملة ما يفتقر إليه 
ة األمور اليت يصدق على كل واحد منها انه مفتقر إليه فلم قلتم بانه ال جيوز أن يكون هو نفس اجملموع اجملموع مجل

والذي يدل عليه أن مجلة املور اليت يفتقر إليها الواجب واملمكن ليس داخال يف اجملموع لتوقفه على كل جزء منه 
لم قلتم إنه يلزم أن يكون بعض األجزاء كافيا يف وال خارجا عنه فهو نفس اجملموع وإن أردمت العلة الفاعلية ف

اجملموع وإذا كان اجملموع ممكنا يف نفسه فهو مفتقر إىل غريه فما يفتقر إليه اجملموع إما ان يكون هو اجملموع أو 
 داخال فيه أو خارجا منه واألول حمال وإال لكان الشيء علة لنفسه والثاين حمال وإال لكان بعض األجزاء كافيا يف

اجملموع ألن اجملموع إذا كان ممكنا وإمنا يفتقر إىل البعض لزم أن يكون البعض هو املقتضي للمجموع فيلزم أن 
يكون مقتضيا لنفسه ولعلته وإن كان ما يفتقر إليه اجملموع خارجا عن اجملموع فهو املطلوب وهذا التحرير يوجب 

  ية للمجموع أن يكون البعض علة فاعلة للمجموع والعلة الفاعلة كاف
وقوله إن أردمت جبملة ما يفتقر إليه اجملموع مجلة املور اليت يصدق على كل واحد منها انه مفتقر إليه فلم قلتم بانه ال 

  جيوز أن يكون هو نفس اجملموع 

  الرد على األهبري من وجوه

هنا جمموع غري املعلوالت  ألن اجملموع إن مل يكن زائدا على تلك األمور اليت كل منها معلول فليس: فيقال له 
واملعلوالت اليت ال يوجد شيء منها بنفسه بل ال بد له من موجد موجود إذا مل يكن فيها موجد موجود وامتنع ان 

يكون جمموعها حتصال مبجموعها وإن كان اجملموع معلوال هلا فهو اوىل باالفتقار وهذا امر معلوم بالضرورة وما 
  ات فال يسمع قدح فيه كان قدحا يف الضروري

  الوجه الثالث

اجلواب عن معارضته وهو قوله إن مجلة األمور اليت يتوقف عليها الواجب واملمكن ليس داخال يف اجملموع لتوقفه 
على كل جزء منه وال خارجا عنه فهو نفس اجملموع وملخص هذا الكالم أن جمموع املوجودات ليس متوقفا على 

   متوقفا على ما خرج عن اجملموع فاجملموع متوقف على اجملموع بعض األجزاء لتوقفه على اجلميع وال
فيقال له هذا يناقض ما ذكرته أوال من ان املؤثر يف جمموع املوجودات واحد منها وزعمت أن هذا معارضة لقوهلم 

اجملموع جمموع املمكنات ال جيوز أن يكون املؤثر فيها واحدا وإذا كان هذا يناقض ذاك فإما ان تقول املؤثر يف 
جزؤه او املؤثر فيه هو اجملموع فإن قلت إنه جزؤه بطل هذا االعتراض وسلم هذا الدليل الدال على امتناع 



وغن قلت إن املؤثر هو  ٠معلوالت ممكنة ليس هلا علة واجبة وبذلك حيصل املقصود من إثبات واجب الوجود 
  عارضة فحصل به املقصود اجملموع بطل اعتراضك على ذلك الدليل وسلم ذلك الدليل عن امل

  الوجه الرابع

أن يقال قولك مجلة األمور او جمموع املور الذي يفتقر إليه الواجب واملمكن ليس داخال يف اجملموع يتضمن أن 
جمموع املوجودات يفتقر إىل أمر من املور وانت مل تذكر على ذلك دليال فلم قلت إن جمموع املوجودات يفتقر إىل 

ادعوا ان جمموع املمكنات يفتقر إىل امر من املور وهذا معلوم بادلة متعددة بل بلضرورة وما  أمر وأولئك إمنا
  ذكرته ليس مبعلوم 

  الوجه اخلامس

أن يقال جمموع املوجود املتضمن للواجب ال يقبل العدم وما ال يقبل العدم فليس مبمكن وما ليس مبمكن فهو 
 يفتقر إىل أمر من األمور وقولك إن اجملموع مفتقر إىل اجملموع هو واجب فاجملموع حينئذ واجب وما كان واجبا مل

معىن قول القائل إنه واجب بنفسه فإن الواجب بنفسه ال يستغين عن نفسه بل ال بد له من نفسه وإذا كنت قد 
يكون  أقررت انه واجب بنفسه بطل قولك إنه يفتقر إىل أمر وهذا خبالف جمموع العلل املمكنة فإنه ال ميكن أن

واجبا بنفسه ألنه ليس فيها ما هو موجود بنفسه وإذا مل يكن يف اجملموع ما هو موجود بنفسه كان امتناع اجملموع 
  أن يكون واجبا بنفسه أوىل وأحرى 

وهذا السؤال الذي أورده هذا من جنس السؤال الذي أورده اآلمدي بل هو هو ولعل احدمها اخذه من اآلخر وهو 
ترجحة باآلحاد وكل منها مترجح باآلخر إىل غري هناية واجاب عنه اآلمدي يف أحد كتابيه وقال أن تكون اجلملة م

يف اآلخر إنه ال يعرف عنه جوابا وذكر عن قوم أهنم قالوا اجملموع واجب بنفسه هبذا االعتبار واستفسط هذا 
  االعتراض 

شيء غري آحادها املتعاقبة وفساد هذا معلوم ومقصود اجلميع أن جمموع املعلوالت اليت ال تتناهي ال تفتقر إىل 
باالضطرار بعد جودة التصور وإمنا أشكل على من أشكل لعدم التصور التام فإنه إذا قال القائل علل ال تتناهى أو 
ممكنات ال تتناهى كل منها مترجح أو معلول باآلخر توهم الذهن أن هذا يتضمن تقدير موجودات يف اخلارج كل 

  وجود اآلخر وان األمر هكذا إىل غري هناية منها معلول امل
وهلذا أراد طائفة أن يبطلوا هذا التسلسل جبنس ما يبطلون به اآلثار اليت ال تنتهي كاحلركات اليت ال تتناهى وهذا 
ري غلط فإن املقدر هو أمور ليس فيها ما يوجد بنفسه بل ال يوجد إال بعلة مباينة له موجودة وكلها هبذه املثابة إىل غ

  هناية 
وهذا يف احلقيقة تقدير معدومات بعضها علة لبعض يف وجوده إىل غري هناية من غري أن يوجد شيء منها وكما أن 

املعدوم إذا كان باطال وإن قدر وجوده مع ذلك كان مجعا بني النقيضني وإذا كان تقدير معلول معدوم بعلة معدومة 
من جهة انه مل يوجد ومن جهة أن علته ليست موجودة فكثرة هذه تقتضي وجوده ومل يوجد ممتنع يف بديهة العقل 

العلل اوىل باالمتناع وتسلسلها إىل غري هناية اعظم يف االمتناع فكذلك إذا قدر ما هو معلول ممكن ال يوجد إال 
قيضني مبوجد يوجده وقدر انه ليس هناك موجود يوجده فإن وجوده يكون ممتنعا فإن قدر موجودا كان مجعا بني الن

وتسلسل هذه املعلوالت من غري أن تنتهي إىل موجودا بنفسه أعظم يف االمتناع لكن من توهم أهنا موجودات  ٠



متسلسلة التبس عليه املر وتقدير كوهنا موجودات متسلسلة ممتنع يف نفسه بل هو مجع بني النقيضني ألن التقدير انه 
د وإذا مل يكن فيها موجود بنفسه وال موجد موجود امتنع أن ليس فيها ما يوجد بنفسه وال يوجد إال مبوجد موجو

  يكون فيها إال معدوم فتقدير وجودها مجع بني النقيضني 
وبيان ذلك أن كال منها هو مفتقر إىل موجد يوجده فال يوجد بنفسه وعلته مل توجد بنفسها فليس فيها موجود 

نها أنه موجود بغريه فذلك الغري هو مبنزلته أيضا ال فإذا قدر يف كل م ٠بنفسه وليس هنا علة موجودة بنفسها 
وجود له من نفسه فليس هناك موجود يوجدها إال ما يقدر منها وكل منها إذا مل يكن له من نفسه وجود فأن ال 
يكون موجدا لغريه بطريق األوىل واألحرى فال له من نفسه وجود وال إجياد وغريه من جنسه ليس له من نفسه 

  جياد فمن أين يكون لشيء منها وجود بال وجود لنفسه وال إجياد ؟ إذ اإلجياد فرع الوجود وجود وال إ

  اعتراض األهبري فاسد من وجوه

  : قلت وهذا االعتراض فاسد جدا وبيان فساده من وجوه 
املمكنة وال  هو اعتراض على قوهلم جمموع العلل املمكنة ممكن الفتقار اجملموع إىل اآلحاد: أن يقال : الوجه األول 

جيوز أن يكون املؤثر يف اجملموع واحدا من العل املمكنة لن ذلك ال يكون علة لنفسه وال ملا قبله من العلل فامتنع أن 
إمنا يلزم هذا أن لو كان علة اجملموع علة لكل واحد من أجزائه فلم قلتم : يكون مؤثرا يف اجملموع فقال املعترض 

  إنه كذلك ؟ 
حنن ال نعين باجملموع جمرد اهليئة االجتماعية بل نعين به كل واحد من األفراد واهليئة االجتماعية : فيقال له أوال 

وحينئذ فتكون علة اجملموع علة كل واحد من أجزائه وهذا معلوم بالضرورة فإن املؤثر إذا كان مؤثرا يف جمموع 
و مل يؤثر يف كل جزء من اجلزاء جلاز انتفاء ذلك اآلحاد مع اهليئة االجتماعية فقد أثر يف كل جزء من أجزائه فإنه ل

اجلزء وإذا انتفى اجملموع والتقدير أنه يف اجملموع حبيث جعل اجملموع موجودا واجملموع هو األفراد واهليئة 
االجتماعية فلو قدر انه غري موجود لزم اجلمع بني النقيضني وهو املمتنع وهذا املمتنع لزم من تقدير كونه مؤثرا يف 
جملموع حبيث جعل اجملموع موجودا مع تقدير عدم بعض أجزاء اجملموع فعلم أنه يستلزم من كونه أثر يف اجملموع 

وجود اجملموع ويلزم من وجود اجملموع انه ال ينتفى شيء من أجزائه فعلم أن ما استلزم ثبوت اجملوع استلزم ثبوت 
كان املستلزم على فاعلة ؟ فتبني أن ثبوت العلة الفاعلة  كل من أجزائه وإن مل يكن املستلزم علة فاعلة فكيف إذا

للمجوع يتضمن أن يكون علة لكل من أجزائه ولو ختيل متخيل أن الواحد من اجلملة علة لسائر األجزاء واألجزاء 
لة علة للمجموع أو أنه علة للمجموع واجملموع علة لآلحاد فيكون ذلك الواحد علة العلة قلنا هذا ال يضر ألن الع

علة وكما ميتنع يف الواحد أن يكون علة علة نفسه فيمتنع أن يكون علة نفسه بطريق األوىل فلو كان بعض األجزاء 
علة للمجموع واجملموع علة لكل من األجزاء أو بالعكس لزم أن يكون ذلك اجلزء علة علة نفسه وعلة علل نفسه 

هلا وهذا بني ال يتصوره أحد إال يعلم امتناعه بالبديهة ومن  وهو ما قبل ذلك اجلزء من العلل اليت قدر أنه ال هناية
هذا معلوم بالبديهة فالشبهة الواردة عليه من : نازع فيه كان إما لعدم تصوره له وإما لعنادة وحينئذ فيكفي أن يقال 

  جنس شبه السوفسطائية فال يستحق جوابا 

ا

  الوجه الثاين



وهذا ألن الشيء جاز أن يكون علة للمجموع من حيث هو علة : أن حيل ما ذكره من املعارضة وهي قوله 
للمجموع من حيث هو جمموع وال يكون علة لكل واحد من أجزائه فغن الواجب لذاته علة جملموع املوجودات 

  وليس علة لكل واحد من أجزائه الستحالة كونه علة لنفسه 
الواجب لذاته علة جملموع املوجودات وإمنا هو علة لبعض املوجودات وهي املمكنات وأما ال نسلم أن : قلنا 

املوجود الواجب بنفسه فال علة له وهو من املوجودات وإذا كانت املوجودات وإذا كانت املوجودات منقسمة إىل 
  ا وبعضها ال علة له واجب وممكن والواجب علة للمكن مل يكن الواجب علة جملموع املوجودات بل علة لبعضه

  إمنا قلنا الواجب للمجموع من حيث هو جمموع ال لكل واحد فهو علة للهيئة االجتماعية : فإن قيل 
ثانيا إذا قدر أن اجملموع الذي هو اهليئة : ال نسلم أن اجملموع له وجود يزيد على اآلحاد ويقال : أوال : قيل 

ك األفراد إذا كان علة للهيئة االجتماعية فالعلة مغايرة للمعلول ليست االجتماعية أمر مغاير لألفراد فالواحد من تل
  العلة بعض املعلول 

وهذا بني إذا تصوره املتصور معلوم بالبديهة ولكن لفظ اجملموع فيه إمجال قد يعىن به األفراد اجملتمعة وقد يعىن به 
فراد اجملتمعة علة لكل من األفراد اجملتمعة وهذا اجتماعها وقد يعىن به األمران ومعلوم انه ميتنع أن يكون بعض األ

  هو املطلوب 
وأما االجتماع إذا قدر انه مغاير لألفراد فالواحد منها يكون علة لذلك االجتماع املغاير لذلك املفرد وغريه وإن 

سائر األجزاء أريد األفراد واالجتماع كان االجتماع جزءا من أجزاء اجملموع فيكون الواحد من ذلك اجملموع علة ل
وهذا ممكن فالواجب سبحانه وتعاىل هو املبدع لسائر املوجودات ومبدع لالجتماع احلاصل منها ومنه إذا قدر ذلك 

  االجتماع مغايرا لألفراد لكن ذلك االجتماع هو من مجلة سائر املوجودات 
ياهنا وأعراضها ودخل يف ذلك إنه مبدع لسائر املوجودات دخل يف ذلك كل ما سواه من املوجودات أع: فإذا قيل 

االجتماع احلاصل منه ومنها وهو اهليئة االجتماعية إذا قدر أهنا موجودة فإن ذلك االجتماع أمر مغاير للواجب 
  بنفسه فهو داخل يف سائر املوجودات سواه فهو من مجلة مصنوعاته 

دوث ما حيدث من املمكنات فكلما أمرا حيدث حب: ومما يوضح ذلك أن االجتماع إذا قدر أمرا مغايرا لألفراد 
حدث ممكن كان له مع سائر املمكنات اجتماع وذلك االجتماع حادث حبدوثه فإذا قدر أن ما سوى اهللا حادث 

فاجتماع وجود احلوادث مع وجود اهللا وهو أيضا حادث وهو كمعية املخلوقات مع خالقها وهذه املعية وحنوها هو 
بل هو متفقون على جواز حدوث النسب واإلضافات بني اخلالق واملخلوق سواء قيل مما جيوز حدوثه باتفاق العقالء 

إهنا وجودية أو عدمية ولو قدر أن من املمكنات ما هو قدمي أزيل كما يقوله من يقول بقدم شيء من العامل : 
عض فاجتماع ذلك املمكن مع ذلك الواجب معلول للواجب والواجب ليس هو بعض ذلك االجتماع بل هو ب

األمور اجملتمعة وبعض األمور اجملتمعة إذا كان علة لسائر األبعاض كان هذا ممكنا وذلك االجتماع هو بعض آخر 
فالواجب الذي هو بعض األمور اجملتمعة اليت منها االجتماع علة لسائر األبعاض واالجتماع واحد منها فليس يف 

هذا هو املطلوب انتقاؤه فتبني أن امتناع كون بعض ذلك امتناع كون بعض اجلملة علة جلميع أبعاض اجلملة و
املمكنات فإن األول يقتضى كونه علة لنفسه وكون املمكن املفعول املصنوع مبدع نفسه وخيلقها أظهر امتناعا من 

فإنه من املعلوم  ٣٥الطور } أم خلقوا من غري شيء أم هم اخلالقون { كونه خيلق غريه بعد وجوده وهلذا قال تعاىل 
  بدائه الفطر امتناع كوهنم حدثوا من غري حمدث وامتناع كوهنم أحدثوا أنفسهم فعلم أن هلم حمدثا أحدثهم  يف

  الوجه الثالث



ال نسلم أن اجملموع املركب من الواجب واملمكن يكون الواجب وحجه علة له بل علته األجزاء مجيعها وذلك ألن 
مكنات فاجملموع من حيث هو جمموع توقفه على كل جزء الواجب وامل: اجملموع متوقف على كل من األجزاء 

كتوقفه على اجلزء اآلخر إذ كان ال يوجد إال بوجود كل من األجزاء مث إذا كان بعض األجزاء علة لبعض كان 
اجملموع مفتقرا إىل اجلزء الواجب وإىل اجلزء املفتقر إىل اجلزء الواجب وال يلزم من ذلك أن يكون جمرد الواجب 

للمجموع بال واسطة بل لوال اجلزء اآلخر املمكن ملا حصل اجملموع ن فتبني أن الواجب ال يكون وحده  مقتضيا
  علة للمجموع من حيث هو جمموع وإمنا يكون علة لسائر األجزاء وهو وسائر األجزاء علة للمجموع 

لمجموع من حيث هو نعم يلزم أن يكون علة بنفسه للممكنات وهو بتوسط املمكنات أو مع املمكنات علة ل
  جمموع ومثل هذا منتف يف األجزاء املمكنة فإنه ال ميكن أن يكون للمجموع ال بنفسه وال بتوسط غريه 

أما األول فألن اجلزء الواجب إذا مل يكن وحده علة للمجموع فاجلزء املمكن أوىل وألن اجملموع متوقف على مجيع 
  األجزاء فال يستقل به واحد منها 

فألن املمكن ال يكون علة لنفسه وال ملا قبله من العلل وألن اجملموع متوقف على مجيع األجزاء بالضرورة  وأما الثاين
فإن املعلول ال يكون علة علته وإذا امتنع كونه علة لنفسه ولسائر األجزاء املتقدمة عليه مل حيصل به وحده هذه 

األجزاء املمكنة علة للمجموع ال بنفسه وال  األجزاء واجملموع متوقف على هذه األجزاء فال يكون شيء من
بتوسط معلوالته خبالف اجلزء الواجب فإنه إذا قيل عنه إنه علة جملموع بنفسه وبتوسط معلوالته كان هذا املعىن 

ممتنعا يف املمكن فاملعىن الذي ميكن أن جيعل فيه الواجب علة للمجموع الذي هو واحد منه ميتنع مثله يف املمكنات 
  : تصور أن يكون علة للمجموع الذي هو واحد منه وهذا يكشف ما يف االعتراض من التلبيس والغلط فال ي

  الوجه الرابع

ال نسلم أن الواجب علة للمجموع من حيث هو جمموع بل الواجب علة للمكنات من األجزاء واآلحاد : أن يقال 
ة وال يف جمموع املمكنات فإنه ال ميكن أن يكون علة للمجموع ومثل هذا ال ميكن أن يقال يف جمموع العلل املمكن

شيء منها علة لسائر األجزاء إذ كل منها معلول ال يكون علة لنفسه وال لعلله وإذا كان كل من األجزاء معلوال 
  واجملموع معلول اآلحاد كان اجملموع أوىل بأن يكون معلوال 

  الوجه اخلامس

ا احلجة إلثبات أن يكون يف الوجود واجب بنفسه فإما أن يكون يف حنن ذكرن: أن يقال يف إبطال هذا االعتراض 
املوجودات واجب بنفسه وإما أن ال يكون فإن كان فيها واجب بنفسه حصل املقصود وإن مل يكن فيها واجب 

  بنفسه بطل االعتراض 

  الوجه السادس

اجب فإن مل يكن يف اجملموع بعض االعتراض مبناه على أن جمموع املوجودات له علة هو بعضهوهو الو: أن يقال 
واجب بطل االعتراض وهذا االعتراض مذكور على سبيل املعارضة ألنا قد ذكرنا انا نعلم بالضرورة أن جمموع 
العلل املمكنة إذا كان له علة كان علة لكل منها وأن العلم بذلك ضروري وبيناه بيانا ال ريب فيه وإذا تبني أن 



ت واجب الوجود كان واجب الوجود ثابتا على تقدير صحة االعتراض وعلى تقدير صحة االعتراض مستلزمة لثبو
فساده وإذا كان ثابتا على التقديرين تقدير النفي وتقدير اإلثبات ثبت أنه ثابت فينفس األمر وهو املطلوب وهذا 

  بني ملن تأمله وهللا احلمد 

  ميكن إيراد اجلواب على وجوه

ن يقدر ثبوت الواجب يف نفسه وإما أن يقدر انتفاؤه فغن قدر ثبوته يف نفس األمر أما أ: أن يقال : الوجه األول 
حصل املقصود وامتنع أن يكون يف نفس األمر ما ينفي وجوده وإن قدر انتقاؤه لزم بطالن االعتراض املذكور على 

ثبوته مدلوله وهو  دليل ثبوته وإذا بطل االعتراض كان الدليل املذكور على ثبوهته سليما عما يعارضه فيجب
الواجب الوجود فلزم ثبوت وجود سواء قدر املعترض ثبوته أو قدر انتفاءه وما لزم ثبوته على تقدير ثبوته وتقدير 

  انتفائه كان ثابتا يف نفس األمر قطعا وهو املطلوب 
  كيف ميكن تقدير ثبوته مع تقدير انتفائه ويف ذلك مجع بني النقيضني : فإن قيل 

ذا ألن تقدير انتفائه ملا كان ممتنعا يف نفس األمر جاز أن يلزمه ما هو ممتنع يف نفس األمر وهذا مما يقرر نعم ه: قيل 
  ثبوته 

وأيضا فإذا كان تقدير انتفائه يستلزم اجلمع بني النقيضني كان تقديرا ممتنعا يف نفس األمر ويكون تقدير انتفائه ممتنعا 
  ا كان ثبوته واجبا وهو املطلوب يف نفس األمر وإذا كان انتفاؤه ممتنع

إذا كان انتفاؤه ف ينفس األمر ممتنعا قطعا وكان بطالن االعرتاض معلقا بانتفائه مل يلزمه بطالن : فإن قيل 
  االعتراض وإذا صح االعتراض بطل الدليل املذكور 

املعلوم أن انتفاء الدليل ال قلنا تقدير انتفائه هو جزء الدليل على بطالن االعتراض ليس هو بطالن االعتراض ومن 
يوجب انتفاء يدل عليه يف نفس األمر فغن الدليل ال جيب عكسه فلو كان انتفاؤه بس األمر وحده دليل على بطالن 

  االعتراض مل يلزم صحة االعتراض بتقدير نقيض هذا الدليل فكيف إذا كان جزء دليل 
  ا ذكر من الدليل على فساد االعتراض فإن قيل بطالن جزء الدليل يوجب بطالن الدليل فيبطل م

قيل لفظ جزء الدليل جممل فإن أريد باجلزء قسم من القسام املقدرة كان هذا باطال فإنه ال يلزم من بطالن قسم يف 
األقسام املقدرة بطالن الدليل إذا كان غريه من األقسام صحيحا وإن أريد جبزء الدليل مقدمة من مدماته فهذا 

طلت مقدمة الدليل بطل لكن مقدمة الدليل هنا صحيحة فإهنا تقسيم دائر بني النفي واإلثبات ومن صحيح فإنه إذا ب
املعلوم أن التقسيم الدائر بني النقيضني يستلزم بطالن أحد القسمني يف نفس األمر ومقدمة الدليل ليست اجتماع 

  النقيضني فإن هذا ممتنع وإمنا هي صحة التقسيم إىل النفي واإلثبات 
املقدمة الثانية حصول املطلوب على كل من التقديرين فإذا كان التقسيم دائرا بني النفي واإلثبات واملطلوب و

حاصل على كل منهما ثبت حصوله يف نفس األمر وغن كان احد القسمني منتفيا يف نفس األمر فغن املطلوب 
ه التقديرات ليتبني أن ما ذكره املعترض ال حاصل على التقدير اآلخر فال يضر انتفاء هذا التقدير وإمنا ذكرت هذ

يقدح يف صحة الدليل املذكور على واجب الوجود بل الدليل صحيح على تقدير النقيضني وهذا من أحسن 
الدورات يف النظر واملناظر إلبطال االعتراضات الفاسدة مبنزلة عدو قدم يريد حماربة احلجيج وهناك عدة طرق ميكن 

إذا وكل بكل طريق طائفة ياخذونه كان من املعلوم أن الذي يصادفه طائفة ولكن إرسال تلك أن يايت من كل منها ف



الطوائف ليعلم انه منع احملذور على كل تقدير إذ كان من الناس من هو خائف ان يايت من طريقة فريسل من يزيل 
  خوفه ويوجب أمنه 

  الوجه الثاين

إما أن يقدر فساد هذا االعتراض يف نفس األمر وإما أن يقدر : وميكن إيراد اجلواب على وجه آخر وهو ان يقال 
صحته فإنه ال خيلو من أحدمها وذلك أنه إما أن يكون مفسدا للدليل املذكور على بطالن تسلسل املؤثرات وإما أن 

ال يكون مبطال مفسدا فغن مل يكن مفسدا للدليل لفساده يف نفسه ثبت صحة الدليل وهو املطلوب وإن كان 
فسدا للدليل فال يفسده إال إذا كان متوجها صحيحا وإال فاالعتراض الفاسد ال يفسد الدليل وإذا كان متوجها م

صحيحا لزم ثبوت واجب الوجود فإنه ال يصح إن مل يكن جمموع املوجودات فيها واجب وإذا صح أن فيها واجبا 
   حصل املقصود فيلزم ثبوت املوجود الواجب على تقدير صحته وفساده

  الوجه الثالث

إما أن يقدر أن يف املوجودات ما هو واجب بنفسه وإما أن ال : وميكن إيراد اجلواب على صورة ثالثة وهو أن يقال 
يكون فإن كان فيها واجب بنفسه حصل املقصود وإن مل يقدر أن فيها ما هو واجب مل يكن هلا جمموع يكون جزء 

  علة له فبطل االعتراض 
كان الدليل املذكور على واجب الوجود مستلزما ملدلوله وهو املوجود الواجب فيلزم ثبوت  وإذا بطل االعتراض

  واجب الوجود 
وأصل الغلط يف هذا االعتراض الذي يظهر به الفرق أن التقدير املستدل به قدر فيه أمور ليس فيها موجود بنفسه 

 فقري حمتاج والتقدير املعترض به قدر أن موجودا بل كل منها مفتقر إىل غريه واجتماعها أيضا مفتقر فليس هناك إال
واجبا بنفسه معه ممكنات موجودة به ولكن اجملموع الذي هو اهليئة االجتماعية يفتقر إىل بعض اجلملة وذلك البعض 
هو واجب بنفسه فهنا يف اجلملة واحد واجب بنفسه هو علة لسائر األجزاء وللمجموع الذي هو اهليئة االجتماعية 

ليس فيها واجب بنفسه بل كل من األجزاء واجملموع ممكن بنفسه فكيف جيعل افتقار هذا إىل خارج عنه  وتلك
  كافتقار ذاك إىل خارج عنه واهلندي مل جيب عنه 

  فقد قدرمت عدم وجوب الوجود فكيف يكون موجودا بتقدير عدمه ملا ذكرمت من الدليل ؟ : فإن قيل 
ستلزم أمرا موجودا واجبا وجائزا كما قد يستلزم أمرا ممتنعا ألن التقدير هو شرط ألن التقدير املمتنع قد ي: قلنا 

  مستلزم للجزاء وامللزوم يلزم من حتققه حتقق الالزم وال يلزم من انتقائه انتفاء الالزم 
النقيضني لو جاز أن حيث اجتماع الضدين الفتقر إىل حمدث بل قد يكون الالزم ثابتا على تقدير : وهذا كما لو قيل 

  كوجود اخلالق مع كل واحد من امللخوقات فإنه موجود سواء كان موجودا أو مل يكن 
وحينئذ فيجوز أن يكون التقدير املمتنع وهو تقدير عدم الواجب يستلزم وجوده كما يكون التقدير املمكن فإذا 

  والدليل يستلزم وجوده قدر عدمه لزم بطالن االعتراض املذكور وذلك يستلزم سالمة الدليل عن املعارض 
وأيضا فإن تقدير عدمه تقدير ممتنع يف نفس األمر والتقدير املمتنع قد يستلزم أمرا ممتنعا فاستلزم تقدير عدمه اجلمع 
بني النقيضني وهو ثبوت وجوده مع ثبوت عدمه ن وهذا ممتنع فعلم أن تقدير عدمه ممتنع وه املطلوب وعلم أنه ال 

األذهان عدم وجوده فتقدير عدمه يف األذهان ال يناقض وجوده يف اخلارج وقد ثبت  بد من وجوده وإن قدر يف



وجوده فال بد من وجوده على كل تقدير وهبذا وغريه يظهر اجلواب عن اعتراضه على سائر ما ذكروه من 
  التقديرات يف احتياج جمموع املمكنات إىل واجب خارج عنها 

  : وحنن نبني ذلك 
جمموع تلك السلسة ممكن ن وكل ممكن فهو مفتقر إىل علة خارجة عنه وذلك اجملموع مفتقر إىل  ال يقال بان: قوله 

ال تسلم أن كل ممكن فهو حمتاج إىل علة خارجة عنه فإن اجملموع املركب من الواجب : علة خارجة عنه ألنا نقول 
  واملمكن ممكن الفتقاره إىل املمكن وليس حمتاجا إىل علة خارجة عنه 

كل ممكن فهو مفتقر إىل علة خارجة عنه قضية بديهية ضرورية بعد : هو القائل : اب عن هذا أن يقال واجلو
تصورها فإن املعىن باملمكن ماال يوجد بنفسه بل ال بد له من موجد مقتض سواء مسي فاعال أو علة فاعلة أو مؤثرا 

بد من موجد يوجده وقد علم أن اجملموع ال وإذا كان كذلك فإذا كان اجملموع ممكنا ال يوجد بنفسه مل يكن له 
  يوجد بنفسه بنفسه إذ لو كان كذلك لكان واجبا بنفسه 

ومن املعلوم بالضرورة أن اجملموع الذي هو األفراد واجتماعها إذا مل يكن موجدا مقتضيا فبعض اجملموع أوىل أن ال 
ا مل جيز أن يكون موجدا وال مقتضيا وال فاعال وال يكون مقتضيا موجدا فإنه من املعلوم ببدائه العقول أن اجملموع إذ

علة فاعلة فبعضه إوىل أن ال يكون كذلك فإن اجملموع يدخل فيه بعضه فإذا كان جبميع أبعاضه ال يكفي يف 
  االقتضاء والفعل واإلجياد فكيف يكفي بعضه يف ذلك ؟ 

علة بل هو معلول مفتقر فيعضه إوىل أن ال يكون وهذا دليل مستقل يف هذا املقام وهو أن اجملموع إذا مل يكن علة فا
علة فاعلة بل معلول مفتقر فعلم أن جمموع املمكنات إذا كان مفتقرا إىل املؤثر فكل من أبعاض اجملموع إوىل 

  باالفتقار إىل املؤثر فتبني أن كل ممكن وجمموع املمكنات مفتقر إىل املؤثر وهو املطلوب وهللا احلمد واملنة 

  اقي االعتراضالرد على ب

النسلم أن كل ممكن فهو حمتاج إىل علة خارجة عنه إن اجملموع املركب من الواجب واملمكن : وأما قول املعترض 
  ممكن الفتقاره إىل املمكن وليس حمتاجا إىل علة خارجة عنه 

  الوجه األول

ئة االجتماعية ن ويراد به مجيع األفراد منشأ هذه الشبهة أنلفظ اجملموع فيه إمجال يراد به نفس اهلي: اوال : فيقال له 
ويراد به اجملموع واجملموع املركب الذي هو كل واحد واحد من األفراد ال يفتقر إىل املمكن فإن منها الواجب وهو 

أهنا متوقفة على املمكن : ال يفتقر إىل املمكن ولكن اهليئة االجتماعية إذا قدر أن هلا حتققا يف اخلارج فهي اليت يقال 
وحينئذ فيظهر الفرق بني جمموع املمكنات وجمموع املوجودات فإن جمموع املمكنات هو نفس اهليئة املمكنة وكل 

من األفراد ممكن واجملموع املتوقف على املمكن أوىل باإلمكان وأما جمموع املوجودات فليس كل منها ممكنا بل منه 
  : هذا باطل من وجوه : ن فظهر الفرق وحينئذ فيقال له الواجب فليس اجملموع ممكنا مبعىن ان كل واحد منها ممك

إن الواجب بذاته علة جملموع املوجودات وقلت : أنت قد قلت يف االعتراض على الدليل األول : أن يقال : أحدها 
هنا إن اجملموع مفتقر إىل املمكن فإن كان معلول الواجب جيب استغناؤه عن املمكنات بطل اعتراضك األول وصح 

ليل األول ألنه حينئذ ال يكون اجملموع مستغنيا بالواجب بل هو حمتاج إىل املمكنات فال يكون الواجب علة الد
للمجموع إال مع اقتضائه جلميع املمكنات مث هو مع املمكنات إما اجملموع وإما علة اجملموع ومثل هذا منتف يف 



ها إذ ليس علة لنفسه وال لعلته وعلة علته وإذا مل جمموع املمكنات فإن الواحد منها ال جيوز أن يكون علة لسائر
يكن يف املمكنات إال ما هو معلول مل يكن فيها ما يوجب سائرها فلم يكن فيها ما يصلح أن يكون علة للمجموع 

  بوجه من الوجوه 
الواجب  إن معلول الواجب جيب استغناؤه عن املمكنات سواء اقتضاه بوسط أو بغري وسط وإنه ملا كان: وإن قلت 

مقتضيا للوسط كانت احلاجة يف احلقيقة إىل الواجب والغىن به إذ كان هو مبدع املمكنات اليت هي لغريها شروط 
  أو وسائط أو علل أو ما قيل من األمور 

على هذا التقدير فمجموع املوجودات اليت فيها الواجب بنفسه ليس مفتقرا إىل شيء من املمكنات بل : فيقال لك 
  ىل الواجب وحده فبطل اعتراضك على هذا الدليل الثاين وأي الدليلني صح حصل املقصود افتقاره إ

أن جمموع املوجودات من حيث هو جمموع إن قال هو معلول الواجب وحده او بوسط : وتلخيص هذا اجلواب 
  حبيث ال يقال مفتقر إىل غريه بطل هذا االعتراض وهو كونه مفتقرا إىل املمكن 

معلول الواجب لكون املمكن من معلول الواجب وهو معلول املمكن والواجب كان هذا مفسدا هو : وإن قال 
  العتراضه على الدليل األول لكون جمموع املمكنات ال يكون معلوال لواحد منها بوجه من الوجوه 

  الوجه الثاين

ألن اجملموع املركب من الواجب ال نسلم أن كل ممكن فهو حمتاج إىل علة خارجة : قولك : أن يقال : الوجه الثاين 
  واملمكن ممكن وليس حمتاجا إىل علة خارجة غلط 

  وذلك أن لفظ املمكن فيه إمجال 
  قد يراد باملمكن ما ليس مبمتنع فيكون الواجب بنفسه ممكنا 

 ويراد باملمكن ما ليس مبوجود مع إمكان وجوده فيكون ما وجد ليس مبمكن بل واجب بغريه مث ما يقبل الوجود
والعدم هو احملدث عند مجهور العقالء بل مجيعهم وبعضهم تناقض فجعله يعم احملدث والقدمي الذي زعم أنه واجب 

  بغريه 
  ويراد باملمكن ما ليس له من نفسه وجود بل يكون قابال للعدم هو وكل جزء من أجزائه 

  بله كل جزء من أجزائه وأنت قد مسيت جمموع املوجود ممكنا ومرادك أن اجملموع يقبل العدم وال يق
إن جمموع املمكنات أو جمموع العلل املمكنة ممكن مرادهم أن كل ما كان ال يقبل الوجود : وهؤالء الذين قالوا 

بنفسه بل يكون قابال للعدم بنفسه وكل جزء من أجزائه قابل للعدم يفتقر إىل علة خارجة عنه وهذا هو املفهوم عند 
  فتقر إىل علة خارجة فإن املمكن بنفسه ماال يوجد بنفسه أي نفسه قابلة للعدم إطالقهم من املمكن بنفسه امل

وهذا ال يكون عند وجوب بعضها فإن القابل للعدم حينئذ إمنا هو بعض نفسه مجلة نفسه فغلطك أو تغليطك حصل 
  مما يف لفظ املمكن بنفسه من اإلمجال 

ردت هذا سؤاال لفظيا كان قليل الفائدة وإن كان سؤاال معنويا واألدلة العقلية إمنا يعترض على معانيها فإن كنت أو
املوجود إما أن يكون واجبا بنفسه وإما أن يكون ممكنا بنفسه جعلوا الوجود : كان باطال يف نفسه والقوم ملا قالوا 

  منحصرا يف هذين القسمني أي جعلوا كل واحد واحد من املوجودات منحصرا يف هذين القسمني 
ما يكون كل شيء منه ال : لة اجلامعة هلذا وهذا فهي جامعة للقسمني ومرادهم باملمكن يف أحد القسمني وأما اجلم

  يوجد إال بشيء منفصل عنه ومرادهم بالواجب بنفسه ماال يفتقر إىل مباين له بوجه من الوجوه 



قر إىل ما هو مفتقر إىل ومن املعلوم أن األول مفتقر إىل مقتض خارج عنه وأن جمموع تلك املمكنات ممكن مفت
مقتض مباين له واملفتقر إىل املفتقر املباين له اوىل أن يكون مفتقرا إىل البماين وأما الثاين فال جيوز أن يكون مفتقرا 

  إىل مباين له وأما افتقاره إىل نفسه أو جزئه فهذا ال ينايف كونه غنيا عما يباينه 
وبعضها ممكن ليس هو من املمكن هبذا التفسري بل هو من الواجب وحينئذ فمجموع املوجودات اليت بعضها واجب 

  لعدم افتقاره إىل مباين له 
هو واجب بنفسه وأريد بذلك أن : إن اجملموع واجب بنفسه لكونه واجبا مبا هو واجب بنفسه أو قيل : وإذا قيل 

والواجب ببعضه يدخل هبذا  فيه ما هو واجب بنفسه وسائره مستغن بذلك الواجب بنفسه فاجملموع واجب ببعضه
اجملموع املركب من الواجب واملمكن ممكن أتعين : قولك : االعتبار يف الواجب بنفسه تبني مغلطة املعترض وقيل له 
  به انه مفتقر إىل أمر مباين أم تعين به أنه مفتقر إىل بعضه 

 كل منها مفتقر إىل مباين للمجموع هو إن جمموع املمكنات اليت: أما األول فباطل وأما الثاين فحق ولكن إذا قيل 
أيضا ممكن مفتقر إىل مباين هلذا اجملموع مل يعارض هذا اجملموع املوجودات فإن جمموع املوجودات ال يصح أن يكون 

ممكنا مبعىن أنه مفتقر إىل مباين له إذ ليس يف أجزائه ما هو مفتقر إىل مباين للمجموع فإذا كان هو متوقفا على 
  س يف آحاده ما هو متوقف على أمر مباين له مل جيب أن يكون هو متوقفا على أمر مباين له آحاده ولي

وأيضا فمن املعلوم بالضرورة أن جمموع املوجودات ال يتوقف على أمر مباين له إذ املباين جملموع املوجودات ليس 
مكنات فإنه يكون معلوال ألمر غري مبوجود وجمموع املوجودات ال يكون معلوال ألمر غري موجود خبالف جمموع امل

ممكن فكيف يقاس أحدمها باآلخر ؟ أم كيف يعارض هذا هبذا ؟ إذا كان جمموع املوجودات ال يفتقر إىل أمر خارج 
  عنها ليس مبوجود فكذلك جيوز أن يكون جمموع املمكنات ال يفتقر إىل أمر خارج عنها ليس مبمكن ؟ 

ان املوجودات ال تفتقر يف وجودها إىل ما ليس مبوجود فمجموع املعدومات ال إذا ك: وهل هذا اإل مبنزلة من قال 
  تفتقر يف وجودها إىل ما ليس مبعدوم وهل هذا إال جمرد مقايسة لفظية مع فرط التباين يف املعىن ؟ 

الذي مل  إن املوجود الواجب بنفسه واملوجود الذي وجب بغريه إذا مل حيتج إىل معدوم فاملعدوم: وهل يقول عاقل 
جيب بنفسه وال بغريه يكون موجودا بأمر معدوم واملمكن ليس به من نفسه وجود بل ال وجود له إال من غريه 

إن عدمه لعدم مقتضيه فمجموع املمكنات اليت ليس فيها ما وجوده : إن عدمه ال يفتقر إىل علة أو قيل : سواء قيل 
دا إال إذا كان وجوده بغريه سواء مسي هو معلوال لغريه أو بنفسه ال تكون إال معدومة وكل منها ال يكون موجو

  مفعوال لغريه كيف تكون موجودة بغريها ؟ 
ونكتة هذا اجلواب أن لفظ املمكن يراد به املمكن باإلمكان الذي توصف به املمكنات املفتقرة إىل مقتض مباين 

املباين وأما اإلمكان الذي وصف به جمموع  فيلزم أن ال يكون هلا وال لشيء منها وجود بوجه من الوجوه إال من
املوجودات فمعناه أن ذلك اجملموع مل جيب إال بوجوب ما هو داخل فيه فبعض ذلك اجملموع واجب بنفسه فال 

  يكون ذلك اجملموع مفتقرا إىل مباين له 

  الوجه الثالث

وجوده بامر مباين له وإما أن ال  كل موجود فإما أن يكون: وهو أنا نقول ابتداء : ويتضح هذا بالوجه الثالث 
يكون وجوده بأمر مباين له وكل ما كان وجوده بامر مباين له ال يكون موجودا إال بوجود ما يباينه وجمموع 

املمكنات ال توجد إال مبباين هلا فال يوجد شيء منها إال مبباين هلا وبعضها ليس مبباين هلا فال يوجد ببعضها خبالف 



  إهنا ال تفتقر إىل مباين هلا وإمنا تفتقر إىل بعضها جمموع املوجودات ف
وحينئذ فإذا صيغت احلجة هذه على هذا الوجه تبني أنه ال بد من موجود مباين للممكنات خارج عنها وهو 

املطلوب وأن جمموع املوجودات ال بد هلا من موجود هو بعهضا فوجد به جمموعها وحينئذ فيلزم ثبوت واجب 
  يرين فكان ما ذكروه من االعتراض دليال على إثبات واجب الوجود ال على نفيه الوجود على التقد

  فصل غلط املبتدعة يف اهللا سبحانه على طريف نقيض

واعلم أن هؤالء غلطوا يف مسمى واجب الوجود وفيما يقتضيه الدليل من ذلك حىت صاروا يف طريف نقيض فتارة 
هو الوجود الذي يف املوجودات فيجعلون : دا مطلقا مث يقولون يثبتونه وجيزدونه عن الصفات حىت جيعلوه وجو

وجود كل ممكن وحادث هو الوجود الواجب بنفسه كما يفعل ذلك حمققة صوفيتهم كابن عريب وابن سبعني 
  والقونوي والتلمساين وأمثاهلم 

له وأن جمموع وتارة يشككون يف نفس الوجود الواجب ويقدرون أن يكون كل موجود ممكنا بنفسه ال فاعل 
الوجود ليس فيه واجب بنفسه بل هذا معلول مفعول وهذا معلول مفعلول وليس يف الوجود إال ما هو معلول 

مفعول فال يكون يف الوجود ما هو فاعل مستغن عن غريه فتارة جيعلون كل موجود واجبا بنفسه وتارة جيعلون كل 
  موجوزد ممكنا بنفسه 

من القسمني وأن من املوجودات ما هو حادث كان تارة موجودا وتارة معدوما ومعلوم بضرورة العقل بطالن كل 
  وهذا ال يكون واجبا بنفسه وهذا ال بد له من موجود واجب بنفسه 

ومن غلطهم يف مسمى واجب الوجود أهنم مل يعرفوا ما هو الذي قام عليه الدليل وجوده مستفادا من أمر مباين له 
بنفسه ال ينفي أن يكون موجودا بنفسه وأن يكون ما دخل يف مسمى نفسه من بل وجوده بنفسه وكون وجوده 

صفاته الزما له فالدليل دل على أنه ال بد للممكنات من أمر خارج عنها يكون موجودا بنفسه فال يكون وجوده 
نفسه ر يفتقر إىل بامر خارج عنه وحينئذ فاتصافه بصفاته سواء مسي ذلك تركيبا او مل يسم ال مينعه ان يكون واجبا ب

أمر خارج عنه وهلذا كانت صفاته واجبة الوجود هبذا االعتبار وإن لزم من ذلك تعدد مسمى واجب الوجود هبذا 
  املعىن خبالف ما إذا عىن به أنه املوجود الفاعل للممكنات فإن هذا واحد سبحانه ال شريك له 

الزمة تكون ممكنة لكن هذا يقتضي أن يكون يف املمكنات وأما إذا عين به املوجود بنفسه القائم بنفسه فالصفات ال
  ما هو قدمي أزيل وهذا باطل كما قد بسطناه يف موضع آخر 

  الوجه الثالث

اجملموع املركب من الواجب واملمكن ممكن ممنوع بان يقال ليس اجملموع إال األفراد املوجودة : قولك : أن يقال 
اد وتلك األفراد بعضها واجب وبعضها ممكن واجلميع ليس هوصفة ثبوته يف اخلارج واجملموع هو مجيع تلك األفر

قائمة باألفراد وإمنا هو امر نسيب إضايف كالعدد واملوجود يف اخلارج فليست مجلته غري آحاد املعنية ومعلوم أن 
  اجلملة ليست هي كل واحد من اآلحاد بعينه لكن هي اآلحاد مجيعها فاآلحاد 

  موع وهذا ال حقيقة له غري اآلحاد واآلحاد بعهضا واجب وبعضها ممكن مجيعها هي اجلملة واجمل
إن مجلة األمور اليت يتوقف عليها الواجب واملمكن ليس داخال يف اجملموع لتوقفه : يبني ذلك أنه قد قال بعد هذا 

  على كل جزء منها وال خارجا عنه فهي نفس اجملموع 



  عية احلاصلة باجتماع الواجب واملمكن وتلك ممكنة لتوقفها على غريها بل اجملموع هو اهليئة االجتما: فإن قال 
تلك النسبة ليست أعيانا قائمة بانفسها وال صفات ثبوتية باألعيان بل أمر نسيب إضايف سواء كانت نسبة : قيل 

مكنات وتلك هي ممكنة مل يضر فإن الواجب الذي هو واحد من اجملموع موجب لسائر امل: عدمية أو ثبوتيه إذا قيل 
النسبة من املمكنات وال يكون جزء اجملموع موجبا للمجموع مبعىن انه موجب لكل واحد من األفراد فإن هذا 
: يقتضي أن يكون موجبا لنفسه وهو ممتنع بل مبعىن انه موجب ملا سواه وللهيئة االجتماعية وهذا صحيح أو يقال 

وتية فهي ممكنة من مجلة املمكنات اليت هي سواه وإن كانت عدمية هو موجب ملاسواه واهليئة االجتماعية إن كانت ثب
  فاألمر ظاهر 

  الوجه الرابع

جمموع املوجودات إما أن يكون فيها واجب بنفسه وإما أن ال يكون أي إما أن يقدر ذلك وإما أن ال : أن يقال 
ذلك هذه احلجة وقد تقدم  يقدر فإن قدر فيها واجب بنفسه وجوب الواجب بنفسه وهو املطلوب وإن مل يقدر

  تقرير هذا الكالم 

  الدليل الثالث على إبطال التسلسل

إما أن يكون نفس اجملموع أو : إن مجلة ما يفتقر إليه اجملموع : وأما الدليل الثالث على إبطال التسلسل وهو قوهلم 
  داخال فيه أو خارجا عنه 

  وإال لكان بعض أجزائه كافيا يف اجملموع والثالث حق واألول حمال وإال لكان الشيء علة نفسه والثاين حمال 

  اعتراض األهبري عليه

قلنا إن أردمت جبملة ما يفتقر إليه اجملموع مجلة األمور اليت يصدق على كل واحد منها انه : فقد اعترض عليه بقوله 
األمور اليت يفتقر إليه الواجب  مفتقر إليه فلم قلتم بانه ال جيوز أن يكون هو نفس اجملموع والذي يدل عليه أن مجلة

  واملمكن ليس داخال يف اجملموع لتوقفه على كل جزء منه وال خارجا عنه فهو نفس اجملموع 
  وإن أردمت العلة الفاعلية فلم قلتم أنه يلزم أن يكون بعض األجزاء كافيا يف اجملموع ؟ 

  اجلواب عن هذا االعتراض من وجوه

  الوجه األول

كون جمموع املعلوالت املمكنة معلوال ممكنا أمر معلوم باألضطرار فإن اجملموع مفتقر إىل العلم ب: أن نقول 
املعلوالت املمكنة واملفتقر إىل املعلول أوىل أن يكون معلوال وحينئذ فما أورده من القدح يف تلك احلجة ال يضر إذ 

  كان قدحا يف الضروريات فهو من جنس شبه السوفسطائية 

  الوجه الثاين



جمموع املعلوالت املمكنة إما أن يكون واجبا بنفسه وإما أن يكون ممكنا وإذا كان ممكنا فاملقتضى له غما نفسه  أن
  أو جزؤه أو أمر خارج عنه 

أما كون جمموع املعلوالت املمكنات واجبا بنفسه فهو معلوم الفساد بالضرورة ألن اجملموع غما كل واحد واحد 
  تماعية وإما جمموعهما وكل من ذلك ممكن من األفراد وغما اهليئة االج

فإذا ليس األفراد ممكنة وكل منها معلولولو قدر ماال غاية له واملعلول من حيث هو معلول ال بد له من علة فكل 
منها ال بد له من علة وتعاقب معلوالت ال تتناهى ال مينع ان يكون كل منها حمتاجا إىل العلة فإذا مل يكن مث جمموع 

اآلحاد اليت كل منها معلول حمتاج لزم أن ال يكون يف الوجود إال ما هو معلول حمتاج ومن املعلول  إال هذه
  بالضرورة أن املعلول احملتاج ال يوجد بنفسه 

فعلى هذا التقدير ال يكون يف الوجود ما يوجد بنفسه وما ال يوجد بنفسه ال يوجد إال مبوحد واملوجد إذا مل يكن 
مما ال يوجد بنفسه فال يوجد فيلزم أن ال يوجد شيء وقد وجدت املوجودات فيلزم اجلمع بني موجودا بنفسه كان 

وهو أن ال يكون شيء من املوجودات موجودا إذا قدر انه ليس فيها شيء موجود بنفسه وهي كلها : النقيضني 
  هو مجع بني النقيضني موجودة فال بد من غري موجود بنفسه فيكون املوجود موجودا بنفسه غري موجود بنفسه و

  الوجه الثالث

أردنا جبملة ما يفتقر إليه اجملموع العلة الفاعلة فغن الكالم إمنا هو يف إثبات الفاعل جملموع املمكنات ليس : أن يقال 
إنه يستلزم أن يكون بعض األجزاء كافيا : إن أردمت العلة الفاعلة التامة فلم قلتم : هو فيما هو أعم من ذلك قوله 

  اجملموع ؟  يف
قلنا ذلك ألنه إذا وجدت العلة الفاعلة التامة لزم وجود املعلول فإنه إمنا نعين بالعلة جمموع ما يلزم من : فيقال 

وجوده وجود املعلول فغن املمكن ال يوجد حىت حيصل املرجح التام املستلزم لوجوده فإذا كان الفاعل فاعال 
ادة اجلازمة فال حيصل املمكن بدون ذلك ومىت وجد ذلك وجب حصول باختياره فال بد من القدرة التامة واإلر

املفعول املمكن فما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن فما شاء اهللا وجب وجوده وما مل يشأ اهللا امتنع وجوده فإن 
 حيصل إال حصل للمكن املؤثر التام وجب وجوده بغريه وإن مل حيصل امتنع وجوده النتفاء املؤثر التام فوجوده ال

إن : إنه أيضا ال بد له من علة وهو قول ابن سينا وأتباعه املتأخرين الذين يقولون : بغريه وأما عدمه فقد قيل 
ال حيتاج عدمه إىل علة وهو قول نظار السنة املشهورين : املمكن ال يترجح أحد طرفيه على اآلخر إال مبرجح وقيل 

أيب يعلى وابن عقيل وهو آخر قول الرازي فإنه يقول بقول هؤالء تارة كالقاضي أيب بكر وأيب املعايل والقاضي 
عدم لعدم علته فمعناه أن عدم علته : وهؤالء تارة لكن هذا آخر قوليه فإن العدم عندهم ال يفتقر إىل علة وإذا قيل 

على عدمه ال أن  مستلزم لعدمه ال أنه هو الذي أوجب عدمه بل إذا عدمت علته علمنا أنه معدوم فكان ذلك دليال
أحد العدمني أوجب اآلخر فإن العدم ال تأثري له يف شيء أصال بل عدمه يستلزم عدمه علته وعدم علته يستلزم 

  عدمه من غري أن يكون أحد العدمني مؤثرا يف اآلخر 
  وأما وجوده فال بد له من املؤثر التام وإذا حصل املؤثر التام وجب وجوده وإال امتنع وجوده 

هل من شرطه أن يكون معدوما ؟ فالذي عليه قدماء الفالسفة كأرسطو وأتباعه من : تنازع الناس يف املمكن وهلذا 
املتقدمني واملتأخرين كأبن رشد وغريه حىت الفارايب معلمهم الثاين فإن أرسطو معلمهم األول وحىت ابن سينا وأتباعه 

أن من شرطه أن يكون : مللل من املسلمني وغريهم وافقوا هؤالء أيضا لكن تناقضوا وعليه مجهور نظار أهل ا



  معدوما وأنه ال يعقل إالمكان فيما مل يكن معدوما 
وذهب ابن سينا وأتباعه إىل أن القدمي املوجود بغريه يوصف باإلمكان وإن كان قدميا أزليا مل يزل واجبا بغريه لكنه 

ر وقد ذكرت بعض ألفاظه يف كتابه املسمى قد صرح هو وأصحابه يف غري موضع بنقيض ذلك كما قاله اجلمهو
بالشفاء يف غري هذا املوضع وأصحابه الفالسفة املتبعني ألرسطو وأصحابه مع اجلمهور أنكروا ذلك عليه وقالوا إنه 

  خالف به سلفهم كما خالف به مجهور النظار وخالف به ما ذكره هو مصرحا به يف غري موضع 
كن أن يوجد وميكن أن ال يوجد وذلك أمنا يعقل فيما يكون معدوما وميكن أن وذلك ألن املمكن بنفسه هو الذي مي

يوجد وميكن أن ال يوجد بل يستمر عدمه فأما ما مل يزل موجودا بغريه فكيف يقال فيه إنه ميكن وجوده وعدمه ؟ 
  أو يقال فيه إنه يقبل الوجود والعدم ؟ 

ون هو املوجود يف اخلارج أو املاهية املوجودة يف اخلارج عند ومما يوضح ذلك أن القابل للموجود والعدم غما أن يك
  الوجود زائد على املاهية أو ما ليس موجودا يف اخلارج : من يقول 

واجبا بغريه فإنه ال يقبل العدم أصال فكيف : فإن قيل باألول فهو ممتنع ألن ما كان موجودا يف اخلارج أزال وأبدا 
  ؟  إنه يقبل الوجود والعدم: يقال 

وإن قيل أمر آخر فذلك ال حقيقة له حىت يقبل وجودا أو عدما ألن وجود كل شيء عني ماهيته يف اخلارج ولكن 
الذهن قد يتصور ماهية غري الوجود اخلارجي فإذا اعتربت املاهية يف الذهن والوجود يف اخلارج أو بالعكس فاحدمها 

 الذهن فقط فليس هناك وجود وماهية زائدة ومن تصور هذا غري اآلخر وأما إذا اعترب ما يف اخلارج فقط أو ما يف
تصورا تاما مل ينازع فيه وإمنا ينازع من مل مييز بني الذهين واخلارجي واشتبه عليه أحدمها باآلخر وأيضا فلو قدر أن 

ية غري إن لواجب الوجود ماه: يف اخلارج ماهية ووجودا لواجب قدمي أزيل فهذه كما يقوله كثري من املتكلمني 
زائدة على وجوده وحينئذ فمثل وجود هذه املاهية ال يقبل العدم كما أن وجود املاهية الواجبة بنفسها ال تقبل 

  العدم 
حنن نريد بذلك أن ماهية املمكن الزائدة على وجوده القدمي األزيل كماهية الفلك هي من حيث هي هي : وإن قيل 

  ود والعدم مع قطع النظر عن وجودها وعدمها تقبل الوج
إثبات هذه املاهية زائدة على الوجود باطل كما قد بني يف موضع آخر وبتقدير التسليم فهذا كما يقدر أن : قيل 

  وجود واجب الوجود زائد على ماهيته ومعلوم أنه ال يستلزم ذلك كون ماهيته قابلة للعدم 
د والعدم وهذا تقدير ممتنع يف  \دة عن الوجو املاهية من حيث هي هي تقدير للماهية جمر: قول القائل : مث يقال 

إن : نفسه فإن املاهية لو قدر حتققها فإما أن تكون موجودة أو معدومة فال ميكن تقديرها جمردة يف اخلارج حىت يقال 
إن تلك املاهية تقبل الوجود : تلك املاهية تقبل الوجود معدومة فال ميكن تقديرها جمردة يف اخلارج حىت يقال 

  عدم وال
إنه ميكن تقديرها جمردة فهذا إمنا ميكن يف املاهية إذا كانت ميكن أن تكون موجودة وميكن أن : وأيضا فلو قيل 

إن هذه املاهية تقبل : تكون معدومة وأما ما كان الوجود الزما هلا قدميا ازليا ميتنع عدمه فكيف يتصور ان يقال 
من األوقات تقبل فيه العدم وإذا قدرت جمردة يف الذهن فليست العدم وهي مل تزل واجبة الوجود فليس هلا وقت 

  هذه املقدرة يف الذهن هي املوجودة يف اخلارج املستلزمة للوجود القدمي األزيل 
  هذا كما نقول يف ماهية احملدث أنه يقبل الوجود والعدم : فإن قيل 

سائر العقالء على أنه ميتنع حتققها يف اخلارج إن سلم لكم أن ماهية احملدث زائدة على وجودمها موافقتكم ل: قيل 



إما ان : إال إذا كانت موجودة وحني وجودها ال تكون معدومة مبعىن كوهنا تقبل الوجود والعدم قيل أحد إمرين 
هذه : املاهية املقدرة يف الذهن ميكن أن تكون موجودة يف اخلارج وميكن أن تكون معدومة وإما أن يقال : يقال 

ميكن وجودها بعد العدم وإن : كن أن تكون يف اخلارج معدومة فإذا اخترنا من ذلك حال عدمها قيل احلقيقة مي
ميكن عدمها بعد الوجود ومثل هذا ممتنع يف املاهية القدمية االزلية اليت جيب وجودها : قيل : كان حني وجودها 

ممكنة مع كوهنا قدمية : رب عند من قال وميتنع عدمها سواء قدر ان وجوهبا بنفسها أو بغريها كما أن صفات ال
أزلية واجبة بالذات فإهنا عندهم ال ميكن عدمها وال تقبله فإن ما وجب قدمه من األمور الوجودية امتنع عدمه 

  باتفاق العقالء فإن ما جيب قدمه ال يكون إال واجبا بنفسه وال بغريه ليس قدميا باتفاق العقالء 
بنفسه فال بد أن يكون من لوازم الواجب بنفسه فإنه إذا مل يكن من لوازمه بل جاز فإنه إذا قدر أنه ليس واجبا 
  وجوده تارة وعدمه أخرى 

مل يكن هناك موجب لذاته وال ذاته واجبة بنفسها فامتنع قدمه وإذا كان من لوازم الواجب بنفسه امتنع عدمه إال 
زوم وامللزوم الواجب بنفسه ميتنع عدمه فيمتنع عدم الزمه وما إذا عدم امللزوم فإن الالزم ال ينتفي إال إذا انتفى املل

  امتنع عدمه ال يكون ممكن العدم 
فاملمكنات اليت هي حمدثة هي واجبة بغريها إذا وجدت جتب بوجوب سببها فما شاء اهللا كان وجب : فإن قيل 

قبل الوجود والعدم وال يلزم من وجوده وما مل يشأ مل يكن وامتنع وجوده وهي ممتنعة حال عدمها ومع هذا فهي ت
  عدمها عدم الواجب 

أحدمها أن تلك كانت معدومة تارة وموجودة أخرى فثبت قبوهلا للوجود والعدم : الفرق بينهما من وجهني : قيل 
  إهنا ال تقبل العدم خبالف ما هو مل يعدم قط ومل يكن عدمه يف وقت من األوقات : فال ميكن أن يقال 

ال يوجبها نفس الواجب إذا لو كان كذلك لكانت الزمة لذاته قدمية أزلية بل إمنا توجبها الذات مع  أن هذه: الثاين 
ما حيدث من الشروط اليت هبا مت حصول املقتضى التام فحينئذ ليست من لوازم الواجب بنفسه بل من لوازم مؤثرها 

دمت فأهنا تعدم النتفاء بعض هذه الشروط التام ومن مجلة ذلك األمور احلادثة اليت هي شرط يف حدوثها وإذا ع
الشروط احلادثة أو حلدوث مانع ضاد وجودها ومنع متام علتها التامة فعدمت لعدم بعض احلوادث أو وجود بعض 

احلوادث كما وجدت حلدوث بعض احلوادث وفدم بعضها أيضا فلهذا مل تكن من لوازم ذاته اجملدة يف األزل خبالف 
يف األزلية الواجبة الوجود وعدمها ممتنع حتقق ذاته يف األزل بدوهنا فمىت قدر عدمه لزم عدم  ما كان من لوازم ذاته

الذات األزلية الواجبة الوجود ن وعدمها ممتنع فعدم الزمها األزيل ممتنع فال يكون الزمه األزيل ممكنا البتة بل ال 
وب فقد تبني أن ما كان أزليا فإنه واجب الوجود ميتنع يكون إال واجبا قدميا أزليا ال تقبل ذاته العدم وهذا هو املطل

عدمه ال يكون ممكنا البتة وهذا مما اتفق عليه العقالء أولوهم وأخرون حىت أرسطو ومجيع أتباعه الفالسفة إىل 
  الفارايب وغريه وكذلك ابن سينا وأتباعه 

قاطبة مع خمالفتهم ألنفسهم يف هذا املوضع  لكن هؤالء تناقضوا فوافقوا سلفهم واجلمهور يف موضع وخالفوا العقالء
  هو واجب بغريه : حيث قضوا بوجود موجود ممكن يقبل الوجود والعدم مع كونه قدميا أزليا وأجبا وإن قيل 

وهلذا ال يوجد هذا القول عن أحد من عقالء قبل هؤالء وال نقله أهل املقاالت عن احد من الطوائف وإمنا يوجد يف 
حنن نريد به العدم االستقبايل أي يقبل ان يعدم يف املستقبل : اعهم وإذا عرف هذا فإن قال هؤالء كالم هؤالء وأتب

قيل فهذا يبطل قولكم ألن ما كان واجبا بغريه أزليا مل يقبل العدم ال يف املاضي وال يف املستقبل وكذلك هو عندكم 
  أزليا كان أبديا ميتنع عندكم عدمه 



  تصور يف الذهن ميكن وجوده يف اخلارج وميكن أن ال يوجد نريد به أن ما : وإن قيل 
إذا كان أزليا واجبا بغريه مل ميكن أن يقبل العدم حبال فال يكون ممكنا فاملمكن ال يكون ممكنا إن مل يكن : قيل 

  معدوما يف املاضي أو املستقبل 
ى سبيل اجلمع فإن هذا مجع بني النقيضني بل إن من املمكن يقبل الوجود والعدم مل نرد به انه يقبلهما عل: وإذا قيل 

املراد به أنه يقبل الوجود بدال عن العدم والعدم بدال عن الوجود فإذا كان معدوما كان قابال لدوام العدم وقابال 
حلدوث الوجود وإذا كان موجودا قبل دوام الوجود فإذا كان معدوما كان قابال لدوام العدم وقابال حلدوث 

كان موجودا قبل دوام الوجود وقبل حدوث العدم هذا إذا اعترب حاله يف اخلارج وإن اعترب حاله يف الوجود وإذا 
الذهن فاملراد أن ما يتصوره يف الذهن ميكن أن يوجد يف اخلارج وميكن ان ال يوجد فبكل حال إذا اعترب املمكن 

ود أخرى فما كان ضروري العدم كاجلمع بني ذهنيا أو خارجيا ال يتحقق فيه اإلمكان إال مع إمكان العدم تارة ووج
النقيضني ال يكون ممكنا ن وما كان ضروري الوجود وهو القدمي األزيل ال يكون ممكنا وقد وافق على هذا مجيع 

ارسطو ومجيع أصحابه املتقدمني واملتأخرين والعقالء أما مع وجوب وجوده بنفسه أو بغريه داميا فليس : الفالسفة 
  م عليه بقبول الوجود والعدم هناك ممكن حيك

وملا سلك الرازي وحنوه مسلك ابن سينا يف إثبات إمكان مثل هذا اضطربوا يف املمكن وورد عليهم فيه إشكاالت 
كثرية كما هو موجود يف كتبهم كما أوردوه الرازي يف حمصله من احلجج الدالة على نفي هذا املمكن ومل يكن عنها 

  متغريا فإنه يعلم إمكانة بالضرورة جواب إال دعواه أن ما كان 
وهذه الدعوى خيالفه فيها مجهور العقالء حىت ارسطو واصحابه ن وهذا الذي نبهنا عليه هو أحد ما يستدل به على 
أن كل ممكن فهو مسبوق بالعدم ن وكل ما سوى اهللا ممكن فكل ما سوى اهللا حادث عن عدم ن كما قد بسط يف 

  موضعه 
مجلة ما يفتقر : دين هبذه األدلة على افتقار املمكنات إىل واجب خارج عنها فإن مرادهم بقوهلم واملقصود هنا ان ال

إليه جمموع املمكنات هو املؤثر التام وهو املرجح التام الذي يلزم من وجوده بتأثريه التام وجودها كما ذكرناه من 
  وجود املقدور وهي املمكنات أن الفاعل باختياره إذا وجدت قدرته التامة وإرادته التامة وجب 

إنه يلزم أن يكون بعض اجلزاء كافيا يف اجملموع فلما ذكرناه من أن املؤثر التام يستلزم وجود : فلم قلتم : وأما قوله 
أثره فإذا قدر أن املؤثر التام يف اجملموع هو بعض اجملموع لزم أن يكون بعض أجزاء اجملموع هو املؤثر يف اجملموع 

  يف نفسه ويف غريه  فيكون مؤثرا
وهذا ظاهر فإنه إذا قدر جمموع املمكنات وقدرنا أن واحدا منها مؤثر يف نفسه ويف غريه فيكون بعض أجزاء 

اجملموع موجبا حلصول اجملموع املذكور ومن اجملموع نفسه وهذا ممتنع وأما اجملموع املركب من الواجب واملمكن 
فإن من اجملموع الواجب بنفسه مل يؤثر فيه  ٠يف اهليئة اإلجتماعية فهناك ليس بعضه مؤثرا يف كل واحد واحد و

  شيء فظهر الفرق 
وأيضا فالواجب مؤثر يف املمكن ويف اهليئة االجتماعية ليس مؤثرا يف نفسه خبالف جمموع املمكنات فإن كل واحد 

تفسري فسر فإن فسر باهليئة  منها ال بد من مؤثر واالجتماع ال بد له من مؤثر فاجملموع مفتقر إىل املؤثر بأي
االجتماعية فهي متوقفة على األفراد املمكنة واملتوقف على املمكن أوىل أن يكون ممكنا مع أن اهليئة االجتماعية نسبة 

وإضافة متوقفة على غريها فهي ادخل يف اإلمكان واالفتقار من غريها وهي من أضعف األعراض املفتقرة إىل 
ا وجوديا وإال فال وجود هلا وإن فسر اجملموع بكل واحد واحد أو فسر باألمرين بكل واحد األعيان إن قدر هلا ثبوت



باالجتماع أو بغري ذلك بأي شيء فسر مل يكن إال ممكنا مفتقرا إىل غريه وكلما كثرت اإلمكانات كثر االفتقار 
  واحلاجة 
لذي مل يوجد بعد فاعال جلميع املمكنات املؤثر يف ذلك واحد منها وهو ممكن لزم أن يكون املمكن ا: فإذا قيل 

  ونفسه من املمكنات فإن نفسه ال بد له من فاعل أيضا 
ولفظ اجملموع فيه  ٠وهذا املعترض اخذ اجملموع املركب من الواجب واملمكن فعارض به اجملموع من املمكنات 

فإن ذلك  ٠رضته يف غاية الفساد إمجال يراد به االجتماع ويراد به مجيع األفراد ويراد به األمران فكانت معا
  اجملموع فيه واجب بنفسه ال حيتاج إىل غريه وما سواه من األفراد واهليئة اإلجتماعية مفعول له فهذا معقول 

فاهللا تعاىل هو املوجود الواجب بنفسه خالق لكل ما سواه وأما اهليئة االجتماعية إن قدر هلا وجود يف اخلارج فهي 
وأما اجملموع الذي كل منه مفتقر إىل من يبدعه وليس فيه موجود بنفسه فيمتنع  ٠ه وتعاىل حاصلة به أيضا سبحان

أن يكون فاعلهم واحدا منهم ألنه ال بد له من فاعل فلو كان فاعلهم ما كان فاعل نفسه وغريه من املمكنات ولزم 
كنات ميتنع أن يكون فاعلها فألن أن يكون بعض أجزاء املمكنات كافيا يف جمموع املمكنات وإذا كان جمموع املم

ميتنع أن يكون بعضها فاعال هلا بطريق األوىل فإن ما يتعذر على اجملموع يتعذر على بعضه بطريق األوىل وما يفتقر 
وهذا املعترض أخذ ما يفتقر إليه اجملموع لفظا جممال فاالفتقار قد يكون  ٠إليه اجملموع يفتقر إليه بعضه بطريق األوىل

مث أخذ يورد على هذا وعلى هذا وحنن جنيب على  ٠ملشروط إىل شرطه وقد يكون افتقار املفعول إىل فاعلهافتقار ا
  كل تقدير 

  الوجه الرابع

أن يقال أتعين جبملة ما يفتقر إليه اجملموع ما إذا وجد وجد اجملموع وما ال يوجد اجملموع إال بوجوده كله مع قطع 
مجلة ما يفتقر إليه الشيء هو اجلملة اليت تشتمل على كل ما يفتقر إليه الشيء النظر عن كونه شرطا أو فاعال فإن 

فكل ما كان الشيء مفتقرا إليه فهو داخل يف هذه اجلملة وإذا حصل كل ما حيتاج إليه الشيء مل يبق الشيء حمتجا 
يتوقف وجوده عليه ومل  إىل شيء أصال فيلزم وجوده حينئذ فإنه ما دام مفتقرا إىل شيء مل يوجد وإذا حصل كل ما

يبق وجوده موقوفا على شيء أصال لزم وجوده فينبغي جبملة ما يتوقف وجود الشيء عليه األمور اليت إذا وجدت 
  وجد اجملموع وإن مل توجد مجيعها مل يوجد اجملموع 

كافيا يف اجملموع  ومعلوم أنه إذا عىن به ذلك مل ميكن أن يكون ذلك بعضها ألنه يلزم حينئذ أن يكون بعض األجزاء
فإنه قد فسر اجلملة مبا إذا حصل وجب حصول اجملموع وإن مل حيصل مل جيز حصوله فلو كان بعض األجزاء هو 

تلك اجلملة لوجب أن يكون ذلك البعض كافيا يف حصول اجملموع سواء قدر فاعال لنفسه ولباقي اجلملة أو قدر أن 
لتقديرات املمتنعة فأي تقدير قدر كان ممتنعا فإن مجلة ما يفتقر حصوله هو حصول اجملموع أو قدر غري ذلك من ا

  إليه اجملموع ال يكون بعض اجملموع بأي تفسري فسر وهو املطلوب 
ولكن لفظ اجملموع فيه إمجال فإنه قد يعين به جمرد اهليئة االجتماعية وقد يعىن به كل من األفراد أو كل من األفراد 

ين به األول فال ريب أن هذا قد يكون بعض األفراد موجبا له كما يف اجملموع املركب مع اهليئة االجتماعية فإن ع
من الواجب واملمكن فإن الواجب هو املوجب للممكنات وهو املوجب أيضا للهيئة االجتماعية واهليئة االجتماعية 

نسبة وإضافة وليس هو  أمر ممكن خارج عن الواجب ليس هو بعض اهليئة االجتماعية لكنه بعض األفراد واهليئة
بعض النسبة واإلضافة ولكن هو بعض األفراد املنسوب بعضها إىل بعض والنسبة وسائر األفراد غري له وهو املوجب 



  لكل ما هو غري له 
وأما اجملموع الذي هو األفراد فال يكون بعضه هو املوجب لكل من األفراد فإن هذا يقتضي أن يكون ذلك البعض 

ال لذاته وهذا ممتنع بالضرورة واتفاق العقالء بل هو من أبلغ األمور امتناعا والعلم بذلك من موجبا لنفسه فاع
  أوضح املعارف وأجالها وهلذا مل يقل هذا أحد من العقالء 

وإذا اجملموع كال من األفراد مع اهليئة فهو أبعد عن أن يكون واحد من األفراد موجبا لنفسه ولسائر األفراد ومع 
  جتماعية وهذا بني وهللا احلمد واملنة اهليئة اال

واعلم أن مثل هذه االعتراضات مع صحة الفطرة وحسن النظر يعلم فسادها ومثل هذه اخلواطر الفاسدة اليت 
تقدح يف املعلومات ال هناية هلا وال ميكن استقصاء ما يرد علي النفوس من وساوس الشيطان ولوال أن هذين الرجلني 

كالميها وفلسفيها أورد كل منها ما ذكرت : ما من أفضل أهل زماهنما يف املباحث العقلية اللذين كان يقال إهن
وصار ذلك عنده مانعا من صحة الطريق املذكور يف إثبات واجب الوجود ملا ذكرت ذلك لظهور فساده عند من له 

  تصور صحيح ملا ذكروه فضال عمن نور اهللا قلبه 
زعم اآلمدي إن كمال النفس اإلنسانية هو اإلحاطة باملعقوالت والعلم مث إن هؤالء الفالسفة يقولون كما 

  باجملهوالت وهم مع هذا مل يعرفوا املوجود الواجب فأي شيء عرفوه ؟ 

  جهل املبتدعته وحريهتم

وقد بلغين بإسناد متصل عن بعض رؤوسهم وهو اخلوجني صاحب كشف األسرار يف املنطق وهو عند كثري منهم 
لفن أنه قال عند املوت أموت وما علمت شيئا إال أن املمكن يفتقر إىل الواجب مث قال االفتقار غاية ف يهذا ا

  وصف عدمي أموت وما علمت شيئا 
وذكر الثقة عن هذا اآلمدي أنه قال أمعنت النظر يف الكالم وما استفدت منه شيئا إال ما عليه العوام أو كالما هذا 

  معناه 
ر يف كتبه ال التوحيد وال حدوث العامل وال إثبات واجب الوجود بل ذكر يف التوحيد وذلك أن هذا اآلمدي مل يقر

  طرقا زيفها وذكر طريقة زعم انه ابتكرها وهي أضعف من غريها 
إن الطريقة اليت ابتكرها يف التوحيد : وكان ابن عريب صاحب الفصوص و الفتوحات وغريمها يعظم طريقته ويقول 

و هذا حىت أفضى األمر ببعض أعيان القضاة الذين نظروا يف كالمه إىل أن قال التوحيد ال طريقة عظيمة أو ما هو حن
  يقوم عليه دليل عقلي وإمنا يعلم بالسمع فقام عليه أهل بلده وسعوا يف عقوبته وجرت له قصة 

دليل على التوحيد  وكذلك األصبهاين اجتمع بالشيخ إبراهيم اجلعربي يوما فقال له بت البارحة أفكر إىل الصباح يف
  سامل عن املعارض فما وجدته 

وكذلك حدثين من قرا على ابن واصل احلموي أنه قال أبيت باليليل واستلقي على ظهري وأضع امللحفة على 
وجهي وأبيت أقابل أدلة هؤالء بأدلة هؤالء وبالعكس وأصبح وما ترجح عندي شيء كأنه يعين أدلة املتكلمني 

  والفالسفة 
يف التوحيد وأدلته يف غري هذا املوضع وذكرنا أن الناس قبلنا قد ذكروا له من األدلة العقلية اليقينية ما  وقد بسطنا

شاء اهللا ولكن اإلنسان يريد ان يرعف ما قاله الناس وما سبقوا إليه وبينا أن القرآن ذكر من ذلك ما هو خالصة ما 



إليه كثري من النظار وال العباد بل هو الذي بعث اهللا به رسله  ذكروه الناس وفيه من بيان توحيد اإلهلية ما مل يهتد
  وأنزل به كتبه 

  الطرق املختلفة إلثبات اخلالق تعاىل

وهؤالء كما ذكرت انقسموا إىل أصحاب نظر وفكر وحبث واستدالل وأصحاب إرادة وعبادة وتأله وزهد فكان 
بوت واجب الوجود او يعجزون عن إقامة الداللة منتهى أولئك الشك ومنتهى هؤالء الشطح فأولئك يشكون يف ث

  عليه 
وإذا مل يكن يف الوجود واجب مل يوجد شيء فتكون املوجودات كلها معدومات فيفضى هبم سوء النظر إىل جعل 
  املوجودات معدومات أو جتويز كوهنا معدومات وجعل املوجود الواجب ممكنا وجعل الواجب ممكنا غاية التعطيل 

لون كل موجود واجب الوجود وجيعلون وجود كل موجود هو نفس وجود واجب الوجود فال واآلخرون جيع
يكون يف الوجود وجود هو عندهم خملوق وال مصنوع وال مفتقر إىل غريه وال حمتاج إىل سواه ن فال يكون يف 

ملمكن واجبا الوجود ما وجد بعد عدمه وال ما عدم بعد وجوده وهذا فيه من جعل املعدوم موجودا ومن جعل ا
  وجعل العبد ربا وجعل احملدث قدميا ما هو غاية الكفر والشرك والضالل 

  الطريقة الصحيحة املوافقة للفطرة يف إثبات وجود اهللا تعاىل

هذا مع أن إثبات املوجود الواجب الغين اخلالق وإثبات املوجود املمكن احملدث الفقري املخلوق هو من أظهر املعارف 
  وأبني العلوم 

أما ثبوت املوجود املفتقر احملدث الفقري فيما نشاهده من كون بعض املوجودات يوجد بعد عدمه ويعدم بعد وجوده 
من احليوانات والنباتات واملعدن وما بني السماء واألرض من السحاب واملطر والرعد والربق وغري ذلك وما 

د الليل فهذا كله فيه من حدوث موجود بعد نشاهده من حركات الكواكب وحدوث الليل بعد النهار والنهار بع
  عدمه ومعدوم بعد وجوده وما هو مشهود لبين أدم يرونه بأبصارهم 

معلوم أن احملدثات ال بد هلا من حمدث والعلم بذلك ضروري كما قد بني وال بد من : مث إذا شهدوا ذلك فنقول 
اجب وكل حمدث وممكن فقري مربوب مصنوع حمدث ال يكون حمدثا وكل حمدث ممكن واملمكنات ال بد هلا من و

  واملفتقرات ال بد هلا من غين واملربوبات ال بد هلا من رب واملخلوقات ال بد هلا من خالق 
هذا املوجود إما أن يكون واجبا بنفسه وإما أن ال يكون واجبا بنفسه بل ممكنا بنفسه فهو واجبا : وأيضا فإنه يقال 

  غريه ال بد له من واجب بنفسه فلزم ثبوت الواجب بنفسه على التقديرين بغريه واملمكن بنفسه الواجب ب
إما أن يكون حمدثا وإما أن يكون قدميا واحملدث ال بد له من قدمي فلزم وجود القدمي على : وأيضا فاملوجود 

  التقديرين 
  د على التقديرين وأيضا فاملوجود إما أن يكون حمدثا وإما أن يكون واحملدث ال بد له من قدمي فلزم وجو

وأيضا فإما إن يكون خالقا وإما أن ال يكون وقد علم فيما ليس خبالق كاملوجودات اليت علم حدوثها أهنا خملوقة 
  واملخلوق ال بد له من خالق فعلم ثبوت اخلالق على التقديرين 

د له من غىن بنفسه فعلم ثبوت وأيضا فاملوجود إما غين عن كل ما سواه وغما مفتقر إىل غريه والفقري إىل غريه ال ب



  الغين بنفسه على التقديرين 
  فهذه الرباهني وأمثاهلا كل منها يوجب العلم بوجود الرب سبحانه وتعاىل الغين القدمي الواجب بنفسه 

  طريقة ابن سينا وأتباعه يف إثبات وجود اهللا تعاىل

هم سلكوا يف إثبات واجب الوجود طريقة وابن سينا وأتباعه كالرازي واآلمدي والسهروردي املقتول وأتباع
االستدالل بالوجود وعظموها وظن من ظن منهم اهنا أشرف الطرق وأنه ال طريق إال وهو يفتقر إليها حىت ظنوا أن 

  طريقة احلدوث مفتقرة إليها 
هو وكل ذلك غلط بل هي طريقة توجب إثبات واجب الوجود بال ريب لو كانوا يفسرون املمكن باملمكن الذي 

  ممكن عند العقالء سلفهم وغري سلفهم وهو الذي يكون موجودا تارة ومعدوما أخرى 
فأما إذا فسر املمكن باملمكن الذي ينقسم إىل قدمي واجب بغريه وإىل حمدث مسبوق بالعدم كما هو قول ابن سينا 

  ل على الواجب بنفسه وأتباعه فال يصح هلم على هذا األصل الفاسد الإثبات واجب بنفسه وال إثبات ممكن يد
وهذه الطريقة هي يف احلقيقة مأخوذة من طريقة احلدوث وطريقة احلدوث أكمل وأبني فغن املمكن الذي يعلم انه 

  ممن هو ما علم أنه وجد بعد عدمه أو عدم بعد وجوده 
  كل ممكن حمدث هذا الذي اتفق العقالء على أنه ممكن وهو الذي يستحق أن يسمى ممكنا بال ريب وهذا حمدث فإذا 

وأما تقدير ممكن مل يزل واجبا بغريه فأكثر العقالء دفعوا ذلك حىت القائلون بقدم العامل كأرسطو وأتباعه املتقدمني 
وحىت هؤالء الذين قالوا ذلك ابن سينا وأتباعه ال جيعلون هذا من املمكن بل املمكن عندهم ما أمكن وجوده وعدمه 

   فكان موجودا تارة ومعدوما أخرى
وإمنا جعل هذا من املمكن ابن سينا وأتباعه مع تناقضه وتصرحيه خبالف ذلك ملا سلكوا يف إثبات واجب الوجود 
االستدالل باملوجود على الواجب فقالوا كل ما سواه يكون ممكنا بنفسه واجبا بغريه وجعلوا العلم قدميا أزليا مع 

  كونه ممكنا بنفسه 
لطوائف سواهم وخالف ما صرحوا أيضا به وهذا مما أنكره ابن رشد وغريه وهذا خالف قول سلفهم وقول أئمة ا

  على ابن سينا وبسط الكالم فيه له موضع آخر 
واملقصود هنا أن هؤالء الذين يدعونان كمال النفس هو اإلحاطة باملعقوالت والعلم باجملهوالت هذا اظطراهبم يف 

س إال مبعرفته وعبادته ولكن ملا سلموا للفالسفة أصوهلم أشرف املعلومات املوجودات بل فيما ال تنجو النفو
  الفاسدة تورطوا معهم يف حماراهتم وصاروا جيروهنم كما جير املالحدة الباطنية الناس صنفا صنفا 

والفلسفة هي باطن الباطنية وهلذا صار يف هؤالء نوع من اإلحلاد فقل أن يسلم من دخل مع هؤالء ف ينوع من 
  ء اهللا وآياته وحتريف الكلم عن مواضعه اإلحلاد يف أمسا

  بطالن قول الفالسفة حول كمال النفس

ونفس املقدمة اهلائلة اليت جعلوها غاية مطلوهبم وهو أن كمال النفس يف جمرد العلم باملعقوالت مقدمة باطلة قد 
انية وذكرنا قطعة من كالمهم بسطنا الكالم عليها يف الكالم على معجزات األنبياء مل تكلمنا عن قوهلم اهنا قوى نفس

على ذلك وبينا أن قوهلم إن كمال النفس يف جمرد العلم باملعقوالت خطأ وضالل ومن هنا جعلوا الشرائع مقصودها 
إما إصالح الدنيا وإما هتذيب النفس لتستعد للعلم أو لتكون الشريعة أمثاال لتفهيم املعاد يف العقليات كما يقوله 



ل أيب يعقوب السجستاين وأمثاله وهلذا ال يوجبون العمل بالشرائع على من وصل إىل حقيقة املالحدة الباطنية مث
العلم ويقولون إنه مل جيب على األنبياء ذلك وإمنا كانوا يفعلونه ألنه من متام تبليغهم األمم ليقتدوا هبم يف ذلك ال 

  من األمة والعلماء  ألنه واجب على األنبياء وكذلك ال جيب عندهم على الواصلني البالغني
ودخل يف ذلك طائفة من ضالل املتصوفة ظنوا أن غاية العبادات هو حصول املعرفة فإذا حصلت سقطت العبادات 

ويزعمون أن اليقني هو املعرفة وهذا خطأ  ٩٩احلجر } واعبد ربك حىت يأتيك اليقني { وقد حيتج بعضهم بقوله 
ملسلمني متفقون على أن وجوب العبادات كالصلوات اخلمس وحنوها بإمجاع املسلمني أهل التفسري وغريهم فإن ا

وحترمي املرمحات كالفواحش واملظامل ال يزال واجبا على كل أحد ما دام عقله حاضرا ولو بلغ وأن الصلوات ال 
تسقط عن أحد قط إال عن احلائض والنفساء أو من زال عقله مع أن من زال عقله بالنوم فانه يقضيها بالسنة 

منهم من : ملستفيضة املتلقاه واتفاق العلماء وأما من زال عقله باإلغماء وحنوه مما يعذر فيه ففيه نزاع مشهور ا
يوجب قضاءها مطلقا كأمحد ومنهم من ال يوجبه كالشافعي ومنهم من يوجب قضاء ما قل وهو ما دون اليوم 

  جملنون ال يقضي عند عامتهم وفيه نزاع شاذ والليلة أو صلوات اليوم والليلية كما مذهب أيب حنيفة ومالك وا
فاملقصود من هذا أن الصلوات اخلمس ال تسقط عن أحد له عقل سواء كان كبريا أو صاحلا أو عاملا وما يظنه 

طوائف من جهال العباد وأتباعهم وجهال النظار وأتباعهم وجهال اإلمساعيلية والنصريية وإن كانوا كلهم جهاال من 
رفني أو الواصلني او أهل احلضرة أو عمن خرقت هلم العادات أو عن األئمة اإلمساعيلية أو بعض سقوطها عن العا

أتباعهم أو عمن عرف العلوم العقلية أو عن املتكلم املاهر يف النظر أو الفيلسوف الكامل يف الفلسفة فكل ذلك 
  باطل باتفاق املسلمني ومبا علم باالضطرار من دين اإلسالم 

املسلمني على أن الواحد من هؤالء يستتاب فإن تاب وأقر بوجوهبا وإال قتل فإنه ال نزاع بينهم يف قتل  واتفق علماء
  اجلاحد لوجوهبا وإمنا تنازعوا يف قتل من أقر بوجوهبا وامتنع من فعلها مع أن أكثرهم يوجب قتله 

على ثالثة أنواع أحدها أن يكون قد  مث الواحد من هؤالء إذا عاد واعتراف بالوجوب فهل عليه قضاء ما تركه فهذا
أنه : إحدمها : صار مرتدا ممتنعا عن اإلقرار مبا فرضه الرسول فهذا حكمه حكم املرتدين وفيه للعلماء ثالثة أقوال 

ال يقضي ما تركه يف الردة وال قبلها ال من صالة وال صيام وال زكاة بناء على أن الردة أحبطت عمله وأنه إذا عاد 
أنه : م جديد فيستأنف العمل كما هو معروف يف مذهب أيب حنيفة ومالك وقول يف مذهب أمحد والثاين عاد بإسال

أنه ال يقضي ما تركه يف : يقضي ما تركه يف الردة وقبلها وهذا قول الشافعي وإحدى الروايات عن أمحد والثالث 
  الردة ويقضي ما تركه قبلها كالرواية املشهورة عن أمحد 

احد من هؤالء جاهال وهو مصدق للرسول لكن ظن أن من دينه سقوط هذه الواجبات عن بعض وإن كان الو
البالغني كما يضن ذلك طوائف ممن صحب الشيوخ اجلهال وكما يظنه طائفة من الشيوخ اجلهال وهلم مع ذلك 

  أحوال نفسانية وشيطانية 
منها وجهان يف : يقضي ؟ وفيه ثالثة أقوال  فهؤالء مبين أمرهم على أن من ترك الصالة قبل العلم بوجوهبا فهل

أنه ال قضاء عليه حبال بناء على أن حكم اخلطاب ال يثبت يف حق العبد إال من بعد بلوغ : أحدمها : مذهب أمحد 
يفرق بني : عليه القضاء بكل حال كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وغريه والثالث : اخلطاب إليه والثاين 

  دار احلرب ومن أسلم يف غريها كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب أيب حنيفة واألول أظهر األقوال  من أسلم يف
وأيضا فقد تنازع الناس فيمن فوت الصالة عمدا بغري عذر والصوم هل يصح منه القضاء أم قد استقر عليه الذنب 

  فال يقبل منه القضاء ؟ على قولني معروفني وليس هذا موضع هذا 



  املقصود هنا أنه ليس يف علماء املسلمني من يقول بسقوط الصالة عمن هو عاقل على أي حال كان وإمنا 
على سقوط العبادة حبصول املعرفة فإنه  ٩٩: احلجر } واعبد ربك حىت يأتيك اليقني { فمن تأول قوله تعاىل 

مل جيعل اهللا لعبادة : سن البصري اعبد ربك حىت متوت كما قال احل: يستتاب ن فإن تاب وإال قتل واملراد باآلية 
وكنا { املؤمن أجال دون املوت وقرأ اآلية واليقني هو ما يعانيه امليت فيوقن به كما قال اهللا تعاىل عن أهل النار 

ويف الصحيح أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا مات  ٤٧ ٤٦: املدثر } حىت أتانا اليقني * نكذب بيوم الدين 
  قال أما عثمان فقد جاءه اليقني من ربه عثمان بن مظعون 

واملقصود هنا أن هؤالء املالحدة ومن شركهم يف نوع من إحلادهم ملا ظنوا أن كمال النفس يف جمرد العلم وظنوا أن 
ذلك إذا حصل فال حاجة إىل العمل ن وظنوا أن ذلك حصل هلم ظنوا سقوط الواجبات العامة عنهم وحل احملرمات 

  العامة هلم 

  ن هذا القول من وجوه والرد عليهم يف ذلكبطال

  وضالهلم من وجوه 
  ظنهم أن الكمال يف جمرد العلم : منها 

  ظنهم أن ما حصل هلم علم : والثاين 
  ظنهم أن ذلك العلم هو الذي يكمل النفس : والثالث 

  الوجه األول 
صري عاملا معقوال موازيا للعامل املوجود وكل من هذه املقدمات كاذبة فليس كمال النفس يف جمرد العلم وال يف أن ت

علمية وعملية فال تصلح إال بصالح األمرين ن : بل ال بد هلا من العمل وهو حب اهللا وعبادته فإن النفس هلا قوتان 
  وهو أن تعرف اهللا وتعبده 

ة أنكر ذلك أئمة إن اإلميان جمرد املعرف: واجلهمية هم خري من هؤالء بكثري ومع هذا فلما قال جهم ومن واقفه 
  اإلسالم ن حىت كفر من قال هبذا القول وكيع بن اجلراح وأمحد بن حنبل وغريمها 

وإن كان قد تابعه عليه الصاحلي واألشعري يف كثري من واكثر أصحابه فهو من أفسد االقوال : وهذا القول 
ى األميان وقبوله للزيادة والنقصان وما وابعدها عن الصحة كما قد بيناه يف غري هذا املوضع ملا بينا الكالم يف مسم

  للناس يف ذلك من النزاع 

  الوجه الثاين

فلو كان كمال النفس يف جمرد العلم فليس هو أي علم كان بأي معلوم كان بل هو الذي ال بد : وأما املقدمة الثانية 
أبدي ازيل فإذا حصل له العلم  العلم باهللا وهؤالء ظنوا أنه العلم بالوجود مبا هوموجود وظنوا أن العامل: منه 

  بالوجود االزيل األبدي كملت نفسه 
وعلى هذا بىن أبو يعقوب السجستاين وغريه من شيوخ الفلسفة والباطنية أقواهلم وكذلك أمثاهلم من الفالسفة 

أحيانا  كالفارايب وغريه وابن سينا وإن كان أقرب إىل اإلسالم منهم ففيه من اإلحلاد حبسبه وأبو حامد وإن سلك
: مسلكهم لكنه ال جيعل العلم مبجرد الوجود موجبا للسعادة بل جيعل ذلك يف العلم باهللا وقد يقول يف بعض كتبه 

  إنه العلم باألمور الباقية وهذا كالمهم 



إن كل ما سوى اهللا كان معدوما مث وجد مل يلزمه ذلك وابن : إن العامل أزيل أبدي قال بقوهلم ومن قال : فمن قال 
ريب وابن سبعني وحنومها مجعوا بني املسلكني فصاروا جيعلون كمال النفس هو العلم بالوجود املطلق إن اهللا هو ع

أنه العلم بالوجود املطلق : أنه العلم باهللا واخذوا من كالم هؤالء : الوجود املطلق فأخذوا من طريقة الصوفية 
  إن اهللا هو الوجود املطلق : ومجعوا بينهما فقالوا 

  لوجه الثالثا

فزعمهم أهنم حصل هلم العلم بالوجود وهذا باطل فغن كالمهم يف اإلهليات مع قلته فالضالل : وأما املقدمة الثالثة 
  أغلب عليه من اهلدى ن واجلهل أكثر فيه من العلم وهي العلوم اليت تبقى معلوماهتا وتكمل النفوس هبا عندهم 

لكن نبهنا عليه هنا ألن مثل هذا اآلمدي وأمثاله الذين عضموا طريقهم وهذه األمور مبسوطة يف غريهذا املوضع و
من أن كمال النفس : وصدروا كتبهم اليت صنفوها يف أصول دين اإلسالم بزعمهم مبا هو أصل هؤالء اجلهال 

 اجلهل اإلنسانية حبصول ما هلا من الكماالت وهي اإلحاطة باملعقوالت والعلم باجملهوالت وسلكوا طرقهم وقعوا يف
واحلرية والشك مبا ال حتصل النجاة إال به وال تنال السعادة إال مبعرفته فضال عن نيل الكمال الذي هو فوق ذلك 

فالكاملون من الرجال كثري ولكن الذين سلكوا ] كمل من الرجال كثري : [ فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  طريق هؤالء من أبعد الناس عن الكمال 

  آلمدي لطريقة املتأخرين يف إثبات واجب الوجودتقرير ا

واملقصود هنا الكالم على مسلكه هؤالء املتأخرين يف تقرير واجب الوجود واآلمدي قد قررها يف أبكار األفكار 
  وأورد سؤاال على بعض مقدماهتا يف رموز الكنوز قد ذكرنا سؤاله وجوابه 

نظر إىل اجلملة غري إىل كل واحد واحد من آحادها فإن حقيقة اجلملة ال: وأما تقريره هلا فقال يف تقرير هذه احلجة 
غري حقيقة كل واحد من اآلحاد وعند ذلك فاجلملة موجودة فإما أن تكون واجبة لذاهتا أو ممكنة ال جائز أن تكون 

كان داخال واجبة كما تقدم وإن كانت ممكنه فال بد هلا من مرجح واملرجح إما داخل فيها وإما خارج عنها فإن 
فيها فاملرجح للجملة مرجح آلحادها فيلزم أن يكون مرجحا لنفسه لكونه من اآلحاد فيلزم أن يكون علة لنفسه 

  معلوال هلا وإن كان خارجا عنها مل يكن ممكنا ألنه من اجلملة فيكون واجبا 
ذكرمتوه وال يلزم من صحة  مث أورد على ذلك قول السائل ال نسلم وجود ما يسمى مجلة يف غري املتناهي ليصح ما

ذلك يف املتناهي مع إشعاره باحلصر صحته يف غري املتناهي سلمنا أن مفهوم اجلملة حاصل فيما ال يتناهي وانه ممكن 
لكن ال نسلم أنه زائد على اآلحاد املتعاقبة إىل غري النهاية وحينئذ فال يلزم أن يكون معلال بغري علة اآلحاد سلمنا 

حاد ولكن ما املانع أن يكون مترجحا بآحاده الداخلة فيه ال مبعىن أنه مترجح بواحد منها ليلزم ما انه زائد على اآل
ذكرمتوه بل طريق ترجيحه باآلحاد الداخلة فيه ترجح كل واحد من آحاده باآلخر إىل غري النهاية وعلى هذا فال 

  مرجحا لنفسه وال لعلته  يلزم افتقاره إىل مرجح خارج عن اجلملة وال أن يكون املرجح للجملة
مث قال يف اجلواب قوهلم ال نسلم وجود ما يسمى مجلة يف غري املتناهي قلنا مسمى اجلملة هو ما وصفتموه بكونه غري 

متناه وال شك أنه غري كل واحد من اآلحاد إذ كل واحد من اآلحاد متناه املوصوف مبا ال يتناهي هو األعداد 
  واحد قوهلم ال نسلم ان مفهوم اجلملة زائد على اآلحاد املتعاقبة إىل غري النهاية املفروضة حبيث ال خيرج عنها 

قلنا إن أردمت أن مفهوم اجلملة هو نفس املفهوم من كل واحد من اآلحاد فهو ظاهر اإلحالة وإن أردمت به اهليئة 



  ملطلوب االجتماعية من آحاد األعداد فال خفاء بكونه زائدا على كل واحد من اآلحاد وهو ا
ولقائل أن يقول يريدون باجلملة كل اآلحاد ال كل واحد منها زال يسلمون أن كل اآلحاد أمر مغاير لآلحاد 

  املتعاقبة 
  قوهلم ما املانع من أن تكون اجلملة مترجحة بآحادها الداخلة فيها كما قرروه 

نها فإن كان يوجد منها فاحملال الذي ألزمناه قلنا إما ان يقال تترجح اجلملة مبجموع اآلحاد الداخلة فيها أو بواحد م
  حاصل وإن كان مبجموع اآلحاد فهو نفس اجلملة املفروضة وفيه ترجح الشيء بنفسه وهو حمال 

  تعليق ابن تيمية

قلت ولقائل أن يقول احلجة املذكورة ال حتتاج إىل إثبات كون اجلملة غري اآلحاد وإن كان ذلك حقا فإنه يقال ملن 
فإن  ٠لم وجود ما يسمى مجلة يف غري املتناه ال خيلو إما أن يكون هنا مجلة غري اآلحاد وإما أن ال يكون قال ال نس

كان بطل سؤال وإن مل يكن كان ذلك أبلغ يف احلجة فإن كل واحد من اآلحاد ممكن وليس هنا مجلة ميكن أن تكون 
  تناع وجود اجلملة املمكنة بكل من املمكنات واجبة فكل من املمكنات ميتنع أن يوجد بنفسه أو مبمكن آخر كام

  وقد أورد هو هذا السؤال فكان فيه كفاية من ان يقرر أمورا إذا حذفها كان أبلغ يف احلجة وأقوى هلا 
وكذلك السؤال الثاين وهو قوله سلمنا أن مفهوم اجلملة حاصل فيما ال يتناهى وانه ممكن لكن ال نسلم أنه زائد 

بة فال يكون معلال بغري علة اآلحاد فإن هذا السؤال هو نظري األول بل هو هو مع تغري العبارة فإن على اآلحاد املتعاق
من نفي وجود ما يسمى مجلة يف غري املتناهي مل ينازع يف وجود كل واحد واحد من اآلحاد املتعاقبة فإذا سلم مفهوم 

لكن من الناس من يقول اجلملة ال  ٠على منعه األول  اجلملة فيما ال يتناهي وفسر ذلك باآلحاد املتعاقبة كان باقيا
  تعقل إال يف املتناهي ومنهم من قد ينازع يف اجلملة هل هلا حقيقة غري كل واحد من اآلحاد فلهذا جعلهما سؤالني 
وبكل حال فالسؤال إن كان متوجها كان ذلك أقوى يف احلجة وغن مل يكن متوجها مل يرد حبال وذلك انه مل يكن 

ملة حقيقة غري كل واحد واحد مل يكن هنا جمموع حنتاج أن نصفه بوجوب أو إمكان غري كل واحد واحد للج
وتلك كلها ممكنة فتكون احلجة على هذا التقدير أقل مقدمات فإنه إذا كانت اجلملة غري اآلحاد احتيج إىل نفي 

ال حيتاج إىل نفي الوجوب عنها ال بنفسها وال وجوهبا بنفسها أو باآلحاد أما إذا قدر انتفاء ذلك مل حيتج إىل ذلك ف
  باآلحاد 

  وهلذا قال يف االعتراض إذا مل تكن اجلملة غري اآلحاد مل يلزم ان تكون معللة بغري علة اآلحاد 
وهذا مما يقوي احلجة فإهنا إذا مل تكن معللة بغري علة اآلحاد ومعلوم أنه ال بد من إثبات علة اآلحاد فذلك وحده 

  ف ما إذا كانت غري اآلحاد فإنه حيتاج إىل نفي وجوهبا بنفسها أو اآلحاد كاف خبال
وهذا هو السؤال الثالث وهو قوله ما املانع أن يكون اجملموع وهو اجلملة مترجحا بآحاده الداخلة فيه ال بواحد 

  منها بل طريق ترجحه باآلحاد الداخلة فيه بترجح كل واحد من آحاده باآلخر إىل غري هناية 
  وقد أجاب عن هذا بقوله جمموع اآلحاد نفس اجلملة املفروضة وفيه ترجح الشيء بنفسه وهو حمال 

وهذا السؤال هو الذي ذكره يف كتابه اآلخر وذكر أنه ال يعرف له جوابا حيث قال ما املانع من ترجحها بترجح 
  آحادها وترجح آحادها كل واحد باآلخر إىل غري هناية 

  ورمبا يكون عند غريي حله  قال وهذا إشكال مشكل
واجلواب الذي ذكر عنه إمنا يستقيم إذا أرادوا باجلملة كل واحد واحد من األجزاء ومل جيعلوا لالجتماع قدرا زائدا 



وجعلوا االجتماع جزءا فإنه حينئذ يقال اجلملة هي اآلحاد فأما إذا أريد باجلملة االجتماع وهو اهليئة االجتماعية 
  اد املتعاقبة مل يكن اجلواب صحيحا وأن ترجحها باآلح

وهذا هو الذي استشكله يف كتابه اآلخر وحينئذ يكون السؤال مل ال جيوز ترجح االجتماع باآلحاد اجملتمعة وترجح 
كل واحد باآلخر وليس اجلملة هو اآلحاد املتعاقبة كما تقدم بل هو اهليئة االجتماعية ولكن ميكن تقرير هذا اجلواب 

يئة االجتماعية جزءا من أجزاء اجلملة وهذا أمر اصطالحي فإن اجملموع املركب من أجزاء قد جيعل إذا جعلت اهل
نفس االجتماع ليس جزءا من اجملموع وقد جيعل جزءا من اجملموع فإذا جعل االجتماع جزءا من اجملموع كان 

جزء ممكن جبزء ممكن كترجح تقرير السؤال أن هذا اجلزء معلل بسائر األجزاء وترجح كل جزء باآلخر وترجح 
جزء ممكن بأجزاء ممكنة وحينئذ فإجابته بقوله جمموع اآلحاد نفس اجلملة املفروضة وفيه ترجح الشيء بنفسه ليس 

جبواب مطابق فإهنم مل يدعوا ترجح اجملموع باجملموع بل ترجح االجتماع بكل واحد واحد من األجزاء املتعاقبة 
هو من األجزاء املتعاقبة لكن هذا فيه ترجيح بعض األجزاء ببعض فهو كتعليل واالجتماع وإن كان جزءا فليس 

بعض املمكنات ببعض فيعود األمر ويقال فاجلموع هو واجب بنفسه أو ممكن معلول لنفسه أو معلول ببعضه أو 
  خبارج عنه كما تقدم تقرير ابن سينا حلجته 

اجب بنفسه وهذا باطل كما تقدم وإما أن يكون له علة وهو وقد تقدم أن اجملموع إما أن ال يكون له علة بل هو و
  اجملموع أو بعضه أو ما هو خارج عنه كما يقال نظري ذلك يف داللة املطابقة والتضمن وااللتزام 

فلهذا قال يف القسم الثاين وأما أن يقتضي اجملموع علة هي اآلحاد باسرها فتكون معلولة لذاهتا فإن تلك اجلملة 
  واحد واما الكل مبعىن كل واحد فليس جتب به اجلملة والكل شيء 

يقول إن كان املقتضي للمجموع هي اآلحاد بأسرها حبيث تدخل فيها اهليئة االجتماعية لزم أن تكون اجلملة املمكنة 
 معلولة لذاهتا فإن اجلملة والكل واجملموع شيء واحد خبالف ما إذا أريد باكل كل واحد واحد فإن اجلملة ال جتب
بكل واحد واحد إمنا جتب مبجموع اآلحاد كالعشرة ال حتصل بكل فرد فرد من أفرادها وكذلك سائر املركبات 

وإمنا حيصل املركب مبجموع اجزائه اليت من مجلتها اهليئة االجتماعية إن جعلت اهليئة االجتماعية امرا وجوديا وإن مل 
  اد بأسرها وليس هنا غري اآلحاد جتعل كذلك مل حيتج إىل هذا بل يقال اجملموع هو اآلح

ولعل ابن سينا أراد هذا وهلذا أوردوا عليه تلك األسولة وهو أن اجملموع مغاير لآلحاد وأنه جيوز أن جيب اجملموع 
  باآلحاد املتعاقبة وحنو ذلك مما تقدم 

د أوىل بذلك من وأما القسم الثالث وهو أن يكون للمجموع علة هي بعضه فهذا قد أبطله بقول ليس بعض اآلحا
  بعض إن كان كل واحد منها معلوال وألن علته اوىل بذلك 

وهذان وجهان يف تقرير ذلك أحدمها أن كل جزء من األجزاء إذا كان ممكنا ومن ذلك اهليئة االجتماعية فليس 
  وجوب اجملموع هبذا اجلزء بأوىل من هذا ألنه متوقف على كل جزء جزء منها 

إن علة : تلك األجزاء معلول لغريه فعلته أوىل أن تكون هي املوجبة للجميع منه سواء قيل والثاين أن كل واحد من 
كل واحد واحد فذلك أبعد ألنه يقتضي اجتماع مؤثرين : اجملموع واحد معني أو واحد منها غري معني واما إذا قيل 

  مستقلني على أثر واحد وهو ممتنع بصريح العقل واتفاق العقالء 
  ذا كان اجملموع هو األجزاء ونفس االجتماع فهذا ال يفتقر إىل شيء منفصل إ: فإن قيل 

هذا هو القول بوجوب ذلك بنفسه وقد تقدم إبطاله فإنه يكون كل جزء ممكنا بنفسه واالجتماع ممكن بنفسه : قيل 
  ه هو واجب بنفسه فال ميكن أن يكون هنا ما هو واجب بنفس: ومل يكن هنا ما يغاير ذلك حىت يقال 



أن ما كان سبب اجملموع كان سبب كل : أحدمها ذكره الرازي واآلمدي : وقد أبطل غريه هذا القسم بوجهني 
واحد من أجزاء ذلك اجملموع فلو قدر جزء من أجزاء اجملموع سببا لزم كزن اجلزء سببا لنفسه فيلزم كون املمكن 

  موع كان مرجحا لعلته فيكون علة لعلته علة معلوال وأيضا فذلك اجلزء معلول فإذا كان هو مرجحا للمج

  فصل

ومل يذكر أن سينا وال غريه يف إثبات واجب الوجود قطع الدور كما مل يذكر اجلمهور قطع التسلسل لظهور فساده 
وقد ذكرنا غري مرة أن املقدمة إذا كانت معلومة مثل علمنا بأن احملدث ال بد له من حمدث بل مثل علمنا أن هذا 

دث كان العلم هبا كافيا يف املطلوب وأن ما يرد على األمور املعلومة هو من جنس شبه السوفسطائية احملدث له حم
اليت ال هناية هلا فيجب الفرق بني ما يكون من املقدمات خفيا على أكثر الناس حيتاج إىل بيان وما يكون معلوما 

  ألكثر والشبة الواردة عليه من جنس شبه السوفسطائية 
هل الكالم كثريا ما يوردون يورد عليهم ما هو من جنس شبه السوفسطائية كما يورده الكفار الذين وملا كان أ

جيادلون بالباطل ليد حضوا به احلق مل يكن هلذا حد حمدود وال عد معدود بل هو حبسب ما خيطر للقلوب فلهذا 
  ن صار كلما طال الزمان أورد املتأخرون أسولة سوفسطائية مل يذكره املتقدمو

أن احملدث ال خيتص بوقت دون وقت إال : وزاد املتأخرون مقدمة يف الدليل لدفع ذلك السؤال فزادوا أوال 
  مبخصص واألوقات متماثلة واألمور املتماثلة ميتنع اختصاص بعضها دون بعض إال مبخصص منفصل 

يترجح أحد طرفيه على اآلخر  ان التخصيص ممكن واملمكن ال يترجح ودوده على عدمه إذ ال: مث زادوا بعد هذا 
  إال مبرجح وزادوا أن املرجحات ميتنع تسلسلها كما تقدم مث زادوا بعد هذا قطع الدور 

وكذلك ابن سينا مل يذكر يف برهانه أن املمكن ال يوجد من نفسه فال بد أن يوجد بغريه فقال الرازي ال يلزم من 
إنه موجود بغريه ألن بني القسمني واسطة وهي أن ال يكون : صحة قولنا ليس املمكن موجودا من ذاته صحة قولنا 

إما : وجوده من شيء أصال ال من ذاته وال من غريه وإذا كان كذلك مل يتم الربهان إال بذكر هذا القسم وإبطاله 
  بادعاء الضرورة يف فساده أو بذكر الربهان على فساده 

  قال وهو مل يفعل شيئا من ذلك 
الشيء ال من نفسه وال من غريه هو مما يعلم فساده بالضرورة واألمور املعلومة الفساد فيقال له كون وجود 

بالضرورة ال جيب على كل مستدل تقديرها ونفيها فإن هذا ال غاية له وإمنا يذكر اإلنسان من ذلك ما قد قيل أو 
ال يورده على نفسه وال يورده خطر بالبال فأما الذهن والصحيح الذي يعلم بالضرورة فساد مثل هذا التقدير فهو 

عليه غريه وإمنا يقع اإليراد عند الشك واالشتباه فإن قدر من الناس من يشك ف يهذا احتاج مثل هذا إىل البيان 
  وقد قلنا إن األسولة السوفسطائية ليس هلا حد حمدود وال عد معدود 

ث نفسه وهذا كله من العلوم البديهية الضرورية إن احملدث الذي كان بعد أن مل يكن مل حيد: وهذا نظري قول القائل 
  الفطرية اليت هي من أبني األمور عند العقالء 

املمكن : ولو احتاج املستدل أن يذكر من األقسام ما خيطر ببال كل أحد وإن كان فساده معلوما بالضرورة لقال 
ذلك املوجد إما أن يوجده وهو معدوم أو إذا مل يوجد بنفسه فإما أن يوجد مبوجد او بغري موجد وإذا وجد مبوجد فل

  يوجده وهو موجود 
مث يريد أن يبطل الثاين بأن املوجد ال يوجد وهو معدوم كما فعل ذلك طائفة من أهل الكالم وإذا أراد أن يبطل 



ذا واملعدوم ال يكون موجدا ألن العدم ال يتميز فيه شيء عن شيء واملوجد ال بد أن يتميز عن غريه وإ: ذلك قال 
املعدوم شيء تبني أن املعدم ليس بشيء فيكون إثبات : املعدوم يتميز فيه شيء عن شيء على قول من يقول : قيل 

  وجود الصانع موقوفا على إبطال قول هؤالء كما فعل ذلك طائفة من أهل الكالم 
موجودا ال بنفسه وال ومن املعلوم ان إبطال هذا أدق من إبطال كون الشيء الذي ال يكون وجوده من نفسه يكون 

بغريه إذ كان من املعلوم البني لكل أحد أن ما مل يوجد بنفسه فال بد ان يكون وجوده بغريه وأما تقدير موجود مل 
يوجد بنفسه وال بغريه فهو ممتنع فإنه ال يعين بكونه موجودا بنفسه أن نفسه أوجدته إذ كان هذا معلوم االمتناع بل 

ده إىل غريه بل وجوده واجب بنفسه فهو موجودا أزال وأبدا فظهور صحة هذا الكالم يعين أنه ال حيتاج يف وجو
  وبطالن نقيضه أبني مما يستدل به عليه بل ميكن هنا إيراد أسولة أخرى يطول هبا الكالم 

قد كان الواجب على ابن سينا أن يتكلم قبل هذا الفصل يف بيان أن سبب املمكن ال يكون : وقال الرازي أيضا 
مقدما عليه تقدما زمانيا فإنه لو جاز ذلك ملا امتنع إسناد كل ممكن إىل آخر قبله ال إىل أول وذلك عنده غري ممتنع 

فكيف ميكن إبطاله إلثبات واجب الوجود وأما إذا قامت الداللة على أن السبب ال بد من وجوده مع املسبب 
  سرها حاضرة معا وذلك عنده حمال فحينئذ لو حصل التسلسل لكانت تلك األسباب واملسببات بأ

والربهان الذي ذكره يف إبطال التسلسل أيضا خمتص هبذه الصورة فكان األوىل تقدمي الكالم يف هذه املسألة لكن ملا 
  كان يف عزمه أن يذكره يف موضع آخر وهو النمط اخلامس من هذا الكتاب ال جرم تساهل فيه ههنا 

ب أن يدخل هذا القسم من أدخله ف يهذا الدليل كاآلمدي وغريه وال حاجة مثل هذا الكالم هو الذي أوج: قلت 
  إليه بل ما ذكره ابن سينا كاف 

والدليل الذي ذكره على إبطال التسلسل يف العلل يوجب إبطال علل متسلسلة سواء قدرت جمتمعة أوال كما قد 
بة وإمنا جيوز حوادث متسلسة وتلك عنده تبني من كالمه وهو ال جيوز علال متسلسلة ال متعاقبة وال غري متعاق

شروط حلدوث احلوادث ال علل وال أساب مبعىن العلل وال جيوز عنده إسناد كل ممكن إىل ممكن قبله أصال ولكن 
  جيوز ان يكون وجوده مشروطا بوجود ممكن قبله وبني العلة والشرط فرق معروف 

ا كان سائر من تكلم يف إبطال العلل املتسلسلة مل حيتج ومن هنا دخل الغلط على الرازي ف يهذا االعتراض وهلذ
إىل ذكر هذا القسم أصال وال يقولون إن املمكن أو احلادث الذي يوجد قبل املمكن أو احلادث هو علة أيضا وال 

  هو مستند وجوده وإمنا يقولون هو شرط فيه 
أخر موجود قبله فيستمر الوجود إىل حني وجود وأيضا فإسناد كل ممكن إىل آخر قبله إما أن يراد به أنه يستند إىل 

  املمكن املفعول وإما أن يراد به إىل آخر يكون موجودا قبله ويعدم قبله 
فإن أريد األول فمعلوم أنه بطل إسناده إىل ممكن موجود مع وجوده كان هذا متناوال ملا يوجد مع ذلك قبل وجوده 

يص ما وجد قبل وجوده بالذكر كما ال حيتاج إىل ختصيص ما يبقى وملا مل يوجد إال عند وجوده فال حاجة إىل ختص
بعد وجوده بالذكر إذ الدليل يتناول كل ما كان موجودا عند وجوده سواء وجد قبل ذلك أيضا أو بعد ذلك أيضا 

  أو مل يكن موجودا حني وجوده 
الذي أراده الرازي مل حيتج أيضا إىل  وأما إن أريد أستناده إىل اآلخر يكون موجودا قبله ويعدم أيضا قبله وهذا هو

  : هذا لوجوه 
أنه إذا بطل إسناده إىل ممكن موجود حال وجوده فبطالن إسناده إىل ممكن يعدم حني وجوده أوىل وأحرى : أحدمها 

فإذا قام الدليل على بطالن تسلسل العلل املمكنة مع كوهنا معا يف الوجود فبطالن التسلسل مع تعاقبها أظهر 



   وأجلى
أن الدليل الدال على بطالن التسلسل يف العلل هو دليل مطلق عام سواء قدرت متقارنة أو متعاقبة فإن مجيع : الثاين 

ما ذكر من األدلة الدالة على أن جمموع املمكنات مفتقرة إىل أمر خارج عنها يتناول مجيع األنواع اليت يقدرها سواء 
لى سبيل التعاقب وسواء قدرت مع التعاقب بعدم األول عند وجود قدر أهنا متسلسلة على سبيل االقتران أو ع

الثاين أو يبقى بعد وجوده إال مع وجوده ال سابقا وال الحقا وكذلك إذا قدرت مع االقتران ال يكون بعضها قبل 
رات بعض وال بعده و يوجد بعضها قبل بعض أو بعده فمهما قدر من التقديرات اليت ختطر بالبال يف تسلسل املؤث

فما ذكر من األدلة يبطل ذلك كله ويبني امتناعه فتبني أن ما ذكره ابن سينا كاف يف ذلك ال حيتاج إىل الزيادة اليت 
  زادها الرازي و اآلمدي 

أنه إذ كانت املمكنات حمتاجة إىل خارج عنها ليس مبمكن بل هو واجب الوجود بنفسه فذلك ميتنع عدمه : الثالث 
إثبات واجب الوجود كافيا يف أنه يستمر الوجود حال وجود املمكن ال حيتاج إىل ذلك  وجيب وجوده فكان نفسه

  الواجب 
  أن ما ذكروه من املمكن يفتقر إىل الواجب وإمنا ال يكون افتقاره إليه خمتصا ببعض األزمنة أن الواجب : الرابع 

ل التسلسل قد بقي هنا كالم آخر وهو وقال الرازي أيضا ملا شرح طريقة ابن سينا يف إثبات واجب الوجود وأبط
  إبطال الدور وهو أن يكون هذا يترجح بذاك وذاك يترجح هبذا 

قال واعلم أن الدور باطل واملعتمد يف إبطاله أن يقال العلة متقدمة على املعلول ولو كان كل منهما علة لآلخر 
م على نفسه فيلزم تقدم كل منهم على لكان كل منهما متقدما على اآلخر فيكون كل منهما متقدما على املتقد

  نفسه وهو حمال 
وأورد على هذا ما مضمونه أن التقدم أن كان غري كون أحدمها علة لآلخر فال نسلم األوىل وإن كان هو كون 

  أحدمها علة لآلخر كان الالزم هو امللزوم فيكون املعىن لو كان أحدمها علة لآلخر لكان لآلخر 
  ور معلوم البطالن بالضرورة ولعل الشيخ إمنا تركه لذلك مث قال واإلنصاف أن الد

هذا هو الصواب فإن بطالن الدور معلوم بالضرورة وألجل هذا ال خيطر ألكثر العقالء حىت حيتاجوا إىل نفيه : قلت 
سه عن قلوهبم كما ال خيطر هلم أن الفاعل للموجودات يكون معدوما وال خيطر هلم أن الشيء حيدث أو يكون ال بنف

وال بغريه بل وال خيطر هلم أنه ميكن أن يكون مفعوالت متعاقبة ال فاعل هلا وهو تسلسل العلل فيكون معلول 
مفعول ملعلول مفعول واملعلول معلول ملفعول آخر ال إىل هناية فأكثر الذهان الصحيحة ال خيطر هلا إمكان هذا حىت 

ئني كل منهما فعل اآلخر بل هم يعلمون أن الشيء ال يفعل حتتاج إىل نفيه وكذلك ال خيطر هلا أنه ميكن وجود شي
  نفسه فكيف يفعل فاعل نفسه ؟ 

وقول القائل إنه لو كان كل منهما فاعال لآلخر أو مؤثرا يف اآلخر أو علة يف اآلخر لكان كل منهما قبل اآلخر 
  كالم صحيح 

  زم هو امللزوم وأن أريد غريه فإنه ممنوع إن أريد بالتقدم تقدم العلة على املعلول فالال: وأما قول املعترض 
فهذا عنه جوابان أحدمها ان يراد به التقدم املعقول يف فطر الناس من تقدم الفاعل على املفعول وهو كونه قبله 

  بالزمان أو تقدير الزمان وعلى هذا مجهور العقالء 
مفعوله وإنه ميتنع أن يكون متساويني يف بل قد يقولون هذا معلوم بالضرورة وهو كون الفاعل سابقا متقدما على 

  زمان الوجود 



وهذا مما يستدل به على أن كل ما سوى اهللا حادث ليس يف املوجودات ما يقارن اخلالق ويكون معه بالزمان وال 
يعرف ف يالوجود مفعول معني قارن فاعله يف زمانه أصال وإمنا يعرف هذا يف الشرط واملشروط فإن الشرط قد 

شروط فال يوجد قبله وقد يوجد قبله لكن ال بد من وجوده معه كما أن احلياة إذا كانت شرطا يف العلم يقارن امل
واإلرادة أمكن أن تكون متقارنة يف صفات اهللا تعاىل فإن حياته وعلمه معا مل يسبق أحدمها اآلخر والعلم مشروط 

اآلخر بل مها متالزمان وال يوجد أحدمها إال مع ال يوجد أحدمها قبل : باحلياة وكذلك الذات مع الصفات الالزمة 
  اآلخر 

وقد يكون الشرط سابقا للمشروط كاألعراض اليت ال توجد إال مبحل وقد يكون احملل موجودا قبل وجود 
  األعراض وكما يف أفعال اهللا احلادثة فإهنا مشروطة بوجود ذاته وذاته متقدمة عليها 

لكالم يف مسألة حدوث العامل وغريها من أن التقدم ينقسم إىل تقدم بالذات وما ذكره من ذكره من أهل الفلسفة وا
والعلية وقد يسمى األول تقدما بالعلية والثاين تقدما بالذات كتقدم العلة على املعلول وتقدم بالطبع كتقدم الواحد 

  على االثنني 
يكون شرطا فيه ومثلوا األول بتقدم حركة اليد وفرقوا بينهما بأنه يف األول يكون املتقدم فاعال للمتأخر ويف الثاين 

حتركت يدي فتحرك اخلامت فيها فزماهنما واحد مع العلم بأن األول متقدم : على حركة اخلامت والكم فإنك تقول 
  على الثاين وينقسم إىل التقدم بالزمان وبالرتبة احلسية أو العقلية 

تقدما آخر ميطلق الوجود وجعلوا التقدم بعض أجزاء الزمان وزاد طائفة منهم الشهرستاين والرازي ومت اتبعهما 
على بعض منه فيجيب عنه من يوافق مجهور العقالء بأن التقدم املعقول إمنا هو التقدم بالزمان أو تقدير الزمان على 

  النزاع املعروف يف هذا املوضع 
كان يتحرك قبل حركة املتأخر كتحرك اإلمام قبل وأما التقدم باملكان واملرتبة فهو تابع هلذا ملا كان املتقدم يف امل

  املأموم واألمري قبل املأمور 
وأما التقدم بالعلية فإن عين به هذا وإال فال حقيقة له فال تعقل علة تامة تكون هي بسائر أجزائها مقارنة ملعلوهلا 

  أصال 
ول فإن حركة اليد ليست هي الفاعل حتركت يدي فتحرك اخلامت ليس هو من تقدم الفاعل على املفع: وقول القائل 

حلركة اخلامت لكن هي شرط قيها فال ترجد حركة اخلامت التابعة حلركة اليد إال بشرط وجود حركة اليد اليت هي 
  متبوعة كما أن حركة األصابع ال توجد إال حبركة الكف 

  عليهما مجيعا  احلركتان معا يف الزمان فالفاعل هلذه هو الفاعل لألخرى وهو متقدم: فإن قيل 
  إهنما معا يف الزمان : بل إحدامها عقب اآلخرى يف الزمان كأجزاء الزمان املتالحقة بطل قول القائل : وإن قيل 

جاءا : وكثريا ما يشتبه على الناس الوجود مع الشيء بالوجود عقبه بل يطلقون لفظ املع على املعاقب له ويقولون 
خر إذا مل يكن بينهما فصل بل يطلقون ذلك مع قرب اآلخر فاحلادثات إذا معا وإن كان جميء أحدمها معاقبا لآل

كان زماهنما واحدا أو حدث أحدمها عقب حدوث اآلخر بال فصل كأجزاء احلركة والزمان مل مييز أكثر الناس بني 
  هذا وهذا باحلس 

  حتركت يدي فتحرك كمي : وحينئذ فقول القائل 
ا مع هذا كاجزاء احلركة والزمان بعضها مع بعض واحلركة حتدث شيئا فشيئا من مل ال جيوز ان يكون هذ: يقال له 

الفاعل والقابل فمن حرك سلسلة أو حبال معلق الطرفني فإنه إذا حرك أحد الطرفني حترك شيئا فشيئا حىت تنتهي 



ل البدن إذا حترك احلركة إىل الطرف اآلخر وهي متعاقبة كتعاقب زمان تلك احلركة يف أحدمها أسبق من اآلخر مث
منتقال فإن أجزاء البدن تتحرك يف آن واحد ال يسبق بعهضا بعضا إال ما تقدم من احلركة كما تتقدم إحدى الرجلني 
على اآلخرى خبالف خرزات الظهر املتصلة تتصل حركتها فإذا حركت يده حتركت مجيع أجزائها وما فيها كاخلامت 

جلسم املتصل إذا حترك واحلركة املنفصلة عن أخرى كحركة الرجل قبل وما يتصل هبا كالكم فيكون حكمها حكم ا
الرجل يشهد فيها التقدم بالزمان لوجود املنفصل وأما مع األتصال فقد يشتبه املتصل باملقارن وحينئذ فأي حركة 

  كانت من قبل املتصل فهي متصلة مبا قبلها كاتصال أجزاء زمان احلركة فليس هناك اقتران يف الزمان 
إن زماهنا حركة اليد كما يقال مثل ذلك يف سائر املتحركات معا بالزمان فهنا ال نسلم : وإذا قيل يف حركة الكم 

أن إحدى احلركتني فاعلة لآلخرى بل غايتها أن تكون شرطا فيها والشرط جيوز أن يقارن املشروط خبالف الفاعل 
ر أن نوع الفعل الزم له كما ؟ إذا قدر قدمي أزيل متحرك مل فإنه ال بد أن يتقدم على الفعل املفعول املعني وإن قد

يزل متحركا فإنه سيتقدم على كل جزء من أجزاء احلركة مل يقارن وجود ذاته شيء من أجزاء احلركة وإن كان 
إن شيئا معينا من احلركة قدمي أزيل بل : نوع احلركة الزما له فمن حوز وجود جسم قدمي مل يزل متحركا ال يقول 

  نوع احلركة أزيل وإن كان كل منها حادثا كائنا بعد ان مل يكن مسبوقا بالعدم : يقول 
واملتفلسفة القائلون بقدم شيء من العامل ال دليل هلم على ذلك أصال بل غاية ما عندهم إثبات قدم نوع الفعل وقدم 

  نوع الفعل ال يستلزم قدم فعل معني وال مفعول معني بل ذلك ممتنع 

  قوهلم الرد على

  العلة متقدمة على املعلول وإن قارنته بالزمان وجعله الباري مع العامل هبذه املنزلة : وقول القائل 
  الوجه األول 

إن واجب الوجود ليس هو : يقال له إن أردت بالعلة ما هو شرط يف وجود املعلول ال مبدعا له كان حقيقة قولك 
وجودها وهذا حقيقة قول هؤالء فالرب على أصلهم والعامل  مبدعا للمكنات وال ربا هلا بل وجوده شرط يف

متالزمان كل منهما شرط يف اآلخر والرب حمتاج إىل العامل كما أن العامل حمتاج إىل الرب وهم يبالغون يف إثبات غناه 
  عن غريه وعلى أصلهم فقره إىل غريه كفقر بعض املخلوقات 

واجب الوجود ال يقبل العدم مع كونه مفتقرا إىل املبدأ األول ألجل وغاية املتخذلق منهم كأرسطو أن جيعل الفلك 
إن واجب الوجود مفتقر إىل غريه وأيضا : التشبيه به وجيعل املبدأ األول غنيا عما سواه لكن من التناقض أن يقول 

  فاألزيل الذي يثبته ال حقيقة له كما قد بسط يف موضع آخر 
ل له فهذا ال يعقل مع كون زمانه املعلول مل يتقدم على املعلول تقدما حقيقا وهو وإن أراد بالعلة ما هو مبدع للمعلو

  التقدم املعقول 
وإذا شبهوا وجود الفلك مع الرب بالصوت مع احلركة والضوء مع الشمس كان هذا وحنوه تشبيها باطال ال يفيد 

إن الثاين موجود متصل : يقال فيها إمكان صحة قوهلم فضال عن إثبات صحته فإن هذه األمور وأمثاهلا إما أن 
باألول كأجزاء الزمان واحلركة ال أنه معه يف الزمان وإما أن يقال الثاين مشروط باألول ال أن األول مبدع للثاين 

  فاعل له فال ميكنهم ان يذكروا وجود فاعل لغريه مع أن زماهنما معا أصال 
لى أمور دقيقة خيتص بفهمها بعض الناس فإن اجلواب كلما كان وحنن ذكرنا هذا التقسيم لئال يكون اجلواب مبنيا ع

أظهر واتفاق العقالء عليه أكثر كان أوىل بالذكر من غريه إذ املقصود بيان احلق وإبطال الباطل وأال فيمكن بسط 



  التعقيب الكالم يف هذا وأن يقال السبب ال بد أن يتقدم على مسببه بالزمان وأن الفاء املستعلمة يف هذا هي فاء 
حتركت يدي فتحرك كمي يدل على أن الثاين عقب األول ويقال إن فاء التسبب تتضمن التعقيب : فقول القائل 

من غري عكس فكل مسبب فإنه يكون بعد سببه فليس كل ما كان عقب غريه يكون مسببا عنه بل قد يكونان 
  مسببني لسبب آخر وإن كان شرطا فيه 

الفرق بني السبب وجزئه والشرط وليس هذا موضع استقصائه فإن املقصود حاصل مث الكالم يف هذا ينجر إىل 
بدون ذلك وإمنا املقصود هنا أن تقدم العلة الفاعلة على املعلول املفعول أمر معقول عند مجاهري العقالء من األولني 

  ن سينا والرازي وحنومها واآلخرين وإمنا جيوز كون املفعول املعلول مقارنا لفاعله طائفة قليلة من الناس كاب
وقد زعم الرازي يف حمصله وغريه أن املتكلمني والفالسفة جيوزون وجود املمكن القدمي عن موجب بالذات وهي 

العلة القدمية لكن املتكلمون يقولون إنه فاعل باالختيار فلهذا مينعون قدم شيء من املمكنات واملتفلسفة يقولون إنه 
قالوا بقدم معلوله وهذا الذي قاله غلط على الطائفتني مجيعا كما قد بسطناه يف موضع غري فاعل باالختيار فلهذا 

  آخر 
كون الرب : فاملتكلمون الذين يقولون بامتناع مفعول قدمي يقولون إن ذلك ممتنع على أي وجه قدر فاعله ويقولون 

  اع اآلخر فاعال بغري االختيار ممتنع أيضا وليس امتناع أحدمها مشروطا بالعلم بامتن
  هل هي فاعلة باالختيار أو موجبة بال اختيار ؟ : والفالسفة القائلون بقدم األفالك هلم قوالن يف العلة األوىل 

وقد ذكر القولني عنهم أبو الربكات صاحب املعترب وغريه وهو خيتار أنه فاعل باالختيار مع قوله بقدم الفعل وليست 
الختيار ال عند هؤالء وال عند هؤالء كما ادعاه الرازي على الطائفتني وكذلك مسألة القدم مالزمة ملسألة الفاعل با

القول بإمكان معلول مفعول مقارن لفاعله هو قول بعض القائلني بقدم العامل ال قوهلم كلهم وال قول واحد من 
ى مفعوله تقدما مفعوال أتباع الرسل وال ممن يقول بان اله خالق ملا برأه حمدث له وحينئذ فالقول بتقدم الفاعل عل

  زمانيا وإما مقدرا تقدير الزمان قول مجهور العقالء فهذا أحد اجلوابني 

  الوجه الثاين

هب أهنم أرادوا بالتقدم تقدم العلة على املعلول من غري تقدم بالزمان وال تقدير الزمان وكان الالزم هو : أن يقال 
تدل كل منهما على وصف غري الوصف اآلخر كان تعدد املعاين  امللزوم لكن الشيء الواحد إذا عرب عنه بعبارتني

نافعا وإن كانت الذات واحدة وهلذا قد تعلم الذات بوصف وال تعلم بوصف آخر فإذا كان ذات التقدم ذات العلة 
معىن فليس املفهوم من نفس العلة هو املفهوم من نفس التقدم وإن كان متالزمني بل معىن العلة أنه اقتضاه وأوجبه و

  التقدم أنه قبله 
لو كان علة قبله كان هذا صحيحا مث العقل جيزم بأن : وقد يفهم السبق والقبلية من ال يعلم أنه علة بعد فإذا قيل 

  الشيء ال يكون قبل نفسه فضال عن أن يكون قبل ما هو قبل نفسه بأي وجه فسر معىن السبق والقبلية 
االمتناع من لفظ العلة وأما من فهم االمتناع من لفظ العلة كما عليه  وحينئذ فيستدل هبذا على ذلك من مل يفهم

  مجهور الفطر السليمة فال حيتاج إىل هذا 
ولكن كون الشيء دليال على الشيء معناه أنه يلزم من ثبوته ثبوته والشيئان املتالزمان كل منهما يصلح أن يكون 

هر على اخلفي لكن الظهور واخلفاء من األمور النسبية فقد دليال على اآلخر مث من شأن اإلنسان أن يستدل بالظا
يظهر هلذا ما ال يظهر هلذا وقد ظهر لإلنسان يف وقت ما خيفي عليه يف وقت آخر فلهذا أمكن أن يستدل هبذا على 



ذاك وبذاك على هذا إذا قدر إن هذا أظهر من ذاك تارة وذاك أظهر من هذا أخرى وإما حبسب شخصني وإما 
  لني حبسب حا

وهذه املعاين من تفطن هلا اجنلت عنه شبه كثرية فيما يورده الناس على احلدود واألدلة اليت قد يقال إنه ال فائدة فيها 
  بل ينتفع هبا وهذا أيضا صحيح : وال حاجة إليها وذاك صحيح وقد يقال 

إن حد غريه ودليله : من قال لكن من حصر العلم بطريق عينه هو مثل واحد معني ودليل معني أخطأ كثريا كما أن 
ال حيصل العلم إال به مطلقا أخطأوا والذين قالوا : ال يفيد حبال أخطأ كثريا وهذا كما أن الذين أوجبوا النظر وقالوا 

ال حاجة إليه حبال بل املعرفة دائما ضرورية لكل أحد يف كل حال أخطأوا بل املعرفة وإن كانت ضرورية يف حق : 
ة فكثري من الناس حيتاج فيها إىل النظر واإلنسان قد يستغين عنه يف حال وحيتاج إليه ف حيال أهل الفطر السليم

وكذلك احلدود قد حيتاج إليها تارة ويتغىن عنها أخرى كاحلدود اللفظية والترمجة قد حيتاج إليها تارة وقد يستغىن 
  عنها أخرى وهذا له نظائر 

د قطعيا وظنيا أمور نسبية فقد يكون الشيء قطعيا عند شخص ويف وكذلك كون العلم ضروريا ونظريا واالعتقا
حال وهو عند آخر ويف حال أخرى جمهول فضال عن أن يكون مظنونا وقد يكون الشيء ضروريا لشخص ويف 

  حال ونظريا لشخص آخر ويف حال أخرى 
م فهو احلق الذي ال يقبل النقيض وأما ما أخرب به الرسول فإنه حق يف نفسه ال خيتلف باختالف عقائد الناس وأحواهل

  وهلذا كل ما عارضه فهو باطل مطلقا 
ومن هنا يتبني لك أن الذين بنوا أمورهم على مقدمات إما ضرورية أو نظرية أو قطعية أو ظنية بنوها على أمور تقبل 

يقبل النقيض حبال فهو  التغري واالستحالة فإن القلوب بيد اهللا يقلبها كيف يشاء وأما ما جاء به الرسول فهو حق ال
احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال { : صلى اهللا عليه و سلم خيرب باحلق كما قال أهل اجلنة ملا دخلوها 

} إنا أرسلناك باحلق بشريا ونذيرا { : وقد قال تعاىل  ٤٣األعراف } أن هدانا اهللا لقد جاءت رسل ربنا باحلق 
أم مل يعرفوا رسوهلم فهم له { وقال تعاىل  ٤٦األحزاب }  اهللا بإذنه وسراجا منريا وداعيا إىل{  ١١٩البقرة 

ولو اتبع احلق أهواءهم لفسدت * أم يقولون به جنة بل جاءهم باحلق وأكثرهم للحق كارهون * منكرون 
   ١ ٧ - ٦٩املؤمنون } السماوات واألرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون 

والذين آمنوا وعملوا الصاحلات وآمنوا مبا نزل * الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا أضل أعماهلم { ال تعاىل وق
ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين * على حممد وهو احلق من رهبم كفر عنهم سيئاهتم وأصلح باهلم 

  ومثل هذا كثري  ٢ - ١حممد } آمنوا اتبعوا احلق من رهبم كذلك يضرب اهللا للناس أمثاهلم 
فالرسول صلى اهللا عليه و سلم خيرب باحلق ويقيم عليه األدلة العقلية الربهانية املوصلة إىل معرفته كاألقيسة العقلية 

  وهي األمثال املضروبة 
{ ل تعاىل وقا ٨٩اإلسراء } ولقد صرفنا للناس يف هذا القرآن من كل مثل فأىب أكثر الناس إال كفورا { قال تعاىل 

{ إىل قوله تعاىل  ٥٤الكهف } ولقد صرفنا يف هذا القرآن للناس من كل مثل وكان اإلنسان أكثر شيء جدال 
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه * وجيادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به احلق واختذوا آيايت وما أنذروا هزوا 

م أكنة أن يفقهوه ويف آذاهنم وقرا وإن تدعهم إىل اهلدى فلن فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوهب
   ٥٧ - ٥٦الكهف } يهتدوا إذا أبدا 

   ٢٧: الزمر } ولقد ضربنا للناس يف هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون { : وقال تعاىل 



 ٢٣الفرقان } تفسريا  وال يأتونك مبثل إال جئناك باحلق وأحسن{ وهو سبحانه جييب عن املعارضات كما قال تعاىل 
  وهذا مبسوط يف غري هذا املوضع 

واملقصود هنا أن الطريقة الشرعية تتضمن اخلرب باحلق والتعريف بالطرق املوصلة إليه النافعة للخلق وأما الكالم على 
  ل كل ما خيطر ببال كل أحد من الناس من الشبهات السوفسطائية فهذا ال ميكن أن يبينه خطاب على وجه التفصي
والعلوم الفطرية الضرورية حاصلة مع صحة الفطرة وسالمتها وقد يعرض للفطرة يفسدها وميرضها فترى احلق 

  باطال كما يف البدن إذا فسد أو مرض فإنه جيد احللو مرا ويرى الواحد اثنني فهذا يعاجل مبا يزيل مرضه 
وسلم علم أن وسواس التسلسل يف الفاعل يقع  والقرآن فيه شفاء ملا يف الصدور من األمراض والنيب صلى اله عليه

يف النفوس وأنه معلوم الفساد بالضرورة فأمر عند وروده باالستعاذة باهللا منه واالنتهاء عنه كما يف الصحيحني 
: ال يزال الناس يتساءلون حىت يقال : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : واللفظ ملسلم عن أيب هريرة قال 

  ] آمنت باهللا : خلق فمن خلق اهللا ؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل  هذا اهللا
آمنت : من خلق السماء ؟ من خلق األرض ؟ فيقول اله وزاد فليقل : يأيت الشيطان أحدكم فيقول [ ويف لفظ آخر 

ك من خلق ربك ؟ فإذا بلغ ذل: من خلق كذا ؟ من خلق كذا حىت يقول : [ ويف لفظ آخر يقول ] باهللا ورسله 
  هذا لفظ البخاري أو حنوه ] فليستعذ باهللا ولينته 

ما كذا : إن أمتك ال يزالون يقولون : قال اهللا عز و جل [ ويف مسلم عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  ] هذا اهللا خلق اخللق فمن خلق اهللا سبحانه : ؟ ما كذا ؟ حىت يقولوا 

هذا اهللا خالق كل :  صلى اهللا عليه و سلم لن يربح الناس يتساءلون قال رسول اهللا[ ويف البخاري عن أنس قال 
مل مل يأمر النيب صلى اهللا عليه : وقد سئل بعض السالكني طريقة هؤالء كالرازي وحنوه فقيل له ] شيء فمن خلق اهللا 

بأن مثل هذا مثل من و سلم عند هذا الوسواس بالربهان املبني لفساد التسلسل والدور بل أمر االستعاذة ؟ فاجاب 
عرض له كلب ينبح عليه ليؤذيه ويقطع طريقة فتارة يضربه بعصا وتارة يطلب من صاحب الكلب أن يزجره قال 

  فالربهان هو الطريق األول وفيه صعوبة واالستعاذة باهللا هو الثاين وهو أسهل 
وليس األمر كذلك بل طريقة  واعترض بعضهم على هذا اجلواب بأن هذا يقتضي أن طريقة الربهان أقوى وأكمل

  االستعاذة أكمل وأقوى فإن دفع اهللا للوسواس عن القلب أكمل من دفع اإلنسان ذلك عن نفسه 
السؤال باطل وكل من جوابيه مبين على الباطل فهو باطل وذلك أن هذا الكالم مبناه على أن هذه األسئلة : فيقال 

هان واآلخر االستعاذة وأن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر باالستعاذة الواردة على النفس تندفع بطريقني أحدمها الرب
وأن املبني لفساد الدور والتسلسل قطعه بطريق الربهان وأن طريقة الربهان تقطع األسولة الواردة على النفس بدون 

  ن ما ذكره النيب صلى اهللا عليه و سلم وأن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يأمر بطريقة الربها

  الطريقة النبوية إميانية وبرهانية

وهذا خطأ من وجوه بل النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر بطريقة الربهان حيث يؤمر هبا ودل على جماميع الرباهني 
اليت يرجع إليها غاية نظر النظار ودل من الرباهني على ما هو فوق استنباط النظار والذي أمر به يف دفع هذا 

اذة فقط بل أمر باإلميان وأمر باالستعاذة وأمر باالنتهاء وال طريق إىل نيل املطلوب من النجاة الوسواس هو االستع
  والسعادة إال مبا أمر به ال طريق غري ذلك 



  الوجه األول: بيان ذلك من وجوه 

ليس  الربهان الذي ينال بالنظر فيه العلم ال بد أن ينتهي إىل مقدمات ضرورية فطرية فإن كل علم: أن يقال 
بضروري ال بد أن ينتهي إىل علم ضروري إذ املقدمات النظرية لو أثبت مبقدمات نظرية دائما لزم الدور القبلي أو 

التسلسل يف املؤثرات يف حمل له ابتداء وكالمها باطل بالضرورة واتفاق العقالء من وجوه فإن العلم النظري الكسيب 
لنظر إذ لو كانت تلك املقدمات أيضا نظرية لتوقف على يغرها فيلزم هو ما حيصل بالنظر يف مقدمات معلومة بدون ا

تسلسل العلوم النظرية يف اإلنسان واإلنسان حادث كائن بعد أن مل يكن والعلم احلاصل يف قلبه حادث فلو مل 
ه يبتدؤها اهللا حيصل يف قلبه علم إال بعد علم قبله للزم أن ال حيصل يف قلبه علم ابتداء فال بد من علوم بديهية أولي

  يف قلبه وغاية الربهان أن ينتهي إليها 
مث تلك العلوم الضرورية قد يعرض فيها شبهات ووساوس كالشبهات السوفسطائية مثل الشبهات اليت يوردوهنا 

  على العلوم احلسية وال بديهية كالشبهات اليت أوردها الرازي يف أول حمصلة وقد تكلمنا يف غري هذا املوضع 
ت القادحة يف تلك العلوم ال ميكن اجلواب عنها بالربهان ألن غاية الربهان أن ينتهي إليها فإذا وقع الشك والشبها

فيها انقطع طريق النظر والبحث وهلذا كان من أنكرم العلوم احلسية والضرورية مل يناظر بل إذا كان جاحدا معاندا 
ه او عقله لعجزه عن فهم تلك العلوم وإما لنحو عوقب حىت يعترف باحلق وإن كان غالطا إما لفساد عرض حلس

ذلك فإنه يعاجل مبا يوجب حصول شروط العلم له وانتفاء موانعه فإن عجز عن ذلك لفساد يف طبيعته عوجل باألدوية 
  الطبيعية أو بالدعاء والرقي والتوجه وحنو ذلك وإال ترك 

بالربهان والنظر واالستدالل وإمنا خياطب بالربهان وهلذا اتفق العقالء على أن كل شبهة تعرض ال ميكن إزالتها 
والنظر واالستدالل من كانت عنده مقدمات علمية وكان ممن ميكنه أن ينظر فيها نظرا يفيده العلم بغريها فمن مل 

  يكن عنده مقدمات علمية أو مل يكن قادرا على النظر مل متكن خماطبتة بالنظر واالستدالل 
والشبهة القادحة يف العلوم الضرورية ال تزال بالربهان بل مىت فكر العبد ونظر ازداد  وإذا تبني هذا فالوسوسة

  ورودها على قلبه وقد يغلبه الوسواس حىت يعجز عن دفعه عن نفسه كما يعجز عن حل الشبهة السوفسطائية 
الشهوات واملغوية وهلذا أمر وهذا يزول باالستعاذة باهللا فإن اهللا هو الذي يعيذ العبد وجيريه من الشبهات املضلة و

صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب * اهدنا الصراط املستقيم { العبد أن يستهدي ربه يف كل صالة فيقول 
   ٧ - ٦الفاحتة } عليهم وال الضالني 

لكم يا عبادي ك[ ويف احلديث اإلهلي الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فيما يروى عن ربه تبارك وتعاىل 
  ] ضال إال من هديته فاستهدوين أهدكم 

   ٩٧النحل } فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم { وقال تعاىل 
   ٣٦فصلت } وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهللا إنه هو السميع العليم { وقال تعاىل 

صلى اهللا عليه و سلم فجعل أحدمها يغضب ويف الصحيحني عن سليمان بن صردج قال ك استب رجالن عند النيب 
إين ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب ذا عنه أعوذ باهللا من الشيطان [ وحيمر وجهه فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

الرجيم فأمر اهللا تعاىل العبد أن يستعيذ من الشيطان عند القراءة وعند الغضب ليصرف عنه شره عند وجود سبب 
  ] ليصرف عنه ما مينع اخلري وعند وجود سبب الشر ليمنع ذلك السبب الذي حيدثه عند ذلك  اخلري وهو القراءة

وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ما من قلب من قلوب العباد إال وهو بني أصبعني من أصابع 
  الرمحن إن شاء أن يقيمه أقامة وإن شاء أن يزيغه أزاغه 



  ال ومقلب القلوب :  عليه و سلم وكانت ميني النيب صلى اهللا
  والذي نفس حممد بيده : وكان كثريا ما يقول 

  ] للقلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمع غليانا : [ ويف احلديث 
وشواهد هذا األصل كثرية مع ما يعرفه كل أحد من حال نفسه من كثرة تقلب قلبه من اخلواطر اليت هي من جنس 

رادات وفيها احملمود واملذموم واهللا هو القادر على صرف ذلك عنه فاالستعاذة باهللا طريق االعتقادات ومن جنس اإل
  مفضية إىل املقصود الذي ال حيصل بالنظر واالستدالل 

  الوجه الثاين

ان يقال النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يأمر باالستعاذة وحدها بل أمر العبد أن ينتهي عن ذلك مع : والوجه الثاين 
  ستعاذة إعالما منه بان هذا السؤال هو هناية الوسواس فيجب االنتهاء عنه اال

ليس هو من البدايات اليت يزيلها ما بعده فإن النفس تطلب سبب كل حادث وأول كل شيء حىت تنتهي إىل الغاية 
  واملنتهى 

ره مالك يف املوطأ حسيب اهللا ويف الدعاء املأثور الذي ذك ٤٢النجن } وأن إىل ربك املنتهى { وقد قال اهللا تعاىل 
  وكفى مسع اهللا ملن دعا ليس وؤاء اهللا مرمى 

  ليس وراء اهللا منتهى : ويف رواية 
فإذا وصل العبد إىل غاية الغايات وهناية النهايات وجب وقوفه فإذا طلب بعد ذلك شيئا آخر وجب أن ينتهي فأمر 

ه باهللا من وسواس التسلسل كما يؤمر كل من حصل هناية النيب صلى اهللا عليه و سلم العبد أن ينتهي مع استجارت
املطلوب وغاية املارد أن ينتهي إذ كل طالب ومريد فال بد له من مطلوب ومراد ينتهي إليه وإمنا وجب انتهاؤه ألنه 
 من املعلوم بالعلم الضروري الفطري لكل من سلمت فطرته من بين آدم أنه سؤال فاسد وأنه ميتنع أن يكون خلالق
كل خملوق خالق فغنه لو كان له خالق لكان خملوقا ومل يكن خالقا لكل خملوق بل كان يكون من مجلة امللخوقات 

واملخلوقات كلها ال بد هلا من خالق وهذا معلوم بالضرورة والفطرة وإن مل خيطر ببال العبد قطع الدور والتسلسل 
  لضرورة فإن وجود املخلوقات كلها بدون خالق معلوم االمتناع با

ميتنع وجود احملدثات كلها بدون حمدث كان هذا متضمنا لذاك فإن كل خملوق حمدث فإذا كان كل : وإذا قلنا 
  كل ممكن ال بد له من واجب : حمدث ال بد له من حمدث فكل خملوق ال بد له من خالق أوىل وكذلك إذا قلنا 

النيب صلى اهللا عليه و سلم أن ينتهي عنه كما يؤمر أن فلما كان بطالن هذا السؤال معلوما بالفطرة والضرورة أنر 
مىت حدث اهللا ؟ او مىت ميوت ؟ : ينتهي عن كل ما يعلم فساده من األسولة الفاسدة اليت يعلم فسادها كما لو قيل 

  وحنو ذلك 
صلى اهللا عليه أين كان بنا ؟ يف حديث أيب رزين مل يكن هذا السؤال فاسدا عنده : وهذا مما يبني أن سؤال السائل 

من خلق اهللا ؟ فإنه مل ينه السائل عن ذلك وال أمره باالستعاذة بل النيب صلى اهللا عليه و : و سلم كسؤال السائل 
أين اهللا ؟ وهو منزه أن يسأل سؤاال فاسدا ومسع اجلواب عن ذلك وهو منزه : سلم سأل بذلك لغري واحد فقال له 

  ك أجاب فكان سائال به تارة وجميبا عنه أخرى أن يقر على جواب فاسد وملا سئل عن ذل
ولو كان املقصود جمرد التمييز بني الرب والصنم مع علم الرسول أن السؤال واجلواب فاسدان لكان ف ياألسولة 
الصحيحة ما يغين غري الرسول عن األسولة الفاسدة فكيف يكون الرسول صلى اهللا عليه و سلم فإنه كان ميكن أن 



يا حصني كم تعبد اليوم ؟ قال أعبد سبعة أهلة ستة يف : ؟ من تعبدين ؟ كما قال حلصني اخلزاي  من ربك: يقول 
فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك ؟ قال الذي يف السماء فقال أسلم حىت اعلمك : األرض وواحدا يف السماء قال 

وقين شر نفسي رواه أمحد يف املسند كلمة ينفعك اهللا هبا فلما أسلم سأله عن الدعوة فقال قل اللهم أهلمين رشدي 
  وغري أمحد 

  الوجه الثالث

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر العبد أن يقول آمنت باهللا ويف رواية ورسوله فهذا من باب دفع الضد الضار 
  آمنت باهللا يدفع عن قلبه الوسواس الفاسد : بالضد النافع فإن قوله 

 ويوسوس عند الغفلة عن ذكر اهللا وهلذا مسي الوسواس اخلناس فإنه جامث وهلذا كان الشيطان خينس عند ذكر اهللا
  على فؤاد ابن آدم فإن ذكر اهللا خنس واخلنوس االختفاء بنخفاض ن وهلذا مسيت الكواكب اخلنس 

  لقيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يف بعض طرق املدينة وانا جنب فاخننست منه : وقال أبو هريرة 
اخننس منه : ت من فالن وهو اختفاء بنوع من االخنفاض والذل له فاملختفى من عدو يقالته ال يقال اخننس: ويقال 

وإمنا ينخنس اإلنسان ممن يهابه ويعظمه فيذل له وينخفض منه يف اختفائه فهكذاالشيطان يف حال ذكر يذل وخيضع 
  وخيتفي وإذا غفل العبد عن ذكر اهللا وسوس 

آمنت باهللا أو آمنت باهللا ورسوله فإن هذا القول إميان وذكر اهللا : و سلم العبد أن يقول فأمر النيب صلى اهللا عليه 
يدفع به ما يضاده من الوسوسة القادحة يف العلوم الضرورية الفطرية ويشبه هذا الوسواس الذي يعرض لكثري من 

وهو نوى العبادة أم مل ينوها ؟ وهل الناس يف العبادات حىت يشككه هل كرب أو مل يكرب ؟ وهل قرا الفاحتة أم ال ؟ 
  غسل عضوه يف الطهارة او مل يغسله فيشككه يف علومه احلسية الضرورية 

وكونه غسل عضوا أمر يشهده ببصره وكونه تكلم بالتكبري أو الفاحتة أمر يعلمه بقلبه ويسمعه بأذنه وكذلك كونه 
علمه بذلك كله علم ضروري يقيين اوىل ال يقصد الصالة مثل كونه يقصد األكل والشرب والركوب واملشي و

يتوقف على النظر واالستدالل وال يتوقف على الربهان بل هو مقدمات الربهان وأصوله اليت يبىن عليها الربهان 
  أعين الربهان النظري املؤلف من املقدمات 

لى قد غسلت وجهي وإذا مل تغسل وجهك ؟ ب: وهذا الوسواس يزل باالستعاذة وانتهاء العبد وأن يقول إذا قال 
بلى قد نويت وكربت فيثبت على احلق ويدفع ما يعارضه من الوسواس : خطر له أنه مل ينو ومل يكرب يقول بقلبه 

فريى الشيطان قوته وثباته على احلق فيندفع عنه وإال فمىت رآه قابال للشكوك والشبهات مستجيبا إىل الوسواس 
عن دفعه وصار قلبه موردا ملا توحيه شياطني اإلنس واجلن من زخرف واخلطرات أورد عليه من ذلك ما يعجز 

  القول ونتقل من ذلك إىل غريه إىل أن يسوقه الشيطان إىل اهللكة 
اهللا ويل الذين آمنوا خيرجهم من الظلمات إىل النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت خيرجوهنم من النور إىل { 

وإخواهنم * اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون  إن الذين{  ٢٥٧البقرة } الظلمات 
   ٢٠٢ - ٢٠١األعراف } ميدوهنم يف الغي مث ال يقصرون 

  فصل



ومما ينبغي أن يعرف يف هذا املقام وإن كنا قد نبهنا عليه يف مواضع أن كثريا من العلوم تكون ضرورية فطرية فإذا 
ورقع فيها شك إما ملا يف ذلك من تطويل املقدمات وإما ملا يف ذلك من  طلب املستدل أن يستدل عليها خفيت

  خفائها وإما ملا يف ذلك من كال األمرين 
واملستدل قد يعجز عن نظم دليل على ذلك إما لعجزه عن تصوره وإما لعجزه عن التعبري عنه فإنه ليس كل ما 

املستمع عن فهمه ذلك الدليل وإن أمكن نظم  تصوره اإلنسان أمكن كل أحد أن يعرب عنه باللسان وقد يعجز
  الدليل وفهمه ففد حيصل العجز عن إزالة الشبهات املعارضة إما من هذا وإما من هذا وإما منهما 

  كالم البن تيمية يف مبحث التصورات

نها وبني وهذا يقع يف التصورات أكثر مما يقع يف التصديقات فكثري من األمور املعروفة إذا حدث حبدود متيز بي
  احملدودات زادت خفاء بعد الوضوح لكوهنا أظهر عند العقل بدون ذلك احلد منها بذلك احلد 

  حقيقة احلدود

ولكن قد يكون يف األدلة واحلدود من املنفعة ما قد نبه عليه غري مرة وهلذا تنوعت طرق الناس يف احلدود واألدلة 
 يذكر هو حدودا وأدلة يرد عليها إيرادات من جنس ما يرد وجتد كثريا من الناس يقدح يف حدود غريه وأدلته مث

إن كان التمييز بني احملدود وبني غريه كانت احلدود : على تلك أو من جنس آخر وذلك ألن املقصود باحلدود 
اجلامعة املانعة على أي صورة كانت مشتركة يف حصول التمييز هبا وإن مل تكن جامعة مانعة كانت مشتركة يف عدم 

ول التمييز وإن كان املطلوب هبا تعريف احملدود فهذا ال حيصل هبا مطلقا وال ميتنع هبا مطلقا بل حيصل لبعض حص
الناس ويف بعض األوقات دون بعض كما حيصل باألمساء فإن احلد تفصيل ما دل عليه االسم باإلمجال فال ميكن أن 

  ه كل أحد كذلك احلد يقال االسم ال يعرف املسمى حبال وال ميكن أن يقال يعرف ب
وإن قيل إن املطلوب باحلد أن جمرد احلد يوجب أن املستمع له يتصور حقيقة احملدود اليت مل يتصورها إال بلفظ احلاد 

وأنه يتصورها مبجرد قول احلاد كما يظنه من يظنه من الناس بعض أهل املنطق وغريهم فهذا خطأ كخطأ من يظن 
  ن تلك األمساء مبجرد ذلك اللفظ أن األمساء توجب معرفة املسمى مل

وقد بسط الكالم على هذا يف موضعه وبينا ما لعيه مجهور النظار من املسلمني واليهود والنصارى واجملوس 
التمييز بني احملدود وغريه وأن ذلك حيصل بالوصف املالزم : والصابئني واملشركني من أن احلدود مقصودها 

ثبوته ثبوت احملدود ومن انتقائه انتقاؤه كما هو طريقة نظار املسلمني من  للمحدود طردا وعكسا الذي يلزم من
مجيع الطوائف مثل أيب علي هاشم وأمثاهلما ومثل أيب احلسن األشعري والقاضي أيب بكر و أيب املعايل اجلويين 

  والقاضي أيب يعلى وأيب الوفاء ابن عقيل وأمثاهلم 
د التام مقصوده التعريف باحلقيقة وأن احلقيقة مؤلفة من الصفات الذاتية أن احل: وأما طريقة أهل املنطق ودعواهم 

داخل يف احلقيقة وخارج : اجلنس والفصل وتقسيمهم الصفات الالزمة للموصوف إىل : الداخلة يف احملدود وهي 
اءهم ذلك على الزم للماهية والزم لوجود املاهية وبن: عنها عرضي وجعل العرضي اخلارج عنها الالزم على نوعني 

أن ماهيات األشياء اليت هي حقائقها ثابتة يف اخلارج وهي مغايرة للموجودات املعينة الثابتة يف اخلارج وأن الصفات 
: الذاتية تكون متقدمة على املوصوف يف الذهن واخلارج وتكون أجزاء سابقة حلقيقة املوصوف يف الوجودين 

  الذهين واخلارجي 



: هري العقالء من نظار اإلسالم وغريهم بل الذي عليه نظار اإلسالم أن الصفات تنقسم إىل فهذا وحنوه خطأ عند مجا
ما هو : الزمة للموصوف ال تفارقه إال بعدم ذاته وإىل عارضة له ميكن مفارقتها له مع بقاء ذاته وهذه الالزمة منها 

  الزم للشخص دون نوعه وجنسه ومنها ما هو الزم لنوعه أو جنسه 
سيم الالزمة إىل ذايت وعرضي وتقسيم العرضي إىل الزم للماهية والزم للوجود وغري الزم بل عارض فهذا وأما تق

  خطأ عند نظار اإلسالم وغريهم 
ما ال ميكن تصور الذات مع : ذايت ومعنوي وعنوا بالصفات الذاتية : بل طائفة من نظار اإلسالم قسموا الالزم إىل 

تصور الذات بدون تصوره وإن كان الزما للذات فال يلزمها إال إذا تصور معينا  ما ميكن: عدمه وعنوا باملعوي 
  يقوم بالذات 

القدمي : فاألول عندهم مثل كوب قائما بنفسه وموجودا بل وكذلك كونه قدميا عند أكثرهم فإن ابن كالب يقول 
ببقاء وقد وافقه على ذلك ابن أيب أنه قدمي بغري قدم لكنه باق : يقدم واألشعري له قوالن أشهرمها عند أصحابه 

  باق بغري بقاء ووافقه على ذلك أبو يعلى وأبو املعايل وغريمها : موسى وغريه وأما القاضي أبو بكر فإنه يقول 
  مثل كونه حيا وعليما وقديرا وحنو ذلك : والثاين عندهم 

يعنوا بالذايت ما يلزم الذات إذ اجلميع  وتقسيم هؤالء الالزمة إىل ذايت ومعنوي كالم ليس هذا موضع بسطه فإهنم مل
فإن هؤالء ليس عندهم يف الذوات ما هو : املقوم للذات كاصطالح املنطقيني : الزم للذات وال عنوا بالذايت 

كاجلنس والفصل وال يقسمون الصفات إىل مقوم داخل يف املاهية هو جزء منها وإىل عرضي : مركب من الصفات 
هذا التقسيم عندهم وعند مجهور العقالء خطأ كما هو خطأ يف نفس األمر إذ التفريق بني  خارج عنها ليس مقوما بل

الذايت املقوم والالزم اخلارج تفريق باطل ال يعود إال إىل جمرد حتكم يتضمن التفريق بني املتامثلني كما قد بسط يف 
  موضعه 

ب املعترب وغريمها بانه ال ميكن ذكر فرق مطرد وهلذا يعترف حذاق أئمة أهل املنطق كابن سينا وأيب الربكات صاح
بني هذا وهذا وذكر ابن سينا ثالثة فروق مع اعترافه بانه ليس واحد منها صحيحا واعترض أبو الربكات على ما 

  ذكره ابن سينا مبا يبني فساد الفرق بني الذايت املقوم والعرضي الالزم 
شائني ال يقلدهم وال يتعصب هلم كما يفعله غريه مثل ابن سينا وأمثاله وأبو الربكات ملا كان معتربا ملا ذكره أئمة امل

  نبه على أن ما ذكره أرسطو وأصحابه يف هذا املوضع مما مل تعرف صحته وال منفعته 
وغري أيب الربكات بني فساده وتناقضه وصنف مصنفات يف الرد على أهل املنطق كما صنف أبو هاشم و ابن 

  بكر بن الطيب وغريهم  النوخبيت والقاضي أبو
وهؤالء الكالبية الذين يفرقون بني الصفات الذاتية واملعنوية هم أصح نظرا من هؤالء املنطقيني وهم ينكرون ما 

ذكر املنطقيون من الفرق فال يعود تفريقهم إىل تفريق املنطقيني بل تفريقهم يعود إىل ما ذكروه هم من أن الصفات 
ور الذات مع تصور عدمها والصفات املعنوية ما ميكن تصور الذات مع تصور عدمها الذاتية عندهم ماال ميكن تص

كاحلياة والعلم والقدرة فإنه ميكن تصور الذات مع نفي هذه الصفات وال ميكن تصور الذات مع نفي كوهنا قائمة 
  بالنفس وموجودة وكذلك ال ميكن ذلك مع نفي كوهنا قدمية عند أكثرهم 

يف أحد قوليه جعل القدم كالعلم والقدرة والبقاء فيه نزاع بني األشعري ومن أتبعه كأيب  وابن كالب واألشعري
  علي بن أيب موسى وأمثاله وبني القاضي أيب بكر ومن أتبعه كالقاضي أيب يعلي وأمثاله 

  ال ميكن تصور الذات مع نفي تلك الصفة : وهؤالء أيضا تفريقهم باطل فإن قوهلم 



ور جممل يراد به تصور ما وهو الشعور باملتصور من طريق الوجود ويراد به التصور التام وما لفظ التص: يقال هلم 
  من متصور إال وفوقه تصور أمت منه 

ومن هذا دخل الداخل على هؤالء املنطقيني الغالطني وعلى هؤالء فإن عنوا به التصور التام للذات الثابتة يف اخلارج 
 ميكن تصورها كما هي عليه مع نفي الصفات فإذا عين باملاهية ما يتصوره املتصور اليت هلا صفات الزمة هلا فهذه ال

  يف ذهنه فهذا يزيد وينقص حبسب تصور األذهان 
وإن عنوا به ما يف اخلارج فال يوجد بدون مجيع لوازمه وإن عين بذلك أنه ال ميكن تصورها بوجه من الوجوده مع 

  جعلوه ذاتيا مثل كونه قائما بنفسه وكونه قدميا وحنو ذلك نفي هذه الصفات فهذا يرد عليهم فيما 
فإنه قد يتصور الذات تصورا ما من ال خيطر بقلبه هذه املعاين بل من ينفي هذه املعاين أيضا وإن كان ضاال يف نفيها 

  كما أن من نفي احلياة والعلم والقدرة كان ضاال يف نفيها 
  ات قائمة بنفسها قدمية ال ميكن وجود الفعل إال من ذ: وإذا قيل 

  وال ميكن إال من ذات حية عاملية قادرة : قيل 
هذا تصور باطل : هذه ميكن بعض العقالء أن يتصور كوهنا فاعال مع انتفاء هذه الصفات قيل : فإذا قيل 

فرق إذا والتصورات الباطلة ال ضابط هلا فقد ميكن ضال آخر أن يتصور كوهنا فاعلة مع عدم القيام بالنفس فإن ال
عاد إىل اعتقاد املعتقدين ال إىل حقائق موجودة يف اخلارج كان فرقا ذهنيا اعتباريا ال فرقا حقيقا من جنس فرق أهل 

املنطق بني الذايت املقوم والعرضي الالزم فإنه يعود إىل ذلك حيث جعلوا الذايت ماال تتصور املاهية بدون تصوره 
ليس هذا بفرق يف نفس األمر وإمنا يعود إىل ما تقدره األذهان فإنه ما من والعرضي ما ميكن تصورها بدون تصوره و

تصور إال وفوقه تصور أمت منه فإن أريد بالتصور مطلق الشعور بالشيء فيمكن الشعور به بدون الصفات اليت 
  اإلرادة ناطق جعلوها ذاتيه فإنه قد يشعر باإلنسان من ال خيطر بباله انه حيوان ناطق أو جسم نام حساس متحرك ب

حيوان ناطق ال يوجب التصور التام للموصوف بل ما من تصور إال وفوقه : وإن أرادوا التصور التام فقول القائل 
  تصور أكمل منه فغن صفات املوصوف ليست منحصرة فيما ذكروه 

  ا نريد به التصور التام للصفات الذاتية عادت املطالبة بالفرق فيبقى الكالم دور: وإن قالوا 
الصفات الذاتية هي اليت يتوقف : ماهية الشيء هي املركبة من الصفات الذاتية مث يقولون : وهذا كما اهنم يقولون 

حتقق املاهية عليها أو يقف تصور املاهية عليها فال تعقل الصفة الذاتية حىت تعقل املاهية وال تعقل املاهية حىت تعقل 
  الصفة الذاتية هلا فيبقى الكالم دورا 

كما جيعلون الصفات الذاتية أجزاء للماهية مقومة هلا سابقة هلا يف احلقيقة يف الوجودين الذهين واخلارجي مع العلم 
  بان الذات أحق بأن تكون سابقة من الصفات إن قدر أن هناك سبقا وإال فهما متالزمان 

  وإذا قيل هي أجزاء 
  كانت اعراضا فهي صفات  قيل إن كانت جواهر كان الوهر الواحد جواهر كثرية وإن

  فإذا قيل اإلنسان حيوان ناطق 
إن كانت احليوانية والناطقية أعراضا فهي صفات اإلنسان وإن كانت جواهر هو حساس وجوهر هو نام : قيل 

  ومعلوم فساد هذا 
قومي وحقيقة األمر أهنا صفات ملا يتصور يف اإلذهان وصفات ملا هو موجود يف األعيان وأن الذات هي أحق بت

  الصفات من الصفات بتقومي الذات 



وأيضا فإن أرادوا تصور الصفات مفصلة فمعلوم أن قوهلم حيوان ناطق ال يوجب تصور سائر الذاتيات مفصال فإن 
كونه جسما ناميا وحساسا ومتحركا باإلرادة ال يدل عليه اسم احليوان داللة مفصلة بل جمملة وإن أرادوا بالتصور 

مال أو مفصال فمعلوم أن لفظ اإلنسان يدل على احليوان والناطق كما يدل لفظ احليوان على التصور سواء كان جم
اجلسم النامي احلساس املتحرك باإلرادة فيكون اسم اإلنسان كافيا يف تعريف صفات اإلنسان مثل ما أن لفظ 

  احليوان كاف يف تعريف صفات احليوان 
بلفظ يدل على صفاته الذاتية داللة جمملة وهذا القدر حاصل بلفظ  فإذا كانوا يف تعريف اإلنسان ال يأتون إال

  اإلنسان كان تعريفهم من جنس التعريف باألمساء وكان ما جعلوه حدا من جنس ما جعلوه امسا 
فإن كان أحدمها داال على الذات فكذلك اآلخر وإال فال فال جيوز جعل أحدمها مصورا للحقيقة دون اآلخر غاية ما 

  يف هذا الكالم من تفصيل بعض الصفات ما ليس يف اآلخر يقال إن 
  حيوان ناطق فيه من الداللة على معىن النطق باللفظ اخلاص ما ليس يف لفظ اإلنسان : فإن قول القائل 

  وكذلك يف لفظ النامي من الداللة على النمو باللفظ اخلاص ما ليس يف لفظ احليوان وأنتم ال توجبون ذلك : فيقال 
لفظ احلساس واملتحرك باإلرادة فعلم أن كالمهم ال يرجع إىل حقيقة موجوده معقولة وإمنا يرجع إىل جمرد وكذلك 

  وضع واصطالح وحتكم واعتبارات ذهنية وهذا مبسوط يف موضعه 
ع وكذلك الذين فرقوا بني الصفات الذاتية وبني املعنوية الالزمة للذات من الكالبية وأتباعهم يعود تفريقهم إىل وض

واصطالح وحتكم واعتبارات ذهنية ال إىل حقيقة ثابتة يف اخلارج وهلذا يضطربون يف الفرق بني الصفات الذاتية 
  واملعنوية 

  فهذا يقول إنه قدمي بقدم باق ببقاء وهذا ينازع يف هذا أو يف هذا 
   هو عامل بذاته قادر بذاته كما يقول هؤالء إنه باق بذاته قدمي بذاته: والنايف يقول 

وإذا أراد بذلك أن علمه من لوازم ذاته ال يفتقر إىل شيء آخر فقد أصاب وإن أراد أنه ميكن كونه حيا عاملا قادرا 
بدون حياة وعلم وقدرة فقد أخطأ وذاته حقيقتها هي الذات املتسلزمة هلذه املعاين فتقدير وجودها بدون هذه املعاين 

مجيع الصفات إمنا ميكن تقديره يف األذهان ال يف األعيان وهذه  تقدير باطل ال حقيقة له ووجود ذات منفكه عن
  األمور مبسوطة يف موضعها 

واملقصود هنا أن التعريف باحلدود والتعريف باألدلة قد يتضمن إيضاح الشيء مبا هو اخفى منه وقد يكون اخلفاء 
بعض األحوال ما ال يتضح لغريه أو له والظهور من األمور النسبية اإلضافية فقد يتضح لبعض الناس أو لإلنسان يف 

  يف وقت آخر فينتفع حينئذ بشيء من احلدو واألدلة ال ينتفع هبا يف وقت آخر 
وكلما كانت حاجة الناس إىل معرفة الشيء وذكره أشد وأكثر كانت معرفتهم به وذكرهم له أعظم وأكثر وكانت 

  كانت على معانيه أدل طرق معرفته أكثر وأظهر وكانت األمساء املعرفة له أكثر و
فاملخلوق الذي يتصوره الناس ويعربون عنه اكثر من غريه جتد له من األمساء والصفات عندهم ما ليس لغريه 

كاألسد والداهية واملخمر والسيف وحنو ذلك فلكل من هذه املسميات يف اللغة من األمساء أمساء كثرية وهذا االسم 
صارم ومهند وأبيض وبتار ومن ذلك أمساء : خر كما يقولون يف السيف يدل على معىن ال يدل عليه االسم اآل

يل مخسة أمساء أنا حممد وأنا أمحد [ الرسول صلى اهللا عليه و سلم وأمساء القرآن قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
قال أنا الضحوك و] وأنا املاحي الذي ميحو اهللا يب الكفر وأنا احلاشر الذي حيشر الناس على قدمي وأنا العاقب 

  القتال انا نيب الرمحة أنا نيب امللحمة ومن أمسائه املزمل واملدثر والرسول النيب 



  الفرقان والتنزيل والكتاب واهلدى والنور والشفاء والبيان وغري ذلك : ومن أمساء القرآن 
طرق معرفة ما سواه وملا كانت حاجة النفوس إىل معرفة رهبا أعظم احلاجات كانت طرق معرفتهم له أعظم من 

  وكان ذكرهم ألمسائه أعظم من ذكرهم ألمساء ما سواه وله سبحانه يف كل لغة أمساء واه يف اللغة العربية أمساء كثرية 
إن هللا تسعة وتسعني أمسا من أحصاها [ والصواب الذي عليه مجهور العلماء أن قول النيب صلى اهللا عليه و سلم 

التسعة والتسعني من أمسائه دخل اجلنة ليس مراده أنه ليس له إال تسعة وتسعون  معناه أن من أحصى] دخل اجلنة 
أسألك بكل اسم هو لك مسيت به نفسك أو [ أمسا فإنه يف احلديث اآلخر الذي رواه أمحد وأبو حامت يف صحيحه 

العظيم ربيع قليب  أنزلته يف كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو أستأثرت به يف علم الغيب عندك أن جتعل القرآن
  ] ونور صدري وجالء حزين وذهاب غمي ومهي 

اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك  ٥وثبت يف الصحيح ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقول يف سجوده 
ومبعافاتك من عقوبتك وبك منك ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت صفاته فأخرب أنه صلى اهللا عليه و سلم ال 

اء عليه ولو أحصى مجيع أمسائه ألحصى صفاته كلها فكان حيصي الثناء عليه ألن صفاته إمنا يعرب عنها حيصى ثن
  بأمسائه 
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لنقل: كتاب  لعقل وا ا تعارض    درء 
لعباس: املؤلف  ا و  أب مية احلراين  بن تي احلليم  عبد  بن   أمحد 

  فصل طرق معرفة اهللا كثرية ومتنوعة

وملا كانت طرق معرفة اهللا واإلقرار به كثرية متنوعه صار كل طائفة من النظار تسلك طريقا إىل إثبات معرفته ويظن 
  غلط حمض وهو قول بال علم  من يظن أنه ال طريق إال تلك وهذا

فإنه من أين لإلنسان انه ال ميكن املعرفة إال هبذا الطريق ؟ فإن هذا نفي عام ال يعلم بالضرورة فال بد من دليل يدل 
عليه وليس مع النايف دليل يدل على هذا النفي بل املوجود يدل على ان للمعرفة طرقا أخرى وأن غالب العارفني 

  غري األنبياء بل من عموم اخللق عرفوه بدون تلك الطريق املعينة باهللا من األنبياء و
وقد نبهنا يف هذا الكتاب على ما نبهنا عليه من طرق أهل النظر وتنوعها على ما يأيت وأن الطرق تتنوع تارة بتنوع 

ا باآليات أصل الدليل وتارة بزيادة مقدمات فيه يستغين عنها آخرون فهذا يستدل باإلمكان وهذا باحلدوث وهذ
وهذا يستدل حبدوث الذوات وهذا حبدوث الصفات وهذا حبدوث املعني كاإلنسان وهذا حبدوثه وحدوث غريه 
وآخرون غلطوا فظنوا أنه ال بد من العلم حبدوث كل موصوف تقوم به الصفات وقد يعربون عنه بلفظ اجلسم 

حبدوث ما قام به احلوادث ويقولون كل ما واجلوهر واحملدود واملركب وغري ذلك من العبارت وآخرون يستدلون 
  قامت به الصفات حمدثا 

والفالسفة مل يسلكوا هذه الطريق العتقادهم أن من األجسام ما هو قدمي حتله احلوادث والصفات فكونه جسما 
و ومتميزا وقدميا وحتله الصفات واحلوادث ليس هو عندهم مستلزما لكونه حمدثا بل وليس ذلك مستلزما عند أرسط

كونه ممكنا يقبل الوجود والعدم وكذلك مل يسلكها كثري من اهل الكالم كاهلشامية والكرامية وغريهم بل وال 
  سلكها سلف األمة وأئمتها كما قد بسط يف موضعه 

ومل يسلكها متأخرو أهل الكالم الذين ركبوا طريقا من قول الفالسفة وقول أسالفهم املتكلمني كالرازي واآلمدي 
  وحنوهم بل سلكوا طريقة ابن سينا اليت ذكرها يف إثبات واجب الوجود والطوسي 

  طريقة ابن سينا

وطريقة ابن سينا مل يسلكها سلفه الفالسفة كأرسطو وأصحابه بل وال سلكها مجاهري الفالسفة بل كثري من الفالسفة 
به الصفات واإلرادات وأن  ينازعونه يف نفيه لقيام احلوادث والصفات بذات واجب الوجود ويقولولن إنه تقوم

  كونه واجبا بنفسه ال ينايف ذلك كما ال ينايف عندهم مجيعا كونه قدميا 
ولكن ابن سينا وأتباعه ملا شاركوا اجلهمية يف نفي الصفات وشاركوا سلفهم الدهرية يف القول بقدوم العامل سلكوا 

أتباعه الذين أثبتوا العلة األوىل حبركة الفلك يف إثبات رب العاملني طريقا غري طريقة سلفه املشائني كأرسطو و
اإلرادية وأن هلا حمركا حيركها كحركة املعشوق لعاشقه وهو حيرك الفلك للتشبه بالعلة األوىل فعدل ابن سينا عن 

تلك الطريقة إىل هذه الطريقة اليت سلخها من طريقة أهل الكالم الذين حيتجون باحملدث على احملدث وهو ال يقول 
ث العامل فجعل طريقته االستدالل باملمكن على الواجب ورأى أولئك املتكلمني قسموا الوجود إىل قدمي حبدو

وحمدث فقسمه هو إىل واجب وممكن وأثبت الواجب هبذا الطريق ولكن هذا بناء على أن القدمي ممكن وله ماهية 



  تقبل الوجود والعدم 
واملتكلمني وغريهم حىت أنه هو تناقض يف ذلك فوافق سلفه ومجيع وهذا مما خالفه فيه مجهور العقالء من الفالسفة 

  العقالء وصرح بأن املمكن ال يكون إال ما يقبل الوجود والعدم مث تناقض هنا كما قد بسط يف غري هذا املوضع 

  عودة إىل كالم ابن سينا

ت إىل غريه فإما أن يكون حبيث وحنن ننبه عليه هنا فقوله كل موجود إذا التفت إليه من حيث ذاته من غري التفا
جيب له الوجود يف نفسه أو ال يكون فإن وجب فهو احلق بذاته الواجب وجوده من ذاته وهو القيوم وإن مل جيب مل 
جيز أن يقال هو ممتنع بذاته بعد ما فرض موجودا بل إن قرن باعتبار ذاته شرط مثل شرط عدم علته صار ممتنعا أو 

واجبا واما إن مل يقرن هبا شرط ال حصول علة وال عدمها بقي له من ذاته األمر الثالث قرن شرط وجود علته صار 
وهو اإلمكان فيكون باعتبار ذاته الشيء الذي ال جيب وال ميتنع فكل موجود غما واجب الوجود بذاته وغماممكن 

  الوجود حبسب ذاته 

  التعليق على كالم ابن سينا

واجب وهو الواجب بنفسه ن وإىل ممكن وموجود بغريه وأن املوجود بغريه ال بد فيقال اما كون املوجود ينقسم إىل 
  له من موجود بنفسه فهذا كله حق وهي قضايا صادقة 

وأما كون املمكن بنفسه له ذات يعتقب عليها الوجود والعدم وأهنا مع ذلك قد تكون أزلية واجبة بغريها كما يقوله 
  لعقالء قاطبة من األولني واآلخرين حىت عند ابن سينا مع تناقضه ابن سينا وموافقوه فهذا باطل عند ا

  االعتراض على ما سبق من وجوه

  الوجه األول

قوله إن قرن باعتبار ذاته شرط صار ممتنعا أو واجبا وإن مل يقرن هبا شرط بقي له من ذاته األمر الثالث وهو اإلمكان 
ارة ممتنعة وهذا يقتضي أن الكل ممكن ذاتا مغايرة لوجوده وأن يقتضي إثبات ذات هلذا املمكن تكون تارة واجبة وت

تلك الذات ميكن اتصافها بالوجود تارة والعدم أخرى وهذا باطل سواء أريد به قول من جيعل املعدوم شيئا من 
ه من املعتزلة وحنوهم أو قول من جيعل املاهيات النوعية يف اخلارج مغايرة للوجود يف اخلارج كما يقوله من يقول

  املتفلسفة والكالم على فساد هذين مبسوط يف غري هذا املوضع 
وهو مل يذكر هنا دليال على صحة ذلك وجمرد ما ذكره من التقسيم ال يدل على وجود اإلقسام الثالثة يف اخلارج 

  فيبقى دليله غري مقدر املقدمات 
 يقيمون الدليل على إمكان كل من األقسام وهذا مما يسلكه أمثال هؤالء يذكرون أقساما مقدرة تقديرا ذهنيا وال

وال وجوده وإمنا يذكرون جمرد تقدير ذلك ويبنون على ذلك التقدير بناء من قد أثبته يف اخلارج وهو مل يثبتوه يف 
  اخلارج كما ذكرنا نظائر ذلك يف مواضع 

تفات إىل غريه فإما واجب وإما كل موجود إذا التفت إليه من حيث ذاته من غري ال: واملقصود هنا أن قول القائل 



ممكن إمنا يصح إذا علم أن املوجود يف اخلارج له ذات ميكن أن ال يلتفت معها إىل غريها ليقال إن تلك الذات إما 
  واجبة وإما أن جيب هلا الوجود وإما أن ال جيب 

ه إذا التفت إليه من غري التفات إىل إما بنفسه وإما بغريه فاملوجود بغري: وأما إذا كان ال شيء يف اخلارج إال املوجود 
إهنا ممكنة قابلة للوجود والعدم بل هذا الذي قدر انه موجود بغريه : غريه فال ذات له ميكن االلتفات إليها حىت يقال 

  ال وجود وال غريه وال هناك ما يكون ممكن الوجود أصال : إذا مل يلتفت إىل غريه فال حقيقة له أصال 
يصح االستدالل به إال بعد إثبات ذات حمققة يف اخلارج مغايرة ملا هو يف اخلارج من الوجود وملا مل فهذا التفسري ال 

  يثبت هذا القسم كان االستدالل باطال 
  قد قرر هذا يف غري هذا املوضع : وإذا قيل 

  : قيل اجلواب من وجهني 
  أحدمها أنه قد بني أيضا يف غري هذا املوضع فساد ما ذكره 

أنه بتقدير أن يقرره فال ريب أن هذه املقدمة ما ينازع فيه كثري من العقالء بل أكثرهم وهي مقدمة خفية  :الثاين 
  حتتاج إىل بيان 

ومتفلسفة األشعرية كالرازي واآلمدي حائرون فيها فالرازي له فيها قوالن واآلمدي متوقف فيها وأهل اإلثبات 
يف تكون مثل هذه املقدمة يف إثبات واجب الوجود الذي وجوده قاطبة كاألشعري وغريه متفقون على بطالهنا فك

أظهر وأعرف من هذه املقدمة وهل االستدالل على القوي بالضعيف إال كتحديد اجللي باخلفي وهذا إذا كان يف 
  احلدود مردودا فهو يف األدلة أوىل بالرد 

  الوجه الثاين

وجود كل شيء يف اخلارج عني حقيقته فظاهر وأما : لون أن هذا باطل على كل قول أما على قول نظار السنة يقو
على قول القائلني بأن املعدوم شيء املفرقني بني الوجود والثبوت فإهنم ال يقولون ذلك إال يف املعدوم ال يقولون إن 

إهنا تقبل املوجود القدمي ثبوته يقبل الوجود والعدم بل قد يقولون إن ماهية القدمي مغايرة لوجوده لكن ال يقولون 
  الوجود والعدم ففي اجلملة ال يتصور عندهم ماهية متسلزمة للوجود تقبل الوجود والعدم 

وأما على قول متأخري الفالسفة الذين جيعلون وجود املمكنات زائداص على ماهياهتا فتلك املاهيات إمنا تتحقق يف 
اهية هي نفسها تقبل الوجود والعدم فإثبات حال الوجود ال ميكن جتردها عن الوجود إال يتصور أن يكون عندهم م

  ماهية تقبل الوجود والعدم وهي مع ذلك مستلزمة للوجود ليس قول أحد من الطوائف 

  الوجه الثالث

أن هذا باطل فإهنا إذا كانت مستلزمة للوجود امتنع أن تقبل العدم وإن كان عدمها ممكنا امتنع أن تستلزم الوجود 
  وجودها وعدمها وأهنا مع ذلك تستلزم الوجود ال ميكن عدمها مجع بني املتناقضني فدعوى املدعي أهنا ميكن 

  هي باعتبار ذاهتا ميكن وجودها وعدمها وأما باعتبار سببها فإنه جيب وجودها : وإذا قيل 
باعتبار هي باعتبار ذاهتا ميكن وجودها وعدمها ليس معناه أنه جيب وجودها أو عدمها بل معناه : قول القائل : قيل 

أهنا ذاهتا ال تستحق وجودا وال عدما بل ال بد هلا من أحدمها باعتبار غريها والتقدير أهنا موجودة فيكون الوجود هلا 
من غريها واجبا والوجود الواجب ولو بغريه ال ميكن عدمه فهذه الذات الواجبة بغريها ال ميكن عدمها بوجه من 



  الوجوه 
لعدمت لكن هذا تقدير ممتنع فإن السبب واجب الوجود بذاته وهي من لوازمه  وهب انه لوال السبب املوجب هلا

والزم الواجب بذاته ميتنع عدمه ألن عدم الالزم يوجب عدم امللزوم فلو عدم الزم الواجب لعدم الواجب وعدمه 
ملمتنع وإذا كان ممتنع فعدم الزمه ممتنع فكان عدم هذه الذات ممتنعا فال يكون عدمها ممكنا فإن املمكن نقيض ا

  عدمها ممتنعا مل يكن ممكنا 

  الوجه الرابع

  معلوم أنه لوال وجود الفاعل لكانت معدومة بنفسها ومل يكن عدمها معلول علة منفصلة عنها : أن يقال 
إن أراد به أن عدم العلة يستلزم عدمها ويدل عليه فهذا صحيح وإن أراد أن : علة العدم عدم العلة : وقول القائل 

فس عدم العلة هو الذي جعل املعلول معدوما ن فهذا معلوم البطالن بصريح العقل فإن العدم احملض ال يكون له ن
تأثري يف شيء أصال وألن ما ال يوجد إال بغريه إذا مل يوجد الغري فهو باق على العدم مستمر على ما كان عليه 

كل معدوم علة لعدمه للزم تقدير علل ال تتناهى ألن ما والعدم املستمر الباقي ال يكون له علة أصال ولو قدر أن ل
  يقدر عدمه ال يتناهى وكل هذا باطل فإن العدم نفي حمض ليس بشيء أصال حىت يقدر فيه علل ومعلوالت 

وإذا كان كذلك فاملمكن ال يفتقر إىل املؤثر إال إذا قدر وجوده وإال فمع تقدير عدمه ال يفتقر إىل شيء أصال فإذا 
  وده واجبا بغريه وجوبا قدميا أزليا مل يكن هناك ما يقبل العدم وال ميكن أن يقرن بذاته شرط عدم علته قدر وج

وهذا االعتراض ميكن إيراده على قوله كل موجود إذا التفت إليه من حيث ذاته من غري التفات إىل غريه فهو إما 
  واجب وإما ممكن 

قق يف اخلارج فذاك إذا قيل ليس له حقيقة بدون الوجود بنفسه فإذا فيقال إن قيل بأن الذات هي نفس الوجود احمل
  نظر إليه جمردا عن غريه بطلب حقيقته وكان نفيا حمضا مل يكن له حقيقة بيلتفت القلب إيها ألبته 

م املعدو: وإن قيل إن له ذاتا مغايرة للوجود فتلك الذات سواء قدر إمكان حتققها دون الوجود كما يقوله من يقول 
شيء أو فرض انه ال ميكن حتققها بدون الوجود فعلى التقديرين إذا التفت إليه من غري التفات إىل غريها مل تكن 

  موجودة بل معدومة وانت قد فرضتها موجودة فهذا مجع النقيضني 
يه من غري وأيضا فهي مع عدم االلتفات إىل غريها ممتنعة الوجود ال جائزة الوجود فما ميكن وجوده إذا التفت إل

ال وجوده وال عدمه : التفات إىل ما يقتضى وجوده كان ممتنع الوجود ن سواء فرض عدم ما يوجده او مل يفرض 
  فهو ال يكون موجودا إال مع ما يوجده فإذا التفت إليه جمردا عما يوجده امتنع وجوده 

املوجد أوال بشرط وجوده فإنه ممتنع  وإن قال القائل فرق بني التفات إليه بشرط ال أوال بشرط أو قال بشرط عدم
  يف األول وممكن يف الثاين 

بل هو ممتنع ف يالقسمني فإذا أخذ ال بشرط كان ممتنع الوجود وكذلك إذا أخذ ال مع وجود الفاعل : قيل له 
وجوده وذلك أنه ال ميكن وجوده إال بالفاعل ووجوده بدون الفاعل ممتنع فإذا التفت إليه ال مع الزم وجوده كان 

ممتنعا واملمتنع أعم من أن يكون ممتنعا بنفسه أو بغريه كما أن املوجود أعم من أن يكون موجودا بنفسه او بغريه 
واالمتناع ال يفتقر إىل أنيقترن به شرط وهو عدم علته بل إذا مل يقترن به سبب وجوده كان ممتنعا والعقل يعقل 

رن به عدم علته فهو يف جترده عن االقتران مبا يوجده ممتنع كما هو يف امتناعه بدون ما يوجده وإن مل خيطر له أنه ق
  االقتران فعدم العلة ممتنع 



يبني ذلك أن عدم العلة ال شيء فاقترانه بعدم العلة اقتران بعدم حمض فلم ختتلف حاله بني تقدير عدم هذا االقتران 
رين املقتضي لوجوده ممتنع معدوم وسبب هذا ان هذا وانتفائه إال إذا قرن به ما يقتضي وجوده وإال فهو بدون الق

االقتران ليس هو املوجب لعدمه يف نفس األمر بل هو دليل على العدم واألدلة تتعدد والدليل ال ينعكس فال يلزم 
من عدمه عدم املدلول إال إذا كان مالزما فالشيء إذا اخذ مع ضده كان ممتنعا ومع عدم فاعله كان ممتنعا وكل من 

مرين يدل على امتنعه وكذلك إذا أخذ بدون شرطه كان ممتنعا وبدون الزمه كان ممتنعا واملقتضى املمكن ألزم األ
اللوازم له وأعظم الشروط وال فرق بني أن يقدر مع انتفاء الالزم أو يقدر ال مع ثبوت الالزم فاألمر سواء هو يف 

الزم ممتنع وهلذا كل ما يقدر يف اخلارج فإما واجب بنفسه او كليهما ممتنع إال مع الالزم فإن وجود امللزوم بدون ال
  بغريه وإما ممتنع بنفسه أو بغريه 

  هو باعتبار نفسه ال واجب وال ممتنع : فإذا قيل 
ليس يف اخلارج شيء ال واجب وال ممتنع وإمنا ذاك شيء يقدر ف يالذهن فيقدر يف الذهن ذات ميكن : قيل 

كل موجود فجعلت التقسيم واردا على األمور : م فيما يقدر يف األذهان بل قلت وجودها وعدمها وانت مل تتكل
املوجودة ف ياخلارج وتلك إما موجودة بنفسها وإما بغريها وليس فيها ما ميكن االلتفات إليه مع كونه غري موجود 

  إال إذا كان يف الذهن مع أنه يف الذهن موجودا ذهنيا 

  الوجه اخلامس

بار ذاته واجبا أو ممتنعا وغن مل يقترن هبا شرط ال حصول علة وال عدمها بقي له من ذاته األمر قوله إن قرن باعت
  الثالث وهو اإلمكان فيكون باعتبار ذاته الشيء الذي ال جيب وال ميتنع 

ضني ال ميكن رفع النقي ٠فيقال هذا التقسيم يتضمن رفع النقيضني فإنه ال بد أن يقترن هبا حصول العلة أو عدمها 
مجيعا وهو حصول العلة وعدمها معا فالتقدير املقابل هلذين وهو أن ال يقترن هبا حصول العلة وال عدمها فهو تقدير 

  سلب النقيضني وهو رفع وجود العلة وعدمها معا وهذا ممتنع 
ن اإلمكان الذي وحينئذ فال يثبت اإلمكان إال علىى تقدير ممتنع وما ال يثبت إال على تقدير ممتنع فهو ممتنع فيكو

أثبتوه وهو أنه ال جيب وال ميتنع ال حيصل إال بتقدير ممتنع وهو رفع النقيضني فيكون ممتنعا وهذا يوضح أن هذا 
واما ما  ٠اإلمكان أمر ال حقيقة له يف اخلارج وال يعقل اإلمكان إال يف شيء يكون موجودا تارة معدوما أخرى 

كما أن املعدوم الذي ال يقبل الوجود البتة ليس مبمكن مثل  ٠مبمكن  يكون موجودا ال يقبل العدم ألبتة فليس
نقيض صفات كمال الباري فإن العجز واجلهل وحنو ذلك أمور معدومة له ال تقبل الوجود ألبتة كما ان حياته 

يقبل وقدرته وعلمه من لوازم ذاته ال تقبل العدم ألبتة بل جيب وجودها وميتنع عدمها وليست من املمكن الذي 
  الوجود والعدم يبني هذا 

  الوجه السادس

  وهو قوله وإن مل يقترن هبا شرط ال حصول علة وال عدمها بقي له من ذاته األمر الثالث 
يقتضي أن هذا األمر الثالث إمنا يكون له من ذاته إذا مل يقرن هبا احد األمرين ومعلوم أنه ال بد ان يقرن هبا أحد 

إلمكان إال يف حال جتردها عن االقتران وهي ال تتجرد عن االقتران مل يكن هلا من ذاهتا األمرين فإذا مل يكن هلا ا



إمكان أصال فإنه جعل ما ال ميكن عدمه واجبا سواء كان واجبا بنفسه او بغريه وما كان واجبا مل يكن ممكنا وإمنا 
  يكون ممكنا إذا مل يقرن به ال سبب وجوده وال سبب عدمه يقرر هذا 

  لسابعالوجه ا

وهو أن هذا الكالم يقتضي أهنا يف حال اقراهنا بشرط حصول العلة واجبة ليس هلا من ذاهتا افمكان والتقدير أهنا 
موجودة وان املوجود إما واجب وإما ممكن ويف حال وجودها قد اقترن هبا حصول العلة فال يكون يف حال وجودها 

  هلا من ذاهتا اإلمكان 
 حال الوجود الواجب ممتنع فبطل تقسيم الوجود الواجب إىل واجب وممكن هبذا وحينئذ فوصفها باإلمكان يف

االعتبار خبالف تقسيم من قسمه إىل واجب وممكن وفسر املمكن مبا يوصف بالوجود تارة والعدم أخرى فيكون 
ا توصف باإلمكان تارة موجودا وتارة معدوما فإن تقسيم الوجود إىل واجب وممكن هبذا االعتبار ال منافاة فيه فإهن

  حال عدمها ألنه ميكن وجودها وتوصف به يف حال وجودها ألنه أمكن وجودها كما امكن عدمها 

  الوجه الثامن

  أن قول القائل له من ذاته اإلمكان أو ان ذاته تقبل الوجود والعدم وحنو ذلك 
هي واجبة أو ممكنة او  يقال له هذه الذات هي من حيث هي ذات مع قطع النظر عن وجودها كما فرضتم ذلك

ممكتنعة فإن كانت واجبة أو ممتنعة بطل كوهنا ممكنة وإن كانت ممكنة فال تكون ذاتا إال آخر جيعلها ذاتا كما أهنا ال 
بل قياس ما ذكروه أنه ال يثبت كوهنا ذاتا إال بسبب وال ينتفى  ٠تكون موجودة إال بامر آخر جيعلها موجودة 

يفضي إىل التسلسل ألن القول فيما يوصف بكونه ذاتا كالقول فيما يوصف بكونه  كوهنا ذاتا إال بسبب وهذا
  موجودا 

  الوجه التاسع

أنه إذا كانت تلك احلقيقة والذات مفتقرة يف كوهنا حقيقة وذاتا إىل سبب فال سبب إال واجب الوجود وواجب 
وحينئذ فإذا كان  ٠قة إال مع كوهنا موجودة الوجود ميتنع ان جيعلها حقيقة مع كوهنا معدومة فال جيعلها ذاتا وحقي

وجودها واجبا به فحقيقتها واجبة به فال تكون قابلة للعدم كما أن نفس الوجود ال يكون قابال للعدم ملا فيه من 
  اجلمع بني النقيضني 

  الوجه العاشر

يكن هناك حقيقة تقبل  وهي ال تكون هلا حقيقة إال بسبب مل ٠أنه إذا قدر أن واجب الوجود مل جيعل حقيقتها 
  الوجود والعدم 

  الوجه احلادي عشر



  قوله كل موجود إذا التفت إليه من حيث ذاته من غري التفات إىل غريه اخل 
يقال حنن إذا التفتنا إىل السماء او غريها من املوجودات من غري التفات إىل غريها مل نعقل إال تلك العني املوجودة 

الوجود من نفسها مل تكن موجودة إال مبوجد يوجدها فنحن نعقل ان الشيء إما موجود  فإذا قدرنا انه ال جيب هلا
بنفسه وإما موجود بغريه وإذا قسم الوجود إىل موجود بنفسه وموجود بغريه ومسي هذا ممكنا كان هذا تقسيما 

ذات وليس له من اما كون هذا املمكن له  ٠صحيحا وهو كتقسيمه إىل مفعول وغري مفعول وخملوق وغري وخلوق 
تلك الذات وجود وال عدم فهذا غري معقول يف شيء من املوجودات بل املعقول انه ليس يف املمكن من نفسه 

  وجود أصال وال حتقق وال ذات وال شيء من األشياء 
اتا يف وإذا قلنا ليس له من ذاته وجود فليس معناه أنه يف اخلارج له ذات ليس له منها وجود بل معناه أنا نتصور ذ

أنفسنا ونتصور أن تلك الذات ال توجد يف اخلارج إال مببدع يبدعها فاحلقائق املتصورة يف األذهان ال توجد يف 
األعيان إال مببدع يبدعها يف اخلارج ال أنه يف اخلارج هلا ذات ثابتة يف اخلارج تقبل الوجود يف اخلارج والعدم يف 

  اخلارج فإن هذا باطل 
نا أن كل موجود فإما موجود بنفسه وهو اخلالق أو موجود بغريه وهو املصنوع املفعول وإذا كان كذلك وعلم

واملصنوع املفعول ال يكون إال حمدثا مسبوقا بالعدم بل املمكن الذي يقبل الوجود والعدم ال يكون إال حمدثا مسبوقا 
  ووجود غريه منه خالقا بالعدم عند عامة العقالء ولو قدر أنا مل نعرف هذا فتسمية ما وجوده بنفسه 

وتسمية ما أبدعه غريه خملوقا أحسن وأبني من تسمية هذا ممكنا إذا املمكن ال يوصف به يف العادة إال املعدوم الذي 
ميكن أن يوجد وأن ال يوجد وأما وجد فقد خرج عن افمكان إىل الوجوب بالغري فاملعروف يف فطر الناس أن ما 

  وإمنا يسمون باملمكن شيئا ميكن وجوده يف املستقبل وعدمه يف املستقبل  مضى وجود وعدم ال يسمونه ممكنا
مث إذا عرف أن كل ما سوى الوجود بنفسه فهو مفعول مصنوع له علم أن املصنوع املفعول ال يكون إال حمدثا كما 

 قد بسط يف موضعه وهذه االعتراضات ليست اعتراضات على إثبات واجب الوجود فإنه حق لكن على هذا
الطريق الذي سلكه حيث أثبت ذاتا ممكنة مع كوهنا عنده قدمية أزلية وال حيتاج إثبات واجب الوجود إىل هذا يف 

  هذه الطريق 
بل إذا قيل كل موجود فإما موجود بنفسه وإما موجود بغريه واملوجود بغريه ال يوجد إال باملوجود بنفسه ثبت 

لكن املقصود أنه ال يثبت واجب  ٠ا ممكنا كان ذلك أمرا لفظيا وجود املوجود بنفسه وإذا مسي هذا واجبا وهذ
الوجود مبا يدعي أنه ذات تقبل الوجود والعدم وهؤي مع ذلك قدمية أزلية واجبة فالواجب ال يقبل العدم حبال واهللا 

  أعلم 
يف القلوب من األمراض  وهذه األمور اليت ذكرناها يف هذا املوضع عامة النفع وحيتاج إليها يف هذا املوضع وغريه ملا

ولكن خرجنا إليها من الكالم على املسالك اليت سلكها أبو عبد اهللا الرازي يف حدوث العامل واألجسام ن وذكرنا 
  كالم اآلمدي على تلك املسالك فحصل هذا يف الكالم على املسلك األول 

  فصل تقرير اآلمدي للمسلك الثاين

  ختصاص إىل خمصص فقرره اآلمدي من وجهني وأما املسلك الثاين فمسلك افتقار اال
  الوجه األول 

  أحدمها ما ذكره الرازي مث زيفه 



قال اآلمدي املسلك الثاين هو أن أجزاء العامل مفتقرة إىل ما خيصصها مبا هلا من الصفات اجلائزة هلا وكل ما كان 
  كذلك فهو حمدث فالعامل حمدث 

ا طريقني األول اهنم قالوا كل جسم من أجسام العامل فهو متناه وكل أما املقدمة األوىل فقد انتهج األصحاب فيه
  متناه فله شكل معني ومقدار معني وحيز معني 

أما املقدمة األوىل فلما سبق تقريره وأما املقدمة الثانية فألن كل جسم متناه فال بد له من مقدار معني وأن حييط به 
بالشكل وأن يكون يف حيز حبيث ميكن أن يشار إليه بأنه ههنا أو  حد واحد كالكري أو حدود كاملضلع وهو املعين

  هناك 
  وهذا كله معلوم بالضرورة وكل ماله شكل ومقدار وحيز معني فال بد له من خمصص خيصصه به 

وبرهانه أنه ما من جسم إال ويعلم بالضرورة أنه جيوز أن يكون على مقدار أكرب أو أصغر مما هو عليه أو شكل غري 
وحيز غري حيزه إما متيامنا عنه أو متياسرا وإذا كان كذلك فال بد له من خمصص مبا خيصص به وإال كان  شكله

  أحد اجلائزين واقعا من غري خمصص وهو حمال 
الطريق الثاين أن جواهر العامل إما أن تكون جمتمعة أو متفرقة أو جمتمعة ومتفرقة معا أو ال جمتمعة وال متفرقة أو 

والبعض متفرقا ال جائز أن يقال باالجتماع واالفتراق معا وال أهنا غري جمتمعة وال مفترقة معا إذ هو  البعض جمتمعا
ظاهر اإلحالة فلم يبق إال أحد األقسام األخر وأي قسم منها قدر أمكن يف العقل فرض األجسام على خالفه فيكون 

  لطريق األول ذلك جائزا هلا ن وال بد هلا من خمصص خيصصها به ملا تقدم يف ا
وأما بيان املقدمة الثانية وهو أن كل مفتقر إىل املخصص حمدث فهو أن املخصص ال بد أن يكون فاعال خمتارا وأن 

يكون ما خيصصه حادثا ملا تقدم يف املسلك األول يعين مسلك اإلمكان فإنه قدمه وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل ما ذكره 
واهر واألجسام ال ختلو عن احلادث فتكون حادثة فإذا كانت أجزاء العامل من فيه وإذا ثبت أن أجزاء العامل من اجل

اجلواهر واألجسام حادثة فاألعراض كلها حادثة ضرورة عدم قيامها بغري اجلواهر واألجسام والعامل ال خيرج عن 
  اجلواهر واألعراض فيكون حادثا 

دمة األوىل وإن كانت مسلمة غري أن املقدمة الثانية قال اآلمدي وهذا املسلك ضعيف أيضا إذ لقائل أن يقول املق
وهي أن كل مفتقر إىل املخصص حمدث ممنوعة وما ذكر يف تقريرها باطل مبا سبق من املسلك األول وبتقدير تسليم 
حدوث ما أشري إليه من الصفات فال يلزم أن تكون اجلواهر واألجسام حادثة جلواز أن تكون هذه الصفات متعاقبة 

  إىل غري النهاية إال بااللتفات إىل ما سبق يف بيان امتناع حوادث متعاقبة ال أول هلا تنتهي إليه  عليها

  تعليق ابن تيمية على كالم اآلمدي

قلت هذا املسلك أضعف من مسألة احلركة والسكون فإن هذا يفتقر إىل ما يفتقر إليه ذاك من غري عكس إذ كالمها 
وهذا يزيد باحتياجه إىل بيان أن اجلسم ال خيلو عن  ٠تعاقبة وقد عرف ما فيه مفتقر إىل بيان امتناع حوادث م

صفات حادثة غري احلركة والسكون وهذا خيالف فيه مجهور العقالء وهذا مبين على مقدمات على أنه ال بد من قدر 
  أو اجتماع أو افتراق وان ذلك ال يكون إال مبخصص وأن كل ما ال بد له من خمصص فهو حمدث 

أما املقدمة األوىل فجمهور العقالء سلموا أنه ال بد له من قدر وأما كونه ال بد له من اجتماع وافتراق فهو مبين 
  على مسألة اجلوهر الفرد 

وأكثر العقالء من طوائف املسلمني وغريهم ينكرون اجلوهر الفرد حىت الطوائف الكبار من أهل الكالم كالنجارية 



البية وكثري من الكرامية مع أكثر الفالسفة وإن كان القول بتركيب اجلسم من املادة والضرارية واهلشامية والك
  والصورة كما يقوله من يقوله من املتفلسفة أيضا أفسد من دعوى تركبه من اجلواهر الفردة فكال القولني ضعيف 

ر يفتقر إىل خمصص فهذا فيه وحنن يف هذا املقام مقصودنا التنبيه على جوامع الطرق ومقاصدها وأما كون ما له قد
وذلك أن القدر صفة من صفات ذي القدر كألوانه وأكوانه وسائر ما ميكن أن يتصف به اجلسم  ٠نزاع مشهور 

من احلياة والعلم والقدرة والكالم والسمع والبصر وغري ذلك فإن صفاته نوعان منها ما خيتص باألحياء مثل هذه 
  ريه كاأللوان والقدر والطعم والريح الصفات ومنها ما يشترك فيه احلي وغ

فإذا قال القائل كل ذي قدر ميكن أن يكون قدرو على خالف ما هو عليه كان مبنزلة أن يقول كل موصوف ميكن 
فإذا عرضنا على عقولنا ما نعلمه من املوجودات اليت هلا أقدار وصفات كان  ٠أن يكون موصوفا خبالف صفته 
  ارها كتجويزنا هلا أن تكون على خالف صفاهتا بل القدر من الصفات حتويزنا لكوهنا على خالف أقد

وهلذا ملا تكلم الفقهاء يف مفهوم الصفة كقوله صلى اهللا عليه و سلم يف اإلبل السائمة الزكاة تكلم بعضهم يف مفهوم 
  القدر كقوله إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل اخلبث فقال آخرون القدر من مجلة الصفات 

ان مما احتيج به من احتج به من أهل الكالم على الفالسفة يف مسألة حدوث العامل أن العامل له صفات وأقدار وهلذا ك
  ميكن أن يكون على خالفها فهو مفتقر إىل خمصص ألن العامل ممكن باالتفاق واملخصص ال يكون موجبا بالذات 

يقة ومنازعوهم مل يفرقوا بني القدر وسائر الصفات وقد سلك هذا الطريق أبو املعايل يف النظامية فسالكو هذه الطر
يف إمكان القبول وعدمه والقدر املعني أقرب إىل الذات املعينة من الصفات املطلقة كما أن صفاته املخصوصة ألزم له 

من جنس القدر فإن نفس اجلسم التعليمي الذي يقدر يف الذهن ال ميكن فرضه إال وله قدر ميكن فرضه خاليا عن 
ع الصفات لنه فرض جسم شامل جلميع األجسام ن فلهذا قدر جمردا عن مجيع الصفات كما يفرض عدد جمرد مجي

  عن مجيع املعدودات 
وكذلك ما يتخيله اإلنسان من األجسام بعد رؤيته له كتخيله اإلنسان والفرس والشجر والدار واملدينة واجلبل وحنو 

كألوانه وغريها وال ميكنه ختيله مع نفي قدره فاختصاص جنس ذلك ميكنه ختيله مع عدم ختيل شيء من صفاته 
اجلسم جبنس القدر كاختصاص جنس املوصوفات جبنس الصفات واختصاص اجلسم املعني بقدره كاختصاصه بصفته 

  املعينة وحقيقته املخصوصة 
  احلقيقة فهنا ثالثة أشياء املقدار واحلقيقة وصفات ٠وكل شيء له حقيقة ختصه وقدر وصفات تقوم به 

فقول القائل كل ذي قدر ميكن أن يكون خبالف ذلك القدر كقوله كل موصوف ميكن وجوده على خالف تلك 
  الصفات وهو أقرب من قوله كل ماله حقيقة فيمكن وجوده على خالف تلك احلقيقة 

وصفاته ألزم له ولكن يف هذا املقام يكفي أن جيعل حكم املقدار حكم سائر الصفات فال ريب أن كيفية املوصوف 
من قدره فكيفيته أحق به من كميته فاختصاصه بقدر دون اختصاصه بصفة فالنار واملاء واهلواء يلزمها كيفياهتا 

  املخصوصة أعظم مما يلزمها املقدار املعني 
فيقال إن أمكن أن يقرر أن كل جسم يقبل من الصفات خالف ما هو عليه وما كان كذلك فهو ممكن أو حمدث 

  ا دليال عاما ال خيتص باملقدر وغن مل ميكن ذلك فال فرق بني القدر وغريه كان هذ
وأحد الطرق اليت ذكرها إبرازي وغريه يف إثبات الصانع تعاىل االستدالل بإمكان صفات اجلسم أو حدوثها مل يفرق 

  السالكون فيه بني القدر وغريه 
رب أو أصغر أو كل ذي وصف ميكن أن يكون خبالف مث لقائل أن يقول قول القائل كل ذي قدر ميكن أن يكون أك



ذلك الوصف وحنو ذلك أتريد به اإلمكان الذهين إن اخلارجي ؟ والفرق بينهما أن إمكان الذهين معناه عدم العلم 
  واإلمكان اخلارجي معناه العلم باإلمكان يف اخلارج  ٠باالمتناع ن فليس يف ذهنه ما مينع ذلك 

  شياء كثرية جيوزها وال يعلم أهنا ممتنعة ومع هذا فهي ممتنعة يف اخلارج ألمور أخر واإلنسان يقدر يف نفسه أ
  فإن قال أريد به اإلمكان الذهين مل ينفعه ذلك ألن غايته عدم العلم بامتناع كون تلك الصفة واجبة له 

ن خبالف ذلك وإن قال أريد إمكان اخلارجي وهو أين اعلم أن كل موصوف بصفة أو كل ذي قدر ميكن أن يكو
كان جمازفا يف هذا الكالم ألن هذه قضية كلية تتناول من األفراد ما ال حيصيه إال اهللا تعاىل وليس معه دليل يدل 

غايته انه رأى بعض املوصوفات واملقدرات يقبل خالف ما  ٠على إمكان ذلك يف اخلارج يتناول مجيع هذه األفراد 
  ن هذا من أفسد القياس الختالف احلقائق وألن هذا ينعكس عليه هو عليه فإذا قاس الغائب على الشاهد كا

  فيقال له مل نر إال ماله صفة فيقاس الغائب على الشاهد 
  ويقال كل قائم بنفسه فله صفة وقدر وهذا إىل املعقول أقرب من قياسهم فإن هذا ال يعلم انتقاضه 

م اطراده فأين القياس الذي ال يعلم افتقاده من وأما قول القائل كل ماله صفة وقدر فيقبل خالف ذلك فال يعل
  القياس الذي ال يعلم اطراده ؟ 

والناس متفقون على أهنم مل يروا موجودا إال له صفة وقدر وليسوا متفقني على أن كل ما رأوه ميكن وجوده على 
  دره وصفاته أوىل خالف صفاته وقدره مع بقاء حقيقته اليت هو هبا هو ولكن مع استحالة حقيقته فاستحالة ق

مث إن ما نشاهد من السماوات غنما نعلم جواز كوهنا على خالف هذه الصفات بأدلة منفصلة ال نعلم ذلك ضرورة 
ولو كان  ٠وهلذا نازع يف ذلك كثري من العقالء الذين ال جيمعهم مذهب معني تلقاه بعضهم عن بعض  ٠وال حسا 

وائف العقالء الذين مل يتواطأوا على قول فإن هؤالء ال يتفقون على هذا اجلواز معلوما بالضرورة مل ينازع فيه ط
  جحد الضروريات 

مث يقال هذا بعينه معارض باحلقائق يف نفسها وصفاهتا الالزمة هلا فإنه ميكن أن يقال كل موجود له حقيقة ختصه ميتاز 
  قر إىل خمصص هبا عن غريه فاختصاص ذلك املوجود بتلك احلقيقة دون غريها من احلقائق يفت

  ويقال أيضا كل موجود له صفات الزمة ختصه فاختصاصه بتلك الصفات دون غريها يفتقر إىل خمصص 
ومن املعلوم انه قد علم بضرورة العقل واتفاق العقالء أنه ال بد من وجود واجب بنفسه قدمي ن وموجود ممكن 

ليس بواجب بنفسه وإال مل يعدم ويعلم حمدث ن فإنا نشاهد حدوث احلوادث واحلادث ممكن وإال ملا وجد و
  بالضرورة أن طبيعة احملدث ال تكون إال بقدمي وطبيعة املمكن ال تكون إال بواجب كما قد بسط يف غري هذا املوضع 

فإذا كانت املوجودات منقسمة إىل قدمي وحمدث وواجب وممكن فمن املعلوم اهنما يشتركان يف مسمى الوجود 
  يقة وغري ذلك وخيتص الواجب مبا ال يشركه فيه غريه واملاهية والذات واحلق

بل من املعلوم بالضرورة إن الواجب له حقيقة ختصه ال يشركه فيها غريه ن فإن كان كل خمتص يفتقر مباين له 
افتقرت حقيقة الواجب بنفسه إىل خمصص مباين له فال يكون يف املوجودات قدمي وال واجب فيلزم حدوث 

  ووجود املمكنات بال واجب احلوادث بال حمدث 
: وهذا كما أنه معلوم الفساد بالضرورة فلم يذهب إليه احد من العقالء بل غاية الدهري املعطل الكافر أن يقول 

إنه ممكن حمدث ليس له مبدع وإذا قال الدهري إن العامل واجب الوجود : العامل قدمي واجب الوجود بنفسه ال يقول 
  سه خمتص عن غريه بصفات ال يشركه فيها غريه كاحلوادث من احليوان والنبات واملعدن بنفسه لزمه أن الواجب بنف

ففي اجلملة كل عاقل مضطر إىل إثبات موجود واجب بنفسه له حقيقة خيتص هبا عما سواه من غري خمصص مباين له 



  خصصه بتلك احلقيقة 
  بشرط  إن واجب الوجود هو الوجود املطلق بشرط اإلطالق أو ال: ومن قال 
هذا القول وإن كان فساده معلوما باالضطرار كما بني يف موضعه قول متناقض وهو مستلزم أنه خمتص : فيقال له 

  عن غريه مبا خيصه 
  وذلك أن املطلق ال يوجد يف اخلارج مطلقا وال يوجد إال مقيدا بقيد من القيود 

  موجود واجب قيده بالوجوب فلم يبق مطلقا : فإذا قيل 
  ليس بواجب قيده بسلب الوجوب فلم يكن مطلقا :  وإن قال

وإن ادعى وجود موجود ال واجب وال غري واجب لزمه رفع النقيضني مجيعا وهو أظهر األمور املمتنعة يف بديهة 
  العقل 

مث إنه يقيده بكونه مبدأ لغريه وبكونه عاقال ومعقوال وعقال وعاشقا ومعشوقا وعشقا وغري ذلك من األمور املقيدة 
  املخصصة اليت ميتاز هبا من غريه وال يكون وجودا مطلقا 

مث إن قال هو مطلق ال بشرط لزمه ان يصدق محله على كل موجود كما أن احليوان املطلق ال بشرط يصدق عليه 
محله على اإلنسان والفرس وغريمها من احليوانات وهذا متفق عليه بني العقالء فيلزم حينئذ أن يكون كل موجود 

الوجود إن كان واجب الوجود هو الوجود املطلق ال بشرط كما يقوله الصدر القونوي وامثاله من املالحدة واجب 
  الباطنية باطنية الرافضة وباطنية الصوفية 

ومعلوم أن هذا مكابرة للحس والعقل وهو منتهى اإلحلاد يف الدين وإن قال هو مطلق بشرط اإلطالق كما يقوله 
فتني ممن يرفع عنه النقيضني فهم قد قرروا يف منطقهم ان املطلق بشرط اإلطالق ال يكون إال طائفة من مالحدة الطائ

يف األذهان ال يف األعيان مث يلزمهم ان ال يصفوه بالوجوب وال بكونه علة وال عاقال وال معقوال وال عاشقا وال 
ه عما ليس كذلك واملطلق ال بشرط معشوقا ألن هذه كلها خترج الوجود عن أن يكون مطلقا بشرط اإلطالق ومتيز

  ليس فيه اختصاص وال امتياز 
مطلق بشرط سلب سائر األمور التثبوتيه عنه وهو املوصوف بالسلوب واإلضافات دون اإلثبات كما : وإن قالوا 

يقوله ابن سينا وطائفة فهذا مع أنه باطل من وجوه كثرية ليس هو مطلقا بل موجود مقيد بقيود سلبية وإضافية 
  وذلك خنصيص امتاز به عن سائر املوجودات على أي وجه قدر 

مث يقال كل ما أشار إليه العقل من األمور فال بد له من حقيقة ختتص به متيزه عما سواه كيفما كان وكل ما هو 
 موجود يف اخلارج فال بد له من وجود خيتص به ميتاز به عما سواه فإن كان كل ما اختص بأمر خيصه جيب أن يكون
له خمصص من خارج امتنع ان يكون يف الوجود موجود بنفسه وأن تكون حقيقة من احلقائق موجودة بنفسها وأن 

  يكون مث وجود واجب 
مث يلزم التناقض والدور املمتنع والتسلسل املمتنع فغنه إذا افتقر كل خمتص إىل مباين خيصه فذاك الثاين إما أن يفتقر 

  مل يفتقر انتقضت القضية الكلية وهو املطلوب  إىل خمصص وإما ان ال يفتقر فإن
  وإن افتقر إىل األول لزم الدور القبلي وإن افتقر إىل غريه لزم التسلسل يف العلل وكالمها ممتنع باتفاق العقالء 

  ولو قدر مقدر أنه يلزم الدور املعي وهو أن يكون كل من املختصني موجودا مع اآلخر 
هو متوقف على ما اختصت به نفسه وعلى ما اختص به اآلخر فيلزم أن يكون هناك فيقال فكل منهما خمتص بأمر ف

  اختصاصات فالقول يف ذلك االختصاص كالقول يف األول 



وباجلملة اختصاص الشيء مبا هو عليه من خصائص كاختصاصه بنفسه ووجوده وصفاته كلها الزمها عارضها 
كقوله كل موجود فال بد له من موجد مباين له وكل حقيقة  فقول القائل كل خمتص ال بد له من خمصص مباين له

  فال بد هلا من حمقق مباين هلا وكل قدئم بنفسه فال بد له من مقوم مباين له وأمثال ذلك 
فإنه ما من أمر من هذه األمور إال وميكن الذهن أن يقدره على خالف ما هو عليه وجمرد تقدير إمكان ذلك يف 

لك يف اخلارج ولكن طائفة من أهل اجلدل الباطل واحلكمة السوفسطائية يستدلون على الذهن ال يوجب إمكان ذ
  إمكان الشيء يف اخلارج بإمكانه يف الذهن كما يوجد مثل ذلك يف كالم كثري من أهل الكالم والفلسفة 
ال مباين والرازي و اآلمدي وحنومها يستعملون ذلك كثريا كاستدالل الرازي وغريه على إمكان وجود موجود 

للعامل وال جمانب بأن يقولوا القسمة العقلية تقتقضي أن كل موجود فاما مباين لغريه وإما جمانب له وإما ال مباين وال 
  جمانب أو كل موجود فإما داخل يف غريه وإما خارج عنه وإما ال داخل وال خارج 

وقد يسمون ذلك برهانا عقيا وهو من  وجيعلون مثل هذا التقسيم دليال على إمكان كل من األقسام يف اخلارج
كل موجود فإما أن يكون قائما بنفسه أو قائما بغريه وإما أن ال يكون قائما : أفسد الكالم فإن هذا مبنزلة القائل 

بنفسه وال بغريه فإن هذا ال يقتضى إمكان وجود موجود ال قائم بنفسه وال بغريه بل هذا ما يعلم امتناعه بالضرورة 
  قالء على امتناعه واتفق الع

ومثله أن يقال كل موجود إما قدمي أو حمدث أو ال قدمي وال حمدث ومثله كل موجود غما واجب أو ممكن أو ال 
هذا وال هذا وكل موجود إما خالق أو خملوق أو ال خالق وال خملوق ومثله إما عامل أو جاهل أو ال عامل وال جاهل 

  ومثله إما حي وميت أو ال حي وال ميت 
فهذه التقسيمات وأمثاهلا ال تدل على إمكان كل قسم منها وال على وجوده يف اخلارج باتفاق العقالء بل العقالء 

  متفقون على أن املوجود إما واجب وإما ممكن وإما قدمي وإما حمدث وإما قائم بنفسه وإما قائم بغريه 
لقادر والعاجز فهو أيضا صحيح عند مجاهري العقالء فأما تقسيم كل قائم بنفسه إىل احلي وامليت والعامل واجلاهل وا

  وهو قول املثبة ألمساء اهللا احلسىن وهو انه حي عامل قادر 
وإمنا ينازع فيه النفاة من اجلهمية والباطنية فال يسمونه بشيء من األمساء احلسىن اليت مسى هبا نفسه ومسته هبا رسله 

  مهم يستلزم التشبيه بغريه من األشياء واملوجودات حىت ال يقولون هو شيء وال موجود ألن ذلك بزع

  شبهة للمالحدة

وللمالحدة الفالسفة سؤال مشهور على قول القائل إما أن يكون حيا أو ميتا أو عاملا أو جاهال وقادرا أو عاجزا 
  ومسيعا بصريا أو أعمى وأصم فإن هذين متقابالن تقابل العدم وامللكة ال تقابل السلب واالجياب 

لفرق بينهما أن األول سلب الشيء عما من شأنه أن يكون متصفا به كسلب احلياة والسمع والبصر والعلم عن وا
احليوان فإنه قابل لذلك فإذا سلب عنه لزم أن يكون ميتا أعمى أصم جاهال وأما اجلماد فإنه ال يقبل االتصاف 

   وال أعمى أصم بذلك فال يقال فيه حي وال ميت وال عامل وال جاهل وال مسيع بصري

  اجلواب عنها من وجوه

قلت وقد بسطنا الكالم على هذه الشبهة وغن كان اآلمدي وأمثاله عجزوا عن حلها بل اعترفوا بورودها وبينا 
  اجلواب عن ذلك من وجوه 



  األول 
صم أن ماال يقبل االتصاف بصفات الكمال أنقص مما يقبل االتصاف بصفات الكمال واحلي اجلاهل األعمى األ

  لقبوله للعلم 
والسمع والبصر أكمل من اجلماد الذي ال يقبل ذلك ن فإذا كان ميتنع كون الواجب يقبل صفات الكمال وال 

  يتصف هبا فألن ميتنع كونه ال يقبلها بطريق األوىل 

  والثاين

من املمكن ألنه  أن كل صفة من صفات الكمال إذا مل تستلزم نقصا فالواجب أوىل هبا من املمكن واتصافه هبا أوىل
أكمل وألن كل كمال حصل للممكن فهو من الواجب وهم يسلمون أن كل كمال حصل للمعلوم فهو من علته 

  فاملعلول أوىل بذلك 

  الثالث

  أن كل ما أمكن اتصاف الربسبحانه فهو واجب له المتناع توقف شيء من صفاته على غريه 

  الرابع

  وصما وبكما أن نفي هذه الصفات نقص وإن مل يسم جهال 

  اخلامس

أن ما ذكروه من التفريق بني السلب واإلجياب والعدم وامللكة بتسمية هذا ميتا دون هذا اصطالح هلم ال جيب 
* والذين يدعون من دون اهللا ال خيلقون شيئا وهم خيلقون { أتباعه واهللا قد مسى اجلماد مواتا يف مثل قوله تعاىل 

  وأمثال ذلك  ٣٣: يس } وآية هلم األرض امليتة { ويف قوله تعاىل  ٢١ - ٢٠النحل } أموات غري أحياء 
فإذا كان قد علم انه ال بد من موجود بنفسه خمتص خبصائص ال يشركه فيها غريه مباين له تومها باطال شيطانيا وهو 

من خلق  من جنس ما ذكره النيب صلى اهللا عليه و سلم يف احلديث الصحيح ملا قال يأيت الشيطان أحدكم فيقول
  كذا فيقول اهللا فيقول من خلق اهللا ؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ باهللا ولينته 

  ويف حديث آخر ال يزال الناس يتساءلون حىت يقولوا هذا اهللا كل شيء فمن خلق اهللا ؟ 
يه طوائف وهذا لكون الوسواس الشيطاين الباطل ال يقف عند حد املوجود الواجب القدمي اخلالق وهذا املقام ضل ف

  من الناس صاروا ينفون ما جيب إثباته هللا تعاىل من الصفات لعدم علمهم مبا يوجب اختصاصه بذلك 
مث إهنم يتناقضون فاملعتزلة فرقوا بني كونه عاملا وقادرا وكونه متكلما مريدا بأن العلم عام التعلق فإنه سبحانه بكل 

م بشيء دون شيء فإنه ال يتكلم إال بالصدق واإلرادة شيء عليم وعلى كل شيء قدير والكالم خاص فإنه يتكل
  خاصة فإنه يريد شيئا دون شيء ال يريد إال ما علم أن سيكون 

فقال هلم الناس هب أن األمر كذلك لكن ما املوجب للتكلم ببعض الكالم دون بعض وإلرادة بعض األمور دون 
فقالوا القادر املختار يرجح أحد  ٠هو املخصص بعض ؟ فال بد من سبب يوجب التخصيص فال بد حينئذ أن يكون 



  مقدوريه على اآلخر بال خمصص 
فيقال هلم هذا مع بطالنه يوجب تناقضكم فإنكم قلتم ال بد للتخصيص من خمصص مث قلتم كل املمكنات خمصصة 

وجود ووجدت بدون خمصص بل رجح املرجح أحد املتاثلني على اآلخر من غري خمصص وإذا جوزمت يف املمكنات 
املخصصات بدون خمصص مع أن نسبة القادر واحدة فاملوجود بنفسه أوىل أن يستغين عن خمصص مما اختص به من 

ذاته وصفاته وذلك أنه من املعلوم أن وجود ذاته وصفاته أوىل من وجود مفعوالته وإذا جوزمت أن يكون خمصصا 
م أن تكون ذاته املختصة الواجبة بنفسها ال تفتقر ملفعوالته املختصة حبقيقة وقدر وصفة بال خمصص أصال فتجويزك

  إىل خمصص بطريق األوىل 
وهذا ال ينعكس فإنه إذا قيل إن أفعاله تفتقر إىل خمصص مل يلزم أن تكون ذاته مفتقرة إىل خمصص فإن ذاته واجبة 

تقر إىل فاعل جاز أن يقال الوجود بنفسها فهي ال تفتقر إىل سبب أصال خبالف مفعوالته فإهنا مفتقرة إىل سبب وما اف
  هو مفتقر إىل خمصص خبالف ما ال يفتقر إىل فاعل فإنه ال جيب أن يفتقر إىل خمصص 

فإذا قيل ما افتقر إىل سبب أو ما افتقر إىل فاعل أو ما افتقر إىل علم افتقر إىل خمصص وما مل يفتقر إىل شيء من ذلك 
  مل يفتقر كان هذا كامال معقوال 

يل املفتقر إىل الفاعل ال يفتقر إىل خنصص والغين عن الفاعل يفتقر إىل خمصص فإن هذا قلب للحقيقة خبالف ما إذا ق
  كما قالته املعتزلة اجلهمية القدرية من نفي افتقار األفعال إىل خمصص وإثبات افتقار الذات إىل خمصص قلب للحقائق 

وث كثري منها ويقولون إن خمصصها جمرد وجود وأفسد منه قول الفالسفة الذين يثبتون مفعوالت خمتلفة مع حد
بسيط مث يصفونه بصفات تفيد اختصاصه مبا يتميز به عن سائر املوجودات ويقولون مع ذلك االختصاص ال بد له 

  من خمصص مباين له مث العلم فيه من العموم ما ليس يف القدرة ويف القدرة من العموم ما ليس يف اإلدارة 
تصاص حىت أثبتوا وجودا مطلقا جمردا مث أثبتوا له من اللوازم ما يوجب االختصاص مثل كونه واملتفلسفة نفوا االخ

وجودا واجبا وذلك مييزه عن الوجود املمكن وجعلوه عاقال ومعقوال وعقال وعاشقا ومعشوقا وعشقا وملتذا به 
  وأنواع ذلك مما يوجب اختصاصه هبذه األمور عمن ليس هو موصوفا هبا من اجلمادات 

وقالوا صدر عنه العامل املختص مبا له من الصفات واألقدار من غري موجب للتخصيص فهل يف الوجود أعظم من 
  هذا التناقض ؟ 

  وهو أن يكون وجود مطلق ال اختصاص فيه يوجب كل اختصاص يف الوجود من غري سبب يوجب التخصيص ؟ 
حادث مث يثبتون احلوادث بال حمدث ويثبتون  وهؤالء ينكرون على من أثبت من أهل الكالم احلوادث بال سبب

التخصيصات يف املوجودات بال خمصص أصال وهو شبيه بقول من جيعل املمكن الذي ليس له من نفسه وجود يوجد 
  بال واجب بنفسه 

ومن وافق هؤالء من الكالبية يف بعض األمور يثبت صفات معدودة خيتص هبا ن وجيعل هلا خصائص مث يطلب 
وهلذا كان منتهى من سلك هذه السبيل إىل أن يثبت وجودا مث مطلقا مث يتناقض  ٠ تلك الصفات املخصص لغري

أعظم من تناقض غريه وذلك لن كل موجود فمختص مبا هو من خصائصه سواء عن غريه طلب ما هو ممتنع لذاته 
  بني النقيضني  فمن وصف الواجب بذلك فقد وصفه بصفة املمتنع لذاته ن وهذا هناية هؤالء وهو اجلمع

  مث يقول من يقول من متصوفتهم انه جيوز اجلمع بني النقيضني وأنه يثبت يف الكشف ما يناقض صريح العقل 

  كالم الشهر ستاين يف هناية اإلقدام



والشهر ستاين ملا اعتمد يف مناظرته للقائلني بالعلو واملباينة والصفات الفعلية وحنو هؤالء على هذه الطريقة أورد 
نفسه من اللوازم ما اعترف معه باحلرية فلما احتج بأن االختصاص بالقدر يقتضي خمصصا واالختصاص باجلهة  على

يقتضي خمصصا قال فإن قيل مب تنكرون على من يقول القدر الذي اختص به هناية وحدا واجب له لذاته فال حيتاج 
ة وذلك ألن اجلواز يف اجلائزات إمنا يعرف بتقدير إىل خمصص خبالف مقادير اخللق فإهنا احتاجت إىل ذلك ألهنا جائز

القدرة عليها فلما كانت املقادير املخلوقة مقدورة عرف جوازها واحتاج اجلواز إىل مرجح فإذا مل يكن فوق الباري 
اجبة تعاىل قادر يقدر عليه مل ميكن إضافة اجلواز إليه وإثبات االحتجاج له ألسنا اتفقنا على أن الصفات مثان أفهى و

له على هذا العدد أم جائز أن توجد صفة اخرى ؟ فإن قلتم جيب االحنصار يف هذا العدد كذلك نقول االختصاص 
باحلد املذكور واجب له إذ ال فرق بني مقدار يف الصفات عدا ومقدار يف الذات حدا وإن قلتم جائز أن توجد صفة 

إىل خمصص حاصر ؟ مث قال قلنا املقادير من حيث إهنا أخرى فما املوجب لالحنصار يف هذا العدد واحلد فيحتاج 
  مقادير طوال وعرضا وعمقا ال ختتلف شهدا وال غائبا يف تطرق اجلواز العقلي إليها واستدعاء خمصص 

فيقال له هذا الذي قلته هو أول املسألة فإن املقادير من حيث هي هي ال وجود هلا يف اخلارج كما ان الصفات 
ي هي ال وجود هلا يف اخلارج وإمنا يوجد يف اخلارج ذات خمصوصة بصفاهتا املخصوصة فالقول والذوات من حيث ه

  فيما اختصت به من املقدار كالقول فيما اختصت به من سائر الصفات به من احلقيقة املوصوفة بتلك الصفات 
هنم منعوا إطالق لفظ العدد مث قال وأما الصفات واحنصارها يف مثان فقد اختلف جواب األصحاب عنه بوجوه منها أ

عليها فضال عن الثمانية وقالوا قد دل الفعل بوقوعه على كون الفاعل قادرا وباختصاصه ببعض اجلائزات على 
كونه مريدا وبأحكامه على كونه عاملا وعلم بالضرورة أن القضايا خمتلفة وورد يف الشرع إطالق العلم والقدرة 

فعل عليه أو ورد يف الشرع إطالقه وهلذا اقتصرنا على ذلك فلو سئل هل جيوز واإلرادة وال مدلول سوى ما دل ال
أن يكون له صفة أخرى اختلف اجلواب عته فقيل ال يتطرق إليه اجلواز فإنا مل نثبت الصفات إال بدليل الفعل 

ذلك االعتقاد إذا  والفعل ما دل إال على تلك وقيل جيوز عقال إال أن الشرع مل يرد به فنتوقف يف ذلك وال يضر يف
  مل يرد به تكليف 

قال ومنها أهنم فرقوا يف الشاهد بني الصفات الذاتية اليت تلتئم منها حقيقة الشيء وبني املقادير العرضية اليت ال 
مدخل هلا يف حتقيق حقيقة الشيء فإن الصفات الذاتية ال تثبت للشيء مضافة إىل الفاعل بل هي له من غري سبب 

  فإن جعلها له بسبب  ٠رضية تثبت للشيء مضافة إىل الفاعل واملقادير الع
ومنها أنه ولو قدر صفة زائدة على الثمان مل خيل إما أن تكون صفة مدح وكمال او صفة ذم ونقصان فإن كان 

صفة كمال فعدمها يف احلال نقص وإن كان صفة نقص فعدمها واجب وإذا بطل القسمان تعني أنه ال يتصف بزيادة 
  مانية على الث

قال ويترتب على ما ذكرناه هل جيوز أن يكون للباري تعاىل أخص وصف ال ندركه ؟ وفرق بني هذا السؤال األول 
فإن السائل األول سأل هل جيوز أن تزيد صفاته على الصفات الثمانية ؟ والسائل الثاين سأل هل له أخص وصف 

فقال بعضهم ليس له أخص وصف وال جيوز أن يكون متيز به عن املخلوقات ؟ واختلف جواب األصحاب عنه أيضا 
ألنه بذاته وصفاته متيز عن ذوات املخلوقات وصفاهتا من حيث أن ذاته ال حد هلا زمانا ومكانا وال تقبل االنقسام 

فعال وومها خبالف ذوات املخلوقات ال حد هلا زمانا ومكانا وال تقبل االنقسام فعال وومها خبالف ذوات املخلوقات 
اته غري متناهية يف التعلق باملتعلقات ولو كان الغرض أن يتحقق أخص وصف به يقع التميز فقد وقع التميز مبا وصف

وقال بعضهم ال بل له أخص وصف يف اإلهلة ال ندركه وذلك أن كل شيئني  ٠ذكرناه ن فال أخص سوى ما عرفناه 



ا ذكرنا من ان ال حد وال هناية ال انقسام للذات وال هلما حقيقتان معقولتان فإهنما يتمايزان بأخص وصفيهما ومجيع م
تناهي للتعلق يف الصفات كل ذلك أسلوب وصفات نفي وبالنفي ال يتميز الشيء عن الشيء بل ال بد من صفة 
إثبات هبا يقع التميز وإال فترتفع احلقيقة رأسا مث إذا ثبت أخص الوصف فهل جيوز أن يدرك قال إمام احلرمني ال 

يدرك أصال وقال بعضهم جيوز أن يدرك وقال ضرار بن عمرو يدرك ذلك عند الرؤية حباسة سادسة ونفس جيوز أن 
  املسألة من حمارات العقول وتصور األخص من حمارات العقول 

  تعليق ابن تيمية على كالم الشهرستاين

ت وبعض كما يفرق بني هذا وما أشبه هو الذي يقال يف هذا املقام من جهة من يفرق بني بعض الصفا: فيقال 
  الصفة والقدر ومن تدبره علم أنه ال ميكن الفرق 

  : وذلك من وجوه 

  الوجه األول

أن ما ذكره ليس فيه جواب فيه جواب عن اإللزام واملعارضة فإهنم عارضوه بإثبات صفات متعددة سواء كانت 
ذات بقدر من األقدار وإذا كان مثانيا أو أكثر أو أقل فغن اختصاص الصفات بعدد من األعداد كاختصاص ال

املسمي ال يسمي ذلك عددا فمنازعه ال يسمي اآلخر قدرا وليس الكالم يف اإلطالقات اللفظية بل يف املعاين العقلية 
وما زاد على ذلك سواء نفي ثبوته او نفي العلم به ال يضر فغن السؤال قائم إال أن يثبت املثبت صفات ال هناية 

غنه ال يوجد ما ال هناية له وإال فإذا أثبت الصفات متناهية كانت املعارضة : اعدة من يقول لعددها وهذا ينقض ق
متوجهة سواء عرف عددها أو مل يعرف وتفريق من فرق بني الصفات الذاتية والعرضية بأن هذه تفتقر إىل فاعل 

ة وال جمعولة كما يقول ذلك من املاهيات غري مفعول: دون األخرى ال يصح ألن هذا إمنا جييء على قول من يقول 
يقوله من املتفلسفة وحنوهم وإال فأهل السنة ومتكلموهم متفقون على أن حقائق مجيع املخلوقات خملوقة مصنوعة بل 

ليس هلا حقيقة يف اخلارج إال ما هو موجود يف اخلارج وما سوى ذلك فإمنا هو الصورة العلمية وما يف األذهان من 
الذي جعله فيها واهللا سبحانه هو الذي خلق فسوى وهو الذي قدر فهدى وهو الذي خلق خلق ذلك فاهللا تعاىل هو 

  اإلنسان من علق وهو الذي علم بالقلم علم اإلنسان مامل يعلم وهو الذي خلق اإلنسان علمه البيان 
مضافة إىل اهللا الصفات الذاتية ال تثبت للشيء مضافة إىل الفاعل قول باطل بل صفة كل موصوف خملوق : فقوله 

  تعاىل فإنه خلق كل موصوف بصفاته وليس يف املخلوق شيء ال من ذاته وال من صفاته إال واهللا تعاىل خلقه وأبدعه 
وأيضا فكل صفة الزمة ملوصوفها ال يكون املوصوف إال هبا فإن كان مفتقرا إىل الفاعل فالفاعل فعله بصفاته وإن 

ن الفاعل وتسمية أهل املنطق لبعضها ذاتيا ولبعضها عرضيا ال مينع اشتراكها كان غنيا عن الفاعل استغىن بصفاته ع
  يف هذا احلكم 

وقول القائل لو قدر صفة زائدة على الثمان لكان صفة كمال أو نقص إمنا يفيده نفي ما زاد على الثمان وهذا ال 
نقص ختصيص بقدر وعدد فغن يضر املعارض بل يقوي معارضته فإن ختصيص الصفات بإثبات مثان دون ما زاد و

كان كل خمتص يفتقر إىل خمصص مباين للموصوف فالسؤال قائم فإن قال القائل هذه الصفات على هذا الوجه من 
فهكذا مورد النزاع وبطل ما ذكرته من أن اختصاص كل : لوازم الذات ال تفتقر إىل موجب غري الذات قيل له 
  ل عنه موصوف بصفات ومقدار يفتقر إىل خمصص منفص



  الوجه الثاين

أن ما ذكره من الكالم يف أخص وصف هو أيضا الزم هلم كما أن ما ذكره يف الصفات هو أيضا الزم هلم فإن هذا 
معارضة باختصاص احلقيقة يف نفسها وذلك معارضة باختصاصها ببعض الصفات دون بعض وبعدد من الصفات 

  إنه ال بد من ذات متميزة بنفسها عما سواها دون ما زاد وسواء قيل بإثبات أخص وصف أو مل يقل ف

  الوجه الثالث

إثبات صفات أخرى : أحدها : أهل اإلثبات للصفات هلم فيما زاد على الثمانية ثالثة أقوال معروفة : أن يقال 
كالرضى والغضب والوجه واليدين واالستواء وهذا قول ابن كالب واحلارث احملاسيب وأيب العباس القالنسي 

ري وقدماء أصحابه كأيب عبد اهللا بن جماهد وأيب احلسن بن مهدي الطربي والقاضي أيب بكر بن الطيب واألشع
وأمثاهلم ن وهو قول أيب بكر بن فورك وقد حكي إمجاع أصحابه على إثبات الصفات اخلربية كالوجه واليد وهو 

وابن عقيل والشريف أيب علي وابن قول أيب القاسم القشريي وأيب بكر البيهقي كما هو قول القاضي أيب يعلى 
الزغوين وأيب احلسن التميمي وأهل بيته كابنه أيب الفضل ورزق اهللا وغريهم كما هو قول سائر املنتسبني إىل أهل 

السشنة واحلديث وليس لألشعري نفسه فيإثبات صفة الوجه واليد واالستواء وتأويل نصوصها قوالن بل مل خيتلف 
ف فيها بل يبطل تأويالت من ينفيها ولكن أبو املعايل وأتباعه ينفوهنا مث هلم يف التأويل قوله أنه يثبتها وال يق

والتفويض قوالن فأول قويل أيب املعايل التأويل كما ذكره يف اإلرشاد وآخرمها التفويض كما ذكره يف الرسالة 
  النظامية وذكر إمجاع السلف على املنع من التأويل وأنه حمرم 

ن وقدماء أصحابه فهم من املثبتني هلا وقد عد القاضي أبو بكر يف التمهيد و اإلبانة له الصفات القدمية وأما أبو احلس
مخس عشرة صفة ويسمون هذه الصفات الزائدة على الثمانية الصفات اخلربية وكذلك غريهم من أهل العلم 

السلف وأتباعهم وهو قول الكرامية  والسنة مثل حممد بن جرير الطربي وأمثاله وهو قول أهل السنة واحلديث من
  والساملية وغريهم 

وهذا القول هو القول املعروف عند متكلمة الصفاتية مل يكن يظهر بينهم غريه حىت جاء من وافق املعتزلة على نفيها 
بت وفارق طريقة هؤالء وأصل هؤالء أهنم يثبتون الصفات السمع والعقل خبالف من اقتصر على الثمانية فإنه مل يث

صفة إال بالعقل وقد أثبت طائفة منهم بعضها بالعقل كما أثبت أبو أسحق اإلسفراييين صفة اليد بالعقل وكما يثبت 
  كثري من احملققنب صفة احلب والبغض والرضى والغضب بالعقل 

لو كان  قول من ينفي هذه الصفات كما ذكره الشهرستاين وغريه وهو أضعف األقوال فإن عندته أنه: القول الثاين 
هللا صفة غري لوجب أن ينصب عليها دليال نعلمه ومل ينصب فال صفة له وكلتا املقدمتني باطلة فإن دعوى املدعي أنه 
ال بد أن ينصب اهللا تعاىل على كل صفة من صفاته دليال باطل ودعواه أنه مل ينصب دليال إال نعلمه هو أيضا باطل 

  وضع فإن هذه القاعدة إمنا هي معدة جلمل املقاصد كما قد بسط الكالم على هذا يف غري هذا امل
والثالث قول الوافقة الذين جيوزون إثبات صفات زائدة لكن يقولون مل يقم عندنا دليل على نفي ذلك وال إثباته 

  وهذه طريقة حمققي من مل يثبت الصفات اخلربية وهذا أختيار الرازي و األمدي وغريمها 
اصحاب األئمة األربعة وغريهم يثبتون الصفات اخلربية لكن منهم من يقول ال نثبت  وأئمة أهل السنة واحلديث من

إال ما يف القرآن والسنة املتواترة وما مل يقم دليل قاطع على إثباته نفيناه كما يقوله ابن عقيل وغريه أحيانا ومنهم من 



باألخبار الصحيحة مطلقا ومنهم من يقول  يقول بل نثبتها بأخبار اآلحاد املتلقاة بالقبول ومنهم من يقول نثبتها
يعطى كل دليل حقه فما كان قاطعا يف اإلثبات قطعنا مبوجبه وما كان راجحا ال قاطعا قلنا مبوجبه فال نقطع يف 

النفي واإلثبات إال بدليل يوجب القطع وإذا قام دليل يرجح ألحد اجلانبني بينا رجحان أحد اجلانبني وهذا أصح 
  الطرق 
ن الناس قد يظن صحة أحاديث فإما أن يتأوهلا أو يقول هي مثل غريها من األخبار وتكون باطلة عند أئمة وكثري م
  احلديث 

ومن األخبار ما يكون ظاهرة يبني املراد به ال حيتاج إىل دليل يصرفه عن ظاهرة ولكن يظن قوم أنه مما يفتقر إىل 
  افحه وقبله فكأمنا صافح اهللا وقبل ميينه تأويل كقوله احلجر السود ميني اهللا يف األرض فمن ص

فهذا اخلرب لو صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يكن ظاهرة ان احلجر صفة هللا بل صريح يف أنه ليس صفة هللا 
لقوله ميني اهللا يف األرض فقيده يف األرض ولقوله فمن صافحه فكأمنا صافح اهللا واملشبه ليس هو املشبه به وإذا كان 

يف أنه ليس صفة هللا مل حيتج إىل تأويل خيالف ظاهرة ونظائر هذا كثرية مما يكون يف االية واحلديث ما يبني أنه  صرحيا
  مل يرد به املعىن الباطل فال حيتاج نفي ذلك إىل دليل منفصل وال تأويل خيرج اللفظ عن موجبه ومقتضاه 

قوال الثالثة إذ ال بد فيها من اختصاص فإن كان وإذا كان كذلك فاملعارضة بالصفات ثابتة على كل قول من األ
  كل خمتص يفتقر إىل خمصص مباين لزم افتقار صفات اهللا تعاىل إىل مباين له 

مث رأيت أبا احلسن اآلمدي قد ذكر هذا الدليل الذي ذكره الشهرستاين وبني ضعفه يف كتابه املسمى بغاية املرام يف 
وتوابع ذلك وقد سلك بعض األصحاب يف الرد على هؤالء طريقا شامال علم الكالم فقال يف مسألة نفي العلو 

فقال لو كان الباري مقدرا بقدر متصورا بصورة متناهيا حبد وهناية خمتصا جبهة متغريا بصفة حادثة يف ذاته لكان 
عقل إال وجيوز حمدثا إذ العقل الصريح يقضي بأن املقادير يف جتويز العقل متساوية فما من مقدار وشكل يقدر يف ال

أن يكون خمصوصا بغريه فاختصاصه مبا اختص به من مقدار أو شكل أو غريه يستدعي خمصصا ولو استدعى 
  خمصصا لكان الباري حمدثا 

قال اآلمدي لكن هذا املسلك مما ال يقوى وذلك انه سلم ما يفرض من املقادير واجلهات وغريها ممكنة يف أنفسها 
من خمصص لكن إمنا يلزم أن يكون الباري حادثا ان لو كان املخصص خارجا عن ذاته وأن ما وقع منها ال بد له 

  ونفسه 
ولعل صاحب هذا القول ال يقول به وعند ذلك فال يلزم أن يكون الباري تعاىل حادثا وال حموجا إىل غريه أصال فإن 

يف جهة االقتضاء فهو حنو اخلالف  إن ما اقتضاه بذاته ليس هو أوىل من غريه لتساوي اجلميع بالنسبة إليه: قيل 
ولعل اخلصم قد ال يسلم تساوي النسبة يف جهة االقتضاء إال ان يقدر أنه ال اختالف بني هذه املمكنات وال حمالة 

أن بيان ذلك متعذر جدا كيف وأنه حيتمل أن ينتهج اخلصم يف ختصيص هذه الصفات الثابتة للذات منهج أهل احلق 
  ات وبه درء اإللزام يف ختصيص سائر املمكن

مث استدل على هذه املسألة مبا هو أضعف من هذا وهو أن البناء على ذلك مستلزم لكونه جوهرا واجلواهر متماثلة 
وقد عرف ما يف هذين األصلني من املنازعات اللفظية واملعنوية يف غري هذا املوضع و اآلمدي نفسه قد بني بطالن 

  قول من جعل اجلواهر متماثلة 
ا ينبغي أن يعرف يف مثل هذه املسائل املنازعات اللفظية فإن القائل إذا قال التخصيص يفتقر إىل خمصص والتقدير ومم

التحريك يفتقر إىل حمرك وأمثال ذلك وهذا ال ريب فيه فإن التخصيص مصدر : إىل مقدر كان مبنزلة من يقول 



فعل املتعدي ال بد له من فاعل يتعدى فعله خصص خيصص ختصيصا وكذلك التقدير والتكلم وحنو ذلك ومصدر ال
االختصاص يفتقر إىل خمصص واملقدار : فإذا قدر مصدر متعد بال فاعل يتعدي فعله كان متناقضا خبالف ما إذاقيل 

إىل مقدر وحنو ذلك فإن هذا ليس يف الكالم ما يدل عليه ألن املذكور إما مصدر فعل الزم كاالختصاص وحنوه أو 
كاملقدار وكل من هذين ليس يف الكالم ما يوجب افتقاره إىل فاعل يتعداه فعله فإذا قيل املوصوف  اسم ليس مبصدر

الذي له صفة وقدر قد اختص بصفة وقدر فال بد له من خمصص مل يكن يف هذا الكالم ما يدل على افتقاره إىل 
ه من خمصص فإن هذا كالم خمصص مباين له خيصصه بذلك خبالف ما إذا قيل إذا خص بصفة أو قدر فال بد ل

  صحيح 
والناطقون من أهل النظر وغريهم إذا قصدوا املعاين فقد ال يراعون مثل هذا بل يطلقون اسم املفعول على ما مل يعلم 

أن له فاعال فيقول أحدهم هذا خمصوص هبذه الصفة والقدر واملخصوص ال بد له من خمصص فإذا أخذ املخصوص 
أنه ال بد له من فاعل يتعدى فعله وإذا أخذ على أن املقصود اختصاصه بذلك الوصف على أنه اسم مفعول فمعلوم 

مان هذا مما يفتقر إىل دليل وهذا مثل املوجود فإنه ال يقصد به أن غريه أوجده بل يقصد به احملقق الذي هو حبيث 
ستعمال حىت بقي ال يقصد به يوجد فكثري من األفعال اليت بنيت للمعفول واسم املفعول التابع هلا قد كثر ف ياال

  قصد فعل حادث له فاعل أصال بل يقصد إثبات ذلك الوصف من حيث اجلملة 
إن الرب : وكثري من ألفاظ النظار من هذا الباب كلفظ املوجود واملخصوص واملؤلف واملركب واحملقق فإذا قالوا 

أن أحدا غريه خصه بتلك اخلصائص وال أن تعاىل املخصوص خبصائص ال يشركه فيها غريه أو هو موجود مل يريدوا 
  غريه جعله موجودا 

وبسبب ذلك جتد مجاعات غلطوا يف هذا املوضع يف مثل هذه املسألة إذا قيل الباري تعاىل خمصوص بكذا وكذا او 
  خمتص بكذا وكذا قالوا فاملخصوص ال بد له ممن خصه بذلك واملخصص ال بد له من خمصص خصصه بذلك 

ثون عن اختصاص الشيء بأمور قبل حبثهم هل هي من نفسه او من غريه ويعلمون ويقولون إنه والناس قد يبح
  خمصوص بذلك وقد خص هبذا واختص به وحنو ذلك 

ونظري ذلك ما ذكره أبو حامد يف هتافت الفالسفة ملا رد عليهم مذهبهم ف ينفي الصفات وبني أنه ال دليل هم على 
ني فيه ما احتجوابه من األلفاظ اجململة املبهمة كلفظ التركيب فإهنم جعلوا إثبات نفيها وتكلم يف ذلك بكالم حسن ب

  الصفات تركيبا وقالوا مىت أثبتنا معىن يزيد على مطلق الوجود كان تركيبا وادخلوا يف مسمى التركيب مخسة أنواع 
  أنه ليس له حقيقة إال الوجود املطلق لئال يكون مركبا من وجود وماهية : أحدها 
  ليس له صفة لئال يكون مركبا من ذات وصفات : والثاين 

ليس له وصف خمتص ومشترك لئال يكون مركبا مما به االشتراك وما به االمتياز لتركب النوع من اجلنس : والثالث 
  والفصل أو من اخلاصة والعرض العام 

ال يكون مركبا من املادة والصورة فال  أنه ليس فوق العامل لئال يكون مركبا من اجلواهر املفردة وكذلك: الرابع 
  يكون مركبا تركيبا حسيا كتركيب اجلسم من اجلواهر املنفردة وال عقليا كتركبه من املادة والصورة 

وهذان نوعان هبما يصري مخسة وهذه الطريقة هي طريقة ابن سينا فإنه زعم أن نفس الوجود إذا كان يستلزم وجودا 
ذه اخلصائص النافية هلذه الصفات ويقول ليس له أجزاء حد وال أجزاء كم وهذا واجبا فالوجود الواجب له ه

  مراده 

  كالم الغزايل يف هتافت الفالسفة



وأما قدماء الفالسفة فلم يكونوا يثبتون واجب الوجود هبذه الطريقة بل بطريقة احلركة فلما جاء ابن رشد احلفيد 
صار البن سينا بل بني أن هذه الطريقة اليت سلكها ضعيفة كما ذكر يعترض على أيب حامد فيما ذكره مل ميكنه االنت

أبو حامد واحتج هو بطريقة أخرى ظن أهنا قوية وهي أضعف من طريقة ابن سينا فإن أبا حامد ملا ذكر القول 
للباري املضاف إىل الفالسفة كابن سينا وأمثاله وذكر أهنم ينفون تلك األنواع اخلمسة قال ومع هذا فإهنم يقولون 

تعاىل غنه مبدأ وأول وموجود وجوهر واحد وقدمي وباق وعامل وعاقل وعقل ومعقول وفاعل وخالق ومريد وقادر 
  وحي وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ وجواد وخري حمض وزعموا ان كل ذلك عبارة عن معىن واحد ال كثرة فيه 

تكثر األمساء بإضافة إىل شيء أو إضافة شيء إليه قال وهذا من العجائب وهم يقولون ذات املبدأ األول واحد وإمنا 
أو سلب شيء عنه والسلب واإلضافة ال يوجب كثرة يف ذات املسلوب عنه ولكن الشان يف رد هذه كلها إىل 

  السلوب واإلضافات وذكر متام قوهلم 
ملسلمني سوى املعتزلة فما قال أبو حامد فيقال هلم مب عرفتم استحالة الكثرة من هذا الوجه وانتم خمالفون من مجيع ا

الربهان عليه ؟ فإن القائل الكثرة حمال يف واجب الوجود مع كون الصفات املوصوفة واحدة يرجع إىل أنه يستحيل 
كثرة الصفات فيه وفيه النزاع وليس استحالة معلوما بالضرورة وهلم مسلكان أحدمها أن كل واحد من الصفة 

ر فهما واجبا الوجود وإن كان مفتقرا إليه فال يكون واحد منهما واجب إن كان مستغنيا عن اآلخ: واملوصوف 
الوجود وإن احتاج أحدمها إىل اآلخر فهو معلول واآلخر هو الواجب وأيهما كان معلوال افتقر إىل سبب فيؤدي إىل 

  أن ترتبط ذات واجب الوجود بسبب 
لكم القسم األول ال دليل لكم عليه فإن برهانكم املختار من هذه األقسام هو األخري ولكن إبطا: قال أبو حامد 

  عليه إمنا يتم بنفي الكثرة من هذه املسألة فكيف تنبين هذه املسألة على تلك ؟ 

  تعليق ابن تيمية

  : قلت اجلواب عن هذه احلجة ميكن بوجوه 
  الوجه األول 

: اآلخر وإما أن يكون مستغنيا عنه  إما أن يكون أحدمها حمتاجا إىل: قولكم : إما أن يقال : قولكم : أن يقال 
  تريدون باالحتياج حاجة املفعول إىل فاعله أو مطلق التالزم وهو كون أحدمها ال يوجد إال باآلخر أم قسم ثالث ؟ 

فإن أردمت األول مل يكن أحدمها حمتاجا إىل اآلخر بل غنيا عن كونه فاعال له وال يلزم أن يكونا واجيب الوجود مبعىن 
  نهما هو الواجب بنفسه املبدع للممكنات أن كال م
  إن كال منهما واجب الوجود مبعىن أنه ال مبدع له : وإن قيل 

نعم وال نسلم امتناع تعدد مسمى واجب الوجود هبذا التفسري وإمنا ميتنع تعدده بالتفسري األول فإن األدلة : قيل 
ل كل من صفاته الالزمة له قدمي أزيل ممتنع عدمه قامت على أن خالق املمكنات رب واحد مل تقم على نفي صفاته ب

ليس له فاعل فإذا عرب عن هذا املعىن بأنه واجب الوجود فهو حق وإن عين بواجب الوجود ما ليس مالزما لغريه 
فليست الذات وحدها واجبة الوجود وال الصفات بل الواجب الوجود هو الذات املتصفة بصفاهتا الالزمة هلا ال 

ولون إهنا مستلزمة للمعلول فامتناع ذلك على أصلهم أبلغ وقد عرف أن كال من الصفات الذاتية سيما وهم يق
  مالزمة لألخرى والصفات مالزمة للذات وليس كل منهما مبدعا لآلخر 

  كل منهما حمتاج إىل اآلخر مبعىن انه مالزم له مل يلزم من كونه مالزما أن يكون معلوال : وإن قلتم 



  الوجه الثاين

  ما تعين بواجب الوجود ؟ : هذا اجلواب الثاين وهو أن يقال و
  أتعين به ماال فاعل له أو تعين به القائم بنفسه الذي ال فاعل له ؟ 

فإن عنيت األول مل ميتنع أن يكون كل الصفات والذات واجب الوجود هبذا التفسري ومل يدل على امتنع تعدد 
ى امتناع تعدد القدمي هبذا التفسري دليل وإمنا دل الدليل على أنه ال إله إال الواجب هبذا التفسري دليل كما مل يدل عل

  اهللا وأن اهللا رب العاملني واحد ال شريك له وهو التوحيد الذي دل عليه الشرع والعقل 
  فأما نفي الصفات وتسمية ذلك توحيدا فهو خمالف للشرع والعقل 

 فاعل له كانت الذات واجبة الوجود وهي بالصفة واجبة الوجود القائم بنفسه الذي ال: وإن أراد بواجب الوجود 
  ومل تكن الصفة وحدها واجبة الوجود 

وإن أريد حباجة كل من الصفة واملوصوف إىل اآلخر التالزم أختري إثبات ذلك ومل يلزم من ذلك كون أحدمها 
د بذلك كون أحدمها فاعال اختري نفي معلول اآلخر فإن املتضايفني متالزمني وليس أحدمها معلول اآلخر وإن أري

  احلاجة هبذا التفسري وهو القسم األول وهو انه ليس أحدمها حمتاجا إىل اآلخر 
  وإن أريد أن أحدمها حمل لآلخر أختري جواب الغزايل وهو ان الصفة حمتاجة إىل الذات من غري عكس 

مها فاعل لآلخر فهو باطل فإنه ال جيب من قيام إن أحدمها معلول لآلخر إن أراد به أحد: وعلى هذا فقول القائل 
الصفة باملوصوف أن يكون املوصوف فاعال للصفة بل األمر بالعكس فإن املفعول ميتنع ان يكون من باب الصفات 

  الالزمة للموصوف 
  وإن أريد بذلك أن يكون أحدمها قابال لآلخر فال امتناع يف ذلك وإن قيل بل إن احملل علة للحال 

أن هذه احلجة وأمثاهلا غنما نشأت الشبهة فيها من جهة أن ألفاظها جمملة فلفظ العلة يراد به العلة الفاعلة واعلم 
والعلة القابلة ولفظ احلاجة إىل الغري يراد به املالزم للغري ويراد به حاجة املشروط إىل شرطه ويراد به حاجة املفعول 

  إىل فاعله 
الذات متالزمة وليس أحدمها فاعال لآلخر بل الذات حمل للصفات وليس وإذا عرف هذا فالصفات الالزمة مع 

الواحد منهما علة فاعلة بل املوصوف قابل للصفات وهذا ال امتناع فيه بل هو الذي يدل عليه صريح املعقول 
  وصحيح املنقول 

ت ينتهي أمرهم إىل أن لكن الغزايل مل جيب إال جبواب واحد ومضمون كالمهم أهنم يف مجيع كالمهم يف نفي الصفا
  هذا تركيب واملركب مفتقر إىل جزئه واملفتقر إىل غريه ال يكون واجبا بنفسه ألنه حمتاج 

  كالم الغزايل يف مسألة صفات اهللا

الذات يف قوامها غري حمتاجة إىل الصفات والصفات حمتاجة إىل املوصوف : حنن خنتار أن يقال : فقال هلم أبو حامد 
ي قولكم إن احملتاج إىل غريه ال يكون واجب الوجود فيقال إن أردمت بواجب الوجود أنه ليس له كما يف حقنا فبق

علة فاعلية فلم قلتم ذلك ؟ ومل استحال أن يقال كما أن ذات واجب الوجود قدمي ال فاعل له فكذلك صفته قدمية 
ليس بواجب الوجود على هذا التأويل  معه وال فاعل هلا وإن أردمت بواجب الوجود أن ال يكون له علة قابلية فهو

واجب الوجود املطلق هو الذي ليس له علة فاعلية وال : ولكنه قدمي مع هذا وال فاعل له فما احمليل لذلك فإن قيل 



قابلية فإذا سلم أن له علة قابلية فقد سلم كونه معلوال قلنا تسمية الذات القابلة علة قابلية من اصطالحكم والدليل 
لى ثبوت واجب الوجود حبكم اصطالحكم إمنا دل على إثبات طرف ينقطع به تسلسل العلل واملعلوالت مل يدل ع

ومل يدل على هذا القدر وقطع التسلسل ميكن بواحد له صفات قدمية ال فاعل هلا كما أنه ال فاعل لذاته ولكنها 
  تكون متقررة يف ذاته 

  تعليق ابن رشد على الغزايل

إذا وضع هلم هذا القسم من األقسام اليت استعملوا يف إبطال الكثرة آل األمر معهم إىل أن قال ابن رشد يرد أنه 
يثبتوا أن واجب الوجود ليس ميكن أن يكون مركبا من صفة وموصوف وال أن تكون ذاته ذات صفات كثرية 

لى تقدير هذا القسم وهذا شيء ليس يقدرون عليه حبسب أصوهلم مث أخذ يبني أن احملال الذي راموا أن يلزموه ع
إن أردمت بواجب الوجود أنه ليس له فاعلة فاعلية فلم قلتم ذلك أي فلم قلتم بامتناع : فيقال هلم : ليس بالزم قال 

كما أن ذات واجب الوجود قدمي ال فاعل له فكذلك صفاته قدمية ال : كونه موصفا بالصفات ومل استحال أن يقال 
  فاعل هلا 

معاندة ملن سلك يف نفي الصفات طريقة ابن سينا يف إثبات واجب الوجود بذاته وذلك أهنم  قال ابن رشد وهذا كله
يفهمون يف املمكن الوجود املمكن احلقيقي ويرون أن كل ما دون املبدأ األول هو هبذه الصفة وخصومهم من 

ما ليس ممكنا يف نفسه فإذا األشعرية يسلمون هذا ويرون أن كل ممكن فله فاعل وأن التسلسل ينقطع باالنتهاء إىل 
سلم هلم هذه ظن هبا أنه يلزم عنها أن يكون األول الذي انقطع عنده اإلمكان ليس ممكنا فوجب أن يكون بسيطا 

أن الذي ينتفي عنه اإلمكان احلقيقي ليس يلزم أن يكون بسيطا وإمنا يلزم أن : غري مركب لكن لألشعرية أن يقولوا 
  لية له فلذلك ليس عند هؤالء برهان على أن األول بسيط من طريقة واجب الوجود يكون قدميا فقط ال علة فاع

  كالم آخر للغزايل يف مسألة التركيب

قال أبو حامد فإن قيل فإذا أثبتم ذاتا وصفة وحلوال للصفة بالذات فهو مركب وكل تركيب حيتاج إىل مركب 
قائل كل مركب حيتاج إىل مركب كقوله كل موجود ولذلك مل جيز أن يكون األول جسما ألنه مركب قلنا قول ال

موصوف قدمي وال علة لذاته : األول قدمي موجود ال علة له وال موجد فكذلك يقال : حيتاج إىل موجد فيقال له 
وال لصفته وال لقيام صفاته بذاته بل الكل قدمي بال علة وأما اجلسم فإمنا مل جيز أن يكون هو األول ألنه حادث من 

ه ال خيلو عن احلوادث ومن مل يثبت له حدوث اجلسم يلزمه أن تكون العلة األوىل جسما كما سنلزمه حيث إن
  عليكم فيما بعد 

  تعليق ابن رشد على كالم الغزايل

قال ابن رشد معترضا على أيب حامد التركيب ليس هو مثل الوجود ألن التركيب هو مثل التحريك أعين صفة 
شياء اليت قبلت التركيب والوجود هو صفة هذه الذات بعينها وأيضا املركب ليس انفعالية زائدة على ذات األ

ينقسم إىل مركب من ذاته ومركب من غريه فيلزم أن ينتهي األمر إىل مركب قدمي كما ينتهي األمر يف املوجودات 
ائل أن يقول إن كان إىل موجود قدمي وأيضا فإذا كان األمر كما قلنا من أن التركيب أمر زائد على الوجود فلق



يوجد مركب من ذاته فسيوجد متحرك من ذاته وإن وجد متحرك من ذاته فسيوجد املعدوم من ذاته ألن وجود 
  املعدوم هو خروج ما بالقوة إىل الفعل وكذلك األمر يف احلركة واملتحرك 

جزائه اليت تركب منها شرطا قال والفصل يف هذه املسألة أن املركب ال خيلو من أن يكون كل واحد من جزأيه أو أ
يف وجود صاحبه جبهتني خمتلفتني أو ال يكون شرطا أو يكون أحدمها شرطا يف وجود الثاين والثاين ليس شرطا يف 
وجود األول فأما األول فال ميكن أن يكون قدميا ألن التركيب نفسه شرط يف وجود األجزاء فال ميكن أن تكون 

ب علة نفسه إال لو كان الشيء علة نفسه وأما الثاين إذا مل يكن واحد منهما شرطا األجزاء علة التركيب وال التركي
يف وجود صاحبه فإن امثال هذه إذا مل يكن يف طباع أحدمها أن يالزم اآلخر فإهنا ليست تتركب إال مبركب خارج 

 جوهرية فإن كان عنها وإن كان أحدمها شرطا يف وجود اآلخر من غري عكس كاحلال يف الصفة واملوصوف الغري
املوصوف قدميا ومن شانه أن ال تفارقه الصفة فاملركب قدمي وإذا كان هذا هكذا فليس يصح إن جوز جموز وجود 

مركب قدمي أن يبني على طريق الشعرية أن كل جسم حمدث ألنه إن وجد مركب قدمي وجدت أعراض قدمية 
راض أنه ال تكون األجزاء اليت تركب منها اجلسم إال أحدها التركيب ألنه أصل ما يبنون عليه وجوب حدوث األع

بعد األفتراق فإذا جوزوا مركبا قدميا أمكن أن يوجد اجتماع مل يتقدمه افتراق وحركة مل يتقدمها سكون وإذا جاز 
  هذا أمكن أن يوجد جسم ذو أعراض قدمية ومل يصح هلم أن ماال خيلو عن احلوادث حادث 

  الغزايل وابن رشدتعليق ابن تيمية على كالم 

قلت ما ذكره أبو حامد مستقيم مبطل لقول الفالسفة وما ذكره ابن رشد إمنا نشأ من جهة ما يف اللفظ من اإلمجال 
  واالشتراك وكالمه يف ذلك أكثر مغلطة من كالم ابن سينا الذي أقر بفساده وضعفه 

حلوال للصفة بالذات فهو مركب وكل مركب وذلك أن هؤالء قالوا أليب حامد واملثبتني إذا أثبتم ذاتا وصفة و
  حيتاج إىل مركب 

  كل موجود حيتاج إىل موجد : قال هلم قول القائل كل مركب حيتاج إىل مركب كقول القائل 
ومقصوده بذلك أن هذا املعىن الذي مسيتموه تركيبا ليس معىن كونه مركبا إال كون الذات موصوفة بصفات قائمة 

هناك شيء متفرق فركبه مركب بل وال هناك شيء يقبل التفريق فإن الكالم إمنا هو يف إثبات هبا ليس معناه أنه كان 
صفات واجب الوجود الالزمة الوجود بنفسه مل يكن أن تفارقه وال أن توجد دونه وال يوجد إال هبا فليس هناك 

  شيئان كانا مفترقني فركبهما فركب 
ل ركبته فهو مركب كما تقول فرقته فهو مفرق ومجعته فهو جممع ولفظ املركب يف األصل اسم مفعول لقول القائ

  وألفته فهو مؤلف وحركته فهو حمرك 
  يقال ركبت الباب يف موضعه  ٨االنفطار } يف أي صورة ما شاء ركبك { قال اهللا تعاىل 

ن مفترقا فاجتمع هذا هو املركب يف اللغة لكن صار يف اصطالح املتكلمني والفالسفة يقع على عدة معان غري ما كا
كما يقول أحدهم اجلسم إما بسيط وإما مركب يعنون بالبسيط الذي تشتبه أجزاؤه كاملاء واهلواء وباملركب ما 

اختلفت كاإلنسان وقد يقولون كل جسم مركب من أجزائه ألن هذا اجلزء غري هذا اجلزء وإن كانوا يعتقدون أنه 
اجلسم مركب من الواهر املنفردة أو من اهليوىل والصورة أم ليس مل يتفرق قط وأنه مل يزل كذلك ويتنازعون هل 

مركبا من واحد منهما ؟ مع اتفاقهم على أنه من األجسام ما مل تكن أجزاؤه مفترقة فتركبت وقد يعنون باملركب 
ارق املركب من الصفات كما يقولون اإلنسان مركب من اجلنس والفصل وهو احليوان الناطق وهاتان الصفتان مل تف



إحدامها األخرى وال ميكن وجود الناطق إال مع احليوان وال ميكن وجود حيوان إال مع ناطق أو ما يقوم مقامه 
  كالصاهل وحنوه 

فأبو حامد وأمثاله خاطبوا هؤالء بلغتهم يف أن املوصوف بصفة الزمة له يسمى مركبا وقالوا هلم قلتم إن مثل هذا 
يف الواجب الوجود فقوهلم إن كل مركب مفتقر إىل مركب مغلطة نشأت من املعىن الذي مسيتموه تركيبا ميتنع 

اإلمجال يف لفظ مركب فإهنم مل يسلموا هلم أن هناك تركيبا هو فعل مركب حىت يقال إن املركب يفتقر إىل مركب 
ؤلف بل هناك ذات موصوفة بصفات الزمة له فإذا قال القائل كل موصوف بصفات الزمة له يفتقر إىل مركب وم

  جيمع بني الذات والصفات كان قوله باطال فقوهلم يف هذا املوضع كل مركب يفتقر إىل مركب من هذا الباب 
وكذلك إذا قيل كل مؤلف يفتقر إىل مؤلف كما يستعمل مثل هذا الكالم غري واحد من الناس يف نفي معان مساها 

غري نظر إىل املعىن العقلي فيقال ملن مسى مثل هذا  مسم تأيفا وتركيبا فجعل املستدل يستدل مبجرد إطالق اللفظ من
  تركيبا وتأليفا أتعين بذلك أن هنا شيئا فعله مركب ومؤلف أو ان هنا ذاتا موصوفة بصفات ؟ 

أما األول فممنوع فإنه ليس يف خلق اهللا من يقول إن صفات اهللا الالزمة له متوقفة على فاعل يؤلف ويركب بني 
  الذات والصفات 

يت الثاين فمسلم وال دليل لك على أن الذات القدمية الواجبة املستلزمة للصفات تفتقر إىل من يركب وإن عن
صفاهتا فيها فلهذا قال أبو حامد هذا كقول القائل كل موجود يفتقر إىل موجد ولو قال إىل واجد لكان أقرب إىل 

  مطابقة اللفظ 
كل موجود يفتقر إىل واجد أو : اجد فإذا قال القائل وهذا صحيح فإن املوجود اسم مفعول من وجد جيد فهو و

موجد نظرا إىل اللفظ كان كقوله كل مركب يفتقر إىل مركب نظرا إىل اللفظ ولكن لفظ املوجود إمنا يراد به ما 
كان متحققا يف نفسه ال يعين به ما وجده أو اوجده غريه كما أهنم يعنون باملركب هنا ما كان متصفا بصفة قائمة به 

أو ما كان فيه معان متعددة وكثرة ال يعنون به ما ركبه غريه فالذي جرى هلؤالء املغالطني يف لفظ التأليف 
والتركيب كما جرى ألشباههم يف لفظ التخصيص والتقدير فإن الباب واحد فليتفطن اللبيب هلذا فإنه حيل عنه 

  شبهات كثرية 
  ركب مثل املوجود بل مثل التحريك وأما اعتراض ابن رشد على أيب حامد بقوله ليس امل

  : فجوابه من وجوه 
أحدها أن يقال ليس الكالم يف املوازنات اللفظية بل يف املعاين العقلية واملقصود هنا أن الذات القدمية الواجبة 

 املوصوفة بصفات ال جيب أن يكون هلا جامع منفصل مجع بني الذات والصفات كما أن املوجود احملقق ال يفتقر إىل
  موجود غري نفسه بل قد يكون موجودا بنفسه ال يفتقر إىل فاعل كذلك اتصافها بالصفات ال يفتقر إىل فاعل 

  الثاين أن يقال وهب أن هذا مثل التحريك يف اللفظ 
هي صفة انفعالية زائدة على ذات األشياء اليت قبلت التركيب إن عنيت اهنا زائدة على الذات والصفة : فقولك 

فة بالذات فهذا باطل وإن عنيت اهنا هي قيام الصفة بالذات أو هي الصفة القائمة بالذات فليس يف ذلك وقيام الص
  ما يوجب كوهنا انفعالية هلا فاعل مباين للموصوف 

الثالث أن التحريك إن عين به حتريك الشيء لغريه فليس هذا نظري مورد النزاع فإن أحدا مل يسلم أن يف الذات 
فة بصفاهتا الالزمة شيء ركبه أحد وإن عين به مطلق احلركة صار معىن الكالم أن اتصاف الذات القدمية املوصو

  بالصفات كاتصافها باحلركات وليس يف واحد منهما ما يقتضي احتياج املوصوف إىل مباين له 



كما ينتهي وأما قوله ليس ينقسم األمر إىل مركب من ذاته ومركب من غريه حىت ينتهي األمر إىل مركب قدمي 
  األمر يف املوجودات إىل موجود قدمي 

فيقال له بل هؤالء املسلمون كأيب حامد وأمثاله ملا خاطبوكم باصطالحهم وأنتم جعلتم قيام الصفة باملوصوف 
  تركيبا فإهنم يقولون حبسب اصطالحكم إنه ينقسم إىل مركب من ذاته ومركب من غريه 

وه تركيبا مل نسلم لكم عدم انقسام املركب إىل قدمي واجب وحمدث ممكن وحقيقة األمر أن ثبوت الصفات إن مسيتم
ولكن أنتم مسيتم هذا تركيبا ونفيتموه فلهذا قلتم ال ينقسم املركب  ٠وإن مل تسموه تركيبا بطل أصل كالمكم 

  فكان كالمكم ممنوعا بل باطال 
رك من ذاته وإن وجد متحرك من ذاته وأما قوله إن لقائل أن يقول إن كان يوجد مركب من ذاته فسيوجد متح

  فسيوجد معدوم من ذاته 
  فجوابه من وجوه 

أحدها منع املقدمة األوىل فما الدليل على أنه إذا وجدت ذات موصوفة بصفات الزمة له يلزم أن توجد ذات 
  متحركة حبركة منها ليس معه يف ذلك إال جمرد املوازنة اللفظية 

ر التركيب إىل مركب كافتقار التحريك إىل احملرك فإن أخذ ذلك على أن له فاعال الثاين أن حقيقة قوله إن افتقا
فلكل منهما فاعل وإن أخذ جمرد التركيب جمرد التحرك قيل فعلى هذا يكون املعىن إذا وجد متصف بصفة بنفسه 

متصفا باألفعال يوجد فاعل متحرك بنفسه وإذا كان حقيقة كالمه أنه إذا كان متصفا بالصفات من ذاته فسيوجد 
فيقال له إما أن تكون هذه املالزمة صحيحة وغما أن ال تكون فإن مل تكن صحيحة فليست حبجة وإن  ٠من ذاته 

كانت صحيحة كانت دليال على ثبوت أفعال اهللا تعاىل وكان حقيقتها أنه يلزم من ثبوت الصفات القائمة به ثبوت 
  نت املالزمة صحيحة ؟ األفعال القائمة به فأي حمذور يف هذا إذا كا

الثالث قوله وإن وجد متحرك من ذاته فسيوجد املعدوم من ذاته ألن وجود املعدوم هو خروج ما هو بالقوة إىل 
الفعل وكذلك األمر يف احلركة واملتحرك وليس كذلك الوجود ألنه ليس صفة زائدة على الذات فكل موجود مل 

ليس صفة زائدة على الذات فكل موجود مل يكن وقتا موجودا بالقوة يكن وقتا موجودا بالقوة ووقتا موجودا لنه 
ووقتا موجودا بالفعل فهو موجود بذاته واملتحرك وجوده إمنا هو مع القوة احملركة فلذلك احتاج كل متحرك إىل 

  حمرك 
عين به أن فيقال ألقين بقولك فسيوجد املعدوم من ذاته أي نفس ما كان معدوما يوجد من الذات املعدومة أم ت

  احلركة املعدومة توجد من الذات املتحركة ؟ 
أما األول فغري معقول فإن املعدوم ليس له وجود أصال حىت يعقل أن يوجد منه ذاته أو غري ذاته ووجوده موجود 

  من غري موجود ممتنع بضرورة العقل وكون املعدوم يوجد بنفسه معلوم البطالن بالبديهية 
  م وامللزوم واحد فإن املتحرك من ذاته توجد حركته املعدومة من ذاته وإن عنيت الثاين فالالز

  وقول القائل إنه إذا جاز هذا جاز وجود املعدوم من الذات املعدومة ممنوع بل باطل معلوم البطالن 
  وقوله ألن وجود املعدوم هو خروج ما بالقوة إىل الفعل وكذلك األمر يف احلركة واملتحرك 

ا أهنما يشتركان يف أمر من األمور فمن أين يلزم إذا اشتركا يف أمر ما أن يشتركا يف غريه مع فيقال له غاية هذ
ظهور الفرق فإن قوله وجود املعدوم هو خروج ما بالقوة إىل الفعل ال جيوز أن يراد به أن نفس املعدوم كان فيه قوة 

  هي مبدأ وجوده فإن املعدوم ليس يف شيء وال فيه شيء 



ويف احلبة قوة أن تصري  ٠إن ما منه وجد املعدوم كان فيه قوة وجوده كما يف النطفة قوة أن تصري علقة وإمنا يقال 
سنبلة ويف النواة قوة أن تصري خنلة فالذي فيه القوة ليس هو املعدوم واما احلركة واملتحرك فنفس املتحرك فيه قوة 

معدوما من األعراض كما يوجد اللون يف املتلونات  هي مبدأ احلركة فنظري املتحرك احملل الذي وجد فيه ما كان
والطعم يف املطعومات واحلياة يف األحياء فكذلك احلركة يف املتحركات فمحل هذه الصفات واحلركات كان قابال 

هلا وفيه قوة القبول واالستعداد هلا وأما نفس هذه األمور اليت كانت معدومة فوجدت فليس فيها من القوة وال 
  ء غريها شي

فقياس القائس وجود املعدوم من ذاته بوجود احلركة من املتحرك يف غاية الفساد والعلة تكون فاعلة وتكون قابلة 
فلو قال القائل املوجود أو اجلسم أو القائم بنفسه أو حنو ذلك يقبل الصفات واألعراض كاحلركات وحنوها وفيه 

ات واحلركات به لكان قوله يف غاية الفساد فكيف إذا قال قوة لذلك فيجب أن يكون املعدوم فيه قبول لقيام الصف
إذا كان املتحرك فاعال بنفسه حلركته وجب أن يكون املعدوم فاعال لذاته بل يقال الفاعل ميكن أن يفعل غريه وأما 
ال فعله لنفسه فممتنع فلو قال إذا كان املتحرك يفعل حركة وجب أن يفعل املعدوم حركة لكان باطال فكيف إذا ق

  وجب أن يفعل نفسه 
وقوله فكل موجود مل يكن وقتا موجودا بالقوة ووقتا بالفعل فهو موجود بذاته واملتحرك وجوده إمنا هو مع القوة 

  احملركة فلهذا احتاج كل متحرك إىل حمرك 
  صل عنه ؟ فيقال له هب أنه سلم لك أن املتحرك وجوده مع القوة احملركة فلم قلت إن احلركة حتتاج إىل حمرك منف

  مث يقال لك هل جيوز أن يتحرك املتحرك بنفسه بعد أن مل يكن متحركا أم ال ؟ 
فإن أجزت هذا بطل قولك وجاز وجود املتحرك بنفسه قبل احلركة وقبل القوة احملركة وإن قلت ال جيوز قيل 

نفس املتحرك وبطل فحركته حينئذ اما أن تكون من نفسه وإما من غريه فإن كانت من نفسه كانت احلركة من 
قولك وإن كانت من غريه وكان ذلك الغري متحركا فالقول فيه كالقول يف األول وإن كان غري متحرك لزم وجود 

  حركات متوالية عن غري متحرك وهذا قوهلم وهو باطل 
ما يف وذلك أن أجزاء احلركات متعاقبة شيئا بعد شيء فاملقتضى لكل من تلك األجزاء ميتنع ان يكون موجبا تا

وحينئذ يلزم كون احملدث  ٠األزل ألنه لو كان كذلك للزم أن يقارنه موجبه فإن العلة التامة ال يتأخر عنها معلوهلا 
قدميا وهو ممتنع أو يقال إن كانت العلة التامة تستلزم مقارنة معلوهلا لزم ذلك وإن مل تستلزم ذلك جاز حدوث 

تحرك الشيء بعد ان مل يكن متحركا بدون سبب حادث وهذا يبطل احلركات املتأخرة عن موجب قدمي فيجوز أن ي
قولكم وإذا مل يكن املوجب التام هلا ثابتا يف األزل لزم ان يكون حادثا والقول يف حدوثه كالقول يف حدوث غريه 

حادث  فيمتنع أن حيدث هو او غريه عن علة تامة قدمية فإذا مل يكن يف الفاعل فعل حادث امتنع أن يصدر عنه شيء
  فامتنع صدور احلركات عن غري متحرك 

  : ومما اعترف به ابن رشد وغريه من الفالسفة واملتكلمني وقال عن إخوانه لفالسفة إن الذي يتمسكون به سببان 
  أحدمها أن فعل الفاعل يلزمه التغري وإن كل متغري فله مغري 

  والثاين أن القدمي ال يتغري بضروب من ضروب التغري 
  ا كله عسري البيان وقال وهذ

قلت وهذا املقام وهو حدوث احلوادث عن ذات ال يقوم هبا حادث ن مما اعترف حذاقهم بصعوبته وبعده عن 
املعقول كما ذكر ذلك ابن رشد والرازي وغريمها وهؤالء املتفلسفة يقولون إن النفس احملركة لألفالك حيدث هلا 



لعقل الذي يريد التشبه به او واجب الوجود الذي يطلب الفلك تصورات وإرادات هي مبدأ احلركة وأن حمركها ا
التشبه به بإخراج ما فيه من األيون واألوضاع وحتريك الواجب أو العقل للفلك أو لنفس الفلك كتحريك احملبوب 

  للمحب واملشتهى للمشتهى واملعشوق للعاشق ليس من جهة احملرك فعل أصال بل ذلك حيبه فيتحرك تشبها به 
  ا أثبت أرسطو وأتباعه العلة األوىل وان فوق األفالك ما يوجب حتريك األفالك وهبذ

والكالم على هذا من وجوه ليس هذا موضع بسطها لكن يقال كون الفلك يتحرك للتشبه بالواجب أو إخراج ما 
  فيه األيون واألوضاع كالم ال دليل عليه بل األدلة الدالة على فساده كثرية ليس هذا موضعها 

  هب أن األمر كذلك فهذا إمنا فيه أنه أثبت العلة الغائية للحركة : نقول ف
أين السبب الفاعل حلركة الفلك ؟ فإن احلركة وإن افتقرت إىل غاية مقصودة فتفتقر إىل مبدأ فاعل : فيقال 

  بالضرورة 
  فإذا قالوا نفسه حتركه 

تصورات واإلرادات ؟ فإن فإن هذه كانت معدومة مث قيل هلم فما الفاعل ملا حيدث يف النفس من أسباب احلركة كال
  وجدت بعد العدم فما السبب الفاعل هلذه احلركة 

  فإن قالوا النفس هي الفاعلة هلذه احلركة فقد جعلوها متحركة من نفسها وهذا خالف ما قالوه 
  حيدث سئل عن سبب ذلك وإن قالوا شيئا غريها قيل هلم الكالم فيه كالكالم يف النفس فإنه إن حدث فيه ما مل 

وإن قيل بل احملدث حلركة النفس على حال واحدة أزال وأبدا قيل هلم فقد لزمكم حدوث حادث بال سبب وقيل 
لكم ذلك احملرك للنفس إن كان علة يف األزل وجب وجود معلوله يف األزل فيجب وجود ما حدث للنفس من 

  ني التصورات واإلرادات يف األزل وهذا مجع بني النقيض
  وإن قيل بل حدث له أمر به صار فاعال ملا حيدث يف النفس سئل عن سبب حدوث ذلك 

  وإذا قيل احلادث استعداد النفس ألن يفيض عليها من الفعل ما تتصور به وتريد 
قيل فذلك االستعداد حادث والقول يف سبب حدوثه كالقول يف سبب حدوث غريه فال بد من أحد أمرين غما 

واألول يقولون إنه  ٠بال سبب حادث وإما حدوث احلوادث عن متحرك وأيهما كان بطل قوهلم حدوث احلوادث 
معلوم البطالن بالضرورة فيلزمهم الثاين فقد ألزم مناظريه ما يلزمه هو أشد منه وتبني به أن قول إخوانه أشد فسادا 

أول ألهنم ال ميكنهم أن يضعوا أن حالة  فإنه قال والذي ال خملص لألشعرية منه هو إنزال فاعل أول وإنزال فعل له
الفاعل من املفعول احملدث تكون يف وقت الفعل هي بعينها حالته يف وقت عدم الفعل فهنالك وال بد حالة متجددة 
ونسبة مل تكن وذلك ضرورة إما يف الفاعل أو يف املفعول او يف كليهما وإذا كان كذلك فتلك احلال املتجددة إذا 

حال متجددة فاعال ال بد أن يكون الفاعل هلا إما فاعال آخر فال يكون ذلك الفاعل هو األول وال  أوجبنا أن لكل
يكون مكتفيا بفعله بنفسه بل بغريه ن وإما ان يكون الفاعل لتلك احلال اليت هي شرط يف فعله هو نفسه ن فال 

ل اليت هي شرط يف املفعول قبل فعله يكون ذلك الفعل الذي فرض صادرا عنه اوال أوال بل يكون فعله لتلك احلا
  املفعول 

قال وهذا الزم كما ترى ضرورة إال أن جيوز أن من األحوال احلادثة يف الفاعلني ماال حيتاج إىل حمدث وهذا بعيد إال 
على قول من جيوز ان ههنا أشياء حتدث من تلقائها وهو قول األوائل من القدماء الذين أنكروا الفاعل وهو قول بني 

  سقوطه بنفسه 
فيقال له ك أنت ألزمت مناظريك من أهل الكالم حدوث حادث بال سبب حادث وذكرت أن هذا ممتنع بالضرورة 



وهذا هو املقام املعروف الذي استطالت به املتفلسفة الدهرية على مناظريهم من أهل الكالم املأخوذ يف األصل عن 
من هذا وهو حدوث احلوادث بال فاعل وهو الذي ذكرت أنه  اجلهمية والقدرية فيقال له أنت يلزمك ما هو أشد

هلا فاعل : ساقط بني السقوط وذلك أن احلوادث املشهودة أن قلت ال فاعل هلا فقد لزمك هذا القول وإن قلت 
  أفعلها بعد أن مل تكن من غري حدوث شيء يف ذاته ام مل يفعلها حىت حدث شيء يف ذاته ؟ : قيل لك 

فهي دائمة أو هلا ابتداء ؟ فإن قلت هلا ابتداء فهذا قول منازعيك وإن قلت ال ابتداء هلا : يل لك فإن قلت باألول ق
فقد صارت احلوادث كلها حتدث عن فاعل من غري حدوث شيء فيه وقد قلت إنه ال ميكن أن يكن حال الفاعل 

كون حاله عند وجود حوادث يف املفعول احملدث وقت الفعل هي بعينها حاله وقت عدم الفعل فيلزمك أن ال ي
الطوفان هي حاله عند وجود احلوادث اليت قبله فإن احلوادث خمتلفة فإن أمكن أن يكون حاله واحدا مع حدوث 
احلوادث املختلفة أمكن أن يكون حاله واحدا مع جتدد احلوادث ألن احلادث الثاين كالطوفان فيه من األمور ما مل 

ال نظري هلا وال فرق بني إحداث هذا وإحداث غريه وإذا جعل املقتضي لذلك  يكن له قبل ذلك نظري فتلك حوادث
  تغريات حتدث يف الفلك كان الكالم يف حدوث تلك التغريات العلوية كالكالم يف حدوث التغريات السفلية 

  بل حدث أمر أوجب هذه احلوادث : وإن قلت 
وإن كان غريه لزمك حدوث احلوادث بال فاعل وإن  إن كان هو األول عاد اإللزام جذعا: الفاعل له : قيل لك 

  التزمت أنه ما فعلها حىت حدث فيه شيء فقد تركت قولك 
وأيضا فالفاعل املستكمل لشروط الفعل إما أن جيوز حدوث املفعول عنه بعد أن مل يكن بال سبب حادث وإما أن ال 

إن مل جيز لزم أن يكون مفعوله مقارنا له ال جيوز فغن جاز فهو قول منازعك الذي ادعيت أنه فاسد بالضرورة و
يتأخر عنه منه شيء فال جيوز أن حيدث عن الفاعل شيء كما تقوله أنت وإخوانك إنه علة تامة وموجب تام والعلة 
التامة ال يتأخر عنها معلوهلا وال شيء من معلوهلا فإذا كل ما تأخر عن األول ليس معلوال للعلة التامة وال مفعوال 

ل األول وال جيوز أن يكون فعال لغريه إذ القول يف ذلك الغري كالقول فيه فيلزم أن تكون احلوادث كلها للفاع
  حادثة بال حمدث 

وهذا الزم هلؤالء الفالسفة اإلهليني كما يلزم إخواهنم الطبيعيني وهو القول الذي هو من أظهر املعارف الضرورية 
غري هذا املوضع وإمنا كان املقصود هنا التنبيه على جنس ما يغالط به  فسادا وقد بسط الكالم على هذه املواضع يف

هؤالء وأمثاهلم من األلفاظ اجململة كلفظ املركب وحنوه كما يغالطون بلفظ التخصيص واملخصص وأن كالم أيب 
  حامد وأمثاله يف مناظرهتم خري من كالمهم وأقوم 

يه شرطا يف وجود اآلخر أو ال يكون أو يكون الواحد شرطا يف وأما قول ابن رشد ال خيلو إما أن يكون كل من جزأ
  اآلخر من غري عكس 

وقوله القسم األول ال يكون قدميا وذلك أن التركيب نفسه هو شرط يف وجود اآلخر فليس ميكن أن تكون 
  األجزاء هي علة التركيب وال التركيب علة نفسه إال لو كان الشيء علة نفسه 

هذا تركيبا وأجزاء ليس هو من لغات بين آدم املعروفة اليت يتخاطبون هبا فإنه ليس يف لغة  فيقال له أوال تسمية
اآلدميني أن املوصوف بصفات يقال إنه مركب منها وأهنا أجزاء له وإذا خاطبناكم باصطالحكم فقد علمتم انه ليس 

جتماع معان وأمور وحنو ذلك ليس املراد باملركب إال اتصاف الذات بصفات الزمة هلا أو وجود معان فيها أو ا
إن املركب نفتقر إىل مركب فإن من وافقكم على اصطالحكم يف : املراد أن هناك مركبا ركبه غريه حىت يقال 

تسمية الذات الواجبة املوصوفة بصفاهتا الالزمة تركيبا مل يرد بذلك أن هناك مركبا ركبها فغن هذا ال يقوله عاقل 



جمرد اللفظ الدال على هذا املعىن يقتضي أن يكون له فاعل ولكن تدعون ثبوت ذلك إما وال انتم أيضا تدعون أن 
بطريقة ابن سينا وحنوه الذي قد تقدم إبطاهلا وإما بطريقة املعتزلة اليت اختارها ابن رشد واعترف بفساد طريقة ابن 

  سينا 
صوفة بصفات الزمة هلا أو فيها معان الزمة هلا وإذا كان املراد بلفظ التركيب ما قد عرف فمن املعلوم ان الذات املو

إن اتصاف الذات بالصفات أمر معلوم مفتقر إىل فاعل حىت يقال إن األجزاء هي علة التركيب أو : ال يقال فيها 
يقال التركيب علة نفسه بل هذا املعىن الذي مسيته تركيبا هو من لوازم الواجب بنفسه ال ميكن أن يكون الواجب 

  ا بالصفات الالزمة له ثابتة له املعاين الالزمة له وليس لذلك علة فاعلة كما تقدم إال موصوف
  وأما قوله إن التركيب شرط يف وجود األجزاء 

فيقال له ال ريب أنه ال ميكن وجود الذات إال موصوفة بلوازمها وال ميكن أن توجد صفاهتا إال بوجودها فاجتماع 
تالزمة شرط يف وجود كل منها وهي أيضا شرط يف وجود ذلك االجتماع الذات بالصفات واجتماع األمور امل

وليس شيء من ذلك معلوال لفاعل وال مفتقرا إىل مباين ن وتوقف أحدمها على اآلخر هو من باب الدور االقتراين 
ها إال مع بعض املعي ال من باب الدور السبقي القبلي واأللو جائز والثاين ممتنع فغن األمور املتالزمة ال يوجد بعض

  وليس بعضها فاعال لبعض بل أن كانت واجبة الوجود بنفسها وإال افتقرت كلها إىل فاعل 
والذات اليت ال تقبل العدم مبا هي عليه من الصفات الالزمة هي احلق الواجب الوجود بنفسه وأما جمرد وجود 

  ن واجب الوجود مطلق يف اخلارج وذات ال صفة هلا فلذلك ممتنع لنفسه فضال عن أن يكو
واتصاف الذات الواجبة بصفاهتا الالزمة سواء مسي تركيبا او مل يسم ال يوجب افتقاره وال افتقار الذات وال شيء 
من صفاته إىل فاعل وال علة فاعلة وال ما يشبه ذلك وأما كون بعضها مستلزما لبعض ومشروطا به وال يوجد إال 

 هذا ما يقتضي افتقار ذلك إىل فاعل مبدع لكن يعلم ان الذات ال معه وثبوته متوقف عليه وحنو ذلك فليس يف
  تكون إال بصفاهتا الالزمة وصفاهتا ال تكون إال هبا 

وإذا مسى املسمي هذا افتقارا ومسى هذه أجزاء ومسى هذا األجتماع تركيبا مل يكن يف هذه التسمية ما يوجب أن 
تقارا ليس هو افتقار املفعول إىل الفاعل واملعلول إىل العلة الفاعلة يكون هذا املوصوف مفتقرا إىل فاعل وما جعله اف

  وإمنا هو تالزم ومن مساه افتقارا ال ميكنه أن يفسره إال الفتقار املشروط إىل الشرط والشرط إىل املشروط 
وجود الواجب متوقفا  ومثل هذا املعىن الزم للوجود الواجب ال ممتنع عليه وإمنا املمتنع أن يفتقر إىل مباين له فيكون

على وجود مباين فإن كان املباين علة له مل يكن موجودا بنفسه بل ممكنا له فاعل وعلة وإن قدر انه شرط فيه وهو 
غين عنه وما كان وجوده مشروطا مبا هو غين عنه مل يكن موجودا بنفسه فال جيوز أن يكون الرب اخلالق تعاىل 

ال متوقفا على شيء مباين له بل وال على شيء عين عنه بوجه من الوجوده الذي له الذات املوصوفة بصفات الكم
  ال على فاعل وال شرط 

وهذا هو الذي يقوم عليه الدليل فإن املمكنات اليت ال وجود هلا من نفسها ال توجد إال بغريها وما كان خارجا عنها 
ليست نفسه جمرد وجود مطلق وال ذات  مل يكن وجوده إال بنفسه ونفسه هي الذات املوصوفة بصفاهتا الالزمة

  جمردة 
ومن ادعى أن ما كان وجوده بنفسه ال يكون إال وجودا جمردا وذاتا جمردة ألن الذات املوصوفة مفتقرة إىل الصفة 

  فال يكون موجودة بنفسها 
فتقار بل افتقرت إىل املمكنات واحملدثات مل تفتقر إىل ذات جمردة ن حىت يقال إذا قيل إهنا موصوفة لزم اال: قيل له 



  ما هو خارج عنها كلها 
ما ال يقبل العدم أو قيل موجود بنفسه او واجب الوجود بنفسه : والتعبري عن هذا املعىن يكون بعبارات فإذا قيل 

وحنو ذلك كان املقصود واحدا ومن املعلوم أن ماال يقبل العدم إذا كان ذاتا موصوفة بصفات الكمال مل جيز ان 
تصافها بصفات الكمال يوجب افتقارها إىل الصفات فتقبل العدم فإن فساد هذا الكالم ظاهر وهو مبنزلة أن ا: يقال 

موجود بنفسه أو واجب الوجود بنفسه يقتضي افتقاره إىل نفسه واملفتقر ال يكون واجب الوجود : يقال قولكم 
فات كماله داخلة يف مسمى نفسه فإذا كان بنفسه بل يكون قابال للعدم وإذا كان هذا فاسدا فاألول أفسد فإن ص

  هو مفتقر إىل نفسه ال مينع وجوب وجوده فقوله إنه مفتقر إىل صفاته أوىل أن ال مينع وجوب وجوده : قول القائل 
هو مفتقر إىل أجزائه فإن جزء الشيء وبعضه وصفته وحنو ذلك داخل يف : وكذلك إذا مسى ذلك أجزاء وقال 

هو مفتقر إىل نفسه مانعا من وجوب وجوده ن فقوله هو مفتقر إىل جزئه : ن قول القائل مسمى نفسه فإذا مل يك
هو : وصفته وحنو ذلك أوىل وتسمية مثل هذا افتقارا لفظ فيه تلبس وتدليس يشعر اجلاهل بفقره وهذا كما لو قيل 

وهو غين سبحانه بنفسه عن كل  فهو فقري إىل نفسه فصفاته داخلة يف مسمى نفسه: غين بنفسه فإنه قد يقول القائل 
  ما سواه وكل ما سواه فقري إليه 

وهذه املعاين مبسوطة يف غري هذا املوضع وقد قال ابن رشد هذا الذي يعرب على من قال بنفي تعدد الصفات هو ان 
واهنا  تكون الصفات املختلفة ترجع إىل ذات واحدة حىت يكون مفهوم العلم مثال واإلرادة والقدرة مفهوما واحدا

: ذات واحدة وأن يكون أيضا العلم والعامل والقدرة والقادر واإلرادة واملريد معىن واحدا والذي يعرب على من قال 
إن ههنا ذاتا وصفات زائدة على الذات ان تكون شرطا يف وجود الصفات والصفات شرطا يف كمال الذات 

  ليس فيه علة وال معلول  ويكون اجملموع من ذلك شيئا واجب الوجود أي موجودا واحدا
قال لكن هذا ال جواب عنه يف احلقيقة إذا وضع ان ههنا شيئا واجب الوجود بذاته فإنه جيب أن يكون واحدا من 

فإما أن : مجيع الوجوه وغري مركب أصال ال من شرط ومشروط وال من علة ومعلول ألن كل موجود هبذه الصفة 
فغن كان واجبا كان واجبا بغريه ال بذاته ألنه يعسر إنزال مركب قدمي من  يكون تركيبه واجبا وغما أن يكون ممكنا

ذاته أعين من غري أن يكون له مركب وخباصة على قول من أنزل أن كل عرض حادث ألن التركيب فيه يكون 
  عرضا قدميا وإن كان ممكنا فهو حمتاج إىل ما يوجب اقتران العلة باملعلول 

من ذاته على اصول الفالسفة وإن جوزوا أعراضا قدمية فغري ممكن وذلك أن  قال وأما هل يوجد شيء مركب
التركيب شرط يف وجوده وليس ميكن أن تكون األجزاء هي فاعلة للتركيب ألن التركيب شرط يف وجودها 
اليد وكذلك أجزاء كل مركب من األمور الطبيعية إذا احنلت مل يكن االسم املعقول عليها إال باالشتراك مثل اسم 

املقولة على اليت هي جزء من اإلنسان احلي واليد املقطوعة بل كل تركيب عند أرسطو طاليس فهو كائن فاسد ن 
فضال عن ان يكون ال علة له وأما هل تفضى الطريقة اليت سلكها ابن سينا يف واجب الوجود إىل نفي مركب قدمي 

علة ضرورية والضرورية ال خيلو إما أن يكون هلا علة او  فليس تفضي إىل ذلك ألنه إذا فرضنا أن املمكن ينتهي إىل
ال علة هلا وأهنا إن كانت هلا علة فإهنا تنتهي إىل ضروري ال علة له فإن هذا القول إمنا يؤدي من جهة امتناع 

التسلسل إىل وجود صورية ومادية إال أن يوضع ان كل ماله صورة ومادة وباجلملة كل مركب فواجب أن يكون 
عل خارج عنه وهذا حيتاج إىل بيان ومل يتضمنه القول املسلوك يف شأن واجب الوجود مع ما ذكرنا أن فيه من له فا

األختالل وهلذا بعينه ال يفضي دليل الشعرية وهو ان كل حادث له حمدث إىل أول قدمي ليس مبركب وإمنا يفضي 
  إىل أول ليس حبادث 



ا فليس ممتنعا بل واجب أن ينتهي األمر يف أمثال هذه األشياء إىل أن قال وأما أن يكون العامل والعلم شيئا واحد
يتحد املفهوم فيها وذلك أن العامل إن كان عاملا بعلم فالذي به العامل عامل أحرى ان يكون عاملا وذلك أن كل ما 

اليت لدينا ليست حية استفاد صفة من غريه فتلك الصفة أوىل بذلك املعىن املستفاد مثال ذلك أن هذه األجسام احلية 
من ذاهتا بل من قبل حياة حتلها فواجب أن تكون تلك احلياة اليت استفاد منها ما ليس حبي احلياة حية بذاهتا أو 

  يفضي األمر فيها إىل غري هناية وكذلك يعرض يف العلم وسائر الصفات 

  تعليق ابن تيمية

والتحقيق ما يدفعون به ما جاءت به الرسل كيف ليتأمل اللبيب كالم هؤالء الذين يدعون من احلذق : قلت 
يتكلمون يف غاية حكمتهم وهناية فلسفتهم مبا يشبه كالم اجملانني وجيعلون احلق املعلوم بالضرورة مردودا والباطل 

  الذي يعلم بطالنه بالضرورة مقبوال بكالم فيه تلبيس وتدليس فإنه ذكر ما يلزم مثبة الصفات وما يلوم نفاهتا 
يلزم النفاة أن تكون الصفات ترجع إىل ذات واحدة فيكون مفهوم العلم والقدرة واإلرادة مفهوما واحدا : فقال 

  وأن يكون العلم والعامل والقدرة والقادر واإلرادة واملريد واحدا وقد قال إن هذا عسري 
والقدرة هي اإلرادة وجعل  أن هذا مما يعلم فساده بضرورة فمن جعل العلم هو القدر: بل الواجب أن يقال : قلت 

اإلرادة هي املريد والعلم هو العامل والقدرة هي القادر كان خمالفته للعوم الضرورية وسفسطته اعظم من سفسطة 
كثري من السوفسطائية وقود هذه املقالة أن ميكن أن يكون املتكلم هو الكالم واملتحرك هو احلركة واملصلي هو 

ال ذلك وإن فرق بني الصفات الالزمة وغريها فال فرق يف احلقيقة بل هذا حتكم الصالة والصائم هو الصوم وأمث
ويلزمه ان يكون اإلنسان الناطق نفس النطق والفرس الصاهل نفس الصهيل واحلمار الناهق نفس النهيق واجلسم 

احلركه ونفس احلساس املترحك باإلرادة نفس اإلحساس واحلركة اإلرادية ويلزمه أيضا أن جيعل نفس احلس نفس 
  احليوانيه نفس الناطقية ونفس الصاهلية نفس الناهقية 

والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم يف الظلمات من يشإ اهللا يضلله ومن { وما أحق هؤالء بدخوهلم يف قول اهللا تعاىل 
   ٣٩األنعام } يشأ جيعله على صراط مستقيم 

نس هلم قلوب ال يفقهون هبا وهلم أعني ال يبصرون هبا وهلم ولقد ذرأنا جلهنم كثريا من اجلن واإل{ وبقوله تعاىل 
   ١٧٩األعراف } آذان ال يسمعون هبا أولئك كاألنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون 

   ١٠امللك } وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا يف أصحاب السعري { وبقوله تعاىل 
ممتنعا بل واجب ان ينتهي األمر يف أمثال هذه األشياء إىل أن وقول ابن رشد كون العامل والعلم شيئا واحدا ليس 

  يتحد املفهوم فيها 
هذا من أعظم املكابرة والفسفسطة والبهتان وقوله إن العامل إذا كان عاملا بعلم فالذي به العامل عامل أحرى : فيقال له 

كان الضارب ضاربا بضرب فالضرب اوىل  أن يكون عاملا إىل آخر كالمه كالم يف غاية الفساد كما أنه إذا قيل إذا
أن يكون ضاربا والقائم إذا كان قائما بقيام أوىل أن يكون قائما والناطق إذا كان ناطقا بنطق فالنطق أوىل أن يكون 
ناطقا والقاتل إذا كان قاتال ماشيا واخلالق إذا كان خالقا خبلق فاخللق أوىل أن يكون خالقا والرازق إذا كان رازقا 

فالرزق أوىل ان يكون رازقا واحمليي املميت إذا كان حمييا مميتا بإحياء وإماتة فاإلحياء واإلماتة أوىل أن يكون  برزق
  حمييا مميتا 

وباجلملة فهذا يلزم نظريه يف عامة أمساء اهللا احلسىن ويف أمساء نبيه صلى اهللا عليه و سلم وأمساء سائر املوجودات 



الذي اشتق منه االسم أحق باالسم من الفاعل ويكون مسمى املصدر الذي هو املشتقة يلزم أن يكون املصدر 
  احلدث أحق بأمساء الفاعلني والصفات املشبهة هبا من من نفس الفاعل املوصوف 

وتصور هذا الكالم كاف يف معرفة فساده وإمنا دخلت الشبهة على من قاله ألن قوله إذا كان العامل عاملا بعلم فالذي 
عامل أحرى أن يكون عاملا كالم اشتبهت فيه باء االستعانة بباء املصاحبة فظن أنه إذا قيل هذا عامل بعلم أن به العامل 

العلم هو الذي أفاده العلم والعلم هو الذي أعطاه العلم كأنه معلمه فكأنه قال إذا كان املتعلم عاملا فمعلمه أوىل أن 
بعلم أي أنه موصوف بالعلم أي ليس موجودا عن العلم وال معرى  يكون عاملا وليس األمر كذلك بل قولنا هذا عامل

عنه بل هو متصف به والعلم نفسه ال يعطيه العلم بل نفس العلم هو العلم وإن كان العلم قدميا من لوازم ذاته فلم 
ونه عاملا يستفيده من أحد وإن كان حمدثا فقد استفاده من غريه ومل يستفد العلم من العلم لكن هل له حال وهو ك

  معللة بالعلم أم كونه عاملا نفس العلم هذا فيه نزاع بني مثبتة احلال ونفاهتا ومن أثبتها مل يقل إهنا صفة موجودة 
وقوله ما استفاد صفة من غري فتلك الصفة يعين املستفاد منها اوىل بذلك املعين املستفاد كما مثل به من احلياة كالم 

فة اليت هي العلم من الصفة اليت هي العلم بل نفس علمه هو نفس الصفة ليس هنا فاسد فإن العامل مل يستفد الص
صفة مفيدة وصفة مستفادة إال أن يقال اعلم أثبت العاملية على رأي مثبتة احلال وعلى هذا التقدير فالعاملية ليست 

ا كان عاملا بالعلم مل يكن العلم صفة وجودية وهو غنما كان عاملا بالعلم الوجوب للحال ال باحلال املوجبة للعلم وإذ
حصل من علم آخر وإمنا العلم عند هؤالء اوجب كونه عاملا والذي عليه اجلمهور أن نفس العلم هو نفس كونه 

عاملا فليس هنا شيئان وعلى القولني فإذا استحق املوصوف بالعلم أن يسمى عاملا مل يكن العلم أحق بأن يكون عاملا 
  :  فإن هذا ال يقوله عاقل

وقوله إن اجلسم إذا كانت حياته من قبل حياة حتله فواجب أن تكون تلك احلياة اليت استفاد منها ما ليس حبي احلياة 
  حية بذاهتا 

  : هذا باطل من وجهني : فيقال 
ته أحدمها أن احلياة اليت حلته هي احلياة اليت صار هبا حيا ليس هنا حياة أخرى صار هبا حيا حىت يقال هنا حياة حل

  وحياة جعلته حيا 
الثاين أن حياته إذا قدر أهنا مستفادة من حياة أخرى فتلك احلياة األخرى قائمة حبي هو حي هبا ال أن تلك احلياة هي 

العلم : احلية بل احلي املوصوف باحلياة ال نفس احلياة فلينظر العاقل هنايات مباحث هؤالء الفالسفة يف العلم اإلهلي 
ئه وصفاته ن ولينظر هذا املعقول الذي يعارضون به الرسول صلى اهللا عليه و سلم مع أن هذا باهللا تعاىل وأمسا

  مبسوط يف غري هذا املوضع وليس هذا موضع بسطه 
والناس شنعوا على ايب اهلذيل العالف ملا قال إن اهللا عامل بعلم وعلمه نفسه ونسبوه إىل اخلروج من العقل مع أن 

  م هؤالء كالمه أقل تناقضا من كال
وأما زعمه أن ما يلزم مثبتة الصفات ال جواب عنه ألن واجب الوجود جيب أن يكون غري مركب من شرط 

  ومشروط 
قد تقدم أنكم أنتم مسيتم هذا تركيبا هو ال يسمى تركيبا يف لغة من اللغات املعروفة لبين آدم بل إمنا مساه : فيقال له 

ا قدماؤكم فقد ذكرمت عن أرسطو طاليس أن كل تركيب فهو كائن عنده تركيبا متأخروكم كابن سينا وأمثاله وأم
فاسد والسماء عنده ليست كائنة فاسدة فهو ال يسمي السماوات وما فيها من الكواكب مركبة مع ألهنا أجسام 

متحيزة متحركة تقوم هبا األعراض فكيف يسمي ما كان حيا عاملا قادرا مركبا ؟ وإذا خاطبناكم باصطالحكم 



بتدع لنقطع شغبكم حبثنا معكم حبثا عقليا فإنكم تدعون أن هذه األمور معلومة بالعقل ال بالسمع وإطالق األلفاظ امل
ونفيها ال تقفون أنتم فيه عند الشرع فالواجب على أصولكم أن ما علم بالعقل ثبوته أو انتفاؤه اتبع من غري مراعاة 

  للفظ 
لعقل الصريح مع خماطبتكم بلغتكم فيقال له مل قلت إن ما كان مركبا من وحنن نبني فساد ما ذكرمتوه من املعىن با

  شرط ال يكون واجب الوجود ؟ 
وأما قوله ألن تركيبه إذا كان واجبا كان واجبا بغريه ال بذاته ألنه يعسر تقدير مركب قدمي من غري أن يكون له 

  مركب 
الذي يفتقر إىل مركب هو ما ركبه غريه كما أن احملرك فيقال له هذا هو البحث اللفظي ذكرنا هذا ألجله واملركب 

الذي يفتقر إىل حمرك ما حركة غريه ومل يقل احد من العقالء إن واجب الوجود مركب ركبة غريه وأنتم إذا مسيتم 
 اجتماع الذات والصفات تركيبا مل تريدوا إال االجتماع والتعدد والتألف وكثرة املعاين وحنو ذلك مل تقصدوا بذلك
ان هناك فاعال لذلك وإن أردمت ذلك كان باطال وبطل اللفظ واملعىن مجيعا فغن أصل الكالم أن الواجب إذا كان 

كان له من ركبه من الذات والصفات كان التالزم ممنوعا بل هو : ذاتا موصوفة بصفات كان مركبا فإن أراد املريد 
ن الفاعل موصوفا بصفات الزمة له امتنع أن يكون باطل ضرورة فإنا إذا قدرنا واجب الوجود بنفسه الغين ع

للواجب بنفسه املستلزم لصفاته من ركب بينه وبني صفاته فإن كونه واجبا بنفسه مينع ان يكون له فاعل وكون 
: إن له مركبا ركبه حىت يقال : صفاته الزمة له مينع جواز مفارقتها له ومينع افتقارها إىل من جيعلها فيه فكيف يقال 

هذا تركيب يفتقر إىل مركب ويقال ميتنع ثبوت مركب قدمي أي من ذاته ومن مسى هذا تركيبا وقال إنه قدمي  إن
فإنه يقول هو تركب وتألف واجتماع ومثل هذا ال يفتقر إىل مركب مؤلف جامع ولو قيل على سبيل الفرض إن 

  ها إىل غريها الذات املستلزمة للصفات هي املوصوفة بذلك فليس هنا ما يقتضي افتقار

  كالم البن رشد باطل من وجوه

  : وأما قوله خاصة على قول من يقول كل عرض حادث لن التركيب يكون فيه عرضا قدميا فهذا باطل من وجوه 
  الوجه األول 

أن القائلني بأن كل عرض حادث من األشعرية ومن وافقهم ال يسمون صفات اهللا أعراضا فإذا قالوا هو عامل وله 
متصف بالعلم مل يقولوا إن علمه واتصافه بالعلم عرض ومن مسى صفاته أعراضا كالكرامية وحنوهم مل  علم وهو

وما أعلم أحدا من نظار املسلمني يقول كل عرض حادث وصفات اهللا  ٠يلزمهم أن يقولوا كل عرض حادث 
د إن كل عرض حادث مع القدمية عرض فإن هذا تناقض بني فما ذكره ال يلزم أحد من املسلمني ن فلم يقل أح

  قوله إن صفات اهللا الالزمة له أعراض 

  الوجه الثاين

أن يقال على سبيل التقدير من قال كل عرض حادث فإنه يقول يف األعراض الباقية إهنا حتدث شيئا بعد شيء فإذا 
بعد شيء وحينئذ قدر موصوف قدمي بصفات وقيل إهنا أعراض والعرض ال يبقى زمانني لزم أن يقال إهنا حتدث شيئا 

  فإذا قدر اجتماع أو تألف او تعدد يف الصفات وحنو ذلك مما مسيته تركيبا 



وقيل إنه قدمي وإنه عرض وإن كل عرض فهو حادث ال يبقى زمانني كان أوىل بتجدد أمثاله من سائر األعراض 
  فثبوت املعىن الذي مساه تركيبا وجعله عرضا قدميا كسائر الصفات القدمية 

  لثالثالوجه ا

أن يقال هذا الذي مسيته عرضا قدميا حكمه سائر الصفات فإن أقمت دليال على انتفاء الصفات أمكن نفي هذا وإال 
وأنت ال دليل لك على انتفاء الصفات إال انتفاء االجتماع والتعدد الذي مسيته  ٠فالقول فيه كالقول يف أمثاله 

الصفات وال ميكنك نفي الصفات إال بنفي هذا كان هذا دورا قبليا  تركيبا فإذا مل ميكنك نفي هذا إال بنفي غريه من
باطال وقد تبني انه ال ميكنك ال نفي هذا وال نفي هذا وان ما ذكرته من لفظ التركيب كالم فيه تلبيس توهم به من 

عاقل يعلم أن  ال يفهم حقيقة املقصود أن مثبته الصفات أثبتوا هللا تعاىل ما يفتقر فيه إىل مركب يركبه معه وكل
مذهب املسلمني املثبتني للصفات أن صفاته القدمية الزمة لذاته ال يفتقر فيها إىل أحد سواه ومن جعل اتصافه هبا 

  مفتقرا إىل مركب غريه فهو كافر عندهم فضال عن أن يقولوا إنه مفتقر إىل مركب مجع بينه وبينها 

  الوجه الرابع

ض إخوانك الفالسفة يف امتناع مركب قدمي من ذاته مل يكن لك عليه حجة أن يقال على سبيل الفرض لو نازعك بع
فلو قدر أن ذلك يستلزم مركبا قدميا من ذاته مل يكن لك على أصول إخوانك الفالسفة حجة على إبطال هذا فإن 

  الفلك عندكم جسم قدمي وهو مركب هبذا االصطالح 
ممكن وجود قدمي من ذاته عندهم ن ألن التركيب شرط يف وأما قولك الفالسفة وإن جوزوا أعراضا قدمية فغري 

  وجوده وال ميكن أن تكون األجزاء هي فاعلة للتركيب ألن التركيب شرط يف وجودها 
فيقال لك إذا كان التركيب شرطا يف وجودها نوهي شرط يف وجود التركيب مل يكن أحدمها فاعال لآلخر بل إن 

 ٠زاء هو فاعل التركيب وإن كانا غنيني عن الفاعل مل يفتقر أحدمها إىل الفاعل كانا مفتقرين إىل الفاعل ففاعل األج
وقولك مركب من نفسه ال تعىن به أن أجزاءه فعلت  ٠والكالم على تقدير أن يكون املركب قدميا تركيبه بنفسه 

  التركيب وإمنا تعىن به أن نفس األجزاء متالزمان ومها مستغنيان عن غريمها 

  الوجه اخلامس

  أن يقال قد اعترفت بفساد طريقة ابن سينا وأهنا ال تتضمن أن كل مركب فال بد له من فاعل خارج عنه 
وهذا الذي قلته يف طريقة ابن سينا يلزمك بطريق األوىل فإنه ليس فيما ذكرته أن كل مركب فال بد له من فاعل 

  خارج عنه إال ما أخذته من لفظ مركب وهذا تدليس قد عرف حاله 
ا قولك إن دليل األشعرية أيضا ال يفضي إىل إثبات أول قدمي ليس مبركب وإمنا يفضي إىل إثبات أول ليس وأم

  حبادث 
فهذا أيضا توكيد إلثبات الصفات ن فإن مرادك باملركب ما كان موصوفا بالصفات وال ريب أن األدلة الدالة على 

   إثبات الصانع ليس فيها واحلمد هللا ما ينفي إثبات الصفات
  فإن قلت فهم ينفون التجسيم بناء على انتفاء التركيب وال دليل هلم على ذلك 



قيل لك هذه حجة جدلية وغايته أن تلزمهم التناقض وذلك ال يقتضي صحة قولك الذي نازعوك فيه وهو نازعوك 
كيب فلم تقم يف إثبات الصفات فقلت إن إثبات الصفات يستلزم التركيب وأنت مل تقم دليال على نفي هذا التر

دليال على نفي الصفات وقالوا لك أيضا ال دليل لك على نفي التجسيم فإن عمدتك هو نفي الصفات العائد إىل 
  نفي التركيب وقد ظهر ذلك 

  فإذا قلت هلم وأنتم أيضا ال دليل لكم على ذلك فإن دليل احلدوث ال يقتضي ذلك 
اد بقولنا مركب فإن صح دليلهم ثبت نفي ما مسوه تركيبا وغن قالوا لك حنن أثبتنا احلدوث حبدوث اجلسم وهو املر

  مل يصح دليلهم مل يكن يف هذا منفعة لك 
وهذه الطريق هي اليت سلكها أبو حامد يف مناظرته إخوانك وهي طريق صحيحة وقد تبني أن ما ذكره أبو حامد 

ولئك بلفظ التخصيص حيث قالوا عن احتجاجهم بلفظ املركب جواب صحيح وان احتجاجهم هبذا نظري احتجاج أ
إن املختص بشيء ال بد له من خمصص وهذا هو الذي سلكه نفاة الصفات ويسمون نفي الصفات توحيدا وهذا هو 

الذي سلكه أبو عبد اهللا حممد بن تومرت امللقب عند أصحابه باملهدي وأمثاله من نفاة الصفات املسمني ذلك 
  توحيدا 

  كالم ابن تومرت

رت أصحابه بذلك إذ كان قوله يف التوحيد قول نفاة الصفات جهم وابن سينا ويقال إنه تلقى ذلك ولقب ابن توم
  عمن يوجد يف كالمه موافقة الفالسفة تارة وخمالفتهم أخرى 

قلت وهلذا رأيت البن التومرت كتابا يف التوحيد صرح فيه بنفي الصفات وهلذا مل يذكر يف مرشدته شيئا من إثبات 
إثبات الرؤية وال قال إن كالم اهللا غري خملوق ن وحنو ذلك من املسائل اليت جرت عادة مثبتة الصفات الصفات وال 

بذكرها وهلذا كان حقيقة قوله موافقا حلقيقة قول ابن سبعني والقائلني بالوجود املطلق موافقة البن سينا وقد ذكر 
واملخلوق فوجود اخلالق يكون جمردا ووجود  ابن التومرت يف فوائده املشرقية أن الوجود مشترك بني اخلالق

  املخلوق يكون مقيدا 

  ما ورد يف كتاب الدليل والعلم

  وقال ابن التومرت يف كتاب الدليل والعلم فقال 
املعلومات على ضربني معدوم وموجود واملوجود على ضربني مطلق ومقيد فاملقيد هو املخصص واالختصاص على 

ون زمان سواه والثاين االختصاص جبهة دون جهة غريها والثالث االختصاص ثالثة اضرب االختصاص بزمان د
خباصة دون خاصة غريها ن واملوجود املطلق هو الذي ليس مبقيد وال مبخصص ن فال خيتص بزمان دون غريه وال 

طالق جبهة دون غريها وال خباصة دون غريها فلو اختص بشيء لكان من جنسه ن فلما انتفت عنه اخلواص على اإل
  وجب له الوجود املطلق 

قال واملوجود املطلق هو القدمي األزيل الذي استحالت عليه القيود واخلواص املختص بطلق الوجود من غري تقييد 
وال ختصيص وذكر كالما يف نفي االختصاص إىل أن قال وإذا تساوت املتناهيات يف االختصاص جبهة مقدرة امتنع 

صص على اإلطالق مث قال بعد هذا انفرد بالعلم والكمال واحلكم واالختيار عليها التخصيص من جهتها ومن خم



وانفرد بالقهر واالقتدار وانفرد باخللق واالختراع وقال مع هذه املخصصات بأسرها يستحيل الكمال عليها وإن 
  تكاملت صفاهتا 

  تعليق ابن تيمية

ودعوى انه وجود مطلق ال خيتص بوجه من  قلت ومعلوم أن هذا تناقض فإن نفي االختصاص خباصة من اخلواص
الوجوه مينع أن خيتص بعلم أو قدرة أو مشيئة وحنو ذلك من الصفات فإن العامل خمتص بعلمه متميز به عن اجلاهل ن 

والقادر خمتص بقدرته متميز هبا عن العاجز ن واملختار خمتص باالختيار متميز به عن املستكره فإن أثبت شيئا من 
  فقد أثبت اختصاصه بذلك وإن نفى مجيع الصفات ومل يثبت إال وجودا مطلقا تناقض كالمه  صفات الكمال

وقيل له املطلق ال يوجد إال يف الذهن ال يف اخلارج ن فال يتصور أن يكون يف اخلارج شيء مطلق ال حيوان وال 
  فيها غريه إنسان مطلق وال جسم مطلق وال موجود مطلق بل كل موجود فله حقيقة هبا ال يشركه 

وقيل له هذا الوجود املطلق اهو وجود املخلوقات أم غريه ؟ فإن قال هو هو بطل إثبات اخلالق وإن قال هو غريه 
قيل له فوجوده مثل وجود املخلوقات أو ليس مثله ن فإن كان األول لزم أن يكون اخلالق مثل املخلوق واملثالن 

ميتنع على اآلخر فيلزم أن يكون الشيء الواحد واجبا غري واجب جيوز وجيب وميتنع على أحدمها ما جيوز وجيب و
  حمدثا غري حمدث وهو مجع بني النقيضني 

وإن قال وجوده خمالف لوجود املخلوقات فقد أثبت له وجودا خيتص به ال يشركه فيه غريه فال مياثله غريه وهذا 
   غري هذا املوضع وجود خمصوص مقيد ال وجود مطلق وقد بسط الكالم على هذه األمور يف

واملقصود هنا الكالم يف أن كل خمتص بأمر هل يفتقر إىل خمصص منفصل عنه ؟ ألن الكالم كان يف املسلك الثاين يف 
حدوث األجسام الذي بني فساده اآلمدي واألرموي وغريمها فإنه مبين على مقدمتني إحدامها أهنا مفتقرة إىل ما 

  كذلك فهو حمدث وقد بينوا فساد املقدمة الثانية كما تقدم  خيصصها بصفاهتا والثانية أن ما كان
  وأما األوىل فقررت بوجهني 

  أحدمها أن املختص مبقدار ال بد له من خمصص ن وقد تبني فساده أيضا 
الثاين أن جواهر العامل إما ان تكون جمتمعة أو مفترقة أو جمتمعة ومفترقة معا أو ال جمتمعة وال مفترقة أو البعض 

معا والبعض مفترقا وخلوها عنهما وأيضا اجلمع بينهما ممتنع واما بقية األقسام فهي ممكنة ومهما قدر أمكن تقدير جمت
  خالفه فيكون جائزا واجلائز يفتقر إىل خمصص 

  وهذا أضعف الوجهني 
ق واكثر عقالء أحدمها انه مبين على أن األجسام مركبة من اجلواهر املنفردة وان كل جسم يقبل االجتماع واالفترا

الناس على خالف ذلك فإن للناس يف هذا املقام أقواال أحدها قول من يقول إهنا مركبة من اجلواهر املنفردة اليت ال 
  تقبل القسمة كما هو قول أكثر املعتزلة ومن وافقهم من األشعرية وموافقيهم 

  النظام ومتبعيه والثاين قول من يقول إهنا مركبة من جواهر ال هناية هلا كما هو قول 
والثالث قول من يقول إهنا مركبة من املادة والصورة وإهنا تقبل االنقسام إىل غري هناية كما هو قول ابن سينا وأمثاله 

  من املتفلسفة 
والرابع قول من يقول إهنا ليست مركبة من هذا وال هذا لكن تقبل االنقسام إىل جوهر ال يتجزأ كما هو قول 

   الشهر ستاين وغريه



واخلامس قول من يقول إهنا ليست مركبة ال من هذا وال هذا ن وال تقبل االنقسام إىل جزء ال يتجزأ وال إىل غري 
غاية لكن كل جزء موجود فإنه يقبل االنقسام العقلي وال يقبل االنقسام الفعلي ولكنه يستحيل إذا تصغر كما 

يكون يف األجزاء ما ال يتميز ميينه عن مشاله وال يكون تفسد وتستحيل أجزاء املادة إذا صغرت فتصري هواء ن فال 
  فيها ما يقبل االنقسام إىل غري غاية 

وهؤالء ختلصوا من هذا احملذور وهذا احملذور فإن مثبتة اجلزء الذي ال ينقسم ألزمهم الناس بأنه ال بد ان يتميز أحد 
  يه جانبيه عن اآلخر ن وما كان كذلك فهو يقبل االنقسام املتنازع ف

وألزموهم انه إذا وضع بني جوهرين فإن القى هذا بعني ما القى به هذا امتنع كونه بينهما وإن القى هذا بغري ما 
  القى به هذا لزم انقسامه وألزموهم من هذا اجلنس إلزامات ال حميد هلم عنها 

سم الصغري كالكبري وان يكون ما ومن نفاه وقال بانه ميكن انقسام األجسام إىل غري هناية ألزمهم الناس أن يكون اجل
  ال يتناهى حمصورا بني حاصرين 

مث إما أن يقول هي غري متناهية مع وجودها كما يقوله النظام والتزم على ذلك ان الظافر ال حياذي ما حتته من 
ل أيب هاشم األجزاء لئال يقع ما ال يتناهى حتت ما يتناهى وصار الناس يقولون عجائب الكالم طفرة النظام ن وأحوا

  وكسب األشعري وهلم يف ذلك من الكالم ما يطول وصفه 
  أو يقول إن االنقسام إىل غري غاية ممكن فيها كما يقوله املتفلسفة كابن سينا وأمثاله 

وملا كان كل من القولني معلوم الفساد بالضرورة قول من أثبت ما ال يتميز بعضه عن بعض ومن أثبت ما ينقسم إىل 
توقف من توقف من أفاضل النظار فيه فتوقف فيه أبو احلسني البصري وأبو املعايل اجلويين يف بعض كتبه  غري هناية ن

  وأبو عبد اهللا الرازي يف هنايته 
فهؤالء الذين مل يثبتوا إمكان االنقسام إىل غري غاية وال أثبتوا ما ال يقبل امتياز بعضه عن بعض خلصوا من هذا 

  ر استحال إىل غريه مع امتياز بعضه عن بعض لو بقي موجودا وهذا ن وقالوا إنه إذا صغ
وباجلملة نفي هذا وهذا قول طوائف قول طوائف كثرية من أهل النظر من الكالبية والكرامية بل واهلامشية 

  والنجارية والضرارية وغريهم 
قة إىل آخرها قوهلم مبين على هذا واملقصود هنا ان هؤالء الذين يقولون إن جواهر العامل إما أن تكون جمتمعة أو مفتر

األصل والتزموا على ذلك أن مجيع ما حيدث من احليوان والنبات واملعدن وما يفسد من ذلك غنما هو الجتماع 
اجلواهر وافتراقها فاحلادث صفات اجلواهر ال أن عينا من األعيان حيدث وانكروا استحالة األجسام بعضها إىل بعض 

 باقية يف األنسان وكذلك أجزاء النواة يف الشجرة ولكن زادت أجزاء مبا انضم إليها من إن أجزاء املين: وقالوا 
  أجزاء الغذاء كأجزاء املاء واهلواء وأن تلك األجزاء أيضا باقية مل تستحل ومل تعدم بل جتتمع تارة وتفترق أخرى 

ضها إىل بعض كما أطبق على ذلك علماء ومجاهري العقالء على خمالفة وقائلون هؤالء وقائلون باستحالة األجسام بع
  الشريعة وعلماء الطبيعة وغريهم من أصناف الناس 

النجاسة هل تطهر باالستحالة ام ال تطهر ؟ فإذا صارت امليتة والدم وحلم اخلنزير رمادا أو ترابا أو : وهلذا يقولون 
ول أكثر الفقهاء فإنه قول أصحاب ملحا وحنو ذلك ففي طهارة ذلك قوالن مشهوران للعلماء والقول بطهارته ق

أيب حنيفة وأهل الظاهر وأحد القولني يف مذهب مالك و أمحد بن حنبل واتفقوا على أن اخلمر إذا استحالت 
  وانقلبت بغري قصد اإلنسان أهنا تطهر 

اء يستحيل واألطباء مع سائر الناس يعلمون أن املاء يستحيل هواء واهلواء يستحيل ماء والنار تسحيل هواء واهلو



  ماء كما هو مبسوط يف غري هذا املوضع إذ املقصود هنا التنبيه على أصول هذه احلجة 
وقد بسط الكالم على هذا يف غري هذا املوضع وبني ما يقوله هؤالء وهؤالء من التركيب وأن هؤالء يدعون 

ب من جواهر معقولة ال تنقسم التركيب من جواهر حمسوسة ال تنقسم وهي اجلواهر املنفردة وهؤالء يدعون التركي
كما يقولون يف تركب األنواع من األجناس والفصول ويف تركب األجسام من املادة والصورة واملركب ال بد له 

  من واحد ال تركيب فيه وال تقسيم 
ما وقد بني ان ما يدعيه هؤالء وهؤالء من هذا الواحد ال حقيقة له يف اخلارج ن وإمنا تقديره يف الذهن وكذلك 

يدعيه هؤالء من اجلواهر العقلية اجملردة اليت ال تنقسم كالعقول العشرة فقد بني يف غري هذا املوضع أهنا ال تتحقق إال 
  يف األذهان ال يف األعيان 

وتوحيد القدمي األزيل واجب الوجود الذي مضمونه نفي الصفات عند الفريقني ينزه عن مثل هذه اآلحاد 
يف اخلارج وال حقيقة هلا إال يف الذهن وهلذا كان منتهى حتقيقهم القول بوحدة الوجود وأن والوحدات اليت يثبتوهنا 

املوجودات تشترك : الوجود واحد ال مييزون بني الواحد بالنوع والواحد بالشخص فإن الواحد بالنوع كما يقال 
حليوان واألجسام تشترك يف يف مسمى الوجود واألناسي تشترك يف مسمى اإلنسان واحليوانات تشترك يف مسمى ا

  مسمى اجلسم وحنو ذلك 
  وهذا املشترك هو الكلي الذي ال يوجد يف اخلارج كليا وال يكون كليا إال يف األذهان ال يف األعيان 

وبني ما دخل على املنطقيني من الغلط يف دعواهم تركب احلقائق من هذه الكليات وما دخل عليهم من الفساد يف 
طبيعي وأهنم جيعلون الواحد اثنني كاجلسم واألثنني واحدا كالعلم والعامل واإلرادة والقدرة وجيعلون العلم اإلهلي وال

املوجود معدوما ن كاحلقيقة اإلهلية وصفاهتا وأفعاهلا واملعدوم موجودا كالوجود املطلق وجيعلون ما يف الذهن يف 
  ه اخلارج كاجملردات والكليات وأمثال ذلك مما ليس هذا موضع بسط

إن : الوجه الثاين انه لو سلم أن اجلسم مؤلف من اجلواهر اجملتمعة فالقول يف االجتماع كالقول يف املقدار وقوله 
اختصاصه بذلك االجتماع يفتقر إىل خمصص قد بني فساده كقوله إن اختصاصه باملقدار إىل خمصص وهو مبين على 

  أن كل خمتص يفتقر إىل خمصص 
إهنا قررت بان املخصص ال بد أن يكون فاعال خمتارا وان يكون ما خصصه به حادثا وقد أبطل وأما املقدمة الثانية ف

  اآلمدي وغريه كال املقدمتني 
  وغاية هذا املسلك أن األجسام ال ختلو عن احلوادث 

  كالم اآلمدي يف تقرير هذا املسلك

كون اجلواهر واألجسام حادثة جلواز ان قال اآلمدي وبتقدير تسليم حدوث ماأشري إليه من الصفات فال يلزم أن ت
تكون هذه الفصفات متعاقبة عليها إىل غري النهاية إال بااللتفات إىل ما سبق من امتناع حوادث متعاقبة ال أول هلا 

  ينتهي إليه 

  ذكر اآلمدي يف حدوث األجسام سبعة مسالك وزيف ستة منها

  : ذكر يف حدوث األجسام سبعة مسالك وزيف ستة منها  وهذا الذي اعتمده اآلمدي يف هذه املسألة فإنه: قلت 
  مسلك اإلمكان وأنه ممكن وكل ممكن حمدث : األول 



  مسلك االختصاص : والثاين 
  مسلك اخلبز املعني : الثالث 
  أنه قدمي : مسلك القدم : الرابع 

  واخلامس مسلك اإلمكان أيضا لكن فيه تقدير احلدوث بطريقة أخرى 
حلركة والسكون الذي قدمه الرازي وقد تقدم ما عترض به هو واألرموي وغريمها على هذه مسلك ا: والسادس 

  املسالك وبينوا به فسادها 

  املسلك السابع الذي اعتمده

عتماد وذكر أن املسلك املشهور لألشعرية املسلك املشهور لألصحاب وعليه اال: قال اآلمدي واملسلك السابع 
والرازي وحنوه مل يعتمد على هذا املسلك ألنه مبين على أن األعراض ممتنعة البقاء وقدح اآلمدي يف الطرق اليت 

  اعتمد عليها الرازي 
حادث بيان العامل مؤلف من أجزاء حادثة واملؤلف من األجزاء احلادثة حادث فالعامل : وهو أنا نقول : قال اآلمدي 

األول أن أجزاء العامل منحصرة يف اجلواهر واألعراض والواهر واألعراض حادثة فأجزاء العامل حادثة وبيان األول ما 
سبق يف الوجود واملمكن بيانت الثانية إما بيان أن األعراض حادثة فالنا بينا ان األعراض ممتنعة البقاء وكل ممتنع 

فكل واحد من األعراض حادث مسبوق بعدم نفسه وعند ذمل فإما أن تكون  البقاء فهو حادث مسبوق بعدم نفسه
متعاقبة يف وجودها إىل غري النهاية او هي منتهية إىل عرض ليس وراءه عرض آخر األول حمال ملا بيناه من بيان 

تها متناهية امتناع حوادث ال أول هلا ينتهي إليه يف إثبات واجب الوجود فلم يبق إال الثاين وهو أن تكون مجل
ومسبوقة بالعدم فتكون حادثة وأما الواهر فألنا بينا فيما تقدم امتناع عرو الواهر عن األعراض وإذا كانت 

األعراض اليت ال عرو للجواهر عنها حادثة ومسبوقة بالعدم فاجلواهر كذلك ألن ماال يعرى عما له أول فله أول 
ة عن العرض يف حال قدمه وإما أن تكون األعراض ال أول هلا وهو حادث وإال فلو كان قدميا للزم منه غما عرو

  وكل واحد من األمرين حمال ملا تقدم 
اما بيان املقدمة الثانية من أصل الدليل فهو أن ما كانت أجزاؤه حادثة وهلا أول تنتهي إليه فاهليئة االجتماعية الكائنة 

  عنها تكون حادثة مسبوقة بالعدم وهو معلوم بالضرورة 
  ذا متام تقريره هلذا املسلك الذي ارتضاه فه

  تعليق ابن تيمية

هذا الدليل أضعف بكثري ممن ذكره الرازي وهلذا مل يعرج الرازي على هذا لضعفه واستدل بدليل : ولقائل أن يقول 
اض احلركة والسكون كما استدل به من استدل من املعتزلة فإن هذا الدليل مبين على مقدمتني إحدامها أن األعر

مجيعها ممتنعة البقاء ومجهور العقالء من أهل الكالم وغريهم من أصناف الناس ينكرون ذلك بل يقولون إن هذا 
  خالف احلس والضرورة وجيعلونه من جنس قول النظام إن األجسام أيضا ال تبقى 

ن حبدوث ذد فإن أن العرض لو جاز المتنع عدمه ألن العدم ال جيوز أن يكو: وعمدة من قال بامتناع بقائها 
احلادث إمنا حيدث يف حال عدم الثاين المتناع اجتماع الضدين ألنه ليس عدم الثاين لطريان احلادث بأوىل من 

  العكس وال جيوز ان يكون بفعل القادر املختار ألن العدم نفي حمض وفعل الفاعل ال يكون نفيا حمضا 



فعل اإلعدام ليس فعال لعدم مستمر بل هو إحداث لعدم ما ومعلوم ان هذا كالم ضعيف فإنه ميكن عدمه باإلعدام و
  كان موجودا كما أن إحداث الوجود إحداث لوجود ما كان معدوما وهذا أمر متجدد يعقل كونه مفعوال للفاعل 

وأيضا فالضد احلادث إذا قدر أنه أقوى من الباقي كان إزالته له لفضل قوته فإن كون العرضني متضادين ال يستلزم 
  ويهما ومتاثلهما يف القوة والضعف تسا

  وأيضا فإن الفاعل احملدث للعرض احلادث جيعله مزيال لذلك الباقي دون العكس 
ولوال أن هذا ليس موضع بسط الكالم يف مثل هذه األمور وإال لكان ينبغي أن تبني أن مثل هذا الكالم من أسخف 

ن هؤالء يقولون إن اهللا ال ميكن أن يفين شيئا من األجسام الكالم الذي ذمه السلف واألئمة وغريهم من العقالء فإ
واألعراض بل طريق فنائها أنه ال خيلق األعراض اليت حتتاج إىل جتديد وإحداث دائما فإذا مل حيدثها عمدمت 

  األجسام وفنيت بأنفسها ألنه ال وجود هلا إال باألعراض ومثل هذا الكالم لو قاله الصبيان لضحك منهم 
قدمة الثانية فهو وجوب تناهي احلوادث وقد تقدم كالمهم يف إفساد مجيع ما استدل به على ذلك والطريقة وأما امل

  اليت قررها اآلمدي قد تقدم اعتراض األموري وغريه عليها وبيان فسادها 
بكالم بعضهم فهذا مجلة ما احتج به هؤالء الذين هم فحول النظر وأئمة الكالم والفلسفة يف هذه املسائل وقد تبني 

إنه جيب : يف بعض إفساد هذه الدالئل وهذا مجلة ما يعارضون به الكتاب والسنة ويسمونه قواطع عقلية ويقولون 
  تقدمي مثل هذا الكالم على نصوص التنزيل والثابت من أخبار الرسول وما اتفق عليه سلف األمة وأئمتها 

معارضته مبثل هذا الكالم فضال عن تقدميه عليه فكيف واملعقول  فلو مل يكن يف املعقول ما يوافق قول الرسول مل جتز
الصريح موافق ملا جاء به الرسول كما بني يف موضعه بل ال جيوز أن تعارض مبثل هذا الكالم األحكام الثابتة 

  باملعومات واألقيسة والظاهر وأخبار اآلحاد فكيف تعارض بذلك النصوص الثابتة عن املعصوم ؟ 
الكالم ال يصلح إلفادة ظن وال يقني وإمنا هو كالم طويل بعبارت طويلة وتقسيمات متنوعة يهابه من مل بل مثل هذا 

  يفهمه وعامة من وافق عليه وافق عليه تقليدا ملن قاله قبله ال عن حتقيق عقلي قام يف نفسه 
واهر على حدوث األجسام وكالم السلف واألئمة يف ذم مثل هذا الكالم الذي احتجوا فيه بطريقة األعراض واجل

وإثبات الصانع كثري منتشر قد كتب يف غري هذا املوضع وكل من أمعن نظره وفهم حقيقة األمر علم أن السلف 
كانوا أعمق من هؤالء علما وأبر قلوبا وأقل تكلفا وأهنم فهموا من حقائق األمور ما مل يفهمه هؤالء الذين خالفوهم 

  أعلم  وقبلوا احلق وردوا الباطل واهللا

  فصل

وإذ قد عرف ما قله الناس من مجيع الطوائف يف مسألة األفعال االختيارية القائمة بذات اهللا تعاىل وضعف أدلة النفاة 
واعتراف أب يعبد اهللا الرازي وغريه بذلك وانه اعتمد على حجة الكمال والنقصان وهي ضعيفة أيضا كما تقدم 

ادلة نفاة ذلك وأبطلوها كلها ومل يستدلوا على نفي ذلك إال بأن ما  وذكر هو و أبو احلسن اآلمدي ومن اتبعهما
  إن كان صفة كمال كان عدمه قبل حدوثه نقصا وإن كان نقصا لزم اتصافه بالنقص واهللا منزة عن ذلك : يقوم به 

  ضعف تضعيف الرازي وغريه حلجة الكمال والنقصان

  أن يبطلها من وجوه كثرية  وهذه احلجة ضعيفة ولعلها أضعف مما ضعفوه فإن لقائل
  الوجه األول 



القول يف افعاله القائمة به احلادثة مبشيئته وقدرته كالقول يف أفعاله اليت هي املفعوالت املنفصلة اليت حيدثها : أن يقال 
لكمال مبشيئته وقدرته فإن القائلني بقدم العامل أوردوا عليهم هذا السؤال فقالوا الفعل إن كان صفة كما لزم عدم ا

  له يف األزل وإن كان صفة نقص لزم اتصافه بالنقائص فأجابوهم بأنه ليس صفة نقص وال كمال 
وهذا كما أن من حجج النفاة أنه لو كان قابال لقيام احلادث به لكان القبول من لوازم ذاته ووجود املقبول يف 

  األزل حمال 
  فأجيبوا بانه ال فرق بني حدوث ما يقوم به أو بغريه 

لو كان قادرا على فعل احلوادث لكان ذلك من لوازم ذاته وذلك يف األزل حمال فما كان جوابا عم هذا : ذا قيل فإ
  كان جوابا عن هذا 

وقد اورد الرازي على ذلك يف بعض كتبه أن القادر يتقدم املقدور والقابل ال جيب أن يتقدم املقبول وهذا فرق يف 
  : غاية الضعف لوجوه 

كالم إمنا هو يف مقبول مقدور ال يف مقبول غري مقدور فإن ما كان حادثا فالرب قادر عليه وهو قادر أن ال: أحدها 
  على افعاله القائمة به كما هو قادر على مفعوالته املنفصلة 

قل هو القادر على أن يبعث عليكم { وقال تعاىل  ٤٠القيامة } أليس ذلك بقادر على أن حييي املوتى { : قال تعاىل 
أوليس الذي خلق السماوات واألرض بقادر على أن خيلق مثلهم { وقال تعاىل  ٦٥اآلية األنعام } ابا من فوقكم عذ
فبني أنه قادر على اإلحياء والبعث واخللق  ٢٩الشورى } وهو على مجعهم إذا يشاء قدير { وقال تعاىل  ٨١يس } 

 مسعود البدري ملا رآه يضرب عبدا له هللا أقدر عليك واجلمع وهذه أفعال وقد قال النيب صلى اهللا عليه و سلم أليب
  منك عليه فتعني انه قادر عليه نفسه 

واملقصود هنا أن الكالم إمنا هو يف احلوادث اليت هي مقدورة ليس يف كل مقبول فإذا كان املقدور ال يوجد يف 
  ري مقدور إذ كالمها مقدور األزل امتنع وجود احلوادث كذلك فال يصح أن يفرق بني مقبول مقدور ومقبول غ

أن يقال إما أن يكون وجود احلادث يف األزل ممكنا وإما أن يكون ممتنعا فإن كان ممكنا أمكن وجود املقدور : الثاين 
  يف األزل وإن كان ممتنعا امتنع وجوده مقبوال ومقدورا 

ن فال يعقل إثبات القدرة يف حال امتناع  إثبات املقدور حال امتناع املقدور مجع بني املتناقضني: أن يقال : الثالث 
املقدور بل يف حال إمكانه وهلذا أنكر املسلمون وغريهم على من قال من أهل الكالم إنه قادر يف األزل مع امتناع 

أنه يستلزم انتقال املقدور من اإلمكان إىل االمتناع بدون : املقدور يف األزل وقالوا هذا مجع بني املتناقضني وقالوا 
بب يوجب هذا االنتقال ويوجب أن يصري الرب قادرا بعد أن مل يكن قادرا بدون سبب يوجب ذلك وقد بسط س

  الكالم على ذلك ف يغري هذا املوضع 

  الوجه الثاين

كونه حبيث يتكلم ويفعل ما يشاء صفة كمال وهو مل يزل متصفا بذلك وأما الشيء املعني فحدوثه ال : أن يقال 
  نقص وال كمال 

  ه الثالثالوج



ما تعين بقولك عدم ذلك نقص ؟ أتعين به أن ذاته ناقصة وأهنا ليست منتصفة بصفات الكمال الواجبة هلا : أن يقال 
  ؟ أم تعين به عدم ما سيوجد هلا ؟ أما األول فباطل وأما الثاين فلم قلت إن هذا ممتنع 

  الوجه الرابع

ريمها من أن تنزيهه عن النقائض إمنا علم بالسمع ال بالعقل فإذا أن يقال أنتم قلتم ما ذكره أبو املعايل والرازي وغ
قلتم إنه ليس يف العقل ما ينفي ذلك مل يبقي ذلك إال بالسمع الذي هو اإلمجاع عندكم ومعلوم أن السمع الذي هو 

ة والسنة والنوم اإلمجاع واإلمجاع وغريه مل ينف هذه األمور وإمنا نفي ما يناقض صفات الكمال كاملوت املنايف للحيا
  املنايف للقيومية واللغوب املنايف لكمال القدرة 

وهلذا كان الصواب أن اهللا منزه عن النقائص شرعا وعقال فإن العقل كما دل على اتصافه بصفات الكمال من 
ضده العلم والقدرة واحلياة والسمع والبصر والكالم دل أيضا على نفي أضداد هذه فإن إثبات الشيء يستلزم نفي 

  وال معىن للنقائص إال ما ينايف صفات الكمال 
وأيضا فكل كمال اتصف به املخلوق إذا مل يكن فيه نقص بوجه ما فاخلالق أحق به ألنه هو الذي خلقه وكل كمال 
اتصف به موجود ممكن وحادث فاملوجود الواجب القدمي أوىل به وكل نقص تنزه عنه خملوق موجود حادث إذا مل 

  بوجه ما فاخلالق أوىل بتنزيهه عنه يكن فيه نقص 

  الوجه اخلامس

أن يقال إذا عرضنا على العقل الصريح ذاتا ال علم هلا وال قدرة وال حياة وال تتكلم وال تسمع وال تبصر أو ال 
تقبل االتصاف هبذه الصفات وذاتا موصوفة باحلياة والعلم والقدرة والكالم واملشيئة كان صريح العقل قاضيا بان 

تصفة هبذه الصفات اليت هي صفات الكمال بل القابلة لالتصاف هبا أكمل من ذات ال تتصف هبذه أو ال تقبل امل
  االتصاف هبا 

ومعلوم بصريح العقل أن اخلالق املبدع جلميع الذوات وكماالهتا أحق بكل كمال وأحق بالكمال الذي باين به مجيع 
  ثبات للصفات املوجودات وهذا الطريق وحتوه مما سلكه أهل اإل

وإذا عرضنا على العقل الصريح ذاتا ال فعل هلا وال حركة وال تقدر أن تصعد وال تنزل وال تأيت وال جتيء : فيقال 
وال تقرب وال تقبض وال تطوي وال حتدث شيئا بفعل يقوم هبا وذاتا تقدر على هذه الفعال وال حتدث األشياء بفعل 

ماد أو احلي الزمن اجملدع واحلي أكمل من اجلماد واحلي القادر على هلا كانت هذه الذات أكمل فإن تلك كاجل
العمل أكمل من العاجز عنه كما أن ما ال يسمع وال يبصر وال يتكلم كاجلماد أو كاألعمى الصم األخرس واحلي 

  أكمل من اجلماد واحلي الذي يسمع ويبصر ويتكلم أكمل من األصم األعمى األخرس 
راد نايف الفعل أن ينفيه لئال يصفه يف األزل بالنقص فقال لو كان فعاال بنفسه لكان الفعل وإذا كان كذلك فإذا أ

املتأخر معدوما يف األزل وعدمه صفة نقص فكان متصفا بالنقص كان مبنزلة من يقول إنه ال يقدر أن حيدث 
وما قبل إحداثه وذلك نقص احلوادث وال يفعل ذلك ألنه لو قدر على ذلك وفعله لكان إحداثه للحادث الثاين معد

  فيكون متصفا بالنقص 
أنت وصفته بالكمال عن النقص حذرا من أن تصفه مبا هو عندك نوع نقص فإن من ال يفعل قط وال يقدر : فيقال 

  أن يفعل هو أعظم نقصا ممن يقدر على الفعل ويفعله والفعل ال يكون إال حادثا شيئا بعد شيء 



ئا من الصفات فرارا من حمذور إال لزمهم يف النفي أعظم من ذلك احملذور كنفاة وهذه عادة النفاة ال ينفون شي
الصفات من الباطنية من املتفلسفة وغريهم ملا قبل هلم إذا مل يوصف بالعلم والقدرة واحلياة لزم أن يتصف مبا يقابل 

  ذلك كالعجز واجلهل واملوت 
فإن املتقابلني تقابل السلب واإلجياب كالوجود والعدم إذا عدم إمنا يلزم ذلك لو كان قابال لالتصاف بذلك : فقالوا 

أحدمها ثبت اآلخر وأما املتقابالن تقابل العدم وامللكة كاحلياة واملوت والعمى والبصر فقد خيلو احملل عنهما كاجلماد 
  فإنه ال يوصف ال هبذا وال هبذا 

ع وال يبصر مع إمكانه ذلك منه فشبهتموه باجلماد فررمت عن تشبيهه باحليوان الناقص الذي ال يسم: فيقال هلم 
الذي ال يقبل االتصاف ال هبذا وال هبذا فكان ما فررمت إليه شرا مما فررمت منه وهلذا نظائر مبسوطة ف يغري هذا 

  املوضع 
بالنقص  واملقصود هنا أن من نفي األفعال االختيارية القائمة به لئال يكون وجود احلادث منها ناقصا كان قد وصفه

  التام فرارا بزعمه مما يظنه نقصا 

  الوجه السادس

األفعال اليت حدثت بعد ان مل تكن مل تكن وجودها قبل وجودها كماال وال عدمها نقصا فإن النقص إمنا : أن يقال 
يكون إذا عدم ما يصلح وجوده وما به حيصل الكمال وما ينبغي وجوده وحنو ذلك والرب تعاىل حكيم يف أفعاله 

هو املقدم واملؤخر فما قدمه كان الكمال يف تقدميه وما أخره كان الكمال يف تأخريه كما أن ما خصصه مبا خصصه و
  به من الصفات فقد فعله على وجه احلكمة وإن مل نعلم حنن تفاصيل ذلك واعترب ذلك مبا حيدثه من احملدثات 

  الوجه السابع

د معا واو وجدت معا مل تكن حوادث ومعلوم انه إذا دار األمر بني احلوادث ميتنع قدمها وميتنع أن توج: أن يقال 
  إحداث احلوادث وعدم إحداثها كان أحداثها أكمل وال يكون إحداثها إال مع عدم احلادث منها يف األزل 

وإذا كان كذلك صار هذا مبنزلة جعل الشيء موجودا معدوما فال يقال عدم فعل هذا او عدم تعلق القدرة به صفة 
قص بل النقص عدم القدرة على جعله موجودا فإذا كان قادرا على ذلك كان موصوفا بصفة الكمال اليت ال ميكن ن

  غريها فكذلك احملدث لألمور املتعاقبة هو موصوف بالكمال الذي ال ميكن يف احلدوث غريه 

  الوجه الثامن

إما أن حيدثها بفعل اختياري يقوم به : هلا  ال ريب أن احلوادث مشهودة وأن هلا حمدثا أحدثها فاحملدث: أن يقال 
وإما أن حتث عنه شيئا بعد شيء من غري فعل يقوم به وال حدوث شيء منه ومعلوم أن اتصافه باألول أوىل لو كان 

االثنني ممكنا فإن األول فيه وصفة بصفة الكمال خبالف الثاين فكيف والثاين ممتنع ألن حدوث احلوادث من غري 
  نع سبب حادث ممت

وإذا كان حال الفاعل قبل حدوثها كحاله مع حدوثها وبعد حدوثها وهي يف احلالني حادثة مل يكن الفاعل قد فعل 
  شيئا وال أحدث شيئا بل حدثت بذاهتا 



وهذا الدليل قد بسط يف غري هذا املوضع وبني فساد قول الفالسفة الدهرية القائلني بان حركات األفالك تصدر عن 
حيدث منه شيء وإن قوهلم أفسد من قول املعتزلة وحنوهم من أهل الكالم فغن هؤالء الفالسفة استدلوا قدمي أزيل ال 

على قدم العامل حبجتهم العظمى وهو انه لو حدث بعد أن مل يكن الحتاج إىل سبب حادث والقول يف ذلك السبب 
  كالقول فيه فيلزم التسلسل او الترجيح بال مرجح 

لون حبدوث احلوادث شيئا بعد شيء عن فاعل قائم بنفسه ال تقوم به صفة وال فعل وال حيدث أنتم تقو: فيقال هلم 
له فعل وال غري فعل فقولكم بصدور احلوادث املختلفة الدائمة عمن ال فعل له وال صفة وال حيدث منه شيء أعظم 

ر احلوادث عنه من غري فسادا من قول من يقول إنه تارة تصدر عنه احلوادث وتارة تصدر فإنه إن كان صدو
  حدوث شيء فيه حماال فصدورها دائما عنه من غري حدوث شيء فيه أشد إحالة 

  الوجه التاسع

إما أن يكون هلا حكمة هي غايتها املطلوبة وإما أن ال يكون والناس يف هذا املقام : أفعال اهللا تعاىل : إن يقال 
 قول من يثبت حكمه قائمة باملخلوق أو حكمه قائمة باخلالق مشهوران أحدمها قول من ال يثبت إال املشيئة والثاين

  واألقول الثالثة معروفة يف الطوائف من أصحاب أمحد وغريهم  ٠
فإن نفيتم احلكمة جوزمت أن يفعل أفعاال ال حيصل له هبا كمال فيقال هلم قولوا يف أفعاله القائمة بنفسه االختيارية ما 

  وهو الفعل عندكم تقولونه يف حدوث املفعوالت عنه 
وإن أثبتم احلكمو قيل لكم احلكمة احلاصلة بالفعل احلادث حادثة بعده فحدوث هذه احلكمة بعد أن مل تكن سواء 

  كانت قائمة بنفسه أو بغريه اهي صفة كمال أو ال ؟ 
  فإن قلتم صفة كمال فقولوا يف نفس الفعل احلادث ما قلتموه يف احلكمة املطلوبة به 

  ت صفة كمال فقولوا يف نفس الفعل احلادث ما قلتموه يف احلكمة املطلوبة وإن قلتم ليس
  فقد لزمكم يف احلكمة إن أثبتموها أو نفيتموها ما يلزمكم يف نفس الفعل سواء بسواء وهذا بني واضح 

  الوجه العاشر

ال وأن من يكون أن يقول من يثبت الفعل القائم به واحلكمة القائمة به معلوم بصريح العقل ان هذا صفة كم
  كذلك أكمل ممن ال يفعل أو يفعل ال حلكمة فلم قلتم إن هذا ممتنع ؟ 

  فإذا قيل لئال يلزم الكمال بعد النقص 
  قيل هلم مل قلتم وجود مثل هذا الكمال ممتنع ؟ 

ملوجود ولفظ النقص لفظ جممل كما تقدم فإن غايته أن يفسر بعدم ما وجد قبل أن يوجد فيعود األمر إىل أن هذا ا
  إذا وجد بعد أن مل يكن لزم أن يكون معدوما قبل وجوده 

فيقال ومن أين علمتم أن وجود هذا بعد عدمه حمال ؟ وليس يف ذلك افتقار الرب إىل غريه وال استكماله بفعل 
ه فقري إليه غريه بل هو احلي الفعال ملا يشاء العليم القدير احلكيم اخلبري الرحيم الودود ال إله إال هو وكل ما سوا

وهو غين عما سواه ال يكمل بغريه وال حيتاج إىل سواه وال يستعني بغريه يف فعل وال يبلغ العباد نفعه فينفعوه وال 
ضره فيضروه بل هو خالق االسباب واملسببات وهو الذي يلهم عبده الدعاء مث جييبه وييسر عليه العمل مث يثيبه 

الذي استعمل املؤمنني فيما يرضيه ورضي عنهم فلم حيتج يف فعله ملا حيبه  ويلهمه التوبة وحيبه ويفرح بتوبته وهو



ويرضاه إىل سواه بل هو الذي خلق حركات العباد اليت حيبها ويرضاها وهو الذي خلق ما الحيبه وال يرضاه من 
األوىل واآلخرة وله وهو اهللا ال إله إال هو له احلمد يف { اعماهلم ملا له يف ذلك من احلكمة اليت حيبها ويرضاها 

إذا كان  ٢٢: االنبياء } لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا { فال إله إال هو  ٧٠: القصص } احلكم وإليه ترجعون 
هو الذي يستحق أن تكون العبادة له وكل عمل ال يراد به وجهه فهو باطل ال منفعة فيه فما ال يكون به ال يكون 

وقدمنا إىل ما عملوا من عمل { ما ال يكون له ال ينفع وال يدوم كما قال تعاىل فإنه ال حول وال قوة إال به و
مثل الذين كفروا برهبم أعماهلم كرماد اشتدت به الريح يف يوم { وقال  ٢٣: الفرقان } فجعلناه هباء منثورا 

واحملبوب لغريه أوىل وهو سبحانه حيب عباده الذين حيبونه  ١٨: إبراهيم } عاصف ال يقدرون مما كسبوا على شيء 
  أن يكون حمبوبا 

فإذا كنا إذا أحببنا شيئا هللا هو احملبوب يف احلقيقة وحبنا لذلك بطريق التبع وكنا حنب من حيب اهللا ألنه حيب اهللا 
فاهللا تعاىل حيب الذين حيبونه فهو املستحق أن يكون هو احملبوب املألوه املعبود وأن يكون غاية كل حب كيف وهو 

  الذي حيمد نفسه ويثين على نفسه وحيب احلمد من خلقه سبحانه 
  كما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم يف احلديث الصحيح ال أحد أحب إليه املدح من اهللا 
  وقال له األسود بن سريع يا رسول اهللا إين محدت ريب مبحامد فقال إن ربك حيب احلمد 

م كان يقول يف سجوده اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك ويف احلديث الصحيح أن النيب صلى اهللا عليه و سل
ومبعافاتك من عقوبتك وبك منك ال احصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وقد روى انه كان يقول ذلك 

  يف آخر الوتر 
  فهو املثين على نفسه إذا أفضل خلقه ال حيصى ثناء عليه 

صحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال إذا قال العبد احلمد والثناء تكرير احملامد وتثنيتها كما يف احلدث ال
هللا رب العاملني قال اهللا محدين عبدين فإذا قال الرمحن الرحيم قال أثىن علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال 

  جمدين عبدي 
ع قال ربنا ولك احلمد ملء ويف احلديث الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه كان إذا رفع رأسه من الركو

السموات وملء األرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء واجملد احق ما قال العبد وكلنا لك 
فذكر احلمد والثناء واجملد هنا كما ذكره  ٠عبد ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد 

واجملد تعظيمها  ٠تناول جنس احملامد والثناء يقتضي تكريرها وتعديدها والزيادة يف عددها يف اول الفاحتة فاحلمد ي
  وتوسيعها والزيادة يف قدرها وصفتها 

فهو سبحانه مستحق للحمد والثناء واجملد وال أحد حيسن أن حيمد كما حيمد نفسه ن وال يثين عليه كما يثين على 
  نفسه وال ميجده كما ميجد نفسه 

وما قدروا اهللا حق قدره {  حديث ابن عمر الذي يف الصحيح ملا قرأ النيب صلى اهللا عليه و سلم على املنرب كما يف
قال يقبض اهللا مساواته بيده واألرضون  ٦٧: الزمر } واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه 

نا السالم أنا املؤمن أنا املهيمن أنا العزيز أنا اجلبار أنا املتكرب بيده األخرى مث ميجد نفسه فيقول نا امللك انا القدوس ا
  أنا الذي بدأت الدنيا ومل تك شيئا أنا الذي أعدهتا أين امللوك أين اجلبارون أين املتكربون ؟ أو كما قال 

  ن فيكون ويف احلديث اآلخر يقول اهللا تعاىل إين جواد ماجد واجد إمنا أمري إذا أردت شيئا أن أقول له ك

  فصل كالم اآلمدي يف أبكار األفكار يف بيان امتناع حلول احلوادث بذاته



   ٠تبارك وتعاىل 
وحنن نذكر ما ذكره أبو احلسن اآلمدي يف هذا األصل وتتكلم عليه قال يف كتابه الكبري املسمى أبكار األفكار 

  : امتناع حلول احلوادث بذاته تبارك وتعاىل  املسألة الرابعة من النوع الرابع الذي مساه إبطال التشبيه يف بيان
قال وقبل اخلوض يف احلجاج ال بد من تلخيص حمل النزاع فنقول املراد باحلادث املتنازع فيه املوجود بعد العدم 

كان ذاتا قائمة بنفسها أو صفة لغريه كاألعراض وأما ما ال وجود له كالعدم أو األحوال عند القائلني هبا فإهنا غري 
صوفة بالوجود وال بالعدم كالعاملية والقادرية واملريدية وحنو ذلك أو النسب واإلضافات فإهنا عند املتكلم أمور مو

  ومهية ال وجود هلا فما حتقق من ذلك بعد أن مل يكن فيقال له متجدد وال يقال له حادث 
ام احلوادث بذات الرب تبارك وتعاىل قال وعند هذا فنقول العقالء من أرباب امللل وغريهم متفقون على استحالة قي

  غري اجملوس والكرامية فإهنم اتفقوا على جواز ذلك 
غري أن الكرامية مل جيوزوا قيام كل حادث بذات الرب تعاىل بل قال أكثرهم هو ما يفتقر إليه يف اإلجياد واخللق مث 

دة أو القول يف ذاته يستند إىل القدرة اختلفوا يف هذا احلادث فمنهم من قال هو قوله كن ومنهم من قال هو اإلرا
القدمية ال أنه حادث بإحداث ن وأما خلق باقي املخلوقات فمستند إىل اإلرادة أو القول على اختالف مذهبهم 

فاملخلوق القائم بذاته يعربون عنه باحلادث واخلارج عن ذاته يعربون عنه باحملدث ومنهم من زاد على ذلك حادثني 
  والبصر  آخرين ومها السمع

قال وأمجعت الكرامية على أن ما قام بذاته من الصفات احلادثة ال يتجدد له منها اسم وال يعود إليه منها حكم حىت 
ال يقال إنه قائل بقول وال مريد بإرادة بل قائل بالقائلية ومريد باملريدية ومل جيوزواعليه إطالق اسم متجدد مل يكن 

  ها أزلية حىت يف اخلالق والرازق وغن مل يكن يف األزل خلق وال رزق فيما ال يزال بل قالوا أمساؤه كل
قال وأما ما كان من الصفات املتجددة اليت ال وجود هلا يف األعيان فما كان منها حاال فقد اتفق املتكلمون على 

ات ن وما كان من امتناع اتصاف الرب به غري أيب احلسني البصري فإنه قال تتجدد عامليات هللا تعاىل بتجدد امللوم
النسب واإلضافات والتعلقات فمتفق بني أرباب العقول على جواز اتصاف الرب تعاىل هبا حىت يقال إنه موجود مع 

فإن كان سلب أمر  ٠وما كان من األعدام والسلوب  ٠العامل بعد أن مل يكن وإنه خالق العامل بعد أن مل يكن 
جددا باإلمجاع مثل كونه غري جسم وال جوهر وال عرض إىل غري ذلك يستحيل تقدير وجوده هللا تعاىل فال يكون مت

وإن كان سلب أمر ال يستحيل تقدير اتصاف الرب به كالنسب واإلضافات فغري ممتنع إن يتصف به الرب تعاىل  ٠
 بعد أن مل يكن باإلتفاق فإنه إذا كان احلادث موجودا صح أن يقال الرب تعاىل موجود مع موجوده وتنعدم هذه

  املعية عند فرض عدم ذلك احلادث فيتجدد له صفة سلب بعد أن مل تكن 

  تعليق ابن تيمية

قلت قد ذكر أن لفظ احلادث مرادهم به املوجود بعد العدم سواء كان قائما بنفسه كاجلوهر أو صفة لغريه 
صطالحي وإال كاألعراض ن ومسي ما ليس مبوجود كاألحوال والسلوب واإلضافات متجددات وهذا الفرق أمر ا

  فال فرق بني معىن املتجدد ومعىن احلادث 
وأيضا فإن األحوال عند القائلني هبا منهم من يقول بوجودها وقالوا يصح أن تكون معلومة تبعا لغريها وأن يكون 

  وجودها تبعا لغريها 
  وخالفوا أبا هاشم يف قوله ليست معلومة وال جمهولة وال موجودة وال معدومة 



ب واإلضافات عند الفالسفة قد تكون وجودية وأما املذاهب فيقال لفظ احلوادث واملتجدادت يف لغة وأيضا فالنس
العرب يتناول أشياء كثرية ورمبا أفهم أو اوهم يف العرف استحاالت كاألمراض والغموم واألحزان وحنوها إذا قيل 

  و ذلك كما قد عرف هذا فالن حدث به حادث وكثري منهم يعرب باألحداث عن املعاصي والذنوب وحن
وأما مورد النزاع انه هل يقوم به ما يتعلق مبشيئته وقدرته إما من باب األفعال كاالستواء إىل غريه واألستواء عليه 

واإلتيان واجمليء والنزول وحنو ذلك وإما من باب األقوال والكلمات وإما من باب األحوال كالفرح والغضب 
ذلك وإما من باب العلوم واإلدراكات كالسمع والبصر والعلم باملوجود بعد  واإلرادات والرضا والضحك وحنو

العلم بأنه سيوجد وإذا كان كذلك فقوله إن العقالء من أرباب امللل وغريهم متفقون على استحالة ذلك غري أن 
  الكرامية إىل آخره ليس بنقل مطابق 

ما ثبت عن صاحب امللة صلوات اهللا عليه وسالمه أو ما أما أهل امللل فال يضاف إليهم من حيث هم أرباب ملة إال 
أمجع عليه أهل العلم وأما ما قاله بعض أهل امللة برأيه أو استنباطه مع منازعة غريه له فال جيوز إضافته إىل امللة ومن 

ى صلوات املعلوم أنه ال ميكن أحد أن ينقل عن حممد صلى اهللا عليه و سلم وال عن إخوانه املرسلني كموسى وعيس
اهللا عليهما ما يدل على قول النفاة ال نصا وال ظاهرا بل الكتب اإلهلية املتواترة عنهم واألحاديث املتواترة عنهم 

  تدل على نقيض قول النفاة وتوافق قول أهل اإلثبات 
املشهورة وكذلك أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والتابعون هلم بإحسان وأئمة املسلمني أرباب املذاهب 

وشيوخ املسلمني املتقدمني ال ميكن أحد أن ينقل نقال صحيحا عن أحد منهم مبا يوافق قول النفاة بل املنقول 
  املستفيض عنهم يوافق قول أهل اإلثبات فنقل مثل هذا عن أهل امللة خطأ ظاهر 
لة مذهب اجلهمية نفاة الصفات ولكن أهل الكالم والنظر من أهل امللة تنازعوا يف هذا األصل ملا حدث يف أهل امل

وذلك بعد املائة األوىل يف أواخر عصر التابعني ومل يكن قبل هذا يعرف يف أهل امللة من يقول بنفي الصفات وال 
  بنفي األمور االختيارية القائمة بذاته 

ال تقوم به صفة  فلما حدث هذا القول وقالت به املعتزلة وقالوا ال حتل به األعراض واحلوادث وأرادوا بذلك انه
  كالعلم والقدرة وال فعل كاخللق واالستواء أنكر أئمة السلف ذلك عليهم كما هو متواتر معروف 

وعن هذا قالت املعتزلة إن القرآن خملوق ألنه لو قام بذاته للزم أن تقوم به األفعال والصفات وأطبق السلف 
  واألئمة على إنكار هذا عليهم 
ب كان يقول بقيام الصفات واألقوال واألفعال املتعلقة مبشيئته وقدرته به لكن ابن وكل من خالفهم قبل ابن كال

كالب ومتبعوه فرقوا بني ما يلزم الذات من أعيان الصفات كاحلياة والعلم وبني ما يتعلق باملشيئة والقدرة فقالوا 
  هذا ال يقوم بذاته لن ذلك يستلزم تعاقب احلوادث عليه كما سيأيت 

كان متأخرا بعد حمنة اإلمام أمحد بن حنبل وتويف ابن كرام يف حدود ستني ومائتني فكان بعد ابن كالب  و ابن كرام
مبدة وكان أكثر أهل القبلة قبلة على خمالفة املتزلة والكالبية حىت طوائف أهل الكالم من الشيعة واملرجئة كاهلشامية 

  ر عنهم األشعري يف املقاالت وأصحاب أيب معاذ التومين وزهري األثري وغريمها كما ذك
وأمثال هؤالء كانوا يقولون بقيام احلوادث به حىت صرح طوائف منهم باحلركة كما صرح بذلك طوائف من أئمة 
احلديث والسنة وصرحوا بأنه مل يزل متكلما إذا شاء وأن احلركة من لوازم احلياة وأمثال ذلك بل هم يقولون إنه 

الكالم البدع املخالفة للنصوص وللمعقول هبذا األصل كقول من قال إن الكالم معىن إمنا ابتدع من ابتداع من أهل 
  واحد قدمي وقول من قال إن املعدوم يرى ويسمع وقول من قال بقدم صوت معني 



وأما غري أهل امللل فالفالسفة متنازعون يف هذا األصل واحملكي عن كثري من أساطينهم القدماء أنه كان يقول بذلك 
قدم نقل املقاالت عنهم حىت صرح باحلركة من صرح منهم بل الذين كانوا قبل أرسطو من األساطني كانوا كما ت

يقولون حبدوث العامل عن أسباب حادثة وهم يقولون هبذا األصل إما تصرحيا وإما لزوما وكذلك غري واحد من 
  لنظار كاألثري األهبري وغريه متأخريهم كأيب الربكات البغدادي صاحب املعترب وهذا اختيار طائفة من ا

وما حكاه عن أيب احلسني البصري فهو قول غري واحد قبل أيب احلسني وبعده كهشام وحنوه وغريه وإبن عقيل خيتار 
قول ايب احلسني وهو معىن قول السلف والرازي مييل إىل قول أيب احلسني بل وإىل زيادة على قوله كما ذكره يف 

وقوله عن الكرامية إهنم قالوا أمساؤه كلها أزلية أي معاين أمسائه أي ما ألجله استحق تلك  املطالب العالية بل ينصره
  األمساء كاخلالقية والرازقية 

واما نفس االسم فهو من كالمه وكالمه عندهم حادث قائم بذاته وميتنع عندهم أن يكون يف األزل كالم أو أمساء 
دم القول املعني وكالمها باطل عندهم وحكايته عن الكرامية أهنم لن ذلك يقتضي حوادث ال أول هلا أو يقتضي ق

يقولون خلق اإلرادة والقول يف ذاته مستند إىل القدرة القدمية وخلق ما يف املخلوقات يستند إىل اإلرادة والقول 
يقولون حادث  تعبري عن مذهبهم بعبارته وإال فهم ال يسمون شيئا مما يقوم بذات الرب ال خملوقا وال حمدثا وغنما

  وال يقولون إن إرادته وكالمه ال خملوق وال حمدوث 

  تابع كالم اآلمدي وتعليق ابن تيمية عليه

  : قال وقد احتج أهل احلق على امتناع قيام احلوادث به حبجج ضعيفة 
ادث وما ال خيلو األوىل قالوا لو كان الباري تعاىل قابال حللول احلوادث بذاته ملا خال عنها أو عن أضدادها وضد احل

  عن احلوادث فيجب أن يكون حادثا والرب تعاىل ليس حبادث 
قال وهذه احلجة مبينة على مخس مقدمات األوىل أن كل صفة حادثة ال بد هلا من ضد والثانية أن ضد الصفة 

خيلو عن احلوادث  احلادثة ال بد وأن يكون حادثا والثالثة أن ما قبل حادثا فال خيلو عنه وعن ضده والرابعة أن ماال
  فهو حادث واخلامسة أن احلدوث على اهللا تعاىل حمال أما أن الرب تعاىل ليس حبادث فقد سبق تقريره 

قلت هذا معلوم باتفاق أهل امللل وسائر العقالء ممن أثبت الصانع ومعلوم باألدلة اليقينية بل معلوم بالضرورة وقد 
رره بناء على إثبات واجب الوجود وبين ذلك على نفي التسلسل يف ذكر انه قرر ذلك وهو مل يقرره فإنه إمنا ق

  العلل وإبطال حوادث ال أول هلا وحجته على ذلك ضعيفة 
وقد أورد يف كتابه املسمى بدقائق احلقائق على إبطال تسلسل العلل سؤال زعم أنه ال يعرف عنه جوابا فبطل ما 

  تاج إىل مثل هذا التقرير ذكره من تقريره لكن هذا حبمد اهللا أجل من أن حي
  وقال وأما أن ما ال خيلو عن احلوادث فهو حادث فسيأيت تقريره يف حدوث اجلواهر 

قلت مل يقرر ذلك إال بدليل حدوث األعراض وأنه ميتنع وجود حوادث ال أول هلا وإمنا قرر ذلك بإبطال التسلسل 
  يف اآلثار وقرر ذلك بان احلادث ميتنع أن يكون أزليا 

تقدم فساد ذلك بأن لفظ احلادث يراد به النوع الدائم ويراد به احلادث املعني واملعلوم امتناعه إمنا هو النوع وقد 
  الثاين والنزاع إمنا هو يف األول 

وأيضا فإن الذي قرر به امتناع تسلسل العلل يف دقائق احلقائق أورد عليه سؤال واعترف بأنه ال جواب له عنه وإذا 
  ى تسلسل العلل قد بني انه ورد عليه سؤال ال يعرف جوابه فكيف بتقرير نفي تسلسل احلوادث كان تقريره لنف



ومن املعلوم أن العقالء اتفقوا على نفي تسلسل العلل وتنازعوا يف نفي تسلسل احلوادث فإن كان مل يقم على نفي 
  ذاك عنده دليل عقلي فهذا أوىل 

مل يال جيوز أن : ذكرنا وذكرنا اجلواب عنه فيما تقدم ومضمونه أنه والسؤال الذي أورده يرد على النوعني وقد 
كان مل ال جيوز أن يكون جمموع املعلومات اليت ال تتناهى وإن كان ممكنا يف نفسه لكنه واجب بوجوب آحاده 
السنة املتعاقبة وكل واحد واجب مبا قبله وهذا وإن كان باطال لكن املقصود التنبيه على أن من خالف الكتاب و

وقال إنه ينصر باملعقول أصول الدين خيل مبثل هذا الواجب يف أعظم أصول الدين مع انه يقرر ما ال حيتاج إليه يف 
  الدين أو ما يعارض ما يثبت انه من الدين 

وكذلك من قال مثل هذا وأمثاله انه يتكلم بالقليات يظهر منه يف أعظم املعقوالت التقصري والتوقف واخلرية فيها 
  حيقق من املعقوالت ما تقل احلاجة إليه أو ما يكون وسيلة إىل غريه مع أن املقصود بالوسيلة مل حيققه و

وقد احتج على إبطال حوادث ال أول هلا بعد أن أبطل حجج موافقيه بأن ذلك يستلزم كون احلادث أزليا وهذا 
  الوجه ضعيف 

زيل النوع فاملوصوف بأنه أزيل ليس هو املوصوف بأنه فإن املنازع يقول أشخاص احلوادث ليست أزلية وإمنا األ
حادث مث يقال إذا مل تقدر أن تقيم حجة على امتناع تسلسل املعلوالت وإثبات الصانع عندك موقوف على هذا 

  فأي شيء ينفعك نفي حلول احلوادث عما مل تقم حجة على إثباته فضال عن قدمه ؟ 
  ثة األول وإمنا اإلشكال يف املقدمات الثال: قال 

قال وذلك أن لقائل أن يقول قولكم إن كل صفة حادثة ال بد هلا من ضد فإما أن يراد بالضد معىن وجودي 
يستحيل اجتماعه مع تلك الصفة لذاتيهما وإما أن يراد به ما هو اعم من ذلك وهو ما ال يتصور اجتماعه مع وجود 

يكون ضدا لوجودها فإن كان األول فال نسلم انه ال بد  الصفة لذاتيهما وإن كان عدما حىت يقال فإن عدم الصفة
وان يكون للصفة ضد بذلك االعتبار واالستدالل على موقع املنع عسري جدا وإن كان الثاين فال نسلم أنه يلزم أن 
يكون ضد احلادث حادثا وإال كان عدم العامل السابق على وجوده حادثا ولو كان عدمه حادثا كان وجوده سابقا 

  عدمه وهو حمال  على
قال وإن سلمنا انه ال بد أن يكون ضد احلادث معىن وجوديا ولكن ال نسلم امتناع خلو عن الصفة وضدها هبذا 

االعتبار وحيث قررنا يف مسألة الكالم واإلدراكات أن القابل لصفة ال خيلو عنها وعن ضدها إمنا كان باملعىن األعم 
  ال باملعىن األخص فال مناقضة 

ا كالم حسن جيد لو كان قد ويف مبوجبه فإن هذه الطريقة مما كان حيتج هبا السلف واألئمة يف إثبات قلت هذ
صفات الكمال كالكالم والسمع والبصر وقد اتبعهم يف ذلك متكلمة الصفلتية من أصحاب أيب كالب وابن كرام 

  واألشعري وغريهم بل أثبتوا هبا عامة صفات الكمال 
رده نفاة الصفات وزعم أن ذلك قادح فيها فقال أما أهل اإلثبات يعين للصفات فقد سلك وقد أورد عليها ما يو

بعضهم يف اإلثبات مسلكا ضعيفا وهو اهنم تعرضوا إلثبات أحكام الصفات مث توصلوا منها إىل إثبات العلم 
جائز وجوده وجائز عدمه فقالوا إن العامل ال حمالة على غاية من احلكمة واإلتقان وهو مع ذلك  ٠بالصفات ثانيا 

كما سيأيت وهو مستند يف التخصيص واإلجياد إىل واجب الوجود كما سيأيت أيضا فيجب أن يكون قادرا عليه مريدا 
له عاملا به كما وقع به االستقراء يف الشاهد فإن من مل يكن قادرا ال يصح صدور شيء عنه ومن مل يكن مريدا مل 

بعض بأوىل من العكس إذ نسبتها إليه واحدة ومن مل يكن عاملا بالشيء ال  يكن ختصيص بعض اجلائزات عنه دون



  يتصور منه القصد إىل إجياده 
قالوا وإذا ثبت كونه قادرا مريدا عاملا وجب أن يكون حيا إذ احلياة شرط يف هذه الصفات على ما عرف يف 

ويلزم من كونه حيا أن يكون مسيعا بصريا الشاهد وما كان له يف وجوده أو عدمه شرط ال خيتلف شاهدا وال غائبا 
متكلما فإن من مل تثبت له هذه الصفات من األحياء فهو متصف بأضدادها كالعمي والطرش واخلرس على ما عرف 

  يف الشاهد أيضا واإلله تعاىل يتقدس عن االتصاف هبذه الصفات 
م يف الشاهد علة كون العامل عاملا والقدرة علة قالوا وإذا ثبت له هذه األحكام فهي يف الشاهد معللة بالصفات فالعل

  كون القادر قادرا وعلى هذا النحو باقي الصفات والعلة ال ختتلف ال شاهدا وال غائبا 
وأيضا فإن حد العامل يف الشاهد من قام به العلم والقادر من قامت به القدرة وعلى هذا النحو واحلد ال خيتلف 

  شاهدا وال غائبا 
  ط العامل يف الشاهد قيام العلم به وكذلك يف القدرة وغريها والشرط ال خيتلف شاهدا وال غائبا وأيضا فإن شر

قلت وهذه الطريقة مع إمكان تقريرها علي هذا الوجه فإنه ميكن تقريرها على وجه اكمل منه ومع هذا فقد قال 
  ني الشاهد والغائب هذه احلجة مما يضعف التمسك هبا جدا وأورد عليها أهنا مبنية على اجلمع ب

وقد تكلمنا على ما ذكره هو وغريه يف غري هذا املوضع وبينا أن احلجة ال حيتاج فيها إىل هذا اجلمع ولو احتيج فيها 
إىل هذا اجلمع فهو صحيح فإنه من باب قياس األوىل وهو أن ما كان من لوازم الكمال فثبوته للخالق أوىل منه 

  املوضع  للمخلوق كما قد ذكر يف غري هذا
لكن املقصود هنا انه اعترض على قوهلم لو مل يتصف هبذا التصف بضده العام الذي يتضمن النفي وهو قد ذكر هنا 

  أنه قرره 
قال وأما قوهلم لو مل يتصف هبذه الصفات مع كونه حيا لكان متصفا مبا يقابلها فالتحقيق فيه موقوف على بيان 

  حقيقة املتقابلني يعين املتنافيني 
ذكر التقسيم املشهور فيه للفالسفة وانه أربعة أقسام تقابل السلب واإلجياب والعدم وامللكة والتضايف والتضاد و

  وان تقابل العلم واجلهل أعمى والبصر هو عندهم من باب تقابل أتعدم وامللكة 
فإن البصري ميكن وامللكة على اصطالحهم كل معين وجودي أمكن أن يكون ثابتا للشيء إما حبق جنسه لإلنسان 

ثبوته جلنسه وهو احليوان أو حبق نوعه ككتابه زيد فإن هذا ممكن لنوع اإلنسان أو حبق شخصه كاللحية للرجل فإهنا 
  ممكنة يف حق الرجل 

  قال والعدم املقابل هلا ارتفاع هذه امللكة 
خيلو من كونه مسيعا وبصريا  قال فإن أريد بتقابل اإلدراك ونفيه تقابل التناقض بالسلب واإلجياب وهو انه ال

  ومتكلما أو ليس فهو ما يقوله اخلصم وال يقبل نفيه من غري دليل 
وإن أريد بالتقابل تقابل العدم وامللكة فال يلزم من نفي امللكة حتقق العدم وال بالعكس إال يف حمل يكون قابال هلما 

ىء تعاىل قابال للبصر والعمى دعوى حمل النزاع وهلذا يصح أن يقال احلجر ال أعمى وال بصري والقول بكون البار
واملصادرة على املطلوب وعلى هذا فقد امتنع نفي لزوم العمي واخلرس والطرش يف حق اهللا تعاىل من ضرورة نفي 

  البصر والسمع والكالم عنه 
يف اخللو  قلت وقد أشكل هذا على كثري من النظار حىت ضل به العتقادهم صحته حىت على اآلمدي فهذا كالمه

عن الضدين باملعىن العام قد أورد عليه ما ذكر فكيف يدعي انه قرره وهذا اإليراد إيراد معروف للمعطلة نفاة 



  الصفات وهو إيراد فاسد من وجوه 
الوجه األول لن يقال حنن نريد بالتقابل السلب واإلجياب ونفي هذه الصفات يتضمن النقص لكل من نفيت عنه 

هلا أو مل يقل فإنه من املعلوم بصريح العقل أن املتصف باحلياة والعلم والكالم والسمع والبصر  سواء قيل إنه قابل
  اكمل ممن مل يتصف بذلك وما قدر انتفاء ذلك عنه كاجلماد فهو أنقص بالنسبة إىل من اتصف بذلك 

ن ههنا طريقة رشيقة وهو قد سلك يف إثبات الصفات طريقة الكمال وهي يف احلقيقة من جنس هذه فقال واعلم أ
سهلة املعرك قريبة املدرك يعسر على املنصف املتبحر اخلروج عنها والقدح يف داللتها ميكن طردها يف إثبات مجيع 
الصفات النفسانية وهي مما أهلمين اهللا إياها ومل أجدها على صورهتا وحتريرها ألحد غريي وهو أن يقال املفهوم من 

ورة مع قطع النظر عما يتصف به صفة كمال أو ال صفة كمال ال جائز أن تكون كل واحد من هذه الصفات املذك
ال صفة كمال وإال كان حال من اتصف هبا يف الشاهد أنقص من حال من مل يتصف هبا إن كان عدمها يف نفس 

ضرورة يف األمر كماال أو مساويا من مل يتصف هبا إن مل يكن عدمها يف نفس األمر كماال وهو خالف ما نعلمه بال
الشاهد فلم يبق إال القسم األول وهو انه يف نفسها وذواهتا كمال وعند ذلك فلو قدر عدم اتصاف الباري تعاىل هبا 

  لكان ناقصا بالنسبة إىل من اتصف هبا من خملوقاته وحمال أن يكون اخلالق أنقص من املخلوق 
لسلف واخللف وغن كان تصويرها والتعبري عنها قلت هذه احلجة مادهتا صحيحة وقد استدل هبا ما شاء اهللا من ا

يتنوع وهذه املادة بعينها ميكن نقلها إىل احلجة األوىل اليت زيفها بان يقال لو مل يتصف بصفات الكمال التصف 
  بنقائضها وهي صفات نقص فيكون انقص من بعض خملوقاته 
ولكم ال يلزم من نفي أحدمها ثبوت اآلخر إال إذا الوجه الثاين أن يقال هب اهنما متقابالن تقابل العدم وامللكة فق

  كان احملل قابال 
جوابه أن يقال املوجودات نوعان نوع يقبل االتصاف بأحد هذين كاحليوان وصنف ال يقبل ذلك كاجلماد ومن 
ان املعلوم أن ما قبل أحدمها اكمل ممن ال يقبل واحدا منهما وإن كان موصوفا بالعمى والصم واخلرس فإن احليو

الذي هو كذلك أقرب إىل الكمال ممن ال يقبل ال هذا وال هذا إذ احليوان األبكم األعمى األصم ميكن أن يتصف 
  بصفات الكمال وما يقبل االتصاف بصفات الكمال اكمل ممن ال يقبل االتصاف بصفات الكمال 

تصاف بصفات الكمال فالن فإذا كان قد علم أن الرب تعاىل مقدس عن أن يتصف هبذه النقائص مع قبوله لال
  يقدس عن كونه ال يقبل االتصاف بصفات الكمال أوىل وأحرى وهذا معلوم ببداهة العقول 

ال نسلم أن يف األعيان ماال يقبل االتصاف هبذه الصفات فإن اهللا قادر على أن خيلق : إن نقول : الوجه الثالث 
والذين يدعون من دون اهللا ال { دات وقد قال تعاىل احلياة يف كل جسم وأن ينطقه كما أنطق ما شاء من اجلما

   ٢١ - ٢٠النحل } أموات غري أحياء * خيلقون شيئا وهم خيلقون 
وإذا كان كذلك فدعواهم أن من األعيان ماال يقبل االتصاف هبذه الصفات رجوع منهم إىل جمرد ما شهدوه من 

اد ثعبانا عظيما ابتلعت احلبال والعصي مل ميكنه أن العادة وإال فمن كان مصدقا بأن اهللا قلب عصا موسى وهي مج
  يطرد هذه الدعوى 

وإذا كان سبحانه قادرا على أن يثبت هذه الصفات صفات الكمال ملا كان مجادا من خملوقاته وكان كل خملوق 
كمال كان يقبل ذلك بقدرة اهللا تعاىل فهو أحق بقبول ذلك بل بوجود به له إذ ما كان ممكنا يف حقه من صفات ال

  واجبا فإنه ال يستفيد صفات الكمال من غريه بل هو مستحق هلا بذاته فهي من لوازم ذاته 
وهذا فصل معترض ذكرناه تنبيها على تقصري من يقصر يف االستدالل على احلق الذي قامت عليه الدالئل اليقينية 



إن كنا ال نظن مبسلم بل بعاقل أن يتكلم يف العقلية مع السمعية مع مدافعتهم ملا دلت عليه دالئل السمع والعقل و
جهة الربوبية مبا يراه تقصريا ولكن ال خيلو صاحب هذه الطريق من عجز أو تفريط وكالمها يظهر به نقصه عن 

  حال السلف األئمة املوافقني للشرع والعقل وأهنم كانوا فوق املخالفني هلم يف هذه املطالب اإلهلية واملعارف الربانية 
احلجة اليت صدر هبا اآلمدي وزيفها هي احلجة اليت اعتمد عليها الكالبية واألشعرية ومن وافقهم من الساملية وهذه 

والفقهاء من أصحاب أمحد وغريهم كالقاضي أيب يعلي وابن عقيل وابن الزاغوين وغريهم وهي مبنية على مقدمتني 
م يف ذلك بل مجيع الطوائف من أهل النظر واألثر أن القابل للشيء ال خيلو عنه وعن ضده وأكثر الناس ينازعوهن

  ينازعوهنم كاملعتزلة والكرامية والشيعة واملرجئة وأهل احلديث والفقهاء والصوفية والفالسفة 
على امتناع تسلسل احلوادث والنزاع فيها مشهور بني مجيع الطوائف قال اآلمدي احلجة الثانية أنه لو : والثانية 

الرب تعاىل لكان هلا سبب والسبب إما الذات وإما خارج عنها فإن كان هو الذات وجب قامت احلوادث بذات 
دوامها بدوام الذات وخرجت عن أن تكون حادثة وإن كان خارجا عن الذات فإما أن يكون معلوال لإلله تعاىل أو 

الوجود بذاته مفيدا لإلله ال يكون معلوال له فإن كان األول لزم الدور وإن كان الثاين فذلك اخلارج يكون واجب 
  تعاىل صفاته فكان أوىل أن يكون هو إالله 

  وهذه احملاالت إمنا لزمت من قيام احلوادث بذات الرب تبارك وتعاىل فتكون حماال 
قال اآلمدي ولقائل أن يقول وإن افتقرت الصفات احلادثة إىل سبب فالسبب إمنا هو القدرة القدمية واملشيئة األزلية 

بذات الرب كما هو مذهب الكرامية على ما أوضحناه فليس السبب هو املسبب وال خارجا وال يلزم من القائمة 
  دوام القدرة دوام املقدور وإال كان العامل قدميا وهو حمال 

إذا كان املرجح للصفة احلادثة هو القدرة واالختيار فال بد وأن يكون الرب تعاىل قاصدا حملل : فإن قيل : قال 
وحمل حدوثها ليس إال ذاته فيجيب أن يكون قاصدا لذاته والقصد إىل الشيء يستدعي كونه يف اجلهة وهو حدوثها 

  حمال مث وجلاز قيام كل حادث به هو حمال 
وأيضا فإن الصفةاحلادثة عند الكرامية إمنا هو قوله كن واإلرادة هي مستند احملدثات وعند ذلك فال حاجة إىل 

  إلرادة إلمكان إسناد مجيع احملدثات إىل القدرة القدمية احلادث الذي هو القول وا
قلنا أما األول فمندفع فإن القصد إىل إجياد الصفة وإن استدعي القصد إىل حمل حدوثها فإمنا يلزم من ذلك أن يكون 

وذلك غري احملل يف اجلهة أن لو كان القصد مبعىن اإلشارة إىل اجلهة وليس كذلك بل مبعىن إرادة إحداث الصفة فيه 
  موجب للجهة 

مث وإن كان القصد إىل إجياد الصفة يف احملل يوجب كون احملل يف اجلهة فيلزم من ذلك امتناع القصد من اهللا تعاىل 
إىل إجياد األعراض ألن القصد إىل إجيادها يكون قصدا حملاهلا ويلزم من ذلك أن تكون حماهلا يف اجلهات والقصد إىل 

   اجلهة حمال وذلك يفضي إىل أن يكون الرب يف اجلهة عند قصد خلق األعراض وهو حمال ما هو يف جهة ممن ليس يف
والقول بأنه إذا جاز خلق بعض احلوادث يف ذاته جاز خلق كل حادث فدعوى جمردة وقياس من غري جامع وهو 

  باطل على ما أسلفناه يف حتقيق الدليل 
احلكمة يف أفعال اهللا تعاىل وهو غري موافق ألصولنا وإن كان وأما الثاين فحاصله يرجع إىل لزوم رعاية الغرض و

ذلك بطريق اإللزام للخصم فلعله ال يقول به وإن كان قائال به فليس القول بتخطئته يف القول حبلول احلوادث 
  بذات الرب تعاىل ضرورة تصويبه يف رعاية احلكمة أوىل من العكس 

ة كابن سينا وامثاله الذين يقولون إن الرب ال حيدث عنه شيء بعد أن مل قلت هذه احلجة مادهتا من الفالسفة الدهري



يكن حادثا وهلذا يستدل هبذه احلجة على نفي احلوادث املنفصلة كما يستدل هبا على نفي احلوادث املتصلة وهو أن 
كان خارجا املوجب حلدوث احلادث مطلقا من الذات إن كان الذات لزم دوامه وإن كان الذات لزم دوامه وغن 

عنها فإن كان معلوال للذات لزم الدور لن ذلك احلادث موقوف على ذلك املعلول اخلارج وذلك املعلول اخلارج 
ال بد أن يكون حادثا وإال لو كان قدميا لكان كمال املقتضي لذلك احلادث قدميا وهو الذات ومعوهلا القدمي وإذا 

حادث يف الذات وإال لزم حدوث احلادث بال سبب فيلزم أن كان املعلول اخلارج حادثا فال حيدث إال بسبب 
 \يكون ما حدث يف الذات من الذات موقوفا على احلادث اخلارج وما حدث يف اخلارج موقوفا على احلادث فيها 

فيلزم الدور وإن كان اخلارج ليس من مقتضيات الذات لزم أن يكون واجبا بنفسه فيكون ما يقوم بالرب من 
وفا على ذلك الواحب بنفسه مث قال فيكون أوىل باإلهلية فهذه عمدة هؤالء الدهرية يف نفي فعله احلوادث موق

  للحوادث سواء كانت قائمة به أو بغريه 
وهلذا بني اآلمدي ضعفها بني املتكلمني املنازعني للكرامية فإن قال الكرامية يقولون يف احلوادث بذاته كما تقولون 

ة عنه فكما أن تلك احلوادث حتدث عندكم بكونه قادرا أو بالقدرة أو املشيئة القدمية أنتم يف احلوادث املنفصل
  فهكذا نقول فيما يقوم بذاته 

وال ريب أن ما ذكره جواب تنقطع به عنهم مطالبة إخواهنم املتكلمني من املعتزلة واألشعرية ولكن ال تنقطع عنهم 
قادر املختار يرجح أحد املتساويني ال ملرجح أو أن اإلرادة األزلية مطالبة الفالسفة إال مبا يقوله اجلميع من أن ال

  ترجح أحد املتساويني ال ملرجح 
واملنازعون يف هذا من أهل احلديث والكالم والفلسفة يقولون إن هذا جحد للضرورة وإن هذا يقدح فيما به أثبتوا 

بد له من مرجح وقد عرف كالم الناس يف هذا  وجود الصانع فإهنم أثبتوا الصانع بأن ترجيح أحد املتساويني ال
  املقام 

  الرد على الفالسفة يف مسألة امتناع حلول احلوادث بذاته تعاىل من وجوه

  وحنن نذكر ما جتاب به الفالسفة عن أهل امللل مجيعا وذلك من وجوه 
  الوجه األول 

هلا هناية فإن وجب تناهيها لزم أن يكون ان يقال احلوادث إما أن جيب تناهيها أو ال جيب بل جيوز أن ال يكون 
للحوادث اول ولزم جواز حدوث احلوادث بدون سبب حادث وبطلت حجتكم وقولكم بدوام حركات الفلك 

وأهنا أزلية وإن جاز دوام احلوادث فحينئذ ما من حادث إال وهو مسبوق حبادث وحينئذ فاألفالك إذا كانت حادثة 
نئذ فيمكن أن تكون تلك اإلرادات املتعاقبة القائمة بذات الواجب أو غريها لزم أن يكون قبلها حادث آخر وحي

  من احلوادث هي الشرط يف حدوث األفالك كما تقولون انتم كل حادث فهو مشروط حبادث قبله 
  فإن قالوا ذاته ال حتلها احلوادث 

ه مطلقا وإما ان خيص احلوادث فإن قيل هلم دليلكم على نفي قيام احلوادث به إما أن يكون نافيا لقيام الصفات ب
كان الول فقد عرف فساد قولكم فيه ببيان فساد حجتكم على نفي الصفات وإبطال ما تذكرونه يف التوحيد الذي 

  مضمونه نفي الصفات كما بسط يف موضعه 
وا هذا هبذا وإن كان خمتصا فدليلكم على النفي هو هذا الدليل على امتناع حدوث احلوادث عنه فليس لكم ان تثبت



وهذا هبذا فإنه يكون دورا وهذا من املصادرة على املطلوب فغن نفيكم حلدوث احلوادث بذاته وبغريه سواء فإذا مل 
  ميكنكم نفي ذلك إال بنفي حلوهلا بذاته كنتم قد صادرمت على املطلوب 

  الوجه الثاين

دون به سبب كل حادث أو سبب نوع إن يقال هلم قول القائل سبب احلوادث غما الذات أو خارج عنها أتري
  احلوادث فإن أردمت األول منعوكم احلصر وقالوا لكم بل سبب كل حادث الذات مبا قام هبا من احلوادث املتعاقبة 

  فإن قلتم هذا يستدعي تعاقب احلوادث بذاته وما ال ينفك عن احلوادث فهو حادث 
  ا قالوا لكم فهذا يبطل قولكم بقدم األفالك ويوجب حدوثه

وأيضا فيقال لكم ماال خيلو عن جنس احلوادث إن مل جيب حدوثه بطلت هذه احلجة وغن وجب حدوثه لزم حدوث 
األفالك وحينئذ فاملوجب حلدوث األفالك إن كان قدميا مل حيدث به حادث جاز حدوث احلادث بدون سبب حادث 

وإن كانت احلوادث ال حتدث إال  ٠الكرامية  وال فرق حينئذ بني أن يكون احلادث بذاته أو منفصال إنه فيلزم قول
حبوادث متعاقبة لزم تسلسل احلوادث وبطل القائل فما ال ينفك عن حنس احلوادث فهو حادث وحينئذ فتبطل هذه 

  احلجة 
فتبني انه يلزمكم إما بطالن هذه احلجة وإما تصحيح قول الكرامية وذلك يستلزم بطالن احلجة فثبت بطالهنا على 

   كل تقدير
وإن أردمت سبب نوع احلوادث فيقال لكم سبب نوع احلادث املتصل كسبب نوع احلادث املنفصل عندكم وإذا 

جاز عندكم ان تكون الذات سبب احلوادث اليت ال أول هلا مع انفصاله عنها فمع قيامها به بطريق األوىل فإن 
  م عن هذا إال مبا ينفون به الصفات مطلقا اقتضاء املقتضي ملا قام به أوىل من اقتضائه ملا باينه وال حميص هل

وقد عرف فساد قوهلم يف ذلك وأن حجتهم عليه من أسقط احلجج وحينئذ فيكون مجاهري الناس خصومهم يف ذلك 
  األصل 

  الوجه الثالث

أن يقال هب أن سبب احلادث خارج عن الذات وهو معلول الذات قوهلم يلزم الدور له إمنا يلزم الدور إذا كان 
لك احلادث اخلارج موقوفا على احلادث املتصل واملتصل موقوفا على اخلارج وأما إذا كان ذلك اخلارج موقوفا ذ

على متصل وذلك املتصل موقوف على خارج آخر واخلارج اآلخر موقوف على متصل آخر فإمنا يلزم التسلسل يف 
  ر اآلثار ويف متام التأثريات املعينة ال يلزم الدور على هذا التقدي

وإذا كان الالزم هو التسلسل يف اآلثار والتأثريات املعينة فذلك ال يلزم منه الدور والتسلسل جائز عند هؤالء 
الفالسفة وكثري من أهل الكالم واحلديث وغريهم وليس هذا تسلسال وال دورا يف أصل التأثري فإن هذا باطل 

ر والتسلسل يف متام التأثريات املعينة فإنه كالتسلسل يف باتفاق العقالء كالدور والتسلسل يف نفس املؤثر فإن الدو
  اآلثار املعنية والتسلسل يف أصل التأثري كالتسلسل يف أصل اآلثار 

مث يقال إن كان هذا التسلسل جائزا بطلت هذه احلجة وإن كان ممتنعا لزم أن يكون للحوادث أول وان تصدر 
وحينئذ فيلزم صحة قول الكرامية كما  ٠جيب دوام احلوادث  احلوادث كلها عن قدمي بال سبب حادث من غري أن



يلزم صحة قول غريهم من أهل الكالم اجلهمية والقدرية وأتباعهم الذين يقولون حبدوث مجيع احلوادث بدون سبب 
  حادث وإمنا النزاع بينهم يف املتصل واملنفصل 

  والوجه الرابع

يس معلول الذات يلزم إن يكون مفيدا لإلله صفاته فيكون أوىل يف اجلواب أن يقال هب أن ذلك اخلارج إذا كان ل
  باإلهلية 

يقال هلم هذا وغن كان باطال عند املسلمني وغريهم من أهل امللل ولكن على أصولكم ال ميتنع بطالنه وذلك أن 
اجلهة أن يقوم به أمر هذا ال ينايف وجوب وجوده بذاته مبعىن أنه ال فاعل له فإن ما كان ال فاعل له مل ميتنع من هذه 

  بسبب منه ومن أمر مباين له وغنما ينتفي ذلك بنفي واجب بذاته مباين له وذلك مبين على نفي واجبني بالذات 
وأنتم ادعيتم ذلك وادرجتم يف ذلك نفي الصفات كما ادعت اجلهمية أن القدمي واحد وادرجوا يف ذلك نفي 

واجب بذاته كما قال أولئك لو كان له صفات لتعدد القدمي الصفات فقلتم أنتم لو كان له صفات لتعدد ال
  وحجتكم على ذلك ضعيفة جدا وحىت إن منكم من قال بقدم األفالك ووجوب وجودها بذاهتا لضعف ذلك 

وهذا حقيقة قول أرسطو وأصحابه يف األفالك وهو قول أهل وحدة الوجود يف كل موجود الذين أظهروا التصوف 
  م قول هؤالء الدهرية املعطلة والتحقيق وحقيقة قوهل

وحينئذ فنخاطب اجلميع خطابا يتناول الطوائف كلها ونقول إما أن تكون األفالك واجبة الوجود بذاهتا وإما أن ال 
  تكون 

إن الواجب أو القدمي ال تقوم به : إهنا واجبة الوجود بذاهتا مع ان احلوادث تقوم هبا بطل قولكم : فإن قيل 
  احلوادث 
إن كان علة تامة مل يتأخر عنه شيء من معلوله فال تصدر عنه : إهنا معلولة مفعولة لغريها فاملوجب هلا : تم وإن قل

احلركات واحلوادث فتفتقر احلوادث املشاهدة إىل واجب آخر والقول فيه كالقول فيه وإن مل يكن علة تامة فال بد 
يه كالقول يف الذي قلبه فيلزم التسلسل وإذا لزم لزم ملا يتأخر حدوثه أن يكون موقوفا على شرط حادث والقول ف

دوام احلوادث املتسلسلة وميتنع صدورها عن علة تامة أزلية ال يقوم هبا حادث فإن ذلك يقتضي مقارنة مجيع معلوها 
نها هلا لوجوب مقارنة مجيع معلول العلة التامة هلا وامتناع أن يصري علة لشيء ما بعد أن مل يكن علة بدون سبب م

  وإذا جاز أن تقوم به احلوادث املتعاقبة فيلزم قيام احلوادث املتعلقة بالقدمي على كل تقدير فبطلي هذه احلجة 
إن األول حيرك األفالك حركة شوقية مثل حركة احملبوب حملبه ومل يذكروا أن األفالك : وأيضا فقدماؤهم يقولون 

  مبدعة له وال معلولة لعلة فاعلة 
هي واجبة بنفسها وهي مفتقرة يف حركتها إىل احملرك املنفصل عنها فال ميكن من قال هذا : أن يقال وحينئذ فال بد 

إن الواجب بنفسه ال يقوم به حادث بسبب مباين له كما ال ميكنه أن ينفي شيئني واجبني بأنفسهما كل : أن يقول 
  منها متوقف على اآلخر 

كل منها حمتاج إىل اآلخر حاجة املشروط إىل شرطه ال حاجة املصنوع  إذ حقيقة قول هؤالء أن الفلك والعلة األوىل
  إىل مبدعه 

  الوجه اخلامس



غاية ما ذكرمتوه يف احلوادث منقوص باملتجددات كاإلضافات والعدميات فإهنم سلموا حدوثها وهذه : أن يقال 
  عن هذا  احلجة تتناول هذا كما تتناول هذا فما كان جوابكم عن هذا كان جواب منازعيكم

الذات وغما : تلك األمور اإلضافية والعدمية إذا جتددت فال بد هلا من سبب متجدد والسبب إما : فإنه يقال 
خارج عنها فإن كان األول لزم دوام اإلضافات والعدميات وإن كان الثاين لزم الدور أو التسلسل وإن كان الثالث 

  إلعدام جيب أن يكون واجب والوجود فاألمر اخلارجي الذي أوجب جتدد تلك اإلضافات وا
وأما األسئلة اليت ذكر أبو احلسن اآلمدي أهنم أوردها على هذه احلجة فهي ضعيفة كما ذكر ضعفها وميكن اجلواب 

  عنها ما ذكر أيضا 
ن القاصد إىل احلدوث يف حمل يستدعي كون احملل يف جهة فإن أراد به ما يقصد حدوثه يف حمل مباي: أما قول القائل 

له فالكرامية تقول مبوجب ذلك وليس هذا حمل األنواع هنا مث القائل هلذا إما أن جيوز كون األمور املبانية للرب يف 
  جهة منه أو ال جيوز ذلك 

فإن جوزه فقال مبوجبه مع بقاء حمل النزاع وإن مل جيوزه كان ذلك دليال على فساد قوله يف مسألة اجلهة وحينئذ 
  الكرامية ومن وافقهم  فيكون ذلك أقوى لقول

  وإن أرادا ان ما يقصد حدوثه يف حمل هو ذاته يوجب أن تكون ذاته يف جهة من ذاته 
هل يعقل كون الشيء يف جهة من نفسه أم ال ؟ فإن عقل ذلك قالوا مبوجب التالزم وإن مل يعقل ذلك : فيقال له 

  منعوا التالزم 
ه وإدارته وهذا السؤال يرد عليها فإن عقل كون نفسه يف جهة يبني ذلك أن اإلنسان حيدث حوادث يف نفسه بقصد

  من نفسه أمكن للمنازعني أن يقولوا مبوجب ذلك يف كل شيء وإال فال 
قصد الشيء إما أن يستلزم كونه جبهة منم املقاصد وأما أن ال يستلزم ذلك فإن استلزم ذلك لزم : وأيضا فيقال 

ذا أحدث فيها األعراض احلادثة كان قاصدا هلا على ما ذكروه فيلزم أن كون مجيع األجسام جبهة من الرب فإنه إ
يكون جبهة منه على هذا التقدير وحينئذ فيكون هو أيضا جبهة منها المتناع كون أحد الشيئني جبهة من اآلخر من 

  غري عكس كما ذكروه وإذا كان كذلك لزم أن يكون الباري يف جهة 
ايتها أن قصده للحوادث يف ذاته يستلزم كون ذاته يف جهة بطل نفي هذا وإذا كان كذلك بطلب حجتهم ألن غ

  الالزم 
قصد الشيء ال يستلزم كونه جبهة من القاصد وحينئذ فبطلت هذه احلجة فثبت بطالهنا على : وإما ان يقال 

  التقديرين 
ا يتضمن بطالن إحدى وإيضاح فسادها أهنا مبنية على مقدمتني وصحة إحدامها تستلزم بطالن األخرى وبطالهن

املقدمتني فثبت بطالن إحدامها على كل تقدير وإذا بطلت إحدى املقدمتني بطلت احلجة فإن أحدى املقدمتني أن 
القاصد ال يقصد إال ما هو يف جهة والثانية أن كون الباري يف اجلهة حمال فإن كانت املقدمة األوىل صحيحة لزم أن 

ادث قطعا فبطلت الثانية وإن كانت األوىل باطلة بطلت احلجة أيضال لبطالن يكون يف اجلهة ألنه يقصد حدوث حو
  أحدى مقدمتيها 

وكما أن فساد هذه احلجة ظاهر على أصول أهل امللل وغريهم ممن يقول حبدوث العامل فبطالهنا على رأي الفالسفة 
ن علة أزلية موجبة بنفسها كما يقوله إهنا حادثة ع: الدهرية أظهر فإن هؤالء ال ينكرون حدوث احلوادث فإن قالوا 
  ابن سينا وأمثاله فهؤالء يقولون بان احلوادث حتدث عنه بوسائط 



  إما أن ذلك يستلزم كوهنا منه يف جهة أو ال يستلزم ؟ وتبطل احلجة على التقديرين كما تقدم : وحينئذ فيقال 
ادث عن القدمي الواجب بنفسه وقيامها به فإن بل العامل واجب الوجود بنفسه فقد قالوا حبدوث احلو: وإن قالوا 

احلوادث قائمة بذات األفالك وحينئذ فكل ما حيتج به على نقيض ذلك فهو باطل فإن صحة أحد النقيضني تستلزم 
  بطالن اآلخر وبطالن الالزم الذي هو املدلول كانت أدلته املستلزمة له كلها باطلة 

القصد إىل ما هو يف جهة ممن ليس يف اجلهة حمال فإن مجيع نفاة اجلهة : وهذا اجلواب خري من جواب اآلمدي بقوله 
من أهل الكالم يقولون إن الرب تعاىل يقصد إىل ما هو يف جهة من املخلوقات والقصد منه وليس هو يف جهة 

  عندهم 
من األعتراض وإن  القصد يف اجلهة ممن ليس يف اجلهة إن كان ممكنا بطلت املقدمة األوىل: بل يقال جوابا قاطعا 

  كان ممتنعا بطلت املقدمة الثانية 
جلاز قيام كل حادث به فظاهر الفساد فإنا إذا جوزنا قيام صفة به مل يلزم قيام كل : وأما االعتراض الثاين وهو قوهلم 

تقوم  صفة به فإذا جوزنا أن تقوم به صفات الكمال كاحلياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكالم مل يلزم أن
صفات النقص به كاجلهل املركب واملرض والسنة والنوم وغري ذلك من النقائض الوجودية وإذا جوزنا أن يقوم به 

كالم مل جنوز قيام كل كالم به وإذا جاز إرادة به مل جيز قيام إرادة كل شيء به وإمنا يقوم به ما يليق جبالله وما 
  يوصف بنقائضها حبال  يناسب كربياءه إذ هو موصوف بصفات الكمال وال

وذلك ألن كونه سبحانه قابال ألن تقوم به الصفات أو احلوادث مل يكن جملرد كون ذلك صفة أو حادثا فيلزم طرد 
تقوم به أمور وجودية ومل يلزم أن يقوم به كل موجود ألن قيام : ذلك يف كل صفة وحادث كما انه إذا قيل 

إن رب العاملني قائم : موجودة حىت يقوم به كل موجود وهذا كما إذا قلنا الصفات الوجودية به مل يكن جملرد كوهنا 
بنفسه وهو موجود وهو ذات متصفة بالصفات مل يلزم من ذلك أن يكون كل ما هو قائم بنفسه وهو موجود وهو 

  ذات متصفة بالصفات أن يكون رب العاملني 
مع تنازعهم يف ثبوهتا ونفيها ففي مثبتة الصفات  هل تسمى أعراضا أو ال تسمى ؟: والناس متنازعون يف صفاته 
  ونفاهتا من يسميها أعراضا 

لو جاز أن يقوم به عرض لزم أن يقوم به كل عرض لكان هذا أيضا باطال فإن ذلك مل يكن لكونه عرضا : فإذا قيل 
  فيلزم قيام كل عرض به 

جاز أن خيلق موجودا للزم أن خيلق كل لو : واملسلمون متفقون على أن اهللا خالق كل موجود سواه فلو قيل 
لو جاز أن خيلق عاملا قادرا حيا لزم أن خيلق كل حي عامل : موجود فيلزم أن يكون خالقا لنفسه وهو حمال أو لو قيل 

  قادر وهو حي عامل قادر فيلزم أن يكون خالقا لنفسه وهو حمال لكان هذا كالما باطال 
فيا عاما أن يقوم باهللا صفة أو أن يقوم به ما يريده ويقدره عليه لكونه حادثا وأصل هذا أن السالب النايف ملا نفي ن

فنفي عاما أن يقوم به حادث وحنو ذلك قابلة املثبت فناقض هذا اخلرب العام وهذه القضية السالبة الكلية وكذهبا 
ا من احلوادث وذلك حيصل بإثبات خاص وهو القضية اجلزئية املوجبة فيجوز قيام صفة ما من الصفات وحادث م

اجلائز مل جيز قيامه للمعىن املشترك بينه وبني سائر الصفات واحلوادث وإمنا قام ملعىن خيتص به وبأمثاله ال يشاركه فيه 
  مجيع الصفات واحلوادث 

 لكن املشترك كما انه ليس هو املقتضي له للقيام بالذات فليس هو مانعا فكون القائم به صفات أو حادثا ليس أمرا
  موجبا للقيام به حىت يقوم كل صفة وحادث وال مانعا من القيام به حىت مينع كل صفة وحادث 



فمن نفى نفيا عاما ألجل ذلك فهو معارض مبن أثبت إثباتا عاما ألجل ذلك وكالمها باطل بل هو املستحق لصفات 
ويفعل مبشيئة واختياره سبحانه الكمال العارية عن النقص وهو على كل شيء قدير ومل يزل قادرا على أن يتكلم 

  وتعاىل 
هذا املعىن عدمي التأثري ال هو موجب لالمتناع وال : هذا يقتضي قيام الصفات أو احلوادث به قيل : وإذا قال القائل 

  للجواز 
كونه قادرا على الفعل والكالم بنفسه صفة كمال وكونه ال يقدر على ذلك صفة نقص فإن : واملثبتون يقولون 

على الفعل والكالم مما يعلم بصريح العقل أنه صفة كمال وأن من يقدر أن خيلق ويتكلم أكمل ممن ال يقدر  القدرة
بالطريق اليت تثبت له صفات الكمال يثبت هذا فإن الفاعل : أن خيلق ويتكلم فإنه يكون مبنزلة الزمن ويقولون 

ميكنه ذلك كما قد بسط كالمهم يف غري هذا  بنفسه الذي يقدر بنفسه على الفعل من حيث هو كذلك أكمل ممن ال
  املوضع 

تقوم به احلوادث كلها أنه قادر على أن ميسك العامل كله يف قبضته كما جاءت به : وأيضا فإن أراد املريد بقوله 
وما قدروا اهللا حق قدره { األخبار اإلهلية فهم جيوزون ذلك بل هذا عندهم من أعظم أنواع الكمال كما قال تعاىل 

   ٦٧الزمر } واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه 
وقد ثبت يف الصحاح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من حديث أيب هريرة وابن عمر وابن مسعود وابن عباس ما 

ك أين ملوك يوافق مضمون هذه اآلية وأن اهللا تعاىل يقبض العامل العلوي والسفلي وميسكه ويهزه ويقول أنا املل
  األرض ؟ 

ويدحوها كما يدحو أحدكم الكرة وقال ابن عباس ما السماوات السبع واألرضون السبع وما : ويف بعض اآلثار 
  فيهن وما بينهن يف يد الرمحن إال كخردلة يف يد أحدكم 

ن أعظم األدلة فإن أراد مريد بقوله إن احلوادث كلها تقوم بذاته املعىن الذي دلت عليه النصوص فهو حق وهو م
  على عظمة اهللا وعظم قدره وقدرته وعلى فعله القائم بنفسه ويف خملوقاته 

وإن أراد بذلك أنه يتصف بكل حادث فهذا يستلزم أن يتصف بالنقائض الوجودية مثل أن يتصف باجلهل املركب 
جز واللغوب واجلهل وغري احلادث وحنو ذلك وهذا ممتنع لكونه نقصا ال لكونه حادثا فاملوت والسنة والنوم والع

ذلك من النقائص هو منزه عنها ومقدس أزال وأبدا فال جيوز أن تقوم به ال قدمية وال حادثة لكونه نقاقض ما وجب 
  له من الكمال الالزم لذاته 

وإذا كان أحد النقيضني الزما للذات لزم انتقاء النقيض اآلخر فكل ما تنزه الرب عنه من احلوادث والصفات فهو 
  نزه عنه ملا أوجب ذلك ال للقدر املشترك بينه وبني ما قام به من الكماالت م

إنه ال حاجة إىل ذلك فيقال ليس كل ماال تعلم احلاجة إليه جيزم بنفيه فإن اهللا أخرب : وأما السؤال الثالث وهو قوله 
ه عند أهل اإلثبات مع قدرته أنه كتب مقادير اخلالئق قبل خلقهم وال يعلم إىل ذلك حاجة وكذلك قد خلق آدم بيد

  على أن خيلقه كما خلق غريه 
  وأيضا فإن عدم احلاجة إىل الشيء أوجبت نفيه فينبغي أن تنفي مجيع املخلوقات فإن اهللا ال حيتاج إىل شيء 
دليل وأما ما يقوم بذاته فما كان اخللق حمتاجا إليه وجب إثباته وما مل يكن اخللق حمتجا إليه كان قد انتفى هذا ال

املعني الدال على إثباته وعدم الدليل مطلقا ال يستلزم عدم املدلول عليه يف نفس األمر وإن استلزم عدم علم 
  املستدل به فضال عن عدم الدليل املعني 



  وأيضا فإن الرب تعاىل ميكن ان يكون له من صفات الكمال ماال يعلمه البعاد وال ميكنهم نفيه النتفاء احلاجة إليه 
الكرامية إمنا أثبتوا ما أثبتوه الحتياج اخللق إليه : هذا السؤال ميكن حتريره على وجه آخر وهو أن يقال ولكن 

والقدرة واملشيئة األزلية مكافية يف حدوث املخلوقات املنفصلة كما هي كافية يف حدوث ما قام بالذات فيكون 
  دليلهم على ذلك باطال 

هذا الدليل املعني وال يبطل دليال آخر وال يبطل ثبوت املدلول فال جيوز أن  وهذا الكالم إمنا يفيد إن أفاد إبطال
  ينفي قيام احلوادث بذاته لعدم ما يثبت ذلك بل الواجب فيما ال يعرف دليل ثبوته وانتفائه الوقف فيه 

فعوالت صدور املفعوالت املنفصلة من غري سبب حادث يقوم بالفاعل أمر ممتنع كصدور امل: مث هم قد يقولون 
  بدون قدرة وإرادة للفاعل 

قد علم أن اهللا خالق لعامل واخللق ليس هو املخلوق إذ هذا مصدر وهذا مفعول به واملصدر ليس : ويقولون أيضا 
  هو املفعول به فال بد من إثبات خلق قائم به ومن إثبات خملوق منفصل عنه 

أيب حنيفة ومالك والشافعي : ة األربعة أصحاب وهذا قول مجهور الناس وهو أشهر القولني عند أصحاب األئم
أهل احلديث والصوفية وكثري من أهل الكالم أو أكثرهم وكثري من أساطني : وأمحد وهو قول مجهور الناس 

  الفالسفة أو أكثرهم 
ئم هل هو قدمي قائم بذاته ؟ أو هو منفصل عنه ؟ أو هو حادث قا: لكن النزاع بينهم يف اخللق املغاير للمخلوق 

بذاته ؟ وإذا كان حادثا فهل احلادث نوه ؟ أو أن احلوادث هي األعيان احلادثة ونوع احلوادث قدمي لتكون صفات 
  الكمال قدمية هللا مل يزل وال يزال متصفا بصفات الكمال ؟ 
ذلك أنا إن قيام هذه األمور بذاته من صفات الكمال و: هذه األقوال األربعة قد قال كل قول طائفة ويقولون أيضا 

قد علمنا أن اهللا متكلم وأن املتكلم ال يكون متكلما إال بكالم قائم بذاته وأنه مريد وال يكون مريدا إال بإرادة قائمة 
بذاته إذ ما قام بغريه من الكالم واإلرادة ال يكون كالما له وال إرادة إذ الصفة إذا قامت مبحل عاد حكمها على 

وان تدل على } إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون { قد أخرب اهللا انه ذلك احملل ال على غريه ويقولون 
  أن الفعل مستقبل فوجب أن يكون القول واإلرادة حادثني بالسمع 

وباجلملة عامة ما يذكر يف هذا الباب يعود إىل نوع تناقض من الكرامية وهو عمدة منازعيهم ليس معهم ما 
وتناقض أحد املتنازعني ال يستلزم صحة قول اآلخر جلواز ان يكون احلق يف قول ثالث  يعتمدون عليه إال تناقضهم

ال قول هذا وال قول هذا ال سيما إذا عرف أن هناك قوال ثالثا وذلك القول يتضمن زوال الشبه القادحة يف كل من 
  القولني الضعيفني 

   تعاىلاحلجة الثالثة عند اآلمدي على امتناع حلول احلوادث بذات اهللا

أنه لو كان قابال حللول احلوادث بذاته لكان قابال هلا يف األزل وإال كانت القابلية : قال اآلمدي احلجة الثالثة 
عارضة لذاته واستدعت قابلية أخرى وهو تسلسل ممتنع وكون الشيء قابال للشيء فرع إمكان وجود املقبول 

دوث احلوادث يف األزل وحدوث احلادث يف األزل ممتنع فيستدعي حتقق كل واحد منهما ويلزم من ذلك إمكان ح
  للتناقض بني كون الشيء أزليا وبني كونه حادثا 

قال اآلمدي ولقائل أن يقول ال نسلم أنه لو كان قابال حللول احلوادث بذاته لكان قابال هلا يف األزل فإنه ال يلزم 
مع كونه غري ممكن أزال والقول بأنه يلزم منه التسلسل من القبول للحادث فيماال يزال مع إمكانه القبول له أزال 



يلزم عليه األجياد بالقدرة للمقدور وكون الرب خالقا للحوادث فإنه نسبة متجددة بعد أن مل يكن فما هو اجلواب 
ن ههنا به يكون اجلواب مث وإن سلمنا أنه يلزم من القبول فيما ال يزال القبول أزال فال نسلم أن ذلك يوجب إمكا
وجود املقبول أزال وهلذا على أصلنا الباري موصوف يف األزل قادرا على خلق العامل وال يلزم منه إمكان وجود 

  العامل أزال 
أنه لو : إحدامها : قد ذكر يف إفساد هذه احلجة وجهني مها منع لكلتا مقدمتيها فإن مبناها على مقدمتني : قلت 

  كان قابال لكان القبول أزليا 
  أنه ميكن وجود املقبول مع املقبول  والثانية

فيقال يف األوىل ال نسلم أنه إذا كان قابال للحوادث يف األبد يلزم قبلوها يف األزل ألن وجودها فيما ال يزال ممكن 
وجودها يف األزل ممتنع فال يلزم من قبول املمكن قبول املمتنع وهذا كما يقال إذا أمكن حدوث احلوادث فيما ال 

  حدوثها يف األزل  يزال أمكن
وقد احتجوا على ذلك بأنه جيب أن يكون القبول من لوازم الذات إذ لو كان من عوارضها لكان للقبول قبول 

  آخر ولزم التسلسل 
فأجاب عن هذه احلجة باملعارضة باإلجياد واإلحداث فإنه عند من مينع تسلسل األثار من عوارض الذات ال من 

  القول يف فعله هلا إذ التسلسل يف القابل كالتسلسل يف الفاعل لوازمها فالقول يف قبوهلا ك
وهذا اجلواب من جنس جوابه عن احلجة األوىل وهو جواب صحيح على أصل من وافق الكرامية من املعتزلة 

  واألشعرية والساملية وغريهم وهؤالء أخذوا هذا األصل عن اجلهمية والقدرية من املعتزلة وحنوهم 
ال نسلم انه يلزم من ثبوت القبول يف األزل إمكان وجود املقبول يف األزل بدليل أن : ثانية فيقال وأما املقدمة ال

  القدرة ثابتة يف األزل وال ميكن وجود املقدور يف األزل عند هذه الطوائف 
هم باملقدور أن ما ذكروه يف املقبول ينتقض علي: وهذا اجلواب أيضا جواب ملن وافقه على ذلك والنكتة يف اجلوابني 

فإن املقبول من احلوادث هو نوع من املقدورات لكن فارق غريه يف احملل فهذا مقدور يف الذات وهذا مقدور 
منفصل عن الذات فإن قدرته قائمة بذاته ومقدور القدرة هو فعله القائم بذاته وإن كانت املخلوقات أيضا مقدورة 

  بذاته مقدور وقدرته قائمة مبحل هذا املقدور املتصل دون املنفصل عندهم فهذا املنفصل عندهم مقدور وفعله القائم 
منهم من يقول القدرة القدمية واحملدثة توجد يف حمل : والناس هلم يف وجود املقدور مبحل القدرة وخارجا عنها أقوال 

  املقدور كأئمة أهل احلديث والكرامية وغريهم 
  قدور كاجلهعية واملعتزلة وغريهم ومنهم من يقول القدرتان توجدان يف غري حمل امل

  ومنهم من يقول احملدثة ال تكون إال يف حمل املقدور والقدمية ال تكون يف حمل املقدور وهم الكالبية ومن وافقهم 
  ومتنازعون أيضا هل ميكن أن تكون القدرتان أو إحدامها متعلقة باملقدور يف حملها وخارجة عن حملها مجيعا 

عارضهم به معارضة صحيحة ولكن كثري من الناس من أهل احلديث والكالم والفلسفة وغريهم  واملقصود هنا ان ما
  يقولون يف املقدور ما يقولون يف املقبول ويقولون جبواز حوادث ال تتناهى ومنهم من خيص ذلك باملقدورات 

  قدورات املنفصلة ال فرق بينهما حينئذ فيجوز حوادث ال تتناهى يف املقبوالت واملقدورات كما يف امل: فيقال هلؤالء 
واجلواب القاطع املركب ان يقال إما يكون وجود حوادث ال تتناهي ممكنا وغما أن يكون ممتنعا فإن كان األول 

  كان وجود نوع احلوادث يف األزل ممكنا وحينئذ فال يكون الالزم منفيا فتبطل املقدمة الثانية 
ل هلا يف األزل قبوال يستلزم إمكان وجود املقبول وحينئذ فال يلزم وجودها يف وإن كان ممتنعا مل جيز أن يقال إنه قاب



  األزل فتبطل املقدمة األوىل 
فتبني أنه ال بد من بطالن إحدى املقدمتني وأيهما بطلت بطلت احلجة فهذا جواب ليس بإلزامي بل هو علمي يبطل 

  احلجة قطعا 
إنه مل يزل متكلما إذا شاء وإن احلركة من لوازم احلياة من أهل : وهنا طريقة ثالثة يف اجلواب على قول من قال 

  السنة واحلديث وغريهم فغن هؤالء يقولون إنه قابل هلا يف األزل وإهنا موجودة يف األزل 
وما ذكره من احلجة يستلزم صحة قول هؤالء يف املقدور واملقبول فإهنم يقولون هو قادر عليها فيما ال يزال وهي 

ما ال يزال فوجب أنه مل يزل قادرا وأهنا ممكنة فإن هذه القدرة واإلمكان إما أن تكون قدمية وإما أن تكون ممكنة في
حادثة فإن كانت قدمية حصل املطلوب وإن كانت حادثة فال بد هلا من سبب حادث وذلك يستلزم التسلسل 

  الفعل والفعل ممكن له وهو املطلوب  والتسلسل يتضمن دوام القدرة وإمكان الفعل فثبت أنه مل يزل قادرا على
وإيضاح ذلك أنه إذا كان قادرا على الفعل وجب أن يكون قادرا عليه يف األزل وإال كانت القادرية عارضة لذاته 

واستدعت القادرية قادرية أخرى وذلك يقتضي التسلسل فإن كان التسلسل باطال لزم دوام نوع القادرية ألنه 
كانت العارضة تستلزم التسلسل الباطل على هذا التقدير وما استلزم الباطل فهو باطل  ميتنع أن تكون عارضة إذ

وإذا امتنع كوهنا عارضة ثبت كوهنا الزمة ألنه متصف هبا قطعا وإن كان ممكنا لزم إمكان دوام قادريات ال تتناهى 
ون غري القادر جيعل نفسه قادرا بعد ألنه يتصف هبا وميتنع جتددها له إذ كانت قدرته من لوازم ذاته المتناع أن يك

  أن مل يكن وذلك يقتضي دوام نوع القادرية فال بد يف األزل من ثبوت القادرية على التقديرين وهو املطلوب 
وإذا كان كذلك فالقدرة على الشيء فرع إمكان املقدور إذ القادرية نسبة بني القادر واملقدور فتستدعي حتقق كل 

ون ممكنا ال يكون مقدورا فال تكون القادرية عليه ثابتة يف األزل فدل على أنه يلزم من ثبوت منهما وإال فما ال يك
  القدرة يف األزل إمكان وجود املقدور يف األزل 

وحينئذ فذلك يدل على إمكان الفعل يف األزل فال يكون هنا ما مينع وجود املقدور املقبول يف األزل فصار ما 
جة على اإلثبات لكن هذا حجة إلمكان وجود املقبول يف األزل وميكن أن حيتجوا ذكروه حجة على النفي هو ح

لو مل يقم بذاته ما هو مقدور مراد له دائما للزم أن ال حيدث شيئا لكنه قد : على وجود املقبول يف األزل بأن يقولوا 
  أحدث احلوادث فثبت دوام فاعليته وقابليته ملا يقوم بذاته من مقدورات ومرادات 

وبيان التالزم أن احلادث بعد أن مل يكن إن حدث بغري سبب لزم ترجيح املمكن بال مرجح وختصيص أحد املثلني 
  من الوقتني وغريمها بال خمصص وهذا ممتنع 

  وإن حدث بالسبب فالقول يف ذلك السبب كالقول يف غريه فيلزم تسلسل احلوادث 
امة مستلزمة ملعلوهلا وهو ممتنع ألن العلة التامة ال يتأخر عنها إما أن حتدث عن علة ت: مث تلك احلوادث الدائمة 

معلوهلا وال شيء منه وإما أن حتدث عن غري علة تامة وما ليس بعلة تامة ففعله للحادث موقوف على الشرط الذي 
  به يتم فاعليته لذلك احلادث 

عاملني حمتاجا يف أفعاله إىل غريه وإن كان وذلك الشرط إما منه وغما من غريه فإن كان من غريه لزم أن يكون رب ال
  منه لزم أن يكون دائما فاعال للحوادث 

وتلك احلوادث إما ان حتدث بغري أحوال تقوم به وإما أنه ال بد من أحوال تقوم به والثاين يستلزم انه مل يزل قادرا 
ا على حال واحدة مل يقم به حال من قابال فاعال تقوم به األفعال واألول باطل ألنه إذا كان يف نفسه أزال وابد

األحوال أصال كانت نسبة األزمان والكائنات إليه واحدة فلم يكن ختصيص أحد الزمانني حبوادث ختالف احلوادث 



  يف الزمان اآلخر اوىل من العكس 
فسه غري وختصيص األزمنة باحلوادث املختلفة أمر مشهود وألن الفاعل الذي حيدث ما حيدثه من غري فعل يقوم بن

مفعول بل ذلك يقتضي أن الفعل هو املفعول واخللق هو املخلوق وأن مسمى املصدر هو مسمي املفعول به وأن 
  التأثري هو األثر 

وحنن نعلم باالضطرار أن التأثري أمر وجودي وإذا كان دائما لزم قيامه بذاته دائما وأن تكون ذاته دائما موصوفة 
و مل يزل متصفا بالكمال قابال للكمال مستوجبا للكمال وهذا أعظم يف إجالله بالتأثري والتأثري صفة كمال فه

  وإكرامه سبحانه وتعاىل 
وهبذه الطريق وأمثاهلا يتبني أن احلجة العقلية اليت حيتج هبا أهل الضالل فإنه حيتج هبا على نقيض مطلوهبم كما أن 

  احلجج السمعية اليت حيتجون هبا حاهلا كذلك 
جاجهم على قدم األفالك بأنه إذا كان مؤثرا يف العامل فإما أن يكون التأثري وجوديا أو عدميا والثاين وذلك مثل احت

  معلوم الفساد بالضرورة 
لكن هذا قول كثري من املعتزلة واألشعرية وهو قول من يقول اخللق هو املخلوق وإن كان وجوديا فإن كان حادثا 

  يجب أن ال يكون قدميا وغن كان قدميا لزم قدم مقتضاه فيلزم قدم األثر لزم التسلسل ولزم كونه حمال للحوادث ف
  فيقال أوال هذا يقتضي أن ال يكون شيء من آثاره حمدثا وهذا خالف املشاهدة 

وموجب هذه احلجة ان األثر يقترن باملؤثر التام التأثري وإذا كان كذلك فكلما حدث من احلوادث شيء كان التأثري 
 األزل وكذلك أيضا كلما جتدد شيء من املتجددات وحينئذ فيلزم أنه مل يكن يف األزل تأثري يستلزم التام منتفيا يف

  آثاره وهذا نقيض قوهلم 
وحينئذ فيلزم حدوث التأثري وتسلسله وإذا كان التأثري وجوديا وجب أن يكون قائما باملؤثر وهذا يقتضي دوام ما 

  آثار قدرته ومشيئته  يقوم بذاته من أحواله وشؤونه اليت هي من
وهذه احلجج الثالث املذكورة مبناها على جواز التسلسل يف اآلثار والكرامية ال تقول بذلك لكن يقول به غريهم 

  من املسلمني وأهلل امللل وغري أهل امللل 
  والكرامية جتيب من يوافقها على التسلسل مبا تقدم من املعارضات أو املمانعات 

  آلمدياحلجة الرابعة عند ا

قال اآلمدي احلجة الرابعة انه لو قامت احلوادث بذاته لكان متغريا والتغري على اهللا حمال وهلذا قال اخلليل عليه 
  أي املتغريين  ٧٦: األنعام } ال أحب األفلني { السالم 

املقدمة الشرطية قال ولقائل أن يقول إن أردمت بالتغري حلول احلوادث بذاته فقد احتد الالزم وامللزوم وصار حاصل 
ويكون القول بأن التغري على اهللا هبذا االعتبار حمال  ٠لو قامت احلوادث بذاته لقامت احلوادث بذاته وهو غري مفيد 

دعوى حمل النزاع فال يقبل وإن أردمت بالتغري معىن آخر وراء قيام احلوادث بذات اهللا تعاىل فهو غري مسلم ن وال 
   سبيل إىل إقامة الداللة عليه

  تعليق ابن تيمية



قلت لفظ التغري يف كالم الناس املعروف هو يتضمن استحالة الشيء كاإلنسان إذا مرض يقال غريه املرض ويقال يف 
فيها أهنار من ماء غري آسن وأهنار { الشمس إذا اصفرت تغريت واألطعمة إذا استحالت يقال هلا تغريت قال تعاىل 

فتغري الطعم استحالت من احلالوة إىل احلموضة  ١٥: حممد } ر لذة للشاربني من لنب مل يتغري طعمه وأهنار من مخ
  وحنو ذلك 

ومنه قول الفقهاء إذا وقعت النجاسة يف املاء الكثري مل ينجس إال أن يتغري طعمه أو لونه أو رحيه وقوهلم إذا جنس املاء 
ائه أنه تغري وال يقال عند اإلطالق للفاكهة بالتغري زال بزوال التغري وال يقولون إن املاء إذا جرى مع بقاء صف

والطعام إذا حول من مكان إىل مكان انه تغري وال يقال لإلنسان إذا مشى أو قام أو قعد قد تغري اللهم إال مع قرينة 
وال يقولون للشمس والكواكب إذا كانت ذاهبة من املشرق إىل املغرب إهنا متغرية بل يقولون إذا إصفر لون 

ا تغريت ويقال وقت العصر ما مل يتغري لون الشمس ويقولون تغري اهلواء إذا برد بعد السخونة وال الشمس إهن
لونه لون لباس املسلمني وتقول  ٠يكادون يسمون جمرد هبوبه تغريا وإن مسى بذلك فهم يفرقون بني هذا وهذا 

  العرب تغايرت األشياء إذا اختلفت والغيار البدال 
  قال الشاعر 

  ) وال حتسبين أريد الغيارا ... سبين لكم كافرا فال حت( 
  ويقولون نزل القوم يغريون أي يصلحون الرحال 

ومنه قول النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا أيت بايب قحافة ورأسه وحليته كالثغامة فقال غريوا الشيب وجنبوه السواد 
  ء فتغري غريا أي غريوا لونه إىل لون آخر أمحر أو أصفر وتقول العرب غريت الشي

ومنه قول النيب صلى اهللا عليه و سلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غريه أي قرب تغريه من اجلدب إىل 
  اخلصب 

  وغار الرجل على أهله يغار إذا حصل له غضب أحال صفته من حال إىل حال 
سانه فإن مل يستطع فبقبله وذلك من رأى منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبل[ وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ] أضعف اإلميان 
  ] إن الناس إذا رأوا املنكر فلم يغريوه أوشك أن يعمهم اهللا بعقاب منه [ وقال 

  وتغيري املنكر تبديل صفته حىت يزول املنكر حبسب اإلمكان وغن مل يكن إال بتغري اإلنسان يف نفسه غضبا هللا 
  لموصوف أهنا مغايرة له ألنه ال ميكن أن يستحيل عنها وال يزايل وهلذا مل يطلق على الصفة املالزمة ل

والغري والتغري من مادة واحدة فإذا تغري الشيء صار الثاين غري ما كان فما مل يزل على صفة واحدة مل يتغري وال 
  تكون صفاته مغايرة له 

ساد مثل انقالب صفات الكمال إىل صفات والناس إذا قيل هلم التغري على اهللا ممتنع فهموا من ذلك االستحالة والف
  نقص أو تفرق الذات وحنو ذلك مما جيب تنزيه اهللا عنه 

  وأما كونه سبحانه يتصرف بقدرته فيخلق ويستوي ويفعل ما يشاء بنفسه ويتكلم إذا شاء وحنو هذا ال يسمونه تغريا 
يتكلمون باملتشابه من الكالم ويلبسون : ولكن حجج النفاة مبناها على ألفاظ جمملة مومهة كما قال اإلمام أمحد 

  على جهال الناس مبا يشبهون عليهم حىت يتوهم اجلاهل أهنم يعظمون اهللا وهم إمنا يقودون قوهلم إىل فرية على اهللا 
ومن أعجب األشياء احتجاجهم بقصة إبراهيم اخلليل وهم مع افترائهم فيها على التفسري واللغة إمنا هي حجة 

   ٧٦: األنعام } ال أحب األفلني { كما قال بعضهم يف قوله عليهم ال هلم 



أي املتغريين ورمبا قال غريه املتحركني أو املنتقلني وقال بعض املتفلسفة املتأخرين املمكنني وأراد باملمكن ما يتناول 
  القدمي األزيل الذي ميتنع عدمه 

ن أعظم الناس حتريفا للفظ األفول ولفظ اإلمكان وزعم بعضهم كالرازي يف تفسريه أن هذا قول احملققني وهؤالء م
فإهنم وسائر العقالء يسلمون أن املمكن الذي يقبل الوجود والعدم ال يكون إال ما كان معدوما فأما القدمي األزيل 

  الذي مل يزل فيمتنع عندهم وعند سائر العقالء أن يكون ممكنا يقبل الوجود والعدم 
  الوا الفلك ممكن يقبل الوجود والعدم وهو مع ذلك قدمي أزيل ولكن يتناقضون تناقضا بينا فق

مث استعمال لفظ األفول يف املمكن الذي يقبل الوجود والعدم من أعظم الكذب على اللغة والتفسري فإن املخلوقات 
  املوجودة كالشمس والقمر والكواكب واألدميني وغريهم ال يسمون يف حال حضورهم آفلني 

ى ذلك ملا جعلت اجلهمية أهل الكالم احملدث املتحرك آفال فجعلوا كل متحرك آفال وزعموا أن وهؤالء اجترأوا عل
إبراهيم عليه السالم احتج باحلركة على امتناع كون املتحرك رب العاملني فلما قال هؤالء هذا قال أولئك حنن جنعل 

  بذلك القرآن  كل ما سوى الرب آفال فجعلوا السموات واألرض وكل ما سواه آفال وفسروا
وهذا ال يعرف يف لغة العرب أن األفول مبعىن التحرك واالنتقال وال مبعىن التغري الذي هو استحالة من صفة إىل صفة 

  دع ما هومن باب التصرف الذي ال تستحيل فيه الصفات 
اهللا كما يفعله أهل ردا ملن كان يتخذ كوكبا يعبده من دون  ٧٦: األنعام } ال أحب األفلني { وإبراهيم إمنا قال 

دعوة الكواكب كما كان قومه يفعلون ذلك ال ردا على من قال إن الكوكب هو رب العاملني فإن هذا مل يقله أحد 
لكن قومه كانوا مشركني ولو كان إبراهيم مقصودة نفي كون الكوكب رب العاملني واحتج على ذلك باألفول 

والشمس بازغة كانت متحركة من حني بزوغها إىل حني غروهبا لكانت حجة عليهم ألنه ملا رأى الكوكب والقمر 
  وهو يف تلك احلال ال ينفي عنها احملبة كما نفاها حني غابت 

فعلم بذلك أن ما ذكر من التغري واحلركة واالنتقال مل يناف مقصود إبراهيم عليه السالم وإمنا نافاه التغيب 
 كان ذلك حجة عليهم ال هلم وكانوا قد حكوا عن إبراهيم واالحتجاب فإن كان مقصودة نفي كونه رب العاملني

انه مل جيعل التغري واحلركة واالنتقال مانعة من كون املوصوف بذلك رب العاملني فما ذكروه لو صح كان حجة 
  عليهم ال هلم 

لم أن ذلك وبكل حال فإبراهيم مل جيعل احلركة واالنتقال مانعة من حب املتصف بذلك كما جعل األفول مانعا فع
  ليس من صفات النقص اليت تنايف كون املتصف هبا معبودا عند إبراهيم 

قال اآلمدي وأما املعتزلة فمنهم من قال املفهوم من قيام الصفة باملوصوف حصوهلا يف احليز تبعا حلصول حملها فيه 
فات به لكونه متحيزا وهلذا فإن والباري ليس مبتحيز فال تقوم بذاته الصفة ومنهم من قال اجلوهر إمنا صح قيام الص

  األعراض ملا مل تكن متحيزة مل يصح قيام املعاين هبا والباري ليس مبتحيز فال يكون حمال للصفات 
قال وهذه الشبهة تدل على انتفاء الصفة عن اهللا تعاىل مطلقا قدمية كانت أو حادثة وهي ضعيفة جدا أما الشبهة 

ال معىن لقيام الصفة باملوصوف إال ما ذكروه بل معىن قيام الصفة باملوصوف  األوىل فلقائل أن يقول ال نسلم انه
تقوم الصفة باملوصوف يف الوجود وعلى هذا فال يلزم أن يكون املعلول قائما بالعلة لكونه متقوما هبا يف الوجود إذ 

  ليس املعلول صفة وال العلة موصوفة به 
م أن قيام الصفات باجلوهر لكونه متحيزا بل أمكن أن يكون ذلك ملعىن وأما الشبهة الثانية فلقائل أن يقول ال نسل

مشترك بينه وبني الباري تعاىل وغن كان ذلك لكونه متحيزا فال يلزم من انتفاء الدليل يف حق اهللا تعاىل انتفاء 



احلكم الواحد بعلتني املدلول كما تقدم حتقيقة وقد أمكن أن يكون ذلك ملعىن اختص به الباري تعاىل وال ميتنع تعليل 
  يف صورتني 

قلت أما احلجة األوىل فيقال قيام الصفة باملوصوف معروف يتصور بالبديهة وهو أوضح مما حدوه به حيث قالوا إن 
ذلك هو حصول الصفة يف احليز تبعا حلصول حملها فيه فإن الناس يفهمون قيام اللون والطعم والريح باملوصوف 

  هذا احلصول  بذلك وغن مل خيطر بقلوهبم
  فإن ادعى مدع أن كل موصوف متحيز وأن قيام الصفة بدون املتحيز ممتنع 

فيقال من الناس من ينازعك يف هذا ومنهم من يوافقك عليه واملوافقون لك منهم من يقول كل قائم بنفسه متحيز 
ز فقولك ال يصح إال إذا ثبت لك وال اعلم قائما بنفسه إال املتحيز ومنهم من يقول بل أعلم قائما بنفسه غري املتحي

  أن كل موصوف متحيز وثبت لك وجود موجود ليس مبتحيز حىت يستلزم ثبوت موجود ليس مبوصوف 
ومجهور اخللق ينكرون هذه الدعوى بل يقولون إثبات موجود ال يوصف بشيء من الصفات بل هو ذات جمردة 

ن تصوره بضرورة العقل ويقولون هذا غنما يعقل كإثبات وجود مطلق ال يتعني وال يتخصص وهذا كله ممتنع مل
  تصوره يف األذهان ال يف األعيان والذهن يقدر فيه املمتنعات كاجلمع بني الضدين والنقيضني 

واجلواب املركب أن يقال ما تعين بقولك متحيزا اتعين به ما كان له حيز موجود حييط به أم تعين به ما يقدر املقدر 
  كان منحازا عن غريه ؟  له حيزا عدميا أو ما

فإن عنيت األول كان باطال متناقضا فإن األجسام إن كانت متناهية مل تكن يف حيز وجودي فإهنا إذا كانت متناهية 
لو كانت يف حيز وجودي لزم أن يكون اجلسم يف جسم آخر إىل ما ال يتناهي يف حيز وجودي ألن ذلك احليز هو 

  أيضا داخل فيما ال يتناهي 
واب برهاين واجلواب اإللزامي أن قولك كل موصوف حييط به حيز وجودي يستلزم وجود أجسام ال فهذا ج

  تتناهى وهذا باطل عندك فإن العامل متحيز موصوف وليس يف حيز وجودي 
  وإن قلت أعين به أمرا عدميا قيل لك الشيء وما جعل يف الشيء مل جيعل يف شيء 

  ينئذ فال نسلم لك امتناع كون الرب متحيزا هبذا االعتبار فكأنك إن قلت املتحيز ليس يف غريه وح
  وكذلك إن فسرته باملنحاز املباين لغريه كان نفي الالزم ممتنعا 

فإن قلت قد قام الدليل على حدوث ما كان كذلك ألن ما كان كذلك مل خيل من احلوادث واألعراض أو كان 
ركيب عاد الكالم إىل هذه املواد الثالثة وقد علم أهنا مادة خمتصا بقدر أو صفة أو متيز منه شيء عن شيء وهذا ت

  الكالم الباطل 
وقد بني فساد ذلك بوجوه وحينئذ بوجوه وحينئذ فال ميكنك نفي شيء من موارد النزاع إال بنفي ذلك فيعود 

  الكالم إىل نفي ذلك 
  متحيزا  وأما احلجة الثانية فقول القائل إن اجلوهر إمنا صح قيام الصفة به لكونه

فيقال أوال ال نسلم أن قيام الصفة مبحلها حيتاج إىل علة أعم من احملل بل صفة الزمة حمللها وهي حمتاجة إىل ذلك 
  احملل املعني ملعىن خيص ذلك املعني ال يعلل كوهنا فيه بأعم منه ألن العلة إذا كانت أعم من املعلول كانت منتقضة 

  ال حيتاج إىل غري حمل يقوم به وإن مل خيطر بالقلب كونه متحيزا وإن قيل حنن نعلل جنس قيام الصفات 
  وإن قيل إن التحيز الزم للمحل الذي تقوم به الصفات 

  قيل وقيام املوصوف بنفسه الزم أيضا وغري ذلك 



مث الكالم يف التحيز على ما تقدم وباجلملة فهذا كالم يف جنس الصفات ال يف خصوص احلوادث وال ريب أن نفاة 
  لصفات من اجلهمية واملعتزلة والفالسفة كالمهم املوضعني واحد وفساد اصوهلم مبني يف غري هذا املوضع ا

  طريقة االمدي يف إثبات امتناع حلول احلوادث بذات اهللا تعاىل

دثة قال اآلمدي واملعتمد يف املسألة حجتان تقريرية وإلزامية أما التقريرية فهو أن يقال لو جاز قيام الصفات احلا
بذات الرب تعاىل فغما أن يوجب نقصا يف ذاته أو يف صفة من صفاته أو ال يوجب شيئا من ذلك فإن كان األول 
فهو حمال باتفاق العقالء وأهل امللل وإن كان الثاين فإما أن تكون يف نفسها صفة كمال أو ال صفة كمال ال جائز 

ه هبا وهو حمال أيضا باالتفاق وال جائز أن يقال بالثاين أن يقال باألول وإال كان الرب تعاىل ناقصا قبل اتصاف
لوجهني اتفاق األمة وأهل امللل قبل الكرامية على امتناع اتصاف الرب بغري صفات الكمال ونعوت اجلالل والثاين 

أن وجود كل شيء أشرف من عدمها فإذا كان اتصاف الرب هبا ال يوجب تقصا يف ذاته وال يف صفة من صفاته 
ا وقع به الفرض فاتصافه إذا مبا هو يف نفسه كمال ال عدم كمال ولو كان كذلك لكان ناقصا اتصافه هبا على م

  وهو حمال كما سبق 

  الرد عليه من وجوه

  فهذا عمدته وهو من أفضل هؤالء املتأخرين وهي من أضعف احلجج كما قد بسط يف غري هذا املوضع : قلت 

  الوجه األول

أن عمدته يف ذلك على مقدمة زعم أهنا إمجاعية فال تكون املسألة عقلية وال : لوجه األول ا: وبيان ذلك من وجوه 
ثابتة بنص بل باإلمجاع املدعي ومثل هذا اإلمجاع عنده من األدلة الظنية فكيف يصلح أن يثبت هبا مثل هذا األصل 

  ؟ 
العلم بالسمع ألن اإلمجاع دليل مسعي وهم  وإذا كانت هذه املسألة مبنية على مقدمة إمجاعية مل يكن العلم هبا قبل

  بنوا عليها كون القرآن غري خملوق 
ألنه لو خلقه يف ذاته لكان حمال للحوادث وحينئذ فقبل العلم هبذا اإلمجاع ميكن تقدير قيام كالم حادث : قالوا 

ية وإذا مل تكن من العقلية مل بذاته وإرادات حادثة بذاته وغري ذلك فال يكون شيء من هذه املسائل من املسائل العقل
تكن من العقليات اليت يتوقف صحة السمع عليها بطريق األوىل وحينئذ فال جيوز معارضة نصوص الكتاب والسنة 

هبا ويقال قد عارض الظواهر النقلية قواطع عقلية فليس هنا عقلي ال قاطع وال غري قاطع بل غاية ما هنا دعوى 
  املدعي لإلمجاع 
حتج عليهم احملتج يف إثبات االستواء والنزول واجمليء واإلتيان وغري ذلك بنصوص الكتاب والسنة وهؤالء إذا ا

  أدعوا أن هذه املسائل ال حيتج فيها بالسمع وأن األدلة السمعية قد عارضها العقل 
مجاع كان عليهم أن فإذا اعترفوا بأنه مل يعارضها إال ما ادعوه من الدليل املبىن على مقدمة زعموا أهنا معلومة باإل

يسمعوا من األدلة السمعية ما هو أقوى من هذا ويذكروا من اإلمجاعات ما هو أبني من هذا اإلمجاع ال سيما 
واألدلة السمعية املثبتة للصفات اخلربية ولقيام احلوادث به أضعاف ما يدل على كون اإلمجاع حجة من السمع وهي 



  أقوى داللة 
املثبتة هلذه الصفات أقوى مما يدل على كون اإلمجاع حجة امتنع أن تعارض هذه  فإذا كانت األدلة السمعية

النصوص بنصوص اإلمجاع فضال عن نفس اإلمجاع فضال عما هو مبين على مقدمة مبنية على اإلمجاع لو كان البناء 
  حقا فكيف إذا كان باطال ؟ 

  الوجه الثاين

السلف واألئمة لكن لعلمنا بعظمة اهللا يف قلوهبم نعلم أهنم كانوا هذا اإلمجاع مل ينقل هبذا اللفظ عن : أن يقال 
  ينزهونه عن النقائص والعيوب 

وهذا كالم جممل فكل من رأى شيئا عيبا أو نقصا نزه اهللا عنه بال ريب وإن كان من هؤالء اجلهمية االحتادية من 
ح إذ ال موجود إال هو فله مجيع يقول إنه موصوف بكل النقائص والعيوب كما هو موصوف عنده بكل املدائ

  النعوت حممودها ومذمومها 
وهذا القائل يدعي أن هذا غاية الكمال املطلق كما قال ابن عريب وغريه لعلي لذاته هو الذي يكون له الكمال 

املطلق الذي يتضمن مجيع األمور الوجودية والنسب العدمية سواء كانت حممودة عقال وشرعا وعرفا أو مذمومة 
   وشرعا وعرفا وليس ذلك إال ملسمى اهللا خاصة عقال

  ومجهور العقالء الذين يتصورون هذا القول يقولون هذا معلوم الفساد باحلس والعقل كما هو كفر باتفاق أهل امللل 
ومن املعلوم أن كل متنازعني يف هذا الباب فإن أحدمها يزعم أنه وصف احلق تعاىل بصفة نقص لكن منازعه ال يسلم 

  لك له ذ
  فإذا قال أنت وافقتين على تنزيهه عن النقص والعيب 

هذا الذي نازعتك فيه ليس هو عندي نقصا وال عيبا فأي شيء تنفعك موافقيت لك على لفظ أنازعك يف : قال له 
  معناه 

   عنه وإن قال بل اتفقنا على كل ما هو نقص يف نفس األمر فاهللا منزه عنه وهذا نقص يف نفس األمر فيجب تنزيه اهللا
أنا وافقتك على أن كل ما هو نقص يف نفس األمر منزه عنه ومل أوافك على أن كل ما أثبت أنت أنه نقص : قال له 

  بدليل تدعي صحته فإنه منزه عنه 
وحاصله أن اإلمجاع مل يقع بلفظ يعلم به دخول مورد النزاع فيه ولكن يعلم أن كل ما عتقده الرجل نقصا فإنه ينزه 

ما تنازعا يف ثبوته يقول املثبت أنا مل أوافقك على انتقاء هذا ولكن أنت تقول هذا نقص فعليك أن تنفيه اهللا عنه و
  كما نفيت ذلك النقص اآلخر وانا أقول ليس هذا بنقص وذلك األمر اآلخر الذي نفيته نفيته 

صحيحا مل جتب التسوية وإن كان ملعىن منتف فيما أثبته وأنا ما نفيت ذاك إال ملعىن خيتص به فإن كان ذلك املأخذ 
باطال لزم خطئ يف نفي ذاك وحينئذ فإن كانا مستويني لزم خطئ يف الفرق بينهما وليس خطء يف إثبات ما أثبته 

بأوىل من خطيء يف نفي ذاك وحينئذ فإن كمانا مستويني لزم خطئ يف الفرق بينهما وليس خطئ يف إثبات ما أثبته 
ته فإمنا يفيدك هذا تناقضي إن صح التسوية ال يفيدك صحة مذهبك وإن ثبت الفرق بأوىل من خطئ يف نفي ما نفي

  بطل قولك 
فتبني ان هذا اإلمجاع هو من اإلمجاعات املركبة اليت ترجع إىل حجة جدلية ولو كانت صحيحة مل تفد إال تناقض 

  اخلصم 



  الوجه الثالث

حداث احلوادث بعد أن مل تكن وهو كونه فاعال ما ذكرته من احلجة معارض بتجويزك على اهللا إ: أن يقال 
إما أن تكون صفة كمال وإما أن ال تكون صفة كمال فإن كانت كماال كان قد فاته الكمال قبل الفعل : فالفاعلية 

  وإن مل تكن كماال لزم اتصافه بغري صفات الكمال وهذا حمال هلذين الوجهني 
  وإذا قلت إن الفعل نسبة وإضافة 

  ضافة هذا احلادث إليه نسبة وإضافة وال فرق بينهما إال كون أحدمها متصال واآلخر منفصال وإ: قيل لك 
ومعلوم أن اإلمجاع على تنزيه اهللا تعاىل عن صفات النقص متناول لتنزيهه عن كل نقص من صفاته الفعلية وغري 

قون على تنزيهه عن النقص يف الفعلية وأنت ومجيع الطوائف تقسمون الصفات إىل صفات ذاتية وصفات فعلية ومتف
  هذا ويف هذا 

وأيضا فهذا منقوص بسائر ما جوزوه من جتدد اإلضافات والسلوب فإن الرب منزه عن االتصاف بالنقائص يف 
  الثبوت والسلب واإلضافة فما كان جواهبم يف املتجددات كان جوابا ملنازعيهم يف احملدثات 

  بوهتا يف األزل وهم جييبون يف املتجددات بأنه ال ميكن ث
وكذلك احلوادث املتعاقبة ال ميكن ثبوهتا يف األزل وهو وأمثاله جييبون الدهرية مبثل ذلك يف مسألة : فيقال هلم 

  حدوث العامل 
فإن من حججهم شبة برقلس قالوا إن اجلود صفة كمال وعدمه صفة نقص فلو كان العامل قدميا لكان الرب تعاىل يف 

  ادثا ملا كان الرب تعاىل يف األزل جوادا لعدم العامل عنه وهو حمال األزل جوادا ولو كان ح
مث قال يف اجلواب وأما الشبهة الرابعة فحاصل لفظ اجلود فيها يرجع إىل صفة فعلية وهو كون الرب تعاىل موجدا 

ته تعاىل وفاعال ال لغرض يعود إليه من حلب نفع أو دفع ضر وعلى هذا فال نسلم أن الصفات األفعال من كماال
وليس ذلك من الضروريات فال بد له من دليل كيف وأنه لو كان من الكماالت لقد كان كمال واجب متوقفا 
على وجود معلوله عنه وحمال أن يستفيد األشرف كماله من معلوله كما قرروه يف كونه موجودا باإلرادة وإن 

ن وجود العامل يف األزل ممكنا وهو غري مسلم وهو سلمنا أنه كمال لكن إمنا يكون عدمه يف األزل نقصا ان لو كا
على حنو قوهلم يف نفي النقص عنه بعدم إجياده للكائنات الفاسدات كالصور اجلوهرية العنصرية واألنفس اإلنسانية 

لتعذر وجودها أزال من غري توسط وال يلزم من كون العامل غري ممكن الوجود إزال أن ال يكون ممكن احلدوث ملا 
  ه حققنا

فهذا اجلواب الذي أجاب به يف هذا املوضع إذا أجابته به الكرامية كان جواهبم له أحسن من جوابه ألولئك وأدىن 
  أحواله أن يكون مثله فإنه قال صفة اإلحداث والفعل مطلقا ليست بصفة كمال مع كونه اتصف هبا بعد أن مل يكن 

واآلخر مباين عنه ومن املعلوم أن ما يتصرف بنفسه أكمل ممن  فيقال له ال فرق بينهما إال من جهة أن أحدمها بنفسه
  ال يتصرف بنفسه 

  الوجه الرابع

  أن يقال قول القائل إما أن تكون يف نفسها صفة كمال أو ال صفة كمال 
  قلنا ليست يف نفسها صفة كمال قوله فيلزم اتصاف الرب مبا ليس من صفات الكمال وذلك ممتنع 



ع إذا كان ذلك مع غريه صفة كمال أو إذا مل يكن مع غريه صفة كمال وذلك أن الشيء قلنا مىت يكون املمتن
وحده قد ال يكون صفة كمال لكن هو مع غريه صفة كمال وما كان كهذا مل جيز اتصاف الرب به وحده لكن 

  جيوز اتصافه به مع غريه وال يلزم من كونه ليس صفة كمال منع قيامه بالرب مطلقا 
ة للفعل اخلالية عن القدرة على املراد ليست صفة كمال فإن من أرادة شيئا وهو عاجز عنه كان وهذا كاإلراد

  ناقصا ولكن إذا كان قادرا على ما أراد كانت اإلرادة مع القدرة صفة كمال 
  جمرد اإلرادة هل هو كمال أو ال ؟ : فلو قال قائل 

  فإن قيل هو كمال انتقض بإرادة العاجز املتمين املتحسر 
  وإن قيل ليس بكمال لزم اتصافه مبا ليس بكمال 

  قيل له اإلرادة مع القدرة كمال 
وكذلك قوله كن إما أن يكون صفة كمال أوال فإن كان صفة كمال فينبغي أن يكون كماال للعبد ومعلوم أن العبد 

  لو قال للمعدوم كن كان هاذيا ال كامال وإن مل يكن كماال فال يوصف به الرب 
كن من القادر على التكوين الذي إذا قال للشيء كن فيكون كمال ومن غريه نقص وكذلك الغضب إما  فيقال له

  أن يكون صفة كمال أوال فغن كان كماال فيحمد كل غضبان وإن كان نقصا فكيف اتصف الرب به ؟ 
و غضب فيقال الغضب على من يستحق الغضب عليه من القادر على عقوبته صفة كمال وأما غضب العاجز أ

  الظامل فال يقال إنه كمال ونظائر هذا كثرية 
وإذا كان كذلك فكونه قادرا على األفعال املتعاقبة وفعله هلا شيئا بعد شيء صفة كمال وكل منها بشرط غريه 

كمال وأما الواحد منها مع عدم غريه فليس بكمال فإنه من املعلوم أنا إذا عرضنا على العقل الصريح ذاتا ال تقدر 
تتصرف بنفسها وذاتا تتصرف دائما شيئا بعد شيء كانت هذه الذات أكمل من تلك وكان الكمال قدم هذا أن 

  النوع 
وكذلك إذا قدرنا شيئا يتكلم إذا شاء مبا شاء وهو مل يزل كذلك وآخر ال ميكنه الكالم وإال بعض األحيان أو 

  حدث له الكالم بعد أن مل يكن كان األول أكمل 
  أن الواحد منها إذا مل يكن وحده كماال ال يلزم ان ال يكون مع سائر النوع كماال  :ونكتة اجلواب 

  مل يزل متصفا هبذا النوع : لكن هذا اجلواب إمنا يناسب قول من يقول 
والكرامية ال تقول بذلك بل تقول حدث له النوع بعد أن مل يكن لكن الكرامية تقول قولنا يف هذا النوع كقول 

ادث املنفصلة وهو أن دوام هذا ملا كان ممتنعا المتناع احلوادث يف األزل مل يلزم أن ال يكون متصفا غرينا يف احلو
  بصفات الكمال ألن عدم املمتنع ليس بنقص 

  الوجه اخلامس

  إذا كان هذا كماال كان الرب ناقصا قبل اتصافه : قول القائل : أن يقال : وحتقيق هذا 
وجوده قبل ذلك ممكنا أو مل يكن ممكنا واألول ممتنع فإن عدم املمتنعات ال يكون مىت يكون ناقصا إذا : يقال له 

  نقصا واحلوادث عندهم يستحيل وجودها يف األزل فال يكون عدمها نقصا 

  الوجه السادس



مىت يكون عدم الشيء نقصا إذا عدم يف احلال اليت يصلح ثبوته فيها او إذا عدم يف حال ال يصلح ثبوته : ان يقال 
  فيها األول مسلم والثاين ممنوع 

وهم يقولون كل حادث فإمنا حدث يف الوقت الذي كانت احلكمة مقتضية له وحينئذ فوجوده ذلك الوقت صفة 
كمال وقبل ذلك صفة نقص مثال ذلك تكليم اهللا ملوسى صفة كمال ملا أتى وقبل أن يتمكن من مساع كالم اهللا 

  فصفة نقص 

  الوجه السابع

  ور اليت ال ميكن وجودها إال حادثة أو متعاقبة أميا أكمل عدمها بالكلية او جودها على الوجه املمكن ؟ أن يقال األم
  ومعلوم أن وجودها على الوجه املمكن أكمل من عدمها وهكذا يقولون يف احلوادث 

  الوجه الثامن

  فات الكمال كالم جممل قول القائل اتفاق امللل قبل الكرامية على امتنع اتصاف الرب بغري ص: أن يقال 
فإن أريد بذلك أن الناس ما زالوا يقولون إن اهللا موصوف بصفات الكمال منزه عن النقائض فالكرامية تقول بذلك 

  وإن أردت أن الناس قبل الكرامية كانوا يقولون إن اهللا ال يقوم به شيء من مقدوراته ومراداته فهذا غلط 
اإلسالم وبعد اإلسالم فالتوراة مملوءة من وصف اهللا مبثل ذلك وكذلك  فإن مجهور اخلالئق على جواز ذلك قبل

اإلجنيل وسائر نبوات األنبياء مثل الزبور ونبوة أشعيا وأرميا وأساطني الفالسفة كانوا يقولون بذلك والسلف من 
  الصحابة والتابعني وأهل احلديث متواتر عنهم ذلك 

  يف صفة اخلالقية قال صفة اخلالقية ال صفة نقص وال صفة كمال مث هذا الرجل ملا أوردت عليه الدهرية هذا 

  الوجه التاسع

  قوله إن وجود الشيء أشرف من عدمه 
  وجوده أشرف مطلقا أم يف الوقت الذي ميكن وجوده فيه ويصلح وجوده فيه ؟ : يقال له 

سول أشرف من عدمه أما األول فممنوع فإن وجود اجلهل املركب ليس أشرف من عدمه وال وجود تكذيب الر
  وال وجود املمتنع أشرف من عدمه 

  وإن أريد وجود املمكن الصاحل 
قيل فال نسلم أن ما حدث كان ميكن حدوثه ويصلح حدوثه قبل وقت حدوثه وحينئذ فال يلزم من كونه وقت 

  وجوده كماال أن يكون قبل وجوده نقصا 
من الكمال كان عدمه قبل ذلك نقصا وهذا فيه تفصيل ومدار الدليل على مقدمتني مغلطتني إحدامها أن ما وجد 

كما تبني والثاين أن ما ال يكون وحده كماال جيب نفيه عن الرب مطلقا وهذا فيه تفصيل كما سبق فإنه يقال إن 
كان احلادث كماال فعدمه قبل ذلك نقص وإن مل يكن كماال مل يتصف الرب مبا ليس بكمال وكال املقدمتني فيها من 

  ة واإلمجال ما قد بني وحيتمل من البسط أكثر من هذا التموي



  رد اآلمدي على الكرامية من مثانية أوجه

  قال اآلمدي احلجة الثانية من جهة املناقضة للخصم واإللزام وذلك من مثانية أوجه 
  األول 

  أن من مذهب الكرامية اهنم ال جيوزون إطالق اسم متجدد على اهللا تعاىل فيما ال يزال 
بيناه من قبل فلو قامت بذاته صفات حادثة ال تصف هبا وتعدي إليه حكمها كالعلم فإنه إذا قام مبحل وجب كما 

  اتصافه بكونه عاملا 
وكذا يف سائر الصفات القائمة مبحاهلا وساء كان احملل قدميا أو حادثا وسواء كانت الصفة قدمية أو حادثة إذ ال 

ل قامت به صفته إال فيما يرجع إىل أمر خارج فال أثر له وإذا ثبت ذلك فرق بني القدمي واحلادث من حيث أنه حم
فيلزم أن يقال إنه قائل بقول ومريد بإرادة ويلزم من ذلك جتدد اسم مل يكن له قبل قيام الصفة احلادثة به وهو 

  مناقض ملذهبهم 

  تعليق ابن تيمية

فإن كوهنم ال يسمونه إال مبا هو الزم لذاته دون ما  هذا أمر اصطالحي لفظي ليس حبثا عقليا: قلت ولقائل أن يقول 
يعرض هلا أمر اصطلحوا عليه وال يرد عليهم العلم والقدرة وحنومها فإنه من لوازم ذاته ولعلهم يدعون يف ذلك 

  توقيفا كما يدعي غريهم يف كثري مما ال يطلقه من األمساء 
يكون الزما فإن مل يكن الزما بطل النقض به وإن كان الزما  هذا إما أن يكون الزما هلم وإما أن ال: وأيضا فيقال 

  أمكن التزامه وليس فيه إال جتدد أمساء له مما جتدد من أفعاله 
  واملنازع يقول مبثل ذلك يف مجيع األفعال فإنه جتدد استحقاقه ألمسائها عند جتدد األفعال كاخلالق والرازق وحنو ذلك 

  أن جيمع بني الصوابني فيقال بتجدد احلادث وجتدد االسم أيضا  وحينئذ فيمكن إذا كان هذا صوابا
الكرامية قالوا هذا لكونه عندهم متصفا يف األزل بصفات الكمال وكون أمسائه كلها األمساء احلسىن : وأيضا فيقال 

  اليت تتضمن مدحا له وثناء عليه وكون ذلك احلادث ال ميكن أن ميكن ازليا فال يكون مما يوجب أمسا 
إما أن ميكن دوام نوع ذلك احلادث وإما ان ال ميكن فإن أمكن كانوا قد أخطأوا يف نفي دوامه وإن : وحينئذ فيقال 

مل ميكن فإما أن يكون جتدد اسم له ممكنا اوال يكون فإن كان ممكنا أخطاوا يف نفي ذلك االسم وإن مل يكن ممكنا 
  يلزم صواب قول منازعيهم  كانوا مصيبني فبتقدير خطئهم على بعض التقديرات ال

  الثاين

قال اآلمدي أن الكرامية موافقون على أن القول واإلرادة ال يقومان إال حبي كالسمع والبصر وقد وافقوا على ان 
احلي إذا خال عن السمع والبصر ال خيلو عن ضده وعند ذلك فإما أن يقولوا بأن اهللا خيلو عن القول احلادث 

ه فال جيدون إىل الفرق بينه وبني السمع والبصر سبيال وغن قالوا بأنه ال خيلو الرب عن واإلرادة احلادثة وعن ضد
القول واإلرادة وعن ضده فال خيلو ذلك الضد إما أن يكون قدميا أو حادثا فإن كان األول فيلزم من ذلك عدم 

ان الثاين فالكالم يف ذلك املوجود القدمي ضرورة حدوث ضده وهو حمال باالتفاق وبالدليل على ما سيأيت وإن ك
جه ال يتصور خلوه عن واحد منها  الضد كالكالم يف األول ويلزم من ذلك تعاقب احلوادث على الرب تعاىل علىو



واحلوادث املتعاقبة ال بد وأن تكون متناهية علىما سبق يف إثبات واجب الوجود وما ال خيلو عن احلوادث فهو 
  حادث ضرورة 

  تعليق ابن تيمية

: نظري احلادث واإلرادة احلادثة عندهم التسمع احلادث والتبصر احلادث فإهنم يقولون : ولقائل أن يقول :  فيقال
إنه عند وجود املسموعات واملرئيات جتدد ما يسمونه التسمع والتبصر فهذا احلادث نظري ذلك احلادث وعندهم أنه 

فإن ذاك عندهم مبنزلة القائلية واملريدية وعندهم خيلو من وجود مثل هذا وضده العام خبالف نفس السمع والبصر 
  انه ال خيلو عن القائلية واملريدية وضدها العام كما ال خيلو عن نفس السمع والبصر وضده العام 

  منهم من يفرق بني القول واإلرادة وبني التسمع والتبصر : فإن قيل 
إن كانت صورة اإللزام : شهور أو مل يكن فإنه يقال فيقال قد قيل إن هذا ليس هو املشهور عنهم وسواء كان هو امل

كصورة الوفاق لزم خطأ من فرق بني الصورتني منهم وإن كان بينهما فرق مؤثر يف احلكم لزم خطأ املسوى منهم 
  وعلى التقديرين ال يلزم صواب املنازع هلما 

: عا فإن كان ممكنا كانوا أخطأوا يف قوهلم إما أن يكون تعاقب احلوادث ممكنا وإما ان يكون ممتن: وأيضا فإنه يقال 
خيلو عن القول واإلرادة وعن ضدها إذ ميكن تعاقب ذلك عليه دائما وإن كان ممتنعا كان هذا االمتناع هو الفرق 

  بني ذلك وبني السمع والبصر فإنه ميكن اتصافه يف األزل بالسمع والبصر دون اتصافه باحلادث من القول واإلرادة 
ذا ال يلزم تناقضهم يف أن القابل للشيء ال خيلو عنه وعن ضده فإهنم يقولون ليس هو قابال يف األزل لكن على ه

  لالتصاف باحلوادث 
  هذا فرع إمكان اتصافه باحلوادث فلم قلتم إن ذلك ممكن : لكن يقال هلم 

  تنع ؟ وهذا اإللزام واملعارضة فرع امتناع اتصافه باحلوادث فلم قلتم إن ذلك مم: فيقولون 
  فعلم أن مثل هذا اإللزام ال ينقطع به ال هم وال خصومهم املسلمون هلم امتناع تسلسل احلوادث 

إذا كان احلي ال خيلو عما يقبله : وأما من يقول إنه ميكن تسلسل احلوادث فإنه يبني خطأهم يف هذا التفريق ويقول 
ال خيلو عن ذلك وعن ضده لكن ضده صفة نقص  وعن ضده والرب تعاىل قابل لالتصاف بالقول واإلرادة لزم ان

  كضد السمع والبصر فيلزم انه ما زال متصفا بالقول واإلرادة واالتصاف بنوع ذلك ممكن 
وهلم جواب ثالث عما ذكره من اإللزام وهو ان يقال حنن قلنا احلي القابل هلذا ال خيلو عنه وعن ضده العام الذي 

نه ال خيلو عنه وعن ضد وجودي فإن هذا ليس قولنا فإن القابل للشيء يدخل فيه عدم هذه الصفات مل نقل إ
  ولضده الوجودي قد خيلو عنهما عندنا 

إن القابل للشيء ال خيلو عنه وعن ضده الوجودي وإذا كان كذلك فضد القول واإلرادة : ولكن األشعرية يقولون 
احلوادث ألن ضد ذلك عدم والعدم ال يفتقر القول يف ضد ذلك كالقول فيه ويلزم تسلسل : عدم ذلك فال يقال 

  إىل فاعل عندنا 
  وال يضر عدم الشيء يف األزل ووجوده فيما ال يزال كاألفعال احملدثة 

  وهذا جواب حمقق هلم لكنه ال يتم أال بأن يكون عدم القول واإلرادة يف األزل ليس صفة نقص 
  : وجهني وقوهلم يف ذلك كقول املعتزلة وهم خري من املعتزلة من 

  من جهة اهنم جيعلون القول واإلرادة قائمة بذاته وهذا حبث آخر ال خيتص هبذه املسألة 



  ومن جهة أهنم يثبتون مشيئة أزلية وقابلية أزلية 
  وأيضا فما ادعاه من انه أثبت أن احلوادث ال بد وأن تكون متناهية ليس كما ذكر 

  وقد عرف الكالم فيما ذكر هو وغريه وضعف ذلك 

  لثالثا

قال أبو احلسن اآلمدي يعين يف بيان تناقضهم أن من مذهبهم أن القول احلادث واإلرادة احلادثة عرض كاللون 
والطعم والرائحة وأنه جيوز يف الشاهد تعري اجلواهر عن األقوال واإلرادات والطعوم والرائح واأللوان مع جواز 

ائح بذات اهللا تعاىل وجوزوا ذلك يف القول واإلرادة ولو قيل هلم مل اتصافها هبا وقد أحالوا قيام األلوان والطعوم والر
قضيتم جبواز قيام الطعوم واأللوان والروائح بذات اهللا تعاىل من غري أن يلزم استحالة التعري عنها كما يف القول 

  احلادث واإلرادة احلادثة مل جيدوا إىل الفرق سبيال 

  تعليق ابن تيمية

مل وصفتم الرب بالقول : جواهبم يف هذا كجواب األشعرية والساملية إذا قيل هلم : ول ولقائل أن يق: فيقال 
  واإلرادة ومل تصفوه بالطعم واللون والريح ؟ 

ألن القول واإلرادة من الصفات املشروطة باحلياة وهي صفة كمال خبالف الطعم واللون والريح أو غري : فإذا قالوا 
ري ذلك فالفرق بني هذا وهذا ليس من خصائص مسألة حلول احلوادث فإن نفي هذا من الفرق قالت الكرامية نظ

ذلك عند من ينفيه واجب سواء قال حبلول احلوادث أو مل يقل وإمنا يفترقان يف أن هذا جيوز حدوث ذلك خبالف 
دهم فاسد بل نفوها اآلخر فحاصله أهنم مل ينفوا الطعم واللون والريح لكونه لو قبلها مل خيل منها فإن هذا األصل عن

  ملا فارقت به صفات احلي 
وأيضا فيقال الفرق الذي فرقوا به بني اللون والريح وبني القول واإلرادة إما أن يكون مؤثرا وإما أن ال يكون فإن 

كان مؤثرا بطل اإللزام وإن مل يكن مؤثرا لزم خطؤهم يف إحدى الصورتني ال بعينها فلم ال جيوز أن يكون اخلطأ 
نفوه ال فيما أثبتوه فال يدل على صحة الصورتني ال بعينها فلم ال جيوز أن يكون اخلطأ فيما نفوه ال فيما أثبتوه فيما 

فال يدل على صحة قول املنازع هلم فيما أثبتوه فإن أقام املنازع هلم دليال عقليا أو مسعيا على نفي اللون والريح دون 
  قام دليال على نفي حلول اجلميع كان ذلك حجة كافية دون اإللزام القول واإلرادة كان ذلك فرقا مؤثرا وإن أ

  الوجه الرابع

قال اآلمدي هو أن من مذهبهم أن الرب متحيز وانه مقابل للعرش وأكرب منه وليس مقابال جلوهر فرد من العرش 
القول أو اإلرادة كما هو  بأن العرض الواحد ال يقوم جبوهرين ن والصفة احلادثة يف ذات اهللا تعاىل وهي: وقد قالوا 

  مذهبهم يوجب قيامها مع احتادها جبزئني فصاعدا وهو مناقض ملذهبهم 

  تعليق ابن تيمية



إن العرض ال يقوم جبوهرين مع قوهلم بقيام القول واإلرادة باهللا تعاىل أمر ال خيتص : ولقائل أن يقول قوهلم : قلت 
قدمية عندهم بذات اهللا تعاىل فالقيام بذاته ال يفترق احلال فيه بني أن مبسألة احلوادث فإن العلم والقدرة واملشيئة ال

يكون قدميا أو حادثا من جهة بذات اهللا تعاىل فالقيام بذاته ال يفترق احلال فيه بني أن يكون قدميا أو حادثا من جهة 
  كونه صفة واحدة قامت جبزأين بل هذا حبث يتعلق مبسألة الصفات مطاقا وهلا موضع آخر 

إذا كان من مذهبهم أن الرب متحيز كما حكاه عنهم مع أن ابن اهليصم وغريه منهم ينكر أن يكون : وأيضا فيقال 
متحيزا فما ذكر من حجة املعتزلة عليهم غايتها إلزامهم إذا قامت به الصفات واحلوادث أن يكون متحيزا فإذا 

و يف هذه املسألة بل يبقى الكالم مع املعتزلة يعود إىل كانوا ملتزمني لذلك كان هذا طرد قوهلم ويبقى البحث ليس ه
  مسألة التحيز 

والكالم إذا عاد إىل أصل واحد كان الكالم فيه أخف مع اهنم ميكنهم أن يلزموا املعتزلة بقيام احلوادث به وإن مل 
  يكن متحيزا إذا كان لكل من املسألتني مأخذ خيصه وبينهما اتفاق وافتراق 

قوهلم يف العرش ههنا ال يظهر له وجه إال أن يقال هم يقولون بالتحيز واملتحيز مركب من اجلواهر وأيضا فإن ذكر 
  املنفردة والعرض الواحد ال يقوم جبوهرين فال تقوم به إرادة وال قول 

ة وهذا القول إن توجه كان سؤال عليهم يف أصل إثبات الصفات هللا سواء كانت قدمية أو حادثة ال خيتص هذا مبسأل
  حلول احلوادث 

والكرامية هلم يف إثبات اجلوهر الفرد قوالن فمن نفى ذلك مل يلزمه هذا اإللزام ومن أثبته كان جوابه عن هذا 
كجواب غريه من الصفاتية يف الصفات القائمة باملالئكة واآلدميني وغريهم وكان هلم أيضا أجوبة أخرى كما قد 

  بسط الكالم على ذلك يف غري هذا املوضع 

  الوجه اخلامس

قال اآلمدي هو أن من مذهبهم أن مستند احملدثات إمنا هو القول احلادث أو اإلرادة احلادثة ومستند القول واإلرادة 
القدرة القدمية واملشيئة األزلية وال فرق بني احلادث واحملدث من جهة جتدده وهو إمنا كان مفتقرا إىل املرجح من 

فلو قيل هلم مل ال أكتفي بالقدرة القدمية واملشيئة األزلية يف حدوث احملدثات من  جهة جتدده وقد استويا يف التجدد
  غري توسط القول واإلرادة كما اكتفى هبا يف القول واإلرادة مل جيدوا إىل الفرق سبيال 

  تعليق ابن تيمية

أثبت الصفاتية من  من الصفات ما يثبت بالسمع وقد يكون أثبتوا ذلك بالسمع كما: ولقائل أن يقول : فيقال 
السلف واخللف كابن كالب واألشعري والقاضي أيب بكر والقشريي والبيهقي تكوين آدم باليدين بالسمع مع أن 

  غريه مل حيتج إىل ذلك كما أثبت أيضا األشعري وغريه التكوين يكن مسعا مع أن العقل يكتفي بالقدرة 
  بقوهلم يقول : كن وذكر أنه : مل خيلق شيئا إال قال له ونقل ذلك عن أهل السنة واحلديث وقال عنهم إن اهللا 

كن فيكون وأن ختلص الفعل املضارع لالستقبال وكذلك إذا : والقرآن قد أخرب أنه إذا أراد شيئا أن يقول له 
  ظرف ملا يستقبل من الزمان يتضمن معىن الشرط غالبا 

احملدث عقبه مع علمهم بأن قول الرب وإرادته ال  فلما رأوا السمع دل على أن احملدث يتعلق بقول وإرادة يكون
  يقوم إال بذاته قالوا ذلك 



  وأيضا فجميع الطوائف فرقوا بني حادث وحادث وشرطوا يف هذا ما مل يشرطوه يف اآلخر 
  كل حادث مشروط مبا قبله من احلوادث وال يسوون بني احلوادث : فالفالسفة يقولون 

  حملدثات ال حتدث إال بإرادة وال تقوم الصفات إال مبحل واملعتزلة البصريون يقولون كل ا
  وقالوا إن اإلرادة حدثت بال إرادة وقامت يف غري حمل وكذلك الفناء عندهم 

  واألشعرية فرقوا بني خلق وغريه 
إما أن يكون بني هذين احلادثني فرق مؤثر وغما أن ال يكون فإن كان بينهما فرق مؤثر بطل : وأيضا فال خيلو 

إما يف االكتفاء يف احلدوث بالقدرة القدمية وغما يف : لزام وإن مل يكن فرق مؤثر لزم خطؤهم يف أحد القولني اإل
  إثبات شيء حادث للمحدثات املنفصلة 

وحينئذ فقد يكونون إمنا أخطأوا يف االكتفاء مبجرد القدرة واإلرادة القدمية كما يقوله من يقول إن احلوادث ال بد 
ادث وحينئذ فيلزمهم القول بدوام احلوادث كما هو قول من قاله من السلف وأهل احلديث هلا من سبب ح

  والكالم والفلسفة 
  ويف اجلملة هذا اإللزام إذا صح يلزم اخلطأ يف أحد املوضعني ال يلزم صحة قول املنازع 

  الوجه السادس

ل مركب من حروف منتظمة واحلروف قال اآلمدي خيص القائلني حبدوث القول وذلك اهنم وافقوا على أن القو
متضادة فإنا كما نعلم استحالة اجلمع بني السواد والبياض نعلم استحالة اجلمع بني احلروف ن وأنه يتعذر اجلمع بني 

كن وقد وافقوا على استحالة تعري الباري عن األقوال احلادثة يف ذاته بعد قيامها به وعند : الكاف والنون من قوله 
فإما : يقال باجتماع حروف القول يف ذات الباري تعاىل أوال يقال باجتماعها فيه فإن قيل باجتماعها ذلك فإما أن 

أن يقال بتجزىء ذات الباري تعاىل وقيام كل حرف جبزء منه وإما أن يقال بقيامها بذاته مع احتاد الذات فإن كان 
اهللا تعاىل وقد أبطلناه يف إبطال القول بالتجسيم  أنه يلزم منه التركيب يف ذات: األول : األول فهو حمال لوجهني 

أنه ليس اختصاص بعض األجزاء ببعض احلروف دون البعض أوىل من العكس وإن كان الثاين فيلزم منه : الثاين 
اجتماع املتضادات يف شيء واحد وهو حمال وإن مل نقل باجتماع حروف القول يف ذاته فيلزم منه مناقضة أصلهم يف 

ف به الرب تعاىل يستحيل عروه عنه بعد اتصافه به واحلرف السابق الذي عدم عند وجود الالحق قد أن ما اتص
  كان صفة للرب وقد زال بعد وجوده له 

  تعليق ابن تيمية

  إن ما يقوم به من احلوادث ال خيلو منه : هذا غايته ان يستلزم خطأهم يف قوهلم : قلت ولقائل أن يقول 
  خيالفوهنم يف هذا وال يقولون بدوام احلادث املعني  وال ريب أن أكثر الناس

  إن ذلك يدوم : فمن قال بإثبات االستواء والنزول وغريمها من األفعال القائمة بذاته املتعلقة مبشيئته وقدرته ال يقول 
ال يقولون  وكذلك أكثر القائلني بأن اهللا كلم موسى بنداء بصوت مسعه موسى والنداء بالصوت قائم بذات اهللا تعاىل

  إن ذلك النداء بعينه دائم أبدا ونظائره كثرية : 
  وإذا كان كذلك فيقال إما أن يكون بقاء احلادث الذي هو احلروف واألصوات ممكنا أو ممتنعا 

إنه ال يبقى مع : فإن كان ممكنا صح قول الكرامية وإن كان ممتنعا صح قول من ينازعهم يف دوام احلادث ويقول 



  على قيام احلوادث به  اتفاق اجلميع
  وحينئذ فعلى التقديرين ال يلزم صحة قول املنازع النايف لقيام احلوادث به 

  وأيضا فيقال قول القائل إنه يستحيل اجلمع بني احلروف هو من موارد النزاع 
  فذهب طوائف إىل إمكان اجتماعها من القائلني بقدم احلروف والقائلني حبدوثها 

  غريهم من القائلني باجتماعها مع قدمها وقول من قال باجتماعها مع حدوثها كالكرامية وهذا قول الساملية و
  طوائف من أهل احلديث والفقه والكالم من أصحاب مالك والشافعي وامحد وغريهم : وقد قال باألول 

نعلم استحالة  وإذا كان هذا من موارد النزاع فإذا قال مثل هذا القائل حنن نعلم استحالة اجتماع احلروف كما
  اجتماع الضدين كالسواد والبياض 

قيل له فالذي تنصرهم أنت من الكالبية واألشعرية قالوا بأن املعاين اليت هي معاين احلروف املنتظمة هي معىن واحد 
يف نفسه واألمر والنهي واخلرب صفات ملوصوف واحد فالذي هو األمر هو اخلرب ن والذي هو اخلرب هو النهي وقالوا 

  ن ذلك بالسريانية كان إجنيال إ
: وال ريب أن مجهور العقالء من األولني واألخرين القائلني بأن القرآن غري خملوق والقائلني بأنه خملوق ن يقولون 

  : إن فساد هذا القول معلوم بالضرورة من عدة أوجه 
  منها كون األمر هو عني اخلرب 

  } تبت يدا أيب هلب وتب { و اخلرب عن املخلوق مبثل ومنها كون اخلرب عن اخلالق مبثل آية الكرسي ه
  ومنها كون معاين التوراة إذا عربت تكون معاين القرآن إىل أمثال ذلك 

  وهلذا مل يقل هذا القول من طوائف املسلمني وال غري املسلمني إال ابن كالب ومن اتبعه 
إن املعاين اليت للحروف ميكن اجتماعها يف زم : ل وهذا القول يتضمن أن تكون املعاين املتنوعة معىن واحدا ولو قا

  واحد كان أقرب إىل املعقول من كوهنا معىن واحد 
ولو قال قائل إن احلروف اجملتمعة هي حرف واحد يف احلقيقة وغنما احلروف املتفرقة صفات للحرف ال أقسام له 

  كان هذا شبيها بقول من يقول إن تلك املعاين املتنوعة معىن واحد 
  ذلك انه من املعلوم باالضطرار أن احلروف املنتظمة مطابقة ملعانيها املدلول عليها هبا حتدث حبدوثها يف نفس املتكم و

وإذا قال القائل إن احلروف متضادة ميتنع اجتماع اثنني منها يف حمل واحد أمكن أن يقال إن املعاين متضادة ميتنع 
  اجتماع اثنني يف حمل واحد 

ال إن حمل املعاين واحد خبالف حمل احلروف فإنه متعدد لكن تعدد احملل واحتاده ال ينفي التضاد فإن فإن غاية ما يق
املثلني متضادان وغن كانا متماثلني يف احلقيقة واحملل فالباء والتاء تتضادان أعظم من تضاد الباء واحلاء إذ احلرفان 

  ضدان إمنا ميتنع اجتماعهما يف حمل واحد ال يف حملني يتعدد حملها ميكن اجتماعها ن خبالف ما يتحد حملهما وال
فإذا قدر أن احلروف ال تكون إال يف حمل واحد كانت مبنزلة معانيها اليت ال تكون إال يف حمل واحد وإذا قدر أن هلا 

  حملني أمكن اجتماعها كما جتتمع أصوات املتكلمني مجيعا 
كون حركة بعض آالته مستلزما حلركة اآلخر وإال فلو قدر أنا لكن الواحد منا ال يقدر منا ال يقدر على ذلك ل

ميكننا حتريك اجلميع كالذي ينفخ بيديه يف هذه نفاخة ويف هذه نفاخة أمكن اجتماع احلروف واجتماع األصوات 
  يف زمن واحد مع تعدد احملل وإمنا الذي يظهر امتناعه اجتماع حرفني يف حمل واحد يف زمن واحد 

قال فيه إنه مبنزلة معاين الكالم فإن الواحد منا جيد من نفسه أنه ال ميكنه مجع معاين الكالم يف زمن ولكن هذا قد ي



  واحد يف قلبه 
وإذا كان كذلك فمن قال باجتماع املعاين لزمه ما يلزم من قال باجتماع احلروف فكيف من قال إن املعاين تكون 

  معىن واحدا 
  عف لوازم هذا القول مع نصرهم لكثري من أقواله الضعيفة والفضالء من أصحاب اعري يعترفون بض

  استطرادات مقالة اآلمدي يف مسألة كالم اهللا تعاىل

حىت اآلمدي ملا تكلم يف مسألة الكالم قال فإن قيل وإذا ثبت أنه متصف بصفة الكالم وان كالمه قدمي وأنه ليس 
ا هو يف تعلقاته ومتعلقاته فإن قيل عاقل ما ال مياري حبرف وال صوت فهو متحد الكثره فيه يف نفسه بل التكثر إمن

نفسه يف انقسام الكالم إىل أمر وهني وغريه من أقسام الكالم وإن ما انقسم إليه حقائق خمتلفة وأمور متمايزة واهنا 
ا النظر من أخص أوصاف الكالم ال أن االختالف عائد إىل نفس العبارات والتعلقات واملتعلقات وهلذا فإنا لو قطعن

عن العبارات والتعلقات واملتعلقات ورفعناها ومها مل خيرج الكالم عن كونه منقسما وأيضا فإن ما أخرب به عن 
القص املاضية واألمور السالفة خمتلفة متمايزة وكذلك املامورات واملنهيات خمتلفة أيضا فال يتصور أن يكون اخلرب 

وال األمر بالصالة هو نفس األمر بالزكاة وغريها وال أن ما تعلق عما جرى ملوسى هو نفس اخلرب عما جرى لعيسى 
بزيد هو نفس ما تعلق بعمرو وال ما مسى خربا هو عني ما مسى أمرا إذ األمر طلب واخلرب ال طلب فيه بل هو حكم 

  هلا بنسبة مفرد إىل مفرد إجيابا أو سلبا فثبت ان الكالم انواع خمتلفة والكالم عام للكل فيكون كاجلنس 
قلنا قد بينا فيما تقدم أن الكالم قضية واحدة ومعلوم واحد قائم بالنفس وأن اختالف العبارات عنه بسبب اختالف 
التعلقات واملتعلقات وهذا النوع من االختالف ليس راجعا إىل اخص صفة الكالم بل إىل أمر خارج عنه وعلى هذا 

خلارجة فال سبيل إىل توهم اختالف يف الكالم النفساين أصال وال نقول إنه لو قطع النظر عن التعلقات واملتعلقات ا
  يلزم منه رفع الكالم يف نفسه وزوال حقيقته 

قال وعلى هذا فال خيفى اندفاع ما استبعدوه من احتاد اخلرب واختالف املخرب واحتاد األمر واختالف املأمور وكذلك 
  اختالف األمر واخلرب مع احتاد صفة الكالم 

قيل إذا قلتم بأن الكالم قضية واحدة وأن اختالف العبارات عنها بسبب املتعلقات اخلارجة فلم ال جوزمت  قال فإن
أن تكون اإلرادة والقدرة والعلم وباقي الصفات راجعة إىل معىن واحد ويكون اختالف التعبريات عنه بسبب 

بالتخصيص وقدرة عند تعلقه باإلجياد وهكذا  املتعلقات ال بسبب اختالفه يف ذاته وذلك بأن تسمى إرادة عند تعلقه
  سائر الصفات وإن جاز ذلك فلم ال جيوز أن يعود ذلك كله إىل نفس الذات من غري احتياج إىل الصفات 

وقال أجاب األصحاب عن ذلك بأنه ميتنع أن يكون االختالف بني القدرة واإلرادة بسبب التعلقات واملتلقات إذ 
 اإلجياد به واإلرادة معىن من شانه تأيت ختصيص احلادث حبال دون حال وعند اختالف القدرة معىن من شانه تأيت

التأثريات ال بد من االختالف يف نفس املؤثر وهذا خبالف الكالم فإن تعلقاته مبتعلقاته ال توجب أثرا فضال عن كونه 
  خمتلفا 

ملؤثر الواحد مع إمكان النزاع فيه فهو موجب قال وفيه نظر وذلك انه وإن سلم امتناع صدور اآلثار املختلفة عن ا
لالختالف يف نفس القدرة وذلك ألن القدرة مؤثرة يف الوجود والوجود عند أصحابنا نفس الذات ال انه زائد عليها 

وإال كانت الذوات ثابتة يف العدم وذلك مما ال نقول به وإذا كان الوجود هو نفس الذات ثابتة يف العدم وذلك مما 
به وإذا كان الوجود هو نفس الذات فالذوات خمتلفة فتأثري القدرة يف آثار خمتلفة فيلزم أن تكون خمتلفة كما  ال قول



قرروه وليس كذلك وأيضا فإن ما ذكروه من الفرق وإن استمر يف القدرة واإلرادة فغري مستمر يف باقي الصفات 
   كالعلم واحلياة والسمع والبصر لعدم كوهنا مؤثرة يف أثر ما

قال واحلق ان ما أورده من اإلشكال على القول باحتاد الكالم وعود االختالف إىل التعلقات واملتعلقات مشكل 
وعسى أن يكون عند غريي حله ولعسر جوابه فر بعض أصحابنا إىل القول بان كالم اهللا القائم بذاته مخس صفات 

  خمتلفة وهي األمر والنهي واخلرب واالستخبار والنداء 
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لنقل: كتاب  لعقل وا ا تعارض    درء 
لعباس: املؤلف  ا و  أب مية احلراين  بن تي احلليم  عبد  بن   أمحد 

  تعليق ابن تيمية

إن الكالم مخس صفات أو سبع أو تسع أو غري ذلك من العدد ال يزال ما تقدم : قول القائل : هذا كالمه فيقال 
  من األمور املوجبة تعدد الكالم 

ل باحتاد معىن الكالم احتاد الصفات كلها مث رفعها بالكلية وجعلها نفس الذات وهذا يعود وقد رأيت انه يلزم من قا
إىل قول القائلني بان الوجود واحد وال مييزون بني الواحد بالعني والواحد بالنوع وذلك ألنه من جوز على احلقائق 

ل إن العامل هو العلم والعلم هو املتنوعة أن تكون شيئا واحدا غال فرق بني هذا وهذا وذلك من جنس من يقو
  القدرة 

وهلذا كان منتهى هؤالء النفاة إىل أن جيعلوا الوجود الذي هو نوع واحد واحدا بالعني فيجعلون وجود اخلالق هو 
عني وجود املخلوقات ووجود زيد هو عني وجود عمرو ووجود اجلنة هو عني وجود النار ووجود املاء هو عني 

  وجود النار 
الل هؤالء كلهم أهنم يأخذون القدر املشترك بني األعيان وهو اجلنس اللغوي فيجدونه واحدا يف الذهن ومنشأ ض

فيظنون أن ذلك هو وحدة عينية وال مييزون بني الواحد باجلنس والواحد بالعني وأن اجلنس العام املشترك ال وجود 
  له يف اخلارج وإمنا يوجد يف األعيان املتميزة 

أهل زماننا الكالم يف أنه جنس واحد مع تعدد أنواعه بالنوع الواحد وعلى قوله ال يبقى يف اخلارج وهلذا شبه بعض 
كالم أصال ولو اهتدى لعلم أن هذا الكالم ليس هذا الكالم كما أن هذه احلركة ليست هذه احلركة وأن اشترك 

ين الكالم أعظم من اختالف أنواع أنواع الكالم يف الكالم كاشتراك أنواع احلركة يف احلركة بل اختالف معا
  احلركات من بعض الوجوه والكالم على هذا مبسوط يف غري هذا املوضع 

من جوز أن تكون القدرة واإلرادة والعلم حقيقة واحدة كما أن الطلب واخلرب حقيقة : واملقصود هنا ان يقال 
وكذلك حقيقة األصواب ؟ لست أعين واحدة فلماذا ال جيوز أن تكون حقيقة احلروف املختلفة حقيقة واحدة 

  واحدة بالنوع بل واحدة بالعني كما جعل الكالم واحدا بالعني وكما سوغ ان تكون الصفات املتنوعة واحدة بالعني 
إن الكالم حروف وأصوات متقارنة قدمية ال يسبق بعضها بعضا وهو مع ذلك واحد إمنا قالوه تبعا : والذين قالوا 

  اس قوهلم وهو الزم هلم مع ظهور فساده وفساد الالزم يدل على فساد امللزوم ألولئك وجريا على قي
  ويلزم من قال ذلك أن جيعل الطعم واللون والريح شيئا واحدا 

  هذا كالسواد والبياض : وإذا قيل 
  ويلزمك ان جتعل السواد والبياض شيئا واحدا كما جعلت العلم والقدرة واحلياة شيئا واحدا : قيل له 

  حنن تكلمنا فيما ميكن اجتماعه من املعاين والسواد والبياض متضادان : ا قال فإذ
  اجلواب من وجهني : قيل 

أنه يلزمك هذا يف املعاين املختلفة اليت ميكن اجتماعها كالطعم واللون والريح فقل إهنا شيء واحد كما أن : أحدمها 
  يء واحد العلم واإلرادة والقدرة والطلب واخلرب واألمر والنهي ش



تضاد احلروف كتضاد معاين الكالم أو تضاد احلركات ال كتضاد السواد والبياض فإن احملل : أن يقال : الثاين 
الواحد ال يتسع حلركتني وال ملعنيني فال يتسع حلرفني وصوتني وفرق بني ما يتضادان ألنفسهما وما يتضادان لضيق 

  احملل 
  ات كتضاد معاين الكالم وإذا كان كذلك كان تضاد احلروف واحلرك

فإن قلب اإلنسان يعجز يف الساعة الواحدة عن مجع مجيع معاين الكالم فإحلاق حروف الكالم بأسباهبا وهي 
  احلركات ومضموناهتا ومدلوالهتا وهي املعاين أوىل من إحلاقها باملتضادات لنفسها كالسواد والبياض 

  عل حروف الكالم شيئا واحدا وإال فما الفرق ؟ وحينئذ فإذا جعلت معاين الكالم شيئا واحدا فاج
إما : إن احلروف مقاطع األصوات واألصوات تابعة ألسباهبا وهي احلركات واحلركات : وقد يقال يف الفرق 

متماثلة وإما خمتلفة وكل من احلركات املختلفة واملتماثلة متضادة ال ميكن اجتماع حركتني يف حمل واحد يف زمن 
  صوتان فال جيتمع حرفان  واحد فال جيتمع

واحلركات هي من األكوان واألكوان كاأللوان فكما ال جيتمع لونان خمتلفان يف حمل واحد يف وقت واحد فال جيتمع 
  كونان خمتلفان يف حمل واحد يف وقت واحد 

لعلم خبالف معاين الكالم كالطلب الذي يتضمن احلب للمأمور به والبعض للمنهى عنه واخلرب الذي يتضمن ا
واالعتقاد للمخرب عنه فإهنا وإن كانت حقائق متنوعة لكن ال مينع اجتماعها فإن األمر بالشيء ال يضاد النهي عن 

  غريه وال العلم بثالث فلم تتضاد ألنفسها ولكنها لعجز العبد عن مجعها 
ها وقد جتتمع كالعلم واإلرادة ما امتنع اجتماعها لنفسها كاأللوان املختلفة وما امكن اجتماع: فاألمور ثالثة أنواع 

والقدرة والطعم واللون والريح وما يعجز بعض األحياء عن مجعها كجمع اإلرادات الكثرية واالعتقادات الكثرية يف 
زمن واحد فهذه ليس بني حقائقها منافاة متنع اجتماعها ولكن العبد يعجز عن مجعها كما أنه ال ميتنع ان يعمل 

وبرجله عمال وأن يسمع كالم هذا القارئ وهذا القارئ وهذا القارئ فاجلمع بني هذه  بلسانه عمال وبيده عمال
األمور قد يتعذر العبد ال المتناع اجتماعها يف نفسه فإن مسع هذا ال ينايف مسع هذا لذاته وال هذه احلركة تنايف هذه 

  احلركة لذاهتا وهلذا يعقل اجتماع هذه خبالف اجتماع الضدين 
ملرئيات املختلفة ال تتضاد ولكن يتضاد حتريك األجفان إىل جهتني خمتلفتني فنفس احلركات متضادة وكذلك رؤية ا

  وأما ما حيصل عنها من إدراك فليس هو يف نفسه متضادا 
فإذا قدر إدراك ال يفتقر إىل حركة أو حيصل حبركة واحدة كمن ينظر إىل السماء بتحديق واحد مل يكن إدراكه هلذه 

آن واحد متضادا فهل ميكن أن يقال يف الصوت مثل ذلك وأنه ميكن حصول أصوات بال حركات  املدركات يف
  وحينئذ فال تتضاد تلك األصوات اجملتمعة يف حمل واحد يف زمن واحد ؟ 

فيه نزاع ومجهور العقالء على امتناعه فإن كان هذا مما ميكن اجتماعه صار كمعاين الكالم والصفات وإن مل ميكن 
  صار كاملتضادات  اجتماعه

: فمن قال بإمكان اجتماع هذه األمور مل يكن يف قوله من االستبعاد اعظم من قول من يقول : وعلى هذا التقدير 
  تكون تلك احلقائق املختلفة شيئا واحدا 

  وليس اجتماع ما يظهر تضاده بأعظم من احتاد ما يعلم اختالفه 
بأحوال العباد بل العبد خيتلف علمه باختالف املعلومات وإرادته باختالف األمور اإلهلية ال تشبه : وإذا قال القائل 

  املرادات ويتعدد ذلك فيه والباري ليس كذلك 



فإذا جوزمت أن يكون ما يعلم تعدده واختالفه يف املخلوقني واحدا ال تعدد فيه وال تنوع يف حق اخلالق أمكن : قيل 
تماعه يف حقنا ال ميتنع اجتماعه يف حقه ألنه واسع ال يقاس باملخلوقني ما ميتنع اج: منازعكم أن يقول كذلك فيقول 

بل اجتماع األمور اليت يظهر تضادها فينا أقرب من احتاد األمور اليت نعلم اختالفها فإن كون الشيء هو نفس ما 
  خيالفه أمر فيه قلب احلقائق 

 حق املخلوقات فيدل على أنه ميكن يف حقه ما ال وأما اجتماع الشيء وغريه يف حق اخلالق مع امتناع اجتماعهما يف
  ميكن يف حق اخللق وذلك يدل على عظمته وقدرته 

إن حمل هذه احلروف واألصوات ليس هو بعينه حمل األخرى واهللا واسع عظيم : وأيضا فقد يقول الكرامية وأمثاهلم 
  ال حييط العباد به علما وال تدركه أبصارهم 

ون يف إمكان اجتماع احلروف وإمكان قدمها والنزاع يف ذلك قدمي ذكره األشعري يف وباجلملة فالناس متنازع
املقاالت وأصحاب أمحد متنازعون يف ذلك وكذلك أصحاب مالك وأيب حنيفة والشافعي وغريهم من الطوائف 

  وكذلك أهل احلديث والصوفية 
ان ممتنعا مل يكن ظهور امتناعه أعظم من ظهور إما أن يكون ذلك ممتنعا وغما ان يكون ممكنا فغن ك: وحينئذ فيقال 

امتناع قول الكالبية الذي يوجب قدم املعاين املتنوعة اليت هي مدلول العبارات املنتظمة وجيعلها مع ذلك معىن 
واحدا فإن األلفاظ قوالب املعاين وحنن كما ال نعقل احلروف إال متوالية متعاقبة فال تعقل معانيها إال كذلك وبتقدير 

  أن نعقل اجتماع معانيها فهي معان متنوعة ليست شيئا واحدا 
  احلروف متعاقبة والسني بعد الباء وذلك مينع قدمها : وهلذا ملا قالت الكالبية هلؤالء 

أجابوهم بثالثة أجوبة كما ذكر ابن الزاغوين وقالوا هذا معارض مبعارض احلروف فإهنا متعاقبة عندنا وانتم تقولون 
  بقدمها 

أحدمها ترتيب يف نفس احلقيقة والثاين ترتيب يف وجودها فإذا كانت موجودة : ين أن التعاقب والترتيب نوعان الثا
شيئا بعد شيء كان الثاين حادثا وأما الترتيب الذايت العقلي فهو مبنزلة كون الصفات تابعة للذات وكون اإلرادة 

  مشروطة بالعلم والعلم مشروطا باحلياة 
احلروف من هذا الباب وهذا الذي يقال له تقدم بالطبع وهو تقدم الشرط على املشروط كتقدم وادعوا أن تقدم 

  الواحد على اإلثنني وجزء املركب على مجلته ومثل هذا الترتيب ال يستلزم عدم الثاين عند وجود األول 
و معىن التوراة ومعىن آية فقول هؤالء إن كان باطال فكون العلم هو احلياة واحلياة هي اإلرادة ومعىن القرآن ه

الكرسي وقل هو اهللا أحد هو معىن آية الدين وتبت يدا أيب هلب هو باطل أيضا سواء كان مثله يف البطالن أو أخفى 
  بطالنا منه او أظهر بطالنا منه 

من  هب أن قول الساملية والكرامية باجتماع احلروف حمال فقول الكالبية أيضا حمال فال يلزم: وحينئذ فيقال 
  بطالن ذاك صحة هذا وقول املعتزلة والفالسفة أبطل من الكل 

وحينئذ فيكون احلق هو القول اآلخر وهو انه مل يزل متكلما حبروف متعاقبة ال جمتمعة وهذا يستلزم قيام احلوادث 
ان اجتماع به فمن قال هبذا مل يكن تناقض الكرامية حجة عليه ومل يلزم من بطالن قوهلم بطالن هذا األصل وإن ك

  احلروف ممكنا بطل أصل االعتراض 
إما أن ميكن قدم أعياهنا وحينئذ يلزم إمكان اجتماعها وإما ان ال : ومعلوم أن القسمة العقلية أربعة ألن احلروف 

  ميكن قدم أعياهنا بل قدم أنواعها وإما ان ال ميكن قدم أعياهنا وال أنواعها 



ال أنواعها فهذا ال يقوله عاقل وعلى التقديرين فإما أن ميكن اجتماعها وإما ان وهو قدم أعياهنا : وأما القسم الرابع 
  ال ميكن فهذه مخسة أقسام 

وأيضا فإذا أمكن االجتماع فإما ان يكون بقاؤها ممكنا وإما أن ال يكون فالقول املذكور عن الكرامية يتضمن 
  احلدوث وهذا قول من أقوال متعددة حدوث اعياهنا وأنواعها لكن مع إمكان اجتماعها وبقائها بعد 

  جيب حدوثها وميتنع بقاؤها إما مع إمكان االجتماع وإما مع عدم إمكان االجتماع : وبإزاء ذلك من يقول 
  ومن يقول جيب قدم نوعها ال قدم أعياهنا قد يقول بإمكان االجتماع وقد ال يقول 

ق إدراك هلم من غري جتدد تكليم من جهته أو ال بد من هل هو جمرد خل: والناس متنازعون يف تكليم اهللا لعباده 
  جتدد تكليم ؟ على قولني للمنتسبني إىل السنة وغريهم من أصحاب أيب حنيفة و مالك والشافعي و أمحد وغريهم 

ته قول الكالبية والساملية ومن وافقهم من أصحاب هؤالء األئمة القائلني بان الكالم ال يتعلق مبشيئته وقدر: فاألول 
  بل هو مبنزلة احلياة 

قول األكثرين من أهل احلديث والسنة من أصحاب هؤالء األئمة وغريهم وهو قول أكثر أهل الكالم من : والثاين 
  املرجئة والشيعة والكرامية واملعتزلة وغريهم 

يف سورة النساء ونصوص الكتاب والسنة تدل على هذا القول وهلذا فرق اهللا بني أحيائه وتكليمه كما ذكر : قالوا 
  وسورة الشورى 

واألحاديث اليت جاءت بأنه يكلم عباده يوم القيامة وحياسبهم وأنه إذا قضى أمرا يف السماء ضربت املالئكة 
  بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان إىل غري ذلك مما يطول ذكره 

 يكون كالمه بل كالم من قام به كما قد قرر يف وإذا كان كذلك امتنع أن ال يقوم كالم اهللا به فإنه يلزم ان ال
  موضعه 

واهللا سبحانه حياسب اخللق يف ساعة واحدة ال يشغله حساب هذا عن حساب هذا وكذلك إذا ناجوه ودعوه 
أجاهبم كما يف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال يقول اهللا تعاىل قسمت الصالة بيين وبني عبدي 

احلمد هللا رب العاملني قال اهللا محدي عبدي فإذا : يل ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد نصفني نصفها 
مالك يوم الدين قال جمدين عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك : قال الرمحن الرحيم قال اهللا أثىن على عبدي فإذا قال 

فإذا قال أهدنا الصراط املستقيم صراط الذين نستعني قال هذه اآلية بيين وبني عبدي نصفني ولبعدي ما سأل 
  انعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني قال هؤالء لعبدي ولعبدي ما سأل 

فقد أخرب النيب صلى اهللا عليه و سلم أن اهللا يقول هذا لكل مصل والناس يصلون يف ساعة واحدة واهللا تعاىل يقول 
  لكل منهم هذا 

كيف حياسب اهللا اخللق يف ساعة واحدة ؟ فقال كما يرزقهم يف ساعة واحدة : له  وقد روي ان أبن عباس قيل
  وأمثال ذلك كثري 
إن هذه أقوال قائمة بنفسه تتعلق مبشيئته وقدرته يلزمه أحد أمرين إما أن يقول باجتماعها يف حمل : وحينئذ فمن قال 

  واحد وإما أن يقول إن ذاته واسعة تسع هذه األقوال كلها 
  نعقل ان يقوم بالذات الواحدة حروف كثرية يف آن واحد  وحنن

  وأصوات جمتمعة يف آن واحد لكن ال يكون هذا حيث هذا إذ ال يعقل يف الشاهد أهنما جيتمعان يف حمل واحد 
هلا  إنه يقوم بذاته ال هناية هلا وإرادات ال هناية هلا وقدر ال هناية: إن مثل هذا جييء على قول من يقول : وقد يقال 



إن ذلك يقوم به على سبيل التعاقب فهو : فمن قال : فإن ذلك كقيام أفعال وأقوال ال هناية هلا وهذا على وجهني 
  كمن يقول إنه تقوم به الكلمات واألفعال على سبيل التعاقب 

يقوله أبو سهل ومن قال إهنا كلها أزلية كما تقوله طائفة يقولون إنه تقوم به علوم ال هناية هلا يف آن واحد كما 
  تقوم به حروف ال هناية هلا يف آن واحد : الصعلوكي وغريه فإن هذا يشبه قول من يقول 

اجتماع العلوم مبعلومات واإلرادات مبرادات قد يقال إنه ال يتضاد كاجتماع معاين الكالم خبالف : لكن قد يقال 
  اجتماع حروف فإنه كاجتماع أصوات واجتماع أصوات كاجتماع حركات 

إما أن تكون متماثلة وإما أن ال تكون وإذا مل تكن متماثلة فإما أن ميكن اجتماعها يف حمل : ومجاع ذلك ان احلقائق 
واحد يف زمن واحد وإما أن ال ميكن فاألوىل املختلفة اليت ليست مبتضادة كالعلم والقدرة وكالطعم واللون والثاين 

كالعلم مبعلومات والقدرة على مقدورات واإلرادة ليست هي املتضادة كسواد والبياض وكالعجز مع القدرة 
متضادة بل ميكن اجتماع ذلك لكن قد يضيق عنه احملل كما يضيق قلب العبد عن إجتماع أمور كثرية من ذلك 

  وإن كان قد جيتمع يف قلبه من ذلك ما يسعه قلبه 
يده ورجله وآخر ال ميكنه ذلك كما ميكن هذا والقلوب ختتلف أيضا بذاهتا وهلذا ميكن بعض الناس أن يقرأ ويفعل ب

احلركة القوية الشديدة واآلخر ال ميكنه ذلك وميكن هذا أن يرى ويسمع من املختلفات ما ال ميكن اآلخر رؤيته او 
  مساعه 

يف بقائه وقدمه كما يف بقاء احلركة وقدمها وال ريب يف : أحدامها : وإذا كان كذلك فالكالم يف الصوت يف شيئني 
  إمكان بقاء نوع الصوت واحلركة مبعىن حدوث احلركة والصوت شيئا فشيئا كحركة الفلك والكواكب 

وأما إمكان قدم نوع الصوت واحلركة ففيه قوالن مشهوران للنظار فاجلهمية واملعتزلة ومن اتبعهم تنكر إمكان قدم 
لك ومنهم من جيوز قدم نوع الصوت ذلك وكثري من أئمة أهل احلديث والفقه والتصوف الفالسفة جيوزون قدم ذ

  ال نوع احلركة 
وأما بقاء الصوت املعني واحلركة املعينة فجمهور العقالء حييلون بقاء ذلك وقدمه بل امتناع قدم ما ميتنع بقاؤه اوىل 
فإن ما وجب قدمه وجب بقاؤه وامتنع عدمه ومن الناس من جوز بقاء الصوت املعني واحلركة املعينة وبعض هؤالء 

  جوز قدم الصوت املعني 
هل هي طرف للصوت أم ميكن وجود : وال فرق بني احلركة والصوت وأما احلروف املنطوق هبا فالناس متنازعون 

  حروف منظومة بال صوت على قولني 
ال ميكن وجود حرف منطوق له إال بصوت فاحلرف قد يعرب به عن هناية الصوت وتقطعه وقد يعرب به عن : وإذ قيل 
صوت املقطع كما يعرب بلفظ احلرف عن احلرف املكتوب ويراد به جمرد الشكل تارة جمردا عن املادة ويراد نفس ال

  به جمموع املادة والشكل وهو املداد املصور 
: أن األصوات املتنوعة سواء قيل بوجوب تعقبها شيئا بعد شيء أو قيل بإمكان بقاء الصوت املعني : واملسألة الثانية 
  صائت الواحد إذا كان حمل هذا الصوت ليس هو بعينه حمل هذا الصوت وإن كان الصائت واحدا ؟ هل تقوم بال

  و ال ريب أن هذا أوىل من قيام احلركات املتنوعة باملتحرك الواحد إذا قامت كل حركة مبحل غري حمل األخرى 
قالء أو لضيق احملل عند بعضهم وأما اجتماع الصوتني واحلركتني يف حمل واحد فهو متعذر للتضاد عند اكثر الع

كاجتماع العلمني والقدرتني واإلرادتني املختلفتني واإلدراكني مث إذا قدر ان حمل هذه الصفات ال يكون إال جسما 



فيبقى الكالم يف اجلسم هل هو مركب هل مركب من اجلواهر املنفردة ؟ أو من املادة والصورة ؟ اوال من هذا وال 
  من هذا ؟ 

  ة أقوال يف تركيب اجلسملنظار ثالث

  : ويف ذلك للنظار ثالثة أقوال 
هل هو جزء مفرد يف القلب كما : فمن قال باملركب من اجلواهر املنفردة اضطربوا يف حمل العلم وحنوه من العبد 

ا يذكر عن ابن الرواندي ؟ او أن األعراض املشروطة باحلياة إذا قامت جبزء من اجلملة اتصف هبا سائر اجلملة كم
يقوله املعتزلة ؟ أو حكم العرض ال يتعدى حمله بل يقوم بل يقوم بكل جوهر فرد عرض خيصه من العلم والقدرة 

  وحنو ذلك كما يقوله األشعري ؟ على ثالثة أقوال 
إن العرض القائم باجلسم ليس مبنقسم يف نفسه كما أن اجلسم : ومن مل يقل باجلوهر الفرد مل يلزمه ذلك بل يقول 

إن اإلنسان تقوم به احلياة والقدرة : نقسم وأما قبوله للقسمة فهو كقبول اجلسم للقسمة وهؤالء يقولون ليس مب
  إن بدن اإلنسان ليس مركبا من اجلواهر املنفردة فال يرد عليهم ما ورد على أولئك : واحلس جبميع بدنه ويقولون 

ي أبعد عن األنقسام من األعراض ببدنه وروحه أبعد وأما األعراض القائمة بروحه من العلم واإلرادة وحنو ذلك فه
  عن كوهنا مركبة من اجلواهر املنفردة من بدنه وإن قيل إهنا جسم 

يقوم هبا علم واحد مبعلوم واحد كان هذا مبنزلة أن يقال يقوم بالعني إدراك واحد ملدرك واحد : وعلى هذا فإذا قيل 
  وع واحد ومبنزلة أن يقوم بداخل األذن مسع واحد ملسم

وهذا وغريه مما جييبون به املتفلسفة الذين قالوا إن النفس الناطقة ال تتحرك وال تسكن وال تصعد وال تنزل وليست 
جبسم فإن عمدهتم على ذلك كوهنا يقوم هبا ماال ينقسم كالعلم مبا ال ينقسم فيجب أن ال ينقسم وإذا مل تنقسم 

  ما قد بسط اجلواب عن هذه احلجة اليت هي عمدهتم يف غري هذا املوضع امتنع كوهنا جسما وكال املقدمتني ممنوعة ك
وملا عسر جواب هذه على الرازي وحنوه من أهل الكالم اعتقدوا أن القول باملعاد مبين على إثبات اجلوهر الفرد 

بان أجزاء البدن لظنهم أنه ال ميكن اجلواب عن هذه إال بإثبات اجلوهر الفرد وأن القول باملعاد يفتقر إىل القول 
  تفرقت مث اجتمعت 

وليس األمر كذلك فإن إثبات اجلوهر الفرد مما أنكره أئمة السلف والفقهاء وأهل احلديث والصوفية ومجهور 
  العقالء وكثري من طوائف أهل الكالم كاهلشامية والضرارية والنجارية والكالبية وكثري من الكرامية 

ه أهل امللل فكيف يكون القول مبعاد األبدان مستلزما للقول باجلوهر الفرد ؟ والقول مبعاد األبدان مما اتفق علي
  وبسط هذه األمور له موضع آخر 

واملقصود هنا التنبيه على ما ذكره من البحث مع الكرامية وحينئذ فيقال قول الكرامية الذي حكاه عنهم من انه 
مها قول ال يوافقهم عليه كل من وافقهم على أصل هذه يستحيل تعري الباري عن األقوال احلادثة يف ذاته بعد قيا

املسألة فإن املوافقني هلم على أصل املسألة هم أكثر الناس وأئمتهم من الطوائف كلها حىت من أئمة أهل السنة 
  واحلديث وأئمة الفالسفة أهل الشرع وأهل الرأي وأما هذا القول فموافقهم عليه قليل 

  يف مسألة كالم اهللا تعاىل عود إىل مناقشة كالم األمدي



: قال وعند ذلك فإما ان يقال باجتماع حروف القول يف ذاته تعاىل أو ال يقال باجتماعها فيه فإن قيل باجتماعها 
فإما ان يقال بتحري ذات الباري وقيام كل حرف جبزأ منه وإماأن يقال بقيامها بذاته مع احتاد الذات فإن كان 

  حدمها انه يلزم منه التركيب يف ذات اهللا وقد أبطلناه يف أبطال لقول بالتجسيم أ: األول فهو حمال لوجهني 
إما أن يتجزأ ويلزم منه التركيب لفظ جممل كما قد عرف غري مرة فإن هذا : قول القائل : ولقائل أن يقول : قلت 

  اليت ال يقولوهنا يفهم منه إما جواز االفتراق عليه أو أنه مفترقا فاجتمع أو ركبه وحنو هذه املعاين 
فإن أراد املريد بقوله إما أن يقال بتجزي ذات الباري تعاىل هذا املعىن فهم ال يقولون بتجزئة ولكن ال يلزم من رفع 

امتناع كون الذات واسعة تسع هذا وهذا وهذا وأن كل واحد يقوم ال يقوم اآلخر وهذا هو الذي عناه بلفظ 
  التجزي والتركيب 

  ي التجسيم وتعليق ابن تيميةكالم اآلمدي يف نف

  وقوله إنه أبطل هذا يف أبطال القول بالتجسيم فهم يقولون ليس فيما ذكرته يف نفي التجسيم حجة على نفي قوهلم 
وذلك أنه قال واملعتمد يف نفي التجسيم أن يقال لو كان الباري جسما فإما أن يكون كاألجسام وإما أن ال يكون 

كاألجسام كان النزاع يف اللفظ دون املعىن والطريق يف الرد ما أسلفناه يف كونه جوهرا كاألجسام فغن قيل إنه ال 
منها أربعة وهي ما ذكرناها يف استحالة كونه جوهرا وهي األول : وإن قيل إنه كاألجسام فهو ممتنع لثمانية اوجه 

  والثالث والرابع واخلامس وخيتص اجلسم بأربعة أخرى 
ل كونه جوهرا هو أن املعتمد هو أنا نقول لو كان الباري جوهرا مل خيل إما أن يكون قلت والذي ذكره يف إبطا

جوهرا كاجلواهر أوال كاجلواهر واألول باطل خلمسة أوجه وإن قيل إنه جوهر ال كاجلواهر فهو تسليم للمطلوب 
ظي وال مشاحة فيه إال من وجهة فإنا إمنا ننكر كونه جوهرا كاجلواهر وإذا عاد األمر إىل اإلطالق اللفظي فالنزاع لف

  ورد التعبد من الشارع به وال خيفي أن ذلك مما ال سبيل إىل إثباته 
قال وعلى هذا فمن قال إنه جوهر مبعىن أنه موجود ال يف موضوع واملوضوع هو احملل املقوم ذاته املقوم ملا حيل فيه 

فتقر يف وجوده إىل غريه كما قاله أبو احلسني البصري مع كما قاله الفالسفة أو أنه جوهر مبعىن أنه قائم بنفسه غري م
اعترافه أنه ال يثبت له أحكام اجلواهر فقد وافق يف املعىن وأخطأ يف اإلطالق من حيث إنه مل ينقل عن العرب إطالق 

  اجلوهر بأزاء القائم بنفسه ال ورد فيه إذن من الشرع 
واهر وجسم ال كاألجسام موافقا لقولك يف املعىن وإمنا النزاع بينك إنه جوهر ال كاجل: إذا كان قول القائل : فيقال 

أحدامها أنه كما أن الشارع مل يأذن يف : وبينهم ف ياللفظ قامت حجته عليك لفظا ومعىن أما اللفظ فمن وجهني 
ليس بسخي إثبات هذه األلفاظ له فلم يأذن يف نفيها عنه وأنت مل تسمه سخيا لعدم إذن الشرع فليس لك أن تقول 

  لعدم إذن الشرع يف هذا النفي بل إذا مل يطلق إال ما إذن فيه الشرع ال يطلق ال هذا وال هذا 
مث أنت تسميه قدميا وواجب الوجود وذاتا وحنو ذلك مما مل يرد به الشرع والشارع يفرق بني ما يدعي به من األمساء 

من األمساء إلثبات معىن يستحقه نفاة عنه ناف ملا يستحقه  فال يدعي إال باألمساء احلسىن وبني ما خيرب مبضمونه عنه
من الصفات كما انه من نازعك يف قدمه أو وجوب وجوده قلت خمربا عنه مبا يستحقه إنه قدمي وواجب الوجود 

فإن كان النزاع مع من يقول هو جوهر وجسم يف اللفظ فعذرهم يف اإلطالق أن النايف ما يستحقه الرب من 
من نفي هذا االسم فأثبتنا له ما يستحقه من الصفات بإثبات مسمى هذا االسم كما فعلت أنت الصفات يف ض

  وغريك يف اسم قدمي وذات و واجب الوجود وحنو ذلك 



  أنك احتججت على نفي ذاك العرب مل ينقل عنها إطالق اجلوهر بإزاء القائم بنفسه : الثاين 
تحيز حامل لألعراض وال نقل عنها إطالق لفظ ذات بإزاء نفسه وإمنا ومل ينقل عنها إطالقة بإزاء كل م: فيقال لك 

 ١األنفال } فاتقوا اهللا وأصلحوا ذات بينكم { لفظ الذات عندهم تأنيث ذو فال تستعمل إال مضافة كقوله تعاىل 
إال ثالث  مل يكذب إبراهيم: [ وقول النيب صلى اهللا عليه و سلم  ٤٣األنفال } إنه عليم بذات الصدور { وقوله 

  ] كذبات كلهن يف ذات اهللا 
  وقول خبيب 

  ) يبارك على أوصال شلو ممزع ... وذلك يف ذات اإلله وإن يشأ ( 
  وأمثال ذلك أي يف جهة اهللا أي هللا تعاىل 

  وهلذا أنكر ابن برهان وغريه على املتكلمني إطالق لفظ ذات اهللا 
إن اهللا : قه العرب بغري إذن من الشرع ولو قال لك قائل وإذا كان كذلك فأنت أطلقت لفظ الذات على ما مل تطل

  ليس بذات نازعته فهكذا يقول منازعك يف اسم اجلوهر واجلسم إذا كان موافقا لك على معنامها 
وأيضا فإن لفظ اجلوهر واجلسم قد صار يف أصطالحكم مجيعا أعم مما استعملت فيه العرب فإن العرب ال تسمي 

  سمي كل مشار إليه جسما فال تسمي اهلواء جسما كل متحيز جوهرا وال ت
ويف أصطالحكم مسيتم هذا جسما كما مسيتم يف اصطالحكم باسم الذات كل موصوف أو كل قائم بنفسه أو كل 

  شيء فلستم متوقفني يف االستعمال ال على حد اللغة العربية وال على إذن الشارع ال يف النفي وال يف اإلثبات 
على منازعك إال هذا كان خاصما لك وكان حكمه فيما تنازعتما فيه كحكمكما فيما اتفقتما  فإن مل يكن لك حجة

  أو فيما انفردت به من هذا الباب 
وأيضا فحكايتك عن الفالسفة أهنم يسمونه جوهرا واجلوهر عندهم املوجود ال يف موضوع إمنا قاله ابن سينا ومن 

  تبعه 
فة فيسمونه جوهرا فالوجود كله ينقسم عندهم إىل جوهر وعرض واملبدأ وأما أرسطو وأتباعه وغريهم من الفالس

  األول داخل عندهم يف مقوله اجلوهر 
واألظهر أن النصارى إمنا أخذوا تسميته جوهرا عن الفالسفة فإهنم ركبوا قوال من دين املسيح ودين املشركني 

  الصابئني 
اجلواهر أو جسم كاألجسام لفظ جممل فإنه قد يراد به أنه مماثل قول القائل إنه جوهر ك: وأما النزاع املعنوي فيقال 

لكل جوهر وكل جسم فيما جيب وجيوز وميتنع عليه وقد يريد به أنه مماثل هلا يف القدر املشترك بينها كلها حبيث 
  جيب وجيوز وميتنع عليه ما جيب وجيوز وميتنع على ما حصل فيه القدر املشترك منها ولو أنه واحد 

األول فإنه إما أن يقول مع ذلك بتماثل األجسام واجلواهر وإما أن يقول باختالفها فإن قال بتماثلها كان قوله  فأما
هو القول الثاين إذ كان جيوز على كل منها ما جيوز على اآلخر وجيب له ما جيب له وميتنع عليه ما ميتنع عليه باعتبار 

  ذاته 
ول إنه كاألجسام فإنه من املعلوم على هذا التقدير أن كل جسم ليس هو وإن قال باختالفها امتنع مع ذلك أن يق

مثل اآلخر وال جيوز على أحدمها ما جيوز على اآلخر فكيف يقال يف اخلالق سبحانه إنه جيوز عليه ما جيوز على كل 
  خملوق قائم بنفسه حىت يف اجلماد والنبات واحليوان 

لوجود فهؤالء عندهم هونفس وجود األجسام املخلوقة ولكن هم مع هذا هذا ال يقوله عاقل حىت القائلون بوحدة ا



  ال يقولون إنه جيوز على وجود مجيع املوجودات ما جيوز على وجود هذا 
إنه كاألجسام املخلوقة يف القدر املشترك بينها حبيث جيوز عليه ما جيوز على اجملموع ال على كل : وهذا وإن قال 

معلوم الفساد وال نعرف قائال معروفا يقول به فإن هذا هو التشبيه والتمثيل الذي يعلم واحد واحد فهذا أيضا قول 
تنزه اهللا عنه إذ كان كل ما سواه خملوقا واملخلوقات تشترك يف هذا املسمى فيجوز على اجملموع من العدم 

ب وميتنع على املمكنات واحلدوث واالفتقار ما جيب تنزيه اهللا عنه بل لو جاز ووجب وامتنع عليه ما جيوز وجي
واحملدثات لزم اجلمع بني النقيضني فإنه جيب له الوجود والقدم فلو وجب ذلك للمحدث مع أنه ال جيب له ذلك 

لزم أن يكون ذلك واجبا للمحدث غري واجب له ولو جاز عليه اإلمكان والعدم مع أن الواجب بنفسه القدمي الذي 
والعدم للزم أن ميتنع عليه العدم ال ميتنع عليه وأن جيب له الوجود ال جيب له ال يقبل العدم ال جيوز عليه اإلمكان 

  وذلك مجع بني النقيضني 
فتنزيه اهللا عما يستحق التنزيه عنه من مماثلة املخلوقني مينع أن يشاركها يف شيء من خصائصها سواء كانت تلك 

  اخلاصة شاملة جلميع املخلوقات أو خمتصة ببعضها 
ول بأنه جوهر كاجلواهر أو جسم كاألجسام سواء جعل التشبيه لكل منها أو بالقدر املشترك بينها مل فعلم أن الق

تقل به طائفة معروفة أصال فإن كان النزاع ليس إال مع هؤالء فال نزاع يف املسألة فتبقى حبوثه املعنوية يف ذلك 
لى قول لطائفة وال نقل عن طائفة أهنم قالوا جسم ضائعة وحبوثه اللفظية غري نافعة مع أين إىل ساعيت هذه مل أقف ع

كاجلسام مع أن مقالة املشبهة الذين يقولون يد كيدي وقدم كقدمي وبصر كبصري مقالة معروفة وقد ذكرها األئمة 
كيزيد ابن هارون و امحد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وغريهم وأنكروها وذموها ونسبوها إىل مثل داود اجلواريب 

  أمثاله البصري و
ولكن مع هذا صاحب هذه املقالة ال ميثله بكل شيء من اجلسام بل ببعضها وال مع ذلك أن يثبتوا التماثل من وجه 

  واالختالف من وجه لكن إذا أثبتوا من التماثل ما خيتص باملخلوقات كانوا مبطلني على كل حال 
لكالم يف التجسيم ونفيه مقام آخر فإن األول دل على ويف اجلملة الكالم يف التمثيل والتشبيه ونفيه عن اهللا مقام وا

نفيه الكتاب والسنة وإمجاع السلف واألئمة واستفاض عنهم اإلنكار على املشبهة الذين يقولون يد كيدي وبصر 
  كبصري وقدم كقدمي 

وقال  ٤: ص اإلخال} ومل يكن له كفوا أحد { وقال تعاىل  ١١: الشورى } ليس كمثله شيء { وقد قال اهللا تعاىل 
   ٢٢: البقرة } فال جتعلوا هللا أندادا { وقال تعاىل  ٦٥: مرمي } هل تعلم له مسيا { 

وأيضا فنفي ذلك معروف بالدالئل العقلية اليت ال تقبل النقيض كما قد بسط الكالم على ذلك يف غري موضع ن 
  مفرد  يف مصنف ١١: الشورى } ليس كمثله شيء { وأفردنا الكالم على قوله تعاىل 

وأما الكالم يف اجلسم واجلوهر ونفيهما أو إثباهتما فبدعة ليس هلا أصل يف كتاب اهللا وال سنة رسوله وال تكلم أحد 
  من السلف واألئمة بذلك ال نفيا وال إثباتا 

والنزاع بني املتنازعني يف ذلك بعضه لفظي وبعضه معنوي اخطأ هؤالء من وجه وهؤالء من وجه فإن كان النزاع 
ع من يقول هو جسم أو جوهر إذا قال ال كاألجسام وال كاجلواهر إمنا هو اللفظ فمن قال هو كاألجسام م

  واجلواهر يكون الكالم معه حبسب ما يفسره من املعىن 
فإن فسر ذلك بالتشبيه املمتنع على اهللا تعاىل كان قوله مردودا وذلك بأن يتضمن قوله إثبات شيء من خصائص 

  كل قول تضمن هذا فهو باطل املخلوقني هللا ف



وإن فسر قوله جسم ال كاألجسام بإثبات معىن آخر مع تنزيه الرب عن خصائص املخلوقني كان الكالم معه يف 
  ثبوت ذلك املعىن وانتفائه 

فال بد أن يلحظ يف هذا املقام إثبات شيء من خصائص املخلوقني للرب أوال وذلك مثل أن يقول أصفه بالقدر 
سائر األجسام واجلواهر كما أصفه بالقدر املشترك بينه وبني سائر املوجودات وبني كل حي عليم مسيع  املشترك بني

بصري وإن كنت ال أصفه مبا ختتص به املخلوقات وإال فلو قال الرجل هو حي ال كاألحياء وقادر ال كالقادرين 
اراد بذلك نفي خصائص املخلوقني فقد وعليم ال كالعلماء ومسيع ال كالسمعاء وبصري ال كالبصراء وحنو ذلك و

  أصاب 
وإن أراد نفي احلقيقة اليت للحياة والعلم والقدرة وحنو ذلك مثل أن يثبت األلفاظ وينفي املعىن الذي أثبته اهللا لنفسه 

  وهو من صفات كماله فقد أخطأ 
ني أحدمها اهنم متنازعون يف متاثل إذا تبني هذا فالنزاع بني مثبتة اجلوهر واجلسم ونفاته يقع من جهة املعىن يف شيئ

  األجسام واجلواهر على قولني معروفني 
  فمن قال بتماثلها قال كل من قال إنه جسم لزمه التمثيل 

  ومن قال إهنا ال تتماثل قال إنه ال يلزمه التمثيل 
ت ملثبتيها مشبهة وهلذا كان أولئك يسمون املثبتني للجسم مشبهة حبسب ما ظنوه الزما هلم كما يسمى نفاة الصفا

  وجمسمة حىت مسوا مجيع املثبتة للصفات مشبهة وجمسمة وحشوية وغثاء وغثراء وحنو ذلك ما ظنوه الزما هلم 
لكن إذا عرف أن صاحب القول ال يلتزم هذه اللوازم مل جيز نسبتها إليه على إهنا قول له سواء كانت الزمة يف نفس 

  ع فسادها دل على فساد قوله األمر أو غري الزمة بل إن كانت الزمة م
وعلى هذا النزاع بني هؤالء وهؤالء يف متاثل األجسام وقد بسط الكالم على ذلك يف غري هذا املوضع وبني الكالم 

  على مجيع حججهم 
والثاين أن مسمى اجلسم يف اصطالحهم قد تنازعوا فيه هل هو مركب من أجزاء منفردة أو من اهليوىل والصورة أو 

   من هذا وال من هذا ؟ ال مركب ال
  وإذا كان مركبا فهل هو جزآن أو ستة أجزاء أو مثانية أجزاء أو ستة عشر جزءا أو اثنان وثالثون ؟ 

هذا كله مما تنازع فيه هؤالء فمثبتوا التركيب املتنازع فيه يف اجلسم يقولون ألولئك إنه الزم لكم إذا قالوا هو 
  جسم وأولئك ينفون هذا اللزوم 

ون يف اجملسمة من يقول إنه جسم مركب من اجلواهر املنفردة وينازعهم يف امتناع مثل هذا التركيب عليه وقد يك
ويقول ال حجة لكم على نفي ذلك إال ما اقمتموه من األدلة على كون األجسام حمدثة أو ممكنة وكلها أدلة باطلة 

  كما بسط يف موضعه 
ال يقول هو جسم مثل كونه فوق العامل أو كونه ذا قدر أو كونه وبينهم نزاع يف أمور أخرى ينازعهم فيها من 

متصفا بصفات قائمة به فالنفاة يقولون هذه ال تقوم إال جبسم وأولئك قد ينازعوهنم يف هذا أو بعضه وينازعوهنم يف 
  إتنفاء هذا املعىن الذي مسوه جسما فهم ينازعون إما يف التالزم وإما يف انتفاء الالزم 

أن هذه األمور كلها ترجع إىل هذه األمور الثالثة فإن احلجج الثمانية اليت ذكرها اآلمدي على نفي اجلوهر إذا تبني 
  وأربعة خمتصة باجلسم 

  ذكر اآلمدي أربعة حجج على نفي اجلوهر خمتصة باجلسم



  احلجة األوىل 
ان واجبا لذاته لزم اشتراك مجيع قوله لو كان جوهرا كاجلواهر فإما أن يكون واجبا لذاته وإما أن ال يكون فإن ك

اجلواهر يف وجوب الوجود لذاهتا ضرورة اشتراكها يف معىن اجلوهرية وإن كان ممكنا لزم أن ال يكون واجبا لذاته 
  وإن كان ال كاجلواهر فهو تسليم للمطلوب 

  الرد عليه

جود وال يلزم أن االشتراك يف فيقال ال نسلم انه إذا كان واجبا لذاته لزم اشتراك مجيع اجلواهر يف وجوب الو
  اجلوهرية يقتضي االشتراك يف مجيع الصفات اليت جتب لكل منها ومتتنع عليه وجتوز له 

وكذلك سيقال ال نسلم أنه إذا مل يكن كاجلواهر كان تسليما للمطلوب وذلك انه إذا قيل ال كاألحياء وعامل ال 
  ذه الصفات وال إثبات خصائص املخلوقات كالعلماء وقادر ال كالقادرين ال يلزم من ذلك نفي ه

فمن قال هو جوهر وفسره إما باملتحيز وغما بالقائم بذاته وغما مبا هو موجود يف موضوع مل يسلم أن اجلواهر 
  متماثلة بل يقول تنقسم إىل واجب وممكن كما ينقسم احلي والعليم إىل هذا وهذا 

ان هذا مصادرة على املطلوب ألنه نفي كونه جسما بناء على نفي فإن قال إذا كان متحيزا فاملتحيزات مماثلة له ك
اجلوهر ونفي اجلوهر بناء على نفي على نفي املتحيز واملتحيز هو اجلسم أو اجلوهر واجلسم فيكون قد جعل الشيء 

  مقدمة يف إثبات نفسه وهذه هي املصادرة 

  احلجة الثانية

ال يكون فإن كان األول لزم أن يكون جسما مركبا وهو حمال كما  قال اآلمدي انه إما أن يكون قابال للتحيزية أو
  يأيت وغن كان الثاين لزم أن يكون مبنزلة اجلوهر الفرد 

ولقائل أن يقول إن عنيت بالتحيزية تفرقته بعد االجتماع أو اجتماعه بعد االفتراق فال نسلم أن ما ال يكون كذلك 
  يلزم أن يكون حقريا 
إليه أو يتميز منه شيء عن شيء مل نسلم أن مثل هذا ممتنع بل نقول إن كل موجود قائم  وإن عنيت به ما يشار

بنفسه فإنه كذلك وأن ما ال يكون كذلك فال يكون إال عرضا قائما وانه ال يعقل موجود إال ما يشار إليه أو ما 
  يقوم مبا يشار إليه كما قد بسط يف موضعه وسيأيت الكالم على نفي حجته 

  لثالثةاحلجة ا

قال ال خيلو غما ان يكون لذاته قابال حللول األعراض املتعاقبة أوال فإن كان األول فيلزم ان يكون حمال للحوادث 
وهو حمال كما يأيت وإن كان الثاين فيلزم امتناع ذلك على كل اجلواهر ضرورة االشتراك بينها يف املعىن وهو حمال 

  خالف احملسوس 

  الرد عليه من وجوه



  أن يقول اجلواب من وجوه  ولقائل
األول أنا ال نسلم حلول األعراض املتعاقبة وأنت قد اعتمدت يف هذا الوجه الذي ذكرته من تناقض أهل هذا 
القول على نفي اجلسم واجلوهر فلو جعلت هذا حجة يف ذلك لزم املصادرة على املطلوب إذ كنت يف كل من 

  نفيه بالوجوه األخر فقد عرف فساد كالمك وكالم غريك  املسألتني تعتمد على األخرى وإن اعتمدت على

  الوجه الثاين

الثانية أن يقال ومل قلت إنه إذا امتنع حلول احلوادث على بعض اجلواهر بعض وبعض القائمني بأنفسهم دون بعض 
فة وبعض املوصوفات دون بعض فلو قال لك قائل االشتراك يف كون كل من الشيئني ذاتا قائمة بنفسها موصو

بالصفات يوجب اشتراكهما يف حلول احلوادث لكان هذا القول إما أن يلزمك وإما أن ال يلزمك فإن لزمك كان 
هذا الزما لك وملنازعك فليس لك أن تنفيه وإن مل يلزمك فما كان جوابك عن إلزام من يلزمك به هو جواب 

  منازعك 
  جله جاز قيام احلوادث به فإن قلت االشتراك يف اجلوهرية اشتراك يف املعىن الذي آل

قال لك كل من اخلصمني واالشتراك يف الذاتية واملوصوفية والقيام بالنفس اشتراك يف املعىن الذي جلله جاز قيام 
  احلوادث به وأنت إذا أنصفت علمت أن البابني واحد 

  احلجة الثالثة

  ليت دلت النصوص على قيامها به أم غري ذلك ؟ الثالثة أن يقال ما تعىن بقولك األعراض املتعاقبة أتعين به أحواله ا
  األول مسلم لكن ال نسلم مساواة املخلوقات له يف خصائصه والثاين ممنوع 

  احلجة الرابعة

قال أنه ال خيلو إما ان تكون ذاته قابلة ألن يشار إليها اهنا هنا أو هناك او ال تكون قابلة لذلك فإن كان األول 
  للتحيز إال هذا والتحيز على اهللا حمال لوجهني فيكون متحيزا إذ ال معىن 

  التحيز على اهللا حمال لوجهني

األول أنه إما ان يكون منتقال عن حيزه أو ال يكون منتقال عنه فيكون متحركاوإن مل يكن منتقال عنه فيكون ساكنا 
  واحلركة والسكون حادثان على ما يأيت وما ال خيلو عن احلوادث فهو حادث 

  الثاين

اختصاصه حبيزه إما ان يكون لذاته او ملخص من خارج فإن كان األول فليس هو أوىل من ختصيص غريه من أن 
اجلواهر به ضرورة املساواة يف املعىن وإن كان لغريه وجب أن يكون الرب مفتقرا إىل غريه يف وجوده فال يكون 



ضرورة املساواة يف املعىن وهو حمال وأنه واجب الوجود وإن كان غري متحيز لزم يف كل جوهر ان يكون غري متحيز 
  ال معىن للجوهر غري املتحيز بذاته فما ال يكون كذلك ال يكون جوهرا 

  تعليق ابن تيمية

إن : ال معىن للمتحيز إال هذا : ال نسلم أنه إذا كان قابال لإلشارة كان متحيزا وقوله : ولقائل أن يقول : قلت 
ا إليه هو املفهوم من كونه متحيزا كان قوله فاسدا بالضرورة وإن أراد أن ما أراد به أن املفهوم من كونه مشار
  صدق عليه هذا صدق عليه هذا 

  إنه سبحانه فوق العامل ويشار إليه وليس مبتحيز : من الناس من ينازعك يف هذا ويقول : قيل له 
  هذا فساده معلوم بالضرورة : فإن قال 
نه موجود قائم بنفسه متصف بالصفات مرئي باألبصار وهو مع هذا ال يشار ليس هذا بأبعد من قولك إ: قيل له 

  إليه وليس بداخل العامل وال خارجه وال مباين له وال مداخل له 
  إحالة هذا من حكم الوهم : فإن قلت 
شار وإحالة موجود قائم بنفسه يشار إليه وال يكون متحيزا من حكم الوهم بل تصديق العقول مبوجود ي: قيل لك 

إليه وال يكون متحيزا أعظم من تصديقها مبوجود قائم بنفسه متصف بالصفات ال يشار إليه وليس بداخل العامل وال 
  خارجه 

إما أن يكون متحركا أو ساكنا يقال لك فلم ال جيوز : أنه ميتنع أن يكون متحيزا ؟ قولك : مل قلتم : مث يقال ثانيا 
  بوت أحدمها فرع قبوله له ؟ أن ال يكون قابال للحركة والسكون وث

  فإن قلت كل متحيز فهو قابل هلما 
علمنا هبذا كعلمنا بأن كل موجود قائم بنفسه موصوف بالصفات إما مباين لغريه وإما حمايث فإن جوزت : قيل لك 

  موجودا قائما بنفسه ال مباين وال حمايث فجوز وجود موجود متحيز ليس ميتحرك وال ساكن 
  يز إما أن يكون منتقال عن حيزه أو ال يكون منتقال عنه واألول هو احلركة والثاين هو السكون املتح: فإن قلت 
ليس كل متحيز أمرا وجوديا فإن العامل متحيز وليس له حيز وجودي ومن قال إن الباري وحده فوق : قيل لك 

ي فقولك إما أن يكون منتقال عنه أو العامل أو سلم لك إنه متحيز مل يقل إنه يف حيز وجودي وحينئذ فاحليز أمر عدم
إما أن يكون منتقال بنفسه أوال وهو معىن قولك إما أن يكون متحركا أو ساكنا وهذا إثبات الشيء : ال كقولك 

  بنفسه 
  هذا بني مستقر يف الفطرة والعلم به بديهي : فإن قلت 
يث العامل وإما أن ال يكون حيث العامل إما أن يكون صانع العامل ح: ليس هذا بأبني من قول القائل : قيل لك 

  واألول هو احملايثة والدخول فيه والثاين هو املباينة واخلروج عنه 
  ميكن أن ال يكون داخال فيه وال خارجا عنه : فإن قلت 
وال وميكن أن ال يكون املتحيز منتقال وال يكون ساكنا كما تقوله أنت فيما تقول إنه قائم بنفسه ال منتقل : قيل لك 

  أنا أعقل هذا فيما ليس مبتحيز وال أعقله يف املتحيز : ساكن فإن قلت 
  وكيف عقلت اوال ثبوت ما ليس مبتحيز هبذا التفسري ؟ : قيل 

  واملنازع يقول أنا ال أعقل إال ما هو داخل أو خارج 



بال للمباينة واحملاديثة هذا فرع قبول ذلك وقابل ذلك هو املتحيز فما ال يكون كذلك ال يكون قا: فإذا قلت أنت 
  والدخول واخلروج 

  حنن ال نعقل موجودا إال هذا : قال لك 
  فإن قلت بل هذا ممكن يف العقل وثابت أيضا 

  وكذلك متحيز ال يقبل احلركة والسكون هو أيضا ممكن يف العقل وثابت : قال لك 
  فإن قلت الفطرة تدفع هذا 

  وهي لدفع ذاك أعظم : قيل لك 
  حكم الوهم  فإن قلت ذاك

  قيل وهذا حكم الوهم 
  فإن قلت العقل أثبت موجودا ليس مبتحيز 

إمنا أثبت ذاك مبثل هذه األدلة اليت تتكلم على على مقدماهتا فإن أثبت مقدمات النتيجة بالنتيجة كنت : قيل لك 
لدليل ال يثبت إال ببيان مصادرا على املطلوب فأنت ال ميكنك إثبات موجود ليس مبتحيز إال مبثل هذا الدليل وهذا ا

  إن مكان وجود موجود ليس مبتحيز فال جيوز أن جتعله مقدمة حجة يف إثبات نفسه 
إن كل قائم : ال بد له إذا كان متحيزا من احلركة والسكون فنحن نقول : ثالثا هب أنك تقول : ويقول له اخلصم 

و ال يكون منتقال فإن كان منتقال فهو متحرك وإال بنفسه ال خيلو عن احلركة والسكون فإنه إما أن يكون منتقال أ
  فهو ساكن 

  ثبوت االنتقال وسلبه فرع قبوله : فإن قلت 
هذا التقسيم معلوم بالضرورة يف كل قائم بنفسه كما ذكرت أنه معلوم بالضرورة يف كل ما مسيته متحيزا : قيل لك 

  ل فاالنتقال هو احلركة وعدمه هو السكون وحيزه عدم حمض فإنه إذا مل يكن إال االنتقال وعدم االنتقا
  هذان متقابالن تقابل العدم وامللكة فال بد من ثبوت القبول : وإذا قلت 

  : كان اجلواب من وجوه 
  أن يقال مثل هذا فيما مسيته متحيزا : األول 
ما أن كل ما ليس أن يقال هذا اصطالح اصطلحته وإال فكل ما ليس مبتحرك وهو قائم بنفسه فهو ساكن ك: الثاين 

  حبي فهو ميت 
الثالث أن يقال هب أن األمر كذلك ولكن إذا اعتربنا املوجودات فما يقبل احلركة أكمل مما ال يقبلها فإذا كان 

  عدم احلركة عما من شأنه أن يقبلها صفة نقص فكونه ال يقبل احلركة أعظم نقصا كما ذكرنا مثل ذلك يف الصفات 
تيارية للشيء كمال له كاحلياة وحنوها فإذا قدرنا ذاتني إحدامها تتحرك باختيارها واألخرى ونقول رابعا احلركة االخ

  ال تتحرك أصال كانت األوىل أكمل 
  احلركة حادثة : رأبعا قوله مل ال جيوز أن يكون متحركا قولك : ويقول اخلصم 

لو عن احلوادث فهو حادث إن أريد به حادثة النوع او الشخص ؟ األول ممنوع والثاين مسلم وقولك ماال خي: قلت 
ما ال خيلو عن نوعها فممنوع والثاين ال يضر وانت مل تذكر حجة على حدوث نوع احلركة إال حجة واحدة وهو 

  قولك احلادث ال يكون أزليا وهي ضعيفة كما عرف 
ال يكون باقيا لفظ جممل إذ لفظ احلادث يراد به النوع ويراد به الشخص فاللفظ جممل كما أن قول القائل الفاين 



فإن أراد به أن القائم بنفسه ال يكون باقيا فهو حق وإن أراد به أن ما كان فاين األعيان ال يكون نوعه باقيا فهو 
باطل فإن نعيم اجلنة دائم باق مع أن كل أكل وشرب ونكاح وغري ذلك من احلركات تفىن شيئا بعد شيء وإن 

  كان نوعه ال يفىن 
  إما أن يكون لذاته أو ملخصص من خارج : إن اختصاصه حبيزه : الوجه الثاين وأما قوله يف 

فيقال أتعين باحليز شيئا موجودا أو شيئا معينا سواء كان موجودا أو معدوما أو شيئا مطلقا فإن عنيت األول فالرب 
إن عنيت الثاين مل يسلم سبحانه ال جيب أن يكون متحيزا هبذا االعتبار عند املنازع بل وال عند طائفة معروفة و

املنازع كونه متحيزا هبذا االعتبار وإن عنيت الثالث فيقال لك حينئذ فليس اختصاصه حبيز معني من لوازم ذاته بل 
  هو باختياره وإذا كان خيصص بعض األحياز مبا شاء من خملوقاته فتصرفه بنفسه أعظم من تصرفه مبخلوقاته 

  ريه من اجلواهر به ضرورة املساواة يف املعىن وأما قولك ليس هو أوىل من ختصيص غ
  : فكالم ساقط لوجوده 

أن اهللا خيص ما شاء من األحياز مبا شاء من اجلواهر وال يقال ليس هذا أوىل من هذا فكيف يقال إنه ليس : األوىل 
  أوىل من بعض خملوقاته مبا هو قادر عليه خمتار له ؟ 

حيز خيتص به دون غريه من اجلواهر سواء قيل إنه حيزه الطبيعي أو ال فعلم والثاين إن يقال فما من جوهر إال وله 
  أن جمرد االشتراك يف كل حيز 

أن كل جوهر خمتص من غريه بصفة تقوم به ومقدار خيصه مع اشتراكها يف اجلواهرية فكيف ال خيتص : الثالث 
  حبيزه ؟ 
جلواهر املوجودة ال بد أن يكون لبعضها نسبة إىل بعض أن احليز ليس أمرا وجوديا وإمنا هو أمر عدمي وا: الرابع 

بالعلو والسفول والتيامن والتياسر واملالقاة واملباينة وحنو ذلك وكل منها خمتص من ذلك مبا هو خمتص به ال تشاركه 
  فيه سائر اجلواهر فكيف جيب أن يشارك املخلوق خلالقه ؟ 

  نوع بل هو خمالف للحس وسيأيت كالمه يف إبطاله أن هذا مبين على متاثل اجلواهر وهو مم: اخلامس 
أنا لو فرضنا اجلواهر متماثلة فاملخصص لكل منها مبا خيتص به هو مشيئة الرب وقدرته وإذا كان بقدرته : السادس 

ومشيئته يصرف خملوقاته فكيف ال يتصرف هو بقدرته ومشيئته كما أخربت عنه رسله وكما انزل بذلك كتبه 
  لق السماوات واألرض يف ستة أيام مث أستوى على العرش وأمثال ذلك من النصوص حيث أخرب أنه خ

  : وأما قوله إن كان غري متحيز لزم ان يكون كل جوهر غري متحيز فعنه جوابان 
أن يقال له وألمثاله كالرازي والشهر ستاين وحنومها من املتأخرين الذين أثبتوا جواهر معقولة غري متحيزة : األول 
أنتم إذا ناظرمت املالحدة املكذبني فادعوا إثبات جواهر : إنه دليل على نفي ذلك : ة للفالسفة الدهرية أو قالوا موافق

ال نعلم دليال على نفيها أو قلتم بإثباهتا وإذا ناظرمت إخوانكم : غري متحيزة عجزمت عن دفعهم أو فرطتم فقلتم 
طريقة السلفية وفطرة اهللا اليت فطر عباده عليها والدالئل العقلية املسلمني الذين قالوا مبقتضى النصوص اإلهلية وال

إن اخلالق تعاىل فوق خلقه سعيتم يف نفي هذا القول لوازم هذا القول وموجباته وقلتم : السليمة عن املعارض وقالوا 
وإن كان باطال فال ال معىن للجوهر إال املتحيز بذاته فإن كان هذا القول حقا فادفعوا به الفالسفة املالحدة : 

تعارضوا به املسلمني أما كونه يكون حقا إذا دفعتم ما يقوله إخوانكم املسلمون ويكون باطال إذا عجزمت عن دفع 
  املالحدة يف الدين فهذا طريق من خبس حظه من العقل والدين وحسن النظر واملناظرة عقال وشرعا 

أن تكون ذاته قابلة ألن يشار إليها أهنا ههنا أو هناك أو ال  إما: أنك قلت يف أول هذا الوجه : واجلواب الثاين 



وإن مل تكن ذاته قابلة لإلشارة إليه لزم : فإن كان األول فيكون متحيزا فكان حقك أن تقول : تكون قابلة مث قلت 
  يف كل جوهر أن ال يكون مشارا إليه وأن ال يكون متحيزا 

إليه هو قول املتفلسفة الذين يثبتون جواهر ال يشار إليها وقول  وإذا قلت ذلك قيل لك إثبات جوهرا ال يشار
  النصارى الذين ينفون العلو 

ال نسلم أن كل جوهر فإنه جيب ان يكون مشارا إليه وأنت قد اعترفت يف حبثك مع الفالسفة : وحينئذ فيقولون 
  نفيا يستلزم نفي الصفات هبذا وهذا القول وإن كان باطال لكن املقصود تبيني ضعف حجج هؤالء النفاة 

  إثبات جوهر ال يشار إليه كإثبات قائم بنفسه ال يشار إليه : ويقال لك 
  أنا ذكرت هذا لنفي كونه جوهرا كاجلواهر : وإن قال 

هو جوهر كاجلواهر اليت يدعي إثباهتا من يقول بإثبات اجلواهر العقلية اجملردة فإنه هو : من قال هذا يقول : فيقال 
  واهر العقلية اجملردة فمن نفي هذه اجلواهر أبطل قوهلم وإال فال جوهر كاجل

  احلجة اخلامسة

قال اآلمدي أنه لو كان جوهرا كاجلواهر ملا كان مفيدا لوجود غريه من اجلواهر فإنه ال أولوية لبعض اجلواهر بالعلية 
هر معلوال لآلخر والكل حمال دون بعض ويلزم من ذلك أن ال يكون شيء من اجلواهر معلوال او ان يكون كل جو

اجلواهر وإن متاثلت يف اجلوهرية أال أهنا متمايزة بأمور موجبة لتعني كل واحد منها عن اآلخر وعند ذلك : فإن قيل 
فال مانع من اختصاص بأمور وأحكام ال وجود هلا يف البعض األخر ويكون ذلك باعتبار ما به التعني ال باعتبار ما به 

والكالم يف اختصاص كل واحد مبا به التعني كالكالم يف األول فهو تسلسل ممتنع فلم يبق إال أن االشتراك فنقول 
  يكون اختصاص كل واحد من املتماثالت مبا اختص به ملخصص من خارج وذلك على اهللا حمال 

  تعليق ابن تيمية

ن جوهرا مماثال للجواهر فيما جيب لو كان جوهرا كاجلواهر إن عين به أنه لو كا: قوله : و لقائل أن يقول : قلت 
  : وجيوز وميتنع مل ينفعه هذا لوجوه 

  األول أن إذا ال يقوله عاقل يتصور ملافيه من اجلمع بني النقيضني كما تقدم 
الثاين انه إذا كان يقتضي هذا أنه مياثل كل جوهر فيما جيب وجيوز وميتنع مل يلزم انتفاء مشاهبته له من بعض الوجوه 

التماثل يف جمموع هذه األمور يكون بانتفاء التماثل يف واحد من أفرادها فإذا قدر انه خالف غريه يف فرد فغن نفي 
هو جوهر : هذه األمور مل يكن مثله يف جمموها ولكن ذلك ال ينفي مماثلة يف فرد آخر وحينئذ فال يكون قول القائل 

بد ان ينفي عنه مماثلة املخلوقات يف كل ما هو من ال كاجلواهر صحيحا وال يكون النزاع معه يف اللفظ بل ال 
  خصائصها 

انه على هذا التقدير يكون مشاهبا هلا من وجه خمالفا من وجه وليس يف كالمه ما يبطل ذلك بل قد صرح : الثالث 
  يف غري هذا املوضع بأن هذا هو احلق 

  ذكر اآلمدي حجة من حجج القائلني بالقدم



الوجه العاشر أنه لو كان العامل حمدثا فمحدثه إما : م ملا ذكر حجة القائلني بالقدم قال فقال يف مسألة حدوث األجسا
ان يكون مساويا له من كل وجه او خمالفا له من كل وجه فإن كان األول فهو حادث والكالم فيه كالكالم يف 

خمالفا له من كل وجه وهو خالف األول ويلزم التسلسل املمتنع وإن كان الثاين فاحملدث ليس مبوجود وإال ملا كان 
الفرض وإذا مل يكن موجودا امتنع ان يكون موجبا للموجود كما سبق وإن كان الثالث فمن وجهة ما هو مماثل 

للحادث جيب أن يكون حادثا والكالم فيه كاألول وهو تسلسل حمال وهذه احملاوالت إمنا لزمت من القول حبدوث 
  بالعامل فال حدوث 

  رده عليها

وأما الشبهة العاشرة فاملختار من أقسامها إمنا هو القسم األخري وال يلزم من كون القدمي مماثال : قال يف اجلواب مث 
للحوادث من وجه أن يكون مماثال للحادث من جهة كونه حادثا بل ال مانع من االختالفات بينهما يف صفة القدم 

لبياض خمتلفان من وجه دون وجه الستحالة اختالفهما من واحلدوث وإن متاثال بأمر آخر وهذا كما أن السواد وا
كل وجه وإال ملا اشتركا يف العرضية واللونية واحلدوث واستحالة متاثلها من كل وجه وإال كان السواد بياضا ومع 

  ذلك فما لزم من مماثلة السواد للبياض من وجه أن يكون مماثال له يف صفة البياضية 
لو كان حيا مماثال لألحياء يف مسمى : وهرا مماثال يف مسمى اجلوهرية فهذا مثل أن يقال وإن عين به انه لو كان ج

احليية أو عاملا مماثال للعلماء يف مسمى العاملية أو قادرا مماثال للقادرين يف مسمى القادرية أو موجودا مماثال 
ن مماثال هلا فيما جيب وجيوز وميتنع إال للموجودات يف مسمى املوجودية وحينئذ فموافقته يف ذلك ال تستلزم أن يكو

  أن تكن اجلواهر كلها كذلك 
ومعلوم أن من يقول هو جوهر ال يقول إن اجلواهر متماثلة بل يقول إنه خمالف لغريه بل مجهور العقالء يقولون إن 

ازع مينع ذلك بل رمبا اجلواهر خمتلفة يف احلقائق وحينئذ فتبقى هذه الوجوه موقوفة على القول بتماثل اجلواهر واملن
  قال العلم باختالفها ضروري 

ودعوى متاثلها خمالف للحس والعلم الضروري فإنا نعلم أن حقيقة املاء خمالفة حلقيقة النار وأن حقيقة الذهب خمالفة 
هما حلقيقة اخلبز وأن حقيقة الدم خمالفة حلقيقة التراب وأمثال ذلك وأن اشتراكهما يف كوهنما جوهرين هو اشتراك

يف كوهنما قائمني بأنفسهما او متحيزين أو قابلني للصفات وهذا اشتراك يف بعض صفاهتا ال يف احلقيقة املوصوفة 
  بتلك الصفات 

إنه جوهر كاجلواهر أنه مماثل لكل جوهر يف حقيقته وجيوز عليه ما جيوز على كل : أنه إن أراد بقوله : الثالث 
املنازع انه إما قائم بنفسه وإما متحيز وإما حنو ذلك من املعاين اليت يقول إن  جوهر فهذا ال يقوله عاقل وأمنا أراد

االشتراك فيه كاشتراك يف كون كل منهما حيا قائما بنفسه وحنو ذلك فيبقى النزاع يف أن مسمى اجلوهر عند هؤالء 
  يقتضي متاثل أفراده 

االشتراك يف التحيز االصطالحي يقتضي : ء يقولون ال بل هو اسم ملا ختتلف أفراده ويف أن هؤال: وهؤالء يقولون 
  التماثل يف احلقيقة وهؤالء ينفون ذلك 

  ومعلوم عند التحقيق أن قول النفاة للتماثل هو احلق كما قد بسط يف موضعه 
  قولنا جوهر كقولكم ذات قائمة بنفسها وحنو ذلك : وهؤالء يقولون 

هو دليل على نفي ما اتفقت الطوائف على نفيه فإن أحدا من العقالء فتبني أن ما ذكره من الدليل على نفي اجلوهر 



ال يقول إنه جوهر مبعىن مماثلته لكل قائم بنفسه فيما جيب وجيوز وميتنع وما قاله املثبتة منه ما سلم هلم معناه ومنه 
على الكالم يف نفي  ماال حجة له على نفيه إال حجته على نفي اجلسم وحينئذ فيكون الكالم يف نفي اجلوهر مفرعا

  اجلسم 
إن الوجوه األربعة اليت نفي هبا اجلوهر ينفي هبا اجلسم ال يستقيم فإنه إمنا نفي هبا اجلوهر مبعىن انه مماثل : وقوله 

لغريه فيما جيب وجيوز وميتنع وهذا مما يسلمه له من يقول إنه جوهر وجسم فإقامة الدليل عليه نصب للدليل يف غري 
  ينف هبا اجلوهر باملعىن الذي يثبته من قال  حمل النزاع مل

وحرف املسألة أن كالمه مبين على متاثل اجلواهر ومن يقول ذلك ال يقول إنه جوهر وال جسم فالكالم يف هذا 
الباب فرع على تلك املسألة ولو هذا صحيحا لكان العلم حبدوث األجسام وإمكاهنا من اسهل األمور فإن بعضها 

احملدث ممكن فإذا كانت متماثلة جاز على كل واحد منها ما جاز على اآلخر فيلزم إما حدوثها حمدث باملشاهدة و
  وإما إمكان حدوثها وعلى التقديرين حيصل املقصود 

والنايف لتماثلها ال يقول السؤال الذي أورده إهنا متماثلة يف اجلوهرية لكنها متمايزة ومتغايرة بأمور موجبة للتعني هو 
تصاص بل تقول أهنا خمتلفة حبقائقها وأنفسها لكنها تشاهبت يف كوهنا قائمة بأنفسها أو كوهنا متحيزة املوجب لالخ

  قابلة للصفات وهذا معىن اتفاقها يف اجلوهرية كما ذكرة هو يف االعتراض على دليل القائلني بتماثلها 
ميز به عن اآلخر إال ملخصص وإال لزم ويقول أيضا إن األمور املتماثلة من كل وجه ال جيوز ختصيص أحدها مبا يت

ترجيح أحد املثلني على اآلخر بال مرجح ومشيئة اهللا تعاىل ترجح أحد األمرين حلكمة تقتضي ذلك وتلك احلكمة 
مقصودة لنفسها وإال فنسبة اإلرادة إىل املتماثلني سواء وتلك احلكمة املرادة تنتهي إىل حكمة تراد لنفسها كما 

  بسط يف موضعه 
إن هذه اجلواهر املشهودة متماثلة يف احلقيقة ولكن الفاعل املختار خص كال منها بصفات ختالف : ضا فإن القائل وأي

هبا اآلخر يقتضي أن هلا حقيقة جمردة عن مجيع الصفات اليت اختلفت فيها فيكون املاء املشهود له حقيقة غري هذا 
لنار املشهودة ويكون ما خالف به هذا هلذا يف املاء والنار أمرا املاء املشهود والنار املشهودة هلا حقيقة غري هذه ا
  عارضا لتلك احلقيقة ال صفة ذاتية هلا وال الزمة 

وهذا مكابرة للحس وأيضا فعلى هذا القول ال يكن لشيء من املوجودات صفة ذاتية وال صفة الزمة لذاته أصال 
يقته ألن كل ما اختلفت به األعيان أمر عارض هلا ليس بل كل صفة يوصف هبا عارضة له ميكن زواهلا مع بقاء حق

بداخل يف حقيقتها عند من يقول بتماثل اجلواهر واألجسام وحينئذ فيكون اإلنسان الذي هو حيوان ناطق ميكن 
زوال كونه حيوانا وكونه ناطقا مع بقاء حقيقته وذاته وكذلك الفرس ميكن زوال حيوانيته وصاهليته مع بقاء 

  ته وهكذا كل األعيان حقيقته وذا
إذا قدرنا عدم هذه الصفات اليت هي الزمة لألنواع وذاتية هلا مل يبق هناك ما يعقل كونه جوهرا ال مماثال : مث يقال 

وال خمالفا فإنا إذا نظرنا إىل هذا اإلنسان وقدرنا أنه ليس حبي وال ناطق وال ضاحك وال حساس وال متحرك باإلرادة 
قائم بنفسه غريه تعرض له هذه الصفات بل إثبات ذلك نوع من اخليال الذي ال حقيقة له مل يعقل هنالك جوهر 

وهذا اخليال يف اجلواهر احملسوسة نظري خيال من أثبت اجلواهر املعقولة لكن تلك حملها العقل وهذه حملها اخليال فإنا 
دور شكال جمردا هو عرض ن األعراض ميكننا تقدير هذا الشكل مع عدم كونه حيوانا ناطقا لكن حينئذ يكون املق

وهو الذي يسمى اجلسم التعليمي كما نقدر أعدادا جمردة عن املعدات وهذه املقادير اجملردة واألعداد اجملردة ال 
وجود هلا إال يف األذهان واللسان وكل جسم موجود له قدر خيصه وهذه هي اجلسمية واجلوهرية اليت يثبتها من 



هر وهي نظري الصورة فدعوى أولئك أن الصورة اجلسمية جوهر وأن املادة جوهر آخر هو يقول بعدم متاثل اجلوا
نظري دعوى هؤالء أن الصورة اجلسمية جواهر متماثلة وليس هنا إال هذه األعيان القائمة بأنفسها وما قام هبا من 

  الصفات واملقادير اليت هي أشكاهلا وصورها 
تأخرين كأيب حامد والشهرستاين والرازي واآلمدي وأمثاهلم ممن يوافق أهل مث من العجيب أن هؤالء املتكلمني امل

املنطق يوافقون أهل املنطق فيما يدعونه من انقسام صفات اجلواهر واألجسام إىل ذايت وعرضي وانقسام العرض إىل 
فإن الصفات يف احلقيقة الزم للماهية وعارض هلا وانقسام العارض إىل الزم و مفارق مع ما يف هذا الكالم من اخلطأ 

  إمنا تنقسم إىل الزم للماهية وعارض هلا 
وأما تقسيم الالزم إىل ذايت وعرضي وإثبات شيئني يف هذه األعيان أحدمها الذات والثاين هذا املوجود املشاهد 

  فكالم باطل كما قد بسط يف موضعه 
ألجسام اليت ختتلف هبا إمنا هي عارضة هلا قابلة مث إهنم يف قوهلم بتماثل اجلواهر واألجسام يدعون ان مجيع صفات ا

لزواهلا ليس منها شيء الزم للحقيقة وال هو من موجبات الذات ومقتضياهتا فيا سبحان اهللا أين ذلك التالزم الذي 
  غلومت فيه حىت جتعلون احلقيقة مؤلفة من صفاهتا الذاتية وتقولون إن الذات هي املقتضية للوازم ولوازم اللوازم ؟ 

وهنا يقولون ليس هلذه األعيان حقيقة قائمة بنفسها إال ما تشترك كلها فيه وليس لشيء منها الزم خيصه وال الزم 
  يفارق به غريه بل ليست اللوازم إال ما لزم مجيع ما يسمى جوهرا وجسما 

م يناقض ما تلكم به وهذا املعىن قد رأيت منه عجائب هلؤالء النظار يتكلم كل منهم مع كل قوم على طريقتهم بكال
على طريقة أولئك مع تناقض كل من القولني يف نفس األمر وهذا إما ان يكون لكونه مل يفهم أن هذا املعىن الذي 

أثبته هبذه العبارة هو الذي نفاه بتلك فال يكون قد تصور حقيقة ما يقول بل تصور ما يتقيد باللفظ حبيث إذا خرج 
ه هو وهذا قبيح مبن يدعى النظر يف العقليات احملضة اليت ال تتقيد بلغة وال لفظ املعىن عن ذلك اللفظ مل يعرف أن

وإما أن يكون مع نسيانه وذهوله يف كل مقام ملا قاله يف املقام اآلخر وهذا أشبه أن يظن مب له عقل وتصور صحيح 
املقام وال ميشي مع الدليل  لكنه يدل على ان له يف املسألة قولني وأنه يقول يف كل مقام ما ترجح عنده يف ذلك

مطلقا بل يتناقض وإما أن يكون مع فهمه التناقض وحينئذ فإما ان ال يبايل بتناقض كالمه وإما ان يرجح هذا يف هذا 
  املوطن وهذا يف هذا املوطن 

  فصل

ألجسام وأن ومن العجب أنكالمه وكالم أمثاله يدور يف هذا الباب على متاثل األجسام وقد ذكر النزاع يف متاثل ا
  القائلني بتماثلها من املتكلمني بنوا ذلك على اهنا مركبة من اجلواهر املنفردة وأن اجلواهر متماثلة 

مث أنه يف مسألة متاثل اجلواهر ذكر انه ال دليل على متاثلها فصار أصل كالمهم الذي ترجع إليه هذه األمور كالما 
  بال علم بل خبالف احلق مع انه يف اهللا تعاىل 

قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلمث والبغي بغري احلق وأن تشركوا باهللا ما مل { وقد قال تعاىل 
إمنا يأمركم بالسوء { وقال تعاىل عن الشيطان  ٣٣االعراف } ينزل به سلطانا وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون 

   ١٦٩البقرة } والفحشاء وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون 

  كالم اآلمدي يف أن اجلواهر متجانسة غري متحدة



اتفقت األشاعرة وأكثر املعتزلة على أن : قال يف كتابه هذا الكبري الفصل الرابع يف أن اجلواهر متجانسة غري متحدة 
عراض إىل أن اجلواهر متماثلة متجانسة وذهب النظام والنجار من املعتزلة بناء على قوهلما بتركب اجلواهر من األ

اجلواهر إن تركبت من األعراض املختلفة فهي خمتلفة وهلذا فإنا ندرك االختالف بني بعض اجلواهر كاالختالف 
الواقع بني النار واهلواء واملاء والتراب ضرورة كما يدرك االختالف بني السواد والبياض واحلرارة والربودة 

  والرطوبة واليبوسة وسائر األعراض املختلفة 
ل وهو باطل اما كون اجلواهر مركبة من األعراض فيما سبق وأما ما ندركه من االختالف بني اجلواهر كاألمثلة قا

املضروبة فال نسلم أنه عائد إىل اختالف اجلواهر يف أنفسها بل هو عائد إىل األعراض القائمة واختالف االعراض ال 
  يدل على اختالف املعروض له يف نفسه 

  تعليق ابن تيمية

النجار ليس هو من املعتزلة بل هو رأس مقالة وهو خيالف املعتزلة يف القدر فيثبته ويف غري ذلك من أصول : قلت 
  املعتزلة لكنه يوافقهم على نفي الصفات وخيالفهم أيضا يف متاثل األمساء واألحكام والوعيد 

قد ذكر األشعري يف مقاالته النزاع يف ومجهور الناس على ان األجسام خمتلفة من الفالسفة واملتكلمني وغريهم و
  ذلك 

  تابع كالم اآلمدي

واملقصود هنا اعترافه بأنه ال حجة للقائلني بالتماثل فإنه قيل ما ذكرمتوه وإن دل على إبطال مأخذ القائلني 
س اجلوهر دليل التماثل اشتراك مجيع اجلواهر يف صفات نف: باالختالف فما دليلكم يف التماثل والتجانس فلئن قلتم 

وهي التحيز وقبول األعراض والقيام بنفسه فنقول وما املانع من كون اجلواهر خمتلفة بذواهتا وإن اشتركت فيما 
ذكرمتوه من الصفات ؟ فإنه ال مانع من اشتراك املختلفات يف عوارض عامة هلا وإمنا يثبت كون ما ذكرمتوه صفات 

أعراض عامة هلا وإمنا ميتنع كون اجلواهر خمتلفة وأن هذه أعراض  نفس اجلوهر أن لو مل يكن اجلواهر خمتلفة وهذه
  عامة هلا أن لو كانت هذه الصفات صفات نفس اجلوهر وهو دور ممتنع 

قال واعلم أن طرق أهل احلق يف إثبات اجملانسة وإن اختلفت عباراهتا فكلها آيلة إىل ما ذكر وما قيل عليه من 
حنن ال نعىن بتجانس اجلواهر غري كوهنا مشتركة فيما ذكرناه من : ان يقال اإلشكال فالزم ال خملص منه إال ب

  الصفات وعند ذلك فحاصل النزاع يرجع إىل التسمية ال إىل نفس املعىن 

  تعليق ابن تيمية

فهذا قوله مع اطالعه على طرق القائلني بالتجانس ورغبته يف نصرهم لو أمكنه فذكر أن مجيع ما ذكروه من : قلت 
ق يرجع إىل ما ذكره وهو مما يعلم باالضطرار أنه ال يدل على متاثلها بل يدل على اشتراكها يف معىن من املعاين الطر

وليس جعل ما به االشتراك هو الذات وما به االختالف من الصفات باوىل من العكس وهذا على سبيل التنزل وإال 
نعلم اختالف االعراض املختلفة وما ذكره من أن  فنحن نعلم بالضرورة واحلس اختالف األجسام املختلفة كما

االختالف عائد إىل االعراض ال إىل املعروض فمخالفة للحس فإن نفس النار خمالفة للماء ليس جمرد حرارة النار هي 



صفة  املخالفة لربودة املاء بل حنن نعلم أن النار ختالف املاء أعظم مما نعلم أن احلرارة ختالف عرضا قائما بغريه وهو
حمسوسة باملس وكذلك بني السواد والبياض من االشتراك يف العرضية واللونية والقيام بالغري والرؤية بالبصر وغري 
ذلك من الصفات أعظم من االشتراك بني املاء والنار ن فإن االشتراك بينهما هو يف القدر وحنو ذلك من الكميات 

  مية فإذا كان ذلك ال يوجب التماثل فذاك بطريق األوىل واالشتراك يف الكيفية أعظم من االشتراك ف يالك
وأيضا فاحلرارة قد تنكسر بالربودة يف مثل الفاتر فإنه ال يبقى حارا كحرارة النار وال باردا برودة املاء احملض واما 

  نفس املاء والنار فال جيتمعان 
تشترك يف حمل واحد وهذا مبسوط يف غري وأيضا فاألعراض املختلفة تشترك يف حمل واحد واما نفس األقسام فال 

  هذا املوضع 
واملقصود هنا بيان اعتراف هؤالء بفساد األصول اليت بنوا عليها ما خالفوه من النصوص وبيان تناقضهم يف ذلك 

وأهنم يقولون إذا تكلموا يف املنطق وغريه مبا يناقض كالمهم هنا ويبعد أو ميتنع يف العادة ان يكون هذا جملرد 
الف االجتهاد مع الفهم التام يف املوضعني بل يكون لنقص كمال الفهم والتصور وخوفا أن ال يكون القوالن اخت

متنافيني فال يهجم بإثبات التناقض أو لنوع من اهلوى والغرض ولو مل يكن إال مراعاة الطائفة اليت يتكلم باصطالحها 
رين موجود يف مثل هذه املعاين اليت تعرب عنها العبارات اهلائلة أن ال خيالفها فيما هو مشهورات أقواهلا ولعل كال األم

  وهلا عند أصحاهبا هيبة ووهم عظيم والكالم على هذه األمور مبسوط يف غري هذا املوضع 
واملقصود هنا نوع تنبيه على أن ما يدعونه من العقليات املخالفة للنصوص ال حقيقة هلا عند االعتبار الصحيح وإمنا 

ب القعقعة بالشنان ملن بفزعه ذلك من الصبيان ومن هو شبيه بالصبيان وإذا أعطي النظر يف املعقوالت هي من با
حقه من التمام وجدها براهني ناطقة بصدق ما أخرب به الرسول وأن لوازم ما أخرب به الزم صحيح وأن من نفاه 

ودة من دون اهللا أن تضره ويفزع من عدو جلهله حبقيقة األمر وفزعا باطنا وظاهرا كالذي يفزع من اآلهلة املعب
  اإلسالم ملا عنده من ضعف اإلميان 

وحاجه قومه قال أحتاجوين يف اهللا وقد هدان وال أخاف ما تشركون به إال { قال تعاىل عن اخلليل صلوات اهللا عليه 
ن أنكم أشركتم باهللا وكيف أخاف ما أشركتم وال ختافو* أن يشاء ريب شيئا وسع ريب كل شيء علما أفال تتذكرون 

الذين { قال اهللا تعاىل  ٨١ - ٨٠األنعام } ما مل ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقني أحق باألمن إن كنتم تعلمون 
   ٨٢األنعام } آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم أولئك هلم األمن وهم مهتدون 

* وسالم على املرسلني * عما يصفون  سبحان ربك رب العزة{ ومن خالف الرسل ال يلم من الشرك واإلفك 
إن الذين اختذوا العجل سيناهلم غضب من رهبم وذلة يف احلياة {  ١٨٢ - ١٨٠الصافات } واحلمد هللا رب العاملني 

  قال أبو قالبة هي لكل مفتر من هذه األمة إىل يوم القيامة  ١٥٢االعراف } الدنيا وكذلك جنزي املفترين 
من األلفاظ اهلائلة اليت مل يعلموا حقيقتها مبن راى العدو املخذول فلما رأى لباسهم رعب  وما أشبه هؤالء يف رعبهم

سنلقي يف قلوب { منهم قبل حتقق حاهلم ن ومن كشف حاهلم وجدهم يف غاية الضعف والعجز ولكن قال تعاىل 
   ١٥١آل عمران } الذين كفروا الرعب مبا أشركوا باهللا ما مل ينزل به سلطانا 

هذا يطول واملقصود التنبيه فهذا ما ذكره يف اجلوهر وأما اجلسم فإنه اعتمد يف نفيه على هذه الوجوه األربعة وبسط 
  وقد عرف حاهلا 

  كال اآلمدي يف اجلسم



  : وقال وخيتص بأربعة أوجه 
سم أنه إذا ثبت ان الرب غري متصف بكونه جوهرا امتنع أن يكون متصفا بكونه جسما ألن اجل: الوجه األول 

  مركب من اجلواهر ومفتقر إليها ويلزم من انتفاء ما ال بد منه يف كونه جسما أن ال يكون جسما 

  تعليق ابن تيمية

هذا الوجه بني الضعف وذلك أنه لو قدر انتفاء كون الشيء جوهرا منفردا مل يلزم أن ال يكون جسما مؤلفا : قلت 
جوهرا منفردا مع كوهنا مؤلفة من اجلواهر وهو مل يقم دليال من اجلواهر فإن األجسام مجيعها كل منها عنده ليس 

  على نفي كونه جوهرا وال نفى ما يستلزم اجلوهر 
وهذا كما لو أقام دليال على أنه ليس بعلم أو قدرة أو كالم أو مشيئة مل يستلزم ذلك أن ال تكون هذه من لوازمه 

  ذلك األمر فنفى كون الشيء أمرا من األمور غري نفي كونه ملزوما ل
أنت مل تقم دليال على كون اجلواهر متماثلة بل صرحت بأنه ال دليل على ذلك فبطل ما ذكرته يف : وأيضا فيقال 
  نفي اجلوهر 

وأيضا فيقال لفظ اجلوهر فيه إمجال وله عدة معان أحدها اجلوهر الفرد وعلى هذا فاجلسم ليس جبوهر ويف كونه 
  مركبا منه نزاع 

ملتحيز وعلى هذا فاجلسم جوهر ومن نفى اجلوهر الفرد قال كل جسم جوهر وكل جوهر جسم ا: الوجه الثاين 
  اجلوهر أعم من اجلسم : ومن أثبته قال 
اجلواهر العقلية عند من يثبت جوهرا ليس مبتحيز كالعقول والنفوس واملادة والصور فإن هؤالء : والوجه الثالث 

هذه األمور اليت مسيتوها : أقسام ومجهور العقالء يدفعون هذا ويقولون  املتفلسفة املشائني يدعون ان اجلوهر مخسة
  جواهر عقلية إمنا وجودها يف األذهان ال يف األعيان 

وقد يراد باجلواهر ما هو قائم بنفسه فمن كان اجلوهر أعم عنده من اجلسم فإذا انتفى األعم انتفى األخص وكذلك 
من كان اجلوهر عنده ال يتناول معىن اجلسم مثل أن يقدر أنه ال يستعمل  من كان اجلوهر عنده مرادفا للجسم وأما

: لفظ اجلوهر إال يف الفرد فهذا ال يلزم من نفي كونه جوهرا نفي كونه جسما إال باحلجة اليت ذكرها وهو ان يقال 
فه اصطالحا ألحد اجلسم مركب من اجلواهر فاحلجة ال تستقيم إال على تقدير ثبوت هذا االصطالح مع أين ال أعر

  مطلقا ولكن بعض الناس قد خيص به الفرد مع أنه هو وغريه دائما يسمون اجلسم جوهرا 
إما أن يكون قابال للتجزية فيكون جسما مركبا وإما ان ال : وهلذا قال هذا اآلمدي وغريه ف ينفي كونه جوهرا 

يف كالمهم لفظ اجلوهر متناوال للجسم وكثريا ما  يكون قابال للتجزية فيكون يف غاية الصغر واحلقارة وكثريا ما يقع
يقع خمتصا بالفرد فما ذكره اوال يف نفي اجلوهر باملعىن العام فاجلسم يدخل فيه فإن صح ما ذكره صح نفي اجلسم 

  لكن قد عرف ضعفه 
ذا فيه نزاع وأما إذا كان املنفي هو اجلوهر الفرد فقط فيحتاج ان يقول إن اجلسم مركب منه لينفي اجلسم لكن ه

  معروف وأكثر الناس على انه ليس مبركب من اجلواهر املنفردة وهو الصواب كما قد بسط يف موضعه 
إنه مركب من جواهر متناهية ال تقبل القسمة بوجه من الوجوه حىت وال بالوهم ومنهم من : فمن الناس من يقول 

و مركب من اهليويل والصورة لكنه يقبل هو مركب من جواهر غري متناهية كذلك ومنهم من يقول ه: يقول 
  القسمة إىل غري هناية ومنهم من يقول ليس مبركب لكنه يقبل التقسيم إىل اجلواهر املنفردة اليت ال تتجزأ 



بل كل موجود فال بد أن يتميز منه شيء عن شيء فال يتصور وجود جوهر ال يتميز منه شيء : ومنهم من يقول 
زاء استحالت وقد ال تقبل القسمة الفعلية بل إذا قسمت استحالت كما يف أجزاء عن شيء لكن إذا تصغرت األج

املاء إذا تصغرت فإهنا تصري هواء فهي وإن كان يتميز منها شيء عن شيء لكن ليس هلا من القوة ما حيتمل االنقسام 
ب عن جانب وال يثبت ما ال الفعلي بل تستحيل إذا أريد هبا ذلك وعلى هذا القول فال نثبت شيئا ال يتميز منه جان

هناية له يف ضمن ماال يتناهى وال انقسام إىل غري هناية بل كل موجود فإنه يتميز منه شيء عن شيء وهو قد يستحيل 
قبل وجود االنقسامات اليت ال تتناهى فتزول هبذا القول اإلشكاالت الواردة على غريه مع انه مطابق للواقع فتبني 

  ضعف هذا الوجه 

  الم اآلمدي الوجه الثاين يف نفي اجلسمية عن اهللا تعاىلتابع ك

  الوجه الثاين 
قال اآلمدي أنه قد ثبت ان الرب متصف بالعلم والقدرة وغريمها من الصفات فلو كان جسما كاألجسام لزم من 

  : اتصافه هبذه الصفات احملال وذلك من وجهني 
ن كل جزء من اجزائه متصفا جبميع الصفات وإما ان يكون أنه لو اتصف هبذه الصفات فإما أن يكو: الوجه األول 

املتصف جبملتها بعض األجزاء وإما أن يكون كل جزء خمتصا بصفة وإما أن تقوم كل صفة من هذه الصفات مع 
 احتادها جبملة األجزاء فإن كان األول يلزم منه تعدد اآلهلة وأما الثاين فهو ممتنع ألنه ال أولوية لبعض تلك األجزاء
بان يكون هو املتصف دون الباقي وألنه يلزم ان يكون اإلله هو ذلك اجلزء دون غريه ألن حكم العلة ال يتعدى 

  حملها وإن كان الثالث فل أولولية أيضا وإن كان الرابع فهو حمال ملا فيه من قيام املتحد باملعتدد 
  ولقائل أن يقول االعتراض على هذا من وجوه 

  الرد عليه من وجه

  ول األ
لو اتصف بكل واحدة من هذه الصفات فإما ان يكون كل جزء من أجزائه متصفا جبميع هذه الصفات إىل : قولك 

آخره فرع على ثبوت األجزاء وذلك ممنوع فلم قلت إن كل كا هو جسم فهو مركب من األجزاء ؟ فإن هذا مبين 
  على ان االجسام مركبة من اجلواهر املنفردة وهذا ممنوع 

  العقالء على خالفة وهو مل يثبته هنا بالدليل فيكفي جمرد املنع وبسط ذلك يف موضعه ومجهور 
وكل من أمعن يف معرفة هذا املقام علم أن ما ذكروه من أن اجلسم مركب من جواهر منفردة متشاهبة عرض هلا 

ل من الصفات التركيب او من مادة وصورة ومها جوهران من أفسد الكالم وإذا كان كذلك أمكن أن يكون ك
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 

  الثاين



القول يف وحدة الصفة وتعددها وانقسامها وعدم انقسامها كالقول يف املوصوف وسواء يف ذلك الصفات : أن يقال 
شروطة باحلياة كالقدرة واحلس ـ بل واحلياة نفسها أو اليت ال تشترط باحلياة كالطعم واللون والريح فإن طعم امل

إن التفاحة : التفاحة مثال شائع فيها كلها فإذا بعضت تبعض وال يقال إهنا قام طعم واحد جبملة التفاحة بل إن قيل 
قام هبا طعم واحد فإن قيل فهذا هو التقدير : ي شيء واحد قيل ه: أم هبا طعوم كثرية وإن قيل : أجزاء كثرية قيل 

  ليس كذلك : األول وهو اتصاف كل جزء من هذه األجزاء جبميع هذه الصفات قيل 
فلمنع التجزي وأما ثانيا فألنه مل يقل بكل جزء إال جزء من الصفة القائمة باجلمع مل تقم مجيع الصفة بكل : أما أوال 

لتالزم املذكور وهو كون كل جزء إليها فإن اإلله سبحانه هو املتصف بأنه بكل شيء عليم وهو جزء وحينئذ فيطل ا
على كل شيء قدير أما إذا قدر موصوف قام به جزء من هذه القدرة ال تنقسم هي وال حملها مل يلزم أن يكون ذلك 

من القدرة وال احلي من قام به جزء  اجلزء قادرا فضال عن أن يكون ربا إذ القادر ال جيب أن يكون من قام به جزء
  من احلياة وال العامل من قام به جزء من العلم 

  كيف يعقل انقسام القدرة واحلياة والعلم ؟ : فإن قيل 
كما يعقل انقسام حمل هذه الصفات فإن اإلنسان تقوم حياته جبميع بدنه وكذلك احلس والقدرة ببدنه من : قيل 

  لقائم ببدنه ينقسم صفاته فكما أن بدنه ينقسم فا
  فإن قيل إذا انقسم مل يبق قدرة وال علما وال حياة 

وكذلك احملل ال يبقى يدا وال عضوا ال قادرا وال حيا وال عاملا وال حساسا فإن اجلزء املنفرد بتقدير وجوده : قيل 
  هو أحقر من أن يقال إنه يد أو عضو أو بدن حي عامل قادر فكيف يقال فيه إنه إله 

  ثالثال

أن ما ذكروه معارض بقيام هذه الصفات يف اإلنسان فإن اإلنسان تقوم به احلياة والقدرة واحلس ومل نذكر العلم وال 
إن االعراض املشروطة باحلياة إذا قامت جبزء يف اجلملة عاد حكمها إىل مجيع : حنتاج أن نقول كما قالت املعتزلة 

بدن الظاهر كاحلياة واحلس واحلركة والقدرة فإن هذا التقسيم الذي اجلملة بل نذكر من االعراض ما يعلم قيامه بال
إن كل جزء من أجزائه متصف هبذه الصفات لزم تعدد اإلنسان وإن كان املتصف : ذكروه يرد عليه فإنه إن قيل 

  جبملتها بعض األجزاء فال اولوية وبزم أن ال يتعدى حكم الصفة حملها 
ساس وإن قيل كل واحد خيتص بصفة فهو معلوم الفساد بالضرورة مع أنه ال والتقدير أن ظاهر البدن كله حي ح

  أولوية 
تقوم الصفة الواحدة باجلملة لزم قيام الواحد باملتعدد فإذا كان هذا التقسيم واردا على ما يعلم قيام : وإن قيل 

  الصفات به مل ينف قيامها به علم أهنا حجة باطلة 

  الرابع

  يلزم منه قيام املتحد باملتعدد  قوله والرابع حمال ألنه
ال نسلم التالزم فإن هذا القيام مبناه على أنه حينئذ يقوم الواحد باملعتدد فإنه فرض قيام علم واحد وقدرة : فيقال 

  واحدة وحياة واحدة جبملة أجزاء 
تعدده فاحلياة القائمة وهذا األصل فاسد فإن املعلوم من وحدة الصفة احلالية وتعددها هو املعلوم من وحدة احملل و



احلياة أجزاء متعددة : هي حياة واحدة قيل هو حي واحد وإذا قيل احلي أجزاء متعددة قيل : جبسم حي إذا قيل 
  فاحلال وحمله سواء يف االحتاد والتعدد 

اآلخر وما  أنه قام املتحد باملتعدد كالم باطل بل ما فسروا به االحتاد يف احدمها كان موجودا يف: وحينئذ فقوهلم 
  فسروا به تعدد أحدمها كان موجوا يف اآلخر 

  اخلامس

قام كل جزء من أجزاء : أنا ال نسلم احلصر فيما ذكروه من األقسام بتقدير انقسام اجلسم بل من املمكن أن يقال 
  هذه الصفات جبزء من أجزاء املوصوف وكل جزء منه متصف جبزء من الصفة 

ألقسام ليس فيه اتصاف كل جزء جبميع الصفة وال املتصف جبميعها بعض اجلملة وهذا التقسيم غري ما ذكره من ا
  وال كل جزء خمتصا جبميع صفته وال قيام واحد مبتعدد 

  الصفة ال تنقسم وحملها ينقسم : فإن قال 
إن  :هذه مكابرة للحس والعقل بل انقسامها حملها يبني هذا أن من أعظم عمد مثبيت اجلوهر الفرد قوهلم : قيل 

احلركة قائمة باجلسم والزمان مقدار احلركة والزمان فيه اآلن الذي ال ينقسم فال ينقسم قدره من احلركة فال 
ينقسم اجلزء الذي حيلها فإمنا استدلوا على وجود اجلزء الذي ال ينقسم إال بوجود جزء من احلركة ال ينقسم فعلم 

  لوم باحلس والعقل أن انقسام احلال عندهم كانقسام حمله مع أن هذا مع
  : وكذلك املتفلسفة القائلون بان النفس الناطقة ليست جسما 

عمدهتم انه يقوم هبا ماال ينقسم وماال ينقسم إال مبا ال ينقسم فقد اتفقت الطوائف على أن الصفة إذا مل تنقسم كان 
  حملها ال ينقسم 

  السادس

  الصفات إما أن يكون كل جزء من األجزاء متصفا هبذه : أن قوله 
إن أردت أنه يتصف به كما تتصف به اجلملة فهذا ال يقوله عاقل فإنه ليس يف األجسام ما يكون صفة : يقال له 

مجيعه صفة للجوهر الفرد منه على الوجه الذي هي به صفة جلمعية وإن أردت انه متصف به كما يليق بذلك اجلزء 
  انفراده عن غريه فضال عن كونه إهلا ؟ فلم قلت إن ما اتصف به بالصفة على هذا الوجه ميكن 

وهذا ألنه ليس يف مجيع ما يعلم من املوصوفني املنفردين بأنفسهم ما هو جوهر فرد وال يف شيء مما يشاهد من 
املوصوفني ما هو جوهر فرد بل واجلوهر الفرد بتقدير وجوده ال حيس به وال يوجد منفردا فما كان ال يوجد وحده 

اله كيف يكون حيا فضال عن أن يكون فرسا أو بعريا ؟ فضال عن أن يكون أنسانا أو ملكا أو حىت ينضم إليه أمث
  جنبا فضال عن أن يكون إهلا ؟ 

  وهل ذكر مثل هذا يف حق اهللا إال من أعظم الدليل على جهل قائله ؟ 
جيب يف حق اهللا إذا قامت به  فإهنم ال يعلمون شيئا من اجلواهر املنفردة يسمى باسم مجلته لقيام الصفة باجلملة فكيف

  الصفات الكمال أن يكون بتقدير ما ذكروه جيب فيه مثل ذلك ؟ 

  السابع



كما أنه ال جيب يف كل جزء من اإلنسان ان يكون انسانا ألنه قام به من الصفات ما يقوم باإلنسان وال : أن يقال 
اجلملة اليت قامت هبا الصفة فلماذا جيب يف  يف كل جزء من اجزاء الفرس وسائر احليوان ان يكون فرسا لكونه من

كل ما كان من اإلله ان يكونإهلا لقيام اإلله باإلله املوصوف كله مع أن كل واحد من املوجودات ال يكون حكم 
  جزئه حكم كله لقيام الصفة باجلميع وهل هذا إال من أفسد احلجج وإن كان هو من اعظم عمد النفاة ؟ 

  في اجلسمية عن اهللا تعاىلتابع كالم اآلمدي يف ن

يف بيان احملال من اتصافه هبذه الصفات هو أنه ال خيلو إما أن يكون اتصافه هبا واجبا لذاته او لغريه ال جائز ان : قال 
يقال باألول وإال لزم اتصاف كل جسم هبا وجوبا لذاته ن للتساوي ف ياحلقيقة على ما وقع به الفرض وإن كان 

  ن الرب مفتقرا إىل ما خيصصه بصفاته واحملتاج إىل غريه يف إفادة صفاته اله ال يكون إهلا الثاين فيلزم أن يكو

  تعليق ابن تيمية

  ولقائل أن يقول مل ال جيوز أن يكون اتصافه هبا واجبا لذاته ؟ : قلت 
  يلزم اتصاف كل جسم هبا للتساوي يف احلقيقة على ما وقع به الفرض : قوله 
إن ذلك : فرض أنه جسم كاألجسام وذلك يقتضي االشتراك يف مسمى اجلسمية فلم قلت الذي وقع به ال: قيل 

  يستلزم التساوي يف احلقيقة فإن هذا مبين على متاثل األجسام وهو ممنوع وهو باطل 
إنه يقتضي مماثلة كل جسم يف حقيقية حبيث جيوز عليه ما جيوز على كل جسم وميتنع عليه ما ميتنع عليه : وإن قيل 

جيب له ما جيب له فهذا ال يقوله عاقل يفهم ما يقول وال يعرف هذا قوال لطائفة معروفة وفساده ظاهر ال حيتاج و
ليس هو مثل كل جسم من : إىل إطناب ولكن ال يلزم من فساده أن ال يكون النزاع إال لفظا فإن املنازع يقول 

هو حي وغريه حي شاركه : اجلسمية كما إذا قيل األجسام فيما جيب وجيوز وميتنع ولكن شاركها غريه يف مسمي 
يف مسمى احلي وكذلك شارك غريه يف مسمى العامل والقادر واملوجود واملوجود والذات واحلقيقة فما كان من 

  لوازم القدر املشترك ثبت هلما وما أخص بأحدمها مل يثبت لآلخر 
إن اهللا : جسم ما جاز على اآلخر فال يقول عاقل ومعلوم ان مسمى اجلسمية إن قيل إنه يستلزم أن جيوز على كل 

إن القدر املشترك إال كالقدر املشترك يف الذات والقائم بالنفس : إنه جسم مل يقل : جسم هبذا التفسري ومن قال 
إن هذا املسمى وقع على أمور خمتلفة احلقائق كاملوصوف والقائم بالنفس وحنو : ومسمى التحيز ويقول مع ذلك 

  ذلك 
جلملة إن ثبت متاثل األجسام يف كل ما جيب وجيوز وميتنع أغناه عن هذا الكالم وإن مل يثبت مل ينفعه هذا الكالم وبا

مسمى اجلسم كمسمى املوصوف والقائم بنفسه والذات : فهذا الكالم ال حيتاج إليه على التقديرين فاملنازع يقول 
ه وإذا كان أحد النوعني واجبا بنفسه مل جيب أن يكون كل واملاهية واملوجود ينقسم إىل واجب بنفسه وواجب بغري

إما أن : موصوف قائما بنفسه وال كل موجود وكذلك ال يكون كل جسم فتبني أن كل ما ذكره مغلطة ألنه قال 
جسم ال كاألجسام فإن قيل بالثاين كان النزاع يف اللفظ ال يف املعىن : إنه جسم كاألجسام وإما أن يقال : يقال 
جسم ال كاألجسام مث جعل القسم األول هو القول : ذلك على أن قوله يف املعىن موافق لقول من يقول  فدل

إنه إما أن يقال إنه مماثل لألجسام يف حقيقتها حبيث يتصف مبا تتصف به من : بتماثل األجسام فكان حقيقة قوله 
  مل ينازعه يف املعىن ومن قال باألول فقلوه باطل  الوجوب واجلواز واالمتناع وإما أن ال يقال بذلك فمن مل يقل بذلك



إنه جسم مماثل لألجسام كما ذكر ومعلوم : ومعلوم أن أحدا من الطوائف املعروفة وأهل األقوال املنقولة مل يقل 
 أيضا أن فساد هذا أبني من أن حيتاج إىل ما ذكره من األدلة فإن فساد هذا معلوم باألدلة اليقينية ملا يف ذلك من

اجلمع بني النقيضني إذ كان كل منهما يلزم أن يكون واجبا بنفسه ال واجبا بنفسه حمدثا ال حمدثا ممكنا ال ممكنا قدميا 
  ال قدميا إذ املتماثالن جيب اشتراكهما يف هذه الصفات 

املعىن ال خيالف  وإذا كان القول الذي نفاه مل يقله أحد ومل ينازعه فيه أحد والقول الذي ادعى أنه موافق لقائله يف
هو جسم كاألجسام مبعىن أنه : فيه قائلة بقي مورد النزاع مل يذكره ومل يقم دليال على نفيه وهو قول من يقول 

مشارك لغريه يف مسمى اجلسمية كما يشاركه يف مسمى املوصوفية والقيام بالنفس وأنه مل يثبت له لوازم القدر 
لوقني وال يكون مماثال لشيء من األجسام فيما جيب وجيوز وميتنع عليه املشترك وال يثبت له شيء من خصائص املخ

  ألن األجسام املخلوقة هلا خصائص ختتص باعتبارها ثبت هلا ما جيب وجيوز وميتنع عليه 
والقدر املشترك عند هؤالء ال يستلزم شيئا من خصائص املخلوقني وهذا القدر مل يتعرض له هنا بنفي وال إثبات 

إن القدر املشترك يستلزم التماثل يف احلقيقة وإن ما لزم كال من األجسام لزم اآلخر وإمنا يفترقان فيما : لكنه يقول 
  يعرض هلما مبشيئة اخلالق 

لكن هذا القول مل يقرر هنا فبقي كالمه بال حجة مع أن هذا القول فاسد يف نفسه كما قد عرف وهو ملا قرره يف 
إثبات اجلوهر الفرد ومتاثل اجلواهر وكالمها منوع باطل قد قرر هو انه ال حجة على : موضع آخر بناه على أصلني 

عليه مع أن القول بانه جسم كاألجسام ما علمت أنه قاله أحد وال نقله أحد عن أحد وهو مع هذا مل يذكر دليال 
  هو جسم ال كاألجسام ؟ : على نفيه فكيف قد أقام دليال على نفي قول من يقول 

  اآلمدي يف نفي اجلسمية عن اهللا تعاىلتابع كالم 

هو أنه لو كان جسما لكان له بعد وامتداد وذلك إما أن يكون غري متناه أو متناهيا فإن كان : قال : احلجة الثالثة 
فإما أن يكون غري متناه من مجيع اجلهات أو من بعض اجلهات دون بعض فإن كان األول فهو حمال : غري متناه 
يلزم منه أن ال يوجد جسم غريه أو أن تتداخل : ما سنبينه من إحالة بعد ال يتناهى والثاين : األول : لوجهني 

األول ما سنبينه من إحالة بعد : األجسام وهو خيالط القاذورات وهو حمال وإن كان الثاين فهو ممتنع أيضا لوجهني 
دون اآلخر لذاته أو ملخصص من خارج فإن أنه إما أن يكون اختصاص أحد الطرفني بالنهاية : ال يتناهى والثاين 

كان األول فهو حمال لعدم األولوية وإن كان الثاين فيلزم أن يكون الرب مفتقرا يف إفادة مقداره إىل موجب 
وخمصص وال معىن للبعد غري نفس األجزاء على ما تقدم فيكون الرب معلول الوجود وهو حمال وإن كان متناهيا 

ومقدار وهو إما أن يكون خمتصا بذلك الشكل والقدر لذاته أو ألمر خارج فإن كان  من مجيع اجلهات فله شكل
األول لزم منه اشتراك مجيع األجسام فيه ضرورة االحتاد يف الطبيعة وإن كان الثاين فالرب حمتاج يف وجوده إىل غريه 

  وهو حمال 

  تعليق ابن تيمية

إن ذلك يستلزم اشتراك مجيع : بالشكل واملقدار لذاته ؟ قوله  مل ال جيوز أن يكون خمتصا: ولقائل أن يقول : قلت 
األجسام فيه ضرورة االحتاد يف الطبيعة إمنا يصح إذا سلم أن طبيعة األجسام كلها متحدة وهذا ممنوع بل باطل بل 

ذا مبين على معلوم الفساد بالضرورة واحلس فإن طبيعة النار ليست طبيعة املاء وال طبيعة احليوان طبيعة النبات وه



القول بأن األجسام متماثلة يف احلقيقة وهذا لو صح ألغىن عن هذه الوجوه كلها وهو يف كتابه ملا ذكر قول من 
أن اجلسم هو اجلوهر : إهنم بنوا ذلك على أصلهم : يقول بتجانس األجسام من أهل الكالم املعتزلة واألشعرية قال 

تجانسة وأن التأليف من حيث هو تأليف غري خمتلف فاألجسام احلاصلة املؤلف أو اجلوهر املؤتلفة وأن اجلواهر م
  منها غري خمتلفة 

ومعلوم أن هذين األصلني اللذين بنوا عليهما متاثل األجسام قد أبطلها هو وغريه وهي مما خيالفهم فيها مجهور 
ور أهل امللل وال مجهور الفالسفة بل العقالء فأكثر العقالء ال يقولون إن األجسام مركبة من اجلواهر املنفردة ال مجه

مجهور أهل الكالم من اهلشامية والنجارية والضرارية والكالبية والكرامية ال يقولون بذلك فكيف مبن عدا أهل 
  الكالم من سائر أنواع أهل العلم ؟ فإهنم من أعظم الناس إنكارا لذلك 

منهم من يقول باختالفها ومنهم : ون يف اجلواهر املنفردة وكذلك القول بتماثل اجلواهر قول ال دليل عله إذ املتنازع
  من يقول بتماثلها 

  وأيضا فقول القائل إما أن تكون خمتصا بذلك املقدار لذاته أو ألمر خارج 
  يقال له أتريد بذاته جمرد اجلسمية املشتركة أم ذاته الذي خيتص هبا وميتاز هبا عن غريه ؟ 

اقال ال يعلل احلكم املختص باألم املشترك فال يقول عاقل إن ما اختص به أحد أما األول فال يقول عاقل فإن ع
الشيئني عن اآلخر كان للقدر املشترك بينهما فإن القدر مستلزمة للمعلول امللزوم أعم من العلة فإذا مل يكن املشترك 

  ملزوما للمختص كما أن ال يكون علة أوىل وأحرى فإن امللزوم حيث وجد وجد الالزم 
  ومعلوم انه ليس حيث املشترك يوجد املختص إذ املشترك يوجد يف هذا واملختص باآلخر منتف 

ويف اجلملة فهذا ما ال يتنازع فيه العقالء فال يكون اختصاص أحد اجلسمني عن اآلخر خبصائصه جملرد اجلسمية 
  املشتركة بل تلك اخلصائص مما ميتنع ثبوهتا لسائر األجسام 

علوم أن كل جسم خمتص خبصائص وخصائصه ال تكون ألجل اجلسمية املشتركة وذلك مينع متاثل م: وحينئذ فيقال 
األجسام ألهنا لو كانت متماثلة للزم أن يكون اختصاص بعضها خبصائصه ملختص واملخصص إما الرب وإما غريه 

أهنا متماثلة فليس هذا  وختصيص غريه ممتنع ألنه جسم من األجسام فالكالم فيه كالكالم يف غريه وألن التقدير
بالتخصيص أوىل من هذا وختصيصه أيضا ممتنع ألنه يستلزم ترجيح أحد املتماثلني على اآلخر بغري مرجح وذلك 

  ممتنع وإذا قيل املرجح هو القدرة واملشيئة 
رجح ما هللا تعاىل قيل نسبة القدرة واملشيئة إىل مجيع املتماثالت سواء فيمتنع الترجيح مبجرد ذلك فال بد أن يكون امل

يف ذلك من احلكمة واحلكمة تستلزم علم احلكيم بأن أحد األمرين أوىل من اآلخر وأن يكون ذلك الراجح أحب 
  إليه من اآلخر وحينئذ فذلك يستلزم تفاصيل املعلومات املرادات وذلك مينع تساويها وهو املطلوب 

مبسوط يف غري هذا املوضع ونفاة ذلك غاية ما عندهم  وهذا الكالم يتعلق مبسألة حكمه اهللا يف خلقه وأمره وهو
اهنم يزعمون أن ذلك يقتضي افتقاره إىل الغري ألن من فعل شيئا ملراد كان مفتقرا إىل ذلك املراد مستكمال به 

  واملستكمل بغريه ناق بنفسه 
لك أنه يفتقر إىل شيء وهذه احلجة باطلة كبطالن حجتهم يف نفي الصفات وذلك أن لفظ الغري جممل فإن أريد بذ

مباين منفصل عنه فهذا ممنوع فإن مفعوالته ومراداته هو الفاعل هلا كلها ال حيتاج يف شيء منها إىل غريه وإن أريد 
  بذلك أنه يفتقر إىل ما هو مقدور له مفعول له كان حقيقة ذلك انه مفتقر إىل نفسه أو لوازم نفسه 

ر إىل ما هو غري له مباين له وأنه مستوجب لصفات الكمال اليت هي من ومعلوم أنه سبحانه موجود بنفسه ال يفتق



  لوازم ذاته فإذا قال القائل إنه مفتقر إىل نفسه كان حقيقته أنه ال يكون موجودا إال بنفسه وهذا املعىن حق 
يكون موجودا إال وإذا قيل هو مفتقر إىل صفاته الالزمة أو جزئه أو لوازم ذاته او حنو ذلك كان حقيقة ذلك أنه ال 
إن األمور اليت : بصفات الكمال وأنه ميتنع وجوده دون صفات الكمال اليت هي من لوازم ذاته وهذا حق ومعلوم 

ال ميكن وجودها إال حادثة متعاقبة ليس الكمال يف أن يكون كل منها ازليا فإن ذلك ممتنع وال يف أن ذلك ال يكون 
نها أزليا فإن ذلك ممتنع وال يف أن ذلك ال يكون فإن ذلك نقص وعدم فإن ذلك نقص وعدم بل يف أن تكون كل م

بل يف أن تكون حبسب إمكاهنا على ما تقتضيه احلكمة فيكون وجود تلك املرادات للحكمة من أعظم نعوت 
الكمال اليت جيب أن يوصف هبا ونفيها عنه يقتضي وصفه بالنقائص وإن كل كمال يوصف به فليس مفتقرا فيه إىل 

ه أصال بل هو من لوازم ذاته سبحانه وتعاىل عما يقول الظاملون علوا كبريا الذين يصفونه بالنقائص ويسلبونه غري
احلكمة اليت هي حمض بل ال يقتضي إثباهتا إال استلزام ذاته لنعوت كماله وكمال نعوته ال افتقار إىل شيء مباين 

  لنفسه املقدسة 
وما قدروا اهللا حق قدره { لقدرها الذي مل يقدره املشركون كما قال تعاىل وأيضا فيقال القول يف استلزام الذات 

كاستلزام  ٦٧الزمر } واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعاىل عما يشركون 
و التسلسل الباطالن الذات لسائر صفاهتا من العلم والقدرة واحلياة فإنه لو كان خمتص حيتاج إىل خمصص لزم الدور أ

  فال بد من خمتص مبا خيتص به خيتص بذلك لنفسه وذاته ال ألمر مباين له 
وهذا هو حقيقة الواجب لنفسه املستلزم جلميع نعوته من غري افتقار إىل غري نفسه مع أمنا ذكره يف وجوب تناهي 

يه أحد وإذا حرر األمر عليه وعليهم يف األبعاد قد أبطل فيه مسالك الناس كلها وأنشأ مسلكا ذكر أنه مل يسبقه إل
تلك املسالك كان القدح فيها أقوى من مسالكهم يف النفي فلو قدر ان أثنني أثبت احدمها موجودا قائما بنفسه ال 
يتناهى وأثبت اآلخر موجودا ال يكون متناهيا وال غري متناه كان قول الثاين أفسد واألول أقرب إىل الصواب وما 

  ن هبا إفساد قول األول إال ويف أقواهلم ما هو أفسد منها من مقدمة يدعو
واملناظرة تارة تكون بني احلق والباطل وتارة بني القولني الباطلني لتبني بطالهنما أو بطالن أحدمها او كون أحدمها 

دهم القول أشد بطالنا من اآلخر فإن هذا ينتفع به كثريا يف أقوال أهل الكالم والفلسفة وأمثاهلم ممن يقول أح
الفاسد وينكر على منازعه ما هو أقرب منه إىل الصواب فيبني أن قول منازعه أحق بالصحة إن كان قوله صحيحا 
وأن قوله أحق بالفساد إن كان قول منازعه فاسدا لتنقطع بذلك حجة الباطل فإن هذا أمر مهم إذ كان املبطلون 

ادها أحد ركين احلق وأحد املطلوبني فإن هؤالء لو تركوا يعارضون نصوص الكتاب والسنة بأقواهلم فإن بيان فس
نصوص األنبياء هلدت وكفت ولكن صالوا عليها أصول احملاربني هللا ولرسوله فإذا دفع صياهلم وبني ضالهلم كان 

  ذلك من أعظم اجلهاد يف سبيل اهللا 
هو جسم ونوع : نوع يقول : وقد حكى األشعري وغريه عن طوائف أهنم يقولون إنه ال يتناهى وهؤالء نوعان 

يلزم أن خيالط اقاذورات : يقول ليس جبسم فإذا أراد النفاة أن يبطلون قول هؤالء مل ميكنهم ذلك فإهنم إذا قالوا 
كما أثبتم موجودا ال يشار إليه وال هو داخل وال خارج فنحن نثبت موجودا هو داخل وال خيالط : واألجسام قالوا 

  يعقل قالوا وذلك ال يعقل  غريه فإذا قالوا هذا ال
ومذهب النفاة أبعد يف العقل من مذهب احللولية وهلذا إذا ذكر القوالن ألهل الفطر السليمة نفروا عن قول النفاة 
أعظم من نفورهم عن قول احللولية وكذلك ما ذكره من امتناع النهاية من بعض اجلوانب دون بعض فإن هذا قاله 

  رش طائفة ممن يقول إنه على الع



وقول هؤالء وإن قيل إنه باطل فقول النفاة أبطل منه إما احتجاجه على هؤالء بأن اختصاص أحد الطرفني بالنهاية 
دون اآلخر حمال لعدم األولوية أو الفتقاره إىل خمصص من خارج فيقولون له أنت دائما تثبت ختصيصا من هذا 

هذا يستلزم ترجيح أحد املتماثلني بال : فإذا قيل لك  اجلنس كما تقول إن اإلرادة ختصص أحد املثلني ال ملوجب
مرجح قلت هذا شان 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 
جمرد : عتزلة يقولون إن القادر املختار يرجح بال مرجح والفالسفة يقولون وهذا للمعتزلة والفالسفة ألزم فإن امل

الذات اقتضت ترجيح املمكنات بال مرجح آخر فقد اتفقوا كلهم على أن الذات توجب الترجيح ألحد املتماثلني 
  بال مرجح فكيف ميكنهم مع هذا ان مينعوا كوهنا تستلزم ختصيص أحد اجلانبني بال خمصص 

م منازعهم املوجودان القائمان بأنفسهما ال بد أن يكون بينهما حد وانفصال فعلمنا التناهي من جانب ولو قال هل
هذا املوجود واما اجلانب اآلخر فال نعلم امتناعه إال إذا علمنا امتناع وجود أبعاد ال تتناهى وهذا غري معلوم لنا أو 

  هو باطل لكان قوله أقوى من قوهلم 
يتهم يف إبطال قول هؤالء أن ينتهوا إىل أبطال بعد ال يتناهى أو إىل عدم األولوية أو وجوب واملقصود هنا أن غا

  املخالطة 
وهذه املقدمات ميكن منازعوهم أن ينازعوهم فيها أعظم مما ميكنهم هم منازعة أولئك يف مقدمات حجتهم ويرد 

  ط يف موضعه عليهم من املناقضات واملعارضات أعظم مما يرد على أولئك وهذا مبسو
فهذه احلجة وأمثاهلا من حجج النفاة ميكن إبطاهلا من وجوه كثرية بعضها جهة املعارضة بأقوال أهل باطل آخر وبيان 

انه ليس أولئك بأبطل من قول هؤالء فإذا مل ميكن االستدالل على نفي أحد القولني إال باملقدمة اليت هبا نفي القول 
ن نفي اآلخر بل إن كانت املقدمة صحيحة لزم نفيهما مجيعا وغن كانت باطلة مل اآلخر مل يكن نفي أحدمها أوىل م

تدل على نفي واحد منهما فكيف إذا كانت املقدمة اليت استدل هبا املستدل على نفي قول منازعه قد قال هبا ومبا 
  ال هو أبلغ منها ؟ وبعض ما تبطل به هذه احلجة يكون من جهة أهل احلق الذين مل يقولوا باط

  بطالن حجته من وجوه

  وحنن نذكر ما حيضر من إبطاهلا بالكالم على مقدماهتا واملواضع اليت ينازعه فيها الناس 

  الوجه األول

قوله لو كان جسما لكان له بعد وامتداد فإن هذا مما نازعه فيه طائفة ممن يقول هو جسم وهو مع ذلك واحد ال 
 شيء منه دون شيء فإن هذا معروف عن طائفة من أهل الكالم من يقبل القسمة بوجه من الوجوه فال يشار إىل

الكرامية وغريهم و الرازي قد ذكر ذلك عن بعضهم لكنه ادعى أن هذا القول ال يعقل وأن فساده معلوم 
  بالضرورة 

وكذلك قول من قال إنه فوق العرش وإنه مع ذلك ليس جبسم كما يذكر ذلك عن األشعري وكثري من أهل الكالم 
واحلديث والفقه من أصحاب األئمة األربعة وغريهم وهو قول القاضي أيب يعلي وأيب احلسن الزاغوين وقول أيب 
  الوفاء بن عقيل يف كثري من كالمه وهو قول أيب العباس القالنسي وقبله أبو حممد بن كالب وطوائف غري هؤالء 

العرش مع كونه غري جسم مما يعلم فساده  كونه جسما مع كون غري منقسم أو كونه فوق: فإذا قال القائل 



  بضرورة العقل 
ليس العلم بفساد هذا بأظهر من العلم بفساد قول من قال إنه موجود قائم بنفسه فاعل جلميع العامل وأنه مع : فيقال 

در وقيل ذلك ال داخل يف العامل وال خارج عنه وال حال فيه وال مباين له ال سيما إذا قيل مع ذلك إنه حي عامل قا
هو عاقل ومعقول وعقل وعاشق ومعشوق وعشق وأن العلم : مع ذلك ليس له حياة وال علم وال قدرة أو قيل 

واحلب نفس العامل احملب ونفس احلب هو نفس العلم أو قيل مع ذلك إنه حي حبياة عليم بعلم قدير بقدرة مسيع 
لوقاته وال خارج عنها وال حال فيها وال مباين هلا يسمع بصري يبصر متكلم بكالم وقيل مع ذلك إنه ال داخل يف خم

وأن إرادته هلذا املراد ونفس رؤيته هلذا هو نفس رؤيته هلذا ونفس علمه هبذا هو نفس علمه هبذا وأن الكالم معىن 
 واحد بالعني فمعىن آية الكرسي وآية الدين وسائر القرآن والتوراة واإلجنيل وسائر ما تكلم به هو شيء واحد فإن

كانت هذه األقوال مما ميكن صحتها يف العقل فصحة قول من قال هو فوق العرش وليس جبسم او هو جسم وليس 
  مبنقسم أقرب إىل العقل 

  وإن قيل بل هذا القول باطل يف العقل فيقال تلك أبطل يف العقل ومىت بطلت تلك صح هذا 
والنايف إلمكان هذا : فالعقل جبوز وجود ما ذكر قيل  وإذا قيل النايف إلمكان تلك األمور هو الوهم ال العقل وإال

هو الوهم وإال فالعقل جيوز وجود ما ذكر وإذا قيل الربهان العقلي دل على وجود ما أنكره الوهم قيل والربهان 
  العقلي دل على وجود ما أنكره الوهم هنا 

  فاة وقد بسط هذا يف غري هذا املوضع ومن تأمل هذا وجده من اصح املعارضة وأبني التناقض يف كالم هؤالء الن

  الوجه الثاين

  قوله وإذا كان له بعد وامتداد فإما أن يكون غري متناه وإما أن يكون متناهيا 
فيقال من الناس من يقول إنه غري متناه وهؤالء منهم من يقول جسم ومنهم من يقول غري جسم وقد حكى القولني 

ا غريه أيضا ومن الناس من قال هو متناه من بعض اجلهات وهذا مذكور أبو احلسن األشعري يف املقاالت وحكامه
عن طائفة من أهل الكالم من الكرامية وغريهم وقد قاله بعض املنتسبني إىل الطوائف األربعة من الفقهاء كما ذكره 

يوجد يف يف بعض  القاضي أبو يعلى يف عيون املسائل فإن هذه األقوال يوجد عامتها يف بعض أتباع األئمة منها ما
أصحاب أيب حنيفة ومنها ما يوجد يف بعض أصحاب مالك ومنها ما يوجد يف بعض أصحاب الشافعي ومنها مايو 

  جد يف بعض أصحاب أمحد ومنها ما يوجد يف بعض أصحاب اثنني أو ثالثة أو األربعة 
  إحالة بعد ال يتناهى قوله إن كان غري متناه من مجيع اجلهات فهو حمال لوجوه األول ما سنبينه من 

  فيقال له أنت قد أبطلت أدلة نفاة ذلك ومل تذكر إال دليال هو أضعف من أدلة غريك فبقيت الدعوى بال دليل 
  قوله الثاين انه يلزم منه نفي األجسام أو تداخلها ومداخلة القاذورات 

ا أو مع كونه غري جسم ويقولون ال فيقال هؤالء يقولون ال يلزم منه شيء من ذلك بل هو غري متناه مع كونه جسم
يلزم نفي سائر األجسام وال مداخلتها فإذا قيل هلم هذا ينفيه العقل قالوا نفي العقل هلذا كنفيه وجوده قائما بنفسه 

فاعال للعامل وهو مع ذلك ال حال يف العامل وال بائن من العامل بل نفي العقل هلذا أعظم من نفيه هلذا وما قيل من 
  عن ذلك بالفرق بني الوهم والعقل ميكن يف هذا بطريق األوىل كما بسط يف موضعه  االعتذار

فإن هؤالء ادعوا أن قول القائل كل موجودين غما أن يكونا متحايثني أو متباينني أو كل موجودين قائمني بأنفسهما 
ارا إليه وان قول القائل بإثبات فإما أن يكونا متبايين أو متالصقني ن أو كل موجود قائم بنفسه فال بد أن يكون مش



موجود ال هو داخل العامل وال خارجه وال حال فيه وال مباين له وال يشار إليه وال يقرب من شيء وال يبعد من 
  شيء وال يصعد إليه شيء وال ينزل منه شيء وأمثال ذلك من الصفات السالبة النافية هو حمال يف العقل 

يم واحمليل لوجود هذا إمنا هو الوهم دون العقل وأن الوهم حيكم غري احملسوس قالوا إن هذا املوجب لذلك التقس
  حبكم احملسوس وهذا باطل 

فقيل هلم فأنتم مل تثبتوا بعد وجود ماال ميكن اإلحساس به وحكم الفطرة أوىل بديهي والوهم عندكم إمنا يدرك 
الذئب وصداقة اكبش وهذه أحكام كلية والكليات األشياء املعينة كإدراك العداوة والصداقة كإدراك الشاة عدواة 

  من حكم العقل ال من حكم الوهم 
فهذا وأمثاله مما أبطل به ما ذكروه من االعتذار بأن هذا حكم الوهم لكن املقصود هنا أن ذلك العذر إن كان 

لو كان جسما لكان صحيحا فلمنازعيهم أن يعتذروا به ههنا فيقولون ما ذكرمتوه من كونه لو كان فوق العرش أو 
ممتدا متناهيا أو غري متناه هو من حكم الوهم وهو فرع كونه قابال لثبوت االمتداد ونفيه أو لثبوت النهاية ونفيها 
وحنن نقول هو فوق العرش أو هو فوق العرش وهو مع ذلك ال يقبل أن يكون ممتدا وال غري ممتد وال أن يكون 

إنه موجود قائم بنفسه مبدع للعامل مسمى باألمساء احلسىن وأنه مع ذلك ال يقبل  متناهيا وال غري متناه كما قلتم أنتم
أن يقال هو متناه وال غري متناه بل ذاته ال تقبل إثبات ذلك وال نفيه وال تقبل أن يقال هو حال يف العامل وال خارج 

  ذلك وال بنفيه  عنه فال توصف ذاته بالدخول وال باخلروج فإن ذاته ال تقبل االتصاف ال بإثبات
فهذا وحنوه قولكم فغن كان هذا القول صحيحا أمكن من أثبت العلو دون التجسيم أو العلو والتجسيم ونفي ما 

يذكر من لوازمه أن يقول فيه ما تقولونه أنتم حيث أثبتم موجودا قائما بنفسه مبدعا للعامل ونفيتم ما يذكر من 
أظهر يف صريح العقل من لزوم هذه اللوازم ملا أثبته هؤالء فإن أمكنكم نفي لوازمه فإن لزوم تلك اللوازم ملا أثبتوه 

اللزوم وادعيتم أن القول باللزوم وإحالة ما أثبتموه من حكم الوهم دون العقل أمكن خصومكم أن يقولوا مثل 
  ذلك ما قلتموه بطريق األويل 

إذا قابل بني قول هؤالء وقول هؤالء تبني له صحة  وهذا يفهمه من تصور حقيقة قول الطائفتني وأدلتهم العقلية فإنه
  املوازنة وان اإلثبات أقرب إىل صريح املعقول وأبعد عن التناقض كما أنه أقرب إىل صحيح املنقول 

  الوجه الثالث

وكذلك يقال يف الوجه الثالث فإن إلثبات النهاية من أحد الطرفني دون اآلخر أبعد عن اإلحالة من إثبات موجود 
  م ال ميكن أن يقال فيه هو متناه وال أن يقال غري متناه قائ

  وكذلك إثبات موجود ال هناية له من الطرفني أقرب إىل املعقول من كونه ال يقبل إثبات النهاية وال نفيها 
قوله فيلزم أن يكون الرب مفتقرا يف إفادة مقداره إىل موجب وخمصص وال معىن للبعد غري نفس األجزاء فيكون 

  معلوال لغريه  الرب
يقال ما من أحد من النفاة إال وقد قال نظري هذا فالكالبية واألشعرية يقولون الذات اقتضت صفات معدودة دون 

غريها من الصفات فإهنم وغن تنازعوا يف كون صفاته كلها معلومة للبشر فإهنم مل يتنازعوا يف إثبات صفات ال تناهي 
لوا الذات مقتضية لعدد معني دون غريه من األعداد ولصفات معينة دون بل ال بد إن تكون صفاته متناهية فجع

غريها من الصفات بل واقتضت األمر بشيء دون غريه من املأمورات وبإرادة شيء دون غريه من املرادات مع أن 
  نسبتها إىل مجيع املرادات واملأمورات نسبة واحدة 



ري خمصص بل مبحض اإلرادة ن وأن الذات اقتضت تلك وأصلهم أنه جيوز ختصيص أحد املثلني دون اآلخر بغ
  اإلرادة على ذلك الوجه دون غريها ال ألمر آخر 

فإذا قيل الذات اقتضت تناهيا من جانب دون جانب أو قدرا خمصوصا مل يكن هذا يف صريح العقل بأبعد من 
د من االمتناع من ذلك ال سيما االمتناع من ذلك ال سيما وهو مع ذلك يقولون مل يكن هذا يف صريح العقل بأبع

وهو مع ذلك يقولون إن هذه اإلرادة اقتضت أن تكون احلوادث متناهية من أحد الطرفني دون اآلخر فاحلوادث 
عندهم ال تناهي من جانب املستقبل مع تناهيها من جانب املاضي ومع إمكان تقدم احلوادث على مبدأ حدوثها 

ة هي املخصصة ألحد املثلني والذات هي املخصصة لتلك اإلرادة املعينة دون وتأخرها عن ذلك املبدأ ولكن اإلراد
  غريها من اإلرادات وهي املخصصة للكالم املعني الذي هو أمر بشيء معني دون غريه من الكالم واألوامر 
خصصة واملعتزلة يقولون إن تلك الذات هي املخصصة ألحد املقدورين دون أمثاله من املقدورات وكذلك هي امل

لكوهنا آمرة ومتكلمة وفاعلة باألمر املعني والكالم املعني والفعل املعني دون غريه من األوامر والكالم والفعل وهي 
  املخصصة لإلرادة أو لكونه مريدا دون غري تلك اإلرادة أو غري تلك املريدية 
ق وال صفة من الصفات هو والفالسفة يقولون إن الذات أو الوجود الذي ال اختصاص له حبقيقة من احلقائ

املخصص للعامل كله مبا هو عليه من احلقائق والصفات واملقادير وأنه علة تامة موجبة للمعلول مع أن احلوادث من 
املعلوالت ليست أعياهنا أزلية ومل يكن فيه ما يوجب تأخر شيء من املعلوالت وال قام به صفة وال معىن وال فعل 

  حقيقة وال بصفة دون صفة وال حلادث دون حادث وال لتأخري ما يتأخر  يوجب التخصيص ال حبقيقة دون
والعامل يشهد فيه من احلقائق واحلوادث احلادثة ما يعلم معه بالضرورة أنه ال بد له من خمصص وهم ال يثبتون إال 
 وجودا مطلقا ليس فيه اختصاص وجودي بوجه من الوجوه فضال عن إن يكون مقتضبا لتخصيص حقيقة دون

  حقيقة ن وصفة دون صفة واحلدوث من غري سبب يقتضي احلدوث وهذه األمور لبسطها موضع آخر 
واملقصود أن هؤالء القائلني بعدم التناهي أو بالتناهي من جانب دون جانب مع كون قوهلم فاسدا فنفاة كون الرب 

ج يلزمهم من التناقض أعظم مما على العرش الذين حيتجون على نفي ذلك بنفي اجلسم وعلى نفي اجلسم هبذه احلج
يلزم املثبتني واملقدمات اليت حيتجون هبا هي أنفسها وما هو أقوى منها من جنسها تدل على فساد أقواهلم بطريق 
األوىل فإن كانت صحيحة دلت على فساد قوهلم ومىت فسد قوهلم صح قول املثبتة المتناع رفع النقيضني وإن 

ول املثبتة فدل ذلك على أن هذه املقدمات مستلزمة فساد قول النفاة دون قول كانت باطلة مل تدل على فساد ق
  أهل اإلثبات 

وهذه الطريق هي ثابتة يف األدلة الشرعية والعقلية فإنا قد بينا يف الرد على أصول اجلهمية النفاة للصفات يف الكالم 
ة فرق العرش وحنوهم من األدلة الشرعية على تأسيس التقديس وغريه أن عامة ما حيتج به النفاة لرؤية والنفا

الكتاب والسنة هي 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 ذلك يدل على نقيض قوهلم وأن ما يذكرونه من املناظرات 

  اإلثبات أدل منه على قوهلم  العقلية هو على قول أهل

  الوجه الرابع

قوله إذا كان متناهيا من مجيع اجلهات فاختصاصه بالشكل واملقدار إن كان لذاته لزم منه اشتراك مجيع األجسام فيه 
  ضرورة االحتاد يف الطبيعة 



قد عرف أن النزاع يف فيقال له ال نسلم اشتراك مجيع األجسام يف ذلك وال نسلم أن ااألجسام متحدة يف الطبيعة و
هذه املسألة من النظار من أشهر األمور وهذا املصنف نفسه قد بني فساد حجج أصحابه املدعني متاثلها ومتاثل 

اجلواهر فإذا كان هو نفسه قد بني فساد حجج أصحابه املدعني متاثلها ومتاثل اجلواهر فإذا كان هو نفسه قد بني 
بيعة كان قد أفسد حجته مبا ذكره هو من األدلة العقلية على فسادها فضال عما فساد حجج القائلني باالحتاد يف الط

يذكره غريه من العقالء وقد بسط هذا يف موضعه وإمنا املقصود هنا التنبيه على أن كل مقدمة يف هذه احلجة ميكن 
  منعها ويكون قول املانع فيها أقوى من قول احملتج 

  ن اهللا تعاىلتابع كالم األمدي يف نفي اجلسمية ع

قال أنه لو كان جسما لكان مركبا ممن األجزاء وهو حمال لوجهني األول أنه يكون مفتقرا إىل كل واحد من تلك 
األجزاء ضرورة استحالة وجود املركب دون أجزائه وكل منها غري مفتقر إليه وما افتقر إىل غريه كان ممكنا ال 

  واجبا لذاته وقد قيل إنه واجب لذاته 

  ابن تيميةتعليق 

  قلت ولقائل أن يقول هذا باطل من وجوه 
  بطالن هذا من وجوه 

  األول 
أن الذين قالوا إنه جسم ال يقول أكثرهم إنه مركب من األجزاء بل وال يقولون إن كل جسم مركب من األجزاء 

كان بناء على  فالدليل على امتناع ما هو مركب من األجزاء فقط ال يكون حجة على من قال إنه ليس مبركب وإن
  أن كل جسم مركب فهذا ممنوع 

  وإن قيل ال نعين باألجزاء أجزاء كانت موجودة بدونه وإمنا نعين هبا أنه ال بد أن يتميز منه شيء عن شيء 
قيل فحينئذ ال يلزم أن يكون ذلك الذي ميكن أن يصري جزءا غري مفتقر إليه إذ هو ال بد منه يف وجود اجلملة 

  ا فاجلملة ال تستغين عنه وهو أيضا ال يستغين عنها فتكون احلجة باطلة وليس موجودا دوهن

  الثاين

  أن يقال ما تعين بقولك إنه يكون مفتقرا إىل كل واحد من تلك األجزاء 
أتعين انه يكون مفعوال للجزء أو معلوال لعلة فاعلة أو تعين انه يكون وجوده مشروطا بوجود اجلزء حبيث ال يوجد 

ع اآلخر فإن ادعيت األول كان التالزم باطال فإنه من املعلوم أن األجسام اليت خلقها اهللا تعاىل ليس أحدمها إال م
شيء من أجزائها فاعال هلا وال علة فاعلة هلا فإذا مل يكن شيء من املركبات املخلوقة جزؤه فاعال له وال علة فاعلة 

علم ثبوهتا يف شيء من اجلزئيات املشهودة فضال عن أن له كان دعوى أن ذلك قضية كلية من أفسد الكالم فإنه ال ي
  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 علة فاعلة إذ قيل بإمكان 



 يكون وجوده مستلزما للوازم ال يكون موجودا إال هبا فالواجب بنفسه ال علة فاعلة ال تفعل باالختيار فأما كونه ال
  ينايف ذلك سواء مسيت صفات أو أجزاء أو ما مسيت 

  الثالث

ويظهر هذا بالوجه الثالث وهو أن النايف ملثل هذا التالزم إن كان متفلسفا فهو يقول إن ذاته مستلزمة للممكنات 
مستلزمة لصفاته الالزمة له أو ملا هو داخل يف مسمى امسه وهو أيضا يسلم أن  املنفصلة عنه فكيف ميتنع أن تكون
  ذاته تستلزم كونه واجبا وموجودا 

  وعاقال ومعقوال وعقال ولذيذا وملتذا به ن وحمبا لذاته وحمبوبا هلا وأمثال ذلك من املعاين املتعددة 
  فإذا قيل هذه كلها شيء واحد 

اد بالضرورة لكونه تضمن أن العلم هو احلب وأن العامل احملب هو العلم واحلب فإن هذا مع كونه معلوم الفس: قيل 
قدر إمكانه فقول القائل إن اجلسم ليس مبركب من اهليويل والصورة وال من اجلواهر املنفردة بل هو واحد بسيط 

  أقرب إىل العقل من دعوى احتاد هذه احلقائق 
ون ذاته تستلزم أنه حي عامل قادر وإن كان من الصفاتية فهم يسلمون وإن كان من املعتزلة وامثاهلم فهم يسلم

استلزام ذاته للعلم والقدرة واحلياة وغري ذلك من الصفات فما من طائفة من الطوائف إال وهي تضطر إىل أن جتعل 
ء قيل إن هذا ذاته مستلزمة للوازم وحينئذ فنفي هذا التالزم ال سبيل ألحد إليه سواء مسي افتقارا أو يسم وسوا

  يقتضي التركيب أو مل يقل 

  الرابع

أن يقال قول القائل إن املركب مفتقر إىل كل واحد من تلك األجزاء أتعىن باملركب تلك األجزاء أو تعين به 
اجتماعها آو األمرين أو شيئا رابعا فإن عنيت األول كان املعىن أن تلك األجزاء مفتقرة إىل تلك األجزاء وكان 

الشيء املركب مفتقر إىل املركب وان الشيء مفتقر إىل نفسه وان الواجب بنفسه مفتقر إىل الواجب حاصله أن 
  بنفسه 

ومعلوم أن الواجب بنفسه ال يكون مستغنيا عن نفسه بل وجوبه بنفسه يستلزم أن نفسه ال تستغين عن نفسه فما 
  واجبا بنفسه ذكرمتوه من االفتقار هو حتقيق لكونه واجبا بنفسه ال مانع لكونه 

  وإن قيل إن املركب هو االجتماع الذي هو اجتماع األجزاء وتكبها 
قيل فهذا االجتماع هو صفة وعرض لألجزاء ال يقول عاقل إنه واجب بنفسه دون األجزاء بل إمنا يقال هو الزم 

ة بني األجزاء وإذا مل لألجزاء والواجب لنفسه هو الذات القائمة بنفسها وهي األجزاء ال جمرد الصفة اليت هي نسب
يكن هذا هو نفس الذات الواجبة بنفسها وإمنا هو صفة هلا فالقول فيه كالقول يف غريه مما مسيتموه أنتم أجزاء 

  وغايته أن تكون بعض األجزاء مفتقرة إىل سائرها وليس هذا هو افتقار الواجب بنفسه إىل جزئه 
اعها فهذا من جنس أن يقال املركب هو األجزاء لكن على هذا وإن قيل إن املركب هو اجملموع أي األجزاء واجتم

  التقدير صار االجتماع جزءا من األجزاء 
وحينئذ فإذا قيل هو مفتقر إىل األجزاء كان حقيقته انه مفتقر إىل نفسه أي ال يستغين عن نفسه وهذا حقيقة وجوبه 

  هنا شيء رابع فال بد من تصويره بنفسه ال مناف لوجوبه بنفسه وإن عنيت به شيئا رابع فال يعقل 



  مث هذا الكالم عليه وإن قال بل اجملموع يقتضي افتقاره إىل كل جزء من األجزاء 
قيل افتقار اجملموع إىل ذلك اجلزء كافتقار إىل سائر األجزاء وذلك اجلزء وسائر األجزاء هي اجملموع فعاد األمر إىل 

  انه مفتقر إىل نفسه 
  مفتقر إىل اآلخر أو قيل اجلملة مفتقرة إىل كل جزأ إىل آخره فإن قيل فأحد اجلزأين 

قيل أوال ليس هذا هو حجتكم فإمنا ادعيتم افتقار إىل اآلخر أن أحدمها فاعل لآلخر آو علة فاعلة له فهذا باطل 
يف املركبات بالضرورة فإن املركبات املمكنة ليس أحد أجزائها علة فاعلة لآلخر وال فاعال له باختياره فلو قدر أن 

ما يكون جزؤه فاعال جلزئه مل يكن كل مركب كذلك فال تكون القضية كلية فال جيب أن يكون مورد النزاع 
  داخال فيما جزؤه مفتقر إىل جزئه فكيف إذا مل يكن يف بعض أجزائه علة فاعلة للجزء اآلخر ؟ 

تالزمهما وكون أحدمها مشروطا باآلخر  وإن عنيت أن أحد اجلزأين ال يوجد إال مع اجلزء اآلخر فهذا غنما فيه
  وذلك دور معي اقتراين وهو ممكن صحيح ال بد منه يف كل متالزمني وهذا ال ينايف كون اجملموع واجبا باجملموع 

  وإذا قيل يف كل من األجزاء هل هو واجب بنفسه أم ال ؟ 
ا هو كذلك بل كل منها واجب بنفسه قيل إن أردت هل هو مفعول معلول لعلة فاعلة أم ال ؟ فليس يف األجزاء م

هبذا االعتبار وإن عنيت أنه هل فيها يف األجزاء ما هو كذلك بل كل منها واجب بنفسه هبذا االعتبار وإن عنيت أنه 
هل فيها ما يوجد بدون وجود اآلخر فليس فيها ما هو مستقل فيها ما هو مستقل دون اآلخر وال هو واجب بنفسه 

يل دل على إثبات واجب بنفسه غىن عن الفاعل والعلة الفاعلة ال على أنه ال يكون شيء غين هبذا االعتبار والدل
  عن الفاعل مستلزما للوازم 

فلفظ الواجب بنفسه فيه إمجال واشتباه دخل بسببه غلط كثري فما قام عليه الربهان من إثبات الواجب بنفسه ليس 
يوجد إال مبوجد يوجده والواجب هو الذي يكون بنفسه ال  هو ما فرضه هؤالء النفاة فإن املمكن هو الذي ال

مبوجد يوجده فكونه بنفسه مستلزما للوازم ال ينايف أن يكون ذاتا متصفة بصفات الكمال وكل من الذات 
  والصفات مالزم لألخر وكل من الصفات مالزمة لألخرى وكل ما يسمى جزءا فهو مالزم لآلخر 

  وإذا قيل هذا فيه تعدد الواجب 
قيل إن أردمت تعدد اإلله املوجود بنفسه اخلالق للممكنات فليس كذلك وغن أردمت تعدد معان وصفات له أو تعدد 
ما مسيتموه أجزاء له فلم قلتم إنه كان كل من هذه واجبا بنفسه ن أي هو موجود بنفسه أي هو موجود بنفسه ال 

ومل قلتم إن ثبوت معنيني أو شيئني واجبني متالزمني مبوجد يوجده مع أن وجوده ملزوم لوجود اآلخر يكون ممتنعا 
  يكون ممتنعا ؟ 

  وهذا كما تقوله املعتزلة إنكم إذا أثبتم الصفات قلتم بتعدد القدمي 
  فيقال هلم إن قلتم إن ذلك بتضمن تعدد آهلة قدمية خالقة للمخلوقات فهذا التالزم باطل 

   وإن قلتم يستلزم تعدد صفات قدمية لإلهلة القدمي
  فلم قلتم إن هذا حمال ؟ 

فعامة ما يلبس به هؤالء النفاة ألفاظ جمملة 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 

  اخلامس



حد من تلك األجزاء ضرورة استحالة وجود املركب دون أجزائه ليس أن يقال قولك إن املركب مفتقر إىل كل وا
فيه ما يدل على افتقار املركب إىل أجزائه فإن كونه يستحيل وجوده دون األجزاء يقتضي أنه ال يوجد بدوهنا بل ال 

  يوجد إال وهي موجودة 
را إليه إذا كان ال يوجد إال به أال وكون الشيء ال يوجد إال مع الشيء ال يقتضي افتقاره إليه بل إمنا يكون مفتق

ترى أن املتضايفني ال يوجد أحدمها دون اآلخر وال يقال إن أحدمها مفتقر إىل اآلخر كالنبوة واألبوة بل كالمها 
معلول علة منفصلة فمعلوال العلة ال يوجد أحدمها دون اآلخر ومها مجيعا مفتقران إىل العلة ليس أحدمها مفتقرا إىل 

قدر انه ال علة هلما مل يكن أحدمها مفتقرا إىل العلة ليس أحدمها مفتقرا إىل اآلخر فإذا قدر أنه ال علة هلما  اآلخر فإذا
  مل يكن أحدمها مفتقرا إىل اآلخر وال إىل علة 

  السادس

أن يقال قولك وكل منهما غري مفتقر إليه خطأ ظاهر فإنه ليس من ضرورة كون املركب متوقفا على كل من أجزائه 
أن ال يكون شيء من تلك اجلزاء متوقفا عليه وذلك أن املركب إن أريد به نفس اجلزاء اجملتمعة كان املعىن أن 

اجملتمع متوقف على أو أن كل جزء متوقف على سائر األجزاء أو على جزء آخر أو اجملتمع على نفسه وأي شيء 
ر وإن قدر أن املركب هو االجتماع أو االجتماع فرض من ذلك مل يلزم أن يكون أحد اجلزأين هو املفتقر دون اآلخ

مع األجزاء فإنه إذا قدر أهنا متالزمة مل يكن أحد األجزاء واجبا بنفسه مبعىن إمكان وجوده دون سائر األجزاء ال 
االجتماع وال غريه بل ال يوجد شيء منها إال باآلخر فال يكون شيء من األجزاء غري مفتقر إىل املركب بل كل 

  فتقر إليه منها م
وهذا ال يقاس بالواحد مع العشرة الذي ميكن وجوده دون وجود العشر فإن أجزاء العشرة ليست متالزمة وغنما 

  الكالم يف أمور متالزمة ال ميكن وجود بعضها دون بعض كالصفات الالزمة للرب تعاىل 
ل وال دون الصفة األخرى وكذلك وما مساه النفاة أجزاء فإنه ال ميكن وجود صفة من تلك الصفات دون الذات ب

ما مسوه جزءا ال ميكن وجوده دون اجلميع وال دون جزءا آخر فامتنع أن يقال إن كل جزء من األجزاء غري مفتقر 
إىل اجملموع املركب مع أن اجملموع املركب مفتقر إليه بل إذا مسي هذا التالزم افتقارا فافتقار الصفة وما مسوه جزءا 

من افتقار الذات الواجبة بنفسها أو ما مسوه اجملموع املركب الواجب بنفسه إىل الصفة أو اجلزء  إىل اجملموع اعظم
فإن اجملموع هو الواجب بنفسه الذي ال يقبل العدم أصال وكل جزء من أجزائه فال يتصور وجوده بدون وجود 

ميتنع وجود اجلزء دون هذه املاهية اآلخر وهذا كما يقولون إن احليوانية والناطقية جزء من اإلنسانية ومع هذا 
املركبة وكذلك يقولون إن اجلسم مركب من املادة والصورة وميتنع وجود أحدمها بدون اجلسم بل واجلوهر الفرد 

  عند عامة القائلني به ميتنع وجوده بدون وجود اجلسم 

  السابع

ورة استحالة وجود املركب دون أن يقال قولك إن املركب الواجب بنفسه مفتقر إىل كل واحد من أجزائه ضر
  أجزائه وكل منها غري مفتقر إليه كالم باطل وهو بالعكس أوىل 

وذلك أن ما قدر انه جزء إذا كان مفتقر إليه لزم أن يكون واجبا بنفسه وإذا كان واجبا بنفسه فإما أن يكون 
كان مستقال بنفسه ال يتوقف على  مستقال ال يتوقف على وجود اجلزء اآلخر وال اجلملة أو ال بد له من ذلك فإن



جزء آخر وال على اجملموع لزم تعدد األمور الواجبة بنفسها املستقلة اليت يستغين بعضها عن بعض وال يتوقف واحد 
  منها على اآلخر وال على اجلملة 

واجبات ومعلوم أنه إذ كان هذا جائزا لزم أن يكون هناك جمموع كل منه واجب بنفسه واجملموع واجب بتلك ال
  فإذا قدر تعدد الواجب بنفسه كان هذا مبطال ألصل هذا الكالم فضال عن فروعه 

ومع تقدير تعدده ميتنع عدم تعدده فيكون الدليل الذي استدل به على نفي التركيب مستلزما لثبوت التركيب 
  فيكون دليله يدل على نقيض مطلوبه وهذا أبلغ ما يكون يف بطالن قوله 

موع غري تلك األفراد فإن ما لزم الواجب كان واجبا ويبقى حينئذ الكالم يف أن اجملموع إن كان وإن قدر أن للمج
زائدا على العدد غنما وجوبه بالعدد نزاع ال فائدة فيه فإنه إذا قدر عشرة كل منهم واجب بنفسه لزم أن تكون 

  ال تقبل العدم بطريق األوىل واألحرى  العشرة واجبة قطعا وإذا كان كل من العشرة ال يقبل العدم لنفسه فالعشرة
وانضمام الواجب بنفسه إىل الواجب بنفسه إذا قدر ذلك ال يوجب ضعفا ألحدمها بل نفس ذلك االجتماع هو من 
لوازم وجودمها بطريق األوىل واألحرى وإذا قدر أن اتصال بعضها ببعض من لوازم وجودها الواجب بنفسه مل يكن 

  ه على هذا التقدير ال ميتنع أن يكون له لوازم وملزومات واجبة ممتنعا فإن الواجب بنفس
ومن العجب أن هؤالء القوم كهذا وأمثاله من اخلائضني يف واجب الوجود على طريقة ابن سينا الذين جعلوا 
التركيب عمدهتم يف نفي ما ينفونه يوردون يف طريق إثبات واجب الوجود أسولة تفسد ما ذكروه يف انتفاء 

يب بالضرورة وهي ال تفسد امتناع التسلسل وهو مع ذلك يوردوهنا يف طريق إثباته إشكاال على إبطال القول الترك
بالتسلسل الذي جعلوه مقدمة من مقدمات إثباته حىت يبقوا دائما يف نصرة التعطيل بالباطل وهم إذا نصروا اإلثبات 

  عطيل ببعض ما نصروا به التعطيل كان فيه كفاية وبيان لفساد الت
وبيان ذلك أهنم ملا أثبتوا واجب الوجود جعلوا إثباته موقوفا على إبطال التسلسل ملا قالوا إن املمكن ال بد له من 

مرجح مؤثر مث إما أن يتسلسل األمر حىت يكون لكل ممكن مرجح ممكن فتتسلسل العلل واملعلوالت املمكنة أو 
ز أن يكون التسلسل جائزا كما قد تكلم على هذا يف غري هذا ينتهي األمر إىل واجب لنفسه مث قالوا مل ال جيو

  املوضع 
ومن أعظم أسولتهم قوهلم مل ال يكون اجملموع واجبا بأجزائه املتسلسلة وكل منها واجب باآلخر وهذا السؤال 
ذكره اآلمدي وذكر انه ال يستطيع أن جييب عنه ومضمونه وجوب وجود أمور ممكنة بنفسها ليس فيها ما هو 

  موجود واجب بنفسه لكن كل منها معلول لآلخر واجملموع معلول باألجزاء 
ومن املعلوم أنا إذا فرضنا جمموعا واجبا بأجزائه الواجبة اليت ال تقبل العدم كان أوىل يف العقل من جمموع جيب 

ن وجوده الزما بأجزاء كل منها ممكن ال يوجد بنفسه فإن احملتاج إىل املمكنات أوىل باإلمكان أما الذي يكو
  للواجبات فال ميكن عدمه 

والعقل الصريح الذي مل بكذب قط يعلم أن املركب اجملموع من أجزاء كل منها ممكن ال وجود له بنفسه هو أيضا 
ممكن ال وجود له وأما املركب من أجزاء كل منها واجب بنفسه فإنه ال ميتنع كونه واجبا بنفسه أي بتلك األجزاء 

  اليت منها واجب 
  وإذا قيل اإلجتماع نفسه مفتقر إىل األجزاء اليت كل منها واجب بنفسه كان ذلك نزاعا لفظيا 

واملقصود أن العقل يصدق بإمكان هذا وال يصدق بإمكان أجزاء كل منها ممكن ن واجملموع واجب هبا وهؤالء 
تمعت ممكنات بأنفسها صارت قلبوا احلقائق العقلية فقالوا إذا اجتمعت واجبات بأنفسها صارت ممكنة وإذا اج



واجبة فإذا تكلموا يف نفي الصفات الواجبة هللا جعلوا كون املركب يستلزم أجزاءه موجبا المتناع املركب الذي 
جعلوه مانعا من العلو والتجسيم ومن ثبوت الصفات وال يوردون على أنفسهم ما أوردوه يف إثبات واجب الوجود 

لسائر أدلة العقل مع تصديق ما جاءت به الرسل وما يف ذلك من إثبات صفات  وإيراده هنا أوىل ألن فيه مطابقة
الكمال هللا تعاىل بل وإثبات حقيقته اليت ال يكون موجودا إال هبا فكان مبكنهم أن يقولوا مل ال جيوز أن يكون اجملموع 

هي واجبة بنفسها ال تقبل  الواجب أو املركب الواجب أو اجلملة الواجبة واجبة بوجوب كل جزء من أجزائها اليت
  العدم ؟ 

وكان هذا خريا من أن يقولوا مل ال جيوز أن يكون اجملموع الذي كل من أجزائه ممكن بنفسه هو واجبا بنفسه أو 
  واجبا بأجزائه ؟ 

وهذا اآلمدي مع أنه من أفضل من تكلم من أبناء جنسه يف هذه األمور وأعرفه بالكالم والفلسفة اضطرب وعجز 
واب عن الشبهة الداحضة القادحة يف إثبات واجب الوجود هو دائما حيتج بنظريها الذي هو أضعف منها عن اجل

على نفي العلو وغريه من األمور الثابتة بالشرع والعقل ويقول إن ذلك يستلزم التجسيم وأن املخالفني يف اجلسم 
  جهال 

جدر مبن سلك مثل تلك الطريق فإن من شك يف ولو أعطى النظر حقه لعلم أن اجلهل املركب فضال عن البسيط أ
أوضح األمرين وأبينهما يف العقل ويف أمر مل يشك أحد من األولني واآلخرين فيه كان أوىل باجلهل ممن قال مبا قات 

  به األنبياء وارسل وأتباعهم وسائر عقالء بين آدم من األولني واآلخرين وعلم ثبوته بالرباهني اليقينية 
جيوز أحد من بين آدم وجود فاعل للعامل ولذلك الفاعل فاعلة إىل ما ال هناية له من غري أن يكون هناك وذلك أنه مل 

فاعل موجود بنفسه فمن شك يف جواز هذا أو عجز عن جواب شبهة جموزة كان جهلة بينا وكان أجهل من افحش 
حيكى عن غالية املنتقضة هللا من اليهود الناس قوال بالباطل احملض من التشبيه والتجسيم حىت لو فرض القول الذي 

وغريهم مثل الذين يصفونه بالبكاء واحلزن وعض اليد حىت جرى الدم ورمد العني سبحانه وتعاىل عما يقول 
  الظاملون علوا كبريا 

فإذا قدر واجب بنفسه موصوف هبذه النقائص مل يكن هذا أبعد يف العقل من وجود فاعل ليس موجودا بنفسه له 
يس موجودا بنفسه إىل ما ال يتناهى فإن هذا وصف جلميع الفاعلني بالعدم الذي هو غاية النقص فإن غاية فاعل ل

  النقص أنه يرجع إىل أمور عدمية فكيف عدم ما يقدر فاعال للعامل ؟ 
 فتبني أن هؤالء الذين يدعون العقليات اليت تعارض السمعيات هم من أبعد الناس عن موجب العقل ومقتضاه كما

هم من أبعد الناس عن متابعة الكتاب املنزل والنيب املريل وأن نفس ما به يقدحون يف أدلة احلق اليت توافق ما جاء به 
الرسول لو قدحوا به فيما يعارض ما جاء به الرسول لسلموا عن التناقض وصح نظرهم وعقلهم واستدالهلم 

  ة ومعارضتهم صحيح املنقول وصريح املعقول بالشبهات الفاسد

  كالم األمدي يف مسألة هل وجوده تعاىل زائد على ذاته أم ال ؟ والتعليق

  عليه 
ومن أعجب األشياء أن هذا اآلمدي ملا تكلم على مسألة هل وجوده زائد على ذاته أم ال ذكر حجة من قال ال 

أو ممكنا ال جائز أن  يزيد وجوده على ذاته فقال احتجوا بأنه لو كان زائدا على ذاته مل خيل إما أن يكون واجبا
يكون واجبا ألنه مفتقر إىل الذات ضرورة كونه صفة هلا وال شيء من املفتقر إىل غريه يكون واجبا فإذا وجوده لو 



كان زائدا على ذاته مل كان واجبا فلم يبق إال أن يكون ممكنا وإذا كان ممكنا فال بد له من مؤثر واملؤثر فيه إما 
ل ممتنع ألنه يستلزم كون الذات قابلة وفاعلة وألن املؤثر يف الوجود ال بد أن يكون الذات أو خارج عنها واألو

موجودا فتأثريها يف وجودها يفتقر إىل وجودها فالوجود مفتقر إىل نفسه وهو حمال وإن كان املؤثر غريها كان 
  الوجود الواجب مستفادا له من غريه فال يكون الوجود واجبا بنفسه 

جة ضعيفة إذ لقائل أن يقول ما ال مانع من كون الوجود الزائد على املاهية واجبا لنفسه قولكم مث قال وهذه احل
ألنه مفتقر إىل املاهية واملفتقر إىل غريه ال يكون واجبا لنفسه قلنا ال نسلم أن الواجب لنفسه ال يكون مفتقرا إىل 

 ميتنع أن يكون موجبا بنفسه وإن كان مفتقرا غريه بل الواجب لنفسه هو الذي ال يكون مفتقر إىل مؤثر فاعل وال
إىل القابل فإن الفاعل املوجب بالذات ال ميتنع توقف تأثريه على القابل وسواء كان اقتضاؤه بالذات لنفسه أو ملا هو 

خارج عنه وهذا كما يقوله الفيلسوف يف العقل الفعال بانه موجب بذاته للصور اجلوهرية واألنفس اإلنسانية وإن 
  ن ما اقتضاه لذاته متوقفا على وجود اهليوىل القابلة كا

قال وإن سلمنا أنه ال بد وأن يكون ممكنا ولكن ال نسلم أن حقيقة املمكن هو املفتقر إىل املؤثر بل املمكن هو املفتقر 
  بلة إىل الغري واالفتقار إىل الغري أعم من االفتقار إىل املؤثر وقد حتقق ذلك باالفتقار إىل الذات القا

فيقال ففي هذا الكالم جوز أن يكون الوجود الواجب مفتقرا إىل املاهية وذكر أن الواجب بنفسه هو الذي ال يفتقر 
إىل املؤثر ليس هو الذي ال يفتقر إىل الغري وإن كونه ممكنا مبعىن افتقاره إىل الغري ال إىل املؤثر هو اإلمكان الذي 

  اهية يوصف به الوجود الواجب املفتقر إىل امل
وهذا الذي قاله هو بعينه يقال له فيما ذكره هنا حيث قال إن اجملموع مفتقر إىل كل من أجزائه واملفتقر إىل الغري ال 

  يكون واجبا بنفسه ألنه ممكن 
ال نسلم أن املفتقر إىل الغري على اإلطالق ال يكون واجبا بنفسه بل املفتقر إىل املؤثر ال يكون واجبا : فيقال له 

سه وافتقار اجملموع إىل كل من أجزائه ليس افتقارا إىل مؤثر بل إىل الغري كافتقار الوجود إىل املاهية إذا فرض بنف
  تعددها 
  قولك إن اجملموع يكون ممكنا اتعين باملمكن ما يفتقر إىل مؤثر أم ما يفتقر إىل الغري ؟ : ويقال 

ب بنفسه الذي ال يفتقر إىل فاعل ال يكون ممكنا مبعىن انه فإن قلت األول كان باطال وإن قلت الثاين فلم إن الواج
  يفتقر إىل غري ال إىل فاعل ؟ 

فهذا الكالم الذي ذكره هو بعينه جييب به نفسه عما ذكره هنا بطريق األوىل واالحرى فإن توقف اجملموع الواجب 
ء اما توقف الوجود على املاهية باجزائه على كل من أجزائه ال ينفي وجوبه بنفسه اليت هي اجملموع مع األجزا

  املغايرة له فإنه يقتضي توقف الوجود الواجب على ما ليس داخال فيه 
ومعلوم ان افتقار الشيء إىل جزئه ليس هو كافتقاره إىل ما ليس جزاه بل األول ال ينفي كمال وجوبه إذ كان 

يستغين عن نفسه فال يستغين عما هو داخل يف افتقاره إىل جزئه ليس أعظم من افتقاره إىل نفسه والواجب بنفسه ال 
مسمى نفسه أما إذا قدر وجود واجب وماهية مغايرة له كان الواجب مفتقرا إىل ما ليس داخال يف مسمى امسه فمن 

  جوز ذاك كيف مينع هذا 
ن وجود كل إ: وهلذا كان قول مثبتة الصفات خريا من قول أيب هاشم وأمثاله من املعتزلة وأتباعهم الذين قالوا 

موجود يف اخلارج مغاير لذاته املوجود يف اخلارج وأن وجود واجب الوجود زائدا على ماهيته وإن كان قد وافقه 
على ذلك طائفة من أهل اإلثبات يف إثناء كالمهم حىت من أصحاب األئمة األربعة امحد وغريه كأبن الزاغواين وهو 



  به وكذلك أبو حامد احد قويل الرازي بل هو الذي رجحه يف أكثر كت
إن الوجود زائد على : فإبطال مثل هذا التركيب أوىل من إبطال ذاك وأدىن األحوال ان يكون مثله فإن من قال 

املاهية لزمه ان جيعل املاهية قابلة للوجود والوجود صفة هلا فيجعل الوجود الواجب صفة لغريه والصفة مفتقرة إىل 
تكون الصفة ممكنة من افتقاره إىل صفته الالزمة له وإىل ما يقدر أنه جزؤه الذي ال  حملها وهذا االفتقار أقرب إىل أن

يوجد إال يف ضمن نفسه ؟ وأما افتقار الصفة إىل املوصوف فإدل على إمكان الصفة بنفسها فإذا كان الوجود 
  الواجب ال ميتنع ان يكون صفة ملاهية فكيف ميتنع أن يكون جمموعا ؟ 

إن االمجاع صفة لألجزاء اجملتمعة املوجودة الواجبة ومعلوم أن صفة األجزاء الواجبة بنفسها أوىل أن : وغاية ما يقال 
  تكون موجودة واجبة من صفة املاهية اليت هي يف نفسها ليست وجودا 

  إن هذا تقرير ضعيف : فهذا الذي ذكره هناك حجة عليه هنا مع انه ميكن تقريره خبري مما قرره فإنه قد يقال 
ال نسلم أن الواجب لنفسه ال يكون مفتقرا إىل غريه فإن الواجب لنفسه هو الذي ال يكون مفتقرا : وذلك أنه قال 

إىل مؤثر فاعل وال ميتنع ان يكون موجبا بنفسه وإن كان مفتقرا إىل القابل فإن الفاعل املوجب بالذات ال ميتنع 
نفسه أو ملا هو خارج عنه وهذا كما يقول الفيلسوف يف توقف تأثريه على القابل وسواء كان اقتضاؤه بالذات ل

العقل الفعال بأنه موجب بذاته للصور اجلوهرية واألنفس اإلنسانية وإن كان ما اقتضاه لذاته متوقفا على وجود 
  اهليوىل القابلة 

  فقد يقال إن هذا التقدير ضعيف لوجوه 
هو موجب لغريه أو فاعل له وإذا قدر ان املوجب الفاعل أن الكالم فيما هو واجب بنفسه ال فيما : الوجه األول 

  يقف على غريه مل يلزم أن يكون الواجب بنفسه يقف على غريه 
أن املوجب الفاعل ال تقف نفسه على غريه وإمنا يقف تأثريه وال يلزم من توقف تأثريه على غريه : الوجه الثاين 

إن نفسه تتوقف على غريه الذي يقف عليه : إن أحدا ال يقول توقفه وهذا كما ذكره من التمثيل بالعقل الفعال ف
  تأثريه فإذا كان هذا يف املوجب فكيف بالواجب 

  إن نفس إجيابه يتوقف على غريه بل وصول األثر إىل احملل يتوقف على استعداد احملل : بل هم يقولون 
حانه وتعاىل فال يتصور أن تقف ذاته على ان هذا التمثيل ميكن يف غري الواجب بنفسه أما هو سب: الوجه الثالث 

غريه وال فعله على غريه فإن القوابل هي أيضا من فعله فالكالم يف فعله للمقبول هلا كالكالم يف فعله للقابل فكل ما 
سواه فقري إليه مفعول له وهو مستغن عن كل ما سواه من كل وجه خبالف الفاعل املخلوق الذي يتوقف فعله على 

إذا كان املوجب لغريه املتوقف إجيابه : فعل مفتقر إىل شيء منفصل عنه لكن ميكن ان جياب عنه بان يقال قابل فإنه 
على غريه ال مينع أن يكون موجبا بنفسه كما قالوا يف العقل الفعال فإن يكون توقف إجيابه على غريه ال مينع ان 

إذ ال يوجد إال ما هو موجود وال يوجب إال ما  يكون واجبا بنفسه أوىل وأحرى فإن املوجب لغريه واجب وزيادة
  هو واجب 

هو واجب بغريه وهو موجب بغريه ال واجب بنفسه ومقصوده أن الوجوب واإلجياب : والعقل الفعال يقولون 
  بالذات ال مينع توقف ذلك على غريه وإمنا مينع كونه مفعوال للغري 

ى املاهية كانت املاهية حمال للوجود الواجب فيكون الواجب إن الوجود زائد عل: أنه إذا قيل : وتلخيص الكالم 
  لنفسه مفتقرا إىل قابل ال إىل فاعل 

الواجب هو الذي ال يكون مفتقرا إىل فاعل ليس هو الذي ال يكون مفتقرا إىل قابل فإن الذي قام عليه : فنقول 



  قطع التسلسل أن الواجب ال فاعل له وال علة 
ه حمل هو موصوف به أم ال ؟ فذاك كالم آخر لكنه عضد ذلك بأن اإلجياب بالذات ال أما كون الوجود الواجب ل

ينايف كون املوجب له حمل يقبله فكذلك الواجوب بالذات ال ينفي أن يكون له حمل يقبله واستشهد بالعقل الفعال 
  يقبله لكنهم يقولون العقل الفعال ليس مبوجب بالذات واما الرب املوجب بالذات فليس له حمل 

  فتبني ان االستشهاد هبذا ال يصح وليس التمثيل به مطابقا 
واملقصود هنا أن الذي يعتمد عليه هو وأمثاله يف نفي ما يسمونه التركيب هم أنفسهم قد أبطلوه يف مواضع أخر 

  واحتجوا به يف موضع آخر وهو حيث احتجوا به أضعف منه حيث أبطلوه 
  : لى إبطال التركيب فإنه قال وكذلك ما ذكره من الوجه الثاين ع

  كالم األمدي عن إبطال التركيب

الوجه الثاين يف امتناع كونه مركبا من األجزاء أن تلك األجزاء إما أن تكون واجبة الوجود لذاهتا أو ممكنة أو 
الثاين أو  البعض واجبا والبعض ممكنا ال جائز أن يقال باألول على ما سيأيت حتقيقه يف إثبات الوحدانية وإن كان

الثالث فال خيفي أن املفتقر إىل املمكن احملتاج إىل الغري أوىل باإلمكان واالحتياج واملمكن احملتاج ال يكون واجبا لذاته 
  وماال يكون واجبا لذاته ال يكون إهلا 

  رد ابن تيمية عليه من وجوه

  : هذا الوجه أيضا فاسد من وجوه : ولقائل أن يقول : قلت 
  الوجه األول 

  مل ال جيوز أن تكون تلك األجزاء كلها واجبة : أن يقال 
  على ما سيأيت حتقيقة يف مسألة التوحيد : قوله 

  : الذي ذكرته فيما بعد مسألة التوحيد هي الطريقة املعروفة ألبن سينا وأتباعه من الفالسفة وهي وجهان : يقال له 
وهذا هو الوجه األول الذي ذكرته هنا فصار مدار هذا الوجه  مبناه على أن املركب يفتقر إىل أجزائه: الوجه األول 

  الثاين على األول فلم يذكر إال األول وقد نبني فساده 
مبناه على كون الوجوب يصري معلوال وهذا هو الذي ذكرته يف كون : الذي ذكرته يف التوحيد : الوجه الثاين 

للماهية وأنت قد أفسدت هذا الوجه ومبا أفسدته به يفسد  الوجود الواجب ال يزيد على املاهية لئال يكون معلوال
  اآلخر أيضا 

فتبني أن ما ذكرته يف مسألة التوحيد يعود إىل وجه واحد وأنت قد قدمت فساده فاحلوالة على ما سيأيت وما سيأيت 
  منه ما هو مكرر فكالمها فاسد 

ت الفالسفة أتباع ابن سينا وغريهم على أن وهو دائما يف كالمه يذكر فساد هذه الطريقة حىت أنه ملا استدل
األجسام ممكنة هبذه الطريقة واستدل هبا طائفة على حدوث العامل وهذا أول طريقة ذكرها يف حدوث العامل فقال قد 

  العامل ممكن الوجود بذاته وكل ممكن بذاته فهو حمدث : األول قوهلم : احتج األصحاب مبسالك 
العامل مؤلفة ومركبة ملا سبق بيانه يف األجسام وكل ما كان مؤلفا مركبا فهو مفتقر إىل  وقرر اإلمكان بأن قال أجسام

أجزائه وكل مفتقر إىل غريه ال يكون واجبا بذاته فاألجسام ممكنة لذواهتا واألعراض قائمة باإلجسام ومفتقرة إليها 



  واملفتقر إىل املمكن أوىل أن يكون ممكنا 
إن العامل مركب مسلم ولكن ما املانع أن تكون أجزاؤه واجبة ؟ وما ذكروه : وهلم قال وق: مث ضعف هذا املسلك 

من الداللة فقد بينا ضعفها يف مسألة الوحدانية فهنا ملا احتجوا هبذه الداللة على حدوث العامل ذكر ضعفها وأحال 
كون األجسام ممكنة ألهنا مركبة على ما ذكره يف الوحدانية فكيف حيتج هبا بعينها يف مثل هذا املطلوب بعينه وهو 

  وحيد وحييل على ما ذكره يف الت
ومعلوم انه لو أبطلها حيث تعارض نصوص الكتاب والسنة واعتمد عليها حيث ال تناقض ذلك لكان مع ما فيه من 

التناقض أقرب إىل العقل والدين من أن حيتج هبا يف نفي لوازم نصوص الكتاب والسنة ويبطلها حيث ال ختالف 
  نصوص األنبياء 

  الوجه الثاين

يف الكالم على إثبات وحدانية اهللا تعاىل فساد هذه الطريقة اليت سلكها ابن سينا  أنت أيضا قد بينت: أن يقال 
وغريه من الفالسفة اليت أحلت عليها هنا وذلك أنه قال الفصل الثاين يف امتناع وجود إهلني لكل واحد منهما من 

وهو ما ذكره الفالسفة : املسلك األول : صفات اإلهلية ما لآلخر وقد احتج النافون للشركة مبسالك ضعيفة 
إما أن يقال باتفاقهما من كل : لو قدر وجود واجبني كل واحد منهما واجب لذاته فال خيلو : وذلك أهنم قالوا 

وجه أو باختالفهما من كل وجه أو باتفاقهما من وجه دون وجه فغن كان األول فال تعدد يف مسمى واجب 
ن كان الثاين فما اشتركا يف وجوب الوجود وإن كان الثالث فما به الوجود إذ التعدد والتغاير دون مميز حمال وإ

االشتراك غري ما به األفتراق وما به االشتراك إن مل يكن هو وجوب الوجود فليسا بواجبني بل أحدمها دون اآلخر 
: لوجود هو أن ما به االشتراك من وجوب ا: الوجه األول : وإن كان االشترك بوجوب الوجود فهو ممتنع لوجهني 

إما أن يتم حتققه يف كل واحد من الواجبني بدون ما به االفتراق أو ال يتم دونه فغن كان األول فهو حمال وإال كان 
املعىن املشترك املطلق متحققا يف األعيان من غري خمصص وهو حمال وإن كان الثاين وجوب الوجود ممكنا الفتقاره يف 

أن مسمى واجب : يل بوجوب وجوده أوىل أن يكون ممكنا الوجه الثاين حتققه إىل غريه فاملوصوف به وهو ما ق
الوجود إذا كان مركبا من أمرين وهو وجوب الوجود املشترك وما به االفتراق فيكون مفتقرا يف وجوده إىل كل 

اد مع واحد من مفردية وكل واحد من املفردين مغاير للجملة املركبة منهما وهلذا يتصور تعقل كل أحد من األفر
اجلهل باملركب منها واملعلوم غري اجملهول وكل ما كان مفتقرا إىل غريه يف وجوده إىل غريه ممكنا ال واجبا لذاته إذ ال 

معىن لواجب الوجود لذاته إال ما ال يفتقر يف وجوده إىل غريه وهذه احملاالت إمنا لزمت من القول بتعدد واجب 
  الوجود لذاته فيكون حماال 

ا استروح بعض األصحاب يف إثبات الوحدانية إىل هذا املسلك أيضا وهو ضعيف إذ لقائل أن يقول وإن ورمب: قال 
سلمنا االتفاق بينهما من وجه واالفتراق من وجه وأن ما به االتفاق هو وجوب الوجود ولكن مل قلتم باالمتناع ؟ 

معىن وجوديا وأما بتقدير أن يكون امرا  وما ذكرمتوه يف الوجه األول إمنا يلزم ان لو كان مسمى وجوب الوجود
  سلبيا ومعىن عدميا وهو عدم افتقار الوجود إىل علة خارجة فال فلم قلتم بكونه أمرا وجوديا 

  مث بسط الكالم يف كونه عدميا مبا ليس هذا موضع الكالم فيه 

  تابع كالم اآلمدي



الوجوب يرجع إىل صفة سلب فال يوجب ذلك  قال وعلى هذا فقد بطل القول بالوجه الثاين فإنه إذا كان حاصل
التركيب من ذات واجب الوجود وإال ملا وجد بسيط أصال فإنه ما من بسيط إال ويتصف بسلب غريه عنه وإن 
سلمنا أن وجوب الوجود أمر وجودي ولكن ما ذكرمتوه من لزوم التركيب فهو الزم وإن كان واجب الوجود 

مركب من الذات املتصفة بالوجوب ومن الوةجوب الذايت فما هو العذر  واحدا من حيث ان مسمى واجب الوجود
  عنه مع احتاد الوجود فهو العذر مع تعدده 

  تعليق ابن تيمية

الوجه األول ذكره الرازي قبله يف إبطال هذا والوجه الثاين ذكره الرازي كما ذكره الشهرستاين قبله وهو : قلت 
سائر املوجودات يف مسمى الوجود وامتيازه عنها بوجوب الوجود فقد أن هذا منقوض مبشاركة واجب الوجود ل

  صار فيه على أصلكم ما به االشتراك وما به االمتياز 
إن وجوب الوجود باالشتراك اللفظي وقاله قبله الشهرستاين و الرازي وأتباعه يف ذلك يبني بطالن : واآلمدي يقول 

  زاء كلها واجبة على ما سيأيت حتقيقه يف مسألة التوحيد ما أحال عليه يف قوله ال جيوز أن تكون األج
أن حجة : ومن أعجب خذالن املخالفني للسنة وتضعيفهم للحجة إذا نصر هبا حق وتقويتها إذا نصر هبا باطل 

الفالسفة على التوحيد قد أبطلها ملا استدلوا هبا على أن اإلله واحد واملدلول حق ال ريب فيه وإن قدر ضعف احلجة 
 إنه حيتج هبا بعينها على نفي لوازم علو اهللا على خلقه بل ما يستلزم تعطيل ذاته فيجعلها حجة فيما يستلزم مث

  التعطيل ويبطلها إذا احتج هبا على التوحيد 
وأيضا فما ذكره يف إبطال هذه احلجة يبطل الوجه األول أيضا فإنه إذا مل ميتنع واجبان بأنفسهما فإن ال ميتنع جزءان 

  منهما واجب بنفسه بطريق األوىل واآلحرى كل 
أما املعارضة : أحدمها منع كون الوجوب أمرا ثبوتيا والثاين املعارضة : واعلم أن الوجهني اللذين أبطال هبما احلجة 

فوارده على هؤالء الفالسفة ال مندوحة هلم عنها ومعارضة الشهرستاين و الرازي وأظن الغزايل أجود من معارضة 
ومن اعتذر عن ذلك بان الواجب لفظ مشترك لزم بطالن توحيد الفالسفة بطريق األوىل فإنه ال حمذور اآلمدي 

  حينئذ يف إثبات أمور متعددة كل منها يقال له واجب الوجود مبعىن غري ما يقال لآلخر 
ا لزم التركيب بطل إما لزوم التركيب وإما بطالن توحيدهم وأيهما كان الزما لزم اآلخر فإنه إذ: فبكل حال يلزم 

  توحيدهم وإذا بطل توحيدهم أمكن تعدد الواجب وهذا يبطل امتناع التركيب 
وال ريب أن أصل كالمهم بل وكالم نفاة العلو والصفات مبىن على إبطال التركيب وإثبات بسيط كلي مطلق مثل 

ل األعيان فأثبتوا ممتنع الوجود يف الكليات وهذا الذي يثبتونه ال يوجد إال يف األذهان والذي أبطلوه هو الزم لك
  اخلارج وأبطلوا واجب الوجود يف اخلارج 

قول القائل إما أن يقال باتفاقهما من كل وجه أو اختالفهما : فنقول : وحنن نبني بطالن ذلك بغري ما ذكره هؤالء 
يف اخلارج ولكن يشتبهان من كل وجه أواتفاقهما من وجه دون وجه إن أريد به اهنما يتفقان يف شيء بعينه موجود 

من بعض اجلوه مع أن كال منها خمتص مبا قام به نفسه كالبياضني أو األبيضني املشتبهني مع أنه ليس يف أحدمها شيء 
مما يف اآلخر وغن أراد بقوله أو اختالفهما من كل وجه أهنما ال يشتبهان يف شيء ما وال يشتركان يف شيء ما فليس 

نهما اشتراك يف شيء وتشابه يف شيء ما ولو انه مسمى الوجود وإن أراد امتياز أحدمها عن يف الوجود شيئان إال بي
اآلخر فكل منهما ممتاز عن اآلخر من كل وجه وإن كانا مشتركني يف أشياء مبعىن اشتبامها ال مبعىن أن يف اخلارج 



  شيئا بعينه اشتركا فيه كما يشترك الشركاء يف العقار 
لفاظ جمملة فنقول هم مشتبهان مشتركان يف وجوب الوجود كما أن كل متفقني يف اسم وإذا عرف أن هذه األ

متواطئ باملعىن العام سواء كان متماثال وهو التواطؤ اخلاص أو مشككا وهو املقابل للتواطؤ اخلاص كاملوجودين 
ا متميز يف اخلارج عن اآلخر واحليوانني واإلنسانني والسوادين اشتركا يف مسمى اللفظ الشامل هلما مع أن كال منهم

من كل وجه فهما مل يشتركا يف أمر خيتص بأحدمها بل وجود هذا خيصه ووجود هذا خيصه وإمنا اشتركا يف مطلق 
  الوجود 

والوجود املطلق املشترك الكلي ال يكون كليا ال يف هذا وال يف هذا بل هو كلي يف األذهان خمتص يف األعيان وإذا 
ي موجود فمعناه أن ما كان كليا يف الذهن يوجد ف باخلارج لكن ال يتصور إذا وجد أن يكون الكلي الطبيع: قيل 

  كليا كما يقال العام موجود يف اخلارج ن وهو ال يوجد عاما 
  غما أن خيتلفا من كل وجه أو يتفقا من كل وجه : وقوله 

كل وجه وإن أريد االمتياز فهما خمتلفان من ليسا خمتلفني من : إذا أريد باالختالف ضد االشتباه فقد يقال : قلنا 
  كل وجه 

إذا كانا متفقني من كل وجه زال االمتياز يصح إذا أريد باالختالف ضد األمتياز فإهنما إذا مل يتميز أحدمها : وقوله 
تماثل عن اآلخر بوجه بطل االمتياز وأما إذا أريد باالتفاق التشابه والتماثل فقد يكونان متماثلني من كل وجه ك

  أجزاء املاء الواحد 
  والتماثل ال يوجب أن يكون أحد املثلني هو اآلخر بل ال بد أن يكون غريه 

  ما به االشتراك غري ما به االمتياز : وحينئذ فقوله 
مل يشتركا يف شيء خارجي حىت حيوجا أشتراكهما فيه إىل االمتياز بل مها ممتازان بأنفسهما وإمنا تشاهبا أو : قلنا 
  ال يف شيء واملتماثالن ال حيوجهما التماثل إىل مميز بني عينيهما بل كل منهما ممتاز عن األخر بنفسه متاث

  إما وجوب الوجود أو غريه : ما به االشتراك : وقوله 
كل منهما خمتص بوجوب وجوده الذي خيصه كما هو خمتص بسائر صفاته اليت ختص نفسه وهو أيضا مشابه : قلنا 

الوجود فما اشتركا فيه من الكلي ال يقبل االختصاص وما اختص به كل منهما عن اآلخر ال يقبل اآلخر يف وجوب 
االشتراك فضال عن أن يكون ما اشتركا فيه حمتاجا إىل خمصص وما اختص به كل منهما يقاربه فيه مشترك وحينئذ 

اك أيضا يف كل مشترك واالمتياز فاالشتراك يف وجوب الوجود املشترك واالمتياز بوجوب الوجود املختص واالشتر
  بكل خمتص 

أن املشترك غما أن يتم بدون ما به : الوجه األول : إن كان االشتراك بوجوب الوجود فهو ممتنع لوجهني : وقوله 
االفتراق وذلك حمال وإال كان املطلق متحققا يف األعيان من غري خمصص وإن مل يتم إال مبا به االفتراق كان وجوب 

  كنا الفتقاره يف حتققه إىل غريه الوجود مم
أن أريد باملشترك بينهما املعىن املطلق الكلي فذاك ال يفتقر إىل ما به االمتياز وليس له ثبوت يف األعيان حىت : قلنا 

إنه يلزم أن يكون املطلق يف األعيان من غري خمصص وإن أريد به ما يقوم بكل منهما من املشترك وهو ما : يقال 
ألعيان من الكلي فذاك ال اشتراك فيه األعيان فإن كل ما ألحدمها فهو خمتص به ال اشتراك فيه وحينئذ يوجد يف ا

فاملوجود من الوجوب هو خمتص بأحدمها بنفسه ال يفتقر إىل خمصص فال يكون الوجوب الذي لكل منهما يف 
ا وأما املشترك الكلي املطلق من اخلارج مفتقرا إىل خمصص وإذا مل يكن ذلك بطل ما احتجوا به على كونه ممكن



الوجوب فذاك ليس موجودا هلذا وال هلذا وال متحققا يف األعيان وحينئذ فال يلزم أن الكلي يتحقق يف األعيان بال 
  خمصص 

هب أن املشترك ال يتحقق يف األعيان إال باملختص فهذا ال مينع وجوب وجوده إذا الواجب هو ماال : وأيضا فيقال 
  هو ماال الزم وال ملزوم له  فاعل له ليس

  وهذا اآلمدي ذكر هذا فيما تقدم وبني أن الوجود الواجب ال ميتنع توقفه على القابل وإمنا ميتنع توقفه على الفاعل 
وهبذا يبطل الوجه الثاين وهو كون الوجود الواجب مركبا مما به االشتراك وما به االمتياز فإن ما به االشتراك مل 

وما به االمتياز مل يقع فيه اشتراك فليس يف أحدمها ما به االشتراك وما به االمتياز ولكن كل منهما  يوجد يف اخلارج
موصوف بصفة يشاهبه هبذا اآلخر وهو الوجوب واتصاف املوصوف بصفة يشاهبه هبا غريه من وجه وأمر خيتص به 

ينايف وجوب الوجود بل ال يتم وجوب  إمنا يوجب ثبوت معان تقوم به وأن ذاته مستلزمة لتلك املعاين وهذا ال
  الوجود إال به ولو سلم أن مثل هذا تركيب فال نسلم أن مثل هذا التركيب ممتنع كما تقدم بيانه 

  فقد تبني بطالن الوجه األول من وجهني وبطالن الوجه الثاين من وجهني غري ما ذكروه واهللا اعلم 
سينا يف إشارته وقد بسطنا الكالم عليه يف جزء مفرد شرحنا فيه والوجه األول من الوجهني هو الذي اعتمده ابن 

أصول هذه احلجة اليت دخل منها عليهم التلبيس يف منطقهم وإهلياهتم وعلى من أتبعهم كالرازي والسهرورودي 
  والطوسي وغريهم 

  : وقد ذكرنا عنه هناك جوابني 
واخلصوص ففرضوا بعضها خمتصا وبعضها عاما مبجرد أن هؤالء عمدوا إىل الصفات املتالزمة يف العموم : األول 

  التحكم كالوجود والثبوت واحلقيقة واملاهية وحنو ذلك 
  الواجب واملمكن كل منهما يشارك اآلخر يف الوجود ويفارقه حبقيقته أو ماهيته : فإذا قيل 
وجوده املختص به كما ميتاز عنه معىن الوجود يعمهما ومعىن احلقيقة يعمهما وكل منهما ميتاز عن اآلخر ب: قيل هلم 

  حبقيقته اليت ختتص به فليس جعل هذا مشتركا وهذا خمتصا باوىل من العكس 
وهكذا إذا قدر واجبان لكل منهما حقيقة فهمما مشتركان يف مطلق الوجوب ومطلق احلقيقة وكل منهما ميتاز عن 

زم وما قلتم به االشتراك متالزم وال يفتقر ما جعلتم اآلخر مبا خيصه من الوجوب واحلقيقة فما قلتم به االمتياز متال
به االشتراك إىل ما جعلتم به االمتياز وال ما جعلتم به االمتياز إىل به االشتراك بل كل منها موصوف مبا به االمتياز 

وهو ما خيصه وتلك اخلصائص تشابه خصائص اآلخر من بعض الوجوه فذلك القدر املشترك الذي ال خيتص 
  ا هو ما به االشتراك بأحدمه

  فإذا قيل هذا لون وهذا لون كانت لونية كل منهما خمتصة به واللونية العامة مشتركة بينهما 
هذا حيوان وهذا حيوان وهذا إنسان وهذا إنسان وهذا أسود وهذا أسود وأمثاله ذلك فليس : وكذلك إذا قيل 

وما به االمتياز بل هو خمتص بوصف وذلك  شيء من املوجودات يف اخلارج مركبا من نفس ما ب االشتراك
الوصف يشابه غريه لكن هو مشتمل على صفات بعضها اعم عن بعض أي بعضها يوجد نظريه يف غريه أكثر مما 

  يوجد نظري اآلخر وأما هو نفسه فال يوجد يف غريه 
نفس الواجب الواحد فيه  فال ريب أن كال منهما فيه وجوب وفيه معىن آخر غري الوجوب بل: وأما اجلواب الثاين 

  الوجوب وفيه ذاته وهذا هو النقض الذي عارضهم به اآلمدي 
وجوب الوجود حينئذ يكون ممكنا الفتقاره يف حتققه إىل غريه فاملوصوف به أوىل أن يكون ممكنا : لكن قول القائل 



  كالم جممل 
  فتقر إىل مؤثر أم مستلزم لغريه ؟ أتعين به انه م: ما تعين بكون الوجوب مفتقرا إىل غريه : فإنه يقال 

فإن عنيت األول فهو باطل فإنه ال حيتاج الوجوب سواء فرض خمتصا أو مشتركا إىل فاعل ولكن ال بد له من حمل 
يتصف به فإن الوجوب ال يكون إال لواجب وافتقار الوجوب إىل حمله املوصوف به ال مينع احملل أن يكون واجبا بل 

  ا ذلك يستلزم كونه واجب
ه إىل حمل فهذا حق لكن هذا ال يستلزم كونه مفتقرا  \إن الوجوب يكون ممكنا إن أراد به افتقار : وقول القائل 

  إىل فاعل وال كون احملل مفتقرا إىل فاعل 
فقوله وإن كان الثاين كان الوجوب ممكنا فاملوصوف به أوىل مغلطة فإن اإلمكان الذي يوصف به الوجوب إمنا هو 

ىل حمل ال إىل فاعل ومعلوم أنه إذا كانت صفة املوصوف تفتقر إليه لكونه حمال هلا ال فاعال مل يلزم أن يكون افتقاره إ
املوصوف أوىل بان يكون حمال ولو قدر أن الوجوب يفتقر إىل مميز غري احملل فهو من افتقار الشرط إىل املشروط 

  العلة الفاعلة  والالزم إىل املالزم ليس هو من باب افتقار املعلول إىل
ومثل هذا ال ميتنع على وجوب الوجود بل ال بد لوجوب الوجود من تلك إذ وجوب الوجود ليس هو الواجب 
الوجود بل هو صفة له مع أن الواجب الوجود له لوازم وملزومات وذلك ال يوجب افتقاره إىل املؤثر فالوجوب 

  مللزومات فهذان وجهان غري ما ذكره هو وأمثاله هنا أوىل أن ال يفتقر إىل مؤثر ألجل ما له من اللوازم وا
  مل ال جيوز أن يكون بعض تلك األجزاء واجبا وبعضها ممكنا ؟ : أن يقال : الوجه الرابع 

  قوله املوقوف على املمكن أوىل باإلمكان 
بعضه : ود مىت إذ كان اجلزء املمكن من مقتضيات اجلزء الواجب أو بالعكس وهذا كما أن جمموع الوج: قيل 

واجب لنفسه وبعضه ممكن واملمكن منه من مفعوالت الواجب لنفسه وال يلزم من ذلك أن يكون جمموع 
  املوجودات أوىل باإلمكان من املوجودات املمكنة 

  وهذا اجلواب يقوله من يقوله يف مواضع أحدها يف الذات مع الصفات 
ما أن تكون واجبة كلها أو بعضها واجب وبعضها ممكن الذات والصفات جمموع مركب من أجزاء فغ: فإذا قيل له 

  الذات اجلبة والصفات ممكنة بنفسها وهي واجبة بالذات كما جييب مبثل ذلك طائفة من الناس : أمكنه أن يقول 
  اجملموع متوقف على املمكن : فإذا قيل 

  إن ذلك املمكن من مقتضيات الواجب بنفسه : قال 
مكان الصفات بأهنا تفتقر إىل حمل فالذات ال تفتقر إىل حمل فالذات ال تفتقر إىل فاعل وهذا يقوله هؤالء إذا فسر إ

وال حمل والصفات ال بد هلا من حمل وإن فسر الواجب مبا ال يفتقر إىل موجب فالصفات أيضا ال تفتقر إىل موجب 
  لكنه قد يسلم هلم هؤالء أن الصفات هلا موجب وهو الذات 

احد ال يكون فاعال وقابال من أفسد الكالم كما قد بسط يف موضعه فيقول هؤالء الذات إن الشيء الو: وقوهلم 
موجبة للصفات وحمل هلا والذات واجبة بنفسها والصفات واجبة هبا واجملموع واجب وإن توقف على املمكن بنفسه 

  الواجب بغريه ألن الواجب بنفسه مستلزم للصفات وال اجتماع اجملموع 
إنه يقوم بذاته أمور متعلقة مبشيئة وقدرته فإن تلم أيضا ممكنة بنفسها وقد تدخل يف مسمى : ن يقول وأيضا فيقوله م

  أمسائه 
  ففي اجلملة ليس معهم حجة متنع كون اجلموع فيه ما هو واجب موجب لغريه 



  احملتاج إىل الغري أوىل باالحتياج : وإذا قيل 
لوازم اجلزء الواجب بنفسه كان اجملموع من لوازم اجلزء بنفسه  هب أن األمر كذلك لكن إذا كان الغري من: قيل 

  وحاصلة أن يف األمور اجملتمعة ما هو مستلزم لسائرها 
  وإذا قيل فحينئذ ال يكون الواجب بنفسه إال ذلك امللزوم 

رمتوه ما هذا نزاع لفظي فإن املمكنات ال بد هلا من فاعل عن الفاعل والدليل دل على هذا وليس فيما ذك: قيل 
ينفي أن تكون ذاته مستلزمة ألمور الزمة له وامسه يتناول امللزوم والالزم مجيعا وغن مسى امللزوم واجبا بنفسه 

  والالزم واجبا بغريه كما قاله من قاله يف الذات والصفات 
جوهرا قد تبني فيقول املنازع له فهذه جمموع األدلة اليت ذكرها هو وغريه على نفي كون الواجب بنفسه جسما أو 

  انه ال داللة يف شيء منها بل هي على نقيض مطلوهبم أدل منها على املطلوب 
وهذا ذكرناه ملا أحال عليه قوله إن احلروف إذا قام كل منها مبحل غري حمل اآلخر يلزم التركيب وقد أبطلناه يف 

  إبطال التجسيم 
  عض احلروف دون البعض أوىل من العكس مث قال الوجه الثاين انه قال ليس اختصاص بعض األجزاء بب

ولقائل أن يقول هذا الوجه يف غاية الضعف وذلك انه إذا كانت احلروف مقدورة له حادثة مبشيئته كما ذكرته عن 
منازعيك فتخصيص كل منها مبحله كتخصيص مجيع احلوادث مبا اختصت به من الصفات واملقادير واألمكنة 

  واألزمنة 
حمض املشيئة وإما إىل حكمة جلية أو خفية وقد تنازع الناس يف احلروف اليت يف كالم اآلدميني  وهذا إما أن يرد إىل

هل بينها وبني املعاين مناسبة تقتضي االختصاص على قولني مشهورين وأما اختصاصها مبحاهلا يف حق األدميني 
  منه باملعىن  بسبب يقتضي االختصاص فهذا ال نزاع فيه فعلم أن االختصاص منه باحملل أوىل

واما قوله إن قالوا باجتماع احلروف بذاته مع احتاد الذات فيلزم منه اجتماع املتضادات يف شيء واحد فهذا قد 
تقدم أن للناس فيه قولني وان القائلني باجتماع ذلك إن كان قوهلم فاسدا فقول من يقول باجتماع املعاين املتعاقبة 

  ة شيء واحد أعظم فسادا وأهنا شيء واحد وأن الصفات املتنوع
وأما قوله وغن مل يقولوا باجتماع حروف القول يف ذاته فيلزم منه مناقضة أصلهم يف أن ما اتصف به الرب يستحيل 

عروه عنه فكالم صحيح ولكن تناقضهم ال يستلزم صحة قول منازعيهم إذا كان مث قول ثالث وهذا الالزم فيه 
  سهم نزاع معروف وقد حكي النزاع عنهم أنف

  فمن قال إن ما اتصف به من األصوات واألفعال وحنو ذلك جيوز عروه مل يكن مناقضا 
والذين قالوا منهم إنه ال جيوز عروه عما اتصف به عمدهتم أنه لو جاز عروه عنه مل يكن ذلك إال حبدوث ضد مث 

نه بعضهم بأنه جيوز عدمه ذلك الضد احلادث ال يزول إال بضد حادث فيلزم تسلسل احلوادث بذاته وهذا جييب ع
  بدون حدوث ضد وجييب عنه بعضهم بالتزام التسلسل يف مثل ذلك يف املستقبل 

  السابع: عود إىل كالم اآلمدي يف الرد على الكرامية 

قال اآلمدي يف تناقض الكرامية أهنم جوزوا اجتماع اإلرادة احلادثة مع اإلرادة القدمية ومنعوا ذلك يف العلم 
  سئلوا عن الفرق لكان متعذرا  والقدرة ولو



  تعليق ابن تيمية

قلت ولقائل أن يقول إن كانوا هم فرقوا فغريهم مل يفرق بل جوز جتدد علوم وقدر وحينئذ فهم يف الفرق على ما 
اعتمدت عليه املعتزلة يف الفرق بني كونه عاملا قادرا وبني كونه متكلما مريدا حيث قالوا العلم والقدرة عام يف كل 

لوم ومقدور فإنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وإإلرادة والكالم ليسا عامني يف كل مراد ومقول بل ال مع
  يقول إال الصدق وال يأمر إال باخلري وال يريد إال ما وجد وال يريد إرادة حمبة إال ملا أمر 

ا ألن االختصاص يتعلق باحملدثات فهذا مما احتجوا به على حدوث كونه مريدا متكلما دون كونه عاملا قادرا قالو
  خبالف العموم فإنه يكون للقدمي 

  فصل

ومما يبني األمر يف ذلك وان األدلة اليت حيتج هبا هؤالء على نفي لوازم علو اهللا على خلقه هم يقدحون فيها ويبينون 
هم أنفسهم  فسادها يف موضع آخر أن عامة هذه احلجج اليت احتج هبا اآلمدي وغريه على نفي كونه جسما

  أبطلوها يف موضع آخر 

  تابع كالم اآلمدي يف نفي اجلسمية عن اهللا تعاىل

واملقصود هنا ذكر ما قاله اآلمدي وذلك انه ملا ذكر مسالك الناس يف إثبات حدوث األجسام أبطل عامتها ن 
تكون األعراض حادثة واختار الطريقة املبنية على أن اجلسم ال خيلو من األعراض وان العرض ال يبقى زمانني ف

وميتنع حدوث ما ال هناية له وما ال خيلو عن احلوادث اليت هلا أول فله أول وذكر أن هذه الطريقة هي املسلك 
  املشهور لألشعرية وعليه اعتماده 

والرازي وامثاله مل يعتمدوا على هذا املسلك ألنه مبين على أن األعراض ممتنعة البقاء وهذه مقدمة خالف فيها 
هور العقالء وقالوا إن قائليها للحس ولضرورة العقل فرأي أن االعتماد عليها يف حدوث األجسام يف غاية مج

  الضعف 
واآلمدي قدح يف الطرق اليت اعتمد عليها الرازي كلها واملقصود هنا ذكر طعن اآلمدي يف حجج نفسه اليت احتج 

ن حججه املبنية على متاثل اجلواهر واألجسام قد قدح هبا على نفي كونه جسما ونفي قيام احلوادث به وقد تقدم ا
  فيها وبني أنه ال دليل ملن أثبت ذلك وحجته املبنية على التركيب قد قدح هو فيها يف غري موضع كما ذكر بعضه 

وأما حجته املبنية على نفي املقدار والشكل وانه ال بد له من خمصص وكل ما له خمصص فهو حمدث فإنه قال املقدمة 
ألوىل وغن كانت مسلمة غري أن الثانية وهي أن كل مفتقر إىل املخصص حمدث وما ذكر يف تقريرها باطل مبا سبق ا

  يف يف املسلك األول 
قال وبتقدير تسليم حدوث ما أشري إليه من الصفات فال يلزم أن تكون األجسام حادثة جلواز أن تكون هذه 

 بااللتفات إىل ما سبق من بيان امتناع حوادث متعاقبة ال أول هلا تنتهي إليه الصفات املتعاقبة عليها إىل غري النهاية إال
فقد ذكر هنا وغن كان ال بد للمختص من خمصص فال يلزم أن يكون حادثا بل جاز ان يكون قدميا يف ذاته وصفاته 

  ن حوادث ال تتناهى أو قدميا يف الذات مع تعاقب الصفات احملدثة من املقادير وغريها عليه إال إذا قيل ببطال
وحينئذ فيقال القدمي إما واجب بنفسه وإما واجب بغريه فإن كان واجبا بنفسه بطلت حجته وغن كان واجبا بغريه 



لزم من كون املعلول خمتصا أن تكون علته خمتصة أيضا وإال فبتقدير أن تكون العلة املوجبة وجودا مطلقا ال ختتص 
ول هو وجود مطلق تكون نسبته إىل مجيع أجناس املوجودات ومقاديرها وصفاهتا بشيء من األشياء كما يقوله من يق

نسبة واحدة وحينئذ فال خيص مقدارا دون مقدار باالقتضاء واإلجياب إال أن يقال ال ميكن غري ذلك املقدار وإذا 
الواجب بنفسه أوىل قيل ذلك لزم أن يكون من املقادير ما هو واجب ال ميكن غريه فإذا قيل هذا يف املمكن ففي 

فإن تطرق اجلواز إىل املمكن بنفسه أوىل من تطرقه إىل الواجب بنفسه فإذا قدر يف املمكن مقدار ال ميكن وجود ما 
  هو أكرب منه فتقدير ذلك يف الواجب بنفسه أوىل 

فإما أن تكون  ونكته اجلواب أن املوجب الذي يسمونه علة إن كان له مقدار بطل أصل قوهلم وإن مل يكن له مقدار
مجيع املقادير ممكنة بالنسبة إليه وإما أن ال يكون كذلك فإن كان األول مل خيص بعضها دون بعض بال خمصص ملا يف 

ذلك من ترجيح أحد املتماثلني على اآلخر بال مرجح وإن مل ميكن إال بعضها كما يقوله من يقوله من املتفلسفة 
  ممتنع لنفسه ن بل منها ما هو متعني ال ميكن وجود غريه  فحينئذ لزم أم يكون من املقادير ما هو

وإذا جاز أن ميتنع بعضها لنفسه فوجوب بعضها لنفسه أوىل وأحرى وإذا جاز أن يتعني ممكن من املقادير دون غريه 
  لنفسه فتعني مقدار واجب لنفسه أوىل وأحرى 

د ثبت أن الواجب بنفسه خيتص مبقدار وإن كان وهذا كالم ال حميص هلم عنه فإن العامل إن كان واجبا بنفسه فق
ممكنا فوجد ما هو أكرب منه أو أصغر إما أن يكون يف نفسه ممكنا وغما أن ال يكون فإن مل يكن ممكنا ثبت امتناع 

  بعض املقادير لنفسه دون بعض يف املمكنات يف الواجب اوىل 
و أكرب منه وأصغر وإن كان غري هذا املقدار ممكنا إنه ما من مقدار إال وميكن ما ه: وحينئذ فبطل قول القائل 

فتخصيص أحد املمكنني بالوجود يفتقر إىل خمصص والوجود املطلق ال اختصاص له مبمكن دون ممكن فال بد أن 
يكون املخصص أمرا فيه اختصاص وذلك االختصاص واجب بنفسه وإذا كان الواجب لنفسه فيه اختصاص واجب 

  واجب بنفسه وممكن : خصاص فال بد له من خمصص إذ االختصاص ينقسم إىل كل ا: مل ميكن أن يقال 
يوضح هذا أن املتفلسف إذا قال إن املوجب لتخصيص الفلك مبقدار دون مقدار كون اهليوىل ال تقبل إال ذلك 

  املقدار مثال أو امتناع بعد وراء العامل أو ما قيل من األسباب 
ع وجود موجود وراء العامل وإن كان باطال فيقال ما املوجب لكون اهليوىل ال قيل له ما ذكرته من اهليوىل وامتنا

تكون على غري تلك الصفة ومل ال كانت اهليوىل غري هذه حبيث تقبل شكال أكرب من هذا مث إذا زعمت ان املمكن له 
ار وال لكون حيز هذا مقدار ال ميكن ان يكون أكرب منه لعدم القابل مع انه ال يعلم وجود خمصص ملقدار دون مقد

  املقدار يقبل الوجود دون احليز الذي جياوره فإن األحياز اجملردة احملضة متشاهبة أبلغ من تشابه املقادير 
فإذا ادعيت التخصيص يف هذا ففي الواجب بنفسه اوىل وأحرى مث بتقدير ان تكون املقادير والصفات حادثة 

عرف ضعفها وقد أبطل هو مجيع أدلة الناس اليت ذكرها إال حجة  فاحلجة املبنية على نفي حوادث ال تناهي قد
  واحدة اختارها وهي أضعف من غريها كما قد ذكر غري مرة 

وإذا كانت هذه احلجة ال متنع جواز تعاقب احلوادث على القدمي مل ميتنع كون القدمي حمال للحوادث فبطل استدالهلم 
   ٠على نفي ذلك مبثل هذه احلجة

الثالث قد قدح هو فيها واما الرابعة وهي تعدد الصفات فالقدح فيها تبع للقدح يف هذه الثالث فإهنا فهذه احلجج 
مبنية عليها إذ عمدة النفاة هي هذه الثالث وكالمهم كله يدور عليها حجة التركيب وحجة األعراض بأن ماال خيلو 

  عن احلادث فهو حادث وحجة االختصاص 



ر مبنية على نفي متاثل اجلواهر وهو قد بني ان مجيع ما ذكروه فإنه يرجع إىل ما قاله وحججه األوىل على نفي اجلوه
  وقال إنه ال دليل فيه على نفي متاثلها 

وأما الثانية وهي قوله إما أن يكون مركبا فيكون جسما أو ال يكون على نفي اجلسم وقد عرف كالمه وقدحه يف 
  حجج نفي ذلك 

نية على متاثل اجلواهر أيضا وهو قد أبطل أدلة ذلك ومبنية على امتناع حلول احلوادث به واما حجته الثالثة فإهنا مب
أيضا وقد أبطل هو أيضا مجيع حجج ذلك واستدل حبجة الكمال والنقصان كما احتج هبا الرازي وهو أيضا قد 

  أبطل هذه احلجة ملا استدل هبا الفالسفة على قدم العامل كما ذكر عنه 
ابعة على نفي اجلوهر فبناها علي نفي التحيز وبىن نفي التحيز على حجتني على حجة احلركة وأما حجته الر

  والسكون وعلى متاثل اجلواهر 
وهو قد بني انه ال دليل على متاثل اجلواهر وأبطل أيضا حجة احلركة والسكون ملا أحتج هبا من احتج على حدوث 

ن من أصحابنا يعين به الرازي وهذا املسلك آخذ الرازي عن األجسام فإنه قال املسلك السادس لبعض املتأخري
أنه لو كانت األجسام أزلية لكانت يف األزل إما أن تكون متحركة او ساكنة : املعتزلة ذكره أبو احلسني وغريه 

  والقسمان باطالن فالقول بأزليتها باطل 
  : مث اعترض عليه بوجوه متعددة 

حلركة عبارة عن احلصول يف احليز بعد احلصول يف حيز آخر والسكون عبارة قال ولقائل أن يقول إما أن تكون ا
عن احلصول يف احليز بعد أن كان يف ذلك احليز أو ال يكون كذلك فإن كان األول فقد بطل احلصر باجلسم يف 

ذكره يف أول زمان حدوثه فإنه ليس متحركا لعدم حصوله يف احليز بعد أن كان فيه وإن كان الثاين فقد بطل ما 
  تقرير كون السكون أمرا وجوديا وال خملص عنه 

هل يوصف بأحدمها أو خيلو عنهما ؟ والذي : أن اجلسم يف أوقات حدوثه : هذه مسألة نزاع بني أهل النظر : قلت 
  أنه يف أوقات حدوثه ليس متحركا وال ساكنا : قاله الرازي هو قول أيب هاشم وغريه من املعتزلة ومضمونه 

إن كانت احلركة عبارة عن االنتقال من حيز إىل حيز والسكون البقاء يف حيز : عليه بتقسيم حاصر فقال واعترض 
ال متحرك وال ساكن وإن مل يكن األمر كذلك فقد بطل ما ذكره من كون : بعد حيز فاجلسم يف أوقات حدوثه 

  يف احليز بعد ان كان يف ذلك احليز السكون أمرا وجوديا فإنه اعتمد يف ذلك على أن السكون عبارة عن احلصول 
  تابع كالم اآلمدي 

الكالم إمنا هو يف اجلسم ف يالزمان الثاين واجلسم يف الزمان الثاين ال خيلو عن احلركة : قال اآلمدي فإن قيل 
جود والسكون بالتفسري املذكور فهذا قول ظاهر اإلحالة فإنه إذا كان الكالم ف ياجلسم إمنا هو الزمان الثاين فو

  اجلسم بالزمان الثاين ليس هو حالة األولية وعند ذلك فال يلزم أن يكون اجلسم أزال ال خيلو عن احلركة والسكون 

  تعليق ابن تيمية

: بل بتقدير قدمه ال خيلو عن احلركة والسكون ألنه حينئذ إما أن يبقى يف حيز او ينتقل عنه واألول : قلت 
  السكون والثاين احلركة 

اآلمدي من جواز خلوه عنهما على أحد التقديرين فإمنا هو بتقدير حدوثه ومعلوم انه إذا كان بتقدير وما ذكره 
قدمه ال يهخلو عنهما وكالمها ممتنع كان بتقدير قدمه مستلزما ألمر ممتنع وهو اجلمع بني النقيضني فإنه إذا صحت 



ا مل خيل من حادث وما ال خيلو من احلوادث فهو املقدمتان لزم أن يكون حادثا بتقدير قدمه وهو انه لو كان قدمي
  حادث 

وما ذكره األمدي إمنا يتوجه إذاقيل اجلسم مطلقا ال خيلو عن احلركة والسكون وحينئذ فإما أن خيلو عنهما أو ال 
 خيلو فإن خال عنهما مل يكن ذلك إال حال حدوثه فيكون حادثا وإن مل خيل عنهما لزم ان يكون حادثا فيلزم حدوثه

  على كل تقدير 
وحنن نذكر ما يقدح به اآلمدي وأمثاله يف حججهم اليت احتجوا هبا يف موضع آخر وإن كان بعض ذلك القدح 

  ليس حبق ولكن يعطي كل ذي حق حقه قوال باحلق واتباعا للعدل 
اع كون احلركة مل قلتم بامتن: وقد ذكرنا كالم اآلمدي على سائر ما ذكره ف يامتناع كن احلركة أزلية مثل قوله 

أزلية ؟ وما ذكروه من الوجه األول فإمنا يلزم أن لو قيل بأن احلركة الواحدة بالشخص أزلية وليس كذلك بل املعىن 
بكون احلركة أزلية أن أعداد أشخاصها املتعاقبة ال أول هلا وعند ذلك فال منافاة بني كون كل واحدة من آحاد 

 وبني كون مجلة آحادها أزلية مبعىن اهنا متعاقبة إىل غري هناية إىل آخر احلركات الشخصية حادثة ومسبوقة بالغري
  كالمه 

  واملقصود هنا التنبيه على أنه نقص يف موضع آخر عامة ما احتج به هنا 

  فصل

ومما ينبغي معرفته يف هذا الباب أن القائلني بنفي علو اهللا على خلقه الذين يستدلون على ذلك أو عليه وعلى غريه 
ي التجسيم فإهنم ينقضون احلجج اليت حيتجون هبا فتارة ينقض أحدهم احلجج اليت حيتج كما ذكرناه عن الرازي بنف

واآلمدي وأمثاهلما من حذاق النظار الذين مجعوا خالصة ما ذكره النفاة من أهل الفلسفة والكالم بل يعارضون ما 
ريح انه باطل وتارة كل طائفة تبطل الطريقة العقلية اليت جيب تصديقه مبا يعلم بصريح العقل موافق هلا مبا يعلم الص

  اعتمدت عليها األخرى ن مبا يظهر به بطالهنا بالعقل الصريح وليسوا متفقني على طريقة واحدة 
من جهة العقل الصريح الذي بني به كل قوم فساد ما قاله اآلخرون ومن : وهذا يبني خطأهم كلهم من وجهني 

  قول اشتركوا فيه فضال عن أن يكون من صريح املعقول جهة انه ليس معهم مع
بل املقدمة اليت تدعى طائفة النظار النظار صحتها تقول اآلخرى هي باطلة وهذا خبالف مقدمات أهل اإلثبات 

املوافقة ملا جاء به الرسول صلى اهللا عليه و سلم فإهنا من العقليات اليت اتفقت عليها فطر العقالء السليمي الفطرة 
اليت ال ينازع فيها إال من تلقى النزاع تعليما من غريه ال من موجب فطرته فإمنا يقدح فيها مبقدمة تقليدية أو نظرية 

  ال ترجع إىل العقل الصريح وهو يدعى أهنا عقلية فطرية 
رضني للنصوص ومن كان له خربة حبقيقة هذا الباب تبني له أن مجيع املقدمات العقلية اليت ترجع إليها براهني املعا

النبوية إمنا ترجع إىل تقليد منهم ألسالفهم ال إىل ما يعلم بضرورة العقل وال إىل فطرة فهم يعارضون ما قامت األدلة 
العقلية على وجوب تصديقه وسالمته من اخلطأ مبا قامت األدلة العقلية على أنه ال جيب تصديقه بل قد علم جواز 

يما هو دون اإلهليات فضال عن اإلهليات اليت يتيقن خطأ من خالف الرسل فيها اخلطأ عليه وعلم وقوع اخلطأ منه ف
  بادأللة اجمللة واملفصلة 

واملقصود هنا التنبيه على جوامع قدح كل طائفة يف طريق الطائفة األخرى من نفاة العلو أو العلو وغريه من 
شم والقاضي عبد اجلبار وأيب احلسن الصفات بناء على نفي التجسيم ففحول أهل الكالم كأيب علي وأيب ها



األشعري والقاضي أيب بكر وأيب احلسني البصري وحممد بن اهليثم وأيب املعايل اجلويين وأيب الوفاء بن عقيل وأيب 
حامد الغزايل وغريهم يبطلون طرق الفالسفة اليت بنوا عليها النفي منهم من يبطل أصوهلم املنطقية وتقسيم الصفات 

ي وتقسيم العرضي إىل الزم للماهية وعارض هلا ودعواهم ان الصفات الالزمة للموصوف منها ما إىل ذايت وعرض
هو ذايت داخل يف املاهية ومنها ما هو عرضي خارج عن املاهية وبناءهم توحيد واجب الوجود الذي مضمونه نفي 

  الصفات على هذه األصول 
:  اخلارج على املوجودات العينية وليس هذا قول من قال وهم يف هذا التقسيم جعلوا املاهيات النوعية زائدا يف

املعدوم شيء فإن أولئك يثبتون ذواتا ثابتة يف العدم تقبل الوجود املعني وهؤالء يثبتون ماهيات كلية ال معينة 
رقة ويدعون وأرسطو وأتباعه غنما يثبتوهنا مقارنة للموجودات املعينة ال مفارقة هلا وأما شيعة أفالطون فيثبتوهنا مفا

  أهنا أزلية أبدية وشيعة فيثاغورس تثبت أعدادا جمردة 
وما يثبته هؤالء إمنا هو يف األذهان ظنوا ثبوته يف اخلارج وتقسيمهم احلد إىل حقيقي ذايت ورمسي أو لفظي أو تقسيم 

  املعرف إىل حد ورسم هو بناء على هذا التقسيم 
هم وبينوا فساد كالمهم وأن احلد إمنا يراد به التمييز بني احملدود وعامة نظار أهل اإلسالم وغريهم ردوا ذلك علي

وغريه وأنه حيصل باخلواص اليت هي الزمة ملزومة ال حيتاج إىل ذكر الصفات العامة بل منعوا أن يذكر يف احلد 
 ذلك الصفات املشتركة بينه وبني غريه بل وأكثرهم منعوا بتركيب احلد كما هو مبسوط يف موضعه وقد صنف يف

متكلمو الطوائف كأيب هاشم وغريه من املعتزلة وأبن النوخبت وغريه من الشيعة و القاضي أيب بكر وغريه من مثبتة 
  الصفات 

واما أبو حامد الغزايل فإنه وإن وافقهم على صحة األصول املنطقية وخالف بذلك فحول النظار الذين هم أقعد 
املنطق وأتبعه على ذلك من سلك سبيله كالرازي وذويه وأيب حممد بن بتحقيق النظر يف اإلهليات وحنوها من أهل 

البغدادي صاحب ابن املثىن وذويه فقد بني يف كتابه هتافت الفالسفة وغريه من كتبه فساد قوهلم يف اإلهليات مع 
ية فضال عن أن وزنه هلم مبوازينهم املنطقية حىت انه بني انه ال حجة هلم على نفي التجسيم مبقتضى أصوهلم املنطق

يكون هلم حجة على نفي الصفات مطلقا وإن كان أبو حامد قد يوجد كالمه ما يوافقهم عليه تارة أخرى وهبذا 
  تسلط عليه طوائف من علماء اإلسالم ومن الفالسفة أيضا كابن رشد وغريه حىت أنشد فيه 

  ) وإن لقيت معديا فعدناين ... يوما ميان إذا ما جئت ذا مين ( 
تبار من كالمه وكالم غريه مبا يقوم عليه الدليل وليس ذلك إال فيما وافق فيع الرسول صلى اهللا عليه و سلم فاالع

  فال يقوم دليل صحيح على خمالفة الرسول البتة 
وهذا كما أن ابن عقيل يوجد يف كرمه ما يوافق املعتزلة واجلهمية تارة وما يوافق به املثبتة للصفات بل للصفات 

  أخرى فاالعتبار من كالمه وكالم غريه مبا يوافق الدليل وهو املوافق ملا جاء به الرسول اخلربية 
واملقصود هنا أن نبني ان فحول النظار بينوا فساد طرق من نفي الصفات أو العلو بناء على نفي التجسيم وكذلك 

م من اجلهمية واملعتزلة واألشعرية فحول الفالسفة كابن سينا وأيب الربكات وابن رشد وغريهم بينوا فساد أهل الكال
اليت نفوا هبا التجسيم حىت أن ابن رشد يف هتافت التهافت بني فساد ما أعتمد هؤالء كما بني أبو حامد يف التهافت 

  فساد ما اعتمد عليه الفالسفة 
ر االختيارة يف وهلذا كان يف عامة طوائف النظار من يوافق أهل اإلثبات على إثبات الصفات بل وعلى قيام األمو

ذاته وعلى العلو كما يوجد فيهم من يوافقهم على أن اهللا خالق افعال العباد فأخذق متأخري املعتزلة هو أبو احلسني 



البصري ومن عرف حقيقة كالمه علم انه يوافق على إثبات كونه حيا عاملا قادرا وعلى أن كونه حيا ليس هو كونه 
  ليست موجودة وال معدومة : لكنه ينازع مثبتة األحوال الذين يقولون عاملا وكونه عاملا ليس كونه قادرا 

وهذا الذي اختاره هو قول أكثر مثبتة الصفات فنزاعه معهم نزاع لفظي كما انه يوافق على أن اهللا خيلق الداعي يف 
  العبد وعند وجود الداعي والقدرة جيب وجود املقدور 

إنه سبحانه مع : إن اهللا خالق أفعال العباد وهو أيضا يقول : ن يقولون وهذا قول أئمة أهل اإلثبات وحذاقهم الذي
  علمه مبا سيكون فإنه إذا كان يعلمه كائنا فعامليته متجددة 

  وابن عقيل يوافق على ذلك وكذلك الرازي وغريه وهذا موافق لقول من يقول بقيام احلوادث به 
  خللقه باألدلة العقلية وأظنه من أصحاب أيب احلسني  وبعض حذاق املعتزلة نصر القول بعلو اهللا ومباينته

وقد حكى ابن رشد ذلك عن أئمة الفالسفة أبو الربكات وغريه من الفالسفة خيتارون قيام احلوادث به كإرادات 
وعلوم متعاقبة وقد ذكروا ذلك وما هو أبلغ منه عن متقدمي الفالسفة كما ذكرت أقواهلم يف غري هذا املوضع 

  ها وتقدم بعض
واملقصود هنا أن مجيع ما احتج به النفاة قدح فيه بعض النفاة قدحا يبني بطالنه كما بني غري واحد فساد طرق 

  الفالسفة 

  كالم الغزايل يف هتافت الفالسفة يف تعجيزهم عن إقامة الدليل على أن األول

  ليس جبسم 
يس جبسم فنقول هذا إمنا يستقيم ملن يرى أن قال أبو حامد مسالة يف تعجيزهم عن إقامة الدليل على أن األول ل

اجلسم حادث من حيث إنه ال خيلو عن احلوادث وكل حادث فيفتقر إىل حمدث فأما أنتم إذا عقلتم جسما قدميا ال 
أول لوجوده مع أنه ال خيلو عن احلوادث فلم ميتنع أن يكون األول جسما إما الشمس وإما الفلك األقصى وإما 

اجلسم ال يكون إال مركبا منقسما إىل جزأين بالكمية وإىل اهليوىل والصورة بالقسمة املعنوية وإىل  غريه فإن قيل ألن
أوصاف خيتص هبا ال حمالة حىت يباين سائر األجسام وإال فاألجسام متساوية يف أهنا أجسام وواجب الوجود واحد ال 

  يقيل القسمة هبذه الوجوه 
ه ال دليل لكم عليه سوى أن اجملتمع إذا افتقر بعض أجزائه إىل البعض كان قلنا وقد أبطلنا هذا عليكم وبينا أن

معلوال وقد تكلمنا عليه وبينا أنه إذا مل يبعد تقدير موجود ال موجود له مل يبعد تقدير مركب له وتقدير موجودات 
اهية سوى الوجود وما هو ال موجد هلا إذ نفي العدد والتثنية بنيتموه على نفي التركيب ونفي التركيب على نفي امل

  األساس األخري فقد استأصلناه وبينا حتكمكم فيه 
  فإن قيل اجلسم إن مل يكن له نفس ال يكون فاعال وإن كان له نفس فنفسه علة له فال يكون اجلسم أوال 

بعلة قلنا أنفسنا ليست علة لوجود أجسامنا وال نفس الفلك مبجردها علة لوجود جسمه عندكم بل مها يوجدان 
  سوامها فإذا جاز وجودمها قدميا جاز أن ال يكون هلما علة 

  فإن قيل كيف اتفق اجتماع النفس واجلسم ؟ 
قلنا هو كقول القائل كيف اتفق وجود األول فيقال هذا سؤال عن حادث فأما ما مل يزل موجودا فال يقال كيف 

  يبعد أن يكون صانعا اتفق فكذلك اجلسم ونفسه إذا مل يزل كل واحد منهما موجودا مل 
فإن قيل ألن اجلسم من حيث إنه جسم ال خيلق غريه والنفس املتعلقة باجلسم ال تفعل إال بواسطة اجلسم وال يكون 



  اجلسم واسطة للنفس يف خلق األجسام وال يف إبداع النفوس واألشياء ال تناسب األجسام 
هيأ هبا لن توجد األجسام وغري األجسام منها فاستحالة قلنا ومل ال جيوز أن يكون يف النفوس نفس ختتص خباصية تت

ذلك ال تعرف ضرورة وال برهان يدل عليه إال أنه مل يشاهد من هذه األجسام املشاهدة وعدم املشاهدة ال يدل على 
ه االستحالة فقد أضافوا إىل املوجود األول ماال يضاف إىل موجود أصال ومل يشاهد من غريه وعدم املشاهدة من غري

  ال يدل على استحالته منه فكذا يف نفس اجلسم واجلسم 
فإن قيل الفلك األقصى أو الشمس أو ما قدر من األجسام فهو متقدر مبقدار جيوز أن يزيد عليه وينقص منه فيفتقر 

  اختصاصه بذلك املقدار اجلائز إىل خمصص فال يكون أوال 
مقدار جيب أن يكون عليه لنظام الكل ولو كان أصغر منه قلنا مب تنكرون على من يقول إن ذلك اجلسم يكون على 

أو اكرب مل جيز كما أنكم قلتم إن املعلول األول يفيض اجلرم األقصى منه متقدرا مبقدار وسائر املقادير بالنسبة إىل 
مل جيز ذات املعلول األول متساوية ولكن يعني بعض املقادير ليكون النظام متعلقا به فيوجب املقدار الذي وقع و

خالفه فكذلك إذا قدر غري معلول بل لو أثبتوا يف املعلول فيوجب املقدار الذي وقع ومل جيز خالفه فكذلك إذا قدر 
غري معلول بل لو أثبتوا يف املعلول األول الذي هو علة اجلرم األقصى عندهم مبدأ للتخصيص مثل إرادة مثال مل 

دون غريه كما ألزموه على املسلمني يف إضافتهم األشياء إىل اإلرادة ينقطع السؤال إذ يقال ومل أراد هذا املقدار 
القدمية وقد قلبنا عليهم ذلك يف تعني جهة حركة السماء ويف تعيني نقطيت القطبني فإذا ظهر اهنم مضطرون إىل جتويز 

جه السؤال يف نفس متييز الشيء عن مثله يف الوقوع بعلة فتجويزه بغري علة كتجويزه بعلة إذ ال فرق بني إن يتو
الشيء فيقال مل اختص هبذا القدر وبني أن يتوجه يف العلة فيقال ومل خصص هذا القدر عن مثله فإن أمكن دفع 

السؤال عن العلة بان هذا املقدار ليس مثل غريه إذ النظام مرتبط به دون غريه أمكن دفع السؤال عن نفس الشيء 
هذا املقدار املعني الواقع إن كان مثل الذي مل يقع فالسؤال متوجه أنه كيف  ومل يفتقر إىل علة وهذا ال خمرج عنه فإن

ميز الشيء عن مثله خصوصا على أصلهم وهم ينكرن اإلرادة املميزة وغن مل تكن مثال له فال يثبت اجلواز بل يقال 
  وقع كذلك قدميا كما وقعت العلة القدمية بزعمهم 

ا أوردناه هلم من توجيه السؤال يف اإلرادة القدمية وقلبنا ذلك عليهم يف نقطة قال وليستمد الناظر يف هذا الكتاب مم
القطب وجهة حركة الفلك وتبني هبذا أن من ال يصدق حبدوث األجسام فال يقدر على إقامة الدليل على أن األول 

  ليس جبسم أصال 

  تعليق ابن تيمية

كون األول جسما ويقولون ال طريق إىل ذلك إال فهذا أبو حامد هو وغريه يبينون فساد ما ذكروه من نفي 
  االستدالل على حدوث اجلسم وقد سبقهم األشعري إىل بيان فساد ما احتجت به املعتزلة على حدوث اجلسم 
والرازي وأتباعه يبينون حدوث اجلسم يف كتبه الكالمية كاألربعني وهناية العقول واحملصل وغري ذلك مث يبينون 

ه على حدوث األجسام يف مواضع أخر مثل املباحث املشرقية وكذلك يف املطالب العالية اليت فساد كل ما حيتج ب
هي آخر كتبه بني فساد حجج من يقول حبدوثها وانه فعل بعد ان مل يكن فاعال ويذكر حججا كثرية على دوام 

لعظيمة مسائل الصفات الفاعلية ويورد عليها مع ذلك ما يدل على فسادها ويعترف باحلرية يف هذه املواضع ا
  وحدوث العامل وحنو ذلك 

وسبب ذلك أهنم يقولون أقواال تستلزم اجلمع بني النقيضني تارة ورفع النقيضني تارة بل نستلزم كليهما واألصل 



  العظيم الذي هو من أعظم أصول العلم والدين يذكرون فيه إال أقواال ضعيفة 
يعرفونه كما يف مسألة حدوث العامل فإهنم ال يذكرون إال قولني قول والقول الصواب املوافق للميزان والكتاب ال 

من يقول بقدم األفالك وإن كانت صادرة عن علة توجبها فاملعلول مقارن ازال وقول من يقول بل تراخى املفعول 
  عن املؤثر التام وأنه ميتنع انه مل يزل متكلما إذا شاء ويفعل ما يشاء 

السلف واألئمة ال يعرفونه وهو القول بأن األثر يتعقب التأثري التام فهو سبحانه إذا  والقول الصواب الذي هو قول
وهذا  ٨٢: يس } إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون { كون شيئا كان عقب تكوينه له كما قال تعاىل 

اع عقب الكسر والقطع فهو هو املعقول كما يكون الطالق والعتاق عقب التطليق واالعتاق واالنكسار واالنقط
سبحانه ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن ويذكرون يف كونه موجبا بذاته وفاعال مبشيئته وقدرته قولني فاسدين أحدمها 

  قول من يقول املتفلسفة وان معلوله جيب ان يكون مقارنا له يف الزمان أزال وأبدا 
 حيدث يف العامل حادث فإنه إذا كانت علة تامة ازلية ومعلوهلا وهذا القول من أفسد أقوال بين آدم فإنه يستلزم ان ال

معها والعامل كله معلوله إما بواسطة وإما بغري واسط لزم ان ال يكون يف العامل شيء إال أزليا فال يكون يف العامل شيء 
  من احلوادث وهو خالف املشاهدة 

مكن باحلادث الذي يفتقر إىل حمدث فإن مل يكن يف العامل حادث مث إهنم ملا أثبتوا الواجب باملمكن إمنا استدلوا على امل
بطل اإلمكان الذي به أثبتوا الواجب ولزم إما أن ال يكون يف العامل واجب الوجود وال ممكن الوجود وهو إخالء 
  د للوجود عن النقيضني وإما أن يكون مجيعه واجب الوجود فيكون احلادث الذي كان بعد أن مل يكن واجب الوجو
وأيضا فإذا كان املعلول ال يكون إال مع علته التامة لزم أن ال حيدث شيء من احلوادث إال مع متام علته ومل حيدث 

حني حدوثه ما يوجب حدوث علة تامة له وغن قدر حدوث ذلك لزم حدوث متام علل ومعلوالت يف آن واحد 
لعقالء خبالف تسلسل احلوادث املتعاقبة وهو أنه وهو تسلسل يف العلل وذلك معلوم الفساد بصريح العقل واتفاق ا

  ال يكون حادث إال بعد حادث فهذا فيه نزاع مشهور 
والناس فيه على أربعة أقوال قيل ميتنع يف املاضي واملستقبل كقول جهم وايب اهلذيل وهلذا قال اجلهم بفناء اجلنة 

  والنار وقال أبو اهلذيل بفناء حركاهتما 
اضي دون املستقبل وهو قول كثري من طوائف أهل الكالم كأكثر املعتزلة واألشعرية والكرامية ميتنع يف امل: وقيل 

  وغريهم 
إنه حمتاج إىل مبدع كقول أبن سينا وأتباعه أو قيل : جيوز فيهما فيما هو مفتقر إىل غريه كالفلك سواء قيل : وقيل 

  إنه حمتاج إىل ما يتشبه به كقول أرسطو وأتباعه : 
وز فيهما لكن ال جيوز ذلك فيما سوى الرب فإنه خملوق مفعول وحوادثه القائمة به ال حتصل إال من غريه جي: وقيل 

فهو حمتاج يف نفسه وحوادثه إىل غريه واحملتاج ال يكون إال مربوبا واملربوب ال يكون إال خملوقا حمدثا واحملدث ال 
 واحلوادث احملدودة فهو حمدث مثلها باتفاق العقالء إذ لو يقوم به حوادث ال أول هلا فغن ما مل يسبق احلادث املعني

كان مل يسبقها فإما أن يكون معها أو بعدها وعلى التقديرين فهو حادث خبالف الرب القدمي األزيل الواجب بنفسه 
  احلديث فإنه إذا كان مل يزل متكلما إذا شاء فعاال ملا يشاء كان ذلك من كماله وكان هذا كما قاله أئمة السنة و

انه فاعل خمتار لكنه يفعل بوصف اجلواز فريجح أحد املتماثلني على اآلخر بال مرجح إما : قول من يقول : والثاين 
: مبجرد كونه قادرا أو جملرد كونه قادرا عاملا أو جملرد إرادته القدمية اليت ترجج مثال على مثل بال مرجح ويقولون 

  ة من غري سبب يوجب احلدوث فيقولون بتراخي األثر عن املؤثر التام إن احلوادث حتدث بعد أن مل تكن حادث



إن : وهذا وإن كان خريا من الذي قبله وهلذا ذهب إليه طوائف من أهل الكالم ففساده أيضا بني فإنه إذا قيل 
األثر املؤثر التام حصل مع تراخي األثر عنه وعند حصول األثر مل حيصل ما يوجب احلصول كان حاله بعد حصول 

وقبله حاال واحدة متشاهبة مث اختص أحد احلالني باألثر من غري ترجيح مرجح وحدوث احلادث بال سبب حادث 
  وهذا معلوم الفساد بصريح العقل 

إنه ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن فما شاء اهللا وجب مبشيئته وقدرته وما مل : قول أئمة السنة : والقول الثالث 
دم مشيئته له فهو موجب مبشيئته وقدرته ال بذات خالية عن الصفات وهو موجب له إذا شاءه ال يشأه امتنع لع

وهذا اإلجياب مستلزم :  ٨٢يس } إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون { موجب له يف األزل كما قال 
ملا يشاؤه إذا شاء وهو موجب له ملشيئته وقدرته ال مناف لذلك بل هو سبحانه خيلق ما يشاء وخيتار فهو فاعل 

  مبشيئته وقدرته واهللا تعاىل أعلم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 

  الوجه العشرون

  متابعة املالحدة للنفاة يف إنكار النصوص وتأويلها

ج به املالحدة ما سلكه هؤالء نفاة الصفات من معارضة النصوص اإلهلية بآرائهم هو بعينه الذي احت: أن نقول 
الدهرية عليهم يف إنكار ما أخرب اله به عباده من أمور اليوم اآلخر حىت جعلوا ما أخربت به الرسل عن اهللا وعن 
اليوم اآلخر ال يستفاد منه علم مث نقلوا ذلك إىل ما أمروا به من األعمال كالصلوات اخلمس والزكاة والصيام 

ألمر هبم إىل أن أحلدوا يف األصول الثالثة اليت اتفقت عليها امللل كما قال واحلج فجعلوها للعامة دون اخلاصة فآل ا
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئني من آمن باهللا واليوم اآلخر وعمل صاحلا فلهم أجرهم { تعاىل 

   ٦٢البقرة } عند رهبم وال خوف عليهم وال هم حيزنون 
إىل اإلحلاد يف اإلميان باهللا واليوم واآلخر والعمل الصاحل وسرى ذلك يف كثري فأفضى األمر مبن سلك سبيل هؤالء 

من اخلائضني يف احلقائق من أهل النظر والتأله من أهل الكالم والتصوف حىت آل األمر مبالحدة املتصوفة كابن عريب 
املخلوق وهذا تعطيل  صاحب فصوص احلكم وأمثاله إىل أن جعلوا الوجود واحدا وجعلوا وجود اخلالق هو وجود

  للخالق 
وحقيقة قوهلم فيه مضاهاة لقول الدهرية الطبيعية الذين ال يقرون بواجب أبدع املمكن وهو قول فرعون وهلذا 
كانوا معظمني لفرعون مث إهنم جعلوا أهل النار يتنعمون فيها كما يتنعم أهل اجلنة يف اجلنة فكفروا حبقيقة اليوم 

ية أفضل من النبوة وأن خامت األولياء وهو شيء ال حقيقة له زعموا أنه أفضل من خامت اآلخر مث ادعوا أن الوال
األنبياء بل ومن مجيع األنبياء وأهنم كلهم يستفيدون من مشكاته العلم باهللا الذي حقيقته عندهم أن وجود املخلوق 

  هو وجود اخلالق 
ال عقل وال قرآن فإن املتأخر يستفيد من املتقدم دون فخر عليهم السقف من حتتهم : وكان قوهلم كما يقال ملن قال 

العكس واألنبياء أفضل من غريهم فخالفوا احلس والعقل مع كفرهم بالشرع وآخر حتقيقهم استحالل احملرمات 
  التلمساين وأمثاله : وترك الواجبات كما كان يفعل أبرع حمققيهم 

ملذهب وأبعدهم عنه وأعظمهم نكريا عليه وعلى أهله هذا وشيوخ التصوف املشهورون من أبرأ الناس من هذا ا
وللشيوخ املشهورين باخلري كالفضل بن عياض وأيب سليمان الداراين واجلنيد بن حممد وسهل بن عبد اهللا التستري 



وعمر بن عثمان املكي وأيب عثمان النيسابوري وأيب عبد اهللا بن خفيف الشريازي وحيىي بن معاذ الرازي وأمثاهلم من 
  لكالم يف إثبات الصفات والذم للجهمية واحللولية ماال يتسع هذا املوضع لعشره ا

ال : بل قد قيل للشيخ عبد القادر اجليلي قدس اهللا روحه هل كان هللا ويل على غري اعتقاد أمحد بن حنبل ؟ فقال 
فهو كتاب اهللا وسنة ورسوله كان وال يكون واالعتقاد إمنا أضيف إىل أمحد ألنه أظهره وبينه عند ظهور البدع وإال 

معرفته واإلميان به وتبليغه والذب عنه كما قال بعض أكابر الشيوخ : حظ أمحد منه كحظ غريه من السلف 
  االعتقاد ملالك والشافعي وحنومها من األئمة والظهور ألمحد ابن حنبل 

ة وأرادوا إظهار مذهب النفاة وتعطيل وذلك ألنه كان بعد القرون الثالثة ملا ظهرت بدعة اجلهمية وحمنتهم املشهور
حقائق األمساء والصفات ولبسوا على من لبسوا عليه من اخللفاء ثبت اهللا اإلسالم والسنة بأمحد بن حنبل وغريه من 
: أئمة الدين فظهرت هبم السنة وطفئت هبم نار احملنة فصاروا علما ألهل اإلسالم وأئمة ملن بعده من علماء املسلمني 

ة واجلماعة وصار كل منتسب إىل السنة ال بد أن يواليه وإياهم ويوافقهم يف مجل االعتقاد إذ كان ذلك أهل السن
  اعتقاد أهل اهلدى والرشاد املعتصمني بالكتاب والسنة وإمجاع السابقني األولني والتابعني هلم بإحسان 

ألهنم مظاهر هبم ظهرت وأئمة البدعة تضاف وأئمة السنة ليسوا مثل أئمة البدعة فإن أئمة السنة تضاف السنة إليهم 
إليهم ألهنم مصادر عنهم صدرت وهلذا كان مجل االعتقاد الذي يذكره أهل املقاالت عن أهل السنة واجلماعة هو 

  قول أمحد وأمثاله من أئمة السنة 

  كالم األشعري يف اإلبانة عن متابعته لإلمام أمحد

قد أنكرمت قول اجلهمية والقدرية واحلرورية والرافضة : إلبانة فإن قال قائل وهلذا قال أبو احلسن األشعري يف كتابه ا
قولنا الذي نقول به وديانتنا اليت هبا ندين : واملرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم اليت هبا تدينون قيل له 

يقول به أبو عبد اهللا أمحد أمحد بن حنبل التمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا ومبا روي عن الصحابة والتابعني ومبا كان : 
قائلون وملا خالف قوله جمانبون فإنه اإلمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان اهللا به احلق وأوضح به املنهاج وقمع 
  به بدع املبتدعني وزيغ الزائغني وشك الشاكني فرمحة اهللا عليه من إمام معظم وكبري مفهم وعلى مجيع أئمة املسلمني 
واملقصود هنا ان صفوة أولياء اهللا تعاىل الذين هلم يف األمة لسان صدق من سلف األمة وخلفها هو على مذهب أهل 

السنة واجلماعة أهل اإلثبات لألمساء والصفات وهم من أبعد الناس عن مذهب أهل اإلحلاد من أهل احللول 
ذهب اإلباحة واحللولية وخلطوا التصرف والوحدة واالحتاد وإن كان كثري من متأخري الصوفية دخلوا يف م

  بالفلسفة اليونانية كما خلطه بعضهم بشيء من أقوال أهل الكالم اجلهمية 
ومبدأ هذا من أقوال الذين يعارضون النصوص بآرائهم كما ذكر الشهرستاين يف أول كتابه يف امللل والنحل أن مبدأ 

تيار اهلوى على الشرع فسرى يف املنتسبني إىل ال علم انواع كل الضالالت هو من تقدمي الرأي على النص واخ
والدين من أهل الفقه والكالم والتصوف من أقوال املالحدة بسبب هذا األصل ماال يعلمه إال اهللا وأما مالحدة 

الشيعة من القرامطة الباطنية واإلمساعيلية والنصريية وحنوهم فأولئك أمرهم أظهر من أن خيفى على من عرف حاهلم 
ن فيه نوع إميان باهللا ورسوله وهلذا كثر الكاشفون ألسرارهم اهلاتكون ألستارهم من مجيع أصناف أهل القبلة حىت مم

الشيعة واملعتزلة وحنوهم فإهنم متفقون على تكفريهم كما اتفق على تكفريهم أئمة السنة ومن انتسب إليهم من 
  متكلمة اإلثبات وغريهم 

شهور فيهم ووصف فضائحهم القاضي عبد اجلبار والقاضي أبو يعلي وأبو الوفا بن وصنف القاضي أبو بكر كتابه امل



عقيل وأبو حامد الغزايل والشهرستاين واخلبوشاين وغري واحد من العلماء وتكلموا يف العبيديني الذين كانوا باملغرب 
ن نسبهم كما عرفوا بطالن ومصر الذين ادعوا النسب العلوي وأضمروا مذهبهم تكلموا فيهم مبا بينوا فيه بطال

مذهبهم وأن باطن مذهبهم أعظم كفرا من أقوال كفار أهل الكتاب ومن أقوال الغالية الذين يدعون نبوة علي أو 
  تعطيل اخلالق وتكذيب رسله والتكذيب باليوم اآلخر وإبطال دينه : إهليته وحنوهم إذ كان مضمون مذهبهم 
كرب والناموس األعظم الذي هلم وأن أقرب الطوائف إليهم الفالسفة مع أهنم وقد ذكروا منتهى دعوهتم يف البالغ األ

خالفوا الفالسفة يف إثبات واجب الوجود فإن الفالسفة اإلهليني يثبتونه وهؤالء أصحاب البالغ األكرب والناموس 
  األعظم أنكروه كما فعلت الدهرية الطبيعية 

 قول هؤالء وهو القول الذي أزهره فرعون وأما املشاؤون وقول االحتادية كصاحب الفصوص وأمثاله يؤول إىل
كالفارايب وابن سينا وأمثاهلم فهم يقرون بالعلة األوىل املغايرة لوجود : أرسطو وأتباعه ومن اتبعهم من املتأخرين 

أو  األفالك لكن دليلهم الذي احتجوا به على الطبيعيني منهم هو دليل احلركة الذي احتج به أرسطو وقدماؤهم
دليل الوجود الذي احتج به أبن سينا ومتأخروهم وهو منهم دليل ضعيف إذ مبناه على حجة التركيب وهي حجة 

  ضعيفة كما قد بني يف غري هذا املوضع 
وبسبب : وكان أهل بيت ابن سينا من أتباع هؤالء القرامطة من املستجيبني للحاكم الذي كان مبصر قال ابن سينا 

  ة ذلك دخلت يف الفلسف
كما كان أصحاب رسائل إخوان الصفا من املوافقني هلم وصنف الرسائل على طريقتهم يف الزمان الذي بنيت فيه 

  القاهرة يف أثناء املائة الرابعة وكان أمر املسلمني قد اضطرب ف يتلك املدة اضطرابا عظيما 

  كالم ابن سينا يف الرسالة األضحوية

جون على النفاة مبا وافقوهم عليه من نفي الصفات واإلعراض عن داللة اآليات واملقصود هنا أن هؤالء املالحدة حيت
كما ذكر ذلك أبن سينا يف الرسالة األضحوية اليت صنفها يف املعاد لبعض الرؤساء الذين طلب تقربه إليهم ليعطوه 

أثبت معاد البدن وان مطلوبة منهم من اجلاه واملال وصرح بذلك يف أول هذه الرسالة قال فيها ملا ذكر حجة من 
: وأما أمر الشرع فينبغي أن يعلم فيه قانون واحد : الداعي هلم إىل ذلك ما ورد به الشرع من بعث األموات فقال 

وهو أن الشرع وامللة اآلتية على نيب من األنبياء يرام هبا خطاب اجلمهور كافة مث من املعلوم الواضح أن التحقيق 
موحدا مقدسا عن الكم والكيف واألين ومىت : من اإلقرار بالصانع : صحة التوحيد  الذي ينبغي أن يرجع إليه يف

والوضع والتغري حىت يصري االعتقاد به أنه ذات واحدة ال ميكن أن يكون هلا شريك يف النوع وال داخلة فيه وال 
ى هذه الصورة إىل العرب ممتنع إلقاؤه إىل اجلمهور ولو ألقي هذا عل: حيث تصح اإلشارة إليه أنه هنا أو هناك 

العاربة أو العربانيني األجالف لتسارعوا إىل العناد واتفقوا على أن اإلميان املدعو إليه إميان مبعدوم أصال وهلذا ورد 
ما يف التوراة تشبيها كله مث إنه مل يرد يف الفرقان من اإلشارة إىل هذا األمر األهم شيء وال إىل صريح ما حيتاج إليه 

يد بيان مفصل بل إىل بعضه على سبيل التشبيه يف الظاهر وبعضه جاء تنزيها مطلقا عاما جدا ال ختصيص يف التوح
وال تفسري له وأما األخبار التشبيهية فأكثر من أن حتصى ولكن لقوم أن ال يقبلوه فإذا كان األمر يف التوحيد هذا 

إن للعرب توسعا يف الكالم وجمازا وان : قولون فكيف فيما هو بعده من األمور االعتقادية ؟ ولبعض الناس أن ي
اليد والوجه واإلتيان يف ظلل من الغمام واجمليء والذهاب والضحك واحلياء والغضب : األلفاظ التشبيهية مثل 

  صحيحة ولكن حنو االستعمال وجهة العبارة يدل على استعماهلا مستعارة جمازا 



عارة بل حمققة أن املواضع اليت يوردوهنا حجة يف أن العرب تستعمل قال ويدل على استعماهلا غري جمازية وال مست
هذه املعاين باالستعارة واجملاز على غري معانيها الظاهرة مواضع يف مثلها يصلح أن تستعمل على غري هذا الوجه وال 

 أن تأتيهم هل ينظرون إال{ وقوله  ٢١٠البقرة } يف ظلل من الغمام { يقع فيها تلبيس وال تدليس وأما قوله 
على القسمة املذكورة وما جرى جمراه فليس تذهب  ١٥٨األنعام } املالئكة أو يأيت ربك أو يأيت بعض آيات ربك 

األوهام فيه البتة إىل أن العبارة مستعارة أو جمازية فإن كان أريد فيها ذلك إضمارا فقد رضي بوقوع الغلط والشبهة 
ما فرطت يف جنب { وقوله  ١٠الفتح } يد اهللا فوق أيديهم { رحيا وأما قوله واالعتقاد املعوج باإلميان بظاهرها تص

فهو موضع االستعارة واجملاز والتوسع يف الكالم وال يشك يف ذلك اثنان من فصحاء العرب وال  ٥٦الزمر } اهللا 
هنا مستعارة جمازية يلتبس على ذي معرفة يف لغتهم كما يلتبس يف تلك األمثلة فإن هذه األمثلة ال يقع شبهة يف أ

كذلك يف تلك ال يقع شبهة يف أهنا ليست استعارية وال مرادا فيها شيء غري الظاهر مث ذهب أن هذه كلها موجودة 
على االستعارة فأين التوحيد ؟ والعبارة املشرية بالتصريح إىل التوحيد احملض الذي تدعو إليه حقيقة هذا الدين القيم 

  حكماء العامل قاطبة ؟ املعترف جباللته على لسان 
وقد قال يف ضمن كالمه إن الشريعة اجلائية على لسان نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم جاءت أفضل ما ميكن أن 

  جتئ عليه الشرائع وأكمله وهلذا صلح أن تكون خامتة الشرائع وآخر امللل 
مثل أنه عامل بالذات أو عامل بعلم قادر بالذات أو : وأين اإلشارة إىل الدقيق من املعاين املشرية إىل علم التوحيد : قال 

قادر بقدرة واحد الذات على كثرة األوصاف أو قابل لكثرة تعاىل عنها بوجه من الوجوه متحيز الذات أو منزهها 
إما أن تكون هذه املعاين واجبا والروية فيها فإن كان البحث عنها معفوا عنه وغلط : عن اجلهات ؟ فإنه ال خيلو 

العتقاد الواقع فيها غري مؤاخذ به فجل مذهب هؤالء القوم املخاطبني هبذه اجلملة تكلف وعنه غنية وإن كان فرضا ا
حمكما فواجب أن يكون مما صرح به يف الشريعة وليس التصريح املعمى أو امللبس أو املقتصر فيه باإلشارة واإلمياء 

حق البيان واإليضاح والتفهيم والتعريف على معانيه فإن املربزين واملويف : بل التصريح املستقصي فيه واملنبه عليه 
املنفقني أيامهم ولياليهم وساعات عمرهم على مترين أذهاهنم وتذكية أفهامهم وترشيح نفوسهم لسرعة الوقوف على 

ر إىل املعاين الغامضة حيتاجون يف تفهم هذه ولعمري لو كلف اهللا رسوال من الرسل أن يلقي حقائق هذه األمو
اجلمهور من العامة الغليظة طباعهم املتعلقة باحملسوسات الصرفة أوهامهم مث سامه أن يتنجز منهم اإلميان واإلجابة 
غري مهمل فيه مث سامه أن يتوىل رياضة نفوس الناس قاطبة حىت تستعد للوقوف عليها لكلفه شططا وأن يفعل ما 

ية وقوة علوية وإهلام مساوي فتكون حينئذ وساطة الرسول مستغى ليس يف قوة البشر اللهم إال أن تدركهم خاصة إهل
عنها وتبليغه غري حمتاد إليه مث هبك الكتاب العزيز جائيا على لغة العرب وعادة لساهنم يف االستعارة واجملاز فما 

تاب حمرف إن ذلك الك: قوهلم يف الكتاب العرباين وكله من أوله إىل آخره تشبيه صرف ؟ وليس لقائل أن يقول 
كله وأىن حيرف كلية كتاب منتشر يف أمم ال يطاق تعديدهم وبالدهم متنائية وأوهامهم متباينة منهم يهود ونصارى 

وهم أمتان متعاديتان ؟ فظاهر من هذا كله أن الشرائع واردة خبطاب اجلمهور مبا يفهمون مقربا ماال يفهمون إىل 
  ملا أغنت الشرائع البتة  أوهامهم بالتمثيل والتشبيه ولو كان غري ذلك

قال فكيف يكون ظاهر الشرائع حجة يف هذا الباب يعين أمر املعاد واو فرضنا األمور األخروية روحانية غري جمسمة 
بعيدة عن إدراك بدائة األذهان حلقيقتها مل يكن سبيل الشرائع يف الدعوة إليها والتحذير عنها منبها بالداللة عليها بل 

وجوه من التمثيالت املقربة إىل اإلفهام فكيف يكون وجود شيء حجة على وجود شيء آخر لو مل بالتعبري عنها ب
يكن الشيء اآلخر على احلالة املفروضة لكان الشيء األول على حالته فهذا كله هو الكالم على تعريف من طلب 



  واب أن يكون خاصا من الناس ال عاما أن ظاهر الشرائع غري حمتج به يف مثل هذه األب
قلت فهذا كالم ابن سينا وهو وحنوه كالم أمثاله من القرامطة الباطنية مثل صاحب األقاليد امللكوتية وأمثاله من 

  : املالحدة والكالم على هذا من فنني 
  بيان لزوم ما ألزمه لنفاة الصفاة الذين مسوا نفيها توحيدا من اجلهمية املعتزلة وغريهم : أحدمها 

  ن كالمه وكالمهم الذي وافقوهم عليه والثاين بيان بطال
أما األول فإن هؤالء وافقوه على نفي الصفات وأن التوحيد احلق هو توحيد اجلهمية املتضمن أن اهللا ال علم له وال 

قدرة وال كالم وال رمحة وال يرى يف اآلخرة وال هو فوق العامل فليس فوق العرش إله وال على السماوات رب 
إىل ربه والقرآن أحسن أحواله عندهم أن يكون خملوقا خلقه يف غريه أن مل يكن فيضا فاض على وحممد مل يعرج به 

الملك وال غريه وال : نفس الرسول وأنه سبحانه ال ترفع اليدي إليه بالدعاء ومل يعرج شيء إليه ومل ينزل شيء منه 
وليس بينه وبني خلقه حجاب وأنه ال  يقرب أحد إليه وال يدنو منه شيء وال يتقرب هو من أحد وال يتجلى لشيء

حيب وال يبغض وال يرض وال يغضب وأنه ليس داخل العامل وال خارجه وال مباينا للعامل وال حاال فيه وإنه ال خيتص 
وله من يف السماوات واألرض ومن عنده { شيء من املخلوقات بكونه عنده بل كل اخللق عنده خبالف قوله تعاىل 

إذا مسي حيا عاملا قادرا مسيعا بصريا فهو حي بال حياة عامل بال علم قادر بال قدرة مسيع بال مسع  وأنه ١٩األنبياء } 
بصري بال بصر إىل أمثال هذه األمور اليت يسمي نفيها اجلهمية توحيدا ويلقبون أنفسهم بأهل التوحيد كما يلقب 

صحابه بذلك إذ كان قوله يف التوحيد قول اجلهمية من املعتزلة وغريهم أنفسهم بذلك وكما لقب ابن التومرت أ
  نفاة الصفات جهم وابن سينا وأمثاهلما 

ويقال إنه تلقى ذلك عن من يوجد يف كالمه موافقة الفالسفة تارة وخمالفتهم أخرى وهلذا رأيت البن التومرت كتابا 
وال أثبت الرؤية وال قال إن ف بالتوحيد صرح فيه بنفي الصفات وهلذا مل يذكر يف مرشدته شيئا من إثبات الصفات 

القرآن كالم اهللا غري خملوق وحنو ذلك من املسائل اليت جرت عادة مثبتة الصفات بذكرها يف عقائدهم املختصرة 
وهلذا كان حقيقة قوله موافقا حلقيقة قول ابن سبعني وأمثاله من القائلني بالوجود املطلق موافقة البن سينا وأمثاله من 

يقال إن أن التومرت ذكره يف فوائده املشرقية إن الوجود مشترك بني اخلالق واملخلوق فوجود أهل اإلحلاد كما 
  اخلالق يكون جمردا ووجود املخلوق يكون مقيدا 

واملقصود أن هؤالء ملا مسوا هذا النفي توحيداصوهي تسمية ابتدعها اجلهمية النفاة مل ينطق هبا كتاب وال سنة وال 
بل أهل اإلثبات قد بينوا أن التوحيد ال يتم إال بإثبات الصفات وعبادة اهللا وحده ال شريك أحد من السلف واألئمة 

له كما ذكر اهللا ذلك يف سوريت اإلخالص وعامة آيات القرآن فلما وافقه هؤالء اجلهمية من املعتزلة وغريهم على 
ى أن الرسل مل يبينوا ما هو احلق يف نفي الصفات وأن هذا هو التوحيد احلق احتج عليهم هبذه املقدمة الدلية عل

نفسه من معرفة توحيد اهللا تعاىل ومعرفة اليوم اآلخر ومل يذكروا ما هو الذي يصلح أو جيب على خاصة بين آدم 
وأولو األلباب منهم أن يفهموه ويعقلوه ويعلموه من هذا الباب وأن الكتاب والسنة واإلمجاع ال حيتج هبا يف باب 

ليوم اآلخر ال يف اخللق وال البعث ال املبدأ وال املعاد وأن الكتب اإلهلية غنما أفادت ختييال تنفع به اإلميان باهللا وا
العامة ال حتقيقا يفيد العلم واملعرفة وأن أعظم العلوم وأجلها وأشرفها وهو العلم باهللا مل تبينه الرسل أصال ومل تنطق 

 وال معرفة املعاد ال ما هو احلق يف اإلميان باهللا وال ما هو احلق يف به ومل هتد إليه اخللق بل ما بينت ال معرفة اهللا
اإلميان باليوم اآلخر بل ليس عندهم يف كالم اهللا ورسوله من هذا الباب علم ينتفع به أولو األلباب وإمنا فيه ختييل 

اروا جيعلون أحد رؤوسهم مثل وإهبام ينتفع به جهال العوام وملا كان هذا حقيقة قول املالحدة القرامطة الباطنية ص



الرسول أو أعظم من الرسول ويسوغون له نسخ شريعة حممد صلى اهللا عليه و سلم كما زعموا أن حممد ابن 
  إمساعيل بن جعفر نسخ شريعته 

وصار كل من هؤالء يدعي النبوة والرسالة أو يريد أن يفصح بذلك لوال السيف كما فعل السهروردي املقتول فإنه 
ال نيب بعدي : لقد زرب أبن آمنة حيث قال : قم فأنذر وكان ابن سبعني يقول : ل ال أموت حىت يقال يل كان يقو

  ويقال إنه كان يتحرى غار حراء لينزل عليه فيه الوحي 
وابن عريب ادعى ما هو أعظم من النبوة عنده وهو ختم الوالية وخامت األولياء عنده أفضل من خامت األنبياء يف العلم 

 وهو يقول إن مجيع األنبياء والرسل يستفيدون من مشكاة هذا اخلامت املدعي مبعرفة اهللا اليت حقيقتها وحدة باهللا
  الوجود وهي تعطيل الصانع سبحانه اليت هي سر قول فرعون 

زمنه وأما أئمة القرامطة واإلمساعلية كابن الصباح الذين تلقوا أركان الدعوة عن املستنصر أطول خلفائهم مدة ويف 
كانت فتنة البساسريي وأمثاله وأما سنان وأمثاله من املالحدة فتظاهروا بإظهار الكفر بني أصحاهبم وقالوا قد أحبنا 

  لكم كل ما تشتهونه من فرج وشراب عنكم ونسخنا عنكم العبادات فال صوم وال صالة وال حج وال زكاة 
فات إلثبات إحلادهم هي من حجج أهل اإلثبات عليهم وهذه احلجة اليت احتج هبا هؤالء املالحدة على نفاة الص

 ٣٣: التوبة } أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله { إلثبات إمياهنم فإن اهللا سبحانه أخرب أنه 
   ١: إبراهيم } كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إىل النور بإذن رهبم { وقال تعاىل 
يهدي به اهللا من اتبع رضوانه سبل السالم وخيرجهم من * جاءكم من اهللا نور وكتاب مبني  قد{ وقال تعاىل 

وكذلك أوحينا إليك { وقال تعاىل  ١٦ - ١٥: املائدة } الظلمات إىل النور بإذنه ويهديهم إىل صراط مستقيم 
نشاء من عبادنا وإنك لتهدي  روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلميان ولكن جعلناه نورا هندي به من

امل { وقال تعاىل  ٥٣ - ٥٢: الشورى } صراط اهللا الذي له ما يف السموات وما يف األرض * إىل صراط مستقيم 
} ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء { وقال تعاىل  ٢ - ١: البقرة } ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني * 

قد { وقال تعاىل  ١١١: يوسف } تصديق الذي بني يديه وتفصيل كل شيء  ولكن{ وقال تعاىل  ٨٩: النحل 
فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه { وقال تعاىل  ١٧٤: النساء } جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا 

إال البالغ  وما على الرسول{ وقال تعاىل  ١٥٧: األعراف } واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم املفلحون 
{ وقال تعاىل  ٤٤: النحل } وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم { وقال تعاىل  ١٨: العنكبوت } املبني 

وما كان اهللا ليضل قوما بعد إذ هداهم حىت يبني هلم ما يتقون { وقال تعاىل  ٣: املائدة } اليوم أكملت لكم دينكم 
   ١١٥: التوبة } 

وص اليت تبني أن الرسول هدى اخللق وبني هلم وانه أخرجهم من الظلمات إىل النور ال أنه لبس وأمثال هذه النص
عليهم وخيل وكتم احلق فلم يبينه ومل يهد إليه ال للخاصة وال للعامة فإنه من املعلوم أن الرسول صلى اهللا عليه و 

ه يعتقدون فيه نقيض ما أظهره للناس بل سلم مل يتكلم مع أحد مبا يناقض ما أظهره للناس وال كان خواص أصحاب
كل من كان به أخص وحباله أعرف كان اعظم موافقة له وتصديقا له على ما أظهره وبينه فلو كان احلق يف الباطن 

  خالف ما أظهره للزم إما أن يكون جاهال به أو كامتا له عن اخلاصة والعامة ومظهرا خالفه للخاصة والعامة 
نته وسريته علم أن ما يروى خالف هذا فهو خمتلق كذب مثل ما يذكره بعض الرافضة عن وكل من كان عارفا بس

  علي انه كان عنده علم خاص باطن خيالف هذا الظاهر 
وقد ثبت يف األحاديث الصحيحة اليت ال يتنازع أهل املعرفة يف صحتها عن علي رضي اهللا عنه أنه ملا قيل له هل 



ليه و سلم كتاب ؟ فقال ال والذي فلق احلبة وبرأ النسمة ما أسر إلينا رسول اهللا عندكم من رسول اهللا صلى اهللا ع
صلى اهللا عليه و سلم شيئا كتمه عن غرينا إال فهما يؤتيه اهللا لعبد يف كتابه وما يف هذه الصحيفة وفيها عقول 

اهللا صلى اهللا عليه و الديات وفكاك األسري أن ال يقتل مسلم بكافر ويف لفظ يف الصحيح هل عهد إليك رسول 
  سلم شيئا مل يعهده إىل الناس ؟ فقال ال والذي فلق احلبة وبرأ النسمة احلديث 

وقد امجع أهل املعرفة باملنقول على أن ما يروى عن علي وعن جعفر الصادق من هذه األمور اليت يدعيها الباطنية 
إىل علي وهو بريء من ذلك فأهل البطاقة من كذب خمتلق وهلذا كانت مالحدة الشيعة والصوفية يسبون إحلادهم 

أهل اإلحلاد ينسبون ذلك إىل علي وكذلك باطنية الشيعة من اإلمساعلية والنصريية وكذلك جعفر الصادق نسبوا 
إليه من الكالم يف اجملوم واختالج األعضاء والتفاسري احملرفة وأنواع الباطل ما برأه اهللا منه حىت رسائل إخوان الصفا 

عض رؤوسهم أهنا كالمه وهذه إمنا فيها من حوادث اإلسالم اليت حدثت بعد املائة الثالثة مثل دخول النصارى زعم ب
  بالد اإلسالم وحنو ذلك ما يبني إهنا صنفت بعد جعفر بنحو مائيت سنة 

بكر يتحدثان ومن هذا الباب ما ينقله آخرون عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم وأبو 
  كالزجني بينهم فهذا وأمثاله من الكذب املختلق باتفاق أهل املعرفة 

ومالحدة الزهاد والعباد وجهاهلم يرون من هذه األمور فنونا مثل روايتهم أن أهل الصفة قاتلوا مع الكفار النيب 
من غلب وإن كان كافرا صلى اهللا عليه و سلم ملا مل يكن النصر معه ليحتجوا بذلك على أن العارف يكون مع 

ويروون أن أهل الصفة عرفهم اهللا تعاىل بالسر الذي اوحاه إىل نبيه صلى اهللا عليه و سلم صبيحة املعراج األباطيل مل 
يكونوا خبريين بالكذب فإن الصفة إمنا كانت باملدينة واملعراج كان مبكة بالنص واإلمجاع وقد علم كل عامل يعلم 

يه و سلم باالضطرار أن أهل الصفة كانوا كسائر املؤمنني مع النيب صلى اهللا عليه و سلم سرية النيب صلى اهللا عل
وانه مل يكن ألحد من الصحابة إىل اهللا طريق إال متابعة رسوله وان أفضل الصحابة كان أقومهم باملتابعة كأيب بكر 

  وعمر وأبو بكر أفضل من عمر رضي اهللا عنهما وهو أفضل الصديقني 
  يف الصحيحني انه قال إنه قد كان يف األمم قبلك حمدثون فإن يكن يف أميت أحد فعمر وقد ثبت 

فعمر وإن كان حمدثا فالصديق الذي يأخذ من مشكاة النبوة أفضل منه واكمل منه ألن ما استقر جميء الرسول به 
بنور النبوة وهلذا كان أبو بكر  فهو معصوم ال يتطرق إليه اخلطأ وما يلقي إىل احملدث يقع فيه خطأ حيتاج إىل تقوميه

  يقوم عمر يرى أشياء مث يتبني له احلق خبالفها كما جرى له هذا يف عدة مواطن 
وهذا وأمثاله مما يبني حاجة أفضل اخللق بعد الرسول واكملهم إىل االهتداء بالرسول والتعلم منه ومعرفة احلق مما 

 واليوم اآلخر علم وال هدى وال معرفة ينتفع هبا أولو اللباب جاء به فكيف مبن يقول ليس يف كالمه يف معرفة اهللا
  الذين هم دون عمر وأمثال عمر ؟ 

كان الناس أمة واحدة فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب باحلق ليحكم { وقد قال اهللا تعاىل 
   ٥٩: النساء } بني الناس فيما اختلفوا فيه 

  يف مواطن اخلالف والنزاع كالم وخطاب ليس فيه علم وال هدى ينتفع به أولو األلباب ؟ وكيف حيكم بني الناس 
كما زعم هؤالء املالحدة من الفالسفة املشائني املتأخرين وأتباعهم أن الشرائع ال حيتج هبا يف مثل هذه األبواب فما 

  ال حيتج به كيف حيتج به الناس فيما اختلفوا فيه ؟ 
اختالفهم يف اعظم األمور وهي معرفة اهللا تعاىل واليوم اآلخر ال سيما ومن املعلوم أن  وأي اختالف أعظم من

اخلالف احلقيقي إمنا يكون يف األمور العلمية والقضايا اخلريية اليت ال تقبل النسخ والتغيري فأما العمليات اليت تقبل 



  ريعة الواحدة فكيف بالشرائع املتنوعة ؟ النسخ والتغيري فأما العمليات اليت تقبل النسخ فتلك تتنوع يف الش
وما جاز تنوعه مل يكن اخلالف فيه له حقيقة فإنه إن كانا مشروعني يف وقتني أو رسولني فكالمها حق وإن كان 
اخلالف يف املشروع منهما أيهما هو فهذا يعلم باخلرب املنقول عن الكتاب املنزل والكتاب املنزل هو نفس األمر 

  وفيه الشرع الذي ال يكون خالفه شرعا والنهي واخلرب 
وحينئذ فما ذكره ابن سينا وأمثاله من أنه مل يرد يف القرآن من اإلشارة إىل توحيدهم شيء فكالم صحيح وهذا دليل 

  على أنه باطل ال حقيقة له وأن من وافقهم عليه فهو جاهل ضال 
معىن واحدا ال حيتمل ما يدعونه من االستعارة  وكذلك ما ذكره من أن من املواضع ما ال حيتمل اللفظ فيها إال

هل { وقال تعاىل  ٢١: البقرة } هل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمام { واجملاز كما ذكر يف قوله تعاىل 
على القسمة املذكورة وانه  ١٥٨: األنعام } ينظرون إال أن تأتيهم املالئكة أو يأيت ربك أو يأيت بعض آيات ربك 

ليس تذهب األوهام فيه البتة إىل أن العبارة مستعارة أو جمازية فإن كان أريد هبا ذلك إضمارا فقد رضي بوقوع 
الغلط والشبهة فهذا حجة على من نفى مضمون ذلك من نفاة الصفات وهو حجة عليه وعليهم مجيعا وموافقتهم له 

يوجب على غريهم أن يسلم ذلك له فإذا بني  ال تنفعه فغن ذلك حجة جدلية ال علمية إذ تسليمهم له ذلك ال
  بالعقل الصريح ما يوافق النقل الصحيح دل ذلك على فساد قوله وقوهلم مجيعا 

وكذلك قوله مث هب أن هذه كلها موجودة على االستعارة فأين التوحيد والداللة بالتصريح على التوحيد احملض 
اللته على لسان احلكماء قاطبة ؟ كالم صحيح لو كان ما قاله الذي تدعو إليه حقيقة هذا الدين القيم املعترف جب

النفاة حقا فإنه حينئذ على قوهلم ال يكون التوحيد احلق قد يبني أصال وهذا التوحيد لينقاد هلم اجلمهور يف صالح 
  دنياهم 

ل فساده ولنا يف ذلك وقد بينا يف غري موضع توحيد ابن سينا وأمثاله وبينا أنه من أفسد األقوال اليت بصريح العق
  مفرد مكتوب يف غري هذا املوضع 

وأما قوله وأين اإلشارة إىل الدقيق من املعاين املشرية إىل علم التوحيد مثل انه عامل بالذات أو عامل بعلم أو قادر 
  بالذات أو قادر بقدرة إىل آخره 

وان الباري تعاىل ال علم له وال قدرة  فهو خطاب ملن وافقه على ضالله وإحلاده حيث ظن أن التعطيل هو التوحيد
  وال صفات 

فأما من مل يوافقه على خطئه فإنه يعلم أن الكتاب بني دقائق التوحيد احلق الذي جاءت به السل ونزلت به الكتب 
  على احسن وجه 

  فإن اهللا تعاىل أخرب عن صفاته وأمسائه مبا ال يكاد يعد من آياته وذكر علمه يف غري موضع 
   ٢٥٥: البقرة } وال حييطون بشيء من علمه إال مبا شاء { عاىل كقوله ت

   ١٦٦: النساء } أنزله بعلمه { وقوله تعاىل 
  وغري ذلك  ٤٧: فصلت } وما خترج من مثرات من أكمامها وما حتمل من أنثى وال تضع إال بعلمه { وقوله تعاىل 

   ٥٨: اريات الذ} إن اهللا هو الرزاق ذو القوة املتني { وقد قال تعاىل 
أومل يروا أن اهللا الذي خلقهم هو أشد { : أي بقوة وقال تعاىل  ٤٧: الذاريات } والسماء بنيناها بأيد { وقال تعاىل 
   ١٥: فصلت } منهم قوة 

ويف احلديث الصحيح حديث االستخارة اللهم إين استخريك بعلمك واستقدرك بقدرتك فأي بيان لعلم اهللا وقدرته 



  أبني من هذا ؟ 
وأما قول القائل هنا هو عامل بالذات أو عامل بعلم فغن كان يظن أن الذات اليت تكون إال عاملة قادرة ميكن وجودها 
جمردة عن العلم والقدرة كما يقوله النفاة فهو كالم ضال متناقض فغن إثبات عامل بال علم وقادر بال قدرة وحي بال 

  فساده بالضرورة عقال ومسعا حياة ومسيع بال مسع وبصري بال بصر مما يعلم 
وهذا مبنزلة متكلم بال كالم ومريد بال إرادة ومتحرك بال حركة وحمب بال حمبة ومصل بال صالة وصائم بال صيام 

وحاج بال حج وأبيض بال بياض وأسود بال سواد وحلو بال حالوة ومر بال مرارة وطويل بال طول وقصري بال قصر 
  كاسم الفاعل واسم الفعول والصفة املعدولة عنهما : وحنو ذلك من األلفاظ املشتقة 

فإن مل يكن هذا باطال يف بدائه العقول عقال ومسعا مل يكن لنا طريق إىل معرفة احلق من الباطل وهلذا كان هؤالء 
  النفاة يعودون يف آخر األمر إىل السفسطة يف العقليات والقرمطة يف السمعيات 

بالذات أو بعلم ان هنا ذاتا جمردة موجودة بدون العلم وان العلم زائد عليها ن وغن كان معىن قوله هل هو عامل 
  فهذا تصور فاسد فإن الذات اجملردة عن العلم الالزم هلا غنما تقدر يف األذهان ال حقيقة هلا يف األعيان 

كالم واحد ألن لفظ ولفظ الذات يراد به الذات املوصوفة بالعلم وحينئذ فقولنا هل هو عامل بالذات أو بالعلم 
  الذات متضمن للعلم على هذا التفسري فال يكون قولنا أو بالعلم قسما آخر 

ويراد بالذات اجملردة عن العلم فهذه ال حقيقة هلا إذا كانت الذات التكون إال عاملة كما أن ما ال يكون إال حيا ال 
وجوده منفكا عن التحيز فما ال ميكن وجوده ميكن وجوده منفكا عن كونه حيا وما ال يكون إال متحيزا ال ميكن 

  إال عاملا وقادرا وميتنع وجوده غري عامل قادر كيف يكون تقديره غري عامل وال قادر ممكنا يف اخلارج ؟ 
ونفس العلم والقدرة هو نفس كونه عاملا قادرا على قول اجلمهور الذين ينفون أن تكون األحوال زائدة يف اخلارج 

ثبت األحوال زائدة على الصفات كالقاضي أيب بكر وأيب يعلى وأيب املعاىل يف أول قوليه فهؤالء على الصفات ومن أ
يقولون ثبوت الصفات يستلزم ثبوت األحوال وإثبات امللزوم مع أن الصواب أن األحوال كالكليات هلا وجود يف 

  األذهان يف األعيان 
ذاته أو بالعلم أو قادرا لذاته أو بالقدرة كثري منه نزاع لفظي بل ومما يبني ذلك أن النزاع يف كون الرب تعاىل عاملا ل

عامة املتنازعني فيه إذا حرر عليهم الكالم مل يتلخص بينهم نزاع وإمنا حيصل النزاع بني مثبتة األحوال ونفاهتا فإن 
قادر وينكرون وجود أهل اإلثبات متفقون على أن علمه وقدرته من لوازم ذاته وانه ال ميكن وجوده غري عامل وال 

ذات جمردة عن العلم والقدرة وإذا قالوا هي زائدة على الذات فال يعنون أهنا زائدة على ذات جمردة عن العلم 
والقدرة إال من يقول منهم إن له صفة هي العلم أوجبت كونه عاملا فهؤالء مثبتوا احلال وأكثر الصفاتية هم من نفاة 

  األحوال 
بوت األحكام وهي انه عامل قادر وينازعون يف ثبوت الصفات ويتنازعون بينهم يف ثبوت وأما النفاة فيسلمون ث

األحوال مث األحكام اليت يثبتوهنا ال جيوز أن يراد هبا جمرد حكمنا بأنه عامل قادر واعتقادنا لذلك وخربنا عنه وهو 
فكونه حيا عاملا قادرا ليس هو جمرد الوصف بالقول فإن هذا الوصف واحلكم إن مل يكن مطابقا ملضمونه كان باطال 

احلكم بذلك واخلرب عنه ووصفه بالقول وال هو نفس الذات اليت هي العاملة القادرة فإن كون الذات حية عاملة قادرة 
  ليس هو نفس الذات فتعني أن يكون هو الصفة 

يه بل ذكروا عنهم ما يفهم منه وأئمة املعتزلة يعترفون بذلك لكن يشنعون على الصفاتية بكالم مل حيققوا قوهلم ف



معىن فاسد إما لكوهنم مل يفهموا قول أولئك أو لكوهنم ألزموهم ما ظنوه الزما هلم أو لنوع من اهلوى املوجب 
  لالفتراق الذي ذمه اهللا ورسوله 

  كالم أيب احلسني البصري يف عيون األدلة

ة فإنه قال يف كتاب عيون األدلة قال باب القول يف واعترب ذلك مبا ذكره أبو احلسني البصري أفضل متأخري املعتزل
أن اهللا قدمي وحده عندنا أنه ال قدمي إال اهللا وذهب قوم إىل إثبات قدمي أكثر من قدمي واحد فالكالبية واألشعرية 
كونه  أثبتوا ذواتا قدمية قائمة بذات الباري تعاىل منها ذات توجب أن يكون عاملا ولوالها مل يكن عاملا وذات توجب

  قادرا ولوالها مل يكن قادرا وذات توجب كونه حيا ولوالها مل يكن حيا وكذلك القول يف السمع والبصر واإلرادة 
وأثبتت كالمه قدميا وقالوا هذه املعاين ال هي اهللا وال غريه وال بعضه وكل منها ليس هو اآلخر وال غريه وال بعضه 

ه لكان غري قادر وال عامل وال حي وعندنا أن اهللا تعاىل قادر عامل حي وقالوا لو مل يكن يف ذات الباري تعاىل وحد
لذاته ونعين بذلك أن ذاته متميزة عن سائر الذوات متييزا جيب معه أن يعلم األشياء ويقدر على ما ال هناية له وحييا 

ود إال ذات اهللا تعاىل فقط لكان وال حيتاج إىل معىن به يقدر وإىل معىن به يعلم وإىل معىن به حييا ولو مل يكن يف الوج
  عندنا عاملا حيا قادرا مسيعا بصريا 

قال فإن قالوا هللا علم وقدرة وحياة قيل هلم إن أردمت بذلك أنه قادر عامل حي فنعم هللا علم بكل شيء وقدرة على 
ها ما كان عاملا تسموهنا علما كل شيء مما ال هناية له مبعىن أنه عامل قادر حي وإن أردمت بالعلم ذاتا كان هبا عاملا ولوال

وأردمت بالقدرة ذاتا بالعلم قادرا تسموهنا قدرة وأردمت باحلياة ذاتا هبا كان حيا تسموهنا حياة فاهللا تعاىل مستغن عن 
  ذلك 

قال وذهبت الثنوية إىل إثبات قدميني ال يقوم أحدمها بذات اآلخر نور وظلمة ونسبوا اخلري كله إىل النور ونسبوا 
كله إىل الظلمة وقالوا إهنما مل يزاال متباينني مث امتزجا فحدث من امتزاجهما العامل فكل خري يف العامل فمن النور  الشر

وكل شر فيه فمن الظلمة ومل يقل أحد بإثبات قدميني مثلني حكيمني وحنن نفسد ذلك وغن مل يذهب إليه ذاهب 
وأما النصارى فإهنا تقول إن اهللا جوهر واحد ثالثة أقانيم ومن اجملوس من يقول حبدوث الشيطان وقدم اهللا تعاىل 

  وذهبوا بذلك إىل قريب من مذهب الكالبية ونسخة أمانتهم يعين النصارى تدل على اهنم أثبتوا ذواتا فاعلة 
  قال وحنن نفسد هذه املذاهب كلها ليصح ما ذهب إليه شيوخنا من أنه ال قدمي إال اهللا 

  تعليق ابن تيمية

ذا الكالم يقتضي أنه ليس بينه وبني أئمة الكالبية واألشعرية وسائر الصفاتية خالف معنوي فأما نقله عنهم فيقال ه
أهنم أثبتوا أكثر من قدمي واحد واهنم أثبتوا ذاتا قدمية قائمة بذات اهللا تعاىل فيقال له أما الكالبية ومن سلك سبيلهم 

سليمان اخلطايب وغريمها من أصحاب األئمة األربعة وغريهم  من أهل احلديث والفقه كأيب احلسن التميمي وأيب
فإهنم ال يقولون عن الصفات وحدها إهنا قدمية فال يقولون العلم قدمي ولكن يقولون الرب بعلمه قدمي ومن أطلق 
ون منهم على الصفات أهنا قدمية فال يقول إن الذات والصفات قدميان ومن أطلق القدم على الصفات فإهنم ال يطلق

عليها لفظ الذوات فإن الذات إذا أطلقت يفهم منها أهنا الذات القائمة بنفسها املوصوفة بالصفات وهلذا يفرق بني 
  الذات والصفات 

وأصل الذات تأنيث ذو ومعناه الصاحبة أي صاحبة الصفة فهم ال يسمون الصفات ذوات هبذا االعتبار وإمنا 



  يسموهنا معاين 
أيب بكر والقاضي أيب يعلى وغريمها إن العلة ذات من الذوات موجودة ال يصح أن وإذا قال بعضهم كالقاضي 

يوجب احلكم إال لذات موجودة فمرادهم بذلك أهنا شيء موجود كما بينوه بقوهلم إن العلة ال جيوز أن تكون 
  معدومة وال حكمها معدوما مع أن هذا ينازعهم فيه نفاة احلال 

للفظ ليس هو أهنا ذات قائمة بنفسها بل معىن من املعاين وأما نقلك عنهم أهنم يثبتون لكن املقصود أن مرادهم هبذا ا
ذاتا نوجب أن يكون عاملا ولوالها ملا كان عاملا فهذا أوال ليس هو قول أئمتهم وال مجهورهم بل هذا قول من يثبت 

  جبت كونه عاملا احلال منهم وأما مجهورهم فعندهم العلم هو نفس كونه ال يثبتون هناك ذاتا أو
وأنت قد اعترفت بأن له علما وقدرة وحياة مبعىن انه عامل قادر حي ال مبعىن أن له ذاتا هبا كان عاملا فقولك موافق 

لقول مجهورهم مث مثبتة احلال تقول قام به معىن هو العلم أوجب كونه عاملا وأما نقلك عنهم أهنم يقولون لو مل يكن 
وحده لكان غري قادر وال عامل وال حي فليب األمر على ما يفهم من هذه الشناعة فإهنم يف الوجود إال ذات الباري 

متفقون على انه لو مل يكن موجود إال اهللا وحده لكان حيا قادرا عاملا وإمنا نقلت فإهنم متفقون على انه لو مل يكن 
ولفظ الذات جممل فإن أردت أهنم يقولون موجود إال اهللا وحده لكان حيا قادرا عاملا وإمنا نقلت قوهلم بلفظ الذات 

لو مل يكن إال الذات املوصوفة هبذه الصفات فإنه من املعلوم أنه لو مل يكن إال الذات املوصوفة بالعلم والقدرة 
لكانت عاملة قادرة وغن أردت اهنم يقولون لو مل يكن إال الذات اجملردة عن الصفات فعندهم أن وجود ذات الرب 

الصفات ممتنع فهو كما تقول أنت لو قدر انه ليس يف الوجود إال هو مع كونه غري عامل وال قادر جمردة عن هذه 
  ومعلوم انه إذا قدر هذا التقدير املمتنع لذاته لزمه حكم ممتنع 

  ويقال له أنت قد قلت إن اهللا عندكم قادر حي لذاته 
أن يعلم ويقدر هل نفس أن يعلم ويقدر هو  قلت ويعين بذلك أن ذاته متميزة من سائر الذوات متيزا جيب معه

  الذات املتميزة أو نفس أن يعلم الذات ويقدر ليس هو نفس الذات ؟ 
فإن قلت إن نفس الذات هو نفس أن يعلم ويقدر فهذه مكابرة للضرورة فإن العلم ليس هو نفس العامل وال القدرة 

  ات نفس القادر وهذا أيضا متفق عليه بني املعتزلة وأهل اإلثب
وأيضا فيكون حقيقة قولك إن الذات متميزة متيزا جتب معه الذات وأنت لو قلت الذات أوجبت الذات مل يصح 

فكيف إذا كان متيزها هو املوجب هلا وإن قلت ليس هذا هو هذا فهذا قول الصفاتية والعلم الذي يثبتونه هو قولك 
م علما وله علم كقوله هو موصوف بأن يعلم يعلم وإذا أن تعلم فإن أن والفعل هو بتأويل املصدر فقول القائل عل

قالوا عامل بالعلم ال بذاته مل يرد مجهورهم بذلك أن العلم هو أوجب صفة غري العلم وهو كونه عاملا بل نفس علمه 
ا فال هو كونه عاملا فيقولون عامل بصفة له هي العلم ال بذات جمردة عن العلم ومعلوم أن ذاته هي املوجبة لكونه عامل

ينازعون يف انه عامل بالذات مبعىن أن ذاته أوجبت كونه عاملا وأنه نفسه مستغن عما جيعله عاملا وليس هناك شيء 
  غريه جعله عاملا 

وأما قولك وال حيتاج إىل معىن به يقدر وإىل معىن به يعلم فهذا لفظ جممل فإن هذا إمنا يصلح أن يكون حجة على 
ن هناك معىن هو العلم أوجب كونه عاملا فقولك هذا كقول القائل ال حيتاج إىل كونه عاملا مثبتة األحوال الذين يقولو

قادرا وال حيتاج إىل أن يعلم ويقدر وانتم تسلمون هلم انه ال بد أن يعلم ويقدر وهذا هو عندهم العلم والقدرة فقول 
ى أحد وذلك أن معىن احلاجة إن أريد به أن القائل بعد هذا حيتاج إىل هذا أو ال حيتاج سؤال ال يرد عليهم وال عل

اتصافه بصفات الكمال ال يستلزم كونه عاملا قادرا فهذا باطل وإذا قيل إن ذلك يتضمن احلاجة إىل صفة فهو كقول 



القائل إن ذلك يتضمن احلاجة إىل ذاته وهو غين بنفسه عن كل ما سواه وال يقال هو غين عن نفسه فغن نفسه 
بصفة الكمال املستلزمة لذلك هي الغنية فإذا قيل هو غين عن ذلك كان مثل قول القائل هو غين  املقدسة املوصوفة

عن نفسه أو غين عن غناه أو غين عما ال يكون غنيا إال به وكقوله احلي الذي جتب احلياة له غين عن حياته أو 
  واجب الوجود غين عن وجوده والقدمي عن قدمه وحنو ذلك 

  عامل بعلم وال يقولون موجود بوجود وال باق ببقاء وال قدمي بقدم  فإن قال هم يقولون
قيل منهم من يقول ذلك ومنهم من ال يقول به ويفرق بأن نفس الذات القدمية الباقية إذا قدرت غري قدمية وال باقية 

أنه مل يتغري فحاله مع مل يرجع اخلالف يف ذلك إىل معىن ثبيت قام هبا فإن البقاء هو الدوام والشيء الباقي إذا قدر 
البقاء ودونه سواء خبالف العلم والقدرة فإن الذات العاملة القادرة إذا قدر أهنا غري عاملة وال قادرة علم ذلك 

  اختالف حاهلا يف نفسها بتقدير عدمه ليس هو جمرد نسبة وإضافة كالبقاء وحنوه 
  من التحامل ماال خيفى على منصف وأيضا فجمعك بني هؤالء الصفاتية وبني اجملوس والنصارى فيه 

وقولك عن النصارى إهنم رمبا أومأوا إىل مذهب الكالبية فيقال له لو كان قول النصارى ليس فيه إال إثبات أن اهللا 
حي حبياة عامل بعلم لكان قوهلم وقولك وقول الكالبية سواء والنصارى مل يكفرهم اهللا هبذا وغنما كفرهم اهللا مبا 

تابه مما ال يقول به أحد من الصفاتية املسلمني وقول النصارى فيه من التناقض واالضطراب ما يتبني ذكره عنهم يف ك
لكل عاقل ساده حيث يثبتون االبن صفة أقنوما وجيعلونه مع ذلك إهلا فاعال وجيعلون مع ذلك اإلله واحدا ويقولون 

قض كتناقض الفالسفة بل واملعتزلة متناقضون إن املتحد باملسيح هو االبن وهو الكلمة دون األب فهو مذهب متنا
  ايضا يف نفي الصفات وإثبتها كما تراه وهذا كالم افضل متأخريهم 

مث إنه مل حيتج على الصفاتية إال حبجتني إحدامها انه لو كان له علم لكان علمه مثل علمنا واملثالن ال يكون أحدمها 
  حمدثا واآلخر قدميا 

درا واجب والصفة إذا كانت واجبة استغنت بوجوهبا عن معىن يوجبها فقد مسى ذلك صفة والثانية أن كونه عاملا قا
وهذه احلجة غنما تلزم مثبتة احلال وهم يقولون يعلل الواجب بالواجب وأما األوىل ففسادها ظاهر جدا ال سيما 

ذكورتني يف نفي الصفات إىل وأبو احلسني ال يسلم هلم أن الواحد منا عامل ملعىن وهلذا عدل عن طريقيت شيوخه امل
طريقة ثالثة أضعف منهما فقال إنه ال طريق إىل إثبات هذه املعاين وماال طريق إليه ال جيوز إثباته فكان مضمون 
كالمه نفي الشيء انتفاؤه يف نفس املر بل النايف عليه الدليل ال ينعكس وال يلزم مىت انتفى الدليل على الشيء 

النايف عليه الدليل على نفي ما نفاه كما على املثبت الدليل على ثبوت ما أثبته ومن ليس  انتفاؤه يف نفس األمر بل
عنده دليل على النفي واإلثبات فعليه أن ال ينفي وال يثبت فغاية ما عنده التوقف يف نفي ذلك وإثباته يبني ذلك أنه 

   به فوجب مثل ذلك للباري سبحانه وتعاىل ذكر يف حجة أهل اإلثبات أن الواحد منا عامل ملعىن ال يكون عاملا إال
قال واجلواب يقال هلم ومل وجب أن يكون حكم الباري سبحانه وتعاىل ؟ فما أنكرمت أن يكون الواحد منا عاملا ملعىن 

ويكون الباري عاملا لذاته على أن الواحد منا عامل ال ملعىن وغن مل يكن ذلك مذهب أصحاب أيب هاشم وقد فرق 
هاشم بني الواحد منا وبني الباري تعاىل يف ذلك فقالوا الواحد منا علم مع جواز أن ال يعلم فلم جيز أن أصحاب أيب 

يكون عاملا إال ملعىن يرجح به كونه عاملا على كونه غري عامل والباري تعاىل علم األشياء ويستحيل أن ال يعلمها فلم 
   حيتج إىل معىن يترجح به كونه عاملا على كونه غري عامل

  تعليق ابن تيمية 
فيقال أليب احلسني إذ كان مذهبك ومذهب نفاة األحوال أن الواحد منا عامل ال ملعىن والباري عامل ال ملعىن فقد 



صحت حجة الصفاتية وتبني أن إثبات الصفة ألحد العاملني دون اآلخر باطل وأما ما ذكرته من قول أيب هاشم فهو 
مثبتة احلال من الصفاتية كالقاضي أيب بكر والقاضي أيب يعلى ومن تبعهما فيقولون قول مثبتة احلال وحينئذ فيخاطبه 

كونه علم مع وجوب أن يعلم ال مينع استلزام ذلك علما به صار عاملا بل احلال الواجبة تستلزم علة واجبة واحلال 
يكون له علم وان ال يكون عاملا اجلائزة تستلزم علة جائزة وإمنا الفرق بينهما أن الواحد منا علم مع جواز أن ال 

والباري علم مع وجوب أن يكون له علم وأن يكون عاملا فالفرق بينهما من جهة وجوب الصفة واحلال وجواز 
الصفة واحلال أما ثبوت الصفة واحلال يف أحدمها دون اآلخر وهذا كله مما تبني ملن علم وانصف أنه ال ميكن أبا 

ن يذكروا فرقا معقوال بني قوهلم وقول أئمة الصفاتية وإذا قدر أهنم يذكرون فرقا احلسني وأمثاله من املعتزلة أ
فحجتهم على النفي يف غاية الفساد والتناقض فهم يتناقضون ال حمالة يف نفس املذهب أو يف حجته ونقلهم عن 

على أهل اإلثبات بأنكم منازعيهم فيه من التحريف واجملازفة والشناعة بغري حق ما يتبني ملن تأمله مثل تشنيعهم 
تقولون بتعدد القدمي والقدمي لفظ جممل يومهون به بعض الناس أهنم يقولون بتعدد اآلهلية ال سيما مع قول اكثر 

شيوخهم كاجلبائي ومن قبله إن أخص وصف الرب هو القدم وإن االشتراك فيه يوجب التماثل فلو شاركت الصفة 
ن كان يف غاية الفساد فإن خصائص الرب اليت ال يوصف هبا غريه كثرية املوصوف يف القدم لكانت مثله وهذا وإ

مثل كونه رب العاملني وانه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه احلي القيوم القائم بنفسه القدمي الواجب 
  الوجود املقيم لكل ما سواه وحنو ذلك من اخلصائص اليت ال تشركه فيها صفة وال غريها 

  هو من خصائصه هو قدم القائم بنفسه وكذلك وجوبه الذي هو وجوب وجود القائم بنفسه وحنو ذلك فيقال القدم 
وأما الصفات اليت ال تقوم إال به فإن قيل بقدمها أو وجوهبا فال ريب أهنا ليست قائمة بنفسها بل ال تقوم إال 

ات الكمال وأما ذات جمردة عن هذه باملوصوف وحقيقة األمر أن القدمي الواجب بنفسه هو الذات املستلزمة لصف
الصفات أو صفات جمردة عنها فال وجود هلا فضال عن أن تكون واجبة بنفسها أو قدمية فقوهلم مع فساده أوجب 

أن صار كثري من الناس حيترزون عن إطالق لفظ القدمي على املوصوف والصفة مجيعا وإن كانوا يطلقون ذلك على 
يقة ابن كالب وأكثر أئمة متكلمي الصفاتية وعلى هذا جرى كالم أيب احلسن أحدمها عند االنفراد وهذه طر

  التميمي و اخلطايب وغريمها ممن سلك هذا املسلك 

  كالم أيب احلسن التميمي يف جامع األصول

كما قال أبو احلسن يف كتاب اإلشارة له يف جامع األصول قال مسألة إن سأل سائل فقال هل يقال إن الصفات 
يل له هذا سؤال ضعيف ال يسأل عنه من عرف حقائق الكالم آلن القدمي األزيل مل يكن قدميا بغري صفة قدمية ق

وغنما كان قدميا بصفاته اليت هي مضافة إليه يف نفسه فإثبات القدمي قدميا بصفاته يسقط املسألة عن قدم الصفات 
ال ترى أن احملدث مجيعه حمدث فإذا سألت عنه إلضافة الصفة إىل املوصوف فكل صفة للقدمي يف نفسه مل يزل هبا أ

مفرقا كانت كل طائفة منه حمدثة وكل شيء منه حمدث ألنه كله حمدث بكماله أو ال ترى أن اإلنسان حمدث جبميع 
جوارحه وآلته فيقال هو حمدث عند املسألة عنه يف اجلملة ويقال يده حمدثة عند املسألة عنها يف التفسري وال يقال إن 

  ان ورأسه حمدثان فكذلك أيضا يقال القدمي جبميع صفاته قدمي وكل شيء من القدمي فهو قدمي غري حمدث اإلنس
فإن قال قائل يقولون إن املوصوف قدمي وصفته القدمية قدميان قيل له هذا خطأ ال جيوز أن يقال كما أنه ملا مل جيز 

فردا وعن صفاته مفردة أن أقول إنه وصفته حمدثان حني كان احملدث حمدثا جبميع صفاته أن أجبت من سألين عنه من
لنه واحد هو وصفاته فهو كله حمدث وهي على حاهلا حمدثة وال جيوز أن أقول مها مجيعا حمدثان ألن يف قولنا إهنما 



مجيعا حمدثان فسادا إلثبات الواحد احملدث وإيهام أنه اثنان وليس بواحد فكذلك يف قويل يف األول الواحد القدمي 
الذي له صفات إنه قدمي وصفاته قدمية فإذا قلت هو وصفاته قدميان ففيه إثبات تعطيل لتوحيده وقدمه وإجياب أنه 
اثنان دون واحد ففسد من ذلك أن يقال هو وصفته قدميان كما فسد أن يقال للمحدث هو وصفته حمدثان وكان 

فة صفة مفردة جاز أن يقال له هي قدمية صفة الواجب أن يقال إن القدمي األزيل مل يزل موصوفا فمن سأل عن ص
لقدمي مل يزل هبا ومل تزل به كما ال تكون صفة احملدث إال حمدثة فما جرى على القدمي يف شرط القدم فهو واقع عليه 

  بصفاته وليس بواقع عليه دون صفاته 
  دث فقد أوجب أن صفاته حمدثة فإذا قال القائل املوصوف قدمي فقد قال إن صفاته قدمية كما إذا قال املوصوف حم

  تعليق ابن تيمية

قلت فهذه الطريقة اليت سلكها هؤالء يف اهنم يقولون عن الذات إهنا قدمية وعن الصفات إهنا قدمية وال يقولون عن 
  الذات والصفات إهنما قدميان من اإلشعار بالتغاير وهم ال يطلقون على الصفات إهنا غري الذات 

ة ثالث طرق احدها وهي طريق األئمة كاإلمام امحد وغريه وأظنها قول ابن كالب وغريه وقد وهلم يف لفظ املغاير
ذكرها أبو إسحاق اإلسفراييين اهنم ال يقولون عن الصفة إهنا املوصوف وال يقولون غنها غريه وال يقولون ليست 

  ه هي املوصوف وال غريه ألن لفظ الغري جممل فال ينفونه عند اإلطالق وال يثبتون
والطريقة الثانية وهي احملكية عن األشعري نفسه انه قال أقول مفرقا إن الصفة ليست هي املوصوف وأقول غنها 
ليست غري املوصوف لكن ال أمجع بني السلبني فأقول ليست املوصوف وال غريه وهكذا أبو احلسن التميمي ومن 

غري اهللا وان الصفات ليست متغايرة كما يقولون سلك هذه الطريقة يقولون يف العلم وحنوه من الصفات إنه ليس 
إهنا ليست هي اهللا كما يقولون إن املوصوف قدمي والصفة قدمية وال يقولون عند اجلمع قدميان كما ال يقال عند 

  اجلمع ال هو املوصوف وال غريه 
مها وهؤالء قد يطلقون القول والثالثة قول من جيمع بني السلبني كما هي طريقة ابن الباقالين والقاضي أيب يعلي وغري

أحدمها الصفة واآلخر املوصوف كما ذكروا ذلك يف كتيهم وإذا احتج عليهم املعتزلة بانه إذا : بإثبات قدميني 
كانت صفاته قدمية وجب إثبات قدميني ولو كان علمه قدميا لكان إهلا أجابوهم بان كوهنما قدميني ال يوجب متاثلهما 

ا يف كوهنما خمالفني للجوهر ومع هذا ال جيب متاثلهما وأنه ليس معىن القدمي معىن اإلله ألن كالسواد والبياض اشترك
القدمي هو ما بولغ له يف الوصف بالتقدم ومنه بناء قدمي ودار قدمية إذا بولغ له يف الوصف بالتقدم وليس معىن اإلله 

صوف نبيا وجب أن يكون صفاته أنبياء لكوهنا مأخوذا من هذا وألن النيب حمدث وصفاته حمدثة وليس إذا كان املو
حمدثة كذلك ال جيب إذا كانت الصفات قدمية واملوصوف هبا قدميا أن تكون إهلة لكوهنا قدمية وبسط الكالم على 

  ذلك له موضع آخر 

  كالم ابن سينا يف الرسالة األضحوية يف مسألة الصفات وتعليق ابن تيمية

  عليه 
  واحد الذات على كثرة األوصاف أو قابل لكثرة ؟ تعاىل عنها بوجه من الوجوه :  وأما قول ابن سينا وهل هو

الكتاب اإلهلي مملوء بإثبات الصفات هللا تعاىل كالعلم والقدرة والرمحة وحنو ذلك ومل يتنازع اثنان من : فيقال له 
بات لكن غاية ما تدعيه النفاة العقالء أن النصوص ليست دالة على نفي الصفات بل إمنا هي دالة على قول أهل اإلث



  أن ظاهرها دال على ذلك وأنه ميكن تأويله للدليل املعارض 
وال ريب أن ما ذكره الزم لنفاة الصفات إذ لو كان قوهلم هو احلق لكان الواجب بيان ذلك وإن مل يبني فال أقل من 

ر للحق فهذا ممتنع يف حق من السكوت عن احلق ونقيضه فأما ذكر ما يدل ظاهره على نقيض احلق من غري ذك
قصده هدى اخللق وإن كان هذا جائزا فهو حجة هلؤالء املالحدة عليهم يف املعاد بل ويف الشرائع أيضا فإن أجابوا 

املالحدة يف املعاد بانا نعلم باالضطرار معاد األبدان من أخبار الرسول فال حيتاج أن نتلقاه من ألفاظ السمع لئال 
إنا نعلم باالضطرار أن إثبات : مع بالتأويل كان هذا جوابا بعينه ألهل اإلثبات فإهنم يقولون يقدح يف داللة الس

الصفات مما أخرب به الرسول صلى اهللا عليه و سلم وأنه أخرب األمة أن رهبم الذي يعبدونه فوق العامل وأنه عليم قدير 
  رحيم له العلم والقدرة والرمحة إىل أمثال ذلك من الصفات 

لم بإثبات الصفات من قول اهللا ورسوله بعد تدبر النصوص اإلهلية علم ضروري ال يرتاب فيه وهو أبلغ من والع
العلم بثبوت الشفعة ومرياث اجلدة وحترمي املرأة على عمتها وخالتها وسجود السهو يف الصالة وحنو ذلك من 

من إثبات علو اهللا تعاىل وإثبات صفاته وأمسائه هو األحكام املعلومة عند اخلاصة دون العامة فإن ما يف الكتب اإلهلية 
من العلم العام الذي علمته اخلاصة والعامة كعلمهم بعدد الطواف بالبيت وبني الصفا واملروة وغري ذلك من 

الشرائع الظاهرة املتواترة وال جتد أحدا من نفاة الصفات يعتمد يف ذلك على الشرع وال يدعي أن أصل اعتقاده 
هة الكتاب والسنة وال ينقل قوله عن أحد من الصحابة والتابعني هلم بإحسان وال عن أئمة املسلمني لذلك من ج

املشهورين بالعلم والدين وإمنا ينقل قوله يف النفي عمن هو معروف بتقليد أو بدعة أو إحلاد وعلى قدر بدعته 
  وإحلاده يكون إيغاله يف النفي وبعده عن اإلثبات 

كثرة تعاىل عنها لفظ مموه فإنه إن عين كثرة اآلهلة وهو مل يعن ذلك فقد علم أن اهللا سبحانه قد بني أو قابل ل: وقوله 
أن اإلله إله واحد يف غري موضع والقرآن مآلن من نفي تعدد اآلهلة ونفي الشرك بكل طريق وإن عين كثرة صفاته 

له أن يدعى ويعبد بال واسطة وتعليتهم له عن أن  اليت دلت عليها أمساؤه آياته فتعليته الرب عنها كتعلية املشركني
يرسل رسوال من البشر فتنزيهه له عن صفاته كتنزيه املشركني له عن أن يكون إهلا واحدا وأن يكون له رسول من 

  البشر 
الرمحن  وإذا قيل هلم اسجدوا للرمحن قالوا وما{ وقد أنكر اهللا تعاىل على املشركني نفيهم اسم الرمحن كما قال تعاىل 

كذلك أرسلناك يف أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو { وقوله تعاىل  ٦٠الفرقان } أنسجد ملا تأمرنا وزادهم نفورا 
   ٣٠الرعد } عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرمحن 

وقد قال صلى  ومعلوم أن االسم العلم ال ينكره أحد ولو كانت أمساؤه أعالما مل يكن فرق بني الرمحن واجلبار كيف
أنا الرمحن خلقت الرحم وشققت هلا من امسي فمن : يقول اهللا : اهللا عليه و سلم يف احلديث املعروف يف السنن 

  وصلها وصلته ومن قطعها بتتته 
  فإذا كانت الرحم مشتقة من اسم الرمحن امتنع أن يكون علما ال معىن فيه 

  ويف الصحيح عنه الرحم شجنة من الرمحن 
هذا قوله سبحانه فيمن ينكر الرمحن فما الظن مبن ينكر مجيع معاين أمسائه وصفاته ؟ ومحية هذا امللحد  فإذا كان

إذ جعل الذين كفروا يف قلوهبم احلمية { وأمثاله أن يكون له صفات محية جاهلية شر من محية الذين قال اهللا فيهم 
فإنه قد ثبت يف الصحيح أن النيب صلى اهللا  ٢٦الفتح }  محية اجلاهلية فأنزل اهللا سكينته على رسوله وعلى املؤمنني

عليه و سلم ملا اصطلح هو واملشركون عام احلديبية أمر عليا أن يكتب يف أول كتاب الصلح بسم اهللا الرمحن 



الرحيم فقال سهيل بن عمرو وكان إذ ذاك مشركا ال نعرف الرمحن ولكن اكتب كما كنت تكتب بامسك اللهم 
ب بامسك اللهم مث قال اكتب هذا ما قاضي عليه حممد رسول اهللا فقالوا لو علمنا أنلك رسول اهللا ما فأمر عليا فكت

  قاتلناك ولكن اكتب حممد بن عبد اهللا 
فهؤالء أخذهتم محية جاهلية يف إثبات أمساء اهللا ونبوة رسوله واملالحدة شاركوهم يف ذلك من وجوه كثرية فإهنم 

قيقة رسالة رسوله صلى اهللا لعيه وسلم وغايتهم أن يؤمنوا هبا من وجه ويكفروا من وجه ينفون حقائق أمساء اهللا وح
كالذين قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويقال له ذات ال صفة هلا ال وجود إال يف الذهن بل لفظ ذات تأنيث ذو 

{ وقوله تعاىل  ١١٩ان آل عمر} عليم بذات الصدور { وال تستعمل إال مضافا وذات معناه صاحبة كقوله تعاىل 
  وقوله خبيب  ١األنفال } فاتقوا اهللا وأصلحوا ذات بينكم 

  ) وذلك يف ذات اإلله ( 
  أي يف سبيل اإلله وجهته 

  مث استعملها أهل الكالم بالتعريف فقالوا الذات أي الصاحبة واملعىن صاحبة الصفات 
ه ابن سينا وأمثاله من هؤالء امللحدة حيث جعلوه وجودا فتقدير املستلزم لإلضافة بدون اإلضافة ممتنع وهذا كما أثبت

مطلقا إما بشرط النفي وإما بشرط اإلطالق إمنا وجوده يف األذهان ال يف األعيان فكيف باملطلق املشروط بالنفي فإنه 
  أبعد عن الوجود من املشروط باإلطالق وهذا مبسوط يف غري هذا املوضع 

  عن اجلهات ؟  وقوله أهو متحيز الذات أم منزهها
هو أيضا من حججهم على نفاة الصفات فإن الكتب اإلهلية وصفته بالعلو والفوقية ومل تنف أن يكون فوق العامل 

  كما تقوله النفاة 
وإذا كانت النصوص اإلهلية قد بينت أن لعلي األعلى الذي يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه الذي 

ه الذي نزل منه القرآن واملالئكة تنزل من عنده الذي خلق السماوات واألرض يف ستته تعرج املالئكة والروح إلي
أيام مث أستوى على العرش وحنو ذلك من النصوص املبينة ملباينته خللقه وعلوه عليهم فأي بيان للمقصود أعظم من 

  هذا ؟ 
 اللغة املعروفة فإن املتحيز اسم فاعل من وأما لفظ التحيز واجلهة فلفظان جممالن ومراد النفاة منهما غري املراد يف

حتيز يتحيز فهو متحيز مثل تعوذ وتكرب وجترب وحنو ذلك واحليز ما حيوز الشيء وحيوطه واملفهوم من ذلك يف اللغة 
  الظاهرة أن يكون هناك شيء موجود حبوز غريه 

تفق عليه السلف واألئمة وفطر اهللا وال ريب أن اخلالق مباين للمخلوقات عال عليها كما دلت النصوص اإلهلية وا
  تعاىل على ذلك خلقه ودلت عليه الدالئل العقلية 

وإذا كان كذلك وليس مث موجود إال خالق وخملوق فليس وراء املخلوقات شيء موجود يكون ميزا هللا تعاىل فال 
  جيوز أن يقال هو متحيز هبذا االعتبار 

العامل متحيزا وإن مل يكن يف شيء آخر موجود غري العامل وإذا كان وهم قد يريدون باحليز أمرا عدميا حىت يسموا 
كذلك فكونه متحيزا هبذا االعتبار معناه انه يف حيز عدمي والعدم ليس بشيء وما ليس بشيء فليس يف كونه فيه 

املخلوق أكثر من كونه وحده ال موجود معه وانه منحاز عن اخللق متميز عنهم بائن عنهم ليست ذاته خمتلطة بذات 
فإذا أريد باملتحيز املباين لغريه وقد دلت النصوص على أن اهللا تعاىل عال على اخللق بائن عنهم ليس خمتلطا هبم فقد 

دلت على هذا املعىن فالقرآن قد دل على مجيع املعاين اليت تنازع الناس فيها دقيقها وجليلها كما قال الشعيب ما 



ياهنا وقال مسروق ما نسأل أصحاب حممد عن شيء إال وعلمه يف القرآن ابتدع أحد بدعه إال ويف كتاب اهللا ب
  ولكن قصر عنه 

وملا كان لفظ املتحيز فيه إمجال وإهبام امتنع طوائف من أهل اإلثبات عن إطالق القول بنفيه أو إثباته وال ريب أنه ال 
  يف لفظ اجلسم واجلهر وحنومها يوجد عن أحد من السلف واألئمة ال إثباته وال نفيه كما ال يوجد مثل ذلك 

وذلك ألهنا ألفاظ جمملة يراد هبا حق وباطل وعامة من أطلقها ف بالنفي أو اإلثبات أراد هبا ما هو باطل ال سيما 
النفاة فإن الصفات كلهم ينفون اجلسم واجلوهر واملتحيز وحنو ذلك ويدخلون يف نفي ذلك صفات اهللا وحقائق 

بل إذا حقق األمر عليهم وجد نفيهم متضمنا حلقيقة نفي ذاته إذ يعود األمر إىل وجود  أمسائه ومباينته ملخلوقاته
مطلق ال حقيقة له إال يف الذهن واخليال أو ذات جمردة ال توجد إال يف الذهن واخليال أو إىل اجلمع بني املتناقضني 

  بإثبات صفات ونفي لوازمها 
ته يثبت الشيء بعبارة وينفيه بأخرى أو يثبته وينفي نظريه أو ينفيه فعامة من يطلق ذلك إما متناقض يف نفيه وإثبا

  مفصال ويثبته جممال أو بالعكس أو يتكلم يف النفي واإلثبات بعبارات ال حيصل مضموهنا وال حيقق معناها 
عامتهم  وهكذا كثري يف الكبار فضال عن الصغار وكثري منهم ال يفهم مراد أكابرهم هبذه العبارات وهم يعلمون أن

ال يفهمون مرادهم وإمنا يظنونه تعظيما وتسبيحا من حيث اجلملة والواجب على املسلمني أن يتلقوا األقوال الثابتة 
  عن الرسول بالتصديق والقبول مطلقا يف النفي واإلثبات 

ا فإن وافق ما وأما األلفاظ اليت تنازع فيها أهل الكالم فال تتلقى بتصديق وال تكذيب حىت يعرف مراد املتكلم هب
قاله الرسول كان من القول املقبول وإال كان من املردود ن وال يكون ما وافق قول الرسول خمالفا للعقل الصريح 

  أبدا كما ال يكون ما خالف قوله مؤيدا بربهان العقل أبدا كما قد بني ذلك يف غري هذا املوضع 
كالم والفلسفة وقد يريدون بلفظ اجلهة أمرا وجوديا غما وكذلك لفظ اجلهة لفظ جممل فإن الناطقني به من أهل ال

  جسما وغما عرضا يف جسم 
  وقد يريدون بلفظ اجلهة ما يكون معدوما كما وراء املوجودات 

  فقول القائل إن احلق يف جهة 
كون حمتوية إن أراد به ما هو موجود مباين له فال موجود مباين له إال خملوقاته فإذا كان مباينا ملخلوقاته فكيف ت

  عليه ؟ 
وإن أراد باجلهة ما فوق العامل فال ريب أن اهللا فوق العامل وليس هناك إال هو وحده وليس فوق املخلوقات إال 

  خالقها هو العلي األعلى 

  فصل

وقول ابن سينا فإنه ال خيلو إما أن تكون هذه املعاين واجبا حتققها وإتقان املذهب احلق فيها أو يسع الصدوف عنها 
وإغفال البحث والروية فيها فإن كان البحث عنها معفوا عنه وغلط االعتقاد الواقع فيها غري مؤاخذ به فجل 

مذهب هؤالء القوم املخاطبني هبذه اجلملة تكلف وعنه غنية وإن كان فرضا حمكما فواجب أن يكون مما صرح به 
  يف الشريعة 

ن هبذه اجلملة واما أهل اإلثبات فهم يقولون إن ذلك كله مما فهذا كله حجة على إخوانه نفاة الصفاة وهم املخاطبو
  صرح به يف الشريعة 



وكذلك قوله وليس التصريح املعمى أو امللبس أو املقتصر فيه باإلشارة واإلمياء بل بالتصريح املستقصي فيه واملوىف 
  حق البيان واإليضاح والتفهيم والتعريف 
اجلهمية وأما أهل اإلثبات فيقولون إنه قد صرح بالتوحيد احلق التصريح  فهذا كله حجة على إخوانه نفاة الصفات

املستقصي فيه املوىف حق البيان واإليضاح والتفهيم والتعريف وهذه نصوص القرآن واألحاديث الثابتة عن النيب 
 حيصيه إال رب صلى اهللا عليه و سلم وأقوال الصحابة والتابعني وغريهم من السلف فيها من البيان لإلثبات ما ال

  السماوات 
وقوله فإن املربزين املنفقني أيامهم لسرعة الوقوف على املعاين الغامضة حيتاجون يف تفهم هذه املعاين إىل فضل وشرح 

  وعبارة فكيف غتم العربانيني وأهل الوبر من العرب ؟ 
لذين يقولون إن التوحيد احلق هو قول فهذا الكالم حجة له على إخوانه اجلهمية من املعتزلة وأتباعهم نفاة الصفات ا

أهل السلب نفاة الصفات وال ريب أن فهم قوهلم فيه غموض ودقة ألنه قول متناقض فاسد أعظم تناقضا من قول 
النصارى كما قد بني يف موضعه فما يفهمه إال الذكي الذي مرن ذهنه على تسليم املقدمات اليت هبا يفسدون ذهنه 

تناقضة فإن كان من متابعيهم نقلوه من درجة إىل درجة كما تفعل القرامطة بنقل املستجيبني أو على تصور أقواهلم امل
هلم من درجة إىل درجة وكذلك هؤالء اجلهمية النفاة ال ميكنهم أن خياطبوا ذكيا وال بليدا حبقيقة قوهلم إن مل يتقدم 

لعيه احلق بالباطل فيبقى ما سلمه هلم من  قبل ذلك منه تسليم ملقدمات وضعوها تتضمن ألفاظا جمملة يلبسون هبا
املقدمات مع ما فيه من التلبيس واإلهبام حجة هلم عليه فيما ينازعهم فيه إىل أن خيرجوه أن متكنوا من العقل والدين 

  كما خترج الشعرة من العجني فإن من درجات دعوهتم اخللع والسلخ وأمثال هذه العبارات 
ون على طوائف املسلمني الذين فيهم بدعة مبا وافقوهم عليه من البدعة كما احتج وقد رأيت كتبهم فرأيتهم حيتج

ابن سينا على املعتزلة وحنوهم من نفاة الصفات مبا وافقوه عليه من هذه األقوال املبتدعات وإال فالفطر السليمة 
خيالف بنوع من الشبه الدقيقة اليت  تنكر أقوال النفاة إذ قد توافق على إنكارها الفطر واملعقول والسمع املنقول وإمنا

  هي من أبطل الباطل يف احلقيقة 
ولقد حدثين بعض أصحابنا أن بعض الفضالء الذين فيهم نوع من التهجم عاتبه بعض أصحابه على إمساكه عن 

تكلم به االنتصار ألقوال النفاة ملا ظهر قول اإلثبات يف بلدهم بعد ان كان خفيا واستجاب له الناس بعد أن كان امل
عندهم قد جاء شيئا فريا فقال هذا إذا مسعه الناس قبلوه وتلقوه بالقبول وظهر هلم أنه احلق الذي جاء به الرسول 

  وحنن إذا أخذنا الشخص فربيناه وغذيناه ثالثني سنة مث أردنا أن ننزل قولنا يف حلقه مل ينزل يف حلقه إال بكلفة 
احلق األدلة واألعالم الفارقة بني احلق والنور وبني الباطل والظالم وجعل  فإن اهللا تعاىل نصب على: وهو كما قال 

فطر عباده مستعدة إلدراك احلقائق ومعرفتها ولوال ما يف القلوب من االستعداد ملعرفة احلقائق مل يكن النظر 
شراب ولوال ذلك ملا واالستدالل وال اخلطاب والكالم كما أنه سبحانه جعل األبدان مستعدة لالغتذاء بالطعام وال

أمكن تغذيتها وتربيتها وكما ان يف األبدان قوة تفرق بني الغذاء املالئم واملنايف ففي القلوب قوة تفرق بني احلق 
  والباطل أعظم من ذلك 

وهذا كما أن ألرباب السحر والنريجنيات وعمل الكيمياء وأمثاهلم ممن يدخل يف الباطل اخلفي الدقيق حيتاج إىل 
ظيمة وأفكار عميقة وأنواع من العبادات والزهادات والرياضات ومفارقة الشهوات والعادات مث آخر أعمال ع

امرهم الشك بالرمحن وعبادة الطاغوت والشيطان وعمل الذهب املغشوش والفساد يف األرض والقليل منهم من 
لكفر والفسوق والعصيان وهو ال ينال بعض غرضه الذي ال يزيده من اهللا إال بعدا وغالبهم حمروم مأثوم يتمىن ا



  حيصل إال على نقل األكاذيب ومتىن الطغيان مساعون للكذب أكالون للسحت عليهم ذلة املفترين 
} إن الذين اختذوا العجل سيناهلم غضب من رهبم وذلة يف احلياة الدنيا وكذلك جنزي املفترين { كما قال تعاىل 

إما ملحدا من أهل النفي والتكذيب وإما : لصعبة الشديدة يف الغالب وهلذا جتد أهل هذه األباطل ا ١٥٢األعراف 
  جاهال قد أضلوه ببعض شبهاهتم 

حنن ال ننكر أن يف العربانيني والعرب من : فكيف غتم العربانيني وأهل الوبر من العرب ؟ فيقال له : وأما قوله 
مد صلى اهللا لعيه وسلم من العرب اخلاصة يكون ذهنه مقصرا عن بعض دقيق العلم لكن إذا وازنت من كان من حم

والعامة ومن كان مع موسى عليه الصالة و السالم أيضا مبن فرضته من األمم وجدهتم أكمل منهم يف كل سب ينال 
به دقيق العلم وجليله فإذا قدرت بعض الناقصني من ذلك القرن فقابله بإخوانك القرامطة الباطنية وعوام الفالسفة 

هلم من عوام النصريية واإلمساعيلية وأمثاهلم فإنك جتد بني أدىن اولئك وخيار هؤالء يف الذهن والعلم الدهرية وأمثا
من الفرق أعظم مما بني القدم والفرق أليس أصحابك هم املستجيبني لدعوة بين عبيد الذين راج عليهم مكرهم 

انه إمام معصوم يعلم علم األولني : م وكيدهم يف الدنيا والدين حىت اعتقدوا فيمن هو من أكفر الناس وأكذهب
واآلخرين بل عوام النصارى مع فرط جهلهم وضالهلم احذق وأذكى من عوام أصحابك املستجيبني ملثل هؤالء 

  املنقادين هلم 
وهل وجد يف العامل أمة أجهل وأضل وأبعد عن العقل والعلم من أمة يكون رؤسها فالسفة أو مل تكن أئمتكم اليونان 

  وأمثاله مشركني يعبدون األوثان ويشركون بالرمحن ويقربون أنواع القرابني لذرية الشيطان ؟  كأرسطو
أو ليس من أعظم علومهم السحر الذي غايته أن يعبد اإلنسان شيطانا من الشياطني ويصوم ويصلي ويقرب له 

  عه ؟ القرابني حىت ينال بذلك عرضا من الدنيا فساده أعظم من صالحه وأمثه أكرب من نف
أو ليس أضل الشرك يف العامل هو من بعض هؤالء املتفلسفة ؟ أو ليس كل من كان أقرب إىل الشرائع ولو بدقيقة 

كان أقرب إىل العقل ومعرفة احلقيقة ؟ وهل رأيت فيلسوفا أقام مصلحة قرية من القرى فضال عن مدينة من املدائن 
  الشرائع ؟  ؟ وهل يصلح دينه ودنياه إال بأن يكون من غمار أهل

أنت وأمثالك أئمة أتباعكم وهذا قولك وقول أرسطو وأمثالكم من أئمة الفالسفة يف واجب الوجود : مث يقال له 
وصفاته وأفعاله مع دعواكم هناية التوحيد والتحقيق والعرفان يف واجب الوجود وصفاته وأفعاله مع دعواهم هناية 

   من هو من أجهل الناس وأضلهم وأشبههم بالبهائم من احليوان التوحيد والتحقيق والعرفان قول ال يقوله إال
وكون الواحد منكم حاذقا يف طب أو جنوم أو غرس أو بناء هو لقلة معرفتكم باهللا وأمسائه وصفاته وافعاله وعبادته 

إما  :وقلة نصيبكم وحظكم من هذا املطلب الذي هو أجل املطالب وأرفع املواهب فاعتضتم باألدىن عن األعلى 
  عجزا وغما تفريطا 

وال ريب أن أئمة اليهود والنصارى بعد أن بدلوا الكتاب ودخلوا فيما هنوا عنه احذق وأعرف باهللا من أئمتكم 
وعوام اليهود والنصارى الذين هم ضالون ومغضوب عليهم أصح عقال وإدراكا وأصوب كالما يف هذا الباب من 

  عقل وإنصاف  عوام أصحابكم وهذا مما ال يشك فيه من له
واعترب ذلك بعوام النصريية واإلمساعيلية والدرزية والطرقية والعرباء وعوام التتر املشركني الذين كان علماؤهم 
املشركون السحرة من البخشية والطوينية وأمثاهلم وكان خيار علمائهم رؤوس املالحدة فاعترب عوام هؤالء مع 

لنصارى أقل فسادا يف الدنيا والدين من أولئك وجتد أولئك أفسد عقال عوام اليهود والنصارى جتد عوام اليهود وا
  ودينا 



وأما متوسطوكم كاملنجمني واملعزمني وأمثاهلم ففيهم من اجلهل والضالل والكذب واحملال ماال حيصيه إال ذو اجلالل 
احملتالني املنافية للعقل  وهل كان الطوسي وامثاله ينفقون عند املشركني من التتر إال بأكاذيب املنجمني ومكايد

  والدين ؟ 
وأما أئمتكم البارعون كأرسطو وذويه فغايته ان يكون مشركا سحارا وزيرا مللك مشرك سحار كاإلسكندر بن 

فيلبس وأمثاله من ملوك اليونان الذين كانوا أهل شرك يعبدون األوثان وإمنا صار فيهم ما صار من اهلدى والفالح 
ية بعد أرسطو بنحو ثالمثائة سنة وتسع وعشرة سنة او اكثر منها وقد قيل إن ذلك كان على ملا دخلت فيهم النصران

عهد آخر ملوكهم بطليموس صاحب اجملسطي فناهيك ممن تكون النصارى أعقل منهم وأعلم وأهدى إىل الدين 
  األقوم 

لبس الذي يقال إن أرسطو كان ومن الضالل أن من يظن ذا القرنني املذكور يف القرآن العزيز هو اإلسكندر بن في
وزيره وهذا جهل فإن ذا القرنني قدمي متقدم على هذا بكثري وكان مسلما موحدا حنيفا وقد قبل املسيح بنحو 

  ثالمثائة سنة أو ما يقارب ذلك 
غريهم من وهذا الكالم وأمثاله إمنا قيل ملقابلة ملا يف كالم هؤالء من االستخفاف بأتباع األنبياء وأما أئمة العرب و

أتباع األنبياء عليهم الصالة والسالم كفضالء الصحابة مثل أيب بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وأيب بن 
كعب وعبد اهللا بن مسعود وعبد اهللا بن سالم وسلمان الفارسي وأيب الدرداء وعبد اهللا بن عباس ومن ال حيصى 

بعد األنبياء عليهم الصالة والسالم بقوم كانوا أمت عقوال وأكمل  عدده إال اهللا تعاىل فهل مسع يف األولني واآلخرين
  أذهانا وأصح معرفة وأحسن علما من هؤالء ؟ 

من كان منكم مستنا فليسنت مبن قد مات فإن احلي ال تؤمن عليه الفتنة : فهم كما قال فيهم عبد اهللا بن مسعود 
أقلها تكلفا قوم اختارهم اهللا لصحبة نبيه وإقامة دينه أولئك أصحاب حممد أبر هذه األمة قلوبا وأعمقها علما و

  فاعرفوا هلم حقهم ومتسكوا هبديهم فإهنم كانوا على اهلدى املستقيم 
  وما طمع أهل اإلحلاد يف هؤالء إال جبهل أهل البدع كالرافضة واملتكلمني من املعتزلة وحنوهم 

إما : خياطبون من املسلمني من هو ناقص يف العلم والدين وابن سينا وأمثاله من مالحدة الفالسفة ملا كانوا إمنا 
  رافضي وإما معتزيل وإما غريمها صاروا يتكلمون يف خيار القرون مبثل هذا الكالم 

وقد تواتر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال خري القرون القرن الذي بعثت فيهم مث الذين يلوهنم مث الذين 
  يلوهنم 

أن كل أمة فيها ذكي وبليد بالنسبة إليها لكن هل رأى يف أجناس األمم امة أذكى من العرب : محق مث يقال هلذا األ
  ؟ 

واعترب ذلك باللسان العام وما فيه من تفصيل املعاين والتمييز بني دقيقها وجليلها باأللفاظ اخلاصة الناصة على 
صحابك الطماطم الذين يسردون ألفاظا طويلة واملعىن احلقيقة ويليه يف الكمال اللسان العرباين فأين هذا من لسان أ

خفيف ؟ ولوال أن مثلك وأمثالك ممن مشلته بعض سعادة املسلمني والعرب فصار فيكم بعض كمال اإلنسان يف 
العقل واللسان فعربتم تلك الكتب وهذبتموها وقربتموها إىل العقول وإال لكان فيها من التطويل واهلذيان ما يشح 

الزمان وهي كما قال فيها ابو حامد الغزايل هي بني علوم صادقة ال منفعة فيها ونعوذ باهللا من علم ال ينفع  مبثله على
وبني ظنون كاذبة ال ثقة هبا وإن بعض الظن أمث فإن ما يقوم عليه الدليل من الرياضي وحنوه كثري التعب قليل الفائدة 

  ني فينتقى وما مل يقم عليه الدليل فظنون وأباطيل حلم مجل غث على رأس جبل وعر ال سهل فريتقى وال مس



هب أن ما ذكرته من غتم العرانيني والعرب أهل الوبر ال ميكنهم معرفة الدقيق فهل ميكنك أن تقول : مث يقال له 
  ذلك يف أذكياء العرب والعربانيني وكل أحد يعلم أن عقول الصحابة والتابعني وتابعيهم أكمل عقول الناس 

ذلك بأتباعهم فإن كنت تشك يف ذكاء مثل مالك و األوزاعي والليث بن سعد و أيب حنيفة وأيب يوسف واعترب 
وحممد بن احلسن وزفر بن اهلذيل والشافعي و أمحد بن حنبل و إسحاق بن إبراهيم وأيب عبيد وإبراهيم احلريب وعبد 

الدارمي بل ومثل أيب العباس بن سريج  امللك بن حبيب األندلسي و البخاري و مسلم وأيب داود وعثمان بن سعد
وأيب جعفر الطحاوي وأيب القاسم اخلرقي وإمساعيل بن إسحاق القاضي وغريهم من امثاهلم فإن شككت يف ذلك 

فأنت مفرط يف اجلهل أو مكابر فانظر خضوع هؤالء للصحابة وتعظيمهم لعقلهم وعملهم حىت انه ال جيترئ الواحد 
  لصحابة إال أن يكون قد خالفه صاحب آخر منهم أن خيالف لواحد من ا

وقد قال الشافعي رمحة اهللا عليه يف الرسالة أهنم فوقنا يف كل عقل وعلم وفضل وسب ينال به علم أو يدرك به 
  صواب ورأيهم لنا خري من رأينا ألنفسنا أو كما قال رمحة اهللا عليه 

األمور إىل اجلمهور من العامة الغليظة طباعهم املتعلقة  وأما قوله لو كلف اهللا رسوال من الرسل أن يلقي حقائق هذه
  باحملسوسات الصرفة أذهاهنم إىل آخر كالمه 

ال ريب أن فيما غاب عن املشاهدة أمورا من الغيب بعضها ميكن التعريف به مطلقا وبعضها ال ميكن : فيقال 
دنيا إال على وجه جممل وبعضها ال ميكن التعريف به إال بعد شروط واستعداد وبعضها ال ميكن التعريف به يف ال

فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة { التعريف به يف الدنيا حبال وبعضها ال ميكن خملوقا أن يعلمه وهلذا قال تعاىل 
   ١٧السجدة } أعني 

 عني رأت يقول اهللا تعاىل أعددت لعبادي الصاحلني ماال: ويف احلديث الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر فما ال خيطر بالقلوب إذا عرفت به مل تعرفه إال إذا كان له نظري وإال مل 

  ميكن التعريف على وجهه 
اللهم إين أسألك اسم هو مل مسيت به نفسك أو انزلته يف كتابك او علمته أحدا من خلقك أو : ويف الدعاء املشهور 
الغيب عندك فإذا كان من أمسائه ما استأثر بعلمه مل يعلمه غريه ذلك وما خص به بعض عباده مل  أستأثرت به يف علم

  يعلمه غريه 
ويف احلديث الصحيح انه صلى اهللا عليه و سلم كان يقول يف دعائه ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

  نفسك 
  آلن ويف حديث الشفاعة ينفتح على حمامد أمحده هبا ال احسنها ا

فإذا كان اعلم اخللق باهللا ال حيصى ثناء عليه فكيف غريه ؟ وإذا كان يفتح عليه يف اآلخرة مبحامد مل يعرفها يف الدنيا 
  فكيف حال غريه ؟ 

  ونذكر يف هذا قصة موسى واخلضر عليهما السالم ونقر العصفور من البحر 
ا الناس مبا يعرفون ودعوا ما ينكرون أحتبون ان وقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فيما ذكره البخاري حدثو

  يكذب اهللا ورسوله ؟ 
  ما من رجل حيدث قوما حديثا ال تبلغه عقوهلم إال كان فتنة لبعضهم : وقال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه 

هبا وكفرك هبا ما يؤمنك أين لو أخربتك هبا لكفرت : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه سأل رجل تفسري أية فقال 
  تكذيبك هبا فتبني انه ليس كل أحد يليق مبعرفة مجيع العلوم 



فإن هذا  ١٧الرعد } يضرب اهللا األمثال { إىل قوله } أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها { وهلذا قال تعاىل 
باألودية واألودية منها صغار مثل ضربة اهللا فشبه فيه ما ينزله من السماء من العلم واإلميان باملطر وشبه القلوب 

  وكبار فكل واد يسيل بقدره 
فهذا وحنوه حق ولكن حقائق األمور اليت يدعيها هؤالء املالحدة هي يف احلقيقة نفي وتعطيل تنكرها القلوب العارفة 

م الذكية أعظم مما تنكرها قلوب العامة وكلما قوي عقل الرجل وعلمه زاد معرفة بفسادها وهلذا ال يستجيب هل
  الرجل إال بقدر نقص عقله ودينه 

هبك الكتاب العزيز جاء على لغة العرب يف االستعارة واجملاز فما قوهلم يف الكتاب العرباين هو من أوله إىل : وقوله 
  آخره تشبيه صرف ؟ إىل آخر كالمه 

ني العظيمني هذا من أعظم حجج أهل اإلثبات على نفاة الصفات ومن أعظم احلجج على صدق الرسول: فيقال 
  وصدق الكتابني الكرميني اللذين مل يأت من عند اهللا كتاب أهدى منهما 

قالوا لوال أويت { : إىل قوله  ٤٣القصص } ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون األوىل { قال تعاىل 
قل فاتوا { إىل قوله  ٤٨لقصص ا} مثل ما أويت موسى أومل يكفروا مبا أويت موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا 

   ٤٩اآليات القصص } بكتاب من عند اهللا هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقني 
قالوا يا قومنا إنا مسعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا ملا بني يديه يهدي إىل احلق { وقال تعاىل حكاية عن اجلن 

   ٣٠األحقاف } وإىل طريق مستقيم 
ا قدروا اهللا حق قدره إذ قالوا ما أنزل اهللا على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به وم{ : وقال تعاىل 

موسى نورا وهدى للناس جتعلونه قراطيس تبدوهنا وختفون كثريا وعلمتم ما مل تعلموا أنتم وال آباؤكم قل اهللا مث 
األنعام } ه ولتنذر أم القرى ومن حوهلا وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بني يدي* ذرهم يف خوضهم يلعبون 

٩٢ ٩١   
مث آتينا موسى الكتاب متاما على الذي أحسن وتفصيال لكل شيء وهدى ورمحة لعلهم بلقاء رهبم { : وقال تعاىل 

فقد قرن اهللا تعاىل بني  ١٥٥ - ١٥٤األنعام } وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترمحون * يؤمنون 
   العريب والعربي يف غري موضع الكتابني

ومن املعلوم ان موسى كان قبل حممد صلوات اهللا عليهما وسالمه ومل يأخذ عنه شيئا وكل من عرف حال حممد 
صلى اهللا عليه و سلم يعلم أنه مل يأخذ عن أهل الكتاب شيئا فإذا أخرب هذا مبثل ما أخرب به مرسل واحد من غري 

 العادة التوافق فيه من غري تواطؤ كان هذا مما يدل على صدق كل من الرسولني يف تواطؤ وال تشاعر فيما مينت يف
أصل الرسالة وعلى صدق خرب كل من الرسولني فيما أخرب به صفات ربه إذا كان كل منهما أخرب مبثل ما أخرب به 

ل ذلك التحريف ويبني اآلخر وهب أن بعض ألفاظ أحد الكتابني قد حيرفها احملرف فالكتاب اآلخر املصدق له يبط
  أن املقصود واحد 

وما ذكره من امتناع التحريف على كلية الكتاب العربي حق كما قال ويبني ذلك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
إن اهللا فقري وإن : بني من حتريف أهل الكتاب ما شاء اهللا وذمهم على ما وصفوا اهللا تتعاىل به من النقائص كقوهلم 

   ٣٨ق } وما مسنا من لغوب { نه تعب ملا خلق السماوات واألرض فاستراح فقال تعاىل اهللا خبيل وإ
فلو كان ما يف التوراة من إثبات الصفات مما بدلوه وافتروه لكان إنكار هذا من أعظم الواجبات ولكان الرسول 

ول العريب مقرا ملا يف التوراة من يعيبهم مبا ينكره النفاة منت التشبيه والتجسيم وأمثال هذه العبارات فلما كان الرس



الصفات وخمربا مبثل ما يف التوراة كان ذلك من أعظم دليل على أن ما يف التوراة من الصفات اليت أخرب هبا الرسول 
  العريب أيضا ليس مما كذبه أهل الكتاب 

و سلم أن اهللا يوم القيامة  ويف الصحيحني عن عبد اهللا بن مسعود أن خربا من اليهود ملا أخرب النيب صلى اهللا عليه
ميسك السماوات على اصبع واألرضني على أصبع واجلبال على اصبع والشجر والثرى على اصبع وسائر اخللق 

أنا امللك أنا امللك ضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تعجبا وتصديقا لقول : على أصبع مث يهزهن مث يقول 
} اهللا حق قدره واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه  وما قدروا{ اخلرب مث قرأ قوله تعاىل 

   ٦٧الزمر 
عبد اهللا بن مسعود : وهذا احلديث رواه من هو من أعلم الصحابة وأعظمهم اختصاصا بالنيب صلى اهللا عليه و سلم 

بد اهللا بن عباس الذي هو من أعلم ورواه عنه وعن أصحابه من هو أجل التابعني وأتباع التابعني قدرا ورواه أيضا ع
  الصحابة يف زمانه وأصحاب ابن مسعود وابن عباس من اعظم التباعني علما وقدرا عند األمة 

ويف الصحيحني من حديث أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وفيهما أيضا من حديث ابن عمر يف تفسري 
ما يناسب هذا احلديث ويوافق قول أهل اإلثبات ويبني أن النيب  ٦٧الزمر } وما قدروا اهللا حق قدره { هذه اآلية 

صلى اهللا عليه و سلم مل يكن ينكر على أهل الكتاب ما خيربون به من الصفات اليت تسميها النفاة جتسيما وتشبيها 
  وإمنا أنكر عليهم ما وصفوا اهللا تعاىل به من النقائص والعيوب 

والتابعني هلم بإحسان وأئمة املسلمني أهنم ذموا أهل الكتاب مبا يذمهم به نفاة وهلذا مل ينقل عن أحد من الصحابة 
ال مبدح وال ذم وال يقولون ما تقوله : الصفات وال يذكرون لفظ التجسيم وحنوه من األلفاظ اليت أحدثها احملدثون 
   آخره تشبيه صرف النفاة إن التوراة فيها تشبيه كما قال ابن سينا الكتاب العرباين كله من أوله إىل

إنه تشبيه أتعين أنه متضمن لإلخبار بأن صفات الرب مثل صفات العباد أو متضمن : ما تعين بقولك : فإنه يقال له 
  إلثبات الصفات اليت يوصف اخللق مبا هو بالنسبة إليهم كتلك الصفات بالنسبة إىل اهللا ؟ 

  ار بأن صفات كصفات عباده بل فيها نفي التمثيل باهللا فإن أردت األول فهذا كذب على التوراة فليس فيها اإلخب
إن املوجود : إن اهللا موجود مع قولكم : وإن أردت الثاين فهذا أمر ال بد منه لك ولكل أحد فإنك وأمثالك تقولون 

إن اسم العقل يقع على العقول : ينقسم إىل واجب وممكن وتقولون وتقولون إنه عقل وعاقل ومعقول مع قولكم 
إن له : إن العلة تنقسم إىل واجب وممكن وقدمي وحمدث وتقولون : إنه علة للعامل مع قولكم : شرة وتقولون الع

إنه مبدأ ومبدع وحنو ذلك من العبارات اليت تسمون هبا : عناية مع أن لفظ العناية يقال على صفات العباد وتقولون 
إن كل عقل أبدع ما دونه : بداع على العقول وتقولون غريه فإنكم تطلقون اسم املبادئ على العقول وتطلقون اإل

  إنه موجب بالذات مع أن لفظ اإلجياب يطلق على غريه : والعقل العاشر أبدع ما حتت فلك القمر وتقولون 
إنه عاشق ومعشوق وعشق مع أن لفظ العشق فيه من التشبيه واحتمال النقص ماال خيفى على عاقل : ويقولون 

  هلية تسميته بعقل وال عاشق وال معقول وال معشوق وليس يف الكتب اإل
إنه يلتذ ويبتهج ولفظ اللذة فيها من التشبيه واحتمال النقص ما ال خيفى على عاقل ويقولون إنه : ويقولون أيضا 

  مدرك وأن اللذة أفضل إدراك ألفضل مدرك فيسمونه مدركا ومدركا 
تشبه باإلله على قدر الطاقة ومن هنا دخل من وافقكم يف الفلسفة هي ال: مث أعجب من هذا كله انكم تقولون 

إثبات تشبه العبد بالرب يف الذات والصفات واألفعال كصاحب الكتب املضنون هبا على غري أهلها ومن مشى 
الشورى } ليس كمثله شيء { : إن اإلنسان مثل اهللا وأن قوله : خلفه من القائلني بالوحدة املطلقة واالحتاد وقالوا 



املراد أنه ليس كاإلنسان الذي هو مثل اهللا شيء ويقولون إن الفلك إمنا يتحرك تشبها مبا فوقه فيجعلون العبد  ١١: 
  قادرا على أن يتشبه باهللا وأن الفلك يتشبه باهللا أو يتشبه بالعقل املشبه هللا 

يكون اهللا خالقا ملن يشبهه بوجه أنا سنخلق بشرا على صورتنا يشبهنا أو حنو هذا فغايته أن : فإذا كان يف التوراة 
وأنتم قد جعلتم العبد قادرا على أن يتشبه باهللا بوجه فإن كان التشبه باهللا باطال من كل وجه وال ميكن املوجود أن 

يشبهه بوجه من الوجوه فتشبيهكم أنكر من تشبيه أهل الكتاب ألنكم جعلتم العبد قادرا على ان يتشبه بالرب 
  رب أنه قادر على أن خيلق ما يشبهه وأولئك أخربوا عن ال

فكان يف قولكم إثبات التشبيه وجعله مقدورا للعبد وأولئك مع إثبات التشبيه إمنا جعلوه مقدورا للرب فأي 
الفريقني أحق بالذم واملالم ؟ أنتم أم أهل الكتاب ؟ إن كان مثل هذا التشبيه منكرا من القول وزورا وإن مل يكن 

ا فأهل الكتاب أقوم منكم ألهنم تبعوا ألفاظ النصوص اإلهلية اليت أثبتت مقدورا لرب الربية منكرا من القول وزور
  وانتم ابتدعتم ما ابتدعتم بغري سلطان من اهللا 

إنه ما من موجودين إال بينهما قدر مشترك وقدر مميز فإهنما ال بد أن يشتركا يف أهنما موجودان : وأيضا فيقال 
هي ذاته ونفسه وماهية حىت لو كان املوجودان خمتلفني اختالفا ظاهرا : منهما له حقيقة ثابتان حاصالن وأن كال 

كالسواد والبياض فال بد أن يشتركا يف مسمى الوجود واحلقيقة وحنو ذلك بل وفيما هو أخص من ذلك مثل كون 
  كل منهما لونا وعرضا وقائما بغريه وحنو ذلك ومها مع هذا خمتلفان 

ال يف ذاته وال صفاته وال أفعاله : موجودين جامع وفارق فمعلوم أن اهللا تعاىل ليس كمثله شيء  وإذا كان بني كل
فال جيوز ان يثبت له شيء من خصائص املخلوقني وال ميثل هبا وال أن يثبت لشيء من املوجودات مثل شيء من 

  صفاته وال مشاهبة يف شيء من خصائصه سبحانه عما يقول الظاملون علوا كبريا 
وإذا كان املثل هو املوافق لغريه فيما جيب وجيوز وميتنع فهو سبحانه ال يشاركه شيء فيما جيب له وميتنع عليه وجيوز 

مسمى الوجود واحلقيقة والعامل والقادر وحنو ذلك : له وإذا أخذ القدر املطلق الذي يتفق فيه اخلالق واملخلوق مثل 
ان واملخلوق ال يشارك خملوقا يف شيء من صفاته فكيف يكون للخالق فهذا ال يكون إال يف األذهان ال يف األعي

شريك يف ذلك ؟ لكن املخلوق قد يكون له من مياثله يف صفاته واهللا تعاىل ال مثل له أصال والقدر املشترك املطلق 
ب للقدر كالوجود والعلم واحلقيقة وحنو ذلك ال يلزمه شيء من صفات النقص املمتنعة على اهللا تعاىل فما وج

  املطلق املشترك ال نقص فيه وال عيب وما نفي عنه فال كمال فيه وما جاز له فال حمذور يف جوازه 
وأما ما يتقدس الرب تعاىل ويتنزه عنه من النقائص واالفات فهي ليست من لوازم ما خيتص به وال من لوازم القدر 

قصة واهللا تعاىل منزه عن كل نقص وعيب وهذه املشترك الكلي املطلق أصال بل هي من خصائص املخلوقات النا
  معاين شريفة بسطت يف غري هذا املوضع 

وما يذكره هؤالء من تعظيم علوم األسرار واألمر بكتماهنا عن اجلمهور وقصور اجلمهور عن إدراك حقائق هو كالم 
  جممل يقوله الصديق والزنديق 

الشرعية من املتفلسفة ومن دخل معهم من متصوفة النفاة واملخالفون من نفاة الصفات اخلربية أو نفي األوامر 
إن من العلم : وحنوهم يشريون إىل ذلك وحيملون ما يروى من اآلثار الصحيحة والسقيمة على ذلك فاألثر املروي 

ن مل يكن كهيئة املكنون ال يعرفه إال أهل العلم باهللا فإذا ذكروه مل ينكروه إال أهل الغرة باهللا تعاىل وهذا احلديث وإ
  له إسناد صحيح فقد ذكره شيخ اإلسالم أبو إمساعيل اهلروي وأبو حامد الغزايل وغريمها 

  لكن ذكر شيخ اإلسالم عن شيخه حيىي بن عمار أن من هذا أحاديث الصفات املوافقة لقول أهل اإلثبات 



  و أبو حامد قد حيمل هذا إذا تفلسف على ما يوافق أقوال الفالسفة النفاة 
ما يف البخاري عن علي حدثوا الناس مبا يعرفون ودعوا ما ينكرون أحتبون أن يكذب اهللا ورسوله وقد محله  وكذلك

ابن رشد احلفيد على أقوال الفالسفة الباطنية النفاة ومن املعلوم ان أقوال النفاة ال توجد يف كالم اهللا ورسوله وإمنا 
  ال حيملها عقله أفضى إىل تكذيب اهللا ورسوله 

مور الباطنة فيها إمجال فاملالحدة يدعون الباطن املخالف للظاهر وأما أهل اإلميان فالباطن احلق عندهم موافق واأل
للظاهر احلق فما يف بواطنهم من املعارف واألحوال وحتقيق التوحيد ومقامات أهل العرفان موافق ملا جاء به الكتاب 

  ف املالحدة كلما امعن الواحد منهم فيه بعد عن اهللا ورسوله والرسول يزداد صاحبها بأخبار األنبياء إميانا خبال
وقول ابن سينا هو اإلقرار بالصانع مقدسا عن الكم والكيف واألين ومىت والوضع والتغري حىت يصري االعتقاد أنه 

  ذات واحدة ال ميكن أن يكون له شريك يف النوع أو يكون له جزء وجودي كمي او معنوي إىل آخره 
ذا يتوهم اجلاهل أنه تعظيم هللا تعاىل ومراده انه ليس هللا علم وال قدرة وال إرادة وال كالم وال حمبة وأنه ال فكالمه ه

  يرى وال يباين املخلوقات 
وقد تكلمنا على هذا وعلى ثبوت الكليات يف اخلارج اليت ذكرها يف إشارته وشرحها شارحو إشاراته : قلت 

  دي وأمثاهلم فإنه ذكر دليل توحيدهم وقدم قبله مقدمات كالرازي والطوسي وابن كمونه اليهو
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لنقل: كتاب  لعقل وا ا تعارض    درء 
لعباس: املؤلف  ا و  أب مية احلراين  بن تي احلليم  عبد  بن   أمحد 

  كالم ابن سينا عن الصفات الذاتية والعرضية تعليق ابن تيمية عليه

 فإما أن يكون ما تتفق فيه الزما من لوازم ما: كل أشياء ختتلف بأعياهنا وتتفق يف أمر مقوم هلا : قال يف اإلشارات 
ختتلف فيه فيكون للمختلفات الزم واحد وهذا غري منكر وإما أن يكون ما ختتلف فيه الزما ملا تتفق فيه فيكون 

الذي يلزم الواحد خمتلفا متقابال وهذا منكر وإما أن يكون ما تتفق فيه عارضا عرض ملا ختتلف فيه وهذا غري منكر 
  وهذا أيضا غري منكر وغما أن يكون ما ختتلف فيه عارضا عرض ملا تتفق فيه 

كل شيئني فال بد أن يكونا متخالفني يف هويتهما وتشخصهما ألن تشخص هذا لو كان : قال الشارحون لكالمه 
حاصال لذاك لكان هذا ذاك ال غريه واألشياء قد تكون متوافقة يف شيء من املقومات كاألجناس العالية فإهنا ال 

  نت رمبا توافقت يف شيء من الصفات العرضية تكون متوافقة يف شيء من املقومات وإن كا
وإذا كان كذلك فإذا اتفقت يف أمر مقوم هلا كان ما به االختالف مغايرا ملا به االشتراك ال حمالة فتكون هوية كل 
واحد منهما مركبة مما به شارك اآلخر ومما به امتاز عن اآلخر وعند ذلك فإما أن يكون ما به االشتراك الزما ملا به 

  الختالف أو بالعكس أو يكون ما به االشتراك عارضا ملا به االختالف أو بالعكس ا
فأما األول فهو غري منكر كفصول األنواع الداخلة حتت جنس فإن طبيعة ذلك اجلنس الزمة لطبائع تلك الفصول 

ة املختلفة فإن السواد وكالوجود الالزمني للمقوالت والتماثل واالختالف والتضاد والتغاير اللوازم للحقائق الكثري
  والبياض وإن كانا خمتلفني لكنهما مشتركان يف كون كل منهما ضد اآلخر 

وأما الثاين وهو كون ما به االختالف الزما ملا به االشتراك فهو حمال كالناطق مع احليوان لو كان الزما له لكان كل 
  حيوان ناطقا 

  وأما الثالث والرابع فهما جائزان 
لكالم مبين على أصول سلمها هلم من مل يفهمها مثل كالمهم يف الفرق بني الذاتيات املقومة والعرضية وهذا ا: قلت 

  الالزمة وكالمهم يف تركب األنواع من األجناس والفصول وحنو ذلك 
 معلوم أن هذا اإلنسان يشابه غريه يف اإلنسانية ويشابه سائر احليوانات يف: وحنن نبني ما يعرف احلق به فنقول 

متفقان يف مسمى اإلنسانية أو احليوانية أو يشتركان يف ذلك لكن نفس إنسانيته اليت : احليوانية وهذا معىن قوهلم 
ختصه وحيوانيته اليت ختصه مل يشركه فيها غريه أصال وإن كان قد ماثله فيها وشاهبه فمشاهبة الشيء الشيء ومماثلته 

فيها أو يف شيء من صفاهتا القائمة هبا فزيد املعني ليس فيه شيء من ال تقتضي أن يكون عني أحدمها يشاركه اآلخر 
  غريه أصال وال يف شيء من صفاته القائمة به 

اشتركا يف اإلنسانية أو اتفقا فيها وحنو ذلك فيه إمجال فإن االشتراك يراد به االشتراك يف األمور : فقول القائل 
ر حبيث يكون هلذا بعضه وهلذا بعضه مشاعا أو مقسوما وإذا اقتسما املوجودة يف اخلارج كاشتراك الشركاء يف العقا

ذلك كان هلذا بعضه وهلذا بعضه واملقسوم ال يصدق على كل من القسمني وال يعمهما فهذا اشتراك يف الكل 
وقسمة للكل إىل أجزائه كالقسمة اليت ذكرها الفقهاء يف كتبهم وقسمة النيب صلى اهللا عليه و سلم الغنائم 

  ملواريث ومنه انقسام الكالم إىل اسم وفعل وحرف وا



ومعلوم أن اشتراك األعيان ف بالنوع أو اجلنس وانقسام األجناس إىل األنواع واألشخاص ليس من هذا فإن هذا 
قسمة الكلي إىل جزئياته واشتراك اجلزئيات يف كلي يتناوهلا فالكليات ال توجد يف اخلارج كليات فال بد إال 

   مشخصة معينة
الكلي الطبيعي موجود يف اخلارج وهو املطلق ال بشرط كاإلنسان من حيث هو هو واحليوان من : وإذا قال القائل 

حيث هو هو فإن أراد بذلك أنه يوجد ما يصدق عليه املعىن الذي يقال له إذا كان يف الذهن كليا مثل أن يوجد 
وإن أراد أنه يوجد الكلي كليا فقد أخطأ فإن  الشخص الذي يقال له إنسان وحيوان وجسم وحنو ذلك فقد صدق

الكلي ال مينع تصوره من وقوع الشركة فيه واملعني مينع تصوره من وقوع الشركة فيه فكيف يكون ذاك جزءا من 
هذا منحصرا يف هذا ؟ وهو يصلح ألن يدخل فيه من األعيان أضعاف هذا ؟ وكيف يكون الكبري جزءا من ال قليل 

الصغري ؟ وال ريب أن الذهن يتصور إنسانا مطلقا ال مينع تصوره من وقوع الشركة فيه فيكون والعظيم جزءا من 
  كليا يف التصور والذهن فإذا وجد فال يوجد إال معينا مينع تصوره من وقوع الشركة فيه 

ما كان يف :  الكلي يوجد يف األعيان ما يراد بوجود الصور الذهنية يف اخلارج مثل قول القائل: فمن أراد بقوله 
نفسي فقد حصل وهللا احلمد وما كان يف نفسي فقد فعله زيد وحنو ذلك فإن أول الفكرة آخر العمل واإلنسانية 

يتصور يف نفسه أشياء مث يفعل ما تصوره وال يريد بذلك أن نفس الصورة الذهنية اليت تصورها وقصدها وجدت يف 
  هلا موافق هلا اخلارج بعينها ولكن وجد يف اخلارج ما هو مطابق 

إن هذا هو هذا كما يقال للمكتوب أنه امللفوظ وللملفوظ إنه املعلوم وللمعلوم إنه املوجود فإن األشياء : وقد يقال 
وجود عيين وعلمي ولفظي ورمسي : هلا وجود يف األعيان ووجود يف األذهان ووجود يف اللسان ووجود يف البيان 

د مل يرد بذلك أن اخلط هو الصوت وال أن الصوت هو العلم وال أن العلم فإذا كتب اسم زيد وقيل إن هذا هو زي
هذا هو زيد فاملراد هذا املكتوب امسه زيد ونظائر هذا : هو الشخص املعني بل الناس يعلمون أن القائل إذا قال 

طلقا غري مشروط إن الكلي وجد يف اخلارج هبذا االعتبار فهو صحيح ألن الكلي يتصوره الذهن م: كثرية فإذا قيل 
بشرط فيوجد يف اخلارج ما يطابقه مبعىن انه يصدق عليه املطلق الذي ال يشترط فيه شرط فيوجد يف اخلارج ما 

هذا حيوان هذا إنسان لكن إذا صدق عليه : يطابقه مبعىن انه يصدق عليه املطلق الذي ال يشترط فيه شرط إذا قيل 
ملطلق مطلقا ال بشرط فإن صدقه عليه يقتضي أن يكون صفة له وحمموال املطلق ال بشرط مل يلزم أن يكون قد وجد ا

  عليه وهذا عني التقييد والتخصيص 
هذا حيوان هذا جسم مل يلزم من ذلك أن يكون قد وجد حيوان مطلق فضال عن أن يكون : وهذا كما إذا قلنا 

  عينا من األجسام املعينة إنسانا أو فرسا أو حنو ذلك من األنواع أو جسم معني جمرد عن أن يكون م
املطلق ال بشرط ينفي اشتراط اإلطالق فإن ذلك هو املطلق بشرط اإلطالق وذاك ليس مبوجود يف : وقول القائل 

اخلارج بال نزاع من هؤالء املنطقيني أتباع أرسطو فإن املنطق اليوناين يضاف إليه وهلذا ال يذكرون فيه نزاعا وإمنا 
فالطون وإذا مل يكن اإلطالق شرطا فيه مل ميتنع اقتران القيد به فيكون وجوده مقيدا وإذا يثبته يف اخلارج أصحاب أ

  كان وجوده مقيدا امتنع أن يكون مطلقا فإن اإلطالق ينايف التقييد 
  املقيد يدخل يف املطلق بال شرط : وإن قلت 

: الناطق حيوان مل يكن هناك جوهران : وإذا دخل فيه هو إياه يف الذات مغايرا له يف الصفات كما إذا قلت : قلت 
  أحدمها مطلق واآلخر مقيد 

وهذا أمر يشهد به احلس وال ينازع فيه من تصوره فليس يف املوجودات املعينة إال صفاهتا املعينة القائمة هبا وكل 



سواء  :ذلك مشخص معني وما مث إال عني قائمة بنفسها سواء مسيت جوهرا أو جسما أو غري ذلك أو صفة هلا 
  مسيت عرضا أو مل تسم بذلك 

واملقصود أن الشيئني إذا اتفقا واشتركا يف شيء كاإلنسانية واحليوانية واختلفا وامتاز كل منهما عن اآلخر بشيء 
كتعينة وختصصه فكل ما اتفقا فيه واختلفا فيه ميكن أخذه مطلقا ومعينا فإذا أخذ معينا مل يكن واحد منهما شارك 

ما تعني فيه وإذا أخذ مطلقا أو كليا كان كل منهما قد شارك اآلخر ووافقه يف الكلي املطلق الذي  اآلخر ووافقه يف
  يصدق عليهما ولكن الكليات يف األذهان وليس ف باألعيان إال ما هو معني خمتص 

  ه بالتعني هذا اإلنسان يشارك هذا يف اإلنسانية وميتاز عن: لكن بني املعينات تشابه واختالف وتضاد فإذا قيل 
وميتاز عنه بالتعيني وإن : يشاركه يف إنسانيته اليت ختصه أو يف مطلق اإلنسانية ؟ فاألول باطل وخمالف لقوله : قيل له 

وكذلك التعني فإنه يشاركه يف مطلق التعني فلكل منهما تعني خيصه ويشتركان يف مطلق التعني : أراد الثاين قيل له 
  كما قلنا يف اإلنسانية 

كل أشياء ختتلف بأعياهنا وتتفق يف أمر مقوم هلا فإما أن يكون ما تتفق فيه الزما ملا ختتلف فيه أو : هؤالء  فقول
  ملزوما له أو عارضا له أو معروضا له فاألول والثالث والرابع جائز والثاين ميتنع 

 أو قدر أحدمها كذلك مل تتفق يف أمر األشياء املعينة كاإلنسانيني واملوجودين سواء قدرا واجبني أو ممكنني: يقال هلم 
هو بعينه يف هذا ويف هذا سواء مسي مقوما أو مل يسم فهذا اإلنسان مل يوافق هذا يف نفس إنسانيته وإمنا وافقه يف 

إنسانية مطلقة وتلك املطلقة ميتنع أن تقوم باملعني فاليت وافقه فيها ميتنع أن تكون بعينها موجودة يف اخلارج فضال 
تكون مقومة لشيء من األشياء واألشياء املعينة ال تقوم هبا وال يقومها إال ما هو خمتص هبا ال يشركها فيه  عن أن
  غريه 

فهذا اإلنسان املعني ال يقومه وال يقوم به وال يلزمه وال يعرض له قط إال ما هو خمتص به سواء كان جوهرا أو 
بدنه ونفسه من احلياة والنطق واحلس واحلركة واجلسمية وغري عرضا كما أن يده ورجله ورأسه خمتصة به فما يقوم ب

  ذلك كل ذلك خمتص به ليس بقائم بغريه 
فليتدبر العاقل اللبيب هذا املكان الذي حصل بسبب الضالل فيه من فساد العقول واألديان ما ال يعلمه إال اهللا 

  سبحانه وتعاىل 
على من قلدهم وأتبعهم فضلوا يف العقليات املنطقيات واإلهليات وباشتباه هذا اشتبه األمر على هؤالء املنطقيني و

ضالال بعيدا وجعلوا الصور الذهنية اخليالية حقائق موجودة يف اخلارج حىت آل هبم األمر إىل أن جعلوا لواجب 
يقة يف الوجود اخلالق للسماوات واألرض رب العاملني وجودا مطلقا يف إذ اهنم وعرضا ثابتا يف نفوسهم ليس له حق

وجوده معقول ال حمسوس وإمنا هو معقول يف عقوهلم كما يعقلون الكليات : اخلارج وال وجود وال ثبوت ويقولون 
كاحليوان املطلق واإلنسان واجلسم املطلق والشمس املطلقة والقمر املطلق : الثابتة يف العقول فالوجود املطلق 

  ذهان ال يف األعيان والفالك املطلق وحنو ذلك مما ال يكون إال يف األ
وهذا هو هناية التوحيد الذي زعموا أن الرسل جاءت به وال ريب أن أقل أتباع الرسل أصح وأكمل عقال من أن 

جيعل هذا ثابتا ف بالوجود اخلارج فضال عن أن جيعله رب العاملني مالك يوم الدين سبحانه وتعاىل عما يقول 
  الظاملون علوا كبريا 
  املتفق الزما أو ملزوما أو عارضا أو معروضا وقوله إما أن يكون 

ما مسيته متفقا ومشتركا هو ما جعلته خمتلفا مميزا الزما له وملزوما يشتركان يف العموم واخلصوص : فيقال 



واإلطالق والتعيني فاالشتراك واالمتياز واالتفاق واالختالف إذا أخذته باعتبار الذهن واخلارج فكل شيئني اشتركا 
ذلك املشترك هو يف الذهن وكل منهما هو يف اخلارج متميز فاحليوانان املشتركان يف احليوانية مها مشتركا يف أمر ف

يف احليوانية املطلقة وميتاز أحدمها عن اآلخر باحليوانية املوجودة اليت ختصه كما يشترك الناطقان يف الناطقية وميتاز 
  أحدمها عن اآلخر بالناطقية اليت ختصه 

ور املوجودة يف اخلارج فبينها تشابه ومتاثل واختالف وتضاد ليس فيها شيء يشارك شيئا ال يف ذاته وال يف وأما األم
  صفة من صفاته 

فقوهلم يف القسم األول هو مثل فصول األنواع الداخلة حتت جنس واحد فإن طبيعة ذلك اجلنس الزمة لطبائع 
  ف والتضاد والتغاير اللوازم للحقائق الكثرية الفصول كالوجود والوجود والوحدة والتماثل واالختال

كالناطقية والصاهلية وحنومها اليت هي فصول أنواع احليوان كالفرس واإلنسان وغريمها : فصول األنواع : يقال هلم 
مما يدخل حتت جنس احليوان إذا قيل طبيعة اجلنس وهو احليوان الزمة لطبائع هذه الفصول كما هو الزم هلذه 

إذا أخذت عني الالزم وامللزوم يف اخلارج كان التالزم من الطرفني يلزم من ثبوت أحدمها ثبوت اآلخر األنواع ف
  ومن انتفائه انتفاؤه فال يقال إن أحدمها أعم من اآلخر وال أخص 

ت إهنما يشتركان يف احليوانية وكل منهما متميز عن اآلخر بالناطقية والصاهلية فكل من هذه املوجودا: وإذا قيل 
متميزعن غريه حبيوانيته كما هو متميز بناطقيته وصاهليته ونوع الناطقية ال مييز معينا عن معني وإمنا مييز نوعا عن 

نوع واألنواع إمنا هي يف األذهان ال يف األعيان فإن احليوان إذا لزم الناطق والصاهل فنفس احليوان هو نفس 
  الصاهل ونفس الناطق ليس احليوان فيه 

إن يف الناطق والصاهل حيوانا وهذا غلط فإن احليوان هو املوصوف بأنه صاهل وأنه ناطق وليس : قولون وهم قد ي
ال مطلقا وال معينا بل هو جوهر واحد موصوف هبذا وهبذا بل وهذا الصاهل املعني : يف اجلوهر املعني جوهر آخر 

  كون هذا الناطق املعني هو حيوان وليس هو هذا الصاهل املعني الذي هو حيوان فضال عن أن ي
إن هذا الصاهل املعني فيه حيوان فليس احليوان الذي فيه هو احليوان الذي فيه الصاهل املعني فكيف مبا : ولو قيل 

  يف الناطق وأمثاله ؟ 
الذي أن هذا املعىن : وإذا أراد أن الطبيعة العامة أو املطلقة أو الكلية الزمة هلذه الطبائع اخلاصة فاملعىن الصحيح 

يوجد يف الذهن عاما مطلقا كليا والذي يوجد أعيانه يف اخلارج أكثر من أعيان الطبيعة اخلاصة هو الزم للطبيعة 
اخلاصة فحيث كان ناطق أو صاهل كان هناك ما هو حيوان وليس إذا كان حيوان يلزم أن يكون هناك ناطق أو 

  صاهل 
: إلنسان مثال هي مماثلة لليت للفرس خمالفة هلا فهؤالء يقولون وهنا كالم ليس هذا موضعه وهو أن احليوانية اليت ل

بل لوازم املختلفات خمتلفة وليست احليوانية اليت يف : هي مماثلة واملختلفات يلزمها امور متماثلة وغريهم يقولون 
  هذا النوع مثل احليوانية اليت يف النوع اآلخر 

  هل جيوز تعليله بعلتني خمتلفتني ؟ فمن قال باألول جوز ذلك : وهذا نظري اختالفهم يف احلكم الواحد بالنوع 
اختالف العلل يقتضي اختالف األحكام وجييبون عن قول من يقول إن امللك نوع : ومن قال بالثاين منع ذلك وقال 

يف  واحد وهو يستفاد بالبيع واإلرث واالهتاب وحنو ذلك بأن امللك أنواع خمتلفة وليس هذا مثل هذا وإن اشتركا
  كثري يف كثري من األحكام وكذلك حل الدم الثابت بالردة والقتل والزنا 

  وقد عورضوا بنقض الوضوء الثابت بأسباب خمتلفة فأجابوا بأنه قد خيتلف احلكم بالقوة والضعف 



ليس هو هذا وهذا اآلن كالم يف متاثل األحكام والعلل املختلفة ومتاثل لوازم األنواع املختلفة وأما كون هذا املعني 
  املعني فهذا مما ال نزاع فيه 

إن ما به االشتراك الزم ملا به االمتياز فما اشتركا فيه ال يفارق : واملقصود هنا أن املتفقات يف أنر من األمور إذا قيل 
 ما به من االمتياز من جهة كونه مشتركا وال يوجد معه فضال عن أن يلزمه إذ االشتراك إمنا هو فيه إذا كان يف

الذهن وهو من هذه اجلهة ال يوجد يف اخلارج ولكن الوصف الذي يقال إهنما تشاركا فيه معناه انه يوجد هلذا معينا 
ويوجد هلذا من نوعه آخر معني واملعني ال اشتراك فيه فال يظن انه وجد يف اخلارج ما اشتركا فيه يف اخلارج وإن 

  كان مشتركا فيه يف الذهن 
لفظ إنسان يشترك فيه هذا وهذا : االشتراك فيهما بعموم األلفاظ واالشتراك فيهما فإذا قلت واعترب عموم املعاين و

ويعمها ولفظ حيوان يشترك فيه أكثر مما يشترك يف لفظ إنسان مل يكن بني املسميات يف اخلارج شيء اشتركت فيه 
مشترك بينهما ألجل االشتراك فليس بني هذا اإلنسان وهذا اإلنسان وال بينهما وبني الفرس يف اخلارج شيء 

  واالتفاق يف لفظ إنسان ولفظ حيوان فكذلك اتفاقهما واشتراكهما يف املعىن املدلول عليه هبذا اللفظ 
وكذلك اتفاقهم واشتراكهم يف اخلط املرقوم املطابق هلذا اللفظ فاخلط يطابق اللفظ واللفظ يطابق املعىن والثالثة 

ارج وتعمها واألعيان متفقة فيها مشتركة من غري أن يكون بني األعيان يف اخلارج تتناول األفراد املوجودة يف اخل
شيء اشتركت فيه لكن بينها تشابه حبسب ذلك املعىن الشامل هلا واللفظ املطابق له واخلط املطابق للفظ وبذلك 

ممتنع فإنه ليس يف اخلارج إال ما  يتبني الكالم يف القسم الثاين وهو أن ما به االختالف الزم ملا به االشتراك انه قسم
به االختالف الذي هو ضد االشتراك إذ ليس يف اخلارج مشترك بل كل شيء فهو نفسه ليس مشاركا لغريه يف 

شيء فيكون خمالفا له إذا جعل االختالف قسم االشتراك وأما االختالف الذي هو قسيم التشابه ن فهذا قد يكون 
ان املتماثالن مها غري خمتلفني هبذا االصطالح ومها خمتلفان باالصطالح األول الذي يف اخلارج وقد ال يكون فالبياض

هو مبعىن االمتياز فإذا كان كل من البياضني ممتازا عن اآلخر ببياضه الذي خيصه فهو ممتاز عنه أيضا بلونيته وعرضيته 
ك الكلي الذي يف الذهن فذاك ليس اليت ختصه وكذلك اإلنسانان فما امتاز به كل منهما عن اآلخر الزم للمشتر

بالزم وال ملزوم إذ ميكن تقدير حيوان ولون جمردا يف الذهن ليس له الزم وال ملزوم وأما احليوان املوجود يف 
اخلارج فهو حيوان معني يلزمه معني إما إنسان معني وإما فرس معني وإما حنو ذلك وهذا املعني حاصل مع هذا املعني 

ما حليوان آخر فإذا عدم هذا اإلنسان املعني عدم هذا احليوان املعني فإذا وجد آخر مل يكن هو أبدا ولكن ليس الز
املستلزم هلذا املعني فاحلاصل أن كل موجود يف اخلارج بعينه فجميع صفاته الالزمة متالزمة يلزم من وجود إنسانيته 

  وجود حيوانيته ويلزم من وجود حيوانيته وجود إنسانيته 

  ابن سينا وتعليق ابن تيمية عليه تابع كالم

قد جيوز أن تكون ماهية الشيء سببا لصفة من صفاته وأن تكون صفة له سببا لصفة : وأما املقدمة الثانية فإنه قال 
أخرى مثل الفصل للخاصة ولكن ال جيوز أن تكون الصفة اليت هي الوجود للشيء إمنا هي بسبب ماهيتة اليت 

  فة أخرى ألن السبب متقدم يف الوجود وال متقدم بالوجود قبل الوجود ليست هي الوجود أو بسبب ص
املاهية العلمية : إما أن تعين باملاهية والوجود : هذه مبنية على أن ماهية الشيء مباينة لوجوده فنقول : فيقال له 

الثابت يف اخلارج وإما أن الذهنية والوجود العلمي الذهين وإما أن تعين هبما املاهية املوجودة يف اخلارج والوجود 
  تعين باملاهية ما يف الذهن وبالوجود ما يف اخلارج وإما بالعكس 



فإن عين الثاين فال ريب أن الذي يف اخلارج هو املوجود املعني وهو احلقيقة املعينة واملاهية املعينة ليس هناك شيئان 
  ثابتان أحدمها هو املوجود واآلخر ماهيته 

شيء يف اخلارج أو أن املاهية مباينة للموجود اخلارج كما قال هذا طائفة من املعتزلة وقال هذا ومن قال إن املعدوم 
  طائفة من الفالسفة فقوله يف غاية الفساد كما هو مبسوط يف موضعه 

وإن عين باملاهية ما يف الذهن وبالوجود ما يف اخلارج فال ريب أن أحدمها مغاير لآلخر وكذلك بالعكس وليس هذا 
ا يتنازع فيه العقالء لكن ملا غلب على مسمى املاهية الوجود الذهين وعلى مسمى الوجود الثبوت يف اخلارج مم

  وأحدمها غري اآلخر توهم من توهم أن للموجود ماهية مغايرة للموجود املعني وهو غلط حمض 
خرى وال جيوز أن تكون وإذا كان كذلك فقول القائل جيوز أن تكون ماهية الشيء أو بعض صفاته سببا لصفة أ

  املاهية سببا للصفة اليت هي الوجود ألن السبب متقدم على الوجود وال يتقدم بالوجود على الوجود 
  كالم مبين على أصول فاسدة 

أحدها كون املوجود الثابت يف اخلارج صفة ملاهية ثابتة يف اخلارج وهذا غلط بل نفس ما يف اخلارج هو املوجود 
الوجود إن عين به املصدر فذاك قائم بالواحد وإن عين به املوجود فهو املوجود فليس يف املوجود الذي هو ماهيته و

  وجود يزيد على حقيقته املوجودة 
  والثاين قوله إن املاهية أو صفتها تكون سببا لصفة أخرى مثل الفصل للخاصة 
لذي يصور اجلميع وإن عين هبا ما يف فإن عين باملاهية ما يف النفس فليس هناك مسبب وال سبب بل الذهن هو ا

اخلارج فالفاعل املعني مبدع لصفاهتا الالزمة وصفاهتا العارضة قد تكون موقوفة على شرط آخر وليست إحدى 
  الصفتني الالزمتني سببا هلا وإن كان قد يكون شرطا 

فاهتا الالزمة ال سيما عندهم الثالث أن لفظ السبب إن عين به الفاعل فالصفة ال تفعل الصفة وال املاهية تفعل ص
حيث يقولون الواحد ال يكون فاعال وقابال وإن عين به ما يقف املسبب عليه ولو كان شرطا فاحملل حينئذ سبب 

  وهم يزعمون أن املاهية قابلة لوجودها فتكون سببا لوجودها فتناقض قوهلم 
يف صفة أخرى ولو كنا ممن يقول إن يف اخلارج  وأما عند التحقيق فيجوز أن تكون املاهية أو شيء من صفاهتا شرطا

ماهية مغايرة لوجوده جلوزنا أن تكون املاهية شرطا لوجودها ألن الشرط ال جيب أن يتقدم املشروط خبالف العلة 
فإهنا تتقدم املعلول ولكن ملا مل يكن يف اخلارج إال الوجود الذي هو ماهية نفسه امتنع أن تكون هناك ماهية تكون 

  لوجود نفسها أو ال تكون شرطا لوجود نفسها شرطا 
مث قال ابن سينا يف تقرير توحيدهم واجب الوجود املتعني إن كان تعينه ذلك ألنه واجب الوجود فال واجب وجود 

غريه وإن مل يكن تعينه لذلك بل ألمر آخر فهو معلول ألنه إن كان وجوب الوجود الزما لتعينه كان الوجوب الزما 
أو صفة وذلك حمال وإن كان عارضا فهو أوىل أن يكون لعلة وإن كان ما تعني به خلصوصية ما لذاته  ملاهية غريه

  جيب وجوده هذا حمال وإن كان عروضه بعد تعني أول سابق فكالمنا يف ذلك وباقي أقسامه حمال 
نها عن اآلخر بتعينه قلت وإيضاح هذا الكالم أنه إذا قدر واجبان كان قد اشتركا يف مسمى الوجوب وامتاز كل م

فإما أن يكون ما به االشتراك الزما ملا به االمتياز أو ملزوما أو عارضا أو معروضا فغن كان املشترك الزما كلزوم 
احليوانية لإلنسانية مثال فهذا ال جيوز يف هذا املوضع كما قال ألنه كان واجب الوجود الزما لتعينه كان الوجود 

  وصفة وذلك حمال  الواجب الزما ملاهية غريه
وإن كان املشترك وهو الوجوب عارضا للمختص وهو التعني الذي هو املاهية فهو أوىل أن يكون لعلة والوجود 



  الواجب ال يكون لعلة 
  وإن كان التعني عارضا للوجوب املشترك فهو لعلة كتعني آحاد النوع 

منا ختتلف بعلل أخرى وأنه إذا مل يكن مع الواحد منها وهلذا قال بعد هذا أعلم أن األشياء اليت هلا حد نوعي واحد فإ
القوة القابلة لتأثري على كثريين فتعني كل واحد بعلة فال يكون سوادان وال بياضان يف نفس األمر إال إذا كان 
 االختالف بينهما يف املوضوع وما جيري العلل وهي املادة مل يتعني إال أن يكون يف طبيعة من حق نوعها أن توجد

  شخصا واحدا وأما إذا كان ميكن يف طبيعة نوعها أن حتمل جمراه 
قال فإذا كان ما تعني به عارضا للوجوب املشترك بالعروض لعلة فإن كانت تلك العلة وما به تعني املاهية واحدا 
جب حبيث تكون علة العروض هي علة التعني كانت تلك العلة علة اخلصوص ما لذاته جيب وجوده فيكون لذات وا
  الوجود علة وهو ممتنع وإن كان عروضه للوجوب املشترك بعد تعني أول سابق فالكالم يف ذلك التعني السابق 

وبقي من األقسام قسم رابع وهو أن يكون ما به التعني الذي امتاز به كل منهما عن اآلخر الزما للمشترك بينهما 
 وجود ووجب أن يكون وجوب الوجود مستلزما للتعني وهذا ممتنع يف مجيع املواد كما تقدم بتعني امتناع واجيب

  فيكون تعينه ألنه واجب الوجود واملعلول الزما لعلته فال يكون وجوب الوجود لغري املعني فهذا مراده هبذه احلجة 
وقد ظن أبو عبد اهللا الرازي أن مراده بقوله إن كان تعينه ذلك ألنه واجب الوجود فال واجب وجود غريه هو 

  األول من األقسام األربعة اليت جعل فيها الوجوب بلزوم التعني على تقدير ثبوت واجبني  القسم
قال وأما قوله إن مل يكن تعينه لذلك بل ألمر آخر فهو معلول هو القسم الذي جعل الوجوب فيه معروض ذلك 

يذكر يف إبطاله إال قوله لو كان التعني قال وقوله وإن كان ما تعني به عارضا لذلك فهو لعلة هو هذا القسم وأنه مل 
تعينه ال لكونه واجبا بل ألمر آخر فهو معلول وأنه أعاد هذا الكالم مرة أخرى وزاد يف بيان بطالنه ما ذكره آخرا 

  وأنه لو ذكر هذا الكالم حينما تعرض إلبطال القسم الثاين كان أقرب إىل الضبط 
تقدير املستلزم لوحدة الواجب مث ذكر أربعة أقسام على تعدده قلت وليس األمر على ما ظنه بل الرجل ذكر أول ال

وأبطلها بقوله واجب الوجود املتعني إن كان تعينه أي ذلك التعني اخلاص ألنه واجب الوجود فال واجب وجود 
غريه ألنه يكون وجوب الوجود يستلزم التعني اخلاص فال يوجد امللزوم بدون الزمة فال يتحقق الوجوب إال يف 

ك املعني وهو املطلوب وإن مل يكن ذلك التعني ألجل وجوب الوجود فهو معلول وكون واجب الوجود معلوال ذل
ممتنع وهذا يعم األقسام األربعة ألنه حينئذ يكون املتعني علة غري وجوب الوجود كما ذكر بعد هذا أن األشياء اليت 

ن من حق نوعها أن توجد شخصا واحدا وإذا كان هلا حد نوعي إمنا تتعدد لعلل وتتعني بعلل أخرى إال أن يكو
للتعني علة غري وجوب الوجود فهو معلول كما أن تعني اإلنسان معلول لغري اإلنسانية مث بني أنه يكون معلوال على 
التقديرات األربعة فقال إن كان وجوب الوجود املشترك الزما للتعني أي هلذا التعني وهذا التعني الذي يف الواجبني 

ا تلزم اإلنسانية هلذا اإلنسان وهذا اإلنسان وهذا التعني الذي يف الواجبني مما تلزم اإلنسانية هلذا اإلنسان وهذا كم
اإلنسان كان الوجود الواجب الزما أو صفة ملاهية غريه وقد قال إن هذا حمال يف املقدمة الثانية وإن كان الوجود 

هذا حمال يف املقدمة الثانية وإن كان عارضا فهو أوىل وإن كان  الواجب الزما أو صفة ملاهية غريه وقد قال إن
معروضا فقد بني بطالنه وباقي أقسامه وهو كون التعني املتعدد الزما للمشترك فهو أوىل وإن كان معروضا فقد بني 

أن يكون تعني بطالنه وباقي أقسامه وهو كون التعني املتعدد الزما للمشترك فهو ممتنع يف مجيع املواد كما ميتنع 
  اإلنسان الزما لإلنسانية ال يلزم أنه حيث وجد املشترك وجد املعني وهذا حمال 

  قول اآلمدي يف احلقائق



وإذا عرف أن هذا مقصودة فاعلم أن هذه احلجة يصوغها بعبارات متنوعة واملعىن واحد كما صاغها اآلمدي يف 
نية واجب الوجود وأنه ال ضد له وال ند وأنه قدمي أزيل أما أن دقائق احلقائق يف الفلسفة فقال الفصل الثاين يف وحدا

واجب الوجود واحد ال تعدد فيه وال اشتراك فذلك ألن مسمى واجب الوجود لو كان مشتركا بني شيئني 
فالشيئان إما متفقان من كل وجه أو خمتلفان من كل وجه أو متفقان من وجه دون وجه فإن اتفقا من كل وجه فال 

التعدد دون مميز حمال وإن اختلفا من كل وجه فما به وقع االفتراق إن كان هو مسمى واجب الوجود فال  تعدد إذ
اشتراك فيه أيضا وإن كان غريه فمسمى واجب الوجود يكون مشتركا بينهما وعند ذلك فإما أن يتم حتقق مسمى 

 يتم دونه األول حمال وإال كان األمر واجب الوجود يف كل واحد من الشيئني بدون ما به التخصص والتمايز أو ال
املطلق املشترك متخصصا يف األعيان بدون ما به التخصص وهو حمال والثاين يتوجب أن يكون واجبا لذاته وقد قيل 

إنه واجب لذاته وهذه احملاالت إمنا لزمت من القول باالشتراك يف مسمى واجب الوجود فال اشتراك فيه فإذا 
  فيه بل نوعه منحصر يف شخصه  واجب الوجود ال تعدد

قال والناظر املتبحر يزداد بإمعان النظر يف هذه احلجة احملررة والبحث فيها مع نفسه وضوحا وجالء فإن ما طول به 
  من التشكيكات وأنواع التخيالت على غريها من احلجج املذكورة يف هذا الباب فال اجتاه له ههنا 

كرها اآلمدي عنهم وعن بعض أصحابه يف كتاب أبكار األفكار واعترض عليها هذا قوله هنا وهذه احلجة هي اليت ذ
باعتراضني سبقه إىل أحدمها الرازي يف شرح اإلشارات وهو أن الوجوب أمر سليب ال ثبويت فال يتم الدليل حينئذ 

جود وامتاز كل والثاين أن هذه احلجة منتقضة بوجود اهللا سبحانه مع وجود املمكنات فإهنما اتفقا يف مسمى الو
منهما عن اآلخر بتعينه فإما أن يكون املطلق مع املعني الزما أو ملزوما أو عارضا أو معروضا واعترض الرازي 

  بإعتراض ثالث وهو أنه منع كون التعني وصفا ثبوتيا كما منع كون الوجوب وصفا ثبوتيا 

  تعليق ابن تيمية

هذا إلزام الزم ال حميد للفالسفة عنه ولكن ليس فيه حل الشبهة قلت أما إلزامهم هلم الوجود املمكن مع الواجب ف
واما منع كون الوجوب أمرا ثبوتيا فهو من نوع السفسطة فإن الوجود إذا كان ثبوتيا فوجوبه الذي هو توكده 

  املانع من إمكان نقيضه كيف يكون عدميا ومعلوم أن اسم الوجود هو بالواجب أحق منه باملمكن 
ذكره من التقسيم وارد سواء قيل إن املفهوم ثبويت أو سليب فإنه إذا كان سلبيا مشتركا امتنع أن وأيضا فإن ما 

يكون ملزوما للمختص فإن املشترك سواء كان وجوديا أو عدميا ال يستلزم املختص فإنه يقتضي أنه حيث وجد 
الزما للمختص إال إذا كان الوجوب املشترك املطلق العام وجد كل واحد من أفراده اخلاصة وامتنع أيضا أن يكون 

  معلوال والزما لغريه وهو قد ذكر إبطال هذا 
وقد اعترض الرازي باعتراض آخر على احد قوليه يف أن الوجود زائد على املاهية بان املاهية تكون علة للوجود 

د نفسها واملاهية من وذكر أنه ال حمذور يف أن تكون املاهية إذا أخذت مطلقة ال بشرط وجود وال عدم علة لوجو
  حيث هي هي ال موجودة وال معدومة 

قلت احلجة مدارها على أن املطلق املشترك الكلي موجود يف اخلارج وهذا هو املوضع الذي ضلت فيه عقول هؤالء 
حيث اعتقدوا أن األمور املوجودة املعينة اشتركت يف اخلارج يف شيء وامتاز كل منها عن اآلخر بشيء وهذا عني 

  لط الغ
قلت والشخص املعني ليس له تعني غري هذا الشخص املعني ال ثبويت وال عدمي فإنه مل يكن مشاركا لغريه يف أمر 



خارجي حىت حيتاج تعينه ومتيزه عنه إىل وصف آخر ثبويت أو سليب وقوهلم يف القاعدة الكلية إن األشياء اليت هلا حد 
الواحد منها القوة القابلة لتأثري العلل وهي املادة مل يتعني إال أن  نوعي إمنا ختتلف بعلل أخرى وأنه إذا مل يكن مع

يكون من حق نوعها أن توجد شخصا واحدا فأما إذا كان ميكن يف طبيعة نوعها أن حتمل على كثريين فيعني كل 
جيري جمراه  واحد بعلة فال يكون سوادان وال بياضان يف نفس األمر إال إذا كان االختالف بينهما يف املوضوع وما

هو قول باطل وذلك أن األشياء اليت هلا حد واحد نوعي ال وجود هلا يف اخلارج مطلقة وال عامة أصال وإمنا وجودها 
كذلك يف الذهن فالسبب الفاعل للواحد منها هو الفاعل لذاته ولصفاته وهو الفاعل لذلك الواحد املعني وليس هنا 

ل وال وجودان أحدمها لنوعها واآلخر لتشخصها بل وال وجودان أحدمها شيئان أحدمها لنوعها واآلخر لتشخصها ب
لنوعها واآلخر لتشخصها بل وال قابالن بل املوجود هو األعيان املشهودة والفاعل إمنا فعل تلك األعيان مل يفعل 

  أنواعا مطلقة كلية وإن كانت تلك تتصور يف العلم فالكالم يف الوجود اخلارجي 
أن من قال املتفلسفة إنه سبحانه وتعاىل يعلم األشياء على وجه كلي ال جزئي فحقيقة قوله إنه مل  وهذا مما يبني لك

يعلم شيئا من املوجودات فإنه ليس يف املوجودات إال ما هو معني جزئي والكليات إمنا تكون يف العلم ال سيما وهم 
ب العلم باملسبب ومن املعلوم أنه مبدع لألمور يقولون إمنا علم األشياء ألنه مبدؤها وسببها والعلم بالسبب يوج

املعينة املشخصة اجلزئية كاألفالك املعينة والعقول املعينة وأول الصادرات عنه على أصلهم العقل األول وهو معني 
  فهل يكون من التناقض وفساد العقل يف اإلهليات أعظم من هذا ؟ 

بلة لتأثري العلل وهي املادة مل يتعني كقول القائل إذا مل يكن مع وقوهلم إنه إذا مل يكن مع الواحد منها القوة القا
  الواحد منها القوة القابلة وهي املادة مل توجد فإن وجودها هو بعينها مل يكن هلا حتقق يف اخلارج غري وجودها املعني 

القائل فموجود كل  وقوهلم فأما إذا كان ميكن يف طبيعة نوعها أن حتمل على كثريين فتعني كل واحد بعلة كقول
واحد بعلة ومعلوم أن املمكن وجوده بعلة سواء كان قد احنصر نوعه يف شخصه كالشمس أو كان مما مل ينحصر 

نوعه يف شخصه كاإلنسان فليس للمعني علتان إحدامها لنوعه واألخرى لشخصه بل العلة املوجبة لشخصه كافية يف 
  وجوده كوجود ما أحنصر نوعه يف شخصه 

ال يكون سوادان وال بياضان يف نفس األمر إذا كان االختالف بينهما يف املوضوع وما جيري جمراه كقول وقوله ف
القائل ال يكون سوادان إال إذا كان كل منهما قائما يف حمل وكذلك السواد الواحد ال يوجد إال يف حمل يقوم به 

ك ألجل كون السواد ال بد له من حمل وال يعقل وإذا قيل السوادان يفتقران إىل حملني وكذلك السواد الواحد فذل
تعدد السوادين بدون تعدد احملل كما ال يعقل وجوده بدون وجود احملل وما ال يفتقر إىل حمل فتعدده ال يفتقر إىل 

حمل كما أن واحده ال يفتقر إىل حمل والتعني كالوحدة والتكثر كالتعدد وليس للعدد والوحدة يف اخلارج وجود غري 
دودات واملتوحدات وإمنا وجود العدد املطلق والوحدة املطلقة والتعني املطلق يف األذهان ال يف األعيان كسائر املع

  املطلقات 
وعلى هذا التقدير فواجب املتعني ليس لتعينه علة وال سبب كما أنه ليس لوجوده علة وال سبب وليس هناك يف 

 سليب حىت يقال إن ذلك له علة وإن علته إما وجوب الوجود فال اخلارج تعني زائد على نفسه املعينة ال ثبويت وال
  يتعدد وإما أمر آخر فيكون وجوب الوجود معلوال 

  وإذا قدر واجبا وجود وقال القائل إهنما اشتركا يف وجوب الوجود وامتاز كل منهما عن اآلخر بتعينه 
فيما خيصه من وجوب وجوده فأي شيء قال يف قيل له اشتركا يف وجوب الوجود املطلق أو شارك كل منهما اآلخر 

ذلك قيل له وكذلك التعني فإهنما اشتركا يف التعني املطلق وامتاز كل منهما عن اآلخر بتعينه الذي خيصه فإذا 



قدرت وجوبا مطلقا فخذ معه تعينا مطلقا وإذا قدرت وجوبا معينا فخذ معه تعينا معينا وإذا قلت التعني املطلق ال 
   الذهن ال يف اخلارج قيل لك والوجوب املطلق ال يكون إال يف الذهن ال يف اخلارج يكون إال يف

  وحينئذ فقولك ما به االشتراك يكون الزما ملا به االمتياز أو ملزوما أو عارضا أو معروضا 
نظري ما جعلته جوابه أن ليس يف اخلارج ما به االشتراك وإمنا يف اخلارج ما به االمتياز فقط وما جعلته مشتركا هو 

  مميزا ميكن فرض كل منهما مطلقا ومعينا 
  فإذا قلت اشتركا يف الوجوب وامتاز كل منهما عن اآلخر بتعينه 

قيل لك اشتركا يف وجوب مطلق كلي ال وجود له يف اخلارج كما اشتركا يف تعني مطلق كلي وماهية مطلقة كلية 
عنه بوجوده الذي خيصه وهو حقيقته اليت ختصه وهو نفسه  وكل منهما ممتاز عن اآلخر مبا هو موجود فهو ممتاز

وذاته وماهيته اليت ختصه فما اشتركا فيه من األمر الكلي الذهين ال يكون يف اخلارج فضال عن أن حيتاج إىل مميز وما 
  شاهبه أو ماثله  وجد يف اخلارج هو مميز عن غريه بنفسه املتناولة لذاته وصفاته املختصة به ال حيتاج إىل مميز آخر وإن

هو هو فهو باعتبار النوع ال باعتبار الشخص ومعىن ذلك أن املوجود يف اخلارج من هذا هو مثل : وإذا قيل 
  املوجود يف اخلارج من هذا 

هذان إنسانان اشتركا يف اإلنسانية وامتاز أحدمها عن اآلخر بعينه أو بشخصه أو ما قلت من العبارات : فإذا قلت 
هذان اإلنسانان اشتركا يف أن كال منهما له عني ختصه وله شخص وحنو ذلك : ا املعىن أمكن ان يقال اليت تؤدي هذ

  فاشتركا يف التعني والتشخيص وامتاز كل منهما عن اآلخر مبا خيصه من اإلنسانية 
واجبا :  وحقيقة األمر أن كال منهما ماثل اآلخر ووافقه يف أنه إنسان معني مشخص وكذلك إذا قدرنا موجودين

واجبني أو ممكنني فهذا املوجود وافق هذا املوجود يف الوجود املطلق املشترك مبعىن انه شاهبه : وممكنا أو موجودين 
أي ثابت متحقق يف اخلارج وكل منهما يفارق : أي ثابت متحقق يف اخلارج وهذا موجود : يف ذلك فهذا موجود 

ملوجودة يف اخلارج وليس بينهما اشتراك إال يف اخلارج سواء كانا اآلخر يف نفس وجوده الذي خيتص به وهو ذاته ا
  كالسواد مع البياض والفرس مع اإلنسان : كالسوادين وحبيت احلنطة أو كانا خمتلفني : متماثلني 
اشتركا يف التحقيق والثبوت وأن لكل : إن السواد والبياض أو السوادين اشتركا يف الوجود فهو كقولنا : فإذا قيل 

احد ماهية وال يقتضي هذا متاثلهما يف شيء من األشياء فإن ما وجد يف اخلارج لكل منهما أمر خيصه فإذا مل يكن و
  املوجود يف اخلارج منهما متماثال كالسواد مع البياض مل يكونا متماثلني 

  اشتركا يف الوجوب وامتاز أحدمها عن اآلخر بالتعني : وكذلك إذا قدر واجبان وقيل 
ا يف اخلارج ليس فيه اشتراك وإمنا اشتركا يف وجوب مطلق كلي كما اشتركا يف تعني مطلق كلي وهذا م: قيل 

الواجب املعني مل يشركه غريه يف وجوبه املعني كما مل يشركه يف تعينه املعني بل كل منهما حقيقته املوجودة يف 
ملوجودة يف اخلارج هي نفس املوجود يف اخلارج هي الشيء املوجود يف اخلارج كما أن حقيقه املمكن احملدث ا
إن الوجود عارض هلا أو الزم بل إن كان : اخلارج وليس يف اخلارج حقيقة سوى الشيء املعني املوجود حىت يقال 

الشيء املوجود يف اخلارج من احملدثات كان موجودا تارة ومعدوما أخرى واملوجود هي حقيقته الثابتة يف اخلارج 
يقة وهي جمعولة مفعولة مصنوعة وأما احلقيقة املتصورة يف الذهن فتلك هي وجوده الذهين العلمي واملعدوم تلك احلق

وتلك حتصل باألسباب احملصلة للعلم كما حتصل اخلارجة باألسباب احملصلة للوجود وما مث إال هذا أو هذا فتقدير 
نع يتصوره الذهن كما يتصور ما ال ميكن حقيقة ال يف العلم وال يف الوجود تقدير ماال حقيقة له بل هو فرض ممت

وجوده ال يف العلم وال يف اخلارج فإن تصور ماال ميكن وجوده أعظم من تصورنا ما ال يوجد وهو متصور من هذه 



  اجلهة العامة حىت حيكم عليه بنفي التصور اخلاص ولوال متيزه يف الذهن جممال ملا أمكن احلكم على أفراده باالمتناع 
بالكالم على النظم الذي ذكره هلم اآلمدي وجعله الغاية اليت ال يرد عليها شيء وهو قوله لو كان ويبني هذا 

وجوب الوجود مشتركا بني شيئني فالشيئان إما متفقان من كل وجه أو خمتلفان من كل وجه أو متفقان من وجه 
  دون وجه 

تركا فيه فمسمى واجب الوجود يكون إىل قوله وإن اتفقا من وجه دون وجه ومسمى واجب الوجود هو ما اش
مشتركا فإما أن يتم حتقق مسمى واجب الوجود يف كل واحد من الشيئني بدون ما به التخصيص والتايز أو ال يتم 

بدونه واألول حمال وإال كان األمر املطلق املشترك مشخصا يف العيان بدون ما به التخصيص وهو حمال والثاين 
  وجود إىل أمر خارج عن املفهوم من امسه فال يكون واجبا بذاته يوجب افتقار مسمى واجب ال

قولكم إما أن يتم حتقيق مسمى واجب الوجود يف كل واحد من الشيئني بدون ما به التخصيص : فيقال هلم : قلت 
  أتعنون بذلك املسمى املطلق الكلي الذي ال يوجد إال يف الذهن ؟ أم تعنون به املسمى الثابت يف اخلارج ؟ 

ال يف : ال فيهما وال يف أحدمها كما ال يوجد احليوان املطلق الكلي ثابتا يف اخلارج : أما األول فال يوجد يف اخلارج 
هذا احليوان وال هذا احليوان بل ال يوجد يف اخلارج إال ما هو حيوان معني جزئي وإنسان معني جزئي وكذلك 

ة كاحليوان املطلق وهم يسلمون أهنا ال توجد يف اخلارج كلية اإلنسان املطلق الكلي وكذلك سائر املطلقات الكلي
مطلقة وإمنا يظنون أهنا توجد جزءا من املعني وهذا أيضا غلط بل ال توجد إال معينة مشخصة وليس يف املعني 

  املشخص ما هو مطلق وال يف اجلزئي ما هو كلي فإن كون الكلي ينحصر يف اجلزئي واملطلق يف املعني ممتنع 
آلمدي قد بني فساد هذا يف غري موضع من كتبه مثل كالمه على الفرق بني املطلق واملقيد والكلي واجلزئي وغري و ا

ذلك وزيف ظن من يظن أن الكلي يكون جزءا من املعني وبني خطأ من يقول ذلك كالرازي وغريه فلو رجع إىل 
فساد هذه احلجة ولكن لفرط التباس أقواهلم وما اصله الصحيح الذي ذكره يف الكلي واجلزئي واملطلق واملعني لعلم 

دخلها من الباطل الذي اشتبه عليهم وعلى غريهم تزلق أذهان كثري من األذكياء يف حججهم ويدخلون يف ضالهلم 
تارة مينعون وجود الصور الذهنية حىت مينعوا ثبوت الكلي : من غري تفطن لبيان فسادها كالرازي واآلمدي وحنومها 

  وتارة جيعلون ذلك ثابتا يف اخلارج يف الذهن 
ففي هذا املوضع أثبت اآلمدي املسمى املشترك الكلي يف اخلارج ويف موضع آخر ينفيه مطلقا كما قال يف إحكامه 

هل يكون أمرا بشيء من جزئياهتا ام ال ؟ فإن الرازي ذكر أن : ملا أراد الرد على الرازي يف األمر باملاهية الكلية 
كاألمر بالصالة والزكاة والصوم : املعينات أن ال يكون فاعل املعني ممتثال بل األمر جبميع األفعال  األمر بشيء من

واحلج والعتق وإعطاء الفقراء فإنه أمر يشيء مطلق ومع هذا فإذا اعتق رقبة مما أمر به أجزأه ولو صام شهرين 
  ا لتخلل الفطر الواجب ومثل هذا كثري متتابعني يف أول العام أو اوسطه أجزأه خبالف آخره فإن فيه نزاع

وزعم اآلمدي أن األمر ال يكون باملاهية الكلية بل ال يكون إال أمرا باجلزئيات وهذا صحيح باعتبار دون اعتبار 
فإذا أريد به أن ال ميكنه فعل املطلق إال معينا فيكون مأمورا بأحد اجلزئيات ال يعينه بطريق اللزوم كان صحيحا وأما 

  د انه مل يؤمر إال مبعني ال مبطلق فليس بصحيح إن أري

  قول اآلمدي يف اإلحكام

األمر إمنا تعلق : قال اآلمدي إذا أمر بفعل من األفعال مطلقا غري مقيد يف اللفظ بقيد خاص قال بعض أصحابنا 
مرا بالبيع بالغنب الفاحش باملاهية الكلية املشتركة وال تعلق له بشيء من جزئياهتا وذلك كاألمر بالبيع فإنه ال يكون أ



وال مثن املثل إذ مها متفقان يف مسمى البيع وخمتلفان بصفتهما واألمر إمنا تعلق بالقدر املشترك وهو غري مستلزم ملا 
خيصص به كل واحد من األمرين فال يكون األمر املتعلق باألعم متعلقا باألخص إال أن تدل القرينة على إرادة أحد 

  األمرين 
  إن الوكيل يف البيع املطلق ال ميلك البيع بالغنب الفاحش : ك قلنا قال ولذل

قال اآلمدي وهذا غري صحيح وذلك ألن ما به االشتراك يف اجلزئيات معىن كلي ال تصور لوجوده يف األعيان وإال 
  ال كان موجودا يف جزئياته فيلزم من ذلك احنصار ما يصلح الشتراك كثريين فيه مما ال يصلح لذلك وهو حم

قال وعلى هذا فليس معىن اشتراك اجلزئيات يف املعىن الكلي سوى أن احلد املطابق للطبيعة املوصوفة بالكلية مطابق 
للطبيعة اجلزئية بل إن تصور وجوده فليس يف غري األذهان وإذا كان كذلك فاألمر طلب إيقاع الفعل على ما تقدم 

وإيقاع املعىن الكلي يف األعيان غري متصور يف نفسه فال  وطلب الشيء يستدعي كونه متصورا يف نفس الطالب
  يكون متصورا يف نفس الطالب فإذا األمر ال يكون بغري اجلزئيات الواقعة يف األعيان ال باألمر الكلي 

ا قال وإن سلم أن األمر يتعلق باملعىن الكي املشترك وهو املسمى بالبيع فإذا أتى املأمور ببعض اجلزئيات فقد أتى مب
  هو مسمى البيع املأمور به 

  تعليق ابن تيمية

ال يصح بيعه : هذا الثاين صحيح فإن اآليت ببعض املعينات قد أتى مبا امر به لكن اجلمهور الذي يقولون : قلت 
بالغنب الفاحش يقولون مل يدخل هذا البيع املعني يف املسمى املطلق يف عرف الناس كما مل يدخل البيع بثمن مؤجل 

  رم وحنو ذلك ومثن حم
وأما قوله إنه مل يؤمر بكلي وإنه ال معىن ال اشتراك اجلزئيات يف املعىن الكلي وإال مطابقة حد الكلي حلد جزئياته 

  فهذا إسراف يف النفي فإن اجلزئيات تطابق حد بعضها بعضا وليس بعضها عاما مشتركا لسائرها 
نفسه صحيح إذا أريد به أن جيعل ذلك املعىن الذي يف نفسه وقوله إيقاع املعىن الكلي يف األعيان غري متصور يف 

كليا هو نفسه موجودا يف اخلارج وهذا غري مراد فإن ما يف النفس صفة قائمة هبا ال يكون يف اخلارج وإمنا املراد أن 
سي كما قال فعلت ما يف نف: يوجد يف اخلارج ما يطابقه حبيث يكون ذلك املعىن الكلي الذهين متناوال له كما يقال 

فاحلاجة اليت يف نفسه إمنا يف نفسه تصورها وقصدها  ٦٨يوسف } إال حاجة يف نفس يعقوب قضاها { تعاىل 
وقضاؤها له فعل ذلك املراد املتصور وهو امره هلم مبا امرهم به من الدخول من أبواب متفرقة ومثل هذا كثري يف 

  كالم سائر الناس 
   نفسي مقالة أردت أن أقوهلا زورت يف: ومنه قول عمر بن اخلطاب 

  كان يف نفسي أن أحج وقد فعلت ما كان يف نفسي : ويقال 
  واملقصود هنا أن اآلمدي هنا متعرف بأن املعىن الكي ال تصور لوجوده يف األعيان وإال كان موجودا يف جزئياته 

: حمال وهو كما قال فإنه إذا قال  يلزم من ذلك احنصار ما يصلح ال اشتراك كثريين فيه مما ال يصلح له وهو: قال 
إن املطلق جزء من املعني والكلي موجود يف اجلزئي فقد جعل الكي بعض اجلزئي وبعض الشيء ينحصر فيه مث أهنم 

هو جزء من هذا املعني وهذا املعني وسائر اجلزئيات فيلزم احنصاره يف كل جزئي من جزئياته واحنصاره يف : يقولون 
غريه كما ميتنع وجود اجلزئي يف جزئي آخر فكيف يكون منحصرا يف جزئي مع احنصاره يف  واحد مينع وجوده يف

  جزئي آخر فإن هذا مجع بني النقيضني مرات متعددة بل ال ينحصر كثرة 



فلو كان اآلمدي ذكر هذا يف هذا املوضع لعلم بطالن هذه احلجة اليت حررها ألتباع ابن سينا يف كتابيه الكبريين 
  لتها ولعرف حلها ومل يقتصر على معارضتها ومل ينب ع

أما الكلي : وكذلك الرازي حيتج مبثل هذه كثريا مع أنه ينقضها كثريا كما قال يف ملخصه حكاية عن املتفلسفة 
العقلي فاملشهور أن الصورة الذهنية أي وجوده مبا هو هو يف الذهن فقط ال يف اخلارج قالوا يف بيان ذلك إن األمر 

إما يف الذهن وإما يف اخلارج وإال لكان عدما صرفا ولو كان كذلك الستحال أن يكون : الكلية موجود املوصوف ب
مشتركا فيه بني كثريين وحمال أن يكون موجودا يف اخلارج ألن كل موجود يف اخلارج فهو مشخص معني وال شيء 

خلارج مبشترك فيه بني كثريين وكل كلي من املشخص املعني مبشترك فيه بني كثريين ينتج ال شيء من املوجود يف ا
مشترك فيه بني كثريين فال شيء من املوجود يف اخلارج بكلي وملا بطل كون الكي موجودا يف اخلارج تعني كونه 
موجودا يف الذهن فهذا الكالم الذي ذكره الرازي وحكاه عن احلكماء هنا كالم صحيح ولو التزموا موجبه مل 

يئا مشتركا كليا وال أن اإلنسانية الكلية موجودة يف اخلارج وال أن الواجبني أو املوجودين إن يف اخلارج ش: يقولوا 
إذا اشتركا يف مسمى الوجود والوجوب كان ذلك املشترك الكلي متحققا يف اخلارج واحتاج حينئذ إىل ما به 

  االمتياز 
الضطرار أن هذا اإلنسان املعني هو حيوان وتناقض القوم أكثر من أن ميكن ذكره هنا ومن تصور هذا املعىن علم با

معني وجسم معني وناطق معني وأنه ليس فيه شيء كلي مطلق مشترك بينه وبني غريه وال الكلي املطلق املشترك بني 
األعيان جزء منه ثابت يف اخلارج ومن جعل املطلقات الكلية ثابتة يف اخلارج وجزءا من العينات وأثبت يف املعينات 

املاهية الكلية : قة فال ريب أنه مل يتصور ما قال أو هو فاسد العقل بأي عبارة عرب عن ذلك مثل أن يقول أمورا مطل
: يعرض هلا التعني او هي معروضة التعني أو هي غري مانعة من التعني أو جعلوا الكلية عارضة للتعني كقوهلم 

ينا صاروا تارة جيعلون هذا عارضا لذاك وتارة معروض الكلي يف اخلارج فإهنم ملا ظنوا أن يف اخلارج كليا ومع
  املاهية يعرض هلا أن تكون كلية وجزئية : جيعلون ذاك عارضا هلذا ويقولون 

وحقيقة األمر أن املاهية الكلية إمنا تكون كذلك يف الذهن وما يف الذهن ال يوجد يف اخلارج إال معينا ومعىن وجوده 
إن : وم واالسم للمسمى واإلرادة للمراد وإال فعاقل يتصور ما يقول ال يقول مطابقة العلم للمعل: وجود ما يطابقه 

الكليات توجد يف اخلارج إال إذا أراد به أن ما هو كلي يف األذهان يكون ثابتا يف األعيان لكن معينا وهؤالء 
  املعدوم شيء ثابت يف اخلارج : ينكرون على من يقول 

ه وإن كانا يشربان من عني واحدة وهو اشتباه ما يف األذهان مبا يف األعيان وقوله وإن كان باطال فقوهلم أفسد من
هي ال موجودة وال معدومة شربوا أيضا من هذه العني وكذلك : وكذلك الذين أثبتوا األحوال يف اخلارج وقالوا 

عني قد شرب من هذه العني من ظن احتاد العامل باملعلوم واحملب باحملبوب والعابد باملعبود كما وقع ألهل االحتاد امل
املرة املاحلة أيضا وكذلك من قال باالحتاد املطلق تصور وجودا مطلقا يف نفسه فظن أنه يف اخلارج فهؤالء كلهم 

  شربوا من عني الوهم واخليال فظنوا أن ما يكون يف ومههم وخياهلم هو ثابت يف اخلارج 
تقيمة إذا أنكروا وجود قائم بنفسه موجود ال داخل العامل هذا وهم ينكرون على أهل العقول السليمة والفطر املس

وال خارجه وال يشار إليه ويزعمون أن نفي هذا من حكم الوهم واخليال التابع للحس فإذا طولبوا بدليل يدل على 
إمكان وجود موجود ال داخل العامل وال خارجه كان ملجؤهم وغياثهم هي هذه الكليات كما فزع إليها ابن سينا 

  من أخذ ذلك عنه الرازي وأتباعه مثل األصبهاين وغريه و

  قول ابن سينا يف اإلشارات عن الكليات



قال ابن سينا يف أول النمط الرابع الذي هو يف الوجود وعلله اعلم أنه قد يغلب على أوهام الناس أن املوجود هو 
صص مبكان أو بوضع بذاته كاجلسم أو احملسوس وأن ما ال يناله احلس جبوهره ففرض وجوده حمال وأن ما ال يتخ

بسبب ما هو فيه كأحوال اجلسم فال حظ له يف الوجود وأنت يتاتى لك أن تتأمل نفس احملسوس فتعلم منه بطالن 
قول هؤالء إنك ومن يستحق أن خياطب تعلمان أن هذه احملسوسات قد يقع عليها اسم واحد ال على سبيل 

مثل اسم االنسان فإنكما ال تشكان يف أن وقوعه على زيد وعمرو مبعىن االشتراك الصرف بل حبسب معىن واحد 
واحد موجود فذلك املعىن املوجود ال خيلو إما أن يكون حبيث يناله احلس أوال يكون فإن كان بعيدا من أن يناله 

  احلس فقد أخرج التفتيش من احملسوسات ما ليس مبحسوس وهذا أعجب 
ضع وأين ومقدار معني وكيف معني ال يتأيت أن حيس بل وال أن يتخيل إال كذلك وإن كان حمسوسا فله ال حمالة و

فإن كل حمسوس وكل وكل متخيل فإنه يتخصص ال حمالة بشيء من هذه األحوال وإذا كان كذلك مل يكن مالئما 
حد باحلقيقة بل ملا ليس بتلك احلال فلم يكن مقوال على كثريين خيتلفون يف تلك احلال فإذا اإلنسان من حيث هو وا

  هو من حيث حقيقته األصلية اليت ال ختتلف فيها الكثرة غري حمسوس بل معقول صرف وكذلك احلال يف كل كلي 
قال ولعل قائال منهم إن اإلنسان إمنا هو إنسان من حيث له اعضاء من يد ورجل وعني وحاجب ومن حيث هو 

  ذكرته أو تركته كاحلال يف اإلنسان نفسه  كذلك فهو حمسوس فننبهه ونقول إن احلال يف كل عضو مما

  تعليق ابن تيمية

قلت يقال له قولك قد يغلب على أوهام الناس أن املوجود هو احملسوس إما أن تريد أن الوجود هو ما أحس 
نه الشخص املعني أو ما ميكن إحساسه يف الدنيا أو ما ميكن اإلحساس به ولو بعد املوت فأما األول فال يقوله عاقل فإ
ما من عاقل إال ويعلم إما خبرب غريه وإما بنظره وقياسه ما مل يعلمه حبسه ومن حكى عن الرامهة أو غريهم من األمم 

اهنم حصروا املوجودات يف احملسوسات مبعىن انه ما مل حيسه الشخص املعني ال يصدق به وانه ال يصدق باألخبار 
ألمم هلا بالد يعيشون فيها ال بد أن مييز الرجل بني أمة وأبيه وأن املتواترة وغريها فلم يفهم مرادهم فإن أمة من ا

يعرف من حوادث بلده وسري ملوكهم وعاداهتم ما ال يعرفه إال باخلرب وهذا نظري إال باخلرب وهذا نظري حكاية من 
علمهم جبميع حكى أن أمة من األمم يقال هلم السوفسطائية ينسبون إىل رجل يقال له سوفسطا جيحدون احلقائق أو 

احلقائق أو يقفون أو جيعلون احلقائق مطلقا تابعة للعقائد فإن هذا ال يتصور أن تكون عليه أمة من األمم هلم بقاء يف 
الدنيا وإمنا السفسطة كلمة معربة أصلها سوفسقيا وهي كلمة يونانية أي حكمة مموهة بالسفسطة أي الكالم الباطل 

الناس أو ألكثرهم يف كثري من األمور ال يف مجيعها فإنه كما تعرض األمراض املشبه للحق وهذا يعرض لكثري من 
  لألبدان كذلك تعرض األمراض للنفوس مرض الشبهات والشهوات 

إن اهللا حيب البصر الناقد عند ورود الشبهات وحيب العقل الكامل عند حلول الشهوات رواه : ويف احلديث املأثور 
  وحيب السماحة ولو بكف من مترات وحيب الشجاعة ولو على قتل احليات : م البيهيقي مرسال وزاد فيه بعضه

ولكن الربامهة أنكرت ما سوى هذا املوجود احملسوس كما هو قول الطبيعية من الفالسفة وقول الفرعونية وحنوهم 
ة أو بعضهم قال وهذا هو املردود عليهم وسيأيت بيان ذلك يف حكاية اإلمام أمحد مناظرهتم جلهم وميكن أن الرامه

ماال ميكن معرفته باحلس ألبته فهو ممتنع وهذا قول أكثر أهل األرض من أهل امللل وغريهم وهو القول الذي أنكره 
  ابن سينا وأراد إبطاله 

منهم من أنكر ماال حيسه عموم الناس يف الدنيا حىت أنكر املالئكة واجلن بل وجحد رب العاملني : لكن هؤالء نوعان 



  هؤالء هم الكفار الدهرية املعطلة احملضة سبحانه ف
  و ابن سينا وأمثاله يردون على هؤالء لكن يردون عليهم أحيانا حبجج فاسدة 

  وهذا هو القسم الثاين وهو إنكار اإلنسان ماال حيس يف الدنيا 
رسل من الغيب وأما القسم الثالث وهو أن املوجود هو ما ميكن اإلحساس به ولو يف اآلخرة وأن ما أخربت به ال

  كما أخربت به عن اجلنة والنار وعن املالئكة بل وإخبارهم عن اهللا تعاىل هو مما ميكن معرفته باحلس كالرؤية 
فهذا قول مجاهري أهل اإلميان بالرسل وسلف األمة وأئمتها فإهنم متفقون على أن اهللا يرى يف اآلخرة عيانا كما يرى 

رؤية الشيء يف حال تعذر رؤيته يف حال أخرى بل قد يرى الشيء يف حال الشمس والقمر وأنه ال يلزم من تعذر 
  دون حال كما أن األنبياء يرون ماال يراه غريهم من املالئكة وغريها بل واجلن يراهم كثري من الناس 

ل وإن ادعى أن من املوجودات القائمة بأنفسها ماال ميكن أن يعرف باإلحساس يف حال من األحوال فهذا قول باط
  وال دليل له لعيه وهذا قول اجلهمية الذين ينكرون رؤية اهللا تعاىل 

وقد اتفق سلف األمة وأئمتها على بطالن قوهلم وفساد قوهلم يعلم بالعقل الصريح كما يعلم بالنقل الصحيح 
ال وهؤالء يف نفس األمر من أجهل الناس وأضلهم وإن كانوا عند أنفسهم من أعقل الناس وأعرفهم فهم كما ق

   ٥٦غافر } الذين جيادلون يف آيات اهللا بغري سلطان أتاهم إن يف صدورهم إال كرب ما هم ببالغيه { : تعاىل 
وإذا قيل هلم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء أال إهنم هم السفهاء ولكن ال { وكما قال تعاىل 

   ١٣البقرة } يعلمون 
   ٨٣غافر } بالبينات فرحوا مبا عندهم من العلم وحاق هبم ما كانوا به يستهزئون  فلما جاءهتم رسلهم{ : وقوله 

  وأما حجته على إثبات وجود ما ليس مبحسوس فقد احتج بالكليات 
إن هذه احملسوسات يقع عليها اسم واحد حبسب معىن واحد مثل اسم اإلنسان فإن وقوعه على : قولك : فيقال له 

  جود زيد وعمرو مبعىن واحد مو
ألتعين أن هذا املعىن الواحد الذي يشترك فيه زيد وعمرو هو معىن واحد قائم بالعامل كاإلنسان ؟ كما أن : فيقال له 

  لفظ إنسان قائم بالناطق وكما أن خط زيد قائم باللوح الذي فيه اخلط ؟ 
  أم تعين أن ذلك املعىن الواحد هو موجود يف اخلارج يف زيد وعمرو أو يف غريمها ؟ 

  أما األول فصحيح والحجة لك فيه 
وأما الثاين فقولك يف املعىن كقول من يطرد قولك وجيعل لفظ اإلنسان الواقع على زيد وعمرو موجودا يف اخلارج 

قائما بزيد وعمرو وجيعل اخلط املطابق للفظ ثابتا يف اخلارج عن اللوح قائما بزيد وعمرو إذا كل عاقل يعلم أن 
  اللفظ مطابق للمعىن وأن عموم املعىن الواحد كعموم اللفظ الواحد املطابق له  اخلط مطابق للفظ وأن

فإذا قال القائل إنسان كان للفظه وجود يف لسانه وللمعىن وجود يف ذهنه ووقوعه هذا على زيد وعمرو كوقوع 
ول الصرف إال يف هذا على زيد وعمرو وهذا هو املعىن الذي مسيته معقوال وجعلته معقوال صرفا وهل يكون املعق

احلي العاقل ؟ فإن املعقول الصرف الذي ال يتصور وجوده يف احلس هو ماال يوجد إال يف العقل وما ال يوجد إال يف 
العقل مل يكن موجودا يف اخلارج عن العقل فالتفتيش الذي أخرج من احملسوس ما ليس مبحسوس أخرج منه 

الكليات الثابتة يف عقول العقالء فإن اإلنسان إذا تصور زيدا أو عمرا املعقوالت احملضه اليت خيتص هبا العقالء وهي 
ورأى ما بينهما من التشابه انتزع عقله من ذلك معىن عاما كليا معقوال ال يتصور أن يكون موجودا يف اخلارج عن 

  العقل 



ود أعيان يف اخلارج من فهذا هو وجود الكليات وهذه الكليات املعقولة أعراض قائمة بالذات العاقلة بل ميكن وج
غري أن يعقل اإلنسان كلياهتا وميكن وجود كليات معقولة يف األذهان ال حقيقة هلا يف اخلارج كما يعقل األنواع 
املمتنعة لذاهتا وغري ذلك فمن استدل على إمكان الشيء ووجوده يف األعيان بإمكان تصوره يف األذهان كان يف 

  هذا املقام أضل من هبيم احليوان 
ولقد ذرأنا جلهنم كثريا من اجلن واإلنس هلم قلوب ال يفقهون هبا وهلم أعني ال يبصرون هبا وهلم آذان { : قال تعاىل 

والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم يف { : وقال تعاىل  ١٧٩: األعراف } ال يسمعون هبا أولئك كاألنعام بل هم أضل 
   ٣٩األنعام } الظلمات 

وا يف األرض فتكون هلم قلوب يعقلون هبا أو آذان يسمعون هبا فإهنا ال تعمى األبصار ولكن أفلم يسري{ وقال تعاىل 
   ٤٦احلج } تعمى القلوب اليت يف الصدور 

   ٤٤الفرقان } أم حتسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إال كاألنعام بل هم أضل سبيال { : وقال تعاىل 
مكناكم فيه وجعلنا هلم مسعا وأبصارا وأفئدة فما أغىن عنهم مسعهم وال ولقد مكناهم فيما إن { : وقال تعاىل 

   ٢٦األحقاف } أبصارهم وال أفئدهتم من شيء إذ كانوا جيحدون بآيات اهللا وحاق هبم ما كانوا به يستهزئون 
ة غري حمسوس فاإلنسان من حيث هو واحد باحلقيقة بل من حيث احلقيقة األصلية اليت ال خيتلف فيها الكثر: وقوهلم 

بل معقول صرف وكذلك احلال يف كل كلي هو من األقوال امللبسة فإن هذه احلقيقة إما أن تعين هبا ما يتصوره 
  املعقول من اإلنسان أو ما يوجد منه أو شيء ثالث 

موجود يف  فأما شيء ثالث فال حقيقة له فإن كان له حقيقة فبينوها فإنا نعلم باالضطرار أنه ما يف الوجود إال ما هو
نفسه أو ما هو متصور يف الذهن إذ العقل أو العلم وحنو هذه األمور مما ليس حباصل يف العلوم واألذهان ليس 

مبوجود يف األعيان فال حقيقة له البتة ولكن الناطق هبذه العبارة يتصور يف نفسه ماال حقيقة له كتصور إنسان ليس 
  مبوجود يف اخلارج 

  حيث هو هو مع قطع النظر عن ثبوته يف العلم أوالعني اإلنسان من : فإذا قلت 
هو أيضا من تقديرات األذهان فإذا كان ماال يوجد إال  -تقديره مطلقا ال بشرط من حيث هو هو : قلت لك 

  مقدرا يف األذهان وفرضته غري مقدر يف األذهان مجعت بني النقيضني 
  ع النظر عن وجوده يف الذهن واخلارج أنا ميكنين أن أتصور إنسانا مطلقا مع قط: فإن قلت 

تصوره مطلقا غري مقيد بالذهن وال باخلارج شيء وتصوره مقيدا بسلب الذهن واخلارج شيء آخر فأما : قلت 
األول فأنت مل تتصور معه سائر لوازمه وتصور امللزوم دون لوازمه ممكن كما تتصور إنسانا مع قطع النظر عن 

  عن واحد منهما فهذا تصور للشيء دون لوازمه  وجوده وعدمه وإن كان ال خيلو
وأما تصوره مقيدا بسلب الوجود الذهين واخلارجي فهو من باب تصور اجلمع بني النقيضني أو رفع النقيضني وهو 

  كتصور إنسانا مقيد بكونه ال موجودا وال معدوما وجمرد فرض هذا ف بالذهن يوجب العلم بامتناعه 
امللزوم بدون الزمة إمكان وجوده يف اخلارج بدون الزمة فكونه إما يف الذهن وإما يف  وأما األول فال يوجب تصور

اخلارج هو من لوازمه وميكن تصور امللزوم فإن عدم العلم بالشيء ليس علما بعدمه وهذا كما ميكنك تصور إنسان 
  متناع اخللو عن النقيضني مع قطع النظر عن وجوده وعدمه وإن كان ال بد له إما أن يكون موجودا أو معدوما ال

وهؤالء جيعلون تقدير الذهن للممتنعات حجة على ثبوهتا ويشبهون الوجود الواجب بالوجود املمتنع وهذا كما أن 
  اإلنسان يتصور علما مطلقا وقدرة مطلقة مع علمه بان ذلك ال يكون إال بذات حية عاملة قادرة 



مع ذلك انه ناطق أو هبيم وال خيلد وال ميوت وال يعلم وال جيهل  وكذلك يتصور اإلنسان حيوانا مطلقا وال يتصور
وال يعجز وال يقدر وال يسكن وال يتحرك فهل يستدل بتصوره ذلك يف عقلة على أنه يوجد ؟ أو ميكن أن يوجد يف 

  اخلارج حيوان مطلق خيلو عن هذه املتقابالت كلها فال ميوت وال خيلد وال يقدر وال يعجز ؟ 
م أن مقدرات األذهان ومتصورات العقول حيصل فيها ماال وجود له يف اخلارج تارة بأن ال يوجد ما ومن املعلو

يطابقه وهو الوهم وتارة مع وجود ما يطابقه كمطابقة االسم للمسمى والعلم للمعلوم وهو مطابقة ما يف الذهن ملا 
  يف اخلارج ومطابقة الصورة العلمية ملعلوماهتا اخلارجية 

  يف هذه الصورة إهنا كلية فهو كقولنا يف االسم إنه عام وإذا قيل 
واملراد بذلك أهنا مطابقة ألفرادها مطابقة اللفظ العام واملعىن العام ألفراده ن وهي مطابقة معلومة متصورة لكل 

ك كان عاقل ال حتتاج إىل نظري وإذا شبهت مبطابقة الصورة اليت يف املرآة أو مطابقة نقش اخلامت للشمع وحنو ذل
  ذلك تقريبا ومتثيال وإال فاحلقيقة معلومة وكل عاقل يعلم مثل هذا من نفسه 

لو : واعلم أنه بالكالم على هذه احلجة اليت هلؤالء املتفلسفة يف التوحيد يتبني الكالم على حجتهم الثانية وهي قوهلم 
فكان كل منهما مركبا مما به  كان واجبان ال يشتركان يف مسمى الوجوب وامتاز أحدمها عن اآلخر مبا خيصه

  االشتراك ومما به االمتياز واملركب مفتقر إىل جزئه فال يكون واجبا 
إمنا اشتركا يف املطلق الذهين مل يشارك أحدمها اآلخر يف شيء موجود يف اخلارج حىت يكون يف ذلك : فإنه يقال هلم 

كما امتاز عنه حبقيقته اليت ختصه والوجود الذي املوجود تركيب وكل منهما ميتاز عن اآلخر بالوجوب الذي خيصه 
  خيصه 

هذا كاشتراك املوجود الواجب واملوجود املمكن يف مسمى الوجود مع امتياز هذا مبا خيصه وهذا مبا : ويقال هلم 
خيصه فإن الوجوب املشترك الكلي ليس هو ثابتا يف اخلارج بل للواجب وجود خيصه وللممكن وجود خيصه كما أن 

  حقيقة ختصه وهلذا حقيقة ختصه هلذا 
وكذلك إذا قيل هلذا ماهية ختصه وهلذا ماهية ختصه فإهنما يشتركان يف مسمى املاهية وميتاز أحدمها عن اآلخر مبا 

خيتص به وإمنا اشتركا يف املسمى املطلق الكلي وامتاز كل منهما عن اآلخر بالوجود الذي يف اخلارج وذلك ال 
امتازا به هو موجود يف اخلارج وقد يتصور يف الذهن فإن ما يف اخلارج يتصور يف الذهن يكون إال يف الذهن وما 

وليس كل ما يتصور يف الذهن يكون يف اخلارج فلم يكن ما به االشتراك مفتقرا إىل ما به االمتياز وال ما به االمتياز 
 امتياز يف الكليات املطلقة باملعقوالت أعين مفتقرا إىل ما به االشتراك بل الشركة يف األعيان املوجودة اجلزئيات وال

  من حيث تناوهلا ومشوهلا ألفرادها بل تناوهلا ألفرادها تناول واحد ومشوهلا مشول واحد 
وهذا املعىن الواحد الشامل هو كاللفظ الواحد الشامل العام واشتراك املوجودين يف الوجود أو الواجبني يف 

ن االمتياز واالختصاص كاشتراك اللونني يف اللونية مع أن هذا يف اخلارج سواد الوجوب مع ما بينهما ف باخلارج م
  املوجود مركب من احليوانية والناطقية : السواد مركب من اللونية والسوادية كما تقول : وهذا بياض فإذا قلت 

طلق الذي ال خيصه قيل لك أتعين أنه مركب من لونية مطلقة ال ختصه ومن السوادية اليت ختصه ومن الوجود امل
والوجوب الذي خيصه ومن احليوانية املطلقة اليت ال ختصه والناطقية اليت ختصه ؟ أم مركب من نفس لونيته اخلاصة 

  وسواديته ومن نفس وجوده اخلاص ووجوبه ومن احليوانية اليت ختصه وناطقيته ؟ 
  وانية مطلقة وال وجودية مطلقة ال لونية مطلقة وال حي: فأما األول فباطل فإنه ليس فيه شيء مطلق 

وإن عنيت الثاين فلونيته اخلاصة وسودايته متالزمان وكذلك حيوانيته اخلاصة وناطقيته وكذلك وجوده اخلاص 



ووجوبه فكما ال ميكن تقدير هذا اللون املعني الذي هو سواد بدون السواد فال ميكن تقدير هذا احليوان املعني الذي 
 ميكن تقدير هذا املوجود املعني الذي هو واجب بدون الوجود فإن هذا احليوان هو هو ناطق بدون النطق وال

احليوان املعني والواجب هو املوجود املعني وال يتميز يف اخلارج سواد من لون كما ال يتميز ناطق عن حيوان وال 
لونية ومييز بني ذلك ما يعقله وجود عن وجوب بل الذهن يعقل ما بني هذا السواد وسائر األلوان من املشاهبة يف ال

ما بني هذا السواد وسائر األلوان من املشاهبة يف اللونية ومييز بني ذلك ما يعقله بينه وبني سائر السوادات من 
املشاهبة ويضم هذا إىل هذا وهو تركيب عقلي اعتباري وكذلك يعقل ما بني هذا اإلنسان وغريه من احليوان من 

ما بينه وما بني سائر اإلناسي من املشاهبة يف اإلنسانية ويضم هذا إىل هذا وهو تركيب عقلي املشاهبة يف احليوانية و
  اعتباري 
إن اإلنسان مركب من احليوان والناطق وهو يعقل ما يقول فإمنا يعين هذا التركيب وحنوه وليس ذلك : ومن قال 

ب متميز عن كله وال جزء سابق لكل بل هذه تركيبا يف الوجود اخلارجي وال يف الوجود اخلارجي جزء هلذا املرك
اجلنس : األمور إمنا توجد يف األذهان ال يف األعيان فهذه التركيبات مركبة من تلك الكليات والكليات اخلمسة 

  والنوع والفصل واخلاصة والعرض العام إمنا توجد كليات يف األذهان ال يف األعيان 
عض فإن أجزاء املركب اليت هي الكليات ال تكون إال يف الذهن كذلك التركيب الذي يوجد يف بعض هذه مع ب

  فاملركب من الكليات الذهنية أوىل أن ال يكون إال ذهنيا 
وهؤالء املتفلسفة املنطقيون نفوا حقيقة واجب الوجود وصفاته معتقدين أهنم موحدون لذاته وقالوا هو منزه عن 

  التركيب الفتقار املركب إىل جزئية 
قع عندهم كما ذكره ابن سينا وغريه وذكره الغزايل عنهم يف هتافت الفالسفة وغريه على مخسة أنواع والتركيب ي

  تركيب املوجود من الوجود واملاهية : أحدها 
  كالوجود العم والوجوب اخلاص : تركب احلقيقة من األمور العامة واخلاصة : والثاين 

  ت تركب الذات املوصوفة من الذات والصفا: والثالث 
  من اجلواهر املنفردة اليت يقال إهنا مركبة منها : تركب الذات القائة بنفسها املباينة لغريها املشار إليها : والرابع 

  تركبها من املادة والصورة اليت يقال أهنا مركبة منها : واخلامس 
سواء كان واجبا أو ممكنا : سه وقد بسطنا الكالم على هذا يف غري هذا املوضع وبينا أنه ميتنع وجود موجود قائم بنف

  بدون ثبوت هذه املعاين اليت مسوها تركيبا وإن تسميتهم لذلك تركيبا غلط منهم 
هو أصطالح اصطلحنا عليه فال ترتفع بسب غلط الغالطني وأوضاعهم اللفظية احلقائق املوجودة واملعاين : وإن قالوا 

صدق السمع الدال على إثبات صفات اهللا تعاىل ومباينته العقلية وأنه ليس يف العقل ما مينع ذلك بل العقل ي
  ملخلوقاته وأن العقل أثبت موجودا واجبا بنفسه غنيا عما سواه 

وأما كون ذلك املوجود ال يكون إال حيا عاملا قادرا أو ال يكون إال موصوفا بصفات الزمة لذاته وال يكون إال 
يله عليه وأن ما ذكروه من إثبات وجود مطلق بشرط اإلطالق أو مباينا ملخلوقاته فالعقل يوجب ذلك الوجود ال حن

بسلب األمور الثبوتية عنه ليس له حقيقة وال ماهية سواء مطلق الوجود أو الوجود املسلوب عنه األمور الثبوتية 
  وهو أمر ميتنع حتققه يف اخلارج وإمنا يكون يف األذهان ال يف األعيان 

ال يصدر عنه إال واحد فإنه ميتنع حتققه يف اخلارج وكذلك الواحد البسيط الذي : وهذا هو الواحد الذي قالوا 
  يتركب منه األنواع هو أيضا مما ال يتحقق إال يف األذهان 



وجوده عني حقيقته أو ماهيته أو ليس وجوده زائدا على ماهيته فليس مرادهم : ومتكلموا أهل اإلثبات إذا قالوا 
الذي يقول إنه وجود مطلق فإن الوجود املطلق ال حقيقة له يف اخلارج ولكن مرادهم بذلك مراد املتفلسف اجلهمي 

إن حقيقة اإلنسان هي وجوده املوجود يف اخلارج وحقيقة السواد هو السواد الوجود يف : بذلك ما يريدونه بقوهلم 
وده الثابت يف اخلارج هو اخلارج وحنو ذلك ومرادهم بذلك أن الشيء املوجود يف اخلارج الذي له حقيقة ختصه وج

تلك احلقيقة اخلاصة فوجوده املختص به هو حقيقته املختصة كما أن الوجود املطلق كلي عام واحلقيقة املطلقة كلية 
عامة ونفس حقيقة اإلنسان واجلسم وغريمها ليست هي وجودا مطلقا وإن كانت حقيقته نفس وجوده فكيف يكون 

  يتصور إال يف الذهن ؟ رب العاملني حقيقته وجود مطلق ال 
بل هو سبحانه وتعاىل خمتص حبقيقته اليت ال يشركه فيها غريه وال يعلم كنهها إال هو وتلك هي وجوده الذي ال 

  يشركه فيه غريه وال يعلم كنهه إال هو 
دة يف والناس إذا علموا وجودا مطلقا أو حقيقة مطلقة فذلك هو الكلي العام الشامل ليس هو نفس احلقيقة املوجو

  اخلارج 
  وكذلك تركب احلقيقة من الصفات العامة واخلاصة إمنا هو تركيب يف الذهن تركيب ذهين عقلي اعتباري 

وكذلك تركب املوصوف من الذات والصفات إمنا يكون تركيبا لو كان هناك ذات جمردة عن تلك الصفات أو لو 
يتصور أنفكاكها عن احلياة والعلم حىت نقول إن  أمكن وجود ذلك فأما الذات اليت ال تكون إال حية عاملة فال

  الذات تركيب مع الصفات 
وكذلك أيضا املاهية املشار إليها القائمة بنفسها املباينة لغريها إمنا يقال هي مركبة من األجزاء املنفردة أو من املادة 

املادة : اجلسم من اجلوهرين والصورة ولو كان هلذا التركيب حقيقة فأما إذا كان اجلوهر الفرد باطال وتركب 
كالشمس والقمر ليس هو مركبا من أجزاء : والصورة باطال واألمور املشار إليها املباينة لغريها من املخلوقات 

مادة وصورة فكيف يظن برب العاملني أنه مركب من ذلك ؟ وقد بسط هذا يف غري هذا : منفردة وال من جوهرين 
بأنفسها خلقها اهللا تعاىل كذلك ليس فيها أجزاء تركبت منها لكن ميكن أن يفرقها  املوضع وبني أن األعيان القائمة

اهللا وجيزئها إىل أن يتصاغر جدا مث يستحيل إىل نوع آخر من أن ذلك اجلزء الصغري يتميز منه شيء عن شيء وليس 
  يف الوجود عني قائمة ال يتميز منها شيء عن شيء 

ادة هنا هو اجلسم نفسه وغما الصورة اليت هي املصور كاإلنسان نفسه والصورة إما صورة عرضية كشكل فامل
واملادة فيها ليس هلا جوهر حيملها بل مادهتا ما منه خلقت وتلك استحالت إىل صورة أخرى وفين األول وعدم كما 

 أمور نوعيه يفىن املين إذا صار إنسانا وليس بني ما استحال منه واستحال إليه شيء باق بعينه وإمنا يشتركان يف
  كاملقدار وحنوه 

واملركب املعقول هو ما كان مفترقا فركبه غريه كما تركب املصنوعات من األطعمة والثياب واألبنية وحنو من 
  أجزائها املفترقة 

واهللا تعاىل أجل وأعظم من أن يوصف بذلك بل من خملوقاته ما ال يوصف بذلك ومن قال ذلك فكفره وبطالن قوله 
  واضح 
قال املركب على ما له أبعاض خمتلفة كأعضاء اإلنسان وأخالطه وإن كان خلق كذلك جمتمعا لكنه يقبل وقد ي

  التفريق واالنفصال واالنقسام واهللا مقدس عن ذلك 
  وقد يقال املركب على ما يقبل التفريق واالنفصال وإن كان شيئا بسيطا كاملاء واهللا مقدس عن ذلك 



اللغة واالصطالح فأما املركب يف اللغة فهو األول خاصة ولكن هذا املعىن مل يريدوه فهذا هو التركيب املعقول يف 
  لفظ املركب 

والثاين والثالث قد يسميه طائفة من أهل العلم مركبا فأما الذات املتصفة بصفات الزمة هلا اليت هلا حقيقة متتاز هبا 
عليها تفريق وتبعيض وجتزئة وتقسيم فهذه لو قدر  عن سائر احلقائق وتباين غريها من املوجودات من غري أن جيوز

  أهنا خملوقة مل تكن مما يسمى مركبا يف اللغة املعروفة واالصطالح 
وإذا مسى مسم هذه مركبا كان إما غالطا يف عقله العتقاده اشتماهلا على حقيقتني وجودها وحقيقتها املغايرة 

مستغنية عن صفاهتا وصفات زائدة عليها قائمة هبا أو على لوجودها أو على حقيقتني ذات قائمة بنفسها معقولة 
  جواهر منفردة أو معقولة أو حنو ذلك من األمور اليت يثبتها طائفة من الناس ويسموهنا تركيبا 

ومجهور العقالء خيالفوهنم يف إثبات ذلك فضال عن تسميته تركيبا ولو سلم هلم ثبوت ما يدعونه مل تكن تسميته 
املعروفة بل هو واضح اصطلحوا عليه فإن اجلسم الذي له صفات كالتفاحة اليت هلا لون وطعم  مركبا من اللغة

وريح ال يعرف يف اللغة املعروفة إطالق كوهنا مركبة من لوهنا وطعمها ورحيها وال تسمية ذلك أجزاء هلا وال يعرف 
مركب من حياته ونطقه إىل أمثال ذلك يف اللغة أن يقال إن اإلنسان مركب من الطول والعرض والعمق بل وال أنه 

من األمور اليت يسميها من يسميها من أهل الفلسفة والكالم تركيبا إما غلطا يف املعقوالت وإما اصطالحا انفردوا 
  به عن أهل اللغات 

 اختذوا{ فليس هلؤالء أن ينفوا ما علم ثبوته بالشرع والدعاء ومضاهاة للمشركني والنصارى والصابئني الذين 
أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهللا واملسيح ابن مرمي وما أمروا إال ليعبدوا إهلا واحدا ال إله إال هو سبحانه عما 

   ٣١: التوبة } يشركون 
وهذه الشفاعة اليت أثبتها املشركون وأبطلها القرآن رأيت من هؤالء املتفلسفة نفاة الصفات كابن سينا ومن 

يت جيعلوهنا علوما مضنونا هبا على غري أهلها قد أثبتوا هذه الشفاعة الشركية وهذه ضاهاهم يف بعض األمور ال
أم اختذوا من دون اهللا شفعاء قل أو لو كانوا { الوسائط اإلفكية مع أن القرآن العزيز مملوء من ذم أهلها قال تعاىل 

 - ٤٣: الزمر } رض مث إليه ترجعون قل هللا الشفاعة مجيعا له ملك السماوات واأل* ال ميلكون شيئا وال يعقلون 
٤٤   

ويعبدون من دون اهللا ما ال يضرهم وال ينفعهم ويقولون هؤالء شفعاؤنا عند اهللا قل أتنبئون اهللا مبا ال { وقال تعاىل 
   ١٨: يونس } يعلم يف السموات وال يف األرض سبحانه وتعاىل عما يشركون 

م أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناك{ وقال تعاىل 
   ٩٤: األنعام } شفعاءكم الذين زعمتم أهنم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون 

: آل عمران } وال يأمركم أن تتخذوا املالئكة والنبيني أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون { وقال تعاىل 
٨٠   
أولئك الذين يدعون * قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فال ميلكون كشف الضر عنكم وال حتويال { ال تعاىل وق

 ٥٦: اإلسراء } يبتغون إىل رهبم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رمحته وخيافون عذابه إن عذاب ربك كان حمذورا 
   ٥٧و

مثقال ذرة يف السماوات وال يف األرض وما هلم فيهما قل ادعوا الذين زعمتم من دون اهللا ال ميلكون { وقال تعاىل 
   ٢٣،  ٢٢: سبأ } وال تنفع الشفاعة عنده إال ملن أذن له * من شرك وما له منهم من ظهري 



فنفي أن يكون لغريه معه ملك أو شريك يف امللك أو مظاهرة له ومل يثبت من الشفاعة النافعة إال ما كان بإذنه وهذه 
هبا املؤمنني كشفاعة نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم يوم القيامة فإنه بإتفاق أهل السنة واجلماعة  الشفاعة اليت يؤمن

له شفاعات يف القيامة حىت يشفع يف أهل الكبائر من أمته كما استفاضت بذلك األحاديث الصحيحة كما كان 
  يدعو ويشفع هلم يف حياته 

عة لكن ليست هي الشفاعة اليت يثبتها أصناف املشركني من غري أهل وكذلك يشفع غريه ممن يأذن اهللا له يف الشفا
الكتاب والصابئني ومن ضاهاهم من أهل الكتاب كالنصارى ومن ضاهاهم من هذه األمة كاملتفلسفة واملالحدة 
ه يف واإلمساعلية وكأهال املضنون به وغريهم فإهنم جعلوا الشفاعة تنفع بدون دعاء الشافع هللا وبدون إذن الرب ل

  الشفاعة كما تقدم 
   ٢٥٥: البقرة } من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه { واهللا تعاىل يقول 

  وأمثال ذلك يف كتاب اهللا عز و جل  ٢٨: األنبياء } وال يشفعون إال ملن ارتضى { وقال تعاىل 
رج وميتاز أحدمها وهنا جواب آخر عن أصل احلجة وهو أن يقال هب أن الشيئني يشركان يف شيء موجود يف اخلا

عن اآلخر مبا خيصه وأن الكلي املشترك بينهما ثابت يف اخلارج وأن أحدمها إما أن يكون الزما لآلخر أو ملزوما أو 
عارضا أو معروضا فلم ال جيوز أن يكون املشترك الزما للمعني بل وملزوما له حبيث يكون كل من املشترك 

  دمه على املشروط ؟ واملختص مشروطا باآلخر والشرط ال جيب تق
وهذا كما أن احليوانية مع الناطقية والصاهلية كل منهما مشروط باآلخر فال يوجد املختص الذي هو الناطقية 

  والصاهلية إال مع احليوانية وال توجد حيوانية إال مع بعض ذلك 
هبذا فاملشترك من حيث  وليس املراد بكون املشترك مشروطا باملختص أنه هبذا املعني بل مشروط إما هبذا وإما
  مشروط بأحدمها ال بعينه ومن حيث تشخصه وتعينه مشروط مبا لقترن به من التعني 

وهذا ثابت يف كل شيئني اتفقا يف شيء وافترقا يف شيء وال حيلة هلم فيه وذلك أن كون الشيء الزما لآلخرين أعم 
علوال فإذا كان كل من الوجوبني الزما ملعينه مل جيب من كونه علة أو معلوال أو ال علة وال معلوال فليس كل الزم م

  أن يكون الواجب معلوال وال يكون امللزوم علة 
وهبذا يتبني فساد مقدمته الثانية اليت قال فيها جيوز أن تكون ماهية الشيء سببا لصفة من صفاته وأن تكون الصفة 

يت ليست من الوجود أو بسبب صفة أخرى ألن سببا لصفة أخرى ولكن ال جيوز أن يكون الوجود بسبب ماهيته ال
  السبب يتقدم يف الوجود وال يتقدم بالوجود قبل الوجود 

فإنه يقال له لفظ السبب قد تعين به العلة املوجبة وقد تعين به الشرط فإن عنيت به األول مل جيعل مسببا عن غريه 
  لئال يلزم تقدم غري الوجود الواجب عليه 

ط فالشرط ال جيب تقدمه على مشروط بل جيوز مقارنته للمشروط فاألمور املتالزمة وإن عنيت بالسبب الشر
  كاملتضايقات كل منها ال يوجد إال مع اآلخر فوجوده مشروط به من غري تقدم أحدمها على اآلخر 

إن وكذلك أنتم تقولون إن املادة مع الصورة كل منهما شرط يف اآلخر من غري تقدمه عليه واملسلمون يقولون 
  العلم والقدرة مشروط باحلياة وكالمها صفة الزمة هللا تعاىل ال جيوز تقدمها على األخرى بالوجود 

وإذا كان كذلك وقدر أن للواجب حقيقة مغايرة للوجوب فلم ال جيوز أن يكون وجوده الواجب مشروطا بتلك 
وجود غريه كما يقولون يف وجود احلقيقة اليت هي أيضا مشروطة به من غرب أن يكون الوجود الواجب مسبوقا ب



  املمكن إذا قلتم إنه زائد على ماهيته إن ماهيته ال تنفك عن وجوده كما ال ينفك وجوده عن ماهيته 
  وهذا جواب ال حيلة هلم فيه وهو جواب عن تالزم الذات مع الصفات إذا قدر أحدمها مغايرا لآلخر 

  عدم فصل الرازي العلة من الشرط

رازي اجاب جبواب مل يفصل فيه العلة من الشرط فقال قولكم لو كانت املاهية علة لوجود نفسها وأبو عبد اهللا ال
لكانت متقدمة بالوجود على نفسها فإن العلة متقدمة بالوجود على املعلول ممنوع فإنا ال نسلم وجوب تقدم العلة 

هنا مؤثرة فمسلم وإن أريد به أهنا ال تؤثر على املعلول بالوجود وقول القائل هي متقدمة عليه بالذات إن أريد به كو
فيه إال بعد وجودها فهذا ممنوع وحنن أن املؤثر يف وجود اهللا تعاىل هو نفس ماهيته ال باعتبار وجود سابق وإن أريد 

  بالتقدم أمر وراء التأثري فذلك غري متصور 
متقدمة بالوجود على املعلول أال ترى أن  مث منع عموم الدعوى فقال نزلنا عن هذا املقام فلم قلتم إن كل علة فهي

ماهيات املمكنات قابلة لوجود ذاهتا فماهياهتا علل قابلية لوجود ذاهتا ففي هذا املوضع العلل القابلية ال جيب تقدمها 
  على املعلول بالوجود وإذا كان كذلك فلم ال جيوز مثله يف العلة الفاعلية 

ومة بل املاهية من حيث هي هي مغايرة لوجودها وعدمها وحنن إمنا جنعل املؤثر يف وقال ال نقول املؤثر هو املاهية املعد
  الوجود تلك املاهية فقط 

قال فإن قيل كما جوزمت أن تؤثر ماهيته قبل الوجود يف وجود نفسها فلم ال جيوز ان تؤثر تلك املاهية قبل وجودها 
ل على وجود الفاعل قلنا البديهية فرقت بني املوضعني فإنا يف وجود العامل وحينئذ ال ميكن االستدالل بوجود األفعا

بالبديهية نعلم أن الشيء ما مل يوجد ال يكون شيئا لوجود غريه ونعلم أن ال استبعاد يف أن يكون الشيء موجودا 
يف من ذاته واملعلوم من قولنا إنه موجود لذاته أن تقتضي وجود نفسه وإذا جزمت بالبديهية بالفرق صح كالمنا 

  هذه املسألة 
وقد مانعه بعض أصحابه يف هذا املوضع وقال العلم بأن العلة لو كانت موجبة للوجود لكانت موجودة علم 

  ضروري ألن املفيد للوجود ال بد أن يكون له وجود خبالف القابل فإنه مستفيد للوجود ميتنع أن يكون موجودا 

  تعليق ابن تيمية

هلم كون ذات فاعلة لوجوده أو علة مقتضية لوجوده إذا قدر أن وجوده مغاير قلت هذا االضطراب إما نشأ من قو
لذاته وهذا ال حيتاج إليه بل إذا قيل ذاته مشروطة بوجوده كما أن وجوده مشروط بذاته وقيل إهنما متالزمان من 

  لشبهة غري أن يكون أحدمها هو املوجب لآلخر كما قالوا مثل ذلك يف ذات املمكن ووجوده زالت هذه ا
وهؤالء كثريا ما تشتبه عليهم العلل بالشروط يف مسائل الدور والتسلسل وغري ذلك وجيعلون امللزوم علة كما 
يقولون إن ماهية الثالثة واألربعة علة للفردية والزوجية فيجعلون ذات الشيء علة لصفته الالزمة له وأن فاعل 

كل من األمرين على وجود اآلخر معه ممكن واقع وهو الذات فاعل صفتها فإن الدور يف الشروط مبعىن توقف 
  الدور املعي االقتراين وأما الدور يف العلل وهو أن يكون كل من األمرين علة لآلخر ومبدعا له 

  فهذا ممتنع باتفاق العقالء 
عول وكذلك التقدم فإن تقدم الشرط على املشروط غري واجب وأما تقدم املوجب على املوجب والفاعل على املف

  والعلة على املعلول فال ريب فيه عند مجاهري العقالء 



ومعارضة الرازي هلم باملاهية املمكنة القابلة لوجودها إذا قيل بتعددمها معارضة صحيحة وأما فرق املعارض له بأن 
بل هي  املاهية يف الواجب فاعلة للوجود فغلط فإن ماهية الواجب إذا قيل مبغايرهتا لوجوده ليست فاعلة لوجوده

  أيضا قابلة لوجوده كاملمكن لكن وجوده واجب مع هذا القبول 
والقابل واملقبول كالمها واجب بنفسه ميتنع عدمه خبالف املمكن كما تقوله الصفاتية يف الذات والصفات وكما 

ماهيته حمل  إن: تقوله الفالسفة فيما يدعون قدم ذاته ووجوده من املمكنات كالفلك فإن ابن سينا وأتباعه يقولون 
لوجوده وكالمها قدمي ميتنع عدمه لكن وجوده بغريه فإذا عقل هذا يف الواجب بغريه ففي الواجب بنفسه أوىل إذا 

  قيل إن نفسه حمل لوجوده وكالمها واجب مباهيته ووجوده ميتنع نفي واحد منهما 
مسمى واجب الوجود يف كل من وهبذا يظهر اجلواب عن النظم الذي حرره اآلمدي فإن قوله إذا مل يتم حتقق 

الشيئني إال مبا به التخصيص واالمتياز وجب افتقار مسمى واجب الوجود إىل أمر خارج عن املفهوم من امسه فال 
  يكون واجبا بذاته 

 افتقار: جوابه على تقدير كون الوجود مغايرا للذات أن يقال لفظ االفتقار يراد به افتقار املعلول إىل العلة ويراد به 
جيب افتقار مسماه إىل علة فاعلة مل يسلم لك ذلك : يراد به معىن ثالث له فإن قلت : املشروط إىل الشرط وإن قيل 

فإن حتقق املشترك يف املميز ال يستلزم كون املميز هو الفاعل املبدع املشترك وإن أردت بانه ال يوجد إال مبا هو 
  شرط يف وجوده فلم قلت إن هذا حمال ؟ 

يكون واجبا بذاته باطل حينئذ ألنه إذا قدر أن الذات غري الوجود فال يد يف قوله واجب بذاته من حتقق  وقوله ال
الوجود والذات معا فال يتقدم أحدمها على اآلخر وال يستغين أحدمها عن اآلخر فصار معىن وجوب الوجود بالذات 

ب والذات املوصوفة بذلك فال يكون موجود إذا قدر أن الذات عني الوجود أمرا متضمنا لتالزم الوجود الواج
  بذاته إال كذلك وهذا كله بتقدير ثبوت شيئني 

مث على هذا التقدير فيها قوالن إما أن يقال الوجود املالزم للماهية هو أيضا خمتص كما أن املاهية خمتصة به وهذا هو 
  ا يوجد يف كالم أيب حامد و وابن الزاغوين القول املأثور عن أيب هاشم وحنوه وقد تقوله طائفة من أهل اإلثبات كم

وإما إن يقال الوجود مشترك يف اخلارج ولكن املاهية هي املختصة اليت متيز وجودا عن غريه وهذا هو الذي حيكيه 
الرازي عن أيب هاشم وغريه وهو غلط عليهم كما غلط على األشعري وأيب احلسني حيث حكى عنهم ان لفظ 

اللفظي وهذا لغلط منه حيث ظن أن الكلي الذي هو مورد التقسيم يكون ثابتا مشتركا يف  الوجود مقول باالشتراك
  اخلارج وهذا أصل للمنطقيني خيالفهم فيه أئمة الكالم حبسب ما فهمه من كالم أهل املنطق فغلط 

وال مشترك يف واملقصود هنا أن قول أيب هاشم وأتباعه خري من قول ابن سينا وأما إذا كان الوجود هو املاهية 
  اخلارج كما هو قول األشعري وعامة املثبتة للصفات وهو الصواب فال حيتاج إىل هذا اجلواب 

وليس املراد أن ماهيته وجود مطلق جمرد كما يقوله ابن سينا وابن التومرت وغريمها من اجلهمية ولكن املراد أن 
ا وال جمردا وكذلك يقول يف كل موجود إن حقيقته املختصة به هي وجوده املختص به وليس ذلك وجودا مطلق

حقيقته املختصة به هي وجوده املختص به وقد ذكرنا هذا اجلواب على تقدير مغايرة وجوده ملاهيته لنه نافع يف عامة 
  ما يوردونه لنفي الصفات 

  كالم اإلمام أمحد عن تعلق الصفات بذت اهللا تعاىل



من أن يكون اهللا كلم موسى فقلنا مل أنكرمت ذلك ؟ قالوا إن اهللا مل  قال اإلمام أمحد باب بيان ما أنكرت اجلهمية
يتكلم وال يتكلم إمنا كون شيئا يعرب عن اهللا وخلق صوتا فأمسع وزعموا أن الكالم ال يكون إال من جوف وشفتني 

  ولسان 
إنين أنا اهللا ال { يقول أو  ١٢ - ١١طه } إين أنا ربك * يا موسى { هل جيوز ملكون أو غري اهللا أن يقول : فقلنا 

فمن قال ذلك زعم ان غري اهللا ادعى الربوبية ولو كان كما زعم اجلهمي أن اهللا كون  ١٤طه } إله إال أنا فاعبدين 
  شيئا كان يقول ذلك املكون يا موسى إن اهللا رب العاملني 

صلى اهللا عليه و سلم ما  إىل أن قال فكيف يصنعون حبديث األعمش عن خيثمة عن عدي بن حامت قال رسول اهللا
منكم من احد إال سيكلمه ربه احلديث وأما قوله إن الكالم ال يكون إال من جوف وشفتني ولسان أليس اهللا قد قال 

اتراها قالت جبوف وفم وشفتني وأدوات  ١١فصلت } ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعني { للسماوات واألرض 
  ؟ 

أتراها أهنا تسبحن جبوف وفم وشفتني ولسان ؟  ٧٩األنبياء } ود اجلبال يسبحن وسخرنا مع دا{ وقال تعاىل 
 ٢١فصلت } مل شهدمت علينا قالوا أنطقنا اهللا الذي أنطق كل شيء { : واجلوارح إذا شهدت على الكفار فقالوا 

  أتراها نطقت جبوف وفم وشفتني ؟ ولكن اهللا أنطقها كيف شاء 
ان اهللا كلم موسى إال أن كالمه غريه فقلنا وغريه خملوق ؟ نعم فقلنا هذا مثل : قال إىل أن قال فلما خنقته احلجج 

قولكم األول إال أنكم تدفعون عن أنفسكم الشنعة وحديث الزهري قال ملا مسع موسى كالم ربه قال يا رب هذا 
قوة األلسن كلها  الذي مسعته هو كالمك قال نعم يا موسى هو كالمي وإمنا كلمتك بقوة عشر آالف لسان ويل

وأنا أقوى من ذلك وإمنا كلمتك على قدر ما يطيق بدنك ولو كلمتك بأكثر من ذلك ملت قال فلما رجع موسى إىل 
قومه قالوا له صف لنا كالم ربك فقال سبحان اهللا وهل أسطتيع أن أصفه لكم قالوا فشبهه قال هل مسعتم أصوات 

  فكأنه مثله  الصواعق اليت تقبل يف أحلى حالوة مسعتموها
املائدة } يا عيسى ابن مرمي أأنت قلت للناس اختذوين وأمي إهلني { وقلنا للجهمية من القائل للناس يوم القيامة 

{ يكون اهللا شيئا فيعرب عن اهللا كما كون شيئا فعرب ملوسى قلنا فمن القائل : أليس اهللا هو القائل ؟ قالوا  ١١٦
أليس هو اهللا تعاىل ؟ قالوا هذا كله إمنا يكون شيء فيعرب عن اهللا  ٦األعراف اآلية } فلنسألن الذين أرسل إليهم 

فقلنا قد أعظمتم على اهللا الفرية حني زعمتم انه ال يتكلم فشبهتموه باألصنام ألن األصنام ال تتكلم وال تتحرك وال 
  تزول من مكان إىل مكان 

خملوق قلنا وكذلك بنو آدم كالمهم خملوق فقد شبهتم  فلما ظهرت عليه احلجة قال إن اهللا قد يتكلم ولكن كالمه
اهللا تعاىل خبلقه حني زعمتم ان كالمه خملوق ففي مذهبكم كان يف وقت من األوقات ال يتكلم حىت خلق الكالم 

وكذلك بنو آدم كانوا ال يتكلمون حىت خلق هلم كالما فقد مجعتم بني كفر وتشبيه فتعاىل اهللا عن هذه الصفة بل 
ن اله مل يزل متكلما إذا شاء وال نقول إنه كان وال يتكلم حىت خلق الكالم وال نقول إنه كان ال يعلم حىت نقول إ

  خلق علما فعلم 
قال اإلمام امحد قالت اجلهمية إن زعمتم ان اهللا ونوره واهللا وقدرته واهللا وعظمته فقد قلتم بقول النصارى حني 

رته قلنا ال نقول إن اله مل يزل وقدرته ومل يزل ونوره بل نقول مل يزل بقدرته زعمتم ان اهللا مل يزل ونوره ومل يزل وقد
ونوره ال مىت قدر وال كيف قدر فقالوا ال تكونون موحدين أبدا حىت تقولوا قد كان اهللا وال شيء ولكن إذا قلنا إن 

ذلك مثال فقلنا أخربونا عن هذه اهللا مل يزل بصفاته كلها أليس إمنا نصف إالها واحدا جبميع صفاته وضربنا هلم يف 



النخلة أليس هلا جذع وكرب وليف وسعف وخوض ومجار وامسها اسم شيء واحد ومسيت خنلة جبميع صفاهتا 
  فكذلك اهللا وله املثل األعلى جبميع صفاته إله واحد 

وكان له عينان  ١١املدثر } ذرين ومن خلقت وحيدا { إىل أن قال وقد مسى اهللا رجال كافرا امسه الوليد فقال 
  وأذنان ولسان وجوارح فسماه وحيداص جبميع صفاته 

  تعليق ابن تيمية

  فال يوجد يف كالم اهللا ورسوله واللغة اسم الواحد على ما ال صفة له فإن ال صفة له ال وجود له يف الوجود : قلت 
تأوله مجاعة من أتباعه يف هذا أو يف وما ذكره أمحد عن اجلهمية أهنم يتأولون كالم اهللا ملوسى بأنه خلق من عرب عنه 

قوله تعاىل كل ليلة من يدعوين فأستجيب له ولو كان كذلك لكان امللك يقول إن اهللا رب العاملني كما يف 
الصحيحني إن اهللا إذا أحب عبدا نادى جربيل إين أحب فالنا فأحبه فيحيه جربيل مث ينادي يف السماء إن اهللا حيب 

  نا فأحبوه فيحبه أهل السماء احلديث فالنا فاحبوه فيحبه فال
وقد مثلوا ذلك بأن السلطان يأمر مناديا فيقول نادى السلطان وهذا حجة عليهم فإن املنادي يقول امر السلطان أو 

ان املرسوم وحنو ذلك من األلفاظ اليت تبني أن القائل غريه ال هو ولو قال املنادي قد أمرتكم فغن مل تقبلوا وإال 
  حنو ذلك مل يكن مناديا عن السلطان ولو قال ذلك عاقبه السلطان عاقبتكم و

  فصل

أخرب اهللا تعاىل يف كتابه بإثبات مفصل ونفي جممل واملعطلة اجلهمية متكلمهم ومتفلسفهم أخربوا بإثبات جممل ونفي 
ب ويسخط مفصل فأخرب يف كتابه بأنه حي قيوم عليم قدير مسيع بصري عزيز حكيم وحنو ذلك يرضى ويغضب وحي

ومل يكن له {  ١١سورة الشورى } ليس كمثله شيء { وخلق واستوى على العرش وحنو ذلك وقال ف يالنفي 
فلهذا مذهب السلف واألئمة إثبات صفاته بال متثيل ال  ٦٥مرمي } هل تعلم له مسيا {  ٣اإلخالص } كفوا أحد 

  ينفون عنه الصفات وال ميثلوهنا بصفات املخلوقات 

  إلمام أمحدتابع كالم ا

قال اإلمام أمحد احلمد هللا الذي جعل يف كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إىل اهلدى 
ويصربون منهم على األذى حييون بكتاب اهللا املوتى ويبصرون بنور اهللا أهل العمى فكلم من قتيل إلبليس قد أحيوه 

هم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب اهللا حتريف ؟ وكم من ضال تائه قد هدوه ؟ فما أحسن أثر
الغالني وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة فهم خمتلفون يف الكتاب 

يتكلمون باملتشابه من خمالفون للكتاب متفقون على مفارقة الكتاب يقولون على اهللا ويف اهللا ويف كتاب اهللا بغري علم 
  الكالم وخيدعون جهال الناس مبا يشبهون عليهم فنعوذ باهللا من فتنة املضلني 

مقدس عن الكم والكيف : فاملتشابه من الكالم يتكلمون به وخيدعون جهال الناس مبا يشبهون عليهم هو كقوهلم 
ال غري ذلك من الصفات وأنه ليس فوق واألين والوضع ومن مقصودهم بذلك أنه ال علم له وال قدرة وال رمحة و

  السماوات رب وال على العرش إله وال هو مباين ملخلوقاته وال منفصل عنهم 



  ليس بداخل العامل والخارجه وأمثال هذه العبارات السالبة : وكذلك قوهلم 
ناس إىل املتشابه من وكذلك وصف اإلمام امحد وأمثاله قول اجلهمية النفاة قال أمحد وكذلك اجلهم وشيعته دعوا ال

القرآن واحلديث وأضلوا بكالمهم بشرا كثريا فكان مما بلغنا من أمر اجلهم عدو اهللا انه كان من أهل خراسان من 
أهل الترمذ وكان صاحب خصومات وكالم وكان أكثر كالمه يف اهللا فلقي أناسا من املشركني يقال هلم السمنية 

حجتنا عليك دخلت يف ديننا إن ظهرت حجتك علينا دخلنا يف دينك فعرفوا اجلهم فقالوا نكلمك فإن ظهرت 
فكان مما كلموا به اجلهم أن قالوا ألست تزعم أن لك إهلا قال اجلهم نعم فقالوا له فهل رأيت إهلك قال ال قالوا 

سا قال فهل مسعت كالمه قال ال قالوا فشممت له رائحة قال ال قالوا فوجدت له حسا قال ال قالوا فوجدت له جم
ال قالوا فما يدريك أنه إاله قال فتحري اجلهم فلم يدر من يعبد أربعني يوما مث إنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة 

النصارى وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي يف عيسى هو روح اهللا من ذات اهللا فإذا أراد أن 
يأمر مبا شاء وينهي عما شاء وهو روح غائبة عن األبصار حيدث أمرا دخل يف بعض خلقه فتكلم على لسان خلقه ف

فاستدرك اجلهم حجة مثل هذه احلجة فقال للسمين ألست تزعم أن فيك روحا قال نعم قال فهل رأيت روحك قال 
ال قال فسمعت كالمه قال ال قال فشممت له رحيا قال ال قال فوجدت له حسا أو جمسا قال ال قال فكذلك اهللا ال 

  وجه وال يسمع له صوت وال تشم له رائحة وهو غائب عن األبصار وال يكون يف مكان دون مكان يرى له 
وهو اهللا يف السموات ويف {  ١١: الشورى } ليس كمثله شيء { ووجد ثالث آيات يف القرآن من املتشابه قوله 

ىن أصل كالمه على هؤالء فب ١٠٣األنعام ك } ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار {  ٣: األنعام } األرض 
اآليات وتأول القرآن على غري تأويله وكذب بأحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وزعم أن من وصف من 
اهللا شيئا مما يصف به نفسه يف كتابه أو حدث عنه رسوله كان كافرا وكان من املشبهة فأضل بكالمه بشرا كثريا 

  يفة وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة ووضع دين اجلهمية وأتبعه على قوله رجال من أصحاب أيب حن

  تعليق ابن تيمية

فهذا الذي ذكره اإلمام أمحد من مناظرة جهم ألولئك السمينة هم الذين حيكى أهل املقاالت عنهم أهنم : قلت 
: قالوا ال : هل عرفه بشيء من احلواس اخلمس ؟ فقال : أنكروا من العلم ما سوى احلسيات وهلذا سألوا جهما 

فما يدريك أنه إاله ؟ فإهنم ال يعرفون إال احملسوس وليس مرادهم أن الرجل ال يعلم إال ما أحسه بل ال يثبتون إال ما 
  هو حمسوس للناس يف الدنيا 

وهؤالء كاملعطلة الدهرية الطبائعية من فالسفة اليونان وحنوهم الذين ينكرون سوى هذا الوجود الذي يشاهده 
  وهو وجود األفالك وما فيها  الناس وحيسونه

إن هذا الشيء احملسوس موجود لذاته واجب لنفسه : هؤالء الذين ذكر ابن سينا قوهلم يف إشاراته حيث قال قال 
  لكنك إذا تذكرت ما قيل يف شرط واجب الوجود مل جتد هذا احملسوس واجبا 

الوحدة لكن هؤالء يعتقدون أهنم يثبتون  وهذا هو القول الذي أظهره فرعون وإليه يعود عند التحقيق قول أهل
اخلالق وأن وجوده وجود املخلوق فهم متناقضون مث إن جهم بن صفوان رد عليهم كرد أرسطو وابن سينا وأمثاهلم 
من املشائني على الطبيعيني منهم وهؤالء يثبتون وجودا عقليا غري الوجود احملسوس ويعتقدون أهنم هبذا الرد أبطلوا 

قد يغلب على أوهام الناس أن : ما تقدم حكاية قول ابن سينا ملا تكلم على الوجود وعلله وقال قول أولئك ك
املوجود هو احملسوس وأبطل هذا القول بإثبات الكليات وقد تقدم التنبيه على فساد هذه احلجة وأن الكليات تكون 



  يف األذهان ال يف األعيان 
وجودات اخلارجية مل ينازع يف املعقوالت الذهنية وإن نازع يف ذلك حصلت ومن مل يقر إال باحملسوس إمنا نازع يف امل

  احلجة عليه بإثبات املعقوالت الذهنية فتبقى الوجودات اخلارجية وهي األصل 
واحلجة اليت ذكرها أمحد عن اجلهم انه احتج هبا على السمنية هي من أعظم حجج هؤالء الثقاة احللولية منهم ونفاة 

  ينة مجيعا فإن النفاة تارة يقولون باحللول واالحتاد أو حنو ذلك وتارة يقولون ال مباين للعامل وال داخل فيه احللول واملبا
والشخص الواحد منهم يقول هذا تارة وهذا تارة فإهنم يف حرية والغالب على متكلميهم نفي األمرين والغالب على 

  ال يعبدون شيئا ومتصوفتهم يعبدون كل شيء عبادهم وفقهائهم وصوفيتهم وعامتهم احللول فمتكلموهم 
حلول مقيد وحلول مطلق فاحللول املقيد هو قول النصارى وحنوهم من غالة الرافضة وغالء : واحللول نوعان 

العبادة وغريهم يقولون إنه حل يف املسيح أو احتد به وحل بعلي أو أحتد به وأنه يتحد بالعارفني حىت يصري املوحد هو 
  : لون املوحد ويقو

  ) إذ كل من وجده جاحد ... ما وحد الواحد من واحد ( 
  ) عارية أبطلها الواحد ... توحيد من خيرب عن نعته ( 
  ) ونعت من ينفعه الحد ... توحيده إياه توحيد ( 

 إذا أراد اهللا أن حيدث أمر دخل فيه بعض خلقه فتكلم على لسانه وقد رأيت: وهؤالء الذين حكى أمحد قوهلم أهنم 
  من هؤالء غري واحد ممن خاطبين وتكلم معي يف هذا املذهب وبينت له فساده 

وأما أهل احللول املطلق الذين يقولون إنه حال يف كل شيء أو متحد بكل شيء أو الوجود واحد كأصحاب 
م أخطأ النصارى من جهة أهنم خصصوا وكذلك يقولون يف عباد األصنا: فصوص احلكم وأمثاهلم فهؤالء يقولون 

  خطؤهم من جهة اهنم خصصوا بعض األشياء فعبدوها 
  وقد رأيت من هؤالء أيضا غري واحد وجرت بيننا وبينهم حمنة معروفة 

وجعل اإلمام أمحد حجة جهم من جنس حجة أولئك الذين يقولون باحللول املقيد ألن هؤالء يقولون إنه حل يف 
  بعض خلقه 

ت يف الناسوت من غري حلول فيه وهكذا اجلهم وأتباعه جعلوا وجود إن الالهو: وهؤالء اجلهمية فيهم من يقول 
  اخلالق يف املخلوقات من جنس الالهوت يف الناسوت وجيمعون بني القولني املتناقضني كما مجعت النصارى 

واحتجاج اجلهم هبذا على السمنية كاحتجاج نفاة الصفات بذلك على أهل اإلثبات فإن الرازي وأمثاله احتجوا 
: إمكان وجود موجود ال مباين للعامل وال داخل فيه بالنفس الناطقة على قول هؤالء املتفلسفة الذين يقولون  على

  إهنا ال داخلة يف هذا العامل وال خارجة من هذا العامل إهنا تشبه اإلله وإن الفلسفة التشبه باإلله على قدر الطاقة 
ال سبيل إىل إحساسه فاحتج عليهم بالنفس الناطقة إذ ال  ومقصود اجلهم هبذه احلجة بيان إمكان وجود موجود

سبيل إىل إحساسها وهذه حجة املشائني من املتفلسفة على الطبيعيني منهم وهؤالء جيعلون ما يثبتونه من األمور 
املعقولة حجة على إثبات موجود ليس مبحسوس مث يزعمون أن ما أخربت به الرسل من الغيب هو الوجود العقلي 

  يثبتونه  الذي
وهذا املوضع حارت فيه أحالم وضلت فيه أفهام وهم خمطئون شرعا وعقال أما الشرع فإن الرسل أخربت عما مل 

} الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة { نشهده ومل حنسه يف الدنيا ومست ذلك غيبا ملغيبه عن الشهادة كقوله 
  فالغيب ما غاب من شهود العباد والشهادة ما شهدوها  ٩الرعد } عامل الغيب والشهادة { ومنه قوله تعاىل  ٣البقرة 



وهذا الفرق ال يوجب أن الغيب ليس مما ميكن إحساسه بل من املعلوم باالضطرار أن ما أخربت به األنبياء عليهم 
سي الصالة والسالم من الثواب والعقاب كله مما ميكن إحساسه بل وكذلك ما أخربت به املالئكة والعرش والكر

  واجلنة والنار وغري ذلك لكنا نشهده اآلن 
وهلذا أعظم ما أخربت به من الغيب هو اهللا سبحانه وتعاىل مع إخبار الرسول لنا انا نراه كما نرى الشمس والقمر 

  فأي اإلحساس أعظم من إحساسنا بالشمس والقمر ؟ 
 ذلك مما ميكن إحساسه فليس الفرق بني وما أخربت به من الغيب كاجلنة والنار واملالئكة والعرش والكرسي وغري

  الغيب والشهادة هو الفرق بني احملسوس واملعقول 
فهذا أصل ينبغي معرفته فإنه بسبب هذا وقع من اخللل يف كالم طوائف ماال حيصيه إال اهللا تعاىل كصاحب الكتب 

  املضنون هبا وصاحب امللل والنحل وطوائف غريهم 
ب املضنون هبا على غري أهلها وصاحب هناية اإلقدام وحنومها من كالم هؤالء الذين وهلذا وقع يف كالم صاحب الكت

جيعلون الفرق بني الغيب والشهادة هو الفرق بني احملسوس وبني املعقول أنواع من جنس كالم املالحدة الباطنية إما 
نه صنف تفسريه سورة يوسف مالحدة الشيعة كما يوجد يف كالم صاحب امللل والنحل و هناية اإلقدام وقد قيل إ

  مالحدة الشيعة وإما مالحدة الباطنية املنسوبني إىل الصوفية : على مذهب اإلمساعيلية 
ومن هنا دخل أهل وحدة الوجود وأمثاهلم من مالحدة النساك املنتسبني إىل التصوف وكل من هؤالء هؤالء يؤول 

  به األمر إىل خمالفة صريح العقل والنقل 
على علم اإلمام املعصوم وهذا حييل على معرفة الشيخ احملفوظ حىت يدعي كل منهما فيمن حييل عليه لكن هذا حييل 

ما هو أعظم من مقام األنبياء مع أن الذي حييل عليه ال بد أن يكون فيه من الكذب واجلهل والظلم ماال يعلمه إال 
مد فيه خالف ما يعلمه من احلق كضالل كثري اهللا وأحسن أحواله أن يكون كثري من كذبه جهال منه وضالال مل يعت

  من النصارى أهل األهواء 
واملقصود انه هبذا يتبني أن خطأهم يف العقل وما يسمونه معقوالت ودعواهم وجود أمور معقوالت خارجة عن 
ال مباينة العاقل ال ميكن اإلشارة إليها وال اإلحساس هبا بوجه من الوجوه وليست داخل شيء من العامل وال خارجة و

: له وال حالة فيه فإنه من املعلوم أن املعقوالت ما عقلها اإلنسان فهي معقولة العقل وأظهر ذلك الكليات اجملردة 
كاإلنسانية املطلقة واحليوانية املطلقة واجلسم املطلق والوجود املطلق وحنو ذلك فإن هذه من وجوده يف العقل وليس 

 يوجد إال وهو معني مشخص وهو احملسوس وإمنا يثبت العقليات اجملردة يف يف اخلارج شيء مطلق غري معني بل ال
اخلارج الغالطون من املتفلسفة كالفيثاغورية الذين يثبتون العدد اجملرد واألفالطونية الذين يثبتون املثل األفالطونية 

  وهي املاهيات اجملردة واهليوىل اجملردة واملدة اجملردة واخلالء اجملرد 
سطو وأصحابه كالفارايب وابن سينا فأبطلوا قول سلفهم يف إثبات جمردة عن األعيان ولكن أثبتوها مقارنة وأما أر

لألعيان فجعلوا مع األجسام احملسوسة جواهر معقولة كاملادة والصورة وإذا حقق األمر عليهم مل يوجد يف اخلارج 
ألعيان وإذا حقق األمر عليهم مل يوجد يف اخلارج إال إال اجلسم وأعراضه وأثبتوا يف اخلارج أيضا الكليات مقارنة ل

  األعيان بصفاهتا القائمة هبا 
وكذلك ما أثبتوه من العقول العشرة املفارقات إذا األمر عليهم مل يوجد هلا وجود إال يف العقل ال يف اخلارج كما قد 

  بسط الكالم عليهم يف غري هذا املوضع 
تجاج جهم على السمنية الطبيعية بإثبات موجود عقلي هو كحجة املشائني على فهذا الذي ذكره اإلمام أمحد من اح



  الطبيعية وما يف قوله من احللول الذي ضاهى به النصارى من جنس كالم احللولية 
واملقصود هنا أن نشري إىل جنس كالم السلف واألمة مع جنس هؤالء النفاة وأن اجلميع يشربون من عني واحدة 

النفاة للصفات مع معطلة الصانع كالم قاصر من جنس كالم جهم مع السمنية املشركني وكالم وأن كالم هؤالء 
  املشائني اإلهليني من املتفلسفة مع الطبيعيني منهم 

آية نفي اإلدراك لينفي : وذكر أمحد أن اجلهم اعتمد من القرآن على ثالث آيات تشتبه معانيها على من ال يفهمها 
وهو اهللا يف السماوات ويف { وآية نفي املثل لينفي هبا الصفات وجيعل من أثبتها مشبها وقوله  هبا الرؤية واملباينة

  لينفي هبا علوه على العرش أو ليثبت هبا مع ذلك احللول واالحتاد وعدم مباينته للمخلوقات  ٣األنعام } األرض 
م أو االعتزال أو بعض فروع ذلك وهذه أصول اجلهمية من املعتزلة أصحاب عمرو بن عبيد ومن دخل ف بالتجه

  من أصحاب أيب حنيفة ومالك والشافعي وامحد مع أن هؤالء األئمة من أبعد الناس عن أصول اجلهمية واملعتزلة 

  تابع كالم اإلمام أمحد

يقولون ليس  ١١: الشورى } ليس كمثله شيء { قال اإلمام أمحد عن اجلهمية فإن سأهلم الناس عن قوله تعاىل 
شيء من األشياء وهو حتت األرضني السابعة كما هو فوق العرش ال خيلو منه مكان وال يكون يف مكان دون كمثله 

مكان ومل يتكلم وال يتكلم وال ينظر إليه أحد يف الدنيا وال يف اآلخرة وال يوصف وال يعرف بصفة وال يعقل وال 
كله وهو مسع كله وهو بصر كله وهو نور كله  غاية وال له غاية وال منتهى وال يدرك بعقل هو وجه كله وهو علم

وهو قدرة كله وال يكون شيئني خمتلفني ويف نسخة وال يوصف بوصفني خمتلفني وليس له أعلى وال أسفل وال 
نواحي وال جوانب وال ميني وال مشال وال هو ثقيل وال خفيف وال له لون وال له جسم وليس هو معقوال وكل ما 

تعرفه فهو خالفه فقلنا هو شيء فقالوا هو شيء ال كاألشياء فقلنا إن الشيء الذي ال خطر على قلبك أنه شيء 
كاألشياء قد عرف أهل العقل أنه ال شيء فعند ذلك تبني للناس أهنم ال يأتون بشيء ويف نسخة ال يثبتون شيئا 

ذا اخللق فقلنا هذا الذي يدبر ولكنهم يدفعون عن أنفسهم الشنعة فإذا قيل هلم من تعبدون قالوا نعبد من يدبر أمر ه
أمر هذا اخللق هو جمهول ال يعرف بصفة قالوا نعم فقلنا قد عرف املسلمون أنكم ال تأمتون بشيء وإمنا تدفعون عن 
أنفسكم الشنعة مبا تظهرون فقلنا هلم هذا الذي يدبر هو الذي كلم موسى فقالوا مل يتكلم وال يتكلم ألن الكالم ال 

اجلوارح على اهللا منتفية فإذا مسع اجلاهل قوهلم يظن أهنم من أشد الناس تعظيما هللا وال يشعر أهنم يكون إال جبارحة و
  إمنا يقودون قوهلم إىل فرية يف اهللا 

فهذا الذي وصفه اإلمام أمحد وغريه من علماء السلف من كالم اجلهمية هو كالم من وافقهم من القرامطة الباطنية 
طو كابن سينا وأمثاله ممن يقول إنه الوجود املطلق أو املقيد بالقيود السلبية وحنو ذلك وهو واملتفلسفة املتبعني ألرس

  حقيقة كالم القائلني بوحدة الوجود 
  وهلذا ذكر عنهم أهنم سلبوه كل ما يتميز به موجود عن موجود فسلبوه الصفات واألفعال وسائر ما خيتص مبوجود 

األئمة مقصودهم فإن املوجودين ال بد أن يتفقا يف مسمى الشيء فإذا مل يكن وملا قالوا هو شيء ال كاألشياء علم 
  هناك قدر اتفقا فيه اصال لزم أن ال يكونا مجيعا موجودين وهذا مما يعرف بالعقل 

وهلذا قال اإلمام أمحد فقلنا إن الشيء الذي كاألشياء قد عرف أهل العقل إنه ال شيء فبني أن هذا مما يعرف بالعقل 
  ا مما يعلم بصريح املعقوالت وهذ

وهلذا كان قول جهم املشهور عنه الذي نقله عنه عامة الناس أنه ال يسمى اهللا شيئا ألن ذلك بزعمه يقتضي التشبيه 



  ألن اسم الشيء إذا قيل على اخلالق واملخلوق لزم اشتراكهما يف مسمى الشيء وهذا تشبيه بزعمه 
اثله شيء من األشياء يف شيء من األشياء فمن املعلوم بالعقل أن كل شيئني وقوله باطل فإنه سبحانه وإن كان ال مي

فهما متفقان يف مسمى الشيء وكل موجودين فيها متفقان يف مسمى الوجود وكل ذاتني فهما متفقان يف مسمى 
لتقسيم الذات فإنك تقول الشيء واملوجود والذات ينقسم إىل قدمي وحمدث وواجب وممكن وخالق وخملوق ومورد ا

  بني األقسام 
  وقد بسطنا الكالم على هذه املسألة يف غري هذا املوضع وبينا غلط من جعل اللفظ مشتركا اشتراكا لفظيا 

وهذا الذي نبه عليه اإلمام أمحد من أن مسمى الشيء والوجود وحنو ذلك معىن عام كلي تشترك فيه األشياء كلها 
  الذي عليه عامة العقالء واملوجودات كلها هو املعلوم بصريح العقل 

ومن نازع فيه فال بد أن يقول به أيضا فيتناقض كالمه يف ذلك كما تناقض فيه كالم الشهر ستاين والرازي و 
اآلمدي وغريهم إذ جيعلونه تارة عاما مقسوما مشتركا اشتراكا لفظيا ومعنويا بني األشياء املوجودات وجيعلونه تارة 

فظ املشتري املشترك بني املبتاع والكوكب ولفظ سهيل املشترك بني الكوكب وبني مشتركا اشتراكا لفظيا فقط كل
  الرجل املسمى بسهيل ولفظ الثريا املشترك بني الكوكب وبني املرأة املسماة ثريا 

  : كما قيل 
  ) عمرك اهللا كيف يلتقيان ... أيها املنكح الثريا سهيال ( 
  ) ستقل ميان وسهيل إذا ا... هي شامية إذا ما استقلت ( 

وملا كان هذا مما يعرف بالعقل قال أمحد فعند ذلك تبني للناس أهنم ال يأمتون بشيء أي ال يقصدون شيئا فإن املؤمت 
بالشيء يؤمه ويقصده واإلمام الطريق ألن السالك يأمت به وهو أيضا الكتاب الذي يأمت به القارىء وهو اإلمام الذي 

الذي يؤمت به أي يقتدى واألمة أيضا الدين يقال فالن ال أمة له أي ال دين له وال حنلة يأمت به املصلي و األمة القدوة 
  له 

  : قال الشاعر 
  ) وهل يستوي ذو أمة وكفور ( 

  : وقول النابغة 
  ) وهل يأمثن ذو أمة وهو طائع ... حلفت فلم أترك لنفسك ريبة ( 

نه قال إنكم ال تثبتون شيئا فقوله ظاهر فإن قول اجلهمية فقول أمحد ال يأمتون بشيء أي ال يدينون بدين ومن روي أ
  يتضمن أهنم ال يثبتون يف اخلارج ربا خالقا للعامل 

مث قال فإذا قيل للجهمية من تعبدون قالوا نعبد من يدبر أمر هذا اخللق فقلنا هذا الذي يدبر أمر هذا اخللق هو 
  ن أنكم ال تأمتون بشيء جمهول ال يعرف بصفة قالوا نعم فقلنا قد عرف املسلمو

فقال أمحد يف هذا املوضع قد عرف املسلمون وقال هناك قد عرف الناس ألنه هنا تكلم يف كونه معبودا وأهنم 
يعبدون وهناك تكلم يف كونه موجودا فلما وصفوه بالسلب احملض أخرب أن أهل العقل يعلمون أن املوصوف 

  ثبتون شيئا بالسلب احملض هو العدم فعرف الناس أهنم ال ي
إنه جمهول ال يعرف بصفة عرف املسلمون : من يعبدون ؟ فأخربوا اهنم يعبدون مدبر اخللق وقالوا : وهنا ملا سأهلم 

  أهنم ال يعبدون شيئا ألن العبادة أصلها قصد املعبود وإرادته والقصد واإلرادة مستلزمة للعلم باملراد املقصود 
ان يكون مقصودا فيمتنع أن يكون معبودا والعبادة هي أمر ديين أمر اهللا هبا  فما يكون جمهوال ال يعرف بصفة ميتنع



  ورسوله وهي أصل دين املسلمني 
قد عرف املسلمون أنكم ال تأمتون بشيء وإمنا تدفعون عن أنفسكم الشنعة مبا تظهرون فبني أن : فلهذا قال هنا 

عرفون أهنم ال يعبدون شيئا وبني أن اجلاهل إذا مسع قوهلم الناس يعلمون بعقلهم أهنم ال يثبتون شيئا وأن املسلمني ي
  يظن أهنم من أشد الناس تعظيما هللا وال يشعر أهنم إمنا يقودون قوهلم إىل فرية يف اهللا 

وهذا الذي ذكره اإلمام أمحد أصل قول هؤالء النفاة اجلهمية وسر مذهبهم وكلما كان الرجل أعقل وأعرف وأعلم 
  األمر يف نفسه وبقول هؤالء النفاة أزداد يف ذلك بصرية وإميانا ويقينا وعرفانا  وأفضل وأخرب حبقيقة

وقد ذكر ابن جرير يف تارخيه نسخة الكتاب الذي أرسل يف احملنة املشهورة ملا كان املأمور قد ذهب إىل ناحية 
ناس ويدعوهم إىل موافقته طرسوس وأرسل كتابا إىل الناس ببغداد وأمر نائبه إسحاق بن إبراهيم أن يقرأه على ال

قاضي الشرقية والغربية : فامتنع العلماء عن اإلجابة حىت أرسل كتابا يهدد بن الناس وأمر بقتل القاضيني إذا مل جييبا 
بشر بن الوليد وعبد الرمحن بن إسحاق فأجاب الناس كرها واعترفوا بذلك وامتنع عن اإلجابة سبعة : ومها 

بقي أمحد بن حنبل وحممد بن نوح النيسابوري فأرسلومها مقيدين فمات حممد بن فقيدوهم فأجاب منهم مخسة و
نوح يف الطريق فبقي أمحد بن حنبل ومات املأمون قبل أن يصري إليه أمحد واملقصود أنه ذكر يف كتابه ال يشبه 

يشبه األشياء وليس ال : األشياء بوجه من الوجوه فوافقه من مل يعرف حقيقة هذه الكلمة وذكر عن أمحد أنه قال 
  كمثله شيء وحنو ذلك أو كما قال 

بوجه من الوجوه فامتنع منها وذلك ألنه عرف أن مضمون ذلك التعطيل احملض فإنه يقتضي أنه ليس : وأما قوله 
  مبوجود وال شيء وال حي وال عليم وال قدير ويقتضي إبطال مجيع أمسائه احلسىن 

ليس كمثله شيء بوجه من الوجوه بل هو سبحانه يف كل ما هو : تعاىل  وهذا النفي حقيقة قول القرامطة واهللا
  موصوف به خمتص مبا ال مياثله فيه غريه وله املثل األعلى 

ولكن لفظ الشبه فيه إمجال وإهبام فما من شيئني إال ومها متفقان يف أمر من األمور ولو كوهنما موجودين وذلك 
  كل منهما  الذي اتفقا فيه ال ميكن نفيه إال بنفي

  هذا ال يوافق هذا بوجه من الوجوه وال يواطئه بوجه من الوجوه كان هذا ممتنعا : فإذا قيل 
وكذلك إذا أريد بقول القائل ال يشبهه بوجه من الوجوه هذا املعىن خبالف ما إذا أراد بذلك املماثلة واملساواة 

فإنه سبحانه ال مياثل شيء بوجه من الوجوه وال شريك له واملكافاة أو أراد ذلك بلفظ املشاركة واملوافقة واملواطأة 
بوجه من الوجوه ال سيما والكليات اليت يتفق فيها الشيئان إمنا هي يف األذهان ال يف األعيان فليس يف املوجودات 

  عاىل اخلارجية اثنان اشتركا يف شيء فضال عن أن يكون اخلالق تعاىل مشاركا لغريه يف شيء من األشياء سبحانه وت
والقرامطة الباطنية كاجلهمية الذين ينفون أن يسمى اهللا بشيء من األمساء اليت يسمى هبا خملوق لبسوا على الناس 

بلفظ التشبيه والتركيب وهلذا أنكر مجاهري الطوائف عليهم من املعتزلة والنجارية والضرارية ومتكلمة الصفاتية 
  ع تناقض كثري من الناس معهم وغريهم بل أنكر عليهم من أنكر من الفالسفة م

وهلذا زعم أبو العباس الناشيء أن األمساء اليت يسمى هبا اهللا ويسمى بعض عباده هبا هي حقيقة يف اهللا جماز يف عباده 
  نقيض قول القرامطة الباطنية واجلهمية 

ر حمنة اجلهمية يف وهلذا كان السلف جيعلون اجلهمية زنادقة ومل يكن إذا ذاك ظهرت مالحدة الشيعة بل يف عص
خالفة املأمون واملعتصم وحنومها شرعت طوائف املالحدة الباطنية تظهر مع ظهور اجلهمية كما ظهرت اخلرمية 

  أصحاب بابك اخلرمي وهذا احد ألقاب الباطنية 



ويقال إنه سنة عشرين وهي السنة اليت ضرب فهذا فيها أمحد ظهرت أوائل القرامطة الذين ظهروا بالعراق مث 
صارت هلم شوكة هبجر مع اجلناين وأتباعه مث ظهرت دعوهتم الكربى بأرض املغرب مث مصر إىل أن فتحها أهل السنة 

  بعد ذلك وبقاياهم يف األرض متفرقون 
نفاة األمساء والصفات : وهؤالء هلم أنواع من اإلحلاد يف غري األمساء والصفات وإمنا املقصود هنا بيان إحلاد اجلهمية 

إمنا يسمى هبا جمازا أو املقصود هبا غريه أو ال يعرف معناها : لذين ينفون حقائق أمساء اهللا احلسىن ويقولون فهؤالء ا
أصل تلبيسهم هو ما يف إطالق هذه األمساء مما يظنونه من التشبيه الذي جيب نفيه وهلذا عظم كالم املسلمني يف هذا 

  الباب وقد بسط يف غري هذا املوضع 

  ن صفات اهللا تعاىلكالم اجلويين ع

وحتقيق هذا املوضع من أعظم أصول الدين كما قال أبو املعايل اجلويين يف اإلرشاد من صفات القدمي خمالفته 
  للحوادث فالرب ال يشبه شيئا من احلوادث وال يشبهه شيء منها 

طائفة يف اإلثبات فاما والكالم يف هذا الباب من أعظم أركان الدين فقد غلت طائفة يف النفي فعطلت وغلت : قال 
االشتراك يف صفة من صفات اإلثبات يوجب االشتباه وقالوا على هذا القدمي سبحانه ال : الغالة يف النفي فقالوا 

ليس بعاجز وال جاهل وال : ليس مبعدوم وكذلك ال يوصف بانه قادر عامل حي بل يقال : يوصف بالوجود بل يقال 
  ميت 

  اطنية وأما الغالة يف اإلثبات فاعتقدوا ما يلزمهم القول مبماثلة القدمي احلوادث قال وهذا مذهب الفالسفة والب

  تعليق ابن تيمية

وهذا الذي قاله أبو املعايل من االعتناء هبذا األصل متفق عليه بني الطوائف والذي ذكره عن النفاة هو قول : قلت 
يسمى اهللا بشيء ونقلوا عنه أنه ال يسميه باسم من اجلهمية الذي ذكره اإلمام أمحد وهلذا نقلوا عن جهم أنه ال 

كاحلي والعامل والسميع والبصري بل يسميه قادرا خالقا ألن العبد عنده ليس بقادر إذ : األمساء اليت يسمي هبا اخللق 
  كان هو رأس اجلهمية اجلربية 

بعض الوجوه وقد أنكر طائفة وملا كان كل موجودين ال بد أن يكون بينهما اتفاق من بعض الوجوه واختالف من 
  من الناس ذلك وقالوا املتماثالن ال خيتلفان حبال واملختلفان ال يشتبهان يف شيء البتة 

واضطرب من خالف شيئا من السنة يف األصل الذي يضبطه يف نفي التشبيه إذ جعل مسمى التشبيه والتمثيل واحدا 
  من صفات اإلثبات يوجب االشتباه والتماثل فقالت الباطنية وبعض الفالسفة إن االشتراك يف صفة 

املثالن مها اجملتمعان يف صفة من صفات اإلثبات إذا مل يكن أحدمها بالثاين حلترز هبذا القيد : وقال النجار والقالنسي 
  عن القدمي واحلادث 

  تابع كالم اجلويين

أن السواد يشارك البياض يف بعض صفات  االتفاق على: قال أبو املعايل فأما الرد على الفالسفة فمن أوجه أحدها 
من الوجود والعرضية واللونية مث مها خمتلفان وكذلك اجلوهر والعرض والقدمي واحلادث ال ميتنع : اإلثبات 



أثبتوا الصانع املدبر أم ال تثبتونه ؟ فإن : اشتراكهما يف صفة واحدة مع اختالفهما يف سائر الصفات ويقال هلم 
كم بإثباته ما حاذروه فإن احلادث ثابت فاستويا يف الثبوت وال واسطة بني اإلثبات والنفي فإن أثبتوه لزمهم من احل

نفي النفي إثبات كما أن نفي اإلثبات نفي وإذا لزم الثبوت من نفي النفي حصلت : ليس مبنفي قيل هلم : قالوا 
قد نطقتم يف صفات الرب باإلثبات أو : ا حنن ال نطلق اإلثبات على صفاته وال ننطق به قلن: املماثلة فإن قالوا 

ال نعتقده قطع : بصيغة تتضمنه واملقصود من العبارات معناها مث نقول أتعتقدون ثبوت اإلله سبحانه ؟ فإن قالوا 
نعتقد الثبوت وال : الكالم عنهم فيما هو فرع له على أهنم راغموا البديهة لعلمنا بأن نفي النفي إثبات وإن قالوا 

قلنا كالمنا يف احلقائق ال يف اإلطالقات فإن قالوا فصفوا اإلله بالثبوت والوجود وال تنطقوا به واعتقدوا  ننطق به
يتوقى اللفظ ألدائه إىل : وجود احلادث وال تنطقوا به لتنفي املماثلة لفظا فغن املماثلة لفظا مما يتوقى يف العقائد قلنا 

دوث وإىل النقص ال نكثرت به مث حماذرة التعطيل أوىل من حماذرة احلدوث أو إىل النقص فكل ماال يؤدي إىل احل
االشتراك يف صفة النفي يوجب االشتباه ؟ وما الفرق بني صفة : ومما يتمسك به أن نقول هال قلتم : التشبيه قال 

حادث الرب سبحانه معقول ومذكور كاحلادث وهو سبحانه خمالف لل: اإلثبات والنفي يف هذا الباب ؟ مث نقول 
  وال خمالفة إال بني اثنني 

قال فأما ما قيد النجار به كالمه فليس بعاصم فإن التماثل يتلقى من االجتماع يف الصفة فأما كون أحدمها بالثاين أو 
  املصري إىل أنه ليس به فال أثر له يف التشابه والتماثل 

 ذلك طوائف من أصحاب مالك و الشافعي واختار أبو املعايل ما اختاره القاضي أبو بكر وأمثاله ويشاركهم يف
إن املثلني كل موجودين ثبت لكل واحد منهما من صفات النفس ما : وأمحد وغريهم كالقاضي أيب يعلي وقالوا 

ثبت لآلخر وال جيوز أن ينفرد أحد املثلني عن اآلخر بصفة نفس وجيوز أن ينفرد بصفة معىن وقوعا جيوز مثلها على 
اجلواهر متماثلة لتساويها يف صفات األنفس إذ ال يستبد جوهر عن جوهر بالتحيز وقبول  مماثلة وبيان ذلك أن

العرض والقيام بالنفس وقد خيتص بعض اجلواهر بضروب من األعراض جيوز أمثاهلا يف سائر اجلواهر وجيوز أن 
ال جيوز ان يتماثل الشيئان من و: يشارك الشيء ما خيالفه يف الوجود مثل كوهنما عرضني لونني خالفا للباطنية قالوا 

املثالن مها املتساويان يف مجيع صفات النفس فإذا اختلف الشيئان من وجه : وجه وخيتلفا من وجه ألنه إذا قلنا 
  فليسا متماثلني من كل وجه إذ يستحيل التماثل يف مجيع الوجوه مع االختالف يف وجه من الوجوه 

  تعليق ابن تيمية

صل تلقوه من املعتزلة وهو أن اجلواهر واألجسام متماثلة خبالف األعراض فإهنا قد ختتلف هذا بناء على أ: قلت 
  وقد تتماثل 

وحقيقة هذا القول أن األجسام متماثلة من كل وجه ال ختتلف من وجه دون وجه بل الثلج مماثل للنار من كل وجه 
  ذ كانا متماثلني يف صفات النفس عندهم والتراب مماثل للذهب من كل وجه واخلبز مماثل للحديد من كل وجه إ

وهذا القول فيه من خمالفة احلس والعقل ما يستغىن به عن بسط الرد على صاحبه بل أصل دعوى متاثل األجسام من 
أفسد األقوال بل القول يف متاثلها واختالفها كالقول يف متاثل األعراض واختالفها فإهنا تتماثل تارة وختتلف أخرى 

 الصفات النفسية واملعنوية الالزمة للمعني يشبه تفريق أهل املنطق بني الصفات الذاتية والالزمة للماهية وتفريقهم بني
  وكالمها قول فاسد ال حقيقة له بل قول هؤالء أفسد من قول أهل املنطق 

: سام وإذا وقع الكالم يف جسم مطلق وجوهر مطلق فهذا ال وجود له يف اخلارج وإن وقع يف الوجود من األج



كالنار واملاء والتراب واإلنسان والفرس والذهب والرب والتمر فكل جسم من هذه األجسام له صفات نفسية الزمة 
له ال تزول إال باستحالة نفسه فدعوى املدعي أنه ليس له من الصفات النفسية إال التحيز وقبول العرض والقيام 

ثال كون احليوان حساسا متحركا باإلرادة من الصفات الذاتية بالنفس أفسد من قول أهل املنطق فإن أولئك جعلوا م
  وهؤالء مل جيعلوا له صفة نفسية إال كونه جسما 

والتحيز وقبول العرض والقيام بالنفس أمر تشترك فيه األجسام كلها واألمور املختلفة تشترك يف لوازم كثرية 
النار جمرد كوهنا متحيزة قابلة للعرض قائمة بالنفس بل كاشتراك األلوان املختلفة يف اللونية والعرضية ليس حقيقة 

  هذا من لوازمها 
وأيضا فقد يسلم هؤالء القائلون بامتناع التشابه من وجه دون وجه كأيب املعايل وغريه أن األعراض املختلفة تشترك 

  يف أمور وقد صرحوا بأن القدمي واحلادث يستويان يف الثبوت وأنه يشارك احملدث يف أمور 
واالشتراك يف بعض صفات اإلثبات ال يكون متاثال وهذا تصريح بأن املختلفني يستويان ويشتركان يف بعض 

الصفات فكيف ميكن أن يقال مع هذا إن املختلفني ال يشتبهان من بعض الوجوه وقد صرح بتساويهما يف بعض 
  ات النفسية وإن اشتبها يف الصفات املعنوية األشياء ؟ وغاية هذا أن يقال إهنما ال خيتلفان بوجه من الوجوه يف الصف

وهذا مع أن اللفظ ال يدل فيعود إىل ما ذكر وقد أخرب اهللا تعاىل يف كتابه بنفي تساوي بعض األجسام ومتاثلها كما 
وال * وال الظلمات وال النور * وما يستوي األعمى والبصري { : أخرب بنفي ذلك عن بعض األعراض فقال اهللا تعاىل 

   ٢٢ - ١٩فاطر } وما يستوي األحياء وال األموات * وال احلرور  الظل
   ٩الزمر } هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون { وقال تعاىل 
   ١١٣آل عمران } ليسوا سواء { وقال تعاىل 
ما وإن تتولوا يستبدل قو{ وقال تعاىل  ٢٠احلشر } ال يستوي أصحاب النار وأصحاب اجلنة { : وقال تعاىل 

  فنفى أن يكون بعض األجسام مثال أو مساويا لغريه  ٣٨حممد } غريكم مث ال يكونوا أمثالكم 
  إن األجسام اختلفت مبا عرض هلا من األعراض : وإذا قيل 

من األعراض ما يكون الزما لنوع اجلسم أو للجسم املعني كما يلزم احليوان أنه حساس متحرك باإلرادة : قيل 
ناطق وكما يلزم اإلنسان املعني ما خيصه من إحساسه وقوة حتركه باإلرادة ونطقه وغري ذلك من  ويلزم اإلنسان انه

  األمور املعينة اليت ال يشركه يف عينها غريه فهذا ال جيوز أن يكون عارضا له إذ هو الزم له 
عراض وهي الزمة وما يعقل جسم جمرد عن مجيع هذه الصفات عرضت له بعد ذلك فإذا كانت األجسام ختتلف باأل

  هلا كان من لوازمها أن تكون خمتلفة 
  تتماثل يف ذواهتا والذات ختتلف بصفاهتا : ومتام هذا أن األشياء تتماثل وختتلف بذواهتا ال حنتاج أن نقول 

إنه مساو هلم بذاته وإمنا : وهلذا كان الصواب أن الرب سبحانه غري مماثل خللقه بل هو خمالف هلم بذاته ال نقول 
  خالفهم بصفاته 

أن األجسام مركبة من جواهر ال تنقسم قائمة بأنفسها ليس هلا شيء من هذه األعراض ولكن : ودعوى من ادعى 
ملا تركبت صارت متصفة هبذه الصفات كاتصاف النار باحلرارة واملاء بالرطوبة دعوى باطلة بالعقل واحلس فإن 

  ة عن كوهنا نارا بل النار الزمة هلا اجلسم املعني كهذه النار مل تكن أجزاؤه قط عاري
  قد كان هواء فصار نارا : وإذا قيل 

نعم وتلك األجزاء اهلوائية مل تكن قط إال هواء واستحالة اجلسم إىل جسم آخر مشهود معروف عند العامة : قيل 



ك وكما يكون إذا استحال اخلمر خال أو العذرة رمادا واخلنزير ملحا وحنو ذل: واخلاصة كما يقول الفقهاء 
  اإلنسان منيا مث يصري علقة مث مضغة 

إن أجزاء العذرة تفرقت وهي بعينها باقية حني صارت رمادا وإمنا تغريت صفاهتا كما يتغري اللون : فإما أن يقال 
والشكل مبنزلة الثوب املصبوغ ومبنزلة اخلامت إذا عمل درمها فهذا مكابرة للحس ألن الفضة اليت كانت خامتا هي 

  ينها اليت جعلت درمها أو سوارا وإمنا تغري شكلها كالشمعة إذا غري شكلها بع
وكذلك إذا صبغ اجلسم أو حترك فهنا اختلفت صفاته اليت هي أعراضه وأما املين إذا صار آدميا واهلواء إذا صار 

لف هلا وفنيت نارا والنار إذا طفئت صارت هواء فهنا نفس حقيقة الشيء استحالت فخلق من األوىل ما هو خما
األوىل ومل يبق من نفس حقيقتها شيء ولكن بقي ما خلق منها كما يبقى اإلنسان الذي خلق من أبيه بعد موت أبيه 

  إنه عبارة عن أجزاء كانت يف أبيه فتفرقت فيه : وال يقول عاقل 
ر اليت ال تنقسم أو األجسام مركبة من اجلواه: وهذا قد بسطناه يف غري هذا املوضع وبينا فساد قول من يقول 

  مركبة من جوهرين قائمني بأنفسهما مادة وصورة 
ومن عرف هذا زاحت عنه شبهات كثرية يف اإلميان باهللا تعاىل وباليوم اآلخر يف اخللق ويف البعث ويف إحياء 

  األموات وإعادة األبدان وغري ذلك مما هو مذكور يف غري هذا املوضع 
ل من نظر يف هذه األمور فإنه مبعرفته تزول كثري من الشبهات املتعلقة باله واليوم فهذا املوضع حيتاج إىل حتقيقه ك

اآلخر ويعرف من الكالم الذي ذمه السلف واملعقول الذي يقال إنه معارض للرسول وما يتبني به أن هؤالء خالفوا 
  احلس والعقل 

أن الشمس والقمر والكواكب تتحرك  وذلك أنا نشهد هذه األعيان املرئية تتحول من حال إىل حال كما نشهد
وتبزغ تارة وتأفل أخرى ونشهد أيضا أن السحاب والرياح تتحرك لكن السحاب نشهد اجتماعه وتفرقه وخروج 

الودق من خالله ونشهد املاء يتحرك وجيتمع ويفترق ونشهد النبات واحليوان ينمي ويعتدي ومثل هذا منتف يف 
لنمو واالغتذاء ليست من جنس حركة املاء واهلواء والنجوم فإن هذه توجب من املاء واهلواء واألفالك وحركته با

تغري النامي املغتذي واستحالته ماال توجبه تلك فإن الكواكب هي يف نفسها مل تستحل وتغري باحلركة خبالف الطفل 
  إذا كرب بعد صغره والزرع إذا استغلظ واستوى على سوقه 

دا ودخانا وكذلك الدهن يصري دخانا واملاء يصري خبارا وليس هذا مثل كرب ونشهد مع ذلك أن احلطب يصري رما
  الصغري بل هذا فيه من االستحالة واالنقالب من حقيقة إىل حقيقة ما ليس يف نبات الزرع واحليوان 

  الزرع والثمر وإخراج احليوان من احليوان : ونشهد إخراج اهللا من األرض والشجر 
أن اهللا أنزل من السماء ماء فأخرجنا به مثرات خمتلفا ألواهنا ومن اجلبال جدد بيض ومحر  أمل تر{ كما قال تعاىل 

} ومن الناس والدواب واألنعام خمتلف ألوانه كذلك إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء * خمتلف ألواهنا وغرابيب سود 
   ١٩الروم } خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي { وقال تعاىل  ٢٨ - ٢٧فاطر 

وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا خنرج منه حبا { وقال تعاىل 
   ٩٩اآلية األنعام } متراكبا 

اهللا الذي خلق السماوات واألرض وأنزل من السماء { وقال  ٣٠األنبياء } وجعلنا من املاء كل شيء حي { وقال 
وسخر لكم * ت رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري يف البحر بأمره وسخر لكم األهنار ماء فأخرج به من الثمرا

فنحن نشهد الثمر خيرج من اخلشب ليست حقيقة اخلشب حقيقة الرطب  ٣٣ - ٣٢إبراهيم } الشمس والقمر 



  رب بعد صغرها والعنب والرمان مث إذا أخرج الثمرة تكون خضراء مث تصري صفراء مث تصري محراء فتختلف ألواهنا وتك
ونرى األلوان املختلفة اليت خيلقها اهللا للحيوان والنبات وغري ذلك من أسود وأمحر وأصفر وأبيض ونفرق بني 

اختالفها ألواهنا وحركاهتا وطعومها باحلالوة واحلموضة وغري ذلك وبني اختالفها بالنمو واالغتذاء وكربها بعد 
ة من النواة وخروج الثمرة من الشجرة فاختالفها باحلركة والسكون الصغر وبني خروج السنبلة من احلبة والشجر

واالجتماع واالفتراق كتفريق املاء ومجعه وتفريق التراب ومجعه ليس يوجب اختالف شيء من حقيقة اجلسم وبعد 
ذلك اختالف ألوانه وطعومه فإن كونه أمحر وأخضر وأصفر وحلوا وحامضا هو اختالف يزيد على جمرد احلركة 

  حركة الكواكب والرياح ك
مث اختالفه بالنمو واالعتداء مثل كرب الصغري من احليوان والنبات اختالف آخر فيه من التغري والزيادة وغري ذلك ما 

  ليس يف جمرد تغري اللون واحلركة 
  مث يصري املاء خبارا واحلطب دخانا أو رمادا نوع آخر فيه انقالب احلقيقة واستحالتها ما ليس يف ذلك 

مث إخراج الثمرات من الشجر واإلنسان من املين والزرع من النبات أمر آخر غري هذا كله فإن الشجرة مل تنقص 
  خبروج الثمرة منها وال استحالت حقيقتها وكذلك األرض مل تنقص خبروج الزرع منها وال استحالت حقيقتها 

الفروج من البيضة من جنس خلق وكذلك خروج اإلنسان من أمه وخروج البيضة من الدجاجة ولكن خلق 
  اإلنسان من املين 

والذي يعقل من اجتماع األجزاء وافتراقها أن تفترق مع بقاء حقيقتها مثل املاء تفرق حىت تصري أجزاؤه يف غاية 
الصغر وهو ماء وكذلك الزئبق وحنوه فإذا استحالت بعد هواء مل يبق ماء وال زئبق ومن قال إنه بعد انقالبه بقيت 

جزاء كما تبقى إذا تصغرت أجزاؤه فقد خالف احلس والعقل وال يعقل املاء وحنوه جزءا إال وهو ماء فإذا صار األ
  هواء مل يكن يف اهلواء جزء هو ماء بل جزء اهلواء هواء 

وكذلك احلطب تكسر أجزاؤه إىل أن تتصاغر فإذا صار رمادا فأجزاء الرماد خمالفة ألجزاء احلطب ليست هذه 
  تلك فبقاء الشيء مع تغري أعراضه شيء وانقالب حقيقته شيء آخر األجزاء 

وهلذا تفرق اللغة والشرع بني هذا وهذا وجتعل هذا جنسا خمالفا هلذا يف مجيع األحكام خبالف ما إذ ا كانت حقيقته 
وإن تغريت صورة باقية وقد تبدلت أعراضها فاحلكم املعلق بالذهب والفضة إذا تعلق بعينه كالربا مثال هو ثابت فيه 

وأشكاله فسواء كان جمتمعا مضروبا أو مصوغا على أي صورة كان أو مفترقا باإلنكسار خبالف حكمه ملا كان ترابا 
  يف املعدن قبل أن يصري ذهبا وفضة 

وكذلك النوى حكمه وحقيقته غري حكم النخلة وحقيقتها وأما الشجر والثمر فأبعد من هذا كله ألنه ال نشهد 
نقالب أجزاء الشجرة واستحالتها ما نشهد من هذه املنقلبات وإمنا نشهد خروج مثرة هلا طعم ولون هناك من ا

وريح من خشبة خمالفة هلا غاية املخالفة مع أن تلك اخلشبة قد تزيد وتنمي مع خروج الثمرة منها وإن كان يف ذلك 
ت واملعدن من العناصر ليس هو من جنس استحالة لطينتها من املاء واهلواء والتراب لكن خلق احليوان والنبا

استحالة هذه املولدات بعضها إىل بعض ال سيما إذا كان بأفعالنا بل كلما بعد التسبب بأفعالنا يكون خلقه أعجب 
  واإلبداع لألعيان فيه أعظم 

إىل أن تنتهي  وما كان أقرب إىل مفعوالتنا يكون أبعد من إبداع األعيان بل وعن انقالب احلقائق إىل تغري الصفات
إىل مطلق احلركة اليت ليس فيها من تغري الذات شيء كحركة أحدنا باملشي والقيام والقعود وحركة الكواكب فإن 
جنس احلركة هو املقدور لآلدميني ابتداء وهو أبعد األعراض واألحوال عن تغري األعيان واحلقائق وهلذا ال يسمى 



قول أحد عند اإلطالق للكواكب إذا كانت سائرة ولإلنسان إذا كان ماشيا هذا يف اللغة املعروفة تغريا أصال وال ي
متغريا اللهم إال مع قرينة تبني املراد خبالف ما إذا تغري لونه حبمرة أو صفرة فإهنم قد يقولون قد تغري ويقولون تغري 

  يفرقون بني هذا وهذا اهلواء إذا برد بعد السخونة وال يكادون يسمون جمرد هبوبه تغريا وإن مسي بذلك فهم 
واملقصود أن قول من يقول إن هذه املخلوقات اليت خيلقها اهللا بعضها من بعض ليس خلقه هلا إال تغيري صفاهتا وأن 

حقيقة كل شيء جواهر أصلية متماثلة باقية ال تتغري حقيقتها أصال ولكن تكثر تلك األجزاء وتقل كالم ال حقيقة له 
  ات جواهر قائمة بأنفسها خملوقة وراء هذه األعيان املشهودة وذاك باطل ال حقيقة له وهو متضمن أمورا باطلة إثب

وإثبات هؤالء هلذه اجلواهر احلسية من جنس إثبات آخرين جلواهر عقلية قائمة بأنفسها وراء هذه األعيان املشهودة 
  تماثلة وهو أمر ال حقيقة له يسموهنا املادة والصورة وإثبات أن هذه اجلواهر متماثلة واألعيان املشهودة م

فدعوى أن خلق اهللا ملخلوقاته من احليوان والنبات واملعدن ليس إال إحداث أعراض وصفات ليس فيه خلق قائمة 
بنفسها وال إحداث ألجسام وجواهر قائمة بنفسها كما حترك الرياح واملياه وتفرق املاء يف جماريه وهو أيضا من 

  أبطل الباطل 
الل هؤالء حيث عمدوا إىل ما هو من أعظم آيات الرب الدالة الشاهدة بوجوده وقدرته وهذا من أعظم ض

ومشيئته وعلمه وحكمته ورمحته أنكروا وجودها بالكلية وادعوا أنه ليس يف ذلك إبداع عني وال خلق شيء قائم 
ذلك على جمرد بنفسه وإمنا هو إحداث أعراض والواحد منا يقدر على إحداث بعض األعراض مث اقتصروا يف 

  إحداث أعراض وصفات 
مث أرادوا أن يثبتوا إبداعه جلميع األعيان بان ادعوا وجود جواهر منفردة ال حقيقة هلا وادعوا يف األعيان املختلفات 

  متاثال ال حقيقة له 
الداللة  مث أرادوا أن يثبتوا حدوث هذه اجلواهر مبجرد قيام األعراض أو احلركات هبا وذلك من أبعد األشياء عن

على املطلوب فاحتاجوا إىل تلك املقدمات الباطلة اليت ناقضوا هبا عقول العقالء وكذبوا هبا ما جاءت به الرسل من 
األنباء واحتاجوا أن ينفوا حقيقة الرب بعد أن نفوا حقيقة خملوقاته وآل األمر هبم إما إىل نفي صفاته أيضا وإما إىل 

  ياته إال ما حيدث من صفات األشياء يثبتوا من آإثبات صفات ال موصوف هلا كما مل 
ومن تدبر هذا كله وتأمله وتبني له أن ما جاء به القرآن من بيان آيات الرب ودالئل توحيده وصفاته هو احلق 

املعلوم بصريح املعقول وأن هؤالء خالفوا القرآن يف أصول الدين يف دالئل املسائل ويف نفس املسائل خالفا خالفوا 
ان وخالفوا به صريح عقل اإلنسان وكانوا يف قضاياهم اليت يذكروهنا يف خالف ذلك أهل كذب به القرآن واإلمي

  وهبتان وإن مل يكونوا متعمدين الكذب بل التبس عليهم ما ابتدعوه من اهلذيان 

  الوجه احلادي والعشرون

ني للرسل بل هو مجاع كل كفر معارضة أقوال األنبياء بآراء الرجال وتقدمي ذلك عليها هو من فعل املكذب: أن يقال 
أصل كل شر هو من معرضة النص بالرأي : كما قال الشهرستاين يف أول كتابه املعروف بامللل والنحل ما معناه 

  وتقدمي اهلوى على الشرع 
وهو كما قال فإن اهللا أرسل رسله وأنزل كتبه وبني أن املتبعني ملا أنزل هم أهل اهلدى والفالح واملعرضني عن ذلك 

  هم أهل الشقاء والضالل 
قال اهبطا منها مجيعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مين هدى فمن اتبع هداي فال يضل وال { : كما قال تعاىل 



قال رب مل حشرتين أعمى وقد * ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وحنشره يوم القيامة أعمى * يشقى 
  ]  ١٢٦ - ١٢٣: طه [ } ها وكذلك اليوم تنسى قال كذلك أتتك آياتنا فنسيت* كنت بصريا 
يا بين آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آيايت فمن اتقى وأصلح فال خوف عليهم وال هم { : وقال تعاىل 

  ]  ٣٦ - ٣٥األعراف [ } والذين كذبوا بآياتنا واستكربوا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون * حيزنون 
ويوم حيشرهم مجيعا يا معشر اجلن قد { : أهل النار أهنم إمنا دخلوها ملخالفة الرسل قال تعاىل وقد أخرب عن 

يا معشر اجلن واإلنس أمل يأتكم رسل منكم يقصون عليكم { : إىل قوله ]  ١٢٨: األنعام [ } استكثرمت من اإلنس 
اة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أهنم كانوا آيايت وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرهتم احلي

  ]  ١٣٠: األنعام [ } كافرين 
وسيق الذين كفروا إىل جهنم زمرا حىت إذا جاؤوها فتحت أبواهبا وقال هلم خزنتها أمل يأتكم رسل { : وقال تعاىل 

} ى الكافرين منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب عل
  ]  ٧١: الزمر [ 

قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل اهللا * كلما ألقي فيها فوج سأهلم خزنتها أمل يأتكم نذير { : وقال تعاىل 
  ]  ٩،  ٨: امللك [ } من شيء إن أنتم إال يف ضالل كبري 

وإما خرب واإلنشاء يتضمن األمر والنهي  إما إنشاء: ومعلوم أن الكالم الذي جاءت به الرسل عن اهللا نوعان 
واإلباحة فأصل السعادة تصديق خربه وطاعة أمره وأصل الشقاوة معارضة خربه وأمره بالرأي واهلوى وهذا هو 

  معرضة النص بالرأي وتقدمي اهلوى على الشرع 
فسه وعن خلقه بعقلهم وهلذا كان ضالل من ضل من أهل الكالم والنظر يف النوع اخلربي مبعارضة خرب اهللا عن ن

  ورأيهم وضالل من ضل من أهل العبادة والفقه يف النوع الطليب مبعارضة أمر اهللا الذي هو شرعه بأهوائهم وآرائهم 
ما جيادل يف آيات اهللا إال { : واملقصود هنا أن معارضة أقوال الرسل بأقوال غريهم من فعل الكفار كما قال تعاىل 

وجادلوا بالباطل ليدحضوا به احلق فأخذهتم { : إىل قوله ]  ٤: غافر [ } بهم يف البالد الذين كفروا فال يغررك تقل
  ]  ٥: غافر [ } فكيف كان عقاب 

[ } وما نرسل املرسلني إال مبشرين ومنذرين وجيادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به احلق { : وقوله تعاىل 
  ]  ٥٦: الكهف 

: [ مصدق لقول النيب صلى اهللا عليه و سلم ]  ٤غافر [ } ات اهللا إال الذين كفروا ما جيادل يف آي{ : وقوله تعاىل 
  ] مراء يف القرآن كفر 

ومن املعلوم أن كل من عارض القرآن وجادل يف ذلك بعقله ورأيه فهو داخل يف ذلك وإن مل يزعم تقدمي كالمه 
م اهللا فقد دخل يف ذلك فكيف مبن يزعم أن ما على كالم اهللا ورسوله بل إذا قال ما يوجب املرية والشك يف كال

  يقوله بعقله ورأيه مقدم على نصوص الكتاب والسنة 
[ اآلية } إن الذين جيادلون يف آيات اهللا بغري سلطان أتاهم إن يف صدورهم إال كرب ما هم ببالغيه { : وقال تعاىل 

  ]  ٥٦: غافر 
أتاهم كرب مقتا عند اهللا وعند الذين آمنوا كذلك يطبع اهللا على الذين جيادلون يف آيات اهللا بغري سلطان { : وقال 

  ]  ٣٥: غافر [ } كل قلب متكرب جبار 
  والسلطان هو الكتاب املنزل من السماء كما ذكر ذلك غري واحد من املفسرين 



  ]  ٣٥: م الرو[ } أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم مبا كانوا به يشركون { : وشواهده كثرية كقوله تعاىل 
يف سورة ]  ٢٣: النجم [ } إن هي إال أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اهللا هبا من سلطان { : وقوله 

  األعراف ويوسف والنجم فمن عارض آيات اهللا املنزلة برأيه وعقله من غري سلطان أتاه دخل يف معىن هذه اآلية 
  بكتاب اهللا وال جيوز معارضته بغري ذلك  وهذا مما يبني أنه ال جيوز معارضة كتاب اهللا إال

خرب وأمر كما تقدم أما اخلرب فال جيوز أن يتناقض ولكن قد يفسر أحد اخلربين اآلخر ويبني : وكتاب اهللا نوعان 
معناه وأما األمر فيدخله النسخ وال ينسخ ما أنزل اهللا إال مبا أنزل اهللا فمن أراد أن ينسخ شرع اهللا الذي أنزله برأيه 

  هواه كان ملحدا وكذلك من دفع خرب اهللا برأيه ونظره كان ملحدا و
والقرامطة مجعوا هذا وهذا وزعموا أن حممد بن إمساعيل هو السابع الذي نسخ دين حممد صلى اهللا عليه و سلم 

  وكذلك تعرض لدعوى النبوة غري واحد من املالحدة 
لوالية عند من يزعم أن الوالية أفضل من النبوة كمذهب إما ختم ا: وآخرون يدعون ما هو عندهم أعلى من النبوة 

  صاحب الفصوص ابن عريب وأمثاله وإما دعوى الفلسفة واحلكمة اليت هي يف زعم كثري منهم أعلى من النبوة 
  نوع يزعم أنه نزل عليه كما يدعي ذلك من يدعيه من مالحدة أهل النسك والتصوف : وهؤالء املالحدة نوعان 

  ألقي إيل أوحي إيل وال يسمي املوحي : إن اهللا أنزل عليه ذلك ومنهم من يقول : من يقول مث من هؤالء 
  وقوم يزعمون أهنم يقولون ذلك بعقلهم ورأيهم 

ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو قال أوحي إيل ومل يوح إليه شيء ومن قال { : وقد مجع اهللا هؤالء بقوله 
فذكر سبحانه من يفترى الكذب على اهللا ومن يقول أنه يوحى إليه ]  ٩٣: األنعام [ } سأنزل مثل ما أنزل اهللا 

  ومن زعم أنه يقول كالما مثل الكالم الذي أنزله اهللا 
يعلم أن اهللا إذا أرسل رسوال فإمنا يقول من : وهذا األصل هو مما يعلم بالضرورة من دين الرسل من حيث اجلملة 

فر فكيف مبن يقدم كالمه على كالم الرسول ؟ وأما املؤمنون مبا جاء به فال يناقض كالمه ويعارضه من هو كا
  ]  ١: احلجرات [ } ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله { : يتصور أن يقدموا أقواهلم على قوله بل قد أدهبم اهللا بقوله 

الرجال هي من شعب الكفر ولكن البدع مشتقة من الكفر فلهذا كانت معارضة النصوص الثابتة عن األنبياء بآراء 
  وإن كان املعارض هلذا هبذا يكون مؤمنا مبا جاء به الرسول يف غري حمل التعارض 

وإذا كان أصل معارضة الكتب اإلهلية بقول فالن وفالن من أصول الكفر علم أن ذلك كله باطل وهذا مما ينبغي 
  : بني هذا للمؤمن تدبره فإنه إذا حاسب نفسه على ذلك علم تصديق ذلك ومما 

  الوجه الثاين والعشرون

  إن اهللا سبحانه ذم من ذمه من أهل الكفر على أهنم يصدون عن سبيل اهللا ويبغوهنا عوجا : وهو أن يقال 
قل يا أهل الكتاب مل * قل يا أهل الكتاب مل تكفرون بآيات اهللا واهللا شهيد على ما تعملون { : كما قال تعاىل 

 ٩٩ - ٩٨: آل عمران [ } تبغوهنا عوجا وأنتم شهداء وما اهللا بغافل عما تعملون  تصدون عن سبيل اهللا من آمن
 [  

وال تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل اهللا من آمن به وتبغوهنا عوجا واذكروا إذ { : وقال تعاىل 
  ]  ٨٦: األعراف [ } كنتم قليال فكثركم 

  ]  ١٩ - ١٨: هود [ } يصدون عن سبيل اهللا ويبغوهنا عوجا  الذين* أال لعنة اهللا على الظاملني { : وقال 



[ } الذين يستحبون احلياة الدنيا على اآلخرة ويصدون عن سبيل اهللا * وويل للكافرين من عذاب شديد { : وقال 
  ]  ٢: إبراهيم 

ردا عن تصديق رسل اهللا ومعلوم أن سبيل اهللا هو ما بعث اهللا به رسله مما أمر به وأخرب عنه فمن هنى الناس هنيا جم
وطاعتهم فقد صدهم عن سبيل اهللا فكيف إذا هناهم عن التصديق مبا أخربت به الرسل وبني أن العقل يناقض ذلك 

  وأنه جيب تقدميه على ما أخربت به الرسل ؟ 
غى سبيل ومعلوم أن من زعم أن العقل الصريح الذي جيب اتباعه يناقض ما جاء به الرسل وذلك هو سبيل اهللا فقد ب

اهللا عوجا أي طلب له العوج فإنه طلب أن يبني اعوجاج ذلك وميله عن احلق وأن تلك السبيل الشرعية السمعية 
  املروية عن األنبياء عوجا ال مستقيمة وأن املستقيم هو السبيل اليت ابتدعها من خالف سبيل األنبياء ويوضح هذا 

  الوجه الثالث والعشرون

وم أن اهللا أخرب أنه أرسل رسله باهلدى والبيان لتخرج الناس من الظلمات إىل النور فقال من املعل: وهو أن يقال 
وكذلك أوحينا إليك روحا { : وقال تعاىل ]  ٣٣: التوبة [ } هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق { : تعاىل 

نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إىل من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلميان ولكن جعلناه نورا هندي به من 
  ]  ٥٣ - ٥٢: الشورى [ } صراط اهللا الذي له ما يف السماوات وما يف األرض * صراط مستقيم 

اهللا * كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إىل النور بإذن رهبم إىل صراط العزيز احلميد { : وقال تعاىل 
وما أرسلنا من رسول إال بلسان { : إىل قوله ]  ٢ - ١: إبراهيم [ } الذي له ما يف السماوات وما يف األرض 

  ]  ٤: إبراهيم [ } قومه ليبني هلم 
  ]  ٣٥: النحل [ } فهل على الرسل إال البالغ املبني { : وقد قال تعاىل 

  ]  ١٨: العنكبوت [ } وما على الرسول إال البالغ املبني { : وقال 
: األعراف [ } زروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم املفلحون فالذين آمنوا به وع{ : وقال 
١٥٧  [  

يهدي به اهللا من اتبع رضوانه سبل السالم وخيرجهم من * قد جاءكم من اهللا نور وكتاب مبني { : قال تعاىل 
  ]  ١٦ - ١٥: املائدة [ } الظلمات إىل النور بإذنه ويهديهم إىل صراط مستقيم 

  ]  ١٤٤: النحل [ } وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم { : عاىل وقال ت
} ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بني يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورمحة لقوم يؤمنون { : وقال تعاىل 

  ]  ١١١: يوسف [ 
  ]  ٨٩: النحل [ } لمني ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورمحة وبشرى للمس{ : وقال تعاىل 
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزقناهم * ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني { : وقال تعاىل 

أولئك على هدى من رهبم * والذين يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك وباآلخرة هم يوقنون * ينفقون 
   ] ٥ - ٢البقرة [ } وأولئك هم املفلحون 

  ونظائر هذا يف القرآن كثرية 
إما أن يكون الرسول تكلم فيه مبا يدل على احلق أو مبا : أمر اإلميان باهللا واليوم اآلخر : وإذا كان كذلك فيقال 

  ال مبا يدل على حق وال مبا يدل على باطل : يدل على الباطل أو مل يتكلم 



ال حبق وال بباطل وال : يف أمر اإلميان باهللا واليوم اآلخر ومعلوم أنه إذا قدر يف شخص من األشخاص أنه مل يتكلم 
هدى وال ضالل بل سكت عن ذلك مل يكن قد هدى الناس وال أخرجهم من الظلمات إىل النور وال بني هلم وال 

  كان معه ما يستضيء به السالك املستدل 
صواب وكان مدلول كالمه يف ذلك فإن قدر أن هذا الشخص تكلم مبا يفهم منه نقيض احلق ومبا يدل على ضد ال

لكان هذا الشخص قد أضل بكالمه وما هدى وكان خمرجا ملن اتبعه بكالمه من  -معلوم الفساد بصريح العقل 
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت خيرجوهنم من النور { : النور إىل الظلمات كحال الطاغوت الذين قال اهللا فيهم 

  ]  ٢٥٧: البقرة [ } إىل الظلمات 
ومن زعم أن ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة قد عارضه صريح املعقول الذي جيب تقدمه عليه فقد جعل 

الرسول شبيها بالشخص الثاين الذي أضل بكالمه من وجه وجيعله مبنزلة من جعله كالساكت الذي مل يضل ومل يهد 
  من وجه آخر 

الذي يعلم بالعقل عنده فمعلوم أن كالم اهللا ورسوله مل يدل  فإنه إذا زعم أن احلق واهلدى هو قول نفاة الصفات
  على قول النفاة داللة حيصل هبا اهلدى والبيان للمخاطبني بالقرآن إن كان قول النفاة هو احلق 

إهنا داللة : ومعلوم أن كالم اهللا ورسوله دل على إثبات الصفات املناقض لقول النفاة داللة بينة بقول مجهور الناس 
عية على ذلك واملعتزلة وحنوهم من النفاة معترفون بأهنا داللة ظاهرة فإذا كان الرسول مل يظهر للناس إال إثبات قط

  الصفات دون نفيها وكان احلق يف نفس األمر نفيها لكان مبنزلة الشخص الذي كتم احلق وذكر نقيضه 
يف أصول  -وغ فيها تقدمي عقول الرجال وهذا خالف ما نعته اهللا يف كتابه فدل على أن هذا الطريق اليت يس

التوحيد واإلميان على كالم اهللا ورسوله تناقض دين الرسول مناقضة بينة بل مناقضة معلومة باالضطرار من دين 
  : اإلسالم ملن تدبر حقيقة هذا القول وعرف غائلته ووباله وحينئذ فنقول 

  الوجه الرابع والعشرون

هذا القرآن أو احلكمة الذي بلغته إلينا قد تضمن : سالم أن الرجل لو قال للرسول إنا نعلم باالضطرار من دين اإل
أشياء كثرية تناقض ما علمنا بعقولنا وحنن إمنا علمنا صدقك بعقولنا فلو قبلنا مجيع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض 

ظهر من كالمك وكالمك  ذلك لكان ذلك قدحا فيما علمنا به صدقك فنحن نعتقد موجب األقوال املناقضة ملا
مل يكن مثل هذا الرجل مؤمنا مبا جاء به الرسول ومل يرض الرسول منه  -نعرض عنه ال نتلقى منه هدى وال علم 

هبذا بل يعلم أن هذا لو ساغ ألمكن كل أحد أن ال يؤمن بشيء مما جاء به الرسول إذ العقول متفاوتة والشبهات 
س يف النفوس فيمكن حينئذ أن يلقي يف قلب غري واحد من األشخاص ما كثرية والشيطان ال يزال يلقي الوساو

  يناقض عامة ما أخرب به الرسول وما أمر به 
وقد ظهر ذلك يف القرامطة الباطنية الذين ردوا عامة الظاهر الذي جاء به من األمر واخلرب وزعموا أن العقل ينايف 

  هذا الظاهر الذي بينه الرسول 
اهر خطاب للجمهور والعامة حىت يصل الشخص إىل معرفة احلقيقة اليت يزعمون أهنا تناقض ما الظ: مث قد يقولون 

  بينه الرسول وحينئذ تسقط عنه طاعة أمره ويسوغ له تكذيب خربه 
  ومن املعلوم لعامة املسلمني أن قول الباطنية الذي يتضمن خمالفة الرسول معلوم الفساد بالضرورة من دين اإلسالم 

إن قول الفالسفة املناقض لذلك معلوم الفساد بالضرورة من : أخرب به يف املعاد قد قال متكلمة املسلمني  وكذلك ما



  دين اإلسالم 
وهكذا ما اخرب به الرسول من أمساء اهللا وصفاته يعلم أهل اإلثبات أن قول النفاة فيه معلوم الفساد بالضرورة من 

  دين اإلسالم 
  جاءت به األنبياء بالعقول واآلراء وأصل هذا اإلحلاد معارضة ما 

  الوجه اخلامس والعشرون

  وهو أن اهللا سبحانه وتعاىل قد بني يف كتابه أن معارضة مثل هذا فعل الشياطني املعادين لألنبياء 
ولو شاء اهللا ما أشركوا وما * اتبع ما أوحي إليك من ربك ال إله إال هو وأعرض عن املشركني { : قال تعاىل 
وال تسبوا الذين يدعون من دون اهللا فيسبوا اهللا عدوا بغري علم * ليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل جعلناك ع

وأقسموا باهللا جهد أمياهنم لئن جاءهتم * كذلك زينا لكل أمة عملهم مث إىل رهبم مرجعهم فينبئهم مبا كانوا يعملون 
ونقلب أفئدهتم وأبصارهم كما مل * ذا جاءت ال يؤمنون آية ليؤمنن هبا قل إمنا اآليات عند اهللا وما يشعركم أهنا إ

أي وما يشعركم أن اآليات إذا ]  ١١٠ - ١٠٦: األنعام [ } يؤمنوا به أول مرة ونذرهم يف طغياهنم يعمهون 
معطوف على } نقلب أفئدهتم { : جاءت ال يؤمنون وأنا نقلب أفئدهتم وأبصارهم كما مل يؤمنوا به أول مرة فقوله 

( وهبذا تزول شبهة من مل يفهم اآلية فظن أن } وما يشعركم { : وكالمها داخل يف معىن قوله } ال يؤمنون { قوله 
وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا شياطني { : فعل مبتدأ إىل قوله } ونقلب { : لتومهه أن قوله ) لعل ( مبعىن ) أن 

ولتصغى * ك ما فعلوه فذرهم وما يفترون اإلنس واجلن يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غرورا ولو شاء رب
أفغري اهللا أبتغي حكما وهو الذي أنزل * إليه أفئدة الذين ال يؤمنون باآلخرة ولريضوه وليقترفوا ما هم مقترفون 

ومتت * إليكم الكتاب مفصال والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك باحلق فال تكونن من املمترين 
  ]  ١١٥ - ١١٢: األنعام [ } عدال ال مبدل لكلماته وهو السميع العليم كلمة ربك صدقا و

ومن تدبر هؤالء اآليات علم أهنا منطبقة على من يعارض كالم األنبياء بكالم غريهم حبسب حاله فإن هؤالء هم 
  أعداء ما جاءت به األنبياء 

أحدا ممن يرد نصوص الكتاب والسنة بقوله  وأصل العداوة والبغض كما أن الوالية واحلب ومن املعلون أنك ال جتد
إال وهو يبغض ما خالف قوله ويود أن تلك اآلية مل تكن نزلت وأن ذلك احلديث مل يرد ولو أمكنه كشط ذلك يف 

  املصحف لفعله 
  ال ابتدع أحد بدعة إال خرجت حالوة احلديث من قلبه : قال بعض السلف 

ليس شيء أنقض لقولنا من القرآن فأقروا به : أنه قال : يسي أو غريه إما بشر املر -وقيل عن بعض رؤوس اجلهمية 
إذا احتجوا عليكم باحلديث فغالطوهم بالتكذيب وإذا احتجوا : يف الظاهر مث صرفوه بالتأويل ويقال أنه قال 

  باآليات فغالطوهم بالتأويل 
كتمان ذلك والنهي عن إشاعته وتبليغه وهلذا جتد الواحد من هؤالء ال حيب تبليغ النصوص النبوية بل قد خيتار 

  خالفا ملا أمر اهللا به ورسوله من التبليغ عنه 
  ] ليبلغ الشاهد الغائب : [ كما قال 

  ] بلغوا عين ولوا آية : [ وقال 
نضر اهللا امرأ مسع منا حديثا فبلغه إىل من مل يسمعه فرب حامل فقه غري فقيه ورب حامل فقه إىل من هو : [ وقال 



  ] نه أفقه م
وقد ذم اهللا يف كتابه الذين يكتمون ما أنزل اهللا من البينات واهلدى وهؤالء خيتارون كتمان ما أنزله اهللا ألنه معارض 

إياكم وأصحاب الرأي فإهنم أعداء السنن أعيتهم السنن أن : قال : ملا يقولونه وفيهم جاء األثر املعروف عن عمر 
  فقالوا يف الدين برأيهم فذكر أهنم أعداء السنن  حيفظوها وتفلتت منهم أن يعوها وسئلوا

وباجلملة فكل من أبغض شيئا من الكتاب والسنة ففيه من عداوة النيب حبسب ذلك وكذلك من أحب ذلك ففيه 
  من الوالية حبسب ذلك 
ان يبغض ال يسأل أحدكم عن نفسه إال القرآن فإن كان حيب القرآن فهو حيب اهللا وإن ك: قال عبد اهللا بن مسعود 

  القرآن فهو يبغض اهللا وعدو األنبياء هم شياطني اإلنس واجلن 
أو لإلنس شياطني ؟ : تعوذ باهللا من شياطني اإلنس واجلن فقال : قال النيب صلى اهللا عليه و سلم أليب ذر [ كما 
  ] نعم شر من شياطني اجلن وهؤالء يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غرورا : فقال 

الكالم املزين كما يزين الشيء بالزخرف وهو املذهب وذلك غرور ألنه يغر املستمع والشبهات والزخرف هو 
  املعارضة ملا جاءت به الرسل هي كالم مزخرف يغر املستمع 

ولتصغي إليه أفئدة الذين ال يؤمنون باآلخرة فهؤالء املعارضون ملا جاءت به الرسل تصغي إليه أفئدة الذين ال 
  ما رأيناه وجربناه يؤمنون باآلخرة ك

وهذا يبني أن احلكم ]  ١١٤: األنعام [ } أفغري اهللا أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصال { : مث قال 
  بني الناس هو اهللا تعاىل مبا أنزله من الكتاب املفصل 

  ]  ١٠: رى الشو[ } وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إىل اهللا { : كما قال تعاىل يف اآلية األخرى 
كان الناس أمة واحدة فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب باحلق ليحكم بني { : وقال تعاىل 

  ]  ٢١٣: البقرة [ } الناس فيما اختلفوا فيه 
  مجلة يف موضع احلال ]  ١١٤: األنعام [ } وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصال { : وقال تعاىل 

استفهام استنكار يقول كيف أطلب حكما غري اهللا وقد ]  ١١٤: األنعام [ } غري اهللا أبتغي حكما أف{ : وقوله 
  أنزل الكتاب مفصال حيكم بيننا 

يبني أن الكتاب احلاكم مفصل مبني خبالف ما يزعمه من يعارضه بآراء الرجال ويقول إنه ال يفهم ) مفصال ( وقوله 
له إما جممال ال ظاهر له أو مؤوال ال يعلم عني معناه وال يدل على عني املعىن معناه وال يدل على مورد النزاع فيجع

  املراد به 
وهلذا كان املعرضون عن النصوص املعارضون هلا كاملتفقني على أنه ال يعلم عني املراد به وإمنا غايتهم أن يذكروا 

ك من امسك منهم عن التأويل لعدم العلم جيوز أن يكون املراد واحدا منها وهلذا أمس: احتماالت كثرية ويقولون 
  بعني املراد 

  فعلى التقديرين ال يكون عندهم الكتاب احلاكم مفصال بل جممال ملتبسا أو مؤوال بتأويل ال دليل على إرادته 
وذلك أن الكتاب األول ]  ١١٤: األنعام [ } والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك باحلق { : مث قال 
دق للقرآن فمن نظر فيما بأيدي أهل الكتاب من التوراة واإلجنيل علم علما يقينا ال حيتمل النقيض أن هذا مص

وهذا جاءا من مشكاة واحدة ال سيما يف باب التوحيد واألمساء والصفات فإن التوراة مطابقة للقرآن موافقة له 
  موافقة ال ريب فيها 



ليس هو من املبدل الذي أنكره عليهم القرآن بل هو من احلق الذي صدقهم  وهذا مما يبني أن ما يف التوراة من ذلك
عليه وهلذا مل يكن النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه ينكرون ما يف التوراة من الصفات وال جيعلون ذلك مما يدله 

إن هذا مما : يقولون اليهود وال يعيبوهنم بذلك ويقولون هذا تشبيه وجتسيم كما يعيبهم بذلك كثري من النفاة و
حرفوه بل كان الرسول إذا ذكروا شيئا من ذلك صدقهم عليه كما صدقهم يف خرب احلرب كما هو يف الصحيحني 

  عن عبد اهللا بن مسعود ويف غري ذلك 
فقرر أن ما أخرب اهللا به فهو صدق وما أمر به فهو ]  ١١٥: األنعام [ } ومتت كلمة ربك صدقا وعدال { : مث قال 
  عدل 

وهذا يقرر أن ما يف النصوص من اخلرب فهو صدق علينا أن نصدق به وال نعرض عنه وال نعارضه ومن دفعه فإنه مل 
أنا أصدق الرسول تصديقا جممال فإن نفس اخلرب الذي أخرب به الرسول وعارضه هو بعقله : يصدق به وإن قال 

جممال ومل يصدقه تصديقا مفصال فيما علم أنه  ودفعه مل يصدق به تصديقا مفصال ولو صدق الرجل الرسول تصديقا
أخرب به مل يكن مؤمنا له ولو أقر بلفظه مع إعراضه عن معناه الذي بينه الرسول أو صرفه إىل معان ال يدل عليها 

  جمري اخلطاب بفنون التحريف بل مل يردها الرسول فهذا ليس بتصديق يف احلقيقة بل هو إىل التكذيب أقرب 

  والعشرونالوجه السادس 

  إن اهللا ذم أهل الكتاب على كتمان ما أنزل اهللا وعلى الكذب فيه وعلى حتريفه وعلى عدم فهمه : وهو أن يقال 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كالم اهللا مث حيرفونه من بعد ما عقلوه وهم { : قال تعاىل 

إذا خال بعضهم إىل بعض قالوا أحتدثوهنم مبا فتح اهللا عليكم ليحاجوكم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا و* يعلمون 
ومنهم أميون ال يعلمون الكتاب إال * أو ال يعلمون أن اهللا يعلم ما يسرون وما يعلنون * به عند ربكم أفال تعقلون 
ليشتروا به مثنا قليال  فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم مث يقولون هذا من عند اهللا* أماين وإن هم إال يظنون 

  } فويل هلم مما كتبت أيديهم وويل هلم مما يكسبون 
فذم احملرفني له واألميني الذين ال يعلمونه إال أماين والذين يكذبون فيقولون ملا يكتبونه هو من عند اهللا وما هو من 

كتاب وقد ذم الذين يكتمون ما عند اهللا كما ذم الذين يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من ال
  أنزل اهللا من الكتاب يف غري هذا املوضع 

وهذه األنواع األربعة موجودة يف الذين يعرضون عن كتاب اهللا ويعارضونه بآرائهم وأهوائهم فإهنم تارة يكتمون 
: به الفالسفة  األحاديث املخالفة ألقواهلم ومنهم طوائف يضعون أحاديث نبوية توافق بدعهم كاحلديث اليت حتتج

  أول ما خلق اهللا العقل 
  كان اهللا وال شيء معه وهو اآلن على ما عليه كان : واحلديث الذي حيتج به اجلهمية 

  ال ينبغي ألحد أن يرى اهللا يف الدنيا وال يف اآلخرة : واحلديث الذي حيتجون به يف نفي الرؤية 
واه ابن عساكر فيما أماله يف نفي اجلهة عن شيخه ابن واحلديث الذي حيتجون به يف نفي العلو كاحلديث الذي ر
أين وعرض به حديث : الذي أين األين فال يقال له : عبد اهللا العوسجي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

يستشفع بك على اهللا ويستشفع باهللا عليك وأكثر فيه يف : ابن اسحق الذي رواه أبو داود وغريه الذي قال فيه 
  إنه غريب : ح يف ابن اسحق مع احتجاجه حبديث أمجع العلماء على أنه من أكذب احلديث وغاية ما قالوا فيه القد

رب زدين : واألحاديث اليت حتتج هبا االحتادية من هؤالء وغريهم مثل قوهلم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 



  فيك حتريا 
نقائص كحديث اجلمل األورق ونزوله عشية عرفه إىل األرض يصافح ومثل األحاديث اليت حيتج هبا الواصفون بال

الركبان ويعانق املشاة ونزوله إىل بطحاء مكة وقعوده على كرسي بني السماء واألرض ونزوله على صخرة بيت 
  املقدس وأمثال ذلك 

ه وأما حتريفهم وكذلك ما يضعونه من الكتب بآرائهم وأذواقهم ويدعون أن هذا هو دين اهللا الذي جيب اتباع
للنصوص بأنواع التأويالت الفاسدة اليت حيرفون هبا الكلم عن مواضعه فأكثر من أن يذكر كتأويالت القرامطة 

  الباطنية واجلهمية والقدرية وغريهم 
 وأما عدم الفهم فإن النصوص اليت خيالفوهنا تارة حيرفوهنا بالتأويل وتارة يعرضون عن تدبرها وفهم معانيها فيصريون
كاألميني الذين ال يعلمون الكتاب إال أماين وهلذا جتد هؤالء معرضني عن القرآن واحلديث فمنهم طوائف ال يقرون 
القرآن مثل كثري من الرافضة واجلهمية ال حتفظ أئمتهم القرآن وسواء حفظوه أم مل حيفظوه ال يطلبون اهلدى منه بل 

   يعلمون الكتاب إال أماين وإما أن حيرفوه بالتأويالت الفاسدة إما أن يعرضوا عن فهمه وتدبره كاألميني الذين ال
فمنهم من ال يعرفه ومل يسمعه وكثري منهم ال يصدق به مث إذا صدقوا به كان حتريفهم له وإعراضهم : وأما احلديث 

وأما عنه أعظم من حتريف القرآن واإلعراض عنه حىت أن منهم طوائف يقرون مبا أخرب به القرآن من الصفات 
  احلديث إذا صدقوا به فهم ال يقرون مبا أخرب به 

وإذا تبني أن من أعرض عن الكتاب وعارضه باملعقوالت ال بد له من كتمان أو كذب أو حتريف أو أمية مع عدم 
دل ذلك على أن هؤالء مذمومون يف كتاب اهللا كما ذم اهللا أشباههم من أهل  -علم وهذه األمور كلها مذمومة 

: [ ن هؤالء وأمثاهلم دخلوا يف قوله صلى اهللا عليه و سلم الذي ثبت عنه يف الصحيح الذي قال فيه الكتاب وأ
اليهود : لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حىت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول اهللا 

  ] فمن : والنصارى ؟ قال 
أن يعارض حديثا وال يستشكل معناه وقد كان الصحابة يفعلون  فما ذكرمتوه قد يشعر بأنه ليس ألحد: فإن قيل 

  ذلك 
يا : من نوقش احلساب عذب قالت عائشة : [ حىت قد ثبت يف الصحيح أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا قال 

]  ٨ ، ٧: االنشقاق [ } فسوف حياسب حسابا يسريا * فأما من أويت كتابه بيمينه { : رسول اهللا أليس اهللا يقول 
  ] ذلك العرض ومن نوقش احلساب عذب : ؟ فقال 
[ } وإن منكم إال واردها { : أليس اهللا يقول : ال يدخل النار أحد بايع حتت الشجرة قالت له حفصة : [ وملا قال 

  ] ]  ٧٢: مرمي [ } مث ننجي الذين اتقوا ونذر الظاملني فيها جثيا { : أمل تسمعي قوله : ؟ فقال ]  ٧١: مرمي 
إنك تدخله هذا : هل قلت لك : أمل تكن حتدثنا أنا نأيت البيت ونطوف به ؟ فقال : وقال له عمر عام احلديبية  [

  ] قال فإنك آتيه ومطوف به : العام ؟ قال ال 
إن عقله مقدم على نص الرسول وإمنا كان يشكل على أحدهم قوله فيسأل : مل يكن يف الصحابة من يقول : قيل 

  فيتبني له أن النص ال شبهة فيه  عما يزيل شبهته
فلما نفى النيب صلى اهللا عليه و سلم مناقشة احلساب عن الناجني مل ينف كل ما يسمى حسابا واحلساب يراد به 

  املوازنة بني احلسنات والسيئات وهذا يتضمن املناقشة ويراد به عرض األعمال على العامل وتعريفه هبا 
هل حياسبون أم ال ؟ كان فصل اخلطاب إثبات احلساب مبعىن عد األعمال : الكفار وهلذا ملا تنازع أهل السنة يف 



  وإحصائها وعرضها عليهم ال مبعىن إثبات حسنات نافعة هلم يف ثواب يوم القيامة تقابل سيئاهتم 
ر على مل يرد به املرو] ال يدخل النار أحد بايع حتت الشجرة : [ وكذلك ملا قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  } وإن منكم إال واردها { : الصراط فإن ذاك ال يسمى دخوال ولكن مساه اهللا ورودا بقوله 
  ورود أعالها : حيتمل العبور والدخول وأيضا فالورود والدخول قد يراد ) الورود ( ولفظ 

ريح ومنهم من مير منهم من مير كالطرف ومنهم من مير كال: أهنم إذا عربوا على الصراط : [ وقد ثبت يف الصحيح 
  ] كأجاويد اخليل 

وإن { : أليس اهللا يقول : وفسر النيب صلى اهللا عليه و سلم الورود هبذا وهذا عام جلميع اخللق فلما قالت حفصة 
 -مل تكن هذه معارضة صحيحة ملا أخرب به فبني هلا النيب صلى اهللا عليه و سلم ]  ٧١: مرمي [ } منكم إال واردها 

: فتلك النجاة هي املعىن الذي أراده بقوله ]  ٧٢: مرمي [ } مث ننجي الذين اتقوا { : أن اهللا قال  -بعد أن زبرها 
  ال يدخل النار أحد بايع حتت الشجرة 

إن امليت يعذب ببكاء أهله : [ فعائشة قد عارضت ما رواه عمر وغريه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : فإن قيل 
وعارضت ما رووه عن النيب صلى اهللا ]  ١٦٤: األنعام [ } وال تزر وازرة وزر أخرى {  :بقول اهللا تعاىل ] عليه 

اجلواب : قيل ] ]  ٨٠: النمل [ } إنك ال تسمع املوتى { : من خماطبة أهل القليب يوم بدر بقوله [ عليه و سلم 
  : من وجهني 

نا معارضة النصوص مبجرد عقلهم والنصوص ال أنا مل ننكر اهنم كانوا يعارضون نصا بنص آخر وإمنا أنكر: أحدمها 
  تتعارض يف نفس األمر إال يف األمر والنهي إذا كان أحدمها ناسخا واآلخر منسوخا وأما األخبار فال جيوز تعارضها 

عام وخاص وقدم اخلاص على العام فإنه يعلم أن ذلك : وأما إذا قدر أن اإلنسان تعارض عنده خربان أو أمران 
يف نفس األمر وأن املعىن اخلاص مل يدخل يف إرادة املتكلم باللفظ العام فالدليل اخلاص يبني ما مل يرد ليس يتعارض 

فالسنة بينت أن الكافر والعبد والقاتل ]  ١١: النساء [ } يوصيكم اهللا يف أوالدكم { : باللفظ العام كما يف قوله 
  مل يدخل يف ذلك 

إن اآلية تعم : العام يف األشخاص مطلق يف األحوال فإنه يقول : ما من قال هذا عند من جيعل اللفظ عاما هلؤالء وأ
  كل ولد ولكن مل يبني فيها احلال الذي يرث فيها الولد واحلال اليت مل يرث فيها ولكن هذا مبني يف نصوص أخرى 

انع بني يف لفظ القرآن باق على عمومه ولكن ما سكت عنه لفظ القرآن من الشروط واملو: وهؤالء يقولون 
  نصوص أخرى 

وأمثال ذلك من عمومات القرآن وظواهره ال ]  ٣٨: املائدة [ } والسارق والسارقة { : وهكذا يقولون يف قوله 
ما سكت عنه اللفظ بني يف نصوص أخرى ويقولون فرق بني ما يعمه : إن اللفظ متروك ولكن يقولون : يقولون 

  ه فإن اللفظ مطلق يف ذاك ال عام فيه ما عم: اللفظ وبني ما سكت عنه من أحوال 
وإذا كان يف كالم اهللا ورسوله كالم جممل أو ظاهر قد فسر معناه وبينه كالم آخر متصل به أو منفصل عنه مل يكن 

عبدي : يقول اهللا : [ يف هذا خروج عن كالم اهللا ورسوله وال عيب يف ذلك وال نقص كما يف احلديث الصحيح 
أما علمت أن عبدي فالنا جاع فلو : رب كيف أطعمك وأنت رب العاملني ؟ فيقول :  جعت فلم تطعمين فيقول

أما : كيف أسقيك وأنت رب العاملني ؟ فيقول : أطعمته لوجدت ذلك عندي عبدي عطشت فلم تسقين فيقول 
كيف أعودك : علمت أن عبدي فالنا عطش فلو أسقيته لوجدت ذلك عندي عبدي مرضت فلم تعدين فيقول 

  ] أما علمت أن عبدي فالنا مرض فلو عدته لوجدتين عنده : رب العاملني ؟ فيقول  وأنت



فهذا احلديث قد قرن به الرسول بيانه وفسر معناه فلم يبقى يف ظاهره ما يدل على باطل وال حيتاج إىل معارضة 
  بعقل وال تأويل يصرف فيه ظاهره إىل باطنه بغري دليل شرعي 

م اهللا ورسوله ما ظاهره كفر وإحلاد من غري بيان من اهللا ورسوله ملا يزيل الفساد ويبني إن يف كال: فأما أن يقال 
املراد فهذا هو الذي تقول أعداء الرسل الذين كفروا من املشركني وأهل الكتاب وهو الذي ال يوجد يف كالم اهللا 

  أبدا 
  : وإيضاح ذلك يف 

  الوجه السابع والعشرون

إن كانوا من مالحدة الفالسفة والقرامطة قالوا : ون كالم اهللا وكالم رسوله بعقوهلم الذين يعارض: وهو أن نقول 
إن الرسل أبطنت خالف ما أظهرت ألجل مصلحة اجلمهور حىت يؤول األمر هبم إىل إسقاط الواجبات واستحالل 

الف ملا علم باالضطرار من إما للعامة وإما للخاصة دون العامة وحنو ذلك مما يعلم كل مؤمن أنه فاسد خم: احملرمات 
دين اإلسالم وإن كانوا من أهل الفقه والكالم والتصوف الذين ال يقولون ذلك فال بد هلم من التأويل الذي هو 

  صرف اللفظ عن االحتمال الراجح إىل االحتمال املرجوح 
  ابن جرير وغريه : يراد به التفسري كما يوجد يف كالم املفسرين ) التأويل ( ولفظ 

  راد به حقيقة ما يؤول إليه الكالم وهو املراد بلفظ التأويل يف القرآن وي
وأما باملعىن الثاين فمنه ما ال يعلمه إال اهللا وهلذا كانوا يثبتون العلم مبعاين القرآن وينفون العلم بالكيفية كقول مالك 

  االستواء معلوم والكيف جمهول : وغريه 
و التأويل الذي نعلمه وأما الكيف فهو التأويل الذي ال يعلمه إال اهللا وهو فالعلم باالستواء من باب التفسري وه

  اجملهول لنا 
صرف اللفظ عن االحتمال الراجح إىل االحتمال املرجوح وهذا هو : ويراد بالتأويل يف اصطالح كثري من املتأخرين 

  الذي تدعيه نفاة الصفاة والقدر وحنو ذلك من نصوص الكتاب والسنة 
: [ فإهنم يقولون ال بد من تأويل بعض الظواهر كما يف قوله : قوهلم متناقض فإهنم بنوه على أصلني فاسدين وهؤالء 

احلجر األسود ميني اهللا يف األرض وحنو ذلك مث أي نص خالف رأيهم جعلوه من هذا : وقوله ] جعت فلم تطعمين 
  آخر املعىن الظاهر فاسدا وهم خمطئون يف هذا وهذا  الباب فيجعلون تارة املعىن الفاسد هو الظاهر ليجعلوا يف موضع

  ومضمون كالمهم أن كالم اهللا ورسوله يف ظاهره كفر وإحلاد من غري بيان من اهللا ورسوله للمراد 
  وهذا قول ظاهر الفساد وهو أصل قول أهل الكفر واإلحلاد 

بينت املراد وأزالت الشبهة فإن أما النصوص اليت يزعمون أن ظاهرها كفر فإذا تدبرت النصوص وجدهتا قد 
أما علمت : كيف أعودك وأنت رب العاملني ؟ فيقول : عبدي مرضت فلم تعدين فيقول : [ احلديث الصحيح لفظه 

  ] أن عبدي فالنا مرض فلو عدته لوجدتين عنده 
  فنفس ألفاظ احلديث نصوص يف أن اهللا نفسه ال ميرض وإمنا الذي مرض عبده املؤمن 

ظاهره أن اهللا ميرض فيحتاج إىل تأويل ألن اللفظ إذا قرن به ما يبني معناه كان ذلك هو ظاهره : يقال  ومثل هذا ال
: العنكبوت [ } فلبث فيهم ألف سنة إال مخسني عاما { : كاللفظ العام إذا قرن به استثناء أو غاية أو صفة كقوله 

حنو ذلك فإن الناس متفقون على أنه حينئذ ليس و]  ٩٢: النساء [ } فصيام شهرين متتابعني { : وقوله ]  ١٤



  ظاهره ألفا كاملة وال شهرين سواء كانا متفرقني أو متتابعني 
ليس من احلديث الصحيح الثابت عن النيب صلى اهللا عليه : احلجر األسود ميني اهللا يف األرض فهو أوال : وأما قوله 

قرنون باألحاديث الصحيحة أحاديث كثرية موضوعة و سلم فال حنتاج أن ندخل يف هذا الباب ولكن هؤالء ي
ويقولون بتأول اجلميع كما فعل بشر املريسي وحممد بن شجاع الثلجي وأبو بكر بن فورك يف كتاب مشكل 

  احلديث حىت أهنم يتأولون حديث عرق اخليل وأمثاله من املوضوعات 
املريسي وأمثاله من اجلهمية وقد يكون احلديث هذا مع أن عامة ما فيه من تأويل األحاديث الصحيحة هي تأويالت 

  مناما كحديث رؤية ربه يف أحسن صورة فيجعلونه يقظة وجيعلونه ليلة املعراج مث يتأولونه 
وقد صنف القاضي أبو يعلى كتابه يف إبطال التأويل ردا لكتاب ابن فورك وهو وإن كان أسند األحاديث اليت 

ديث موضوعة كحديث الرؤية عيانا ليلة املعراج وحنوه وفيها أشياء عن بعض ذكرها وذكر من رواها ففيها عدة أحا
السلف رواها بعض الناس مرفوعة كحديث قعود الرسول صلى اهللا عليه و سلم على العرش رواه بعض الناس من 

يروونه طرق كثرية مرفوعة وهي كلها موضوعة وإمنا الثابت أنه عن جماهد وغريه من السلف وكان السلف واألئمة 
  وال ينكرونه ويتلقونه بالقبول 

إن مثل هذا ال يقال إال توفيقا لكن ال بد من الفرق بني ما ثبت من ألفاظ الرسول وما ثبت من كالم : وقد يقال 
  غريه سواء كان من املقبول أو املردود 

هلا الكتاب بكالم غليظ  وهلذا وغريه تكلم رزق اهللا التميمي وغريه مكن أصحاب أمحد يف تصنيف القاضي أيب يعلى
  وشنع عليه أعداؤه بأشياء هو منها بريء كما ذكر هو ذلك يف آخر الكتاب 

وما نقله عنه أبو بكر بن العريب يف العواصم كذب عليه عن جمهول مل يذكره أبو بكر وهو من الكذب عليه مع أن 
نقال وتوجيها ويف كالمه من التناقض من وإن كانوا نقلوا عنه ما هو كذب عليه ففي كالمه ما هو مردود  -هؤالء 

جنس ما يوجد يف كالم األشعري والقاضي أيب بكر الباقالين وأيب املعايل وأمثاهلم ممن يوافق النفاة على نفيهم 
  إنه مجع بني النقيضني : ويشارك أهل اإلثبات على وجه يقول اجلمهور 

ويقال عن السمناين : اضي املوصل كان يقول عليه ما مل يقله إن أبا جعفر السمناين شيخ أيب الوليد الباجي ق: ويقال 
  إنه كان مسمحا يف حكمه وقوله 

  واملقصود هنا أن ما مل يكن ثابتا عن الرسول ال حنتاج أن ندخله يف هذا الباب سواء احتيج إىل تأويل أو مل حيتج 
روي مرفوعا ويف رفعه نظر ولفظ وحديث احلجر األسود ميني اهللا يف األرض هو معروف من كالم ابن عباس و

احلجر األسود ميني اهللا يف األرض فمن صافحه أو قبله فكأمنا صافح اهللا وقبل ميينه ففي لفظ هذا احلديث : احلديث 
أنه ميني اهللا يف األرض وأن املصافح له كأمنا صافح اهللا وقبل ميينه ومعلوم أن املشبه ليس هو املشبه به فهذا صريح يف 

و نفس صفة اهللا فال ميكن أحد أن يأيت بنص صحيح صريح يدل على معىن فاسد من غري بيان للنص أنه ليس ه
أصال فاحلمد هللا الذي سلم كالمه وكالم رسوله من كل نقص وعيب وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم 

  على املرسلني لسالمة ما قالوه من النقص والعيب واحلمد هللا رب العاملني 
طأ الثاين فيأتون إىل نصوص صحيحة دالة على معان داللة بينة بل صرحية قطعية كأحاديث الرؤية وحنوها مما وأما اخل

فيه إثبات الصفات فيقولون هذه حتتاج إىل التأويل كتلك وقد تبني استغناء كل من الصنفني عن التحريف وأن 
  إما مقرونا به وإما يف نص آخر :  التفسري الذي به يعرف الصواب قد ذكر ما يدل عليه يف نفس اخلطاب

وهلذا ملا مل يكن هلم قانون قومي وصراط مستقيم يف النصوص مل يوجد أحد منهم ميكنه التفريق بني النصوص اليت 



حتتاج إىل تأويل واليت ال حتتاج إليه إال مبا يرجع إىل نفس املتأول املستمع للخطاب ال مبا يرجع إىل نفس املتكلم 
من ظهر له تتناقض أقوال أهل الكالم والفالسفة كأيب حامد وأمثاله ممن يظنون أن يف طريقة التصفية باخلطاب فنجد 

إن ما عرفته بنور بصريتك فقرره وما مل تعرفه : نيل مطلوهبم يعولون يف هذا الباب على ذوقهم وكشفهم فيقولون 
  فأوله 

  ناقض داللة العقل وجب تأويله وإال فال ما : ومن ظن أن يف كالم املتكلمني ما يهدي إىل احلق يقول 
  إن العقل مينع إثبات الصفات وإمكان الرؤية : يقول  -واملتفلسف الذي يوافقه  -مث املعتزيل 

  إنه مينع إثبات معاد األبدان وإثبات أكل وشرب يف اآلخرة وحنو ذلك : ويقول املتفلسف الدهري 
يف خطابه دليال يفرق به بني احلق والباطل واهلدى والضالل بل  فهؤالء مع تناقضهم ال جيعلون الرسول نفسه نصب

  جيعلون الفارق هو ما خيتلف باختالف الناس من أذواقهم وعقوهلم 
ومعلوم أن هذا نسبة للرسول إىل التلبيس وعدم البيان بل إىل كتمان احلق وإضالل اخللق بل إىل التكلم بكالم ال 

أمرهم اإلعراض عن الكتاب والرسول فال يستفيدون من كتاب اهللا وسنة  يعرف حقه من باطله وهلذا كان حقيقة
رسوله شيئا من معرفة صفات اهللا تعاىل بل الرسول معزول عندهم عن اإلخبار بصفات اهللا تعاىل نفيا وإثباتا وإمنا 

  ح دنياهم مع أهنم متفقون على أن مقصوده العدل بني الناس وإصال -أو بعضها  -واليته عندهم يف العمليات 
صار ذلك الكالم سببا للشر بينهم والفنت : إنه أخربهم بكالم عن اهللا وعن اليوم اآلخر : مث يقولون مع ذلك 

والعداوة والبغضاء مع ما فيه عندهم من فساد العقل والدين فحقيقة أمرهم أنه أفسد دينهم ودنياهم وهذا مناقض 
  م وأكملهم وأنه قصد العدل ومصلحة دنياهم إنه أعقل اخللق وأكملهم أو من أعقله: لقوهلم 

فهم مع قوهلم املتضمن للكفر واإلحلاد يقولون قوال خمتلفا يؤفك عنه من أفك متناقض غاية التناقض فاسد غاية 
  الفساد 

  : وهذا ينكشف 

  الوجه الثامن والعشرون

وية مبا يناقضها من آراء الرجال حقيقة قول هؤالء الذين جيوزون أن تعارض النصوص اإلهلية النب: وهو أن يقال 
وأن ال حيتج بالقرآن واحلديث على شيء من املسائل العلمية بل وال يستفاد التصديق بشيء من أخبار اهللا ورسوله 
فإنه إذا جاز أن يكون فيما أخرب اهللا به ورسوله يف الكتاب والسنة أخبار يعارضها صريح العقل وجيب تقدميه عليها 

هللا ورسوله للحق الذي يطابق مدلول العقل وال ملعاين تلك األخبار املناقضة لصريح العقل من غري بيان من ا
فإما أن يقدر : فاإلنسان ال خيلو من حالني وذلك ألن اإلنسان إذا مسع خطاب اهللا ورسوله الذي خيرب فيه عن الغيب 

معقوال ما يناقض خرب اهللا ورسوله وكان أن له رأيا خمالفا للنص أو ليس له رأي خيالفه فإن كان عنده مما يسميه 
معقوله هو املقدم قدم معقوله وألغى خرب اهللا ورسوله وكان حينئذ كل من اقتضى عقله مناقضة خري من أخبار اهللا 

ورسوله قدم عقله على خرب اهللا ورسوله ومل يكن مستدال مبا أخرب اهللا به ورسوله على ثبوت خمربه بل ومل يستفد من 
رسوله فائدة علمية بل غايته أن يستفيد إتعاب قلبه فيما حيتمله ذلك اللفظ من املعاين اليت ال يدل عليها خرب اهللا و

  اخلطاب إال داللة بعيدة ليصرف إليها اللفظ 
ومعلوم أن املقصود باخلطاب واإلفهام وهذا مل يستفد من اخلطاب واإلفهام فإن احلق مل يستفده من اخلطاب بل من 

الذي دل عليه اخلطاب الداللة املعروفة مل يكن املقصود باخلطاب إفهامه وذلك املعىن البعيد الذي  عقله واملعىن



صرف اخلطاب إليه قد كان عاملا بثبوته بدون اخلطاب ومل يدل عليه اخلطاب الداللة املعروفة بل تعب تعبا عظيما 
خلطاب فلم يكن له خطاب اهللا ورسوله على قول حىت أمكنه احتمال اخلطاب له مع أنه ال يعلم أن املخاطب أفاده با

هؤالء ال إفهام وال بيان بل قوهلم يقتضي أن خطاب اهللا ورسوله إمنا أفاد تضليل اإلنسان وإتعاب األذهان والتفريق 
  بني أهل اإلميان وحصول العداوة بينهم والشنآن ومتكني أهل اإلحلاد والطغيان من الطعن يف القرآن واإلميان 

ن مل يكن عنده ما يعارض النص مما يسمى رأيا ومعقوال وبرهانا وحنو ذلك فإنه ال جيزم بأنه ليس يف عقول وأما إ
مجيع الناس ما يناقض ذلك اخلرب الذي أخرب اهللا به رسوله ومن املعلوم أن الدالالت اليت تسمى عقليات ليس هلا 

  يسمونه معقوالت ضابط وال هي منحصرة يف نوع معني بل ما من أمة إال وهلم ما 
  واعترب ذلك بأمتنا فإنه ما من مده إال وقد يبتدع بعض الناس بدعا يزعم أهنا معقوالت 

ومعلوم أن عصر الصحابة وكبار التابعني مل يكن فيه من يعارض النصوص بالعقليات فإن اخلوارج والشيعة حدثوا يف 
ة وهؤالء كانوا ينتحلون النصوص ويستدلون هبا آخر خالفة علي املرجئة والقدرية حدثوا يف أواخر عصر الصحاب

  على قوهلم ال يدعون أهنم عندهم عقليات تعارض النصوص 
ولكن ملا حدثت اجلهمية يف أواخر عصر التابعني كانوا هم املعارضني للنصوص برأيهم ومع هذا فكانوا قليلني 

  مقموعني يف األمة 
أيها الناس ضحوا تقبل اهللا : القسري يوم األضحى بواسط وقال وأوهلم اجلعد بن درهم ضحى به خالد بن عبد اهللا 

ضحاياكم فإين مضح باجلعد بن درهم انه زعم أن اهللا مل يتخذ إبراهيم خليال ومل يكلم موسى تكليما تعاىل اهللا عما 
  يقول اجلعد علوا كبريا مث نزل فذحبه 

من قواهم من اخللفاء فامتحن الناس ودعاهم إىل قوهلم  وإمنا صار هلم ظهور شوكة يف أوائل املائة الثالثة ملا قواهم
ونصر اهللا اإلميان والسنة مبن أقامه من أئمة اهلدى الذي جعلهم اهللا أئمة يف الدين مبا آتاهم اهللا من الصرب واليقني 

  ]  ٢٤: ة السجد[ } وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ملا صربوا وكانوا بآياتنا يوقنون { : كما قال اهللا تعاىل 
واملقصود هنا أن ما تذكره اجلهمية نفاة الصفات العقلية املناقضة للنصوص مل يكن معروفا فيها عند األمة إذ ذاك 

  وملا ابتدعوه مل يسمعه أكثر األمة 
مث قد وضعت اجلهمية من املعتزلة وغريهم من ذلك يف الكتب ما شاء اهللا وأكثر املؤمنني ال يعلمون ذلك وما من 

ن النفاة إال وقد يذكر على النفي من حججه العقلية ما ال يذكره اآلخر وال جتد طائفتني يتفقان على طريقة أحد م
واحدة عقلية بل املعتزلة عمدهتم يف النفي أما الصفات أعراض واألعراض ال تقوم إال جبسم وعمدهتم يف نفي اجلسم 

وهي  -ردة فهم يستدلون باألكوان األربعة اليت للجسم كونه ال ينفك من احلوادث أو كونه مركبا من األجزاء املف
  على حدوثه  -االجتماع واالفتراق واحلركة والسكون 

وأما ابن كالب وأتباعه فينازعوهنم يف أن الصفات ال تقوم إال مبحدث ويسلمون هلم أن األفعال وحنوها من األمور 
زعوهنم يف أن الصفات ال تقوم إال جبسم وتوافقهم على االختيارية ال تقوم إال مبحدث وكذلك األشعري وأتباعه ينا

  أن األفعال ال تقوم إال جبسم 
  ومن أتباعهم املتفلسفة من نازعهم يف أن األفعال ال تقوم إال جبسم 

وطوائف غري هؤالء من اهلامشية والكرامية وغريهم يسلمون هلم أن الصفات واألفعال ال تقوم إال جبسم وينازعوهنم 
سم ال خيلو من احلوادث وجيوزون وجود جسم ينفك من قيام احلوادث به مث حيدث فتقوم به بعد ذلك يف كون اجل

  وقد ينازعوهنم يف كون كل جسم مركبا من األجزاء املنفردة 



وهذه الطوائف وأمثاهلا من طوائف أهل الكالم من املسلمني واليهود والنصارى وغريهم كلهم متفقون على أن 
  إال جسما أو قائما جبسم ومتنازعون يف الواجب املمكن ال يكون 

إن اجلسم املمكن قد يكون قدميا أزليا : واملتفلسفة املشاءون الذين يثبتون ممكنا ليس جبسم وال قائم جبسم يقولون 
أبديا حتله احلوادث واألعراض وأن اجلسم املمكن ال ينفك من احلوادث وليس هو عندهم مبحدث وهو مركب 

ام وهو عندهم قدمي أزيل فهذا عندهم ال ينايف القدم واألزلية وإمنا ينفون ذلك عن واجب الوجود كتركيب األجس
  بناء على أن إثبات الصفات تركيب وواجب الوجود ليس مبركب 

والتركيب الذي يعنيه هؤالء أعم من التركيب الذي يعنيه أولئك فإن هؤالء يزعمون أن هنا مخسة أنواع من 
ا عن الواجب فيقولون ليس له حقيقة سوى الوجود املطلق إذ لو كان له حقيقة سوى ذلك التركيب جيب نفيه

  لكان مركبا من تلك احلقيقة 
والوجود يثبتونه وجودا مطلق بشرط اإلطالق أو بشرط النفي أو ال بشرط مع علم كل عاقل أن هذا ال يكون إال 

ال علم وال قدرة إذ لو كان كذلك لكان مركبا من ذات :  ليس له صفة ثبوتية: يف األذهان ال يف األعيان ويقولون 
  الصفات 

هو عاقل ومعقول وعقل وعاشق ومعشوق وعشق وهو ملتذ ومبتهج وملتذ به مبتهج به وذلك كله : مث يقولون 
  شيء واحد فيجعلون الصفة هي املوصوف وهذه الصفة هي األخرى 

ن ال يدخل هو وغريه حتت عموم لئال يكون مركبا من صفة ومعلوم أن هذا أكثر تناقضا من قول النصارى ويقولو
املوجود ينقسم إىل : عامة وخاصة كتركيب النوع من اجلنس والفصل أو من اخلاصة والعرض العام مع أهنم يقولون 

واجب وممكن والواجب يتميز عن املمكن مبا خيتص به ويقولون ليس فوق العامل لنه لو كان كذلك لكان له جانبان 
  ون جسما مركبا من األجزاء املفردة أو املادة والصورة فيك

بزعمهم  -مث أتباع هذه الطوائف حيدثون من احلجج العقلية على قول متبوعهم ما مل تكن عند متبوعهم فيكونون 
  قد تبني هلم من العقليات النافية ما مل يتبني ملتبوعهم  -

وأمثاله مما مل يسبقه إليها شيوخه وما جتده أليب هاشم وأليب واعترب ذلك مبا جتده من احلجج أليب احلسني البصري 
  على اجلبائي وعبد اجلبار بن أمحد مما مل يسبقهم إليها شيوخهم 

بل أبو املعايل اجلويين وحنوه ممن انتسب إىل األشعري ذكروا يف كتبهم من احلجج العقليات النافية للصفات اخلربية 
أئمة أصحاهبما كالقاضي أيب بكر بن الطيب وأمثاله فإن هؤالء متفقون على ما مل يذكره ابن كالب واألشعري و

  إثبات الصفات اخلربية كالوجه واليد واالستواء 
وليس لألشعري يف ذلك قوالن بل مل يتنازع الناقلون لنذهبه نفسه يف أنه يثبت الصفات اخلربية اليت يف القرآن 

ت وإبطال قول من نفاها وتأول النصوص وقد رد يف كتبه على املعتزلة وليس يف كتبه املعروفة إال إثبات هذه الصفا
ما هو معروف يف كتبه ملن يتبعه ومل ينقل  -الذين ينفون صفة اليد والوجه واالستواء ويتأولون ذلك باالستيالء  -

  عنه أحد نقيض ذلك وال نقل أحد عنه يف تأويل هذه الصفات قولني 
ما هو وأئمة أصحابه فمذهبهم إثبات هذه الصفات اخلربية وإبطال ما ينفيها من فأ: ولكن ألتباعه فيها قوالن 

  احلجج العقلية وإبطال تأويل نصوصها 
أحدمها تأويل نصوصها وهو أول : وأبو املعايل وأتباعه نفوا هذه الصفات موافقة للمعتزلة واجلهمية مث هلم قوالن 

تفويض معانيها إىل الرب وهو آخر قويل أيب املعايل كما ذكره يف  قويل أيب املعايل كما ذكره يف اإلرشاد والثاين



  الرسالة النظامية وذكر ما يدل على أن السلف كانوا جممعني على أن التأويل ليس بسائغ وال واجب 
ليس لنا دليل : إن العقل الصريح نفى هذه الصفات ومنهم من يقف ويقول : مث هؤالء منهم من ينفيها ويقول 

  عقلي ال على إثباهتا وال على نفيها وهي طريقة الرازي واآلمدي  مسعي وال
وأبو حامد تارة يثبت الصفات العقلية متابعة لألشعري وأصحابه وتارة ينفيها أو يردها إىل العلم موافقة للمتفلسفة 

  وتارة يقف وهو آخر أحواله مث يعتصم بالسنة ويشتغل باحلديث وعلى ذلك مات 
حزم مع معرفته باحلديث وانتصاره لطريقة داود وأمثاله من نفاة القياس أصحاب الظاهر قد وكذلك أبو حممد بن 

بالغ يف نفي الصفات وردها إىل العلم مع أنه ال يثبت علما هو صفة ويزعم أن أمساء اهللا كالعليم والقدير وحنومها ال 
ة ويدعي أن قوله هو قول أهل السنة تدل على العلم والقدرة وينتسب إىل األمام أمحد وأمثاله من أئمة السن

  واحلديث ويذم األشعري وأصحابه ذما عظيما ويدعي أهنم خرجوا عن مذهب السنة واحلديث يف الصفات 
ومن املعلوم الذي ال ميكن مدافعته أن مذهب األشعري وأصحابه يف مسائل الصفات أقرب إىل مذهب أهل السنة 

ك مث املتفلسفة الدهرية كالفارايب وابن سينا يزعمون أن العقل حييل معاد واحلديث من مذهب ابن حزم وأمثاله يف ذل
األبدان فيجب تقدمي العقليات على داللة السمع وخياطبون من أقر باملعاد من املعتزلة وموافقيهم يف نفي ذلك مبا 

  الصفات  قولنا يف نصوص املعاد كقولكم يف نصوص: ختاطب به املعتزلة املثبتة الصفات ويقولون هلم 
القول يف النصوص : وهكذا خاطبت القدرية من املعتزلة والشيعة وغريمها ملتكلمة اإلثبات يف مسألة القدر وقالت 

  املثبتة للقدر وأن اهللا خالق أفعال العباد كالقول يف نصوص الصفات 
من احلجج السمعية على أن  وهبذا أجاب من أجاب من املعتزلة والشيعة هلؤالء فقالوا يف اجلواب عما حيتج به هؤالء

  اهللا خالق أفعال العباد من جهة اجلملة ومن جهة التفصيل 
  : أما من جهة اجلملة فمن وجوه 

أنه إذا ثبت كونه تعاىل عادال ال يفعل قبيحا وال خيل بواجب يف حكمته وجب أن يكون لآليات اليت : أحدها 
   تعلم الوجوه على سبيل التفصيل يتعلقون هبا وجوه ال تنايف ما ثبت من الداللة وإن مل

بل { : هذا كما نقول حنن وهم يف اآليات اليت تتعلق هبا املشبهة يف كون اهللا تعاىل جسما حنو قوله تعاىل : وقالوا 
وما جيري جمرى ذلك من اآليات اليت تفيد ظاهرها التشبيه من أنه إذا ثبت أنه ]  ٦٤: املائدة [ } يداه مبسوطتان 

  به األشياء وجب أن يكون هلذه اآليات وجوه تطابق أدلة العقول وإن مل نعلمها على سبيل التفصيل تعاىل ال يش
فهذه الطريق اليت سلكها هؤالء القدرية هي الطريق اليت سلكها من وافقهم على نفي الصفات أو بعضها من 

ن القدر ويوافقون املعتزلة على اجلهمية كجهم بن صفوان وحسني النجار وضرار بن عمرو وغريهم فإن هؤالء يثبتو
  نفي الصفات 

ومن املعلوم أن احلجج العقلية اليت حيتج هبا املعتزلة والشيعة ليس هلا ضابط بل قد سلك أبو احلسني البصري مسلكا 
  خالف فيه شيوخه وادعى أن العلم بإحداثها ضروري 

إهنا تناقض النصوص ضابط بل ذلك من باب فهذه وأضعافه مما يبني أنه ليس ملا يدعى من العقليات اليت يقال 
  الوساوس واخلطرات اليت ال تزال حتدث يف النفوس 

فإذا جوز اجملوز أن يكون لبعض ما أخرب اهللا به ورسوله معقول صريح يناقضه ويقدم عليه مل يأمن أن يكون كل ما 
عقليات ما يناقض ذلك أو مل أمسع أو ليس عندي من ال: يسمعه من أخبار اهللا ورسوله من هذا الباب غايته أن يقول 

  مل أجد وحنو ذلك 



  العقل ال ينفي ما أقر به : وهذا القدر ال ينفي أن يكون يف نفس األمر قضايا عقلية مل تصل إليه بعد وإذا قال 
إذا  أتريد بذلك أنك مل تعلم معقوال ينايف ذلك أو تعلم أنه ليس ميكن أن يكون يف املعقول ما ينايف ذلك: قيل له 

  جوزت أن يقول يف املعقول ما يناقض أخبار الرسول ؟ 
  فإن قلت باألول مل ينفعك ذلك 

  وإن قلت بالثاين مل يكن كالمك صحيحا ألنك جوزت أن يكون يف املعقول ما يناقض أخبار الرسول 
بأنه ليس يف املعقول ومع هذا فاجلزم ينفي كل معقول جزم بال علم خبالف املؤمن جبميع ما أخرب اهللا به الذي جيزم 

  ما يناقض منصوص الرسول فإن هذا قد علم ذلك علما يقينا عاما مطلقا 
الذي نفيته حييله : وإذا قال الذي يقر ببعض النصوص دون البعض املضاهي ملن آمن ببعض الكتاب دون بعض 

  العقل والذي أقررته ال حييله العقل بل هو ممكن يف العقل 
  اإلمكان الذهين أو اخلارجي ؟ : ال حييله العقل وهو ممكن يف العقل  :أتعين بقولك : قيل له 

مبعىن أنه مل يقم دليل عقلي حييله فهذا ال ينفي أن يكون يف نفس األمر ما حييله ومل : فإن عنيت اإلمكان الذهين 
  تعلمه 

يتأتى لك يف كثري من وإن عنيت به اإلمكان اخلارجي وهو أنك علمت بعقلك أنه ميكن ذلك يف اخلارج فهذا ال 
  األخبار 

هذا لو فرضناه مل يلزم منه حمال كما يقول : وهؤالء الذين يدعون أهنم يقررون إمكان ذلك بالعقل يقول أحدهم 
هذا ال يفضي إىل قلب األجناس وال جتوير الرب وال كذا وال كذا فيعددون أنواعا : ذلك اآلمدي وحنوه أو يقول 

  حمصورة من املمتنعات 
  وم أن نفي حماالت معدودة ال يستلزم نفي كل حمال ومعل

  ال أعلم انه يلزم منه حمال مل ينفعه : إن أراد به : لو فرضناه مل يلزم منه حمال : وقول القائل 
أعلم أنه ال يلزم منه حمال فهو مل يذكر دليال على هذا العلم فما الدليل على انه علم أنه ال يلزم منه حمال : وإن قال 

  ؟ 
بني أن من جوز على خرب اهللا أو خرب رسوله أن يناقضه شيء من املعقول الصريح مل ميكنه أن يصدق بعامة ما أخرب فت

اهللا به ورسوله من الغيب ال سيما واألمور الغائبة ليس للمخربين هبا خربة ميكنهم أن يعلموا بعقوهلم ثبوت ما أخرب 
  ات له به أو انتفاء مجيع ما تتخيله النفوس من املعارض

بل إذا كانت األمور املشاهدة احلسية وما يبىن عليها من املعلوم العقلية قد وقع فيها شبهات كثرية عقلية تعارض ما 
حلها وبيان  -أو أكثرهم  -علم باحلس أو العقل وكثري من هذه الشبه السوفسطائية يعسر على كثري من الناس 

ح فيما فيما علم باحلس أو الضرورة فال يستحق اجلواب فيكون وجه فسادها وإمنا يعتصمون يف ردها بأن هذا قد
جواهبم عنها أهنا معارضة لألمر املعلوم الذي ال ريب فيه فيعلم أهنا باطلة من حيث اجلملة وإن مل يذكر بطالهنا على 

  وجه التفصيل 
سوفسطائية مل يثبت ألحد علم هذه األمور املعلومة ال تثبت إال باجلواب عما يعارضها من احلجج ال: ولو قال قائل 

  بشيء من األشياء إذ ال هناية ملا يقوم بنفوس بعض الناس من احلجج السوفسطائية 
فهكذا تصديق خرب اهللا ورسوله قد علم علما يقينيا أنه صدق مطابق ملخربه وعلمنا بثبوت مجيع ما أخرب به أعظم من 

ازمني جبنس ذلك فإن حسنا وعقلنا قد يعرض له من الغلط ما علمنا بكل فرد من علومنا احلسية والعقلية وإن كنا ج



  يقدح يف بعض إدراكاته كالشبه السوفسطائية 
وأما خرب اهللا ورسوله فهو صدق موافق ملا األمر عليه يف نفسه ال جيوز أن يكون شيء من أخبار باطال وال خمالفا ملا 

رض شيئا من أخباره وناقضه فإنه باطل من جنس حجج هو األمر عليه يف نفسه ويعلم من حيث اجلملة أن كل ما عا
  السوفسطائية وإن كان العامل بذلك قد ال يعلم وجه بطالن تلك احلجج املعارضة ألخباره 

وهذه حال املؤمنني للرسول الذين علموا أنه رسول اهللا الصادق فيما خيرب به يعلمون من حيث اجلملة أن ما ناقض 
ال عقلي وال مسعي وأن ما عارض أخباره من األمور : أن يعارض خربه دليل صحيح  خربه فهو باطل وأنه ال جيوز

اليت حيتج هبا املعارضون ويسموهنا عقليات أو برهانيات أو وجديات أو ذوقيات أو خماطبات أو مكاشفات أو 
حقيقية أو مشاهدات أو حنو ذلك من األمور الدهاشات أو يسمون ذلك حتقيقا أو توحيدا أو عرفانا أو حكمة 

فلسفة أو معارف يقينية وحنو ذلك من األمساء اليت يسميها هبا أصحاهبا فنحن نعلم علما يقينيا ال حيتمل النقيض أن 
تلك جهليات وضالالت وخياالت وشبهات مكذوبات وحجج سوفسطائية وأوهام فاسدة وأن تلك األمساء ليست 

إن هي إال { : أربابا وتسمية مسيلمة الكذاب وأمثاله أنبياء مطابقة ملسماها بل هي من جنس تسمية األوثان آهلة و
أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اهللا هبا من سلطان إن يتبعون إال الظن وما هتوى األنفس ولقد جاءهم من رهبم 

  ]  ٢٣: النجم [ } اهلدى 
ك مل يثق بشيء من علمه ومل يبقى واملقصود أنه من جوز أن يكون فيما علمه حبسه وعقله حجج صحيحة تعارض ذل

  له طريق إىل التصديق بشيء من ذلك 
فهكذا من جوز أن يكون فيما أخرب اهللا به ورسوله حجج صحيحة تعارض ذلك مل يثق بشيء من خرب اهللا ورسوله 

  ومل يبق له طريق إىل التصديق بشيء من أخبار اهللا ورسوله 
رضني له سوفسطائية منتهاهم السفسطة يف العقليات والقرمطة يف وهلذا كان هؤالء املعرضني عن الكتاب املعا

السمعيات يتأولون كالم اهللا وكالم رسوله بتأويالت يعلم باالضطرار أن كالم اهللا ورسوله مل يردها بكالم وينتهون 
  يف أدلتهم العقلية إىل ما يعلم فساده باحلس والضرورة العقلية 

ذلك فيصريون يف الشك واحلرية واالرتياب وهذا منتهى كل من عارض نصوص  مث إن فضالءهم يتفطنون ملا هبم من
  الكتاب 

وإذا كان قد علم باالضطرار من دين اإلسالم أن التصديق اجلازم مبا أخرب به الرسول حق واجب وطريق هؤالء 
أهل اإلحلاد يف تناقضه علم بالضرورة من دين اإلسالم إن طريق هؤالء فاسدة يف دين اإلسالم وهذه هي طريقة 

  أمساء اهللا وآياته 
وإذا كان ما أوجب الشك والريب ليس بدليل صحيح وإمنا الدليل ما أفاد العلم واليقني وطريق هؤالء ال يفيد 

  العلم واليقني بل يفيد الشك واحلرية علم أهنا فاسدة يف العقل كما أهنا إحلاد ونفاق يف الشرع 
ما أصفه وأبينه وهذا املوضع ال حيتمل البسط واإلطناب وال ريب أن موجب  وهذا كله بني ملن تدبره واألمر فوق

الشرع أن من سلك هذه السبيل فإنه بعد قيام احلجة عليه كافر مبا جاء به الرسول وهلذا كان السلف واألئمة 
لك ألن اإلميان إميان يتكلمون يف تكفري اجلهمية النفاة مبا ال يتكلمون به يف تكفري غريهم من أهل األهواء والبدع وذ

باهللا وإميان للرسول فإن الرسول أخرب عن اهللا مبا أخرب به عن أمساء اهللا وصفاته ففي اإلميان خرب وخمرب به فاإلميان 
  للرسول تصديق خربه واإلميان مبا أخرب به واإلقرار بذلك والتصديق به 

لق وصفاته ومنهم من جيعله بإزاء اخلرب وهو تكذيب وهلذا كان من الناس من جيعل الكفر بإزاء املخرب به كجحد اخلا



  الرسول 
وكال األمرين حق فإن اإلميان والكفر يتعلق هبذا وهبذا وكالم اجلهمية نفاة الصفات مناقض خلرب الرسول الصادق 

  ونفي ملا هو ثابت هللا من صفات كماله 
ألدلة السمعية أن يعارضها معقول صريح ومما يوضح األمر يف ذلك أنك ال جتد من سلك هذه السبيل وجوز على ا

ينافيها إال وعنده ريب يف جنس خرب اهللا ورسوله وليس لكالم اهللا ورسوله يف قلبه من احلرمة ما يوجب حتقيق 
  مضمون ذلك فعلم أن هذا طريق إحلاد ونفاق ال طريق علم وإميان 

ألدلة اليت ميكن أن يعقلها من ال يستدل بالقرآن وحنن نبني فساد طريق هؤالء بالطرق اإلميانية والقرآنية تارة وبا
  واإلميان 

وذلك ألنا يف مقام اخلاطبة ملن يقر بأن ما أخرب به الرسول حق ولكن قد يعارض ما جاء عنه عقليات جيب تقدميها 
علينا هو  -وهللا احلمد  -عليه وإذا كنا يف مقام بيان فساد ما يعارضون به من العقليات على وجه التفصيل فذلك 

  من أيسر األمور 
قد تبني لنا بيانا ال حيتمل النقيض فساد احلجج املعروفة للفالسفة واجلهمية والقدرية وحنوهم  -وهللا احلمد  -وحنن 

مما  -وهللا احلمد  -اليت يعارضون هبا كتاب اهللا وعلمنا بالعقل الصريح فساد أعظم ما يعتمدون عليه من ذلك وهذا 
انا فإن فساد املعارض مما يؤيد معرفة احلق ويقويه وكل من كان أعرف بفساد الباطل كان زادنا اهللا به هدى وإمي

  أعرف بصحة احلق 
إمنا تنقض عرى اإلسالم عروة عروة إذا نشأ يف اإلسالم من ال : ويروي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه انه قال 

  يعرف اجلاهلية 
ما عرف ما يعارضه ليتبني له فساده فإن ال يكون يف قلبه من تعظيم وهذا حال كثري ممن نشأ يف عافية اإلسالم و
  اإلسالم مثل ما يف قلب من عرف الضدين 

  ) وبضدها تتبني األشياء ) ( الضد يظهر حسنه الضد : ( ومن الكالم السائر 
عل حكمه مثل قياس الطرد وقياس العكس فقياس الطرد اعتبار الشيء بنظريه حىت جي: واالعتبار والقياس نوعان 

  حكمه وقياس العكس اعتبار الشيء بنقيضه حىت يعلم أن حكمه نقيض حكمه 
يتناول األمرين فيعترب العاقل بتعذيب اهللا ملن كذب ]  ٢: احلشر [ } فاعتربوا يا أويل األبصار { : وقوله تعاىل 

ياس الطرد يف الرهبة رسله كما فعل ببين النضري حىت يرغب يف نقيض ذلك ويرهب من نظري ذلك فيستعمل ق
  وقياس العكس يف الرغبة 
فإنه يفعل على الراحلة بسنة النيب صلى اهللا [ قياس من حيتج على أن الوتر ليس بواجب : ومن أمثلة قياس العكس 

  ] عليه و سلم 
 والواجبات ال تفعل على الراحلة والنوافل تفعل على الراحلة فلما كان مفعوال على الراحلة كان حكمه عكس

  حكم الفرائض ونقيض حكم الفرائض ومثل حكم النوافل فيقاس بالواجبات قياس العكس وبالنوافل قياس الطرد 
دم السمك طاهر ألنه لو كان جنسا لوجب سفحه بالتذكية ألن الدماء النجسة جيب سفحها : وكذلك إذا قيل 

  ت الطاهرة اليت ال تسفح بالتذكية فلما مل جيب سفحه كان حكمه نقيض حكمها وكان ملحقا بالرطوبا
ويف احلقيقة فكل قياس جيتمع يف قياس الطرد والعكس فقياس الطرد هو اجلمع والتسوية بينه وبني نظريه وقياس 
العكس هو الفرق واملخالفة بينه وبني خمالفه فالقايس املعترب ينظر يف الشيء فيلحقه مبا مياثله ال مبا خيالفه ويبني له 



  ا وهذا حكمه يف اعتباره هبذ
واملقصود هنا أن معرفة ما يعارض الكتاب واملرسلني كنبوة مسيلمة وحنوه من الكذابني وأقاويل أهل اإلحلاد الذين 
يعارضون بعقوهلم وذوقهم ما جاء به الرسول كلما ازداد العارف معرفة هبا ومبا جاء به الرسول تبني له صدق ما 

فسادها وكذهبا كما إذا قدر مفتيان أو قاضيان أو حمدثان أحدمها جاء به الرسول وبيانه وبرهانه وبطالن هذه و
يتكلم بعلم وعدل واآلخر جبهل وظلم فإنه كلما اعتربت أحدمها باآلخر ظهرت احلقيقة الفارقة بينهما وكذلك 
الصانعان اللذان أحدمها قادر ناصح واآلخر عاجز غاش وكذلك التاجران اللذان أحدمها صادق أمني واآلخر 

  ب خؤون وكذلك املتوليان اللذان أحدمها قوى أمني واآلخر عاجز خائن وأمثاله ذلك كاذ
قد تبني لنا من فساد األقاويل املعارضة لقول الرسول ما ليس هذا املقام مقام تفصيله فإنه  -وهللا احلمد  -فنحن 

فسادها وليس هذا املوضع حيتاج أن نتكلم يف كل مسألة من مسائل الدين ونستويف حجج املبطلني فيها ونتبني 
  استيفاء ذلك 

وإمنا املقصود بيان فساد القانون الزائغ الذي يقدمون به مذاهبهم املبتدعة على النصوص من كالم اهللا ورسوله وهم 
قد وضعوا عبارات جمملة مشتبهة لبسوا هبا على كثري ممن عنده إميان باهللا ورسوله من كبار أهل العلم والدين 

  فوا حقيقة ما يف تلك األقوال من اإلحلاد فقبلوها ممن ابتدعها من أهل النفاق وأولئك مل يعر
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إال خباال وألوضعوا خاللكم يبغونكم الفتنة وفيكم { : كما قاتل اهللا تعاىل عن املنافقني 

 -ادوا املؤمنني إال خباال وألوضعوا بني سبحانه أن املنافقني لو خرجوا يف غزوة ما ز]  ٤٧: التوبة [ } مساعون هلم 
أي  -وهم السماعون هلم  -خالهلم أي بينهم يطلبون هلم الفتنة ويف املؤمنني من يقبل منهم  -أي أسرعوا 

  يستجيبون هلم ليس املراد من ينقل األخبار إليهم كما يظنه بعض الناس 
أي يسمعون الكذب ]  ٤١: املائدة [ } ك مساعون للكذب مساعون لقوم آخرين مل يأتو{ : بل هذا نظري قوله 

فيقبلونه ويصدقونه ويسمعون لقوم آخرين مل يأتوك فيستجيبون هلم فبني أهنم يصدقون الكذب ويستجيبون ملن 
  خيالف الرسول 

أهنم جواسيس ملن غاب وأخذ حكم اجلاسوس من هذه اآلية فقد } مساعون هلم { : وأما من ظن أن املراد بقوله 
كان يظهره النيب صلى اهللا عليه و سلم حىت يسمعه املنافقون واليهود مل يكن مما يكتمه حىت يكون نقله  غلط فإن ما

أي مستجيبون لقوم آخرين خمالفني للرسول : جسا عليه وإمنا املراد اهنم مساعون الكذب أي يصدقون به مساعون 
فيكون من السماعني للكذب وال بد أي وهذه حال كل من خرج عن الكتاب والسنة فإن ال بد أن يصدق الكذب 

  يستجيب لغري اهللا والرسول فيكون مساعا لقوم آخرين مل يتبعوا الرسول 
يا ويلىت * ويوم يعض الظامل على يديه يقول يا ليتين اختذت مع الرسول سبيال { : وهؤالء هلم نصيب من قوله تعاىل 

 ٢٧: الفرقان [ } إذ جاءين وكان الشيطان لإلنسان خذوال  لقد أضلين عن الذكر بعد* ليتين مل أختذ فالنا خليال 
وقالوا ربنا إنا أطعنا * يوم تقلب وجوههم يف النار يقولون يا ليتنا أطعنا اهللا وأطعنا الرسوال { : وقوله ]  ٢٩ -

  ]  ٦٨ - ٦٦: األحزاب [ } ربنا آهتم ضعفني من العذاب والعنهم لعنا كبريا * سادتنا وكرباءنا فأضلونا السبيال 
فتبني أن أصل طريق من يعارض النصوص النبوية برأيه وعقله هي طريق أهل النفاق واإلحلاد وطريق أهل اجلهل 

  واالرتياب ال طريق ذي عقل وال ذي دين 
  ]  ٨: احلج [ } ومن الناس من جيادل يف اهللا بغري علم وال هدى وال كتاب منري { : كما قال تعاىل 

كتب عليه أنه من تواله فأنه يضله * الناس من جيادل يف اهللا بغري علم ويتبع كل شيطان مريد ومن { : وقال تعاىل 



  ]  ٤ - ٣: احلج [ } ويهديه إىل عذاب السعري 
هذه حال كل من عارض آيات اهللا مبعقوله فإنه ال علم عنده إذ ذلك املعارض وإن مساه معقوال فإنه : فإنه قد يقال 

 عقل وال هدى إذ ال إميان عنده ليكون مهتديا فإن املهتدين الذين على هدى من رهبم جهل وضالل فليس بعلم وال
  هم مؤمنون مبا جاء به الرسول وال كتاب منري فإن الكتاب املنري ال يناقض كتاب اهللا 

 كتاب وهؤالء املعارضون ليس عندهم ال علم وال إميان وال قرآن فهم جيادلون يف آيات اهللا بغري علم وال هدى وال
  منري 

  يتناول هذا وهذا ولكن هو من باب عطف اخلاص على العام وهلذا ذكر تارة وحذف أخرى ) العلم ( واسم 
صنف جيادل يف اهللا بغري علم ويتبع كل شيطان مريد مكتوب : إنه سبحانه ذكر ثالثة أصناف : وذلك أنه قد يقال 

  عليه إضالل من تواله وهذه حال املتبع ملن يضله 
جيادل يف اهللا بغري علم وال هدى وال كتاب منري ثاين عطفه ليضل عن سبيل اهللا وهذه حال املتبوع املستكرب  وصنف

  الضال عن سبيل اهللا 
مث ذكر حال من يعبد اهللا على حرف وهذه حال املتبع هلواه الذي إن حصل له ما يهواه من الدنيا عبد اهللا وإن 

دينه فهذه حال من كان مريضا يف إرادته وقصده وهي حال أهل الشهوات أصابه ما ميتحن به يف دنياه ارتد عن 
  واألهواء 

فحال الضال واملضل وذلك مرض يف : وهلذه ذكر اهللا ذلك يف العبادة اليت أصلها القصد واإلرادة وأما األوالن 
بصر الناقد عند ورود العلم واملعرفة وهي حال أهل الشبهات والنظر الفاسد واجلدال بالباطل فإنه تعاىل حيب ال

  الشبهات وحيب العقل الكامل عند حلول الشهوات وال بد للعبد من معرفة احلق وقصده 
: الفاحتة [ } صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني * اهدنا الصراط املستقيم { : كما قال 

  با عليه فمن مل يعرفه كان ضاال ومن علم ومل يتبعه كان مغضو]  ٧ - ٦
كما أن أول اخلري اهلدى ومنتهاه الرمحة والرضوان فذكر سبحانه ما يعرض يف العلم من الضالل واإلضالل وما 

إن يتبعون إال الظن وما هتوى األنفس ولقد { : يعرض يف اإلرادة من اتباع الشهوات كما مجع بينهما يف قوله 
  ]  ٢٣: النجم [ } جاءهم من رهبم اهلدى 

وكل من جادل يف اهللا بغري هدى وال كتاب ]  ٣: احلج [ } ومن الناس من جيادل يف اهللا بغري علم { : فقال أوال 
منري فقد جادل بغري علم أيضا فنفي العلم يقتضي نفي كل ما يكون علما بأي طريق حصل وذلك ينفي أن يكون 

ج إىل تفصيل فبني أنه جيادل بغري علم جمادال هبدى أو كتاب منري ولكن هذه حال الضال املتبع ملن يضله فلم حيت
  ويتبع كل شيطان مريد كتب على ذلك الشيطان أنه من تواله فأنه يضله ويهديه إىل عذاب السعري 

وهذه حال مقلد أئمة الضالل بني أهل الكتاب وأهل البدع فإهنم جيادلون يف اهللا بغري علم ويتبعون من شياطني اجلن 
  واإلنس من يضلهم 

[ } وإذا تتلى عليه آياتنا وىل مستكربا كأن مل يسمعها { : املتبوع الذي يثىن عطفيه تكربا كما قال  مث ذكر حال
 - ٣١: القيامة [ } مث ذهب إىل أهله يتمطى * ولكن كذب وتوىل * فال صدق وال صلى { : وقال ]  ٧: لقمان 
٣٣  [  

كن فصل حاله فبني أنه ال جيادل هبدى كأميان وهذا النوع جيادل ليضل عن سبيل اهللا وجداله بغري علم أيضا ول
  املؤمن وال بكتاب منري كاجلدال بكتاب منزل من السماء فليس معه علم من هذا الطريق وال من غريها 



  وكل من مل يصدق مل يصل ]  ٣١: القيامة [ } فال صدق وال صلى { : كما قال تعاىل 
} وكنا نكذب بيوم الدين * وكنا خنوض مع اخلائضني * املسكني ومل نك نطعم * مل نك من املصلني { : وقال تعاىل 

  ]  ٤٦ - ٤٣: املدثر [ 
  ]  ٣٤ - ٣٣: احلاقة [ } وال حيض على طعام املسكني * إنه كان ال يؤمن باهللا العظيم { : وقال تعاىل 

ل التصريح للفرق بني ومثل هذا كثري قد ينفي الشيء الذي نفيه يستلزم نفي غريه لكن تذكر تلك اللوازم على سبي
[ } وال تلبسوا احلق بالباطل وتكتموا احلق { : داللة اللوازم وداللة املطابقة كما قد ذكرنا حنو ذلك يف قوله تعاىل 

وأن كل من لبس بالباطل فال بد أن يكتم بعض احلق وبينا أن هذا ليس من باب النهي عن اجملموع ]  ٤٢: البقرة 
من باب النهي عن فعلني متباينني حىت ال يعاد فيه حرف النفي بل هو من باب النهي عن املقتضي جلواز أحدمها وال 

  املتالزمات كما يقال ال تكفر وتكذب بالرسول وال جتادل يف اهللا بغري علم وال هدى وال كتاب منري 
 بغري علم وال واملقصود أن كل من عارض كتاب اهللا مبعقوله أو وجده أو ذوقه وناظر على ذلك فقد جادل يف اهللا

  هدى وال كتاب منري ليضل عن سبيل اهللا فإن كتاب اهللا هو سبيل اهللا 
وهلذا فسر النيب صلى اهللا عليه و سلم الصراط املستقيم بكتاب اهللا وفسره باإلسالم كالمها مأثور عن النيب صلى 

ضرب اهللا مثال صراطا مستقيما [  :اهللا عليه و سلم ففي حديث النواس بن مسعان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
وعلى جنبيت الصراط سوران ويف السورين أبواب مفتحة وعلى األبواب ستور مرخاة وداع من فوق الصراط وداع 

على رأس الصراط فالصراط املستقيم هو اإلسالم والسوران حدود اهللا واألبواب املفتحة حمارم اهللا والداعي على 
ي فوق الصراط واعظ اهللا يف قلب كل مسلم فإذا أراد العبد أن يفتح بابا من تلك رأس الصراط كتاب اهللا والداع

  رواه اإلمام أمحد والترمذي وصححه ] يا عبد اهللا ال تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه : األبواب دعاه الداعي 
  ومن املعلوم أن من أعظم احملارم معارضة كتاب اهللا مبا يناقضه ويقدم ذلك عليه 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : لي رضي اهللا عنه الذي رواه الترمذي وأبو نعيم من عدة طرق ويف حديث ع
فيه نبأ من قبلكم وخرب ما بعدكم : كتاب اهللا : إهنا ستكون فنت قلت فما املخرج منها يا رسول اهللا ؟ فقال : [ 

من ابتغى اهلدى يف غريه أضله اهللا وهو حبل وحكم ما بينكم هو الفصل ليس باهلزل من تركه من جبار قصمه اهللا و
اهللا املتني وهو الذكر احلكيم وهو الصراط املستقيم وهو الذي ال تزيغ به األهواء وال ختتلف به اآلراء وال تلتبس به 
األلسن وال خيلق عن كثرة الرد وال تنقضي عجائبه وال تشبع منه العلماء من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن 

  ] ه أجر ومن دعا إليه هدي إىل صراط مستقيم عمل ب
  وبسط الكالم على مثل هذا يطول جدا وإمنا نبهنا هنا على أصله 

  الوجه التاسع والعشرون

العقل ملزوم لعلمنا بالشرع والزم له ومعلوم أنه إذا كان اللزوم من أحد الطرفني لزم من وجود امللزوم : أن يقال 
  نفي امللزوم فكيف إذا كان التالزم من اجلانبني ؟ وجود الالزم ومن نفي الالزم 

فيلزم من ثبوت هذا الالزم ثبوت هذا ومن نفيه نفيه ومن ثبوت املالزم اآلخر : فإن هذا التالزم يستلزم أربع نتائج 
  ثبوت ذلك ومن نفيه نفيه 

ج عني التايل واستثناء نقيض استثناء عني املقدم ينت: الشرطي املتصل ويقولون : وهذا هو الذي يسميه املنطقيون 
التايل ينتج نقيض املقدم فإذا كان التالزم من اجلانبني كان استثناء عني كل من املتالزمني ينتج عني اآلخر واستثناء 



  نقيض كل منهما ينتج نقيض اآلخر 
وقد تقدم أنه إذا كان العقل هو األصل الذي به عرف صحة الشرع كما قد ذكروا هم ذلك : وبيان ذلك ها هنا 

أنه ليس املراد بكونه أصال له أنه أصل يف ثبوته يف نفسه وصدقه يف ذاته بل هو أصل يف علمنا به أي دليل لنا على 
  صحته 

فإذا كان كذلك فمن املعلوم أن الدليل جيب طرده وهو ملزوم للمدلول عليه فيلزم من ثبوت الدليل ثبوت املدلول 
  الدليل عدم املدلول عليه  عليه وال جيب عكسه فال يلزم من عدم

  وهذا كاملخلوقات فإهنا آيه للخالق فيلزم من ثبوهتا ثبوت اخلالق وال يلزم من وجود اخلالق وجودها 
يلزم من : وكذلك اآليات الداالت على نبوة النيب وكذلك كثري من األخبار واألقيسة الدالة على بعض األحكام 

دمه إذ قد يكون احلكم معلوما بدليل آخر اللهم إال أن يكون الدليل الزما ثبوهتا ثبوت احلكم وال يلزم من عدمها ع
للمدلول عليه فيلزم من عدم الالزم عدم امللزوم وإذا كان الزما له أمكن أن يكون مدلوال له إذ املتالزمان ميكن أن 

  م من عدم دليله عدمه يستدل بكل منهما على اآلخر مثل احلكم الشرعي الذي ال يثبت إال بدليل شرعي فإنه يلز
وكذلك ما تتوفر اهلمم والدواعي على نقله إذا مل ينقل لزم من عدم نقله عدمه ونقله دليل عليه وإذا كان من 

املعقول ما هو دليل على صحة الشرع لزم من ثبوت ذلك املعقول ثبوت الشرع ومل يلزم من ثبوت الشرع ثبوته يف 
  نفس األمر 

ريق إىل العلم بصحة الشرع علمنا بدليله العقلي الدال عليه ولزم من علمنا بذلك الدليل لكن حنن إذا مل يكن لنا ط
  العقلي علمنا به فإن العلم بالدليل يستلزم العلم باملدلول عليه 
: إنه بطريق العادة اليت ميكن خرقها وقيل : قيل : وهذا هو معىن كون النظر يفيد العلم وهذا التالزم فيه قوالن 

للزوم الذايت الذي ال ميكن انفصاله كاستلزام العلم للحياة والصفة ملوصوف ما وكاستلزام جنس العرض بطريق ا
  جلنس اجلوهر المتناع ثبوت صفة وعرض بدون موصوف وجوهر 

واملقصود هنا أنه إذا كان صحة الشرع ال تعلم إال بدليل عقلي فإنه يلزم من علمنا بصحة الشرع علمنا بالدليل 
  دال عليه ويلزم من علمنا بذلك الدليل العقلي علمنا بصحة الشرع العقلي ال

وهكذا األمر يف كل ما ال يعلم إال بالدليل ويلزم أيضا من ثبوت ذلك الدليل املعقول يف نفس األمر ثبوت الشرع 
  وال يلزم من ثبوت الشرع ثبوت ذلك الدليل 

عليه وملزوما له والزما لثبوت ذلك املعقول يف نفس  وإذا كان العلم بصحة الشرع الزما للعلم باملعقول الدال
األمر كما أن ثبوت ذلك املعقول يف نفس األمر مستلزم لثبوت الشرع يف نفس األمر فمن املمتنع تناقض الالزم 

وامللزوم فضال عن تعارض املتالزمني فإن املتعارضني مها املتنافيان اللذان يلزم من ثبوت أحدمها انتفاء اآلخر 
  ضدين والنقيضني كال

واملتالزمان يلزم من ثبوت كل منهما ثبوت اآلخر ومن انتفائه انتفاؤه فكيف ميكن أن يكون املتالزمان متعارضني 
  متنافيني متناقضني أو متضادين ؟ 

يف أصل اللغة وإن كانت ختتلف فيها االصطالحات ) متقاربة ( ولفظ التنايف والتضاد والتناقض والتعارض ألفاظ 
  مضاد فهو مستلزم للتناقض اللغوي فكل 

وهلذا يسمي أهل اللغة أحد الضدين نقيض اآلخر وكل تعارض فهو مستلزم للتناقض اللغوي ألن أحد الضدين 
  ينقض اآلخر أي يلزم من ثبوته عدم اآلخر كما يلزم من ثبوت السواد انتفاء البياض 



  تمعان وال يرتفعان والضدان ال جيتمعان لكن قد يرتفعان والنقيضان يف اصطالح كثري من أهل النظر مها اللذان ال جي
  النفي واإلثبات فقط كقولك إما أن يكون وإما أن ال يكون : ويف اصطالح آخرين منهم مها 

التناقض اختالف قضيتني بالسلب واإلجياب على وجه يلزم من صدق إحدامها كذب األخرى : وهلذا يقولون 
ه يف عرف هؤالء فإن ما ال جيتمعان وال يرتفعان قد يكونان ثبوتيني وقد يكونان فالتناقض يف عرف أولئك أعم من

عدميني وقد يكونان ثبوتا وانتفاء ولو كان أحدمها وجودا واآلخر عدما فقد يعرب عنهما بصيغة اإلثبات اليت ال تدل 
أن يكون قائما بغريه وإما أن إما أن يكون قائما بنفسه وإما : بنفسها على التناقض اخلاص كما إذا قيل للموجود 

  يكون واجبا بنفسه وإما أن يكون ممكنا بنفسه وإما أن يكون قدميا وإما أن يكون حمدثا وحنو ذلك 
فمن املعلوم أن تقسم املوجود إىل قائم بنفسه وغريه وواجب وممكن وقدمي وحمدث تقسيم حاصر كتقسيم املعلوم إىل 

  الثابت واملنفي 
  تمعان وال يرتفعان كما أن الوجود والعدم ال جيتمعان وال يرتفعان وهذان القسمان ال جي

وأما أهل اللغة فالنقيضان عندهم أعم من هذا كله كاملتنافيني فكل ما نفى أحدمها اآلخر فقد نقضه وأزاله وأبطله 
  فيسمونه نقيضه 

العدم وامللكة وهو نفي الشيء عما  وللمتفلسفة املشائني اصطالح آخر يف املتقابلني بالسلب واإلجياب يسمونه تقابل
من شأنه أن يكون قابال له كنفي السمع والبصر والكالم عن احليوان فإنه يسمى عمى وصمما وبكما ألن احليوان 
يقبل هذا وهذا خبالف نفي ذلك عن اجلماد كاجلدار فإنه ال يسمى يف اصطالحهم عمى وال صمما وال بكما ألن 

  اجلدار ال يقبل ذلك 
م تذرعوا بذلك إىل سلب النقيضني عن اخلالق تعاىل فاحتج السلف واألئمة وأهل اإلثبات بأن اخلالق سبحانه مث إهن

لو مل يوصف بالسمع والبصر والكالم وحنو ذلك من صفات الكمال لوجب أن يوصف مبا يقابل ذلك من الصمم 
  والعمى والبكم وحنو ذلك من صفات النقص 

صر والبكم والكالم متقابالن تقابل العدم وامللكه وهو سلب الشيء عما من شأنه أن العمى والب: فقال هلم هؤالء 
يكون قابال له كاحليوان فأما ما ال يقبل ذلك كاجلماد فال يوصف بعمى وال بصر وال كالم وال بكم وال مسع وال 

  صمم وال حياة وال موت 
  : واجلواب عن هذا من وجوه 

والذين يدعون من دون اهللا { : كم وإال فما ليس حبي يسمى ميتا كما قال تعاىل هذا اصطالح ل: أن يقال : أحدها 
وآية هلم األرض امليتة { : وقال تعاىل ]  ٢١ - ٢٠: النحل [ } أموات غري أحياء * ال خيلقون شيئا وهم خيلقون 

  ]  ١٧ :احلديد [ } اعلموا أن اهللا حييي األرض بعد موهتا { : وقال ]  ٣٣: يس [ } أحييناها 
أن ما ال يقبل صفات الكمال أنقص مما يقبلها ومل يتصف هبا فإن اجلماد أنقص من احليوان األعمى واألصم : والثاين 

واألبكم فإذا كان اتصافه بصفات النقص مع إمكان اتصافه بصفات الكمال نقصا وعيبا جيب تنزيهه عنه فعدم قبوله 
  لصفات الكمال أعظم نقصا وعيبا 

  نتهى أمر هؤالء تشبيهه باجلمادات مث باملعدومات مث باملمتنعات وهلذا كان م
أن نفس عدم احلياة والعلم والقدرة نقص لكل ما عدم عنه ذلك سواء فرض قابال أو غري قابل بل ما ال : الثالث 

يقبل ذلك أنقص مما يقبله كما أن نفس احلياة والعلم والقدرة صفات كمال فنفس وجود هذه الصفات كمال 
نفس عدمها نقص سواء مسي موتا وجهال وعجزا أو مل يسم وكذلك السمع والبصر والكالم كمال وعدم ذلك و



  نقص وقد بسط الكالم على ذلك يف مواضع بسيطا ال يليق هبذا املوضوع 
وإذا تبني أن الدليل العقلي الذي به يعلم صحة الشرع مستلزم للعلم بصحة الشرع ومستلزم لثبوت الشرع يف 

أنه أصل للشرع وإن العلم بصحة الشرع : األمر وعلمنا بالشرع يستلزم العلم بالدليل العقلي الذي قيل نفس 
علم أن ثبوت  -موقوف عليه وليس ثبوت الشرع يف نفسه مستلزما لثبوت ذلك الدليل العقلي يف نفس األمر 

لشرع علمنا أقوى من ثبوت دليله الشرع يف نفس األمر أقوى من ثبوت دليله العقلي يف نفس األمر وأن ثبوت ا
  إنه ممكن أن تعلم صحته بغري ذلك الدليل إال كان العلم هبذا والعلم هبذا متالزمني : العقلي إن قيل 

وإذا كان كذلك كان القدح يف الشرع قدحا يف دليله العقلي الدال على صحته خبالف العكس فكان القدح يف 
 هذا العقل مستلزما للقدح يف الشرع مطلقا وأما ما سوى املعقول الشرع قدحا يف هذا العقل وليس القدح يف

  الدال على صحة الشرع فكذلك ال يلزم من بطالنه بطالن الشرع كما ال يلزم من صحته صحة الشرع 
فتبني أنه ليس يف املعقوالت ما جيب تقدميه على الشرع لكونه أصال للشرع ألن املقدم عليه إن مل يكن هو املعقول 

ال عليه فليس هو أصال له فال جيب تقدميه عليه هبذا االعتبار وغن كان هو املعقول الدال عليه امتنع أن يكون الد
  صحيحا مع بطالن الشرع ألن صحته مستلزمة لصحة الشرع وإال مل يكن دليال عليه 

يعا وهو حال الذين وثبوت امللزوم بدون اإللزام حمال فمن قدم العقل على الشرع فقد قدح يف العقل والشرع مج
  ]  ١٠: امللك [ } لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا يف أصحاب السعري { : قالوا 

  حنن إمنا قدحنا يف القدر الذي خالف العقل من الشرع مل نقدح يف كل الشرع : وإذا قال القائل 
ال يف العقل الذي هو أصل ومن قدم الشرع إمنا قدح يف ذلك القدر مما يقال إنه عقل مل يقدح يف كل عقل و: قيل 

  ألنه ليس مبعقول صحيح وإن مساه أصحابه معقوال ) مما يقال إنه عقل ( يعلم به صحة الشرع وإمنا قلنا 
فإن من خالف الرسل عليهم الصالة والسالم ليس معه ال عقل صريح وال نقل صحيح وإمنا غايته أن يتمسك 

صابئون من الفالسفة وغريهم بشبهات عقلية فاسدة وكما بشبهات عقلية أو نقليه كما يتمسك املشركون وال
  يتمسك أهل الكتاب املبدل املنسوخ بشبهات نقليه فاسدة 

أم حتسب أن { : وقال تعاىل ]  ٣٩: األنعام [ } والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم يف الظلمات { : قال اهللا تعاىل 
  ]  ٤٤: الفرقان [ } ضل سبيال أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إال كاألنعام بل هم أ

وهلذا كان من قدم العقل على الشرع لزمه بطالن العقل والشرع ومن قدم الشرع مل يلزمه بطالن الشرع بل سلم 
  له الشرع 

  ومعلوم أن سالمة الشرع لإلنسان خري له من أن يبطل عليه العقل والشرع مجيعا 
علمت صحته فلوال قدمنا عليه الشرع للزم القدم يف أصل  العقل أصل الشرع بل: وذلك ألن القائل الذي قال 

  الشرع 
إنه أصل يف ثبوته يف نفس األمر بل هو أصل يف علمنا به لكونه دليال لنا على : ليس املراد بكونه أصال له : يقال له 

  صحة الشرع 
ن الدليل فإذا قدر عند ومعلوم أن الدليل مستلزم لصحة املدلول عليه فإذا قدر بطالن املدلول عليه لزم بطال

التعارض أن يكون العقل راجحا والشرع مرجوحا حبيث ال يكون خربه مطابقا ملخربه لزم أن يكون الشرع باطال 
فيكون العقل الذي دل عليه باطال ألن الدليل مستلزم للمدلول عليه فإذا انتفى املدلول الالزم وجب انتفاء الدليل 

  امللزوم قطعا 



  يقوم دليل صحيح على باطل بل حيث كان املدلول باطال مل يكن الدليل عليه إال باطال وهلذا ميتنع أن 
أما إذا قدم الشرع كان املقدم له قد ظفر بالشرع ولو قدر مع ذلك بطالن الدليل العقلي لكان غايته أن يكون 

عنده ال عقل وال شرع فإن  اإلنسان قد صدق بالشرع بال دليل عقلي وهذا مما ينتفع به اإلنسان خبالف من مل يبق
  هذا قد خسر الدنيا واآلخرة 

فكيف والشرع ميتنع أن يناقض العقل املستلزم لصحته ؟ وإمنا يناقض شيئا آخر ليس هو دليل صحته بل وال يكون 
  صحيحا يف نفس األمر 

الشرع متنوعة وأيضا فلو قدر أنه ناقض دليال خاصا عقليا يدل على صحته فاألدلة العقلية الدالة على صحة 
متعددة فال يلزم من بطالن واحد منها بطالن غريه خبالف الشرع املدلول عليه فإن قد قدر بطالنه لزم بطالن مجيع 

  ما يدل عليه من املعقوالت 
وأيضا فإن هؤالء املعارضني للشرع بالعقل يدعون يف معقوالت معينة أنه عرفوا هبذا الشرع كدعوى اجلهمية 

فقهم أن الشرع إمنا تعلم صحته بالدليل الدال على حدوث األجسام املبين على أن األجسام واملعتزلة ومن وا
  مستلزمة لألعراض واألعراض حادثة المتناع حوادث ال أول هلا 

وهذا الدليل يعلم باالضطرار من دين اإلسالم أن العلم بصدق الرسول ليس موقوفا عليه ألن الذين أمنوا باهللا 
القرآن باإلميان من السابقني األولني من املهاجرين واألنصار والتابعني هلم بإحسان مل يستدلوا ورسوله وشهد هلم 

  على صدق الرسول هبذا الدليل 
وحينئذ فلو قدر أن هذا الدليل صحيح مل يلزم من عدم االستدالل به بطالن اإلميان بالرسول بل ميكن االستدالل 

  ة اليت استدل هبا السلف ومجاهري األمة على صدق الرسول باألدلة األخرى كاألدل
وحينئذ فإذا قدر أن هذا املعقول املعني مناقض خلرب الرسول مل يلزم من تقدمي خرب الرسول عليه القدح يف أصل 

  السمع الذي ال يعلم إال به فكيف إذا كان هذا الدليل باطال ؟ 
  بت أنه على كل تقدير ال جيب تقدميه على الشرع فإنه حينئذ ال جيوز أن يعتمد عليه يف إثبات شيء وال نفيه فث

  ومن زعم من أهل الكالم أنه ال طريف إىل معرفة الصانع وصدق رسوله إال هذا فإن من اجهل الناس شرعا وعقال 
  أما الشرع فقد علم أن السابقني األولني مل يستدلوا به 

سالبة وشهادة على النفي العام وإنه ليس ألحد من بين إنه ال دليل إال هذا قضية كلية : وأما العقل فإن قول القائل 
آدم علم يعلم به صدق الرسول إال هذا وهذا مما مل يقيموا عليه دليال بل ال ميكن أحد العلم هبذا النفي لو كان حقا 

  فكيف إذا كان باطال 
حة فلم تصح الداللة يف إن كانت صحي: وكذلك مجيع ما يعارضون به الشرع من العقليات فإنه ال ختلو من أمرين 

ذلك املسلك العقلي وال يلزم من بطالنه بطالن دليل الشرع إذ كان للشرع أدلة عقلية تدل عليه غري ذلك املعني 
العقلي وإن كانت باطلة فهي من العقليات الباطلة وليست أصال للشرع فيجب أن يعرف معىن كون العقل أصال 

  أن املراد به أنه دليل : للشرع 
قد بينا أن كل ما عارض الشرع من العقليات فليس هو دليال صحيحا فضال عن أن يكون هو الدليل على وحنن 

معلوم انه ال ينحصر الدال على صحة الشرع ويف دليل عقلي خاص : صحة الشرع ولكن قبل أن نبني ذلك نقول 
دليل العقلي بطالن أصل الشرع بل غريه من األدلة العقلية يدل على الشرع وحينئذ فال يلزم من بطالن ذلك ال

  فكيف إذا كان ذلك الدليل باطال ؟ 



  حنن إذا قدمنا العقل مل يبطل الشرع بل نفوضه أو نتأوله : فإن قيل 
إن مل يكن الشرع دال على نقيض ما مسيتموه معقوال فليس هو حمال النزاع وإن كان الشرع داال فتفويضه : قيل 

  ه وإذا دل الشرع على شيء فاألعراض عن داللته كاألعراض عن داللة العقل تعطيل لداللة الشرع وذلك إبطال ل
أنا قد علمت مراد الشارع وأما املعقول فأفوضه ألين مل أفهم صحته وال بطالته فما أنا جازم : فلو قال القائل 

كان  -ول املناقض للشرع مبخالفته ملا دل عليه الشرع وقد رأيت املدعني للمعقوالت خمتلفني فما أنا واثق هبذا املعق
إن اهللا ورسوله مل يبني احلق بل تكلم بباطل يدل على الكفر ومل يبني مراده فإن املقدم : هذا أقرب من قول من يقول 

  إما نصا وإما ظاهرا : إن الشرع يدل على خالف العقل : للمعقول عند التعارض ال بد أن يقول 
أظهر ما  -ورسوله  -إن اهللا : عقل امتنعت املعارضة وحينئذ فحقيقة قوله وإال فإذا مل يكن له داللة حبال ختالف ال

  هو باطل وضالل وكفر وحمال ومل يبني احلق وال هدى اخللق وإمنا اخللق عرفوا احلق بعقوهلم 
ه بني املراد وهدى العباد وأظهر سبيل الرشاد ولكن هؤالء املخالفون ل -ورسوله  -إن اهللا : واملقدم للشرع يقول 

]  ١٧٦: البقرة [ } وإن الذين اختلفوا يف الكتاب لفي شقاق بعيد { : ضلوا وأضلوا وهم الذين قال اهللا فيهم 
فأنا أطعن فيما خالفوا به الرسول ونبذوا به كتاب اهللا وراء ظهورهم وخالفوا به الكتاب والسنة واإلمجاع ال اطعن 

ل صادق بلغ البالغ املبني فإن هذه املعقوالت ميتنع معها أن يف العقليات الصحيحة الصرحية الدالة على أن الرسو
  يكون الرسول هو الرسول الذي وصفوه 

  فهذا القائل قد صدق باملعقول الصريح واملنقول الصحيح وصدق مبوجب األدلة العقلية والنقلية 
وبيانه وهداه للخلق وال قام  وأما ذاك القائل فإنه مل يتقبل مبوجب الدليل العقلي الدال على صدق الرسول وتبليغه

مبوجب الدليل الشرعي الذي دل عليه ما دل عليه نصا أو ظاهرا بل طعن يف داللة الشرع ويف داللة العقل الذي 
  يدل على صحة الشرع 

  فتبني أن ذلك املقدم للشرع هو املتبع للشرع وللعقل الصحيح دون هذا الذي ليس معه ال مسع وال عقل 
أن ما به عرف صدق الرسول صلى اهللا عليه و سلم فيما يبلغه عن اهللا تعاىل وأنه ال يكون فيه : ومما يوضح هذا 

كذب وال خطأ يدل على ثبوت ذلك كله ال مييز بني خرب وخرب بل الدليل الدال على صدقه يقتضي ثبوت مجيع ما 
  أخرب به 

ره دون بعض فمن أقر ببعض ما أخرب به وإذا كان ذلك الدليل عقليا فهذا الدليل العقلي مينع ثبوت بعض أخبا
الرسول دون بعض فقد أبطل الدليل العقلي الدال على صدق الرسول وقد أبطل الشرع فلم يبق معه ال عقل وال 

  شرع 
إن الذين يكفرون باهللا ورسله ويريدون أن يفرقوا بني { : وهذا احلال من آمن ببعض الكتاب دون بعض قال تعاىل 

أولئك هم الكافرون حقا * ن نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بني ذلك سبيال اهللا ورسله ويقولو
  ]  ١٥١ - ١٥٠: النساء [ } وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا 

وال ريب من أن قدم على كالم اهللا ورسوله وما يعارضه من معقول أو غريه وترك ما يلزمه من اإلميان به كما آمن 
  ببعض وكفر ببعض مبا يناقضه فقد آمن 

: ( وهذا حقيقة حال أهل البدع كما يف كتاب الرد على الزنادقة واجلهمية ألمحد بن حنبل وغريه من وصفهم بأهنم 
  ) خمتلفون يف الكتاب خمالفون للكتاب متفقون على خمالفة الكتاب 

إن الذين اختلفوا يف الكتاب {  :يتضمن االختالف املذموم املذكور يف قوله تعاىل ) خمتلفون يف الكتاب : ( وقوله 



  ]  ١٧٦البقرة [ } لفي شقاق بعيد 
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم اهللا ورفع بعضهم درجات { : وأما االختالف يف قوله تعاىل 

هتم وآتينا عيسى ابن مرمي البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء اهللا ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاء
: البقرة [ } البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اهللا ما اقتتلوا ولكن اهللا يفعل ما يريد 

  فهذا االختالف حيمد فيه املؤمنون ويذم فيه الكافرون ]  ٢٥٣
ء ببعض وأما االختالف يف الكتاب الذي يذم فيه املختلفون كلهم فمثل أن يؤمن هؤالء ببعض دون بعض وهؤال

  دون بعض كاختالف اليهود والنصارى كاختالف الثنتني وسبعني فرقة 
]  ١١٩ - ١١٨: هود [ } إال من رحم ربك * وال يزالون خمتلفني { : وهذا هو االختالف املذكور يف قوله تعاىل 

ينا بينهم العداوة ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغر{ : ويف قوله تعاىل 
  فأغرى بينهم العداوة والبغض بسبب ما تركوه من اإلميان مبا أنزل عليهم ]  ١٤: املائدة [ } والبغضاء 

  فإن كال منهم خيالف الكتاب ) خمالفون للكتاب : ( وهذا هو الوصف الثاين فيما تقدم من قول أمحد 
شارة إىل تقدمي غري الكتاب على الكتاب كتقدمي معقوهلم فهذا إ) متفقون على خمالفة الكتاب ( وأما قوله بأهنم 

  وأذواقهم وآرائهم وحنو ذلك على الكتاب فإن هذا اتفاق منهم على خمالفة الكتاب 
ومىت تركوا اإلعتصام بالكتاب والسنة فال بد أن خيتلفوا فإن الناس ال يفصل بينهم إال كتاب منزل من السماء كما 

أمة واحدة فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب باحلق ليحكم بني كان الناس { : قال تعاىل 
الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إال الذين أوتوه من بعد ما جاءهتم البينات بغيا بينهم فهدى اهللا الذين آمنوا 

  ]  ٢١٣: البقرة  [} ملا اختلفوا فيه من احلق بإذنه واهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه { : وكما قال تعاىل 

  ]  ٥٩: النساء [ } إىل اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن تأويال 
واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال * اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون  يا أيها الذين آمنوا اتقوا{ : وقال تعاىل 

تفرقوا واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ كنتم أعداء فألف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من 
  ]  ١٠٣،  ١٠٢: آل عمران [ } النار فأنقذكم منها 

يف عصمة الرسول صلى اهللا عليه و سلم أبعد الطوائف عن تصديق خربه وطاعة  ومن العجائب أنك جتد أكثر الغالة
أمره ذلك مثل الرافضة واجلهمية وحنوهم ممن يغلون يف عصمتهم وهم مع ذلك يردون أخباره وقد اجتمع كل من 

وجود هذا  آمن بالرسول على أنه معصوم فيما يبلغه عن اهللا فال يستقر يف خربه خطأ كما ال يكون فيه كذب فإن
  وهذا يف خربه يناقض مقصود الرسالة ويناقض الدليل الدال على أنه رسول 

وأما ما ال يتعلق بالتبليغ عن اهللا من أفعاله فللناس يف العصمة منه نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه ومتنازعون يف أن 
تفق عليه معلوم بالسمع والعقل هل تعلم بالعقل أو السمع ؟ خبالف العصمة يف التبليغ فإنه م: العصمة من ذلك 

ومقصود التبليغ تصديقه فيما أخرب وطاعته فيما أمر فمن كان من أصله أن الداللة السمعية ال تفيد اليقني أو أنه 
يقدم رأيه وذوقه على خرب الرسول مل ينتفع بإثبات عصمته املتفق عليها فضال عن موارد النزاع من العصمة بل هم 

 مقصود الرسالة وأما مقصود الرسالة فلم يأخذوه عنه وصاروا يف ذلك كالنصارى مع معظمون للرسول يف غري
املسيح عليه السالم الذي أرسل إليهم فلم يتلقوا عنه الدين الذي بعث به بل غلوا فيه غلوا صاروا مشركني به ال 

  مؤمنني به 



متبعني هلم يف خربهم وأمرهم فخرجوا عن  وكذلك الغالية يف األنبياء وأهل البيت واملشايخ جتدهم مشركني هبم ال
  حقيقة شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا 

وهؤالء يعزلون األنبياء والرسل يف أنفسهم عن الوالية اليت والهم اهللا إياها باتفاق املسلمني ويعتقدون أنه والهم 
  ني ؟ والية لو كانت حقا مل ينفعهم ذلك فكيف إذا كانوا كاذبني مشرك

وهلذا جتد فيهم من حتريف نصوص األنبياء اليت أخربوا هبا عن اهللا ومالئكته وكتبه ورسله ما يناقض مقصود 
  أخبارهم 

  الوجه الثالثون

أن هذا الذي ذكرناه يفيد أن الشرع ال ميكن أن خيالفه العقل الدال على صحته بل مها متالزمان يف الصحة وهذا 
رسوله أن ينازع فيه بل ال ينازع مؤمن باهللا ورسوله أن العقل ال يناقض يف نفس األمر القدر ال ميكن مؤمن باهللا و

لكن الذي تقوله اجلهمية والقدرية وغريهم من أهل البدع أن تصديق الرسول صلى اهللا عليه و سلم مبىن على 
ة الدالة على صدقه وقيام األدلة النافية للصفات والقدر كما يقولونه من أن صدق الرسول موقوف على قيام املعجز

املعجزة موقوف على أن اهللا ال يؤيد الكذاب باملعجزة وذلك موقوف على أن فعل اهللا قبيح واهللا ال يفعل القبيح 
وتنزيهه من فعل القبيح موقوف على أنه غين عنه العامل بقبحه والغين عن القبيح العامل بقبحه ال يفعله وغناه عنه 

وكونه ليس جبسم موقوف على نفي صفاته وأفعاله ألن املوصوف بالصفات واألفعال موقوف على أنه ليس جبسم 
جسم ونفي ذلك موقوف على ما دل عليه حدوث اجلسم فلو بطل الدال على حدوث اجلسم بطل ما دل على 

  صدق الرسول 
ك بطل الدليل وأيضا فالدال على حدوث اجلسم هو الدال على حدوث العامل وإثبات الصانع تعاىل فإذا بطل ذل

الدال على إثبات الصانع فصار العلم بإثبات الصانع وتصديق الرسول موقوفا على نفي الصفات واألفعال فإذا جاء 
يف الشرع ما يدل على إثبات الصفات واألفعال مل ميكن القول مبوجبه ألن ذلك ينايف دليل الصدق بل يعلم من 

ت واألفعال إما لكذب الناقل عنه أو لعدم داللة اللفظ عن اإلثبات حيث اجلملة أن الرسول مل يرد به إثبات الصفا
  أو لعدم قصده اإلثبات 

  ال نعلم املراد : مث إما أن نقدر احتماالت ميكن محل اللفظ عليها وإن مل يعني املراد وإما أن نعرض عن هذا ونقول 
ناسب مطلوبه من هذا الكالم فحقيقة قوهلم فهذا أصل قوهلم ومن وافقهم يف نفي بعض الصفات أو األفعال قال مبا ي

  إنه ال ميكن التصديق بكل ما يف الشرع بل ال ميكن تصديق البعض إال بعدم تصديق البعض اآلخر 
وحينئذ فدليلهم العقلي ليس داال على صدق الرسول إال على هذا الوجه فال ميكنهم قبول ما يناقضه من نصوص 

  الكتاب والسنة 
ال نسلم أن مثل هذا هو األصل الذي به علم صدق الرسول صلى اهللا عليه و سلم بل هذا : وحينئذ فيقال هلم 

  إنا إذا قدمنا الشرع كان ذلك طعنا يف أصله : معارضة لقول الرسول مبا ال يدل على صدقه فبطل قول من يقول 
  خر وهذه املقدمات اليت ذكروها عامتها ممنوعه ويتبني فسادها مبا هو مبسوط يف موضع أ

  حنن ال نعلم صدق الرسول إال هبذا أو ال نعلم دليال يدل على صدق الرسول إال هذا : وإذا قال أحدهم 
ال نسلم صحة هذا النفي وعدم العلم ليس علما باملعدوم وأنتم مكذبون لبعض ما جاء به الشرع وتدعون أنه : قيل 

عض الشرع وبني نفي ال دليل عليه فخالفتم ال دليل على صدق الرسول سوى طريقكم فقد مجعتم بني تكذيب بب



  الشرع بغري حجة عقلية أصال 
  فما الدليل على صدق الرسول غري هذا ؟ : وإذا قال أحدهم 

يف هذا املقام ال جيب بيانه وإن كنا نبينه يف موضع آخر بل يكفينا رد املنع وحنن نعلن باالضطرار أن سلف : قيل 
  ول بدون هذا الطريق األمة وأئمتها كانوا مصدقني للرس

يوضح هذا أن املعارضني الذين يقولون بتقدمي العقل على الشرع قد اعترف حذاقهم مبا يبني أن الشرع ليس مبنيا 
  : على معقول يعارض شيئا منه وبيان ذلك يف 

  الوجه الواحد والثالثون

: ذكره غريه من أهل الكالم فقال الرازي قد ذكر أبو عبد اهللا الرازي يف أجل كتبه هناية املعقول ما : وهو أن نقول 
منها ما يستحيل العلم هبا بواسطة السمع ومنها ما يستحيل العلم هبا إال من السمع : املطالب على ثالثة أقسام ( 

فكل ما يتوقف العلم بصحة : ومنها ما يصح حصول العلم هبا من السمع تارة ومن العقل أخرى أما القسم األول 
م بصحته استحال تصحيحه بالسمع مثل العلم بوجود الصانع وكونه خمتارا وعاملا بكل املعلومات السمع على العل
  وصدق الرسول 

أما العلم حبدوث العامل فذلك ما ال يتوقف العلم بصحة السمع على العلم بصحته ألنه ميكننا أن نثبت الصانع 
ا سيأيت تفصيل القول فيه مث نثبت كونه عاما املختار بواسطة حدوث األعراض أو بواسطة إمكان األعراض على م

  ) بكل املعلومات ومرسال للرسل مث نثبت بأخبار الرسول حدوث العامل 
  ) وهبذا يتبني خطأ قول من زعم أن أول الواجبات القصد إىل النظر الصحيح املفضى إىل العلم حبدوث العامل : ( قال 
ره أبو املعايل يف أول اإلرشاد كما ذكره طوائف من أهل الكالم هذا القول الذي خطأه الرازي هو الذي ذك: قلت 

إن العلم حبدوث العامل ال ميكن : املعتزلة وغريهم وهو قول من وافقه على هذا من املنتسبني إىل األشعري وقالوا : 
فإن إثبات إال بالعلم حبدوث األجسام وال ميكن ذلك إال حبدوث األعراض وليس هذا قول األشعري وأئمة أصحابه 

الصانع عندهم ال يتوقف على هذه الطريق بل قد صرح األشعري يف رسالته إىل أهل الثغر هو وغريه بأن هذا 
الطريق ليس هو طريق األنبياء وأتباع األنبياء بل هي حمرمة يف دينهم ولكن األشعري ال يبطل هذه الطريق بل يقول 

وسلك هو طريق خمتصرة من هذا وهو إثبات حدوث هي مذمومة يف الشرع وإن كانت صحيحة يف العقل : 
اإلنسان بأنه مستلزم للحوادث وما ال خيلو من احلوادث فهو حادث ووافقهم على أن املعلوم حدوثه هو األعراض 

  كاالجتماع واالفتراق وأن ما خيلق من احليوان والنبات واملعادن إمنا حتدث أعراضه ال جواهره : 
  ممن يذم هذه الطريقة الكالمية اليت ذمها األشعري يوافقون على صحتها مع ذمهم هلا  وكذلك اخلطايب وطائفة معه

وأما مجهور األئمة والعقالء فهي عندهم باطلة وهذا مما يعلم معناه كل من له نظر واستدالل إذا تأمل حال سلف 
ان على إثبات حدوث األجسام بل األمة وأئمتها ومجهورها فإهنم كلهم مؤمنون باهللا ورسوله ومل يكونوا يبنون اإلمي

كل من له أدىن علم بأحوال الرسول وأصحابه يعلم اهنم له جيعلوا العلم بتصديقه مبنيا على القول حبدوث األجسام 
بل ليس يف الكتاب وال السنة وال قول أحد من السلف واألئمة ذكر القول حبدوث األجسام وال إمكاهنا فضال عن 

  ن باهللا ورسوله ال حيصل إال بذلك وقد بسط الكالم على هذا يف مواضع أن يكون فيها أن اإلميا
هو يف األصل قول اجلهمية واملعتزلة  -واملقصود هنا أن القول بأن أول الواجبات هو سلوك النظر يف هذه الطريقة 

  ي وأمثاهلم كأيب علي وأيب هاشم وأيب احلسني البصري: وإن وافقهم عليه طائفة غريهم وهذه طريقة املعتزلة 



وهم متنازعون يف أن أول الواجبات النظر املفضى إىل العلم حبدوث العامل أو القصد إىل النظر أو الشك السابق على 
  القصد على ثالثة أقوال هلم معروفة 

  وقد اعترف اجلمهور الذين خالفوا هؤالء بأن إثبات الصانع ال يتوقف على هذه الطريق بل وال حدوث العامل 
االستدالل حبدوث الذوات : األول : ر الرازي أن الطرق اليت هبا يثبت العلم بالصانع مخس طرق وقد ذك

كاالستدالل حبدوث األجسام املبين على حدوث األعراض كاحلركة والسكون وامتناع ما ال هناية له وهذا طريق 
  أكثر املعتزلة ومن وافقهم من األشعرية كأيب املعايل وأمثاله 

  ستدالل بإمكان األجسام وهذه عمدة الفالسفة وهو مبين على أن األجسام ممكنة لكوهنا مركبة اال: الثاين 
  وهذا مبين على توحيد ابن سينا ومن وافقه من الفالسفة املتضمن نفي الصفات : قلت 

لدليل ومجاهري العقالء من املسلمني واليهود والنصارى والفالسفة القدماء واملتأخرين يقدحون يف موجب هذا ا
وليس هو طريق أرسطو وقدماء الفالسفة وال طريقة ابن رشد وأمثاله من املتأخرين بل هذا املسلك عند مجهور العامل 

من أعظم األقوال فسادا يف الشرع والعقل وأما املسلك األول فهو أيضا عند مجهور أهل امللل ومجهور الفالسفة 
  باطل خمالف للشرع والعقل 

ستدالل بإمكان الصفات على وجود الصانع سواء كانت األجسام واجبة أو قدمية أو ممكنة اال: واملسلك الثالث 
أن : إحدامها : وحادثه وهو مبين على متاثل األجسام وهو باطل عند أكثر العقالء وهو مبين على مقدمتني 

  اختصاص كل جسم مبا له من الصفات ال يكون إال لسبب منفصل 
   يكون إال خمصصا ليس جبسم أن ذلك السبب ال: والثانية 

وهاتان املقدمتان قد عرف نزاع العقالء فيها وما يرد عليهما من النقض والفساد وخمالفة أكثر الناس : قلت 
  ملوجبهما 

االستدالل حبدوث الصفات واألعراض عن وجود الصانع كصريورة النطفة إنسانا فهذا : املسلك الرابع : ( قال 
إما ألن ذلك معلوم بالضرورة : ليه فال بد له من فاعل آخر الفتقار احملدث إىل احملدث حادث والعبد غري قادر ع

  ) كما يقول مجهور لعقالء وإما إلثبات ذلك باإلمكان وما إلثباته بالقياس على ما حيدثه العباد 
 يكون الفاعل والفرق بني االستدالل بإمكان الصفات وبني االستدالل حبدوثها أن األول يقتضي أن ال: ( قال 

  ) جسما والثاين ال يقتضي ذلك 
االستدالل مبا يف العامل من اإلحكام واإلتقان على علم الفاعل : وهي عائدة إىل األربعة : والطريق اخلامسة : ( قال 

  ) والذي يدل على علمه هو بالداللة على ذاته أوىل 
فق عليه السلف واألئمة وقد اعترفوا بأن هذه الطريق طريقة االستدالل مبا يشاهد حدوثه جاء هبا القرآن وات: قلت 

تفضي إىل العلم بإثبات الفاعل وال تقتضي كون الفاعل ليس جبسم وكذلك طريقة العلم ال تقتضي ذلك خبالف 
  الطرق الثالثة املتقدمة 

العلم بإثبات الصانع  إذا علمنا بإثبات الصانع هبذه الطريق اليت اعترفتم بأنه ميكن: وإذا تبني ذلك فيقول القائل 
وصدق رسله هبا وليس فيها ما يقتضي أن الفاعل ليس جبسم مل يكن يف األدلة الشرعية املثبتة لصفات اهللا تعاىل 
وأفعاله ما يناقض هذه الطريق ألن غاية ما يقوله النفاة أن إثبات األفعال والصفات أو بعض ذلك يقتضي كون 

مبين على الدليل النايف لكونه جسما فلو قلنا مبوجب النصوص تقدميا هلا املوصوف الفاعل جسما وإثبات الصانع 
  على الدليل العقلي النايف للجسم لكنا قد قدمنا الشرع على أصله العقلي 



فإذا كان قد تبني أن إثبات الشرع املبين على إثبات الصانع وصدق الرسول ال يتوقف على نفي اجلسم علم 
لصفات واألفعال ال ينايف الدليل العقلي الذي به عرف إثبات ذلك فبطل قول من بالضرورة أن الشرع املثبت ل

  يدعي أنه قد يتعارض الدليل الشرعي املثبت لذلك وأصله العقلي النايف لذلك وهذا بني واضح وهللا احلمد 

  إن عارضت الدليل العقلي الذي يعرف صحة الشرع: اعتراض 

الذي به يعرف صحة الشرع ال يعارضه الدليل الشرعي املثبت للصفات هب أن هذا الدليل العقلي : فإن قالوا 
  : كان اجلواب عنه من وجوه  -واألفعال لكن غريه من األدلة العقلية ينايف ذلك 

  الوجه األول: اجلواب عنه من وجوه 

من األدلة أن املقصود بيان أن الشرع ميكن معرفة صدقه بدليل عقلي ال يعارض موجب الشرع وأما ما سوى ذلك 
فليس على الرجل أن يستدل هبا والشيء إذا علمت صحته بدليل عقلي مل جيب أن تعلم صحته بكل دليل فقد تبني 
أنه ميكن الرجل أن يصدق مبا أخرب به الشارع من أمساء اهللا وصفاته وأفعاله كإثبات العلو هللا والصفات اخلربية من 

السمع من األدلة العقلية فتكون املعارضة بتلك الطريق اليت يقال غري أن يعارض ذلك ما يكون أصال للعلم بصحة 
إهنا عقلية معارضة بطرق ال يتوقف العلم بصحة السمع عليها فال يلزم من تقدمي الشرع عليها القدح يف األصل 

  الذي به عرفت صحة الشرع وهذا هو املطلوب 

  الوجه الثاين

شرع مطلقا وإمنا دلت على صدق الشارع فيما خيرب عنه من غري تلك الطرق اليت مل تدل على صحة ال: أن يقال 
  الصفات واألفعال اليت تنفيها تلك الطرق وحينئذ فال تكون دالة على صدق الرسول مطلقا 

ومعلوم أن دليل اإلميان ال بد أن يدل على أن الرسول صادق يف كل ما خيرب به مطلقا من غري تقييد بقيد فمىت كان 
على صدقه بشرط أن ال يعارضه موجب ذلك الدليل صار مضمونه أن الرسول مصدق فيما ال  الدليل إمنا دل

  خيالفين فيه وليس مصدقا فيما خيالفين فيه 
ومعلوم أن هذا ليس إقرارا بصحة الرسالة فإن الرسول ال جيوز عليه أن خيالف شيئا من احلق وال خيرب مبا ختيله 

  لعقول عن معرفته فيخرب مبحارات العقول ال مبحاالت العقول العقول وتنفيه ولكن خيرب مبا تعجز ا
ليس يف السنة قياس وال : وهلذا قال اإلمام أمحد يف رسالته يف السنة اليت رواها عبدوس ابن مالك العطار قال 

  يضرب هلا األمثال وال تدرك بالعقول 
الرسول صلى اهللا عليه و سلم ال تدركه كل هذا قوله وقول سائر أئمة املسلمني فإهنم متفقون على أن ما جاء به 

الناس بعقوهلم ولو أدركوه بعقوهلم الستغنوا عن الرسول وال جيوز أن يعارض باألمثال املضروبة له فال جيوز أن 
أنا أصدقك إذا مل ختالف عقلي أو أنت صادق فيما : يعارضه الناس بعقوهلم وال يدركونه بعقوهلم فمن قال للرسول 

ه الدليل العقلي فإن كان جيوز على الرسول أن خيالف دليال عقليا صحيحا مل يكن مؤمنا به وإن قدم على مل ختالف في
كالمه دليال عقليا ليس بصحيح مل يكن مؤمنا به فامتنع أن يصح اإلميان بالرسول صلى اهللا عليه و سلم مع هذا 

  الشرط 



  الوجه الثالث

بدوهنا مل يكن العلم بالشرع حمتاجا إليها وحينئذ فإذا عارضت أن تلك الطرق إذا أمكن العلم بصدق الرسول 
  الشرع كان املعارض له دليال أجنبيا كما لو عارضه من كذبه واحتج على أنه كاذب 

  وال ريب أن هذا من باب املعارضة للرسول فيما جاء به 
مللحدين الطاعنني فيما جاء به كمعارضة املكذبني للرسل وحينئذ فيكون جوابه مبا جياب به أمثاله من الكفار ا

  الرسول أو يف بعضه ال يكون جوابه ما جياب به املؤمنون بالرسول الذي يقرون أنه ال يقول على اهللا إال احلق 

  الوجه الرابع

ال العلمية وال : أنا ال نسلم صحة شيء من تلك الطرق حىت تكون دليال يصلح أن يعارض به شيء من األدلة 
ية وال غريها فضال عن أن يعارض هبا كالم املعصوم الذي ال يقول إال حقا وبيان فساد تلك الوجوه الظنية وال العقل

  العقلية النافية للصفات واألفعال أو بعض ذلك مذكور بتفصيله يف غري هذا املوضع 

  الوجه اخلامس

للجسم بنفي وال إثبات ال ريب أن النصوص دلت على إثبات الصفات واألفعال هللا تعاىل ومل تتعرض : أن يقال 
والنفاة إمنا ينفون ما ينفونه بناء على أن اإلثبات يستلزم كون املوصوف جسما والعقل ينفي أن يكون جسما 

  وأدلتهم على نفي اجلسم إما دليل اإلمكان وإما دليل احلدوث فليس هلم ما خيرج عن هذا 
الشرعي من الصفات واألفعال موجب لكون املوصوف وهذا إثبات ما أثبته الدليل : إما أن يقال : وحينئذ فيقال 

وإما أن ال  -بذلك ممكنا وحادثا وأن استلزم ذلك للحدوث أو اإلمكان معلوم باألدلة العقلية كما يقول النفاة 
  يقال ذلك 

  ليس يف األدلة العقلية ما يدل على ذلك مل يكن معارضا : فإن مل يقل ذاك أو قيل 
العقل على أن املوصوف ممكن أو حادث فحينئذ إما أن نفسد ذلك الدليل املعارض على بل ذلك يدل يف : وإن قيل 

قد علم بالعقل صدق الرسول وعلم أنه أثبت هذه الصفات واألفعال فالنايف هلا ال : وجه التفصيل وإما أن يقال 
بداللة الشرع على جيوز أن يكون دليال صحيحا ألن تعارض األدلة الصحيحة ممتنع وحينئذ فكل من كان أعلم 

اإلثبات وبضعف أدلة النفاة كان أعلم هبذا الكالم فيكون العلم بفساد هذه املعارضات تارة بطريق إمجايل وتارة 
بطريق تفصيلي كما يعلم فساد احلجج السوفسطائية فإن من علم الشيء علما يقينيا علم قطعا فساد ما يناقضه وإن 

لم صدق الرسول وأنه أخرب بأمر علم قطعا أنه ال يقوم دليل قطعي على مل يعلم تفصيل فساد تلك احلجج فمن ع
  نفيه 

  الوجه السادس

أن هؤالء الذين يرون تقدمي عقوهلم على كالم اهللا ورسوله عادهتم يذكرون ذلك يف مسائل العلو والصفات اخلربية 
  وحنو ذلك مما جاء به الكتاب والسنة 



رب بالعلو وهبذه الصفات علم ضروري من دينه أبلغ من علمنا بثبوت اللعان علمنا بأن الرسول أخ: وهؤالء يقولون 
  والشفعة وحد القذف وسجود التالوة والسهو وحنو ذلك 

إن الرسول مل خيرب به بل ال ميكن إال أحد : وإذا كان ذلك معلوما باالضطرار من دين اإلسالم مل يكن أن يقال 
  املعارضات املبتدعة إما تكذيب الرسول وإما رد هذه : أمرين 

قالوا وعلمنا بصدق الرسول علم يقيين ال ريب يتخلله فالشبه القادحة يف ذلك كالشبه القادحة يف العلوم العقلية 
  اليقينية وهذه من جنس شبه السوفسطائية فنحن نعلم فسادها من حيث اجلملة من غري خوض يف التفصيل 

باهللا ورسوله فإن أهل اإلحلاد قد يذكرون له شبهات ويقدحون  وال ريب أن هذا األصل مستقر يف قلب كل مؤمن
هبا فيما جاء به الرسول يف مواضع كثرية وقد ال يكون للمؤمن خربة باملناظرة يف ذلك لعدم العلم بعباراهتم 

) (  والصورة) ( املادة ) ( اهليوىل ) ( واحليز ) ( واجلوهر ) ( اجلسم ( ومقاصدهم يف كالمهم كمن يتكلم بلفظ 
وحنو ذلك عند من ليس له خربه هبذه األوضاع واالصطالحات ويؤلفها تأليفا ) املاهية ) ( واجلزئي ) ( الكلي 

يتضمن القدح فيما أخرب اهللا به ورسوله فإن املؤمن يعلم فساد ذلك جممال وإن مل يعرف وجه فسادها ال سيما إذا مل 
سد املتعارض باملمانعة يف موضعها وملعارضة يف موضعها وحنو يكن خبريا بطرق املناظرة وترتيب األدلة وكيف يف

  ذلك ما يبني به فساد األقوال الباطلة املعارضة للحق 
قد قام الدليل العقلي : وقول هؤالء لنفاة الصفات نظري قول كل من آمن باليوم اآلخر للمالحدة النفاة إذا قالوا 

نكاح وحنو ذلك يف اجلنة أو على نفي معاد البدن والنصوص على نفي املعاد مطلقا أو نفي األكل والشرب وال
حنن نعلم ثبوت : املعارضة لذلك إما أن تأول وأما أن تفوض فإن املؤمنني باآلخرة من أهل الكالم وغريهم قالوا هلم 

كون  إما جحد: املعاد باالضطرار من دين اإلسالم فال ميكن دفع العلوم الضرورية فلو مل يكن املعاد حقا لزم 
الرسول أخرب به وإما جحد صدقه فيما أخرب وكالمها ممتنع وإال فمن علم أن الرسول أخرب به وعلم أنه ال خيرب إال 

  علم بالضرورة أن املعاد حق  -حبق 
وهنا بعينه يقوله مثبتو الصفات واألفعال للنفاة حذو القذة بالقذة فإن هؤالء النفاة للصفات املثبتني للمعاد هم بني 

قولنا يف نفي املعاد : ؤمنني باجلميع كالسلف واألئمة وبني املالحدة املنكرين للصفات واملعاد فاملالحدة تقول هلم امل
كقولكم يف نفي الصفات فال يستل بالشرع على هذا وال على هذا ملعارضة العقل له واملؤمنون باهللا ورسوله يقولون 

  املعاد  قولنا لكم يف الصفات كقولكم للمالحدة يف: هلم 
  إثبات املعاد معلوم باالضطرار من دين الرسول : فإذا قلتم للمالحدة 

  وإثبات الصفات والعلو واألفعال معلوم باالضطرار من دين الرسول : قلنا لكم 
وقد تقدم من كالم املالحدة كابن سينا وحنوه ما يبني ذلك وكل من تدبر كالم السلف واألئمة يف هذا الباب علم 

  ية النفاة للصفات كانوا عند السلف واألئمة من مجلة املالحدة الزنادقة أن اجلهم
وهلذا ملا صنف اإلمام أمحد ما صنفه يف ذلك مساه الرد على الزنادقة واجلهمية وكذلك ترجم البخاري آخر كتاب 

  الصحيح بكتاب التوحيد والرد على الزنادقة واجلهمية 
كالم اليهود والنصارى وال نستطيع أن حنكي كالم اجلهمية وقال يوسف بن إنا لنحكي : وقال عبد اهللا بن املبارك 

ليست : واجلهمية فقاال : الشيعة واخلوارج واملرجئة والقدرية قيل : أصول البدع أربعة : أسباط وابن املبارك 
  اجلهمية من أمة حممد 

  يه و سلم ليس اجلعدي من أمة حممد صلى اهللا عل: ونقل مثل ذلك عن الزهري أنه قال 



  كالم الدارمي يف كتاب الرد على اجلهمية

ما اجلهمية عندنا من أهل القبلة بل هؤالء اجلهمية : ( وقال عثمان بن سعيد الدارمي يف كتاب الرد على اجلهمية 
  ) أفحش زندقة وأظهر كفرا وأقبح تأويال لكتاب اهللا ورد صفاته من الزنادقة الذين قتلهم علي وحرقهم بالنار 

والزنادقة واجلهمية أمرمها واحد ويرجعان إىل معىن واحد ومراد واحد وليس قوم أشبه بقوم منهم بعضهم : (  قال
  ) ببعض 

ولو كان جهم وأصحابه يف زمن الرسول صلى اهللا عليه و سلم وكبار التابعني لقتلوهم كما قتل علي : ( قال 
أال ترى أن اجلعد بن درهم أظهر بعض رأيه يف زمن  الزنادقة اليت ظهرت يف عصره ولقتلوا كما قتل أهل الردة

خالد بن عبد اهللا القسري فزعم أن اهللا مل يكلم موسى تكليما ومل يتخذ إبراهيم خليال فذحبه خالد بواسط يوم عيد 
األضحى على رؤوس من حضره من املسلمني مل يعبه به عائب ومل يطعن عليه طاعن بل استحسنوا ذلك من فعله 

  وصوبوه 
كذلك لو ظهر هؤالء يف زمن أصحاب الرسول صلى اهللا عليه و سلم ما كان سبيلهم عند القوم إال القتل كسبيل و

أهل الردة وكما قتل علي من ظهر منهم يف عصره وأحرقه وظهر بعضهم باملدينة يف عهد سعد بن إبراهيم بن عبد 
  ) الرمحن بن عوف فأشار على وإىل املدينة يومئذ بقتله 

ويكفي العاقل من احلجج يف إكفارهم ما تأولنا فيه من كتاب اهللا وروينا فيه عن علي وابن عباس وما فسرنا  : (قال 
  من واضح كفرهم وفاحش مذهبهم وسنروي عن بعض من ظهر ذلك بني أظهرهم من العلماء 
 أنه مسع سالم بن أيب ثنا حممد بن املعتمر السجستاين كان من أوثق أهل سجستان وأصدقهم عن زهري بن نعيم البايب

  اجلهمية كفار : مطيع يقول 
عن  -وأنا معه يف سوق البصرة  -سئل محاد بن زيد : مسعت زهري بن نعيم يقول : ومسعت حممد بن املعتمر يقول 

  ذلك كافر : بشر املريسي فقال 
أهل بغداد غري مرة على حرضت : اجلهمية كفار وقال : وبلغين عن يزيد بن هارون أنه قال : قال عثمان بن سعيد 

إنين أنا اهللا ال { : من زعم أن قوله : مسعت ابن املبارك يقول : ثنا احلسن بن الربيع : قتل املريسي ثنا حيىي احلماين 
خملوق فهو كافر مسعت حمبوب بن موسى األنطاكي يذكر أنه مسع وكيعا يكفر اجلهمية ]  ١٤: طه [ } إله إال أنا 

الثوري عن محاد بن أيب سليمان أنه أكفر من زعم أن القرآن خملوق ومسعت الربيع بن وحدث عن سفيان : قال 
  نافع أبا توبة يكفر اجلهمية 

كان من هؤالء اجلهمية رجل وكان الذي يظهر من حاله الترفض وانتحال حب : وحدثنا الزهراين أبو الربيع قال 
قد علمت أنكم ال ترجعون إىل دين : ف مذهبه علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فقال رجل ممن خالطه ويعر

إذا أصدقك إنا إن ظهرنا رأينا : اإلسالم وال تعتقدونه فما الذي محلكم على الترفض وانتحال حب علي ؟ قال 
الذي نعتقده رميناه بالكفر والزندقة وقد وجدنا أقواما ينتحلون حب علي ويظهرونه مث يقعون مبن شاءوا ويعتقدون 

ولون ما شاءوا فنسبوا بذاك إىل الترفض والتشيع فلم نر ملذهبنا أمرا ألطف من انتحال حب هذا ما شاءوا فيق
زنادقة : إنا رافضه وشيعة أحب إلينا من أن يقال : الرجل مث نقول ما شئنا ونعتقد ما شئنا ونقع مبن شئنا فألن يقال 

  وكفار وما علي عندنا بأحسن حاال من غريه ممن نقع هبم 
وصدق هذا الرجل فيما عرب عن نفسه ومل يراوغ وقد استبان يل ذلك يف : سعيد عثمان بن سعيد الدارمي قال أبو 

جيعلونه تسبيبا لكالمهم وخطائهم وسلما وذريعة الصطياد : بعض كربائهم ونظرائهم أهنم يستترون بالتشيع 



كون أجنع يف قلوب اجلهال وأبلغ فيهم الضعفاء وأهل الغفلة مث يبذرون بني ظهراين خطئهم بذر كفرهم وزندقتهم لي
  ) ولئن كان أهل اجلهل يف شك من أمرهم إن أهل العلم منهم على يقني 

  تعليق ابن تيمية

  اجلهمية والرافضة : مها صنفان فاحذرومها : قد قال عبد الرمحن بن مهدي وغريه من أئمة السنة : قلت 
ان حال أئمة اجلهمية املتشيعة كالقرامطة الباطنية من وهذا الذي حكاه عثمان بن سعيد عن هذا الرجل هو لس

اإلمساعيلية والنصريية وحنوهم وهم رؤوس املالحدة وأئمتهم وقد دخل كثري من إحلادهم على كثري من الشيعة 
واملتكلمني من املعتزلة والنجارية والضرارية واألشعرية والكرامية ومن أهل التصوف والفقه واحلديث والتفسري 

  مة والعا
لكن عامة هؤالء ال يعتقدون الزندقة بل يقرون بنبوة الرسول صلى اهللا عليه و سلم لكن دخل فيهم نوع من 
اإلحلاد وشعبة من شعب النفاق والزندقة أضعف إمياهنم وحصل يف قلوهبم نوع شك وشبهة يف كثري مما جاء به 

ب وشك وارتياب مل حيققوا ما ذكره اهللا الرسول مع تصديقهم للرسول وجتدهم يف هذا الباب يف حرية واضطرا
إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله مث مل يرتابوا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهللا أولئك { : تعاىل يف قوله 

ولكن ليس كل من دخل عليه شعبة من شعب النفاق والزندقة فقبلها جهال ]  ١٥: احلجرات [ } هم الصادقون 
كون كافر منافق يف الباطن بل قد يكون معه من اإلميان باهللا ورسوله ما جيزيه اهللا عليه وال يظلم ربك أو ظلما ي

  أحدا 

  تابع كالم الدارمي

والزندقة أكرب يف نفوس أهل العلم من االرتداد ومن كفر اليهود والنصارى : ( أبو سعيد عثمان بن سعيد : قال 
م اليهود والنصارى أحب أيل من أن أحكي كالم اجلهمية حدثناه احلسن ألن أحكي كال: ولذلك قال ابن املبارك 

وصدق ابن املبارك إن يف كالمهم ما هو : بن الصباح البغدادي عن علي بن شقيق عن ابن املبارك قال أبو سعيد 
  ) أوحش من كالم اليهود والنصارى 

ألستخرج منه نقضا عليهم ويف جملسه يومئذ  وذهبت يوما أحكي ليحىي بن حيىي كالم اجلهمية: وقال أبو سعيد ( 
 -فيما أحسب  -احلسني بن عيسى البسطامي وأمحد بن حريش القاضي وحممد بن رافع وأبو قدامه السرخسي 

وغريهم من املشايخ فزبرين بغضب وقال اسكت وأنكر علي املشايخ الذين يف جملسه استعظاما أن أحكي كالم 
القرآن كالم اهللا فمن شك فيه أو زعم انه : مث قال حيىي ! ن حيكى كالمهم ديانة اجلهمية وتشنيعا عليهم فكيف مب

  ) خملوق فهو كافر 

  تعليق ابن تيمية

وكالم السلف واألئمة يف تكفري اجلهمية وبيان أن قوهلم يتضمن التعطيل واإلحلاد كثري ليس هذا موضع : قلت 
  بسطه 

  اط فأجابا مبا تقدم وقد سئل عبد اهللا ابن املبارك و يوسف بن أسب



وقد تبني أن اجلهمية عندهم من نوع املالحدة الذين يعلم باالضطرار أن قوهلم خمالف ملا جاءت به الرسل بل إنكار 
صفات اهللا أعظم إحلادا يف دين الرسل من إنكار معاد األبدان فإن إثبات الصفات هللا أخربت به الرسل أعظم مما 

  أخربت مبعاد األبدان 
إنه ليس فيها : نت التوراة مملوءة من إثبات صفات اهللا وأما ذكر املعاد فليس هو فيها كذلك حىت قد قيل وهلذا كا

  ذكر املعاد 
والقرآن فيه من ذكر أمساء اهللا وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر األكل والشرب والنكاح يف اجلنة واآليات 

  آيات املعاد فأعظم آية يف القرآن آية الكرسي املتضمنة لذلك  املتضمنة لذكر أمساء اهللا وصفاته أعظم قدرا من
: أليب بن كعب : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال [ كما ثبت ذلك يف احلديث الصحيح الذي رواه مسلم 

ده يف فضرب بي]  ٢٥٥: البقرة [ } اهللا ال إله إال هو احلي القيوم { : أتدري أي آية يف كتاب اهللا أعظم ؟ قال 
  ] صدره وقال ليهنك العلم أبا املنذر 

حديث أيب سعيد بن املعلى يف الصحيح قال له النيب صلى اهللا [ وأفضل سورة سورة أم القرآن كما ثبت ذلك يف 
عليه و سلم إنه مل ينزل يف التوراة وال اإلجنيل وال يف الزبور وال يف القرآن مثلها وهي السبع املثاين والقرآن العظيم 

  وفيها من ذكر أمساء اهللا وصفاته أعظم مما فيها من ذكر املعاد ] ذي أوتيته ال
  ] تعدل ثلثي القرآن } قل هو اهللا أحد { [ : وقد ثبت يف الصحيح عنه صلى اهللا عليه و سلم من غري وجه أن 

فبني أن اهللا ]  حيبه بأن اهللا: إين ألحبها ألهنا صفة الرمحن : أنه بشر الذي كان يقرأها ويقول [ وثبت يف الصحيح 
  حيب من حيب ذكر صفاته سبحانه وتعاىل وهذا باب واسع 

  الوجه السابع

أن يبني أن الفطرة اليت فطر اهللا عليها عباده والعلوم الضرورية اليت جعلها يف قلوهبم توافق ما أخرب به الرسول من 
م النظرية موافق لألدلة الشرعية مصدق هلا ال علو اهللا على خلقه وحنو ذلك فاملعقول الضروري الذي هو أصل العلو

  مناقض معارض هلا 

  الوجه الثامن

اإلرادات والقصود الضرورية اليت تضطر العباد عندما يضطرون إىل أن يطلبوا من اهللا قضاء احلاجات : أن يقال 
  وتفريج الكربات موافقة ملا أخرب به الرسول ال معارضة لذلك 

  الوجه التاسع

دلة العقلية الربهانية املؤلفة من املقدمات اليقينية هي موافقة خلرب الرسول ال معارضة له ومن كان له األ: أن يقال 
خربة باألدلة العقلية وتأليفها وتأمل أدلة املثبتة والنفاة رأى بينهما من الفرق أعظم مما بني القدم والفرق فإن أدلة 

صة من الشبهة وأما حجج النفاة فجميعها مبناها على ألفاظ اإلثبات أدلة صحيحة مبنية على مقدمات يقينية خال
جمملة متشاهبة ومعان متشاهبة وهلذا مىت وقع االستفسار والتفصيل جململ كالمهم ووقع البيان والتفصيل ملشتبه 

ذين مها يف معانيهم تبني لكل عاقل فاهم أن النفاة مجعوا بني املختلفات وفرقوا بني املتماثالت وسووا بني الشيئني الل



  غاية التباين الشتراكهما يف بعض الصفات 
الذي ال مياثله شيء من  -وهلذا كان مآل أمرهم إىل أن جعلوا الوجود واحدا فجعلوا وجود اخلالق رب العاملني 

هو وجود أحقر  -املوجودات بوجه من الوجوه ومباينته لكل موجود أعظم من مباينة كل موجود لكل موجود 
صغر املخلوقات أو مماثال له التفاقهما يف مسمى الوجود أو مسمى الذات أو احلقيقة وصار أئمتهم املخلوقات وأ

الوجود واحد : النظار يف هذه املسألة اليت هي أول ما ينبغي لذي النظر أن يعرفه يف حرية عظيمة فهذا يقول 
  بالنوع أو اجلنس اللغوي  الشتراك املوجودات يف مسمى الوجود وال مييز بني الواحد بالعني والواحد

إما بشرط االطالق وإما مطلقا ال بشرط وإما بشرط سلب مجيع األمور الثبوتية : وجوده وجود مطلق : وهذا يقول 
عنه وهذا ميتنع ثبوته عنه وهذا ميتنع ثبوته يف املوجودات وإمنا يكون مثل هذا فيما تقدره األذهان ال فيما يوجد يف 

  األعيان 
ل ذلك ثابتا يف اخلارج أن جيعل وجود اخلالق هو وجود املخلوقات أو جزءا منها فيجعل افتقاره إىل وغاية من جيع

  املخلوقات كافتقار املخلوقات إليه كما يقول من يفرق بني الوجود والثبوت 
اشتراك وغريمها مقول عليه وعلى املوجودات باالشتراك اللفظي اجملرد ك) الذات ( و ) الوجود ( وهذا يقول لفظ 

و ) احلقيقة ( و ) النفس ( و ) الذات ( و ) الوجود ( فتخرج األمساء العامة الكلية كاسم ) سهيل ( و ) املشتري ( 
وحنو ذلك من مسمياهتا وتسلبه العقول ما جعله اهللا فيها من املعاين والقضايا العامة ) القادر ( و ) العامل ( و ) احلي ( 

متيز هبا عن احلس إىل أمثال هذه املقوالت اليت هي عند من فهمها وعرف حقيقة قول  الكلية وهذه خاصة العقل اليت
  أصحاهبا ضحكة للعاقل من وجه وأعجوبة له من وجه ومسخطة له من وجه 

ومثل هذه املعقوالت لو تصرف هبا يف جتارة أو صناعة من الصناعات ألفسدت التجارة والصناعة فكيف يتصرف 
  ة ويف صفات رب الربية مث يعارض هبا كالم اهللا الذي بعث به رسله وأنزل هبا كتبه ؟ هبا يف األمور اإلهلي

فمن تبحر يف املعقوالت وميز بني البينات والشبهات تبني له أن العقل الصريح أعظم األشياء موافقة ملا جاء به 
  الرسول وكلما عظمت مبعرفة الرجل بذلك عظمت موافقة الرسول 

إما طبيعية كاحلساب والطب وإما :  ذلك بأن قوما كان هلم ذكاء متيزوا به يف أنواع العلوم ولكن دخلت الشبهة يف
شرعية كالفقه مثال وأما األمور اإلهلية فلم يكن هلم هبا خربة كخربهتم بذلك وهي أعظم املطالب وأجل املقاصد 

كثريا من أئمة املتكلمني هبا ال حيصلون  فخاضوا فيها حبسب أحواهلم وقالوا فيها مقاالت بعبارات طويلة مشتبهة لعل
  حقائق تلك الكلمات ولو طالبتهم بتحقيقها مل يكن عندهم إال الرجوع إىل تقليد أسالفهم 

وهذا موجود يف منطق اليونان وإهلياهتم وكالم أهل الكالم من هذه األمة وغريهم يتكلم رأس الطائفة كأرسطو مثال 
وأيب اهلذيل والنظام وأمثاهلما من متكلمة أهل اإلسالم بكالم ويبقى ذلك الكالم بكالم وأمثاله من اليونان بكالم 

  دائرا يف األتباع يدرسونه كما يدرس املؤمنون كالم اهللا وأكثر من يتكلم به ال يفهمه 
نوا وكلما كانت العبارة أبعد عن الفهم كانوا هلا أشد تعظيما وهذا حال األمم الضالة كلما كان الشيء جمهوال كا

  أشد له تعظيما كما يعظم الرافضة املنتظر الذي ليس هلم منه حس وال خرب وال وقعوا له على عني وال أثر 
  وكذلك تعظيم اجلهال من املتصوفة وحنوهم للغوث وخامت األولياء وحنو ذلك مما ال يعرفون له حقيقة 

الصفات الذاتية : إذا مسع أئمته يقولون وكذلك النصارى تعظم ما هو من هذا الباب وهكذا الفالسفة جتد أحدهم 
والعرضية واملقوم واملقسم واملادة واهليوىل والتركيب من الكم والكيف وأنواع ذلك من العبارات عظمها قبل أن 

  يتصور معانيها مث إذا طلب معرفتها مل يكن عنه يف كثري منها إال التقليد هلم 



حلق ما شاء اهللا ويسموهنا عقليات وإمنا هي عندهم تقليديات قلدوا فيها وهلذا كان فيها من الكالم الباطل املقرون با
ناسا يعلمون أهنم ليسوا معصومني إذا بني ألحدهم فسادها مل يكن عنده ما يدفع ذلك بل ينفي تعظيمه املطلق 

يب علي اجلبائي كيف يظن بأرسطو وابن سينا وأيب اهلذيل أو أ: لرؤوس تلك املقالة مث يعارض ما تبني لعقله فيقول 
  وحنو هؤالء أن خيفي عليه مثل هذا ؟ أو أن يقول مثل هذا ؟ 

]  ٤: النجم [ } إن هو إال وحي يوحى { : وهو مع هذا يرى أن الذين قلدوا املعصوم الذي ال ينطق عن اهلوى 
ع هذا يقبل أقواال قد خبسوا أنفسهم حظها من العقل واملعرفة والتمييز ورضوا بقبول قول ال يعلمون حقيقته وهو م

  ال يعلم حقيقتها وقائلني يعلم أهنم خيطئون ويصيبون 
ولو يف أدىن شيء ممن رأيت كتبهم وممن خاطبتهم  -وهذا القدر قد تبينته من الطوائف املخالفني للكتاب والسنة 

جيد له ما يدفعها به فر إذا أقيمت على أحدهم احلجة العقلية اليت جيب على طريقته قبوهلا ومل  -وممن بلغين أخبارهم 
إىل التقليد وجلأ إىل قول شيوخه وقد كان يف أول األمر يدعوا إىل النظر واملناظرة واالعتصام بالعقليات واإلعراض 

  عن الشرعيات 
ومن الناس من { : مث إنه يف آخر األمر ال حصل له علم من الشرعيات وال من العقليات بل هو كما قال اهللا تعاىل 

  ]  ٣: احلج [ } اهللا بغري علم ويتبع كل شيطان مريد جيادل يف 
  ]  ٨: احلج [ } ومن الناس من جيادل يف اهللا بغري علم وال هدى وال كتاب منري { : وكما قال تعاىل 
: األنعام [ } ونقلب أفئدهتم وأبصارهم كما مل يؤمنوا به أول مرة ونذرهم يف طغياهنم يعمهون { : وكما قال تعاىل 

١١٠  [  
 ٤٤: الفرقان [ } أم حتسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إال كاألنعام بل هم أضل سبيال { : وكما قال 

 [  
يا ويلىت ليتين مل أختذ فالنا * ويوم يعض الظامل على يديه يقول يا ليتين اختذت مع الرسول سبيال { : وكما قال تعاىل 

  ]  ٢٩ - ٢٧: الفرقان [ } ان الشيطان لإلنسان خذوال لقد أضلين عن الذكر بعد إذ جاءين وك* خليال 
وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا * يوم تقلب وجوههم يف النار يقولون يا ليتنا أطعنا اهللا وأطعنا الرسوال { : وكما قال 

   ] ٦٨ - ٦٦: األحزاب [ } ربنا آهتم ضعفني من العذاب والعنهم لعنا كبريا * وكرباءنا فأضلونا السبيال 
وهذه النصوص فيها نصيب لكل من اتبع أحدا من الرؤوس فيما خيالف الكتاب والسنة سواء كانوا من رؤوس أهل 

النظر والكالم واملعقول والفلسفة أو رؤوس أهل الفقه والكالم يف األحكام الشرعية أو من رؤوس أهل العبادة 
  حلكم والوالية والقضاء والزهادة والتأله والتصوف أو من رؤوس أهل امللك واإلمارة وا

ولست جتد أحدا من هؤالء إال متناقضا وهو نفسه خيالف قول ذلك املتبوع الذي عظمه يف موضع آخر إذ ال يصلح 
  أمر دنياه ودينه مبوافقة ذلك املتبوع لتناقض أوامره 

  خبالف ما جاء من عند اهللا فإنه متفق مؤتلف فيه صالح أحوال العباد يف املعاش واملعاد 
وهذه اجلمل مبسوطة يف ]  ٨٢: النساء [ } ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا { : ال تعاىل ق

  مواضع غري هذا 
واملقصود هنا أن ننبه املسلم على أن العقل الصريح كلما أمعن يف حتقيقه ال يكون إال موافقا للشرع الذي جاءت به 

األدلة العقلية اليت ال حيتاج فيها إىل خرب خمرب ولو كان معصوما لكن تتعاضد الرسل حىت تتبني لك صحة ما جاء به ب
  األدلة السمعية والعقلية اخلربية والنظرية 



سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق أومل يكف بربك أنه على كل شيء { : كما قال تعاىل 
  ]  ٥٣: فصلت [ } شهيد 

اوتون يف هذا حبسب ما يؤتيهم اهللا من العقل واملعرفة والنظر واالستدالل والتمييز فكل من كان ولكن الناس متف
  أكمل يف معرفة الصواب من هذا كان أكمل يف معرفة املوافقة واملطابقة 

وهذا أمر خيرب به من خربه فقد يكون الرجل قبل أن يستيقن ما جاءت به السنة عنده شبهة ووهم لظنه أنه قد 
إما من عقلياته وإما من ذوقياته وإما من سياساته فإذا هداه اهللا وأرشده تبني له يف : ضها ما يعارضها به املعارض عار

آخر األمر أن ما وافق الشرع هو املعقول الصريح وهو الذوق الصحيح وهو السياسة الكاملة وأن ما خالف ذلك 
  هو من أمور أهل اجلهل والظلم 

  ]  ٢٥: يونس [ } ويهدي من يشاء إىل صراط مستقيم { : هدي السبيل واهللا يقول احلق وهو ي
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لنقل: كتاب  لعقل وا ا تعارض    درء 
لعباس: املؤلف  ا و  أب مية احلراين  بن تي احلليم  عبد  بن   أمحد 

  الوجه العاشر

أنه ما من قول موافق للسنة إال وجتد العقالء الذين يقرون به أكثر وأعظم من العقالء الذين ينكرونه بل جتد 
بعضهم البعض وذلك يبني أنه موجب العقل الصريح  املوافقني له من العقالء قد اتفقوا على ذلك بغري مواطأة من

خبالف األقوال املخالفة فإنك ال جتد من يقوهلا من طوائف العقالء إال من تواطأ على تلك املقالة اليت تلقاها بعضهم 
عن بعض وما تواطأ عليه الناس جيوز فيه الغلط والكذب ما ال جيوز فيما اتفق عليه العقالء من غري مواطأة وال 

  تشاعر واهللا أعلم 

  الوجه الثاين والثالثون

أن يقال القول بتقدمي غري النصوص النبوية عليها من عقل أو كشف أو غري ذلك يوجب أن ال يستدل بكالم اهللا 
ورسوله على شيء من املسائل العلمية وال يصدق بشيء من أخبار الرسول لكون الرسول أخرب به وال يستفاد من 

  أخبار اهللا 
هدى وال معرفة بشيء من احلقائق بل ذلك مستلزم لعدم اإلميان باهللا ورسوله وذلك متضمن للكفر  ورسوله

والنفاق والزندقة واإلحلاد وهو معلوم الفساد بالضرورة من دين اإلسالم كما أنه يف نفسه قول فاسد متناقض يف 
  صريح العقل 

وذلك ألنه إذا جوز أن يكون ما أخرب اهللا به وهذا الزم لكل من سلك هذه الطريق كما جيد ذلك أو اعتربه 
ورسوله وبلغه الرسول صلى اهللا عليه و سلم إىل أمته من القرآن واحلديث وما فيه من ذكر صفات اهللا تعاىل 
وصفات مالئكته وعرشه واجلنة والنار واألنبياء وأممهم وغري ذلك مما قصه اهللا يف كتابه أو أمر به من التوحيد 

خالق وهنى عنه من الشرك والظلم والفواحش وغري ذلك إذا جوز اجملوز أن يكون يف األدلة العقلية والعبادات واأل
القطعية اليت جيب اتباعها وتقدميها عليه عند التعارض ما يناقض مدلول ذلك ومفهومه ومقتضاه مل ميكنه أن يعرف 

هو ال ميكنه العلم بانتفاء هذا املعارض إن مل يعلم ثبوت شيء مما أخرب به الرسول إن مل يعلم انتفاء املعارض املذكور و
بدليل آخر عقلي ثبوت ما أخرب به الرسول وإال فإذا مل يعلم بدليل عقلي ثبوته وليس معه ما يدل على ثبوته إال 

ت فال طريق له إىل العلم بانتفاء املعارضا -وهذا عنده مما جيوز أن يعارضه عقلي تقدم عليه  -أخبار اهللا ورسوله 
  العقلية إال أن حييط علما بكل ما خيطر ببال بين آدم مما يظن انه دليل عقلي 

وهذا أمر ال ينضبط وليس له حد فإنه ال يزال خيطر لبين آدم من اخلواطر ويقع هلم من اآلراء واالعتقادات ما 
أن يكون فيها ما هو يظنونه دالئل عقلية وهذه تتولد مع بين آدم كما يتولد الوسواس وحديث النفس فإذا جوز 

قاطع عقلي معارض للنصوص مستحق للتقدمي عليها مل ميكنه اجلزم بانتفاء هذا املعارض أبدا فال ميكنه اجلزم بشيء 
أبدا فال يؤمن بشيء مما أخرب به الرسول لكون الرسول أخرب به أبدا وال  -مبجرد إخباره  -مما أخرب به الرسول 

وال هدى بل وال يؤمن بشيء من الغيب الذي أخرب به الرسول إذا مل يعلم ثبوته  يستفيد من خرب اهللا ورسوله علما
  بعقله أبدا 



وحقيقة هذا سلب اإلميان برسالة الرسول وعدم تصديقه مث إن مل يقم عنده املعارض املقدم بقي ال مصدقا مبا جاء به 
إلسالم وإن قام عنده املعارض املقدم كان الرسول وال مكذبا به وهذا كفر باتفاق أهل امللل وباالضطرار من دين ا

  مكذبا للرسول فهذا يف الكفر الذي هو جهل مركب وذلك يف الكفر الذي هو جهل بسيط 
يا ويلىت * ويوم يعض الظامل على يديه يقول يا ليتين اختذت مع الرسول سبيال { : ويتناول كال منهما قوله تعاىل 

وقال الرسول يا *  عن الذكر بعد إذ جاءين وكان الشيطان لإلنسان خذوال لقد أضلين* ليتين مل أختذ فالنا خليال 
} وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا من اجملرمني وكفى بربك هاديا ونصريا * رب إن قومي اختذوا هذا القرآن مهجورا 

  ]  ٣١ ٢٧: الفرقان [ 
هم إىل بعض زخرف القول غرورا وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا شياطني اإلنس واجلن يوحي بعض{ : وقال تعاىل 

ولتصغى إليه أفئدة الذين ال يؤمنون باآلخرة ولريضوه وليقترفوا ما هم * ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون 
  وأمثال ذلك ]  ١١٣ - ١١٢: األنعام [ } مقترفون 

ه أداه إىل الكفر والنفاق واإلحلاد وهلذا كان األصل الفاسد مستلزما للزندقة واإلحلاد يف آيات اهللا وأمسائه فمن طرد
  ومن مل يطرده تناقض وفارق املعقول الصريح وظهر ما يف قوله من التناقض والفساد 

ومن هذا الباب دخلت املالحدة والقرامطة الباطنية على كل فرقة من الطوائف الذين وافقوهم على بعض هذا 
قي إن أمكنت الدعوة وإال رضوا منه مبا أدخلوه فيه من األصل حىت صار من استجاب هلم إىل بعضه دعوه إىل البا

  اإلحلاد فإن هذا األصل متناقض معارض لدين مجيع الرسل صلوات اهللا عليهم وسالمه 
وقد رأيت كتابا لبعض أئمة الباطنية مساه األقاليد امللكوتية سلك فيه هذا السبيل وصار يناظر كل فريق بنحو من 

لى تأويل السمعيات ووافقوه على نفي ما يسمى تشبيها بوجه من الوجوه فصار من أثبت هذا الدليل فإهنم وافقوه ع
هذا فيه : وحنو ذلك يقول له ) القدير ( و ) العليم ( و ) احلي ( و ) املوجود ( شيئا من األمساء والصفات كاسم 

د التقسيم مشترك بني األقسام إىل قدمي وحمدث ومور: قدمي وحمدث واملوجود ينقسم : تشبيه ألن احلي ينقسم إىل 
فيلزم التركيب وهو التجسيم ويلزم التشبيه فإنه إذا كان هذا موجودا وهذا موجودا اشتبها واشتركا يف مسمى 
الوجود وهذا تشبيه وإذا كان أحد املوجودين واجبا بنفسه صار مشاركا لغريه يف مسمى الوجود ومتميزا عنه 

ه االشترك فيكون الواجب بنفسه مركبا مما به االشتراك وما به االمتياز واملركب بالوجوب وما به االمتياز غري ما ب
حمدث أو ممكن ألنه مفتقر إىل جزئه وجزؤه غريه واملفتقر إال غريه ال يكون واجبا بنفسه فساق من سلم له األصول 

ليس : سه أنك إذا قلت الفاسدة إىل نفي الوجود الواجب الذي يعلم ثبوته بضرورة عقل كل عاقل فأورد على نف
ال أقول ال هذا وال هذا فأورد على نفسه أنك قد : مبوجود وال حي وال ميت كان هذا تشبيها باملعدوم أيضا فقال 

قررت يف املنطق أنه إذا اختلفت قضيتان بالسلب واإلجياب لزم من صدق إحدامها كذب األخرى فإن صدق أنه 
ليس مبوجود كذب أنه موجود وال بد لك بذلك من إحدامها فأجاب موجود كذب أنه ليس مبوجود وإن صدق أنه 

  موجود وال ليس مبوجود وال معدوم وال ليس مبعدوم : بأين ال أقول ال هذا وال هذا فال أقول 
فهذا منتهى كالم املالحدة وقد حكوا مثل هذا عن احلالج وأشباهه من أهل احللول واالحتاد وأهنم ال يثبتونه وال 

   حيبونه وال يبغضونه ينفونه وال
كما أن اجلمع بني النقيضني ممتنع فرفع النقيضني أيضا ممتنع فإذا امتنع أن يكون موجودا ليس : فيقال هلذا الضال 

  مبوجود امتنع أن ال يكون موجودا وال غري موجود فقد وقعت يف شر مما فررت منه 
باملمتنع الذي ال حقيقة له فإن ما ليس مبوجود وال  وأما التشبيه فإنك فررت من تشبيه مبوجود أو معدوم فشبهته



  إنه موجود أو معدوم : معدوم ال حقيقة له أصال وهذا شر مما يقال فيه 
وحنوهم أن جييبوا هؤالء عن هذا  -يف بعض كالمه  -وقد رام طائفة من املتأخرين كالشهرستاين واآلمدي والرازي 

وحنوها من األمساء تقال على الواجب واملمكن بطريق ) القدير ( و ) يم العل( و ) احلي ( و ) املوجود ( بأن لفظ 
على الكوكب ) سهيل ( على الكوكب واملبتاع وكما يقال لفظ ) املشتري ( االشتراك اللفظي كما يقال لفظ 

  : على النجم واملرأة املسمات بالثريا ومن هنا قال الشاعر ) الثريا ( والرجل املسى بسهيل وكذلك لفظ 
  ) عمرك اهللا كيف يلتقيان ... أيها املنكح الثريا سهيال ( 
  ) وسهيل إذا استقل ميان ... هي شامية إذا ما استقلت ( 

وهؤالء متناقضون يف هذا اجلواب فإهنم وسائر العقالء يقسمون الوجود إىل واجب وممكن وقدمي وحمدث وأمثال 
تركة إن مل يكن املعىن مشتركا سواء كان متماثال أو متفاضال ذلك مع علمهم بأن التقسيم ال يكون يف األلفاظ املش

ومنهم من خيص املتفاضل بتسميته مشككا فالتقسيم ال يكون إال يف األلفاظ املتواطئة التواطؤ العام الذي يدخل فيه 
  املشككة أو يف املتواطئة التواطؤ اخلاص ويف املشككة أيضا 

  يطلق على هذا وهذا ) سهيل ( إىل الكوكب والرجل إال أن يراد أن لفظ  فال يقال سهيل ينقسم) سهيل ( فأما مثل 
ومعلوم أن مثل هذا التقسيم ال يراد به اإلخبار عن اإلطالق يف اللغة وإمنا يراد به تقسيم املعىن املدلول عليه باللفظ 

اللغات فإن املقسم هو املعىن وهلذا كان تقسيم املعاين العامة صحيحا ولو عرب عن تلك املعاين بعبارات متنوعة يف 
  الذي ال خيتلف باختالف اللغات 

وأيضا فلو مل تكن هذه األمساء متواطئة لكان ال يفهم منها عند اإلطالق الثاين معىن حىت يعرف معناها يف ذلك 
ة وأراد به اإلطالق الثاين كما يف األلفاظ املشتركة فإنه إذا أطلقه يف موضع ما يدل على معناه مث أطلقه مرة ثاني

  املعىن اآلخر فإنه ال يفهم ذلك املعىن إال بدليل يدل عليه 
مث هم مع هذا التناقض موافقون يف املعىن للمالحدة فإهنم إذا جعلوا أمساء اهللا تعاىل كاحلي والعليم والقدير واملوجود 

ما هو ذلك املعىن الذي يدل عليه وحنو ذلك مشتركة اشتراكا لفظيا مل يفهم منها شيء إذا مسي هبا اهللا إال أن يعرف 
  إذا مسي هبا اهللا ال سيما إذا كان املعىن املفهوم منها عند اإلطالق ليس هو املراد إذا مسي هبا اهللا 

ومعلوم أن اللفظ املفرد إذا مسي به مسمى مل يعرف معناه حىت يتصور املعىن أوال مث يعلم أن اللفظ دال عليه فإذا 
ىن الذي وضع له يف حق اهللا مل نعرفه بوجه من الوجوه فال يفهم من أمساء اهللا احلسىن معىن كان اللفظ مشتركا فاملع

حي وبني قولنا ميت وال بني قولنا موجود وبني قولنا معدوم وال بني قولنا عليم : أصال وال يكون فرق بني قولنا 
عناها وال نعلم مسماها أو ألفاظ مهملة بل يكون مبنزلة ألفاظ أعجمية مس) كجز ( أو ) ديز ( وبني قولنا جهول أو 

  ال تدل على معىن كديز وكجز وحنو ذلك 
  ومعلوم أن املالحدة يكفيهم هذا فإهنم ال مينعون إطالق اللفظ إذا تظاهروا بالشرع وإمنا مينعون منه أن نفهم معىن 

 -هم ومجاهري العقالء  -هم لفظ فيه إمجال وهؤالء أنفس) التركيب ( و ) التشبيه ( وسبب هذا الضالل أن لفظ 
يعلمون أن ما من شيئني إال وبينهما قدر مشترك ونفي ذلك القدر املشترك ليس هو نفس التمثيل والتشبيه الذي قام 

الدليل العقلي والسمعي على نفيه وإمنا التشبيه الذي قام الدليل على نفيه ما يستلزم ثبوت شيء من خصائص 
وال يف ذاته وال يف صفاته ]  ١١: الشورى [ } ليس كمثله شيء { : إذ هو سبحانه املخلوقني هللا سبحانه وتعاىل 

  وال يف أفعاله 
وهلذا اتفق مجيع طوائف املسلمني وغريهم على الرد على هؤالء املالحدة وبيان أنه ليس كل ما اتفق شيئان يف شيء 



الق سبحانه كل ما يكون فيه موافقة لغريه يف من األشياء جيب أن يكون أحدمها مثال لآلخر وال جيوز أن ينفي عن اخل
معىن ما فإنه يلزمه عدمه بالكلية كما فعله هؤالء املالحدة بل يلزم نفي وجوده ونفي عدمه وهو غاية التناقض 

  واإلحلاد والكفر واجلهل 
من لوازم ذاته وأنه فإن ثبوت معاين هللا تعاىل ليس هو مما ينفيه الدليل وكون تلك املعاين ) التركيب ( وكذلك لفظ 

ال يكون إال متصفا هبا ليس هو تركيبا ينفيه عقل وال شرع بل مثل هذا ال بد منه كما قد بسط ذلك يف مواضع 
  كثرية 

فهذا وأمثاله هي العقليات الفاسدة اليت تطرق هبا أهل اإلحلاد وكذلك ردهم للداللة السمعية إذا عارضها عندهم ما 
  يستدل بشيء من كالم اهللا ورسوله كما تقدم فال يبقى عندهم ال عقل وال مسع هو عندهم عقلي يوجب أن ال 

وهذا الذي ذكرناه من أن هذا األصل يوجب عدم االستدالل بكالم اهللا ورسوله على املسائل العلمية قد اعترف 
  فة حذاقهم به بل التزمه من التزمه من متأخري أهل الكالم كالرازي كما التزمته املالحدة الفالس

األدلة السمعية ال تفيد اليقني بل يقولون ال حيتج بالسمع على مسائل التوحيد والعدل : وأما املعتزلة فال يقولون 
  يتوقف العلم بصدق الرسول عليه  -بزعمهم  -ألن ذلك 

وكذلك متأخرو األشعرية جيعلون القول يف الصفات من األصول العقلية وأما األشعري وأئمة أصحابه فيحتج 
  ليهم عندهم بالسمع كما حيتج بالعقل ع

  كالم الرازي يف هناية املعقول عن األدلة السمعية

وهلذا ملا ذكر أبو عبد اهللا الرازي أصول األدلة اليت حيتج هبا يف أصول الدين أصحابه وغريهم ذكر هذا األصل 
فذكر نفي الشيء ) ة وهي أربع الفصل السابع يف تزييف الطرق الضعيف: ( واعترض عليه فقال يف هناية املعقول 

املطالب على : والرابع هو التمسك بالسمعيات فنقول : ( النتفاء دليله وذكر القياس وذكر اإللزامات مث قال 
منها ما يستحيل حصول العلم هبا بواسطة السمع ومنها ما يستحيل العلم هبا إال من السمع ومنها ما : أقسام ثالثة 

  ) لسمع تارة ومن العقل أخرى يصح حصول العلم هبا من ا
أما القسم األول فكل ما يتوقف العلم بصحة السمع على العلم بصحته استحال تصحيحه بالسمع مثل : ( قال 

  ) العلم بوجود الصانع وكونه خمتارا وعاملا بكل املعلومات وصدق الرسل 
 جيده اإلنسان من نفسه وال يدركه بشيء وأما القسم الثاين وهو ترجح أحد طريف املمكن على اآلخر إذا مل: ( قال 

من حواسه فإن حصول غراب على قلة جبل قاف إذا كان جائز الوجود والعدم مطلقا وليس هناك ما يقتضي 
وجوب أحد طرفيه أصال وهو غائب عن النفس واحلس استحال العلم بوجوده إال من قول الصادق وأما القسم 

كان املمكنات واستحالة املستحيالت اليت ال يتوقف العلم بصحة السمع الثالث وهو معرفة وجوب الواجبات وإم
  ) على العلم بوجوهبا وإمكاهنا واستحالتها مثل مسألة الرؤية والصفات والوحدانية وغريها 

  تعليق ابن تيمية

ع ما ميكن علمه ليس املقصود هنا استيفاء الكالم فيما ذكره من األمثال فإن فيما ذكر أنه ال يعلم إال بالسم: قلت 
بدون السمع إذ علم اإلنسان بوجود بعض املمكنات له طرق متعددة غري إخبار الرسول وكذلك ما ذكر أنه ال 

  يعلم بالسمع فيه كالم ليس هذا موضعه 



أما أن األدلة السمعية ال جيوز استعماهلا يف : إذا عرفت ذلك فنقول : ( ولكن املقصود ذكر قوله بعد ذلك فإنه قال 
صول يف القسم األول فهو ظاهر وإال لو وقع الدور وأما أنه جيب استعماهلا يف القسم الثاين فهو ظاهر كما سلف األ

  وأما القسم الثالث ففي جواز استعمال األدلة السمعية فيه إشكال 
بني أهل  وذلك ألنا لو قدرنا قيام الدليل القاطع العقلي على خالف ما أشعر به ظاهر الدليل السمعي فال خالف

التحقيق بأنه جيب تأويل الدليل السمعي ألنه إذا مل ميكن اجلمع بني ظاهر النقل وبني مقتضى الدليل العقلي فإما أن 
نكذب بالعقل وإما نأول النقل فإن كذبنا العقل مع أن النقل ال ميكن إثباته إال بالعقل فإن الطريق إىل إثبات الصانع 

حينئذ تكون صحة النقل متفرعة على ما جيوز فساده وبطالنه فإذن ال يكون النقل ومعرفة النبوة ليس إال العقل ف
مقطوع الصحة فإذن تصحيح النقل برد العقل يتضمن القدح يف النقل وما أدى ثبوته إىل انتفائه كان باطال فتعني 

  تأويل النقل 
ليل عقلي على خالف ظاهره فحينئذ ال فإذن الدليل السمعي ال يفيد اليقني بوجود مدلوله إال بشرط أن ال يوجد د

يكون الدليل النقلي مفيدا للمطلوب إال إذا بينا أنه ليس يف العقل ما يقتضي خالف ظاهره وال طريق لنا إىل إثبات 
إما أن نقيم داللة عقلية على صحة ما أشعر به ظاهر الدليل النقلي وحينئذ يصري : ذلك األمر إال من وجهني 

فضال غري حمتاج إليه وإما بأن نزيف أدلة املنكرين ملا دل عليه ظاهر النقل وذلك ضعيف ملا بينا االستدالل بالنقل 
إنه ال دليل على هذه : من أنه ال يلزم من فساد ما ذكروه أن ال يكون هناك معارض أصال اللهم إال أن نقول 

أن املقدمة الفالنية غري معارضة هلذا النص  املعارضات فوجب نفيه ولكنا زيفنا هذه الطريقة أو نقيم داللة قاطعة على
وال املقدمة الفالنية األخرى وحينئذ حيتاج إىل إقامة الداللة على أن كل واحدة من هذه املقدمات اليت ال هناية هلا 
غري معارضة هلذا الظاهر فثبت أنه ال ميكن حصول اليقني بعدم ما يقتضي خالف الدليل النقلي وثبت أن الدليل 

ي يتوقف إفادته اليقني على ذلك فإذا الدليل النقلي تتوقف إفادته على مقدمة غري يقينية وهي عدم دليل عقلي النقل
فوجب تأول ذلك النقل وكل ما تبىن صحته على ما ال يكون يقينيا ال يكون هو أيضا يقينيا فثبت أن ذلك الدليل 

  ) النقلي من هذا القسم ال يكون مفيدا لليقني 
ذا خبالف األدلة العقلية فإهنا مركبة من مقدمات ال يكتفى منها بأن ال يعلم فسادها بل ال بد وأن يعلم وه: ( قال 

بالبديهية صحتها ويعلم بالبديهية لزومها مما علم صحته بالبديهية ومىت كان كذلك استحال أن يوجد ما يعارضه 
  ) الستحال التعارض يف العلوم البديهية 

اهللا ملا أمسع املكلف الكالم الذي يشعر ظاهره بشيء فلو كان يف العقل ما يدل على بطالن  إن: فإن قيل : ( قال 
ذلك الشيء وجب عليه تعاىل أن خيطر ببال املكلف ذلك الدليل وإال كان ذلك تلبيسا من اهللا تعاىل وأنه غري جائز 

إنه : نقول بذلك سلمنا ذلك فلم قلتم  هذا بناء على قاعدة احلسن والقبح وأنه جيب على اهللا شيء وحنن ال: قلنا 
جيب على اهللا أن خيطر ببال املكلف ذلك الدليل العقلي وبيانه أن اهللا تعاىل إمنا يكون ملبسا على املكلف لو أمسعه 

كالما ميتنع عقال أن يريد به إال ما أشعر به ظاهره وليس األمر كذلك ألن املكلف إذا مسع ذلك الظاهر مث إنه جيوز 
ون هناك دليل على خالف ذلك الظاهر فبتقدير أن يكون األمر كذلك مل يكن مراد اهللا من ذلك الكالم ما أن يك

أشعر به الظاهر فعلى هذا إذا أمسع اهللا املكلف ذلك الكالم فلو قطع املكلف حبمله على ظاهره مع قيام االحتمال 
تعاىل حيث قطع ال يف موضع القطع فثبت إنه ال الذي ذكرنا كان ذلك التقصري واقعا من املكلف ال من قبل اهللا 

  ) يلزم من عدم إخطار اهللا تعاىل ببال املكلف ذلك الدليل العقلي املعارض للدليل السمعي أن يكون ملبسا 
فخرج مما ذكرناه أن األدلة النقلية ال جيوز التمسك هبا يف املسائل العلمية ولعله ميكن أن جياب عن هذا : ( قال 



ا به جياب عن جتويز ظهور املعجزات على الكاذبني نعم جيوز التمسك هبا يف املسائل النقلية تارة إلفادة السؤال مب
  ) اليقني كما يف مسألة اإلمجاع وخرب الواحد وتارة إلفادة الظن كما يف األحكام الشرعية 

دم إفادته اليقني إال لتجويز قلت فليتدبر املؤمن العاقل على هذا الكالم مع أنه قد ينزل فيه درجة ومل جيعل ع
املعارض العقلي لكونه موقوفا على مقدمات ظنية كنقل اللغة والنحو والتصريف وعدم اجملاز واالشتراك والنقل 

  واإلضمار والتخصيص وعدم املعارض السمعي أيضا مع العقلي 
ا الكالم على هذا يف غري هذا وهبذا دفع اآلمدي وغريه االستدالل باألدلة السمعية يف هذا الباب وحنن قد بسطن

  املوضع وبينا إمكان داللة األدلة السمعية على اليقني وبينا فساد ما ذكره هؤالء الذين أسسوا قواعد اإلحلاد 
حنن نعلم باالضطرار من دين الرسول أن : واملقصود هنا أن نبني اعترافهم مبا ألزمناهم به وإذا كان كذلك فيقال 

سلم إذا اخرب أمته مبا أخربهم به من الغيب من أمساء اهللا وصفاته وغري ذلك فإنه مل يرد منهم  النيب صلى اهللا عليه و
إال يقروا بثبوت شيء مما أخرب به إال بدليل منفصل غري خربه فإذا كان القول مستلزما لكون الرسول أراد أن ال 

لم أن هذا القول معلوم الفساد يثبت شيء مبجرد خربه وهذا مما يعلم باالضطرار أنه كذب على الرسول ع
  باالضطرار من دين اإلسالم 

وهؤالء الذين مساهم أهل التحقيق هم أهل التحقيق عنده مساهم كذلك بناء على ظنه كما يسمي االحتادية واحللولية 
  أنفسهم أهل التحقيق ويسمي كل شخص طائفته أهل احلق بناء على ظنه واعتقاده 

  ا وال ذمهم شيئا إال إذا كان قوال حبق ومثل هذا ال يكون مدحهم زين
إمنا املؤمنون { : والذي مدحه زين وذمه شني هو اهللا ورسوله والذين جعلهم أهل احلق هم املذكورون يف قوله تعاىل 

الذين يقيمون الصالة * الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوهبم وإذا تليت عليهم آياته زادهتم إميانا وعلى رهبم يتوكلون 
فوصف املؤمنني حقا بأهنم إذا تليت عليهم ]  ٤ - ٢: األنفال [ } أولئك هم املؤمنون حقا * رزقناهم ينفقون ومما 

  آياته زادهتم إميانا وهؤالء املعارضون آلياته إذا تليت عليهم آياته مل تزدهم إميانا بل ريبا ونفاقا 
فوصف ]  ٣: حممد [ } آمنوا اتبعوا احلق من رهبم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين { : وقال تعاىل 

  املؤمنني بأهنم اتبعوا احلق من رهبم ومن اتبع احلق كان حمقا 
واملؤمنون اتبعوا احلق من رهبم فهم أحق الناس بالتحقيق وإذا كان املؤمنون هم احملققني ومن نعتهم أهنم إذا تليت 

ض ذلك ليسوا من احملققني عند اهللا وعند رسوله بل من احملققني عند عليهم آياته زادهتم إميانا كان املوصوفون بنقي
  إخواهنم كما أن اليهود والنصارى واملشركني وكل طائفة من احملققني عند من وافقهم على أن ما يقولونه حبق 

ميانا فأما وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إ{ : وقد وصف املؤمنني مبا ذكره يف قوله تعاىل 
وأما الذين يف قلوهبم مرض فزادهتم رجسا إىل رجسهم وماتوا وهم * الذين آمنوا فزادهتم إميانا وهم يستبشرون 

  ]  ١٢٥ - ١٢٤: التوبة [ } كافرون 
  ومن املعلوم أن من ناقض اآليات املنزلة باعتقاده وهواه مل تزده إميانا ومل يستبشر بنزوهلا بل تزيده رجسا إىل رجسه 

إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله مث مل يرتابوا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهللا أولئك { : وقال تعاىل 
آمنوا هو الذي مل حيصل له ريب فيما جاء به الرسول : فالصادق يف قوله ]  ١٥: احلجرات [ } هم الصادقون 

عقول مل يزل يف ريب من ثبوت ما أخرب به ولكن غايته أن يعلم ومن جوز أن يكون فيما أخرب به ما يعارضه صريح امل
  أن الرسول صادق فيما أخرب به على طريق اجلملة فإذا نظر فيما أخرب به مل يعلم ثبوت شيء مما أخرب به 

 ومن املعلوم أن العلم بأنه صادق مقصوده تصديق أخباره واملقصود بتصديق األخبار التصديق مبضموهنا فإذا كان مل



  يصدق مبضمون أخبار الرسول صلى اهللا عليه و سلم كان مبنزلة من آمن بالوسيلة ومل حيصل له املقصود 
إن هؤالء الشهود صادقون يف كل ما يشهدون به وهو ال يثبت بشهادة أحد منهم حقا مل يكن يف : ولو قال احلاكم 

  تعديلهم فائدة ومن تدبر هذا الباب علم حقيقته واهللا أعلم 

  الثالث والثالثون الوجه

حنن نعلم باالضطرار من دين الرسول أنه أوجب على اخللق تصديقه فيما أخرب به وقطعهم بثبوت ما : أن يقال 
أخربهم به وأنه من مل يكن كذلك مل يكن مؤمنا به بل إذا أقر أنه رسول اهللا وأنه صادق فيما أخرب ومل يقر مبا أخرب به 

ن ذلك متيقنا يف نفس األمر بدليل مل يعلمه املستمع وال ميكن إثبات ما أثبته جلواز أن يكو -من أنباء الغيب 
  فإن هذا ليس مؤمنا بالرسول  -الرسول خبربه إال بعد العلم بذلك 

وإذا كان هذا معلوم باالضطرار كان قول هؤالء املعارضني خلربه بآرائهم معلوم الفساد بالضرورة من دينه وحينئذ 
مؤمنا باهللا ورسوله فيصدقه يف كل ما أخرب به ويعلم أنه ميتنع أن يكون ذلك منتفيا يف نفس  فإما أن يكون الرجل

األمر وأنه ال دليل يدل على انتفائه وإما أن يكون الرجل غري مصدق للرسول يف شيء مما أخرب به إال أن يعلم ذلك 
ل منفصل مل يكن مؤمنا به بل كان مع بدليل منفصل غري خرب الرسول ومن مل يقر مبا أخرب به الرسول إال بدلي

  إن قام دليل على قوله وافقه وإال مل يوافقه : الرسول كالفقهاء بعضهم مع بعض 
وإذا جاءهتم آية قالوا لن { : ومعلوم أن هذا حال الكفار بالرسل ال املؤمنني هبم ورؤوس هؤالء الذين قال اهللا فيهم 

  ]  ١٢٤: األنعام [ } أعلم حيث جيعل رسالته  نؤمن حىت نؤتى مثل ما أويت رسل اهللا اهللا
وهذا الذي ذكره هذا يف العقل ذكره طائفة أخرى يف الكشف كما ذكره أبو حامد يف كتابه اإلحياء يف الفرق بني 
ما يتأول وما ال يتأول وذكر أنه ال يستدل بالسمع على شيء من العلم اخلربي وإمنا اإلنسان يعرف احلق بنور إهلي 

  ) قلبه مث يعرض الوارد يف السمع عليه فما وافق ما شاهدوه بنور اليقني قرروه وما خالف أولوه  يقذف يف
احلقائق اليت أخرب هبا  -إما بالكشف وإما بالعقل  -ومن هنا زادت طائفة أخرى على ذلك فادعوا أهنم يعلمون 

معرفة تلك احلقائق من مشكاة أحدهم الرسول أكمل من علمه هبا بل ادعى بعضهم أن األنبياء والرسل يستفيدون 
كما ادعاه صاحب الفصوص أن األنبياء والرسل يستفيدون العلم باهللا من مشكاة املسمى عنده خبامت األولياء وادعى 

  انه يأخذ من املعدن الذي يأخذ منه امللك املوحي به إىل الرسول 
  منني به ومعلوم أن هذه األقوال من شر أقوال الكافرين بالرسول ال املؤ

  الوجه الرابع والثالثون

إن العقل أصل للشرع فلو : أن الذين يعارضون الشرع بالعقل ويقدمون رأيهم على ما أخرب به الرسول ويقولون 
إمنا يصح منهم هذا الكالم إذا أقروا بصحة الشرع بدون املعارض  -قدمناه عليه للزم القدح يف أصل الشرع 

وبأنه قال هذا الكالم وبأنه أراد به كذا وإال فمع الشك يف واحدة من هذه وذلك بأن يقروا بنبوة الرسول 
املقدمات ال يكون معهم عن الرسول من اخلرب ما يعلمون به تلك القضية املتنازع فيها بدون معارضة العقل فكيف 

ه معصوم أن يقول فيها غري فمن مل يعلم أن الرسول عامل هبذه القضية اليت أخرب هبا وأن: مع معارضة العقل أما النبوة 
احلق مل ميكن أن يعلم حكمها خبربه فمىت جوز أن يكون غري عامل مع خربه هبا جيوز عليه أن خيطئ فيما خيرب به عن اهللا 

واليوم اآلخر أو أن يكذب مل يستفد خبربه علما ومن كانت النبوة عنده مكتسبة من جين نيب الفالسفة وأن خاصة 



لعلم وقوة بتصرف هبا يف العلم وقوة جتعل من املعقوالت يف نفسه خياالت ترى وتسمع فتكون النيب قوة ينال هبا ا
مل ميكنه أن جيزم بأن الرسول عامل مبا  -تلك اخلياالت مالئكة اهللا وكالمه كما يقول ابن سينا وأتباعه من املتفلسفة 

  قول ما يعلم خالف إن الرسول قد ي: يقوله معصوم أن يقول غري احلق فكيف إذا كان يقول 
  فهؤالء ميتنع أن يستفيدوا خبرب الرسول علما فكيف يتكلمون يف املعارضة ؟ 

إن الدليل السمعي ال يعلم : وكذلك من مل يعلم ثبوت األخبار مل يتكلم يف حصول العلم مبوجبها وكذلك من قال 
عية ال تفيد اليقني مبراد املتكلم فهؤالء ليس به مراد املتكلم كما يقول الرازي ومتبعوه الذين يزعمون أن األدلة السم

  عندهم دليل شرعي يفيد العلم مبا أخرب به الرسول فكيف يعارضون ذلك املعقول 
وكذلك أيضا من عرف أن معقوالهتم اليت يعارضون هبا الشرع باطلة امتنع أن يعارض هبا دليال ظنيا عنده فضال عن 

كان الذين صرحوا بتقدمي األدلة العقلية على الشرعية مطلقا كأيب حامد أن يعارض هبا دليال يقينيا عنده وهلذا 
والرازي ومن تبعهم ليس فيهم من يستفيد من األنبياء علما مبا أخربوا به إذا مل يكونوا مقرين بأن الرسول بلغ 

يقول ابن سينا وأمثاله إما لتجويز أن يقول خالف ما يعلم كما : البالغ املبني املعصوم بل إمياهنم بالنبوة فيه ريب 
مل جيزم بعد بأن النيب معصوم  -وإما لتجويز أن يكون ال عاملا بذلك كما تقوله طائفة أخرى وإما ألنه جائز يف النبوة 

فيما يقوله وأنه بلغ البالغ املبني فال جتد أحدا ممن يقدم املعقول مطلقا على خرب الرسول إال ويف قلبه مرض يف إميانه 
حمتاج أوال إىل أن يعلم أن حممدا رسول اهللا الصادق املصدوق الذي ال يقول على اهللا إال احلق وأنه  بالرسول فهذا

بلغ البالغ املبني وأنه معصوم عن أن يقره اهللا على خطأ فيما بلغه وأخرب به عنه ومن ثبت هذا اإلميان يف قلبه امتنع 
  مع هذا أن جيعل ما يناقض خرب الرسول مقدما عليه 

  اخلامس والثالثون الوجه

قول هؤالء متناقض والقول املتناقض فاسد وذلك أن هؤالء يوجبون التأويل يف بعض السمعيات دون : أن يقال 
  البعض وليس يف املنتسبني إىل القبلة بل وال يف غريهم من ميكنه تأويل مجيع السمعيات 

ه عن مفهومه الظاهر ومعناه البني وبني ما ما الفرق بني ما جوزمت تأويله فصرفتمو: وإذا كان كذلك قيل هلم 
  أقررمتوه ؟ 

إن ما عارضه عقلي قاطع تأولناه وما مل يعارضه عقلي قاطع : إما أن يقولوا ما يقوله مجهورهم : فهم بني أمرين 
  أقررناه 

  تقدم بيانه  فحينئذ ال ميكنكم نفي التأويل عن شيء فإن ال ميكنكم نفي مجيع املعارضات العقلية كما: فيقال هلم 
إذا جوزمت على :  -على قولكم  -وأيضا فعدم املعارض العقلي القاطع ال يوجب اجلزم مبدلول الدليل السمعي فإنه 

الشارع أن يقول قوال ال معىن مفهوم وهو ال يريد ذلك ألن يف العقليات الدقيقة اليت ال ختطر ببال أكثر الناس أو ال 
جاز أن يريد بكالمه ما خيالف مقتضاه بدون ذلك جلواز أن يظهر يف  -لف ذلك ختطر للخلق يف قرون كثرية ما خيا

اآلخرة ما خيلف ذلك أو لكون ذلك ليس معلوما بدليل عقلي وحنو ذلك فإنه إذا جاز أن يكون تصديق الناس له 
يشترك يف أن فيما أخرب به موقوفا على مثل ذلك الشرط جاز أن يكون موقوفا على أمثاله من الشروط إذ اجلميع 

  الوقف على مثل هذا الشرط يوجب أن ال يستدل بشيء من أخباره على العلم مبا أخرب به 
وإن قالوا بتأول كل شيء إال ما علم باالضطرار أنه أراده كان ذلك أبلغ فإنه ما من نص وارد إال وميكن الدافع له 

  ما يعلم باالضطرار أنه أراد هذا : أن يقول 



  أنا أعلم باالضطرار أنه أراده : يقول  فإن كان للمثبت أن
  كان ملن أثبت ما ينازعه فيه هذا املثبت إن يقول أيضا مثل ذلك 

وال ريب أن املثبتني للعلو والصفات عندهم أن هذا معلوم باالضطرار من دين الرسول صلى اهللا عليه و سلم فهم 
من النفاة شيئا إال أمكن أهل اإلثبات للعلو أن يقولوا  ال يتناقضون ومن نازعهم يتناقض فإنه ال ميكنه أن يقول لغريه

فإما أن تقبل مثل هذا وإال كان متناقضا ال يستقيم له قول عند واحد من الطوائف وهذا يبني فساد قوله وهو : له 
  املطلوب 

تأملت وهذا الذي ذكرناه بني يف كالم كل طائفة حىت يف كالم املثبتني لبعض الصفات دون البعض فإنك إذا 
كالمهم مل جتد هلم قانونا فيما يتأول وما ال يتأول بل الزم قوهلم إمكان تأويل اجلميع فال يقرون إال مبا يعلم ثبوته 

بدليل منفصل عن السمع وهم ال جيوزون مثل ذلك وال ميكنهم أن يقولوا مثل ذلك فعلم أن قوهلم باطل وأن قوهلم 
اطل ومع بطالن قوهلم قد يصرحون بالزمه وأنه ال يستفاد من السمعيات قول ب -ال نتأول إال ما عارضه القطعي : 

أخبار : علم كما ذكره الرازي وغريه مع اهنم يستفيدون منها علما فيتناقضون ومن مل يتناقض منهم فعليه أن يقول 
مأوال وما ال ما علم ثبوته بدليل منفصل صدق به وما علم أنه عارضه العقل القاطع كان : الرسول ثالثة أقسام 

  يعلم بدليل منفصل ال ميكن ثبوته وال انتفاؤه وكان مشكوكا فيه موقوفا 
وهذه حقيقة قوهلم الذي ذكرناه أوال وهو ما يعلم باالضطرار من دين اإلسالم أنه مناقض ملا أوجبه الرسول من 

ة مع الشافعي وأمحد بن حنبل اإلميان بأخباره وانه يف احلقيقة عزل للرسول عن موجب رسالته وجعل له كأيب حنيف
  مع مالك وحنو ذلك 

  الوجه السادس والثالثون

وهي األدلة القياسية : إما طريق النظار : هم إذا أعرضوا عن األدلة الشرعية مل يبقى معهم إال طريقان : أن يقال 
 علم أن ماال يوافق وهي الطريقة العبادية الكشفية وكل من جرب هاتني الطريقتني: العقلية وإما طريق الصوفية 

الكتاب والسنة منهما فيه من التناقض والفساد ما ال حيصيه إال رب العباد وهلذا كان من سلك إحدامها إمنا يؤول به 
األمر إىل احلرية والشك إن كان له نوع عقل ومتييز وإن كان جاهال دخل يف الشطح والطامات اليت ال يصدق هبا 

  إال أجهل اخللق 
الشك وهو عدم التصديق باحلق وغاية هؤالء الشطح وهو التصديق بالباطل واألول يشبه حال اليهود فغاية هؤالء 

والثاين يشبه حال النصارى فحذاق أهل الكالم والنظر يعترفون باحلرية والشك كما هو معروف عن غري واحد 
 وال عرش وهو مل يتحول عما كان اهللا: منهم كالذي كان يتكلم على املنرب فأخذ ينكر العلو على العرش ويقول 

دعنا يا أستاذ من ذكر العرش واستواء اهللا عليه يعين : فقام إليه الشيخ أبو الفضل جعفر اهلمذاين وقال : كان عليه 
يا اهللا إال وجيد قبل أن : عارف قط : أن هذا يعلم بالسمع وأخربنا عن هذه الضرورة اليت جندها يف قلوبنا ما قال 

  نفسه معىن يطلب العلو ال يلتفت مينة وال يسرة فهل عندك من جواب على هذا  يتحرك لسانه يف

  كالم الغزايل عن التأويل وتعليق ابن تيمية عليه: فصل 

وذهبت طائفة إىل التأويل فيما يتعلق : ( ذكر أبو حامد يف كتاب اإلحياء كالما طويال يف علم الظاهر والباطن قال 
أي متأخروهم املوافقون  -) يتعلق باآلخرة على ظواهره ومنعوا التأويل وهم األشعرية بصفات اهللا تعاىل وتركوا ما 



وزاد املعتزلة عليهم حىت أولوا كونه مسيعا بصريا والرؤية واملعراج وإن مل يكن باجلسد : ( لصاحب اإلرشاد قال 
األجساد وباجلنة واشتماهلا على وأولوا عذاب القرب وامليزان والسراط ومجلة من أحكام اآلخرة ولكن أقروا حبشر 

  ) املأكوالت 
  تأويل امليزان والصراط وعذاب القرب والسمع والبصر إمنا هو قول البغداديني من املعتزلة دون البصرية : قلت 

وبترقيهم إىل هذا احلد زاد الفالسفة فأولوا كل ما ورد يف اآلخرة إىل أمور عقلية روحانية ولذات : ( قال أبو حامد 
  ) ية عقل

وهؤالء هم املسرفون يف التأويل وحد االقتصاد بني هذا وهذا دقيق غامض ال يطلع عليه إال املوفقون : ( إىل أن قال 
الذين يدركون األمور بنور إهلي ال بالسماع مث إن انكشفت هلم أسرار األمور على ما هم عليه ونظروا إىل السمع 

بنور اليقني قرروه وما خالف أولوه فأما من يأخذ هذه األمور كلها من واأللفاظ الواردة فيه فما وافق ما شاهدوه 
  ) السمع فال يستقر له قدم 

هذا الكالم مضمونه أنه ال يستفاد من خرب الرسول صلى اهللا عليه و سلم شيء من األمور العلمية بل إمنا : قلت 
  يدرك ذلك كل إنسان مبا حصل له من املشاهدة والنور واملكاشفة 

  ن أصالن لإلحلاد فإن كل ذي مكاشفة إن مل يزهنا بالكتاب والسنة وإال دخل يف الضالالت وهذا
وأفضل أولياء اهللا من هذه األمة أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما وأفضل من كان حمدثا من هذه األمة عمر للحديث 

أفضل منه ألن الصديق إمنا ومع هذا فالصديق ] إن اهللا ضرب احلق على لسان عمر وقلبه : [ وللحديث اآلخر 
يأخذ من مشكاة الرسالة ال من مكاشفته وخماطبته وما جاء به الرسول معصوم ال يستقر فيه اخلطأ وأما ما يقع ألهل 
القلوب من جنس املخاطبة واملشاهدة ففيه صواب وخطأ وإمنا يفرق بني صوابه وخطائه بنور النبوة كما كان عمر 

  ما وافق ذلك قبله وما خالفه رده يزن ما يرد عليه بالرسالة ف
قد ضمنت لنا العصمة فيما جاء به الكتاب والسنة ومل تضمن لنا العصمة يف الكشوف : قال بعض الشيوخ ما معناه 
الكتاب والسنة : إنه لتمر بقليب النكتة من نكت القوم فال أقبلها إال بشاهدين اثنني : وقال أبو سليمان الداراين 

كل ذواق أوكل وجد ال يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل وقال اجلنيد بن : اعيل بن جنيد وقال أبو عمرو إمس
علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة فمن مل يقرأ القرآن وبكتب احلديث ال يصلح له أن يتكلم يف علمنا وقال : حممد 

  لسواد على البياض إال تزندق يا معشر املريدين ال تفارقوا السواد على البياض فما فارق أحد ا: سهل أيضا 
وهذا وأمثاله كثري يف كالم الشيوخ العارفني يعلمون أنه ال حتصل هلم حقيقة التوحيد واملعرفة واليقني إال مبتابعة 

املرسلني وقد حيصل هلم من الدالئل العقلية القياسية الربهانية ومن املخاطبات واملكاشفات العيانية ما يصدق ما أخرب 
  صلى اهللا عليه و سلم به الرسول 

سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق أومل يكف بربك أنه على كل شيء { : كما قال تعاىل 
  ]  ٥٣: فصلت [ } شهيد 

  ]  ٦: سبأ [ } ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو احلق ويهدي إىل صراط { : وقال تعاىل 
  ]  ١٩: الرعد [ } أفمن يعلم أمنا أنزل إليك من ربك احلق كمن هو أعمى { :  وقال تعاىل

وجتد كثريا من السالكني طريق العلم والنظر واالستدالل الذين اشتبهت عليهم األمور وتعارضت عندهم األدلة 
   واألقيسة حيسنون الظن بطريق أهل اإلرادة والعبادة واجملاهدة ظانني أنه ينكشف هبا احلقائق

وكثري من السالكني طريق العبادة واإلرادة والزهد والرياضة الذين اشتبهت عليهم األمور وتعارضت عندهم 



  األذواق واملواجيد حيسنون الظن بطريق أهل العلم والنظر واالستدالل ظانني أنه ينكشف به هلم احلقائق 
د من العلم والعمل به ومن علم مبا يعلم ورثه اهللا وحقيقة األمر أنه ال بد من األمرين فال بد من العلم والقصد وال ب

  علم ما مل يعلم 
والعبد عليه واجبات يف هذا وهذا فال بد من أداء الواجبات وال بد أن يكون كل منهما موافقا ملا جاء به الرسول 

ه ومن سلك طريق فمن أقبل على طريقة النظر والعلم من غري متابعة للسنة وال عمل بالعلم كان ضاال غاويا يف عمل
اإلرادة والعبادة والزهد والرياضة من غري متابعة للسنة وال علم ينبين العمل عليه كان ضاال غاويا ومن كان معه 

علم صحيح مطابق ملا جاء الرسول صلى اهللا عليه و سلم بال عمل به كان غاويا ومن كان معه عمل موافق للسنة 
ج عن موجب الكتاب والسنة من هؤالء وهؤالء كان ضاال وإذا مل يعلم بدون العلم املأمور به كان ضاال فمن خر

بعلمه أو عمل بغري علم كان ذلك فسادا ثانيا والذين مل يعتصموا بالكتاب والسنة من أهل األحوال والعبادات 
كان قد والرياضات واجملاهدات ضالهلم أعظم من ضالل من مل يعتصم بالكتاب والسنة من أهل األقوال والعلم وإن 

يكون يف هؤالء من الغي ما ليس فيهم فإهنم يدخلون يف أنواع من اخلياالت الفاسدة واألحوال الشيطانية املناسبة 
  لطريقهم 

  ]  ٢٢٢ - ٢٢١: الشعراء [ } تنزل على كل أفاك أثيم * هل أنبئكم على من تنزل الشياطني { : كما قال تعاىل 
مله ما حيبه اهللا ورسوله صلى اهللا عليه و سلم كان مهه وعمله مما ال حيبه واإلنسان مهام حارث فمن مل يكن مهه وع

  اهللا ورسوله صلى اهللا عليه و سلم 
واألحوال نتائج األعمال فيكون ما حيصل هلم حبسب ذلك العمل وكثريا ما تتخيل له أمور يظنها موجودة يف 

أو من نفسه يظنه من اهللا تعاىل حىت أن أحدهم اخلارج وال تكون إال ويف نفسه فيسمع خطابا يكون من الشيطان 
يظن أنه يرى اهللا بعينه وأنه يسمع كالمه بأذنه من خارج كما مسعه موسى بن عمران ومنهم من يكون ما يراه 

  شياطني وما يسمعه كالمهم وهو يظنه من كرامات األولياء وهذا باب واسع بسطه موضع آخر 
رؤيا من اهللا ورؤيا حتزين من الشيطان : الرؤيا ثالثة : [ م يف احلديث الصحيح وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه و سل

  ] ورؤيا مما حيدث به املرء نفسه يف اليقظة فرياه يف املنام 
وكثريا ما يرى اإلنسان صورة اعتقاده فيكون ما حيصل له مبكاشفته ومشاهدته هو ما اعتقده من الضالل حىت أن 

ثليث الذي اعتقده وليس أحد من اخللق معصوما أن يقر على خطأ إال األنبياء فمن أين النصراين يرى يف كشفه الت
حيصل لغري األنبياء نور إهلي تدرك به حقائق الغيب وينكشف له أسرار هذه األمور على ما هي عليه حبيث يصري 

  ؟  بنفسه مدركا لصفات الرب ومالئكته وما أعده اهللا يف اجلنة والنار ألوليائه وأعدائه
وهذا الكالم أصله من مادة املتفلسفة والقرامطة الباطنية الذين جيعلون النبوة فيضا من العقل الفعال على نفس النيب 

وجيعلون ما يقع يف نفسه من الصور هي مالئكة اهللا وما يسمعه يف نفسه من األصوات هو كالم اهللا وهلذا جيعلون 
والتصفية فاض عليه ما فاض على نفوس األنبياء وعندهم هذا الكالم  النبوة مكتسبة فإذا استعد اإلنسان بالرياضة

  باطل باتفاق املسلمني واليهود والنصارى 
إن كل أحد ميكنه أن يدرك بالرياضة ما أدركه من هو أكمل منه فال يتصور على : ومع هذا فإن هؤالء ال يقولون 

ليه و سلم ولو فعلوا ما فعلوا فإن كان العلم مبا أخرب به هذا األصل أن يدرك عامة اخللق ما أدركه النيب صلى اهللا ع
  ال يعلم إال هبذا الطريق مل ميكنه معرفته حبال 

مث من املعلوم أن هذا لو كان ممكنا لكان السابقون األولون أحق الناس هبذا ومع هذا فما منهم من ادعى أنه أدرك 



  بنفسه ما أخرب به الرسول صلى اهللا عليه و سلم 
  ملعلوم أن اهللا فضل بعض الرسل على بعض وفضل بعض النبيني على بعض ومن ا

  ]  ٢٥٣: البقرة [ } تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض { : كما قال تعاىل 
كما خص موسى بالتكليم فال ميكن عامة ]  ٥٥: اإلسراء [ } ولقد فضلنا بعض النبيني على بعض { : وقال 

 كما مسعه موسى وال ميكن غري حممد أن يدرك بنفسه ما أراه اهللا حممدا صلى اهللا األنبياء والرسل أن يسمع كالم اهللا
  عليه و سلم ليلة املعراج وغري ليلة املعراج 

  فإذا كان إدراك مثل ذلك ال حيصل للرسل واألنبياء فكيف حيصل لغريهم 
د الناس وهلذا ادعوا أن الواحد من ولكن الذي قال هذا يظن أن تكلم اهللا ملوسى من جنس اإلهلامات اليت تقع آلحا

هؤالء قد يسمع كالم اهللا كما مسعه موسى بن عمران وله يف كتاب مشكاة األنوار من الكالم املبين على أصول 
وأمثاله من أهل ) خلع النعلني ( هؤالء املتفلسفة ما ال يرضاه ال اليهود وال النصارى ومن هناك مرق صاحب 

عريب الذي ادعى أن خامت األولياء أفضل من خامت األنبياء وأن األنبياء مجيعهم إمنا اإلحلاد كصاحب الفصوص ابن 
  يستفيدون معرفة اهللا من مشكاة خامت األولياء 

وتلك املعرفة عندهم هي كون الوجود واحدا ال يتميز فيه وجود اخلالق عن وجود املخلوق وادعى أن خامت األولياء 
مللك الذي يوحي به إىل الرسول وخامت األولياء وإن كان قد تكلم به أبو عبد اهللا يأخذ من املعدن الذي يأخذ منه ا

  الترمذي وغريه وتكلموا فيه بكالم باطل ا كره عليهم العلم واإلمسان فلم يصلوا به إىل هذا احلد 
: الفالسفة ولكن هذا بناه ابن العريب وأمثاله من املالحدة على أصول الفالسفة الصائبة وهؤالء أخذوا كالم 

  أخرجوه يف قالب املكاشفة واملشاهدة 
إحداها أن : وامللك عند هؤالء ما يتخيل يف نفس النيب من الصورة اخليالية وهم يقولون إن للنيب ثالثة خصاص 

أن : أن تكون له قوة نفسانية يؤثر هبا يف هيوىل العامل الثالثة : يكون له قوة قدسية ينال هبا العلم بال تعلم والثانية 
يرى ويسمع يف نفسه بطريق التخيل ما يتمثل له من احلقائق فيجعلون ما يراه األنبياء من املالئكة ويسمعونه منهم 

  إمنا وجوده يف أنفسهم ال يف اخلارج 
إنه يأخذ من املعدن : وخامت األولياء عندهم يأخذ املعقوالت الصرحية اليت ال تفتقر إىل ختيل ومن كان هذا قوله قال 

ذي يأخذ منه امللك الذي يوحي إىل خامت األنبياء فإن امللك عنده اخليال الذي يف نفس النيب وهو يأخذ من املعدن ال
  الذي يأخذ منه اخليال 

هذا وأمثاله هو املكاشفة اليت يرجع إليها من استغىن عن تلقي األمور من جهة السمع وهؤالء هم الذين سلكوا ما 
  ثاله ممن جرى يف بعض األمور على قانون الفالسفة أشار إليه صاحب اإلحياء وأم

  وطريق هؤالء املتفلسفة شر من طريق اليهود والنصارى وقد بسط الكالم على طريقهم يف غري هذا املوضع 
واملقصود هنا أن هؤالء مع إحلادهم وإعراضهم عن الرسول وتلقي اهلدى من طريقه وعزله يف املعىن هم متناقضون 

ؤفك عنه من أفك فكل من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية اإلهلية فإنه ال بد أن يضل يف قول خمتلف أ
  ويتناقض ويبقى يف اجلهل املركب أو البسيط 

وكان املقصود أوال بيان تناقض من أعرض عن األدلة السمعية الشرعية يف األصول اخلربية كالصفات والنبوات 
لم هذه األمور غري الطريقة الشرعية النبوية فإن قوله متناقض فاسد وليس واملعاد وأنه من سلك طريقا يتناول به ع

له قانون مستقيم يعتمد عليه فكيف مبن عارضها بطريق تناقضها يعتمد فيه على آراء متناقضة حيسبها براهني عقلية 



 من قياس فلسفي أعوذ باهللا: ومشاهدات وخماطبات ربانية ؟ وهي خياالت فاسدة وأوهام باطلة كما قال السهيلي 
  وخيال صويف 

  : وأما بيان فساد ذلك من جهة الرسل واإلميان هبم فنقول 

  الوجه السابع والثالثون

أنا نعلم باالضطرار من دين النيب صلى اهللا عليه و سلم ودين أمته املؤمنني به بطالن لوازم هذا القول وبطالن الالزم 
من دينه أن لوازم هذا القول من أعظم الكفر واإلحلاد وذلك ألن  يدل على بطالن امللزوم بل نعلم االضطرار أن

أن الرسول صلى اهللا عليه و سلم ال يكون فيما أخرب به عن اهللا تعاىل : الزم هذه املقالة وحقيقتها ومضموهنا 
دى يعرف ال علم وال هدى وال كتاب منري فال يستفاد منه علم بذلك وال ه: ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر 

به احلق من الباطل وال يكون الرسول قد هدى الناس وال بلغهم بالغا بينا وال أخرجهم من الظلمات إىل النور وال 
  هداهم إىل صراط العزيز احلميد 

ومعلوم أن كثريا من خطاب القرآن بل أكثره متعلق هبذه الباب فإن اخلطاب العلمي يف القرآن أشرف من اخلطاب 
  فة العملي قدرا وص

فإذا كان هذا اخلطاب ال يستفيدون منه معرفة ومل يبني هلم الرسول مراده ومقصوده هبذا اخلطاب بل إمنا يرجع 
أحدهم يف معرفة األمور اليت ذكرها ووصفها وأخربهم عنها إىل جمرد رأيه وذوقه فإن وافق خرب الرسول ما عنده 

كان  -لم عن اإلسرائيليات املنقولة عن أهل الكتاب صدق مبفهوم ذلك ومقتضاه وإال أعرض عنه كما يعرض املس
  هذا مما يعلم فساده باالضطرار من دين الرسول 

وهذا يعلمه كل من علم ما دعا إليه الرسول صلى اهللا عليه و سلم سواء كان مؤمنا أو كافرا فإن كل من بلغته 
  أن يعتقدوا فيه هذه العقيدة  دعوة الرسول وعرف ما كان يدعوا إليه علم أنه مل يكن يدعو الناس إىل

فاملقصود أنه يعلم باالضطرار أن هؤالء مناقضون لدعوة الرسول وأن هذا يعرفه كل من عرف حال الرسول من 
  مؤمن وكافر ولوازم هذا القول أنواع كثرية من الكفر واإلحلاد كما سننبه عليه إن شاء اهللا 

  الوجه الثامن والثالثون

لى اهللا عليه و سلم ما بني للناس أصول إمياهنم وال عرفهم علما يهتدون به يف أعظم أمور إذا كان الرسول ص: قال 
الدين وأجل مقاصد الدعوة النبوية وأجل ما خلق اخللق له وأفضل ما أدركه اخللق وحصلوه وانتهوا إليه بل إمنا بني 

شرف القسمني وأعظم النوعني كان ما هلم األمور العملية فإذا كان كذلك فمن املعلوم أن من علمهم وبني هلم أ
  أتاهم به أفضل مما أتاهم به من مل يبني إال القسم املفضول والنوع املرجوح 

القرامطة : وحينئذ فمذهب النفاة للصفات ليس من أئمته أحد من خيار هذه األمة وسابقيها وإمنا أئمتهم الكبار 
ق هؤالء من مالحدة الفالسفة ومالحدة املتصوفة القائلني الباطنية من اإلمساعيلية والنصريية وحنوهم ومن يواف

  بالوحدة واحللول واالحتاد كابن سينا والفارايب وابن عريب وابن سبعني وأمثال هؤالء 
مثل اجلهم بن صفوان واجلعد بن درهم وأيب اهلذيل العالف وأيب إسحاق النظام : مث من امثل هؤالء كأئمة اجلهمية 

بن أشرس وأمثال هؤالء فيكون ما أتى به هؤالء من العلم واهلدى واملعرفة أفضل وأشرف مما  وبشر املريسي ومثامة
أتى به موسى ابن عمران وحممد بن عبد اهللا سيد ولد آدم وأمثاهلما من الرسل صلوات اهللا عليهم وسالمه ألن 



  ولئك على قول النفاة هؤالء عند النفاة اجلهمية مل يبينوا أفضل العلم وأشرف املعرفة وإمنا بينها أ
والزم هذا القول أن يكون عند النفاة اجلهمية أولئك أفضل من األنبياء والرسل يف العلم باهللا وبيان العلم باهللا وقد 

إن األنبياء والرسل يستفيدون العلم باهللا من مشكاة خامت األولياء : صرح أئمة هؤالء هبذا فابن عريب وأمثاله يقولون 
  يأخذ العلم من املعدن الذي يأخذ منه امللك الذي يوحي به إىل الرسول وأن هذا اخلامت 

إن : إنه بني العلم الذي رمز إليه هرامس الدهور األولية ورامت إفادته اهلداية النبوية فعلى قوله : وابن سبعني يقول 
  األنبياء راموا إفادته وما أفادوه 

من النيب وأكمل منه وهكذا مالحدة الشيعة من اإلمساعيلية  إن الفيلسوف أفضل: وطائفة من املتفلسفة يقولون 
إن أئمتهم كمحمد بن إمساعيل بن جعفر وحنوه أفضل من موسى وعيسى وحممد صلى اهللا عليهم : وحنوهم يقولون 

  أمجعني 
صلى مث إن هذا كثر يف طوائف من جهال الرببر واألكراد والفرس والعرب يعتقدون يف شيخهم أنه أفضل من النيب 

  اهللا عليه و سلم ومن شيوخه هؤالء من يكون منافقا زنديقا 
إنه أفضل من الرسل فإن هؤالء شر من : ومن قال يف أئمة اإلمساعيلية وأمثاهلم من الشيوخ املنافقني والفاسقني 

األنبياء النصارى فإن النصارى يزعمون أن احلواريني وأمثاهلم أفضل من إبراهيم اخلليل وموسى وداود وغريهم من 
واحلواريون كانوا مؤمنني فإذا كان من قال هذا من النصارى من أجهل الناس وأكفرهم فمن فضل ملحدا من 

  املالحدة على أنبياء اهللا ورسله كان كفره أعظم من كفر النصارى من هذا الوجه 
هم كبولص وأمثاله بل هؤالء قد يكونون شرا ممن يفضل من النصارى على إبراهيم وموسى وداود وسليمان وغري

إهنم ابتدعوا للنصارى ما ابتدعوه من الضالالت وأضلوهم وأدخلوا يف دين املسيح من دين املشركني : الذين يقال 
والصائبني ومن الروم وأمثاهلم ما أفسدوا به دين املسيح صلى اهللا عليه و سلم وجعلوا النصارى على الضالالت 

إن النصارى صاروا على مذهب الروم املشركني ال أن : من قال من العلماء اليت فارقوا هبا دين املسيح حىت قال 
الروم صاروا على دين النصارى فإن أولئك غريوا شريعة دين املسيح مستبدلني هبا ما استبدلوه من شرائع املشركني 

 ملا ركب دينا من وغايتهم أهنم ركبوا دينا من دين الفالسفة والصائبني واملشركني ودين النصارى كما صانع ماين
  دين اجملوس ودين النصارى 

فإذا كان هؤالء من أجهل الناس وأكفرهم فمن جعل أئمة املالحدة الباطنية أفضل من حممد وإبراهيم وموسى 
  وعيسى كان أكثر من هؤالء 

ب املذاهب وهؤالء املالحدة ركبوا مذهبا من دين اجملوس ودين الصابئني ودين رافضة هذه األمة فطافوا على أبوا
وفازوا بأخس املطالب فإهنم يبطنون من مناقضة الرسل وإبطال ما جاءوا به ما مل يبطنه أتباع بولص وأمثاله من 

  النصارى 
ومن مل يصل إىل هذا احلد من مالحدة املتكلمني واملتعبدين وحنوهم فقد شاركهم يف األصل وهو تفضيل أئمته 

تفضيل أئمته وشيوخه على األنبياء لزمه ذلك لزما ال حميد عنه كما تقدم إذا وشيوخه على األنبياء ومن مل يقر منهم ب
جعل العلم باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واملعاد ال يستفاد من خطاب األنبياء وكالمهم وبياهنم وطريقهم اليت بينوها 

  وإمنا يستفاد من كالم شيوخه وأئمته 

  الوجه التاسع والثالثون



مل يسكتوا عن الكالم يف هذا الباب ولو سكتوا عنه للزم تفضيل شيوخ النفاة وأئمتهم على إن الرسل : أن يقال 
األنبياء كما تقدم فكيف إذا تكلموا فيه مبا يفهم منه اخللق نقيض احلق على قول النفاة فإذا كان احلق هو قول 

قد لبسوا  -ويعلموهم احلق عند النفاة  مع أهنم مل يهدوا اخللق -النفاة ومل يتكلموا إال مبا يدل على نقيضه كانوا 
إما من علم : عليهم ودلسوا بل أضلوهم وجهلوهم وأخرجوهم إىل اجلهل املركب وظلمات بعضها فوق بعض 

كانوا عليه وإما من جهل بسيط أو حريوهم وشككوهم وجعلوهم مذبذين ال يعرفون احلق من الباطل وال اهلدى 
  عارضوا به طرق العلم العقلية والكشفية من الضالل إذ كانوا ما تكلموا به 

فعند هؤالء كالم األنبياء وخطاهبم يف أشرف املعارف وأعظم العلوم ميرض وال يشفي ويضل وال يهدي ويضر وال 
ينفع ويفسد وال يصلح وال يزكي النفوس ويعلمها الكتاب واحلكمة بل يدسي النفوس ويوقعها يف الضالل والشبهة 

سط تارة ويبني أخرى كما يوجد ف كالم كثري من أهل الكالم والفلسفة كابن اخلطيب بل يكون كالم من يسف
وابن سينا وابن عريب وأمثاهلم خريا من كالم اهللا وكالم رسله فال يكون خري الكالم كالم اهللا وال أصدق احلديث 

إىل اهللا كذب ولكنه حديثه بل يكون بعض قرآن مسيلمة الكذاب الذي ليس فيه كذب يف نفسه وإن كانت نسبته 
عند هؤالء املالحدة  -الفيل وما أدراك ما الفيل له زلوم طويل إن ذلك من خلق ربنا جلليل : مما ال يفيد كقوله 

خريا من كالم اهللا الذي وصف به نفسه ووصف به مالئكته واليوم اآلخر وخريا من كالم رسوله ألن قرآن مسيلمة 
  من أمثاله  -كما يضحك الناس  - مضرة فيه وال فساد بل يضحك املستمع وإن مل تكن فيه فائدة وال منفعة فال

وكالم اهللا ورسوله عند هؤالء أضل اخللق وأفسد عقوهلم وأدياهنم وأوجب أن يعتقدوا نقيض احلق يف اإلميان باهللا 
الكالم عن مدلوله  تعبوا تعبا عظيما يف صرف -إذا عرفوا بعقلهم  -ورسله أو يشكوا ويرتابوا يف احلق أو يكونوا 

  ومقتضاه وصرف اخللق عن اعتقاد مضمونه وفحواه ومعاداة من يقر بذلك وهم السواد األعظم من أتباع الرسل 
فائدة إنزال هذه النصوص املثبتة للصفات وأمثاهلا من األمور : وإمنا ذكرنا هذا ألن كثريا من اجلهمية النفاة يقولون 

واملتشابه فائدهتا عندهم اجتهاد أهل العلم يف صرفها عن مقتضاها باألدلة املعارضة اخلريية اليت يسموهنا هم املشكل 
هلا حىت تنال النفوس كد االجتهاد وحىت تنهض إىل التفكر واالستدالل باألدلة العقلية املعارضة هلا املوصلة إىل احلق 

ى العلم وال يفهم منه اهلدى بل يدل على فحقيقة األمر عندهم أن الرسل خاطبوا اخللق مبا ال يبني احلق وال يدل عل
الباطل ويفهم منه الضالل ليكون انتفاع اخللق خبطاب الرسول اجتهادهم يف رد ما أظهرته الرسل وأفهمته اخللق 

وأهنم بسبب ذلك ينظرون نظرا يؤديهم إىل معرفة احلق من غري أن ينصب الرسول هلم على احلق داللة وال يبينه هلم 
مثال ذلك عندهم مثل من أرسل مع احلجاج أدلة يدلوهنا على طريق مكة وأوصى األدالء بأن خبطابه أصال ف

خياطبوهم خبطاب يدهلم على غري طريق مكة ليكون ذلك اخلطاب سببا لنظرهم واستدالهلم حىت يعرفوا طريق مكة 
داللته وإبطال مفهومه بنظرهم ال بأولئك األدالء وحينئذ يردون ما فهم من كالم األدالء وجيتهدون يف نفي 

  ومقتضاه 
وإذا كان ألمر كذلك فمن املعلوم أن خلقا كثريا ال يتبعون إال األدالء الذين يدعون اهنم أعلم بالطريق منهم وأن 

  والة األمور قد قلدوهم داللة احلاج أو تعريفهم الطريق وإن درك ذلك عليهم فيتبعون األدالء 
قصدوا بكالمهم الداللة واإلفهام واإلرشاد إىل سبيل الرشاد صار كل منهم والطائفة اليت ظنت أن األدالء مل ي

يستدل بنظره واجتهاده فاختلفوا يف الطرق وتشتتوا فمنهم من سلك طرقا أخرى غري طريق مكة فأفضت هبم إىل 
  فأهلكتهم  -أودية مهلكة ومفاوز متلفة وأرض متشعبة 

وا فأدركوا املقصود وال لطرق املخالفني لألدالء ركبوا وسلكوا وطائفة أخرى شكوا وحاروا فال مع األدالء سلك



بل وقفوا مواقف التائهني احلائرين حىت هلكوا أيضا يف أمكنتهم جوعا وعطشا كما هلك أرباب الطرق املتشعبة فلم 
  يظفروا باملطلوب وال نالوا احملبوب بل هلكوا هالك اخلاسر احلائر 

الصواب فيما ذكره األدالء ونطق به هؤالء اخلرباء وآخرون : هؤالء يقولون وآخرون اختصموا فيما بينهم فصار 
إهنم أخرب وأحذق وكالمهم يف الداللة أبني وأصدق وآخرون : بل الصواب مع هؤالء الذين يقولون : يقولون 

هؤالء حاروا مع من الصواب ووقفوا موقف االرتياب فاقتتل هؤالء وهؤالء وخذل الواقفون احلائرون هلؤالء و
ولكن فاتت باختالف أولئك مصاحل دينهم ودنياهم فهلك احلجيج وكثر الضجيج وعظم النشيج واضطربت 
  السيوف وعظمت احلتوف وتزاحف الصفوف وحصل من الفتنة والشر والفساد ما ال حيصيه إال رب العباد 

م يكون مفسدا عليهم دينهم فهل من فعل هذا باحلجيج يكون قد هداهم السبيل وأرشدهم إىل اتباع الدليل ؟ أ
إمنا قصدت بذلك أن جيتهد احلجاج يف أن يعرفوا : ودنياهم فاعال هبم ما ال يفعله إال أشد عداهم ؟ وإذا قال 

الطريق بعقوهلم وكشوفهم وال يستدلوا بكالم األدالء الذين أرسلتهم لتعريفهم لينالوا بذلك أجر اجملالدين وتنبعث 
  هل يصدقه يف ذلك عاقل ؟ أو يقبل عذره من عنده حاصل ؟  - مهمهم إىل طريق اجملالدين

فهذا مثال ما يقوله النفاة يف رسل اهللا الذين أرسلهم اهللا تعاىل إىل اخللق ليعلموهم ويهدوهم سبيل اهللا ويدعوهم إليه 
[ } لعزيز احلميد كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إىل النور بإذن رهبم إىل صراط ا{ : كما قال تعاىل 

األحزاب [ } وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا منريا * إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا { : وقال تعاىل ]  ١: إبراهيم 
 :٤٦ - ٤٥  [  

صراط اهللا الذي له ما يف السماوات وما يف األرض أال إىل اهللا * وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم { : وقال تعاىل 
  ]  ٥٣ - ٥٢: الشورى [  }تصري األمور 

فجعل هؤالء اجلهاد يف إفساد سبيل اهللا جهادا يف سبيل اهللا واالجتهاد يف تكذيب رسل اهللا اجتهادا يف تصديق رسل 
اهللا والسعي يف إطفاء نور اهللا سعيا يف إظهار نور اهللا واحلرص على أن ال تصدق كلمته وال تقبل شهادته أو ال تفيد 

ون كلمة اهللا هي العليا واملبالغة يف طريق أهل اإلشراك باهللا والتعطيل مبالغة يف طريق أهل داللته سعيا يف أن تك
  التوحيد السالكني سواء السبيل فقلبوا احلقائق وأفسدوا الطرائق وأضلوا اخلالئق 

كان قد التبس  يعرفها كل من فهم لوازم أقوال هؤالء املبدلني املعطلني وإن -وأعظم منها  -وهذه املعاين وأمثاهلا 
كثري من كالمهم على من ال يعرف ال احلق وال نقيضه بل صار حائرا حىت أنك جتد كثريا ممن عنده علم وفقه 

وعبادة وزهد وحسن قصد وقد ضرب يف العلم والدين بسهم وافر وهو ال خيتار أن ينحاز عن املؤمنني باهللا واليوم 
م واإلميان وكالم أهل الزندقة واإلحلاد الذين سعوا يف األرض اآلخر فيسمع كالم اهللا وكالم رسوله وأهل العل

بالفساد فيؤمن هبذا وهذا إميانا جممال ويصدق الطائفتني أو يعرض عنهما فال يدخل يف حتقيق طريق هؤالء وال هؤالء 
كافر ومل يفهم مبنزلة من مسع كالم حممد بن عبد اهللا الصادق األمني صلى اهللا عليه و سلم وكالم مسيلمة الكاذب ال

: ما بينهما من التناقض واالختالف فصار يصدق هذا وهذا ويقر كال منهما على ما قاله ويسلم إليه حاله ويقول 
  هذا رسول اهللا وهذا رسوله 

لكن هؤالء ال ميكنهم التظاهر بني املسلمني بإظهار رسالة غري حممد صلى اهللا عليه و سلم ولكن يقولون ما هو مبعىن 
هذا كالم رسول اهللا وهذا كالم أولياء اهللا بل كالم خامت األولياء وهذا كالم : أو أبلغ منها فيقولون الرسالة 

العارفني احملققني وكالم العقالء وأهل الرباهني وكالم النظار احملققني وحنن نسلم هذا وهذا ففضالؤهم الذين 
  م عندهم أهل التحقيق والتبيني حبقيقة الطريق يفهمون التناقض هم يف الباطن مع أعداء الرسول وإليهم أميل وه



وأما من مل يفهم التناقض فقد يكون الطائفتان عنده على السواء وقد يكون إىل أهل مسيلمة أميل ملعىن من املعاين 
  وإىل أيب بكر الصديق وأمثاله أميل من وجه ثان ورمبا رجح هؤالء من وجه وهؤالء من وجه آخر 

ر الواقعة بسبب هذه الواقعة اليت أصلها ترك االستدالل بكالم اهللا ورسوله على األمور فهذا وأمثاله من األمو
  العلمية واملطالب اخلريية واملعارف اإلهلية 

  الوجه األربعون

كل عاقل يعلم بالضرورة أن من خاطب الناس يف الطب أو احلساب أو النحو أو السياسة واألخالق أو : أن يقال 
من األمور بكالم عظم قدره وكرب أمره وذكر انه بني هلم به وعلم وهدى به وأفهم ومل يكن يف اهليئة أو غري ذلك 

ذلك الكالم بيان تلك املعلومات وال معرفة لتلك املطلوبات بل كانت داللة الكالم على نقيض احلق أكمل وهي 
طنة والنذالة فكيف إذا كان قد إما مفرطا يف اجلهل والضاللة أو الكذب والشي: كان هذا  -على غري العلم أدل 

تكلم يف األمر اإلهلية واحلقائق الربانية اليت هي أجل املطالب العالية وأعظم املقاصد السامية بكالم فضله على كل 
كالم ونسبه إىل خالق األنام وجعل من خالفه شبيها باألنعام وجعلهم من شر اجلهلة الضالل الكفار الطغام وذلك 

احلق يف األمور اإلهلية وال أفاد علما يف مثل هذه القضية بل داللته ظاهرة يف نقيض احلق والعلم  الكالم مل يدل على
والعرفان مفهمة لضد التوحيد والتحقيق الذي يرجح إليه ذوو اإليقان فهل يكون مثل هذا املتكلم إال يف غاية اجلهل 

  والضالل أو يف غاية اإلفك والبهتان واإلضالل 
هؤالء املالحدة يف رسل اهللا الذين هم أفضل اخللق وأعلمهم باهللا وأعظمهم هدى خللق اهللا ال سيما  فهذا حقيقة قول

خامت األنبياء وسيد ولد آدم الذي هو اعلم اخللق باهللا وأنصح اخللق لعباد اهللا وأفصح اخللق يف بيان هدى اهللا 
  صلوات اهللا وسالمه عليه وعليهم أمجعني 

األمر على خالف ما هو عليه فإما أن يكون قد أيت من علمه أو قصده أو عجزه فإنه قد ومن املعلوم أن من وصف 
يكون جاهال باحلق وقد ال يكون جاهال به بل ليس مراده تعليم املخاطبني وهداهم وبيان األمر هلم كما يقصده أهل 

ز عن البيان واإلفصاح لقصور الكيد واخلداع والنفاق وأمثاهلم وإما أن يكون علمه تاما وقصده البيان لكنه عج
  عبادته وعجزه عن كمال البيان واإليضاح 

فإن الفعل يتعذر لعدم العلم أو لعدم القدرة أو لعدم اإلرادة فأما إذا كان الفاعل له مريدا له وهو قادر عليه وعامل مبا 
  يريده لزم حصول مطلوبه 

هللا وتوحيده وأمسائه وصفاته ومالئكته ومعاده وأمثال ذلك ومن املعلوم أن حممدا صلى اهللا عليه و سلم أعلم اخللق با
  من الغيب وهو أحرص اخللق على تعليم الناس وهدايتهم 

[ } لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم باملؤمنني رؤوف رحيم { : كما قال تعاىل 
  ]  ١٢٨: التوبة 

إن { : أمل عظيم إذا مل يهتدوا حىت يسليه ربه ويعزيه كقوله تعاىل وهلذا كان من شدة حرصه على هداهم حيصل له 
  ]  ٣٧: النحل [ } حترص على هداهم فإن اهللا ال يهدي من يضل 

  ]  ٥٦: القصص [ } إنك ال هتدي من أحببت ولكن اهللا يهدي من يشاء { : وقال تعاىل 
وإن كان كرب عليك { : وقال تعاىل ]  ٣: اء الشعر[ } لعلك باخع نفسك أن ال يكونوا مؤمنني { : وقال تعاىل 

إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا يف األرض أو سلما يف السماء فتأتيهم بآية ولو شاء اهللا جلمعهم على اهلدى 



  ]  ٣٥: األنعام [ } فال تكونن من اجلاهلني 
وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإمنا عليه ما محل  قل أطيعوا اهللا{ : مث إنه سبحانه وتعاىل أمره بالبالغ املبني فقال تعاىل 

  ]  ٥٤: النور [ } وعليكم ما محلتم وإن تطيعوه هتتدوا وما على الرسول إال البالغ املبني 
: املائدة [ } وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أمنا على رسولنا البالغ املبني { : وقال تعاىل 

٩٢  [  
وقال الذين أشركوا لو شاء اهللا ما عبدنا من دونه من شيء حنن وال آباؤنا وال حرمنا من دونه من { : اىل وقال تع

  ]  ٣٥: النحل [ } شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إال البالغ املبني 
ها بيانا وقد امنت اهللا عليهم ومعلوم انه كان من افصح الناس وأحسنهم بيانا واللغة اليت خاطب هبا أمت اللغات وأكمل

 - ١: يوسف [ } إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون * الر تلك آيات الكتاب املبني { : بذلك كما يف قوله تعاىل 
٢  [  

  ]  ٣: الزخرف [ } إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون { : وقال تعاىل 
نزل به الروح { : وقال تعاىل ]  ٤: إبراهيم [ } ومه ليبني هلم وما أرسلنا من رسول إال بلسان ق{ : وقال تعاىل 

  ]  ١٩٥ - ١٩٣: الشعراء [ } بلسان عريب مبني * على قلبك لتكون من املنذرين * األمني 
  وأمثال ذلك ]  ١٠٣: النحل [ } لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عريب مبني { : وقال تعاىل 

اخللق مبا خيرب به عنه ويصفه وخيرب به وأحرص اخللق على تفهيم املخاطبني وتعريفهم فإذا كان املخاطب أعلم 
وتعليمهم وهداهم وأقدر اخللق على البيان والتعريف ملا يقصده ويريده كان من املمتنع بالضرورة أن ال يكون 

ون كالمه أحق الكالم بأن كالمه مبنيا للعلم واهلدى واحلق فيما خاطب به وأخرب عنه وبينه ووصفه بل وجب أن يك
يكون داال على العلم واحلق واهلدى وأن يكون ما ناقض كالمه من الكالم أحق الكالم بأن يكون جهال وكذبا 

  وباطال 
وهذا قوا مجيع من آمن باهللا ورسوله فتبني أن قول الذين يعرضون عن طلب اهلدى والعلم يف كالم اهللا ورسوله 

ناف أهل الكالم والفلسفة والتصوف وغريهم هم من أجهل الناس وأضلهم بطريق ويطلبونه يف كالم غريه من أص
العلم فكيف مبن يعارض كالمه بكالم الذين عارضوه وناقضوه ويقول أن احلق الصريح والعلم واهلدى إمنا هو يف 

مة وبعث ه رسوله من كالم هؤالء املناقضني املعارضني لكالم رسول رب العاملني دون ما أنزله اهللا من الكتاب واحلك
  العلم والرمحة 

  الوجه احلادي واألربعون

كل من مسع القرآن من مسلم وكافر علم بالضرورة أنه قد ضمن اهلدى والفالح ملن اتبعه دون من : أن يقال 
  ]  ٢ - ١: البقرة [ } ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني * امل { : خالفه كما قال تعاىل 

اتبعوا ما أنزل * كتاب أنزل إليك فال يكن يف صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنني * ص امل{ : وقال تعاىل 
  ]  ٢ - ١: األعراف [ } إليكم من ربكم وال تتبعوا من دونه أولياء 

ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة * فإما يأتينكم مين هدى فمن اتبع هداي فال يضل وال يشقى { : وقال 
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها * قال رب مل حشرتين أعمى وقد كنت بصريا * القيامة أعمى  ضنكا وحنشره يوم

 ١٢٣: طه [ } وكذلك جنزي من أسرف ومل يؤمن بآيات ربه ولعذاب اآلخرة أشد وأبقى * وكذلك اليوم تنسى 



- ١٢٧  [  
  ]  ١٥٥: األنعام  [} وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترمحون { : وقال تعاىل 
  ]  ٥٢: الشورى [ } وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم { : وقال تعاىل 
اهللا * كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إىل النور بإذن رهبم إىل صراط العزيز احلميد { : وقال تعاىل 

  ]  ٢ - ١: [ إبراهيم [ } الذي له ما يف السماوات وما يف األرض 
ما جيادل يف آيات اهللا إال الذين كفروا { : انه ذم من عارضه وخالفه وجادل مبا يناقضه كقوله تعاىل  وكذلك نعلم

  ]  ٤: غافر [ } 
: غافر [ } إن الذين جيادلون يف آيات اهللا بغري سلطان أتاهم إن يف صدورهم إال كرب ما هم ببالغيه { : وقال تعاىل 

  وأمثال ذلك ]  ٥٦
م باالضطرار أن من جاء بالقرآن أخرب أن من صدق مبضمون أخباره فقد علم احلق وإذا كان كذلك فقد عل

  واهتدى ومن أعرض عن ذلك كان جاهال ضاال فكيف مبن عارض ذلك وناقضه 
وحينئذ فكل من مل يقل مبا أخرب به القرآن عن صفات اهللا واليوم اآلخر كان عند من جاء بالقرآن جاهال ضاال 

  لك ؟ فكيف مبن قال بنقيض ذ
  فألول عند من جاء بالقرآن يف اجلهل البسيط وهؤالء يف اجلهل املركب 

والذين كفروا أعماهلم كسراب بقيعة حيسبه الظمآن ماء { : وهلذا ضرب اهللا تعاىل مثال هلؤالء ومثال هلؤالء فقال 
فهذا مثل أهل ]  ٣٩:  النور[ } حىت إذا جاءه مل جيده شيئا ووجد اهللا عنده فوفاه حسابه واهللا سريع احلساب 

  اجلهل املركب 
أو كظلمات يف حبر جلي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا { : وقال تعاىل 

  فهذا مثل أهل اجلهل البسيط ]  ٤٠: النور [ } أخرج يده مل يكد يراها ومن مل جيعل اهللا له نورا فما له من نور 
أحدمها اإلعراض عما جاء به الرسول صلى اهللا عليه و سلم : أن للضالل تشاهبا يف شيئني ومن متام ذلك أن يعرف 

  والثاين معارضته مبا يناقضه فمن الثاين االعتقادات املخالفة للكتاب والسنة 
فكل من أخرب خبالف ما أخرب به الرسول عن شيء من أمر اإلميان باهللا واليوم اآلخر أن غري ذلك فقد ناقضه 

  ضه سواء اعتقد ذلك بقلبه أو قال بلسانه وعار
  وهذا حال كل بدعة ختالف الكتاب والسنة وهؤالء من أهل اجلهل املركب الذين أعماهلم كسراب بقيعة 

  ومن مل يفهم خرب الرسول ويعرفه بقلبه فهو من أهل اجلهل البسيط وهؤالء من أهل الظلمات 
إذا كان خاليا من معرفة احلق واعتقاده والتصديق به كان  وأصل اجلهل املركب هو اجلهل البسيط فإن القلب

معرضا ألن يعتقد نقيضه ويصدق به ال سيما يف األمور اإلهلية اليت هي غاية مطالب الربية وهي أفضل العلوم 
فيه وأعالها وأشرفها وأمساها والناس األكابر هلم إليه غاية التشوف واالشتياق وإىل جهته متتد األعناق فاملهتدون 

  أئمة اهلدى كإبراهيم اخلليل وأهل بيته وأهل الكذب فيه أئمة الضالل كفرعون وقومه 
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل اخلريات وإقام الصالة وإيتاء الزكاة { : وقال تعاىل يف أولئك 

  ]  ٧٣: األنبياء [ } وكانوا لنا عابدين 
  ]  ٤١: القصص [ } اهم أئمة يدعون إىل النار ويوم القيامة ال ينصرون وجعلن{ : وقال تعاىل يف اآلخرين 

  فمن مل يكن فيه على طريق أئمة اهلدى كان ثغر قلبه مفتوحا ألئمة الضالل 



ومصداق هذا أن ما وقع يف هذه األمة من البدع والضالل كان من أسبابه تقصري من قصر يف إظهار السنة واهلدى 
اب فإن اجلهل املركب الذي وقع فيه أهل التكذيب واجلحود يف توحيد اهللا تعاىل وصفاته مثل ما وقع يف هذا الب

كان من أسبابه التقصري يف إثبات ما جاء به الرسول عن اهللا ويف معرفة معاين أمسائه وآياته حىت أن كثريا من 
بألفاظ النصوص واإلعراض عن تدبر املنتسبني إىل الكتاب والسنة يريدون أن طريقة السلف واألئمة إمنا هو اإلميان 

  معانيها وفقهها وعقلها 
ألنه ظن أن طريقة اخللف ) إن طريقة اخللف أعلم وأحكم وطريقة السلف أسلم : ( ومن هنا قال من قال من النفاة 

ل فيها معرفة النفي الذي هو عنده احلق وفيها طلب التأويل ملعاين نصوص اإلثبات فكان يف هذه عندهم علم مبعقو
وتأويل ملنقول ليس يف الطريقة اليت ظنها طريقة السلف وكان فيه أيضا رد على من يتمسك مبدلول النصوص وهذا 

  عنده من إحكام تلك الطريق 
ومذهب السلف عنده عدم النظر يف فهم النصوص لتعارض االحتماالت وهذا عنده أسلم ألنه إذا كان اللفظ 

  عض فيه خماطرة ويف اإلعراض عن ذلك سالمة من هذه املخاطرة حيتمل عدة معان فتفسريه ببعضها دون ب
فلو كان قد بني وتبني هلذا وأمثاله أن طريقة السلف إمنا هي إثبات ما دلت عليه النصوص من الصفات وفهم ما 

علم أن طريقة  -دلت عليه وتدبره وعقله وإبطال طريقة النفاة وبيان خمالفتها لصريح املعقول وصحيح املنقول 
السلف أعلم وأحكم وأسلم وأهدى إىل الطريق األقوام وأهنا تتضمن تصديق الرسول فيما أخرب به وفهم ذلك 

ومعرفته وأن ذلك هو الذي يدل عليه صريح املعقول وال يناقض ذلك إال ما هو باطل وكذب وأن طريقة النفاة 
يقة السلف عدم العلم مبعاين اآليات وعدم املنافية ملا أخرب به الرسول طريقة باطلة شرعا وعقال وأن من جعل طر

إنه مل يبعث : إما عمدا وإما خطأ كما أن من قال على الرسول : إثبات ما تضمنته من الصفات فقد قال غري احلق 
  بإثبات الصفات بل بعث بقول النفاة كان مفتريا عليه 

وعلى سلف األمة وأئمتها كما أهنم  على اهللا وعلى رسوله: إما عمدا وإما خطأ : وهؤالء النفاة هم كذابون 
  على عقول الناس وعلى ما نصبه اهللا تعاىل من األدلة العقلية والرباهني اليقينية : إما عمدا وإما خطأ : كذابون 

فاجتنبوا الرجس من األوثان واجتنبوا قول { : والكذب قرين الشرك كما قرن بينهما يف غري موضع كقوله تعاىل 
  ]  ٣١ - ٣٠: احلج [ } غري مشركني  حنفاء هللا* الزور 

[ } إن الذين اختذوا العجل سيناهلم غضب من رهبم وذلة يف احلياة الدنيا وكذلك جنزي املفترين { : وقال تعاىل 
  ]  ١٥٢: األعراف 

ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا * ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون { : وقال تعاىل 
  ]  ٧٥ - ٧٤: القصص [ } هانكم فعلموا أن احلق هللا وضل عنهم ما كانوا يفترون بر

وما يعلم تأويله إال اهللا والراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند { : وجتد هؤالء حائرين يف مثل قوله تعاىل 
  صرف النصوص عن مقتضاها : ويل حيث ظنوا أن املراد بالتأ]  ٧: آل عمران [ } ربنا وما يذكر إال أولو األلباب 

وطائفة تقول إن الراسخني يف العلم يعلمون هذا التأويل وهؤالء جيوزون مثل هذه التأويالت اليت هي تأويالت 
  اجلهمية النفاة 

ومنهم من يوجبها تارة وجيوزها تارة وقد حيرموهنا على بعض الناس أو يف بعض األحوال لعارض حىت أن املالحدة 
فة واملتصوفة وأمثاهلم قد حيرمون التأويالت ال ألجل اإلميان والتصديق مبضموهنا بل لعلمهم بأنه ليس هلا من املتفلس

  قانون مستقيم ويف إظهارها إفساد اخللق فريون اإلمساك عن ذلك ملصلحة وإن كان حقا يف نفسه 



لق ال تتم إال بذلك بل ال تتم إال الرسل خاطبوا اخللق مبا ال يدل على احلق ألن مصلحة اخل: وهؤالء قد يقولون 
بأن ختيلوا هلم يف أنفسهم ما ليس موجودا يف اخلارج لنوع من املصلحة كما خييل للنائم والصيب والقليل العقل ما ال 

  وجود له لنوع من املناسبة ملا له يف ذلك من املصلحة 
  هذا التأويل ال يعلمه إال اهللا : وطائفة يقولون 

  جترى على ظواهرها ويتكلم يف إبطال التأويالت بكل طريق : ول مث من هؤالء من يق
ومن املعلوم أنه إذا كان هلا تأويل خيالف ظاهرها مل حيمل على ظاهره وما محل على ظاهره مل يكن له تأويل خيالف 

  يعلمه اهللا أو غريه : ذلك فضال عن أن يقال 
يونس [ } تنبئون اهللا مبا ال يعلم يف السماوات وال يف األرض قل أ{ : كما قال تعال : بل مثل هذا التأويل يقال فيه 

  فإن كان منتفيا ال وجود له ال يعلمه اهللا إال منتفيا ال وجود له ال يعلمه ثابتا موجودا ]  ١٨: 
يف عرف هؤالء املتنازعني ليس معناه معىن التأويل يف التنزيل بل وال يف ) التأويل ( وسبب هذا االضطراب أن لفظ 

عندهم مبعىن التفسري ومثل هذا التأويل يعلمه ) التأويل ( رف املتقدمني من مفسري القرآن فإن أولئك كان لفظ ع
  من يعلم تفسري القرآن 

وهلذا ملا كان جماهد إمام أهل التفسري وكان قد سأل ابن عباس رضي اهللا عنهما عن تفسري القرآن كله وفسره له 
  م يعلمون التأويل أي التفسري املذكور إن الراسخني يف العل: كان يقول 

إن الراسخني يف العلم يعلمون التأويل ومرادهم به التفسري : وهذا هو الذي قصده ابن قتيبة وأمثاله ممن يقولون 
  وهم يثبتون الصفات ال يقولون بتأويل اجلهمية النفاة اليت هي صرف النصوص عن مقتضاها ومدلوهلا ومعناها 

احلقيقة اليت يؤول إليها اخلطاب وهي نفس احلقائق اليت أخرب اهللا عنها : يف التنزيل فمعناه ) ل التأوي( وأما لفظ 
فتأويل ما أخرب به عن اليوم اآلخر هو نفس ما يكون يف اليوم اآلخر وتأويل ما أخرب به عن نفسه هو نفسه املقدسة 

  املوصوفة بصفاته العلية 
االستواء معلوم والكيف جمهول فيثبتون العلم :  وهلذا كان السلف يقولون وهذا التأويل هو الذي ال يعلمه إال اهللا

الكيف : باالستواء وهو التأويل الذي مبعىن التفسري وهو معرفة املراد بالكالم حىت يتدبر ويعقل ويفقه ويقولون 
  جمهول وهو التأويل الذي انفرد اهللا بعلمه وهو احلقيقة اليت ال يعلمها إال هو 

استوى مبعىن : صرف اللفظ عن االحتمال الراجح إىل االحتمال املرجوح كتأويل من تأول : تأويل مبعىن وأما ال
باطل ال حقيقة له بل هو من باب حتريف الكلم عن مواضعه واإلحلاد يف  -استوىل وحنوه فهذا عند السلف واألئمة 

  أمساء اهللا وآياته 
قل أتنبئون اهللا مبا ال يعلم يف { : اهللا والراسخون يف العلم بل يقال فيه  ال يعلمه إال: فال يقال يف مثل هذا التأويل 

كتأويالت اجلهمية والقرامطة الباطنية كتأويل من تأول الصلوات ]  ١٨: يونس [ } السماوات وال يف األرض 
لي بن أيب طالب بع: بزيارة شيوخهم واإلمام املبني : مبعرفة أسرارهم والصيام بكتمان أسرارهم واحلج : اخلمس 

باحلسن واحلسني والتني : ببين أمية واللؤلؤ واملرجان : بطلحة والزبري والشجرة امللعونة يف القرآن : وأئمة الكفر 
بالقلب : بعائشة وفرعون : بأيب بكر وعمر وعثمان وعلي والبقرة : والزيتون وطور سنني وهذا البلد األمني 

  ل وحنو ذلك بالنفس والعق: والنجم والقمر والشمس 
فهذه التأويالت من باب التحريف الكلم عن مواضعه واإلحلاد يف آيات اهللا وهي من باب الكذب على اهللا وعلى 
رسوله وكتابه ومثل هذه ال جتعل حقا حىت يقال إن اهللا استأثر بعلمها بل هي باطل مثل شهادة الزور وكفر الكفار 



  من نصب األدلة وغريها : هنا باألسباب اليت هبا يعرف عباده يعلم اهللا أهنا باطل واهللا يعلم عباده بطال
وأصل وقوع أهل الضالل يف مثل هذا التحريف اإلعراض عن فهم كتاب اهللا تعاىل كما فهمه الصحابة والتابعون 

  ومعارضة ما دل عليه مبا يناقضه وهذا هو من أعظم احملادة هللا ولرسول لكن على وجه النفاق واخلداع 
الباطنية وأشباههم ممن يتظاهر باإلسالم واتباع القرآن والرسالة بل مبواالة أولياء اهللا تعاىل من أهل بيت وهو حال 

النبوة وغريهم من الصاحلني وهو يف الباطن من أعظم الناس مناقضة للرسول فيما أخرب به وما أمر به لكنه يتكلم 
 حيصيه إال اهللا مث يتأول ذلك من التأويالت مبا يناسب بألفاظ القرآن واحلديث ويضم إىل ذلك من املكذوبات ما ال

ما أبطنه من األمور املناقضة خلرب اهللا ورسوله وأمر اهللا ورسوله ويظهر تلك التأويالت ملستجيبيه حبسب ما يراه من 
  قبوهلم وموافقتهم له 

الكائنات ومبدع األرض مثل أن يروا أن العامل كله مفعول ومصنوع لشيء يسميه العقل األول فجعله هو رب 
والسموات ولكنه الزم للواجب بنفسه ومعلول له وأنه يلزمه عقل ونفس وفلك مث يلزم ذلك العقل عقل ونفس 
وفلك حىت ينتهي األمر إىل العقل العاشر الذي أبدع بزعمه مجيع ما حتت السماء من العناصر واحليوان واملعادن 

وة والرسالة وغري ذلك يف أنفس العباد وعنه صدر القرآن والتوراة وغري ذلك وهو الذي يفيض عنه العلم والنب
  وغري ذلك 

هذه العقول هي املالئكة اليت أخربت هبا األنبياء وقد : مث يريد أن يوفق بني هذا وبني ما أخربت به الرسل فيقول 
ائم الفيض بزعمه لكن إنه جربيل الذي ما هو على الغيب بضنني أي ببخيل ألنه د: يقول عن هذا العقل الفعال 

  حيصل الفيض حبسب استعداد القوابل 
ومن املعلوم باالضطرار لكل من تدبر ما أخربت به الرسل من صفات املالئكة أن هذه العقول اليت وصفها هؤالء 
وى الفالسفة الصابئة املشركون ليست هي املالئكة فإنا نعلم باالضطرار أهنم مل جيعلوا ملكا واحدا أبدع مجيع ما س

  اهللا تعاىل وال ملكا أبدع مجيع ما حتت السماء وال جعلوا املالئكة أربابا وال آهلة 
آل [ } وال يأمركم أن تتخذوا املالئكة والنبيني أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون { : بل قد قال تعاىل 

  ]  ٨٠: عمران 
ومن يقل منهم إين { : إىل ]  ٢٦: األنبياء [ } د مكرمون وقالوا اختذ الرمحن ولدا سبحانه بل عبا{ : وقال تعاىل 

  وحنو ذلك من اآليات ]  ٢٩: األنبياء [ } إله من دونه فذلك جنزيه جهنم 
  فغاية امللك أن يكون شافعا عند اهللا وال يشفع إال من بعد إذنه 

يع املخلوقات ال جيعلون له ومن املعلوم أن كفر هؤالء أعظم من كفر النصارى فإن النصارى يقرون بإله خلق مج
  إنه احتد باملسيح : معلوال خلق املخلوقات لكن يقولون 

  وأما هؤالء فيثبتون عقوال ال حقيقة هلا مث يقولون إن كال منها أبدع اآلخر وسائر العامل 
ى وضعه أبو وتسميتهم للعقول باملالئكة باطل مث يستدل من جيمع بني كالمهم وكالم األنبياء حبديث موضوع نبه عل

  حامت البسيت والعقيلي والدارقطين واخلطيب وابن اجلوزي 
: أقبل فأقبل مث قال له : أول ما خلق اهللا العقل فقال له : [ وهو ما روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال 

وعليك وعزيت وجاليل ما خلقت خلقا أكرم علي منك فبك آخذ وبك أعطي وبك الثواب : أدبر فأدبر فقال 
ملا خلق اهللا العقل فهذا اللفظ يقتضي أنه خاطبه يف أول أوقات خلقه ال يقتضي أنه : ومع هذا فهو لفظه ] العقاب 

  ] ما خلقت خلقا أكرم علي منك : [ أول املخلوقات بل هذا اللفظ يقتضي أنه خلق قبله غريه فإنه قال له 



  يقبل وال يدبر وإيضا فإنه وصف باإلقبال واإلدبار والعقل عندهم ال 
: بك آخذ وبك أعطي وبك الثواب وعليك العقاب وهؤالء عندهم مجيع املوجودات صادرة عنه : وإيضا فإنه قال 

  من العقول واألفالك واألرض واحليوان والنبات وحنو ذلك 
األربعة  بك آخذ وبك أعطي إىل آخره يقتضي أن به هذه األعراض: واألعراض من العلوم واإلرادات فقول القائل 

  وعندهم مجيع الكائنات هو مبدعها وهو رهبم األعلى فمرتبته عندهم أجل مما وصف يف هذا احلديث 
ال إسناد وال : فهؤالء يتمسكون من السمعيات مبثل هذا احلديث املكذوب وهو ال يدل إال على نقيض املطلوب 

ن غري ما عناه الرسول صلى اهللا عليه و سلم منت مث يفسرون هذه األحاديث مقلوبا ويعربون بتلك األلفاظ عن معا
  اجلسم والنفس والعقل : عن ) اجلربوت ( و ) امللكوت ( و ) امللك ( كما يعربون بلفظ 

  ولفظ امللك وامللكوت واجلربوت يف كالم اهللا سبحانه وتعاىل ورسوله صلى االله عليه وسلم ال يراد به ذلك 
قوى النفس احملمودة واملذمومة وبالضرورة من الدين أن الرسل : عن ) ني املالئكة والشياط( وكذلك يعربون بلفظ 

أرادوا باملالئكة والشياطني أعيانا قائمة بأنفسها متميزين ال جمرد أعراض قائمة بنفس اإلنسان كالقوة اجلاذبة 
  واملاسكة والدافعة واهلاضمة وقوة الشهوة والغضب وإن كان قد يسمى بعض اإلعراض باسم صاحبه 

  الوجه الثاين واألربعون

ما ال يعلم إال بالعقل وما ال يعلم إال : أن يقال إن هؤالء متناقضون تناقضا بينا فإهنم جعلوا املعلومات ثالثة أقسام 
  بالسمع وما يعلم بكل منهما وجعلوا من املعلومات اليت ال تعلم إال بالسمع اإلخبار عما ميكن وجوده وعدمه 

نفي أن يكون الدليل السمعي حجة يف هذا القسم أيضا وذلك ألن الشيء الذي ميكن ومعلوم أن ما ذكروه ي
وجوده وعدمه إذ دل الدليل السمعي على أحد طرفيه وجوزنا أن ال يكون مدلول الدليل السمعي ثابتا أمكن هنا 

ل عليه قوله وال حيتاج أيضا أن ال يكون ذلك املدلول املخرب به ثابتا يف نفس األمر وأن يكون الشارع مل يرد ما د
ذلك إىل جتويز قيام دليل عقلي يعارض ذلك فإن املعارض الدال على أن مدلول الدليل السمعي غري ثابت أو أن 

الشارع مل يرد بكالمه ما دل عليه إذا قدر عدمه مل يلزم انتفاء مدلوله فإن الدليل ال ينعكس فال يلزم من عدم 
ل السمعي عدم مدلوله إذا جوزنا أن يكون مدلوله ثابتا يف نفس األمر فإن كما ال الدليل العقلي النايف ملوجب الدلي

  يلزم من عدم علمنا عدم الدليل ال يلزم من عدم الدليل عدم املدلول عليه 
  وحينئذ فال يستدل بالسمع على ما ال جمال للعقل فيه من األمور األخروية وهذا هناية اإلحلاد 

  لشارع ال جيوز أن يريد بكالمه ما خيالف ظاهره إال أن يكون يف العقل ما يدل على ذلك فإن اعتذروا من ذلك بأن ا
ال جيوز أن يسمعه اخلطاب الذي أراد به خالف ظاهره إال إذا : جوابكم عن هذا كجوابكم للمعتزلة ملا قالوا : قيل 

  أخطر بباله العقلي املعارض 
  قبح وأيضا فالتفريط من املكلف كما تقدم إيراده هذا مبين على قاعدة احلسن وال: فلما قلتم له 

هذا مبين على قاعدة احلسن والقبح وأيضا فالتفريط من املكلف ألنه ملا اعتقد يف األدلة : فيقال لكم هنا كذلك 
السمعية أهنا تفيد اليقني وهي ال تفيد اليقني كان مفرطا فكان جزمه مبدلول خرب الشارع مطلقا تفريط منه مع 

  أن يريد خبطابه خالف ظاهره  جتويزه
املعاد وحنوه معلوم : وهو أنه ال حيتج بالسمع على شيء من املسائل العلمية وقالوا : فإن سلكوا طريقة أخرى 

بالضرورة من دين الرسول صلى اهللا عليه و سلم كما علم وجوب الصالة وأجابوا به ابن سينا وكان هذا أيضا 



  ألمساء والصفات واألفعال معلوم بالضرورة بل وإثبات لعلو أيضا جوابا ألهل اإلثبات فإن إثبات ا
وإثبات هذا ) لو قدرنا قيام الدليل القاطع العقلي على خالف ما دل عليه الدليل السمعي : ( ومنشأ الضالل قوله 

وأنه ميتنع أن  التقدير هو الذي أوقعكم يف هذه احملاذير فكان ينبغي لكم أن تعلموا أن هذا التقدير جيب نفيه قطعا
  يقوم دليل قاطع عقلي خمالف للدليل السمعي 

مث هؤالء حيكمون إمجاعات جيعلوهنا من أصول علمهم وال ميكنهم نقلها عن واحد من أئمة اإلسالم وإمنا ذلك 
  كأيب حنيفة و مالك و الشافعي و أمحد يف احملافل : حبسب ما يقوم يف أنفسهم من الظن فيحكون ذلك عن األئمة 

العقالء : فمن نقل ذلك عنهم ؟ قال هذا : أنت حكيت أن هذا قول هؤالء األئمة : إذا قيل ألحدهم يف اخللوة ف
  واألئمة ال خيالفون العقالء فيحكون أقوال السلف واألئمة العتقادهم أن العقل دل على ذلك 

ن اإلنسان قول مل ينقله عنه أحد وهلذا ومن املعلوم أنه لو كان العقل يدل على ذلك باتفاق العقالء مل جيز أن حيكى ع
كان أهل احلديث يتحرون الصدق حىت أن كثريا من الكالم الذي هو يف نفسه صدق وحق موافق للكتاب والسنة 

هو كذب عليه لكونه مل يقله أو مل يثبت عنه وإن كان : يروى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فيضعفونه أو يقولون 
  معناه حقا 

إما عمدا وإما بطريق االبتداع وهلذا يقرن اهللا بني الكذب والشرك يف : البدع أصل كالمهم الكذب ولكن أهل 
إن الذين اختذوا العجل سيناهلم غضب من رهبم وذلة يف احلياة الدنيا وكذلك { : غري موضع من كتابه كقوله تعاىل 

: احلج [ } حنفاء هللا غري مشركني به * الزور  واجتنبوا قول{ : وقوله تعاىل ]  ١٥٢: األعراف [ } جنزي املفترين 
٣١ - ٣٠  [  

  ] عدلت شهادة الزور واإلشراك مرتني أو ثالثا : [ وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا * ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون { : وقال تعاىل 

  ]  ٧٥ - ٧٤: القصص [ } احلق هللا وضل عنهم ما كانوا يفترون  برهانكم فعلموا أن
وهذا كحكاية الرازي وإمجاع املعتربين على إمكان وجود موجود ال داخل العامل وال خارجه وال ميكن أحد أن ينقل 

إال ما يناقض عن نيب من أنبياء اهللا تعاىل وال من الصحابة وال التابعني وال سلف األمة وال أعيان أئمتها وشيوخها 
  هذا القول وال ميكنه أن حيكي هذا عمن له يف األمة لسان صدق أصال 

اتفق املسلمون على أن االجسام تتناهى يف جتزئها وانقسامها حىت تصري : كأيب املعايل وغريه  -وكما تقول طائفة 
  أفرادا فكل جزء ال يتجزأ وليس له طرف واحد 

ئفة من أهل الكالم مل يقله أحد من السلف واألئمة وأكثر طوائف أهل الكالم ومعلوم أن هذا القول مل يقله إال طا
  من اهلشامية والضرارية والنجارية والكالبية وكثري من الكرامية على خالف ذلك 

  الوجه الثالث واألربعون

تعارضني هو يقيين إن كل واحد من الدليلني امل: املعارضون للكتاب والسنة بآرائهم ال ميكنهم أن يقولوا : أن يقال 
إن األدلة : وقد تناقضا على وجه ال ميكن اجلمع بينهما فإن هذا ال يقوله عاقل يفهم ما يقوله ولكن هناية ما يقولونه 

الشرعية ال تفيد اليقني وإن ما ناقضها من األدلة السمعية الشرعية ويثبتونه ملا ناقضها من أدلتهم املبتدعة اليت 
  ية يدعون أهنا براهني قطع

وهلذا كان الزم قوهلم واإلحلاد والنفاق واإلعراض عما جاء به الرسول واإلقبال على ما يناقض ذلك كالذين 



ومهت كل أمة برسوهلم ليأخذوه وجادلوا بالباطل { : ذكرهم اهللا تعاىل يف كتابه من جماديل الرسل كما قال 
  ]  ٥: غافر [ } ليدحضوا به احلق فأخذهتم فكيف كان عقاب 

  ]  ٤: غافر [ } ما جيادل يف آيات اهللا إال الذين كفروا فال يغررك تقلبهم يف البالد { : وله تعاىل وق
وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا شياطني اإلنس واجلن يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غرورا { : وقوله تعاىل 

 يؤمنون باآلخرة ولريضوه وليقترفوا ما هم ولتصغى إليه أفئدة الذين ال* ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون 
  وأمثال ذلك وهذا باب واسع يف كتاب اهللا ]  ١١٣ - ١١٢: األنعام [ } مقترفون 

ومقصودنا تنبيه املؤمنني على حال مثل هؤالء الكفار يف كتاب اهللا وإال فاملقصود هنا دفعهم عن الرسل ومن جاهد 
أن جنس هؤالء : من كذبوه من املرسلني ولكن املؤمن بالرسل يستفيد هبذا  الكفار واملنافقني مل حيتج عليهم بأقوال

  هم املكذبون للرسل 
  : وأما طريق الرد عليهم فلنا فيه مسالك 

  أن نبني فساد ما ادعوه معارضا للرسول صلى اهللا عليه و سلم من عقلياهتم : األول 
ن دينه أو معلوم باألدلة اليقينية وحينئذ فال ميكن مع أن نبني أن ما جاء به الرسول معلوم بالضرورة م: الثاين 

  تصديق الرسول أن خنالف ذلك وهذا ينتفع به كل من آمن بالرسول 
أن نبني أن املعقول الصريح يوافق ما جاءت به الرسل ال يناقضه إما بأن ذلك معلوم بضرورة العقل وإما : الثالث 

طلقا سواء كان يف ريب من اإلميان بالرسول وبأنه أخرب بذلك أو مل يكن بأنه معلوم بنظره وهذا أقطع حلجة املنازع م
كذلك فإن هؤالء املعارضني منهم خلق كثري يف قلوهبم ريب يف نفس اإلميان بالرسالة وفيهم من يف قلبه ريب يف 

  كون الرسول أخرب هبذا 
اهللا ورسوله عادهتم يذكرون ذلك يف وهؤالء الذين تكلمنا على قانوهنم والذين قدموا فيه عقلياهتم على كالم 

مسائل العلو هللا وحنوها فإن النصوص اليت يف الكتاب والسنة بإثبات علو اهللا على خلقه كثرية منتشرة قد هبرهتم 
بكثرهتا وقوهتا ويل مسعهم يف نفي ذلك ال آية من كتاب اهللا وال حديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال 

مة إال أن يرووا يف ذلك ما يعلم أنه كذب كحديث عوسجة وأمثاله وإما أن حيتجوا مبا يعلم قول أحد من سلف األ
أنه ال داللة له على مطلوهبم كاستدالهلم بأنه أحد واألحد ال يكون فوق العرش ألنه لو كان فوق العرش مل يكن 

جسام متماثلة فيكون له كفو أحدا بناء على أن ما فوق العرش يكون جسما واجلسم منقسم فال يكون أحدا واأل
  ونظري 

وقد بني فساد مثل هذه األدلة السمعية بوجوه كثرية يف غري هذا املوضع وبينا أن اسم الواحد واألحد ال يقع يف لغة 
[ } وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهللا { : العرب إال على نقيض مطلوهبم كقوله تعاىل 

[ } وإن كانت واحدة فلها النصف { : وقوله ]  ١١: املدثر [ } ذرين ومن خلقت وحيدا { : وله وق]  ٦: التوبة 
فابعثوا { : وقوله ]  ٢٦٦: البقرة [ } يود أحدكم أن تكون له جنة من خنيل وأعناب { : وقوله ]  ١١: النساء 

كتب { : وقوله ]  ١٩: الكهف [ } وال يشعرن بكم أحدا { : وقوله ]  ١٩: الكهف [ } أحدكم بورقكم 
املائدة [ } شهادة بينكم إذا حضر أحدكم املوت { : وقوله ]  ١٨٥: البقرة [ } عليكم إذا حضر أحدكم املوت 

[ } ومل يكن له كفوا أحد { : وقوله ]  ٩٦: البقرة [ } يود أحدهم لو يعمر ألف سنة { : وقوله ]  ١٠٦: 
وال يشرك بعبادة ربه أحدا { : وقوله ]  ٢٢: اجلن [ } من اهللا أحد  قل إين لن جيريين{ : وقوله ]  ٤: اإلخالص 

وأمثال ذلك كثري وأن لفظ املثل واملساوي منتفيان يف لغة العرب عما ادعوا هم متاثلهما ]  ١١٠: الكهف [ } 



  وتساويهما 
فقد نفى التماثل عن  ] ٣٨: حممد [ } وإن تتولوا يستبدل قوما غريكم مث ال يكونوا أمثالكم { : كقوله تعاىل 

  صنفني من بىن آدم فنفي التماثل عن احليوان واإلنسان والفلك والتراب أوىل 
فعلم أنه ليست يف لغة العرب أن يكون كل ما كان متحيزا مماثال لكل ما هو متحيز وإن ادعى بعض املتكلمني متاثل 

  ذلك عقال فاملقصود أن هذا ليس مثال يف اللغة 
العرب فال جيوز محله على اصطالح حادث ليس من لغتهم لو كان معناه صحيحا فكيف إذا كان والقرآن نزل بلغة 

  باطال يف العقل 
: فاطر [ } وما يستوي األحياء وال األموات { ]  ١٩: فاطر [ } وما يستوي األعمى والبصري { : وقوله تعاىل 

وعقالؤهم يعلمون فساد ما ]  ٢٠: احلشر [ } ال يستوي أصحاب النار وأصحاب اجلنة { : وقوله ]  ٢٢
يستدلون به من األدلة الشرعية وكلهم يعترف بأن مثل هذه األدلة ال تعارض ما يف القرآن من إثبات العلو والفوقية 

  وحنو ذلك 
وهلذا مل يكن معهم على نفي ذلك أصل يعتصمون منه من جهة الرسول صلى اهللا عليه و سلم وإمنا يتمسكون مبا 

  لعقليات فيحتاجون إىل بيان تقدمي ذلك على األدلة الشرعية يظنونه من ا
وإذا كان كذلك فنحن نبني أن األدلة العقلية موافقة لألدلة النقلية ال معارضة هلا ونذكر ما ذكروه هم يف ذلك 

  ليكون أبلغ يف احلجة 

  كالم الرازي عن اجلهة واملكان

وادعى كثري : ( قال ) إنه تعاىل ليس من جهة وال مكان : ( قال ) األربعني ( وهذا لباب ما ذكره الرازي يف : قالوا 
من املخالفني العلم البديهي بأن موجودين ال بد من كون أحدمها ساريا يف اآلخر كالعرض واجلوهر أو مباينا عنه يف 

  ) اجلهة كاجلوهرين 
  وهذا باطل لوجوه : قال 

  م على إنكاره وهم ما سوى احلنابلة والكرامية لو كان بديهيا المتنع إطباق اجلمع العظي: أحدمها 
أن مسمى اإلنسان مشترك بني األشخاص ذوات األحياز املختلفة واملقادير املختلفة فهو من حيث هو ممتنع : الثاين 

فاإلنسان من حيث هو : أن يكون له قدر معني وحيز معني وإال مل يكن مشتركا فيه بني كل األشخاص فإن قلت 
منه أنه ال ميتنع تعقل أمر ال يثبت : الغرض : ود له إال يف العقل والكالم يف املوجودات اخلارجية قلت إنسان ال وج

  العقل له جهة وال قدرا وهذا مينع كون تلك املقدمة بديهية 
  أن اخليال والوهم ال ميكننا أن نستحضر لنفسيهما صورة وال شكال وال للقوة الباصرة وغريها من القوى : الثالث 
أن العقل يتصور النفي واإلثبات مث حيكم بتناقضهما مع أنه ال حيكم بكون أحدمها ساريا على اآلخر أو : الرابع 

مباينا عنه يف اجلهة أو ال ساريا وال مباينا مث أنا جند العقل يتوقف عن القسم الثالث إال لربهان يثبته أو ينفيه وأن 
   ميكنه أن حيكم على أحد منها بأن موضوعها كذا ومقدارها كذا العقل يدرك ماهيات مراتب األعداد مع أنه ال

أنه ميكن اإلشارة احلسية إليه بأنه هنا أو هناك : املعين من اختصاص الشيء باجلهة واملكان : إذا عرفت ذلك فنقول 
   والعامل خمتص باجلهة واملكان هبذا املعىن فإن الباري كذلك كان مماسا للعامل أو حماذيا له قطعا

إنه تعاىل خمتص جبهة فوق مماسا للعرش أو مباينا عنه ببعد متناه وهو قول اكثر طوائفهم وإما : مث قالت الكرامية 



مباينا عنه ببعد غري متناه وهو قول اهليصمية وهذا ال يعقل مع إثبات اجلهة ألنه إذا كان يف جانب والعامل يف جانب 
  كان البعد بينهما حمصورا فهذا ما ذكروه 

  عليق ابن تيميةت

قد ذكرمت عمن ذكرمتوه من منازعيكم أهنم ادعوا العلم البديهي ببطالن قولكم وصحة نقيضه حيث جوزمت : فيقال 
وجود موجود ال يشار إليه بأنه هنا أو هناك وأنه جيوز وجود موجودين ليس أحدمها ساريا يف اآلخر وال مباينا عنه 

  باجلهة 
  علم بالبديهة بطالن هذا فاحتجتم إىل مقامني حنن ن: فقال هؤالء املنازعون 

أن تبينوا أن بطالن هذا ليس معلوما بالبديهة وإال فإذا كان بطالن القول معلوما بالبديهة مل ميكن إقامة : أحدمها 
  الدليل على صحته ألن النظريات ال تعارض الضروريات بل ما عارضها كان من باب السفسطة 

  وت ذلك فإنه ال يلزم من عدم العلم بامتناعه أو العلم بإمكانه ثبوت ذلك يف اخلارج بيان ثب: واملقام الثاين 
وإذا ثبت هذان املقامان لكم فإما أن ميكن مع ذلك القول مبقتضى النصوص من أن اهللا فوق العرش أو ال ميكن فإن 

مل ميكن ذلك ثبت التعارض أمكن ذلك مل يكن بني ما ذكرمتوه من املعقوالت وبني النصوص اإلهلية تعارض وإن 
بينهما فقد تبني أن ثبوت التعارض مبين على هذه املقدمات الثالث فإن مل تثبت الثالث بطل كالمكم فكيف إذا 

  تبني بطالن واحدة منها فكيف إذا تبني بطالهنا كلها 
  وبيان ذلك يف كل مقام 

  املقام األول

لمون بالبديهة امتناع وجود موجودين ال يكون أحدمها ساريا يف اآلخر إهنم يع: فإن املثبتني قالوا : أما املقام األول 
إن علمتم بأن اهللا : وال مباينا له باجلهة وانه ال ميكن وجود موجود قائم بنفسه ال ميكن اإلشارة إليه بل قد يقولون 
إىل اهللا يدعونه  فوق العامل علم ضروري فطري وأن اخللق كلهم إذا حزهبم شدة أو حاجة يف أمر وجهوا قلوهبم

ويسألونه وأن هذا أمر متفق عليه بني األمم اليت مل تغري فطرهتا مل حيصل بينهم بتواطئ واتفاق وهلذا يوجد هذا يف 
فطرة األعراب والعجائز والصبيان من املسلمني واليهود والنصارى واملشركني ومن مل يقرأ كتابا ومل يتلق مثل هذا 

  ر ما زال يذكره املصنفون يف هذا الباب من أهل الكالم واحلديث وغريهم عن معلم وال أستاذ وهذا القد
وإذا كان مما جييز هؤالء الذين مل يتواطئوا بثبوته عندهم كانوا صادقني فإنه ميتنع على اجلمع الكثري الكذب : قالوا 

فإن املخرب إذا مل يكن خربه من غري تواطئ ومبثل هذا علم ثبوت ما خيرب به أهل التواتر مما يعلم باحلس والضرورة 
مطابقا فإما أن يكون متعمدا للكذب وإما أن يكون خمطئا وتعمد الكذب ميتنع يف العادة على اجلمع الكثري من غري 

وهذا خبالف إثبات موجودين ليس : تواطئ واخلطأ على اجلمع الكثري ممتنع يف األمور احلسية والضرورية قالوا 
خارجا عنه فإن هذا ال تقوله إال طائفة يذكرون أهنم علموا ذلك بالنظر ال بالضرورة  أحدمها داخال يف اآلخر وال

  وقد تلقاه بعضهم عن بعض فهو قول تواطئوا عليه وهلذا ال يقول ذلك من مل ينظر يف كالم النفاة 
ك ويفعلونه من غري اتفاق ورفع األيدي إليه فهو مما اتفقت عليه األمم الذين يقولون ذل: وإما اإلقرار بعلو اهللا تعاىل 

  وال مواطأة 
إما أن جيوز عليهم االتفاق على خمالفة البديهيات وإما أن ال جيوز فإن مل جيز ذلك عليهم : وحينئذ فاجلمع الكثري 



ثبت أن هذه املقدمة بديهة ألنه اتفق عليها أمم كثرية بدون التواطؤ وإن جاز ذلك عليهم بطل احتجاجهم على أن 
ليست بديهية فإن اجلمع الكثري أنكروها وإذا بطلت حجتهم على أهنا ليست بديهية بقي أحد املتناظرين  هذه املقدمة

إن مقدمته معلومه له بالبديهة واآلخر ال ميكنه إبطال قوله فال تكون له حجة عقلية على بطالن قوله وهو : يقول 
  املطلوب 

معنا : عية وإمنا يدعون نظريات عقلية واملثبتون يقولون فكيف والنفاة ال يدعون بديهيات فطرية وال مسعيات شر
  نظريات عقلية مع البديهيات الفطرية ومع السمعيات اليقينية الشرعية النبوية 

إن قولنا معلوم بالبديهة مل ميكن أن يناظر بقضية نظرية ألنه ال ميكن : إذا قال املنازعون املثبتون : وأيضا فيقال 
ضروريات كما ال يقبل قدح السوفسطائي بنظره فيما يقول الناس إنه معلوم بالبديهة وال القدح بالنظريات يف ال

يقبل جمرد قوله على منازعه بل املرجع يف القضايا الفطرية الضرورية إىل أهل الفطر السليمة اليت مل تتغري فطرهتم 
  باالعتقادات املوروثة واألهواء 

  طر مجيع الناس الذين مل حيصل هلم ما يغري فطرهتم من ظن أو هوى ومن املعلوم أن هذه املقدمة مستقرة يف ف
والنفاة ال ينازعون يف أن هذا ثابت الفطرة لكن يزعمون أن هذا من حكم الوهم واخليال وأن حكم الوهم واخليال 

  إمنا يقبل يف احلسيات ال يف العقليات 
قدمات تستلزم نقيض حكمه مثل أن يسلم للعقل ويتبني خطأ الوهم واخليال يف ذلك بأن يسلم للعقل م: قالوا 

  مقدمات تستلزم ثبوت موجود ليس جبسم وال يف جهة فيعلم حينئذ أن حكمه األول باطل 
  : هذا كالم باطل لوجوه : واملثبتون يقولون 

ادئ أنه إذا جاز أن يكون يف الفطرة حكمان بديهيان أحدمها مقبول واآلخر مردود كان هذا قدحا يف مب: أحدها 
  العلوم كلها وحينئذ ال يوثق حبكم البديهية 

إما أن يكون بقضايا بديهية أو نظرية مبنية على البديهية وكالمها : أنه إذا جوز ذلك فالتمييز بني النوعني : الثاين 
صحيح  باطل فإنا إذا جوزنا أن يكون يف البديهيات ما هو باطل مل ميكن العلم بأن تلك البديهية املميزة بني ما هو

من البديهيات األوىل وما هو كاذب مقبول التمييز حىت يعلم أهنا من القسم الصحيح وذلك ال يعلم إال ببديهية 
أخرى مبينة مميزة وتلك ال يعلم أهنا من البديهيات الصحيحة إال بأخرى فيفضي إىل التسلسل الباطل أو ينتهي األمر 

بقى طريق يعلم به احلق من الباطل وذلك يقدح يف التمييز والنظريات إىل بديهية مشتبهة ال حيصل هبا التمييز فال ي
فيها حق وباطل كانت النظريات املبنية عليها أوىل : موقوفة على البديهيات فإذا جاز أن تكون البديهيات مشتبهة 

  بذلك وحينئذ فال يبقى علم يعرف به حق وباطل وهذا جامع كل سفسطة 
  ن لنا عقليات يثبت هبا شيء فضال عن أن تعارض الشرعيات وبتقدير ثبوت السفسطة ال تكو

إن الوهم يسلم للعقل قضايا بديهية تستلزم إثبات وجود موجود متتنع اإلشارة احلسية : أن قول القائل : الثالث 
  إليه ممنوع 

عقل بتلك القضية إال أن أنه بتقدير التسليم بكون املقدمة جدلية فإن الوهم إذا سلم للعقل مقدمة مل ينتفع ال: الرابع 
تكون معلومة له بالبديهة الصحيحة فإذا مل يكن له سبيل إىل هذا انسدت املعارف على العقل وكان تسليم الوهم 

  إمنا جيعل القضية جدلية ال برهانية وهذا وحده ال ينفع يف العلوم الربهانية العقلية 
يقبل يف احلسيات دون العقليات إمنا يصح إذا ثبت أن يف إن حكم الوهم واخليال إمنا : أن قول القائل : اخلامس 

اخلارج موجودات ال ميكن أن تعرف باحلس بوجه من الوجوه وهذا إمنا يثبت إذا ثبت أن يف الوجود اخلارجي ما ال 



ارة ليس يف الوجود اخلارجي إال ما ميكن اإلش: ميكن اإلشارة احلسية إليه وهذا أول املسألة فإن املثبتني يقولون 
  احلسية إليه أو ال يعقل موجود يف اخلارج إال كذلك 

حكم الوهم واخليال مقبول يف احلسيات دون العقليات واملراد بالعقليات موجودات خارجة قائمة : فإذا قيل هلم 
  بأنفسها ال ميكن اإلشارة احلسية إليها 

بوت هذه العقليات وثبوهتا موقوف على إبطال حلكم الفطرة الذي مسيتموه الوهم واخليال موقوف على ث: قالوا 
  إبطال هذا احلكم وإذا مل يثبت هذا إال بعد هذا وال هذا بعد هذا كان هذا من الدور املمتنع 

إن أردمت بالعقليات ما يقوم القلب من العلوم العقلية الكلية وحنوها فليس الكالم هنا يف هذه : أن يقال : السادس 
وال اخليال يف مثل هذه العلوم الكلية العقلية موجودات خارجة ال ميكن اإلشارة وحنن ال نقبل جمرد حكم احلس 

  إن بطالن هذا معلوم بالبديهية : إن هذا موجود فالنزاع يف هذا وحنن نقول : احلسية إليها فلم قلتم 
وهم اإلنسان ملن هو الوهم واخليال يراد به ما كان مطابقا وما كان خمالفا فأما املطابق مثل ت: أن يقال : السابع 

عدوه أنه عدوه وتوهم الشاة أن الذئب يريد أكلها وختيل اإلنسان لصورة ما رآه يف نفسه بعد مغيبه وحنو ذلك 
فمثل أن يتخيل اإلنسان أن يف اخلارج ما ال وجود له يف : فهذا الوهم واخليال حق وقضاياه صادقة وأما غري املطابق 

فيمن حيبه أنه يبغضه ومثل ما يتوهم اإلنسان أن الناس حيبونه ويعظمونه واألمر  اخلارج وتومهه ذلك مثل من يتوهم
بالعكس واهللا ال حيب كل خمتال فخور فاملختال الذي يتخيل يف نفسه أنه عظيم فيعتقد يف نفسه أكثر مما يستحقه 

  وأمثال ذلك 
إما متباينان وإما متحايثان من حكم الوهم إن حكم الفطرة بأن املوجودين : وإذا كان األمر كذلك فلم قلتم : قالوا 

  إنه من حكم الوهم واخليال املطابق : واخليال الباطل وحنن نقول 
إن العقل دل على أنه باطل كان الشأن يف املقدمات اليت ينبين عليها ذلك وتلك املقدمات أضعف يف : فإذا قلتم 

  الفطرة من هذه املقدمات فكيف يدفع األقوى باألضعف 
بل املقدمات املعارضة هلذا احلكم هي من الوهم واخليال الباطل مثل إثبات الكليات يف : أن املثبتني قالوا : من الثا

اخلارج وتصور النفي واإلثبات املطلقني ثابتني يف اخلارج وتصور األعداد اجملردة ثابتة يف اخلارج فإن هذه املتصورات 
ثابتة يف اخلارج فقد توهم وختيل ما ال حقيقة له وجعل هذا التوهم كلها ال تكون إال يف الذهن ومن اعتقد أهنا 

  واخليال الباطل مقدمة يف دفع القضايا البديهية 
ال نسلم أن يف الفطرة قضايا تستلزم نتائج تناقض ما حكمت به أو ال كما يدعونه فإن هذا مبين : أن يقال : التاسع 

ألول مقدمات صحيحة وليس األمر كذلك كما سنبينه إن شاء اهللا على أن املقدمات املستلزمة ما يناقض احلكم ا
تعاىل فإن هذه املقدمات هي النافية لعلو اهللا على خلقه ومباينته لعباده واملقدمات املستلزمة هلذا ليست مسلمة فضال 

  عن أن تكون بديهية 
من نفاة الصفات اجلهمية من  أن الذين جعلوا هذه القضايا من حكم الوهم الباطل هم طائفة: الوجه العاشر 

  املتكلمني واملتفلسفة ومن تلقى ذلك عنهم وهذا معروف يف كتب ابن سينا ومن اتبعه من أهل املنطق 
وكثري من أهل املنطق كابن رشد احلفيد وغريه خياف ابن سينا فيما ذكره يف هذا الباب من اإلهليات واملنطقيات 

ف ما ذكروه وأما األساطني قبله فالنقل عنهم مشهور خبالفهم يف هذا ويذكر أن مذهب الفالسفة املتقدمني خبال
  الباب 

  كالم ابن سينا يف اإلشارات عن اخليال والومهيات



واملقصود أن هذا الكالم عامة من تكلم به من املتأخرين أخذوا من ابن سينا ومن تدبر كالمه وكالم أتباعه فيه 
ملا ذكر مواد  -اليت هي كاملصحف هلؤالء املتفلسفة امللحدة ) إشارته ( يف  وجده يف غاية التناقض والفساد فإنه قال

أصناف القضايا املستعملة فيما بني القائسني ومن جيري : القياس وتكلم عن القضايا من جهة ما يصدق هبا وذكر أن 
  مسلمات ومظنونات وما معها ومشتبهات بغريها ومتخيالت : جمراهم أربعة 

هي مواد القياس الشعري واملشتبهات هي مواد السوفسطائي وما قبل ذلك هو مواد الربهان  املتخيالت: قلت 
  واخلطايب واجلديل 

الواجب قبوهلا واملشهورات والومهيات : إما معتقدات وإما مأخوذات واملعتقدات أصنافها ثالثة : واملسلمات : قال 
  احلدسيات واملتواترات وقضايا أقيستها معها  أوليات ومشاهدات وجمربات وما معها من: والواجب قبوهلا 

مثل  -وتكلم عن القضايا الواجب قبوهلا مبا ليس هذه موضعه وقد بسط الكالم فيما يف منطقهم اليوناين من الفساد 
كالمهم يف الفرق بني الذاتيات الالزمة للماهية ودعواهم أن احلد احلقيقي يفيد تعريف املاهية وأن احلقائق مركبة من 
األجناس والفصول وكالمهم يف الكليات اخلمسة وما ذكروه يف مواد الربهان ودعواهم أن التصورات املكتسبة ال 

  تنال إال حبدهم والتصديقات املكتسبة ال حتصل إال مبثل قياسهم وغري ذلك مما ليس هذا موضعه 
إال أن الوهم اإلنساين يقضي هبا قضاء وأما القضايا الومهية الصرفة فهي قضايا كاذبة : ( واملقصود هنا أنه قال 

شديد القوة ألنه ليس يقبل ضدها ومقابلها بسبب أن الوهم تابع للحس فما ال يوافق احملسوس ال يقبله الوهم ومن 
املعلوم أن احملسوسات إذا كان هلا مبادئ وأصول كانت تلك قبل احملسوسات ومل تكن حمسوسة ومل يكن وجودها 

سات فلم ميكن أن يتمثل ذلك الوجود يف الوهم وهلذا كان الوهم مساعدا للعقل يف األصول على حنو وجود احملسو
اليت تنتج وجود تلك املبادئ فإذا تعديا معا إىل النتيجة نكص الوهم وامتنع عن قبول ما سلم موجبه وهذا الصنف 

يات وتدخل يف املشبهات هبا وهي من القضايا أقوى يف النفس من املشهورات اليت ليست بأولية وتكاد تشاكل األول
إحكام للنفس يف أمور متقدمة على احملسوسات أو أعم منها على حنو ما جيب أن ال يكون هلا وعلى حنو ما جيب أن 

يكون أو يظن يف احملسوسات مثل اعتقاد املعتمد أنه ال بد من خالء ينتهي إليه املالء إذا تناهى وانه ال بد يف كل 
  را إىل جهة وجوده موجود أن يكون مشا

وهذه الومهيات لوال خمالفة السنن الشرعية هلا لكانت تكون مشهورة وإمنا يثلم يف شهرهتا الديانات احلقيقية والعلوم 
احلكمية وال يكاد املدفوع عن ذلك يقاوم نفسه يف دفع ذلك لشدة استيالء الوهم على أن ما يدفعه الوهم وال يقبله 

مدفوع منكر بل إنه باطل شنع بل تكاد أن تكون األوليات والومهيات اليت ال تزاحم  إذا كان يف احملسوسات فهو
  ) من غريها مشهورة وال تنعكس 

وقد ذكر يف غري هذا املوضع شرح أقوى الدراكة وذكر القوى اليت تتخيل هبا احملسوسات واليت حتفظ هبا : قلت 
  ) اخليال (  والثانية) احلس املشترك ( ومسى األوىل على اصطالحهم 

تدرك يف احملسوسات اجلزئية معاين جزئية غري حمسوسة وال متأدية  -ناطقها وغري ناطقها  -وأيضا فاحليوانات : قال 
: من طريق احلواس مثل إدراك الشاة معىن يف الذئب غري حمسوس وإدراك الكبش معىن يف النعجة غري حمسوس 

هده فعندك قوة هذا شأهنا وأيضا فعندك وعند كثري من احليوانات إدراكا جزئيا حيكم به كما حيكم احلس مبا يشا
  وهذه هي الذاكرة ) العجم قوة حتفظ هذه املعاين بعد حكم احلاكم هبا غري احلافظ للصور 

وجتد قوة أخرى هلا أن تركب وتفصل ما يليها من الصور املأخوذة عن احلس واملعاين املدركة بالوهم : ( قال 
باملعاين وتفصلها عنها وتسمى عند استعمال العقل مفكرة وعند استعمال الوهم متخيلة وكأهنا  وتركب أيضا الصور



  ) قوة ما للوهم وبتوسط الوهم للعقل 
واملقصود أن يعرف اصطالحهم ومرادهم بلفظ اخليال والوهم وحنو ذلك وأن اخليال هو تصور األعيان : قلت 

ليت ليست حمسوسة يف تلك األعيان كالمها تصور معني جزئي والعقل هو احملسوسة يف الباطن والوهم تصور املعاين ا
  احلكم العام الكلي الذي ال خيتص بعني معينة وال معىن معني 

هذه القوة يف الباطن مبنزلة القوة احلسية يف الظاهر والقدح فيها كالقدح يف احلسيات : وإذا عرف ذلك فيقال 
للمعقول كما ال يناقض سائر القوى احلسية للمعقول ألن املعقوالت أمور وهذه القوة ال جيوز أن يناقض تصورها 

كلية تتناول هذا املعني وهذا املعني سواء كان جوهرا قائما بنفسه أو معىن يف اجلوهر واحلس الباطن والظاهر ال 
من املعاين الظاهرة  يتصور إال أمورا معينة فال منافاة بينهما فاحلس الظاهر يدرك األعيان املشاهدة وما قام هبا

كاأللوان واحلركات والذي مسوه الوهم جعلوه يدرك ما يف احملسوسات من املعاين اليت ال تدرك باحلس الظاهر 
احلس : كالصداقة والعداوة وحنو ذلك والتخيل هو مبثل تلك احملسوسات يف الباطن وهلذا جعلوا اإلدراكات ثالثة 

  والتخيل والعقل 
لشيء يكون حمسوسا عندما يشاهد مث يكون متخيال عند غيبته بتمثل صورته يف الباطن كزيد وا: ( قال ابن سينا 

الذي أبصرته مثال إذا غاب عنك فتخيلته وقد يكون معقوال عندما يتصور من زيد مثال معىن اإلنسان املوجود أيضا 
: مل تؤثر يف كنه ماهيته مثل  لغريه وهو عندما يكون حمسوسا تكون غشيته غواش غريبة عن ماهيته لو أزيلت عنه

أين ووضع وكيف ومقدار بعينه لو تومهت بدله غريه مل يؤثر يف حقيقة ماهية إنسانيته واحلس ينال من حيث هو 
مغمور يف هذه العوارض اليت تلحقه بسبب املادة اليت خلق منها ال جيردها عنه وال يناله إال بعالقة وضعية بني حسه 

يف احلس إال ظاهر صورته إذا زال وأما اخليال الباطن فيتخيله مع تلك العوارض ال يقتدر  ومادته ولذلك ال يتمثل
على جتريده املطلق عنها لكنه جيرده عن تلك العالقة املذكورة اليت يتعلق هبا احلس فهو يتمثل صورته مع غيبوبة 

املشخصة مستثبتا إياها حىت كأنه عمل حاملها وأما العقل فيقتدر على جتريد املاهية املكنوفة باللواحق الغريبة 
باحملسوس عمال جعله معقوال وأما ما هو يف ذاته بريء عن الشوائب املادية ومن اللواحق الغريبة اليت ال تلزم ماهيته 
عن ماهيته فهو معقول لذاته ليس حيتاج إىل عمل يعمل به يعده ألن العقل ما من شانه أن يعقله بل لعله يف جانب ما 

  ) ه أن يعقله من شان
  هذا الكالم هو من أصول أقواهلم ومنه وقعوا يف االشتباه وااللتباس حىت صاروا يف ضالل عظيم : قلت 

  الرد املفصل على كالم ابن سينا

  ) وقد يكون معقوال عندما يتصور من زيد مثال معىن اإلنسان املوجود أيضا لغريه : ( قوله : فإنه يقال 
املعقول الذي يكون هلذا وهذا وهو شيء ثابت يف اخلارج هو بعينه هلذا املعني وهلذا املعني  أتعين به أن ذلك اإلنسان

مغاير لإلنسان املعني ولصفاته القائمة به ؟ أم تعين به اإلنسان املعقول الكلي الثابت يف العقل الذي يتناول املعينات 
  تناول اللفظ العام ملفرداته ؟ 

حقيقة له وحنن نعلم بالضرورة أن هذا اإلنسان املعني ليس فيه شيء من اإلنسان فإن أردت األول فهذا باطل ال 
املعني اآلخر بل كل منهما خمتص بذاته وصفاته ومل يشتركا يف شيء ثابت يف اخلارج أصال وهلذا يكون أحدمها 

  اآلخر وبالعكس موجودا مع عدم اآلخر وبالعكس وميوت أحدمها مع حياة اآلخر وبالعكس ويتأمل أحدمها مع لذة 



  كالم الرازي يف شرح اإلشارات

إن الشخص املعني إما أن يدرك حبيث مينع نفس إدراكه من الشركة وإما : ( وهلذا قال الشارحون لكالمه كالرازي 
  أن ال يكون كذلك 

  إما أن يتوقف حصول ذلك اإلدراك على وجود ذلك املدرك يف اخلارج أو ال يتوقف : واألول ال خيلو 
أوهلا اإلدراك الذي جيتمع فيه األمران وهو أن يكون مانعا من الشركة ويكون متوقفا على : أقسام ثالثة  فهذه

وجود املدرك يف اخلارج وهذا هو إدراك احلس فإين إذا أبصرت زيدا فاملبصر مينع لذاته من أن يكون مشتركا فيه 
  ارج بني كثريين وهذا اإلبصار ال حيصل إال عند حصول املدرك يف اخل

أن حيصل فيه أحد املوضعني دون اآلخر فيكون مانعا من الشركة ولكنه ال يتوقف على الوجود اخلارجي : وثانيها 
وهو التخيل فإين إذا شاهدت زيدا مث غاب فإين أختيله على ما هو عليه من الشخصية فنفس ما ختيلته مينع من 

  درك يف اخلارج فإين ميكنين أن أختيله بعد عدمه الشركة وأما هذا اإلدراك فإنه ال يتوقف على وجود امل
أن خيلو عن املوضعني مجيعا فال يكون مانعا من الشركة وال موقوفا على وجود املدرك يف اخلارج وهو : وثالثهما 

  ) املسمى باإلدراك العقلي 

  تعليق ابن تيمية عود ملناقشة ابن سينا

نع الشركة وال يشترط فيه وجود املدرك من خارج ومعلوم أن هذا فقد بينوا أن اإلدراك العقلي هو ما ال مي: قلت 
وهو عندما يكون حمسوسا تكون غشيته غواش : ( هو إدراك الكليات الثابتة يف العقل وإذا كان كذلك فقوله 

اهية م: أحدمها : كالم يستلزم أن يكون يف اخلارج شيئان ) غريبة عن ماهيته لو أزيلت عنه مل تؤثر يف كنه ماهيته 
حمسوسات غشيت تلك املاهية اجملردة املعقولة الثابتة يف اخلارج وهذا باطل يعلم : جمردة عن احملسوسات والثاين 

  بطالنه بالضرورة من تصور ما يقول 
فإنه إن كان املعقول اجملرد ال يكون إال يف النفس فكيف يكون يف اخلارج معقول جمرد تقارنه املعينات احملسوسة 

مثل أين ووضع وكيف ومقدار بعينه لو تومهت : ( واحد أو تقارنه تارة وتفارقه تارة أخرى ؟ وقوله واحدا بعد 
  ) بدله غريه مل يؤثر يف حقيقة ماهية إنسانيته 

نعم إذا تصورنا بدل املعىن غريه مل يؤثر فيما يف النفس من اإلنسان املعقول الكلي اجملرد فإن مطابقته هلذا : يقال له 
طابقته هلذا املعني كما ال يؤثر ذلك يف لفظ اإلنسان املطلق فإن مطابقته هلذا املعني كمطابقته هلذا املعني املعني كم

فشمول اللفظ ومعناه الذي هو يف الذهن سواء لكن ذلك املعني إذا تومهنا بدله غريه مل يكن يف ذلك البدل من هذا 
ن يكون هو إياه أو يكون يف اخلارج حقيقة معينة يف هذا املعني املعني أصال بل كان البدل نظريه وشبيهه ومثله فإما أ

  هي نفسها حقيقة ثابتة يف هذا املعني فهذا هو حمل الغلط 
  ملا خلق اهللا هذا املعني كانت تلك احلقيقة موجودة قبله أو حدثت معه : ويقال ملن ظن هذا 

ى وجود هذا املعني وإن كانت موجودة قبله فإن فإن حدثت معه فهي معينة ال مطلقة كلية ألن الكلي ال يتوقف عل
  كانت جمردة من األعيان مل حيتج فيها إىل شيء من املعينات وإال فالقول يف مقارنتها لذلك املعني كالقول يف هذا 

هل انتقلت من غريه وقارنته ؟ أو قامت به وغريه ؟ فإن انتقلت من غريه فارقت ذلك املعني : وأيضا فإنه يقال 
ن املعني ال حيتاج إىل مطلق يقارنه وإن قامت به وبغريه فإما أن يكون جوهرا أو عرضا فإن كانت عرضا فثبت أ



  فالعرض الواحد ال يكون يف حملني وإن كانت جوهرا فاجلوهر الواحد ال يكون يف حملني 
  هذا يف اجلواهر احملسوسة وأما اجلواهر املعقولة فقد تقدم مبحلني : فإن قال 

ردت باجلواهر املعقولة ما يف القلوب فتلك أعراض ال جواهر وإن أردت هذه الكليات اليت تدعي إن أ: قيل 
  وجودها يف اخلارج فتلك ال حمل هلا عندك فضال عن أن تقوم مبحلني 

إن املطلق جزء من املعني فكيف يكون ما ال يتخصص حبيز وال مكان وال جزءا مما : وهذا أيضا مما يناقض قوهلم 
  يز ومكان يتخصص حب

املعقول الذي ال حيز له وال مكان وال جهة وال يشار إليه جزء وبعض وداخل يف هذا اجلسم : وإذا قال القائل 
  لعلم كل عاقل فساد ما يقول وهذا حقيقة قول هؤالء  -املتحيز الذي له مكان وجهة وحيز 

تصوره من وقوع الشركة فيه وكانت جزءا من وأيضا فتلك احلقيقة اجملردة املطلقة إذا كانت كلية والكلي ال مينع 
كان يف كل معني كليات كثرية ال مينع تصورها من وقوع الشركة فيها فيكون يف كل إنسان معني حيوان  -املعني 

كلي وناطق كلي وإنسان كلي وجسم كلي وحساس كلي وقائم بنفسه كلي وجوهر كلي وموجود كلي وخملوق 
  كلي وأمثال ذلك مما ميكن أن يوصف به اإلنسان  كلي وآكل كلي وشارب كلي ومتنفس

ومن املعلوم بصريح العقل أن الكلي الذي قد يعم جزئيات كثرية ال يكون بعض جزئي واحد فإن الكثري ال يكون 
بعض القليل وجزءه وال يكون ما يتناول أمورا كثرية ويشملها ويعمها أو يصلح لذلك بعض واحد ال يقبل العموم 

  والشركة 
واحلس ينال من حيث هو مغمور يف هذه العوارض اليت تلحقه بسبب املادة اليت خلق منها ال جيردها عنه : ( له وقو

  ) وال يناله إال بعالقة وضعية 
هذا مبين على أن يف اخلارج شيئا موجودا يف هذا اإلنسان املعني عرض له هذا اإلنسان املعني وهذا مكابرة : فيقال 

  اليت خلق منها بدنه ليست موجودة اآلن بل استحالت وعدمت وليس فيه الساعة مين أصال للحس والعقل واملادة 
إمنا يصح لو كان هنا مادة موجودة مغايرة هلذا البدن املشهود حىت ميكن جتريد أحدمها ) ال جيردها عنه : ( وقوله 

  يح على اآلخر نعم إن أريد باملادة البدن وأن الروح مقارنة للبدن فهذا كالم صح
لكن الروح معينة والبدن معني ومقارنة أحدمها اآلخر ممكن وهؤالء يشتبه عليهم مقارنة الروح للبدن وجتريدها عنه 

  مبقارنة الكليات املعقولة جلزئياهتا وجتريدها عنها والفرق بني هذا وهذا أبني من أن حيتاج إىل بسط 
العقول املفارقة : باالشتراك ويقولون ) املقارنة ( و ) التجريد ( وهم يلتبس عليهم أحدمها باآلخر فيأخذون لفظ 

للمادة وال مييزون بني كون الروح قد تكون مقارنة للبدن وبني املعقوالت الكلية اليت ال تتوقف على وجود معني 
  موجودة يف اخلارج قائم بنفسه إذا فارقت البدن  -اليت هي النفس الناطقة  -فإن الروح 

ة املنتزعة من املعينات فإمنا هي يف األذهان ال يف األعيان فيجب الفرق بني جتريد الروح عن وأما العقليات الكلي
  البدن وجتريد الكليات عن املعينات 

  ) وكذلك ال يتمثل يف احلس إال ظاهر صورته : ( وأما قوله 
اجلملة ولكن باطنه  فسبب هذا أن احلس ال يدركه كله وإن كان كله حمسوسا مبعىن أنه ميكن إحساسه ورؤيته يف

  ليس مبحسوس لنا عند رؤية ظاهره ال لعدم إمكان إحساسه لكن الحتجاب باطنه أو ملعىن آخر 
وهذا أيضا من مثارات غلطهم فإهنم قد ال يفرقون يف احملسوس بني ما هو حمسوس بالفعل لنا وبني ما ميكنه إحساسه 

ول فال ريب أن األعيان منها ما هو حمسوس ومنها ما ليس وإن كنا اآلن ال نستطيع أن حنسه فإن عىن باحملسوس األ



مبحسوس وما أخربتنا به األنبياء من الغيب ليس حمسوسا لنا فال نشهده اآلن بل هو غيب عنا ولكن هو مما ميكن 
  إحساسه ومما حيسه الناس بعد املوت 

[ } الذين يؤمنون بالغيب { : ل تعاىل وهلذا كانت عبارة األنبياء عليهم السالم تقسم األمور إىل غيب وشهادة قا
هو اهللا الذي ال إله إال هو { : وقال ]  ٤٩: هود [ } تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك { : وقال ]  ٣: البقرة 

  ]  ٢٢: احلشر [ } عامل الغيب والشهادة هو الرمحن الرحيم 
ا كان يف العقل وأما املوجودات اخلارجية فيمكن م: وأما هؤالء فيقسموهنا إىل حمسوس ومعقول واملعقول يف احلقيقة 
  أن يناهلا احلس وأن يوقف اإلحساس هبا على شروط متيقنة اآلن 

وأما اخليال الباطن فيتخيله مع تلك العوارض ال يقتدر على جتريده املطلق عنها لكنه جيرده عن تلك : ( وأما قوله 
  ) ورته مع غيبوبة حاملها العالقة املذكورة اليت تعلق هبا احلس فهو يتمثل ص

هذه حجة عليكم فإن ما يتخيله اإلنسان يف نفسه إمنا هو موجود يف نفسه فالصورة اخليالية ليست : فيقال له 
  موجودة يف اخلارج وال يشترط يف التخيل ثبوت املتخيل يف اخلارج 

خيل إال الصورة اليت هي عرض قائم إثبات لشيئني وال حقيقة لذلك بل مل يت) يتخيله مع تلك العوارض : ( وقولكم 
  بنفسه 

كالم ملتبس فإن الصورة اليت ختيلها يف نفسه ليس هلا حامل يف ) فهو يتمثل صورته مع غيبوبة حاملها : ( وقولكم 
اخلارج وحامل الصورة اليت يف اخلارج هو موجود معها فالصورة احملمولة يف اخلارج ليست عني ما يف نفسه وما يف 

  الصورة احملمولة نفسه ليست 
والتحقيق أنه يتخيل الصورة مع غيبوبتها بالكلية عن حسه الظاهر وليس مع غيبوبة حاملها قط سواء عين بالصورة 

  نفس الشخص املتصور أو نفس الشكل القائم به 
قة املذكورة إن اخليال يتخيله مع تلك العوارض ال يقدر على جتريده املطلق عنها لكنه جيردها عن تلك العال: وقوله 

اليت تعلق هبا احلس وأما العقل فيقدر على جتريد املاهية املكنوفة باللواحق الغريبة املشخصة مستثبتا إياها حىت كأنه 
  ) عمل باحملسوس عمال جعله معقوال 
ال إنه يقتضي أن جتريد اخليال الكلي من جنس جتريد العقل فإن ما يتخيله املخت: فقد يعترض على بذلك بأن يقال 

هو مثال احملسوس املعني فلم جيرد منه معىن كلي أصال لكن إن ارتسم فيه صورة تشاكله كما ترتسم يف احلائط 
صورة تشاكل الصورة املعينة مث قد يتخيل املعني جبميع صفاته وقد يتخيل بعضها دون بعض وقد يتصور عينه مع 

  إلنسانية املطلقة كان املتصور حقيقة املعينة كالروح دون ا -مغيب صورة بدنه 
وأما العقل فقد يراد به عقل الصورة املعينة فهو من جهة كونه تصورا معينا من جنس التخيل ومن جهة كونه ال 

  خيتص بشكل معني من جنس تصور العقل 
هلا وقد يراد بالعقل تصور الكلي املطلق كتصور اإلنسان املطلق وجوابه أن اإلنسان املطلق قد يتخيل مطلقا والبهائم 

ختيل كلي وهلذا إذا رأت الشعري حنت إليه ولوال أن يف خياهلا صورة مطلقة مطابقة هلذا الشعري وهذا الشعري مل 
تطلب هذا املعني حىت تذوقه فطلبها له إذا رأته يقتضي أهنا أدركت أن مثل األول وإمنا تدرك التماثل إذا كان يف 

  ما النفس صورة تطابق املتماثلني يعترب هبا متاثله
فحينئذ ال فرق بني التخيل والتعقل من جهة كون كل منهما يكون معينا ويكون مطلقا وكل منهما : لكن يقال 

  ليس عني ما فيه هو عني املوجود يف العقل بل مثاله 



  ) حىت كأنه عمل باحملسوس عمال جعله معقوال : ( فقوله 
  ال بل العقل متثل معقوال يطابق احملسوس وأمثاله حتقيقة أن احملسوس مل يعمل به شيء أصال وال فيه معقول أص

وأما ما هو يف ذاته بريء عن الشوائب املادية وعن اللواحق الغريبة اليت ال تلزم ماهيته عن ماهيته فهو : ( وقوله 
  ) معقول لذاته 
  : ففيه كالمان 

سوس وذلك ليس إال يف العقل ال ثبوت مثل هذا املعقول تبع لثبوت املعقول املنتزع من احمل: أن يقال : أحدمها 
  وجود له يف اخلارج فيكون املعقول اجملرد كذلك وحينئذ فليس يف ذلك ما يقتضي أن يكون يف اخلارج معقول جمرد 

ثبوت هذه املعقوالت اجملردة يف اخلارج فرع إمكان وجودها وإمكان وجودها مبين على إمكان : أن يقال : الثاين 
س به فال جيوز إثبات إمكان وجود ذلك بناء على وجود هذه اجملردات ألن ذلك دور وجود ما ال ميكن اإلحسا

  قبلي وهو ممتنع 
واملقصود أن يف كالمهم ما يقتضي أنه ليس يف املعقوالت إال ما يعقله العاقل يف نفسه مثل العلم الكلي وقد يدعون 

الكليات وجودها يف : ثرهم يقولون كلهم ثبوت هذه املعقوالت يف اخلارج فيتناقضون وهذا موجود يف كالم أك
إن الكليات تكون موجودة يف اخلارج وهلذا كثريا ما يرد بعضهم على بعض : األذهان ال يف العيان مث يقول بعضهم 

يف هذا املوضع وهو من أصول ضاللتهم وجمازاهتم وكالمهم يف املعقوالت اجملردة من هذا النمط وليس هلم دليل 
  حرر ما جيعلونه دليال مل تثبت إال أمور معقولة يف الذهن  على إثباهتا وإذا

العقل والنفس واملادة والصورة واجلسم وهم متنازعون يف : عندهم يقال على مخسة أنواع على ) اجلوهر ( واسم 
على قولني فأرسطو وأتباعه جيعلونه من مقولة اجلوهر وابن ) اجلوهر ( هل هو داخل يف مسمى : واجب الوجود 

نا وأتباعه ال جيعلونه من مقولة اجلوهر وإذا حرر ما يثبتونه من العقل والنفس واملادة والصورة مل يوجد عندهم إال سي
  ما هو معقول يف النفس أو ما هو جسم أو عرض قائم جبسم كما قد بسط يف موضعه 

نازع فيها عاقل وكذلك تصور واملراد هنا أن يعرف أن املعقوالت اليت هي العلوم الكلية الثابتة يف النفس ال ي
املعينات املوجودة يف اخلارج سواء كان املتصور عينا قائمة بنفسها أو معىن قائما بالعني وسواء مسي ذلك التصور 

  تعقال أو ختيال أو تومها فليس املقصود النزاع يف األلفاظ بل املقصود املعاين 
ة يف اخلارج وتصور كلي مطابق للمعينات تبني ما وقع من وإذا عرف أن اإلنسان يقوم به تصور ألمور معينة موجود

  االشتباه يف هذا الباب 
إذا أراد به أن التصور املعني الذي يف النفس ملا هو : إن حكم الوهم أو اخليال قد يناقض حكم العقل : فقول القائل 

  ن هذا باطال كا -حمسوس أو ملا حيسه كالعداوة والصداقة قد يناقض العقل الذي حكمه كلي عام 
 -وإن أراد به أن العقل يثبت أمورا قائمة بنفسها تقوم هبا معاين وتصوره للمحسوسات وملا قام هبا يناقض ذلك 

كان هذا أيضا باطال فإنه ال منافاة بني هذا وهذا وذلك ألن الكالم ليس يف مناقضة تصور اجلزئيات للكليات بل يف 
   تناقض القضايا الكلية بالسلب واإلجياب

كان هذا  -وإذا أراد به أن ما مساه الوهم واخليال حيكم حكما كليا يناقض حكما كليا للعقل وهذا هو مرادهم 
تناقضا منهم وذلك أهنم قد فسروا حكم الوهم املناقض للعقل عندهم بأنه يقضي قضاء كليا يناقض القضاء الكلي 

إلشارة إليه وما من موجودين إال وأحدمها حمايث لآلخر أو املعلوم بالعقل مثل أنه يقضي أنه ما من موجود إال ومين ا
  مباين له ومينع وجود موجود ال داخل العامل وال خارجه وأمثال ذلك 



إن الوهم هو الذي يدرك يف احملسوسات اجلزئية معاين : هذه قضايا كلية وأحكام عامة وأنتم قلتم : فيقال هلم 
س كإدراك الصداقة والعداوة إدراكا جزئيا حيكم به كما حيكم احلس جزئية غري حمسوسة وال متأدية من طريق احل

  مبا نشاهده 
وكذلك اخليال عندكم حيفظ ما يتصوره من احملسوسات اجلزئية فإذا كان الوهم واخليال إمنا يدرك أمورا جزئية 

ذه ليست من إدراك مبنزلة احلس وهذه القضايا اليت تزعمون أهنا تعارض حكم العقل قضايا كلية علم بذلك أن ه
الوهم واخليال كما أهنا ليست من إدراك احلس وإمنا هي قضايا كلية عقلية مبنزلة أمثاهلا من القضايا الكلية العقلية 

  وهذا ال حميد هلم عنه وهذا مبنزلة احلكم بأن كل وهم وخيال فإمنا يدرك أمورا جزئية 
كل صداقة فإهنا ضد : الومهية اخليالية وكذلك إذا قلت فهذه القضية الكلية عقلية وإن كانت حكما على األمور 
  العداوة فهذا حكم مبا يف عقل كل األفراد اليت هي ومهية 

  كل حمسوس فإنه جزئي فهذه قضية كلية عقلية تتناول كل حسي : وكذلك إذا قلنا 
فإنه يشار إليه وكل كل موجود قائم بنفسه : ومعلون أنه كل ما كان احلكم أعم كان أقرب إيل العقل فقولنا 

موجودين فإما أن يكونا متباينني وإما أن يكونا متحايثني من أعم القضايا وأمشلها فكيف تكون من الومهيات اليت ال 
  تكون إال جزئية 
إن حكم احلس قد يناقض حكم : إن حكم الوهم واخليال قد يناقض حكم العقل مبنزلة قوهلم : وحينئذ فقوهلم 

إن حكم العقل يناقض حكم العقل وليس الكالم يف احلس والوهم واخليال والعقل إذا كان : م العقل ومبنزلة قوهل
فاسدا عرضت له آفة فإن هذا ال ريب يف إمكان تناقض أحكامه وإمنا الكالم يف احلس املطلق وتوابعه مما مسوه تومها 

  وختيال 

  كالم آخر البن سينا يف اإلشارات

أول درجات حركات العارفني ما يسمونه هم اإلرادة وهو ما يعتري : امات العارفني وأيضا فقد قال ابن سينا يف مق
املستبصر باليقني الربهاين أو الساكن النفس إىل العقد اإلمياين من الرغبة يف اعتالق العروة الوثقى فيتحرك سره إىل 

الرياضة والرياضة موجهة إىل ثالثة  القدس لينال من روح االتصال فما دامت درجته هذه فهو مريد مث إنه حيتاج إىل
األول تنحية ما سوى احلق عن مسنت اآلثار والثاين تطويع النفس األمارة للنفس املطمئنة لتنجذب قوى : أغراض 

تلطيف : التخيل والتوهم إىل التومهات املناسبة لألمر القدسي منصرفة عن التومهات املناسبة لألمر السفلي والثالث 
  السر للتنبيه 

يعني عليه الزهد واالين يعني عليه العبادة املشفوعة بالفكر مث األحلان املستخدمة لقوى النفس املوقعة ملا : واألول 
  يلحن هبا من الكالم موقع القبول يف األوهام 

  ) يعني عليه الفكر اللطيف والعشق العفيف : والثالث 

  تعليق ابن تيمية

من حق وباطل يف غري هذا املوضوع واملقصود هنا انه جعل من األمور  وقد تكلمنا على ما يف هذا الكالم: قلت 
اليت حيتاج إليها العارف ما جيذب فوى التخيل والوهم إىل التومهات املناسبة لألمر القدسي من العبادة ومساع 

وهم والتخيل ال األحلان ومساع الوعظ فإن كان األمر القدسي أمرا معقوال جمردا ال داخل العامل وال خارجه وقوى ال



  تناسب إال األمور احلسية دون العقلية اجملردة كان هذا من الكالم الذي يناقض بعضه بعضا 
بل كان الواجب على العارف أن يعرض عما حيكم به الوهم واخليال لينال معرفة األمر القدسي املعقول اجملرد الذي 

  يناقض حكم الوهم واخليال ال يناسبه 
دمات العارفني هو األمر الفطري فإن القلوب الطالبة هللا إذا حتركت مبا يصرف إرادهتا إىل ولكن ما ذكره يف مق

العلو ويصرف إرادهتا عن السفل كان هذا مناسبا ملطلوهبا ومرادها وحمبوهبا ومعبودها فإن اهللا الذي هو العلي 
ا إىل أرادته انصرفت قواها إىل العلو األعلى هو املعبود احملبوب املراد املطلوب فإذا حركت النفس مبا يصرف قواه

  وأعرضت عن السفل 
والذي يبني هذا أن هذه القوة الومهية وفعلها الذي هو الوهم ال يريدون به أن يتوهم يف الشيء ما ليس فيه وهو 

  الوهم الكاذب 
وهم ما ال وجود ال يريدون ختيل ما ال وجود له يف اخلارج بل هذا وهذا يتناول عندهم ت) التخيل ( وكذلك لفظ 

  يف اخلارج وختيل ما له وجود يف اخلارج وهو إدراك صحيح صادق مطابق 
كثريا ما يطلق على تصور ما ال حقيقة ال له يف اخلارج بل هذا املعىن هو ) اخليال ( و ) الوهم ( وذلك ألن لفظ 

  املعروف من لغة العرب 
يه وسهوت وومهت يف الشيء بالفتح أوهم ومها إذا ومهت يف احلساب أوهم ومها إذا غلطت ف: ( قال اجلوهري 

أي ظننت وأومهت غريي إيهاما والتوهم مثله واهتمت فالنا بكذا : ذهب ومهك إليه وأنت تريد غريه وتومهت 
قد أيهم إذا : أوهم يف احلساب مائة أي أسقط وأوهم يف صالته ركعة ويقال : واالسم التهمة بالتحريك ويقال 

  ) صار به الريبة 
فهذا أبو نصر اجلوهري قد نقل يف صحاحه املشهور يف لغة العرب أن مادة هذه اللفظ تستعمل يف جهة : قلت 

الغلط مبعىن اخلطأ تارة وتستعمل مبعىن الظن تارة ومل ينقل أهنا تستعمل مبعىن اليقني وهم يستعملوهنا يف تصور يقيين 
هتا كعداوة الذئب للنعجة وصداقة الكبش هلا وهو يف لغة وهو تصور املعاين اليت ليست مبحسوسة وال ريب يف ثبو

تصورهتا وعملتها وحتققتها وتيقنتها وتبينتها وحنو ذلك من األلفاظ الدالة على العلم : العرب يقال يف هذه املعاين 
  تومهتها وإال إذا مل تكن معلمه فاصطالحهم مضاد معروف يف لغة العرب بل ويف سائر اللغات : وال يقال 

  إذا كان كذلك فإلدراك الصحيح الذي يسمونه هم تومها وختيال هو نوع من التصور والشعور واملعرفة و

  كالم ابن سينا يف إثبات القوة الومهية وتعليق ابن تيمية عليه

تدرك يف  -احليوانات ناطقها وغري ناطقها : ( كما قال ابن سينا : يوضح ذلك أهنم قالوا يف إثبات القوة الومهية 
حملسوسات اجلزئية معاين جزئية غري حمسوسة وال متأدية من طريق احلواس مثل إدراك الشاة معىن يف الذئب غري ا

حيكم به كما حيكم احلس مبا يشاهده فعندك : إدراكا جزئيا : حمسوس وإدراك الكبش معىن يف النعجة غري حمسوس 
  ) املعاين بعد حكم احلاكم هبا غري احلافظ للصورة قوة هذا شأهنا وعند كثري من احليوانات العجم قوة حتفظ هذه 

فقد تبني أن هذه القوة تدرك معاين غري حمسوسة وغري متأدية يف احلس ففرق بينها وبني احلسية واخليالية بأن اخليالية 
  إدراك ما تأدى من احلس 

ا الوهم فقوة يدرك احليوان هبا أم: وقد فسر الشارحون ما دل عليه كالمه فقالوا هذا بيان إثبات الوهم واحلافظة 
معاين جزئية مل تتأد من احلواس إليها كإدراك العداوة والصداقة واملوافقة واملخالفة يف أشخاص جزئية فإدراك تلك 



املعاين دليل على وجود قوة تدركها وكوهنا مما ال يتأدى من احلواس دليل على مغايرهتا للحس املشترك ووجودها يف 
  دليل على مغايرهتا للنفس الناطقة  احليوانات العجم

وقد يستدل على ذلك أيضا بأن اإلنسان رمبا خياف شيئا يقتضي عقله األمن منه كاملوتى وما خيالف عقله : قالوا 
  فهو غري عقله 

كل ملتذ به فهو سبب كمال حيصل للمدرك هو بالقياس إليه خري مث ال يشك أن : ( وقال ابن سينا يف إشاراته 
وإدراكاهتا متفاوتة فكمال الشهوة مثال أن يتكيف العضو الذايت بكيفية احلالوة مأخوذة عن مادهتا ولو  الكماالت

: وقع مثل ذلك ال عن سبب خارج كانت اللذة قائمة وكذلك امللموس واملشموم وحنومها وكمال القوة الغضبية 
ليه والوهم والتكيف هبيئة ما يرجوه أن تتكيف النفس بكيفية غضب أو بكيفية شعور بأذى حيصل من املغضوب ع

  ) ائر القوى أو يذكره وعلى هذا حال س
كالمها : واملقصود أنه جعل كمال الوهم اتصافه بصفة ما يرجوه أو يذكره واملرجو يف املستقبل واملذكور يف املاضي 

  إمنا يكون بإدراك املالئم ال املنايف  -كما قد ذكروه  -ال بد أن يكون هنا مما يوافقه وحيبه فإن الكمال 
قة والعداوة واملوافقة واملخالفة والصداقة هي الوالية اليت أصلها احملبة والقوة الومهية هي اليت تدرك هبا الصدا

  والعداوة أصلها البغض 
فالقوة الومهية عندهم هي اليت يدرك هبا احليوان ما حيبه وما يبغضه من املعاين اليت ال تدرك باحلس واخليال مث يكون 

الشاة إذا تومهت أن يف الذئب قوة تنافرها أبغضته والتيس حبه وبغضه حملل ذلك املعىن تبعا حلبه وبغضه ذلك املعىن ف
إذا توهم أن يف الشاة قوة تالئمه أحبها فهذه القوة هي اليت تدرك احملبوبات واملكروهات من املعاين القائمة 

باحملسوسات وهي اليت حيصل هبا الرجاء واخلوف فريجو حصول احملبوب وخياف حصول املكروه وهلذا علقوا الرجاء 
إن خوف اإلنسان : واخلوف هبا كما تقدم من كالمهم وجعلوا كماهلا يف التكييف هبيئة ما ترجوه أو تذكره وقالوا 

  من املوتى وحنوهم هو هبذه القوة 
  وعلى هذا فكل حب وبغض ورجاء وخوف ملا مل حيسه احليوان حبسه الظاهر فهو هبذه القوة 

  كالم ابن سينا يف الشفاء عن قوة الوهم

هي الرئيسة احلاكمة يف احليوان حكما ليس : ( ا عظموا شأهنا فقال ابن سينا يف شفائه يف القوة املسماة بالوهم وهلذ
  ) فصال كاحلكم العقلي ولكن حكما ختييليا مقرونا باجلزئية وبالصورة احلسية وعنه تصدر أكثر األفعال احليوانية 

ية هي بعينها املفكرة املتخيلة واملتذكرة وهي بعينها احلاكمة ويشبه أن تكون القوة الومه: ( وقال أيضا يف شفائه 
فتكون بعينها حاكمة وبأفعاهلا وحركاهتا متخيلة مبا تعمل من الصور واملعاين واملتذكرة مبا ينتهي إليه عملها وأما 

  ) احلافظة فهي قوة خزانتها 

  تعليق ابن تيمية

طرابه يف أمر هذه القوى وليس املقصود هنا الكالم فيما هذا يدل على اض: فهذه ألفاظه ومن الناس من قال 
هل هي للنفس وإن كان بواسطة اجلسم أو هي : يتنازعون فيه وهو أن هذه اإلدراكات اجلزئية واألفعال اجلزئية 

  للجسم وهل حمل هذه شيء واحد أو أشياء متعددة ؟ وهل هو بقوة واحدة أو بقوى متعددة ؟ 
بل وغريه من  - يتعلق باملقصود يف هذا املكان فإنه ال خالف بني العقالء أن اإلنسان فإن الكالم يف هذا مما مل



  يتصور يف غريه ما حيبه ويواليه عليه ويرجو وجوده ويتصور ما يبغضه ويعاديه عليه وخياف وجوده  -احليوان 
  حيصل بقوة تسمى الومهية  فهذا التصور أمر معلوم يف اإلنسان ويف احليوان وهم مسوا التصور ومها وقالوا إنه

كالسمع والبصر والتفكري والعقل وغري ذلك من أنواع التصورات : والناس متنازعون يف إدراك احليوان وأفعاله 
  هل هو بقوى يف احليوان أم ال ؟ : واألفعال سواء كان تصور والية أو عداوة أو غري ذلك 

  ليس للعبد قدرة مؤثرة يف مقدوره إنه : قول من يقول : قول اجلمهور والثاين : فاألول 
  منهم من خيص القوى باألفعال االختيارية ومنهم من جيعله يف مجيع احلوادث : واألولون على قولني 

إن اهللا موجب بذاته بدون مشيئة وعلمه باجلزئيات : منهم من يقول بقول املتفلسفة الذين يقولون : وهؤالء نوعان 
  إن اهللا خالق ذلك كله مبشيئته وعلمه وقدرته : يقول  وهذا باطل شرعا وعقال ومنهم من

يثبتون ما يف األعيان من القوى والطبائع ويثبتون للعبد قدرة : وهذا مذهب سلف األمة وأئمتها ومجهور علمائها 
أقلت  حىت إذا{ : عن هذه األمور جعلها اهللا أسبابا ألحكامها وهو يفعل هبا كما قال تعاىل : حقيقة وإرادة ويقولون 

  ]  ٥٧: األعراف [ } سحابا ثقاال سقناه لبلد ميت فأنزلنا به املاء فأخرجنا به من كل الثمرات 
إىل غري ذلك من ]  ١٦٤: البقرة [ } وما أنزل اهللا من السماء من ماء فأحيا به األرض بعد موهتا { : وقال تعاىل 

  نصوص الكتاب والسنة 
ذا املوضع وهلذا نص أمحد بن حنبل و احلارثي و احملاسيب وغريمها أن العقل وكالم السلف واألئمة املذكور يف غري ه

  غريزة يف اإلنسان 
إمنا العقل : ولكن من قال بالقول األول من نفاة األسباب والقوى الذين سلكوا مسلك األشعري يف نفي ذلك قالوا 

ضي أبو يعلى والقاضي أبو بكر بن هو نوع من العلوم الضرورية كما قال ذلك القاضي أبو بكر بن طيب والقا
  العريب وغريهم 

كتصور أن هذا يوافقين ويواليين وينفعين وفيه ما أحبه وهذا : واملقصود أن هذا التصور ملعان يف األعيان املشهودة 
ا خيالفين ويعاديين ويضرين وفيه ما أبغضه أمر متفق عليه بني العقالء سواء قيل بتعدد القوى أو احتادها أو عدمه

  املدرك هو النفس أو البدن : وسواء قيل 
غري حمسوس يف األعيان ( مفسرا عندهم مبا ذكروه من تصور معىن ) الوهم ( إذا كان كذلك فيقال إذا كان 

كالقدرة : احملسوسة وأال يتأدى من احلس فمعلوم أن هذا تدخل فيه كل صفة تقوم باحلي من الصفات الباطنة 
  لشهوة والغضب وأمثال ذلك واإلرادة واحلب والبغض وا

فإن القدرة يف القادر كالعداوة يف العدو والصداقة يف الصديق بل قد يكون ظهور الوالية والعداوة واحلب والبغض 
  إىل احلس الظاهر أقرب من ظهور القدرة 

هو : لغريه  وعلى هذا فيكون تصور امللك وامللك هو أيضا من الوهم فإن كون الشخص املعني ملكا لغريه أو مالكا
  تصور معىن يف الشخص احملسوس وذلك املعىن غري حمسوس وال يتخيل ختيل احملسوسات 

يكون أيضا من باب التصور الومهي يف اصطالحهم وكذلك تصور األمل يف الغري : وكذلك تصور الشهوة والنفرة 
  سوس واللذة فيه هو من الباب فإن ما جيده احليوان يف نفسه من اللذة واألمل غري حم

  هي موهومة : هذه األمر تدرك بآثار تظهر يدرك احلس تلك الظواهر فال يقال : فإن قيل 
إن كان هذا كافيا فمعلوم أن تصور الشاة صورة الذئب احملسوسة إدراك لتلك الصورة فتلك الصورة : قيل 

وعدوه مثل إدراك كل مستلزمة للعداوة وكذلك إدراك التيس صورة الشاة وكذلك إدراك اإلنسان شعار صديقه 



من الطائفتني املقتتلتني شعار األخرى املسموعة باألذن كالشعائر املتداعي هبا واملرئية كالرايات املرئية هي أيضا مما 
  يدرك باحلس ويستدل هبا على الوالية والعداوة اليت ليست مبحسوسة بل هي يف األشخاص احملسوسة 

عندهم أن يدركها الوهم بال توسط شيء حمسوس بل ال تدرك تلك ففي اجلملة ليس من شرط الصورة الومهية 
املعاين إال يف األشياء احملسوسة وال بد أن تدرك تلك األشياء احملسوسة فيكون الوهم مقارنا للحس ال بد من ذلك 

بباطنه  وإال فلو أدرك الوهم ما يدركه جمردا عن احلس لكان يدرك ما يدركه ال يف أعيان حمسوسة فال بد أن يدرك
ما يف املدرك من األمر الباطن وهو املعىن كالصداقة : وهو القوة املسماة بالوهم عندهم وبظاهره وهو احلس 

  والعداوة والظاهر وهو الشخص الذي هو حمل ذلك 
وعلى هذا فميل كل جنس إىل ما يناسبه يف الباطن هو بسبب إدراك هذه القوة كما يتفق يف املتحابني واملتباغضني 

ملتحابون قد يكون حتاهبم الشتراكهم يف التعاون على ما ينفعهم ودفع ما يضرهم كما يوجد يف أجناد العساكر وا
  وأهل املدينة الواحدة وأهل الدين الواحد والنسب الواحد وحنو ذلك 

كه كون هذا بسبب هذه القوة فإن إدرا: ويف اجلملة فميل احليوان إىل ما يظن أنه ينفعه ونفوره عما يظن أنه يضره 
  هو هبذه القوة : نافعا له موافقا له مالئما له وكون هذا ضارا له خمالفا له منافرا له 

وعلى هذه فينبغي إن يكون إدراك ما يف األغذية واألدوية من املالئمة هو هبذه القوة فإن اإلنسان يتوهم يف اخلبز أنه 
يف السيف أنه يضره إذا ضرب به كما يتوهم احلمار  يالئمه إذا أكله كما يتوهم الفرس ذلك يف الشعري ويتوهم

  ذلك يف العصا 
ملا ينفعه ويضره هو هبذه القوة على موجب اصطالحهم فإن اإلنسان  -بل واحليوان  -ويف اجلملة فتصور اإلنسان 

قا أما كونه كان هذا هبذه القوة ألن احلس إمنا شهد مكانا عمي -إذا رأى بئرا حمفورة يتصور أنه إن وقع فيها عطب 
يضر اإلنسان إذا سقط فيه فهذا ال يعلم باحلس وهلذا كان من ال متييز له يسقط يف مثل هذا املكان كالصيب واجملنون 
والبهيمة وإن كان له حس فالذي يسميه الناس عقال مساه هؤالء ومها وتصور اإلنسان أن هذا ماله وهذا مال غريه 

ذه القوة ألن احلس الظاهر ال مييز بني هذا وهذا وإمنا يعرف هذا من هذا وهذه الدار داره وهذه دار غريه هو هب
بقوة باطنة تتصور يف احملسوس ما ليس مبحسوس وهو أن هذه الدار أو املال له أو ألقاربه أو ألصدقائه وتلك الدار 

ذا اإلنسان عادال أو املال لألجانب أو األعداء فإن هذه املعاين هي يف احملسوس وليست حمسوسة وإدراك كون ه
جوادا رحيما شجاعا وهذا ظاملا خبيال قاسيا جبانا هو على موجب اصطالحهم وهم فإن هذا إدراك أمور غري 

  حمسوسة يف احملسوسات 
وكذلك سائر األخالق اليت هبا مدح وقدح مثل الرب والفجور والعفة والصدق والكذب والكرم واللؤم وأمثال ذلك 

ص احملسوس ونفس األخالق القائمة فيه ليست مبحسوسة وإمنا حيس باألفعال الظاهرة فإن هذه معان تقوم بالشخ
  الصادرة عنها كما حيس باألفعال الظاهرة الصادرة عن الصداقة والعداوة 

ومعلوم أن إدراك هذه األمور هي مما يدخل يف مسمى العقل والعلم واملعرفة عند عامة العقالء بل إدراك كون 
على اصطالحهم فإن املعروف هو احملبوب ) الوهم ( وكون املنكر منكرا هو أيضا مما يدخل يف املعروف معروفا 

املوافق املالئم واملنكر هو املكروه املخالف املنايف وما يدرك به هذه املعاين من األمور احلسية وهم بل على قوهلم كل 
 الومهيات والعقليات يف مثل هذا إال كون معىن يدرك يف األعيان احملسوسة فإدراكه بالوهم وال يبقى فرق بني

  الومهيات جزئية والعقليات كلية 
ومعلوم أن إدراك كثري من هذه املعاين من خواص العقل ومما يبني هذا أن الرجل إذا رأى امرأته مع من يظن به 



ىل امرأته وميل امرأته السوء كان هذا إدراكا ألمر غري حمسوس يف احملسوس وهو إدراك ما ينافيه وهو ميل األجنيب إ
إليه وكذلك املرأة إذا وجدت مع زوجها امرأة أخرى فظنت أن بينهما اتصاال وحصلت هلا الغرية فالغرية إمنا حتصل 
هبذه القوة فإن الغرية من باب كراهة املؤذي وبغضه وهو من جنس إدراك العداوة فيما يغار منه كما أن الرجل مييل 

يستشعره من حمبتهم ومودهتم وإدراك ما منهم من احملبة واملودة هو أيضا عندهم وهم ألنه إىل أبيه وأمه وزوجته ملا 
إدراك يف احملسوس مبا ليس مبحسوس وهو الوالية اليت بينهما كما قالوا يف إدراك التيس معىن الشاة وإذا رأى إنسان 

 الشاة وقد يدرك منها أهنا تنفر عنه فيكون امرأة أجنبية فقد يدرك منها أهنا متيل إليه فيكون كإدراك التيس معىن يف
  كإدراك الشاة معىن يف الذئب وهذا باب واسع 

هذا : ( واملقصود أن جيمع بني هذا وبنب ما قاله ابن سينا يف مقامات العارفني وهو خامتة مصحفهم وقد قال الرازي 
  ) ه من قبله وال يلحقه من بعده الباب أجل ما يف هذا الكتاب فإنه رتب علم الصوفية ترتيبا ما سبقه إلي

قد ذكر الفاضل الشارح أن هذا الباب أجل ما يف هذا الكتاب فإنه رتب : ( وأقره الطوسي على هذا الكالم وقال 
  ) فيه علوم الصوفية ترتيبا ما سبقه إليه من قبله وال حلقه من بعده 

ن يعرف ما بعث اهللا به رسوله وما عليه شيوخ وهذا الذي هو غاية ما عند هؤالء من معارف الصوفية إذا تدبره م
املتبعون لكتاب والسنة تبني له أن ما ذكره يف الكتاب بعد كمال حتقيقه ال يصري  -املؤمنون باهللا ورسوله  -القوم 

ذي به الرجل مسلما فضال عن أن يكون وليا هللا وأولياء اهللا هم املؤمنون املتقون فإنه غايته هو الفناء يف التوحيد ال
وصفه وهو توحيد غالة اجلهمية املتضمن نفي الصفات مع القول بقدم أفالك وأن الرب موجب بالذات ال فاعل 
مبشيئتة وال يعلم باجلزئيات ولو قدر أنه فناء يف توحيد الربوبية املتضمن لإلقرار مبا بعث اهللا به رسوله من األمساء 

جل مسلما فضال عن أن يكون عارفا وليا هللا إذ كان هذا والصفات مل يكن هذا التوحيد وحده موجبا لكون الر
التوحيد يقر به املشركون عباد األصنام فيقرون بأن اهللا خالق كل شيء وربه ومليكه وإمنا جيعل الفناء يف هذا 

التوحيد هو غاية العارفني صوفية هؤالء املالحدة كابن طفيل صاحب رسالة حي بن يقظان وأمثاله وهلذا يستأنسون 
ا جيدونه من كالم أيب حامد موافقا لقوهلم إذ كان يف كثري من كالمه ما يوافق الباطل من قول هؤالء كما يف كثري مب

  من كالمه رد لكثري من باطلهم 
وهلذا صار كالربزخ بينهم وبني املسلمني فاملسلمون ينكرون ما وافقهم فيه من الباطل عند املسلمني وهم ينكرون 

  من الباطل عند املسلمني  عليه ما خالفهم فيه
ومن أسباب ذلك أن هؤالء جعلوا غاية اإلنسان وكماله يف جمرد أن يعلم الوجود أو يعلم احلق فيكون عاملا معقوال 
مطابقا للعامل املوجود وهو التشبه باإلله على قدر الطاقة وجعلوا ما يأيت به من العبادات واألخالق إمنا هي شروط 

لم يثبتوا كون الرب تعاىل معبودا مألوها حيب لذاته ويكون كمال النفس أهنا حتبه فيكون وأعوان على مثل ذلك ف
كماهلا يف معرفته وحمبته بل جعلوا الكمال يف جمرد معرفة الوجود عند أئمتهم أو جمرد معرفته عند من يقرب إىل 

  اإلسالم منهم 
  رد العلم فما عندهم ليس بعلم بل كثري منه جهل فهذا أحد نوعي ضالهلم والنوع اآلخر أنه لو قدر كماهلا يف جم

والقدر الذي حصل هلم من العلم ال حتصل به النجاة فضال عن حصول السعادة الكربى فهم أبعد من الكمال 
البشري وعن النجاة يف اآلخرة والسعادة من اليهود والنصارى من حيث هم كذلك وإن كان من اليهود والنصارى 

ن كان أقرب إىل اإلسالم من اليهود والنصارى إذ النجاة والسعادة باتباع الرسل علما من هو أبعد عن ذلك مم
  وعمال 



ال توراة وال إجنيل وال قرآن وال إبراهيم وال موسى وال عيسى : وكتبهم ليس فيها إميان بنيب معني وال كتاب معني 
وال فيها األمر بعبادة اهللا وحده ال شريك له  بل وال فيها إثبات رب معني وإمنا فيها إثبات موجود كلي وأمور كلية

والنهي عن عبادة ما سواه ومعلوم أن النجاة والسعادة ال حتصل إال بذلك بل ليس عندهم اإلميان باهللا ومالئكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد املوت وال اإلميان بأن اهللا قدر مقادير العباد فإنه عندهم ال يعلم اجلزئيات فكيف يقدرها 

  ومعلوم أن السعادة ال حتصل إال بذلك  ؟
من اإلقرار به ومن حمبته كان ما ذكروه من كمال : وهؤالء ملا كان قوهلم خمالفا للفطرة اليت فطر اهللا عليها عباده 

  النفس منافيا هلذا وهلذا 
رار به سبحانه وبعلوه وهلذا اضطرب كالمهم يف هذا الباب فتارة حيتاجون أن يثروا مبا يوجب حمبته ومواالته مع اإلق

  على خلقه وتارة يدعون ما يوجب انتفاء هذا وهذا 
وقد تقدم أقواهلم يف الوهم ومعناه عندهم والقضايا الومهية واملقصود أن جيمع بني النظر يف ذلك وبني ما ذكروه يف 

ه وحده مع ما عندهم مقامات العارفني الذي هو أجل ما عندهم وكثري منه أو أكثره كالم جيد ولكن االقتصار علي
من حق  -هم وغريهم  -ال يوجب جناة النفوس من العذاب فضال عن حصول السعادة هلا ولكن كل ما قالوه 

  مقبول ويتبني من ذلك احلق وغريه بطالن ما يناقضه من الباطل الذي قالوه أيضا 

  عود إىل كالم ابن سينا يف مقامات العارفني يف اإلشارات

لعارف يريد احلق األول ال لشيء غريه وال يؤثر سيئا على عرفانه وتعبده له فقط وألنه مستحق ا: ( قال ابن سينا 
للعبادة وألهنا نسبة شريفة إليه ال رغبة لرغبة وال لرهبة وإن كانتا فيكون املرغوب فيه أو املهروب عنه هو الداعي 

  ) الغاية وهو املطلوب دونه  وفيه املطلوب ويكون احلق ليس الغاية بل الواسطة إىل شيء غريه وهو

  تعليق ابن تيمية

هذا الذي قاله من كون احلق تعاىل عند العارف هو املراد املعبود لنفسه ال يراد لغريه فيكون هو الواسطة : فيقال 
كالم صحيح وهو مبادئ ما يتكلم فيه أهل اإلميان واإلرادة بل هو  -إىل ذلك الغري ويكون ذلك الغري هو الغاية 

  عائرهم ومن أشهر األمور عندهم من ش
  ]  ٥٢: األنعام [ } وال تطرد الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي يريدون وجهه { : وقد قال تعاىل 

 - ١٩: الليل [ } ولسوف يرضى * إال ابتغاء وجه ربه األعلى * وما ألحد عنده من نعمة جتزى { : وقال تعاىل 
٢١  [  

[ } اهللا ورسوله والدار اآلخرة فإن اهللا أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما وإن كننت تردن { : وقال تعاىل 
  ]  ٢٩: األحزاب 

  ]  ٥٤: املائدة [ } فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه { : وقال تعاىل 
  ]  ١٦٥: البقرة [ } والذين آمنوا أشد حبا هللا { : وقال 

وأزواجكم وعشريتكم وأموال اقترفتموها وجتارة ختشون  قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم{ : وقال تعاىل 
  ]  ٢٤: التوبة [ } كسادها ومساكن ترضوهنا أحب إليكم من اهللا ورسوله وجهاد يف سبيله فتربصوا 

ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه هللا وهو حمسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واختذ اهللا إبراهيم خليال { : وقد قال تعاىل 



  ]  ١٢٥: ء النسا[ } 
إن اهللا اختذين خليال كما اختذ إبراهيم خليال : [ ويف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من غري وجه أنه قال 

 [  
من كان اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها ومن : ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلميان : [ ويف الصحيحني أنه قال 

  ] ن كان يكره أن يرجع يف الكفر بعد إذا أنقذه اهللا منه كما يكره أن يلقى يف النار كان حيب املرء ال حيبه إال هللا وم
والذي نفسي بيده ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب : ويعلم أنه قال [ ويف الصحيحني عنه صلى اهللا عليه و سلم 

  ] إليه من ولده ووالده والناس أمجعني 
: هللا يا رسول اهللا ألنت أحب إيل من كل شيء إال من نفسي فقال وا: [ ويف الصحيح أن عمر رضي اهللا عنه قال 

اآلن يا : واهللا يا رسول اهللا ألنت أحب إيل من نفسي فقال : ال يا عمر حىت أكون أحب إليك من نفسك فقال 
  ] عمر 

جيوز  فإذا كان هذا حب الرسول التابع حلب اهللا فكيف يف حب اهللا الذي إمنا وجب حب الرسول حلبه والذي ال
  أن حنب شيئا من املخلوقات مثل حبه ؟ بل ذلك من الشرك 

: البقرة [ } ومن الناس من يتخذ من دون اهللا أندادا حيبوهنم كحب اهللا والذين آمنوا أشد حبا هللا { : قال تعاىل 
  له وهذا هو دين اإلسالم الذي بعث اهللا به رسله وأنزل به كتبه وهو أن يعبد اهللا وحده ال شريك ]  ١٦٥

والعبادة جتمع كمال احلب مع كمال الذل فال يكون أحد مؤمنا حىت يكون اهللا أحب إليه من كل ما سواه وأن يعبد 
  اهللا خملصا له الدين 

فهذا الذي ذكره يف مقامات العارفني هو أول قدم يضعه املؤمن يف اإلميان وال يكون مؤمنا من مل يتصف هبذا وقد 
ماؤها على أن اهللا حيب لذاته مل ينازع يف ذلك إال طائفة من أهل الكالم والرأي الذين اتفق سلف األمة وأئمتها وعل

  إنه ال حيب وال حيب : سلكوا مسلك اجلهمية يف بعض أمورهم فقالوا 
وابن سينا والفالسفة وإن كانوا يردون على هؤالء كما يرد عليه أئمة الدين فهم أقرب إىل احلق من ابن سينا 

  نبينه إن شاء اهللا تعاىل وأتباعه كما س
إن اإلرادة ال تتعلق إال مبعدوم حمدث وهو ما يراد أن يفعل فأما القدمي الواجب بنفسه فال : وقال طائفة من النظار 

  تتعلق به اإلرادة 
  أريد عبادته وحنو ذلك : أي ) أريد اهللا : ( قول القائل : وقالوا 

  الواجب بنفسه كما نطقت به النصوص بل اإلرادة تتعلق بنفس القدمي : وقال آخرون 
هو أن احملب املريد مل يطلب إرادته ملا : والتحقيق أنه ال منافاة بني القولني فإن كون الشيء حمبوبا لذاته مرادا لذاته 

سواه بل كان هو أقصى مراده وإمنا يكون الشيء مرادا حمبوبا ملا للمحب املريد يف االتصال بذلك من السرور 
احملبة ال تكون إال ملا يالئم احملب فما حيصل عند ذكره ومعرفته والنظر إليه من اللذة هو مطلوب احملب واللذة إذ 

  املريد احملب لذاته 
إذا دخل : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : [ كما ثبت يف صحيح مسلم عن صهيب رضي اهللا عنه قال 

ما هو ؟ أمل يبيض : لكم عند اهللا موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون  يا أهل اجلنة إن: أهل اجلنة اجلنة نادى مناد 
وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا اجلنة وجيرنا من النار ؟ قال فيكشف احلجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب 

  ] إليهم من النظر إليه وهو الزيادة 



  ] أسألك لذة النظر إىل وجهك والشوق إىل لقائك اللهم إين : [ ويف السنن عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
فقد بني الرسول صلى اهللا عليه و سلم أن اهللا مل يعط أهل اجلنة شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهذا غاية مراد 

  العارفني وهذا موجب حبهم إياه لذاته ال لشيء آخر ؟ 
: ه طائفة من أهل الكالم والرأي فقط أخطأ ومن قال إنه ال حيب لذاته وال يتلذذ بالنظر إليه كما تزعم: فمن قال 

إن حمبة ذاته وإرادة ذاته ال تتضمن حصول لذة العبد حببه وال يطلبه العبد وال يريده بل يكون العبد حمبا مريدا ملا ال 
  حيصل له لذة به فقط أبطل 

إرادته املتعلقة باملخلوقات فقد إن العبد يفىن عن حظوظه وإرادته وأراد بذلك أنه يفىن عن حظوظه و: ومن قال 
  أصاب وأما إن أراد أن يفىن عن كل إرادة وحب وتبقى مجيع األمور عنده سواء فهذا مكابر حلسه ونفسه 

وكل مراد حمبوب لذاته فال معىن لكونه مرادا حمبوبا لذاته إال أن ذاته هو غاية مطلب الطالبني مبعىن أن ما حيصل هلم 
ية مطلوهبم ال يطلبوهنا ألجل غريها فأما بتقدير أن تنتفي كل لذة فال يتصور حب فإن حب من النعيم واللذة هو غا

  ما ال لذة يف الشعور به ممتنع 
  ال منافاة بينهما ) العارف يريد احلق األول ال لشيء غريه وال يؤثر شيئا على عرفانه : ( وعلى هذا فقول القائل 

بل كونه تعبده له ) وألنه مستحق للعبادة وألهنا نسبة شريفة إليه (  قوله ال ينايف) وتعبده له فقط : ( وكذلك قوله 
فقط إمنا كان حممودا ألنه مستحق للعبادة وإمنا انبغى للعبد أن يفعلها ألهنا نسبة شريفة وإال فلو فعل العبد ما ال خري 

ن مسع مدح أهل املعرفة فاشتاق فيه كان مذموما لكن يفرق بني من يكون قد عرف اهللا معرفة أحبه ألجلها وبني م
  إىل كونه منهم ملا يف ذلك من الشرف فإن هذا يف احلقيقة إمنا مراده تعظيم نفسه وجعل املعرفة طريقا إليها 

وكذلك كل من أراد اهللا ألمر من األمور كما حكي أن أبا حامد بلغه أن من أخلص هللا أربعني يوما تفجرت ينابيع 
يل : فأخلصت أربعني يوما فلم يتفجر شيء فذكرت ذلك لبعض العارفني فقال : ( قال  احلكمة من قلبه على لسانه

  ) إنك إمنا أخلصت للحكمة مل ختلص هللا : 
وذلك ألن اإلنسان قد يكون مقصوده نيل العلم واحلكمة أو نيل املكاشفات والتأثريات أو نيل تعظيم الناس له 

  ومدحهم إياه أو غري ذلك من املطالب 
ف أن ذلك حيصل باإلخالص هللا وإرادة وجهه فإذا قصد أن يطلب ذلك باإلخالص هللا وإرادة وجهه كان وقد عر

متناقضا لن من أراد شيئا لغريه فالثاين هو املراد املقصود بذاته واألول يراد لكونه وسيله إليه فإذا قصد أن خيلص هللا 
أو صاحب مكاشفات وتصرفات وحنو ذلك فهو هنا مل يرد ليصري عاملا أو عارفا أو ذا حكمة أو متشرفا بالنسبة إليه 

  اهللا بل جعل اهللا وسيله له إىل ذلك املطلوب األدىن وإمنا يريد اهللا ابتداء من ذاق حالوة حمبته وذكره 
  وفطر العباد جمبولة على حمبته لكن منهم من فسدت فطرته 

  ]  ٣٠: الروم [ } ناس عليها ال تبديل خللق اهللا فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة اهللا اليت فطر ال{ : قال تعاىل 
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه : [ ويف الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

فطرة { : اقرأوا إن شئتم : وميجسانه كما تنتج البهيمة هبيمة مجعاء هل حتسون فيها من جدعاء مث يقول أبو هريرة 
  ] ]  ٣٠: الروم [ } هللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا ا

إين خلقت عبادي : فيما يرويه عن ربه قال [ ويف صحيح مسلم عن عياض بن محار عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ] حنفاء فاجتالتهم الشياطني وحرمت عليهم ما أحللت هلم وأمرهتم أن يشركوا يب ما مل أنزل به سلطانا 

  ) ال للرغبة والرهبة : ( وأما قول القائل 



  : فهذا له ثالث معان 
ال لرغبة يف حصول مطلوب احملب من احملبوب لذاته وال لرهبة من ذلك وهذا ممتنع فإنه ما : أن يراد به : أحدمها 

  من عبد مريد حمب إال وهو يطلب حصول شيء وخياف فواته 
وق وال خياف من التضرر مبخلوق فيمكن أن يعبد اهللا من يعبده بدون هذه أنه ال يرغب يف التمتع مبخل: والثاين 

  الرغبة والرهبة 
  نعم العبد صهيب لو مل خياف اهللا مل يعصه : كما قال عمر رضي اهللا عنه 

أن أهل اجلنة يلهمون [ وقد ثنب يف الصحيح ] لو مل أخلق جنة وال نارا أما كنت أهال أن أعبد : [ ويف األثر 
  ] ح كما يلهمون النفس التسبي

  وكذلك املالئكة فلوال متتع أهل اجلنة بذلك التسبيح الذي هو هلم كالنفس مل يكن األمر كذلك 
  ] فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه : [ وقد ثبت يف احلديث الصحيح املتقدم قوله 

يرغب فيما حيتاج إليه كالطعام والشراب فهذا أن العبد ال يرهب مما يضره كأمل العذاب وال : أن يراد : والثالث 
ممتنع فإن ما جعل اهللا العبد حمتاجا إليه متأملا إذا مل حيصل له ال بد أن يرغب يف حصوله ويرهب من فواته وما كان 

ملتذا به غري متأمل بفواته كأكل أهل اجلنة وشرهبم فهذا يرغب فيه وال يرهب من فواته فوجود تلك اللذة العليا 
اصلة مبعرفة اهللا ورؤيته ال ينايف وجود لذات أخر حاصلة بإدراك بعض املخلوقات ومن نفى األوىل من اجلهمية احل

واملعتزلة ومن وافقهم فقط أخطأ ومن نفى الثانية من املتفلسفة واملتصوفة على طريقهم فقد أخطأ ومع أن هؤالء 
رب حتبه املالئكة واملؤمنون وإمنا جيعلون الغاية تشبههم به ال املتفلسفة ال يثبتون حقيقة األوىل فإهنم ال يثبتون أن ال

  حبهم إياه وفرق بني أن تكون الغاية كون هذا مثل هذا وبني أن تكون الغاية كون هذا حيب هذا حمبة عبودية وذل 
ن العلم والقدرة وهلذا كان مطلوب هؤالء إمنا هو نوع م) الفلسفة هي التشبه باإلله على قدر الطاقة : ( وهلذا قالوا 

  الذي حيصل هلم به شرف فمطلوهبم من جنس مطلوب فرعون خبالف احلنفاء الذين يعبدون اهللا حمبة له وذال له 
وهم أيضا ال يثبتون معرفة حتصيل هبا النجاة والسعادة بعد املوت بل املعروف عندهم وجود مطلق أو مقيد 

املفارقات عندهم ليس فيها حركة أصال ال من الناظر وال من بالسلوب وال يثبتون بعد املوت جتدد نظر إليه إذ 
  املنظور إليه وهو خالف ما دلت عليه الداللة الشرعية والعقلية 

  فصل تابع كالم ابن سينا يف اإلشارات عن مقامات العارفني

إمنا معارفته مع  املستحيل بوسيط احلق مرحوم من وجه فإن مل يطعم لذة البهجة به فيستطعمها: إشارة : ( مث قال 
اللذات املخدجة فهو حنون إليها غافل عما وراءها وما مثله بالقياس إىل العارفني إال مثل الصبيان بالقياس إىل 

احملتنكني فإهنم ملا غفلوا عن طيبات حيرص عليها البالغون واقتصرت هبم املباشرة على طيبات اللعب صاروا يتعجبون 
ائقني هلا عاكفني على غريها كذلك من غض النقص بصره عن مطالعة هبجة احلق من أهل اجلد إذا ازوروا عنها ع
لذات الزور فتركها يف دنياه من كره وما تركها إال ليستأجل أضعافها وإمنا يعبد : أعلى كفيه مبا يليه من اللذات 

ذا بعثر عنه فال مطمح اهللا ويطيعه ليخوله يف اآلخرة ويشبعه منها فيبعث إىل مطعم شهي ومشرب هين ومنكح هبي إ
لبصره يف أواله وآخرته إال إىل لذات قبقبه وذبذبه واملستبصر هبداية القدس يف شجون واجب اإليثار قد عرف 
اللذة احلق ووىل وجهه مستها مترمحا على هذا املأخوذ عن رشده إىل ضده وإن كان ما يتوخاه بكده مبذوال له 

  ) حسب وعده 



  تعليق ابن تيمية

نبغي أن يفرق بني كون اإلنسان حمبا مريدا وبني كونه يعرف أنه حمب مريد وكذلك يفرق بني كونه سامعا ي: فيقال 
  رائيا عاملا وبني كونه عاملا بكونه كذلك ذاكرا له 

أن اإلنسان ال يفعل فعال اختياريا وهو يعلم أنه يفعله إال بإرادة فكل من شهد املسجد ليصلي فيه : مثال ذلك 
ضرة وهو يعلم أهنا اجلمعة أو الفجر امتنع أن يصلي إال وهو ناو هلذه الصالة ومع هذا فقد يظن كثري من الصالة احلا

الناس أنه ال ينوي أو ال حتصل له نية حىت يتكلم بذلك ورمبا كرر ذلك ورفع صوته به وآذى من حوله وأصابه من 
  جنس ما يصيب اجلنون 

بسط يف موضعه وكذلك حب اهللا ورسوله حاصل لكل مؤمن ويظهر  وكذلك املعرفة باهللا فطرية ضرورية كما قد
  ذلك مبا إذا خري املؤمن بني أهله وماله وبني اهللا ورسوله فإنه خيتار اهللا ورسوله 

ليسوا من  -الذين أظهروا اإلسالم وملا يدخل اإلميان يف قلوهبم  -واملؤمنون متفاضلون يف هذه احملبة ولكن املنافقون 
  مؤمن إال وهو إذا ذكر له رؤية اهللا اشتاق إىل ذلك شوقا ال يكاد يشتاقه إىل شيء  هؤالء وما من

  لو علم العابدون أهنم ال يرون رهبم يف اآلخرة لذابت أنفسهم يف الدنيا : وقد قال احلسن البصري 
  هواء الفاسدة واحلب هللا يقوى بسبب قوة املعرفة وسالمة الفطرة ونقصها من نقص املعرفة ومن خبث الفطرة باأل

وال ريب أن النفوس حتب اللذة باألكل والشرب والنكاح وقد تشغل النفوس بأدىن احملبوبني عن أعالمها لقوة 
  حاجته العاجلة إليه كاجلائع الشديد اجلوع فإن أمله باجلوع قد يشغله عن لذة مناجاته هللا يف الصالة 

  ] ال يصلني أحدكم حبضرة طعام وال وهو يدافع األخبثني [ : وهلذا قال صلى اهللا عليه و سلم يف احلديث الصحيح 
وإن كانت الصالة قرة عني العارفني واإلنسان إمنا يشتاق إىل من يشعر به من احملبوبات فأما ما مل يشعر به فهو ال 

  يشتاق إليه وإن كان لو شعر به لكان شوقه إليه أشد من شوقه إىل غريه 
  يتنعم به من غري تنغيص مما يعرفونه وما ال يعرفونه وملا كانت اجلنة فيها كل نعيم 

  ]  ١٧: السجدة [ } فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني { : كما قال تعاىل 
  ]  ٧١: الزخرف [ } وفيها ما تشتهيه األنفس وتلذ األعني { : وقال 

أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت  إين: يقول اهللا تعاىل : [ ويف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
[ } فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني { وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر بله ما أطلعتم عليه مث قرأ 

  ] اآلية ]  ١٧: السجدة 
أخربهم اهللا  -هم وكان النعيم الذي فيها منه ما له نظري عند املخاطبني إذا ذكر اشتاقوا إليه ومنه ما ال نظري له عند

تعاىل منه مبا له نظري فإنه بذلك حيصل شوقهم ورغبتهم فيما أمروا به مث إذا فعلوا ما أمروا به نالوا بذلك ما مل خيطر 
  بقلوهبم كما أخرب بذلك الكتاب والسنة 

اهر موجود يف قلب كل مؤمن لكن الظ -وهو حب اهللا ورسوله  -ولذة النظر وإن كانت أفضل اللذات وسببها 
من احلب والشهوات ومعرفة الناس لكون ذلك مشتهاة ومرغوبا فيها وان حمبتها غالبة وذكرهم لذلك أظهر من 

  معرفتهم مبا يف حب اهللا ورسوله 
والنظر إليه من ذلك ومن ذكرهم لذلك وإن كان ذلك موجودا فيهم فوجود الشيء غري معرفته وذكره وظهوره 

ظاهرة كاألكل والشرب والنكاح ما يعرف كل أحد أنه لذة وما تشتاق إليه كل فذكر اهللا يف كتابه من اللذات ال
  نفس ويعرفون أنه مما يرغب فيه وذلك ال ينال إال بعبادة اهللا وطاعته 



وهم إذا عبدوا اهللا فقد حيصل هلم من حالوة املعرفة والعبادة ما هو اعظم من ذلك وإذا كشف احلجاب يف اآلخرة 
أحب إليهم من مجيع ما أعطاهم فكان ترغيبهم يف العبادة بذلك شائقا هلم إىل هذا وكان كمن  فنظروا إليه كان ذلك

أسلم رغبة يف الدنيا فلم تغرب الشمس إال واإلسالم أحب إليه مما طلعت عليه الشمس وكمن دخل يف العلم 
العلم واإلميان كان ذلك  والدين لرغبه يف مال أو جاه أو رهبة من عزل أو عقوبة أو أخذ مال فلما ذاق حالوة

  أحب إليه مما طلعت عليه الشمس 
أن كل مؤمن حتقق إميانه : أحدمها : وإذا كان هذا يف الدنيا فما الظن مبا يف اآلخرة ؟ وإذا عرفت هذا عرفت شيئني 

األكل فإمنا يعبد اهللا واهللا أحب إليه من كل ما سواه وإن كان ال يستشعر هذا يف نفسه بل يكون ما يرجوه من 
والشرب النكاح وما خيافه من العقاب باعثا له على العبادة لكن إذا ذاق حالوة اإلميان وطعم العبادة كان اهللا أحب 
إليه من كل شيء وإن كان يغيب عن علمه حباله حىت ال يرغب وال يرهب إال من غري ذلك فما كل حمبوب واجب 

ه الرهبة بل حتصل الرغبة والرهبة باحملبوب األدىن واملرهوب يستحضر يف كل وقت وال حتصل به الرغبة وال من فوات
األدىن ويقوده ذلك إىل احملبوب األعلى وهذا موجود فيمن ذاق طعم احملبوب األعلى فإنه قد يعترض له هوى يف 
ن حمبوب أدىن فيكون حضوره ودواعي الشهوة إليه يوجب تقدميه مع علمه بأنه يفوته بذل ما هو أحب إليه منه وكم
يشتهي شيئا فيتناوله وهو بعلم أنه يضره وأنه يفوته به ما هو أحب إليه بل يعلم أنه يوجب له ما يضره فإذا حصل 

له ترهيب يصده عن ذلك أو رغبة فيما ترغب فيه نفسه حىت يترك ذاك كان هذا دواء نافعا له يشتاق به إىل 
  احملبوب األعلى 

  وهدى للخلق ورمحة هلم وبعث رسوله باحلكمة  واهللا قد أنزل كتابه شفاء ملا يف الصدور
وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا شياطني اإلنس { : وأما ما ذكره هذا الرجل من الكالم املزخرف الذي قال اهللا فيه 

ولتصغى إليه * واجلن يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون 
  ]  ١١٣ - ١١٢: األنعام [ } ون باآلخرة ولريضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفئدة الذين ال يؤمن

وذلك أنه عظم من يعبد احلق لذاته وعبادة احلق تعاىل لذاته أصل عظيم وهو أصل امللة احلنيفية وأساس دعوة 
ل وال حيبونه أصال األنبياء لكن هذا حاصل فيما جاءت به الرسل ال يف طريق الصحابة فإن أصحابه ال يعبدون اهللا ب

بل وال يطيعونه وإمنا العبادات عندهم رياضة للنفوس لتصل إىل علمهم الذي يدعون أنه كمال النفس والكمال 
  عندهم يف التشبه به ال يف أن يكون حمبوبا مرادا 

جيمع بني وهلذا مل يتكلم أحد منهم يف مقامات العارفني مبثل هذا الكالم الذي تكلم به ابن سينا وهو أراد أن 
طريقهم وطريق العارفني أهل التصوف فأخذ ألفاظا جمملة إذا فسر مراد كل واحد منها تبني أن القوم من أبعد 

  الناس عنه حمبة اهللا وعبادته وأهنم أبعد عن ذلك من اليهود والنصارى بكثري كثري 
يف اليهود والنصارى ومن سلك  وهلذا يظهر فيهم من إمهال العبادات واألوراد واألذكار والدعوات ما ال يظهر

منهم مسلك العبادات فإن مل يهده اهللا إىل حقيقة دين اإلسالم وإال صار آخر أمره ملحدا من املالحدة من جنس ابن 
  عريب وابن سبعني وأمثاهلما 

وهو  وأيضا فإنه استحقر ما وعد الناس به يف اآلخرة من أنواع النعيم وطلب تزهيد الناس فيما رغبهم اهللا فيه
مضادة لألنبياء وهو يف احلقيقة منكر لوجود ذلك كما هو يف احلقيقة منكر لوجود حمبة اهللا ومعرفته والنظر إليه وإمنا 

الذي أثبته من ذلك خيال كما أن الذي أثبته من لذة املعرفة إمنا هو جمرد كونه عاملا معقوال موازيا للعامل املوجود 
  د هبا يف اآلخرة وينجو هبا من العذاب وهذا ضالل عظيم وظن أنه هبذا حتصل اللذة اليت يسع



وقد أعرض الرازي عن الكالم على هذا فلم ميدحه ومل يذمه وأما الطوسي فمدحه عليه ألنه ملحد من جنسه 
  والكالم على هؤالء مبسوط يف موضعه 

  تابع كالم ابن سينا يف مقامات العارفني وتعليق ابن تيمية عليه: فصل 

أول درجات حركات العارفني ما يسمونه هم اإلرادة وهو ما يعتري املستبصر باليقني الربهاين أو : شارة إ( مث قال 
الساكن النفس إىل العقد اإلمياين من الرغبة يف اعتالق العروة الوثقى فيتحرك سره إىل القدس لينال من روح 

  االتصال فما دامت درجته هذه فهو مريد 
تنحية ما دون احلق من مسنت اإليثار : األول : الرياضة والرياضة متوجهة إىل ثالثة أغراض  مث إنه حيتاج إىل: إشارة 
تطويع النفس األمارة للنفس املطمئنة لتنجذب قوى التوهم والتخيل إىل التومهات املناسبة لألمر القدسي : الثاين 

: يه واألول يعني عليه الزهد احلقيقي والثاين تلطيف السر للتنب: منصرفة عن التومهات املناسبة لألمر السفلي الثالث 
العبادة املشفوعة بالفكرة مث األحلان املستخدمة لقوى النفس املوقعة ملا يلحن هبا من الكالم موقع : تعني عليه أشياء 

نفس الكالم الواعظ من قائل زكي بعبارة بليغة ونغمة رخيمة ومست رشيد وأما : القبول من األوهام والثالث 
  ) رض الثالث فيعني عليه الفكر اللطيف والعشق العفيف الذي تأمر فيه مشائل املعشوق ليس سلطان الشهوة الغ

  اليت تسمى السلوك إىل ثالثة أشياء متعلقة بالقصد والعمل والعلم  -فيقال قد ذكر أن املريد حيتاج يف الرياضة 
صد فال يقصد إال إياه وهذا حق لكن ال يكون إال أما القصد فأن ال يقصد إال احلق فينحي ما سواه عن طريق الق

على دين املرسلني وأما إرادة اهللا وحمبته دون ما سواه فليس هو طريق هؤالء املتفلسفة بل هو ممتنع على أصوهلم 
  الفاسدة وليس زهدهم زهد األنبياء ولكن زهدهم للتوفر على مطلوهبم الذي يرونه كماال ال على عبادة اهللا 

ل فهو تطويع قوة النفس األمارة بالسوء لقوهتا املطمئنة وهذا متفق عليه لكن عند أهل امللل أن هذا تكميل وأما العم
  لعبادة اهللا وطاعته وعند املالحدة إمنا هو هتذيب للنفس لتستعد ملا جعلوه هم كماال 

ملقصود ذكر ما يتعلق وليس املقصود هنا ذكر ما يف هذا الكالم من حق وباطل فإن هذا له موضع آخر وإمنا ا
لتنجذب قوى التخيل والوهم إىل التومهات املناسبة لألمر القدسي : ( بكالمهم يف قوى التوهم والتخيل فإنه قال 

  ) منصرفة عن التومهات املناسبة لألمر السفلي 
التومهات إىل : فذكر أن املقصود اجنذاب قوى التخيل الوهم إىل التومهات املناسبة لألمر القدسي ومل يقل 
  والتخيالت كما قال اجنذاب قوى التخيل والوهم ألنه يريد أن جيذب قوى التخيل والوهم 

فالتخيل لصور احملسوسات والوهم ملا فيها من املعاين واجلذب يكون إىل التومهات املناسبة لألمر القدسي ال إىل 
وهو املعاين اليت حتبها النفس ألن الوهم كما التخيل فإنه ليس املقصود جذهبا إىل صورة متخيلة بل إىل أمر متوهم 

  تقدم تصور املعاين احملبوبة يف األعيان وهي اليت تكون ألجلها الوالية والعداوة 
واملقصود حصول التومهات املناسبة لألمر القدسي واالنصراف عن التومهات املناسبة لألمر السفلي والتومهات هي 

وافق وخيالف ويرجى وخياف من املعاين اليت يف األعيان فرييد أن يتصور ما تصور ما حيب ويبغض ويواىل ويعادى وي
حيب ويرجى لينجذب إليه وما يكره وخياف لينجذب عنه ويكون ما جيب ويرجى يف األمر القدسي واملكروه 

  واملخوف يف األمر السفلي 
حبه هللا وبغضه ملا يصرفه عن ذلك وأن وقد ذكر أن املراد املعبود لذاته هو اهللا تعاىل فال بد أن يتصور ما يوجب 

  يتصور من رجائه وخوفه ما يصرفه إليه كما يتصور يف الدنيا ما جيذبه عنها 



إن الوهم أن يتصور يف احملسوسات أمرا غري حمسوس مل ميكن حىت هذا يتصور : ( وإذا كان قد قال هذا مع قوله 
  ذلك تومها يف حق اهللا تعاىل ما يوجب اجنذاب القلب إليه وقد مسى 

  ) ولتنجذب قوة التخيل والوهم إىل التومهات املناسبة لألمر القدسي : ( وقوله 
إن أريد التومهات املناسبة لقدس الرب تعاىل مثل كونه هو الذي يستحق أن يعبد وحيمد وأمثال ذلك من املعاين 

  املناسبة لعبادته فقد جعل الشعور هبذه من باب التوهم 
عان يف غري الرب فتلك ال حيتاج إليها يف عبادته تعاىل وال حيتاج العابد هللا إىل أن يتصور ما وإن أريد به توهم م

يناسب حمبته هللا وعبادته بشعوره مبا يوجب حمبة اهللا وعبادته إياه دون ما سواه فإن عبادة اهللا وحده حتصل إذا عرف 
وجب حمبته هللا ولو قدر أن تصور لغريه يوجب حمبته من اهللا ما حتصل به حمبته هللا فال حيتاج أن يعرف من غريه ما ي

  فقد جعل طلب ما يوجب اجنذاب قوة التخيل والوهم إىل التومهات املناسبة لألمر القدسي 
  فهذه األمور سواء كانت صفات هللا أو أمورا تقتضي حمبة اهللا فإنه جعلها من باب التوهم 

  : وهذا يوجب كون اهللا عاليا على خلقه من وجوه 
تدرك يف احملسوسات اجلزئية معاين جزئية غري حمسوسة  -ناطقها وغري ناطقها  -أنه قد ذكر أن احليوانات : حدمها أ

أنه ال بد من تطويع القوة : وال متأدية من طريق احلواس وهذا قوة الوهم كما تقدم فإذا كان قد قال مع ذلك 
التومهات املناسبة لألمر القدسي منصرفة عن التومهات  األمارة للقوة املطمئنة لتنجذب قوى التخيل والتوهم إىل

  املناسبة لألمر السفلي والتومهات املناسبة إلرادة اهللا وحده إمنا تكون بتصور معىن فيه يوجب اجنذاب القلب إليه 
احنصر نوعه يف شخصه فال : وهو سبحانه مينع تصوره من وقوع الشركة فيه فإنه واحد ال شريك له وهم يقولون 

  جيوز أن يكون التصور اجلاذب للقلب إليه وحده إال تصور معني يف معني وهذا هو التوهم عندهم 
  فهذا تصريح منهم بأن التوهم تصور صفاته فقوهلم مع ذلك بنفي إدراك هذه القوة له تناقض 

يكون هذا معقوال إذا كانت  أن القوة املتومهة إذا كانت ال تتصور إال يف معني واملعني ال يكون كليا امتنع أن: الثاين 
  املعقوالت هي الكليات كما قد يقولونه وألنه ال حجة هلم على إثبات معقول غري الكليات 

أن هذا يوجب أن كون حمسوسا أي ميكن اإلحساس به وهو رؤيته كما ثبت أنه يرى يف اآلخرة ألن : الثالث 
  التوهم عندهم أن يتصور يف احملسوس ما ليس مبحسوس 

ان هو سبحانه جيب أن يواىل وحيب دون ما سواه وكان ذلك بتوهم األمور املناسبة لذلك التوهم وهو تصور فإذا ك
  أمر غري حمسوس يف معني حمسوس لزم أن يكون هو معينا حمسوسا 

خدمة العبادة املشفوعة بالفكرة مث األحلان املست: أنه جعل الذي يعني على تطويع النفس ثالثة أشياء : الوجه الرابع 
  نفس الكالم الواعظ : لقوى النفس املوقعة ملا حلن هبا من الكالم موقع القبول من األوهام والثالث 

ومعلوم أن العبادة ال تكون إال بقصد وإرادة والقصد واإلرادة الذي تنجذب معه قوى التخيل والتوهم إىل 
ال يكون إال إذا تصور يف املراد الذي اجنذبت إليه التومهات املناسبة لعبادة اهللا منصرفة عن املناسبة لألمر السفلي 

  قوة التوهم ما يوجب إرادته وحمبته فتكون إرادته توجب مواالته وحمبته بل وخوفه ورجائه 
وهذا كله عندهم من عمل القوة املتومهة فدل على أنه ال بد عندهم أن يكون احلق تعاىل مما يتعلق الوهم مبعان فيه 

   حميد عنه وهذا الزم لكالمهم ال
  ) املوقعة ملا حلن هبا من الكالم موقع القبول من األوهام : ( أنه قال : الوجه اخلامس 

فتبني أنه يطلب كون الوهم يقبل الكالم امللحن والقوة الومهية هي اليت تدرك املعىن احملبوب واملكروه يف املعني 



  احملسوس اجلزئي كما تقدم 
كون فيه ما يوجب قبول الوهم للكالم الذي يدعو إىل عبادة اهللا وحمبته وذلك مبا فدل هبا على أن الكالم امللحن ي

تقدم من كون الوهم هو الذي يشعر باملعاين اليت حتب وتبغض وتوايل وتعادي فكان حب العبد لربه وعبادته إياه 
  ه ما حيب ألجله مشروطا بتومهه يف رهبما حيبه العبد فوجب كون الرب عندهم حمسوسا وكون الوهم يتصور في

لينجذب التخيل والوهم إىل التومهات املناسبة لألمر القدسي منصرفة عن التومهات املناسبة : ( أنه قال : السادس 
  ) لألمكر السفلي 

  والسفلي ضد العلوي فدل ذلك على أن القدسي علوي 
  يراد بذلك علو القدر أو الصفات : فإن قيل 

وهم إمنا تنجذب إىل معان غري حمسوسة يف أمر حمسوس وما كان حمسوسا أمكن هذا ال يصح هنا ألن قوى ال: قيل 
  أن يكون فوق العامل 

ما أشار إليه من هذه املعاين وغن كان التعبري عنه بعبارات غري معروف فهذا هو الذي فطر اهللا : أن يقال : السابع 
ىل اهللا توجهوا إىل العلو وتصوروا أن اهللا جواد كرمي عليه عباده فإهنم إذا حزهبم أمر احتاجوا فيه إىل توجيه قلوهبم إ

  جييب دعوة املضطر إذا دعاه ويرزقهم وينصرهم فعرفوا منه ما يوافق مطلوهبم ومرادهم وحمبوهبم 
  وهذا هو الذي يسميه هؤالء التوهم 

  وأيضا فمن كان حمبا له حمبا لذكره متلذذا مبناجاته فإنه جيد 
ويتصور أن ربه متصف مبا يستحق ألجله أن يعبد وحيب ويطاع وهذا هو الذي يسمونه  يف فطرته معىن يطلب بالعلو

  التوهم وجيد قلبه منصرفا إىل العلو منصرفا عن السفل إال إذا كان قد غريت فطرته 
ليس يف جهة أو ال خيتص أو ال حتصره أو حنو ذلك من : ربك ليس فوق أو غري ذلك بأن يقال : فإن قيل له 
  أنه ليس فوق فيحتاج حينئذ أن يصرف فطرته علما وإرادة عما فطر عليه : اجململة اليت يراد هبا العبارات 

  فما ذكره يف مقامات العارفني موافق ملا فطر اهللا عليه عباده أمجعني خبالف 
  ما ذكره هناك فإنه خمالف للفطرة كما تقدم 

  أن الشرائع اإلهلية جاءت مبا يوافق الفطرة : الثامن 
  أنه قد اتفق على ذلك سلف األمة : اسع الت

  أنه دلت على ذلك الدالئل العقلية اليقينية : العاشر 
أن موجب ما ذكروه أن ال يكون الرب معبودا إال بتعلق املعىن الذي مسوه الوهم به وأن من نفى : احلادي عشر 

إنه ال يقبل يف اإلهليات هذه : ذلك  تعلق الوهم مبعىن يف الرب فقد أبطل كون الرب حمبوبا معبودا فمن قال بعد
القضايا الومهية فقد نفى كون الرب مستحقا ألن العبد وأن حيب وهذا حقيقة قوهلم وهلذا كان حقيقة قوهلم تعطيل 

  الرب عن أن يكون موجودا وأن يكون مقصودا وأن يكون معبودا 
م وكذلك باطنية الصوفية الذين وافقوهم وعلى هذا كانت أئمتهم كالقرامطة الباطنية الذين قادوا حقيقة قوهل

كأصحاب ابن عريب وابن سبعني فإن الذين عرفوا حقيقة قوهلم كالتلمساين كانوا من أبعد الناس عن عبادة اهللا 
وطاعته وطاعة رسله وأشدهم فجورا وتعديا حلدود اهللا وانتهاكا حملارمه وخمالفة لكتابة ولرسوله وقد بسط الكالم 

  هذا املوضع على هذا يف غري 

  عود إىل مناقشة كالم ابن سينا عن الوهم



  ) إن القضايا الومهية كاذبة : ( وحينئذ فنقول قوله 
إن أراد به القضايا الكلية اليت تناقض معقوال فتلك عندهم ليست من قضايا الوهم وإن أراد به ما يدركه الوهم من 

  ة وهي ال تعارض الكليات األمور املعينة يف احملسوسات فتلك صادقة عنده ال كاذب
  ) إن الوهم اإلنساين يقضي هبا قضاء شديد القوة ألنه ليس يقبل ضدها ويقابلها : ( وقوله 

هذا يقتضي متكنها من الفطرة وثبوهتا يف النفس وأن الفطرة ال تقبل نقيضها وهذا يقتضي صحتها وثبوهتا : فيقال له 
  ال ضعفها وفسادها 

  ) تابع للحس فما ال يوافق احملسوس ال يقبله الوهم ألن الوهم : ( وأما قوله 
إن أردت بالوهم التابع للحس ما مسيته ومها وهو توهم معاين جزئية غري حمسوسة يف احملسوسات اجلزئية : فيقال له 

فال ريب أن الوهم تابع للحس وهذا الوهم قد ذكرت أنه صحيح مطابق كاحلس فإن قدحت يف هذا قدحت يف 
  لت هذا معارضا للعقل كان مبنزلة جعل احلس معارضا للعقل احلس وإن جع

وإن أردت بالوهم ما يقضي قضاء كليا أن إثبات موجود ال داخل العامل وال خارجه حمال وحنو ذلك من القضايا 
  : الكلية اليت تزعم أهنا معارضة للعقل كان هذا الكالم باطال من وجهني 

  لوهم قد ذكرت أن تصوراته جزئية فال يكون هذا من الومهيات أن هذه قضايا كلية مطلقة وا: أحدمها 
هذه القضايا الكلية كسائر القضايا الكلية اليت مبادئها من احلس كالقضاء بأن السواد والبياض : أن يقال : الثاين 

  يتضادان واحلركة والسكون يتناقضان واجلسم الواحد ال يكون يف مكانني وأمثال ذلك 
كم بأن املوجود إما أن يكون قائما بنفسه وإما أن يكون قائما بغريه وإما أن يكون قدميا وإما أن بل هذه مبنزلة احل

  يكون حمدثا وإما أن يكون واجبا بنفسه وإما أن يكون ممكنا بنفسه وأمثال ذلك 
ح يف تلك وإال فالقدح يف هذه القضايا الكلية كالقدح يف تلك فإن اجلاز القدح يف هذه ألن مبادئها احلس جاز القد

ال يدرك إال أمورا معينة جزئية مث يقضي الذهن قضاء كليا فإن  -مما يسمونه تومها وختيال  -فال إذ احلس وما يتبعه 
جاز أن تكون تلك القضايا الكلية باطلة بسبب كوهنا مبدئها من هذا الوهم الذي هو يف األصل الصحيح عندهم 

  كان مبدئها من احلس عندهم  جاز أن تكون القضايا الكلية باطلة إذا
فلو قال قائل ميكن يف املوجود غري احملسوس أن يكون ال وجبا وال ممكنا وال قدميا وال حمدثا وال قائما بنفسه وال 

  ميكن فيه أن يكون ال مباينا لغريه وال حمايثا له وال مداخال له وال خارجا عنه : كان مبنزلة قول القائل  -قائما بغريه 
: وهذه قضايا ومهية أو يقال : هذه قضايا ومهية والوهم تابع للحس جاز أن يقال لألول : أن يقال هلذا وإن جاز 

قضايا حسية وحكم احلس والوهم ال يقبل إال يف احلسيات فال حيكم يف الوجود املطلق وتوابعه ألن ذلك معقول 
ا من القضايا الكلية املتناولة جلميع املوجودات غري حمسوس فما به ترد تلك القضايا الكلية ميكن أن يقال يف أمثاهل

  واملعلومات 
من املعلوم أن احملسوسات إذا كان هلا مبادئ وأصول كانت تلك قبل احملسوسات : ( وأما قوله يف بيان أهنا كاذبة 

  ) ومل تكن حمسوسة ومل يكن وجودها على حنو وجود احملسوسات فلم ميكن أن يتمثل ذلك الوجود يف الوهم 
هذا كالم على تقدير أن يكون للمحسوسات مباد ال ميكن تعلق احلس هبا وهذا هو رأس املسألة وأول : فيقال له 

  النزاع فإذا جعلت هذا حجة يف إثبات مطلوبك فقد صادرت على املطلوب 
  الوهم إمنا يتصور عندك يف األمور اجلزئية وهذه القضايا كلية ال جزئية : مث يقال لك 
قائم بنفسه وبغريه وقدمي وحمدث وجوهر وعرض : هذا بعينه يرد عليك يف تقسيم الوجود إىل : ضا ويقال لك أي



  وعلة ومعلول وحنو ذلك فإن ما ذكرته من هذه القضايا يتناول هذه 
  ) إن احملسوسات إذا كان هلا مباد وأصول كانت قبل احملسوسات : ( ويقال لك ما تعين بقولك 
له مباد وأصول مل حنسها ؟ أم تعين به أن ما ميكن أن حيس به جيب أن يكون له مبدأ ال أتعين به أن ما أحسسناه 

  ميكن اإلحساس به ؟ 
إن : فإن عنيت األول فهو مسلم لكن ال يلزم من عدم إحساسنا هبا أن ال يكون اإلحساس هبا ممكنا وال يقول عاقل 

قت آخر فإنه ما من عاقل إال وجيوز أن يكون فوق كل ما مل نشهده اآلن ال ميكن أن نشهده بعد املوت أو يف و
  األفالك ما ال نشهده اآلن بل جيوز أن تكون هناك أفالك وجنوم ال ندركها فضال عن غريها 

إنه ال بد أن يكون لكل ما ميكن أن حيس به مبدأ ال ميكن أن حنس به فهذا ممنوع وهو رأس املسألة ومل : وإن قال 
  يذكر عليه دليال 

إنه قد : يف الوجود وعلله : ( إشاراته مل يذكر على ذلك من األدلة إال ما ذكره الرازي وأمثاله فإنه قال وهو يف 
يغلب على أوهام الناس أن املوجود هو احملسوس وأن ما ال يناله احلس جبوهره ففرض وجوده حمال وأن ما ال 

  ) سم فال حظ له وال وجود يتخصص مبكان أو يوضع بذاته كاجلسم أو بسبب ما هو فيه كأحوال اجل
وأنت يتأتى لك أن تتأمل نفس احملسوس فتعلم منه بطالن قول هؤالء فإنك ومن يستحق أن خياطب تعلمان : ( قال 

أن هذه احملسوسات قد يقع عليها اسم واحد ال على االشتراك الصرف بل حبسب معىن واحد مثل اسم اإلنسان 
إما أن يكون : وعمرو مبعىن واحد موجود فذلك املعىن املوجود ال خيلو  فإنكما ال تشكان يف أن وقوعه على زيد

حبيث يناله احلس أو ال يكون فإن كان بعيدا من أن يناله احلس فقد أخرج التفتش من احملسوسات ما ليس 
 وضع وأين ومقدار معني وكيف معني ال يتأتى أن حيس بل: مبحسوس وهذا أعجب وإن كان حمسوسا فله ال حمالة 

وال أن يتخيل إال كذلك فإن كل حمسوس وكل متخيل فإنه يتخصص ال حمالة بشيء من هذه األحوال وإذا كان 
كذلك مل يكن مالئما ملا ليس بتلك احلال فلم يكن مقوال على كثريين خيتلفون يف تلك احلال فإذن اإلنسان من 

فيها الكثرة غري احملسوس بل معقول صرف حيث هو واحد باحلقيقة بل من حيث احلقيقة األصلية اليت ال ختتلف 
  ) وكذلك احلال يف كل الكلي 

فهذا لفظه وأتباعه مشوا خلفه فأثبتوا ما ليس مبحسوس بإثبات الكليات املعقولة وقد عرف باالضطرار أن الكليات 
ي ال يوجد إال معينا ال تكون كلية إال يف العقل ال يف اخلارج بل ليس يف اخلارج كلي البتة والذي يقال إنه كلي طبيع

  جزئيا فما كان كليا يف العقل يوجد يف اخلارج معينا ال كليا كما قد بسط يف موضعه 
  فهذا الكالم وأمثاله هو الذي يثبت به أن للموجود مبادئ ال ميكن أن حيس هبا 

راد به ما هو ي) احملسوس ( فتلبيس ألن لفظ ) إذا كانت للمحسوسات مبادئ كانت غري حمسوسة : ( وأما قوله 
  حمسوس لنا بالفعل وما ميكن إحساسه وال ريب أن احملسوسات بالفعل هلا مبادئ غري حمسوسة 

  إن كل ما ميكن إحساسه له مبدأ ال ميكن إحساسه هذه حكاية املذهب : لكن مل قلت 
تعديا معا إىل النتيجة وهلذا كان الوهم مساعدا للعقل يف األصول اليت تنتج وجود تلك املبادئ فإذا : ( وأما قوله 

فهذا ممنوع وقد عرف أن أدلته على إثبات ذلك من جنس هذه ) نكص الوهم وامتنع عن قبول ما سلم موجبه 
  األدلة اليت أثبت هبا املوجودات العقلية الثابتة يف اخلارج بإثبات كليات وهو مثل إثباته ملا كان خارج الذهن 

ن أردت به ما مسيته ومها وهو ما يتصور يف احملسوسات اجلزئية معاين غري إ: الوهم املساعد للعقل : مث يقال له 
حمسوسة كالصداقة والعداوة فليس يف هذه التصورات مقدمة تساعد على إثبات موجود ال ميكن اإلحساس به بل 



  تلك املقدمات مثل إثبات الكليات وأمثاهلا ليس فيها مقدمة يتصورها هذا الوهم 
ساعد ما يقضي قضايا كلية مثل قضاء الذهن بأن بني هذا اإلنسان وهذا اإلنسان إنسانية وإن أردت بالوهم امل

  مشتركة وحنو ذلك فهذه قضايا عقلية ال ومهية 
وأيضا فالقاضي بإثبات إنسانية مطلقة هو القاضي بأن كل موجودين ال بد أن يكون أحدمها مباينا لآلخر أو حمايثا له 

موجودين ال بد أن يقارن وجود أحدمها اآلخر أو يتقدم عليه وأن كل موجود فال بد كما أنه هو القاضي بأن كل 
  أن يكون قائما بنفسه أو بغريه 

فهذه القضايا الكلية إن مسيتها ومهية كانت العقليات هي الومهيات وإن مسيتها عقليات وقدرت تناقضها لزم تناقض 
  العقليات 

  ن جياب به كل من قدح يف العقليات الكلية واعلم أن هؤالء قد جييبون جبواب ميكن أ
  ) فإذا تعديا معا إىل النتيجة نكص الوهم : ( وقولك 

ال : أهو الذي مسيته ومها ؟ فذاك إمنا يتصور معاين جزئية فليس له يف الكليات حكم : ما الوهم الناكص : يقال لك 
إن احلس يقبلها وال يردها كما ال : القضايا الكلية ال يقبل وال ينكص كما ال يقال يف : بقبول وال رد فال يقال فيه 

  إن البصر مييز بني األصوات والسمع مييز بني األلوان : يقال 
  إن العقل يثبت موجودا معينا ال ميكن اإلشارة إليه والوهم ال يتصور معينا ال يشار إليه : وإن قلت 
ا معينا إال بواسطة غريه كاحلس وتوابع احلس وهلذا كان العقل إمنا يثبت أمورا كلية مطلقة ال يثبت شيئ: فيقال لك 

القياس العقلي املنطقي ال ينتج إن مل يكن فيه قضية كلية وإذا أردنا أن ندخل شيئا من املعينات حتت القضايا الكلية 
  فال بد من تصور للمعينات غري التصور للقضايا الكلية 

فإما واجب بنفسه وإما ممكن بنفسه وأن كل : ريه وان كل موجود فإما قائم بنفسه أو بغ: فإذا علمنا أن كل شيء 
إما جوهر وإما عرض وأردنا أن حنكم على معني : فإما قدمي وإما حمدث وأن كل موجود أو كل ممكن فهو : موجود 

ك بأنه قدمي أو حمدث أو جوهر أو عرض أو واجب أو ممكن أو حنو ذلك فال بد من أن نعينه بغري ما به علمنا تل
  القضية الكلية فتصور املعني الداخل يف القضية الكلية شيء وتصور القضية الكلية شيء آخر 

فليتدبر الفاضل هذا ليتبني له أن من مل يثبت موجودا ميكن اإلحساس به مل يثبت إال قضايا كلية يف األذهان كما 
ق وكل هذه أمور ثابتة يف األذهان ال موجودة يف يثبتون العدد املطلق واملقدار املطلق واحلقائق املطلقة والوجود املطل

  األعيان 
إنه ميتنع اإلشارة إليه امتنع أن يكون عنده معينا خمتصا : وهلذا من أثبت أن يف الوجود موجودا واجبا قدميا وقال 

  ولزم أن يكون مطلقا جمردا يف الذهن فال حقيقة له يف اخلارج 
هو وجود : وجودا مطلقا ميتنع وجوده يف اخلارج فابن سينا وأتباعه يقولون وهذا مذهب أئمة اجلهمية فإهنم يثبتون م

هو مطلق بشرط نفي : مطلق بشرط نفي مجيع األمور الثبوتية وهو أبلغ األقوال يف كونه معدوما وآخرون يقولون 
ة من ملحدة الباطنية األمور الثبوتية والسلبية ال بشرط شيء من األمور الثبوتية والسلبية كما يقول هذا وهذا طائف

  ومن وافقهم من الصوفية 
ومن املعلوم أن الوجود املشروط فيه نفي هذا وهذا ممتنع فكيف باملشروط فيه النفي ؟ فإن ما اشترط فيه العدم كان 

أوىل بالعدم مما مل يشترط فيه وجود وال عدم ومما اشترط فيه نفي الوجود والعدم مجيعا ؟ وهذا هو املطلق بشرط 
  الق اإلط



وهم يقرون يف منطقهم ما هو متفق عليه بني العقالء من أن املطلق بشر اإلطالق ال وجود له يف اخلارج ويقررون أن 
الفصول املميزة بني موجودين ال بد أن تكون أمورا وجودية ال تكون عدمية وهم ال مييزون الوجود الواجب عن 

ن سينا إثبات وجود خاص مبنزلة الوجود املشروط بسلب الوجود املمكن إال بأمور عدمية ومن ظن أن مذهب اب
مجيع احلقائق فجعل فيه وجودا مشتركا ووجودا خمتصا مل يفهم مذهبه كما فعل ذلك الطوسي منتصرا له فلم يفهم 

  مذهبه 
هو املطلق ال بشرط وهذا إما أن يكون ممتنعا يف اخلارج وإما أن يكون جزءا من : والقونوي وأمثاله يقولون 

  ملمكنات فيكون الواجب جزءا من املمكنات ا
وقد بسط بيان تناقض أقواهلم يف غري هذا املوضع واعترب ما ذكرناه من أن كل ما يثبتونه بالربهان القياسي فإنه 

قضايا كلية مطلقة بأهنم إذا أرادوا أن يعينوا شيئا موجودا يف اخلارج داخال يف تلك القضية الكلية عينوه إما باحلس 
طن أو الظاهر إذ العقل يدرك الكليات واحلس هو الذي يدرك اجلزئيات فإذا أثبتوا أن احلركة اإلرادية مسبوقة البا

  إما نفس اإلنسان فيشريون إليها وإما النفس الفلكية فيشريون إىل الفلك : بالتصور وأرادوا تعيني ذلك عينوا 
  ضية من غري إشارة إليه تعذر ذلك عليهم وإن أثبتوا وجود موجود معني يف اخلارج يدخل حتت هذه الق

وكذلك إذا ثبت بالعقل أن الكل أعظم من اجلزء وأن األمر املساوية لشيء واحد متساوية وأن الشيء الواحد ال 
يكون موجودا معدوما وحنو ذلك فمىن أراد اإلنسان إدخال معني يف هذه القضية الكلية أشار إليه والقضايا الكلية 

ئاهتا وجود يف اخلارج وتارة تكون مقدورة يف األذهان ال وجود هلا يف األعيان وهذا كثريا ما يقع تارة يكون جلزي
  فيها الغلط وااللتباس 

وليس املقصود األول بالعلم إال علم ما هو ثابت يف اخلارج وأما املقدورات الذهنية فتلك حبسب ما خيطر للنفوس 
ثبته هؤالء النفاة من إثبات موجود ال ميكن اإلشارة إليه وال هو من التصورات سواء كانت حقا أو باطال وما ي

  داخل العامل وال خارجه عند التأمل والتدبر نبني أنه من املقدرات الذهنية ال من املوجودات العينية 
اها ابن وغري أن ابن سينا وأتباعه م املنطقيني مثل أيب الربكات صاحب املعترب وغريه مل خيرجوا هذه القضايا اليت مس

  من األوليات البديهيات كما أخرجها ابن سينا وما أظن صاحب املنطق أرسطو أخرجها أيضا ) ومهيات ( سينا 
وهذا الضرب من القضايا أقوى يف النفس من املشهورات اليت ليست بأولية وتكاد تشاكل األوليات : ( وأما قوله 

  إىل آخره ) وتدخل يف املشبهات هبا 
يضا مما يبني قوهتا وصدقها فإهنم اعترفوا بأهنا أقوى من املشهورات اليت ليست بأولية وهذه هذا أ: يقال له 

املشهورات عند أكثر العقالء من العقليات الضروريات فإذا كانت هذه أقوى منها لزم أن تكون أقوى من بعض 
  العقليات الضروريات وذلك يوجب صدقها 

هذه األوليات وحنوها مما جيب قبوله ال من حيث هي واجب قبوهلا بل من  فأما املشهورات فمنها: ( وذلك أنه قال 
حيث عموم االعتراف هبا ومنها اآلراء املسماة باحملمودة ورمبا خصصناها باسم املشهورة إذ ال عمدة هلا إال الشهرة 

ومل ميكنه االستقراء  وهي أن لو خلي اإلنسان وعقله اجملرد وومهه وحسه مل يؤدب بقبوله قضايا ما واالعتراف هبا
بظنه القوي إىل حكم لكثرة اجلزئيات ومل يستدع إليها ما يف طبعه اإلنساين من الرمحة واخلجل واألنفة واحلمية وغري 

مل يقض هبا اإلنسان طاعة لعقله أو ومهه وحسه مثل حكمنا أن سلب مال اإلنسان لإلنسان قبيح وأن  -ذلك 
إىل وهم كثري من الناس وليس شيء من هذا يوجبه العقل الساذج ولو توهم  الكذب قبيح ومن هذا اجلنس ما يسبق

اإلنسان نفسه وأنه خلق دفعة تام العقل ومل يسمع أدبا ومل يطع أنفعاال نفسيا أو خلقا مل يقض يف أمثال هذه القضايا 



املشهورات قد تكون  بشيء بل أمكنه أن جيهله ويتوقف فيه ويل كذلك حال قضائه ألن الكل أعظم من اجلزء وهذه
صادقة وقد تكون كاذبة وإن كانت صادقة فليست تنسب إىل األوليات وحنوها إذا مل يكن بينة الصدق عند العقل 
األول إال بنظر وإن كانت حممودة عنده والصادق غري احملمود وكذلك الكاذب غري الشنيع ورب شنيع حق ورب 

  حممود كاذب 
إما من التأديبات الصالحية وما تتطابق عليها الشرائع اإلهلية وإما خلقيات إما من الواجبات و: واملشهورات 

  إما حبسب اإلطالق وإما حبسب صناعة : وانفعاالت وإما استقرائيات وهي 
  ليس هذا موضع بسط القول : قلت 

شديد القوة ألنه ليس  وأما القضايا الومهية فهي قضايا كاذبة إال أن الوهم اإلنساين يقضي هبا قضاء: ( قال ابن سينا 
يقبل ضدها ومقابلها بسبب أن الوهم تابع للحس فما ال يوافق احلس ال يقبله الوهم ومن املعلوم أن احملسوسات إذا 
كان هلا مبادئ وأصول كانت تلك قبل احملسوسات ومل تكن حمسوسة ومل يكن وجودها على حنو وجود احملسوسات 

وهم وهلذا كان الوهم مساعدا للعقل يف األصول اليت تنتج وجود تلك فلم ميكن أن يتمثل ذلك الوجود يف ال
املبادئ فإذا تعديا معا إىل النتيجة نكص الوهم وامتنع عن قبول ما سلم موجبه وهذا الضرب من القضايا أقوى يف 

نفس يف النفس من املشهورات اليت ليست بأولية وتكاد تشاكل األوليات وتدخل يف املشبهات هبا وهي أحكام لل
أمور متقدمة على احملسوسات أو أعم منها على حنو ما جيب أن ال يكون هلا وعلى حنو ما جيب أن يكون أو يظن يف 
احملسوسات مثل اعتقاد املعتقد أنه ال بد من خالء ينتهي إليه املالء إذا تناهى وانه ال بد يف كل موجود من أن يكون 

  ) مشارا إىل جهة وجوده 
الكالم إمنا يصح أن لو ثبت وجود أمور ال ميكن اإلحساس هبا حىت يكون حكم هذه يف ما هو مقدم هذا : فيقال له 

على تلك أو ما هو أعم منها وثبوت وجود هذه األمور إمنا يصح إذا ثبت إمكان ذلك وإمكان ذلك إمنا يصح إذا 
ات ذلك لزم الدور فإن هذه القضايا ثبت بطالن هذه القضايا اليت يسميها الومهيات فلو أبطلت هذه الومهيات بإثب

حتكم بامتناع وجود ما ال ميكن اإلشارة إليه واملقدمات اليت تثبت ذلك ليست مسلمة عندها بل ال ميكن عندها 
  تسليم ما يستلزم نقيض ذلك فإنه قدح يف الضروريات بالنظريات 

  ع أن يكون ومهية وأيضا فالوهم عندهم إمنا يتصور معاين جزئية وهذه القضايا كلية فامتن
  وأيضا فما يثبت به وجود هذه املوجودات قضايا سوفسطائية كما بني يف موضعه 

وهذه الومهيات لوال خمالفة السنن الشرعية هلا لكانت تكون مشهورة وإمنا تثلم يف شهرهتا الديانات : ( وأما قوله 
  ) احلقيقية والعلوم احلكمية 

صحتها وذلك أن هذه مشهورة عند مجيع األمم الذين مل تغري فطرهتم وعند هذا من أصدق الدليل على : فيقال له 
مجيع األمم املتبعني لسنن األنبياء عليهم الصالة والسالم من املسلمني واليهود والنصارى وإمنا يقدح فيها املبتدعة 

  من أهل الديانات كاملعتزلة وحنوهم 
و يعاشر أهل الديانات املبتدعني من الرافضة واملعتزلة أو من فيه وابن سينا ملا كان من أتباع القرامطة الباطنية وه

  إن اهللا ليس فوق العرش مل تكن هذه مشهورة عند هؤالء : شعبة من ذلك وهؤالء يقولون 
ومن املعلوم باتفاق هؤالء وغريهم أن األنبياء مل يقدحوا يف هذه القضايا وال أخربوا مبا يناقضها بل أخبار األنبياء 

  توافق هذه القضايا كلها 
والقرآن والتوراة واإلجنيل فيها من املوافق هلذه القضايا ما ال حيصيه إال اهللا وكذلك يف األخبار النبوية واآلثار 



  السلفية بل ال يعرف عن أحد من الصحابة والتابعني وتابعيهم قول يناقض إثبات هذه القضايا 
منا جاءت مبا يوافق مذهب املثبتة للصفات والعلو مبا ال يناقض ذلك وابن سينا وأمثاله مقرون بان الكتب اإلهلية إ

الكتب اإلهلية إمنا جاءت بالتشبيه وجيعلون هذا مما احتجوا به كما قد حكينا : وهم يسمون ذلك تشبيها ويقولون 
  كالمه يف ذلك وأنه احتج بذلك على هؤالء الذين وافقوه على نفي الصفات والعلو 

ذا التوحيد حق واألنبياء مل خترب به بل بنقيضه فكذلك يف أمر املعاد فكيف يزعم من هذا أن السنن إذا كان ه: وقال 
  الشرعية والديانات احلقيقة منعت هذه أن تكون مشهورة 

فعلم أن املانع لشهرهتا هو قول مل يوجد عن األنبياء وأتباع األنبياء وأن شهرهتا إمنا امتنعت بني هؤالء الذين ابتدعوا 
وال ليس مشروطا وحينئذ فيكون املانع من شهرهتا عند من مل تشتهر عنده سنة بدعية ال شرعية وديانة وضعها ق

  بعض الناس ليست منقولة عن نيب من األنبياء 
وال ريب أن املشركني واملبدلني من أهل الكتاب هلم شرائع وديانات ابتدعوها ووضعوها وتلك ال جيب قبوهلا عند 

  جيب أن يتبع ما يثبت نقله عن األنبياء املعصومني صلوات اهللا وسالمه عليهم العقالء وإمنا 
  ) يثلم يف شهرهتا العلوم احلكمية : ( وكذلك قوله إنه 

قد نقل غريك من الفالسفة القدماء أهنم كانوا يقولون مبوجب هذه القضايا كما بني ذلك ابن رشد : فيقال له 
الفالسفة وأساطينهم بل أرسطو وعن كثري من متأخريهم القول مبا هو أبلغ من  احلفيد وغريه بل املنقول عن متقدمي

  هذه القضايا من قيام احلوادث بالواجب وما يتبع ذلك كما تقدم نقل بعض ذلك عنهم 
  ) وال يكاد املدفوع عن ذلك يقاوم نفسه يف دفع ذلك لشدة استيالء الوهم : ( وقوله 

   الفطرة وثبوهتا يف اجلبلة هذا يدل على متكنها يف: فيقال له 
  وأهنا مغروزة يف النفوس فمن دفع ذلك عن نفسه مل يقاوم نفسه ومل ميكنه دفعها عن نفسه 

وهذا حد العلم الضروري وهو الذي يلزم نفس العبد لزوما ال ميكنه معه دفعه عن نفسه فإذا مل ميكن اإلنسان أن 
فعها تبني أهنا ضرورية وأن هؤالء الدافعني هلا يريدون تغيري فطرة يدفع هذه القضايا عن نفسه وال يقاوم نفسه يف د

اهللا اليت فطر الناس عليها وتغيري خلقه كأمثاهلم من اجلاحدين املكذبني باحلق الذين يكذبون باحلق املعلوم بالبهتان 
  والسفسطة وأن قدحهم يف هذا كقدح أمثاهلم من السوفسطائية يف أمثال هذه 

  ) شدة استيالء الوهم ل: ( وأما قوله 
إن الوهم قد فسروه بالقوة اليت تتصور معاين جزئية يف حمسوسات جزئية وهذا الوهم إمنا تصرفه : فقد قلنا غري مرة 

يف اجلزئيات من املعاين وأما هذه القضايا فهي قضايا كلية فهي من حكم العقل الصريح فاملخالف هلا خمالف لصريح 
لوهم الفاسد فإنه يثبت موجودا مطلقا بشرط اإلطالق أو موجودا ال داخل العامل وال العقل وهو املتبع لقضايا ا

خارجه وهذا املوجود ال يثبته يف اخلارج إال الوهم واخليال الفاسد ال يثبته ال عقل صريح وال نقل صحيح بل وال 
الشرع واحلس السليم وهم مطابق وال خيال مستقيم كما ال يثبته حس سليم فنفاة ذلك ينفون موجب العقل و

  والوهم املستقيم واخليال القومي ويثبتون ما ال يدرك إال بوهم فاسد وخيال فاسد 
  ) على أن ما يدفعه الوهم وال يقبله إذا كان يف احملسوسات فهو مدفوع منكر : ( وقوله 

لى إثبات موجود ال ميكن أنه مل يقم دليل شرعي وال عقلي ع: هذا أيضا حجة عليكم فإن املنازع يقول : فيقال له 
أن يعرف باحلس بوجه من الوجوه وإن كان ال ميكن أن يعرف كثري من الناس حبسه وال ميكن أن يعر ف باحلس يف 

  كثري من األحوال 



وقد عرف من مذهب السلف وأهل السنة واجلماعة أن اهللا ميكن أن يرى يف اآلخرة وكذلك املالئكة واجلن ميكن 
رئيات من الصفات ميكن أن يعرف بطريقها كما تعرف املسموعات بالسمع وامللموسات أن ترى وما يقوم بامل

إن الرسل صلوات اهللا عليهم قسموا املوجودات إىل غيب وشهادة وأمروا اإلنسان باإلميان مبا : باللمس ويقول 
  أخربوا به من الغيب 

اآلن مبشهود فما مل يكن اآلن مشهودا ميكن وكون الشيء شاهدا وغائبا أمر يعود إىل كونه اآلن مشهودا أو ليس 
أن يشهد بعد ذلك خبالف هؤالء النفاة فإهنم قسموا املوجودات يف اخلارج إىل حمسوس وإىل معقول ال ميكن 

  اإلحساس به حبال 
كليات وهذا مما ينفيه صريح العقل ال مما يثبته وإمنا املعقول الصرف ما كان ثابتا يف العقل كالعلوم الكلية وليس لل

إنه ميكن اإلحساس هبا أيضا إذا أمكن اإلحساس مبحلها كما ميكن اإلحساس : وجود يف اخلارج مع انه قد يقال 
  بأمثاهلا من األعراض كالعلم والقدرة واإلرادة وغري ذلك 

حساس لكن حنن ال حنس اآلن هبذه األمور باحلس الظاهر وعدم إحساسنا اآلن بذلك ال مينع أن املالئكة ميكنها اإل
بذلك وأنه ميكننا اإلحساس بذلك يف حال أخرى وأنه ميكن كل واحد أن حيس مبا يف باطن غريه كما ميكنه 

اإلحساس اآلن بوجهه وعينه وإن كان اإلنسان ال يرى وجهه وعينه فقد يشهد اإلنسان من غريه ما ال يشهده من 
  نفسه وقد بسط الكالم على هذه األمور يف غري هذا املوضع 

حس ظاهر حيسه اإلنسان مبشاعره الظاهرة فرياه ويسمعه ويباشره جبلده وحسن باطن كما : ضا فاحلس نوعان وأي
  أن اإلنسان حيس مبا يف باطنه من اللذة واألمل واحلب والبغض والفرح واحلزن والقوة والضعف وغري ذلك 

  لنوم وغريه بأمور ال حيس هبا غريه والروح حتس بأشياء ال حيس هبا البدن كما حيس من حيصل له نوع جتريد با
  مث الروح بعد املوت تكون أقوى جتردا فترى بعد املوت وحتس بأمور ال تراها اآلن وال حتس هبا 

ويف األنفس من حيصل له ما يوجب أن يرى بعينه ويسمع بأذنه ما ال يراه احلاضرون وال يسمعونه كما يرى األنبياء 
  رى كثري من الناس اجلن ويسمعون كالمهم املالئكة ويسمعون كالمهم وكما ي

إن هذه املرئيات واملسموعات إمنا هي يف نفس الرائي ال يف اخلارج فهذا مما قد علم : وأما من يقول بعض الفالسفة 
  بطالنه بأدلة كثرية وقد بسط الكالم على ذلك يف غري هذا املوضع 

ه ويف الناس أو باألخبار املتواترة له عن الناس علم من ذلك إما مبباشرته هلم يف نفس: ومن كان له نوع خربة باجلن 
  ما يوجب له اليقني التام بوجودهم يف اخلارج دع ما تواتر من ذلك عن األنبياء 

وكذلك ما تواتر عن األنبياء من وصف املالئكة هو مما يوجب العلم اليقيين بوجودهم يف اخلارج كقصة ضيف 
إبراهيم وإتيانه هلم بالعجل السمني ليأكلوه وبشارهتم لسارة بإسحاق ويعقوب مث إبراهيم املكرمني وجميئهم إىل 

  ذهاهبم إىل لوط وخماطبتهم له وإهالك قرى قوم لوط وقد قص اهللا هذه القصة يف غري هذه املوضع 
 النيب وكذلك قصة مرمي وإرسال اهللا إليها جربيل يف صورة بشر حىت نفخ فيها الروح وكذلك قصة إتيان جربيل إىل

  ] تارة يف صورة أعرايب : [ صلى اهللا عليه و سلم 
  ] وتارات يف صورة دحية الكليب [ 

فمن علم أن الروح قد حتس مبا ال حيس به البدن وأن من الناس من حيس بروحه وبدنه ما ال حيسه غريه من الناس 
يا هبذا البدن فإن هذا احلس غنما توسع له طرق احلس ومل يرى احلس مقصورا على ما حيبه مجهور الناس يف الدن

  يدرك بعض املوجودات 



إن كل قائم بنفسه أو كل موجود ميكن اإلحساس به فإنه يراد بذلك ما هو أعم من هذا احلس : وحينئذ فإذا قيل 
حبيث يدخل يف ذلك هذا وهذا وليس للنفاة دليل على إثبات ما ليس مبحسوس هبذا احلس والعقليات اليت يثبتوهنا 

  ا هي الكليات الثابتة يف الذهن وتلك يف احلقيقة وجودها يف األذهان ال يف األعيان إمن
وهذا منتهى ما عند ابن سينا وأمثاله من الفالسفة وهلذا كان كمال اإلنسان عندهم أن يصري عاملا معقوال موازيا 

ال ينفصل شيء من ذلك عنها وقد  للعامل املوجود وجيعلون النعيم والعذاب أمرين قائمني بالنفس من مجلة أعراضها
  بينا بعض ما يف هذا القول من الضالل يف غري هذا املوضع 

وهلذا جعل يف منطقه العلوم اليقينية العقلية هي هذه العقليات ونفى أن تكون املشهورات العملية من اليقينيات ونفى 
مهيات فبإنكاره هذا أنكر املوجودات الغائبة أن يكون ما يثبت املوجودات احلسية الغائبة من اليقينيات ومسى هذه و

عن إحساس أكثر الناس يف هذه الدنيا فلم يصدق باملوجودات الغائبة وال بكثري مما يشاهد يف هذا العامل من املالئكة 
واجلن وغري ذلك وبإنكاره املشهورات أن تكون يقينية أنكر موجب القوة العملية يف النفس اليت هبا تستحسن ما 

ا من األعمال وتستقبح ما يضرها فأخرج األعمال اليت ال تكمل النفس إال هبا من أن تكون يقينية كما ينفعه
أخرجها من أن تكون من الكمال ومل جيعل كمال النفس إال جمرد علم جمرد ال حب معه هللا تعاىل يف احلقيقة وإمنا 

   األعمال عندهم ألجل إعداد النفس لنيل ما يظنونه كماال من العلم
وهذا العلم الذي يدعونه غالبه جهل وما فيه من العلم فليس علما مبوجودات معينة وإمنا هو علم أمور مطلقة يف 

الذهن ال وجود هلا يف اخلارج فلم حيصل له من الكماالت العلمية والعملية ما يوجب سعادهتم يف اآلخرة وال جناهتم 
  السعادة والنجاة منهم كما قد بسط يف موضعه  من النار وكان كثري من اليهود والنصارى أقرب إىل

واملقصود هنا أن الناس متفقون على أن حكم الذهن بأنه ما من موجود قائم بنفسه وإال ميكن اإلشارة إليه وأنه ميتنع 
س ليس مما تواطأ عليه النا -وجود موجودين ليس أحدمها مباينا لآلخر وال حمايثا له بل إن صانع العامل فوق العامل 

إنه ميكن وجود موجود ال داخل العامل وال خارجه بل ذلك مما أقر به الناس : وقبله بعضهم عن بعض كقول النفاة 
  بفطرهتم وعرفوا ببدائه عقوهلم وضروات قلوهبم 

  والقادحون فيما يسلمون ذلك ويدعون أن فطر الناس أخطأت يف هذا احلكم وأنه من حكم الوهم واخليال الباطل 
إهنم كذبوا على فطرهتم ألن هؤالء القائلني : ا معترفني بأن هذا مما أقروا به بال مواطأة مل ميكن أن يقال فإذا كانو

إن هذا أمر جنده يف قلوبنا وفطرتنا : بذلك أضعاف أضعاف أضعاف أهل التواتر بل هم مجاهري بين آدم فإذا قالوا 
  وجب تصديقهم يف ذلك 

ا البديهية بقضايا نظرية ألن البديهيات أصل للنظريات فلو جاز القدح وحينئذ فال جيوز إبطال هذه القضاي
بالنظريات يف البديهيات والنظريات ال تصح إال بصحة البديهيات كان ذلك قدحا يف أصل النظريات فلزم من 

  القدح يف البديهيات بالنظريات فساد النظريات وإذا فسدت مل يصح القدح هبا وهو املطلوب 
بني أنه ال تسمع من النفاة حجة على إبطال مثل هذه القضية البديهية مث يبني فساد ما استدل به على فهذا وحنوه ي
  بطالن ذلك 

  الوجه األول: الرد على قول الرازي 

من املعلوم أن هذا ال ينكره إال من يقول بأن اهللا ليس داخل العامل وال خارجه وينكرون أن يكون اهللا : أن يقال 
لو كان فوق العرش لكان مباينا له باجلهة مشارا إليه وذلك ممتنع عندهم فيجوزون : مل فإهنم يقولون نفسه فوق العا



الباري : وجود موجودين ليس أحدمها مباينا لآلخر وال مدخال له ووجود موجود قائم بنفسه ال يشار إليه ويقولون 
  ليس مباينا للعامل وال مداخال له 
  ذلك فيما تثبته من العقول والنفس الناطقة وهلم يف النفس الفلكية قوالن  وطائفة من الفالسفة تقول مثل

وإذا كان كذلك فجماهري اخلالئق خيالفون هؤالء ويقولون بأن اهللا نفسه فوق العامل وإذا كان اهللا نفسه فوق العامل 
حق وامتنع حينئذ وجود  فإن كان ذلك مستلزما جلواز اإلشارة إليه وأن يكون مباينا للعامل باجلهة فالزم احلق

موجود ال مباين للعامل وال حمايث له وال يشار إليه وإن أمكن أن يكون هو نفسه فوق العامل ويكون مع ذلك غري 
بطل قول هؤالء النفاة فإهنم إمنا نفوا أن تكون نفسه فوق العامل ألن ذلك عندهم  -مشار إليه وال مباين للعامل باجلهة 

يه ومباينا للعامل باجلهة وإذا بطل قوهلم حصل املقصود ومل يكن إىل هذه املقدمات الضرورية مستلزم لكونه مشارا إل
  حاجة 

فاملقصود أنه ال يوافقهم على أنه ليس فوق العامل إال أقل الناس ومن مل يوافقهم على ذلك فإما أن ينكر وجود 
ر ذلك فإن مل ينكر ذلك مع إنكار قوهلم بأنه ليس ليس أحدمها مباينا لآلخر وال حمايثا له وإما أن ال ينك: موجودين 

  فوق العامل كان إنكاره لقوهلم أعظم من ترك إنكاره ملا يبطل قوهلم 
إما منكر له وإما منكر ملا يستلزم إبطاله ثبت اتفاق مجهور الناس على : فإن املقصود ما يبطل قوهلم فإذا كان الناس 

  إنكاره وهو املطلوب 
ضية قد صرح أئمة الطوائف الذين كانوا قبل أن خيلق اهللا الكرامية واحلنبلية بأهنا قضية بديهية هذه الق: مث يقال 

ضرورية فمن ذلك ما ذكره عبد العزيز بن حيىي املكي املشهور صاحب احليدة وهو من القدماء الذين لقوا الشافعي 
ألشعرية مع سائر الطوائف املثبتة على ومن هو أقدم من الشافعي وهو مشاهري متكلمي أهل السنة الذين اتفقت ا

  تعظيمه واتباعه 

  كالم عبد العزيز الكناين يف مسألة االستواء والعلو

: طه [ } الرمحن على العرش استوى { : زعمت اجلهمية يف قوله تعاىل ) : ( الرد على الزنادقة واجلهمية ( قال يف 
  ) مصر استوى فالن على الشام يريد استوىل عليها  استوى فالن على: إمنا املعىن استوىل كقول العرب ]  ٥

فمن : ال قيل له : هل يكون خلق من خلق اهللا أتت عليه مدة ليس اهللا مبستول عليه فإذا قال : فيقال له : ( قال 
إن العرش قد أتت عليه مدة ليس اهللا : يلزمك أن تقول : من زعم ذلك فهو كافر يقال له : زعم ذلك ؟ فمن قوله 

ول عليه وذلك أن اهللا تبارك وتعاىل أخرب أنه خلق العرش قبل خلق السماوات واألرض مث استوى عليه بعد مبست
  خلق السماوات واألرض 

]  ٧: هود [ } وهو الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام وكان عرشه على املاء { : قال اهللا عز و جل 
  ألرض فأخرب أن العرش كان على املاء قبل السماوات وا

[ } خلق السماوات واألرض وما بينهما يف ستة أيام مث استوى على العرش الرمحن فاسأل به خبريا { : مث قال 
  ]  ٥٩: الفرقان 

استوى إىل السماء { : وقوله ]  ٧: غافر [ } الذين حيملون العرش ومن حوله يسبحون حبمد رهبم { : وقوله 
  ]  ٢٩: البقرة [ } فسواهن سبع مساوات 

: فصلت [ } مث استوى إىل السماء وهي دخان فقال هلا ولألرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعني { : قوله و



١١  [  
املدة اليت كان على العرش فيها قبل خلق السماوات واألرض : فأخرب أنه استوى على العرش فيلزمك أن تقول 

  استوىل فإمنا استوىل بزعمك يف ذلك الوقت ال قبله : عندك ليس اهللا مبستول عليه إذ كان استوى على العرش معناه 
اقبلوا لبشرى يا بين متيم قد بشرتنا فأعطنا : [ وقد روى عمران بن حصني عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

 قبل كل كان اهللا: قد قبلنا فأخربنا عن أول هذا األمر كيف كان قال : اقبلوا البشرى يا أهل اليمن قالوا : قال 
  ] شيء وكان عرشه على املاء وكتب يف اللوح ذكر كل شيء 

يا رسول اهللا كان ربنا قبل أن : وكان جيب النيب صلى اهللا عليه و سلم مسألته أنه قال  -عن أيب رزين [ وروي 
  ] كان يف عماء ما فوقه هواء وما حتته هواء مث خلق العرش على املاء : خيلق السماوات واألرض ؟ قال 

استوى فالن على السرير فيكون : أخربين كيف استوى على العرش ؟ أهو كما يقال : فقال اجلهمي : ( قال 
إن العرش قد حوى اهللا وحده إذا كان عليه ألنا ال : السرير قد حوى فالنا وحده إذا كان عليه فيلزمك أن تقول 

كيف وقد : يف استوى ؟ فإن اهللا ال جيري عليه ك: أما قولك : فيقال له : نعقل الشيء على الشيء إال هكذا قال 
أخربنا أنه استوى على العرش ومل خيربنا كيف استوى فوجب على املؤمنني أن يصدقوا رهبم باستوائه على العرش 

وحرم عليهم أن يصفوا كيف استوى ألهنم مل خيربهم كيف ذلك ومل تره العيون يف الدنيا فتصفه مبا رأت وحرم 
عليه من حيث ال يعلمون فآمنوا خبربه عن االستواء مث ردوا علم كيف استوى إىل اهللا ولكن  عليهم أن يقولوا

إن اهللا حمدود وقد حوته األماكن إذ زعمت يف دعواك أنه يف األماكن ألنه ال يعقل : يلزمك أيها اجلهمي أن تقول 
ء يف اجلب فالبيت قد حوى فالنا واجلب فالن يف البيت واملا: شيء يف مكان إال واملكان قد حواه كما تقول العرب 

إن اهللا عز و جل يف : قد حوى املاء ويلزمك أشنع من ذلك ألنك قلت أفظع مما قالت به النصارى وذلك أهنم قالوا 
: وأنتم تقولون ! ما أعظم اهللا إذ جعلتموه يف بطن مرمي : عيسى وعيسى بدن إنسان واحد فكفروا بذلك وقيل هلم 

إنه يف أجواف : ويف بطون النساء كلهن وبدن عيسى وأبدان الناس كلهم ويلزمك أيضا أن تقول إنه يف كل مكان 
: فلما شنعت مقالته قال ! الكالب واخلنازير ألهنا أماكن وعندك أن اهللا يف كل مكان تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا 

ء وال كالشيء خارجا عن الشيء وال إن اهللا يف كل مكان ال كالشيء يف الشيء وال كالشيء على الشي: أقول 
القياس واملعقول فقد دللت بالقياس واملعقول على أنك ال تعبد شيئا : أصل قولك : فيقال له : مباينا للشيء قال 

ألنه لو كان شيئا داخال فمن القياس واملعقول أن يكون داخال يف الشيء أو خارجا منه فلما مل يكن يف قولك شيئا 
الشيء يف الشيء أو خارجا من الشيء فوصفت لعمري ملتبسا ال وجود له وهو دينك وأصل استحال أن يكون ك

  ) التعطيل : مقالتك 
فهذا كالم عبد العزيز يبني أن القياس املعقول يوجب أن ما ال يكون يف الشيء وال خارجا منه فإنه ال يكون شيئا 

إنه ال يكون شيئا وأن ذلك صفة املعدوم الذي ال وأن ذلك صفة توجب أن ما ال يكون يف الشيء وال خارجا منه ف
  وجود له 

  والقياس هو األقيسة العقلية واملعقول هو العلوم الضرورية وعبد العزيز هذا قبل وجود احلنبلية والكرامية كما تقدم 
ثاهلم وممن وقال أبو حممد عبد اهللا بن سعيد بن كالب إمام احلارث احملاسيب وأبو العباس القالنسي واألشعري وأم

ذكر ذلك عنه أبو بكر بن فورك فيما مجعه من كالمه فإن مجع من كالمه ومجع كالم األشعري أيضا وبني اتفاقهما 
  يف عامة أصوهلما 

  كالم ابن كالب يف مسألة العلو



نه لو قيل ال يف العامل وال خلارج منه فنفاه نفيا مستويا أل: وأخرج من النظر واخلرب قول من قال : ( قال ابن كالب 
صفة بالعدم ما قدر أن يقول فيه أكثر منه ورد أخبار اهللا نصا وقال يف ذلك ما ال جيوز يف خرب وال معقول : له 

  ) وزعم أن هذا هو التوحيد اخلالص والنفي اخلالص عندهم هو اإلثبات اخلالص وهم عند أنفسهم قياسون 
إن كنتم تعنون خلو األماكن من : نه وانفراد العرش به قيل هذا إفصاح منكم خبلو األماكن م: فإن قالوا : ( قال 

تدبريه وأنه عامل هبا فال وإن كنتم تذهبون إىل خلوها من استوائه عليها كما استوت على العرش فنحن ال حنتشم أن 
  ) استوى على األرض واستوى على اجلدار ويف صدر البيت : استوى اهللا وعلى العرش وحنتشم أن نقول : نقول 

أهو فوق ما خلق ؟ فإن قالوا نعم قيل ما تعنون : يقال هلم : ( وقال أيضا أبو حممد عبد اهللا بن سعيد بن كالب 
املسألة خطأ : ليس عن هذا سألتكم وإن قالوا : بالقدرة والعزة قيل هلم : إنه فوق ما خلق ؟ فإن قالوا : بقولكم 

وال حتت أعدموه ألن ما : وليس هو حتت فإن قالوا : ل هلم نعم ليس هو فوق قي: فليس هو فوق فإن قالوا : قيل 
  ) فوق حتت وحتت فوق : هو فوق وهو حتت قيل هلم : كان ال حتت وال فوق فعدم وإن قالوا 

اإلنسان ال مماس وال مباين للمكان فهذا حمال فال بد من نعم قيل هلم فهو ال : إذا قلنا : يقال هلم : ( وقال أيضا 
قيل هلم فهو بصفة احملال من املخلوقني الذي ال يكون وال يثبت يف الوهم ؟ فإذا : ن ؟ فإذا قالوا نعم مماس وال مباي

فينبغي أن يكون بصفة احملال من هذه اجلهة وقيل هلم أليس ال يقال ملا ليس بثابت يف اإلنسان : نعم قيل : قالوا 
ال يوصف هبما : مماس هو أو مباين ؟ فإذا قالوا : ودكم فأخربونا عن معب: نعم قيل : مماس وال مباين ؟ فإذا قالوا 

عدم إذا وصفتموه : عدم كما تقولون لإلنسان : فصفة إثبات اخلالق كصفة عدم املخلوق فلم ال تقولون : قيل هلم 
  ) إذا كان عدم املخلوق وجودا له فإذا كان العدم وجودا كان اجلهل علما والعجز قوة : بصفة العدم ؟ وقيل هلم 

إنه أحب : وقد ذكر هذا الكالم وأشباهه ذكره عنه أبو بكر بن فورك يف الكتاب الذي أفرده يف ملقاالته وقال فيه 
أن أمجع له متفرق مقاالت أيب حممد بن كالب شيخ أهل الدين وإمام احملققني : ( من مساه من أعيان أهل عصره 

 ملا من به اهللا تعاىل من معامل طرق دينه للحق وصراطه املنتصر للحق وأهله املبني حبجج اهللا الذاب عن دين اهللا
وأثىن عليه ) املستقيم السيف املسلول على أهل األهواء والبدع املوفق التباع احلق واملؤيد بنصرة اهلدى والرشد 

  ثناء عظيما 
  ) وكان ذلك على أثر ما مجعت من متفرق مقاالت شيخنا األشعري : ( قال 
شيخ األول واإلمام السابق أبو حممد عبد اهللا بن سعيد املمهد هلذه القواعد املؤسس هلذه األصول وملا كان ال: ( قال 

والفاصل حبسن ثنائه بني حجج احلق وشبه الباطل بالتنبيه على طرق الكالم فيه والدال على موضع الوصل والفصل 
  وذكر كالما طويال يف الثناء عليه ) ا واجلمع والفرق الفاتق لرتق األباطيل والكاشف عن لبس ما زخرفوا وموهو

ال هو يف : واملقصود أن ابن كالب إمام األشعري وأصحابه ومن قبلهم كاحلارث احملاسيب وأمثاله يبني أن من قال 
صفة بالعدم : العامل وال خارج منه فقوله فاسد خارج عن طريق النظر واخلرب وأنه قد ورد خرب اهللا نصا ولو قيل له 

هذا هو التوحيد اخلالص وهو النفي : يقول أكثر منه وأنه قال ما ال جيوز يف خرب وال معقول وأهنم قالوا ما قدر أن 
  اخلالص فجعلوا النفي اخلالص هو التوحيد اخلالص 

وهذا الذي قاله هو الذي يقوله مجيع العقالء الذين يتكلمون بصريح العقل خبالف من تكلم يف املعقول مبا هو وهم 
  د وخيال فاس

  ) ليس هو فوق وليس هو حتت فقد أعدموه ألن ما كان ال حتت وال فوق فعدم : إذا قالوا : ( ولذلك قال 
وهذا كله يناقض قول هؤالء املوافقني للمعتزلة والفالسفة من متأخري الشيعة ومن وافقهم من احلنبلية واملالكية 



  ليس هو حتت وليس هو فوق :  واحلنفية والشافعية وغريهم من طوائف الفقهاء الذين بقولون
أنتم تصفونه بالصفات املمتنعة اليت مضموهنا اجلمع بني املتقابلني يف املوجودات فيلزمكم : ( وذكر حجة ثالثة فقال 

  ) أن تصفوه بسائر املتقابالت 
مباين للمكان فهذا  ال مماس وال -وغريه من األعيان القائمة بأنفسها : يعين  -إذا قلنا اإلنسان : فيقال هلم : ( قال 

  ) حمال باعترافهم 

  تعليق ابن تيمية

إنه ال مماس وال مباين للمكان فيصفونه بالصفة املستحيلة املمتنعة يف املخلوق اليت ال تثبت يف التوهم : وهم يقولون 
تنع تصوره جيوز أن نصفه مبا ميتنع تصوره وتومهه يف غريه من هذا السلوب فإذا جوزوا أن يوصف مبا مي: ويقولون 

ال هو قدمي وال حمدث وال قائم بنفسه وال : يف سائر املوجودات فليصفوه بسائر املمتنعات من املوجودات فيقولوا 
هذا إمنا ميتنع يف غريه من املوجودات ال فيه وحينئذ : بغريه وال متقدم على غريه وال مقارن له وحنو ذلك ويقولوا 

وال جاهل وال قادر وال عاجز وال موجود وال معدوم وهذا منتهى قول  ال هو حي وال ميت وال عامل: فيقولون 
  القرامطة وهو مجع النقيضني أو رفع النقيضني 

ومن املعلوم أن العقل إذا جزم بامتناع اجتماع األمرين أو امتناع ارتفاعهما سواء كان أحدمها وجودا واآلخر عدما 
لك ابتداء مبا نشهده يف املوجودات اليت نشهدها كما أن ما يثبت وهو التناقض اخلاص أو كانا وجودين فإنا نعلم ذ

من الصفات كاحلياة والعلم والقدرة والكالم وأمثال ذلك إمنا نعلمه ابتداء مبا نعلمه يف املوجودات اليت نعرفها مث إذا 
اه ملا بني ما أخرب به من اخربنا الصادق املصدوق عن الغيب الذي ال نشهده فإمنا نفهم مراده الذي أراد أن يفهمنا إي

الغيب وبني ما علمناه يف الشاهد من القدر اجلامع الذي فيه نوع تناسب وتشابه فإذا أخربنا عما اجلنة من املاء 
واللنب والعسل واخلمر واحلرير والذهب مل نفهم ما أراد إفهامنا إن مل نعلم هذه املوجودات يف الدنيا ونعلم أن بينها 

قدرا مشتركا وتناسبا وتشاهبا يقتضي أن نعلم ما أراد خبطابه وإن كانت تلك املوجودات خمالفة هلذه وبني ما يف اجلنة 
  من وجه آخر 

ليس يف الدنيا مما يف اجلنة إال األمساء رواه األعمش عن أيب ظبيان عن ابن عباس وقد رواه : كما قال ابن عباس 
  ]  ٢٥: البقرة [ } وأتوا به متشاهبا { : قوله  غريه واحد منهم حممد بن جرير الطربي يف التفسري يف

وإذا كان بني املخلوق واملخلوق قدر فارق مع نوع من إثبات القدر املشترك الذي يقتضي التناسب والتشابه من 
بعض الوجوه فمعلوم أن ما بني اخلالق واملخلوق من املفارقة واملباينة أعظم مما بني املخلوق واملخلوق فهذا مما يوجب 

نفي مماثلة صفاته لصفات خلقه ويوجب أن ما بينهما من املباينة واملفارقة أعظم مما بني خملوق وملخلوق مع أنه لوال 
أن بني مسمى املوجود املوجود واحلي واحلي والعليم والعليم والقدير والقدير وأمثال ذلك من املعىن املتفق املتواطئ 

  يفهمه وال أمكن أن يفهم أحد ما أخرب به عن األمور الغائبة  املناسب واملتشابه ما يوجب فهم املعىن مل
وإذا كان هذا يف اخلطاب السمعي اخلربي فكذلك يف النظر القياسي العقلي فإمنا نعرف ما غاب عنا باعتباره مبا 

لية شهدناه فيعترب الغائب بالشاهد وحيصل يف قلوبنا بسبب ما نشهده من األعيان واجلزئيات املوجودة قضايا ك
عقلية فيكون إدراج املعينات فيها هو قياس الشمول كالذي يسميه املنطقيون املقدمتان والنتيجة ويكون اعتبار املعني 

  باملعىن هو قياس التمثيل اجلامع املشترك سواء كان هو دليل احلكم أو علة دليل احلكم 
الشمول وأن قياس التمثيل ال يفيد اليقني بل ال منهم من يزعم أن القياس الربهاين هو قياس : والناس يف هذا املقام 



يسمى قياسا إال بطريق اجملاز كما يقول ذلك من يقوله من أهل املنطق ومن وافقهم من نفاة قياس التمثيل يف 
العقليات والشرعيات كابن حزم وأمثاله ومنهم من ينفي قياس التمثيل يف العقليات دون الشرعيات كأيب املعايل 

  الغزايل والرازي واآلمدي وأيب حممد املقدسي وأمثاهلم  ومتبعيه مثل
ومنهم من يعكس ذلك فيثبت قياس التمثيل يف العقليات دون الشرعيات كما هو قول أئمة أهل الظاهر مثل داو 
سي بن علي وأمثاله وقول كثري من املعتزلة البغداديني كالنظام وأمثاله ومن الشيعة اإلمامية كاملفيد واملرتضى والطو

  وأمثاهلم 
إن قياس التمثيل هو الذي يستحق أن يسمى قياسا على سبيل احلقيقة وأما تسمية قياس : وكثري من هؤالء يقول 

  الشمول قياسا فهو جماز كما ذكر ذلك الغزايل وأبو حممد املقدسي وغريمها 
ني تارة والظن أخرى بل مها والذي عليه مجهور الناس وهو الصواب أن كليهما قياس حقيقة وأن كليهما يفيد اليق

متالزمان فإن قياس التمثيل مضمونه تعلق احلكم بالوصف املشترك الذي هو علة احلكم أو دليل العلة أو هو ملزوم 
نبيذ احلنطة املسكر حرام قياسا على : للحكم وهذا املشترك هو احلد األوسط يف قياس الشمول فإذا قال القايس 

فكان حراما قياسا عليه وبني أن املسكر هو مناط التحرمي فيجب تعلق التحرمي بكل نبيذ العنب ألنه شراب مسكر 
هذا شراب مسكر وكل مسكر حرام فاملسكر الذي جعله يف : كان هذا قياس متثيل وهو منزلة أن يقول  -مسكر 

رق بينهما عند هذا القياس حدا أوسط هو الذي جعله يف ذلك القياس اجلامع املشترك الذي هو مناط احلكم فال ف
التحقيق يف املعىن بل مها متالزمان وإمنا يتفاوتان يف ترتيب املعاين والتعبري عنها ففي األول يؤخر الكالم يف املشترك 
الذي هو احلد األوسط وبيان أنه مستلزم للحكم متضمن له ويذكر األصل الذي هو نظري الفرع ابتداء ويف الثاين 

  بني مشوله وعموه وانه مستلزم للحكم ابتداء يقدم الكالم يف احلد الوسط وي
إما : إن املوجود : واملقصود هنا أنا إذا حكمنا بعقولنا حكما كليا يعم املوجودات أو يعم املعلومات مثل قولنا 

واجب وإما ممكن وإما قدمي وإما حمدث وإما قائم بنفسه وإما قائم بغريه وإما مشار إليه وإما قائم باملشار إليه وكل 
إما أن : إن الصانع : فأحدمها إما متقدم على اآلخر وإما مقارن له وإما مباين له وإما حمايث له وقلنا : موجودين 

كان علمنا هبذه القضايا الكلية  -يكون متقدما على العامل أو مقارنا له وإما أن يكون خارجا عنه أو داخال فيه 
  العامة بتوسط ما علمناه من املوجودات 

إنه : أما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما فادعى مدع أن الواجب ال يقال : نعلم أن املعلوم  فإذا كنا
كنا وإن مل نشهد  -كما يقول ذلك من يقوله من القرامطة الباطنية  -موجود ال معدوم أو ليس مبوجود وال معدوم 

هل ميكنك إثبات شيء يف الشاهد ليس : قلنا هلذا  الغائب نعلم أن هذا اخلري العام والقضية الكلية تتناول غريه وإذا
  كنا قد أبطلنا قوله  -فكيف تثبت يف الغائب ما ليس مبوجود وال معدوم ؟ : ال قلنا له : مبوجود وال معدوم ؟ قلنا 

  أنا ال أصفه بالوصفني املتقابلني ألن القابل لذلك ال يكون: قول القائل 

  إال جسما 
ذا وال هبذا بل أنفي عنه هذين الوصفني املتقابلني ألن اتصافه بأحدمها إمنا يكون لو كان أنا أصفه ال هب: فإذا قال 

قابال ألحدمها وهو ال يقبل واحدا منهما ألنه لو قبل ذلك لكان جسما إذ هذه من صفات األجسام فإذا قدرنا 
ال نصفه ال باحلياة وال : قالوا  فهكذا سائر املالحدة إذا: قيل له  -موجودا ليس جبسم مل يقبل ال هذا وال هذا 

باملوت وال العلم وال اجلهل وال القدرة وال العجز وال الكالم وال اخلرس وال البصر وال العمى وال السمع وال 



الصمم ألن اتصافه بأحدمها فرع لقبوله ألحدمها وهو ال يقبل واحدا منهما ألن القابل لالتصاف بذلك ال يكون إال 
فات األجسام فإذا قدرنا موجودا ليس جبسم مل يقبل هذا وال هذا فما كان جوابا هلؤالء جسما فإن هذه من ص

املالحدة فهو جواب لك فما ختاطب به أنت النفاة الذين ينفون ما تثبته أنت خياطبك به املثبتون ملا تنفيه أنت حذو 
  القذة بالقذة 

فإن حجتك عليهم قاصرة وحبوثك معهم ضعيفة كما وحنن جنيبك مبا يصلح أن جتيب أنت وحنن به لسائر املالحدة 
  بينا ضعف مناظرة هؤالء املالحدة يف غري موضع 

  الوجه األول: الرد عليه من وجوه 

إن ما يقدر عدم قبوله وهلذا أشد نقصا واستحال وامتناعا من وصفه بأحد النقيضني مع قبوله ألحدمها : أن يقال 
عا بصريا متكلما كاإلنسان وامللك وغريمها كان ذلك خريا من اجلسم األعمى وإذا قدرنا جسما حيا عاملا قادرا مسي

  األصم األبكم وإن أمكن أن يتصف بضد الكمال 
وهذا اجلسم األعمى األصم الذي ميكن اتصافه بتلك الكماالت أكمل من اجلماد الذي ال ميكن اتصافه ال هبذا وال 

 مباينا لغريه وال مداخال له وال قدميا وال حمدثا وال واجبا وال ممكنا هبذا واجلسم اجلماد خري من العدم الذي يكون ال
  فأنت وصفته مبا ال يوصف به إال ما هو أنقص من كل ناقص 

  الوجه الثاين

لفظ جممل فإن عنيت أن يكون هذه الصفات ال يوصف هبا إال من ) فهذه من صفات األجسام : ( قولك : أن يقال 
كان هذا باطال فإنك  -ا وصفنا الرب هبا لزم أن يكون من جنس املوجودات مماثال هلا هو من جنس املخلوقات وإذ

ال تعلم أن هذه ال يوصف إال خملوق فإن هذا أو املسألة فلو قدرت أن تبني أن هذه ال يوصف هبا إال خملوق مل حتتج 
  ال سبيل لك إىل هذا النفي وال دليل عليه : إىل هذا الكالم يقال لك 

  إن هذه الصفات توصف هبا املخلوقات وتوصف هبا األجسام :  وإن قلت
نعم وليس يف كون األجسام املخلوقة توصف هبا ما مينع اتصاف الرب مبا هو الالئق به من هذا النوع : قيل لك 

كاسم املوجود والثابت واحلق والقائم بنفسه وحنو ذلك فإن هذه األمور كلها توصف هبا األجسام املخلوقة فإن 
ال موجود وال معدوم وال ثابت وال منتف : رد قياسه لزم اإلحلاد احملض والقرمطة وأن يرفع النقيضني مجيعا فيقول ط

وال حق وال باطل وال قائم بنفسه وال بغريه وهذا الزم قول من نفى الصفات وحينئذ فيلزمه اجلمع بني النقيضني أو 
  ومات فال يفر من حمذور إال وقع فيما هو شر منه رفع النقيضني ويلزمه أن ميثله باملمتنعات واملعد

  الوجه الثالث

أنت تصفه بأنه موجود قائم بنفسه قدمي حي عليم قدير وأنت ال تعرف : أن يقال هلذا النايف للمباينة واملداخلة 
هو موجود حي عليم قدمي وليس جبسم : إما أن تقول : موجودا هو كذلك إال جسما فال بد من أحد األمرين 

  هو مباين للعامل عال عليه وليس جبسم : وهو أيضا له حياة وعلم وقدرة وليس جبسم ويقال لك : فيقال لك 
يلزم من كونه مباينا للعامل عاليا عليه أن يكون جسما ألين ال أعقل املباينة واحملايثة إال من صفات : وإن قلت 



  األجسام 
جسما ألنك ال تعقل موجودا حيا عليما قديرا إال جسما فهذا  ويلزم من كونه حيا عليما قديرا أن يكون: قيل لك 

  نظري هذا فما تقوله يف أحدمها يلزمك نظريه يف اآلخر وإال كنت متناقضا مفرقا بني املتماثلني 
إنه موجود قائم بنفسه حي عليم قدير ألن ذلك قد علم بالشرع والعقل وإن لزم أن : أنا أقول : وإما أن تقول 
  لتزمته ألن الزم احلق حق يكون جسما ا

أنا أصفه بذلك ألنه قد ثبت ذلك بالشرع والعقل وإذا : إنه فوق العامل مباين له : وهكذا يقول من يقول : قيل لك 
  لزم من ذلك أن يكون جسما التزمته ألن الزم احلق حق 

ذا عنيت به اجلسم املعروف يف لفظ اجلسم فيه إمجال وإهبام فإ: أنا ال أعرف لفظ اجلسم أو تقول : وإما أن تقول 
اللغة وهو بدن اإلنسان مل أسلم ألين ال أعلم موجودا حيا عاملا قادرا إال ما كان مثل بدن اإلنسان فإن الروح هي 

  أيضا حية عاملة قادرة وليست من جنس البدن وكذلك امللك وغريه 
  عضه عن بعض الفعل وإن عنيت باجلسم أنه يقبل التفريق والتجزئة والتبعيض حبيث ينفصل ب

أنا أتصور موجودا عاملا قادرا قبل أن أعلم أنه ميكن تفريقه وتبعيضه فال يلزم من تصوري للموجود احلي العامل : قيل 
  القادر أن يكون قابال هلذا التفريق والتبعيض 

اجب فإن كان ما ال وإن عنيت باجلسم أنه ميكن أن يشار إليه إشارة حسية مل يكن هذا ممتنعا عندي بل هذا هو الو
  ميكن أن يشار إليه ال يكون موجودا 

وإن عنيت باجلسم انه ميكن مركب من اجلواهر املنفردة احلسية أو من املادة والصورة اللذان جيعالن جوهران 
عقليان فأنا ليس عندي شيء من األجسام كذلك فضال عن أن يقدر مثل ذلك فإذا كنت نافيا لذلك يف املخلوقات 

  فتنزيه رب العاملني عن ذلك أوىل  البسيطة
وإن عنيت بالتبعيض أنه ميكن أن يرى منه شيء دون شيء كما قال ابن عباس وعكرمة وغريمها من السلف ما 

  يوافق ذلك مل أسلم لك أن أن هذا ممتنع 
  وإن عنيت باجلسم أنه مياثل شيئا من املخلوقات مل نسلم املالزمة 

ه األجوبة قال لك املثبت ملباينته للعامل وعلوه عليه مثل ما قلت أنت هلؤالء فأي شيء أجبت به امللحدة من هذ
  املالحدة 

  لو كان عاليا على العامل مباينا له كان جسما ؟ إن عنيت أنه بدن مل نسلم لك املالزمة : قال ما تعين بقولك 
  وإن عنيت انه يبل التفريق والتبعيض فكذلك 

  ملفردة أو من املادة والصورة مل نسلم املالزمة أيضا وإن عنيت أنه مركب من اجلواهر ا
  وإن عنيت شيئا أنه يكون مماثال لشيء من املخلوقات مل نسلم املالزمة 

  وإن عنيت أنه يشار إليه أو أنه يرى منه شيء دون شيء منع انتفاء الالزم 

  الوجه الرابع

إما قائم بنفسه وإما قائم بغريه وإما واجب : وجود إما موجود وإما معدوم وأن امل: احلكم بأن املعلوم : أن يقال 
وإما ممكن وإما قدمي وإما حمدث وإما متقدم على غريه وإما مقارن له وإما مباين لغريه وإما حمايث له وأن القائم 

ال إما حي وإما ميت وإما عامل وإما جاهل وإما قادر وإما عاجز وإن ما : بنفسه أو القائم القابل لصفات الكمال 



يقبل ذلك أنقص مما يقبله وأن املتصف بصفات الكمال أكمل من املتصف بصفات النقص وممن ال يقبل االتصاف ال 
  هبذا وال هبذا 

وهذه العلوم وأمثاهلا مستقرة يف العقول وهي إما علوم ضرورية أو قريبة من الضرورية والقطع هبا أعظم من القطع 
إليه وأن الواجب الوجود ال يشار إليه فإن ما يشار إليه فهو جسم فلو أشري بوجود موجود ال ميكن اإلشارة احلسية 

إليه لكان جسما وليس جبسم فإن هذه األمور إما أن تكون معلومة الفساد بالضرورة أو بالنظر وإما أن تكون إذا 
لقياس تارة يكون بلفظ علمت ال تعلم إال بطرق نظرية فال ميكن القدح هبا يف تلك املقدمات الضرورية فاالعتبار وا

  الشمول والعموم وتارة بلفظ التشبيه والتمثيل 
إما أن : إما أن يكون قائما بنفسه أو بغريه أو قدميا أو حمدثا أو واجبا أو ممكنا فكذلك إذا قلنا : وكذلك إذا قلنا 

  يكون مباينا أو حمايثا أو داخال أو خارجا 
 -أنكم إذا جوزمت خلو الرب عن الوصفني املتقابلني : ؤالء النفاة هل -وغره من أئمة النظار  -فبني ابن كالب 

إذا وصفتموه : لزمكم مثل ذلك وأن تصفوه بسائر املمتنعات فقال  -الذين يعلمون أنه ميتنع خلو الوجود عنهما 
موه مبا هو عندكم بأنه ال مماس وال مباين وأنتم تعلمون أن املوجود الذي تعرفونه ال يكون إال مماسا أو مباينا فوصفت

ال قدمي وال حمدث وال قائم : حمال فيما تعرفونه من املوجودات لزمكم أن تصفوه بأمثال ذلك من احملاالت فتقولون 
  بنفسه وال غريه وال حي وال ميت وال عامل وال جاهل وأمثال ذلك 

نعم : اس وال مباين ؟ فإذا قالوا ال مم: أليس يقال ملا ليس بثابت يف اإلنسان : وذكر أيضا حجة أخرى رابعة فقال 
فصفة إثبات اخلالق كصفة : مماس هو أم مباين ؟ فإذا قالوا ال يوصف هبما قيل هلم : فأخربونا عن معبودكم : قيل 

  عدم إذا وصفتموه بصفة العدم : عدم املخلوق فلم ال تقولون عدم كما تقولون لإلنسان 
مجيعا هو من صفات املعدومات فاملوجود الذي تعرفونه القائم بنفسه  أنتم تعرفون أن سلب هذين املتقابلني: يقول 

ال هو مماس لغريه : إنه ليس مباينا لغريه من األمور القائمة بأنفسها وال مماسا هلا خبالف املعدوم فإنه يقال : ال يقال 
صفة للخالق املوجود  وال مباين له فإذا وصفتموه بصفة املعدوم فجعلتم ما هو صفة ملا هو عدم يف املوجودات

هو عدم كما يوصف ما عدم من األناسي بأنه عدم فقال هلم : الثابت وحينئذ فيمكن أن يوصف بأمثال ذلك فيقال 
 -إذا كان عدم املوجود وجودا له فإذا كان العدم وجودا كان اجلهل علما والعجز قوة أي إذا جعلتم املعدوم : 

جودا أمكن حينئذ أن جيهل علما والعجز قوة واملوت حياة واخلرس كالما جعلتموه مو -الذي ال يعقل إال معدوما 
  والصمم مسعا والعمى بصرا وأمثال ذلك 

وهذا حقيقة قول النفاة فإهنم يصفون الرب مبا ال يوصف به إال املعدوم بل يصفون املوجود الواجب بنفسه الذي ال 
ن هذا ممكنا أمكن أن جيعل أحد املتناقضني صفة لنقيضه يقبل العدم بصفات املمتنع الذي ال يقبل الوجود فإن كا

  كما ذكر 
ال نصفه ال هبذا وال هبذا ال نصفه بالعلم : وال ريب أن النفاة ال تقر بوصفه باالمتناع والعدم والنقائص لكن نقول 

  وال اجلهل وال احلياة وال املوت وال القدرة وال العجز وال الكالم وال اخلرس 
  عن مل يوصف بصفة الكمال لزم اتصافه هبذه النقائص  :فإذا قيل هلم 

  هذا إمنا يكون فيما يقبل االتصاف هبذا وهذا : قالوا 
هذان متقابالن تقابل العدم وامللكة ال تقابل السلب واإلجياب واملتقابالن تقابل السلب واإلجياب : ويقول املنطقيون 

امللكة كاحلياة واملوت والعمى والبصر فإهنما قد يرتفعان مجيعا إذا ال يرتفعان مجيعا خبالف املتقابلني تقابل العدم و



كان احملل ال يقبلهما كاجلمادات فإهنا ملا مل تقبل احلياة والبصر والعلم مل يقل فيها إهنا حية وال ميتة وال عاملة وال 
أمثاله من أذكياء النظار جاهلة وقد أشكل كالمهم هذا على كثري من النظار وأضلوا به خلقا كثريا حىت اآلمدي و

اعتقدوا أن هذا كالم صحيح وأنه يقدح يف الدليل الذي استدل به السلف واألئمة ومتكلمو أهل اإلثبات يف إثبات 
  السمع والبصر وغري ذلك من الصفات 

وم وهذا من مجلة تلبيسات أهل املنطق والفلسفة اليت راجت على هؤالء فأضلتهم عن كثري من احلق الصحيح املعل
  بالعقل الصريح 

  وجواب هذا من وجوه بسطناها يف غري هذا املوضع 
فما يقبل االتصاف هبذه الصفات مع إمكان انتفائه عنه أكمل ممن ال يقبل االتصاف هبا حبال فاحليوان : منها أن يقال 

 -وإما حيا وإما ميتا الذي يقبل أن يتعاقب عليه العدم وامللكة فيكون إما مسيعا وإما أصم وإما بصريا وإما أعمى 
أكمل من اجلماد الذي ال يقبل ال هذا وال هذا بل احليوان املوصوف هبذه النقائص مع إمكان اتصافه هبذا الكمال 

  أكمل من اجلماد الذي ال يقبل ذلك 
 -ا مع أن املتصف بالنقائص ميكنه االتصاف هب -إن املوجود الواجب ال يقبل االتصاف بصفات الكمال : فإذا قلتم 

جعلتموه أنقص من احليوانات وجعلتموه مبنزلة اجلمادات وكان من وصفه هبذه النقائص مع إمكان اتصافه 
  كان خريا منكم  -بالكماالت خريا منكم فمن وصفه بالعمى والصمم والعور مع إمكان زول هذه النقائص عنه 

على الطوفان حىت عض على إصبعه وهم يشنعون مبا حيكى عن بعض ضالل اليهود والنصارى من أن اهللا ندم 
وجرى الدم وبكى على الطوفان حىت رمد وعادته املالئكة وآىل على نفسه أنه ال يغرق بنيه وأن بعض بين إسرائيل 

  وجده ينوح على خراب بيت املقدس ويف بعض كتب النصارى أنه ينام 
  كل ويشرب وأنه أعور أنه اهللا مع كونه يأ -كمسيح اهلدى ومسيح الضاللة  -ومن قال إن بشرا 

ال ميكن اتصافه : هم خري ممن يقول  -مع إمكان اتصافه بالكمال  -وأمثال هؤالء الذين يصفونه هبذه النقائص 
  بصفات الكمال حبال 

ال ميكن أن يكون حيا وال عاملا وال قادرا فإن احلي الذي يأكل : بل من جعل يأكل ويشرب فهو خري ممن يقول 
د الذي ال يعلم وال يتكلم وال يسمع وال يبصر علم أن من نفى عنه صفات الكمال كان ويشرب خري من اجلما

شرا من مجيع هذه الطوائف فإهنم جعلوه كاملعدوم أو اجلماد وهؤالء شبهوه باحليوان الذي فيه صفة كمال مع نوع 
را من تعطيل هذا له عن من النقص فكان تعطيل األول له من صفات الكمال ومتثيله له باملعدومات واجلمادات ش

بعض صفات الكمال مع إثباته لكثري من صفات الكمال وكان تشبيهه له باحليوان أمثل من تشبيه ذاك له باجلماد 
  واملعدوم 

هو واجب فإنه إن مل يكن واجبا كان ممكنا وهو قدمي فإنه إن مل يكن قدميا كان حمدثا وهو خالق : وهكذا من قيل له 
ن مل يكن خالقا كان خملوقا وهو مباين للعامل خارج عنه فإنه إن مل يكن مباينا له خارجا عنه كان فإن القائم بنفسه إ

  داخال فيه حمصورا حموزا 

  كالم اإلمام أمحد يف الرد على اجلهمية والزنادقة يف إثبات علو اهللا

  واستوائه 
بيان ما أنكرت اجلهمية الضالل : ( قال )  الرد على الزنادقة واجلهمية( وممن ذكر ذلك اإلمام أمحد فيما خرجه يف 



الرمحن على العرش استوى { : أن يكون اهللا على العرش قلنا مل أنكرمت أن اهللا على العرش ؟ وقد قال اهللا عز و جل 
فقالوا هو حتت األرضني السبعة كما هو على العرش فهو على العرش ويف السماوات ويف األرض ]  ٥: طه [ } 

وهو اهللا يف السماوات { : خيلو منه مكان وال يكون يف مكان دون مكان وتلو آيات من القرآن  ويف كل مكان ال
  فقلنا قد عرف املسلمون أماكن كثرية ليس فيها من عظم الرب شيء ]  ٣: األنعام [ } ويف األرض 

س فيها من عظم أي شيء ؟ قلنا أحشاؤكم وأجوافكم وأجواف اخلنازير واحلشوش واألماكن القذرة لي: فقالوا 
{ ]  ١٦: امللك [ } أأمنتم من يف السماء أن خيسف بكم األرض { : الرب شيء وقد أخربنا أنه يف السماء فقال 

[ } إليه يصعد الكلم الطيب { : وقال تعاىل ]  ١٧: امللك [ } أم أمنتم من يف السماء أن يرسل عليكم حاصبا 
: النساء [ } بل رفعه اهللا إليه { : وقال ]  ٥٥: آل عمران [ }  إين متوفيك ورافعك إيل{ : وقال ]  ١٠: فاطر 
خيافون رهبم من فوقهم { : وقال ]  ١٩: األنبياء [ } وله من يف السماوات واألرض ومن عنده { : وقال ]  ١٥٨

 ١٨: م األنعا[ } وهو القاهر فوق عباده { : وقال ]  ٣: املعارج [ } ذي املعارج { : وقال ]  ٥٠: النحل [ } 
  ]  ٢٥٥: البقرة [ } وهو العلي العظيم { : وقال ] 

إن املنافقني يف الدرك األسفل { : فهذا خرب اهللا أنه يف السماء ووجدنا كل شيء أسفل مذموما بقول اهللا عز و جل 
هما حتت وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضالنا من اجلن واإلنس جنعل{ : وقال ]  ١٤٥: النساء [ } من النار 

  ]  ٢٩: فصلت [ } أقدامنا ليكونا من األسفلني 
  أليس تعلمون أن إبليس مكانه مكان فلم يكن اهللا ليجتمع هو وإبليس يف مكان واحد ؟ : وقلنا هلم 

هو إله من : يقول ]  ١٢٩: آل عمران [ } وهو اهللا يف السماوات ويف األرض { : ولكن معىن قول اهللا عز و جل 
له من يف األرض وهو اهللا على العرش وقد أحاط اهللا بعلمه ما دون العرش ال خيلو من علم اهللا يف السماوات وإ

  مكان وال يكون علم اهللا يف مكان دون مكان 
  ]  ١٢: الطالق [ } لتعلموا أن اهللا على كل شيء قدير وأن اهللا قد أحاط بكل شيء علما { : وذلك قوله تعاىل 

جال كان يف يديه قدح من قوارير صاف وفيه شيء صاف لكان بصر ابن آدم قد ومن االعتبار يف ذلك لو أن ر
قد أحاط جبميع خلقه من غري أن يكون  -أحاط بالقدح من غري أن يكون ابن آدم يف القدح واهللا وله املثل األعلى 

  يف شيء من خلقه 
ان ابن آدم ال خيفى عليه كم بيت يف وخصلة أخرى لو أن رجال بىن دارا جبميع مرافقها مث أغلق باهبا وخرج منها ك

  داره وكم سعة كل بيت من غري أن يكون صاحب الدار يف جوف الدار 
قد أحاط جبميع ما خلق وعلم كيف هو وما هو من غري أن يكون يف شيء مما  -وله املثل األعلى  -فاهللا عز و جل 

  خلق 
إن : فقالوا ]  ٧: اجملادلة [ } ى ثالثة إال هو رابعهم ما يكون من جنو{ : وما تأوله اجلهمية من قول اهللا عز و جل 

أمل تر أن اهللا يعلم ما يف السماوات { : فلم قطعتم اخلرب من أوله بأن اهللا يقول : فقلنا : اهللا عز و جل معنا وفينا قال 
}  مخسة إال هو وال{ رابعهم  -بعلمه  -إال اهللا : يعين } وما يف األرض ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم 

أين ما كانوا مث ينبئهم مبا عملوا { يعين بعلمه فيهم } سادسهم وال أدىن من ذلك وال أكثر إال هو معهم { بعلمه 
  يفتح اخلرب بعلمه فيهم وخيتمه بعلمه ]  ٧: اجملادلة [ } يوم القيامة إن اهللا بكل شيء عليم 

نعم : هل يغفر اهللا لكم فيما بينه وبني خلقه ؟ فإن قال : ه قيل له إن اهللا معنا بعظمة نفس: إذا قال : ويقال للجهمي 
فقد زعم أن اهللا يباين خلقه وأن خلقه دونه وإن قال ال كفر وإذا أردت أن تعلم أن اجلهمي كاذب على اهللا حني 



: فقل له نعم : أليس اهللا كان وال شيء ؟ فيقول : زعم أنه يف كل مكان وال يكون يف مكان دون مكان فقل له 
إن زعم أن اهللا : واحد منها : حني خلق الشيء خلقه من نفسه أو خارجا من نفسه ؟ فإنه يصري إىل ثالثة أقاويل 

خلقهم خارجا من نفسه مث دخل : خلق يف نفسه فقد كفر حني زعم أنه خلق اجلن والشياطني يف نفسه وإن قال 
خلقهم خارجا عن نفسه مث : وحش قذر رديء وإن قال  فيهم كان هذا أيضا كفرا حني زعم أنه دخل يف كل مكان

  ) مل يدخل فيهم رجع عن قوله كله أمجع وهو قول أهل السنة 

  تعليق ابن تيمية

فقد بني اإلمام أمحد ما هو معلوم بصريح العقل وبديهته من أنه ال بد إذا خلق اخللق من أن خيلقه مباينا له أو حمايثا 
ون هو العامل وإما أن يكون العامل فيه ألنه سبحانه قائم بنفسه والقائم بنفسه إذا كان حمايثا إما أن يك: له ومع احملايثة 

  لغريه فال بد أن يكون أحدمها حاال يف اآلخر خبالف ما ال يقوم بنفسه كالصفات فإهنا قد تكون مجيعا قائمة بغريها 
إذ من املعلوم لكل أحد أن اهللا تعاىل قائم بنفسه فهذا القسم مل حيتج أن يذكره لظهور فساده وأن أحدا ال يقول به 

  ال جيوز أن كون من جنس األعراض اليت تفتقر إىل حمل يقوم به 
ال هو مباين وال حمايث ملا كان معلوما بصريح العقل بطالنه مل يدخله يف : وكذلك من هذا اجلنس قول من يقول 

ما مباين لغريه وإما مداخل له فانتفاء هذين القسمني يبطل إ: التقسيم إذ من املستقر يف صريح العقل أن املوجود 
قول من جيعله ال مباينا وال مداخال كاملعدوم وقول من جيعله حاال يف العامل مفتقرا إىل احملل كاألعراض إذ املفتقر إىل 

  احملل ال يقوم بنفسه وال يكون غنيا عما سواه فيمتنع أن يكون واجب الوجود بنفسه 
  ل مثل هذا أحد من العقالء وإن قال بعضهم ما يستلزم ذاك فما كل من قال مذهبا التزم لوازمه وهلذا مل يق

هو يف كل مكان بتقسيم آخر من هذا اجلنس إذ القائل بأنه ال داخل العامل وال : وقد نفى أيضا قول من يقول 
وجود ال داخل العامل وال خارجه إنه يف كل مكان ألنه إن جوز وجود م: خارجه ال ميكنه أن ينفي قول من يقول 

هو يف كل مكان ال اجلسم مع اجلسم وال : وال يقبل اإلشارة إليه مل ميكنه مع هذا السلب أن ينفي قول من يقول 
كالعرض مع العرض أو اجلسم فإنه إذا احتج على نفي ذلك بأنه لو كان يف كل مكان للزم احتياجه إىل حمل أو حنو 

و يف كل مكان وهو مع ذلك ال حيتاج إىل حمل فإن احملتاج إىل احملل إمنا هو العرض أو اجلسم ه: ذلك قال له املنازع 
وهو ليس جبسم وال عرض بل هو ال مماس لألشياء وال مباين هلا إذ املماسة واملباينة من صفات اجلسم وهو ليس 

  جبسم 
هذا ال يعقل قال له نظريه الذي : ال النايف إنه يف كل مكان وليس حبال وال مماس وال مباين فإذا ق: كما قد يقول 

وقولك أيضا ال يعقل فكال القولني خمالف للمعروف يف العقول فليس إبطال : ال داخل العامل وال خارجه : يقول 
  أحدمها دون اآلخر بأوىل من العكس 

  العقل وإمنا ميكن أن يرد على الطائفتني أهل الفطر السليمة الذين مل يقولوا ما يناقض صريح 
كان قوله أقل فسادا من قول من  -إنه يف العامل مثل كون القائم بنفسه يف القائم بنفسه : ومن املعلوم أن من قال 

  إنه يف العامل كالقائم بغريه مع القائم بنفسه فإن هذا ال يقوله عاقل فإذا بطل األول بطل الثاين : قال 
احلديد [ } وهو معكم { : ان ما ذكره اهللا يف القرآن من قوله تعاىل بي: ( فأبطل اإلمام أمحد هذا القول أيضا فقال 

 :٤  [  



  كالم آخر لإلمام أمحد عن املعية

  يقول يف الدفع عنكما ]  ٤٦: طه [ } إنين معكما { : قول اهللا ملوسى : وهذا على وجوه 
يف الدفع عنا : يقول ]  ٤٠: التوبة [  }ثاين اثنني إذ مها يف الغار إذ يقول لصاحبه ال حتزن إن اهللا معنا { : وقال 
يف النصر هلم : يقول ]  ٢٤٩: البقرة [ } كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن اهللا واهللا مع الصابرين { : وقال 

  على عدوهم 
  يف النصر لكم على عدوكم ]  ٣٥: حممد [ } فال هتنوا وتدعوا إىل السلم وأنتم األعلون واهللا معكم { : وقال 
  بعلمه فيهم : يقول ]  ١٠٨: النساء [ } يستخفون من الناس وال يستخفون من اهللا وهو معهم { : وقال 
 ٦١: الشعراء [ } قال كال إن معي ريب سيهدين * فلما تراء اجلمعان قال أصحاب موسى إنا ملدركون { : وقال 
  يف العون على فرعون : يقول ]  ٦٢
مي ملا ادعى على اهللا أنه مع خلقه يف كل شيء غري مماس للشيء وال مباين منه فلما ظهرت احلجة على اجله: ( قال 
ال قلنا فكيف يكون يف كل شيء غري مماس له وال مباين له ؟ فلم : إذا كان غري مباين أليس هو مماسا ؟ قال : فقلنا 

كان يوم القيامة أليس إمنا هو إذا : بال كيف فخدع اجلهال هبذه الكلمة وموه عليهم فقلنا له : حيسن اجلواب فقال 
يكون يف اآلخرة يف كل شيء كما كان : قال : فأين يكون ربنا : بلى قلنا : اجلنة والنار والعرش واهلواء ؟ قال 

حيث كانت الدنيا يف كل شيء قلنا فإن مذهبكم أن ما كان من اهللا على العرش فهو على العرش وما كان من اهللا 
ا كان من اهللا يف النار فهو يف النار وما كان من اهللا يف اهلواء فهو يف اهلواء فعند ذلك تبني يف اجلنة فهو يف اجلنة وم

  ) للناس كذهبم على اهللا تعاىل 

  تعليق ابن تيمية

ال داخل العامل : إنه يف كل مكان أو قالوا : فكان اإلمام أمحد وغريه من األئمة يبينون فساد قول اجلهمية سواء قالوا 
  إنه يف العامل أو خارج العامل إذ مجاع قوهلم أنه ليس مباينا للعامل خمتصا مبا فوق العامل : أو قالوا  وال خارجه

يقولون هذه تارة وهذا تارة وال ميكن بعض طوائفهم أن يفسد مقالة األخرى : مث هم مع هذا مضطربون 
  الشتراكهم يف األصل الفاسد 

ليس : إنه يف كل مكان حيتجون على النفاة منهم الذين يقولون : ن يقولون وهلذا كان احللولية واالحتادية منهم الذي
مباينا للعامل وال مداخال له بأن قد اتفقنا على أنه ليس فوق العامل وإذا ثبت ذلك تعني مداخلته للعامل إما أن يكون 

  وجوده وجود العامل أو حيل يف العامل أو يتحد به كما قد عرف من مقاالهتم 
نكروا احللول واالحتاد من اجلهمية ليست هلم على هؤالء حجة إال من جنس حجة املثبتة عليهم وهو قول والذين أ

إن ما ال يكون داخال وال مباينا غري موجود فإن أقروا بصحة هذه احلجة بطل قوهلم وإن مل يقروا بصحتها : املثبتة 
  ا من جنس واحد أمكن إخواهنم اجلهمية احللولية أن ال يقروا بصحة حجتهم إذ مه

  كالم الرازي يف الرد على احللولية

يف أنه ميتنع حلول ذاته أو صفة من : ( واعترب ذلك مبا ذكره الرازي يف الرد على احللولية فإنه ملا ذكر الكالم 
واحللول باطل ألن احللول : ( قال ) أن النصارى تقول باحللول تارة والتحاد تارة أخرى : ذكر ) صفاته يف شيء 



إمنا يعقل إذا كان احلال مفتقرا إىل احملل فحلوله بصفة اجلواز ينفي افتقار احلال إىل احملل وبصفة الوجوب يقتضي 
  ) افتقار الواجب إىل غريه وحدوثه أو قدم احملل 

أنه قد يقتضي احللول بشرط وجود احملل أو احملل يقتضي حلوله فيه فلم يلزم قدم احملل وال : فإن قلت : ( قال 
  لول الواجب ح

كالمها مينع وجوب احللول واالحتاد باطل ألن املتحدين إن بقيا عند االحتاد أو عدما وحصل ثالث فال احتاد : قلت 
  ) فإن بقي أحدمها دون اآلخر فال احتاد المتناع كون املعدوم عني املوجود 

: نعم فقلت : ل عدم املدلول ؟ قال تسلم أنه ال يلزم من عدم الدلي: ناظرت بعض النصارى فقلت : ( قال الرازي 
ألنه ثبت يف حق عيسى أنه أحىي : فما الدليل على أنه تعاىل مل حيل يف بدن زيد وال عمرو والذبابة والنملة ؟ فقال 

فقد سلمت أنه ال يلزم من عدم الدليل عدم : األموات وأبرأ األكمه واألبرص ومل يوجد يف حق غريه فقلت له 
على يد موسى قلب العصا ثعبانا وانقالب اخلشبة ثعبانا أعجب من انقالب امليت حيا فهو أوىل املدلول وألنه ظهر 

  ) بالداللة على احللول يف اجلملة 
  ) وباجلملة مذهب النصارى واحللولية أخس من أن يلتفت إليه : ( قال 

  تعليق ابن تيمية

ن هذا إمنا يستقيم على قول أهل اإلثبات ما ذكره من إبطال احللول بإلزام النصارى كالم صحيح ولك: قلت 
  املثبتني ملباينته للعامل فأما على قول اجلهمية النفاة فال تستقيم هذه احلجة 

  : وذلك أن احللول على وجهني 
  أهل احللول اخلاص كالنصارى والغالية من هذه األمة الذين يقولون باحللول إما يف علي وإما يف غريه : أحدمها 

ائلون باحللول العام الذين يقولون يف مجيع املخلوقات حنوا مما قالته النصارى يف املسيح عليه السالم أو ما الق: الثاين 
) الفصوص ( النصارى إمنا كفروا ألهنم خصصوا كما يقول ذلك االحتادية أصحاب صاحب : هو شر منه ويقولون 

  وأمثاله وهم كثريون يف اجلهمية 
هم وعامة الذين ينتسبون إىل التحقيق من اجلهمية هم من هؤالء كابن الفارض وابن بل عامة عباد اجلهمية وفقهائ

  سبعني والقونوي والتلمساين وأمثاهلم 
إنه يف كل مكان ويقول مع ذلك بأن وجوده غري وجود املخلوقات أو يقول باالحتاد : فإذا قال اجلهمي الذي يقول 

إنه يف كل مكان ال : وأمثاله كما حكى اإلمام أمحد عنهم يقول  من وجه واملباينة من وجه كما هو قول ابن عريب
  مماس لألمكنة وال مباين هلا وأنه حال يف العامل أو متحد به ال كحلول األعراض واألجسام يف األجسام وأشباه ذلك 

ان احلال مفتقرا إىل احللول إمنا يعقل إذا ك: فاحتج موافقوهم على نفي املباينة كالرازي وأمثاله مبا ذكروه من قوهلم 
أن : احملل فإما أن يكون احللول جائزا أو واجبا فإن كان جائزا انتفى افتقاره إىل احملل فلزم اجلمع بني النقيضني 

يكون مفتقرا إىل احملل غري مفتقرا إليه لكون حلوله جائزا ال واجبا وإن كان احللول واجبا مل يكن احلال واجبا 
  بنفسه بل بغريه 

قولكم احللول املعقول يقتضي افتقار احلال إىل احملل إمنا يكون إذا كان احلال عرضا فضال عن أن : احللولية قال هلم 
إن حلوله : يكون جسما فضال عن أن يكون ال جسما وال عرضا فأما إذا قدر حال ليس جبسم وال عرض فلم قلتم 

د ال مباين لغريه وال حال فيه فلم ال جيوز وجود إذا جوزمت وجود موجو: يقتضي افتقاره إىل احملل ؟ وقالوا هلم 



  موجود حال يف غريه ليس مفتقرا إليه ؟ 
  ال نعقل حاال يف شيء إال مفتقرا إليه : فإذا قلتم 
ال نعقل موجودا إال مباينا لغريه أو : هذا من حكم اهلم واخليال ملا قال املثبتة : هذا كما قلتموه للمثبتة : قيل لكم 
  حمايثا له 

ال مماس وال مباين فضال عن : هو يف كل مكان : ( هذا هو السؤال الذي أورده أمحد من جهة اجلهمية حيث قالوا و
مفتقرا فإن االفتقار إمنا يعقل يف حلول األعراض فأما حلول األعيان القائمة بأنفسها يف األعيان القائمة : أن يقولوا 

  بأنفسها فال جيب فيه االفتقار 
: هو حلول عني يف عني ال حلول صفة يف حمل فلهذا قال هلم اإلمام أمحد وأمثاله : لول إمنا يقولون والقائلون باحل

أهو مماس أو مباين ؟ فإذا سلبوا هذين املتقابلني تبني خمالفتهم لصريح العقل وكانت هذه احلجة عليهم خريا من 
   حجة الرازي حيث أنه نفى حلول العرض يف حمله فإن هذا مل يقله أحد

وكذلك ما نفاه من االحتاد ليس فيه حجة على ما ادعوه من االحتاد فإهنم ال يقولون ببقائهما حباهلما وال ببقاء 
  أحدمها وإمنا يشبهون االحتاد باحتاد املاء واللنب واملاء واخلمر واحتاد النار واحلديد 

ن بيان بطالن ما أثبتوه من احللول واالحتاد نزاع لفظي فهم يسمون هذا احتادا فال بد م) هذا ليس باحتاد : ( فقوله 
  وإال كان الدليل منصوبا يف غري حمل النزاع 

أما األئمة الذين ردوا على احللولية فأبطلوا نفس ما ادعوه وإن كان هؤالء ال يقرون بأنا نقول باحللول كما ال يقر 
الء كلزوم التعطيل هلؤالء والتعطيل شر من القائلون بأنه ال داخل العامل وال خارجه بالتعطيل فلزوم احللول هلؤ

  احللول 
وهلذا كان العامة من اجلهمية إمنا يعتقدون أنه يف كل مكان وخاصتهم ال تظهر لعامتهم إال هذا ألن العقول تنفر عن 

كل  إنه ال داخل العامل وال خارجه أعظم مما تنكر أنه يف: التعطل أعظم من نفرهتا عن احللول وتنكر قول من يقول 
  مكان فكان السلف يردون خري قوليهم وأقرهبما إىل املعقول وذلك مستلزم فساد القول اآلخر بطرق األوىل 

ومن العجب أن اجلهمية من املعتزلة وغريهم ينسبون املثبتني للصفات إىل قول النصارى كما قد ذكر ذلك عنهم 
  أمحد وغريه من العلماء 

ية راجت على بعض املنتسبني إىل السنة فذكروها يف مثالبه وهو أنه كان وهبذا السبب وضعوا على ابن كالب حكا
أنا أظهرت اإلسالم ألفسد على املسلمني دينهم فرضيت عنه : له أخت نصرانية وأهنا هجرته ملا أسلم وأنه قال هلا 

  ألجل ذلك 
ؤالء يف إثبات الصفات وهم وهذه احلكاية إمنا افتراها بعض اجلهمية من املعتزلة وحنوهم ألن ابن كالب خالف ه

إنه يف كل مكان وهذا : ينسبون مثبتة الصفات إىل مشاهبة النصارى وهو أشبه بالنصارى ألنه يلزمهم أن يقولوا 
  أعظم من قول النصارى أو أن يقولوا ما هو شر من هذا وهو أنه ال داخل العامل وال خارجه 

إذا كان املسلمون : وغريه يردون عليهم مبثل هذا ويقولون  وهلذا كان غري واحد من العلماء كعبد العزيز املكي
  إنه حل يف املسيح وحده فمن قال باحللول يف مجيع املوجودات أعظم كفرا من النصارى بكثري : كفروا من يقول 

مهم أحد وهم ال ميكنهم أن يردوا على من قال باحللول إن مل يقولوا بقول أهل اإلثبات القائلني مبباينته للعامل فيلز
إما احللول وإما التعطيل والتعطيل شر من احللول وال ميكنهم إبطال قول أهل احللول مع قوهلم بالنفي : األمرين 

  الذي هو شر منه وإمنا ميكن ذلك ألهل اإلثبات 



م إن مذهب النصارى واحللولية أخس من أن يلتفت إليه فال يقدرون على إبطاله مع قوهلم بالتجه: وهم وإن قالوا 
إما إمكان تصحيح قول النصارى واحللولية وإما إبطال قوهلم : وهلذا مل يكن فيما ذكروه حجة على إبطاله فيلزمهم 

  وهذا ال حيلة فيه ملن تدبر ذلك 
إذا جوز احللول : وهب أهنم ميكنهم إبطال قول النصارى يف ختصيصهم املسيح باحللول واالحتاد حيث يقال 

النصارى كفرهم ألجل : ه فإن القائلني بعموم احللول واالحتاد يلتزمون هذا ويقولون واالحتاد باملسيح جاز بغري
التخصيص وكذلك عباد األصنام إمنا أخطأوا من حيث عبدوا بعض املظاهر دون بعض والعارف احملقق عندهم من 

فتوحات املكية و ال يقتصر على بعض املظاهر واجملايل بل يعبد كل شيء كما قد صرح بذلك ابن عريب صاحب ال
فصوص احلكم وأمثاله من أئمة هؤالء اجلهمية القائلني بوحدة الوجود الذين هم حمققو أهل احللول واالحتاد وهلذا 

كان هؤالء هلم الظهور واالستطالة على نفاة احللول واملباينة مجيعا بل هؤالء خيضعون ألولئك ويعتقدون فيهم والية 
  ن القائلني مبباينة اخلالق للمخلوق كما قد رأيناه وجربناه اهللا وينصروهنم على أهل اإلميا

وسبب ذلك أن قول هؤالء احللولية واالحتادية مسقف بالتأله والتعبد والتصوف واألخالق ودعوى املكاشفات 
نه واملخاطبات وحنو ذلك مما ال يكاد يفهمه أكثر النفاة فإذا كانوا ال يفهمون حقيقة قوهلم سلموا إليهم ما يقولو

وظنوا أن هذا من جنس كالم أكابر أولياء اهللا الذين أطلعهم اهللا من احلقائق على ما يقصر عنه عقول أكثر اخلالئق 
وسلموا هلم ما ال يفهمونه من أقواهلم كما يسلمون للنيب صلى اهللا عليه و سلم ما ال يفهمونه من أقواله فيعظمون 

صدق كال منهما يف أنه رسول : ا رسول اهللا ومسيلمة الكذاب هؤالء كما يعظمون الرسول مبثابة من صدق حممد
كحال أهل الردة الذين آمنوا مبسيلمة املتنيب مع دعواهم أهنم مؤمنون مبحمد رسول اهللا وال يعرفون ما بني قول 

  هذا وقول هذا من املناقضة واملنافاة لعدم حتققهم يف اإلميان مبحمد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ذا نفاة العلو والصفات من اجلهمية أو نفاة العلو وحده إذا مسعوا النصوص اإلهلية املثبتة للعلو والصفات فهك

أعرضوا عن فهم معناها وإثبات موجبها ومقتضاها وآمنوا بألفاظ ال يعرفون مغزاها وآمنوا للرسول إميانا جممال بأنه 
اهللا خللقه وعلوه عليهم ما ينفون به بدعة احللولية واالحتادية  ال يقول إال حقا ومل يكن يف قلوهبم من العلم مبباينة

وأمثاهلم ألن أحد املتقابلني إمنا يرتفع عن القلب بإثبات مقابله وأحد النقيضني ال يزول عن القلب زواال مستقرا إال 
  بإثبات نقيضه 

ن مل يثبت املباينة مل يكن عنده ما ينايف فإذا كان حقيقة األمر أن الرب تعاىل إما مباين للعامل وإما مداخل له كان م
املداخلة بل إما أن يقر باملداخلة وإما أن يبقى خاليا من اعتقاد املتقابلني املتناقضني وال ميكنه مع عدم اعتقاد نقيض 

:  إنه رسول اهللا وأن مسيلمة قال: قول أن يعتقد فساده وال ينكره وال يرده بل يبقى مبنزلة من مسع أن حممدا قال 
  إنه رسول اهللا وهو مل يصدق واحدا منهما ومل يكذب واحدا منهما فمثل هذا ميتنع أن يرد على مسيلمة أو يكذبه 
فهكذا من كان مل يقر بأن اخلالق تعاىل مباين للمخلوق مل ميكنه أن يناقض قول من يقول باحللول واالحتاد بل غايته 

و مل يؤمن مبا قاله حممد رسول اهللا واملؤمنون به وال مبا قاله خمالفوه أن ال يوافقه كما مل يوافق قول أهل اإلثبات فه
  الدجالون الكذابون من أهل احللول واالحتاد وغريهم من نفاة العلو 

وقول النفاة للمباينة واملداخلة مجيعا ملا كان يف حقيقة األمر نفيا للمتقابلني املتناقضني مبنزلة قول القرامطة الذين 
كان قوهلم يف العقل أفسد من قول من ال يؤمن  -حي وال ميت وال عامل وال جاهل وال قادر وال عاجز ال : يقولون 

مبحمد وال مبسيلمة فإن كالمها مبطل لكن بطالن سلب النقيضني وما هو يف معىن النقيضني أبني يف العقل من 
جتد أحدا من نفاة املباينة واملداخلة مجيعا أو اإلقرار بنبوة رسول من رسل اهللا صلى اهللا عليهم أمجعني فلهذا ال تكاد 



من الواقفة يف املباينة ميكنه مناقضة احللولية واالحتادية مناقضة يبطل هبا قوهلم بل أي حجة احتج هبا عليهم عارضوه 
  مبثلها وكانت حجتهم أقوى من حجته 

احملل أو قال ما هو أبلغ من هذا مما احتج ال يعقل احللول إال حلول العرض فيكون احلال مفتقرا إىل : فإذا قال هلم 
لو كان حاال مل خيل من املباينة واملماسة فإن القائم بنفسه إذ حل يف القائم بنفسه مل خيل من هذا : به األئمة عليهم 

ل هذا هو املعقول من حلو: هذا إمنا يكون إذا كان احلال متخريا أو قائما مبتحيز أو قالوا : قالوا للنفاة  -وهذا 
األجسام وأعراضها فأما إذا قدرنا موجودا قائما بنفسه ليس جبسم وال متحيز مل ميتنع أن يكون حاال بال افتقار إىل 

  احملل وال مماسة وال مباينة 
  هذا ال يعقل : فإن قال إخواهنم من النفاة للعلو واملباينة 

ن للعامل وال حمايث له وال داخل فيه وال خارج إذا عرضنا على العقل وجود موجود قائم بنفسه وال مباي: قالوا هلم 
قائم بنفسه ال مماس له وال مباين له وليس جبسم وال متحيز أو : عنه وعرضنا على العقل وجود موجود يف العامل 
  كان هذا أقرب إىل العقل  -وجود موجود مباين له وليس جبسم وال متحيز 

إما أن يكون ممكنا وإما أن ال يكون : ال جسما وال جوهرا : زا وذلك أن وجود موجود ال يشار إليه وال يكون حمي
فإن مل يكن ممكنا بطل قول من يثبت موجودا ال داخل العامل وال خارجه وال يشار إليه وكان حينئذ قول من أثبت 

جود ال أقل فسادا يف العقل من هذا وإن كان وجود مو -إنه ال يشار إليه : موجودا خارج العامل أو داخله وقال 
إنه خارج العامل مل جيب أن : يشار إليه و وال يكون جسما وال متحيزا ممكنا يف العقل فمن املعلوم إذا قيل مع ذلك 

  يشار إليه وال يكون جسما منقسما وال مطابقا موازيا حماذيا للعرش ال أكرب وال أصغر وال مساويا 
إنه مماس أو مباين ألن املماسة واملباينة عندهم من عوارض  :إنه حال يف العامل مل جيز أن يقال : وإن قيل مع ذلك 

اجلسم املشار إليه فما ال يكون جسما ال يشار إليه ال يوصف ال هبذا وال هبذا وإذا كان قائما بنفسه ال يشار إليه 
و خارجه أقرب هو عرض أو كالعرض املفتقر إىل احملل بل إثبات ما ال يشار إليه وهو داخل العامل أ: امتنع أن يقال 

  إىل ما تثبته العقول من إثبات ما ال يشار إليه وال هو داخل العامل وال خارجه 
أن هؤالء النفاة ملا أرادوا بيان إمكان وجود موجود ال داخل العامل وال خارجه وأن نفي : ومما يقرر هذه احلجج 

جوا بأن الفالسفة وطائفة من متكلمي احتجوا على ذلك بإثبات الكليات واحت -ذلك ليس معلوما بضرورة العقل 
إهنا ال داخل البدن وال خارجه وال توصف حبركة وال : املسلمني من املعتزلة والشيعة واألشعرية أثبتوا النفس وقالوا 

  سكون وال مباينة لغريها وال حلول فيه 
وهلم بينوا أن الكليات وجودها يف وقول هؤالء ليس معلوم الفساد بالضرورة واملثبتون ملا طلبوا بيان فساد ق: قالوا 

األذهان ال يف األعيان وأن قول هؤالء معلوم الفساد بالضرورة حىت عند مجاهري املتكلمني من املعتزلة واألشعرية 
  والكرامية وغريهم 

بل  إذا جوزمت إثبات الكليات ال داخل العامل وال خارجه مع أهنا متعلقة مبعينات: واملقصود هنا أن يقال هلؤالء 
املطلق جزء من املعني وجوزمت وجود نفوس جمردات عقلية ال داخل العامل : جعلتموها جزءا من املعينات حيث قلتم 

وال خارجه مع أهنا متعلقة بأبدان بين آدم تعلق التدبري والتصريف وجوزمت أيضا وجود نفس فلكية كذلك على أحد 
وتصريفه للعامل متعلقا به تعلق النفوس باألبدان وتعلق  قوليكم فما املانع أن يكون واجب الوجود مع تدبريه

  الكليات باألعيان 
إن الالهوت يف الناسوت كالنفس يف البدن بل مباينة الالهوت للناسوت : والنصارى ال يصلون إىل أن يقولوا 



األبدان أعظم من عندهم أعظم من مباينة النفس للبدن فإذا جوزمت ما يكون ال داخل العامل وال خارجه مع تعلقه ب
تعلق الالهوت بالناسوت عند النصارى أمكن أن يكون واجب الوجود متعلقا باألبدان بل املوجودات كلها كذلك 

إن اجملردات يف : إن الالهوت يف كل مكان أقرب إىل املعقول من قول من يقول : وكان قول اجلهمية الذين يقولون 
  األبدان واألعيان 

أن هؤالء الفالسفة املشائني ومن وافقهم من املتكلمة واملتصوفة يثبتون مخس أنواع من  ومما يزيد األمر وضوحا
هي جواهر عقلية ال : واحد منها هو اجلوهر الذي ميكن إحساسه وهو اجلسم يف اصطالحهم وأربعة : اجلواهر 

حملسوسة مركبة من املادة العقل والنفس واملادة والصورة مع اتفاقهم على أن األجسام ا: ميكن اإلحساس هبا وهي 
  إن األعيان املعينة احملسوسة فيها كليات طبيعية عقلية هي أجزاء منها : والصورة ومها جوهران عقليان كما يقولون 

 -فإذا كان هؤالء يثبتون يف اجلواهر احملسوسة معها جواهر عقلية ال يناهلا احلس حبال وجيعلون هذا حاال وهذا حمال 
  أن ينكروا كون الوجود الواجب هو حاال أو حمال هلذه احملسوسات مل ميكنهم مع ذلك 

كاملادة مع  -وهذا هو الذي انتهى إليه حمققوهم كابن سبعني وأمثاله فإهنم جعلوا الوجود الواجب مع املمكن 
من  جيعلون الوجود الواجب جزءا من املمكن كما أن املطلق جزء -الصورة وكالصورة مع املادة أو ما يشبه ذلك 

املعني حىت أن ابن رشد احلفيد وأمثاله جيعلون الوجود الواجب كالشرط يف وجود املمكنات الذي ال يتم وجود 
  املمكنات إال به مع أن الشرط قد يكون وجوده مشروطا بوجود املشروط فيكون كل منهما شرطا يف وجود اآلخر 
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لنقل: كتاب  لعقل وا ا تعارض    درء 
لعباس: املؤلف  ا و  أب مية احلراين  بن تي احلليم  عبد  بن   أمحد 

  كالم ابن عريب يف فصوص احلكم عن عالقة الواجب باملمكن

جيعلون الواجب مع املمكن كل منهما مفتقر إىل اآلخر ومشروط به كاملادة والصورة فابن : وهذه حقيقة قوهلم 
مكنات ثابتة يف العدم والوجود الواجب فاض عليها فال يتحقق وجوده إال هبا وال تتحقق ماهيتها عريب جيعل أعيان امل

  إال به وبىن قوله على أصلني فاسدين 
  أن الوجود واحد ليس هنا وجودان أحدمها واجب بنفسه واآلخر بغريه : أحدمها 
من املعتزلة : ء موافقة ملن هذا وهذا أن وجود كل شيء زائد عن حقيقته وماهيته وأن املعدوم شي: والثاين 

والفالسفة ومن وافقهم من متأخري األشعرية فاحلقائق والذوات عنده ثابتة يف العدم ووجود احلق فاض عليها فكان 
إن احلق يتصف جبميع صفات املخلوقات من النقائص والعيوب وأن : كل منهما مفتقرا إىل اآلخر وهلذا يقول 

أال ترى احلق يظهر بصفات احملدثات وأخرب : ( ات اهللا تعاىل من صفات الكمال كما قال املخلوق يتصف جبميع صف
بذلك عن نفسه وبصفات النقص وصفات الذم ؟ أال ترى املخلوق يظهر بصفات احلق فهي من أوهلا إىل آخرها 

  ) صفات له كما أن صفات احملدثات حق للحق 
املخلوق اخلالق كل ذلك من عني واحدة ال بل هو العني الواحدة وهو  فاألمر اخلالق املخلوق واألمر: ( وهلذا قال 

  : العيون الكثرية 
{ فالولد عني أبيه فما رأى يذبح غري نفسه ]  ١٠٢: الصافات [ } فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر { 

كم ولد من هو عني فظهر بصورة كبش من ظهر بصورة إنسان بل حب]  ١٠٧الصافات [ } وفديناه بذبح عظيم 
  ) فما نكح سوى نفسه ]  ١: النساء [ } وخلق منها زوجها { الوالد 
  ) فيعبدين وأعبده وحيمدين وأمحده : ( وقال 
أي وإن كان الكل ]  ٢٤: النازعات [ } أنا ربكم األعلى { : وملا كان فرعون يف مرتبة احلكم قال : ( وقال 

ا أعطيته من احلكم فيكم وملا علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله مل ينكروه أربابا بنسبة ما فأنا األعلى منهم مب
فالدولة لك فصح ]  ٧٢: طه [ } فاقض ما أنت قاض } { إمنا تقضي هذه احلياة الدنيا { : وأقروا بذلك وقالوا 

  ) وإن كان عني احلق ]  ٢٤: النازعات [ } أنا ربكم األعلى { : قوله 
لم باألمر من هارون ألنه علم ما عبده أصحاب العجل لعلمه بأن اهللا قد قضى أن ال يعبد فكان موسى أع: ( وقال 

إال إياه وما حكم اهللا بشيء إال وقع فكان عتاب موسى على أخيه هارون ملا وقع األمر يف إنكاره وعدم اتساعه فإن 
  ) العارف من يرى احلق يف كل شيء بل يراه عني كل شيء 

ألن الدعوة إىل مكر باملدعو فإنه ما عدم من ]  ٢٢: نوح [ } ومكروا مكرا كبارا { :  وقال يف قصة قوم نوح
  ) البداية فيدعى إىل الغاية 

ال تذرن آهلتكم وال { : فقالوا يف مكرهم ) ادعوا إىل اهللا عني املكر فأجابوه مكرا كما دعاهم مكرا : ( وقوله 
فإهنم إذا تركوا هؤالء جهلوا من احلق على قدر ]  ٢٣: نوح [ } تذرن ودا وال سواعا وال يغوث ويعوق ونسرا 

وقضى { : ما تركوا من هؤالء فإن احلق يف كل معبود وجها يعرفه من يعرفه وجيهله من جيهله كما قال يف احملمديني 



  أي حكم اهللا ] :  ٢٣: اإلسراء [ } ربك أن ال تعبدوا إال إياه 
  مر قضى مبعىن قدر ال مبعىن أ: وفسر قوله 

  ) وما حكم اهللا بشيء إال وقع : ( قال 
والعارف يعرف من عبد ويف أي صورة ظهر حىت عبد وأن التفريق والكثرة كاألعضاء يف الصورة احملسوسة ( 

  ) وكالقوى املعنوية يف الصورة الروحانية فما عبد غري اهللا يف كل معبود 
 الذي حقق قول هؤالء الفالسفة حتقيقا مل يسبق إليه وكان وأمثال هذا الكالم كثري يف كالم هذا وأمثاله كابن سبعني

) وأن اهللا يف النار نار ويف املاء ماء ويف احللو حلو ويف املر مر وأنه يف كل شيء تصوره ذلك الشيء : ( آخر قوله 
  كما قد بسط الكالم عليه يف غري هذا املوضع 

  مه وكذلك ابن محوية الذي يتكلم بنحو هذا يف مواضع من كال
  : وكذلك ابن الفارض يف قصيدته املشهورة اليت يقول فيها 

  ) وأشهد فيها أهنا يل صلت ... هلا صلوايت باملقام أقيمها ( 
  ) حقيقته باجلمع يف كل سجدة ... كالنا مصل واحد ساجد إىل ( 
  ) صاليت لغريي يف أدا كل ركعة ... وما كان يل صلى سواي ومل تكن ( 

  : إىل أن قال 
  ) وال فرق بل ذايت لذايت أحبت ... ا زلت إياها وإياي مل تزل وم( 
  ) وذايت بآيايت علي استدالل ... إيل رسوال كنت مين مرسال ( 
  ) منادي أجابت من دعاين ولبت ... فإن دعيت كنت اجمليب وإن أكن ( 
  ) ويف رفعها عن فرقة الفرق رفعيت ... وقد رفعت تاء املخاطب بيننا ( 
  ) هدى فرقة باالحتاد حتدث ... ل الفرق فاجلمع منتج وفارق ضال( 

أرسل من نفسه إىل نفسه رسوال بنفسه فهو املرسل واملرسل إليه والرسول : فإن العارف احملقق من هؤالء يقول 
الوجود واحد : ( ويقول من هو من أكرب من أضلوه من أهل الزهادة والعبادة مع الصدق يف تسبيحاته وأذكاره 

  )  وال أرى الواحد وال أرى اهللا وهو اهللا
: ويكرر ذلك كما يكرر املسلمون ) نطق الكتاب والسنة بثنوية الوجود والوجود واحد ال ثنوية فيه ( ويقول أيضا 

  سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب 
  وعنده أن غاية هذا التحقيق والعرفان 
يعتقد يف مثل هذا أنه كان من أفضل أهل األرض أو أفضلهم : النفاة للعلو وجييء من هو من أفضل املتكلمني من 

ويأخذ ورقة فيها سر مذهبه ويرقي هبا املرضي كما يرقي املسلمون بفاحتة الكتاب كما أخربنا بذلك الثقاة وهم 
  يقدمون تلك الرقية على فاحتة الكتاب 

  : ويقول من هو من شعرائهم العارفني 
  ) ويشهد هذا السر من هو ذائق ... كون بل أنت عينه وما أنت غري ال( 

  : ويقول 
  ) ألين يف التحقيق لست سواكم ... وتلتذ إن مرت على جسدي يدي ( 

  وأمثال هذا كثري 



ال داخل وال  -أين ذاك النفي : واملتكلمة النفاة منهم من يوافق هؤالء ومنهم من ال يوافقهم ومن وافقهم يقال له 
  اإلثبات ؟ وهو أنه وجود كل موجود من هذا  -خارج 
املطلق جزء من املعينات والوجود : هذا حكم عقلي وهذا حكم ذوقي أو يرجع عن ذلك النفي ويقول : فيقول 

مثل الكلي الطبيعي لألعيان كاجلنس ألنواعه والنوع ألشخاصه كاحليوانية يف احليوانات : الواجب للموجودات 
يته أن جيعله شرطا يف وجود املمكنات ال مبدعا فاعال هلا فإن الكليات ال تبدع أعياهنا واإلنسانية يف األناسي وهذا غا

  بل غايتها إذا كانت موجودة يف اخلارج أن تكون شرطا يف وجودها بل جزءا منها 
 هذا ظاهره كفر لكن قد: حنن ال نفهم هذا أو يقولون : ومن ال يوافقهم أكثرهم يسلمون هلم أقواهلم أو يقولون 

  تكون له أسرار وحقائق يعرفها أصحاهبا 
ومن هؤالء من يعاوهنم وينصرهم على أهل اإلميان املنكرين للحلول واالحتاد وهو شر ممن ينصر النصارى على 

  املسلمني فإن قول هؤالء شر من قول النصارى بل هو شر ممن ينصر املشركني على املسلمني 
خري من قول هؤالء فإن ]  ٣: الزمر [ } ليقربونا إىل اهللا زلفى { : عبدهم إمنا ن: فإن قول املشركني الذين يقولون 

  هؤالء أثبتوا خالقا وخملوقا غريه يتقربون به إليه وهؤالء جيعلون وجود اخلالق وجود املخلوق 
  العامل ال هو اهللا وال غري اهللا : وغاية من جتده يتحرى احلق منهم أن يقول 

حدة املشهورة وجرى فيها ما جرى من األحوال ونصر اهللا اإلسالم عليهم طلبنا شيوخهم وملا وقعت حمنة هؤالء املال
لنتوهبم فجاء من كان من شيوخهم وقد استعد ألن يظهر عندنا غاية ما ميكنه أن يقول لنا ليسلم من العقاب فقلنا له 

  ال هو اهللا وال غريه : العامل هو اهللا أو غريه ؟ فقال : 
القول الذي ال ميكن أحد أن خيالف فيه ولو علم أنا ننكره ملا قاله لنا كان من أعيان شيوخهم وهذا كان عنده هو 

وحمققيهم وممن ال أتباع ومريدون وله وألصحابه سلطان ودولة ومعرفة ولسان وبيان حىت أدخلوا معهم من ذوي 
م ومصريه أسوأ من دين النصارى السلطان والقضاة والشيوخ والعامة ما كان دخوهلم يف ذلك سببا النتقاص اإلسال

واملشركني لوال ما من اهللا به من نصر اإلسالم عليهم وبيان فساد أقاويلهم وإقامة احلجة عليهم وكشف حقائق ما 
  يف أقواهلم من التلبيس الذي باطنه كفر وإحلاد ال يفهمه إال خواص العباد 

من متكلمة الفالسفة واملعتزلة واألشعرية كابن  -لول مجيعا واملقصود هنا أن احللولية إذا أراد النفاة للمباينة واحل
أن يردوا عليهم حجة عقلية تبطل قوهلم مل ميكنهم ذلك كما تقدم بل يلزم من  -سينا والرازي وأيب حامد وأمثاهلم 

ى احللولية ردا جتويزهم إثبات وجود ال داخل العامل وال خارجه جتويز قول احللولية وهلذا ال جتد يف النفاة من يرد عل
مستقيما بل إن مل يكن موافقا هلم كان معهم مبنزلة املخنث كالرافضي مع الناصيب فإن الرافضي ال ميكنه أن يقيم 

مباذا علمت أن عليا مؤمن ويل اهللا من أهل : حجة على الناصيب الذي يكفره علنا أو يفسقه فإنه إذا قال للرافضي 
  علم بالنقل والنقل إما متواتر وإما آحاد اجلنة قبل ثبوت إمامته وهذا إمنا ي

وهذا أيضا متواتر : مبا تواتر من إسالمه ودينه وجهاده وصالته وغري ذلك من عباداته قال له : فإن قال له الرافضي 
  عن أيب بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعمرو بن العاص وغريهم من الصحابة وأنت تعتقد كفرهم أو فسقهم 

إن عليا كان يستجيز التقية وأن يظهر خالف ما يبطن ومن كان هذا قوله أمكن أن : تقول  أنت: وقال له أيضا 
  يظهر اإلسالم مع نفاقه يف الباطن 

: [ علمت ذلك بثناء النيب صلى اهللا عليه و سلم وشهادته له باإلميان واجلنة كقوله : فإن قال الرافضي للناصيب 
أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من : [ وقوله ] به اهللا ورسوله ألعطني الراية رجال حيب اهللا ورسوله وحي



  وحنو ذلك ] موسى 
إهنم : قد نقل أضعاف ذلك عن أيب بكر وعمر وعثمان وأنت تطعن يف تلك املنقوالت أو تقول : قال له الناصيب 

  ارتدوا بعد موته فما يؤمنك إن كان قولك يف هؤالء صحيحا أن يكون علي ذلك ؟ 
  ا فهذه األحاديث إمنا نقلها الصحابة الذين تذكر أنت كفرهم وفسقهم والكافر والفاسق ال تقبل روايته وأيض

  هذه نقلها الشيعة : فإن قال 
إن الصحابة : الشيعة مل يكونوا موجودين على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم وهم يقولون : قال له الناصيب 

  أو أقل أو أكثر ومثل هؤالء جيوز عليهم املواطأة على الكذب إما عشرة : ارتدوا إال نفرا قليال 
والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم { : أنا أثبت إميانه بالقرآن كقوله تعاىل : فإن قال 

الكفار  حممد رسول اهللا والذين معه أشداء على{ : وقال ]  ١٠٠: التوبة [ } بإحسان رضي اهللا عنهم ورضوا عنه 
  ]  ٢٩: الفتح [ } رمحاء بينهم 

  ]  ٩٥: النساء [ } وكال وعد اهللا احلسىن { : وقال 
هذه اآليات : قال له الناصيب ]  ١٨: الفتح [ } لقد رضي اهللا عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة { : وقوله 

ليس يف ظاهرها ما خيص عليا فإن جاز أن تتناول أيب بكر وعمر وغريمها من املهاجرين واألنصار كما تتناول عليا 
يدعي خروج هؤالء منها أو أهنم دخلوا فيها مث خرجوا بالردة أمكن اخلوارج الذين يكفرون عليا أن يقولوا مثل 

  ذلك 
واملقصود هنا أن الرافضة ال ميكنهم إقامة حجة صحيحة على اخلوارج وإمنا يتمكن من ذلك أهل السنة واجلماعة 

عموم هذه اآليات وتناوهلا ألهل بيعة الرضوان كلهم ويقرون باألحاديث الصحيحة املروية يف فضائل الذين يقرون ب
الصحابة وأهنم كانوا صادقني يف روايتهم فهم الذين ميكنهم الرد على اخلوارج والروافض بالطرق الصحيحة 

  السليمة على التناقض 
منا يتمكن منه أهل السنة املثبتة لعلو اهللا على خلقه ومباينته هلم وهكذا الرد على احللولية وبيان إبطال قوهلم باحلق إ

فإن قول هؤالء نقيض قول احللولية ومن علم ثبوت أحد النقيضني أمكنه إبطال ما يقابله خبالف قول النفاة فإنه 
إن رفعهما يعلم متضمن رفع النقيضني أو ما مها يف معىن النقيضني ورفع النقيضني أشد بطالنا من املناقض الباطل ف

امتناعه بصريح العقل وأما انتفاء أحدمها فهو أخفى يف العقل من رفعهما فمن رفع النقيضني أو ما يف معنامها مل ميكنه 
إبطال قول من أثبت أحدمها وما من حجة حيتج هبا من رفع املتقابلني إال وميكن ممن أثبت أحدمها أن حيتج عليه مبا 

  هو أقوى منها من جنسها 
ذا كان إطباق العقول السليمة على إنكار قول النفاة املتقابلني أعظم من إطباقها على إنكار قول احللولية ألن وهل

املوجود الواجب الوجود كلما وصف بصفات املعدومات املمتنعات كان اعظم بطالنا وفسادا من وصفه مبا هو 
  أقرب إىل املوجود 

ا بنفسها مدح وال توجب كماال للموصوف إال أن تتضمن أمرا وجوديا ومما يبني هذا أن الصفات السلبية ليس فيه
  كوصفه سبحانه بأنه ال تأخذه وال نوم فإنه يتضمن كمال حياته وقيوميته 

  متضمن كمال قدرته ]  ٣٨: ق [ } وما مسنا من لغوب { : وكذلك قال تعاىل 
  يقتضي كمال علمه ]  ٣: سبأ  [} ال يعزب عنه مثقال ذرة يف السماوات وال يف األرض { : وقوله 

  يقتضي عظمته حبيث ال حتيط به األبصار ]  ١٠٣: األنعام [ } ال تدركه األبصار { : وكذلك قوله 



وكذلك نفي املثل والكفو عنه يقتضي أن كل ما سواه فإنه عبد مملوك له ولك يقتضي من كماله ما ال حيصل إذا 
فإن ذلك نقص يف الصانع فأما العدم احملض والنفي الصرف مثل كونه كان له نظري مستغن عنه مشارك له يف الصنع 

ال ميكن رؤيته حبال وكونه ال مباينا للعامل وال مداخال له فإن هذا أمر يوصف به املعدوم ال ميكن رؤيته حبال وليس 
: ( ه اهللا تعاىل بقوله هو مباينا للعامل وال مداخال له واملعدوم احملض ال يتصف بصفة كمال وال مدح وهلذا كان تنزيه

يتضمن مع نفي صفات النقص عنه إثبات ما يلزم ذلك من عظمته فكان التسبيح تعظيم له مع تربئته ) سبحان اهللا 
  من السوء 

: اإلسراء [ } سبحان الذي أسرى بعبده ليال { : وهلذا جاء التسبيح عند العجائب الدالة على عظمته كقوله تعاىل 
  وأمثال ذلك ]  ١
كان تنزيهه عما وصفوه به متضمنا ]  ١٨٠: الصافات [ } سبحان ربك رب العزة عما يصفون { : ا قال ومل

  لعظمته الالزمة لذلك النفي 
وإذا كان كذلك فنفاة النقيضني وما هو يف معىن النقيضني مل يتضمن وصفهم له بذلك شيئا من اإلثبات وال التعظيم 

  كنة فإهنم يصفونه مبا فيه تعظيم له خبالف القائلني باحللول يف مجيع األم
إن هؤالء قصدوا تنزيهه وهؤالء قصدوا تعظيمه فإذا كان التنزيه إن مل يتضمن : وهلذا من يقول من يعذر الطائفتني 

تعظيما مل يكن مدحا كان من وصفه مبا فيه تعظيم أقرب إىل املعقول ممن وصفه مبا يشركه فيه املعدوم من غري أن 
م فلم يكن أولئك النفاة أن يبطلوا حج هؤالء املعظمني له وإذا ردوا عليهم ببيان ما يف قوهلم من يكون فيه تعظي

  إن يف قوهلم من إثبات ما ال يعقل ومن التناقض ما هو أعظم من ذلك : إثبات ما ال يعقل أو التناقض قالوا هلم 
إىل احملل كالصورة مع املادة وكالوجود مع الثبوت هؤالء احللولية قد أثبتوا حلوال يقتضي افتقاره : فإن قال النفاة 

إمنا يعقل احللول إذا كان احلال حمتاجا إىل احملل : وحنو ذلك مما يقتضي أن أحدمها حمتاج إىل اآلخر حنن قد بينا 
  وذلك باطل ألن ذلك يناقض وجوبه كما تقدم فقد أبطلنا قول هؤالء 

  : قيل عن هذا جوابان 
إنه يف كل : من قال باحللول يقول افتقاره إىل احملل بل كثري من القائلني باحللول يقولون أنه ليس كل : أحدمها 

مكان مع استغنائه عن احملل وهو قول النجارية وكثري من اجلهمية وقول من يقول باحللول اخلاص كالنصارى 
  وغريهم 

غناه عما سواه فإن طريقة الرازي واآلمدي  أنه بتقدير أن يكون احللول مستلزما لالفتقار فأنتم مل تثبتوا: الثاين 
وأمثاهلما يف إثبات الصانع هي طريقة ابن سينا يف إثبات واجب الوجود وهذه الطريقة ال تدل على إثبات موجود 

  قائم بنفسه واجب الوجود 
  إهنا تدل على ذلك فلم تدل على أنه مغاير للعامل بل جيوز أن يكون هو العامل : وإن قيل 
أن الوجود ينقسم إىل واجب وممكن املمكن ال بد : هم قال هؤالء بوحدة الوجود فإن طريقتهم املشهورة ومن طريق

كل : له من واجب فيلزم ثبوت الواجب على التقديرين وهذا القدر يدل على أنه ال بد من وجود واجب ومن قال 
املمكن كالصورة مع املادة أو إن الوجود الواجب مع : موجود واجب فقد وىف مبوجب هذه احلجة ومن قال 

كالوجود مع الثبوت فقد وىف مبوجب هذه احلجة بل ال ميكنهم إثبات لوجود واجب مغاير للممكن إن مل يثبتوا أن 
  يف الوجود ما هو ممكن يقبل الوجود والعدم 

على ثبوت اإلمكان وهم يدعون أن املمكن الذي يقبل الوجود والعدم قد يكون قدميا أزليا وال ميكنهم إقامة دليل 



  هبذا االعتبار 
  وهلذا ملا احتاجوا إىل إثبات اإلمكان استدلوا بأن احلادث ال بد له حمدث وأن احلوادث مشهودة 

وهذا حق لكنه يدل على أن احملدث ال بد له من قدمي فيلزم ثبوت قدمي لكن ال يلزم من ذلك عندهم أن يكون 
القدمي إن : كانوا جيوزون على القدمي أن يكون ممكن الوجود فإذا قالوا واجب الوجود ثابتا إال بذلك التقسيم إذ 

كان ممكنا فال بد له من واجب مل ميكنهم إثبات واجب إال بإثبات هذا املمكن وهذا ممتنع وهو أيضا مستلزم للدور 
 بإثبات أن احملدث فإنه ال ميكنهم إثبات واجب الوجود إال بإثبات ممكن الوجود وال ميكن إثبات ممكن الوجود إال

ممكن وله فاعل وذلك ال يستلزم إال إثبات قدمي والقدمي عندهم ال جيب أن يكون واجب الوجود فال ميكنهم أن 
يثبتوا واجب الوجود حىت يثبتوا ممكن الوجود والذي قد يكون قدميا وهذا ال ميكن إثباته إال بإثبات املمكن الذي 

  قدمي والقدمي عندهم ال يستلزم أن يكون واجب الوجود  هو حادث وهذا ال يدل إال على إثبات
  وأيضا فإذا أثبتوا واجب الوجود فإهنم مل يثبتوا أنه مغاير هلذه املشهودات إال بطريقة التركيب وهي باطلة 

الواجب هو حال وإيضاح ذلك أهنم قسموا الوجود إىل واجب وممكن : وحينئذ فيمكن أن يقول هلم أهل احللول 
ا املمكن منه ما هو قدمي ومنه ما هو حمدث وحينئذ فال ميكن إثبات الواجب إال بإثبات هذا املمكن وهذا لكن جعلو

  املمكن ال ميكن إثباته 
  وأيضا فهم ال يثبتون املمكن إال بإثبات احلادث واحلادث ال بد له من القدمي والقدمي ال يستلزم أن يكون واجبا 

  ثبت الواجب وإن كان ممكنا ثبت الواجب فيلزم ثبوت الواجب على التقديرين  القدمي إن كان واجبا: وإذا قالوا 
هذا إذا صح لزم أنه ال بد من واجب كما أن املوجود مستلزم أنه ال بد من واجب وهذا مما ال نزاع فيه لكنه : قيل 

ال بد من موجود ميتنع  ال يدل على إثبات صانع ال على أنه مغاير لألفالك وال على أنه ليس حبال بل يستلزم أنه
عدمه وهذا مما يوافق عليه منكرو الصانع والقائلون بقدم العامل وأهل احللول وغريهم فتبني أنه ليس يف كالمهم 

  إبطال مذهب احللول 
واملقصود هنا أن السلف واألئمة كانوا يردون على من أقوال النفاة ما هو أقرب إىل اإلثبات فيكون ردهم ملا هو 

النفي بطريق األوىل وقول النفاة ملباينته للعامل ومداخلته له أبعد عن العقل من قول املثبتني ألنه قائم بنفسه أقرب إىل 
  يف كل مكان مع نفي مماسته ومباينته 

والسلف ردوا هذا وهذا وكان ذلك تنبيها على إبطال احللول مبعىن حلول العرض يف احملل لكن هذا مل يقل به أحد 
  مل ميكنهم إال إبطاله خاصة دون أقوال أهل احللول املعروفة عنهم  وإن كان النفاة

ومما يبني هذا أن الطوائف كلها اتفقت على إثبات موجود واجب بنفسه قدمي أزيل ال جيوز عليه العدم مث تنازعوا 
  فيما جيب له وميتنع عليه 

وال فوق وال حتت وال يصعد إليه شيء وال ينزل أنه ال مباين للعامل وال مداخل : فالنفاة تصفه هبذه الصفات السلبية 
إنه ال متكن رؤيته وال غري : منه شيء وال يقرب إليه شيء وال يقرب هو من شيء وأمثال ذلك بل ويقولون أيضا 

  ذلك من اإلحساس به وال ميكن اإلشارة إليه 
  ليس له علم وال قدرة وال حياة وال غري ذلك من الصفات : وآخرون منهم يقولون 

ال يسمى موجودا حيا عاملا قادرا إال جمازا أو باالشتراك اللفظي وأن هذه األمساء ال تدل على : وآخرون يقولون 
إذا أثبتنا هذه الصفات لزم أن يكون متحيزا واملتحيز مركب أو كاجلوهر الفرد يف الصغر : معىن معقول ويقولون 

تضي التجسيم واألجسام عندهم موجودة لكنها عند وحنو ذلك فيفرون من هذه الصفات العتقادهم أن ذلك يق



بعضهم حمدثة وعند بعضهم ممكنة فإذا وصفوا الواجب القدمي بذلك لزم أن يكون عندهم ممكنا أو حمدثا وذلك ينايف 
  إن هذه املقدمات معلومة بالنظر : وجوبه وقدمه ويقولون 

كون إال ممتنعا واالمتناع ينايف الوجود فضال عن وجوب املوصوف هبذه الصفات السلبية ال ي: وأما املثبتون فيقولون 
إن الواصفني له هبذه الصفات وصفوه مبا ال يتصف به إال ما ميتنع وجوده ومن وصف ما جيب : الوجود فيقولون 

  وجوده مبا ميتنع وجوده فقد جعله دون املعدوم املمكن الوجود 
أنتم فررمت من وصفه باإلمكان فوصفتموه : ولون ألولئك إن هذه املقدمات معلومة بالضرورة فهم يق: ويقولون 

  باالمتناع ومن وصفه باحلدوث فوصفتموه بالعدم 
إن األجسام اجلامدة خري من املوصوف هبذه الصفات فضال عن األجسام احلية الناقصة فضال عن : ويقولون 

وبني معدوم أو ممتنع كان ذلك خريا من  األجسام احلية الكاملة ومن املعلوم أنه إذا دار األمر بني جسم حي كامل
إهنا معلومة باالضطرار كانت أثبت من مقدمات يقول : هذا وإن كانت هذه النتيجة الزمة ملقدمات يقول أهلها 

  أنتم ال تعلموهنا إال بالنظر مع اختالفهم يف كل مقدمة منها : أهلها 
ا يثبتونه وأن النفاة أقرب إىل الظن وأبعد عن التعظيم فعلم بذلك أن املثبتة هم أقطع مبا يقولونه وأشد تعظيما مل

  واإلثبات 
من العلو واملباينة وحنو ذلك للزم أن يكون جسما وكون : يبني ذلك أن عمدة النفاة على أنه لو ثبت هذه الصفات 

ن والعمدة فيها الواجب القدمي جسما ممتنع وهذه املقدمة هي نظرية باتفاقهم وكل طائفة منهم تطعن يف طريق اآلخري
  طريق اجلهمية واملعتزلة وطريق الفالسفة : طريقان 

إما للمعتزلة واجلهمية : ومن وافق على هذه املقدمة من الفقهاء وأهل الكالم من األشعرية وغريهم فهو تبع فيها 
  وإما للفالسفة 

الصفات واألفعال لكان حمال  فأما املعتزلة واجلهمية فطريقهم هي طريق األعراض واحلركات وأنه لو ثبت للقدمي
  لألعراض واحلركات وذلك يقتضي تعاقبها عليه وذلك يوجب حدوثه 

يطعنون يف هذه الطريقة وقد  -مع طوائف من أهل احلديث والفقه والتصوف والكالم  -وقد عرف أن الفالسفة 
  يان ذلك صنف األشعري نفسه كتابا بني فيه عجز املعتزلة عن إثبات هذه الطريق كما سيأيت ب

  وأما طريق الفالسفة فهي مبنية على أن واجب الوجود ال يكون متصفا بالصفات ألن ذلك يستلزم التركيب 
  وقد علم ما بينه نظار املسلمني من فساد هذه الطريقة 

ب يف فإذا ليس بني النفاة مقدمة اتفقوا عليها يبنون عليها النفي بل هم يشتركون فيه كاشتراك املشركني وأهل الكتا
تكذيب الرسول صلى اهللا عليه و سلم واشتراك أهل البدع يف خمالفة احلديث والسنة مآخذ كل فريق غري مآخذ 

  اآلخر 
وإذا كانت مقدماهتم ليست مما اتفقوا عليه بل وال اتفق عليه أكثرهم بل أكثرهم ينكر صدق مجيعها علم أهنا ليست 

مجهور العقالء الذين مل يتواطأوا عليها وال يكفي أن تكون بعض  مقدمات فطرية ضرورية ألن الضروريات ال ينكرها
املقدمات معلومة بل ال بد أن تكون اجلميع معلومة وما مل تكن معلومة بالضرورة فال بد أن تستلزمها مقدمات 

ن وأنه ال يكون واجبا وقد علم ما يف ذلك م) التركيب ( ضرورية وليس معهم شيء من ذلك بل غاية هؤالء لفظ 
  اإلمجال واالشتراك 

وغاية هؤالء أن األعراض ال تبقى ومجهور العقالء خيالفون يف ذلك وأن األفعال جيب تناهيها وقد علم نزاع العقالء 



  فيها ومجهورهم مينعون امتناع تناهيها من الطرفني 
غريه وقدحوا فيها وقد ذكرنا اعتراض األرموي وغريه من شيوخه يف هذه املقدمات وقد سبقه إىل ذلك الرازي و

قدحا بينوا به فسادها على وجه مل يعترضوا عليه وإن كالم الرازي يعتمدها يف مواضع أخر فنظره استقر على 
  القدح فيها 

قدحوا يف تلك الطرق وبينوا  -وكذلك األثري األهبري يف كتابه املعروف بتحرير الدالئل يف تقرير املسائل هو وغريه 
: دليل احلركة والسكون وقوهلم : طالن حوادث ال أول هلا وذكر األهبري الدليل املتقدم فساد عمدة الدليل وهو ب
  إما متحركا أو ساكنا والقسمان باطالن : لو كان اجلسم أزليا لكان 

أما األول فألهنا لو كانت متحركة للزم اجلمع بني املسبوقية بالغري وعدم املسبوقية بالغري ألن احلركة تقتضي 
بالغري واألزل يقتضي عدم املسبوقية فيلزم اجلمع بينهما وألهنا لو كانت متحركة لكانت حبال ال خيلو من  املسبوقية

احلوادث وكل ما ال خيلو عن احلوادث فهو حادث وإال لكان احلادث أزليا وهو حمال وألهنا لو كانت متحركة 
ما ال هناية له احملال واملوقوف على احملال حمال  لكانت احلركة اليومية موقوفة على انقضاء ما ال هناية له وانقضاء

وألهنا لو كانت متحركة لكان قبل كل حركة حركة أخرى ال إىل أول وهو حمال وألن احلاصل من احلركة اليومية 
إىل األزل مجلة ومن احلركة اليت قبل احلركة اليومية إىل األزل مجلة أخرى فتطبق إحدامها على األخرى بأن يقابل 

ء األول من اجلملة الثانية وباجلزء األول من اجلملة األوىل والثاين بالثاين فإما يتطابق إىل غري النهاية أو مل يتطابقا اجلز
فإن تطابقا كان الزائد مثل الناقص وإن مل يتطابقا لزم انقطاع اجلملة الثانية وإذا لزم انقطاع اجلملة الثانية لزم 

  وىل ال تزيد على الثانية إال مبرتبة واحدة انقطاع اجلملة األوىل أيضا ألن األ
  مث تكلم على تقدير السكون وهذا هو الذي تقدم ذكر الرازي له 

  ومن تدبر كتب أهل الكالم من املعتزلة وغريهم يف حدوث األجسام علم أن هذا عمدة القوم 

  كالم األهبري وتعليق ابن تيمية عليه

ال نسلم وإمنا يلزم اجلمع : زم املسبوقية بالغري وعدم املسبوقية بالغري قلنا يل: واإلعراض على قوله : ( قال األهبري 
بينهما أن لو كان الواحد مسبوقا بالغري وغري مسبوق بالغري وليس كذلك فإن املسبوق بالغري ال يكون إال احلركة 

  ) ء واحد وغري املسبوق بالغري هو اجلسم فال يلزم اجلمع بني املسبوقية وعدم املسبوقية يف شي
وهو أن املسبوق لغري آحاد احلركة ال جنسها فكل من : وهذا االعتراض فيه نظر ولكن االعتراض املتقدم : قلت 

اعتراض جيد وإال فإذا كانت احلركة من لوازم اجلسم مل يكن  -أجزائها مسبوقة بالغري وأما اجلنس ففيه النزاع 
  م ؟ إن احلركة مسبوقة باجلس: سابقا هلا فكيف يقال 

إن احلركة تقتضي املسبوقية بالغري فظن أنه أراد أهنا مسبوقة باجلسم وإمنا : وكان األهبري مل يفهم مقصود القائل 
  أراد أن احلركة تقتضي أن يكون بعض أجزائها سابقا على بعض 

احلوادث فهو  لو كانت متحركة لكانت حبالة ال ختلو عن احلوادث وما ال خيلو عن: وأما قوله : ( قال األهبري 
ال نسلم وإمنا يلزم ذلك لو كانت احلادث : لو مل يكن كذلك لكان احلادث أزليا قلنا : ال نسلم قوله : حادث قلنا 

الواحد يصري بعينه أزليا وليس كذلك بل يكون قبل كل حادث آخر ال إىل أول فال يلزم قدم احلادث وأما قوله 
ال نسلم بل يكون احلادث : موقوفا على انقضاء ما ال هناية له قلنا  فإهنا لو كانت متحركة لكان احلادث اليومي

اليومي مسبوقا حبوادث ال أول هلا ومل قلتم بأن ذلك غري جائز والنزاع ما وقع إال فيه ؟ وأما قوله بأن احلاصل من 



يف الوجود ليحصل منها ال نسلم وإمنا يلزم ذلك أن لو كانت احلركة جمتمعة : احلركة اليومية إىل األزل مجلة قلنا 
مجلة وجمموع واستدل هو على حدوث العامل بأن صانع العامل إن كان موجبا بالذات لزم دوام آثاره فال يكون يف 
الوجود حادث وإن كان فاعال باالختيار امتنع أن يكون مفعوله أزليا ألنه يكون قاصدا إىل إجياد املوجود وحتصيل 

ى دليله بأنه جيوز أن يكون بعضه حادثا له فاعل باالختيار وبعضه قدمي له احلاصل حمال وقد اعترض بعضهم عل
  ) موجب بالذات وجوزه بعضهم بأنه جيوز أن يكون موجبا بالذات ومعلوله فاعل باالختيار أحدث غريه 

ا وهذا االعتراض ساقط ألن ما كان فاعال باالختيار فحدوث فعله بعد أن مل يكن حادث من احلوادث فإذ: قلت 
كان مفعوال لعلة تامة موجبة امتنع أن يتخلف عنها معلولة وال جيوز أن حيدث عنها شيء وال عن الزمها وال الزم 

الزمها وهلم جرا وإن قدر أن البعض احلادث له فاعل واجب بنفسه غري فاعل لآلخر فهذا مع أنه مل يقله أحد 
دم ألن عمدهتم أن الواجب بنفسه ال يتأخر عنه فعله فإذا وأدلة التوحيد للصانع تبطله فهو يبطل حجة القائلني بالق

  جوزوا تأخر فعله عنه بطل أصل حجتهم 
وهذا الدليل الذي احتج به قد ذكرنا يف غري موضع أنه يبطل قول الفالسفة بأنه صدر عن علة موجبة وأن قوهلم 

  هذا يتضمن حدوث احلوادث بال سبب 
ارنه فعله فقد تكلمنا على هذا يف غري هذا املوضع ولكن نبني فساد قول وأما كون الفاعل باختياره ميتنع أن يق

إما أن جيوز أن يقارنه فعله وإما أن جيب تأخره فإن وجب تأخره بطل قوهلم : الفاعل باالختيار : الفالسفة بأن يقال 
وإن جعل املفعول هو الفعل  بقدم العامل فإن الفعل إذا لزم تأخره كان تأخر املفعول أوىل إن جعل املفعول غري الفعل

فقد لزم تأخره فتأخره الزم على التقديرين وإن جاز مقارنة فعله له فإما أن يكون التسلسل ممكنا وإما أن يكون 
ممتنعا فإن كان ممتنعا لزم أن يكون للحوادث أول وحينئذ فإذا كان الفعل املقارن قدميا مل يقدح هذا يف وجوب 

  حدوث املفعوالت 
إنه أحدث من احلوادث بتخليق قدمي أزيل قائم بذاته كما تقول ذلك طوائف من املسلمني : ه من يقول وهذا يقول

وإن كان التسلسل ممكنا أمكن أن يكون بعد ذلك الفعل فعل آخر وبعده فعل آخر وهلم جرا وأن تكون هذه 
  األفالك حادثة بعد ذلك كما أخربت به النصوص وهو املطلوب 

ترضوا على هذه املقدمة ملا ذكروها يف حجة من احتج على حدوث العامل بأنه ممكن وكل ممكن واألهبري وغريه اع
فهو حمدث ألن املؤثر فيه إما أن تؤثر فيه حالة وجوده وهو باطل ألن التأثري حالة الوجود يكون إجياد املوجود 

وجود والعدم فتعني أن يكون ال حال وحتصيل احلاصل وهو حمال وإما حال العدم وهو حمال ألن يستلزم اجلمع بني ال
  الوجود وال حال العدم وهو حال احلدوث 

يكون حتصيال للحاصل : قوله ( فاعترض األهبري وغريه على ذلك بأنه مل ال جيوز أن يكون التأثري حال الوجود ؟ 
ن يكون املمكن مترجح ال نسلم ألن التأثري عبارة عن كون املرجح مترجح الوجود على العدم باملؤثر وجاز أ: قلنا 

لو كان الفعل الذي فعله : الوجود على العدم حال الوجود فيقول له من يعارضه يف دليله مثل ذلك فإذا قال 
  الفاعل املختار أزليا لكان الفاعل قاصدا إىل إجياد املوجود وحتصيل احلاصل 

اصدا إىل إجياد املوجود إن أردت إىل بل وجود املوجود وحصول احلاصل مقصده واختياره فقولك لو كان ق: قالوا 
إجياد ما هو موجود بدون قصده فهذا ممنوع وإمنا يستقيم هذا إذا ثبت أن األزيل ال ميكن أن يكون مرادا مقصودا 

لو كان مقصودا ألزيل : وهو أول املسألة وإن أردت إىل إجياد ما هو موجود بقصده فهذا هو املدعي فكأنك قلت 
ولكن يلزم هؤالء على هذا : إنه حمال : موجودا بقصده وإذا كان هذا هو املدعي فلم قلت موجودا بقصده لكان 



إن أريد باملوجب الذات أنه مل يزل : التقدير أن ال يكون فرق بني املوجب بالذات والفاعل باالختيار وهم يقولون 
وجبه ومعلوله فهذا أيضا ال مينع كونه فاعال فهذا ال مينع كونه خمتارات على هذا التقدير وإن أريد به ما يلزمه م

  خمتارا أيضا على هذا التقدير 
وهذا القسم باطل بال شك سواء مسي موجبا أو خمتارا ألن ذلك يستلزم أن ال حيدث شيء من احلوادث فإن موجبه 

ات صادرا عنه كانت مجيع املوجبات لوازم قدمية فال يكون شيء من احملدث -والزم الالزم الزم  -إذا كان الزما له 
  وال عن غريه إذ القول يف كل ما يقدر واجبا كالقول فيه فيلزم أن ال يكون للحوادث فاعل 

وال ريب أن هذا الزم للفالسفة الدهرية اإلهليني وغريهم كأرسطو والفارايب وابن سينا لزوما ال حميد عنه وأن قوهلم 
  نة حصلت بعد عدمها من غري واجب وال فاعل يستلزم أن ال يكون للحوادث فاعل وأن هذه احلوادث املمك

وأما القسم األول وهو كونه مل يزل فاعال سواء مسي موجبا أو خمتارا فهذا ال يوجب قدم هذا العامل إلمكان توقفه 
  على أفعال قبل ذلك كما حتدث سائر احلوادث اجلزئية 

  فصل

يتفقوا على مقدمة واحدة يبينون عليها مطلوهبم بل كل واملقصود يف هذا املقام أن هؤالء النفاة للعلو واملباينة مل 
وتلك  -منهم يقدح يف مقدمة اآلخر وإذا كان اتفاقهم على النفي مبنيا على املقدمات اليت هبا اعتقدوا النفي 

 علم أن ما اشتركوا فيه -املقدمات متنازع فيها بينهم ليس فيها مقدمات متفق عليها تبىن عليها النتيجة املذكورة 
  من النتيجة كان من لوازم مع ما اعتقدوه من القضايا املختلف فيها ال القضايا الضرورية 

وحينئذ فاتفاقهم على النفي ال مينع أن يكون اتفاقا على خالف املعلوم بالضرورة كما لو كان لرجل مال كثري وله 
املال كله وكل من الغرماء يقدح يف غرماء كثريون فأقام كل منهم شاهدين بقدر من املال واستوفاه حىت استوىف 

شهود اآلخر كان الالزم من احلكم بشهادة الشهود كلهم أخذ مال ذاك الرجل كله وال يقال أن هؤالء عدد كثري 
ال يتفقون على الكذب فإهنم مل يتفقوا على خرب واحد بل كل طائفة أخربت خبرب تكذهبا فيه األخرى ولزم من جموع 

  مل خيربوا بقضية واحدة توجب أخذ املال بل الكذب ممكن عليهم كلهم  األخبار أخذ املال فهم
كذلك املتفقون على رد بعض ما أخرب به الرسول صلى اهللا عليه و سلم وعلم بضرورات العقول وميكن أن يقع 

هو ساحر : منهم على هذا الوجه وهذا كاشتراك الكفار يف تكذيب الرسول صلى اهللا عليه و سلم وقول هؤالء 
  هو جمنون فهم يف احلقيقة خمتلفون ال متفقون : هو كاذب وهؤالء : وهؤالء 

وأيضا فاتفاق العدد الكثري على تعمد الكذب الذين يعلمون أنه كذب جيوز إذا كان ذلك عن تواطئ منهم وأما 
غيها إمجال اتفاق اخللق الكثري على الكذب خطأ فهو ممكن بالنظر واألمور الضرورية فقد يعترب عنها بعبارات 

واشتباه يظن كثري من الناس أن مفهومها ال خيالف الضرورة وإمنا يعلم أهنا خمالفة للضرورة من ميز بني معانيها 
وفصل املعىن املخالف للضرورة من غريه فإذا كان قد سبق قليل من الناس إىل اعتقاد خطأ يتضمن خمالفة الضرورة 

  ة جتوز على الطائفة القليلة تعمدا فكيف خطأ ؟ كان هذا جائزا باتفاق العقالء فإن السفسط
فإذا تلقى تلك األقوال عن أولئك السابقني إليها عدد آخرون واشتهرت بني من اتبعهم فيها صاروا متواطئني على 

ال  -أو أكثرهم  -قبوهلا ملا فيها االشتباه واإلمجال مع تضمنها خمالفة الضرورة وإن كان كثري من القائلني هبا 
ون ذلك وهذا هو السبب يف اتفاق طوائف كثرية على مقاالت يعلم أهنا باطلة بضرورة العقل كمقاالت يعلم

  النصارى والرافضة واجلهمية 



  كالم ابن كالب يف كتاب الصفات عن العلو وتعليق ابن تيمية عليه

حممد عبد اهللا بن سعيد بن مث إن املتقدمني من النظار حيكون إمجاع اخلالئق على نقيض قول النفاة كما ذكره أبو 
كالب إمام األشعري وأصحابه ذكره يف كتاب الصفات مما نقله عنه أبو بكر بن فورك فقال يف كتاب الصفات يف 

فرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو صفوة اهللا من خلقه وخريته من بريته وأعلمهم : ( باب القول يف االستواء 
إنه يف السماء ويشهد له باإلميان عند ذلك وجهم بن : له ويستصوب قول القائل مجيعا به جييز السؤال بأين ويقو

صفوان وأصحابه ال جييزون األين زعموا وحييلون القول به ولو كان خطأ كان رسول صلى اهللا عليه و سلم أحق 
 مكان دون مكان ال تقويل ذلك فتومهني أن اهللا عز و جل حمدود وأنه يف: باإلنكار له وكان ينبغي أن يقول هلا 

  إنه يف كل مكان ألنه الصواب دون ما قلت : ولكن قويل 
كال لقد أجازه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مع علمه مبا فيه وأنه أصوب األقاويل واألمر الذي جيب اإلميان به 

  ) به وشاهد له لقائله ومن أجله شهد هلا باإلميان حني قالته فكيف يكون احلق يف خالف ذلك والكتاب ناطق 
ولو مل يشهد لصحة مذهب اجلماعة يف هذا الفن خاصة إال ما ذكرنا من هذه األمور لكان فيه ما يكفي : ( قال 

كيف وقد غرس يف بنية الفطرة ومعارف اآلدميني من ذلك ما ال شيء أبني منه وال أوكد ؟ ألنك ال تسأل أحدا من 
إن أفصح أو أومأ ) يف السماء : ( أين ربك ؟ إال قال : افرا فتقول الناس عنه عربيا وال عجميا وال مؤمنا وال ك

بيده أو أشار بطرفه إذا كان ال يفصح ال يشري إىل غري ذلك من أرض وال سهل وال جبل وال رأينا أحدا داعيا له إال 
وهم يدعون : لون يف كل مكان كما يقو: رافعا يديه إىل السماء وال وجدنا أحدا غري اجلهمية يسأل عن ربه فيقول 

أهنم أفضل الناس كلهم فتاهت العقول وسقطت األخبار واهتدى جهم وحده ومخسون رجال معه نعوذ باهللا من 
  ) مضالت الفنت 

فقد ذكر ابن كالب يف هذا الكالم أن العلم بأن اهللا فوق فطري مغروز يف فطر العباد اتفق عليه عامتهم وخاصتهم 
إال نفر قليل يدعون أهنم أفضل الناس جهم ونفر قليل معه وبني أيضا ابن كالب أن  وأنه مل خيالف اجلماعة يف ذلك

  قول اجلهمية هو نظري قول الدهرية وهو كما قال فإن منتهى كالم اجلهمية إىل أنه ال موجود إال العامل 
ه ال ينفك عن العامل وال إن الدهر هو واحد إال أن: أليست الدهرية كفارا ملحدين يف قوهلم : يقال للجهمية : ( قال 

ينفك العامل منه وال يباين العامل وال يباينه وال مياس العامل وال مياسه وال يداخل شيئا من العامل وال يداخله ألنه واحد 
صدقتم فلم أثبتم املعبود مبعىن الدهر وأكفرمت من قال مبثل : قيل هلم : والعامل غري مفارق له ؟ فإذا قالوا نعم 

إنه غري مفارق للعامل : وهل جتدون بينكم وبينهم فرقا أكثر من أن مسيتموه بغري ما مسوه به ؟ وقد قلتم مقالتكم ؟ 
وال العامل مفارق له وال هو داخل العامل وال العامل داخل فيه وال مماس للعامل وال العامل مماس له فأين تذهبون يا أويل 

حنن أو أنتم ؟ ومل رجعتم على من خالفكم بالتكفري : به اهللا خبلقه األلباب إن كنتم تعقلون ؟ من أوىل أن يكون قد ش
واحد منفرد بائن ؟ فلم ال كنتم أوىل بالكفر والتشبيه منهم إذ زعمتم مثل زعم : وزعمتم أهنم قد كفروا ألهنم قالوا 

  ) امللحدين وقلتم مثل مقالة املخالفني الضالني وخرجتم من توحيد رب العاملني 
إن األشياء من شيئني ال تنفك منهما وال ينفكان منها وإن : لك مشاركتكم الثنوية يف إحلادهم ملا قالوا وكذ: ( قال 

األشياء تولدت عنهما ومنهما وأن النور والظلمة ال هناية هلما يف أنفسهما وأن أحدمها مازج اآلخر فتولدت األشياء 
ا ال يف نفسه ؟ وكيف جييء ما ال هناية له فيكون يف غريه ؟ كيف يكون ما ال هناية له يفعل شيئ: منهما ؟ وقلتم هلم 

كيف يكون ما ال هناية له يفعل شيئا ال يف نفسه وال بائنا من نفسه ؟ ويلزمكم إذا زعمتم أنه : فقيل لكم مثل ذلك 
فك عنهما التفاق النور والظلمة أصل األشياء وأن األشياء حتدث منهما وأهنما ال ينفكان مما كان بعدمها وال ين



كان ال هناية له مث  -تعاىل عما قلتم  -]  ١١: الشورى [ } ليس كمثله شيء { كذلك زعمتم أن الواحد الذي 
  ) خلق األشياء غري منفكة منه وال هو منفك منها وال يفارقها وال تفارقه فأعظمتم معناهم ومنعتم القول والعبارة 

همية يف احلقيقة للدهرية والثنوية حيققه ما فعلته غالية اجلهمية من هذا الذي ذكره ابن كالب من موافقة اجل: فيقال 
القرامطة الباطنية فأهنم ركبوا هلم قوال من قول الفالسفة الدهرية وقول اجملوس الثنوية وقوهلم هو منتهى قول 

  اجلهمية 
مأخذ األمم قبلها شربا لتأخذن أميت : [ وكان ذلك مصداق قول النيب صلى اهللا عليه و سلم يف احلديث الصحيح 

  ] ومن الناس إال هؤالء : فارس والروم ؟ قال : بشرب وذراعا بذراع قالوا 
لتركنب سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حىت لو دخلوا جحر ضب : [ ويف احلديث اآلخر الصحيح 

  ] فمن : لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى ؟ قال 
ن مشاهبة فارس والروم فإن الفرس كانوا جموسا والروم إن مل يكونوا نصارى ومشاهبة اليهود والنصارى أيسر م

كانوا مشركني صابئة وغري صابئة فالسفة وغري فالسفة والباطنية ركبوا مذهبهم من قول اجملوس ومن دخل فيهم 
  ومن قول املشركني من الروم ومن دخل فيها كاليونان وحنوهم 

رحون بأن اهللا نفسه فوق العرش كما ذكر ذلك يف كتبه كلها املوجز و اإلنابة وأما األشعري وأئمة أصحابه فهم مص
  و املقاالت وغري ذلك 

  كالم األشعري يف اإلنابة عن االستواء وتعليق ابن تيمية

{ : إن اهللا عز و جل مستو على عرشه كما قال : نقول : ما تقولون يف االستواء ؟ قيل : إن قال قائل : ( قال 
: فاطر [ } إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه { : وقد قال ]  ٥: طه [ } العرش استوى  الرمحن على

} يدبر األمر من السماء إىل األرض مث يعرج إليه { : وقال ]  ١٥٨: النساء [ } بل رفعه اهللا إليه { : وقال ]  ١٠
  ]  ٥: السجدة [ 

أسباب السماوات فأطلع إىل إله * يل صرحا لعلي أبلغ األسباب يا هامان ابن { : وقال تعاىل حكاية عن فرعون 
  إن اهللا عز و جل فوق السماوات : كذب موسى يف قوله ]  ٣٧ - ٣٦: غافر [ } موسى وإين ألظنه كاذبا 

  فالسماوات فوقها العرش ]  ١٦: امللك [ } أأمنتم من يف السماء أن خيسف بكم األرض { : وقال عز و جل 
أأمنتم من يف { : رش فوق السماوات وكل ما عال فهو مساء فالعرش أعلى السماوات وليس إذا قال فلما كان الع

مجيع السماء وإمنا أراد العرش الذي هو أعلى السماوات أال ترى أن اهللا عز و جل ذكر : يعين } السماء 
ؤهن مجيعا وأنه فيهن مجيعا ومل يرد أن القمر ميل]  ١٦: نوح [ } وجعل القمر فيهن نورا { : السماوات فقال 

ورأينا املسلمني مجيعا يرفعون أيديهم إذا دعوا حنو السماء ألن اهللا عز و جل مستو على العرش الذي هو فوق 
  ) السماوات فلوال أن اهللا عز و جل على العرش مل يرفعوا أيديهم حنو العرش كما ال حيطوهنا إذا دعوا حنو األرض 

} الرمحن على العرش استوى { : عتزلة واجلهمية واحلرورية أن معىن قول اهللا عز و جل وقال قائلون من امل: ( قال 
أنه استوىل وملك وقهر وأن اهللا عز و جل يف كل مكان وجحدوا أن يكون اهللا على عرشه كما قال ]  ٥: طه [ 

رش واألرض السابعة ألن أهل احلق وذهبوا يف االستواء إىل القدرة ولو كان هذا كما ذكروه كان ال فرق بني الع
اهللا قادر على كل شيء واألرض فاهللا قادر عليها وعلى كل ما يف العامل فلو كان اهللا مستو على العرش مبعىن 

االستيالء وهو سبحانه مستول على األشياء كلها لكان مستويا على العرش وعلى األرض وعلى السماء وعلى 



تول عليها وإذا كان قادرا على األشياء كلها ومل جيز عنه أحد من احلشوش واألقذار ألنه قادر على األشياء مس
إن اهللا مستو على احلشوش واألخلية مل جيز أن يكون االستواء على العرش االستيالء الذي هو : املسلمني أن يقول 

  ) عام يف األشياء كلها ووجب أن يكون معىن االستواء خيتص العرش دون األشياء كلها 
املعتزلة واحلرورية واجلهمية أن اهللا يف كل مكان فلزمهم أنه يف بطن مرمي واحلشوش واألخلية  وزعمت: ( قال 

  ) وهذا خالف الدين تعاىل اهللا عن قوهلم 
ما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل { : دليل آخر وقال اهللا عز و جل : ( وقال 

فقد خصت اآلية البشر دون غريهم ممن ليس من جنس البشر ]  ٥١: الشورى [ } رسوال فيوحي بإذنه ما يشاء 
ما كان : ولو كانت اآلية عامة للبشر وغريهم كان أبعد من الشبهة وإدخال الشك على من يسمع اآلية أن يقول 

ا كان م: ألحد أن يكلمه اهللا إال وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوال فريتفع الشك واحلرية من أن يقول 
جلنس من األجناس أن أكلمه إال وحيا أو من وراء حجاب أو أرسل رسوال ويترك أجناسا مل يعمهم باآلية فدل ما 

  ) ذكرنا على أنه خص البشر دون غريهم 
ومقصود األشعري من هذا أنه على قول النفاة ال فرق بني البشر وغريهم فإنه عندهم ال حيجب اهللا تعاىل : قلت 

فصل عنه بل هو حمتجب عن مجيع اخللق مبعىن أنه ال ميكن أحد أن يراه فاحتجابه عن بعضهم دون أحدا حبجاب من
وذلك أن نفاة املباينة يفسرون باالحتجاب مبعىن عدم الرؤية ملانع من الرؤية يف العني : البعض دل على نقيض قوهلم 

  األشياء واحدة وحنو ذلك من األمور اليت ال تنفصل عن احملجوب بل نسبتها إىل مجيع 
ولو { : وقال تعاىل ]  ٦٢: األنعام [ } مث ردوا إىل اهللا موالهم احلق { : دليل آخر قال تعاىل : ( قال األشعري 

[ } ولو ترى إذ اجملرمون ناكسوا رؤوسهم عند رهبم { : وقال ]  ٣٠: األنعام [ } ترى إذ وقفوا على رهبم 
وكل ذلك يدل على أنه ليس يف ]  ٤٨: الكهف [ } ى ربك صفا وعرضوا عل{ : وقال تعاىل ]  ١٢: السجدة 

خلقه وال خلقه فيه وأنه مستو على عرشه سبحانه وتعاىل عما يقول الظاملون علوا كبريا الذين مل يثبتوا له يف وصفهم 
نفي حقيقة وال أوجبوا له بذكرهم إياه وحدانية إذ كل كالمهم يؤول إىل التعطيل ومجيع أوصافهم تدل على ال

  ) التنزيه ونفي التشبيه فنعوذ باهللا من تنزيه يوجب النفي والتعطيل  -زعموا  -يريدون بذلك 
مث { : وقوله ]  ٣٠: األنعام [ } ولو ترى إذ وقفوا على رهبم { : فقد احتج على عدم مداخلته بقوله تعاىل : قلت 

]  ١٢: السجدة [ } ناكسوا رؤوسهم عند رهبم  {: وقوله تعاىل ]  ٦٢: [ األنعام } ردوا إىل اهللا موالهم احلق 
فإنه لو كانت نسبته إىل مجيع األمكنة واحدة ال خيتص ]  ٤٨: الكهف [ } وعرضوا على ربك صفا { : وقوله 

بالعلو لكان يف املردود كما هو يف املردود إليه ويف الواقف كما هو املوقوف عليه ويف الناكس كما هو فيمن نكس 
  املعروض كما هو يف املعروض عليه رأسه عنده ويف 

فهذه النصوص تنفي مداخلته للخلق وتوجب مباينته هلم فلو أمكن وجود موجود ال مباين وال حمايث لكان نسبة 
  ذاته إىل مجيع املخلوقات نسبة واحدة وهو مناقض ملا ذكر 

  ها كما ينفي املداخلة يبني أنه يثبت املباينة ال ينفي) مع نفي املداخلة أنه على العرش : ( وقوله 
تفكروا يف خلق اهللا وال تفكروا يف : وروت العلماء عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال : ( قال األشعري أيضا 

  ذات اهللا فإنه بني كرسيه إىل السماء ألف عام واهللا عز و جل فوق ذلك 
من حديث عبد الوهاب الوراق الرجل  وهذا احلديث رواه احلاكم أبو حممد العسال يف كتاب املعرفة له: قلت 

قال تفكروا يف خلق اهللا وال : ثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السايب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس : الصاحل 



تفكروا يف ذات اهللا فإن ما بني كرسيه إىل السماء السابعة سبعة آالف نور وهو فوق ذلك قال عبد الوهاب الوراق 
  ا فهو جهمي خبيث إن اهللا فوق العرش وعلمه حميط بالدنيا واآلخرة من زعم أن اهللا ههن: 

ومما يؤكد أن اهللا مستو على عرشه دون األشياء كلها ما نقله أهل الرواية عن رسول اهللا صلى : ( قال األشعري 
سائل فأعطيه ؟  هل من: ينزل اهللا كل ليلة إىل السماء الدنيا فيقول : [ اهللا عليه و سلم من أحاديث النزول كقوله 

  ) ] هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من داع فأستجيب له ؟ حىت يطلع الفجر 
تعرج { : وقال تعاىل ]  ٥٠: النحل [ } خيافون رهبم من فوقهم { : دليل آخر قال اهللا تعاىل : قال األشعري 

مث { : وقال ]  ١١: فصلت [ } استوى إىل السماء وهي دخان { : وقال ]  ٤: املعارج [ } املالئكة والروح إليه 
مث استوى على العرش ما لكم من دونه { : وقال ]  ٥٩: الفرقان [ } استوى على العرش الرمحن فاسأل به خبريا 

فكل ذلك يدل على أنه تعاىل يف السماء مستو على عرشه والسماء بإمجاع ]  ٤: السجدة [ } من ويل وال شفيع 
   منفرد بوحدانيته مستو على عرشه الناس ليست األرض فدل على أن اهللا

{ : وقال تعاىل ]  ٢٢: الفجر [ } وجاء ربك وامللك صفا صفا { : دليل آخر قال عز و جل : ( وقال األشعري 
فكان * مث دنا فتدىل { : وقال تعاىل ]  ٢١٠: البقرة [ } هل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمام واملالئكة 

{ : إىل قوله } أفتمارونه على ما يرى * ما كذب الفؤاد ما رأى * فأوحى إىل عبده ما أوحى * دىن قاب قوسني أو أ
  ]  ١٨ - ٧: النجم [ } لقد رأى من آيات ربه الكربى 

  ]  ٥٥: آل عمران [ } إين متوفيك ورافعك إيل { : وقال عز و جل لعيسى ابن مرمي 
وأمجعت األمة على أن اهللا رفع عيسى ]  ١٥٨ - ١٥٧: النساء [ } يه بل رفعه اهللا إل* وما قتلوه يقينا { : وقال 

  ) إىل السماء 
: ومن دعاء أهل اإلسالم مجيعا إذا هم رغبوا إىل اهللا عز و جل يف األمر النازل هبم يقولون مجيعا : ( قال األشعري 

شعري إمجاع املسلمني على فقد حكى األ) ال والذي احتجب بسبع مساوات : يا ساكن العرش ومن حلفهم مجيعا 
إنه ال داخل العامل وال : أن اهللا فوق العرش وأن خلقه حمجوبون عنه بالسماوات وهذا مناقض لقول من يقول 

  ليس للعرش به اختصاص وليس شيء من املخلوقات حيجب عنه شيئا : خارجه فإن هؤالء يقولون 
العني ال أن يكون هناك حجاب منفصل حيجب العبد عن  ومن أثبت الرؤية منهم إمنا يفسر رفع احلجاب خبلق إدراك

  الرؤية 

  كالم الباقالين يف التمهيد إثبات العلو واالستواء

إنه يف كل : أتقولون : فإن قال قائل : ( اإلبانة و التمهيد وغريمها : القاضي أبو بكر الباقالين يف كتايب : وقال 
طه [ } الرمحن على العرش استوى { : ه كما أخرب يف كتابه فقال معاذ اهللا بل هو مستو على عرش: مكان ؟ قيل له 

أأمنتم من يف السماء { : وقال ]  ١٠: فاطر [ } إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه { : وقال ]  ٥: 
  ]  ١٦: امللك [ } أن خيسف بكم األرض فإذا هي متور 

حلشوش واملواضع اليت نرغب عن ذكرها ولوجب أن يزيد ولو كان يف كل مكان لكان يف بطن اإلنسان وفمه وا
بزيادة األمكنة إذا خلق منها ما مل يكن وينقص بنقصاهنا إذا بطل منها ما كان ولصح أن يرغب إليه إىل حنو األرض 

أليب فقد وافق القاضي أبو بكر ) وإىل خلفنا وإىل مييننا ومشائلنا وهذا قد أمجع املسلمون على خالفه وختطئة قائله 
احلسن األشعري وأنكر أن يكون يف كل مكان وجعل مقابل ذلك أنه على العرش مل جيعل مقابل ذلك أنه ال داخل 



إما أن يكون نفسه مباينا للعامل وإما أن يكون مداخال له وإما : العامل وال خارجه فإن األقسام أربعة ليس هلا خامس 
  ا وال مداخال أن يكون مباينا ومداخال وإما أن يكون ال مباين
  ال داخل العامل وال خارجه وهؤالء أئمة طوائفهم : فهؤالء جعلوا مقابلة املداخلة املباينة ومل يقولوا 

  كالم القاضي أبو يعلى يف إبطال التأويل يف إثبات العلو واالستواء

  ) ة وهو على عرشه فإذا ثبت أنه على العرش فالعرش يف جه: ( وقال القاضي أبو يعلى يف كتاب إبطال التأويل 
  ) وقد منعنا يف كتابنا هذا يف غري موضع إطالق اجلهة عليه : ( قال 
والصواب جواز القول بذلك ألن أمحد أثبت هذه الصفة اليت هي االستواء على العرش وأثبت أنه يف : ( قال 

خالف وقد ثبت بنص  أن العرش يف جهة بال: والدليل عليه : ( قال ) السماء وكل من أثبت هذا أثبت اجلهة 
القرآن أنه مستو عليه فاقتضى أنه يف جهة وألن كل عاقل من مسلم وكافر إذا دعا فإمنا يرفع يديه ووجهه إىل حنو 

  ) السماء ويف هذا كفاية 
ليس يف جهة وال خارجا منها وقائل هذا مبثابة من قال : وألن من نفى اجلهة من املعتزلة واألشعرية يقول : ( قال 
ت موجود مع وجود غريه وال يكون وجود أحدمها قبل وجود اآلخر وال بعده وألن العوام ال يفرقون بني قول بإثبا

  ) طلبته فإذا هو معدوم : طلبته فلم أجده يف موضع ما وبني قوله : القائل 

  تعليق ابن تيمية

العلو من : ة يقولون وهذا الذي اختلف فيه قول القاضي اختلف فيه أصحاب أمحد وغريهم فكان طائف: قلت 
الصفات السمعية اخلربية كالوجه واليد وحنو ذلك وهذا قول طوائف من الصفاتية وهلذا نفاه من متأخري الصفاتية 

  ) من نفى الصفات السمعية اخلربية كأتباع صاحب اإلرشاد 
هل هو من الصفات : لو وأما األشعري وأئمة أصحابه فإهنم متفقون على إثبات الصفات السمعية مع تنازعهم يف الع

  العقلية أو السمعية 
وأما أئمة الصفاتية كابن كالب وسائر السلف فعندهم أن العلو من الصفات املعلومة بالعقل وهذا قول اجلمهور من 
أصحاب أمحد وغريهم وإليه رجع القاضي أبو يعلى آخرا وهو قول مجهور أهل احلديث والفقه والتصوف وهو قول 

   الكرامية وغريهم
وأما االستواء فهو من الصفات السمعية عند من جيعله من الصفات الفعلية بال نزاع فإن ذلك مل يعلم إال بالسمع 
وهذا الذي ذكره ابن كالب وغريه من أن املنازع من املسلمني يف أن اهللا فوق العرش كانوا قليلني جدا يبني خطأ 

مجهور أئمة : بل مجاهري اخللق من مجيع الطوائف على اإلثبات  إن النزاع إمنا هو مع الكرامية واحلنبلية: من قال 
احلنفية واملالكية والشافعية واحلنبلية والداوودية ومجهور أهل التصوف والزهد والعبادة ومجهور أهل : الفقهاء من 

ر املرجئة التفسري ومجهور أهل احلديث ومجهور أهل الكالم من الكرامية والكالبية واألشعرية واهلشامية ومجهو
  ومجهور قدماء الشيعة 

وإمنا اخلالف يف ذلك معروف عن جهم وأتباعه واملعتزلة ومن وافقهم من اخلوارج ومتأخري الشيعة وتأخري 
  األشعرية وللمعتزلة والفالسفة فيها قوالن 

اس ملقاالت بل وهذا هو املنقول عن أكثر الفالسفة أيضا كما ذكر أبو الوليد بن رشد احلفيد وهو من أتبع الن



أرسطو وأتباعه ومن أكثر الناس عناية هبا وموافقة هلا وبيانا ملا خالف فيه ابن سينا وأمثاله هلا حىت صنف : املشائني 
كتاب هتافت التهافت وانتصر فيه إلخوانه الفالسفة ورد فيه على أيب حامد يف كتابه الذي صنفه يف هتافت الفالسفة 

إنه رجع عن ذلك : وافقة للفالسفة يف مواضع كثرية ما هو معروف وإن كان يقال مع أن يف كالم أيب حامد من امل
واستقر أمره على التلقي من طريقة أهل احلديث بعد أن أيس من نيل مطلوبه من طريقة املتكلمني واملتفلسفة 

  واملتصوفة أيضا 
مكان وقد تكلمنا على كالمه وكالم حبسب اإل -أرسطو وأتباعه  -فاملقصود أن ابن رشد ينتصر للفالسفة املشائني 

أيب حامد يف غري هذا املوضع وبينا صواب ما رده أبو حامد من ضالل املتفلسفة وبينا ما تقوى به املواضع اليت 
استضعفوها من رده بطرق أخرى ألن الرد على أهل الباطل ال يكون مستوعبا إال إذا اتبعت السنة من كل الوجوه 

وجه وخالفها من وجه طمع فيه خصومه من الوجه الذي خالف فيه السنة واحتجوا عليه  وإال فمن وافق السنة من
  مبا وافقهم عليه من تلك املقدمات املخالفة للسنة 

وقد تدبرت عامة ما حيتج به أهل الباطل على من هو أقرب إىل احلق منهم فوجدته إمنا تكون حجة الباطل قوية ملا 
به رسوله وأنزل به كتابه فيكون ما تركوه من ذلك احلق من أعظم حجة املبطل تركوه من احلق الذي أرسل اهللا 

عليهم ووجدت كثريا من أهل الكالم الذين هم أقرب إىل احلق ممن يردون عليه يوافقون خصومهم تارة على الباطل 
يه من احلق كما يوافق وخيالفوهنم يف احلق تارة أخرى ويستطيلون عليهم مبا وافقهم عليه من الباطل ومبا خالفوهم ف

ملن نفى ذلك من املتفلسفة وينازعوهنم يف مثل بقاء األعراض  -أو لبعضها كالعلو وغريه  -املتكلمة النفاة للصفات 
  أو مثل تركيب األجسام من اجلواهر املنفردة أو وجوب تناهي جنس احلوادث وحنو ذلك 

وقرر ذلك بطرقهم العقلية اليت يسموهنا الرباهني مع أنه واملقصود هنا أن ابن رشد نقل عن الفالسفة إثبات اجلهة 
يزعم أنه ال يرتضي طرق أهل الكالم بل يسميها هو وأمثاله من الفالسفة الطرق اجلدلية ويسمون املتكلمني أهل 
ق إىل اجلدل كما يسميهم بذلك ابن سينا وأمثاله فإهنم ملا قسموا أنواع القياس العقلي الشمويل الذي ذكروه يف املنط

برهاين وخطايب وجديل وشعري وسوفسطائي زعموا أن مقاييسهم يف العلم اإلهلي من النوع الربهاين وان غالب : 
مقاييس املتكلمني إما اجلديل وإما من اخلطايب كما يوجد هذا يف كالم هؤالء املتفلسفة كالفارايب وابن سينا وحممد 

يثم والسهروردي املقتول وابن رشد وأمثاهلم وإن كانوا يف هذه بن يوسف العامري ومبشر بن فاتك وأيب علي بن اهل
الدعاوى ليسوا صادقني على اإلطالق بل األقيسة الربهانية يف العلم اإلهلي يف كالم املتكلمني أكثر منهما يف كالمهم 

 العلم اإلهلي وأشرف وإن كان قد يوجد يف كالم املتكلمني أقيسة جدلية وخطابية بل وسوفسطائية فهذه األنواع يف
هي يف كالم الفالسفة أكثر منها يف كالم املتكلمني وأضعف إذا قوبل ما تكلموا فيه من العلم اإلهلي مبا تكلم فيه 

  املتكلمون بل ويستعملون من هذا الضرب يف الطبيعيات بل ويف الرياضيات قطعة كبرية 

  كالم ابن رشد يف مناهج األدلة عن العلو واجلهة

: ( ذكر ما ذكره ابن رشد عنهم وهذا لفظه يف كتاب مناهج األدلة يف الرد على األصوليني قال  واملقصود هنا
والقول يف اجلهة وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة يف أول األمر يثبتوهنا هللا سبحانه حىت نفتها املعتزلة مث تبعهم 

{ : واهر الشرع تقتضي إثبات اجلهة مثل قوله تعاىل على نفيها متأخرو األشعرية كأيب املعايل ومن اقتدى بقوله وظ
: البقرة [ } وسع كرسيه السماوات واألرض { : ومثل قوله تعاىل ]  ٥: طه [ } الرمحن على العرش استوى 

يدبر األمر من { : ومثل قوله ]  ١٧: احلاقة [ } وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية { : ومثل قوله ]  ٢٥٥



تعرج { : ومثل قوله ]  ٥: السجدة [ } رض مث يعرج إليه يف يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون السماء إىل األ
} أأمنتم من يف السماء أن خيسف بكم األرض فإذا هي متور { : ومثل قوله ]  ٤: املعارج [ } املالئكة والروح إليه 

إهنا من : عاد الشرع كله مؤوال وإن قيل فيها  إىل غري ذلك من اآليات اليت إن سلط التأويل عليها]  ١٦: امللك [ 
املتشاهبات عاد الشرع كله متشاهبا ألن الشرائع كلها مبنية على أن اهللا يف السماء وأن منها تنزل املالئكة بالوحي 
إىل النبيني وأن من يف السماء نزلت الكتب وإليها كان اإلسراء بالنيب صلى اهللا عليه و سلم حىت قرب من سدرة 

  ) نتهى امل
ومجيع احلكماء قد اتفقوا على أن اهللا واملالئكة يف السماء كما اتفقت مجيع الشرائع على ذلك والشبهة اليت : ( قال 

قادت نفاة اجلهة إىل نفيها هو أهنم اعتقدوا أن إثبات اجلهة يوجب إثبات املكان وإثبات املكان يوجب إثبات 
  ) اجلسمية 

إما سطوح اجلسم نفسه : له غري الزم فإن اجلهة غري املكان وذلك أن اجلهة هي إن هذا ك: وحنن نقول : ( قال 
إن للحيوان فوقا وسفال وميينا ومشاال وأماما وخلفا وإما سطوح جسم آخر حتيط : احمليطة به وهي ستة وهبذا نقول 

أصال وأما  باجلسم من اجلهات الست فأما اجلهات اليت هي سطوح اجلسم نفسه فليست مبكان للجسم نفسه
سطوح اجلسم احمليطة به فهي له مكان مثل سطوح اهلواء احمليطة باإلنسان وسطوح الفلك احمليطة بسطوح اهلواء هي 

أيضا مكان للهواء وهذه األفالك بعضها حميط ببعض ومكان له وأما سطح الفلك اخلارج فقد تربهن أنه ليس 
ك اجلسم أيضا جسم آخر ومير األمر إىل غري هناية فإذا خارجه جسم ألنه لو كان كذلك لوجب أن يكون خارج ذل

سطح آخر أجسام العامل ليس مكانا أصال إذ ليس ميكن أن يوجد فيه جسم فإذا إن قام الربهان على وجود موجود 
يف هذه اجلهة فواجب أن يكون غري اجلسم فالذي ميتنع وجوده هنالك هو عكس ما ظنه القوم وهو موجود هو 

إن خارج العامل خالء وذلك أن اخلالء قد تبني يف العلوم النظرية : ليس جبسم وليس هلم أن يقولوا  جسم ال موجود
امتناعه ألن ما يدل عليه اسم اخلالء ليس هو شيئا أكثر من أبعاد ليس فيها جسم أعين طوال وعرضا وعمقا ألنه إن 

أعراض موجودة يف غري جسم وذلك ألن  وقعت األبعاد عنه عاد عدما وإن أنزل اخلالء موجودا لزم أن تكون
األبعاد هي أعراض من باب الكمية وال بد ولكنه قد قيل يف اآلراء السالفة القدمية والشرائع الغابرة إن ذلك املوضع 
هو مسكن الروحانيني يريدون اهللا واملالئكة وذلك أن ذلك املوضع ليس مبكان وال حيويه زمان وكذلك إن كان كل 

ان واملكان فاسدا فقد يلزم أن يكون ما هنالك غري فاسد وال كائن وقد تبني هذا املعىن فيما أقوله ما حيويه الزم
وذلك أنه ملا مل يكن ههنا شيء يدرك إال هذا املوجود احملسوس أو العدم وكان من املعروف بنفسه أن املوجود إمنا 

إنه موجود يف العدم فإن كان ههنا : كن أن يقال إنه موجود يف الوجود إذ ال مي: ينسب إىل الوجود أعين أنه يقال 
موجود هو أشرف املوجودات فواجب أن ينسب من الوجود احملسوس إىل اجلزء األشرف وهي السماوات ولشرف 

  ]  ٥٧: غافر [ } خللق السماوات واألرض أكرب من خلق الناس { : هذا اجلزء قال اهللا تعاىل 
للعلماء الراسخني يف العلم فقد ظهر لك من هذا أن إثبات اجلهة واجب فهذا كله يظهر على التمام : ( قال 

بالشرع والعقل وأنه الذي جاء به الشرع وانبىن عليه فإن إبطال هذه القاعدة إبطال للشرائع وأنه وجه العسر يف 
رح الشرع بنفي نفيهم هذا املعىن مع نفي اجلسمية هو أنه ليس يف الشاهد مثال له وهو بعينه السبب يف أنه مل يص

اجلسم عن اخلالق سبحانه ألن اجلمهور إمنا يقع هلم التصديق حبكم الغائب مىت كان ذلك معلوم الوجوه يف الشاهد 
مثل العلم يف الفاعل فإنه ملا كان يف الشاهد شرطا يف وجوده كان شرطا يف وجود الصانع الغائب وأما مىت كان 

يف الشاهد عند األكثر وال يعلمه إال العلماء الراسخون فإن الشرع يزجر احلكم الذي يف الغائب غري معلوم الوجود 



عن طلب معرفته إن مل تكن باجلمهور حاجة إىل معرفته مثل العلم بالنفس أو يضرب له مثال يف الشاهد فإن 
ا جاء من باجلمهور حاجة إىل معرفته يف سعادهتم وإن مل يكن ذلك املثال هو األمر املقصود فتفهيمه مثل كثري مم

أحوال املعاد والشبهة الواقعة يف نفي اجلهة عند الذين نفوها ليس يتفطن اجلمهور هلا ال سيما إذا مل يصرح هلم بأنه 
  ليس جبسم فيجب أن ميتثل يف هذا كله فعل الشرع وال يتأول ما مل يصرح الشرع بتأوله 

ن بالشكوك العارضة يف هذا املعىن وخاصة صنف ال يشعرو: والناس يف هذه األشياء يف الشرع على ثالث رتب 
مىت تركت هذه األشياء على ظاهرها يف الشرع وهؤالء هم األكثرون وهم اجلمهور وصنف عرفوا حقيقة هذه 

األشياء وهم الراسخون يف العلم وهؤالء هم األقل من الناس وصنف عرضت هلم يف هذه األشياء شكوك ومل 
عامة دون العلماء وهذا الصنف هم الذين يوجد يف حقهم التشابه يف الشرع يقدروا على حلها وهؤالء هم فوق ال

وهم الذين ذمهم اهللا تعاىل وأما عند العلماء واجلمهور فليس يف الشرع تشابه فعلى هذا املعىن ينبغي أن يفهم 
نافع ألكثر األبدان املتشابه ومثال ما عرض هلذا الصنف من الشرع مثال ما يعرض خلبز الرب مثال الذي هو الغذاء ال

أن يكون ألقل األبدان ضارا وهو نافع لألكثر وكذلك التعلم الشرعي هو نافع لألكثر ورمبا يضر األقل وهلذا 
لكن هذا إمنا يعرض يف آيات الكتاب العزيز ]  ٢٦: البقرة [ } وما يضل به إال الفاسقني { : اإلشارة بقوله تعاىل 

كثر ذلك هي اآليات اليت تتضمن اإلعالم عن أشياء يف الغائب ليس هلا مثال يف يف األقل منها واألقل من الناس وأ
الشاهد فيعرب عنها بالشاهد الذي هو أقرب املوجودات إليها وأكثرها شبها هبا فيعرض لبعض الناس أن يرى املمثل 

ض للعلماء واجلمهور به هو املمثل نفسه فتلزمه احلرية والشك وهو الذي يسمى متشاهبا يف الشرع وهذا ليس يعر
وهم صنفا الناس باحلقيقة ألن هؤالء هم األصحاء والغذاء املالئم إمنا يوافق أ أبدان األصحاء وأما أولئك فمرضى 

فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله { : واملرضى هم األقل ولذلك قال تعاىل 
  هؤالء هم أهل اجلدل والكالم و]  ٧: آل عمران [ } 

إن هذا التأويل : وأشد ما عرض على الشريعة من هذا الصنف أهنم تأولوا كثريا مما ظنوه ليس على ظاهره وقالوا 
إن : هو املقصود به وإما أتى به يف صورة املتشابه ابتالء لعباده واختبارا هلم ونعوذ باهللا من هذا الظن باهللا بل نقول 

زيز إمنا جاء معجزا من جهة الوضوح والبيان فإذا ما أبعد عن مقصود الشرع من قال فيما ليس كتاب اهللا الع
إن فرضكم هو اعتقاد هذا التأويل مثل ما قالوه يف آية : إنه متشابه مث أوله بزعمه وقال جلميع الناس : مبتشابه 

أكثر التأويالت اليت زعم القائلون هبا أهنا إن ظاهره متشابه وباجلملة ف: االستواء على العرش وغري ذلك مما قالوا 
املقصود من الشرع إذا تؤملت وجدت ليس يقوم عليها برهان وال تفعل فعل الظاهر يف قبول اجلمهور هلا وعلمهم 

عنها فإن املقصود األول يف العلم يف حق اجلمهور إمنا هو العمل فما كان أنفع يف العمل فهو أجدر فأما املقصود 
  ) أعين العلم والعمل : حق العلماء فهو األمران مجيعا بالعلم يف 

ومثال من أول شيئا من الشرع وزعم أن ما أوله هو الذي قصد الشرع وصرح بذلك التأويل للجمهور : ( قال 
مثال ما أتى إىل دواء قد ركبه طبيب ماهر حلفظ صحة مجيع الناس أو األكثر فجاء رجل فلم يالئمه ذلك الدواء 

عظم لرداءة مزاج كان به ليس يعرض إال ألقل الناس فزعم أن بعض تلك األدوية اليت صرح بامسه املركب األ
الطبيب األول يف ذلك الدواء العام املركب مل يرد به ذلك الدواء الذي جرت به العادة يف ذلك أن يدل بذلك 

يدة فأزال ذلك الدواء األول من ذلك االسم عليه وإمنا أراد به دواء آخر مما ميكن أن تدل عليه بذلك استعارة بع
هذا هو الذي قصده الطبيب : املركب األعظم وجعل فيه بدله الدواء الذي ظن أنه قصده الطبيب وقال للناس 

األول فاستعمل الناس ذلك الدواء املركب على وجه الذي تأوله عليه هذا املتأول ففسدت به أمزجة كثري من 



أمزجة الناس عن ذلك الدواء املركب فراموا إصالحه بأن أبدلوا بعض أدويته الناس فجاء آخرون شعروا بفساد 
بدواء آخر غري الدواء األول فعرض من ذلك للناس نوع من املرض غري املرض األول فجاء ثالث فتأول أدوية ذلك 

تأول رابع فتأول املركب على غري التأويل الثاين فعرض للناس نوع ثالث من املرض غري النوعني املتقدمني فجاء م
دواء آخر غري األدوية املتقدمة فعرض للناس نوع رابع من املرض غري األمراض املتقدمة فلما طال الزمان هبذا 
الدواء املركب األعظم وسلط الناس التأويل على أدويته وغريوها وبدلوها عرض منه للناس أمراض شىت حىت 

حق أكثر الناس وهذه حال الفرق احلادثة يف هذه الشريعة وذلك فسدت املنفعة املقصودة بذلك الدواء املركب يف 
أن كل فرقة منهم تأولت يف الشريعة تأويال غري التأويل الذي تأولته الفرقة األخرى وزعمت أنه الذي قصد صاحب 
الشرع حىت متزق الشرع كل ممزق وبعد جدا عن موضوعه األول وملا علم الرسول صلى اهللا عليه و سلم أن مثل 

يعين ] ستفترق أميت على ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة : [ هذا يعرض وال بد يف شريعته قال 
  ) بالواحدة اليت سلكت ظاهر الشرع ومل تؤوله تأويال صرحت به للناس 

تبينت  وأنت إذا تأملت ما عرض يف هذه الشريعة يف هذا الوقت من الفساد العارض فيها من قبل التأويل: ( قال 
أن هذا املثال صحيح فأول من غري هذا الدواء األعظم هم اخلوارج مث املعتزلة بعدهم مث األشعرية مث الصوفية مث جاء 
أبو حامد فطم الوادي على القرى وذلك أنه صرح باحلكمة كلها للجمهور وبآراء احلكماء على ما أداه إليه فهمه 

ه إمنا ألف هذا الكتاب للرد عليهم مث وضع كتابه املعروف بتهافت وذلك يف كتابه الذي مساه باملقاصد وزعم أن
الفالسفة فكفرهم فيه يف مسائل ثالثة من جهة خرقهم فيها اإلمجاع فيما زعم وبدعهم يف مسائل وأيت فيه حبجج 

قرآن إن مشككة وشبه حمرية أضلت كثريا من الناس عن احلكمة والشريعة مجيعا مث قال يف كتابه املعروف جبواهر ال
الذي أثبته يف كتاب التهافت هي أقاويل جدلية وأن احلق إمنا أثبته يف املضنون به على غري أهله مث جاء يف كتابه 

إن سائرهم حمجوبون إال الذين اعتقدوا أن اهللا : املعروف بـ مشكاة األنوار فذكر فيه مراتب العارفني باهللا وقال 
ذي صدر عنه هذا احملرك وهذا تصريح منه باعتقاد مذاهب احلكماء يف سبحانه غري حمرك السماء األوىل وهو ال

إن علومهم اإلهلية ختمينات خبالف األمر يف سائر علومهم وأما يف كتابه : العلوم اإلهلية وهو قد قال يف غري ما وضع 
ة والفكرة وأن هذه الذي مساه املنقذ من الضالل فتحامل فيه على احلكماء وأشار إىل أن العلم إمنا حيصل باخللو

املرتبة من جنس مراتب األنبياء يف العلم وكذلك صرح بذلك بعينه يف كتابه الذي مساه بكيمياء السعادة فصار 
فرقة انتدبت لذم احلكماء واحلكمة فرقة انتدبت لتأويل الشرع : الناس بسبب هذا التخليط والتشويش فرقتني 
غي أن يقر الشرع على ظاهره وال يصرح للجمهور باجلمع بينه وبني وروم صرفه إىل احلكمة وهذا كله خطأ بل ينب

احلكمة ألن التصريح بذلك هو تصريح بنتائج احلكمة هلم دون أن يكون عندهم برهان عليها وهذا ال حيل وال جيوز 
ني الشرع أعين التصريح بشيء من نتائج احلكمة مل يكن عنده الربهان عليها ألنه ال يكون مع العلماء اجلامعني ب

والعقل وال مع اجلمهور املتبعني لظاهر الشرع فلحق من فعله هذا إخالل باألمرين مجيعا أعين باحلكمة وبالشرع عند 
أناس وحفظ األمرين أيضا مجيعا عند آخرين أما إخالله بالشريعة فمن جهة إفصاحه فيه بالتأويل الذي ال جيب 

ضا مبعان فيها ال جيب أن يصرح هبا إال يف كتب الربهان وأما حفظه اإلفصاح به وأما إخالله باحلكمة فإلفصاحه أي
لألمرين مجيعا فإن كثريا من الناس ال يرى بينهما تعارضا من جهة اجلمع الذي استعمل منهما وأكد هذا املعىن بأن 

ه أصناف عرف وجه اجلمع بينهما وذلك يف كتابه الذي مساه التفرقة بني اإلسالم والزندقة وذلك أنه عدد في
التأويالت وقطع فيه على أن املتأول ليس بكافر وإن خرق اإلمجاع يف التأويل فإذا ما فعل من هذه األشياء هو ضار 

للشرع بوجه وللحكمة بوجه ونافع هلما بوجه وهذا الذي فعله هذا الرجل إذا فحص عنه ظهر أنه ضار بالذات 



ما بالعرض وذلك أن اإلفصاح باحلكمة ملن ليس من أهلها يلزم عن لألمرين مجيعا أعين احلكمة والشريعة وأنه نافع هل
إما إبطال احلكمة وإما إبطال الشريعة وقد يلزم عنها بالعرض اجلمع بينهما والصواب كان أال : ذلك بالذات 

لفة يصرح باحلكمة للجمهور فأما قد وقع التصريح فالصواب أن تعلم الفرقة من اجلمهور اليت ترى أن الشريعة خما
للحكمة أهنا ليست خمالفة هلا وكذلك يعرف الذين يرون أن احلكمة خمالفة هلا من الذين ينتسبون للحكمة أهنا غري 
خمالفة هلا وذلك بأن يعرف كل أحد من الفريقني أنه مل يقف على كنهها باحلقيقة أعين على كنه الشريعة وال على 

إما مبتدع يف الشريعة ال من أصلها : ه خمالف للحكمة هو رأي كنه احلكمة وأن الرأي يف الشريعة الذي اعتقد أن
  ) وإما رأي خطأ يف احلكمة أعين تأويل خطأ عليها كما عرض يف مسألة علم اجلزئيات ويف غريها من املسائل 

وهلذا املعىن اضطررنا حنن يف هذا الكتاب أن نعرف أصول الشريعة فإن أصوهلا إذا تؤملت وجدت أشد : ( قال 
بقة للحكمة مما أول عليها وكذلك الرأي يف الذي ظن يف احلكمة أنه خمالف للشريعة يعرف أن السبب يف ذلك مطا

  ) أنه مل حيط علما باحلكمة وال بالشريعة ولذلك اضطررنا حنن إىل وضع قول يف موافقة احلكمة للشريعة 

  كالم ابن رشد يف مسألة رؤية اهللا تعاىل

إن الذي بقي علينا من هذا اجلزء من املسائل املشهورة هي : جع إىل حيث كنا فنقول فإذا تبني هذا فلنر: ( قال 
يعين جزء التنزيه ) مسألة الرؤية فإنه قد يظن أن هذه املسألة هي بوجه ما داخلة يف هذا اجلزء أعين يف اجلزء املعدوم 

ظن أن هذه املسألة هي بوجه ما داخلة يف هذا فإنه قد ي: ( فإنه تكلم يف التنزيه بعد تكلمه يف الصفات الثبوتية فقال 
ولذلك ]  ١٠٣: األنعام [ } ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار { : اجلزء أعين يف اجلزء املعدوم لقوله تعاىل 

أنكرهتا املعتزلة وردت اآلثار الواردة يف الشرع بذلك مع كثرهتا وشهرهتا فشنع املر عليهم والسبب يف وقوع هذه 
يف الشرع أن املعتزلة ملا اعتقدوا انتفاء اجلسمية عنه سبحانه واعتقدوا وجوب التصريح هبذا جلميع املكلفني  الشبهة

وجب عندهم إذا انتفت اجلسمية أن تنتفي اجلهة وإذا انتفت اجلهة انتفت الرؤية إذ كل مرئي يف جهة من الرائي 
ديث بأهنا أخبار آحاد وأخبار اآلحاد ال توجب العلم مع أن فاضطروا هلذا املعىن إىل رد الشرع املنقول وأعلوا األحا

  ] )  ١٠٣: األنعام [ } ال تدركه األبصار { : ظاهر القرآن معارض هلا أعين قوله 
وأما األشعرية فراموا اجلمع بني االعتقادين أعين بني انتفاء اجلسمية وبني جواز الرؤية ملا ليس جبسم باحلس : ( قال 

وجلأوا يف ذلك إىل حجج سوفسطائية مموهة أعين احلجج اليت توهم أهنا حجج وهي كاذبة وذلك فعسر ذلك عليهم 
أنه يشبه أن يكون يوجد يف احلجج ما يوجد يف الناس أعين كما يوجد يف الناس الفاضل التام الفضيلة يوجد فيهم 

ئي وكذلك األمر يف احلجج من هو دون ذلك يف الفضل ويوجد فيهم من يوهم أنه فاضل وليس بفاضل وهو املرا
أعين أن منها ما هو يف غاية اليقني ومنها ما هو دون اليقني ومنها حجج مرائية وهي اليت توهم أهنا يقني وهي كاذبة 

واألقاويل اليت سلكها األشعرية يف هذه املسألة منها أقاويل يف دفع دليل املعتزلة ومنها أقاويل هلم يف جواز إثبات 
إن كل مرئي فهو يف جهة : جبسم وأنه ليس يعرض من فرضها حمال فأما ما عاندوا به قول املعتزلة الرؤية ملا ليس 

إن هذا إمنا هو حكم الشاهد ال حكم الغائب وإن هذا املوضع ليس هو من املواضع اليت : من الرائي فمنهم من قال 
س يف جهة إذ كان جائزا أن يرى اإلنسان جيب فيها نقل حكم الشاهد إىل الغائب وإنه جائز أن يرى اإلنسان ما لي

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 إدراك البصر فظاهر من أمره أن من شرطه أن يكون املرئي منه يف جهة أعين يف 

بل يف جهة ما خمصوصة ولذلك ليس تتأتى الرؤية بأي وضع اتفق أن يكون البصر من املرئي  مكان وال يف كل جهة



حضور الضوء واجلسم الشفاف املتوسط بني البصر : بل بأوضاع حمدودة وشروط حمدودة أيضا وهي ثالثة أشياء 
ألوائل املعلومة بالطبع للجميع واملبصر وكون املبصر ذا لون والرد هلذه األمور املعروفة بنفسها يف اإلبصار هو رد ل

إن أحد املواضع اليت جيب فيها أن ينقل  -أعين األشعرية  -وإبطال جلميع علوم النظر واهلندسة وقد قال القوم 
حكم الشاهد إىل الغائب هو الشرط مثل حكمنا بأن كل عامل حي لكون احلياة تظهر يف الشاهد شرطا يف وجود 

يف الشاهد أن هذه األشياء هي شرط يف الرؤية فأحلقوا الغائب فيها بالشاهد على وكذلك يظهر : العلم قلنا هلم 
  ) أصلكم 

وقد رام أبو حامد يف كتابه املعروف باملقاصد أن يعاند هذه املقدمة أعين أن كل مرئي يف جهة من الرائي : ( قال 
تقابله وذلك أنه ملا كان يبصر ذاته وكانت بأن اإلنسان ينظر ذاته يف املرآة وليس ذاته منه يف جهة وال يف غري جهة 
  ) ذاته ال حتال يف املرآة اليت يف اجلهة املقابلة فهو يبصر ذاته يف غري جهة 

وهذه مغالطة فإن الذي يبصر هو خيال ذاته فقط واخليال هو يف جهة إذ كان اخليال يف املرآة واملرآة يف : ( قال 
وهي  -إحدامها : رؤية ما ليس جبسم فإن املشهور عندهم من ذلك حجتان جهة وأما حجتهم اليت أتوا هبا يف إمكان 

ما يقولونه من أن الشيء ال خيلو من أن يرى من جهة أنه متلون أو من جهة أنه جسم أو من جهة  -األشهر عندهم 
  أنه لون أو من جهة أنه موجود 

ن قبل أنه جسم إذ لو كان كذلك ملا رئي وباطل أن يرى م: ورمبا عددوا جهات أخر غري هذه الوجوه مث يقولون 
ما هو غري جسم وباطل أن يرى من قبل أنه ملون إذ لو كان كذلك ملا رئي وباطل أن يرى ملكان أنه لون إذ لو 

وإذا بطلت مجيع هذه األقسام اليت تتوهم يف هذا الباب مل يبق أن يرى الشيء إال : كان كذلك ملا رئي اجلسم قالوا 
  ) ود من قبل أنه موج

واملغالطة يف هذا القول بينة فإن املرئي منه ما هو مرئي بذاته ومنه ما هو مرئي من قبل املرئي بذاته وهذه : ( قال 
هي حال اللون واجلسم فإن اللون مرئي بذاته واجلسم مرئي من قبل اللون وكذلك ما مل يكن له لون مل يبصر ولو 

وجب أن يبصر األصوات وسائر احملسوسات اخلمس فكان يكون كان الشيء إمنا يرى من حيث هو موجود فقط ل
السمع والبصر وسائر احلواس اخلمس حاسة واحدة وهذا كله خالف ما يعقل وقد اضطر املتكلمون ملكان هذه 

إىل أن يسلموا أن األلوان ممكنة أن تسمع واألصوات ممكنة أن ال تسمع وهذا كله خروج  -وما أشبهها  -املسألة 
وعما ميكن أن يعقله اإلنسان فإن من الظاهر أن حاسة البصر غري حاسة السمع وأن حمسوس هذه غري  عن الطبع

حمسوس تلك وأن آلة هذه غري آلة تلك وأنه ليس ميكن أن ينقلب البصر مسعا كما ال ميكن أن يعود اللون صوتا 
ما هو البصر ؟ فال بد أن : هلم  إن الصوت ميكن أن يبصر يف وقت فقد وجب أن يسألوا فيقال: والذين يقولون 

هو قوة تدرك : ما هو السمع ؟ فال بد أن يقولوا : األلوان وغريها مث يقال هلم : هو قوة تدرك هبا املرئيات : يقولوا 
: فهل البصر عند إدراكه األصوات هو بصر فقط أو مسع فقط ؟ فإذا قالوا : هبا األصوات فإذا وضعوا هذا قيل هلم 

بصر فقط فليس يدرك األصوات وإذا مل يكن بصرا فقط ألنه : سلموا أنه ال يدرك األلوان وإن قالوا مسع فقط فقد 
يدرك األصوات وال سيما فقط ألنه يدرك األلوان فهو بصر ومسع معا وعلى هذا فتكون األشياء كلها شيئا واحدا 

يعين هؤالء  -أو يلزمهم تسليمه  يسلمه املتكلمون من أهل ملتنا -فيما أحسبه  -حىت املتضادات وهذا شيء 
  ) األشعرية 

وهو رأي سوفسطائي ألقوام مشهورين بالسفسطة وأما الطريقة الثانية اليت سلكها املتكلمون يف جواز : ( قال 
الرؤية فهي الطريقة اليت اختارها أبو املعايل يف كتابه املعروف باإلرشاد وتلخيصها أن احلواس إمنا تدرك ذوات 



ا تنفصل به املوجودات بعضها من بعض فهي أحوال ليست بذوات فاحلواس ال تدركها وإمنا تدرك األشياء وم
الذات والذات هي نفس الوجود املشتركة جلميع املوجودات فإذا احلواس إمنا تدرك الشيء من حيث هو هو 

  ) موجود 
أي نفاة األحوال لكن ذكرها هذه احلجة من جنس األوىل لكن هذه على قول مثبتة األحوال وتلك على ر: قلت 

على هذا الوجه فيه تناقض حيث جعل األحوال ال ترى بل إمنا يرى الوجود والوجود حال عند مثبتة األحوال لكن 
  مضمون ذلك أهنا تدرك احلال املشتركة وهي الوجود ال ملا اختصت به 

هذا القول أنه لو كان البصر إمنا يدرك  وهذا كله يف غاية الفساد ومن أبني ما يظهر به فساد: ( مث قال ابن رشد 
األشياء لوجودها ملا أمكنه أن يفرق بني األبيض واألسود ألن األشياء ال تفترق بالشيء الذي تشترك فيه ولكان يف 

ال يف البصر أن يدرك فصول األلوان وال يف السمع أن يدرك فصول األصوات وال يف : اجلملة ال ميكن يف احلواس 
ك فصول املطعومات وللزم أن يكون مدارك احملسوسات باحلس واحدا فال يكون فرق بني مدرك الطعم أن يدر

السمع ومدرك البصر وهذا كله يف غاية اخلروج عما يعقله اإلنسان وإمنا تدرك احلواس وذوات األشياء املشار إليها 
  ) ك ثانيا أخذ أنه يدرك بذاته بتوسط إدراكها حملسوساهتا اخلاصة هبا فوجه املغالطة يف هذا هو أنه ما يدر

ولوال النشأ على هذه األقاويل وعلى التعظيم للقائلني هبا ملا أمكن أن يكون فيها شيء من اإلقناع وال وقع : ( قال 
  ) هبا التصديق ألحد سليم الفطرة 

مهم إىل مثل هذه حىت أجلأت القائلني بنصرهتا يف زع -والسبب يف مثل هذه احلرية الواقعة يف الشريعة : ( قال 
هو التصريح يف الشرع مبا مل  -األقاويل اهلجينة اليت هي ضحكة عند من عىن بتمييز أصناف األقاويل أدىن عناية 

يأذن به اهللا ورسوله وهو التصريح بنفي اجلسمية للجمهور وذلك أنه من العسري أن جيتمع يف اعتقاد واحد أن ههنا 
ر ألن مدرك األبصار هي يف األجسام أو أجسام وكذلك رأى قوم أن هذه موجودا ليس جبسم وأنه مرئى باألبصا

الرؤية هي مزيد علم يف ذلك الوقت وهذا ال يليق أيضا اإلفصاح به للجمهور فإنه ملا كان العقل من اجلمهور ال 
ا ليس ينفك عن التخيل بل ما ال يتخيلون هو عندهم عدم وكان ختيل ما ليس جبسم ال ميكن والتصديق بوجود م

مبتخيل غري ممكن عندهم عدل الشرع عن التصريح هلم هبذا املعىن ووصف هلم نفسه سبحانه بأوصاف تقرب من 
قوة التخيل مثل ما وصفه به من السمع والبصر والوجه وغري ذلك مع تعريفهم أنه ال جيانسه شيء من املوجودات 

جبسم ملا صرح هلم بشيء من ذلك بل ملا كان أرفع املتخيلة وال يشبهه ولو كان القصد تعريف اجلمهور أنه ليس 
املوجودات املتخيلة هو النور ضرب املثال به إذ كان النور هو أشهر املوجودات عند احلس والتخيل وهبذا النحو 

من التصور أمكن أن يفهموا املعاين املوجودات يف املعاد أعين تلك املعاين مثلت هلم بأمور متخيلة حمسوسة فإذا مىت 
إنه نور وإن له حجابا : خذ الشرع يف أوصاف اهللا على ظاهره مل تعرض فيه هذه الشبهة وال غريها ألنه إذا قيل أ

إن املؤمنني يرونه يف الدار اآلخرة كما ترى الشمس مل يعرض يف : من نور كما جاء يف القرآن والسنن الثابتة مث قيل 
اء وذلك أنه قد تربهن عند العلماء أن تلك احلال مزيد علم هذا كله شك وال شبهة يف حق اجلمهور وال حق العلم

لكن مىت صرح به للجمهور بطلت عندهم الشريعة كلها أو كفروا املصرح هلم هبا فمن خرج عن منهاج الشريعة 
يف هذه األشياء فقد ضل عن سواء السبيل وأنت إذا تأملت الشرع وجدته مع أنه قد ضرب للجمهور يف هذا املعىن 

الت اليت مل ميكن تصورها إياها دوهنا فقد نبه العلماء على تلك املعاين أنفسها اليت ضرب مثاالهتا للجمهور املثا
فيجب أن يوقف عند حد الشرع يف حنو التعليم الذي خص به صنفا صنفا من الناس لئال خيتلط التعليمان كالمها 

إنا معاشر األنبياء أمرنا أن ننزل الناس : [ الم فتفسد احلكمة الشرعية النبوية ولذلك قال عليه الصالة و الس



ومن جعل الناس شرعا واحدا يف التعليم فهو كمن جعلهم شرعا واحدا يف ] منازهلم وأن خناطبهم على قدر عقوهلم 
  ) عمل من األعمال وهذا كله خالف احملسوس واملعقول 

ض فيه شبهة إذا أخذ الشرع على ظاهره يف حق وقد تبني لك من هذه أن الرؤية معىن ظاهر وأنه ليس يعر: ( قال 
  ) اهللا تبارك وتعاىل أعين إذا مل يصرح فيه بنفي اجلسمية وال إثباهتا 

  تعليق ابن تيمية على كالم ابن رشد يف مناهج األدلة

ية باطن: احلشوية واألشعرية واملعتزلة والباطنية : هذا الرجل قد ذكر يف كتابه أن أصناف الناس أربعة : قلت 
الصوفية وهو مييل إىل باطنية الفالسفة الذين يوجبون إقرار اجلمهور على الظاهر كما يفعل ذلك من يقول بقوهلم 

من أهل الكالم والفقه واحلديث ليس هو من باطنية الشيعة كاإلمساعيلية وحنوهم الذين يظهرون اإلحلاد ويتظاهرون 
 من املعتزلة وأمثاهلم مبنزلة إخوانه الفالسفة الباطنية حىت أنه خبالف شرائع اإلسالم وهو يف نفي الصفات أسوأ حاال

جيعل العلم هو العامل والعلم هو القدرة وهو مع موافقته البن سينا على نفي الصفات يبني فساد طريقته اليت احتج هبا 
ا ألن ذلك تركيب وخالف هبا قدماء الفالسفة وهو أن ما يشهد به الوجود من املوجود الواجب ميتنع كونه موصوف

على أن استدالل ابن سينا على نفي الصفات بأن وجوب الوجود مستلزم  -مع تشنيعه عليه  -ووافق أبا حامد 
طريقة فاسدة واختار طريقة املعتزلة وهي أن ذلك تركيب واملركب يفتقر  -لنفي التركيب املستلزم لنفي الصفات 

  إىل مركب وهي أيضا من منط تلك يف الفساد 
زيف طريقة ابن سينا وطرق املعتزلة واألشعرية : لك أيضا زيف طريقهم اليت استدلوا هبا على نفي التجسيم وكذ

بكالم طويل واعتمد هو يف نفي التجسيم على إثبات النفس الناطقة وأهنا ليست جبسم فيلزم أن يكون اهللا ليس 
  جبسم 

في كون النفس جسما أضعف بكثري من نفس ذلك وال ريب أن هذه احلجة أفسد من غريها فإن االستدالل على ن
يف الواجب واملنازعون له يف النفس أكثر من املنازعني له يف ذلك لكن مما يطمعه ويطمع أمثاله يف ذلك ضعف 

مناظرة أيب حامد هلم يف مسألة النفس فإن أبا حامد بني فساد أدلتهم اليت استدلوا هبا على نفي كون الواجب ليس 
طريقة األعراض واحلوادث وأما يف : ال حجة هلم على ذلك وغنما احلجة على ذلك طريق املعتزلة  جبسم وبني أنه

  مسألة النفس فهو موافق هلم على قوهلم العتقاده صحة طريقهم 
وابن رشد يذم أبا حامد من الوجه الذي ميدحه به علماء املسلمني ويعظمونه عليه وميدحه من الوجه الذي يذمه به 

إنه رجع عن ذلك ألن أبا حامد خيالف الفالسفة تارة ويوافقهم أخرى : سلمني وإن كانوا قد يقولون علماء امل
فعلماء املسلمني يذمونه مبن وافقهم فيه من األقوال املخالفة للحق الذي بعث اهللا به حممدا صلى اهللا عليه و سلم 

أشياء يف كالم رفيقه أيب احلسن املرغيناين وأيب  املوافقة لصحيح املنقول وصريح املعقول كما وقع من اإلنكار عليه
نصر القشريي وأيب بكر الطرشوشي وأيب بكر بن العريب وأيب عبد اهللا املازري وأيب عبد اهللا الذكي وحممود 

اخلوارزمي وابن عقيل وأيب البيان الدمشقي ويوسف الدمشقي وابن محدون القرطيب القاضي وأيب الفرج بن اجلوزي 
  املقدسي وأيب عمرو بن الصالح وغري واحد من علماء املسلمني وشيوخهم وأيب حممد 

واملتفلسفة الذين يوافقون ما ذكره من أقواهلم يذمونه ملا اعتصم به من دين اإلسالم ووافقه يف الكتاب والسنة كما 
  أمثاهلم يفعل ذلك ابن رشد احلفيد هذا وابن الطفيل صاحب رسالة حي بن يقظان وابن سبعني وابن هود و

وهؤالء وأمثاهلم يعظمون ما وافق فيه الفالسفة كما يفعل ذلك صاحب خلع النعلني وابن عريب صاحب الفصوص 



وأمثاهلم ممن يأخذ املعاين الفلسفية خيرجها يف قوالب املكاشفات واملخاطبات الصوفية ويقتدي يف ذلك مبا وجده من 
  ذلك يف كالم أيب حامد وحنوه 

لفظ امللك وامللكوت واجلربوت وأمثال ذلك مما جيدونه يف كالم : يعظمون األلفاظ اهلائلة مثل وأما عوام هؤالء ف
  هؤالء وهم ال يدرون هل أراد املتكلم بذلك ما أراده اهللا ورسوله أم أراد بذلك ما أراده املالحدة كابن سينا وأمثاله 

ال سيما الفالسفة املشائني أتباع أرسطو  -طنية واملقصود هنا أن ابن رشد هذا مع اعتقاده أقوال الفالسفة البا
ومع أن قول ابن رشد هذا يف الشرائع من جنس قول  -صاحب التعاليم الذين هلم التصانيف املعروفة يف الفلسفة 

أن ابن سينا وأمثاله من املالحدة من أهنا أمثال مضروبة لتفهيم العامة ما يتخيلونه يف أمر اإلميان باهللا واليوم االخر و
احلق الصريح الذي يصلح ألهل العلم فإمنا هو أقوال هؤالء الفالسفة وهذه عند التحقيق منتهاها التعطيل احملض 

وإثبات وجود مطلق ال حقيقة له يف اخلارج غري وجود املمكنات وهو الذي انتهى إليه أهل الوحدة والقائلون 
فة ومشوا على طريقة هؤالء املتفلسفة الباطنية من متكلم باحللول واالحتاد كابن سبعني وأمثاله ممن حقق هذه الفلس

ومتصوف وممن أخذ مبا يوافق ذلك من كالم أيب حامد وأمثاله وزعموا أهنم جيمعون بني الشريعة اإلهلية والفلسفة 
  اليونانية كما زعم ذلك أصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثاهلم من هؤالء املالحدة 

إن مجيع احلكماء قد اتفقوا على أن اهللا واملالئكة يف : م هؤالء وموافقته هلم يقول وابن رشد هذا مع خربته بكال
السماء كما اتفقت مجيع الشرائع على ذلك وقرر ذلك بطريق عقلية من جنس تقرير ابن كالب واحلارث احملاسيب 

وأمثاهلم ممن يقول إن هللا وابن العباس القالنسي واألشعري والقاضي أيب بكر وأيب احلسن التميمي وابن الزاغوين 
  فوق العرش وليس جبسم 

إن إثبات العلو هللا ال يوجب إثبات اجلسمية بل وال : وقال هؤالء املتفلسفة كما يقوله هؤالء املتكلمون الصفاتية 
إثبات املكان وبناء ذلك على أن املكان هو السطح الباطن من اجلسم احلاوي املالقي للسطح الظاهر من اجلسم 

مكان اإلنسان هو باطن اهلواء احمليط به وكل سطح باطن من : ي وهذا قول أرسطو وأتباعه فهؤالء يقولون احملو
  األفالك فهو مكان للسطوح الظاهرة مما يالقيه 

ومعلوم أنه ليس وراء األجسام سطح جسم باطن حيوي شيئا فال مكان هناك على اصطالحهم إذ لو كان هناك 
اوي جسما وإذا كان كذلك فاملوجود هنالك ال يكون يف مكان وال يكون جسما حموى لسطح اجلسم لكان احل

فإذا إن قام الربهان على وجود موجود يف هذه اجلهة فواجب أن يكون غري جسم فالذي ميتنع : ( وهلذا قال 
ال بد فقرر إن كان ذلك كما قرر إثباته كما ذكره من أنه ) وجوده هناك هو وجود جسم ال وجود ما ليس جبسم 

  من نسبة بينه وبني العامل احملسوس 
ال جسم وال غريه أما اجلسم فلما : ال يكمن أن يوجد هناك شيء : والذي ميكن منازعوه من الفالسفة أن يقولوا له 

  ذكره وأما غريه فألنه يكون مشارا إليه بأنه هناك وما أشري إليه فهو جسم 
شعرية ومن وافقهم من أهل احلديث كالتميميني وأمثاهلم أتباعهم فيقول وهذا كما يقول املعتزلة للكالبية وقدماء األ

ابن رشد هلم ما تقوله الكالبية للمعتزلة وهو أن وجود موجود ليس هو وراء أجسام العامل وال داخل فيها إما أن 
جسام العامل وليس يكون ممكنا وإما أن ال يكون فإن مل يكن ممكنا بطل قوهلم وإن كان ممكنا فوجد موجود هو وراء أ

اجلسم أوىل باجلواز ألنه إذا عرضنا على العقل وجود موجود قائم بنفسه ال يف العامل وال خارجا عنه وال يشار إليه 
وعرضنا عليه وجود موجود يشار إليه فوق العامل ليس جبسم كان إنكار العقل لألول أعظم من إنكاره للثاين فإن 

 وإن كان الثاين مردودا وجب رد األول فال ميكن منازعو هؤالء أن يبطلوا كان األول مقبوال وجب قبول الثاين



  قوهلم مع إثباهتم ملوجود قائم بنفسه ال داخل العامل وال خارجه وال يشار إليه 
مل يزل أهل الشريعة يف أول األمر يثبتوهنا هللا تعاىل حىت  -صفة العلو  -هذه الصفة : وما ذكره ابن رشد من أن 

إن النزاع يف ذلك : كالم صحيح وهو يبني خطأ من يقول  -عتزلة مث تبعهم على نفيها متأخرو الشريعة نفتها امل
ليس إال مع الكرامية واحلنبلية وكالمه هذا أصح مما زعمه ابن سينا حيث ادعى أن السنن اإلهلية منعت الناس عن 

د أن يشار إليه فإن تلك السنن ليست إال سنن كل موجود فال ب: مثل أن ) الومهيات ( شهرة القضايا اليت مساها 
  املعتزلة والرافضة واإلمساعيلية ومن وافقهم من أهل البدع ليست سنن األنبياء واملرسلني صلوات اهللا عليهم أمجعني 

وما نقله ابن رشد عن هذه األمة فصحيح وهذا مما يرجع أن نقله ألقوال فالسفة أصح من نقا ابن سينا ولكن 
ن الفالسفة يف هذه املسألة على قولني وكذلك يف مسالة ما يقوم بذاته من األفعال وغريها من األمور التحقيق أ

  للفالسفة يف ذلك قوالن 
فإمنا عنده ما يف كتاب ابن سينا وذويه وكذلك الفالسفة الذين يرد عليهم أبو ) اتفق الفالسفة : ( والرازي إذا قال 

  حامد إمنا هم هؤالء 
سائل اإلهليات كالنبوات ليس ألرسطو وأتباعه فيها كالم طائل أما النبوات فال يعرف له فيها كالم وال ريب أن م

وأما اإلهليات فكالمه فيها قليل جدا وأما عامة كالم الرجل فهو يف الطبيعيات والرياضيات وهلم كالم يف 
فسه فكالم قليل جدا مع ما فيه الروحانيات من جنس كالم السحرة واملشركني وأما كالمهم يف واجب الوجود ن

من اخلطأ وهم ال يسمونه واجب الوجود وال يقسمون الوجود إىل واحب وممكن وإمنا فعل هذا ابن سينا وأتباعه 
  ولكن يسمونه احملرك األول والعلة األوىل كما قد بسط أقواهلم يف موضع آخر 

قه وتلك األمور كلية عامة مطلقة تتناول الواجب وعلم ما بعد الطبيعة عندهم هو العلم الناظر يف الوجود ولواح
: وغريه وبعض كالمهم يف ذلك خطأ وبعضه صواب وغالبه تقسيم ألجناس اجلواهر واألعراض وهلذا كانوا نوعني 
نوعا نظارين مقسمني للكليات ونوعا متأهلني بالعبادة والزهد على أصوهلم أو جامعني بني األمرين كالسهروردي 

  اع ابن سبعني وغريهم واملقتول وأتب
منهم من يثبت موجودا واجبا مباينا لألفالك : وأما كالمهم يف نفس العلة األوىل فقليل جدا وهلذا كانوا على قولني 

ومنهم من ينكر ذلك وحجج مثبيت ذلك على نفاته منهم حجج ضعيفة وقدماؤهم كأرسطو كانوا يستدلون بأنه ال 
  ال دليل عليه بل الدليل يبطله بد للحركة من حمرك ال يتحرك وهذا 

وابن سينا سلك طريقته املعروفة وهو االستدالل بالوجود على الواجب مث دعواه أن الواجب ال جيوز أن يتعدد وال 
  تكون له صفة وهذه أيضا طريقة ضعيفة ولعلها أضعف من طريقة أولئك أو حنوها أو قريبة منها 

عاىل قليال كثري اخلطأ فإمنا كثر كالم متأخريهم ملا صاروا من أهل امللل وإذا كان كالم قدمائهم يف العلم باهللا ت
ودخلوا يف دين املسلمني واليهود والنصارى ومسعوا ما أخربت به األنبياء من أمساء اهللا وصفاته ومالئكته وغري ذلك 

ياء ملا رأوا يف ذلك من فأحبوا أن يستخرجوا من أصول سلفهم ومن كالمهم ما يكون فيف موافقة ملا جاءت به األنب
احلق العظيم الذي ال ميكن جحده والذي هو أشرف املعارف وأعالها فصار كل منهم يتكلم حبسب اجتهاده 

فالفارايب لون وابن سينا لون وأبو الربكات صاحب املعترب لون وابن رشد احلفيد لون والسهروردي املقتول لون 
  وغري هؤالء ألوان أخر 
ما تيسر هلم من النظر يف كالم أهل امللل فمن نظر يف كالم املعتزلة والشيعة كابن سينا وهم يف هواهم حبسب 

وأمثاله فكالمه لون ومن خالط أهل السنة وعلماء احلديث كأيب الربكان وابن رشد فكالمه لون آخر أقرب إىل 



  صريح املعقول وصحيح املنقول من كالم ابن سينا 
ظر ويظن أن قول ابن سينا أقرب إىل املعقول كما يظن أن كالم املعتزلة والشيعة لكن قد خيفى ذلك على من ميعن الن

أقرب إىل املعقول من كالم األشعرية والكرامية وغريهم من أهل الكالم ومن نظار أهل السنة واجلماعة ومن املعلوم 
ان كالمه يف اإلهليات بالطرق أن كل من كان إىل السنة وإىل طريق األنبياء أقرب ك -بعد كمال النظر واستيفائه  -

  العقلية أصح كما أن كالمه بالطرق النقلية أصح ألن دالئل احلق وبراهينه تتعاون وتتعاضد ال تناقض وتعارض 
وما ذكره ابن رشد يف اسم املكان يتوجه من يسلم له مذهب أرسطو وأنا املكان هو السطح الداخل احلاوي املماس 

إن املكان : إن للناس يف املكان أقواال آخر منهم من يقول : أن من الناس من يقول للسطح اخلارج احملوي ومعلوم 
إن املكان هو ما كان حتت غريه وإن مل يكن ذلك متمكنا عليه : هو اجلسم الذي يتمكن غريه عليه ومنهم من يقول 

  ومنهم من يزعم أن املكان هو اخلالء وهو أبعاد 
مها معنوي كمن يدعي وجود مكان هو جوهر قائم بنفسه ليس هو اجلسم أحد: والنزاع يف هذا الباب نوعان 
  وأكثر العقالء ينكرون ذلك 

  ما يكون غريه عليه أو ما يتمكن عليه : والثاين نزاع لفظي وهو من يقول املكان من حييط بغريه يقول آخر 
أن اهللا تعاىل يف : هل يقال : ات يقال على هذا وهذا ومن هنا نشأ تنازع أهل اإلثب) املكان ( وال ريب أن لفظ 

ورمبا ) املكان ( أو ) احليز ( مكان أم ال ؟ هذا كتنازعهم يف اجلهة واحليز لكن قد يقر بلفظ اجلهة من ال يقر بلفظ 
أقر بلفظ احليز أو املكان ومن ال يقر باآلخر وسبب ذلك إما إتباع ما ورد أو اعتقاد يف أحد اللفظني من املعىن 

  ليس يف اآلخر املردود ما 
وحقيقة األمر يف املعىن أن ينظر إىل املقصود فمن اعتقد أن املكان ال يكون إال ما يفتقر إليه املتمكن سواء كان حميطا 
به أو كان حتته فمعلوم أن اهللا سبحانه ليس يف مكان هبذا االعتبار ومن اعتقد أن العرش هو املكان وأن اهللا فوقه مع 

  يف مكان هبذا االعتبار غناه عنه فال ريب أنه 
فمما جيب نفيه بال ريب وافتقار اهللا إىل ما سواه فإنه سبحانه غين عن ما سواه وكل شيء فقري إليه فال جيوز أن 

يوصف بصفة تتضمن افتقاره إىل ما سواه وأما إثبات النسب واإلضافات بينه وبني خلقه فهذا متفق عليه بني أهل 
مباينته للمخلوقات فمتفق عليه بني األنبياء واملرسلني وسلف األمة وأئمتها وبني األرض وأما علوه على العامل و

  هؤالء الفالسفة كما ذكر ذلك عنهم لكن آخرون من الفالسفة ينازعون يف ذلك 

  فصل مذهب السلف واألئمة يف العلو واملباينة

ن جعل النزاع يف ذلك مع الكرامية فهذا وحنوه بعض كالم رؤوس أهل الكالم والفلسفة يف هذا الباب يبني خطأ م
واحلنبلية ويبني أن أكثر طوائف العقالء يقولون بالعلو وبامتناع وجود موجود ال داخل العامل وال خارجه وأما كالم 

  من نقل مذهب السلف واألئمة فأكثر من أن ميكن سطره 

  كالم أيب نصر السجزي يف كتاب اإلبانة

فأئمتنا كسفيان الثوري مالك سفيان بن عيينة محاد بن سالمة : اإلبانة له  قال الشيخ أبو نصر السجزي يف كتاب
محاد بن زيد عبد اهللا بن املبارك فضيل بن عياض أمحد بن حنبل إسحق بن إبراهيم احلنظلي متفقون على أن اهللا 

ينزل إىل مساء الدنيا  سبحانه بذاته فوق العرش وأن علمه بكل مكان وأنه يرى يوم القيامة باألبصار فوق العرش وإنه



  وأنه يغضب ويرضى ويتكلم مبا شاء فمن خالف شيئا من ذلك فهو منهم بريء وهم منه براء 
  وأبو نصر هذا كان مقيما مبكة يف أثناء املائة اخلامسة 

  كالم أيب عمر الطلمنكي يف الوصول إىل معرفة األصول

: ته باألندلس يف كتاب الوصول إىل معرفة األصول قال وقال قبله الشيخ أبو عمر الطلمنكي املالكي أحد أئمة وق
وحنو ذلك ]  ٤: احلديد [ } وهو معكم أين ما كنتم { : وأمجع املسلمون من أهل السنة على أن معىن قوله تعاىل 

  أن ذلك علمه وأن اهللا فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء : من القرآن 
أن االستواء من اهللا على ]  ٥: طه [ } الرمحن على العرش استوى { :  قوله قال أهل السنة يف: ( وقال أيضا 

  عرشه اجمليد يف احلقيقة ال على اجملاز 

  كالم نصر املقدسي يف احلجة على تارك احملجة

قد ذكرت ما جيب على : إن قال قائل : ( وقال الشيخ نصر املقدسي الشافعي السيخ املشهور يف كتاب احلجة له 
سالم من اتباع كتاب اهللا وسنة رسوله وما أمجع عليه األئمة والعلماء واألخذ مبا عليه أهل السنة واجلماعة أهل اإل

أن الذي أدركت : فاذكر مذهبهم وما أمجعوا عليه من اعتقادهم وما يلزمنا من املصري إليه من إمجاعهم فاجلواب 
أن اهللا ( فذكر مجل اعتقاد أهل السنة وفيه ) غريهم  عليه أهل العلم ومن لقيته وأخذت عنهم ومن بلغين قوله من

وأحصى كل { ]  ١٢: الطالق [ } أحاط بكل شيء علما { : مستو على عرشه بان من خلقه كما قال يف كتابه 
  ]  ٢٨: اجلن [ } شيء عدد 

  كالم أيب نعيم األصبهاين ي عقيدته

نيف املشهورة كحلية األولياء وغريها يف عقيدته وقال قبله احلافظ أيب نعيم األصبهاين املشهور صاحب التصا
طريقتنا طريقة املتبعني للكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة فما اعتقدوه اعتقدناه فما اعتقدوه أن : ( املشهورة عنه 

كييف األحاديث اليت تثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف العرش واستواء اهللا عليه يقولون هبا ويثبتوهنا من غري ت
وال متثيل وال تشبيه وأن اهللا بائن عن خلقه واخللق بائنون منه ال حيل فيهم وال ميتزج هبم وهو مستو على عرشه يف 

  ) مساواته من دون أرضه 

  كالم أيب أمحد الكرخي يف عقيدته

اعتقاد أهل السنة  وقال الشيخ أبو أمحد الكرخي اإلمام املشهور يف أثناء املائة الرابعة يف العقيدة اليت ذكر أهنا
الناس ومجع الناس عليها وأقرهتا طوائف أهل ( واجلماعة وهي العقيدة اليت كتبها للخليفة القادر باهللا وقرأها على 

السنة وكان قد استتاب من خرج عن السنة من املعتزلة والرافضة وحنوهم سنة ثالث عشرة وأربعمائة وكان حينئذ 
ة ملا كان احلاكم املصري وأمثاله من أئمة املالحدة قد أنتشر أمرهم وكان أهل ابن قد حترك والة األمور إلظهار السن

سينا وأمثاهلم من أهل دعوهتم وأظهر السلطان حممود بن سبكتكني لعنة أهل البدع على املنابر وأظهر السنة وتناظر 
: ويقال إنه قال البن فورك  عنده ابن اهليصم وابن فورك يف مسألة العلو فرأى قوة كالم ابن اهليصم فرجح ذلك



فرق يل بني هذا الرب الذي تصفه وبني : فلو أردت تصف املعدوم كيف كنت تصفه بأكثر من هذا ؟ أو قال 
املعدوم ؟ وأن ابن فورك كتب إىل أيب إسحق األسفراييين يطلب اجلواب عن ذلك فلم يكن اجلواب إال أنه لو كان 

إن السلطان ملا ظهر له فساد قول ابن فورك سقاه السم : اس من يقول فوق العرش للزم أن يكون جسما ومن الن
حىت قتله وتناظر عنده فقهاء احلديث من أصحاب الشافعي وغريهم وفقهاء الرأي فرأى قوة مذهب أهل احلديث 

فخلق  كان ربنا وحده وال شيء معه وال مكان حيويه: ( فرجحه وغزا املشركني باهلند وهذه العقيدة مشهورة وفيها 
كل شيء بقدرته وخلق العرش ال حلاجته إليه فاستوى على استواء استقرار كيف شاء وأراد ال استقرار راحة كما 

يستريح اخللق وهو يدبر السماوات واألرض ويدبر ما فيهما ومن يف الرب والبحر ال مدبر غريه وال حافظ سواه 
املالئكة والنبيون واملرسلون وسائر اخللق أمجعني وهو : يرزقهم وميرضهم ويعافيهم ومييتهم واخللق كلهم عاجزون 

القادر بقدرة والعلم بعلم أزيل غري مستفاد وهو السميع بسمع والبصري ببصر تعرف صفتهما من نفسه ال يبلغ 
كنهها أحد من خلقه متكلم بكالم خيرج منه ال بآلة خملوق كآلة املخلوقني ال يوصف إال مبا وصف به نفسه أو 

  ) ه نبيه صلى اهللا عليه و سلم وكل صفة وصف هبا نفسه أو وصف هبا نبيه فهي صفة حقيقية ال صفة جماز وصفه ب

  كالم ابن عبد الرب يف كتاب التمهيد

هذا حديث ثابت : ( قال أبو عمر بن عبد الرب يف كتابه التمهيد يف شرح املوطأ ملا تكلم على حديث النزول قال 
ال خيتلف أهل احلديث يف صحته وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول من جهة النقل صحيح اإلسناد 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وفيه دليل على أن اهللا يف السماء على العرش فوق سبع مساوات كما قالت اجلماعة 
  ) إن اهللا بكل مكان : وهو من حجتهم على أن املعتزلة يف قوهلم 

هذا أشهر وأعرف عند : ( وذكر عدة آيات إىل أن قال ) قول أهل احلق قوله تعاىل والدليل على صحة : ( قال 
  ) العامة واخلاصة من أن حيتاج إىل أكثر من حكايته ألنه اضطرار مل يوقفهم عليه أحد وال أنكره عليهم مسلم 

ما { :  تأويل قوله تعاىل أمجع علماء الصحابة والتابعني الذين محل عنهم التأويل قالوا يف: ( وقال أبو عمر أيضا 
هو على العرش وعلمه يف كل مكان وما خالفهم يف ذلك ] :  ٧: اجملادلة [ } يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم 

  ) أحد حيتج بقوله 
أهل السنة جممعون على اإلقرار بالصفات الواردة كلها يف القرآن والسنة واإلميان هبا ومحلها على ( وقال أيضا 

اجلهمية : ال على اجملاز إال أهنم ال يكيفون شيئا من ذلك وال جيدون فيه صفة حمصورة وأما أهل البدع  احلقيقة
واملعتزلة كلها واخلوارج فكلهم ينكرها وال حيمل منها شيئا على احلقيقة ويزعم أن من أقر هبا مشبه وهم عند من 

  ) ا نطق به كتاب اهللا وسنة رسوله وهم أئمة اجلماعة أقر هبا نافون للمعبود بالشون واحلق فيما قاله القائلون مب

  كالم معمر بن أمحد األصبهاين يف وصيته

أحببت أن أوصي : ( قال الشيخ العارف معمر بن أمحد األصبهاين أحد شيوخ الصوفية يف أواخر املائة الرابعة 
ألثر وأهل املعرفة والتصوف من أصحايب بوصية من السنة وموعظة من احلكمة وأمجع ما كان عليه أهل احلديث وا

  ) املتقدمني واملتأخرين 
وأن اهللا استوى على عرشه بال كيف وال تشبيه وال تأويل واالستواء معقول والكيف فيه جمهول وأنه : ( قال فيها 

نه عز و جل مستو فيه على عرشه بائن من خلقه واخللق منه بائنون بال حلول وال ممازجة وال اختالط وال مالصقة أل



الفرد البائن من اخللق الواحد الغين عن اخللق وأن اهللا مسيع بصري عليم خبري يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك 
هل من داع فأستجب : ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا وينزل كل ليلة إىل مساء الدنيا كيف شاء فيقول 

  ) ىت يطلع الفجر له ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من تائب فأتوب عليه ؟ ح
  ) ونزول الرب إىل السماء بال كيف وال تشبيه وال تأويل فمن أنكر النزول وتأول فهو مبتدع ضال : ( قال 

  كالم ابن أيب حامت

وما أدركا  -سألت أيب وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة يعين يف أصول الدين : ( وقال عبد الرمحن بن أيب حامت 
أدركنا العلماء يف مجيع األمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ومينا فكان من : مصار فقالوا عليه العلماء يف مجيع األ

  ) مذاهبهم أن اإلميان قول وعمل يزيد وينقص والقرآن كالم اهللا غري خملوق جبميع جهاته 
يف أحاط وأن اهللا على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه يف كتابه وعلى لسان رسوله بال ك: ( إىل أن قال 

  ) بكل شيء علما 

  كالم أيب حممد املقدسي

إن اهللا وصف نفسه بالعلو يف السماء ووصفه بذلك رسوله خامت األنبياء وأمجع : ( وقال الشيخ أبو حممد املقدسي 
على ذلك مجيع العلماء من الصحابة واألتقياء واألئمة من الفقهاء فتواترت األخبار بذلك على وجه حصل به اليقني 

ع اهللا عليه قلوب املسلمني وجعله مغروزا يف طباع اخللق أمجعني فتراهم عند نزول الكرب يلحظون السماء ومج
بأعينهم ويرفعون حنوها للدعاء أيديهم وينتظرون جميء الفرج من رهبم وينطقون بذلك بألسنتهم وال ينكر ذلك إال 

  ) مبتدع غال يف بدعته أو مفتون بتقليده واتباعه على ضاللته 
وأنا ذاكر يف هذا اجلزء بعض ما بلغين يف ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وصحابته واألئمة : ( قال 

املقتدين بسنته على وجه حيصل القطع واليقني بصحة ذلك عنهم ونعلم تواتر الرواية بوجوه منهم يزداد من وقف 
  ) كاملشاهد له عيانا عليه من املؤمنني إميانا وننبه من خفي ذلك عليه حىت يصري 

  كالم أيب عبد اهللا القرطيب يف شرح معىن االستواء

وأظهر األقوال ما تظاهرت : ( قال ) االستواء ( وقال أبو عبد اهللا القرطيب املالكي ملا ذكر اختالف الناس يف تفسري 
سان نبيه بال كيف بائن من أن اهللا على عرشه كما أخرب يف كتابه وعلى ل: عليه اآلي واألخبار والفضالء األخيار 

  ) مجيع خلقه هذا مذهب السلف الصاحل فيما نقل عنهم الثقات 
هذه مسألة االستواء وللعلماء فيها كالم : ( وقال أيضا يف كتابه الكبري يف التفسري ملا تكلم على آية االستواء قال 
وذكر قول النفاة من ) أربعة عشر قوال  وأجزاء وقد بينا أقوال العلماء فيها يف شرح األمساء احلسىن وذكر فيها

إذا وجب تنزيه الرب عن احليز فمن ضرورة ذلك ولواحقه له تنزيه الرب عن : ( وأهنم يقولون : املتكلمني فقال 
اجلهة فليس جبهة فوق عندهم ألنه يلزم من ذلك عندهم مىت اختص جبهة أن يكون يف مكان وحيز ويلزم على 

  ) سكون ويلزم من ذلك التغري واحلدوث املكان واحليز احلركة وال
قد كان السلف األول ال يقولون بنفي اجلهة وال ينطقون بذلك بل نطقوا : ( وذكر أقوال هؤالء املتكلمني وقال 



هم والكافة بإثباهتا هللا تعاىل كما نطق كتابه وأخربت رسله ومل ينكر أحد من السلف الصاحل أنه استوى على عرشه 
  ) وا كيفية االستواء حقيقة وإمنا جهل

  كالم أيب بكر النقاش

حدثنا أبو : ( وأما كالم السلف أنفسهم فأكثر من أن ميكن حصره قال أبو بكر النقاش صاحب التفسري والرسالة 
نعرف ربنا يف : هذا قول األئمة يف اإلسالم والسنة واجلماعة : مسعت قتيبة بن سعيد يقول : العباس السراج قال 

  ]  ٥: طه [ } الرمحن على العرش استوى { : عة على عرشه كما قال السماء الساب

  كالم أيب بكر اخلالل يف كتاب السنة

أنبأ أبو بكر املروذي ثنا حممد بن الصباح النيسابوري ثنا سليمان بن داود ( وروى أبو بكر اخلالل يف كتاب السنة 
 ٥: طه [ } الرمحن على العرش استوى { ل اهللا تعاىل قال إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قا: أبو داود اخلفاف قال 

ويف : ( ويف رواية ) إمجاع أهل العلم أنه فوق العرش ويعلم كل شيء يف أسفل األرضني السابعة ويف قعور البحار ] 
رؤوس اآلكام وبطون األودية ويف كل موضع كما يعلم علم ما يف السماوات السبع وما دون العرش أحاط بكل 

ا فال تسقط من ورقة إال يعلمها وال حبة يف ظلمات األرض وال رطب وال يابس وإال وقد عرف ذلك شيء علم
  ) كله وأحصاه وال يعجزه معرفة شيء من معرفة غريه 

  كالم عبد اهللا بن أمحد يف كتاب السنة

عن سعيد بن عامر  وروى عبد اهللا بن أمحد يف كتاب السنة و عبد الرمحن بن أيب حامت يف كتاب الرد على اجلهمية
هم ( أنه ذكر عنده اجلهمية فقال : الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من طبقة شيوخ الشافعي و أمحد و إسحاق 

شر قوال من اليهود والنصارى وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل األديان مع املسلمني على أن اهللا فوق العرش 
  ) ليس عليه شيء : وقالوا هم 
أصحاب جهم يريدون أن يقولوا : ( ضا عن عبد الرمحن بن مهدي اإلمام املشهور وهو من هذه الطبقة قال ورويا أي

ليس يف السماء شيء وأن اهللا ليس على العرش أرى أن يستتابوا فإن : أن اهللا مل يكلم موسى ويريدون أن يقولوا : 
  ) تابوا وإال قتلوا 

كلمت بشر املريسي وأصحابه فرأيت : الواسطي من تلك الطبقة قال  وروى عبد اهللا بن أمحد عن عباد بن العوام
  ) ليس يف السماء شيء : آخر كالمهم ينتهي إىل أن يقولوا 

  ) ناظرت جهميا فتبني من كالمه أنه ال يرى أن يف السماء ربا : ورويا عن علي بن عاصم شيخ البخاري وغريه قال 
إمنا حياولون : مسعت محاد بن زيد وذكر هؤالء اجلهمية فقال : قال وروى عبد اهللا بن أمحد عن سليمان بن حرب 

  ) ليس يف السماء شيء : أن يقولوا 
ثنا شريح بن النعمان مسعت عبد اهللا بن نافع الصائغ مسعت مالك بن : وروى عبد اهللا وغريه عن أبيه أمحد بن حنبل 

  اهللا يف السماء وعلمه يف كل مكان : أنس يقول 
  الم مالك مكي خطيب قرطبة فيما مجعه من تفسري مالك نفسه وكل هذه األسانيد صحيحة وروى هذا الك



  كالم أيب بكر البيهقي يف األمساء والصفات

إن اهللا تعاىل فوق : كنا حنن والتابعون متوافرون نقول : ( وروى أبو بكر البيهقي بإسناد صحيح عن األوزاعي قال 
  ) فاته العرش ونؤمن مبا وردت به السنة من ص

فقد ذكر األوزاعي وهو أحد األئمة يف عصر تابعي التابعني الذي كان فيه مالك و ابن املاجشون و ابن أيب ذئب 
وحنوهم أئمة أهل احلجاز والليث بن سعد وحنوه أئمة أهل مصر والثوري و ابن أيب ليلى و أبو حنيفة وحنوهم أئمة 

ا أئمة أهل البصرة وهؤالء وحنوهم أئمة اإلسالم شرقا وغربا يف أهل الكوفة ومحاد بن زيد ومحاد بن سلمة وحنومه
ذلك الزمان وقد حكى األوزاعي عن شهرة القول بذلك يف زمن التابعني وهم أيضا متطابقون على ما كان عليه 

  التايعون كما ذكرنا قوا مالك و محاد بن زيد وغريمها 

  كالم أيب حنيفة يف كتاب الفقه األكرب

ة يف كتاب الفقه األكرب املعروف املشهور عند أصحابه الذي رووه باإلسناد عن أيب مطيع احلكم بن وقال أبو حنيف
قد كفر ألن اهللا : ال أعرف ريب يف السماء أم يف األرض فقال : قال أبو حنيفة عمن قال : عبد اهللا البلخي قال 

: فإن قال : قلت : ات قال أبو مطيع وعرشه فوق سبع مساو]  ٥: طه [ } الرمحن على العرش استوى { : يقول 
هو كافر ألنه أنكر أن يكون يف : ال أدري العرش يف السماء أم يف األرض ؟ قال : إنه على العرش ولكنه يقول 

: سألت أبا حنيفة عمن قال : ( قال : ويف لفظ ) السماء ألنه تعاىل يف أعلى عليني وأنه يدعى من أعلى ال من أسفل 
]  ٥: طه [ } الرمحن على العرش استوى { : لسماء أو يف األرض قال قد كفر ألن اهللا يقول ال أعرف ريب يف ا

  وعرشه فوق سبع مساوات 
إذا أنكر أنه يف : على العرش استوى ولكنه ال يدري العرش يف األرض أم يف السماء قال : فإنه يقول : ( قال 

  ) السماء فقد كفر 

  ه عته البخاريكالم عبد اهللا بن املبارك الذي روا

بأنه : مباذا نعرف ربنا ؟ قال : وروى عبد اهللا بن أمحد وغريه بأسانيد صحيحة عن عبد اهللا بن املبارك أنه قيل له 
  ) فوق مساواته على عرشه بائن من خلقه وال نقول كما يقول اجلهمية بأنه ههنا يف األرض 

  العباد  ومنن ذكر هذا عن ابن املبارك البخاري يف كتاب خلق أفعال
  وهكذا قال اإلمام أمحد وغريه 

  كالم ابن خزمية

من مل يقل بأن اهللا فوق مساواته وأنه على عرشه بائن : (  -امللقب بإمام األئمة  -وقال حممد بن إسحق بن خزمية 
أهل  من خلقه وجب أن يستتاب فإن تاب وإال ضربت عنقه مث ألقي على مزبلة لئال يتأذى بننت رحيه أهل القبلة وال

  وهذا معروف عنه رواه احلاكم يف تاريخ نيسابور وأبو عثمان النيسبوري يف رسالته املشهورة ) الذمة 

  كالم ربيعة بن أيب عبد الرمحن



الرمحن { : سئل ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن قوله : ( وروى اخلالل بإسناد كلهم ثقات عن سفيان بن عيينة قال 
االستواء غري جمهول والكيف غري معقول ومن اهللا الرسالة وعلى الرسول : قال ]  ٥: طه [ } على العرش استوى 

  ) البالغ وعلينا التصديق 

  كالم مالك بن أنس

االستواء معلوم ويف : وهذا الكالم مروي عن مالك بن أنس صاحب ربيعة من وجوه متعددة يقول يف بعضها 
  فيثبت العلم باالستواء وينفي العلم بالكيفية استواؤه غري جمهول : غري جمهول ويف بعضها : بعضها 

  كالم آخر لبعض األئمة

وروى ابن أيب حامت عن هشام بن عبيد اهللا الرازي أنه حبس رجال يف التجهم فتاب فجيء به إىل هشام ليمتحنه 
حلبس فإنه مل ال أدري ما بائن من خلقه قال ردوه إىل ا: أتشهد أن اهللا على عرشه بائن من خلقه ؟ قال : فقال له 

  يتب بعد 
ال : وروى أيضا عن عبد اهللا بن أيب جعفر الرازي أنه جعل يضرب قرابة له بالنعل على رأسه يرى رأي جهم ويقول 

  الرمحن على العرش استوى بائن من خلقه : حىت يقول 
ليس يف : أن يقولوا  كالم اجلهمية أوله عسل وآخره سم وإمنا حياولون: وعن جرير بن عبد احلميد الرازي أنه قال 

  السماء إله 
ومجيع الطوائف تنكر هذا إال من تلقى ذلك عن اجلهمية كاملعتزلة وحنوهم من الفالسفة فأما العامة من مجيع األمم 

ال هو داخل العامل وال خارجه وال : فال يستريب اثنان يف أن فطرهم مقرة بأن اهللا فوق العامل وأهنم إذا قيل هلم 
وال ينزل منه شيء وال يقرب إليه شيء وال يقرب هو من شيء وال حيجب العباد عنه شيء وال  يصعد إليه شيء

ترفع إليه األيدي وال تتوجه القلوب إليه طالبة له يف العلو فإن فطرهم تنكر ذلك وإذا أنكروا هذا يف هذه القضية 
 تتناول هذا وغريه أبلغ وأبلغ وأما خواص املعينة اليت هي املطلوب فإنكارهم لذلك يف القضايا املطلقة العامة اليت

األمم فمن املعلوم أن قول النفاة مل ينقل عن نيب من األنبياء بل مجيع املنقول عن األنبياء موافق لقول أهل اإلثبات 
  وكذلك خيار هذه األمة من الصحابة والتابعني هلم بإحسان مل ينقل عنهم إال ما يوافق قول أهل اإلثبات 

ر عنه قول النفاة هو اجلعد بن درهم واجلهم بن صفوان وكانا يف أوائل املائة الثانية فقتلهما املسلمون وأول من ظه
وأما سائر أئمة املسلمني مثل مالك و الثوري و األوزاعي و وأيب حنيفة و الشافعي و أمحد بن حنبل وغريهم 

  فالكتب مملوءة بالنقل عنهم ملا يوافق قول أهل اإلثبات 
وخ أهل الدين مثل الفضيل بن عياض و بشر احلايف وأمحد بن أيب احلواري و سهل بن عبد اهللا التستري وكذلك شي

  و عمرو بن عثمان املكي و احلارث احملاسيب و حممد بن خفيف الشريازي وغري هؤالء 
منهم حرف واحد  وكتب أهل اآلثار مملوءة بالنقل عن السلف واألئمة ملا يوافق قول أهل اإلثبات ومل ينقل عن أحد

: صحيح يوافق قول النفاة فإذا كان سلف األئمة وأئمتها وأفضل قروهنا متفقني على قول أهل اإلثبات فكيف يقال 
  ليس هذا إال قول الكرامية واحلنبلية ؟ 

ومن املعلوم أن ظهور قول أهل اإلثبات قبل زمن أمحد بن حنبل كان أعظم من ظهوره يف هذا الزمان فكيف يضاف 
  ك إىل أتباعه ذل



وأيضا فعبد اهللا بن سعيد بن كالب واحلارث احملاسيب وأبو العباس القالنسي وأبو احلسن بن مهدي الطربي وعامة 
إن اهللا بذاته فوق العرش ويردون على النفاة غاية الرد وكالمهم يف ذلك كثري مذكور يف : قدماء األشعرية يقولون 

  غري هذا املوضع 
ه على بطالن ما يعارض به النفاة من احلجج العقلية وأما النفي فلم يكن يعرف إال عن اجلهمية واملقصود هنا التنبي

كاملعتزلة وحنوهم ومن وافقهم من الفالسفة وإال فاملنقول عن أكثر الفالسفة هو قول أهل اإلثبات كما نقله ابن 
يما ألرسطو وأتباعه كما أنه مييل إىل رشد احلفيد عنهم وهو من أعظم الناس انتصارا هلم وسلوكا لطريقتهم ال س

  القول بقدم العامل أيضا 

  الوجه الثاين من وجوه الرد على الوجه األول من كالم الرازي الوجه الثاين

  ) لو كان بديهيا المتنع اتفاق اجلمع العظيم على إنكاره وهم ما سوى احلنابلة : ( من أجوبة قوله 
ن أخذه بعضهم عن بعض كما اخذ النصارى دينهم بعضهم عن بعض مل يطبق على ذلك إال م: هو أن يقال 

  وكذلك اليهود والرافضة وغريهم 
فأما أهل الفطر اليت مل تغري فال ينكرون هذا العلم وإذا كان كذلك فأهل املذاهب املوروثة ال ميتنع إطباقهم على 

إال وهي جمتمعة على جحد بعض  -وإن كثرت  -جحد العلوم البديهية فإنه ما من طائفة من طوائف الضالل 
  العلوم الضرورية 

  الوجه الثالث

  إهنم جحدوا العلوم الضرورية : ما من طائفة من طوائف الكالم والفلسفة إال ومجهور الناس يقولون : أن يقال 
ا العلوم إهنم جحدو: فالقائلون بأن املمكن قد يترجح أحد طرفيه بال مرجح من القادر أو غريه يقول مجهور العقالء 

  الضرورية 
  إهنم جحدوا العلوم الضرورية : والقائلون بأن األجسام ال تبقى واألعراض ال تبقى يقول مجهور الناس 

والقائلون بأن األصوات املتعاقبة تكون قدمية أزلية األعيان باقية وأن األصوات املسموعة من اآلدميني هي قدمية 
  الضروري  إهنم خالفوا العلم: يقول مجهور العقالء 

هو األمر بكل ما أمر به واخلرب عن كل ما أخرب به وأنه وإن عرب عنه بالعربية : والقائلون بأن الكالم هو معىن واحد 
  كان هو القرآن وإن عرب عنه بالعربية كان هو التوراة يقول مجهور العقالء إهنم جحدوا العلم الضروري 

عاقل هو العقل واملعقول والعاشق هو العشق واملعشوق واللذة هي امللتذ والقائلون بأن العامل هو العلم واملعلوم وال
  إهنم خالفوا العلوم الضرورية : والعلم هو القدرة والقدرة هي اإلرادة يقول مجهور العقالء 

إهنم خالفوا العلوم : والقائلون بأن الوجود الواجب وجود مطلق بشرط اإلطالق أو ال بشرط يقول مجهور العقالء 
  ضرورية ال

  إهنم خالفوا العلم الضروري : والقائلون بأن النفس ال تدرك إال الكليات دون اجلزئيات يقول مجهور العقالء 
والقائلون بأن كل موجود جيوز أن تتعلق به اإلدراكات اخلمسة وأن الصوت يرى والطعم يسمع واللون يشم يقول 

  إهنم خالفوا العلم الضروري : مجهور العقالء 
  أن فساد قوهلم معلوم بالضرورة : ئلون بأنه حيدث إرادة ال يف حمل أو حيدث فناء ال يف حمل يقول مجهور العقالء والقا



إن فساد قوهلم : والقائلون بأن اإلرادة حتدث يف اإلنسان من غري سبب يوجب حدوثها مما يقول مجهور العقالء 
  معلوم بالضرورة 

إن فساد قوهلم معلوم : حياة وال علم وال قدرة مما يقول مجهور العقالء والقائلون بأنه حي عليم قدير من غري 
  بالضرورة 

والقائلون بأن النيب صلى اهللا عليه و سلم نص على علي باخلالفة نصا جليا أشاعه بني املسلمني فكتموه ومل يظهروه 
  إن قوهلم معلوم الفساد بالضرورة : يقول مجهور العقالء 
دخل السرداب من أكثر من أربعمائة سنة أو  -أو ثالث أو أربع  -إماما معصوما عمره سنتان والقائلون بان لألمة 

  إن قوهلم معلوم الفساد بالضرورة : أن عليا مل ميت وأمثال ذلك يقول مجهور الناس 
  إن فساده معلوم بالضرورة : وكذلك قول القائلني بأن األعراض ال تبقى زمانني مما يقول مجهور العقالء 

إن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يسمي املنافقني مؤمنني وجيعل إمياهنم كإميان املؤمنني غري : وكذلك من يقول 
  املنافقني وهم مع ذلك خملدون يف النار مما يعلم مجهور العقالء املسلمني فساده باالضطرار من دين اإلسالم 

  قص منه أشياء مما يعلم بالضرورة امتناعه يف العادة وكذلك القائلون بأن القرآن العزيز زيد فيه زيادات ون
إن الكلمة احتدث باملسيح وإهنا ليس هي اآلب اجلامع لألقانيم وهي مع ذلك الرب الذي خيلق : وقول النصارى 

  إنه معلوم الفساد بالضرورة : ويرزق وهي جوهر واجلوهر عندهم واحد ليس إال اآلب مما يقول الناس 
  عناه كثري ومثل هذا إذا تتب

إهنا معلومة الفساد بالضرورة يف قول طوائف كثرية من الناس أكثر من أن : فوجده األقوال اليت يقول مجهور الناس 
  ال جيوز إطباق اجلمع الكثري على إنكار ما علم بالبديهة ؟ : تستوعب فكيف يقال 

ثبات منف أو نفي ثابت كما يف خرب أهل ما الفرق بني هذا وبني ما ال ميكن التواطؤ عليه من إ: ولكن إذا قيل 
  التواتر 

أن الفطر اليت مل تتواطأ ميتنع اتفاقها على جحد ما يعلم بالبديهة فأما مع املواطأة فال ميتنع اتفاق خلق : كان اجلواب 
كثري على الكذب الذي يعلمون كلهم أنه كذب وإن تضمن من جحد احلسيات والضروريات وإثبات نقيضها ما 

 وأما يف املذاهب فقد جيتمع على جحد الضروريات مجع كثري إذا كان هناك شبهة أو هوى فيكون عامتهم مل شاء اهللا
يفهموا ما قاله خاصتهم مثل التعبري عن هذه املسألة بنفي اجلهة واحليز واملكان فيظن عامتهم أن مرادهم تنزيه اهللا 

فيوافقون على هذا املعىن الصحيح ظانني أنه مفهوم تلك  تعاىل عن أن يكون حمصورا يف خلقه أو مفتقرا إىل خملوق
العبارة فأما إذا فهموا هم حقيقة قوهلم وهو أنه ما فوق السماوات رب وال وراء العامل شيء موجود فهذا ال 

أحد بفطرته وإمنا يوافقهم عليه من قامت عنده شبهة من شبه النفاة ال سيما إن  -فهمه  -بعد  -يوافقهم عليه 
  له هوى وغرض كان 

إمنا قالوه ملا قامت عندهم من حجج النفاة أمكن غلطهم يف ذلك  -بعد فهمه  -وإذا كان املتفقون على هذا النفي 
وخطؤهم واتفاقهم على جحد ما خيالف ذلك وإن كان معلوما بالضرورة كما وقع مثل ذلك يف عامة فرق أهل 

طرته بال هوى إال وفطرته تنكر إثبات موجود ال مباين وال الضالل ومع هذا فال يكاد بوجد منهم من يرجع إىل ف
حمايث لكن يقهر فطرته بالشبهة أو العادة أو التقليد كما يقهر النصراين فطرته إذا أنكرت أن يكون اهللا هو املسيح 

  ابن مرمي 
ال يلتفت مينة وال  وعامة هؤالء إذا أصابت أحدا منهم ضرورة تلجئه إىل دعاء اهللا وجد يف قلبه معىن يطلب العلو



يسرة ففطرته وضرورته تقر بالعلو وينكر وجود موجود ال حمايث وال مباين وعقيدته اليت اعتقدها تقليدا أو عادة أو 
  شبهة تناقض فطرته وضرورته 

  الوجه الرابع

رورة معىن إهنم جيدون يف أنفسهم عند الض: هذا معارض مبا هو أبلغ منه فإن اجلموع الكثرية يقولون : أن يقال 
يطلب العلو يف توجه قلوهبم إىل اهللا ودعائه وأنه ميتنع يف عقوهلم وجود موجود ال داخل العامل وال خارجه وأن هذا 

معلوم هلم بالضرورة فإن امتنع اتفاق اجلمع العظيم على خمالفة البديهة فتجب احلجة املثبتة فيبطل نقيضها وإن مل 
  ا على التقديرين متتنع بطلت حجة النفاة فيثبت بطالهن

  فصل الوجه الثاين من كالم الرازي يف األربعني

إن مسمى اإلنسان املشترك بني األشخاص ممتنع أن يكون له قدر معىن وحيز معىن وما : وأما الوجه الثاين فقوله 
عقل أمر ال أوردوه من أن هذا ال وجود له إال يف العقل وأن النزاع يف املوجودات اخلارجية وجوابه بأن الغرض ت

  يثبت العقل له جهة وال قدرا وهذا مينع كون تلك املقدمة بديهية 

  الوجه األول: الرد عليه من وجوه 

أن املثبتني إمنا ادعوا أنه ال يوجد يف اخلارج موجودان إال وال بد أن يكون أحدمها حمايثا لآلخر أو مباينا له وأما ما 
املعلوم أنه ال يلزم من كون العلوم الكلية ثابتة يف النفس إمكان ثبوهتا يف  يف النفس من العلوم الكلية فلم ينفوه ومن

  اخلارج وإذا مل يلزم ذلك مل يلزم إمكان وجود موجود يف اخلارج ال حمايث لالخر وال مباين له 
  املقصود أنه ممكن تعقل أمر ال يثبت له العقل جهة وال قدرا : وأما قوله 

يفيد إمكان تعقل ثبوته يف النفس ال يفيد إمكان تعلقه يف اخلارج فمورد النزاع ال  بتقدير صحة ذلك هذا: فيقال 
  دليل عليه وما أثبته ليس مورد النزاع 

  الوجه الثاين

هذه املعاين الكلية هي كلية باعتبار مطابقتها ملفرداهتا كما يطابق اللفظ العام ألفراده وأما يف نفسها : أن يقال 
عرض معني قائم يف نفس معينة كما يقوم اللفظ املعني بالفم املعني واخلط املعني بالورق املعني  فأعراض معينة كل منها

: فاخلط يطابق اللفظ واللفظ يطابق املعىن الذهين واملعىن يطابق املوجود اخلارجي وكل من تلك الثالثة قد يقال له 
  ا هو يف نفسه فشيء معني مشخص عام وكلي ومطلق باعتبار مشوله لألعيان املوجودة يف اخلارج وأم

وإذا كان كذلك فاإلنسان املطلق من حيث هو الذي تصوره الذهن هو علم وعرض معني يف حمل معني فإذا قدر أن 
حمل العلم وغريه من صفات اإلنسان كاحلب والرضا والبغض وغري ذلك مما يشار إليه إشارة حسية كما يقوله 

يه من األعراض كاإلشارة إىل كل عرض قائم مبحله وحينئذ فإذا كان املشار إليه مجهور اخللق كانت اإلشارة إىل ما ف
  حسيا له قدر معني وحيز معني فلمحل الصورة الذهنية قدر معني وحيز معني وله أيضا جهة 

أحدمها  والكليات ثابتة يف النفس كاجلزئيات الثابتة فيها فالنفس تعلم اإلنسان املطلق واإلنسان املعني واإلشارة إىل



كاإلشارة إىل اآلخر فال فرق حينئذ بني تصور اإلنسان املشترك الكلي واإلنسان املعني اجلزئي من هذه اجلهة لكن 
  أحدمها ال يوجد إال يف النفس واآلخر يوجد يف اخلارج ويوجد تصوره يف النفس 

  الوجه الثالث

ثابتة يف اخلارج وإما أن ال يقال هي ثابتة يف  هي: هذه املاهية املطلقة من حيث هي هي إما أن يقال : أن يقال 
  اخلارج فإن من الناس من يقول بثبوت املاهيات اجملردة منفردة عن األعيان كالقائلني باملثل األفالطونية 

املطلق ال بشرط موجود يف اخلارج : ومن الناس من يقول بثبوهتا مقارنة للمعينات واملطلق جزء من املعني ويقولون 
طلق بشرط اإلطالق فليس موجودا يف اخلارج ويسمون املطلق ال بشرط الكلي الطبيعي واملطلق بشرط وأما امل

: اإلطالق هو العقلي وكونه كليا ومطلقا هو الكلي املنطقي إذ العقل عندهم مركب من الطبيعي واملنطقي فيقول 
عاما وكليا ومطلقا هو املنطقي هو الطبيعي وكونه  -مع قطع النظر عن مجيع قيوده  -اإلنسان من حيث هو 

  واملؤلف منهما هو العقلي 
ليس يف اخلارج ما هو كلي يف اخلارج أصال بل ليس يف اخلارج إال ما هو معني خمصوص ولكن : وآخرون يقولون 

  ما كان يف النفس كليا يوجد يف اخلارج وال يوجد يف اخلارج إال معينا 
أن الطبيعة اليت جيردها العقل كلية توجد يف اخلارج وال : رج وأريد به الكلي الطبيعي موجود يف اخلا: فإذا قيل 

إن الطبيعة الكلية مع كوهنا كلية توجد يف اخلارج أو أن الكلي الذي ال : توجد فيه إال معينة فهذا صحيح وإذا قيل 
أن هذا اإلنسان املعني مينع تصوره من وقوع الشركة فيه جزء من املعني الذي مينع تصوره من وقوع الشركة فيه أو 

حيوانية وناطقية أو حنو هذه املقاالت فهذا كله : أحدمها حيوان واآلخر ناطق أو من عرضني : مركب من جوهرين 
  باطل وقد بسط الكالم على هذا يف غري هذا املوضع 

ل فإن مل يقل بذلك مل يكن إهنا ثابتة يف اخلارج وإما أن ال يقا: إما أن يقال : هذه الكليات : واملقصود هنا أن يقال 
فيها حجة على إمكان وجود موجود يف اخلارج ال يشار إليه وإذا قيل بثبوهتا يف اخلارج فمن املعلوم أن هذا ليس من 

العلوم البديهية األولية بل مل يقل هذا إال طائفة من أهل املنطق اليوناين وهم متناقضون يف ذلك ويقولون القول 
  عضهم ينكر على بعض إثبات ذلك ويقولون ما يناقضه وب

وإذا كان كذلك مل يصلح أن جيعل مثل هذه القضية مقدمة يف إبطال قضية اعترف هبا مجاهري األمم واعترفوا بأهنا 
  مركوزة يف فطرهم مغروزة يف أنفسهم وأهنم مضطرون إليها ال ميكنهم دفعها عن أنفسهم 

ففطرهتم تسلم  -وإن كانت ضرورية يف فطرهتم  -هم أهنا إهنا مع هذا خطأ العتقاد: لكن طائفة منهم تقول 
  مقدمات تنتج نقيضها وهؤالء ال ينازعون أهنا فطرية مبتدأة يف النفوس ولكن يقدحون فيها بطرق نظرية 

لكم حنن ال نسلم : حنن ال نقبل القدح يف القضايا املبتدأة يف النفس بالقضايا النظرية أو قالوا : فإذا قال هلم املثبتون 
املقدمات اليت تستدلون هبا على نقيض هذه القضايا كما ال نسلم لكم ثبوت الكليات يف اخلارج وحنو ذلك ظهر 

  انقطاع املعارض هلم وأهنم يريدون دفع القضايا الضرورية مبجرد الدعاوى الومهية اخليالية 

  فصل الوجه الثالث من كالم الرازي يف األربعني

إن اخليال والوهم ال ميكنهما أن يستحصرا ألنفسهما صورة وشكال وال للقوة الباصرة ( ه فقول: وأما الوجه الثالث 
  ) وغريها من القوى 



  كالم ابن سينا يف اإلشارات

لو كان موجودا حبيث : ( فهذه احلجة من جنس حجة ابن سينا على ذلك فإنه قال يف إشاراته يف احلجة الثانية 
يدخل  -الذي هو احلكم احلق  -الوهم يدخل يف احلس والوهم ولكان العقل يدخل يف الوهم واحلس لكان احلس و

يف الوهم ومن بعد هذه األصول فليس شيء من العشق واخلجل والوجل والغضب والشجاعة واجلنب مما يدخل يف 
احلس والوهم وهي من عالئق األمور احملسوسة فما ظنك مبوجودات إن كانت خارجة الذوات عن درجة 

  ) ت وعالئقها احملسوسا

  الوجه األول: الرد عليه من وجوه 

الوهم واخليال والقوة الباصرة وغري ذلك من القوى هي من باب األعراض الباطنة يف اإلنسان وكذلك : أن يقال 
  العشق واخلجل والوجل وحنومها 

له يف اجلسم القائم إن كل عرض له شكل وصورة وإمنا غاية من يقول ذلك أن يقو: ومن املعلوم أن أحدا مل يقل 
بنفسه ال يف العرض بل األعراض الظاهرة املشهودة كاأللوان واحلركات والطعوم والروائح ليس هلا يف أنفسها 

  شكل وصورة قائمة بنفسها فكيف باألعراض الباطنة 
جيعل  إما باعتبار حملها وصورهتا وشكلها حبسب اجلسم الذي قامت به أو: بل هذه هلا صورة وشكل : فإن قال 

  نفس العرض القائم باجلسم له صورة وشكل 
وهذا ميكن أن يقال يف األعراض الباطنة القائمة بباطن اإلنسان كحسه الباطن وحركته الباطنة وتومهه وختيله : يقال 

القائم بدماغه ونفسه وحنو ذلك فإن هذه أعراض قائمة ببعض بدن اإلنسان وبروحه اليت هي النفس الناطقة أو هبما 
  لك جسم له شكل وصورة فلها من الشكل والصورة من جنس ما للطعم واللون واحلركات وذ

  الوجه الثاين

هي قائمة بنفسها مثل أن يريد : إما أن تكون قائمة بنفسها وإما أن تكون قائمة بغريها فإن قال : أن هذه األمور 
جسما آخر فمعلوم أن ذلك له ما لغريه من  بالوهم واخليال الروح الباطن يف الدماغ الذي تقوم به هذه القوى أو

  األجسام من الشكل والصورة وإن كانت قائمة هبذه األجسام فلها حكم أمثاهلا من األعراض القائمة باألجسام 
فعلى التقديرين مل يثبت بذلك إمكان وجود موجود ال جسم وال قائم جبسم فضال عن أن يثبت وجود ما ليس يف 

  رة إليه جهة وما ال ميكن اإلشا
  وهكذا القوى يف اخلجل والوجل وسائر األعراض النفسية 

هذه األعراض عندي قائمة بالنفس الناطقة وتلك ليست جسما وال قوة يف جسم وال ميكن اإلشارة إليها : فإن قال 
  وليست داخل السماوات واألرض وال خارج السماوات واألرض وال تصعد وال تنزل وال تتحرك وال تسكن 

  هذا منتف يف التخيل والتوهم وحنو ذلك مما يعرف بأن حمله قائم بنفسه وهو جسم : له  فيقال
إن ثبت ما تقوله يف النفس الناطقة كان ذلك حجة يف إثبات موجود ال ميكن اإلشارة إليه وإن مل يثبت : مث يقال 

مجيع : ة إليه وقال لك املنازع ذلك مل يكن يف جمرد الدعوى حجة لك يف إثبات موجود قائم بنفسه ال ميكن اإلشار
هذه األعراض عندي ميكن اإلشارة إليها باإلشارة إىل حملها كما يشار إىل غريها من األعراض وميكن اإلحساس هبا 



  وإن كنت اآلن ال أحس هبا كما ال أحس ببعض أعضاء بدين الباطنة والظاهرة 
ومجهور العباد ال حيسون هبم والعقالء ال يرتابون يف وأهل امللل يعلمون أن املالئكة واجلن موجودون يف اخلارج 

  إمكان أن يكون فوق األفالك ما ال نشاهده حنن اآلن وهذا معلوم بالضرورة 

  الوجه الثالث

ال : إنه ال ميكن وجود موجودين إال أن يكون أحدمها مباينا لآلخر أو حمايثا له أو قالوا : املثبتون قالوا : أن يقال 
ود ال ميكن اإلشارة إليه أو ال ميكن وجود موجود ال داخل العامل وال خارجه وحنو ذلك فهذه ميكن وجود موج

  بثبوت نقيضها  إال -إن قبلت البطالن  -قضية كلية ال تبطل 
إن اخليال والوهم ال ميكنهما أن يستحضرا ألنفسهما صورة وال شكال وال للقوة الباصرة وغريها من : وقول القائل 

كالم أجنيب ال يقدح يف مقصودهم سواء كان حقا أو باطال إال أن يثبت أن ما ال ميكن الوهم واخليال أن  -القوى 
  إليه بل يكون ال حمايثا لغريه وال مباينا له وحنو ذلك  يثبت له صورة وشكال ال ميكن اإلشارة

ومعلوم أن هذا باطل فإن القوة الباصرة وغريها من القوى قائمة باجلسم يشار إليها كما يشار إىل كل عرض قائم 
باجلسم وهي حمايثة حمللها كما حتايث األعراض للجواهر وحتايث سائر األرض القائمة حمللها كما حيايث العرض 

إهنا معلومة : العرض فليست خارجة عن املباينة واحملايثة فلم يكن يف إثبات ذلك ما يناقض دعواهم الكلية اليت قالوا 
  بالضرورة 

  الوجه الرابع

إن الوهم واخليال والقوة الباصرة وغريها من القوى والعشق واخلجل والوجل والغضب : قول القائل : أن يقال 
إما أن يعين به أنه ال ميكن اإلنسان أن حيس هذه األمور أو ال ميكن : والوهم واخليال والشجاعة ال تدخل يف احلس 

  اإلحساس هبا حبال 
  فإن أراد األول مل يكن فيه حجة 

  بل هذا مما ميكن اإلحساس به وطالبه بالدليل على أنه ال ميكن اإلحساس به : وإن أراد الثاين معه املنازع ذلك وقال 

  الوجه اخلامس

حكم اإلنسان بأن هذه األعراض والقوى أو النفس احلاملة هلا ال يتصور أن حتس هبا أضعف من حكمة : قال أن ي
بأن كل موجودين فال بد أن يكون أحدمها مباينا لآلخر أو حمايثا له وبأن كل موجود قائم بنفسه مشار إليه وحنو 

  ذلك 
إما باملشاهدة  -ن أن خيلق اهللا يف اإلنسان قوة حيس هبا هل ميك: بل يقال بأن العاقل إذا رجع إىل فطرته وقيل له 

ما يف باطن غريه من القوى واألعراض وحمل ذلك وعرض على فطرته وجود موجود  -وإما باللمس وإما بغري ذلك 
  كان جزمه بامتناع هذا أقوى من جزمه بامتناع األول  -ال داخل العامل وال خارجه 

  بامتناع األول وجيعل امتناعه دليال على إمكان الثاين  فإذا كان كذلك مل ميكن أن جيزم



  الوجه األول: الرد على الوجه الرابع من كالم الرازي من وجوه 

إما أن يكون معينا أو مطلقا فإن كان إثبات معني ونفيه كان تصوره تبعا : أن ما يتصوره العقل من النفي واإلثبات 
لغريه أو مباينا كان تصوره كذلك فإذا كان العقل جيزم بانتفاء وجود  لذلك املعني فإذا كان ذلك املعني حمايثا

موجودين ال متباينني وال متحايثني نفى الثالث وإن تصور النفي املطلق واإلثبات املطلق كان هذا من القضايا العامة 
  د اخلارجي ال الذهين الكلية والكليات وجودها يف األذهان ال يف األعيان وقد تقدم أن الكالم إمنا هو يف الوجو

  الوجه الثاين

ال نسلم أنه ال حيكم بكون أحدمها حمايثا لآلخر بل تصوره للنفي واإلثبات حمله الذهن وتصور أحدمها هو : أن يقال 
  حيث هو تصور اآلخر وال نعين باحملايثة إال هذا 

  الوجه الثالث

إن كل موجودين ال بد أن يكون أحدمها : يقولون  هو عرب عن قول هؤالء بعبارة ال يقولوهنا فإهنم ال: أن يقال 
إن : ساريا على اآلخر أو مباينا عنه فإن األعراض اجملتمعة يف حمل واحد ليس كل منهما مباينا لآلخر وال يقال 

إن األعراض سارية يف احملل اللهم إال أن يعرب معرب بلفظ السريان عن كون أحد : العرض سار يف العرض بل يقال 
 حبيث هو اآلخر فإن هذا قد يسمى حمايثة ومداخلة وجمامعة وحنو ذلك وإذا كان كذلك فتصور النفي العرضني

وتصور اإلثبات جيتمعان كما جتتمع سائر التصورات والتصورات حملها كلها حمل العلم من اإلنسان وهذه كلها 
  متحايثة متجامعة قائمة مبحل واحد 

  الوجه األول: ي من وجوه الرد على الوجه اخلامس من كالم الراز

إما موجود وإما معدوم : جمرد تقدير الذهن لألقسام ال يدل على إمكاهنا يف اخلارج فإن يقدر أن الشيء : أن يقال 
إما أن يكون واجبا وإما أن يكون ممكنا وإما أن يكون ال واجبا وال ممكنا : وإما ال موجود وال ومعدوم وأن املوجود 

ا حمدث وإما قائم بنفسه أو بغريه أو ال قائم بنفسه وال بغريه وأمثال ذلك من التقديرات مث مل إما قدمي وإم: وأنه 
إما حمايث وإما مباين وإما ال : يكن هذا دليال على إمكان كل هذه األقسام يف اخلارج فكذلك تقديره ألن الشيء 

  حمايث وال مباين ال يدل على إمكان كل من األقسام يف اخلارج 

  الثاينالوجه 

 -إما أن يكون مباينا له وإما أن يكون حمايثا له : إما ساري وإما مباين ولكن يقولون : القوم ال يقولون : أن يقال 
أي حبيث هو سواء كان ساريا فيه سريان الصفة يف املوصوف وإما أن يكون مجيعا ساريني يف موصوف واحد 

  كاحلياة والقدرة القائمة ملوصوف واحد 
إما أن : أنا أعلم بالضرورة أن املوجودين : يسلم توقف العقل عن نفي القسم الثالث فإن من يقول  وحينئذ فال

  يكونا متباينني وإما أن يكونا متحايثني جيزم بانتفاء موجود ال يكون مباينا للموجود اآلخر وال حمايثا له 



  الوجه الثالث

انا ذهنيا أو خارجيا واإلمكان الذهين معناه عدم العلم إنه ممكن إمك: إما أن يقول : القسم الثالث : أن يقال 
  باالمتناع والثاين معناه العلم باإلمكان يف اخلارج 

وهو عدم  -جمرد اإلمكان الذهين : وهو قد فسر مراده باألول وهو عدم العلم حىت يقوم الدليل وحينئذ فيقال 
إين ال أعرف إمكانه وال امتناعه : به وإمنا غايته أن يقول ال يدل على اإلمكان اخلارجي وال العلم  -العلم باالمتناع 
أنا أعلم امتناعه بالضرورة وقد ذكرنا أهنم طوائف متفرقون اتفقوا على ذلك من غري مواطأة وذلك : واملدعي يقول 

  يقتضي أهنم صادقون فيما خيربون به عن فطرهم 
  فكيف يقدح فيها شك الشاك فيه  ومعلوم أن العلوم الضرورية ال يقدح فيها نفي النايف هلا

  الوجه الرابع

ال نسلم توقف العقل بعد التصور التام بل ال يتوقف إال لعدم التصور أو لوجود ما مينع من احلكم لظن : أن يقال 
  أو هوى كسائر املنازعني يف القضايا الضرورية من أهل اجلحود والتكذيب 

  قد أخرب عن قوم فرعون أهنم جحدوا بآياته واستيقنتها أنفسهم  ومعلوم أن هؤالء كثريون يف بين آدم فإن اهللا
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون احلق وهم { : وقال تعاىل عن اليهود 

م اهللا مث أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كال{ : وقال تعاىل ]  ١٤٦: البقرة [ } يعلمون 
  ]  ٧٥: البقرة [ } حيرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون 

وقال موسى ]  ٣٣: األنعام [ } فإهنم ال يكذبونك ولكن الظاملني بآيات اهللا جيحدون { : وقال عن املشركني 
  ]  ١٠٢: اإلسراء [ } لقد علمت ما أنزل هؤالء إال رب السماوات واألرض بصائر { : لفرعون 

عن كذب طوائف وإذا كان كثري من الطوائف يتعمدون الكذب والتكذيب مبا يعلمون أنه حق وهذا وقد أخرب 
جحد ملا علموه وتيقنوه علم أن يف الطوائف من قد يتفقون على جحد ما يعلمونه وكل طائفة جاز عليها املواطأة 

ما هو حق يف نفسه الشتباهه  على الكذب جاز عليها ذلك وجيوز أيضا أن يشتبه عليها احلق بالباطل حىت جتحد
  عليها وإن كان معلوما بالضرورة عند غريها فإنه إذا جاز تعمد الكذب عليهم فجواز اخلطأ عليهم أوىل 

ومعلوم أن احلس قد يغلط والعقل قد يغلط فيجوز على الطائفة املعينة غلط حسهم أو عقلهم وإذا كانت املعاين 
ضهم إىل بعض أن هذا القول باطل وكفر أمكن أن ال يتصوروه على وجهه دقيقة وفيها ألفاظ جمملة وقد ألقى بع

  وإن كان غريهم يتصوره لسالمته من اهلوى ومن االعتقاد املانع من ذلك 

  الوجه األول: الرد على الوجه السادس من كالم الرازي من وجوه 

  هنية والكالم يف أمور خارجية هذا ال يرد عليهم ألن األعداد أمور ذ: ما أجاب به بعض أصحاهبم حيث قال 

  الوجه الثاين



العدد مع املعدود والتقدير مع املقدر كاحلد مع احملدود واالسم مع املسمى والعلم مع املعلوم وحنو ذلك : أن يقال 
 فالعلم والقول والعدد واحلد الذي هو القول الدال والتقدير وحنو ذلك هي قائمة بالعامل القائل العاد احلاد املقدر

وإذا العدد هو معىن يقوم بالعاد كان حكمه حكم سائر ما يقوم باإلنسان من هذه األمور وموضع ذلك نفس 
  اإلنسان وأما مقدورها فهو تابع حمللها كأمثاهلا من األعراض 

  الوجه الثالث

ن أصحاب هذه األعداد هي من مجلة الكليات والقول فيها كالقول يف كليات األنواع ومن املعلوم أ: أن يقال 
فيثاغورس ملا أثبتوا عددا جمردا قائما بنفسه أنكر ذلك عليهم مجاهري العقالء من إخواهنم وغريهم وكانوا أضعف 

  ) املثل األفالطونية ( قوال من أصحاب أفالطون الذي أثبتوا احلقائق اجملردة الكلية قائمة بأنفسها اليت يسموهنا 
  يات احلقائق فبطالن حجة من احتج بكليات العدد أوىل وأحرى فإذا كان قد تقدم بطالن حجة من احتج بكل

  فصل تابع كالم الرازي يف األربعني

أنه ميكن اإلشارة احلسية إليه : املعىن من اختصاص الشيء باجلهة واملكان : وإذا عرفت ذلك فنقول : ( قال الرازي 
كان الباري كذلك كان مماسا للعامل أو حماذيا له قطعا مث بأنه هنا أو هناك والعامل خمتص باجلهة واملكان هبذا املعىن فإن 

هو مباين عنه ببعد : إنه خمتص جبهة فوق مماس للعرش أو مباين عنه ببعد متناه وقالت اهليصمية : قول أكثر الكرامية 
  ) غري متناه 

  الرد عليه

ش غري مماس وال بينه وبني العرش فرجة هو نفسه فوق العر: منهم من يقول : الناس هلم يف هذا املقام أقوال : فيقال 
وهذا قول ابن كالب واحلارث احملاسيب وأيب العباس القالنسي واألشعري وابن الباقالين وغري واحد من هؤالء وقد 

  وافقهم على ذلك طوائف كثرية من أصناف العلماء ومن أتباع األئمة األربعة وأهل احلديث والصوفية وغريهم 
  بذاته فوق العرش وليس جبسم وال هو حمدود وال متناه  إنه: وهؤالء يقولون 
هو نفسه فوق العرش وإن كان موصوفا بقدر ال يعلمه غريه مث من هؤالء من ال جيوز عليه مماسة : ومنهم من يقول 

العرش ومنهم من جيوز ذلك وهذا قول أهل احلديث والسنة وكثري من أهل الفقه والصوفية والكالم غري الكرامية 
نفيا وال إثباتا وأما كثري من أهل الكالم ) اجلسم ( ا أئمة أهل السنة واحلديث وأتباعهم فال يطلقون لفظ فأم

  كهشام بن احلكم وهشام اجلواليقي وأتباعهما ) اجلسم ( فيطلقون لفظ 

  وجوه للرازي يف األربعني الوجه األول

ينقسم كان يف احلقارة كاجلوهر الفرد وتعاىل عنه وفاقا لو كان مشارا إليه فإن مل : األول : ملا وجوه : قال الرازي 
  ) وإن انقسم كان مركبا وقد سبق بطالنه 

وعرب أصحابنا عن هذا بأنه لو كان فوق العرش فإن كان أكرب منه أو مثله كان منقسما لكون العرش منقسما ( قال 



ها وفاقا وإال لزم التركيب مث من قال بأن وإن كان أصغر فإن بلغ إىل صغر اجلوهر الفرد جاءت احلقارة املنزه عن
  ) كل متحيز فإن ميينه غري يساره وقدامه غري خلفه ولزم التركيب : كل متحيز قابل للقسمة كفاه أن يقول 

  الوجه األول: الرد عليه من وجوه 

بعض كما يقول  هو فوق العرش وليس مبنقسم وال متحيز وال له ميني وال يسار يتميز منه بعضه عن: قول من يقول 
هو فوق : ذلك من يقوله من الكالبية والكرامية واألشعرية ومن وافقهم من أهل احلديث والصوفية الذين يقولون 

العرش وليس جبسم كالتميميني والقاضي أيب يعلى وأتباعه كابن الزاغوين وغري ذلك وكما يقول ذلك من يقول من 
  تقدم بعض ذلك الفالسفة كما حكاه ابن رشد عن احلكماء كما 

ال نسلم أنه يلزم : ال نسلم أنه إذا مل ينقسم كان اجلوهر الفرد ويقولون : وهؤالء خلق كثريون فإن هؤالء يقولون 
أنه يكون أكرب من العرش أو أصغر أو مساويا فإن هذه األقسام الثالثة إمنا تلزم إذا كان جسما متحيزا حمدودا فإذا 

  حمدود مل يلزم ال هذا وال هذا مع أنه مشار إليه كان فوق العرش وليس جبسم مقدر 
فساد هذا معلوم بالضرورة فإنا نعلم بالضرورة أن ما كان فوق غريه فإما أن يكون أكرب منه أو : فإن قال النفاة 

  أصغر منه أو بقدره ونعلم أنه يتميز منه جانب عن جانب وهذا هو االنقسام 
 العقل من جتويز وجود موجود ال داخل العامل وال خارجه وال يشار إليه جتويز هذا أقرب إىل: قالت هلم املثبتة 

إن احلكم بكون الشيء أكرب من : وجتويز وجود موجودين ليس أحدمها حمايثا لآلخر وال مباينا له وأنتم تقولون 
: حس وتقولون غريه وأصغر ومساويا وأنه مباين له وحمايث له ومشار إليه وحنو ذلك هو من حكم الوهم التابع لل

  إن حكم الوهم ال يقبل يف غري األمور احلسية وتزعمون أن الكالم يف صفات الرب تعاىل من هذا الباب 
إن كان مثل هذا احلكم غري مقبول مل يقبل حكمكم بأنه إما أكرب وإما أصغر وإما مساو فإن هذا حكم : فيقال لكم 

ق غريه مل يلزمه شيء من األقسام الثالثة وإن كان مثل هذا على ذوات املقدار فإذا قدر ما ال مقدار له وهو فو
  احلكم مقبوال لزم احلكم بأن كل موجودين فال بد أن يكون أحدمها حمايثا لآلخر أو مباينا له 

: قولني  -أو ما شئت فقل  -ومن املعلوم بضرورة العقل أنا إذا عرضنا على العقل أو الوهم أو اخليال أو احلس 
إثبات موجود ال داخل العامل وال خارجه وال يشار إليه واآلخر يتضمن إثبات موجود خارج العامل  أحدمها يتضمن

لألول أعظم  -إن أنكر القولني  -كان إنكار العقل  -ليس جبسم وال منقسم وال يكون أكرب من العامل وال أصغر 
  للثاين أعظم  -إن جوز القولني  -وجتويزه 

  ل من يثبت موجودا خارج العامل وال أكرب وال أصغر وال مساويا معلوم بالضرورة فإن ادعى املدعي أن فساد قو
وفساد قول من يثبت موجودا ال داخل العامل وال خارجه هو معلوم بالضرورة بطريق األوىل وقد تقدم بيان : قيل له 

كم الوهم ال حكم العقل هذا ح: إن فساد هذا القول معلوم بالضرورة وإن املنازعون له يقولون : قول من يقول 
  إن قولكم هذا فاسد من حكم الوهم ال من حكم العقل : فهكذا يقول هؤالء 

ولكن هؤالء النفاة فيهم جهل وظلم فإهنم حيتجون على منازعيهم حبجة هي هلم ألزم ويثبتون قوهلم حبجة هي على 
إن صاحبه ال حيتاج أن يتأول النصوص قول منازعيهم أدل وهذا القول مع أنه أقرب إىل العقل فهو أقرب للسمع ف

املثبتة للعلو والفوقية واالستواء فيكون قوله أقرب إىل اتفاق الشرع والعقل وأقرب إىل الشرع منفردا فيكون أرجح 
  من قوهلم على كل تقدير 



سفة واملعتزلة وهكذا هو عند أهل اإلسالم فإن الكالبية والكرامية واألشعرية أقرب إىل السنة واحلق من جهمية الفال
  وحنوهم باتفاق مجاهري املسلمني وعوامهم 

  الوجه الثاين

إن كل مشار إليه فإما أن ينقسم أو ال ينقسم ؟ أتعين باالنقسام إمكان تفريقه وجتزئته : ما تعين بقولك : أنه يقال له 
ا من اجلواهر املنفردة ؟ أو وتبعضه ؟ أم تعين به أن كل مشار إليه إذا مل يكن بقدر اجلوهر الفرد فإنه يكون مركب

  تعين به أنه يشار إىل شيء منه دون شيء ويرى منه شيء دون شيء ويتميز منه شيء عن شيء 
فإن أردت األول الزم التقدير األول فإنه ال يلزم من كونه ال ميكن تفريقه وتبعيضه وتقسيمه أن يكون صغريا بقدر 

الشيء كبريا عظيما مع أنه ال ميكن تفريقه وتبعيضه وتقسيمه بل قد اجلوهر الفرد فإنا نعلم باالضطرار إمكان كون 
إنه : إهنا تقبله أثبته بالدليل مل يقل : هل تقبل التفريق أو ال تقبله ؟ ومن قال : تنازع الناس يف كثري من املخلوقات 

  معلوم بالضرورة 
فأكثر العقالء ينكرون ذلك والصواب وكذلك إن عىن به أنه مركب من املادة والصورة كما يقول بعض الفالسفة 

قول من ينكر ذلك كما هو مذكور يف غري هذا املوضع وبتقدير تسليمه ينازع من سلمه يف صحة املقدمة الثانية 
  ومينع صحة انتفاء الالزم 

  وهو أنه يتميز منه شيء عن شيء : وإن أردت به املعىن الثالث 
ما الصفاتية فإهنم يثبتون العلم والقدرة واإلرادة والكالم ومن املعلوم هذا القول الزم جلميع اخلالئق أ: فيقال لك 

أن هذه املعاين متميزة يف أنفسها ليس كل واحد منها هو اآلخر وأما غريهم فيعلمون الفرق بني كونه عاملا وكونه 
اقال وعقال وعاشقا قادرا وكونه حيا وحنو ذلك واملتفلسفة يعلمون الفرق بني كونه موجودا وكونه واجبا وكونه ع

وعشقا ولذيذا وملتذا وحنو ذلك ففي اجلملة لزوم مثل هذه املعاين املتعددة املتكثرة الزم جلميع اخلالئق وهذه مسألة 
  الصفات 

  عندنا العلم هو اإلرادة واإلرادة هي القدرة والوجوب هو الوجود وحنو ذلك : فإذا قال النفاة 
هذا معلوم الفساد بالضرورة كما تقدم وال يرتاب عاقل يف فساد مثل هذا بعد  :أحدمها أن يقال : كان هلم جوابان 

  تصوره 
إذا جاز لكم أن تثبتوا معاين متعددة ومتغايرة يف األحكام واللوازم واألمساء ليس التغاير بينها تغاير : والثاين أن يقال 

رة وال انقسام جاز ملنازعكم أن يثبت ذاتا إنه ال تعدد فيها وال كث: العموم واخلصوص كاللون والسواد وتقولون 
  فوق العامل ال انقسام فيها وال تركيب وكان هذا أقرب إىل العقل 

ال يتميز ما حياذي ميني العرش : ال يتميز العلم عن القدرة وال اإلرادة عن احلياة جاز أن يقول : فإن جاز أن تقولوا 
  عما حياذي يسار العرش 
 الصفات أظهر من التعدد يف املقدر فإن كان ذلك مقبوال كان هذا أوىل بالقبول وإن كان ومن املعلوم أن التعدد يف

هذا مردودا كان ذلك أوىل بالرد وال ميكن أحد من العقالء أن يرد ما يثبت أنه من املعاين املتعددة املعلومة بصريح 
: األمساء احلسىن اليت تتعدد معانيها العقل ومع نطق الشرع بذلك يف غري موضع فإن اهللا تعاىل أثبت لنفسه من 

كالعليم والقدير والرحيم والعزيز وغري ذلك وأثبت له من الكلمات اليت ال تعادهلا ما شهد به الكتاب العزيز فقد 
أثبت تعدد أمسائه وكلماته ويف ضمن ذلك تعدد صفاته وهو الواحد املسمى بأمسائه احلسىن املنعوت بصفات العلى 



 كلماته التامات صدقا وعدال وإذا كانت هذه احلجة مبنية عل نفي الصفات فقد علم فساد الصادق العدل يف
  أصلها 

  الوجه الثالث

أنه ليس مبتحيز ألن كل متحيز : قد سبق قولك ) وإن انقسم كان مركبا وقد سبق بطالنه : ( قولك : أن يقال 
اره إىل جزئه الذي هو غريه وكون املفتقر إىل الغري منقسم لذاته بناء على نفي اجلزء وكل منقسم لذاته ممكن الفتق

  ممكنا بالذات 
ومعلوم أن هذه احلجة قد تبني فسادها بطريق البسط يف مواضع متعددة وبني أن مبناها على ألفاظ جمملة مشتبهة 

  وهي أصل توحيد الفالسفة وقد بني نظار املسلمني فسادها كما بني ذلك أبو حامد الغزايل وغريه 

  الرازي يف هناية املعقول على حجة التركيب يف مسألة الصفات جواب

يلزم من إثبات : قوله : ( والرازي أجاب الفالسفة عن حجة التركيب يف مسألة الصفات فقال يف هناية العقول 
إىل سبب إن عنيتم به احتياج تلك احلقيقة : الصفات وقوع الكثرة يف احلقيقة اإلهلية فتكون تلك احلقيقة ممكنة قلنا 

خارجي فال يلزم الحتمال استناد تلك الصفات إىل الذات الواجبة لذاهتا وإن عنيتم به توقف الصفات يف ثبوهتا على 
تلك الذات املخصوصة فذلك مما يلتزمه فأين احملال ؟ وأيضا فعندكم اإلضافات صفات وجودية يف اخلارج فيلزمكم 

  ) يف ذاته من املعقوالت ما ألزمتمونا يف الصفات ويف الصور املرتسمة 
إن العلم بالشيء عبارة عن : إن اهللا عامل بالكليات وقالوا : مما حيقق فساد قول الفالسفة أهنم قالوا : ( وقال أيضا 

: إن صورة املعلومات موجودة يف ذات اهللا تعاىل حىت ابن سينا قال : حصول صورة مساوية للمعلوم يف العامل وقالوا 
كانت غري داخلة يف الذات بل كانت م لوازم الذات ومن كان هذا مذهبا له كيف ميكنه أن  إن تلك الصفة إذا

إن الصفات قائمة : ينكر الصفات ؟ ويف اجلملة فال فرق بني الصفاتية وبني الفالسفة إال أن الصفاتية يقولون 
سميه الصفاتية صفة يسميه إن هذه الصور العقلية عوارض متقومة بالذات والذي ت: بالذات والفالسفة يقولون 

الفلسفي عارضا والذي يسميه الصفايت قياما يسميه الفلسفي قواما وتقوما فال فرق إال بالعبارة وإال فال فرق يف 
  ) املعىن 

  الوجه الرابع

ما حازه يراد به ) املتحيز ( التحيز واالنقسام واجلزء واالفتقار والغري ألفاظا جمملة فلفظ : إذا كان لفظ : ( أن يقال 
غريه من املوجودات وليس مرادهم هبذا ويراد به ما كان منحازا عن غريه أو ما كان حبيث يشار إليه وإن مل يكن 

  العامل متحيز : وهلذا يقولون ) املتحيز ( معه موجود سواه وهذا مرادهم بلفظ 
هذا مرادهم ويراد به ما يتميز منه يراد به االنقسام املعروف الذي يتضمن تفريق األجزاء وليس ) االنقسام ( ولفظ 

  شيء عن شيء أو جانب عن جانب وهذا مرادهم 
يراد به ما كان منفردا فانضم إليه غريه أو ما أمكن التفريق بينه وبني غريه وليس هذا مرادهم ويراد ) اجلزء ( ولفظ 

يكون الشيء مفتقرا إىل فاعل يفعله  يراد به أن) االفتقار ( به ما حصل االمتياز بينه وبني غريه وهذا مرادهم ولفظ 



إنه : وليس هذا مرادهم هنا ويراد به أن يكون مالزما لغريه فال يوجد أحدمها مع اآلخر وهذا مرادهم وقد يقال 
يراد به كون الشيء مفتقرا إىل أمر منفصل عنه وليس هذا مرادهم هنا ويراد به أن يكون الشيء ال يتم إال مبا 

  إنه جزء كالصفة وهذا مرادهم هنا  :يدخل فيه مما يقال 
وإذا عرف ذلك كان مضمون كالمهم أنه لو كان مشارا إليه للزم أن ال يوجد إال بلوازمه اليت ال يوجد إال هبا 

الداخلة يف مسمى امسه ومعلوم أن ما كان كذلك مل ميتنع أن يكون واجب الوجود بنفسه املستلزمة هلذه الالزمات 
بل إذا كانت حقيقته متصفة بصفات الكمال الوجودية كانت أحق بالوجود من أن ال  واملتصفة هبذه الصفات

يوصف إال بأمور سلبية يستلزم أن تكون ممتنعة الوجود مشبهة باملعدومات واجلمادات فما ال يتصف بشيء من 
ة بل يكون صفات الكمال فال بد أن تكون له حياة وال علم وال قدرة وال كالم وال فعل وال عظمة وال رمح

كان ممتنع الوجود ال واجب الوجود وما ال يكون إال كامال ال يكون إال بكماله وما  -موجودا مطلقا أو جمردا 
جيب أن يكون حيا عليما قديرا ال يكون إال حبياته وقدرته وعلمه وليس لزوم صفات الكمال له واستلزامه إياها 

  موجبا لكونه ال يكون موجودا بنفسه 
ال ميكن وجود الكل إال بوجود بعضه ومن املعلوم أن : مى هذا جزءا وبعضا وحنو ذلك غايته أن يقال وتسمى املس

وجود الكل ال يوجد إال بوجود الكل فيكون الكل موجودا بالكل وال يتضمن ذلك افتقارا له إىل غريه فإذا كان 
هو مفتقر إىل صفته أو بعضه أوىل أن : ه إنه مفتقر إىل نفسه أو كله ال يقدح يف وجوب وجوده فقول: قول القائل 

  ال يقدح يف وجوب وجوده 
إن وجوده مستلزم لوجود املعلوالت املمكنات فال يتصور وجوده : ومما يبني ذلك أن هؤالء املتفلسفة يقولون 

بدون وجودات ممكنة معلولة منفصلة عنه وذلك ال يقدح عندهم يف وجوب وجوده بنفسه فكيف يقدح يف وجوب 
ده كونه مستلزما لصفات كمال الزمة له قائمة بنفسه ؟ فإن كان استلزامه لغريه افتقارا إليه فافتقاره إىل معلوله وجو

  املنفصل أعظم امتناعا وإن مل يكن افتقارا إىل الالزم مل يكن استلزامه الصفات افتقارا إليها 
ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه { : اىل ومثل هذا التناقض كثري يف كالم املخالفني للسنة حتقيقا لقوله تع

  ]  ٨٢: النساء [ } اختالفا كثريا 

  الوجه الثاين من وجوه الرازي يف األربعني

لو كان مشارا إليه لكان متناهيا من مجيع اجلوانب ملا سبق من تناهي األبعاد وألن عدم : الوجه لثاين : ( قال الرازي 
فإنه خمالط للعامل وما فيه من القاذورات تعاىل عنه وإن كان من بعضها فاجلانب تناهيه إن كان من مجيع اجلوانب 

املتناهي إن وافق غري الفصل والوصل وإن خالفه فيها وكل مركب من أجزاء خمتلفة الطبائع ففيه أجزاء بسيطة 
كان كذلك كان فأمكن على كل منها أن مياس ما على ميينه ويساره وبالعكس فصح عليه الوصل والفصل وكل ما 

  تأليفه مبؤلف تعاىل عنه وكل متناه من مجيع اجلوانب أمكن وجوده أزيد وأنقص مما وجد 
فاختصاصه بذلك القدر املخصص وألنه لو كان متناهيا من مجيع اجلوانب مل يكن فوق كل املوجودات ألنه يكون 

  ) فوقه أمكنة خالية عنه واخلصم ينفيه 

  ولالوجه األ: الرد عليه من وجوه 



هو فوق العرش وال يوصف بالتناهي وال بعدمه إذ ال يقبل واحدا منهما وهو قول من تقدم ممن : قول من يقول 
هو فوق العرش وال يوصف بأن له قدرا كما يقول ذلك من يقوله من أهل الكالم والفقه واحلديث : يقول 

ئمة من أصحاب أمحد و مالك و الشافعي والتصوف من الكالبية والكرامية واألشعرية ومن وافقهم من أتباع األ
  وغريهم 

  هذا ممتنع يف بديهة العقل : وإذا قال هلم النفاة 
القول بوجود موجود ال يشار إليه وال يقبل الوصف بالنهاية وعدمها وال بدخول العامل وال خبروج منه : قالوا هلم 

ود خارج العامل بائن منه ال يوصف بثبوت النهاية أظهر فسادا يف بديهة العقل فإنا إذا عرضنا على العقل وجود موج
كان الثاين أظهر  -وال انتفائها ووجود موجود ال داخل العامل ال خارجه وال بائن وال حمايث وال متناه وال غري متناه 

  فسادا يف العقل كما تقدم نظريه 

  الوجه الثاين

وانب كما قال ذلك طوائف أيضا من أهل الكالم إما من جانب وإما من مجيع اجل: هو غري متناه : قول من يقول 
  والفقهاء وغريهم وحكاه األشعري يف املقاالت عن طوائف 

  هذا ممتنع : فإذا قيل هلم 
  قول منازعينا أظهر امتناعا : قالوا 

  يلزمكم أن يكون خمالطا للعامل : وإذا قيل هلم 
هم من ينفي ذلك وحنن ميكننا أن نقول كما قال هؤالء هو بذاته يف كل مكان ومن: منازعونا منهم من يقول : قالوا 

  وهؤالء وإذا ادعى هؤالء إمكان ذلك من غري خمالطة ادعينا مثل ذلك 

  الوجه الثالث

  له حد ال يعلمه غريه : قول السلف واألئمة وأهل احلديث والكالم والفقه والتصوف الذين يقولون 
أمكن وجوده أزيد وأنقص مما وجد واختصاصه بذلك القدر املخصص  كل متناه من مجيع اجلوانب: فإذا قيل هلؤالء 

ال نسلم أن كل ما اختص بقدر افتقر إىل خمصص منفصل عنه وال : منعوا هذا كما تقدم ذكره وقالوا  -منفصل 
  ميكن أن يوجد خبالف ذلك  -نسلم أن كل ما ثبت لواجب الوجود من خصائصه 

  اعترف هؤالء احملتجني هبما بفسادمها وتقدم الكالم على هاتني املقدمتني و
  ) لو كان متناهيا من مجيع اجلوانب مل يكن فوق كل املوجودات ألنه يكون فوقه أمكنة خالية منه : ( وأما قوله 

إما خالء هو عدم حمض ونفي : ال مكان وال غري مكان وإمنا هناك : فكالم ساقط ألنه ليس هناك شيء موجود 
  لى قول طائفة وإما أنه ال يقال هناك ال خالء وال مالء صرف ليس شيئا موجودا ع

أنت تقول ليس فوق العامل شيء موجود وال : وعلى كل تقدير فليس هناك شيء موجود بل يقال ملن احتج هبذا 
  وراء العامل شيء موجود مع أنه متناه عندك فكيف جيب أن يكون فوق رب العاملني شيء موجود ؟ 

ن أنكم حتتجون باملعقوالت اليقينية ال باملقدمات اجلدلية فهب أنه ال يكون فوق مجيع أنتم تزعمو: ( مث قال 
  املوجودات فأين دليلكم العقلي على امتناع هذا 



  الوجه الرابع

إن كان من مجيع اجلوانب فإنه خمالط للعامل وما فيه من : إن عدم تناهيه : ( مل قلتم : قول بعض هؤالء النفاة لبعض 
ألن فرض : ومل ال جيوز أن يكون غري متناه من مجيع اجلوانب وهو غري خمالط ؟ فإن قالوا ) تعاىل عنه القاذورات 

  ممتنع يف صريح العقل  -مشار إليه غري متناه ال خيالط العامل 
  وفرض موجود قائم بنفسه ال يشار إليه وال يكون مباينا لغريه ممتنع يف صريح العقل : قيل 

  كم الوهم هذا يف ح: فإن قلتم 
  وإثبات املخالطة ملا ال هناية له من حكم الوهم : قالوا 

إنه جسم وهو يف كل مكان وفاضل يف مجيع األماكن وهو مع ذلك : ( وهؤالء النفاة ملباينته للعامل منهم من يقول 
  متناه غري أن مساحته أكرب من مساحة العامل ألنه أكرب من كل شيء 

  مساحة العامل  مساحته على قدر: وقال بعضهم 
  ) هو جسم له مقدار يف املساحة وال ندري كم ذلك القدر : وقال بعضهم 

هو الفضاء : إنه جسم حتل األشياء فيه وهو الفضاء وليس بذي غاية وال هناية وقال بعضهم : ومنهم من يقول ( 
ة وإنه ذاهب يف اجلهات الست ليس ملساحة البارئ هناية وال غاي: وقال بعضهم ) ( وليس جبسم واألشياء قائمة به 

وما كان كذلك ال يقع عليه اسم جسم وال طويل وال : اليمني والشمال واألمام واخللف والفوق والتحت قالوا 
  ) عريض وال عميق وليس بذي حدود وال هيئة وال قطب 

كل مكان وإنه مع ذلك إن اهللا ب: ( حكى هذه األقوال األشعرية يف املقاالت وحكى عن زهري األثري أنه كان يقول 
مستو على عرشه وأنه يرى باألبصار بال كيف وأنه موجود الذات بكل مكان وأنه ليس جبسم وال حمدود وال جيوز 

 ٢٢: الفجر [ } وجاء ربك وامللك صفا صفا { : عليه احللول واملماسة ويزعم أنه جييء يوم القيامة كما قال تعاىل 
  ين وكذلك أبو معاذ التوم) بال كيف ] 

  وهذا القول الذي حكاه األشعري عن هؤالء يشبه قول كثري من الصوفية والساملية كأيب طالب املكي وغريه 
ليس له غاية وال : له قدر ومنهم من يقول : منهم من يقول : فهؤالء القائلون بأنه بذاته يف كل مكان على أقوال 

  م ليس جبس: هو جسم ومنهم من يقول : هناية ومنهم من يقول 
إنه : إنه غري متناه من مجيع اجلوانب وهو مع ذلك ال خيالط األشياء وأيضا فإهنم إذا قالوا : مث من هؤالء من يقول 

  هذا ال يقدح يف كماله كما أن الشعاع ال يقدح فيه أنه فوق األقذار : خيالط األشياء قالوا 
ليس بداخل العامل : صود أن النفاة الذين يقولون وقول هؤالء وإن كان باطال كما قد بني يف غري هذا املوضع فاملق

إن قول هؤالء احللولية خري من قول أولئك املعطلة : وال خبارجه ال ميكنهم إبطال قول هؤالء بل قد يقول القائل 
  ال داخل العامل وال خارجه : الذين يقولون 

  ) ة يعبدون كل شيء متكلمة اجلهمية ال يعبدون شيئا ومتعبدة اجلهمي: ( وهلذا قال من قال 
  هذا اعتقادي وهذا ذوقي ووجدي : ومنهم من يقول هذا تارة وهذا تارة ومنهم من يقول 

إنه مباين للعامل فأما بعض هذه الطوائف : وإمنا يتمكن من إبطال قول هؤالء كلهم أهل السنة املثبتة الذين يقولون 
  مع بعضهم فإهنم متناقضون 

ب أن خيالط العلم أو ال نسلم أن يف ذلك حمذورا بل ميكن عدم املخالطة أو املخالطة بال ال نسلم أنه جي: فإذا قالوا 
  كان قول هؤالء من جنس أقوال أولئك فإهنم أثبتوا ما حييله العقل  -نقص وال عيب 



داخل إن إحالة موجود ال : هذا من حكم الوهم ال من حكم العقل كان هذا مبنزلة قول أولئك : فإذا قالوا ألولئك 
إنه حكم يف غري احملسوس حبكم احملسوس فإن مل يكن يف الوجود : العامل وال خارجه من حكم الوهم فإهنم قد قالوا 

ما ال ميكن اإلحساس به بطل قوهلم وإن كان فيه ما ال ميكن اإلحساس به وادعى هؤالء أنه غري متناه من مجيع 
كان احلكم حينئذ بكونه يكون خمالطا للعامل وأن  -هم اجلوانب وهو غري جسم عند بعضهم وجسم عند آخرين من

  ذلك ممتنع عليه حكما على غري احملسوس حبكم احملسوس وهم ال يقبلون هذا احلكم 
إنه متناه وهو مع ذلك جسم أو ليس جبسم وإذا قال : إنه مشار إليه ويقول : مث إن الكالم هنا من جهة من يقول 

لو كان فوق العرش لكان مشارا إليه ولكان جسما وقد نازعهم : ان كقوهلم كل مشار إليه فهو جسم ك: هؤالء 
  يف ذلك طوائف 

أنه ال داخل العامل : هو فوق العرش وليس جبسم ليس هو أبعد عن العقل من قول من قال : وتبني أن قول من قال 
  ان أبعد عن الوجود الواجب وال خارجه أصال فإن هذا أقرب إىل املعدوم من ذلك وكل ما كان أقرب إىل العدم ك

فقوله ليس أبعد عن العقل من  -يشار إليه وهو غري متناه وال خيالط أو خيالط وال نقص يف ذلك : فهكذا من قال 
  إنه يف كل مكان بذاته وال يشار إليه وال هناية له كما قال بعضهم : قول أولئك بل نظري قوهلم أن يقال 
  واحد فإن رد حكمه يف بعضها رد يف سائرها فهذا جواب هؤالء فهذه األقوال حكم ببطالهنا حاكم 

  الوجه اخلامس

اجلانب املتناهي : ( ال نسلم أنه إذا كان متناهيا من بعض اجلهات يلزم ما ذكره من احملذور وقوله : قول من يقول 
الفصل والوصل وما كان إن وافق غري املتناهي يف املاهية صح عليه أن ينقلب غري متناه وإال لزم التركيب فيصح 

  ) كذلك احتاج إىل مؤلف يؤلفه 
ال نسلم أنه جيوز عليه الفصل والوصل واحلال هذه إلمكان أن يكون ذلك االتصال من لوازم الذات كقيام : قالوا 

املعني من  الصفات الالزمة ملوصوفها وأيضا املوافقة يف املاهية إمنا تقتضي جواز انقالبه غري متناه إن لو مل يكن املقدار
  لوازم وجوده 

إن كل خمتص بقدر فهو ممكن فهي املقدمة الثانية وقد تقدم إبطاهلا فال ميكنه حينئذ تقرير املقدمة األوىل إال : فإن قال 
بالثانية فال يكون قد أقام دليال على أنه إذا كان متناهيا لزم التناهي من مجيع اجلوانب إال الفتقار االختصاص إىل 

إن كان دليال صحيحا فهو كاف سواء قدر التناهي من مجيع اجلوانب أو بعضها وإن مل يكن : خمصص وهذا 
  صحيحا بطل كالمه على بطالن تناهيه من مجيع اجلوانب ومن بعضها 

  الوجه الثالث من وجوه الرازي يف لباب األربعني

ركة والسكون كان حمدثا ملا سبق يف أنه لو كان مشارا إليه فإن صح عليه احل: ( الوجه الثالث : الرازي : قال 
  ) مسألة احلدوث وإال كان كالزمن املقعد وهو نقص تعاىل عنه 

  الوجه األول: الرد عليه من وجوه 



أن يقال قد تقدم إبطال هؤالء لدليل احلركة والسكون كما أبطله الرازي نفسه يف كتبه العقلية احملضة وأبطل كل ما 
  على إبطال ذلك وكذلك أبطله اآلمدي واألرموي وغريمها  احتج به النفاة من غري اعتراض

  الوجه الثاين

إنه ال : هو مع كونه مشارا إليه ال يقبل الوصف باحلركة والسكون وال بضد ذلك كما يقولون هم : قول من يقول 
  يقبل الوصف بالدخول واخلروج واملباينة واحملايثة وحنو ذلك من املتقابالت 

  بات مشار إليه ال يقبل ذلك غري معقول إث: فإن قيل هلؤالء 
  هذا أقرب إىل العقل من إثبات موجود قائم بنفسه ال يشار إليه : قالوا 

  إما أن يكون مباينا وإما أن يكون حمايثا : وهؤالء إذا قيل هلم 
كونه : هؤالء هذا من عوارض اجلسم فإذا قدر موجود ال يقبل ذلك مل يوصف مبباينة وال حمايثة فيقول هلم : قالوا 

  موصوفا باحلركة والسكون فرع على قبوله لذلك فإذا قدر موجود مشار إليه ال يقبل ذلك مل يوصف بأحدمها 
احلركة يوصف هبا ما ليس جبسم كمن يقول : احلركة من خصائص اجلسم ومنهم من يقول : ومن الناس من يقول 

  ك قول من قال مثل ذلك يف الواجب إهنا غري جسم وكذل: بإثبات نوع من احلركة للنفس ويقول 

  الوجه الثالث

إما أن يكون صفة كمال أو ال فإن مل يكن صفة كمال مل يكن سلب : اتصاف املتصف باحلركة والسكون : أن يقال 
  ذلك نقصا فال حمذور فيه وإن كان صفة كمال أمكن اتصافه بذلك فال حمذور فيه 

  هو صفة كمال للجسم دون غريه : فإن قيل 
ال تكن : إما أن نعلم ثبوت موجود غري اجلسم أو ال نعلمه فإن مل نعلمه مل ميكن إثبات موجود قائم بنفسه : ل قي

  احلركة كماال وإن علمنا وجود موجود ليس جبسم فالعلم بذلك ليس بضروري بل هو نظري فال بد له من دليل 
أمكن جاز أن يشار إىل الباري تعاىل ويكون فوق  وحينئذ فإما أن ميكن وجود مشار إليه ليس جبسم أو ال ميكن فإن

العرش وليس جبسم وإن مل ميكن وجود مشار إليه إال أن يكون جسما فال بد من دليل يدل على إثبات وجود 
  موجود ال ميكن اإلشارة إليه وال يكون جسما 

  وهذه الوجوه هي أدلة ثبوت ذلك 
كالزمن مل ميكن إثبات ذلك إال إذا ثبت أن كل مشار إليه يقبل  لو مل يصح عليه احلركة والسكون لكان: فإذا قيل 

  احلركة والسكون وأن كل مشار إليه جسم 
ميكن أن يشار إليه وال يكون جسما أو ميكن أن يكون فوق العرش وال : وهذا ال يثبت إال إذا بطل قول من يقول 

  يكون جسما 
ول بوجود موجود قائم بنفسه ال يشار إليه ألنه بتقدير صحة وهؤالء ال ميكن إبطال قوهلم إال إذا بطل قول من يق

قول هؤالء ميكن صحة قول أولئك فإنه إذا جاز يف العقل إمكان وجود موجود قائم بنفسه ال يشار إليه وال يباين 
  غريه وال حيايثه أمكن وجود موجود قائم بنفسه فوق عرشه ال يشار إليه وكان هذا أقرب إىل العقل من ذلك 

ذا كان إبطال قول هؤالء مستلزما لبطالن قول املدعي مل يبطل قوهلم إال ببطالن قوله وإذا بطل قوله كانت احلجة فإ
  على صحته باطلة 



فتبني أن هذه احلجة يلزم من صحة مقدمتيها بطالن قول املدعي احملتج هبا فال ميكن االستدالل هبا عليه وهو 
عواه وإن مل تصح مل ميكن االستدالل هبا على دعواه فبطلت الداللة على املطلوب فإهنا إن صحت استلزمت بطالن د

  التقديرين وهو املطلوب 

  الوجه الرابع

صحة احلركة ليست من خصائص كونه مشارا إليه فإن كثريا من هؤالء جيوز : كثري من النظار يقولون : أن يقال 
إن عامة الطوائف : ( ليه وقد تقدم قول الرازي إنه غري مشار إ: أن يقوم به ما هو متجدد أو حادث وإن قال 

مع أن نفاة العلو من هؤالء مينعون جواز اإلشارة إليه كما يقول ) يلزمهم القول حبلول احلوادث وإن أنكروا ذلك 
ذلك من يقوله من الفالسفة واملعتزلة واألشعرية وغريهم بل املتفلسفة جيوزون حلول احلوادث مبا ليس جبسم غري 

إن ذلك : كما يقولون مثل ذلك يف النفس الفلكية واإلنسانية مث أكثر أهل الكالم من هؤالء يقولون  الواجب
احلادث القائم بالواجب جتدد بعد أن مل يكن فهؤالء يصفونه بقيام احلوادث به يف وقت دون وقت ومع هذا فال 

م به احلوادث وهو نوع من احلركة وال ميكن أن تقو: جيعلونه يف حال انتفاء ذلك كالزمن املقعد فيقول هؤالء 
يكون مشارا إليه وال يكون عند انتفاء ذلك كالزمن فإن سلم أولئك هلم إمكان ذلك بطلت احلجة وإن مل يسلموا 

هذا أقرب إىل العقل من إثبات موجود قائم بنفسه ال يشار إليه وإن كان هذا من حكم الوهم : قالوا : ذلك هلم 
  امتناع موجود قائم بنفسه ال يشار إليه وهو املطلوب  فكذلك األول وإال لزم

ومما يوضح هذا أن لفظ احلركة قد يعين به االنتقال من حيز إىل حيز وقد يعين به ما هو أعم من ذلك كاحلركة يف 
الكيف والكم والوضع مثل مصري النفس عاملة وقادرة ومريدة ومصري اجلسم أسود وأمحر وحلوا وحامضا ومثل 

ء والنمو احلاصل يف احليوان والنبات ومثل حركة الفلك يف حيز واحد فهذه قد تسمى حركات وإن مل يكن االغتذا
  قد خرج اجلسم فيها من حيز إىل حيز آخر 

وإذا كان لفظ احلركة من جنس لفظ احلدوث كان البحث عن قيام أحدمها به كالبحث عن قيام اآلخر به ومعلوم 
  هو جسم : لك وال يقولون أن كثريا من النظار يصفونه بذ

  الوجه الرابع من وجوه الرازي يف لباب األربعني

إن كان موجودا وهو منقسم كان جسما : املكان الذي يزعم اخلصم حصوله فيه : الوجه الرابع : ( قال الرازي 
تعاىل عند اخلصم  ولزم قدم األجسام لذواته وأيضا املكان مستغن يف وجوده عن املتمكن جلواز اخلالء وفاقا والباري

ميتنع كونه ال يف حيز فكان مفتقرا إىل احليز وكان املكان بالوجوب واإلهلية أوىل وإن كان معدوما استحال حصول 
الوجود فيه وال يلزم علينا كون اجلسم يف املكان ألنه املعىن منه كونه ميكن اإلشارة إىل أحد جوانبه بأنه غري اآلخر 

  ) لباري يوجب التركيب وتعاىل عنه ومتصل به وهذا املعىن يف ا

  الوجه األول: الرد عليه من وجوه 

ال نسلم احلصر بل قد يكون احليز تارة موجودا وتارة معدوما فإنه إذا كان يف األزل وحده مل يكن معه : أن يقال 
إما أن يكون فإما أن يكون مداخال للعامل و: شيء موجود فضال عن أن يكون يف شيء موجود مث ملا خلق العامل 



مباينا له وإذا امتنع أن يكون هو نفسه داخل العامل أو دخل العامل فيه وجب أن يكون مباينا له وإذا كان مباينا للعامل 
أمكن أن يكون فوق العامل ويكون ما يسمى حينئذ مكانا أمرا وجوديا وال يلزم أن يكون مالزما له فال يلزم قدم 

منها بل كان مستغنيا عنها وما زال مستغنيا عنها وإن كان عاليا عليها فعلوه على املخلوقات وال افتقاره إىل شيء 
العرش وعلى غريه من املخلوقات ال يوجب افتقاره إليه فإن السماء عالية على األرض وليست مفتقرة إليها واهلواء 

ن إليها فإذا كان املخلوق عال على األرض وليس مفتقرا إليها وكذلك املالئكة عالون على األرض وليسوا مفتقري
العايل ال جيب أن يكون مفتقرا إىل السافل فالعلي األعلى اخلالق لكل شيء والغين عن كل شيء أوىل أن ال يكون 

  مفتقرا إىل املخلوقات مع علوه عليها 

  الوجه الثاين

خلقه ال حيتاجون أن يطلقوا لفظ فيه إمجال وتلبيس واملثبتون لعلو اهللا على ) إنه يف كل مكان : ( أن قول القائل 
  القول بأنه يف مكان بل منهم كثري ال يطلقون ذلك بل مينعون منه ملا فيه من اإلمجال 

  إما أن يكون املكان موجودا أو معدوما : إنه لو كان يف مكان مل خيل : فإذا قال قائل 
أنه وحده ليس معه غريه إذ ال يقول  إن الشيء يف مكان وفسر املكان بأنه معدوم كان حقيقته: إذا قيل : قيل له 
إنه يف مكان معدوم وإنه مع هذا يف شيء موجود قد أحاط به أو كان هو فوقه أو غري ذلك إذ هذا كله من : عاقل 

  صفات املوجودات 
وإذا كان كذلك فقول القائل وإن كان املكان معدوما استحال حصول املوجود فيه إمنا يلزم لو قدر أن هناك أمرا 

  إنه يف غريه : ن الواجب فيه فأما إذا فسر ذلك بأنه وحده ليس معه غريه امتنع أن يقال يكو

  الوجه الثالث

إن اجلسم يف مكان وال يلزم من هذا أن يكون يف شيء : تقولون  -وعامة العقالء  -إذا كنت أنت : أن يقال 
  فقوهلم أوىل بالقبول واجلواز  -ن فيه شيء موجود ألنه يستلزم أبعادا ال تتناهى وال يف معدوم ألن العدم ال يكو

إن املعىن من كون اجلسم يف املكان كونه حبيث ميكن اإلشارة إىل أحد جوانبه بأنه غري اآلخر ومتصل : ( وأما قوله 
  ) به 

املعىن من اختصاص الشيء باجلهة واملكان أنه ميكن اإلشارة : وهبذا املعىن فسرت قوهلم بأنك قلت : فيقال له 
  سية إليه بأنه هنا أو هناك احل

هذا املعىن يوجب التركيب يف الباري فهذا هو احلجة األوىل وقد تقدم جواهبا فإذن هذه احلجة ال تتم : وأما قوهلم 
  إال باألوىل فال جتعل حجة أخرى وحجة التركيب قد تقدم بيان فسادها 

  الوجه الرابع

ي وأمر عدمي وقد يعين باملكان أمر وجودي وباحليز أمر عدمي أن يقال لفظ احليز واملكان قد يعين به أمر وجود
إنه بائن من مجيع : إنه فوق مساواته وعلى عرشه بائن من خلقه وإذا قالوا : ومعلوم أن هؤالء املثبتني للعلو يقولون 

مل يكن داخال املخلوقات فكل ما يقدر موجودا من األمكنة واألحياز فهو من مجلة املوجودات فإذا كان بائنا عنها 



فيها فال يكون داخال يف شيء من األمكنة واألحياز الوجودية على هذا التقدير وال يلزم قدم شيء من ذلك على 
  هذا التقدير 
إن العرش كان موجودا معه يف األزل بل العرش خلق بعد أن مل يكن وليس : إنه فوق العرش مل يقولوا : وإذا قالوا 

فتقر إىل العرش بل هو احلامل بقوته للعرش وحلملة العرش فكيف يلزم على هذا أن هو داخال يف العرش وال هو م
يكون معه يف األزل ؟ بل كيف يلزم على هذا أن يكون داخال يف العرش أو مفتقرا إليه وإمنا يلزم ما ذكره من ال 

   إنه بائن عن مجيع املخلوقات: بد له من شيء خملوق حيتوي عليه وهذا ليس قول من يقول 

  الوجه اخلامس

إنه مفتقر عنده إىل حيز وجودي : لفظ جممل فإن قال ) الباري عند اخلصم ميتنع كونه ال يف حيز ( قوله : أن يقال 
فهذا مل يقله اخلصم وال يعرف أحدا قاله وإن قاله من ال يعرف مل يلتفت إليه وال ريب عند املسلمني أن اهللا تعاىل 

إن الرب مفتقر إليه أو : إنه مفتقر إىل حيز عدمي فالعدم ليس بشيء حىت يقال  :غين عن كل ما سواه فكيف يقال 
  ليس مبفتقر إليه 

إن العدم الذي ليس بشيء أحق باإلهلية من املوجود القائم بنفسه فعلم : وإذا فسر احليز بأمر عدمي مل جيز أن يقال 
  أن هذه احلجة مغلطة حمضة وأن لفظ احليز لفظ جممل 

ون باحليز تارة ما هو موجود ويريدون به تارة ما هو معدوم وكذلك لفظ املكان لكن الغالب عليهم وهؤالء يريد
  العامل يف حيز وليس يف مكان : أهنم يريدون باحليز ما هو معدوم وباملكان ما هو موجود وهلذا يقولون 

كان ذلك واجبا أو ممكنا وإذا وإذا كان كذلك فمن أثبت متحيزا يف حيز عدمي مل جيعل هناك موجودا غريه سواء 
  كان كذلك مل جيب أن يكون هناك ما جيب أن يكون موجودا معه فضال عن أن يكون مفتقرا إليه 

  الوجه السادس

هذه احلجة مبنية على أن كل مشار إليه مركب وإن ذلك ممتنع يف الواجب فإن أردت بالتركيب أن غريه : أن يقال 
  ذلك مل تسلم األوىل ركبه أو أنه يقبل التفريق وحنو 

  : وإن عنيت بالتركيب إمكان اإلشارة إىل بعضه دون بعض فللناس هنا جوابان 
هو فوق العامل وليس مبشار إليه أو هو مشار إليه وهو ال يتبعض فيشار إىل بعضه دون : قول من يقول : أحدمها 

ا قدر مشارا إليه ال يتبعض مل ميكن أن يقال البعض ألن اإلشارة إىل البعض دون البعض إمنا تعقل فيما له أبعاض فإذ
  هذا فيه 

التبعيض املنفي عنه هو مفارقة بعضه بعض وأما : ميكن اإلشارة إىل بعضه دون بعض ويقول : قول من يقول : الثاين 
 هذا تركيب وهو ممتنع: كونه يرى بعضه دون البعض فليس هذا منفيا عنه بل هو من لوازم وجوده وإذا قال الثاين 

  فقد عرف بطالن هذه احلجة 

  الوجه السابع



إما أن يلزم أن يكون جسما أو ال يلزم فإن مل يلزم بطل مذهب النفي فإن : إذا كان فوق العرش فال خيلو : أن يقال 
مدار قوهلم على أن العلو يستلزم أن يكون جسما فإذا مل يلزم ذلك مل يكن يف كونه على العرش حمذور وإن لزم أن 

إن كان املكان موجودا كان جسما : ا فإن الزم هذا القول قدم ما يكون جسما وحينئذ فقول القائل يكون جسم
  ال يكون حمذورا على هذا التقدير وال يصح االستدالل على انتفاء املكان هبذا االعتبار  -ولزم قدم األجسام لدوامه 

  الوجه الثامن

وجوده عن املتمكن جلواز اخلالء وفاقا والباري عند اخلصم ميتنع املكان مستغن يف : ( فقوله : وأما الوجه الثامن 
يعترض عليه اخلصم بأنا ال نسلم أنه على هذا التقدير يكون كل مكان ) كونه ال يف احليز فكان مفتقرا إىل احليز 

ا مسى مكانا مستغنيا عن املتمكن فإنه ال يقول عاقل إن شيئا من املمكنات مستغنية عن الواجب الوجود فإذا جعل م
  هو مستغن عنه : من املمكنات املبدعات هللا تعاىل مل جيز أن يقال 

إن عنيت بكون املكان مستغنيا عن املتمكن أنه ال يفتقر إىل كون املتمكن عليه فهذا مسلم لكنه ال : وأيضا يقال 
  ه يف التقسيم إن املتمكن مفتقر إىل وجود املكان املستغىن عنه وهذا مل يذكر: يفيدك إال إذا قيل 

وإن عنيت أنه يستلزم استغناءه عن فاعل مبدع فهذا ليس بالزم على هذا التقدير فإن األمكنة كلها مفتقرة إىل 
فاعل مبدع وإن استغنيت عن متمكن وإذا كان وجوده مستلزما للحيز على هذا التقدير مل يكن مفتقرا إىل ما هو 

ة له مفتقرة إليه وذلك ال يوجب أن يكون غريه مستغنيا عنه وال مستغن عنه بل كان وجوده مستلزمة ألمور الزم
أن يكون مفتقرا إىل ما هو مستغن عنه كما أن الذات إذا كانت مستلزمة للصفات مل جيب أن تكون الصفات أحق 

  باإلهلية 
ية فعندهم هذا عند من يقول بالصفات وكذلك من يقول باألحوال من املسلمني ومن نفى اجلميع كالفالسفة الدهر

  أن وجود الواجب مستلزم لوجود املمكنات مع أهنا هي املفتقرة إليه وهو مستغن عنها 
ونكتة االعتراض أنه فرض افتقاره إىل مكان مستغن عنه فال ريب أن هذا باطل باالتفاق ألنه يلزم أن يكون اخلالق 

مسي مكانا مفتقرا إليه وهو املبدع اخلالق له فقريا إىل ما هو مستغن عنه وهذا ينايف وجوب وجوده وأما إذا كان ما 
  مل يكن فيما ذكره ما يبطل ذلك 

أما إذا قدر أن وجوده ال يستلزم وجود ذلك وال يشترط فيه ذلك لكن حصل حبكم اجلواز ال حبكم الوجوب فهذا 
  ظاهر 

مفتقر إىل الرب تعاىل وقد وإما إذا قدر أن ذلك الزم له فغايته أن وجوده مستلزم ملا يكون الرب ملزوما له وهو 
  عرف كالم الناس يف مثل هذا ؟ 

  الوجه اخلامس من وجوه الرازي يف لباب األربعني

الوجه اخلامس يف نفي علوه على اخللق أن األحياز إن تساوت يف متام املاهية كان حصوله يف بعضها : ( قال الرازي 
يها كانت متباينة بالعدد واملاهية ختتص خبواص معينة بدال عن اآلخر جائزا فافتقر فيه إىل مرجح وإن ختالفت ف

وصفات معينة وهي غري متناهية فقد وجد يف األزل مع اهللا أشياء موجودة قائمة بأنفسها غري متناهية وال يرتضيه 
  مسلم 
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إن : حيز واحليز عندهم عدمي ولو قال قائل العامل يف : األحياز أمور عدمية كما قد عرف فإهنم يقولون : أن يقال 
أنه فوق العامل وحده كما كان قبل املخلوقات وليس هو يف : حنن نقول : احليز قد يكون وجوديا فاملثبتون يقولون 

  حيز وجودي فإذا مسيت ما هناك حيزا كان تسميته للعدم حيزا وهو اصطالحهم 
  إهنا متماثلة أو خمتلفة : يقال  وحينئذ فالعدم احملض ليس هو أشياء موجودة حىت

  احليز جوهر قائم بنفسه ال هناية له : من الناس من يقول : فإن قيل 
هذا القول إن كان صحيحا ثبت قدم احليز الوجودي وحينئذ فتبطل احلجة اليت مبناها على نفي ذلك وإن : قيل 

   فثبت بطالهنا يف نفس األمر كان باطال بطلت احلجة أيضا كما تقدم فهي باطلة على تقدير النقيضني

  الوجه الثاين

  مل ال جيوز أن تكون األحياز متساوية يف املاهية : أن يقال 
  ) حصوله يف بعضها بدال عن اآلخر جائز فيفتقر إىل مرجح : ( قوله 

عضها على نعم وإذا افتقر إىل مرجح فإنه يرجح بعضها بقدرته ومشيئته كما ترجح سائر األمور اجلائزة ب: يقال له 
بعض وكما يرجح خلق العامل يف بعض األحياز على بعض مع إمكان أن خيلقه يف حيز آخر وكما رجح ما خلقه 

  مبقدار على مقدار وصفة على صفة مع إمكان أن خيلقه على قدر وصفة أخرى 

  الوجه الثالث

عل باالختيار أو بالعلة املوجبة فغن ترجح بعض األحياز على بعض متفق عليه بني العقالء سواء قالوا بالفا: أن يقال 
إهنا اقتضت وجود العامل يف هذا احليز دون غريه وأما على القول بالفاعل املختار : القائلني بالعلة املوجبة يقولون 

  فاألمر ظاهر وإذا كان ترجيح بعض األحياز على بعض متفقا عليه بني العقالء مل يكن يف ذلك حمذور 
  لبعضها على بعض يف املمكن هذا ترجيح : وإذا قيل 

فإذا جاز ذلك يف املمكن فهو يف الواجب أوىل باجلواز فإن املرجح إن كان موجبا بالذات فترجيحه ملا يتعلق : قيل 
  به أوىل من ترجيحه ملا يتعلق بغريه وإن كان فاعال باالختيار فاختياره ملا يتعلق به أوىل من اختياره ملا يتعلق بظاهره 

  هذا يلزم منه قيام األمور االختيارية بذاته : وإذا قيل 
  قد عرف أهنم يعترفون بذلك وهو الزم لعامة العقالء : قيل 

  الوجه الرابع

أهل اإلثبات القائلون بأن اهللا سبحانه فوق العامل هلم يف جواز األفعال القائمة بذاته املتعلقة مبشيئته وقدرته : أن يقال 
  : قوالن مشهوران 

ال جيوز ذلك كما يقول ابن كالب واألشعري ومن اتبعهما من أصحاب أيب حنيفة و : من يقول  قول: أحدمها 
إنه خلق العامل حتته : استواؤه مفعول له فعله يف العرش ويقولون : أمحد و مالك و الشافعي وغريهم فهؤالء يقولون 



  عامل بذلك احليز مبشيئته وقدرته أنه خصص ال: من غري أن حيصل منه انتقال وحتول من حيز إىل حيز ويقولون 
إنه يفعل أفعاال قائمة بنفسه باختياره ومشيئته كما وصف نفسه يف القرآن : قول من يقول : والقول الثاين 

باالستواء إىل السماء وعلى العرش وباإلتيان واجمليء وطي السماوات بيمينه وغري ذلك مما هو قول أئمة أهل 
إن : ومن وافقهم من أصحاب أيب حنيفة و مالك و الشافعي و أمحد فهؤالء يقولون احلديث وكثري من أهل الكالم 

ما حيصل من الترجيح لبعض األحياز على بعض بأفعاله القائمة بنفسه هو مبشيئته وقدرته فحصل اجلواب عن هذا 
  على قول الطائفتني مجيعا 

  الوجه اخلامس

  إنه معدوم : ن ال يقال إنه موجود وإما أ: احليز إما أن يقال : أن يقال 
  هو معدوم مل يلزم أن يكون مع اهللا يف األزل شيء موجود : فإن قيل 
هو موجود فإما أن يكون وجوده يف األزل ممتنعا وإما أن يكون ممكنا فإن كان ممتنعا تعني القسم األول : وإن قيل 

يه شيء عن شيء وحينئذ يف فالتخصيص املفتقر إىل وهو أن األحياز متماثلة يف متام املاهية فإن العدم احملض ال يتميز ف
إما بقدرته ومشيئته على قول املسلمني ومجهور اخللق وإما بالذات عند من جيوز نظري ذلك وإن : املرجح حيصل 

  كان وجوده يف األزل ممكنا فال حمذور فيه فبطا انتفاء الالزم 

  الوجه السادس

إما أن تكون متماثلة وإما أن تكون خمتلفة وعلى : ألن األحياز  التقسيم املذكور غري حاصر وذلك: أن يقال 
فإما أن تكون متناهية وإما أن تكون غري متناهية فإن كان وجود أحياز وجودية غري متناهية ممتنعا بطل : التقديرين 

منهم من :  هذا التقسيم ومل يلزم بطالن غريه وكذلك أي قسم بطل مل يلزم بطالن غريه وذلك ألن هؤالء النفاة
الواجب بنفسه : إما بنفسها وإما بغريها كما تقول الطائفة منهم بأن القدماء مخسة : يقول بثبوت أحياز قدمية 

  واحليز الذي هو اخلالء والدهر واملادة والنفس ويقول آخرون منهم بثبوت أبعاد ال هناية هلا وإن مل يقولوا بغري ذلك 
فالقائلون بغري ذلك هبذه األقوال هم املعارضون  -أنه باطل : وإن قيل  -وما يذكر من هذه األقوال وحنوها 

لنصوص الكتاب والسنة وهم الذين يدعون أن معهم عقليات برهانية تنايف ذلك فإذا خوطبوا على موجب أصوهلم 
  وإظهار لنوره وبني أنه ليس يف العقليات ما ينايف النصوص اإلهلية على كل مذهب كان هذا من متام نصر اهللا لرسوله 

  الوجه السابع

مقدمات هذه احلجة ليست برهانية فإنه على تقدير متاثل األحياز إمنا يلزم االفتقار إىل املرجح وهذا غري : أن يقال 
  ممتنع وأما على التقدير الثاين فيلزم ثبوت أحياز خمتلفة أما كوهنا غري متناهية فذلك غري الزم 

األحياز مفتقرة إليه ممكنة بنفسها واجبة به أمكن أن يقال فيها ما يقوله من جيوز أن إذا قدر أن هذه : وحينئذ فيقال 
إن امتنع أن يكون معه : يكون معه ما هو من لوازم ذاته كما عرف من مذاهب الطوائف ويقال على وجه التقسيم 

  ما هو من لوازم ذاته تعني القسم األول وإال جاز الثاين 
ل هذه الكالم باحلجج العقلية احملضة فإن هؤالء النفاة يستعينون على معارضة النصوص واملقصود بيان فساد أمثا



اإلهلية بأقوال الفالسفة وغريها املخالفة لدين املرسلني فإذا احتج لنصر النصوص اإلهلية مبا هو من هذا اجلنس كان 
  ذلك خريا من فعلهم 

  الوجه الثامن

يكن يف ذلك حمذور سواء كانت متماثلة أو خمتلفة فإن ثبوت أعدام غري إن كانت عدمية مل : األحياز : أن يقال 
إنه يفتقر إىل حيز وجودي منفصل عنه فإن هذا ليس هو معروفا من : متناهية يف األزل غري حمذور واملثبت ال يقول 

زمه أمر وجودي كان هذا من لوازم ذاته وحينئذ فإن جاز أن يل: أقوال املثبتني وإن قدر قائل يقوله أمكنه أن يقول 
  هذا ممكنا وإال تعني قول من جيعل احليز عدميا فعلم أنه ال حجة فيما ذكره 

  الوجه التاسع

قد قامت به يف األزل معاين ال هناية هلا كعلوم ال هناية هلا وكلمات ال هناية هلا وإرادات : أن من املسلمني من يقول 
وت أبعاد ال هناية هلا وحينئذ فإن كان علوه على العامل ممكنا بدون ال هناية هلا وحنو ذلك ومن الناس من يقول بثب

  ثبوت أحياز قدمية خمتلفة غري متناهية مل يضرهم بطالن هذا الالزم 
إن ذلك يستلزم هذا القول كان نفيه حمتاجا إىل دليل وهو مل يذكر دليال على نفيه وإمنا قنع حبجة مسلمة : وإن قيل 

هم من يرتضي أن يوجد معه يف األزل أشياء موجودة قائمة بأنفسها غري متناهية ومعلوم أن وهي أن املسلمني ليس في
هذا ال يرتضيه املسلمون من أهل اإلثبات وغريهم العتقادهم أن ذلك ليس من لوازم قوهلم فإذا قدر أنه من لوازم 

ال على علو اهللا على خلقه أظهر قوهلم احتاج نفيه إىل دليل وال جيوز أن حيتج على ذلك بالسمع ألن السمع الد
و ]  ٦٢: الزمر [ } اهللا خالق كل شيء { : وأكثر وأبني مما يدل على مثل هذا فإن احملتج إذا احتج مبثل قوله تعاىل 

وحنو ذلك مل يدل إال على أن األحياز املوجودة خملوقة هللا وهو رهبا وهذا ال ]  ٢: الفاحتة [ } رب العاملني { : 
لم لكن االستدالل بالسمع على قدم شيء من ذلك أضعف من االستدالل على أن اهللا تعاىل ليس ينازع فيه مس

  فوق العاملني فال ميكن دفع أقوى الداللتني بأضعفهما 

  الوجه العاشر

هذا الرازي وأمثاله يدعون أنه ليس يف السمع ما يصرح بأن اهللا كان وحده مث ابتدأ إحداث األشياء من : أن يقال 
  بل يقولون مبا هو أبلغ من ذلك كما يذكر مثل ذلك يف كتاب املطالب العالية وغري ذلك من كتبه  العدم

وأما النصوص الكثرية الدالة على علو اهللا على خلقه فال ينازعون يف كثرهتا وظهور داللتها وال يدعون أنه عارضها 
  نصوص مسعية تدفع موجبها وإمنا يدعون أنه عارض العقل 

ألمر كذلك مل جيز أن يدفع موجب النصوص الكثرية الدالة على أن اهللا فوق بأدلة مسعية ليست يف وإذا كان ا
الظهور والكثرة مبنزلتها بل إذا قدر تعارض األدلة السمعية كان الترجيح مع األكثر األقوى داللة بال ريب فعلم أنه 

  ال جيوز دفع موجب نصوص العلو باملقدمة اليت أثبتها بالسمع 
أنه ال ميكن العلم بإمجاع من بعد : إما نص أو إمجاع وال نص يف املسألة وأما اإلمجاع فهو يقول : قدمة السمعية وامل

الصحابة ومعلوم أنه ليس عن الصحابة بل وال التابعني وال األئمة املشهورين ما يقرر ما يقرر مطلوبه بل النقول 



  املتواترة عنهم توافق إثبات العلو ال نفيه 
  : ا فاإلمجاع عنده دليل ظين وأيض

ومعلوم أن النصوص الدالة على العلو أكثر وأقوى داللة من النصوص الدالة على كون اإلمجاع حجة فكيف جيوز 
  أن تدفع النصوص الكثرية البينة الداللة بنصوص دوهنا يف الظهور والكثرة 

ه يف غاية الضعف كيفما احتج سواء ادعاها وباجلملة من بىن كونه تعاىل ليس على العرش على مقدمة مسعية فقول
نصية أو إمجاعية مع أن قوله أيضا يف غاية الفساد يف العقل عند من خرب حقائق األدلة العقلية فقوله فاسد يف صحيح 

  املنقول وصريح املعقول واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  الوجه السادس من وجوه الرازي يف لباب األربعني

الوجه السادس يف العامل كرة فإن الكسوف القمري يرى يف البالد الشرقية يف أول الليل يف البالد : (  قال الرازي
  ) الغريبة يف آخره فلو كان اهللا يف جهة فوق لكان أسفل بالنسبة إىل سكان الوجه اآلخر وأنه باطل 

  الوجه األول: الرد عليه من وجوه 

إن احمليط هو األعلى وإن املركز الذي هو جوف األرض هو : كرة يقولون  القائلون بأن العامل: أن يقال : أحدها 
إن : إن السماء عالية على األرض من مجيع اجلهات واألرض حتتها من مجيع اجلهات ويقولون : األسفل ويقولون 
ايل مطلقا وما يف ومها العلو والسفل فاألفالك وما فوقها هو الع: حقيقية وإضافية فاحلقيقية جهتان : اجلهات قسمان 

  جوفها هو السافل مطلقا 
وأما اإلضافية فهي بالنسبة إىل احليوان فما حاذى رأسه كان فوقه وما حاذى رجليه كان حتته وما حاذى جهته 
  اليمىن كان عن ميينه وما حاذى اليسرى كان عن يساره وما كان قدامه كان أمامه وما كان خلفه كان وراءه 

يكون تارة فوقه وتارة حتته وعلي : بدل فإن ما كان علوا له قد يصري سفال له كالسقف مثال وقالوا هذه اجلهات تت
رجالها إىل : هذا التقدير فإذا علق رجل جعلت رجاله إىل السماء ورأسه إىل األرض أو مشت منلة حتت سقف 

ألرض حتته مل يتغري احلكم وأما السقف وظهرها إىل األرض كان هذا احليوان باعتبار اجلهة احلقيقية السماء فوقه وا
  إن السماء واألرض فوقه : باعتبار اإلضافة إىل رأسه ورجليه فيقال 

هم باعتبار احلقيقة كلهم فوق األرض وليس  -وإذا كان كذلك فاملالئكة الذين يف األفالك من مجيع اجلوانب 
سوا حتت الذين يف ناحية اجلنوب بعضهم حتت بعض وال هم حتت شيء من األرض أي الذين يف ناحية الشمال لي

وكذلك من كان يف ناحية برج السرطان ليس حتت من كان يف ناحية برج العقرب وإن كان بعض جوانب السماء 
تلي رؤوسنا تارة وأرجلنا أخرى وإن كان فلك الشمس فوق القمر وكذلك السحاب وطري اهلواء هو من مجيع 

نه حتت األرض وال من يف هذا اجلانب حتت من يف هذا اجلانب اجلوانب فوق األرض وحتت السماء ليس شيء م
وكذلك ما على ظهر األرض من اجلبال والنبات واحليوان واألناسي وغريهم هم من مجيع جوانب األرض فوقها 

وهم حتت السماء وليس أهل هذه الناحية حتت أهل هذه الناحية وال أحد منهم حتت األرض وال فوق السماء البتة 
كون السماء حتت األرض أو يكون من هو فوق السماء حتت األرض ؟ ولو كان شيء منهم حتت األرض فكيف ت

للزم أن يكون كل منهم حتت األرض وفوقها ولزم أن تكون كل من املالئكة وطري اهلواء وحيتان املاء ودواب 
ن يكون كل من جانيب األرض فوق األرض وحتت األرض ويلزم أن يكون كل شيء فوق ما يقابله وحتته ولزم أ



حتت السماء وحتت األرض مع أنه  -إذا كان حميطا بالعامل  -السماء فوق اآلخر وحتت األرض وأن يكون العرش 
فوق السماء وفوق األرض ولزم أن تكون اجلنة حتت األرض وحتت جهنم مع أهنا فوق السماوات وفوق األرض 

  مع أهنم فوقهم وفوق جهنم ولزم أن يكون أهل عليني حتت أهل سجني 
فإذا كانت هذه اللوازم وأمثاهلا باطلة باتفاق أهل العقل واإلميان علم أنه ال يلزم من كون اخلالق فوق السماوات أن 

يكون حتت شيء من املخلوقات وكان من احتج مبثل هذه احلجة إمنا احتج باخليال الباطل الذي ال حقيقة له مع 
كان يتصور حقيقة األمر فهو معاند جاحد حمتج مبا يعلم أنه باطل وإن كان مل  دعواه أنه من الرباهني العقلية فإن

يتصور حقيقة األمر فهو من اجهل الناس هبذه األمور العقلية اليت هي موافقة ملا أخربت به الرسل وهو يزعم أهنا 
  : تناقض األدلة السمعية فهو كما قيل 

  ) ي فاملصيبة أعظم وإن كنت تدر... فإن كنت ال تدري فتلك مصيبة ( 

  الوجه الثاين

هب أنا ال نأخذ مبا يقوله هؤالء أليس من املعلوم عند مجيع الناس أن السماوات فوق األرض واهلواء فوق : أن يقال 
األرض والسحاب والطري فوق األرض واحليتان والدواب والشجر فوق األرض واملالئكة الذين يف السماوات فوق 

  أهل سجني والعرش أعلى املخلوقات األرض وأهل عليني فوق 
إذا سألتم اهللا اجلنة فسلوه الفردوس فإنه أعلى اجلنة : [ كما يف الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ألنه قال 

  ] وأوسط اجلنة وسقفه عرش الرمحن 
د من يقول به ومن يقل وهذه األمور بعضها متفق عليه عند مجيع العقالء وما مل يعرفه مجيع العقالء فهو معلوم عن

أن هذه األمور حتت األرض وسكاهنا وعلم العقالء بذلك أظهر من علمكم بكرية األفالك لو قدر : أحد من العقالء 
  أن ذلك معارض هلذا فكيف إذا مل يعارضه 

يف اجلانب  وإذا كانت املخلوقات اليت يف األفالك واهلواء واألرض ال يلزم من علوها على ما حتتها أن تكون حتت ما
  أوىل أن ال يلزم من علوه على العامل أن يكون حتت شيء منه  -سبحانه  -اآلخر من العامل فالعلي األعلى 

  الوجه الثالث

إما أن تكون مسعية وإما أن تكون عقلية ومن املعلوم أهنا ليست مسعية ولو كانت مسعية : هذه احلجة : أن يقال 
هللا تعاىل أنص وأكثر وأظهر على ما ال خيفى على مسلم وإن كانت عقلية فال لكانت السمعيات اليت تدل على علو ا

فإن كان اهللا يف جهة فوق لكان أسفل بالنسبة إىل سكان : ( بد من بيان مقدماهتا بالعقل وهو مل يذكر إال قوله 
إىل بعض املخلوقات  لزوم كونه أسفل بالنسبة: فذكر مقدمتني مل يدل عليهما ) الوجه اآلخر من األرض وأنه باطل 

وبطالن هذا الالزم واملنازع ينازع يف كل من املقدمتني فال يسلم لزوم السفول وإن سلم لزومه فال بد من دليل 
  عقلي ينفي به ذلك وهو مل يذكر على ذلك دليال 

  : هذا يوجب النقص وهو منزه عنه لوجهني : وال جيوز أن يقال 
نقص أال ترى أن األفالك موصوفة بالعلو على األرض مع لزوم ما ذكر من أن املثبت ال يسلم أن هذا : أحدمها 

السفول حتت سكان الوجه اآلخر وليس ذلك نقصا فيها ؟ وكذلك كل ما يوصف بالعلو على ما حتته مثل اهلواء 
والسحاب والطري واحليوان والنبات واجلبال واملعدن ومثل املالئكة واجلنة والعرش وغري ذلك فإذا كانت 



املخلوقات العالية أشرف يف النفوس من املخلوقات السافلة ومل يكن ما ذكره من هذا السفول اإلضايف مانعا من هذا 
  علم أن هذا ليس بنقص  -الشرف والرتبة وال يوجب ذلك نقصا 

مينع  الناحية األخرى ليس فيها حيوان ونبات ومعادن وجبال وإمنا فيها ماء وكذلك السحاب واملطر قد: فإن قيل 
  كونه فيها 

هذا ال يضرنا فإنا نعلم أن الكواكب والشمس والقمر فوق األرض مطلقا وعلوها على األرض ليس بنقص : قيل 
فيها وإن قدر ما ختيلوه يف السفول وكذلك إذا قدر هناك مثل ما يف هذا الوجه ولو كان ما هناك سافال للزم أن 

ا حتت ذلك اجلانب من األرض وحتت ما هناك ولزم أنه ال تزال تكون الشمس والقمر والسماوات إذا ظهرت علين
  األفالك حتت الكواكب والشمس والقمر حتت األرض وهذا يف غاية الفساد 

ومن العجائب أن هؤالء النفاة يعتمدون يف إبطال كتاب اهللا وسنة أنبيائه ورسله وما اتفق عليه سلف األمة وأئمتها 
م مضطرين إليه عند قصده ودعائه ونصب عليه الرباهني العقلية الضرورية على مثل وما فطر اهللا عليه عباده وجعله

هذه احلجة اليت ال يعتمدون فيها إال على جمرد خيال ووهم باطل مع دعواهم أهنم هم الذين يقولون مبوجب العقل 
  ويدفعون موجب الوهم واخليال 

والكواكب الدائرة يف الفلك هي بالليل حتت األرض  أن الشمس والقمر: وكل من له معرفة يعلم أن قول القائل 
هو من حكم الوهم الفاسد واخليال الباطل ليس له حقيقة يف اخلارج فرييدون هبذا الوهم واخليال الفاسد أن يبطلوا 

صريح العقل وصحيح املنقول يف أعظم األصول وحيولوا بني القلوب وقصد خالقها وعبادته مبثل هذا الوهم واخليال 
  فاسد امللتبس على من ال يفهم حقيقة قوهلم ال

مل يقم دليل عقلي على نفي النقص عن اهللا تعاىل كما ذكر ذلك الرازي : أنتم تقولون : أن يقال : الوجه الثاين 
متلقيا له عن أيب املعايل وأمثاله وإمنا ينفون النقص باألدلة السمعية وعمدهتم فيه على اإلمجاع وهو ظين عنده 

  الدالة عليه دون النصوص الدالة على العلو يف الكثرة والقوة والنصوص 
وإذا كان كذلك وكان علو اهللا تعاىل على خلقه ثابتا بالسمع كان السمع مثبتا ملا نفيتموه ال نافيا له ومل يكن يف 

لنزاع وال جيوز السمع ما ينفي هذا املعىن وإن مسيتموه ناقصا فإنه إذا كان عمدهتم اإلمجاع فال إمجاع يف موارد ا
االحتجاج بإمجاع يف معارضة النصوص اخلربية بال ريب فإن هذا يستلزم انعقاد اإلمجاع على خمالفة النصوص وذلك 

  حنن نستدل باإلمجاع على أن النص منسوخ : ممتنع يف اخلربيات وإمنا يدعيه من يدعيه يف الشرعيات ويقولون 

  الوجه الرابع

أحدمها عظيم كبري أعظم من السماوات واألرض حبيث ميكنه أن حييط بذلك كله  إذا قدرنا موجودين: أن يقال 
وحيتوي عليه وآخر ال يشار إليه وليس هو داخل العامل وال خارجه كان من املعلوم بالضرورة أن األول أكمل 

  وأعظم 
املعلوم أن وصف ذاك له  هذه العظمة تقتضي إذا كان حميطا بالعامل أن يكون حتت شيء منه كان من: فإذا قال قائل 

بأنه ال داخل العامل وال خارجه وال يشار إليه وال يصعد إليه شيء وال ينزل منه شيء وال حييط بشيء وال يوصف 
أعظم نقصا من وصفه بإحاطة ما يستلزم إحاطته جبميع  -بأنه عظيم كبري يف نفسه وال أنه ليس بعظيم كبري يف نفسه 

  املوجودات 



  الوجه اخلامس

إنه إذا كان فوق العامل يلزم أن يكون حتت بعضه فإن هذا إمنا يلزم إذا : هب أن العامل كري فلم قلت : يقال أن 
قدر أنه حميط بالعامل كله من مجيع اجلهات فأما إذا قدر أنه فوق العامل من هذه اجلهة اليت عليها احليوان والنبات 

فلو فرضنا خملوقني أحدمها مدور واآلخر فوق املدور ليس حميطا  واملعدن مل يلزم أن يكون حتت العامل من تلك اجلهة
  به كما جيعل اإلنسان حتت قدمه محصة أو بندقة لك يلزم أن يكون الذي فوق املدور حتت املدور بوجه من الوجوه 

  احمليط باملدور كالفلك التاسع احمليط باألرض وهو العايل من كل جانب : وإذا قيل 
لنسبة إىل ما يف جوف املدور وأما بالنسبة إىل ما فوق املدور فال بل احمليط وما يف جوفه حتت ذلك هو العايل با: قيل 

  الفوقاين مطلقا كما أن احلمصة والبندقة حتت الرجل املوضوعة عليها 
ومما يوضح ذلك أن مركز الفلك هو السفل املطلق للفلك والفلك من كل جانب عال عليه فإذا قدر فوق الفلك 

جلانب الذي يلي اجلانب الذي عليه األنام ما هو أعلى من الفلك من هذا اجلانب وليس حميطا به وال مركز من ا
امتنع أن يكون هذا حتت شيء من العامل بل هو قطعا فوق األفالك من هذا اجلانب وليس حتتها  -العال مركزا له 

  من ذلك اجلانب فيلزم أن يكون هو فوقها ال حتتها 
هذا كما ال يوصف بالسفول فهو ال يوصف أيضا بالعلو فإن العايل املطلق هو احمليط إذا ليس إال : ائل وإذا قال الق

  احمليط واملركز وهذا إذا مل يكن حميطا مل يكن عاليا 
أنه على هذا التقدير إذا كان حميطا مل يكن سافال البتة بل يكون عاليا وعلى هذا : أحدمها : عن هذا جوابان : قيل 
كان  -كان هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء وهو الباطن الذي ليس دونه شيء ولو أدىل املديل حببل هلبط عليه  فإذا

حميطا بالعامل عاليا عليه مطلقا ومل يلزم من ذلك أن يكون فلكا وال مشاهبا للفلك فإن الواحد من املخلوقات حتيط 
  بل وال شكل يده شكلها  قبضته مبا يف يده من مجيع جوانبها وليس شكلها شكل يده

بعض خملوقاته كالباشق مثال يقبض : وذكر أن بعض الشيوخ سئل عن كون الرب عاليا حميطا بالعامل ممسكا له فقال 
  بيده محصة فيكون فوقها حميطا هبا ممسكا هلا فإذا كان هذا ال ميتنع يف بعض خملوقاته فكيف يكون ممتنعا يف حقه 

ال وليس مبحيط مل يلزم أن يكون له مركز وال أن يكون مركز العامل مركزا له وأن يكون أنه إذا قدر أنه ع: الثاين 
املركز هو السفل بالنسبة إليه وأن يكون العايل هو احمليط بالنسبة إليه بل ذلك إمنا يلزم يف احمليط واحملاط به فاملركز 

  مل يكن له مركز كنقطة الدائرة  من احمليط كالنقطة من الدائرة فإذا قدر ما ليس بدائرة وال هو كرة
وهلذا لو قدر أن السماوات ليست حميطة باألرض مل يكن هلا مركز مع تقدير الكرة املستديرة فال بد هلا من نقطة يف 

مركزا له  -وهو النقطة اليت وسطها  -وسطها هو املركز وأما ما ليس مبستدير وال هو كرة فليس مركز الكرة 
أو حتته فال ميتنع أن يكون شيء فوق املستدير وحتته إذا مل يكن مستديرا وال يكون مع  سواء جعل فوق املستدير

هذا مشاركا للمستدير يف أن النقطة اليت هي احمليطة مركزا له بل املركز نسبته إىل مجيع جهات احمليط واحدة 
نسبة واحدة بل  -س مستدير إذا قدر أن فوقه شيء أو حتته شيء لي -وليست نسبته إىل ما فوق احمليط أو حتته 

يكون املركز مع احمليط حتت هذا الشيء املعني الذي ليس مبستدير كما قد ميكن أن يكون فوق شيء آخر فاملركز 
  بالنسبة إىل احمليط حتته واحمليط فوقه 

م بصريح العقل إنه ليس فوق احمليط فإنه معلو: وأما ما يقدر فوق احمليط فهو عال على اجلميع قطعا وميتنع أن يقال 
أن اهلواء فوق األرض والسماء فوق األرض وهذا معلوم قبل أن يعلم كون السماء حميطة باألرض بل اإلحاطة قد 

إن العلم بالعلو موقوف على العلم هبا وال إن العلو مشروط هبا فإن الطري : يظن أهنا مناقضة للعلو ال يقول أحد 



األرض وليس حميطا هبا وكل جزء من أجزاء الفلك هو فوق األرض فوق األرض وليست حميطا هبا والسحاب فوق 
  وليس حميطا هبا فتبني أن العلو معىن معقول مع أنه ال يشترط فيه اإلحاطة وإن كانت اإلحاطة ال تناقضه 

بينا تارة جيعلون اإلحاطة مناقضة للعلو وتارة جيعلوهنا شرطا يف العلو الزمة له وحنن قد : وهؤالء النفاة حائرون 
  خطأهم يف هذا وهذا فال هي مناقضة له وال هي منافية له 

  وهلذا كان الناس يعلمون أن السماء فوق األرض والسحاب فوق األرض قبل أن خيطر بقلوهبم أهنا حميطة باألرض 
  نه فوق وكذلك يعلمون أن اهللا فوق العامل وإن مل يعلموا أنه حميط به وإذا علموا أنه حميط مل مينع ذلك علمهم بأ

فتبني أنه ليس من شرط العلم بكون الشيء عاليا أن يعلم أنه حميط ولو كانت اإلحاطة شرطا يف العلم امتنع العلم 
 -باملشروط دون شرطه ولكن ملا كان يف نفس األمر األفالك عالية حميطة كانت اإلحاطة والعلو متالزمني يف هذا 

واإلحاطة متالزمني وإن قدر وجود موجود عال ليس مبحيط مل تكن حمال فإن قدر أن كل عال فهو حميط كان العلو 
  اإلحاطة الزمة للعلو 

فقد تبني أنه بتقدير أن يكون الرب عاليا ليس مبحيط فهو عال وبتقدير أن يكون عاليا حميطا فهو عال فثبت علوه 
  األوىل على التقديرين وهو املطلوب وإذا كان هذا معقوال يف خملوقني ففي اخلالق بطريق 

احمليط ال يتميز منه جانب دون جانب بكونه فوقا وسفال فال : فإن قيل : وقد قررت هذا على وجه آخر بأن يقال 
هو سفله وحينئذ ففرض شيء خارج عن املدور : هو فوقه إال كما يقال : ميكن إذا قدر شيء خارجا عنه أن يقال 

  احمليط مع كونه فوقه مجع بني الضدين 
  : عن هذا من وجوه  اجلواب: قيل 

أن هذا الكالم إن كان صحيحا لزم بطالن حجتكم وإن مل يكن صحيحا لزم بطالهنا فثبت بطالهنا على : أحدها 
  تقدير النقيضني فيلزم بطالهنا يف نفس األمر ألن احلق يف نفس األمر ال خيلو عن النقيضني 

ضه سافل وإما أن ال يصح فإن مل يصح بطل أن يكون إن بعضه عال وبع: بيان ذلك أن احمليط إما أن يصح أن يقال 
اخلارج عنه حتت شيء من العامل بل إذا قدر أنه حييط به ولو بقبضته له لزم أن يكون عاليا عليه مطلقا ومل يكن سافال 

حتت شيء من العامل وإن صح أن يكون بعضه عاليا وبعضه سافال أمكن أن يكون مباينا للعامل من اجلهة العالية 
  يكون عاليا عليه ف

  بل احمليط إذا حاذى رؤوسنا كان عاليا وإذا حاذى أرجلنا كان سافال فال يزال بعضه عاليا وبعضه سافال : وإن قيل 
فعلى هذا التقدير يكون العايل ما كان فوق رؤوسنا وحينئذ فإذا كان مباينا للعامل من جهة رؤوسنا دون : قيل 

  وهو املطلوب أرجلنا مل يزل عاليا علينا دائما 
هب أنه حميط بالعامل وفوقه من مجيع اجلهات فإمنا يلزم ما ذكرت أن لو كان من جنس فلك : أن يقال : الوجه الثاين 

  من األفالك فإن املتخيل قد يتوهم أن ما استدار وأحاط باألفالك كان حتت بعض العامل من بعض اجلهات 
فالك وال يلزم إذا كان فوق العامل وحميطا به أن يكون مثل فلك فإنه ومن املعلوم أن اهللا تعاىل ليس مثل فلك من األ

  العظيم الذي ال أعظم منه 
الزمر [ } وما قدروا اهللا حق قدره واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه { : وقد قال تعاىل 

 :٦٧  [  
 وجه ما يوافق ذلك مثل حديث أيب هريرة عن النيب وقد ثبت يف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من غري

أنا امللك أين ملوك : يقبض اهللا األرض ويطوي السماء بيمينه مث يهزهن مث يقول : [ صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 



  وروي ما هو أقل من ذلك ] أهنا تكون بيده مثل الكرة يف يد الصبيان : [ ويف رواية ] األرض ؟ 
ا كان اهللا أعظم وأكرب وأجل من أن يقدر العباد قدره أو تدركه أبصارهم أو حييطون به علما وأمكن واملقصود أنه إذ

أن يكون حتت العامل أو حتت شيء منه فإن الواحد  -واحلال هذه  -أن تكون السماوات واألرض يف قبضته مل جيب 
إن أحد جانبيها : غري ذلك مل جيز أن يقال من اآلدميني إذا قبض قبضة أو بندقة أو محصة أو حبة خردل وأحاط هبا ب

فوقه لكون يده ملا أحاطت هبا كان منها اجلانب األسفل يلي يده من جهة سفلها ولو قدر من جعلها فوق بعضه هبذا 
  االعتبار مل يكن هذا صفة نقص بل صفة كمال 

فه وإحاطة البيت مبا فيه وكذلك أمثال ذلك من إحاطة املخلوق ببعض املخلوقات كإحاطة اإلنسان مبا يف جو
إهنا حتت احملاط : وإحاطة السماء مبا فيها من الشمس والقمر والكواكب فإذا كانت هذه احمليطات ال جيوز أن يقال 

وأن ذلك نقص مع كون احمليط حييط به غريه فالعلي األعلى احمليط بكل شيء الذي تكون األرض مجيعا قبضته يوم 
مينه كيف جيب أن يكون حتت شيء مما هو عال عليه أو حميط به ويكون ذلك نقصا القيامة والسماوات مطويات بي

  ممتنعا 
إذا كان باشق كبري وقد أمسك برجله : وقد ذكر أن بعض املشايخ سئل عن تقريب ذلك إىل العقل فقال للسائل 

ا يف املخلوق فكيف يتعذر محصة أليس يكون ممسكا هلا يف حال طريانه وهو فوقها وحميط هبا فإذا كان مثل هذا ممكن
  يف اخلالق 

  بقية كالم الرازي يف لباب األربعني

واحتج اخلصم بالعلم الضروري بأن كل موجودين فإن أحدمها سار يف اآلخر أو مباين عنه يف اجلهة : ( قال الرازي 
 (  

ب الدور لتوقف ثبوهتا واجلواب أن دعوى الضرورة قد سبق بطالهنا وبقي القسم الثالث فهذه املقدمة توج: ( قال 
  ) على نفيها 

  الرد على كالم الرازي

أن دعوى الضرورة ال ميكن إبطاهلا إال بتكذيب املدعي أو بيان خطئه واملدعون لذلك أمم : واالعتراض على هذا 
أن يقال  كثرية منتشرة يعلم أهنا مل يتواطأوا على الكذب فالقدح يف ذلك كالقدح يف سائر األخبار املتواترة فال جيوز

  إهنم كذبوا فيما أخربوا به عن أنفسهم من العلم الضروري : 
وأيضا فاملنازع يسلم أن مثل هذا مستقر يف فطر مجيع الناس وبدائههم وأهنم مضطرون إليه ال ميكنهم دفعه عن 

  حكم الوهم إن هذه الضرورة خطأ وهي من : أنفسهم إال كما ميكن دفع أمثاله مما هم مضطرون إليه وإمنا يقولون 
وقد تقدم بيان فساد ذلك وأن هذه قضية كلية عقلية ال خربية معينة ولو كانت خربية معينة فاجلزم هبا كاجلزم 

بسائر احلسيات الباطنة والظاهرة فهي ال خترج عن العقليات الكلية واحلسيات املعينة وكما ميتنع اتفاق الطوائف 
مثل ذلك ميتنع اتفاقهم على اخلطأ يف مثل ذلك ولو جاز اخلطأ يف مثل  الكثرية اليت مل تتواطأ على دعوى الكذب يف

ذلك مل يكن اجلزم مبا خيرب به الناس عما عرفوه باحلس أو الضرورة إلمكان غلطهم يف ذلك فإن غلط احلس الظاهر 
ملوروثة وكقول أو الباطن أو العقل يقع آلحاد الناس ولطائفة حصل بينها مواطأة وتلقي بعضها عن بعض كاملذاهب ا

  التابعني لكون هذا معلوما بالضرورة فإهنم أهل مذهب تلقاه بعضهم عن بعض 



وأما اجلازمون بالضرورة يف أن اهللا فوق العامل أو أنه ال يعقل موجود قائم بنفسه ال يشار إليه وال يعقل موجودان 
ليت جيدوهنا يف أنفسهم كسائر العلوم الضرورية ليس أحدمها حمايثا لآلخر وال مباينا له وأن مثل هذا ممتنع بالضرورة ا

  فهؤالء أمم كثرية مل يتواطأوا ومل يتفقوا على مذهب معني 
  ) وبقي القسم الثالث فهذه املقدمة توجب الدور لتوقف ثبوهتا على نفيها : ( وأما قوله 

كسائر املعارف الضرورية بل  فليس األمر كذلك ألن هذه املقدمة الضرورية ال يتوقف ثبوهتا على نفي ما يعارضها
نعلم بالضرورة أن ما عارضها من النظريات فهو باطل على سبيل اجلملة وإن مل نذكر حل الشبه على وجه التفصيل 

  كما نعلم فساد سائر النظريات السوفسطائية املعارضة للعلوم الضرورية 
  ا ونفسي ذلك ال يكون إال بثبوهتا ال تثبت هذه املقدمة حىت ينفي املعارض املبطل هل: وإذا قال قائل 

كان قوله ممنوعا غري مقبول باتفاق العقالء على نظائر ذلك فإن كل مقدمة ضرورية ال يتوقف ثبوهتا على نفي ما 
إن القضايا اليقينية سواء كانت ضرورية أو نظرية : يقدح فيها واالستدالل هبا ال يتوقف على ذلك بل هم يقولون 

جبها على نفي املعارض ولو توقف على ذلك مل يعلم أحد شيئا ألن ما خيطر بالقلوب من ال يتوقف العلم مبو
  الشبهات املعارضة ال هناية له فكيف حيتاج إىل العلوم الضرورية إىل نفي املعارض 

وهلذا كان مجيع العقالء الساملي الفطرة حيكمون مبوجب هذه القضية الضرورية قبل أن يعلموا أن يف الوجود من 
ينكرها وخيالفها وأكثر الفطر السليمة إذا ذكر هلم قول النفاة بادروا إىل جتهيلهم وتكفريهم ومنهم من ال يصدق أن 
عاقال يقول ذلك لظهور هذه القضية عندهم واستقرارها يف أنفسهم فينسبون من خالفها إىل اجلنون حىت يروا ذلك 

  يف كتبهم أو يسمعوه من أحدهم 
ذه القضية يقر هبا عند الضرورة وال يلتفت إىل ما اعتقدوه من املعارض هلا فالنفاة لعلو اهللا إذا وهلذا جتد املنكر هل

  حزب أحدهم شدة وجه قلبه إىل العلو يدعو اهللا 
ولقد كان عندي من هؤالء النافني هلذا من هو من مشاخيهم وهو يطلب مين حاجة وأنا أخاطبه يف هذا املذهب كأين 

أنت : يا اهللا فقلت له : قضاء حاجته حىت ضاق صدره فرفع طرفه ورأسه إىل السماء وقال غري منكر له وأخرت 
أستغفر اهللا ورجع عن ذلك ملا تبني له أن اعتقاده : حمق ملن ترفع طرفك ورأسك ؟ وهل فوق عندك أحد ؟ فقال 

  ستقر يف فطرهم فتاب من ذلك ورجع إىل قول املسلمني امل: خيالف فطرته مث بينت له فساد هذا القول 

  كالم الرازي عن اجلهة يف لباب األربعني

وهذا : يعين ) واحتج اخلصم أيضا بأن اختصاص اجلسم باحليز واجلهة إمنا كان لكون قائما بالنفس : ( قال الرازي 
وإذا كان يف جهة كان يف جهة فوق ألن اختصاص األشرف باألشرف هو املناسب وألن ( ثابت لكل قائم بنفسه 

  : قال ) ق بطباعهم وقلوهبم السليمة يرفعون أيديهم إليها عند التضرع والدعاء اخلل
واجلواب أن اختصاص اجلسم باحليز واجلهة قد يكون لذاته املخصوصة فإنه ال جيب أن يكون اختصاص كل شيء ( 

  ) بصفة لصفة أخرى 

  الرد عليه

اختصاص : ميتاز به جسم عن جسم كما يقال إن عنيت بذاته املخصوصة هو ما : واالعتراض على ذلك أن يقال 
الفلك باحليز لكونه فلكا واختصاص املاء باحليز لكونه ماء واختصاص اهلواء باحليز لكونه هواء فهذا باطل ال يقوله 



عاقل فإن مجيع األجسام مشتركة يف االختصاص باحليز واجلهة واحلكم العام املشترك بينها ال يكون إال ملا امتاز به 
ا عن بعض فإنه لو كان ملا امتاز به بعضها عن بعض وجب أن خيتص ببعضها كسائر ما كان من ملزومات بعضه

  املخصصات املميزات 
إن املختلفات جيوز أن تشترك يف الزم عام كاشتراك أنواع احليوانات املختلفة يف احليوانية فهذا صحيح : وإذا قيل 

  يه ألجل ما خيص به كل حيوان لكن ال جيوز أن يكون احلكم العام املشترك ف
إن احلكم الواحد بالنوع جيوز أن يعلل بعلتني خمتلفتني كما يعلل حل الدم بالردة والقتل والزنا وكما : وإذا قيل 

يعلل امللك باإلرث والبيع واالصطياد وكما يعلل وجوب الغسل باإلنزال واإليالج واحليض فالوجوب الثابت هبذا 
وجوب الثابت هبذا السبب لكنه نظري مع أهنما خيتلفان حبسب اختالف األسباب فليس السبب ليس هو بعينه ال

امللك الثابت باإلرث مساويا للملك الثابت بالبيع من كل وجه بل له خصائص ميتاز هبا عنه وكذلك حل الدم 
  الثابت بالردة ليس مساويا حلل الدم الثابت بالقتل بل بينهما فروق معينة 

شروع باحليض خمالف للغسل املشروع باإليالج من بعض الوجوه وأما اإلنزال واإليالج فهما وكذلك الغسل امل
  نوع واحد 

وأما ما جزم العقل بثبوته للقدر املشترك فيجب أن يضاف إىل قدر مشترك والعقل جيزم بثبوت احليز واجلهة لكل 
ونه متحيزا ذا جهة فصار هذا من لوازم جسم من غري أن يعلم كل جسم بل ال يعقل حقيقة اجلسم عنده إال مع ك

  القدر املشترك فال جيوز أن يضاف إىل املخصصات 
  ) ال جيب أن يكون اختصاص كل شيء بصفة لصفة أخرى : ( وقوله 

العلة يف ثبوت هذه الصفة لصفة أخرى وليس هذا هو املدعي بل املدعي أن هذا من لوازم : إمنا تكون حجة لو قيل 
ثبت لصفة أخرى : إنه معلول له أو غري الزم غري معلول له وحينئذ فال حيتاج أن نقول : اء قيل القدر املشترك سو

بل ميكن أن يكون الزما لنفس الذات لكن هو الزم لسائر ما يشاهبها يف احليز واجلهة فلم يكن لزومه هلا من جهة ما 
  األجسام ميتاز به عن غريها بل من جهة القدر املشترك بينها وبني غريها من 

فعلم أن اتصاف اجلسم بكونه متحيزا وذا جهة الزم له لعموم كونه جسما ال خلصوص املعينات مبعىن أن املشترك 
  مستلزم هلذا احلكم 

جممل إن عنيت به كل ما يشار إليه ) اجلسم ( وإن عنيت بذاته املخصوصة القدر املشترك بني األجسام فلفظ 
فيه من ينازعك من أهل اإلثبات والكالم يف املعاين العقلية ال يف املنازعات فتسمية مثل هذا جسما مما ينازعك 

  العقلية 
وصاحب هذا القول قد مينع أن كل ما يشار إليه مركب من اجلواهر املفردة أو من املادة والصورة وحينئذ فالناس 

و فوق العامل وهو جسم ه: هو فوق العرش وليس جبسم ومنهم من يقول لك : منهم من يقول لك : هنا طوائف 
مبعىن أنه يشار إليه ال مبعىن أنه مركب ومنهم من يسلم لك أنه يلزم أن يكون مركبا ومنهم من ال يطلق األلفاظ 

القدر مشترك بينهما هو : البدعية يف النفي وال اإلثبات بل يراعي املعاين العقلية واأللفاظ الشرعية فيقولون لك 
  شتركة يف القيام بالنفس ويف التحيز ويف اجلهة فهذه أمور متالزمة القيام بالنفس فإهنا كلها م

ال يعقل قائم بنفسه غري متحيز كما ال يعقل قائم بغريه إال وهو صفة سواء مسي : ويقول لك كثري منهم أو أكثرهم 
ه قائما بغريه ليس صفة عرضا أو مل يسم فإثبات املثبت قائما بنفسه ال يشار إليه أمر ال يعقل عند عامة العقالء كإثبات

  له 



يوضح ذلك أن األجسام خمتلفة على أصح قويل الناس وإمنا اشتركت يف مسمى القيام بالنفس واملقدار مع القيام 
بالنفس فكما أن التحيز واجلهة مها من لوازم املقدار العام ال من لوازم ما خيتص ببعضها فكذلك مها من لوازم القيام 

ازم ما خيتص ببعضها وإن عنيت بلفظ اجلسم ما هو مركب من املادة والصورة أو من اجلواهر بالنفس العام ال من لو
هو جسم : منهم من يقول : املفردة كما هو قول طوائف من أهل الكالم والفلسفة فهنا املنازعون لك صنفان 

يس لك حجة تبطل هبا قوهلم فل -وإن كان قوهلم باطال  -مركب من اجلواهر املفردة أو من املادة والصورة وهؤالء 
بل هم على إبطال قولك أقدر منك على إبطال قوهلم فإن كل قول يكون أبعد عن احلق تكون حجج صاحبه 

  أضعف من حجج من هو أقل خطأ منه 
وقول املعطلة ملا كان أبعد عن احلق من قول اجملسمة كانت حجج أهل التعطيل أضعف من حجج أهل التجسيم وملا 

عطيل أعظم كانت عناية الكتب اإلهلية بالرد على أهل التعطيل أعظم وكانت الكتب اإلهلية قد جاءت كان مرض الت
بإثبات صفات الكمال على وجه التفصيل مع تنزيهه عن أن يكون له فيها مثيل بل يثبتون له األمساء والصفات 

اهللا حي عليم قدير مسيع بصري غفور وينفون عنه مماثلة املخلوقات ويأتون بإثبات مفصل ونفي جممل فيثبتون أن 
  رحيم ودود إىل غري ذلك من الصفات ويثبتون مع ذلك أنه ال ند له وال مثل له وال كفو له وال مسي له 

رد } ليس كمثله شيء { : ففي قوله ]  ١١: الشورى [ } ليس كمثله شيء وهو السميع البصري { : ويقول تعاىل 
  رد على أهل التعطيل } و السميع البصري وه{ : على أهل التمثيل ويف قوله 

  املمثل يعبد صنما واملعطل يعبد عدما : وهلذا قيل 
واملقصود هنا أن هؤالء النفاة ال ميكنهم إقامة حجة على غالة اجملسمة الذين يصفونه بالنقائص حىت الذين يقولون ما 

جرى منه الدم ندما وحنو ذلك من  حيكى عن بعض اليهود أنه بكى على الطوفان حىت رمد وأنه عض يده حىت
املقاالت اليت هي من أفسد املقاالت وأعظمها كفرا ليس مع هؤالء النفاة القائلني بأنه بداخل العامل وال خارجه حجة 

  عقلية يبطلون هبا مثل هؤالء األقوال الباطلة فكيف مبا هو دوهنا من الباطل فكيف باألقوال الصحيحة 
ذه الصفات تستلزم التجسيم وهو باطل وعمدهتم يف نفي التجسيم على امتناع اتصافه وذلك أن عمدهتم على أن ه

بالصفات وميسونه التركيب أو على حدوث اجلسم الذي مبناه على أن ما ال خيلو عن احلوادث فهو حادث وعلى 
مع العلم بأنه ال  أن ما اختص بشيء فال بد له من خمصص من غري فرق بني الواجب بذاته القدمي األزيل وبني غريه

بد للموجود الواجب من حقيقة خيتص هبا يتميز هبا عما سواه وأن ما اختصت به حقيقته ميتنع أن يكون هلا خمصص 
  كما ميتنع أن يكون لوجوده الواجب موجب أو لعلمه معلم أو لقدرته مقدور وحنو ذلك 

كان لكون املختص هبا قائما بالنفس فيكون  االختصاص باحليز واجلهة إمنا: وإذا كان كذلك فهؤالء يقولون لك 
  كل قائم بنفسه خمتصا باحليز واجلهة لذاته املخصوصة فقد ظهر بطالن ذلك 

: إمنا اختص باجلهة املخصوصة واحليز املخصوص لذاته املخصوصة مل ينازعوك يف ذاك بل يقولون : وإن قلت 
نس االختصاص الزم جلنس القيام بالنفس فكل قائم االختصاص جبنس اجلهة واحليز كان جلنس القيام بالنفس فج

  بنفسه خمتص حبيز وجهة فقد تبني أن كونه متحيزا ذا جهة الزم لعموم كونه جسما ال خلصوص جسم معني 
  كما أن االختصاص باجلهة واحليز من لوازم القيام بالنفس فهو مستلزم لكونه جسما : وحينئذ فإن قلت 

  وحنن نقول بذلك : قالوا لك 
  كما ال تعقلون قائما بنفسه إال خمتصا جبهة وحيز فال تعقلون قائما بنفسه إال جسما : وكذلك إذا قلت هلم 

  وحنن نقوم بذلك : قالوا لك 



: هذا قدح يف الضروريات بالنظريات : أن يقولوا : أحدمها : فإذا شرعت معهم يف نفي اجلسم كان هلم طريقان 
  فال نقبله كما تقدم 

  أن يبينوا بطالن أدلة النافية للتجسيم وأن تعترف ببطالهنا : والثاين 
فأنت يف غري موضع من كتبك ومن تقدمك كالغزايل وغريه تبينون فساد حجج املتكلمني على أن كل جسم حمدث 
 وتقدحون فيها مبا ال ميكن إبطاله كما فعلت يف املباحث املشرقية و املطالب العالية بل كما فعل من بعدك اآلمدي

واآلرموي وغريمها وأنتم يف مواضع أخر تقدحون يف حجج من احتج على أن اجلسم مركب وكل مركب فهو 
مفتقر بذاته وتقدحون يف أدلة الفالسفة اليت احتجوا هبا على إمكان كل مركب كما فعل ذلك الغزايل يف هتافت 

  الفالسفة وكما فعله الرازي واآلمدي وغريمها 
ملا كانت حجة  -اج بكون الرب قائما بنفسه على كونه مشارا إليه وأنه فوق العامل وهي االحتج -وهذه احلجة 

عقلية ال ميكن مدافعتها وكانت مما ناظر به الكرامية أليب إسحاق اإلسفراييين فر أبو إسحاق وغريه إىل إنكار كون 
نه غين عن احملل فجعل قيامه بنفسه وصفا ال أسلم أنه قائم بنفسه إال مبعىن أ: الرب قائما بنفسه باملعىن املعقول وقال 

  عدميا ال ثبوتيا وهذا الزم لسائرهم 
ومعلوم أن كون الشيء قائما بنفسه أبلغ من كونه قائما بغريه فإذا كان العرض القائم بغريه ميتنع أن يكون عدميا 

صفة كمال متيز هبا اجلسم عن فقيام اجلسم بنفسه أبلغ يف االمتناع وإذا كان املخلوق قائما بنفسه فمعلوم أن هذه 
  العرض فخالق اجلميع كيف ال يتصف إال هبذه الصفة الكمالية 

بل ال يكون قائما بنفسه وال بغريه إال مبعىن عدمي فيكون املخلوق خمتصا بصفة موجودة كمالية واخلالق ال يتصف 
األمر العدمي والعدم ال يكون قط إال باألمر العدمي فيكون املخلوق متصفا بصفة كمال وجودية واخلالق خمتصا ب

صفة كمال إال إذا تضمن أمرا وجوديا فما ليس بوجود وال كمال يف الوجود فليس بكمال فإن مل يكن القيام 
بالنفس متضمنا ألمر وجودي بل ال معىن له إال العدم احملض مل يكن صفة كمال وعدم افتقاره إىل الغري أمر عدمي 

وتية مل يكن صفة كمال والعدم احملض ال يفتقر إىل حمل وكل صفة ال يشاركه فيها والعدمي إن مل يتضمن صفة ثب
  املعدوم مل تكن صفة كمال 

وأما الصنف الثاين فهم يوافقونك على أن صانع العامل ليس مبركب من اجلواهر املفردة وال من املادة والصورة فليس 
  هو جبسم 

هة قد يكون لذاته املخصوصة إن عنيت بذاته املخصوصة هذا إن اختصاص اجلسم باحليز واجل: وحينئذ فقولك 
  التركيب فهذا املعىن ممنوع عنده فضال عن أن يكون علة هلذا احلكم 

وإن عنيت بذاته املخصوصة ما هو مشترك بني األجسام من كوهنا مشارا إليها فال يسلم لك أن يف الوجود قائما 
  بنفسه غري مشار إليه 

  لباب األربعني عن اجلهة بقية كالم الرازي يف

وإذا كان يف جهة كان يف جهة فوق ألن اختصاص األشرف باألشرف هو : ( يف حجة خصمه : قال الرازي 
  ) املناسب 

  ) جهة فوق أشرف اجلهات خطايب ال يثبت به العقليات : قوله : واجلواب : ( قال 
إن مل يكن المتداده يف جهة العلو هناية فكل نقطة وألن العامل كرة فال فوق إال وهو حتت بالنسبة وألنه : ( قال 



فوقها نقطة أخرى فال شيء يفرض فيه إال وهو سفل وإن كان له هناية كان فوق طرفه األعلى خالء أعلى منه فلم 
يكن علوا مطلقا وألن الشرف احلاصل بسبب اجلهة للجهة بالذات وللحاصل فيها بالعرض فكان املكان يف هذا 

  ) تعاىل اهللا عن ذلك  الباب أشف منه

  الرد على الرازي وبيان تقرير العلو باألدلة العقلية من طرق

  : تقرير العلو باألدلة العقلية ثبت من طرق : ولقائل أن يقول : قلت 
إذا ثبت بالعقل أنه مباين للمخلوقات وثبت أن العامل كري وإن العلو املطلق فوق الكرة : أن يقال : الطريق األول 

  يكون يف العلو بالضرورة  لزم أن
العلو والسفل فقط : وهذه املقدمات عقلية ليس فيها خطايب وذلك ألن العامل إذا كان مستديرا فله جهتان حقيقيتان 

وإذا كان مباينا للعامل امتنع أن يكون يف السفل داخال فيه فوجب أن يكون يف العلو مباينا له وقد تقدم أن النايف قال 
  واستدل على ذلك بالكسوف القمري إذا كان يتقدم يف الناحية الشرقية على الغربية ) رة إن العامل ك: ( 

والقول بأن الفلك مستدير هو قول مجاهري علماء املسلمني والنقل بذلك ثابت عن الصحابة والتابعني بل قد ذكر 
خالف بني الصحابة والتابعني  أنه ليس يف ذلك: أبو احلسني بن املنادي وأبو حممد بن حزم وابن اجلوزي وغريهم 

  وغريهم من علماء املسلمني وقد نازع يف ذلك طوائف من أهل الكالم والرأي من اجلهمية واملعتزلة وغريهم 
وقال ]  ٣٣: األنبياء [ } وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل يف فلك يسبحون { : وقال اهللا تعاىل 

  ]  ٤٠: يس [ } رك القمر وال الليل سابق النهار وكل يف فلك يسبحون ال الشمس ينبغي هلا أن تد{ : 
  يف فلكة مثل فلكة املغزل : قال ابن عباس وغريه 

أن أعرابيا [ ويف حديث جبري بن مطعم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم الذي رواه أبو داود و الترمذي وغريمها 
لك املال فادع اهللا لنا فإنا نستشفع بك على اهللا ونستشفع باهللا يا رسول اهللا جهدت األنفس وجاع العيال وه: قال 

وحيك أتدري ما اهللا ؟ : ( عليك فسبح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت عرف ذلك يف وجوه الصحابة مث قال 
القبة  شأن اهللا أعظم من ذلك إن اهللا ال يستشفع به أحد من خلقه إن عرشه على مساواته هكذا وقال بأصابعه مثل

  وهذا مبسوط يف غري هذا املوضع ] وأنه ليأط به أطيط الرحل اجلديد براكبه 
إما : وقد ثبت بالضرورة أنه  -وإذا كان اخلصم قد استدل بذلك كان ذلك حجة عليه فإذا كان العامل كريا 

أن يكون فوقه إذ ال مداخل له وإما مباين له وليس مبداخل له وجب أن يكون مباينا له وإذا كان مباينا له وجب 
  فوق غال احمليط وما كان وراءه 

علو اخلالق على املخلوق وأنه فوق العامل أمر مستقر يف فطر العباد معلوم هلم بالضرورة : أن يقال : الطريق الثاين 
كما اتفق عليه مجيع األمم إقرارا بذلك وتصديقا من غري أن يتواطأوا على ذلك ويتشاعروا وهم خيربون عن 

  سهم أهنم جيدون التصديق بذلك يف فطرهم أنف
هم عندنا يضطرون إىل قصد اهللا وإرادته مثل قصده عند الدعاء واملسألة يضطرون إىل : أن يقال : الطريق الثالث 

توجه قلوهبم إىل العلو فكما أهنم مضطرون إىل دعائه وسؤاله وهم مضطرون إىل أن يوجهوا قلوهبم إىل العلوم إليه ال 
قلوهبم توجها إىل جهة أخرى وال استواء اجلهات كلها عندها وخلو القلوب عن قصد جهة من اجلهات  جيدون يف

  بل جيدون قلوهبم مضطرة إىل أن تقصد جهة علوهم دون غريها من اجلهات 
وهذا الوجه يتضمن بيان اضطرارهم إىل قصده يف العلو وتوجههم عند دعاءه إىل العلو واألول يتضمن فطرهتم على 



إلقرار بأنه يف العلو والتصديق بذلك فهذا فطرة واضطرار إىل العلم والتصديق واإلقرار وذلك اضطرار إىل القصد ا
  واإلرادة والعمل متضمن للعلم والتصديق واإلقرار 

ليس كذلك وذلك ألنه قد ثبت بصريح ) جهة فوق أشرف اجلهات خطايب ( قوله : أن يقال : الطريق الرابع 
مرين املتقابلني إذا كان أحدمها صفة كمال واآلخر صفة نقص فإن اهللا يوصف بالكمال منهما دون املعقول أن األ

النقص فلما تقابل املوت واحلياة وصف باحلياة دون املوت وملا تقابل العلم واجلهل وصف بالعلم دون اجلهل وملا 
م وصف بالكالم دون البكم وملا تقابل تقابل القدرة والعجز وصف بالقدرة دون العجز وملا تقابل الكالم والبك

السمع والبصر والصمم والعمى وصف بالسمع والبصر دون الصمم والعمى وملا تقابل الغىن والفقر وصف بالغىن 
دون الفقر وملا تقابل الوجود والعدم وصف بالوجود دون العدم وملا تقابل املباينة للعامل واملداخلة له وصف باملباينة 

وإذا كان مع املباينة ال خيلو إما أن يكون عاليا على العامل أو مسامتا له وجب أن يوصف بالعلو دون دون املداخلة 
  املسامتة فضال عن السفول 

واملنازع يسلم أنه موصوف بعلو املكانة وعلو القهر وعلو املكانة معناه أنه أكمل من العامل وعلوه القهر مضمونه أنه 
ينا للعامل كان من متام علوه أن يكون فوق العامل ال حماذيا له وال سافال عنه وملا كان قادر على العامل فإذا كان مبا

  العلو صفة كمال كان ذلك كم لوازم ذاته فال يكون مع وجود غريه إال عاليا عليه ال يكون قط غري عال عليه 
ليه و سلم أنه كان يقول يف كما ثبت يف الصحيح الذي يف صحيح مسلم وغريه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا ع

أنت األول فليس قبلك شيء وأنت اآلخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن [ دعائه 
  ] فليس دونك شيء 

وهلذا كان مذهب السلف واألئمة أنه مع نزوله إىل مساء الدنيا ال يزال فوق العرش ال يكون حتت املخلوقات وال 
  العلي يف دنوه القريب يف علوه : يطة به قط بل هو العلي األعلى تكون املخلوقات حم

إنه : وهلذا ذكر غري واحد إمجاع السلف على أن اهللا ليس يف جوف السماوات ولكن طائفة من الناس قد يقولون 
  إنه يف جوف السماء وإنه قد حتيط به املخلوقات وتكون أكرب منه : ينزل ويكون العرش فوقه ويقولون 

ليس داخل العامل وال : الء ضالل جهال خمالفون لصريح املعقول وصحيح املنقول كما أن النفاة الذين يقولون وهؤ
  خارجه جهال ضالل خمالفون لصريح املعقول وصحيح املنقول فاحللولية واملعطلة متقابالن 

 يقدر حميطا به سواء قدر أنه حميط به فإما أن يقدر حميطا به أو ال: إذا كان مباينا للعامل : أن يقال : الطريق اخلامس 
دائما أو حميط به يف بعض األوقات كما يقبض يوم القيامة ويطوي السماوات فإن قدر حميط به كان عاليا علو احمليط 

  على احملاط به 
ان فيلزم أن تكون األفالك حميطة باألرض فهي فوقها باتفاق العلماء فما ك) إن الفلك كري : ( وقد تقدم قوهلم 

حميطا باجلميع أوىل بالعلو واالرتفاع سبحانه وتعاىل وإن مل يكن مماثال لشيء من املخلوقات وال جمانسا ألفالك وال 
  غريها 

وإن مل يقدر حميطا به فإن كان العامل كريا وليس لبعض جهاته اختصاص بالعلو فإذا كان مباينا له لزم أن يكون عاليا 
  كيفما كان األمر 
إن اهللا وضع : عامل ليس بكري أو هو كري ولكن بعض جهاته هلا اختصاص بالعلو مثل أن تقول وإن قدر أن ال

األرض وبسطها لألنام فاجلهة اليت تلي رؤوس الناس هي جهة العلو من العامل دون األخرى فحينئذ إذا كان مباينا 
  وقدر أنه غري حميط فال بد من اختصاصه جبهة العلو أو غريها 



ن جهة العلو أحق باالختصاص ألن اجلهة العالية أشرف بالذات من السافلة وهلذا اتفق العلماء على أن ومن املعلوم أ
جهة السماوات أشرف من جهة األرض وجهة الرأس أشرف من جهة الرجل فوجب اختصاصه خبري النوعني 

  وأفضلهما إذ اختصاصه بالناقص املرجوح ممتنع 
  ) ة فال فوق إال وهو حتت بالنسبة وألن العامل كر: ( وأما قول النايف 

هذا خطأ ملا تقدم من أن احمليط باتفاق العقالء عال على املركز وأن العقالء متفقون على أن الشمس : فيقال له 
  والقمر والكواكب إذا كانت يف السماء فال تكون إال فوق األرض وكذلك السحاب والطري يف اهلواء 

مهي ال حقيقة له وليس فيه نقص كاملعلق برجليه ال تكون السماء حتته إال يف وأيضا فإن هذا التحت أمر خيايل و
الوهم الفاسد واخليال الباطل وكذلك النملة املاشية حتت السقف فالشمس والقمر والنجوم الساحبة يف أفالكها ال 

  تكون بالليل حتتنا إال يف الوهم واخليال الفاسد 
خنتص إحدى جهتيه بوصف اختصاص أال ترى أن األرض مع قوهلم إهنا كرية  وأيضا فإنه مع كونه كريا ال ميتنع أن

فإن هذه اجلهة اليت عليها احليوان والنبات واملعدن أشرف من اجلهة اليت غمرها املاء ؟ وإذا كانت هذه اجلهة 
ك من هذه أشرف جهيت األرض مل ميتنع أن يكون ما حياذيها أشرف مما حياذي اجلهة األخرى فما كان فوق األفال

  اجلهة أشرف مما يكون من تلك اجلهة األخرى 
ومما يوضح ذلك أن مقتضى طبيعة املاء والتراب عند من يعترب ذلك أن يكون املاء قد غمر األرض كلها من هذه 
الناحية كما غمرها من تلك الناحية ألن املاء بالطبع يعلو على التراب ومع هذا اختص هذا الوجه بأن املاء ممنوع 

  نه ع
ما من ليلة إال والبحر يستأذن ربه يف أن يغرق بين آدم : [ ويف املسند عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

  ] فيمنعه ربه 
هذا سببه عناية الرب مع أن هذا عندهم : وأهل الطبع واحلساب قد حاروا يف سبب جفاف هذا الوجه حىت قالوا 

  إذا قالوه ينقص مذاهبهم 
فيما شوهد فما املانع أن يكون فوق األفالك من هذا اجلانب ما هو خمتص بأمر يقتضي اختصاص  وإذا كان هذا

  الرب بالعلو عليه من هذا الوجه ؟ 

  تابع لكالم الرازي يف لباب األربعني

إن إن مل يكن المتداده يف جهة العلو هناية فكل نقطة فوقها أخرى فال شيء يفرض فيه إال وهو سافل و: ( وأما قوله 
  ) كان له هناية كان فوق طرف العلو خالء أعلى منه فلم يكن علوا مطلقا 

  الوجه األول: الرد عليه من وجوه 

: العلي األعلى هو الذي ليس فوقه شيء أصال كما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم يف احلديث الصحيح : أن يقال 
  ] أنت الظاهر فليس فوقك شيء أنت األول فليس قبلك شيء وأنت اآلخر فليس بعدك شيء و[ 

إما أن يكون شيئا موجودا وإما أن يكون شيئا موجودا فإن كان األول فهو من العامل : وحينئذ فهذا اخللق املذكور 
واهللا فوقه إذ هو العلي األعلى الظاهر الذي ليس فوقه شيء وإن مل يكن شيئا موجودا فهذا ال يوصف بأنه فوق 

إن فوق اهللا : إن حتته شيء وال فوقه شيء إذ هو عدم حمض ونفي صرف فال جيوز أن يقال : غريه وال حتته وال يقال 



شيء والعدم ليس بشيء ال سيما العدم املمتنع فإنه ليس بشيء باتفاق العقالء وميتنع أن يكون فوق اهللا شيء فهو 
  عدم ممتنع 

  الوجه الثاين

يل شيء موجود واهللا موصوف وما ذكرته من اخلالء إذا قدر أنه أن يقال غاية الكمال يف العلو أن ال يكون فوق العا
ال بد منه مل يقدح ذلك يف علوه الذي يستحقه كما أنه سبحانه موصوف على كل شيء قدير واملمتنع بنفسه الذي 

  ليس بشيء وال يدخل يف العموم ال يكون عدم دخوله نقص يف قدرته الشاملة 
لم األشياء على ما هي عليه فما مل يكن موجودا ال يعلمه موجودا كما قال وكذلك هو سبحانه بكل شيء عليم فيع

وال يكون نفي هذا العلم نقصا ]  ١٨: يونس [ } قل أتنبئون اهللا مبا ال يعلم يف السماوات وال يف األرض { تعاىل 
  بل هو من متام كماله ألنه يقتضي أن يعلم األشياء على ما هو عليه ونظائر هذا كثرية 

  جه الثالثالو

إن ما ال يتناهى فكل نقطة منها فوقها نقطة : ( قوله : أنه ال هناية له يف ذاته : أن يقول له إخوانه الذين يقولون 
ال يقدح يف مطلوبنا فإن مقصودنا أن ال يكون غريه أعلى منه بل هو عال على كل  -) فكل شيء منه سفل 

وغريه منه أعلى منه مل يقدح هذا يف مقصوده وال يف كماله فإنه  موجود مث بعد ذلك إذا قدرت أنه ما منه شيء إال
  مل يعل على شيء منه إال ما هو ال من غريه 

  وأيضا فإن مثل هذا ال بد منه والواجب إثبات صفات الكمال حبسب اإلمكان 
  بعضه عاليا عليه وأيضا فإن مثل هذا كمال يف العلو وال يقدح يف العايل أن يكون بعضه أعلى من بعض إذا مل يكن 

هل بعضها أفضل من بعض مع أهنا كاملة ال نقص فيها بوجه من الوجوه ؟ : وأيضا فإن الناس متنازعون يف صفاته 
  وهل بعض كالمه أفضل من بعض مع كمال اجلميع ؟ 

والسلف واجلمهور على أن بعض كالمه أفضل من بعض وبعض صفاته أفضل من بعض مع كوهنا كلها كاملة ال 
ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها { : فيها كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة كقوله تعاىل نقص 

  ]  ١٠٦: البقرة [ } أو مثلها 
  ] سبقت غضيب : [ ويف لفظ ] إن رمحيت تغلب غضيب : وكقوله صلى اهللا عليه و سلم حاكيا عن ربه [ 

  تعدل ثلث القرآن ]  ١: اإلخالص [ } قل هو اهللا أحد { : وقوله 
  مل ينزل يف التوراة وال يف اإلجنيل وال يف الزبور وال يف القرآن مثلها : وقوله يف فاحتة الكتاب 
  فنفى أن يكون هلا مثل 

  وقوله عن آية الكرسي أهنا أعظم آية يف القرآن 
أحصي ثناء عليك  أعوذ برضاك من سخطك ومبعافاتك من عقوبتك وبك منك ال: [ وقوله صلى اهللا عليه و سلم 
  ] أنت كما أثنيت على نفسك 

ميني اهللا مألى ال يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات واألرض فإنه مل : [ وقوله 
فأخرب أن الفضل بيده اليمىن والقسط بيده األخرى مع أن ] يغض ما يف ميينه والقسط بيده األخرى خيفض ويرفع 

  ميني  كال يديه



املقسطون على منابر من نور عن ميني الرمحن وكلتا يديه ميني : [ كما يف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ] الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا 

فإذا كانت صفاته كلها كاملة ال نقص فيها وبعضها أفضل من بعض مل ميتنع أن هو العايل علوا مطلقا وإن كان منه 
  ما هو أعلى من غريه 

  كالم آخر للرازي يف لباب األربعني

  ) إن الشرف احلاصل بسبب اجلهة هلا بالذات وللحاصل فيها بالعرض : ( وأما قوله 

  الرد عليه من وجوه

  : فجوابه من وجوه 
أنه فوق العامل واملراد بذلك  -إن هذا إمنا ميكن أن يقال إذا كانت اجلهة أمرا وجوديا فأما إذا كانت أمرا عدميا 

مل يكن هناك شيء موجود غريه يستحق العلو ال جهة وال غريها فضال عن  -مباين له ليس معه هناك موجود غريه 
  أن يستحق غريه العلو والشرف والذات 

وهؤالء يتكلمون بلفظ اجلهة واحليز واملكان ويعنون هبا تارة أمرا معدوما وتارة أمرا موجودا وهلذا كان أهل 
ومنهم من ال يطلقه ومها ) اجلهة ( ت من أهل احلديث والسلفية من مجيع الطوائف فمنهم من يطلق لفظ اإلثبا

  قوالن ألصحاب أمحد و الشافعي و مالك و أيب حنيفة وغريهم من أهل احلديث والرأي 
  منهم من يطلقه ومنهم من مينع منه ) املكان ( وكذلك لفظ 

  ه وأكثرهم ال يطلقه وال ينفيه ألن هذه ألفاظ جمملة حتتمل حقا وباطال فمنهم من ينفي) املتحيز ( وأما لفظ 
إن أراد به شيئا موجودا غري اهللا فذلك من ) إن اهللا يف جهة أو حيز أو مكان ( قول القائل : وإذا كان كذلك فيقال 

نع أن يكون حمصورا أو حماطا إن اهللا فوق مساواته على عرشه بائن من خلقه امت: مجلة خملوقاته ومصنوعاته فإذا قالوا 
بشيء موجود غريه سواء مسى مكانا أو جهة أو حيزا أو غري ذلك وميتنع أيضا أن يكون حمتاجا إىل شيء من خملوقاته 

ال عرش وال غريه بل هو بقدرته احلامل للعرش وحلملته فإن البائن عن املخلوقات العايل عليها ميتنع أن يكون يف : 
  جوف شيء منها 

إنه يف السماء كان املعىن إنه يف العلو وهو مع ذلك فوق كل شيء ليس يف جوف السماوات فإن السماء : يل إذا ق
  هو العلو وكل ما عال فهو مساء 

  مسا يسمو مسوا أي عال يعلو علوا وهذا اللفظ يعم كل ما يعلو مل خيص بعض أنواعه بسبب القرينة : يقال 
نزل املطر من السماء كان نزوله من السحاب : فقد يراد به السقف وإذا قيل فليمدد بسبب إىل السماء : فإذا قيل 
اهللا يف السماء فاملراد بالسماء ما فوق املخلوقات : العرش يف السماء فاملراد به ما فوق األفالك وإذا قيل : وإذا قيل 

قول أهل اإلثبات أهل العلم أنه فوق السماء وعليها فأما أن يكون يف جوف السماوات فليس هذا : كلها أو يراد 
إنه حيصره شيء من : إن اهللا ينزل ويبقى العرش فوقه أو يقول : والسنة ومن قال بذلك فهو جاهل كمن يقول 

  خملوقاته فهؤالء ضالل كما أن أهل النفي ضالل 
املخلوقات كلها وإن أراد مبسمي اجلهة واحليز واملكان أمرا معدوما فاملعدوم ليس شيئا فإذا مسى املسمى ما فوق 



ال جهة وال حيز وال مكان بل : أن اهللا وحده هناك ليس هناك غريه من املوجودات : حيزا وجهة ومكانا كان املعىن 
  هو فوق كل موجود من األحياز واجلهات واألمكنة وغريها سبحانه وتعاىل 

  الوجه الثاين

خملوقة له مصنوعة وهي مفتقرة إليه وهو  اجلهة وإن كانت موجودة فهي: لو عارضكم معارض وقال : إن يقال 
مستغن عنها فإن العرش مثال إذا مسي جهة ومكانا وحيزا فاهللا تعاىل هو ربه وخالقه والعرش مفتقر إىل اهللا افتقار 
 -املخلوق إىل خالقه واهللا غين عنه من كل وجه فليس يف كونه فوق العرش وفوق ما يقال له جهة ومكان وحيز 

  إثبات شرف لذلك املخلوق أعظم من شرف اهللا تعاىل  - وإن كان موجودا
  وهذا قد جييب به من يثبت اخلالء وجيعله مبدعا هللا تعاىل 

  الوجه الثالث

إنه إذ كان عاليا على ما يسمى جهة ومكانا كان هو أعلى منه فأي شرف وعلو كان لذلك املوجود بالذات أو 
  بالعرض فعلو فعلو اهللا أكمل منه 

  بعالوجه الرا

ال نسلم أن العلو احلاصل بسبب اجلهة هو هلا بالذات ولغريها بالعرض إذ اجلهة تابعة لغريها سواء كانت : أن يقال 
  ! موجودة أو معدومة وعلوها تبع لعلو العايل هبا فكيف يكون العلو للتابع بالذات وللمتبوع بالعرض ؟ 

بالعلم وقادر بالقدرة أو عال علو املكانة أو عال القهر فليس  عال بالعلو وعامل: مثل قولنا ) عال باجلهة : ( وقولنا 
يف ذلك ما يوجب أن تكون املكانة والقهر والعلو والعلم أكمل من القاهر العامل العايل ذي املكانة العالية ومهما قدر 

لوقا هللا وعلى إما صفة هللا وإما خم: أنه يسمى جهة فإما أن يكون عدما فال شرف له أصال وإما أن يقدر موجودا 
التقديرين فاملوصوف أكمل من الصفة واخلالق أكمل من املخلوق فكيف تكون الصفات واملخلوقات أكمل من 

  ! املوصوف اخلالق سبحانه وتعاىل ؟ 

  الوجه اخلامس

العايل  أن اجلهة قد نعين هبا نسبة وإضافة كاليمني واليسار واألمام والوراء فالعلو إذا مسي جهة هبذا االعتبار كان
إن هذه : أن بينه وبني ما هو عال عليه نسبة وإضافة أوجبت أن يكون هذا فوق هذا فهل يقال : باجلهة معناه 

  النسبة واإلضافة اليت هبا وصف العايل بأنه عال أكمل من ذاته العالية املوصوفة هبذا العلو والنسبة 

  الوجه السادس

خلوق إذا عال على سقف أو منرب أو عرش أو كرسي أو حنو ذلك فإن هذا الذي قاله إمنا يتوجه يف امل: أن يقال 
ذلك املكان كان عاليا بنفسه وهذا صار عاليا ملا صار فوقه بسبب علو ذلك فالعلو لذلك السقف والسرير واملنرب 



  بالذات وهلذا الذي صعد عليه بالعرض 
يل هللا خبلقه وتشبيه له هبم من صفات النقص فكالمهم يتوجه يف مثل هذا وهذا يف حق اهللا وهم وخيال فاسد ومتث

  اليت يتعاىل عنها 
وهؤالء النفاة كثريا ما يتكلمون باألوهام واخلياالت الفاسدة ويصفون اهللا بالنقائص واآلفات وميثلونه باملخلوقات 

الكمال  بل بالناقصات بل باملعدومات بل باملمتنعات فكل ما يضيفونه إىل أهل اإلثبات الذين يصفونه بصفات
وينزهونه عن النقائص والعيوب وأن يكون له يف شيء من صفاته كفوا أو مسي فما يضيفونه إىل هؤالء من زعمهم 
أهنم حيكمون مبوجب الوهم واخليال الفاسد أو أهنم يصفون اهللا بالنقائص والعيوب أو أهنم يشبهونه باملخلوقات هو 

أحدا سلب اهللا ما وصف به نفسه من صفات الكمال إال وقواه  هبم أخلق وهو هبم أعلق وهم به أحق فإنك ال جتد
يتضمن لوصفه مبا يستلزم ذلك من النقائص والعيوب وملثيله باملخلوقات وجتده قد توهم وختيل أوهاما وخياالت 
 فاسدة غري مطابقة بىن عليها قوله من جنس هذا الوهم واخليال وأهنم يتومهون ويتخيلون أنه إذا كان فوق العرش

  كان حمتاجا إىل العرش كما أن امللك إذا كان فوق كرسيه كان حمتاجا إىل كرسيه 
وهذا عني التشبيه الباطل والقياس الفاسد ووصف اهللا بالعجز والفقر إىل اخللق وتوهم أن استواءه مثل استواء 

ليس كمثله { : ات ؟ وأنه املخلوق أو ال يعلمون أن اهللا جيب أن نثبت له صفات الكمال وننفي عنه مماثلة املخلوق
ال يف ذاته وال يف صفاته وال أفعاله ؟ فال بد من تنزيهه عن النقائص واآلفات ومماثلة ]  ١١: الشورى [ } شيء 

  شيء من املخلوقات وذلك يستلزم إثبات صفات الكمال والتمام اليت ليس فيها كفو لذي اجلالل واإلكرام 
ا سواه وهو خالق كل خملوق ومل يصر عاليا على اخللق بشيء من وبيان ذلك هنا أن اهللا مستغن عن كل م

املخلوقات بل هو سبحانه خلق املخلوقات وهو بنفسه عال عليها ال يفتقر إىل علوه عليها إىل شيء منها كما يفتقر 
  املخلوق إىل ما يعلو عليه من املخلوقات وهو سبحانه حامل بقدرته للعرش وحلملة العرش 

قولوا : ربنا كيف حنمل عرشك وعليه عظمتك ؟ فقال : اهللا ملا خلق العرش أمر املالئكة حبمله قالوا  أن: ويف األثر 
  ال حول وال قوة إال باهللا : 

فإمنا أطاقوا محل العرش بقوته تعاىل واهللا إذا جعل يف خملوق قوة أطاق املخلوق محل ما شاء أن حيمله من عظمته 
للحامل واحملمول فكيف يكون مفتقرا إىل شيء ؟ وأيضا فاحملمول من العباد بشيء وغريها فهو بقوته وقدرته احلامل 

  عال لو سقط ذلك العايل سقط هو واهللا أغىن وأجل وأعظم من أن يوصف بشيء من ذلك 
وأيضا فهو سبحانه خلق ذلك املكان العايل واجلهة العالية واحليز العايل إذا قدر شيئا موجودا كما لو جعل ذلك امسا 

  : للعرش وجعل العرش هو املكان العايل كما يف شعر حسان 
  ) وكان مكان اهللا أعلى وأعظما ... تعاىل علوا فوق عرش إهلنا ( 

فاملقصود أنه خلق املكان وعاله وبقوته صار عاليا والشرف الذي حصل لذلك املكان العايل منه ومن فعله وقدرته 
الق له وذلك مفتقر إليه من كل وجه وهو مستغن عنه من كل وجه ومشيئته فإذا كان هو عاليا على ذلك وهو اخل

  فكيف يكون قد استفاد العلو منه ويكون ذلك املكان أشرف منه 
وإمنا صار له الشرف به واهللا مستحق للعلو والشرف بنفسه ال بسبب سواه فهل هذا وأمثاله إال من اخلياالت 

ليت فطر الناس عليها والعلوم الضرورية والقصود الضرورية والعلوم واألوهام الباطلة اليت تعارض هبا فطرة اهللا ا
  الربهانية القياسية والكتب اإلهلية والسنن النبوية وإمجاع أهل العلم واإلميان من سائر الربية ؟ 

  تابع كالم الرازي يف لباب األربعني عن اجلهة والعلو



  ) م السليمة يرفعون أيديهم إليها عند التضرع والدعاء وألن اخللق بطباعهم وقلوهب: ( قال الرازي يف حجة خصمه 
  وأجاب عن ذلك بأن رفع األيدي إىل السماء معارض لوضع اجلبهة على األرض 

  الوجه األول: الرد عليه من وجوه 

وضع اجلبهة على األرض مل يتضمن قصدهم ألحد يف السفل بل السجود هبا يعقل أنه تواضع وخضوع : أن يقال 
له ال طلب وقصد ممن هو يف السفل خبالف رفع األيدي إىل العلو عند الدعاء فإهنم يقصدون به الطلب للمسجود 

  ممن هو يف العلو 
واالستدالل هو بقصدهم القائم بقلوهبم وما يتبعه من حركات أبداهنم والداعي جيد من قلبه معىن يطلب العلو 

أيضا يقصد يف دعائه العلو فقصد العلو عند الدعاء يتناول والساجد ال جيد من قلبه معىن يطلب السفل بل الساجد 
  القائم والقاعد والراكع والساجد 

  الوجه الثاين

أن وضع اجلبهة على األرض يفعله الناس لكل من تواضعوا له من أهل األرض والسماء وهلذا يسجد املشركون 
ود حتية ال عبادة لكون ذلك كان لألصنام والشمس والقمر سجود عبادة وقد سجد ليوسف أبواه وإخوته سج

جائزا يف شرعهم وأمر اهللا املالئكة بالسجود آلدم والسجود ال خيتص مبن هو يف األرض بل ال يكاد يفعل ملن هو يف 
بطنها بل ملن هو على ظهرها عال عليها وأما توجيه القلوب واألبصار واأليدي عند الدعاء إىل السماء فيفعلونه إذا 

لعلو فإذا دعوا اهللا فعلوا ذلك وإن قدر منهم من يدعوا الكواكب ويسأهلا أو يدعوا املالئكة فإنه كان املدعو يف ا
  يفعل ذلك 

فعلم أن قصدهم بذلك التوجه إىل جهة املدعو املسؤول الذي يسألونه ويدعونه حىت لو قدر أن أحدهم يدعو صنما 
ىل جهة معبوده الذي يسأله ويدعوه كما يفعل أو غريه مما يكون على األرض لكان توجه قلبه ووجهه وبدنه إ

النصارى يف كنائسهم فإهنم يوجهون قلوهبم وأبصارهم وأيديهم إىل الصور املصورة يف احليطان وإن كان قصدهم 
صاحب الصورة وكذلك من قصد املوتى يف قبورهم فإنه يوجه قصده وعينه إىل من يف القرب فإذا قدر أن القرب أسفل 

سفل وكذلك عابد الصنم إذا كان فوق املكان الذي فيه الصنم فإنه يوجه قلبه وطرفه إىل أسفل منه توجه إىل أ
  لكون معبوده هناك 

فعلم بذلك أن اخللق متفقون على أن توجيه القلب والعني واليد عند الدعاء إىل جهة املدعو فلما كانوا يوجهون 
  يف جهة السماء  ذلك إىل جهة السماء عند اهللا علم إطباقهم على أن اهللا

  الوجه الثالث

أن الواحد منهم إذا اجتهد يف الدعاء حال سجوده جيد قلبه بقصد العلو مع أن وجهه يلي األرض بل كلما ازداد 
  ]  ١٩: العلق [ } واسجد واقترب { : وجهه ذال وتواضعا ازداد قلبه قصدا للعلو كما قال تعاىل 

  ] ما يكون العبد من ربه وهو ساجد  أقرب: [ وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
فعلم أهنم يفرقون بني توجه وجوههم يف حال السجود إىل األرض وتوجيه القلوب يف حال الدعاء إىل من يف السماء 



والقلوب حال الدعاء ال تقصد إال العلو وأما الوجوه واأليدي فيتنوع حاهلا تارة تكون يف حال السجود إىل جهة 
ة اخلضوع وتارة تكون حال القيام مطرقة لكون ذلك أقرب إىل اخلشوع وتارة تتوجه إىل األرض لكون ذلك غاي
  السماء لتوجه القلب 

أنه هنى عن رفع البصر يف الصالة إىل السماء وقال لينتهني أقوام عن [ وقد صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ] م رفع أبصارهم إىل السماء يف الصالة أو ال ترجع إليهم أبصاره

وأما رفع البصر حال الدعاء خارج الصالة ففيه نزاع بني العلماء وإمنا هني عن رفع البصر يف الصالة ألنه ينايف 
  اخلشوع املأمور به يف الصالة 

  ]  ٧ - ٦: القمر [ } خشعا أبصارهم * فتول عنهم يوم يدع الداع إىل شيء نكر { : قال تعاىل 
 ٤٤ - ٤٣: املعارج [ } خاشعة أبصارهم * راعا كأهنم إىل نصب يوفضون يوم خيرجون من األجداث س{ : وقال 

 [  
  ]  ٤٥: الشورى [ } وتراهم يعرضون عليها خاشعني من الذل ينظرون من طرف خفي { : وقال 

  لو خشع قلب هذا خلشعت جوارحه : ورأى عمر رضي اهللا عنه رجال يصلي وهو يلتفت فقال 
وذله وذلك ينايف رفعه ويف اعتبار هذا يف الدعاء نزاع وهلذا يوجد من فخشوع القلب يستلزم خشوع البصر 

  خياطب املعظم عنده ال يرفع بصره إليه ومعلوم أنه كانت اجلهات بالنسبة إىل اهللا سواء مل نؤمر هبذا 

  الوجه الرابع

اء ففيه قصد أن السجود من باب العبادة واخلضوع للمسجود له كالركوع والطواف بالبيت وأما السؤل والدع
املسؤول املدعو وتوجيه القلب حنوه ال سيما عند الضرورة فإن السائل الداعي يقصد بقلبه جهة املدعو املسؤول 

  حبسب ضرورته واحتياجه إليه 
وإذا كان كذلك كان رفع رأسه وطرفه ويديه إىل جهة متضمن لقصده إياه يف تلك اجلهة خبالف الساجد فإنه عابد 

قتضي الذل واخلضوع ليس فيه ما يقتضي توجيه الوجه واليد وحنوه لكن إن كان داعيا وجه ذليل خاشع وذلك ي
  قلبه إليه وهذا حجة من فرق بني رفع البصر يف حال الصالة وحال الدعاء 

  الوجه اخلامس

مر قصد القلوب للمدعو يف العلو أمر فطري عقلي اتفقت عليه األمم من غري مواطأة وأما السجود فأ: أن يقال 
  شرعي يفعل طاعة لآلمر كما تستقبل الكعبة حال العبادة طاعة لآلمر 

  وحينئذ فاالحتجاج مبا يف فطر العباد من قصد من يف العلو وهذا ال معارض له 

  تابع كالم الرازي يف لباب األربعني عن اجلهة والعلو

 ٥: طه [ } الرمحن على العرش استوى  {: واحتج اخلصم أيضا باآليات الواردة املومهة للجهة كقوله تعاىل ( قال 
  ]  ٦١: األنعام [ } وهو القاهر فوق عباده { : وقوله ]  ٥٠: النحل [ } خيافون رهبم من فوقهم { : وقوله ] 

واجلواب أن الظواهر النقلية إذا عارضت الدالئل العقلية مل ميكن تصديقهما وال تكذيبهما المتناع اجتماع : ( قال 



اعهما وال تصديق النقل وتكذيب العقل ألن العقل أصل النقل فتكذيبه لتصديقه يوجب تكذيبهما النقيضني وارتف
  ) فتعني تصديق العقل وتفويض علم النقل إىل اهللا أو االشتغال بتأويل الظاهر 

  الرد عليه

اع سلف األمة بعد القول بأن اهللا تعاىل فوق العامل معلوم باالضطرار من الكتاب والسنة وإمج: وجواب هذا أن يقال 
تدبر ذلك كالعلم باألكل والشرب يف اجلنة والعلم بإرسال الرسل وإنزال الكتب والعلم بأن اهللا بكل شيء عليم 
وعلى كل شيء قدير والعلم بأنه خلق السماوات واألرض وما بينهما بل نصوص العلو قد قيل إهنا تبلغ مئني من 

  املواضع 
ليه و سلم والصحابة والتابعني متواترة موافقة لذلك فلم يكن بنا حاجة إىل نفي واألحاديث عن النيب صلى اهللا ع

ذلك من لفظ معني قد يقال إنه حيتمل التأويل وهلذا مل يكن بني الصحابة والتابعني نزاع يف ذلك كما تنطق بذلك 
ا يعلمون أحاديث الرجم كتب اآلثار املستفيضة املتواترة يف ذلك وهذا يعلمه من له عناية هبذا الشأن أعظم مم

والشفاعة واحلوض وامليزان وأعظم مما يعلمون النصوص الدالة على خرب الواحد واإلمجاع والقياس وأكثر مما 
يعلمون النصوص الدالة على الشفعة وسجود السهو ومنع نكاح املرأة على عمتها وخالتها ومنع مرياث القاتل وحنو 

  ذلك مما يتلقاه عامة األمة بالقبول 
وهلذا كان السلف مطبقني على تكفري من أنكر ذلك ألنه عندهم معلوم باالضطرار من الدين واألمور املعلومة 

إما إلعراضه عن مساع ما يف ذلك : بالضرورة عند السلف واألئمة وعلماء الدين قد ال تكون معلومة لبعض الناس 
ل لشرط العلم بل يكون ذلك االمتناع مانعا له من من املنقول فيكون حني انصرافه عن االستماع والتدبر غري حمص

حصول العلم بذلك كما يعرض عن رؤية اهلالل فال يراه مع أن رؤيته ممكنة لكل من نظر إليه وكما حيصل ملن ال 
يصغي إىل استماع كالم غريه وتدبره ال سيما إذا قام عنده اعتقاد إن الرسول ال يقول مثل ذلك فيبقى قلبه غري 

   متأمل ملا به حيصل له هذا العلم الضروري متدبر وال
إنه مل يرسل إليهم : وهلذا كان كثري من علماء اليهود والنصارى يؤمنون بأن حممدا رسول اهللا وأنه صادق ويقولون 

ه إن اهللا أرسل: بل إىل األميني ألهنم أعرضوا عن مساع األخبار املتواترة والنصوص املتواترة اليت تبني أنه كان يقول 
إىل أهل الكتاب بل أكثرهم ال يقرون بأن اخلليل بىن الكعبة هو وإمساعيل وال أن إبراهيم ذهب إىل تلك الناحية مع 

  أن هذا من أعظم األمور تواترا إلعراضهم 
إن : وكثري من الرافضة تنكر أن يكون أبو بكر وعمر مدفونني عند النيب صلى اهللا عليه و سلم ويف الغالية من يقول 

سن واحلسني مل يكونا ولدين لعلي وإمنا ولدمها سلمان الفارسي وكثري من الرافضة ال تعلم أن عليا زوج بنته احل
  لعمر وال أنه كان له ابن كان يسمى عمر 

  وأما دعوى التقية واإلكراه فهذا شعار املذهب عندهم 
رة وال فتنة ابن األشعث وفتنة يزيد بن وبعض املعتزلة أنكر وقعة اجلمل وصفني وكثري من الناس ال يعلمون وقعة احل

  املهلب وحنوها من الوقائع املتواترة املشهورة 
بل كثري من الناس بل من املنسوبني إىل العلم ال يعلمون مغازي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املواترة املشهورة 

: اخلندق أو خيرب ؟ وأميا قبل : حد ؟ وأميا قبل بدر أو أ: وترتيبها وما كان فيه قتال أو مل يكن فال يعلمون أميا قبل 
فتح مكة أو حصار الطائف ؟ وال يعلمون هل كان يف تبوك قتال أو مل يكن ؟ وال يعلمون عدد أوالد النيب صلى اهللا 



الذكور واإلناث وال يعلمون كم صام رمضان وكم حج واعتمر وال كم صلى إىل بيت املقدس بعد : عليه و سلم 
 أي سنة فرض رمضان ؟ وال يعلمون هل أمر بصوم يوم عاشوراء يف عام واحد أو أكثر ؟ وال يعلمون هجرته ؟ وال

هل كان يداوم على قصر الصالة يف السفر أم ال ؟ وال يعلمون هل كان جيمع بني الصالتني وهل كان يفعل ذلك 
  كثريا أم قليال ؟ 

أهل العلم بأحواله وغريهم ليس عنده فيها ظن فضال عن علم إىل أمثال هذه األمور اليت كلها معلومة بالتواتر عند 
  بل رمبا أنكر ما تواتر عنه ؟ 

ومعلوم أن أئمة اجلهمية النفاة واملعتزلة وأمثاهلم من أبعد الناس عن العلم مبعاين القرآن واألخبار وأقوال السلف 
م يف الشرعيات على ما يظنونه إمجاعا مع وجتد أئمتهم من أبعد الناس عن االستدالل بالكتاب والسنة وإمنا عمدهت

كثرة خطئهم فيما يظنونه إمجاعا وليس بإمجاع وعمدهتم يف أصول الدين على ما يظنونه عقليات وهي جهليات ال 
  سيما مثل الرازي وأمثاله الذين مينعون أن يستدل يف هذه املسائل بالكتاب والسنة 

  أيب احلسني البصريي وأمثاله ومثل أيب حامد والرازي وأمثاهلما  واعترب ذلك مبا جتده يف كتب أئمة النفاة مثل
فأبو احلسني البصريي وأمثاله من املعتزلة يعتمدون يف أصول دينهم على أحاديث قد جيمعها عبد الوهاب بن أيب حية 

ليس يف الرؤية إال  البغدادي فيها الكذب والضعف وأضعافها من األخبار املتواترة ال يعرفوهنا البتة حىت يعتقدون أنه
أنكم ترون ربكم كما ترون الشمس : [ حديث جرير بن عبد اهللا البجلي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

هذا مل يروه إال : ويقولون ] والقمر فإن استطعتم أن ال تغلبوا على صالة قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا فافعلوا 
  ظنون أنه ليس يف الرؤية إال هذا احلديث قيس بن أيب حازم وكان يبغض عليا في

وأهل العلم باحلديث يعلمون أحاديث الرؤية متواترة أعظم من تواتر كثري مما يظنونه متواترا وقد احتج أصحاب 
الصحيح منها أكثر مما خرجوه يف الشفعة والطالق والفرائض وسجود السهو ومناقب عثمان وعلي وحترمي املرأة 

واملسح على اخلفني واإلمجاع وخرب الواحد والقياس وغري ذلك من األبواب الذين يقولون إن على عمتها وخالتها 
  أحاديثها متواترة 

  فأحاديث الرؤية أعظم من حديث كل نوع من هذه األنواع ويف الصحاح منها أكثر مما فيها من هذه األنواع 
الصراط وهو يف الصحيح أيضا من حديث أيب مثل حديث أيب هريرة الطويل يف جتليه يوم القيامة ومرورهم على 

  سعيد ومن حديث جابر 
  ويف الصحيحني حديث أيب موسى يف رؤيته يف اجلنة 

  ويف الصحيحني يف حديث الشفاعة رؤيته لربه 
  ويف الصحيح حديث صهيب يف رؤية أهل اجلنة 

  وأما أحاديث العلو وما يتضمن هذا املعىن فأضعاف أضعاف أحاديث الرؤية 
احلسني وأمثاله من املعتزلة وكذلك الغزايل والرازي وأمثاهلما من فروع اجلهمية هم من أقل الناس علما  فأبو

باألحاديث النبوية وأقوال السلف يف أصول الدين ويف معاين القرآن وفيما بلغوه من احلديث حىت أن كثريا منهم ال 
  يظن أن السلف تكلموا يف هذه األبواب 

ا الباب علم أن كالم السلف يف هذه املسائل األصولية كمسائل العلو وإثبات الصفات اخلربية ومن كان له علم هبذ
وغري ذلك أضعاف أضعاف كالمهم يف مسائل اجلد واإلخوة والطالق والظهار واإليالء وتيمم اجلنب ومس احملدث 

  النقل عنهم للمصحف وسجود السهو ومسائل اإلميان والنذور والفرائض وغري ذلك مما تواتر به 



وهذا األصل قد بسطناه يف مواضع مثل كالمنا يف تواتر معجزات الرسول صلى اهللا عليه و سلم وغري ذلك مما 
  حيتاج إىل معرفة هذا األصل وأنه قد يتواتر عند أهل العلم بالشيء ما ال يتواتر عند غريهم 

قوال الصحابة والتابعني هلم بإحسان فإليهم وأهل العلم باحلديث أخص الناس مبعرفة ما جاء به الرسول ومعرفة أ
املرجع يف هذا الباب ال إىل من هو أجنيب عن معرفته ليس له معرفة بذلك ولوال أنه قلد يف الفقه لبعض األئمة لكان 

  يف الشرع مثل آحاد اجلهال من العامة 
فة مبا جاء عن الرسول وأقوال السلف يف قلت إن أكثر أئمة النفاة من اجلهمية واملعتزلة كانوا قليلي املعر: فإن قيل 

  تفسري القرآن وأصول الدين وما بلغوه عن الرسول ففي النفاة كثري ممن له معرفة بذلك 
نوع ليس هلم خربة بالعقليات بل هم يأخذون ما قاله النفاة عن احلكم والدليل ويعتقدوهنا : هؤالء أنواع : قيل 

الل هبا بل هم يف احلقيقة مقلدون فيها وقد اعتقد أقوال السلف أولئك براهني قطعية وليس هلم قوة على االستق
فجميع ما يسمعونه من القرآن واحلديث وأقوال السلف ال حيملونه على ما خيالف ذلك بل إما أن يظنوه موافقا هلم 

  وإما أن يعرضوا عنه مفوضني ملعناه 
ومثل أيب ذر اهلروي وأيب بكر البيهقي و القاضي عياض وهذه حال مثل أيب حامت البسيت وأيب سعد السمان املعتزيل 

  وأيب الفرج بن اجلوزي وأيب احلسن علي ابن املفضل املقدسي وأمثاهلم 
من يسلك يف العقليات مسلك االجتهاد ويغلط فيها كما غلط غريه فيشارك اجلهمية يف بعض أصوهلم : والثاين 

سلف واألئمة من هذا الباب ما كان ألئمة السنة وإن كان يعرف الفاسدة مع أنه ال يكون له من اخلربة بكالم ال
  متون الصحيحني وغريمها 

  وهذه حال أيب حممد بن حزم وأيب الوليد الباجي والقاضي أيب بكر بن العريب وأمثاهلم 
  ومن هذا النوع بشر املريسي وحممد بن شجاع الثلجي وأمثاهلما 

ا مذهب السلف وشاركوا املتكلمني اجلهمية يف بعض أصوهلم الباقية ومل ونوع ثالث مسعوا األحاديث واآلثار وعظمو
يكن هلم من اخلربة بالقرآن واحلديث واآلثار ما ألئمة السنة واحلديث ال من جهة املعرفة والتمييز بني صحيحها 

ا بينهما من وضعيفها وال من جهة الفهم ملعانيها وقد ظنوا صحة بعض األصول العقلية للنفاة اجلهمية ورأوا م
  التعارض 

  وهذا حال أيب بكر بن فورك والقاضي أيب يعلى وابن عقيل وأمثاهلم 
  وهلذا كان هؤالء تارة خيتارون طريقة أهل التأويل كما فعله ابن فورك وأمثاله يف الكالم على مشكل اآلثار 

  وأمثاله يف ذلك جتري على ظواهرها كما فعله القاضي أبو يعلى : وتارة يفوضون معانيها ويقولون 
  وتارة خيتلف اجتهادهم فريجحون هذا تارة وهذا تارة كحال ابن عقيل وأمثاله 

وهؤالء قد يدخلون يف األحاديث املشكلة ما هو كذب موضوع وال يعرفون أنه موضوع وما له لفظ يدفع 
  اإلشكال مثل أن يكون رؤيا منام فيظنونه كان يف اليقظة ليلة املعراج 

له خربة بالعقليات املأخوذة عن اجلهمية وغريهم وقد شاركهم يف بعض أصوهلا ورأى ما يف قوهلم من ومن الناس من 
خمالفة األمور املشهورة عند أهل السنة كمسألة القرآن والرؤية فإنه قد اشتهر عند العامة واخلاصة أن مذهب 

يرى يف اآلخرة فأراد هؤالء أن جيمعوا بني أن القرآن كالم اهللا غري خملوق وإن اهللا : السلف وأهل السنة واحلديث 
نصر ما اشتهر عند أهل السنة واحلديث وبني موافقة اجلهمية يف تلك األصول العقلية اليت ظنها صحيحة ومل يكن 

هلم من اخلربة املفصلة بالقرآن ومعانيه واحلديث وأقوال الصحابة ما ألئمة السنة واحلديث فذهب مذهبا مركبا من 



  ال الطائفتني ينسبه إىل التناقض هذا وهذا وك
وهذه طريقة األشعري وأئمة أتباعه كالقاضي أيب بكر وأيب إسحاق اإلسفراييين وأمثاهلما وهلذا جتد أفضل هؤالء 

إنه يقول : كاألشعري يذكر مذهب أهل السنة واحلديث على وجه اإلمجال وحيكيه حبسب ما يظنه الزما ويقول 
  ت أهل الكالم من املعتزلة وغريهم حكاها حكاية خبري هبا عامل بتفصيلها بكل ما قالوه وإذا ذكر مقاال

وهؤالء كالمهم نافع يف معرفة تناقض املعتزلة وغريهم ومعرفة فساد أقوهلم وأما يف معرفة ما جاء به الرسول وما 
ن الرسول وعن كان عليه الصحابة والتابعون فمعرفتهم بذلك قاصرة وإال فمن كان عاملا باآلثار وما جاء ع

إما ألنه علم من حيث اجلملة أن أهل : الصحابة والتابعني من غري حسن ظن مبا يناقض ذلك مل يدخل مع هؤالء 
البدع املخالفني لذلك خمالفون للرسول قطعا وقد علم أنه من خالف الرسول فهو ضال كأكثر أهل احلديث أو علم 

ة السنة من ذلك ما ال يعلمه غريهم كمالك و عبد العزيز مع ذلك فساد أقوال أولئك وتناقضها كما علم أئم
املاجشون و محاد بن زيد و محاد بن سلمة و سفيان بن عيينة و ابن املبارك و وكيع بن اجلراح و عبد اهللا بن إدريس 
 و عبد الرمحن بن مهدي و معاذ بن معاذ و يزيد بن هارون الواسطي و حيىي بن سعيد القطان و سعيد بن عامر و

الشافعي و أمحد بن حنبل و إسحاق بن إبراهيم و أيب عبد الرمحن القاسم بن سالم و حممد بن إمساعيل البخاري و 
أيب حممد بن عبد اهللا بن عبد الرمحن و عثمان بن سعيد و أيب حامت و أيب : مسلم بن حجاج النيسابوري و الدارميني 

ثرم و حرب الكرماين ومن ال حيصى عدده إال اهللا من أئمة زرعة الرازيني و أيب داود السجستاين و أيب بكر األ
  اإلسالم وورثة األنبياء وخلفاء الرسل 

فهؤالء كلهم متفقون على نقيض قول النفاة كما تواترت اآلثار عنهم وعن غريهم من أئمة السلف بذلك من غري 
  خالف بينهم يف ذلك 
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لنقل: كتاب  لعقل وا ا تعارض    درء 
لعباس: املؤلف  ا و  أب مية احلراين  بن تي احلليم  عبد  بن   أمحد 

  الوجه الثاين

أن يقال نصوص ذلك صرحية ال حتتمل التأول بالتأويالت املذكورة يف ذلك من جنس تأويالت القرامطة الباطنية 
على ) استوى ( ا بني بطالن تأويل كل من تأول وهي باطلة كما قد بني يف موضعه بل معلومة الفساد بالضرورة كم

  غري ما يتضمن علوه على العرش مثل تأويله بالقدرة واملكانة أو غري ذلك 

  الوجه الثالث

ال نسلم أنه عارض ذلك دليل عقلي أصال بل العقليات اليت عارضتها هذه السمعيات هي من جنس شبه : أن يقال 
غري مطابقة وكل من قاهلا مل خيل من أن يكون مقلدا لغريه أو ظانا يف نفسه السوفسطائية اليت هي أوهام وخياالت 

وإال فمن رجع يف مقدماهتا إىل الفطر السليمة واعترب تأليفها مل جيد فيما يعارض السمعيات برهانا مؤلفا من مقدمات 
وما فيه من االشتباه وااللتباس  يقينية تأليفا صحيحا ومجهور من جتده يعارض هبا أو يعتمد عليها إذا بينت له فسادها

هذه قاهلا فالن وفالن وكانوا فضالء فكيف خفي عليهم مثل هذا ؟ فينتهون بعد إعراضهم عن كالم املعصوم : قال 
الذي ال ينطق عن اهلوى وإمجاع سلف الذين ال جيتمعون على ضاللة وخمالفة عقول بين آدم اليت فطرهم اهللا عليها 

إن هذه القضايا عقلية برهانية وقد خالفهم يف ذلك رجال آخرون من جنسهم مثلهم :  إىل تقليد رجال يقولون
وأكثر منهم وعامة من جتده من طلبة العلم املنتسبني إىل فلسفة أو كالم أو تصوف أو فقه أو غري ذلك إذا عارض 

حنو ذلك إذا حاققته نصوص الكتاب والسنة مبا يزعم أنه برهان قطعي ودليل عقلي وقياس مستقيم وذوق صحيح و
إن كان من املتبوعني  -أو تومهه  -وجدته ينتهي إىل تقليد ملن عظمه إذا كان من األتباع أو إىل ما افتراه هو 

  وللطائفتني نصيب مما ذكره اهللا يف أشباههم 
ولو يرى الذين  ومن الناس من يتخذ من دون اهللا أندادا حيبوهنم كحب اهللا والذين آمنوا أشد حبا هللا{ : قال تعاىل 

إذ تربأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا * ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة هللا مجيعا وأن اهللا شديد العذاب 
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتربأ منهم كما تربؤوا منا كذلك يريهم اهللا * العذاب وتقطعت هبم األسباب 

  ]  ١٦٧ - ١٦٥: البقرة [ } ني من النار أعماهلم حسرات عليهم وما هم خبارج
يا ويلىت ليتين مل أختذ فالنا * ويوم يعض الظامل على يديه يقول يا ليتين اختذت مع الرسول سبيال { : وقال تعاىل 

  ]  ٢٩ - ٢٧: الفرقان [ } لقد أضلين عن الذكر بعد إذ جاءين وكان الشيطان لإلنسان خذوال * خليال 
وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا * تقلب وجوههم يف النار يقولون يا ليتنا أطعنا اهللا وأطعنا الرسوال يوم { : وقال تعاىل 

  ]  ٦٨ - ٦٦: األحزاب [ } ربنا آهتم ضعفني من العذاب والعنهم لعنا كبريا * وكرباءنا فأضلونا السبيال 
إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا وإذ يتحاجون يف النار فيقول الضعفاء للذين استكربوا { : وقال تعاىل 

  ]  ٤٨ - ٤٧: غافر [ } قال الذين استكربوا إنا كل فيها إن اهللا قد حكم بني العباد * من النار 

  الوجه الرابع



ال نسلم أنه بتقدير ما يذكر من التعارض ال ميكن تصديقهما بل ميكن ذلك فإن ما ينفيه صريح العقل من : أن يقال 
نقص وإثبات املماثلة بني اخلالق وصفاته واملخلوق وصفاته مل يثبته السمع الصحيح وما أثبته السمع صفات ال

  الصحيح الصريح مل ينفه عقل صريح 
وحينئذ فال جيوز أن يتعارض العقل الصريح والسمع الصحيح وإمنا يظن تعارضهما من غلط مدلوهلما أو مدلول 

لصرحية من السوفسطائية وأمثاهلم وكمن يظن تعارض األدلة السمعية من أحدمها كمن يعارض الدالالت العقلية ا
  املالحدة 

وكثريا ما يشتبه ذلك وتتعارض الداللتان عند من يكن السفسطة واإلحلاد لشبه قامت به فتكون اآلفة من إدراكه ال 
ع الصحيح هو القول الصادق من املدرك كاألحول الذي يرى الواحد اثنني واملمرور الذي جيد احللو مرا وإال فالسم

من املعصوم الذي ال جيوز أن يكون يف خربه كذب ال عمدا وال خطأ واملعقول الصحيح هو ما كان ثابتا أو منتفيا 
يف نفس األمر ال حبسب إدراك شخص معني وما كان ثابتا أو منتفيا يف نفس األمر ال جيوز أن خيرب عنه الصادق 

  على ما هي عليه وجدها مطابقة خلرب الصادق بنقيض ذلك بل من شهد الكائنات 
سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق أومل يكف بربك أنه على كل شيء { : كما قال تعاىل 

  فأخرب أنه سرييهم من اآليات العيانية املشهودة هلم ما يبني هلم أن القرآن حق ]  ٥٣: فصلت [ } شهيد 
[ } ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو احلق ويهدي إىل صراط العزيز احلميد  {: وقال تعاىل 

 -وهو جهل  -فمن أويت العلم رأى أن ما أنزل إليه من ربه هو احلق وأما من كان عنده ما يظنه علما ]  ٦: سبأ 
يف قلبه مرض فزاده اهللا مرضا وممن فذلك يرى األمر على خالف ما هو عليه مثل من زاغ فأزاغ اهللا قلبه وكان 

يقلب اهللا أفئدهتم وأبصارهم كما مل يؤمنوا به أول مرة ومن الصم البكم العمي الذين ال يرجعون إىل ما كانوا عليه 
  من اهلدى أو مل يكونوا يعقلون حبال 

 يضلله ومن يشأ جيعله والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم يف الظلمات من يشإ اهللا{ : وأمثال هؤالء قال تعاىل فيهم 
  ]  ٣٩: األنعام [ } على صراط مستقيم 

  وقد ضرب اهللا مثل هؤالء وهؤالء يف غري موضوع من القرآن كسورة النور وغريها 

  الوجه اخلامس

ال نسلم أن تصديق النقل املثبت لعلو اهللا على خلقه وتكذيب ما يناقض ذلك مما يسمى معقوال يوجب : أن يقال 
  ) ألن العقل أصل للنقل فتكذيبه لتصديقه موجب لتكذيبهما : ( ل النقل كما يف قوله القدح يف أص

ال نسلم أن املعقول النايف لعلو اهللا على خلقه أصل للنقل فإنه ليس كل ما يسمى معقوال وال كل ما يعلم : قلنا 
سمع عليها ليست أصال للسمع بالعقل يتوقف العلم بصحة السمع عليه فتلك األمور اليت ال يتوقف العلم بصحة ال

وال جيوز أن يقال جنس املعقول به يعلم بالسمع فال جيوز أن يرد شيئا منه فإن العقالء متفقون على أن جنس 
املعقوالت ال يلزم من تكذيب بعضها تكذيب السمع وإن قدر أهنا عقليات صحيحة مثل مسائل احلساب الدقيقة 

ال يلزم من القدح فيها يف السمع فكيف باملعقوالت اليت فيها خطأ كثري وغريها فإهنا مع كوهنا عقليات صحيحة 
  وتنازع عظيم 

بل كل من كان عن الشرائع أبعد كان اضطراهبم يف عقلياهتم أكثر كالفالسفة فإن بينهم من االختالف يف عقلياهتم 
ليل وعلمهم هبا ضعيف ومسائلها ما ال يكاد حيصى وكالمهم يف اإلهليات ق -حىت يف املنطق واهليئة والطبيعيات  -



  عندهم يسرية وهي مع هذا عندهم حلم مجل غث على رأس جبل وعر ال سهل فريتقي وال مسني فينتقل 
وأساطينهم معترفون بأنه ال سبيل هلم إىل اليقني فيها وإمنا يتكلمون فيها باألوىل وأال خلق وهم مع هذا متنازعون 

  دعة أهل امللل يف األمور اإلهلية فيها أعظم من تنازع كل فرقة من مبت
وإذا كان جنس ما يسميه هؤالء عقليات فيه خطأ كثري باتفاق الناس وبالضرورة مل ميكن أن يقبل جنس ما يقال له 

  عقليات فضال عن أن يعارض به ولو قبل جنس ما يقال له عقليات كله للزم من اجلميع بني النقيضني ما شاء اهللا 
إن ذلك معلوم بالعقل والقائلون ببقاء بعض : ومثبتوه كل منهم يقول  -هو اجلوهر الفرد الذي  -فنفاة اجلزء 

األعراض مع القائلني بفنائها والقائلون بتماثل األجسام مع القائلني باختالفها والقائلون بوجوب تناهي احلوادث مع 
  القائلني بعدم جواز تناهيها وأضعاف ذلك 

معقوال للفطر السليمة الصحيحة اإلدراك اليت مل يفسد إدراكها وهذا القدر ال  ما كان: بل العقليات الصحيحة 
  يزال موجودا يف بين آدم وإن فسد رأي القوم مل يلزم فساد رأي آخرين 

لكن إذا تنازع الناس وادعى كل فريق أن قولنا هو الذي تشهد به الفطر السليمة مل يفصل بينهم إال ما يتفقون على 
إما كتاب منزل من السماء حيكم بينهم وإما شهادة فطر تقر الطائفتان أهنا صحيحة اإلدراك صادقة : صدق شهادته 

  اخلرب فال حيكم بني املتنازعني إال حاكم يسلمان حلكمه 
إن كل ما يسمى معقوال جيوز قبوله فضال عن أن جيب فضال عن أن يعارض به : واملقصود هنا أنه ال يقول عاقل 

  عن أن يعارض به كتاب منزل من عند اهللا معقول آخر فضال 
وإذا كان كذلك مل يكن يف رد كثري مما يسمى معقوال رد لسائرها فإذا رد مما يسمى معقوال ما ال يتوقف العلم 

  بصحة السمع عليه مل يكن يف هذا رد لألصل املعقول الذي به يعلم السمع وهو املطلوب 
هو ما ذكروه يف نفي  -ي عارضوا به اآليات اإلهلية واألحاديث النبوية وإذا كان كذلك فاملعقول املذكور هنا الذ

علو اهللا على خلقه وليس شيء من ذلك مما حيتاج يف العلم بصحة السمع إليه فإن إثبات موجود ال ميكن أن يشار 
شيء من إليه وال يكون داخل العامل وال خارجه ومقدمات ذلك مستلزمه له ال يتوقف العلم بصحة السمع على 

ذلك فإن نعلم باالضطرار بعد تأمل أحوال النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه التابعني هلم بإحسان أن الذين أمنوا 
مل يكونوا  -وهم باتفاق املسلمون أعلم األمة بصدقه والصدق ما أخرب به وصحة ذلك  -بالرسول وجزموا بصدقه 

املقدمات على صحة ذلك ولو مناظرين به أحدا وال يقيمون هبا  يف إمياهنم وعلمهم بصدقه يستدلون بشيء من هذه
حجة على غريهم فضال عن أن يكونوا هم مل يعلموا صدقه إال بعد العلم هبذه املقدمات املستلزمة لوجود موجود ال 

  يشار إليه وأن صانع العلم ليس بداخل العلم وال خارجه وال فوق العامل رب وال على العرش إله 
ح ذلك أن نعلم بالعادة املطردة أن القضايا اليت هبا علموا أنه رسول اهللا الصادق فيما خيرب به اهللا لو كانت ومما يوض

مستلزمة لقول نفاة العلو وأن اهللا ليس مباينا للعامل وال هو فوق السماوات وال ميكن اإلشارة إليه وال عرج أحد من 
لكانت هذه اللوازم حتصل يف  -ال ملك وال غريه : فسه شيء املالئكة وال حممد إليه نفسه وال نزل من عنده ن

نفوسهم كما حصلت على أنفس غريهم وال سيما مع كثرة اخللق وانتشار اإلسالم ودخول الناس يف دين اهللا 
أفواجا ولو كانت هذه القضايا مستقرة يف أنفسهم المتنع فيه العادة أن يتكلموا هبا فضال عن أن يتكلموا بنقيضها 

ما دلت عليه هذه اآليات : وجب يف العادة أن يعارضوا هبا ما دل عليه ظاهر السمع لكانوا يسألونه ويقولون  ولو
واألحاديث اليت أخربتنا هبا يناقض هذه القضايا اليت علمنا هبا أنك رسول اهللا الصادق عليه فما ميكننا أن جنمع بني 

بل تصديقك يف دعوى الرسالة اليت يقتضي تكذيب مقتضى  تصديقك يف دعوى الرسالة وبني اإلخبار هبذه األمور



أم حنن مأمورون بأن نقرأ ما ظاهره كفر : هذه األخبار فكيف نصنع ؟ هل هلا تأويل يوافق ما به علما أنك صادق ؟ 
  وكذب يقدح يف أصول إمياننا ونعرض بقلوبنا وعقولنا عن فهم ذلك وتدبره والنظر فيه ؟ 

قول وفساد عظيم يف القلوب إذا كان الرجل مأمورا أن يقرأ يف الليل والنهار كالما يقرأ وهذا فيه عذاب عظيم للع
به يف صالته وغري صالته وجيزم بأنه صدق ال كذب وأن من كفر حبرف منه فهو كافر وذلك الكالم مشتمل على 

فر فيورثه ذلك احلرية أن أخبارها ظاهرها ومفهومها يناقض ما به علم وصدق ذلك الكالم بل هو باطل وضالل وك
واالضطراب وميرض قلبه أعظم مرض ويكون تأمله لذلك ووجع قلبه أعظم بكثري من مرض بدنه ووجع يده ورجله 

فإنه حينئذ إن قبل ما به صدق هذا الرسول قدح يف الكالم الذي أخرب أنه حق وصدق فيكون ذلك الدليل الذي 
  وإن صدق املفهوم من أخباره أبطل شاهد صدقه دله على صدقه دله على كذب املفهوم من أخباره 

ومن املعلوم أن أخباره لو عارضت معقوال هلم غري ما به علموا صدقه ألوجب ذلك من احلرية واألمل والفساد ما ال 
  يعلمه إال اهللا فكيف إذا كان املعارض له ما به علموا صدقه ؟ 
م ويسأل بعضهم بعضا عن أدىن شبهة تعرض يف خطابه وقد كان الصحابة يسألون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

وخربه مثل ما كان يوم احلديبية ملا صاحل النيب صلى اهللا عليه و سلم مشركي مكة على أن يرجع ذلك العام 
بأصحابه الذين قدموا معه معتمرين وبايعهم بيعة الرضوان حتت الشجرة وهم السابقون األولون وكانوا أكثر من 

فصاحل املشركني على أن يرجع هبم ذلك العام ويرد إىل املشركني ما جاءه مؤمنا مهاجرا وال يرد  ألف وأربعمائة
وأن يكتبوا ) بسم اهللا الرمحن الرحيم : ( املشركون من ذهب إليهم مرتدا وامتنعوا من أن يكتبوا يف كتاب الصلح 

  هذا ما قضى عليه حممد رسول اهللا وأمثال ذلك : 
يا : فقال : ( من الصحابة اشتد عليهم ذلك وأجلهم عمر فجاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم واملقصود أن كثريا 

إين رسول اهللا : بلى قال فعالم نعطي الدنية يف ديننا ؟ قال : رسول اهللا ألسنا على حق وعدونا على باطل ؟ قال 
؟ فقال بلى أقلت لك إنك تأتيه هذا  أمل تكن حتدثنا أنا نأيت البيت ونطوف به: وهو ناصري ولست أعصيه فقال 

مث ذهب عمر إىل أيب بكر فقال له مثل ما قال للنيب صلى اهللا عليه و ) فإنك آتيه ومطوف به : ال قال : العام ؟ قال 
سلم وأجابه أبو بكر مبثل ما أجابه النيب صلى اهللا عليه و سلم من غري أن يكون مسع جواب النيب صلى اهللا عليه و 

  سلم 
  صة مستفيضة رواها أهل الصحيح واملسند واملغازي والسري والتفسري والفقه وسائر العلماء والق

أنه قد كان يف األمم قبلكم حمدثون فإن يكن يف أميت : [ فهذا عمر وهو الذي قال فيه النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  أخرجاه يف الصحيحني ] أحد فعمر 

  ] ر وقلبه إن اهللا ضرب احلق على لسان عم: [ وقال 
  رواه الترمذي ] لو مل أبعث فيكم لبعث فيكم عمر : [ وقال 

لتدخلن املسجد { : إىل غري ذلك من فضائله وقد اشتبه عليه معىن نص وليس ظاهره ينايف الواقع فإن اهللا تعاىل قال 
  ]  ٢٧: الفتح [ } احلرام إن شاء اهللا آمنني حملقني رؤوسكم ومقصرين 

عليه و سلم أخربهم بذلك قبل نزول اآلية خربا مطلقا من املعلوم باتفاق الفقهاء أن الرجل إذا  وكان النيب صلى اهللا
واهللا ألفعلن كذا وكذا ومل يكن هنا سبب وال نية توجب التعجيل كان له أن يؤخره إىل وقت آخر فلم يكن : قال 

  يف ظاهر خطاب اهللا ورسوله ما يقتضي تعجيل إتيان البيت والطواف به 
ع هذا ملا ظن هذا الذي هو أفضل األمة بعد أيب بكر أن ظاهره يقتضي التعجيل أورده على النيب صلى اهللا عليه و وم



سلم مث على صديقه وأجاب كل منهما يف مغيب اآلخر بأنه ليس يف اخلطاب ما يقتضي التعجيل وإمنا الذي فهم 
  طاب ذلك من اخلطاب غلط يف فهمه فالغلط منه ال لنقص يف داللة اخل

فقلت يا رسول اهللا : من نوقش احلساب عذب قالت عائشة : [ وأيضا ففي الصحيح أنه قال صلى اهللا عليه و سلم 
ذلك العرض ومن نوقش : فقلت ]  ٨: االنشقاق [ } فسوف حياسب حسابا يسريا { : أليس اهللا يقول يف كتابه 

  ] احلساب عذب 
ال يدل ظاهره على أن احملاسب يناقش بل ]  ٨: االنشقاق [ }  فسوف حياسب حسابا يسريا{ : ومعلوم أن قوله 

من نوقش عذب فظنت امرأة حتبه : الظاهر من لفظ احلساب اليسري أنه ال تكون فيه مناقشة ومع هذا فلما قال 
سألته عن ذلك  -أن ظاهر خطابه يعارض تلك اآلية  -وهي أحب النساء إليه وأبوها احب الرجال إليه  -وحيبها 

   تسكت ومل
: والذي نفسي بيده ال يلج النار أحد بايع حتت الشجرة قالت حفصة : [ وكذلك يف احلديث الصحيح أنه قال 

مث { : أمل تسمعيه قال : فقال ]  ٧١: مرمي [ } وإن منكم إال واردها { : أليس اهللا يقول : فقلت يا رسول اهللا 
  ] ]  ٧٢:  مرمي[ } ننجي الذين اتقوا ونذر الظاملني فيها جثيا 

وقد بني يف احلديث الصحيح الذي رواه جابر وغريه أن الورود هو املرور على الصراط ومعلوم أنه إذا كان قد 
فالن ال يدخل النار منافيا هلذا : أخربهم أن مجيع اخللق يعربون الصراط ويردون النار هبذا االعتبار مل يكن قوله هلم 

فأخربها أن هذا الورود ال ينايف عدم الدخول } مث ننجي الذين اتقوا { : قال أمل تسمعيه : العبور وهلذا قال هلا 
  مل يدخلوا النار  -الذي هو العبور  -الذي أخربت به فالذين جناهم اهللا بعد الورود 

أنه دخلها ووردها وقد يقال ملن مر : ولفظ الورود والدخول قد يكون فيه إمجال فقد يقال ملن دخل سطح الدار 
مل : فالن ورد هذا املكان الرديء مث جناه اهللا منه وقيل فالن : إنه مل يدخلها فإن قيل : لسطح ومل يثبت فيها على ا

  يدخله اهللا إياه كان كال اخلربين صدقا ال منافاة بينهما 
} ها جثيا مث ننجي الذين اتقوا ونذر الظاملني في* وإن منكم إال واردها كان على ربك حتما مقضيا { : وقوله تعاىل 

أهنم مع الورود والعبور عليها وسقوط غريهم فيها جنوا منها : بيان فيه نعمة اهللا على املتقني ]  ٧٢ - ٧١: مرمي [ 
جناه : والنجاة من الشر ال تستلزم حصوله بل تستلزم انعقاد سببه فمن طلبه أعداؤه ليهلكوه ومل يتمكنوا منه يقال 

  اهللا منهم 
  ]  ٧٦: األنبياء [ } نوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم و{ : وهلذا قال تعاىل 

  ومعلوم أن نوحا مل يغرق مث خلص بل جني من الغرق الذي أهلك اهللا به غريه 
  ]  ١٥: العنكبوت [ } فأجنيناه وأصحاب السفينة { : كما قال 

  ]  ٧٤: األنبياء [ } انت تعمل اخلبائث وجنيناه من القرية اليت ك{ : وكذلك قوله عن لوط 
  ومعلوم أن لوطا مل يصبه العذاب الذي أصاهبم من احلجارة والقلب وطمس األبصار 

]  ٥٨: هود [ } وملا جاء أمرنا جنينا هودا والذين آمنوا معه برمحة منا وجنيناهم من عذاب غليظ { : وكذلك قوله 
  ]  ٦٦: هود [ } لذين آمنوا معه برمحة منا ومن خزي يومئذ فلما جاء أمرنا جنينا صاحلا وا{ : وقوله 

وأمثال ذلك يبني سبحانه أنه جنى عباده املؤمنني من العذاب الذي أصاب غريهم وكانوا معرضني له لوال ما خصهم 
  ألصاهبم ما أصاب أولئك  -اهللا من أسباب النجاة 

  حصوله يف املنجى يقتضي انعقاد سبب الشر ال نفس ) النجاة من الشر ( فلفظ 



ال يقتضي أهنم كانوا معذبني مث جنوا لكن يقتضي أهنم كانوا ]  ٧٢: مرمي [ } مث ننجي الذين اتقوا { : فقوله تعاىل 
  معرضني للعذاب الذي انعقد سببه وهذا هو الورود 

فإن جمرد الورود ليس  ال ينايف هذا الورود] لن يدخل النار أحد بايع حتت الشجرة : [ فقوله صلى اهللا عليه و سلم 
بعذاب بل هو تعريض للعذاب وهو إمنا نفى الدخول الذي هو العذاب مل ينف التقريب من العذاب وال انعقاد سببه 

  وال الدخول على سطح مكان العذاب 
ومع هذا ملا اشتبه ذلك على امرأته سألته عن ذلك وذكرت ما يعارض خربه يف فهمها ومل تسكت وقد كان يفعل 

هل هو بوحي فيجب طاعته ؟ أو هو رأي ميكن معارضته برأي أصلح منه ؟ ويشريون عليه يف : فيسألونه  األمر
يا رسول اهللا أرأيت هذا : الرأي برأي آخر فيقبل منهم ويوافقهم كما سأله احلباب بن املنذر ملا نزل ببدر فقال 

بل هو : ( م هو الرأي واحلرب واملكيدة ؟ فقال أهو منزل أنزلكه اهللا فليس لنا أن نتعداه أ: املنزل الذي نزلته 
  ليس هذا مبنزل قتال : فقال ) الرأي واحلرب والكيدة 

من قريش وحلفائها وأهل جند : وملا صاحل غطفان عام اخلندق على نصف مثر املدينة ملا تألبت عليهم األحزاب 
م البالء واحملنة وفيها أنزل اهللا سورة ومجوعهم وبين قريظة اليهود جريان املدينة وكانت تلك القضية من أعظ

إن كان اهللا أمرك هبذا مسعنا وأطعنا وإن كان : األحزاب فلما صاحلهم على نصف مثرها قال له سعد ما مضمونه 
رأيا منك أردت به مصلحتنا فقد كنا يف اجلاهلية وما أحد منهم ينال منها مثرة إال بشرى أو قرى فحني أعزنا اهللا 

إين ملا رأيت األعداء قد حتزبوا : ( [ فبني له النيب صلى اهللا عليه و سلم : كم مثرنا ؟ أو كما قال باإلسالم نعطي
  ) ] عليكم خشيت أن تضعفوا عنهم فرأيت أن أدفع هؤالء ببعض الثمر فإذا كنتم ثابتني صابرين فال حاجة إىل هذا 

 -وهي اإلبل اليت يركبوهنا  -ه يف حنر ظهرهم أهنم كانوا يف بعض األسفار فنفد زادهم فاستأذنو[ ويف الصحيح 
فأذن هلم فأتاه عمر وأخربه أهنم إن حنروا ظهرهم تضرروا بذلك وطلب أن جتمع أزوادهم ويدعوا فيها بالربكة 

  ] ليغنيهم اهللا بذلك عن حنر ظهرهم ففعل ذلك 
جلنة فلقيه عمر فرده وقال النيب أنه أعطى أبا هريرة نعله ليبشر الناس بأن املوحدين يف ا[ وكذلك يف الصحيح 
  ) ] إهنم إذا مسعوا ذلك اتكلوا فترك ذلك : ( صلى اهللا عليه و سلم 

فإن يف الصحيح ( بل كان يأمرهم باألمر الذي جيب عليهم طاعته فيعارضه بعضهم مبا ال يصلح للمعارضة فيجيبهم 
  ) ] تكم إين أبيت عند ريب ويطعمين ويسقيين إين لست كهيئ: إنك تواصل فقال : أنه هناهم عن الوصال فقالوا [ 

ومعلوم أن هذه معارضة فاسدة لو أوردها بعض طلبة الفقهاء أجابه آخر بأن أمره وهنيه جيب طاعته فيه وحكمه 
هل : الزم لألمة باتفاق املسلمني بل ذلك معلوم باالضطرار من دينه وإن كان بعض الناس ينازع يف األمر املطلق 

أم ال ؟ فلم ينازع يف أنه إذا بني يف األمر أنه لإلجياب جيب طاعته وال أنه إذا صرح ابتداء باإلجياب  يفيد اإلجياب
  جتب طاعته 

هل يعلم به أنه أراد به اإلجياب ؟ فهذا نزاع يف العلم مبراده ال نزاع يف : ولكن نزاعهم يف مراده باألمر املطلق 
   ينازع فيه إال مكذب به وجوب طاعته فيما أراد به اإلجياب فإن ذلك ال

واملقصود أن حكم النهي الزم لألمة وأما فعله فقد يكون خمتصا به باتفاق األمة بل قد تنازعوا يف تعدي حكم فعله 
إىل غريه على ما هو معروف فإذا أمر املسلمني أو هناهم أمرا وهنيا علموا به مراده مل يكن ألحد منهم أن يعارض 

[ اء وإمنا يتكلمون يف تعارض داللة القول والفعل إذا مل يعلموا مراده بالقول كما تكلموا يف ذلك بفعله باتفاق العلم
مع أنه قد رآه ابن عمر مستقبل الشام مستدبر الكعبة وهو ] [ هنيه عن استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول 



  ] يتخلى 
ئل ويوفق بني القول والفعل ويظن بعضهم الفرق بني فهنا قد يظن بعضهم أن هنيه ليس عاما بل خاص إذا مل يكن حا

االستقبال واالستدبار ويظن بعضهم أن أحدمها منسوخ العتقاده التعارض ويظن بعضهم أن الفعل خاص له فهذا 
كله لعدم علمهم بأن النهي عام حمكم وأما إذا علموا أن هنيه عام حمكم غري منسوخ كانوا متفقني على أنه ال 

إنك تواصل كانت معارضته خطأ باتفاق العلماء ومع : فتبني أن من عارض هنيه عن الوصال بقوله يعارض بفعله 
  ] إين لست كأحدكم إين أبيت عند ريب يطعمين ويسقيين : [ هذا فقد أجابه ببيان الفرق وقال 

: تكن تفعله فقال  إنك فعلت شيئا مل: بل ملا غري عادته يوم الفتح فصلى الصلوات بوضوء واحد سأله عمر فقال [ 
  ] عمدا فعلته 

عند أهل النظر واخلربة  -هذا وأمثاله كثري هذا من املؤمنني به احملبني له فأما معارضة الكفار مبا ال يصلح للمعارضة 
إنكم وما تعبدون من دون اهللا { : على سبيل اجلدل بالباطل فكثرية مثل معارضتهم هللا ملا نزل قوله تعاىل  -باملناظرة 
قد عبد املسيح فآهلتنا خري أم : فقام ابن الزبعري وغريه فقالوا ]  ٩٨: األنبياء [ } جهنم أنتم هلا واردون  حصب
  هو ؟ 

  إي يضجون ] :  ٥٧: الزخرف [ } وملا ضرب ابن مرمي مثال إذا قومك منه يصدون { : فأنزل اهللا تعاىل 
إن هو إال عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثال * قوم خصمون وقالوا أآهلتنا خري أم هو ما ضربوه لك إال جدال بل هم { 

  ]  ٥٩ - ٥٨: الزخرف [ } لبين إسرائيل 
ال يسمعون حسيسها وهم يف ما اشتهت * إن الذين سبقت هلم منا احلسىن أولئك عنها مبعدون { : وأنزل اهللا تعاىل 

: األنبياء [ } وما تعبدون { قوله  وقد ظن طائفة من الناس أن]  ١٠٢ - ١٠١: األنبياء [ } أنفسهم خالدون 
لفظ يعم كل معبود من دون اهللا لكل أمة فيتناول املسيح وغريه وجعلوا هذا مما استدلوا به على عموم ]  ٩٨

  واستدل بذلك بعضهم على جواز تأخري البيان عن وقت اخلطاب ) الذي ( و ) ما ( و ) من ( األمساء املوصوفة مثل 
: األنبياء [ } إن الذين سبقت هلم منا احلسىن { : وأخر بيان املخصص إىل أن نزل قوله  ألن اللفظ عام: قالوا 
١٠١  [  

وهذا خطأ ولو كان قول هؤالء صحيحا لكانت معارضته املشركني صحيحة فإن من مسع اللفظ العام ومل يسمع 
  املخصص فأورد على املتكلم كان إراده مستقيما 

 ورسوله وحسن ظن املشركني ولكن هؤالء وأمثاهلم الذين جيعلون املفهوم املعقول وهذا سوء ظن ممن قاله بكالم اهللا
الظاهر من القرآن مردودا بآرائهم كما رده املشركون باملسيح فإن قول املشركني إن املسيح ال يدخل النار 

  واملالئكة ال تدخل النار كالم صحيح أصح مما يعرض به املعارضون لكالم اهللا ورسوله 
كانت معارض ابن الزبعري باطلة فمعارضة هؤالء أبطل وهي باطلة قبل نزول القرآن وقبل رد اهللا عليهم وما  فإن

إنكم { : نزل من القرآن كان مبينا لبطالهنا الذي هو ثابت يف نفسه ميكن علمه بالعقل فإن اهللا إمنا خاطب بقوله 
  لذين يعبدون األوثان مل خياطب بذلك أهل الكتاب املشركني ا]  ٩٨: األنبياء [ } وما تعبدون من دون اهللا 

بل اآليات املكية عامتها خطاب ملن كذب الرسل مطلقا وأما ما خياطب به من صدق جنس الرسول من أهل 
  الكتاب واملؤمنني ففي السور املدنية 

أهل الكتاب  مل يكن الذين كفروا من{ : والقرآن قد فصل بني املشركني وأهل الكتاب يف غري موضع كقوله 
  ]  ١: البينة [ } واملشركني 



  ]  ١٧: احلج [ } إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئني والنصارى واجملوس والذين أشركوا { : وقوله 
  ]  ٩٨: األنبياء [ } إنكم وما تعبدون من دون اهللا { : وقوله هلم 

  الوجه اخلامس

 ١٥٦: األنعام [ } لى طائفتني من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلني أن تقولوا إمنا أنزل الكتاب ع{ : مبنزلة قوله 
 [  

وأقسموا باهللا جهد أمياهنم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى األمم فلما جاءهم نذير ما { : ومبنزلة قوله 
  ]  ٤٢: فاطر [ } زادهم إال نفورا 

ولئك املشركني لكن يتناول غريهم من جهة املعىن وأمثال ذلك مما فيه ضمري املخاطب والغائب وهو متناول أل
  واالعتبار ومتاثل احلالني 

لو كان هؤالء آهلة ما وردوها * إنكم وما تعبدون من دون اهللا حصب جهنم أنتم هلا واردون { : فلما قال تعاىل 
النار والدليل ال ينعكس  دليل على انتفاء اإلهلية فإن اإلله ال يدخل]  ٩٩ - ٩٨: األنبياء [ } وكل فيها خالدون 

  فال يلزم أن يكون من مل يدخل النار إهلا فمن ورد النار مل يكن إهلا وليس كل من ال يردها إله 
لكن كانت معرضة الزبعري وأشباهه من جهة املعىن والقياس واالعتبار أي إذا كانت آ هلتنا دخلوا النار لكوهنم 

واملسيح معبود فيجب أن يدخلها فعارضوه بالقياس والقياس مع معبودين وجب أن يكون كل معبود يدخل النار 
وجود الفارق املؤثر قياس فاسد فبني اهللا الفرق بأن املسيح عبد حي مطيع هللا ال يصلح أن يعبد ألجل االنتقام من 

ليس  غريه خبالف األوثان فإهنا حجارة فإذا عذبت لتحقيق عدم كوهنا آهلة وانتقاما ممن عبدها كان ذلك مصلحة
  فيها عقوبة ملن ال يصلح أن يعاقب 

أي جعلوه مثال آلهلتهم فقاسوها به فهذا حال ]  ٥٧: الزخرف [ } وملا ضرب ابن مرمي مثال { : وهلذا قال تعاىل 
لو : من عارض النص اخلربي بالقياس الفاسد وهو حال الذين يعارضون النصوص اإلهلية بأقيستهم الفاسدة فيقولون 

درة ورمحة وكالم وكان مستويا على عرشه للزم أن يكون مثل املخلوق الذي له علم وقدرة ورمحة كان له علم وق
وكالم ويكون مستويا على العرش ولو كان مثل املخلوق للزم أن جيوز عليه احلدوث وإذا جاز عليه احلدوث امتنع 

  وجوب وجوده وقدمه 
عنه بشيء آخر ليس مثله بل بينهما فرق والفرق بني  فهذا من جنس معارضة ابن الزبعري حيث قاس ما أخرب اهللا

  اهللا وبني خملوقاته أعظم من الفرق بني املسيح وبني األوثان فإن كالمها خملوق هللا تعاىل 
لو كان متصفا بالصفات واألفعال القائمة به لكان مماثال للمخلوق : وأما قياس اخلالق باملخلوق وقول القائل 

ففي غاية الفساد فإن تشابه الشيئني من بعض الوجوه ال يقتضي متاثلهما يف  -ل القائمة به املتصف بالصفات واألفعا
مثل كون هذا كان معدوما وهذا  -مجيع األشياء فإذا كان املسيح املشابه آلهلتهم يف وجوه كثرية ال تكاد حتصى 

ر إىل غريه وهذا يقدر عليه غريه كان معدوما وهذا حمدث ممكن وهذا حمدث ممكن وهذا مفتقر إىل غريه وهذا مفتق
وهذا يقدر عليه غريه وهذا تعترض عليه اآلفات والعلل كالتفريق والتجزئة والتبعيض وهذا تعترض عليه اآلفات 

والعلل كالتفريق والتجزئة والتبعيض وهذا ميكن إفساده واستحالته وهذا ميكن إفساده واستحالته وأمثال ذلك من 
فمع اشتراكهما يف هذه األمور اليت جيب تنزع الرب عنها مل يصح قياس  -لرب عنها األمور اليت جيب تنزيه ا

  أحدمها باآلخر وال أن يثبت له من احلكم ما ثبت له وإن كانا قد اشتركا يف هذه األمور 



موافقته فاخلالق سبحانه الذي يفارق غريه بأعظم مما فارق به املسيح آهلتهم هو أوىل وأحق بأن ال ميثل خبلقه ألجل 
يف بعض األمساء والصفات إذ أصل هذا القياس الفاسد أن الشيئني إذا اشتركا وتشاهبا يف بعض األشياء لزم 
اشتراكهما ومتاثلهما يف غري ذلك مما ليس من لوازم املشترك وهذا كله خطأ فاحش وبعضه أفحش من بعض 

امللزوم يقتضي ثبوت الالزم فأما ما ليس من  فالشيئان إذا اشتركا يف شيء لزم أن يشتركا يف لوازمه فإن ثبوت
  لوازمه فال جيب اشتراكهما فيه 

فكون املعبود من حصب جهنم ليس من لوازم كونه معبودا بل من لوازم كونه معبودا يصلح دخوله النار واملسيح 
  وحنوه ال يصلح دخوهلم النار 

ل وحنو ذلك من األمور اليت يوصف هبا اخلالق وكذلك ثبوت الوجود واحلياة والعلم والقدرة واالستواء والنزو
واملخلوق ليس من لوازمها اإلمكان واحلدوث واآلفات والنقائص فإن اإلمكان من لوازم ما ليس واجبا بنفسه 

  واحلدوث من لوازم املعدوم وإمكان اآلفات والنقائص من لوازم ما يقبل ذلك 
ون منافية لآلفات والنقائص واملنايف للشيء ال يكون من وهذه الصفات صفات كمال ال تستلزم اآلفات بل قد تك

  لوازمه بل هو مناقض للوازمه فكيف جيعل املنايف كاملالزم ؟ 
ال : واملقصود أن املشركني كانوا يعارضون الرسول مبا يتخيلونه مناقضا لقوله وإن مل يكن يف ظاهر قوله ما يناقض 

يناقض صريح املعقول الذي عليه أئمة أرباب العقول ال سيما إذا كان معقوال وال منقوال فكيف إذا كان ظاهر قوله 
ذلك املعقول هو الذي ال ميكن تصديقه إال به ؟ فإذا كان قد أظهر ما يطعن يف دليل صدقه وشاهده كان معارضته 

  بذلك أوىل األشياء 
العقل ينايف ذلك وأنزل اهللا  وكذلك أيضا ملا أخربهم باإلسراء وشجرة الزقوم أنكر ذلك طائفة منهم وزعموا أن

  ]  ٦٠: اإلسراء [ } وما جعلنا الرؤيا اليت أريناك إال فتنة للناس والشجرة امللعونة يف القرآن { : تعاىل 
  ] هي رؤيا عني أريها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليلة أسري به : [ ويف الصحيح عن ابن عباس أنه قال 

ى بعبده ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى الذي باركنا حوله لنريه من سبحان الذي أسر{ : قال تعاىل 
  ]  ١: اإلسراء [ } آياتنا إنه هو السميع البصري 

إذ يغشى * عندها جنة املأوى * عند سدرة املنتهى * ولقد رآه نزلة أخرى * أفتمارونه على ما يرى { : وقال 
   ] ١٦ - ١٢: النجم [ } السدرة ما يغشى 

وما هو بقول شيطان * وما هو على الغيب بضنني * ولقد رآه باألفق املبني * وما صاحبكم مبجنون { : وقال تعاىل 
  ]  ٢٥ - ٢٢: التكوير [ } رجيم 

فإذا كان ما أخربهم به من رؤية اآليات اليت أراها اهللا إياها ليلة اإلسراء قد أنكروها وكذبوه ألجلها واستبعدوا 
  أن ذلك ليس ممتنعا يف العقل فكيف مبا هو ممتنع يف صريح العقل  ذلك بعقوهلم مع

  وكذلك أيضا أنكروا أن يبعث اهللا بشرا رسوال وجعلوا ذلك منكرا ممتنعا يف عقوهلم 
 ٢٤: اإلسراء [ } وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم اهلدى إال أن قالوا أبعث اهللا بشرا رسوال { : كما قال تعاىل 

 [  
  ]  ٢: يونس [ } أكان للناس عجبا أن أوحينا إىل رجل منهم أن أنذر الناس { : وقال 

  ]  ٤١: الفرقان [ } وإذا رأوك إن يتخذونك إال هزوا أهذا الذي بعث اهللا رسوال { : وقال تعاىل 
لكا جلعلناه ولو جعلناه م* وقالوا لوال أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي األمر مث ال ينظرون { : وقال تعاىل 



  ]  ٩: األنعام [ } رجال وللبسنا عليهم ما يلبسون 
  ]  ٩١: األنعام [ } وما قدروا اهللا حق قدره إذ قالوا ما أنزل اهللا على بشر من شيء { : وقال تعاىل 

* أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون { : وقد حكى حنو ذلك عمن تقدم من الكفار كقول قوم فرعون 
  ]  ٤٨ - ٤٧: املؤمنون [ } ا فكانوا من املهلكني فكذبومه

  ]  ٢٧: هود [ } ما نراك إال بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إال الذين هم أراذلنا { : وقول قوم نوح 
 ١٠: إبراهيم [ } إن أنتم إال بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا { : وقالت أصناف األمم لرسلهم 

 [  
وأمثال ]  ١١: إبراهيم [ } إن حنن إال بشر مثلكم ولكن اهللا مين على من يشاء من عباده { : الرسل حىت قالت 

  هذا 
  فقد ذكر عن املشركني أهنم أنكروا إرسال رسول من البشر ودفعوا ذلك بعقوهلم 

هني عقلية تقدح وهذا قول من جيحد النبوات من الربامهة مشركي اهلند وغريهم وهلم شبه معروفة يزعمون أهنا برا
  يف جواز إرسال الرسل 

  ]  ١٠٩: يوسف [ } وما أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي إليهم من أهل القرى { : وهلذا قال تعاىل 
  ]  ٤٣: النحل [ } وما أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون { : وقال 
  وأمثال ذلك ]  ٩: األحقاف [ } الرسل  قل ما كنت بدعا من{ : وقال 

وكذلك ملا أخربهم باملعاد عارضوه بعقوهلم وقد ذكر اهللا تعاىل من حججهم اليت احتجوا هبا يف إنكار املعاد ما هو 
  مذكور يف القرآن 

مرة قل حيييها الذي أنشأها أول * وضرب لنا مثال ونسي خلقه قال من حييي العظام وهي رميم { : كقوله تعاىل 
أوليس الذي خلق * الذي جعل لكم من الشجر األخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون * وهو بكل خلق عليم 

  ]  ٨١ - ٧٨: يس [ } السماوات واألرض بقادر على أن خيلق مثلهم بلى وهو اخلالق العليم 
عجبوا أن جاءهم منذر منهم بل * ق والقرآن اجمليد { : وقد ذكر طعنهم يف الرسالة واملعاد مجيعا يف قوله تعاىل 

قد علمنا ما تنقص األرض منهم وعندنا * أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد * فقال الكافرون هذا شيء عجيب 
  ]  ٤ - ١: ق [ } كتاب حفيظ 

  ]  ١٥: ق [ } أفعيينا باخللق األول بل هم يف لبس من خلق جديد { : مث ذكر األدلة عليهم إىل قوله 
قد تضمنت من أصول اإلميان ما أوجبت أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ هبا يف اجملامع العظام  وهذه السورة

فيقرأ هبا يف خطبة اجلمعة ويف صالة العيد وكان من كثرة قراءته هلا يقرأ هبا يف صالة الصبح وكل ذلك ثابت يف 
  الصحيح 
أو خلقا مما * قل كونوا حجارة أو حديدا * بعوثون خلقا جديدا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا مل{ : قال تعاىل 

يكرب يف صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون مىت هو قل 
  ]  ٥٢ - ٤٩: اإلسراء [ } يوم يدعوكم فتستجيبون حبمده وتظنون إن لبثتم إال قليال * عسى أن يكون قريبا 

أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا { : كر حنو ذلك عمن مضى من املكذبني للرسل كقوهلم عن رسوهلم وقد ذ
إن هو * إن هي إال حياتنا الدنيا منوت وحنيا وما حنن مببعوثني * هيهات هيهات ملا توعدون * وعظاما أنكم خمرجون 

  ]  ٣٨ - ٣٥: املؤمنون [ } إال رجل افترى على اهللا كذبا وما حنن له مبؤمنني 



وقالوا ما هي إال حياتنا الدنيا منوت وحنيا وما يهلكنا إال الدهر وما هلم بذلك من علم إن هم إال { : وقال تعاىل 
  ]  ٢٤: اجلاثية [ } يظنون 

  وأمثال هذا يف القرآن كثري 
ذا الرسول يأكل الطعام وقالوا مال ه{ : وذكر عنهم أنه طعنوا يف الرسول بعقوهلم بأمور ظنوها الزمة له كقوهلم 

أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال * وميشي يف األسواق لوال أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا 
  ]  ٨ - ٧: الفرقان [ } الظاملون إن تتبعون إال رجال مسحور 

  ]  ٩:  الفرقان[ } انظر كيف ضربوا لك األمثال فضلوا فال يستطيعون سبيال { : قال تعاىل 
فلوال * أم أنا خري من هذا الذي هو مهني وال يكاد يبني { : وكذلك قالوا عمن قبله من الرسل كما قال فرعون 

  ]  ٥٣ - ٥٢: الزخرف [ } ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه املالئكة مقترنني 
  ]  ٩١: هود [ } عزيز إنا لنراك فينا ضعيفا ولوال رهطك لرمجناك وما أنت علينا ب{ : وقالوا لشعيب 

واملقصود هنا أن الرسول صلى اهللا عليه و سلم كان يعارضه من املؤمنني به والكفار من ال يكاد حيصى معارضة ال 
ترد عليه ومل تكن إال من جهل املعارض ومل يكن يف ظاهر الكالم الذي يقوله هلم ومفهومه ومعناه ما خيالفه صريح 

رضون بعقوهلم ما ال يستحق املعارضة فلو كان فيما بلغهم إياه عن اهللا من أمسائه املعقول بل كان املعارضون يعا
وصفاته وحنو ذلك ما خيالف ظاهره صريح املعقول لكان هذا أحق باملعارضة وكان ميتنع يف مستمر العادة أن مثل 

لك يعارض القضايا ال معارضة دافع طاعن وال معارضة مستشكل مسترشد فكيف إذا كان ذ: هذا ال يعارضه أحد 
  العقلية اليت هبا علموا نبوته وأنه رسول اهللا إليهم ؟ فكانت تكون املعارضة بذلك أوىل أن تقع من الكفار واملسلمني 

حنن ال نعلم صدقك إال بأن نعلم بعقولنا أمورا تناقض ما يفهم ويظهر مما ختربنا به فاملصدق : أما الكفار فيقولون له 
عبا ال ميكنه أن يقبل بعض أخبارك إال برد بعضها وهذا ليس فعل العاملني الصادقني دائما بل لك يكون متناقضا متال

  فعل من يكذب تارة ويصدق أخرى أو يصيب تارة وخيطئ أخرى 
وأما املسلمون املظهرون لإلسالم فقد كان فيهم منافقون ويف املؤمنني مساعون هلم يتعلقون بأدىن شبهة يوقعون هبا 

ب يف قلوب املؤمنني وكان فيهم من له معرفة وذكاء وفضيلة وقراءة للكتب ومدارسة ألهل الكتاب الشك والري
  مثل أيب عام الفاسق الذي كان يقال له أبو عامر الراهب الذي أختذ له املنافقون مسجد الضرار 
ىن شبهة وخياطبون وأيضا فقد كان اليهود والنصارى يعارضونه مبا ال يصلح للمعارضة ويقدحون يف القرآن بأد

وموسى ]  ٢٨: مرمي [ } يا أخت هارون { : أنتم تقرأون يف كتابكم : بذلك من أسلم كما قالوا للمغرية بن شعبة 
بن عمران كان قبل عيسى بسنني كثرية فظنوا أن هارون املذكور هو هارون أخو موسى وهذا من فرط جهلهم فإن 

بسنني كثرية وأن مرمي أم عيسى ليست أخت موسى وهارون وال هو عاقال ال خيفى عليه أن موسى كان قبل عيسى 
من يرى أن يتكلم مبثل هذا الذي  -وإن كان من أكذب الناس  -املسيح ابن أخت موسى وليس يف من له متييز 

يضحك عليه به كل من مسعه فكيف مبن هو أعظم الناس عقال وعلما ومعرفة غلبت عقول بىن آدم ومعارفهم 
كل من مل يستجيب  -أو خاف منه  -استجاب له كل ذي عقل مصدقا خلربه مطيعا ألمره وذل له  وعلومهم حىت

  له وظهر به من العلم والبيان واهلدى واإلميان ما قد مأل اآلفاق وأشرق به الوجود غاية اإلشراق 
لذي جاء بالقرآن ال لعلموا أن مثل هذا الرجل العظيم ا -لو كان هلم متييز  -فكان النصارى الذين مسعوا هذا 

خيفى عليه أن املسيح ليس هو ابن أخت موسى بن عمران وال يتكلم مبثل ذلك ولو كانت أختهما لكان إضافتها إىل 
يا أخت موسى لكن ملا اتفق أن مرمي هذه بنت عمران وذانك : موسى أوىل من إضافتها إىل هارون فكان يقال هلا 



نشأت الشبهة حىت  -ن فيه اشترك واالشتراك غالب على أمساء األعالم موسى وهارون ابنا عمران فكان لفظ عمرا
أال قلت هلم إهنم كانوا يسمون بأمساء أنبيائهم والصاحلني : [ سأل املغرية النيب صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك فقال 

  ] قبلهم ؟ إن هارون هذا كان رجال يف بىن إسرائيل مسوه باسم هارون النيب 
ضونه مبثل هذه املعارضة كيف يسكتون عن معارضته إذا كان اخلطاب الذي أخرب به واملفهوم فمن كانوا يعار

بل الصريح منه الذي ال حيتمل التأويل خمالفا لصريح العقل بل خمالفا ملا به يعلم صدقه وصدق األنبياء  -الظاهر منه 
نبياء قبلك فإنا ال ميكننا أن نصدقك إال ما جئت به يقدح يف نبوات األ: قبله ؟ وهال كان أهل الكتاب يقولون له 

بقضايا عقلية هبا يعلم صدق الرسل وما أظهرته للناس وبينته هلم وأخربته به يناقض األصول العقلية اليت هبا نعلم 
  تصديق األنبياء ؟ 

  : واعلم أنه من أمعن النظر يف هذا املقام وتوابعه حصل هلم أمور جليلة 
م بصحة السمع ال يكون إال بقضايا عقلية مناقضة للمفهوم الظاهر من أخبار اهللا العل: بطالن قول من يقول 

  ورسوله 
  بل بطالن قول من جيعل صريح العقل مناقضا ألخباره 

مما هي معروفة بصريح العقل سواء كانت  -بل بطالن قول من يدعي أن أقوال اجلهمية النفاة لعلو اهللا على خلقه 
  الفة له موافقة خلرب الرسول أو خم

  : وذلك من وجوه 
  أن إميان املؤمنني به العاملني بصدقه حصل بدون هذه القضايا : أحدها 
  أن أحدا منهم مل يورد هذه املعارضة ومل يستشكل هذا الذي هو تناقض يف وعم هؤالء : الثاين 

  أن املنافقني مل يورد أحد منهم هذا : الثالث 
  هم هذا أن املشركني مل يورد أحد من: الرابع 

  أن أهل الكتاب مل يورد أحد منهم هذا : اخلامس 
أنه مل يعهد إليهم أن ال يصدقوا مبضمون هذه الظواهر وال يعتقدوا موجبها وال أمرهم بترك تدبرها : السادس 

  ناها ال نعلم مع: وفهمها وعقلها وال بتأويلها تأويال يصرفها عن املعىن الظاهر املفهوم منها وال بتفويضها وقوهلم 
  أن الصحابة مل يوصوا التابعني بذلك : السابع 
أن التابعني مل يوردوا على الصحابة وال أورد بعضهم على بعض ظهور هذا التناقض والتعارض وال سئل : الثامن 

كيف نصنع ؟ هل نتبع موجب النصوص أو موجب العقول املعارضة وتناول النصوص ؟ أو نصرف : بعضهم بعضا 
  ال ندري ما معناها ؟ : ا وتدبرها وعقلها ونقول قلوبنا عن فهمه

فهذا الذي ذكرته ظاهرا ال خيفى على من تأمل أمور اإلسالم كيف كانت وكيف ظهر اإلسالم ومع هذا : فإن قيل 
فهذه الشبه العقلية اليت احتج هبا النفاة وقد ضل هبا خلق كثري من هذه األمة ومن أهل الكتاب فهل كانت عقول 

  ح من عقول هؤالء ؟ مث إذا كان األمر هكذا فكيف إذا وقع يف هذه من وقع ؟ الكفار أص
إن تصديق الرسول ال ميكن إال بقضايا عقلية تناقض مفهوم ما أخرب به : املقصود هنا فساد قول من يقول : قيل 

ء من أصحاب وهذا يلزم من قال ذلك من اجلهمية واملعتزلة وأتباعهم من األشعرية ومن دخل معهم من الفقها
إن تصديق الرسول ال ميكن إال بأن يستدل على حوادث العامل حبدوث األجسام وأنه : األئمة األربعة والصوفية 

يستدل على ذلك حبدوث ما قام هبا من األعراض مطلقا أو احلركات وأن ذلك مبين على امتناع حوادث ال أول هلا 



ىل املتعلقة مبشيئته واختياره بل نفي صفاته وأن يكون القرآن خملوقا وذلك يستلزم نفي األفعال القائمة بذات اهللا تعا
  وأن اهللا ال يرى يف اآلخرة وال يكون فوق العامل 

إن تصديقه فيما أخرب به ال ميكن إال هبذه الطريق كان قوله معلوم الفساد باالضطرار من دين اإلسالم : فمن قال 
بتدعة يف دين األنبياء بل حمرمة غري مشروعة ال ريب أن عقل من آمن إن هذه الطرق م: وهلذا قال األشعري وغريه 

  باهللا ورسوله كان خريا من عقل من سلك هذه الطريق من أهل الكالم 
وأما عقول الكفار فال ريب وإن كانت عقول جنس املؤمنني خريا من عقوهلم لكان قد يكون عند الكفار من عقل 

كثري من أهل البدع أال ترى أن أكاذيب الرافضة ال يرضاها أكثر من العقالء من  التمييز ما مينعه أن يقول ما يقوله
الكفار ؟ فذلك عقول املشركني الذين كانوا على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم مل تكن تقبل أن ترد رسالته مبثل 

ء علم أنه من باب اهلذيان هذا الكالم الذي فيه من الدقة والغموض ما ال يفهمه أكثر الناس ومن فهمه من العقال
  والبهتان 

يبني لك كل ذلك أن العرب مع شركها كانت مقرة بأن اهللا رب كل شيء وخالقه ومليكه مقرة بالقدر وكانت 
عقوهلم من هذا الوجه خريا من عقل من جعل كثريا من احملادثات مل خيلقه اهللا وال قدره وال أراده وكانت العرب 

خمتار ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن فكانت عقوهلم خريا من عقول الدهرية والفالسفة الذين أيضا تقر بان اهللا فاعل 
  يقولون بأن العامل صدر عن علة تامة موجبة له كما يقول الدهرية واإلهليون 

 وال ريب أن من أنكر الصانع وقال بان العامل واجب بذاته فعقله أفسد من عقل هؤالء والعرب مل تكن تقول هبذا
اللهم إال أن يكون يف تضاعيفهم آحاد وتقوله ولكن مل يكن هذا القول ظاهرا فيهم بل الظاهر فيهم اإلقرار باخلالق 

  وعلمه وقدرته ومشيئته 
هي يف األصل نشأت من مالحدة األمم املنكرين للصانع وهؤالء أجهل الطوائف  -شبه اجلهمية  -وهذه الشبه 

تعارض مبثل هذه الشبه وإمنا ذكر اهللا تعاىل نظري قول اجلهمية عن مثل فرعون وأقلهم عقال فلهذا مل تكن العرب 
  وأمثاله من املعطلة كالذي حاج إبراهيم يف ربه 

وال ريب أن املعطلة شر من املشركني والعرب وإن كانوا مشركني مل يكن الظاهر فيهم التعطيل للصانع وإن كان قد 
 الصانع أو اجلاحدين له كما يف تضاعيف كل أمة حىت يف املصلني من هو يكون يف أضعافهم من هو من املرتابني يف

  من هؤالء إذ املنافقون مل يزالوا يف األمة ومل يزالوا على اختالف أصنافهم 
وإذا عرف أن املقصود بيان فساد قول من يزعم أنه ال ميكن تصديق الرسول إال بالطريق اجلهمية املناقضة إلثبات ما 

  اهللا وكالمه وأفعاله حصل املقصود  اخرب من صفات
إن العلم بصدق : إن هذه املعقوالت تعارض املفهوم الظاهر من اآليات واألحاديث من غري أن يقول : وأما من قال 

طريقة االستدالل على الصانع حبدوث األعراض : الرسول موقوف عليها كما يقول من يعتقد صحة هذه الطريق 
نه ميكن تصديق الرسول بدوهنا كما يقول األشعري نفسه وكثري من أصحابه والرازي وتركيب األجسام وإن قال إ

وأمثاله وكثري من الفقهاء وأهل احلديث والصوفية يوجد شيء من هذا يف كالم احملاسيب وأيب حامت البسيت واخلطايب 
هؤالء ومجهور املسلمني فإن  -وأيب احلسن التميمي والقاضي أيب يعلى وابن عقيل وابن الزاغوين وغري هؤالء 

  إنه ميكن تصديق الرسل بدون طريقة حدوث األعراض وتركيب األجسام : يقولون 
  إن تصديق الرسل ال يتوقف عليها : لكن هؤالء وغريهم يعتقدون صحة تلك الطريق وإن قالوا 

  إهنا ال تعارض النصوص بل ميكن اجلمع بينهما : مث منهم من يقول 



  الوجه اخلامس

يثبتون الصفات اخلربية اليت جاء هبا القرآن مع اعتقادهم صحة طريقة : يق األشعري وأئمة الصحابة وهذه طر
  االستدالل حبدوث األعراض وتركيب األجسام 

كأيب احلسن التميمي وغريه من أهل بيته : وهذه طريق أيب حامت بن حبان البسيت و أيب سليمان اخلطايب والتميميني 
و القاضي أيب يعلى و أيب بكر البيهقي وابن الزاغوين وخلق كثري من طوائف املسلمني من  وأيب علي بن أيب موسى

  احلنيفة واملالكية والشافعية واحلنبلية 
ومن هؤالء من يدعي التعارض بينهما كالرازي وأمثاله كما يقول ذلك من يوجب االستدالل بطريقة حدوث 

  األعراض كاملعتزلة وأيب املعايل وأتباعه 
إن تصديق : الء مشتركون يف أن هذه الطريقة املعقولة هلم مناقضة ملا يفهم من اآليات واألحاديث سواء قالوا فهؤ

الرسول موقوف عليها كما يقوله من يقوله من املعتزلة وأتباع صاحب اإلرشاد أو مل يقولوا ذلك كما يقوله من 
  ل ليس موقوفا عليها يوافق األشعري والرزي ومجهور املسلمني على أن تصديق الرسو

وليس املقصود يف هذا املقام إال إبطال قول من يدعي أن تقدمي النقل على العقل املعارض له يقدح يف العقل الذي به 
علم صحة السمع وقد تبني أن فساد هذا القول معلوم باالضطرار من الدين معلوم باالضطرار من العادة وأن الذين 

   يكن علمهم موقوفا على هذه القضايا آمنوا بالرسول وعلموا صدقه مل
أهل العقول الذين مسعوا القرآن والكفار من املشركني وأهل الكتاب يف العصور : ومما يشترك فيه الفريقان أن يقال 

املتقدمة مل يكن منهم من طعن فيه أو رد عليه خمالفة هذه األخبار عن صفات اهللا لصريح املعقول فلو كان العلم 
ابتا يف عقول بين آدم مل ميكن يف العادة أن يكون هذا الكالم الذي طبق مشارق األرض ومغارهبا بنقيض ذلك ث

وظهر وليه على عدوه باحلجة الباهرة والسيف القاهر ويف صريح املعقول ما يناقض أخباره وال أحد من العقالء 
ات مما تتوفر اهلمم والدواعي على ال على وجه الطعن وال على وجه االستشكال مع أن هذه العقلي: يتفطن لذلك 

استخراجها واستنباطها لو كانت صحيحة ألهنا متعلقة بأشرف املطالب والعلم به الذي تتوفر اهلمم على طاب 
  معرفة صفاته نفيا وإثباتا 

فلو كانت هذه الطرق الدالة على السلب طرقا صحيحة تعلم بالعقل لكان مع الداعي التام جيب حتصيلها فإنه مع 
  مال القدرة والداعي جيب وجود املقدور فكان جيب أن تظهر هذه من أفضل الناس عقال ودينا ك

فلما مل يكن األمر كذلك علم أن ذلك كان لفسادها وأهنم لصحة عقوهلم مل يعتقدوها كما يعتقدوا مذهب القرامطة 
  ح العقل الباطنية والرافضة الغالية وأمثاهلم من الطوائف اليت يعلم فساد قوهلم بصري

ومعلوم أن الباطل ليس له حد حمدود فال جيب أن خيطر ببال أهل العقل والدين كل باطل وأن يردوه فإن هذه ال 
هناية له خبالف ما هو حق بصريح العقل يف حق اهللا تعاىل ال سيما إذا كان مما جيب اعتقاده بل يتوقف تصديق 

الفاضلة مع كثرة أهلها وفضلهم عقال ودينا مل يعلموها ومل الرسول على معرفته فإن هذا ميتنع أن تكون العصور 
  يقولوها 

فعلم بذاك أن هذه املعارضات ليست من العقليات الصحيحة اليت هي مستقرة يف صريح العقل بل هي من اخلياالت 
قهم دون الفاسدة املشاهبة للعقليات اليت تنفق على طائفة من الناس دون طائفة كما نفقت على اجلهمية ومن واف

مجهور عقالء بين آدم وهلذا كان أعظم نفاقها على أجهل الناس وأعظمهم تكذيبا باحلق وتصديقا بالباطل من 
  القرامطة الباطنية واحللولية واالحتادية وأمثاهلم 



عي على ومن املعلوم أن أهل التواتر ال جيوز عليهم يف مستقر العادة أن يكذبوا وال أن يكتموا ما تتوفر اهلمم والدوا
نقله فكما أن الفطر فيها مانع من الكذب ففيها داع إىل اإلظهار والبيان فكذلك ها هنا كما أن العقول املتباينة 

والفطر املختلفة إذا أخربت عما تعلمه بضرورة أو حس مل تتفق على الكذب وال اخلطأ فكذلك أيضا العقول املتباينة 
العقل وبطالنه وفساده مل تتفق على اإلعراض عن النظر واالستدالل حىت والفطر املختلفة إذا مسعت ما يعلم بصريح 

  يعرف فساده وبطالنه 
وهلذا مل تظهر يف أمة من األمم أقوال باطلة إال كان فيه من يعرف بطالن ذلك فيتكلم بذلك مع من يثق به وإن 

  وافق يف الظاهر لغرض من األغراض 
  والنصريية يعلمون يف الباطن فساد قوهلم ويتكلمون بذلك مع من يثقون به  وهلذا جتد خلقا من الرافضة واإلمساعيلية

  وكذلك بني النصارى خلق عظيم يعلمون فساد قول النصارى وكذلك بني اليهود 
وهذه األمة قد كان فيها يف القرون الثالثة منافقون ال يعلم عددهم إال اهللا وقد جاورهم من املشركني وأهل الكتاب 

طوائف متباينة فما ميكن أحدا أن ينقل أنه كان قبل اجلعد بن درهم وجهم بن صفوان من ظهر عنه  أمم أخر وهم
القول بأن العقول تنايف ما يف القرآن من إثبات العلو والصفات أو بعض الصفات ال من املؤمنني وال من أهل 

  الكتاب وال من سائر الكافرين 
ح املعقول فال بد مع توفر اهلمم والدواعي أن يستخرج ويستنبط وإذا ومن املعلوم أن هذا إذا كان مستقرا يف صري

استخرج واستنبط فال بد مع توفر اهلمم والدواعي أن يتكلم به وإذا تكلم به فال بد مع توفر اهلمم والدواعي أن 
نقل إن هذا مل  ينقل إال ترى أنه ملا تكلم به واحد وهو اجلعد بن درهم نقل الناس ذلك ؟ مث اجلهم بعده كذلك ومل

يكن يف نفس أحد فإن هذا ال ميكن نفيه ومل ينقل أن أحدا من هؤالء مل يناج به بعض الناس فإن هذا ال ميكن نفيه بل 
إن : إنه مل يظهر وعدم ظهوره مع الكثرة والقوة املوجبة لتوفر اهلمم والدواعي على استخراجه واستنباطه : قلنا 

  عرفة اهللا وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا أعظم املطالب كان حقا يوجب أنه ليس حقا فإن م
وحنن نعلم باالضطرار أن سلف األمة كانوا أعظم الناس رغبة يف هذا وحمبة له فإذا كان احلق هو قول النفاة وعلى 

 يكون ذلك أدلة عقلية يستخرجها الناظر بعقله وهم من أعقل الناس وأرغبهم يف هذا املطلب امتنع مع ذلك أن ال
منهم من يفطن هلذا احلق وإذا تفطن له مع قوة دينهم ورغبتهم يف احليز كانوا يظهرونه ويبينونه وذلك يوجب 

  ظهوره وانتشاره لو كان حقا 
وكذلك الكفار هلم رغبة يف معرفة ذلك وإظهاره لو كان حقا ملا كان فيه من معارضة الرسول ومناقضته وملا فيه من 

  معرفة احلق 
ن هذا كما يقال يف أمتنا فإنه يقال يف بين إسرائيل فإن التوراة مملوءة بإثبات الصفات اليت يسميها النفاة واعلم أ

تشبيها وجتسيما ومن املعلوم أن التوراة قد تداوهلا من األمم ما ال حيصيهم إال اهللا وقد انتشرت بني النصارى كما 
ات العلو هللا مما يناقض صريح العقل لكان ذلك من أعظم ما انتشرت بني اليهود فلو كان ما فيها من الصفات وإثب

كان ينبغي أن يتعنت به بنو إسرائيل وغريهم ملوسى فقد ذكر عنهم ومن تعنت مبوسى أشياء ال تعلم بصريح العقل 
  قد آذوا موسى وقالوا إنه آدر وإنه قتل هارون ودس عليه قارون بغيا لرميه بالزنا ليؤذي موسى بذلك 

ومع هذا ]  ٦٩: األحزاب [ } يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين آذوا موسى فربأه اهللا مما قالوا { : ىل وقال تعا
فأذى موسى بذلك أذى ال يشهد به صريح العقل فلو كان ما اخربهم به مما يناقض صريح العقل لكان آذاه بالقدح 

  يف ذلك أبني وأظهر وأوىل أن يستعمله من يريد األذى له 



  ]  ٤٧: البقرة [ } يا بين إسرائيل اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم وأين فضلتكم على العاملني { : قد قال تعاىل و
وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما مل { : وقال 

  ]  ٢٠: املائدة [ } يؤت أحدا من العاملني 
اجلاثية [ } ولقد آتينا بين إسرائيل الكتاب واحلكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العاملني {  :وقال 

 :١٦  [  
وقد كان القوم جماورين الروم والقبط والنبط والفرس وهم أئمة الفالسفة والصابئني واملشركني من مجيع األصناف 

اط أفالطون قدموا الشام وتعلموا احلكمة من لقمان وأصحاب وقد ذكروا أن أساطني الفالسفة كفيثاغورس وسقر
داود وسليمان فكيف بكون ما تدل عليه التوراة ويفهم منها مناقضا لصريح املعقول الذي ال ينبغي أن يشك عاقل 

  فيه ال يظهر ذلك إال يف أوليائها وال أعدائها ؟ 
عني له فهل يكون كتابا مملوءا مما ظاهره كذب وفرية بل الطوائف كلها جمتمعة على تعظيم الذي جاء بالتوراة خاض

  على اهللا ووصف له مبا ميتنع عليه وال جيوز يف حقه وال يظهر بني العقالء مناقضته ومعارضته ؟ 
ومن اعترب األمور وجد الرجل يصنف كتابا يف طب وحساب أو حنو أو فقه أو ينشأ خطبة أو رسالة أو ينظم قصيدة 

ه حلنة أو يغلط يف املعىن غلطة فال يسكت الناس حىت يتكلموا فيه ويبينوا ذلك وخيرجون إىل أو أرجوزة فيلحن في
فضال عن  -احلق من زيادة الباطل وإن كان صاحب ذلك الكالم ال يدعوهم إىل طاعته واستتباعه ويذم من خيالفه 

اعته واستتباعه وأن يكون هو املطاع فإذا كان الذي جاء بالقرآن ودعا الناس إىل ط -أن يكفره ويبيح قتاله وشتمه 
دق وال جل ويقول إن السعادة ملن أطاعه والشقاء ملن خالفه ويعظم مطيعيه : الذي ال ينبغي خمالفته يف شيء 

ويعدهم بكل خري ويلعن خمالفيه ويبيح دماءهم وأمواهلم وحرميهم فمن املعلوم أن مثل هذه الدعوة ال يدعيها إال 
  ا وهم الرسل الصادقون أو أكذب الناس وأبعدهم عنها كاملتنبئني الكاذبني أكمل الناس وأحقهم هب

كما قال ورقة بن نوفل للنيب صلى اهللا عليه و سلم ملا [ ومعلوم أن صاحب هذه الدعوة تعاديه النفوس وحتسده 
ل ما جئت به إال نعم إنه مل يأت أحد مبث: أو خمرجيهم ؟ قال : إن قومك سيخرجوك قال : ( أخربه مبا جاءه فقال 

  ) ] عودي وإن يدركين يومك أنصرك نصرا مأزورا 
ومن املعلوم أن أعداء من يقول مثل هذا إذا كان املفهوم من كالمه والظاهر من خطابه هو كذب على اهللا ووصفه 

كان  - بذلك كان قائال من التشبيه والتجسيم مبا خيالف صريح العقل بل يكون صاحبه كافرا كذابا مفتريا على اهللا
  هذا من أعظم مما تتوفر اهلمم والدواعي على معارضته به والطعن يف ذلك والقدح يف نبوته به 

وهكذا موسى بن عمران وبنو إسرائيل كان مبقتضى العادة املطردة إنه ال بد يف كل عصر من أن يظهر إنكار مثل 
  وأعظم منه ذلك والقدح يف ما جاء به موسى وأن يكون املأذون له يؤذونه بذلك 

  أنه قد وجد طعن يف موسى وحممد صلى اهللا عليهما وسلم مبثل هذا : فإن قيل 
نعم وجد بعد أن ظهرت مقالة اجلهمية يف املسلمني وحديث املالحدة من القرامطة الباطنية والذين أخذوا شر : قلنا 

إنه مل يقدح أحد يف األنبياء : قل قول اجلهمية وشر قول الرافضة وركبوا منهم قوال ثالثا شرا منهما وحنن مل ن
واملرسلني وال كذهبم وال عارضهم يف نفس ما دعوا إليه من التوحيد والنبوة واملعاد وعارضوهم بعقوهلم ومل 

  يعارضوهم معارضة صحيحة بل كان ما عارضوا به فاسدا يف العقل 
ن القرامطة الباطنية شر من عباد األصنام فهؤالء الذين حدثوا من املعارضني هم أسوا حاال من أولئك املعارضني فغ

من العرب وشر من اليهود والنصارى فمجادلة هؤالء وأمثاهلم بالباطل ليس بعجيب فما زال يف األرض من جيادل 



  بالباطل ليدحض به احلق 
أولئك األعداء إذا كان الظاهر املفهوم مما خربوا به خمالفا لصريح العقل امتنع يف العادة أن ال يعارض : ولكن قلنا 

به وال يستشكله األصدقاء مع طول الزمان وتفرق األمة فإذا كان العدو يعارض باملعقول الفاسد فكيف ال يعارض 
باملعقول الصريح وإذا كان الويل يستشكل ما ال إشكال فيه خلطأه هو نفسه فكيف ال يستشكل ما هو مشكل 

  ؟  للحق املعلوم بصريح العقل -بل نصه  -خيالف ظاهره 
دليل على أهنا باطل  -لو كانت حقا  -عدم وجود هذه املعارضات مع توفر اهلمم والدواعي على وجودها : فقلنا 

دليل على انه كذب خبالف وجود  -لو كان موجودا  -كما أن عدم نقل ما تتوفر اهلمم والدواعي على نقله 
أن جمرد نقل الناقل ليس دليال على صحة ما  الطعن واملعارضة فانه ليس دليال على صحة ما عارض به وطعن كما

  نقل 
فليتدبر الفاضل هذا النوع من النظر والكالم فإنه ينفتح له أبواب من اهلدى وال حول وال قوة إال باهللا فإن اجلهمية 
النفاة هم من أفسد الناس عقال وأعظمهم جهال وإن كان قد حيصل ألحدهم ملك وسلطان بيد أو لسان كما حصل 

  ن ومنرود بن كنعان وحنومها لفرعو
وهلذا وصف اهللا هلؤالء وأشباههم بأهنم ال يسمعون وال يعقلون ومن تدبر احلقائق وجد كل من كان أقرب إىل 
التصديق مبا جاءت به الرسل والعمل به كان أكمل عقال ومسعا وكل من كان أبعد عن التصديق مبا جاءت به 

  الرسل والعمل به كما أنقص عقال ومسعا 
وال ريب أن قول أهل التعطيل واإلحلاد ومن دخل منهم من أهل احللول واالحتاد ومن شاركهم يف بعض أصوهلم 

املستلزمة لتعطيلهم وإحلادهم من سائر العباد هي من أفسد األقوال وأكذهبا وأعظمها تناقضا وأكثر من األمور أدلة 
أصوهلم على كثري من أهل اإلميان فظنوا أن ذلك برهان  على نقيضها من األدلة العقلية والسمعية لكان اشتبه بعض

عقلي معارض للقرآن اإلهلي ومل يعلموا أن الربهان موافق للقرآن ومعاضد ال مناقض معارض وإن دالئل اآليات 
   واآلفاق العيانية موافقة للدالئل القرآنية إذ كانت أدلة احلق شهودا صادقني وحكما ال يثبت عندهم إال احلق املبني
ومن املعلوم أن أخبار الصادقني وشهاداهتم وإثباتاهتم تتعاون وتتعاضد وتتناصر وتتساعد ال تناقض وال تعارض وإن 

قدر أن أحدهم يغلط خطأ أو يكذب أحيانا فال بد أن يظهر خطأه وكذبه وهذا ما استقراه الناس يف أحاديث 
  كذب إال وظهر ألهله صناعته كذبه أو خطأه  احملدثني لألحاديث النبوية ال يعرف أن أحدا منهم غلط أو

ما يكاد يغلط غالط منهم إال ويعر  -أهل النظر واالستدالل يف األدلة السمعية أو العقلية  -وكذلك الناظرون 
  فالناس غلطه من أبناء جنسه وغريهم 

ن معهم دالالت عقلية تعارض واجلهمية النفاة املعطلة قلبوا حقائق األدلة الربهانية العقلية والسمعية مث ادعوا أ
  اآليات السمعية فحرفوا اآليات وبدلوها بالتأويل بعد أن أفسدوا العقول بزخرف األباطيل 

وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا شياطني اإلنس واجلن يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غرورا ولو { : قال تعاىل 
فئدة الذين ال يؤمنون باآلخرة ولريضوه وليقترفوا ما هم ولتصغى إليه أ* شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون 

أفغري اهللا أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصال والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل * مقترفون 
[ } ومتت كلمة ربك صدقا وعدال ال مبدل لكلماته وهو السميع العليم * من ربك باحلق فال تكونن من املمترين 

فإذا رأيت الدالئل اليقينية تدل على أن ما اخرب به الرسول ال يناقض العقول بل يوافقها ]  ١١٥ - ١١٢: األنعام 
وأن ما ادعاه النفاة من مناقضة الربهان ملدلول القرآن قول باطل فال تعجب من كثرة أدلة احلق وخفاء ذلك على 



 صراط مستقيم وقل هلذه العقول اليت خالفت الرسول يف كثريين فإن دالئل احلق كثرية واهللا يهدي من يشاء إىل
وجعلنا هلم مسعا وأبصارا وأفئدة فما أغىن عنهم مسعهم وال { : كادها باريها واتل قوله تعاىل : مثل هذه األصول 

  ]  ٢٦: األحقاف [ } أبصارهم وال أفئدهتم من شيء إذ كانوا جيحدون بآيات اهللا وحاق هبم ما كانوا به يستهزئون 
من املعلوم أن موسى وحممدا صلى اهللا عليهما وسلم وأمثاهلما كانوا من أكمل : ومما يوضح األمر يف ذلك أن يقال 

كانوا من أدهى الناس واخربهم : الناس معرفة وخربة وعقال باتفاق من آمن هبم ومن كفر فإن الكافر هبم يقول 
سباب اليت تطلب هبا املرادات فسعوا فيما يصدقهم به الناس باألمور وأعرفهم بالطرق اليت تنال هبا املقاصد واأل

  ويطيعوهنم مبا كان عندهم من املعرفة واحلذق والذكاء 
  إن اهللا خصهم من العلم والعقل واملعرفة واليقني مبا مل يشركهم أحد من العاملني : وأما املؤمن هبم فيقول 

  سلم بعقل أهل األرض لرجح  وقال وهب بن منبه لو وزن عقل حممد صلى اهللا عليه و
وإذا كان كذلك امتنع يف صريح العقل أن من يريد أن الناس يصدقونه ويطيعونه يذكر هلم ما يوجب يف صريح 

العقل تكذيبه ومعصيته والقدح فيما جاء به ومعارضته فإن كان املفهوم املعروف مما أخربوا به الناس مناقضا لصريح 
ناقض لصريح العقل فقد وصفهم من قال ذلك من نقص العقل وفساده مبا أمجع الناس العقل وهم لو مل يعرفوا أنه م

على فساده وإن علموا أنه مناقض لصريح العقل وأظهروه ومل يبينوه ومل يذكروا ما جيمع بينه وبني صريح العقل فقد 
أوليائهم يف الريب  سعوا فيما به يكذهبم املكذب ويرتاب املصدق ويستطيل به أعداؤهم على أوليائهم فيكون

واالضطراب وأعدائهم قد فوقوا إليهم النشاب وحزبوا عليه األحزاب وهم ال يستطيعون نصر ما جاء به الرسول 
  بل يطلبون اإلعراض عن مساعه ومنع الناس من استماعه وال يفعله إال من هو من أقل الناس عقال 

فة بل أكمل الناس عقال ومعرفة تبني أن الدين الذي وإذا كان هؤالء بإمجاع أهل األرض كاملي العقول واملعر
أظهروه وبينوا وأخربوا به ووصفوه مل يكن عنهم مناقضا لصريح املعقول وال منافيا حلق مقبول بل كان عندهم ال 

  خيالف ذلك إال كل كاذب جهول 
ن تبديل أهل الكتاب ومما يوضح األمر يف ذلك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد ظهر وانتشر ما أخرب به م

لقد مسع اهللا { : وحتريفهم وما اظهر من عيوهبم وذنوهبم تنزيه هللا عما وصفوه به من النقائص والعيوب كقوله تعاىل 
[ } قول الذين قالوا إن اهللا فقري وحنن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم األنبياء بغري حق ونقول ذوقوا عذاب احلريق 

  ]  ١٨١: آل عمران 
وقالت اليهود يد اهللا مغلولة غلت أيديهم ولعنوا مبا قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء { : ه تعاىل وقول

وليزيدن كثريا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إىل يوم القيامة كلما 
وقوله ]  ٦٥ - ٦٤: املائدة [ } اهللا ال حيب املفسدين أوقدوا نارا للحرب أطفأها اهللا ويسعون يف األرض فسادا و

  ]  ٣٨: ق [ } ولقد خلقنا السماوات واألرض وما بينهما يف ستة أيام وما مسنا من لغوب { : تعاىل 
ونزه نفسه عما يصفوه به من الفقر والبخل واإلعياء فاإلعياء من جنس العجز املنايف لكمال القدرة والفقر من 

 الغري املنايف لكمال الغىن والبخل من جنس منع اخلري وكراهة العطاء املنايف لكمال الرمحة جنس احلاجة إىل
  واإلحسان وكمال القدرة والرمحة 

والغىن من الغري مستلزم سائر صفات الكمال فإن الفاعل إذا كان عاجزا مل يفعل وإذا كان قادرا ومل يرد فعل اخلري 
فعل اخلري مث إن كان حمتاجا إىل غريه كان معاوضا ال حمسنا متفضال وكان فيه نقص  مل يفعله فإذا كان قادرا مريدا له

  من وجه آخر فإذا كان مع هذا غين عن الغري مل يفعل إال جملرد اإلحسان والرمحة وهذا غاية الكمال 



أهل الكتاب ال تغلوا يا { : وقد نزه اهللا سبحانه نفسه يف القرآن عما زعمته النصارى من الولد الشريك فقال تعاىل 
يف دينكم وال تقولوا على اهللا إال احلق إمنا املسيح عيسى ابن مرمي رسول اهللا وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه 

  ]  ١٧١: النساء [ } فآمنوا باهللا ورسله وال تقولوا ثالثة انتهوا خريا لكم إمنا اهللا إله واحد سبحانه 
وا إن اهللا هو املسيح ابن مرمي قل فمن ميلك من اهللا شيئا إن أراد أن يهلك املسيح لقد كفر الذين قال{ : وقال تعاىل 

  ]  ١٧: املائدة [ } ابن مرمي وأمه ومن يف األرض مجيعا 
لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة وما من إله إال إله واحد وإن مل ينتهوا عما يقولون ليمسن { : وقال تعاىل 

  ]  ٧٤ - ٧٣: املائدة [ } أفال يتوبون إىل اهللا ويستغفرونه واهللا غفور رحيم * عذاب أليم  الذين كفروا منهم
وقالت اليهود عزير ابن اهللا وقالت النصارى املسيح ابن اهللا ذلك قوهلم { : مث إنه مجع اليهود والنصارى يف قوله 

  ]  ٣٠: التوبة [  }بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم اهللا أىن يؤفكون 
إن عزير ابن اهللا وإمنا قالت طائفة منهم كما قد نقل أنه : ومن املعلوم ملن له عناية بالقران أن مجهور اليهود ال تقول 

  قاله فنحاص بن عازورا أو هو وغريه 
الناس قد  الذين قال هلم الناس إن{ : وباجلملة إن قائلي ذلك من اليهود قليل ولكن اخلرب عن اجلنس كما قال 

فاهللا سبحانه بني هذا الكفر الذي قاله بعضهم وعابه به فلوال كان ما يف ]  ١٧٣: آل عمران [ } مجعوا لكم 
التوراة من الصفات اليت تقول النفاة إهنا تشبيه وجتسيم فإن فيها من ذلك ما تنكره النفاة وتسميه تشبيها وجتسيما 

  ق آدم على صورته وأمثال هذه األمور بل فيه إثبات اجلهة وتكلم اهللا بالصوت وخل
فإن كان هذا مما كذبته اليهود وبدلته كان إنكار النيب صلى اهللا عليه و سلم لذلك وبيان ذلك أوىل من ذكر ما هو 
دون ذلك فكيف واملنصوص عنه موافق للمنصوص يف التوراة ؟ فإنك جتد عامة كما جاء به الكتاب واألحاديث يف 

قا ملا ذكر يف التوراة وقد قلنا قبل ذلك إن هذا كله مما ميتنع يف العادة توافق املخربين به من الصفات موافقا مطاب
  غري مواطأة 

وموسى مل يواطئ حممدا وحممد مل يتعلم من أهل الكتاب فدل ذلك على صدق الرسولني العظيمني وصدق الكتابني 
  الكرميني 

يتفق عليه مثل هذين الرجلني اللذان مها وأمثاهلما أكمل العاملني  إن هذا لو كان خمالفا لصريح املعقول مل: وقلنا 
إن إقرار حممد : عقال من غري أن يستشكل ذلك وليهما املصدق وال يعارض مبا يناقضه عدومها املكذب ويقوالن 

فتروا على صلى اهللا عليه و سلم ألهل الكتاب على ذلك من غري أن يبني كذهبم فيه دليل على أنه ليس مما كذبوه وا
موسى مع أن هذا معلوم بالعادة فإن هذا يف التوراة كثري جدا وليس ألمة كثرية عظيمة منتشرة يف مشارق األرض 
ومغارهبا غرض يف أن تكذب على من تعظمه غاية التعظيم مبا يقدح فيه وتبني فساد أقواله ولكن هلم غرض يف أن 

قدح فيما جاء به من ينسخ شيئا منها كما هلم غرض يف الطعن يكذبوا كذبا يقيمون به رياستهم وبقاء شرعهم وال
على عيسى بن مرمي وعلى حممد صلى اهللا عليهما وسلم فإذا قالوا ما هو من جنس القدح فيه عيسى وحممد كان 

تواطؤهم على الكذب فيه ممكن فإما إذا قالوا ما هو من جنس القدح يف موسى فيمتنع تواطؤهم على ذلك يف العادة 
  علمهم بأنه يقدح يف موسى كما ميتنع تواطؤ النصارى على ما يعلمون انه قدح يف املسيح  مع

وأما املسلمون فقد عصمهم اهللا من أن يتفقوا على خطأ لكن يعلم مبطرد العادات انه ميتنع تواطؤهم على ما يعلمون 
اليهود مل يتفقوا على ضرب موسى أن قدح يف نبوته فإن هذا ال يفعله إال من هو مبغض له مكذب وحنن نعلم أن 

وتكذيبه وال اتفقت النصارى على بغض املسيح وتكذيبه فضال عن أن تتفق طائفة من املسلمني على بغض حممد 



وتكذيبه وإذا اتفقت طائفة على بغضه وتكذيبه مثل غالية اإلمساعيلية واخلزمية الباطنية وأمثاهلم مل تكن هذه الطائفة 
  أمرهم واهنتك سترهم  -وهللا احلمد  -د انكشف من أهل اإلميان به وق

وقد تتفق الطائفة على قول يكون متضمنا للقدح فيمن تعظمه وال يعلم ذلك كما يتفق مثل ذلك للنصارى 
والرافضة وأمثاهلم من جهال الطوائف الذين اعتقدوا عقائد فاسدة فظنوها حقا وكذب بعضهم فنقلها هلم عن 

  الناقل ال لثبوت صدقه عندهم لكن ملوافقته هلم فيما يعتقدونه املسيح أو علي فصدقوا ذلك 
وهذا سبب كثرة الكذب والضالل بني النصارى والرافضة والغالة من العامة وغريهم وإذا كان كذلك فهذه 

نع إن كانت خمالفة لصريح العقل مل يكن يف إضافتها إىل موسى إال بطريق القدح فيه فيمت: األقوال اليت يف التوراة 
  اتفاق اليهود على نقلها عنه وإن مل تكن خمالفة لصريح العقل مل يكن حينئذ يف نقلها عن موسى حمذور 

  فثبت أن ال جيوز تكذيب نقل هذه عن موسى العتقاده خمالفتها بالعقل الصريح 
ة يكذب على إن الذي كذهبا هلم كان يعتقد صدقها أو كان غرضه إضالهلم كما أن كثريا من هذه األم: فإن قيل 

النيب صلى اهللا عليه و سلم أكاذيب العتقاده أهنا حق صحيح جيب على الناس قبوله فيكذب أحاديث يف ذلك ليقبل 
الناس ما يعتقده كما وقع مثل هذا لطوائف من أهل البدع والكالم وبعض املتفقهة واملتزهدة مثل اجلويباري الذي 

توافق قوهلم ومثل بعض املتفقهة الذين كذبوا أحاديث توافق كان يكذب للمرجئة والكرامية وغريهم أحاديث 
حنن : رأيهم العتقادهم أنه صدق ومثل طائفة من أهل الزهد والعبادة كذبوا أحاديث يف الرتغيب والترهيب وقالوا 

 كذبنا له ما كذبنا عليه ومثل الذين كذبوا أحاديث يف فضائل األشخاص والبقاع واألزمنة وغري ذلك وغري ذلك
  لظنهم أن موجب ذلك حق أو لغرض آخر 

وآخرون من الزنادقة واملالحدة كذبوا أحاديث خمالفة لصريح العقل ليهجنوا هبا اإلسالم وجيعلوها قادحة فيه مثل 
حديث عرق اخليل الذي فيه أنه خلق خيال فأجراها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق فإن هذا احلديث وأمثاله ال 

إنه وضعه بعض : قه لظهور كذبه وإمنا كذبه من مقصوده إظهار الكذب بني الناس كما يقولون يكذبه من يعتقد صد
  أن أهل احلديث يروون مثل هذا ومع هذا فكل أهل احلديث متفقون على لعنة من وضعه : أهل األهواء ليقول 

ة ويعانق الركبان وحديث ومما يشبه ذلك حديث اجلمل األورق وأنه ينزل عشية عرفة على مجل أورق فيصافح املشا
رؤيته لربه يف الطواف أو رؤيته ليلة املعراج بعني رأسه وعليه تاج يلمع بل وكل حديث فيه رؤيته لربه ليلة املعراج 
عيانا فإهنا كلها أحاديث مكذوبة موضوعة باتفاق أهل املعرفة بأحاديث لكن الذين وضعوها ميكن أهنم كانوا زنادقة 

من يرويها ويعتقدها من اجلهال وميكن أن الذين وضعوها كانوا من اجلهال الذين يظنون مثل فوضعوها ليهجنوا هبا 
أيب بكر وعمر : هذا حقا وأهنم إذا وضعوه قووا احلق كما وضع كثري من هؤالء أحاديث يف فضائل الصحابة 
ائلهم الصحيحة ما يغىن وعثمان ال سيما ما وضعوه يف فضائل علي من األكاذيب فإنه ال يكاد حيصى مع أن يف فض

عن الباطل ومثل ما وضعوه يف مثالبهم ال سيما ما وضعته الرافضة يف مثالب اخللفاء وغريهم فإن فيه من األكاذيب 
  ما ال حيصيه إال اهللا 

ميكن أن يكون الذين كذبوا ما يف التوراة من الصفات على موسى كانوا يعتقدوهنا : واملقصود أن املعترض يقول 
  أو كان مقصودهم إضالل اليهود وبث الكذب فيهم إلفساد دينهم  فكذبوها

هذا القدر ميكن أن يفعله الواحد واالثنان والطائفة القليلة ولكن هؤالء إذا حدثوا به عامة اليهود مع معرفتهم : قيل 
ل هذا يقدح إن مث: واختالفهم فال بد إذا كان معلوما فساده بصريح العقل أن يرده بعضهم أو يستشكله ويقول 

  يف موسى فحيث قبلوه كلهم علم أهنم مل يكونوا يعتقدون أنه فاسد يف صريح العقل 



ومن املعلوم عند أهل الكتاب أن قدماءهم مل يكونوا ينكرون ما يف التوراة من الصفات وإمنا حدث فيهم بعد ذلك 
لة مثل أيب يعقوب البصري وأمثاله فإن إما متفلسفة مثل موسى بن ميمون وأمثاله وإما معتز: ملا صار فيهم جهمية 

اليهود هلم باملعتزلة اتصال وبينهما اشتباه وهلذا كانت اليهود تقرأ األصول اخلمسة اليت للمعتزلة ويتكلمون يف 
أصول اليهود مبا يشابه كالم املعتزلة كما أن كثريا من زهاد الصوفية يشبه النصارى ويسلك يف زهده وعبادته من 

* اهدنا الصراط املستقيم { : انية ما يشبه سلوك النصارى وهلذا أمرنا اهللا تعاىل أن تقول يف صالتنا الشرك والرهب
  ]  ٧ - ٦: الفاحتة [ } صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني 

لنقص وهلذا أنكر والنصارى يشبهون املخلوق باخلالق يف صفات الكمال واليهود تشبه اخلالق باملخلوق يف صفات ا
القرآن على كل من الطائفتني ما وقعت فيه من ذلك فلو كان ما يف التوراة من هذا الباب لكان إنكار ذلك من 

اعظم األسباب وكان فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم والصحابة والتابعني لذلك من أعظم الصواب ولكان النيب 
  النفاة صلى اهللا عليه و سلم ينكر ذلك من جنس إنكار 

فنقول إثبات هذه الصفات يقتضي التجسيم والتجسيد والتشبيه والتكييف واهللا منزه عن ذلك فإن عامة النفاة إمنا 
  يردون هذه الصفات بأهنا تستلزم التجسيم 

ومن املسلمني وأهل الكتاب من يقول بالتجسيد فلو كان هذا وجتسيما وجتسيدا جيب إنكاره لكان الرسول إىل 
أسبق وهو به أحق وإن كان الطريق إىل نفي العيوب والنقائص ومماثلة اخلالق خللقه هو ما يف ذلك من  إنكار ذلك

التجسيد والتجسيم كان إنكار ذلك هبذا الطريق هو الصراط املستقيم كما فعله من أنكر ذلك هبذا الطريق من 
و سلم وال أصحابه وال التابعون حبرف من  القائلني مبوجب ذلك من أهل الكالم فلما مل ينطق النيب صلى اهللا عليه

ذلك بل كان ما نطق به موافقا مصدقا لذلك وكان اليهود إذا ذكروا بني يدي أحاديث يف ذلك يقرأ من القرآن ما 
  يصدقها 

إن اهللا يوم القيامة ميسك : عبد اهللا بن مسعود أن يهوديا قال للنيب صلى اهللا عليه و سلم [ كما يف الصحيحني عن 
سماوات على إصبع واألرضني على إصبع واجلبال على إصبع والشجر والثرى على إصبع وسائر اخلالئق على ال

أنا امللك أين ملوك األرض ؟ فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تعجبا وتصديقا : إصبع مث يهزهن مث يقول 
عا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات وما قدروا اهللا حق قدره واألرض مجي{ لقول احلرب مث قرا قوله تعاىل 

  ] ]  ٦٧: الزمر [ } بيمينه سبحانه وتعاىل عما يشركون 
أن النيب : [ وأخرب هو صلى اهللا عليه و سلم مبا يوافق ذلك غريه مرة كما يف حديث ابن عمر الذي يف الصحيحني 

: أنا اجلبار أنا املتكرب أنا املتعال ينجد نفسه قال : يقول اهللا : صلى اهللا عليه و سلم قرأ على املنرب هذه اآلية مث قال 
  ] فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يرددها حىت رجف به املنرب حىت ظننا انه سيخر به 

أهنا عقلية ليست مما حيتاج إليه يف العلم : فهذا كله ذكرناه ملا بينا أن ما خيالف هذه النصوص من القضايا اليت يقال 
إن تقدمي النقل على العقل يوجب القدح فيه بالقدح يف أصله حيث تبني : سول فاعلم بطالن قول القائل بصدق الر

  أن ذلك ليس قدحا يف أصله 
وهذا الكالم يف األصل هو من قول اجلهمية واملعتزلة وأمثاهلم وليس من قول األشعري وأئمة الصحابة وإمنا تلقاه 

لوا إىل نوع التجهم بل الفلسفة وفارقوا قول األشعري وأئمة الصحابة الذين مل عن املعتزلة متأخرو األشعرية ملا ما
  يكونوا مبخالفة النقل للعقل بل انتصبوا إلقامة ادلة عقلية عقلية توافق السمع 

وهلذا أثبت األشعري الصفات اخلربية بالسمع واثبت بالعقل الصفات العقلية اليت تعلم بالعقل والسمع فلم يثبت 



  ما جعله معارضا للسمع بل ما جعله معاضدا له وأثبت بالسمع ما عجز عنه العقل  بالعقل
وهؤالء خالفوه وخالفوا أئمة الصحابة يف هذا وهذا فلم يستدلوا بالسمع يف إثبات الصفات وعارضوا مدلوله مبا 

  ادعوا من العقليات 
جهم واالعتزال مثل اعتقاد صحة طريقة والذي كان أئمة السنة ينكرونه على ابن كالب األشعري بقايا من الت

األعراض وتركيب اجلسام وإنكار اتصاف اهللا باألفعال القائمة اليت يشاؤها وخيتارها وأمثال ذلك من املسائل اليت 
أشكلت على من كان أعلم من األشعري بالسنة واحلديث وأقوال السلف واألئمة كاحلارث احملاسيب وأيب علي 

إن احلارث رجع عن ذلك وذكر عن غري واحد ما يقتضي : حاق الصبغي مع أنه قد قيل الثقفي وأيب بكر بن إس
  الرجوع عن ذلك وكذلك الصبغي والثقفي قد روي أهنما استتيبا فتابا 

وقد وافق األشعري على هذه األصول طوائف من أصحاب أمحد و مالك و الشافعي و أيب حنيفة وغريهم منهم من 
رجع عنه ومنهم من اشتبه عليه ذلك كما اشتبه غري ذلك على كثري من املسلمني واهللا يغفر تبني له بعد ذلك اخلطأ ف

  ملن اجتهد يف معرفة الصواب من جهة الكتاب والسنة حبب عقله وإمكانه وإن أخطأ يف بعض ذلك 
قول خيالف مدلول واملقصود أنه مل يكن يف املنسوبني إىل السنة ولو كان فيه نوع من البدعة من يزعم أن صريح املع
إن ما به يعلم : الكتاب والسنة بل كل من تكلم بذلك كان عند األمة من أهل البدع املضلة فضال عن أن يقال 

صدق الرسول من املعقول مناقض ملدلول الكتاب والسنة وإذ هذا كالم يفتح على صاحبه من الزندقة واإلحلاد ما 
والكفر واإلحلاد وإن مل يطرد قول ظهر منه من التناقض والفساد ما خيرجه عن طرد قوله إىل غاية اجلهل والضالل 

  ال يوافقه عليه ال أهل التوحيد واحلق واإلميان وال طائفة من طوائف العباد 
وهبذا كان يصف األشعري كل من يواليه وحيبه من املنسوبني إىل السنة واجلماعة كما يف رسالة أيب بكر البيهقي اليت 

الة األمور ملا كان وقع خبراسان من لعنة أهل البدع ما وقع وقصد بعض الناس إدخال األشعري كتبها إىل بعض و
  فيهم وقد ذكر الرسالة أبو قاسم بن عساكر يف تبني كذب املفتري 

  رسالة البيهقي يف فضائل األشعري

  ) وسى األشعري رضي اهللا عنه فليعلم الشيخ العميد أن أبا احلسن من أوالد أيب م: ( قال البيهقي يف أثناء الرسالة 
إىل أن بلغت النوبة إىل أن : ( مث ذكر من فضائل أيب موسى األشعريني وذرية أيب موسى أمورا معروفة إىل قال 

شيخنا أيب حسن األشعري فلم حيدث يف دين اهللا حدثا ومل يأت فيه ببدعة بل أخذ أقاويل الصحابة والتابعني ومن 
لدين فبصرنا بزيادة شرح وتبيني وأن ما قالوه وجاء به الشرع يف األصول صحيح يف بعدهم من األئمة يف أصول ا

املعقول خالف ما زعمه أهل األهواء من أن بعضه ال يستقيم يف اآلراء فكان يف بيانه تقوية ما مل يزل عليه أهل السنة 
الكوفة واألوزاعي وغريه من واجلماعة ونصرت أقاويل من مضى من األئمة كأيب حنيفة و سفيان الثوري من أهل 

أهل الشام ومالك و الشافعي من أهل احلرمني ومن حنا حنومها من أهل احلجاز وغريها من سائر البالد كأمحد بن 
حنبل وغريه من أهل احلديث والليث بن سعد وغريه وحممد بن إمساعيل البخاري ومسلم احلجاج النيسابوري إمامي 

  ر من األئمة يف هذه األمة وصار رأسا يف العلم أهل السنة يف قدمي الدهر وحديثه أهل اآلثار وذلك من دأب من تصد
وحني كثرت املبتدعة يف هذه األمة وتركوا ظاهر الكتاب والسنة وأنكروا ما ورد أنه من صفات اهللا : ( إىل أن قال 
دل عليه من املعراج وعذاب القرب  احلياة والقدرة والعلم واملشيئة والسمع والبصر والكالم وجحدوا ما: تعاىل حنوه 

وامليزان وأن اجلنة والنار خملوقتان وأن أهل اإلميان خيرجون من النريان وما لنبينا صلى اهللا عليه و سلم من احلوض 



والشفاعة وأن اخللفاء األربعة كانوا حمقني فيما قاموا به من الوالية وزعموا أن شيئا من ذلك ال يستقيم على العقل 
أخرج اهللا من نسل أيب موسى األشعري إماما قام بنصرة دين اهللا وجاهد بلسانه وبنانه من  -يف الرأي  وال يصح

صد عن سبيل اهللا وزاد يف التبيني ألهل اليقني أن ما جاء به الكتاب والسنة وما كان عليه سلف األمة مستقيم على 
  العقول الصحيحة واآلراء 

  فتنة وإطابة قلوب أهل السنة ومضمون الرسالة إزالة ما وقع من ال
يف  -وإمنا كان انتشار ما ذكر أبو بكر البيهقي من احملنة واستعار ما أشار بإطفائه : ( قال أبو القاسم بن عساكر 

من الفتنة ما تقدم به من سب حزب الشيخ أيب احلسن األشعري يف دولة السلطان طغرلبك ووزارة أيب  -رسالته 
ن حنيفا سنيا وكان وزيره معتزليا رافضيا فلما أمر السلطان بلعن املبتدعة على املنابر يف نصر الكندري وكان السلطا

اسم األشعرية بأمساء أرباب البدع وامتحن األئمة األفاضل وعزل أبا  -للتسلي والتشفي  -اجلمع قرن الكندري 
ج األستاذ أبو القاسم وأبو املعايل عثمان النيسابوري عن خطبة نيسابور وفوضها إىل بعض احلنيفة فأم اجلمهور وخر

  ) عند البلد 
  مث ذكره زوال تلك احملنة يف دولة ابن ذلك السلطان ووزارة النظام 

وهذا الذي ذكره عنه البيهقي هو املعروف يف كتبه وعند أئمة الصحابة وذكر ابن عساكر عن مجاعة ما يوافق كالم 
واعلموا : ( سأل عنه فكان يف جوابه  -بار أئمة املالكية باملغرب وهو من ك -البيهقي فذكر أن أبا احلسن القابسي 

 -والتثبيت عليها  -إال ما أراد به إيضاح السنن  -يعين الكالم  -أن أبا احلسن األشعري مل يأت من هذا األمر 
  ) ودفع الشبه عنها 

إىل نصرة مذاهب أهل السنة  انتقل الشيخ أبو احلسن األشعري من مذاهب املعتزلة: ( وقال أبو بكر بن فورك 
  ) واجلماعة باحلجج العقلية وصنف يف ذلك الكتب 

  وذكر ابن عساكر كالمه يف مصنفاته 

  كالم األشعري يف اإلبانة

قد أنكرمت قول املعتزلة والقدرية واجلهمية واحلرورية والرافضة واملرجئة فعرفونا قولكم : فإن قال قائل : ( وقوله 
وديانتنا اليت هبا ندين التمسك بكتاب اهللا : قولنا الذي به تقول : تكم الين هبا تدينون قيل له الذي به تقولون وديان

وسنة نبيه صلى اهللا عليه و سلم وما روي عن الصحابة والتابعني وأئمة احلديث وحنن بذلك معتصمون ومبا كان 
وملن خالف قوله جمانبون ألن اإلمام : قائلون  -عليه أمحد بن حنبل نضر اهللا وجهه ورفع درجته وأجزل مثبوبته 

الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان اهللا به احلق عند ظهور الضالل وأوضح به املنهاج وقمع به بدع املبتدعني وزيغ 
  الزائغني وشك الشاكني فرمحة اهللا عليه من إمام مقدم وكبري مفهم وعلى مجيع أئمة املسلمني 

مالئكته وكتبه ورسله وما جاء من عند اهللا وما رواه الثقات عن رسول اهللا صلى اهللا أنا نقر باهللا و: ومجلة قولنا 
عليه و سلم ال نرد من ذلك شيئا وأن اهللا إله واحد فرد صمد مل يتخذ صاحبة وال ولد وأن حممدا عبده ورسوله 

اهللا مستو على عرشه كما قال  وأن اجلنة والنار حق وأن الساعة آتية ال ريب فيها وأن اهللا يبعث من يف القبور وأن
[ } ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام { : وأن له وجه كما قال ]  ٥: طه [ } الرمحن على العرش استوى { : 

ص [ } ملا خلقت بيدي { كما قال ]  ٦٤: املائدة [ } بل يداه مبسوطتان { : وان له يدين كما قال ]  ٢٧: طه 
  إىل أن قال ]  ١٥: القمر [ } جتري بأعيننا { : ا قال وأن له عينني بال كيف كم]  ٧٥



ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه و سلم إمجاع املسلمني وما كان يف معناه وال ( 
{ : كما قال  نبتدع يف دين اهللا بدعة مل يأذن اهللا هبا وال نقول على اهللا ما ال نعلم ونقول إن اهللا جييء يوم القيامة

وحنن أقرب { : وأن اهللا يقرب من عباده كيف يشاء كما قال ]  ٢٢: الفجر [ } وجاء ربك وامللك صفا صفا 
 ٩ - ٨: النجم [ } فكان قاب قوسني أو أدىن * مث دنا فتدىل { : وكما قال ]  ١٦: ق [ } إليه من حبل الوريد 

 [  

  تعليق ابن تيمية

يبينون أهنم يعتصمون يف مسائل األصول اليت تنازع فيها الناس : وكتب أئمة أصحابه فهذا الكالم وأمثاله يف كتبه 
بالكتب والسنة واإلمجاع وأن دينهم التمسك بالكتاب والسنة وما روي عن الصحابة والتابعني وأئمة احلديث مث 

  خصوا اإلمام أمحد باالتباع واملوافقة ملا أظهر من السنة بسبب ما وقع له من احملنة 
فأين هذا من قول من ال جيعل الكتاب والسنة واإلمجاع طريقا إىل معرفة صفات اهللا وأمثال ذلك من مسائل 

: األصول ؟ فضال عمن يدعي تقدمي عقله ورأيه على مدلول الكتاب والسنة وما كان عليه سلف األئمة ومن يقول 
  إذا تعارض القرآن وعقولنا قدمنا عقولنا على القرآن 

األشعري وأئمة الصحابة من املثبتني لعلو اهللا بذاته على العامل كما كان ذلك مذهب ابن كالب واحلارث وهلذا كان 
  احملاسيب وأيب العباس القالنسي وأيب بكر الصبغي وأيب علي الثقفي وأمثاهلم 

وتركيب لكن للبقايا اليت بقيت على ابن كالب وأتباعه من بقايا التهجم واالعتزال كطريقة حدوث األعراض 
األجسام احتاج من سلك طريقهم إىل طرد تلك األقوال فاحتاج أن يلتزم قول اجلهمية واملعتزلة يف نفي الصفات 

اخلربية ويقدم عقله على النصوص اإلهلية وخيالف سلفه واألئمة األشعرية وصار ما مدح به األشعري وأئمة الصحابة 
سمة احلشوية كما أن املعتزلة ملا نصروا اإلسالم يف مواطن كثرية وردوا من السنة واملتابعة النبوية عنده من أقوال اجمل

إما : على الكفار حبجج عقلية مل يكن أصل دينهم تكذيب الرسول ورد أخباره ونصوصه لكن احتجوا حبجج عقلية 
أقواهلم اليت  ابتدعوها من تلقاء أنفسهم وإما تلقوها عمن احتج هبا من غري أهل اإلسالم فاحتجوا أن يطردوا أصول

  احتجوا هبا وتسلم عن النقص والفساد فوقعوا يف أنواع من رد املعاين األخبار اإلهلية وتكذيب األحاديث النبوية 
هي  -وأصل ما أوقعهم يف نفي الصفات والكالم واألفعال والقول خبلق القرآن وإنكار الرؤية والعلو هللا على خلقه 

وعنها لومهم ما خالفوا به الكتاب والسنة واإلمجاع يف هذا املقام مع  طريقة حدوث األعراض وتركيب األجسام
خمالفتهم للمعقوالت الصرحية اليت ال حتتمل النقيض فناقضوا العقل والسمع من هذا الوجه وصاروا يعادون من قال 

فهم  مبوجب العقل الصريح أو مبوجب النقل الصحيح وهم وإن كان هلم من نصر بعض اإلسالم أقوال صحيحة
  فيما خالفوا به السنة سلطوا عليهم وعلى املسلمني أعداء اإلسالم فال لإلسالم نصروا وال للفالسفة كسروا 

  اعتراض يذكر نفاة الصفات

إمنا مل يعارض سلف املؤمنني والكفار املتقدمون هلذه النصوص ألهنم كانوا قوما عربا فصحاء يفهمون ما : فإن قيل 
ون منها إثبات أن ذاته نفسه فوق العرش وال ما يشبه ذلك من األمر املستلزمة للتجسيم أريد هبا ومل يكونا يفهم

فلما مل يفهموا منها ما فهمه املتأخرون من هذا اإلثبات مل يكن املفهوم منها عندهم معارضا لشيء من األدلة العقلية 
صار من يريد أن يرد عليهم يعارضهم وأما املتأخرون فلما صاروا يستدلون هبا على اإلثبات املستلزم للتجسيم 



  باألدلة العقلية النافية 
  فهذا خالصة ما ميكن أن يقوله من يعظم الرسول والسلف من النفاة 

  الوجه األول: بطالن هذا الكالم من وجوه متعددة 

  الوجه األول : هذا باطل من وجوه متعددة : فيقال 
لظاهر من هذه النصوص إثبات العلو على العامل والصفات وال جيوز فعلى هذا التقدير ال يكون املفهوم ا: أن يقال 
ظواهر هذه النصوص غري مراد وال أن قد تعارضت الدالئل النقلية والعقلية فإنه إذا قدر أهنا ال تدل على : أن يقال 
  ال داللة قطعية وال ظاهرة بطل أن يكون يف ظاهرها ما يفهم منه إثبات : اإلثبات 

ن هذا خالف قول الطوائف كلها من املثبتة والنفاة حىت من الفالسفة القائلني بقدم العامل وإنكار معاد ومن املعلوم أ
  األبدان فإهنم معترفون مبا اعترف به سائر اخللق من أن الظاهر املفهوم منها هو إثبات الصفات 

مر على وجهه وإمنا أراد التخييل وإن إن الرسول مل يرد بيان العلم واإلخبار باأل: ولكن هؤالء املتفلسفة يقولون 
  تضمن ذلك التدليس وإظهار خالف ما يبطن والكذب للمصلحة وهذا قول املالحدة الباطنية 

وفساد هذا املعلوم من وجوه اكثر مما يعلم به فساد قول اجلهمية واملعتزلة وهلذا كان هؤالء عند املسلمني مالحدة 
  زنادقة 

  الوجه الثاين

اسري الثابتة املتواترة عن الصحابة والتابعني هلم بإحسان تبني أهنم إمنا كانوا يفهمون منها اإلثبات بل التف: أن يقال 
والنقول املتواترة املستفيضة عن الصحابة والتابعني يف غري التفسري موافقة لإلثبات ومل ينقل عن أحد من الصحابة 

املصنفة يف آثار الصحابة والتابعني بل املصنفة يف السنة من والتابعني حرف واحد يوافق قول النفاة ومن تدبر الكتب 
كتاب السنة والرد على اجلهمية لألثرم ولعبد اهللا بن أمحد و عثمان بن سعيد الدارمي و حممد بن إمساعيل البخاري : 

ي و حرب و أيب داود السجستاين و عبد اهللا بن حممد اجلعفي و احلكم بن معبد اخلزاعي و حشيش بن أصرم النسائ
بن قاسم الكرماين و أيب بكر اخلالل و حممد بن إسحاق بن خزمية و أيب القاسم الطرباين و أيب الشيخ األصبهاين و 

أيب أمحد العسال و أيب نعيم األصبهاين و أيب احلسن الدارقطين و أيب حفص بن شاهني و حممد بن إسحاق بن منده و 
و أيب ذر اهلروي و أيب حممد اخلالل و البيهقي و أيب عثمان الصابوين و أيب أيب عبد اهللا بن بطه و أيب عمر الطلمنكي 

نصر السجزي و أيب عمر بن عبد الرب و أيب القاسم الاللكائي و أيب إمساعيل األنصاري و أيب القاسم التيمي 
االضطرار أن الصحابة وأضعاف هؤالء رأى يف ذلك من اآلثار الثابتة املتواترة عن الصحابة والتابعني ما يعلم منه ب

والتابعني كانوا يقولون مبا يوافق مقتضى هذه النصوص ومدلوهلا وأهنم كانوا على قول أهل اإلثبات املثبتني لعلو اهللا 
  نفسه على خلقه املثبتني لرؤيته القائلني بأن القرآن كالمه ليس مبخلوق بائن عنه 

سلف فإهنم ميتنع أن جيمعوا يف الفروع على اخلطأ فكيف يف أحدمها من جهة إمجاع ال: وهذا يصري دليال من وجهني 
  األصول 

  من جهة أهنم كانوا يقولون مبا يوافق مدلول النصوص ومفهومها ال يفهمون منها ما يناقض ذلك : الثاين 
ون وهلذا كان الذين أدركوا التابعني من أعظم الناس قوال باإلثبات وإنكارا لقول النفاة كما قال يزيد بن هار



 -إن اهللا على العرش استوى خالف ما يقر يف نفوس العامة فهو جهمي وقال األوزاعي كنا : الواسطي من قال 
  نقر بأن اهللا فوق عرشه ونؤمن مبا وردت به السنة من صفاته  -والتابعون متوافرون 

  الوجه الثالث

 أثناء املائة الثانية وأن أول من ظهر ذلك أن من له عناية بآثار السلف بعلم علما أن قول النفاة إمنا حدث فيهم يف
عنه اجلعد بن درهم واجلهم بن صفوان وقد قتلهما املسلمون وكالم السلف واألئمة يف ذم اجلهمية أعظم وأكثر من 

  أن يذكر هنا حىت كان غري واحد من األئمة خيرجهم عن عداد األمة 
اخلوارج والشيعة واملرجئة : لثنتني وسبعني فرقة أربع أصويل ا: وقال يوسف بن أسباط و عبد اهللا ابن املبارك 

  فأجاب بأن أولئك ليسوا من أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم : فاجلهمية : والقدرية فقيل البن املبارك 
قوالن  -هل هم من الثنتني وسبعني فرقة أم هم خارجون عنها كاملالحدة والزنادقة ؟ : وألصحاب أمحد يف اجلهمية 

ة باتفاقهم هم نفاة الصفات الذين يقولون إن اهللا ليس فوق العامل وال يرى وال تقوم به صفة وال فعل وابن واجلهمي
كالب ومتبعوه خالفوهم يف العلو والصفة ووافقوهم على نفي األفعال القائمة به وغريها مما يتعلق مبشيئته وقدرته 

   بنفي العلو والصفات إن السلف كانوا من القائلني: فكيف ميكن مع هذا أن يقال 
  إهنم عرفوا أن القرآن إمنا يدل على قول اإلثبات وخالفوه : وإذا كانوا من املثبتة امتنع أن يقال 

  الوجه الرابع

أنه : إنه بنفسه دال على العلو وإثبات ما يفهم منه من الصفات وإما أن يقال : إما أن يقال : القرآن : أن يقال 
  إنه ال يدل على ذلك ال بنفي وال إثبات  :ينفي ذلك وإما أن يقال 

فإن قيل باألول ثبت املقصود وعلم أن مدلول القرآن ومفهومه هو اإلثبات وتبني ما ذكر من أنه ميتنع أن يكون 
العقل الصريح معارضا لذلك وإن قيل بالثاين كان هذا معلوم الفساد باالضطرار فإن ليس يف القرآن آية واحدة 

 ١١: الشورى [ } ليس كمثله شيء { : فات وغاية ما يريد من يستدل بذلك أن يستدل بقوله ظاهرة يف نفي الص
وحنو ذلك وهذه اآليات إمنا تنفي مماثلة صفاته لصفات ]  ٤: اإلخالص [ } ومل يكن له كفوا أحد { : وقوله ] 

لة املخلوقات فأما أن يكون املخلوقني ال تنفي ثبوت الصفات وال ريب أن القرآن تضمن إثبات الصفات ونفى مماث
  فيه ما ينفي الصفات فهذا من أعظم البهتان الذي يظهر أنه كذب لكل عاقل 

ومل يكن له كفوا { : وقوله } ليس كمثله شيء { : وهلذا ملا كان النفاة يعتمدون على ما ينفي التمثيل كقوله تعاىل 
رآن بل هو على نقيض مقصودهم أدل فإن هذا يدل وهذا ال يدل على مقصودهم يف اللغة اليت نزل هبا الق} أحد 

احتاجوا إىل أن يفتروا على  -على ثبوت شيء موصوف بصفات الكمال ال مماثل له يف ذلك وهم مل يثبتوا ذلك 
لو كان موصوفا بالعلو : اللغة بعد أن افتروا على العقل فصاروا مفترين على الشرع والعقل واللغة فيقول أحدهم 

كان جسما لكان مماثال لسائر األجسام واهللا قد نفى عنه املثل فهذا أعظم ما يعتمدون عليه من  لكان جسما ولو
  جهة السمع 

: هنا ثالث مقدمات حصل فيها التلبيس : وقد بني يف غري هذا املوضع فساد هذا من وجوه كثرية منها أن يقال 
كون هذا التماثل هو املراد باملثل يف لغة : الث كون األجسام متماثلة والث: كون كل عال جسما والثاين : أحدها 

  العرب اليت نزل هبا القرآن 



  ) املثل ( ولفظ ) اجلسم ( ومنشأ الغلط يف االشتباه واالشتراك واإلمجال يف لفظ 
 اجلسم يف لغة العرب هو البدن وهو عندكم مما ميكن اإلشارة إليه فاهلواء واملاء والنار وحنو ذلك ليس جسما: فيقال 

  يف لغة العرب وهو يف اصطالحكم جسم 
وإذا كان اجلسم يف لغة العرب أخص منه يف عرفكم وقد علم بصريح العقل أن الذهب ليس مثل الفضة وال اخلبز 

وحنو ذلك هو مما يعلم أنه ليس ) جسما ( و ) جسدا ( مثل التراب وال الدم كالذهب فما يسمى يف لغة العرب 
الطول : فكيف مبا هو أعم من ذلك مثل كونه يشار إليه أو كونه يقبل األبعاد الثالثة  متماثال بصريح العقل واحلس

والعرض والعمق ؟ مع أن هذه األلفاظ ليس مرادهم هبا ما هو معناها يف اللغة املعروفة فإن هؤالء عندهم احلبة 
هي يف ]  ٤٠: النساء [ } ثقال ذرة إن اهللا ال يظلم م{ : الواحدة كالعدسة والسمسمة بل الذرة اليت قال اهللا فيها 

  اصطالحهم طويلة عريضة عميقة 
هذا طويل وهذا قصري وكذلك أعضاء : ومن املعلوم باالضطرار من لغة العرب أهنم يقولون عن نوع اإلنسان 

  هذا عريض وهذا دقيق ورقيق لعنقه ويده : هذا طويل وهذا قصري ويقولون : اإلنسان كيده ورجله وعنقه يقولون 
إنه عميق وال ألذنه وعينه وحنو ذلك : وأما العميق عندهم فيقال يف مثل اآلبار وحنوها ال يقولون لفم اإلنسان 

  فكيف بالعدسة والسمسمة والذرة 
إنه طويل عريض عميق مل يقصدوا بذلك املعروف يف اللغة وما يعقله الناس من معىن الطول : فإذا قالوا عن الشيء 

إن : دون هذا املعىن العام الذي وضعوا له لفظ الطول والعرض والعمق مث يقولون مع هذا والعرض والعمق بل يقص
  كل ما وصف هبذه املعاين العامة فإنه جيب أن يكون مماثال مستويا يف احلد واحلقيقة ال خيتلف إال باختالف أعراضه 

مث بتقدير أن يكون كذلك فال يتمارى فهذا القول من أبعد األقوال عن املعقول الذي يعرفه الناس حبسهم وعقلهم 
إن كذا مثل كذا أو ليس : يف لفة العرب وسائر األمم ليس املراد به هذا وأنه إذا قيل له ) املثل ( عاقالن أن لفظ 

كون هذا حبيث يشار إليه وكون هذا حبيث يشار إليه أو كون ) املثل ( مثله وهذا ليس له مثل فإنه ليس املفهوم من 
  ه قدر أو له طول وعرض وعمق ال باملعىن اللغوي وال مبا هو أقرب إليه فضال عن اصطالحهم كل منهما ل

اجلبل مثل النار وال اهلواء مثل املاء وال اجلمل مثل البقر وال : وحنن نعلم بالضرورة من لغة العرب اهنم ال يقولون 
زائدة على مطلق املقدار بل قد نفى يف الشمس والقمر مثل الذهب والفضة مع اشتراكهما يف كثري من الصفات ال

  القرآن كون الشيء مثل غريه مع كون كل منهما جسما بل حيوانا بل إنسانا 
  ]  ٣٨: حممد [ } وإن تتولوا يستبدل قوما غريكم مث ال يكونوا أمثالكم { : كما يف قوله 

على * قدرنا بينكم املوت وما حنن مبسبوقني  حنن* أأنتم ختلقونه أم حنن اخلالقون * أفرأيتم ما متنون { : وقال تعاىل 
  ]  ٦١ - ٥٨: الواقعة [ } أن نبدل أمثالكم وننشئكم يف ما ال تعلمون 

  : وهذا يف لغة العرب لقول شاعرهم 
  ) خلق يوازيه يف الفضائل ... ليس كمثل الفىت زهري ( 

  : وقال اآلخر 
  ) ما إن كمثلهم يف الناس واحد ( 

على أنه ال صفة } ومل يكن له كفوا أحد { : أو قوله } ليس كمثله شيء { : يستدل بقوله  فكيف جيوز مع هذا أن
بناء على تلك املقدمات وهو أنه لو كان كذلك لكان جسما  -له أو ال يرى يف اآلخرة أو ليس فوق العرش 

  واألجسام متماثلة واهللا قد نفى املثل ؟ 



ن متصفا بذلك لكان جسما ولو كان جسما لكان منقسما واملنقسم لو كا: ومن عجيب ما حيتجون به أهنم يقولون 
ليس بواحد واهللا قد أخرب أنه واحد مع أنه ال يوجد يف لغة العرب بل وال غريهم من األمم استعمال الواحد األحد 

  ]  ١١: املدثر [ } ذرين ومن خلقت وحيدا { : والوحيد إال فيما يسمونه جسما ومنقسما كقوله تعاىل 
  ]  ١١: النساء [ } وإن كانت واحدة فلها النصف { : له تعاىل وقو

[ } قال له صاحبه وهو حياوره { : إىل قوله } واضرب هلم مثال رجلني جعلنا ألحدمها جنتني من أعناب { : وقوله 
٣٧ - ٣٢  [  

  ]  ٢٦٦: البقرة [ } أيود أحدكم أن تكون له جنة من خنيل وأعناب { : وقوله 
  ]  ٤٩: الكهف [ } وال يظلم ربك أحدا {  :وقوله تعاىل 

  ]  ٢٦: الكهف [ } وال يشرك يف حكمه أحدا { : وقوله 
  ]  ١١٠: الكهف [ } وال يشرك بعبادة ربه أحدا { : وقوله 
  ]  ٢٣: الكهف [ } وال تستفت فيهم منهم أحدا { : وقوله 
  ]  ٢٢: اجلن [ } قل إين لن جيريين من اهللا أحد { : وقوله 
  ]  ١٨: اجلن [ } وأن املساجد هللا فال تدعوا مع اهللا أحدا { : ه وقول

  ]  ٦: التوبة [ } وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهللا { : وقوله 
  ]  ٣٦: يوسف [ } ودخل معه السجن فتيان قال أحدمها إين أراين أعصر مخرا { : وقوله 

  ]  ٤١: يوسف [ } مخرا أما أحدكما فيسقي ربه { : إىل قوله 
  ]  ٢٦: القصص [ } قالت إحدامها يا أبت استأجره { : وقوله 

  ]  ٢٧: القصص [ } إين أريد أن أنكحك إحدى ابنيت هاتني { : إىل قوله 
  ]  ٤: اإلخالص [ } ومل يكن له كفوا أحد { : وقوله 

رس واحد ومجل واحد ودرهم واحد رجل ورجالن اثنان وثالثة رجال وف: والعرب وغريهم من األمم يقولون 
وثوب واحد ورأس واحد وذكر واحد وأمري واحد وملك واحد ومسكن واحد وسيد واحد وأمثال ذلك مما ال 

  حيصيه إال اهللا تعاىل 
فلفظ الواحد وما يتصرف منه يف لغة العرب وغريهم من األمم ال يطلق إال على ما يسمونه هم جسما منقسما ألن 

جسما منقسما ليس هو شيئا يعقله الناس وال يعلمون وجوده حىت يعربوا عنه بل عقول الناس  ما ال يسمونه هم
وفطرهم جمبولة على إنكاره ونفيه فلو قدر وجود هذا يف اخلارج أو إمكان وجوده الحتيج بعد ذلك إىل أن يثبت 

جيب أن يتصوره أهل اللغة  يف لغة العرب يعربون هبا عنه إذ ليس كل ما وجد أو أمكن وجوده) الواحد ( لفظ 
  ويكون داخال فيما عربوا عنه من لغتهم 

) الواحد ( إن لفظ : يف لغتهم عن هذا مل جيز أن يقال ) األحد ( و ) الواحد ( وإذا قدر أن أهل اللغة عربوا بلفظ 
يف اللغة فيما جيعلونه وما اشتق منه عرف واشتهر استعماله ) الواحد ( يف لغتهم ال يقع إال عليه ملا ذكرناه أن لفظ 

هم جسما منقسما وذلك ليس بواحد عندهم فسمي الواحد عندهم منتف يف اللغة وإن قدر وجوده لكان نادرا يف 
  اللغة 

يتناول ما ليس هو الواحد يف اصطالحهم وإذا كان كذلك مل جيز أن ) الواحد ( والغالب املشهور يف اللغة أن اسم 
وحنو ذلك مما أنزله اهللا } قل هو اهللا أحد { : وقوله ]  ١٦٣: البقرة [ } إله واحد وإهلكم { : حيتج بقوله تعاىل 



على أن املراد ما مسوه هم يف اصطالحهم واحدا مما ليس معروفا  -بلغة العرب واخربنا فيه انه أحد وأنه إله واحد 
ن قد قال احلق فإن القرآن نزل بلغة كا -داللة القرآن على نقيض مطلوهبم أظهر : يف لغة العرب بل إذا قال القائل 

  العرب وهم ال يعرفون الواحد يف األعيان إال ما كان قدميا بنفسه متصفا بالصفات مباينا لغريه مشارا إليه 
وما مل يكن مشارا إليه أصال وال مباينا لغريه وال مداخال له فالعرب ال تسميه واحدا وال أحدا بل وال تعرفه فيكون 

  األحد دل على نقيض مطلوهبم منه ال على مطلوهبم االسم الواحد و
اللفظ املشهور يف اللغة الذي يتداوله اخلاص والعام ال جيوز أن يكون موضوعا بإزاء املعىن : يؤيد هذا أهنم يقولون 

غة أن املعروف يف الل: الدقيق الذي ال يفهمه إال خواص الناس وهذا مما استدل به نفاة األحوال على مثبتيها وقالوا 
احلركة هي كون اجلسم متحركا وأما ما يدعونه من أن احلركة أمر يوجب كون اجلسم متحركا فهذا املعىن ال 

  موضوع له ) احلركة ( يفهمه إال اخلاصة فضال عن أن يعلموا أن لفظ 
طبون به وهذا لفظ مشهور يتداوله اخلاصة والعامة فال حيوز أن يكون مفهومه ما ال يتصوره املخا) احلركة ( ولفظ 

بعينه ما يقال هلؤالء النفاة الذين يسمون نفيهم توحيدا فيقال هذا الواحد الذي تثبتونه وهو أنه ال يشار إليه وال 
أمر ال يتصوره إال بعض الناس بل قليل منهم والذين تصوروه تناعوا يف  -يتميز منه شيء عن شيء وحنو ذلك 

جود هذا يف اخلارج ممتنع وإن كان كذلك ولفظ الواحد مشهور يف و: إمكان وجوده يف اخلارج فمنهم من قال 
فال جيوز أن يكون مسمى هذا االسم يف اللغة املعروفة معىن ال يتصوره إال ) احلركة ( اللغات كلها أشهر من لفظ 

( و ) واحد ال( قليل من الناس وهم متنازعون يف إمكان ثبوته يف اخلارج وإذا مل يكن هذا املعىن هو املراد بلفظ 
  مل جيز االستدالل بالسمع الوارد بلغة العرب على هذا ) األحد 

  إما بطريق اجملاز واالشتراك أو التواطؤ : يف لغتهم يف هذا املعىن ) الواحد ( إنه جيوز استعمال لفظ : ولو قيل 
هنم مل يكونوا يثبتون هذا هب أنه جيوز ملن بعدهم أن يستعمل ذلك لكن حنن نعلم أهنم مل يستعملوه يف ذلك أل: قيل 

املعىن وبتقدير أن يكون مستعمال يف هذا وهذا فإنه يكون داال على ما به االشتراك فال يدل على ما ميتاز به أحدمها 
جماز يف اآلخر لكان حقيقة يف املعىن الذي يسبق : عن اآلخر فال يدل على حمل النزاع ولو قدر أنه حقيقة يف أحدمها 

عند اإلطالق وهو املعروف ولو قدر أنه مشتركا اشتراكا لفظيا مل جيز تعيني حمل النزاع إال بقرينة  إىل إفهام الناس
تدل على تعيينه والقرائن اللفظية إمنا تدل على نقيض قوهلم ال على عني قوهلم فإنه ليس يف الكتاب إثبات واحد 

  باملعىن الذي ادعوه فضال عن أن يكون اهللا موصوفا به 
الذي يثبته هؤالء من جنس األحوال اليت يثبتها أولئك ومن جنس الشيء املعدوم الذي يثبته من ) واحد ال( وهذا 
املعدوم شيء ومن جنس الكليات واجملردات كالعقول واملادة والصورة العقلية اليت يثبتها الفالسفة فهؤالء : يقول 

اعقل وهلذا كان فيهم من هو من أهل اإلثبات فإهنم  يثبتون يف اخلارج ما ال وجود له يف اخلارج لكن مثبتة األحوال
ال موجودة وال معدومة فصاروا مشاهبني للقرامطة : عرفوا أهنا ليست موجودة يف اخلارج لكن تناقضوا حيث قالوا 

املعدوم شيء وهو ثابت : ال موجود وال معدوم وال حي وال ميت ومن قال : الباطنية املتفلسفة الذين يقولون 
يشبه املتفلسفة الذين جعلوا الكليات اجملردات أمورا موجودة يف اخلارج لكن تناقضوا حيث فرقوا  -وجود وليس مب

  بني الوجود والثبوت 
واملقصود أن كل هؤالء جيمعهم إثبات أمور يدعون أهنا موجودة يف اخلارج وهي ال يتصورها إال طائفة قليلة من 

املشهورة يف اللغة دالة عليها وال ريب أهنم أخطأوا يف املعاين املعقولة مث الناس فضال عن أن تكون األلفاظ املعروفة 
  يف مدلول األلفاظ املسموعة 



فتبني لك أن قوهلم يتضمن من الفرية على اللغة والعقل من جنس ما تضمن من الفرية على الشرع وأهنم ال ميكنهم 
  ريق احلقيقة وال بطريق اجملاز إن الشرع دال على قوهلم بوجه من الوجوه ال بط: أن يقولوا 

  : فإذا أريد بيان انتفاء داللة النص على ما ادعوه من مسمى الواحد كان هنا طرق 
  أن هذا اللفظ مل يستعمل إال فيما نفوه دون ما أثبتوه : أحدها 
  ود أن نبني انتفاء ما أثبتوه يف اخلارج وحينئذ فال يكون كالم داال على وجود ما ليس مبوج: الثاين 

ال العرب وال غريهم فال يكون اللفظ موضوعا له وداال عليه وإن : أن ما يذكرونه ال يتصوره عامة الناس : الثالث 
هو بتقدير وجوده يشمله لفظ الواحد ملا تقدم من أن اللفظ املشهور بني اخلاص والعام ال : كان له وجود وال يقال 

  يكون مسماه مما ال يتصوره إال اخلاصة 
أنه بتقدير مشوله ملا أثبتوه وما نفوه فال ريب أن مشوله ملا نفوه أظهر إذ مل يعرف استعماله يف ذلك : ق الرابع الطري

  فال ميكنهم دعوى اختصاص معىن الواحد مبا ادعوه 
  أنه بتقدير عمومه وكونه متواطئا إمنا يدل على القدر املشترك ال على خصوص ما أثبتوه : اخلامس 
تقدير كون أحدمها جمازا فاحلقيقة هي ما نفوه دون ما أثبتوه ألن املعىن الذي يسبق إىل إفهام أنه ب: السادس 
  املخاطبني 

أنه بتقدير االشتراك اللفظي ال جيوز إرادة ما ادعوه غال بقرينة ويكفينا يف هذا املقام أال نستدل به على : السابع 
  أحدمها 
القرائن اللفظية املذكورة يف القرآن تدل عليه ألنه أثبت هلذا الواحد أن من يستدل به على ما نفوه ألن : الثامن 

  صفات متعددة وأفعاال متعددة وتلك تستلزم ما نفوه ال ما أثبتوه 
قال { : ال يستعمل يف حق غري اهللا إال مع اإلضافة أو يف غري املوجب كقوله ) األحد ( أسم : أن يقال : التاسع 

{ : وقال ]  ٤٩: الكهف [ } وال يظلم ربك أحدا { : وقال ]  ٣٦: يوسف [ } ا أحدمها إين أراين أعصر مخر
فهو أبلغ يف إثبات الوحدانية من اسم الواحد ومع هذا فلم ]  ٦: التوبة [ } وإن أحد من املشركني استجارك 
فيما ادعوه ال يف ) د األح( وأمثاله ال يعرف استعمال } ومل يكن له كفوا أحد { : يستعمل إال فيما نفوه مثل قوله 

  النفي واإلثبات فكيف اسم الواحد ؟ 
وقال اهللا ال { : وقوله ]  ٦٢: البقرة [ } وإهلكم إله واحد { : أن القرآن أثبت الوحدانية يف اإلهلة بقوله : العاشر 

أجعل اآلهلة { :  وقوله حكاية عن املشركني]  ٥١: النحل [ } تتخذوا إهلني اثنني إمنا هو إله واحد فإياي فارهبون 
  وأمثال ذلك ]  ٥: ص [ } إهلا واحدا إن هذا لشيء عجاب 

القدمي : وأما كون القدمي واحدا أو الواجب واحدا فهذا إمنا يعرف عن اجلهمية من املتكلمني والفالسفة فإهنم قالوا 
لو أثبتنا له : واحد مث قالوا واحد وهو لفظ جممل يراد به أن اإلله القدمي واحد وهذا حق ويراد به أن مسمى القدمي 

  الصفات لكان القدمي أكثر من واحد 
يراد به اإلله الواجب بذاته وهذا حق ويراد به مسمى : الواجب واحد وهو جممل : وقالت جهمية الفالسفة 

  لو أثبتنا له الصفات لتعدد الواجب : الواجب مث قالوا 
ا وكذلك التوحيد الذي جاءت به السنة واتفق عليه األئمة ومعلوم أن التوحيد الذي يف القرآن هو األول ال هذ

يف وضعهم واصطالحهم غري التوحيد والواحد واألحد يف ) األحد ( و ) الواحد ( و ) التوحيد ( فتبني أن لفظ 
سله القرآن والسنة واإلمجاع ويف اللغة اليت جاء هبا القرآن وحينئذ فال ميكنهم االستدالل مبا جاء يف كالم اهللا ور



ويف لفظ التوحيد على ما يدعونه هم ألن داللة اخلطاب إمنا تكون بلغة املتكلم وعادته املعروفة يف خطابه ال بلغة 
وما { : وعادة واصطالح أحدثه قوم آخرون بعد انقراض عصره وعصر الذين خاطبهم بلغته وعادته كما قال تعاىل 

) الواحد ( و ) األحد ( و ) التوحيد ( بل لفظ ]  ٤: اهيم إبر[ } أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني هلم 
املوجود كالم اهللا ورسوله يدل على نقيض قوهلم وأنه موصوف بالصفات الثبوتية كما تقدم التنبيه عليه من أنه ال 

يعرف مسمى الواحد يف لغة العرب إال ما كان كذلك ومن أن اهللا وصف هذا الواحد بالصفات الثبوتية ومساه 
فيه اشتراك وإمجال لكان ما بينه القرآن ) الواحد ( األمساء املتضمنة للمعاين الثبوتية يف غري موضع فلو قدر أن لفظ ب

  من اتصافه بالصفات الثبوتية رافعا لإلمجال واالشتراك موافقا لقول أهل اإلثبات دون النفاة 
مناقضون للرسول هم يف جانب والرسل يف جانب  وهذه األدلة كلما تدبرها العاقل تبني له قطعا أن هؤالء النفاة

كمناقضة القرامطة الباطنية وأمثاهلم وأن استدالل هؤالء بنصوص األنبياء على نفيهم من جنس استدالل القرامطة 
  على شريعتهم اإلحلادية بنصوص األنبياء 

دق يتضمن اإلخبار عن األمور ومما يبني ذلك أن كالم اهللا ورسوله صدق بل أصدق الكالم كالم اهللا والكالم الص
على ما هي عليه ال على خالف ما هي عليه خبالف الكالم الذي هو كذب سواء كان صاحبه يعلم أنه كذب أو 

كان خمطأ يظن أنه صدق مطابق للحقائق وليس كذلك كما هو كالم هؤالء النفاة للصفات فإن الواحد الذي 
ون كالم اهللا خمربا عن وجوده يف اخلارج وذلك أهنم جيعلون احلقائق يثبتونه ال حقيقة له يف اخلارج فيمتنع أن يك

كل واحدة هي األخرى بال امتياز أصال فيجعلون الذات القائم بنفسها هي الصفة القائمة هبا كما جيعلون : املتنوعة 
  العامل عني العلم والقادر عني القدرة 

األخرى كما جيعلون العلم هو القدرة والقدرة هي اإلرادة ومنهم من جيعل العلم عني املعلوم وجيعلون كل صفة هي 
أو جيعلون النوع الكلي العام املقسوم إىل أعيان هو واحد بالعني حبيث تكون هذه العني هي تلك العني كما يقولون 

الوجود واحد واملوجود الواجب وهو الوجود املطلق بشرط اإلطالق الذي ال خيتص بوجه من الوجوه أو بشرط : 
دم كل أمر وجودي عنه فال خيتص بكونه واجبا أو عاملا أو قادرا أو حيا أو حنو ذلك من األمور اليت توجب ع

  اختصاصه مبوجود دون موجود 
وإذا حققوا األمر مل يفرقوا بني الوجود الواجب اخلالق القدمي الفاطر الغين عن كل ما سواه والوجود املمكن احملدث 

  ذي ال يستغين بوجه من الوجوه عن خالقه بل ال يزال فقريا إليه املخلوق املفطور الفقري ال
وجيعلون الكالم املنقسم إىل األمر والنهي واخلرب هو نفس األمر والنهي واخلرب وإن عني الكالم الذي هو أمر عني 

لكالم الذي الكالم الذي هو خرب وعني الكالم الذي هو أمر بالصالة هو عني الكالم الذي هو أمر بالصيام وعني ا
هو خرب عن اهللا هو العني الكالم الذي هو خرب عن أيب هلب فيجمعون ذلك بني كون الواحد العام الكلي املشترك 

  الذي ال يكون إال بالذهن هو اآلحاد املعينة املوجودة يف اخلارج وال يفرقون بني الواحد بالنوع والواحد بالعني 
لذين قالوا الوجود واحد وجعلوا وجود اخلالق عني وجود املخلوقات كما مل يفرق بني هذا وهذا وحدة الوجود ا

  احلقائق املتنوعة كاألمر واخلرب حقيقة واحدة : الذين قالوا 
ال بد أن يتضمن بعض هذا مثل جعل الذرات هي  -أو من أخذ ببعض أقواهلم  -فالواحد الذي يثبته النفاة 

املقسوم إىل أنواع هو نفس األعيان املختلفة املوجودة يف الصفات أو جعل كل صفة هي األخرى أو جعل الكل 
اخلارج وجعل ما ميتنع وجوده يف اخلارج وال يكون إال يف الذهن أمرا موجودا يف اخلارج جيب وجوده يف اخلارج 

  وجعل ما جيب وجوده يف اخلارج مما ميتنع وجوده يف اخلارج فال يكون إال يف الذهن 



اجلوهر الفرد الذي يثبته من يثبته من املعتزلة ومن وافقهم من : أحدمها : إثبات واحدين ومنتهاهم يف توحيدهم إىل 
  أهل الكالم مع أن مجهور العقالء ينكرونه مع دعوى النظام أن يف كل جسم من ذلك ما ال يتناهى 

ن بالضرورة أهنا إمنا هي يف اجلواهر العقلية اليت يثبتها من يثبتها من املتفلسفة مع أن مجهور العقالء يعلمو: الثاين 
  األذهان ال يف األعني مثل الكليات املطلقة اليت توصف هبا العيان 

 -الذي يسموهنا األنواع كاإلنسان والفرس وغريها من أنواع احليوان  -وهم يقولون إن احلقائق املوجودة باخلارج 
أهنما جوهران عقليان يتركب منهما كل جسم مركبة من هذه ومثل املادة الكلية والصورة اجلوهرية اللتني يدعون 

فإن هؤالء يصورون أن ما يعقله اإلنسان من املعقوالت اجملردات  -ومثل العقول العشرة اليت يدعون أهنا جمردات 
املفارقات لألعيان احملسوسة فتومهوها أهنا تلك املعقوالت اجملردات هي موجودة يف اخلارج مفارقات لألعيان 

ي أمور متصورة يف األذهان ال أهنا موجودة مع كوهنا كلية أو مع كوهنا جمردة يف األعيان مث يدعون حمسوسة وإمنا ه
  تركيب األنواع منها كما يدعي أولئك تركب األعيان من األجزاء اليت يسموهنا اجلواهر املنفردة 

العلم اإلهلي والطبيعي  وقد بسط الكالم على هذه األمور يف موضع آخر وبني أن هذا الواحد الذي يثبتون يف
واملنطقي ال حقيقة له إال يف األذهان ومن تصور أن هذا حق التصور تبني هلم من غلط هؤالء وضالهلم ما يطور 

وصفه وتبني له أن ضالل هؤالء يف العقليات من جنس ضالهلم يف السمعيات وأهنم كما أخرب تعاىل عن أصحاب 
  ]  ١٠: امللك [ } ما كنا يف أصحاب السعري وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل { : النار 

هو فرارهم من تعدد صفات الواحد احلق وتعدد أمسائه  -الذي مسوه توحيدا  -وكان من أصول اإلحلاد والتعطيل 
  وكالمه مع ذلك ال حمذور فيه بل هو احلق الذي ال ميكن جحده 

احد ال يصدر عنه إال واحد وما يقوله من تركيب أن الو: ومن فهم هذا احنل له ما يقوله من يقوله من املتفلسفة 
األنواع من األجناس والفصول وأن ذلك الفرض الذي تتركب منه هذه احلقائق هو أيضا أمر يقدر يف الذهن ال 

حقيقة له يف اخلارج وما يقولونه من أن الواحد ال يكون فاعال وقابال وأمثال ذلك مما يعربون عنه بلفظ الواحد هو 
  يف األذهان ال حقيقة له يف اخلارج  واحد يقدر

  أن القرآن مل يدل على العلو والصفات من وجوه: الرد على قوهلم 

إن القرآن مل يدل على العلو والصفات ال بنفي وال إثبات كان هذا أيضا باطال ومعلوم الباطالن من : وإن قيل 
  : وجوه 

  الوجه األول

أمر ضروري فالقدح فيه من جنس القدح يف ما دل عليه القرن من  أن العلم بداللة النصوص على العلو والصفات
خلق السماوات واألرض ومن نعيم اجلنة والنار وال ريب أن داللة القرآن واحلديث على ذلك أعظم من داللته 
أنه على امليزان والشفاعة واحلوض وفتنة القرب ومساءلة منكر ونكري وأعظم من داللته على أن حممد خامت النبيني و

أفضل اخللق وأن األنبياء أفضل من غريهم وأن السابقني األولني من أهل اجلنة وأعظم من داللته على تنزيه اهللا عن 
  البخل والكذب والظلم وحنو ذلك من النقائص 

وباجلملة فما من صنف من األصناف املعلومة بالضرورة من الدين إال وتطريق التأويل إىل نصوصه من جنس تطريقه 
  نصوص العلو والصفات أو أبلغ من ذلك أو قريب من ذلك إىل 



  الوجه الثاين

  مجيع الطوائف متفقة على أن ظواهر النصوص مثبتة للعلو والصفات : أن يقال 
ظاهر ذلك غري مراد : وهلذا كان املخلوقون إما بالتأويل املتضمن لصرف ذلك عن ظاهره وإما بالتفويض مع قوهلم 

لى اإلثبات ملا احتاجوا إىل هذا ولدفعوا أصل ظهور هذه الداللة كما يدفع ظهور الداللة يف فلو كان ظاهرها داال ع
  غري ذلك مما تقدم التمثيل به وغري ذلك 

  الوجه الثالث

حنن نعلم بالضرورة أن ظهور داللة هذه النصوص على العلو الصفات أعظم من ظهور ما كان املؤمنون : أن يقال 
السؤاالن عما يظنوه مشكال من القرآن كما تقدم متثيال وإذا كان كذلك ومل يسألوا عن والكافرون يوردونه من 

  ذلك علم قطعا أنه مل يكن منافيا ملا يعلمونه بعقوهلم 

  الوجه الرابع

فعلى هذا التقدير ميتنع تعارض العقل والسمع إذا مل يكن للسمع ظاهر خيالف العقل وهذا هو كان صلب : أن يقال 
ليس يف ظاهر القرآن ما خيالف : ا ذكرنا مسألة العلو على طريق التمثيل لنهم يذكرون ذلك فيها فيقال الكالم وإمن

  األدلة العقلية وهو املطلوب 

  الوجه اخلامس

أن اهلمم والدواعي متوفرة على طلب العلم هبذه املسائل وهي من أجل علوم الدين ومعرفتها إما واجبة أو مؤكدة 
  كذلك ميتنع يف الشرع والعادة أن الرسول ال يبني أمرها بالنفي وال إثبات االستحباب وما كان 

  الوجه السادس

ليس ذلك من الدين حبيث ال يكون العلم : أن العلم هبذه املسائل إما أن يكون من الدين وإما أن ال يكون فإن قيل 
ل دين فإن العلم باهللا وما يستحقه من هبا أفضل من اجلهل هبا وهذا خالف املعلوم باالضطرار من دين املسلمني وك

األمساء والصفات ال ريب أنه مما يفضل اهللا به بعض الناس على بعض أعظم مما يفضلهم بغري ذلك من أنواع العلم 
ما يعلم به أن ذلك مما  -وال ريب أن ذلك يتضمن من احلمد هللا والثناء عليه وتعظيمه وتقديسه وتسبيحه وتكبريه 

إن ذلك واجب أو مستحب فمقصود أنه من احملمود احلسن املفضل عند اهللا ورسوله : ه سواء قيل حيبه اهللا ورسول
  فيكون ذلك من الدين 

  ]  ٣: املائدة [ } اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا { : وقد قال تعاىل 
  ]  ١٦: املائدة [ } الم يهدي به اهللا من اتبع رضوانه سبل الس{ : وقال تعاىل 
  ]  ٩: اإلسراء [ } إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم { : وقال تعاىل 

وأمثال ذلك من النصوص اليت يدل كل منها ]  ١١٠: آل عمران [ } كنتم خري أمة أخرجت للناس { : وقال 



ألمة وتضمنه هذا الدين فال ميكن على أن بيان هذا ومعرفته مما جاء به الرسول ونزل به هذا الكتاب وعلمته هذه ا
  إن الرسول واملؤمنني أعرضوا عنه فلم يكن هلم به علم وال هلم فيه كالم ال بنفي وال إثبات : أن يقال 

  الوجه السادس يف الرد على كالم الرازي املتقدم

جب هذه النصوص بل ال نسلم أن العقل ينايف مو: عن أصل احلجة أن يقال : وفيه الرد على كالم الرازي املتقدم 
هذه املعقوالت النافية لذلك فاسدة كما تقدم التنبيه على فسادها فضال عن أن يكون املعقول املنايف هلا هو األصل 

لو كان فوق العامل لكان جسما وذلك منتف قد علم جواب : يف العلم بالسمع فإن غاية هذه املعقوالت أن يقال 
من منع املقدمة األوىل مثل كثري من أهل الكالم والفلسفة وغريمها من أهل اإلثبات عن هذه احلجة فإن منهم 

أصحاب كالب واألشعري وأهل الفقه واحلديث والتصوف من أصحاب مالك و الشافعي و أمحد و أيب حنيفة 
وغريهم والفالسفة كما ذكر ابن رشد وحنوه ومنهم من منع الثانية كاهلشامية والكرامية وغريمها ومنهم من فصل 

  عن املعىن اجلسم 
  منع األوىل  -إن معناه ما ليس بالزم للعلو مثل كونه مماثال للمخلوقات : فإن قيل 
  منع الثانية  -إن معناه لزم للعلو مثل كونه مستشارا إليه : فإن قيل 

  أنه فوق العامل قطعا كما علم ذلك بالعقل والسمع : فهو يقول 
إما أن يكون الزما للعلو وإما أن ال يكون الزما فإذا : راد مبعىن اجلسم لو كان فوقه لكان جسما فامل: فإذا قيل 

  كان الزما ال حمال منعت املقدمة الثانية وهي انتفاء الالزم وإن مل يكن الزما منعت املقدمة األوىل وهي التالزم 
حنو ذلك يستفصل عن معناه و) املركب ( و ) املتحيز ( وكل ما يقال يف هذا املقام من األلفاظ املتجملة مثل لفظ 

فإذا ختلص حمل النزاع يف معىن معقول مثل كون املراد بذلك ما تقوم به ) اجلسم ( كما يستفصل عن معىن لفظ 
هذا ال بد من ثبوته : مل يسلم انتفاء ذلك بل نقول  -الصفات أو ما يتميز منه شيء عن شيء وحنو ذلك من املعاين 

  قل الصحيح بالعقل الصريح كما دل عليه الن

  الوجه السابع

بل العقل الصريح املوافق للسمع ال منازع له والعقل قد دل على أن اهللا تعاىل فوق العامل وهذه طريقة : أن يقال 
جيعلون العلو من الصفات املعلومة بالعقل وهذه : حذاق أهل النظر من أهل اإلثبات كما هو طريق السلف واألئمة 

تباعه كأيب عباس القالنسي واحلارث احملاسيب وأشباههما من أئمة األشعرية وهي طريقة طريقة أيب حممد بن كالب وأ
  حممد بن كرام وأتباعه وطريقة أكثر أهل احلديث والفقه والتصوف وإليها رجع القاضي أبو يعلى وأمثاله 

العلو من ولكن طائفة من الصفاتية من أصحاب األشعرية ومن وافقهم من أصحاب أمحد وغريهم يظنون أن 
الصفات اخلربية كالوجه واليدين وحنو ذلك واهنم إذا أثبتوا ذلك أثبتوه جمليء السمع به فقط وهلذا كان من هؤالء 

  من ينفي ذلك ويتأول نصوصه أو يعرض عنها كما يفعل مثل ذلك من نصوص الوجه واليد 
صفة كما يبطل ما به ينفون صفة االستواء أهنا نافية هلذه ال: ومن سلك هذه الطريقة فإنه يبطل األدلة اليت قال 

والوجه واليدين ويبني أنه ال حمذور يف إثباهتا كما يقول مثل ذلك يف االستواء والوجه واليد وحنو ذلك من الصفات 
  اخلربية 

ما  إن يف كالمهم تناقضا أو أهنم يقولون: وهؤالء كالمهم امنت من كالم نفاة الصفات اخلربية نقال وعقال وإذا قيل 



ال يعقل ففي كالم النفاة من التناقض وما ال يعقل أكثر مما يف كالمهم فهم بالنسبة إىل النفاة اكمل علما باملعقول 
واملنقول وأما بالنسبة إىل السلف واألئمة أهل اإلثبات فيظهر من تناقضهم وقوهلم ما ال يعقل وما يظهر به رجحان 

ضة النفاة هلم ويتبني به احلق الذي ال يعدل عنه من فهمه وال حول طريقة السلف واألئمة عليهم وتنسب به معار
  وال قوة إال باهللا 

  العلم بذلك ضروري مستقر يف فطر بين آدم : أهنم يقولون : منها : مث املثبتون للعلو بالعقل هلم طرق 
وري وقصدهم هلم بتوجه هو أيضا ضر -قصدهم لرهبم عند احلاجات اليت ال يقضيها إال هو : أهنم يقولون : ومنها 

قلوهبم إىل العلو أيضا ضروري فهم مفطورون على اإلقرار به وأنه يف العلو وعلى اهنم حمتاجون غليه يسألونه عن 
الضرورات وعلى اهنم يقصدونه يف العلو وال يف السفل وأن قلوهبم بفطرهتا تتوجه إىل العلو اللهم إال من أفسد 

  مع أن هذا عند احلقيقة يغلب مع فطرته ويظل عنه ما كان يفتريه  فطرته وقصد أن يصدها عن مقتضاها
إن ذلك أمر متفق عليه بني العقالء السليمي الفطرة وكل منهم خيرب بذلك عن فطرته من غري : ومنها أهنم يقولون 

األمور موطأة من بعضهم البعض وميتنع يف مثل هؤالء أن يتفقوا على تعمد الكذب عادة وميتنع أيضا غلطهم يف 
الفطرية الضرورية فإن ذلك يسد باب العلم واملعرفة وأن يثق اإلنسان بشيء من علومه ومىت قدح يف مثل هذا كان 
القدح يف مقدمات ما يدعى أنه معارض لذلك أسهل بكثري فإن املعارضني ال بد فيما يعارضون به من العقليات من 

االتفاق على الغلط وعلى تعمد الكذب ما ال جيوز على قضايا تلقاها بعضهم عن بعض فيجوز عليهم فيها من 
  املتفقني على قضايا مل يتلقها بعضهم عن بعض مع كثرة هؤالء وتنوع أصنافهم 

كل موجودين فإما أن يكون أحدمها مباينا لآلخر وإما أن يكون : كقوهلم : ومنها أهنم يثبتون العلو بطرق نظرية 
ومة هلم فمعهم من العلم الضروري والقصد الضروري واتفاق العقالء الذين مل مداخال له وحنو ذلك من الطرق املعل

يتواطأوا على قضاياهم والعقليات النظرية ما ليس للنفاة ما يشاهبه وليس مع النفاة إال أقيسة نظرية قد بني فسادها 
الضرورية وملا أمجعت عليه فطر ومن مل يعلم فسادها على التفصيل كفاه أن يعلم فسادها جممال فإهنا خمالفة للمعارف 

الربية مع خمالفتها ملا جاء يف الكتب اإلهلية كالتوراة واإلجنيل وغريمها من الكتب فالعلم املوروث عن األنبياء من بين 
إسرائيل وغريهم مع علم عامة املسلمني مبخالفتها للقرآن ولسنة النيب صلى اهللا عليه و سلم وملا أمجع عليه سلف 

  ر قروهنا وملا اجتمع عليه عامة املؤمنني وأعيان األمة من كل صنف األمة وخيا

  الوجه الثامن

كإثبات القدر إن كنت من : إذا احتججت على من ينفي ما تثبته بالنصوص : أن يقال ملن أجاب هبذا عن النصوص 
نت من املثبتني له وإثبات املثبتني له أو إثبات اجلنة والنار وما فيهما من األكل والشرب واللباس وحنو ذلك إن ك

إذا  -وجوب الصالة والزكاة والصيام واحلج وحترمي الربا واخلمر وغري ذلك من الشرائع إن كنت من املثبتني له 
هذه الظواهر اليت احتججت هبا قد عارضها دالئل عقلية وجب تقدميها عليها فما كان جوابك : قال لك منازعك 

  هلؤالء كان جواب أهل اإلثبات لك 
وهذا معلوم لنا باالضطرار من : ما أثبته معلوم معلوم باالضطرار من الدين قال لك أهل اإلثبات للعلو : فإن قلت 

  الدين 
ومن نازعك من القرامطة أو الفالسفة أو املعتزلة ال يسلم لك ما : أنا ال أسلم هذا لكم قالوا لك : فإن قلت 

  ادعيته من الضرورة 



  ال يقدح يف علمنا الضروري منازعتك لنا : مي الضروري منازعة غريي قالوا لك ال يقدح يف عل: فإن قلت 
  أنا إذا نازعين منازع يف الضروريات اليت عندي سكت عنه ومل أنازعه : فإن قلت 
وهذا مما ميكن املثبت أن يقوله لك كما تقوله ملنازعك أيضا لكن أنت ال تويف هبذا بل تتناقض وختاصم : قيل لك 
ثبات وتنكر عليهم بل قد تعاديهم أو تكفرهم فإن كان ما فعلته سائغا لك ساع ألولئك النفاة أن خياصموك أهل اإل

ويعادوك ويكفروك كما فعلت هذا بأهل اإلثبات وإن كنت تنكر على من يعاديك ويكفرك من النفاة ملا أثبته فأنكر 
  على نفسك معاداتك وتكفريك ألهل اإلثبات ملا نفيته 

  أهنم يعلمون ذلك اضطرارا أو ال أثق خبربهتم بالعلم الضروري : أنا ال أثق بصدقهم  :وإن قلت 
  ومنازعك النايف ال يثق بصدقك وعلمك أيضا : قيل لك 
  هو يعلم من ديين وعقلي ما يوجب معرفته بصدقي وعلمي : فإن قلت 
  علمهم وأنت تعرف من دين أهل اإلثبات وعقلهم ما يوجب معرفتك بصدقهم و: قيل لك 

  أنا بني فساد العقليات اليت يعارض به النفاة ملا أثبته : وإن قلت 
  واملثبتون ملا تنفيه يثبتون فساد العقليات اليت تعارضهم أنت هبا : قيل لك 

  أنا وأولئك النفاة متفقون على النفي ملا أثبته هؤالء : وإن قلت 
  نفي ملا أثبته والطائفة الفالنية والفالنية متفقتان على ال: قيل لك 

وأعلم أنه ليس من أهل األرض إال من ميكن خماطبته هبذه الطريق حىت غالة النفاة من اجلهمية والقرامطة والفالسفة 
فإهنم ال بد أن يثبتوا شيئا من السمعيات بوجه من الوجوه إذ ال ميكن أحدا من الطوائف أن ينفي مجيع ما أثبته 

  ة السمع من القضايا اخلربية والطلبي
أنا أثبت ما جاء به السمع لكوين علمته بالعقل ال جمليء السمع به أمكن أن جياب مبثل ذلك يف إثبات : وإذا قال 

أن كل من أقر بالنبوات بوجه من الوجوه فال بد له أن : العلو والصفات أيضا وأمكن أن جياب جبواب آخر وهو 
ولو أنه من األمور العلمية السياسية فإن هؤالء كلهم ال بد هلم يثبت بأقوال األنبياء ما تكون احلجة فيه جمرد قوهلم 

  إما يف الظاهر وإما للجمهور وإما أوائل سلوكهم : من العمل بالشرائع 
  وإن كان ممكن ال يثبت النبوات بوجه فال بد له من العمل بقول غري األنبياء كامللوك والفالسفة وحنوهم 

جنسه إذ اإلنسان مدين بالطبع ال يستقل بتحصيل مصاحله فال بد هلم من  بل ال بد لإلنسان أن يفهم كالم بين
  االجتماع للتعاون على املصاحل وال يتم ذلك إال بطريق يعلم به بعضهم ما يقصده غريه 

كان ذلك من جنس السمعيات والنقليات فإن مجاع  -وأي طريق فرض من اإلشارة والعبارة والكتابة وغري ذلك 
مراد الغري فإن نفى ناف ذلك بطريق جعله معارضا له من عقلياته فال بد ملن أثبت ما يثبته من  ذلك ما به يعلم

السمعيات أن جييبه جبواب فما كان جوابا له كان نظري جوابا ألهل اإلثبات فيما علموا أنه مراد للرسول صلى اهللا 
  عليه و سلم وقد بسط الكالم على هذا يف غري هذا املوضع 

  اسعاجلواب الت

حنن ال نرضى أن جنيبكم مبا أجبتم به النفاة وذلك أنكم مقصرون يف مناظرة النفاة ملا أثبتموه عقال ومسعا : أن يقال 
فإنكم يف كثري من مناظراتكم هلم تصريون إىل املكابرة ودعوى ما يعلمون هم نقيضها كما تفعلونه يف مسالة الرؤية 

  ذلك إذ أنتم كثريا ما تثبتون الشيء بدون لوازمه أو مع وجود منافيه  والكالم وإثبات الصفات بدون إثبات لوازم



ومن هنا تسلط عليكم القرامطة والفالسفة واملعتزلة وحنوهم من النفاة وكالم أئمتكم معهم كالم قاصر يظهر 
قصوره ملن كان خبريا بالعقليات وسبب ذلك تقصريهم يف مناظرهتم حيث سلموا هلم مقدمات عقلية ظنوها 

صحيحة وهي فاسدة فاحتاجوا إىل إثبات لوازمها فاضطروا إما إىل موافقتهم على الباطل وإما على التناقض الذي 
  يظهر به فساد قوهلم وإما إىل العجز الذي يظهر به قصورهم وانقطاعهم 

م مع املثبتني مث أخذوا يناظرون أهل اإلثبات للعلو وحنوه مبا به ناظرهم أولئك ويتسلطون على العاجز من مناظرهت
كما تسلط عليهم أولئك فصاروا مبنزلة من قصروا يف جهاد من يليهم من الكفار حىت غلبوهم وهزموهم فقاموا 

يقاتلون من يليهم من املسلمني كما قاتلهم أولئك الكفار حىت ظهر الباطل والكفر والضالل بتفريطهم أوال يف جهاد 
  ن يليهم من املسلمني من يليهم من الكفار وعداوهتم ثانيا على م

أذلة { ]  ٢٩: الفتح [ } أشداء على الكفار رمحاء بينهم { : وصاروا على ضد ما وصف اهللا به املؤمنني حيث قال 
فصاروا أعزة على املؤمنني أذلة على الكافرين كما نعت النيب ]  ٥٤: املائدة [ } على املؤمنني أعزة على الكافرين 

  ] يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان : [ رج حيث قال صلى اهللا عليه و سلم اخلوا
وحال اجلهمية والرافضة شر من حال اخلوارج فإن اخلوارج كانوا يقاتلون املسلمني ويدعون قتال الكفار وهؤالء 

عليهم كما أعانوا الكفار على قتال املسلمني وذلوا للكفار فصاروا معاونني للكفار أذالء هلم معادين للمؤمنني أعزاء 
قد وجد مثل ذلك يف طوائف القرامطة والرافضة واجلهمية النفاة واحللولية ومن استقرأ أحوال العامل رأى من ذلك 

أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون باجلبت { : عربا وصار يف هؤالء شبه من الذين قال اهللا تعاىل فيهم 
أولئك الذين لعنهم اهللا ومن يلعن اهللا فلن * أهدى من الذين آمنوا سبيال  والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤالء

  ]  ٥٢ - ٥١: النساء [ } جتد له نصريا 
وهلذا جتد كثريا من هؤالء النفاة يصنف يف الشرك والسحر وعبادة الكواكب واألوثان ويف النفاق والزندقة اليت 

ؤالء الكفار واملنافقني ويذل هلم ويريد أن يعلو على املؤمنني توجد يف كالم كثري من الفالسفة وغريهم بل خيضع هل
ويقهرهم وإن كان هذا بسبب ضعف من قاتله من املؤمنني وتفريطهم وعداوهتم كما أن قهر أولئك الكفار له كان 
 بسبب ضعفه احلاصل من تفريطه وعدوانه فالذم الحق له بقدر ما فرط فيه من حقوق اهللا وتعداه من حرماته كما

  أن هؤالء يلحقهم أيضا الذم بقدر ما فرطوا فيه من حقوق اهللا وتعدوه حرماته 
  ]  ٣٩: الزخرف [ } ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم يف العذاب مشتركون { : وقد قال تعاىل 

ون به أنتم حنن ال نرضى أن جنيبكم بنا جتيب: واملقصود هنا أن يقال هلؤالء الذين ينفون العلو ويثبتون بعض الصفات 
نفاة الصفات وغريها مما أثبته الرسول صلى اهللا عليه و سلم بل جنيبكم وأولئك مجيعا ببيان أنه ليس معكم فيما 

ال عقل صريح وال نقل صحيح بل ليس معكم يف ذلك إال األكاذيب املموهة املزخرفة : ختالفون به النصوص 
ض تقليدا ألسالفكم فإذا فسر معناها وكشف عن مغزاها ظهر باأللفاظ اجململة املموهة اليت تلقاها بعضكم عن بع

فسادها بصريح املعقول كما علم فسادها بصحيح املنقول وتبني أيضا أن حجة الرسول صلى اهللا عليه و سلم قائمة 
على من بلغه ما جاء به ليس ألحد أن يعارض شيئا من كالمه برأيه وهواه بل على كل أحد أن يكون معه كما قال 

يما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك ف{ : اىل تع
  ]  ٦٥: النساء [ } تسليما 

وحنن ال نسلم ما سلمتموه أنتم من املقدمات الفاسدة كما سلمتموه ملن عارض الكتاب من القرامطة والفالسفة 



املقدمات اليت جعلوا علم الكالم واملعتزلة وغريهم بل نسد عليهم الطريق اليت منها دخلوا على اإلسالم ومننعهم 
  الذي خالفوا به الكتاب والسنة وإمجاع خري األنام 

  الوجه الرابع واألربعون

العقليات اليت يقال إهنا أصل للسمع وأهنا معارضة له ليست مما يتوقف العلم بصحة السمع عليها فامتنع : أن يقال 
ئمة أهل النظر من أهل الكالم والفلسفة فإن مجاع هذه أن تكون أصال له بل هي أيضا باطلة وقد اعترف بذلك أ

  : الطرق هي طريقان أو ثالثة 
  طريقة األعراض واالستدالل هبا على حدوث املوصوف هبا أو ببعضها كاحلركة والسكون 

  اب وطريقة التركيب واالستدالل هبا أن املوصوف هبا ممكن أو حمدث فهاتان الطريقتان هي مجاع ما يذكر يف هذا الب
  إهنا طريقة أخرى وقد تدخل يف األوىل : االستدالل باالختصاص على إمكان املختص أو حدوثه قد يقال : والثالثة 

يدخل يف  -إن اجلسم مركب من اجلواهر املنفردة : على رأي من يقول  -واالستدالل باجتماع اجلواهر وافتراقها 
  األوىل والثانية 

من  -بل اجلوهر  -أن اجلواهر ال ختلو من االجتماع واالفتراق كما ال خيلو اجلسم أما دخوهلا يف األوىل فبناء على 
  احلركة والسكون 

إما : وأما دخوهلا يف الثانية فبناء على أن اجلسم مركب من اجلواهر املنفردة أو من املادة والصورة وحينئذ فيكون 
  دل بذلك على احلدوث ممكنا عند من يستدل بذلك على اإلمكان وإما حمدثا عند من يست

ولكن االستدالل هبذه الطريق مبين على أن اجلسم مركب من اجلواهر احملسوسة اليت ال تنقسم وهي اجلواهر 
املنفردة أو من اجلواهر العقلية وهي املادة والصورة وهذا مما ينازعهم فيه مجهور العقالء خبالف كون اجلسم ال خيلو 

  إال شذوذ  عن نوع من األعراض فال خيالف فيه
مث الطريقة األوىل مبنية على امتناع وجود ما ال يتناهي من احلوادث والثانية مبنية على أن ما اجتمعت فيه معان لزم 

  أن يكون ممكنا أو حادثا والثالثة مبنية على أن املختص ال بد له من خمصص منفصل عنه 
ذه الطرق تسلكه اجلهمية واملعتزلة نفاة الصفات وهذه املقدمات الثالث قد نازع فيها مجهور العقالء وكل من ه

  واألفعال ويسلكه أيضا نفاة األفعال القائمة به دون الصفات 
وأما املتفلسفة القائلون بقدم العامل نفاة الصفات فأصل كالمهم مبين على طريقة التركيب بناء على أن املوصوف 

على أن املوصوف هبا ممكن ويسندون ذلك إىل التركيب مركب وإذا استدلوا بطريقة األعراض فإمنا يستدلون هبا 
  فإمنا استدالهلم باألعراض على حدوث املوصوف فال ميكنهم بل هذا نقيض قوهلم 

وكل من الطائفتني تطعن يف طريقة األخرى وتبني فسادها ومعلوم أن املتكلمني القائلني بإثبات الصفات هللا تعاىل 
الصفات وأن نفاة الصفات القائلني حبدوث السماوات واألرض أقرب إىل أقرب إىل اإلسالم والسنة من نفاة 

اإلسالم والسنة من القائلني بقدم ذلك ومن كان إىل اإلسالم والسنة أقرب كانت عقلياته اليت يعارض هبا النصوص 
  اإلهلية أقل بعدا عن دين املسلمني 

إىل العقل والنقل وبينوا أهنا فاسدة يف العقل حمرمة يف فإذا كان أئمة العلم قد أنكروا هذه اليت هي أقرب من غريها 
  كان ما هو أبعد منها وأضعف أعظم فسادا يف العقل وحترميا يف الشرع  -الشرع 

وما زال أئمة العلم على ذلك حىت أئمة النظر من أهل الكالم والفلسفة فاالستدالل باحلكة والسكون على حدوث 



عراض مطبقا على حدوث ما قامت به من اجلواهر واألجسام واالستدالل املتحرك الساكن بل االستدالل باأل
حبدوث الصفات على حدوث ما قامت به من املوصوفات واالستدالل بتركيب األجسام من اجلواهر وحنو ذلك 

من  وجعل ذلك طريقا إىل العلم حبدوث العامل وإىل العلم بإثبات الصانع تعاىل هو طريق اجلهمية واملعتزلة وحنوهم
والتزام  -عند السلف احملدث يف اإلسالم وهم الذين ابتدعوا هذه الطريقة واالستدالل هبا  -أهل الكالم املذموم 

لوازمها والتفريع عليها وإن كان قد شركهم يف ذلك قوم من غري املسلمني أو سبقوهم إىل ذلك سواء كانوا من 
  الصابئني أو اليهود أو غريهم 

يف اإلسالم كان ابتداؤه من جهة هؤالء املتكلمني املبتدعني وهذه هي من أعظم أصول  واملقصود أن ظهور هذه
هؤالء املتكلمني وهذه وأمثاهلا هي من الكالم الذي اتفق سلف األمة وأئمتها على ذمه والنهي عنه وجتهيل أصحابه 

لكذب فلزمهم هبا مسائل وتضليلهم حيث سلكوا يف االستدالل طرقا ليست مستقيمة واستدلوا بقضايا متضمنة ل
خالفوا هبا نصوص الكتاب والسنة وصرائح املعقول فكانوا جاهلني كاذبني ظاملني يف كثري من مسائلهم ووسائلهم 

  وأحكامهم ودالئلهم 
وكالم السلف واألئمة يف ذم ذلك كثري مشهور يف عامة كتب اإلسالم وما من أحد قد شدا طرفا من العلم إال وقد 

عضه لكن كثري من الناس مل حييطوا علما بكثري من أقوال السلف واألئمة يف ذلك ومبعانيها وقد مجع بلغه من ذلك ب
الناس من كالم السلف واألئمة يف ذلك مصنفات مفردة مثل ما مجعه الشيخ أبو عبد الرمحن السلمي ومثل املصنف 

قب بشيخ اإلسالم الذي مساه ذم الكالم وأهله الكبري الذي مجعه الشيخ أبو إمساعيل عبد اهللا بن حممد األنصاري املل
  ومن ذلك يف كتب اآلثار والسنة ما شاء اهللا 

  كالم الغزايل يف اإلحياء عن ذم علم الكالم

فعلم : فإن قلت : ( وممن ذكر اتفاق السلف على ذلك الغزايل يف أجل كتبه الذي مساه إحياء علوم الدين قال 
أو هو مباح أو مندوب إليه ؟ فاعلم أن للناس يف هذا غلوا وإسرافا يف أطراف اجلدل والكالم مذموم كعلم النجوم 

خري له من أن يلقاه بالكالم ومن  -سوى الشرك  -إنه بدعة وحرام وإن العبد أن يلقى اهللا بكل ذنب : فمن قائل 
إنه حتقيق لعلم إما على كفاية أو على األعيان وإنه أجل األعمال وأعلى القربات و: إنه واجب فرض : قائل 

  ) التوحيد ونضال على دين اهللا 
وإىل التحرمي ذهب الشافعي و مالك و أمحد بن حنبل و سفيان ومجيع أهل احلديث من السلف قال ابن عبد : ( قال 

ألن يلقى اهللا العبد بكل ذنب : يقول  -وكان من متكلمي املعتزلة  -األعلى مسعت الشافعي يوم ناظر حفصا الفرد 
: الشرك خري له من أن يلقاه بشيء من الكالم وإين مسعت من حفص كالما ال أقدر أن أحكيه وقال أيضا ما خال 

قد اطلعت من أهل الكالم على شيء ما كنت ظننته قط وألن يبتلى العبد بكل ما هنى اهللا عنه ما عدا الشرك خري 
  ) له من أن ينظر يف الكالم 

  ) الم من األهواء لفروا منه فرارهم من األسد لو علم الناس ما يف الك: وقال أيضا ( 
هذا جزاء من ترك : حكمي يف أهل الكالم أن يضربوا باجلريد ويطاف هبم يف العشائر والقبائل ويقال : وقال ( 

  ) الكتاب والسنة وأقبل على الكالم 
  ) لكالم إال ويف قلبه دغل ال يفلح صاحب الكالم أبدا وال تكاد ترى أحدا نظر يف ا: وقال أمحد بن حنبل ( وقال 
: وبالغ فيه حىت هجر احلارث احملاسيب مع زهده وورعه بسبب تصنيفه كتابا يف الرد على املبتدعة وقال : ( قال 



وحيك ألست حتكي بدعتهم أوال مث ترد عليهم ؟ ألست حتمل الناس بتصنيفك على مطالعة البدعة والتفكر يف تلك 
  ) والبحث  الشبهات فيدعوهم ذلك إىل الرأي

  تعليق ابن تيمية

هجران أمحد للحارث مل يكن هلذا السبب الذي ذكره أبو حامد وإمنا هجره ألنه كان على قول ابن كالب : قلت 
الذي وافق املعتزلة على صحة طريق احلركات وصحة طريق التركيب ومل يوافقهم على نفي الصفات مطلقا بل كان 

لق عال على العامل موصوف بالصفات ويقررون ذلك بالعقل وإن كان مضمون هو وأصحابه يثبتون أن اهللا فوق اخل
مذهبه نفي ما يقوم بذات اهللا تعاىل من األفعال وغريها مما يتعلق مبشيئته واختياره وعلى ذلك بىن كالمه يف مسألة 

  القرآن 
يث والسنة وأليب عبد اهللا وهذا هو املعروف عند من له خربة بكالم أمحد من أصحابه وغريهم من علماء أهل احلد

كتاب يف قصص من هجره أمحد سال فيه أليب بكر  -احلسني والد أيب القاسم اخلرقي صاحب املختصر املشهور 
  املروذي عن ذلك فأجابه عن قصصهم واحدا واحدا 

األمور  وقد ذكر ذلك أيضا أبو بكر اخلالل يف كتاب السنة وقد ذكر ذلك ابن خزمية وغريه ممن يعرف حقيقة هذه
وكذلك السري السقطي كان حيذر اجلنيد بن حممد من شقاشق احلارث مث ذكر غري واحد أن احلارث رجع عن 

ذلك كما ذكره معمر بن زياد يف أخبار شيوخ أهل املعرفة والتصوف وذكر أبو بكر الكالباذي يف كتاب التعرف 
  كلم بصوت وهذا يناقض قول ابن كالب إن اهللا يت: ملذاهب التصوف عن احلارث احملاسيب أنه كان يقول 

وأبو حامد ليس له من اخلربة واآلثار النبوية والسلفية ما ألهل املعرفة بذلك الذين يتميزون بني صحيحه وسقيمه 
  وهلذا يذكر يف كتبه من األحاديث واآلثار املوضوعة واملكذوبة ما لو علم أهنا موضوعة مل يذكرها 

ى اجلهمية وغريهم باألدلة السمعية والعقلية وذكر من كالمهم وحججهم ما مل يذكره وأمحد رضي اهللا عنه قد رد عل
  غريه بل استوىف حكاية مذهبهم وحججهم أمت استيفاء مث أبطل ذلك بالشرع والعقل 

وقد نقل أبو حامد يف كتابه ما ذكر أنه مسعه من بعض احلنابلة وهو أن أمحد مل يتأول إال ثالث أحاديث وهذا غلط 
ى أمحد وقد بسط الكالم على هذا يف غري هذا املوضع وتبني ما يف هذا الكالم وتوابعه من الصواب واخلطأ نقال عل

وتوجيها ولو اقتصر أبو حامد على ما نقله من كتاب ابن عبد الرب عن األئمة مل يكن فيه شيء من هذا اخلطأ فإن ابن 
  نقل ذلك من كالم أب طالب أو غريه عبد الرب وأمثاله أعلم باآلثار من هؤالء ولكن لعله 

ونظري هذا ما ذكره أبو املعايل يف كتابه أصول الفقه املسمى بالربهان ملا ذكر مذهب الناس يف القياس العقلي 
القياس فيما ذكره أصحاب املذاهب ينقسم إىل شرعي وعقلي مث الناظرون يف األصول : ( والشرعي فقال 

هذا مذهب منكري النظر وقال : ب بعضهم إىل رد القياسني وقال القائلون واملنكرون تفرقوا على مذاهب فذه
قائلون بالقياس العقلي والسمعي وهذا مذهب األصوليني والقياسيني من الفقهاء وذهب ذاهبون إىل القول بالقياس 

رق اخلوارج العقلي وجحد القياس الشرعي وهذا مذهب النظام وطوائف من الرافضة واإلباضية واألزارقة ومعظم ف
  إال النجدات وصار صائرون إىل النهي عن القياس النظري واألمر بالقياس الشرعي 

وهذا مذهب أمحد بن حنبل واملقتصدين من أتباعه وليس ينكرون إفضاء النظر العقلي إىل العلم ولكن ينهون ( وقال 
  ) عن مالبسته واالشتغال به 



  كالم اجلويين يف الربهان

أطلق النقلة : قال أبو املعايل ) ة من احلشوية وأهل الظاهر إىل رد القياس العقلي والشرعي وذهب الغال: ( قال 
القياس العقلي فإن عنوا به النظر العقلي فهو من نوعه إذا استجمع شرائط الصحة مفض إىل العلم مأمور به شرعا 

ناقلون بالقياس العقلي اعتبار شيء والقياس الشرعي متقبل معمول به إذا صح على السرب الالئق به وإن عىن ال
بشيء ووقوف نظر يف غائب على استثارة معىن يف شاهد فهذا باطل عندي ال أصل له فليس يف املعقوالت قياس 

  وقد فهم عنا ذلك طلبة املعقوالت 

  تعليق ابن تيمية

ن املتأخرين كأيب حامد الرازي هذا الذي ذكره أبو املعايل من إنكار القياس يف املعقوالت وافقه عليه طائفة م: قلت 
قياس التمثيل إمنا يكون يف الشرعيات واملنطقيون قد يدعون أن قياس التمثيل يف العقليات : وأيب حممد املقدسي قال 

إمنا يفيد الظن وأما مجهور العقالء فعلى أنه ال فرق بني قياس الشمول وقياس التمثيل يف إفادة العلم والظن فإن مما 
  س الشمول حدا أوسط جيعل يف قياس التمثل مناط احلكم ويسمى العلة والوصف واملشترك جيعل يف قيا
فهذا قياس مشول وال بد له من دليل يدل على  -النبيذ املسكر حرام ألنه مسكر وكل مسكر حرام : فإذا قيل 

كر فكان حراما قياسا إنه مس: قال : كل مسكر حرام فإذا استدل بقياس التمثيل : صحة املقدمة الكربى القائلة 
على عصري العنب املسكر مث يبني أن العلة يف األصل هو السكر فالدليل الدال على علة الوصف يف األصل هو 
الدال على صحة املقدمة الكربى والسكر هو الوصف الذي علق به احلكم وهو مناطه وهو املشترك بني األصل 

ر هو احلد األوسط املقرر يف قياس الشمول الذي هو حممول يف والفرع الذي علق به احلكم والسكر املتصف بالسك
  املقدمة الصغرى موضوع يف الكربى 

هذا : ( وأما ما ذكره عن أمحد فقد أنكره أصحاب أمحد حىت قال أبو البقاء العكربي ملن قرأ عليه كتاب الربهان 
  ) النقل ليس بصحيح عن مذهب اإلمام أمحد 

ه عن نظر يف دليل عقلي صحيح يفضي إىل املطلوب بل يف كالمه يف أصول الدين يف وهو كما قال فإن أمحد مل ين
الرد على اجلهمية وغريهم من االحتجاج باألدلة العقلية على فساد قول املخالفني للسنة ما هو معروف يف كتبه 

  وعند أصحابه 
كتاب والسنة والكالم يف اهللا ودينه ولكن أمحد ذم من الكالم البدعي ما ذمه سائر األمة وهو الكالم املخالف لل

  بغريه علم 
قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلمث والبغي بغري احلق وأن تشركوا { : واستدل أمحد بقوله تعاىل 

  ]  ٣٣: األعراف [ } باهللا ما مل ينزل به سلطانا وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون 
نقلها وعقلها من سائر األئمة ألنه ابتلي مبخالفي السنة :  أصول الدين باألدلة القطعية وأمحد أشهر وأكثر كالما يف

فاحتاج إىل ذلك واملوجود يف كالمه من االحتجاج باألدلة العقلية على ما يوافق السنة مل يوجد مثله يف كالم سائر 
ه إال قياس األوىل وهو الذي جاء به الكتاب األئمة ولكن قياس التمثيل يف حق اهللا تعاىل مل يسلكه أمحد مل يسلك في

والسنة فإن اهللا ال مياثل غريه يف شيء من األشياء حىت يتساويا يف حكم القياس بل هو سبحانه أحق بكل محد وأبعد 
عن كل ذم فما كان من صفات الكمال احملضة اليت ال نقص فيها بوجه من الوجوه فهو أحق به من كل ما سواه وما 



  ت النقص فهو أحق بتنزيهه عنه من كل ما سواه كان من صفا
والقرآن ملا بني قدرته يف إعادة اخللق بفعله ملا هو أبلغ من ذلك كان هذا من باب قياس األوىل وكذلك بني تنزيهه 

مثل بيانه إلمكان كونه عاملا جبميع  -كما ذكره يف موضعه  -عن الولد والشريك وكذلك أمحد سلك هذا املسلك 
أحدمها أن اإلنسان قد يكون معه قد صاف فريى : ت مع كونه بائنا عن العامل فوق العرش بقياسني عقليني املخلوقا

ما فيه مع مباينته له فالرب سبحانه قدرته على العامل ومباينته له أعظم من قدرة هذا على ما يف يده فال متتنع رؤيته ملا 
  فيه وأحاطته به مع مباينته له 

بىن دارا وخرج منها فهو يعلم ما فيها لكونه فعلها وإن مل يكن فيها فالرب الذي خلق كل شيء  والقياس الثاين من
  وأبدعه هو أحق بأن يعلم ما خلق وهو اللطيف اخلبري وإن مل يكن حاال يف املخلوقات 

الكتاب والسنة  واملقصود أن أمحد يستدل باألدلة العقلية على املطالب اإلهلية إذا كانت صحيحة إمنا يذم ما خيالف
ال احب الكالم يف هذا إال ما كان يف : ( أو الكالم بال علم والكالم املبتدع يف الدين كقوله يف رسالته إىل املتوكل 

كتاب اهللا أو حديث عن الرسول صلى اهللا عليه و سلم أو الصحابة أو التابعني فأما غري ذلك فإن الكالم فيه غري 
  ) حممود 

أن يعرب عنها بعبارات أخرى إذا احتيج إىل ذلك بل هو قد فعل  -رف معاين الكتاب والسنة إذا ع -وهو ال يكره 
 -من الكالم يف القرآن والرؤية والقدر والصفات  -ذلك بل يكره املعاين املبتدعة يف هذا أي فيما خاض الناس فيه 

  غال مبا يوافق الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعني 
ويف اللفظ بالقرآن نفيا وإثباتا ملا يف كل من النفي واإلثبات من باطل ) احليز ( ويف ) اجلسم ( يف  وهلذا كره الكالم

  وكالمه يف هذه األمور مبسوطة يف موضع آخر كما هو معروف يف كتابه وخطابه 
  واملذموم شرعا ما ذمه اهللا ورسوله كاجلدل بالباطل واجلدل بغري علم واجلدل يف احلق بعد ما تبني 

قالوا يا نوح قد { : فأما اجملادلة الشرعية كاليت ذكرها اهللا تعاىل على األنبياء عليهم السالم وأمر هبا مثل قوله تعاىل 
  ]  ٣٢: هود [ } جادلتنا فأكثرت جدالنا 

براهيم أمل تر إىل الذي حاج إ{ : وقوله تعاىل ]  ٨٣: األنعام [ } وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه { : وقوله 
  ]  ١٢٥: النحل [ } وجادهلم باليت هي أحسن { : وقوله تعاىل ]  ٢٥٨: البقرة [ } يف ربه 

  وأمثال ذلك فقد يكون واجبا أو مستحبا وما كان كذلك مل يكن مذموما يف الشرع 
مل يذكره  وما ذكره أبو حامد الغزايل من كالم السلف يف ذم أهل الكالم لو أنه معروف عنهم يف كتب يعتمد عليها

هنا وقد نقل من ذلك ما نقله من كتاب أيب عمر بن عبد الرب الذي مساه فضل العلم وأهله وما يلزمهم يف تأديته 
  ومحله و أبو عمر من اعلم الناس باآلثار والتميز بني صحيحيها وسقيمها 

  كالم الغزايل يف اإلحياء عن علم من الكالم وتعليق ابن تيمية عليه

أرأيت إن جاء من : وقال مالك : ( قال ) علماء الكالم زنادقة ( ه أبو حامد أيضا عن أمحد أنه قال ومن ذلك ما نقل
  ) يعين أن أقوال املتجادلني تتقاوم : ( قال ) هو أجدل منه أيدع دينه كل يوم بدين جديد ؟ 

: انه أراد بأهل األهواء : ه ال جتوز شهادة أهل األهواء والبدع فقال بعض أصحابه يف تأويل: وقال مالك : ( وقال 
  ) أهل الكالم على أي مذهب كانوا 

إن أهل األهواء : ( هذا الذي كىن عنه أبو حامد هو حممد بن خويز منداد البصري اإلمام املالكي وقد قال : قلت 



  ) عند مالك وأصحابه الذين ترد شهادهتم هم أهل الكالم 
: دع عند مالك وأصحابه وكل متكلم فهو عندهم من أهل األهواء فكل متكلم فهو من أهل األهواء والب: ( قال 

  هكذا ذكره عنه ابن عبد الرب ومنه نقل ذلك أبو حامد لكان كىن عن التصريح بذلك ) أشعري كان أو غري أشعري 
 وقد اتفق أهل احلديث من السلف: ( وقال ) من طلب العلم بالكالم تزندق : وقال أبو يوسف : ( قال أبو حامد 

ما سكت عن الصحابة مع أهنم أعرف باحلقائق : على هذا وال ينحصر ما ينقل عنهم من التجديدات فيه وقالوا 
هلك : [ وأفصح يف ترتيب األلفاظ من غريهم إال لعلمهم مبا يتولد منه ولذا قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  )  أي املتعمقون يف البحث واالستقصاء] املتنطعون هلك املتنطعون 
واحتجوا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به النيب صلى اهللا عليه و سلم ويعلم طريقه ويثين على : قال 

أربابه فقد علمهم االستنجاء وندهبم إال حفظ الفرائض وأثىن عليهم وهناهم عن الكالم يف القدر وعلى هذا استر 
  ) األستاذون والقدوة وحنن األتباع والتالمذة الصحابة فالزيادة على األستاذ طغيان وظلم وهم 

) العرض ( و ) اجلوهر ( إن كان هو من أجل لفظ : وأما الفرقة األخرى فاحتجوا بان احملذور من الكالم : ( قال 
وهذه االصطالحات الغريبة ألجل التفهم كاحلديث والتفسري والفقه ولو عرض عليهم عبارة النقض والكسب 

ب وفساد الوضع ملا كانوا يفهمونه وإحداث عبارة للداللة على مقصود صحيح كإحداث آنية والتعدية والتركي
على هيئة جديدة الستعماهلا يف مباح وإذا كان احملذور هو املعىن فنحن ال نعين به إال معرفة الدليل على حدوث 

هللا بالدليل ؟ وإن كان احملذور هو العامل ووحدانية اخلالق تعاىل وصفاته كما جاء به الشرع فمن أين حترم معرفة ا
الشغب والتعصب والعداوة والبغض وما يفضي إليه الكالم فذلك حيرم وجيب االحتراز منه كما أن الكرب والرياء 
وطلب الرياسة مما يفضي إليه على احلديث والتفسري والفقه وهو حمرم جيب االحتراز منه ولكن ال مينع من العلم 

  ألجل أدائه أليه 
]  ٦٤: النمل [ } قل هاتوا برهانكم { : يكون ذلك احلجة املطالبة والبحث عن حمظورا وقد قال تعاىل  وكيف

  ]  ٤٢: األنفال [ } ليهلك من هلك عن بينة وحييا من حي عن بينة { : وقال تعاىل 
  أي من حجة وبرهان ]  ٦٨: يونس [ } إن عندكم من سلطان { : وقال تعاىل 
  ]  ١٤٩: األنعام [ } ه احلجة البالغة قل فلل{ وقال تعاىل 
وذكر ]  ١٥٨: البقرة [ } فبهت الذي كفر { إىل قوله } أمل تر إىل الذي حاج إبراهيم يف ربه { : وقال تعاىل 

[ } وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه { : إبراهيم جمادلته وإفحامه خصمه يف معرض الثناء عليه وقال تعاىل 
   ] ٨٣: األنعام 

: وذكر كالما طويال ذكرناه وتكلمنا على ما فيه من مقبول ومردود كالما مبسوطا يف غري هذا املوضع إىل أن قال 
  ) فهذا ما ميكن أن يذكر للفريقني ( 

أن فيه مضرة من آثار الشبهات وحتريك العقائد وإزالتها عن اجلزم والتصميم : مث ذكر تفصيال اختاره مضمونه 
عتقاد املبتدعة وتثبيته يف صدورهم حبيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على اإلصرار عليه ومضرة يف تأكيد ا

  ) ولكن هذا اإلصرار بواسطة التعصب الذي يثور عن اجلدل 
يتعلق بالعلم وهو التنبيه على شبه الباطل اليت تضعف اعتقاد احلق : أحدمها : نوعان : املضرة اليت ذكرها : قلت 

يتعلق بالقصد وهو إثارة اهلوى واحلمية والعصبية اليت تدعو إىل اإلصرار ولو على : والثاين وتفضي إىل الباطل 
  الباطل لئال يغلب الشيطان 



وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف احلقائق ومعرفتها على ما هي عليه وهيهات فليس يف الكالم وفاء : ( قال 
و حشوي رمبا خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا فامسع هذا ممن هبذا املطلب الشريف وهذا إذا مسعته من حمدث أ

خرب الكالم مث قاله بعد حقيقة اخلربة وبعد التغلغل فيه إىل منتهى درجة املتكلمني وجاوز ذلك إىل التعمق يف علوم 
  ) أخرى سوى نوع الكالم وحتقق أن الطريق إىل حقائق املعرفة من هذا الوجه مسدود 

ال ينفك الكالم عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض األمور ولكن على الندور ويف أمور جلية تكاد ولعمري ( قال 
  ) تنال قبل التعمق يف صناعة الكالم 

بل منفعته شيء واحد وهو حراسة العقيدة اليت ترمجناها على العوام وحفظها عن تشويشات املبتدعة بأنواع : ( قال 
ع وإن كان فاسدا ومعارضة الفاسد بالفاسد نافعة والناس متعبدون هبذه اجلدل فإن العامي يستفزه جدل املبتد

العقيدة اليت قدمناها إذ ورد الشرع هبا ملا فيها من صالح دينهم ودنياهم اجتماع السلف عليها والعلماء متعبدون 
  ) ب والظلمة حبفظ ذلك على العوام من تلبيسات املبتدعة كما تعبد السالطني حبفظ أمواهلم عن هتجمات الغصا

وإذا وقعت اإلحاطة بضرره ومنفعته فينبغي أن يكون كالطبيب احلاذق يف استعمال الدواء اخلطر إذ ال : ( قال 
  ) يضعه إال يف موضعه وذلك يف وقت احلاجة وعلى قدر احلاجة 

ة على ذم قلت فهذا كالم أيب حامد مع معرفته بالكالم والفلسفة وتعمقه يف ذلك يذكر اتفاق سلف أهل السن
الكالم ويذكر خالف من نازعهم ويبني أنه ليس فيه فائدة إال الذب عن العقائد الشرعية اليت أخرب هبا الرسول صلى 

اهللا عليه و سلم ألمته وإذا مل يكن فيه فائدة إال الذب عن هذه العقائد امتنع أن يكون معارضا هلا فضال عن أن 
العقلي املقبول مناقضا للكتاب والسنة وما كان من ذلك مناقضا للكتاب  يكون مقدما عليها فامتنع أن يكون الكالم

ال من السلف واألئمة : والسنة وجب أن يكون من الكالم الباطل املردود الذي ال ينازع يف ذمه أحد من املسلمني 
حيمد وما يذم وإن من وال أحد من اخللف املؤمنني أهل املعرفة بعلم الكالم والفلسفة وما يقبل من ذلك وما يرد وما 

  قبل ذلك ومحده كان من أهل الكالم الباطل املذموم باتفاق هؤالء 
هذا مع أن السلف واألئمة يذمون ما كان من الكالم والعقليات واجلدل باطال وإن قصد به نصر الكتاب والسنة 

ارض احلق بالباطل وجادل يف فيذمون من قابل بدعة ببدعة وقابل الفاسد بالفاسد فكيف من قابل السنة بالبدعة وع
  آيات اهللا بالباطل ليدحض به احلق 

ولكن املقصود هنا بيان ما ذكره من اتفاق أئمة السنة على ذمه وما ذكره من أنه هو وطريق الفلسفة ال يفيد 
 كشف احلقائق ومعرفتها مع خربته بذلك وهو تكلم حبسب ما بلغه عن السلف وما فهمه وعلمه مما حيمد ويذم ومل

تكن خربته بأقوال السلف وحقيقة ما جاء به الرسول صلى اهللا عليه و سلم كخربته مبا سلكه من طرق أهل الكالم 
والفلسفة فلذلك مل يكن يف كالمه من هذا اجلانب من العلم واخلربة ما فيه من اجلانب الذي هو به أخرب من غريه 

لم وإثارة التعصب يف اإلرادة إمنا يقال إذا كان الكالم وذلك أن ما ذكره من أن مضرته هي إثارة الشبهات يف الع
  يف نفسه حقا بأن تكون قضاياه ومقدماته صادقة بل معلومة 

والسلف مل يكن ذمهم للكالم جملرد ذلك وال : فإذا كان مع ذلك قد يورث النظر فيه شبها وعداوة قيل فيه ذلك 
صحيحة وال حرموا معرفة الدليل على اخلالق وصفاته وأفعاله  جملرد اشتماله على ألفاظ اصطالحية إذا كانت معانيها

بل كانوا أعلم الناس بذلك وأعرفهم بأدلة ذلك وال حرموا نظرا صحيحا يف دليل صحيح يفضي إىل علم نافع وال 
إما هلدى مسترشد وإما إلعانة مستنجد وإما لقطع مبطل متلدد بل هم أكمل الناس نظرا : مناظرة يف ذلك نافعة 

إما أن يكون نظره يف كالم معلم : استدالال واعتبارا وهم نظروا يف أصح األدلة وأقومها فإن الناظر الطالب للعلم و



يبني له وخياطبه مبا يعرفه احلق وإما أن يكون يف نفس األمور الثابتة اليت خيرب عنها املتكلم ويريد أن يعلم أمرها 
إما أن ينظر يف كالم املعلمني هلذا الفن وإما أن ينظر فيما من :  ذلك املتعلم كسائر الناظرين يف الطب والنحو وغري

  شأنه أنه خيرب عنه كاألبدان واللغات 
والسلف كان نظرهم يف خري الكالم وأفضله وأصدقه وأدله على احلق وهو كالم اهللا تعاىل وهم ينظرون يف آيات 

سنريهم آياتنا يف { : األدلة ما يبني أن القرآن حق قال تعاىل اهللا تعاىل اليت يف اآلفاق ويف أنفسهم فريون يف ذلك من 
  ]  ٥٣: فصلت [ } اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق 

إما أن يكون عاملا باحلق وإما أن يكون طالبا له وإما : واملذمومة نوعان وذلك ألن املناظر : واملناظرة احملمودة نوعان 
فمن كان عاملا باحلق فمناظرته : لبا له فهذا الثالث هو املذموم بال ريب وأما األوالن أن ال يكون عاملا به وال طا

احملمودة أن يبني لغريه احلجة اليت هتديه إن كان مسترشدا طالبا للحق إذا تبني له أو يقطعه ويكف عداوته إن كان 
  أدلة احلق إن كان يظن أنه حق وقصده احلق معاندا غري متبع للحق إذا تبني له ويوقفه ويسلكه ويبعثه على الناظر يف 

إما أن يكون ممن يفهم احلق ويقبله فهذا إذا بني له احلق : وذلك ألن املخاطب باملناظرة إذا ناظره العامل املبني للحجة 
فهمه وقبله وإما أن يكون ممن ال يقبله إذا فهمه أو ليس له غرض يف فهمه بل قصده جمرد الرد له فهذا إذا نوظر 
باحلجة انقطع وانكف شره عن الناس وعداوته وهذا هو املقصود الذي ذكره أبو حامد وغريه وهو دفع أعداء 

  السنة اجملادلني بالباطل عنها 
وإما أن يكون احلق قد التبس عليه وأصل قصده احلق لكن يصعب عليه معرفته لضعف علمه بأدلة احلق مثل من 

الة على ما أخرب به من احلق أو لضعف عقله لكونه ال ميكنه أن يفهم دقيق العلم يكون قليل العلم باآلثار النبوية الد
أو ال يفهمه إال بعد عسر أو قد مسع من حجج الباطل ما اعتقد موجبه وظن أنه ال جواب عنه فهذا إذا نوظر 

لدليل الذي استدل به إما معرفة احلق وإما شكا وتوقفا يف اعتقاد الباطل أو يف اعتقاد صحة ا: باحلجة أفاده ذلك 
عليه وبعث مهته على النظر يف احلق وطلبه إن كان له رغبة يف ذلك فإن صار من أهل العصبية الذين يتبعون الظن 

  وما هتوى النفس احلق بقسم املعاندين كما تقدم 
إظهار علمه وبيانه  وأما املناظرة املذمومة من العامل باحلق فأن يكون قصده جمرد الظلم والعدوان ملن يناظره وجمرد

إلرادة العلو يف األرض فإذا أراد علوا يف األرض أو فسادا كان مذموما على إرادته مث قد يكون من الفجار الذين 
فكما قد جياهد ] إن اهللا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر : [ يؤيد اهللا هبم الدين كما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

سلمون جبهاده فقد جيادهلم فاجر فينتفع املسلمون جبداله لكن هذا يضر نفسه بسوء قصده الكفار فاجر فينتفع امل
  ورمبا أوقعه ذلك يف أنواع من الكذب والبدعة والظلم فيجره إىل أمور أخرى 

  وقد وقع يف ذلك كثري من هؤالء وهؤالء 
يعرف احلق لكن ال يعرف بعض احلجج أو  وأما إن كان املناظر غري عامل باحلق بأن ال يعرف احلق يف نفس املسألة أو

طالبا ملعرفة احلق : فهذا إذا ناظر  -اجلواب عن بعض املعارضات أو اجلمع بني دليلني متعارضني وأمثال ذلك 
كان حممودا وإن ناظر بال علم فتكلم مبا ال يعرف من  -وأدلته واجلواب عما يعارضها واجلمع بني األدلة الصحيحة 

  كان مذموما  -ت القضايا واملقدما
من القسم األول  -كاخلوارج وغريهم  -والسلف رضوان اهللا عليهم كانت مناظرهتم مع الكفار وأهل البدع 

تارة من القسم األول وتارة من القسم الثاين وهي : وكانت مناظرة بعضهم لبعض يف مسائل األحكام والتفسري 
  ]  ٣٨: الشورى [ } أمرهم شورى بينهم و{ املشاورة اليت مدحهم اهللا عليها بقوله عز و جل 



وما ذكره اهللا تعاىل عن األنبياء واملؤمنني من اجملادلة يتناول هذا وهذا وقد ذم اهللا تعاىل يف القرآن ثالثة أنواع من 
م ذم أصحاب اجملادلة بالباطل ليدحض به احلق وذم اجملادلة يف احلق بعد ما تبني وذم احملاجة فيما ال يعل: اجملادلة 
  احملاج 

  ]  ٥: غافر [ } وجادلوا بالباطل ليدحضوا به احلق { : فقال تعاىل 
  ]  ٦: األنفال [ } جيادلونك يف احلق بعد ما تبني { : وقال تعاىل 

  ]  ٦٦: آل عمران [ } ها أنتم هؤالء حاججتم فيما لكم به علم فلم حتاجون فيما ليس لكم به علم { : وقال 
ة من اجملادلة والكالم هو من هذا الباب فإن أصل ذمهم الكالم املخالف للكتاب والسنة والذي ذمه السلف واألئم

وهذا ال يكون يف نفس األمر إال باطال فمن جادل به جادل بالباطل وإن كان ذلك الباطل ال يظهر لكثري من الناس 
كون قوال ومذهبا لطائفة تذب عنه أنه باطل ملا فيه من الشبهة فإن الباطل احملض الذي يظهر بطالنه لكل أحد ال ي

آل [ } مل تلبسون احلق بالباطل وتكتمون احلق وأنتم تعلمون { : وإمنا يكون باطال مشوبا حبق كما قال تعاىل 
  ]  ٧١: عمران 

إن حممدا صلى : أو تكون فيه شبهة ألهل الباطل وإن كانت باطلة وبطالهنا يتبني عند النظر الصحيح كالذين قالوا 
إنه شاعر ألن الشعر كالم موزون مقفى فشبهوا القرآن به من هذا : ليه و سلم شاعر وكاهن وجمنون قالوا اهللا ع

الوجه والكاهن خيرب أحيانا بواحدة تصدق فشبهوا الرسول به من هذا الوجه واجملنون يقول ويفعل خالف ما يف 
و سلم خيالف ما يأيت به العقالء نسبوه إىل عقول ذوي العقول فلما زعموا أن ما يأيت به الرسول صلى اهللا عليه 

  ذلك 
لكن ما ينصبه اهللا من األدلة ويهدي إليه عباده من املعرفة يتبني به احلق من الباطل الذي يشتبه به ولكن ليس كل 

أمكنه أن حيتج على من ينازعه حبجة هتديه أو تقطعه فإن ما به يعرف  -إما بضرورة أو بنظر  -من عرف احلق 
ن احلق نوع وما به يعرفه به غريه نوع وليس كل ما عرفه اإلنسان أمكنه تعريف غريه به فلهذا كان النظر اإلنسا

  أوسع من املناظرة فكل ما ميكن املناظرة به ميكن النظر فيه وليس كل ما ميكن النظر فيه ميكن مناظرة كل أحد به 
ول ومقاصده ال يشركهم فيها إال من شركهم يف وهلذا كان أهل العلم باحلديث هلم علوم ضرورية بأقوال الرس

  أسباهبا 
واملقصود هنا أن السلف كانوا أكمل الناس يف معرفة احلق وأدلته واجلواب عما يعارضه وإن كانوا يف ذلك درجات 
وليس كل منهم يقوم جبميع ذلك بل هذا يقوم بالبعض وهذا يقوم بالبعض كما يف نقل احلديث عن النيب صلى اهللا 

  ه و سلم وغري ذلك من أمور الدين علي
أحدمها أن يكون يف نفسه باطال وكذبا وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل : والكالم الذي ذموه نوعان 

  كذب فإن أصدق الكالم كالم اهللا 
من النهي عن جمالسة أهل البدع ومناظرهتم : والثاين أن يكون فيه مفسدة مثلما يوجد يف كالم كثري منهم 

خماطبتهم واألمر هبجراهنم وهذا ألن ذلك قد يكون أنفع للمسلمني من خماطبتهم فإن احلق إذا كان ظاهرا قد و
عرفه املسلمون وأراد بعض املبتدعة أن يدعو إىل بدعته فإنه جيب منعه من ذلك فإذا هجر وعزر كما فعل أمري 

ما كان املسلمون يفعلونه أو قتل كما قتل املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بصبيغ بن عسل التميمي وك
كان ذلك هو املصلحة خبالف ما إذا ترك داعيا وهو ال يقبل  -املسلمون اجلعد بن درهم وغيالن القدري وغريمها 

  إما هلواه وإما لفساد إدراكه فإنه ليس يف خماطبته إال مفسدة وضرر عليه وعلى املسلمني : احلق 



غيالن وحنوه وناظروه وبينوا له احلق كما فعل عمر ابن عبد العزيز رضي اهللا عنه  واملسلمون أقاموا احلجة على
  واستتابه مث نكت التوبة بعد ذلك فقتلوه 

  بعث ابن عباس إىل اخلوارج فناظرهم مث رجع نصفهم مث قاتل الباقني  -رضي اهللا عنه  -وكذلك علي 
  البدعة إضرار الناس قوبل بالعقوبة  واملقصود أن احلق إذا ظهر وعرف وكان مقصود الداعي إىل

والذين حياجون يف اهللا من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند رهبم وعليهم غضب وهلم { : قال اهللا تعاىل 
  ]  ١٦: الشورى [ } عذاب شديد 

فسده ذلك وقد ينهون عن اجملادلة واملناظرة إذا كان املناظر ضعيف العلم باحلجة وجواب الشبهة فيخاف عليه أن ي
املضل كما ينهى الضعيف يف املقاتلة أن يقاتل علجا قويا من علوج الكفار فإن ذلك يضره ويضر املسلمني بال منفعة 

فإن األمم كلهم متفقون على  -وهو السوفسطائي  -وقد ينهى عنها إذا كان املناظر معاندا يظهر له احلق فال يقبله 
فة بينة بنفسها ضرورية وجحدها اخلصم كان سوفسطائيا ومل يؤمر مبناظرته أن املناظرة إذا انتهت إىل مقدمات معرو

تركوه وإن كان  -وال مضرة فيه  -بعد ذلك بل إن كان فاسد العقل داووه وإن كان عاجزا عن معرفة احلق 
  ر إما بالتعزير وإما بالقتل وغالب اخللق ال ينقادون للحق إال بالقه: مستحقا للعقاب عاقبوه مع القدرة 

واملقصود أهنم هنوا عن املناظرة من ال يقوم بواجبها أو من ال يكون يف مناظرته مصلحة راجحة أو فيها مفسدة 
  راجحة فهذه أمور عارضة ختتلف باختالف األحوال 

: وأما جنس املناظرة باحلق فقد تكون واجبة تارة ومستحبة تارة أخرى ويف اجلملة جنس املناظرة واجملادلة فيها 
  د ومذموم ومفسدة ومصلحة وحق وباطل حممو

: النجم [ } إن يتبعون إال الظن وما هتوى األنفس { : ومنشأ الباطل من نقص العلم أو سوء القصد كما قال تعاىل 
٢٣  [  

ومنشأ احلق من معرفة احلق واحملبة له واهللا هو احلق املبني وحمبته أصل كل عبادة فلهذا كان أفضل األمور على 
عرفة اهللا وحمبته وهذا هو ملة إبراهيم خليل اهللا تعاىل الذي جعله الناس إماما وجعله أمة يأمت به اخللق وهو اإلطالق م

  الذي ناظر املعطلني واملشركني 
إذ قال إبراهيم ريب الذي حييي ومييت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم { : مث ذكر اهللا تعاىل حماجته ملن حاجه يف ربه 

وحماجته لقومه الذين ]  ٢٥٨: البقرة [ }  بالشمس من املشرق فأت هبا من املغرب فبهت الذي كفر فإن اهللا يأيت
  كانوا يعبدون الكواكب 

واجلهمية نفاة الصفات الذين هم رؤوس أهل الكالم املذموم قوهلم مأخوذ من قول خصمائه كما هو مأخوذ من 
د الصانع وعلوه على خلقه وجحد تكليمه ملوسى قول فرعون خصم موسى عليه السالم فإن فرعون أظهر جح

  وقوم إبراهيم كانوا مشركني كما أخرب اهللا تعاىل عنهم بذلك وكان فيهم من هو معطل كما ذكر اهللا تعاىل ذلك 
فيهم املشرك وفيهم املعطل ونفي الصفات من أقواهلم فمنهم من ال يثبت هلذا : والفالسفة القائلون بدعوة الكواكب 

ملشهود ربا أبدعه كما هو قول الدهرية الطبيعية منهم وجيعلون العامل نفسه واجب الوجود بذاته ومنهم من العامل ا
إن الواجب ليس له صفة ثبوتية بل : يثبت له مبدعا واجبا بنفسه أبدعه كما هو قول الدهرية اإلهلية منهم ويقولون 

  إما سلب وإما إضافة وإما مركبة منهما : صفاته 
خصوم إبراهيم اخلليل عليه السالم  -د بن درهم من أهل حران وكان فيهم بقايا من الصابئني والفالسفة وكان اجلع

فلهذا أنكر تكليم موسى وخلة إبراهيم موافقة لفرعون والنمرود بناء على أصل هؤالء النفاة وهو أن الرب تعاىل ال 



  شرت مقالته فيمن ضل من هذا الوجه يقوم به كالم وال يقوم به حمبة لغريه فقتله املسلمون مث انت
واحملبة متضمنة لإلرادة ومسألة الكالم واإلرادة ضل فيها طوائف كما ضلوا يف إنكار العلو الذي أنكره فرعون على 

  موسى كما قد بسط هذا يف موضعه 
فرد ليس بكالم وال كاجلوهر واجلسم والعرض فإن االسم امل: ومما يبني هذا أن السلف مل يذموا التكلم بأمساء مفردة 

يتكلم به أحد وإمنا ذموا الكالم املؤلف الدال على معان والذين كانوا يتكلمون هبذه األمساء كان كالمهم متضمنا 
إما إثبات ما نفاة اهللا وإما نفي ما أثبته اهللا ومتضمنة ملعان باطلة هي كذب : ألمور فيها افتراء على اهللا ورسوله 

  وباطل يف نفس األمر 
قصود هنا التنبيه على جنس ما مدحه السلف وذموه وأهنم كانوا أعرف الناس باحلق وأدلته وبطالن ما يعارضه وامل

وإمنا يظن هبم التقصري يف هذا من كان جاهال حبقيقة احلق ومبا جاء الرسول صلى اهللا عليه و سلم من العلم واإلميان 
ال يعلم احلق بل يعتقد نقيضه وجهله بالثاين يوجب ظنه أن ومبا وصل إليه السلف واألئمة فجهله باألول يوجب أن 

ليس فيما جاء به الرسول بيان احلق بأدلته واملناظرة عنه وجهله بالثالث يوجب ظنه أن السلف ذموا الكالم باألدلة 
تماله الصحيحة املفضية إىل العلم باهللا وصفاته خوفا من الشبهات واألهواء بل األصل يف ذم السلف لكالم هو اش

  على القضايا الكاذبة واملقدمات الفاسدة املتضمنة لالفتراء على اهللا تعاىل وكتابه ورسوله ودينه 
فهذا هو الكالم املذموم بالذات وهو الكالم الكاذب الباطل وأما الكالم الذي هو حق وصدق فهذا ال يذم بالذات 

ثل ما حيرم القذف وإن كان القاذف صادقا إذا مل وإمنا يذم املتكلم به أحيانا الشتمال ذلك على مضرة عارضة م
  يكن له أربعة شهداء ومثل ما حترم الغيبة والنميمة وحنو ذلك مما هو صدق لكن فيه ظلم للغري 

أحدمها أمر والثاين خرب والكالم يف أصول الدين هو من النوع الثاين وال ريب أن اهللا : وأما الكالم يف الدين فنوعان 
  بات أمور ونفي أمور وأصدق الكالم كالم اهللا فما ناقض ذلك كان كذبا وقوال على اهللا غري احلق تعاىل أخرب بإث

  ]  ١٧١: النساء [ } يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم وال تقولوا على اهللا إال احلق { : كما قال تعاىل 
  ]  ١٦٩: األعراف [ } احلق  أمل يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن ال يقولوا على اهللا إال{ : وقال تعاىل 
[ } إن الذين اختذوا العجل سيناهلم غضب من رهبم وذلة يف احلياة الدنيا وكذلك جنزي املفترين { : وقال تعاىل 
  ]  ١٥٢: األعراف 

  وأمثال ذلك ]  ١٨٠: الصافات [ } سبحان ربك رب العزة عما يصفون { : وقال تعاىل 
مسائله على كذب وفرية ودالئل مسائله على كذب وفرية كأقوال اجلهمية  وعامة الكالم الذي ذمه السلف تشتمل

  النفاة ملا أثبته اهللا تعاىل له من األمساء والصفات وكالم القدرية النافية ملا أثبته اهللا من قدرته ومشيئته 
شاهدة كالسماوات هو استدالهلم بدليل اجلواهر واألعراض فإهنم زعموا أن األعيان امل: ودالئل اجلهمية والنفاة 

واألرض مركبة من اجلواهر املنفردة أو من املادة والصورة وأن املركب مسبوق جبزئه ومفتقر إىل مركب يركبه 
حادثة وما كان شخصه  -أو بعضها  -فيكون حمدثا وممكنا وما قام هبا من الصفات واحلركات أعراض واألعراض 

هبذا عرفنا أن السماوات خملوقة وبذلك : ادث ال تتناهى قالوا حادثا وجب أن يكون نوعه حادثا فيمتنع وجود حو
عرفنا أن اهللا موجود فلزمهم على ذلك أن ينفوا صفات اهللا وأفعاله وذلك باطل شرعا وعقال ومل يكن ما أقاموه 
 دليال صحيحا فال هم عرفوا احلق بدليل صحيح قومي وال هم نصروا مبيزان مستقيم ولكنهم قد يقابلون الفاسد

بالفاسد فإن أعداد امللة قد يقيمون شبهة على نقيض ما جاء به الرسول صلى اهللا عليه و سلم كشبهة الدهرية على 
  قدم السماوات فيقابلون ذلك بفاسد آخر كاستدالهلم على حدوث ذلك بدليل األعراض والصفات 



ان ومن ظن أن اخللف أعلم باحلق وحفظ مثل هذا الكالم العتقاد العوام كدفع املظلمة عنهم بعقوبات فيها عدو
وأدلته أو املناظرة فيه من السلف فهو مبنزلة من زعم أهنم أقوم بالعلم واجلهاد وفتح البالد منهم وكال الظنني طريق 

  من مل يعرف حقيقة الدين وال حال السلف السابقني 
باحلق والتصديق بالباطل فهؤالء فيما وهذا مثل كالم الرافضة وأمثاهلم من أهل الفرية الذي يتضمن قوهلم التكذيب 

حيدثون به من الكذب ويكذبون به من الصدق يف املقوالت مبنزلة أهل الكالم الباطل يف البحث والنظر كاجلهمية 
  الذين يكذبون باحلق ويصدقون بالباطل يف العقليات 

ء وكان الكالم املذموم عند وهلذا كان غري واحد من السلف يقرن بني اجلهمية والرافضة ومها شر أهل األهوا
  السلف أعظم من الشهادة بالزور وظلم احلق 

وذلك ألن الكاذب الظامل إذا علم أنه كاذب ظامل كان معترفا بذنبه معتقدا لتحرمي ذلك فترجى له التوبة ويكون 
  اعتقاده التحرمي وخوفه من اهللا تعاىل من احلسنات اليت يرجى أن ميحوا اهللا هبا سيئاته 

  إذا كذب يف الدين معتقدا أن كذبه صدق وافترى على اهللا ظانا أن فريته حق فهذا أعظم ضررا وفسادا وأما 
  البدعة أحب إىل إبليس من املعصية ألن املعصية يتاب منها والبدعة ال يتاب منها : وهلذا كان السلف يقولون 

كثرة صالهتم وصيامهم وقراءهتم وهنى عن وهلذا أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بقتال اخلوارج املبتدعني مع 
  اخلروج على أئمة الظلم وأمر بالصرب عليهم 

  ] ال تلعنه فإنه حيب اهللا ورسوله : وكان جيلد رجال يشرب اخلمر فلعنه رجل فقال [ 
وحيك ومن : يا حممد اعدل فإنك مل تعدل فقال : وجاءه ذو اخلويصرة التميمي وبني عينيه أثر السجود فقال [ 
خيرج من ضئضئ هذا أقوام حيقر أحدكم صالته مع : عدل إذا مل أعدل ؟ لقد خبت وخسرت إن مل أعدل مث قال ي

صالهتم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءهتم يقرأون القرآن ال جياوز حناجرهم ميرقون من اإلسالم كما ميرق 
  ] د اهللا ملن قتلهم يوم القيامة السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن يف قتلهم أجرا عن

فهذا املبتدع اجلاهل ملا ظن أن ما فعله الرسول ليس بعدل كان ظنه كاذبا وكان يف إنكاره ظاملا وهذا حال كل 
مبتدع نفى ما أثبته اهللا تعاىل أو أثبت ما نفاه اهللا أو اعتقد حسن ما مل حيسنه اهللا أو قبح ما مل يكرهه اهللا فاعتقادهم 

  مهم كذب وإرادهتم هوى فهم أهل شبهات يف آرائهم وأهواء يف إرادهتم خطأ وكال
فالسلف ذموا أهل الكالم الذين هم أهل الشبهات واألهواء مل يذموا أهل الكالم الذين هم أهل كالم صادق 

  يتضمن الدليل على معرفة اهللا تعاىل وبيان ما يستحقه وما ميتنع عليه ولكن قد يورث شبهة وهوى 
  رف أبو حامد بأن ما ذكره هو من الكالم والفلسفة ليس فيه كشف احلقائق ومعرفتها وقد اعت

  وأما حراسة عقيدة العوام 
ال بد أن يكون احملروس هو نفس ما ثبت عن الرسول صلى اهللا عليه و سلم أنه أخرب به ألمته فأما : أوال : فيقال 

لفه كان متييزه قبل حراسته أوىل من الذب عما يناقض خرب إذا كان احملروس فيه ما يوافق خرب الرسول وفيه ما خيا
الرسول صلى اهللا عليه و سلم فإن حاجة املؤمنني إىل معرفة ما قاله الرسول وأخربهم به ليصدقوا به ويكذبوا 

بنقيضه ويعتقدوا موجبه قبل حاجتهم إىل الذب عن ذلك والرد على من خيالفه فإذا كان املتكلم الذي يقول إنه 
كان مبتدعا مبطال  -عن السنة قد كذب هو بكثري مما أخرب به الرسول صلى اهللا عليه و سلم واعتقد نقيضه  يذب

متكلما بالباطل فيما خالف فيه خرب الرسول صلى اهللا عليه و سلم كما أن ما وافق فيه خرب الرسول فهو فيه متبع 
  للسنة حمق يتكلم باحلق 



لو كالم أحد منهم على خمالفة السنة ورد بعض ما أخرب به الرسول كاجلهمية وأهل الكالم الذين ذمهم السلف ال خي
  واملشبهة واخلوارج والروافض والقدرية واملرجئة 

ويقال بأهنا ال بد أن حترس السنة باحلق والصدق والعدل كما حترس بكذب وال ظلم فإذا رد اإلنسان باطل بباطل 
  واألئمة وقابل بدعة ببدعة كان هذا مما ذمه السلف 

يدخلون يف هذا وكالم السلف يف ذم الكالم متناول ملا ذمه اهللا يف كتابه واهللا  -كما ذكره أبو حامد  -وهؤالء 
  سبحانه قد ذم يف كتابه الكالم الباطل والكالم بغري علم 

مث والبغي بغري احلق قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإل{ : واألول كثري وأما الثاين فقد قال تعاىل 
  ]  ٣٣: األعراف [ } وأن تشركوا باهللا ما مل ينزل به سلطانا وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون 

 ٦٦: آل عمران [ } ها أنتم هؤالء حاججتم فيما لكم به علم فلم حتاجون فيما ليس لكم به علم { : وقال تعاىل 
 [  

 ٣٦: اإلسراء [ } ع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال وال تقف ما ليس لك به علم إن السم{ : وقال 
 [  

  وهذا النوعان مذمومان يف القضاء والفتيا والتفسري 
قاض يف اجلنة وقاضيان يف النار رجل علم احلق وقضى به فهو : القضاة ثالث : [ قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ] النار ورجل علم احلق وحكم خبالفه فهو يف النار يف اجلنة ورجل قضى بني الناس على جهل فهو يف 
  ] من قال يف القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ومن قال يف القرآن برأيه فأخطأ فليتبوأ مقعده من النار : [ ويف السنن 

ا مل فهذان النوعان من الكالم مذمومان مطلقا ال سيما ما كان يف نفسه كذبا باطال وأما جنس النظر واملناظرة فهذ
يكون مأمورا به تارة ومنهيا عنه أخرى كغريه من أنواع الكالم  -إذا كان حقا  -ينه السلف عنه مطلقا بل هذا 

الصدق فقد ينهى عن الكالم الذي ال يفهمه املستمع أو الذي يضر املستمع وعن املناظرات اليت تورث شبهات 
  وأهواء فال تفيد علما وال دينا 

أهبذا أمرمت ؟ : صلى اهللا عليه و سلم على طائفة من أصحابه وهم يتناظرون يف القدر فقال ومن هذا الباب أنه خرج 
أم إىل هذا دعيتم ؟ وأن تضربوا كتاب اهللا بعضه ببعض وإمنا نزل القرآن ليصدق بعضه بعضا ال ليكذب بعضه 

  بعضا 
نه لذلك وأكثر االختالف بني فإذا كانت املناظرة تتضمن أن كل واحد من املتناظرين يكذب ببعض احلق هني ع

إن اهللا جيرب العباد : ذوي األهواء من هذا الباب كالقائلني بأن اهللا جسم متحيز يف جهة والنافني لذلك والقائلني 
  والنافني لذلك وأمثال ذلك من الكالم اجململ املتشابه الذي يتضمن حقا وباطال يف جانيب النفي واإلثبات 

أبو عبد الرمحن : يف مسائل الصفات هو من هذا الباب قال ) العرض ( و ) اجلوهر (  و) اجلسم ( والكالم بلفظ 
مسعت : مسعت أبا نصر أمحد بن حممد السجزي يقول : وقد ذكر شيخ اإلسالم يف ذم الكالم من طريقة  -السلمي 

سلمني شهادة أن ال إله إال توحيد أهل العلم ومجاعة امل: ما التوحيد ؟ قال : قلت أليب العباس بن سريج : أيب يقول 
اهللا وأن حممدا رسول اهللا وتوحيد أهل الباطل اخلوض يف األعراض واألجسام وإمنا بعث النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  بإنكاره ذلك 
واملقصود هنا بيان فساد الطرق املعارضة للكتاب والسنة وأما بيان اشتمال الكتاب والسنة على الطرق اليت هبا 

  ة اهللا واإلميان به وبرسله وباليوم اآلخر فهذا مذكور يف موضع آخر حتصل معرف



  تابع كالم الغزايل يف اإلحياء

مل تورد يف أقسام العلوم الكالم والفلسفة وتبني أهنما : فإن قلت : ( قد قال أبو حامد أيضا ملا ذكر أقسام العلوم 
كالم يف األدلة اليت ينتفع هبا فالقرآن واألخبار حممودان أو مذمومان ؟ فاعلم أن حاصل ما يشتمل عليه علم ال

إما جمادلة مذمومة وهي من البدع وإما مشاغبات بالتعلق مبناقضات الفرق : مشتملة عليه وما خرج عنه فهو 
وتطويل وقت بنقل املقاالت اليت أكثرها ترهات وهذيانات تزدريها الطباع ومتجها األمساء وبعضها خوض يف ما ال 

  ين ومل يكن شيء منها مألوفا يف العصر األول فكان اخلوض فيه بالكلية من البدع يتعلق بالد

  كالم األشعري يف رسالته إىل أهل الثغر

ووقفت على ما التمسوه من ذكر األصول اليت : ( قال أبو احلسن األشعري يف رسالته إىل أهل الثغر بباب األبواب 
 الكتاب والسنة من أجلها واتباع خلفنا الصاحل هلم يف ذلك وعدوهلم عول سلفنا رمحة اهللا عليهم عليها وعدلوا إىل

عما صار إليه أهل البدع من املذاهب اليت أحدثوها وصاروا إىل خمالفة الكتاب والسنة هبا وما ذكرمت من شدة 
ة بأطراف بإجاباتكم إىل ما التمسوه وذكرت هلم مجال من األصول مقرون -أيدكم اهللا  -احلاجة إىل ذلك فبادرت 

من احلجاج تدلكم على صوابكم يف ذلك وخطأ أهل البدع فيما صاروا إليه من خمالفتهم وخروجهم عن احلق الذي 
كانوا عليه قبل هذه البدع معهم ومفارقتكم بذلك األدلة الشرعية وما أتى به الرسول منها ونبه عليها وموافقتكم 

أرشدكم اهللا  -اعلموا : أتت به الرسل صلوات اهللا عليهم منها  بذلك لطرد الفالسفة الصادين عنها واجلاحدين ملا
أن اهللا تعاىل بعث حممد صلى اهللا عليه و سلم إىل سائر : أن الذي مضى عليه سلفنا وأتباعهم من صاحل خلفنا  -

ت به منهم كتايب يدعو إىل اهللا مبا يف كتابه وفلسفي قد تشعب: العاملني وهم أحزاب متشتتون وفرق متباينون 
األباطيل يف أمور يدعيها بقضايا العقول وبرمهي ميكن أن يكون هللا رسول ودهري يدعي اإلمهال وخيبط يف عشواء 

الضالل وثنوي قد اشتملت عليه احلرية وجموسي يدعي ما ليس له به خربة وصاحب صنع يعكف عليه ويزعم أن له 
هم ويدعوهم إىل توحيد احملدث هلم ويبني هلم طرق معرفته ربا يتقرب بعبادة ذلك الصنم إليه لينبههم مجيعا على حدث

مبا فيهم من آثار صنعتهم ويأمرهم برفض كل ما كانوا عليه من سائر األباطيل بعد تنبيهه عليه السالم هلم على 
بدهم فسادها وداللته على صدقه فيما خيربهم به عن رهبم باآليات الباهرة واملعجزات القاهرة ويوضح هلم سائر ما تع

اهللا به من شريعته وأنه عليه السالم دعا مجاعتهم إىل ذلك ونبههم على حدثهم مبا فيهم من اختالف الصور واهليئات 
وغري ذلك من اختالف اللغات وكشف هلم عن طريق معرفة الفاعل هلم مبا فيهم ويف غريهم مما يقتضي وجوده 

فنبههم عز و ]  ٢١: الذاريات [ } فسكم أفال تبصرون ويف أن{ : ويدل على إرادته وتدبريه حيث قال عز و جل 
  جل بتقلبهم يف سائر اهليئات اليت كانوا عليها على ذلك 

مث * مث جعلناه نطفة يف قرار مكني * ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني { : وشرح هلم ذلك بقوله سبحانه 
ما فكسونا العظام حلما مث أنشأناه خلقا آخر فتبارك اهللا خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا املضغة عظا

  ]  ١٤ - ١٢: املؤمنون [ } أحسن اخلالقني 
وهذا مما أوضح ما يقتضي الداللة على حدث اإلنسان ووجود احملدث له من قبل أن العلم قد أحاط بأن كل متغري 

ه وكونه قدميا ينفي تلك احلال فإذا حصل ال يكون قدميا وذلك أن تغريه يقتضي مفارقة حال كان عليها قبل تغري
متغريا مبا ذكرناه من اهليئات اليت مل يكن قبل تغريه عليها دل ذلك على حدوثها وحدوث اهليئة اليت كان عليها قبل 



حدوثها إذ لو كانت قدمية ملا جاز عدمها وذلك أن القدمي ال جيوز عدمه وإذا كان هذا على ما قلنا وجب أن يكون 
األجسام من التغري منتهيا إىل هيئات حمدثة ومل تكن األجسام قبلها موجودة بل كانت معها حمادثة ويدل  ما عليه

ترتيب ذلك على حمدث قادر حكيم من قبل أن ذلك ال جيوز أن يقع باالتفاق فيتم من غري مرتب له وال قاصد إىل 
لفة هلا وجواز تقدمها يف الزمان وتأخرها وحاجتها ما وجد منه فيها دون ما كان جيوز وقوعها عليه من اهليئات املخا

بذلك إىل حمدثها ومرتبها ألن ساللة الطني واملاء املهني بنفسه ال جيوز أن يقع شيء من ذلك فيها باالتفاق الحتماهلا 
ملصاحله  لغريه فإذا وجدنا ما صار إليه اإلنسان يف هيئته املخصوصة به دون غريه من األجسام وما فيه اآلالت املعدة

كسمعه وبصره ومشه وحسه وآالت ذوقه وما أعد له من آالت الغذاء اليت ال قوام له إال هبا على ترتيب ما قد : 
أحوج إليه من ذلك حىت يوجد يف حال حاجته إىل الرضاع بال أسنان متنع من غذائه وحتول بينه وبني مرضعته فإذا 

منه إال غرضه إال بطحنها له جعل له منها بقدر ما به احلاجة يف  نقل من ذلك وخرج إىل غذاء ال ينتفع به وال يصل
ذلك إليه واملعدة املعدة لطبخ ما يصل إليها من ذلك وتلطيفه حىت يصل إىل الشعر والظفر وغري ذلك من سائر 

ب والرئة األعضاء يف جماز لطاف قد هيئات لذلك مبقدار ما يقيمها والكبد املعدة لتسخينها مبا يصل من حرارة القل
املهيأة إلخراج خبار احلرارة اليت يف القلب وإدخال ما يعتدل به من اهلواء البارد باجتذاب املناخر وما فيها من 

اآلالت املعدة كخروج ما يفضل من الغذاء عن مقدار احلاجة يف جماز ينفذ ذلك منها وغري لك مما يطول شرحه مما 
هو عليه عن مقوم له يرتبه إذا كان ذلك ال يصح أن يترتب وينقسم يف ال يصح وقوعه باالتفاق وال يستغين يف ما 

ساللة الطني واملاء املهني بغري صانع هلا مدبر عند كل عاقل متأمل كما ال يصح أن تترتب الدار على ما حتتاج إليه 
  فيها من البناء بغري مدبر ينقسم ذلك فيها ويقصد إىل ترتيبها 

إن يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار آليات { : بيانا بقوله عز و جل مث زادهم اهللا تعاىل يف ذلك 
فدهلم تعاىل حبركة األفالك على املقدار الذي باخللق احلاجة إليه يف ]  ١٩٠: آل عمران [ } ألويل األلباب 

عليهم من حر الشمس يف  مصاحلهم اليت ال ختفى مواقع انتفاعهم هبا كالليل الذي جعل لسكوهنم ولتربيد ما زاد
  زروعهم ومثارهم والنهار الذي جعل النتشارهم وتصرفهم يف معايشهم على القدر الذي حيتملونه يف ذلك 

ولو كان دهرهم كله ليال ألضر هبم ما فيه من الظلمة اليت تقطعهم عن التصرف يف مصاحلهم وحتول بينهم وبني 
ألضر هبم ذلك ودعاهم إىل ما فيه من الضياء إىل التصرف يف  إدراك منافعهم وكذلك لو كان دهرهم كله هنارا

طلب املعاش مع حرصهم على ذلك إىل ما ال يطيقونه فأداهم قلة الراحة إىل عطبهم فجعل هلم من النهار قسطا 
لتصرفهم ال جيوز هبم قدر الطاقة فيه وجعل هلم من الليل قسطا لسكوهنم ال يقتصر عن درك حاجتهم لتعتدل يف 

أحواهلم وتكمل مصاحلهم وجعل هلم من احلر والربد فيهما مبقدار ما هلم من مثارهم وملواشيهم من الصالح  ذلك
رفقا هلم وجعل لون ما حييط هبم من السماء مالوما ألبصارهم ولو كان لوهنا على اختالف ذلك من األولون 

ا ذكرنا أنفا ودهلم على حاجتها وحاجة ألفسدها ودهلم على حدثها مبا ذكرناه من حركتها واختالف هيئاهتا كم
إن اهللا ميسك { : األرض وما فيهما من احلكم ومع عظمها وثقل أجرامها إىل إمساكه عز و جل هلما بقوله تعاىل 
  ]  ٤١: فاطر [ } السماوات واألرض أن تزوال ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا 

هما ال يصح أن يكون من غريه وأن وقوفهما ال جيوز ان يكون بغري موقف هلما مث نبهنا على فعرفنا تعاىل أن وقوف
فساد قول الفالسفة بالطبائع وما يدعونه من فعل األرض واملاء والنار واهلواء يف األشجار وما خيرج منها من سائر 

وخنيل صنوان وغري صنوان  ويف األرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع{ : الثمار بقوله عز و جل 
[ } إن يف ذلك آليات لقوم يعقلون { مث قال عز و جل } يسقى مباء واحد ونفضل بعضها على بعض يف األكل 



  ]  ٤: الرعد 
لو كان { : مث نبه تعاىل خلقه على انه واحد باتساق أفعاله وترتيبها وأنه تعاىل ال شريك له فيها بقوله عز و جل 

  ]  ٢٢: األنبياء [ }  لفسدتا فيهما آهلة إال اهللا
لو كان إهلني ما اتسق أمرمها على نظام وال يتم إحكام وكان ال بد أن يلحقهما العجز أو : ووجه الفساد بذلك 

حيلقهما عند التمانع يف األفعال والقدرة على ذلك وذلك أن كل واحد منهما ال خيلو أن يكون قادرا ما يقدر عليه 
من فعل آلخر أو ال يكون كل واحد منهما قادرا على ذلك فإن كان كل واحد منهما اآلخر على طريق البدل 

قادرا على فعل ما يقدر األخر بدال منه مل يصح أن يفعل كل واحد منهما ما يقدر عليه اآلخر وإال بترك اآلخر له 
  ه من ذلك وإذا كان كل واحد منهما ال يفعل إال بترك اآلخر له جاز أن مينع كل واحد منهما صاحب

ومن جيوز أن مينع وال يفعل إال بترك غريه له فهو مذموم عاجز وإن كان كل واحد منهما ال يقدر على فعل مقدور 
  اآلخر بدال منه وجب عجزمها وحدوث قدرتيهما والعاجز ال يكون إهلا وال ربا 

من : ث قال هلم ملا استنكروها وقالوا مث نبه املنكرين لإلعادة مع إقرارهم باالبتداء على جواز إعادته تعاىل هلم حي
{ : مث أوضح هلم ذلك بقوله } قل حيييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم { حيي العظام وهي رميم ؟ 

فدهلم مبا يشاهدونه من ]  ٨٠ - ٧٩: يس [ } الذي جعل لكم من الشجر األخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون 
رخ ومها شجرتان خضراوان إذا حكت أحدمها األخرى بتحريك الريح هلا اشتعل النار جعله النار من العفار وامل

  فيهما على جواز إعادته احلياة يف العظام والنخرة واجللود املتمزقة 
مث } أتعبدون ما تنحتون { : مث نبه عباد األصنام بتعريفه هلم على فساد ما صاروا إىل عبادهتا مع حنتها بقوله تعاىل 

فبني هلم فساد عبادهتا ووجوب عبادته دوهنا بأهنا ]  ٩٦ - ٩٥: الصافات [ } واهللا خلقكم وما تعملون  {: قال 
إذا كانت ال تصري أصناما إال بنحتكم هلا فأنتم أيضا لن تكونوا على ما أنتم عليه من الصور واهليئات إال بفعلي وإين 

  املقدر لكم عليه واملمكن لكم منه خالق لنحتكم إذ كنت أنا  -مع خلقي لكم وما تنحتونه  -
وما قدروا اهللا حق قدره إذ قالوا ما أنزل اهللا على بشر من شيء قل { : مث رد على املنكرين لرسله بقوله عز و جل 

  ]  ١٩١: األنعام [ } من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس 
  ]  ١٦٥: النساء [ } اس على اهللا حجة بعد الرسل رسال مبشرين ومنذرين لئال يكون للن{ : وقال تعاىل 

مث احتج النيب صلى اهللا عليه و سلم على أهل الكتب مبا يف كتبهم من ذكر صفته والداللة على امسه ونعته وحتدي 
فمن { : باملباهلة عند أمر اهللا عز و جل له بذلك بقوله  -ملا كتموا ما يف كتبهم من ذلك وجحدوه  -النصارى 
يه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم مث حاجك ف

  ]  ٦١: آل عمران } نبتهل فنجعل لعنة اهللا على الكاذبني 
فلم جيسر أحد منهم على ذلك مع ]  ٩٤: البقرة [ } فتمنوا املوت إن كنتم صادقني { : وقال لليهود ملا هبتوه 

م على تكذيبه وتناهيهم يف عداوته واجتهادهم يف التنفري عنه ملا أخربهم حبلول املوت هبم إن أجابوه إىل اجتماعه
ذلك فلوال معرفتهم حباله يف كتبهم وصدقه فيما خيربهم ألقدموا على إجابته ولسارعوا إىل فعل ما يعلمون أن فيه 

  توهني أمره 
ج خواطر مجاعتهم للنظر فيما دعاهم إليه ونبههم عليه باآليات الباهرة مث إن اهللا تعاىل بعد إقامة احلجج عليهم أزع

إنه مفترى أن يأتوا بعشر : واملعجزات القاهرة وأيده بالقرآن الذي حتدى به فصحاء قومه الذين بعث إليهم ملا قالوا 
أهنم ال يأتون مبثله  سور مثله مفتريات أو سورة من مثله وقد خاطبهم فيه بلغتهم فعجزوا عن ذلك مع إخباره هلم



ولو تظاهر على ذلك اإلنس واجلن وقطع عليه السالم عذرهم به عذر غريهم كما قطع موسى عليه السالم عذر 
أن ذلك من فعل اهللا  -هلم ولغريهم  -السحرة وغريهم يف زمانه بالعصا اليت فضحت سحرهم وبان مبا كان منها 

يه خواطرهم وكما قطع عيسى عليه السالم عذر من كان يف زمانه من تعاىل وأن هذا ليس تبلغه قدرهتم وال تطمع ف
األطباء الذين قد برعوا يف معرفة العقاقري وقوى ما يف احلشائش وقدر ما ينتهي إليه عالجهم وتبلغه حيلهم بإحياء 

الفكر أنه خارج  املوتى بغري عالج وإبراء األكمة واألبرص وغري ذلك مما هبرهم به وأظهر هلم منه ما يعلمون بيسري
  عن قدرهم وما يصلون إليه حبيلهم 

علل الفصحاء من أهله وقطع به  -وما فيه من العجائب  -وكذلك قد أزاح نبينا صلى اهللا عليه و سلم بالقرآن 
عذرهم لرؤيتهم أنه خارج عما انتهت إليه فصاحتهم يف لغاهتم ونظموه يف شعرهم وبسطوه يف خطبهم وأوضح 

يه من الفرق اليت ذكرناها فساد ما كانوا عليه حبجج اهللا وبيناته ودل على صحة ما دعاهم إليه جلميع من بعث إل
برباهني اهللا وآياته حىت مل يبق ألحد منهم شبهة فيه وال احتيج مع ما كان منه عليه السالم يف ذلك إىل زيادة من 

وال كانت طاعته الزمة هلم مع خصامهم  غريه ولو مل يكن ذلك كذلك مل يكن له عليه السالم حجة على مجاعتهم
وشدة عنادهم ولكانوا قد احتجوا عليه بذلك ودفعوه عما يوجب طاعتهم له وقرعوه بتقصريه عن إقامة احلجة 

عليهم فيما يدعوهم إليه مع طول حتديه هلم وكثرة تبكيتهم وطول مقامه فيهم ولكنهم مل جيدوا إىل ذلك سبيال مع 
  حرصهم عليه 

هذا على ما ذكرناه علم صحة ما ذهبنا إليه يف دعوته عليه الصالة و السالم إىل التوحيد وإقامة احلجة وإذا كان 
على ذلك وإيضاحه لطرق إليها وقد أكد اهللا تعاىل داللة نبوته مبا كان من خاص آياته عليه السالم اليت تنقض هبا 

طعام اليسري وسقيهم املاء يف العطش الشديد من املاء عاداهتم كإطعامه اجلماعة الكثرية يف اجملاعة الشديدة من ال
اليسري وهو ينبع من بني أصابعه حىت رووا ورويت مواشيهم وكالم الذئب وإخبار الذراع املشوية أهنا مشوية 

ه وانشقاق القمر وجميء الشجرة إليه عند دعائها إليه ورجوعها إىل مكاهنا بأمره هلا وإخباره هلم عليه السالم مبا جتن
  صدورهم وما يغيبون به عنه من أخبارهم 

وأطيعوا اهللا { : مث دعاهم عليه السالم إىل معرفة اهللا عز و جل وإىل طاعته فيما كلف تبليغه إليهم بقوله تعاىل 
{ : وعرفهم أمر اهللا بإبالغه ذلك وما ضمنه له من عصمته منهم بقوله تعاىل ]  ١٢: التغابن [ } وأطيعوا الرسول 

 ٦٧: املائدة [ } الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالته واهللا يعصمك من الناس  يا أيها
فعصمه اهللا منهم مع كثرهتم وشدة بأسهم وما كانوا عليه من شدة عنادهم وعداوهتم له حىت بلغ رسالة ربه إليهم ] 

ميع املخالفني له حني سفه آراءهم فيما كانوا عليه مع كثرهتم ووحدته وتربي أهله منه ومعاداة عشريته وقصد اجل
من تعظيم أصنامهم وعبادة النريان وتعظيم الكواكب وإنكار الربوبية وغري ذلك ممال كانوا عليه حىت بلغ الرسالة 

وأدى األمانة وأوضح احلجة يف فساد مجيع ما هناهم مما كانوا عليه ودهلم على صحة مجيع ما دعاهم إىل اعتقاده 
مل يؤخر عنهم بيان شيء مما دعاهم إليه عن وقت تكليفهم فعله ملا  -فعله حبجج اهللا وبيناته وأنه عليه السالم و

يوجبه تأخري ذلك عنهم من سقوط تكليفه هلم وأنه جوز فريق من أهل العلم تأخري البيان فيما أمجله اهللا من األحكام 
  غري جائز عن كافتهم قبل لزوم فعله هلم فأما تأخري ذلك عن وقت فعله ف

ومعلوم عند سائر العقالء أن ما دعا النيب صلى اهللا عليه و سلم إليه من واجهه من أمته من اعتقاد حديثهم ومعرفة 
احملدث هلم وتوحيده ومعرفة أمسائه احلسىن وما هو عليه من صفات نفسه وصفات فعله وتصديقه فيما بلغهم من 

مل جيعل هلم فيما كلفهم من ذلك من مهلة وال  -عليه السالم  -البيان فيه ألنه رسالته مما ال يصلح أن يؤخر عنهم 



أمرهم بفعله يف الزمن املتراخي عنه وإمنا أمرهم بفعل ذلك على الفور وإمنا كان ذلك من قبل أنه لو أخر ذلك عنهم 
وهذا غري جائز عليه ملا يقتضيه ذلك لكان قد كلفهم ما ال سبيل هلم إىل فعله والزمهم ما ال طريق هلم إىل الطاعة فيه 

  من بطالن أمره وسقوط طاعته 
وهلذا املعىن مل يوجد عن أحد من صحابته خالف يف شيء ما وقف عليه مجاعتهم وال شك يف شيء منه وال نقل 
ال : عنهم كالم يف شيء من ذلك وال زيادة على ما نبههم عليه من احلجج بل مضوا مجيعا على ذلك وهم متفقون 

خيتلفون يف حدثهم وال يف توحيد احملدث هلم وأمسائه وصفاته وتسليم مجيع املقادير إليه والرضى فيها بأقسامه ملا قد 
عليه السالم عليها عند دعائه هلم إليها وعرفوا به صدقه يف  -ثلجت به صدورهم وتبينوا وجوه األدلة اليت نبههم 

فيما كلفوه من االجتهاد يف حوادث األحكام عند نزوهلا هبم  مجيع ما أخربهم به وإمنا تكلفوا البحث والنظر
وحدوثها فيهم وردها إىل معاين األصول اليت وقفهم عليها ونبههم باإلشارة على ما فيها فكان منهم رمحة اهللا عليهم 

بعضهم بعضا يف  يف ذلك ما نقل إلينا عنهم من طريق االجتهاد اليت اتفقوا عليها والطرق اليت اختلفوا فيها ومل يقلد
مجيع ما صاروا إليه من مجيع ذلك ملا كلفوا من االجتهاد وأمروا به فأما ما دعاهم إليه عليه السالم من معرفة 

فقد تبني هلم وجوه األدلة يف مجيعه  -حدثهم واملعرفة مبحدثهم ومعرفة أمسائه احلسىن وصفاته العليا وعدله وحكمته 
استئناف األدلة فيه وبلغوا مجيع ما وقفوا عليه من ذلك واتفقوا عليه إىل من  حىت ثلجت صدورهم به واستغنوا على

جاء بعدهم فكان عذرهم فيما دعوا إليه من ذلك مقطوعا مبا نبههم عليه النيب صلى اهللا عليه و سلم من األدلة على 
إليهم ونقل أهل كل  ذلك وما شاهدوا من آياته الدالة على صدقه وعذر سائر من تأخر عنه مقطوع بنقلهم ذلك

يف املعرفة لسائر ما دعينا إىل اعتقاده إىل استئناف  -أرشدكم اهللا  -زمان حجة على من بعدهم ومن غري أن حتتاج 
أدلة غري األدلة اليت نبه النيب صلى اهللا عليه و سلم عليها ودعا سائر أمته إىل تأملها إذ كان من املستحيل أن يأيت يف 

  تى به أو يصل من ذلك إىل ما بعد عنهم عليه السالم ذلك أحد بأهدى مما أ
ومجيع ما اتفقوا عليه من األصول املشهورة يف أهل النقل الذين عنوا حبفظ ذلك وانقطعوا إىل االحتياط فيه 

من احملدثني والفقهاء يعلم أكابرهم أصاغرهم ويدرسون صبياهنم يف : واالجتهاد يف طلب الطرق الصحية إليه 
تقر ذلك عندهم وشهرته فيهم واستغنائهم يف العلم بصحة مجيع ذلك باألدلة اليت نبههم صاحب الشريعة كتاتيبهم ل

  عليها يف وقت دعوته 
بعد تنبيهه لسائر  -أن ما دل على صدق النيب صلى اهللا عليه و سلم من املعجزات  -أرشدكم اهللا  -واعلموا 

صحة أخباره ودل على أن ما أتى به من الكتاب والسنة من  قد أوجب -املتكلفني على حدثهم ووجود احملدث هلم 
عند اهللا عز و جل وإذا ثبت باآليات صدقه فقد علم صحة كل ما أخرب به النيب صلى اهللا عليه و سلم عنه وصارت 

 -أخباره عليه السالم أدلة على صحة سائر ما دعانا إليه من األمور الغائبة عن حواسنا وصفات فعله وصار خربه 
عليه السالم  -عن ذلك سبيال إىل إدراكه وطريقا إىل العلم حبقيقته وكان ما يستدل به من أخباره  -عليه السالم 

على ذلك أوضح داللة من داللة األعراض اليت اعتمد على االستدالل هبا الفالسفة ومن اتبعها من القدرية وأهل  -
ألعراض ال يصح االستدالل هبا إال بعد رتب كثرية يطول البدع املنحرفني عن الرسل عليهم السالم من قبل أن ا

اخلالف فيها ويدق الكالم عليها فمنها ما حيتاج إليه يف االستدالل على وجودها والعرفة بفساد شبه املنكرين هلا 
واملعرفة واملعرفة مبخالفتها للجواهر يف كوهنا ال تقوم بنفسها وال جيوز ذلك على شيء منها واملعرفة بأهنا ال تبقى 

باختالف أجناسها وأنه ال يصح انتقاهلا من حماهلا واملعرفة بأن ما ال ينفك منها فحكمه يف احلدث حكمها ومعرفة ما 
يوجب ذلك من األدلة وما يفسد به شبه املخالفني يف مجيع ذلك حىت ميكن االستدالل هبا على ما هي أدلة عليه عند 



على ما ذكرناه هبا ألن العلم بذلك ال يصح عندهم إال بعد املعرفة بسائر ما خمالفينا الذين يعتمدون يف االستدالل 
  ذكرناه آنفا 

يف  -أرشدك اهللا  -ويف كل رتبة من ما ذكرنا فوق ختالف فيها ويطول الكالم معهم عليها وليست حيتاج 
ب عن حواسنا إىل مثل ذلك االستدالل خبرب الرسول صلى اهللا عليه و سلم على ما ذكرناه من املعرفة باألمر الغائ

ألن آياته واألدلة على صدق حمسوسة مشاهدة قد أزعجت القلوب وبعثت اخلواطر على النظر يف صحة ما يدعوا 
إليه وتأمل ما استشهد به على صدقه واملعرفة بأن آياته من قبل اهللا تعاىل تدرك بيسري الفكر فيها وأهنا ال يصح أن 

 ذلك وال سيما مع إزعاج اهللا قلوب سائر من أرسل إليه النيب صلى اهللا عليه و تكون من البشر بوضوح الطرق إىل
سلم على النظر يف آياته خبرق عوائدهم له وحلول من يعدهم به من النقم عند إعراضهم عنه وخمالفتهم له على ما 

  ذكرنا مما كان من ذلك موسى وعيسى وحممد صلى اهللا عليه و سلم 
على  -عليهم السالم  -أن طرق االستدالل بإخبارهم  -أرشدكم اهللا  -صفنا بان لكم وإذا كان ذلك على ما و

أوضح من االستدالل باألعراض إذ كان أقرب إىل البيان على  -سائر ما دعينا إىل معرفته وما ال يدرك باحلواس 
اء واغتروا هبا لبعدهم عن حكم ما شوهد من أدلتهم احملسوسة مما اعتمدت عليه الفالسفة ومن اتبعهم من أهل األهو

الشبهة كما ذكرناه وقرب من أخلد ممن ذكرنا إىل االستدالل به من الشبه وكذلك ما منع اهللا رسله من االعتماد 
إلزامهم فرضه فأخلدنا سلفنا رمحة اهللا  -عليهم السالم  -عليه لغموض ذلك على كثري ممن أمروا بدعائهم وكلفوا 

الصاحل بعد ما عرفوه من صدق النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ما دعاهم إليه من عليهم ومن اتبعهم من اخللف 
إىل التمسك بالكتاب والسنة وطلب احلق يف سائر ما  -العلم حبذفهم ووجود احملدث هلم مبا نبههم عليه من األدلة 

تهم بصدقه يف ما أخربهم به ادعوا إىل معرفته منهم والعدول عن كل ما خالفها لثبوت نبوته عليه السالم عندهم وثق
ومن اتبعهم من القدرية  -عن رهبم ملا وثقته األدلة هلم فيه وكشفته هلم العربة وأعرضوا عما صارت إليه الفالسفة 

من االستدالل بذلك على ما كلفوا معرفته الستغنائهم باألدلة الواضحة يف ذلك عنه وإمنا  -وغريهم من أهل البدع 
م واحملدث له من الفالسفة إىل االستدالل باألعراض واجلواهر لدفعهم الرسل وإنكارهم صار من أثبت حدث العل

جلواز جميئهم وإذا كان العلم قد حصل لنا جبواز جميئهم يف العقول وغلط من دفع لك وبان صدقهم باآليات اليت 
هم وأحال جميئهم فلما مل يسع ملن عرف من ذلك ما عرفه أن يعدل عن طريقتهم إىل طرق من دفع -ظهرت عليهم 

يف طلب أخبار النيب صلى اهللا عليه و  -كان هذا واجبا ملا ذكرناه عند سلف األمة واخللف كان اجتهاد اخللف 
  واجبا عندهم ليكونوا فيما يعتقدونه من ذلك على يقني  -سلم واالحتياط يف عدالة الرواة هلا 

كلمة تبلغه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حرصا على لذلك كان أحدهم يرحل إىل البالد البعيدة يف طلب ال
معرفة احلق من وجهه وطلبا لألدلة الصحيحة فيه حىت تثلج صدورهم مبا يعتقدونه وتسكن نفوسهم إىل من يتدينون 

به ويفارقوا بذلك من ذمه يف تقليده ملن يعظمه من سادته بغري داللة تقتضي ذلك وملا كلفهم اهللا عز و جل ذلك 
حفظ أخباره عليه السالم يف  -وجعل أخبار نبيه صلى اهللا عليه و سلم طريقا إىل املعارف مبا كلفهم إىل آخر الزمان 

سائر األزمنة ومنع من تطرق الشبه عليها حىت ال يروم أحد تغيري شيء منها أو تبديل معىن كلمة قاهلا إال كشف اهللا 
عليه العريب والعجمي ومن قد أهل حلفظ ذلك من محلة علمه عليه  تعاىل ستره وأظهر يف األمة أمره حىت يرد ذلك

السالم واملبلغني عنه كما حفظ كتابه حىت ال يطيق أحد من أهل الزيغ على حتريك حرف ساكن فيه أو تسكني 
حة حرف متحرك إال يبادر القراء يف رد ذلك عليه مع اختالف لغاهتم وتباين أوطاهنم ملا أراده اهللا عز و جل من ص
األداء عنه ووقوع التبليغ ملا أتى به نبينا عليه السالم إىل من يأيت يف آخر الزمان النقطاع الرسل بعده واستحالة 



خلوهم من حجة اهللا عليهم حىت قد ظهر ذلك بينهم وأيست من نيله خواطر املنحرفني عنه وجعل اهللا ما حفظه من 
ه السالم بشريعته وداللة ملن دعا إىل قبول ذلك ممن مل يشاهد ذلك ومجع القلوب عليه حجة على من تعبد بعده علي

  األخبار وأكمل اهللا جلميعهم طرق الدين وأغناهم هبا عن التطلع إىل غريها من الرباهني 
[ } اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا { : ودل على ذلك بقوله تعاىل 

  ]  ٣: املائدة 
جيوز أن خيرب اهللا عز و جل عن إكماله الدين مع احلاجة إىل غري ما أكمل هلم به الدين وبني النيب صلى اهللا وليس 

عليه و سلم معىن ذلك يف حجة الوداع ملن كان حبضرته من اجلم الغفري من أمته عند اقتراب أجله ومفارقته هلم 
  اللهم هل بلغت ؟ : صلى اهللا عليه و سلم بقوله 

يف معرفة ما دعانا إليه إىل ما رتبه أهل البدع من طرق االستدالل  -عليه السالم  -تاج مع ما كان منه فلو كنا حن
ملا كان مبلغا إذ كنا حنتاج إىل املعرفة بصحة ما دعانا إليه إىل علم ما مل يبينه لنا من هذه الطرق اليت ذكروها ولو 

زلة امللغز ولو كان كذلك لعارضه املنافقون وسائر املرصدين كان هذا كما قالوا لكان فيما دعانا إليه وقوله مبن
لعداوته يف ذلك ومل مينعهم مانع كما مل مينعهم من تعنيته يف طلب اآليات وجمادلته يف سائر األوقات ولكنهم مل جيدوا 

 اعتقاده أو مثل فعله سبيال إىل الطعن ألنه عليه السالم مل يدع شيئا مما هبم احلاجة إليه يف معرفة سائر ما دعاهم إىل
  كذا إال وقد بينه هلم 

وإذا كان هذا على ما ] ليلها كنهارها : إين قد تركتكم على مثل الواضحة [ ويزيد هذا وضوحا قوله عليه السالم 
قد أقام الدين بعد أن أرسى  -عليه السالم  -وصفنا علم أنه مل يبق بعد ذلك عتب لزائغ وال طعن ملبتدع إذ كان 

وأحكم أطنابه ومل يدع النيب صلى اهللا عليه و سلم لسائر من دعاه إىل توحيد اهللا حاجة إىل غريه وال لزائغ  أوتاده
حممودا بعد إقامة احلجة وتبليغ الرسالة وأداء األمانة والنصيحة  -صلى اهللا عليه و سلم  -طعنا عليه مث مضى 

قد أغفله هو مما ذكره هلم أو معىن أسره إىل أحد من  لسائر األمة حىت مل حيوج أحدا من أمته إىل البحث عن شيء
  أمته 

يف املقام الذي مل ينكتم قوله فيه الستحالة كتمانه على من حضره أو طي شيء منه  -عليه والسالم  -بل قد قال 
 كتاب اهللا وسنيت ولعمر إن فيهما الشفاء من كل: إين خلفت فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا : على من شهده 

آية ملن نصح نفسه  -على ما تقدم ذكرنا له  -أمر مشكل والربء من كل داء معضل وإن يف حراستهما من الباطل 
  ) وداللة ملن كان احلق قصده 

وفيما ذكرنا داللة على صحة ما استندوا إىل االستدالل به وقوة ما عرفوا احلق منه فإذا كان ذلك ما : ( قال 
دع هلم يف نسبتهم هلم إىل التقليد وسوء اختيارهم هلم يف املفارقة هلم والعدول عما وصفنا فقد علمتم هبت أهل الب

كانوا عليه معهم وباهللا التوفيق وإذ قد بان مبا ذكرناه استقامة لطرق استدالهلم وصحة معارفهم فلنذكر اآلن ما 
  اجتمعوا عليه من األصول 

  تعليق ابن تيمية

هي االستدالل حبدوث اإلنسان وغريه من احملدثات املعلوم حدوثها باملشاهدة الطريقة املذكورة يف القرآن : قلت 
وحنوها على وجود اخلالق سبحانه وتعاىل فحدوث اإلنسان يستدل به على احملدث ال حيتاج أن يستدل على حدوثه 

  مبقارنة التغري أو احلوادث له ووجوب تناهي احلوادث 



{ : ل على حدوثه بني والذي يف القرآن هو األول ال الثاين كما قال تعاىل والفرق بني االستدالل حبدوثه واالستدال
فنفس حدوث احليوان والنبات واملعدن واملطر ]  ٣٥: الطور [ } أم خلقوا من غري شيء أم هم اخلالقون 

  وبالضرورة  والسحاب وحنو ذلك معلوم بالضرورة بل مشهود ال حيتاج إىل دليل وإمنا يعلم بالدليل ما مل يعلم باحلس
إما بإخبار يفيد : والعلم حبدوث هذه احملدثات علم ضروري لبا حيتاج إىل دليل وذلك معلوم باحلس أو بالضرورة 

  العلم الضروري أو غري ذلك من العلوم الضرورية 
وحدوث اإلنسان من املين كحدوث الثمار من األشجار وحدوث النبات من األرض وأمثال ذلك ومن املعلوم 

أو ال يذكر اإلنسان { : أن نفس الثمرة حادثة كائنة بعد أن مل تكن وكذلك اإلنسان وغريه كما قال تعاىل  باحلس
قال كذلك قال ربك هو علي هني وقد خلقتك من قبل ومل تك { ]  ٦٧: مرمي [ } أنا خلقناه من قبل ومل يك شيئا 

  ]  ٩: مرمي [ } شيئا 
كما خلق اإلنسان من نطفة والطائر من بيضة والثمر من شجرة  ومعلوم أن هذه املخلوقات خلقت من غريها

والشجرة من نواة والسنبلة من حبة ومعلوم أن ما منه خلق هذا استحال وزال فاحلبة اليت أنبتت سبع سنابل مل تبق 
  حبة ومل يبق منها شيء بل استحال 

ام وجواهر منتقلة من حال إىل حال هنا أجس: وقد تنازع الناس يف هذا املوضع فقال طائفة من أهل الكالم 
كاالجتماع بعد االفتراق واالفتراق بعد االجتماع وأت تلك اجلوهر باقية ولكن تغريت صفاهتا وأعراضها وأنكر 

هؤالء أن تكون نفس األعيان القائمة بنفسها انقلبت حقيقتها فاستحالت ذاهتا ولكن تغريت صفاهتا وهذا مبين على 
  جلواهر املفردة أن األجسام مركبة من ا

إمنا يعلم باحلس والضرورة حدوث ما حيدث من األعراض والصفات وأما حدوث شيء من : وهؤالء يقولون 
  األجسام القائمة بأنفسها فال نعلمه إال باالستدالل 

يا والذي ذكر األشعري أوال مبين على هذا األصل وهو يف ذلك موافق ملن قال به من املعتزلة وغريهم وهذا من بقا
اليت بقيت عليه من أصوهلم العقلية بعد رجوعه عن مذهبهم وبيانه لبطالن أقواهلم اليت أظهروا هبا خالف أهل السنة 

  واجلماعة 
إن هذا باطل وإن األجسام يستحيل : يقولون  -أهل النظر والفلسفة وغريهم  -ومجهور العقالء من أصناف الناس 

ألطباء وغريهم وكما يشهد ذلك وإن احلادث هو نفس أعيان احليوان بعضها إىل بعض كما يقول ذلك الفقهاء وا
  والنبات ال جمرد صفاهتا وينكرون أن األجسام مركبة من اجلواهر املفردة 

واملنكرون للجوهر املفرد أكثر طوائف الكالم كالنجارية والضرارية واهلشامية والكالبية وطائفة من الكرامية مع 
وهي : بل األجسام اليت يستحيل بعضها إىل بعض بينها مادة : فة من الفالسفة وغريهم مجهور الفالسفة وقالت طائ

  هيوىل مشتركة بينها هي بعينها باقية مل تتبدل وإمنا تبدلت الصورة وتلك اهليوىل جوهر عقلي 
ك فاجلسم الثاين ومجهور العقالء أيضا ينكرون ذلك وذلك أن املين إذا صار حيوانا واملاء هواء واهلواء ماء وحنو ذل

أن هذا له قدر وهذا له قدر وكل : له عني وصفات وليس عني األول وال صفاته وإمنا يشتركان يف النوع وهو 
منهما يقبل االتصال واالنفصال ولكن ليس عني القدر هذا هو عني قدر هذا وال نفس ما يقوم به االتصال 

تصال واالنفصال وأحدمها إذا قبل االتصال واالنفصال فهو واالنفصال من أحدمها هو عني اآلخر الذي يقوم به اال
الذي هو القائم به هو هو ولكن تفرق بعد اجتماعه  -اجتماعه وافتراقه وذلك عرض له والقابل لالجتماع 

كالثوب واحلجر وحنومها مما يقطع ويكسر وهو كالشمع اليت ختتلف صورها وهي هي بعينها وكالفضة اليت ختتلف 



باقية وإمنا تغري شكلها وصفتها وذلك هو الصورة  -اليت هي اجلوهر واجلسم  -اء عينها فنفس العني صورها مع بق
  العرضية اليت تغريت مل تتغري احلقيقة 

يراد بالصورة الشكل واهليئة كصورة اخلامت والشمعة واملادة احلامية هلذه الصورة : لفظ مشترك ) الصورة ( ولفظ 
  هي اجلسم بعينه 

لصورة نفس اجلسم املتصور وهذا اجلسم املتصور ليس له مادة حتمله فإن اجلسم القائم بنفسه ال يكون ويراد با
شائعا يف اجلسم قائما بنفسه لكن خلق من مادة كما خلق اإلنسان من املين وهذه املادة ال تبقى مع وجود ما خلق 

ن فإن اهللا تعاىل كما ينشئ ما خيلقه شيئا فشيئا منها بل تفىن وتعدم شيئا فشيئا وهذا هو العدم املشهود يف األعيا
  فينفي ما يعدمه شيئا فشيئا وقد بسط الكالم على هذه األمور يف غري هذا املوضع 

وإذ كان كذلك فالطريقة املذكورة يف القرآن هي املعلومة باحلس والضرورة وال حيتاج مع ذلك إىل إقامة دليل على 
  ل بذلك على وجود احملدث هللا تعاىل حدوث ما حيدث من األعيان بل يستد

: ( وأما املعتزلة واجلهمية ومن تبعهم فطريقتهم املشهورة يف إثبات حدوث العامل وإثبات الصانع هي االستدالل 
بإثبات األعراض أوال وإثبات حدوثها ثانيا وبيان استحالة خلو اجلواهر عنها ثالثا وبيان استحالة حوادث ال أول هلا 

وافقهم عليها اكثر األشعرية وغريهم وهذه هي اليت ذمها األشعري وبني أهنا ليست طريقة األنبياء  وقد) رابعا 
صلوات اهللا وسالمه عليهم وال من اتبعهم وإمنا سلكها من خيالفهم من الفالسفة وأتباعهم املبتدعة كما تقدم وقد 

الدين مبتدعة ال حاجة إليها لطول مقدماهتا تقدم نقل كالمه يف ذلك وهو املقصود وكالمه يقتضي أهنا حمرمة يف 
  وغموضها وما فيها من النزاع 

وهذا هو الذي قصدناه وهو أنه نقل اتفاق السلف على االستغناء عن هذه الطريقة وأما بطالهنا فذاك مقام آخر 
  ليس يف كالمه تعرض لذلك وهلذا كان ما سلكه هو من جنس هذه الطريق 

  العامل يف هناية اإلقدامكالم الشهرستاين عن حدوث 

إثبات حدوثه والثاين إبطال : أحدمها : وللمتكلمني طريقان يف املسألة : ( قال الشهرستاين يف مسألة حدوث العامل 
وأما : ( قال  -كما تقدم ذكره  -) القول بالقدم أما األول فقد سلك عامتهم طريق اإلثبات بإثبات األعراض 

لو قدرنا قدم اجلوهر مل خيل من : سن األشعري رضي اهللا عنه طريق اإلبطال فقال الثاين فقد سلك شيخنا أبو احل
إما أن تكون جمتمعة أو مفترقة أو ال جمتمعة وال مفترقة أو جمتمعة ومفترقة معا أو بعضها جمتمعا وبعضها : أمور 

يها أو تبدل بعضها ببعض مفترقا وباجلملة ليس خيلو من اجتماع وافتراق وجواز طريان االجتماع واالفتراق عل
  ) وهي بذاهتا ال جتتمع وال تفترق ألن حكم الذات ل يتبدل فال بد إذا من جامع فارق 

  ) وقد أخذ األستاذ أبو إسحاق اإلسفراييين هذه الطريقة فكساها عبارة أخرى : ( قال 

  تعليق ابن تيمية

هي مبنية على إثبات اجلوهر الفرد حىت ميكن أن يفرض إمنا أراد هبا امتناع قدم مجيع اجلواهر ف: هذه الطريقة : قلت 
إن من األجسام ما هو واحد يف نفسه أو كل جسم متشابه فهو : إمكان اجتماع اجلواهر وافتراقها وإال فإذا قيل 

مل يلزم االفتراق فيما هو واحد يف نفسه وال يسلم املنازع  -إنه مركب من املادة والصورة : واحد يف نفسه أو قيل 
بل ) ال خيلو من اجتماع وافتراق وجواز طريان االجتماع واالفتراق : ( إمكان افتراق كل جسم فيمنع قوله 



هي مركبة من اجلواهر ومينع قبول كل منهما لالفتراق لكن يبنيه على أن اجلواهر متماثلة : وميكن مع هذا أن يقال 
  فما جاز على أحدمها جاز على اآلخر 

إن سلمه املنازع كان القول حبدوث األجسام كلها ظاهرا فإن منها ما هو : واهر واألجسام وال ريب أن متاثل اجل
حادث قطعا فيكون مجيعها قابال للحدوث وما قبل احلدوث مل يكن بنفسه موجودا فال بد له من صانع وهو الذي 

  مساه جامعا فارقا 
فال يكون يف اجلواهر ما يعلم حدوثه إال بالدليل إن احلادث املعلوم حدوثه هو األعراض وحينئذ : لكن هم يقولون 

إن األعيان احملدثة جواهر وهم اكثر العقالء : وإن أراد به امتناع قدم بعض اجلواهر فهذا ال ينازعه فيه من يقول 
فإنه من املعلوم باالضطرار حدوث ما يشهد حدوثه من احليوان والنبات واملعدن لكن من يقول بأن األجسام مركبة 

إن احملدث املشهود : إن احملدث تأليف وتركيب وهي أعراض وأما مجهور العقالء فيقولون : جواهر قد يقول  من
  جواهر قائمة بأنفسها 
  األجسام مركبة من اجلواهر املنفردة فهذه احلجة توجب أنه ال بد لذلك التركيب من مركب : فاملقصود أن من قال 

  مبين على هذه األصل ومن نازع يف ذلك مل يفده شيئا  - الذي ذكره الشهرستاين -وكالم األشعري 
وإذا دلت هذه احلجة فإمنا تدل على حدوث التركيب الذي هو عرض ال تدل على حدوث اجلواهر إال بالطريقة 

األوىل وهي إثبات حدوث التركيب وامتناع حوادث غري متناهية وهذه الطريقة تسلكها الكرامية وحنوهم ممن يقول 
 جسم قدمي أزيل وإنه مل يزل ساكنا مث حترك ملا خلق العامل وحيتجون على حدوث األجسام املخلوقة بأهنا إن اهللا: 

مركبة من اجلواهر املفردة فهي تقبل االجتماع واالفتراق وال ختلو من اجتماع وافتراق وهي أعراض حادثة ال ختلو 
  منها وما ال خيلو من احلوادث فهو حادث 

دهم واحد ال يقبل االجتماع واالفتراق ولكنه مل يزل ساكنا والسكون عندهم أمر عدمي وهو وأما الرب فهو عن
إن الباري مل يزل : عدم احلركة عما من شأنه أن يتحرك كما يقول ذلك من يقوله من املتفلسفة وهؤالء يقولون 

  ا ال ختلو من االجتماع واالفتراق خاليا من احلوادث حىت قامت به خبالف األجسام املركبة من اجلواهر املفردة فإهن

  بقية كالم الشهرستاين

ورمبا سلك أبو احلسن طريقا يف حدوث اإلنسان بكونه من نطفة أمشاج وتقلبه يف أطوار : ( قال الشهرستاين 
 ال األبوان وال الطبيعة فتعني احتياجه إىل: اخللقة وأكوار الفطرة وليس يشك يف أنه ما غري ذاته وال بدل صفاته 

  ) وما ثبت من األحكام لشخص واحد أو جلسم واحد ثبت يف الكل الشتراك الكل يف اجلسمية : صانع مدبر قال 

  تعليق ابن تيمية

هذه الطريقة هي املتقدمة اليت ذكرها األشعري يف رسالته إىل أهل الثغر وهي مبنية على أنه أثبت حدوث : قلت 
إنه سلك طريقا يف إثبات حدوث اإلنسان فجعل حدوثه : وهلذا قال اإلنسان مبا فيه من اختالف الصور واهليئات 

هو املدلول وجعل الدليل اختالف الصور عليه وقد جعل الصورة احلادثة دليال على حدوث املتصور وال بد يف هذه 
 فإن الطريقة من بيان امتناع حوادث ال أول هلا فهذه الطريقة من جنس طريقة األعراض لكنها أخص دليال ومدلوال

اهليئات أخص ومدلوهلا إمنا هو حدوث ما حدثت هيئته ودليل أولئك يعم ولكن األشعري عدل عن طريقة غامضة 



االستدالل حبدوث الصفات واألعراض القائمة : إىل طريقة واضحة وهذه الطريقة هي اليت يسميها الرازي وأمثاله 
  وغريه ) هناية العقول ( قاله الرازي يف  باألجسام فإهنم يقولون يف االستدالل على وجود الصانع ما

  كالم الرازي يف االستدالل على وجود اهللا تعاىل وتعليق ابن تيمية

  ) األربعني ( وقد ذكرنا يف غري هذا املوضع ما ذكره من ذلك يف 
: م بالضرورة اعلم أن االستدالل على ما يعلم بالضرورة إمنا يكون مبا يعلم بالضرورة واملعلو: ( وقال يف النهاية 

األجسام واألعراض القائمة هبا وكل منهما إما أن يعترب إمكانه أو حدوثه فال جرم كانت األدلة الدالة على الصانع 
  ) تعاىل هذه املسالك األربعة 

وذكر أن األول هو االستدالل حبدوث األجسام لقيام األعراض هبا أو بعضها هبا فهذه هي الطريقة املشهورة عند 
  واملعتزلة ومن اتبعهم من األشعرية والكرامية ومن دخل يف ذلك من الفقهاء أتباع األئمة األربعة وغريهم  اجلهمية

وهذه هي اليت ذكر األشعري أهنا طريقة الفالسفة ومن اتبعهم من القدرية وذكر أهنا مبتدعة مذمومة يف الدين مل 
  إليها  يسلكها السلف الصاحل وذكر أهنا خطرة مبتدعة وأنه ال حاجة

  ) االستدالل بإمكان األجسام على وجود الصانع تعاىل : ( والثاين : قال الرازي 
  ) وهذه عمدة الفالسفة : ( قال 
هذه طريقة ابن سينا ومن وافقه ليست طريقة قدماء الفالسفة وهي مبنية على أصلهم الفاسد يف التوحيد : قلت 

إن املتصف بالصفات : يه وهو طريقة التركيب الذي يقولون ونفي الصفات الذين بني الناس فساده وتناقضهم ف
  مركب واملركب مفتقر إىل أجزائه قد تكلمنا عليها يف مواضع 

االستدالل بإمكان الصفات على وجود الصانع سواء كانت األجسام واجبة أو : واملسلك الثالث : ( قال الرازي 
  ) ممكنة قدمية أو حادثة 

لى متاثل األجسام وقد بني الناس فساد هذه احلجة وبني الرازي نفسه فسادها بل وهذه احلجة مبنية ع: قلت 
  ومجهور العقالء على فسادها وقد بني ذلك يف موضع آخر على وجه ال يبقي يف القلب شبهة 

االستدالل حبدوث الصفات واألعراض على وجود الصانع ولنفرض الكالم يف : واملسلك الرابع : ( قال الرازي 
ال يقدر عليها بشر مثل صريورة النطفة املتشاهبة األجزاء أنسانا فإذا كانت تلك التركيبات أعراضا حادثة  أعراض

والعبد غري قادر عليها فال بد من فاعل آخر مث من ادعى أن العلم حباجة احملدث إىل الفاعل ضروري ادعى الضرورة 
  ) لذوات فكذلك يقول يف حدوث الصفات ههنا ومن بىن ذلك على اإلمكان أو على القياس على حدوث ا

والفرق بني االستدالل بإمكان الصفات وبني االستدالل حبدوثها أن األول يقتضي ان ال يكون الفاعل : ( قال 
  ) جسما والثاين ال يقتضي ذلك 

ستدل أنه ال ي: أحدمها : قد ذكرنا يف غري موضع أن هذا املسلك صحيح لكن الرازي قصر فيه من وجهني : قلت 
واملمكن ال بد له من مرجح وهذا اإلمكان : بنفس احلدوث بل جيعل احلدوث دليال على إمكان احلادث مث يقول 

الذي يثبته هو اإلمكان الذي يثبته ابن سينا وهو اإلمكان الذي يشترك فيه القدمي واحلادث فجعل القدمي األزيل 
وسائر العقالء فإهنم متفقون على أن املمكن الذي يقبل  ممكنا يقبل الوجود والعدم وهذا مما خالفوا فيه سلفهم

  الوجود والعدم ال يكون إال حادثا 
وابن سينا وأتباعه يوافقن الناس على ذلك لكن يتناقضون وقد بسط الكالم على ذلك يف مواضع كما تكلمنا على 



 وبينا فساد ذلك وأنه على هذا ذلك فيما ذكره الرازي يف إثبات الصانع يف أول املطالب العالية وأول األربعني
  التقدير ال ينفي هلم دليل على إثبات واجب الوجود 

إنه جعل ذلك استدالال حبدوث الصفات واألعراض ليس مبستقيم بل هو مبين على مسألة اجلوهر : الوجه الثاين 
وأن األجسام مركبة من الفرد وقد ذكرنا يف غري موضع أن هؤالء بنوا مثل هذا الكالم على مسألة اجلوهر الفرد 

اجلواهر املفردة وأن احلادث إمنا هو اجتماع اجلواهر وافتراقها وحركتها وسكوهنا وهذه األربعة هي األكوان عندهم 
  أو حدوث غري ذلك من األعراض فيجعلون تبديل األعيان وإحداثها إمنا هو تبديل أعراض 

ثاله فجعلوا الصور كلها جواهر كما جعل أولئك الصور وقد قابلهم يف ذلك طائفة من املتفلسفة كابن سينا وأم
كاخلامت والدرهم والسيف والسرير والبيت والثور : كلها أعراضا وذلك أن هؤالء املتفلسفة نظروا يف املصنوعات 

 وحنو ذلك مما يؤلفه اآلدميون ويصورونه فوجدوها مركبة من مادة كالفضة ويسموهنا أيضا اهليوىل واهليوىل يف لغتهم
معناه احملل وتصرفهم فيه حبسب عرفهم اخلاص كتصرف متكلمي العرب يف اللغة املعربة فهذه املصنوعات مركبة 

  من مادة هي احملل ومن صورة وهي الشكل اخلاص وهذا نظر صحيح 
مادة هي مث زعموا أن صور احليوان والنبات واملعدن هلا مادة هي هيوالها كذلك وأن النار واهلواء والتراب هلا أيضا 

مجيع األجسام هلا مادة مشتركة هي هيوالها وجعلوا اهليوىل ثالث مراتب صناعية وطباعية : هيوالها ومنهم من قال 
  : هل تنفرد املادة الكلية عن الصور فتكون اهليوىل جمردة عن الصور ؟ على قولني : وكلية وتنازعوا 

  ار ذلك قول أصحاب أرسطو وإثبات هذه املادة اجملردة يذكر عن شيعة أفالطون وإنك
والتحقيق أن الصور الصناعية إمنا هي أعراض وصفات قائمة باألجسام كالفضة واحلديد واخلشب والغزل واللنب 

وحنو ذلك وأما احليوان والنبات واملعدن فهي جواهر استحالت عن جواهر أخرى وإثبات مادة مشتركة بينها باقية 
  ا أن إثبات أولئك للجوهر الفرد قول باطل مع اختالف الصور عليها قول باطل كم

أخطأوا والذين قالوا  -إن بدن اإلنسان وأمثاله من احملدثات إمنا حدثت أعراضه مل حتدث عني قائمة : والذين قالوا 
  إن مجيع الصور جواهر أخطأوا بل الصورة قد تكون عرضا كالشكل والصور الصناعية من هذا الباب : 

  نفس الشيء املصور كاإلنسان فالصورة هنا جوهر قائم بنفسه ليس قائما جبوهر آخر وقد يعرب بالصورة عن 
والقرآن العزيز ذكر خلق اهللا تعاىل ملا خلقه من اجلواهر اليت هي أعيان قائمة بأنفسها مع ما نشهده من إحداث 

  ا بينه القرآن الصفات واألعراض أيضا واالستدالل بذلك على اخلالق سبحانه وجعل ذلك من آياته هو مم
أهنم جعلوا احلوادث إمنا هي أعراض ال أعيان كما : أحدمها : ولكن هؤالء مل يسلكوا طريقة القرآن من وجهني 

  جعله الرازي وغريه 
لكن الرازي وغريه مع ذلك استدلوا بذلك على إثبات الصانع فكان دليال صحيحا يف نفسه وإن كان فيه تقصري 

  لك إىل طريقة اإلمكان من ذلك الوجه ومن حيث رد ذ
ما ذكره األشعري حيث أنه استدل بذلك على حدوث حمل هذه الصفات واألعراض بناء على أن احلادث : الثاين 

صورة هي عرض وهلا حمل فتكون األجسام اليت هي حمل هذه األعراض حادثة وهذا ال يتم إال ببيان امتناع حوادث 
  لى حدوث سائر األجسام احتاج أن يبنيه على متاثل األجسام ال أول هلا مث إذا أراد أن يستدل بذلك ع

  وهذه ثالث مقدمات ينازعهم فيها أكثر العقالء بل يبينون فسادها بصريح املعقول فهي من جنس طريقة املعتزلة 
فيه  لكن مقصود األشعري أن هذه الطريقة تغين الناس عن تلك الطريقة الطويلة الكثرية املقدمات الغامضة اليت يقع

نزاع فإذا كانت الطريقتان مشتركتان يف البناء على امتناع حوادث ال أول هلا وهذه الطريقة ال حتتاج إىل ما حتتاج 



إليه تلك فكانت هذه أقرب وأيسر فبحث األشعري مع املعتزلة يف هذه الطريقة من جنس حبوثه معهم يف غري ذلك 
نظري ما يلزمونه ألهل اإلثبات فيما أثبتوه فيستفاد من مناظرته هلم  من أصوهلم فإنه يبني تناقضهم ويلزمهم فيما نفوه

معرفة فساد كثري من أصوهلم ولكن سلم هلم أصوال وافقهم عليها مثل تسليمه هلم صحة طريق األعراض مع طوهلا 
مه ذلك هلم ومثل إثباته للصانع هبذه الطريق اليت هي من جنسها وبىن ذلك على إثبات اجلوهر الفرد فلزم من تسلي

لوازم أراد أن جيمع بينها وبني ما أثبته من الرؤية وإثبات الكالم والصفات والعلو هللا تعاىل فقال مجهور طوائف 
  أن هذا مناقضة خمالفة لصريح املعقول : العقالء من أهل السنة واحلديث وغريهم ومن املعتزلة والفالسفة وغريهم 

إنه وافقهم على بعض أصوهلم اليت بنوا عليها قوهلم كهذا : االعتزال وقالوا  بقيت عليه بقية من: وهلذا قال من قال 
  األصل 

  كالم أيب نصر السجزي يف اإلبانة

حكى حممد بن عبد اهللا املغريب املالكي وكان فقيها صاحلا عن : وهذا ما ذكره أبو نصر السجزي يف اإلبانة قال 
: لكيني بربقة عن أستاذ خلف املعلم كان من فقهاء املالكيني قال الشيخ أيب سعيد الربقي وهو من شيوخ فقهاء املا

  ) أقام األشعري أربعني سنة على االعتزال مث أظهر التوبة فرجع عن الفروع وثبت على األصول 
  ) وهذا كالم خبري مبذهب األشعري وغوره : ( قال أبو نصر 

  تعليق ابن تيمية

الفة السنة فإن األشعري خمالف هلم فيما أظهروه من خمالفة السنة ليس مراده باألصول ما أظهروه من خم: قلت 
كمسألة الرؤية والقرآن والصفات ولكن أصوهلم الكالمية العقلية اليت بنوا عليها الفروع املخالفة للسنة مثل هذا 

سني البصريي األصل الذي بنوا عليه حدوث العامل وإثبات الصانع فإن هذا أصل أصوهلم كما قد بينا كالم أيب احل
وغريه يف ذلك وأن األصل الذي بنت عليه املعتزلة كالمهم يف أصول الدين هو هذا األصل الذي ذكره األشعري 

لكنه خمالف هلم يف كثري من لوازم ذلك وفروعه وجاء كثري من أتباع املتأخرين كأتباع صاحب اإلرشاد فأعطوا 
فوافقوا املعتزلة على موجبها وخالفوا شيخهم أبا احلسن وأئمة حقها من اللوازم  -اليت سلمها للمعتزلة  -األصول 

ليس بيننا وبني : أصحابه فنفوا الصفات اخلربية ونفوا العلو وفسروا الرؤية مبزيد علم ال ينازعهم فيه املعتزلة وقالوا 
إنه : قالت به املعتزلة  إن القرآن الذي: املعتزلة خالف يف املعىن وإمنا خالفهم مع اجملسمة وكذلك قالوا يف القرآن 

  خملوق حنن نوافقهم على خلقه ولكن ندعي ثبوت معىن آخر وأنه واحد قدمي 
مع مجهور العقالء يشنعون عليهم مبخالفتهم لصريح  -واملعتزلة تنكر تصور هذا بالكلية وصارت املعتزلة والفالسفة 

  العقل ومكابرهتم للضروريات 
وال اليت ذكر األشعري أهنا مبتدعة يف اإلسالم مع أنه ميكن بيان أن قول وسبب ذلك تسليمهم هلم صحة تلك األق

األشعري وأصحابه أقرب إىل صحيح املعقول من قول املعتزلة كما ميكن أن يبني أن قول املعتزلة أقرب إىل صريح 
ه هو احلق يف نفس املعقول من قول الفالسفة لكن هذا يفيد أن هذا القول أقرب إىل املعقول وإىل احلق ال يفيد أن

األمر فهذا ينتفع به من ناظر الطاعن على األشعرية من املعتزلة والطاعن على املعتزلة من الفالسفة فتبني له أن قول 
هؤالء خري من قول أصحابك فإنه كما إن كل من كان أقرب إىل السنة فقوله أقرب إىل األدلة الشرعية فكذلك 

  قوله أقرب إىل األدلة العقلية 



كان إىل احلق أقرب فإنه يبني رجحانه على ما كان عن  -أو قائل  -ريب أن هذا مما ينبغي سلوكه فكل قول  وال
احلق أبعد أال ترى أن اهللا تعاىل ملا نصر الروم على الفرس وكان هؤالء أهل الكتاب وهؤالء أهل أوثان فرح 

وأيضا فيمكن القريب إىل احلق أن ينازع البعيد  املؤمنون بنصر اهللا ملن كان إىل احلق أقرب على من كان عنه أبعد
  عنه يف األصل الذي احتج به عليه البعيد وأن يوافق القريب إىل احلق للسلف األول الذين كانوا على احلق مطلقا 

ال رؤية مرئي ال يواجه و: أن متأخري األشعرية إذا ناظروا املعتزلة يف مسألة الرؤية وقالت هلم املعتزلة : مثال ذلك 
ومن وافقهم على نفي املقابلة واملواجهة كطائفة من أصحاب أمحد  -يقابل خمالف لصريح العقل أمكن األشعرية 

الرؤية ثابتة بالسنة املستفيضة بل املتواترة عن النيب صلى اهللا  -وغري هم من أصحاب األئمة األربعة أن يقولوا هلم 
ميكن تقريرها أيضا بالعقل كما بيناه يف غري هذا املوضع فال عليه و سلم وبإمجاع السلف من أهل العصر األول و

إما أن ميكن الرؤية بدون املواجهة واملقابلة وإما أن ال ميكن فإن أمكن ذلك انقطعت املعتزلة وإن مل : خيلو من ذلك 
وافقة أهل احلديث على إما موافقة املعتزلة على نفي املقابلة النتفاء املباينة والعلو وإما م: ميكن كانوا بني أمرين 

  املباينة والعلو املتضمن معىن املقابلة واملواجهة 
وهذا أوىل بأتباع األشعري ألنه قول أئمة مذهبهم كابن كالب وغريه بل وقول األشعري أيضا وغريه من قدماء 

  األصحاب 
أمكن األشعري  -ذلك  إذا قلت ذلك لزمك أن يكون متحيزا وأنت قد وافقتين على بطالن: فإن قال له املعتزيل 

إما أن يكون علوه على العرش ومباينته للخلق مع نفي التحيز ممكنا وإما أن ال يكون فإن كان مكنا : أن يقول له 
أنا وافقتك على نفي التحيز العتقادي صحة الدليل الدال على أن كل : انقطع املعتزيل وإن مل يكن ممكنا قال له 

من التحيز ال بد أن يكون مركبا من اجلواهر املنفردة فيصح عليه االجتماع  متحيز هو حمدث ملا اتفقنا عليه
واالفتراق ويصح عليه احلركة والسكون وكل ما قبل ذلك مل خيل من احلوادث واحلوادث جيب أن تكون متناهية هلا 

تداء كان له ابتداء ألن وجود انتهاء وما كان مستلزما ملا له انتهاء كان له ابتداء فإذا كان املتحيز ال ينفك عما له اب
  امللزوم بدون الالزم ممتنع 

هذا الدليل إن كان صحيحا ودليل الرؤية والعلو واملباينة أيضا صحيح أمكن أن أقول مبوجب : فيقول األشعري 
ة يف ذلك وأثبت العلو والرؤية واملباينة بدون التحيز وإن قدر أنه ال ميكن اجلمع بني هذين فموافقيت للسلف واألئم

إثبات الرؤية والعلو واملباينة مع موافقيت للكتاب والسنة أوىل من موافقتك على هذه املقدمة وهي امتناع وجود ما 
ال يتناهى فإن هذه املقدمة لكل طائفة فيها قوالن فللفالسفة فيها قوالن وللمعتزلة فيها قوالن ولألشعرية فيها قوالن 

  ن وألهل السنة واحلديث والفقه فيها قوال
وأكثر العقالء على جواز وجود ما ال يتناهى يف اجلملة ولكن منهم من جيوز ذلك يف املاضي كما جيوزه يف املستقبل 

  ومنهم من جيوزه يف املستقبل دون املاضي 
  واألدلة الدالة على امتناع ذلك قد عرف ضعفها 

ه و سلم مل يكن مبنيا عليها فال يكون وقد علمت باالضطرار أن تصديق السلف للرسول صلى اهللا علي: ويقول له 
العلم بصدق الرسول موقوفا عليها وال علمي أيضا بصدق الرسول موقوفا عليها وال معرفيت للصانع تعاىل موقوفة 

  عليها 
وليست هذه الطرق وأمثاهلا هي الطرق العقلية اليت دل القرآن عليها وأرشد عليها فإن تلك الطرق صحيحة عقلية 

ال أن ينازع فيها فإن حدوث احملدثات مشهود معلوم احلس وافتقار احملدث إىل حمدث معلوم بضرورة ال ميكن عاق



العقل بل العقل الصريح يعلم العقل افتقار كل ما يعلم حدوثه إىل حمدث كما يعلم افتقار جنس احملدثات إىل حمدث 
الشاملة هلا إىل سائر نايف هذا الباب من اآليات  فتعلم األعيان اجلزئية املوجودة يف اخلارج كما تعلم القضية الكلية

  الدالة على معرفة الصانع سبحانه كما قد بسط يف موضعه 
وإذا كان كذلك تبني أن العلم بصدق الرسول صلى اهللا عليه و سلم ليس موقوفا على شيء من املقدمات املناقضة 

  ا دل عليه السمع وهو املطلوب إلثبات الصفات اخلربية والرؤية والعلو على العرش وحنو ذلك مم

  فصل

ومما يوضح ذلك أن هذه الطرق املبتدعة يف اإلسالم يف إثبات الصانع اليت أحدثها املعتزلة واجلهمية وتبعهم عليها من 
وافقهم من األشعرية وغريهم من أصحاب األئمة األربعة وغريهم قد طعن فيها مجهور العقالء فكما طعن فيها 

تباعهم وذموا أهل الكالم هبا كذلك طعن يف حذاق الفالسفة وبينوا أن الطرق اليت دل عليها السلف واألئمة وأ
  القرآن العزيز أصح منها وإن كان أولئك املعتزلة و األشعرية أقرب إىل اإلسالم من هؤالء الفالسفة من وجه آخر 

  كالم ابن عساكر يف تبيني كذب املفتري عن ذم األئمة ألهل الكالم

السلف واألئمة هلذا الكالم فمشهور كثري وقد قال أبو القاسم بن عساكر يف كتابه املعروف ب تبيني كذب  فأما ذم
غاية ما متدحون به أبا احلسن أن تثبتوا أنه متكلم وتدلونا على أنه : ( فإن قيل : املفتري فيما ينسب إىل األشعري 

ء من ذوي التسنن واالتباع ألهنم يرون أن من تشاغل باملعرفة برسوم اجلدل متوسم وال فخر يف ذلك عند العلما
بذلك من أهل االبتداع فقد حفظ عن غري واحد من علماء اإلسالم عيب املتكلمني وذم أهل الكالم ولو مل يذمهم 
  ) غري الشافعي لكفى فإنه قد بالغ يف ذمهم وأوضح حاهلم وشفى وأنتم تنتسبون إىل مذاهبه فهال اقتديتم يف ذلك به 

من طلب الدين بالكالم : روى ابن عساكر بإسناده عن الفريايب حدثين بشر ابن الوليد مسعت أبا يوسف يقول  مث
تزندق ومن طلب غريب احلديث كذب ومن طلب املال بالكيمياء أفلس قال البيهقي وروي هذا أيضا عن مالك 

م أهل البدع فإن يف عصرمها إمنا كان يعرف بالكالم كال -واهللا أعلم  -وإمنا يريد : قال البيهقي : بن أنس وقال 
  ) بالكالم أهل البدع فأما أهل السنة فقلما كانوا خيوضون يف الكالم حىت اضطروا إليه بعد 

وذكر من كتاب مناقب الشافعي لـ عبد الرمحن بن أيب  -فأخربنا فالن : وأما قول الشافعي : ( قال ابن عساكر 
خري  -سوى الشرك  -ألن يبتلي املرء بكل ما هنى اهللا عنه : عت الشافعي يقول ثنا يونس بن عبد األعلى مس: حامت 

له من الكالم ولقد اطلعت من أهل الكالم على شيء ما ظننت أن مسلما يقول ذلك قال ابن أيب حامت ثنا أمحد بن 
  ما تردى أحد بالكالم فأفلح : مسعت الشافعي يقول : قال أبو ثور : أصرم املزين قال 

ثنا الربيع قال رأيت الشافعي وهو نازل من الدرجة وقوم يف اجمللس يتكلمون بشيء من الكالم : ل ابن أيب حامت وقا
  ) إما أن جتاورونا خبري وإما أن تقوموا عنا : فصاح فقال 
ما لو علم الناس ما يف الكالم يف األهواء لفروا منه ك: مسعت الشافعي يقول : عن ابن عبد احلكم ( وروي أيضا 

  ) يفر من األسد 
  ) فإمنا عىن الشافعي الكالم البدعي املخالف عند اعتباره للدليل الشرعي : ( قال ابن عساكر 

وقد بني زكريا بن حيىي الساجي يف روايته هذه احلكاية عن الربيع أنه أراد بالنهي عن الكالم قوما تكلموا يف : ( قال 
مسعت : عن حممد بن إسحاق بن خزمية ( وروى بإسناده ) ربنا فالن القدر ولذلك حكم بالتبديع ويدل عليه ما أخ



غبت عنا يا أبا موسى لقد اطلعت : جئت الشافعي بعد ما كلم حفصا الفرد فقال : يقول : يونس بن عبد األعلى 
خري له من أن من أهل الكالم على شيء واهللا ما تومهته قط وألن يبتلى املرء بكل ما هنى اهللا عنه ما خال الشرك باهللا 

  ) يبتلى بالكالم 
  ) فالشافعي إمنا عىن مبقالته كالم حفص القدري وأمثاله : ( قال 

  تعليق ابن تيمية

حفص الفرد مل يكن من القدرية وإمنا كان على مذهب ضرار بن عمرو الكويف وهو من املثبتني للقدر لكنه : قلت 
  واجلهمية من نفاة الصفات وكان أقرب إىل اإلثبات من املعتزلة 

  كالم األشعري يف املقاالت عن الضرارية

والذي فارق ضرار بن :  -أصحاب ضرار بن عمرو  -ذكر الضرارية : ( فقال ) املقاالت ( وقد ذكر األشعري يف 
إن أعمال العباد خملوقة وإن فعال واحدا لفاعلني أحدمها خلقه وهو اهللا واآلخر اكتسبه وهو : عمرو به املعتزلة قوله 

عبد وإن اهللا فاعل ألفعال العباد يف احلقيقة وهم فاعلون هلا يف احلقيقة وكان يزعم أن االستطاعة قبل الفعل ومع ال
الفعل وأهنا بعض املستطيع وأن اإلنسان أعراض جمتمعة وكذلك اجلسم أعراض جمتمعة وأن األعراض قد جيوز أن 

احلادث عن الضربة وذهاب احلجر احلادث عن الدفعة تنقلب أجساما وكان يزعم أن كل ما تولد عن فعله كاألمل 
أنه ليس جباهل وال عاجز وكذلك كان يقول : ولإلنسان وكان يزعم أن معىن أن اهللا عامل قادر  -سبحانه  -فعل هللا 

  ) يف سائر صفات الباري لنفسه 
  )  -أي ماهو  -ته وكان يزعم أن اهللا خيلق حاسة سادسة يوم القيامة للمؤمنني يرون هبا ماهي: ( وقال 
  ) وقد تابع على ذلك حفص الفرد وغريه : ( قال 

فهذا الذي ذكره األشعري من قول ضرار وحفص الفرد يف القدر هو خمالف لقول املعتزلة بل هو من أعدل األقوال 
القدر أقرب وأشبهها وقوله إىل قول األشعري وأصحابه يف القدر والرؤية أقرب من قوله إىل قول املعتزلة بل هو يف 

  إىل قول أهل احلديث والفقهاء وسائر أهل السنة 
وأعدل من قول األشعري حيث جعل العبد فاعال حقيقة وأثبت استطاعتني وحنو ذلك مما أثبته أئمة الفقهاء وأهل 

  احلديث كما هو مذكور يف موضعه 

  عود لكالم ابن عساكر وتعليق ابن تيمية عليه

  ) فق للكتاب والسنة املوضح حلقائق األصول عند الفتنة فهو حممود عند العلماء فأما املوا: ( قال ابن عساكر 
القرآن خملوق قال له : مل كلم الشافعي حفصا الفرد فقال حفص : مسعت الربيع يقول : ( وروي عن ابن خزمية 

  ) كفرت باهللا العظيم : الشافعي 
أال أين أعلم أنه حضر عبد اهللا بن عبد احلكم  - أو حدثين أبو شعيب -حضرت الشافعي : قال : ( وعن الربيع 

: ويوسف بن عمرو بن يزيد وحفص الفرد وكان الشافعي يسميه املنفرد فسأل حفص عبد اهللا بن عبد احلكم فقال 
ما تقول يف القرآن ؟ فأىب أن جييبه فسأل يوسف بن عمرو فلم جيبه فكالمها أشار إىل الشافعي فسأل الشافعي 



الت فيه املناظرة فقال الشافعي باحلجة عليه بأن القرآن كالم اهللا غري خملوق وكفر حفصا الفرد قال واحتج عليه فط
  ) أراد الشافعي قتلى : فلقيت حفصا يف املسجد بعد فقال : الربيع 

ماناظرت أحدا أحببت أن خيطىء إال صاحب بدعة فإين أحب أن ينكشف أمره : قال : ( وروي عن الشافعي 
  ) للناس 

قال البيهقي إمنا أراد الشافعي هبذا الكالم حفصا الفرد وأمثاله من أهل البدع وهكذا مراده بكل ما حكي عنه من  (
  ) ذم الكالم وذم أهله غري أن بعض الرواة أطلقه وبعضهم قيده 

هللا العبد ألن يلقى ا: دخل حفص الفرد على الشافعي فقال لنا : وروى البيهقي عن أيب الوليد بن اجلارود قال ( 
  ) بذنوب مثل جبال هتامة خري له من أن يلقاه باعتقاد حرف مما عليه هذا الرجل و أصحابه وكان يقول خبلق القرآن 

حفص الفرد كما هو معروف عند أهل العلم مبقاالت الناس بإثبات القدر فهو من نفاة الصفات القائلني بأن : قلت 
فعل وأصل حجتهم يف ذلك هو دليل األعراض املتقدم فإن القرآن كالم اهللا تعاىل ال تقوم به صفة وال كالم وال 

والكالم عندهم كسائر الصفات واألفعال ال يقوم إال جبسم واجلسم حمدث فكان إنكار الشافعي عليه ألجل الكالم 
ينا فإن الناس الذي دعاهم إىل هذا مل تكن مناظرته له يف القدر ومن ظن أن الشافعي ناظره يف القدر فقد أخطأ خطأ ب

  هل هو خملوق أم ال ؟ : كلهم إمنا نقلوا مناظرته له يف القرآن 
وأهل املقاالت متفقون على أن حفصا مل يكن من نفاة القدر بل من مثبته وقد ظن البيهقي وغريه أنه إمنا ذم مذهب 

واء واستحب ترك اجلدال فيه بشيء من هذه األه: وإمنا ذم الشافعي مذهب القدرية أال تراه قال : ( القدرية فقال 
ال جتالسوا : [ أنه قال : وكأنه مسع ما رويناه عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

احلديث أو غري ذلك من األخبار الواردة يف معناه وعلى مثل ذلك جرى أئمتنا يف قدمي  -] أهل القدر وال تفاحتوهم 
ن الكالم فيه فإذا احتاجوا إليه أجابوا مبا يف كتاب اهللا مث يف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و الدهر عند االستغناء ع

سلم من الداللة على إثبات القدر هللا تعاىل وأنه ال جيري يف ملكوت السماوات واألرض شيء إال حبكم اهللا وبقدرته 
ة على صحة قوهلم حىت حدثت طائفة مسوا ما يف وإرادته وكذلك يف سائر مسائل الكالم اكتفوا مبا فيها من الدالل

نترك القول باألخبار أصال وزعموا أن األخبار اليت محلت عليهم ال : كتاب اهللا من احلجة عليهم متشاهبا وقالوا 
تصح يف عقوهلم فقال مجاعة من أئمتنا هبذا العلم وبينوا ملن وفق للصواب ورزق الفهم أن مجيع ما ورد يف تلك 

حيح يف املعقول وما ادعوه يف الكتاب من التشابه باطل يف املعقول وحني أظهروا بدعهم وذكروا ما اغتر األخبار ص
به أهل الضعف من شبههم أجابوهم فكشفوا عنها مبا هو حجة عندهم كما فعل الشافعي فيما حكينا عنه لوجوب 

نه من الفساد والتعدي وكانوا يف القدمي إمنا األمر باملعروف والنهي عن املنكر وما يف ترك أنكار املنكر والسكوت ع
يعرفون بالكالم أهل األهواء فأما أهل السنة واجلماعة فمعوهلم فيما يعتقدون الكتاب والسنة وكانوا ال يتسمون 

  ) بتسميتهم 
كتاب من ارتدى بالكالم مل يفلح كالم أهل األهواء الذين تركوا ال: بقوله  -واهللا أعلم  -وإمنا يعين : ( قال 

والسنة وجعلوا معوهلم عقوهلم وأخذوا يف تسوية الكتاب عليها وحني محلت عليهم السنة بزيادة بيان لنقض 
  ) أقاويلهم اهتموا رواهتا وأعرضوا عنها 

فأما أهل السنة فمذهبهم يف األصول مبين على الكتاب والسنة وإمنا أخذ من أخذ منهم يف العقل إبطاال : ( قال 
  ) نه غري مستقيم يف العقل ملذهب من زعم أ

ويف كل هذا داللة أن الكالم املذموم إمنا هو كالم أهل البدع الذي خيالف الكتاب والسنة : ( إىل أن قال البيهقي 



فأما الكالم الذي يوافق الكتاب والسنة ويبني بالعقل والعربة فإنه حممود مرغوب فيه عند احلاجة تكلم فيه الشافعي 
  ) ضي اهللا عنهم وغريه من أئمتنا ر

وكان عبد اهللا بن يزيد بن هرمز شيخ مالك بن أنس استاذ الشافعي بصريا بالكالم والرد على أهل األهواء : ( قال 
 (  

كان ابن هرمز رجال كنت أحب أن أقتدي : قال مالك : قال : ( وروي من تاريخ يعقوب بن سفيان عن ابن وهب 
  التحفظ وكان كثريا ما يفيت الرجل مث يبعث يف إثره فريده إليه يغري ما أفتاه به وكان قليل الكالم قليل الفتيا شديد 

  وكان بصريا بالكالم وكان يرد على أهل األهواء وكان من علم الناس مبا اختلفت فيه الناس من هذه األهواء : قال 
د ـ من أصل كتابه ـ مسعت أبا بكر بن عبداهللا يوسف احلفي: وروى ابن عساكر من طريق البيهقي عن احلاكم 

دخلت على زهري بن حرب بعد ما قدم من عند املأمون وقد امتحنه : مسعت احلسني بن الفضيل البجلي يقول 
معاذ اهللا ما أنت مبرتد وقد قال اهللا : فأجاب إىل ما سأله وكان أول ما قال يل علي تكتب عن املرتدين ؟ فقلت 

فوضع اهللا عن املكره ما يسمعه يف القرآن } من أكره وقلبه مطمئن باإلميان  من كفر باهللا من بعد إميانه إال{ : تعاىل 
ما تقولون يف عيسى صلى اهللا عليه و سلم ؟ : أن قال لنا : أشدها علينا : مث سألته عن أشياء يطول ذكرها فقال 

فما : نعم قال : ؟ قلنا  وكلمته: رسول اهللا قال : عيسى بن مرمي قلنا : من عيسى يا أمري املؤمنني ؟ قال : قلنا 
أليس عيسى كلمة اهللا ؟ : فقال لنا : كافر يا أمري املؤمنني قال : ليس عيسى كلمة اهللا ؟ قلنا : تقولون فيمن قال 

كافر يا أمري املؤمنني : خملوق قال فمن زعم أنه غري خملوق ؟ قلنا : أفمخلوق أم غري خملوق ؟ قلنا : بلى قال : قلنا 
فمن : غري خملوق قال : خملوق أو غري خملوق ؟ قلنا : كالم اهللا عز و جل قال : ن يف القرآن ؟ قلنا فما تقولو: قال 

يا سبحان : كافر قال : كافر قال فمن زعم ؟ أن عيسى غري خملوق وهو كلمة اهللا ؟ قلنا : زعم أنه خملوق ؟ قلنا 
: قال احلسني ! اهللا ومن يثبت اخللق عليه كافر والقرآن كلمة ! عيسى كلمة اهللا ومن نفى اخللق عنه كافر : اهللا 

إين أعلم من هذا الباب ماال : قد كان املكي خيتلف إليكم ويقول لكم : فأعلمته ما جيب من القول وقلت له 
يكون لكم ما تعلمتموه مين عدة تعتدوهنا : تعلمون فتعلموا ذلك مين فتحملكم الرياسة على ترك ذلك ويقول لكم 

هجموا مل حتتاجوا إىل طلب العدة وإن مل حيضركم األعداء مل يضركم اإلعداد للعدة فتأبون ذلك  ألعدائكم فإن
  واحلجة يف هذا الباب كيت وكيت 

واهللا وددت أين كنت أعلم هذا كما تعلمه يوم دخلت على املأمون وأن ثلث رواييت ساقطة عين مث نظر إىل : فقال 
فعلم ابين فإنه حدث فخلوت به يف املسجد : أقول كما تقول فقال يل زهري وأنا : حيىي بن معني وهو معه فقال له 

احلسني بن الفضل البجلي صاحب عبد العزيز املكي املقدم يف معرفة الكالم : فعلمته ذلك مث انصرفت قال احلاكم 
  ) ه 

وحنومها ممن امتحن  هذه احلكاية وقع فيها تغيري أن كان أصلها صحيحا فإن زهري بن حرب و حيىي بن معني: قلت 
يف زمن احملنة مل جيتمعوا باملأمون وال ناظرهم بل ذهب إىل الثغر بطرسوس وكتب إىل نائبه ببغداد إسحاق بن أبراهيم 

بشر بن : ين مصعب أن ميتحن الناس فامتنعوا من اإلجابة فكتب إليه كتابا ثانيا يغلظ فيه ويأمر بقتل القاضيني 
زهري : ق إن مل جييبا ويأمر بتقييد من مل جيب من العلماء فامتنع من اإلجابة سبعة منهم الوليد وعبد الرمحن بن إسحا

بن حرب وبقي أمحد بن حنبل و حممد بن نوح مل جييبا فحمال إليه مقيدين فمات حممد بن نوح يف الطريق ومات 
  املأمون قبل وصول أمحد بن حنبل إليه 

لفوا يف ذلك فإن كانت قد جرت مناظرة مع زهري بن حرب فلعل ذلك وهذا كله معلوم عن أهل العلم بذلك مل خيت



كان من غري املأمون ولعل ذلك كان بني يدي نائبه إسحاق بن إبراهيم فإنه هو الذي باشرهم باحملنة وإمنا الذي ناظر 
تني ومجعوا له اجلهمية يف احملنة هو أمحد بن حنبل وكان ذلك يف خالفة املعتصم بعد أن بقي يف احلبس أكثر من سن

مثل أيب عيسى حممد بن عيسى برغوث صاحب : من اجلهمية واملعتزلة والنجارية : أهل الكالم من البصرة وغريها 
  حسني النجار وناظرهم ثالثة أيام وقطعهم يف تلك املناظرات كما قد شرحنا تلك املناظرات يف غري هذا املوضع 

ذكرها اإلمام أمحد وتكلم عليها يف كتبه فيما الرد على اجلهمية  وهذه احلجة اليت ذكرت يف حكاية زهري بن حرب
  وهو يف احلبس قبل اجتماعه هبم للمناظرة فكان اجلواب عن هذه مما هو بعد عند األئمة ك أمحد بن حنبل وأمثاله 

  كالم أمحد بن حنبل يف الرد على اجلهمية عن القرآن

أنا أجد آية يف كتاب اهللا تدل على القرآن أنه خملوق : ا آخر فقال مث إن اجلهمي ادعى أمر: ( قال أمحد فيما كتبه 
} إمنا املسيح عيسى ابن مرمي رسول اهللا وكلمته ألقاها إىل مرمي { : قول اهللا عز و جل : أي آية ؟ قال : فقلنا 

لقرآن ألنه يسمى إن عيسى جتري عليه ألفاظ ال جتري على ا: إن اهللا منعك الفهم يف القرآن : وعيسى خملوق فقلنا 
مولودا رضيعا وطفال وغالما يأكل ويشرب وهو خماطب باألمر والنهي جيري عليه الوعد والوعيد مث هو من ذرية 

نوح ومن ذرية إبراهيم فال حيل لنا أن نقول يف القرآن ما نقول يف عيسى فهل مسعتم اهللا يقول يف القرآن ما قال يف 
} إمنا املسيح عيسى ابن مرمي رسول اهللا وكلمته ألقاها إىل مرمي { : ثناؤه عيسى ؟ ولكن املعىن من قول اهللا جل 

فكان عيسى صلى اهللا عليه و سلم بكن فعيسى ليس هو الكن ) كن ( فالكلمة اليت ألقاها إىل مرمي حني قال له 
  ولكن بالكن كان فالكن من اهللا قول وليس الكن خملوقا 

عيسى روح اهللا وكلمته إال أن كلمته : أمر عيسى وذلك أن اجلهمية قالوا وكذبت النصارى واجلهمية على اهللا يف 
إن هذه اخلرقة من هذا : عيسى روح اهللا من ذات اهللا وكلمة اهللا من ذات اهللا كما يقال : خملوقة وقالت النصارى 

من : يقول } منه روح { : إن عيسى بالكلمة كان وليس عيسى هو الكلمة وأما قول اهللا تعاىل : الثوب قلنا حنن 
من أمره وتفسريه : يقول } وسخر لكم ما يف السماوات وما يف األرض مجيعا منه { : أمره كان الروح فيه كقوله 

  ) عبد اهللا ومساء اهللا وأرض اهللا : روح اهللا إمنا معناها أهنا روح ميلكها اهللا خلقها اهللا كما يقال 
رى احللولية ضلوا يف هذا املوضع فإن اجلهمية النفاة يشبهون اخلالق تعاىل فبني اإلمام أمحد أن اجلهمية املعطلة والنصا

: باملخلوق يف صفات النقص كما ذكر اهللا تعاىل عن اليهود أهنم وصفوه بالنقائص وكذلك اجلهمية النفاة إذا قالوا 
صفونه لصفات الكمال هو يف نفسه ال يتكلم وال حيب وحنو ذلك من نفيهم واحللولية يشبهون املخلوق باخلالق في

مثل صاحب : اليت ال تصلح إال هللا كما فعلت النصارى يف املسيح ومن مجع بني النفي واحللول كحلولية اجلهمية 
أال ترى احلق يظهر بصفات احملدثات وأخرب بذلك عن نفسه وبصفات النقص والذم ؟ أال : ( الفصوص وغريه قالوا 

  ) صفات له كما أن صفات املخلوق حق اهللا  ترى املخلوق يظهر بصفات احلق فهي كلها
فهم يصفون املخلوق بكل ما يوصف به اخلالق ويصفون اخلالق بكل ما يوصف به املخلوق فإن الوحدة واالحتاد 

  واحللول العام يقتضي ذلك 
ح النحاة الرمحة واألمر والقدرة وحنو ذلك من ألفاظ الصفات اليت يسموهنا يف اصطال: مثل لفظ ) الكالم ( ولفظ 

  درهم ضرب األمري : مصادر ومن لغة العرب أن لفظ املصدر يعرب به عن املفعول كثريا كما يقولون 
} أفعصيت أمري { : أي خملوقه ؟ فاألمر يراد به نفس مسمى املصدر كقوله : } هذا خلق اهللا { : ومنه قوله تعاىل 

  } إليكم ذلك أمر اهللا أنزله } { فليحذر الذين خيالفون عن أمره { 



فاألول هو كالم } أتى أمر اهللا فال تستعجلوه } { وكان أمر اهللا قدرا مقدورا { : ويراد به املأمور به كقوله تعاىل 
  اهللا وصفاته والثاين مفعول ذلك وموجبه ومقتضاه 

بنا وسعت كل ر{ : الرمحن الرحيم كقوله تعاىل : يراد هبا صفة اهللا اليت يدل عليها امسه ) الرمحة ( وكذلك لفظ 
إن اهللا خلق : [ ويراد هبا ما يرحم به عباده من املخلوقات كقول النيب صلى اهللا عليه و سلم } شيء رمحة وعلما 

  ] الرمحة يوم خلقها مائة رمحة 
أنت عذايب أعذب : أنت رمحيت أرحم بك من أشاء من عبادي ويقول للنار : يقول للجنة : عن اهللا تعاىل [ وقوله 

  ] ء من عبادي بك من أشا
{ : وقوله } ومتت كلمة ربك صدقا وعدال { : وكذلك الكالم يراد به الكالم الذي هو الصفة كقوله تعاىل 

  } يريدون أن يبدلوا كالم اهللا 
فكان فخلقه من غري أب على غري الوجه املعتاد املعروف يف ) كن ( ويراد به ما فعل بالكلمة كاملسيح الذي قال له 

ر خملوقا مبجرد الكلمة دون مجهور اآلدميني كما خلق آدم وحواء أيضا على غري الوجه املعتاد فصار اآلدميني فصا
  عيسى عليه السالم خملوقا مبجرد الكلمة دون سائر اآلدميني 

طائفة جعلت مجيع املضافات إىل اهللا إضافة خلق وملك : ويف هذا الباب باب املضافات إىل اهللا تعاىل ضلت طائفتان 
فة البيت والناقة إليه وهذا قول نفاة الصفات من اجلهمية واملعتزلة ومن وافقهم حىت ابن عقيل و ابن اجلوزي كإضا

هذه آيات اإلضافات ال آيات الصفات كما ذكر : وأمثاهلما إذا مالوا إىل قول املعتزلة سلكوا هذا املسلك وقالوا 
لتنزيه وذكره أبو الفرج بن اجلوزي يف منهاج الوصول ذلك ابن عقيل يف كتابه املسمى ب نفي التشبيه وإثبات ا

  وغريه وهذا قول ابن حزم وأمثاله ممن وافقوا اجلهمية على نفي الصفات وإن كانوا منتسبني إىل احلديث والسنة 
وطائفة بإزاء هؤالء جيعلون مجيع املضافات إليه إضافة صفة ويقولون بقدم الروح فمنهم من يقول بقدم روح العبد 

  وهم من جنس النصارى الذين يقولون بأن روح عيسى من ذات اهللا تعاىل } ونفخت فيه من روحي { : وله لق
ومن هؤالء من ينتسب إىل أهل السنة واحلديث إىل اإلمام أمحد وغريه من أئمة السنة كطائفة من أهل طربستان 

  وجيالن وأتباع الشيخ عدي وغريه 
هي خملوقة أم ال ؟ وهم منتسبون إىل السنة واحلديث من أصحاب أمحد  هل: وطائفة ثالثة تقف يف روح العبد 

وغريهم والنزاع بني متأخري أصحاب أمحد وغريهم وهو يف املضافات اخلربية كالوجه واليد والروح وأما املعتزلة 
يضلون يف فيطردون ذلك يف الكالم وغريه وقد بني أمحد الرد على الطائفتني األوليني وهؤالء الطائفتان أيضا 

{ : وقوله تعاىل } ولكن حق القول مين { : املضاف مبن فإن اجملرور باإلضافة حكمه حكم املضاف كقوله تعاىل 
والروح خملوقة بائنة عنه فالقول خملوق بائن : فالطائفتان جيعلون القول منه كالروح منه مث يقةل النفاة } وروح منه 

  ملخلوق فالروح اليت منه صفة له ليست خملوقة القول صفة له ليس : عنه ويقول احللولية 
أن املضاف إذا كان معىن ال يقوم ينفسه وال بغريه من املخلوقات وجب أن يكون صفة هللا تعاىل : والفرق بني البابني 

قائما به وامتنع أن تكون إضافته إضافة خملوق مربوب وإن كان املضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجربيل وأرواح 
  آدم امتنع أن تكون صفة هللا تعاىل ألن ما قام بنفسه ال يكون صفة لغريه بين 

قل { : وقوله تعاىل } وروح منه { : وقوله يف عيسى } فأرسلنا إليها روحنا فتمثل هلا بشرا سويا { : فقوله تعاىل 
  ميتنع أن يكون شيء من هذه األعيان القائمة بنفسها صفة هللا تعاىل } الروح من أمر ريب 

أحدمها أن تضاف إليه من جهة كونه خلقها وأبدعها فهذا شامل : لكن األعيان املضافة إىل اهللا تعاىل على وجهني 



مساء اهللا وأرض اهللا ومن هذا الباب فجميع املخلوقني عباد اهللا ومجيع املال مال اهللا : جلميع املخلوقات كقوهلم 
  ومجيع البيوت والنوق هللا 

ف إليه ملا خصه اهللا به من معىن حيبه ويرضاه ويأمر به كما خص البيت العتيق بعباجة فيه ال أن يضا: والوجه الثاين 
تكون يف غريه وكما خص املساجد بأن يفعل فيها ما حيبه ويرضاه من العبادات وأن تصان عن املباحات اليت مل 

   ورسوله هو مال اهللا: متشرع فيها فضال عن املكروهات وكما يقال عن مال الفيء واخلمس 
ومن هذا الوجه فعباد اهللا هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه وتلك إضافة 

  تتضمن ربوبيته وخلقه وهذه اإلضافة العامة ال تتضمن إال خلقه وربوبيته 
ية اليت هبا كون الكائنات كلماته الدينية املتضمنة شرعه ودينه كالقرآن وكلماته الكون: وكذلك كلماته نوعان 

أعوذ بكلمات اهللا التامات اليت ال : [ وهي الكلمات اليت كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يستعيذ هبا يف قوله 
فإن كلماته اليت هبا كون املخلوقات ال خيرج عنها بر وال فاجر خبالف كلماته اليت شرع هبا ] جياوزها بر وال فاجر 

  كما عصاها إبليس ومن اتبعه  دينه فإن الفجار عصوها
واهللا تعاىل ال يضيف إليه من املخلوقات شيئا إضافة ختصيص إال إلختصاصه بأمر ويوجب اإلضافة وإال فمجرد كونه 

  خملوقا ومملوكا ال جيب أن خيص باإلضافة 
من األقوال ما } دي ما منعك أن تسجد ملا خلقت بي{ : ويهذا يتبني فساد قول النفاة الذين يقولون يف قوله تعاىل 

خلقته أنا أو أنه أضافه إىل نفسه إضافة ختصيص فإن : بقدرته أو بنعمته أو أن املعىن : ال اختصاص آلدم به كقوهلم 
هذه املعاين كلها موجودة يف املالئكة وإبليس والبهائم فال بد أن يثبت آلدم من اختصاصه بكونه سبحانه خلقه بيديه 

  ماال يثبت هلؤالء 
إنه كالم اهللا فإن هذا ال يوجب أن تكون إضافته إليه إضافة  -أو غريه  -أيضا إذا قيل عن القرآن العزيز  وكذلك

أن : أنه صفة والصفات إذا أضيفت إليه كانت إضافة وصف ال إضافة خلق الثاين : أحدمها : خلق وملك لوجهني 
نطقه من املخلوقات كالما له ومن عرف أن اهللا هذا يقتضي أن يكون كل كالم خلقه اهللا كالم فيكون إنطاقه ملا أ

خالق كل شيء لزمه أن جيعل كل كالم يف الوجود كالمه كما فعل ذلك حلولية اجلهمية كابن عريب وغريه حيث 
  : قالوا 

  ) سواء علينا نثره ونظامه ... وكل كالم يف الوجود كالمه ( 
وطهر { : يرضاه كما أضاف إليه البيت والناقة بقوله تعاىل وال جيوز أن تكون إضافته إليه ال ختصاصه مبعىن حيبه و

ألن هذا يوجب أن يكون كل كالم حيبه اهللا فإنه كالمه } ناقة اهللا وسقياها { : وقوله } بييت للطائفني والقائمني 
 فيكون اإلنسان إذا أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بني الناس يكون ذلك كالم اهللا ويكون الشاهد إذا شهد

بشهادة أمر هبا تكون كالم اهللا ويكون كل من حدث حبديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فإمنا حدث بكالم اهللا 
  تعاىل 

] أخذمتوهن بأمانة اهللا واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا : [ والناس قد تنازعوا يف مثل قوله صلى اهللا عليه و سلم 
ي عقد النكاح ؟ أو املراد كلمة اليت تكلم هبا وهي شرعه وإذنه وحتليله الكلمة اليت شرعها اهللا وه: هل املراد هبا 

  لذلك ؟ 
كلمة اهللا كالمه الذي تكلم به املتضمن إذنه وحتليله وشرعه ال العقد الذي هو كالم : والصواب أن املراد بقوله 

ذا املوضع وتكلمنا على ذلك العباد ومن قال إن املراد به العقد فقد أخطأ من وجون متعددة قد بسطناها يف غري ه



يف مسألة مفردة وال يعرف قط أنه أضيف إىل اهللا كالم إال كالم تكلم اهللا به ولكن لو قدر أنه قد يراد بالكالم 
الكلمة اليت حيبها : هل املراد } وكلمة اهللا هي العليا { : املضاف إىل اهللا ما أمر به وقدر أنه حصل نزاع يف قوله 

  كلمة اليت تكلم هبا وهي نفس أمره وخربه ؟ ويأمر هبا ؟ أو ال
املراد باجلميع كالم اهللا : فمن قال ] من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا : [ وكذلك قوله صلى اهللا عليه و سلم 

أضيف إليه من الكالم ما حيبه ويرضاه وإن مل يكن : الذي تكلم له أطردت اإلضافة على قوله ولو قدر أن قائال قال 
مل ميكن أن جيعل كون القرآن كالمه من هذا الباب بالضرورة واالتفاق إذ الزم ذلك أن يكون القرآن  -به  تكلم

مبنزلة ما أمر به من الشهادة واألخبار وتقومي السلع وخرص النخل وسائر أنواع الكالم الصادق الذي جيب التكلم 
كون القرآن كالم اهللا هو من هذا الباب وال  به فيكون كل من تكلم بشيء من ذلك قد تكلم بكالم اهللا ويكون

  يكون هللا عز و جل يف نفسه كالم إالما تكلم به اخللق وهذا مما يعلم باالضطرار من دين اإلسالم فساده 
يقتضي أن هناك حمبة  -الكالم الذي حيبه اهللا ويرضاه ويأمر به أو الكالم الذي يكرهه وينهى عنه : مث قول القائل 
غري املأمور به وكالما هو هني غري املنهي عنه وذلك هو كالمه الذي هو أمره وهنيه فاألمر والنهي غري ورضاء وامرا 

  املأمور به واملنهي عنه 
: [ وهذا على قول من اشتبه عليه أمر اإلضافة يف هذا املواضع وإال فالصواب يف قوله صلى اهللا عليه و سلم 

  ته اليت تكلم هبا أهنا كلم] واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا 
  } وكلمة اهللا هي العليا { : وكذلك قوله تعاىل 

هي كلمته اليت تكلم هبا وكل كالم تكلم به سبحانه خمربا فإنه صدق كما أن كل كالم تكلم به آمرا فهو عدل وقد 
  متت كلماته صدقا وعدال 

كلم فيه وهو املأمور به واملخرب عنه فكالم اهللا فالكالم له نسبة إىل املتكلم به وهو اآلمر املخرب به وله نسبة إىل املت
  الذي تكلم به يشربك كله يف كونه تكلم به 

أفضل مما أخرب به عن  -وآية الكرسي وغري ذلك } قل هو اهللا أحد { : مث ما أخرب به عن نفسه مثل قوله تعاىل 
  القولني ألهل السنة وغريهم وهذا أصح } تبت يدا أيب هلب وتب { : خلقه وذكر فيه أحواهلم كقوله تعاىل 

إن نفس كالم اهللا : وهو قول مجهور العلماء من األولني واآلخرين فإن طائفة من املنتسبني إىل السنة وغريهم يقولون 
  تعاىل ال يتفاضل يف نفسه بناء على أنه قدمي والقدمي ال يتفاضل 

أي خري لكم وأنفع والصواب الذي } ا أو مثلها ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منه{ : ويتأولون قوله تعاىل 
  إن بعض كالم اهللا أفضل من بعض كما دل على ذلك الشرع والعقل : عليه مجهور السلف واألئمة 

ألعلمنك سورة مل ينزل يف : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال أليب سعيد بن املعلى [ ففي احلديث الثابت 
مث أخربه أهنا فاحتة الكتاب فأخرب النيب صلى اهللا عليه و ]  يف الزبور وال يف القرآن مثلها التوراة وال يف اإلجنيل وال

  سلم فأخرب النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه ليس يف القرآن هلا مثل فبطل قول من يقول بتماثل مجيع كالم اهللا 
اهللا ال إله إال هو { : فقال :  أعظم أتدري أي آية يف كتاب اهللا: وكذلك ثبت يف الصحيح أنه قال أليب بن كعب 

  ليهنك العلم أبا املنذر فبني أنه هذه اآلية أعظم من غريها من اآليات : فضرب بيده يف صدري وقال } احلي القيوم 
  تعدل ثلث القرآن } قل هو اهللا أحد { : وقد ثبت عنه يف الصحيحني من غريه وجه أن 

إما خرب عن اخلالق وإما عن املخلوق فثلثه قصص وثلثه أمر وثلثه : واخلرب  إما خرب وإما إنشاء: وذلك أن القرآن 
  توحيد فهي تعدل ثلث القرآن هبذا االعتبار 



وأيضا فالكالم وإن اشترك من جهة املتكلم به يف أنه تكلم باجلميع فقد تفاضل من جهة املتكلم فيه فإن كالمه الذي 
  المه الذي ذكر فيه بعض خلقه وأمر فيه مبا هو دون التوحيد وصف به نفسه وأمر فيه بالتوحيد أعظم من ك

وأيضا فإذا كان بعض الكالم خريا للعباد وأنفع لزم أن يكون يف نفسه أفضل من هذه اجلهة فإن تفاضل ثوابه ونفعه 
  م إمنا هو لتفاضله يف نفسه وإال فالشيئان املتساويان من كل وجه ال يكون ثواب أحدمها أكثر وال نفعه أعظ

أن الذين يعظمون األشعري وأمثاله من أهل الكالم كالبيهقي و ابن عساكر : أحدمها : واملقصود هنا شيئان 
: وقد عرفعوا ذم الشافعي وغريه من األئمة للكالم ذكروا أن الكالم املذموم هو كالم أهل البدع وقالوا  -وغريمها 

بذلك كالم مثل حفص الفرد وأمثاله وأنه ملا حدثت طائفة  إمنا كان يعرف يف عصرهم بالكالم أهل البدع وأنه أراد
مست ما يف كتاب اهللا من احلجة عليهم متشاهبا وقالوا بترك القول باألخبار اليت رواها أهل احلديث وزعموا أن 

األخبار اليت محلت عليهم ال تصح يف عقوهلم قام مجاعة من أئمتنا وبينا أن مجيع ما ورد يف األخبار صحيح يف 
املعقول وما ادعوه يف الكتاب من التشابه باطل يف العقول وكانوا يف القدمي إمنا يعرفون بالكالم أهل األهواء فأما 

من ارتدى ( أهل السنة واجلماعة فمعوهلم فيما يعتقدون الكتاب والسنة فكانوا ال يسمون تسميتهم وإمنا يعين بقوله 
ركوا الكتاب والسنة وجعلوا معوهلم عقوهلم وأخذوا يف تسوية الكتاب كالم أهل األهواء الذين ت) بالكالم مل يفلح 

والسنة عليها فأما أهل السنة فمذهبهم يف األصول مبين على الكتاب والسنة وإمنا أخذ من أخذ منهم يف العقل 
  إبطاال ملذهب من زعم أنه غري مستقيم يف العقل 

لطوائف املعظمني للسلف على أن الكالم املذموم عند وهذا اتفاق من علماء األشعرية مع غريهم من ا: قلت 
! كالم من يترك الكتاب والسنة ويعول يف األصول على عقله فكيف مبن يعارض الكتاب والسنة بعقله ؟ : السلف 

  وهذا هو الذي قصدنا إبطاله وهو حال أتباع صاحب اإلرشاد الذين وافقوا املعتزلة يف ذلك 
إن األدلة السمعية ال تفيد اليقني بل : دوا يف ذلك على املعتزلة فإن املعتزلة ال تقول وأما الرازي وأمثاله فقد زا

  إهنا تفيد اليقني ويستدلون هبا أعظم مما يستدل هبا هؤالء : يقولون 
أن كالم اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه وحنوه من األئمة تضمن ذم كالم حفص الفرد وأمثاله يف مسألة : الثاين 

الكالم ال بد له من فعل يتعلق مبشيئة : والكالم يف ذلك مبين على نفي قيام األفعال به فإن املعتزلة يقولون القرآن 
املتكلم وقدرته فلو قام به الكالم لقامت به األفعال وهي حادثة فكان يكون حمال للحوادث وبطل الدليل الذي 

  استدللنا به على حدوث العامل 
الم حفص وأمثاله مل يكن ألجل إنكار القدر فإن حفصا ال ينكره وإمنا كان إلنكار وقد بينا أن ذم الشافعي لك

  الصفات واألفعال املبين على دليل األعراض 
يف ذم الكالم كان متناوال لكالم اجلهمية وكالم أمحد وأمثاله يف  -وغريه من األئمة  -وهكذا كالم اإلمام أمحد 

مية ورده عليهم أشهر وأكثر من أن يذكر هنا وكان من املناظرين له أبو ذلك كثري ظاهر معلوم فإن مناظرته للجه
وكذلك كانوا يذمون  -والنجار من املثبتة للقدر  -عيسى حممد بن عيسى برغوث وهو على قول حسني النجار 

ذمهم  املريسي وغريه من املثبتني للقدر فتبني أن كالمهم يف ذم أهل الكالم مل يكن ألجل إنكار القدر بل كان
  للجهمية أعظم من ذمهم للقدرية 
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لنقل: كتاب  لعقل وا ا تعارض    درء 
لعباس: املؤلف  ا و  أب مية احلراين  بن تي احلليم  عبد  بن   أمحد 

  كالم األشعري يف مقاالت اإلسالميني عن النجارية

إن أعمال العباد : كان هو وأصحابه يقولون : ذكر قول احلسني بن حممد النجار : ( قال األشعري يف املقاالت 
لون هلا وإنه ال يكون يف ملك اهللا إال ما يريده وأن اهللا مل يزل مريدا أن يكون يف وقته ماعلم خملوقة هللا تعاىل وهم فاع

أنه يكون يف وقته مريدا أن ال يكون ما علم أنه ال يكون وأن االستطاعة ال جيوز أن تتقدم الفعل وأن العون من اهللا 
احدة ال يفعل هبا فعالن وأن لكل فعل استطاعة حيدث يف حال الفعل مع الفعل وهو االستطاعة فإن االستطاعة الو

  ) حتدث معه إذا حدث وإن االستطاعة ال تبقى وأن يف وجودها وجود الفعل ويف عدمها عدم الفعل 
وأن اإلنسان ال يفعل يف غريه وأنه ال يفعل األفعال ( وذكر سائر قوله يف القدر من جنس قول األشعري وأصحابه 

والسكون واإلرادات والعلوم والكفر واإلميان وإن اإلنسان ال يفعل أملا وال إدراكا وال  إال يف نفسه كنحو احلركات
  ) رؤية وال يفعل شيئا على طريق التولد 

  ) وكان برغوث مييل إىل قوله : ( قال 
لكالم وأنه وكان يزعم أن اهللا مل يزل جوادا بنفي البخل عنه ومل يزل متكلما مبعىن أنه مل يزل غري عاجز عن ا: ( قال 

كالم اهللا حمدث خملوق وكان يقول يف التوحيد يقول املعتزلة إال يف باب اإلرادة واجلود وكان خيالفهم يف القدر 
ويقول باإلرجاء وكان يزعم أن جائز أن حيول اهللا العني إىل القلب وجيعل يف العني قوة القلب فريى اهللا اإلنسان 

  ) ة هللا باألبصار على غري هذا الوجه أي يعلمه هبا وكان ينكر الرؤي: بعينه 
فقول ضرار والنجار وأتباعهما كربغوث وحفص وقول بشر املريسي وحنوه من أهل الكالم الذين ذمهم : قلت 

الشافعي و أمحد وغريمها من األئمة ليس فيه إنكار للقدر بل فيه إثبات له وإمنا ذمومهم ملا يف قوهلم من نفي ما 
ن قول النجار وضرار خري من قول املعتزلة وقوهلما يف الرؤية يشبه قول من ينفي العلو وصف اهللا به نفسه مع أ

ويثبت الرؤية من األشعرية وحنوهم وأصل كالمهم الذي بنوا عليه نفي ذلك ما تقدم من األصول الثالثة ليس هلم 
  غريها وهي دليل األعراض والتركيب واألختصاص 

  وأهله كالم اخلطايب يف الغنية عن الكالم

وقفت : ( ومما يبني ذلك ما ذكره الشيخ أبو سليمان اخلطايب يف رسالته املعروفة يف الغنية عن الكالم وأهله قال فيها 
على مقالتك وظهور ما ظهر هبا من مقاالت أهل الكالم وخوض اخلائضني فيها وميل بعض منتحلي السنة إليها 

قاية للسنة وجنة هلا يذب به عنها ويزداد بسالحه عن حرميها واغترارهم هبا واعتذارهم يف ذلك بأن الكالم و
وفهمت ما ذكرته من ضيق صدرك مبجالسهم وتعذر األمر عليك يف مفارقتهم ألن موقفك بني أن تسلم هلم ما 

أما القبول : يدعونه من ذلك فتقبله وبني أن تقابلهم على ما يزعمونه فترده وتنكره وكال األمرين يصعب عليك 
الدين مينعك منه ودالئل الكتاب والسنة حتول بينك وبينه وأما الرد املقابلة فألهنم يطالبونك بأدلة العقول فألن 

ويؤاخذونك بقوانني اجلدل وال يقنعون منك بظواهر األمور وسألتين أن أمدك مبا حيضرين يف نصرة احلق من علم 
 ذلك طريقة ال ميكنهم دفعها وال يسوغ هلم من وبيان ويف رد مقالة هؤالء القوم من حجة وبرهان وأن أسلك يف



جهة العقل جحدها وإنكارها فرأيت إسعافك الزما يف حق الدين وواجب النصيحة جلماعة املسلمني فإن الدين 
  ) النصيحة 

ملن يا رسول : الدين النصحية الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا : واستشهد بقول النيب صلى اهللا عليه و سلم [ 
  ] هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم : اهللا ؟ قال 

واعلم أن هذه الفتنة قد عمت اليوم ومشلت وشاعت يف البالد واستفاضت فال يكاد يسلم من رهج غبارها : ( قال 
بدأ  بدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريبا كما: [ إال من عصمه اهللا وذلك مصداق قول النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ] فطوىب للغرباء 
مث إين تدبرت هذا الشأن فوجدت عظم السبب فيه أن الشيطان صار اليوم بلطيف حيلته يسول لكل من : قال 

أحس من نفسه بزيادة فهم وفضل ذكاء وذهن ويومهه أنه إن رضي يف علمه ومذهبه بظاهر من السنة واقتصر على 
اجلمهور والكافة وأنه قد ضل فهمه واضمحل لطفه وذهنه  واضح بيان منها كان أسوة للعامة وعد واحدا من

فحركهم بذلك على التنطع يف النظر والتبدع ملخالفة السنة واألثر ليبينوا بذلك عن طبقة الدمهاء ويتميزوا يف الرتبة 
ات عمن يرونه دوهنم يف الفهم والذكاء فاختدعهم هبذه املقدمة حىت استزهلم عن واضح احملجة وأورطهم يف شبه

  ) تعلقوا بزخارفها وتاهوا عن حقائقها ومل خيلصوا منها إىل شفاء نفس وال قبلوا بيقني علم 
وملا رأوا كتاب اهللا ينطق خيالف ما انتحلوه ويشهد عليهم بباطل ما اعتقدوه ضربوا بعض آياته ببعض : ( قال 

م ونصبوا العداوة ألخبار رسول اهللا وتأولوها على ما سنح هلم يف عقوهلم واستوى عندهم على ما وضعوه من أصوهل
صلى اهللا عليه و سلم ولسنته املأثورة عنه وردوها على وجوهها وأساءوا يف نقلتها القالة ووجهوا عليهم الظنون 
ورموهم بالتزيد ونسبوهم إىل ضعف املنة وسوء املعرفة مبا يروونه من احلديث واجلهل بتأويله ولو سكلوا سبيل 

ما أنتهى هبم التوقيف لوجدوا برد اليقني وروح القلوب ولكثرت الربكة وتضاعف النماء القصد ووقفوا عند 
  ) وانشرحت الصدور وألضاءت فيها مصابيح النور واهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم 

  تعليق ابن تيمية

سنة بعقلهم فيتأولون فهذا الذي وصفه الشيخ أبو سليمان اخلطايب هو حال أهل الكالم الذين يعارضون الكتاب وال
الكتاب على غري تأويله ويردون احلديث مبا ميكنهم مثل زعمهم أنه خرب واحد وأن كان من املستفيضات املتلقاة 

بالقبول ومثل غري ذلك من وجوه الرد ألن األصول اليت بنوا عليها دينهم تناقض منصوص الكتاب والسنة كطريقة 
  مما تقدم األعرض والتركيب واالختصاص وحنو ذلك 

وهم فيها خاضوا فيه من العقليات املعارضة للنصوص يف حرية وشبهة وشك من كان منهم فاضال ذكيا قد عرف 
هنايات أقدامهم كان يف حرية وشك ومن كان منهم مل يصل إىل الغاية كان مقلدا هلؤالء فهو يدع تقليد النيب 

خالف للكتاب والسنة الذين هم يف شك وحرية وهلذا ال املعصوم وإمجاع املؤمنني املعصوم ويقلد رؤوس الكالم امل
إما حائر شاك وإما متناقض يقول قوال ويقول ما يناقضه فيلزم بطالن أحد القولني : يوجد أحد من هؤالء إال وهو 

أو كالمها ال خيرجون عن اجلهل البسيط مع كثرة النظر والكالم أو عن اجلهل املركب الذي هو ظنون كاذبة 
غري مطابقة وإن كانوا يسمون ذلك براهني عقلية وأدلة يقينية فهم أنفسهم ونظراؤهم يقدحون فيها ويبينون وعقائد 

  أهنا شبهات فاسدة وحجج عن احلق حائدة 
وهذا األمر يعرفه كل من كان خبريا حبال هؤالء خبالف أتباع الرسول صلى اهللا عليه و سلم املتبعني له فإهنم 



  ه الرسول هو املوافق لصريح املعقول وهو احلق الذي ال اختالف فيه وال تناقض ينكشف هلم أن ما جاء ب
  } أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا { : قال تعاىل 

من كمشكاة فيها مصباح املصباح يف زجاجة الزجاجة كأهنا كوكب دري يوقد { : فهؤالء مثل نور اهللا يف قلوهبم 
شجرة مباركة زيتونة ال شرقية وال غربية يكاد زيتها يضيء ولو مل متسسه نار نور على نور يهدي اهللا لنوره من 

نور اإلميان ونور القرآن نور صريح املعقول ونور : } يشاء ويضرب اهللا األمثال للناس واهللا بكل شيء عليم 
  صحيح املنقول 

  احلكمة وإن مل يسمع فيها بأثر فإذا جاء األثر كان نورا على نور يكاد املؤمن ينطق ب: كما قال بعض السلف 
تعلمنا اإلميان مث تعلمنا القرآن فازددنا  -: كجندب بن عبد اهللا وعبد اهللا بن عمر  -وقال لغري واحد من الصحابة 

  إميانا 
ولكن جعلناه نورا هندي  وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلميان{ : قال تعاىل 

صراط اهللا الذي له ما يف السماوات وما يف األرض أال إىل * به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم 
  } اهللا تصري األمور 

{ : إما يف اجلهل البسيط وإما يف اجلهل املركب كالكفار فاألولون : وأما أهل البدع املخالفة للكتاب والسنة فهم 
مات يف حبر جلي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده مل يكد كظل

  } يراها ومن مل جيعل اهللا له نورا فما له من نور 
كسراب بقيعة حيسبه الظمآن ماء حىت إذا جاءه مل جيده شيئا ووجد اهللا عنده فوفاه حسابه واهللا { : واآلخرون 

  } سريع احلساب 
هل اجلهل والكفر البسيط ال يعرفون احلق وال ينصرونه وأهل اجلهل والكفر املركب يعتقدون أهنم عرفوا وعلموا فأ

  والذي معهم ليس لعلم بل جهل 

  عود لكالم اخلطايب يف الغنية

هذا النوع واعلم أن األئمة املاضني والسلف املتقدمني مل يتركوا هذا النمط من الكالم و: ( قال أبو سليمان اخلطايب 
من النظر عجزا عنه وال انقطاعا دونه وقد كانوا ذوي عقول وافرة وأفهام ثاقبة وقد كان وقع يف زماهنم هذه الشبه 
واآلراء وهذه النحل واألهواء وإمنا تركوا هذه الطريقة وأعرضوا عنها ملا ختوفوه من فتنتها وحذروه من سوء مغبتها 

صرية من دينهم ملا هاهم اهللا له من توفيقه وشرح به صدورهم من نور معرفته وقد كانوا على بينة من أمرهم وعلى ب
ورأوا أن فيما عندهم من علم الكتاب وحكمته وتوقيف السنة وبياهنا غناء ومندوحة عما سوامها وأن احلجة قد 

الكتاب والسنة وقعت هبما والعلة أزحيت مبكاهنما فلما تأخر الزمان بأهله وفترت عزائمهم يف طلب حقائق علوم 
حسبوا أهنم إن مل يردوهم عن أنفسهم هبذا  -وقلت عنايتهم واعترضهم امللحدون بشبههم واملتحذلقون جبدهلم 

النمط من الكالم ومل يدافعوهم هبذا النوع من اجلدل مل يقووا هبم ومل يظهروا يف احلجاج عليهم فكان ذلك ضلة من 
  ) املستعان الرأي وغبنا فيه وخدعة من الشيطان واهللا 

  تعليق ابن تيمية



هو كما قال أبو سليمان فإن السلف كانوا أعظم عقوال وأكثر فهموما وأحد أذهانا وألطف إدراكا كما قال : قلت 
من كان منكم مستنا فليسنت مبن قد مات فإن احلي ال تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب حممد : عبد اهللا بن مسعود 

ها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم اهللا لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا هلم حقهم أبر هذه األمة قلوبا وأعمق
  ومتسكوا هبديهم فإهنم كانوا على اهلدى املستقيم 

خري قرون األمة القرن الذي بعث فيهم مث الذين : [ وقد تواترت النصوص عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بأن 
  ] يلوهنم مث الذين يلوهنم 

الفضائل فضيلة العلم واألميان فهم أعلم األمة باتفاق علماء األمة ومل يدعوا الطرق املبتدعة املذمومة عجزا وأعظم 
  على كشف األمور أقوى وباخلري لو كان يف تلك األمور أحرى : عنها بل كانوا كما قال عمر بن عبد العزيز 

فسنبني إن شاء ) ه من فتنتها وحذروه من سوء مغبتها تركوا هذه الطريقة وأضربوا عنها ملا ختوفو: ( وقول اخلطايب 
اهللا أن تلك الطرق املخالفة للسنة هي يف نفسها باطلة فأضربوا عنها كما يضرب عن الكذب والقول الباطل وإن 

كان مزخرفا مزينا ومل يستجيزوا أن يقابلوا الفاسد بالفاسد ويردوا البدعة بالبدعة وأما الكالم الذي ال يدري 
هو أم كذب فهو مبنزلة الشاهد الذي ال يعلم صدقه فهذا قد يعرض عنه خوفا أن يكون باطال وكذبا فهذا  أصدق

  يكون يف الطرق اجملهولة احلال 
وال ريب أن كثريا من الناس ال يعلم أحق هي أم باطل فينهى عن القول مبا ال يعلم وقد ينهى بعض الناس عن أن 

حلق فيه من الباطل خوفا من أن يزل ذهنه فيضل وال ميكن هداه فاخلوف يكون ينظر فيما يعجز عن فهمه ومعرفة ا
فيما ال يعلم حاله أو ال يعلم حال سالكه وإن كان حقا وأما الكالم املخالف للنصوص فهو يف نفسه باطل فالنهي 

  عنه كالنهي عن الكذب والكفر وحنو ذلك 
من دينهم ملا هداهم اهللا له من توفيقه وشرح به صدورهم من  وقد كانوا على بينة من أمرهم وعلى بصرية: ( وقوله 

  ) نور معرفته 
فهذا بيان ألهنم كانوا أهل علم ويقني ال أهل جهل وتقليد وأنه حصل هلم معرفة يقينية ضرورية هبدى اهللا هلم 

ر الذي أحدثه وشرح صدورهم كما قد بسط هذا يف غري هذا املوضع وبني أن اإلميان والعلم ال يتوقف على النط
  أهل الكالم فضال عن الكالم املخالف للنصوص 

  ) ورأوا أن فيما عندهم من علم الكتاب والسنة غىن ومندوحة عما سوامها : ( وقوله 
قد بني احلق وبني الطرق اليت هبا يعرف احلق وذكر من األدلة العقلية واألمثال  -والسنة  -فهذا ألن الكتاب 

برهانية ما هو أكمل يف حتصيل العلم واليقني مما أحدثه أهل البدع من أهل الكالم  املضروبة اليت هي مقاييس
  والفلسفة 

وليس هدى الكتاب مبجرد كونه خربا كما يظنه بعضهم بل قد نبه وبني ودل على ما به يعرف احلق من الباطل من 
   األدلة والرباهني وأسباب العلم واليقني كما قد بسط هذا يف غري هذا املوضع

وما ذكره من أنه ملا تأخر الزمان وفترت عزائم بعض الناس عن طلب حقائق علوم الكتاب والسنة أخذوا يردون 
فهو كما قال وقد تأملت هذا يف عامة األبواب فوجدته  -شبه امللحدين بالكالم املبتدع املستلزم خمالفة النصوص 

 بتنزيل القرآن وال بتفسريه وتأويله يف كثري من كذلك بل وجدت مجيع أهل البدع يلزمهم أن ال يكونوا مصدقني
يتضمن التصديق بالتنزيل وما دل عليه من التأويل وما من بدعة من بدع اجلهمية  -واإلميان  -األمور والعلم 

  وفروعهم إال وقد قالوا يف القرآن مبا يقدح يف تنزيله وقالوا يف معانيه مبا يقدح يف تفسريه وتأويله 



املعتزلة وحنوهم اليت ردوا هبا على أهل الدهر والفالسفة وحنوهم فيما خالفوا فيه املسلمني رآهم قد فمن تأمل طرق 
بنوا ما خالفوا فيه النصوص على أصول فاسدة يف العقل ال قطعوا هبا عدوا الدين وال أقاموا على مواالة السنة 

  ختصاص واتباع سبيل املؤمنني كما فعلوه يف دليل األعراض والتركيب واال
وكذلك من ناطرهم من الكالبية وغريهم فيما خالفوا فيه السنة من مسائل الصفات والقدر وغري ذلك بنوا كثريا 

إما أصول وافقوهم عليها مما أحدثه أولئك كموافقة من وافقهم على دليل : من الرد عليهم على أصول فاسدة 
وا الباطل بالباطل كما فعلوه يف مسائل القدر والوعد األعراض والتركيب وحنومها وإما أصول عارضوهم هبا فقابل

والوعيد ومسائل األمساء واألحكام فإن أولئك كذبوا بالقدر وأوجبوا إنفاذ الوعيد وقاسوا اهللا خبلقه فيما حيسن 
وا ويقبح وهؤالء ابطلوا حكمة اهللا تعاىل وحقيقة رمحته وعدله وقالوا ما يقدح يف أمره وهنيه ووعده ووعيده وتوقف

يف بعض أمره وهنيه ووعده ووعيده فصار أولئك يكذبون بقدرته وخلقه ومشيئته وهؤالء يكذبون برمحته وحكمته 
  وببعض أمره وهنيه ووعده ووعيده كما قد بسط يف موضعه 

فكان ما دفعوا به أهل البدع من أصول مبتدعة باطلة وافقوهم عليها أو أصول مبتدعة باطلة قاتلوهم فيها ضلة من 
  لرأي وغبنا فيه وخدعة من الشيطان بل احلق أهنم ال يوافقون على باطل وال يقابل باطلهم بباطل ا

وهذا كما أصاب كثريا من الناس من أهل العبادة والزهد والتصوف والفقر أعرضوا عن السماع الشرعي والزهد 
وسلوك بدعي يوافق فيه الشرعي والسلوك الشرعي فاحتاجوا أن يعتاضوا عن ذلك بسماع بدعي وزهد بدعي 

بعضهم بعضا يف باطل أو يقابل باطلهم بباطل آخر وكما أصاب كثريا من الناس مع الوالة الذين أحدثوا الظلم 
فإهنم تارة يوافقوهنم على بعض ظلمهم فيعاونوهنم على اإلمث والعدوان وتارة يقابلون ظلمهم بظلم آخر فيخرجون 

لفتنة فمن الناس من يوافق على الظلم وال يقابل الظلم مثل ما كان بعض أهل عليهم ويقاتلوهنم بالسيف وهو قتال ا
الشام ومنهم من كان يقابله بالظلم والعدوان وال يوافق على حق وال على باطل كاخلوارج ومنهم من كان تارة 

  يوافق على الظلم وتارة يدفع الظلم بالظلم مثل حال كثري من أهل العراق 
إما أن يوافقوهم على بدعهم الباطلة وإما أن : هل البدع الكالمية والعملية هبذه املنزلة وكثري من الناس مع أ

يقابلوها ببدعة أخرى باطلة وإما أن جيمعوا بني هذا وهذا وإمنا احلق يف أن ال يوافق املبطل على باطل أصال وال 
عليه و سلم وال خيرج عنه إىل باطل خيالفه  يدفع بباطل أصال فيلزم املؤمن احلق وهو ما بعث اهللا به رسوله صلى اهللا

ال موافقة ملن قاله وال معارضة بالباطل ملن قال باطال وكال األمرين يستلزم معارضة منصوصات الكتاب والسنة مبا : 
  يناقض ذلك وإن كان ال يظهر ذلك يف بادي الرأي 

  بقية كالم اخلطايب يف الغنية

فإنكم قد أنكرمت الكالم ومنعتم استعمال أدلة العقول فما الذي : قوم فإن قال هؤالء ال: ( قال أبو سليمان 
تعتمدون عليه يف صحة أصول دينكم ومن أي طريق تتوصلون إىل معرفة حقائقها وقد علمتم أن الكتاب مل يعلم 

  ) حقه وأن الرسول مل يثبت صدقة إال بأدلة العقول وأنتم قد نفيتموها ؟ 
إنا ال ننكر أدلة العقول والتوصل هبا إىل املعارف ولكنا ال نذهب يف استعماهلا إىل الطريقة : قلنا : ( قال أبو سليمان 

اليت سلكتموها يف االستدالل باألعراض وتعلقها باجلواهر وانقالهبا فيها على حدوث العامل وإثبات الصانع ونرغب 
السفة وتابعتموهم عليه وإمنا سلكت عنها إىل ما هو أوضح بيانا وأصح برهانا وإمنا هو شيء أخذمتوه عن الف

الفالسفة هذه الطريقة ألهنم ال يثبتون النبوات وال يرون هلا حقيقة فكان أقوى شيء عندهم يف الداللة على إثبات 



هذه األمور ما تعلقوا به من االستدالل هبذه األشياء فأما مثبتوا النبوات فقد أغناهم اهللا عز و جل عن ذلك وكفاهم 
  ) نة يف ركوب هذه الطريقة املنعرجة اليت ال يؤمن العنت على راكبها واإليداع واالنقطاع على سالكها كلفة املؤو

  تعليق ابن تيمية

وهذا الذي ذكره اخلطايب يبني أن طريقة األعراض من الكالم املذموم الذي ذمه السلف واألئمة وأعرضوا : قلت 
ا سلكوها لكوهنم مل يسلكوا الطرق النبوية الشرعية فمن مل عنه كما ذكر ذلك األشعري وغريه وأن الذين سلكوه

  يسلك الطرق الشرعية احتاج إىل الطرق البدعية خبالف من أغناه اهللا بالكتاب واحلكمة 
و اخلطايب ذكر أن هذه الطريقة متعبة خموفة فسالكها خياف عليه أن يعجز أو أن يهلك وهذا كما ذكره األشعري 

فساد هذه الطريقة وإمنا ذموها لكوهنا بدعة أو لكوهنا صعبة متعبة قد يعجز سالكها أو لكوهنا وغريه ممن مل جيزموا ب
  خموفة خطرة لكثرة شبهاهتا 

وهكذا ذكر اخلطايب يف كتاب شعار الدين ما يتضمن هذا املعىن وهلذا كان من مل يعلم بطالن هذه الطريقة أو اعتقد 
ل ذلك يف كالم اخلطايب وأمثاله ما يوافق موجبها وقد أنكره عليه أئمة صحتها قد يقول ببعض موجباهتا كما يقع مث

السلف والعلم كما هو مذكور يف غري هذا املوضع وهذا قد وقع فيه طوائف من أصناف الناس من أصحاب أمحد و 
  مالك و الشافعي و أيب حنيفة وغريهم 

  ذلك األشعري  كما ذكر) إهنم أخذوا هذه الطريقة من الفالسفة : ( وأما قوله 
كثري من الفالسفة يبطل هذه الطريقة كأرسطو وأتباعه فلم يوجد عنهم ومن الفالسفة من يقول هبا والذين : فيقال 

  قالوا هبا من أهل الكالم ليس كلهم أخذها عن الفالسفة بل قد تتشابه القلوب 
   }كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوهلم تشاهبت قلوهبم { : كما قال تعاىل 

أتواصوا به بل هم قوم طاغون * كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إال قالوا ساحر أو جمنون { : وقال تعاىل 
 {  

وأكثر املتكلمني السالكني هلا مناقضون للقول املشهور عن الفالسفة ال موافقون هلم بل يردون على أرسطو 
  وأصحابه يف املنطق والطبيعيات واألهليات 

  خلطايب يف الغنيةتابع كالم ا

يف االستدالل على معرفة الصانع وإثبات  -من أئمة املسلمني  -وبيان ما ذهب إليه السلف : ( قال اخلطايب 
توحيده وصفاته وسائر ما ادعى أهل الكالم تعذر الوصول إليه إال من الوجه الذي يذهبون إليه ومن الطريقة اليت 

هو أن اهللا سبحانه  -ن تلك الوجوه كان مقلدا غري موحد على احلقيقة يسلكوهنا ويزعمون أن من مل يتوصل إليه م
ملا أراد إكرام من هداه ملعرفته بعث رسوله حممد صلى اهللا عليه و سلم بشريا ونذيرا وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا 

  منريا 
  } ه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالت{ : وقال له 

  ] أال هل بلغت : [ وقال صلى اهللا عليه و سلم يف خطبة الوداع ويف مقامات شىت وحبضرته عامة أصحابه 
اليوم أكملت لكم دينكم { : وكان الذي أنزل عليه من الوحي وأمر بتبليغه هو كمال الدين ومتامه لقوله تعاىل 

 -قواعده وأصوله وشرائعه وفصوله : ن أمور الدين فلم يترك صلى اهللا عليه و سلم شيئا م} وأمتمت عليكم نعميت 



أن تأخري البيان : إال بينه وبلغه على كماله ومتامه ومل يؤخر بيانه عن وقت احلاجة إليه إذ ال خالف بني فرق األمة 
ت عن وقت احلاجة ال جيوز حبال ومعلوم أن أمر التوحيد وإثبات الصانع ال تزال احلاجة ماسة إليه أبدا يف كل وق

وزمان ولو أخر عنه البيان لكان التكليف واقعا مبا ال سبيل للناس إليه وذلك فاسد غري جائز وإذا كان األمر على 
ما قلناه وقد علم يقينا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يدعهم يف أمر التوحيد إىل االستدالل باألعراض وتعلقها 

ن الناس أن يروي عنه ذلك وال عن أحد من أصحابه من هذا النمط باجلواهر وانقالهبا فيها إذ ال ميكن واحدا م
علم أهنم قد ذهبوا خالف مذهب هؤالء وسلكوا غري  -حرفا واحدا فما فوقه ال من طريق تواتر وال آحاد 

طريقتهم ولو كان يف الصحابة قوم يذهبون مذاهب هؤالء يف الكالم واجلدل لعدوا من مجلة املتكلمني ولنقل إلينا 
اء متكلميهم كما نقل إلينا أمساء فقهائهم وقرائهم وزهادهم فلما مل يظهر ذلك دل على أنه مل يكن هلذا الكالم أمس

  ) عندهم أصل 
  : وإمنا ثبت عندهم أمر التوحيد من وجوه : ( قال اخلطايب 

وقد حتداهم به  ثبوت النبوة باملعجزات اليت أوردها نبيهم من كتاب قد أعياهم أمره وأعجزهم شأنه: أحدمها 
إما بأن ال : وبسورة من مثله وهم العرب الفصحاء واخلطباء والبلغاء فكل عجز عنه ومل يقدر على شيء منه بوجه 

يكون يف قوهلم وال يف طباعهم أن يتكلموا بكالم يضارع القرآن يف جزالة لفظه وبديع نظمه وحسن معانيه وإما أن 
ركيبا ولكن منعوه وصرفوا عنه ليكون آية لنبوته وحجة عليهم يف يكون ذلك يف وسعهم وحتت قدرهم طبعا وت

وجود تصديقه وإما أن يكونوا إمنا عجزوا عن علم ما مجع يف القرآن من أنباء ما كان واإلخبار عن احلوادث اليت 
ته حتدث وتكون وعلى الوجوه كلها فالعجز موجود واالنقطاع حاصل هذا إىل ما شاهدوه من آياته وسائر معجزا

املشهودة عنه اخلارجة عن سوم الطباع الناقضة للعادات كتسبيح احلصا يف كفه وحنني اجلذع ملفارقته ورجف اجلبل 
حتته وسكونه ملا ضربه برجله واجنذاب الشجرة بأغصاهنا وعروقها إليه وسجود البعري له ونبوع املاء من بني أصابعه 

يكه فيه حىت أكل منه عدد جم وأخبار الذراع إياه بأهنا مسمومة حىت توضأ به بشر كثري وربو الطعام اليسري بترب
  ) وأمور كثرية سواها يكثر تعدادها هي مشهورة وجمموعة يف الكتب اليت أنشئت ملعرفة هذا الشأن 

فلما استقر ما شاهدوه من هذه األمور يف نفوسهم وثبت ذلك يف عقوهلم صحت عندهم نبوته : ( قال اخلطايب 
ه بينونته ووجب تصديقه على ما أنبأهم عنه من الغيوب ودعاهم إليه من أمر وحدانية اهللا عز و وظهرت عن غري

جل وأمر صفاته وإىل ذلك ما وجدوه يف أنفسهم ويف سائر املصنوعات من آثار الصنعة ودالئل احلكمة الشاهدة 
تاب عليه ودعاهم إىل تدبره وتأمله على أن هلا صانعا حكيما عاملا خبريا تام القدرة بالغ احلكمة وقد نبههم الك

إشارة إىل ما فيها من آثار : } ويف أنفسكم أفال تبصرون { : واالستدالل به على ثبوت ربوبيته فقال عز و جل 
الصنعة ولطيف احلكمة الدالني على جود الصانع احلكيم ملا ركب فيها من احلواس اليت عنها يقع اإلدراك واجلوارح 

بض والبسط واألعضاء املعدة لألفعال اليت هي خاصة هبا كاألضراس احلادثة فيهم عند استغنائهم اليت يباشر هبا الق
عن الرضاع وحاجتهم إىل الغذاء فيقع هبا الطحن له وكاملعدة اليت اختذت لطبخ الغذاء والكبد اليت يسلك إليها 

ه إىل أطراف البدن وكاألمعاء اليت يرسب صفاوته وعنها يكون انقسامه على األعضاء يف جماري العروق املهيأة لنفوذ
  إليها تفل الغذاء وطحانه فيربز عن البدن 

* وإىل اجلبال كيف نصبت * وإىل السماء كيف رفعت * أفال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت { : وكقوله تعاىل 
  } وإىل األرض كيف سطحت 

  } لنهار آليات ألويل األلباب إن يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل وا{ : وكقوله تعاىل 



وما أشبه ذلك من جالل األدلة وظواهر احلجج اليت يدركها كافة ذوي العقول وعامة من يلزمه حكم اخلطاب مما 
يطول تتبعه واستقراؤه فعن هذه الوجوه ثبت عندهم أمر الصانع وكونه مث بينوا وحدانيته وعلمه وقدرته مبا شاهدوه 

كمة واطرادها يف سبلها وجريها على إدالهلا مث علموا سائر صفاته توقيفا عن الكتاب من اتساق أفعاله على احل
املنزل الذي بان حقه وعن قول النيب صلى اهللا عليه و سلم الذي قد ظهر صدقه مث تلقى مجلة أمر الدين عنهم 

واستفاضة على الوجه الذي تقوم أخالفهم وأتباعهم كافة عن كافة قرنا بعد قرن فتناولوا ما سبيله اخلرب منها تواترا 
به احلجة وينقطع فيها العذر مث كذلك من بعدهم عصرا بعد عصر إىل آخر من تنتهي إليه الدعوة وتقوم عليه هبا 
احلجة فكان ما اعتمده املسلمون من االستدالل يف ذلك أصح وأبني ويف التوصل إىل املقصود به أقرب إذ كان 

  ) ين درك احلس ومبقدمات من العلم مركبة عليها ال يقع اخللف يف داللتها التعلق يف أكثره إمنا هو مبعا

  تعليق ابن تيمية

طريقا مسعية وطريقا عقلية وكالمها طريق شرعية معروفة : ذكر اخلطايب طريقني إىل معرفة اهللا وصفاته : قلت 
ره اهللا على يديه من املعجزات وبغري ذلك فهو أن تعلم نبوة النيب صلى اهللا عليه و سلم مبا أظه: بالقرآن أما األوىل 

مث يعرفون بذلك ما أخربهم به ودعاهم إليه من التوحيد وإثبات الصفات وهذا ألن نفس اإلقرار بالصانع سبحانه 
  فطري ضروري أو معلوم بأدىن نظر وتأمل حيصل لعموم اخللق 

جزات الدالة على صدق الرسول وقد نبه مث معرفة صدق الرسول صلى اهللا عليه و سلم تعلم مبا أظهره من املع
اخلطايب أن فيما جاء به الرسول من بيان الطرق العقلية اليت يعرف هبا ثبوت اخلالق وتوحيده وصفاته فإن الرسول 
صلى اهللا عليه و سلم مل يكن تعريفه للناس ما عرفهم إياه مبجرد خربه وإن كان ذلك بعد ثبوت صدقه كما يظنه 

م بل عرفهم ما به يعرف ثبوت اخلالق ووحدانيته وصفاته وما به يعرف صدقه فبني ما جاء به من كثري من أهل الكال
أصول الدين وأدلته العقلية اليت يعلم هبا ما ميكن معرفته بالعقل وأخربهم عن الغيب الذي ال ميكنهم معرفته مبجرد 

  عقلهم 
ئر املصنوعات من آثار الصنعة ودالئل احلكمة وإىل ذلك ما وجدوه يف أنفسهم ويف سا: ( وهلذا قال اخلطايب 

  ) الشاهدة على أنه هلا صانعا حكيما عاملا خبريا تام القدرة بالغ احلكمة 
{ : وقد نبههم الكتاب عليه ودعاهم إىل تدبره وتأمله واالستدالل به على ثبوت ربوبيته فقال عز و جل : ( قال 

  } ويف أنفسكم أفال تبصرون 
أشبه ذلك من جالل األدلة وظواهر احلجج اليت يذكرها كافة ذوي العقول وعامة من يلزمه حكم  وما: ( إىل قوله 

اخلطاب مما يطول تتبعه واستقراؤه فعن هذه األمور ثبت عندهم أمر الصانع وكونه مث بينوا وحدانيته وعلمه وقدرته 
إدالهلا مث علموا سائر صفاته توقيفا عن  مبا شاهدوه من اتساق أفعاله على احلكمة واطرادها يف سبلها وجريها على

  ) الكتاب إىل آخر كالمه 

  كالم القاضي عبد اجلبار يف تثبيت دالئل النبوة

من املعتزلة واألشعرية والكرامية وغريهم كما قال القاضي عبد : وهذا مما اعترف به النظار من مجيع الطوائف 
احلمد هللا الذي من على عباده : ( صلى اهللا عليه و سلم قال اجلبار يف أول كتابه املصنف يف تثبيت نبوة نبينا 

بإرسال رسله وختمم بسيدهم حممد صلى اهللا عليه و سلم فأرسله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو 



كره املشركون وإمنا يعرف الرسول من عرف املرسل وقد حصل لك العلم به تبارك وتعاىل مبا يف كتاب املصباح 
ه وأجلها وأعظمها وأوضحها وأبينها ما يف القرآن مما نبه اهللا عليه وجعله يف عقول العقالء فينبغي أن يراعيه وغري

  ) ويدمي النظر فيه ويواصل الفكر يف آيات اهللا ويعترب بالنقل واالعتبار تنال املعرفة 
واستدل به على اخلالق تعاىل كما قد وكذلك قال األشعري يف كتابه املشهور املعروف باللمع ملا ذكر خلق اإلنسان 

حكينا كالمه وذكرنا كالمه وكالم القاضي أيب بكر عليه وأن كالمه أجود مع أنه جعل اإلنسان مما يستدل على 
خلق جواهره بأهنا ال ختلو من احلوادث بناء على أن احلدوث املشهود إمنا هو حدوث األعراض كالتأليف والتركيب 

  ء على ثبوت اجلوهر الفرد وهو املراد باخللق بنا
  وهذا وإن كان ضعيفا وأكثر علماء املسلمني ينازعون يف هذا 

  كالم الباقالين شرح اللمع

مث قال أبو احلسن مؤيدا ملا ذكره من حدوث : ( فاملقصود أنه استدل باخللق على اخلالق قال القاضي أبو بكر 
أأنتم ختلقونه أم * أفرأيتم ما متنون { : وقد قال تعاىل : اإلنسان وحدوث تصويره وتعلقه خبالق خلقه ومدبر دبره 

: فما استطاعوا حبجة أن يقولوا إهنم خيلقون مع متنيهم الولد فال يكون ومع كراهتهم له يكون قال } حنن اخلالقون 
هم فبني هلم عجزهم وفقرهم إىل صانع صنع} ويف أنفسكم أفال تبصرون { : وقال تنبيها خللقه على وحدانيته 

  ) ومدبر دبرهم 
واعملوا أن الغرض بذكر اآليتني اإلخبار عن اهللا يف نص كتابه مبا دهلم العقول عليه : ( قال القاضي أبو بكر 

وتقريبه والتنبيه على موضع االستدالل به من جهة السمع ليكون املرء عند مساعه أقرب إىل العلم بإدراك ما يلتمس 
ه وموجبه وأن جيمع ألهل التوحيد املقربن بالسمع بني دالئل العقول وتنبيه علمه وترتيب ما النظر فيه على حق

  ) السمع عليها وأن النظر يف مقدورات اهللا واالعتبار هبا طريقا إىل العلم بصانعها املدبر هبا واخلالق ألعياهنا 
فهو أن من سبيل اخلالق } القون أأنتم ختلقونه أم حنن اخل* أفرأيتم ما متنون { : وأما وجه التنبيه من قوله : ( قال 

املنشىء أن يكون ماخلقه واقعا بقصده وإرادته وأن جيد نفسه قادرة عليه وعلى إجاد عينه إن كان خمترعا له أو 
  ) على تصويره وختطيطه إن كان اخللق تصويرا وتقديرا 

ر على إرادة الوالد وال مما جيد يف وإذا ثبتت هذه اجلملة وعلمنا أن وجود الولد بنيته وهيئته وليس مبقصو: ( قال 
ثبت بذلك أن الولد املخلوق ليس من فعل الوالد على سبيل املباشرة وال على جهة التولد عن  -نفسه القدرة عليه 

  ) حركاته 
رده هلم إىل االعتبار يف أحواهلم وتنقلهم من } ويف أنفسكم أفال تبصرون { : وأما وجه التنبيه من قوله : ( قال 

إىل حال ومن تركيب إىل تركيب وعجيب ما قد فعل بذواهتم من التصوير والتأليف وخلق احلواس ومواضعها حال 
من اليد للبطش والرجل للمشي وغري ذلك : وتركيب كل عضو من أعضائهم على صفة ما حيتاج إىل استعماله فيه 

األمور الين يؤثرون استدامتها مع  من جوارحهم ومايتجدد يف أنفسهم من احلوادث اليت مل تكن ويزول عنهم من
علمهم بأن الصورة ال بد هلا من مصور وأن التأليف للدار والكتابة وضروب املنسوجات واملصنوعات ال بد هلا يف 

عقوهلم من صانع مؤلف وأن التغري يف صفاته مع جواز بقائه على ما يعرب عنه ال بد له من ناقل نقله ومغري غريه 
ا بذلك أن تصوير اإلنسان وتغريه يف األحوال اليت ذكرها أوىل أن يتعلق مبصور صوره وناقل وأهنم جيب أن يعلمو

أن اإلنسان أقرب إىل علم هذا بالتنبيه من ناحية السمع عليه : نقله وغريه من تركيب إىل تركيب وحال إىل حال 



ال مبا نبه السمع على مواضعه وأجدر أن يتحقق علم ما فيه وإن كان لو أفرد بعقله وأحيل على صحيح نظره لق
  ) وإن احتاج يف ذلك إىل فضل فكر بالكد والروية وإتعاب النفس يف طلب احلق 

  ) فهذا وجه التنبيه مما تاله من التنزيل : ( قال 
  وذكر يف التوحيد واملعاد حنوا من ذلك خبالف نفي التشبيه فإنه جعله من باب ما دل القرآن عليه باخلرب 

  : من أهنم عرفوا صدق الرسول باحملجزات ابتداء فهذا يكون على وجهني : هو وغريه  وأما ما ذكره
  أهنم عرفوا إثبات اخلالق بالضرورة مث عرفوا صدق الرسول باملعجزات : أحدمها 

نفس ظهور املعجزات دلت على إثبات اخلالق وعلى صدق رسوله كما كان إظهار موسى : أن يقال : الثاين 
  لعصا واليد دليال على الصانع وعلى صدق الرسول مثل ا: لآليات 

قال أو لو جئتك { : قال له موسى } لئن اختذت إهلا غريي ألجعلنك من املسجونني { : وهلذا ملا قال له فرعون 
ونزع يده فإذا هي بيضاء * فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبني * قال فأت به إن كنت من الصادقني * بشيء مبني 

  } للناظرين 
فدل ذلك على أنه } لئن اختذت إهلا غريي ألجعلنك من املسجونني { : فأظهر موسى هذه اآليات ملا قال له فرعون 

أظهرها إلثبات العلم بالصانع ولصدق الرسول واألدلة الدالة على صدق الرسول كثرية مبسوطة يف غري هذا 
ده الذي هو عبادته وحده ال شريك له وهو املوضع وبنبوته يستدل على تفصيل صفات اهللا وأمسائه وعلى توحي

  توحيد اإلهلية وكذلك على توحيد الربوبية 
إنه ميكن العلم : فكال نوعي التوحيد مما ميكن علمه بالسمع وهذا مما اعترف به غري واحد من حذاق النظار وقالوا 

علم صفات الرب سبحانه : لتوحيد بعلم ا -واهللا أعلم  -بصدق الرسول قبل العلم بالوحدانية مع أن اخلطايب أردا 
وأمسائه فإهنم يسمون ذلك علم التوحيد وذلك مما ميكن معرفته بالشرع فإنه يعلم بالفطرة وبالعقل إثبات الصانع 

  على طريق اإلمجال وأما تفصيل صفاته وأمسائه فتعلم بالسمع 
السالم فإهنم الصادقون املصدقون فيما وأيضا فإذا عرف أن العلوم اإلهلية حقيقتها موجودة عند األنبياء عليهم 

كان العلم بأن هذا يستفاد من الرسول ميكن إثباته مبا به يعلم  -خيربون به من ذلك وأن الواجب تلقي ذلك عنهم 
أنه رسول وإذا علم أنه رسول تعلم منه هذا املطلوب كما إذا عرف أن عالج املرضى يؤخذ من األطباء واالستفتاء 

  فتني وأمر التقومي يرجع فيه إىل املقومني فإذا عرف أن هذا طبيب أو مفت أو مقوم رجع إليه يف ذلك يرجع فيه إىل امل
وهذا مبسوط يف غري هذا املوضع وبني أن العلم بصدق النيب صلى اهللا عليه و سلم له طرق متعددة فمن ادعى من 

دقة إال بعد العلم حبدوث األجسام وأن ذلك ال أنه ال ميكن العلم بص -املعتزلة واجلهمية وموافقيهم : املتكلمني 
  يعلم إال بطريقة األعراض فقوله خطأ مبتدع وهو الذي ذكر اخلطايب أنه مل يسلك أحد من السلف هذه الطريق 

وأما الطريق العقلية اليت ذكرها فهي طريق دل عليها القرآن وأرشد إليها ونبه عليها وهي االستدالل مبا جيدونه يف 
يف سائر املصنوعات من آثار الصنعة ودالئل احلكمة الشاهدة على أن هلا صانعا حكما عاملا خبريا إىل قوله أنفسهم و

فعن هذه الوجوه ثبت عندهم أمر الصانع وكونه مث تبينوا وحدانيته وعلمه وقدرته مبا شاهدوه من اتساق أفعاله : ( 
  ) على احلكمة واطرادها يف سبلها وجريها على إدالهلا 

  ذا ألن الفعل الواحد املتسق املنتظم ال يكون عن اثنني وال يكون إال عن عامل قادر كما بني يف غري هذا املوضع وه

  عود لكالم اخلطايب يف الغنية



وهذا كالصفات ) مث علموا سائر صفاته توقيفا عن الكتاب املنزل : ( فهذه الصفات وحنوها مما يعلم بالعقل قال 
  اليدين واالستواء على العرش وحنو ذلك مثل الوجه و: اخلربية 

فأما األعراض فإن التعلق هبا إما أن يكون عذرا وإما أن يكون تصحيح الداللة من جهتها عسرا : ( قال اخلطايب 
: ال عرض يف الدنيا ناف لوجود األعراض أصال وقائل : متعذرا وذلك أن اختالف الناس قد كثر فيها فمن قائل 

سها ال ختالف اجلواهر يف هذه الصفة إىل غري ذلك من االختالف فيها وأوردوا يف نفيها شبها قوية إمنا هي قائمة بأنف
فاالستدالل هبا والتعلق بأدلتها ال يصح إال بعد التخلص من تلك الشبه واالنفكاك عنها والطريقة اليت سلكناها 

زعم وادعى من املتكلمني أن من مل  سليمة من هذه اآلفات برية من هذه العيوب فقد بان ووضح فساد قول من
يتوصل إىل معرفة اهللا تعاىل وتوحيده من الوجه الذي يصححونه من االستدالل فإنه غري موحد يف احلقيقة لكنه 

مستسلم مقلد وأن سبيله سبيل الذرية يف كوهنا تبعا لآلباء يف اإلسالم وثبت أن قائل هذا القول خمطىء وبني يدي 
  ) بعامة الصحابة ومجهور السلف مزر وعن طريق السنة عادل وعن هنجها ناكب اهللا ورسوله متقدم و

  تعليق ابن تيمية

وهذا الذي ذكره اخلطايب بني ظاهر بتقدير أن تكون تلك الطريق صحيحة يف نفسها موصلة إىل العلم فإن : قلت 
إىل تصحيح مقدمات كثرية  إما غرر وخطر وإما مشق صعب بل معجوز عنه فإهنا حتتاج -واحلال هذه  -سلوكها 

دقيقة متنازع فيها وقد ال تثبت لإلنسان فيضل عنها فكانت مبنزلة من يريد احلج من طريق بعيدة خموفة ميكن 
سالكها أن يصل بعد جهد ومشقة وميكن أن ينقطع فمثل هذه الطريق قد يعجز صاحبها وقد يضل بعد جهد ومشقة 

  يها خموف فقد يهلك قبل الوصول عظيمة إذا مل يكن فيها خموف وإذا كان ف
  ومعلوم أن من عدل إىل هذه الطريق وترك الطريق املستقيمة الواضحة اآلمنة امليسرة كان ظلوما جهوال 

إما أن ال توصل إىل مطلوب ألن النظر يف : وأما بتقدير أن تكون طريقا فاسدة كما يعرفه من عرف حقيقتها فإهنا 
ركب ال حمالة بل قد ال حيصل معه ال علم وال جهل وهذا حال كثري من حذاق الدليل الفاسد يستلزم اجلهل امل

النظار الذين سلكوها وإما أن توصل إىل نقيض احلق إذا اعتقد سالكها صدق بعض مقدماهتا الكاذبة وهذه حال 
  كثري ممن اعتقد صحتها وعارض مبوجبها صحيح املنقول وصريح املعقول 

زلة واجلهمية ومن وافقهم على مقتضاها فإهنا منشأ ضالل ما شاء اهللا تعاىل من طوائف وهي حال أهل البدع من املعت
أهل الكالم كما قد بسط هذا يف غري هذا املوضع فاألولون يبقون يف اجلهل البسيط وهؤالء يصريون يف اجلهل 

  املركب 

  تابع كالم اخلطايب يف الغنية

 -رمحك اهللا  -لسلف ومجهور األئمة وفقهاء اخللف فال تشتغل فهذا قوهلم ورأيهم يف عامة ا: ( قال اخلطايب 
بكالمهم وال تغتر بكثرة مقاالهتم فإهنا سريعة التهافت كثرية التناقض وما من كالم تسمعه لفرقة منهم إال 

وخلصومهم عليه كالم يوازنه أو يقاربه فكل بكل معارض وبعض ببعض مقابل وإمنا يكون تقدم الواحد منهم وفلجه 
لى خصمه بقدر حظه من البيان وحذقه يف صنعة اجلدل والكالم وأكثر ما يظهر به بعضهم على بعض إمنا هو إلزام ع

من طريق اجلدل على أصول مؤصلة هلم ومناقضات على مقاالت حفظوها عليهم فهم يطالبوهنم بقودها وطردها 
حكموا بالفلج خلصمه عليه واجلدل ال يبني فمن تقاعد عن شيء منها مسوه من طريق اجلدل منقطعا وجعلوه مبطال و



به حق وال تقوم به حجة وقد يكون اخلصمان على مقالتني خمتلفتني كلتامها باطل ويكون احلق يف ثالثة غريمها 
فمناقضة أحدمها صاحبه غري مصحح مذهبه وإن كان مفسدا له قول خصمه ألهنما جمتمعان معا يف اخلطأ مشتركان 

  : م فيه كقول الشاعر فيه
  ) حقا وكل كاسر مكسور ... حجج هتافت كالزجاج ختاهلا ( 

وإمنا كان األمر كذلك ألن واحدا من الفريقني ال يعتمد يف مقالتها اليت ينصرها أصال صحيحا وإمنا هي أوضاع 
  تتكافأ وتتقابل فيكثر املقال ويدوم االختالف ويقل الصواب 

فأخرب سبحانه ما كثر فيه االختالف فليس }  لوجدوا فيه اختالفا كثريا ولو كان من عند غري اهللا{ : قال اهللا تعاىل 
من عنده وهذا من أدل الدليل على أن مذاهب املتكلمني مذاهب فاسدة لكثرة ما يوجد فيها من االختالف املفضي 

  هبم إىل التكفري والتضليل وذلك صفة الباطل الذي أخرب اهللا عنه 
  } نقذف باحلق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق  بل{ : مث قال سبحانه يف احلق 

إمنا نقلت إلينا  -ما عدا القرآن  -دالئل النبوة ومعجزات النيب صلى اهللا عليه و سلم : فإن قيل : ( قال اخلطايب 
ا من طريق اآلحاد دون التواتر واحلجة ال تقوم بنقل اآلحاد على من كان يف الزمان املتأخر جلواز وقوع الغلط فيه

هذه األخبار وإن كانت شروط التواتر يف آحادها معدومة فإن : واعتراض اآلفات من الكذب وغريه عليها قيل 
مجلتها راجعة من طريق املعىن إىل التواتر ومتعلقة به جنسا ألن بعضها يوافق بعضا وجيانسه إذ كل ذلك واقع حتت 

  ) اإلعجاز واألمر املزعج للخواطر الناقض جملرى العادات 
ومثال ذلك أن يروي قوم ان حامت طي وهب لرجل مائة من األبل ويروي آخرون أنه وهب لرجل آخر : ( قال 

ألفا من الغنم ويروي آخرون أنه وهب آخر عشرة أرؤس من اخليل والرقيق إىل ما يشبه ذلك حىت يكثر عدد ما 
ت التواتر يف جنسها وحصل من مجلتها العلم يروى عنه فهو وإن مل يثبت التواتر يف كل واحد منها نوعا نوعا فقد ثب

بأن حامتا سخي كذلك هذه األمور وأن مل يثبت ألفراد أعياهنا تواتر فقد ثبت برواية اجلم الغفري الذي ال حيصى 
عددهم وال يتوهم التواطؤ يف الكذب عليهم أنه قد جاء مبعىن معجز للبشر خارج عما يف قدرهم فصح بذلك أمر 

  ) نبوته 

  خلطايب يف كتاب شعار الدينكالم ا

الكالم املكروه الذي زجر عنه العلماء وعابوه ( وقال اخلطايب أيضا فيما أحلقه بكتاب شعار الدين وبراهني املسلمني 
هو التجرد يف مذهب الكالم والتعمق فيه على الوجه الذي يذهب املتكلمون وذلك أهنم أدعوا الوقوف على حقائق 

زعموا أن شيئا من املعلومات ال يذهب عليهم علمه وال يعجزهم إدراكه على سبيل األمور من جهة العقول و
  ) التحديد والتحقيق 

  تعليق ابن تيمية

هذا هو حقيقة قول من مل جيعل السمعيات تفيد العلم إمنا حيصل العلم عنده من جهة العقل فقط وقول من : قلت 
  يظن أنه مبجرد عقله يعرف ما جاءت به الشرائع 

ليس يف السنة قياس وال : ( ذا قول اإلمام أمحد يف أول رسالته يف السنة اليت رواها عنه عبدوس بن مالك العطار وهل
فبني أن ما جاء به الرسول صلى اهللا عليه و سلم ال جيوز أن يعارض بضرب ) يضرب هلا األمثال وال تدرك بالعقول 



بته بقياس بل هو ثابت بنفسه وليس كل ما ثبت يكون له نظري األمثال له وال يدركه كل أحد بقياس وال حيتاج أن يث
وما ال نظري له ال قياس فيه فال حيتاج املنصوص خربا وأمرا إىل قياس خبالف من أردا أن ينال كل ما جاءت به 
إن الرسل بعقله ويتلقاه من طريق القياس كالقياس العقلي املنطقي وهو قياس الشمول أو قياس التمثيل وحنو ذلك ف

  كال من هذا وهذ يسمى قياسا 
هل هو حقيقة يف قياس التمثيل جماز يف قياس الشمول ؟ كما يقوله أبو حامد : وقد تنازع الناس يف اسم القياس 

الغزايل و أبو حممد املقدسي وغريها أو هو حقيقة يف قياس الشمول جماز يف قياس التمثيل ؟ كما يقوله أبو حممد بن 
  حقيقة فيهما ؟ كما يقوله اجلمهور على ثالثة أقوال  حزم وغريه أو القياس

أيهما هو الذي يوصل إىل العلم ؟ كثري من الناس من أهل النطق اليوناين وحنوهم : وأيضا فهم متنازعون يف اجلنسني 
يزعم أن املوصل إىل العلم هو قياس الشمول فقط دون قياس التمثيل وكثري من أهل الكالم يرجح قياس التمثيل 

  إن قياسهم املنطقي قياس الشمول قليل الفائدة أو عدميها : يقول و
وحقيقة األمر أن القياسني متالزمان فكل قياس مشول هو متضمن لتمثيل وكل قياس متثيل هو متضمن لشمول فأن 

ان حراما النبيذ املسكر حرام ألنه مسكر فك: القايس قياس التمثيل ال بد أن يعلق احلكم بالوصف املشترك فإذا قال 
إما : كخمر العنب فقد علق التحرمي بالسكر وال بد له من دليل بدل على تعلق احلكم بذلك الوصف املشترك 

بنص أو إمجاع أوغري ذلك من الطرق الدالة على أن احلكم معلل بذلك الوصف املشترك بني األصل والفرع وهو 
منع : منع احلكم يف األصل والثاين : نوع أحدها الذي يسمى جواب املطالبة فإن القايس إذا قاس توحه عليه م

منع وجوده يف الفرع وهذه األسولة الثالثة قد يسهل : ثبوت الوصف الذي علق به احلكم يف األصل والثالث 
  منع علة الوصف وهو منع كون احلكم متعلقا به وهذا أعظم األسولة : جواهبا والرابع 

علة وسببا وداعيا وموجبا ومناطا وباعثا وأمارة وعالمة ومشتركا  :وذلك الوصف الذي علق به احلكم يسمونه 
النبيذ مسكر كل مسكر حرام وال بد له من : وأمثال ذلك مث إذا أراد املستدل أن يصوغ هذا قياس مشول قال 

 كل مسكر حرام كما حيتاج األول إىل إثبات كون السكر هو مناط التحرمي: إثبات هذه القضية الكربى وهو قوله 
والذي جعله األول مناط احلكم جعله الثاين احلد األوسط املتكرر يف املقدمتني وال بد لكل منهما من الداللة على 
ذلك وكل من القياسني يتضمن حكما عاما كليا وهلذا اتفق أرباب القياس الشمويل املنطقي على أنه ال بد فيه من 

 بد فيه من مشترك بني األصل والفرع واملشترك هو الكلي لكن قضية كلية واتفق أرباب القياس التمثيلي على أنه ال
السواد والبياص ال : يف قياس الشمول ال جيب أن يبني ثبوت الكلي يف صورة من الصور املعنية بل يقول الرجل 

  الكل أعظم من اجلزء وال يعني شيئا : جيتمعان وإن مل يعني سوادا أو بياضا معينني ويقول 
هذا السواد وهذا البياض ال جيتمعان : يل فال بد فيه من تعيني أصل يقاس به الفرع وميثل به فيقال وأما قياس التمث

هذا أنفع ألن : فكذلك سائر السواد والبياض وهذا الكل أعظم من هذا اجلزء وهلم جرا ويقول أهل التمثيل 
مبعني ثابت يف اخلارج أفاد ذلك معرفة شيء الكليات الوجود هلا يف األعيان إمنا وجودها يف األذهان فإذا مثل الفرع 

  موجود معني خبالف الكلي الذي ال تتمثل أعيانه يف اخلارج 
وهلذا كل متكلم يف كليات مقدرة ال يتصور أعياهنا املوجودة يف اخلارج فإما أن يكون كالمه قليل الفائدة بل عدميها 

إن العلم بكل واحد واحد من األعيان : ران ويقولون أيضا وإما أن يكون كثري اخلطأ والغلط وإما أن جيتمع فيه األم
الكل أعظم من اجلزء كان علمنا بأن هذا الكل أعظم من هذا اجلزء : حيصل مبا به حيصل املعني اآلخر فإنا إذا قلنا 

ضية كعلمنا بذلك يف الكل اآلخر فلم نستفد بالقضية الكلية علما مبعني إال والعلم بذلك املعني مستغن عن الق



  الكلية ففيه تطويل بال فائدة 
بل قياس التمثيل ال يفيد إال بتوسط تعليق احلكم باملشترك وهو احلد األوسط فال بد : ويقول أهل قياس الشمول 

فيه من قضية كلية أيضا لكن قد يدعي القايس املمثل تعليق احلكم باملشترك مبجرد التمثيل وال يقيم دليال على أن 
امع بني األصل والفرع هو مناط احلكم الذي هو احلد األوسط ورمبا أثبت ذلك بطرق ال تفيد الوصف املشترك اجل

العلم كاالستقراء الناقص الذي هو من نوع السرب والتقسيم وحنو ذلك ففي كل من القياسني قضية كلية لكن 
  صاحب الشمول يثبتها وصاحب التمثيل ال يثبتها 

ول ال ميكنه إثباته إال بطريق التمثيل وإال فإذا نازعه املنازع يف الشمول بل صاحب الشم: قال أصحاب التمثيل 
بل العقل يقضي : هذا الكل أعظم من هذا اجلزء وإذا قيل : والعموم مل يكن له طريق إال ذكر األعيان بأن يقول 

   إمنا كان ذاك بواسطة علمه باجلزئيات فيعود إىل التمثيل: بالقضية الكلية قضاء عاما قيل 
وهلذا توجد عامة قضاياهم الكلية منتقضة باطلة ألهنم يدعون فيها العموم بناء على ما عرفوه من التجارب والعادات 

كل نار فإهنا حترق ما القته إمنا قاله ألجل إحساسه : وتكون تلك منتقضة يف نفس األمر كما هو الواقع فإن من قال 
لك عليه مبالقاهتا للياقوت والسمندل وغري ذلك وبسط الكالم يف مبا أحس به من جزئيات هذا الكلي وقد انتفض ذ

هذا له موضع آخر واملقصود هنا التنبيه على أن كل واحد من قياس التمثيل والشمول يفيد أمرا كليا مطلقا 
واملعني  بواسطته حيصل العلم باملعينات املوجودة يف اخلارج مث قد يكون العلم بتلك املعينات غنيا عن ذينك القياسني

الذي ال نظري به ال يعلم ال هبذا القياس وال هبذا القياس وقد تكون الكلية منتقضة فالقياس ال حيصل بنفسه العلم 
باملعينات وقد ال حيصل العلم به مطلقا وقد يكون كثري االنتقاض خبالف النصوص النبوية فإهنا ال تكون إال حقا 

  وهي خترب عن املعينات على ما هي عليه 
أعظم املطالب العلم باهللا تعاىل وأمسائه وصفاته وأفعاله وأمره وهنيه وهذا كله ال تنال خصائصه ال بقياس الشمول و

وال بقياس التمثيل فإن اهللا تعاىل المثل له فيقاس به وال يدخل هو وغريه حتت قضية كلية تستوي أفرادها فلهذا 
هنم ال يستعملون يف اإلهليات قياس متثيل وقياس مشول أ -وهي طريقة السلف واالئمة  -كانت طريقة القرآن 

وغريه  -سبحانه  -تستوي أفراده بل يستعملون من هذا وهذا قياس األوىل فإن اهللا له املثل األعلى فإذا أدخل هو 
 كل موجود فله: القائم بنفسه ال يفتقر إىل احملل كما يفتقر العرض مثال أو قيل : حتت قضية كلية مثل أن يقال 

كان هو سبحانه أحق مبثل هذه األمور من سائر املوجودات فهو أحق  -خاصية ال يشركه فيها غريه وحنو ذلك 
بالغىن عن احملل من كل قائم بنفسه وهو أحق بانتقاء املشارك له يف خصائصه من كل موجود وكذلك إذا قيس 

ق بتنزيه عنه وهو أحق بانتفاء أحكام قياس متثيل فكل كمال يستحقه موجود من جهة وجوده فالوجود الواجب أح
  العدم وأنواعه وأشباهه و ملزوماته عنه من كل موجود 

وإذا كان األمر الوجودي كالرؤية مثال ال يتعلق إال بأمور موجودة ال جيوز أن تتعلق مبعدوم ألن العدم ال يكون 
حانه بأن يرى أحق من كل موجود سببا للوجود وكان كل ما كان أكمل وجودا كان أحق بأن يرى كان الباري سب

وإذا كان تعذر الرؤية أحيانا قد يكون لضعف األبصار وكان يف املوجودات القائمة بنفسها ما تتعذر أحيانا رؤيته 
  لضعف أبصارنا يف الدنيا كان ضعفها يف الدنيا عن رؤيته أوىل وأوىل 
مسمى القياس وأنه وإن كان قد حيصل به من  وليس املقصود هنا الكالم على أعيان املسائل ولكن املقصود بيان

احلس الباطن : أحدها : العلوم أمور عظيمة فإنه ال حيصل به كل مطلوب وال يطرد يف كل شيء فطرق العلم ثالث 
  والظاهر وهو الذي تعلم به األمور املوجودة بأعياهنا 



احلس فما إفاده احلس معينا يفيده العقل والقياس االعتبار بالنظر والقياس وإمنا حيصل العلم به بعد العلم ب: والثاين 
كليا مطلقا فهو ال يفيد بنفسه علم شيء معني لكن جيعل اخلاص عاما واملعني مطلقا فإن الكليات إمنا تعلم بالعقل 

  كما أن املعينات إمنا تعلم باإلحساس 
  عم وأمشل لكن احلس والعيان أمت أكمل اخلرب واخلرب يتناول الكليات واملعينات والشاهد والغائب فهو أ: والثالث 

وقد تنازع الناس يف السمع والبصر إيهما أكمل ؟ فذهبت طائفة منهم ابن قتيبة إىل أن السمع أكمل لعموم ما يعلم 
به ومشوله وذهب اجلمهور إىل أن البصر أكمل فليس املخرب كاملعاين وليس كل ما يعاين ميكن اإلخبار عنه وليس 

خلرب كالعلم احلاصل بالعيان وإن كان اخلرب ال ريب يف صدقه لكن نفس املرئي املعاين ال حيصل العلم العلم احلاصل با
  به قبل العيان كما حيصل عن العيان 

والتحقيق يف هذا الباب أن العيان أمت وأكمل والسماع أعم وأمشل فيمكن أن يعلم بالسماع واخلرب أضعاف ما ميكن 
مضاعفة وهلذا كان الغيب كله إمنا يعلم بالسماع واخلرب مث يصري املغيب شهادة واملخرب  علمه بالعيان والبصر أضعافا

  عنه معاينا وعلم اليقني عني اليقني 
واملقصود هنا أن اخلرب أيضا ال يفيد إال مع احلس أو العقل فإن املخرب عنه إن كان قد شوهد كان قد علم باحلس 

وه وإال مل يعلم باخلرب شيء فال يفيد اخلرب إال بعد احلس والعقل فكما أن وإن مل يكن شوهد ما يشبهه من بعض الوج
العقل بعد احلس فاخلرب بعد العقل واحلس فاإلخبار يتضمن هذا و هذا وكما أنه ليس كل ما علم باخلرب والسماع 

ا ال كذب فيه أمن معه ميكن اعتباره بالقياس إما لعدم النظري له من كل وجه وإما لغري ذلك مث إذا كان اخلرب صادق
من االنتفاض والفساد خبالف القياس فإن كثريا مما يبين فيه على قضايا كلية تكون منتقضة وإن كان فيه ما ليس 

  منتقضا 
ليس يف : واملقصود أنه ليس كل شيء ميكن علمه بالقياس وال كل شيء حيتاج فيه إىل القياس فلهذا قال األئمة 

ما كوهنا ال تعارض باألمثال املضروبة فهذا الذي ذكرناه من أن املنصوص ال يعارضه املنصوصات النبوية قياس وأ
  دليل عقلي صحيح 

ال تدرك بالعقول فإن نفس الغريزة العقلية اليت تكون للشخص قد تعجز عن إدراك كثري من األمور ال : أما قوهلم 
سيما إذا طعن يف الطرق السمعية النبوية سيما الغائبات فمن رام بعقل نفسه أن يدرك كل شيء كان جاهال ال 

  اخلربية 
وهذا هو الذي يسلكه من يسلكه من الفالسفة ومن يشبههم من أهل الكالم وهؤالء هم الذين يذكر أبوحامد 
الغزايل وغريه هتافتهم و تناقضهم وأن ما يدعونه من املعارف اإلهلية بعقوهلم مجهوره باطل وإن كان قد وقع يف 

م هؤالء أمور قيل أنه رجع عنها وال ريب أن الرسل صلوات اهللا عليهم خيربون اخللق مبا تعجز كالمه من كال
عقوهلم عن معرفته وال خيربوهنم مبا يعلمون امتناعه فهم خيربهنم مبحارات العقول ال مبحاالهتا فمن أراد أن يعرف ما 

ا جاءهتم آية قالوا لن نؤمن حىت نؤتى مثل ما أويت وإذ{ : أخربت به الرسل بعقله كان شبيها مبن قال اهللا تعاىل فيه 
  } بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة { : وقال } رسل اهللا اهللا أعلم حيث جيعل رسالته 

  كالم آخر للخطايب وتعليق ابن تيمية

دراكه وتثبيته قسم ميكن است: وذهب العلماء إىل خالف هذا الرأي وجعلوا املعلومات قسمني : ( قال اخلطايب 
حقيقة وقسم ال يعلم إال ظاهره وال يتعرض لعلم باطنه وطلب كيفيته وانتهوا يف ذلك إىل ما نطق به الكتاب وقوله 



} إال اهللا { : جيعلون الوقف عند قوله } وما يعلم تأويله إال اهللا والراسخون يف العلم يقولون آمنا به { : سبحانه 
: و مذهب الصحابة وعبد اهللا بن مسعود وأيب بن كعب وعائشة وابن عباس قالوا ويستأنفون الكالم فيما بعده وه

ويسألونك عن الروح قل الروح { : وقد حجب عنا أنواع من العلم كعلم قيام الساعة وكعلم الروح حني يقول 
ال { : وقال } سؤكم ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم ت{ : وقال تعاىل } من أمر ريب وما أوتيتم من العلم إال قليال 

  } يسأل عما يفعل وهم يسألون 
حقيقة الشيء : يف غري هذا املوضع وأنه يف اللغة اليت نزل هبا القرآن يراد به ) التأويل ( قد ذكرنا معىن لفظ : قلت 

  ) االستواء معلوم والكيف جمهول : ( كالكيفية اليت ال يعلمها إال اهللا كما قال مالك 
ويراد به حتريف الكلم عن مواضعه ) فإنه تفسريه ومعناه معلوم ) االستواء معلوم : ( هو كقوله ويراد به التفسري و

استوى مبعىن استوىل وهذا الذي اتفق السلف واألئمة على بطالنه وذم : كتأويالت اجلهمية مثل تأويل من تأول 
: حتريف وكذب ولكن يف القسم األول يقال إنه باطل و: ال يعلمه إال اهللا بل يقال : أصحابه ومثل هذا ال يقال فيه 

  ال يعلمه إال اهللا وأما القسم الثاين فيعلمه اهللا وقد يعلمه الراسخون يف العلم 
فلم ينته أهل التعمق من املتكلمني حىت تكلموا يف الروح وتكلموا يف القدر والتعديل والتجويز : ( قال اخلطايب 

كلموا يف أشياء ال تعنيهم وال جتدي عليهم شيئا كالكالم يف اجلزء والطفرة وتكلموا يف النفس والعقل وما بينهما وت
وما أشبه ذلك من األمور اليت ال طائل هلا وال فائدة فيها فزجر العلماء عن اخلوض يف هذه األمور وخافوا فتنتها 

الفاسدة ورأوا أن يقتصروا  من األقوال الشنعة واملذاهب: واخلروج منها إىل ما يفضي باملرء إىل أنواع من املكروه 
  ) من الكالم على ما انتهى إليه بيان الدين وتوقيف الشريعة 

فقد ذكر اخلطايب يف الكالم املذموم ما ال يد ركه اإلنسان بعقله وما ال فائدة فيه وما ال يدركه اإلنسان بعقله : قلت 
ة فيه هو من باب ما ال يعين اإلنسان وال يفيده ومن إذا تكلم بال علم والكالم بال علم ذمه اهللا يف كتابه وما ال فائد

  باب العلم الذي ال ينفع وقد استعاذ النيب صلى اهللا عليه و سلم من علم ال ينفع 
العلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول وهذان النوعان مها اللذان يذكرمها أبو حامد : وهلذا يقال 

 -ونعوذ باهللا من علم ال ينفع  -هي بني علوم صادقة ال منفعة فيها : ( م الشرعية فيقول وغريه يف وصف غري العلو
وبني ظنون كاذبة ال ثقة هبا وإن بعض الظن إمث فاألول كالعلم بدقائق اهليئة وحركات الكواكب وغري ذلك مما هو 

م بأحكام النجوم اليت غلبها ظنون ال تغين بعد التعب الكثري ال يفيد إال تضييع الزمان وتعذيب احليوان والثاين كالعل
  ) من احلق شيئا واخلطأ فيها أكثر من الصواب والكذب فيها أكثر من الصدق 

وهذان النوعان غري ما ذكر أوال ذمه ملا فيه من اخلطر والعسر والعجز وهذه الثالثة غري ما هو كذب يف نفسه 
كذبا غري مطابق للحق فهو مذموم يف نفسه خبالف ما فيه عسر  وباطل فإن هذا هو الكالم املذموم يف نفسه فما كان

وهو حق فإن هذا وإن ذم من وجه فقد حيمد من وجه آخر خبالف ما ال يدركه اإلنسان أو ما ال فائدة فيه فإن هذا 
كن إن مضرته تضييع الزمان من جنس اللعب واللهو الذي ال ينفع أو من جنس البطالة وتضييع الزمان ل: قد يقال 

مىت أفضى بصاحبة إىل اعتقاد الباطل حقا والكذب صدقا كان من القسم املذموم بنفسه وكل كالم ناقض نصوص 
  األنبياء فإنه من الكالم املذموم بنفسه وهو باطل قطعا 

فقد يظن أن الكالم يف هذا مذموم ) وتكلموا يف الروح والقدر والتعديل والتجوير والعقل والنفس : ( وأما قوله 
طلقا وليس كذلك بل الكالم يف ذلك وغريه باحلق النافع ال يذم وإمنا يذم الكالم الباطل والكالم بال علم والكالم م

ما من رجل حيدث قوما حديثا ال تبلغه عقوهلم إال كان فتنة : احلق ملن يعجز عن معرفته كما قال ابن مسعود 



ون ودعوا ما ينكرون أتريدون أن يكذب اهللا ورسوله ؟ حدثوا الناس مبا يعرف: لبعضهم وقال علي رضي اهللا عنه 
  وأما الكالم احلق النافع فهو حممود غري مذموم 

مث إن الكتاب والسنة مل يستوفيا بيان مجيع ما حيتاج الناس إليه نصا وتسمية فاحتجنا إىل انتزاع : ( قال اخلطايب 
ملعقول من النصوص فاستنبطه العلماء وتكلموا فيه أحكام احلوادث يف ضمن األمساء والنصوص من طريق املعاين وا

مث  -من طريق القياس ومل يتجاوزوه إىل الكالم فيما ال أصل له من الكتاب والسنة ومل يتعرضوا ملا ورد الكتاب 
  ) بالزجر عنه وعن اخلوض فيه وكان هذا موضع الفرق بني الكالمني  -السنة 

ة وأبان عنها مبا زجر عنه من النظر يف الكالم وعابه من مذاهب املتكلمني وقد أشار الشافعي إىل هذه اجلمل: ( قال 
ومبا زجر عنه من التقليد وجب عليه من النظر واالستدالل فعلمنا أن زجر عنه ليس هو الذي أمر به وتبينا أن له يف 

ائضني يف أوديته وإمنا هو األصول مذهبا ثالثا ليس بالتقليد وال بالتجريد ملذاهب املقتحمني يف غمرات الكالم واخل
االستدالل مبعقول أصول الدين اليت مرجعها إىل علوم احلس ومقدماهتا والنظر املتعلق باألصول اليت هي الكتاب 

  ) والسنة الصحيحة اليت ينقطع العذر هبا 
ه يف مسألة الغنية وحنن مل نعد فيما أوردنا من الكالم يف كتاب شعار الدين هذه اجلملة وإن كان الذي عبنا: ( قال 

عن الكالم هو املذهب اآلخر الذي تقدم ذكرنا له وهو مذهب الغلو واألفراط وما يقابله من مذاهب من يرى 
التقليد وال يقول حبجج العقول فهو يف التفريط والتقصري مواز ملذاهب املتكلمني يف الغلو واألفراط والطريقة املثلى 

  ) ونذهب إليه هي القصد واالعتدال وهو ما خنتاره 
وسبيل ما نأتيه ونذره من هذا الباب سبيل القياس فإنا نستعمله يف مواضع ونأباه يف مواضع فال يكون ذلك : ( قال 

منا مناقضة وكذلك ما نطلقه من جواز الكالم يف موضع وكراهته يف موضع آخر واألصل يف مذاهب الناس كلهم 
دهرية فإهنم قالوا مبا يدركه احلس مل يقولوا مبعقول وال خرب القول باحلس حسب وهو مذهب ال: ثالث مقاالت 

وقال قوم باحلس واملعقول حسب ومل يقولوا باخلرب وهو مذهب الفالسفة ألهنم ال يثبتون النبوة وقال أهل املقالة 
  ) الثالثة باحلس والنظر األثر وهو مجاعة املسلمني وهو قول عمائنا وبه نقول 

ناس مبسوط يف غري هذا املوضع فإن الدهرية ال تنكر جنس املعقول بل تنكر من املعقول ما تفصيل مقاالت ال: قلت 
ال يكون جنسه حمسوسا وهذا فيه كالم مبسوط يف غري هذا املوضع وإمنا كفروا بإنكارهم الغيب الذي أخربت به 

كن ينكرون استفادة األمور الغائبة الرسل والفالسفة أيضا ال تنكر جنس اخلرب بل تقول باألخبار املتواترة وغريها ول
ويوجبون اتباع شرائعهم ويأمرون بقتل من خيرج  -صلوات اهللا عليهم  -بأخبار األنبياء وهم قد يعظمون األنبياء 

  عنها لكن جيعلون مقصودها هو إقامة مصاحل الناس يف دنياهم بالعدل الذي شرعته األنبياء 
فيزعمون أهنم مل خيربوا عنها مبا حيصل به العلم ولكن خاطبوا الناس فيه بطريق وأما األمور اإلهلية واملعاد وحنو ذلك 

التخييل وضرب املثل الذي ينتفع به اجلمهور وحقيقة قوهلم هو ما ذكره اخلطايب من أهنم ال جيعلون خرب األنبياء 
إىل املسلمني ما تبني به هذا  طريقا إىل العلم وقد ذكرنا من كالم من دخل معهم يف هذا األصل الفاسد من املنتسبني

  األصل وبينا من ضالهلم وكذهبم يف هذا القول ما قد بسط يف موضعه 
وحقيقة ما يزعمونه يف املعقول إمنا هو أمور ذهنية كلية قائمة يف الذهن ال حقيقة هلا يف اخلارج وما يثبتونه من 

د إىل هذا ومن هنا استطال عليهم إخواهنم اجملردات العقليات بل وواجب الوجود الذي يثبتونه وغري ذلك يعو
الفالسفة الطبيعية والدهرية فإن أولئك مل ينكروا مثل هذه العقليات ولكن أنكروا وجود هذه يف اخلارج وادعوا أن 
كل موجود يف اخلارج فال بد أن ميكن إحساسه والفريقان مجيعا كذبوا بالكتاب ومبا أرسل اهللا به رسله من اإلخبار 



إال من كان منهم من الصابئة احلنفاء الذين يؤمنون باهللا واليوم اآلخر ويعملون صاحلا فأولئك هم سعداء يف بالغيب 
  اآلخرة 

إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئني من آمن باهللا واليوم اآلخر وعمل صاحلا فلهم { : كما قال تعاىل 
  } ن أجرهم عند رهبم وال خوف عليهم وال هم حيزنو

وأما الصابئة املشركون الذين يعبدون الكواكب واألوثان وحنوهم من الفالسفة املشركني فهؤالء كفار كسائر 
  املشركني 

عامتها من هذه الفلسفة فإن اليونان كانوا مشركني يعبدون الكواكب  -فلسفة املشائني  -والفلسفة اليونانية 
ت مشركي العرب واهلند وغريهم من أصناف املشركني وهذا واألوثان ويف مقاالهتم حق وباطل كما يف مقاال

  مبسوط يف موضعه 
وأما ما ذكره اخلطايب من القياس واالعتبار يف األحكام الشرعية وأن الكتاب والسنة مل يستوفيا بيان مجيع ما حيتاج 

  إليه الناس نصا فهذا كالم يف القياس العلمي الشرعي وهو مبسوط يف موضعه 
  ا بني إفراط وتفريط كما هم كذلك يف القياس العقلي اخلربي والناس يف هذ

فطائفة تزعم أن أكثر احلوادث ال تتناوهلا النصوص بل إمنا تعلم بالقياس وطائفة بآرائهم يزعمون أن القياس كله 
باطل حىت يردون االستدالل املسمى بتنقيح املناط ويردون قياس األوىل وفحوى اخلطاب والعلة املنصوصة 

  رجعون إىل العموم واستصحاب احلال وي
وكل من الطائفتني خمطئة غالطة فإن الطائفة األوىل خبست الكتاب والسنة حقهما وقصرت يف معرفتهما وفهمهما 

  واعتصمت بأنواع من األقيسة الطردية اليت تغىن من شيئا أو بتقليد قول من ال تعرف حجة قائله 
منا هي جمرد دعوى بأن يظن أحدهم أن احلكم الثابت يف األصل معلق وكثريا ما جتد هؤالء إذا فتشت حجتهم إ

بالوصف املشترك من غري دليل يدله على ذلك بل مبجرد اشتباه قام يف نفسه أو مبجرد استحسان ورأي ظن به أن 
سقط مثل ذلك احلكم ينبغي تعليقه بذلك الوصف وأحدهم يبين الباب على مثل هذه القواعد اليت مىت حوقق عليها 

بناؤه ورمبا متسكوا من اآلثار الضعيفة مبا يعلم أهل املعرفة باألثر أنه من املوضوع املكذوب فضال عن أن يكون من 
  كالم املعصوم وقد يتمسكون مبا يظهر له من ألفاظ املعصوم وال تكون داله على ما فهموه 

مع ظهور األدلة  -يف زعم أحدهم  -يله وأما الطائفة الثانية فتعتصم من استصحاب احلال ونفي احلكم لعدم دل
الشرعية مبا يبني به فساد قوهلا ويفرق بني املتماثلني تفريقا ال يأتى به عاقل فضال عن نيب معصوم وجتمد على ما تراه 

ظاهر النص من خطائها يف فهم النص ومراد قائله وتسلب الشريعة حكمها وحماسنها ومعانيها وتضيف إىل اهللا 
  تحكم املنايف للعدل واإلحسان ما جيب أن ينزه عنه امللك العادل والرجل العاقل ورسوله من ال

والناس كلهم متفقون على االجتهاد والتفقه الذي حيتاج فيه إىل إدخال القضايا املعينة حتت األحكام الكلية العامة 
ني القبلة عند االشتباه واالجتهاد اليت نطق هبا الكتاب والسنة وهذا هو الذي يسمى حتقيق املناط كاالجتهاد يف تعي

يف عدل الشخص املعني والنفقه باملعروف للمرأة املعينة واملثل لنوع الصيد أو للصيد املعني املثل الواجب يف إتالف 
املال املعني وصلة الرحم الواجبة ودخول أنواع من املسكرات يف اسم اخلمر وأنواع من املعامالت يف اسم الربا 

  ل ذلك مما فيه إدخال أعيان حتت نوع وإدخال نوع خاص حتت نوع أعم منه وامليسر وأمثا
فهذا االجتهاد مما اتفق عليه العلماء وهو ضروري يف كل شريعة فإن الشارع غاية ما ميكنه بان األحكام باألمساء 

  العامة الكلية مث حيتاج إىل معرفة دخول ما هو أخص منها حتتها من األنواع واألعيان 



تج من احتج من األئمة املثبتني للقياس عليه مبثل هذا القياس وأن القرآن العزيز ورد مبثل هذا يف القبلة وقد اح
وجزاء الصيد وعدل الشخص وحنو ذلك وهذا ال حجة فيه فإن مثل هذا ال نزاع فيه وهو ضروري ال بد منه وال 

  إال مبثل هذا  -أو عني  -ميكن إثبات حكم النوع 
يسمونه قياسا وإن مساه املسمي قياسا كان نزاعا لفظيا والتحقيق أن دخول األعيان يف املعىن العام  ونفاة القياس ال

الذي دل عليه اخلطاب هو من قياس الشمول وأن متثيل بعض األعيان واألنواع ببعض هو من قياس التمثيل لكن 
اس املعروفون بالسنة ال ينازعون يف العموم مشول اللفظ هلذا وهلذا بطريق العموم يغين عن قياس التمثيل ونفاة القي

وإن مساه املمي قياسا كليا بل هو عمدهتم وعصمتهم هو واستصحاب احلال فهذا نوع ومن نازع يف القياس والعموم 
فهؤالء سدوا على أنفسهم طريق معرفة األحكام فلهذا حيتجون مبا  -كما فعل ذلك من فعله من الرافضة  -مجيعا 

املعصوم ومن الناس من يظن أن العلة املنصوصة هي املسماة بتحقيق املناط وهي داخلة فيه وليس  يزعمون أنه قول
  كذلك فإن هذه فيها نزاع 

وهنا نوع ثان يسمى تنقيح املناط وهو أن يكون الشارع قد نص على احلكم يف عني معينة وقد علم بالنص 
حتاج أن ينقح مناط احلكم أي مييز الوصف الذي تعلق به واإلمجاع أن احلكم ال خيتص هبا بل يتناوهلا وغريها في

  ذلك احلكم حبيث ال يزداد عليه وال ينقص منه 
: وهذا كأمره صلى اهللا عليه و سلم لألعرايب الذي استفتاه ملا جامع امرأته يف رمضان بالكفارة مث ملا أتى العرق قال 

قى وما حوهلا ويأكل السمن وأمره ملن سأله عمن أحرم أطعمه أهلك وأمره ملن سأله عن فأرة وقعت يف مسن بأن تل
بعمرة وعليه جبة وهو متضمخ خبلوق أن ينزع عنه اجلبة ويغسل اخللوق ويصنع يف عمرته ما كان صانعا يف حجته 

وأمره ملن ابتاع صاعا جيدا من التمر بصاعني من الرديء أن يبيع الرديء بدراهم مث يبتاع هبا جيدا ومثل أمره 
  ملا عتقت أن ختتار ومثل رمجه ملاعز والغامدية وقطعه لسارق رداء صفوان واملخزومية وغريمها وأمثال ذلك  لربيرة

فإنه من املعلوم جلميع العلماء أن حكم النيب صلى اهللا عليه و سلم ليس خمصوصا بتلك األعيان بل يتناول ما كان 
  الشارع احلكم مثلها لكن حيتاجون إىل معرفة مناط املشترك الذي به علق 

مثل كون سبب الرجم هو زنا احملصن وسبب القطع هو السرقة : وهذا قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا فالظاهر 
مثل كون الكفارة وجبت خلصوص اجلماع أو لعموم اإلفطار وهل وجبت لنوع من اإلفطار أو جلنسه ؟ : واخلفي 

واجب يف رمضان ؟ سواء كان صحيحا أو فاسدا  وهل وجب لوقاع يف صوم صحيح يف رمضان أو لوقاع يف صوم
  ؟ كما جيب يف اإلحرام الواجب سواء كان صحيحا أو فاسدا فهذه مما تنازع فيه الفقهاء 

وكذلك ملا أجاب عن الفأرة اليت وقعت يف السمن فال ريب أن احلكم ليس خمصوصا بتلك الفأرة والسمن وال 
إثبات حكم عام وهذا النوع يقر به كثري من منكري القياس أو أكثرهم بنوع من الفأر ونوع من األمسان فال بد من 

وكثري من الفقهاء ال يسميه قياسا بل يثبتون به الكفارات واحلدود وإن كانوا ال يثبتون ذلك بالقياس فإنه هنا قد 
 صور القياس علم يقينا أن احلكم ليس خمصوصا مبورد النص فال جيوز نفيه عما سواه باالتفاق كما ميكن ذلك يف

احملض املسمى بتخريج املناط فإنه ملا هنى عن التفاضل يف األصناف الستة مل يعلم أن حكم غريها حكمها إال بدليل 
يدل على ذلك وهلذا كان بعض نفاة القياس ملا حكموا يف مثل هذا بأن احلكم خمصوص بفأرة وقعت يف مسن دون 

مل يعلق  -صلوات اهللا عليه  -ائعات ظهر خطاؤهم يقينا فإن الشارع سائر امليتات والنجاسات الواقعة يف سائر امل
احلكم يف خطابه بفأره وقعت يف مسن ولكن السائل سأله عن ذلك والسائل إذا سأل عن حكم عني معينة أو نوع 

حكم عام بامسه مل جيب أن يكون احلكم معلقا خمتصا مبا سأل عنه السائل بل قد يكون ما سأل عنه السائل داخال يف 



كما إذا سئل عن عني معينة مل يكن احلكم خمصوصا بتلك العني وال فرق بني أن يسأل عن عني أونوع فليس يف 
  جوابه ما يقتضي اختصاص احلكم مبورد السؤال فهذا من أعظم الغلط 

نة دل على فهمه وهنا يظهر تفاضل العلماء مبا آتاهم اهللا من العلم فمن استخرج املناط الذي دل عليه الكتاب والس
احلكم هنا ليس متعلقا مبجرد امليتة بل باخلبيث الذي قال : ملراد الرسول صلى اهللا عليه و سلم مثل أن يقول القائل 

فإن امليتة وإن شاركت اخلنزير والدم يف التحرمي فقد } وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث { : اهللا تعاىل فيه 
تحرمي متناول للوصف العام ليس خمصوصا بنوع من األنواع وكالم الرسول صلى اهللا مشل اجلميع اسم اخلبيث فال

فيكون  -وهو اخلبث  -عليه و سلم ليس فيه دليل على االختصاص بنوع لتعلق احلكم بالوصف العام املشترك 
نظر يف السمن اخلبيث اجلامد الواقع يف السمن حكمه حكم الفأرة سواء كان دما أو ميتة متجسدة وحنو ذلك مث ي

هل : فيعلم أنه ال اختصاص يف الشرع له بذلك بل سائر األدهان كذلك مث سائر املائعات كذلك مث يبقى النظر 
يفرق بني املاء وسائر املائعات ؟ أو يسوي بينهما ؟ وهل يفرق بني اجلامد واملائع أو يسوى بينهما ؟ وهل يفرق بني 

  ن املواضع اخلفية اليت تنازع فيها العلماء القليل والكثري أو يسوى بينهما ؟ هذا م
واملقصود هنا أن مثل هذا ال يرده إال جهلة نفاة القياس وكذلك العلة املنصوصة وكذلك القياس يف معىن األصل 

وقياس األوىل وأما القياس الذي يستخرج علة األصل فيه باملناسبة فهذا حمل اجتهاد وهلذا تنازع الفقهاء القياسون 
ب أمحد وغريهم يف ذلك فمنهم من ال يقول إال بالعلة املنصوصة ومنهم من يقول باملؤثر وهو ما نص على من أصحا

تأثريه يف نظري ذلك احلكم كالصغر فإنه قد علم أن الشارع علق به والية املال فإذا علق به والية النكاح كان هذا 
ا فهو الذي يسمونه املناسب الغريب وفيه قوالن مشهوران إثباتا لعلة هذا احلكم بنظريه املؤثر وأما إذا مل يكن مؤثر

  فإنه استدالل على أن الشرع علق احلكم بالوصف جملرد ما رأيناه من املصلحة 
منصوصها ومستنبطها تبني له أن القياس الصحيح هو التسوية بني املتماثلني وهو من : ومن تدبر األدلة الشرعية 

أنه حق ال جيوز أن يكون باطال فإن الرسول صلى اهللا عليه و سلم بعث بالعدل العدل الذي أمر اهللا به ورسوله و
فلم يسو بني شيئني يف حكم إال الستوائهما فيما يقضي تلك التسوية ومل يفرق بني اثنني يف حكم إال الفتراقهما فيما 

ح ومننقول صحيح يقتضي ذلك الفرق وال جيوز أن يتناقض قياس صحيح ونص صحيح كما ال يتناقض معقول صري
إما أن القياس فاسد وإما أن النص ال داللة : بل إذا ظن بعض الناس تعارض النص والقياس كان أحد األمرين الزما 

  له 
ومع هذا فالكتاب والسنة بينا مجيع األحكام باألمساء العامة لكن حيتاج إدخال األعيان يف ذلك إىل فهم دقيق ونظر 

  وإدخال ذلك النوع حتت نوع آخر بينه الرسول صلى اهللا عليه و سلم  ثاقب إلدخال كل معني حتت نوع
وحينئذ فكل من احلوادث مشلها خطاب الشارع وتناوهلا االعتبار الصحيح وخطاب الشارع العام الشامل دل عليها 

وهلا بطريق بطريق العموم الذي يرجع إىل حتقيق املناط وهو يف معىن قياس الشمول الربهاين واالعتبار الصحيح تنا
قياس التمثيل الذي يتضمن التسوية بني املتماثلني والفرق بني املختلفني والتماثل واالختالف ثابت يف نفس األمر 

وقد نصب اهللا عليه أدلة تدل عليه وكما أن القياس الشمويل والتمثيلي يرجعان إىل أصل واحد وال جيوز تناقضهما 
خلطاب العام واالعتبار الصحيح يرجعان إىل أصل واحد وال جيوز إال مع فسادمها أو فساد أحدمها فكذلك ا

  تناقضهما إال لفساد داللتهما أو أدلة أحدمها 
وهذا تنبيه على جمامع نظر األولني واآلخرين يف مجيع استدالهلم ومن تبصر يف ذلك وفهمه وعلم ما فيه من األحاطة 

به الرسول صلى اهللا عليه و سلم هو احلق املوافق لصرائح املعقول وبني له أن دالئل اهللا تعاىل ال تتناقض وأن ما جاء 



مسألة التحسني والتقبيح  -مع ذلك  -وأن ما شرعه للعباد هو العدل الذي به صالح املعاش واملعاد وإن فهم 
هو  -العقلي وارتباطها مبسألة املناسبات ورجوع جنس التحسني والتقبيح إىل حصول احملبوب ودفع املكروه 

كما يرجع جنس اخلرب إىل الوجود والعدم وإن هذا يرجع إىل احلق النافع ويف مقابلته الباطل  -ملعروف واملنكر ا
تبني به أيضا تناسب مجيع العلوم الصحيحة  -الذي ال ينفع وهذا يرجع إىل احلق املوجود ويف مقابلته املعدوم 
ومن مل } { واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل { : قه واملوجودات املعتدلة والشرائع اإلهلية وأعطى كل ذي حق ح

وإذا أحسن االعتبار تبني له ما يف منطق اليونان وفلسفتهم من الصواب واخلطأ يف } جيعل اهللا له نورا فما له من نور 
لتسوية بني احلد والربهان لت سيما يف مواد القياس والربهان وتبني له كثري من خطأهم يف التفريق بني املتماثلني وا

املختلفني مثلما ذكروه يف مواد الربهان من قبول بعض القضايا اليت مسوها يقينية واعتقدوها كلية وليس األمر 
كذلك وردهم لبعض القضايا اليت مسوها مشهورات وومهيات مع كوهنا قد تكون أقوى من كثري من القضايا اليت 

  ملعة من كالم علماء الكالم وغريهم يف طريقة األعراض وحنوها  مسوها يقينية كما قد ذكر يف غري هذا املوضع فهذا

  كالم ابن رشد يف مناهج األدلة

: ( وأما كالم الفالسفة يف هذا الباب فقال القاضي أبو الوليد بن رشد احلفيد يف كتابه املعروف باألصول يف العقائد 
الشرع محل اجلمهور عليها ونتحرى يف ذلك  قد رأيت أن أفصح يف هذا الكتاب عن الظاهر من العقائد اليت قصد

كله مقصد الشارع صلى اهللا عليه و سلم حبسب اجلهد واالستطاعة فإن الناس قد اضطربوا يف هذا املعىن كل 
االضطراب يف هذه الشريعة حىت حدثت فرق ضالة وأصناف خمتلفة كل واحد منهم يرى أنه على الشريعة األوىل 

وإما كافر مستباح الدم واملال وهذا كله عدول عن مقصد الشارع صلى اهللا عليه و إما مبتدع : وأن من خالفه 
  سلم وسببه ما عرض هلم من الضالل عن مقصد فهم الشريعة 

الطائفة اليت تسمى باألشعرية واليت تسمى باملعتزلة والطائفة اليت تسمى : وأشهر هذه الطوائف يف زماننا هذا أربعة 
 تسمى باحلشوية وكل هذا الطوئف قد اعتقدت يف اهللا اعتقادات خمتلفة وصرفت كثريا من بالباطنية والطائفة اليت

ألفاظ الشرع عن ظاهرها إىل تأويالت نزلوها يف تلك االعتقادات وزعم كل منهم أن اعتقاده هو الشريعة األوىل 
وإذا تؤملت مجيعها وتؤمل مقصد إما كافر وإما مبتدع : اليت قصد باحلمل عليها مجيع الناس وأن من زاغ عنها فهو 

  الشرع ظهر أن جلها أقاويل حمدثة وتأويالت مبتدعة 
وأنا أذكر من ذلك ما جيري جمرى العقائد الواجبة يف الشرع الذي ال يتم اإلميان إال به وأحترى يف ذلك مقصد 

تأويل الذي ليس بصحيح الشارع صلى اهللا عليه و سلم دون ما جعل أصال يف الشرع وعقيدة من عقائده من قبل ال
وأبدأ من ذلك بتعريف ما قصد الشارع أن يعتقده اجلمهور يف اهللا تبارك وتعاىل والطرق اليت سلك هبم يف ذلك 

  وذلك يف الكتاب العزيز 
ونبتدي من ذلك مبعرفة الطريق اليت تفضي إىل وجود الصانع إذ كانت أول معرفة جيب أن يعلمها املكلف وقبل 

إن طريق : أما الفرقة اليت تدعى باحلشوية فإهنم قالوا : نذكر آراء تلك الفرق املشهورة فنقول ذلك فينبغي أن 
معرفة وجود اهللا سبحانه هو السمع ال العقل أعين أن اإلميان بوجوده الذي كلف الناس التصديق به يكفي فيه أن 

  ) ري ذلك مما ال مدخل للعقل فيه يتلقى من صاحب الشرع ويؤمن به إميانا كما يتلقى منه أحوال املعاد وغ
وهذه الفرقة الظاهر منها أهنا مقصرة عن مقصود الشرع يف الطريق اليت نصبها للجميع مفضية إىل معرفة : ( قال 

  ) وجود اهللا تبارك وتعاىل 



  تعليق ابن تيمية

لطوائف األربعة تقصري ليس املقصود هنا الكالم علىكل ما يقوله هذا الرجل فإن حصره للمسلمني يف هذه ا: قلت 
منه إذ السلف واألئمة وخيار املسلمني ليس منهم واحد من هذه الطوائف فإن املعتزلة قد عرفت بدعتهم عند 

املسلمني واألشعرية جاءوا بعدهم وما كان يف كالمهم من حق فهو قول السلف واألئمة وما كان فيه من باطل فهو 
  مما أحدث كأقوال املعتزلة وغريهم 

  الباطنية فهم أبعد عن السلف واألئمة من هؤالء وهؤالء  وأما
وأما الذي مساهم باحلشوية فهذا الذي ذكره عنهم إن يريد به أن اإلميان بوجود الرب تبارك وتعاىل يكفي فيه جمرد 

ل أو إخبار من مل يعلم صدقه بعد فهذا قول ال يقوله عاقل يعقل ما يقول فضال عن أن يكون هذا قول طائفة هلا قو
إن اجلزم بوجود الرب تعاىل يكفي يف األميان بأي طريق من : قول سلف األمة وأئمتها ولكن غاية ما قد يقال 

  الطرق حصل ذلك 
هل ميكن أن يكون يغري علم أم ال ؟ وهل حيصل اإلميان بدون العلم به أم ال ؟ وإذا : وقد تنازع الناس يف اجلزم 

  ك طلب العلم به أم ال ؟ حصل اإلميان بدون العلم فهل بعد ذل
هل حيصل ضرورة وموهبة أم ال حيصل إال كسبا ؟ وحنو ذلك من املسائل اليت ليس هذا : وتنازعوا يف العلم به 

  موضعها 
وكذلك العلم بصدق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو غريه من املخربين له طرق متنوعة ليس هذا موضعها فغري 

لم إذا أخرب بشيء قد يعلم صدقه بوجوه متنوعة فالرسول صلى اهللا عليه و سلم أوىل الرسول صلى اهللا عليه و س
  أن يعلم صدقه كذلك وقد يفرق يف التصديق بني شخص وشخص فهذا وأمثاله مما يقوله من يتكلم يف العلم 

صلى اهللا  العلم بوجود الرب هو فطري ضروري ال يتوقف على النظر والعلم بصدق الرسول: فهؤالء قد يقولون 
  عليه و سلم مع ما يقترن برسالته من آيات الصدق اليت حتصل أيضا بالضرورة 

وإذ حصل العلم بالصانع تعاىل وبالرسول بعلوم ضرورية أمكن بعد هذا أن يعلم تفصيل املعرفة باهللا وصفاته وغري 
  ذلك بطريق السماع من الرسول 

عليه و سلم كان عامتهم مقرين بالصانع وكانت آيات رسالته  ومما يبني هذا أن الذين خاطبهم الرسول صلى اهللا
  وأعالم نبوته أظهر عند طالب احلق من أن ختفى على عاقل 

إن من الناس من حيصل له العلم حبال الرسول صلى اهللا عليه و سلم وأنه عامل صادق فيما يذكره : وأيضا فقد يقال 
ن الرسول صلى اهللا عليه و سلم هذه العلموم كما قد يسلكه أبو من العلوم اإلهلية واملعارف الدينية مث يعرف م

فيقولون نعلم أن هذا نيب كما نعلم أن هذا الطبيب وأن هذا  -حامد وهذا الرجل وغري واحد يف العلم بالنبوة 
شاهد عدل وأن هذا أمني وسائر الصناعات فإنه إذا علم وجود النوع كان العلم بأن هذا الشخص من أهل هذا 

  نوع له طرق متنوعة فهذا طريق تعرف به نبوة النيب قبل العلم بتفصيل العلوم اإلهلية والدينية ال
وباجلملة فالعلم بنبوة النيب هلا طرق كثرية قد ذكرت يف غري هذا املوضع فالذين يسلكون يف معرفة اهللا تعاىل طريق 

  ا أخرب به السماع واخلرب اجملرد يعرفون صدق النيب أوال مث يعلمون خبربه م
ولعلم بصدق النيب ليس موقوفا على إثبات املقدمات اليت يذكرها كثري من أهل الكالم كاملعتزلة ومن تبعهم ملا 

سلكوا يف ذلك طريق إثبات حدوث األجسام مبا ادعوه من التركيب ومبا اتصفت به من االختصاص ومبا قام هبا من 
أخذوا يشنعون على من مل يسلك هذه  -م بصدق الرسول إال هذه األعراض واحلوادث وظنوا أنه ال طريق إىل العل



الطرق أو قال ما يناقض مقدماهتا وقد عرف بطالن طريقهم شرعا وعقال وهلم ولنحوهم من أهل الكالم الباطل 
  تشنيعات على أهل اجلماعة 

املعرفة هبذا املوضع ومثل هذا  وقد تقدم من كالم أيب سليمان اخلطايب وغريه يف الغنية عن الكالم وأهله وبيان طريق
موجود يف كالم عامة أئمة املسملني فإهنم يذمون الطريق اليت أحدثها أهل الكالم كاملعتزلة وحنوهم ولكن هؤالء 
الذين ابتدعوها يذمون من مل يسلكها من عوام املسلمني وعلمائهم ويسموهنم حشوية فإن لفظ احلشوية أول ما 

عبد اهللا بن عمر حشويا وهم يسمون : تزلة وحنوهم رووا عن عمر بن عبيد أنه قال عرف الذم به من كالم املتع
العامة احلشو كما تسميهم الرافضة والفالسفة اجلمهور ويسمون مذهب اجلماعة مذهب احلشو فما كان السلف 

ه و سلم قالوا واألئمة يردوهنم إىل الشرع وظنوا هم أن الشرع ال يدل إال مبجرد خرب رسول اهللا صلى اهللا علي
بطريق اإللزام فيلزم أن يكون وجود الصانع تعاىل يكفي فيه جمرد خرب الرسول بوجوده وكان هذا من تقصريهم يف 

  معرفة الشرع فإن الشرع يتضمن بيان الدالئل العقلية اليت حيتاج إليها وينتفع هلا يف هذا الباب 
ال تعرف إال بالعقل بل الذين يقولون بأن وجوب : ولون وقد اعترف بذلك أئمة طوائف الكالم والفلسفة الذين يق

وإن  -والرسول  -املعرفة والنظر ثابت يف العقل كما سنذكر إن شاء اهللا تعاىل بعض كالمهم يف ذلك فإن الكتاب 
له من كان خيرب أحيانا خبرب جمرد كما يأمر أحيانا بأمر جمرد فهو يذكر مع إخباره عن اهللا تعاىل ومالئكته وكتبه ورس

الداللة والبيان واهلدى واإلرشاد ما يبني الطرق اليت يعلم هلا ثبوت ذلك وما يهدي القلوب ويدل العقول على 
معرفة ذلك ويذكر من اآليات واألمثال املضروبة اليت هي مقاييس عقلية وبراهني يقينية ما ال ميكن أن يذكر أحد 

  ا مياثله أو يفضل عليه من أهل الكالم والفلسفة ما يقاربه فضال عن ذكر م
من أهل الكالم  -طريقا عقليا يعرف به وجود الصانع أو شيء من أحواله  -ومن تدبر ذلك رأى أنه مل يذكر أحد 

  والفالسفة إال وقد جاء القرآن مبا هو خري منه وأكمل وأنفع وأقوى وأقطع بتقدير صحة ما يذكره هؤالء 

  حتصلتنازع الناس يف أصل املعرفة باهللا وكيف 

هل حتصل ضرورة يف قلب العبد ؟ أو ال : مما يبني أصل الكالم يف هذا املقام أنه قد تنازع الناس يف أصل املعرفة باهللا 
  حتصل إال بالنظر ؟ أو حتصل هبذا تارة وهذا تارة ؟ 

  القائلون بأهنا ال حتصل بالنظر

لطوائف من أصحاب أمحد و مالك و الشافعي فذهب كثري من أهل الكالم من املعتزلة واألشعرية ومن وافقهم من ا
هل هو النظر : و أيب حنيفة وغريهم إىل أهنا ال حتصل إال بالنظر وهؤالء يقولون يف أول واجب على العبد 

واالستدالل املؤدي إىل معرفة اهللا أو املعرفة ؟ وقد تنازعوا يف ذلك على قولني ذكرمها هؤالء الطوائف من أصحاب 
  أمحد وغريهم 

نزاع لفظي فإن النظر واجب وجوب الوسيلة من باب ما ال يتم الوجب إال به واملعرفة واجبة وجوب املقاصد وال
أول واجب : فإول واجب وجوب الوسائل هو النظر وأول واجب وجوب املقاصد هو املعرفة ومن هؤالء من يقول 

شروط باإلرادة وحكى عن أيب هاشم أنه هو القصد إىل النظر وهو أيضا نزاع لفظي فإن العمل االختياري مطلقا م
إن املعرفة يبتديها اهللا اختراعا : أول الواجبات الشك وقال كثري من أهل الكالم والصوفية والشيعة وغريهم : قال 

يف قلوب العقالء البالغني من غري سبب يتقدم وغري نظر وحبث وأهنا تقع ضرورة ويذكر ذلك عن صاحل قبة و فضل 



معرفة اهللا ضرورية وأهنا تقع يف طباع نامية عقب النظر واالستدالل وأن : وعن اجلاحظ أنه قال  الرقاشي وغريمها
  العبد غري مأمون هبا ويذكر حنو ذمل عن مثامة بن أشر 

  معرفة اهللا واقعة باختيار اهللا ال باختيار العبد ألن العبد ال يفعل شيئا : وذكروا عن اجلهم أنه قال 
إهنا تقع هبذا : ميكن أن تقع ضرورة وميكن أن تقع بالنظر بل قال كثري من هؤالء : سلمني وقال مجهور طوائف امل

  تارة وهبذا تارة فالذين جوزوا وقوعها ضرورة هم عامة أهل السنة وسائر املثبتني للقدر كاألشعري وغريه 
لقائلني بأهنا حتصل تارة هل ذلك بطريق خرق العادة أو هو معتاد ؟ على قولني ومن هؤالء ا: وتنازع نظارهم 

  بالضرورة وتارة بالنظر أبو حامد و الرازي و اآلمدي وغريهم 
أن املعرفة قد حتصل بغري احلس واخلرب والنظر بطريق تصفية النفس : وهلذا ملا أوردوا عليهم يف مسألة وجوب النظر 

هلية خبالف أصحاب النظر فإنه قد ال حيصل وأهنا طريق الصوفية وأهنم جازمون مبا هم عليه من العقائد يف املعارف اإل
  هلم هذا اجلزم 

وإذا كان كذلك فالرياضة إن مل تتعني طريقا إىل حتصيل معرفة اهللا فال أقل من أن تكون هي من مجلة الطرق املفيدة 
  ملعرفة اهللا تعاىل 

  كالم الرازي يف هناية العقول عن املعرفة الفطرية

العقائد احلاصلة عند التصفية إما أن تكون ضرورية وإما أن : اية العقول يف اجلواب فقال الرازي يف كتابه الكبري هن
ال تكون فإن كانت ضرورية فال كالم لنا فيها فإنا قد نسلم أن النظريات ميكن أن تصري ضرورية وإن مل تكن 

لضرورية أو يلزم فإن لزم ضرورية فال خيلو إما أن تكون تلك العقائد حبال يلزم من زواهلا زوال شيء من العلوم ا
فتلك العلوم إمنا حصلت مرتبة على تلك العلوم الضرورية وال معىن للعلم النظري إال ذلك وإن مل يلزم فتلك 
العقائد ليست إال عقائد تقليدية فال عربة حينئذ بذلك فإن أمثال تلك العقائد قد توجد ألصحاب الرياضة من 

  ) ية املبطلني من اليهود والنصارى والدهر

  كالم اآلمدي يف األبكار

وكذلك قال أبو احلسن اآلمدي يف كتابه الكبري املسمى أبكار األفكار يف مسألة وجوب النظر ملا ذكر حجة من 
إنا ال نسلم أنه ال طريق إىل معرفة اهللا إال النظر واالستدالل بل أمكن حصوهلا بطريق آخر : ( ذكر من جهة املنازع 
اىل العلم للمكلف بذلك من غري واسطة وإما بأن خيربه به من ال يشك يف صدقه كاملؤيد إما بأن خيلق اهللا تع

باملعجزات الصادقة وإما بطريق السلوك والرياضة وتصفية النفس وتكميل جوهرها حىت تصري متصلة بالعوامل 
  ) العلوية مطلعة على ما ظهر وبطن من غري احتياج إىل تعليم وتعلم 

ال نسلم توقف املعرفة على النظر قلنا حنن إمنا نقول بوجوب النظر يف حق من مل حيصل : قوهلم  : (وقال يف اجلواب 
  ) له العلم باهللا بغري النظر وإال فمن حصلت له املعرفة باهللا بغري النظر يف حقه غري واجب 

هللا تعاىل قد حتصل وكذلك ذكر هذا غري واحد من أئمة الكالم من أصحاب األشعري وغريهم ذكروا أن املعرفة با
إما حلصول املعرفة هلم ضرورة وإما لكوهنم : بإميان العامة : ضرورة وأهنم مع قوهلم بوجوب النظر فإهنم يقولون 

  حصل هلم من النظر ما يقتضي املعرفة وإما لصحة اإلميان بدون املعرفة ونقلوا صحة إميان العامة عن مجيعهم 



  كالم أيب احلسن الطربي الكيا

كر ذلك أبو احلسن الطربي املعروف بالكيا يف كتابه يف الكالم أو بعض نظرائه من أصحاب األستاذ أيب وممن ذ
إن النظر واجب واملعرفة واجبة فما قولكم يف العوام وسائر الناس الذين ال : إذا قلتم : فإن قيل : ( املعايل قال 

يف هذا علماء األصول أما أبو هاشم رأس القدرية اختلف : ينظرون وال يعرفون ؟ أهم مؤمنون أم كافرون ؟ قلنا 
املعرفة واجبة فإذا مل حتصل : من ال يعرف اهللا فهو كافر غري مؤمن وقال : فإنه ركب األبلق العقوق يف هذا وقال 

 :إهنم خمريون يف املذاهب أم غري خمريين ؟ فإن قلتم : فضدها النكرة والنكرة كفر وقرره بأن هؤالء العامة يقولون 
: إهنم خمريون بني الرفض واالعتزال والقدر والتجسيم والتشبيه وغري ذلك من املذاهب فهذا خطأ وعناد وإن قلتم 

  ) ال خيريون بل يتبعون بعض املذاهب فال ميكن اختيار بعض املذاهب إال بدليل وذلك هو العلم والنظر 
م حشو اجلنة إال أهنم اختلفوا يف ذلك فقال قائلون وأما علمائنا فكلهم جممعون على أن العامة مؤمنون وأهن: ( قال 

إهنم عاملون باهللا تعاىل عارفون باألدلة إال أن عبارهتم غري مفصحة باأللفاظ املصطلح عليها وإال فاألدلة يف طي : 
م إال ال معىن للعل: سبحان اهللا وما هذا نظر منه وقالوا : عقوهلم ونشر نفوسهم وإذا رأى أحدهم خضرة تفوه يقول 

ما قولكم فيها ؟ أجتيزون : اعتقاد املعلوم على ما هو عليه وهذا موجود يف حق العامة مث أهنم قالوا يف العلوم النظرية 
وجودها ضرورة أم ال جتوزوا ذلك فقد أبعدمت وإن جوزمت ذلك فأال قلتم مثله ههنا ؟ ويكون التكليف الوارد يف 

  ) اهللا وتكون املعارف ضرورية ال إله إال اهللا حممد رسول : حقهم قول 
هم مؤمنون غري عاملني ألن العلم حقيقة فإن وجدت حكمنا بإهنم عاملون وإال فال : وقال قائلون من علمائنا : ( قال 

والعلم معرفة املعلوم على ما هو به على وجه ال ميكن االحنالل عنه وال االنفكاك منه وإذا طرأت علية شبهة ال 
  كك يرتاع هلا وال يتش

وهذا العلم بناؤه على طريق يفيد العلم وال يوجد هذا يف حق العامة فإهنم وإن اعتقدوا املعلوم على ما هو به إال 
أهنم يعرضه التشكك إذا ذكرت هلم شبهة أذ ال يقدرون على دفعها بطريق يستند العلم إليه ألهنم يدفعون الشبه 

إن العم حصل بغري اتباع اآلباء : حيصل به العلم وإذا قال  باتباع اآلباء والتعصب الذي نشأوا عليه وهذا ال
  ) والتقليد فهذا عامل حقيقة كسادات الصوفية فإن املعارف يف حقهم ضرورة 

لعمري ذاك كله مبادىء النظر وما وصلوا إىل غاية النظر وهو وقوف : وأما قوله بأن العامة ينظرون قلنا : ( قال 
العامل حادث وجيوز أن يكون حادثا وجيوز أن يكون قدميا مثال فيعتقد : م يقولون منهم على أحد شطري الشيء ألهن

  ) حدوثه ال ينظر إىل اجلانب اآلخر والعامل يستعرض املسالك ويشرحها باملدارك وينهي النظر إىل الغاية القصوى 
وجب عليهم هذا القدر ومل يوجب ألن اهللا تعاىل أ: كيف يكونون مؤمنني وليسوا بعارفني ؟ قلنا : فإن قيل : ( قال 

عليهم العلم وهذا معلوم بضرورة العقل مستندا إىل السمع فإن الرسول صلى اهللا عليه و سلم كان يكتفي من 
األعراب بالتصديق مع علمنا بقصور علمهم عن معرفة النظر واألدلة بل جيب عليهم نفي الشك عنهم فإذا كانوا 

جيب العلم بل لو زال الشك عنهم خبرب : هم مستقرة فهم مؤمنون وال نقول قد نفوا الشك واللبس عنهم وعقائد
التواتر ظاهرا أو قول بعض املشايخ أو منام هائل يف حق اخلصوم مث سكنت قلوهبم إىل اعتقادهم صح ذلك فإن مل 

  ) يزل عنهم الشك إال بالعلم فعند ذلك ال بد منه 
أفعيينا باخللق { : غلبة والفلج غري أن العامي يكتفي له كقوله تعاىل ويف القرآن حجاج وإن مل يكن فيه ال: ( قال 

ألكم الذكر } { وجيعلون هللا ما يكرهون { : وليس من أنكر احلشر ينكره ألجل العياء وكذلك قوله تعاىل } األول 
جيب هذا النظر على فإذا مل : وليس هذا يدل على نفي الولد قطعا فمبادىء النظر كافية هلم فإن قيل } وله األنثى 



أجل جيب يف كل عصر أن يقول به آحاد الناس وهو فرض من فروض : كافة الناس فهل جيب على اآلحاد ؟ قلنا 
الكفايات كاجلهاد وتعلم القرآن وغري ذلك من فروض الكفايات فأما عامة الناس فال يتعني عليهم العلم بل 

  ) االعتقاد الصحيح يكفيهم 

  تعليق ابن تيمية

إنه قد حيصل هلم ضرورة وقد حيصل : إن العامة عليهم العلم قالوا : املقصود أن الطائفة األوىل الذين قالوا : قلت 
بالنظر والطائفة الثانية الذين اكتفوا باالعتقاد اعترفوا بأن من الناس من حيصل له املعرفة ضرورة كسادات الصوفيه 

ه العامي وإن مل يكن فيه الغلبة والفلج فهذا الكالم يقوله مثل وأما ذكره من أن احلجاج الذي يف القرآن يكتفي ب
: هذا الرجل وأمثاله من أهل الكالم اجلاهلني حبقائق ما جاء به التنزيل وما بعث به الرسول حىت قد يقول بعضهم 

ن كجهلهم حبقائق إن الطريقة الربهانية ليست يف القرآن وهؤالء جهلهم مبعاين األدلة الربهانية اليت دل عليها القرآ
ما أخرب به القرآن بل جهلهم حبقائق ما دل عليه الشرع من الدالئل العقلية واملطالب اخلربية أعظم من جهلهم مبا 

  سلكوه من الطرق البدعية اليت مسوها عقلية 
نقول وقد رأيت يف كالم هذا الرجل وأمثاله من ذلك عجائب خيالفون هبا صريح املعقول مع خمالفتهم لصحيح امل

  ونقص علمهم وإمياهنم مبا جاء به الرسول صلى اهللا عليه و سلم والكالم على هذا مبسوط يف غري هذا املوضع 
وقد بينا يف غري هذا املوضع أن الطرق اليت جاء هبا القرآن هي الطرق الربهانية اليت حتصل العلم يف املطالب اإلهلية 

 يستدل بقياس التمثيل والتعديل وذلك أن اهللا تعاىل ليس مماثال لشيء مثال ذلك أنه يستدل بقياس األوىل الربهاين ال
من املوجودات فال ميكن أن يستعمل يف حقه قياس مشول منطقي تستوي أفراده يف احلكم كما ال يستعمل يف حقه 

األوىل مثل  قياس متثيل يستوي فيه األصل والفرع فإنه سبحانه ال مثل له وإمنا يستعمل يف حقه من هذا وهذا قياس
كل نقص ينزه عنه خملوق من املخلوقات فاخلالق تعاىل أوىل بتنزيهه عنه وكل كمال مطلق ثبت ملوجود : أن يقال 

من املوجودات فاخلالق تعاىل أوىل بثبوت الكمال املطلق الذي ال نقص فيه بوجه من الوجوه ألنه سبحانه واجب 
جه وألنه مبدع املمكنات وخالقها فكل كمال هلا فهو منه وهو الوجود فوجوده أكمل من الوجود املمكن من كل و

كل كمال يف املعلول فهو من : معطيه والذي خلق الكمال وأبدعه وأعطاه أحق بأن يكون له الكمال كما يقولون 
  العلة 

لذين هم عباد وجعلوا املالئكة ا{ : إن املالئكة بنات اهللا كما حكى اهللا ذلك عنهم بقوله : وكان املشركون يقولون 
كيف تصفون ربكم بأنقص : وهم مع هذا جيعلون البنات نقصا وعيبا ويرون الذكر كماال فقال هلم } الرمحن إناثا 

إن له البنات : الوصفني وأنتم مع هذا ال ترضون هذا ألنفسكم ؟ فهذا احتجاج عليه بطريق األوىل يف بطالن قوهلم 
  مطلقا كما يقول من يفتري على القرآن  وهلم البنني مل حيتج بذلك على نفي الولد

وجيعلون هللا البنات } { وجيعلون ملا ال يعلمون نصيبا مما رزقناهم تاهللا لتسألن عما كنتم تفترون { : قال تعاىل 
يتوارى من القوم من سوء ما * وإذا بشر أحدهم باألنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم * سبحانه وهلم ما يشتهون 

للذين ال يؤمنون باآلخرة مثل السوء وهللا املثل * لى هون أم يدسه يف التراب أال ساء ما حيكمون بشر به أميسكه ع
وجيعلون هللا ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن هلم احلسىن ال { : إىل قوله تعاىل } األعلى وهو العزيز احلكيم 

  } جرم أن هلم النار وأهنم مفرطون 
ن أنفسهم على رهبم وجيعلون له ما يكرهون ويقولون بوصفهم الكذب أن هلم فبني سبحانه وتعاىل أهنم يفضلو



احلسىن وأهنم جيعلون ألنفسهم ما يشتهون وأن ما جعلوا هللا نظريه إذا بشر به أحدهم ظل وجه مسودا يتوارى من 
هذا احلكم  القوم من سوء ما بشر به أميسكه على هون أم يدسه يف التراب أال ساء ما حيكمون فبني سبحانه أن

  حكم سىء 
أي قسمة جائرة وقال يف } تلك إذا قسمة ضيزى * ألكم الذكر وله األنثى { : كما قال تعاىل يف اآلية األخرى 

* أم اختذ مما خيلق بنات وأصفاكم بالبنني * وجعلوا له من عباده جزءا إن اإلنسان لكفور مبني { : اآلية األخرى 
أو من ينشأ يف احللية وهو يف اخلصام غري * ثال ظل وجهه مسودا وهو كظيم وإذا بشر أحدهم مبا ضرب للرمحن م

فقال تعاىل مقيما } وجعلوا املالئكة الذين هم عباد الرمحن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادهتم ويسألون * مبني 
أم اختذ مما خيلق بنات { :  للحجة خماطبا باستفهام اإلنكار املبني لبطالن ما أنكره وامتناعه وأن ذلك مستقر يف الفطر

أي ! فإنه لوقدر على سبيل الفرض أن يتخذ ولدا أكان يتخذ مما خيلق بنات ويصفيكم بالبنني ؟ } وأصفاكم بالبنني 
جيعل البنني صافني لكم ال يشرككم يف اختاذ البنني بل تكونون أنتم خمصوصون خبري الصنفني وهو سبحانه خمصوص 

  ! بالصنف املنقوص ؟ 
وهن اإلناث } وإذا بشر أحدهم مبا ضرب للرمحن مثال { : كر عنهم ما يبني فرط نقص البنات عندهم فقال مث ذ

كما ذكر ذلك يف سورة النحل أي بالذي جعله مثال للرمحن وهن البنات الاليت جعل للرمحن مثلهن فضربه للرمحن 
فجعلهن مياثلن البنات الاليت جعل الرمحن مثلهن  مثال أي جعله له مثال حيث مثل به املالئكة الذين جعلهم بنات اهللا

  مثال مياثل البنات الاليت إذا بشر أحدهم هبا ظل وجهه مسودا وهو كظيم  -أي جعل له  -فضرب للرمحن 
} وهو يف اخلصام غري مبني { : وهن النساء تربني يف احللية } أو من ينشأ يف احللية { : مث بني نقص النساء فقال 

ال تكاد تتكلم حبجة هلا إال كانت عليها فبني أهنم من نقصهن يكملن باحللية اليت تزينهن يف أعني الرجال وهي املرأة 
  وهي ال تبني يف اخلصام 

{ وعدم البيان صفة نقص فإن اهللا ميز اإلنسان بالنطق والبيان الذي فضله به على سائر احليوان كما قال تعاىل 
علم * الذي علم بالقلم * اقرأ وربك األكرم { : وقال } علمه البيان *  خلق اإلنسان* علم القرآن * الرمحن 

  } اإلنسان ما مل يعلم 
فورب السماء واألرض { : اإلنسان هو احليوان الناطق وملا كان هذا أظهر صفاته قال تعاىل : وأهل املنطق يقولون 

وهذه هي } ومناة الثالثة األخرى * لعزى أفرأيتم الالت وا{ : وقد قال تعاىل } إنه حلق مثل ما أنكم تنطقون 
األصنام الكربى اليت كانت مبدائن احلجاز فإنه كانت الالت ألهل املدينة والعزى ألهل مكة ومناة الثالثة األخرى 

  ألهل الطائف 
  } إن يدعون من دونه إال إناثا وإن يدعون إال شيطانا مريدا { : وهذه كلها مؤنثة كما قال يف اآلية األخرى 

إن الالت من اإلله والعزى من العزيز : وهذه جعلوها شركاء له تعبد من دونه ومسوها بأمسائه مع التأنيث كما قيل 
ومناة من مين ميىن إذا قدر وكانوا يسموهنا الربة وهم مسوها هبذه األمساء اليت فيها وصفها هلا باإلهلية والعزة والتقدير 

م ما أنزل اهللا هبا من سلطان أي من كتاب وحجة فإن اهللا تعاىل مل يأمر أحدا والربوبية وهي أمساء مسوها هم وآباؤه
  بإن يعبد أحدا غريه ومل جيعل لغريه شركاء يف إهليته 

  } واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرمحن آهلة يعبدون { : كما قال تعاىل 
{ : الشريك والولد كما ذكره يف سورة النحل حيث قال وهو سبحانه دائما ينزه نفسه يف كتابه العزيز عن 

  اآلية وما بعدها } وجيعلون ملا ال يعلمون نصيبا مما رزقناهم 



  } وقل احلمد هللا الذي مل يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف امللك ومل يكن له ويل من الذل وكربه تكبريا { : وقال 
الذي له ملك السماوات واألرض ومل * بده ليكون للعاملني نذيرا تبارك الذي نزل الفرقان على ع{ : وقال تعاىل 

  } يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف امللك 
  } ومل يكن له كفوا أحد * مل يلد ومل يولد * اهللا الصمد * قل هو اهللا أحد { : وقال تعاىل 
  } سبحانه وتعاىل عما يصفون  وجعلوا هللا شركاء اجلن وخلقهم وخرقوا له بنني وبنات بغري علم{ : وقال تعاىل 

  } وأنه تعاىل جد ربنا ما اختذ صاحبة وال ولدا { : وقالت اجلن 
وإذا أراد أن حيتج سبحانه على نفي الولد مطلقا مل يذكر هذه احلجة اليت لن يفهم وجهها من مل يعرف ما يف القرآن 

القرآن وأهنم حققوا أصول الدين من احلجاج وظن هو وأمثاله من أهل الضالل أن حجاجهم أكمل من حجاج 
  أعظم من حتقيق الصحابة والتابعني 

وقالوا اختذ اهللا ولدا سبحانه بل له ما يف السماوات { : بل يذكر سبحانه احلجة املناسبة للمطلوب كقوله تعاىل 
  } بديع السماوات واألرض وإذا قضى أمرا فإمنا يقول له كن فيكون * واألرض كل له قانتون 

بديع * وجعلوا هللا شركاء اجلن وخلقهم وخرقوا له بنني وبنات بغري علم سبحانه وتعاىل عما يصفون { : عاىل وقال ت
  } السماوات واألرض أىن يكون له ولد ومل تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم 

ناك أن هؤالء اآليات تضمنت والكالم على هذه اآليات وما فيها من األسرار مذكور يف غري هذا املوضع وقد بني ه
إبطال قول املبطلني من املشركني والصابئني وأهل الكتاب وتضمنت إبطال ما كان يقوله مشركو العرب وما يقوله 

  النصارى وما يقوله مشركو الصابئة وفالسفتهم الذين يقولون بتولد العقول أو العقول والنفوس عنه 
العقل كالذكر والنفس كاألنثى فهؤالء خرقوا له : مساها مالئكة ويقول  ومن أراد اجلمع بني كالمهم وبني النبوات

  بنني وبنات بغري علم 
مث بني سبحانه أنه مبدع للسماوات واألرض واإلبداع خلق الشيء على غري مثال خبالف التولد الذي يقتضي 

  تناسب األصل والفرع وجتانسهما 
ستقالل اخلالق له وعدم شريك له والتولد ال يكون إال جبزء من واإلبداع خلق الشيء مبشيئة اخلالق وقدرته مع ا

  املولد بدون مشيئته وقدرته وال يكون إال بانضمام أصل آخر إليه 

  تعليق ابن تيمية

فبني بطالن كون الولد } أىن يكون له ولد ومل تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم { : وقال تعاىل 
فإن التولد ال يكون إال من أصلني وليس يف املوجودات ما يكون } ومل تكن له صاحبة { :  له من غري صاحبة لقوله

  وحده مولدا لشيء بل قد خلق اهللا تعاىل من كل شيء زوجني وهو سبحانه الفرد الذي ال زوج له 
ال واحد حىت ال يصدر عن الواحد إ: وقد بسط هذا يف غري هذا املوضع وبني فساد قول املتفلسفة الذين يقولون 

  إن الواجب مل يصدر عنه أوال إال العقل مث بتوسط العقل صدر عقل ونفس وفلك : قالوا 
وهذا الكالم وإن كان فساده معلوما من وجوه كثرية كما قد بسط يف موضعه فاملقصود هنا أنه ليس يف املوجودات 

 يوصف إال بالسلوب واإلضافات بل الواحد البسيط الذي يصفونه وهو اجملرد عن مجيع صفات اإلثبات الذي ال
  هذا الواحد ال حقيقة له 

وأيضا فإنه ال يعرف يف الوجود واحد صدر عنه مبجرده شيء وما ميثلون به من أن النار ال يصدر عنها إال اإلحراق 



والتسخني واملاء ال يصدر عنه إال التربيد والشمس يصدر عنها الشعاع وحنو ذلك كلها حجج عليهم فإن هذه 
النار أو : أحدمها : اآلثار مل تصدر عن جمرد هذه األجسام وطبائعها بل ال تكون السخونة واإلحراق إال عن شيئني 

حمل قابل لذلك كبدن احليوان والنبات وحنو ذلك : الشعاع أو احلركة فإن هذه الثالثة من أسباب السخونة والثاين 
  وة القبول مل حترقه النار وإال فالسمندل والياقوت وغريمها ملا مل تكن فيه ق

  وكذلك الشعاع ال بد له من حمل يقبل االنعكاس عليه وإال فإذا مل يكن هناك جسم قابل له مل حيدث الشعاع 
إن األول الواجب الوجود الذي يسمونه العلة هو ذات بسيطة ليس له نعت من النعوت : وهؤالء املالحدة يقولون 

ضا ألنه ال يصدر عن الواحد إال واحد مث صدر عنه عقل ونفس وفلك وأنه صدر عنه عقل هو واحد بسيط أي
وليس هذا نظري ما ميثلون به من اآلحاد فإن آثارها كانت مبشاركة من القوابل املوجودة وهنا كل ما سوى األول 

فهو معلول له ليس هناك موجود غريه ليشترك هو وذلك املوجود يف ذلك كاشتراك الشمس واملطارح القابلة 
  واشتراك النار واملوارد القابلة 

بيان أن التولد ال يكون إال بني اثنني وهو سبحانه ال صاحب } أىن يكون له ولد ومل تكن له صاحبة { : فقوله تعاىل 
  له فكيف يكون له ولد 

اليت  وهذا القدر ملا كان مستقر يف فطر الناس كان عامة ما يسمونه تولدا ونتاجا إمنا يكون عن أصلني فاألمور
  فعل العبد واألسباب األخر املعاونة له : إمنا حدثت عن أصلني  -كالشبع والري وحنو ذلك  -تسمى متولدات 

النتيجة ال تكون إال عن مقدمتني ويشبهون حصول النتيجة عن املقدمتني حبصول النتاج : وكذلك النظار يقولون 
  ن أصالن يف التولد عن األصلني من احليوان ألن هذين أصالن يف التوليد وهذي

وذلك بيان ألنه إذا كان خالقا جلميع األشياء فكيف يكون فيها ما هو متولد } وخلق كل شيء { : مث قال تعاىل 
  عنه ؟ واجلمع بني اخللق والتوليد ممتنع كما ميتنع اجلمع بني التولد والتعبد 

تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق األرض وختر * لقد جئتم شيئا إدا * وقالوا اختذ الرمحن ولدا { : كما قال تعاىل 
إن كل من يف السماوات واألرض إال آيت * وما ينبغي للرمحن أن يتخذ ولدا * أن دعوا للرمحن ولدا * اجلبال هدا 

  } لقد أحصاهم وعدهم عدا * الرمحن عبدا 
استدل هبذا طائفة من الفقهاء على أن حىت أنه } وقالوا اختذ الرمحن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون { : وقال تعاىل 

  ولد اإلنسان يعتق عليه إذا ملكه فال يكون عبده من هذه اآلية ألنه سبحانه بني تنايف التوليد والتعبيد 
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مر بامرأة جمح على باب فسطاط [ وهذا احلكم معلوم بأدلة أخرى كما يف الصحيح 

لقد مهمت أن ألعنه لعنة تدخل معه قربه كيف يورثه وهو ال حيل له : أجل قال : هبا ؟ قالوا لعل صاحبها يلم : فقال 
  ] ؟ كيف يستعبده وهو ال حيل له ؟ 

فبني صلى اهللا عليه و سلم أنه إذا وطىء تلك احلبلى وسقى ماءه زرع غريه فإنه بتلك الزيادة اليت حتصل منه يف 
ئذ فال حيل له أن يستعبده وال أن جيعله موروثا عنه كما يورث ماله فإذا كان اجلنني يصري شريكا له يف التولد وحين

  هذا مبشاركته يف التولد مع أن الولد قد انعقد من ماء غريه فكيف بالولد الذي انعقد منه ؟ 
فإن } لقد أحصاهم وعدهم عدا { : كما قال يف اآلية األخرى } وهو بكل شيء عليم { : وكذلك قوله تعاىل 

طة العلم والعد هبم فيه بيان أنه ال يكون منهم إال ما يعلمه ال ينفردون عنه بشيء كما ينفرد الولد عن والده إحا
  والشريك عن شريكه 

بيان لكونه سبحانه } بديع السماوات واألرض وإذا قضى أمرا فإمنا يقول له كن فيكون { : وقوله يف اآلية األخرى 



كن كانت وهذا مناف للتوليد بل خلق املسيح عليه السالم بكلمة : ة له فإذا قال له خيلق األشياء بكلمته وأهنا منقاد
  ) كن ( 

وقد علم يف الشاهد أن من يدبر األشياء مبجرد كلمته ليس كالذي حيتاج إىل أن تولد منه األشياء فكيف يوصف 
  كن فيكون ؟ : بالتولد وهو سبحانه يف مجيع ما يقضيه إمنا يقول له 

من أنكر اخللق فلم ينكره ألجل كونه : وقول ذلك القائل } أفعيينا باخللق األول { : كره من قوله تعاىل وأما ما ذ
مثل هذا الكالم إذا قاله ملحد طاعن يف القرآن كان فيه الداللة على جهله وضالله ما : عيي باخللق األول فيقال له 
  ال يقدر على وصفه اإلنسان 
ه ذكر من دالئل املعاد وبراهينه ما ال يقدر أحد على أن يأيت بقريب منه وذكر فيه من وذلك أن اهللا تعاىل يف كتاب

  أصناف احلجج ما ينتفع به عامة اخللق 
فإنه سبحانه دل على إمكان إحياء املوتى وقدرته على ذلك بطريق الوجود والعيان و بطريق االعتبار والربهان 

ان الشيء من وجوده فذكر يف كتابه ما أحياه من املوتى يف غري واألول أعظم الطريقني فال شيء أدل على إمك
  موضع 

وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حىت نرى اهللا جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم { : كما قال تعاىل يف سورة البقرة 
  ؤية فهذه يف قصة موت بين إسرائيل الذين سألوه الر} مث بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون * تنظرون 

  } فقلنا اضربوه ببعضها كذلك حييي اهللا املوتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون { : وقال يف قصة البقرة 
أمل تر إىل الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت فقال هلم اهللا { : وقال يف الذين خرجوا من ديارهم 

  صة معروفة وهي ق -اآلية } موتوا مث أحياهم إن اهللا لذو فضل على الناس 
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أىن حييي هذه اهللا بعد موهتا فأماته اهللا مائة عام { : وقال تعاىل 

مث بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إىل طعامك وشرابك مل يتسنه وانظر 
ظر إىل العظام كيف ننشزها مث نكسوها حلما فلما تبني له قال أعلم أن اهللا على إىل محارك ولنجعلك آية للناس وان

فقص هذه القصة اليت فيها موت البشر مائة عام وموت محاره ومعه طعامه وشرابه مث إحياء هذا } كل شيء قدير 
يت ال يبقى فيها يف العادة امليت وإحياء محاره وبقاء طعامه وشرابه مل يتغري ومل يفسد وهو يف دار الكون والفساد ال

طعام وشراب بدون التغري بعض هذه املدة وهذا يبني قدرته على إحياء اآلدميني والبهائم وإبقاء األطعمة واألشربة 
  ألهل اجلنة يف دار احليوان بأعظم الدالالت 

مئن قليب قال فخذ رب أرين كيف حتيي املوتى قال أومل تؤمن قال بلى ولكن ليط{ : وذكر بعد ذلك قول إبراهيم 
أربعة من الطري فصرهن إليك مث اجعل على كل جبل منهن جزءا مث ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن اهللا عزيز حكيم 

فأمره خبلط األطيار األربعة مثال مضروبا الختالط األخالط األربعة مث أحىي األطيار وميز بني هذا وهذا وجعلهن } 
  ن يف ذلك من الدليل ما ال خيفى على ذي حتصيل يأتني سعيا إجابة لدعوة الداعي فكا

فهذه مخس قصص يف إحياء اآلدميني وقصة يف إحياء البهائم وقصة يف إبقاء الطعام والشراب وقصة يف إحياء الطري 
وذلك يف غري هذا موضع إحياء املسيح صلى اهللا عليه و سلم للموتى وذكر قصة أصحاب الكهف وبقاءهم ثالمثائة 

  ني نياما ال يأكلون وال يشربون وهم أحياء مل يفسدوا سنة وتسع سن
  } وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد اهللا حق وأن الساعة ال ريب فيها { : وقال يف القصة 

فهذه القصص فيها من اإلخبار باملوجود ما هو من أعظم الدالئل على القدرة واإلمكان إلحياء اهللا املوتى وصدق 



مبا به يعلم صدق الرسول ويعلم بأخبار أخرى من غري طريق الرسول وإخبارهم هبا من أعالم هذه األخبار يعلم 
  نبوته كما قد بسط يف موضع آخر 

وأما الصنف الثاين وهو طريق إثبات اإلمكان والقدرة باالعتبار والقياس بطريق األوىل فإنه سبحانه يستدل على 
ياء املوتى كقدرته على إنبات النبات وتارة يستدل على ذلك خبلق ذلك تارة خبلق النبات ويبني أن قدرته على إح

  احليوان نفسه وأن قدرته على اإلعادة كقدرته على االبتداء وأوىل 
يا أيها الناس إن كنتم يف ريب من { : وتارة يبني ذلك بقدرته على خلق السماوات واألرض كما يف قوله تعاىل 

طفة مث من علقة مث من مضغة خملقة وغري خملقة لنبني لكم ونقر يف األرحام ما البعث فإنا خلقناكم من تراب مث من ن
نشاء إىل أجل مسمى مث خنرجكم طفال مث لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوىف و منكم من يرد إىل أرذل العمر لكيال 

ذلك * ل زوج هبيج يعلم من بعد علم شيئا وترى األرض هامدة فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت وربت وأنبتت من ك
وأن الساعة آتية ال ريب فيها وأن اهللا يبعث من يف * بأن اهللا هو احلق وأنه حييي املوتى وأنه على كل شيء قدير 

  } القبور 
  ويف هذا الكالم العزيز من أنواع االعتبار ما ال حيتمله هذا املكان 

إذا أقلت سحابا ثقاال سقناه لبلد ميت فأنزلنا به وهو الذي يرسل الرياح بشرا بني يدي رمحته حىت { : وقال تعاىل 
فبني أن إخراج النبات باملاء مما يتذكر به } املاء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك خنرج املوتى لعلكم تذكرون 

  إخراج املوتى من قبورهم 
* سقات هلا طلع نضيد والنخل با* ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب احلصيد { : وقال تعاىل 

  } رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك اخلروج 
واهللا الذي أرسل الرياح فتثري سحابا فسقناه إىل بلد ميت فأحيينا به األرض بعد موهتا كذلك النشور { : وقال تعاىل 

 {  
على * ينكم املوت وما حنن مبسبوقني حنن قدرنا ب* أأنتم ختلقونه أم حنن اخلالقون * أفرأيتم ما متنون { : وقال تعاىل 

  } ولقد علمتم النشأة األوىل فلوال تذكرون * أن نبدل أمثالكم وننشئكم يف ما ال تعلمون 
  } أوليس الذي خلق السماوات واألرض بقادر على أن خيلق مثلهم بلى وهو اخلالق العليم { : وقال تعاىل 
سماوات واألرض ومل يعي خبلقهن بقادر على أن حييي املوتى بلى إنه أومل يروا أن اهللا الذي خلق ال{ : وقال تعاىل 

  } على كل شيء قدير 
  } وهو الذي يبدأ اخللق مث يعيده وهو أهون عليه { : وقال تعاىل 

{ : وقد بني سبحانه من حجج منكري املعاد واجلواب عنها وتقريره ما يطول هذا املوضع باستقصائه كما يف قوله 
قل حيييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق * ونسي خلقه قال من حييي العظام وهي رميم  وضرب لنا مثال

إىل آخر اآليات وهذا باب واسع ليس } الذي جعل لكم من الشجر األخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون * عليم 
  هذا موضع بسطه 

عي وعيي بأمره إذا مل : فإن العرب تقول } لق األول أفعيينا باخل{ : فأما اآلية اليت ذكرها القائل التقدم وهي قوله 
  عييت بأمري إذا مل يهتد لوجهه وأعياين هو : يهتد لوجهه ويقول الرجل 

  : وقال الشاعر 
  ) عييت ببيضتها احلمامة ... عيوا بأمرهم كما ( 



نكار املتضمن نفي ما استفهم فالعيي باألمر يكون عاجزا عنه مثل أن ال يدري ما يفعل فيه فقال سبحانه باستفهام اإل
فلم نكن عاملني مبا نصنع فيه وال قادرين عليه ؟ أم } أفعيينا باخللق األول { : عنه وأن ذلك معلوم عند املخاطب 

  خلقناه بعلمنا وقدرتنا وأتنيا فيه من اإلحكام واإلتقان مبا دل على كمال علمنا وحكمتنا وقدرتنا ؟ 
أن اهللا الذي خلق السماوات واألرض ومل يعي خبلقهن بقادر على أن حييي املوتى بلى أومل يروا { : وهذا نظري قوله 

  } إنه على كل شيء قدير 

  تعليق ابن تيمية

ومن املستقر يف بدائه العقول أن خلق السماوات واألرض أعظم من خلق اآلدميني فإذا كان فيها من الداللة على 
فال يكون ذلك داال على أنه قادر على إحياء املوتى ال يعي بذلك كما مل علم خالقها وقدرته وحكمته ما هبر العقل أ

  يعي باألول بطريق األوىل واألخرى ؟ 
الذي هو النصب اللغوب : وهو من اإلعياء } ومل يعي خبلقهن { : ولعل هذا اجلاهل مل يفهم هذه اآلية فظن أن قوله 
تعب يف الثاين ؟ فإن كان هذا هو الذي فهمه من اآلية كما يفهم وأن املعىن إذا كنا ما تعبنا يف اخللق األول فكيف ن

ذلك جهال العامة الذين ال يعرفون لغة العرب وال تفسري القرآن وال يفرقون بني عيي وأعياء فقد أويت من جهة 
  جهله بالعقل والسمع 

هلهم أن ليس يف ذلك من وهؤالء املبتدعني جيهلون حقائق ما جاء به الرسول ويعرضون عنه مث حيكمون مبوجب ج
الرباهني من جنس ما يف كالمهم ولو أوتوا العقل والفهم ملا جاء به الرسول صلى اهللا عليه و سلم لتبينوا أنه اجلامع 

  لكل خري 
وأما فساد طرقهم املخالفة للنصوص فهو بني لكل ذكي فاضل منهم ومن غريهم ويكفيك أن عمدهتم يف أصول 

  وقد علم ما فيه من األعتراض وإما دليل الوجوب املستلزم للواجب الدين إما دليل األعراض 
وقد بينا يف غري هذا الوضع أن تلك الطريقة ال تدل على وجود واجب فإن ذلك إمنا يدل إذا ثبت وجود املمكن 

مكن الذي يستلزم الواجب واملمكن عندهم هو متناول القدمي واحلادث فجعلوا القدمي األزيل داخال يف مسمى امل
  وخالفوا بذلك سائر العقالء من سلفهم وغريهم مع تناقضهم يف ذلك 

وهبذا التقدير ال ميكنهم أن يقيموا دليال على أن املمكن هبذا االعتبار حيتاج إىل فاعل وقد أوردوا على هذه الطريقة 
 غايته إثبات وجود من االعتراضات ما أوردوه ومل ميكنهم أن جييبوا عنه جبواب صحيح كما قد بسط يف موضعه مث

واجب ال يتميز عن املخلوقات وهلذا صار كثري منهم إىل أن الوجود الواجب ال يتميز على املخلوقات وهلذا صار 
كثري منهم إىل أن الوجود الواجب هو وجود املخلوقات فكثري من نظارهم يطعن يف دليل إثبات واجب الوجود 

  ود الواجب هو وجود املخلوقات إن الوج: وكثري من حمققيهم وعارفيهم يقول 
ومآل القولني واحد وهو قول فرعون الذي أنكر رب العاملني فإن فرعون وغريه مل ينكروا وجود هذا العامل املشهود 

فمن جعله هو الوجود الواجب أو كان قوله ال يدل إال على ذلك كان منكرا للصانع مث إذا كان هذا الوجود 
  ك من احملاالت أضعاف ما فروا منه كما بينا ذلك يف غري هذا املوضع الواجب كان ما يلزمهم على ذل

فمن جعله وجود كل موجود كان فيه الشهادة على نفس الوجود احملدث الكائن بعد أن مل يكن بأنه واجب ومن 
جعله وجود الفلك كان فيه من افتقار واجب الوجود إىل غريه ومن حدوث احلوادث بال سبب فاعل ومن غري 

  ما يناقض أصوهلم وأصول غريهم املتفق على صحتها ويوقعهم يف شر مما منه فروا  ذلك



مل يرد اإلعياء الذي هو التعب وإميا أراد العي كما تقول } أفعيينا باخللق األول { : واملقصود هنا أنه سبحانه ملا قال 
على علم اخلالق وحكمته ما يبني أنه خلقه عيي بأمره إذا مل يهتد لوجهه وحينئذ فيكون يف اآلية من الداللة : العرب 

مبشيئته وقدرته وحكمته وعلمه ومن كان خالقا هلذا العامل مبشيئته وقدرته وحكمته وعلمه كان بأن يقدر على إحياء 
  املوتى أوىل وأحرى 

مته ونفي العي واملالحدة املنكرون للعماد تعود شبههم كلها إىل ما ينفي علم الرب تعاىل أو قدرته أو مشيئته أو حك
يثبت هذه الصفات فتنتفي أصول شبههم فالفالسفة اإلهليون الذين هم أشهر هذه الطوائف باحلكمة والنظر والعلم 

عمدهتم يف إنكار املعاد هو اعتقادهم قدم العامل وأن الفاعل علة تامة موجبة  -رهط الفارايب و ابن سينا وأمثاهلما  -
  أن يتغري العامل ألجل ذلك بالذات ال خيتلف فعلها فال جيوز 

وهؤالء يف كالمهم من نفي قدرته وعلمه ومشيئته ما هو مبسوط يف غري هذا املوضع ومن أيسر ذلك أهنم يف 
  احلقيقة ينكرون أن يكون خالقا للمحدثات 

يم وإذا كان قد عرف بضرورة العقل أن احملدثات وما فيها من التخصيص واإلتقان واحلكمة دل على اخلالق العل
القدير احلكيم علم فساد قول هؤالء فإن قوهلم يستلزم أن تكون احملدثات كلها حدثت بال حمدث ألن العلة القدمية 

التامة اليت جعلوها األول ال يتأخر عنها شيء من معلوالهتا فال يكون شيء من احلوادث معلوال هلا فال يكون مفعوال 
خرى تامة موجبة بذاهتا ألن القول يف تلك العلة كالقول يف هذه وال هلا وال جيوز أن تكون احلوادث معلولة لعلة أ

مسي علة  -جيوز أن يكون صدرت عن ممكن ال علة له ألن املمكن ال يكون موجودا بنفسه بل ال بد له من موجد 
  وال جيوز أن يكون صدرت عن ممكن بنفسه ألن كون ذلك املمكن حمدثا هلا أمر ممكن حمدث  -أو مل يسم 

بد له من حمدث فإذا استحال على أصوهلم صدور احلوادث عن العلة التامة الواجبة بواسطة أو غري واسطة فقد  فال
تعذر صدورها عن ممكن ال موجب له وعن موجب ال يستند فعله إىل الواجب بنفسه لزم على قوهلم أن ال يكون هلا 

  فاعل 
الواجب بنفسه بوسط أو بغري وسط أو غري الواجب إما أن يكون هو : حمدث احلوادث : ووجه احلصر أن يقال 

بنفسه وما ليس بواجب بنفسه فهو املمكن واملمكن إما أن يكون له موجد وإما أن ال يكون والثاين ممتنع واألول 
  نفس إحداثه للمحدثات أمر حادث ممكن فال بد له من موجد 

  يكون علة تامة مستلزمة ملعلوهلا وهذا يبطل أصل قوهلم فتبني أن احملدثات ال بد هلا من حمدث يكون واجبا بنفيه وال 
إنه صدر عن موجب بالذات وحيكى هذا القول عن : الذين يقولون  -كابن سينا وأمثاله  -وهذا قول حذاقهم 

وهذا أفسد  -برقلس وأما أرسطو وأتباعه فعندهم األول ال يوجب شيئا وال يفعل شيئا بل الفلك يتحرك للتشبه به 
  من طرق متعددة وليس هذا موضع بسط ذلك من ذاك 

فيه تنبيه على ثبوت األمور اليت توجب وصف } ومل يعي خبلقهن { : وإمنا املقصود هنا التنبيه على أن قوله تعاىل 
خالق السماوات واألرض بصفات الكمال وبإحداث األفعال وذلك هو الذي يستلزم قدرته على إحياء املوتى 

  وبسط ذلك يطول 
أمر الوالدة وأمر املعاد مها من : بني خذالن اهللا ألهل البدع واملخالفني للكتاب والسنة أن هذين األصلني ومما ي

إن العقول تولدت عن اهللا وينكرون : أعظم أصول أهل الضالل كالدهرية من الفالسفة وغريهم الذين يقولون 
  إحياء اهللا املوتى 

شتمين ابن آدم وما ينبغي له ذلك : يقول اهللا تعاىل : [ نه قال ويف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أ



إين اختذت ولدا وأنا األحد الصمد الذي مل ألد ومل أولد : وكذبين ابن آدم وما ينبغي له ذلك فأما شتمه إياي فقوله 
] ي من إعادته لن يعيدين كما بدأين وليس أول اخللق بأهون عل: ومل يكن يل كفوا أحد وأما تكذيبه إياي فقوله 

  وهذا يف الصحيح من غري وجه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من حديث أيب هريرة وابن عباس 
لن يعيدنا كما بدأنا وضاهوا يف ذلك : وهؤالء املالحدة شتموه مبا ذكروه من تولد املوجودات عنه وكذبوه بقوهلم 

  أشباههم من مالحدة العرب 
أو ال يذكر اإلنسان أنا خلقناه من قبل ومل يك شيئا * إذا ما مت لسوف أخرج حيا ويقول اإلنسان أ{ : قال تعاىل 

كال * أطلع الغيب أم اختذ عند الرمحن عهدا * أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال ألوتني ماال وولدا { : إىل قوله } 
وقالوا اختذ الرمحن ولدا { : تعاىل إىل قوله } ونرثه ما يقول ويأتينا فردا * سنكتب ما يقول ومند له من العذاب مدا 

وما * أن دعوا للرمحن ولدا * تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق األرض وختر اجلبال هدا * لقد جئتم شيئا إدا * 
* لقد أحصاهم وعدهم عدا * إن كل من يف السماوات واألرض إال آيت الرمحن عبدا * ينبغي للرمحن أن يتخذ ولدا 

  } يامة فردا وكلهم آتيه يوم الق
إنه اختذ ولدا كما مجع النيب صلى اهللا عليه و : فذكر سبحانه يف هذا الكالم الرد على من أنكر املعاد وعلى من قال 

  سلم بينهما يف احلديث 
وهذا املبتدع ذكر يف داللة القرآن على هذا وعلى هذا ما تقدم التنبيه على فرط ضالل قائله عن حقائق ما أنزل اهللا 

  وله على رس
وهلذا كانت طريقة القرآن فيما يثبته للرب تعاىل وينفيه عنه مبنية على برهان األوىل ال على الربهان الذي تستوي 

  أفراده أو مياثل فرعه أصله 
وإذا بشر أحدهم باألنثى ظل { : بعد قوله } للذين ال يؤمنون باآلخرة مثل السوء وهللا املثل األعلى { : قال تعاىل 

  } وهو كظيم وجهه مسودا 
أي مبا ضربوه للرمحن مثال واملثل الذي } وإذا بشر أحدهم مبا ضرب للرمحن { : وقال تعاىل يف اآلية األخرى 

  ضربوه له هو البنات وهو عندهم مثل سوء مذموم معيب 
العقول أو إنه ولد : إنه ولد املالئكة أو قال : ومن قال } للذين ال يؤمنون باآلخرة مثل السوء { : فقال تعاىل 

  النفوس فإنه ال يؤمن باآلخرة فله مثل السوء 
واهللا تعاىل له املثل األعلى فال يضرب له املثل املساوي إذا ال كفو وال ند فضال عن أن يضرب له املثل الناقص وال 

على األذكار يكتفي يف حقه باملثل العايل بل له املثل األعلى إذ هو األعلى سبحانه والعلم به أعلى العلوم وذكره أ
  وحبه أعلى احلب 

إن أكرمكم { : والذي يبتغي وجه ربه األعلى هو أعلى إذ هو األتقى الذي هو أكرم اخللق على اهللا كما قال تعاىل 
إال * وما ألحد عنده من نعمة جتزى * الذي يؤيت ماله يتزكى * وسيجنبها األتقى { : وقال تعاىل } عند اهللا أتقاكم 

  } على ابتغاء وجه ربه األ
ضرب لكم مثال من أنفسكم هل لكم من { : ونظري ما ذكره سبحانه يف األوالد ما ذكره يف الشركاء يف قوله تعاىل 

إذا كان : يقول تعاىل } ما ملكت أميانكم من شركاء يف ما رزقناكم فأنتم فيه سواء ختافوهنم كخيفتكم أنفسكم 
اهللا حبيث خياف ذلك اململوك كما خياف السادة بعضهم بعضا  الواحد منكم ليس له من مماليكه شريك يف ما رزقه

فكيف جتعلون يل شريكا هو مملوكي وجتعلونه شريكا فيما خيتص يب من العبادة واملخافة والرجاء حىت ختافوه كما 



  ختافوين ؟ 
ميلك عينه  ومن املعلوم أن ملك الناس بعضهم بعضا ملك ناقص فإن السيد ال ميلك من عبده إال بعض منافعه ال

وهو شبيه مبلك الرجل بعض منافع امرأته وملك املستأجر بعض منافع أجريه وهلذا يشبه النكاح مبلك اليمني كما 
  النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق كرميته : قال عمر رضي اهللا عنه 

فإذا كان هذا امللك } الباب وألفيا سيدها لدى { : الزوج سيد يف كتاب اهللا وقرأ قوله تعاىل : وقال زيد بن ثابت 
الناقص ال يكون اململوك فيه شريكا للمالك فكيف بامللك احلق التام لكل شيء ؟ ملك املالك لألعيان والصفات 

واملنافع واألفعال الذي ال خيرج عن ملكه شيء بوجه من الوجوه وال لغريه ملك مفرد وال شريك يف ملك وال 
  غ يف مثل هذا أن جيعل مملوكه شريكه بوجه من الوجوه ؟ معاونة له بوجه من الوجوه كيف يسو

شرك يف الربوبية والثاين شرك يف اإلهلية فأما األول فهو إثبات فاعل مستقل غري اهللا : أحدمها : والشرك نوعان 
ة أو كمن جيعل احليوان مستقال بإحداث فعله وجيعل الكواكب أو األجسام الطبيعية أو العقول أو النفوس أو املالئك

غري ذلك مستقال بشيء من اإلحداث فهؤالء حقيقة قوهلم تعطيل احلوادث عن الفاعل فإن كل ما يذكرونه من فعل 
هذه الفاعالت أمر حادث يفتقر إىل حمدث يتم به إحداثه وأمر ممكن ال بد له من واجب يتم به وجوده وكل ما 

  ال يتم به حدوث حادث وال وجود ممكن سوى اخلالق القدمي الواجب الوجود بنفسه مفتقر إىل غريه ف
ومجهور العرب مل يكن شركها من هذا الوجه بل كانت مقرة بأن اهللا خالق كل شيء وربه ومليكه وإمنا كان من 

  النوع الثاين فإثبات التوحيد يف النوع الثاين يتضمن األول من غري عكس 
عبادة اهللا وحده ال شريك له فإن املشركني املقرين بأنه  والثاين الشرك يف اإلهلية وضده هو التوحيد يف اإلهلية وهو

رب كل شيء كانوا يتخذون آهلة يستجلبون بعبادهتا املنافع ويستدفعون هبا املضمار ويتخذوهنا وسائل تقرهبم إليه 
  وشفعاء يستشفعون هبا إليه 

م ال يكون إال بإذنه وهو سبحانه وهؤالء خلق من خلقه ال ميلكون ألحد نفعا وال ضرا إال بإذنه فكل ما يطلب منه
  مل يأمر بعبادة غريه ومل جيعل هؤالء شفعاء ووسائل 

  } واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرمحن آهلة يعبدون { : بل قد قال تعاىل 
  } وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون { : قال تعاىل 

ويعبدون من دون اهللا ما ال يضرهم وال ينفعهم ويقولون هؤالء شفعاؤنا عند اهللا قل أتنبئون اهللا مبا ال { : ال تعاىل وق
  } يعلم يف السماوات وال يف األرض سبحانه وتعاىل عما يشركون 

نه لو كان فيهما آهلة يبني سبحانه أنه مل يشرع عبادة غريه وال إذن يف ذلك بل يبني أ: وهذا املعىن كثري يف القرآن 
  إال اهللا لفسدتا فإنه كما ميتنع أن يكون غريه ربا فاعال ميتنع أن يكون إهلا معبودا 

حبيث يرغب إليه كما يرغب إىل املالك يرهب منه كما يرهب  -وإذا كان جعل اململوك شريكا يف امللك الناقص 
  ا ملالكه اخلالق أوىل باالمتناع ولزم الفساد ممتنعا يوجب الفساد فجعل اململوك املخلوق شريك -من املالك 

وذلك أن الذي خيافه إمنا خياف أن يضره فإذا كان يعلم أنه ال يضره إال بإذن اهللا سبحانه كان اهللا تعاىل هو الذي 
جيب أن خياف وكذلك الذي يرجوه إذا كان إمنا يرجو نفعه وهو ال ينفعه إال بإذن اهللا كان اهللا هو الذي جيب أن 

وإن كان ال يترف يف املال إال بإذن سيده وال  -جى إذ ال ينفع وال يضر إال بإذن اهللا خبالف مملوك البشر فإنه ير
  فقد ميكنه معصية سيده وإن كان يف معصيته نوع من الفساد  -مينع من أذن له سيده 

 يشأ مل يكن ويف معصية أمره واخلالق تعاىل ال ميكن أحدا أن يفعل شيئا إال مبشيئته وقدرته فما شاء كان وما مل



الفساد الذي ال صالح معه فاملخلوق أعجز عن أن ينفع أو يضر بدون إذنه من عجز اململوك عن النفع والضر 
  بدون إذن سيده ومعصية املخلوق ألمره الذي أرسل به رسله أعظم فسادا من معصية اململوك ألمر سيده 

وحاجه قومه قال أحتاجوين يف اهللا وقد هدان وال { : سلم ومناظرته لقومه قال تعاىل يف قصة اخلليل صلى اهللا عليه و 
وكيف أخاف ما أشركتم وال * أخاف ما تشركون به إال أن يشاء ريب شيئا وسع ريب كل شيء علما أفال تتذكرون 

  }  ختافون أنكم أشركتم باهللا ما مل ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقني أحق باألمن إن كنتم تعلمون
  } الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم أولئك هلم األمن وهم مهتدون { : قال تعاىل 

  } ما يفتح اهللا للناس من رمحة فال ممسك هلا وما ميسك فال مرسل له من بعده وهو العزيز احلكيم { : وقال تعاىل 
لطريق العقلي دله على الطرق السمعي وملا كان الطريق إىل احلق هو السمع والعقل ومها متالزمان كان من سلك ا

وهو صدق الرسول ومن سلك الطريق السمعي بني له األدلة العقلية كما بني ذلك القرآن وكان الشقي املعذب من 
  مل يسلك ال هذا وال هذا 

  } لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا يف أصحاب السعري { : كما قال أهل النار 
ألرض فتكون هلم قلوب يعقلون هبا أو آذان يسمعون هبا فإهنا ال تعمى األبصار أفلم يسريوا يف ا{ : وقال تعاىل 

  } ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور 
قل أرأيتم ما { : وهلذا نفى سبحانه عن الشرك الطريق السمعي والعقلي ونفى شرك اإلهلية والربوبية يف مثل قوله 

م هلم شرك يف السماوات ائتوين بكتاب من قبل هذا أو أثارة من تدعون من دون اهللا أروين ماذا خلقوا من األرض أ
  فطالبهم أوال بالطريق العقلي وثانيا بالطريق السمعي } علم إن كنتم صادقني 

قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون اهللا أروين ماذا خلقوا من األرض أم هلم شرك يف { : ونظريه قوله 
وهذا باب واسع قد } م على بينة منه بل إن يعد الظاملون بعضهم بعضا إال غرورا السماوات أم آتيناهم كتابا فه

  بسط الكالم فيه يف غري هذا املوضع 
واملقصود هنا التنبيه اللطيف على بعض ما يف القرآن من تقرير املعاد ونفي الولد والشريك إذ كان هذا فصال 

  معترضا يف هذا املقام 
ن مجيع الطوائف جيوزون أن حتصل املعرفة بالصانع بطريق الضرورة كما هو قول فقد تبني أن مجهور النظار م

الكالبية واألشعرية وهو مقتضى قول الكرامية والضرارية والنجارية واجلهمية وغريهم وهو قول طوائف أهل السنة 
عي و أمحد من أهل احلديث والفقهاء وغريهم كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أيب حنيفه و مالك و الشاف

  وغريهم 
وإمنا ينازع يف ذلك من ينازع من القدرية كاملعتزلة وحنوهم مع أهنم متنازعون يف ذلك بل كثري من أهل الكالم بل 

  إن اإلقرار بالصانع حاصل لعامة اخللق بطريق الضرورة : ومجهور العلماء يقولون 

  تعاىلذكر الشهرستاين يف هناية اإلقدام أن الفطرة تشهد بوجود اهللا 

إن التعطيل ينصرف إىل : قد قيل : ( كما ذكر الشهرستاين يف كتابه املعروف بنهاية اإلقدام يف قاعدة التعطيل قال 
تعطيل الباري عن الصفات : تعطيل الصانع عن الصنع ومنها : تعطيل الصنع عن الصانع ومنها : منها : وجوه شىت 

تعطيل الباري عن الصفات واألمساء : ت األزلية القائمة بذاته ومنها األزلية الذاتية ومنها تعطيل الباري عن الصفا
  ) تعطيل ظواهر الكتاب والسنة عن املعاين اليت دلت عليها : أزال ومنها 



مث قال أما تعطيل العامل عن الصانع العليم القادر احلكيم فلست أراها مقالة وال عرفت عليها صاحب مقالة إال ما 
كان العامل يف األزل أجزاء مبثوثة تتحرك على غري استقامة : أهنم قالوا : من الدهرية نقل عن شرذمة قليلة 

  ) فاصطكت اتفاقا فحصل منها العامل بشكله الذي تراه عليه ودارت األكوار وكرت األدوار وحدثت املركبات 
ل سبب وجود العامل على ولست أرى صاحب هذه املقالة ممن ينكر الصانع بل هو معترف بالصانع لكنه حيي: ( قال 

البخت واالتفاق احترازا عن التعطيل فما عدت هذه املسألة من النظريات اليت يقام عليها برهان فإن الفطرة 
ولئن { أيف اهللا شك : على صانع حكيم قادر عليم  -بضرورة فطرهتا وبديهة فكرهتا  -السليمة اإلنسانية شهدت 

  } ن سألتهم من خلق السماوات واألرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ولئ} { سألتهم من خلقهم ليقولن اهللا 
دعوا اهللا { : وإن هم غفلوا عن هذه الفطرة يف حال السراء فال شك أهنم يلوذون إليها يف حال الضراء : قال 

  } وإذا مسكم الضر يف البحر ضل من تدعون إال إياه } { خملصني له الدين 
أمرت أن أقاتل الناس حىت : ة وجود الصانع وإمنا ورد مبعرفة التوحيد ونفي الشريك وهلذا مل يرد التكليف مبعرف

وهلذا جعل حمل النزاع بني الرسل وبني اخللق يف التوحيد ونفي } فاعلم أنه ال إله إال اهللا { يقولوا ال إله إال اهللا 
ذا ذكر اهللا وحده امشأزت قلوب الذين وإ} { ذلكم بأنه إذا دعي اهللا وحده كفرمت وإن يشرك به تؤمنوا { الشريك 

وإذا ذكرت ربك يف القرآن وحده ولوا على } { ال يؤمنون باآلخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون 
  } أدبارهم نفورا 

وقد سلك املتكلمون طريقا يف إثبات الصانع وهو االستدالل باحلوادث على حمدث صانع وسلك األوائل : ( قال 
خر وهو االستدالل بإمكان املمكنات على مرجح ألحد طريف اإلمكان ويدعي كل واحد من جهة طريقا آ

  ) االستدالل ضرورة وبديهة 
وأنا أقول ما شهد به احلدوث أو دل عليه بعد تقدمي املقدمات ودون ما شهدت به الفطرة اإلنسانية من : ( قال 

إليه وال يرغب عنه ويستغىن به وال يستغىن عنه ويتوجه  احتجاج ذاته إىل مدبر هو منتهى مطلب احلاجات فريغب
إليه وال يعرض عنه ويفزع إليه يف الشدائد واملهمات فإن احتياج نفسه أوضح له من احتياج املمكن اخلارج إىل 

  الواجب واحلادث إىل احملدث وعن هذا املعىن كانت تعريفات احلق سبحانه يف التنزيل على هذا املنهاج 
} ومن يرزقكم من السماء واألرض } { قل من ينجيكم من ظلمات الرب والبحر } { ب املضطر إذا دعاه أمن جيي{ 
  } أمن يبدأ اخللق مث يعيده { 

فتلك ] خلق اهللا العباد على معرفته فاجتالتهم الشياطني عنها : [ وعن هذا املعىن قال صلى اهللا عليه و سلم : ( قال 
لك االجتيال من الشيطان هو تسويله االستغناء ونفي احلاجة والرسل مبعوثون املعرفة هي ضرورة االحتياج وذ

فإهنم الباقون على أصل الفطرة وما كان له عليهم من  لتذكري وضع الفطرة وتطهريها من تسويالت الشياطني
  } فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو خيشى } { سيذكر من خيشى * فذكر إن نفعت الذكرى { : سلطان 

ومن رحل إىل اهللا قربت مسافته حيث يرجع إىل نفسه أدىن رجوع فيعرف احتياجه إليه يف تكوينه وبقائه وتقلبه يف 
أومل { : ئه مث استبصر من آيات اآلفاق إىل آيات األنفس مث استشهد به على امللكوت ال بامللكوت عليه أحواله وأحنا

عرفت األشياء بريب وما عرفت ريب باألشياء ومن غرق يف حبر املعرفة مل } يكف بربك أنه على كل شيء شهيد 
والشواهد أن العامل مل يتعطل عن الصانع  يطمع يف شط ومن تعاىل إىل ذروة احلقيقة مل خيف من حط فثبت بالدالئل

  ) احلكيم العامل القدير تعاىل وتقدس 
قد أشار إيل من إشارته غنم وطاعته حتم أن أمجع له مشكالت األصول وأحل ما انعقد : ( وقال أيضا يف أول كتابه 



غايات مطارح الفكر من غوامضها على أرباب العقول حلسن ظنه يب أين وقفت على هنايات مسارح النظر وفزت ب
  ولعله استسمن ذا ورم ونفخ يف غري ضرم 

  ) وسريت طريف بني تلك املعامل ... لعمري لقد طفت املعاهد كلها ( 
  ) على ذقن أو قارعا سن نادم ... فلم أر إال واضعا كف حائر ( 

إليها ووقف دوهنا  فلكل عقل مسرى ومسرح هو سدرته املنتهى ولكل قدم حمط وجمال هو غايته القصوى إذا وصل
فيظن الناظر أوال أن ليس وراء مرتبته مطاف لطيف اخلاطر وال فوق درجته مطرح لشعاع الناظر ويتيقن آخرا أن 

  ) مطار األفكار إمنا يتعلق بذوات املقدار وجناب العزة ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار 
رفة إال االستشهاد باألفعال وال شهادة للفعل إال من حيث وإذا كان ال طريق إىل املطلوب من املع: ( إىل أن قال 

وإذا مسكم الضر { : احتياج الفطرة واضطرار اخللقة فحيثما كان االضطرار والعجز أشد كان اليقني أوفر وآكد 
  } أمن جييب املضطر إذا دعاه { : ال جرم } يف البحر ضل من تدعون إال إياه 
حوال االضطرار أشد رسوخا يف القلب من املعارف اليت نتائج األفكار يف حال واملعارف اليت حتصل من تعريفات أ

  ) االختيار 

  تعليق ابن تيمية

فهذا كله كالم الشهرستاين وهو من أئمة املتأخرين من النظار وأخربهم باملقاالت وقد صرح بأن معرفة اهللا : قلت 
فطرة تشهد بضرورهتا وبديهة فكرهتا بالصانع احلكيم إىل ليست معدودة من النظريات اليت يقام عليها الربهان وأن ال

آخر ما ذكره وأن ما تنتهي إليه مقدمات االستدالل بإمكان املمكنات أو حدوثها من القضايا الضرورية دون ما 
  شهدت به الفطرة اإلنسانية من احتياج اإلنسان يف ذاته إىل مدبر 

عروفة لصاحب مقالة فإنه وإن مل يكن مذهبا مشهورا عليه أمة من وأما ما ذكره من أن إنكار الصانع ليس مقالة م
كحال فرعون وحنوه  -إما ظاهرا دون الباطن : األمم املعروفة لكنه مما يعرض لكثري من الناس ويقوله بعض الناس 

موسى  وإما باطنا وظاهرا كما ذكر اهللا مناظرة إبراهيم صلوات اهللا عليه وسالمه للذي حاجه يف ربه وحماجة -
  صلوات اهللا عليه وسالمه لفرعون 

لكن هذا ال مينع أن تكون املعرفة به مستقرة يف الفطرة ثابتةبالضرورة فإن هذا نوع من السفسطة حال يعرف لكثري 
إما عمدا وإما خطأ وكثري من الناس قد ينازع يف كثري من القضايا البديهية واملعارف الفطرية يف : من الناس 

بيات وكذلك يف اإلهليات ومن تأمل ما حيكيه الناس من املقاالت عن الناس يف العلوم الطبيعية احلسيات واحلسا
واحلسابية رأى عجائب وغرائب وبنو آدم ال ينضبط ما خيطر هلم من اآلراء واإلرادات فإهنم جنس عظيم التفاوت 

خريها عند طائفة وشرهم شر  ليس يف املخلوقات أعظم تفاضال منه خيارهم خري املخلوقات عند طائفة أو من
  املخلوقات أو من شرها 

ولقد ذرأنا جلهنم كثريا من اجلن واإلنس هلم قلوب ال يفقهون هبا وهلم أعني ال يبصرون هبا وهلم آذان { : قال تعاىل 
  } ال يسمعون هبا أولئك كاألنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون 

{ : وقال تعاىل } أو يعقلون إن هم إال كاألنعام بل هم أضل سبيال  أم حتسب أن أكثرهم يسمعون{ : وقال تعاىل 
  } ويرسل الصواعق فيصيب هبا من يشاء وهم جيادلون يف اهللا وهو شديد احملال 

  } ويعلم الذين جيادلون يف آياتنا ما هلم من حميص * أو يوبقهن مبا كسبوا ويعف عن كثري { : وقال تعاىل 



هل حتصل ضرورة أو نظرا أو حتصل هبذا وهذا على ثالثة أقوال : ع النظار يف املعرفة ونظري هذا كثري وكما تناز
إنه : فكذلك تنازعوا يف مسألة وجوب النظر املفضي إىل معرفة اهللا تعاىل على ثالثة أقوال فقالت طائفة من الناس 

ض الناس دون بعض فمن إنه جيب على بع: ال جيب على أحد وقال اجلمهور : جيب على كل أحد وقالت طائفة 
إنه حيصل بدون املعرفة بغري النظر مل جيب عليه ومن مل حتصل له املعرفة : حصلت له املعرفة او اإلميان عند من يقول 

  وال اإلميان إال به وجب عليه 

  كالم ابن حزم يف الفصل

املعروف ب الفصل يف  وذكر غري واحد أن هذا قول مجهور املسلمني كما ذكر ذلك أبو حممد بن حزم يف كتابه
هل يكون مؤمنا من اعتقد اإلسالم دون استدالل أم ال يكون مسلما إال من استدل : ( امللل والنحل فقال يف مسألة 

  ) ؟ 
وذهب حممد بن جرير واألشعرية إال أبا جعفر السمناين إىل أنه ال يكون مسلما إال من استدل وإال فليس : ( قال 

  ) مسلما 
من بلغ االحتالم أو اإلشعار من الرجال أو النساء أو بلغ احمليض من النساء ومل يعرف اهللا : طربي وقال ال: ( قال 

وقال إنه أذا بلغ الغالم أو اجلارية سبع : جبميع أمسائه وصفاته من طريق االستدالل فهو كافر حالل الدم واملال 
  ) سنني وجب تعليمهما وتدريبهما على االستدالل على كل ذلك 

كل : وقال سائر أهل اإلسالم : قال ) ال يلزمهما االستدالل على ذلك إال بعد البلوغ : وقالت األشعرية : (  قال
أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وأن كل ما جاء به : من اعتقد بقلبه اعتقادا ال يشك فيه وقال بلسانه 

  و سلم فإنه مسلم مؤمن ليس عليه غري ذلك حق وبرىء من كل دين سوى دين حممد صلى اهللا عليه 

  تعليق ابن تيمية

القول األول هو يف األصل معروف عمن قاله من القدرية واملعتزلة وحنوهم من أهل الكالم وإمنا قاله من قاله : قلت 
أقوال املعتزلة القول بإجياب النظر بقية بقيت يف املذهب من : من األشعرية موافقة هلم وهلذا قال أبو جعفر السمناين 

وهؤالء املوجبون للنظر يبنون ذلك على أنه ال ميكن حصول املعرفة الواجبة إال بالنظر ال سيما القدرية منهم فإهنم 
مينعون أن يثاب العباد على ما خيلق فيهم من العلوم الضرورية وليس إجياب النظر على الناس هو قول األشعرية 

  كلهم بل هم متنازعون يف ذلك 

  األشعريكالم 

أول الواجبات اإلقرار باهللا تعاىل وبرسله وكتبه ودين اإلسالم : قال بعض أصحابنا : ( فقال األشعري يف بعض كتبه 
أن : أحدمها : عنه جوابان : لو سأل سائل عمن ورد من الصني ورأى االختالف ماذا يلزمه ؟ فقال : وقال أيضا 

  يلزمه النظر ليعرف احلق فيتبعه 
  ) لزمه اتباع احلق وقبول اإلسالم مث تصحيح املعرفة بالنظر واالستدالل على أقل ما جيزئه ي: والثاين 

هل هو من فروض األعيان أو من فروض الكفايات ؟ : وقد تنازع أصحابه وغريهم يف النظر يف قواعد الدين 



بل الواجب : منهم من يقول الواجب هو االعتقاد اجلازم و: والذين ال جيعلونه فرضا على األعيان منهم من يقول 
العلم وهو حيصل بدونه كما ذكر ذلك غري واحد من النظار من أصحاب األشعرية وغريهم ك الرازي و اآلمدي 

  وغريمها 
هل يصح اإلميان بدونه وتاركه آمث أم ال يصح ؟ على قولني والذين : والذين جيعلونه فرضا على األعيان متنازعون 

و أوجبوه ومل جيعلوه شرطا اكتفوا بالنظر اجلملي دون القدرة على العبارة والبيان ومل جعلوه شرطا يف اإلميان أ
  يوجب العبارة والبيان إال شذوذ من أهل الكالم 

وال ريب أن املؤمنني على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والصحابة والتابعني مل يكونوا يؤمرون بالنظر الذي 
جمرد االعتقاد اجلازم كان كافيا هلم ؟ أم ال : طريق األعراض واألجسام لكن هل يقال ذكره أهل الكالم احملدث ك

  بد من علم حيصل بالنظر ؟ أم حيصل علم ضروري بغري الطريقة النظرية ؟ فهذا مما تنوزع فيه 

  رد ابن حزم

باالستدالل فهو تقليد  فاحتج من أوجب االستدالل باإلمجاع على أن التقليد مذموم وما مل يعرف: ( قال ابن حزم 
قالوا والديانات ال يعرف حقها من باطلها باحلس ال يعلم إال باالستدالل ومن مل حيصل له العلم فهو شاك ) ( 

 -أو املوقن  -فأما املؤمن : [ واحتجوا بقول النيب صلى اهللا عليه و سلم فيما حكاه من املسؤول يف قربه قال 
  ] ال أدري مسعت الناس يقولون شيئا فقلته : املنافق أو املرتاب فيقول  هو عبد اهللا ورسوله وأما: فيقول 

التقليد أخذ املرء قول من هو دون الرسول صلى اهللا عليه و سلم ممن مل يأمرنا اهللا باتباعه وأخذ : ( وقال يف اجلواب 
ديقه وطاعته فليس تقليدا قوله بل حرم علينا ذلك وأما أخذ قول الرسول صلى اهللا عليه و سلم الذي فرض اهللا تص

  ) بل إميان وتصديق واتباع للحق و طاعة اهللا ورسوله 
اسم التقليد الذي هو باطل والقرآن إمنا هو  -الذي هو اتباع احلق  -فموه هؤالء الذين أطلقوا على احلق : ( قال 

ل فهو الذي أوجبه مل يذم من ذم فيه تقليد اآلباء والكرباء والسادة يف خالف ما جاءت به الرسل وأما اتباع الرس
  ) اتبعهم أصال 

وأما احتجاجهم بأنه ال تعرف األشياء إال بالدالئل وبأن ما مل يصح به دليل فهو دعوى وال فرق بني : ( قال 
الصادق والكاذب بنفس قوهلما فإن هذا ينقسم قسمني فمن كان من الناس تنازعه نفسه إىل تصديق ما جاء به 

يه و سلم حىت يسمع الدالئل فهذا فرض عليه طلب الدليل إال أنه مات شاكا أو جاحدا قبل الرسول صلى اهللا عل
أن يسمع من الربهان ما تثلج به نفسه فقد مات كافرا وهو خملد يف النار مبنزلة من مل يؤمن ممن شاهد النيب صلى اهللا 

ات كافرا بال خالف من أحد من أهل عليه و سلم حىت رأى املعجزات فهذا أيضا لو مات قبل أن يرى املعجزات م
: اإلسالم وإمنا أوجبنا على من هذه صفته طلب الربهان ألن فرضا عليه طلب ما فيه جناته من الكفر والقسم الثاين 
من استقرت نفسه إىل تصديق ما جاء به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وسكن قلبه إىل اإلميان ومل تنازعه نفسه 

يقا من اهللا له وتيسريا له ملا خلق له من اخلري واحلسىن فهؤالء ال حيتاجون إىل برهان وال إىل إىل طلب دليل توف
تكليف استدالل وهؤالء هم مجهور الناس من العامة والنساء والتجار والصناع واألكراه والعباد وأصحاب احلديث 

  ) األئمة الذين يذمون الكالم واجلدل واملراء يف الدين 
حبب إليكم اإلميان وزينه يف قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق { : ء هم الذين قال اهللا تعاىل فيهم وهؤال: ( قال 

  } فضال من اهللا ونعمة واهللا عليم حكيم * والعصيان أولئك هم الراشدون 



ا فمن يرد اهللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم ومن يرد أن يضله جيعل صدره ضيقا حرجا كأمن{ : وقال تعاىل 
  } يصعد يف السماء 

فقد مسى اهللا راشدين القوم الذين زين اإلميان يف قلوهبم وحببه إليهم وكره إليهم املعاصي فضال منه ونعمة : ( قال 
وهذا هو خلق اهللا اإلميان يف قلوهبم ابتداء وعلى ألسنتهم ومل يذكر اهللا يف ذلك استدالال أصال وليس هؤالء مقلدين 

م ألن هؤالء مقرون بألسنتهم حمققون يف قلوهبم أن آباءهم ورؤساءهم لو كفروا ملا كفروا هم آلبائهم وال لكربائه
بل كانوا يستحلون قتل آبائهم ورؤسائهم والرباءة منهم وحيسون من أنفسهم النفار العظيم عن كل من مسعوا منه 

  ) ما خيالف الشريعة ويرون أن حرقهم بالنار أخف عليهم من خمالفة اإلسالم 
وهذا أمر قد عرفناه من أنفسنا حسا وشاهدناه يف ذواتنا يقينا فلقد بقينا سنني كثرية ال نعرف االستدالل : ( قال 

يف غاية اليقني بدين اإلسالم وكل ما جاء به حممد صلى اهللا عليه و سلم ويف غاية  -وهللا احلمد  -وال وجوهه وحنن 
رض فيه بشك وكانت ختطر يف قلوبنا خطرات سوء يف خالل ذلك سكون النفس إليه ويف غاية النفار عن كل ما يعت

ينبذها الشيطان فنكاد لشدة نفارنا عنها أن نسمع خفقان قلوبنا استبشاعا هلا كما أخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
 إن أحدنا ليجد يف نفسه ما أن يقدم فتضرب عنقه أحب إليه من أن يتكلم به: سلم إذ سئل عن ذلك فقيل له 

فأخرب النيب صلى اهللا عليه و سلم بأن ذلك حمض اإلميان وأخرب أنه وسوسة الشيطان مث تعلمنا طرق االستدالل 
فما زادنا يقينا على ما كنا بل عرفنا أننا كنا ميسرين للحق وصرنا كما عرف  -وهللا احلمد واملنة  -وأحكمناها 

يقينا بصحة إنيته أصال لكن أرانا صحيح االستدالل رفض الفيل مساعا ومل يره مث رآه فلم يزدد  -وقد أيقن يكون 
  ) بعض اآلراء الفاسدة اليت نشأنا عليها فقط 

وإن املخالفني لنا ليعرفون من أنفسهم ما ذكرنا إال أهنم يلزمهم أن يشهدوا على أنفسهم بالكفر قبل : قال 
اله بلسانه فهم مؤمنون حمققون ليسوا مقلدين استدالهلم وال بد فصح مبا قلنا أن كل من حمض اعتقاد احلق بقلبه وق

أصال وإمنا كانوا مكذبني مقلدين لو أهنم قالوا واعتقدوا أننا إمنا نتبع يف الدين آباءنا وكرباءنا فقط ولو أن آباءنا 
نني وكرباءنا تركوا دين حممد صلى اهللا عليه و سلم لتركناه فلو قالوا هذا واعتقدوه لكانوا مقلدين كفارا غري مؤم

  ) ألهنم إمنا اتبعوا آباءهم وكرباءهم الذين هنوا عن اتباعهم مل يتبعوا النيب صلى اهللا عليه و سلم الذي أمروه باتباعه 
الكفار املخالفني ملا جاء به النيب صلى اهللا عليه و سلم  -إن كانوا صادقني  -وإمنا كلق اهللا اإلتيان بالربهان : ( قال 

ط املسلمني اإلتيان بالربهان وال أسقط اتباعهم حىت يأتوا بالربهان والفرق بني األمرين وهذا نص اآلية ومل يكلف ق
واضح وهو أن كل من خالف النيب صلى اهللا عليه و سلم فال برهان له أصال فكلف اجمليء بالربهان تبكيتا وتعجيزا 

ه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فال برهان هلم وأما من اتبع ما جاء ب -وليسوا صادقني  -وإن كانوا صادقني 
فقد اتبع احلق الذي قامت الرباهني بصحته ودان بالصدق الذي قامت احلجة البالغة بوجوبه فسواء علم هو بذلك 

  ) أو مل يعلم حسبه أنه على احلق الذي صح الربهان به وال برهان على سواه فهو حمق مصيب  -أي الربهان  -
يكن علما فهو شك وظن والعلم هو اعتقاد الشيء على ما هو به عن ضرورة أو  ما مل: وأما قوهلم : ( قال 

والديانات ال تعرف صحتها باحلواس وال بضرورة العقل فصح أنه ال تعرف صحتها إال باالستدالل : استدالل قالوا 
: الدين فهو كافر قال فإن مل يستدل املرء فليس عاملا وإذا مل يكن عاملا فهو جاهل شاك أو ظان وإذا كان ال يعلم 

فهذا ليس كما قالوا ألهنم قضوا قضية باطلة فاسدة بنوا عليها هذا االستدالل وهي إقحامهم يف حد العلم قوهلم عن 
ضرورة أو استدالل هذه زيادة فاسدة ال نوافقهم عليها وال جاء بتصحيحها قرآن وال سنة وال إمجاع وال لغة وال 

على احلقيقة أنه اعتقاد الشيء على ما هو به فقط وكل من اعتقد شيئا على ما  طبيعة وال قول صاحب وحد العلم



هو به ومل يتخاجله شك فيه فهو عامل به وسواء كان عن ضرورة حس أو عن بديهة عقل أو عن برهان استدالل أو 
قق يف اعتقاد شيء كما عن تيسري اهللا عز و جل له وخلقه لذلك املعتقد يف قلبه وال مزيد وال جيوز البتة أن يكون حم

  ) هو ذلك الشيء وهو غري عامل به وهذا تناقض وفساد وتعارض 
: وقول النيب صلى اهللا عليه و سلم يف مساءلة امللك حجة عليهم ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا قال فيه : قال 

فأما املستدل فحسبنا نور املؤمن : يقل ومل ] هو رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : فأما املؤمن أو املوقن فيقول [ 
غري املستدل : ومل يقل  -] وأما املنافق أو املرتاب : قال صلى اهللا عليه و سلم [ املوقن كيف كان إميانه ويقينه و 

فنعم هذا هو قولنا ألن املنافق واملرتاب ليسا موقنني وال مؤمنني ] مسعت الناس يقولون شيئا فقلته : [ فيقول  -
  مقلد للناس ال حمقق فاخلرب حجة عليهم كافية وهذا 

إن اهللا قد ذكر االستدالل يف غري موضع من كتابه وأمر به وأوجب العلم به والعلم به ال يكون إال عن : وأما قوهلم 
  وأمر به : استدالل فهذا أيضا زيادة أقحموها وهي قوهلم 

وحنن ال ننكر االستدالل بل هو فعل حسن مندوب إليه فهذا ال جيدونه أبدا ولكن اهللا ذكر االستدالل وحض عليه 
حمضوض عليه كل من أطاقه ألنه مزيد من اخلري وهو فرض على كل من مل تسكن نفسه إىل التصديق وإمنا ننكر 

  كونه فرضا على كل أحد ال يصح إسالم أحد دونه فهذا هو الباطل احملض 
  إن اهللا أوجب العلم به فنعم : وأما قوهلم 

والعلم ال يكون إال عن استدالل فهذا هو الدعوى الكاذبة اليت أبطلناها آنفا وأول بطالهنا أنه دعوى : وهلم وأما ق
  ) بال برهان 

فسقط قوهلم إذ تعرى من الربهان وكان دعوى منهم مفتراه مل يأت هبا نص قط وال إمجاع وحنن ذاكرون : ( قال 
مىت جيب عليه فرض االستدالل ؟ : يكون مسلما إال من استدل أخربنا ال : الرباهني على بطالن قوهلم يقال ملن قال 

وهذا خطأ ألن من مل يبلغ : أقبل البلوغ أو بعده ؟ فأما الطربي فإنه أجاب بأن واجب قبل البلوغ قال ابن حزم 
  ) ليس مكلفا وال خماطبا 

سالم وتصطك منه املسامع ويقطع ما بني وأما الأشعرية فإهنم أتوا مبا ميأل الفم وتقشعر منها جلود أهل اال: قال 
ال يلزم طلب األدلة إال بعد البلوغ ومل يقنعوا هبذه اجلملة حىت كفونا املؤونة : قائلها وبني اهللا وهو أهنم قالوا 

ال يصح إسالم أحد بأن يكون بعد بلوغه شاكا غري مصدق : وصرحوا مبا كنا نريد أن نلزمهم فقالوا غري مساترين 
إنه ال يكون أحد مسلما حىت : مسعنا قط يف الكفر واالنسالخ من اإلسالم بأشنع من قول هؤالء القوم  وما: قال 

يشك يف اهللا عز و جل ويف صحة النبوة ويف هل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صادق أو كاذب ؟ وال مسع قط 
إنه ال يصح اإلميان إال بالكفر وال يصح : سامع يف اهلوس واملناقضة واالستخفاف باحلقائق بأقبح من قول هؤالء 

التصديق إال باجلحد وال يوصل إىل رضا اهللا عز و جل إال بالشك فيه وأن من اعتقد موقنا بقلبه ولسانه أن اهللا ربه 
فإنه كافر مشرك نعوذ باهللا من اخلذالن فواهللا  -ال إله إال هو وأن حممد رسول اهللا وأن دين اهللا الذي ال دين غريه 

  ) ما انطلق لسان ذي مسكة هبذه العظيمة  -الذين هو غالب على أمره  -ال خذالن اهللا لو

  تعليق ابن تيمية

هذا القول هو يف األصل من أقوال املعتزلة وقد أوجب أبو هاشم وطائفة معه الشك وجعلوه أول الواجبات : قلت 
  وإن مل يؤمر به  ومن مل يوجبه من املوافقني على أصل القول قال إنه البد من حصوله



أن النظر يضاد العلم فإن : أن أول الواجبات النظر املفضي إىل العلم والثاين : أحدمها : وهذا بناء على أصلني 
  الناظر طالب للعلم فال يكون يف حال النظر عاملا 

نظر املتضمن طلب ال: أحدمها : وكال األصلني باطل أما األول فقد عرف الكالم فيه وأما الثاين فإن النظر نوعان 
هل هو صادق أو كاذب ؟ : الدليل وهو كالنظر يف املسؤول عنه ليعلم ثبوته أو انتفاؤه كالنظر يف مدعي النبوة 

  أحالل هو أم حرام ؟ : هل هي ثابتة يف اآلخرة أم منتفية ؟ والنظر يف النبيذ املسكر : والنطر يف رؤية اهللا تعاىل 
ه شاك وليس هذا النظر هو النظر املقتضي للعلم فإن ذلك هو النظر فيما فهذا الناظر طالب وهو يف حال طلب

يتضمن النظر فيه للعلم وهو النظر يف الدليل كالنظر يف اآلية واحلديث أو القياس الذي يستدل به فهذا النظر مقتض 
  للعلم مستلزم له وذلك النظر مضاد للعلم مناف له 

ضطراب الناس يف هذا املقام وتناقض من تناقض منهم فيوجبون النظر ألنه إمجال كثر ا) النظر ( وملا كان يف لفظ 
  النظر يضاد العلم فكيف يكون ما يتضمن العلم مضادا له ال جيتمعان : يتضمن العلم مث يقولون 

يف  فمن فرق بني النظر يف الدليل وبني النظر الذي هو طلب الدليل تبني له الفرق والنظر يف الدليل ال يستلزم الشك
املدلول بل قد يكون يف القلب ذاهال عن الشيء مث يعلم دليله فيعلم املدلول وإن مل يتقدم ذلك شك وطلب وقد 

يكون عاملا به ومع هذا ينظر يف دليل آخر لتعلقه بذلك الدليل فتوارد األدلة على املدلول الواحد كثري لكن هؤالء 
ا أوجبوه لزم انتفاء العلم باملدلول فيكون الناظر طالبا للعلم فيلزم أن لزمهم احملذور ألهنم إمنا أوجبوا عليه النظر فإذ
أنه ال يتم إميانه حىت حيصل له الشك يف اهللا ورسوله بعد بلوغه سواء : يكون شاكا فصاروا يوجبون على كل مسلم 

  هو من لوازم الواجب : أوجبوه أو قالوا 
ال بالنظر فليس من شرط ذلك تأخر النظر إىل البلوغ بل النظر ومن غلطهم أيضا أنه لو قدر أن املعرفة ال حتصل إ

قبل ذلك ممكن بل واقع فتكون املعرفة قد حصلت بذلك النظر وإن مل يكن واجبا كما لوتعلم الصيب أم الكتاب 
وصفة الصالة قبل البلوغ فإن هذا التعلم حيصل به مقصود الوجوب بعد البلوغ والنظر إمنا هو واجب وجوب 

إن يتوضأ الصيب قبل البلوغ والبالغ قبل : ل فحصوله قبل وقت وجوبه أبلغ يف حصول املقصود ونظري ذلك الوسائ
  دخول وقت الصالة فيحصل بذلك مقصود الوجوب بعد البلوغ والوقت 

  والكالم يف هذه املسألة له شعب كثرية وقد تكلم عليها يف غري هذا املوضع 
العلم يف تصديق الرسول صلى اهللا عليه و سلم وحتقيق هذه املسألة يتعلق  واملقصود هنا بيان طرق كثري من أهل

فهل يسمى علما أم ال : هل ميكن أم ال ؟ وإذا أمكن : أن االعتقاد اجلازم بال ضرورة وال استدالل : منها : مبسائل 
  ؟ 

مات الظاهرة املشتركة بني الناس فيه إمجال فقد يراد به مايضطر إليه اإلنسان من املعلو) الضرورة ( أن لفظ : ومنها 
وقد يراد به ما حيصل يف نفسه بدون كسبه وقد يراد به ما ال يقبل الشك وقد يراد به ما يلزم نفس اإلنسان لزوما 

  ال ميكن االنفكاك عنه 
أن حصول العلم يف النفس قد حيصل لكثري من الناس حصوال ضروريا مع تومهه أنه مل حيصل له كما يقع : ومنها 

مثل ذلك يف القصد والنية فإن األمة متفقة على أن الصالة وحنوها من العبادات ال تصح إال بالنية من جنس القصد 
  واإلرادة حملها القلب باتفاقهم فلو لفظ بلسانه غري ما قصد بقلبه أو بالعكس كان االعتبار بقصده الذي يف قلبه 

صار أحدهم يطلب حصوهلا وهي حاصلة عنده ويشك يف حصوهلا مث إن كثريا من الناس اشتبه عليهم أمر النية حىت 
يف نفسه وهي حاصلة ال سيما إذا اعتقد أنه جيب مقارنة النية للصالة فريى يف أحدهم من الوسواس يف حصوهلا ما 



  الوسوسة ال تكون إال عن خبل يف العقل أو جهل بالشرع : خيرجه عن العقل والدين حىت قيل 
قة النية وحصوهلا مع خروجهم عن الفطرة السليمة اليت فطر اهللا عليها عباده ومن املعلوم وأصل ذلك جهلهم حبقي

أن كل من علم ما يريد أن يفعله فال بد ان ينويه ويقصده فيمتنع أن يفعل العبد فعال باختياره مع علمه به وهو ال 
قصد الصالة وال ينويها وكذلك الصائم إذا يريده فاملصلي إذا خرج من بيته وهويعلم أنه يريد الصالة امتنع أن ال ي

علم أن غدا من رمضان وهوممن يصومه أمتنع أن ال ينويه وكذلك املتطهر إذا أخذ املاء وهو يعلم أن مراده الطهارة 
  أمتنع أن ال يريدها 

صالة أو الصيام وإمنا يتصور عدم النية مع اجلهل باملفعول أو مع أنه ليس مقصوده املأمور به مثل من يظن أن وقت ال
قد خرج فيصوم ويصلي ظانا أن ذلك قضاء بعد الوقت فهذا نوى القضاء فإذا تبني له بعد ذلك أن الصوم والصالة 

  إمنا كانا يف الوقت إذا فهذا جيزئه الصالة والصيام بال نزاع 
فعله الطهارة املأمور هبا وكذلك من اغتسل باملاء لقصد لقصد إزالة الوسخ أو لتعليم الغري فهذا مل يكن مراده مبا 

  وهلذا تنازع الفقهاء يف صحة الصالة مبثل هذه الطهارة وأمثال ذلك 
وهلذا جيد املسلم يف نفسه فرقا بني ليلة العيد الذي يعلم أنه ال يصومه وبني ليايل رمضان الذي يعلم أنه يصومه وجيد 

  ذا كان مسافرا ال يريد الصيام الفرق بني ما إذا كان مقيما أو مسافرا يريد الصيام وبني ما إ
فكما أن اإلرادة تكون موجودة يف نفس اإلنسان وقد يشك يف وجودها أوال حيسن أن يعرب عن وجودها أو يطلب 
وجودها فهكذا العلم الضروري وغريه قد يكون حاصال يف نفس اإلنسان وهو يشك يف وجوده أو يطلب وجوده 

ء يف النفس شيء والعلم بوجوده يف النفس شيء آخر فالتمييز بينه وبني أو ال حيسن أن يعرب عنه ألن وجود الشي
  غريه والتعبري عن ذلك شيء آخر 

إذا حصل أحدهم يف سن التمييز حيصل له من األسباب اليت توجب معرفته باهللا وبرسوله ما : فهكذا عامة املؤمنني 
ما يريد فعله مث كثري من أهل الكالم يلبسون  حيصل هبا يف نفسه علم ضروري ويقني قوي كحصول اإلرادة ملن علم

  عليه ما حصل له ويشككونه فيه كما أن كثريا من الفقهاء يلبسون على املريد الناوي ما حصل له ويشككونه فيه 
والعلم احلاصل يف النفس ال تنضبط أسبابه ومنه ما حيصل دفعة كالعلم مبا أحسه ومنه ما حيصل شيئا بعد شيء 

  األخبار املتواترة والعلم مبدلول القرائن اليت ال ميكن التعبري عنها كالعلم مبخرب 
وكذلك حصول اإلرادة فإن من األشياء ما حتصل إرادته اجلازمة يف النفس كإرادة األشياء الضرورية اليت ال بد له 

ناول ما تيسر له من منها كإرادة دفع األمور الضارة له وكإرادة اجلائع الشديد اجلوع والعطشان الشديد العطش لت
  الطعام والشراب 

  ومنه ما حيصل شيئا بعد شيء كإرادة اإلنسان ملا هو أكمل له وأفضل فإن هذا قد حتصل إرادته شيئا بعد شيء 
وكذلك إرادته ملا يشك يف كونه حمتاجا إليه أو كونه نافعا له فإن اإلرادة قد تقوى بقوة العلم وقد تضعف بضعفه 

  حمبة الشيء املطلوب وضعف حمبته وقد تقوى بقوة نفس 
ومن عرف حقيقة األمر تبني له أن النفوس فيها إرادات فطرية وعلوم فطرية وأن كثريا من أهل الكالم يف العلم قد 

يظنون عدم حصوهلا فيسعون يف حصوهلا وحتصيل احلاصل ممتنع فيحتاجون أن يقدروا عدم املوجود مث يسعون يف 
  من اخلائضني يف الكالم والفقه وجوده ومن هنا يغلط كثري 

وقد يكون العلم واإلرادة حاصلني بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل مع نوع من الذهول والغفلة فإذا حصل أدىن 
  تذكر رجعت النفس إىل ما فيها من العلم واإلرادة أو توجهت حنو املطلوب فيحصل هلا معرفته وحمبته 



ه ومعرفته وهذه هي احلنيفية اليت خلق عباده عليها كما يف احلديث الصحيح عن واهللا تعاىل فطر عباده على حمبت
إين خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطني وحرمت عليهم : يقول اهللا تعاىل : [ قال : النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ] ما أحللت هلم وأمرهتم أن يشركوا يب ما مل أنزل به سلطانا 
  } قم وجهك للدين حنيفا فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا ذلك الدين القيم فأ{ : وقد قال تعاىل 

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه وميجسانه كما تنتج البهيمة : [ وقال صلى اهللا عليه و سلم 
  كور يف غري هذا املوضع ؟ والكالم يف هذه األمور مذ] هبيمة مجعاء هل حتسون فيها من جدعاء 

ومن املسائل املتعلقة هبذا الباب أن العلم واإلميان واجب على الناس حبسب اإلمكان فاجلمل اليت فرض اهللا تعاىل 
على اخللق كلهم اإلقرار هبا مما ميكنهم معرفتها وأما التفاصيل ففيها من الدقيق ما ال ميكن أن يعرفه إال بعض الناس 

مبعرفته كلفوا ما ال يطيقون وهلذا مل جيب على كل أحد أن يسمع كل آية يف القرآن ويفهم  فلو كلف بقية الناس
  معناها وإن كان هذا فرضا على الكفاية 

ومن املعلوم أنه يف تفاصيل آيات القرآن من العلم واإلميان ما يتفاضل الناس فيه تفاضال ال ينضبط لنا والقرآن الذي 
يفاضلون يف فهمه تفاضال عظيما وقد رفع اهللا بعض الناس على بعض درجات كما قال يقرأه الناس بالليل والنهار 

بل من األخبار ما إذا مسعه بعض الناس ضرهم } يرفع اهللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات { : تعاىل 
ناس مبا يعرفون ودعوا حدثوا ال: ذلك وآخرون عليهم أن يصدقوا مبضمون ذلك ويعلموه قال علي رضي اهللا عنه 

ما من رجل حيدث قوما حديثا : ما ينكرون أحتبون أن يكذب اهللا ورسول ؟ وقال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه 
  ال تبلغه عقوهلم إال كان فتنة لبعضهم 

ى من فمثل هذه األحاديث اليت مسعت من الرسول صلى اهللا عليه و سلم أو ممن مسعها منه وعلم أنه قاهلا جيب عل
مسعها أن يصدق مبضموهنا وإذا فهم املراد كان عليه معرفته واإلميان به وآخرون ال يصلح هلم أن يسمعوها يف كثري 

  من األحوال وإن كانوا يف حال أخرى يصلح هلم مساعها ومعرفتها 
ن السماء ماء أنزل م{ : والقرآن مورد يرده اخللق كلهم وكل ينال منه على مقدار ما قسم اهللا له قال تعاىل 

فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه يف النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك 
يضرب اهللا احلق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض كذلك يضرب اهللا األمثال 

 {  
من العلم واإلميان والقلوب اليت تنال ذلك شبه اإلميان باملاء النازل والقلوب وهذا مثل ضربه اهللا سبحانه ملا أنزل 

باألودية فمنها كبار ومنهاصغار وبني أن املاء كما خيتلط مبا يكون يف األرض كذلك القلوب فيها شبهات وشهوات 
بهات جتفوها القلوب ختالط اإلنسان وأخرب أن ذلك الزبد جبفأ جفاء وما ينفع الناس ميكث يف األرض كذلك الش

  وما ينفع ميكث فيها 
مثل ما بعثين اهللا به من اهلدى والعلم : [ ويف الصحيحني عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت املاء فأنبتت الكأل والعشب الكثري وكانت منها طائفة أمسكت 
وسقوا ورعوا وكانت منها طائفة إمنا هي قيعان ال متسك ماء وال تنبت كأل فذلك مثل من فقه املاء فشرب الناس 

يف دين اهللا ونفعه ما بعثين اهللا به من اهلدى والعلم ومثل من مل يرفع بذلك رأسا ومل يقبل هدى اهللا الذي أرسلت به 
 [  

 نظر ورده على من حيصره يف النوعني فمثل وما ذكره ابن حزم من أن العلم قد حيصل يف القلب ال عن ضرورة وال



هذا قد يكون النزاع فيه لفظيا وذلك أن نايف احلصر قد يريد بالضرورة ما كان عن ضرورة حس وأولئك جيعلون 
ما حيصل من العلم الضروري باحلس أحد أنواع العلم الضروري وقد يريد بالضرورة ما يضطر إليه اإلنسان بدون 

يريدون بالعلم الضروري والبديهي ما اضطر إليه اإلنسان إذا تصور طرفيه سواء كان ذلك  نظر يف تصوره وأولئك
إن مجيع العلوم ضرورية باعتبار أسباهبا فإن العلم احلاصل : التصور ضروريا أو مل يكن بل كثري من الناس يقول 

  اختيار أيب املعايل وغريه  بالنظر والكسب واالستدالل هو بعد حصول أسبابه ضروري يضطر إليه اإلنسان وهذا
وللناس يف هذا الباب اصطالحات متعددة من مل يعرفها جيعل بينهم نزاعا معنويا وليس كذلك كما أن طائفة منهم 

جيعلون العلم البديهي هو الضروري والكسيب هو النظري ومنهم من يفرق بينهما فيجعلون الضروري ما اضطر إليه 
يف تصور املسألة وال دليلها وجيعلون البديهي ما بدهه وإن كان عن نظر اضطر  العبد من غري عمل وكسب منه ال

إليه من غري كسب منه فإن العبد قد يضطر إىل أسباب العلم وقد خيتار اكتساب أسبابه وهذا يف احلسيات وغريها 
واألول ال يدخل  كمن يفجأه ما يراه ويسمعه من غري قصد إىل رؤيته ومسعه ومن يسعى يف رؤية الشيء واستماعه

  حتت األمر والنهي 
  والثاين يدخل حتت األمر والنهي 

العلوم الضرورية والبديهية يشترك فيها عامة العقالء وجيعل ما خيتص به بعضهم ليس : وأيضا فمن الناس من يقول 
ا بنوع من من هذا القسم ومنهم من يسمى كل ما اضطر إليه اإلنسان وبدهه ضروريا وبديهيا وإن كان ذلك خمتص

  الناس كما خيتص باألنبياء واألولياء وأهل الفراسة واإلهلام 
وعلى هذا فالعلم احلاصل بتيسري اهللا تعاىل وهدايته وإهلامه وجعله له يف قلب العبد بدون استدالل يسميه هؤالء 

  علما ضروريا وإن كان ابن حزم وأمثاله ال يسمونه ضروريا فهذا نزاع لفظي 
بأنه العلم الذي يلزم نفس العبد لزوما ال ميكنه االنفكاك عنه جعل هذا كله ضروريا وكذلك ومن حد الضروري 

إن علمنا ضروري كما يف احلكاية املعروفة اليت ذكرها أبو : يقول كثري من شيوخ أهل املعرفة لكثري من أهل النظر 
دخل علي : قي املعروف بالكربى قال العباس أمحد بن حممد بن خلف املقدسي ورأيتها خبطه عن الشيخ أمحد احليو

يا شيخ بلغنا أنك تعلم علم اليقني فقلت نعم أنا أعلم : فخر الدين الرازي ورجل آخر من املعتزلة كبري فيهم فقاال 
كيف تعلم علم اليقني وحنن نتناظر من وقت كذا إىل وقت كذا وكلما أقام حجة أبطلتها : علم اليقني فقاال يل 
فبني لنا ما هذا اليقني : ما أدري ما تقوالن ولكن أنا أعلم علم اليقني فقاال : بطلها ؟ فقلت وكلما أقمت جبة أ

واردات ترد على : واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها فجعال يرددان هذا الكالم ويقولون : فقلت 
  النفوس تعجز النفوس عن ردها 

ن ذلك من العلوم الضرورية اليت تلزم القلب لزوما ال ميكنه مع ذلك وتعجبا من هذا اجلواب ألنه رمحه اهللا بني أ
بأن تسلكا طريقتنا اليت نأمركم هبا فاعتذر الرازي مبا : كيف الطريق إىل هذه الواردات ؟ فقال هلما : دفعها قاال له 

قليب فأمر الشيخ مبا يفعله أنا حمتاج إىل هذه الواردات فإن الشبهات قد أحرقت : له من املوانع وأما املعتزيل فقال 
  من العبادة والذكر وما يتبع ذلك ففتح اهللا عليه هبذه الواردات 

واهللا ما احلق : واملعتزلة ينفون العلو والصفات ويسمون من أثبت جمسما حشويا فلما فتح اهللا تعاىل عليه بذلك قال 
اية من زمان وكان هذا الشيخ الكربى إذا قيل إال فيما عليه هؤالء احلشوية واجملسمة أو كما قال فإن عهدي باحلك

فخذ إين حنيئذ جمسم وكان من أجل شيوخ وقته : فهو جمسم يقول } الرمحن على العرش استوى { : من قال : له 
  يف بالده بالد جرجان وخوارزم 



  تابع كالم ابن حزم

أنه ال يشك أحد ممن يدري شيئا من السري  ومن الربهان املوضح لبطالن هذه املقالة اخلبيثة: ( قال أبو حممد بن حزم 
من املسلمني واليهود والنصارى واجملوس واملنانية والدهرية يف أن رسول اهللا صلى هللا عليه وسلم منذ بعث مل يزل 
يدعو الناس اجلم الغفري إىل اإلميان باهللا تعاىل وبه ومبا أتى به ويقاتل من أهل األرض من يقاتله ممن عند ويستحل 

دمائهم وسسيب نسائهم وأوالدهم وأخذ أمواهلم متقربا إىل اهللا تعاىل بذلك وأخذ اجلزية وإصغاره ويقبل من سفك 
آمن به وحيرم ماله ودمه وأهله وولده وحيكم له حبكم اإلسالم ومنهم املرأة البدوية والراعي والراعية والغالم 

ومي والرومية واألغثر اجلاهل والضعيف يف فهمه فما الصحراوي والوحشي والزجني واملسيب والزجنية اجمللوبة والر
إين ال أقبل إسالمك واليصح لك دين إال حىت تستدل على صحة : منهم من أحد وال من غريهم قال عليه السالم 

قطعا  -حنن ومجيع أهل األرض  -إنه مل يبلغنا أنه قال ذلك ألحد بل نقطع : ولسنا نقول : ما أدعوك إليه قال 
أنه عليه السالم مل يقل هذا قط ألحد وال رد إسالم أحد حىت يستدل مث جرى على هذه : ى ما شاهدنا كقطعنا عل

الطريقة مجيع الصحابة أوهلم عن آخرهم وال خيتلف أحد يف هذا األمر ومن احملال املمتنع عند أهل اإلسالم أن يكون 
ه مث يتفق على إغفال ذلك أو تعمد ترك ذكره مجيع عليه السالم يغفل أن يبني للناس ما ال يصح ألحد اإلسالم إال ب

أهل اإلسالم ويبينه هؤالء األشقياء ومن ظن أنه وقع من الدين على ما ال يقع عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ) فهو كافر بال خالف فصح أن هذه املقالة خرق لإلمجاع وخالف هللا ولرسوله وجلميع أهل اإلسالم قاطبة 

  ن تيميةتعليق اب

مثل عصمة الدم واملال واملناكحة : قبول اإلسالم الظاهر جيري على صاحبه أحكام اإلسالم الظاهرة : قلت 
  واملوروثة وحنو ذلك وهذا يكفي فيه جمرد اإلقرار الظاهر وإن مل يعلم ما يف باطن اإلنسان 

  ] م إال حبقها وحساهبم على اهللا فإذا قالوها عصموا مين دمائهم وأمواهل: [ كما قال صلى اهللا عليه و سلم 
  ] إين مل أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس وال أن أشق بطوهنم : [ وقال 

ال تؤخذ اجلزية من وثين : وهلذا يقاتل الكافر حىت يسلم أو يعطي اجلزية فيكون مكرها على أحد األمرين ومن قال 
من عذاب اهللا يف اآلخرة فال يكفي فيه جمرد اإلقرار إنه يقاتل حىت يسلم وأما اإلميان الباطن الذي ينجي : قال 

الظاهر بل قد يكون الرجل مع إسالمه الظاهر منافقا وقد كان على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم منافقون 
  وقد ذكرهم اهللا تعاىل يف القرآن يف غري هذا موضع وميز سبحانه بني املؤمنني واملنافقني يف غري موضع 

يوم يقول املنافقون واملنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم { : له كما يف قو
ينادوهنم أمل نكن معكم قالوا * فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرمحة وظاهره من قبله العذاب 

فاليوم ال * اء أمر اهللا وغركم باهللا الغرور بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم األماين حىت ج
  } يؤخذ منكم فدية وال من الذين كفروا مأواكم النار هي موالكم وبئس املصري 

قالت األعراب آمنا قل مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وملا يدخل اإلميان يف قلوبكم وإن تطيعوا اهللا { : وقال تعاىل 
إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله مث مل يرتابوا * ن اهللا غفور رحيم ورسوله ال يلتكم من أعمالكم شيئا إ

  } وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهللا أولئك هم الصادقون 
بل كانوا مسلمني غري منافقني وال : إهنم أسلموا ظاهرا مع كوهنم منافقني وقال األكثرون : وهؤالء قد قالت طائفة 



وإن تطيعوا اهللا ورسوله ال يلتكم من أعمالكم شيئا إن اهللا غفور { : ميان فإنه قد قال فيهم واصلني إال حقيقة اإل
  } رحيم 

ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن : [ واملنافق عمله حابط ال يتقبله اهللا ومن هذا الباب قوله صلى اهللا عليه و سلم 
وغري ذلك من األحاديث اليت ]  يشرهبا وهو مؤمن واليسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن وال يشرب اخلمر حني

تكلم عليها يف غري هذا املوضع فإن مسألة اإلميان والكفر والنفاق متعلقة مبسألة أول الواجبات ووجوب النظر 
  بالفاسق امللي وتكفري أهل البدع وغري ذلك من املسائل اليت تكلم عليها الناس 

أمجع املسلمون على أن الكافر إذا أراد أن يسلم يكتفي منه باإلقرار : قيل هلم وهبذا أجابوا عن هذه احلجة فإنه ملا 
  إمنا جنتزىء منه بذلك إلجراء اإلسالم عليه فإن صاحب الشرع جعل ذلك أمارة إلجراء األحكام : بالشهادتني قالوا 

نوا إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات يا أيها الذين آم{ : ولو كان ذلك إميانا حقيقيا ملا قال يف حق النسوة املهاجرات 
من ترك ملة من امللل وعاد إىل ملتنا فال بد له من حامل حيمله عليه فإن : مث يقول } فامتحنوهن اهللا أعلم بإمياهنن 

كان الذي حيمله عليه ما علمه من فساد ملته وعقيدته وصحة دين اإلسالم فهذا القدر كاف من النظر واالستدالل 
  كان الذي حيمله رهبة منا أو رغبة فيما أعطانا اهللا من املال وغريه فهجرته إىل ما هاجر إليه على اجلملة وإن 

  تابع كالم ابن حزم

فما كانت حاجة الناس إىل اآليات واملعجزات ؟ وإىل احتجاج اهللا عليهم بالقرآن : فإن قالوا : ( قال أبو حممد 
إن : لنصارى إىل املباهلة وشق القمر ؟ قلنا وباهللا التوفيق قد قلنا وإعجازه ؟ وبدعاء اليهود إىل متين املوت ودعاء ا

قسم مل تسكن نفوسهم إىل اإلسالم وال دخلها التصديق فطلبوا منه عليه السالم الرباهني فأراهم : الناس قسمان 
ين طائفة آمنت وطائفة عندت وجاهرت فكفرت وأهل هذه الصفة اليوم هم الذ: املعجزات فانقسموا قسمني 

يلزمهم طلب االستدالل فرضا والبد وقسم وفقهم اهللا تعاىل لتصديقه عليه السالم وخلق يف نفوسهم اإلميان كما 
فهؤالء آمنوا له عليه السالم بال تكليف آية } بل اهللا مين عليكم أن هداكم لإلميان إن كنتم صادقني { : قال تعاىل 

ا بال معرفة باستدالل قال أبو حممد ويلزم أهل هذه املقالة أن مجيع وأهل هذه الصفة هم اليوم املعتقدون لإلسالم حق
وهذه جماهرة هو يدري أنه فيها كاذب وكل : إهنم مستدلون قال : أهل األرض كفار إال األقل وقد قال بعضهم 

  ) له ؟ من مسعه يدري أنه فيها كاذب ألن أكثر العامة من حاضرة وبادية اليدري ما معىن االستدالل فكيف يستعم

  تعليق ابن تيمية

لفظ االستدالل فيه إمجال فإن أريد العبارة عن نظم األدلة واجلواب عن املمانعات واملعارضات فهذا قد يقال : قلت 
إنه ال حيسنه إال من حيسن اجلدل وأما االصطالح املعني والترتيب املعني أو اللفظ املعني فهذا مبنزلة اللغات ال : 

  تلك اللغة وليس هذا واجبا بال ريب يعرفه إال من يعرف 
وإن أريد به نفس طلب العلم بالشيء بالدليل والنظر فيما يدل على الشيء فهذا مركوز يف فطرة مجيع الناس فإنه 

  مامنهم من أحد إال وعنده من نوع النظر واالستدالل بل ومن اجلدال حبسب ما هداه اهللا إليه من ذلك 
واإلنسان جيادل بالباطل ليدحض به احلق من غري معرفة } سان أكثر شيء جدال وكان اإلن{ : وقد قال تعاىل 

  بقوانني اجلدل فكيف ال جيادل باحلق ؟ 
وللناس من النظر واملناظرة يف صناعتهم وأمور دنياهم ما يبني أن النظر واملناظرة مركوز يف فطرهم فكيف يف أمور 



  الدين ؟ 
قال ربنا الذي أعطى كل شيء { : وقال تعاىل } والذي قدر فهدى *  الذي خلق فسوى{ : واهللا سبحانه يقول 

  } خلقه مث هدى 
هل هو فرض على األعيان أو : وهذا الذي ذكره ابن حزم هو قول كثري من األشعرية فإهنم متنازعون يف النظر 

  علما أم ال ؟ هل هو املعرفة أو االعتقاد اجلازم املصمم ؟ وهل يسمى ذلك : على الكفاية ؟ ويف الواجب 

  كالم اجلويين يف نفي وجوب النظر

مل يكلف الناس العلم فإن العلم يف هذه املسائل عزيز ال يتلقى إال من النظر الصحيح التام : ( وكان أبو املعايل يقول 
لو فتكليف ذلك عامة الناس تكليف ما ال يطاق وإمنا كلفوا االعتقاد السديد مع التصميم وانتفاء الشك والتردد و

  ) مسى مسم مثل هذا االعتقاد علما مل مينع من أطالقه 
مثل هذا االعتقاد علم على احلقيقة فإنه اعتقاد يتعلق : وقد كنا ننصر هذه الطريقة زمانا من الدهر وقلنا : ( قال 

   )باملعتقد على ما هو به مع التصميم مث بدا لنا أن العلم ما كان صدوره عن الضرورة أو الدليل القاطع 
  ) وهذا االعتقاد الذي وصفناه ال يتميز يف مبادىء النظر حىت يستقر ويتميز عن اعتقاد الظان واملخمن : ( قال 

  كالم أيب إسحاق اإلسفراييين

من اعتقد ما جيب اعتقاده هل يكتفي به ؟ اختلف األصحاب فيه : ( وقال أبو إسحاق اإلسفراييين يف آخر مصنفاته 
  ) نهم من شرط إقرار هذه العقائد باألدلة فمنهم من اكتفى به وم: 

  تعليق ابن تيمية

إن أكثر العامة تاركوه وهؤالء على : من يقول : أحدمها : والذين أوجبوا النظر من الطوائف العامة نوعان : قلت 
نظر وهذا إن إمياهنم ال يصح وأكثرهم يقولون يصح إمياهنم تقليدا مع كوهنم عصاة بترك ال: قولني فغالهتم يقولون 

  قول مجهورهم 
قال أبو حنيفة : قد ذكر هذا طوائف من احلنفية وغريهم كما ذكر من ذكر من احلنفية يف شرح الفقه األكرب فقالوا 

  و سفيان و مالك و األوزاعي وعامة الفقهاء وأهل احلديث بصحة إميان املقلد ولكنه عاص بترك االستدالل 

  كالم شارح الفقه األكرب أليب حنيفة

أن اإلميان بالتقليد صحيح وإن مل يهتد إىل االستدالل خالفا : إحدامها : هذا يفيد فائدتني : ( وقال الشارح 
  ) للمعتزلة واألشعرية فإهنما ال يصححان إميان املقلد واإلميان بالتقليد ويقوالن بكفر العامة 

تعاىل يف الرسالة والنبوة ألن من أعطي  وهذا قبيح من أقبح القبائح ألنه يؤدي إىل تفويت حكمة اهللا: ( وقال 
الرسالة والنبوة أمر بعرض اإلسالم أوال على الكفرة فلو كان اإلسالم ال يصح بالعرض والتقليد لفات احلكمة يف 

الرسالة إال أن درجة االستدالل أعلى من درجة التقليد ألف مرة وكل من كان يف االستدالل واالستنباط أكثر كان 



  ) إميانه أنور 
  وذكر كالما آخر 

  تعليق ابن تيمية

القول القبيح الباطل تكفري من حكم الشارع بإميانه وهم املؤمنون من العامة وغريهم الذين مل يسلكوا الطرق : قلت 
املبتدعة كطريق األعراض وحنوها وأما كون إميان العامة تقليدا أو ليس تقليدا ؟ وهل هم عصاة أو ليسوا عصاة ؟ 

  ر فهذا كالم آخ
  وأما املعتزلة واألشعرية فلهم يف ذلك نزاع وتفصيل معروف 

إنه متيسر على العامة كما يقوله القاضي أبو بكر و : يقولون  -وهم مجهورهم  -والنوع الثاين من موجيب النظر 
  القاضي أبو يعلي وغريمها ممن يقول ذلك 

  كالم أيب يعلى يف وجوب النظر

جوب معرفة اهللا ومعرفة نبوة رسله يف حق كل مكلف من أهل النظر والعامة وجفاة فتقولون بو: فإن قيل : ( قالوا 
نعم ألنه ليس : األعراب واألكراد وأهل القصبة والرستاق ومن يقصر فهمه عن معرفة الدقيق وأدلة التفصيل ؟ قيل 

العامل وما حيدث يف مجيع من ذكرت من يعرف فهمه ويقصر علمه عن معرفة احلدث واحملدث عند مشاهدة تغيري 
ويتجدد يف أجسامه من الزيادة والنقصان والنماء وتغري احلاالت وما جتد عليه النطفة من التصور واالنتقال من حال 

إن هذه أمور متجددة طارئة إنه ال بد للصنعة من صانع وللكتابة من : إىل حال وإن قصرت عبارته عن أن يقول 
ن تصري إنسانا أو هبيمة أعظم يف األعجوبة من حتول الفضة خامتا واخلشبة كاتب وقد علم أن انتقال النطفة إىل أ

سريرا وبابا والغزل ثوبا منسوجا وإن مل يعرب عن ذلك بعبارات املتكلمني وألفاظ الناظرين وكما يفرق بني خرب 
ظن والتقليد وبني الوحد الذي ال يوجب العلم وبني خرب التواتر املوجب للعلم وكما جتد يف أنفسها الفرق بني ال

املشاهدة وعلم اليقني وإن تعذر عليها الفصل بني ذلك أمجع من طريق العبارة وإذا كان كذلك وجب أن يكون 
هذه عبارة القاضي أيب يعلي وغريه من هؤالء الذين وافقوا القاضي أبا ) جلميعهم سبيل إىل معرفة احلدوث واحملدث 

  بكر على طريقته 

  وجوب النظركالم ابن الزاغوين عن 

وكذلك قال ابن الزاغوين وهو من القائلني بوجوب النظر واالستدالل وحكى ذلك عن عامة العلماء كما ذكره 
  القاضي أبو يعلي و ابن عقيل و أبو اخلطاب وغريهم 

يده وأنه ما ال يتم اإلميان إال به وهو معرفة اهللا وتوح: أحدمها : والذي فرضه اهللا على األعيان على ضربني : ( قال 
العامل الذي تبصر : صانع األشياء وأن الكل عبيده وأمثال ذلك فهذا يستوي يف لزومه العامل والعامي ونعين بقولنا 

وتدرب وعرف احلجة من الشبهة وتبحر يف مواقف االجتهاد للمعرفة وانتصب دافعا باحلق شبه أهل االعتراض 
املعرفة ونعين بالعامي من فصل عن أرباب االختصاص يف أحراز على وجه يترجح به الثقة ويساعده بالفهم اليقني و

العلم وكثرة التبحر وإمنا مسي عاميا من جهة قلة العدد يف خواص العلماء باإلضافة إىل من بقي فخواص العلماء يف 



لعامة كل زمان آحاد يسري عددهم والناس غريهم أعم وجودا وأكثر عددا فلهذا مسي من قل علمه عاميا ومن مجلة ا
ولسنا نريد بالعامي من ال معرفة له بشيء من العلم حبال فإذا ثبت هذا فسائر العامة مؤمنون عارفون باهللا يف 

  ) عقائدهم وديانتهم غري مقلدين يف شيء قدمناه ذكره 
ة إمياهنم وال وذهبت طوائف من املعتزلة والقدرية إىل أنه ال يعرف اهللا إال العلماء فإما العوام فال حيكم بصح: ( قال 

  ) مبعرفتهم هللا 
حقيقة اإلميان العائد إىل املعتقد هي طمأنينة النفس وسكون القلب : والدليل على إبطال قوهلم هو أنا نقول : ( قال 

أنه لو قيل : إىل معرفة مايعتقد بإسناد ذلك إىل دليل يصلح له وهذا ال يعدم يف حق أحد من العامة وبيان ذلك 
بأنه انفرد ببناء هذه السماء ورفعها فال يشاركه يف هذا موصوف جبسم : مب عرفت ربك ؟ لقال  :ألحد من العوام 

ومن سائر اآليات اليت فيها ذكر السماء } وإىل السماء كيف رفعت { : وال جوهر وهذا مأخوذ من قوله تعاىل 
 هذا ببيسط البيان املليح والتشقيق واالعتبار هبا وهذا اآليات هي األصل عند العلماء وإمنا ينفردون عن العامة يف

والغامض الدقيق ويف بيان حكم يدركها العامي فهما جبنانه ويقصر عن شرحها بلسانه فهما يف ذلك كرجلني اتفقا 
يف العلم مبسألة وأحدمها يف الكشف أبسط باعا وأفصح شرحا وهذا يرجع إىل شيء وذلك أنه قد ثبت أن اهللا تعاىل 

} ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها { : من فيما أن ال يزيد تكليفه على مقدار الوسع بقوله كلف الكل معرفته وض
فحقيقة املعرفة بالشيء إمنا هي الوقوف عليه بالعلم على ما هو به وال } ال يكلف اهللا نفسا إال ما آتاها { : وقوله 

الدليل ال يدخل الوقوف عليه يف طوق العامي  يوصل إىل ذلك يف حق اهللا إال باستناد املعتقد فيه إىل دليله فلو كان
  ألدى ذلك إىل تكليفه ما ليس يف وسعه وهذا خالف ما نص اهللا عليه 

وهو أنا إذا تأملنا أدلة التوحيد وما جيب على العامي ترك التقليد فيه وجدناه سهال يف مأخذه قريبا يف : دليل آخر 
أن ذلك منوط بالعقل وألجل هذا ادعى : أحدمها : ىل شيئني تناوله تشتاق النفوس إليه بأنسها ويستند ذلك إ
  خصومنا أن املعرفة وجبت بالعقل والعوام عقالء 

أما الشرع فال يكلف إال عاقال وهو تسليم أمواهلم إليهم لرشدهم وال رشيد إال عاقل : ويظهر ذلك شرعا وعقال 
  وخفي مكرهم يف تقاسيم أحوال الدنيا  وأما طريق العقل فيما يظهر من ذلك يف تدبريهم وتدقيق حيلهم

وقد سطر الناس يف ذلك كتبا وصنفوا فيها من فنون املكر واحليل وتدقيق اآلراء يف أنواع التدبري ما فيه غنية ملن 
  تأمله 

أن أدلة ذلك جلية يف أعلى مقامات اإليضاح والكشف حىت جتد النفوس هبا مستأنسة وذلك مثلما يستدل : والثاين 
على معرفة أن له خالقا فيعلم عند تأمل نفسه أنه جسم جمموع مفعول مصنوع وهو عاجز يف نفسه عن صنع  العامي

  ذاته وصفاته من وجوه 
أن الصانع من شرطه أن يتقدم على املصنوعات فإذا ثبت ذلك يف نفسه واستقر ذلك يف أمثاله من جنسه : أيسرها 

ات نفسه اقتضى ذلك إثبات صانع آخر خيالفهم يف استحقاق اجلمع واستوى العامل كله عنده يف أنه يشاركه يف صف
  حلقيقة الوحدة ويتحقق فيه شرط السبق إىل غري غاية 

وهذا وأمثاله معروف عند العامة ال خيفى عليهم وإن عجزوا يف بعضه عن اإلفصاح بشرحه واملأخوذ على املكلف 
  ويستضيء به العقل وتثق به النفس  فهمه ومعرفته على وجه يزول عنه الشك ويبعد فيه الريب

وهذا سهل ال تقصر العامة عن معرفته فلهذا قضينا هلم باإلميان واملعرفة وهذا جلي واضح ولكونه حقا يف نفسه 
صحيحا يف معناه سوى اهللا يف أحكامه بني العامل والعامي يف احكام ذلك العامة وهي اخلطاب باألمر والنهي 



يف املعقود من األنكحة والبيوع وأداء الفرائض واجتناب احملارم والغسل والتكفني وإقرارهم على حكم القبول 
  ) والصالة عليهم والدفن يف مقابر املسلمني إىل قبلتهم والتوارث منهم وذلك يوجب هلم القضاء باإلميان واملعرفة 

وإمنا يكون ذلك إذا وصل صاحبه إىل واحتج املخالف بأن حقيقة املعرفة هو العلم بالشيء أو العلم باملعلوم : ( قال 
اليقني فيه وإذا مل يكن قادرا على بصرية دليل يكشفه وال على دفع شبهة حيلها مل يكن على يقني فيما علمه ألنه قد 

  يعترض عليه فيما عنده شك ما يوجب نقلته عما كان عليه أو يعرض له من الشكوك ما يزيل الثقة مبا عنده 
فهو ناقص املعرفة وجتويز النقصان يف هذا يوجب أنه مل يتعلق مبا مثله يصلح أن يكون  ومن هو على هذه الصفة

كافيا يف مقصوده شافيا يف مراده وإال فحقيقة املعرفة ال تدخلها التجزئة فيثبت منها بعض دون بعض فبان هبذا أن 
له تسمية ما يستحقه أهل املعرفة  كل من كان يف عداد العامة فهو غري عارف على احلقيقة ومن ليس بعارف مل يثبت

  ) من ذلك 
واجلواب أن ما أسلفناه يف أول املسألة هو جواب عما ذكروه وهو أنه إذا أضاف ما علمه إىل دليل مثله ال : ( قال 

يفسد وقد استحكمت ثقة املعترف به يف مدة حياته ال يعتريه فساد وال يدخله نقص واتفق على ذلك من يساويه يف 
علمه وجتربته والثاين : أحدمها : من يزيد عليه يف مقام العلم واالجتهاد فقد استحكمت ثقته به من وجهني معرفته و

اتفاق أهل امللة على صحته ومثل هذا ال يعارضه شك خيرج املتمسك به عن الثقة فإنه قد ثبت عند العامة عموما : 
أن مل يكن ويتوهم نقضه كما يتحقق بناؤه وإن  ال خيتلف فيه أحد منهم أن كل جسم مبين جمموع حمدث كان بعد

كان كل واحد منهم ليس بفاعل نفسه وال فعله مثله ويتحقق أن من شرط الفاعل أن يكون سابقا على املفعول فإذا 
تساوت األجسام يف هذا دل على أن الفاعل هلا غريها وهو من ال يشاركها فيما أوجب هبا العجز وهذا جلي واضح 

وال تقابله شبهة تؤثر فيما استقر عند العامل به وهذا كاف ال يقصر عنه عامي وال يقدر على الزيادة  ال ميكن دفعه
فيه عامل إال بتحسني العبارة فيه أو حذف مواد الشبهة عنه وهذا أمر زائد على مقدار فهمه والثقة بصحته وهلذا كان 

  ) من فرائض الكفايات 

  تعليق ابن تيمية

إن مجهور العامة ال يعرف هذا الدليل بل وال يعرف مسمى اجلسم يف اصطالح املستدلني : ول ولقائل أن يق: قلت 
به وال يعرف أن اهلواء يسمى جسما بل أكثر الناظرين يف العلم من أهل الفلسفة والكالم والفقه واحلديث 

من الكالم املبتدع الباطل ومل إن باطل والسلف واألئمة جعلوا هذا : والتصوف مل يعرفوا صحة هذا الدليل بل قالوا 
يدع أحد من األنبياء وأتباعهم أحدا إىل االستدالل على معرفة اهللا هبذا الطريق وإمنا ابتدعه يف اإلسالم من كان 

مبتدعا يف اإلسالم من اجلهمية واملعتزلة وحنوهم ولكن الذي يعرفه العامة واخلاصة إن كل واحد من اآلدميني حمدث 
  ن وأنه ليس بفاعل نفسه ومل يفعله مثله كان بعد أن مل يك

وكذلك يعلمون حدوث ما } أم خلقوا من غري شيء أم هم اخلالقون { : وهلذا استدل سبحانه بذلك يف قوله تعاىل 
  يشهدون حدوثه ويعلمون أنواعا من االدلة غري هذا 

  تابع كالم ابن الزاغوين

د يعترض عليه من الشبهة ما يوجب تفلته ويرفع ثقته فليس إنه ق: وأما قوهلم : ( قال أبو احلسن بن الزاغوين 
أن خياالت الشبه ال تكايف فيما ذكرنا فما يقصر من الشبه فتقصريه يظهر سريعا : أحدمها : كذلك من وجهني 



ء أنه إذا طرأ على العامي شبهة فإنه ال يزال يسأل عنها ويبالغ يف التفتيش والتنقري حىت خيربه العلما: والنثاين 
  ) الربانيون يف ذلك مبا تقوى به ثقته 

إن املعرفة ناقصة يف حقه فإن أردمت أهنا ناقصة من حيث إنه ال يصل إىل مطلوب املسألة فهذا : وأما قوهلم : ( قال 
إما عارف باملسألة أو غري عارف وال واسطة بينهما وإن أردمت : حمال ال فهذا مما ال يدخله نقص وذلك ألن اإلنسان 

قص من طريق العدد يف املسائل أو يف الدالئل فصحيح غري أنه يفصل به بني علم األعيان وعلم الكفاية وذلك بالن
  ) غري قادح يف ثبوت املسألة بدليلها الذي ال غىن عنه وال زيادة عليه 

  تعليق ابن تيمية

ا من وجه جمهوال من وجه وهذا هذا مبين على أن املعرفة باهللا تعاىل ال تتفاضل وأن الشيء ال يكون معلوم: قلت 
أحد القولني للناس يف هذه املسألة وهو قول طائفة من أهل احلديث والفقهاء من أصحاب أمحد وغريهم وقول كثري 

  منهم من أصحاب األشعري أو أكثرهم وهو قول جهم بن صفوان وكثري من املرجئة 
ذلك عن أمحد يف روايتني وهذا يشبه تنازع الناس لكن مجهور الناس على خالف هذا وقد ذكر القاضي أبو يعلى يف 

هل يتفاضل ؟ فمذهب اجلمهور أنه يتفاضل وهو قول أكثر أصحاب أمحد وغريهم من العلماء ك : يف العقل 
  التميمي والقاضي و أيب اخلطاب وغريهم من العلماء 

  ال يتفاضل وهو قول أكثر أصحاب األشعري و ابن عقيل وغريهم : وقالت طائفة 
هل تكون أوجب من بعض ؟ ف ابن عقيل وغريه ينكرون التفاضل يف : هو يشبه تنازعهم يف أن بعض الواجبات و

  هذا ومجهور الفقهاء جيوزون التفاضل يف هذا والكالم على هذا مبسوط يف غري هذا املوضع 
إلميان ال يصح إال به ألن إن ا: واملقصود هنا أن الذين يقولون بوجوب النظر واالستدالل على األعيان أو يقولون 

إن املراد بذلك هو العلم الذي يقوم بالقلب ال العبارة عنه وال : املعرفة واجبة واملعرفة ال تتم إال به فقول مجهورهم 
إن العلم بالدليل أمر متيسر على العامة : يوجبون نظم الدليل بالعبارة وال القدرة على جواب املعارض ويقولون 

نني قد حصل هلم يف قلوهبم النظر واالستدالل املفضي إىل العلم وإن مل يكونوا قادرين على نظم وإن العامة املؤم
  الدليل وبيانه بالعبارة 

وهذا موجود يف عامة ما يقوم بالنفس من علم وحب وبغض ولذة وأمل وغري ذلك يكون ذلك موجودا يف النفس 
  يء آخر يعلم به اإلنسان ولكن وصف ذلك وبيانه والتعبري عنه ش

وليس كل من علم شيئا أمكنه أن يصفه وهلذا يسمى مثل هذا متكلما ومعلوم أن العلم ليس هو الكالم وهلذا يقال 
علم يف القلب وعلم على اللسان فعلم القلب هو العلم النافع وعلم اللسان هو حجة اهللا على : العلم علمان : 

  إنه من كالم احلسن وهو أقرب : يه و سلم مرسال وقد قيل عباده وقد روي ذلك عن احلسن عن النيب صلى اهللا عل
إنكم يف زمان كثري فقهاؤه قليل خطباؤه كثري معطوه قليل سائلوه وسيأيت : وقال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه 

  عليكم زمان كثري خطباؤه قليل فقهاؤه قليل معطوه كثري سائلوه 
خيطب بلسانه وقد حيصل للقلب من الفقه والعلم أمور عظيمة وال يكون فالفقيه الذي تفقه قلبه غري اخلطيب الذي 

  صاحبه خماطبا بذلك لغريه وقد خياطب غريه بأمور كثرية من معارف القلوب وأحواهلا وهو عار عن ذلك فارغ منه 
قرأ القرآن مثل املؤمن الذي ي: [ وقد أخرجا يف الصحيحني عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

طعمها طيب وال ريح : طعمها طيب ورحيها طيب ومثل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمثل الثمرة : كمثل األترجة 



رحيها طيب وطعمها مر ومثل املنافق الذي ال يقرأ القرآن كمثل : هلا ومثل املنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الرحيانة 
  ] طعمها مر وال ريح هلا : احلنظلة 

 صلى اهللا عليه و سلم إن اإلنسان قد يقرأ القرآن فيتكلم بكالم اهللا وهو منافق ليس يف قلبه إميان وآخر يكون فبني
مؤمنا قلبه فيه من معرفة اهللا تعاىل وتوحيده وحمبته وخشيته ما هو من أعظم األمور وهو ال يتكلم بالقرآن الذي هو 

  كالم اهللا تعاىل 
تعلمنا اإلميان مث تعلمنا القرآن فازددنا إميانا وأنتم تتعلمون : ابن عمر وغريمها وهلذا قال جندب بن عبد اهللا و

  القرآن مث تتعلمون اإلميان 
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلميان ولكن جعلناه نورا { : وقد قال تعاىل 

صراط اهللا الذي له ما يف السماوات وما يف األرض * قيم هندي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إىل صراط مست
  } أال إىل اهللا تصري األمور 

إن األمانة نزلت يف جذر قلوب : [ ويف الصحيحني عن حذيفة بن اليمان عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
  ] الرجال فعلموا من القرآن وعلموا من السنة 

أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل { : وقد تقدم قوله تعاىل  فأخرب انه أنزل اإلميان يف القلوب
السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه يف النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب اهللا احلق والباطل فأما الزبد 

مثل ضربه اهللا ملا أنزله يف وهذا } فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض كذلك يضرب اهللا األمثال 
القلوب من اإلميان والقرآن وشبه القلوب باألودية وشبه ما خيالط القلوب من الشهوات والشبهات بالزبد الذي 

  يذهب جفاء جيفوه القلب ويدفعه وشبه ما يبقى يف األرض من املاء النافع مبا يبقى يف القلوب من اإلميان النافع 
مثل بعثين اهللا به من اهلدى والعلم كمثل : [ عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال  وتقدم أيضا حديث أيب موسى

غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت املاء فأنبتت الكأل والعشب الكثري وكانت منها طائفة أمسكت املاء 
كأل فذلك مثل من فقه يف  ال متسك ماء وال تنبت: فشرب الناس وسقوا وزرعوا وكانت منها طائفة إمنا هي قيعان 

  ] دين اهللا ونفعه ما بعثين اهللا به من اهلدى والعلم ومثل من مل يرفع بذلك رأسا ومل يقبل هدى اهللا الذي أرسلت به 
فقسم قبلوه : فقسم صلى اهللا عليه و سلم الناس فيما بعث به من اهلدى والعلم الذي شبهه بالغيث إىل ثالثة أقسام 

  سهم علما وعمال وقسم حفظوه وأوده إىل غريهم وقسم ثالث ال هذا وال هذا فانتفعوا به يف نفو
قل إن ضللت فإمنا أضل على نفسي وإن { : نظري قوله } ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلميان { : وقوله تعاىل 

  } اهتديت فبما يوحي إيل ريب 
  نازل ال مبجرد العقل الذي كان حاصال قبل الوحي ففي هاتني االيتني بني سبحانه أن اإلميان واهلدى حصل بالوحي ال

  هل حصلت بالشرع أو بالعقل ؟ وهل وجبت هبذا أو هبذا ؟ : والناس متنازعون يف املعرفة 
  والنزاع يف هاتني املسألتني موجود بني عامة الطوائف من اصحاب أمحد وغريه 

أنه : أحدمها : الوجوب والتحرمي قوالن مشهوران هل يعلم به حسن األشياء وقبحها ؟ و: فإن الناس هلم يف العقل 
ال يعلم به ذلك وهو قول األشعري وأصحابه و ابن حامد و القاضي أيب يعلى و القاضي يعقوب و ابن عقيل و ابن 

  الزاغوين وغريهم من أصحاب أمحد وكثري من أصحاب مالك و الشافعي وغريمها 
ة والكرامية وغريهم وهو قول أيب احلسن التميمي و أيب اخلطاب وغريمها أنه يعلم به ذلك وهذا قول املعتزل: والثاين 

من أصحاب أمحد وذكر أبو اخلطاب أنه قول مجهور العلماء وهو قول كثري من أئمة احلديث من أصحاب أمحد 



وغريهم ك أيب القاسم سعد بن علي الزجناين و أيب نصر السجزي وقول كثري من أصحاب مالك و الشافعي وهو 
  لذي ذكره أصحاب أيب حنيفة وذكروه عن أيب حنيفة نفسه ا

هل حتصل بالعقل أو : وقد بسط الكالم على هذه املسألة وما فيها من التفصيل يف غري هذا املوضع وكذلك املعرفة 
  بالشرع ؟ فيها نزاع بني العلماء من أصحاب أمحد وغريهم من العلماء 

كاإلقرار الذي : صل بالعقل ومنها ما ال يعرف إال بالشرع فاإلقرار الفطري أن املعرفة منها ما حي: وحقيقة املسألة 
  } ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض ليقولن اهللا { : أخرب اهللا به عن الكفار قد حيصل بالعقل كقوله تعاىل 

ال اإلميان ولكن جعلناه نورا ما كنت تدري ما الكتاب و{ : وأما ما يف القلوب من اإلميان املشار إليه يف قوله تعاىل 
قل إن ضللت فإمنا أضل على نفسي وإن { : فال حيصل إال بالوحي كما يف قوله } هندي به من نشاء من عبادنا 
  } اهتديت فبما يوحي إيل ريب 

احلواريني أن  وإذ أوحيت إىل{ : ومما يتعلق هبذه املسألة الكالم فيما يلهمه اهللا تعاىل املؤمنني من اإلميان كقوله تعاىل 
  } آمنوا يب وبرسويل 

أفمن شرح اهللا صدره لإلسالم فهو على نور { : وقوله } فمن يرد اهللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم { : وقوله 
  } من ربه 
ومن مل جيعل اهللا له نورا فما { : إىل قوله } اهللا نور السماوات واألرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح { : وقوله 
  } نور  له من
  } حبب إليكم اإلميان وزينه يف قلوبكم { : وقوله 
واهللا يدعو إىل دار السالم ويهدي من يشاء { : وقوله } أولئك كتب يف قلوهبم اإلميان وأيدهم بروح منه { : وقوله 

  } إىل صراط مستقيم 
  تعاىل بفضله ورمحته وأمثال ذلك مما يبني أن ما حيصل يف القلوب من اهلدى والنور اإلميان هو من اهللا 

إن ما : وهذا يتعلق مبسألة القدر وملا كانت املعتزلة قدرية تنكر أن يكون اهللا تعاىل خالقا ألفعال العباد ويقولون 
حيصل للعبد من اإلميان مل حيصل من اهللا تعاىل بل قد أعطى الكافر من أسباب اإلميان مثل ما أعطى املؤمن وليس له 

من نعمته على الكافر ولكن نفس القدرة اليت هبا آمن هذا هبا كفر هذا وكل منهما رجح نعمة على املؤمن أعظم 
أحد مقدوريه بال سبب يوجب الترجيح ألن القادر املختار يرجح أحد املتماثلني على اآلخر بال مرجح وأما من قال 

ق الداعي وأنه جيب وجود املقدور إن الفعل ال حيصل مع القدرة إال بالداعي وإن اهللا خيل: منهم بقول أيب احلسني 
  عند وجودمها فهذا موافق ألهل السنة يف املعىن وإن أظهر نزاعهم 

واملعتزلة كانوا هم أئمة الكالم يف وجوب النظر واالستدالل بطريقة األعراض واألجسام وما يتبع ذلك وصاروا 
ن عندهم أن حيصل بعلم ضروري جيعله اهللا يف إن اإلميان ال ميكن أن حيصل للعبد بدون اكتسابه له ال ميك: يقولون 

  قلب العبد وال بإهلام وهداية منه خيتص هبا من يشاء من عباده 
ميكن أن يعلم باالضطرار ما يعلم بالنظر فإن هذا عندهم : وهلذا خالفهم املثبتون للقدر ك األشعري وغريه وقالوا 

  ليس أمرا الزما لكنه حبسب العادة 
  إن اإلميان إذا كان موهبة من اهللا تعاىل لعبد وتفضال منه عليه مل يستحق العبد الثواب  :واملعتزلة يقولون 

هو حمسن إىل العبد متفضل عليه بأن أرسل إليه الرسول صلى اهللا عليه و سلم وأن جعل له : وأهل السنة يقولون 
ا إحسان منه إىل املؤمن وتفضل عليه السمع والبصر الفؤاد الذي يعقل به وأن هداه لإلميان وأن أماته عليه فكل هذ



وإن كان هو قد كتب على نفسه الرمحة وكان حقا عليه نصر املؤمن وحق العباد عليه إذا وحدوه أال يعذهبم فذاك 
حق أوجبه بنفسه بكلماته التامات ومبا تستحقه نفسه املقدسة من حقائق األمساء والصفات ال أن شيئا من املخلوقات 

  و حرم عليه شيئا والكالم على هذا مبسوط يف موضع آخر أوجب عليه شيئا أ
فلما صار من أخذ ما أخذه من الكالم احملدث عنهم ك األشعري ومن سلك سبيله من أصحاب أمحد و مالك و 
الشافعي يسلكون مسلكهم يف مسألة إجياب النظر وأن اإلميان ال حيصل إال به قال أبو جعفر السمناين أحد أئمة 

هذه املسألة بقية بقيت يف املذهب من األعتزال ملن اعتقدها وذلك لكون األشعري كان معتزال تلميذا ( : األشعرية 
أليب علي اجلبائي مث رجع عن ذلك إىل مذهب ابن كالب وأمثاله من الصفاتية املثبتني للقدر والقائلني بأن أهل 

  للجماعة الكبائر ال خيلدون وحنو ذلك من األصول اليت فارق هبا املعتزلة 
وأصل الكالم احملدث املخالف للكتاب والسنة املذموم عند السلف واألئمة كان أئمة اجلهمية واملعتزلة وأمثاهلم 
واملعتزلة قدرية جهمية وجهم وأتباعه جهمية جمربة مث األشعري كان منهم وملا فارقهم وكشف فضائحهم وبني 

ضهم غاية املناقضة يف مسائل القدر والوعيد واألمساء تناقضهم وسلك مسالك أيب حممد بن كالب وأمثاله ناق
  واألحكام كما ناقضهم يف ذلك اجلهمية والضرارية والنجارية وحنوهم 

وكان األشعري أعظم مباينة هلم يف ذلك من الضرارية حىت مال إىل قول جهم يف ذلك لكنه كان عنده من 
د وغريه ونصر ما ظهر من أقوال هؤالء ما ليس عن أولئك االنتساب إىل السنة واحلديث وأئمة السنة ك اإلمام أمح

  الطوائف 
وهلذا كان هو وأمثاله يعدون من متكلمة أهل احلديث وكانوا هم خري هذه الطوائف وأقرهبا إىل الكتاب والسنة 

تزلة ولكن خربته باحلديث والسنة كانت جمملة وخربته بالكالم كانت مفصلة فلهذا بقي عليه بقايا من أصول املع
ودخل معه يف تلك البقايا وغريها طوائف من املنتسبني إىل السنة واحلديث من أتباع األئمة من أصحاب مالك و أيب 

  حنيفة و الشافعي و أمحد 
وعامة هؤالء يقولون األقوال املتناقضة ويقولون القول وال يلتزمون لوازمه ومن أسباب ذلك أهنم يقولون القول 

لسلف املوافق للكتاب والسنة ولصريح املعقول ويسلكون يف الرد على بعض الكفار أو بعض املأثور عن الصحابة وا
أهل البدع مسلكا سلكته املعتزلة وحنوهم وذلك املسلك ال يوافق أصول أهل السنة فيحتاجون إىل التزام لوازم 

ك فيحصل التعارض ذلك املسلك املعتزيل وإىل القول مبوجب نصوص الكتاب والسنة واملعقول املوافق لذل
  والتناقض 

وهكذا املعتزلة ردوا على كثري من الكفار ردا بطرق سلكوها مىت التزموا لوازمها عارضت حقا آخر معلوما 
بالشرع أو العقل ومن تدبر هذه األبواب رأى عجائب وما مث ما يثبت على السرب والتقسيم ويسلم عن التناقض إال 

  ما جاء من عند اهللا 
  } أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا { :  كما قال تعاىل

وكثري من هذه الطوائف يتعصب على غريه ويرى القذاة يف عني أخيه وال يرى اجلذع املعترض يف عينه ويذكر من 
ا هو من جنس تلك تناقض أقوال غريه وخمالفتها للنصوص واملعقول ما يكون له من األقوال يف ذلك الباب م

  األقوال أو أضعف منها أو أقوى منها 
* ومحلها اإلنسان إنه كان ظلوما جهوال { : واهللا تعاىل يأمر بالعلم والعدل ويذم اجلهل والظلم كما قال تعاىل 

  } رحيما  ليعذب اهللا املنافقني واملنافقات واملشركني واملشركات ويتوب اهللا على املؤمنني واملؤمنات وكان اهللا غفورا



  } ومتت كلمة ربك صدقا وعدال { : وقال تعاىل 
قاضيان يف النار وقاض يف اجلنة فرجل علم احلق وقضى به فهو : القضاة ثالثة : [ وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  سنن رواه أهل ال] يف اجلنة ورجل قضى للناس على جهل فهو يف النار ورجل علم احلق وقضى خبالفه فهو يف النار 
  ومعلوم أن احلكم بني الناس يف عقائدهم وأقواهلم أعظم من احلكم بينهم يف مبايعهم وأمواهلم 

فلذلك فادع واستقم كما أمرت وال تتبع أهواءهم وقل آمنت مبا أنزل اهللا من كتاب وأمرت { : وقد قال تعاىل 
  } وبينكم اهللا جيمع بيننا وإليه املصري  ألعدل بينكم اهللا ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ال حجة بيننا

وقد رأيت من كالم الناس يف هذا الباب وغريه ألوانا ال يسعها هذا املوضع وكثري من نزاع الناس يكون نزاعا لفظيا 
  أو نزاع تنوع ال نزاع تناقض 

ختلف اللفظان فيتنازعان فاألول مثل أن يكون معىن اللفظ الذي يقوله هذا هو معىن اللفظ الذي ال يقوله هذا وإن ا
  لكون معىن اللفظ يف اصطالح أحدمها غري معىن اللفظ يف اصطالح اآلخر وهذا كثري 

  والثاين أن يكون هذا يقول نوعا من العلم والدليل صحيحا ويقول اآلخر نوعا صحيحا 
إما أن يكون يف : ملعنوي وكثري من نزاع الناس يف هذا املوضع من هذا الباب وكثري منه نزاع يف املعىن والنزاع ا

  ثبوت شيء وانتفائه وإما أن يكون يف وجوب شيء وسقوطه 
فالنزاع يف صحة دليل األعراض وحنوه نزاع معنوي وكذلك النزاع يف وجوب االستدالل هبذا الدليل على اإلميان 

  أو توقف صحة اإلميان عليه وحنو ذلك 
يف األصل عن املعتزلة واجلهمية وحنوهم وقد تكلم هؤالء يف أول وملا كان الكالم يف هذه األبواب املبتدعة مأخوذ 

هل هو النظر أو القصد أو الشك أو املعرفة ؟ صار كثري من املنتسبني إىل السنة املخالفني للمعتزلة يف : الواجبات 
أيب حنيفة و مجل أصوهلم يوافقوهنم على ذلك مث الواحد من هؤالء إذا انتسب إىل إمام من أئمة العلم ك مالك و 

فإمنا يعين بذلك ) اختلف أصحابنا ( و ) قال أصحابنا : ( الشافعي و أمحد وصنف كتابا يف هذا الباب يقول فيه 
أصحابه اخلائضني يف هذا الكالم وليسوا من هذا الوجه من أصحاب ذلك اإلمام فإن أصحابه الذين شاركوه يف 

كني له يف ذلك الكالم عموم وخصوص فقد يكون الرجل من مذهب ذلك اإلمام إمنا بينهم وبني أصحابه املشار
  هؤالء دون هؤالء وبالعكس وقد جيتمع فيه الوصفان 

: وهذا موجود كثريا يف أتباع مجيع األئمة فتجد الواحد من أصحاب أيب حنيفة و مالك و الشافعي و أمحد يقول 
  ى هذا الوجه اختلف أصحابنا يف أول الواجبات وحنو ذلك وال يصح كالمه إال عل

  كالم أيب الفرج املقدسي

يف أول ما أوجب اهللا على العبد املكلف ويف ) : فصل : ( كما يقول أبو الفرج املقدسي احلنبلي يف تربصته فإنه قال 
أن أول ما أوجب اهللا على : أن أول ما أوجب اهللا على العبد معرفته والثاين : أحدمها : ذلك وجهان ألصحابنا 

  ) واالستدالل املؤديان إىل معرفة اهللا تعاىل العبد النظر 
  ) أول ما أو جب اهللا على العبد الطهارة و الصالة وغري ذلك : وقال قوم : ( قال 

دليلنا أن معرفة اهللا جيب أن تتقدم على عبادته ألنه ال جيوز للمكلف ان يعبد ما ال يعرف وإذا ثبت هذا : ( مث قال 
  )  وجب تقدم املعرفة على العبادة

أومل ينظروا يف ملكوت { : وقال } أومل يتفكروا يف أنفسهم { : وإىل ذلك دعانا الباري بقوله تعاىل : ( قال 



  } السماوات واألرض 
  ) ومل يندبنا إىل النظر والتفكر إال لكي نستدل على معرفته : ( قال 
األمة التوحيد ومعرفة اهللا تعاىل بالوحدانية أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أول ما أرسل به إىل : دليل ثان : ( قال 

أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا : [ ونفى اإلليهة عما سواه وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
 مث فرض عليهم بعد ذلك الفرائض فدل على ما] وأين رسول اهللا فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها 

  ) قلناه 

  تعليق ابن تيمية

فهذا الكالم وأمثاله يقوله كثري من أصحاب األئمة األربعة ومعلوم أن األئمة األربعة ما قالوا ال هذا القول : قلت 
وال هذا القول وإمنا قال ذلك من أتباعهم من سلك السبل املتقدمة والنيب صلى اهللا عليه و سلم مل يدع أحدا من 

  داء وال إىل جمرد إثبات الصانع بل أول ما دعاهم إليه الشهادتان وبذلك أمر أصحابه اخللق إىل النظر ابت
إنك تأيت قوما أهل كتاب : [ كما قال يف احلديث املتفق على صحته ملعاذ بن جبل رضي اهللا عنه ملا بعثه إىل اليمن 

إن هم أطاعوا لك بذلك فإعلمهم أن اهللا فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ف
افترض عليهم مخس صلوات يف اليوم والليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم صدقة تؤخذ من 

  ] أغنيائهم فترد يف فقرائهم 
رة وابن وكذلك سائر األحاديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم موافقه هلذا كما يف الصحيحني من حديث أيب هري

أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم : [ عمر 
  ] وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهللا 

  ] حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة : [ ويف حديث ابن عمر 
هذا مما اتفق عليه أئمة الدين وعلماء املسلمني فإهنم جممعون على ما علم باالضطرار من دين الرسول أن كل كافر و

فإنه يدعى إىل الشهادتني سواء كان معطال أو مشركا أو كتابيا وبذلك يصري الكافر مسلما وال يصري مسلما بدون 
  ذلك 

أشهد أن ال إله إال اهللا : نه من أهل العلم على أن الكافر إذ قال أمجع كل من أحفظ ع: كما قال أبو بكر بن املنذر 
وهو  -وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وأن كل ما جاء به حممد حق وأبرأ إىل اهللا من كل دين خيالف دين اإلسالم 

  أنه مسلم فإن رجع بعد ذلك فأظهر الكفر كان مرتدا جيب عليه ما جيب على املرتد  -بالغ صحيح يعقل 
هل يتضمن ذلك الشهادة بالتوحيد أو ال يتضمن ؟ أو : أشهد أن حممدا رسول اهللا : لكن تنازعوا فيما إذا قال 

يفرق بني من يكون مقرا بالتوحيد ومن ال يكون مقرا على ثالثة أقوال معروفة من مذهب أمحد وغريه من الفقهاء 
أول واجب على الداخل يف ديننا هو : القادر وغريه وهلذا قال غري واحد ممن تكلم يف أول الواجبات كالشيخ عبد 

  الشهادتان 
  واتفق املسلمون على أن الصيب إذا بلغ مسلما مل جيب عليه عقب بلوغه جتديد الشهادتني 

والقرآن العزيز ليس فيه أن النظر أول الواجبات وال فيه إجياب النظر على كل أحد وإمنا يف األمر بالنظر لبعض 
إنه واجب على من مل حيصل له اإلميان إال به بل هو واجب على كل من ال : فق لقول من يقول الناس وهذا موا

  يؤدي واجبا إال به وهذا أصح األقوال 



أومل يتفكروا يف أنفسهم ما خلق اهللا السماوات واألرض وما بينهما إال باحلق وأجل مسمى وإن { : فقوله تعاىل 
يعلمون ظاهرا من احلياة * ولكن أكثر الناس ال يعلمون { : وهذا بعد قوله } كثريا من الناس بلقاء رهبم لكافرون 
  } الدنيا وهم عن اآلخرة هم غافلون 

فالضمري عائد إىل الذين يعلمون ظاهرا من احلياة الدنيا وهم عن اآلخرة } أومل يتفكروا يف أنفسهم { : مث قال تعاىل 
  هم غافلون 
أومل ينظروا يف ملكوت السماوات * بصاحبهم من جنة إن هو إال نذير مبني  أومل يتفكروا ما{ : وقوله تعاىل 

  } واألرض وما خلق اهللا من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون 
  } وأملي هلم إن كيدي متني * والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث ال يعلمون { : فهذا مذكور بعد قوله 

أومل يتفكروا ما بصاحبهم من { : فالضمري عائد إىل املكذبني فإنه قال تعاىل } أومل يتفكروا ما بصاحبهم { : ل مث قا
أومل ينظروا يف ملكوت السماوات واألرض وما خلق اهللا من شيء وأن عسى أن يكون قد { : مث قال تعاىل } جنة 

أول ما جيب على العاقل البالغ : ( ملعايل وغريه فقول هؤالء كأيب ا} اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون 
هو يف األصل من ) باستكمال سن البلوغ أو احللم شرعا القصد إىل النظر الصحيح املفضي إىل العلم حبدث العامل 

  ه كالم املعتزلة وهو كالم خمالف ملا أمجع عليه أئمة الدين وملا تواتر عن سيد املرسلني بل ملا علم باالضطرار من دين
وإذا قدر أن أول الواجبات هو النظر أو املعرفة أو الشهادتان أو ماقيل فهذا ال جيب على البالغ أن يفعله عقب 

البلوغ إال إذا مل يكن قد فعله قبل البلوغ فأما من فعل ذلك قبل البلوغ فإنه ال جيب عليه فعله مرة ثانية ال سيما إذا 
اكفر مث آمن واجهل مث أعرف : له من املعرفة واإلميان فيكون التقدير  كان النظر مستلزما للشك املنايف ملا حصل

وهذا كما أنه حمرم يف الشرع فهوممتنع يف العقل فإن تكليف العامل اجلهل من باب تكليف ما ال يقدر عليه فإن 
ال كما أن من رأى اجلاهل ميكن أن يصري عاملا فإذا أمر بتحصيل العلم كان ممكنا أما العامل فال يقدر أن يصري جاه

الشيء ومسعه ال ميكن أن يقال ال يعرفه فمن كان اهللا قد أنعم عليه وشرح صدره لإلسالم قبل بلوغه فحصل له 
اإلميان املتضمن للمعرفة مل ميكن أن يؤمر مبا يناقض املعرفة من نظر ينايف املعرفة أو شك أو حنو ذلك بل األمر ملن 

 حيصله مثل تكليف من حصل له قصد الصالة ونيتها بأن يقدم ذلك مث حتصل حصل له علم ومعرفة أن يقدم ذلك مث
: النية وهذا مع أنه من باب اجلهل والسفه والضالل فهو من باب تكليف العباد ما يعجزون عنه وهلذا يقال 

  الوسوسة ال تكون إال من خبل يف العقل أو جهل بالشرع 
ل البلوغ مل جيب عليه إعادة الوضوء إذا بلغ وكذلك لوكان عليه ديون وقد اتفق الفقهاء على أن الصيب إذا تطهر قب

فقضاها أو قضاها وليه مل جيب عليه إعادة القضاء بعد البلوغ بل لو صلى الفرض يف أول الوقت مث بلغ ففي إعادة 
الناس من الصالة عليه نزاع معروف بني العلماء ومذهب الشافعي ال جتب اإلعادة وهو قول يف مذهب أمحد ومن 

يضعف هذا القول ولعله أقوى من غريه فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يأمر أحدا من الصبيان بإعادة الصالة مع 
  العلم بأن كثريا منهم حيتلم بالليل وقد صلى العشاء مع بقاء وقتها 

تفقون على أن من فعل ذلك واملقصود هنا أن السلف واألئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان وم
  قبل البلوغ مل يؤمر بتجديد ذلك عقب البلوغ 

والشهادة تتضمن اإلقرار بالصانع تعاىل وبرسوله لكن جمرد املعرفة بالصانع ال يصري به الرجل مؤمنا بل وال يصري 
أن حممدا رسول اهللا  مؤمنا بأن يعلم أنه رب كل شيء حىت يشهد أن ال إله إال اهللا وال يصري مؤمنا بذلك حىت يشهد

مث كون ما جيب من العرفة ال حيصل إال بالنظر أو ميكن حصوله بدونه ؟ وهل أصل املعرفة فطرية ضرورية أو نظرية 



  هل يتعني يف طريق معني أو ال يتعني ؟ هذه مسائل أخر : ؟ أو حيصل هبذا تارة وهلذا تارة ؟ والنظر احملصل هلا 
هل حتصل بالعقل أو بالشرع ؟ وكثري من النزاع يف ذلك لفظي وبعضه : عرفة الواجبة ومما يتعلق هبذا تنازعهم يف امل

معنوي فمن ادعى أن املعرفة ال حتصل إال بطريقة األعراض والتركيب وحنو ذلك من الطرق املبتدعة اليت للمعتزلة 
  واملتفلسفة ومن وافقهم كان النزاع معه معنويا 

ول وسلف األمة بطالن قول هؤالء وأن الرسول صلى اهللا عليه و سلم مل يأمر وحنن نعلم باالضطرار من دين الرس
أحدا هبذه الطرق وال علق إميانه ومعرفته باهللا هبذه الطرق بل القرآن وصف بالعلم واإلميان من مل يسلك هذه الطرق 

  عة والضاللة ومل ابتدع بعض هذه الطرق من ابتدعها أنكر ذلك سلف األمة وأئمتها وومسوا هؤالء بالبد
ال واجب إال بالشرع كما هو قول : مث القول بأن أول الواجبات هو املعرفة أو النظر ال ميشي على قول من يقول 

األشعرية وكثري من أصحاب مالك و الشافعي و أمحد وغريهم فإنه على هذا التقدير ال وجوب إال بعد البلوغ على 
عشر سنني أوسبع ال وجوب على من مل يبلغ ذلك وإذا بلغ هذا املشهور وعلى قول من يوجب الصالة على ابن 

  السن فإمنا خياطبه الشرع بالشهادتني وإن كان مل يتكلم هبما وإن كان تكلم هبما خاطبه بالصالة 
أول الواجبات الطهارة والصالة فإن هذا أول ما يؤمر به املسلمون إذا بلغوا : وهذا هو املعىن الذي قصده من قال 

مروهم بالصالة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم يف : قال صلى اهللا عليه و سلم [ ميزوا كما  أو إذا
  ] املضاجع 

جيب على كافل الصيب أن يأمره بالطهارة والصالة لسبع ومل يوجب : وهلذا قال األئمة كالشافعي و أمحد وغريمها 
وال نظر وال استدالل وحنو ذلك وال يؤمر بذلك بعد البلوغ أحد منهم على وليه أن خياطبه حينئذ بتجديد شهادتني 

وإن كان اإلقرار بالشهادتني واجبا باتفاق املسلمني ووجوب ذلك يسبق وجوب الصالة لكن هو قد أدى هذا 
  إما بلفظه وإما مبعناه فإن نفس اإلسالم والدخول فيه إلتزام لذلك : الواجب قبل ذلك 

فمن صلى ومل يتكلم بالشهادتني أو أتى بغري ذلك من خصائص اإلسالم ومل يتكلم  وهنا مسائل تكلم الفقهاء فيها
  هبما ؟ والصحيح أنه يصري مسلما بكل ما هو من خصائص اإلسالم 

: قد يؤدي قبل ذلك واجبات : أنه أول العبد من الواجبات ؟ قيل : يعين بكونه أول الواجبات : فإن قال هؤالء 
  مانة وصلة األرحام والعدل وغري ذلك من قضاء الديون وأداء األ

  لكن هذا أول واجب يتعلق به الثواب يف اآلخرة خبالف ما أدي بدونه فإنه ال ثواب فيه يف اآلخرة ؟ : فإن قيل 
مع قولنا بأنه ال وجوب وال ثواب يف اآلخرة إال بالشرع فال يثاب ال على هذا وعلى هذا قبل جميء الشرع : قيل 

 هذا إال بالشرع وإذا خاطبه الشارع الناس فإمنا يأمر العبد ابتداء ملا مل يؤده من الواجبات دون وال جيب ال هذا وال
ما أداه فلم خياطب املشركني ابتداء باملعرفة إذ كانوا مقرين بالصانع وإمنا أمرهم بالشهادتني ولو مل يكونوا مقرين 

  هم بالشهادتني ابتداء بالصانع فإنه مل يأمرهم بإقرار جمرد عن الشهادتني بل أمر
والشهادتان تتضمن املعرفة فلو أقروا بالصانع وعرفوه من غري إقرار بالشهادتني مل يقبل ذلك منهم ومل خيرجوا بذلك 

  من الكفر ومل يرتب خطاهبم بذلك شيئا بعد شيء بل خاطبهم باجلميع ابتداء 
فأوجبه من أوجبه من املتكلمني من املعتزلة ومن  وهنا تكلم الناس يف وجوب إمهال الكافر إذا طلب اإلمهال للنظر

  تبعهم على هذه الطريقة كالقاضي أيب بكر و القاضي أيب يعلى يف املعتمد وغريمها 
وأما الفقهاء أئمة الدين فال يوجبون ذلك مطلقا أما يف حال املقاتلة فيقاتلون حىت يسلموا أو يقروا باجلزية إن كانوا 

منهم فهذا ال يتعني قتله فإذا طلب مثل هذا اإلمهال ورجى إسالمه أمهل وأما املرتد فال  من أهلها فإذا أسر الرجل



  يؤخر عند اجلماهري أكثر من ثالث وأما من له عهد فذلك ال يكره على اإلسالم فهو يف مهلة النظر دائما 
  ة راجحة أمهلهم ولوطلب أهل دار ممتنعني من اإلمام أن ميهلهم مدة ورجا بذلك إسالمهم ومل خيف مفسد

وإن أحد من املشركني { : واحلريب إذا طلب األمان حىت يسمع القرآن وينظر يف دالئل اإلسالم أمناه كما قال تعاىل 
  } استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهللا مث أبلغه مأمنه 

يفة و مالك و وأما من قال بالوجوب العقلي كما هو قول املعتزلة والكرامية ومن وافقهم من أصحاب أيب حن
أول ما جيب املعرفة أو النظر املؤدي إليها لكن أخد : الشافعي و أمحد وغريهم فهؤالء هم الذين قالوا ابتداء 

  كالمهم من أراد أن يبنية على أصوله من األشعرية وحنوهم فتناقض كالمه 
الرسول صلى اهللا عليه : ن يقول أول الواجبات املعرفة كان ذلك أقرب مث له أ: ومن قال بالوجوب العقلي إذا قال 

و سلم إذا أوجب الشهادتني ابتداء فقد ضم إىل الواجب العقلي ما جيب بالشرع وجعل أحدمها شرطا يف اآلخر فال 
يقبل ألحدمها دون اآلخر ومن أدى هذا الواجب أو بعضه مل خياطبه إال بفعل ما مل يؤده وعلى هذا فيكون خطاب 

   الشارع للناس حبسب أحواهلم
وأول الواجبات الشرعية خيتلف باختالف أحوال الناس فقد جيب على هذا ابتداء ما ال جيب على هذا ابتداء 

فيخاطب الكافر عند بلوغه بالشهادتني وذلك أول الواجبات الشرعية اليت يؤمر هبا وأما املسلم فيخاطب بالطهارة 
  اليت مل يفعلها  إذا مل يكن متطهرا وبالصالة وغري ذلك من الواجبات الشرعية

ويف اجلملة فينبغي أن يعلم أن ترتيب الواجبات يف الشرع واحدا بعد واحد ليس هو أمرا يستوي فيه مجيع الناس بل 
هم متنوعون يف ذلك فكما أنه قد جيب على هذا ما ال جيب على هذا فكذلك قد يؤمر هذا ابتداء مبا ال يؤمر به هذا 

اس دون بعض وكلهم يؤمر بالصالة فهم خمتلفون فيما يؤمرون به ابتداء من فكما أن الزكاة يؤمر هبا بعض الن
واجبات الصالة فمن كان حيسن الوضوء وقراءة الفاحتة وحنو ذلك من واجباهتا أمر بفعل ذلك ومن مل حيسن ذلك 

  أمر بتعلمه ابتداء وال يكون أول ما يؤمر به هذا من أمور الصالة هو أول ما يؤمر به هذا 
إذا قيل بالوجوب العقلي يتنوع الناس يف ترتيبها فهذا يؤمر بقضاء ما عليه من الديون : الواجبات العقلية وهكذا 

وهذا يؤمر برد ما عنده من الودائع وهذا يؤمر بالعدل يف حكمه والصدق يف شهادته وأمثال ذلك وكما أهنم 
   متنوعون يف ترتيب الوجوب فهم متنوعون يف ترتيب احلصول علما وعمال

  كالم أيب احلسني البصري عن العلم

وقد سلك طائفة من أهل الكالم من املعتزلة ومن وافقهم ترتيبا معينا يف العلم الواجب على كل مكلف وزعموا أنه 
الميكن حصول املعرفة ألحد إال على ذلك الترتيب اخلاص كما ذكرناه من كالم أيب احلسني البصري وأمثاله حيث 

أحد بصحة ما جاءت به الرسل إال بعد املعرفة بصدقهم وال حتصل املعرفة بصدقهم إال باملعجزات ليس يثق : ( قالوا 
اليت متيزهم عن غريهم وليس تدل املعجزات على صدقهم إال إذا صدرت ممن ال يفعل القبيح لكي يؤمن أن يصدق 

استغنائه عنه وال يعرف غناه إال بعد أن الكذابني وليس يعلم أنه ال يفعل القبيح إال إذا عرف أنه عامل بقبحه عامل ب
يعلم بأنه غري جسم وال يعرف أنه غري جسم إال إذا عرف أنه قدمي وال يعلم أنه قدمي وال يعلم أنه عامل بكل قبيح إال 
ر إذا علم أنه عامل بكل شيء وال يعلم ذلك إال إذا علم أنه عامل لذاته وال يعلم أنه يثبت ويعاقب إال إذا علم أنه قاد

حي وال نعرف موصوفا هبذه الصفات إال إذا عرفت ذاته وإمنا تعرف ذاته إذا استدل عليها بأفعاله ألهنا غري مشاهدة 
  ) وال معروفة باضطرار وال طريق إليها إال أفعاله 



  ) فيجب أن يتكلم يف هذه األشياء ليعلم صحة ما جاءت به الرسل : ( قال 
األمر يف ذلك على أن ما مل يسبق احلوادث فهو حمدث وبىن ذلك على أنه إذا مث إنه تكلم يف حدوث األجسام وبىن 

كان كل من احلوادث له أول استحال أن ال يكون له أول ألهنا ليست سوى آحادها كما يستحيل أن يكون كل 
  واحد من الزنج أسود وال يكونوا كلهم سودا 

  تعليق ابن تيمية

تيب املبين على هذه املقدمة اليت ينازعه فيها مجهور العقالء من أهل امللل فقد جعل الدين كله مبنيا على هذا التر
وغريهم وهذا هي أصول الدين عندهم وهذا مما خيالفهم فيه مجاهري املسلمني بل مجهور عقالء العاملني بل يعلم 

سابقني األولني موقوفا باالضطرار من دين اإلسالم أن الرسول مل يوجب هذه الطريق وال دعا إليها وال كان إميان ال
  عليها 

ال حتصل املعرفة بصدقهم إال باملعجزات ينازعه فيه طوائف كثريون بل : وعامة ما ذكره من الترتيب ممنوع فقوله 
  أكثر الناس 

ينازعه فيه أيضا طوائف كثريون ) ال تدل املعجزات على صدقهم إال إذا صدرت ممن ال يفعل القبيح : ( وقوله 
: ( ينازعه فيه أيضا طوائف كثريون وكذلك ما ذكره من قوله ) يعلم غناه إال إذا علم أنه ليس جبسم ال : ( وقوله 

بأن القرآن خملوق وأن اهللا ال يرى يف : ومراده نفي الصفات والقول ) وال يعلم ذلك إال إذا علم أنه عامل لذاته 
  اآلخرة وحنو ذلك مما ينازعه فيه طوائف كثريون 

ينازعه فيه طوائف ) يعرف ذاته إذا استدل عليها بأفعاله ألهنا غري مشاهدة وال معرفة باضطرار  إمنا: ( وقوله 
  آخرون 

فهذا ترتيب املعتزلة للعلم باهللا ورسله ولغريهم من طوائف املتكلمني ترتيب آخر وفيه من املمانعات واملعارضات من 
  جنس ما يف ترتيب هؤالء 

أهل الكالم وادعوا أنه ال حيصل العلم إال هبا تراتيب ذكرها طوائف من الصوفية  ونظري هذه التراتيب اليت أحدثها
املصنفني يف أحوال القلوب وأعماهلا ملا تكلموا يف املقامات واملنازل وترتيبها فهذا يذكر عددا من املنازل واملقامات 

قام كذا حىت حيصل له كذا وأنه ينتقل إىل إن العبد ال ينتقل إىل م: وترتيبا وهذا يذكر عددا آخر وترتيبا ويقول هذا 
عدد املنازل مائة ويقول اآلخر عددها أكثر وأقل مث هذا يقسم املنازل أقساما جيعلها : كذا بعد كذا ويقول هذا 

  اآلخر كلها قسما ويذكر هذا أمساء وأحواال ال يذكرها اآلخر 
ه وسلوكهم وترتيب منازهلم فإذا كان ما قالوه وغاية الواحد من هؤالء أن يكون ما ذكره وصف حاله وحال أمثال

حقا فغايته أن يكون وصف سلوك طائفة معينة أما كون مجيع أولياء اهللا تعاىل ال يسلكون إال على هذا الوجه املرتب 
  وهذه االنتقاالت فهذا باطل 

ه وما يذكرونه من وكذلك أيضا نظري هذا ما يذكره من املتفلسفة وأهل املنطق يف ترتيب العلم وأسباب حصول
أن يكون ذلك وصفا ملا تسلكه طائفة  -إذ كان صحيحا  -احلدود واألقيسة واالنتقاالت الذهنية فغاية كالمهم 

معينة أما كون مجيع بين آدم ال حيصل هلم العلم مبطالبهم إال هبذه الطرق املعينة فهذا كالم باطل فحصر هؤالء ملطلق 
العلم باهللا وبصدق رسله يف ترتيب معني وحصر هؤالء للوصول إىل اهللا يف العلم يف ترتيب معني وحصر هؤالء 

ترتيب معني كل هذا مع كونه يف نفسه مشتمال على حق وباطل فاحلق منه ال يوجب احلصر ولكن هو وصف قوم 



  معينني وطرق العلم واألحوال وأسباب ذلك وترتيبه أوسع من أن حتصر يف بعض هذه الطرائق 
رسل صلوات اهللا عليهم وسالمه يأمرون بالغايات املطلوبة من اإلميان باهللا ورسوله وتقواه ويذكرون وهلذا كانت ال

من طرق ذلك وأسبابه ما أقوى وأنفع وأما أهل البدع املخالفون هلم فبالعكس يأمرون بالبدايات واألوائل 
هؤالء ضال شقي إذ كانت قضايا ويذكرون من ذلك ما هو أضعف وأضر فمتبع األنبياء ال يضل وال يشقى ومتبع 

  هؤالء فيها من الباطل الذي هو كذب وإفك وإن مل يعلم صاحبه أنه كذب وإفك بل يظنه صدقا ما ال حيصيه إال اهللا 
وإذا كان الناس يتنوعون يف الوجوب وترتيب الواجبات ويتنوعون يف احلصول وترتيب احلاصالت مل ميكن أن جيعل 

يصف أحدهم طريق : هم وكثري من الغلط يف هذا الباب إمنا دخل من هذا الوجه ما خيص بعضهم شامال جلميع
طائفة مث جيعله عاما كليا ومن مل يسلكه كان ضاال عنده مث ذلك الطريق إما أن يكون خطأ وإما أن يكون صوابا 

  يه من الصواب يبطله بالكلية ويرد ما ف: ولكن مث طرق أخرى غري ذلك الطريق فيجيء من سلك غري ذلك الطريق 
وقد تكلمنا على مسألة حتسني العقل وتقبيحه يف غري هذا املوضع وفصلنا القول فيها وبينا منشأ الغلط فإن الطائفتني 

اتفقوا على أن احلسن والقبح باعتبار املالئمة واملنافرة قد يعلم بالعقل واملالئمة تتضمن حصول احملبوب املطلوب 
  صول املكروه احملذور املتأذى به املفروح به واملنافرة تتضمن ح

وهذا الذي اتفقوا عليه حق لكن تومهوا بعد هذا أن احلسن والقبح الشرعي خارج عن ذلك وليس األمر كذلك بل 
إما كشف وبيان وإما إثبات : هو يف احلقيقة يعود إىل ذلك لكن الشارع عرف باملوجود وأثبت املفقود فتحسينه 

  ألمور يف األفعال واألعيان 
وعلى قول من جيعل األحكام صفات ثابتة لألفعال ولألعيان فالتحسني الشرعي يتضمن أن احلسن ما حصل به 

احلمد والثواب والقبح ما حصل به الذم والعقاب ومعلوم أن احلمد والثواب مالئم لإلنسان والذم والعقاب مناف 
  لإلنسان 

اهللا تعاىل ممتنع لكون هؤالء املتومهني مل يفرقوا بني وكذلك توهم من توهم من الطائفتني أن إثبات ذلك يف حق 
الكفر والفسوق والعصيان ليس حمبوبا : اإلرادة واحملبة والرضا بل جعلوا كل مراد حمبوبا مرضيا مث قال هؤالء 

باتفاق املسلمني فال يكون مرادا فيكون وقوع ذلك بدون إرادته فيكون يف ملكه ما ال يريده فيكون ما ال يشاء 
  يشاء ما ال يكون و

وقال هؤالء بل هو مريد لكل حادث فإنه ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن والكفر والفسوق والعصيان مراد له 
فيكون حمبوبا مرضيا فيكون حمبا راضيا فيكون حمبا راضيا بالكفر والفسوق والعصيان فهؤالء سووا بني املأمور 

  عطيل األمر والنهي والوعد والوعيد وإن مل يلتزموه واحملظور يف أن اجلميع حمبوب مرضي فلزمهم ت
يكون ما ال يشاء ويشاء ما ال يكون فلزمهم أن يكون عاجزا مغلوبا وإن كانوا ال يكرمون عجزه : وأولئك قالوا 

وأنه معبود  فهؤالء مل جيعلوا هللا امللك وأولئك مل جيعلوا احلمد واهللا تعاىل له امللك وله احلمد هؤالء أرادوا إثبات إهليته
حممود حكيم عادل فقصروا يف ذلك ونقصوه موجب ربوبيته وقدرته ومشيئته وهؤالء أثبتوا موجب ربوبيته وقدرته 

  ومشيئته لكنهم نقصوا موجب إهليته وحكمته ورمحته ومحده وهذه األمور مبسوطة يف غري هذا املوضع 
ا على النزاع يف ترتيب الوجوب وأما احلصول فكثري واملقصود هنا التنبيه على منشأ النزاع يف الوجوب كما نبهن

املعرفة ال حتصل إال بالعقل وقد يسرف هؤالء حىت ال يثبتوا أشياء من صفات اهللا تعاىل ال نفيا وال : من الناس يقول 
كما  إثباتا إال بالعقل وصرح هؤالء بأنه ال يستدل بنصوص الرسل على شيء من صفات اهللا تعاىل ال إثباتا وال نفيا

العقليات احملضة اليت : يقول ذلك من يقوله من املعتزلة ومن اتبعهم من متأخري األشعرية وجيعلون أصول الدين هي 



ال تعلم بالسمع مث قد يعينون من الطرق العقلية ما هو باطل عقال وشرعا كطريقة األعراض وطريقة التركيب 
املعرفة ال حتصل إال : نفاة ويقابلهم آخرون فيقولون وطريقة االختصاص وإىل هذه الثالث تعود مجيع أصول ال

إنه ال ميكن حصوهلا بالعقل وقد بينا يف غري هذا املوضع أن األدلة العقلية : بالسمع وال حتصل بالعقل ورمبا قالوا 
والسمعية متالزمة كل منهم مستلزم صحة اآلخر فاألدلة العقلية تستلزم صدق الرسل فيما أخربوا به واألدلة 

  السمعية فيها بيان األداة العقلية اليت هبا يعرف اهللا وتوحيده وصفاته وصدق أنبيائه 
ولكن من الناس من ظن أن السمعيات ليس فيها عقلي والعقليات ال تتضمن السمعي مث افترقوا فمنهم من رجح 

  السمعيات وطعن يف العقليات ومنهم من عكس 
مالك و : ألدلة السمعية والعقلية مث جتد هؤالء وهؤالء يف أتباع األئمة وكال الطائفتني مقصر يف املعرفة حبقائق ا

  الشافعي و أمحد وغريهم 

  كالم أيب الفرج صدقة بن احلسني

وكثري من النزاع يف ذلك قد يكون لفظيا وقد رأيت من ذلك عجائب كطائفة من أصحاب أيب حنيفة و مالك و 
ا من خالفهم يف ذلك إىل اجلهل والغباوة حىت أن بعض متأخري الشافعي و أمحد سلكوا الطريقة األوىل ونسبو

أصحاب أمحد وهو أبو الفرج صدقة ابن احلسني البغدادي صنف مصنفا مساه حمجة الساري يف معرفة الباري سلك 
ر فيه مسلك ابن عقيل وأمثاله من املتكلمني املنتسبني إىل السنة مشوب من كالم املعتزلة مع خمالفتهم هلم يف شعا
مذهبهم فذكر أنه سئل عن املعرفة بأي طريق حتصل ؟ ومن أي طريق جتب ؟ وأن يبني اختالف الناس يف ذلك 

وذكر أن الناس تنازعوا يف أول واجب على اإلنسان بعد سن البلوغ والعقل هل هو النظر أو املعرفة ؟ وأهنم اتفقوا 
  على وجوب املعرفة واختلفوا يف طريقه 

طريق : ق والسنة واجلماعة إىل أن طريق الوجوب هو السمع والنقل وقالت املعتزلة فذهب أهل احل: ( قال 
  ) الوجوب هو العقل 

مب يعرف اهللا ؟ : وهنا مزلة أقدام لبعض أصحابنا احلنابلة ألهنم إذا سئلوا مطلقا عن معرفة اهللا وقيل هلم : ( مث قال 
  ) بالشرع من غري فصل بني الوجوب واحلصول : قالوا 
  ) وقد نبهتهم على هذا غري مرة فما هبوا من رقدهتم وال انتبهوا من سنتهم : ( ل قا

مث ذكر قول اإلمامية والباطنية وأن املعرفة حتصل عندهم بقول الرسول واإلمام املعصوم دون نظر العقل وتكلم يف 
  مسألة نفي الوجوب العقلي مبا ليس هذا موضعه 

عروف ألهل هذه الطريقة وأن منها ما ال يعلم إال بالعقل ومنها ما ال يعلم وتكلم يف طرق املعلومات بالكالم امل
علمنا بأنه ال بد من موجود قدمي ألن الكل لو كان حادثا : بالسمع ومنها ما يعلم هبما فالذي ال يعلم إال بالعقل 

بل مثاله علمنا بداللة لكان حادثا بال سبب وهذه املعرفة تتقدم على ورود الرسول فال حاجة فيها إىل الرسول 
معجزة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على صدقه والذي يعلم مبجرد التعليم من النيب املعصوم مثل علمنا مبقادير 

  العبادات الواجبة وما يتعلق باآلخرة من اجلنة والنار وعذاب القرب واحلساب وامليزان وغري ذلك 
ا بعث ليفصل الشرع وليشرح أمر اآلخرة فأما معرفة افتقار هذا العامل إىل فالرسول صلى اهللا عليه و سلم إمن: ( قال 

صانع قادر على إرسال الرسل فهو متقدم على قول الرسول فكيف يكون مستفادا من قول الرسول ؟ فمعرفة 
لعقل وأما مثال ما يدرك با: املرسل إذا تقدم على معرفة الرسول ومعرفة صدقه فكيف يعرف بقول الرسول ؟ قال 



  والسمع مجيعا فهو كرؤية اهللا تعاىل وكونه خالقا ألعمال العباد فهذا مما يعلم مبجرد السمع ومبجرد العقل 
وإىل * أفال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت { : وأما حجتنا يف حصول املعرفة مبجرد العقل فقوله تعاىل : ( مث قال 

ويف { وقال يف موضع آخر } ألرض كيف سطحت وإىل ا* وإىل اجلبال كيف نصبت * السماء كيف رفعت 
فهذا كله } سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق { : وقال تعاىل } أنفسكم أفال تبصرون 

دعوة إىل الدالئل العقلية وهو التأمل يف اآليات الدالة على حدوث العامل وقدم الصانع من غري شرط على ما نبنيه 
  ) من بعد 

  ) وألنه بالعقل يستدل بالشاهد على الغائب وبالبناء على الباين وبالكتابة على الكتاب من غري مساع خطاب : ( قال 
يف املوجودات أكثر وأظهر من كل دليل وكل من وقف على آثار  -عزت قدرته  -وآثار صنع الباري : ( قال 

  ) ر مصنوع بال صانع وال خملوق بال خالق صنعته بنور عقله يقع له العلم بوجود الصانع إذ ال يتصو
والدليل على أن النظر أول الواجبات هو أن سائر الواجبات من الصالة والصيام إمنا يوجد بعد املعرفة ألن : ( قال 

إمنا يصح أن يتقرب إىل اهللا من يعرفه فصارت املعرفة متقدمة على سائر الواجبات والنظر متقدم على املعرفة ألنه 
ليها وطريق الشيء متقدم عليه فصح أن النظر متقدم على كل شيء واجب وهنا التقدم يف النظر إمنا هو يف طريق إ

  ) الواجب قصدا : وجوده ال يف وجوبه وإال فالواجب األول هو املعرفة يعين 
عرفة إما تكون واقعة واحلاجة اليت دعت إىل النظر هو أنه ال طريق إىل املعرفة إال به والدليل على ذلك أن امل: ( قال 

مبتدأة كمعرفة العاقل أن العشرة أكثر من اخلمسة وإما أن تكون واقعة عن طريق كمعرفتنا باملدركات إذا أدركناها 
حبواسنا اخلمس وكمعرفتنا مبا غاب عنا إذا أخربنا به خلق عظيم شاهدوه حنو معرفتنا مبكة من جهة اخلرب وإما أن 

  ) بالبناء على الباين تكون باالستدالل كاستداللنا 
ومعلوم أن معرفة اهللا تعاىل ال جتري جمرى معرفتنا بأن العشرة أكثر من اخلمسة ألنه لو جرت هذا اجملرى : ( قال 

الستغنينا عن االستدالل عليه كما نستغين عن االستدالل على أن العشرة أكثر من اخلمسة ومعلوم أن نفوس 
هللا تعاىل وال جيوز أن تكون معرفتنا باهللا تعاىل إلدراك احلواس ألنه ال جيوز أن العقالء تتشوف إىل االستدالل على ا

يدرك بشيء منها يف الدنيا وال جيوز أن تكون معرفتنا به واقعة باخلرب ألن اخلرب إمنا يفضي إىل املعرفة إذا أخرب به 
عرفته بطريق اإلهلام كما زعمت خلق كثري عن مشاهدة وليس أحد خيربنا باهللا عن مشاهدة وال جيوز أن تكون م

طائفة من الصوفية وبعض الشيعة ألن اإلهلام هو ختايل يقع يف القلب قد يكون ذلك من اهللا وقد يكون من وسوسة 
: الشيطان وليس على أحدمها دليل يدل عليه وألن من يدعي اإلهلام ميكن خصمه أن يدعي خالفه فإنه إذا قال 

أهلمت بكذا فكان العمل به عمال بال دليل أال ترى أن صاحب الشرع أمرنا  وأنا: أهلمت بكذا فيقول خصمه 
  ) باالجتهاد عند فقد النصوص ؟ هو عمل بداللة النصوص كما روي يف حديث معاذ 

وال يلزم على هذا التحري يف األواين وغريها يف الشرع فإنه عمل بشهادة القلب ألنه هناك ليس مث دليل : ( قال 
  سواه 

س من قبل ما ذكرنا ألن اإلهلام ال يصلح حجة إللزام احلكم على الغري وكذلك التحري أيضا ال يصلح وذلك لي
لإللزام على غريه وإمنا اعترب جلواز العمل يف حق نفسه عند عدم سائر األدلة أما املشروعات فال يتصور أن تنفك 

يف العمل بغري حجة ودليل فإذا بطلت هذه إما الكتاب أو السنة أو إمجاع أو قياس فال ضرورة : عن نوع دليل 
  ) األقسام كلها ثبت أنه ال طريق إىل معرفة اهللا إال بالنظر 

بأن تبني يف كل مسألة تبيينا عقليا يفضي النظر : مباذا تعلمون أن يف العقول حجة ودليال ؟ قيل : فإن قيل : ( قال 



أن الكتاب : الداللة على ذلك : إال بالنظر يف حجة العقل ؟ قيل فيه إىل العلم فإن قيل مل قلتم إن معرفة اهللا ال تنال 
إمنا يصح أن يستدل به إذا علم أنه كالم اهللا احلكيم فيجب تقدم العلم باهللا وحكمته وبأن هذا كالمه وإمنا مل يصح 

يه و سلم احلكيم االستدالل عليه بالسنة ألنه إمنا يصح االستدالل هبا إذا ثبت أهنا كالم رسول اهللا صلى اهللا عل
فيجب تقدم العلم باهللا وحكمته وأن هذا الرسول رسوله وإمنا مل يصح االستدالل باإلمجاع على اهللا ألنه إمنا يصح 
االستدالل باإلمجاع بعد أن يعلم أن اهللا ورسوله قد شهدا بأنه حجة فيجب تقدم العلم باهللا فصح أن العلم باهللا ال 

  ) يستفاد بغري حجة العقل 
نفسك وسائر ما تشاهدوه من : فإن قيل فما الدليل الذي يؤدي النظر فيه إىل معرفة اهللا تعاىل ؟ قيل : (  قال

األجسام فوجه داللة اإلنسان من نفسه على اهللا تعاىل أنه قد كان نطفة مث تقلبت به األحوال إىل أن انتهى إىل حال 
لتغري يف وقت أوىل من وقت فال خيلو ذلك املغري إما أن يكون الكمال فال بد هلذا التنقل والتغري من مغري ومل يكن ا

قد اقتضى تغريها على سبيل اإلجياب من غري اختيار بالطبع أو القالب أو يكون اقتضى تغريها على سبيل االختبار 
من جنسه وهو الفاعل وال خيلو ذلك الفاعل إما أن يكون هو اإلنسان أو غريه وإن كان غريه فال خيلو إما أن يكون 

أو من غري جنسه فإن كان من جنسه فإما أن يكون أبويه أو غريمها فإن كان من غري جنسه فهو قولنا وسنبطل سائر 
األقسام ونثبت هذا األخري أما أنه ال جيوز أن يكون اإلنسان قد تشكل ألجل أن الرحم على شكل القالب فألن 

نسان وألن القالب يقتضي تشكيل ظاهر ما يلقى فيه فما الكالم فيمن شكل ذلك القالب كالكالم فيمن شكل اإل
الذي اقتضى تشكيل باطن اإلنسان ووضع أجزاء الباطن مواضعها ؟ وال جيوز أن يكون املقتضى لتغيري اإلنسان 

  وتشكيله طبيعية غري عاملة وال خمتارة ألن اإلنسان أبلغ يف الترتيب واحلكمة من بناء دار وصناعة تاج 
أن حيصل ذلك ممن ليس بعامل فكذلك اإلنسان أال ترى أن أعضاء اإلنسان مقسومة على حسب املنفعة وكما مل جيز 

وموضوعة مواضعها ؟ وال جيوز أن يكون اإلنسان هو الذي غري نفسه من حال إىل حال ألنه لو قدر على ذلك يف 
ل كماله فهو عن ذلك يف حال حال ضعفه لكان يف حال كماله أقدر وإذا عجز عن خلق مثله وخلق أعضائه يف حا

الضعف أعجز وال جيوز أن يكون املغري له من حال إىل حال أبويه ألنه ليس جيري على حسب إيثارمها أال ترى أهنما 
يريدانه فال يكون ويكرهانه فيكون ؟ ويريدانه ذكرا فيكون أنثى ويريدانه أنثى فيكون ذكرا ؟ فإذا مل يكن ألبويه يف 

  ) مما ال تعلق له به أجدر فصح أن لإلنسان فاعال خمالفا له وهو اهللا تعاىل ذلك تأثري فغريمها 
إن األجسام ال ختلو عن احلركة والسكون واالجتماع : فكيف يدل غري على اهللا ؟ قيل : فإن قيل : ( قال 

حمدثة هو أن واالفتراق وهذه حوادث فيجب أن يكون للجسم حمدثا إذ مل يتقدم احلوادث والدليل على أن األجسام 
  ) األجسام حمدثة وكل حمدث حيتاج إىل حمدث 

أن كل حمدث حيتاج إىل حمدث أما : أن األجسام حمدثة والثاين : أحدمها : وهذا الكالم يشتمل على أصلني : ( قال 
 األصل األول فالغرض به أن يدل على أن اجلواهر واألجسام حمدثة غري قدمية وال يصح أن تثبت صفة لشيء وتنقى
صفة عن شيء إال وقد عرفنا ما تثبت له الصفة والصفة اليت نثبتها والصفة اليت ننفيها فيجب أن نذكر ما اجلوهر و 

ما اجلسم و ما القدمي وما احملدث وملا كان الوصلة إىل حدوث اجلسم هو العرض الذي هو احلركة والسكون 
ه وجب أن نبني ما العرض و ما الكون و ما احلركة و والكون واالجتماع واالفتراق ومل يصح أن يتوصل مبا ال نعرف

ما السكون و ما االجتماع واالفتراق فاجلوهر هو الذي يشغل احليز يف وجوده و يصح أن حتله األعراض ومعىن 
: شغله احليز أن يوجد يف جهة ومكان فيحوزه ومينع مثله من أن يوجد معه حبيث هو و اجلسم هو املؤلف عند قوم 

املوجود الذي مل يزل والذي ال أول لوجوده واحملدث هو الذي لوجوده أول : العميق والقدمي هو  هو الطويل



والعرض هو ما يعرض يف الوجود وال يكون له لبث كلبث اجلواهر واألجسام وذلك أن ما قل لبثه باإلضافة إىل 
السكون و احلركة زوال اجلسم من وذلك حنو احلركة و} هذا عارض ممطرنا { : غريه مسوه عارضا قال اهللا تعاىل 

مكان إىل مكان والسكون لبث اجلوهر يف املكان أكثر من وقت واحد والكون ما به كون اجلوهر يف مكان دون 
  ) مكان واالجتماع كونا جوهرين متماسني واالفتراق كونا جوهرين غري متماسني 

إن األجسام مل تسبق احلركة : ام فنقول وإذ قد ذكرنا حدود هذه األشياء فلندل على حدوث األجس: ( قال 
  ) والسكون احملدثني وكل ما مل يسبق احملدث فهو حمدث 

مث إنه ساق هذه احلجة إىل آخرها كما ساقها من قبله مثل ابن عقيل وحنوه وقبلهم أبو احلسني البصري وأمثاله 
  تكريرها الذين هم أئمة هذه احلجة وقد ذكرنا سياق أيب احلسني هلا فال حاجة إىل 

فما تقولون فيمن حصلت له هذه املعرفة مبجرد التقليد أو غريه ؟ أيكون عارفا باهللا مؤمنا ؟ قيل : فإن قيل : ( وقال 
  ) نعم إال أنه يكون مأثوما بترك ما وجب عليه من النظر : 

  تعليق ابن تيمية

ا وأما احلجة املتقدمة وهي حجة األعراض فقد عرف اعتراض الناس عليه وذمهم هل: أما هذه احلجة : قلت 
  االستدالل حبدوث اإلنسان فإهنا حجة صحيحة وهي من احلجج اليت دل عليها القرآن وأرشد إليها 

إهنا حتصل : إن املعرفة ال حتصل إال بالعقل ويشنعون على من يقول : واملقصود هنا أن هذا وأمثاله ممن يقولون 
كثري من كالم أصحاهبم الذين ينازعهم هؤالء تبني أن نزاعهم هلم  بالسمع من أصحاهبم وغري أصحاهبم إذا تدبر

  ليس يف نفس ما ثبت معرفته مبجرد العقل بل يف أمر آخر 
واملعىن الذي أراد أولئك أنه حيصل بالسمع ليس هو املعىن الذي اتفقوا على أنه ال حيصل إال بالعقل كما ذكر ذلك 

ر إن شاء اهللا تعاىل بعض كالمهم فالنزاع بينهم وبني كثري من الشريف أبو علي بن أيب موسى وغريه وسنذك
أصحاهبم قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا فإن املقدمات اليت حصروا هبا املعرفة يف طريقهم ينازعهم الناس يف كل 

و واحدة منها وإن تنوع املنازعون وهذا كله بناء على أن داللة السمع هي جمرد خرب املخرب الصادق كما ه
  اصطالح هؤالء 

وأما إذا عرف أن داللة السمع تتناول األخبار وتتناول اإلرشاد والتنبيه والبيان للدالئل العقلية وأن الناس كما 
  يستفيدون من كالم املصنفني واملعلمني األدلة العقلية اليت تبني هلم احلق فاستفادهتم ذلك من كالم اهللا أكمل وأفضل 

ر أن العقل يعلم صحتها إذا نبه عليها وهي شرعية باعتبار أن الشرع دل عليها وهدى فتلك األدلة عقلية باعتبا
  إليها فعلى هذا التقدير تكون الدالئل حينئذ شرعية عقلية 

عقلي ومسعي فالعقلي ما دل الشرع عليه من املعقوالت والسمعي ما : األدلة الشرعية نوعان : وعلى هذا فقد يقال 
ذكرنا يف غري هذا املوضع أن أئمة النظار معترفون باشتمال القرآن على الدالئل العقلية وأما دل مبجرد اإلخبار وقد 

على اصطالح أولئك فكثريا ما يعنون بالدليل الشرعي الدليل السمعي اخلربي وهو جمرد خرب الشارع الصادق فعلى 
  ال حتصل إال هبا  اصطالحهم ينازعهم الناس يف تلك املقدمات العقلية اليت زعموا أن املعرفة

إن املعرفة ال حتصل مبتدأة يف النفس بل ال بد هلا من طريق فهي من موارد النزاع : فأما املقدمة األوىل وهي قوهلم 
إما فاسد : إهنا قد حتصل يف النفس مبتدأة مل يكن هلا على نفي ذلك دليل إال جمرد االستقراء الذي هو : فإذا قيل هلم 
  وإما ناقص 



ال نسلم أن مجيع العقالء كذلك بل مجهور : إن نفوس العقالء تتشوف إىل االستدالل يقول هلم املنازعون : وقوهلم 
العقالء مطمئنون إىل اإلقرار باهللا تعاىل وهم مفطورون على ذلك وهلذا إذا ذكر ألحدهم امسه تعاىل وجد نفسه 

  ذاكرة له مقبلة عليه كما إذا ذكر له ما هو عنده من املخلوقات 
إنه ال يعرف ما تواتر خربه من األنبياء : إنه ال يعرفه هو عند الناس أعظم جتاهال ممن يقول : واملتجاهل الذي يقول 

  وامللوك واملدائن والوقائع وذلك عندهم أعظم سفسطة من غريه من أنواع السفسطة 
كثري من املسفسطني املنكرين وهلذا من تتبع مقاالت الناس املخالفة للحس والعقل وجد املسفسطني فيها أعظم ب

للصانع فعلم أن معرفته يف الفطرة أثبت وأقوى إذ كان وجود العبد ملزوم وجوده وحاجته معلقة به سبحانه وتعاىل 
بل كل ما خيطر بقلب العبد ويريده فهو ملزوم له وخواطر العباد وإرادهتم ال هناية هلا وانتقال الذهن من امللزوم إىل 

بل إقرار القلوب به قد ال حيتاج إىل وسط وطريق بل القلوب مفطورة على اإلقرار به أعظم من الالزم ال ينحصر 
  كوهنا مفطورة على اإلقرار بغريه من املوجودات 

لقد { : وأشهر من عرف جتاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون وقد كان مستيقنا يف الباطن كما قال له موسى 
وجحدوا هبا واستيقنتها { : وقال تعاىل عنه وعن قومه } سماوات واألرض بصائر علمت ما أنزل هؤالء إال رب ال

  } أنفسهم ظلما وعلوا 
رب السماوات واألرض وما بينهما إن { : على وجه اإلنكار له قال له موسى } وما رب العاملني { : وهلذا قال 

قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم * ولني قال ربكم ورب آبائكم األ* قال ملن حوله أال تستمعون * كنتم موقنني 
وقد زعم طائفة أن فرعون استفهم استفهام } قال رب املشرق واملغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون * جملنون 

  استعالم فسأله عن املاهية وأن املسؤول عنه ملا مل يكن له ماهية عجز موسى عن اجلواب 
تفهام إنكار وجحد كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان وهذا غلط وعلى هذا التقدير يكون استفهم اس

  جاحدا هللا نافيا له مل يكن مثبتا له طالبا للعلم مباهيته 
فلهذا بني هلم موسى أنه معروف وأن آياته ودالئل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه مبا هو فإن هذا إمنا هو 

ني من أن جيهل بل معرفته مستقرة يف الفطرة أعظم من معرفة كل سؤال عما جيهل وهو سبحانه أعرف وأظهر وأب
معروف وهو سبحانه له املثل األعلى يف السماوات واألرض وهو يف السماء إله ويف األرض فأهل السماوات 

وما يؤمن أكثرهم باهللا إال وهم مشركون { : واألرض يعرفونه ويعبدونه وإن كان أكثر أهل األرض كما قال تعاىل 
 {  

وهذا استفهام إنكار يتضمن } أيف اهللا شك فاطر السماوات واألرض { : وهلذا قالت األنبياء عليهم السالم ألمهم 
  النفي ويبني أنه ليس يف اهللا شك 

ليس يف هذا شك يراد به أنه قد بلغ يف الظهور والوضوح ولزوم معرفته إىل حيث ال ينبغي أن يشك : وقول القائل 
  ك فيه وعلى كال التقديرين يتبني أن اإلقرار بالصانع هبذه املثابة فيه وإىل حيث ال يش

إن احلس : وأما الطريق الثاين وهو إدراك احلواس فال ريب أهنم ال يقولون إهنم يدركونه باحلس الظاهر بل يقولون 
واحلزن واللذة  ظاهر وباطن واإلنسان حيس بباطنه األمور الباطنة كاجلوع والعطش والشبع والري والفرح: نوعان 

واألمل وحنو ذلك من أحوال النفس فهكذا حيسون ما يف بطوهنم من حمبته سبحانه وتعظيمه والذل له واالفتقار إليه مما 
  اضطروا إليه وفطروا عليه وحيسون أيضا ما حيصل يف بواطنهم من املعرفة املتضمنة ملثله األعلى يف قلوهبم 

: حساس بنفس الشمس والقمر والكواكب وإحساس بواسطة نوع بال واسطة كاإل: واإلحساس نوعان 



  كاإلحساس بالشمس والقمر والكواكب يف مرآه أو ماء أو حنو ذلك 
والقلوب مفطورة على أن يتجلى هلا من احلقائق ما هي مستعدة لتجليها فيها فإذا جتلى فيها شيء أحست به 

  إحساسا باطنا جتليه فيها 
إنه خمتص ببعض اخللق كما : فسه تبارك وتعاىل أمر ممكن وإن كان ذلك قد يقال وأيضا فنفس مشاهدة القلوب لن

و قال ابن عباس ] إن نبينا صلى اهللا عليه و سلم رأى ربه بفؤاده : [ قال أبو ذر و ابن عباس وغريمها من السلف 
  رآه بفؤاده مرتني : 

بدليل وأما الرؤية بالعني يف الدنيا وإن كانت ممكنة  إنه واقع مل ميكن نفيه إال: فهذا النوع إذا كان ممكنا وقد قيل 
عند السلف واألئمة لكن مل تثبت ألحد ومل يدعها أحد من العلماء ألحد إال لنبينا صلى اهللا عليه و سلم على قول 
يف  بعضهم وقد ادعاها طائفة من الصوفية لغريه لكن هذا باطل ألنه قد ثبت بداللة الكتاب والسنة أن أحدا ال يراه

  الدنيا بعينه 
  ] واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حىت ميوت : [ ويف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

وقد بسطنا الكالم على مسألة الرؤية يف غري هذا املوضع وبينا أن النصوص عن اإلمام أمحد وأمثاله من األئمة هو 
  رآه بفؤاده : قلبه أو رآه ب: الثابت عن ابن عباس من أنه يقال 

  وأما تقييد الرؤية العني فلم يثبت ال عن ابن عباس وال عن أمحد 
وقد ] ! نور أىن أراه : عن أيب ذر أنه سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم هل رأيت ربك ؟ قال [ والذي يف الصحيح 

ن أبا ذر سأل النيب صلى اهللا عليه و روى أمحد بإسناده عن أيب ذر أنه رآه بفؤاده واعتمد أمحد على قول أيب ذر أل
وهو أعلم مبعىن ما أجابه به النيب صلى اهللا عليه و سلم فلما ثبت أنه رآه بفؤاده دل  -سلم عن هذه املسألة وأجابه 

  ذلك على مراده 
خلق كثري عن ال جيوز أن تكون معرفتنا به واقعة باخلرب ألن اخلرب إمنا يفضي إىل املعرفة إذا أخرب به : وأما قوهلم 

  مشاهدة وليس أحد خيرب باهللا عن مشاهدة 
ليس من شرط أهل التواتر أن خيربوا عن مشاهدة بل إذا أخربوا عن علم : فهذا مما ينازعهم فيه املنازعون ويقولون 

  ضروري حصل العلم مبخرب أخبارهم وإن مل يكن املخرب مشاهدا 
ن املعرفة بتصديق أخبار املخربين عن املعرفة احلاصلة ضرورة إىل واملعرفة باهللا قد تقع ضرورة وإذا كان كذلك أمك

ترى أن ما خيرب به الناس عن أنفسهم من لذة اجلماع وكثري من املطاعم واملشارب بل ولذه العلم والعبادة والرئاسة 
ن نفسه وال عرفها وحال السكر والعشق وغري ذلك من األمور الباطنة حتصل املعرفة بوجودها بالتواتر ملن مل جيدها م

بالضرورة يف باطنه ؟ وليست أمرا مشاهدا بل إطباق الناس على وصف رجل بالعلم أو العدل أو الشجاعة أو 
الكرم أو املكر أو الدهاء أو غري ذلك من األمور النفسانية اليت ال تعلم مبجرد املشاهدة يوجب العلم بذلك ملن 

  ون أخربوا عن مشاهدة وكذلك اإلخبار عن ظلم الظاملني تواترت هذه األخبار عنده وإن مل يكن املخرب
وهلذا كانت العداله والفسق تثبت باالستفاضة ويشهد هبا بذلك كما يشهد املسلمون كلهم أن عمر بن عبد العزيز 
كان عادال وأن احلجاج كان ظاملا والعدل والظلم ليس أمرا مشاهدا بالظاهر فإن اإلنسان أكثر ما يشاهد األفعال 

كما يسمع األقوال فإذا رأى رجال يعطى ويقتل شاهد الفعل أما كونه قتل حبق أو بغري حق أو أعطى عدال وإحسانا 
  أو غري عدل و أحسان فهذا ال يعلم مبجرد املشاهدة بل البد من دخول العقل يف هذا العلم 

علم أبقراط وجالينوس  إذا رأى ما تواتر عند أهل الطب والنحاة من: وكذلك من ال يعرف الطب والنحو 



وأمثاهلما و اخلليل و سيبويه علم أن هؤالء علماء بالطب والنحو وإن مل يعرف هو الطب والنحو وليست معرفة 
  املخربين بذلك عن املشاهدة 

بل وكذلك إذا تواتر عنده كالم الناس باإلخبار عن علم مالك و الشافعي و أمحد و حيىي بن معني و البخاري و 
اهلم بالفقه واحلديث علم علمهم بذلك وإن كان املخربون مل خيربوا عن مشاهدة لكن من رآى كالم مسلم وأمث

هؤالء من أهل اخلربة بالفقه واحلديث علم بالضرورة أهنم علماء بذلك مث هؤالء خيربون بذلك غريهم فيتواتر ذلك 
  عند هؤالء 

جملموعات وحنو ذلك هو ضروري ملن علمه فإذا أخرب وكذلك القضايا احلسابية كالعلم باملضروبات واملنسوبات وا
  أهل تواتر بذلك لواحد حصل له العلم بذلك وإن كانوا إمنا أخربوا عن علم ضروري 

وهكذا العلم بصدق الصادق وكذب الكاذب يعلمه من باشره وجربه ضرورة ويعلمه من تواتر ذلك عنده بطريق 
عليه و سلم كان صادقا معروفا بالصدق ال يكذب متواترا عند من مل اخلرب وهلذا كان العلم بأن حممدا صلى اهللا 

 -يباشره ألن الذين جربوه من أعدائه وغريهم كانوا متفقني على أنه صادق أمني حىت أن هرقل ملا سأل أبا سفيان 
بل أن هل كنتم تتهمونه بالكذب ق:  -وكان حني سأله من أشد الناس عداوة لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

مل يكونوا يتهمونه بالكذب فضال عن أن  -هو وغريه من قريش  -ال فأخرب أنه : يقول ما قال ؟ فقال أبو سفيان 
  خيربوا عنه بالكذب وكانوا يسمونه األمني 

وملا كان أبو سفيان خمربا هبذا بني مجاعة من قومه يقرونه على ذلك مع قيام املقتضى للتكذيب لو كان قد كذب 
  قد علمت أنه مل يكن ليدع الكذب على الناس مث يذهب فيكذب على اهللا : رقل هبذا أنه ال يكذب فقال استفاد ه

وهذا وأمثاله باب واسع فالعلم مبخرب األخبار حيصل إذا كان املخرب عاملا بالضرورة سواء كان املخرب مشاهدا أو مل 
  يكن 

و عند أهله علم ضروري ال ميكنهم دفعه عن أنفسهم أو وأما طريقة اإلهلام فاإلهلام الذي يدعى يف هذا الباب ه
  مستند إىل أدلة خفية ال تقبل النقض فال ميكن أن يكون باطال 

وأما االستدالل على األحكام باإلهلام فتلك مسألة أخرى ليس هذا موضعها والكالم يف ذلك متصل بالكالم على 
حسان قد يعنيه هذا باإلهلام وليس الكالم فيما علم فساده االستحسان والرأي وأنواعهما وأن ما يعنيه هذا باالست

  من اإلهلام ملخالفته دليل احلس والعقل والشرع فإن هذا باطل بل الكالم فيما يوافق هذه األدلة ال خيالفها 
  وليس من املمتنع وجود العلم بثبوت الصانع وصدق رسوله إهلاما فدعوى املدعي امتناع ذلك يفتقر إىل دليل 

ق املعارف متنوعة يف نفسها واملعرفة باهللا أعظم املعارف وطرفها أوسع وأعظم من غريها فمن حصرها يف طريق فطر
  معني بغري دليل يوجب نفيا عاما ملا سوى تلك الطريق مل يقبل منه فإن النايف عليه الدليل كما أن املثبت عليه الدليل 

ال أعلم طريقا آخر أو مل حيصل يل وملن عرفته طريق آخر : ال نعم من نفى تلك حبسب علمه مل ينازع يف ذلك فإذ ق
  كان نافيا لعلمه وملا علم وجوده ال نافيا لألمور احملققة يف نفس األمر 

  كالم العلماء يف ذم علم الكالم

هنا فهذا الكالم وأمثاله يرد على النزاع املعنوي وهلذا كان كثري من الفضالء الذين يوجبون هذه الطريقة ويصححو
قد رجعوا عن ذلك وتبني هلم ذم هذا الكالم بل بطالنه كما يوجد مثل ذلك يف كالم غري واحد منهم مثل أيب 

املعايل و ابن عقيل و أيب حامد و الرازي وغريهم من الذين يصححون هذه الطريق بل يوجبوهنا تارة مث إهنم ذموها 



  أو أبطلوها تارة 
يت أهل اإلسالم و علومهم وركبت البحر اخلضم وغصت يف الذي هنوا عنه خل: ( قال أبو املعايل يف آخر عمره 

واآلن قد رجعت عن الكل إىل كلمة احلق عليكم بدين العجائز فإن مل يدركين احلق بربه فأموت على دين العجائز 
  ) وإال فالويل البن اجلويين 

إن الدين : ( من نفسي بذكاء ؟ فقال له هل ترى يل أن أقرأ الكالم فإين أحسن : وسأل رجل ابن عقيل فقال له 
يعين  -وتعرف الطفرة  -يعين اجلوهر الفرد  -النصيحة فأنت اآلن على مابك مسلم سليم وإن مل تنظر يف اجلزء 

ومل ختطر ببالك األحوال وال عرفت اخلالء واملالء واجلوهر والعرض وهل يبقى العرض زمانني وهل  -طفرة النظام 
و قبله وهل الصفات زوائد على الذات وهل االسم املسمى أو غريه وهل الروح جسم أو عرض القدرة مع الفعل ا

فإين أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا ذلك وال تذاكروه فإن رضيت أن تكون مثلهم بإميان ليس فيه معرفة هذا 
  ) االعتقاد والرأي  فكن وإن رأيت طريقة املتكلمني اليوم أجود من طريقة أيب بكر وعمر واجلماعة فبئس

مث هذا علم الكالم قد أفضى بأربابه إىل الشكوك وأخرج كثريا منهم إىل اإلحلاد بشم روائح اإلحلاد من : ( قال 
فلتات كالمهم وأصل ذلك كله أهنم ما قنعوا مبا قنعت به الشرائع وطلبوا احلقائق وليس يف قوة العقل درك ملا عند 

ا وال أخرج الباري من علمه ما علمه هو من حقائق األمور وقد درج الصدر األول اهللا من احلكمة اليت انفرد هب
على ما درج عليه األنبياء من هذه اإلقناعات وملا راموا ما وراءها ردوا إىل مقام غايته التحكيم والتسليم وهو الذي 

ملتكلمون أيضا لكنهم يتحسنون مبا يزرى به طائفة املتكلمني على أهل النقل والسنة وتسميهم احلشوية وإليه ينتهي ا
ليس هلم ومبا مل يتحصل عندهم فهم مبثابة من يدعي الصحة بتجلده وهو سقيم ويتغاىن على الفقراء وهو عدمي 
  ) والعقل وإن كان للتعليل طالبا فإنه يذعن بأن فوقه حكمة إهلية توجب االستكانة والتحكيم ملن هو بعض خلقه 

من ثالث طرق ترجع إىل طريق واحد وذلك أن قوما نظروا إىل أن العقل هو األصل يف  وإمنا دخلت الشبه: ( قال 
النظر واالستدالل اللذين مها طريقة العلم فإذا قضى العقل بشيء عولوا عليه فلما قضى بوجود صانع هلذا العامل 

يئات مل تأت على نظام الكليات احملكم بالقواعد أثبتوه مث نظروا يف أفعاله فرأوا هدم األبنية احملكمة وشاهدو جز
إن : ومضمار تعقب منافع فجحدوا األول باآلخر ففسد اعتقادهم يف الكل مبا عرض هلم من اختالل اجلزء وقالوا 
دل اإلحكام على حكيم فقد دل االختالل على اإلمهال فشكوا والقبيل اآلخر أثبتوا صانعا للكليات وأضافوا 

أن وحدوا والقبيل اآلخر عللوا مبا احنرم بعلل مل تشف غليل العقل فلما مل يستقم الشرور إىل صانع آخر فثنوا بعد 
خفي علينا وجه احلكمة فيما عرض يف العامل من الفساد فسلموا ملن استحق التسليم : هلم التعليل جنحوا وقالوا 

  ) وهو الصانع وهذه طائفة أهل احلديث 
  ) يه كل عامل حمق وهذا الذي يقال له مذهب العجائز وإل: ( قال 
وقد ظن قوم أن مذهب العجائز ليس بشيء وليس كذلك وإمنا معناه أن املدققني ملا بالغوا يف النظر فلم : قال 

  ) يشهدوا ما يشفي العقل من التعليالت وقفوا مع هذه اجلملة اليت هي مراسم 

  تعليق ابن تيمية

فيه تفصيل وذلك أن هذا الكالم ) اتوا وما عرفوا ذلك م -رضي اهللا عنهم  -إن الصحابة : ( قول القائل : قلت 
فيه حق وباطل فأما الباطل فهو مثل إثبات اجلوهر الفرد وطفرة النظام وامتناع بقاء العرض زمانني وحنو ذلك فهذا 

اطل قد ال خيطر ببال االنبياء واألولياء من الصحابة وغريهم وإن خطر ببال أحدهم تبني له أنه كذب فإن القول الب



الكذب هو من باب ما ال ينقض الوضوء ليس له ضابط وإمنا املطلوب معرفة احلق والعمل به وإذا وقع الباطل 
عرف أنه باطل ودفع وصار هذا كالنهي عن املنكر وجهاد العدو فليس كل شيء من املنكر رآه كل من الصحابة 

أمثال هذه األقاويل ويعرفوا بطالهنا فإهنم فتحوا وأنكروه ومع هذا فال يقطع على كل من الصحابة بأهنم مل يعرفوا 
أرض الشام ومصر واملغرب والعراق وخراسان وكان هبذه البالد من الكفار املشركني الصابئني وأهل الكتاب من 

كان عنده من كتب أهل الضالل من الفالسفة وغريهم ما فيه هذه املعاين الباطلة فرمبا خوطبوا هبذه املعاين بعبارة من 
  لعبارات وبينوا بطالهنا ملن سأهلم ا

والواحد منا قد جيتمع بأنواع من أهل الضالل ويسألونه عن أنواع من املسائل ويوردون عليه أنواعا من األسولة 
  والشبهات الباطلة فيجيبهم عنها وأكثر الناس ال يعلمون ذلك وال ينقلونه 

من اجلهمية أهل الكالم وجرى بينهم من املعاين ما مل ينقل  و الشافعي و أمحد وغريمها من األئمة قد ناظروا أنواعا
ولكن من عرف طريق املناظرين هلم واملسائل اليت ناظروهم فيها علم ما كانوا يقولونه كالفقيه الذي يعرف أن 

ناظرة من فقيهني تناظرا يف مسألة من مسأئل الفقه مثل مسألة قتل املسلم بالذمي أو القتل باملثقل وحنو ذلك فينقل امل
  ما مل ينقل  -مما نقل  -مل يفهم ما قااله فيعرف الفقيه الفاضل 

هل هي قائمة بنفسها أم هي عرض ؟ فكالم الصحابة والتابعني وغريهم من األئمة : وأما اخلوض يف مسألة الروح 
ثال ذلك أكثر عني بنفسها خترج من البدن وتصعد وتعرج وتنعم وتعذب وتتكلم وتسأل وجتيب وأم: يف أن الروح 

إن الصحابة ماتوا وما عرفوا هل الروح عني قائمة بنفسها أو صفة من : من أن ميكن سطره هنا فكيف يقال 
  الصفات ؟ وإن كانوا هم كانوا ال يتخاطبون بلفظ اجلسم والعرض 

ابة يف إن الصحابة مل يعرفوا هل الصفات زوائد على الذات ليس بسديد فإن كالم الصح: وكذلك قول القائل 
إثبات الصفات هللا تعاىل أكثر وأعظم من أن ميكن سطره هنا بل كالم الصحابة يف إثبات الصفات العينية اخلربية اليت 
تسميها نفاة الصفات جتسيما أكثر من أن ميكن سطره هنا وكالمهم وكالم التابعني صريح يف أهنم مل يكونوا يثبتون 

  ذاتا جمردة عن الصفات 
الصفات زائدة على الذات أم ال ؟ فلفظ جممل فإن أراد به املريد أن هناك ذاتا قائمة بنفسها هل : وأما اللفظ 

منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا ال يقوله أهل اإلثبات وال الصحابة وإن أراد به أن الصفات زائدة على 
ردة فالسلف واألئمة مل يثبتوا ذاتا جمردة الذات اجملردة اليت يعترف هبا النفاة فهذا حق ولكن ليس يف اخلارج ذات جم

الصفات زائدة عليها بل الذات اليت أثبتوها هي الذات املوصوفة بصفات الكمال الثابتة هلا وهذا : حىت يقولوا 
  املعىن متواتر يف كالم الصحابة 

تلك املعاين خيتلف حبسب املعاين الصحيحة الثابتة كان الصحابة أعرف الناس هبا وإن كان التعبري عن : ففي اجلملة 
اختالف االصطالحات واملعاين الباطلة قد ال ختطر ببال أحدهم وقد ختطر بباله فيدفعها أو يسمعها من غريه فريدها 

  فإن ما يلقيه الشيطان من الوسواس واخلطرات الباطلة ليس هلا حد حمدود وهو خيتلف حبسب أحوال الناس 
) ليس يف قوة العقل درك ملا عند اهللا من احلكمة اليت انفرد هبا إىل آخر كالمه : ( وأما ما ذكره ابن عقيل من قوله 

لكثرة  -فهذا كله يف العلل الغائية وحكمة األفعال وعواقبها ومسائل القدر والتعديل والتجوير فإن ابن عقيل كان 
صول اليت تشعب فيها كالم عنده يف هذا األصل أمر عظيم وهو من أعظم األ -نظره يف كتب املعتزلة وما عارضها 

  الناس 
وكان طوائف من املنتسبني إىل احلديث والسنة كاألشعري و القاضي أيب بكر ومن وافقهم يف أصل قوهلم وإن كان 



خيتلف كالمه كالقاضي أيب يعلى و ابن الزاغوين وطوائف ال حيصيهم إال اهللا ينكرون التعليل مجلة وال يثبتون إال 
  ون يف املخلوقات واملأمورات معاين ألجلها كان اخللق واألمر إىل غري ذلك من لوازم قوهلم حمض املشيئة وال جيعل

واملعتزلة يثبتون تعليال متناقضا يف أصله وفرعه فيثبتون للفاعل تعليال ال تعود إليه حكمة مث يزعمون أن كل واحد 
يقدر عليه من ذلك ويتكلمون يف اآلالم  من العباد قد أراد به الفاعل كل من هو صاحل له أو أصلح وفعل معه ما

  والتعويضات والثواب والعقاب بكالم فيه من التناقض والفضائح ما ال حيصى 
مات أحدهم قبل : ويف ذلك احلكاية املشهورة أليب احلسن األشعري مع أيب علي اجلبائي ملا سأله عن إخوة ثالثة 

ع اهللا درجات هذا يف اجلنة والصغري جعله دونه يف اجلنة البلوغ واآلخر بلغ فكفر واآلخر بلغ فآمن وأصلح فرف
إنك ال تستحق ذلك فإن أخاك عمل عمال : يارب ارفعين إىل درجة أخي قال : والكافر أدخله النار فقال له الصغري 

إنه : يارب إنك أحييته حىت بلغ وأنا أمتين فلو أبقيتين لعملت مثل ما عمل فقال له : صاحلا استحق به ذلك فقال 
  كان يف علمي إنك لو بقيت لكفرت فاخترتك إحسانا إليك 

  فما سأله عن ذلك انقطع : يارب فهال أمتين قبل البلوغ ما فعلت هبذا ؟ قالوا : فصرخ الكافر من النار : قال 
  وهلم على الكالم أيب احلسن اجوبة هلا موضع آخر 

ا عليلة ورأى أنه ال بد من إثبات احلكمة والتعليل يف واملقصود هنا أن ابن عقيل نظر يف تعليالت املعتزلة فرآه
فصار يثبت احلكمة والتعليل من حيث اجلملة ويقر بالعجز : اجلملة خالفا ملا كان ينصره شيخه القاضي أبو يعلى 

  عن التفصيل 
اهليصم يف و القاضي أبو خازم بن القاضي أيب يعلى يف كتابه املصنف يف أصول الدين الذي رتبه ترتيب حممد بن 

كتابه املسمى جبمل املقاالت يسلك مسلك من أثبت احلكمة واملصلحة العامة اليت جتب مراعاهتا وإن أفضى ذلك إىل 
مفسدة جزيئة كما يشخد ذلك يف املخلوقات واملأمورات وهذا مذهب الفقهاء يف تعليل الشرعيات وهو مذهب 

هب إىل ذلك الكرامية والفالسفة وغريهم من الطوائف وقد كثري من النظار أو أكثرهم يف تعليل املخلوقات كما ذ
  بسط الكالم على هذا يف غري هذا املوضع 

واإلقناعيات ) وقد درج الصدر األول على ما درج عليه األنبياء من هذه اإلقناعيات : ( ومل يرد ابن عقيل بقوله 
واملعاد وحنو ذلك فإن تلك عند ابن عقيل  تكون يف األدلة الدالة على العلم بإثبات الصانع وإثبات الصفات له

وامثاله برهانيات يقينيات فكيف جيعلها عند األنبياء والسلف إقناعيات ؟ ولكن أراد بذلك اإلقناعيات يف تعليل 
  أفعاله ومساها هو إقناعيات ألن هذا مبلغ أمثاله من العلم ومنتهاهم من املعرفة يف ذلك 

لف رضوان اهللا عليهم فإن اهللا تعاىل أطلعهم من حكمته يف خلقه وأمره على ما مل وأما األنبياء عليهم السالم والس
يطلع عليه هو وأمثاله ولكن هؤالء ليس هلم حبقائق أحوال األنبياء والصحابة من اخلربة ما يعرفون به منتهاهم يف 

معه إىل غايتها لكنهم يعلمون أن هذه املطالب العالية كما أنه ليس هلم من اخلربة هبذه املسائل الكبار ما انتهوا 
األنبياء أفضل اخللق والصحابة بعدهم أفضل اخللق فيعتقدون فيهم أهنم وصلوا إىل منتهى ما يصل إليه اخللق يف هذه 

  املسائل 
ومل يصلوا إال إىل هذا ظنوا أنه ال غاية وراءهم فقالوا ما قالوا وهكذا كل  -مع فرط ذكائهم  -مث إهنم ملا نظروا 

فة سلكت فانتهت إىل حيث رأت أنه منتهى اخللق فإهنا تقضي على كل من تعظمه بأن هذا منتهاه كما قد رأينا طائ
طائفة من الفالسفة ملا رأوا أن قول الفالسفة هو منتهى معارف العقالء صاروا إذا رأوا شخصا ظهر عنه ما يدل 

ة جيعلون قوله هو منه ورأينا من كالمه ما يناقض على كمال عقله وعظم علمه وفضله ومعرفته بأقواهلم على احلقيق



هذا واهللا قد عرف حقيقة قولنا ومن عرف حقيقة قولنا مل يعدل عنه : قول الفالسفة يقول ذلك الفيلسوف الفاضل 
هل فوق قوهلم ما هو أكمل منه ملا ظهر منه من كون العارف : إال أن يكون هناك شيء أعلى منه مث يبقى حائرا 

هلم مع حسن قصده وعدله قد عدل عنه إىل قول يناقضه ؟ أو ليس فوقه ما هو أكمل منه ؟ ألن هذا حبقيقة قو
  الفيلسوف ال يعرف أن فوقه ما هو أكمل منه 

وهكذا االحتادية أهل الوحدة ينسبون كل من عرف علمه وعقله وكماله إىل أنه منهم وإن كان مظهرا لإلنكار 
ت اخلربية جيعلون السلف واألئمة ميرون آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت عليهم وهكذا أهل احلرية يف الصفا

  مع عدم علمهم مبعانيها 
وال يعلمون مدلول النصوص وملا كان هذا عندهم : إهنم كانوا يعتقدون نفيها يف الباطن : وإن كانوا من نفاهتا قالوا 

  هذا غاية السلف  هو الغاية اليت انتهوا إليها والسلف عندهم أعظم الناس جعلوا
أهنم مل يعرفوا احلق يف نفسه على ما هو عليه ال بدليل عقلي : أحدامها : وهؤالء الطوائف وقع هلم اخلطأ من جهتني 

أهنم مل يعرفوا حقيقة أقوال السلف وما كان عندهم من العلم والبيان فكان عندهم قصور يف : وال مسعي الثانية 
ألنبياء والسلف به وظنوا أن ما وصلوا إليه هو الغاية املمكنة فجعلوا ذلك منتهى معرفة احلق يف نفسه ويف معرفة ا

  غريهم فصاروا حيكون كالم املعظمني عندهم على هذا الوجه 
وقد رأينا من ذلك أمورا حىت أن من قضاهتم وأكابرهم من حيكي أقوال األئمة األربعة يف مسألة من املسائل الكبار 

ال ولكن هذا قاله العقالء و الشافعي ال خيالف : له أحد عن الشافعي أو فالن أو فالن ؟ قال أهذا نق: فإذا قيل له 
  العقالء أو حنو هذا الكالم 

فالطوائف املقصرة الضالة جتد حكايتهم للمنقوالت مثل نظرهم يف املعقوالت فال نقل صحيح وال عقل صريح وكل 
ذين األمرين حىت ينتهي األمر إىل القرامطة الباطنية الذي مبىن أمرهم من كان أبعد عن متابعة األنبياء كان أبلغ يف ه

  على السفسطة يف العقليات والقرمطة يف السمعيات 
مث الشيعة أقرب منهم فكان عندهم من السفسطة والقرمطة حبسبهم واملعتزلة خري منهم فهم أقل سفسطة وقرمطة 

  لكتاب والسنة أمور كثريه ولكن دخل من ذلك عندهم حبسب ما فيهم من خمالفة ا
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لنقل: كتاب  لعقل وا ا تعارض    درء 
لعباس: املؤلف  ا و  أب مية احلراين  بن تي احلليم  عبد  بن   أمحد 

  كالم ابن عقيل يف ذم علم الكالم

طائفة شكت ملا رأت وجود : و ابن عقيل ملا خرب كالم املعتزلة مل يرض طريقهم فلهذا ذكر أن الناس ثالث طوائف 
صلني وهم الثنوية والطائفة الثالثة عللوا ما اخنرم بعلل مل تشف غليل العقل الشر والضرر يف العامل وطائفة قالت باأل

خفي علينا وجه احلكمة فيما عرض يف العامل من : فلما مل يستقم هلم التعليل جنحوا وقالوا  -كما فعلت املعتزلة  -
  الفساد فسلموا ملن استحق التسليم وهو الصانع 

هذا بناء على إثبات احلكمة والغاية والتعليل من حيث اجلملة واالعتراف و) وهذه طائفة أهل احلديث : ( قال 
  جبهلة من جهة التفصيل وذكر أن هذا منتهى كل عامل حمق وهذا مبلغ علم من انتهى إىل هنا 

 و البن عقيل أنواع من الكالم فإنه كان من أذكياء العامل كثري الفكر والنظر يف كالم الناس فتارة يسلك مسلك نفاة
إمنا هي إضافات موافقة للمعتزلة كما فعله يف كتابه ذم : الصفات اخلربية وينكر على من يسميها صفات ويقول 

) التشبيه وإثبات التنزيه وغريه من كتبه واتبعه على ذلك أبو الفرج بن اجلوزي يف كتابه كف التشبيه بكف التنزيه 
يرد على النفاة واملعتزلة بأنواع من األدلة الواضحات وتارة يف كتابه منهاج الوصول وتارة يثبت الصفات اخلربية و

يوجب التأويل كما فعله يف الواضح وغريه وتارة حيرم التأويل ويذمه وينهي عنه كم فعله يف كتاب األنتصار 
ألصحاب احلديث فيوجد يف كالمه من الكالم احلسن البليغ ما هو معظم مشكور ومن الكالم املخالف للسنة 

  ا هو مذموم مدحور واحلق م
وكذلك يوجد هذا وهذا يف كالم كثري من املشهورين بالعلم مثل أيب حممد بن حزم و مثل أيب حامد الغزايل ومثل 

  أيب عبد اهللا الرازي وغريهم 
و البن عقيل من الكالم يف ذم من خرج عن الشريعة من أهل الكالم والتصوف ما هو معروف كما قال يف الفنون 

املتكلمون وقفوا النظر يف الشرع بأدلة العقول فتفلسفوا واعتمد الصوفية املتومهة : فصل : ( ت قال ومن خطه نقل
على واقعهم فتكهنوا ألن الفالسفة اعتمدوا على كشف حقائق األشياء بزعمهم والكهان اعتمدوا على ما يقلى 

ملسائل اليت فيها صريح نقل مبا خيالف إليهم من االطالع ومجيعا خوارج على الشرائع هذا يتجاسر إن يتكلم يف ا
قال يل قليب عن ريب فال على هؤالء أصبحت وال : ذلك املنقول مبقتضى ما يزعم أنه جيب يف العقل وهذا يقول 

على هؤالء أمسيت ال كان مذهب جاء على طريق السفراء والرسل يريد تعلم بيان الشرايع وبطالن املذاهب 
هل لعلم الصوفية عمل يف إباحة دم أو فرج أوحترمي معاملة أو فتوى معمول هبا : ت والتومهات والطرايق املخترعا

يف عبادة أو معاقدة ؟ أو للمتكلمني حبكم الكالم حاكم ينفذ حكمه يف بلد أو رستاق ؟ أو تصيب للمتومهة فتاوي 
يروون أحاديث الشرع وينفون  هؤالء: وأحكام ؟ إمنا أهل الدولة اإلسالمية والشريعة احملمدية احملدثون والفقهاء 

الكذب عن النقل وحيمون النقل عن االختالف وهؤالء املفتون يفنون عن األخبار حتريف الغالني وانتحال املبطلني 
حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون : احلملة العدول فقال : هم الذي مساهم النيب صلى اهللا عليه و سلم 

يبعد أن يضرب له  -وإن خفقت بنوده وكثرت مجوعه ومسي بامللك  -املبطلني فاخلارج عنه حتريف الغالني وانتحال 
دينار أو درهم أو خيطب له على منرب أو تكون أموره إال على املغالطة واملخالسة بينا هو على حاله يتضعضع لكتاب 



وإن قل  -ساس الباطل وللملك امللك وختشى من أن يقابله بقتال أو يصافه حبرب ألن يف نفس اخلارجي بقية من اخن
هذا خمتار يطلب من األدوية ما يسكن األمل يف احلال : صولة احلق وكذلك الربخشيت مع الطبيب املقيم  -مجعه 

ويضع على األمراض األدوية اجلواد العاملة بسرعة فيأخذ العطية واخللعة لسكون األمل وإزاله املرض ويصبح على 
ازفة ألنه يأمن املوافقة واملعاينة واألطباء املقيمون يالمون على تطويل العالج وإمنا أرض أخرى ومنزل بعيد وطبه جم

سلكوا املالطفة باألدوية املتركبة دون احلادة من األدوية وإن عجلت سكون األمل فإهنا غري مأمونة الغوائل وال 
وحيثما غلبت األمراض أوهت قوى سليمة العواقب ألن ماتعطى األدوية احلادة من السكون إمنا هو لغلبة املرض 

الدواء للبدن كالصابون للثوب ينقيه ويبليه كذلك كلما احتد الصابون : احملل الذي حلته األمراض فهو كما قيل 
وجاد أخلق الثوب فكذلك الفقهاء واحملدثون يقصرون عن إزالة الشبه ألهنم عن نقل يتكلمون وللخوف على 

قول ويقللون فهم حال األجوبة ينظرون يف العاقبة واملبتدعة واملتومهة قلوب العوام من الشكوك يقصرون ال
يتهجمون كتهجم الربخشيت فعلومهم فرح ساعة ليس لعلومهم ثبات فإن اشتبه على قوم ما دلسه الصوفيه عليهم 

ت كما نطق إن يف أميت حمدثني ومكلمني وهو ما يلقي من الفراسات والدرايا: من قول النيب صلى اهللا عليه و سلم 
لونطق عمر برأيه ومل يصدقه الوحي على لسان السفري ملا التفت إىل واقعته وال يبتىن الشرع على : به عمر قيل هلم 

أي مساء تظلين وأي أرض تقلين إذا قلت يف كتاب اهللا : فراسته أالتراه ملا مات السفري قال من هو أعلى طبقة منه 
الصديق هذا وأسلم اليوم لشيخ رباط خيلو بأمرد يف مسعه ويسمع الغناء من  برأيي ؟ وقال يف الكاللة ما قال يقول

أمرد وحرة ويأكل من احلرام شبعة ويرقص كما تشمس اخليل ال يسأل الفقهاء وال يبىن أمره على النقل يقول 
وال ؟ وهل الشيخ يسلم إليه طريقته وأي طريقة مع الشرع ؟ وهل أبقت الشريعة لقائل ق: بواقعة ويقول أتباعه 

جاءت إال هبدم العوايد ونقض الطرايق ؟ ما على الشريعة أضر من املتكلمني واملتصوفني هؤالء يفسدون العقول 
بتومهات شبهات العقول وهؤالء يفسدون األعمال ويهدمون قوانني األديان حيبون البطاالت واالجتماع على 

ئك جيرئون الشباب واألحداث وعلى البحث وكثرة اللذات ومساع األصوات املشوشات للمعايش والطاعات وأول
السؤال واالعتراضات وتتبع الشرع باملناقضات وما عرفنا للسلف الصاحل أعمال هؤالء الصوفية بل كانت أحواهلم 

ال التكشف وال البحث بل كانوا عبيد تسليم وحتكيم يف املعتقدات وجد : اجلد ال اهلزل وال أحوال املتكلمني 
عمال والطاعات فنصيحيت ألخواين من املؤمنني املوحدين أن ال يقرع أبكار قلوهبم كالم املتكلمني وال وتشهري يف األ

تصغي مسامعهم إىل خرافات املتصوفني بل الشغل باملعايش أوىل من بطالة املتصوفة والوقوف مع الظواهر أوىل من 
لشك وغاية هؤالء الشطح واملتكلمون عندي خري غاية هؤالء ا: توغل املنتحلة للكالم وقد خربت طريقة الفريقني 

من املتصوفة ألن املتكلمني مرادهم مع التحقيق مزيد الشكوك يف بعض األشخاص ومؤدي املتصوفة إىل توهم 
اإلشكال والتشبيه هو الغاية يف اإلبطال بل هو حقيقة احملال مما يسقط املشايخ من عيين وإن نبلوا يف أعني الناس 

عديت كذا وكذا يشري إىل طريقة : ا وعلوما وأخطارا إال قول القائل منهم إذا خوطب مبقتضى الشرع أقدارا وانساب
قد قننها لنفسه خترج عن مست الشرع فذاك خمتلق طريقة وكل خمتلق مبتدع ولو كان يف ترك النوافل ألن 

هذا رجل : على ترك الوتر االستمرار على ترك السنن خذالن قال أمحد رضي اهللا عنه وقد سئل عن رجل استمر 
إياك أن تتبع شيخا يقتدي بنفسه وال يكون له إمام يعزى إليه ما يدعوك إليه : سوء أنا أنصح حبكم العلم والتجارب 

ويتصل ذلك بشيخ إىل شيخ إىل السفري صلى اهللا عليه و سلم اهللا اهللا الثقة باألشخاص ضالل والركون إىل اآلراء 
يف الطريقة مع السنة أحب إيل من اخلشونة واالنقباض مع البدعة اهللا ال يتقرب إليه ابتداع اللني واالنطباع 

الفقهاء املترمجون ملا : باالمتناع مما مل مينع منه كما ال يتقرب إليه بأعمال مل يأمر هبا اصحاب احلديث رسل السفري 



نقول إال بترمجان وما عدامها تكلف ال يفيد وإىل أراد السفري من معاين كتابه وال يتم اتباع إال مبنقول وال يتم فهم امل
نقلة وفقهاء وال نعرف فيهم ثالثا أصحاب : هذين القسمني انقسم أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أسواق وصفقات وجتارات ال ربط وال مناخ للبطاالت يا أصحاب املخالطات واملعامالت عليكم بالورع يا أصحاب 
ات عليكم حبسم مواد الطمع يا طراق املبتدئني إياكم واستحسان طرائق أهل التوهم واخلدع ليس الزوايا واالنقطاع

السين عندي احملب ملعاوية ويزيد وال أليب بكر وعمر وال الشيعة عندي من زار املشاهد وأنشد املراثي والقصايد 
ى الرسم واتبع األمر وكف عن النهي السين عندي من تتبع آثار الرسول فعمل هبا حبسب ما يفتيه الفقهاء واحتذ

وتنزه عن الشبه ووقف عند الشك وتفرغ من كل علم خالف النقل وإن كانت له طالوة يف السمع وقبول يف 
القلب ليس قلبك معيارا على الشرع ماهللا طائفة أجل من قوم حدثوا عنه وما أحدثوا وعولوا على ما رووا وال على 

ألن مستحسنا برأيه } إنك لن تستطيع معي صربا { : ام الصديقني قال اخلضر للسفري ما رأوا الصرب على الرواية مق
ومستقبحا برأيه ال يتبع ألنه قد بان لك بنص القرآن أن استحسان عقل السفري الكليم واستقباحه ما كان على 

  ) القانون الصحيح حىت كشف له عن العذر فيما كان استقبحه 

  تعليق ابن تيمية

ابن عقيل من هذا اجلنس يف تعظيم الشرع وذم من خيالفه من أهل النظر والكالم وأهل اإلرادة والعبادة وال : قلت 
كالم كثري من هذا اجلنس كما قد تقدم تكلم يف ذلك طوائف من اهل العلم والدين لكن من غلب عليه طريق 

وهذا كثري يف أهل الكالم والفقهاء السيما النظر والكالم كان ذمه ملنحرفه العباد أكثر من ذمه ملنحرفه أهل الكالم 
يف العتزلة وهؤالء قد ال يعرفون ما يف طريق أهل العبادة والتصوف من األمور احملمودة يف الشرع ومن غلب عليه 

طريقة أهل التصوف وهذا يوجد كثريا يف كالم أهل الزهد والعبادة ال سيما املعظمني لطريق الصوفية فمثل أيب عبد 
سلمي و أيب طالب املكي و أيب إمساعيل عبد اهللا بن حممد األنصاري و أيب حامد الغزايل وإن كانوا يذمون الرمحن ال

من منحرفة الصوفية ما يذمون فذمهم جلنس أهل الكالم والبحث والنظر أعظم ومثل أيب بكر بن فورك و أبن عقيل 
وزي وإن كانوا يذمون من بدع أهل الكالم و أيب بكر الطرطوشي و أيب عبد اهللا املازري و أيب الفرج بن اجل

  والفلسفة ما يذمون فذمهم ملا يذمونه من بدع أهل التصوف والتاله أعظم 
} صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني * اهدنا الصراط املستقيم { : وقد قال اهللا تعاىل 

  رواه الترمذي وصححه ] وب عليهم والنصارى ضالون اليهود مغض: [ وقد قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
من فسد من الفقهاء ففيه شبه من اليهود ومن فسد من العباد ففيه شبه من : وكان طائفة من السلف يقولون 

النصارى فمن كان فيه بدعة من أهل الكالم والنظر والفقه كاملعتزلة جتدهم يذمون النصارى أكثر مما يذمون اليهود 
قرأون كتبهم ويعظموهنم ومن كان فيه بدعة من أهل العبادة والتصوف والزهد جتدهم يذمون اليهود واليهود ي

أكثر مما يذمون النصارى وجتد النصارى مييلون إليهم وقد حيصل من مبتدعة الطائفني من مواالة اليهود والنصارى 
  نة حبسب ما فيهم من مشاهبتهم وهذا موجود كثريا كما دل عليه الكتاب والس

وهذه الطريقة األوىل اليت يعتمد عليها من يعتمد مثل ابن عقيل و صدقه بن احلسني وغريمها هي اليت ذكرها أبو 
ب اللمع يف الرد على : احلسن األشعري يف رسالته إىل أهل الثغر وهي اليت اعتمد عليها يف كتابه املشهور املسمى 

  كثرية ومن أجلها شرح القاضي أيب بكر له  أصحاب البدع وهو أشهر خمتصراته وقد شرحوه شروحا



  كالم األشعري يف اللمع عن إثبات وجود اهللا تعاىل

ما الدليل على أن للخلق : إن سأل سائل : ( وهذه السياقة النتقدمة هي سياقة أيب احلسن يف اللمع فإنه قال يف أوله 
هو يف غاية الكمال والتمام كان نطفة مث علقة  الدليل على ذلك أن اإلنسان الذي: صانعا صنعه ومدبرا دبره ؟ قيل 

مث مضغة مث حلما ودما وقد علمنا أنه مل ينقل نفسه من حال إىل حال ألنا نراه يف حال كمال قوته ومتام عقله وال 
يقدر أن حيدث لنفسه مسعا وال بصرا وال أن خيلق لنفسه جارحة فدل ذلك على أنه قبل تكامله واجتماع قوته 

عن ذلك أعجز ألن ما عجز عنه يف حال الكمال فهو يف حال النقصان عنه أعجز ورأيناه طفال مث شابا وعقله كان 
مث كهال مث شيخا وقد علمنا أنه مل ينقل نفسه من حال الشباب إىل حال الكرب واهلرم ألن اإلنسان لو جهد أن يزيل 

ا وصفناه على أنه ليس هو الذي نقل نفسه يف عن نفسه الكرب واهلرم ويردها إىل حال الشباب مل ميكنه ذلك فدل م
هذه األحوال وأن له ناقال نقله من حال إىل حال ودبره على ما هو عليه ألنه ال جيوز انتقاله من حال إىل حال بغري 

  ) ناقل وال مدبر 
ع وال ناسج ومن أن القطن ال جيوز أن يتحول غزال مفتوال وال ثوبا منسوجا يغري صان: ومما يبني ذلك أيضا : ( قال 

اختذ قطنا فانتظر أن يصي رغزال مفتوال مث ثوبا منسوجا بغري صانع وال ناسج كان عن املعقول خارجا ويف اجلهل 
واجلا وكذلك من قصد إىل برية مل جيد فيها قصرا مبنيا فانتظر أن يتحول الطني إىل حال اآلجر وينتضد بعضه إىل 

كان حتول النطفة علقة مث مضغة مث حلما مث عظما ودما أعظم يف األعجوبة  بعض بغري صانع وال بان كان جاهال فإذا
  ) كأن أوىل أن يدل على صانع صنعها أعين النطفة ونقلها من حال إىل حال 

فما استطاعوا حبجة أن يقولوا إهنم } أأنتم ختلقونه أم حنن اخلالقون * أفرأيتم ما متنون { : وقد قال تعاىل : ( قال 
ويف { : مينون مع متنيهم الولد فال يكون ومع كراهتهم له فيكون وقال تنبيها خللقه على وحدانيته خيلقون ما 

  ) فبني هلم عجزهم وفقرهم إىل صانع صنعهم ومدبر دبرهم } أنفسكم أفال تبصرون 

  تعليق ابن تيمية

ال بد له من صانع حوله من على حتول اإلنسان من حال إىل حال وأن ذلك : هذا الدليل مبين على مقدمتني : قلت 
حال إىل حال وكلتا املقدمتني ضرورية واألوىل هي مسألة حدوث صفات األجسام كما تقدم بيانه وأن من أهل 

  املشهود هو حدوث الصفات ال حدوث األعيان وإن أكثر الناس على خالف ذلك : الكالم من يقول إن 
لطرق إىل طريقة القرآن وأما الثانية فهي ضرورية وهلذا وهذا هو طريقة القرآن ولكن حدوث الصفات هي أقرب ا

  إهنا طريقة موافقة منهم ملن قال ذلك من املعتزلة : مل يذكر أبو احلسن عليها دليال لكن كثري من أصحابه يقولون 

  كالم الباقالين شرحا لكالم األشعري

ي أبو بكر على أصله جبواب ذكره قال وهلذا اعترض من اعترض من املعتزلة على كالم أيب احلسن فأجابه القاض
أعلم أنه إمنا ضرب املثل مبا ذكره من القطن واللنب لظهوره يف نفوس العامة واخلاصة واعتقاد : ( القاضي أبو بكر 

مجيعهم جلهل من جوز تنضد البنيان واجتماع اآلجر والتراب وتصوير املصنوعات بغري صانع وال مدبر وأنت لو 
هل جيوز وجود ما ذكره من ضروب احملكمات بغري صانع : حاسته وصح عقله فسألته اعترضت كل من سلمت 

مع العلم بأهنا مل تكن كذلك من قبل ؟ ملنع ذلك والستجهل قائله لتقدم األدلة وتقررها على فساده يف نفوس العامة 



مل : ستنبطني يف التعبري وقوهلم واخلاصة وإن كانت العامة تقصر عبارهتا عن عبارة اخلاصة وألفاظ املتكلمني وطريق امل
جتد كتابة إال من كاتب وال ضربا إال من ضارب وال بناء إال من بان وإن استحالة وجود ضرب من ال ضارب وبناء 

من ال بان كاستحالة ضارب ال ضرب له وبان ال بناء له وقد تقرر هذا املعىن يف نفوسهم وإن قصروا عن تأديته 
  ) ورية وصار املخالف فيه عند سائرهم كاملخالف فيما يدرك من جهة احلواس وصار مقارنا للعلوم الضر

ومجلة القول يف هذا الباب أنا ال ندعي وال صاحب الكتاب أن العلم باستحالة وقوع الصنعة ال من صانع : ( قال 
يف نفوس  شيء يدرك من جهة الضروريات وتعلم صحته من طريق درك احلواس لكنه يدرك باالستنباط فإذا حصل

من جيوز أن يشك يف هذه املسألة ويف صانع األشياء اليت غاب عنها نظري ملا يشك فيه ومثل ملا ارتاب فيه رده إليه 
  ) وجعله أصال معه يف تصحيح ما ينبغي تصحيحه وكشف ما يرجى له كشفه 

م صحيح ألن الصنعة لو أن منتظرا انتظر اجتماع املصنوعات من غري صانع كان متجاهال كال: وقوله : قال 
يستحيل وقوعها إال من صانع كما يستحيل يف العقول وجود صانعا ال صنعة له وكاتب ال كتابة له فتعلق الصنعة 

  ) بالصانع كتعلق الصانع يف كونه صانعا بوجود صنعته واستحالة أحد األمرين يف املعقول كاستحالة اآلخر 
ل وإمنا نذكر ضروبا من ضروب الصنائع تقريبا بذكره وليس القصد وهذه النكتة املعتمدة يف هذا الدلي: ( قال 

  ) بذكره ختصيص تعليقه بالصانع وإمنا يراد بذلك وجوب تعلق سائر املصنوعات بصانع صنعها فاعرف ذلك 
ة من فما الدليل اآلن على أنه ال بد لسائر األفعال احلاضرة والغائب: فإن قال قائل : ( وذكر كالما آخر إىل أن قال 

فاعل فعلها ومدبر دبرها ؟ وكيف وجه تعلق اإلنسان وغريه من املصنوعات بفاعل ومدبر صنعه وقصده مىت مل يكن 
قد تقدم من كالم صاحب الكتاب ما هو داللة على ذلك وقد مضى شرحنا له حيث : هو الفاعل لنفسه ؟ قيل له 

  بفعله  إن تعلق الفعل بالفاعل كتعلق الفاعل يف كونه فاعال: قلنا 
اليت هي  -إنه ال يسوغ أن جييب عن هذه املسألة إال من سلم لنا هذه األمور : مث نقول يف الدليل على ذلك 

معان حمدثات وإن كان ال يقر بأهنا أفعال كلم يف أصل هذه املسألة وقرر معه  -التأليفات والتصويرات والتركيبات 
  ناه مل يكن ألحد أن يسأل عن هذه املسألة القول بوجوب حدوثها فإذا كان األمر على ما وصف

ما الدليل على أن هذه األفعال تتعلق بفاعل ؟ فقد : وقد خيالف يف أن هذه األمور اليت ذكرناها أفعال ألنه إذا قال 
ما الدليل : أثبتها أفعاال فإذا أنكر أن تكون أفعاال فقد أبطل بآخر كالمه ما أثبته بأوله ولكن قد يسوغ أن يقول 

  لى أن التأليف يتعلق مبؤلف ؟ وإن مل يسلم أنه فعل لشبهة تدخل عليه ع
الدليل على أنه ال بد لألفعال من تعلق بفاعل أنا وجدناها يتقدم بعضها : فإذا كان األمر على ما وصفنا رجعنا فقلنا 

ود وتعدم يف على بعض يف الوجود ويتأخر بعضها عن بعض وتوجد يف زمان كان يصح عدمها فيه بدال من الوج
  زمان يصح وجودها فيه بدال من العدم 

أن يكون متقدما لنفسه أو ملعىن يوجد به أو ال لنفسه وال لعلة : ال خيلو ما تقدم منها : فإذا كان هذا وصفها قلنا 
أوملقدم قدمه وكذلك حكم القول فيما تأخر منها فنظرنا فإذا هو مستحيل أن يكون إن ما تقدم منها إمنا تقدم 

نفسه ألنه قد يتقدم على ما هو جنسه وتأخر عنه ما ذاته مثل ذاته كاجلواهر وأجزاء السواد وغري ذلك من ل
املتماثالت فلو كان ما تقدم منها متقدما لنفسه مل يكن بالتقدم أوىل مما هو مثل له وال كان املتأخر منها بالتأخر أوىل 

سد أحدمها مسد صاحبه وناب منابه واقتضت ذاته من األحكام ما منه بالتقدم إذ قد صح وثبت أن املتماثلني مها ما 
  اقتضته ذات ما كان مثال له 

فإن ما تقدم منها فالتقدم أوىل منه بالتأخر  -ويف العلم بتقدم بعض املتماثالت على بعض وتأخر بعضها عن بعض 



املتقدم منها متقدما لنفسه وال املتأخر منها دليل على أنه ال جيوز أن يكون  -وما تأخر منها فالتأخر أوىل منه بالتقدم 
إذا مل تكن  -متأخرا لنفسه ويستحيل أن يكون ما تقدم منها متقدما لعلة توجد به ألنه ليس بأن توجد له تلك العلة 

أوىل من وجودها بغريه ووجود سائر ما جانسها بسائر ما حيتمله ذلك اجلنس من  -تلك العلة منه معلقة مبوجد 
قتضية بالتقدم الذي هو الوجود يف الوقت املخصوص الذي يتكلم عليه حىت تتساوى يف الوجود وال يتأخر العلل امل

بعضها عن بعض الحتماهلا ما يقتضي وجودها من املعاين وكوهنا متماثلة على أنه لو كان املتقدم من اجلواهر وأجزاء 
لتقدم قبل علة التأخر إذ كانت موجودة مع املتقدم الذي السواء متقدما لعلة واملتأخر عنها متأخرا لعلة لكانت علة ا

  هو قبل املتأخر 
ولو كان ذلك كذلك لوجب أن يكون لعلة ايضا ما تقدمت إحدى العلتني على األخرى ألن علة التقدم والتأخر 

بنا فيما جيب أن تكونا من جنس واحد ألهنما حدوثان ووجودان للحادث املوجود ولو ثبتا معىن من املعاين وقد أ
سلف أنه ال جيوز تقدم أحد املثلني على صاحبه لنفسه وجنسه ووجود الشيئني يف زمانني متغايرين ال خيرج الوجود 
  عن حقيقته فيجب لذلك أن تكون علة وجود الشيء يف زمان كعلة وجود غريه يف غري ذلك الزمان ومن جنسها 

ى لعلة ثانية والقول يف الثانية ويف وجوب تعليقها بثالثة وإذا كان كذلك وجب أن يكون تقدم إحدى العلتني لألخر
كالقول يف األوىل وكذلك القول يف علة التأخر وهذا يوجب ما ال هناية له من احلوادث  -إذا كانت متقدمة لعلة  -

  وذلك حمال 
لفعل يتعلق فإن اعترف املخالف أن الشيء الذي يتقدم وجوده وجود ما هو مثل له لعلة فعلها فاعل أقر أن ا

  بالفاعل وكان حكم املعلول حكم العلة ففي ذلك ما أردناه 
من أنه ليس احتمال : وإن امتنع من تعلق العلة املقتضية لوجود ما يوجد به الفاعل دخل عليه ما كلمناه به آنفا 

  ) بعض اجلواهر ملا يقتضي وجوده يف زمان بعد زمان بأوىل من احتمال وجود ذلك فيما هو مثل له 
وسنبني بعد هذا أن اجلواهر املعدودات ليست بذوات وال أعيان وال جواهر قبل وجود األعراض وأهنا مل : ( قال 

: ( توجد إال مع وجودها وإمنا مل نقدم هذا الباب يف هذه الداللة لعدم حاجتنا إليه وذلك أنا جنعل مكان قولنا 
نتضد قبل بعض وبعضها يتفرق قبل بعض وبعضها جيتمع إن بعضها ي: أن نقول ) تقدمت اجلواهر بعضها على بعض 

قبل بعض وأنه ال جيوز أن يكون ما ينتضد منها منتضدا لنفسه وما افترق منها مفترقا لنفسه لقيام الدليل على متاثلها 
ا ما وأن ما اقتضاه ذوات بعضها من األحكام اقتضاه ذوات سائرها ويف العلم بأن منها ما يكون جمتمعا منتضدا ومنه
يكون متفرقا متباينا دليل على أنه ليس الذي اقتضى هلا ذلك ذواهتا وإن كانت تلك العلة فعلها فاعل فصارت 

بوجودها على صفة ما ذكرناه من االجتماع واالفتراق فصح أن األفعال تتعلق بالفاعل وأن تلك العلة إذا كانت 
ا سبيل اجلسم إذ كان فعال ملساواته ملا تعلق بالفاعل متعلقة بالفاعل من حيث كانت فعال حمدثا وجب أن يكون هذ

  ) فيما لو كان متعلقا به وهذا إقرار بتعلق األفعال بالفاعل 
يف وقت  -ويستحيل أن يكون ما تقدم منها متقدما ال لنفسه وال لعلة ألنه كان جيب أن ال يكون بالتقدم : ( قال 

ه بالتقدم وال كان هو بأن يكون متقدما ال لنفسه وال لعلة أوىل من أوىل منه بالتأخر وال بالتأخر أوىل من -تقدمه 
تقدم ما هو مثل له يف زمانه ال لنفسه وال لعلة ويف العلم بكون املتقدم أوىل منه بالتأخر واملتأخر أوىل منه بالتقدم 

يل على أنه ال جيوز أن دل -وإن وصفه بالتقدم والتأخر يفيد فوائد متغايرة ال جتري جمرى األلقاب اليت ال تفيد 
  ) يكون ما تقدم منها متقدما ال لنفسه وال لعلة 

ويف فساد هذه األقسام اليت ال خيلو األمر منها يف التقدم والتأخر دليل على أن مقدما قدم منها ما قدم وأخر : ( قال 



  ) منها ما أخر 
  ) وهذا أحد ما يعول عليه يف وجوب تعلق األفعال بفاعل : ( قال 
مضمون هذا الكالم أن العلم بأن احملدث ال بد له من حمدث يستدل عليه بأن ذلك يتضمن االختصاص :  قلت

بزمان دون زمان والتخصيص ال بد له من خمصص ألنه ترجيح ألحد املتماثلني على اآلخر وترجيح أحد املتماثلني 
لترجيح ال بد له من مرجح ألن ذلك بال مرجح معلوم الفساد بالضرورة ومل حيتج بعد هذا أن يستدل على أن ا

ترجيح ألحد طريف املمكن على اآلخر فال بد له من مرجح وقد ذكرنا فيما بعد أن هذا هو الطريق الذي سلكه أبو 
قرروا افتقار احملدث إىل احملدث بأن ذلك ختصيص بأحد : احلسني و أبو املعايل و ابن عقيل و ابن الزاغوين وغريهم 

بأحد اجلائزين ألنه ال بد له من خمصص وهذا عندهم خمتص باحملدثات وال يتصور عندهم ممكن  اجلائزين والتخصيص
  قدمي حىت يستدلوا بافتقار املمكن املتساوي الطرفني إىل مرجح ألحدمها أو مرجح لوجوده 

ألجل ظهور  وذكر القاضي أبو بكر أن ما ذكر من ضرب املثل باللنب إذا صار بناء والغزل إذا صار ثوبا إمنا هو
  ذلك يف نفوس العامة واخلاصة ال ألن أحدامها مقيس على اآلخر 

كما أن الكتابة : وذلك أن كثريا من املعتزلة كأيب علي و أيب هاشم يقررون ذلك بالقياس على أفعال العباد فيقولون 
قدر املشترك ألن العلة ال بد هلا من كاتب والبناء ال بد له من بان فكذلك اجلسم احملدث ال بد له من فاعل لل

املوجبة افتقار األصل املقيس عليه إىل الفاعل هي موجوده يف الفرع املقيس ألن افتقار األصل إىل الفاعل إمنا كان 
  حلدوثه وهذا موجود يف الفرع إىل سائر كالمهم املعروف يف مثل هذا 
ر اآلخر وقرر اجلميع بالطريقة اليت ذكرها وهو فذكر القاضي أبو بكر أنه ال حاجة إىل هذا بل افتقار أحدامها كافتقا

ألن الصنعة يستحيل وقوعها إال من صانع كما يستحيل يف العقول وجود صانع ال صنعة له وكاتب ال : ( قوله 
  ) كتابة له فتعلق الصنعة بالصانع كتعلق الصانع يف كونه صانعا بوجود صنعته 

  ) وهذه النكتة املعتمدة يف هذا الدليل : ( قال 

  تعليق ابن تيمية

فاعل صانع كان : صنعة أو فعل كان هذا اللفظ متضمنا صانعا فاعال كما إذا قيل : بيان هذا أنه إذا قيل : قلت 
ذلك متضمنا فعال وصنعة وذلك ألن املصدر يستلزم الفاعل كما يستلزم الفاعل املصدر فكما أن العقل يعلم امتناع 

  عل ال فاعل له فاعل ال فعل له فهو يعلم امتناع ف
و القاضي أبو بكر قرر هذا الوجه أيضا بناء على أن العلم بافتقار احملدث إىل حمدث ليس بضروري وزعم أن 

أن العلم باستحالة وقوع  -وال صاحب الكتاب  -إنا ال ندعي : ( األشعري يقول بذلك كما تقدم من قوله 
  ) الصنعة ال من صانع شيء يدرك من جهة الضرورات 

املعلوم أن كالم األشعري ليس فيه شيء من هذا ومل يذكر يف كالمه أن العلم بافتقار الصنعة إىل صانع يقرر ومن 
  بأن استلزام الصنعة للصانع كاستلزام الصانع للصنعة وال بأن ذلك يتضمن تقدميا وتأخريا فيفتقر إىل مقدم ومؤخر 

أن يكون لعلة تقوم باملتقدم واملتأخر ألنه ليس وجود العلة مث إن القاضي قرر ذلك بأن ذلك التقدم والتأخر ال جيوز 
به بأوىل من وجودها بغريه إذا مل يكن هناك موجد وكذلك وجود سائر العلل اجملانسة هلا لسائر ما حيتمله ذلك 

اجلنس الذي وجدت به العلة وألن ذلك يتضمن تقدم علة على علة فتفتقر أيضا إىل لعة متقدمة وذلك يفضي إىل 
  جود حوادث ال هناية هلا وهو حمال و



وهذه املقدمة فيها نزاع مشهور لكنه احتج هبا على من يسلمها من املعتزلة وألنه عند نفسه قد أقام الدليل عليها يف 
  موضع آخر 

  وأيضا فإنه بىن دليله على متاثل اجلواهر وهذا فيه نزاع مشهور لكنه أحال على تقريره لذلك يف موضع آخر 
هذا القسم يظهر بدون هذه األدلة اليت اعتمد عليها وذلك أن الكالم يف حدوث ما حيدث من احلوادث وإبطال 

اليت تقدمت وتأخرت وهذه ال تقوم هبا العلل يف حال عدمها إمنا تقوم هبا يف حال وجودها فيمتنع أن يكون حدوثها 
  املعدوم علة للموجود ملعىن قام هبا قبل حودثها ألن املعدوم ال حيدث املوجود وال يكون 

ولكن سلوك هؤالء هلذه الطرق البعيدة اليت فيها شبهة وطول دون الطرق القريبة اليت هي أقرب وأقطع قد يكون 
لكون املناظر هلم ال يسلم صحة الطرق القريبة الواضحة القطعية إما عنادا منه وإما لشبهة عرضت له افسدت عقله 

يحتاج مع من يكون كذلك إىل أن يعدل معه إىل طريق طويلة دقيقة يسلم وفطرته مثلما يعرض كثريا هلؤالء ف
مقدماهتا مقدمة مقدمة إىل أن تلزمه النتيجة بغري اختياره وإن كانت املقدمات اليت مانعها أبني وأقطع من املقدمات 

الذين ال يشك يف اليت سلمها لكن هذا حيتاج إليه كثريا يف خماطبة اخللق فكم من شخص ال يقبل شهادة العدول 
إما جلهله وإما لظلمه وكذلك كم من اخللق من يرد أخبارا متواترة مستفيضة : صدقهم ويقبل شهادة من هو دوهنم 

ويقبل خرب من حيسن به الظن العتقاده أنه ال يكذب وكم من الناس من يرد ما يعلم بالدالئل السمعية والعقلية 
قاله من حيسن به الظن لثقة نفسه هبذا أكثر من هذا وكم ممن يرد نصوص ويقبله إذا رآى مناما يدل على ثبوته أو 

الكتاب والسنة حىت يقول ما يوافقها شيخه أو إمامه فيقبلها حينئذ لكون نفسه اعتادت قبول ما يقوله ذلك املعظم 
  عنده ومل يعتد تلقي العلم من الكتاب والسنة ومثل هذا كثري 

عا من النظر واالستدالل فإذا أتاه العلم على ذلك الوجه قبله وإذا أتاه على غري فكذلك كثري من الناس قد يألف نو
ذلك الوجه مل يقبله وإن كان الوجه الثاين أصح وأقرب كمن تعود أن حيج من طريق بعيدة معطشة خموفة وهناك 

  طرق أقرب منها آمنة وفيها املاء لكن ملا مل يعتدها نفرت نفسه عن سلوكها 
اليت فيها دقة وغموض وخفاء قد ينتفع هبا من تعودت نفسه الفكرة يف األمور الدقيقة ومن يكون  وكذلك األدلة

تلقيه للعلم عن الطرق اخلفية اليت ال يفهمها أكثر الناس أحب إليه من تلقيه له من الطرق الواضحة اليت يشركه 
  ملا يف النفوس من حب الرياسة  فيها اجلمهور ومثل هذا موجود يف املطاعم واملشارب واملالبس والعادات

فهذه الطرق الطويلة الغامضة اليت تتضمن تقسيمات أو تالزمات أو إدراج جزيئات حتت كليات قد ينتفع هبا من 
هذا الوجه يف حق طائفة من الناظرين واملناظرين وإن كان غري هؤالء من أهل الفطر السليمة واألذهان املستقيمة ال 

رت عنده جمها مسعه ونفر عنها عقله ورأى املطلوب أقرب وأيسر من أن حيتاج إىل هذا فإن حيتاج إليها بل إذا ذك
علم العقول بافتقار احملدث إىل حمدث أبني وأظهر من علم العقول بأن ختصيص أحد املثلني بشيء دون اآلخر حيتاج 

أن جيزم بالثانية بل قد ال  -مع الشك يف األوىل  -إىل خمصص ومن تصور هاتني القضيتني حق التصور مل ميكنه 
  يتصور إحدامها حق التصور 

إن التقدمي والتأخري ال بد له من مقدم ومؤخر ؟ رجع إىل فطرته : مل قلت : أال ترى أنه إذا قيل ملن صدق بالثانية 
ملا : ئل األشياء املتساوية ال يترجح بعضها على بعض إال مبرجح فلو قال قا: السليمة وحكم بذلك وغايته أن يقول 

قلت ذلك ؟ ومل ال جيوز أن يترجح هذا على هذا إال مبرجح أصال ؟ وخيتص مبا اختص به ال ملخصص أصال ؟ لكان 
  إن هذه احلوادث ال حتدث إال مبحدث ؟ : مل قلت : إنكاره لقول هذا القائل دون إنكاره لقول من قال 

مبؤلف وال مركب فإن ترجيح أحد املتساويني احلادثني  وهذا التأليفات والتركيبات احلادثة كانت بعد أن مل تكن ال



على اآلخر بال مرجح هو نوع من حدوث احلادث بال حمدث فإن سوغ العقل حدوث حادث بال حمدث سوغ ان 
  حيدث أحد املثلني دون اآلخر بال خمصص حلدوثه 

ع من حدوث وهل ختصيص أحد احلادثني بوقت دون وقت أو شكل دون شكل أو وصف دون وصف إال نو
حادث ؟ فإن الصفات واألشكال حوادث والتقدم والتأخر إضافة للحوادث إىل وقتها فهو صفة يف احلدوث 

كإضافة احلادث إىل مكانه وكل ذلك مما يعلم بصريح العقل وفطرته السليمة أنه ال بد له من حمدث خمصص فاعل 
  مؤلف سواه 

ال كما فعله القاضي أبو بكر وأتباعه إال أن يكون يف موضع آخر وهلذا مل حيتج األشعري إىل أن يقيم على ذلك دلي
فعل كما فعلوا ولعله إن فعل ذلك ألجل عناد املناظرين أو جهلهم فسلك هبم الطريق البعيدة ملا مل يسلكوا الطريق 

  القريبة ال ألنه عنده حيتاج إىل الطريق البعيدة 
من السلف واألئمة وال ذكرت يف القرآن فإهنا من باب تضييع وهلذا ال توجد هذه الطريق البعيدة يف كالم أحد 

الزمان وإتعاب احليوان يف غري فائدة والقرآن ال يذكر فيه خماطبة كل مبطل بكل طريق وال ذكر كل ما خيطر بالبال 
السليمة مث  من الشبهات وجواهبا فإن هذا ال هناية له وال ينضبط وإمنا يذكر احلق واألدلة املوصلة إليه لذوي الفطر

إذا اتفق معاند أو جاهل كان من خياطبه من املسلمني خماطبا له حبسب ما تقتضيه املصلحة كما حيتاج إىل الترمجة 
  أحيانا وكما قد يستدل على أهل الكتاب مبا يوجد عندهم من التوراة واإلجنيل 

اخللق ال تكون يف مثل الكتاب العزيز الطرق اليت ختتص بطائفة طائفة مع طوهلا وثقلها على مجهور : ففي اجلملة 
الذي جعله اهللا شفاء ورمحة ودعا به اخللق مجيعهم ليخرجهم به من الظلمات إىل النور فإن مثل هذا الكتاب العزيز 
ال يليق أن يذكر فيه من الطرق ما يثقل على مجهور اخللق ويستركونه ويعدونه لكنة وعيا ال حيتاج إليه ويرونه من 

لواضحات كما لو ذكر فيه الرد على السوفساطئية ببيان أن الشمس موجودة والقمر موجود والبحار باب إيضاح ا
لكن هذا مما  -وحنو ذلك  -موجودة واجلبال موجودة والكواكب موجودة وأن اإلنسان يعلم هذا باملشاهدة 

عقوهلم ال حيتاجون فيه إىل  يستقبح ذكره ويستثقله ويستركه مجهور العقالء ألن هذا عندهم أمر معلوم مستقر يف
  خطاب عامل من العلماء فضال عن كتاب منزل من السماء 

وإذا قدر أن بعض الناس احتاج إىل إزالة ما عرض له من هذه الشبه السوفسطائية كان هذا من األمراض النادرة 
هدى اخللق وبيان ما اليت ال تعرض جلمهور العقالء وعالج هذا ال حيتاج إىل كتاب منزل من السماء يقصد به 

  حيتاجون إليه يف صالح أمورهم 
ولو ذكر يف القرآن مثل هذا مل يكن ملا يذكر من ذلك غاية ألن اخلواطر الفاسدة ال هناية هلا وال ضابط فكان يضيع 

  إال به زمان الناس يف القراءة والسماع ملا ال ينتفع به مجاهريهم ويشتغلون بذلك عما ال بد هلم منه وال يصلح أمرهم 
إىل مثل هذه الطرق وإمنا ذكرناها ملا كان الذين سلكوها  -يف اإلميان باهللا ورسوله  -وحنن مل يكن بنا حاجة 

يعارضون كالم اهللا ورسوله مبقتضاها يزعمون أنه قد قامت عندهم أدلة عقلية تناقض ما جاءت به الرسل فكشفنا 
: رض النصوص منها ال يكون إال باطال وما مل يعارض النصوص حقائق هذه الطرق اليت يعرضون هبا لنبني أن ما عا

فقد يكون حقا وقد يكون باطال وماكان حقا ومل يعارض النصوص فقد ال حيتاج إليه بل يف الطرق العقلية اليت دلت 
النصوص عليها وهدت إليها ما يغين عن ذلك بل تلك الطرق أقوى وأقرب وأنفع فإن هذا القرآن يهدي لليت هي 

  قوم أ
والصراط املستقيم هو أقرب الطرق إىل املطلوب خبالف } وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم { : وقد قال تعاىل 



الطرق املنحرفة الزائفة فإهنا إما أن ال توصل وإما أن توصل بعد تعب عظيم وتضييع مصاحل أخر فالطرق املبتدعة إن 
  تكون حقا ال حيتاج إليه مع سالمة الفطرة عارضت كانت باطال وإن مل تعارض فقد تكون باطال وقد 

وهلذا كل من كان إىل طريق الرسالة والسلف أقرب كان إىل موافقة صريح املعقول وصحيح املنقول أقرب ف 
من  -خبالف أصول الفقه  -القاضي أبو بكر وإن كان أقرب إىل صريح املعقول وصحيح املنقول يف أصول الدين 

شعري أقرب إىل ذلك من القاضي أيب بكر و أبو حممد بن كالب أقرب إىل ذلك من أيب أيب املعايل وأتباعه و األ
احلسن والسلف واألئمة أقرب إىل ذلك من ابن كالب فكل من كان إىل الرسول أقرب كان أوىل بصريح املعقول 

الكالم كالم اهللا  وصحيح املنقول ألن كالم املعصوم هو احلق الذي ال باطل فيه وهو املبلغ عن اهللا كالمه وخري
  وخري اهلدى هدى حممد وشر األمور حمدثاهتا وكل بدعة ضاللة 

ومما يبني ذلك أن ما ذكره القاضي أبو بكر من الطريقني البعيدين اقرهبما مبين على أن داللة الصنعة على الصانع 
  كداللة الصانع على الصنعة وهذا إمنا يدل من جهة االشتقاق اللفظي كما تقدم 

ملعلوم أن من شاهد احلوادث قبل أن يعلم أن هلا صانعا ال يعلم أهنا صنعة وال مفعولة لفاعل حىت يتضمن علمه ومن ا
بأحدمها علمه باآلخر فإن مل يعلم أن احلادث ال بد له من حمدث مل يعلم أهنا مفعولة وال مصنوعة فضال عن أن يعلم 

  تنع مع ذلك أن ال يعلم أن هلا صانعا فاعال أن هلا صانعا فاعال وإذا علم أهنا مصنوعة مفعولة ام
يوضح ذلك أن علم الناس بأن الصنعة مفتقرة إىل الصانع ليس بدون علمهم بأن الصانع ال بد له من صنعة بل 

علمهم باألول قد يكون أقوى من الثاين وذلك ألنه أراد بكالمه أن الصانع ال يكون صانعا اإلبصنعة والفاعل ال 
بفعل وهذا صحيح ولكن ليس هذا بأبني من كون املصنوع ال يكون مصنوعا إال بصانع واملفعول ال يكون فاعال إال 

يكون مفعوال إال بفاعل والفعل ال يكون فعال إال بفاعل والصنعة ال تكون صنعة إال بصانع بل إذا رأوا احلادث 
هل فعل شيئا أو مل : عال وال يعلمون علموا بعقوهلم أنه ال بد له من فاعل أحدثه وقد يرون ما يصلح أن يكون فا

إن مثل هذا : يفعله ؟ فكان فيما ذكره بيان األبني األظهر باألخفى وهم مينعون من حتديد األظهر باألخفة وقد قلنا 
  قد يستعمل مع جهل املخاطب أو عناده وحنو ذلك 

تقريرها مبقدمات صحيحة لكنه أدخل  وأما الطريق الثانية اليت جعلها القاضي أبو بكر معتمدة فهي مع طوهلا ميكن
يف بعض مقدماهتا متاثل اجلواهر وتناهي احلوادث ومعلوم لكل مؤمن عاقل أن اإلقرار بالصانع ال يفتقر إىل هذا وهذا 
بل وعلم اخللق بأن احلادث ال بد له من حمدث ال يفتقر ال إىل هذا وال إىل هذا وهو ذكر هاتني املقدمتني مع غريمها 

ره من غريمها غنية عنهما فإن متاثيل األعراض كأجزاء السواد يغنيه عن متاثل اجلواهر وما ذكره من الوجه وفيما ذك
  األول يف امتناع التقدم لعلة يغنيه عن الوجه الثاين املبين على تناهي احلوادث 

اعتقدوا أنه ال طريق إال  مث مما ينبغي أن يعرف أن الذين سلكوا الطرق املبتدعة يف إثبات الصانع وتصديق رسله إذا
  ذلك الطريق جعلوا من خالفهم يف صحة تلك الطريق ملحدا أو دهريا أو حنو ذلك وهذا يذكرونه يف مواضع 

أهنم ملا اعتقدوا أن إثبات الصانع تعاىل موقوف على إثبات اجلوهر الفرد جعلوا إثبات ذلك من أقوال : منها 
  املسلمني ونفي ذلك من أقوال امللحدين 

إن متاثل اجلواهر واألجسام من أقوال املسلمني ونفي ذلك من أقوال امللحدين وكذلك قد : وكذلك قد يقولون 
إن تناهي احلوادث من أقوال املسلمني والقول بعدم تناهيها من أقوال الدهرية امللحدين وهلذا نظائر مع أن : يقولون 

فة من أهل الكالم الذي ذمه السلف واألئمة والقول اآلخر هو الذين يضيفونه إىل املسلمني قد يكون إمنا ابتدعه طائ
  الذي عليه سلف األمة وأئمتها ومجهور اخللق 



وكذلك قد يضيفون إىل السنة ما ال يوجد يف كتاب وال سنة وال قول أحد من السلف بل قد يكون املأثور ضد 
ل امللل على شيء مث حيكي النزاع عنهم يف ذلك حىت يتناقض أحدهم يف النقل فيحكي إمجاع املسلمني أو إمجاع أه

  موضع آخر 

  كالم أيب احلسن الطربي إلكيا

كما رأيته قد ذكره بعض فضالء املتكلمني من أصحاب أيب املعايل أظنه أبا احلسن الطربي املعروف بإلكيا أو بعض 
ر عن املعتزلة وأتباعهم من نظرائه ذكر يف كتابه يف الكالم ملا استدل على حدوث العامل بدليل األعراض املشهو

فإما الركن الرابع وفيه املعركة والتشاجر عنده حيصل وهو إثبات استحالة : ( قال  -األشعرية والكرامية وغريهم 
وقال ملحدة  -حوادث ال أول هلا وقد أطبق املليون وأتباع األنبياء كلهم على استحالة حوادث ال أول هلا 

  ) هلا الفالسفة بإثبات حوادث ال أول 
إن احلوادث : واعلم أن املشبهة أيضا يقولون : ( يف مسألة حلول احلوادث بعد أن ذكر قول الكرامية قال : وقال 

تقوم به وإن مل يصرحوا به فهم والكرامية يف إثبات اجلهة وقيام احلوادث بذات القدمي على حد سواء وذلك أهنم 
هذه األشياء مل تكن فكانت وهذا هو : ود واالنتقال فيقولون جيوزون على اهللا اجليئة والذهاب والنزول والصع

  ) احلادث مث أثبتوا له التحيز وذلك ال يقوم إال مبتحيز 
  ) وقد أثبتوا حوادث ال أول هلا : ( قال 
  ) وال تصول امللحدة إال هبذا وقد دللنا على بطالنه وأنه ال يتم القول حبدوث العامل إال بإبطاله : قال 

  ن تيميةتعليق اب

وهذا القول الذي حيكيه هذا وأمثاله من إمجاع املسلمني أو إمجاع املليني يف مواضع كثرية حيكونه حبسب ما : قلت 
يعتقدونه من لوازم أقواهلم وكثري من اإلمجاعات اليت حيكيها أهل الكالم هي من هذا الباب فإن أحدهم قد يرى أن 

يعلمون أن املسلمني متفقون على صحة اإلسالم فيحكون اإلمجاع على  صحة اإلسالم ال تقوم إال بذلك الدليل وهم
ما يظنونه من لوازم اإلسالم كما حيكون اإلمجاع على املقدمات اليت يظنون أن صحة اإلسالم مستلزمة لصحتها وأن 

ع على نفي ما صحتها من لوازم صحة اإلسالم أو يكونون مل يعرفوا من املسلمني إال قولني أو ثالثة فيحكون اإلمجا
سواها وكثري مما حيكونه من هذه اإلمجاعات ال يكون معهم فيها نقل ال عن أحد من الصحابة وال التابعني وال عن 

أحد من أئمة املسلمني بل وال عن العلماء املشهورين الذين هلم يف األمة لسان صدق وال فيها آية من كتاب اهللا وال 
سلم وهم مع هذا يعتقدون أهنا من أصول الدين اليت ال يكون الرجل مؤمنا  حديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و
  أوال يتم دين اإلسالم إال هبا وحنو ذلك 

ومثل هذا الرجل وأمثاله من أهل الكالم ملا اعتقدوا أن العلم بإثبات الصانع وصدق الرسول موقوف على هذا 
بياء وهو مع هذا ال ميكنه أن ينقله عن عامل واحد ال من الدليل أخذ حيكيه عن مجيع أهل امللل ومجيع أتباع األن

الصحابة وال من التابعني وال تابعيهم وال معه فيه آية وال حديث واملنصوص عن األئمة املشهورين عند األمة يناقض 
ذلك وهلذا عاد فحكى عن أهل احلديث الذين مساهم مشبهة أهنم يقولون بذلك وإن كان ذكره يف معرض التشنيع 

  عليهم ففي ذلك ما يبني أن أتباع األنبياء تنازعوا يف ذلك 
إن األمر يف ذلك بالعكس وإن القول مبا أخربت : وما ذكره من أن حدوث العامل ال يتم إالبإبطاله يقول منازعوه 



إال بنقيضه به الرسل من أن اهللا تعاىل خلق السماوات واألرض وما بينهما يف ستة أيام ال يتم مع هذا القول وال يتم 
ألن إبطال هذا يستلزم ترجيح أحد طريف املمكن بال مرجح وحدوث جمموع احلوادث بال سبب حادث ويصري 

الفاعل فاعال بعد أن مل يكن بدون سبب جعله فاعال بل حقيقة هذا القول أنه صار قادرا بعد أن مل يكن بغري سبب 
  ل وصار الفعل ممكنا بدون سبب وهذا ممتنع يف بدائه العقو

وبذلك صالت الدهرية على أهل الكالم الذين سلكوا هذه السبيل فإهنم ملا رأوا فساد هذا القول يف صريح املعقول 
وظنوا أن هذا قول الرسل وأبتاعهم اعتقدوا أن الرسل صلوات اهللا عليهم أخربت مبا خيالف صريح املعقول مث من 

 ميكن خماطبتهم باحلق احملض فكذبوا ملصلحة اجلمهور فساء فعلوا ذلك ملصلحة اجلمهور إذ مل: أحسن الظن هبم قال 
ظن هؤالء مبا جاءت به األنبياء وامتنع أن يستدلوا به على علم وأولئك املتكلمون جبهلهم قصدوا إقامة الدليل على 

تصديق األنبياء ونصر ما جاؤوا به فما نقص علمهم بالسمعيات والعقليات أدى ما فعلوه إىل تكذيب الرسل 
  والطعن فيما جاؤوا به 

فأما القول مبا أخربت به الرسل فال يناقض هذا األصل بل يبطل ما يدفع به املالحدة أقوال الرسل مث إنه حيكي عن 
اهل احلديث هذا القول وأن معىن قوهلم هو أنه حتله احلوادث وجتد كثريا من متكلمة أهل احلديث كأيب احلسن بن 

حيكون اإلمجاع على امتناع قيام احلوادث به وأظن ان أبا علي بن أيب موسى ذكر ذلك الزاغوين و أيب بكر بن عريب 
وهذا من مجلة اإلمجاعات اليت يطلقها من يطلقها حبسب ما ظنه وهذا ألن هذه أقوال جممله قد يفهم منها ما هو 

  باطل باإلمجاع واملطلقون هلا أدرجوا فيها معاين كثرية ال يفهمها إال خواص الناس 
إنه منزه عن األعراض واألبعاض : وأول من أظهر هذه املقاالت اجلهمية واملعتزلة وحنوهم وصاروا يقولون 

واحلوادث واملقدار واحلد وحنو ذلك ويدخلون يف نفي األعراض نفي الصفات ويف نفي احلوادث نفي األفعال 
األبعاض نفي علوه ومباينته ونفي الصفات  القائمة به ويف نفي املقدار نفي علوه على خلقه ومباينته هلم ويف نفي

كالوجه واليدين وحنو ذلك مما يستلزم عندهم أن يكون له أبعاض ومن عجيب ذلك ما ذكروه يف هذه : اخلربية 
الدليل على أن للخلق صانعا صنعه ومدبرا دبره ؟ : املسألة مسألة افتقار احلادث إىل احملدث فإن أبا احلسن ملا قال 

  : اإلنسان كما تقدم فسر القاضي أبو بكر قوله بوجهني  واستدل حبدوث
ما الدليل على أن لكل جسم قدرا من : التقدير وكل جسم فله قدر فيكون املعىن : أنه يريد باخللق : أحدمها 

  األقدار قدره مقدر ؟ لكن هذا الوجه مل يرده األشعري وال بىن كالمه على إرادته وإنه مل يذكر دليال على ذلك 
  مبعىن اإلبداع واالختراع وجعل الشيء شيء شيئا عينا بعد أن مل يكن كذلك : أن يكون اخللق : لوجه الثاين وا

وهذا هو الوجه الذي أراده لكن اعترض عليه بعض املعتزلة وأظنه القاضي عبد اجلبار بأن كل من أقر باحملدث 
م أن اجلسم خملوق مل حيتج إىل تعاطي الدليل املخلوق أقر باخلالق وكل من اعترف مبفعول اعترف بفاعل ولو سل

على إثبات الصانع اخلالق وأراد عبد اجلبار بيان فساد الطريقة اليت سلكها األشعري وتصحيح طريق شيوخه وهو 
  إثبات حدوث األجسام أوال مث إثبات احملدث بعد ذلك 

قة اليت سلكها املعتزلة عمدا مع علمه وليس األمر كما ذكره عبد احلبار بل األشعري قصد العدول عن هذه الطري
هبا كما قد بني ذلك يف رسالته إىل الثغر وبني أهنا بدعة حمرمة يف الشرائع مل يسلكها السلف واألئمة وعدل عنها إىل 

  االستدالل حبدوث صفات اإلنسان ألن ذلك أمر مشهود معلوم والقرآن العزيز قد دل عليها وأرشد إليها 
اد تقرير حدوث النطفة سلك يف االستدالل على حدوثها الطريقة املعروفة للمعتزلة يف حدوث لكن األشعري ملا أر

األجسام فهو وإن كان قد وافقهم على صحة هذه الطريقة فهو يقول إن فيها تطويال وشبهات ومقدمات كثرية فيها 



ف نفس حتول النطفة من حال إىل حال فإن نزاع فال حيتاج إليها ابتداء وال يقف العلم واإلميان باهللا تعاىل عليها خبال
  هذا أبني وأظهر من كون كل جسم ال بد له من أعراض مغايرة له وأن األعراض حادثة النوع 

مث من أراد إثبات حدوث األجسام بأهنا ال ختلو عن احلركة والسكون كما فعله من فعله من املعتزلة ومن وافقهم 
لك بأهنا ال خيلو من كل جنس من أجناس األعراض عن واحد منها وأن مجيع فاألمر عليه أيسر من إثبات من أثبت ذ

أنواع األعراض ال تبقى زمانني كما سلك هذه الطريقة كثري من األشعرية ومن وافقهم فإن هذه أبعد الطرق 
  وأطوهلا وأضعفها مقدمات لوكان يف هذه الطرق شيء صحيح 

هو استدل حبدوث اإلنسان وهو أمر معلوم مشهود ال ينازع فيه : فاجلواب لعبد اجلبار عن األشعري أن يقال له 
عاقل وكان يف ذلك مندوحة له عن االستدالل حبدوث مجيع األجسام وحينئذ فإذا ثبت أن لإلنسان صانعا ثبت 

سائر صفاته من العلم والقدرة وغري ذلك مث أمكن أن يعلم حدوث السماوات واألرض بالسمع فال حيتاج إىل ما 
إن : على حدوث مجيع األجسام مع أن متام الطريقة اليت ذكرها األشعري تدل على ذلك فيقال لعبد اجلبار يدل 

كانت طريقتكم صحيحة فقد سلكها األشعري يف آخر استدالله وإن كانت باطلة مل يكن عليه مالم يف تركها بل 
م فيه من هذه الطريقة وأمثاهلا فالذي تطلبون الذين ذموا ما ذموا منه من أتباع السلف واألئمة ذموا منها ما وافقك

  منه من موافقتكم هو الذي ينكره عليه السلف واألئمة كما ينكرون ذلك عليكم 
ويف اجلملة فإن كان طريقكم مذموما فالذم الذي يلحقه به أقل مما يلحقكم به وإن كان صحيحا فهو قد سلكه يف 

عاىل مفتقرا إىل إثبات حدوث األجسام لعلمه بأن األمر ليس كذلك آخر الدليل لكنه مل جيعل نفس إثبات الصانع ت
وبأن هذا خمالفة لدين املسلمني وسائر أهل امللل فكان يف موافقتكم على سلوك هذه الطريق ابتداء خمالفة للشرع 

  والعقل 
ا ذكره هذا املعتزيل وأما كون من أقر بالشيء احملدث املخلوق أقر باخلالق ومن اعترف باملفعول اعترف بالفاعل كم

فاألمر كذلك وهلذا مل يتعرض األشعري للدليل على ذلك بل جعل كون احملدث داال على احملدث أمرا مستقرا 
  معلوما بالفطرة إذ النزاع يف ذلك أقبح من نزاع السوفسطائية 

دث أمر نظري ال وأما القاضي أبو بكر فأراد أن جييب عن األشعري بوجه آخر فزعم أن افتقار احملدث إىل احمل
  ضروري وأن األشعري أثبت ذلك وذكر أن إثباته لذلك من جهة تتضمن الفعل للفاعل كتضمن الفاعل للفعل 

ومن املعلوم أن كالم األشعري ليس فيه شيء من هذا وال حيتاج كالمه إىل هذا وإما نشأ الغلط من ظن القاضي أيب 
نظري وليس األمر كذلك بل هو ضروري عند مجاهري العقالء وإن كان بكر أن العلم بافتقار احملدث إىل الفاعل أمر 

  نظريا عند طائفة من أهل الكالم من املعتزلة ومن وافقهم 
والشيء قد يكون ضروريا مع إمكان إقامة األدلة النظرية عليه فال منافاة بني كونه ضروريا مستقرا يف الفطر وبني 

  إمكان إقامة الدليل عليه 

  ين يف بيان معىن اخللقكالم الباقال

وأما توجيه كالم أيب احلسن إىل أن اخللق مبعىن االختراع واالبتداع فصحيح مع أكثر أهل : ( فقال القاضي أبو بكر 
الدهر ألن كثريا من الدهرية والفالسفة يزعمون أن العامل حمدث من غري حمدث وأنه متشكل ومتصور بغري مصور 

دوثه وأهنم لذلك يعتقدون فإذا حصل هذا اإلقرار من الفريق الذين ذكرناهم حبدث وال مدبر مع إظهارهم اإلقرار حب
األجسام وتصويرها وتركيبها مع إنكارهم الصانع املصور كان الكالم معهم يف تعلقها مبحدث أحدثها وصورها بعد 



  ) األصل الذي قد سلموه صحيحا 
ريبا من شطرها يقع من غري حمدث وال فاعل أصال وهو وقد زعم قوم من املسلمني أن شطر احلوادث أو ق: ( قال 

  ) مثامة بن أشرس النمريي وشيعته ألنه كان يزعم أن املتولدات كلها ال فاعل هلا وهي مع ذلك حوادث وأفعال 
وإمنا ذكرت لك هذه الفرقة من أهل امللة لتعلم أن اإلقرار حبدث الشيء وإنكار حمدثه مذهب قد شاع يف : ( قال 

لة وغريهم وأن تعجب من تعجب من هذا وإنكاره دليل على جهله وشدة غباوته وقلة عنايته مبعرفة مذاهب أهل امل
كل : األمم السالفة ومن بعدهم من شيوخه املعتزلة مع أن الدعوة اليت عول عليها صاحب األعتراض هو أن قال 

ترف بالفاعل ولو سلم أن اجلسم خملوق مل من أقر بالشيء احملدث املخلوق أقر باخلالق وكل من اعترف مبفعول اع
  ) حيتج إىل تعاطي الدليل على إثبات الصانع اخلالق 

فهب أن : وقد أنبأنا بالذي سلف من الكالم على جهله يف هذا وذهابه عن جهة الصواب فيه مث نقول : ( قال 
لى إثبات اخلالق ؟ وقد اتفق األمر كما وصفته ماالذي فيه يوجب غلط واضع الكتاب يف تعاطيه إقامة الدليل ع

اجلميع من العاقلني على أن األفعال تتعلق بفاعل وأن املخلوقات تتعلق خبالق ليس هو مما يعلم باالضطرار وال يثبت 
بدرك احلواس وإمنا يتطرق إليه بالبحث والفحص إال شرذمة قليلة ال يعتد بقوهلا ادعت يف هذا املذهب البديهة وأن 

كمال العقل وليس هذا من قولنا وقول هذا املعترض وقد يصح أن يشك يف وجوب هذا التعلق العلم يقع به عند 
من العقالء شاكون إذا عدلوا عن جهة االستدالل وطرق االستشهاد املؤدي إىل معرفة وجوب تعلق الفعل بالفاعل 

سان ليس هو احملدث لنفسه وإذا كان هكذا مل يستنكر ما سلكه شيخنا رضي اهللا عنه من ذكر الدليل على أن اإلن
وأن له حمدثا سواه وأن املخلوق ال بد له من أن يتعلق خبالق فإذا كان هذا إمنا يعلم باالستدالل فكإنه إمنا أراد أن 

يعرف املتعلم وجه الدليل الذي أدى اجملمعني إىل وجوب تعلق الفعل بالفاعل وما من أجله أمجعوا على ذلك فما يف 
  ! فرط اجلهل وسوء الظن بالشيوخ ؟ هذا مما يعاب لوال 

وأيضا فإن الذي عابه هذا املعترض غلط بني من قبل أنه سام الرجل إقامه الدليل على حدوث اجلسم قبل إقامته 
على وجود حمدثه وهذا الترتيب لعمري جيب على من قصد إىل أن يدل على األمرين فأما من قصد أن يقيم الداللة 

ث يتعلق بوجود حمدث فال جيب عليه ذلك فإنه قصد إىل الكالم يف إحدى املسألتني دون على أحدمها وهو أن احملد
  ) األخرى 

وقد يقضي القول يف هذا الذي سامه هذا املعترض يف إثبات األعراض وحدوث األجسام يف غري كتاب مبا : ( قال 
  ) ال خيفي على من عرف من مذهبه القليل واطلع منه على اليسري 

  تيميةتعليق ابن 

ما ذكره القاضي أبو بكر ليس فيه جواب عن األشعري بل كالم األشعري صحيح يف : ولقائل أن يقول : قلت 
  نفسه ال حيتاج إىل ما ذكره 

  : وبيان ذلك من وجهني 
أن كالم األشعري ليس فيه إقامة دليل على هذه املقدمة اليت جعلها القاضي نظرية وهو تعلق الفعل : أحدمها 
وأن املخلوق ال بد له من خالق بل األشعري ذكر هذه املقدمة ذكرا مطلقا وجعلها مسلمة ومل ينازع فيها بالفاعل 

  من يعبأ فيها من يعبأ به وهلذا ال يعرف يف أهل املقاالت املعروفة من نازع فيها 
إمنا حيكي عن  إنه حمدث من غري حمدث فهذا القول: إن كثريا من الدهرية والفالسفة يقولون : وقول القاضي 



شرذمة ال يعرف منهم وقد تأول الشهرستاين وغريه ذلك بأهنم أرادوا به أن سبب حدوثه كان باالتفاق ال أهنم 
  أنكروا الصانع وحينئذ فيكونون قد أثبتوا فاعال ومل يثبتوا سببا للحدوث 

سبب حادث وهلذا قامت عليهم  يقرون بالصانع احملدث من غري جتدد: وهذا قول أكثر املعتزلة واألشعرية وغريهم 
هذا ينقض االصل الذي أثبتم به الصانع وهو أن املمكن ال يترجح أحد : الشناعات يف هذا املوضع وقال هلم الناس 

طرفيه على اآلخر إال مبرجح فإذا كانت األوقات متماثلة والفاعل على حال واحدة مل يتجدد فيه شيء أزال وأبدا مث 
دوث فيه كان ذلك ترجيحا بال مرجح فقول أولئك الدهرية وقول حممد بن زكريا الرازي اختص أحد األوقات باحل

وأمثاله يف إحالة احلدوث على تعلق النفس باهليوىل وأمثال ذلك كل ذلك ينزع إىل أصل واحد وهو إثبات حدوث 
  حادث بال سبب حادث 

وا هذا حجة على القائلني حبدوث العامل لكن قوهلم والفالسفة القائلون بقدم العامل كأرسطو وابن سينا وأمثاهلما جعل
تضمن هذا وما هو أقبح منه فإهنم زعموا أن احلوادث كلها حتدث عن علة تامة قدمية مستلزمة ملعلوهلا ال يتأخر 

إن األول حيرك املتحركات مبعىن أهنا تتحرك للتشبه به ال أنه : عنها شيء من معلوهلا كما يقوله ابن سينا وأمثاله 
أبدع حركتها كما أهنا مل يدعها عندهم فلزم من ذلك أن تكون احلوادث كلها حدثت ال حمدث وذلك أعظم من 

  كوهنا حدثت بال سبب حادث وقد بسط هذا يف موضعه 
حتدث إرادة ال يف حمل بل : وأما ما حكاه القاضي عن مثامة فهو من لوازم قوله كما أن املعتزلة البصريني ملا قالوا 

لزمهم الناس حبدوث احلوادث كلها بال إرادة وهو ينفي عنها الفاعل اإلرادي ال ينفي سببا اقتضى حدوثها إرادة أ
وهم مع هذا معترفون بأنه ال بد للحوادث من فاعل خمتار ولكن الزم املذهب ليس مبذهب وليس كل من قال قوال 

ن تناقض بعضهم يف لوازمها وهلذا كانت الشبه التزم لوازمه اليت صرح لفسادها بل قد يتفق العقالء على مقدمة وإ
إن التخصيص احلادث ال بد له من حمدث خمصص أو أن املمكن ال بد له من مرجح : الواردة على قول القائل 

  أعظم مما يرد على أن احملدث ال بد له من حمدث 

  كالم الرازي يف هناية العقول عن مسألة إثبات وجود اهللا تعاىل

لزم أولئك أكثر وهلا أورد أبو عبد اهللا الرازي يف مسألة إثبات الصانع على طريقة أسولة مل جيب والتناقض الذي ي
: عنها جبواب صحيح فإنه يبين مجيع ما يذكره من الطرق على أن املمكن ال بد له من سبب فاعترض على ذلك بأنه 

  إن املمكن ال بد له من سبب ؟ : مل قلتم ( 
  إما أن تدعوا الضرورة فيه أو النظر : أنتم يف هذا املقام بني أمرين : أن نقول : أحدمها : مث هنا نظران 

أحدمها أنا إذا عرضنا على العقل أن املمكن ال يترجح أحد طرفيه إال مبرجح : ودعوى الضرورة باطل لوجهني 
  ية إن الواحد نصف األثنني مل جند القضية األوىل يف قوة القضية الثان: وعرضنا أيضا قولنا 

  أن العقالء جوزوا وقوع املمكن ال عن سبب ولو كان ذلك ضروريا الستحال من العقالء دفعه : وثانيهما 
إن اهللا فعل يف : أن القائلني حبدوث العامل وهم املسلمون يقولون : أحدها : بيان أن العقالء جوزوا ذلك صور ست 

قت ومن علل منهم ذلك باختصاص ذلك الوقت الوقت املعني دون سائر األوقات ال ألمر خيتص به ذلك الو
مبصلحة خفية حيكم باختصاص ذلك الوقت بتلك املصلحة دون سائر األوقات املذكورة مع تساويها بأسرها فيكون 

  ذلك وقوعا للممكن بال سبب 
ىل الفعل أن الذين حييلون الدواعي واألعراض على اهللا تعاىل وينكرون كون احلسن والقبح صفة عائدة إ: وثانيها 



أن اهللا تعاىل حكم يف الواقعة املعينة حبكم خمصوص من إجياب أو ندب أو حظر أو إباحة مع كون سائر : يقولون 
  الوقائع مساويا هلا فال يكون على مذهبهم لتخصيص تلك الواقعة بذلك احلكم سبب خمصوص 

د يفعل أحدمها دون اآلخر ال ملرجح بل أن أكثر زعموا أن القادر مع تساوى دواعيه إىل الشيء وضده ق: وثالثها 
زعموا أن اهلارب من السبع إذا اعترضه طريقان متساويان من مجيع الوجوه فإنه ال بد وأن خيتار أحدمها دون اآلخر 
وزعموا أن العلم بذلك ضروري وأن اجلائع إذا خري بني أكل رغيفني متساويني من كل الوجوه فإنه ال بد وأن خيتار 

بتدىء بكسر أحد جوانب ذلك الرغيف من غري سبب خمتص خيتص به ذلك اجلانب وكذلك النائم أحدمها بل ي
  ينقلب من احد جنبيه على اآلخر ال ملرجح وادعوا الضرورة يف هذه الصورة 

أن أكثر املعتزلة زعموا أن الذوات متساوية يف الذاتية وخمتلفة يف الصفات الذاتية وأنه ليس الختصاصها : ورابعها 
  تلك الصفة علة ب

زعمت الفالسفة أن حركات الفلك ألجل التشبه مع أهنا لو وقعت إىل اجلهة املضادة جلهتها أو أسرع : وخامسها 
  أو أبطأ مما وجدت لكن التشبه حاصال ال عن مرجح 

الكوكب املعني خيتص مبوضع معني من الفلك مع كون ذلك املوضع مساويا لسائر : أهنم يقولون : وسادسها 
ملواضع يف احلقيقة واملاهية لكون الفلك عندهم بسيطا فثبت أن العقالء حكموا يف هذه الصور بوقوع املمكن ال ا

  عن سبب ولو كان العلم بذلك ضروريا الستحال ذلك كما استحال أن حيكم بعضهم بكون الواحد أكثر من اثنني 
ي االستدالل فال بد له من دليل وأنتم ما ذكرمت فهذا البطالن قول من يدعي الضرورة يف هذا املقام وأما من يدع

  ) ذلك الدليل مث لو ذكرمتوه فإنه ينتقض بالصور اليت عددناها 
  وذكر أسولة أخرى 

: إحدمها : إمجايل وهو أن دليلنا بناء على مقدمتني : األول : واجلواب على منهجني : ( مث قال أبو عبد اهللا الرازي 
: كنا ألن الذي ال يقبل حقيقة العدم ال يكون معدودا يف شيء من األوقات وثانيهما أن احملدث ال بد وأن يكون مم

أن املمكن ال يترجح أحد طرفيه على اآلخر إال مبرجح وهاتان املقدمتان ال يشك فيهما عاقل وما ذكرمتوه من 
  الشكوك فهي جارية جمرى شبه السوفسطائية القادحة يف سائر العلوم الضرورية 

تلك الشبه مع قوهتا ال تقدح يف شيء من العلوم الضرورية وتلك ال تزيل عنا اجلزم والوثوق باملشاهدات وكما أن 
  ) فكذلك ما ذكرمتوه 

  ) وهذا جواب قاطع للمنصف : ( قال 
  ) واملنهج الثاين أن جنيب عن الشكوك املذكورة على التفصيل : ( قال 

تدعون فيه الضرورة أو النظر ؟ : ممكنة وجب استنادها إىل مؤثر قوله إذا ثبت كون احملدثات : قوله : ( إىل أن قال 
بل ندعي فيه الضرورة فإنا أذا فرضنا إنسانا سليم العقل مل ميارس هذه اجملادالت مث يعرض على عقله أن كفيت : قلنا 

  بإنكار ذلك هل ميكن أن تترجح إحدامها على األخرى ال لسبب أصال ؟ فإن صريح العقل يشهد له : امليزان 
وكذلك إذا دخل برية مل جيد فيها عمارة أصال مث دخلها فوجد فيها عمارة رفيعة مشيدا فإنه مضطر إىل العلم بوجود 

باين وصانع وكذلك إذا أحس بصوت أو حركة اضطر إىل العلم بوجود مصوت أو متحرك بل الصبيان يضطرون 
توقعوا حصوله هناك محلتم طباعهم السليمة على طلب من وضع إىل العلم بذلك ألهنم إذا وجدوا يف موضع شيئا مل ي

إذا عرضنا على العقل أن الواحد : ذلك الشيء يف ذلك املوضع فدلنا هذا على أن ذلك من العلوم الضرورية قوله 
هذا : نصف األثنني وعرضنا أيضا أن املمكن ال يترجح أحد طرفيه على اآلخر اإل ملرجح وجدنا األول أظهر قلنا 



ممنوع وبتقدير التسليم ال يلزم من كون األول أجلى منه أن ال يكون هو جليا وذلك ألن العلوم الضرورية متفاوتة 
يف اجلالء كما أن العلوم النظرية متفاوتة يف اخلفاء وكما أن التفاوت يف النظريات ال خيرجها عن كوهنا نظرية 

إن مجعا من العلماء التزموا وقوع املمكن : رورية قوله وكذلك التفاوت يف الضروريات ال خيرجها عن أن تكون ض
إهنم مل يلزموا ذلك بل غايته أن صار ذلك الزما على : ال عن سبب ولو كان فساد ذلك ضروريا ملا قالوا به قلنا 

مذاهبهم وليس كل ما صار الزما وجب أن يلتزمه صاحب ذلك املذهب واإلشكال إمنا جييء من التزامه ما يناقض 
القضية ال من لزومه وكذلك فإن أصحاب هذه املذاهب مىت ألزمتهم وقوع املمكن ال عن سبب فإهنم حيتالون  هذه

يف اجلواب عن ذلك سواء كانت أجوبتهم عن ذلك قوية أو ضعيفة وذلك يدل على أن العلم بذلك ضروري وأما 
عاىل يف املواضع الالئقة هبا جنيب عنها قال العذر عن كل واحد من الصور اليت أوردناها فنحن بعد ذلك إن شاء اهللا ت

وباجلملة فكل مذهب يؤدي إىل القول بوقوع املمكن ال عن سبب فإحالة البطالن على ذلك املذهب أوىل من : 
  ) إحالته على هذا األصل املعلوم بالضرورة 

  تعليق ابن تيمية

ألنه ممكن واملمكن ال يترجح أحد طرفيه إال فهو إن سلك مسلك هؤالء يف بيان افتقار احملدث إىل احملدث : قلت 
  مبرجح فمسلكه اطول وأضعف بل هذا املسلك الذي سلكه باطل كما قد بسط الكالم عليه يف موضع آخر 

وذلك أن كون ختصيص أحد الوقتني املتماثلني باحلدوث دون اآلخر يفتقر إىل خمصص أبني من كون املمكن ال 
املعلوم لكل أحد أن املمكن الذي ال يوجد بنفسه ال بد له من غريه فال يترجح يترجح أحد طرفيه إال مبرجح فإن 

  وجوده إال مبرجح 
أما كون عدمه ال يترجح على وجوده إال مبرجح فهذا حمل نزاع وأكثر العقالء على نقيض ذلك وعندهم أن العدم 

ك القاضي أيب بكر وأتباعه ك أيب  ال يعلل وال يعلل به كما قال ذلك من قاله من متكلمة أهل اإلثبات وغريهم
  املعايل و القاضي أيب يعلى و ابن الزاغوين وغريهم 

عدم املمكن ال يفتقر إىل سبب بل ليس له من ذاته وجود فإذا مل يكن مث سبب يقتضي وجوده : فاجلمهور يقولون 
  ة وجوده عدم وجوده لعدم علة وجوده كما أن وجوده لوجود عل: نفي معدوما وإذا قال القائل 

أتعين أن نفس عدم العلة هو املوجب لعدمه كما أن العلة املقتضية لوجوده كالفاعل هو املقتضي لوجوده : قالوا له 
  ؟ أم تعين أن عدم العلة مستلزم لعدمه ودليل على عدمه ؟ 

منفصل ال يعلل األول ممنوع والثاين مسلم وذلك ألن عدمه ال يفتقر إىل سبب منفصل أصال وما ال يفتقر إىل سبب 
بسبب منفصل وذاته ليست مستلزمة للعدم لتكون ممتنعة بل ليست مقتضية للوجود فعدمه مستمر إذا مل يكن هناك 

  سبب يقتضي وجوده ولكن يستدل بعدم املوجب على عدم املوجب ألن وجوده بدون سبب حمال 
ستدالب وقياس الداللة ال من باب العلة فإذا علمنا ان ال سبب يقتضي وجوده علمنا عدم وجوده فهذا من باب اال

  اليت هي املؤثرة يف عدمه يف اخلارج واهللا أعلم 
وأيضا فاملعلوم بالبديهة هو أن ترجيح أحد املتماثلني من كل وجه على نظريه ال يكون إال مبرجح كما ذكره من أن 

  ح العقل كفيت امليزان ال تترجح إحدامها على االخرى إال مبرجح وأن هذا معلوم بصري
ال خيتص بوقت دون وقت إال مبخص كما قاله القاضي أبو بكر : وإذا كان كذلك فطريقة املتكلمني من الذي قالوا 

و القاضي أبو يعلى و أبو احلسني البصري و أبو املعايل و ابن عقيل و ابن الزاغوين وأمثال هؤالء من نظار املسلمني 



ال يترجح أحد طرفيه على اآلخر إال مبرجح كما فعل ذلك ابن سينا  خري من طريقة الذين احتجوا بأن املمكن -
والسهروردي املقتول و الرازي و اآلمدي وأمثال هؤالء فإن هؤالء بنوا ذلك على أن املمكن ال يترجح أحد طريف 

  وجوده وعدمه على اآلخر إال مبرجح 
مبرجح يظهر يف األمرين املتماثلني من كل وجه ومن املعلوم أن العلم يكون أحد األمرين ال يترجح على اآلخر إال 

  كما ذكروه يف كفيت امليزان فإما إذا قدرنامها متساويتني مل يترجح إحدامها على األخرى إال مبرجح 
وكذلك األوقات املتماثلة إذا اختص وقت عن وقت حبدوث احلادث فيه كان ذلك التخصيص ختصيصا ألحد 

ح له عليه فال يد له من خمصص مرجح وأما الوجود والعدم فليسا متماثلني يف املثلني على اآلخر والتخصيص ترجي
أنفسهما وإن كان املمكن يقبل الوجود ويقبل العدم فليس وجوده مماثال لعدمه كتماثل الكفتني والوقتني ولكن مها 

  بالنسبة إليه جائزان وهو قابل هلما 
أوىل منه باآلخر فهما بالنسبة إليه متماثالن من هذا الوجه فيكون  إنه باعتبار نفسه ليس هو بأحدمها: فغاية ما يقال 

ترجيح أحدمها مفتقرا إىل مرجح ولكن عند التحقيق يظهر أهنما بالنسبة إليه ليسا متماثلني وأنه ليس هنا حقيقتان 
إنه ال : يقال  ترجيح إحدامها على األخرى بل ليس له نفسه وجود أصال فهو باعتبار ذاته ال يستحق إال العدم ال

يستحق ال الوجود وال العدم بل إذا جردنا النظر إىل حمض ذات املمكن الذي يقبل الوجود والعدم علمنا أن ذاته ال 
  تكون موجودة بذاته 

إن ذاته تستلزم العدم حبيث يكون عدمها واجبا ووجودها ممتنعا فإن هذا حقيقة املمتنع لذاته ال حقيقة : لسنا نقول 
إن ذاته هي باعتبار النظر إليها فقط معدومة عدما ليس واجبا بل عدما ميكن أن يتبدل : ته ولكن نقول املمكن لذا
  بالوجود 

ومما يوضح ذلك أن كل حمدث فهو ممكن فإنه كان معدوما مث صار موجودا فهو قابل للوجود والعدم مث إنه من 
ب مرجح كما يفتقر وجوده إىل سبب مرجح بل إن عدمه يفتقر إىل سب: املعلوم لكل أحد أن احملدث ال يقال 

احملدث ليس له من نفسه وجود أصال وال يستحق باعتبار ذاته إال العدم أي ال يثبت له بذاته إال العدم ال أنه جيب 
  له بذاته العدم فالعدم ليس واجبا بذاته بل هو ثابت بذاته 

وذات فإن املعدوم ليس له يف اخلارج ذات ثابتة بل ثابت بذاته ليس هو إخبارا عن شيء ثابت يف اخلارج : وقويل 
حقيقة األمر أنه ليس له يف اخلارج شيء موجود من ذاته ولكن هو ممكن الوجود من غريه فهو مفتقر إىل غريه يف 

  كونه موجودا ال يف كونه معدوما 
  يفتقر يف عدمه إىل عدم السبب املوجب  -أو احملدث  -إن املمكن : وإذا قال قائل 

إما أن يكون واجبا وأما أن يكون ممكنا فإن كان واجبا لزم أن يكون عدم : وعدم ذلك السبب املوجب : يل له ق
كل ممكن واجبا فتكون مجيع املمكنات ممتنعة ألن عدم كل ممكن على هذا التقدير معلول بعدم واجب وإذا كان 

  الفساد بالبديهة معدوما لعدم علته وعدم علته واجبا كان عدمه واجبا وهذا معلوم 
إن عدم العلة ممكن فإن كان معدوما بنفسه أمكن أن يكون املمكن معدوما بنفسه ال بعلة وهو املطلوب : وإن قيل 

وإن كان معدوما بعلة كان القول يف تلك العلة كالقول يف األخرى ويلزم من هذا أن يكون عدم كل ممكن معلال 
  بعدم ممكن آخر 

أنه ليس تعليل عدم هذا بعدم هذا بأوىل من العكس فإن كل ممكن مفتقر إىل املرجح : منها : وهذا باطل لوجوه 
  املؤثر سواء مسي فاعال أو علة أو موجبا أو سببا أو ما مسي به 



عدم هذا املمكن لعدم مؤثره وعدم ذلك املؤثر لعدم مؤثره كان كل منهما مساويا لآلخر يف االفتقار إىل : فإذا قيل 
ن يكون عدم أحدمها لعدم اآلخر املفتقر عدما إىل املؤثر بأوىل من أن يكون عدم ذاك لعدم هذا املفتقر املؤثر فليس أ

  عدمه إىل املؤثر مع استوائهما يف ذلك 
إذا كان عدم هذا لعدم ذاك وعدم ذاك لعدم آخر فالعدم الثالث إن كان هو األول لزم الدور القبلي وإن : منها 

  العلل واملعلوالت وكالمها ممتنع  كان غريه لزم التسلسل يف
فهذا كله مما يببني أن عدم املمكن ليس مفتقرا إىل املؤثر كافتقار وجوده إىل املؤثر فليس ترجيح وجوده على عدمهه 

كترجيح إحدى كفيت امليزان وترجيح أحد الزمانني باحلدوث على اآلخر فإنه هناك رجح الشيء على مثله بال 
 هذا الزمان كنسبته إىل هذا ونسبة الرجحان إىل هذه الكفة كنسبته إلىهذه خبالف مرجح ونسبة احلادث إىل

  الوجود والعدم يالنسبة إىل املمكن فإن ليس رجحان الوجود كرجحان العدم 
ومما يبني هذا أن املرجح للوجود يف املمكن ليس هو املرجح للعدم ال مثله وال من جنسه فإن املرجح للوجود مؤثر 

ملرجح للعدم عدم املؤثر وليس الوجود هو العدم وال مثله وال من جنسه فليس املرجح ألحد طريف املمكن موجود وا
هو املرجح لآلخر وال مثله وال من جنسه وال ميكن ذلك فيه خبالف املرجح إلحدى كفيت امليزان واملخصص لوقت 

  ن من جنس باآلخر دون وقت باحلدوث فإنه ميكن أن يكون هو اآلخر لتغري صفته أو ما يكو
وأيضا فترجيح سائر صفات احلادث واملمكن على األخرى ليست كترجيح الوجود على العدم بل هي أقرب إىل 

ترجيح الوقت على الوقت كتخصيصه بقدر دون قدر ووصف دون وصف ومكان دون مكان وحنو ذلك فإن هذا 
  عدم إىل ختصيصه لوقت دون وقت أقرب منه إىل ختصيصه بالوجود دون ال

فتبني بذلك أن طريقة أولئك النظار من متكلمة املسلمني مع كوهنم سلكوا فيها من التطويل والتبعيد ما ال حيتاج 
  إليه بل رمبا كان فيه مضرة خريا من طريقة هؤالء الذي استدلوا بترجيح أحد طريف املمكن 

ما و الرازي فيها خري من اآلمدي كما قد ذكر مث إن ابن سينا وأمثاله كانوا خريا فيها من الرازي و اآلمدي وأمثاهل
طريقة صحيحة  -طريقة ابن سينا ومن اتبعه ك الرازي وحنوه  -يف غري هذا املوضع وهذا لو قدر أن هذه الطريقة 

كما قد بسط الكالم عليها يف غري هذا املوضع وبينا أن هذه الطريقة ال تدل على إثبات ! فكيف إذا كانت باطلة ؟ 
  ب ثابت يف اخلارج مغاير للممكن أصال ولو دلت على ذلك مل تدل على أنه مغاير لألفالك وحنوها وجود واج

وهلذا كان من سلك هذه الطريقة ال ميكنه أن يثبت هبا الصانع ولو أثبت هبا الصانع مل ميكنه أن جيعله شيئا غري 
  الصفات األفالك فضال عما يدعونه من نفي التركيب الذي جعلوه دليال على نفي 

وذلك أن هؤالء بنوا هذه الطريقة على أن املوجود ينقسم إىل واجب وممكن وأن املمكن البد له من واجب 
  إىل حصر القسمة يف الواجب واملمكن وأن املمكن يستلزم الواجب : فاحتاجوا إىل شيئني 

إذا كان ذاتا موصوفة  -يه فيه إمجال قد يراد به املوجود بنفسه الذي ال فاعل له فتدخل ف) الواجب ( ولفظ 
  ذاته وصفاته  -بالصفات 

ويراد به القائم بنفسه مع ذلك فتدخل فيه الذات دون الصفات ويراد به املبدع للممكنات فال تدخل فيه إال 
  الذات املتصفة بالصفات 

عن أن يكون ويراد به شيء منفرد ليس بصفة وال موصوف فهذا ميتنع وجوده ومل يفهموا دليال على وجوده فضال 
  واجب الوجود 

  نعين بالواجب ما ال تقبل ذاته العدم وباملمكن ما تقبل ذاته العدم : فإذا قالوا 



أثبتوا وجود ممكن تقبل ذاته العدم لتحتاج إىل الواجب وملا قيل هلم ذلك مل يثبتوه إال بإثبات احلوادث اليت : قيل هلم 
  تكون موجودة تارة ومعدومة أخرى 

ن احلوادث مشهودة وافتقارها إىل احملدث معلوم الضرورة لكنهم مل يسلكوا هذا املسلك فإن هذا وهذا صحيح فإ
  إمنا يثبت وجود قدمي أحدث احلوادث 

  واملمكن عندهم يتناول ما يكون قدميا وحمدثا فالقدمي األزيل عندهم يكون ممكنا يقبل الوجود والعدم 
لفوا به مجيع العقالء حىت أرسطو وأصحابه وحىت خالفوا أنفسهم وهذا القول قاله ابن سينا واتبعه هؤالء وخا

وتناقضوا فإن ابن سينا وأتباعه صرحوا يف غري موضع بأن املمكن الذي يقبل الوجود والعدم ال يكون إال حمدثا ال 
  يكون قدميا أزليا وأن ما كان قدميا أزليا مل يكن إال واجبا ضروريا ميتنع عدمه 

ن قدر صحته فال يتمكن إثباته إال بكلفة ونظر دقيق ومعلوم أن العلم بواجب الوجود الصانع فهذا القول باطل وإ
للممكنات ال يتوقف على العلم بكون القدمي األزيل الذي ميتنع عدمه قد يكون مممكنا يقبل الوجود والعدم فهم 

  ممكن الوجود ألن القدمي حيتمل األمرين إذا أثبتنا قدميا حنتاج بعد ذلك إىل أن نثبت أنه واجب الوجود ال : يقولون 
  وهذه طريقة الرازي اليت اعتمد عليها يف عامة كتبه ك األربعني و هناية العقول و املطالب العالية وغريها من كتبه 

فهؤالء إذا قيل هلم أثبتوا واجب الوجود الذي هو قسيم املمكن عندهم واملمكن عندهم يتناول القدمي واحلادث مل 
إثبات هذا الواجب إال بإثبات ممكن يقبل الوجود والعدم وهذا ال ميكنهم إثباته إال بإثبات احلادث الذي ميكنهم 

يكون موجودا تارة معدوما أخرى ؟ واحلادث يسلتزم ثبوت القدمي والقدمي عنده ال جيب أن يكون واجب الوجود 
ن الوجود الذي به يثبت واجب الوجود الذي ال واجب الوجود وال ممك: بل قد يكون ممكن الوجود فهم مل يثبتوا 

  ادعوه 
مث إذا قدر أهنم أثبتواوجود واجبا فهم مل يقروا أنه واحد وأنه مغري لألفالك إال بدعوى أن الواجب ال يكون مركبا 

  ألن املركب يفتقر إىل أجزائه وما افتقر إىل أجزائه مل يكن واجبا 
أنه منفرد ليس بصفة وال موصوف وأن مثل هذا ميتنع أن يكون ومعلوم أن هذا إمنا ينفي وجوب واجب مبعىن 

موصوفا مع أن الغرض أنه ليس مبوصوف ولكن هذا الواجب مل يقم دليل على وجوده بل وال على إمكانه وإمنا 
من وجود  يقوم الدليل على امتناعه يراد به افتقار املفعول إىل فاعله واملعلوم إىل علته الفاعلة وإمنا يراد به أنه يلزم

  املركب وجود أجزائه فيلزم من وجود الذات املتصفة بصفات وجود الذات والصفات 
وهذا ال حمذور فيه وحقيقته أنه يلزم من كون الشيء موصوفا كونه موصوفا ومن كونه مركبا كونه مركبا وهذا 

  كالم صحيح وليس فيه ما يدل على امتناع ذلك وقد بسط هذا فيغريه هذا املوضع 
تفطن الغزايل وغريه لبعض ما به يفسد كالمهم وقد تكلمنا على ذلك وعلى أنواع أخر ممما يتبني به بطالن وقد 

  كالمهم 
واملقصود هنا بيان أن طريقة أولئك خري من طريقة هؤالء وهذا كله مما يبني أن كل من كان إىل اإلسالم أقرب فإن 

لى اإلسالم أبعد منه إال حيث يكون قد اتبع يف عقليانه من هو عقلياته يف األمور اإلهلية أصح من عقليات من كان ع
عن اإلسالم أبعد منه هذا كله بني ملن تدبره ومن تدبر كالم هؤالء وكالم هؤالء وجد كالم متكلمي املسلمني خريا 

  من كالم متكلمي الفلسفة ومبتعيهم 
  الفالسفة  وهذه الطريقة هي طريقة ابن سينا وأتباعه مل يسلكها أرسطو وقدماء

  كالم ابن سينا وتعليق ابن تيمية



ما حقه يف نفسه اإلمكان فليس يصري موجودا من ذاته فإنه ليس وجوده من : ( وقد قال ابن سينا يف اإلشارات 
ذاته أوىل من عدمه من حيث هو ممكن فإن صار أحدمها أوىل فلحضور شيء أو غيبته فوجود كل ممكن الوجود من 

  ) غريه 
قضي صحيحة وهي بينة بنفسها فإن املمكن هو الذي ) ما حقه اإلمكان فليس يثري موجودا من ذاته : ( فقوله 

ما ال يكون وجوده بنفسه فوجوده من غريه كان هذا من القضايا البينة ولكن هذا : يكون وجوده بنفسه فإذا قيل 
ومة أخرى كما اعترف هو وسلفه وسائر ال يعرف بل وال يثبت إال يف األمور احلادثة اليت تكون موجودة تارة ومعد

العقالء ألن ما ميكن وجوده وعدمه ال يكون إال حمدثا وقد ذكرنا ألفاظه وألفاظ غريه يف غري هذا املوضع ومل ميكنهم 
  إقامة دليل على االفتقار إىل الفاعل إال يف احملدث 

فهذا ال حيتاج إليه وهو ) من حيث هو ممكن فليس وجوده يف ذاته أوىل من عدمه : ( وأما استدالله على ذلك بقوله 
هو العدم باعتبار ذاته أوىل به من الوجود بل هو باعتبار جمرد ذاته ال : متنازع فيه وهو مل يقم عليه دليال بل يقال 

هذا باطل فإن ما كان يفتقر إىل فاعل يفعله يعلم بالضرورة أنه ال يوجد إال بالفاعل : يستحق إال العدم بل يقال 
لذي فعله وأما عدمه فال يفتقر فيه إىل شيء وكل ما كان ميكن وجوده وعدمه ال يكون وجوده إال مبوجد يوجده ا

  وأما عدمه فال حيتاج فيه إىل شيء 
هو أيضا مما ال حيتاج إليه وال بينه وال هو مسلم بل هو باطل ) فإن صار أحدمها فلحضور شيء او غيبته : ( وقوله 

يفتقر إىل غريه إذا كان موجودا فأما ما كان مستمرا على العدم فال حيتاج دوام عدمه إىل شيء إذ كان املمكن إمنا 
وحقيقة كالمه أنه صار الوجود فلحضور غريه وإن صار العدم فلغيبة غريه فيكون إمنا عدم لغيبة سببه وهذا كما قد 

عدم الغري مستلزم لعدمه ودليل على عرف كالم ليس ببني وهو متنازع فيه بل هو باطل وعند التحقيق تبني أن 
  عدمه ال أنه املوجب لعدمه 

وكالم القاضي أيب بكر و أيب احلسني البصري وأمثاهلما يف هذا الباب هو أصرح يف املعقول بل هو صواب وهذا 
  خطأ وإن كان أولئك مقصرين من وجه آخر حيث استولوا على الواضح باخلفي 

وغريه فدليلهم باطل ومل يثبتوا وجودا واجبا بل تكلموا يف تقسيم الوجود إىل وأما ابن سينا وأتباعه ك الرازي 
واجب وممكن بكالم ابتدعوه خالفوا به سلفهم وسائر العقالء ونقضوا به أصوهلم اليت قرروها بالعقل الصريح فإن 

ان جيوز أن ال حيدث إما أن يكون حدث وك: الدليل على أن للمحدث حمدثا هو أنه ال خيول : ( أبا احلسني يقول 
أو كان جيب أن حيدث فلو حدث مع وجوب أن حيدث مل يكن بأن حيدث يف تلك احلال أوىل من ان حيدث من قبل 

  فال يستقر حدوثه على حال إذ كان حدوثه واجبا يف نفسه 
  ) وإن حدث مع جواز أن ال حيدث مل يكن باحلدوث أوىل من أن ال حيدث لوال شيء اقتضى حدوثه 

ني أن احلادث إن كان واجب احلدوث بنفسه مل خيتص بوقت دون وقت إذ الواجب بنفسه ال خيتص بوقت فقد ب
دون وقت وإذا مل خيتص جيب أن ال حيدث يف بعض األوقات والتقدير أنه حدث يف بعض األوقات وأيضا 
ن من املمكن فالتخصيص بوقت دون وقت ال بد له من خمصص وإن كان ممكن احلدوث حبيث يكون قد حدث وكا

  أن ال حيدث مل يكن باحلدوث أوىل منه بعدم احلدوث لوال شيء اقتضى حدوثه 
يبني أن رجحان ) مل يكن وجود احلدوث أوىل من عدم احلدوث لوال مقتض اقتضى احلدوث : ( فقول أيب احلسني 

  وجود احلدوث على عدم احلدوث يفتقر إىل مقتض لترجيح احلدوث على عدم احلدوث 
: هذه الطريقة مع طوهلا خريا من طريقة ابن سينا و الرازي وأمثاهلما لو كانت تلك صحيحة من وجهني فكانت 



أن افتقار رجحان احملدث على عدمه إىل مقتض أبني يف املعقول من افتقار كل ممكن فإن املمكن الذي يقدر : أحدمها 
ه معلوال لغريه وحنو ذلك بل عامة العقالء على أنه ليس مبحدث قد نازع طوائف من الناس يف ثبوته ويف إمكان كون

امتناعه والذين يثبتونه يعترفون بامتناعه والعقل الصريح يدل على امتناعه ومل يقيموا دليال على حتقيقه وال على 
  افتقاره إىل واجب وعلى إثبات واجب يكون قسيما له 

الء يف أنه ال يترجح وجودهه على عدمه إال مبقتض وأما احملدث الذي كان بعد عدمه مل ينازع هؤالء وال عامة العق
فكان االستدالل بترجيح وجود احملدث على عدمه أوىل من االستدالل برجحان وجود كل ممكن لو قدر أن املمكن 

  أعم من احملدث فكيف أذا مل يكون املمكن إال حمدثا ؟ 
فبني أن رجحان الوجود على العدم ) اقتضى حدوثه مل يكن باحلدوث أوىل منه بالعدم لوال شيء : ( أنه قال : الثاين 

إن رجحان أحد الطرفني على اآلخر ال يكون إال مبرجح وهذا الذي قاله أبو احلسني : ال يكون إال مبقتض مل يقل 
متفق عليه بني الطوائف وهو بني يف العقل ضروري فيه خبالف ما قاله أولئك فإن فيه نزاعا واضطرابا وليس هو بينا 

  لعقل بل الصواب يقتضيه يف ا
) ما كان موجودا على طريق اجلواز مل يكن بالوجود أوىل منه بالعدم لوال فاعل : ( وكذلك أبو احلسني يقول دائما 

وهذا كالم صحيح ولكن ابن سينا إمنا أخذ هذه الطريق اليت سلكها من كتب املعتزلة وحنوهم من متكلمي اإلسالم 
الفالسفة الدهرية ليصري كالمه يف اإلهليات مقربا جلنس كالم متكلمي املسلمني مث  وأراد تقريبها إىل مذهب سلفه

يأخذ املواضع اليت خالف فيها املتكلمون للشرع والعقل فيستدل هلا على ما نازعوه فيه مما وافقوا فيه دين املسلمني 
هنم عمدوا إىل كل طائفة من طوائف وهذا كما فعلت إخوانه الباطنية مثل صاحب كتاب األقاليد امللكوتية وحنوه فإ

القبلة فأخذوا منها ما وافقوهم فيه من املقدمات املسلمة اليت غلط فيها أولئك فبنوا عليها لوازمها اليت خترج أولئك 
أنتم سلمتم لنا نفي التشبيه والتجسيم ونفيتم : عن دين املسلمني وناظروا بذلك املعتزلة وأمثاهلم كما قالوا للمعتزلة 

: فات بناء على ذلك مث أثبتم األمساء احلسىن هللا تعاىل والتشبيه يلزم يف األمساء كما يلزم يف الصفات فإذا قلتم الص
إنه حي عليم قدير لزم يف ذلك من التجسيم والتشبيه نظري ما يلزم يف إثبات احلياة والعلم والقدرة وأردمت إثبات 

م على نفي الصفات وهي الزمة لألمساء فنفي الالزم يقتضى نفي أمساء بال صفات وهذا ممتنع وإذا كنتم قد وافقت
  امللزوم فيلزمكم نفي األمساء وهلذانظائر يف كالمهم 

فابن سينا وجد يف كتب متكلمي املسلمني من املعتزلة وأشباههم أن ختصيص أحد املتماثلني على اآلخر ال يكون إال 
  ا جعله هؤالء أصال هلم يف إثبات العلم بالصانع مبخصص كما يف ختصيص احلدوث بوقت دون وقت وهذا مم

فأخذ ابن سينا كالم هؤالء ونقله إىل ماده اإلمكان والوجوب وأن املمكن ال يترجح إال مبرجح لئال يناقض قوله يف 
 إنه معلول علة قدمية مستلزمة له ونسى ما قرره يف املنطق هو وسلفه من أن املمكن الذي ميكن: قدم العامل ويقول 

وجوده وعدمه ال يكون إال حادثا وأن الدائم األزىل واألبدي ال يكون إال ضروريا واجبا ال يكون ممكن الوجود 
  والعدم وهذا الذي ذكروه يف املنطق متفق عليه بني العقالء 

لى وأخذ قوهلم الضعيف يف أن القادر املختار حيدث احلوادث بال سبب حادث جعله له حجة على قدم العامل بناء ع
مطالبتهم بسبب احلدوث وكان ما يلزمه ويبني فساد قوله أعظم مما يلزمهم ويبني فساد قوهلم فإنه إذا كان العامل 
صادرا عن علة مستلزمة له والعلة املستلزمة ال يتأخر عنها شيء من معلوهلا لزم أن ال حيدث يف العامل شيء من 

ك من الترجيح بال مرجح ما هو أعظم مما بنوا عليه وجود احلوادث أو أن تكون احلوادث حدثت بال حمدث ويف ذل
الواجب فيلزمهم على قوهلم بطالن ما أثبتوا به واجب الوجود وبطالن االستدالل باحلدوث على احملدث وباملمكن 



  على الواجب وأن تكون احلوادث حدثت بال حمدث أصال 
إن العلة التامة : دث وهؤالء أصل قوهلم حدثت عن قادر خمتار بدون سبب حا: وذلك أعظم من قول أولئك 

يقارهنا معلوهلا يف الزمان كما جعلوا الفلك القدمي األزيل عندهم مقارنا لعلته يف الزمان وقابلوا لذلك قول املتكلمني 
  بل املؤثر التام يتأخر عنه أثره : الذي قالوا 

إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له { كما قال تعاىل والصواب أن املؤثر التام يتعقبه أثره ال يقارنه وال يتراخي عنه 
  } كن فيكون 
كسرته فانكسر وقطعته فأنقطع وطلقت املرأة فطلقت وعتقت العبد فعتق وعلى هذا فيلزم حدوث : وهلذا يقال 

  كل ما سوى الرب تعاىل ألن ما كونه ال يكون إال بعد تكوينه ال مع التكوين 
مع التكوين لزمهم أن ال حيدث شيء من العامل وهو خالف املشاهدة فإن األول إذا كان إن املكون : وهم إذا قالوا 

  علة تامة والعلة التامة يقارهنا معلوهلا وكل ما ساواه معلوله كان اجلميع قدميا 
ولزمهم أيضا أن كل ما حدث حيدث عند حدوثه متام علل ال هناية هلا وذلك يف آن واحد وذلك ممتنع بصريح العقل 

  واتفاق العقالء 
وقد ذكر ابن سينا أن هذه الطريقة اليت سلكها يف إثبات واجب الوجود ولوازمه هي غري طريقة سلفه الفالسفة بل 

هي طريقة حمدثة وهذا مما يبني أنه ركبها مما أخذه عن املعتزلة وحنوهم من متكلمة اإلسالم ومن أصول سلفه 
قرب إىل احلق مما أخذه عن سلفه يف ذلك ألنه أخذ عنهم أن ختصيص الفالسفة والذي أخذه عن متكلمة اإلسالم أ

  أحد الشيئني املتماثلني احملدثني دون اآلخر ال بد له من خمصص وهذا حق 
هل : فأخذ من ذلك أن ختصيص املمكن بالوجود ال بد له من موجب وهذا حق لكن قد ينازعونه يف أن املمكن 

 -وسلفه  -املمكن ال يكون إال حمدثا وهو : يقولون  -وعامة العقالء  -ميكن أن يكون قدميا أم ال ؟ فإهنم 
  يسلمون هلم ذلك 

املوجود على طريق اجلواز ليس بالوجود أوىل منه بالعدم لوال الفاعل : وأيضا فإن أبا احلسني وأمثاله يقولون 
صل للشيء عن عدم وليس للقدمي إنه يستحيل ان يوجب القدمي بالفاعل ألن املعقول من الفاعل هو احمل: ويقولون 

  حال عدمية 
إن وجود القدمي واجب وليس بأن جيب وجوده يف حال أوىل من حال فصح أنه واجب الوجود يف : وهلذا يقولون 

  كل حال فاستحال عدمه 
ه وضم ابن سينا وأتباعه إىل ذلك أن املمكن ال يكون معدوما إال بسبب وهذا مما نازعه فيه اجلمهور حىت إخوان

  الفالسفة نازعوه يف ذلك 
وهذا الذي ذكرته من أن ابن سينا أخذ هذه الطريق عن املتكلمني رأيته بعد ذلك قد ذكره ابن رشد احلفيد ذكر 

يف كتابه الذي مساه هتافت التهافت فإن أبا حامد الغزايل ذكر ذلك يف كتابه املسمى بتهافت الفالسفة مسألة يف بيان 
  الل على وجود الصانع للعامل عجز الفالسفة عن االستد

  كالم الغزايل عن عجز الفالسفة عن االستدالل على وجود الصانع للعامل

فرقة أهل احلق وقد رأوا أن العامل حادث وعلموا ضرورة أن احلادث ال يوجد : النسا فرقتان : فنقول : ( قال 
  بنفسه فافتقر إىل صانع فعقل مذهبهم يف القول بالصانع 



هم الدهرية وقد رأوا العامل قدميا مث كما هو عليه ومل يثبتوا صانعه ومعتقدهم مفهوم وإن كان الدليل وفرقة أخرى 
  يدل على بطالنه 

  ) فأما الفالسفة فقد رأوا قدميا مث أثبتوا مع ذلك له صانعا 
  ) وها املذهب بوضعه متناقض ال حيتاج إىل إبطال : ( قال 

  لتهافترد ابن رشد على الغزايل يف هتافت ا

بل مذهب الفالسفة مفهوم يف الشاهد أكثر من املذهبني مجيعا وذلك أن الفاعل قد يلقى : ( قال ابن رشد احلفيد 
صنف يصدر منه مفعول يتعلق به فعله يف حال كونه وهذا إذا مت كونه استغىن عن الفاعل كوجود البيت : صنفني 

علق مبفعول ال وجود لذلك املفعول إال بتعلق الفعل به وهذا عن البناء والصنف الثاين إمنا يصدر عنه فعل فقط يت
الفاعل خيصه أن فعله مساوق لوجود ذلك املفعول أعين أنه إذا عدم ذلك الفعل عدم املفعول وإذا وجد ذلك الفعل 

فاعل وجد املفعول أي مها معا وهذا الفاعل أشرف وأدخل يف باب الفاعلية من األول ألنه يوجد مفعوله وحيفظه وال
اآلخر يوجد مفعوله وحيتاج إىل فاعل آخر حيفظه بعد اإلجياد وهذه حال احملرك مع احلركة واألشياء اليت وجودها إمنا 

إن : هو يف احلركة والفالسفة ملا كانوا يعتقدون أن احلركة فعل الفاعل وأن العامل ال يتم وجوده إال باحلركة قالوا 
العامل : ه لو كف فعله طرفة عني عن التحريك لبطل العامل فعلموا قياسهم هكذا الفاعل للحركة هو الفاعل للعامل وأن

فعل أو شيء وجوده تابع لفعل وكل فعل ال بد له من فاعل موجود بوجوده فأنتجوا من ذلك أن العلم له فاعل 
عن فاعل مل يزل العامل حادث : موجود بوجوده فمن لزم عنده أن يكون الفعل الصادر عن فاعل العامل حادثا قال 

  ) ال أول له وال آخر ال أنه موجود قدمي بذاته كما ختيل ملن يصفه بالقدم : قدميا وفعله قدمي أي 

  تعليق ابن تيمية

هذا الذي ذكره ابن رشد عن الفالسفة أراد به تقرير طريقة أرسطو وأتباعه الذين : ولقائل أن يقول : قلت 
ال يزال حمركا غري متحرك ويسمونه األول وهو الواجب الوجود عند ابن  استدلوا باحلركة على وجود احملرك الذي

  سينا وأتباعه 
وأما من قبل ابن سينا من الفالسفة فال خيصونه بواجب الوجود إذ كل قدمي فهو عندهم واجب الوجود فال خيصه 

و مذهب مجاهري العقالء ال قدمي إال هو وليس هذا قول أرسطو وأتباعه وإن كان ه: بواجب الوجود إال من يقول 
  من أهل امللل وغريهم 

  كالم أرسطو وأتباعه

  : وكالم أرسطو وأتباعه باطل من وجوه 
  ) الوجه األول ( 

أن هؤالء مل جيعلوا األول فاعال للحركة الفلكية إال من حيث هو حمبوب معشوق يتشبه به الفلك ال من حيث هو 
ك إليه من غريه باحملبة له والشوق ال سيما إذا كان حمبا للتشبيه به ال مبدع حمدث للحركة ومعلوم أن احملبوب املتحر

لذاته كما يتشبه املأموم بإمامه ال يكون هو املبدع احملدث للحركة مبجرد ذلك وإمنا يكون علة غائية ال علة فاعلية 



  فلم يثبتوا الواجب الوجود بنفسه فاعال لشيء من احلوادث كما قد بسط يف موضعه 
  و وأتباعه معترفون بأن األول عندهم ال يفعل شيئا وال يعلم شيئا وال يريد شيئا و أرسط

  الوجه الثاين

أنه بتقدير أن يثبتوه حمدثا مبدعا للحركة اليت ال قوام للفلك والعامل إال هبا كما قد يدعي ذلك ابن رشد وأمثاله فإمنا 
س جواهر العامل وسائر أعراضه بل هو فاعل لعرض يكون فاعال ملا هو شرط يف وجود العامل ال يكون فاعال لنف

واحد من أعراضه وهي احلركة اليت زعموا أنه ال قوام له بدوهنا وهذا من أبعد األشياء عن كونه مبدعا للعامل 
والسيما إذا جعلوا فعله للحركة من جهة كونه حمبوبا فهو مبنزلة كون كل حمبوب يبدع احملب الذي ال يقوم بدون 

  ة بل مبنزلة كون اإلمام املقتدى به مبدعا للمؤمت به من جهة كونه حيتاج إىل األئتمام به تلك احملب
يفتقر إىل شيء  -كالفلك عند أرسطو وأتباعه  -ومعلوم أن هذا ال يقوله عاقل بل هذا يتضمن أن واجب الوجود 

فساد قول املتأخرين وما قاله بائن عنه وذلك يدل على فساد قوهلم فما قاله أرسطو وأتباعه من احلق يدل على 
  املتأخرون من احلق يف الواجب يدل على فساد قول أرسطو وأتباعه 

  الوجه الثالث

ميكن وجوده : إن كون العامل ال ميكن وجوده بدون احلركة أمر ال دليل عليه بل هو باطل وأقصى ما ميكن أن يقال 
هلا صفات كمال إذا عدم بعض صفاهتا إمنا يلزم نقصها  لكن يكون ناقصا ومعلوم أن هذا حال سائر املخلوقات اليت

  ال يلزم عدمها 

  الوجه الرابع

  أنه ادعى أن هذا الفاعل أشرف من الفاعل الذي فعل البناء وحنو 
إن ادعيت أن ما يفعل حركة يف غريه أشرف مما يفعل التأليف القائم به فهذا غري مسلم ال يسما إذا كان : فيقال 

نه حمبوبا أو مؤمتا به وهذا مبدع لنفس التأليف القائم بغريه ومعلوم أن حاجة املؤلف إىل التأليف فعل ذلك جبهة كو
قائم به أعظم من حاجة املتحرك إىل احلركة القائمة به وأن تغري ذات املؤلف إذا انتفض تأليفه أبني من انتقاض ذلك 

التأليف أوىل أن يكون فاعال وهذا أمر مشهود  املتحرك إذا والت حركته فإذا جعلتم فاعل احلركة فاعال ففاعل
ليس من مجع األجزاء املتفرقة وجعلها شيئا واحدا كمن حرك الشيء الساكن السيما إذا كان حتريكه كتحريك 

  اخلبز للجائع واملاء للعطشان واملرأة للرجل والرجل للمرأة فكيف إذا كان كتحريك اإلمام للمؤمت به ؟ 
عل للحركة يفعلها دائما وفاعل التأليف ال يفعله إال حال إحداثه وهذا هو الوجه الذي إن ذلك الفا: وإن قال 

  قصده 
  ليس يف الشاهد أمر يفعل احلركة اليت ال قوام للمتحرك إال هبا دائما : فيقال له 
علق به إن مذهب الفالسفة مفهوم يف الشاهد أكثر من املذهبني وذلك أن الفاعل قد يصدر منه مفعول يت: فقولك 

فعله يف حال كونه وقد يصدر عنه فعل يتعلق مبفعول ال وجود لذلك املفعول إال بتعلق الفعل به وهذا الفاعل خيصه 
  إن فعله مساوق لوجود ذلك املفعول وهذه حال احملرك مع احلركة واألشياء اليت وجودها إمنا هو يف احلركة 



  اين وإمنا الفاعل املشاهد هو من النمط األول ليس فيما نشاهده شيء من هذا الصنف الث: فيقال لك 
  إن النفس حترك البدن هبذا االعتبار : وإن قلت 
كون النفس وحدها هي احملركة للبدن دون أن يكون هناك سبب للحركة أمر لو كان حقا مل يكن من : فيقال لك 
  املشاهدات 

  إهنا هي الفاعلة للبدن : وأيضا فالنفس ال يقول عاقل 
  ل من النفس البدن شرط يف حركة اآلخر وأيضا فك

  الوجه احلامس

حنن نسلم أن الفاعل الذي نفتقر إليه املفعول دائما أكمل مممن ال يفتقر إليه إال حال حدوثه لكن إذا قيل : أن يقال 
: قيل إن املخلوقات مفتقرة إىل اخلالق دائما كان هذا قوال صحيحا وليس هذا نظري ما ذكرته من الصنفني بل لو : 

إنه يفعل حركة العامل دائما لو : إنه يفعل تأليف العامل دائما وأن تأليفه ال يقوم إال به كان هذا خريا من قول سلفك 
  إنه ال يفعل شيئا ؟ : كانوا قائلني بذلك فكيف وحقيقة قوهلم 

أن جتعله فاعال فأنت لو جعلته من الصنف األول من الفاعلني الذين يفعلون تأليف املؤلفات كان خريا من 
للحركات لكن الفاعل الدائم للفعل الذي حيتاج إليه املفعول دائما أكمل ممن ال يفتقر إليه املفعول إال يف حال 

حدوثه فإذا جعلته فاعال للتأليف وهو حمتاج إليه دائما كان خريا من أن جتعله فاعال للحركة فكيف ومل جتعلوه فاعال 
  ؟  إال من جهة كونه متشبها به فقط

  الوجه السادس

العامل ليس فيه خملوق يشهد أنه فاعل لشيء منفصل عنه من كل وجه ال عني وال صفة فإن فاعل التأليف : أن يقال 
يف غريه كالبناء واخلياط والكاتب وحنوهم غاية فعله تأليف تلك األجسام مع أن كثريا من متكلمة اإلثبات 

  ما قام به يف حمل قدرته وما خرج عنه ليس فعله  ليس فعله إال: كاألشعري ومن وافقه يقولون 
أن التألف حادث بسبب فعله القائم به وبسبب : بل ذلك التأليف فعله والقول الوسط : والقائلون بالتولد يقولون 

أليف ما يف األجزاء املؤلفة من قبول التأليف وحفظه وهلذا مل تكن األجزاء حمتاجة إىل اإلنسان احملدث لتأليفها بعد الت
ألهنا متسك التأليف مبا فيها من اليبس والقوة اليت جعلها اهللا فيها وتلك ال حاجة إليه فيها فالذي أحتيج إليه إمنا هو 

  جمرد فعله القائم به فقط 
ال يف ذاته : وأما مبدع العامل فهو املبدع ألعيانه وأعراضه وحركاته فليس له نظري إذ هو سبحانه ليس كمثه شيء 

  اته وال يف أفعاله وال يف صف
وأما ما ذكره هو من إثبات خملوق حمدث حلركة تقوم بغريه ال يقوم إال هبا واملخلوق حيدثها دائما فليس هذا مبشاهد 
يف الفاعلني واملثل الذي ضربه لقوله وقوهلم وإن مل يكن مطابقا ولس يف املشاهدات ما يكون فعله كفعل الرب تعاىل 

  قرب من قوله ألنه موجود يف العامل وهو أقرب إىل الفاعل املطلق فقوهلم أ -وال فعل كفعله 
إن الفاعل الذي يوجد مفعوله وحيفظه أشرف وأدخل يف باب الفاعلية من الفاعل الذي يوجد مفعوله : ( فقوله 

يثبتوا  كالم صحيح لكن ليس هو مطابقا لقول إخوانه الفالسفة فإهنم مل) وحيتاج إىل فاعل آخر حيفظه بعد اإلجياد 
أنه فاعل جلوهر العامل وألعراضه بل غاية ما جعلوه فاعال للحركة مث مل جيعلون فاعال هلا إال من جهة كونه علة غائية 



  لكون الفلك يقصد التشبه به وهذا القدر ال يوجب أن يكون هو الفاعل 
وحنوهم إن احملدثات ال حتتاج إىل الفاعل وأما أولئك فأثبتوا أنه فاعل جلواهر العامل مث من قال من املتكلمني املعتزلة 

أرجح من قول الفالسفة لكوهنم أثبتوا فاعال  -مع فساده  -احملدث إال يف حال احلدوث ال يف حال البقاء فقوله 
  حقيقة 

إن املخلوقات حمتاجة إىل اخلالق يف حال احلدوث وحال البقاء : فأما قول أهل السنة ومجاهري أهل امللة الذي يقولون 
فهذا أكمل من قوهلم من كل وجه وإذا ضم إىل ذلك أنه إهلهم الذي يعبدونه وحيبونه وأنه لو كان فيهما آهلة إال اهللا 

  لفسدتا تبني بذلك أن العامل حمتاج إليه من جهة كونه ربا فاعال ومن جهة كونه إهلا حمبوبا معبودا 
  فى على أضعف الناس نظرا ويف هذا من التفاضل بينه وبني قول سلفه الفالسفة ما ال خي

  بقية كالم الغزايل يف هتافت الفالسفة

حنن إذا قلنا للعامل صانع مل نرد به فاعال خمتارا يفعل بعد أن مل يكن يفعل كما يشاهد يف : فإن قيل : ( قال الغزايل 
ى معىن أنه ال علة لوجوده أصناف الفاعلني من اخلياط والنساج والبناء بل نعين به علة العامل ونسميه املبدأ األول عل

وهو علة لوجود غريه فإن مسيناه صانعا فبهذا التأويل وثبوت موجود ال علة لوجوده يقوم عليه الربهان القطعي على 
العامل موجود واملوجود إما أن يكون له علة وإما أن يكون ال علة له فإن كان له علة فتلك العلة : قرب فإنا نقول 

  ا ؟ هلا علة ام ال علة هل
وهكذا القول يف علة العلة فإما ان تتسلسل إىل غري هناية وهو حمال وإما أن تنتهي باآلخر إىل علة أوىل ال علة 
لوجودها فنسميه املبدأ األول وإن كان العامل موجودا بنفسه ال علة له فقد ظهر املبدأ األول فإما مل نعن به إال 

  موجودا ال علة له هو ثابت بالضرورة 
جيوز أن يكون املبدأ األول هو السماوات ألهنا عدد ودليل التوحيد مينعه فيعرف بطالنه بنظر يف صفة املبدأ  نعم ال

إنه مساء واحد أو جسم واحد أو مشس أو غريه ألنه جسم واجلسم مركب من اهليوىل والصورة : وال جيوز أن يقال 
  واملبدأ األول ال جيوز أن يكون مركبا وذلك يعرف بنظر ثان 

وهو الذي نعنية  -وإمنا اخلالف يف الصفات  -واملقصود أن موجودا ال علة لوجوده ثابت بالضرورة واالتفاق 
  ) باملبدأ األول 
أنه يلزم على مساق مذهبكم أن تكون أجسام العامل قدمية لذلك ال : أحدمها : واجلواب من وجهني : ( قال الغزايل 

  ر ثان فيبطل ذلك عليكم يف مسألة التوحيد ونفي الصفات بعد هذه املسألة علة هلا وقولكم إن بطالن ذلك يعلم بنظ
نثبت تقديرا أن هذه املوجودات هلا علة ولكن علتها علة : وهو اخلاص هبذه املسألة هو أن يقال : الوجه الثاين 

  ولعلة العلة علة كذلك وهكذا إىل غري هنايتة 
عرفتم ذلك ضرورة بغري واسطة او : اليستقيم منكم فإنا نقول  أنه يستحيل إثبات علل ال هناية هلا: وقولكم 

عرفتموه بواسطة ؟ ال سبيل إىل دعوى الضرورة وكل مسلك ذكرمتوه يف النظر يبطل عليكم بتجويز حوادث ال 
أول هلا وإذا جاز أن يدخل يف الوجود ما ال هناية له فلم يبعد أن يكون بعضها علة لبعض وينتهي من الطرف اآلخر 
إىل معلول ال معلول له وال ينتهي يف اجلانب اآلخر إىل علة ال علة هلا ؟ كما أن الزمان السابق له آخر وهو اآلن وال 

  أول له 
فإن زعمتم أن احلوادث املاضية ليست موجودة معا يف احلال وال يف بعض األحوال واملعدوم ال يوصف بالتناهي 



فارقة لألبدان فإهنا ال تفىن عندكم واملوجود املفارق للبدن من النفوس ال وعدم التناهي فيلزمكم النفوس البشرية امل
هناية ألعدادها إذ مل تزل نطفة من إنسان وإنسان من نطفة إىل غري هناية مث كل إنسان مات فقد بقي نفسه وهو 

ل حال نفوس ال بالعدد غري نفس من مات قبله ومعه وبعده وإن كان الكل بالنوع واحدا فعندكم يف الوجود يف ك
  ) هناية ألعدادها 

ال بالطبع وال بالوضع وإمنا حنيل حنن موجودات ال : ليس لبعضها ارتباط ببعض وال ترتيب هلا : فإن قيل : ( قال 
هناية هلا إذا كان هلا ترتيب بالطبع كاألجسام فإهنا مرتبة بعضها فوق بعض أو كان هبا ترتيب بالطبع كالعلل 

  فوس فليست كذلك واملعلوالت وأما الن
  هذا حتكم يف الوضع ليس طرده أوىل من عكسه فلم أحلتم أحد القسمني دون اآلخر وما الربهان املفرق ؟ : قلنا 

إن هذه النفوس اليت ال هناية هلا ال ختلو عن ترتيب إذ وجود بعضها قبل البعض فإن : ومب تنكرون على من يقول 
فإذا قدرنا وجود نفس واحدة يف كل يوم وليلة كان احلاصل يف الوجود اآلن األيام والليايل املاضية ال هناية هلا 

  خارجا عن النهاية واقعا على ترتيب يف الوجود أي بعضها بعد البعض 
إهنا فوق املعلول بالذات ال باملكان فإذا مل يستحل ذلك : إهنا قبل املعلول بالطبع كما يقال : والعلة غايتها أن يقال 

يقي الزماين فينبغي أن ال يستحيل يف القبل الذايت الطبيعي وما باهلم مل جيوزوا أجساما بعضها فوق بعض يف القبل احلق
باملكان إىل غري هناية وجوزوا موجودات بعضها قبل البعض بالزمان إىل غري النهاية ؟ وهل هذا إال حتكم بارد ال 

  أصل له ؟ 
كل واحدة من آحاد العلل ممكنة يف : إىل غري النهاية أن يقال الربهان القاطع على استحالة علل : قال فإن قيل 

نفسها أو واجبة ؟ فإن كانت واجبة مل تفتقر إىل علة وإن كانت ممكنة فالكل موصوف باإلمكان وكل ممكن فيفتقر 
  إىل علة زائدة على ذاته فيفتقر الكل إىل علة زائدة على ذاته فيفتقر الكل إىل علة خارجة عنها 

لفظ املمكن والواجب لفظ مبهم إال أن يراد بالواجب ما ال علة لوجوده ويراد باملمكن ما لوجوده علة فإن : قلنا 
على معىن أن له علة زائدة على ذاته والكل ليس : كل واحد ممكن : كان املراد هذا فلنرجع إىل هذه اللفظة ونقول 

ه وأن أريد بلفظ املمكن غري ما أردناه فهو ليس على معىن انه ليس له علة زائدة على ذاته خارجة من: مبمكن 
  ) مبفهوم 

  فهذا يؤدي إىل أن يتقوم واجب الوجود مبمكنات الوجود وهو حمال : فإن قيل : ( قال 
يستحيل أن : إن أردمت بالواجب واملمكن ما ذكرناه فهو نفس املطلوب فال نسلم أنه حمال وهو كقول القائل : قلنا 

دث والزمان عندهم قدمي وآحاد الذوات حادثة وهي ذات أوائل واجملموع ال أول له فقد تقوم يتقوم القدمي باحلوا
  ما ال أول له بذوات أوائل وصدق ذوات أوائل على اآلحاد ومل يصدق على اجملموع 

للمجموع علة وليس كل ما صدق على اآلحاد يلزم أن : إن له علة وال يقال : وكذلك يقال على كل واحد 
ى اجملموع إذ يصدق على كل واحد أنه واحد وأنه بعض وأنه جزء وال يصدق على احملجموع وكل يصدق عل

  واحد حادث بعد أن مل يكن أي له أول واجملموع عندهم ما ليس له أول 
فتبني أن من جيوز حوادث ال أول هلا وهي صور العناصر األربعة املتغريات فال يتمكن من إنكار علل ال هناية هلا 

  من هذا أنه ال سبيل هلم إىل الوصول إىل إثبات املبدأ األول هلذا اإلشكال وخرج قوهلم إىل التحكم احملض  وخيرج
الدورات ليست موجودة يف احلال وال صور العناصر وإمنا املوجود منها صورة واحدة بالفعل وما ال : فإن قيل 

هم وجودها وال يتعذر ما يقدر يف الوهم فإن كانت وجود له ال يوصف بالتنهاهي وعدم التناهي إال إذا قدر يف الو



املقدرات بعضها علل لبعض فاإلنسان قد يفرض ذلك يف ومهه وإمنا الكالم يف املوجود يف األعيان ال يف األذهان ال 
يبقى إال نفوس األموات وقد ذهب بعض الفالسفة إىل أهنا كانت واحدة أزلية قبل التعلق باألبدان وعند مفارقة 

النفس تابع للمزاج وإمنا معىن : دان تتحد فال يكون فيه عدد فضال عن ان يوصف بأنه ال هناية هلا وقال آخرون األب
املوت عدمها وال قوام هلا جبوهرها دون اجلسم فإذن ال وجود يف النفوس إال يف أحياء واألحياء املوجودون 

بوجود النهاية وال بعدمها إال يف الوهم إذا فرضوا  حمصورون وال تنتهي النهاية عنهم واملعدومون ال يوصفون أصال
  ) موجودين 

واجلواب أن هذا اإلشكال يف النفوس أوردناه على ابن سينا و الفارايب واحملققني منهم إذا حكموا بأن : ( قال 
هل : النفس جوهر قائم بنفسه وهو اختيار أرسطاليس واملعتربين من األوائل ومن عدل عن هذه املسلك فيقول 

إذا قدرنا كل يوم حدوث شيء : ال فهو حمال وإن قالوا نعم قلنا : يتصور أن حيدث شيء يبقى أم ال ؟ فإن قالوا 
وبقاءه اجتمع إىل اآلن ال حمالة موجودات ال هناية هلا فالدورة وإن كانت منقضية فحصول موجود فيها يبقى وال 

غرض يف أن يكون ذلك الباقي نفس آدمي أو جين أو ينقضي غري مستحيل وهبذا التقدير يتقرر اإلشكال وال 
  ) شيطان أوملك أو ماشئت من املوجودات وهو الزم على كل مذهب هلم إذا أثبتوا دورات ال هناية هلا 

  تعليق ابن تيمية

إنا نعلم : أبو حامد جعل الطريقة الصحيحة يف أثبات الصانع االستدالل باحلدوث على احملدث وقال : قلت 
ة أن احلادث ال يوجد نفسه فافتقر إىل صانع وهذا موافق ملا ذكره حذاق أهل النظر خبالف من ذهب إليه بالضرور

  من ذهب من املعتزلة ومن وافقهم ك القاضي أيب بكر و أيب املعايل وغريمها ممن جعل هذه املقدمة نظرية 
  بوجهني  وأخذ أبو حامد يطعن على طريقة ابن سينا وأمثاله يف إثبات واجب الوجود

أن غاية هذه الطريقة إثبات موجود واجب ولكن ال ميكن نفي كونه جسما من األجسام إال بطريقهم يف : أحدمها 
  التوحيد الذي مضمونه نفي الصفات وتلك مبناها على نفس التركيب وقد بني أبو حامد فساد كالمهم يف هذا 

على توحيد الفالسفة ونفيهم الصفات كالما بينت وهذا الوجه الذي ذكره أبو حامد أحسن فيه وكنت قد كتبت 
فيه فساد كالمهم يف طرقة التركيب قبل أن أقف على كالم أيب حامد مث رأيت أبا حامد قد تكلم مبا يوافق ذلك 

  الذي كتبته 
اجب ومن هنا يعلم أن ابن سينا ال ميكنه هبذه الطريقة إفساد مذهب الفالسفة الطبيعني الذين يقولون بأن الفلك و

  الوجود بنفسه وإن كان ميكن إفساد قوهلم بطرق أخرى 
إن العامل واجب الوجود بذاته : وهلذا ظن كثري من املتأخرين أن ابن سينا موافق للدهرية احملضة الذين يقولون 

  وسيأيت ذكر ذلك إن شاء اهللا تعاىل 
لل ومعلوالت ال هناية هلا وقد ألزمهم أهنم ال أهنا مبنية على إبطال ع: الوجه الثاين الذي أبطل به أبو حامد طريقهم 

  ميكنهم إبطال ذلك مع قوهلم بثبوت حوادث ال تتناهي كما قد ذكره 
وابن سينا و الرازي و اآلمدي إمنا أثبتوا واجب الوجود بناء على هذه املقدمة فكان ما ذكره أبو حامد إبطاال 

حلجة يف نفي النهاية عن العلل فال جرم مل يقرر يف كالمه لطريق هؤالء كلهم و اآلمدي وافق أبا حامد على ضعف ا
إثبات واجب الوجود بل قرره يف كتاب األفكار بطريق أفسدها يف كتاب رموز الكنوز وقد بينا بطالن اعتراضه يف 

  غري هذا املوضع 



بأحد الزمانني ال  وليس فيما ذكره أبو حامد و اآلمدي إبطال لطريقة املعتزلة ومن وافقهم على أن ختصيص احلدوث
  بد له من خمصص فإن تلك ال تفتقر إىل أبطال التسليل يف العلل واملعلوالت 

ومدار كالم أيب حامد على أنه ال فرق بني نفي النهاية يف احلوادث ونفيها يف العلل وأنتم جتوزوهنا يف احلوادث 
  فجوزوها يف العلل 

: من يبطل عدم النهاية فيهما مجيعا مثل كثري من أهل الكالم قول : أحدمها : والناس هلم يف هذا املقام قوالن 
املعتزلة ومن وافقهم مث من هؤالء من يبطل عدم النهاية يف األزل واألبد كقول جهم والعالف وأكثرهم يبطلوهنا يف 

نة وقال العالف األزل دون األبد ألن من دين املسلمني دوام نعيم اجلنة ال إىل هناية وهلذا قال جهم بانقطاع نعيم اجل
  ببطالن حركاهتم 

قول من يبطل عدم النهاية يف الفاعلني والعلل دون احلوادث واآلثار كما هو قول مجهور الفالسفة من : والثاين 
القائلني حبدوث العامل والقائلني بقدمه وهو قول طوائف من أهل الكالم من املعتزلة واألشعرية وهو قول مجهور أهل 

  نة احلديث وأئمة الس
وما ذكره أبو حامد من الكالم على بطالن حجة من ينفي عدم النهاية هو أنه ال يلزم أن ماصدق على اآلحاد صدق 

على اجلميع كما قاله هؤالء يف احلوادث خبالف ما قاله أبو احلسني البصري وغريه من أهل الكالم من أنه صدق 
  ين على اآلحاد صدق على اجليمع مث سوى أبو حامد بني األمر

وقد تكلمنا يف غري هذا املوضع على الفرق بني األمرين وهو أن الوصف إذا ثبت للجميع كثبوته لألفراد كان حكم 
اجلميع حكم أفراده وإن مل يكن ثبوته للجميع كثبوته لألفراد مل يلزم أن يكون حكمها حكمه فاألول مثل وصفها 

  فإذا قدر أشياء ال تناهى كل منها موجود فالكل أيضا موجود  بالوجود أو العدم أو الوجوب أو االمكان أو االمتناع
مث أن قدر وجود كل منها مقارنا لآلخر كان وجود اجلميع مقارنا وإن قدر وجودها متعاقبة كان وجود اجلملة 

متعاقبا وإذا قدرت كل منها معدوما فالكل أيضا معدوم وإذا قدرت عدم كل منها مع عدم اآلخر كانت معدومة 
  وإذا قدرت عدم كل منها بعد اآلخر كانت متعاقبة يف العدم معا 

وجودها متعاقب وعدمها متعاقب فاجلملة أيضا موجودة  -كاحلركات  -فاحلوادث املتعاقبة اليت تعدم بعد وجودها 
ي واجبة على التعاقب معدومة على التعاقب وإذا قدر أشياء ال تتناهي ممتنعة فاجلملة ممتنعة ولو قدر أشياء ال تتناه

فاجلملة أيضا واجبة فكذلك إذا قدر أمور ال تتناهي ليس لشيء منها وجود من نفسه بل كل منها مفتقر إىل غريه 
فوصف االفتقار واحلاجة واإلمكان جيب تناوله للجملة كتناوله لكل من أفرادها كما يتناول وصف الوجود والعدم 

ال تكون اجلملة إال مفتقرة حمتاجة ممكنة ال تكون معدومة مع والوجوب واالمتناع للجملة حبسب تناوله لألفراد ف
وجود كل منها وال تكون واجبة بنفسها مع إمكان كل منها فإن اجتماعها عرض مفتقر إىل املمكنات فهو أوىل 

  باإلمكان منها 
للجملة دون فكيف تصفوهنا باالمتناع مع كون كل منها ممكنا ؟ أليس يف هذا وصف باالمتناع : ولو قال قائل 

  األفراد ؟ 
حنن ال نقدر وجود علل ومعلوالت ال تتناهى يف اخلارج مث حنكم عليها باالمتناع فإن هذا مجع بني النقيضني : قيل له 

فإن كوهنا موجودة يف اخلارج ينايف امتناعها ولكن نقدر ذلك يف الذهن مث حنكم على هذا املقدر يف الذهن بامتناعه 
  النقيضني وأمثاله من املمتنعات خبالف ما إذا قدر وجودها يف اخلارج وكل منها ممكن  يف اخلارج كاجلمع بني

إن اجلملة واجبة بنفسها فهذا هو املمتنع كما ان وصفها مع ذلك باالمتناع ممتنع وتقديرها يف الذهن ال : وقيل 



در يف الذهن وهذا خبالف ما إذا يكفي يف وجود املمكنات ألن املمكن ال يوجد إال مبا هو موجود يف اخلارج ال مق
قدر أشياء ال تتناهي كل منها بعد اآلخر مل يلزم أن تكون اجلملة بعد غريها كاحلوادث املستقبلة يف اجلنة فإن كال 

منها بعد غريه وليست اجلملة بعد غريها بل ال تزال إىل غري هنابة وهذا ألن تقديرها غري متناهية يستلزم أن ال يكون 
  بعدها شيء 

  بعد كل واحد غريه كان التقدير أن اجلملة ليس هلا بعد ولكل واحد من أجزائها بعد : فحينئذ إذا قيل 
  ومعلوم أن مثل هذا حكم اجلملة فيه ليس حكم األفراد وكذلك إذ قدر أنه ال أول للجملة ولكل منها أول 

أو حيوان أو إنسان مل يلزم أن يكون إن اجلملة كل ومجيع وجمموع أومستدير أومربع أو مثلث : وكذلك إذا قيل 
  كل من أجزائها كال وال مدورا وال حيوانا 

قد علم بصريح العقل واتفاق العقالء امتناع التسلسل يف : ولكن الذي يبني فساد مذهب هؤالء الفالسفة أن يقال 
  ذلك يف أفعال الرب وأقواله العلل وأما وجود حوادث ال تتناهى فال ننازعهم فيه مطلقا إذ كان أئمة السنة يقولون ب

  : لكن تبني خطؤهم من وجوه 

  فساد مذهب الفالسفة من وجوه

  ) الوجه األول ( 
أن قوهلم يتضمن وجود حوادث ال تتناهى يف آن واحد وهذا حمال باتفاقهم مع مجاهري العقالء بل بتضمن وجود متام 

يف آن واحد وهذا مما يصرحون بامتناعه مع قيام  علل ومعلوالت ال تتناهي يف آن واحد ووجود ممكنات ال تتناهى
  الدليل على امتناعه وتضمن امتناع وجود حادث ووجود احلوادث بال مؤثر تام وكل هذا ممتنع 

وذلك أن أصلهم أن املعلول جيب مقارنته لعلته التامة يف الزمان ال يتعقبها وال يتراخى عنها فيكون األثر مع التأثري 
  التام 

ال يكون معه وال متراخيا عنه : جيوز أن يتراخى والصحيح قول ثالث وهو أن يتعقبه : ملتكلمني يقولون وكثري من ا
  وذلك يستلزم حدوث كل ما سوى اهللا تعاىل 

وأما على قوهلم فيلزم أن ال حيدث شيء يف الوجود بل يكون كل ممكن قدميا أزليا لوجود علته التامة يف األزل 
متناع حدوث احلادث بدون سبب حادث واألول ميتنع عندهم أن حيدث عنه شيء ويلزم أن ال حيدث شيء ال

  ال حيدث حادث حىت حتدث متام علته : ويلزم أنه كلما حدث حادث حدثت حوادث ال هناية هلا فإهنم يقولون 
ال تتناهى وذلك التمام حادث فيحتاج أن حيدث معه متام علته وهلم جرا فيلزم وجود متام علل ومعلوالت : فيقال 

يف آن واحد وهذا ممتنع كامتناع علل ومعلوالت التتناهى يف آن واحد إذ ال فرق بني امناع التسلسل يف ذات العلة 
  ويف متامها إذ كانت ال تصري علة بالفعل إال إذا كانت تامة 

الثاين كالقول  ال حيدث حادث إال بسبب حادث فلو حدث عن القدمي ال فتقر إىل حادث والقول يف: وهلذا قالوا 
  يف األول فيلزم أن ال حيدث شيء 

وهذا بعينه يلزمهم يف كل حادث فإنه ال حيدث حىت حيدث حادث هو متام مؤثره وذلك احلادث ال حيدث حىت 
  حيدث حادث معه فيلزم أن ال حيدث شيء 

وادث كلها بدون سبب حتدث احل: هذا حمال وقالوا : القادر يفعل بدون سبب حادث فقالوا : فاملتكلمون قالوا 
  حادث وال فاعل حمدث هلا فكان قوهلم أشد بطالنا 



  الوجه الثاين

كل منهما تقوم به حوادث ال تتناهى كما : أن وجود حوادث ال أول هلا إمنا ميكن يف القدمي الواحد فإذا قدر قدميان 
مع أن أحدمها أكثر من اآلخر وما كان أكثر يقولونه يف األفالك فهذا ممتنع ألن كال منهما ال بداية حلركاته وال هناية 

من غريه كان ما دونه أقل منه فيلزم أن يكون ما ال أول له وال آخر يقبل أن يزاد عليه ويكون شيء آخر أكثر منه 
  وهذا ممتنع كما امتنع مثل ذلك يف األبعاد 

  ) الوجه الثالث ( 
ا وأن يكون القدمي األزيل مفعوال ممكنا يقبل الوجود أن قوهلم يقتضي أن يكون فعل الفاعل مقارنا له أزال وأبد
  والعدم وهذا مما يعلم فساده بصريح العقل واتفاق العقالء 

  كالم ابن رشد ردا على الغزايل وتعليق ابن تيمية

وقد أورد ابن رشد على أيب حامد يف هذا كالما بعضه من باب األسولة اللفظية وبعضه من باب األسوله املعنوية 
هذا كالم مقنع غري صحيح فإن اسم العلة يقال باشتراك ( عن الدليل الذي ذكره هلم يف إثبات العلة األول  فقال

الفاعل والصورة واهليوىل والغاية وكذلك لو كان هذا جواب الفالسفة لكان جوابا : االسم على العلل األربع أعين 
أردنا بذلك السبب الفاعل : العامل له علة أوىل فإن قالوا إن : خمتال فإهنم كانوا يسألون عن أي علة أرادوا بقوهلم 

الذي فعله مل يزل وال يزال مفعوله هو فعله لكان جوابا صحيحا على مذهبهم على ما قلنا غري معترض عليه ولو 
  أردنا به السبب املادي لكان قوهلم معترضا : قالوا 

  ن فرضوا صورة العامل قائمة به أردنا به السبب الصوري لكان معترضا أ: وكذلك لو قالوا 
  أردنا به صورة مقارنة للمادة جرى قوهلم على مذهبهم : وإن قالوا 
  صورة هيوالنية مل يكن املبدأ عندهم شيئا غري جسم من األجسام وهذا ال يقولون به : وإن قالوا 

  هو سبب على طريق الغاية كان جاريا أيضا على أصوهلم : وكذلك إن قالوا 
  ) هذا الكالم فيه من االحتمال ما ترى فكيف يصح أن جيعل جوابا للفالسفة ؟  وإذا كان

وبسط الكالم بسطا ال يرد على أيب حامد فإنه قد علم أنه أراد بالعلة هنا العلة الفاعلة ال األقسام الثالثة وهم 
 -كما يقولونه  -مذهبهم  كل ما سواه صادر عنه فالذي ذكره تقرير: يسمون املبدأ األول العلة األوىل ويقولون 

على أحسن وجه فال حاجة إىل مؤاخذة لفظية وهو كون لفظا مشتركا فإن هذا من باب اإلعنات يف اخلطاب 
  واخلروج عن املقصود 

  واالستفسار مع ظهور املقصود نوع من اللد يف الكالم وأبغض الرجال إىل اهللا األلد اخلصم 
ذكرمها أبو حامد فقال على الوجه األول وأنه يلزمهم على مساق مث اعترض ابن رشد على الوجهني اللذين 

مذهبهم أن يكون املبدع جسما قدميا ال علة له وأهنم مل يبطلوا ذلك إال بقوهلم يف التوحيد ونفي الصفات وقد أبطلة 
  أبو حامد 

صفات وما كان على يريد أهنم إذا مل يقدروا على نفي الصفات كان ذلك األول عندهم ذاتا ب: ( قال ابن رشد 
  ) هذه الصفة فهو جسم أو قوة يف جسم ولزمهم أن يكون األول الذي ال علة له األجرام السماوية 

 -يعين طريقة ابن سينا والفالسفة  -وهذا القول الزم ملن يقول بالقول الذي حكاه عن الفالسفة : ( قال ابن رشد 



علة له مبانسبة إليهم من األحتجاج وال يزعمون أيضا أهنم  ال حيتجون على وجود األول الذي ال -يعين األوائل 
  ) يعجزون عن دليل التوحيد وال عن دليل نفي اجلسمية عن املبدأ األول وستأيت هذه املسألة فيما بعد 

ابن رشد ملا رأى ضعف الطريقة املنسوبة إىل الفالسفة يف كتب ابن سينا يف نفي الصفات ونفي التجسيم : قلت 
ست طريقة أوليهم بىن نفي الصفات ونفي التجسيم تارة على إثبات النفس وأهنا ليست جبسم واستدل وأهنا لي

بأضعف من دليلهم وتارة يستدل بطريقة كالمية لفظية وهي أن املركب ال بد له من مركب واملؤلف ال بد له من 
  ا فعل التأليف ومركبا فعل التركيب مؤلف وهذا إمنا يكون إذا أطلق هذا اللفظ على مسماه باعتبار أن هناك مؤلف

إن ذلك واجب بنفسه مل يكن مثل هذا الكالم حجة : ومن ال يطلق هذا اللفظ حبال أو أراد به ما فيه اجتماع وقال 
  عليه وهذا مبسوط يف موضعه 

  املقصود تبيني ما أخذه ابن سينا عن أسالفه وما أخذه عن املتكلمني وكيف خلط أحدمها باآلخر 
وكل مسلك : ولكن لعلتها علة ولعلة العلة علة وهكذا إىل غري هناية إىل قوله : قول أيب حامد : ( ن رشد قال اب

إن الفالسفة ال جتوز : ذكرمتوه يف النظر يبطل عليكم بتجويز دورات ال أول هلا شك تقدم اجلواب عنه حني قلنا 
ويوجبوهنا بالعرض من قبل علة قدمية لكن ال إذا كانت علال ومعلوالت ال هناية هلا ألنه يؤدي إىل معلول ال علة له 

  ) مستقيمة ومعا ويف مواد ال هناية هلا بل إذا كانت دورا 
أنه جيوز نفوسا ال هناية هلا وأن ذلك إمنا ميتنع فيما له وضع فكالم غري صحيح : وأما ما حيكيه عن ابن سينا : ( قال 

من الربهان العام الذي ذكرناه عنهم فال يلزم الفالسفة شيء مما  وال يقول به أحد من الفالسفة وامتناعه يظهر
إن : ألزمهم من قبل هذا الوضع أعين القول لوجود نفوس ال هناية هلا بالفعل ومن أجل هذا قال بالتناسخ من قال 

  ) النفوس متعددة بتعدد األشخاص وأهنا باقية 
ضها فوق بعض باملكان إىل غري هناية وجوزوا موجودات بعضها وما باهلم مل جيوزوا أجساما بع: وأما قوله : ( قال 

  ! قبل بعض بالزمان إىل غري هناية ؟ وهل هذا إال حتكم بارد ؟ 
فإن الفرق بينهما عند الفالسفة ظاهر جدا وذلك أن وضع األجسام ال هناية هلا معا يلزم عنه أن يوجد ملا ال هناية له 

لزمان ليس بذي وضع فليس يلزم من وجود أجسام بعضها فوق بعض إىل كل وأن يكون بالفعل وذلك مستحيل وا
  ) غري هناية وجود ما ال هناية له بالفعل وهو الذي امتنع عندهم 

: ( مث ملا ذكر ابن رشد الربهان الذي حكاه أبو حامد عن الفالسفة على استحالة علل ال هناية هلا قال ابن رشد 
فة أول نقله إىل الفلسفة ابن سينا على أنه طريق خري من طريق القدماء ألنه وهذا الربهان الذي حكاه عن الفالس

زعم أنه من جوهر املوجود وأن طرق القوم من أعراض تابعة للمبدأ األول وهو طريق أخذه ابن سينا من املتكلمني 
ن املمكن جيب أن وذلك أن املتكلمني ترى أن من املعلوم بنفسه أن املوجود ينقسم إىل ممكن وضروري ووضعوا أ

يكون له فاعل وأن العامل بأسره ملا كان ممكنا وجب أن يكون الفاعل له واجب الوجود وهذا هو اعتقاد املعتزلة قبل 
من أن العامل بأسره ممكن فإن هذا ليس معروفا بنفسه : األشعرية وهو قول جيد ليس فيه كذب إال ما وضعوه فيه 

وجيعل املفهوم من املمكن ما له علة كما ذكر أبو حامد وإذا سومح يف هذه  فأراد ابن سينا أن يعمم هذه القضية
القضية مل تنته به القسمة إىل ما أراد ألن قسمة املوجود أوال إىل ما له علة وإىل ما ال علة له ليس معروفا بنفسه مث ما 

كن ضروري ومل يفض إىل ضروري له علة ينقسم إىل ممكن وإىل ضروري فإن فهمنا منه املمكن احلقيقي أفضى إىل مم
ال علة له وإن فهمنا من املمكن ما له علة وهو ضروري مل يلزم عن ذلك إال أن ما له علة فله علة وأمكن أن نضع 
أن تلك هلا علة وأن مير ذلك إىل غري هناية فال ينتهي األمر إىل موجود ال عله له وهو الذي يعنونه بواجب الوجود 



املمكن احلقيقي فإن هذه املمكنات هي اليت يستحيل وجود : ن الذي وضعه بإزاء ما ال علة له إال أن يفهم من املمك
العلل فيها إىل غري هناية وأما إن عىن باملمكن ما له علة من األشياء الضرورية فلم يتبني بعد ذلك مستحيل بالوجه 

ضروريا حيتاج إىل علة فيجب عن وضع هذا أن الذي تبني يف املوجودات املمكنة باحلقيقة وال يتبني بعد أن ها هنا 
ينتهي األمر إىل ضروري بغري علة إىل أن يبني أن األمر يف اجلملة الضرورية اليت من علة ومعلول كاألمر يف اجلملة 

  ) املمكنة 
أن : فقد ذكر ابن رشد ملا ذكر الربهان الذي حكاه أبو حامد عن الفالسفة على استحالة علل ال هناية هلا : قلت 

هذا الربهان الذي حكاه عن الفالسفة أول من نقله إىل الفلسفة ابن سينا على أهنا طريق خري من طريق القدماء ألنه 
  زعم أنه من جوهر الوجود وأن طرق القوم من اعراض تابعة للمبدأ األول 

نفسه أن املوجود ينقسم إىل وهو طريق أخذه ابن سينا من املتكلمني وذلك أن املتكلم يرى أن من املعلوم ب: ( قال 
ممكن وضروري ووضعوا أن املمكن جيب أن يكون له فاعل وأن العامل بأسره ملا كان ممكنا وجب أن يكون الفاعل له 

  ) واجب الوجود هذا هو اعتقاد املعتزلة قبل األشعرية 
هذا ليس معروفا بنفسه  وهو قول جيد ليس فيه كذب إال ما وضعوا فيه من أن العامل بأسره مبمكن فإن: ( قال 

  ) فأراد ابن سينا أن يعمم هذه القضية وجيعل املفهوم من املمكن ما له علة كما ذكره أبو حامد 
فقد بني أن كون املمكن جيب أن يكون له فاعل قول جيد إذ ان املمكن هو احملدث عند عامة العقالء من : قلت 

  يضا معلوم بني مسلم عند عامة العقالء الفالسفة وغريهم واحملدث ال بد له من فاعل هذا أ
ليس فيه كذب إال ما وضعوا فيه من أن العامل بأسره ممكن فإن هذا ليس معروفا بنفسه فأراد ابن سينا : ( وأما قوله 

  ) أن يعمم هذه القضية وجيعل املفهوم من املمكن ما له علة 
بنفسه أن العامل كله حمدث فأراد ابن سينا أن جيعل أولئك أرادوا باملمكن احملدث وليس من املعروف : فإنه يقول 

معىن املمكن هو ما له علة حىت يبين على ذلك أن العامل كله ممكن وله علة قدمية أزلية وهذا القول الذي ذكره ابن 
: سينا يظن من أخذ الفلسفة من كالمه أنه قول أرسطو وأتباعه وليس كذلك وإمنا يذكر هذا عن برقلس وهلذا قال 

لباري جواد وعلة جوده هو ذاته فيكون جوده دائنا وهذا يوافق قول ابن سينا وال يوافق قول أرسطو فإن األول ا
  ال جودا وال غري جود وال إرادة بل وال يعلم ما سواه : عنده ال فعل له 
  ) إن كون العامل بأسره ممكن ليس معروفا بنفسه : ( وقول ابن رشد 

يقبل : معروفا بنفسه هو معروف باألدلة الكثرية الدالة على أن كل ما سوى اهللا ممكن إن سلم أنه ليس : فيقال له 
الوجود والعدم بل إنه حمدث وكل ما سواه فقري إليه وكل مفتقر إىل غريه فهو ممكن وأنه ليس شيئا موجودا بنفسه 

  بذلك املقصود غنيا عما سواه قدميا أزليا إال واحد وأدلة ذلك مذكورة يف مواضع وحينئذ فيحصل 
لكن املتكلمون من اجلهمية واملعتزلة ومن وافقهم من األشعرية والكرامية وحنوهم سلكوا يف ذلك االستدالل بأن 

ذلك ال خيلو عن األعراض احلادثة وما ال خيلو عن احلوادث فهو حادث المتناع حوادث ال أول هلا فلزم بذلك أن 
ال فاعل لشيء بل وال كان ميكنه أن يكون متكلما إذا شاء فعاال ملا يشاء األول مل يزل غري متكلم مبشيئته وقدرته و

بل هذا ممتنع فال يكون مقدورا فيلزم أنه صار قادرا بعد أن مل يكن وفاعال بل ومتكلما مبشيئته بعد أن مل يكن وأن 
مكان إىل غري ذلك من الفعل صار ممكنا بعد أن كان ممتنعا من غري جتدد شيء أوجب انقالبه من االمتناع إىل اإل

  اللوازم كما قد بسط يف موضعه 
والسلف واألئمة كلهم ذموا الكالم احملدث وأهله وأخربوا أهنم يتكلمون باجلهل وخيالفون الكتاب والسنة وإمجاع 



  السلف مع أن كالهم جهل وضالل خمالف للعقل كما هو خمالف للشرع كما قد بسط يف موضعه 
 -: وإذا سومح ابن سينا يف هذه القضية : ( قال ابن رشد : شد على طريقة ابن سينا واملقصود ذكر كالم ابن ر
إىل ما علة وإىل ما ال علة له : مل تنته به القسمة إىل ما أراد ألن قسمة الوجود إوال  -وهو أن املمكن ما له علة 

  ) ليس معروفا بنفسه مث ما له علة ينقسم إىل ممكن وضروري 
لوجود إىل ما علة وإىل ما ال علة فهذا تقسم دائر بني النفي واإلثبات ال ميكن املنازعة فيه كما إذا أما تقسم ا: قلت 
املوجود ينقسم إىل ما قوم بنفسه وإىل ما ال قوم بنفسه وإىل ما هو موجود بنفسه وما ليس موجودا بنفسه : قيل 

حاصر وإذ ال واسطة بني النفي واإلثبات ومها  وحنو ذلك من التقسيمات الدائرة بني النفي واإلثبات فهذا تقسيم
  النقيضان كما أهنما ال جيتمعان فال يرتفعان أيضا 

وإىل  -وهو احلادث  -أن ما له علة ينقسم إىل ممكن حقيقي : لكن دعوى ابن سينا وأتباعه املقسمون هذا التقسيم 
إقامة دليل عليه بل الدليل يدل على بطالنه ضروري هو الذي ليس بينا بنفسه ومل يقيموا عليه دليال وال ميكنهم 

  وهلذا أظهر ما ذكره ابن رشد من فساد كالمهم 
مث إذا قسم ما له علة إىل ممكن وضروري فإن فهمنا منه املمكن احلقيقي أفضى إىل ممكن ضروري : ( قال ابن رشد 

يلزم من ذلك إال أن ما له علة فله  ومل يفض إىل ضروري ال علة به وإن فهمنا من املمكن ما له علة وهو ضروري مل
علة وأمكن أن نضع أن تلك العلة هلا علة وأن مير ذلك إىل غري هناية فال ينتهي االمر إىل موجود ال علة له وهو 

املمكن احلقيقي فإن هذه : الذي يعنونه بواجب الوجود إال أن يفهم من املمكن الذي وضعه بإزاء ما ال علة له 
  ) يستحيل وجود العلل فيه إىل غري هناية املمكنات هي اليت 

فقد بني ابن رشد أنه إذا قسم الوجود إىل ما له علة وما ليس له علة مث قسم ما له علة إىل ممكن وضروري فإذا أراد 
أفضى ذلك إىل ما له علة فينقسم إىل  -املمكن احلقيقي وهو احلادث وهو قد جعل املمكن ما له علة : باملمكن 

وهو احلادث ومل يكن يف هذا إثبات ضروري ال علة له وهو  -وإىل ممكن حقيقي  -وهو القدمي  - ممكن ضروري
واجب الوجود ألن جمرد تقسيم الوجود إىل قسمني ال يستلزم ثبوت كل من القسمني بل ال بد من دليل بدل على 

ثابت وإىل ما ليس بثابت أو ينقسم  الوجود ينقسم إىل ماهو: ثبوهتما وإال فمجرد التقسيم دعوى جمردة كما لو قيل 
  إىل قدمي وحادث وما ليس بقدمي وال حادث أو ينقسم إىل واجب وممكن وما ليس بواجب وال ممكن 

  فهذا تقسيم دائر بني النفي واإلثبات لكن ال يستلزم ثبوت كل من األقسام 
وهو احلادث وإىل ممكن  -حقيقي املعلول ينقسم إىل ممكن : ينقسم إىل معلول وغري معلول وقيل : وإذا قيل 

: مع كونه ضروريا كان غايته إذ أثبت انقسام املعلول إىل ضروري وحادث  -وهو املعلول  -باصطالح ابن سينا 
الضروري واحلادث أو إثبات ضروري معلول ليس يف إثبات ضروري ليس مبعلول وهو واجب : إثبات القسمني 

واجب الوجود بنفسه فكيف وليس فيه أيضا إثبات ضروري معلول وإمنا  الوجود بنفسه فلم يكن فيما ذكره إثبات
  فيه تقسيم املعلول إىل ضروري وغري ضروري ؟ 

وجمرد التقسيم ال يدل على ثبوت كل من القسمني فلم يكن فيما ذكره ال إثبات ضروري معلول وال غري معلول 
ه وهو املمكن احلقيقي وإمنا استدل باملمكن الذي إن مل يبني أن احملدث يدل على ذلك وال استدل باحلدوث ألبت

ابتدعه وجعله يتناول القدمي الضروري واحملدث ولو استدل باحملدث لدل على إثبات قدمي وثبوت قدمي ال يدل على 
  واجب الوجود باصطالحهم ألن القدمي عندهم ينقسم إىل واجب وممكن 

وهذا ليس ) يفتقر إىل واجب بنفسه  -الذي مسوه ممكنا  -قدمي وال: ( فإن أرادوا أن يثبتوا الواجب بنفسه قالوا 



  بينا وعامة العقالء ينازعوهنم فيه وال ميكنهم إقامة دليل عليه 
فهذا الذي مسوه ممكنا هو قدمي أزيل ضروري الوجود ومثل هذا ال يدل على واجب بنفسه وهو أيضا ليس بثابت 

لذي يستدل عليه هبذا املمكن فلم يثبتوا ما ادعوه من املمكن وال ما فلم يثبتوا هذا املمكن ومل يثبتوا الواجب ا
  ادعوه من الواجب 

  ) وإن فهمنا من املمكن ما له علة وهو ضروري مل يلزم من ذلك إال أن ما له علة فله علة : ( قال ابن رشد 
: كنا مث قسم هذا املمكن إىل وذلك ألنه إذا قسم الوجود إىل ما له علة وما ال علة له ومسى هذا األول مم: قلت 

مل يلزم من ذلك إال إثبات قدمي معلول  -وهو القدمي املعلول  -وإىل الضروري  -وهو احلادث  -املمكن احلقيقة 
  وهو أن هذا الضروري الذي له علة هو ضروري له علة 

   وهذا إذا قدر أنه أثبت هذا القسم وحينئذ فيكون قد أثبت ضروريا واجب الوجود معلوال
وإذا أمكن أن يكون الضروري الواجب الوجود معلوال لعلة أمكن أيضا أن تكون تلك العلة وإن كانت : قال 

ضرورية واجبة الوجوب معلولة لعلة أخرى وهلم جرا ومل يكن على هذا التقدير معنا ما يدل على امتناع هذا 
ملة كلها واجبة ضرورة مع كوهنا وكون التسلسل ألن مضمونه إثبات أمور واجبتة ضرورة كل منها له علة واجل

 -كل منها معلوال وهو املمكن هبذا االصطالح املتأخر إذا املمكن عندهم يكون ضروريا واجب الوجود ممتنع العدم 
مع كونه معلوال لغريه فال ميتنع على هذا التقدير وجود علل ومعلوالت كل منها واجب ضروري ويسمى ممكنا 

  كان ضروريا واجب الوجود ال باعتبار أنه حمدث مفتقر إىل فاعل باعتبار أنه معلول وإن 

  كالم ابن رشد ردا على الغزايل وتعليق ابن تيمية

وحقيقة األمر أهنم قدروا أمورا متسلسلة كل منها واجب الوجود ضروري ميتنع عدمه وكل منها معلول ومسوه 
ذ فال ميكنهم إثبات افتقار واحد منها إىل علة فضال عن إنه يقبل الوجود والعدم وحينئ: باعتبار ذلك ممكنا وقالوا 

افتقارها كلها ألن التقدير أهنا مجيعها ضرورية الوجود ال تقبل العدم ومثل هذا يعقل افتقاره إىل فاعل ويعود األمر 
وجوده هل يفتقر إىل فاعل ومرجح يرجح : إىل املممكن الذي أثبتوه وهو الضروري الواجب الوجود القدمي األزيل 

  على عدمه ؟ 
إن هذا ال يفتقر إىل فاعل وهلذا ملا بنوا إثبات : وقد عرف أنه ليس هلم على ذلك دليل بل مجيع العقالء يقولون 

مل ميكنهم إقامة دليل  -كما فعله ابن سينا والرازي و اآلمدي وغريهم  -واجب الوجود على إثبات هذا املمكن 
يفتقر إىل فاعل وورد على هذا املمكن من األسولة ما مل ميكنهم اجلواب عنه  -هبذا التفسري  -على أن هذا املمكن 

  كما قد ذكر بعض ذلك يف غري هذا املوضع 
  وقد ذكر بعض ذلك الرازي يف األربعني و هناية العقول و املطالب العالية و احملصل وغري ذلك من كتبه 

له علة وأدخلوا يف املمكن القدمي األزيل الضروري وهؤالء قسموا الوجود إىل واجب وممكن وعنوا باملمكن ما 
الواجب الذي ميتنع عدمه فيلزمهم بيان أن هذا املمكن ال بد له من واجب فلم يثبتوا ذلك إال بأن احملدث يفتقر إىل 

  فاعل 
ملا مل هذا حق لكنه يدل على إثبات قدمي أزيل ال يدل على أن القدمي األزيل ينقسم إىل واجب وممكن كما ادعوه و

يثبتوا هذا املمكن والواجب ال يثبت إال بثبوته مل يثبتوا ال واجبا وال ممكنا وال عرف انقسام الوجود إىل واجب 
  وممكن على اصطالحهم بل غايتهم ثبوت الواجب على التقديرين 



م اآلخر وهو وإن مل يثبت املمكن فإنه إن كان املمكن ثباتا فقد ثبت الواجب وإن مل يكن ثابتا فقد بقي القس
  الواجب ألنه ال واسطة بني النفي واإلثبات 

إما أن يكون له علة وإما أن يكون ال علة له واملعلول ال بد له من علة فلزم ثبوت ما ال علة : املوجود : وحنن قلنا 
  له على التقديرين وهو املطلوب 

  : هذا ال ينفعكم لوجهني : قيل هلم 
ال علة له وجمرد التقسيم ال يدل عليه بل جوزمت أن يكون موجود قدمي أزيل معلول أنكم مل تثبتوا وجودا : احدمها 

  وعلى هذا التقدير فيجوز وجود علل ومعلوالت ال تتناهى فال يثبت لكم وجود ال علة له 
الوجود كله واحد وهو واجب ال ينقسم : هذا غايته أن يدل على ثبوت وجود واجب فمن قال : أن يقال : الثاين 
   واجب وممكن وال قدمي وحمدث فقد وىف مبوجب دليلكم وهذا مما يبني به غاية كالم هؤالء إىل

  : وملا كان هذا منتهى كالمهم صار السالكون لطريقهم نوعني 
: مل يثبت واجب الوجود إلمكان علل ومعلوالت ال تتناهى ويوردون على إبطال التسلسل ما يقولون : نوعا يقول 

  دي وغريه ال جواب عنه كاآلم
أحدمها قدمي واآلخر حمدث : قدميه وحمدثه وليس يف الوجود موجودان : الوجود كله واجب : ونوعا يقول 

وأحدمها واجب واآلخر ممكن بل عين وجود احملدث املمكن هو عني وجود الواجب القدمي كما يقوله ابن عريب 
  وأتباعه كابن سبعني و القونوي 

ناقض العظيم الذي أفضى إليه هذا الطريق الفاسد الذي سلكه ابن سينا وأتباعه يف إثبات فيتدبر من هداه اهللا هذا الت
  واجب الوجود فنظارهم يعترفون بأنه مل يقم دليل على إثبات وجود واجب بل وال على ممكن باملعىن الذي قدره 

هو حمدث وجد بعد : ىل ممكن هو قدمي أزيل وإ: ومعلوم أن هذا يف غاية السفسطة فإن انقسام املوجود إىل واجب 
  أن مل يوجد معلوم بالضرورة جبميع العقالء وعوامهم 

أحدمها واجب قدمي : الوجود الواجب القدمي األزيل هو عني الوجود احملدث ليس هنا وجودان : وصوفيتهم يقولون 
ممكنا معلوال مفعوال واجبا  واآلخر ممكن حمدث فهؤالء جيمعون بني النقيضني حني جيعلون الوجود الواحد قدميا حادثا

  وغري مفعول وال معلول 
وأولئك مل يثبت عندهم أحد النقيضني بل يشكون يف رفع النقيضني فلم يثبت عندهم وجود واجب بل وال ممكن 

  باملعىن الذي قرره 
مها فهو يف ومعلوم أن املوجود مشهود وأنه إما ممكن وإما واجب فمن رفع النوعني أو شك يف ثبوهتما أوثبوتا أحد

غاية السفسطة كما أن من مل يثبتهما بل جعل اجلميع واجبا بنفسه قدميا أزليا وأنكر وجود احلوادث فهو يف غاية 
  السفسطة والكالم على هؤالء مبسوط يف موضع آخر 

على  إهنم وقفوا: وإمنا املقصود هنا ذكر ما ذكره ابن رشد فإنه مع تعظيمه للفالسفة وغلوه يف تعظيمهم وقوله 
أسرار العلوم اإلهلية قد تفطن لفساد ما ذكره أفضل متأخريهم وأتباعه وهو عند التحقيق خري مما ذكره أرسطو 

  وأتباعه فإذا كان هذا فسادا فذاك بطريق األوىل 
وإن فهمنا من املمكن ما له علة وهو ضروري مل يلزم عن ذلك إال أن ما : ( وقد تبني ما ذكره ابن رشد حيث قال 

علة وأمكن أن نضع أن تلك هلا علة وأن منر ذلك إىل غري هناية فال ينتهي األمر إىل موجود ال علة له وهو الذي له 
يعنونه بواجب الوجود إال أن يفهم من املمكن الذي وضعه بإزاء ما ال علة له املمكن احلقيقي فإن هذه املمكنات 



  ) هي اليت يستحيل وجود العلل فيها إىل غري هناية 
إنه إذا أريد باملمكن ما يعقل العقالء أنه ممكن وهو احملدث بعد أن مل يكن الذي يكون أن يكون : ل ابن رشد قا

الوجود ينقسم إىل : موجودا تارة ومعدوما تارة أخرى فإن هذا هو املمكن احلقيقي فإذا أريد باملمكن هذا وقيل 
أنه ينقسم إىل قدمي : هو احلادث كان حقيقة الكالم ممكن وغري ممكن واملمكن ما له علة وهو املمكن احلقيقي و

  وحادث كما قاله املتكلمون 
هي اليت يستحيل فيها وجود علل ال تتناهى فإن احملدث يعلم  -اليت هي احملدثات  -وحينئذ فهذه املمكنات 

بد له من حمدث وكان بالضرورة أنه ال بد له من حمدث فإذا قدرنا وجود ما الينتاهى من احملدثات كان كل منها ال 
جمموع احملدثات أعظم افتقارا إىل حمدث فإنه كلما كثرت احملدثات كان افتقارها إىل حمدث هلا أعظم من افتقر واحد 

منها وتسلسل احملدثات إذا قدر إىل ما اليتناهى ال خيرجها عن كوهنا مجيعها حمدثة وأن جيمعها مفتقر إىل حمدث 
مجيع احملدثات ال يكون إال قدميا وعلى هذا التقدير فليس فيها معلول قدمي أزيل وال خارج عنها واحملدث اخلارج عن 

معلول ضروري كما قدره أولئك حيث قدروا علال ومعلوالت ال تتناهى كل منها حمدث وكل منها ممكن مع أن 
وجود القدمي األزيل املمكن قد يكون ضروريا ممتنع العدم واجب الوجود فكانوا حمتاجني إىل بيان أن الضروري ال

  يكون معلوال حىت يكون اجملموع من ذلك معلوال وهذا ممتنع عليهم حيث مجعوا بني النقيضني 
وأما إن عىن باملمكن ما له علته من األشياء الضرورية فلم يتبني بعد أن ذلك مستحيل بالوجه : ( قال ابن رشد 

د أن ها هنا ضروريا حيتاج إىل علة فيجب عن وضع هذا أن الذي تبني من املوجودات املمكنة باحلقيقة وال تبني بع
كاألمر يف اجلملة  -اليت من علة معلول  -ينتهي األمر إىل ضروري بغري علة إىل تبني أن األمر يف اجلملة الضرورية 

  ) املمكنة 
اد كالمهم على هذا املمكن احلقيقي وهو احملدث فقد تبني فس: فابن رشد ذكر أوال أن املمكن إن فهمنا منه : قلت 

إن األفالك ضرورية : كما يقوله ابن سينا وأتباعه  -التقدير وإن عين باملمكن ما له علة من األشياء الضرورية 
فال ميكن : قال ابن رشد  -إهنا ممكنة ميعىن أهنا معلولة : واجبة الوجود ميتنع عدمها أزال وأبدا ويقول مع ذلك 

  دير كما ال ميكنهم إثباته بطريقتهم على التقدير األول إثبات واجب الوجود على هذا التق
على  وذلك أن مقدمة الدليل ال بد أن تكون معلولة قبل النتيجة فيستدل على ما ال يعلم مبا يعلم ويستدل بالبني

  اخلفي 
أنه مل يتبني بعد أنه يستحيل وجود التسلسل يف هذه املمكنات : أحدمها : وحينئذ فما ذكروه فاسد من وجهني 

  بالوجه الذي تبني يف املمكنات احلقيقية وهي احملدثات 
يف األمور ودليلهم يف إثبات واجب الوجود موقوف على إبطال التسلسل وإبطال التسلسل إمنا ميكن يف احملدثات ال 

  الضرورية اليت ال تقبل العدم إذا قدر تسلسلها 
وال تبني بعد أن ها هنا ضروريا حيتاج إىل علة فيجب عن وضع هذا إي عن تقدير هذا أن : ( قال : الوجه الثاين 

اجلملة  ينتهي األمر إىل ضروري بغري علة إىل أن تبني أن األمر يف اجلملة الضرورية اليت من علة ومعلول كاألمر يف
  ) املمكنة 

أن مقدمة الدليل جيب أن تكون معلومة قبل النتيجة فإذا كانوا يثبتون واجب الوجود مبا جعلوه : ومعىن كالمه 
ممكنا وإن كان ضروريا واجب الوجود لكنه واجب بغريه فيجب أوال أن يثبتوا أن هاهنا ضروريا حيتاج إىل علة 

ب أزال وأبدا ضروري الوجود لكنه واجب بغريه ال بنفسه فلهذا مسوه إنه واج: وهو الواجب بغريه الذي قالوا 



  ممكنا 
ومل يبني بعد أن ها هنا ضروريا حيتاج إىل علة حىت يلزم عن تقدير ذلك أن يكون هنا ضروريا بغري علة وهو : ( قال 

ية اليت من علة ومعلول الواجب بنفسه ولو بني هذا أوال كان حيتاج بعد ذلك أن يبني أن األمر يف اجلملة الضرور
  ) كاألمر يف اجلملة املمكنة 

  تبني أوال أنه ميكن أن يكون ضروري الوجود واجب الوجود أزال وأبدا وهو مع ذلك معلول غريه : يقول 
إنه ميتنع وجود : هذا يدل على ضروري آخر يكون واجب الوجود ويكون علة له وحينئذ فنحتاج أن نقول : لقيل 

منها ضروري واجب الوجود قدمي ميتنع عدمه أزال وأبدا فيكون التسلسل فيها باطال كما كان  علل ومعلوالت كل
  التسلسل باطال يف املمكن احلقيقي وهو احملدث 

فإنه قد علم بالعقل واتفاق العقالء أنه ميتنع وجود حمدثات متسلسة كل منها حمدث اآلخر ليس فيها قدمي فلو ثبت 
جب بعد هذا أن ينظر يف امتناع التسلسل وقد تقدم أن التسلسل يف ذلك على هذا إمكان معلول قدمي أزيل لو

  التقدير ال ميكن إقامة الدليل على امتناعه فيكيف إذا مل يثبت األصل الذي بنوا عليه كالمهم ؟ 
واجب وهو أن املمكن قد يكون قدميا أزليا ضروريا واجبا بغريه وأن ال -وهذا األصل الذي بنوا عليه كالمهم 

هو  -الضروري القدمي األزيل الذي ميتنع عدمه أزال وأبدا ينقسم إىل واجب بنفسه وإىل ممكن بنفسه واجب بغريه 
  مما ابتدعه ابن سينا وخالف فيه عامة العقالء من سلفه ومن غريه سلفه 

لدائم القدمي األزيل وقد صرح أرسطو وسائر الفالسفة أن املمكن الذي ميكن وجوده وعدمه ال يكون إالحمدثا وأن ا
  اليكون إال ضروريا ال يكون حمدثا 

و ابن سينا وأتباعه وافقوهم على ذلك كما ذكروا ذلك يف املنطق يف غري موضع كما قد ذكرت ألفاظه وألفاظ 
  غريه يف غري هذا املوضع من كتابه املسمى بالشفاء وغريه 
تكلمني قد قسموا املوجود إىل واجب وممكن واملمكن عندهم لكن ابن سينا وأتباعه تناقضوا بسبب أهنم ملا وجدوا امل

هو احلادث سلكوا سبيلهم يف هذا التقسيم وأدخلوا يف املمكن ما هو قدمي أزيل ونسوا ما ذكروه يف غري هذا 
من أن املمكن ال يكون إال حمدثا وكان ما ذكره هؤالء وسائر العقالء دليال على أن ما سوى اهللا تعاىل : املوضع 

دث كائن بعد أن مل يكن ملا ثبت أنه ليس واجب الوجود موجودا بنفسه إىل اهللا وحده وأن كان ما سواه مفتقر حم
  إليه 

وكان ما ذكره أرسطو وسائر العقالء مبطال ملا ذكره ابن سينا وأتباعه يف املمكن وتناقضوا فيه وكان ما ذكره ابن 
ملا ذكره أرسطو وأتباعه و ابن رشد أيضا من أن الفلك ضروري  سينا وأتباعه من العقالء يف الواجب بنفسه مبطال

الوجود واجب الوجود ال يقبل العدم فإنه حمتاج إىل غريه وهم يسلمون أنه حمتاج إىل األول ألنه ال قوام له إال 
معلوال حبركته وال قوام حلركته إال باألول فكان ال وجود له إال باألول فامتنع أن يكون وجوده بنفسه بل كان 

بغريه وما كان معلوال بغريه مل بكن موجودا بنفسه بل كان ذلك األول علة يف وجوده وما كان له علة يف وجوده 
ثابتة عنه علم بصريح العقل أنه ليس موجودا بنفسه فال يكون واجبا بنفسه وما مل يكن واجبا بنفسه كان ممكنا 

  وكان حمدثا كما قد بسط يف مواضع 
إن لفظ املمكن يف اصطالح الفالسفة ليس هو لفظ املمكن : ذكر كالم ابن رشد و ابن رشد يقول  إذا املقصود هنا

ال يسمى ممكنا بل املمكن  -حبيث ال يقبل العدم  -يف اصطالح ابن سينا وأتباعه وما كان أزليا واجبا بغريه دائما 
  ن ما كان معدوما يقبل الوجود وأما ما مل يزل واجبا يغره فليس هو مبمك



وقد ذكر هذا يف غري موضع من كتابه وذكر أن ما ذكره ابن سينا خروج عن طريقة الفالسفة القدماء وأن طريقه 
اليت أثبت به واجب الوجود بناء على هذا األصل إمنا هو إقناعي ال برهاين كقوله يف الكالم يف مسألة الواحد ال 

معلول فهو ممكن الوجود فإن هذا إمنا هو صادق يف وما وضع يف هذا القول من أن كل ( يصدر عنه إال واحد 
  ) املعلول املركب وليس ميكن أن يوجد شيء مركب وهو أزيل فكل ممكن الوجود عند الفالسفة فهو حمدث 

  ) وهذا شيء قد صرح به أرسطاطاليس يف غري ما موضع من كتبه : ( قال 
واملمكن الوجود مقول باشتراك االسم وكذلك ليس وأما هذا الذي يسميه ابن سينا ممكن الوجود فهذا : ( قال 

  ) كونه حمتاج إىل الفاعل ظاهرا من اجلهة اليت منها تظهر حاجة املمكن 
من أن املمكن عندهم ال يكون إال حمدثا مركبا قد ذكره يف غري موضع وذكر : وهذا الذي حكاه عنهم : قلت 

ة كاألجسام العنصرية واملولدات وأن القول بأن كل جسم عنهم أن األفالك عندهم ليست مركبة من املادة والصور
مركب من املادة والصورة إمنا هو قول ابن سينا دون القدماء وكذلك ذكر عنهم أن القول بأن األول صدر عنه 

  عقل مث عن العقل عقل ونفس وفلك وهلم جرا إىل العقل الفعال ليس هو قول القدماء بل هو قول ابن سينا وأمثاله 
أن سببها كون النفس الفلكية عاملة حبوادث العامل : ك ذكر فيما ذكره ابن سينا وأتباعه يف الوحي واملنامات وكذل

فإذا اتصلت هبا نفوس البشر فاض عليها العلم منها ذكر أنه ليس قول القدماء بل هو قول ابن سينا وأمثاله وهو مع 
  ن سينا بكثري هذا فالذي يذكر عن القدماء وطرقهم هو أضعف من قول اب

وعامة ما يذكر يف واجب الوجود أن يكون شرطا يف وجود غريه وأما كونه علة تامة لغريه وربا ومبدعا كما يقوله 
ابن سينا وأمثاله فهذا ال يوجد تقريره فيما ذكره عن األوائل فإذا كانت طريقة ابن سينا يلزمها أن تكون احلوادث 

أن تكون املمكنات وجدت بغري واجب أو أن يكون كل من الواجبني  حدثت بغري حمدث فطريقة أولئك تستلزم
  بأنفسهما ال يتم وجوده إال باآلخر إىل غري ذلك مما يف كالمهم من الفساد 

واملقصود هنا أن نبني أن خيار ما يوجد يف كالم ابن سينا فإمنا تلقاه عن مبتدعة متكلمة أهل االسالم مع ما فيهم من 
  البدعة والتقصري 

: ( الواحد ال يصدر عنه إال واحد وعدة أدلة بني هبا فساد قوهلم قال ابن رشد : ملا أورد عليهم الغزايل يف قوهلم و
من أين كان يف املعلول األول كثرة ؟ : إذا اعتقدت الفالسفة أن يف املعلول األول كثرة لزمهم ضرورة أن يقال هلم 

إن الواحد ال : لك يلزمهم أن الكثري ال يصدر عن الواحد فقوهلم إن الواحد ال يصدر عنه كثري كذ: وكما يقولون 
إن الكثرة يف : إن الذي صدر عن الواحد األول شيء فيه كثرة إال أن يقولوا : يصدر عنه إال واحد يناقض قوهلم 

  ) املعلول األول كل واحد منها أول فيلزمهم أن تكون األوائل كثرية 
ي هذا على أيب نصر و ابن سينا ؟ ألهنما أول من قال هذه اخلرافات فقلدمها والعجب كل العجب كيف خف: ( قال 

إن الكثرة اليت يف املبدأ الثاين إمنا الثاين إمنا هي مما يعقل من : الناس ونسبوا هذا القول إىل الفالسفة ألهنم إذا قالوا 
تني فليت شعري أيتهما الصادرة عن أعين صور: ذاته ومما يعقل من غريه لزم عندهم أن تكون ذاته ذات طبيعتني 

  ) املبدأ األول وأيتهما اليت ليست الصادرة ؟ 
إنه ممكن من ذاته واجب من غريه ألن الطبيعة املمكنة يلزم ضرورة أن تكون غري : وكذلك إذا قالوا فيه : قال 

ود واجبة إال لو أمكن أن الطبيعة الواجبة اليت استفادها من واجب الوجود فإن الطبيعة املمكنة ليس ميكن أن تع
  ) تنقلب طبيعة املمكن ضروريا وكذلك ليس يف الطبائع الضرورة إمكان أصال كانت الضرورة بذاهتا أو بغريها 

وهذه كلها خرافات وأقاويل أضعف من أقاويل املتكلمني وهي كلها أمور دخيلة يف الفلسفة ليست جارية : ( قال 



مرتبة اإلقناع اخلطيب فضال عن اجلديل ولذلك حيق ما يقول أبو حامد يف غري  على أصوهلم وكلها أقاويل ليست تبلغ
  ) إن علومهم اإلهلية ظنية : موضع من كتبه 

إن كل حادث فهو مسبوق بإمكان العدم واإلمكان ال بد له من حمل وقد : وقال أيضا ملا أراد أن يقرر قول أرسطو 
ع إىل قضاء العقل فكل ما قدر العقل وجوده فلم ميتنع تقديره رد ذلك أبو حامد بأن اإلمكان الذي ذكروه يرج

مسيناه واجبا فهذه قضايا عقلية ال حتتاج إىل موجود حىت جنعل وصفا له ألن اإلمكان كاالمتناع وليس لالمتناع حمل 
  يف اخلارج وألن السواد والبياض يقضي العقل فيهما قبل وجودمها بكوهنما ممكنني 

ذه مغلطة فإن املمكن يقال على القابل وعلى املقبول والذي يقال على املوضوع القابل يقابله ه: ( فقال ابن رشد 
املمتنع والذي يقال على املقبول بقابله الضروري والذي يتصف باإلمكان الذي يقاله املمتنع ليس هو الذي خيرج 

اإلمكان وإمنا يتصف باإلمكان من جهة  من اإلمكان إىل الفعل من جهة ما خيرج إىل الفعل ألنه إذا خرج ارتفع عنه
ما هو بالقوة واحلامل هلذا اإلمكان هو املوضوع الذي ينتقل من الوجود بالقوة إىل الوجود بالفعل وذلك بني من 

حد املمكن فإن املمكن هو املعدوم الذي يتهيأ أن يوجد وأن ال يوجد وهذا املعدوم املمكن ليس هو ممكنا من جهة 
  من جهة ما هو موجود بالفعل وإمنا هو ممكن من جهة ما هو بالقوة ما هو معلوم وال

إن املعدوم ذات ما وذلك أن العدم يضاد الوجود وكل واحد منهما خيلف صاحبه فإذا : ولذلك قالت املعتزلة 
  ارتفع عدم شيء ما خلفه وجوده وإذا ارتفع وجوده خلفه عدمه 

وجودا وال نفس الوجود أن ينقلب عدما وجب أن يكون القابل هلما وملا كان نفس العدم ليس ميكن فيه أن ينقلب 
شيئا ثالثا غريمها وهو الذي يتصف باإلمكان والتكون واالنتقال من صفة العدم إىل صفة الوجود فإن العدم ال 

  وبسط الكالم يف هذا ) يتصف بالتكون والتغري وال الشيء الكائن بالفعل يتصف أيضا 
يستحيل صدور حادث من قدمي مطلق ألنا إذا فرضنا : ( املشهور على قدم العامل وهو قوهلم وقال أيضا يف دليلهم 

القدمي ومل يصدر منه العامل مثال فإمنا مل يصدر ألنه مل يكن للوجود مرجح بل كان وجود العامل ممكنا عنه إمكانا صرفا 
جح بقي العامل على اإلمكان الصرف كما إما أن يتجدد مرجح أو ال يتجدد فإن مل يتجدد مر: فإذا حدث مل خيل 

مل رجح اآلن ومل يرجح قبل ؟ فإما أن مير إىل غري : كان قبل ذلك فإن جتدد مرجح انتقل الكالم إىل ذلك املرجح 
  ) هناية أو ينتهي األمر فيها إىل مرجح مل يزل مرجحا 

  كالم ابن رشد ردا على الغزايل وتعليق ابن تيمية

القول هو قول يف أعلى مراتب اجلدل وليس هو واصال موصل الرباهني ألن مقدماته هي هذا : ( قال ابن رشد 
عامة والعامة قريبة من املشتركة ومقدمات الرباهني هي من األمور اجلوهرية املناسة وذلك أن املمكن يقال اشتراك 

 مرجح على التساوي وذلك على املمكن األكثري املمكن األقلي والذي على التساوي وليس ظهور احلاجة فيها إىل
  أن املمكن األكثري قد يظن به أن يترجح من ذاته ال من مرجح خارج عنه خبالف املمكن على التساوي 

واإلمكان أيضا منه ما هو من الفاعل وهو إمكان الفعل ومنه ما هو من املنفعل وهو إمكان القبول وليس ظهور 
اإلمكان الذي يف املنفعل مشهور حاجته إىل املرجح من خارج ألنه  احلاجة فيهما إىل املرجح على السواء وذلك أن

يدرك حسا يف األمور الصناعية وكثري من األمور الطبيعية وقد يلحق فيه شك يف األمور الطبيعية ألن أكثر األمور 
أن : روفا بنفسه الطبيعة مبدأ تغريها منها ولذلك يظن يف كثري منها أن احملرك هو املتحرك هو املتحرك وأنه ليس مع

  كل متحرك فله حمرك وأنه ليس ها هنا شيء حيرك ذاته فإن هذا كله حيتاج إيل بيان فلذلك فحص عنه القدماء 



وإما اإلمكان الذي يف الفاعل فقد يظن يف كثري منها أنه ال حيتاج يف خروجه إىل الفعل إىل مرجح من خارج ألن 
قد يظن بكثري منه أنه ليس تغريا حيتاج إىل مغري مثل انتقال املهندس من أن انتقال الفاعل من أن ال يفعل إىل أن يفعل 

  ) ال يهندس إىل أن يهندس وانتقال املعلم من أن ال يعلم إىل أن يعلم 
منها ما هو يف اجلوهر ومنه ما هو يف الكيف ومنه ما هو يف : والتغري أيضا الذي يقال إنه حيتاج إىل مغري : ( قال 

يقال على ما هو قدمي بذاته وقدمي بغريه عند كثري من الناس والتغريات : هو يف األين والقدمي أيضا  الكم ومنه ما
منها ما جيوز عند قوم على القدمي مثل جواز كون اإلرادة احلادثة على القدمي عند الكرامية وجواز الكون والفساد 

على العقل الذي بالقوة ووهو قدمي عند أكثرهم : على املادة األول عند القدماء وهي قدمية وكذلك املعقوالت 
  ) ومنها ما ال جيوز وخباصة عند بعض القدماء دون بعض 

منه ما يفعل بإرادة ومنه ما يفعل بطبيعة وليس األمر يف كيفية صدور الفعل املمكن : وكذلك الفاعل أيضا : ( قال 
قسمة يف الفاعل حاصرة أويؤدي الربهان إىل فاعل أعين يف احلاجة إىل املرجح وهل هذه ال: الصدور عنهما واحدا 

  ؟ ) اليشبه الفاعلني بالطبيعة وال الذي باإلرادة اليت يف الشاهد 
وهذه كلها مسائل كثرية عظيمة حيتاج كل واحد منها إىل أن يفرد بالفحص عنها وعما قاله القدماء فيها : ( قال 

ضع مشهور من مواضع السفسطائيني والغلط يف واحد من هذه وأخذ املسألة الواحدة بدل املسائل الكثرية هو مو
  ) املبادي هو سبب لغلط عظيم آخر يف الفحص عن املوجودات 

املقصود هنا أن بني اختالف اصطالحهم يف مسمى املمكن وأن الطريفة املشهورة عند املتأخرين يف الفلسفة : قلت 
  الفارايب قبله هي الطريفة املضافة إىل أفضل متأخريهم ابن سينا و 

وهذا ابن رشد مع عنايته التامة بكتب أرسطو والقدماء واختصاره لكالمهم وعنايته باالنتصار هلم والذب عنهم 
  يذكر أن كثريا من ذلك إمنا هو من قول هؤالء املتأخرين ليس هو من قول قدمائهم 

إنه جعل املفهوم من لفظ املمكن : سفة قال وملا ذكر عن ابن سينا أنه استعمل لفظ املمكن يف أعم مما هو عند الفال
  ما له علة 

مث ما له علة : إن املوجود ينقسم إىل ما له علة وإىل ما ال علة له حيتاج إىل دليل قال : وحينئذ فقول القائل : قال 
ان ينقسم إىل ممكن وضروري فالضروري هو الذي ال ميكن عدمه بل هو واجب دائما بعلته واملمكن احلقيقي ما ك

ميكن وجوده وعدمه وهو ما كان معدوما وحينئذ فاملمكن احلقيقي ال يكون إال حادثا وذلك يستلزم وجود واجب 
  وهو الضروري ولكن ال يستلزم أنه ال علة له إال بدليل منفصل 

تنتهي فال أن ما له علة فله علة وميكن حينئذ تقدير ممكنات ال : وإذا جعلنا املمكن ما له علة كان التقدير : قال 
ينتهي األمر إىل موجود ال علة له وهو املسمى عندهم بواجب الوجود إال أن يفهم من املمكن الذي وضعه بإزاء ما 

املمكن احلقيقي فإن هذه املمكنات هي اليت يستحيل وجود العلل فيها إىل غري هناية وأما إن عىن باملمكن : ال علة له 
يتبني بعد أن ذلك مستحيل بالوجه الذي تبني يف املوجودات املمكنة باحلقيقة ما له علة من األشياء الضرورية فلم 

إنه ال بد أن ينتهي األمر إىل ضروري بغري علة إىل أن يبني : وال تبني بعد أن ها هنا ضروريا حيتاج إىل علة حىت يقال 
  أن األمر يف اجلملة الضرورية اليت من علة ومعلول كاألمر يف اجلملة املمكنة 

ولفظ املمكن إذا قيل فيه ميكن أن يوجد وميكن ال يوجد فهذا ال يكون إال إذا كان معدوما كما ذكر ابن : لت ق
رشد أنه اصطالح الفالسفة فإما كل ما ميتنع عدمه فليس مبمكن هبذا االعتبار أن يكون ممكن الوجود والعدم بل 

وإذا كان من هذا ما هو واجب بغريه أزال وأبدا  إنه واجب بنفسه أو واجب بغريه: هذا واجب الوجود سواء قيل 



فكونه ممكنا يفتقر إىل دليل فتقسيم املوجود إىل واجب وممكن هبذا االعتبار ال بد له من دليل كما ذكر ابن رشد 
خبالف املعدوم الذي ميكن وجوده فهذا يعلم أنه ممكن وهلذا كان ابن سينا ومن سلك طريقته حمتاجني إىل إثبات 

  فالك ممكنة بنفسها ال واجبة بنفسها كون األ
وهذا وإن كان حقا لكن دليلهم عليه يف غاية الضعف فإنه مبني على أن كل جسم ممكن ودليلهم عليه ضعيف جدا 

كما قد بني يف غري هذا املوضع وقد بني ضعفه أبو حامد ووافقه ابن رشد مع عنايته بالرد عليه على ضعف هذه 
  الطريق 

يسوغ تسميته ممكنا يف اللغة باعتبار أنه بنفسه ال يوجد لكن ما كان كذلك ال يكون إال حمدثا  والتحقيق أن هذا
فيسمى ممكنا باعتبار ويسمى حمدثا باعتبار واإلمكان واحلدوث متالزمان وأما تسمية ما هو قدمي أزيل ميتنع عدمه 

ق فالنزاع هنا لفظي لكن إذا عرفت ممكنا ميكن وجوده وعدمه فهذا ال يعرف يف عقل وال لغة وإن قدر أنه ح
  االصطالحات زالت إشكاالت كثرية تولدت من اإلمجال الذي يف لفظ املمكن كما قد بسط يف غري هذا املوضع 

واختالف االصطالح يف لفظ املمكن هنا غري اختالف االصطالح يف املمكن العام الذي هو قسيم املمتنع واملمكن 
متنع بل نفس املمكن اخلاص على هذا االصطالح املذكور عن القدماء إمنا هو يف اخلاص الذي هو قسيم الواجب امل
  احملدث الذي ميكن وجوده وعدمه 

  وأما ما يقدر واجبا بغريه دائما فذاك ال يسمى ممكنا هبذا االصطالح 
إىل ممكن  فما له علة ينقسم: وأما على اصطالح ابن سينا وأتباعه وهو كون املمكن ما له علة قال ابن رشد 

وضروري فالضروري هو الذي ال ميكن عدمه بل هو واجب دائما بعلة وهذا مما يقوله الفالسفة يف األفالك واملمكن 
  احلقيقة هو احلادث 

  وذلك يسلتزم وجود واجب وهو ضروري ولكن ال يستلزم أنه ال علة له إال بدليل منفصل : قال 
احملدث إىل احملدث أمر ضروري كما هو قول اجلمهور فإذا كان املراد  وهذا الذي قاله ابن رشد بناء على أن افتقار

باملمكن احلقيقي هو احلادث فال بد له من فاعل ليس حبادث وهو الضروري يف اصطلح عامة العقالء فإن كل قدمي 
  هو ضروري عند عامة العقالء وكل ممكن اإلمكان اخلاص هو حمدث عندهم مث بعد هذا كونه ال علة له 

بأن يكون للمحدث حمدث إىل غري هناية ممتنع عند مجيع العقالء وقد بني ذلك : لعلم بامتناع التسلسل يف مثل هذا وا
  يف موضعه 

وأما كون املمكن الذي هو قدمي أزيل ضروري الوجود هو معلول لغريه فهذا ليس يبني أيضا امتناع التسلسل فيه 
فيمكن تقرير ما ذكره الغزايل من أن ما قالوه يف امتناع التسلسل على هذا التقدير كما تقدم وعلى هذا التقدير 

باطل على أصوهلم فإن كل ممكن إذا قدر أنه معلول مع كونه واجبا قدميا أزليا فالقول يف علته كقول فيه فإذا قدر 
هر افتقار جمموعها علل ومعلوالت كل منها واجب قدمي أزيل ال هناية هلا مل يظهر امتناع هذا على هذا التقدير ومل يظ

اجملموع ال علة له مل يظهر امتناع ذلك كما يظهر : إىل واجب خارج عنها إذ كان كل منها واجب له علة فإذا قيل 
  امتناعه يف احملدثات ولكن كونه له علة أو ال علة له يفتقر إىل دليل آخر 

 صدرو العامل عن اهللا وأنه صدر عن عقل وقد تكلم ابن رشد على القول املنسوب إىل الفالسفة يف كتب ابن سينا يف
  مث عن العقل عقل ونفس وفلك إىل العقل العاشر كما هو معرف من مذهبهم وتقريره 

وهذا كله خترص على الفالسفة من ابن سينا و أيب نصر وغريمها ومذهب : ( قال ابن رشد ملا حكاه أبو حامد عنهم 
ام السماوية ومبادىء املوجودات السماوية موجودات مفارقة للمواد القوم القدمي هو أنه ها هنا مبادىء هي األجر



هي احملركة لألجرام السماوية واألجرام السماوية تتحرك إليها على جهة الطاعة هلا واحملبة فيها واالمتثال ألمرها 
  إياها باحلركة والفهم عنها وأهنا إمنا خلقت من أجل احلركة 

 حترك األجسام السماوية هي مفارقة للمواد وأهنا ليست بأجسام مل يبق وجه به وذلك أنه ملا صح أن املبادىء اليت
حترك األجسام ما هذا شأنه إال من جهة أن احملرك أمر باحلركة ولذلك لزم عندهم أن تكون األجسام السماوية حية 

رق بني العلم واملعلول إال أن املعلوم ناطقة تعقل ذواهتا وتعقل مباديها احملركة هلا على جهة األمر هلا وملا تقرر أنه ال ف
يف مادة والعلم ليس يف مادة وذلك يف كتاب النفس فإذا وجدت موجودات ليست يف مادة وجب أن يكون 

جوهرها علما أو عقال أو كيف شئت أن تسميها وصح عندهم أن هذه املبادىء مفارقة للمواد من قبل أهنا اليت 
دائمة اليت ال يلحقها فيها كالل وال تعب وإن كل ما يفيد حركة دائمة هبذه أفادت األجرام السماوية احلركة ال

الصفة فإنه ليس جسما وال قوة يف جسم وأن اجلسم السماوي إمنا استفاد البقاء من قبل املفارقات وصح عندهم أن 
قاويلهم مسطورة يف هذه املبادىء املفارقة وجودها مرتبط مببدأ أول فيها ولوال ذلك مل يكن هنا نظام موجود وأ

  ذلك فينبغي ملن أراد معرفة احلق أن يقف عليها من عنده 
وما يظهر أيضا من كون مجيع األفالك تتحرك احلركة اليومية مع أهنا تتحرك هبا احلركات اليت ختصها مما صح 

ىء أن تأمر ساير األفالك عندهم أن اآلمر هبذه احلركة هو املبدأ األول وهو اهللا سبحانه وتعاىل وأنه أمر ساير املباد
بساير احلركات وأن هبذا األمر قامت السماوات واألرض كما أن بأمر امللك األول يف املدينة قامت مجيع األوامر 

  الصادرة ممن جعل امللك له والية أمر من األمور من املدينة إىل مجيع من فيها من أصناف الناس 
وهذا التكليف والطاعة هي األصل يف التكليف والطاعة اليت } ا وأوحى يف كل مساء أمره{ : كما قال سبحانه 

  ) وجبت على اإلنسان لكونه حيوانا ناطقا 
وأما ما حكاه ابن سينا من صدور هذه املبادىء بعضها عن بعض فهو شيء ال يعرفه القوم وإمنا الذي : ( قال 

وما منا إال له { :  بذلك املقام منه كما قال تعاىل عندهم أن هلا من املبدأ األول مقامات معلومة ال يتم هلا وجود إال
وأن االرتباط الذي بينها هو الذي يوجب كوهنا معلولة بعضها عن بعض ومجيعها عن املبدأ األول وأنه } مقام معلوم 

د كل ليس يفهم من الفاعل املفعول واخلالق واملخلوق يف ذلك الوجود إال هذا املعىن فقط وما قلناه من ارتباط وجو
موجود بالواحد وذلك خالف ما يفهم ها هنا من الفاعل واملفعول والصانع واملصنوع فلو ختيلت آمرا له مأمورون 

كثريون وأولئك املأمورون هلم مأمورون أخر وال وجود للمأمورين إال يف قبول األمر وطاعة اآلمر وال وجود مل دون 
ألول هو الذي أعطى مجيع املوجودات املعىن الذي صار به صارت املأمورين إال باملأمورين لوجب أن يكون اآلمر ا

موجودة وأنه إن كان شيء وجوده يف أنه مأمور فال وجود له إال من قبل اآلمر األول وهذا املعىن هو الذي ترى 
  ) الفالسفة أنه عربت عنه الشرائع باخللق واالختراع والتكليف 

به مذهب هؤالء القوم من غري أن يلحق ذلك الشنعة اليت تلحق من  فهذا هو أقرب تعليم ميكن أن يفهم: ( قال 
وهذا كله يزعمون : ( يعين ما ذكره ابن سينا قال ) مسع مذاهب القوم على التفصيل الذي ذكره أبو حامد ها هنا 

دعون أنه قد بني يف كتبهم فمن أمكن أن ينظر يف كتبهم على الشروط اليت ذكروها فهو الذي يقف على صحة ما ي
  ) أو ضده 

وليس يفهم من مذهب أرسطاطاليس غري هذا وال من مذهب أفالطون وهو منتهى ما وقفت عليه العقول : ( قال 
اإلنسانية وقد ميكن اإلنسان أن يقف على هذه املعاين من أقاويل عرض هلا إن كانت مشهورة مع أهنا معقولة وذلك 

  ) بوب عند اجليمع أن ما شأنه هذا الشأن من التعليم فهو لذيذ حم



وأحد املقامات اليت يظهر منها هذا املعىن هو أن اإلنسان إذا تأمل ما ها هنا ظهر له أن األشياء اليت تسمى : ( قال 
حية عاملة هي األشياء املتحركة من ذاهتا حبركات حمدودة جبواهر وأفعال حمدودة تتولد عنها أفعال حمدودة ولذلك 

فإمنا يصدر عن حي عامل فإذا حصل له هذا األصل وهو أن كل ما يتحرك حركات  إن كل فعل: قال املتكلمون 
حمدودة يلزم عنها أفعال حمدودة منتظمة فهو حيوان عامل وأضاف إىل ذلك ما هو مشاهد باحلس وهو أن السماوات 

رتيب به قوام ما تتحرك من ذاهتا حركات حمدودة يلزم عند ذلك يف املوجودات اليت دوهنا أفعال حمدودة ونظام وت
دوهنا من املوجودات تولد أصل ثالث ال شك فيه وهو أن السماوات أجسام حية مدركة فأما أن حركتها يلزم عنها 
أفعال حمدودة هبا قوام ما ها هنا وحفظه من احليوان والنبات واجلمادات فذلك معروف بنفسه عند التأمل فإنه لوال 

يكن ها هنا فصول أربعة ولو مل يكن ها هنا فصول أربعة ملا كان نبات وال  قرب الشمس وبعدها عن فلكها املائل مل
حيوان وال جرى الكون علىنظام يف كون االستقصات بعضها من بعض على السواء لينحفظ هبا املوجود مثال 
ئل ذلك أنه إذا بعدت الشمس إىل جهة اجلنوب برد اهلواء يف جهة الشمال فكانت األمطار وكثر االستقص املا

أعين إذا صارت الشمس فوق مست رؤوسنا : وكثر يف جهة اجلنوب تولد االسطقس اهلوائي ويف الصيف بالعكس 
وهذه األفعال اليت تلفى للشمس من قبل القرب والبعد الذي هلا دائما من موجود موجود من املكان الواحد بعينه 

فصوال أربعة يف حركاهتا الدورية وأعظم من هذه  تلفى للقمر وجلميع الكواكب فإن لكلها أفالكا مائلة وهي تفعل
  كلها يف ضرورة وجود املخلوقات وحفظها احلركة العظمى اليومية الفاعلة للليل والنهار 

وسخر { : وقد نبه الكتاب العزيز على العناية باإلنسان لتسخري مجيع السماوات له يف غري ما آية مثل قوله سبحانه 
  ة اآلي} لكم الليل والنهار 

فإذا تأمل اإلنسان هذه األفعال والتدبريات الالزمة واملتقنة عن حركات الكواكب ورأى الكواكب تتحرك هذه 
علم أن  -احلركات وهي ذوات أشكال حمدودة ومن وجهات حمدودة وحنو حركات حمدودة وحركات متضادة 

ة ويزيده إقناعا يف ذلك أن يرى أن هذه األفعال احملدودة إمنا هي عن موجودات مدركة حية ذوات اختيار وإراد
كثريا من األجسام الصغرية احلقرية اخلسيسة املظلمة األجساد اليت ها هنا مل تعدم باحلياة باجلملة على صغر أجرامها 

وخساسة أقدارها وقصر أعمارمها وإظالم أجسادها وأن اجلود اإلهلي أفاض عليها احلياة واإلدراك اليت هلا دبرت 
علم على القطع أن األجسام السماوية أحرى أن تكون حية مدركة من هذه األجسام  -وجودها ذاهتا وحفظت 

  لعظم أجرامها وشرف وجودها وكثرة أنوارها 
اآلية وخباصة إذا اعترب تدبريها األجسام احلية } خللق السماوات واألرض أكرب من خلق الناس { : كما قال سبحانه 

حية فإن احلي ال يدبره إىل حي أكمل حياة منه فإذا تأمل اإلنسان هذه األجسام  اليت ها هنا علم على القطع أهنا
العظيمة احلية الناطقة املختارة احمليطة بنا ونظر إىل أصل ثالث وهو أن عنايتها مبا ها هنا هي غري حمتاجة إليها يف 

تات و اجلمادات وأن اآلمر هلا غريها وجودها علم أهنا مأمورة هبذه احلركات ومسخرة ملا دوهنا من احليوانات والنبا
وهوغري جسم ضرورة ألنه لو كان جسما لكان واحدا منها وكل واحد منها مسخر ملا دونه ها هنا من املوجودات 

وخادم ملا ليس حيتاج إىل خدمته يف وجود ذاته وأنه لو ال مكان هذا اآلمر هلا ملا اعتنت مبا ها هنا على الدوام 
رة وال منفعة هلا خاصة يف هذا الفعل فإذن إمنا تتحرك من قبل األمر والتكليف للجرم املتوجه واالتصال ألهنا مدب

  ) } أتينا طائعني { : إليها حلفظ ما ها هنا وإقامة وجوده واآلمر هو اهللا تعاىل وهذا كله معىن قوله تعاىل 
س ذوي نطق وفضل مكبني على أفعال لو أن إنسانا رأى مجعا عظيما من انا: ومثال هذا يف االستدالل : ( قال 

أليقن على  -حمدودة ال خيلون هبا طرفة عني مع أن تلك األفعال غري ضرورية يف وجودهم وهم غري حمتاجني إليها 



القطع أهنم مكلفون ومأمورون بتلك األفعال وأن هلم آمرا هو الذي أوجب هلم تلك اخلدمة الدائمة للعناية بغريهم 
  را منهم وأرفع مرتبة وأهنم كالعبيد مسخرين له املستمرة هو أعلى قد

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات { : وهذا املعىن هو الذي أشار إليه الكتاب العزيز يف قوله سبحانه 
  } واألرض وليكون من املوقنني 

كلية ذوات وإذا اعترب اإلنسان أمرا آخر وهو أن كل واحد من الكواكب السبعة له حركات خادمة حلركاته ال
علم أيضا على القطع أن جلماعة كل كوكب منها  -أجسام ختدم جسمه الكلي كأهنا خدمة يعتنون خبادم واحد 

أن يكون منها مجاعة مجاعة كل : آمرا خاصا هبم رقيبا عليهم من قبل اآلمر األول مثل ما يعرض عند تدبري اجليوش 
  ون العرفاء يرجعون إىل أمري واحد وهو أمري اجليش واحد منها حتت آمر واحد وأولئك اآلمرون وهم املسم

 -وهي نيف على األربعني  -كذلك األمر يف حركات األجرام السماوية اليت أدرك القدماء من هذه احلركات 
إىل اآلمر  -أو الثمانية على اختالف بني القدماء يف عدد احلركات  -ترجع كلها إىل سبعة آمرين وترجع السبعة 

  األول 
أو مل يعلم  -أعىن السماوية  -املعرفة حتصل لإلنسان هبذا الوجه سواء علم كيف مبدأ خلقه هذه األجسام  وهذه

وكيف ارتباط وجود سائر اآلمرين بالآلمر األول أو مل يعلم فإنه ال شك أهنا لو كانت موجودة من ذاهتا أعين قدمية 
هلا بالتسخري وأال تطيعه وكذلك حال اآلمرين مع اآلمر من غري علة وال موجد جلاز عليها أن ال تأمتر آلمر واحد 

  األول 
وإذا مل جيز ذلك عليها فهنالك نسبة بينها وبينه اقتضت هلا السمع والطاعة وليس ذلك أكثر من أهنا ملك له يف عني 

على وجودها ال فيعرض من اعراضها كحال السيد مع عبيده بل يف نفس وجودها فإنه ليس هنالك عبودية زائدة 
  الذات بل تلك الذوات تقومت بالعبودية 

وهذا امللك هو ملكوت } إن كل من يف السماوات واألرض إال آيت الرمحن عبدا { : وهذا هو معىن قوله تعاىل 
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات { : السماوات واألرض الذي أطلع اهللا إبراهيم عليه يف قوله تعاىل 

وأنت تعلم تأنه إذا كان اآلمر هكذا فإنه جيب أال تكون خلقة هذه األجسام ومبدأ } نني واألرض وليكون من املوق
كوهنا على حنو كون األجسام اليت ها هنا وأن العقل اإلنساين يقصر عن إدراك كيفية ذلك الفعل وإن كان يعترف 

حو الذي توجد الفاعالت ها هنا أحدمها بالفاعل وأن الفاعل هلا فاعل بالن: بالوجود فمن رام أن يشبه الوجودين 
  ) فهو شديد الغفلة عظيم الزلة كثري الوهلة 

فهذا هو أقصى ما تفهم به مذاهب القدماء يف األجرام السماوية ويف إثبات اخللق هلا ويف أنه ليس جبسم : ( قال 
  ) وإثبات ما دونه من املوجودات اليت ليست بأجسام واحدها هي النفس 

وجوده من كوهنا حمدثة على حنو حدوث األجسام اليت نشاهدها كما رام املتكلمون فعسري جدا  وأما إثبات: ( قال 
  ) واملقدمات املستعلمة يف غري ذلك غري مفضية هبم إىل ما قصدوا بيانه 

فهذا الكالم ال ريب أنه إىل الكالم الذي نقله الناس عن أرسطو وأصحابه يف إثبات واجب الوجود أقرب : قلت 
  م ابن سينا وأمثاله من كال

بل هذا خري من الكالم املنقول عن أرسطو من وجوه متعددة فإن املنقول عن أرسطو إمنا فيه أنه جعل األول حمركا 
هلا من حيث هو حمبوب معشوق هلا للتشبه به حيركها حتريك احملبوب حملبه بل حتريك املتشبه به للمتشبه كتحريك 

ريك احملبوب حملبه كتحريك الطعام لآلكل وملرأة للجماع وأما هذا فقد جعله اإلمام للمؤمت فإن هذا أضعف من حت



  آمرا هلا باحلركة مسخرا هلا بذلك مكلفا هلا بذلك 
  لكن أرسطو أثبت قوله بأن احلركة اإلرادية الشوقية ال بد فيها من عقل يتشبه به الفلك كم يتشبه املؤمت باإلمام 

  حملرك األولكالم أرسطو عن احلركة الشوقية وا

والشيء املتشوق إليه علة حلركة املتحرك إليه بالشوق والشيء املشتاق إليه معلول له من جهة تلك العلة ويف : قال 
  تلك احلركة وحركة كل واحد من األجسام فتشتاق كلها وترتفع إىل حمرك أول ال يتحرك 

ان قصد أن أمره هلا مبعىن كونه متشبها به حمبوبا وهذا مل يذكر حجة على أن املبدأ األول هو اآلمر باحلركات فإن ك
هلا كما ذكر أرسطو فقد ذكر طريقة أرسطو بعينها وقد تكلمنا عليها يف غري هذا املوضع وبينا ما فيها من النقص 

  والتقصري عن إثبات واجب الوجود وأهنا تدل على أن هؤالء القوم من أبعد اخللق عن معرفة اهللا تعاىل 

  رشد عن احلركة الشوقية للسماوات نقد كالم ابن

  : وكذلك كالم هذا الرجل ليس فيه إثبات الصانع كما ليس ذلك يف كالم أرسطو ويف باطل وتناقض من وجوه 
  ) الوجه األول ( 

إنه ال وجود هلا إال يف قبول : أنه جعل احلركة تاره ال قوام للسماوات إال هبا كما ذكر ذلك أرسطو حيث قال 
اآلمر يعين احلركة كما ذكر أرسطو وجعلها تارة مستغنية عنها ولكنها كلفت هبا ألجل السفليات وأن  األمر وطاعة

  حال املكبني على أفعال ال خيلون منها طرفة عني مع أن تلك األفعال غري ضرورية يف وجدهم وهم غري حمتاجني إليها 

  الوجه الثاين

يس يف جمرد األمر بالفعل ما يوجب أن يكون الفعل القائم بالفاعل أن غاية ما يف هذا أن يكون آمرا هلا باحلركة ول
من إبداع اآلمر ومن خلقه وال أنه حمتاج إىل اآلمر يف نفس إحداث الفعل كما ذكره يف أمر امللك لنوابه وأمر القائد 

  جليشه وأمر السيد لعبيده 

  الوجه الثالث

   أمرت هبا فمن أين يعلم أن قوام ذاهتا بتلك احلركة ؟ أنه مل يذكر حجة على أنه ال قوام هلا إال حبركة اليت

  الوجه الرابع

أنه لو قدر أنه أبدع احلركة اليت قامت هبا وأنه ال قوام هلا إال باحلركة فغاية ما يف ذلك أن يكون ذلك شرطا يف 
  أبدع أعياهنا  قوامها ويكون فاعال لشرط من شروط وجودها ليس يف هذا ما يقتضي أنه أبدع سائر أعراضها وال

  الوجه اخلامس



أن هذا مبين على إثبات عقول مفارقة وراء األفالك وأن فيها عقال هو فوقها يف الرتبة والدليل الذي ذكره هذا و 
ابن سينا وغريمها من الفالسفة يف إثبات العقول إمنا يدل على إثبات عقول هي أعراض تفتقر إىل أعيان تقوم هبا من 

  يف نفوسنا فأما إثبات عقول هي جواهر قائمة بنفسها فال دليل هلم على ذلك أصال جنس العقل املوجود 
ولوال أن هذا ليس موضع بسط ذلك لذكرت ألفاظهم بأعياهنم ليتبني لك ما ذكرته ولكن هؤالء القوم جيعلون 

م كما األعراض جواهر واجلواهر أعراضا والصفة هي املوصوف واملوصوف هو الصفة وعلى هذا بنوا كالمه
  : صرحوا به يف غري موضع ومن هنا يظهر 

  الوجه السادس

وهو أن هذا وأمثاله جعلوا نفس العلم هو العامل وجعلوا نفس العلم هو جوهرا قائما بنفسه واجب الوجود وهذا من 
  أعظم سفسطة يف الوجود وهو شر من كالم النصارى بكثري 

ردات عن املادة وهو العقول اليت جعلوهلا مبادىء أهنا علوم كلية وغاية ما ينتهي إليه ما يدعونه من املفارقات اجمل
كالعلوم الكلية اليت لنا ومن املعلوم أن العلوم الكلية ال تقوم إال بعامل لكن هؤالء غلطوا حيث أثبت قدماؤهم 

ري والتحول يف كأصحاب أفالطون كليات جمردة عن األعيان وهي املثل األفالطونية وجعلوها أزلية أبدية وإمنا التغ
الكليات ال يكون وجودها منفكة عن األعيان وهؤالء : أعياهنا فلما تبني ألرسطو وأتباعه فساد هذا أبطلوه وقالوا 

ظنوا أيضا أن األعيان املوجودة تقارهنا كليات مغايرة لألعيان وهو أيضا غلط فإن كل هذه األمور الكلية إمنا ثبتوها 
  بسط الكالم على هذا يف غري هذا املوضع  يف األذهان ال يف األعيان وقد

واملقصود هنا أن العقول املفارقات اليت أثبتوها هي من جنس هذه الكليات وهلذا يصرحون بأن العلم هو العامل حىت 
إنه هو العلم وإنه العامل وأن العلم هو القدرة فجعلوا نفس الذات املوصوفة هي الصفة : يف واجب الوجود قالوا 

  ه الصفة هي األخرى كما قد بسط يف غري هذا املوضع وجعلوا هذ
مث إهنم أثبتوا واجب الوجود بطريق احلركة وأنه ال بد هلا من حمرك واحملرك هو احملبوب عندهم الذي حيب التشبه به 

يف غري ال حتب ذاته ألن احلركة اإلرادية ال بد له من ذلك وادعوا أنه ال بد له من حمرك ال يتحرك وقدبني فساد هذا 
  هذا املوضع من هذا الكتاب 

و ابن رشد قرر طريقتهم على غاية ما أمكنه من احلسن والبيان وهي كما ترى غايتها أن تكون األجسام املتحركة 
كونه حمبوبا هلا أي حتب أن تتشبه به ال أهنا حتب ذاته كما ذكره سلفه : حمتاجة إىل آمر حيركها واملراد بأمره باحلركة 

لذين بني طريقهم وشبهه بامللك اآلمر ملن دونه من نابه يف مملكته بأوامر وكل واحد يأمر من دونه وكلها الفالسفة ا
  ترجع إىل اآلمر األول 

ال صفاهتم وال أفعاهلم بل امللك اآلمر له شعور بأمره وطلب من : ومعلوم أن اآلمر مل يبدع شيئا من أعيان املأمورين 
ا مشتاقا إليه أو للتشبه به فليس يف هذا صدور أمر من أمر وال شعور باحملب املشتاق املأمور وأما كون الشيء حمبوب

  وال طلب لفعل منه 
و ابن رشد قرر بأن اآلمر هلا هو املبدع هلا بأهنا لو كانت موجودة من ذاهتا أي قدمية من غري علة وال موجد جلاز 

لك حال اآلمرين مع اآلمر األول وإذا مل جيز ذلك عليها عليها أن ال تأمتر آلمر احد هلا بالتسخري وأال تطيعه كذ
فهنالك نسبة بينها وبينه اقتضت هلا السمع والطاعة وليس ذلك أكثر من أهنا ملك له يف عني وجودها ال يف عرض 

  من أعراضها 



آمر هلا فأنت مل أنت مل تقرر أنه آمر هلا وسلفك إمنا ذكروا أنه حمبوب هلا أي حتب التشبه به وهب أنه : فيقال له 
إنه ليس هنالك عبودية زائدة على الذات بل : ( تذكر دليال على أهنا إذا كانت مأمورة كانت مملوكة إال قولك 

  ) تلك الذوات تقومت بالعبودية 
  وهذه دعوى جمردة 

  تلك العبودية زائدة على الذات ؟ : فلم ال جيوز أن يقال 
أردت تقومت بتعبدها الذي هو طاعتها وحركتها فهذه دعوى أرسطو وقد إن ) : إهنا تقومت بالعبودية : ( وقولك 

  علم ما فيها وبتقدير أن تكون حقيقتها هي تلك احلركة بل يقتضي أن تكون احلركة شرطا يف وجودها 
  وإن أردت بتقومها بالعبودية تقومها بأن خلقها اهللا تعاىل فهذا هو املطلوب ومل تذكر عليه حجة 

كالم ال حجة فيه  -علم أن اآلمر هلا غريها وهو غري جسم ألنه لو كان جسما لكان واحدا منها : وأيضا فقولك 
  : لوجهني 
ومل يلزم أن يكون من العقول املسخرة فلماذا يلزم إذا كان مسخرا لألجسام أن : أنه مسخرا للعقول : أحدمها 

هو قائم بنفسه : رة فال يلزم أيضا إذا قيل يكون من األجسام املسخرة ؟ فهو عندهم عقل وليس من العقول املسخ
  أو هو حي عليم قدير أو هو جوهر أو جسم أو ذات أو غري ذلك أن يكون من مجلة املسخرات من هذا اجلنس 

أنه مل ال جيوز أن يكون خارجا عن مجلة املسخرات املأموره كما أنه قائم بنفسه وهو آمر ألعيان قائمة : الثاين 
وهو آمر ملوصوفات وأمثال ذلك وإذا كانت األعيان أو األجسام أو املوصفات خمتلفة بنفسها وهو موصوف 

  احلقائق مل يلزم أن يكون اآلمر هلا مماثال للمأمور 
لو ختيلت أمرا له مأمورون كثريون وأولئك املأمورون هلم مأمورون أخر وال وجود للمأمورين : وأيضا فإنك قلت 

وال وجود ملن دون املأمورين إال باملأمورين لوجب أن يكون اآلمر األول هو الذي  إال يف قبول األمر وطاعة اآلمر
  أعطى مجيع املوجودات املعىن الذي صارت موجودة 

ال توجد األفالك إال باحلركة : وهذا الكالم فيه تفريق بني املأمور الذي ال وجود له إال يف قبول األمر كما يقولون 
ل ال توجد إال مبا فيها من قبول األمر وبني ما صدر عن األفالك أو العقول من وهي قبول األمر أو أن العقو

  املولدات اليت ال وجود هلا إال بالعقول أو األفالك 
ال : فكيف يقال يف هذا : ومن املعلوم أن احتياج العقول واألفالك إىل الواجب بذاته أعظم من حاجة ما دوهنا إليها 

  ال يوجد إال بقبول األمر ؟ :  يوجد إال به ؟ ويقال يف ذلك
ومن املعلوم أن ما يظهر من تأثري األفالك يف األرض إمنا هو يف بعض أحواهلا كما ذكره من تأثري قرب الشمس 

  وبعدها والليل والنهار 
ومن املعلوم باحلس أن هذا ليس وحده مستقال بإبداع ما يف األرض وإمنا هو من مجلة األسباب اليت هبا يتم كما 

فتقر احليوان والنبات إىل الريح وافتقارها إىل ذلك أعظم من افتقارها إىل الشمس وكما تفتقر إىل األرض والتراب ي
  وغري ذلك من األسباب 

وباجلملة هذه الطريق اليت سلكها هؤالء مبنية على ثالث مقدمات أن األفالك ال تقوم إال باحلركة وأن احلركة ال 
وب منفصل حيب التشبه به فاألفالك ال تقوم إال بذلك مث إذا كانت ال تقوم إال بذلك تقوم إال بآمر منفصل أو حمب

  لزم أن تكون مجيع أعياهنا وصفاهتا صادرة عنه وهم مل يقروا ذلك 
إذا كان قوامها حبركتها وقوام حركتها به فقوامها : وقد بسط هذا يف غري هذا املوضع لكن ميكن تقريره بأن يقال 



  وامها به امتنع أن تكون واجبة الوجود بنفسها ألن ما كان واجب الوجود بنفسه ال يكون قوامه بغريه به وإذا كان ق
وإذا كان الفلك متحركا بغريه امتنع أن يكون واجب الوجود فيكون ممكن الوجود بنفسه وممكن الوجود بنفسه ال 

  ن مفتقرا إىل حمبوب مشتاق إليه للتشبه به يكون إال بالواجب بنفسه فيجب أن يكون مفتقرا إىل مبدع فاعل كما كا
فهذه الطريق ميكن أن يقرر به إثبات واجب الوجود لكن هم مل يذكروا هذا وهم يف إصطالحهم اليسمون الواجب 

  بغريه ممكنا 
 وإمنا سلك هذه الطريقة متأخروهم لكن متأخروهم مل يثبتوا كون الفلك ممكنا ال واجبا بنفسه هبذه الطريق فظهر يف

  كالم قدمائهم التقصري من وجه ويف كالم متأخريهم التقصري من وجه آخر 
  وهلذا ما صاروا مقصرين يف إثبات كون الفلك ممكنا مصنوعا صار الدهرية منهم إىل أنه واجب بنفسه 

  عود إىل لكالم ابن رشد يف الرد على الغزايل وتعليق ابن تيمية

عجزهم عن إثبات كون كل جسم ممكنا كما اعترفوا بأنه ليس كل جسم وهلذا ملا ناظرهم أبو حامد الغزايل وبني 
إن الدليل على أن اجلسم ال يكون واجب الوجود أنه إن كان واجب الوجود مل يكن له : فإن قيل : ( حمدثا قال 

قر إىل ال خارجة عنه وال داخلة فيه فإن كانت له علة لكونه مركبا كان باعتبار ذاته ممكنا وكل ممكن مفت: علة 
  ) واجب الوجود 

أجاب بأن الربهان مل يقم على إثبات واجب الوجود بالتفسري الذي ادعيتموه وإمنا قام مبعىن أنه ليس له علة فاعلة 
  وأما كونه ليس له علة مادية أو صورية فلم يقم دليل على واجب الوجود هبذا االعتبار 

) ( فلنعد إىل املفهوم وهو نفي العلة ( الوجود وممكن الوجود  واجب) : وكل تلبياهتم يف هاتني اللفظيتني : ( قال 
ال علة هلا فما : إن هذه األجسام هلا علة أم ال علة هلا ؟ فيقول الدهري : وإثباهتا فكأهنم يقولون ) يعين العلة الفاعلة 

م ال يكون واجبا حتكم اجلس: إنه واجب وليس ممكنا وقوهلم : املستنكر ؟ وإذا عىن باإلمكان والوجوب هذا فنقول 
  ) ال أصل له 

إنه إذ فهم من واجب الوجود ما ليس له علة وفهم من ممكن الوجود ما له : قد تقدم من قولنا : ( قال ابن رشد 
ليس كما ذكر بل كل موجود ال علة له : علة مل تكن قسمة املوجود هبذين الفصلني معترفا هبا فإن للخصم أن يقول 

إىل  -وال بد  -املمكن احلقيقي أفضى األمر : املوجود الضروي ومن املمكن : ب الوجود لكن إذا فهم من واج
كل موجود فإما أن يكون ممكنا أو ضرريا فإن كان ممكنا فله علة فإن كانت تلك : موجود ال علة له وهو أن يقال 

إذا جوز : العلة الضرورية  العلة من طبيعة املمكن تسلسل األمر فيقطع التسلسل بعلة ضرورية مث يسأل يف تلك
أيضا أن يكون من الضروري ما له علة وما ليس له علة فإن وضعت العلة من طبيعة الضروري الذي له علة لزم 

  ) التسلسل وأنتهى األمر إىل علة ضرورية ليس هلا علة 
اجلرم السماوي عند  وإمنا أراد ابن سينا أن يطابق هبذه القسمة رأي الفالسفة يف املوجودات وذلك أن: ( قال 

هل الضروري بغريه فيه إمكان باإلضافة إىل ذاته ؟ ففيه نظر وهلذا : اجلميع من الفالسفة هو ضروري بغريه وأما 
كانت هذه الطريقة خمتلة إذا سلك فيها هذا املسلك فأما مسلكه فهو خمتل ضرورة ألنه مل يقسم املوجود أوال إىل 

  ) سمة املوجودة بالطبع للموجودات املمكن احلقيقي والضروري وهي الق
إن اجلسم ليس بواجب الوجود بذاته لكونه له أجزاء هي علته : مث قال أبو حامد جميبا للفالسفة يف قوهلم : ( قال 

ال ينكر أن يكون اجلسم له أجزاء وأن اجلملة إمنا تقوم باألجزاء وأن األجزاء تكون سابقة يف الذات على : فإن قيل 



ليكن كذلك فإن اجلملة تقومت باألجزاء واجتماعها وال علة لألجزاء وال اجتماعها بل هي قدمية :  اجلملة قلنا
كذلك بال علة فاعلية فال ميكنهم رد هذا إال مبا ذكروه من لزوم نفي الكثرة عن املوجود األول وقد أبطلنا عليهم 

  ) وال سبيل هلم سواه 
  ) ال يصل العتقاد يف الصانع أصال  فبان أن من ال يعتقد حدوث األجسام: ( قال 

هذا القول الزم لزوما ال شك فيه ملن سلك طريقة واجب الوجود يف إثبات موجود ليس جبسم : ( قال ابن رشد 
إن أشرف من : ابن سينا وقد قال  -فيما وصلنا  -وذلك أن هذه الطريق مل يسلكها القدماء وإمنا أول من سلكها 

قدماء إمنا صاروا إىل إثبات موجود ليس جبسم هو مبدأ للكل من أمور متأخرة وهي طريقة القدماء وذلك أن ال
أعين إىل إثبات مبدأ بالصفة اليت أثبتها القدماء من النظر يف  -زعم  -احلركة والزمان وهذه الطريقة تفضي إليه 

واجب الوجود بذاته  وذلك أن) طبيعة الوجود مبا هو موجود ولو أفضت لكان ما قال صحيحا لكنها ليس تفضى 
إذا وضع موجودا فغاية ماينتفي عنه أن يكون مركبا من مادة وصورة وباجلملة أن يكون له جزء فإذا وضع موجودا 

أو على أجزائه  -مركبا من أجزاء قدمية من شأهنا أن يتصل بعضها بعض كاحلال يف العامل وأجزائه صدق على العامل 
  ) أنه واجب الوجود  -

إن الطريقة اليت سلكها يف إثبات : كله إذ سلمنا أن ها هنا موجودا هو واجب الوجود وقد قلنا حنن  هذا: ( قال 
موجود هبذه الصفة ليست برهانية وال تفضى بالطبع إليه إال على النحو الذي قلنا وأكثر ما يلزم هذا القول أعين 

ة وصورة وهو مذهب املشائني ألن من ضعف هذه الطريقة عند من يضع ها هنا جسما بسيطا غري مركب من ماد
يضع مركبا قدميا من أجزاء بالفعل فال بد أن يكون واحدا بالذات وكل وحدة يف شيء مركب فهي من قبل واحد 

إنه ال بد أن تكون ها هنا قوة : بنفسه أعين بسيطا ومن قبل هذا الواحد صار العامل واحدا وكذلك يقول اإلسكندر 
أجزاء العامل كما يوجد يف مجيع أجزاء احليوان الواحد قوة تربط أجزاءه بعضها ببعض روحانية سارية يف مجيع 

والفرق الذي بينهم أن الرباط الذي يف العامل قدمي من قبل أن الرابط قدمي والرباط الذي بني أجزاء احليوان ها هنا 
أنه مل ميكن فيه أن يكون غري كائن كائن فاسد بالشخص غري كائن وال فاسد بالنوع من قبل الرباط القدمي من قبل 

وال فاسد بالشخص كاحلال يف العامل فتدارك اخلالق سبحانه هذا النقص الذي حلقه هبذا النوع من التمام الذي مل 
  ) يكن فيه غريه كما يقوله أرسطو يف كتاب احليوان 

ولوا على ابن سينا هذا الرأي وقد رأينا يف هذا الوقت كثريا من أصحاب ابن سينا ملوضع هذا الشك تأ: ( قال 
إن ذلك يظهر من قوله يف واجب الوجود يف مواضع وإنه املعىن : إنه ليس يرى أن ها هنا مفارقا وقالوا : وقالوا 

وإمنا مساها فلسفة مشرقية ألهنا مذهب أهل املشرق ويرون أن اآلهلة عندهم : الذي أودعه يف فلسفته املشرقية قالوا 
ة على ما كان يذهب إليه وهم مع هذا يضعفون طريق أرسطو يف إثبات املبدأ األول من طريق هي األجرام السماوي

  ) احلركة 
وحنن قد تكلمنا على هذه الطريقة غري مامرة وبينا اجلهة اليت منها يقع اليقني هلا وحللنا مجيع الشكوك : ( قال 

لذي اختاره يف كتابه امللقب باملبادىء وذلك أنه الواردة عليها وتكلمنا أيضا على طريقة اإلسكندر يف ذلك أعين ا
يظن أنه عدل عن طريقة أرسطو إىل طريقة أخرى لكنها مأخوذة من املبادىء اليت بينها أرسطو وكال الطريقني 

  صحيحة لكن الطبيعة أكثر ذلك هي طريقة أرسطو 
كان فيها إمجال حيتاج إىل ولكن إذا حققت طريقة واجب الوجود عندي على ما أصف كانت حقا وإن : ( قال 

الوجود يف اجلوهر والعلم بأصناف الواجبة الوجود يف اجلوهر : تفصيل وهو أن يتقدمها العلم بأصناف املمكنات 



إن املمكن الوجود يف اجلوهر اجلسماين جيب أن يتقدمه واجب الوجود يف اجلوهر : وهذه الطريقة هي أن نقول 
اجلسماين جيب أن يتقدمه واجب الوجود بإطالق وهو الذي ال قوه فيه أصال اجلسماين وواجب الوجود يف اجلوهر 

ال يف اجلوهر وال يف غري ذلك من أنواع احلركات وما هكذا فليس جبسم مثال ذلك أن اجلرم السماوي قد يظهر : 
نه ممكن من أمره أنه واجب الوجود يف اجلوهر اجلسماين وإال لزم أن يكون هنالك جسم أقدم منه وظهر منه أ

ال : الوجود يف احلركة اليت يف املكان فوجب أن يكون احملرك له واجب الوجود يف اجلوهر وأال يكون فيه أصال 
على حركة وال على غريها فال يوصف حبركة وال سكون وال يغري ذلك من أنواع التغريات وما هو هبذه الصفة 

إما يف الكلية كاحلال يف : إمنا هي واجبة الوجود يف اجلوهر  فليس جبسم أصال وال قوة يف جسم وأجزاء العامل األزلية
  ) االسطقسات األربع وإما بالشخص كاحلال يف األجرام السماوية 

املقصود ذكر طرق هؤالء ومنتهى نظرهم ومعرفتهم وأن خيار ما يف كالم ابن سينا وأمثاله إمنا تلقاه من : قلت 
يهم من البدعة وأما ما ذكره هذا من طريقة الفقهاء فهي أضعف وأقل طرق املتكلمني كاملعتزلة وحنوهم مع ما ف

فائدة يف العلوم اإلهلية من طريقة ابن سينا بكثري فإن ابن سينا أدخل الفلسفة من املعارف اإلهلية اليت ركبها من طرق 
أهل امللل خبالف  املتكلمني وطرق الفالسفة والصوفية ما كسا به الفلسفة هبجة ورونقا حىت نفقت على كثري من

  فلسفة القدماء فإن فيها من التقصري واجلهل يف العلوم اإلليهة ما ال خيفى على أحد 
وإمنا كالم القوم وعلمهم يف العلوم الرياضية والطبيعية وكل فاضل يعلم أن كالم أرسطو وأمثاله يف اإلهليات قليل 

هذا غاية فلسفتنا وهناية : إال بالتعب كثري مع أنه يقول نزر جدا قليل الفائدة إذاكان صحيحا مع أنه ال يوصل إليه 
  حكمتنا 

  حلم مجل غث على رأس جبل وعر وال سهل فريتقى وال مسني فينتقل : وهوكما قيل 
أن املمكن الوجود هو يف اصطالحه الذي ذكره عن : وهذا الذي ذكره ابن رشد يف إثبات واجب الوجود مضمونه 

  جيب أن تتقدمه واجب الوجود وهو القدمي الذي مل يسبقه عدم احملدث بعد عدم : القدماء 
  إن احملدث مفتقر إىل قدمي : وهذا هو بعينه قول املتكلم 

وواجب الوجود يف اجلوهر اجلسماين جيب أن يتقدمه واجب الوجود بإطالق وهو الذي ال قوة فيه أصال : ( مث قال 
  ) وليس جبسم 

  وهذا مل يذكر عليه دليال صحيحا 
هو ) وأنه ممكن الوجود يف احلركة ( أي قدمي يف جوهره ) إن الفلك يظهر من أمره أنه واجب الوجود : ( قوله و

  إن األفالك قدمية وحركتها دائمة : قول الفالسفة الدهرية الذي يقولون 
ألفالك بل غاية ما وهذا ال دليل له أصال بل مجيع ما يذكرونه من األدلة يف قدم العامل ال يدل شيء منها على قدم ا

  يدل على أن اهللا مل يزل فاعال وأنه ال بد قبل األفالك من شيء آخر موجود وحنو ذلك مما ال يدل على قدم األفالك 
جيب أن يكون احملرك للفلك واجب الوجود يف اجلوهر وأال يكون فيه أصال ال على : مث إذا قدر ثبوت ذلك فقوله 

  دعوى جمردة  -ال يقوم له فعل من األفعال  حركة وال غريها فال يكون جسما أي
غاية ما ذكره أن يكون ما : إن ما ال يقوم به فعل ال يكون جسما ؟ يقال : مث مل قدر أنه ال يقوم به فعل فلم قال 

كما أنه ميكن ذلك فيمكن نقيضه فإنه كما جيوز أن يكون احملرك له غري متحرك فاحملرك املتحرك : قاله ممكنا فيقال 
   باجلواز واإلمكان أوىل

وقد  -بل ما ذكرته هو على نقيض قولكم أدل منه على قولكم وذلك ألن الفلك إذا كان دائم احلركة : مث يقال 



فاحملرك له إما أن يكون متحركا وإما أن ال يكون فإن مل يكن متحركا كان حمركا لغريه  -قررت أن احملرك له غريه 
  بدون حركة فيه 

إما أن يكون : ممكنا وإما أن يكون ممتنعا فإن كان ممكنا بطل مذهبهم وإن أمكن فالفلك نفسه وهذا إما أن يكون 
واجبا بنفسه وإما أن يكون ممكنا فإن كان واجبا بنفسه وحركته ممكنة وهو حمتاج يف حركته إىل حمرك منفصل كان 

  واجب الوجود بنفسه جسما متحركا حبركة تقوم به يفتقر فيها إىل غريه 
احملرك للفلك هو أيضا جسم متحرك حبركة فيه سواء احتاج فيها إىل غريه أومل حيتج وإذا : نئذ فيمكن أن يقال وحي

إن الفلك ممكن الوجود فال بد له من الواجب فيكون الواجب علة موجبة له : مل يتحج إىل غريه كان أوىل وإن قيل 
  ذلك مل يكن كذلك فال بد أن يكون علة تامة يف األزل له ألنه لو مل يكن ك

والعلة التامة ال جيوز أن يتأخر عنها شيء من معلوهلا فإن كان علة تامة حلركة الفلك لزم وجودها يف األزل وهو 
ممتنع وإن مل يكن علة تامة له مل يكن بد من أمر يتجدد يصري به علة تامة حلدوث ما حيدث من احلركة وذلك 

كان من املمكن كان قوهلم أبطل وأبطل فإن ما من املمكن ال بد أن يكون املتجدد إن كان منه فقد بطل قوهلم وإن 
  له من الواجب إذ ال شيء له من نفسه 

وهذا يصلح أن يكون حجة يف أول هذه املسألة وهو أن احلركة الدائمة يف الفلك إذا كانت صادرة عن موجب 
من معلوهلا وإن مل تكن تامة يف األزل صار موجبا  إن كان علة تامة هلا يف األزل مل يتأخر عنها شيء: فاملوجب هلا 

  بعد أن مل يكن 
إن كان له من نفسه كان متحركا وهو خالف ما زعموه وإن كان من غريه كان واجب الوجود : وذلك التمام 

  بنفسه مفقترا يف متام فعله إىل غريه 
  وهو أن يكون متحركا حبركة من غريه : وهذا أعظم عليهم 

  ول يف صدور الفعل الدائم الذي يف الفلك عن الواجب ما يقال لو كان ذلك الفعل يف الواجب نق: وإذا قيل 
الفعل إذا كان قائما يف الواجب بنفسه مل يكن على هذا القول ميتنع أن تقوم به األفعال اليت تتعلق مبشيئته : قيل 

  سواه فقري إليه  وقدرته وال يكون مفتقرا يف شيء من ذلك إىل شيء من خملوقاته بل كل ما
إن الفعل الدائم القائم : إنه ميتنع أن يقوم باملبدأ األول شيء من األفعال ويقولون : فهم يقولون : وأما على قوهلم 

  بالفلك صادر عنه شيئا بعد شيء 
 إن: الفلك إن كان واجبا بنفسه فقد قام بالواجب بنفسه حركات شيئا بعد شيء فامتنع أن يقولوا : فيقال هلم 

ذاته : الواجب بنفسه ال تقوم به األفعال وإن كان الفلك ليس واجبا بنفسه مل ممكن بنفسه فهو صادر عن األول 
  وصفاته وأفعاله 

فإذا قدر قدميا لزم أن يكون املقتضى التام له قدميا والفلك املمكن قابل للحركة شيئا بعد شيء فال بد له من واجب 
ال بد هلا من فاعل يفعلها شيئا بعد شيء فإذا قدر الفاعل الفلك ففاعله الفلك واحلركة ممكنة ال واجبة بنفسها ف

ممكنة فإذا حدثت شيئا بعد شيء مل يكن هلا بد من فاعل وحدوث احلوادث شيئا بعد شيء عن علة تامة يف األزل ال 
وذلك من لوازم يتأخر عنها شيء من موجبها ممتنع فوجب أن يكون حلدوث تلك احلوادث أمرا يتعلق بالواجب 

الواجب ال يفتقر إىل غري الواجب وما منه خبالف ما يقوم باملمكن فإن املمكن نفسه مفتقر إىل غريه فما فيه أوىل أن 
  يفتقر إىل غريه 

وهذا قد بسط يف موضع آخر وبني أهنم يلزمهم التناقض وفساد قوهلم سواء قدر الفلك واجبا بنفسه أو قدر ممكنا 



  واجبا بغريه 
قصود هنا إمنا كان التنبيه على طرق الطوائف يف إثبات الصانع وأن ما يذكره أهل البدع من املتكلمة واملتفلسفة وامل

فإما أن يكون طويال ال حيتاج إليه أو ناقصا ال حيصل املقصود وأن الطرق اليت جاءت هبا الرسل هي أكمل الطرق 
ملنزلة يغين عن هذه األمور احملدثة وأن سالكيها يفوهتم من كمال وأقرهبا وأنفعها وأن ما يف الفطرة املكملة بالشرعة ا

املعرفة بصفات اهللا تعاىل وأفعاله ما نيقصون به عن أهل اإلميان نقصا عظيما إذا عذروا باجلهل وإال كانوا من 
  املستحقني للعذاب إذا خالفوا النص الذي قامت عليهم به احلجة فهم بني حمروم ومأثوم 

ليت أخدها ابن سينا عن املتكلمني من املعتزلة وحنوهم وخلطها بالكالم سلفه الفالسفة صار بسبب ما وهذه الطرق ا
فيها من البدع املخالفة للكتاب والسنة يستطيل هبا على املسلمني وجيعل القول الذي قاله هؤالء هو قول املسلمني 

صاروا يلزمون كل طائفة من : امطة الباطنية وليس األمر كذلك وإمنا هو قول مبتدعتهم وهكذا عمل إخوانه القر
طوائف املسلمني بالقدر الذي وافقهم عليه مما هو خمالف للنصوص ويلزموهنم بطرد ذلك القول حىت خيرجوهم عن 

  اإلسالم بالكلية 
يرتد منكم يا أيها الذين آمنوا من { : وهلذا كان هلؤالء وأمثاهلم نصيب من حال املرتدين الذين قال اهللا تعال فيهم 

عن دينه فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين جياهدون يف سبيل اهللا وال خيافون 
وهلذا آل األمر بكثري من هؤالء إىل عبادة األوثان والشرك بالرمحن مثل دعوة الكواكب والسجود هلا } لومة الئم 

  ي وغريه يف ذلك أو التصنيف يف ذلك كما صنفه الراز
إن : منه ما هو صحيح ومنه ما هو باطل فالصحيح كقوهلم : والذي أحدثه الفالسفة كابن سينا وأمثاله عن املعتزلة 

  ختصيص شيء دون شيء باحلدوث يف وقت دون وقت ال بد له من خمصص والباطل نفي الصفات 
املتكلمني ومل يقتصر على جمرد ما قالوه بل وسع وركب ابن سينا من األمرين ما دار به على املعتزلة وحنوهم من 

  القول فيه حىت وصله كالم سلفه الدهرية 
أن كل ممكن وإن كان قدميا ال يترجح إال : وهو أن ختصيص احلدوث بوقت ال بد له من خمصص ضم إليه : فاألول 

  مبرجح وبىن على ذلك إثبات واجب الوجود 
هي مركبة من كالم الفالسفة املعتزلة واملعتزلة ال تقتصر يف أن التخصيص ال وهي الطريقة اليت أحدثها يف الفلسفة و

بد له من خمصص على ختصيص احلدوث بل تقول ذلك فيما هو أعم من ذلك وال تفرق بني االختصاص الواجب 
  واالختصاص املمكن 

م فهو نفي الصفات وملا و ابن سينا وافقهم على ذلك فتناقضت عليه أصوله وأما األصل الفاسد الذي أخذه عنه
إن املركب ال بد له من مركب : كانت املعتزلة تنفي الصفات وتسمي إثباهتما جتسيما والتجسيم تركيبا ويقولون 

فال يكون مركبا فال يكون جسما ألن اجلسم مركب فال يقوم به صفة ألن الصفة ال تقوم إال جبسم وال يكون فوق 
   جسم العامل ألنه ال يكون فوق العامل إال

  وال يرى يف اآلخرة ألن الرؤية إمنا تقع على جسم أو عرض يف جسم 
  وكالمه خملوق ألن لو قام به الكالم لكان جسما 

أخذ ابن سينا وأمثاله هذه األصول وألزمهم ما هو أبلغ من ذلك فزاد يف نفي الصفات عليهم حىت كان أظهر 
بعضها أصابوا : صفات وخالف ابن سينا وأمثاله املعتزلة يف أمور تعطيال منهم بل أبلغ تعطيال من اجلهم رأس نفاة ال

يف خمالفتهم وبعضها أخطأوا يف خمالفتهم لكن الذي أصابوا فيه منه ما صاروا حيتجون به على باطلهم لضعف طريق 



  املعتزلة الذي به يردون باطلهم 
ا ويتبني للفاضل أنه إمنا بىن إحلاده يف قدم وهذا الذي ذكرته جيده من اعتربه يف كتب ابن سينا ك اإلشارات وغريه

العامل على نفي الصفات فإهنم ملا نفوا الصفات واألفعال القائمة بذاته ومسوا ذلك توحيدا ووافقهم ابن سينا على 
  تقرير هذا النفي الذي مسوه توحيدا بني امتناع القول حبدوث العامل مع هذا األصل وأظهر تناقضهم 

العامل أفسد من قوهلم وميكن أظهار تناقض قوله أكثر من إظهار تناقض أقواهلم فلهذا جتده يف ولكن قوله يف قدم 
مسألة قدم العامل يردد القول فيها وحيكي كالم الطائفتني وحجتهم كأنه أجنيب وحييل الترجيح بينهما إىل نظر الناظر 

  مع ظهور ترجيحه لقول القائلني بالقدم 
زم هبا وجيعلها من املقطوع به الذي ال تردد فيه فإهنم يوافقون عليها وهو هبا متكن من وأما مسألة نفي الصفات فيج

نقول يف النصوص : االحتجاج عليهم يف قدم العامل وهبا متكن من إنكار املعاد وحتريف الكلم عن مواضعه وقال 
اإلهلية ليس فيها بيان ما هو احلق  كما أن الكتب: الواردة يف املعاد كما قلتم يف النصوص الواردة يف الصفات وقال 

يف نفس األمر يف التوحيد يعين التوحيد الذي وافقته عليه املعتزلة وهو نفي الصفات بناء على نفي التجسيم 
والتركيب فكذلك ليس فيها بيان ما هو احلق يف نفس األمر يف أمر املعاد وبىن ذلك على أن اإلفصاح حبقيقة األمر 

  ر به وإمنا خياطبون بنوع من التخييل والتمثيل الذي ينتفعون به فيه كما تقدم كالمه ال ميكن خطاب اجلمهو
وهذا كالم املالحدة الباطنية الذين أحلدوا يف امساء اهللا وآياته وكان منتهى أمرهم تعطيل اخلالق وتكذيب رسله 

ومعرفة وتوحيدا ومنتهى أمرهم هو وإبطال دينه ودخل يف ذلك باطنية الصوفية أهل احللول واالحتاد ومسوه حتقيقا 
  إحلاد باطنية الشيعة وهو أنه ليس إال الفلك وما حواه وما وراء ذلك شيء 

وكالم ابن عريب صاحب فصوص احلكم وأمثاله من االحتادية القائلني بوحدة الوجود يدور على ذلك ملن فهمه 
فرعون وأمثاله ولكن هؤالء يطلقون عليه هذا ولكن يسمون هذا العامل اهللا فمذهبهم يف احلقيقة مذهب املعطلة ك

االسم خبالف أولئك وأيضا فقد يكون جهال هؤالء وعوامهم يعتقدون أهنم يثبتون خالقا مباينا للمخلوق مع قوهلم 
بالوحدة واالحتاد كما رأينا منهم طوائف مع ما دخلوا فيه من العلم والدين ال يعرفون حقيقة مذهب هؤالء ملا يف 

  اإلقرار بالصانع ورسله ودينه ظاهره من 
علم أن : إمامؤمن عليهم : وإمنا يعرف ذلك من كان ذكيا خبريا حبقيقة مذهبهم ومم كان كذلك فهو أحد رجلني 

  هذا يناقض احلق وينايف دين اإلسالم فذمهم وعاداهم 
ه من جنس آل فرعون علم حقيقة أمرهم وأظهرمن ما يظهرون وكان من أئمتهم فهذا وأمثال: وإما زنديق منافق 

  الذين جعلوا أئمة يدعون إىل النار 
  واألول من أتباع الرسل واألنبياء كآل إبراهيم الذين جعلهم اهللا أئمة يهدون بأمره 

  كالم ابن سينا يف اإلشارات

وهذا الذي ذكرته لك من حال هؤالء يتبني لكل مؤمن ذكي رأى كتبهم وتبني له مقصودهم فما ذكرته عن ابن 
أيها األخ إن خمضت لك يف : ( مذكور يف كتابه اإلشارات الذي هو زبدة الفلسفة عندهم الذي قال يف خامتته  سينا

هذه اإلشارات عن زبد احلق وألقمتك نفي احلكم يف لطائف الكلم فصنه عن املبتذلني واجلاهلني ومن مل يرزق 
من مالحدة هؤالء املتفلسفة ومن مهجهم فإن الفطنة الوقادة والروية والسعادة وكان صغاه مع الغاغة أو كان 

وجدت من تثق بنقاء سريرته واستقامة سريته أو بتوقفه عما يفزع إليه الوسواس ونظر إىل احلق بعني الرضا 



والصدق فآته ما سألك منه مدرجا جمزأ مفرقا تستفرس ما تسلفه ملا تستأنفه وعاهده باهللا وباألميان اليت ال خمرج له 
  ) ي فيما تؤتيه جمراك متأسيا بك فإن أذعت هذه العلم وأضعته فاهللا بيين وبينك منها أن جير

وهبذه الوصية أوصى الرازي يف شرحه له كما وصى بذلك يف كالمه على حديث املعراج ملا شرحه بنظري شرح 
  هؤالء له وهذا من جنس وصايا القرامطة املالحدة يف البالغ األكرب والناموس األعظم 

هنا أن ابن سينا يف الكتاب الذي عظمه ملا تكلم على أفعال الرب تعاىل وصفاته سلك ما ذكرته لك عنه  واملقصود
  كما قد ذكرنا يف غري هذا املوضع ملا ذكر النزاع يف مسألة الصنع اإلبداع وحدوث العامل 

  ) الوجود واحدا  فهذه هي املذاهب وإليك االعتبار بعقلك دون هوالك بعد أن جتعل واجب: ( قال يف آخره 
إن كان املقصود منه األمر بالثبات على التوحيد فإنه يكون كالما أجنبيا : ( و الرازي مل يعرف وجه وصيته فقال 

عن مسألة احلدوث والقدم وإن كان املقصود منه إمنا هو املقدمة اليت يظهر منها احلق يف مسألة القدم واحلدوث فهو 
ثبت إسناد : جود ال تأثري له يف ذلك أصال ألن القائلني بالقدم يقولون ضعيف ألن القول بوحدة واجب الو

املمكنات بأسرها إىل واجب الوجود لذاته فسواء كان الواجب واحدا أو أكثر من واحد لزم من كونه واجبا دوام 
تتعلق مسألة القدم  آثاره وأفعاله وأما القائلون باحلدوث فال يتعلق شيء من أدلتهم بالتوحيد والتثنية فثبت أنه ال

  ) واحلدوث مبسألة التوحيد 
ليس مراد ابن سينا بالتوحيد الذي جاءت به الرسل وهو عبادة اهللا وحدة ال شريك له مع ما يتضمنه من أنه : قلت 

ال رب لشيء من ممكنات سواه فإن إخوانه من الفالسفة من أبعد الناس عن هذا التوحيد إذ فيهم من اإلشراك باهللا 
إخراج : وعبادة ما سواه وإضافة التأثريات إىل غريه بل ما هو معلوم لكل من عرف حاهلم والزم قوهلم  تعاىل

احلوادث كلها عن فعله وإمنا مقصوده التوحيد الذي يذكره يف كتبه وهو نفي الصفات وهو الذي شارك فيه املعتزلة 
اب وال بعث به رسول وال كان عليه أحد من ومسوه أيضا توحيدا وهذا النفي الذي مسوه توحيدا مل ينزل به كت

  سلف األئمة وأئمتها بل هو خمالف لصريح املعقول مع خمالفته لصحيح املنقول 
أنه : واملقصود منه وجه ارتباطه مبسألة احلدوث والقدم وذلك أن األصل الذي بىن عليه حجته يف مسألة القدم 

دوث أمر ؟ وهذا إمنا يكون على قول نفاة الصفات كيف حتدث السماوات بعد أن مل تكن حمدثة من غري ح
إنه ال يقوم به فعل يتعلق مبشيئته وقدرته وإال فعلى قول أهل اإلثبات تبطل : واألفعال القائمة به الذي يقولون 

  حجته 
له وأيضا فمقصود متهيد أصله يف أن الواحد ال يصدر عنه إال واحد وهذا إمنا يتم إذا ثبت موجودا جمردا ال صفة 

: كالعلم والقدرة والكالم واملشيئة الرمحة بأفعال متنوعة : وال نعت وإال فإذا كان اخللق موصوفا بصفات متنوعة 
  مل يكن واحدا عندهم بل كان مركبا وجسما  -كاخللق واالستواء وحنو ذلك 

يف األذهان ال يوجد يف هذا الذي تسمونه واحدا ال حقيقة له يف اخلارج وإمنا هو أمر يقدر : وحينئذ فيقال هلم 
األعيان وهو نظري الواحد البسيط الذي جيعلون منه تتركب األنواع فإن هذا الواحد الذي يثبتونه يف الكليات 

هو مبدأ الوجود : إنه منه تتركب األنواع املوجودة هو نظري الواحد الذي يثبتونه يف األهليات ويقولون : ويقولون 
ج وإمنا هو يقدره الذهن كما يقدر الكليات اجملردة عن األعيان وكما يقدر بعدا جمردا وكالمها ال حقيقة له يف اخلار

  ودهرا جمردا ومادة جمردة كما يقوله شيعة أفالطون ومن وافقهم 
إما الواحد الكلي البسيط الذي : بل هذه األمور أقرب إىل وجودها يف اخلارج من ذلك الواحد الذي يقدرونه 

 حدودها وحقائقها وإما الواحد املعني الذي تصدر عنه املوجودات ومىت بطل واحدهم هذا تتركب منه األنواع يف



الواحد ال يصدر عنه إال واحد فبطل قوهلم يف األفعال فبطل ما : بطل توحيدهم فبطل نفيهم للصفات وبطل قوهلم 
ر عنه ما مل يكن صادرا من كيف يصد: قرروه يف قدم العامل وبطل ما احتجوا به على ذلك من احلجة حيث قالوا 

  غري قيام أمر متجدد به ؟ فكان إبطال ما أحلدوا به يف توحيد اهللا تعاىل هبدم أصول ضالهلم 
أيضا فاملقاالت اليت أبطلها ابن سينا يف مسألة حدوث العامل وقدمه بىن إبطاهلا على هذا التوحيد الذي هو نفي 

  الصفات فكان هذا عصمته اليت ال بد له منها 
وقد ذكرنا يف غري هذا املوضع أن ابن سينا ذكر مقاالت الناس يف مسألة احلدوث والقدم ومل يذكر مقالة أساطني 

الفالسفة املتقدمني كما مل يذكر مقالة األنبياء واملرسلني واملقاالت اليت حكاها من الباطل إمنا احتج على إبطاهلا مبا ال 
إن هذا الشيء احملسوس موجود لذاته واجب لنفسه لكنه إذا : قوم  أوهام وتنبيهات قال: ( حجة له فيه فقال 

فإن } ال أحب األفلني { : تذكرت ما قيل يف شرط واجب الوجود مل جتد هذا احملسوس واجبا وتلوت قوله تعاىل 
  ) اهلوي يف حظرية اإلمكان أفول ما 

س له موجب آخر وهو الظاهر املشهور من وهذا القول هو قول القائلني بقدم العامل وأنه واجب بنفسه لي: قلت 
مذاهب الدهرية وإليه يعود كالم حمقيقهم وهلذا كان أئمة الكالم القدماء من املعتزلة واألشعرية وغريهم كأيب على 

  اجلبائي وأمثاله و ك القاضي أيب بكر و القاضي أيب يعلى وأمثاهلما ال يذكرون عن الدهرية إال هذا القول 
ذكره ابن سينا وهو أنه معلول علة واجبة أبدعته فهذا قوله وقول أمثاله من الفالسفة وقد حكي  وأما القول الذي

هذا القول عن برقلس وقد نازعه فيه إخوانه الفالسفة وهو مل يذكر له عليهم حجة مستقيمة وإمنا احتج عليهم مبا 
فتكون فيه كثرة وال يكون جسما  احتج عليهم مبا ذكره يف توحيد واجب الوجود وأنه اليكون موصوفا بصفات

اجلواهر املفردة ومن : فتكون فيه كثرة ونفى األنواع اخلمسة اليت مساها تركيبا كتركيب اجلسم من أجزائه احلسية 
  وهي املادة والصورة ومن الذات والصفات ومن العام واخلاص ومن الوجود واملاهية : أجزائه العقلية 

ريه من املسلمني بل و ابن رشد وأمثاله من الفالسفة فساد ما ذكروه يف هذا التوحيد وهلذا بني أبو حامد الغزايل وغ
وبطالن ما نفوه من هذه املعاين اليت مسوها تركيبا وأنه ال حجة هلم على ذلك أصال إال ما تومهوه من مدلول لفظ 

حجتهم على ألفاظ جمملة إذا بينت واجب الوجود باملعىن الذي تصوروه ال باملعىن الذي قام عليه الدليل فكان مبىن 
  ظهر فساد كالمهم 

بل هذا : وقال آخرون : ( وهلذا احتاج ابن سينا يف مسألة إثبات الصانع إىل توحيده فضال عن إثبات أفعاله قال 
فمنهم من زعم أن أصله وطينته غري معلولني لكن صنعته معلولة وهؤالء قد : الوجود احملسوس معلول مث افترقوا 

ا يف الوجود واجبني وأنت خبري باستحالة ذلك ومنهم من جعل وجوب الوجود لشيئني أو لعدة أشياء وجعل جعلو
  ) غري ذلك من ذلك وهؤالء يف حكم الذين من قبلهم 

الذين جعلوا الوجود لشيئني أو عدة أشياء يدخل فيهم من جعل أصله وطينته غري معلومني فإن ما مل يكن : فيقال له 
اجبا لنفسه فهؤالء جنس واحد حيث جعلوا واجب الوجود أكثر من واحد ومع هذا فحجتك على معوال كان و

أن هؤالء جيعلون الصانع أكثر من واحد فيقولون : إبطال قوهلم قد عرف ضعفها ولكن الفرق بني هؤالء وهؤالء 
صانعة بل قابلة للفاعل فهؤالء بالتعدد يف الصانع وأولئك إذا أثبتوا أصال وطنية غري معلولة فال جيعلوهنا فاعلة 

: إن الفاعل للعامل واجب بنفسه وهؤالء يدخل فيهم من قال بقوهلم كابن زكريا املتطبب حيث قالوا : يقولون 
  القدماء مخسة وسبب حدوث العامل عشق النفس للهيوىل فإن هؤالء يقولون بقدم مادة العامل ومكانه وزمانه والنفس 

قول وذكر قول اجملوس الذين يقولون بقدم النور والظلمة فهذان القوالن متشاهبان من وكان ابن سينا ذكر هذا ال



سببه عشق النفس للهيوىل مث : سبب حدوث العامل اختالط النور والظلمة وهذا يقول : بعض الوجوه فإن هذا يقول 
لفالسفة وأساطينهم القدماء ذكر قول املتكليمن وقول أصحابه فلم يذكرإال هذه األقوال األربعة وأما قول أئمة ا

  فلم يذكره كما مل يذكر قول األنبياء وسلف األمة 
مذهب مجهور الفالسفة أن أصل العامل معلول عن الواجب نفسه والعامل مع ذلك حمدث الصورة : وحينئذ فيقال 

هذا القول مل يذكره يف فهؤالء ال يقولون بتعدد الواجب وال يقولون بقدم العامل وال يقولون بأن طينته غري معلولة و
نقله للمقاالت مع أنه من أشهر األقوال عن أساطني الفلسفة وهو أظهر أقواهلم يف احلجة والدليل فإنه ال يدر عليه 
ما يرد على غريه وال ميكنه أن حيتج على فساد قول هؤالء مبا احتج به على فساد قول غريهم بل حجته الصحيحة 

م ميكنهم أن يثبتوا للحوادث سببا حادثا وجيعلون الفاعل معطال عن الفعل وال ال تدل إال على قول هؤالء فإهن
يقولون بقدم األفالك وحدوث حوادثها من غري سبب حادث وال خيالفون النصوص املشهورة عن األنبياء صلوات 

  اهللا عليهم وسالمه فكان قوهلم أقرب إىل العقل والنقل من األقوال اليت ذكرها 
إنه مل يزل وال وجود لشيء عنه : من وافق على أن واجب الوجود واحد مث افترقوا فقال فريق منهم  ومنهم: ( قال 

مث ابتدأ وأراد وجود شيء عنه ولو ال هذا لكانت أحوال متجددة من أصناف شىت يف املاضي ال هناية هلا موجودة 
: ور متعاقبة كلية منحصرة يف الوجود قالوا بالفعل ألن كل واحد منها وجد فالكل وجد فيكون ملا ال هناية له من أم

وذلك حمال وإن مل تكن كلية حاصرة ألجزائها معا فإهنا يف حكم ذلك وكيف ميكن أن تكون حال من هذه األحوال 
توصف بأهنا ال تكون إال بعد ما ال هناية له فتكون موقوفة على ما ال هناية له فيقطع إليها ما ال هناية له مث كل وقت 

إن العامل يوجد حني كان : يزداد عدد تلك االحوال وكيف يزداد عدد ما ال هناية له ؟ ومن هؤالء من قال  يتجدد
ال يتعلق وجوده حبني وشيء آخر : مل ميكن وجوده إال حني وجد ومنهم من قال : أصلح لوجوده ومنهم من قال 

  ) بل بالفاعل وال يسأل عن مل فهؤالء هؤالء 
إن واجب الوجود بذاته واجب الوجود يف مجيع : قوم من القائلني بوحدانية األول يقولون  وبإزاء هؤالء: ( قال 

صفاته وأحواله األزلية وأنه ليس يتميز يف العدم الصريح حال األوىل به فيها أن ال يوجد شيئا أو باألشياء أن ال 
وأن تسنح جزافا وكذلك ال جيوز أن  توجد عنه أصال وحال خبالفها وال جيوز أن تسنح له إرادة متجددة إال لداع

تسنح طبيعة أو غري ذلك بال جتدد حال وكيف تسنح إرادة حلال جتددت وحال حال ما يتجدد كحال ما ميهد له 
التجدد فيتجدد ؟ وإذا مل يكن جتدد كانت حاله ما مل يتجدد شيء حاال واحدة مستمرة على هنج واحد وسواء 

ال مثال حلسن من الفعل وقتا ما أو تيسر أو وقت معني أوغري ذلك مما عد أو جعلت التجدد ألمر تيسر أو ألمر ز
  لقبح كان يكون له قد زال أو عائق أوغري ذلك كان فزال 

فإن كان الداعي إىل تعطيل واجب الوجود عن إفاضة اخلري واجلود هو كون املعلول مسبوق العدم ال حمالة : قالوا 
األبصار ضعفه على أنه قائم يف كل حال وليس يف حال بأوىل بإجياب السبق فهذا الداعي ضعيف قد انكشف لذوي 

من حال وأما كون املعلول ممكن الوجود يف نفسه واجب الوجود بغريه فليس يناقض كونه دائم الوجود بغريه كما 
  نبهت عليه 

إذا صح على كل  وأما كون غري املتناهي كال موجودا ككون كل واحد وقتا ما موجودا فهو توهم خطأ فليس
الكل من غري املتناهي ميكن أن يدخل يف الوجود ألن : واحد حكمه صح على كل حمصل وإال لكان يصح أن يقال 

  كل واحد ميكن أن يدخل يف الوجود فيحمل اإلمكان على الكل كما محل على كل واحد 
بعد شيء وغري املتناهي املعدوم قد يكون ومل يزل غري املتناهي من األحوال اليت يذكروهنا معدوما إال شيء : قالوا 



  فيه أكثر وأقل وال يثلم ذلك كوهنا غري متناهية يف العدم 
وأما توقف الواحد منها على أن يوجد قبله ما ال هناية له أو احتياج شيء منها إىل أن ينقطع إليه ما ال هناية له فهو 

ئني وصفا معا بالعدم والثاين مل يكن يصح وجوده إال كذا توقف على كذا هو أن الشي: قول كاذب فإن معىن قولنا 
إن األخري : بعد وجود املعلول األول وكذلك االحتياج مث مل يكن البتة وال يف وقت من األوقات يصح أن يقال 

كان متوقفا على وجود ماال هناية أو حمتاجا إىل أن يقطع إليه ما ال هناية له بل أي وقت فرضت وجدت بينه وبني 
األخري أشياء متناهية ففي مجيع األوقات هذه صفته ال سيما واجلميع عندكم وكل واحد واحد فإن عنيتم هبذا كون 

التوقف أن هذا مل يوجد إال بعد وجود أشياء كل واحد منها يف وقت آخر ال ميكن أن حيصى عددها وذلك حمال 
 إبطال نفسه ؟ أبان يغري لفظها بتغيري ال يتغريه أنه ممكن أوغري ممكن فكيف يكون مقدمة يف: فهذا نفس املتنازع فيه 

فيجب من اعتبار ما نبهنا عليه أن يكن الصانع الواجب الوجود غري خمتلف النسب إىل األوقات : به املعىن ؟ قالوا 
ها واألشياء الكائنة عنه كونا أوليا وما يلزم من ذلك االعتبار لزوما ذاتيا إال ما يلزم من االختالفات يلزم عند

  ) فيتبعها التغري 
  ) فهذه هي املذاهب وإليك االعتبار بعقلك دون هواك : ( قال 

  تعليق ابن تيمية

هذا مجلة كالمه فهذا الكالم قد ذكر فيه قول املعتزلة وحنوهم من أهل الكالم وقوله وقول أمثاله من الفالسفة 
إبطال حوادث ال تتناهى وذكر حجته يف أن  وذكر حجة املعتزلة املعروفة عندهم وهو دليل األعراض املبين على

ختصيص حال دون حال بالفعل ال بد له من خمصص فإذا كانت األحوال متساوية لزم انتفاء املخصص فينتفي 
  التخصيص فينتفي ما ذكروه من احلدوث 

ن خمصص وهذه احلجة مادهتا من كالم املعتزلة الصحيح حيث أخذ عنهم أن التخصيص بوقت دون وقت ال بد له م
وهم بنوا على ذلك إثبات الصانع هو على ذلك بىن إثبات واجب الوجود لكن نقل ذلك إىل املمكن الذي ليس له 

  من نفس وجود فتخصيصه بالوجود دون العدم وبالعدم دون الوجود كتخصيص احلدوث بوقت دون وقت 
وهو امتناع ختصيص  -لصواب الذي فيه وقد عرف أن هذا الكالم مادته من كالم املعتزلة والفالسفة مجيعا وأن ا

هو من كالم املعتزلة الذي وافقهم عليه واخلطأ الذي فيه بعضه منهم وأكثره منه  -احملدث أو املمكن بال خمصص 
  فإنه ألزم املعتزلة بطرد هذا األصل فلما مل يطردوه نقض قوهلم 

لو مل ميكن قول إال وقولك وقوهلم فكيف وأقاويل بطالن قول املعتزلة ال يستلزم صحة قولك إال : وحينئذ فيقال له 
  أئمة الفالسفة ليست من القولني ؟ وكذلك األقوال اليت عليها أئمة السنة واحلديث ليست من القولني ؟ 

التوراة والقرآن اللذين مل يأت من عند اهللا تعاىل كتاب أهدى منهما ليست : واألقوال املوجودة يف الكتب اإلهلية 
لقولني فإذا قدر بطالن قول معني مل يلزم صحة قولك فكيف إذا كان ما أفسدت به قول املعتزلة يبطل واحدا من ا

  أيضا قولك ؟ فقولك أفسد من قوهلم إن كان قوهلم فاسدا وكذلك إن كان صحيحا فهو فاسد على كل تقدير 
  بب خمصص حادث وذلك أن عمدتك على بدالن قوهلم أنه ميتنع أن خيتص وقت دون وقت باحلدوث بل س

إن احلوادث كلها حتدث بال سبب حادث وعلى قولك فكل حادث حادث يف وقت من : وأنت تقول : فيقال لك 
األوقات فإن ذلك الوقت اختص باحلدوث بال سبب خمصص حادث فألزمهم اختصاص وقت من األوقات 

فيه من احلوادث بال سبب باحلدوث دون سائر األوقات بال خمصص وأنت يلزمك اختصاص كل وقت مبا حيدث 



خمصص واختصاص كل حادث بصفته وقدره بال سبب خمصص واختصاص كل حادث بوقته بال سبب خمصص 
وحدوث مجيع احلوادث بال سبب مقتض للحوادث فهم إن كان ما التزموه باطال فقد التزمت أضعافه فيكون قولك 

ن إبطالك لقوهلم مع اعتقادك ملا تعتقده باطل على أفسد وإن مل يكن باطال بطلت حجتك على إبطال قوهلم فتبني أ
كل تقدير وعلم أن األصول الصحيحة اليت وافقتهم عليها هي بطالن قولك أدل منها على بطالن قوهلم واألصول 

الفاسدة اليت وافقوك عليها إذا كانوا قد تناقضوا فيه ومل يطردوها فأنت أعظم تناقضا يف عدم طردك ألصولك 
  ها وفاسدها صحيح: مطلقا 

جيب أن يكون الصانع الواجب الوجود غري خمتلف النسب إىل األوقات واألشياء الكائنة : وبيان ذلك أنه قد قال 
عنه كونا أزليا ومايلزم من ذلك لزوما ذاتيا وإال ما يلزم من اختالفات يلزم عندها فيتبعها التغيري يعين حركة الفلك 

  وما يتبعها من التغيري 
إذا مل يكن خمتلف النسب إىل األوقات واألشياء الكائنة عنه كونا أزليا والالزمة من ذلك لزوما ذاتيا كما  :فيقال له 

إما أن يكون الزما هلا ال : يقوله يف لزوم الفلك عنه وما يقدره علة للفلك من العقول أوغريها فالالزم هلذه اللوازم 
  ل دون حال ينفك عنها يف وقت من األوقات أو الزما هلا يف حا

  فإن كان الزما هلا يف كل األوقات وجب أن ال حيدث شيء وأن ال يكون تغري أصال 
وإن كان الزما هلا يف وقت دون وقت فقد اختلف نسبة لوازمه إىل األوقات واألمور احلادثة يف األوقات حيث 

زم إىل األوقات واحلودث لزم حدث عن لوازمه يف هذا الوقت ما مل حيدث يف هذا الوقت وإذا اختلفت نسبة اللوا
أن ختتلف نسبته إىل األوقات واحلوادث ألن األمور الكائنة عنه كونا أزليا وما يلزمها لزوما ذاتيا نسبتها إىل مجيع 

األوقات واحلوادث كنسبته ألنه لو كانت نسبتها إىل األوقات واحلوادث ختالف نسبته لكانت حاهلا يف بعض 
  حلاله ولكانت خمتصة يف بعض األوقات مبعىن منتف يف أوقات أخر األوقات واحلوادث خمالفا 

وذلك ختصيص لبعض األوقات دون وقت آخر حبدوث حادث فيه فإن جاز ختصيص وقت دون وقت حبدوث من 
  غري سبب حادث بطل أصل الكالم 

كان الختصاصه  وإن مل جيز ذلك لزم أن يكون اختصاص لوازمه حبدوث حادث فيها أو منها بوقت دون وقت إمنا
  هو حبدوث حادث فيه أو منه لوقت دون وقت وإال مل تكن تلك اللوازم لوازم له 

  : فال بد من أحد أمرين 
إما أن تكون األمور الالزمة له ليست الزمة فتكون احلوادث حدثت عنه ابتداء بدون وسائط وهذا أشد إبطاال 

  لقوهلم 
ص يف وقت دون وقت حبدوث حادث فيها أو منها إال لتخصيص هلا وإما أن تكون تلك األمور الالزمة له ال ختص

  بذلك إذ لو اختصت دون ختصيصه للزم احلدوث بال حمدث وهو ممتنع 
ومىت كان ختصيص اللوازم حلدوث حادث فيها أو منها إمنا هو لتخصيصها هلا بذلك كانت نسبته إىل األوقات 

  واحلوادث نسبة خمتلفة كنسبة اللوازم 
ال حميد هلم عنه هو يبني بطالن قوهلم بيانا ضروريا ملن فهمه إذ أصل قوهلم حدوث التغري عما ال يتغري  وهذا أمر

  وهذا يناقض ما قالوه 
إن جوزوا حدوث متغري عن غري متغري مل ميكنهم إبطال قول املعتزلة وحنوهم الذين يقولون حبدوث : فهم بني أمرين 

  جرد القدرة أو القدرة واإلرادة اليت مل تزل وال تزال على حال واحدة مجيع احلوادث من غري حدوث سبب بل مب



وإن مل جيوزوا حدوث متغري عن غري متغري بطل قوهم كله فإن الفلك متغري خمتلف هو يف نفسه خمتلف القدر 
هو :  والصفات وهو متغري عندهم مبا حيدث فيه من احلركات وهذا التغري صادر عما ال يتغري عندهم سواء قالوا

صدر عن العقل الذي ال يتغري كما يقوله ابن سينا وأمثاله أو صادر عن الواجب بنفسه الذي ال يتغري كما يقوله ابن 
رشد وأمثاله أو صادر عن الواجب بتوسط العقل كما يقوله النصري الطوسي وأمثاله أو مهما قالوه من جنس هذه 

  تغري عن غري متغري املقاالت فال بد على كل تقدير أن يلزمهم حدوث م
وحينئذ فبطلت حجتهم على املعتزلة وكانوا أكثر التزاما للباطل الذي قرروا أنه باطل وأبطلوا به قول املعتزلة وذلك 

أهنم جيعلون جنس احلركات واحلوادث كلها حدثت بال حمدث أصال ألن العلة القدمية األزلية ال يتأخر عنها شيء 
ال بوسط وال بغري وسط وتلك احلوادث مل حتدث عن : تأخر عنها فليس من موجبها  من معلوالهتا ولوازمها فكل ما

واجب آخر باالتفاق والضرورة فيلزم أن ال يكون للحوادث كلها حمدث وأن ال يكون الرب تعاىل حمدثا لشيء من 
  احلوادث 

ل قاله غريهم فإهنم ويف هذا من تعطيل الصنع عن الصانع وتعطيل الصانع عن الصنع ما هو أعظم من كل قو
  بأنكم إذا قلتم حبدوث العامل عطلتم الصانع يف أزلة عن الصنع : يشنعونه على املعتزلة وحنوهم 

أنتم عطلتم الصانع دائما عن صنع شيء من احلوادث على ما هوبني ظاهر لكل من تدبر هذا فقد : فقال هلم 
  عطلتموه عن أن حيدث شيئا من اخلري واإلحسان أزال وأبدا 

وأما صنعه اللوازم وجوده فهذا أنتم منازعون فيه وقد بني غري واحد بطالن قولكم فيه وحينئذ فتكونون قد 
  عطلتموه عن كل فعل وصنع وإفاضة وإجياب واقتضاء أزال وأبدا 

ة ال وأما تعطيل الصنعة عن الصانع فهذا ليس قوال معروفا لطائفة معروفة بل األمم املعروفون متفقون على أن الصنع
  بد هلا من صانع وهذا ضروري يف العقل 

احلوادث دائما حتدث وليس هلا صانع فإن العلة التامة يف األزل ال حيدث عنها شيء أصال وأيضا : وعلى قولكم 
  فإن احلوادث خمتلفة يف صفاهتا ومقاديرها كما أن الفلك خمتلف يف صفته وقدرة 

: ما هو خمتلف يف صفاته وأقداره وإن جاز ذلك بطل قوهلم  والواحد البسيط من كل جهة ميتنع أن يصدر عنه
الواحد ال يصدر عنه إال واحد وإذا بطل هذا القول بطل قوهلم يف صدور العامل عنه سواء كان صادرا عنه بوسائط 

يف  الزمة له بسيطة كالعقول أو بغري وسائط أو بوسائط خمتلفة فكيف ما قدروه فال بد هلم من لوازم أجسام خمتلفة
  القدر والصفات عن واحد بسيط ال صفة له وال فعل فيه 

وأيضا فما زمان من األزمنة إال وحتدث فيه حوادث خمتلفة وقد خيتص بعض األزمنة حبوادث ليست من جنس 
حوادث بقية األزمنة كحادث الطوفان وأمثاله بل إرسال موسى عليه السالم وما تبع رسالته من احلوادث وإرسال 

اهللا عليه و سلم وما تبع رسالته من احلوادث وأمثال ذلك هي من احلوادث املختصة بزمان دون زمان حممد صلى 
فإذا كان ال سبب للحوادث إال ذات نسبتها إىل مجيع األزمنة سواء ولوازمها اليت نسبتها إىل مجيع األزمنة سواء 

العامل قدمي لذلك ففي هذا القول من : الوا ميتنع ختصيص زمان دون زمان حبدوث العامل وق: وقد قالوا ألجل هذا 
التخصيص إمنا وقع : ختصيص بعض األزمنة حبادث دون حادث ما يف ذلك القول وزيادات فإن املعتزلة يقولون 

  وقت إحداث العامل فقط مث التخصيص يف سائر األوقات كان أسباب حادثة يف العامل 
ث من غري سبب مع أن نسبته إىل مجيع األوقات واحلوادث واحدة ال تزال األوقات ختتص باحلواد: وهؤالء يقولون 

إنه ال يزال خيص وقتا دون وقت حبدوث احلوادث من غري سبب يقتضي التخصيص : واألشعرية وحنوهم وإن قالوا 



إن نسبته إىل : سوى حمض اإلرادة اليت نسبتها إىل مجيع األوقات واحلوادث واحدة فهم أطرد لقوهلم من قولكم 
  وقات واحدة مع أنه مل يزل وال يزال خيص كل وقت حبادث دون اآلخر مع استواء نسبته إىل األوقات األ

  فأنتم مع قولكم بدوام الفعل وأزليته يف قولكم من خمالفة أصلكم أكثر مما يف قول املعتزلة وقول األشعرية 
ها صادرة عن حركة الفلك األطلس بل وأيضا فمعلوم أن احلركات خمتلفة واملتحركات خمتلفة وليست احلركات كل

لكل فلك أو لكواكب كل فلك حركة ختصه فإن الناس يشهدون بعيوهنم حركات اخلمسة على خالف حركات 
الثوابت ويشهدون حركة الشمس والقمر والكواكب من املشرق إىل املغرب على خالف حركة اخلمسة وحركة 

  الثوابت 

  تعليق ابن تيمية

املتحرك هو األفالك وإن احلركة املشرقية هي حركة احمليط مبا فيه وسواء كان : يئة يقولون واجلمهور من أهل اهل
األمر كذلك أو مل يكن فليست حركة كل كوكب وفلك تابعة حلركة احمليط بل احلركات خمتلفات وإذا كان 

صدرت بواسطة أو كذلك امتنع أن تصدر هذه احلركات املختلفة عن واحد بسيط ال يصدر عنه إال واحد سواء 
  بغري وساطة 

  وأما صدور املختلفات عن ما ال يصدر عنه إال واحد بال واسطة فهو مجع بني النقيضني وقول متناقض 
وأما الصدور بواسطة فتلك الواسطة جيب أن ال تكون إال واحد عن واحد فإذا قدر أن األول واحد بسيط ال 

ه إذ صدر عنه ما فيه كثرة فقدر صدر عنه أكثر من واحد وإن مل يصدر عنه إال واحد وإال كان قوال متناقضا فإن
  يكن يف الصادر كثرة وجب أن ال يصدر عن الصادر األول إال واحد وهلم جرا وهذا خالف املشهود 

إن األول يعقل مبدعه ويعقل نفسه وأنه باعتبار عقله لألول صدر عنه عقل : وما يلفقونه يف هذا املقام من قوهلم 
ر عقله لنفسه صدر عنه نفس أو فلك أو باعتبار وجوبه باألول صدر عنه عقل وباعتبار إمكانه صدر عنه وباعتبا

نفس أو فلك أو باعتبار عقله صدر كذا أو كذا وباعتبار وجوبه أو إمكانه صدر كذا أو كذا أو مهما قالوه من 
يل عليها وإمنا هي حتكمات ورجم بالغيب بل األقوال اليت يقدرها الذهن يف هذا املقام فهي مع كوهنا أقواال ال دل

والدليل يقوم على فسادها فال حيصل هبا جواب عما يدل على فساد أصلهم فإن تلك الوجوه إما أن تكون أمورا 
وجودية أو عدمية فإن كانت وجودية فقد صدرت عن األول فقد صدر عنه أمور متعددة أكثر من واحد بال 

  ج الصادر األول عن أن يكون واحدا بسيطا وحينئذ فال يصدر عنه إال واحد واسطة وإن كانت عدمية ال خير
يبني ذلك أن كثرة السلوب العدمية إن أوجبت كثرة فاألول فيه كثرة لكثرة ما يسلب عنه وإن مل توجب كثرة فال 

  كثرة يف الصادر األول بأمور عدمية فال يصدر عنه إال واحد وهلم وجرا 
ي يقدرونه إمنا يوجد يف األذهان ال يف األعيان كالواحد الذي جيعلونه مبدأ املركبات العقلية وأيضا فهذا الواحد الذ

  كما بسط هذا يف موضع آخر 
وإذا كان كذلك فما يقولونه يف هذا املقام من أنه حركة الفلك واحدة أزلية أبدية وهي فعل الرب الدائم فعله قول 

  : باطل لوجوه 
إهنا واحدة : واحدة بل حركات خمتلفات وليس بعضها صادرا عن بعض فقول القائل أن احلركات ليست : أحدها 

  قول باطل 
أن احلركة الدائمة سواء كانت واحدة نوعا واحدا أو أنواعا خمتلفة حتدث شيئا بعد شيء وإذا كان األول : الثاين 



معلوله كله أزليا أبديا دائما بدوامه إن  علة تامة أزلية كان مستلزما ملعلوله فال يتأخر عنه شيء من معلوله بل يكون
أمكن مقارنة املعلول لعلته ال حيدث منه شيء بعد شيء فإن احلادث يف الزمن الثاين ميتنع أن تكون علته تامة أزلية 

ألن العلة التامة مستلزمة ملعلوهلا وهو ال يكون بينه وبينها فصل فكيف وأجزاء احلركة احلادثة شيئا بعد شيء كلها 
  فصلة عن األزل ؟ فامتنع أن يكون معلول علة تامة أزلية من

كون املفعول املعني يقارن فاعله يف الزمان أمر ال يعقل وجوده يف اخلارج وإمنا يقدره الذهن كما : أن يقال : الثالث 
ان زماهنما يقدر املمتنعات وسواء مسي الفاعل علة أومل يسم فإنه ال تعقل علة صدر عنها معلول وهو مفعول هلا وك

واحدا ولكن قد يكون الشيء مستلزما لغريه ومقارنا له يف الزمان كاستلزام الذات لصفاهتا الالزمة واستلزام حركة 
أحد اجلسمني املتالزمني حلركة اآلخر كحركة اخلامت واليد لكن ال يكون امللزوم فاعال لالزم فإنه ال يعقل مفعول 

  معني الزم لفاعله البتة 
فيه إمجال واشتباه واشتراك فقد يراد هبا امللزوم املوجب وقد يراد هبا الفاعل وامللزوم املوجب ) العلة ( ولكن لفظ 

الذي ليس بفاعل يعقل أن يقارنه الزمه وموجبه الذي ليس مبفعول له لكن موجبه الذي هو مفعول له ال يعقل 
  ت صادرة عنه شيئا بعد شيء مقارنته له لكن يعقل صدور الفعل عنه شيئا بعد شيء فتكون املفعوال

وهؤالء أصلوا أصال فاسدا ظهر به فساد قوهلم وهو أن العلة التامة اليت تسمى املؤثر التام جيب أن يقارنه معلوله يف 
الزمان حبيث ال يتأخر عنه وال يكون معلول إال لعلة تامة وهذا ناقضوا به املتكلمني اجلهمية واملعتزلة ومن وافقهم يف 

الباري كان يف األزل مؤثرا تاما وتراخى عنه : ن املؤثر التام جيوز بل قد جيب أن يتراخى عنه أثره فقالوا إ: قوهلم 
  بل جيب أن يقارنه أثره : أثره فقال أولئك 

والصواب قول ثالث وهو أن التأثري التام من املؤثر يستلزم األثر فيكون األثر عقبه ال مقارنا له وال متراخيا عنه كما 
  كسرت اإلناء فانكسر وقطعت احلبل فانقطع وطلقت املرأة فطلقت وأعتقت العبد فعتق :  يقال

فإذا كون شيئا كان عقب تكوين الرب له ال يكون } إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون { : قال تعاىل 
تراخى عنه وهو سبحانه ما شاء كان يكون مع تكوينه مبعىن أنه يتعقبه ال ي: مع تكوينه وال متراخيا عنه وقد يقال 

ووجب مبشيئته وقدرته وما مل يشأ مل يكن لعدم مشيئته له وعلى هذا فكل ما سوى اهللا تعاىل ال يكون إال حادثا 
مسبوقا بالعدم فإنه إمنا يكون عقب تكوينه له فهو مسبوق بغريهم سبقا زمانيا وما كان كذلك ال يكون إالحمدثا 

  وجود أثره عقب كمال التأثري التام  واملؤثر التام يستلزم
أنه ال حيدث يف العامل شيء فإنه إذا كانت العلة : وأما على قول هؤالء فيلزمهم أمور باطلة تستلزم فساد قومل منها 

تامة أزلية ومعلوهلا معها يف الزمان وكل ما سواه مغلول له بوسط أو بغري وسط لزم أن يكون كل ما سوى اهللا قدميا 
  أزليا 

  أنه يلزم أن ال حيدث شيء حىت حتدث حوادث ال تتناهى يف آن واحد : ومنها 
وهذا متفق على استحالته عندهم وعند سائر العقالء وهو تسلسل علل ومعوالت أو متام علل ومعلوالت حادثة ال 

حادثة معه وتلك ال  هناية هلا فإنه كلما حدث حادث فإنه ال حيدث حىت حتدث علته التامة أو متام علته التامة وتكون
حتدث حىت حيدث معها ماهو كذلك فلزم وجود علل ومعلوالت ال تتناهى أومتام علل ومعلوالت ال تتناهى يف آن 

  واحد 
كل حادث مشروط بعدم ما قبله مل يصح على قوهلم ألن عدم احلادث األول سابق للحادث الثاين : وإذا قالوا 

  علول وال تتقدم عليه وعندهم العلة التامة جيب مقارنتها للم



املعلول حيصل عقب متام العلة التامة ال معها فيكون حدوث : ولكن هذا يصح على قول أهل السنة الذين يقولون 
  الثاين عقب عدم األول وعلى هذا القول فيلزم حدوث كل ماسوى اهللا تعاىل 

حيدث شيئا فشيئا عن الفاعل باالختيار أو وهبذا يظهر بطالن قوهلم وصحة قول املسلمني فإهنم قد يشبهون قوهلم مبا 
بالطبع كاحلجر اهلابط وكاملسافر إىل بلد فإنه يقطع املسافة شيئا فشيئا واملقتضى لقطعه املسافة وهو قصده تلك 

  املدينة قائم لكن قطعه للجزء الثاين منها مشروط بعدم األول 
م قارنه أثره ومل يوجد األثر إال عقب التأثري التام ال معه هذا يدل على فساد قولكم فإنه ليس هنا مؤثر تا: فيقال هلم 

مل يزل حيدث شيئا بعد شيء وإحداثه للثاين مشروط بعدم : فليس هذا نظري قولكم بل هو نظري قول من يقول 
  األول 

مة الثانية مل يزل متكلما إذا شاء فعاال ملا يشاء فوجود الثاين كاإلرادة الثانية والكل: وهذا نظري قول من يقول 
  والفعل الثاين مشروط بانقضاء األول وبانقضاء األول مت املؤثر التام املقتضى لوجود الثاين 

وعلى هذا فكل ما سوى الرب حادث كائن بعد أن مل يكن وهو سبحانه املختص بالقدم واألزلية فليس يف مفعوالته 
يس يف املفعوالت قدمي البتة بل ال قدمي إال هو قدمي وإن قدر أنه مل يزل فاعال وليس معه شيء قدمي بقدمه بل ل

  } اهللا خالق كل شيء { : سبحانه وهو وحده اخلالق لكل ماسواه وكل ما سواه خملوق كما قال تعاىل 
وهؤالء ملما كانت مناظرهتم مع املتكلمني اجلهمية واملعتزلة ومن وافقهم على أصلهم يف االستدالل على حدوث 

 بامتناع حوادث ال أول هلا ورأى هؤالء أن هذه قضية كاذبة وهلذا كان أئمة أهل الكالم األجسام أو حدوث العامل
: ك الرازي وغريه يوفقوهنم على فسادها فإن الرازي وإن قرر يف كتبه الكالمية ك األربعني و هناية العقول وغريمها 

ه يف كتب أخرى يقدح يف هذه األدلة امتناع حوادث ال أول هلا كما تقدم تقريره واعتراض إخوانه عليه فهو نفس
ويقرر وجوب دوام الفاعلية وامتناع حدوث احلوادث بال سبب وامتناع حدوثها يف غري زمان وجييب عن كل ما 

  حيتج به يف هذه الكتب كما فعل ذلك يف كتاب املباحث املشرقية وغريه 
أو  -ب لباب األربعني وغريهم أخذوا ذلك ولعل الذين قدحوا يف أدلته هذه ك اآلمدي و األهبري و األرموي صاح

  من كالمه أو أخذوه هم من حيث أخذه هو  -بعضه 
وهذا قد رأيته فإين كنت قد أرى اعتراض هؤالء عليه أو بعض أجوبته مث أنظر بعد ذلك يف كالم آخر له فأجدهم 

ره األرموي فإنه أخذه من قد أخذوا ذلك األعتراض أو اجلواب أخذو من كالمه كما يف اجلواب الباهر الذي ذك
  املطالب العالية 

واالعتراضات اليت ذكرها هو وغريه على تقريره المتناع حوادث ال أول هلا قد ذكرها الرازي يف املباحث املشرقية 
وذكرها اآلمدي أيضا وهلذا أرأيت من يغتر بكالم هؤالء من طلبة العلم حقيقة أمرهم وأن هذا التقرير الذي وافقوا 

  وخهم املتكلمني ومن املعتزلة واألشعرية هم بعينهم قد قدحوا فيه يف موضع آخر قدحا مل جييبوا عنه فيه شي
فال يظن الظان أن ما ذروه مما ينصر دين اإلسالم بل هذا مما يقوي معرفة املسمني بذم الكالم الذي ذمه السلف 

  واألئمة وأنه جهل ال علم 
إما : املصنفني يف الكالم لذلك واتباع آخرين مقلدين هلم يف ذلك فإن النظر  وال يغتر املغتر مبا جيده من كثرة ذكر

أن يكون ناظرا بنفسه حىت يتبني له احلق أو يقلد املعصوم فهذان طريقان علميان وإما أن يكون حمسنا للظن بشيوخ 
ة عارضوهم وأتباعهم تقدموا من شيوخ هذا الكالم احملدث فهؤالء قد عارضوهم من هو أعلم منهم فالسلف واألئم

احلذاق الذين تعقبوا كالمهم عارضوهم وناقضوهم وأتباعهم الذين تعقبوا كالمهم عارضوهم وناقضوهم والفالسفة 



  أيضا عارضوهم وناقضوهم 
هذا األصل قد قرره مثل أيب اهلذيل العالف و أيب إسحاق النظام ومثل اجلهم بن صفوان و اتبعهم : وإذا قال القائل 

أيب علي و أيب هاشم و عبد اجلبار بن أمحد و أيب احلسني البصري وغريهم ووافقهم على صحة هذه  عليه مثل
مثل حممد بن كرام و ابن اهليثم وغريمها ومثل أيب احلسن األشعري و  -وهو امتناع حوادث ال أول هلا  -الطريقة 

اغوين و أيب عبد اهللا املازري و القاضي أيب بكر القاضي أيب بكر و أيب املعايل و القاضي أيب يعلى و ابن عقيل ابن الز
حيتج هبذه الطريقة  -وأضعافهم  -بن العريب وغريهم بل ومثل الشريف املرتضى وأمثاله من شيوخ الشيعة فهؤالء 

  وإن كان أصلها مأخوذا من اجلهم بن صفوان و أيب اهلذيل العالف وغريمها 
 يعظمه من يعظمه من املسلمني إال ملا قام به من دين اإلسالم الذي الواحد من هؤالء مل: قيل ملن قال هذا القول 

كان فيه موافقا ملا جاء به حممد صلى اهللا عليه و سلم فإن الواحد من هؤالء له مساع مشكورة يف نصر ما نصره من 
لسعي الداخل يف اإلسالم والرد على طوائف من املخالفني ملا جاء به الرسول فحمدهم والثناء عليهم مبا هلم من ا

طاعة اهللا ورسوله وإظهار العلم الصحيح املوافق ملا جاء به الرسول صلى اهللا عليه و سلم واملظهر لباطل من خالف 
  الرسول وما من أحد من هؤالء ومن هو أفضل منهم إال وله غلط يف مواضع 
ثباهتم حدوث العامل واألجسام هبذه وإذا كان كذلك فانظر يف هذا األصل الذي اتبع فيه متأخروهم ملتقدميهم من إ

  هل هي طريقة صحيحة يف العقل أم ال ؟ : الطريق 
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات { : وهل هي موافقة للشرع أم ال ؟ فعرضها على الكتاب وامليزان فإن اهللا تعاىل يقول 

بت من كتاب اهللا وسنة رسوله وما فاعرض عما يذكرونه مبا ث} وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط 
ثبت عن الصحابة التابعني هلم بإحسان وأئمة املسلمني وزنه أيضا بامليزان الصحيحة العادلة العقلية واستعن على 

ذلك مبا يذكره كل من النظار يف هذه الطريقة وأمثاهلا وال تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل اهللا وال تتبع الظن فإنه ال 
  يئا وسل اهللا أن يلهمك ويهديك يغىن من احلق ش

يا عبادي كلكم ضال إال من هديته فاستهدوين أهدكم : أن اهللا تعاىل قال [ فإنه قد ثبت يف احلديث الصحيح اإلهلي 
 [  

اللهم رب : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول : [ وقد ثبت يف صحيح مسلم 
ل فاطر السماوات واألرض عامل الغيب والشهادة أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه جربيل وميكائيل وإسرافي

  ] خيتلفون اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك إنك هتدي من تشاء إىل صراط مستقيم 
وقع يف فالضالل } لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا يف أصحاب السعري { : واهللا تعاىل قد أخرب عن أهل النار أهنم قالوا 
ما  -أو السنة  -يف ظنهم وصاروا يدخلون يف اإلسالم  -أو السنة  -السمع والعقل فإن أقواما نصروا اإلسالم 
والسنة وأقوال سلف األمة ما يعرفون به ما بعث  -وتفسري السلف له  -ليس منه ومل يكن هلم من اخلربة بالكتاب 
  اهللا به رسوله مما عرف بالنص واإلمجاع 

مجهور أهل الكالم من أبعد الناس عن معرفة احلديث وأقوال الصحابة ويذكرون أحاديث يظنوهنا صحيحة  وهلذا جند
وتكون من املوضوعات املكذوبات وأحاديث تكون صحيحة متلقاة بالقبول بل جممع على تلقيها بالقبول وصحتها 

يف العقليات قد أحسنوا  -غريهم و -عند علماء أهل احلديث وهم يكذبون هبا أو يرتابون فيها وكذلك جندهم 
  الظن بطريقة دون طريقة ويف كل من الطريقني ما يؤخذ ويترك وأهم األمور معرفة ماجاء به الرسول وفهم ذلك 

وأول ] من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين : [ فإنه قد ثبت يف الصحيحني عن النيب صلى اهللا عيه وسلم أنه قال 



سوله بعد معرفة ثبوت ذلك عن الرسول ولو كان يف نفس األمر أن السمعيات ال جيب الفقه فهم خطاب اهللا ور
قبوهلا حىت يقوم الدليل على صدق املبلغ وهو بعد يف قطع هذه املسافة فينبغي له أن ال ينظر يف مسألة مما تكلم فيها 

النظار لكان ينبغي أن يعرف ما الناس حىت يعرف ما قاله هذا الرسول وما ثبت عنه فإنه لوقدر واحد من العلماء 
قاله يف مسائل النزاع لينظر يف قوله وقول غريه كما يفعل من نظر يف أقوال النظار فكيف إذا كان يف نفس األمر هو 

  املعصوم الذي ال ينطق عن اهلوى ؟ 
م فيها نصا مل ومعلوم أن الرجل لو تكلم يف مسألة طب تنازع فيها الناس وقد بلغه أن لبقراط و جالنيوس وأمثاهل

ينبغ له أن يثبت القول فيها حىت يعرف ما قاله هؤالء مع جواز غلطهم يف نفس األمر فكيف بنصوص االنبياء يف 
  األمور األهلية ؟ 

وإذا وقع يف قلبه شبهة الباطنية من الفالسفة وغريهم أهنم تكلموا بالتخييل والتمثيل ال بإظهار احلقائق إذ مل يكن إال 
حد أن يقبل هذا القول منهم تقليدا هلم بل ينظر يف أقواله وأحواله وسائر أموره وأحوال أصحابه هل ذلك فليس أل

إما عنادا وإما ضالال ؟ وهذا : يطابق قول هؤالء أم يورث علما ضروريا بأن هؤالء كاذبون عليهم عمدا أو خطأ 
  مبسوط يف موضعه 

  تعليق ابن تيمية

الذين مجعوا يف كالمهم بني حق وبني باطل وقابلوا الباطل بباطل وردوا البدعة  واملقصود هنا أن هؤالء املتكلمني
ببدعة ملا ناظروا الفالسفة وناظروهم يف مسألة حدوث العامل وحنوها استطال عليهم الفالسفة ملا رأوهم قد سلكوا 

ظن هؤالء الفالسفة تلك الطريق اليت هي فاسدة عند أئمة الشرع والعقل وقد اعترف حذاق النظار بفسادها ف
املالحدة أهنم إذا أبطلوا قول هؤالء بامتناع حوادث ال أول هبا وأقاموا الدليل على دوام الفعل لزم من ذلك قدم 

  هذا العامل وخمالفة نصوص األنبياء 
وهذا جهل عظيم فإنه ليس للفالسفة وال لغريهم دليل واحد عقلي صحيح خيالف شيئا من نصوص األنبياء وهذه 

لة حدوث العامل وقدمه ال يقدر أحد من بين آدم يقيم دليال على قدم األفالك أصال ومجيع ما ذكروه ليس فيه ما مسأ
يدل على قدم شيء بعينه من العامل أصال وإمنا غايتهم أن يدلوا على قدم نوع الفعل وأن الفاعل مل يزل فاعال وأن 

ء بعينه من العامل وهذا ال خيالف شيئا من نصوص األنبياء بل احلوادث ال أول هلا وحنو ذلك مما ال يدل على قدم شي
  يوافقها 

وأما النصوص املتواترة عن األنبياء بأن اهللا خلق السماوات واألرض وما بينهما يف ستة أيام وأن اهللا خالق كل شيء 
بسط هذا يف غري هذا  فكل ماسواه خملوق كائن بعد أن مل يكن فال ميكن أحدا أن يذكر دليال عقليا يناقض هذا وقد

  املوضع 
وهذه مسألة حدوث العامل أعظم عمد الفالسفة فيها اليت عجز املتكلمون عن حلها ليس فيها ما يدل على قدم شيء 

من العامل أصال وهلذا كان ما أقامه الناس من األدلة على أن كل مفعول فهوحمدث كائن بعد أن مل يكن ولك ما 
إن اهللا كان وال : ال يناقض ذلك وإمنا يناقض ذلك أصل اجلهمية واملعتزلة حيث قالوا سوى اهللا مفعول فيكون حمدثا 

يتكلم بشيء وال يفعل شيئا بل كان الكالم والفعل عليه ممتنعا ال مقدورا له يف األزل مث إنه صار ذلك ممكنا مقدورا 
  بدون جتدد شيء فيحدث الكالم والفعل بدون سبب أوجب حدوث ذلك أصال 

: بأن ال بد من فناء الفعل وفناء احلركات كلها زاد اجلهم  -وهو اجلهم و أبو اهلذيل  -أئمة هذه الطريقة  مث قال



اجلنة والنار فيكون الرب ما زال معطال من الكالم والفعال صم ال يزال معطال من الكالم : وبفناء العامل كله 
ة جدا بالنسبة إىل األزل واألبد فبهذا القول وما والفعال وإمنا حدث ما حدث من الكالم والفعال يف مدة قليل

يترتب عليه أقام على هؤالء الشناعة أئمة الشرع والعقل ورآى الناس أن يف ذلك من خمالفة الشرع والعقل ماال 
جيوز السكوت عن رده لكن هؤالء وإن كانوا ابتدعوا خمالفة للشرع والعقل حبسب نظرهم واستدالهلم فاملتفلسفة 

ون هلم أبعد عن العقل والشرع وهؤالء يردون صريح ما تواتر عن الرسل ويزعمون أهنم خيلوا ومثلوا وأما املتنازع
إن الرسل قصدت أن خترب باألمور على : هلا معىن ال نفهمه وال يقولون : أولئك فقد يتأولون النصوص أو يقولون 

من بدعهم يظنون أن الرسل قالوه فخطؤهم تارة خالف ما هي عليه بطريق التخييل والتمثيل بل كثري مما ينصرونه 
  يف تكذيب الناقل وتارة يف تأويل املنقول 

وأولئك يعلمون صدق الناقل وصدق املنقول عنه ولكن يقولون كالما مضمونه أنه كذب للمصلحة وهلذا مساهم 
ا يعلم العامة واخلاصة أنه فإهنم يلحدون يف آيات اهللا وهلذا يفضي هبم تأويل النصوص إىل م: ملحدين : املسلمون 

  افتراء على الرسول وإحلاد حمض مثل تأويالت الباطنية للعبادات وللقرآن وغري ذلك 
وكان مما سلط هؤالء على اإلحلاد إدخال أولئك يف الشريعة ما ليس منها وإن كانوا متأولني يف ذلك فما جعلوا من 

م ويفعل مث أمكنه ذلك بال سبب وأن ذلك يتضمن ترجيح دين اإلسالم القول بأن اخلالق مل يكن ميكنه أن يتكل
املمكن بال مرجح وأن املمكن انقلب من األمتناع الذايت إىل اإلمكان الذايت بال سبب حادث والفاعل أمكنة الفعل 

 أخذ ذلك املتفلسفة وناقضوه واستدلوا حبجتهم املشهورة على قدم العامل -والكالم بعد أن مل يكن ممكنا بال سبب 
إما أن يكون موجودا يف األزل وإما أن ال يكون فإن كان موجودا لزم : بأن كل ما يعترب يف كون الباري مؤثرا 

القول بأنه مل يزل فاعال ألن املؤثر التام ال يتخلف عنه أثره وإن مل يكن موجودا امتنع وجوده بعد هذا ألن القول يف 
  ح التام امتنع الفعل وإذا حصل وجب وجود الفعل ذلك احلادث كالقول يف غريه فإذا مل حيصل املرج

املرجح هو علم الفاعل وإرادته أو : وهذه احلجة ملا ذكروها صار أولئك جييبون عنها مبا ال يفسدها بأن يقولوا 
  قدرته أو إمكان الفعل وانتفاء املانع وهو األزل أو حصول املصلحة 

 يكن جوابا صحيحا فإن العلم يتبع املعلوم على ما هو به واملعلوم وكل ما قالوه من هذا وغريه إذا نظر فيه بعينه مل
يتبع اإلرادة فإن مل يكن املرجح ثابتا يف نفس األمر مل يكن العلم مرجحا وأما اإلرادة فادعى كثري منهم أهنا بذاهتا 

رجح أحد املتماثلني توجب ختصيص أحد املتماثلني وهذا القدر خالف ما يعقل من اإلرادة فإنه ال تعرف اإلرادة ت
  من كل وجه بل ال بد من اختصاص أحدمها مبا يوجب الترجيح 

وإثبات إرادة كما ذكروه ال يعرف بشرع وال عقل بل هو خمالف للشرع والعقل فإنه ليس يف الكتاب والسنة وما 
  كذلك سائر ما ذكروه يقتضي أن مجيع الكائنات حصلت بإرادة واحدة بالعني تسبق مجيع املرادات مبا ال هناية له و

مث إن هذه األمور إن كانت قدمية فلم حيدث مرجح وإن حدث بعد أن مل حيدث شيء منها أو تعلق هبا فقد حدث 
احلادث بدون موجب حلدوثه وترجح أحد املتماثلني بال مرجح فقد حدث احلادث بدون موجب حلدوثه واملرجح 

  قبل وجوده كما هو بعد وجوده مل يكن ناقصا فتم 
بل العقل والنفوس أزلية : و الرازي جييب بأن اإلرادة مرجحة كجواب أصحابه مث يضعف هذا اجلواب وتارة يقول 

فحدث تصور من التصورات للنفس أوجب حدوث األجسام وهو باطل يف نفسه خمالف للعقل والنقل كما تقدم 
 حيدث شيء من العامل وهو خالف هذه احلجة تستلزم أن ال: وأجود أجوبته املعارضة والنقض وهو أنه يقول 

  املشاهدة 



وهذه املعارضة جيدة إذا ادعى املدعي أن املرجح التام لكل ممكن ثابت يف األزل فأن احلس واملشاهدة يناقض ذلك 
ودليلهم ال يدل على ذلك بل يدل على حصول مطلق الترجيح ال على حصول ترجيح ملمكنات معينة وال كل 

  ممكن 
س يف دليلهم حصول مطلوهبم فإن مطلوهبم حصول املؤثر التام يف األزل ألثر معني كالعقول فهذا يبني أنه لي

والنفوس واألفالك ومعلوم أن دليلهم ال يدل على ذلك بل إمنا يدل على أنه مل يزل يفعل شيئا فإذا قدر أن ذلك 
قدر أن ذلك كونه مل يزل متكلما  الفعل هو قائم بنفسه ال مفعول له يف اخلارج كان ذلك وفاء مبوجب دليلهم وإذا

  إذا شاء كان وفاء مبوجب دليلهم 
إنه قامت به إرادات متعاقبة كما قاله األهبري وأن بسبب بعض تلك اإلرادات حدثت احلوادث كان : وإذا قيل 

معينا وال  ذلك وفاء مبوجب دليلهم إذ موجبه أنه ميتنع كونه يصري فاعال بعد أن مل يكن واملثبت ملطلق ال ثبت فعال
  مفعوال معينا فضال عن أن يثبت عموم الفعل واملفعول 

بل الذي يدل على فساد قوهلم أنا قد علمنا باملشاهدة واإلحساس جتدد احلوادث يف العامل وقد امتنع أن يكون يف 
أو بغري وسط األزل مؤثرا تاما فيها فال بد من حدوث متام املؤثرية لك واحد منها واإلحداث من غريه ممتنع بوسط 

فال حيدث حادث إال منه سواء كان بوسط كالعقول أو بغري وسط فلو كان املؤثر كما زعموه من أنه واحد بسيط 
  ال تقوم به صفة وال أمر اختياري لكان حاله عند هذه احلوادث كحاله قبلها وبعدها 

ه جيب أن ال يكون علة تامة فال جيوز وهكذا األمر يف كل حال وهو قبل حدوث احلادث املعني مل يكن علة تامة فعند
  أن حيدث شيء على موجب أصوهلم 

  حدث من احلركات الفلكية واالتصاالت الكوكبية ما أعدت القوابل لقبول فيضه : وإذا قالوا 
هذا إمنا يصح إذا كانت القوابل واالستعدادات من غري الفاعل املمد كما يف الشمس وكما يقولونه يف : قيل هلم 

الفعال فأما الباري تعاىل فمنه اإلعداد واإلمداد وكل ما سواه من القوابل واملقبوالت واالستعدادات العقل 
  واإلمدادات فمنه ال من غريه سواء كان بوسط أو بغري وسط 

ال : وإذا كان كذلك وكان حاله قبل إحداث كل حادث كحاله قبل ذلك احلادث امتنع أن حيدث منه شيء أصال 
ل وال استعداد وال إمداد فهم وإن أثبتوا أنه مل يزل فاعال فقوهلم يوجب أنه مل حيدث شيئا قط بل وال قابل وال مقبو

  فعل شيئا قط بل حدثت احلوادث بال حمدث فعلم أنه باطل 
وليس يف قوهلم ما يوجب قدم شيء من العامل فقوهلم بقدمه باطل وهلذا مل حيفظ القول بقدم األفالك عن أساطني 

بل أول من حفظ ذلك عنه أرسطو وأتباعه وأما أساطني القدماء فاملنقول عنهم حدوث األفالك فهم  الفالسفة
قائلون حبدوث صورة العامل وهلم يف املادة كالم فيه اضطراب فالنقل الثابت عن أعياهنم حبدوث العامل موافق ملا 

  أخربت به الرسل صلوات اهللا عليهم 
من أئمتهم القول بإثبات الصفات هللا وبإثبات األمور االختيارية القائمة بذاته  ونقل أصحاب املقاالت عن غري واحد

  وهذا قول من يقرب إىل صريح املعقول وصحيح املنقول من األوائل واألواخر كأيب الربكات وغريه 
ل أثبتوا له وهؤالء مل يوافقوا أرسطو وأتباعه وال ابن سينا وأمثاله على أن الرب وجود بسيط ال صفة له والفعل ب

  إرادة بعد إرادة : الصفات القائمة بذاته وأنه يفعل بإرادات تقوم بذاته 
وهؤالء أبعدوا أن ميكنهم إقامة الدليل على قدم شيء من العامل فإن الفاعل الذي يفعل بإرادات قائمة به بذاته شيئا 

ذ ميكن أنه فعل مفعوال بعد مفعول وأن هذا بعد شيء ال يقوم هلم دليل على أن شيئا من مفعوالته مل يزل مقارنا له إ



العامل خلقه من مادة كانت قبله كما أخربت بذلك الرسل فأخرب اهللا تعاىل يف القرآن أنه خلق السماوات واألرض 
استوى إىل السماء وهي دخان فقال هلا { : وما بينهما يف ستة أيام مث استوى على العرش وأخرب أنه سبحانه 

فقضاهن سبع مساوات يف يومني وأوحى يف كل مساء أمرها وزينا * ا أو كرها قالتا أتينا طائعني ولألرض ائتيا طوع
  } السماء الدنيا مبصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم 

  } مث استوى إىل السماء فسواهن سبع مساوات وهو بكل شيء عليم { : قال يف اآلية األخرى 
أنه : مني وأن السماء كانت دخانا وهو خبار املاء كم جاء تفيسره يف عدة آثار فأخرب أنه سواهن سبع مساوات يف يو

  خلق السماء من خبار املاء والبخار دخان املاء كما أن دخان األرض دخان 
وإن أريد بالدخان التراب فقط أو دخان التراب واملاء فكل ذلك فيه إخبار اهللا أنه خلق السماوات السبع من مادة 

  رب أنه خلق اإلنسان من مادة وأنه خلق اجلان من مادة أخرى كما أخ
خلقت : [ صحيح مسلم عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال : وثبت يف الصحيح 

  ] املالئكة من نور وخلق اجلان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم 
إن اهللا قدر مقادير اخلالئق : [ نيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال وثبت يف صحيح مسلم عن عبد اهللا به عمرو عن ال

ويف صحيح البخاري عن عمران بن ] قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة وكان عرشه على املاء 
 كان اهللا ومل يكن شيء قبله وكان عرشه على املاء وكتب يف: [ حصني عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

قأخرب أنه كان ] مث خلق السماوات واألرض : [ ويف رواية صحيحة ] الذكر كل شيء وخلق السماوات واألرض 
بني تقديره وبني خلقه للسماوات واألرض مخسني ألف سنة وهذه أزمنة مقدرة حبركات موجوده قبل وجود األفالك 

  والشمس والقمر وأخرب أنه كان عرش الرب إذ ذاك على املاء 
  ءت اآلثار املشهورة بأن املاء كان على وجه األرض وأنه خلق السماء من دخان ذلك املاء وقد جا

وكذلك يف أول التوراة مثل هذا سواء أنه يف أول األمر خلق اهللا السماوات واألرض وأنه كانت األرض مغمورة 
  باملاء وكانت الريح هتب على املاء وذكر تفصيل خلق هذا العامل 

املنقولة عن األنبياء أنه كان موجودا قبل خلق هذا العامل أرض وماء وهواء وتلك األجسام خلقها اهللا ففي هذه اآلثار 
من أجسام أخر فإن العرش أيضا خملوق كما أخربت بذلك النصوص واتفق على ذلك املسلمون فأساطني الفالسفة 

وا بقدم العامل فإن هذا قول ليس عليه دليل قوهلم يوافق هذا مل يكون -فيما نقل الناقلون عنهم  -املتقدمون كانوا 
  أصال مع أنه يف غاية الفساد 

وحقيقته أن الصانع مل يصنع شيئا وأن احلوادث حتدث بال حمدث بل حقيقته أن هذا العامل واجب الوجود وأنه ليس 
  له مبدع 

نده اختيارية فال بد هلا من غاية و أرسطو إمنا أثبت له علة غائية يتشبه الفلك هلا واستدل عليه بكون حركة الفلك ع
إن العلة األوىل حترك الفلك كما حيرك املعشوق عاشقه واملشوق يف احلقيقة ليس له قصد وال علم وال فعل : وقال 

يف حتريك العاشق بل ذاك حملبته يتحرك إليه فكيف وحقيقة قوهلم أن يتحرك للتشبه به كمايتحرك املأموم للتشبه 
  أن الفلك يتحرك للتشبه بالعلة األوىل : ون بإمامه ؟ فهكذا يقول

  وقد بينا فساد قوله وحكينا ما ذكره أصحابه من أقواله وما فيها من الفساد يف غري هذا املوضع 
واملقصود هنا أن يعلم العقالء أنه خمالف لصريح العقل ليس من دين املسلمني كما أنه من خالف كتاب اهللا وسنة 

ال ما خيالف صحيح املنقول وال ما : ليس من دين املسلمني فليس يف دينهم الصحيح  رسوله أو إمجاع السابقني



  خيالف صريح املعقول والما يناقض صحيح املنقول وصريح املعقول 
  واملقصود هنا أن املمكن ال يترجح إال مبرجح وأن هذا متفق عليه بني العقالء واهللا أعلم 

  فصل

قدم ذكر أن هذه املتقدمة أعين أن املمكن ال يترجح أحد طرفيه على اآلخر إال مث إن الرازي مع سلوكه املسلك املت
مبرجح هي مقدمة ضرورية وأن من لزمه ما يناقضها فهو مل يلزم ذلك فليس من العقالء من يلتزم نقيضها واألقوال 

  املستلزمة نقيض هذه القضية باطلة قطعا 
كن وهو احملدث فإن وجود احملدث بال حمدث مما يعلم بضرورة العقل وهذا الذي قاله صحيح يف املمكن املعلوم أنه مم

ال إثبات : امتناعه وأما املمكن باملعىن الذي قالوه وهو ما يتناول القدمي فهو يبني أنه باطل وأهنم مل يثبتوا هبذه الطريق 
الطرفني ال يترجح أحد متمكن وال إثبات واجب ولكن قد ذكر أيضا أنه من املعلوم بضرورة العقل أن املتساوي 

  طرفيه على اآلخر إال مبرجح وهذا صحيح يوافقه عليه عامة العقالء 
وقد ذكر أن كثريا من الطوائف يتنافضون فيقولون مبا يناقض هذه القضية وحنن ليس بنا حاجة أن جنيب عن أهل 

على فساد قوهلم كما يدل على إن قوهلم بترجيح أحد املتماثلني على اآلخر بال مرجح له يدل : الباطل به نقول 
  فساد قول املتفلسفة الدهرية وفساد قول اجلهمية والقدرية 

إن اهللا فعل العامل يف : وحينئذ فليس يف تلك اللوازم ما حنتاج أن جنيب عنه إال ما ذكره عن املسلمني من قوهلم 
كي عن املسلمني ال بد أن يكون الوقت املعني دون سائر األوقات ال ألمر خيتص به ذلك الوقت فإن القول احمل

موجودا يف كتاب اهللا أو سنة رسوله أو هو مما انعقد عليه إمجاع املسلمني ولو مل يكن إال إمجاع الصحابة وحدهم 
  فلو كان فيه نزاع بني املسلمني ملا جاز أن حيكى عنهم كلهم 

ف األمة وأئمتها وال هو متفق عليه بني فكيف وهذا القول ليس يف كتاب اهللا وال سنة رسوله وال قاله أحد من سل
  أهل الكالم منهم ؟ بل هوقول طوائف من أهل الكالم احملدث الذي ذمه السلف واألئمة 

إن احلادث إمنا حدث لسبب اقتضى حدوثه واختصاصه بذلك الوقت : وطوائف منهم ينازعون يف ذلك ويقولون 
ا يف ستة أيام مث استوى على العرش كما ثبت ذلك بالنصوص إن اهللا خلق السماوات واألرض وما بينهم: مع قوهلم 

املتواترة وقد علم النزاع يف تسلسل اآلثار بل فيما يقوم بذات اهللا تعاىل من األمور املتعلقة مبشيئته وقدرته مع عدم 
  تناهيها وثبوت تسلسلها 

عند عامة العقالء فإن كان املمكن  بال مرجح ممتنع -الذي هو احلادث  -واملقصود هنا أن القول بترجيح املمكن 
  هو احلادث كان كالمها دليال على مدلول واحد 

  القول حبدوث حادث بال حمدث ممتنع لوجوه

إذا كان ذلك ممتنعا فالقول حبدوث حادث بال حمدث ممتنع أيضا بل هو : وإن قدر أن املمكن أعم من احملدث فنقول 
  : أعظم امتناعا لوجوه 

  ) األول ( 
ضمن رجحان املمكن بال مرجح ألن كل حمدث فهو ميكن وجوده وعدمه إذ لوال إمكان وجوده ملا وجد ولوال أنه يت

  إمكان عدمه ملا كان معدوما قبل حدوثه فوجوده يقتضي ترجيح وجوده علىعدمه وذلك يفتقر إىل مرجح 



  الثاين

لني مبا خيتص به عن اآلخر ال أن ذلك يتضمن ختصيص حدوثه بوقت دون وقت وصفة دون صفة وختصيص أحد املث
  بد له من خمصص 

  الثالث

أن نفس العلم بأن احملدث ال بد له من حمدث أبني وأقوى وأظهر يف العقل من كون املمكن ال يترجح إال مبرجح 
وهذا يتصور هذا من العقالء ويعلمون بطالنه بالضرورة من ال يتصور املمكن ويعلم افتقاره إىل املرجح إال بنوع من 

  التكلف الذي ال يتصور به ذلك 
وقد تبني أن الناس يف هذا املقام على درجات وكل من كان إىل الفطرة العقلية والشريعة النبوية أقرب كانت 

طريقته أقوم فاملستدل بأن املوجود على سبيل اجلواز وهو املوجود املمكن ال يكون بالوجود أوىل منه بالعدم إال 
از أن ال حيدث مل يكن باحلدوث أوىل من أن ال حيدث لوال شيء اقتضى حدوثه كما بالفاعل وأن ما حدث مع جو

 -سلك ذلك كثري من أهل الكالم من املعتزلة واألشعرية ومن وافقهم من الفقهاء أصحاب األئمة األربعة وغريهم 
ستدل بأن املمكن ال خري من املستدل بأن املوجود املمكن مطلقا ال يترجح وجوده على عدمه إال مبرجح وهذا امل

يترجح وجوده على عدمه إال مبرجح خري من املستدل بأنه ال يترجح وجوده على عدمه وال عدمه على وجوده إال 
مبرجح كما سلك ابن سينا وأتباعه كالسهروردي و الرازي و اآلمدي وغريهم مع تناقض هؤالء حيث قالوا يف 

  كما قاله نظار املسلمني من مجيع الطوائف  إن العدم املستمر ال حيتاج إىل سبب: موضع آخر 
مث الذين استدلوا بذلك ومل حيتاجوا إىل قطع التسلسل كما فعل اجلمهور أقرب من الذين احتاجوا إىل قطع التسلسل 

  كما فعل ابن سينا وحنوه 
ىل إبطال التسلسل مث هؤالء الذين مل حيتاجوا إال إىل إبطال التسلسل دون إبطال الدور أقرب من الذين احتاجوا إ

  والدور مجيعا كما فعل الرازي وحنوه وظنوا أن الدليل اليتم إال بذلك 
  مث هؤالء الذين أبطلوا التسلسل خري من الذين أقروا بعجزهم عن ذلك كما فعل اآلمدي 

اضي أيب مث إن أبا احلسني مع أن طريقه أصح وأبني وأقرب من طرق هؤالء فطريقة القاضي أيب بكر بن الطيب و الق
  يعلى و أيب املعايل اجلويين و ابن عقيل و أيب احلسن ابن الزاغوين وأمثاهلم خري من طريقته 

  كالم أيب احلسن البصري يف إثبات حمدث العامل

فإذا ثبت أن العامل حمدث فالداللة على أن له حمدثا هي أنه ال خيلو إما أن يكون حدث وكان جيوز : ( وذلك أنه قال 
أو كان جيب أن حيدث فلو حدث مع وجوب أن حيدث مل يكن أن حيدث يف تلك احلال أوىل من أن أن ال حيدث 

حيدث من قبل فال يستقر حدوثه على حال إذ كان حدوثه واجبا يف نفسه وإن حدث مع جواز أن ال حيدث مل يكن 
  ) ولنا باحلدوث أوىل من أن ال حيدث لوال شيء اقتضى حدوثه وسندل على أنه عامل قادر فصح ق

واستدل شيوخنا رمحهم اهللا على أن األجسام حتتاج إىل حمدث بأن تصرفنا حيتاج إلىمحدث ألجل أنه : ( قال 
  ) حمدث فكان حدوث كل حمدث حيوجه إىل حمدث فإذا كانت األجسام حمدثه احتاجت إىل حمدث 

دث حلدث وإن كرهناه وكنا والداللة على حاجة تصرفنا إىل حمدث هو أنه لو حدث بنفسه من غري حم: ( قال 



  ممنوعني منه فلما وقع حبسب قصدنا وانتفى حبسب كراهتنا علمنا أنه حيتاج إلينا 
والدليل على أنه حيتاج إلينا ألجل حدوثه أنه إما أن حيتاج إلينا ألجل حدوثه أو لبقائه أو لعدمه فلو احتاج إلينا 

وال جيوز أن حيتاج إلينا لعدمه ألن تصرفنا كان معدوما قبل  ألجل بقائه لوجب أن ال يبقى البناء إذا مات الباين
وجودنا وقبل كوننا قادرين فصح أنه احتاج إلينا ليحدث وألن حدوثه هو املتجدد حبسب قصدنا وإرادتنا وهو 

  ) الذي ال يتجدد إذا كرهناه فعلمنا أنه إمنا حيتاج إلينا ألجل حدوثه 

  تعليق ابن تيمية

الذين أشار إليهم من املعتزلة هي االستدالل على افتقار احملدث إىل احملدث بالقياس على فطريقة شيوخه : قلت 
  تصرفاتنا وأهنا حتتاج إىل حمدث ألجل كوهنا حمدثة 

وقد سلك هذه الطريقة غري املعتزلة من أصحاب األشعري وغريهم حىت مثل أيب القاسم القشريي و أيب الوفاء بن 
  عقيل وبنوا ذلك على هذه 

أما الطريقة اليت ذكرها هو وبناها على التقسيم الذي ذكره وهو أن احملدث ال خيلو من أن حيدث مع وجوب و
  حدوثه أو مع جواز حدوثه وجواز أن ال حيدث 

وأبطل األول بأنه لو كان حدوثه واجبا مل يكن حدوثه يف حال بأوىل من حدوثه قبل تلك احلال فال يستقر حدوثه 
إن وجود القدمي واجب وليس بأن جيب وجوده يف : ثه واجبا يف نفسه وقد قال قبل هذا على حال إذ كان حدو

  حال أوىل من حال فصح أنه واجب الوجود يف كل حال واستحال عدمه 
إما أن حيدث مع وجوب : وهذا التقسيم ال حيتاج إليه وال على إبطال هذا القسم مبا ذكروه وذلك أن قول القائل 

  حدوثه حدوثه أو مع جواز 
احملدث حدث : إما أن يريد به وجوب حدثه بنفسه أو وجوبه بغريه فإن أراد به الثاين فهذا ال ميتنع بل جيوز أن يقال 

مع وجوب حدوثه باملقتضى حلدوثه ال بنفسه أي وجد املقتضي التام حلدوثه الذي ميتنع معه أن ال حيدث وهذا إذا 
  ا ال ينفي ذلك فليس يف إثبات هذا القسم ما ينفي ثبوت الصانع قيل فإنه يدل على ثبوت الصانع احملدث أيض

ال يقع شيء من : ولكن هؤالء املعتزلة قد ينازعون قي كون املمكن عند وجود املقتضى التام يكون واجبا ويقولون 
  املمكنات واحلوادث إال على وجه اجلواز أو أن يكون بالوجود أوىل منه بالعدم ال على وجه الوجوب 

إن القادر املختار سواء كان قدميا أو حمدثا ال يفعل إال مع جواز أن ال يفعل وإنه يرجح أحد مقدوريه : ولون ويق
  على اآلخر بال مرجح وهذا مما نازعهم فيه مجهور العقالء 

وليس املقصود هنا بيان صحة قول اجلمهور وفساد قوهلم لكن املقصود أن قوهلم سواء كان صحيحا أو فاسدا فهم 
  ستغنون عن جعله مقدمة إثبات الصانع ي

وإذا أمكن إثبات العلم بالصانع على كل تقدير كان خريا من إثباته على تقدير قول تنازع فيه كثري من العقالء وهم 
ميكنهم إثباته بأن احملدث ال بد له من حمدث سواء قيل أنه جيب مبحدثه أو مل يقل ذلك فال حاجة هبم يف إثباته إىل 

  ذلك 
إما أن حيدث مع وجوب أن حيدث أو مع جواز أنه حيدث مع وجوب أن حيدث بنفسه : ا إن أراد القائل بقوله وإم

  بدون مقتض حلدوثه فال ريب أن هذا فاسد معلوم فساده بضرورة العقل 
س والعلم بفساده أبني من العلم بكون حدوثه ليس يف حال بأوىل منه يف حال أخرى وذلك أن ما حدث يعلم أنه لي



  واجبا بنفسه فإن الواجب بنفسه ال يقبل العدم واحملدث كان معدوما فيمتنع أن يقال إنه حادث وهو واجب بنفسه 
  ومن املعلوم أن احملدث ميتنع أن يكون قدميا فإن هذا نقيض هذا إذ املعين بكونه حمدثا أنه ليس بقدمي 

م بأن واجب الوجود بنفسه جيب أن يكون قدميا ومن املعلوم أن واجب الوجود بنفسه جيب أن يكون قدميا والعل
  أبني من العلم بكون القدمي جيب أن يكون واجب الوجود بنفسه 

  فإن األول مل تنازع فيه طائفة معروفة والثاين نازع فيه طائفة معروفة 
ال بأوىل وأيضا فإن أبا احلسني استدل على أن القدمي جيب أن يكون واجب الوجود بنفسه بأنه ليس وجوده يف ح

  من وجوده يف حال فصح أنه واجب الوجود يف كل حال فامتنع عدمه 
  وأما كون واجب الوجود بنفسه يكون قدميا فهو أبني من هذا 

إنه حدث وهو أنه حدث وهو واجب الوجود بنفسه أبني من كونه ليس وجوده : وحينئذ فاحملدث ال ميكن أن يقال 
  يف حال أوىل منه يف حال 

 بىن كالمه على نفي هذه األولوية اليت مضموهنا أن الوقتني متساويان فال جيوز ختصيص أحد الوقتني و أبو احلسني
عن اآلخر باحلدوث إال مبخصص وهذا يكفيه يف االستدالل ابتداء فإن احملدث اختص حدوثه بوقت وختصيص أحد 

  الوقتني ال بد له من خمصص 
  ومن وافقه وهي خري وأقرب وأصح من طريقة أيب احلسني  وهذه هي الطريقة اليت سلكها القاضي أبو بكر

أما كوهنا خريا وأقرب فظاهر وأما كوهنا أصح فألن أبا احلسني جعل من مقدمات حجته أنه إذا حدث مع وجوب 
  أن حيدث مل يكن بأن حيدث يف تلك احلال أوىل من أن حيدث من قبل فال يستقر حدوثه على حال 

  حيتاج إىل استفصال يترتب عليه نزاع  وهذا كما تقدم فيه إمجال
بل حدث مع وجوب أن حيدث ملقتضى اقتضى وجوب حدوثه يف تلك احلال مل ميكنه أن يقول : فإذا قال له القائل 

ليس إجياب املقتضى حلدوثه يف تلك احلال بأوىل من اقتضائه لوجوب حدوثه يف غري تلك احلال ألنه يقول له كما : 
إن املقتضي لوجوب : دوثه مع جواز حدوثه خيصص احلدوث حبال من حال كذلك يقول إن املقتضى حل: قلت 

  حدوثه خيصص احلدوث حبال دون حال 
املقتضى املوجب ال خيص حبال دون حال خبالف املقتضى مع عدم وجوب االقتضاء كان اجلواب من : فإن قال 

  : وجوه 
  املنع فإن هذه دعوى جمردة : أحدها 
ال نسلم أنه ميكن أن يكون شيء مقتضيا للحدوث إال مع الوجوب وإنه مادام اقتضاؤه جائزا :  أن يقال: الثاين 

فإنه ميتنع االقتضاء وذلك ألنه إذا جاز أن يقتضى وجاز أن ال يقتضى كان كل من األمرين ممكنا جائزا مل يكن 
يف اقتضاء ذلك االقتضاء كاألول ثبوت االقتضاء أوىل من انتفاء لوال أمر آخر اقتضى ذلك االقتضاء مث القول 

ويلزم منه توقف حدوث احلوادث على اقتضاءات متسلسلة ال هناية هلا وال وجود لشيء منه وما توقف على ما ال 
  وجود له فال وجود له وهو يبطل التسلسل فيما هو دون هذا 

دوث العامل ومسألة القدر وهو مما وهذا املقام مقام معروف للمعتزلة يف فعل الرب وفعل العبد يذكرونه يف مسألة ح
  استطالت عليهم به أهل السنة والفالسفة وغريهم 

إنه مع فعل القادر يتوقف على الداعي وإنه عند وجود الداعي التام جيب وجود : ال سيما و أبو احلسني يقول 
دث مع وجوب أن إن احلادث حي: املقدور فيكون أصل قوله موافق لقول من قال من أهل السنة ومن الفالسفة 



  حيدث وهذايناقض قوله بأنه ال حيدث إال مع جواز احلدوث ال مع وجوبه 
هب أنا سلمنا إمكان ثبوت املقتضى وأنه يقتضى مع جواز أن ال يقتضى وأنه خيص احلدوث حبال : الثالث أن يقال 

التخصيص مبقتض دون حال فإذا أمكن احلدوث والتخصيص مبا هو مقتض مع جواز أن ال يقتضى فاحلدوث و
  واجب االقتضاء أوىل وأحرى 

  ما كان واجب االقتضاء مل يتخلف عنه مقتضاه فيلزم قدم احلوادث خبالف ما كان جائز االقتضاء : فإن قيل 
هذا إمنا يصح لو كان اقتضاؤه لكل ما يقتضيه الزما له وكان جمرد ذاته علة موجبة ملعلوالته كما يقوله من : قيل 

  تفلسفة كربقلس و ابن سينا وأتباعهما يقول ذلك من امل
إن األول علة مبجرد ذاته جلميع املعلوالت وما سواه معلول به فيلزمهم أن ال يتخلف عنه شيء من : فإهنم يقولون 

  احلوادث وهذا باطل قطعا 
 سيما إذا وأما إذا كان اقتضاؤه وفعله ملا يفعله إمنا هو أنه مقتض لوجود كل حادث يف الوقت الذي حدث فيه ال

  قيل مع ذلك بأنه مقتض ملا يقتضيه كمشيئته وقدرته كما هو قول املسلمني ومجاهري العقالء 
إذا قدر أنه قادر خمتار وهو حيدث احلوادث مع جواز أن ال تكون مشيئته وقدرته مستلزمة حلدوثها فالن : فيقال 

  يحدث مع وجوب حدوثها بقدرته ومشيئته حيدثها مع كون مشيئته وقدرته مستلزمة هلا أوىل وأحرى وحينئذ ف
إنه جملرد قدرته : القدرة واملشيئة ال ختص وقتا دون وقت ألن هذا ينقض قوهلم فإهنم يقولون : وال ميكنهم أن يقولوا 

  خيص بعض األحوال دون بعض 
سب ما يعلمه ختصيص القدرة واملشيئة للحوادث حبال دون حال هو حب: ذلك من غريهم لقيل له : ولو قال قائل 

  من األسباب املقتضية للتخصيص 
إن هذا يستلزم ما : وغاية ذلك أن يستلزم أن تقوم بذاته أسباب تقتضي التخصيص متعلقة مبشيئته وقدرته أو يقال 

ال هناية له على سبيل التعاقب وحنو ذلك من املقامات املعروفة اليت ال يوردها أحد إال وهو يلزمه بترك التزامها من 
  ال عقال وال شرعا : ناقض أعظم مما يلزم به منازعه وأما منازعه فيمكنه التزامها وال يتناقض قوله الت

ولكن من حسن املناظرة والتعليم أن يبني ملن يرد قوال ما يلزمه هو على تقديره رده ومن أراد تصحيح احلق بقول 
أنه إذا صححه بذلك الطريق كان ما يلزمه باطل ميكن استغناؤه عن ذلك القول وأن احلق ميكن تصحيحه بدونه و

  من اللوازم اليت تناقض قوله وتفسده أعظم مما يلزمه إذا أعرض عن ذلك 
وهبذا وأمثاله يتبني أنه مل يسلك أحد طريقا خمالفة للسنة يف إثبات شيء من اصول اإلميان إال واهللا قد أغىن عنها مبا 

على أكثر الناس معرفة فسادها لدقته فال خيفى عليهم إمكان هو سليم من عيوهبا وأن تلك الطريق وإن غمض 
  االستغناء عنها 

وحنن كثريا ما نقصد بيان أن الطرق اليت خالفها سالكها شيئا من النصوص غري حمتاج إليها بل مستغن عنها ليتبني 
اليت تناقض شيئا أن العلم بصدق الرسول وصحة ما جاء به من الكتاب والسنة ليس موقوفا على شيء من الطرق 

  مما جاء به مع أنا نبني أيضا أن تلك الطرق فاسدة لكن بيان االستغناء عنها يف مقام وبيان فسادها يف مقام 
وأهل البدع يدعون احلاجة إليها أوال مث يعارضون هبا النصوص ثانيا فنحن نبني الغىن عنها مث نبني فسادها ثانيا مث 

  حيحة وهي األدلة السمعية متالزمان فيلزم من صحة أحدمها صحة اآلخر نبني ثالثا أن الطرق العقلية الص
  وهذا قدر زائد على عدم تنافيها وعدم تنافيها وحده كاف يف بطالن قول من يزعم تنافيهما 

  وأيضا فلو قدر أن فيها ما ينايف السمع فذلك املنايف ليس هو األدلة العقلية اليت هبا نعلم صحة السمع 



إن تقدمي الكتاب والسنة على ما يعارض ذلك يستلزم قدح الشرع يف : تبني به بطالن قول من يقول  وذلك كله مما
  أصله 

وطريقة القاضي أيب بكر وأمثاله ليس فيها هذا التقسيم الذي ذكره أبو احلسني بل ذكر أوال أن ختصيص احملدث 
د له من مقدم ومؤخر من غري أن حيتاج بوقت دون وقت ال بد له من خمصص وأن ما قدم من احلوادث وأخر ال ب

  إما أن يكون واجبا وإما أن يكون غري واجب وهذا أصح وأقرب وأبني : إن احلدوث : أن يقول 
مث أن طريقة أيب احلسن األشعري اليت يف اللمع خري من طريقة القاضي فإنه بناها على أن احملدث ال بد له من حمدث 

حلدوث ختصيص بوقت دون وقت والتخصيص ال بد له من خمصص فإن هذا ومل حيتج أن يستدل على ذلك بأن ا
  وإن كان صحيحا فالعلم بافتقار احملدث إىل احملدث أبني وأقوى من هذا 

وكل ما يذكر يف ختصيص أحد الوقتني أو ختصيصه بصفة دون صفة هو موجود يف نفس احلدوث فإن ختصيص هذا 
بد له من خمصص ونفس احلدوث مستلزم للمحدث الفاعل ولو قدر  احلادث باحلدوث دون غريه من املمكنات ال

أنه مل حيدث غريه وال ميكن حدوث غريه وأنه ليس هناك حال أخرى تصلح للحدوث فإن كون احلادث حيدث 
  نفسه من غري حمدث حيدثه من أبني األمور استحالة يف فطر مجيع الناس 

من : يان حىت أن الصيب إذا رأى ضربة حصلت على رأسه قال والعلم بذلك مستقر يف فطر مجيع الناس حىت الصب
ما ضربك أحد أو هذه الضربة حصلت بنفسها من : ضربين ؟ من ضربين ؟ وبكى حىت يعلم من ضربه وإذا قيل له 

غري أن يفعلها أحد مل يقبل عقله ذلك وهو ال حيتاج يف هذا العلم الفطري الذي جبل عليه إىل أن يستدل عليه بأن 
ث هذه الضربة يف هذه احلال دون ما قبلها وما بعدها ال بد له من خمصص بل تصور هذا فيه عسر على كثري حدو

  من العقالء وبيان ذاك هبذا من باب بيان األجلى باألخفى 
مث الطرق اليت جاء هبا القرآن خري من طريقة األشعري وغريه فإن فيها إثبات الصانع بنفس ما يشاهده الناس من 

األعيان احملدثة وحدوث األعيان مشهود معلوم ال حيتاج أن يستدل على حدوثها حبدوث صفاهتا وأن ما ال حدوث 
  خيلو من احلوادث فهو حادث 

بل سالكو هذه السبيل ظنوا أن األعيان ال حتدث وإمنا حتدث صفاهتا وأهنم مل يشهدوا حدوث جسم وال جوهر قائم 
وأن األجسام متماثلة مركبة من جواهر متماثلة وهي تنقلب فيها من  بنفسه وإمنا شهدوا حدوث صفات األجسام

  وصف إىل وصف 
فهذا هو الذي يشهد حدوثه مث هبذا يعلم حدوث ما قامت به هذه احلوادث فأنكروا ما يعلمه الناس حبسهم : قالوا 

وث هذه األعيان ومعاينتهم من حدوث ما يشهدون حدوثه من األجسام مث احتاجوا مع ذلك إىل أن يثبتوا حد
  باالستدالل الذي ذكروه من أهنا ال ختلو من احلوادث وما ال خيلو عن احلوادث فهو حادث 

وهذه الطريق يظهر االستغناء عنه لكل أحد مبا يشهده من حدوث األعيان وأصحاهبا يسلمون االستغناء عنها مبا 
  فقد ثبت االستغناء عنها  يشهدونه من حدوث الصفات كما ذكره الرازي وغريه وعلى التقديرين

إن العلم بإثبات الصانع وتصديق رسله موقوف عليها فقد ظهر خطؤه عقال لكل أحد كما علم خمالفته : فمن قال 
  لدين اإلسالم بالضرورة 

أن الرسول صلى اهللا عليه و سلم والصحابة والتابعني ما دعوا أحدا من الناس إىل : فإنه من املعلوم باالضطرار 
ر باخلالق وبرسله هبذه الطريق وال استدلوا على أحد هبذه احلجة بل وال سلكوا هم يف معرفتهم هذه الطريق اإلقرا

وال حصلوا العلم هبذا النوع من النظر واالستدالل املبتدع احملدث الذي قد أغىن اهللا عنه وظهر الغىن عنه لكل 



  عاقل 
لغىن عنها وهلذا يظهر الغىن عنها خللق كثري قبل أن يظهر هلم مث معرفة فساد هذه الطريق عقال هو ألطف من العلم با

  فسادها 
وقد ذكر من الكالم على مقدماهتا وفسادها وطعن بعض أهلها يف بعض وإفسادها ملقدماهتا وبيان فسادها بصريح 

  العقل يف غري هذا املوضع ما ينبه على املقصود 
دث إىل احملدث واملفعول إىل الفاعل وهو من العلوم الضرورية التنبيه على أن العلم بافتقار احمل: واملقصود هنا 

البديهية وهو أظهر وأقوى مما استدل به عليه القاضي وأمثاله من كون ختصيص احلدوث بوقت دون وقت ال بد له 
  من خمصص 

إما أن يكون :  وهذا الذي ذكره القاضي أبو بكر وأمثاله أظهر مما استدل عليه أبو احلسني وأمثاله من أن احلدوث
  على وجه الوجوب أو على وجه اجلواز 

وهذا الذي ذكره أبو احلسني وأتباعه من أن اجلائز املمكن ليس وجوده أوىل من عدمه لوال املقتضى حلدثه أظهر مما 
 ذكره ابن سينا و الرازي وأمثاهلما من أن اجلائز املمكن ليس وجوده أوىل من عدمه وال عدمه أوىل من وجوده إال

  ملرجح منفصل عنه 
  وطريق هؤالء بعضها أصح وأقرب من طريق بعض 

أنه مل خيالف يف أن افتقار احملدث إىل حمدث مما ال يعلم باالضطرار وإمنا : وقد ظهر مبا ذكرنا فساد القاضي أيب بكر 
  يتطرق إليه بالفحص والبحث إال شرذمة ال يعتد بقوهلا ادعت يف هذه املذهب البديهة 
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لنقل: كتاب  لعقل وا ا تعارض    درء 
لعباس: املؤلف  ا و  أب مية احلراين  بن تي احلليم  عبد  بن   أمحد 

  كالم األشعري يف اللمع عن إثبات وجود اهللا تعاىل وتعليق ابن تيمية

إن كان هذا حقا فاألشعري مل يذكر يف اللمع دليال على ذلك بل جعل ذلك مسلما وإمنا أثبت حدوث : مث يقال له 
  ان وأنه مل حيدث نفسه اإلنس

فدل ما وصفناه على أنه ليس هو الذي نقل نفسه يف هذه األحوال وأن له ناقال نقله من حال إىل حال : ( مث قال 
  ) ودبره على ما هو عليه ألنه ال جيوز انتقاله من حال إىل حال بغري ناقل وال مدبر 

نتقاله من حال إىل حال ال يعلم به أن له ناقال مدبرا إال فذكره هذه املقدمة جمردة عن االستدالل فإن كان العامل ا
  بأدلة تذكر فهو مل يذكر تلك األدلة بل ادعى دعوى نظرية تقبل النزاع بال دليل 

ال على حدوث اجلسم وال على أن احملدث : وحينئذ فيكون طعن من طعن املعتزلة يف كالمه أوجه فإنه مل يقم دليال 
  ال بد له من حمدث 

من العجائب أن يكون القول بأن العامل حدث من غري حمدث أحدثه وأن بعض احلوادث حدث من غري : ال مث يق
  حمدث أحدثه قول قاله كثري من الفالسفة والدهرية أو طائف من نظار املسلمني 

ضروري إمنا  علم -وقول بأن العلم بأن األفعال تتعلق بفاعل وأن املخلوقات تتعلق بفاعل وأن املخلوق تتعلق خبالق 
قاله شرذمة ال يعتد بقوهلا وأن اجلميع من العقالء إمنا يعلم هذا بالفحص والبحث مع أنه ال يعلم أن أحدا من 

املشهورين بالعلم طلب على هذا دليال ومل يذكر عن أحد من الكفار مطالبة أحد من املؤمنني بدليل على هذا وال يف 
السلف واألئمة ذكر حاجة هذا إىل االستدالل أو االستدالل عليه مبا  كتاب اهللا وسنة ورسوله وال كالم أحد من

  من أن ذلك يتضمن التقدم والتأخر فال بد به من مرجح : ذكرمتوه 

  فصل

  ومن هنا يظهر الوجه الثاين الذي تبني به أن ما ذكره األشعري ال حيتاج إلىما ذكره القاضي 
هو أبده للعقل وأرسخ يف القلب وأظهر عند اخلاصة والعامة مما قرره وذلك أن العلم بأن احملدث ال بد له من حمدث 

  به وهو أن ذلك يتضمن ختصيص بعض األزمان باحلدوث دون بعض والتخصيص ال بد له من خمصص 
  إن مل يكن أقوى منه وأجلى فليس هو دونه وغاية هذا الثاين أن يكون مثله أو داخال يف أفراده : فاألول 

القاضي وموافقيه من املعتزلة واألشعرية فإهنم جيوزون اختصاص بعض األزمنة باحلوادث دون  ال سيما على أصل
بعض بدون سبب اقتضى ذلك التخصيص وإذا أضافوا التخصيص إىل املشيئة القدمية فنسبة املشيئة إىل مجيع 

  احلوادث واألزمنة سواء 
  لني دون اآلخر ختصيص بال خمصص وإذا كانت النسبة مستوية فثبوت هذه النسبة مع أحد املتماث

اإلرادة لذاهتا ختصص مثال عن مثل بال سبب مع تضمن ذلك ترجيح أحد املتماثلني على اآلخر بال : وإذا قالوا 
مرجح أصال أمكن منازعهم أن يقول بتخصيص أحد الزمانني املتماثلني باحلوادث دون اآلخر بال خمصص أصال 

  ال خمصص من شأن األوقات التخيصص ب: وقال 



القادر املختار يرجح أحد مقدورية على اآلخر بال مرجح كان ما يلزمهم كما يلزم أولئك : وإذا قالت املعتزلة 
  وأشد 

أن احلوادث خمتصة بزمان : فمن كانت هذه األقوال أقواله وكان غاية ما يثبت به الصانع وافتقار احملدث إىل حمدث 
  التخصيص بال خمصص ممتنع وجيعل ذلك بديهيا ضروريا  دون زمان فال بد للتخصيص من خمصص وأن

إن وجود احلوادث بال حمدث والفعل بال فاعل والصنعة بال صانع ليس امتناعه بديهيا : كيف ميكنه أن يقول 
  ضروريا ؟ 

ن فمن جعل العلوم البديهية الضرورية ليست بديهية ضرورية وجعل ما هو دوهنا بديهيا ضروريا تناقضت أقواله وكا
  فيها من خمالفة العقل والسمع ما ال حيصيه إال اهللا 

  وهذا خبالف الطرق املذكورة يف القرآن فإهنا يف غاية السداد واالستقامة 
أن احملدث : أن اإلنسان حمدث والثانية : أحدامها : ومن أقرب ذلك أن إثبات الفاعل مبين على مقدمتني ضروريتني 

  ال بد له من حمدث 
جعولوا املقدمة الثانية ضرورية خبالف ما ذكره القاضي ومن وافقه حيث أثبتوا  -مع مجاهري العقالء  -فأبو احلسن 

  مبا هي أقوى منه وأجلى 
وإن كانت هذه الطرق اخلفية البعيدة وأمثاهلا ينتفع هبا يف حق من مل ينفذ للطرق اجللية القريبة أوعرضت له فيها 

  شبهة كما تقدم 
وهو أن اإلنسان والثمار واملطر والسحاب وحنو ذلك حمدث فهذه مقدمة معلومة باملشاهدة : وأما املقدمة األوىل 

  والضرورة فإن حدوث احلوادث مشهود 
إن احلادث إمنا هو صفات األجسام ال أعياهنا أو صورهتا ال مادهتا : مث من قال من أهل اجلوهر الفرد واهليوىل 

الطريقة اليت ذكرها الرازي وغريه وهي االستدالل حبدوث صفات أمكنهم إثبات احملدث بناء على ذلك وهذه 
  األجسام 

وأما من أنكر ذلك وهم مجهور العقالء فإن احلادث عندهم هو نفس األعيان احملسوسة و أبو احلسن ممن يثبت 
قة اجلوهر الفرد ومل يكتف باالستدالل على حدوث الصفات بل أراد إثبات حدوث نفس النطفة فأثبت ذلك بطري

استلزامها للحوادث وما ال ينفك عن احلوادث فهو حادث وهي الطريقة اليت سلكتها املعتزلة يف حدوث األجسام 
  ابتداء وعلى هذه الطريقة فحدوث اإلنسان نظري ال ضروري 

اضي وإذا ضم إىل ذلك أن العلم بافتقار احملدث إىل احملدث نظري كما قاله من قاله من املعتزلة ومن وافقهم ك الق
  صار كل من املقدمتني يف إثبات الصانع نظريا  -أيب بكر وأتباعه 

وهذا أضعف هذه الطرق وأطوهلا لكن مبناها على أن التخصيص احلادث ال بد له من خمصص وهذا عند هؤالء 
  ضروري كافتقار املمكن إىل الواجب 

  بطريقة ابن سينا وهي أقرب مما بعده مث الذي سلكوا طريقة ابن سينا جعلوا هذا نظريا وأثبتوا منع التسلسل 
فجاء من بعدهم ك الرازي ضم إىل ذلك نفي الدور أيضا مث هو و اآلمدي وحنومها أثبتوا بطالن التسلسل بطرق 

  إنه عاجز عن متشيها وحل مايرد عليها كما ذكرناه : طويلة واستصعب ذلك على اآلمدي حىت قال 
التفسري الذي أحدثه ابن سينا ممتنع وأما متشيتها إذا جعل املمكن هو الذي وال ريب أن متشيها مع تفسريهم املمكن ب

  يوجد تارة ويعدم أخرة فهو سهل متيسر معلوم ببدائه العقول 



فانظر من عدل عن الطرق املستقيمة شرعا وعقال كلما أمعن يف العدول أمعن يف البعد عن احلق وتطويل الطريق 
جلهل العظيم وإىل العجز عن االستدالل على ما هو أعظم األشياء ثبوتا ووجودا وتصعيبها حىت آل األمر هبم إىل ا

وأكثرها وأقواها أدلة وأوالها بالعلم من كل معلوم وأحقها بأن يكون مستقرا يف الفطرة دائم احلصول يف القلوب 
  حاصال بأكمل األسباب اليت ميكن هبا حصول العلم 

 ذكرها أبو احلسن وأهنا أقرب وأصح من الطريقة اليت سلكها من سلكها من واملقصود هنا الكالم على الطريقة اليت
املعتزلة ومن وافقهم ك القاضي أيب بكر وأمثاله وأهنا طريقة صحيحة مل ينازع فيها طائفة مشهورة إذا اكتفي فيها 

ات حدوث األجسام حبدوث ما يعلم حدوثه كاإلنسان والنبات وغريمها من احلوادث وأما إذا احتيج فيها إىل إثب
إن حدوث اإلنسان وحنوه ال يثبت إال مبثل تلك الطريق كان املنازع يف صحة هذه : كلها بطريقة األعراض أو قيل 

  الطريق مجهور العقالء من أهل امللل والفالسفة وكان هذا من الكالم الذي ذمه السلف واالئمة 
صحيحة كلما أبعدوا عنها مدحوا من يوافقهم يف البعد وهلذا فاملخالفون للطرق الفطرية العقلية الشرعية القريبة ال

عكس هؤالء الكالم على املقدمتني فأخذوا يوافقون أبا احلسن على املقدمة املبتدعة الباطلة ويذمونه أو يعتذرون عنه 
  على املقدمة البديهة الصحيحة الشرعية 

  تابع كالم األشعري يف اللمع

لو كان ذلك كما ادعيتم : ما أنكرمت من أن تكون النطفة قدمية مل تزل ؟ قيل له : ل فإن قال قائ: ( قال أبو احلسن 
مل جيز أن يلحقها االعتمال والتأثري واالنقالب والتغري ألن القدمي ال جيوز انقالبه وتغيريه وأن جيري عليه مسات 

بق احملدث كان حمدثا مصنوعا احلدث ألن ما جرى عليه ذلك ولزمته الصنعة مل ينفك عن مسات احلدث وما مل يس
  ) فبطل لذلك قدم النطفة وغريها من األجسام 

  كالم الباقالين يف شرح اللمع

اعلم أن هذا الذي ذكره هو املعول عليه يف االستدالل على حدوث سائر األجسام وذلك : ( قال القاضي أبو بكر 
ثري واالنقالب والتغري وخروجها من صفة كانت لو كانت قدمية مل يلحقها االعتمال والتأ: أن الذي عناه بقوله 

عليها إىل صفة مل تكن عليها كنحو خروجها عن السكون إىل احلركة وعن احلركة إىل السكون وكاستصالهبا بعد 
لينها وافتراقها بعد اجتماعها وما يلحقها من تعاقب األكوان وغري ذلك من التغريات ألن القدمي احلاصل على صفة 

جيوز خروجه عنها على ماذكره أصال وذلك أن القدمي إذا مل يزل جمتمعا مثال أو مفتقرا أومتحركا أو  من الصفات ال
لنفسه أو لعلة : ساكنا أو على بعض هذه الصفات مل جيز خروجه عنه ألنه الخيلو أن يكون على ما هو عليه يف أزله 

ن يكون على ما هو عليه ال لنفسه وال ملعىن ألن أوال لنفسه وال لعلة أن لبطالن نفسه أو لبطالن معىن فيستحيل أ
هذا يوجب خروج اإلثبات عن تعلقه مبثبت واخلرب عن تعلقه مبخرب وغري ذلك من وجوه الفساد ويستحيل أن 

وعدمها ألن املعدوم ليس بشيء حيصل على صفة من الصفات وألنه ليس عدم  -يكون ما هو عليه لبطالن نفسه 
بأن يكون حتصيله ساكنا أوىل من حتصيله له متحركا ويستحيل أن يكون ذلك لبطالن  -إن جاز عدمها  -نفسه 

معىن كان موجودا به ألن القدمي ال جيوز عدمه وألنه ليس بأن يكون متحركا لعدم سكونه أوىل من غريه ممن يصح 
  أن يكون متحركا 

و كان ذلك كذلك مل يكن حتركه لعدم وهذا يوجب أن يكون اجلسم إمنا حترك لعدم سكونه إىل حماذاة بعينها ول



  ذلك السكون إىل تلك احملاذاة بعينها أوىل من حتركه إىل غريها من اجلهات وإلىما هو أبعد منها 
دليل على أن ذلك إمنا وجب له ملعىن سوى عدم سكونه وألنه ليس  -ويف حتركه إىل جهة خمصوصة وحماذاة معينة 

من غريه من األجسام ألن عدم السكون ليس هو بأكثر من خلوه منه وأنه بأن يتحرك هو ألجل عدم السكون أوىل 
ليس فيه وغريه من األجسام حال من ذلك السكون أيضا فكيف صار خلوه منه يوجب له التحرك أوىل من كل من 

  دليل على أنه ال جيوز أن يكون املتحرك حترك لعدم معىن : خال من األجسام ؟ ويف فساد ذلك 
القدمي ال جيوز عدمه وال جيوز ملثل ذلك أن يكون القدمي إمنا يتحرك فيما مل يزل لعدم نفسه وال لعدم  ومجلة هذا أن

  معىن قدمي 
أن يكون فيما مل يزل على ما هو عليه لنفسه أو ملعىن قدمي فإن كان مل يزل ساكنا : أحدمها : فلم يبق إال وجهان 

ال احلالني ويستحيل خروج الشيء عن الوصف املستحق لنفسه لنفسه استحال حتركه بعد سكونه لوجود نفسه يف ك
  مع وجود نفسه اليت هبا كان كذلك 

وإن كان مل يزل ساكنا ألجل معىن قدمي استحال أن يتحرك إال عند عدم سكونه القدمي وإال وجب حتركه وسكونه 
مي عن الصفة اليت هو فيها مل معا فإذا استحال ذلك واستحال عدم سكونه إذا كان قدميا واستحال أن خيرج القد

وانقالب وال تغيري وال اعتمال وال تأثري فصح ما قاله شيخنا أبو احلسن  -ملا وصفناه  -يزل عليها مل جيز أن يلحقه 
  ) من هذا الوجه 

  تعليق ابن تيمية

جسام وأن هذا الكالم مضمونه أن ما به يعلم حدوث النطفة به يعلم حدوث سائر األ: ولقائل أن يقول : قلت 
  املنكر حلدوث سائر األجسام ميكنه إنكار حدوث النطفة 

وليس األمر كذلك بل حدوث احليوان والنبات واملعدن وحنوذلك وحدوث أوائل ذلك كالنطفة والبيضة وطاقة 
أمر مشهود معلوم باحلس والضرورة واتفاق العقالء وهذا خبالف الفلك فإنه ليس شهود  -الزرع وحنو ذلك 

  هود حدوث احليوان والنبات واملعدن حدوثه كش
كاهلامشية والكرامية وغريهم أو من ال يطلق االسم ولكن : وكذلك من ينازعهم يف الواجب ويف تسميته جسما 

  ما أثبته نسميه حنن جسما أو جيب أن يكون جسما كما يعلم حدوث هذه احلوادث املشهودة : يقولون له 
  النطفة مشهود معلوم مسلم وكذلك حدوث ما أشبهها حدوث : فإن قال هبذا فاملفرق يقول 

  وأما حدوث كل مامسيته جسما فإمنا أثبته مبا ذكرته من الدليل وهو ضعيف على ما سنذكره 
أعين بالنزاع يف حدوث النطفة النزاع يف حدوث اجلواهر املفردة اليت منها تركبت النطفة وتألفت أو يف : فإن قال 

  صورة النطفة  حدوث مادهتا اليت لبستها
  : اجلواب من طريقتني : قيل له 
  هذا ال حاجة لك به : أن يقال : أحدمها 

  ما ذكرته ليس بصحيح : أن يقال : الثاين 
  فأما الطريق األول ففيه وجوه 

هل يف النطفة : أن العلم حبدوث ما حيدث واالستدالل به على ثبوت الصانع ليس مفتقرا إىل أن يعلم : أحدها 
نفردة أو مادة ؟ وهل ذلك قدمي أو حادث ؟ بل جمرد حدوث ما شهد حدوثه يدل على أن له حمدثا كما جواهر م



  يدل حدوث سائر احلوادث على أن هلا حمدثا 
  فقصدي تعميم حدوث سائر األجسام : وإن قال 

ذ كان ما به فحينئذ مل يكن بك حاجة إىل ذكر حدوث اإلنسان وحده من النطفة بل كان هذا تطويال إ: قيل له 
  بثبت حدوث النطفة به يثبت حدوث اإلنسان ابتداء 

وحينئذ فيكون كالم األشعري كالم من ال يعرف االستدالل والنظر كما قاله من اعترض عليه من املعتزلة فإنه إذا 
بتداء كان ال بد يف االستدالل باألجسام املخصوصة يف آخر األمر من دليل يتناول مجيع األجسام كان ذكر هذا ا

  أوىل من التطويل ال سيما يف مثل املختصر الذي يطلب فيه التقريب والتسهيل 
وأيضا فإن العلم حبدوث احلوادث املشهودة أظهر وأبني من العلم حبدوث مجيع األجسام وذلك كاف يف إثبات 

وض ما يوجب هذا العلم بالصانع فلماذا جتعل موقوفة على مقدمات لو كانت صحيحة كان فيها من التطويل والغم
إما عدم العلم أو حصول ضده من اعتقاد الباطل فيكون ما جعل طريقا إىل العلم واإلميان موجبا لضده من : كثريا 

  اجلهل والكفر 
فحينئذ يكون الشك يف حدوث احليوان والنبات وحنو ذلك مبينا على كوهنا مركبة من : أن يقال : والوجه الثاين 

ادة والصورة وإمكان قدم اجلواهر املنفردة أو املادة ومعلوم أن هذا لو كان صحيحا لكان من اجلواهر املنفردة أو امل
  الدقيق الذي حيتاج إىل بيان وهم مل يبنوا ذلك 

  : ومن املعلوم أن هذا موضع اضطراب فيه أهل الكالم والفلسفة اضطرابا ال يتسع هذا املوضع الستقصائه 
  من أجزاء ال تتجزأ وهي اجلواهر املنفردة وهذا قول أكثر املعتزلة واألشعرية إن األجسام مركبة : فقالت طائفة 
ثالثة : بل فيها أجزاء ال هناية هلا وهواملذكور عن النظام وعليه انبىن القول بطفرة النظام وهلذا يقال : وقالت طائفة 

  طفرة النظام وأحوال أيب هاشم وكسب األشعري : ال يعلم هلا حقيقة 
  بل هي مركبة من املادة والصورة وهي تقبل االنقسام إىل غري هناية لكن ليس فيها أجزاء ال هناية هلا : فة وقالت طائ

  ليست مركبة ال من هذا وال من هذا بل تقبل التجزؤ إىل أجزاء ال تتجزأ : وقالت طائفة 
صغرت األجزاء انقلبت إىل  ليست مركبة ال من هذا وال من هذا وال تتجزأ إىل غري غاية بل إذا: وقالت طائفة 

  أجسام أخر مع كوهنا يف نفسها يتميز منها جانب عن جانب 
فهؤالء ال يقولون بقبول االنقسام إىل غري هناية وال بوجود ما ال يقبل االنقسام بل كل ما وجد يقبل االنقسام لكنه 

 غري هناية وقد بسط الكالم على يستحيل إىل جسم آخر يف حال متيز جانب منه عن جانب فال يوجد فيه انقسام إىل
  هذه األقوال يف غري هذا املوضع 

كانوا متوقفني يف آخر : مثل أيب احلسني البصري و أيب املعايل اجلويين و أيب عبد اهللا الرازي : وأذكياء املتأخرين 
احليوان باعتبار أمرهم يف إثبات اجلوهر الفرد فإذا كان األمر هكذا مل ميكن أحدا أن يطالب بدليل على حدوث 

  تركبه من اجلواهر أو املادة والصورة حىت يثبت ذلك أوال 
ومن املعلوم لكل عاقل أن علم الناس حبدوث ما يشهدون حدوثه من األجسام ليس موقوفا على العلم بأهنا مركبة 

  هذا التركيب الذي كلت فيه أذهان هؤالء األذكياء 
وثه من الثمار والزروع واحليوان وغري ذلك أمر مشهود فإن اإلنسان حدوث مايشهد حد: أن يقال : الوجه الثالث 

إذا تأمل خشب الشجرة وما خيرجه اهللا منها من األنوار والثمار وما خيرجه من األرض من الزروع وما خيرجه من 
  أيقن حبدوث هذه األعيان  -احليوان من النطفة والبيض 



  مفرقة فاجتمعت وجعل هلا صفة غري تلك الصفة  هذا مل حيدث ولكن كانت أجزاؤه: فإذا قيل له 
أما ما تغريت صفاته كتغري األبيض إىل السواد والساكن إىل احلركة واحلامض إىل احلالوة واملفرق إىل : قال 

فهذا كله وما  -االجتماع وتغري اجلسم من شكل إىل شكل كتغري الشمعة والفضة وحنو ذلك من صورة إىل صورة 
احلركة والسكون واالجتماع واالفتراق واأللوان : ن العني باقية وإمنا تغريت صفاهتا اليت هي يشبهه يشهد فيه أ

والطعوم واألشكال خبالف الثمرة اليت خترج من الشجرة واجلنني الذي خيرج من بطن أمه والفروج الذي خيرج من 
ء اجلنني كعظمه وبصره فيه أجزاء إن نفس الرطبة فها جرم اخلشب باقيا وال أجزا: البيضة فإن عاقال ال يقول 

  النطفة باقية وال نفس الفروج فيه بياض البيض باقيا 
إن هذا باق يف هذا كما أن اجلسم الذي اسود بعد بياضه وحال بعض محوضته وصار مدورا بعد أن كان : ومن قال 

ور التام أو العناد احملض فهو ال يتصور ما يقول أو هو معاند مسفسط فاألمر ينتهي إىل عدم التص -مسطحا باق 
  وهذا أصل كل ضالل وهو اجلهل أو العناد والعناد وصف املغضوب عليهم واجلهل وصف الضالني 

  والفرق بني استحالة العني وبني تبدل الصفات معلوم للعامة واخلاصة وقد ذكر الفقهاء ذلك يف غري موضع 
فيما إذا : و ملحا وحنو ذلك ومثل كالمهم يف باب األميان مث كالمهم يف النجاسة إذا استحالت مثل أن تصري رمادا أ

حلف على فعل يف جسم معني فتغري ذلك اجلسم املعني فإن كان التغيري مل يزل االسم فاليمني باقية بال نزاع بينهم 
  كما لو حلف ال يكلم هذا الرجل فمرض أو صار شيخا أو ال يأكل هذه اخلبز فصار كسرا وحنوذلك 

مثل أن حيلف ال أكلت هذه البيضة فصارت فروجا أوال أكلت هذه : استحالت أجزاؤه تغري امسه  وإن كانت قد
  احلنطة فصارت زرعا 

  فهنا ال حينث ألنه زال امسه وزالت أجزاؤه : قالوا 
كما إذا حلف ال كلمت هذا الصيب فصار شيخا أوال أكلت حلم هذا احلمل : وإن تغريت الصفة مع زوال االسم 

كأيب حنيفة و مالك و أمحد يف املشهور من مذهبه وهو أحد الوجهني يف : فإنه حينث عند مجهورهم  -شا فصار كب
  مذهب الشافعي وكذلك لو حلف ال أكلت من هذا الرطب فصار مترا 

حينث وهو مذهب مالك : وتنازعوا فيما إذا أكل مما يصنع من الرطب والعنب من الدبس واخلل فمنهم من قال 
ال حينث كما هو مذهب أيب حنيفة و الشافعي وطائفة من أصحاب : ور من مذهب أمحد ومنهم من قال وهو املشه
  ألن اسم احمللوف عليه وصورته زالت فلم حينث كما يف مسألة البيضة والفروج : أمحد قالوا 

ا فإن أجزاءها عني احمللوف عليه باقية فصار كمسألة احلمل خبالف البيضة إذا صارت فرخ: فقال هلم األولون 
  استحالت فصارت عينا أخرى ومل يبق عينها 

مع أن يف هذه املسائل كالما ليس هذا موضعه إذ كان منهم من يرى اليمني باقية مع استحالة العني ألجل التغيري 
  ومنهم من يرى أنه مبجرد زوال االسم تزول اليمني 

ني استحالة األعيان وانقالهبا وبني تغري صفاهتا مع بقاء ولكن املقصود هنا أنه من املستقر يف عقول الناس الفرق ب
: عينها وذاهتا وهلذا اتفقوا كلهم على أن العني اخلبيثة ال تطهر مبجرد تغري الصفة فالدم وامليتة وحلم اخلنزير واخلمر 

  التحرمي باتفاقهم  إذا تغريت صفاته مثل أن جيمد الدم واخلمر أو يسيل شحم امليتة واخلنزير وحنو ذلك فإنه ال يزول
مثل أن يصري ذلك ملحا أو رمادا أو حنو ذلك ففيه نزاع مشهور واجلمهور على أنه : وأما إذا استحالت العني 

يطهر باالستحالة كما هو مذهب أكثر أهل الرأي وأهل الظاهر وأحد القولني يف مذهب مالك و أمحد واتفقوا على 
  أهنا تطهر أن اخلمر املنقلبة بفعل اهللا تعاىل خال 



: قوله : فإن املعترض يقول  -وهو بيان أن ما ذكره ليس بدليل صحيح على حدوث األجسام : وأما الطريق الثاين 
كالم جممل قد يراد به أنه إذا حصل على صفة ) إن القدمي إذا حصل على صفة من صفات مل جيز خروجه عنها ( 

صل على حال عارضة له سواء كان نوعها الزما له أومل يكن الزمة لذاته مل جيز خروجه عنها وقد يريد له إذا ح
كاإلتيان واجمليء والنزول واملناداة واملناجاة وأمثال : الزما لذاته مثل الفعل والعمل سواء مسي حركة أو مل يسم 

  هل يقوم بالقدمي أم ال ؟ : ذلك مما تنازع فيه الناس 
مة من السلف واخللف مع كثري من طوائف الكالم وأكثر فجمهور أهل السنة واحلديث املتبعون للسلف واألئ

: قول القائل : جيوزون أن يقوم بالقدمي ما يتعلق مبشئته وقدرته من األفعال وغري األفعال فيقول هؤالء : الفالسفة 
 مثل صفات الكمال الالزمة لذات: أن القدمي احلاصل على صفة ال جيوز خروجه عنها إن إراد به مواقع اإلمجاع 

  اهللا أو نوع الصفات االزم لذات اهللا تعاىل فهذا ال نزاع فيه 
وإن أراد به أعيان احلوادث فما الدليل على أن القدمي إذا قام به حال من غري هذه األحوال املعينة مل جيز خروجه 

  عنها ؟ 
  إىل آخر الكالم ال خيلو أن يكون على ما هو عليه يف أزله لنفسه أو لعلة : وأما استدالل املستدل بقوله 

على  -ذلك األمر الذي قام هو به هو معىن من املعاين ؟ فإن جعلت املوجب لذلك املعىن أمرا آخر : فيقال لك 
خوطبت على هذا االصطالح  -بأن كونه عاملا ومتحركا معىن أوجبه العلم واحلركة : قول مثبيت األحوال القائلني 

  قام به ذلك ملعىن : وقيل لك 
  ا كان ملعىن استحال أن يزول إال عند عدم ذلك املعىن والقدمي يستحيل عدمه وإذ: قوله 

أن العني القدمية أو صفتها الالزمة هلا يستحيل : القدمي يستحيل عدمه لفظ جممل أتريد به : قول القائل : يقال له 
ه فيه حجة وإن أراد أن النوع عدمه أو النوع الذي ال يزال يستحيل عدمه ؟ فإن أراد شيئا من هذه املعاين مل يكن ل

القدمي يستحيل عدم فرد من أفراده املتعاقبة فهذا حمل نزاع وال دليل على امتناع عدمه ومل يعدم القدمي هنا بل النوع 
  القدمي مل يزل ولكن عدم فرد من أفراده مبعاقبة فرد آخر له كاألفعال املتعاقبة شيئا بعد شيء 

 يزل مع تعاقب أفراده مل يكن قد عدم النوع بل كان الكالم يف كونه أزليا كالكالم فإذا كان القائم بالقدمي نوع مل
  يف كونه أبديا وكما أنه ال يزال فال يعدم النوع وإن عدم ما يعدم من أعيانه فكذلك القول يف كونه مل يزل 

  وم ؟ القدمي إذا فعل بعد إن مل يكن فاعال فكونه فعل أمر موجود أو معد: وأيضا فيقال له 
إنه معدوم فهذا مكابرة للحس والعقل فإن الفعل إذا كان أمرا عدميا فال فرق بني حال أن يفعل وحال : فإن قال 

  أال يفعل ألن العدم احملض ال يكون فعال 
وإذا مل يكن فرق بني احلالني وهو يف حال أال يفعل ال فعل فيجب يف احلال اليت زعم أنه فعل أال يكون له فعل 

  احلالني فيجب أال يفعل مع كونه فعل وهذا مجع بني النقيضني لتساوي 
كونه فعل أمر موجود فالقدمي قبل أن يفعل كان على صفة فإما أن يتجدد ما يوجب خروجه عن تلك : وإن قال 

إنه إذا كان على صفة من الصفات : الصفة أو ال يتجدد فإن مل يتجدد وجب أال يفعل وإن جتدد شيء انتقض قوله 
  جيز خروجه عنها مل 

  إمنا أعين بالصفة املعىن القائم بذاته وذاك مل يزل : فإن قيل 
هب أنك عنيت هذا لكن دليلك يتناول هذا وغريه ويوجب أن األمر القدمي األزيل ال جيوز حتوله من حال إىل : قيل 

  حال بوجه من الوجوه ألن ما كان قدميا كان ملعىن والقدمي ال يزول 



املتحول احلادث سواء مسيته صفة أو حاال أو حادثا أو فعال وسواء كان قائما به أو بغريه مبوجب  فاألمر املتجدد
دليلك أنه ال جيوز بغري األمور القدمية األزلية فإن كان هذا حقا وجب أال حيدث شيء من احلوادث فإن جوز أن 

ري األمور األزلية بال سبب وإن حتدث عن قدمي من غري حدوث أمر وجودي يكون شرطا يف وجودها فقد جوز تغ
  ال بد من جتدد أمر به حيصل حدوثها وإذا جتدد أمر فقد حصل تغري مل يكن يف األزل فانتقضت حجته : قال 

القدمي الذي مل يزل غري فاعل ال جيوز كونه فاعال فإنه إذا كان غري : وإيضاح هذا أن يذكر نظري حجته فيقال له 
  ه أو لعلة إىل آخر الكالم فاعل فإما أن يكون ذلك لنفس

فعله بعد أن مل يكن فاعال ليس إال جمرد وجود املفعوالت والفعل حدوث نسبة وإضافة بينهما وهي : وإن قال 
  عدمية 

فاملتجدد القائم به يقال فيه كذلك ليس هو إال جمرد وجود ذلك املتجدد وهو حدوث نسبة وإضافة : فيقال له 
  فة نسبة وإضافة بيهما وهي عدمية عدمية والفعل حدوث نسبة وإضا

  هذا يلزم منه قيام املتجددات واحلوادث به وهذا ال جيوز : فإن قال 
هذه مصادرة على املطلوب فإنك أنت مل تقم دليال على أن القدمي ال تقوم املتجددات واحلوادث به بل ما : قيل له 

إال بأن جتعل املطلوب مقدمة يف إثبات نفسه مل يكن ذكرته هو الدليل على ذلك فإن كان استداللك على هذا ال يتم 
القدمي ال تقوم به األحوال املتجددة ألن القدمي : لك عليه دليل إال جمرد الدعوى وصار هذا مبنزلة أن يقول القائل 

  ال تقوم به األحوال املتجددة 
الدليل على : صار حقيقة الكالم  وإذا كان العلم بالصانع موقوفا على هذا الدليل مل يكن هناك علم بالصانع بل

ثبوت الصانع حدوث النطفة وغريها من األجسام والدليل على حدوث ذلك أنه تقوم به املتجددات واحلوادث وما 
  قام به املتجددات واحلوادث كان حادثا ألن ما قام به املتجددات واحلوادث كان جادثا 

واالستدالل عليها بنفسها مع ترك الدليل الواضح البني الذي  جمرد الدعوى اليت نوزع فيها: فيكون منتهى الكالم 
وهو حدوث احملدثات اليت يشهد حدوثها مث افتقار احملدثات إىل  -يشهد به احلس ويعلمه اخللق وال ينازع فيه عاقل 

ر الناس من األمور املعلولة بالضرورة لعامة العقالء ال ينازع فيه إال من هو من ش -فاعل ليس مبحدث بل قدمي 
  سفسطة 

أن ما ذكره اهللا تعاىل يف : إنا نعلم باالضطرار : فهذا وأمثاله مما يقوله مجهور األنام يف مثل هذا املقام ويقولون 
القرآن ليس فيه إثبات الصانع هبذه الطريق بل ما يف القرآن من اإلخبار عن اهللا مبا أخرب عنه من أفعاله وأحواله 

إن العقل الصريح مطابق ملا يف القرآن فإن حدوث احملدثات مشاهد معلوم باحلس : يناقض هذه الطريق ويقولون 
والعقل وكون احملدث ال بد هلم من حمدث أمر يعلم بصريح العقل وأيضا فحدوث احلادث بدون سبب حادث ممتنع 

  يف العقل 

  عود لكالم الباقالين يف شرح اللمع

إن االنقالب والتغري واالعتمال والتأثري من مسات الدحث وما مل : وأما قول أيب احلسن : ( قال القاضي أبو بكر 
  : ففيه وجهان من الكالم  -يسبق احملدثات كان حمدثا مثلها 

فال  -إن التغيريات من مسات احلدوث بداللة أن التغري هو خروج الشيء من صفة إىل صفة : أن نقول : أحدمها 
فة قدم أو من صفة حدث إىل صفة حدث أو من صفة قدم إىل صفة خيلو إما أن يكون خروجا من صفة قدم إىل ص



  حدث أو من صفة حدث إىل صفة قدم 
  : واألول باطل لوجهني 

أن ذلك يقتضي عدم القدمي : أن املنتقل انتقل إىل أمر مستأنف مل يكن عليه وذلك ال يكون قدميا الثاين : أحدمها 
  ) كما تقدم والقدمي ال جيوز عدمه 

  : ستحيل أن يكون التغيري خروجا من حال حدث ألن ذلك ال يثبت إال بأحد وجهني وي: ( قال 
إما حبدوث تغيري القدمي أو ببطالن معىن منه قد ثبت قدمه ووجوب حدوث ما اكتسبه وصفا بعد أن مل يكن مستحقا 

  ) نها كان حمدثا مثلها له وما قبل احلوادث مل خيل منها أو من أضدادها وما مل يوجد قبل أول احلوادث ومل يعر م
  ) يف هذا القسم لنطنب فيه  -يعين املعتزلة  -وال خالف بيننا وبينهم : ( قال 

إهنا إذا ثبت حدوثها  -إهنا من مسات احلدث ودالئلة : إمنا أراد بقوله : فهو أن نقول : وأما الوجه اآلخر : ( وقال 
من احلدث ما وجب هلا إذ ال خيلو أن يكون وجد مع وجب له : وأن اجلسم مل خيل منها ومل يوجد قبل أوهلا 

  وجودها أو بعد وجودها إذ قد فسد أن يكون موجودا قبلها 
فإن كان وجد مع وجودها وجب له من احلدث ما وجب هلا وإن كان وجد بعد وجودها كان أوىل باحلدوث ألن 

  ) ما وجد بعد احملدث كان أوىل أن يكون حمدثا 
واعلم أن هذا الدليل على حدوث النطفة وغريها من األجسام إذا علق على هذه النكتة (  :قال القاضي أبو بكر 

  : فال بد فيه من مقدمات أربع  -وسلك فيها هذا الضرب من االستدالل 
  الداللة على إثبات األعراض : أوهلا 

  الداللة على حدوثها وأن هلا أوال تنتهي إليه : والثانية 
  خيلو منها وال يوجد قبل أوهلا  أن اجلسم ال: والثالثة 
  ) أن ما مل يسبق احملدثات فواجب أن يكون حمدثا مثلها : والرابعة 

  مث تكلم على إثبات هذه املقدمات بالكالم املعروف فهم يف ذلك 
  إن اجلسم ال ينفك من هذه احلوادث وال يوجد قبل أوهلا ؟ : مل قلتم : وملا قيل له 

أن األجسام إذا كانت موجودة فال ختلو من : نعلم باالضطرار وببدائه العقول ومقدماهتا أنا : ألدلة منها : ( قال 
االجتماع واالفتراق وذلك ألهنا ال تعدو إذا كانت موجودات من أن تكون متماسة متالصة كل شيء منها إىل 

  لة جنب صاحبه أوتكون متباينة متباعدة كل شيء منها ال إىل جنب صاحبه وليس بني هذين منز
  ) فإن كانت متماسة فذلك معىن االجتماع وإن كانت متباينة فذلك هو معىن االفتراق 

أنا لوجاز لنا وجود جسم خاليا من احلركة والسكون واالجتماع واالفتراق واحلياة : ومما يبني ذلك أيضا : ( قال 
ك سبيال ولكان ذلك ممتنعا ألنا وجدنا واملوت والسواد والبياض غريمها من األلوان ومن سائر اهليئات مل جيد إىل ذل

  ) أن الشيء منها يوجد بعقب غريه : هذه األعراض متعاقبة عن األجسام وتفسري التعاقب 

  تعليق ابن تيمية

فإذا قدر وجود جسمني فال بد من جيتمعا أو يفترقا وأما اجلسم الواحد الذي ليس : أما االجتماع واالفتراق : قلت 
  جامعة غريه وال مفارقته معه غريه فال يوصف مب

تلك األجزاء إما جمتمعة وإما : بأنه مركب من األجزاء املفردة فيقول : وإمنا يصفه باالجتماع واالفتراق من يقول 



  مفترقة وهذا ليس معلوما بالبديهة وال احلس وال يسلمه مجهور الناس 
هل : ن نظار املسلمني وغريهم متنازعون يف املوت فقد ينازعه من ينازعه من النظار يف ذلك فإ: وأما احلياة واملوت 

  هو وجودي أو عدمي ؟ 
  إن هذين متقابالن تقابل العدم وامللكة : إنه عدمي يقول كثري منهم : مث من قال 

  وما ال يقبل احلياة واملوت كاجلماد ال يوصف بواحد منهما 
  نكم ال يلزمنا بأنه هذا اصطالح م: لكن القاضي ومجهور الناس يردون على هؤالء 

  إنا نفسر املوت مبا يكون النزاع معه لفظيا : ويقولون 
  إن كل جسم فإنه يقبل احلياة : ويقول القاضي وأكثر الناس 

اجلسم ال خيلو من أن يكون حيا أو ميتا كما ال خيلو من أن يكون متحركا أو ساكنا واتصافه : لكن الذي يقال له 
املوت فإن القدمي سبحانه موصوف باحلياة والعلم والقدرة وال ميكن اتصافه بضد باحلياة اليستلزم إمكان اتصافه ب

  ذلك 
إن كل جسم يقبل احلياة واملوت إال بدليل يدل على ذلك واحلياة الجيب أن تكون : فال ميكن أن يقال : وحينئذ 

  حادثة ال نوعا وال شخصا كما قد يقال مثل ذلك يف احلركة 

  ليق ابن تيمة عليهتابع كالم الباقالين وتع

فما الدليل على أن مل يسبق احملدثات حمدث وأنه واجب ال حمالة القضاء : فإن قال قائل : ( مث قال القاضي أبو بكر 
  على حدوث اجلسم مىت مل يوجد قبل أول احلوادث ومل زعمتم ذلك ؟ 

إما أن يكون :  بثالثة أحوال وذلك أنه ال حال للجسم مع احلوادث إال: الدليل على هذا قريب واضح : قيل له 
  موجودا قبل أوهلا أو يكون موجودا مع وجودها أو يكون موجودا بعدها 

إما أن : وجب أنه ليس له معها إال حاالن  -فإذا بطل أن يكون اجلسم عاريا عن احلوادث ومنفكا من سائرها 
  يكون موجودا مع وجودها أو بعدها 

فواجب أن يكون حكمه يف الوجود عن أول وحصوله عن عدم : أول  فإن كان موجودا مع وجودها ولوجودها
  حكمها وذلك يوجب من حيث شركها يف علة احلدوث مىت مل يكن سابقا هلا 

  ) كان أوىل باحلدوث منها لوجوده بعدها : وإن كان موجودا بعدها 
إنه بناه على التغري احملسوس يف فهذا منتهى كالم القاضي و أيب احلسن يف إثبات الصانع وكالم أيب احلسن أجود ف

  النطفة مل حيتج من ذلك إىل إثبات جنس األعراض لكل جسم 
إن الدليل على حدوث النطفة وغريها من األجسام إذا علق على هذه النكتة فال بد فيه من إثبات : وقول القاضي 

ريق قصدا كما ذكره يف رسالة فليس كما قال بل األشعري عدل عن هذه الط -األعراض أوال وعلى حدوثها ثانيا 
  الثغر وذم هذه الطريق وعاهبا 

وذلك أن ما ذكره من حتول النطفة وانقالهبا أمر مشهود حمسوس ال ينازع فيه عاقل سليم سواء مسي ذلك حتول 
إن ذلك العرض مغاير للجسم أوقيل ليس مبغاير له وحتوهلا مشهود حدوثه ال حيتاج : عرضا أومل يسم وسواء قيل 

  ذلك إبطال كمون األعراض وال انتقاهلا  من
وهو أن ما قامت به احلوادث فهو حادث بناء على أن ما قامت به مل ينفك : لكن منتهى الدليل إىل مقدمة واحدة 



  عنها وما مل يسبق احلوادث فهو حادث وهذه املقدمات فيها نزاع مشهور 
صابئني واملشركني خيالفون يف ذلك حىت مجهور الفالسفة ومجهور الناس من املسلمني واليهود النصاري واجملوس وال

  املتقدمون واملتأخرون القائلون بقدم العامل وحدوثه خيالفون يف ذلك 
واجلمهور القائلون بأن اهللا خلق السماوات واألرض بعد أن مل تكونا خملوقتني ال يتوقف إثبات ذلك عندهم على 

ا ال يثبت إال مع نقيض هذه املقدمة بل وكذلك القول بأن اهللا خالق كل إن إثبات خلقهم: هذه املقدمة بل ويقولون 
  شيء وأنه هو القدمي وحده وما سواه حمدث مسبوق بالعدم كما هو مذهب أهل امللل 

إهنا ال حتتاج إىل هذه املقدمة بل ال تثبت إال مع نقيض هذه املقدمة ومع القول : ومجهور العقالء يقول أئمتهم 
إن موجب هذه املقدمة أن كل موجود حمدث وأنه ليس يف الوجود قدمي مع أن هذا معلوم : ولون بإبطاهلا ويق

  الفساد بالضرورة 
ما مل يسبق : وأما الكالم يف أن ما قبل احلوادث مل خيل منها ففيها نزاع مشهور بني أهل الكالم وذلك قوله 

  لسفة ما هو معروف احلوادث فهو حادث فيها من منازعة أهل احلديث والكالم والف
وقد يسلم هذه من ينازع يف األوىل من الكرامية وحنوهم وقد ينازع يف هذه من ال ينازع يف األوىل من أهل احلديث 

  والفلسفة والكالم وغريهم 
 -وهذه املقدمة هي اليت جعلها اجلهمية واملعتزلة ومن وافقهم عليها من األشعرية والكرامبة وأتباع األئمة األربعة 

  أصل الدين  -يب حنيفة و مالك و الشافعي و أمحد أ
مث إن قدماءهم كانوا يأخذوهنا مسلمة ويظنوهنا ضرورية وال مييزون بني ما ال يسبق احلادث املعني واحلوادث 

  احملدودة اليت هلا مبدأ وما ال يسبق جنس احلوادث 
  فهو حمدث بالضرورة وال ينازع يف هذا عاقل فإن ما ال يسبق احلادث املعني أو احلوادث احملددة اليت هلا مبدأ 

فإن ما كان عينه حادثا فما مل يكن قبله فإنه حمدث مثله بالضرورة كما قرره ألنه إما بعده وما كان مع احلادث أو 
  بعده فهو حادث بالضرورة 

أنه يقارنه حادث وأما ما ال يسبق جنس احلوادث وهو ما قدر أنه مل يزل يقارهنا حادث بعد حادث وهلم جرا كما 
بعد حادث وفان بعد فان يف األبد فيقدر ليس متقدما على جنس احلوادث وال متأخرا عن جنس احلوادث 

  نازعهم فيه مجهور الناس من أهل امللل والفالسفة القائلني حبدوث العامل وبقدمه : والفانيات فهذا حمل نزاع 
واألشعرية وغريهم أهنم أخذوا هذه املقدمة مسلمة وجعلوها من املعتزلة : وقد رأيت يف كتب كثري من املتكلمني 

  ضرورية واشتبه عليهم ما مل يسبق عني احلادث مبا مل يسبق نوع احلادث 
  واألول ظاهر معلوم لكل احد 

وأما الثاين فليس كذلك فصاروا ينتهون يف أصل أصول دينهم الذي زعموا أنه ثابت بصريح املعقول وأهنم به عرفوا 
خلالق وصدق رسله وأنه به يردون على من خالف امللة وبه خالفوا ما خالفوه من نصوص الكتاب والسنة وجود ا

  وأقوال السلف واألئمة وأهل احلديث إىل هذه املقدمة وهي لفظ جممل فيه عموم وإطالق أحد نوعيه بني 
 يتم إال ببيان النوع اآلخر وهم مل فإذا ذكروا ذلك النوع البني ظنوا أن املقدمة صارت معلومة ضرورية واملطلوب ال

  يبينوه 
وهذا مما يبني للفاضل املعترب كيف تدخل الشبهات والبدع على كثري من الناس وإن كانوا من أعقل الناس وأذكاهم 

وأفضلهم وإن كانوا مل يعتمدوا التلبيس ال على أنفسهم وال على من يعلمونه وخياطبونه لكن اشتبه األمر عليهم 



   شبهات ظنوها بينات فوقعوا يف
وهذا مما يعترب به املسلم فال يعدل عن كالم اهللا وكالم رسوله املعصوم الذي عرف أنه ال يأتيه الباطل من بني يديه 

وال من خلفه إىل كالم من يروج عليهم مثل هذه الشبهات ويغرقون يف مثل هذه اجملمالت وال يتبني هلم ما فيها من 
  ميز للصحيح من السقيم فصل اخلطاب والتقسيم امل

ويعرف هبذا حذق السلف واألئمة الذين ذموا مثل هذا الكالم وجعلوه من اجلهل الذي يستحق أهله العقوبة 
  واالنتقام 

لكن هؤالء ذكروا يف موضع آخر الكالم مع من يدعي وجود ما ال يتناهى وحبثوا معه وإن كانوا مل جيعلوا ذلك من 
   هذه املسألة املقدمات اليت ال بد منها يف

ال حركة إال : فإن قال قائل من أهل الدهر الذاهبني إىل أنه : فصل : ( وقد ذكر القاضي أبو بكر بعد هذا فقال 
فما أنكرمت من أال تدل احلوادث على حدوث اجلسم أصال : وقبلها حركة وال حادث إال وقبله حادث ال إىل غاية 

  وقبله شيء ال إىل غاية ؟  إذ كان ال أول لوجودها وال شيء منها إال
أقرهبا أن هذا الذي قلته حمال متناقض وذلك أنه ال خيلو ما ما مضى من احلوادث : أنكرنا ذلك ألمور : يقال له 

وانقضى أن يكون حمدثا موجودا عن أول وأن يكون الفعل والفراغ قد أتيا عليه أو أن يكون منها ما هو غري وجود 
  عن أول وال كائن عن حدوث 

إهنا مل تزل موجودات شيئا : استحال قولكم  -فإن كان املاضي من احلوادث مستفتحا مبتدأ قد أتى عليه الفراغ 
  قبل شيء ألن ما مل يزل موجودا فقدمي غري مستفتح 

  حمال  -إهنا حوادث وجب هلا االستفتاح والوجود عن أول واجلمع بني ذلك متناقض : وقولنا 
حوادث ما هو موجود ال عن أول وكائن عن عدم فاملوجود ال : هذه التسمية وهو قولنا وإن كان فيما أوقعنا عليه 

: اليت هي  -حبدوث والكائن ال عن عدم واجب أن يكون قدميا ال حمالة كما أن الفلك عندكم وعناصر األشياء 
فواجب أن يكون  قدمية عندكم إذ كانت موجودة ال عن عدم وكانت ال حبدوث -املاء واألرض والنار واهلواء 
  الفلك قدميا ال أول لوجوده 

حوادث ما هو كائن ال حبدوث موجود ال عن عدم وهو مع ذلك : ولو أمكن أن يكون فيما أوقعنا عليه قولنا 
لوجب أن يكون الفلك أيضا وهذه األعراض موجودة ال حبدوث كائنا ال عن عدم وهو مع  -حمدث يف احلقيقة 

  ذلك حمدث غري قدمي 
القول يف سائر أجسام العامل املركبة من هذه األصول ولو جاز ذلك جاز يف مجيع أجسام العامل فإن مل جيز وكذلك 

وجب قدم ما كان من احلوادث ال عن عدم وما  -هذا ووجب قدم الفلك الكائن ال عن عدم املوجود بغري حدوث 
  هو موجود فيها بغري حدوث 

  ك غاية التناقض واجلهل ملن بلغه ألن هذين الوصفني متناقضان وهذا يوجب أن من احلوادث ما هو قدمي وذل
  وإذا كان كذلك استحال ما قلتموه من أن احلوادث مل تزل شيئا قبل شيء ال إىل أول 

وحترير ذلك أن هذا قول يوجب أن منها ما هو قدمي ال حمالة والقدمي ال يكون حمدثا وال جمموعا من : ( قال 
  مجع مبين من لفظ واحد ومن احملال أن يكون من مجلة احلوادث  احلوادث ألن قولنا حمدث

فوجب أن للحوادث كال ومجيعا وأن ما انقضى منها ومضى قد لقي الفراغ على مجيعه وأن مل يسبقه ومل يكن قبله 
  ) فواجب أن يكون حمدثا مثله 



والتأثريات على أهنا حمدثة وهي وسائر فدل ما ذكره أبو احلسن يف حال النطفة وما يلحقها من التغيريات واالنقالب 
  ) األجسام إذ سائر األجسام هي كالنطفة فيما استدل به على حدوثها من االعتمال والتأثري واالنقالب و التغيري 

  ) وهذا الطريق من الكالم يف حدوث األجسام هو املعتمد يف هذا الباب : ( قال 

  تعليق ابن تيمية

على أبناء جنسه وهذا منتهى كالمه يف هذا املوضع الذي هو عندهم أصل الدين هذا القاضي هو املقدم : قلت 
  الذي جعلوه أصال لرد ما خالفه من النصوص النبوية وملا خالفه من مذاهب الدهرية 

ما ذكرمتوه ليس فيه إال جمرد الدعوى املبنية على عدم تصور : واملنازعون من أئمة السنة وأئمة الفلسفة يقولون هلم 
ال خيلو ما مضى من احلوادث أن يكون موجودا عن أول أو يكون فيها ما هو غري موجود عن : نزاع فإن قولكم ال

  أن ما مضى من احلوادث يراد به كل فرد بعينه ويراد به النوع املتعاقب شيئا بعد شيء : جوابه  -أول 
  نها كائن بعد أن مل يكن فإن كان املراد كل واحد واحد من احلوادث فليس فيها شيء قدمي بل كل م

وإن كان مرادك النوع املتعاقب شيئا بعد شيء فليس له أول وليس هو حادثا بل النوع قدمي من أن كل فرد من 
أفراده حادث وأنت مل تذكر دليال على امتناع هذه البتة وإمنا ذكرت أنه ليس فيها شيء قدمي وهذا مسلم ال نزاع 

  فيه 
إهنا مل تزل موجودة : حلوادث مستفتحا مبتدأ قد أتى الفراغ عليه استحال قولكم فإن كان املاضي من ا: وقلت 

  شيئا قبل شيء ألن ما مل يزل فقدمي غري مستفتح 
إهنا مل تزل : إنه إذا كان كذلك استحال قول القائل : كل واحد منها مستفتح مبتدأ ولكن مل قلت : فيقال لك 

  مي غري مستفتح ؟ موجودة شيئا قبل شيء ألن ما مل يزل فقد
إن الذي مل يزل إمنا هو اجلنس املتعاقب شيئا بعد شيء وأما كل واحد واحد من تلك : فإن هذا القائل يقول 

  إنه مل يزل : احلوادث فال يقول عاقل 
إهنا مل تزل : فإن كان املاضي من احلوادث مستفتحا مبتدأ قد أتى الفراغ عليه استحال قولكم : فقول القائل 

  ة شيئا قبل شيء موجود
إن جنس املاضي مستفتح مبتدأ فإن ما مل يزل موجودا شيئا قبل شيء ال يكون إال قدميا مل : هم ال يقولون : يقال له 

  إنه مل يزل موجودا : إن كل واحد من تلك احلوادث مستفتح مبتدأ وهذا ال يقولون فيه : يزل ولكن يقولون 
إنه مستفتح مبتدأ وهذا كما يقولون يف املستقبالت الفانية : ي يقولون إنه مل يزل ليس هو الذ: فالذي يقولون 

إن كل واحد منها فان منقض واجلنس ليس بفان منصرم بل هو دائم كما قال تعاىل : املنقضية املتصرمة كاحلركات 
احد من أفراد فاجلنس دائم ال نفاذ له وكل واحد و} إن هذا لرزقنا ما له من نفاد { : وقال } أكلها دائم { : 

  الرزق املأكول ينفذ ال يدوم 
وملا تفطن كثري من أهل الكالم ملا يف هذه املقدمة من اإلمجال واإلهبام وأهنا ال بد من بيان هذه املقدمة يف هذا املوضع 

رفوا ميزوا بني النوعني كما فعل ذلك أبو احلسني البصري و أبو املعايل اجلويين و الشهرستاين و الرازي وغريهم فع
أن املراد أنه ما مل يسبق جنس احلوادث ال عني احلوادث وأن ذلك ال يتم إال ببيان أن احلوادث جيب أن يكون هلا 

ابتداء وأنه ميتنع وجود حوادث ال يتناهى نوعها فإخذوا حيتجون على ذلك مبا ذكرناه وذكرنا اعتراض الناس عليه 
  يف غري هذا املوضع 



إثبات األعراض وإثبات حدوثها : و املعايل وحنومها هذا الدليل مبنيا على أربع مقدمات وهلذا جعل أبو احلسني و أب
  وإثبات استلزام اجلسم هلا واستحالة حوادث ال أول هلا 

أن ما ال يسبق احلوادث فهو حادث فإن ذلك حينئذ يكون معلوما بالضرورة خبالف ما فعله كثري : وجعلوا النتيجة 
إثبات األعراض : مية واملعتزلة واألشعرية والشيعة وغريهم حيث جعلوا املقدمات أربعا من أهل الكالم من اجله

أن ما مل يسبق احلوادث فهو حمدث وهذه هي النتيجة وتصلح : وإثبات حدوثها وأثبات استلزام اجلسم هلا والرابعة 
ا ذلك هنا واللفظ جممل كما أن تكون مقدمة إذا تبني أن ما مل يسبق جنس احلوادث فهو حمدث لكن هم مل يثبتو

  ترى 
لكن قد بني هؤالء ك القاضي أيب بكر و القاضي أيب يعلى وغريمها الكالم على هذا األصل وهو امتناع وجود ما ال 

يتناهى يف موضع آخر فجعلوا الكالم يف إبطال ما ال يتناهى من احلوادث واألجزاء اليت هي اجلواهر املفردة وحنو 
  ذلك جنسا 
  جيعل ذلك دليال ثابتا يف املسألة كما فعله ابن عقيل و القشريي وغريمها  ومنهم من

أن الناس هلم يف وجود ما ال يتناهى يف املاضي واملستقبل ثالثة أقوال قال بكل قول طائفة من نظار : وقد ذكرنا 
  املسلمني وغريهم 

اهلذيل و اجلهم بن صفوان وعن هذا األصل  امتناع وجود ما ال يتناهى يف املاضي واملستقبل وهذا قول أيب: أحدها 
  قال اجلهم بفناء اجلنة والنار واشتد إنكار سلف األمة عليه ذلك 

وليس هذا قول من يقول بأهنما ليستا خملوقتني ولو كانتا خملوقتني لفنيتا كما قال ذلك طائفة من اجلهمية واملعتزلة 
يعه مث يعاد فلو كانت اجلنة خملوقة لفنيت فيما يفىن مث تعاد فال إن العامل كله ال بد أن يفىن مج: فإن هؤالء يقولون 
  تفىن حركات أهل اجلنة والنار : تفىن فناء ال تعاد بعده و أبو اهلذيل يقول : تفىن و اجلهم يقول 

 يوجد قول من يقول بامتناع ما ال يتناهى يف املاضي دون املستقبل ألن املاضي قد وجد واملستقبل مل: والقول الثاين 
  بعد وهو قول أكثر املعتزلة واألشعرية والكرامية ومن وافقهم 

قول من يقول بإمكان وجود ما ال يتناهى يف املاضي واملستقبل كما هو قول أئمة أهل امللل وأئمة : والثالث 
  الفالسفة 

ال : يقولون  -عدم لكن أئمة أهل امللل وغريهم ممن يقر بأن اهللا خالق كل شيء وأن كل ما سواه حمدث مسبوق ب
جيوز وجود حوادث ال تتناهى إال من قدمي واحد وأما من يقول بوجود قدميني متحركني كمن يقول بقدم األفالك 

حوادث ال بداية هلا وال  -بل والقدماء  -ال جيوزون أن يوجد بكل من القدميني  -كأرسطو وأتباعه  -فإن هؤالء 
جوزون فيما ال أول له وال آخر أن يكون غريه أكثر منه وأن يكون قابال هناية مع أن إحدامها أكثر من األخرى في

للزيادة خبالف الذين قبلهم فإهنم إمنا جيوزون ذلك يف قدمي واحد فإذا كان ما يفعله ال بداية له وال هناية مل يلزم أن 
  يكون قابال للزيادة 

  : أقوال وعلى هذا فللناس يف أن ما ال يسبق جنس احلوادث هل هو حادث ؟ 
  أنه جيب أن يكون حادثا مطلقا : أحدها 
  ال جيب أن يكون حادثا : والثاين 

  أنه كان حمتاجا إىل غريه وجب أن يكون حادثا وإن كان غنيا عن غريه مل جيب أن يكون حادثا : والثالث 
ثا وقد قرر هذا يف وأيضا فإن ما مل يسبق حوادث نفسه مل جيب أن يكون حادثا وإن مل يسبق حوادث غريه كان حاد



  موضع آخر 
ومن فهم ما ذكرناه ونظر فيما صنفه الناس يف هذا الباب من االستدالل على حدوث األجسام بأهنا ال ختلو من 

تبني له تقصري كثري منهم يف استيفاء مقدمات الدليل مث الذين استوفوا  -احلوادث وما مل يسبق احلوادث فهو حادث 
يف صحة تلك املقدمة وقد عرف منازعه أكثر أهل امللل وأكثر الفالسفة أو كثري من  مقدماته يبقى الكالم معهم
  الطائفتني فيها وإبطاهلم هلا 

وملا كان هؤالء وأمثاهلم يدعون أن معرفة اهللا ال حتصل إال باملعقول ويفسرون املعقول مبثل هذا الدليل الذي هو 
ىل املطلوب إىل قليل من الناس بعد كلفة شديدة وخماطرة عظيمة إنه صحيح أنه ال يصل به إ: باطل وغايته إذا قيل 

ويريدون أن يردوا مبثل هذا ما دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف األمة بل ما علم بفطرة اهللا تعاىل اليت فطر 
ء يف الغالب ال إن املعرفة ال حتصل إال بالشرع وهؤال: الناس عليها ودلت عليه العقليات الصرحية قابلهم من قال 

يريدون بذلك املعرفة احلاصلة لعموم اخللق من الكفار وغريهم فإن هذه عندهم فطرية ضرورية أو مكتسبة بنوع من 
  نظر العقل 

إنه ال : وقد تقدم كالم الناس يف أن أصل اإلقرار بالصانع فطري ضروري أو قد يكون ضروريا خالفا ملن قال 
  حيصل إال بالنظر 
إن أول الواجبات هو النظر وأن املعرفة : األئمة يف ذلك كثري وهلذا كان كثري من أتباعه ممن يقول وكالم السلف و

  ال حتصل إال به قد يقول خالف ذلك يف موضع آخر 
طريقة األعراض مث رجعوا عن : وقد تقدم أن القاضي أبا يعلى وغريه كانوا يقولون بوجوب النظر يف هذه الطريقة 

  املعرفة نظرية وإهنا حاصلة بالنظر يف األدلة املذكورة يف القرآن إن : ذلك ويقولون 
وكثري من الناس كانوا يقولون أوال بوجوب النظر املعني الذي توجبه اجلهمية واملعتزلة وهو النظر يف حدوث 
ن األعراض ولزومها لألجسام وأن ما ال خيلو عن احلوادث فهو حادث وأنه أول واجب على العباد مث رجعوا ع

  ذلك ملا تبني له فساد القول بوجود ذلك 

  كالم أيب يعلى يف املعتمد عن وجوب النظر

ومن هؤالء القاضي أبو يعلى و ابن عقيل و أبو املعايل اجلويين و الغزايل و الرازي وغريهم فإن هؤالء وأمثاهلم 
وهذا لفظ القاضي أيب  -ة فقالوا سلكوا أوال الطريقة اليت وجدوها للمتكلمني الذي سلكوا مسلك اجلهمية واملعتزل

إذا ثبت صحة النظر ووجوبه فإن أول ما أوجب اهللا على خلقه العقالء النظر واالستدالل : (  -يعلى يف املعتمد 
  ) املؤديني إىل معرفة اهللا تعاىل 

  ) إن أول الواجبات إرادة النظر واالستدالل املؤدي إىل معرفة اهللا تعاىل : وقد قيل : ( قال 
  هذا قول أيب املعايل يف إرشاده وذكر القاضي أبو بكر وغريه : ت قل

من النعم  -بعد احلياة  -أول ما أنعم اهللا على املؤمنني : ( واختار القاضي أبو يعلى هذا يف موضع آخر فقال 
اهر مل ختل منها ومل خلق القدرة على اإلرادة للنظر واالستدالل املؤديني إىل إثبات املعاين وحدوثها وأن اجلو: الدينية 

  ) تسبقها يف الوجود املوصل له إىل معرفة اهللا تعاىل 
  ) أول نعمة دينية خلق القدرة على اإلميان : وقد قيل : ( قال 
أول طاعة واجبة هللا على اخللق اكتساب اإلرادة للنظر املؤدي إىل إثبات املعاين وحدوثها وأن : وجه األول : ( قال 



  ) إذا كان ذلك أول الواجبات وجب أن يكون أول النعم عليه من النعم الدينية اجلواهر مل تسبقها و
  ) كتب اإلميان يف قلوب املؤمنني : وأعظم نعمة اهللا على املؤمنني من النعم الدينية وأجلها : ( قال 
  خلق القدرة على اإلميان واألول أشبه : أعظم النعم الدينية هي : وقد قيل : ( قال 

طاعات هو اإلميان فإنه بوجوده واملوافاة به حيصل الثواب الدائم يف اآلخرة وإذا مل يوجد ال حيصل ذلك فإن أعظم ال
معرفة : إن أول الواجبات املعرفة باهللا وخالفا ملن قال : خالفا ملن قال  -وهذا لفظ القاضي أيب يعلى  -: مث قالوا 

  اهللا غري واجبة وأن الواجب اإلقرار به والتصديق له 
والداللة على ما ذكرنا أنه قد ثبت أن من ال يعرف اهللا ال ميكنه أن يتقرب إليه كما أن من ال يعرف زيدا ال : ( ال ق

  ميكنه أن يتقرب إليه 
ألن من شرط املتقرب أن يكون عارفا باملتقرب إليه وليس مبشاهد لنا وال معلوم لنا ضرورة فوجب أال نعلمه إال 

يق املوصل إليه فلما مل تتم املعرفة إال به وجب أن يكون واجبا وإذا وجب علم أنه أول بالنظر واالستدالل يف الطر
  ) الواجبات 

وإذا ثبت أن أول الواجبات فإمنا جيب النظر يف الطريق املوصل إىل معرفة اهللا وهو حدوث ) : فصل : ( مث قال 
دث ألن احملدث لو مل يعلق مبحدث مل تتعلق األشياء من اجلواهر واألجسام وإذا كانت حمدثة وجب أن يكون هلا حم

الكتابة بكاتب والضرب بضارب ألن ذلك كله يبعد إذ استحالة حمدث ال حمدث له كاستحالة كتابة ال كاتب هلا 
  فلو جاز حمدث الحمدث له جلاز حمدث ال إحداث له وذلك حمال 

فلوال أن مقدما قدم منها ما قدم وأخر  وأيضا فإنا نرى احلوادث يتقدم بعضها على بعض ويتأخر بعضها عن بعض
منها ما أخر مل يكن ما تقدم منها أوىل من أن يكون متأخرا وما تأخر منها أوىل من أن يكون متقدما فدل ذلك على 

  ) أن هلا مقدما حمدثا هلا قدم منها ما قدم وأخر منها ما أخر 
له على مسعود السجزي عن علي بن سري وكان القاضي قد مسع رسالة اخلطايب يف الغنية عن الكالم وأه
  السجستاين عن اخلطايب وذكر أن بعض الناس اعترض عليها 

فإن اخلطايب ذكر عن الغنية عن االستدالل حبدوث اجلواهر واألجسام لكوهنا ال تنفك عن احلوادث كما تقدم وقال 
  ) فأموا مثبتوا النبوات فقد أغناهم اهللا تعاىل عن ذلك : ( 

السلف من أئمة املسلمني يف االستدالل على معرفة الصانع وحدوث العامل ألنه إذا ثبتت نبوته بقيام وهذه طريقة 
) ( وجب تصديقه على ما أنبأهم عنه من الغيوب ودعاهم إليه من أمر وحدانية اهللا تعاىل وصفاته وكالمه ( املعجز 

أفال ينظرون { : وقال ) } أنفسكم أفال تبصرون  ويف{ : وقد نبههم يف كتابه على االستدالل به على ربوبيته فقال 
} وإىل األرض كيف سطحت * وإىل اجلبال كيف نصبت * وإىل السماء كيف رفعت * إىل اإلبل كيف خلقت 

وما أشبه ذلك مما يدل على إثبات } إن يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار آليات { : وقوله 
  إىل آخر كالمه ) الصانع 

هذه رجوع منهم ومناف ملا ذكره ألنه حث على االعتبار : وقد اعترض على هذا بعضهم فقال : ( ال القاضي ق
  ) بأنفسنا وبالسماوات واألرض وليس ذلك مبعجزات األنبياء وإمنا هي األجسام واألعراض 

لعلمنا بأن العرض يعدم يف  وإمنا احتج املتكلمون باألعراض ألن اجلسم ال ينفك منها وهي حمدثة يف أنفسها: ( قال 
  ) حال ويوجد يف حال أخرى وهذا شاهد على حدوثها وعلى حدوث ما ال ينفك منها 

انقالهبا فيها انقالب اجلواهر يف األعراض ومعناه تغريه من سواد إىل بياض ومن حركة إىل : ومعىن قوله : ( قال 



  ) سكون 
اجلواهر فإهنا تنقلب من عدم إىل وجود ومن وجود إىل عدم ومن  قد يراد بانقالهبا فيها انقالب األعراض يف: قلت 

  كالبياض والسواد واحلركة والسكون : نوع إىل نوع 
  : وهذا املعترض على اخلطايب أخطأ فإن اخلطايب ذكر طريقني كما ذكرنا 

لق وعلى صدق املعجزات بناء على أن اإلقرار بالصانع فطري أو على املعجزات يستدل هبا على اخلا: أحدمها 
  أنبيائه كما ذكرنا يف عصا موسى 

أن القرآن نبه على األدلة العقلية الصحيحة كما اعترف أئمة النظار بأن القرآن دل على الطريق : والطريق الثاين 
  العقلية 
هلا  وإىل ذلك ما وجدوه يف أنفسهم ويف سائر املصنوعات من آثار الصنعة ودالئل احلكمة الشاهدة على أن: ( فقال 

  صانعا حكيما عاملا خبريا تام القدرة بالغ احلكمة 
ويف { : وقد نبههم الكتاب على ذلك ودعاهم إىل تدبره وتأمله واالستدالل به على ثبوت ربوبيته فقال عز و جل 

  ) إشارة إىل ما فيها من آثار الصنعة ولطيف احلكمة الدالني على وجود الصانع احلكيم } أنفسكم أفال تبصرون 
وإىل السماء * أفال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت { : وكقوله : (  تكلم يف خلق اإلنسان مبا تقدم ذكره قال مث

إن يف خلق السماوات { : وبقوله تعاىل } وإىل األرض كيف سطحت * وإىل اجلبال كيف نصبت * كيف رفعت 
من خالل األدلة وظواهر احلجج اليت وما أشبه ذلك } واألرض واختالف الليل والنهار آليات ألويل األلباب 

  ) يدركها كافة ذوي العقول وعامة من يلزمه حكم اخلطاب مما يطول تتبعه واستقراؤه 
  ) فبهذه الوجوه ثبت عندهم أمر الصانع وكونه : ( قال 

  فقد بني اخلطايب بعض ما نبه عليه القرآن من االستدالل باآليات النفسية واألفقية وهي أدلة عقلية 
اخلطايب ذم طريقة االستدالل باألعراض وأهنا الزمة لألجسام وهذه الطريقة مل ينبه القرآن عليها ولكن بعض و 

ألن األفول : قالوا } ال أحب األفلني { : أن هذه طريقة إبراهيم اخلليل صلوات اهللا عليه يف قوله : الناس ذكروا 
  هو احلركة اليت مل خيل اجلسم منها 

   :وهذا باطل لوجوه 

  بطالن استدالل الفالسفة

  أن األفول باتفاق أهل اللغة والتفسري هو املغيب واالحتجاب : أحدها 
  أنه لو استدل باحلركة لكان من حني بزغت استدل بذلك مل يؤخر الداللة إىل حني الغروب : والثاين 
  ملا قصده بل املنايف هو األفول أن قصة إبراهيم هي على نقيض مطلوهبم أدل فإنه مل جيعل احلركة منافية : الثالث 
أنه رب العاملني عل أي وجه قاله وال اعتقد ذلك قومه وال } هذا ريب { : أن إبراهيم مل يكن معنيا بقوله : الرابع 

غريهم وإمنا كان الذي يقول ذلك يتخذه ربا لينال بذلك أغراضه كما كما عباد الكواكب والشمس والقمر 
  ؤالء مل يكونوا جاحدين للصانع بل مشركني به يفعلون ذلك وكان قومه من ه

  } فإهنم عدو يل إال رب العاملني * أنتم وآباؤكم األقدمون * أفرأيتم ما كنتم تعبدون { : وهلذا قال هلم 
إين وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيفا وما أنا من * إين بريء مما تشركون { : وقال يف آخر قوله 

ه قومه قال أحتاجوين يف اهللا وقد هدان وال أخاف ما تشركون به إال أن يشاء ريب شيئا وسع ريب وحاج* املشركني 



وكيف أخاف ما أشركتم وال ختافون أنكم أشركتم باهللا ما مل ينزل به عليكم سلطانا * كل شيء علما أفال تتذكرون 
  وقد بسط هذا يف موضع آخر } فأي الفريقني أحق باألمن إن كنتم تعلمون 

إن أول الواجبات هو النظر يف حدوث األجسام مث : أن القاضي كان أوال يقول بطريقة من يقول : واملقصود هنا 
إن هذه الطريقة ليست : رجع القاضي عن ذلك ووافق اخلطايب وغريه ممن سلك مسلك السلف واألئمة وقالوا 

  الطرق الصحيحة  واجبة بل هي عند حمققيهم باطلة وإن كان النظر واجبا يف غريها من
احلمد هللا مبتدىء األشياء وخمترعها من غري شيء العامل هبا قبل تكوينها والقادر : ( وقد افتتح القاضي كتابه بقوله 

عليها قبل أنشائها جاعل العالمات وناصب الدالالت ومبني اآليات اآلمر أويل األبصار باألفكار وأويل األلباب 
وأنزل الكتب باألنوار وباعث النبيني ومنقذ العمني وأشهد أال إله إال اهللا وحده ال  باالعتبار أرسل الرسل باإلنذار

شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املصطفى وأمينه املرتضى أنزل عليه كتابه اهلدى نورا ملن التمسه وضياء 
ه أثبت احلجة به على أوليائه ملن اقتبسه ودليال ملن طبله دهلم فيه على معاين حكمته ولطيف صنعته وبيان جالل

وأعدائه وهو كالمه الذي يعجز اخللق أن يأتوا مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا ال معقب ألمره وال راد لفضله 
  ) تعاىل عما يقول اجلاحدون علوا كبريا 

قصدت أن أفتتح وهذه خطبة شيخنا أيب بكر عبد العزيز بن جعفر بن أمحد ذكرها يف أول كتابه الشايف : ( مث قال 
اآلمر أويل األبصار باألفكار وأويل : كتايب هبا تربكا به وألنه قد صرح فيها بالقول وبالنظر واالستدالل بقوله 

  ) األلباب باالعتبار 
  ) ويف هذا بيان لوجوب النظر وصحته وإزالة اإلشكال عمن توهم غري هذا يف املذهب : ( قال 
اب النظر يف الطريق املعني طريقة كون األعراض حادثة وهي الزمة لألجسام فإن وإجياب النظر مطلقا غري إجي: قلت 

هذه ال يقول بوجوهبا على املسلمني أحد من أئمة املسلمني الذي يعرفون ما جاء به الرسول صلى اهللا عليه و سلم 
يوجب النظر يف هذه ويتبعونه إذ كان معلوما باالضطرار لكل من عرف ذلك أن الرسول صلى اهللا عليه و سلم مل 

الطريقة بل وال دل على صحتها بل ما أخرب به يناقض موجبها وهي وإن جعلها من جعلها من أهل الكالم احملدث 
أصال يف معرفة الصانع وصفاته وصدق رسله فهي عند التحقيق تناقض معرفة الصانع ومعرفة صفاته وصدق رسله 

إن املعرفة ال حتصل إال : أبا يعلى وحنوه ممن كان يقول أوال كما قد بسط يف مواضع واملقصود هنا أن القاضي 
] كل مولود يولد على الفطرة : [ بالنظر يف هذه الطريقة وهو أول الواجبات ملا ذكروا قوله صلى اهللا عليه و سلم 

  : ما الفطرة هنا ؟ على روايتني عن أمحد : (  -واللفظ للقاضي يف الفطرة  -: قالوا 

   يعلى عن معىن الفطرةكالم القاضي أيب

اإلقرار مبعرفة اهللا تعاىل وهي العهد الذي أخذه عليهم يف أصالب آبائهم حني مسح ظهر آدم فأخرج من : أحدامها 
بلى فليس أحد إال وهو يقر بأن له : ذريته إىل يوم القيامة أمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا 

  امسه  صانعا ومدبرا وإن مساه بغري
  ) فكل مولود يولد على ذلك اإلقرار األول } ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اهللا { : قال تعاىل 

  : وليس الفطرة ها هنا اإلسالم ألمرين : ( قال 
أي مبتدئهما وإذا كانت } فاطر السماوات واألرض { : ابتداء اخللقة ومنه قوله تعاىل : أن معىن الفطرة : أحدمها 

األبتداء وجب أن تكون تلك هي وقعت ألول اخللق وجرت يف فطرة املعقول وهو استخراجهم ذرية الفطرة هي 



اإلسالم لوجب إذ ولد من بني أبوين كافرين أال يرثهما وال : ألن تلك حالة ابتدائهم وألهنا لو كانت الفطرة هنا 
استرقاقه وال يصح إسالمه بإسالم أبيه  يرثانه ما دام طفال ألنه مسلم واختالف الدين مينع اإلرث ولوجب أال يصح

  ) ألنه مسلم 
  وهذا تأويل ابن قتيبة ذكره يف إصالح الغلط على أيب عبيد وذكره أبو عبد اهللا بن بطة يف اإلبانة : ( قال 
  ) وليس كل من ثبت له املعرفة حكم بإسالمه كالبالغني من الكفار فإن املعرفة حاصلة هلم وليسوا مبسلمني : ( قال 
: الفطرة األوىل اليت فطر اهللا عليها فقال له امليموين : وقد أومأ أمحد إىل هذا التأويل يف رواية امليموين فقال : ( قال 

  ) نعم : الدين ؟ قال : الفطرة 
  ) املعرفة اليت ذكرناها : وأراد أمحد بالدين : ( قال القاضي 

  ) يف بطن أمه  ابتداء خلقه: الفطرة هنا : والرواية الثانية : ( قال 
ألن محله على العهد الذي أخذه عليهم وهو اإلقرار مبمعرفة اهللا تعاىل محل للفطرة على اإلسالم ألن اإلقرار : قال 

  ) باملعرفة إقرار باإلميان واملؤمن مسلم 
نع أن يكون ولو كانت الفطرة اإلسالم لوجب إذا ولد بني أبوين كافرين أال يرثهما وال يرثانه ألن ذلك مي: ( قال 

  ) الكفر خلقا هللا وقد ثبت من أصولنا أن أفعال العباد خلق هللا عن طاعة ومعصية 
على : وقد أومأ أمحد إىل هذا يف رواية علي بن سعيد وقد سأله عن كل مولود يولد على الفطرة فقال : ( قال 

  الشقاوة والسعادة 
: هي اليت فطر الناس عليها : لد على الفطرة قال وكذلك نقل حممد بن حيىي الكحال أنه سأله عن كل مولود يو

  شقي أو سعيد 
  ) الفطرة اليت فطر اهللا العباد من الشقاء والسعادة : وكذلك نقل حنبل عنه قال 

  ) ابتداء خلقه يف بطن أمه : وهذا كله يدل من كالمه على أن املراد بالفطرة ها هنا : ( قال 

  تعليق ابن تيمية

الفطرة األوىل اليت فطر الناس عليها وهي الدين وقد قال يف غري هذا : العهد األول وإمنا قال أمحد مل يذكر : قلت 
  إن الكافر إذا مات أبواه أو أحدمها حكم بإسالمه : موضع 

  كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه وميجسانه : واستدل هبذا احلديث 
ولو مل يكن : على فطرة اإلسالم كما جاء ذلك مصرحا به يف احلديث  بأنه يولد: فدل على أنه فسر احلديث 

  كذلك ملا صح استدالله باحلديث 
يولد على مافطر عليه من شقاوة وسعادة ال ينايف ذلك فإن اهللا تعاىل قدر الشقاوة والسعادة : وقوله يف موضع آخر 

تهويد األبوين وتنصريمها ومتجيسهما هو مما قدره وكتبها وقدر أهنا تكون باألسباب اليت حتصل هبا كفعل األبوين ف
  اهللا تعاىل 

واملولود ولد على الفطرة سليما وولد على أن هذه الفطرة السليمة يغريها األبوان كما قدر اهللا تعاىل ذلك وكتبه 
] جدعاء  كما تنتج البهيمة هبيمة مجعاء هل حتسون فيها من: [ كما مثل النيب صلى اهللا عليه و سلم ذلك بقوله 

فبني أن البهيمة تولد سليمة مث جيدعها الناس وذلك بقضاء اهللا وقدره فكذلك املولود يولد على الفطرة سليما مث 
  يفسده أبواه وذلك أيضا بقضاء اهللا وقدره 



 ولد على ما فطر عليه من شقاء وسعادة ألن القدرية كانوا حيتجون هبذا احلديث على أن الكفر: وإمنا قال األئمة 
  واملعاصي ليس بقدر اهللا بل مما فعله الناس ألن كل مولود يولد خلقه على الفطرة وكفره بعد ذلك من الناس 

اهللا : احتجوا عليهم بآخره وهو قوله : إن القدرية حيتجون علينا بأول احلديث فقال : وهلذا قالوا ل مالك بن أنس 
  أعلم مبا كانوا عاملني 

للقدرية فإهنم ال يقولون إن نفس األبوين خلقا هتوده وتنصره بل هو هتود وتنصر فبني األئمة أنه ال حجة فيه 
باختياره لكن كانا سببا يف ذلك بالتعليم والتلقني فإذا أضيف إليهم هبذا االعتبار فألن يضاف إىل اهللا الذي هو خالق 

يه ما سيكون بعد ذلك من تغيريه كل شيء بطريق األوىل ألن اهللا وإن خلقه مولودا على الفطرة سليما فقد قدر عل
  وعلم ذلك 

  ) إن الغالم الذي قتله اخلضر يوم طبع كافرا ولو بلغ ألرهق أبويه طغيانا وكفرا : ( كما يف احلديث الصحيح 
طبع أي طبع يف الكتاب أي قدر وقضي ال أنه كان كفره موجودا قبل أن يولد فهو مولود على الفطرة : فقوله 

  عد ذلك يتغري فيكفر كما طبع كتابه يوم طبع السليمة وعلى أنه ب
طبع : ومن ظن أن املراد به الطبع على قلبه وهو الطبع املذكور على قلوب الكفار فهو غالط فإن ذلك ال يقال فيه 

  يوم طبع إذ كان الطبع على قلبه إمنا يوجد بعد كفره 
 عليه و سلم فيما يروي عن ربه تعاىل أنه عن النيب صلى اهللا[ وقد ثبت يف صحيح مسلم وغريه عن عياض بن محار 

خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطني وحرمت عليهم ما أحللت هلم وأمرهتم أن يشركوا يب ما مل أنزل به : قال 
  وهذا صريح يف أنه خلقهم على احلنيفية وأن الشياطني اجتالتهم بعد ذلك ] سلطانا 

بعث النيب صلى اهللا عليه و سلم سرية فأفضى : [ ه أمحد وغريه قال وكذلك يف حديث األسود بن سريع الذي روا
: يا رسول اهللا : ما محلكم على قتل الذرية ؟ قالوا : هبم القتل إىل الذرية فقال هلم النيب صلى اهللا عليه و سلم 

يه و سلم خطيبا فقال أو ليس خياركم أوالدكم املشركني ؟ مث قام النيب صلى اهللا عل: أليسوا أوالد املشركني ؟ قال 
فخطبته هلم هبذا احلديث عقب هنيه عن قتل أوالد ] أال إن كل مولود يولد على الفطرة حىت يعرب عنه لسانه : 

أو ليس خياركم أوالد املشركني ؟ يبني أنه أراد أهنم ولدوا غري كفار مث الكفر طرأ بعد ذلك : املشركني وقوله هلم 
مل يكن فيما ذكره حجة  -ولد يكون إما كافرا وإما مسلما على ما سبق له القدر ولو كان أراد أن املولود حني ي

  على ما قصده صلى اهللا عليه و سلم من هنية هلم عن قتل أوالد املشركني 
لعله أنه قد يكون سبق يف علم اهللا : معناه ] أو ليس خياركم أوالد املشركون ؟ : [ وقد ظن بعضهم أن معىن قوله 

إن : آلمنوا فيكون النهي راجعا إىل هذا املعىن من التجويز وليس هذا معىن احلديث ولكن معناه  أهنم لو بقوا
خياركم هم السابقون األولون من املهاجرين واألنصار هؤالء من أوالد املشركني فإن آباءهم كانوا كفارا مث إن 

كانوا مؤمنا فإن اهللا إمنا جيزيه بعمله ال  البنني أسلموا بعد ذلك فال يضر الطفل أن يكون من أوالد املشركني إذا
بعمل أبويه وهو سبحانه خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي وخيرج املؤمن من الكافر وخيرج الكافر من 

  املؤمن 
عن ابن شهاب عن أيب  -واللفظ للبخاري  -وهذا احلديث قد روي بألفاظ يفسر بعضها بعضا ففي الصحيحني 

ما من مولود يولد إال على الفطرة فأبواه : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : هريرة قال  عن أيب[ سلمة 
: يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه كما تنتج البهيمة هبيمة مجعاء هل حتسون فيها من جدعاء ؟ مث يقول أبو هريرة 

أفرأيت من : يا رسول اهللا : قالوا } الدين القيم  فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا ذلك{ : اقرأوا 



  ] اهللا أعلم مبا كانوا عاملني : ميوت صغريا ؟ قال 
يصلي على كل مولود متوىف وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة اإلسالم إذا : قال الزهري : ويف الصحيح 

با هريرة كان حيدث أن النيب صلى اهللا عليه إن أ[ استهل صارخا وال يصلى على من مل يستهل من أجل أنه سقط و 
ما من مولود إال ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه أو ميجسانه كما تنتج البهيمة هبيمة مجعاء : و سلم قال 

  ] } فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها { : هل حتسون فيها من جدعاء ؟ مث يقول أبو هريرة 
إال على : ويف رواية أيب معاوية عنه ] ما من مولود يولد إال وهو على امللة : [ عمش ويف الصحيح من رواية األ

هذه امللة حىت يبني عنه لسانه فهذا صريح يف أنه يولد على ملة اإلسالم كما فسره ابن شهاب راوي احلديث 
  واستشهاد أيب هريرة باآلية يدل على ذلك 

احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من حديث أيب هريرة وغريه روي هذا : ( قال ابن عبد الرب يف التمهيد 
فممن رواه عن أيب سعيد بن املسيب و أبو سلمة بن عبد الرمحن و محيد بن عبد الرمحن و أبو صاحل السمان و عبد 

  ) الرمحن األعرج و سعيد بن أيب سعيد و حممد بن سريين 

  ةكالم ابن عبد الرب يف التمهيد عن معىن الفطر

ورواه ابن شهاب واختلف يف إسناده منهم من رواه عن سعيد عن أيب هريرة ومنهم من رواه عن أيب سلمة : ( قال 
كل هذه صحاح عن ابن شهاب : عن أيب هريرة ومنهم من رواه عن محيد عن أيب هريرة قال حممد بن حيىي الذهلي 

  ) حمفوظة 
ليه رقبة مؤمنة أجيزىء الصيب عنه أن يعتقه وهو رضيع ؟ قال وقد سئل ابن شهاب عن رجل ع: ( قال ابن عبد الرب 

  ) نعم ألنه ولد على الفطرة : 
: الفطرة ها هنا اإلسالم قالوا : وقال آخرون : ( قال ابن عبد الرب ملا ذكر النزاع يف تفسري هذا احلديث 

فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها {  :وهواملعروف عند عامة السلف أهل التأويل وقد أمجعوا يف تأويل قوله عز و جل 
فطرة { : اقرأوا إن شئتم : دين اهللا اإلسالم واحتجوا بقول أيب هريرة يف هذا احلديث : فطرة اهللا : على أن قالوا } 

  } اهللا اليت فطر الناس عليها 
رة اهللا اليت فطر فط{ : وذكروا عن عكرمة و جماهد و احلسن و إبراهيم و الضحاك وقتادة يف قول اهللا عز و جل 

  لدين اهللا : دين اإلسالم ال تبديل خللق اهللا قالوا : فطرة اهللا : قالوا } الناس عليها 
واحتجوا حبديث حممد بن إسحاق عن ثور بن يزيد عن حيىي بن جابر عن عبد الرمحن بن عائذ األزدي عن عياض 

إن : أال أحدثكم مبا حدثين اهللا يف الكتاب : اس يوما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال للن[ بن محار اجملاشعي 
  احلديث ] اهللا خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمني وأعطاهم املال حالال ال حرام فيه فجعلوا ما أعطاهم اهللا حالال وحراما 

  ) حنفاء مسلمني ( وكذلك روى بكر بن مهاجر عن ثور بن يزيد بإسناده مثله يف هذا احلديث : ( قال 
روى هذا احلديث قتادة عن مطرف بن عبد اهللا عن عياض بن محار ومل يسمعه قتادة من مطرف : أبو عمر  قال( 

حدثين : عقبة بن عبد الغافر ويزيد بن عبد اهللا بن الشخري والعالء بن زياد كلهم يقول : حدثين ثالثة : ولكن قال 
مسلمني : مل يقل ]  خلقت عبادي حنفاء كلهم وإين: [ مطرف عن عياض عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال فيه 

وإين : [ وكذلك رواه احلسن عن مطرف عن عياض ورواه ابن إسحاق عمن ال يتهم عن قتادة بإسناده وقال فيه 
  ) ومل يقل مسلمني ] خلقت عبادي حنفاء كلهم 



وايته عن ثور بن يزيد هلذا يف ر) مسلمني ( فدل هذا على حفظ حممد بن إسحاق وإتقانه وضبطه ألنه ذكر : ( قال 
مسلمني وزاد ثور بإسناده واهللا : احلديث وأسقطه من رواية قتادة وكذلك رواه الناس عن قتادة قصر فيه عن قوله 

  ) أعلم 
  ) املستقيم املخلص وال استقامة أكثر من اإلسالم : واحلنيف يف كالم العرب : ( قال 
حج البيت وهذا يدلك على أنه أراد اإلسالم وكذلك روي عن  :احلنيفة : وقد روي عن احلسن قال : ( قال 

  ) متبعني : قال ) حنفاء : ( حجاجا وعن جماهد : قال ) حنفاء : ( الضحاك و السدي 
  ) اإلسالم : وهذا كله يدلك على أن احلنيفية : ( قال 
براهيم يهوديا وال نصرانيا ولكن ما كان إ{ : املخلص وقال اهللا عز و جل : احلنيف : وقال أكثر العلماء : ( قال 

فال وجه إلنكار من أنكر رواية من } ملة أبيكم إبراهيم هو مساكم املسلمني من قبل { : وقال } كان حنيفا مسلما 
  : روى 
  مسلمني : حنفاء 

  :  -وهو الراعي  -قال الشاعر 
  ) حنفاء نسجد بكرة وأصيال ... أخليفة الرمحن إنا معشر ( 
  ) حق الزكاة منزال تنزيال ... يف أموالنا عرب نرى هللا ( 

  ) فهذا وصف احلنيفية باإلسالم وهو أمر واضح ال خفاء به 
مخس [ قوله صلى اهللا عليه و سلم  -اإلسالم : من ذهب إىل أن الفطرة يف هذا احلديث  -ومما احتج به : ( قال 

  ) يعين فطرة اإلسالم ] عشرة من الفطرة [ ويروى ] من الفطرة 
: ( كثرية كألفاظ احلديث اليت يف الصحيح مثل قوله  -على فطرة اإلسالم : الدالئل الدالة على أنه أراد : ت قل

[ ويف لفظ ] خلقت عبادي حنفاء كلهم : [ ومثل قوله يف حديث عياض بن محار ) وعلى هذه امللة ) ( على امللة 
  ث ذلك وهو أعلم مبا مسعوا ومثل تفسري أيب هريرة وغريه من رواة احلدي] حنفاء مسلمني 

أرأيت من ميوت من أطفال املشركني وهو : ( وأيضا فإنه لو مل يكن املراد بالفطرة اإلسالم ملا سألوا عقب ذلك 
  ألنه لو مل يكن هناك ما يغري تلك الفطرة مل سألوه والعلم القدمي وما جيري جمراه ال يتغري ) صغري ؟ 

  بني فيه أهنم يغريون الفطرة اليت فطر الناس عليها ] نصرانه وميجسانه فأبواه يهودانه وي: [ وكذلك قوله 
وأيضا فإنه شبه ذلك بالبهيمة اليت تولد جمتمعة اخللق ال نقص فيه مث جتدع بعد ذلك فعلم أن التغيري وارد على 

  الفطرة السليمة اليت ولد العبد عليها 
وهذا يعم مجيع الناس فعلم أن } ة اهللا اليت فطر الناس عليها فطر{ : وأيضا فإن احلديث مطابق للقرآن لقوله تعاىل 

اهللا فطر الناس كلهم على فطرته املذكورة وفطرة اهللا أضافها إليه إضافة مدح ال إضافة ذم فعلم أهنا فطرة حممودة ال 
  مذمومة 

نصب على املصدر الذي وهذا } فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها { : يبني ذلك أنه قال 
دل عليه الفعل األول عند سيبويه وأصحابه فدل على أن إقامة الوجه للدين حنيفا هو فطرة اهللا اليت فطر الناس 

سنة اهللا اليت قد خلت من قبل ولن جتد لسنة اهللا { : وقوله } كتاب اهللا عليكم { : عليها كما يف نظائره ومثل قوله 
كتب اهللا ذلك : نصوب بفعل مضمر الزم إضماره دل عليه الفعل املتقدم كأنه قال فهذا عندهم مصدر م} تبديال 



على إقامة الدين هللا حنيفا وكذلك فسره السلف : عليكم وسن اهللا ذلك وكذلك هنا فطر اهللا الناس على ذلك 
  كما تقدم النقل عنهم 

  كالم الطربي يف تفسريه عن معىن الفطرة

فسدد وجهك حنو الوجه الذي وجهك اهللا يا حممد : طربي يف تفسريه املشهور يقول قال أبو جعفر حممد بن جرير ال
صنعة اهللا اليت خلق : مستقيما لدينه وطاعته فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها يقول : لطاعته وهي الدين حنيفا يقول 

فطر : ذلك أن معىن ذلك و} فأقم وجهك للدين حنيفا { : الناس عليها ونصب فطرة على املصدر من معىن قوله 
  ) اهللا الناس على ذلك فطرة 

عن يونس بن عبد األعلى عن عبد اهللا بن وهب عن ( وروي ) وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال أهل التأويل : ( قال 
 اإلسالم فمنذ خلقهم اهللا من آدم: قال } فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها { : عبد الرمحن بن زيد بن أسلم يف قوله 

وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم { : مجيعا يقرون بذلك وقرأ 
  } قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلني 

  ) فهذا قول اهللا كان الناس أمة واحدة يومئذ فبعث اهللا النبيني بعد 
ثنا ابن محيد ثنا حيىي ( الدين اإلسالم وقال : فطرة اهللا قال :  جنيح عن جماهد ابن أيب( وروي بإسناده الصحيح عن 

ما قوام هذه األمة ؟ : مر عمر مبعاذ بن جبل فقال : بن واضح ثنا يونس بن أيب إسحاق عن يزيد بن أيب مرمي قال 
وهي امللة : والصالة  -عليها  وهو الفطرة فطرة اهللا اليت فطر الناس -اإلخالص : ثالث وهن املنجيات : قال معاذ 
  ) صدقت : وهي العصمة فقال عمر : والطاعة 

ما قوام هذه األمة : ثنا أبن علية ثنا أيوب عن أيب قالبة أن عمر قال ملعاذ  -يعين الدورقي  -حدثين يعقوب : قال 
  ) ؟ فذكر حنوه 

  ) أي ال يصلح ذلك وال ينبغي أن يفعل ال تغيري لدين اهللا : يقول : } ال تبديل خللق اهللا { وقوله : ( قال 
  ) لدين اهللا : ال تبديل خللق اهللا قال : ابن أيب جنيح عن جماهد قال ( مث ذكر بإسناده الصحيح عن 

ال { : أرسل جماهد رجال يقال له قاسم إىل عكرمة يسأله عن قول : عبد اهللا بن إدريس عن ليث قال ( وروي عن 
{ : أخطأ التبديل خللق اهللا إمنا هو الدين مث قرأ : هو اخلصاء فرجع إىل جماهد فقال : ة فقال عكرم} تبديل خللق اهللا 

  ) } ال تبديل خللق اهللا ذلك الدين القيم 
  ) لدين اهللا : ال تبديل خللق اهللا : وكيع عن نصر بن عريب عن عكرمة ( وروي عن 

اإلسالم : ة اهللا اليت فطر الناس عليها قال فطر: حسني بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة ( وروي أيضا عن 
: عن سعيد عن قتادة ( وروي ) لدين اهللا : عن وكيع عن سفيان الثوري عن ليث عن جماهد قال ( وكذلك روي 

  ) أي لدين اهللا : } ال تبديل خللق اهللا { 
  ) لدين اهللا : قال } لق اهللا ال تبديل خل{ : قال سعيد بن جبري : عن ابن عيينة عن محيد األعرج قال ( وكذلك روي 

  ) دين اهللا : قال } ال تبديل خللق اهللا { احملاريب عن جويرب عن الضحاك يف قوله ( وكذلك عن 
} ال تبديل خللق اهللا { : وكيع عن سفيان الثوري ومسعر عن قيس بن مسلم عن إبراهيم النخعي ( وكذلك عن 

  ) دين اهللا : قال 
  ) لدين اهللا : هيم قال مغرية عن إبرا( وكذلك عن 



لدين : قال } ال تبديل خللق اهللا { : عمرو بن أيب سلمة سألت عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن قوله تعاىل ( وعن 
  ) اهللا 

: ال تبديل خللق اهللا وعن محيد األعرج قال : وروي أيضا عن ابن عباس أنه سئل عن إخصاء البهائم فكرهه وقال 
  ) اإلخصاء : وعن حفص بن غياث عن ليث عن جماهد قال اإلخصاء : قال عكرمة 

  تعليق ابن تيمية

وآلمرهنم فليبتكن آذان األنعام { : روي عنهما القوالن إذ ال منافاة بينهما كما قال تعاىل : جماهد وعكرمة : قلت 
اء وقطع األذن أيضا تغيري فتغيري ما خلق اهللا عليه عباده من الدين تغيري خللقه واخلص} وآلمرهنم فليغرين خلق اهللا 

  خللقه 
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه : [ وهلذا شبه النيب صلى اهللا عليه و سلم أحدمها باآلخر يف قوله 

  ] وينصرانه وميجسانه كما تنتج البهيمة هبيمة مجعاء هل حتسون فيها من جدعاء ؟ 
واخلصاء هذا تغيري ملا خلقت عليه نفسه وهذا تغيري ما خلق  فأولئك يغريون الدين وهؤالء يغريون الصورة باجلدع

  عليه بدنه 
واعلم أن هذا احلديث ملا صارت القدرية حيتجون به على قوهلم الفاسد صار الناس يتأولونه تأويالت خيرجونه هبا 

أحدا ولكن أبواه كل مولود يولد على اإلسالم واهللا ال يضل : عن مقتضاة فالقدرية من املعتزلة وغريهم يقولون 
  يضالنه 

  احلديث حجة على املعتزلة وحنوهم من املتكلمني

  : واحلديث حجة عليهم من وجهني 
مل يولد أحد على اإلسالم أصال وال جعل اهللا أحدا مسلما وال : أنه عند املعتزلة وحنوهم من املتكلمني : أحدمها 

م واهللا مل يفعل واحدا منهما عندهم بال نزاع بني كافرا ولكن هذه أحدث لنفسه الكفر وهذا أحدث لنفسه اإلسال
القدرية ولكن هو دعامها إىل األسالم وأزاح علتهما وأعطامها قدرة مماثلة فيهما تصلح لإلميان والكفر ومل خيتص 
املؤمن بسبب يقتضي حصول اإلميان فإن ذلك عندهم غري مقدور ولو كان مقدورا لكان ظلما وهذا قول عامة 

إنه خص املؤمن بداعي اإلميان ويقول عند الداعي والقدرة : إن كان بعض متأخريهم كأيب احلسني يقول املعتزلة و
  جيب وجود اإلميان فهذا يف احلقيقة موافق ألهل السنة فهذا أحد الوجهني 

ندهم ضرورية إن معرفة اهللا ال حتصل إال بالنظر املشروط بالعقل فيستحيل أن تكون املعرفة ع: أهنم يقولون : الثاين 
  أو تكون من فعل اهللا تعاىل 

وأما آخر احلديث فهو دليل على أن اهللا تعاىل يعلم ما يصريون إليه بعد والدهتم على الفطرة هل يبقون عليها 
  فيكونون مؤمنني ؟ أو يغريوهنا فيصريون كفارا ؟ 

 -كونه أضاف التغيري إىل األبوين من جهة ] فأبواه يهودانه وينصرانه وميجسانه : [ وإن احتجت القدرية بقوله 
ال اهللا وال أحد من خملوقاته على أن جيعلهما يهوديني أو نصرانيني أو : إنه ال يقدر : أنتم تقولون : فيقال هلم 

فأبواه : [ جموسيني بل مها فعال بأنفسهما ذلك بال قدرة من غريمها وال فعل من غريمها فحينئذ ال حجة لكم يف قوله 
  ] يهودانه 



وأهل السنة متفقون على أن غري اهللا ال يقدر على جعل اهلدى أو الضالل يف قلب أحد فقد اتفقت األمة على أن 
دعوة األبوين هلما إىل ذلك وترغيبهما فيه وتربيتهما عليه وحنو ذلك مما يفعل املعلم واملريب مع من : املراد بذلك 

طفل أبوان وإال فقد يقع ذلك من أحد األبوين وقد يقع من  يعلمه ويربيه وذكر األبوين بناء على الغالب إذ لكل
  غري األبوين حقيقة وحكما 

  عود إىل كالم ابن عبد الرب وتعليق ابن تيمية عليه

اختلف العلماء يف الفطرة املذكورة يف هذا احلديث اختالفا كثريا : وأما غري القدرية فقال أبو عمر بن عبد الرب 
وحكمهم يف الدنيا واآلخرة فذكر ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سالم يف غريبه املشهور  وكذلك اختلفوا يف األطفال

  ] اهللا أعلم مبا كانوا عاملني : [ قوله صلى اهللا عليه و سلم : يفسره آخر احلديث : قال ابن املبارك : قال 
  هكذا ذكر عن ابن املبارك مل يزد شيئا : قال ابن عبد الرب 

كان هذا القول عن صلى اهللا عليه و سلم قبل : ( سن أنه سأله عن تأويل هذا احلديث فقال وذكر عن حممد بن احل
  هذا ما ذكره أبو عبيد ) أن يؤمر الناس باجلهاد 

أما ما ذكره عن ابن املبارك فقد روي عن مالك حنوه وليس فيه مقنع من التأويل وال شرح : ( قال ابن عبد الرب 
ا مجلة تؤدي إىل الوقوف عن القطع فيهم بكفر أو إميان أو جنة أو نار ما مل يبلغوا موعب يف أمر األطفال ولكنه

  ) العمل 
إما إلشكاله عليه أو جلهلة : وأما ما ذكره عن حممد بن احلسن فأظن حممد بن احلسن حاد عن اجلواب فيه : ( قال 

سلم قبل أن يؤمر الناس باجلهاد فال أدري ما إن ذلك كان من النيب صلى اهللا عليه و : به أوملا شاء اهللا وأما قوله 
هذا فإن كان أراد أن ذلك منسوخ فغري جائز عند العلماء دخول النسخ يف إخبار اهللا تعاىل وأخبار رسوله ألن 

املخرب بشيء كان أو يكون إذا رجع عن ذلك مل خيل رجوعه عن تكذيبه لنفسه أو غلطة فيما أخرب به أو نسيانه وقد 
م رسوله يف الشريعة والرسالة منه وهذا ال جيهله وال خيالف فيه أحد له أدىن فهم فقف عليه فإنه أمر جل اهللا وعص

  جسيم من أصول الدين 
إن ذلك كان قبل أن يؤمر الناس باجلهاد ليس كما قال ألن يف حديث األسود بن سريع ما : وقول حممد بن احلسن 

  ) يبني أن ذلك كان منه بعد األمر باجلهاد 
ما بال أقوام : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : [ عن احلسن عن األسود بن سريع قال ( روي بإسناده و

أو ليس إمنا هو أوالد املشركني ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : بلغوا يف القتل حىت قتلوا الولدان ؟ فقال رجل 
ولود يولد إال على الفطرة حىت يبلغ فيعرب عنه ليسانه أو ليس خياركم أوالد املشركني ؟ إنه ليس من م: سلم 

  ] ويهوده أبواه أو ينصرانه 
وروى هذا احلديث عن احلسن مجاعة منهم بكر املزين والعالء بن زياد والسري بن حيىي وقد روي عن : قال 

ن جندب وروى عوف األعرايب عن مسرة ب: وهو حديث بصري صحيح قال : األحنف عن األسود بن سريع قال 
يا رسول اهللا وأوالد املشركني : كل مولود يولد على الفطرة فناداه الناس : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ 

  ] وأوالد املشركني : ؟ قال 
إن املقصود أن آخر احلديث يبني أن األوالد قد سبق : أما ما ذكره عن ابن املبارك و مالك فيمكن أن يقال : قلت 

: ( ما يعملون إذا بلغوا وأن منهم من يؤمن فيدخل اجلنة ومنهم من يكفر فيدخل النار فال حيتج بقوله يف علم اهللا 



على نفي القدر كما احتجت به القدرية وال على أن أطفال الكفار كلهم يف اجلنة ) كل مولود يولد على الفطرة 
  ى ما يف آخر احلديث لكوهنم ولدوا على الفطرة فيكون مقصود األئمة أن يستقر األطفال عل

وأما قوله حممد فإنه رأى الشريعة قد استقرت على أن ولد اليهودي والنصراين يتبع أبوية يف الدين يف أحكام الدنيا 
فيحكم له حبكم الكفر يف أنه ال يصلى عليه وال يدفن يف مقابر املسلمني وال يرثه املسلمون وجيوز استرقاقهم وحنو 

تج هبذا احلديث على أن حكم األطفال يف الدنيا حكم املؤمنني حىت تعرب عنهم فلم جيز ألحد أن حي -ذلك 
هذا منسوخ كان قبل : ألسنتهم وهذا حق لكن ظن أن احلديث اقتضى أن حيكم هلم يف الدنيا بأحكام املؤمنني فقال 
تبع أباه يف الدين يف اجلهاد ألنه باجلهاد أبيح استرقاق النساء واألطفال واملؤمن ال يسترق ولكن كون الطفل ي

  األحكام الدنيوية أمر ما زال مشروعا وما زال األطفال تبعا ألبويهم يف األمور الدنيوية 
إنه ولد على فطرة اإلسالم أو : واحلديث مل يقصد بيان هذه األحكام وإمنا قصد ما ولد عليه من الفطرة وإذا قيل 

  ن بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده خلق حنيفا وحنو ذلك فليس املراد به أنه حني خرج م
ولكن فطرته مقتضية موجبة لدين } واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا { : فإن اهللا تعاىل يقول 

  اإلسالم ملعرفته وحمبته 
فنفس الفطرة تستلزم اإلقرار خبالقه وحمبته وإخالص الدين له وموجبات الفطرة ومقتضاها حتصل شيئا بعد شيء 

  سب كمال الفطرة إذا سلمت عن املعارض حب
وليس املراد جمرد قبول الفطرة لذلك أكثر من غريه كما أن كل مولود يولد فإنه يولد على حمبة ما يالئم بدنه من 

  اإلغذية واألشربة فيشتهي اللنب الذي يناسبه 
والذي قدر * ي خلق فسوى الذ{ : وقوله } ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه مث هدى { : وهذا من قوله تعاىل 

فهو سبحانه خلق احليوان مهتديا إىل طلب ما ينفعه ودفع ما يضره مث هذا احلب والبغض حيصل فيه شيئا } فهدى 
  فشيئا حبسب حاجته مث قد يعرض لكثري من األبدان ما يفسد ما ولد عليه من الطبيعة السليمة والعادة الصحيحة 

الفطرة : العلماء يف الفطرة املذكورة يف هذا احلديث وما كان مثله فقالت فرقة  وأما اختالف: ( قال ابن عبد الرب 
كل مولود يولد على خلقة : ( يف هذا املوضع أريد هبا اخللقة اليت خلق عليها املولود من املعرفة بربه فكأنه قال 

  ) تصل خبلقتها إىل معرفة ذلك يريد خلقة خمالفة خللقة البهائم اليت ال ) يعرف هبا ربه إذا بلغ مبلغ املعرفة 
  ) ألن الفاطر هو اخلالق : ( قالوا 
  ) وأنكرت أن يكون املولود يفطر على إميان أو كفر أو معرفة أو إنكار : ( قال 
صاحب هذا القول إن أراد بالفطرة التمكن من املعرفة والقدرة عليها فهذا ضعيف فإن جمرد القدرة على : قلت 

حنيفا وال أن يكون على امللة وال حيتاج أن يذكر تغيري أبوية لفطرته حىت يسأل عمن مات  ذلك ال يقتضي أن يكون
  صغريا وألن القدرة هي يف الكبري أكمل منها يف الصغري 

أليس خياركم أولدا املشركني ؟ ما من مولود إال : إهنم أوالد املشركني قال : وهو ملا هناهم عن قتل الصبيان فقالوا 
  طرة يولد على الف

  ولو أريد القدرة لكان البالغون كذلك مع كوهنم مشركني مستوجبني للقتل 
وإن أراد بالفطرة القدرة على املعرفة مع إرادهتا فالقدرة الكاملة مع اإلرادة التامة تستلزم وجود املراد املقدور فدل 

  على أهنم فطروا على القدرة على املعرفة وإرادهتا وذلك مستلزم لإلميان 
يعين البدأة اليت ابتدأهم ] كل مولود يولد على الفطرة : [ وقال آخرون معىن قوله صلى اهللا عليه و سلم : ( قال 



عليها يريد أنه مولود على ما فطر اهللا عليه خلقه من أنه ابتدأهم للحياة واملوت والسعادة والشقاوة وإىل ما يصريون 
   )إليه عند البلوغ من قبوهلم عن آبائهم اعتقادهم 

يولد على : صلى اهللا عليه و سلم : والفطرة يف كالم العرب البداءة والفاطر املبدىء واملبتدىء فكأنه قال : قالوا ( 
كما { : ما ابتدأه اهللا عليه من الشقاوة والسعادة وغري ذلك مما يصري إليه وقد فطره عليه واحتجوا بقوله تعاىل 

  } الضاللة  فريقا هدى وفريقا حق عليهم* بدأكم تعودون 
مل أدر ما فاطر السماوات واألرض حىت أتى أعرابيان خيتصمان يف بئر فقال : ابن عباس قال ( وروي بإسناده إىل 

اللهم جبار القلوب على : وذكروا ما يروى عن علي رضي اهللا عنه يف دعائه ) ( أنا فطرهتا أي ابتدأئتها : أحدمها 
  ) فطرهتا شقيها وسعيدها 

ذا القول أن كل مولود فإنه يولد على ما سبق يف علم اهللا أنه صائر إليه ومعلوم أن مجيع املخلوقات حقيقة ه: قلت 
هبذه املثابة فجميع البهائم هي مولودة على ماسبق يف علم اهللا هلا واألشجار خملوقة على ما سبق يف علم اهللا هلا 

  وحينئذ فيكون كل خملوق خملوقا على الفطرة 
معىن فإهنما فعال به ما هو ] فأبواه يهودانه وينصرانه وميجسانه : [ ن املراد ذلك مل يكن لقوله وأيضا فإنه لو كا

الفطرة اليت ولد عليها على هذا القول فال فرق بني التهويد والتنصري حينئذ وبني تلقني اإلسالم وتعليمه وبني تعليم 
  سائر الصنائع فإن ذلك كله داخل فيما سبق به العلم 

  تمثيله ذلك بالبهيمة اليت ولدت مجعاء مث جدعت يبني أن أبويه غريا ما ولد عليه وأيضا ف
  خيالف هذا ) إين خلقت عبادي حنفاء : ( وقوله ) على هذه امللة : ( وأيضا فقوله 

ما  وأيضا فال فرق بني حال الوالدة وسائر أحوال اإلنسان فإنه من حني كان جنينا إىل ما ال هناية له من أحواله على
  سبق يف علم اهللا فتخصيص الوالدة بكوهنا على مقتضى القدر ختصيص بغري خمصص 

كل مولود : قبل نفخ الروح فيه يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فلو قيل : وقد ثبت يف الصحيح أنه 
  ينفخ فيه الروح على الفطرة لكان أشبه هبذا املعىن مع أن النفخ هو بعد الكتابة 

وهذا املذهب شبيه مبا حكاه أبو عبيد عن أبن املبارك : قال أبو عبد اهللا حممد بن نصر املروزي : ( بد الرب قال ابن ع
  اهللا أعلم مبا كانوا عاملني : يفسره احلديث اآلخر حني سئل عن أطفال املشركني : أنه سئل عن هذا احلديث فقال 

  ول مث تركه وقد كان أمحد بن حنبل يذهب إىل هذا الق: قال املروزي 
ما رمسه مالك يف موطأه وذكره يف أبواب القدر فيه من اآلثار ما يدل على أن مذهبه يف ذلك حنو : قال ابن عبد الرب 

  ) هذا 
أئمة السنة مقصودهم أن اخللق صائرون إىل ما سبق به علم اهللا منهم من إميان وكفر كما يف احلديث اآلخر : قلت 
فيكتب رزقه : ( والطبع الكتاب أي كتب كافرا كما قال ) ضر طبع يوم طبع كافرا إن الغالم الذي قتله اخل: ( 

وليس إذا كان اهللا قد كتبه كافرا يقتضي أنه حني الوالدة كافر بل يقتضي أنه ال بد ) وأجله وعمله وشقي أو سعيد 
هنا جتدع كتب أهنا جمدوعة أن يكفر وذلك الكفر هو التغيري كما أن البهيمة اليت ولدت مجعاء وقد سبق يف عمله أ

  جبدع حيدث هلا بعد الوالدة ال جيب أن تكون عند الوالدة جمدوعة 
اإلسالم كما ذكر حممد بن نصر عنه أنه آخر قوليه فإنه : وكالم أمحد يف أجوبة أخرى له يدل على أنه الفطرة عنده 

وإن كانوا معهما فهم على دينهما وإن إن صبيان أهل احلرب إذا سبوا بدون األبوين كانوا مسلمني : كان يقول 
  سبوا مع أحدمها فعنه روايتان وكان حيتج باحلديث 



  كالم أيب بكر اخلالل يف كتابه اجلامع

أنبأ أبو بكر املروزي أن أبا عبد اهللا قال يف سيب أهل : ( قال أبو بكر اخلالل يف اجلامع يف كتاب أحكام أهل امللل 
صغارا وإن كانوا مع أحد األبوين وكان حيتج بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و  إهنم مسلمون إذا كانوا: احلرب 

  ] فأبواه يهودانه وينصرانه [ سلم 
  ) إهنم جيربونه على اإلسالم : إذا كان مع أبوية : وأما أهل الثغر فيقولون : قال 
  ] ودانه فأبواه يه: [ وحنن ال نذهب إىل هذا قال النيب صلى اهللا عليه و سلم : ( قال 

أي قبل أن حيبس أمحد يف حمنة اجلهمية  -سألت أبا عبد اهللا قبل احلبس : أنبأ عبد امللك امليموين قال : قال اخلالل 
يكره على اإلسالم : إذا مات صلى عليه املسلمون قلت : عن الصغري خيرج من أرض الروم وليس معه أبواه قال  -
  ؟ 

  ره من يليه إال هم وحكمه حكمهم إذا كانوا صغارا يصلون عليه أك: قال 
  مل يكره ودينه على دين أبويه  -أو أحدمها  -إذا كان معه أبواه : فإنه كان معه أبواه ؟ قال : قلت 
  ] : كل مولود يولد على الفطرة [ إىل أي شيء يذهب إىل حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم : قلت 

  نعم : حىت يكون أبواه ؟ قال 
  فرده إىل بالد الروم إال وحكمه حكمهم : عبد العزيز نادى به ؟ قال وعمر بن : قال 
  ) ال وليس ينبغي إال أن يكون معه أبواه : يف احلديث كان معه أبواه ؟ قال : قلت 

إذا : ولذلك نقل إسحاق ابن منصور أن أبا عبد اهللا قال ) ( ما رواه امليموين قول أول أليب عبد اهللا : ( قال اخلالل 
  ) نعم : ال جيربون على اإلسالم إذا كان معه أبواه أو أحدمها ؟ قال : ن معه أبواه فهو مسلم قلت مل يك

إذا كان مع أحد أبويه فهو مسلم وهؤالء : وقد روي هذه املسألة عن أيب عبد اهللا خلق كلهم قال : ( قال اخلالل 
  ) ما رواه اجلماعة : ذهب إليه النفر مسعوا من أيب عبد اهللا بعد احلبس وبعضهم قبل وبعد والذي أ

إين كنت بواسط فسألوين عن الذي ميوت هو : قلت أليب عبد اهللا : ثنا أبو بكر املروزي قال : ( وقال اخلالل 
: إهنم قد كتبوا إليك فقال : وامرأته ويدعا طفلني وهلما عم ما تقول فيهما ؟ فإهنم قد كتبوا إىل البصرة فيها وقالوا 

قد نظرت فيها فإذا : ها برأي دع حىت أنظر لعل فيها عمن تقدم فلما كان بعد شهر عاودته فقال أكره أن أقول في
  هذا ليس له أبوان ) فأبواه يهودانه وينصرانه ( قول النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ) نعم هؤالء مسلمون لقول النيب صلى اهللا عليه و سلم : جيرب على اإلسالم ؟ قال : قلت 
الذمي إذا مات أبواه وهو صغري جرب على اإلسالم وذكر : قال أبو عبد اهللا : يعقوب بن خبتان قال  وكذلك نقل( 

  ] فأبواه يهودانه وينصرانه : [ احلديث 
هذا مسلم فيمكث مخس سنني مث : ونقل عن عبد الكرمي بن اهليثم العاقويل يف اجملوسيني يولد هلما ولد فيقوالن ( 

  ] فأبواه يهودانه وينصرانه [ املسلمون قال النيب صلى اهللا عليه و سلم  ذاك يدفنه: يتوىف ؟ قال 
سألت أيب عن قوم يزوجون بناهتم من قوم على أنه ما كان من ذكر فهو للرجل مسلم : وقال عبد اهللا بن أمحد ( 

على اإلسالم ألن  جيرب هؤالء من أىب منهم: يهودية أو نصرانية أو جموسية ؟ فقال : وما كان من أنثى فهي مشركة 
  ) يردون كلهم إىل اإلسالم ] فأبواه يهودانه وينصرانه [ آباءهم مسلمون حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ومثل هذا كثري يف أجوبته حيتج باحلديث على أن الطفل إمنا يصري كافرا بأبويه فإن مل يكن مع أبوين كافرين فهو 
يكن بعدم أبويه يصري مسلما فإن احلديث إمنا دل على أنه يولد على الفطرة اإلسالم مل : مسلم فلو مل تكن الفطرة 



  ونقل عنه امليموين أن الفطرة هي الدين وهي الفطرة األوىل 
: كل مولود يولد على الفطرة يدخل عليه إذا كان أبواه معناه : أخربين امليموين أنه قال أليب عبد اهللا : ( قال اخلالل 

نعم ولكن يدخل عليك يف هذا فتناظرنا مبا يدخل علي من هذا : كانوا صغارا ؟ فقال يل  أن يكون حكمه حكم ما
إيش أقول أنا ؟ ما : فما تقول أنت فيها وإىل أي شيء تذهب ؟ قال : القول ومبا يكون بقوله قلت أليب عبد اهللا 

طرة ينظر أيضا إىل الفطرة كل مولود يولد على الف: والذي يقول : أدري أخربك هي مسلمة كم ترى مث قال يل 
  نعم : هي الدين ؟ قال يل : فما الفطرة األوىل : األوىل اليت فطر الناس عليها قلت له 

قلت ] كل مولود يولد على الفطرة : [ فمن الناس من حيتج بالفطرة األوىل مع قول النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ) إنه على الفطرة األوىل : (  أقول: فما تقول ألعرف قولك ؟ قال : أليب عبد اهللا 

  يوافق القول بأنه على دين اإلسالم  -إهنا الدين : أنه على الفطرة األوىل وقوله : فجوابه 
أنه على ما فطر عليه من شقاوة وسعادة الذي ذكر حممد بن نصر أنه كان به مث تركه فقال : وأما جواب أمحد 

: كل مولود يولد على الفطرة ما تفسريها ؟ قال : قال أليب عبد اهللا أخربين حممد بن حيىي الكحال أنه : ( اخلالل 
  ) هي الفطرة اليت فطر اهللا الناس عليها شقي أو سعيد 

الفطرة اليت : ( الفضل بن زياد و حنبل و أبو احلارث أهنم مسعوا أبا عبد اهللا يف هذه املسألة قال ( وكذلك نقل عنه 
  ) والسعادة  فطر اهللا العباد عليها من الشقاوة

على الشقاء : عن علي بن سعيد أنه سأل أبا عبد اهللا عن كل مولود يولد على الفطرة قال : ( وكذلك نقل 
  ) والسعادة فإليه يرجع على ما خلق 

هو على : إن ابن أيب شيبة أبا بكر قال : سألت أبا عبد اهللا عن أوالد املشركني قلت : وعن احلسن بن ثواب قال ( 
كل مولود من أطفال املشركني على :  يهودانه أبواه أو ينصرانه فلم يعجبه شيء من هذا القول وقال الفطرة حىت

الفطرة يولد على الفطرة اليت خلقوا عليها من الشقاء والسعادة اليت سبقت يف أم الكتاب ارفع ذلك إىل األصل هذا 
  ) معناه كل مولود يولد على الفطرة 

  تعليق ابن تيمية

ا ثبوت حكم الكفر يف اآلخرة لألطفال فكان أمحد يقف فيه تارة يقف عن اجلواب وتارة يردهم إىل العلم وأم: قلت 
وهذا أحسن جوابيه كما نقل حممد بن احلكم عنه وسأله عن أوالد املشركني ] اهللا أعلم مبا كانوا عاملني : [ كقوله 
  ] علم مبا كانوا عاملني اهللا أ: [ أذهب إىل قول النيب صلى اهللا عليه و سلم : فقال 

فأبواه يهودانه : ( كان ابن عباس يقول : أبو طالب أن أبا عبد اهللا سئل عن أطفال املشركني فقال ( ونقل عنه 
  فترك قوله ] اهللا أعلم مبا كانوا عاملني : [ حىت مسع ) وينصرانه 
  ) ث ما حيدث هبا على وجوهها من احلدي: وهي صحاح وخمرجها كلها صحاح وكان الزهري يقول : ( قال أمحد 

الشأن يف : فأبواه يهودانه وينصرانه قال : فنقل عنه علي بن سعيد أنه سأله عن قوله ( وأما توقف أمحد يف اجلواب 
  ) هذا وقد اختلف الناس ومل نقف منها على شيء أعرفه 

الرجل عن أوالد املشركني مع آبائهم إذا سأل : رأيت يف كتاب هلارون املستملي قال أبو عبد اهللا : ( وقال اخلالل 
وحنن منر هذه األحاديث على ما جاءت ونسكت : فإنه أصل كل خصومه وال يسأل عنه إال رجل اهللا أعلم به قال 

  ) ال نقول شيئا 



يا : قال أبو عبد اهللا سأل بشر بن السري عن سفيان الثوري عن أطفال املشركني فصاح به وقال : قال املروزي ( 
  ! ) ت تسأل عن هذا ؟ صيب أن

وكذلك نقل خطاب بن بشر و حنبل أن عبد الرمحن بن الشافعي سأل أمحد عن هذا فنهاه ومل ينقل أحد قط عن 
اهللا أعلم مبا : هم يف النار ولكن طائفة من أتباعه كالقاضي أيب يعلى وغريه ملا مسعوا جوابه بأنه قال : أمحد أنه قال 

عن خدجية رضي اهللا عنها أهنا سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم [ متام حديث مروي كانوا عاملني ظنوا أن هذا من 
اهللا أعلم مبا كانوا : بال عمل ؟ فقال : هم يف النار فقالت : عن أوالدها من غريه فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

خدجية هذا حديث موضوع فظن هؤالء أن أمحد أجاب حبديث خدجية وهذا غلط على أمحد فإن حديث ] عاملني 
  كذب ال حيتج مبثله أقل من صحب أمحد فضال عن اإلمام أمحد 

عن أيب هريرة [ و أمحد إمنا اعتمد على احلديث الصحيح حديث ابن عباس وحديث أيب هريرة وهو يف الصحيحني 
رانه وميجسانه كما تنتج كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينص: عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

فطرة اهللا اليت فطر الناس { : اقرأوا إن شئتم : البهيمة هبيمة مجعاء هل حتسون فيها من جدعاء ؟ مث يقول أبو هريرة 
  ] } عليها 

اهللا أعلم : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه سئل عن أطفال املشركني فقال [ وكذلك يف الصحيح عن ابن عباس 
  ] املني مبا كانوا ع

هم مع آبائهم فدل على أن هذا جواب من ال يقطع : وقد ذكر أمحد أن ابن عباس رجع إىل هذا بعد أن كان يقول 
  بأهنم مع آبائهم 

وأبو هريرة نفسه الذي روى هذا احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد ثبت عنه ما رواه غري واحد منهم عبد 
أنبأ معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أيب هريرة قال : وغريه من حديث عبد الرازق الرمحن بن أيب حامت يف تفسريه 

إذا كان يوم القيامة مجع اهللا أهل الفترة واملعتوه واألصم واألبكم والشيوخ الذين مل يدركوا اإلسالم مث أرسل : 
لو دخلوها لكانت عليهم بردا  وأمي اهللا: كيف ومل يأتنا رسل ؟ قال : أن ادخلوا النار فيقولون : إليهم رسوال 

وما كنا معذبني { : اقرأوا إن شئتم : وسالما مث يرسل إليهم رسوال فيطيعه من كان يريد أن يطيعه مث قال أبو هريرة 
  } حىت نبعث رسوال 

أبو جعفر حممد بن جرير الطربي يف تفسريه من رواية حممد بن األعلى عن حممد : وروي هذا األثر عن أيب هريرة 
والشيوخ الذين جاء االسالم : ( ن ثور عن معمر ومن رواية القاسم عن احلسني عن أيب سفيان عن معمر وقال فيه ب

فبني أبو هريرة أن اهللا ال يعذب أحدا حىت يبعث إليه رسوال وأنه يف اآلخرة ميتحن من مل تبلغه الرسالة ) وقد خرفوا 
  يف الدنيا 

يب هريرة مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وعن األسود بن سريع وقد روى هذا احلديث اإلمام أمحد عن أ
حدثنا علي بن عبد اهللا ثنا معاذ بن هشام ثنا أيب عن قتادة عن األحنف بن قيس عن : أيضا قال أمحد يف املسند 

سمع شيئا ورجل رجل أصم ال ي: أربعة يوم القيامة : [ أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : األسود بن سريع 
: رب لقد جاء اإلسالم وما أمسع شيئا وأما األمحق فيقول : أمحق ورجل هرم ورجل مات يف فترة فأما األصم فيقول 

رب لقد جاء اإلسالم وما أعقل شيئا وأما الذي : رب لقد جاء اإلسالم والصبيان حيذفوين بالبعر وأما اهلرم فيقول 
فوالذي : لك رسول فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فريسل إليهم أن ادخلوا النار قال رب ما أتاين : مات يف الفترة فيقول 

  ] نفس حممد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسالما 



فمن دخلها : [ وباإلسناد عن قتادة عن احلسن عن أيب رافع عن أيب هريرة مبثل هذا احلديث غري أنه قال يف آخره 
  ] دخلها يسحب إليها كانت عليه بردا وسالما ومن مل ي

وقد جاءت بذلك عدة آثار مرفوعة إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وعن الصحابة والتابعني بأنه يف اآلخرة ميتحن 
  ] اهللا أعلم مبا كانوا عاملني : [ أطفال املشركني وغريهم ممن مل تبلغه الرساله يف الدنيا وهذا تفسري قوله 

  ملقاالت عن أهل السنة واحلديث وذكر أنه يذهب إليه وهذا هو الذي ذكره األشعري يف ا
وهذا التفصيل يذهب اخلصومات اليت كره اخلوض فيه ألجلها من كرهه فإن من قطع هلم بالنار كلهم جاءت 

هم مع آبائهم لزم تعذيب من مل : نصوص تدفع قوله ومن قطع هلم باجلنةكلهم جاءت نصوص تدفع قوله مث إذ قيل 
اخلوض يف األمر والنهي والوعد والوعيد والقدر والشرع واحملبة واحلكمة والرمحة فلهذا كان أمحد يذنب انفتح باب 

  هو أصل كل خصومه : يقول 
فإنه ] اهللا أعلم مبا كانوا عاملني [ فأما جواب النيب صلى اهللا عليه و سلم الذي أجاب به أمحد آخرا وهو قوله 

  ر حكمه يف اآلخرة واهللا تعاىل أعلم فصل اخلطاب يف هذا الباب وهذا العلم يظه

  تابع كالم ابن عبد الرب يف التمهيد

كان متبعا يف هذا الباب وغريه ملن قبله من أئمة السنة كما روينا عن طريق إسحاق بن راهويه  -رمحه اهللا  -و أمحد 
  فيما ذكره ابن عبد الرب وغريه 

ال يزال أمر هذه األمة : مسعت أبن عباس يقول : طاردي ثنا حيىي بن آدم ثنا جرير بن حازم عن أيب رجاء الع( 
  مواتيا أو مقاربا أو كلمة تشبه هاتني حىت يتكلموا أو ينظروا يف األطفال والقدر 

  فتأمر بالكالم ؟ فسكت : أفيسكت اإلنسان على اجلهل ؟ قلت : فذكرته البن املبارك فقال : قال حيىي بن آدم 
ال يزال أمر هذه األمة : شيبان بن شيبة ثنا جرير بن حازم فذكره بإسناده وقال  وذكر حممد بن نصر املروزي ثنا

  مقاربا أو مواتيا ما مل يتكلموا يف الولدان والقدر 
كنت عند القاسم بن حممد إذ : وذكر املروزي أيضا ثنا عمرو بن زرارة أنبأ إمساعيل بن علية عن ابن عوان قال 

وتكلم ربيعة الرأي يف ذلك : تادة وبني حفص بن عمر يف أوالد املشركني ؟ قال ماذا كان بني ق: جاءه رجل فقال 
  فكأمنا كانت نارافطفئت ؟ : إذا اهللا انتهى عند شيء فانتهوا وقفوا عنده قال : ؟ فقال القاسم 

  تعليق ابن تيمية

بة من العلم مبا حيدث ابن عباس رضي اهللا عنه خطب هبذه اخلطبةبالبصرة وكان عنده وعند غريه من الصحا: قلت 
يف هذا األمة والتحذير من أسباب الفنت ما قد نقل إلينا كما يف احلديث الذي ذكره أمحد يف رسالته للمتوكل يف 
قصة ابن عباس مع عمر ابن اخلطاب ملا كثر القراء وخوفهما من اختالف األمة وافتراقها واملسائل املشكلة إذا 

  قيقتها وإذا تنازعوا فيها صار بينهم أهواء وظنون وأفضى ذلك إىل الفرقة والفتنة خاض فيها أكثر الناس مل يفهموا ح
ومن ذلك احلديث الذي رواه أمحد وغريه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

:  يقل اهللا كذا ؟ فقال أمل: أمل يقل اهللا كذا ؟ وآخر يقول : خرج على أصحابه وهم يتنازعون يف القدر وقائل يقول 
أهبذا أمرمت ؟ أم إىل هذا دعيتم ؟ أن تضربوا كتاب اهللا بعضه ببعض ؟ انظروا ما أمرمت به فافعلوه وما هنيتم عنه 

  فاتركوه 



فهذا احلديث وحنوه مما ينهى فيه عن معارضة حق حبق فإن ذلك يقتضي التكذيب بأحد احلقني أو االشتباه واحلرية 
هبذا احلق وهذا احلق فعلى اإلنسان أن يصدق باحلق الذي يقوله غريه كما يصدق باحلق الذي  والواجب التصديق

يقوله هو ليس له أن يؤمن مبعىن آية استدل هبا ويرد معىن آية استدل هبا مناظره وال أن يقبل احلق من طائفة ويرده 
  من طائفة أخرى 
* بالصدق إذ جاءه أليس يف جهنم مثوى للكافرين  فمن أظلم ممن كذب على اهللا وكذب{ : وهلذا قال تعاىل 

فذم سبحانه من كذب أو كذب حبق ومل ميدح إال من صدق } والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم املتقون 
وصدق باحلق فلو صدق اإلنسان فيما يقوله ومل يصدق باحلق الذي يقوله غريه مل يكن ممدوحا حىت يكون ممن جييء 

  أولئك هم املتقون بالصدق ويصدق به ف
ومسألة القدر حيتاج فيها إىل اإلميان بقدر اهللا وإىل اإلميان بشرع اهللا فطائفة غلب عليهم التصديق باألمر والنهي 

والوعد والوعيد فظنوا أن هذا ال يتم إال بالتكذيب بالقدر فأخطأوا يف التكذيب به وطائفة ظنت أن اإلميان بالقدر 
الرب تعاىل خيلق ويأمر ال حلكمه وال لرمحة وال يسوي بني املتماثلني بل بإرادة ترجح أحد  إن: ال يتم إال بأن يقول 

  املتماثلني ال ملرجح واشتركت الطائفتان يف أن القادر املختار يرجح أحد مقدوريه على اآلخر بال مرجح 
قدوريه على اآلخر إىل مرجح إن العبد ال حيتاج يف ترجيح أحد م: وهذا أصل مذهب القدرية النفاة وهلذا قالوا 

يفتقر فيه إىل اهللا تعاىل وإن اهللا ال مينت على املطيع بنعمة أنعم هبا عليه دون العاصي صار هبا مطيعا وتومهوا أن هذا 
الظلم ممتنع لذاته وأنه مهما قدر من : من الظلم الذي جيب نفيه وظن أولئك أنه ال ميكن أبطال قوهلم إال بأن يقال 

هو عدل حىت تعذيب األنبياء والصاحلني وتنعيم الكفار والفاسقني إىل أمثال هذه األمور اليت خاض فيها املمكنات ف
  الناس يف القدر وكانت من أعظم أسباب اجلهل والظلم 

: طائفة يقولون : وكان أعظم ظهور ذلك من أهل البصرة الذين خطبهم ابن عباس وكذلك أمر أطفال املشركني 
بل : كن تعذيبهم كلهم بناء على املشيئة املرجحة بال سبب وال حكمة وال رمحة وطائفة تقول يعذهبم كلهم أو مي

يدخلون اجلنة مع من آمن وعمل صاحلا بناء على رمحة بال حكمة وتسوية بني أوالد املؤمنني وأوالد الكفار وبني من 
ملتماثلني والتفريق بني املختلفني فيقع آمن وعمل صاحلا ومن مل يؤمن ويعمل صاحلا من غري اعتبار التسوية بني ا

  االختالف واالشتباه والتفرق 
قال النيب صلى اهللا عليه و [ وهذه املسأئل وغريها قد بني اهللا ورسوله أمرها فإن اهللا أكمل الدين وأمت النعمة وقد 

  ] تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعدي إال هالك : سلم 
تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وما طائر يقلب جناحيه يف : عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال  [ويف الصحيح 

  ] السماء إال ذكرنا منه علما 
  وقد أنزل اهللا كتابه شفاء ملا يف الصدور وهدى ورمحة للمؤمنني 

رأ القرآن وعمل مبا فيه أن ال تكفل اهللا ملن ق: قال ابن عباس } فمن اتبع هداي فال يضل وال يشقى { : وقال تعاىل 
  يضل يف الدنيا وال يشقى يف اآلخرة 

كان الناس أمة واحدة فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب باحلق ليحكم بني { : وقد قال تعاىل 
  فحكم اهللا بكتابه بني الناس فيما اختلفوا فيه } الناس فيما اختلفوا فيه 

فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر ذلك خري { : وقال اهللا تعاىل 
  } وأحسن تأويال 



فهذه النصوص وأمثاهلا مما يبني أن ما بعث اهللا به رسله يبني للناس ما حيتاجون إليه من أمر دينهم يف هذه املسائل 
 كل أحد يفهم ما دلت عليه النصوص فإن اهللا خيتص من وغريها لكن ليس كل واحد قد بلغته النصوص كلها وال

يشاء عباده من العلم والفهم مبا يشاء فمن اشتبه عليه األمور فتوقف لئال يتكلم بال علم أو لئال يتكلم بكالم يضر 
  وال ينفع فقد أحسن ومن علم احلق فبينه ملن حيتاج إليه وينتفع به فهو أحسن وأحسن 

إنه ال يزال أمر هذه األمة مواتيا أو : آدم البن املبارك هذا األثر عن ابن عباس وهو قوله  وهلذا ملا روى حيىي بن
مقاربا شك الراوي حىت يتكلموا يف الولدان والقدر وكأن قائل هذا يطلب من الناس السكوت مطلقا قال له ابن 

أفتأمر بالكالم ؟ فسكت ابن : بن آدم أفيسكت اإلنسان على اجلهل ؟ وقد صدق ابن املبارك فقال له حيىي : املبارك 
  املبارك ألن أمره بالكالم مطلقا يتضمن اإلذن بالكالم الذي وقع من الناس وفيه من اجلهل والكذب ما ينهى عنه 
وحتقيق األمر أن الكالم بالعلم الذي بينه اهللا وسوله مأمور به وهو الذي ينبغي لإلنسان طلبه وأما الكالم بال علم 

إما برأي رآه وإما بنقل بلغه : كلم مبا خيالف الكتاب والسنة فقد تكلم بال علم وقد يتكلم مبا يظنه علما فيذم ومن ت
ويكون كالما بال علم وهذا قد يعذر صاحبه تارة وإن مل يتبع وقد يذم صاحبه إذا ظلم غريه ورد احلق الذي معه 

  بغيا 
فالبغي مذموم } كتاب إال من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما اختلف الذين أوتوا ال{ : كما ذم اهللا ذلك بقوله 

مطلقا سواء كان يف أن يلزم اإلنسان الناس مبا ال يلزمهم ويذمهم على تركه أو بأن يذمهم على ما هم معذورون 
م ال سيما فيه واهللا يغفر هلم خطأهم فيه فمن ذم الناس وعاقبهم على ما مل يذمهم اهللا تعاىل ويعاقبهم فقد بغى عليه

  إذا كان ذلك ألجل هواه 
ومحلها اإلنسان إنه كان ظلوما { : واهللا تعاىل قد قال } وال تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل اهللا { : وقد قال تعاىل 

  } ليعذب اهللا املنافقني واملنافقات واملشركني واملشركات ويتوب اهللا على املؤمنني واملؤمنات * جهوال 
عليه من جهله وظلمه وإال فاإلنسان ظلوم جهول وإذا وقع الظلم واجلهل يف األمور العامة فالسعيد من تاب اهللا 

الكبار أوجبت بني الناس العداوة والبغضاء فعلى اإلنسان أن يتحرى العلم والعدل فيما يقوله يف مقاالت الناس فإن 
  احلكم بالعلم والعدل يف ذلك أوىل منه يف األمور الصغار 

قاضيان يف النار وقاض يف اجلنة رجل علم احلق وقضى به : القضاة ثالثة : [ صلى اهللا عليه و سلم وقد قال النيب 
فإذا كان هذا ] فهو يف اجلنة ورجل قضى للناس على جهل فهو يف النار ورجل علم احلق وقضى خبالفه فهو يف النار 

يف رب العاملني وخلقه وأمره ووعده فيمن يقضي يف درهم وثوب فكيف مبن يقضي يف األصول املتضمنة للكالم 
  ووعيده ؟ 

وهلذا ملا اشترك هؤالء القدرية القائلون بأن القادر املختار يرجح أحد املثلني على اآلخر بال مرجح يف هذا األصل 
وناظروا به املالحدة القائلني بقدم العامل من الدهرية الفالسفة وغريهم ورأى أولئك أن هذا ليس بعلم وال عدل 

  وا يف هؤالء القدرية طعم
فإن اإلنسان إذا اتبع العدل نصر على خصمه وإذا خرج عنه طمع فيه خصمه فصار بني الفالسفة الدهرية 

واملتكلمني القدرية يف هذا الباب من النزاع ما استطار شرره وإن كانت القدرية أقرب إىل العلم والعدل ومن الناس 
  الء تارة تناقضا منه يف حالني أو مجعا بني النقيضني يف حال واحدة من حيار ومنهم من يوافق هؤالء تارة وهؤ

ولو اتبعوا ما بعث اهللا ورسوله من اهلدى ودين احلق حلصل هلم من العلم والعدل ما يرفع النزاع ويدخلهم يف اتباع 
  النص واإلمجاع والكالم على هذه املسألة له موضع آخر 



وأن من قال بإثبات القدر وأن اهللا كتب الشقي ) د يولد على الفطرة كل مولو: ( واملقصود هنا تفسري قوله 
والسعيد مل مينع ذلك أن يكون ولد على اإلسالم مث تغري بعد ذلك كما تولد البهيمة مجعاء مث تغري بعد ذلك فإن اهللا 

  تعاىل يعلم االشياء على ما هي عليه فيعلم أنه يولد سليما مث يتغري 
السلف ال تدل إال على هذا القول الذي رجحناه وهو أهنم ولدوا على الفطرة مث صاروا إلىما واآلثار املنقولة عن 

سبق يف علم اهللا فيهم من سعادة وشقاوة ال تدل على أنه حني الوالدة مل يكن على فطرة سليمة مقتضية لإلميان 
  مستلزمة له لوال املعارض 

{ : عن موسى بن عبيده مسعت حممد بن كعب القرظي يف قوله  (فروى ابن عبد الرب يف ضمن هذا املنقول بإسناده 
من ابتدأ اهللا خلقه لضاللة وإن علم بعمل : وقال } فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضاللة * كما بدأكم تعودون 

ة أهل اهلدى ومن ابتدأ خلقه على اهلدى صريه إىل اهلدى وإن عمل بعمل أهل الضاللة ابتدأ خلق إبليس على الضالل
وكان من الكافرين وابتدأ : وعمل بعمل السعادة مع املالئكة مث رده اهللا إىل ما ابتدأ عليه خلقه من الضاللة قال 

  خلق السحرة على اهلدى وعملوا بعمل الضاللة مث هداهم إىل اهلدى والسعادة وتوفاهم عليها مسلمني 
فأقروا له : يقول } ين آدم من ظهورهم ذريتهم وإذ أخذ ربك من ب{ : وهبذا اإلسناد عن حممد بن كعب يف قوله 

  ) بالبإمان واملعرفة األرواح قبل أن ختلق أجسادها 
فهذا املنقول عن حممد بن كعب يبني أن الذي ابتدأهم عليه وهو ما كتبه أهنم صائرون إليه قد يعملون قبل ذلك 

بل ذلك عامال بعمل أهل اهلدى وحينئذ من غريه وأن من ابتدأه على الضاللة أي كتبه أنه ميوت ضاال فقد يكون ق
  ولد على الفطرة السليمة املقتضية للهدى ال ميتنع أن يعرض هلا ما يغريها فيصري إىل ما سبق به القدر هلا 

إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يصري بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه : [ كما يف احلديث الصحيح 
هل النار فيدخل النار وإن أحدكم ليعلم بعمل أهل النار حىت ما يصري بينه وبينها إال ذراع الكتاب فيعمل بعمل أ

  ] فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخل اجلنة 
  إن مجيع الذرية أقروا له باإلميان واملعرفة فأثبت هذا وهذا إذ المنافاة بينهما : وهلذا قال حممد بن كعب 

كما كتب عليكم : قال } كما بدأكم تعودون { : عن سعيد بن جبري يف قوله ( لرب بإسناده مث روى ابن عبد ا
  تكونون 

  تعليق ابن تيمية

كما بدأكم { : شقي وسعيدا وقال غريه عن جماهد : قال } كما بدأكم تعودون { : وقال ابن أيب جنيح عن جماهد 
  يبعث املسلم مسلما والكافر كافرا : قال } تعودون 

عادوا إىل علمه فيهم فريقا هدى وفريقا حق : قال } كما بدأكم تعودون { : ل الربيع أبن أنس عن أيب العالية وقا
  ) عليهم الضاللة 

ما يف هذه األقوال من إثبات علم اهللا وقدره السابق وأن اخللق يصريون إىل ذلك حق ال حمالة كما دل عليه : قلت 
  ا كون ذلك تفسري اآلية فهذا مقام آخر ليس هذا موضعه الكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة وأم

يراد به ابتداء تكوينهم وهو ظاهر القرآن وقد يراد به ابتداء أسباب خلقهم وعالمات ) : بدأ اهللا اخللق ( ولفظ 
دعوة أيب إبراهيم وبشرى : ما كان أول أمرك ؟ قال : [ ذلك كما يف قول السائل للنيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ] رأت أنين حني ولدتين كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام : سى ورؤيا أمي عي



أن اهللا فطرهم على اإلنكار واملعرفة وعلى ] كل مولود يولد على الفطرة : [ معىن قوله : وقال آخرون : ( قال 
بلى فأما أهل السعادة : ا الكفر واإلميان فأخذ من ذرية آدم امليثاق حني خلقهم فقال ألست بربكم ؟ قالوا مجيع

  بلى كرها غري طوع : بلى على معرفة له طوعا من قلوهبم وأما أهل الشقاء فقالوا : فقالوا 
كما { : وكذلك قوله : قالوا } وله أسلم من يف السماوات واألرض طوعا وكرها { : ويصدق ذلك قوله : قالوا 

ومسعت إسحاق بن إبراهيم : قال حممد بن نصر املروزي } فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضاللة * بدأكم تعودون 
فطرة اهللا اليت فطر الناس { : اقرأوا إن شئتم : يذهب إىل هذا املعىن واحتج بقول أيب هريرة  -يعين ابن راهويه  -

ن الكفر ال تبديل للخلقة اليت جبل عليها ولد آدم كلهم يعين م: ( يقول : قال إسحاق } عليها ال تبديل خللق اهللا 
قال } وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم { : واإلميان واملعرفة واإلنكار واحتج إسحاق بقول اهللا تعاىل 

: ألست بربكم ؟ قالوا : استنطقهم وأشهدهم على أنفسهم : أمجع أهل العلم أهنا األرواح قبل األجساد : إسحاق : 
  ) ن هذا غافلني أو تقولوا إمنا أشرك آباؤنا من قبل إنا كنا ع: انظروا أال تقولوا : بلى فقال 

أقتلت نفسا : وكان الظاهر ما قال موسى : حديث أيب بن كعب يف قصة الغالم الذي قتله اخلضر قال ( وذكر 
فأمر : زاكية بغري نفس ؟ فعلم اهللا اخلضر ما كان الغالم عليه يف الفطرة اليت فطره عليها وأنه ال تبديل خللق اهللا 

  ) قتله ألنه كان قد طبع يوم طبع كافرا ب
الغالم الذي قتله اخلضر طبعه اهللا يوم : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال [ وروى إسحاق حديث أيب بن كعب 

  وهذا احلديث رواه مسلم ] طبعه كافرا 
: اه مؤمنني قال إسحاق وأما الغالم فكان كافرا وكان أبو: عن ابن عباس أنه كان يقرأها ( وروى البخاري وغريه 

فلو ترك النيب صلى اهللا عليه و سلم الناس ومل يبني هلم حكم األطفال مل يعرفوا املؤمنني منهم من الكافرين ألهنم ال 
يدرون ما جبل كل واحد منهم عليه حني أخرج من ظهر آدم فبني النيب صلى اهللا عليه و سلم حكم الطفل يف 

أنتم ال تعلمون ما طبع عليه يف الفطرة األوىل ولكن : يقول ] وينصرانه وميجسانه  أبواه يهودانه: [ الدنيا فقال 
حكم الطفل يف الدنيا حكم أبويه فاعرفوا ذلك باألبوين فمن كان صغريا بني أبوين كافرين أحلق حبكم الكفار ومن 

ليه فعلم ذلك إىل اهللا ويعلم كان صغريا بني أبوين مسلمني أحلق حبكم األسالم وأما إميان ذلك وكفره مما يصري إ
  ذلك فضل اخلضر موسى إذ أطلعه اهللا عليه يف ذلك الغالم وخصه بذلك العلم 

حسبك ما اختصم فيه : ولدان املسلمني واملشركني فقال ابن عباس : سئل ابن عباس عن الولدان [ ولقد : ( قال 
من األنصار بني أبوين مسلمني فقالت  أال ترى إىل قول عائشة حني مات صيب: إسحاق : موسى واخلضر قال 

مه يا عائشة وما : طوىب له عصفور من عصافري اجلنة فرد عليها النيب صلى اهللا عليه و سلم ذلك وقال : عائشة 
فهذا األصل الذي يعتمد : قال إسحاق ] يدريك ؟ إن اهللا خلق اجلنة وخلق هلا أهلها وخلق النار وخلق هلا أهلها 

  ) عليه أهل العلم 
هذا عندنا : فقال ] كل مولود يولد على الفطرة : [ وسئل محاد بن سلمة عن قول النيب صلى اهللا عليه و سلم ( 

  حيث أخذ العهد عليهم يف أصالب آبائهم 
يريد حني مسح ظهر آدم فاستخرج منه ذريته إىل يوم القيامة أمثال الذر : وقال ابن قتيبة : ( قال ابن عبد الرب 
  ) بلى : ألست بربكم ؟ قالوا : نفسهم وأشهدهم على أ

مقصود محاد و إسحاق و مالك و ابن املبارك ومن اتبعهم كابن قتيبة و ابن بطة و القاضي أيب يعلى وغريهم : قلت 
هو منع احتجاج القدرية هبذا احلديث على نفي القدر وهذا مقصود صحيح ولكن سلكوا يف حصوله طرقا بعضها 



  صحيح وبعضها ضعيف 
ربنا أرنا أبانا آدم : احتج آدم وموسى فقال موسى : [ أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا ثبت عنه أنه قال كما 

أنت آدم أبو البشر الذي خلقك اهللا بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك : الذي أخرجنا من اجلنة فقال له 
الذي كلمك اهللا تكليما وخط لك التوراة بيده  أنت موسى: مالئكته ملاذا أخرجتنا ونفسك من اجلنة ؟ فقال له آدم 

] فحج آدم موسى : بأربعني خريفا قال : ؟ قال } وعصى آدم ربه فغوى { : فبكم جتد علي مكتوبا قبل أن أخلق 
  فبهذا احلديث يف الصحيحني من حديث أيب هريرة وهو مروي بإسناد جيد من حديث عمر 

فكذب به طائفة من : تج بالقدر على من المه على الذنب اضطربوا فيه فلما توهم من توهم أن ظاهره أن املذنب حي
القدرية كاجلبائي وتأوله طائفة من أهل السنة تأويالت ضعيفة قصدا لتصحيح احلديث ومقصودهم صحيح لكن 

 لكونه كان: طريقهم يف رد قول القدرية وتفسري احلديث ضعيفة كقول بعضهم إمنا حجه لكونه أباه وقول اآلخر 
حجة ألن االحتجاج به كان يف : لكون الذنب كان يف شريعة واملالم يف أخرى وقول اآلخر : قد تاب وقول اآلخر 

االحتجاج بالقدر ينفع اخلاصة املشاهدين جلريان القدر عليهم دون العامة فإن : اآلخرة دون الدنيا وقول اآلخر 
  احلديث صريح بأن آدم احتج بالقدر وحج به موسى 

موسى أعلم من أن يلوم تائبا وموسى وآدم أعلم من أن يظنا أن القدر حجة ألحد يف ذنب فإن هذا لو كان وأيضا ف
  حقا لكان حجة إلبليس وفرعون وكل كافر وفاسق 

إن األحتجاج بالقدر ال جيوز يف الدنيا بل بعد املوت قول باطل أو احتجاج اخلاصة به سائغ : وكذلك قول من قال 
ن األنبياء مجيعهم تابوا من ذنوهبم ومل حيتج أحد منهم بالقدر ووقع العتب واملالم بسبب الذنب فإنه قول باطل فإ

كما حقق اهللا ذلك يف القرآن ولكن موسى الم آدم ملا حصل له وللذرية من الشقاء باخلروج من اجلنة كما يف 
م بسببه ال من جهة كونه عصى األمر أو ملاذا أخرجتنا ونفسك من اجلنة ؟ فالمه ألجل املصيبة اليت حلقته: احلديث 

مل يعصه فإن هذا أمر قد تاب اهللا عليه منه واجتباه ربه وهداه فأخرب آدم بأن القدر قد سبق بذلك فما أصاب العبد 
  مل يكن ليخطئه ما أخطاه مل يكن ليصيبه 

ما { : وقال } أن نربأها  ما أصاب من مصيبة يف األرض وال يف أنفسكم إال يف كتاب من قبل{ : كما قال تعاىل 
  } أصاب من مصيبة إال بإذن اهللا ومن يؤمن باهللا يهد قلبه 

هو العبد تصيبه املصيبة فيعلم أهنا من عند اهللا فريضى ويسلم فالعبد مأمور بالصرب عند : قال طائفة من السلف 
  املصائب نظرا إىل القدر وأما عند الذنوب فمأمور باالستغفار 

ن ما أصاهبم من املصيبة كانت مقدرة هي وسببها فال بد أن يصيبهم ذلك فال فائدة من مالم ال فحج آدم موسى أل
  يدفع املصيبة املقدرة بعد وقوعها وإمنا الفائدة يف الرجوع إىل اهللا 

خدمت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عشر سنني فما قال يل شيء : [ ومثل هذا قول أنس يف احلديث الصحيح 
دعوه فلو قضي شيء لكان : ا فعلته وال لشيء مل أفعله أال فعلته وكان بعض أهله إذا عتبين على شيء يقول فعلته مل

 [  
: احرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز وإن أصابك شيء فال تقل : [ ومن هذا قوله يف احلديث الصحيح 

  ] فإن اللو تفتح عمل الشيطان قدر اهللا وما شاء فعل : لو أين فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل 
واملقصود هنا أهنم تشعبوا يف حديث الفطرة كتشبعهم يف حديث احلجة وأصل مقصودهم من اإلميان بالقدر صحيح 

لكن ال جيب مع ذلك أن يفسر القرآن واحلديث إال مبا هو مراد اهللا ورسوله وجيب أن يتبع يف ذلك ما دل عليه 



  الدليل 
هذا اجملرى مثل أن يتكلموا  -يف أصل مقصوده وقد أخطأ يف بعض األمور  -من أهل احلق وكثريا ما يقع ملن هو 

  يف مسألة فإذا أرادوا أن جييبوا عن حجج املنازعني ردوها ردا غري مستقيم 
إن أرادوا به أن اهللا سبق علمه وقدره بأهنم : وما ذكروه من أن اهللا فطرهم على الكفر واإلميان واملعرفة والنكرة 

سيؤمنون ويكفرون ويعرفون وينكرون وأن ذلك كان مبشيئة اهللا وقدرته وخلقه فهذا حق يرده القدرية فغالهتم 
ينكرون العلم ومجهورهم ينكرون عموم خلقه وممشيئته وقدرته وإن أرادوا أن هذه املعرفة والنكرة كانت موجودة 

أهنم حينئذ كانت املعرفة واإلميان : أحدمها : يئني حني أخذ امليثاق كما يف ظاهر املنقول عن إسحاق فهذا يتضمن ش
موجودا فيهم كما قال ذلك طوائف من السلف وهو الذي حكى إسحاق اإلمجاع عليه واآلية يف تفسريها نزاع 

  ليس هذا موضعه وكذلك يف وجود األرواح قبل األجساد قوالن معروفان 
ولدوا على تلك املعرفة واإلقرار فهذا ال خيالف ما دلت  لكن املقصود هنا أن هذا إن كان حقا فهو توكيد لكوهنم

  عليه األحاديث من أنه يولد على امللة وأن اهللا خلق خلقه حنفاء بل هو مؤيد لذلك 
طائع وكاره فهذا مل ينقل عن أحد من السلف فيما أعلم إال : إهنم يف ذلك اإلقرار انقسموا إىل : وأما قول القائل 

  عن السدي يف تفيسره 
: قالوا } وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم { : قال السدي يف قول اهللا تعاىل 

ملا أخرج اهللا آدم من اجلنة قبل أن يهبطه من السماء مسح صفحة ظهره اليمىن فأخرج منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ 
: ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر فقال ادخلوا اجلنة برمحيت ومسح صفحة : كهيئة الذر فقال هلم 
  ادخلوا النار وال أبايل 

فأطاعه } ألست بربكم قالوا بلى { : وأصحاب اليمني وأصحاب الشمال مث أخذ منهم امليثاق فقال : فذلك قوله 
م القيامة إنا كنا عن هذا شهدنا أن تقولوا يو{ : طائفة طائعني وطائفة كارهني على وجه التقية فقال هو واملالئكة 

فليس أحد من ولد آدم إال وهو يعرف اهللا أنه ربه وذلك قوله عز و } أو تقولوا إمنا أشرك آباؤنا من قبل * غافلني 
فلله احلجة البالغة فلو شاء هلداكم { : وذلك قوله } وله أسلم من يف السماوات واألرض طوعا وكرها { : جل 

  ثاق يعين يوم أخذ املي} أمجعني 
فهذا األثر إن كان حقا ففيه أن كل ولد آدم يعرف اهللا فإذا كانوا ولدوا على هذه النطفة فقد ولدوا على املعرفة 
ولكن فيه أن بعضهم أقر كارها مع املعرفة مبنزلة الذي يعرف احلق لغريه وال يقر به إال مكرها وهذا ال يقدح يف 

يف هذا األثر ومثل هذا ال يوثق به فإن هذا يف مثل تفسري السدي وفيه كون املعرفة فطرية مع أن هذا مل يبلغنا إال 
فهذه األشياء أحسن أحواهلا أن تكون  -وإن كان ثقة يف نفسه  -أشياء قد عرف بطالن بعضها إذ كان السدي 

 كاملراسيل إن كانت أخذت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فكيف إذا كان فيها ما هو مأخوذ عن أهل الكتاب
الذين يكذبون كثريا ؟ وقد عرف أن فيها شيئا كثريا مما يعلم أنه باطل ال سيما ولو مل يكن يف هذا إال معارضة 

  لسائر اآلثار اليت تسوي بني مجيع الناس يف ذلك اإلقرار 
هم مل إمنا هو يف اإلسالم املوجود بعد خلق} وله أسلم من يف السماوات واألرض طوعا وكرها { : وقول اهللا تعاىل 

إهنم حني العهد األول أسلموا طوعا وكرها يدل على ذلك أن ذلك اإلقرار األول جعله اهللا حجة عليهامن : يقل 
  مل أقل ذلك طوعا بل كرها فال تقوم عليه به حجة : عند من يثبته ولو كان فيهم كاره لقال 

رة اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق فط{ : اقرأوا إن شئتم : وأما احتجاج إسحاق رمحه اهللا بقول أيب هريرة 



أن معناها النهي كما : أحدمها : ال تبديل للخلقة اليت جبل عليها فهذه اآلية فيها قوالن : نقول : قال إسحاق } اهللا 
ال تبدلوا دين اهللا الذي فطر عليه عباده وهذا قول غري واحد من : تقدم عن ابن جرير أنه فسرها بالنهي أي 

  سرين الذين مل يذكروا غريهم كالثعليب و الزخمشري املف
وهو أنه خرب على ظاهرها وأن خلق اهللا ال يبدله أحد وظاهر اللفظ أنه خرب فال جيعل هنيا : ما قاله إسحاق : والثاين 

  بغري حجة وهذا أصح 
ال يقع هذا قط واملعىن أن املراد ما خلقهم عليه من الفطرة ال تبدل فال خيلقون على غري الفطرة : وحينئذ فيقال 

اخللق ال يتبدل فيخلقون على غري الفطرة ومل يرد بذلك أن الفطرة ال تتغري بعد اخللق بل نفس احلديث يبني أهنا 
  تتغري وهلذا شبهها بالبهيمة اليت تولد مجعاء مث جتدع وال تولد هبيمة قط خمصية وال جمدوعة 

فاهللا أقدر اخللق على أن يغريوا ما خلقهم عليه بقدرته } يغرين خلق اهللا وآلمرهنم فل{ : وقد قال تعاىل عن الشيطان 
  ومشيئته 

ال تبديل { : وأما تبديل اخللق بأن خيلقوا على غري تلك الفطرة فهذا ال يقدر عليها إال اهللا واهللا ال يفعله كما قال 
له فال يكون خلق بدل هذا اخللق ولكن ال تغيري فإن تبديل الشيء يكون بذهابه وحصول بد: ومل يقل } خللق اهللا 

  إذا غري بعد وجوده مل يكن اخللق املوجود عند الوالدة قد حصل بدله 
ال تبديل للخلقة اليت جبل عليه ولد آدم كلهم من كفر وإميان فإن عىن هبا أن ما سبق به القدر : وأما قول القائل 

يقتضي أن تبديل الكفر باإلميان وبالعكس ممتنع وال أنه غري من الكفر واإلميان ال يقع خالفه فهذا حق ولكن ذلك ال 
مقدور بل العبد قادر على ما أمره اهللا به من اإلميان وعلى ترك ما هناه عنه من الكفر وعلى أن يبدل حسناته 

فور إال من ظلم مث بدل حسنا بعد سوء فإين غ* إين ال خياف لدي املرسلون { : بالسئيات بالتوبة كما قال تعاىل 
  } رحيم 

  } أولئك يبدل اهللا سيئاهتم حسنات { و 

  تعليق ابن تيمية

وهذا التبديل كله هو بقضاء اهللا وقدره وهذا خبالف ما فطروا عليه حني الوالدة فإن ذاك خلق اهللا الذي ال يقدر 
ئما والعبد قادر على على تبديله غريه وهو سبحانه ال يبدله قط خبالف تبديل الكفر باإلميان وبالعكس فإنه يبدله دا

  تبديله بإقدار اهللا له على ذلك 
فهذه } فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا { : ومما يبني ذلك أنه قال تعاىل 

  تعاىل قط بالكفر ؟ فطرة حممودة أمر اهللا هبا نبيه فكيف يكون فيها كفر وإميان مع أمر اهللا تعاىل هبا ؟ وهل يأمر اهللا 
دين اهللا أو تبديل خلق احليوان باخلصاء وحنوه ومل يقل أحد : ال تبديل خللق اهللا تعاىل بأنه : وقد تقدم تفسري السلف 

ال تبديل ألحوال العباد من إميان إىل كفر وال من كفر إىل إميان إذ تبديل ذلك موجود ومهما وقع : منهم إن املراد 
القدر واهللا تعاىل عامل مبا سيكون ال يقع خالف معلومه لكن إذا وقع التبديل كان هو الذي كان هو الذي سبق به 

  علمه وإن مل يقع كان عاملا بأنه ال يقع 
كتب وختم وهذا من طبع الكتاب وإال : الغالم الذي قتله اخلضر طبع يوم طبع كافرا فاملراد به : وأما قوله 

  ليس هو طبعا هلم فإنه ليس بتقدير وال خلق } لوا بلى ألست بربكم قا{ : فاستنطاقهم بقوله 
ملا كان يستعمله كثري من الناس يف الطبيعة اليت هي مبعىن اجلبلة واخلليقة ظن الظان أن هذا مراد ) الطبع ( ولفظ 



  احلديث 
 ما يبني أنه كان إنه ليس يف القرآن ما يبني أنه كان غري مكلف بل وال: وهذا الغالم الذي قتله اخلضر قد يقال فيه 

الغالم الذي قتله اخلضر طبع يوم طبع كافرا ولو أدرك ألرهق أبويه : غري بالغ ولكن قال يف احلديث الصحيح 
فقد صار كافرا بال نزاع وإن كان  -وقد كفر  -طغيانا وكفرا وهذا دليل على كونه مل يدرك بعد فإن كان بالغا 

إن املميزين مكلفون باإلميان قبل االحتالم كما قاله : لى قول من يقول مكلفا قبل االحتالم يف تلك الشريعة أو ع
أمكن أن يكون مكلفا باإلميان قبل البلوغ  -طوائف من أهل الكالم والفقه من أصحاب أيب حنيفة و أمحد وغريهم 

ا وإن كان أبواه ولو مل يكن مكلفا فكفر الصيب املميز صحيح عند أكثر العلماء فإذا ارتد الصيب املميز صار مرتد
  مؤمنني ويؤدب على ذلك باتفاق العلماء أعظم مما يؤدب على ترك الصالة لكن ال يقتل يف شريعتنا حىت يبلغ 

إما أن يكون كافرا بالغا كفر بعد البلوغ فيجوز قتله وإما أن يكون كافرا قبل البلوغ : فالغالم الذي قتله اخلضر 
فنت أبويه عن دينهما كما يقتل الصيب الكافر يف ديننا إذا مل يندفع ضرره عن وجاز قتله يف تلك الشريعة وقتل لئال ي

  املسلمني إال بالقتل 
بل الصيب الذي يقاتل املسلمني يقتل فقتل الصيب الكافر املميز جيوز لدفع صباله الذي ال يندفع إال بالقتل وأما قتل 

وفنت فقد يقال إنه ليس يف القرآن ما يدل عليه وال يف ر صيب مل يكفر بعد بني أبوين مؤمنني للعلم بأنه إذا بلغ كف
  السنة 

إن علمت : بل يف السنة ما يدل عليه ومنه قول ابن عباس لنجدة احلروري ملا سأله عن قتل الغلمان : وقد يقال 
  منهم ما علمه اخلضر من ذلك الغالم فاقتله وإال فال رواه مسلم 

إن اهللا تعاىل مل يأمر أن :  مبا يصلح أن يعارض به ومن قال باألول يقول واملعلوم من الكتاب والسنة ال يعارض إال
  يعاقب أحد مبا يعلم أنه يكون منه قبل أن يكون منه وال هو سبحانه يعاقب العباد مبا يعلم أهنم سيعماونه حىت يفعلوه 

يعلمه عموم الناس وإمنا  إنه ليس يف قصة اخلضر شيء من االطالع على الغيب الذي ال: ويقول قائل هذا القول 
فيها علمه بأسباب مل يكن علم هبا موسى مثل علمه بأن السفينة ملساكني ووراءهم ملك ظامل وهذا أمر يعلمه غريه 

وكذلك كون اجلدار كان لغالمني يتيمني وأن أبامها كان رجال صاحلا هذا مما قد يعلمها كثري من الناس فكذلك 
لمه كثري من الناس حىت أبواه لكن حلبهما له ال ينكران عليه أو ال يقبل منهما كفر الصيب مما ميكن أنه كان يع

  اإلنكار عليه 
فإن كان األمر على ذلك فليس يف اآلية حجة أصال وإن كان ذلك الغالم مل يكفر بعد أصال ولكن سبق يف العلم أنه 

  إنه قتل دفعا لشره : يقول إذا بلغ كفر فهذا أيضا يبني أنه قتل قبل أن يصري كافرا ومن قال هذا 
إنك إن تذرهم يضلوا عبادك وال يلدوا إال فاجرا * رب ال تذر على األرض من الكافرين ديارا { : كما قال نوح 

  فقد دعا نوح عليها السالم هبالكهم لدفع شرهم يف املستقبل وعلى هذا فلم يكن قبل قيام الكفر به كافرا } كفارا 
الم فكان كافرا وكان أبواه مؤمنني ظاهره أنه كان حينئذ كافرا وأما تفسري قول النيب وأما الغ: وقول ابن عباس 

أنه أراد به جمرد اإلحلاق يف أحكام الدنيا دون أن ] فأبواه يهودانه وينصرانه وميجسانه : [ صلى اهللا عليه و سلم 
كفري األطفال جبدع البهائم تشبيها يكون أراد أهنما يغريان الفطرة فهذا خالف ما يدل عليه احلديث فإنه شبه ت

  للتغيري بالتغيري 
وأيضا فإنه ذكر احلديث ملا قتلوا أوالد املشركني وهناهم عن قتلهم وقال أليس خياركم أوالد املشركني ؟ كل 

  م هم كفار كآبائهم فنقتله: مولود يولد على الفطرة فلو أراد أنه تابع ألبويه يف الدنيا لكان هذا حجة هلم يقولون 



وكون الصغري يتبع أباه يف أحكام الدنيا هو لضرورة حياته يف الدنيا فإنه ال بد من مرب يربيه وإمنا يربيه أبواه فكان 
تابعا هلما ضرورة وهلذا مىت سيب منفردا عنهما صار تابعا لسابيه عند مجهور العلماء كأيب حنيفة و الشافعي و أمحد و 

  يه وإذا سيب منفردا عن أحدمها أو معهما ففيه نزاع للعلماء األوزاعي وغريهم لكونه هو الذي يرب
واحتجاج الفقهاء كأمحد وغريهم هبذا احلديث على أنه مىت سيب منفردا عن أبويه يصري مسلما ال يستلزم أن يكون 

نها األبوان اللذان املراد بتكفري األبوين جمرد حلاقه هبما يف الدين ولكن وجه احلجة أنه إذا ولد على امللة فإمنا ينقله ع
يغريانه عن الفطره فمىت سباه املسلمون منفردا عنهما مل يكن هناك من يغري دينها وهو مولود على امللة احلنيفية 

فيصري مسلما باملقتضى السامل عن املعارض ولو كان األبوان جيعالنه كافرا يف نفس األمر بدون تعليم وتلقني لكان 
  الصيب املسىب مبنزلة الكافر 

  ومعلوم أن الكافر البالغ إذا سباه املسلمون مل يصر مسلما ألنه صار كافرا حقيقة 
فلو كان الصيب التابع ألبويه كافرا حقيقة مل ينتقل عن الكفر بالسباء فعلم أنه كان جيزي عليه حكم الكفر يف الدنيا 

  تبعا ألبويه ال ألنه صار كافرا يف نفس األمر 
مل يكن معه أبواه ومل يصر مسلما فهو هنا كافر يف حكم الدنيا وإن مل يكن أبواه هوداه  يبني ذلك أنه لو سباه كفار

  ونصراه وجمساه 
فعلم أن املراد باحلديث أن األبوين يلقنانه الكفر ويعلمانه إياه وذكر صلى اهللا عليه و سلم األبوين ألهنما األصل 

له من أبوين ومها اللذان يربيانه مع بقائهما وقدرهتما خبالف  العام الغالب يف تربية األطفال فإن كل طفل غري فال بد
  ما إذا ماتا أو عجزا لسيب الولد عنهما أو غري ذلك 

كل مولود يولد على الفطرة حىت يعرب عنه لسانه فإما شاكرا وإما كفورا : [ ومما يبني ذلك قوله يف احلديث اآلخر 
يثبت له أحد األمرين ولو كان كافرا يف الباطن بكفر األبوين لكان  فجعله على الفطرة إىل أن يعقل ومييز فحينئذ] 

  ذلك من حني يولد قبل أن يعرب عنه لسانه 
وكذلك قوله يف احلديث اآلخر الصحيح حديث عياض بن محار عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فيما يرويه عن ربه 

ما أحللت هلم وأمرهتم أن يشركوا يب ما مل أنزل به  إين خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطني وحرمت عليهم: [ 
صريح يف أهنم خلقوا على احلنيفية وأن الشياطني اجتالتهم وحرمت عليهم احلالل وأمرهتم بالشرك فلو ] سلطانا 

 كان الطفل يصري كافرا يف نفس األمر من حني يولد لكونه يتبع أبويه يف الدين قبل أن يعلمه أحد الكفر ويلقنه إياه
  مل يكن الشياطني هن الذين غريوهم عن احلنيفية وأمروهم بالشرك بل كانوا مشركني من حني ولدوا تبعا آلبائهم 
ومنشأ االشتباه يف هذه املسألة اشتباه أحكام الكفر يف الدنيا بأحكام الكفر يف اآلخرة فإن أوالد الكفار ملا كانوا 

وت الوالية عليهم آلبائهم وحضانة آبائهم هلم ومتكني آبائهم من جيري عليهم أحكام الكفر يف أمور الدنيا مثل ثب
صار يظن من يظن  -تعليمهم وتأديبهم واملوارثة بينهم وبني آبائهم واسترقاقهم إذا كان آبائهم حماربني وغري ذلك 

  أهنم كفار يف نفس األمر كالذي تكلم بالكفر وعمل به 
كان قبل أن تنزل األحكام ] كل مولود يولد على الفطرة : [ وله هو ق -إن هذا احلديث : ومن هنا قال من قال 

كما ذكره أبوعبيد عن حممد بن احلسن فأما إذا عرف أن كوهنم ولدوا عى الفطرة ال ينايف أن يكونوا تبعا آلبائهم يف 
م املسلمون حاله أحكام الدنيا زالت الشبهة وقد يكون يف بالد الكفر من هو مؤمن يف الباطن يكتم إميانه من ال يعل

إذا قاتلوا الكفار فيقتلونه وال يغسل وال يصلى عليه ويدفن مع املشركني وهو يف اآلخرة من املؤمنني أهل اجلنة كما 
أن املنافقني جتري عليهم يف الدنيا أحكام املسلمني وهم يف اآلخرة يف الدرك األسفل من النار فحكم الدار اآلخرة 



  غري حكام الدار الدنيا 
إمنا أراد به اإلخبار باحلقيقة اليت خلقوا عليها وعليها الثواب والعقاب يف ] كل مولود يولد على الفطرة : [ له وقو

اآلخرة إذا عمل مبوجبها وسلمت عن املعارض مل يرد له اإلخبار بأحكام الدنيا فإنه قد علم باالضطرار من شرع 
ام الدنيا وأن أوالدهم ال ينتزعون منهم إذا كان لآلباء ذمة الرسول أن أوالد الكفار يكونون تبعا آلبائهم يف أحك

  وإن كانوا حماربني استرقت أوالدهم ومل يكونوا كأوالد املسلمني 
وال نزاع بني املسلمني أن أوالد الكفار األحياء مع آبائهم لكن تنازعوا يف الطفل إذا مات أبواه أو أحدمها هل حيكم 

فإذا مات أبواه بقى ] فأبواه يهودانه وينصرانه وميجسانه : [ حيكم بإسالمه لقوله بإسالمه ؟ فعن أمحد رواية أنه 
  على الفطرة 

  إنه ال حيكم بإسالمه : والرواية األخرى كقول اجلمهور 
  وهذا القول هو الصواب بل هو إمجاع قدمي من السلف واخللف بل هو ثابت بالسنة اليت ال ريب فيها 

وا على عهد النيب صلى اهللا علي وسلم باملدينة ووادي القرى وخيرب وجنران وأرض فقد عليم أن أهل الذمة كان
اليمن وغري ذلك وكان فيهم من ميوت وله ولد صغري ومل حيكم النيب صلى اهللا عليه و سلم بإسالم يتامى أهل الذمة 

هم من يتامى أهل الذمة وكذلك خلفاؤه كان أهل الذمة يف زماهنم طبق األرض بالشام ومصر والعراق وخراسان وفي
عدد كثري ومل حيكموا بإسالم أحد منهم فإن عقد الذمة اقتضى أن يتوىل بعضهم بعضا فهم يتولون حضانة يتاماهم 

  كما كان األبوان يتولون حضانة أوالدمها 
ري مسلما ألن إنه يص: إن الذمي إذا مات ورثه ابنه الطفل مع قوله يف إحدى الروايتني : و أمحد رضي اهللا عنه يقول 

أهل الذمة ما زال أوالدهم يرثوهنم وألن اإلسالم حصل مع استحقاق اإلرث مل حيصل قبله والقول اآلخر هو 
  الصواب كما تقدم 

مل يرد به يف أحكام الدنيا بل يف نفس األمر وهو ما يترتب ] كل مولود يولد على الفطرة : [ واملقصود هنا أن قوله 
أرأيت من ميوت من أطفال املشركني ؟ فقال : يا رسول اهللا : ذا ملا قال هذا سألوه فقالوا عليه الثواب والعقاب وهل

  اهللا أعلم مبا كانوا عاملني فإن من بلغ منهم فهو مسلم أو كافر خبالف من مات : 
م يف اجلنة كله: إهنم كلهم يف النار وقالت طائفة : فقالت طائفة : وقد تنازع الناس يف أطفال املشركني على أقوال 

اختاره القاضي أيب يعلى وغريه وحكوه عن أمحد : وكل واحد من القولني اختاره طائفة من أصحاب أمحد األول 
  وهو غلط على أمحد كما أشرنا إليه 

هم من : هو خدم أهل اجلنة ومنهم من قال : اختاره أبو الفرج بن اجلوزي وغريه ومن هؤالء من يقول : والثاين 
  أهل األعراف 

الوقف فيهم وهذا هو الصواب الذي دلت عليها األحاديث الصحيحية وهو منصوص أمحد وغريه : والقول الثالث 
  من األئمة 

وعلى ذلك أكثر : وذكره ابن عبد الرب عن محاد بن سلمة و محاد بن زيد و ابن املبارك و إسحاق بن راهويه قال 
  هذه موضعه  أصحاب مالك وذكر أيضا يف أطفال املسلمني نزاعا ليس

  : لكن الوقف قد يفسر بثالثة أمور 
إن كالم : أنه ال يعلم حكمهم فال يتكلم فيهم بشيء وهذا قول طائفة من املنتسبني إىل النسة وقد يقال : أحدها 

  أمحد يدل عليه 



 إىل السنة من أنه جيوز أن يدخل مجيعهم اجلنة وجيوز أن يدخل مجيعهم النار وهذا قول طائفة من املنتسبني: والثاين 
  أهل الكالم وغريهم من أصحاب أيب احلسن األشعري وغريهم 

فمن علم اهللا منه ] اهللا أعلم مبا كانوا عاملني : [ التفصيل كما دل عليه قول النيب صلى اهللا عليه و سلم : والثالث 
  أنه إذا بلغ أطاع أدخله اجلنة ومن علم منه أن يعصي أدخله النار 

  إهنم جيزيهم مبجرد علمه فيهم كما حيكى عن أيب العالء القشريي املالكي : قول مث من هؤالء من ي
ال جيزي على علمه مبا سيكون حىت يكون فيمتنحهم يوم القيامة وميتحن سائر من مل تبلغه : واألكثرون يقولون 

  الدعوة يف الدنيا فمن أطاع حينئذ دخل اجلنة ومن عصى دخل النار 
  ري واحد من السلف من الصحابة والتابعني وغريهم وهذا القول منقول عن غ

وقد روي به آثار متعددة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حسان يصدق بعضها بعضا وهو الذي حكاه األشعري يف 
املقاالت عن أهل السنة واحلديث وذكر أنه يذهب إليه وعلى هذا القول تدل األصول املعلومة بالكتاب والسنة 

  غري هذا املوضع وبني أن اهللا ال يعذب أحدا حىت يبعث إليه رسوال  كما قد بسط يف
الكفر : الفطرة : واملقصود هنا الكالم على األقوال املذكورة يف تفسري هذا احلديث وقد تبني ضعف قول من قال 

  واإلميان وأن اإلقرار كان من هؤالء طوعا ومن هؤالء كرها 
  يع أولئك كان إقرارهم مجيعهم له بالربوبية من غري تفصيل بطوع وكره ومما يضعف هذا القول طائفة أخرى بأن مج

  تعليق ابن تيمية

معىن الفطرة املذكورة يف املولدين ما أخذ اهللا من ذرية آدم من امليثاق قبل أن : وقال آخرون : ( قال ابن عبد الرب 
بلى فأقروا مجيعا له بالربوبية : م ؟ قالوا ألست بربك: خيرجوا إىل الدنيا يوم استخرج ذرية آدم من ظهره فخاطبهم 

  عن معرفة منهم به مث أخرجهم من أصالب آبائهم خملوقني مطبوعني على تلك املعرفة وذلك اإلقرار 
وليست تلك املعرفة بإميان وال ذلك اإلقرار بإميان ولكنه إقرار من الطبيعة للرب فطرة ألزمها قلوهبم مث : قالوا 

عوهم إىل االعتراف له بالربوبية واخلضوع تصديقا مبا جاءت به الرسل فمنهم من أنكر أرسل إليهم الرسل يد
وجحد بعد املعرفة وهو به عارف ألنه مل يكن اهللا يدعو خلقه إىل اإلميان به وهو مل يعرفهم نفسه ألنه كان حينئذ 

  يكون قد كلفهم اإلميان مبا ال يعرفون 
وذكروا ما } ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض ليقولن اهللا { : وتصديق ذلك قول اهللا عز و جل : قالوا 

  كما تقدم ) ذكره السدي عن أصحابه 
عن الربيع بن أنس عن أيب العالية عن أيب بن كعب يف ( وروى بإسناده يف التفسري املعروف عن أيب جعفر الرازي 

  } أفتهلكنا مبا فعل املبطلون { : إىل قوله } هم وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريت{ : قول اهللا عز و جل 
بلى شهدنا أن يقولوا يوم : ألست بربكم ؟ قالوا : فجعلهم مجيعا أرواحا مث صورهم مث استنطقهم فقال : قال 

  نشهد أنك ربنا وإهلنا وال رب لنا غريك وال إله لنا غريك : مل نعلم هبذا قالوا : القيامة 
لي وأنزل عليكم كتيب فال تكذبوا رسلي وصدقوا بوعدي وإين سأنتقم ممن أشرك يب ومل فإين أرسل إليكم رس: قال 

  يؤمن يب 
يا رب : فأخذ عهدهم وميثاقهم ورفع أباهم آدم فرأى منهم الغين والفقري وحسن الصورة وغري ذلك فقال : قال 

  أحببت أن أشكر : لو سويت بني عبادك ؟ قال 



  ل السرج واألنبياء يومئذ بينهم مث: قال 
  وخصوا مبيثاق آخر للرسالة أن يبلغوها : وقال 
  } وإذ أخذنا من النبيني ميثاقهم ومنك ومن نوح { : فهو قوله : قال 
  ) وهي فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها : قال 
  } وما وجدنا ألكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقني { : وذلك قوله : ( قال 
وكان روح اهللا عيسى من تلك األرواح اليت أخذ عهدها : اهللا من يكذب به ومن يصدق قال فكان يف علم : ( قال 

  ) وميثاقها يف زمن آدم 
أن : فهذا القول حيقق القول األول يف أن كل مولود يولد على الفطرة اليت هي املعرفة باهللا واإلقرار به وفيه زيادة 

  يف احلديث بذلك ) فطرة اهللا ( من صلب آدم وقد فسر ذلك كان قد حصل هلم قبل الوالدة حني استخرجوا 
فهذا ال يضر فإنه قد بني فيه ) إن هذا اإلقرار ليس هو بإميان يستحق عليه الثواب : ( وأما قول صاحب هذا القول 

مل  أن املعرفة باهللا ضرورية وأنه بذلك صح أن يأمرهم فإن املأمور إن مل يعرف اآلمر امتنع أن يعرف أنه أمره ولو
وما رب : أدعكم إىل اهللا لقالوا مثل ما قال فرعون : تكن املعرفة ثابتة يف الفطرة لكان الرسول إذا قال لقومه 

  العاملني ؟ إنكارا له وجحدا كأن يكون قوهلم متوجها 
هبا وجحدوا { : وفرعون مل يقل هذا لعدم معرفته يف الباطن باخلالق لكن أظهر خالف ما يف نفسه كما قال تعاىل 

لقد علمت ما أنزل هؤالء إال رب السماوات واألرض { : وكما قال له موسى } واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا 
  } بصائر 

أمل يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد ومثود والذين من بعدهم ال يعلمهم إال اهللا جاءهتم { : وهلذا قال تعاىل 
* ههم وقالوا إنا كفرنا مبا أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب رسلهم بالبينات فردوا أيديهم يف أفوا

} قالت رسلهم أيف اهللا شك فاطر السماوات واألرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إىل أجل مسمى 
  } يف اهللا شك قالت رسلهم أ* إنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب { : فأخرب تعاىل أن أولئك املكذبني ملا قالوا 

ما يف اهللا شك وأنتم تعلمون أنه ليس : وهذا استفهام إنكار مبعىن النفي واألنكار على من مل يقر هبذا النفي واملعىن 
يف اهللا شك ولكن جتحدون انتفاء الشك جحودا تستحقون أن ينكر عليكم هذا اجلحد فدل ذلك على أنه ليس يف 

 أهنم مفطورون على اإلقرار وإال فاألمر النظري مسلتزم للشك قبل العلم ال اهللا شك عند اخللق املخاطبني وهذا يبني
سيما إذا كانت طرقة خفية طويلة فكل من مل يعرف تلك الطرق يشك فيه فإن كان ال طريق للمعرفة إال طريقة 

بل وألكثر األعراض وطريقة الوجود وحنو ذلك فالشك يف اهللا حاصل ملن مل يعرف هذه الطرق وهم مجهور اخللق 
  من سلك هذه الطرق أيضا إذا عرف حقيقتها 

مل يرد ] كل مولود يولد على الفطرة [ وقال آخرون معىن قول النيب صلى اهللا عليه و سلم : ( قال ابن عبد الرب 
على رسول اهللا عليه وسلم بذكر الفطرة ها هنا كفرا وال إميانا وال معرفة وال إنكارا وإمنا أراد أن كل مولود يولد 

السالمة خلقة وطبعا وبنية ليس معها كفر وال إميان وال معرفة وال إنكار مث يعتقد الكفر أو اإلميان بعد البلوغ إذا 
  ميزوا 

يعين ] هل حتسون فيها من جدعاء : [ يعين ساملة ] كما تنتج البهيمة هبيمة مجعاء : [ واحتجوا بقوله يف احلديث 
البهائم ألهنا تولد كاملة اخللق ال يتبني فيها نقصان مث تقطع آذاهنا بعد وأنوفها مقطوعة األذن فمثل قلوب بين آدم ب

فكذلك قلوب األطفال يف حني والدهتم ليس هلم كفر حينئذ وال إميان وال : هذه حباير وهذه سوايب يقول : فيقال 



ولو كان : صم اهللا أقلهم قالوا معرفة وال إنكار كالبهائم الساملة فلما بلغوا استهوهتم الشياطني فكفر أكثرهم وع
األطفال قد فطروا على شيء من الكفر واإلميان يف أولية أمرهم ما انتقلوا عنه أبدا وقد جتدهم يؤمنون مث يكفرون 

ويستحيل يف العقول أن يكون الطفل يف حال والدته يعقل كفرا أو إميانا ألن اهللا أخرجهم يف حال : مث يؤمنون قالوا 
  شيئا  ال يفقهون فيها

فمن مل يعلم شيئا استحال منه كفر أو إميان أو } واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا { : قال تعاىل 
  معرفة أو إنكار 

السالمة : هذا القول أصح ما قيل يف معىن الفطرة اليت يولد الولدان عليها وذلك أن الفطرة : قال أبو عمر 
 -إين خلقت عبادي حنفاء يعين على استقامة وسالمة فكأنه : عياض بن محار واالستقامة بدليل قوله يف حديث 

أراد الذين خلصوا من اآلفات كلها والزيادات ومن املعاصي والطاعات فال طاعة منهم وال معصية إذا  -واهللا أعلم 
  مل يعملوا بواحدة منهما 

ومن مل } كل نفس مبا كسبت رهينة } { تعملون إمنا جتزون ما كنتم { : ومن احلجة أيضا يف هذا قول اهللا تعاىل 
  } وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال { : يبلغ وقت العمل مل يرهتن بشيء قال اهللا تعاىل 

هذا القائل إن أراد هبذا القول أهنم خلقوا خالني من املعرفة واإلنكار من غري أن تكون الفطرة تقتضي واحدا : قلت 
الذي يقبل كتابة اإلميان وكتابة الكفر وليس هو ألحدمها أقبل منه لآلخر وهذا هو  منهما بل يكون القلب كاللوح

فهذا قول فاسد ألنه حينئذ ال فرق بالنسبة إىل الفطرة بني املعرفة واإلنكار والتهويد  -الذي يشعر به ظاهر الكالم 
لمانه ويهودانه وينصرانه وميجسانه فأبواه يس: والتنصري واإلسالم وإمنا ذلك حبسب األسباب فكان ينبغي أن يقال 

فلما ذكر أن أبوه يكفرانه وذكر امللل الفاسدة دون اإلسالم علم أن حكمه يف حصول ذلك بسبب منفصل غري 
  حكم الكفر 

وأيضا فإنه على هذا التقدير ال يكون يف القلب سالمة وال عطب وال استقامة وال زيغ إذ نسبته إىل كل منهما نسبة 
و بأحدمها أوىل منه باآلخر كما أن الرق قبل الكتابة فيه ال يثبت له حكم مدح كاملصحف وال حكم واحدة وليس ه

  ذم القرآن مسيلمة والتراب قبل أن يبىن مسجدا أو كنيسة ال يثبت له حكم واحد منهما 
فأقم { : يقول  ففي اجلملة كل ما كان قابال للممدوح واملذموم على السواء مل يستحق مدحا وال ذما واهللا تعاىل

فأمره بلزوم فطرته اليت فطر الناس عليها } وجهك للدين حنيفا فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا 
  فكيف ال يكون فيها مدح وال ذم ؟ 

واألذن  وأيضا فالنيب صلى اهللا عليه و سلم شبهها بالبهيمة اجملتمعة اخللق وشبه ما يطرأ عليها من الكفر جبدع األنف
  ومعلوم أن كماهلا حممود ونقصها مذموم فكيف تكون فبل النقص ال حممودة وال مذمومة ؟ 

أهنم ولدوا على الفطرة السليمة اليت لو تركت مع : وإن كان املراد هبذا القول ما قاله طائفة من الناس من أن املراد 
 -مبا عرض من الفساد خرجت عن هذه الفطرة صحتها الختارت املعرفة على اإلنكار واإلميان على الكفر ولكن 

يف الفطرة قوة مييل هبا إىل املعرفة : إنه ال يرد عليه ما يرد على ما قبله فإنه صاحبه يقول : فهذا القول قد يقال 
فهذا : واإلميان كما يف البدن السليم قوة حيب هبا األغذية النافعة وهبذا كانت حممودة وذم من أفسدها لكن يقال 

هل هي كافية يف حصول املعرفة أو تقف املعرفة على : طرة اليت فيها هذه القوة والقبول واالستعداد والصالحية الف
  أدلة يتعلمها من خارج ؟ 

فإن كانت املعرفة تقف على أدلة يتعلمها من خارج أمكن أن توجد تارة وتعدم أخرى مث ذلك السبب اخلارج ميتنع 



ل غايته أن يكون معرفا ومذكرا فعند ذلك إن وجب حصول املعرفة كانت املعرفة أن يكون موجبا للمعرفة بنفسه ب
واجبة احلصول عند وجود تلك األسباب وإال فال وحينئذ فال يكون فيها إال قبول املعرفة واإلميان إذا وجدت من 

  يعلمها أسباب ذلك 
هو التهويد والتنصري والتمجيس وحينئذ ومعلوم أن فيها قبول اإلنكار والكفر إذا وجدت من يعلمها أسباب ذلك و

فال فرق بني اإلميان والكفر واملعرفة واإلنكار إمنا فيها قوة قابلة لكل منهما واستعداد له لكن يتوقف على املؤثر 
  الفاعل من خارج 

سها وإن وهذا القسم األول الذي أبطلناه وبينا أنه ليس يف ذلك مدح للفطرة وإن كان فيها قوة تقتضي املعرفة بنف
إن املعرفة : مل يوجد من يعلمها أدلة املعرفة لزم حصول املعرفة فيها بدون ما نسمعه من أدلة املعرفة سواء قيل 

إهنا حتصل بأسباب كاألدلة اليت تنتظم يف النفس من غري أن يسمع كالم مستدل فإن النفس : ضرورية فيها أو قيل 
اال حيتاج معه إىل كالم أحد فإن كان كل مولود يولد على هذه الفطرة بفطرهتا قد يقوم هبا من النظر واالستدالل م

  لزم أن يكون املقتضى للمعرفة حاصال لكل مولود وهو املطلوب 
إما لكون الفطرة مستلزمة للمعرفة وإال استوى الكفر : واملقتضى التام يستلزم مقتضاه فتبني أن أحد األمرين الزم 

  نفي مدحها واإلميان بالنسبة إليها وذلك ي
املعرفة واإلميان بالنسبة إليها ممكن بال ريب فإما أن تكون هو موجبة مسلتزمة له وإما أن : وتلخيص النكتة أن يقال 

  يكون ممكنا بالنسبة إليها ليس بواجب الزم هلا 
الزمة واجبة هلا إال أن فإن كان الثاين مل يكن فرق بني الكفر واإلميان إذ كالمها ممكن بالنسبة إليها فتبني أن املعرفة 

  يعارضها معارض 
  ليست موجبة مستلزمة للمعرفة ولكنها إليها أميل مع قبوهلا للنكرة : فإن قيل 

فحينئذ إذا مل تسلتزم املعرفة وجبت تارة وعدمت أخرى وهي وحدها ال حتصلها فال حتصل إال بشخص آخر : قيل 
  يس كاألبوين فيكون اإلسالم كالتهويد والتنصري والتمج

ومعلوم أن هذه األنواع بعضها أبعد عن الفطرة من بعض كالتمجيس ولكن مع ذلك ملا مل تكن الفطرة مقتضية 
لشيء منها أضيفت إىل السبب فإن مل تكن الفطرة مقتضية لإلسالم صار نسبتها إىل ذلك كنسبة التهويد والتنصري 

مع القدرة  -لو مل تقتض األكل عند اجلوع  إىل التمجيس فوجب أن تذكر كما ذكر ذلك وهذا كما أن الفطرة
  مل يوجد األكل إال بسبب منفصل  -عليه 

أصبت : والنيب صلى اهللا عليه و سلم شبه اللنب بالفطرة ملا عرض عليه اخلمر واللنب واختار اللنب فقال له جربيل 
  الفطرة ولو أخذت اخلمر لغوت أمتك 

فإذا متكن من الثدي لزم أن يرتضع ال حمالة فارتضاعه ضروري إذا  والطفل مفطور على أن خيتار شرب اللنب بنفسه
مل يوجد معارض وهو مولود على أن يرتضع فكذلك هو مولود على أن يعرف اهللا واملعرفة ضرورية له ال حمالة إذا مل 

  يوجد معارض 
كون نسبتها إىل الفطرة وأيضا فإن حب النفس وخضوعها هللا وإخالص الدين له مع الكرب والشرك والنفور إما أن ي

سواء أو الفطرة مقتضية لألول دون الثاين فإن كانا سواء لزم انتفاء املدح كما تقدم ومل يكن فرق بني دعائها إىل 
  الكفر ودعائها إىل اإلميان ويكون متجيسها كتحنيفها وقد عرف بطالن هذا 

عند عدم املعارض وإما أن يكون متوقفا على وإن كان فيها مقتض هلذا فإما أن يكون املقتضى مسلتزما ملقتضاة 



  شخص خارج عنها فإن كان األول ثبت أن ذلك من لوازمها وأنه مفطورة عليه ال تفقد إال إذا فسدت الفطرة 
إنه متوقف على شخص فذلك الشخص هو الذي جيعلها حنيفية كما جيعلها جموسية وحينئذ فال فرق بني : وإن قيل 

  هذا وهذا 
  هي إىل النصرانية أميل : ي إلىاحلنيفية أميل كان كما يقال ه: وإذا قيل 

فتبني أن فيها قوة موجبة حلب اهللا والذل له وإخالص الدين له وأهنا موجبة ملقتضاها إذا سلمت من املعارض كما 
  فيها قوة تقتضي شرب اللنب الذي فطرت على حمبته وطلبه 

  تعليق ابن تيمية

دية فإن املوجب هلا قوة يف املريد فإذا أمكن يف اإلنسان أن حيب اهللا ويعبده وخيلص له ومما يبني هذا أن كل حركة إرا
الدين كان فيه قوة تقتضي ذلك إذ األفعال اإلرادية ال يكون سببها إال من نفس احلي املريد الفاعل وال يشترط يف 

  يقتضي حبه إذا مل حيصل معارض  -عرت به إذا ش -إرادته إال جمرد الشعور باملراد فما يف النفوس من قوة احملبة له 
وهذا موجود يف حمبة األطعمة واألشربة والنكاح وحمبة العلم وغري ذلك وإذا كان كذلك وقد ثبت أن يف النفس 

لزم قطعا وجود احملبة فيها والذل بالفعل لوجود  -قوة احملبة هللا والذل له وإخالص الدين له وأن فيها قوة الشعور به 
ملوجب إذا سلم عن املعارض وعلم أن املعرفة واحملبة ال يشترط فيهما وجود شخص منفصل يكلمها بكالم املقتضى ا

وإن كان وجود هذا قد يذكر وحيرك كما لو خوطب اجلائع بوصف طعام أو خوطب املغتلم بوصف النساء فإن هذا 
  مما يذكر وحيرك لكن ال جيب ذلك يف وجود الشهوة للطعام ووجود األكل 

لك األسباب اخلارجة ال يتوقف عليها وجود ما يف الفطرة من الشعور باخلالق والذل له وحمبته وإن كان ذلك فكذ
  مذكرا وحمركا أومزيال للمعارض املانع لكن املقصود أنه ال حيتاج حصول ذلك يف الفطرة إليه مطلقا 

ن له ال يكون نافعا بل اإلقرار مع البعض وأيضا فاإلقرار بالصانع بدون عبادته باحملبة له والذل له وإخالص الدي
أعظم استحقاقا للعذاب فال بد أن يكون يف الفطرة مقتض للعلم ومقتض للمحبة واحملبة مشروطة بالعلم فإن ما ال 

يشعر به اإلنسان ال حيبه واحلب للمحبوبات ال يكون بسبب من خارج بل هو جبلي فطري وإذا كانت احملبة جبلية 
  جبلي فطري فال بد أن يكون يف الفطرة حمبة اخلالق مع اإلقرار به  -وهو املعرفة أيضا  -فطرية فشرطها 

  وهذا أصل احلنيفية اليت خلق اهللا خلقه عليها وهو فطرة اهللا اليت أمر اهللا هبا 
ألهنا  وأيضا فإذا كانت احملبة فطرية وهي مشروطة بالشعور لزم أن يكون الشعور أيضا فطرية واحملبة له أيضا فطرية

لو مل تكن فطرية لكانت النفس قابلة هلا ولضدها على السواء وهذا ممتنع كما تقدم وإذا كانت يف الفطرة أرجح لزم 
وجودها يف الفطرة وإال كانت ممكنة احلصول وعدمه كما يف اجملوسية وغريها من الكفر فتبقى احلنيفية مع اجملوسية 

  م كاليهودية مع اجملوسية وهذا باطل كما تقد
فعلم أن احلنيفية من موجبات الفطرة ومقتضياهتا واحلب هللا واخلضوع له واإلخالص له هو أصل أعمال احلنيفية 

وذلك مسلتزم لإلقرار واملعرفة والزم الالزم الزم وملزوم امللزوم ملزوم فعلم أن الفطرة ملزومة هلذه األحوال هذه 
  األحوال الزمة هلا وهو املطلوب 

قد مضى يف الفطرة ومعناها عند العلماء ما بلغنا عنهم واحلمد هللا وأما أهل البدع فمنكرون لكل  : (قال أبو عمر 
ما أخذ اهللا من آدم : اآلية قالوا } وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم { : ما قاله العلماء يف تأويل قوله 

بطون أمهاهتم وما استخرج قط من ظهر آدم ذرية  وال من ذريته ميثاقا قط قبل خلقه إياهم وما خلقهم قط إال يف



  ختاطب ولو كان ذلك ألحياهم ثالث مرات 
  من غري إنكار عليهم } قالوا ربنا أمتنا اثنتني وأحييتنا اثنتني { : والقرآن قد نطق عن أهل النار 

ف خياطب اهللا عز و جل من وكي: قالوا } وكنتم أمواتا فأحياكم مث مييتكم مث حيييكم { : وقال تعاىل تصديقا لذلك 
ال يعقل ؟ وكيف جييب من ال عقل له ؟ أم كيف حيتج عليه مبيثاق ال يذكرونه ؟ أم كيف يؤاخذون مبا قد نسوه ومل 

  يذكروه وال يذكر أحد أن ذلك عرض له أو كان منه ؟ 
ه إياهم يف الدنيا وخلقه هلم إخراج} وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم { : وإمنا أراد اهللا بقوله : قالوا 

إذا بلغوا وعقلوا علموا أن اهللا رهبم مث اختلف القائلون هبذا كله يف : وإقامة احلجة عليهم بأن فطرهم ونبأهم فطرة 
  ) هل تقع ضرورة أو اكتسابا على ما قد ذكرنا يف غري هذا املكان : املعرفة 
ها والكالم يف معرفة حاصلة قبل الوالدة أو نفيها بل ليس املقصود هنا الكالم على هذه اآلية وتفسري: قلت 

إن هذه ضرورية فكيف مبن : املقصود إثبات املعرفة الفطرية احلاصلة بعد الوالدة وإذا كان من نفاة األول من يقول 
أو ولدوا على ما سبق به القدر : أثبت الثنتني وهذه األقوال اليت ذكرها منها اثنان من جنس وهو قول من يقول 

على ذلك وكانوا مفطورين عليه من حني امليثاق األول منهم مقر طوعا وكرها أو اثنان من جنس وهو قول من 
ولدوا قابلني هلا وللتهود والتنصر إما من التساوي وإما مع : ولدوا قادرين على املعرفة وقول من يقول : يقول 

  رجحان القبول لإلسالم 
فطرة اإلسالم أو علىاإلقرار بالصانع وإن مل يكن ذلك وحده أميانا أو على ولدوا على : وأما من قول من يقول 

  فهذه الثالثة ال منافاة بينها بل حيصل هبا املقصود  -املعرفة األوىل يوم أخذ امليثاق عليهم 
رار دل على ما اتفقت عليه من كون اخللق مفطورين على دين اهللا الذي هو معرفة اهللا واإلق -والسنة  -والكتاب 

به مبعىن أن ذلك موجب فطرهتم ومبقتضاها جيب حصوله فيها إذا مل حيصل ما يعوقها فحصوله فيها ال يقف على 
  وجود شرط بل على انتفاء مانع 

كل مولود : [ وهلذا مل يذكر النيب صلى اهللا عليه و سلم ملوجب الفطرة شرطا بل ذكر ما مينع موجبها حيث قال 
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة اهللا اليت { : كما قال تعاىل ] هودانه وينصرانه وميجسانه يولد على الفطرة فأبواه ي

منيبني إليه واتقوه وأقيموا * فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ال يعلمون 
فأخرب أن } حزب مبا لديهم فرحون من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل * الصالة وال تكونوا من املشركني 

  املشركني مفترقون 
أن تعبدوه ال تشركوه به شيئا : إن اهللا يرضى لكم ثالثا : [ وهلذا قال صلى اهللا عليه و سلم يف احلديث الصحيح 

  ] وأنت تعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا وأن تناصحوا من واله اهللا أمركم 
الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى شرع لكم من { : وقد قال تعاىل 

  } أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه كرب على املشركني ما تدعوهم إليه 
  } كان الناس أمة واحدة فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين { : وقال تعاىل 
وإن هذه أمتكم أمة واحدة * اعملوا صاحلا إين مبا تعملون عليم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات و{ : وقال تعاىل 

  } فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب مبا لديهم فرحون * وأنا ربكم فاتقون 
خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطني وحرمت عليهم ما : وأصل الدين الذي فطر اهللا عليه عباده كما قال 

  : ما مل أنزل به سلطانا فهو جيمع أصلني  أحللت هلم وأمرهتم أن يشركوا يب



أحدمها عبادة اهللا وحده ال شريك له وإمنا يعبد مبا أحبه وأمر به وهذا هو املقصود الذي خلق اهللا له اخللق وضده 
  الشرك والبدع 

لنصارى حل الطيبات اليت يستعان هلا على املقصود وهو الوسيلة وضدها حترمي احلالل واألول كثري يف ا: والثاين 
  كثري يف اليهود ومها مجيعا يف املشركني  -وهو حترمي الطيبات  -والثاين 

وهلذا ذم اهللا تعاىل املشركني على هذين النوعني يف غري موضع من كتابه كسورة األنعام واألعراف يذكر فيها ذمهم 
  اليت مل يشرعها اهللا تعاىل على ما حرموه من املطاعم واملالبس وغري ذلك وذمهم على ما ابتدعوه من العبادات 

  فنعبده وحده بفعل ما أحبه ونستعني على ذلك مبا أحله ] أحب الدين إىل اهللا احلنيفية السمحة : [ ويف احلديث 
  } يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلا إين مبا تعملون عليم { : كما قال تعاىل 

ه حمبوب لكل أحد فإنه يتضمن األمر باملعروف الذي حتبه القلوب وهذا هو الدين الذي فطر اهللا عليه خلقه فإن
  والنهي عن املنكر الذي تبغضه وحتليل الطيبات النافعة وحترمي اخلبائث الضارة 

  األدلة العقلية تدل على أن كل مولود يولد على الفطرة

مما تقوم األدلة العقلية على ] فطرة كل مولود يولد على ال[ وهذا الذي أخرب به النيب صلى اهللا عليه و سلم من أن 
  صدقه كما أخرب الصادق املصدوق وتبني أن من خالف مدلول هذا احلديث فإنه خمطىء يف ذلك 

  : وبيان ذلك من وجوه 
  ) الوجه األول ( 

إن ال ريب أن اإلنسان قد حيصل له تارة من االعتقادات واإلرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطال ف: أن يقال 
اعتقاداته قد تكون مطابقة ملعتقدها وهو احلق وقد تكون غري مطابقة وهو الباطل واخلرب عن هذا صدق وعن هذا 

  كذب واإلرادات تنقسم إلىما يوافق مصلحته وهو جلب املنفعة له وإىل ما ال يوافق مصلحته بل يضره 
احلارث ومهام وأحبها : أصدق األمساء : م قال صلى اهللا عليه و سل[ فإن اإلنسان حساس متحرك باإلرادة وهلذا 

فإن اإلنسان ال بد له من حرث وهو العمل واحلركة ] حرب ومرة : عبد اهللا وعبد الرمحن وأقبحها : إىل اهللا 
منها ما يهم به ويفعله ومنها ما يهم به وال يفعله فإن كان املراد موافقا : اإلرادية وال بد من أن يهم باألمور 

اإلرادة حسنة حممودة وإن كان خمالفا ملصلحته كانت اإلرادة سيئة مذمومة كمن يريد ما يضر عقله  ملصلحته كانت
  ونفسه وبدنه 

إما أن تكون نسبة نفسه : وإذا كان اإلنسان تارة تكون تصديقاته وإراداته حسنة حممودة وتارة تكون سيئة فال خيلو 
 على اآلخر مبرجح من نفسه أو ال بد أن تكون نفسه مرجحة إىل النوعني نسبة واحدة حبيث ال يترجح أحد الصنفني

  ألحد النوعني 
: فإن كان األول لزم أن ال يوجد أحد الصنفني إال مبرجح منفصل عنه مث ذلك املرجح املنفصل إذا قدر مرجحان 

أحدمها فإن أحدها يرجح الصدق الذي ينفعه واآلخر يرجح الكذب الذي يضره فإما أن يتكافأ املرجحان أويترجح 
تكافأ املرجحان لزم أن ال حيصل واحد منهما وهو خالف املعلوم بالضرورة فإنا نعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن 
يصدق وأن ينتفع وأن يكذب وتضرر مال بفطرته إىل أن يصدق وينتفع وإذا كان ال بد من ترجيح أحدمها فترجح 

متناع من تكافيهما فعني أنه تكافأ املرجحان فال بد أن يترجح مع فرض تساوى املرجحني أوىل باال -الكذب الضار 
  عنده الصدق والنفع وهو املراد باعتقاد احلق وإرادة اخلري 



فعلم أن يف فطرة اإلنسان قوة تقتضي اعتقاد احلق وإرادة النافع وحينئذ فاإلقرار بوجود الصانع ومعرفته واإلميان به 
الفساد قطعا فتعني األول وحينئذ فيجب أن يكون يف الفطرة ما يقتضي معرفة هو احلق أو نقضيه ؟ والثاين معلوم 

  الصانع واإلميان به 
وأيضا فإنه مع اإلقرار به إما أن تكون حمبته أنفع للعبد أو عدم حمبته والثاين معلوم الفساد وإذا كان األول أنفع له 

  كان يف فطرته حمبة ما ينفعه 
ه وحده ال شريك له أكمل للناس علما وقصدا أو اإلشراك به والثاين معلوم الفساد وأيضا فإنه إما أن تكون عبادت

  فوجب أن يكون يف فطرته مقتض يقتضي توحيده 
وأيضا فأما أن يكون دين اإلسالم مع غريه من األديان متماثلني أو اإلسالم مرجوحا أو راجحا واألول والثاين 

ب أن يكون يف الفطرة مقتض يقتضي خري األمرين هلا وامتنع أن تكون باطالق باتفاق املسملني وبأدلة كثرية فوج
  نسبة اإلسالم وسائر امللل إىل الفطرة واحدة سواء كانت نسبة قدرة أو نسبة قبول 

وإذا لزم أن يكون يف الفطرة مرجح للحنيفية اليت أصلها معرفة الصانع وحمبته وإخالص الدين له فإما أن يكون مع 
  تضاها إال بسبب منفصل مثل من يعلمه ويدعوه أو ميكن وجود ذلك بدون هذا السبب املنفصل ذلك ال يوجد مق

فإن كان األول لزم أن يكون موجبها متوقفا على خماطب منفصل دائما فال حيصل بدونه البتة مث القول يف حصول 
بني ووجود خماطبني ال يتناهون موجبها لذلك املخاطب املنفصل كالقول يف األول وحينئذ فيلزم التسلسل يف املخاط

  وهو أيضا خماطبون وهذا تسلسل يف الفاعلني وهو ممتنع 
وإن كان يف املخاطبني من حصل له مبوجب الفطرة بال خماطب منفصل دل على إمكان ذلك يف الفطرة فبطل هذا 

فطرة بدون وهو كون موجب الفطرة ال حيصل قط إال ملخاطب منفصل وإذا أمكن حصول موجب ال: التقدير 
خماطب منفصل علم أن يف الفطرة قوة تقتضي ذلك وأن ذلك ليس موقوفا على خماطب منفصل لكن قد يكون 

  لذلك املقتضى معارض مانع وهذا هو الفطرة 
وهذا الدليل يقتضي أنه ال بد يف الفطر ما يكون مستغنيا عن خماطب منفصل يف حصول موجب الفطرة لكن ال 

لكن إذا عرف أن ما جاز على أحد اإلنسانني جيوز على اآلخر لتماثلهما يف النوع  يقتضي أن كل واحد كذلك
  أمكن ذلك يف حق كل شخص وهو املطلوب 

  الوجه الثاين

إذا ثبت أن نفس الفطرة مقتضية ملعرفته وحمبته حصل املقصود بذلك وإن مل تكن فطرة كل أحد مستقلة : أن يقال 
كالتعليم والتخصيص فإن اهللا قد بعث : حصول ذلك إىل سبب معني للفطرة  بتحصيل ذلك بل حيتاج كثري منهم يف

من معرفة اهللا وتوحيده فإذا مل حيصل مانع مينع الفطرة وإال : الرسل وأنزل الكتب ودعوا الناس إىل موجب الفطرة 
  استجابت هللا ورسله ملا فيها من املقتضى لذلك 

ليس املراد به أنه حني ولدته أمه يكون عارفا باهللا موحدا له حبيث  كل مولود يولد على الفطرة: ومعلوم أن قوله 
  } واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا { : يعقل ذلك فإن اهللا يقول 

وحنن نعلم باالضطرار أن الطفل ليس عنده معرفة هبذا األمر ولكن والدته على الفطرة تقتضي أن الفطرة تقتضي 
ا فكلما حصل فيه قوة العلم واإلرادة حصل من معرفتها برهبا وحمبتها له ما يناسب ذلك كما ذلك وتستوجبه حبسبه

أنه ولد على أنه حيب جلب املنافع ودفع املضار حبسبه وحينئذ فحصول موجب الفطرة سواء توقف على سبب 



عضها فوات الشرط وذلك السبب موجود من خارج أو مل يتوقف على التقديرين حيصل املقصود ولكن قد يتفق لب
  أو وجود مانع فال حيصل مقصود الفطرة 

  الوجه الثالث

من املعلوم أن النفوس إذا حصل هلا معلم وخمصص حصل هلا من العلم واإلرادة حبسب ذلك ومن املعلوم : أن يقال 
وال أن يف أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة احلق ومعلوم أن جمرد التعليم والتخصيص ال يوجب العلم واإلرادة ل

النفس قوة تقبل ذلك وإال فلو علم البهائم واجلمادات وحضضها مل حيصل هلا ما حيصل لبين آدم والسبب يف 
  املوضعني واحد فعلم أن ذلك الختالف القوابل 

وهلذا يشترك الناس يف مساع القرآن ويتفاوتون يف آثاره فيهم من العلم واحلال وهكذا يف سائر الكالم وإذاكان 
  علم أن يف النفوس قوة تقتضي العلم واإلرادة كذلك 

يبني ذلك أن ذلك املرجح إذا حصل من خارج فمعلوم أنه نفس ال يوجب بنفسه حصول العلم واإلرادة يف النفس 
إال بقوة منها تقبل ذلك وتلك القوة ال تتوقف على أخرى وإال لزم التسلسل الذي ال يتناهى بني طرفني متناهني أو 

  ي وكالمها ممتنع بالضرورة واتفاق العقالء الدور القبل
فهذا يدل على أن يف النفس قوة ترجح الدين احلق علىغريه وحينئذ فاملخاطب إمنا عنده تنبيها على ما ال تعلمه 

  لتعلمه أو تذكريها مبا كانت ناسية لتذكره أو ختضيضها على ما ال تريده لتريده وحنو ذلك 
واطر يف النفس تقتضي تنبيهها وتذكريها وحتضيضها واعتبار اإلنسان ذلك من وكل هذه األمور ميكن أن حتصل خب

نفسه يوجب علمه بذلك فإن ما يسمعه اإلنسان من كالم البشر مبكن أن خيطر له مثله يف قلبه فعلم أن الفطرة ميكن 
  فية يف ذلك حصول إقرارها بالصانع واحملبة واإلخالص له بدون سبب منفصل وأنه ميكن أن تكون الذات كا

ومن املعلوم أنه إذا كان املقتضى لذلك قائما يف النفس وقدر عدم املعارض فاملقتضى السامل عن املعارض املقاوم جيب 
  مقتضاه فعلم أن الفطرة السليمة إذا مل يصل هلا من يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له 

الناس دون بعض حبسب ما يتفق من األسباب كما أن هذه اخلواطر اليت ختطر لإلنسان قد حتصل لبعض : فإن قيل 
  بعض الناس حيصل له من خياطبه دون بعض فليسوا مشتركني يف أسباب اخلواطر واخلطاب 

إذا مل تكن اخلواطر متوقفة على خماطب من خارج كانت الفطرة اإلنسانية هي املقتضية لذلك وإن كان ذلك : قيل 
و غريه لكن املقصود أنه ال حيصل هلا ذلك بواسطة تعلم إنسان ودعائه وهذا هو بأسباب حيدثها اهللا من إهلام ملك أ

املقصود بيانه من كوهنا ولدت على الفطرة ليس املراد أنه جيب وجود اهلدى لكل إنسان فإن هذا خالف الواقع 
  واحلديث قد بني أن املولود يعرض له من يغري فطرته 

  الوجه الرابع

من الداعي املعلم من خارج لكن يف النفس ما يوجب ترجيح احلق على الباطل يف هب أنه ال بد : أن يقال 
  االعتقادات واإلرادات وهذا كاف يف كوهنا ولدت على الفطرة 

  الوجه اخلامس



املقصود أنه إذا مل حيصل املفسد اخلارج وال املصلح اخلارج كانت الفطرة مقتضية للصالح ألن املقتضي : أن يقال 
  إلرادة النافعة قائم واملانع زائل إذ جيب وجود مقتضاه فيه للعلم وا

واألول استدالل بوقوع اإلقرار بدون سبب من فصل على وجود املقتضي التام يف الفطرة وهذا استدالل بوجود 
  املقتضي التام على حصول مقتضاه 

فطرة تقتضى وجوده كما تقتضى وليس املقصود هنا أن املقتضى التام جيب وجوده لكل أحد فإنه هذا ممتنع بل إن ال
فطرة الصيب شرب لنب أمه فلو مل يعرض له املانع للزم وجود الشرب لكن قد يعرض له مرض فيه أو يف أمه أو غري 

  ذلك يوجب نفوره عن شرب لبنها وحب العبد لربه هو مفطور فيه أعظم مما فطر فيها حبه للنب أمه 
فلو مل يكن املقتضي التام } ذكروا اهللا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فإذا قضيتم مناسككم فا{ : قال اهللا تعاىل 

ممكن وجوده يف الفطرة مل حيصل موجبها إال مبرجح من خارج وهو خالف الواقع وألهنا إذا خلت عن األسباب 
  اخلارجة مل يكن بد من وجود صالحها أو فسادها والثاين ممتنع فتعني األول 

  الوجه السادس

إما أن يكون مسلتزما للمعرفة واحملبة وإما أن يكون مقتضيا هلا بدون استلزام وعلى : يف الفطرة  أن السبب الذي
  التقديرين حيصل املقصود 

  الوجه السابع

أن النفس ال ختلو عن الشعور واإلرادة بل هذا اخللوممتنع فيها فإن الشعور واإلرادة من لوازم حقيقتها وال يتصور 
إهنا قد ختلو يف حق اخلالق تعاىل عن الشعور بوجوده وعدمه : ة مريدة وال جيوز أن يقال أن تكون النفس إال شاعر

  وعن حمبته وعدم حمبته 
  وحينئذ فال يكون اإلقرار به وحمبته من لوازم وجودها ولو مل يكن هلا معارض بل هذا باطل 

ا ال يتصور أن تكون نفس اإلنسان وذلك أن النفس هلا مطلوب مراد بضروة فطرهتا وكوهنا مريدة من لوازم ذاهت
  غري مريدة 

وهي حيوان وكل حيوان متحرك باإلرادة فال ] أصدق األمساء احلارث ومهام : [ وهلذا قال صلى اهللا عليه و سلم 
بد هلا من حركة إرادية وإذا كان كذلك فال بد لكل مريد من مراد واملراد إما أن يكون مرادا لنفسه أو لغريه 

ه ال بد أن ينتهي إىل مراد لنفسه فيمتنع أن تكون مجيع املرادات مرادات لغريها فإن هذا تسلسل يف واملراد لغري
  العلل الغائبة وهو ممتنع كامتناع التسلسل يف العلل الفاعلية بل أوىل 

م أن العبد وإذا كان ال بد لإلنسان من مراد لنفسه فهذا هو اإلله الذي يأهله القلب فإذا ال بد لكل عبد من إله فعل
  مفطور على انه حيب إهله 

  : ومن املمتنع أن يكون مفطورا على أنه يأله غري اهللا لوجوده 
  أن هذا خالف الواقع : منها 

  أنه ليس هذا املخلوق بأن يكون إهلا لكل اخللق بأوىل من هذا : ومنها 
  أن املشركني مل يتفقوا على إله واحد بل عبد كل قوم ما يستحسنوه : ومنها 
أن ذلك املخلوق إن كان ميتا فاحلي أكمل من امليت فيمتنع أن يكون الناس مفطورين على عبادة ميت وإن : ومنها 



كان حيا فهو أيضا مريد فله إله يأهله فلو كان هذا يأله هذا وهذا يأله هذا لزم الدور املمتنع أو التسلسل املمتنع فال 
  بد هلم كلهم من إله يأهلونه 

ذكرته يستلزم أنه ال بد لكل حي من إله أو لكل إنسان من إله لكن مل ال جيوز أن يكون مطلوب ما : فإن قلت 
  النفس مطلق املألوه ال مألوها معينا وجنس املراد ال مرادا معينا ؟ 

 هذا ممتنع فإن املراد إما أن يراد لنوعه أو لعينه فاألول مثل كون العطشان يريد ماء والسغبان يريد طعاما: قيل 
  فإرادته هنا مل تتعلق بشيء معني فإذا حصل عني من النوع حصل مقصوده 

واملراد لذاته ال يكون نوعا ألن أحد املعنيني ليس هو اآلخر فلو كان هذا مرادا لذاته للزم أن ال يكون اآلخر ماردا 
ليس مرادا لذاته وإذا مل يكن  لذاته وإذا كان املراد لذاته هو القدر املشترك بينهما لزم أن يكون ما خيتص به أحدمها

  مرادا لذاته لزم أن يكون ما خيتص به كل منهما ليس مرادا لذاته 
والكلي ال وجود له يف األعيان إال معينا فإذا مل يكن يف املعينات ما هو مارد لذاته مل يكن يف املوجودات اخلارجية ما 

  ما جيب أن يأهله كل واحد هو مراد لذاته فال يكون فيها ما جيب أن يأهله أحد فضال ع
فتبني أنه ال بد من إله معني هو احملبوب لذاته من كل حي ومن املمتنع أن يكون هذا غري اهللا فلزم أن يكون هو اهللا 
وعلم أنه لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا وأن كل مولود ولد على حبة هذا اإلله وحمبته مستلزمة ملعرفته فعلم أن 

  لى حمبته ومعرفته وهو املطلوب كل مولود ولد ع
وهذا الدليل يصلح أن يكون مستقال وهذا خبالف ما يراد جنسه كالطعام والشراب فإنه ليس يف ذلك ما هومارد 

لذاته بل املراد دفع أمل اجلوع والعطش أو طلب لذة األكل والشرب وهذا حاصل بنوع الطعام والشراب ال يتوقف 
  بوب لذاته فإنه ال يكون إال معينا على معني خبالف ما هو مارد وحم

اليهود عندهم نوع من املعرفة باحلق لكن بال عمل به بل مع بغض له ونفور عنه واستكبار والنصارى : أن يقال 
: [ معهم نوع من احملبة والطلب واإلرادة لكن بال علم بل مع ضالل وجهل وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  رواه الترمذي وصححه ] والنصارى ضالون  اليهود مغضوب عليهم
صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال * اهدنا الصراط املستقيم { : وأمرنا اهللا أن نقول يف صالتنا 

آمني فإن النعمة املطلقة ال حتصل إال مبعرفة احلق واتباعه وإذا كان كذلك واإلنسان حيتاج إىل هذا وهذا } الضالني 
  إما أن تكون مقتضية ملعرفة احلق دون العلم به أو للعمل به دون معرفته أو هلما أو ال لواحد منهما : لسليمة فطرته ا

فيلزم أن يستوي عندها الصدق والكذب واالعتقاد املطابق والفاسد وإرادة ما ينفعها وإرادة ما : فإن كان الرابع 
  ضرورة يضرها وهذا خالف ما يعلم باحلس الباطن والظاهر وبال

فيلزم أن يستوي عندها مع العمل أن تعلم وأن جتهل وأن هتتدي وأن تضل وأن ال يكون فيها مع : وإن كان الثالث 
  استواء الدواعي الظاهرة ميل إىل أحدمها وهوأيضا خالف املعلوم باحلس والضرورة 

ما إذا استوت الدواعي اخلارجة هو فيلزم أن يستوي عندها إرادة اخلري النافع والشر الضار دائ: وإن كان الثاين 
أيضا خالف احلس الباطن والظاهر وخالف الضرورة فبني أنه ال يستوى عندها هذان بل يترجح عندها هذا وهذا 

  مجيعا 
وحينئذ فال تكون مفطورة ال على يهودية وال على نصرانية فعلى اجملوسبة أوىل ويلزم أن تكون مفطورة على 

  ة احلق والعمل به وهو املطلوب احلنيفية املتضمنة ملعرف



  وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون : فصل يف قوله تعاىل 
  : وللناس يف هذه العبادة اليت خلقوا له قوالن } وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون { : قالت اهللا تعاىل 

  إمنا خلق هلا بعضهم : ن يقول مجيعهم خلقوا هلا ومنهم م: أهنا وقعت منهم مث هؤالء منهم من يقول : أحدمها 
  : أهنم كلهم خلقوا هلا ومع ذلك فلم تقع إال من بعضهم وهؤالء حزبان : والقول الثاين 
إن اهللا مل يشأ إال العبادة لكنهم فعلوا ما ال يشاؤه بغري قدرته وال مشيئته وهم القدرية املنكرون : حزب يقولون 

  لعموم قدرته ومشيئته وخلقه 
بل كل ما وقع فهو مبشيئته وقدرته وخلقه لكن هو ال حيب إال العبادة اليت خلقهم هلا وال يأمر إال : ون والثاين يقول

  بذلك فمنهم من أعانة ففعل املأمور به ومنهم من مل يفعله 
 :ويف قوله } ولتكملوا العدة ولتكربوا اهللا على ما هداكم ولعلكم تشكرون { : والالم عند هؤالء كالالم يف قوله 

ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم اهللا على ما رزقهم من هبيمة األنعام فإهلكم إله واحد فله أسلموا وبشر { 
  } املخبتني 

( على قول األكثرين الذي جيعول } اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون { : وقوله تعاىل 
  } ما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون و{ كما قال ) خلقكم : ( متعلقة بقوله ) لعل 

  } كذلك سخرها لكم لتكربوا اهللا على ما هداكم وبشر احملسنني { : وقوله 
اهللا الذي خلق سبع مساوات ومن األرض مثلهن يتنزل األمر بينهن لتعلموا أن اهللا على كل شيء قدير { : وقوله 

  } وأن اهللا قد أحاط بكل شيء علما 
الكعبة البيت احلرام قياما للناس والشهر احلرام واهلدي والقالئد ذلك لتعلموا أن اهللا يعلم ما يف جعل اهللا { : وقوله 

  } السماوات وما يف األرض وأن اهللا بكل شيء عليم 
  } وما أرسلنا من رسول إال ليطاع بإذن اهللا { : وقوله 

  } وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ما يريد اهللا ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم { : ومنه قوله 
واهللا يريد أن * يريد اهللا ليبني لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم واهللا عليم حكيم { : وقوله 

يريد اهللا أن خيفف عنكم وخلق اإلنسان ضعيفا * يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن متيلوا ميال عظيما 
أن اهللا يفعل فعال لغاية حيبها ويرضاها ويأمر هبا عباده وإذا حصلت هلم كان فيها جناهتم :  وحنو ذلك مما فيه} 

كيف : وسعادهتم مث منهم من يعينه على فعلها ومنهم من ال يفعلها فإن هذا قد أشكل على طائفة من الناس وقالوا 
  يفعل فعال لغاية مع علمه أهنا ال حتصل ؟ 

فإنه تارة يفعل فعال ليحصل بفعله : لفعل هلا هي غاية مرادة للفاعل ومراد الفاعل نوعان الغاية اليت يراد ا: فيقال 
مراده فهذا ال يفعله وهو يعلم أنه ال يكون واهللا تعاىل يفعل ما يريد فما شاء كان وما مل يشأ مل يكن ولكن اهللا يفعل 

  ما يريد 
لفاعل بفعله ويكون ذلك حمبوبا للفاعل األول كمن يبين وتارة يريد من غريه أن يفعل فعال باختياره لينتفع ذلك ا

مسجدا ليصلي فيه الناس ويعطيهم ماال ليحجوا به وجياهدوا به وسالحا ليجاهدوا به ويأمرهم باملعروف ليفعلوه 
 وينهاهم عن املنكر ليتركوه وهم إذا فعلوا ما أراد هلم ومنهم كان صاحلا هلم وكان ذلك حمبوبا له وإن مل يفعلوا

  ذلك مل يكن صالحا هلم وال حصل حمبوبه منهم مث هذا قد ال يكون قادرا على فعل ما أمروا به اختيارا 
وهلذا زعمت القدرية النافية أن الرب ليس قادرا على هدي العباد وهو خطأ عند أهل السنة وقد يكون قادرا فإنه 



  } األرض كلهم مجيعا ولو شاء ربك آلمن من يف { : سبحانه لو شاء آلتى كل نفس هداها 
لكن املخلوق قد يعني بعض من أمره ملصلحة له يف إعانته وال يعني آخر والرب تعاىل قد يعني املؤمنني فيفعلوا ما 

  أمروا به وأحبه اهللا منهم ال يعني آخرين ملا له يف ذلك من احلكمة فإن الفعل ال يوجد إال بلوازمه وانتفاء أضداده 
وات حكمة له هي أحب إليه من طاعة أولئك أو وجود شيء دفعه أحب إليه من وقد يكون يف وجود ذلك ف

  حصول معصية أولئك 
وحينئذ فإذا أمر العباد وهناهم ليطيعوه ويعبدوه ويفعلوا ما أحبه وينالوا كماهلم الذي هو غايتهم اليت خلقوا هلا جاز 

  } يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر { : ل وأن يقا} وما أرسلنا من رسول إال ليطاع بإذن اهللا { : أن يقال 
  } يريد اهللا ليبني لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم { : وأن يقال 
  وحنو ذلك } ما يريد اهللا ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم { : وأن يقال 

ا أمره به وإذا خلقهم وخلق هلم ما ينتفعون به ليعبدوه ويطيعوه ويشكروه ويذكروه ويبلغوا  وإن كان هو مل خيلق م
إمنا خلقهم ليعبدوه وإن كان هو مل خيلق لكل : صح أن يقال  -الغاية احملمودة يف حقهم اليت حيبها ويرضاها هلم 

ال ليحجوا وجياهدوا وإمنا بنيت املسجد ليصلوا فيه وإمنا أعطيتهم امل: منهم ما به يصري عابدا له كما جاز أن يقال 
  وحنو ذلك فإنه ليس من شرط من فعل فعال لغاية يفعلها غريه أن يكون هو فاعال لتلك الغاية 

مث إذا علم أن كثريا من هؤالء ال يصلي وال حيج وال جياهد وإن من يأمره باملعروف وينهاه عن املنكر ال يطيعه مل مينع 
ن نفس ذلك الفعل وذلك األمر مصلحة له وهذا موجود يف املخلوق ذلك أن يفعل ما يفعل ويأمر مبا يأمر به أل

يأمر وينهي وإن كان يعلم أنه ال يطاع ألن نفس أمره هلم له فيه  -كالرسول وغريه  -واخلالق فإن املخلوق 
  مصلحة ومنفعة وثواب وفيه حكمة يف حق املأمور واملنهي 

يفعلون ذلك إذا كان له يف ذلك أجرا ومثوبة ومصاحل أخرى وكذلك يفعل ما يفعل ملصاحل الناس وإن علم أهنم ال 
فإنه إذا كان بعض الناس يصلى يف املسجد وبعضهم ال يصلي فيه قامت حجته على من ال يصل واستحق العقوبة 

  مل ينب هلم مسجدا يصلون فيه : وكان قد أزاح عن نفسه العلة بأن يقال 
ر العباد وأزاح عللهم وفعل هلم من األسباب اليت هبا يتمكنون من واخلالق تعاىل أرسل الرسل وأنزل الكتب وأنذ

الطاعة أعظم مما يفعله كل آمر غريه باملأمورين فليس أحد أزاح علل املأمورين أعظم من اهللا فال تقوم حجة آمر 
تحقاق عصاة على مأمور إال وحجة اهللا على عباده أقوام وال يستحق مأمور من آمره ذما والعقابا ملعصيته إال واس

اهللا ألمره أعظم استحقاقا وذما وال أحد أحب إليه العذر من اهللا من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين وال 
ييسر أمر على مأموريه ويرفع عنهم ما ال يطيقونه إال واهللا تعاىل أعظم تيسريا على مأموريه وأعظم رفعا ملا ال 

  يطيقونه عنهم 
ما شريعة حممد صلى اهللا عليه و سلم وجد هذا فيها أظهر من الشمس وهلذا قال يف وكل من تدبر الشرائع ال سي

  } يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر { : آية الصيام 
  } ما يريد اهللا ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم { : وقال يف آية الطهارة 

  } من حرج  ما جعل عليكم يف الدين{ : وقال 
  ] إمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين : [ ويف الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

وهو سبحانه يسقط الواجبات إذا خشي املريض زيادة يف املرض أو تأخر الربء فيسقط القيام يف الصالة والصيام يف 
ومن كان مريضا أو { : الصيام أسقطه عنه يف شهره وقال شهره والطهارة باملاء كذلك بل املسافر مع متكنه من 



  } على سفر فعدة من أيام أخر يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر 
والشريعة طافحة هبذا وأمثاله وهو سبحانه مع ذلك هو رب كل شيء ومليكه وخالقه فال يكون شيء إال مبشيئته 

م وهناهم بقدر زائد ال يقدر عليه وال يفعله غريه وهو أن جعلهم وقدرته وهو سبحانه حمسن متفضل إىل من أمره
مؤمنني مسلمني مطيعني وهذا ال يقدر عليه غريه من اآلمرين الناهني وهو يف ذلك حمسن إليهم منعم عليهم نعمة 

  ثانية غري نعمته باإلرسال والبيان واإلنذار فهذه نعمة خيتصمون هبا غري النعمة املشتركة 
ر فلم ينعم عليهم مبثل ما أنعم به على املؤمنني ومن مل ينعم وحيسن مبثل ذلك مل يكن قد أساء وظلم مع وأما الكفا

اإلقدار والتمكني وإزاحة العلل إذا كان له يف ترك ذلك حكمة بالغة لو فعل هبم مثلما فعل باألولني بطلت تلك 
صيتهم فمن وجه ليس ذلك بواجب عليه احلكمة اليت هي أعظم من طاعتهم وحصلت مفسدة أعظم من مفسدة مع

هلم ومن وجه له يف ذلك حكمة بالغة ال جتتمع هي ومساواهتم بأولئك فتقتضي احلكمة ترجيح خري اخلريين بتفويت 
  أدنامها ودفع شر الشرين بالتزام أدنامها 

  كيف يفعل فعال لغاية مع علمه أهنا ال حتصل ؟ : وقول القائل 
ع إذا كان ليس مراده إال تلك الغاية فقط فإذا مل حتصل مل حيصل ما أراده ومن فعل شيئا أن ذلك إمنا ميتن: جوابه 

  ألجل مراد يعلم أنه ال حيصل كان ممتنعا 
مل يرد إال املأمور وما سواه واقع بغري مراده وخلق اخللق لذلك املراد بعينه : وهبذا يبطل قول القدرية الذين يقولون 

  يشاء ما ال يكون ويكون ما ال يشاء : تناقض يقولون  مع علمه أنه ال يكون وهذا
ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن وأنه ال يقع إال ما شاءه وإن وقع ما مل حيبه ويأمر : وأما أهل السنة الذين يقولون 

  به فلحكمة له يف ذلك باعتبارها خلقه ولوال الغاية اليت يريدها به مل خيلقه فال إشكال على قوهلم 
وإذا علم أن الرب له مراد مبا أمره وله مراد مبا خلقه فإذا مل حيصل ما أمر به فقد حصل ما خلقه فما حصل إال 
مراده وهو مل خيلق ذلك املعني الذي أمر به لئال يستلزم عدم مراد أحب إليه منه وهو ما خلقه وقد يكون ذلك 

  املأمور يستلزم تفويت مأمور آخر هو أحب إليه منه 
أن فرعون لو أطاع مل حيصل ما حصل من اآليات العظيمة اليت حصل هبا من املأمور ما هو أعظم من إميان  مثاله

فرعون وصناديد قريش لو أطاعوا مل حيصل ما حصل من ظهور آيات الرسول ومعجزة القرآن وجهاد املؤمنني الذي 
  ش حصل به من طاعة اهللا وحمبوبه ما هو أعظم عنده من إميان صناديد قري

إن اهللا إمنا خلق اجلن واإلنس ليعبدوه فإنه هذا هو الغاية اليت أرادها منهم بأمره وهبا : وعلى هذا فيجوز أن يقال 
حيصل حمبوبه وهبا حتصل سعادهتم وجناهتم وإن كان منهم من مل يعبده ومل جيعله عابدا له إذا كان يف ذلك اجلعل 

  لئك وحصول مفاسد أخر هي أبغض إليه من معصية أولئك تفويت حمبوبات أخر هي أحب إليه من عبادة أو
فإنه أراد خبلقهم صائرون إليه من } إال من رحم ربك ولذلك خلقهم * وال يزالون خمتلفني { : وجيوز أيضا أن يقال 

دة له الرمحة واالختالف ففي تلك اآلية ذكر الغاية اليت أمروا هبا وهنا ذكر الغاية اليت إليها يصريون وكالمها مرا
  تلك مرادة بأمره واملوجود منها مراد خبلقه وأمره وهذه مرادة خبلقه واملأمور منها مراد خبلقه وأمره 

معناه إال آلمرهم أن : قال } إال ليعبدون { : وهذا معىن ما يروى عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف قوله 
وما خلقت اجلن واإلنس { : رواه ابن أيب جنيح عن جماهد يعبدوين وأدعوهم إىل عباديت واعتمد الزجاج هذا القول ف

  ما خلقتهما إال للعبادة : آلمرهم وأهناهم وروى سليمان بن عامر عن الربيع بن أنس قال : قال } إال ليعبدون 
 }وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون { : املؤمنون فروى ابن مصلح عن الضحاك يف قوله : املراد : وأما من قال 



  قال هي خاص للمؤمنني 
إال ليقروا يل : إال ليعبدون : كلهم وقعت منهم العبادة اليت خلقوا هلا فروي الواليب عن ابن عباس : وأمامن قال 

  بالعبودية طوعا وكرها 
ولئن سألتهم من خلق السماوات { : خلقهم للعبادة فمن العبادة تنفع ومن العبادة عبادة ال تنفع : وقال السدي 

  هذا منهم عبادة وليس تنفعهم مع شركهم } رض ليقولن اهللا واأل
  إال ليعرفون : قال } وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون { : وروى ابن أيب زائدة عن ابن جريج يف قوله 

  روى هذه األقوال ابن أيب حامت بأسانيده إال قول علي 
هذا القول ألنه لو مل خيلقهم ملا عرف وجوده وتوحيده  ولقد أحسن يف: إال ليعرفون قال : وذكر الثعليب عن جماهد 
إال ليوحدون فأما : وروى حبان عن الكليب : اآليات قال } ولئن سألتهم من خلقهم { : ودليل هذا التأويل قوله 

فإذا { : قوله : املؤمن فيوحده يف الشدة والرخاء وأما الكافر فيوحده يف الشدة والبالء دون النعمة والرخاء بيانه 
فعلى هذه األقوال أن مجيع اإلنس واجلن عبدوه وعرفوه ووحدوه } ركبوا يف الفلك دعوا اهللا خملصني له الدين 

  وأقروا له بالعبودية طوعا وكرها 
ليست هذه هي العبادة اليت خلقوا هلا وإن كان قد وجد من : واألولون ال ينكرون ما أثبته هؤالء لكن يقولون 

  رار به وعبودية له طوعا وكرها مجيعهم معرفة به وإق
وهذا يبني أن مجيع اإلنس واجلن مقرون باخلالق معترفون به مقرون بعبوديته طوعا وكرها وذلك يقتضي أن هذه 
املعرفة من لوازم نشأهتم وأنه مل ينفك عنها أحد منهم مع العلم بأن النظر املعني الذي يوجبه اجلهمية واملعتزلة ال 

  بذلك ثبوت املعرفة واإلقرار بدون هذا النظر يعرفه أكثرهم فعلم 
  جبلهم على الشقاء والسعادة : إال ليعبدون قال : وقد روى ابن جريج عن زيد بن أسلم 

جبلهم على الطاعة وجبلهم على املعصية ذكرمها ابن أيب حامت : قال } إال ليعبدون { : وكذلك عن وهب بن منبه 
  ؟ 

دخوهلم حتت قضائه وقدره ونفوذ ميشئته فيهم وقد فسر هبذا ما رواه الواليب عن  وعلى هذا فيكون املراد بالعبادة
  إال ليقروا يل بالعبودية طوعا وكرها : ابن عباس حيث قال 

إهنم قد تذللوا : كيف كفروا وقد خلقهم لإلقرار بربوبيته والتذلل ألمره ومشيئته ؟ قيل : فإن قيل : ( قال الثعليب 
يهم ألن قضاءه جار عليهم ال يقدرون على االمتناع منه إذا نزل هلم وإمنا خالفه من كفر به لقضائه الذي قضاه عل

  ) يف العمل مبا أمر به فأما التذلل لقضائه فإنه غري ممتنع منه 
فليس هو املراد باآلية فإن مجيع  -وإن كان يف نفسه صحيحا وقد نازعت القدرية يف بعضه  -وهذا املعىن : قلت 

  هبذه املنزلة  -حىت البهائم واجلمادات  - املخلوقات
  وأيضا فالعبادة املذكورة يف عامة املواضع يف القرآن ال يراد هبا هذا املعىن 

دليل على أنه } إن اهللا هو الرزاق ذو القوة املتني * ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون { : وأيضا فإن قوله 
بل هو املطعم الرازق وإطعامه هلم ورزقه إياهم هو من مجلة تدبريهم وتصريفهم  خلقهم ليعبدوه ال لريزقوا ويطعموا

  الذي قد جعله أهل هذا القول عبادة له فتكون العبادة اليت خلقوا هلا كوهنم مرزوقني مدبرين وهذا باطل 
فقط ليس يف ذلك يقتضي فعال يفعلونه هم وكونه يربيهم وخيلقهم ليس فيه إال فعله } ليعبدون { فقوله : وأيضا 

  فعل هلم 



إهنم كلهم عبدوه أو أن اآلية خاصة فإنه هذه أقوال ضعيفة كما أن : ويلي هذا القول يف الضعف قول من يقول 
إنه ما كان منهم كان بغري مشيئته وقدرته وإنه مل يشأ إال العبادة فقط وما كان غري : قول القدرية الذين يقولون 

  قول ضعيف  -قدرته ذلك فإنه حاصل بغري مشيئته و
هنى عنه النيب [ والناس ملا خاضوا يف القدر صارت األقوال املتقابلة تكثر فيه ويف تفسري القرأن بغري املراد وهو مما 

أمل : أمل يقل اهللا كذا ؟ وهذا يقول : هذا قول : صلى اهللا عليه و سلم حيث خرج عليهم وهم يتنازعون يف القدر 
  ] ذا أمرمت ؟ أم إىل هذا دعيتم ؟ أن تضربوا كتاب اهللا بعضه ببعض أهب: يقل اهللا كذا ؟ فقال 

واملقصود هنا أنه من املعروف عند السلف واخللف أن مجيع اجلن واإلنس معترفون باخلالق مقرون به مع أن مجهور 
لوب مجيع اخللق ال يعرفون النظر الذي يذكره هؤالء فعلم أن أصل اإلقرار بالصانع واالعتراف به مستقر يف ق

اإلنس واجلن وأنه من لوازم خلقهم ضروري فيهم وإن قدر أنه حصل بسبب كما أن اغتذاءهم بالطعام والشراب 
  هو من لوازم خلقهم وذلك ضروري فيهم 

وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على { : وهذه هو اإلقرار والشهادة املذكورة يف قوله 
أو تقولوا إمنا أشرك آباؤنا من * قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلني أنفسهم ألست بربكم 

  } قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا مبا فعل املبطلون 
هذا اإلشهاد كان ملا استخرجوا من صلب آدم كما نقل ذلك عن : من الناس من يقول : فإن هذه اآلية فيها قوالن 

  سلف ورواه بعضهم مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وقد ذكره احلاكم لكن رفعه ضعيف طائفة من ال
هو أهنم : وإمنا املرفوع الذي يف السنن كأيب داود و الترمذي و موطأ مالك من حديث أيب هريرة ومن حديث عمر 

  استخرجهم ليس يف هذه الكتب أهنم نطقوا وال تكلموا 
هؤالء للجنة وهؤالء للنار ففيها إثبات : أنه أراهم آدم ويف حديث عمر وغريه أنه قال  ولكن يف حديث أيب هريرة

القدر وأن اهللا علم ما سيكون قبل أن يكون وعلم الشقي والسعيد من ذرية آدم وسواء كان ما استخرجه فرآه آدم 
  هي وأمثاهلم أو أعياهنم 

وإذ أخذ { : ة وال يدل عليه القرآن فإن القرآن يقول فيه فأما نطقهم فليس يف شيء من األحاديث املرفوعة الثابت
ال من نفس آدم  -فذكر األخذ من ظهور بين آدم } ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 

أو تقولوا إمنا أشرك آباؤنا من قبل وكنا { : وذرياهتم يتناول كل من ولده وإن كان كثريا كما قال متام اآلية  -
  } رية من بعدهم ذ

: وقال } ذرية بعضها من بعض * إن اهللا اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العاملني { : وقال تعاىل 
{ : إىل قوله } ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون { : وقال } ذرية من محلنا مع نوح { 

  يتناول الكبار فاسم الذرية } وزكريا وحيىي وعيسى وإلياس 
إقراره : فشهادة املرء على نفسه يف القرآن يراد هبا } وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى { : وقوله 

  فمن أقر حبق عليه فقد شهد به على نفسه 
لفقهاء وهذا مما احتج به ا} كونوا قوامني بالقسط شهداء هللا ولو على أنفسكم أو الوالدين واألقربني { : قال تعاىل 

  على قبول اإلقرار 
فلما شهد على نفسه أربع مرات رمجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي أقر أربع : ويف حديث ماعز بن مالك 

  مرات 



فإهنم كانوا مقرين ملا } ما كان للمشركني أن يعمروا مساجد اهللا شاهدين على أنفسهم بالكفر { : ومنه قوله تعاىل 
  هتم على أنفسهم هو كفر فكان ذلك شهاد

يا معشر اجلن واإلنس أمل يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيايت وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا { : وقال تعاىل 
فشهادهتم على أنفسهم هو } شهدنا على أنفسنا وغرهتم احلياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أهنم كانوا كافرين 

  إقرارهم وهو إذا الشهادة على أنفسهم 
فأمسكوهن مبعروف أو { : يراد به حتمل الشهادة ويراد به أداؤها فاألول كقوله : فظ شهد فالن وأشهدته ول

كونوا قوامني بالقسط شهداء هللا ولو على { : والثاين كقوله } فارقوهن مبعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم 
  } أنفسكم 

نه جعلهم يتحملون شهادة على أنفسهم يؤدوهنا يف من هذا الثاين ليس املراد أ} وأشهدهم على أنفسهم { : وقوله 
  وقت آخر فإنه سبحانه يف مثل ذلك إمنا يشهد على الرجل غريه 

كما يف قصة آدم ملا أشهد عليه املالئكة وكما يف شهادة املالئكة وشهادة اجلوراح على أصحاهبا وملا ظن بعض 
  املراد أشهد بعضهم على بعض : املفسرين هذا قال 

اللفظ حيث جاء يف القرآن إمنا يراد به شهادة الرجل على نفسه مبعىن أداء الشهادة على نفسه وهو إقراره لكن هذا 
  على نفسه فالشهادة هنا خرب 

هو إقرارهم بأنه رهبم ومن أخرب بأمر عن نفسه فقد شهد به على نفسه وهلذا قال يف اآلية } بلى شهدنا { : وقوهلم 
أنت ربنا وهذا إقرار بربوبيته هلم وهذا : بلى معناه : فقوهلم } بربكم قالوا بلى  وأشهدهم على أنفسهم ألست{ : 

  اإلقرار هو شهادة على أنفسهم أي إنطاقهم باإلقرار بربوبيته وجعلهم شهداء على أنفسهم مبا أقروا به من ربوبيته 
ذا اإلشهاد مقرون بأخذهم من يقتضي أنه هو الذي جعلهم شاهدين علىأنفسهم بأنه رهبم وه) أشهدهم : ( وقوله 

ظهور آباؤهم وهذا األخذ املعلوم املشهود الذي ال ريب فيه هو أخذ املين من أصالب اآلباء ونزوله يف أرحام 
} أو تقولوا إمنا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم { : األمهات لكن مل يذكر هنا األمهات لقوله فيما بعد 

  } إنا وجدنا آباءنا على أمة { : بائهم ال لدين األمهات كما قالوا وهم كانوا متبعني لدين آ
اذكر حني أخذوا من أصالب اآلباء : فهو يقول } قال أو لو جئتكم بأهدى مما وجدمت عليه آباءكم { : وهلذا قال 

هللا عليهم يوم  فخلقوا حني ولدوا على الفطرة مقرين باخلالق شاهدين على أنفسهم بأن اهللا رهبم فهذا اإلقرار حجة
  القيامة فهو يذكر أخذه هلم وإشهاده إياهم على أنفسهم إذ كان سبحانه خلق فسوى وقدر فهدى 

أي جعلهم شاهدين وقد } أشهدهم { : فاألخذ يتضمن خلقهم واإلشهاد يتضمن هداه هلم إىل هذا اإلقرار فإنه قال 
أي امحلوا هذه الشهادة على } ا ذوي عدل منكم وأشهدو{ : ذكرنا أن اإلشهاد يراد به حتميل الشهادة كقوله 

  هؤالء املشهود عليهم 
أشهدوا على أنفسهم مبا أنطقهم به فيكون هذا إقرار مشهودا به غري الشهادة سواء كان شهادة : وهنا مل يقل 

بعضهم على بعض كما قاله بعضهم أو كان شهادهتم على أنفسهم مبا أقروا به بل شهادهتم على أنفسهم هو 
  إقرارهم 

شهد : وكما قيل ملاعز } كونوا قوامني بالقسط شهداء هللا ولو على أنفسكم { : فالشهادة هي اإلقرار كما قال 
على نفسه أربعا فإشهادهم على أنفسهم جعلهم شاهدين على أنفسهم أي مقرين له بربوبيته كما قال يف متام الكالم 

ى شهدنا هو إقرارهم بربوبيته وهو شهادهتم على أنفسهم بأنه رهبم بل: فقوهلم } ألست بربكم قالوا بلى شهدنا { : 



  وهم خملوقون به فشهدوا على أنفسهم بأهنم عبيده 
هذا سيدي فيشهد على نفسه بأنه مملوك لسيده وذلك يقتضي أن هذا اإلشهاد من لوازم : كما يقول امللوك 

  نفسه بأنه خملوق واهللا خالقه اإلنسان فكل إنسان قد جعله اهللا مقرا بربوبيته شاهدا على 
وهلذا مجيع بىن آدم مقرون هبذا شاهدون به على أنفسهم وهذا أمر ضروري هلم ال ينفك عنه خملوق وهو مما خلقوا 

  عليه وجبوا عليه وجعل علما ضروريا هلم ال ميكن أحدا جحده 
عن اإلقرار هللا : كنا عن هذا غافلني إنا : أي كراهة أن تقولوا ولئال تقولوا } أن تقولوا { : مث قال بعد ذلك 

بالربوبية وعلى نفوسنا بالعبودية فإهنم كانوا غافلني عن هذا بل كان هذا من العلوم الضرورية الالزمة هلم اليت مل 
خيل منها بشر قط خبالف كثري من العلوم اليت قد تكون ضرورية ولكن قد يغفل عنها كثري من بين آدم من علوم 

  وغري ذلك فإهنا إذا تصورت كانت علوما ضرورية لكن كثري من الناس غافل عنها العدد واحلساب 
وأما االعتراف باخلالق فإنه علم ضروري الزم لإلنسان ال يغفل عنه أحد حبيث ال يعرفه بل ال بد أن يكون قد عرفه 

  د ينساها العبد وإن قدر أنه نسيه وهلذا يسمى التعريف بذلك تذكريا فإنه تذكري بعلوم فطرية ضرورية ق
: يقول اهللا للكافر : [ ويف احلديث الصحيح } وال تكونوا كالذين نسوا اهللا فأنساهم أنفسهم { : كما قال تعاىل 

  ] فاليوم أنساك كما نسيتين 
ذكر هلم حجتني } أو تقولوا إمنا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا مبا فعل املبطلون { : مث قال 
  عهما هذا اإلشهاد يدف

فبني أن هذا علم فطري ضروري ال بد لكل بشر من } أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلني { : إحدامها 
معرفته وذلك يتضمن حجة اهللا يف إبطال التعطيل وأن القول بإثبات الصانع علم فطري ضروري وهو حجة على 

  نفي التعطيل 
فهذا حجة لدفع الشرك كما أن األول حجة } شرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أو تقولوا إمنا أ{ : والثاين 

  لدفع التعطيل فالتعطيل مثل كفر فرعون وحنوه والشرك مثل شرك املشركني من مجيع األمم 
اؤنا وهم آب: } أو تقولوا إمنا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا مبا فعل املبطلون { : وقوله 

املشركون وتعاقبنا بذنوب غرينا ؟ وذلك ألنه قدر أهنم مل يكونوا عارفني بأن اهللا رهبم ووجدوا آباءهم مشركني وهم 
ذرية من بعدهم ومقتضى الطبيعة العادية أن حيتذى الرجل حذو أبيه حىت يف الصناعات واملساكن واملالبس واملطاعم 

انه وينصرانه وميجسانه ويشركانه فإذا كان هذا مقتضى العادة الطبيعية إذ كان هو الذي رباه وهلذا كان أبواه يهود
حنن معذورون وآباؤنا هم الذين أشركوا وحنن كنا ذرية هلم : ومل يكن يف فطرهتم وعقوهلم ما يناقض ذلك قالوا 

  بعدهم اتبعناهم مبوجب الطبيعة املعتادة ومل يكن عندنا ما يبني خطأهم 
شهدوا به من أن اهللا وحده هو رهبم كان معهم ما يبني بطالن هذا الشرك وهو التوحيد فإذا كان يف فطرهتم ما 

الذي شهدوا به على أنفسهم فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية من اتباع اآلباء كانت احلجة عليهم الفطرة الطبيعية 
  العقلية السابقة هلذه العادة األبوية 

فكانت ] ود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه وميجسانه كل مول: [ كما قال صلى اهللا عليه و سلم 
الفطرة املوجبة لإلسالم سابقة للتربية اليت حيتجون هبا وهذا يقتضي أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة يف 

  بطالن الشرك ال حيتاج ذلك إىل رسول فإنه جعل ما تقدم حجة عليهم بدون هذا 
فإن الرسول يدعو إىل التوحيد لكن إن مل يكن } وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال { : تعاىل  وهذا ال يناقض قوله



يف الفطرة دليل عقلي يعلم به إثبات الصانع مل يكن يف جمرد الرسالة حجة عليهم فهذه الشهادة على أنفسهم اليت 
مر الزم لكل بين آدم به تقوم حجة اهللا تتضمن إقرارهم بأن اهللا رهبم ومعرفتهم بذلك وأن هذه املعرفة والشهادة أ

إين كنت عن هذا غافال وال أن الذنب كان أليب : تعاىل يف تصديق رسله فال ميكن أحدا أن يقول يوم القيامة 
املشرك دوين ألنه عارف بأن اهللا ربه ال شريك له فلم يكن معذورا يف التعطيل وال اإلشراك بل قام به ما يستحق به 

  العذاب 
اهللا بكمال رمحته وإحسانه ال يعذب أحدا إال بعد إرسال رسول إليهم وإن كانوا فاعلني ملا يستحقون به الذم مث إن 

والعقاب كما كان مشركو العرب وغريهم ممن بعث إليهم رسول فاعلني للسيئات والقبائح اليت هي سبب الذم 
  وال والعقاب والرب تعاىل مع هذا مل يكن معذبا هلم حىت يبعث إليهم رس

والناس هلم يف هذا املقام ثالثة أقوال قال بكل قول طائفة من املنتسبني إىل السنة من أصحاب األئمة األربعة 
  أصحاب أمحد وغريه 

إن األفعال ال تتصف بصفات تكون هبا حسنة وال سيئة البتة وكون الفعل حسنا وسيئا إمنا معناه أنه : طائفة تقول 
ذه صفة إضافية ال تثبت إال بالشرع وهذا قول األشعري ومن اتبعه من أصحاب منهي عنه أو غري منهي عنه وه

مالك و الشافعي و أمحد كالقاضي أيب يعلى وأتباعه وهؤالء ال جيوزون أن يعذب اهللا من مل يذنب قط فيجوزون 
  تعذيب األطفال واجملانني 

بالعقل ويستحق العقاب بالعقل وإن مل  بل األفعال متصفة بصفات حسنة وسيئة وأن ذلك قد يعلم: وطائفة تقول 
  أيب اخلطايب وغريه : يرد مسع كما يقول ذلك املعتزلة ومن وافقهم من أصحاب أيب حنيفة وغريهم 

بل هي متصفة بصفات حسنة وسيئة تقتضي احلمد والذم ولكن ال يعاقب أحدا إال بلوغ الرسالة : وطائفة تقول 
  } وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال { : كما دل عليه القرآن يف قوله تعاىل 

قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل اهللا * كلما ألقي فيها فوج سأهلم خزنتها أمل يأتكم نذير { : ويف قوله 
  } من شيء إن أنتم إال يف ضالل كبري 

  } ألمألن جهنم منك وممن تبعك منهم أمجعني { : وقال تعاىل إلبليس 
قوال وعليه يدل الكتاب والسنة فإن اهللا أخرب عن أعمال الكفار مبا يقتضي أهنا سيئة قبيحة مذمومة وهذا أصح األ

  قبل جميء الرسول إليهم وأخرب أنه ال يعذهبم إال بعد إرسال رسول إليهم 
العقلي حجة على الطائفتني وإن كان نفاة التحسني والتقبيح } وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال { : وقوله تعاىل 

حيتجون هبذه اآلية على منازعيهم فهي حجة عليهم أيضا فإهنم جيوزون على اهللا أن يعذب من ال ذنب له ومن مل يأته 
  إن عذاهبم واقع : رسول وجيوزون تعذيب األطفال واجملانني الذي مل يأهتم رسول بل يقولون 

  العقول من غري إرسال رسول وهذه اآلية حجة عليهم كما أهنا حجة على من جعلهم معذبني مبجرد 
والقرآن دل على ثبوت حسن وقبح قد يعلم بالعقول ويعلم أن هذا الفعل حممود ومذموم ودل على أنه ال يعذب 

  أحدا بعد إرسال رسول واهللا سبحانه أعلم 

  كالم أيب حممد بن عبد البصري

: فصل يف اخللق على الفطرة قال : ( وقال الشيخ أبو حممد بن عبد البصري يف كتابه يف أصول السنة والتوحيد 
وهي اإلقرار له بالربوبية مع } فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها { : وخلق اهللا اخللق على الفطرة وهو قوله سبحانه 



معرفة الوحدانية وذلك أنه سبحانه خلق اخللق على علم منه هبم مشاهد ملا يؤول أمرهم وعواقبهم إليه فخلقهم على 
م وشاء غري مؤمنني وال كافرين صبغة بل مقرين عارفني ال موحدين وال جاحدين وكذلك قد روي يف ما علم منه

خلقت خلقي حنفاء مقرين ال منكرين وال موحدين وذلك إثبات ونفي اجلرب فثابت يف نظره : األثر بقول اهللا تعاىل 
ريه فيبطل بذلك الكسب وإذا بطل وعلمه عامة عواقبهم وله التحكم فيهم وهو أعدل من أن يضطرهم إلىكفر وغ

الكسب بطل التكليف واالمتحان إذ التكليف ال يكون جبال وال يقع اضطرارا وجربا وال يكون إال اختيارا إذ قد 
أمروا هبا وأنزل الكتب وأرسل الرسل وكل ما منه حق غري عابث عدل غري ظامل عامل ال خيفى عليه شيء شاء مل يزل 

  م على أفعال تكون كسبا هلم يشاء أن يثبتهم ويعاقبه
} وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم { : وقال عز من قائل } إن اهللا ال يظلم الناس شيئا { : وهو عادل يف عباده 

مع ما أنه مل يزل مالكا هلم وقادرا عليهم ومتصرفا فيهم ال غناء هلم عنه وال حميص هلم منه فخلقهم عز و جل على 
األعمال كما ذكرنا ومل يضطر أحدا إىل شيء من ذلك ولو خلقهم كفارا صبغة ملا قال هلم الفطرة كما أخرب وخلق 

إذ ال يليق باحلكيم أن خيلق صبغة ويغري نفس ما خلق من غري } كيف تكفرون باهللا وكنتم أمواتا فأحياكم { : 
  كسب 

ولو خلقه } ا ذلك رب العاملني أإنكم لتكفرون بالذي خلق األرض يف يومني وجتعلون له أنداد{ : وقال سبحانه 
وكان ذلك تكليف ما } ال تبديل خللق اهللا { : كافرا ملا صح منه اإلميان وكان معذورا مدليا حبجته واهللا تعاىل يقول 

  ال يطاق كما أن يصرف األسود فيقال له أبيض واألبيض أسود وذلك مستحيل من حكيم 
أنه خلق الكل وقد اعترفوا به بذلك : يعين } فر ومنكم مؤمن هو الذي خلقكم فمنكم كا{ : وأما قوله سبحانه 

فمنهم من شكر خالقه واعترف له بالنعم وباإلخراج من العدم إىل الوجود فحقق فعله وقبل من رسله ووحد ربه 
  ومنهم من كفر ومل يشكر خالقه وأشرك به ما ال جيوز له وكذب برسله فصار كافرا بفعله 

كل مولود يولد على الفطرة حىت يعرب عنه لسانه : [ النيب صلى اهللا عليه و سلم بقوله وقد روي حنو من هذا عن 
  ] فإذا أعرب عنه لسانه فإما شاكرا وإما كفورا 

فلما امتثل ذلك قوم وعدل عنه آخرون كانوا } فاذكروين أذكركم واشكروا يل وال تكفرون { : وقد قال تعاىل 
  } ر ومنكم مؤمن فمنكم كاف{ : هم املرادين من قوله 

ولكن اهللا حبب إليكم اإلميان وزينه يف قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق { وقد قال سبحانه يف حال املؤمنني 
وكره إليكم الكفر فدل على أنه مل : خلقكم مؤمنني : فأخرب أنه فعل ذلك هبم بعد ما خلقهم ومل يقل } والعصيان 

  ) كافرين وال مؤمنني : لغ دليل على أهنم مل خيلقوا صبغة يفعل بالكافر ما فعل باملؤمن وذلك أب
وقد رأينا على الكفر برهة مث آمن ومن كان مؤمنا مث كفر ولو كان ذلك صبغة ملا انتقلوا وملا كان : ( إىل أن قال 

ه إليهم فأضاف} كيف يهدي اهللا قوما كفروا بعد إمياهنم { : من الكسب صح عليه النقلة والتحويل وقد قال تعاىل 
  حقيقة 
أال ترى } فلوال كانت قرية آمنت فنفعها إمياهنا إال قوم يونس ملا آمنوا } { ذلك بأهنم آمنوا مث كفروا { : وقال 

  أهنم ملا مل خيلقوا صبغة كفارا نفعهم إمياهنم ؟ 
  مل ينفعه ) آمنت ( وملا قال فرعون 

ما من مولود إال وهو يولد على الفطرة فأبواه : [ سلم  وقد أشفى يف احلديث مبا فيه مقنع بقوله صلى اهللا عليه و
وهو إمجاع املسلمني أن الكافر ال يعاقب وجيلد على ما خلق إمنا يعاقب وجيلد على ] يهودانه وينصرانه وميجسانه 



 نيته وكسبه وهو موضع إيثارهم ملا هناهم عنه على ما أمرهم به من اإلميان فكان تكذيبه هلم على كسب اكتسبوه
وفعل فعلوه وهني ارتكبوه وأمر خالفوه وهو ما أحدثوه ال شيء جبلوا عليه وال اضطروا له وال خلقوا جمبولني عليه 

إذ لو خلقهم كفارا لكانوا إىل ذلك مضطرين ومل يقل بذلك أحد من املسلمني أالترى أنه ملا خلقهم علىمعرفة مل 
معرفة الربوبية وهي الفطرة ووجدنا الكفر يصح النقل عنه :  يصح هلم ومل يقع غري ذلك ومل يثابوا على ذلك ؟ أعين

  إىل اإلميان ويقع االرتداد عن اإلميان إىل الكفر فكان كمعرفة التوحيد الذي يقع اختيارا 
  منهم من خلقت مؤمنا ومنهم من خلقت كافرا : ومل يقل } فمنهم من آمن ومنهم من كفر { : وقال سبحانه 
أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض ولكن كذبوا ولو { : وقال سبحانه 

فأعلمنا أن كذهبم وكفرهم هو كسبهم الذي حرمهم الربكات وعليه توعدهم } فأخذناهم مبا كانوا يكسبون 
ل يف القضاء ما سبق يف العلم والنظر وال هو داخ: بالعقوبات وكون الكافر خملوقا كافرا صراح باجلرب ومن قال 

والقدر فهو قدري رديء وقد لعنت القدرية واملرجئة وكذلك اجملربة واهللا ال جيرب أحدا على فعل إذ لو جرب لكانوا 
  عن التكليف خارجني كما جبلت املالئكة على الطاعة 

و اجلبار الذي إن اهللا ال جيرب على طاعة وال على معصية وه: ( وقد قال سفيان و أمحد وسهل و اإلمام وأهل العلم 
  ) جرب القلوب على فطرهتا 

( معىن ) شاء ( مع كونه سبحانه فعاال ملا يريد وليس معىن } وما ربك بظالم للعبيد { : قال سبحانه : ( إىل أن قال 
فشاءهم وعلمهم وقدرهم وقضاهم مؤمنني وكافرين يف حكم الكينونة ) خلق ( معىن ) علم وشاء ( وال معىن ) علم 

قب اليت مل يزل هبا عاملا وعليها قادرا وهلا شائيا ومل خيلقهم يف العبودية والدينونة والبنية والتركيب كفارا وهي العوا
وال إقرارا للزوم املطالبة والعبودية وحمال أن خيلقهم لذلك ويتعبدهم ويطالبهم كما زعم أهل اإلجبار من ضرار 

غيان واملغترين احمليلني على األقدار واملتمسكني مبعاذير ليست وأصحابه وسالكي البدعة واملضاهي هلم بالعدوان والط
هلم بأعذار مل يؤمنوا أن األعمال حمصاة والعواقب مشهودة وأعماهلم يف القبضتني داخلة وإىل املعبود صائرون وعلى 

  اكتساهبم حماسبون وهبا مؤاخذون 
وهل الكفر وغريه إال عمالن وكسبان ؟ فمن  }وهلم أعمال من دون ذلك هم هلا عاملون { : قال أصدق القائلني 

زعم أنه ما سبق يف علمه عواقبهم وما قضى عليهم مبا وجد منهم وال شاء ذلك يف ملكه وال خلق أعماهلم وال 
فهو قدري ومعتلي مكابر معتزيل مدعي احلول  -أحصى سكوهنم وحركاهتم وال شهد يف القدم إىل ما إليه صائرون 

  يه والقوة وأن األمر إل
فهو أخس  -ومن زعم أن كلفهم صبغة وجربهم على األفعال وجعل كسبهم جمازا وأعماهلم ال صنع هلم فيها 

القدرية وأعىت اجملربة وهو الغايل يف دين اهللا املرجىء احمليل مبعاصيه على ربه وبفجوره على من تقدس عن كسبه بل 
ال متفضال منصفا حمققا جمربا خالقا آمرا ناهيا غري عابث وال تنزه عما يقول الظاملون ومل يزل عليما شائيا حكيما عاد

تارك ألمورهم سدى وال هلا مهمال فخلق الكافر على الفطرة وخلق كفره وشاءه يف ملكه ومل جيربه عليه وال اضطره 
على كسبه إليه ومل يتوله بل تربأ منه وتركه معه وهناه عن اعتقاده والتلبس به وبفعاله وجعل له قدرة واستطاعة 

كان كما ذكرنا يف اجلمع والتفرقة  -وتركه مع هواه فلما دخل حتته واعتقده يف نفسه واتصل به واختاره وأحبه 
واخللقة والكسب فصار مبا اعتقد واكتسب كافرا ومسي فاجرا وال هو لنفسه خالقا وال لكفره خمترعا بل له مكتسبا 

واصلتهما فصار لذلك جمانيا وخالط الكفر فصار فيه واجلا فتوجه وبه اجتمع ففارق اإلميان واإلحسان الذي أمر مب
: حنوه التهديد ولزمه الوعيد فألزمه ما اكتسب ورده إل ىما علم وأدخله يف وعيده واستحق عقوبته وخلده بنيته 



  } وما ربك بظالم للعبيد { 
  ] فاجتالتهم الشياطني  خلقت عبادي حنفاء: يقول اهللا عز و جل : [ وقد قال صلى اهللا عليه و سلم 

وهذا نص من صاحب الشريعة جلي واضح ال شبهة فيه يسفر عن إيضاح ما أوردناه حنفاء عارفني على فطرته 
وهي معرفة ربوبيته واإلقرار بوحدانيته ال يقع بذلك كفر وال إميان بل ذلك عليهم طارىء باحلكم اجلاري فخلق 

  ) الدعوة وعموم النصيحة وأقدر الكل على ما أمر وأراد  الكل على الفطرة وأمر الكل باإلميان لصحة

  تعليق ابن تيمية

خلقهم على الفطرة اليت هي املعرفة واإلقرار بالصانع وأن ذلك ال يصري به : فهذا الكالم يوافق قول من قال : قلت 
لقول الذي تقدم عن طائفة إهنم خلقوا على الكفر واإلميان وهو ظاهر ا: العبد مؤمنا وال كافرا وقد أبطل من يقول 

الذي خلقوا عليه من املعرفة واإلقرار ال ميكن تغيريه وهذا موافق لقول من : من العلماء وصاحب هذا الكالم يقول 
إهنم ال خيلقون إال على الفطرة ال يبدل اخللق فيخلقون : إهنا مبعىن اخلرب لكن ذاك يقول  -ال تبديل خللق اهللا : قال 

  على غري ذلك 
ال ميكن أن يصريوا غري عارفني مقرين باخللق بل هذه : اليبدل اخللق بعد ذلك أي : حب هذا الكالم يقول وصا

كل ما خلق عليه العبد فال ميكن انتقاله عنه وهو يثبت القدر وأن اهللا : املعرفة واإلقرار أمر الزم هلم وهو يقول 
  وا إليه أو جربوا عليه خالق أفعال العباد وينكر أن يكونوا جبلوا على ذلك واضطر

فأما الكالم يف اجلرب فهو مبسوط يف غري هذا املوضع وقد بينا أن مذهب األئمة كاألوزاعي و الثوري و أمحد بن 
نفي اجلرب وإنكار إثباته فقط وهو : حنبل وغريهم أهنم ينكرون إثبات اجلرب ونفيه معا ومذهب الزبيدي وطائفة 

  موافق هلذا الكالم 
فهو حكاه حبسب ما بلغه واعتقده واملنصوص  -أن اهللا ال جيرب على طاعة وال معصية : ه أمحد وحنوه وأما ما حكا

  مل جيرب : جرب وعلى من قال : الصريح عنه اإلنكار على من قال 
ويف اجلملة الكالم يف هذا الباب له موضع آخر واملقصود هنا ما ذكره يف تفسري الفطرة وأنه فسر ذلك بأن اخللق 

  وا على املعرفة واإلقرار فطر
فقد قدمنا الكالم على ذلك وبينا أن النصوص تدل ) إن ذلك ليس بإميان وإن ذلك ال ميكن حتويله : ( وأما قوله 

على أن ما ولدوا عليه يتغري وإن كان ذلك بقضاء اهللا وقدره كما تغري الشاة املولودة سليمة جبدع األنف واألذن 
  املعرفة بالصانع فطرية ضرورية وقد بسط ذلك مستوفيا يف أول كتابه واملقصود هنا كالمه يف أن 

وهذا الشيخ أبو حممد بن عبد البصري املالكي طريقته طريقة أيب احلسن بن سامل و أيب طالب املكي وأمثاهلما من 
و محاد بن زيد  املنتسبني إىل السنة واملعرفة والتصوف واتباع السلف وأئمة السنة واحلديث كمالك و سفيان الثوري

و محاد بن سلمة و عبد الرمحن بن مهدي و الشافعي و أمحد بن حنبل وأمثاهلم وكذلك ينسبون إىل سهل ابن عبد 
  اهللا التستري وأمثاله من الشيوخ 

  تتمة كالم البصري وتعليق ابن تيمية

ع السلف واخللف وأئمة الدين وكان إمجا: ( قال أبو حممد يف كتابه هذا الذي صنفه يف أصول السنة والتوحيد قال 
وفقهاء املسلمني من شرق وغرب وسهل وجبل وسائر أقاليم اإلسالم من مغرب ومصر وشام وعراق وحجاز ومين 



سبعة متعلقة بالشهادة وهي مما يدان هبا يف : على أن عقيدة السنة أربع عشرة خصلة : وحبر وخراسان جمتمعني 
  يؤمن هبا من أحكام اآلخرة الدنيا وسبعة متعلقة بالغيب وهي مما 

قول وعمل ونية واإلميان بالقدر خريه وشره وأن القرآن غري : القول مع االعتقاد بأن اإلميان : فاليت يف دار الدنيا 
خملوق وختيري األربعة على الترتيب وإثبات اإلمامة وترك اخلروج على أحد منهم والصالة على من مات من أهل 

  دل القبلة وترك املراء واجل
اإلميان بأحكام الربزخ واآليات اليت بني يدي الساعة والبعث بعد املوت ورؤية اهللا تعاىل واإلميان : واملتعلقة باآلخرة 

باحلوض والشفاعة والصراط وامليزان وخلود الدارين فمن خالف شيئا من هذا فقد خالف اعتقاد السنة واجلماعة 
الفقهاء والعلماء من سائر األقاليم وسنتكلم على كل مسألة بذاهتا وهذا مما ال شبهة فيه بني أصحاب احلديث و

ونقيم الدليل على ذلك من كتاب وسنة ونظر وبه التوفيق واملعونة وهو حسبنا ونعم الوكيل ال غناء بنا عنه طرفة 
جاهدة وفقرا إىل إثباتا للم} إياك نعبد وإياك نستعني { : عني وال أقل من ذلك إذ قد أدبنا وعلمنا كيف نقول فقال 

  املعونة منه سبحانه 
  ) فأول الكالم الواقع يف اخلالف يف املعارف فجمهور قول املعتزلة أن مجيعها اضطرار 

مجيعها اكتساب وقول : وقال ابن كالب وطائفة ( املعتزلة : كأنه بالعكس وأظن الغلط يف النسختني : قلت 
وكان األصل يف ذلك أن املعرفة اسم الضطرار ومكتسب  إن منها اضطرارا ومنها اكتسابا: أصحاب احلديث 

  وكأن االضطرار راجع إىل معرفة الربوبية والوحدانية واملكتسب راجع إىل املريد وحنوه 
يف معرفة الوحدانية اليت جبل الرمحن الرحيم اخللق عليها وبه نستعني أما معرفة الوحدانية فهي معرفة الصانع : فصل 

يان األشياء واملتمم تصويره هلا على غري مثال وال بد لكل خمترع أن يعرف املنعم عليه باإلخراج القدمي املخترع ألع
من العدم إىل الوجود وهي غري مكتسبة ألهنا تعم من يصح منه الكسب ومن ال يصح منه وهي ضرورة ال اختيار 

  فيها كما ال كسب فيها وال يتوصل إليها باألسباب 
: وما من شيء إال يسبح قال ابن عباس : يعين } وإن من شيء إال يسبح حبمده { : تعاىل دليل ذلك قوله سبحانه و

  حىت النبات الذي خلقه يسبح حبمده 
  اليسنب أحدكم ثوبه وال دابته فما من شيء إال يسبح حبمده وروي أن صرير الباب بالتسبيح : وقال عكرمة 
  سبحي : وي وقد ر} يا جبال أويب معه والطري { : وقال سبحانه 
} أو مل يروا إىل ما خلق اهللا من شيء يتفيأ ظالله عن اليمني والشمائل سجدا هللا وهم داخرون { : وقال سبحانه 

  صاغرون : يعين 
أمل تر أن اهللا يسجد له من يف السماوات ومن يف األرض والشمس والقمر والنجوم واجلبال { : وقال سبحانه 

  اآلية } وكثري حق عليه العذاب والشجر والدواب وكثري من الناس 
وسبح إخبار عن ماض وآت وإعالم لنا أن كل شيء يسبح } سبح هللا ما يف السماوات واألرض { : وقوله سبحانه 

حبمده ويسجد لعظمته ويعترف بألوهيته ووحدانيته وال جيوز أن تسجد األشياء وتسبح جملهول وكذلك اعترافها 
ات اجلمادات له صلى اهللا عليه و سلم وسالمها عليه وحنينها إليه وخماطبة بفضائل رسله وما استفاض من خماطب

  األنعام والوحوش والطري والصغار يف املهود وغري ذلك 
  فذكر معرفة بارئها ] إن البهائم أهبمت إال عن ثالث : [ قال صلى اهللا عليه و سلم 

اختيار وال كسب وقد عقل معرفتها لبارئها عز و  وهذه األشياء مما ال يصح فيها االستدالل والنظر وال عقول وال



جل وثبت بالكتاب والسنة وهذا ظاهر جلي ينفي وجود هذه املعرفة بالوسائط ألهنا حق له عز و جل ينفي عن 
نفسه ما مشل سائر الربية من املعلوم واجملهول ألنه سبحانه خلق األشياء جمهولة مث جالها باألمساء فعرفت من بعد 

  ك دليل احلدث فعز عن أن يكون كاحلوادث اليت عرفت بغريها جهلها وذل
وهو أن كل معروف بغري نفسه جمهول وكل تام بغريه معلول : وقال بعض احلكماء كلمات ال سبيل إىل نقضها 

ولقد أحسن فيما قال وأصاب إذ معرفته بغريه شهادة قاطعة على وجود علة اجملهول فيه الذي ارتفعت عنه تغريه 
واله مل يعرف فصارت معرفته بغريه صارخة بفقره إىل من ارتفعت عنه علة اجملهول والغري علة والعلة ال الذي ل

  تصحب إال معلوال 
أنه لوال وجود زيد ما عرف عمرو : املعىن : ( وقد قرر كالمه صاحبنا الشيخ أبو العباس الواسطي فقال : قلت 

: قرا إىل وجود عمرو وامسه لزوال اجلهالة عنه به وبامسه واملعىن وبوجود زيد زالت اجلهالة عن عمرو فصار زيد مفت
أن املخلوق مفتقر إىل علة يعرف هبا خبالف الواحد الذي ال نظري له وال هو مفتقر إىل علة يعرف به ويقوم هبا بل 

  ) العباد مفترقون إليه وإىل معرفته 
  ) رف فيها بغريه بل كان هو املعروف هبا بنفسه إىل خلقه وهذا إشارة إىل املعرفة الفطرية فإنه سبحانه مل يع: قال 

هكذا رأيته يف الكتاب ) فعز ربنا أن يقوم بالعلل فيصري دليال بعد ماكان مدلوال : ( قال الشيخ أبو حممد بن عبد 
  ) فيصري مدلوال بعد ما كان دليال : ( وإمنا أراد 

أنا الدال على نفسي وال دليل أدل علي مين : ض الكتب السالفة يقول اهللا تعاىل يف بع: وقد جاء يف األثر : ( قال 
كنت كنزا ال أعرف فأحببت أن أعرف فأظهرت خلقا وتعرفت إليه بنفسي فعرفوين وهذ نص بإزالة : وقد روى 

 العلل ألنه من ثبت بغريه ونفي بغريه كان إثباته ختيريا وتلك علل احلوادث فهو الثابت بثباته املعروف بنفسه مل
يعرف من بعد جهل إذ ذاك تغيري عن األزل فهو املعروف أزليا والعارفون حمدثون كما أنه إله مل يزل واملألوهون 

املقرون له باإلهلية حمدثون وال جيوز على اإلهلية تغيري وال أن تقوم هلا صفة باحلوادث وهذه املعرفة تعم سائر الربية 
  ) اخلدمة فتلزم مكلفا وغري مكلف  من ساكن ومتحرك وهي جبل كجبل املالئكة على

معرفة الربوبية وهي خاصة للمكلفني من بين آدم وهي تعم مؤمنهم وكافرهم وسائر فرقهم : والفصل الثاين : ( قال 
وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم { : وهي ضرورية أيضا وهي عن رؤية وهي قوله سبحانه 

وهذا يف غري وقت الكسب والتكليف فتعرف إليهم بنفسه بال وسائط } لوا بلى على أنفسهم ألست بربكم قا
ولقنهم التاء وخاطبهم حبرف التعريف فأقر الكل له بتلك املعرفة إذ عاينوه جبارا قهارا وهي معرفة ال يقع هبا إميان 

جلحدها كما جحد معرفة  وال توحيد ألهنا إقرار للضرورة وليس للكافر فيها اختيار إذ لو كان له فيها اختيار
مث إذا { : التوحيد ولو كانت كسبية لوقع له هبا إميان وثواب بلى هي ضرورية يرجع إليها يف شدائده قال تعاىل 

  } مسكم الضر فإليه جتأرون 
ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض { : وقد أخرب عن الكفار أهنم يعرفونه مع ردهم على رسله قال تعاىل 

مع آيات كثرية وذلك موجود منهم ضرورة } ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اهللا { : وقال سبحانه } اهللا ليقولن 
  إهلنا القدمي والعتيق وإله اآلهلة ورب األرباب وغري ذلك مع كفرهم : وهم يف اجلاهلية يعرفونه وال ينكرونه ويقولن 

} له أسلم من يف السماوات واألرض طوعا وكرها و{ : فدل ذلك على أن تلك ضرورة ألزموها وهو قوله تعاىل 
  معرفة ربوبيته : يعين } فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها { : وقول 

يعين عرفاء عرفوه بوحدانيته وأقروا له مبعرفة ) خلقت خلقي حنفاء مقرين : ( يقول اهللا تعاىل : وقد جاء يف األثر 



وما كنا معذبني حىت { : دهم هبا على ألسنة السفراء وهو قوله تعاىل ربوبيته وإمنا جحدوا معرفة التوحيد الذي تعب
  } نبعث رسوال 

إن رهبم ربا إذ : حىت يقولوا : مل يقل ] ال إله إال اهللا : أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا : [ وقول صاحب الشرع 
ية والوحدانية فأبوا وقبل ذلك هم عارفون بذلك وإمنا أمرهتم الرسل أن يصلوا معرفة التوحيد مبعرفة الربوب

ويقطعون ما { : وقال يف حال الكفار } والذين يصلون ما أمر اهللا به أن يوصل { : املوحدون فقال يف حال املؤمنني 
  } أمر اهللا به أن يوصل 

سب فالسفراء هلم مدخل يف معرفة التوحيد دون معرفة الوحدانية والربوبية إذ لكل معرفة مقام فليس للعقل والك
والوسائط والنظر واالستدالل يف هذه املعرفة حكم لكوهنا عامة موجودة ممن يصح منه النظر واالستدالل وممن ال 

يصح منه فلو كلفهم كلهم النظر واالستدالل لكان مكلفا هلم شططا إذ اليصح من الكل النظر واالستدالل ويصح 
  هم الشطط من الكل املعرفة باالضطرار فحملهم من ذلك ما رفع به عن

وحديث اجلارية فمشهور وهي مما ال يصح منه النظر واالستدالل وكذلك األبله واجملنون وغريهم لو سألتهم عن اهللا 
سبحانه ألشاروا إليه مبا عرفهم فتعرف سبحانه قبل التكليف بنفسه وبعد التكليف بالسفراء ألنه لو خطاهبم 

  ) وكاشفهم قبل التكليف بال سفري لبطل التكليف 
إنك إن قلت مبن فقد : عرفت اهللا ؟ فقال : يا رسول اهللا مباذا أقول : قال له أبو ذر رضي اهللا عنه [ وقد : قال 

  ] أشركت وإن حلت كفرت وإن وسطت واسطة ضللت 
مبا عرفين نفسه ال يشبه صورة وال يدرك باحلواس وال يقاس : مب عرفت ربك ؟ فقال : وقد قيل لعلي رضي اهللا عنه 

  س بالنا
يا ابن عباس مبا عرفت ربك إذ عرفته ؟ فأجاب بنحو من جواب : وعن ابن عباس حني سأله جندة احلروري فقال 

  أمري املؤمنني 
  ) سبحان من مل جيعل للخق طريقا إىل معرفته إال بالعجز عن معرفته : ( وقول الصديق األكرب 

وقعوده موجودة فيه فهو سبحانه املعروف الذي ال  فهذه املعرفة ضرورة للعارف موجودة فيه كوجود ضرورة املقعد
ينكره شيء واملعلوم الذي ال جيهله شيء فمن كانت معه معرفتان فهو كافر وباملعرفة الثالثة يصح اإلميان وهو 

وإهلكم إله { : وهي معرفة التوحيد اليت دعت الرسل إليها وبعثوا هبا وكلفنا قبوهلا وهي قوله : الفصل الثالث 
وأخربنا أنه ما كان معذبا قبل بعثتهم فكانوا } لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل { : وهو قوله  }واحد 

  يعرفون أن هلم ربا وإهلا ولكنهم ينكرون توحيد اإلله وبعث رسله وشرائع دينه وبه وقع منهم الكفر 
فة وجبت بالتوقيف وهي ما وقفتنا فوجود ذلك منهم يزيل عنهم معرفة التوحيد وال يزيل ضرورهتم وهذه املعر

الرسل عليه ودلنا عليه سبحانه ووفقنا لذلك وهبا جيب اخللود يف اجلنة وبعدمها جيب اخللود يف النار وهي مكتسبة 
ومل جتب بالعقل كما زعمت املعتزلة ألن هذه املقالة تضاهي مقالة الربامهة حيث زعمت أن يف قوة العقل كفاية عن 

مل خيرب أنه ما كان يعذهبم حىت يرزقهم عقوال وإن كان العقل حجة فهو باطن والرسل حجة اهللا بعث الرسل واحلق 
  ظاهرة 

  العقل عاجز يدل على عاجز : فأين العقل ؟ فقال : باهللا فقيل : مب عرفت اهللا ؟ قال : وقد قيل لبعض العارفني 
: فقال له  -عرف بالعقل : وهو حجة من قال  -ديه إن اهللا سبحانه ملا خلق العقل وأقامه بني ي: وقد جاء يف األثر 

عزيت وجاليل ما خلقت خلقا هو أكرم علي منك بك آخذ وبك أعطي : أدبر فأدبر فقال : أقبل فأقبل مث قال له 



أنت اهللا الذي ال : فطفق ال ينطق فكحله بنور العزة فقال : وبك أعرف فتعلق اخلصم هبذه الكلمة ومتام احلديث 
  ت فلم يعرف العقل اهللا إال باهللا إله إال أن

: يقول اهللا عنهم إخبارا  -مع كوهنا ذوي عقول  -وإذا كان اهللا معروفا من طريق التوحيد بالعقل فما بال قريش 
؟ فإن كان ال عقل هلا فال حجة عليها وإن كانت ذوي عقول فما } أجعل اآلهلة إهلا واحدا إن هذا لشيء عجاب { 

  أغنت عنهم عقوهلم 
اآلية وأخرب عنهم أهنم } وجعلنا هلم مسعا وأبصارا وأفئدة فما أغىن عنهم مسعهم وال أبصارهم { : قال سبحانه و

ال خالف أهنم كانوا ذوي أمساع ال } لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا يف أصحاب السعري { : يقولون يف النار 
مغنية هلم مع تكذيبهم الرسل فبوجود الرسل  يسمعون هبا وكذلك عقول ال تغين عنهم وال يستعملوهنا فلم تكن

صح التكليف وبالعقل متثيل ذلك بعد التوفيق وليس للعقل مدخل فما تقدم من املعارف وإن كان له ها هنا مدخل 
  فاألصل الرسل والعقل اتبع ذلك 

والرسل هم احلجة  وأما العقل فله مدخل بالغ يف معرفة املزيد وكذلك العلم فالعلم بيان اهللا والعقل حجة اهللا
الظاهرة املبلغة عن اهللا مراده واملخربة بأمره والداعية إىل سبيله وملا كان سبحانه ال سبيل إليه وال عقول تشرف 

  عليه وال لنا طاقة إىل استماع كالمه مل يكن بد من بعث الرسل لنعلم هبا مراد الربوبية منا 
املراد املخرب عنه الرسل فعم سبحانه مبعرفة وحدانيته سائر ما  وليس هذا للعقل وإمنا للعقل الزوائد والتصرف يف

  ابتدع وخص مبعرفة ربوبيته بين آدم كما كرمهم وخص مبعرفة توحيده املؤمنني وخص مبعرفة املزيد خواص املؤمنني 
أربع  ويف هذه املعرفة يتفاوت الناس فمن كان معه معرفتان كان كافرا ومن كان معه ثالث فهو مسلم فإذا كان

كان مؤمنا فإذا كانت معه مخس كان مؤمنا عاملا مث يفاوتون يف معرفة املزيد على قدر أحواهلم وصدق اهلمم واتباع 
  العلم وقوة اليقني وصفاء اإلخالص وصحة املعتقد ولزوم السنة 

ها العبيد فمن جعل فالعقل والعلم والنظر واالستدالل واالفتكار واالعتبار يكشف عن معرفة املزيد اليت يتفاوت في
حكم معرفة يف أخرى فقد غلط غاية الغلط وأوبقه اجلهل ورماه يف حبر احلرية ونقض اآلثار إذ قد ورد يف بعضها أنه 

  عرف بنفسه ويف بعضها بالعلم ويف بعضها بالعقل وغري ذلك 
يس للكل معرفة فدل على أن كل معرفة هلا حكم ومصدر ومقام وحال فللكل معرفة الوحدانية والربوبية ول

  التوحيد 
وإذا عمت معرفة التوحيد املسلمني فليس لكل املسلمني معرفة املزيد وإذا زعم اخلصم أن املعارف املتقدمة وجبت 

  فذلك مكابر معاند  -بالنظر واالستدالل  -أي حصلت  -
فتلك } ين بريء مما تشركون إ{ : إىل قوله } فلما جن عليه الليل رأى كوكبا { : فإن احتج بقوله تعاىل عن اخلليل 

إين بريء مما تشركون ومل حيكم النظر : حجة على اخلصم ال له ألنه لو عرف بالنظر واالستدالل ملا صح له أن يقال 
  إين بريء مما تشركون وإين وجهت وجهي إال عارف بربه : واالستدالل وال يقول 

  تتمة كالم البصري وتعليق ابن تيمية

ولقد آتينا إبراهيم رشده من { : يل إال بالرشد السابق الذي خربت الربوبية عنه بقوله تعاىل وما كان ذلك من اخلل
وإمنا أراد بذلك القول اإلنكار على قومه والتوبيخ هلم إذ كانوا يعبدون الشمس والقمر والنجم من دون اهللا } قبل 

غيري من حال إىل حال مل يكن بإله يعبد وال رب فقال ما قال على طريق اإلنكار ليعلمهم أن ما جاز عليه األفول والت



  : يوحد وإمنا اإلله الذي خلقكم وملعرفته فطركم 
وإن كان خمرج اآلية خمرج اخلرب } إين وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض { : هو الذي أخرب عنه بقوله 
  ) فإمنا املراد به االستفهام 

ما ذكره آثار ال تثبت وكالم مستدرك فاملقصود بيان ما ذكره من  وذكر ابن عبد أشياء وإن كان يف بعض: قلت 
  أن املعرفة فطرية 

وإمنا كان اخلليل بقوله منبها لقومه ومذكرا هلم امليثاق األول ردا هلم إىل ضرورهتم ليصلوا إىل ما : إىل أن قال 
كم حكي فأين حمل النظر انعجم عليها مبا هو ضرورهتم وكوشفوا به وإن كان ذلك من اخلليل يف طفوليته 

واالستدالل ؟ وإن كان يف حال رجوليته فمىت التبس هذا احلكم على بعض املؤمنني يف زماننا وغريه حىت يلتبس 
  نعوذ باهللا من احلرية يف الدين ! على اخلليل الذي اصطفاه اهللا باخللة من بني العاملني ؟ 

ولو أن اهللا عرف بالعقل لكان معقوال بعقل وهو } على قومه  وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم{ : ال جرم وقال تعاىل 
ليس كمثله { : الذي ال يدركه عقل وال حييط به إحاطة وإمنا أمرنا بالنظر والتفكري فيما عرف بالتقدير ال إىل من 

لك كما فعرفنا أن لكل أثرا مؤثرا ولك بناء بان ولكل كتابه كاتب من ضرورتنا إىل ذ} شيء وهو السميع البصري 
عرفنا اضطرارا أن السماء فوقنا واألرض حتتنا ومعرفة وجودنا وغري ذلك إذ يستحيل أن حيدث الشيء نفسه لعلمنا 

  ! ) بأنه يف وجوده وكماله يعجز كيف يف عدمه وعجزه ؟ 
كان وهي معرفة املزيد بالعقل والعلم واالستدالل وخالص األعمال مدلول عليها وإن : والفصل الرابع : ( قال 

  األصل فضل اهللا احملض 
ولدينا } { وزدناهم هدى { معرفة : وقد روى } فأما الذين آمنوا فزادهتم إميانا وهم يستبشرون { : قال اهللا تعاىل 

فوعد بالزيادات وأخرب عنها فكلما نصحوا فيما عرفوا كوشفوا مبا غاب عنهم يف } لئن شكرمت ألزيدنكم } { مزيد 
  ام األول املقام الثاين من املق

جهلنا مبا علمنا : ( وكان عمر بن عبد العزيز يقول ] من عمل مبا علم ورثه اهللا علم ما مل يعلم : [ ويف احلديث 
  تركنا العمل مبا علمنا ولو علمنا مبا علمنا لفتح اهللا على قلوبنا غلق ما ال هتتدي إليه آمالنا 

بال عشرية وغىن بال مال وعلما بال تعلم فليخرج من ذل  من أراد عزا: [ وقد قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ] معصية اهللا إىل عز طاعة اهللا فإنه واجد ذلك كله 

إذا زهد العبد يف الدنيا وكل اهللا سبحانه بقلبه ملكا يغرس فيه آثار احلكمة كما يغرس أكار أحدكم : [ وقد روي 
  ] الفسيل يف بستانه 

احفظوا عن املطيعني هللا ما يقولون : (  -ويكتب بذلك إىل عماله  -عنه يقول وقد كان عمر بن اخلطاب رضي اهللا 
فكلما استعمل العبد عقله وعمل بعلمه وأخلص يف عمله وصفا ضمريه وجال بفهمه ) فإنه يتجلى هلم أمور صادقة 

اب النبوية يف بصرية العقل وذكاء النفس وفطنة الروح وذهن القلب وقوى يقينه ونفى شكه وضبط حواسه باآلد
وقام على خواطره باملراقبة وحترى ترك الكذب يف األقوال واألفعال وصار الصدق وطنه وذهب عنه الرياء 

والعجب وأظهر الفقر والفاقه إىل معبوده وتربأ من حوله وقوته ولزم اخلدمة وقام حبرمة األدب وحفط احلدود 
وكوشف مبا غاب عن األعيان وصار من أهل الزيادة  واالتباع وهرب من االبتداع زيد يف معرفته وقويت بصريته

حبقيقة مادة الشكر املوجبة للمزيد وهذه املعرفة ال جيب أن تكون ضرورة وال أيضا معرفة التوحيد إذ لو كانت 
ضرورة لعمت وبطل الثواب فلم جيرب سبحانه على معرفة توحيد وعلى معرفة املزيد إذ لو كان كذلك ألغىن عن 



نزال الكتب وإقامة احلجج وإمنا هو اجلبار الذي جرب القلوب على فطرهتا وأقامها مع مقدرهتا مل بعث الرسل وإ
يكلفها فوق الطاقة وال شططا فجرب على معرفة ربوبيته ووحدانيته ومل جيرب على ما سوى ذلك من املعارف كما 

وهو قول مجهور شيوخ االعتزال زعمت اجملربة فمن أهل الكالم من يزعم أن املعارف كلها اضطرار وذلك غلط 
واجملربة وبعض املتشيعة ومنهم من يزعم أن مجيعها اكتساب وذلك أيضا غري صواب وبه يقول القدرية وبقايا 

  االعتزال وغريهم وأصحاب احلديث وأهل الظاهر فيقولون باالضطرار واالكتساب 
بنا فمنقوضة مضطربة نصرح بإبطاهلا ونومي واألمر هو ما ذكرنا والصواب ما شرحنا ألن كل مقالة خالفت ما رت

إىل تناقض األحاديث فمعارف االضطرار ال تفاوت فيها ومعارف االكتساب يقع فيها التفاوت ويتفاضل الناس فيها 
  على قدر ما ذكرنا 

من هذا  فلما ثبت أنه القدمي األزيل وحده وما سواه حمدث وكان القاهر هلم على االحتاد والفناء كانت املعرفة هلم
الوجه اضطرارا وجبال وكذلك ملا اضطرهم يف الذر وخاطبهم كفاحا يف غري زمان التكليف مل جيز أن يكون ذلك 

بكسب فلما أرسل رسله وأنزل كتبه وتعرف على ألسنة السفراء مل يصح أن يكون ذلك جربا وال ضرورة فيسقط 
وهو الفعال ملا يريد ذو } بك بظالم للعبيد وما ر{ : التكليف وال يكون ذلك موقع احلكمة وال ثبوت حجة 

احلكمة البالغة والعدل الشامل والفضل الذي خيتص به فعرفناه من حيث وحدانيته وربوبيته من حيث يعرف ومن 
حيث توحيده ومن حيث وصف ووقف ومن حيث املزيد من حيث استعمل ووفق واختص وتفضل فلكل معرفة 

فراد بالثاين واختص بالثالث من مقامات املعارف فمعارف البلغاء باإلصابة مقام ولكل مقام حكم فعم باألول وأ
ومعرفة النظر واالستدالل ألهل الرأي واملكايلة والكالم ومعرفة الفقه للعلماء واحلديث للرواة والفراسة للحكماء 

ا به وكوشفوا فلما استوى واملزيد لألنبياء واألولياء مع مشاركتهم للغري يف املعارف ال يشاركهم غريهم فيما خصو
الكل يف كوهنم أحداثا مربوبني استووا يف تلك املعرفة وملا وقعت امليزة بالكسب واالختصاص تباينوا وتفاوتوا يف 

املعارف وما يعقل ذلك إال عارف وال ينكره إال جاهل فوصل الكل إىل معرفة الربوبية ومل ينته أحد إىل معرفة املزيد 
  معرفته  وهو أن يعرف اهللا حق

  ما عرفوه حق معرفته : وقد روي } وما قدروا اهللا حق قدره { : قال تعاىل 
لو عرفتم اهللا حق معرفته ملشيتم على البحور ولزالت بدعائكم اجلبال ولو خفتم اهللا : [ وقال صلى اهللا عليه و سلم 

وال : قال ! أنت يا رسول اهللا ؟ وال : حق خوفه لعلمتم العلم الذي ليس بعده جهل وما وصل أحد إىل ذلك قالوا 
  ] أنا اهللا أجل أن يبلغ أحد كنه أمره كله 

  هذا وهو أعرف اخللق بربه الذي تصري معارف ذوي املعارف عند معرفته نكرة 
وهذا طلب الزيادة يف املعرفة ] اللهم عرفين نفسك حىت أزداد لك رغبة ومنك رهبة : [ وقد كان يقول يف مناجاته 

  } وقل رب زدين علما  {: كما أدبه 
  يعين لو عرفوه حقيقة ما اشتغلوا بسواه ) ما عرف اهللا أحد حقيقة : ( وقد كان الشبلي يقول 
  : وقال أبو احلسن املروزي يف قصيدته ) كما به كانوا كذلك به عرفوا : ( وكان الواسطي يقول 

  ) ولوال اهلدى منه عموا وحتريوا ... به عرفوه فاهتدوا لرشادهم ( 
  ) احلديث ] واهللا لول اهللا ما اهتدينا وال تصدقنا وال صلينا : [ وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم يف كالمه 

فليس شيء إال وهو يعرف اهللا سبحانه ولو كان احلكم واحدا واملعرفة واحدة الستووا وعدم االستواء : ( قال 
ات ألفاظ الرجال فهو أجل أن جيهل وأعز أن تنتهي ووجود التفاوت يشهد بصحة ما قلنا مع تصحيح اآلثار ومذاق



ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار وهو اللطيف { : فيه معارف ذوي املعارف أو تبلغه بصائر ذوي البصائر 
  } اخلبري 

 ومعرفة الرب بربوبيته إذ ربوبيته ظاهرة ال يدعها جاحد وال يقدر أن ينكرها معاند إذ هو أجل أن خيفى وأعز أن
يقاس وأعظم أن تشرف عليه العقول أو يتناوله معقول ليس يف حيز اجملهوالت فيستدل عليه وال مضبوط باحلواس 
فتصل األفهام إليه فعرفناه مبا تعرف ووصفناه مبا وصف إذ به عرفت املعارف ووجدت الدالئل فعرفنا نفسه وعرفنا 

ت وتعرف إلينا على ألسنتهم كيف نوحده ونشكره ونعبده رسله مبا أظهر على أيديها من املعجزات والرباهني واآليا
إذ ال وصول لنا إىل مراده منا إال مبا أرسل وعلم لتكون اململكة معذوقة مبالكها ونوحده مبا وحد به نفسه ونثين 

لناس يا أيها ا{ : عليه بثنائه ونشكره كما علمنا على آالئه إذ هو الغين عن كل شيء وكل شيء إليه فقري قال اهللا 
فلفقرنا مل نعرفه بنا ولغنائه عنا عرفناه به وجعل لنا الزيادة يف الكسب } أنتم الفقراء إىل اهللا واهللا هو الغين احلميد 

والتوصل باألسباب ومنه البداية وإليه املنتهى فكل من ألزمنا بسبب عكسنا عليه ذلك السبب وتسلسل األمر وإىل 
فال جمهول فيستدل عليه وال متوقع فريتقب فللرسل تأثري يف العبادات } مر كله وإليه يرجع األ{ : اهللا ترجع األمور 

  ولالستدالل تأثري يف املكونات وللعقول تأثري يف املدبرات وللرياضات تأثري يف املكتسبات 
ليعرفون فألجل ذلك : وقد روي } وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون { : وقد أخرب سبحانه يف كتابه فقال 

وقعت املعرفة من اجلميع ومل تقع العبادة فأراد ليعرفوه مث يعبدوه على بساط املعرفة فما جربهم عليه من معرفة 
ربوبيته وقع وما ردهم فيه إىل االكتساب وقع من بعض دون بعض أال ترى أنه مل يقع من الكفار التعجب واإلنكار 

أجعل اآلهلة إهلا واحدا إن هذا لشيء { : باإلهلية فقالوا  من أنه سبحانه رب وإله ؟ وإمنا تعجبت وأنكرت التوحيد
فما أريد منهم أن يقع هبم علل وما ألزمهم من معرفة ربوبيته مل يكن هلم سبيل إىل إنكاره وجحده كغريه } عجاب 

  ) من املعارف 

  تتمة كالم البصري وتعليق ابن تيمية

وأمجلت وجهلت احلكم فالتبس عليها احلكم واختلفوا فأصحاب املقاالت وضعت كل معرفة غري موضعها : ( قال 
أهل : أصل املعرفة معرفة اإلمام ومنهم من يقول : بالعقول أو االستدالل أو باإلمام ؟ فقال بعضهم : مبا يصاب ؟ 

 البيت يعين معرفتهم واألئمة والعلماء والفقهاء أكثرهم يذهب إىل أن املعرفة معرفة العلم والفقه من حالل وحرام
  وفرائض ومندوبات و أحكام وسنن 

  هي أن تعرف اهللا على يقني حىت تستقر معرفته يف قلبك : وقال بعضهم 
بعد البحث والنظر وقوم يقولون : قبل البحث والنظر ومنهم من قال : أي وقت تقع ؟ فمنهم من يزعم : واختلفوا 

اهر وكالم يكثر ذكره ويتبني لك يف نفس بعد البلوغ ومنهم من جبعل حدها معرفة األجسام واألعراض واجلو: 
أن أهل الكالم اعتقدوا ما يليق بالطبع فأثبتوا من طريق العبودية فجعلوا  -إذا لزمت ما قررنا وشرحنا  -الكالم 

معرفته بأسباب وأهل احلق اعتقدوا ما يليق بالربوبية فأثبتوه من حيث الربوبية والربوبية ال تدنسها العلل وال يقع 
  غوامض الفطر فقرر اهللا اخللق ودعاهم إىل معرفته كفاحا لئال يشركوا يف العلم مبعرفته وال تكون هلم حجة عليها 

وذلك ملوضع } أو تقولوا إمنا أشرك آباؤنا من قبل * أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلني { : قال سبحانه 
خلرجوا عن كوهنم مكلفني  -كما زعم اجلاهلون  -بودية ما ألزمهم من الضرورة ولو قررهم مبعرفته يف حال الع

ملوضع النظر إليه لكن تعرف إليهم من بعد ما ألزمهم من الضرورة بالوسائط واآليات فمن نصح معبوده وقام على 



مراعاة ما شرعه له وتعرف به إليه واتكل يف املعرفة عليه وأسند مجيع أموره إليه ذكره ما سلف من احلال وكشف 
عن العواقب واملآل فزهد فيما يفىن وزادت رغبته فيما يبقى وصار لإلله موحدا خائفا ومصدقا راجيا ومن قصر له 

يف رعايته وخلط يف سعايته وسلك حمجة التفريط ومل ينصح فيما أعطى من ضرورته وعقله مجت عيوبه وكثرت 
يف وقت التعريف فحصل يف مجلة من خان وعاند ذنوبه فملكه هواه فأعماه وأراده ومل يبلغ مناه فأنساه ذلك ما كان 

  ) ومل يكن خبارج من كون ماكان جيهله إذ قد ثبت العلم بذلك فلم يكن خبارج من النار ومل يكن خبارج من ضرورته 
وقد ثبت أهل الكالم معارف ضرورية كمعرفة اإلنسان بوجود نفسه فالربوبية أوىل بذلك وكذلك : ( قال 

جلواهر ألهل الكالم واجلمع والتفرقة وما يعرف بالفكر ويشترط بالعلم ومعرفة الشرع األعراض واألجسام وا
وهي العلم به  -للفقهاء واملعرفة اليت هي احلجة والربهان والنور والبيان للعلماء البلغاء احلكماء ومعرفة الصفات 

ال يظهر لغريهم وهم املكاشفون بنور فهي لألولياء الذين يشاهدونه بالقلوب ويكاشفهم بالغيوب إذ يظهر هلم ما  -
اليقني وعلم اليقني وعني اليقني وحق اليقني املخصوصون باحلقائق واملبتدأون باملكنون من ذخائر كراماته ألهل 

صفوته وواليته فلكل قوم مقام ولكل مقام علم ولكل علم حكم وكذلك املعارف على أحكام ومقامات فال يتعدى 
  ) مبعرفة مقامها 

كيف يدرك ذو مدى من ال مدى له ؟ أم : كيف ال تدركه العقول ؟ فقال : وقد قيل أليب احلسني النوري (  :قال 
  كيف يدرك ذو غاية من ال غاية له ؟ أم كيف يدرك مكيف من كيف الكيف 

اجي احلق ال يعرف بسواه وقال النب: كما قامت األشياء وبه فنيت كذلك به عرفوه وقال الشبلي : وقال الواسطي 
  ) طوىب ألهل املعرفة عرفهم نفسه قبل أن عرفوه : 

صدق أئمة الدين وشيوخ املسلمني فاهللا سبحانه هو املعروف األزيل وهو اهلادي إىل معرفته واملتعرف بنفسه : ( قال 
ألنه إىل بريته إذ ضلت العقول والفهوم والعلوم واألوهام يف تيه التيه أن تتومهه واألفكار واألضمار ان تدركه 

العظيم الذي فاتت عظمته لكل حيث وتقدير وعجز عن تومهه كل فكر وضمري وردعت العقول فلم جتد مساغا 
  ) فرجعت كليلة ورجع الوهم خاسئا وهو حسري 

بل هو املعروف مبا تعرف واملوصوف كما وصف فتعرف إلينا بربوبيته ووصف لنا توحيده : ( إىل أن قال 
إن إهلكم * فالتاليات ذكرا * فالزاجرات زجرا * والصافات صفا { : وله تعاىل ووحدانيته وأقسم على ذلك بق

وهو الصادق يف خربه وشهادته إذ هو الواحد يف احلقيقة الذي ال شريك له يف األلوهية واالبتداع وتعرف } لواحد 
به يف كالمه وخطاه فاألصل إلينا هبذه املعرفة على ألسنة السفراء فأوقفتنا السفراء على توحيده الذي تعرف إلينا 

وأسعدنا بالعقل الذي هو احلجة } لقد من اهللا على املؤمنني إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم { منه مث السفراء 
والعلم الذي هو احلجة وجعل لنا السمع واألبصار واألفئدة وطالبنا باالعتبار واالفتكار والقبول ليكون أقوى يف 

  الربهان وأبلغ يف البيان 
ما اختذ اهللا من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله مبا خلق ولعال بعضهم على بعض { : ال سبحانه ق

  ) فنزه نفسه عما زعموا وابتدعوا وصدق اهللا يف خربه وصدقت الرسل } سبحان اهللا عما يصفون 
قال : ( يناسب ذلك إىل أن قال مبا } لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا { : وتكلم على هذه اآلية وعلى قوله 

ضرب لكم مثال من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أميانكم من شركاء يف ما رزقناكم فأنتم فيه سواء { : سبحانه 
 {  

  } ضرب اهللا مثال رجال فيه شركاء متشاكسون ورجال سلما لرجل { : وقال سبحانه 



} ن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا ضرب اهللا مثال عبدا مملوكا ال يقدر على شيء وم{ : وقال 
ال : مثال ملن عبد غريه إذ ضرب العبد مثال ملن عبد من دونه ألنه ذليل عاجز مفتقر مدبر مملوك ال يقدر على شيء 

جعله مثال يستدل به على توحيده : نفعا وال ضرا وال خلقا وال أمرا وال موتا وال حياة وال نشورا ومن رزقناه 
كمال ربوبيته ألنه الواسع اجلواد القادر الرازق للعباد سرا وجهرا فضرب اهللا سبحانه هلم األمثال ليوخبهم ويريهم و

عجزهم فيما أضافوا إليه من الشركاء مع إقرارهم مبعرفة ربوبيته تعاىل اهللا عما يشركون فعز من ملن يشارك يف 
  ) بالربوبية فجل أن يكون له شريك يف خلقه قدرته وجل من مل يرام يف وحدانيته وتعظم من تفرد 

فخلقهم على الفطرة وبعث إليهم السفراء وعلمهم العلم وركب فيهم العقل بالفكر فبالفطرة عرفوه : ( إىل أن قال 
وبالواسائل عبدوه فلوال اهللا سبحانه ما عرفناه من طريق ربوبيته ولوال إرسال الرسول مع ما خاطبنا به ووقفنا عليه 

  ما عرفنا توحيده وال كيف نطيعه  -نا له ومن علينا به وكتب يف قلوبنا واختصنا ووفق
ولو ال ما ظهرت من اآليات واملعجزات اليت أظهرها على أيدي الرسل حبقائق معانيها اليت يعجز اخللق عن اإلتيان 

  مبثلها مل نعرف رسله 
ارف وأسرار مقامات القوم وحالوة أذواقهم ولوال زوائد األعمال وتصحيح األحوال والعلوم والفهوم واملع

  ما عرفنا ذوي املزيد  -والروائح الواردة إلينا منهم وعنهم 
وكل ذلك من فضل اهللا علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس ال يشكرون فلو شكر الكافر ما اضطره إليه من معرفة 

ورأى األفضال والنعم اليت قد عم هبا وكمال باريه بربوبيته واعترف له بنعمه وإخراجه من العدم إىل الوجود 
ألوصله شكره مبعرفة توحيده فصدق رسوله وحقق ما سلف من عهده ورجع إىل  -صورته وإدرار رزقه عليه 

ضرورته واعترف بوحدانيته فأبطل ما سواه ومل ير إهلا إال إياه ولكن ملا جهل النعمة وزاغ عن العهد ونكث يف 
فتركه مع هواه فكان } فلما زاغوا أزاغ اهللا قلوهبم { : رمه أكرب املنن وأفضل النعم ح -إقراره وكذب السفراء 

قول وعمل : هالكه يف مناه وإذا شكر املؤمن معرفة التوحيد اليت من هبا عليه وشكرها قبول ماجاء به الرسول 
  نصح يف مزيد رفع إىل مزيد وإخالص نية وإصابة سنة ولزوم قدوة وحبس عن املخالفة أو صلة مبعرفة مزيدة فكلما 

  } لئن شكرمت ألزيدنكم ولئن كفرمت إن عذايب لشديد { : قال سبحانه 
ويستدل على ما ذكره أبوحممد بن عبد وغريه من أن املعرفة األولية الفطرية حتصل بال دليل أن ما يعلم : قلت 

ه هي اآلية والعالمة وكذلك االسم إمنا يدل بالدليل إمنا يعلم إذا علم أن الدليل مسلتزم له ليكون دليال عليه وهذ
  على املسمى إذا عرف أنه اسم له وذلك مشروط بتصور املدلول عليه الالزم وبأن هذا ملزوم له 

إن املقصود بالكالم ليس هو تعريف املعاين املفردة ألن املعىن املفرد ال يفهم من اللفظ حىت يعرف أن : وهلذا قيل 
أن يعرف أن هذا اللفظ موضوع هلذا املعىن حىت تعرف داللته عليه فتكون املعرفة باملعىن اللفظ دال عليه فال بد 

سابقة للمعرفة بداللة اللفظ عليه خبالف املعىن املركب فإنه إمنا حيتاج إىل العلم جبنس املركب ال بالتركيب املعني 
زيد عرف أنه فعل القيام القائم به خبالف مسمى : قام فالن أنه فعل القيام القائم به فإذا قيل : فنعرف أنه إذا قيل 

  زيد وأنه ال يعرف أن زيدا يدل على مسماه حىت يعرف أوال مسمى زيد فلو استفيد مسمى زيد من زيد لزم الدور 
وهذا موجود يف كل ما دل على معىن مفرد فما دل على الباري إمنا تعرف داللته عليه إذ عرف أنه مستلزم له 

رفة الالزم املدلول عليه فال يعرف أن هذا دليل على هذا املعني حىت يعرف املعىن والدليل وأن وذلك مشروط مبع
الدليل مستلزم للمعني املدلول عليه فلو استفيد معرفة املعني من الدليل لزم الدور بل يكون ذلك املعني متصور قبل 

تبصرة وذكرى { : ل عليه فيكون كما قال هذا وتلك األمور مستلزمة له وآيات عليه فكلما تصورت تصور املدلو



إذا قدر أنه مس طيف من الشيطان فشككه فيما عرفه أوال فإذا رآى آياته املستلزمة : تبصرة } لكل عبد منيب 
  لوجوده كان ذلك تبصرة من ذلك اللطيف 

كون تذكرة إذا وت} إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون { : كما قال تعاىل 
حصل نسيان وغفلة تذكرة باهللا فهي تبصرة ملا قد يعرض من اجلهل وتذكرة ملا قد حيصل من غفلة وإن كان أصل 

  املعرفة فطريا حصل يف النفس بال واسطة البتة 
دل أقيسة وآيات فأما األقيسة فال تدل إال على معىن كلي ال ت: وقد ذكرنا يف غري هذا املوضع أن األدلة نوعان 

  على معىن معني 
كل ممكن فال بد له من واجب فإمنا يدل على قدمي واجب : هذا حمدث وكل حمدث فله حمدث قدمي أو : فإذا قيل 

الوجود بنفسه ال يدل على عينه بل نفس تصور هذا ال مينع من وقوع الشركة فيه فإذا قدر أنه عرف أنه واحد ال 
تعرف علينه بغري هذه الطريق وااليات تدل على عينه لكن كون اآلية  يقبل الشركة فإنه مل تعرف عينه فال بد أن

  دليال على عينه مشروطة مبعرفة عينه قبل إذ لو مل تعرف عينه مل يعرف أن هذه اآلية مستلزمة هلا 
كل  فعلم أنه يف الفطرة معرفة باخلالق نفسه حبيث مييز بينه وبني ما سواه كما ذكره أبو حممد بن عبد وغريه وهلذا
  من تطلب معرفته بالدليل فال بد أن يكون مشعورا به قبل هذا حىت يطلب الدليل عليه أو على بعض أحواله 

وأما ما ال تشعر به النفس بوجه فال يكون مطلوبا هلا وإذا كان مطلوبا هلا فال ميكن أن يستدل عليه بشيء حىت يعلم 
آخر وبني فيه أن التصور البسيط املفرد ال جيوز أن يكون  أنه يلزم من حتقق الدليل حتققه وقد بسط هذا يف موضع

  مطلوبا باحلد وإمنا يطلب باحلد ما يكون مشعورا به من بعض الوجوه فيطلب الشعور به من وجه آخر 
وهلذا مل يكن جمرد احلد معرفا باحملدود إن مل يعرف أن احلد مطابق له وهو ال يعرف ذلك إن مل يعرف احملدود وإال 

  الدعوى ال تفيد فمجرد 
كل مسكر مخر وكل مخر حرام فإن مل يعرف املقدمتني مل يعرف النتيجة وإذا كان : وكذلك الدليل القياسي إذا قيل 

آية على شيء معني مثل كون الكوكب الفالين كاجلدي مثال عالمة على جهة الكعبة فال بد أن يكون قد عرف 
املعينة جهة الكعبة يف اجلنوب فإذا رآى اجلدي علم أن جهة  اجلدي وعرف أنه من جهة الشمال وعرف أن اجلهة

الكعبة تقابله ولوال تقدم معرفته بالدليل وهو اجلدي واملدلول عليه وهو جهة الكعبة مل ميكنه االستدالل لكنه عرف 
الدليل عرف أوال الدليل واملدلول عليه مث خفى عليه املدلول وهوجهة الكعبة يف بعض األوقات واملواضع فلما رآى 

املدلول الذي كان قد جهله بعد علمه به كمن مسع مناديا ينادي باسم من يطلبه كابنه وأخيه وقد أضل مكانه فإذا 
  مسع االسم استدل به عل املسمى الذي كان يعرفه قبل هذا ولكنه قد حصل له به نوع من اجلهل بعد ذلك 

 تكلم هبا كالقرآن وآياته الفعلية اليت خلقها يف األنفس واآلفاق آياته القولية اليت: فاآليات الدالة على الرب تعاىل 
تدل عليه وحتصل هبا التبصرة والذكرى وإن كان الرب تعاىل قد عرفته الفطرة قبل هذا مث حصل له نوع من اجلهل 

  أو الشك أو النسيان وحنو ذلك 
نه عامل به شيء وعلمه بأن علمه حصل ومما ينبغي أن يعرف أن علم اإلنسان بالشيء وتصوره له شيء وعلمه بأ

بالطريق املعني شيء ثالث وكذلك إرادته وحبه شيء وعلمه بأنه مريد حمب له شيء وكون اإلرادة واحملبة حصلت 
  بالطريق املعني شيء ثالث 

 فاملتوضىء واملصلي والصائم حيصل يف قلبه نية ضرورية للفعل االختياري وال ميكنه دفع ذلك عن نفسه وإن مل
  يتكلم بالنية مث قد يظن أن النية إمنا حصلت بتكلمه هبا وهو غالط يف ذلك 



وكذلك قد حيصل له علم ضروري مبخرب األخبار املتواترة مث ينظر يف داللة اخلرب فيظن أن العلم احلاصل له مل حيصل 
ه يف النفس بعد ذهول إن النظر وكد ذلك العلم أو أحضر: إال بالنظر وهو قد كان قبل النظر عاملا وقد يقال 

النفس عنه وهذا مما يبني لك أن كثريا من النظار يظنون أهنم مل يعرفوا اهللا بالطريق املعني من النظر الذي سلكوه وقد 
يكون صحيحا وقد يكون فاسدا فإن كان فاسدا فهو ال يوجب العلم وهم يظنون أن العلم إمنا حصل به وهم 

  غالطون 
ن كان صحيحا فقد يكون مؤكدا للعلم وحمضرا له ومبينا له وإن كان العلم حاصال بل العلم قد حصل بدونه وإ

  بدونه 
هذه األمور من تصورها حق التصور تبني له حقيقة األمر يف أصول العلم وعلم أن من ظن أن األمر الذي يعرفه 

جاهال لو كان ذلك عامة اخللق وهو أجل املعارف عندهم من حصره يف طريق معني ال يعرفه إال بعضهم كان 
  ؟ ! الطريق صحيحا فكيف إذا كان فاسدا 

أفضل الكالم : [ ومما يوضح الكالم يف هذا الذكر املشروع هللا هو كالم تام كما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ] سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب : بعد القرآن أربع وهن من القرآن 

فلم تأت به الشريعة وليس هو كالما مفيدا إذا الكالم ) اهللا اهللا : ( االسم املفرد وهو قول القائل  فأما جمرد ذكر
املفيد أن خيرب عنه بإثبات شيء أو نفيه وأما التصور املفرد فال فائدة فيه وإن كان ثابتا بأصل الفطرة وإن كان املعلوم 

  بالفطرة ما تدخل فيه أمور ثبوتية وسلبية 

  أيب موسى يف شرح اإلرشاد كالم ابن

والقائلون بأن املعرفة حتصل بغري العقل يفسرون كالمهم مبعىن صحيح مثل ما ذكره الشريف أبو علي بن أيب موسى 
  يف شرح اإلرشاد يف الفقه تصنيفه ملا شرح عقيدته املختصرة اليت ذكرها يف أول اإلرشاد 

فالذي نذهب إليه قول : ( قال ) ة هل تدرك بالعقول أم بالسمع ؟ املعرف: الكالم بعد ذلك : ( قال ملا ذكر التوحيد 
وقد اختلف أصحابنا يف ذلك على طريقني فقال : ( قال ) إن معرفة اخلالق أنه اهللا ال تدرك إال بالسمع : إمامنا 

  ) مع هبا إن املعرفة تدرك بالعقول مع اتفاقهم معنا أهنا ال تدرك مبجرد العقل قبل ورود الس: األقلون منهم 
ان العقل خملوق : والدليل على أنه تدرك بالسمع وأنه ال مدخل للعقول فيها قبل ورود السمع هبا : ( قال 

كاحلواس اخلمس من البصر والسمع والشم واللمس واملذاق مث املقسوم منه يتفاضل اخللق فيه يعلم ذلك كل أحد 
  ) ييح والشم ال يدرك به الشام األصوات ضرورة فإذا كان كذلك فاللمس ال يدرك له الالمس األرا

ومجلة هذا أن اهللا مل جيعل اللمس سبيال إىل إدراك األراييح وال الشم سبيال إىل إدراك املسموعات بل جعل : ( قال 
كل واحد منهما سبيال إلدراك ما خص به وإن كنا جنوز أن يفعل ذلك وجيعل العلم يف اليد والكالم يف الرجل 

سان ألن اجلواهر من جنس واحد وإذا جاز قيام الرؤية ببعضها جاز جبميعها ولكن ذلك ال يكون يف والنظر يف الل
  الدنيا إال لنيب ليكون من معجزاته ودليل تصوره كالم الذراع للنيب صلى اهللا عليه و سلم 

رجلهم مبا كانوا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأ{ : ويف اآلخرة إذا أنطق اهللا عز و جل اجلوارح بقوله 
ووجوه يومئذ باسرة { : وبقوله } وقالوا جللودهم مل شهدمت علينا قالوا أنطقنا اهللا الذي أنطق كل شيء } { يعملون 

  } تظن أن يفعل هبا فاقرة * 
لسواد فيجوز أن جيعل اهللا الظن يوم القيامة يف الوجوه املعذبة كذلك العقل مل جيعل اهللا له سبيال إىل إدراك ا: ( قال 



والبياض وال إىل إدراك املشام والطعوم بل جعل اهللا له سبيال إىل التمييز بني املوجودات وإىل إدراك فهم السمعيات 
والفرق بني احلسن منها والقبيح والباطل منها والصحيح فإذا نظر إىل املصنوعات اليت ال سبيل للخلق إىل مثلها 

أن احملدثات ال تصنع نفسها علم  -إذا أراد اهللا هدايته  -ملركب فيه ويعجز كل فاعل عنها وحتقق بصحة التمييز ا
أهنا مفتقرة إىل صانع غري أنه ال يعرف من هو قبل ورود السمع فإذا ورد السمع بأن الصانع هو اهللا قبله العقل 

ل مبجرده ال ووقع له فهم يف السمع وحتقق صحة اخلرب وعرف اهللا من ناحية السمع ال من ناحية العقل ألن العق
يعلم من الصانع قط وأكثر ما يف بابه أن يقع به التمييز فيبقى أن يفعل اجلماد نفسه ويقتضي بالشاهد على الغائب 

  ) فأما أن يعرف من الصانع فمحال إال من جهة السمع 
يعين البصائر } بصار فاعتربوا يا أويل األ{ والدليل على صحة اعتبارنا أن اهللا خاطب العقالء باالعتبار فقال : ( قال 

فأمرهم باعتبار ما جعل } ليتذكر أولو األلباب { : أي عقل وقال } إن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب { : وقال 
  هلم سبيال إىل اعتباره دون غريه 

اء من املالئكة املقربني واألنبي -أن اهللا عز و جل حجب عن اخللق : مث الدليل القاهر هو القاضي بصحة ما ذكرت 
معرفة ما هو ومل جيعل هلم طريقا إىل علم مائيته وال سبيل إىل إدراك كيفيته جل أن  -واملرسلني وسائر اخللق أمجعني 

  فمنع من أحاطة العلم به فال سبيل ألحد إليه } وال حييطون به علما { : يدرك أو حياط به علما وتعاىل علوا كبريا 
فنفى عن نفسه األشبهاه واألمثال فمنع من االستدالل عيه } صري ليس كمثله شيء وهو السميع الب{ : وقال 

باملثلية كما منع الدليل على إدراك كيفيته أو علم ماهيته فهذا الذي ال سبيل للعقل إىل معرفته وال طريق له إىل 
  علمه 

بودهم ويعلموا مث كلف جل إمسه سائر بريته وأفترض على مجيع املكلفني من خليقته علم من هو ليعرف اخللق مع
أمر إهلهم وخالقهم فلما كلفهم ذلك نصب هلم الدليل عليه مسعا ليتوصلوا به إىل أداء ما افترض عليهم من عبادته 

إنين أنا اهللا { : وعلم ما كلفهم من معرفته علما منه جلت عظمته بأن ال طريق للعقل إىل علم ذلك حبال فقال تعاىل 
} اهللا الذي خلقكم مث رزقكم مث مييتكم مث حيييكم { : وقال } ذلكم اهللا ربكم {  :وقال } ال إله إال أنا فاعبدين 

هو اهللا الذي ال إله إال هو امللك * هو اهللا الذي ال إله إال هو عامل الغيب والشهادة هو الرمحن الرحيم { : وقال 
هو اهللا اخلالق البارئ املصور له *  القدوس السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب سبحان اهللا عما يشركون

  } األمساء احلسىن يسبح له ما يف السماوات واألرض وهو العزيز احلكيم 
ولو سأهلم قبل أن يسمعوا بامسه عن تأويل من خلقهم ماكان هلم طريق إىل علم ذلك ألن األمساء ال تسمع : ( قال 

  ) من جهة العقل 
أن اهللا العظيم مل يعرف إال من جهة السمع إلحاطة العلم : مل إال ما ذكرناه فثبت وتقرر بالدليل الذي ال حيت: قال 

أنه ال طريق للعقل مبجرده إىل معرفة هذه األمساء وال إىل معرفة املسمى لو مل يرد السمع بذلك ومدعي ذلك وجموزه 
  ) من ناحية العقل بعلم بطالن دعواه ضرورة 
واملعرفة عندنا موهبة من اهللا وتقع استدالال ال : ( وضعه إىل أن قال وتكلم على قصة إبراهيم بكالم ليس هذا م

  ) اضطرارا ألنه لو كانت تعلم بضرورة الستوى فيها العقالء 
إن اهللا ال خيلى خلقه يف وقت من : فثبت أن املعرفة ال تقع إال من ناحية السمع على ما نقول : ( إىل أن قال 

ن يعرفه إليهم فتعرف إليهم على ألسنة رسله وأرسل الرسل بالدعاء إليه األوقات وال يف عصر من األعصار مم
  والدالة عليه لكيال تسقط حجج اهللا 



وكقول } أن اعبدوا اهللا * يا قوم إين لكم نذير مبني { : وكان كل نيب يعرف أمته معبودهم كقول نوح لقومه 
  } يا قوم اعبدوا اهللا { : شعيب 

ل كل منهم يدمي الدعوة لقومه فإذا قبض كان حكم شريعته قائما يف حال الفترة وكذلك يف قصص غريهم من الرس
إىل أن ينسخها اهللا بإرسال نيب آخر فيقوم الثاين ألمته يف التعريف والدعوة قيام املاضي ألمته فما أخلى اهللا اخللق من 

  ) مسع يعرفونه به ويستدلون به على ربوبيته ومعرفة أمسائه 

ISLAM ICBOOK.WS ين|  ٢٠١٠ م لمسل احة لجميع ا مت ق  لحقو ع ا   جمي

  



لنقل: كتاب  لعقل وا ا تعارض    درء 
لعباس: املؤلف  ا و  أب مية احلراين  بن تي احلليم  عبد  بن   أمحد 

  تعليق ابن تيمية

املعرفة اليت ال حتصل : هو الذي يعرف بالعقل والثاين : أحدها : ففي هذا الكالم قد جعل العلم ثالثة أنواع : قلت 
  عقل وال بسمع ما ال سبيل إىل معرفته ال ب: إال بالسمع والثالث 

املعرفة املطلقة اجململة بأن هذه احملدثات اليت يعجز عنها اخللق ال بد هلا من صانع ولكن هذه املعرفة ال تفيد : فاألول 
معرفة عينه وال أمسائه فإن احملدثات إمنا تدل على فاعل ما مطلق من حيث اجلملة وكذلك سائر ما يذكر من الرباهني 

أمر مطلق كلي إذ كان الربهان املنطقي العقلي البد فيه من قضية كلية والنتيجة موقوفة على  القياسية فإمنا تدل على
  مجيع املقدمات فإذا كان املدلول عليه مل تعرف عينه قبل االستدالل مل يدل هذا الدليل إىل على أمر مطلق كلي 

مكنات على أن هناك واجبا فإنه مل يعرف وإيضاح ذلك أنه إذا استدل حبدوث احملدثات على أنه له حمدثا وبإمكان امل
إال وجود حمدث واجب بنفسه وهذا معىن كلي مطلق ال مينع تصور معناه من وقوع الشركة فيه فال يكون يف ذلك 

  معرفة عينه ولو وصف هذا بصفات مطلقة مل خيرجه ذلك عن أن يكون مطلقا كليا 
فة واملعتزلة واملتصوفة حيث أثبتوا وجودا واجبا قدميا مث مث إنه ضل من ضل من اجلهمية نفاة الصفات من املتفلس

وصفوه بصفات سلبية توجب امتناع تعينه وأنه ال يكون إال مطلقا وقد علم أن ما ال يكون مطلقا كليا ال يوجد إال 
  يف األذهان ال يف األعيان فيكون ما أثبتوه ال وجود له يف اخلارج 

 يدل على عينه وبني نفي تعينه فإن من سلك النظر الصحيح علم أنه موجود ومن املعلوم الفرق بني كون الدليل مل
معني متميز وإن كان دليله مل يدله على عينه خبالف من نفى تعينه وجعله مطلقا كليا أو قال ما يستلزم ذلك فإن 

  هذا معطل له يف احلقيقة 
 يعلم عينه فهذا قد علمه علما مطلقا وأما من ومثال هذا من علم بالدليل وجود نيب مرسل أرسله اهللا إىل خلقه ومل

إن هذا النيب إمنا يوجد مطلقا ال معينا فهذا قد نفى وجوده يف اخلارج فإذا تبني أن القياس العقلي الربهاين ال : قال 
ف هبا يفيد إال معرفة مطلقة كلية فمعلوم أن أمساءه ال تعرف إال بالسمع فبالسمع عرفت أمساء اهللا وصفاته اليت يوص

  من الكالم 
ولوال السمع ملا مسي وال ذكر وال محد وال مدح وال نعت وال وصف فإن كان هذا هو الذي أراده مبعرفة عينه ومن 

هو فال ريب أنه ال حيصل إال بالسمع وإن أراد بذلك معرفة أخرى مثل املعرفة بسائر نعوته اليت أخربت هبا الرسل 
  يعلم مبجرد القياس العقلي ومنها ما قد تنازع الناس هل يعلم بالعقل أم ال ؟  فهذا أيضا يعلم بالسمع ومنها ما ال

إما : وأما معرفة عني املسمى املوصوف الذي علم وجوده فهذا يف املخلوقات يعرف باإلحساس ظاهرا أو باطنا 
رف عينها باإلحساس بعينه أو باإلحساس خبصائصه فمن علم اسم شخص ونعوته أو اسم أرض وحدودها فإنه يع

إما مبخرب خيربه أن هذا املعىن هو املوصوف املسمى وإما بأن يرى اختصاص ذلك املعني بتلك األمساء : بالرؤية 
  والصفات 
فمن عرف نعوت النيب صلى اهللا عليه و سلم } الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم { : قال تعاىل 

  رآه ورأى خصائصه علم أن هذا هو ذاك لعدم االشتراك يف تلك الصفات  اليت نعت هبا يف الكتب املتقدمة مث



وهذه املعرفة قد تكون مبشاهدة عينه كالذين شاهدوه وقد ال تكون مبشاهدة عينه بل بطرق أخرى يعلم هبا أنه هو 
ن وهو الذي يسميه كما يعلم أن القرآن تلقي عنه وأنه هاجر من مكة إىل املدينة ومات هبا وأنه هو املذكور يف األذا

املسلمون حممدا رسول اهللا وهو صاحب هذه الشريعة اليت عليها املسلمون فهذه األمور تعرف هبا عينه من غري 
  مشاهدة 

وكذلك قد تعرف عني خلفائه وأصحابه وغريهم من الناس وتعرف أقواهلم وأفعاهلم وغري ذلك من أحواهلم معرفة 
  ة معينة الاشتراك فيها مع عدم املعاين

لكن قد شوهد آحاد األناسي وعلم أن هؤالء من هذا النوع ولكن مل يشهد ما يشبه النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  وخلفاءه من كل وجه وإما شوهد ما يشبههم من بعض الوجوه 

ا فهذا القدر املسمى يعلم مبشاهدة نظريه وأما القدر الفارق فال بد أن يشارك غريه يف وصف آخر فيعلم ما بينهم
  من القدر املشترك أيضا 

فاألمور الغائبة ال ميكن معرفتها وال التعريف هبا إال مبا بينها وبني األمور الشاهدة من املشاهبة لكن إذا عرف أنه ال 
  شركة يف ذلك علم أنه واحد معني من علم بعض صفاته وإن جوز فيه الشركة مل يعلم عني ذاك 

ته قد حيصل بالسماع وقد حيصل بالعيان وقد حيصل باالستدالل والعلم ففي اجلملة معرفة عني من علم بعض صفا
باملوصوف قد يعلم بطرق متعددة فمن علم نعت امللك مث رآه فقد يعلم عينه ملا استقر عنده من معرفة صفاته وقد 

  يعلم ذلك مبن خيربه أن ذلك املسمى املوصوف هو هذا املعني 
دود عقار وصفاته فقد تعلم احلدود باملعاينة واالستدالل بأن ال يدل ما وهلذا إذا كان يف كتاب الوقف وحنوه ح

يطابق تلك النعوت إال هي وقد يعلم باخلرب والشهادة ما يشهد الشهود بأن احلد املسمى املوصوف هو هذا املعني 
 وإذا شهد الشهود على مسمى منسوب وكتب بذلك حاكم إىل حاكم آخر أو شهد شهود فرع على شهود أصل

فإنه يعلم عني املسمى املنسوب كمن شهد بنسبة وال يوجد له شريك فإن وجد له شريك مل تعلم عينه بالشهادة 
بامسه ونسبه وصار ذلك كاحللية والنعت املشترك وهل يشهد بالتعيني مبجرد احللية عند احلاجة ؟ فيه نزاع بني 

  الفقهاء 
األول بصفته املختصة حيصل بطرق والعلم باملعينة قد يكون وكما أن معرفة عني املوصوف حتصل بطرق فنفس العلم 

  باملشاهدة الظاهرة وقد يكون باملشاهدة الباطنة وقد ال يكون إال جملرد اآلثار 
ومما يبني الفرق بني املعني واملطبق ما ذكره الفقهاء يف باب األعيان املشاهدة املوصوفة فإن املبيع قد يكون معينا وقد 

 قد يكون مشاهدا فهذا يصح بيعه باإلمجاع وقد يكون غائبا وفيه ثالثة أقوال مشهورة للعلماء وهي ال يكون واملعني
يصح وصف أو مل يوصف : أنه ال يصح بيعه كظاهر مذهب الشافعي والثاين : أحدها : ثالث روايات عن أمحد 

  بالصفة وال يصح بدوهنا  أنه يصح: وهو مذهب مالك واملشهور من مذهب أمحد : كمذهب أيب حنيفة والثالث 
ولو تلف هذا املبيع قبل التمكن من قبضة بآفة مساوية انفسخ البيع فيه باتفاق العلماء ومل يكن للمشتري املطالبة 

ببدله ألن حقه تعني يف عني معينة وأما املبيع املطلق يف الذمة فمثل دين السلم فإنه أسلم يف شيء موصوف مطلق ومل 
ثمن املطلق الذي مل يعني ومبنزلة الديون اليت ثبتت مطلقة كالصداق وبدل القرض واألجرة وحنو يعينه وهو مبنزلة ال

  ذلك 
ومثله يف الواجبات الشرعية وجوب عني رقبة مطلقة وحنو ذلك فهنا الواجب أمر مطلق مل يتعني بل ملن هو عليه أن 

قبل التمكن من قبضه كان للمستحق املطالبة  يأيت بأي عني من األعيان إذا حصل به املقصود ولو أتى مبعني فتلف



  بعني أخرى 
وهكذا قال الفقهاء يف اهلدي املطلق كهدي التمتع والقرآن واهلدي املعني كما لو نذر هديا بعينه فإن املعني لو تلف 

  بغري تفريط منه مل يكن عليه بدله خبالف ما وجب يف الذمة فإنه لو عينه وتلف كان عليه إبداله 
ود يف اخلارج فهو يف نفس معني لكن العلم به قد يكون مع العلم بعينه وقد ال يكون مع العلم بعينه وكل موج

كاملبيع إذا كان مشاهدا فقد عرف املشتري عينه وإذا كان غائبا فهو معني يف نفسه واملشتري ال يعرف عينه وإمنا 
مله وحيتمل غريه فإنه قد يبيعه العبد أو األرض يعرف منه أمرا مطلقا سواء كان ذلك املطلق ال حيتمل سواه أو حيت

اليت من صفتها كذا وكذا ويصفها بصفات متيزها ال حتتمل دخول غريها فيها وهذا خبالف املسلم فيه فإنه ال يكون 
معينا ومىت كان معينا بطل السلم كما لو أسلم يف مثن بستان بعينه أو زرع أرضا بعينها قبل بدو الصالح كما جاء 

  لك حديث مسند عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ذ
وإذا تبني هذا فإذا عرف حمدث للحوادث واجب قدمي وعلم انتفاء الشركة فيه بأنه واحد ال شريك يف اخللق أو 

فقد  -غري ذلك من خصائصه اليت ال يوصف هبا اثنان مثل أنه رب العاملني وأنه على كل شيء قدير وحنو ذلك 
عرف أنه واحد معني يف نفس األمر ال شركة فيه فيطلب القلب حينئذ معرفة عينه خبالف ما  -تعرف عينه بالعقل 
  ميكن الشركة فيه 

التعيني حينئذ مبا : إن عينه ال تعرف إال بالسمع ويقول : وإذا كان كذلك فقد يعترض املعترض على قول من قال 
شارة إىل ما فوق السماوات فإهنا مفطورة على أنه جعل اهللا يف القلوب من ضرورة املعرفة والقصد والتوجه واإل

  ليس فوق العامل غريه 
وهلذا كان منكرو علو اهللا ومباينته ملخلوقاته من اجلهمية احللولية أو النفاة للحلول واملباينة وحنوهم إمنا يثبتون 

وجودا مطلقا كليا ال يعينونه ال وجودا مطلقا ال يعني وال يشار إليه بل يقولون بال إشارة وال تعيني وهؤالء يثبتون 
  ببواطنهم وال بظواهرهم 

وهلذا يبقون يف حرية واضطراب تارة جيعلونه حاال يف املخلوقات ال خيتص بشيء وتارة يسلبونه هذا وهذا ويقولون 
بوته يف احلق ال يقيد وال خيصص وال يقبل اإلشارة والتعيني حنو ذلك من العبارات اليت مضموهنا يف احلقيقة نفي ث: 

  اخلارج فإن كل موجود يف اخلارج فإنه متعني متميز عن غريه خمتص خبصائصه اليت ال يشركه فيها غريه 
وهذا هو املقيد يف اصطالحهم وهم يظنون أن ما ذكره ثابت يف اخلارج لكنهم ضالون يف ذلك وضالهلم كضالل 

هل هو شيء : ومن هنا ضل من ضل يف مسألة املعدوم  يف أمور كثرية ال توجد إال يف األذهان ظنونا ثابتة يف األعيان
هل هو ماهيتها الثابتة يف اخلارج أو غري ذلك ؟ والكلي : أم ال ؟ ويف مسألة األحوال ويف مسألة وجود املوجودات 

  هل هو ثابت يف اخلارج أم ال ؟ : الطبيعي 
أمورا  -كاملطلقات الكلية وحنوها  -العقل ومجاع أمرهم أهنم جعلوا األمور العقلية اليت ال تكون ثابتة إال يف 

  موجودة ثابتة يف اخلارج وزعموا أن هذا هو الغيب الذي أخربت به الرسل وذلك ضالل 
فإن الغيب الذي أخربت به الرسل هو مما ميكن اإلحساس به يف اجلملة ليس مما ال ميكن اإلحساس به لكن مشاهدته 

  اآلخرة واإلحساس به يكون بعد املوت ويف الدار 
  وهناك احلياة وتوابعها من اإلحساس والعمل أقوى وأكمل فإن الدار اآلخرة هلي احليوان 

فالرسل مل تفرق بني الغيب والشهادة ألن أحدمها معقول واآلخر حمسوس كما ظن ذلك من ظنه من املتفلسفة 
ئب عنا ال نشهده اآلن وهلذا واجلهمية ومن شركهم يف بعض ذلك وإمنا فرقت بأن أحدمها مشهود اآلن واآلخر غا



  مساه اهللا تعاىل غيبا 
  مل يسمه مقوال وقد بسط الكالم على هذا يف موضعه } الذين يؤمنون بالغيب { : قال تعاىل 

واملقصود هنا أن ما عرف وصفه تعرف عينه بوجه من وجوه اإلحساس إما بذاته وإما ببعض خصائصه واهللا تعاىل 
د يشريون إىل ذلك ويعلمون أن خالق العامل هو الذي فوق العامل ال يشركه يف ذلك أحد خيتص مبا فوق العامل فالعبا

وهذا العلم قد حيصل بالفطرة وقد حيصل باالستدالل والقياس وقد حيصل بالسمع من الرسل كما أخربت بأن اهللا 
  فوق العامل 

السماوات فأطلع إىل إله موسى وإين  أسباب* يا هامان ابن يل صرحا لعلي أبلغ األسباب { : وهلذا قال فرعون 
  } ألظنه كاذبا 

  وهلذا كان معراج نبينا صلى اهللا عليه و سلم إىل السماء وكذلك سائر ما تعرفه القلوب من خصائصه 
هو تعيني ميكن حصوله بدون السمع وذلك أن معرفة عينه باملشاهدة ال حتصل يف الدنيا فلم يبق إال : وقد يقال 

هذه الطريق كما يعرف عني الرسول صلى اهللا عليه و سلم من مل يشاهده مبعرفة ما يعرفه من  معرفة عينه بغري
  خصائصه 

  إن ما حصل للقلوب من معرفة عينه إمنا حصل بالسمع : إن عينه ال تعرف إال بالسمع فقد يقول : وأما القائل 
العقل ؟ كما هو قول أكثر السلف واألئمة هل هو من الصفات اليت تعلم ب: والناس متنازعون يف كونه فوق العامل 

وهو قول ابن كالب و ابن كرام وآخر قويل القاضي أيب يعلى أو هو من الصفات السمعية اليت ال تعلم إال بالسمع 
  كما هو قول كثري من أصحاب األشعري وهو أول قويل القاضي أيب يعلى وطائفة معه 

  مل نعلم ذلك إال بالسمع : ون فابن أيب موسى وأمثاله قد يقولون هبذا ويقول
  مل تعلم أنه فوق السماء إال بالسمع لكن كالمه أعم من ذلك : ويقولون 

وكالمهم يصح إذا فسر بأنواع من التعيني اليت مل تعلم إال بالسمع كالصفات اخلربية أو فسر بأن السمع هو الذي 
 يعلم ذلك أو بأنه أراد بالتعيني معرفة األمساء أرشد العقول إىل ما به يعلم التعيني وأنه لوال إرشاد السمع مل

ال حتصل هلم معرفة شيء  -أو أكثرهم  -والصفات القولية اليت يوصف اهللا هبا أو أراد بذلك أن كثريا من الناس 
  من التعيني إال بالسمع 

إن املعرفة ال :  املعرفة يقولون مع ذلك: وكثري ممن يقول بوجوب النظر وأنه أول الواجبات أو أول الواجبات 
حتصل إال بالشرع كما ذكر ذلك أبو فرج املقدسي وابنه عبد الوهاب و ابن درباس وغريهم كما قال من قال 

  إهنا ال حتصل إال بالشرع : قبلهم 
الغريزة ولوازمها من العلوم اليت حتصل لعامة العقالء وأن ذلك جمردة ال يوجب املعرفة بل : وهؤالء يريدون بالعقل 

إن املعرفة لو كانت بالعقل لكان كل عاقل عارفا وملا وجد : د من أمر زائد على ذلك كما قالوا يف استدالهلم ال ب
  مجاعة من العقالء كفارا دل على أن املعرفة مل تثبت بالعقل 

العقالء يقرون  أال ترى أن ما يدرك بالضرورة ال خيتلف أرباب النظر فيه ؟ وهذا إمنا ينفي املعرفة اإلميانية وإال فعامة
  بالصانع 

وأيضا فهذا ينفي أن تكون املعرفة اإلميانية ضرورية وهو أيضا يوجب أن الطرق العقلية ال تفصل مورد النزاع وال 
حيصل عليها اإلمجاع وهوكما قالوا فإن الطرق القياسية العقلية النظرية وإن كان منها ما يفضى إىل العلم فهي ال 

رض تارة لدقتها وغموضها وتارةألن النفوس قد تنازع يف املقدمات الضرورية كما ينازع تفصل النزاع بني أهل األ



  أكثر النظار يف كثري من املقدمات الضرورية 
  وهلذا مل يأمر اهللا عند التنازع إال بالرد إىل الكتب املنزلة 

هم الكتاب باحلق ليحكم بني كان الناس أمة واحدة فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين وأنزل مع{ : قال تعاىل 
  فجعل احلاكم بني الناس فيما اختلفوا فيه الكتاب املنزل من السماء } الناس فيما اختلفوا فيه 

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا { : وقال تعاىل 
  الرد إىل اهللا والرسول فأمر عند التنازع ب} والرسول 

  كالم عبد الوهاب بن أيب الفرج املقدسي

إنا نقول : ( وهلذا قال هؤالء املقررون لكون املعرفة الحتصل مبجرد العقل ما قاله عبد الوهاب ابن أيب الفرج وغريه 
التوحيد وملا وجدنا إن املعرفة لو كانت بالعقل لوجب أن يكون كل عاقل عارفا باهللا تعاىل جممعا على رأي واحد يف 

دل على أن املعرفة مل حتصل بالعقل ألن العقل حاسة من  -مجاعة من العقالء كفارا مع صحة عقوهلم ودقة نظرهم 
مجلة احلواس فاحلواس ال ختتلف يف حمسوساهتا أال ترى أن ما يدرك بالنظر من أسود وأمحر وأخضر وأصفر وحيوان 

على أن معرفة اهللا حصلت مبعىن غري العقل لوجود األختالف يف املعرفة  وحجر ال خيتلف أرباب النظر فيه ؟ فدل
  ) واالتفاق فيما طريقة العقل واحلواس 

  تعليق ابن تيمية

وتسمية هؤالء للعقل حاسة من احلواس هومما نازعهم فيه طوائف من أصحاهبم وغريهم كأيب احلسن بن الزاغوين 
لوكان العقل علة يف معرفة الباري لوجب أن : ىل اللفظ ولذلك قالوا وغريه والنزاع يف ذلك عند التحقيق يرجع إ

حتصل املعرفة بوجوده وتعدم بعدمه كاملنظورات تدرك بوجود البصر وتعدم معرفتها ونظرها بعدم البصر وكذلك 
  املسموعات وسائر احملسوسات 

داد مؤمنا علمنا أن املعرفة حصلت له بغري وملا رأينا املسلم يرتد عن اإلسالم مع وجود عقله الذي كان به قبل االرت
ذلك وكذلك نرى املؤمن باهللا يذهب عقله وحيكم جبنونه وهو باق على املعرفة مقر بالتوحيد عارف باهللا وعقالء 

  كثريون يكفرون باهللا ويشركون به فدل على أن املعرفة مستفادة مبعىن غري العقل 
ها ال تستلزم املعرفة الواجبة على العباد وهذا مما ال ينازع فيه أحد فإن وهذا الكالم يقتضي أن جمرد الغريزة ولوازم

إن أصل اإلقرار بالصانع حيصل بعلوم عقلية ولكن ليس ذلك هو مجيع : إن املعرفة حتصل بالعقل يقول : من يقول 
  املعرفة الواجبة وال مبجرد ذلك يصري مؤمنا 

نهي وقد يراد بالعقل ما حتصل به النجاة كما قال تعاىل عن أهل وهذا العقل هوالعقل الذي هو شرط يف األمر وال
  } وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا يف أصحاب السعري { : النار 

  } أم حتسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إال كاألنعام بل هم أضل سبيال { : وقال تعاىل 
  } عقلون إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم ت{ : وقال تعاىل 

  وأمثال ذلك يف القرآن } وتلك األمثال نضرهبا للناس وما يعقلها إال العاملون { : وقال 
وجعلنا هلم مسعا وأبصارا وأفئدة فما أغىن عنهم { : واحتجوا على أن املعرفة ال حتصل مبجرد العقل بقوله تعاىل 

  } هللا مسعهم وال أبصارهم وال أفئدهتم من شيء إذ كانوا جيحدون بآيات ا



وهذه اآلية وأمثاهلا تدل على أن السمع واألبصار واألفئدة ال تنفع صاحبها مع جحده بآيات اهللا فتبني أن العقل 
الذي هو مناط التكليف ال حيصل مبجرده اإلميان النافع واملعرفة املنجية من عذاب اهللا وهذا العقل شرط يف العلم 

  والتكليف ال موجب له 
تعلموا العلم فإن تعليمه هللا خشية وطلبه عبادة : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال [ وه احتجوا أيضا مبا ذكر

ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه ملن ال يعلمه صدقه به يعرف اهللا ويعبد وبه ميجد اهللا ويوحد هو إمام 
  ] أئمة يقتدى هبم وينتهى إىل رأيهم العمل والعمل تابعه يرفع اهللا بالعلم أقواما فيجعلهم للناس قادة و

وهذا الكالم معروف عن معاذ بني جبل رضي اهللا عنه رووه عنه ) به يعرف اهللا ويعبد : ( فوجه الدليل قوله : قالوا 
أن اهللا يعرف ويعبد بالعلم ال مبجرد الغريزة : باألسانيد املعروفة وهو كالم حسن ولكن روايته مرفوعا فيه نظر وفيه 

  ة وهذا صحيح ال ينازع فيه من يتصور ما يقول العقلي
: إمنا حتصل بعلوم عقلية أي ميكن معرفة صحتها بنظر العقل ال يقول : إن املعرفة حتصل بالعقل يقول : ومن يقول 

  يوجب حصول املعرفة والعبادة  -الذي هو الغريزة ولوازمها  -إن نفس العقل 
العقل أيهما أشرف ؟ وأكثر ذلك منازعات لفظية فإن العقل قد يراد به وقد تنازع كثري من الناس يف مسمى العلم و

  عمل بالعلم : علم حيصل بالغريزة وقد يراد به : الغريزة وقد يراد به : 
الكالم املأثور عن املعصوم فإنه قد ثبت أنه علم : فإذا أريد به علم كان أحدمها من جنس اآلخر لكن قد يراد بالعلم 

  وأمثاله } جك فيه من بعد ما جاءك من العلم فمن حا{ : لقوله 
الغريزة فهنا يكون أحدمها غري اآلخر وال ريب أن مسمى العلم هبذا االعتبار أشرف من مسمى : ويراد بالعقل 

  العقل فإن مسمى العلم هنا كالم اهللا تعاىل وكالم اهللا أشرف من الغريزة اليت يشترك فيها املسلم والكافر 
  : العلوم املسموعة عقال كما قيل وأيضا فقد تسمى 

  ) فمطبوع ومسموع ... رأيت العقل عقلني ( 
  ) إذا مل يك مطبوع ... فال ينفع مسموع ( 
  ) وضوء الشمس ممنوع ... كما ال تنفع العني ( 

 وأما العمل لعلم وهو جلب ما ينفع اإلنسان ودفع ما يضره بالنظر يف العواقب فهذا هو األغلب على مسمى العقل
  يف كالم السلف واألئمة كاآلثار املروية يف فضائل العقل 

إن اهللا حيب البصر النافذ عند ورود : ومنه احلديث املأثور عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وإن كان مرسال 
  الشبهات وحيب العقل الكامل عند حلول الشهوات 

أن جمموع العلم والعمل به أفضل من العلم الذي ال وهبذا االعتبار فالعقل يتضمن العلم والعلم جزء مسماه ومعلوم 
  يعمل به 

احلكمة معرفة الدين والعمل به : ( وهذا كما قال غري واحد من السلف يف مسمى احلكمة كما قال مالك بن أنس 
  : وكذلك قال الفضيل بن عياض و ابن قتيبة وغري واحد من السلف قال الشاعر ) 
  ) وأنت لكل ما هتوى ركوب ... وكيف يصح أن تدعى حكيما ( 

  : وقال آخر 
  ) فإذا انتهت عنه فأنت حكيم ... ابدأ بنفسك فاهنها عن غيها ( 

وهذا املعىن موجود يف سائر األلسنة لكن لكل أمة حكمة حبسبها كما أن لكل أمة دينا فاليونان هلم ما يسمونه 



  حكمة وكذلك اهلند وأما حكمة أهل امللل فهي أجل من ذلك 
ال يدرك بالعقل إال ما يكنفه العقل وحييط به علما والباري سبحانه وتعاىل ال تدركه : احتج به هؤالء أهنم قالوا ومما 

  } وال حييطون به علما { : وقوله } وال حييطون بشيء من علمه إال مبا شاء { : العقول وال حتيط به لقوله تعاىل 
على عاجز فأما الربوبية فال سبيل إىل كيفية إدراكها بالعقول ليس العقل عاجز وال يدل إال : قال ذو النون املصري 

لكن هذا الكالم وما يشبهه إمنا يقتضي أن معرفة كنهه وحقيقته ال ) هو إال الرضا والتسليم واإلميان والتصديق 
تزلة ومن تدركه العقول وهذا هو الصحيح الذي عليه مجاهري العلماء وإمنا نازع يف ذلك طوائف من متكلمي املع

  وافقهم 
) األستواء معلوم والكيف جمهول : ( وهلذا كان السلف واالئمة يذكرون أهنم ال يعرفون كيفية صفاته كقوهلم 

وهذا الكيف اجملهول هو التأويل الذي ال يعلمه إال اهللا وهذا هو النوع الثالث من العلم الذي ذكر ابن أيب موسى 
  أن اهللا انفرد به 

تفسري تعرفه العرب من كالمها وتفسري ال يعذر أحد جبهالته وتفسري : التفسري أربعة أوجه : ( وقد قال ابن عباس 
وقد بسط الكالم على هذا يف غري هذا ) من ادعى علمه فهو كاذب : يعلمه العلماء وتفسري ال يعلمه إال اهللا 

ن األحتمال الراجح إىل بني صرف اللفظ ع: املوضع وبني أن لفظ التأويل لفظ مشترك حبسب االصطالحات 
املرجوح وبني تفسري اللفظ وبيان معناه وبني احلقيقة اليت هي نفس ما هو عليه يف اخلارج وأن التأويل باملعىن الثاين 

كان السلف يعلمونه ويتكلمون به وباملعىن الثالث انفرد اهللا به وأما باملعىن األول فهو كتحريفات اجلهمية اليت 
   أنكرها السلف وذموها

  القدر وأن العلم واإلميان حيصل للعبد بفضل اهللا ورمحته : ومما احتج به هؤالء 

  تابع كالم عبد الوهاب بن أيب الفرج املقدسي وتعليق ابن تيمية عليه

فاعلم أن اإلميان من } أولئك كتب يف قلوهبم اإلميان { : وأيضا فإن اهللا قال يف حق املؤمنني : ( قال عبد الوهاب 
تبه يف القلوب فأي عمل للعقل بعد ذلك ؟ وإمنا العقل مبنزلة القارىء للمكتوب فإن كان يف القلب شيء تفضله وك

مث : ( قال ) مكتوب قرأه العقل كاملسطور يدركه النظر وإذا مل يكن يف القلوب شيء مكتوب مل يفد العقل فائدة 
بعقوهلم فقد أكذبه : وإرساله إليهم املالئكة ؟ فإن قال هل نال األنبياء النبوة بعقوهلم ؟ أم باصطفاء اهللا هلم : نقول 

وإذا ثبت أن العقل مل يفد الرسالة والنبوة وإمنا ذلك } اهللا يصطفي من املالئكة رسال ومن الناس { : اهللا تعاىل بقوله 
ليف واخلطاب اختصاص من اهللا هلم كذلك معرفة اهللا واإلميان به ليس للعقل يف ذلك شيء وإمنا العقل شرط يف التك

  ) بالشرع كاحلياة والوجود 
  عرفنا نفسه بتعرفه واجلميع واحد : عرف بنور اهلداية وقال غريه : قال بعض أصحابنا : قال والده أبو الفرج 

: أعرفت اهللا مبحمد أم عرفت اهللا به ؟ فقال : وقد روي ذلك عن مجاعة من السلف الصاحل فسئل بعضهم : ( قال 
  ) ت حممدا باهللا ولو عرفت اهللا مبحمد لكانت املنة حملمد دون اهللا عرفت اهللا به وعرف

إن ما حيصل باختيار العبد : هذه الطريقة تصلح أن تكون ردا على القدرية من املعتزلة وحنوهم الذين يقولون : قلت 
بل جيعلون  من علم وعمل فإنه هو الذي أحدثه بدون معونة من اهللا له وله هدى يسره له خصه به دون الكافر

املؤمن والكافر سواء فيما فعل اهللا هبما من أسباب اهلداية حيث أرسل الرسول إليهما مجيعا وخلق لكل منهما 
  استطاعة يتمكن هبا من اإلميان وأزاح علةكل منهما 



 إنه جيب عليه أن يفعل بكل منهما من اللطف الذي يؤمن به اختيارا كل ما يقدر عليه فيفعل به: بل يقولون 
كأيب بكر وعلي آمنا بأنفسهما  -األصلح يف دينه وأنه ليس يف املقدور مما يؤمن به اختيار شيء ولكن املؤمنون 

كفرا بأنفسهما من غري أن خيتص اهللا املؤمن بأسباب تقتضي إميانه وهلذا قال هلم  -كأيب هلب وأيب جهل  -والكفار 
اإلميان فلما أختص أحدمها بوجود اإلميان منه دون اآلخر ؟  إذا كان األمر كذلك ومها مستويان يف أسباب: الناس 

إن كان للكافر مثل ذلك بطل االختصاص وإن مل يكن له مثل ذلك كان : وإذا قالوا مبشيئته وقدرته قالوا هلم 
  املؤمن خمصوصا بأسباب من اهلداية مل حيصل مثلها للكافر 

 كل صالة واهلدى املشترك بني املؤمن والكافر قد فعله بل جيب وأيضا فإن اهللا يسأل اهلدى إىل الصراط املستقيم يف
  عنده عليه فعله فما املطلوب بالدعاء بعد ذلك ؟ 

واعلموا أن فيكم رسول اهللا لو يطيعكم يف كثري من األمر لعنتم ولكن اهللا حبب إليكم { : وأيضا فإن اهللا تعاىل قال 
اآلية فبني أنه حبب اإلميان إىل املؤمنني وزينه يف } لفسوق والعصيان اإلميان وزينه يف قلوبكم وكره إليكم الكفر وا
  قلوهبم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان 

والقدرية من املعتزلة والشيعة تتأول ذلك بأنه حبب اإلميان إىل كل مكلف وزينة مبا أظهره من دالئل حسنه وكره 
  الكفر مبا أظهر من دالئل قبحه 

واعلموا أن فيكم رسول اهللا لو يطيعكم يف كثري من { : اآلية وآخرها خطاب للمؤمنني بقوله  أول: فيقال هلم 
فبني أن الذين حبب إليهم اإلميان وكره إليهم الكفر هم } أولئك هم الراشدون { : وقال يف آخرها } األمر لعنتم 

 يصح أن مينت عليهم مبا يشعر الراشدون والكفار ليسوا براشدين ولو كان قد فعل بالكفار كما فعل هبم مل
  اختصاصهم به 

مينون عليك أن أسلموا قل ال متنوا علي إسالمكم بل اهللا مين عليكم أن هداكم لإلميان { : كما قال يف أثناء السورة 
ن إن كنتم صادقني فإ: فلو كان املراد باهلداية اهلداية اليت يشترك فيها املؤمن والكافر مل يقل } إن كنتم صادقني 

  تلك حاصلة سواء كانوا صادقني يف قوهلم أمناء أومل يكونوا صادقني 
وأمثال ذلك مما يبني اختصاص املؤمنني هبدى } فهدى اهللا الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه من احلق بإذنه { : وهذا كقوله 
  ليس للكفار 

  } ل صدره ضيقا حرجا فمن يرد اهللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم ومن يرد أن يضله جيع{ : كقوله 
  } فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضاللة { : وقوله 
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلميان ولكن جعلناه نورا هندي به { : وقوله 

لتنبيه على ومثل هذا يف القرآن كثري وليس هذا موضع بسط هذه املسألة ولكن املقصود ا} من نشاء من عبادنا 
  املأخذ 

إن املعرفة : فاملعتزلة يقولون إن ما حيصل بكسب العبد واختياره من املعرفة ليس مما جعله اهللا يف قلبه ويقولون 
الواجبة ال تكون مما يقذفها اهللا يف قلب العبد ألن الواجب ال يكون إال مقدورا للعبد ومقدورات العباد عندهم ال 

  إنه ال يستحق الثواب إال على مقدوره :  له عليها قدرة وقد يقولون يفعلها اهللا وال حيدثها وال
إنه ميتنع أن تكون ضرورية ألنه حينئذ ال يستحق عليها الثواب لكن هنا هم متنازعون : وهلذا يقول من يقول منهم 

ية هي من خلق فيه إلمكان أن يكون الثواب على ما سوى ذلك كما أن احلياة والقدرة على النظر والعلوم الضرور
  اهللا عندهم وال ثواب فيه وال أجر هلا 



وهلذا جوز أهل اإلثبات أن تقع املعارف النظرية ضرورية وبالعكس وألن ذلك ال ينايف ما وعد اهللا به من الثواب 
  ب عندهم بل جيوز عندهم أن جيعل اهللا يف قلب العبد من معرفته وحمبته ما حيصل بغري كسبه ويثيبه عليه أعظم الثوا

فالذين احتجوا من أهل السنة على أن املعرفة واإلميان حتصل للعبد بفضل اهللا ورمحته وهدايته وتعريفه وحنو ذلك من 
  العبارات يتضمن قوهلم إبطال قول هؤالء القدرية 

وهذا صحيح لكن ليس يف ذلك ما يقتضي أن املعرفة ال ميكن أن حتصل بنظر العقل كما أنه ليس يف ذلك ما يقتضي 
أهنا ال حتصل بتعليم الرسول والعلماء واملؤمنني ودعائهم وبياهنم واستدالهلم بل من املعلوم أن العلم حيصل يف قلب 

  إما إرشادا إىل الدليل العقلي وإما اخبارا باحلق الواقع : العبد تارة مبا يسمعه من الناس من البيان والتعليم 
  عتبار واالستدالل الذي ينعقد يف قلبه كما حيصل تارة بكسبه واستدالله وحتصل تارة مبا يقذفه يف قلبه من النظر واال

وحيصل تارة مبا يضطره اهللا إليه من العلم من غري إكتساب منه وإن كان العلم الذي حصل باكتسابه ونظره هو 
ن يدفع ذلك عن مضطر إليه يف آخر األمر فال ميكن العامل العارف بعد حصول املعرفة يف قلبه بدليل أو غري دليل أ

  قلبه اللهم إال بأن يسعى فيما يوجب نسيانه وغفلته عن ذلك العلم وقد ال ميكنه حتصيل الغفلة والنسيان 
وذلك أن ما كتبه اهللا يف قلوب املؤمنني من اإلميان سواء حصل بسبب من العبد كنظره واستدالله أو بسبب من 

ء اهللا وقدره وهي من نعمة اهللا على عبده فإن اهللا هو الذي غريه أو بدون ذلك هو واألسباب اليت هبا حصل بقضا
 -كما تقوله القدرية  -من باألسباب واملسببات فمن ظن أن املعرفة واإلميان حيصل مبجرد عقله ونظره واستدالله 

  كان ضاال وهذا هو الذي أبطله هؤالء 
صحيح والشرط له مدخل يف حصول إن العقل شرط يف التكليف واخلطاب كالوجود واحلياة كالم : وقوهلم 

  املشروط به كما للحياة مدخل يف األمور املشروطة هبا 
والعقل قد يراد به الغريزة وقد يراد به نوع من العلم ونوع من العمل وكل هذه األمور هي من األمور املعينة على 

  حصول اإلميان وهلذا يتفاضل الناس يف اإلميان حبسب تفاضلهم يف ذلك 
نة ال ينكرون وجود ما خلقه اهللا من األسباب وال جيعلوهنا مستقله باآلثار بل يعلمون أنه ما من سبب وأهل الس

خملوق إال وحكمه متوقف على سبب آخر وله موانع متنع حكمه كما أن الشمس سبب يف الشعاع وذلك موقوف 
  على حصول اجلسم القابل به وله مانع كالسحاب والسقف 

من يهده اهللا فال : [ لها ودافع املوانع وهلذا كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول يف خطبته واهللا خالق األسباب ك
  ] مضل له ومن يضلل فال هادي له 

من يهد اهللا فهو { : وقال تعاىل } من يهد اهللا فهو املهتد ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشدا { : ( كما قال تعاىل 
ومن يهد اهللا فهو املهتد ومن يضلل فلن جتد هلم أولياء { : وقال تعاىل } اسرون املهتدي ومن يضلل فأولئك هم اخل

  } من دونه 
وهلذا كان مذهب أهل السنة أن ما حيصل بالقلب من العلم وإن كان بكسب العبد ونظره واستدالله واستماعه 

  فضل اهللا وإحسانه وفعله وحنو ذلك فإن اهللا تعاىل هو الذي أثبت ذلك العلم يف قلبه وهو حاصل يف قلبه ب
هو متولد عن نظره كتولد الشبع عن األكل والري عن الشرب : والقدرية ال جيعلونه من فعل اهللا بل يقولون 

واجلرح عن اجلرح فيجعلون هذه األمور املتولدات عن األسباب املباشرة من فعل العبد فقط كما يقولون يف األمور 
  املباشرة 

ن متكلمة اإلثبات فلم جيعل للعبد فعال وال أثرا يف هذا املتولدات بل جعلها من وقد عارضهم من ناقضهم م



خملوقات اهللا اليت ال تدخل حتت مقدور العباد وال فعلهم ومل جيعل للعبد فعال إال ما كان يف حمل قدرته وهو ما قام 
  ببدنه دون ما خرج عن ذلك 

ات حاصلة بسبب فعل العبد وباألسباب األخرى اليت خيلقها اهللا والقول الوسط أن هذه األمور اليت يقال هلا املتولد
  فالشبع حيصل بأكل العبد وابتالعه ومبا جعله اهللا يف اإلنسان ويف الغذاء من القوى املعينة علىحصول الشبع 
هذين  وكذلك الزهوق حاصل بفعل العبد ومبا جعله يف احملل من قبول االنقطاع وهو سبحانه خالق لألثر املتولد عن

  السببني اللذين أحدمها فعل العبد وهو خالق للسببني مجيعا 
وهلذا كان العبد مثابا على املتولدات واهللا تعاىل يكتب له هبا عمال وقد ذكر األفعال املباشرة واملتولدة يف آيتني يف 

  القرآن 
طؤون موطئا يغيظ الكفار وال ذلك بأهنم ال يصيبهم ظمأ وال نصب وال خممصة يف سبيل اهللا وال ي{ : قال تعاىل 

فهذه األمور كلها هي مما يسمونه متولدا فإن العطش والتعب } ينالون من عدو نيال إال كتب هلم به عمل صاحل 
  واجلوع هو من املتولدات وكذلك غري الكافر 

غرية وال وال ينفقون نفقة ص{ : وكذلك ما حيصل فيهم من هزمية ونقص نفوس وأموال وغري ذلك مث قال تعاىل 
: ومل يقل } إال كتب هلم { : فاإلنفاق وقطع الوادي عمل مباشر فقال فيه } كبرية وال يقطعون واديا إال كتب هلم 

  به عمل صاحل 
إال كتب هلم به عمل { : وأما اجلوع والعطش والنصب وغيظ الكفار ما ينال منهم فهو من املتولدات فقال فيه 

ب يف حصول ذلك وإال فال يكتب لإلنسان بدون سبب من عمله بل تكتب فدل ذلك على أن عملهم سب} صاحل 
  اآلثار ألهنا من أثر عمله 

  } نكتب ما قدموا وآثارهم { : قال تعاىل 
صدقة جارية أو : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث : [ وقال صلى اهللا عليه و سلم يف احلديث الصحيح 

  ] له  علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو
من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من اتبعه من غري أن ينقص من : [ وقال يف احلديث الصحيح 

  ] أجورهم شيئا ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غري أن ينقص من أوزارهم شيئا 
فإذا انسلخ األشهر { : هى عنها أخرى كما قال تعاىل وهلذا كانت هذه اليت يسموهنا املتولدات يؤمر هبا تارة وين

  } احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم 
  } إن تنصروا اهللا ينصركم { : وقال تعاىل 

قاتلوهم يعذهبم اهللا بأيديكم وخيزهم { : وقال تعاىل } وإن استنصروكم يف الدين فعليكم النصر { : وقال 
  } نني وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤم

  فأخرب أنه هو املعذب بأيدي املؤمنني فهذا مبسوط يف موضع آخر 
واملقصود هنا أن القدرية ملا كانت تزعم أن ما حيصل من اإلميان يف القلب ليس من فعل اهللا بل هو من فعل العبد 

  كان ما ذكر ردا عليهم  -فقط وأنه خارج عن مقدور اهللا وعن ما من اهللا به على العبد 
ن أقر بأن ذلك من فضل اهللا وإحسانه وجعل ما حيصل بالنظر واالستدالل من فضل اهللا وإحسانه فال حجة وأما م

  عليه إذا قال إنه بنظر العقل واستدالله قد يهدي اهللا العبد وجيعل يف قلبه علما نافعا 
نع الفكاكة عنه عقال ؟ هل هو بطريق التضمن الذي ميت: وقد تنازع أهل اإلثبات يف اقتضاء النظر الصحيح للعلم 



أو بطريق إجراء اهللا العادة اليت ميكن نقضها ؟ وبكل حال فالعبد مفتقر إىل اهللا يف أن يهديه ويلهمه رشده وإذا 
حصل له علم بدليل عقلي فهو مفتقر إىل اهللا يف أن حيدث يف قلبه تصور مقدمات ذلك الدليل وجيمعها يف قلبه مث 

  حيدث العلم الذي حصل هبا 
د يكون الرجل من أذكياء الناس وأحدهم نظرا ويعميه عن أظهر األشياء وقد يكون من أبلد الناس وأضعفهم وق

  نظرا ويهديه ملا اختلف فيه من احلق بإذنه فال حول وال قوة إال به 
فمن اتكل على نظره واستدالله أو عقله ومعرفته خذل وهلذا كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يف األحاديث 

] ال ومقلب القلوب : [ ويقول يف ميينه ] يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك : [ لصحيحة كثريا ما يقول ا
ما من قلب من قلوب العباد إال وهو بني إصبعني من أصابع الرمحن وإن : [ ويقول ] والذي نفسي بيده : [ ويقول 

  ] شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه 
اللهم رب جربيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات واألرض عامل الغيب أنت : [ من الليل يقول  وكان إذا قام

حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذانك إنك هتدي من تشاء إىل صراط 
  : وكان يقول هو وأصحابه يف ارجتاجهم ] مستقيم 

  ) وال تصدقنا وال صلينا ... ينا اللهم لوال أنت ما اهتد( 
  ) وثبت األقدام إن القينا ... فأنزلن سكينة علينا ( 

وهذا يف العلم كاإلرادات يف األعمال فإن العبد مفتقر إىل اهللا يف أن حيبب إليه اإلميان ويبغض إليه الكفر وإال فقد 
  يعلم احلق وهو ال حيبه وال يريده فيكون من املعاندين اجلاحدين 

  } وجحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا { : ل تعاىل قا
فكما أن اإلنسان فيما يكتسبه من األعمال مفتقر } الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم { : وقال 

حجة على  إىل اهللا حمتاج إىل معونته فإنه ال حول وال قوة إال به كذلك فيما يكتسبه من العلوم ومع هذا فليس ألحد
اهللا يف أن يدع ما أمر به من األسباب اليت حيصل هبا العلم النافع والعمل الصاحل ولكن الشأن يف تعيني األسباب 
فيذم من املعتزلة أهنم أحدثوا طرقا زعموا أن معرفة اهللا ال حتصل إال هبا وزعموا أن املعرفة جتب هبا بفعل العبد ال 

  بفعل اهللا 
هم على إحدى البدعتني دون األخرى وكثري من الناس قد اختلف كالمه يف هذا األصل ومن الناس من قد يوافق

إن املعرفة ال حتصل إال بالنظر وجيعل أول الواجبات النظر أو املعرفة احلاصلة به وقد يعني طريق النظر : تارة يقول 
املوافقني يف هذا األصل للمعتزلة كما فعل ذلك القاضي أيب يعلى يف املعتمد موافقة للقاضي أيب بكر وأمثاله من 

  وكما فعل ابن عقيل و ابن الزاغوين وغريهم 
ومن توابع ذلك أن النظر املفيد للعلم ال يكون إال نظرا يف دليل والنظر الذي يوجبونه يكون نظرا فيما يعلم الناظر 

مل حيتج إىل االستدالل عليه فيوجبون  أنه دليل ألنه لو علم قبل النظر أنه دليل لعلم ثبوت املدلول وإذا كان عاملا به
  سلوك طريق ال يعلم السالك أنه طريق 

  كالم أيب يعلى عن عدم وجوب النظر

مث أن القاضي أبا يعلى يف كتابه املعروف بعيون املسائل الذي صنفه يف اخلالف من املعتزلة واألشعرية ذكر ما خيالف 
ملعرفة باهللا بثبوت النبوة من غري نظر واستدالل يف دالئل العقول مثبتو النبوات حتصل هلم ا: مسألة : ( ذلك فقال 



ال حتصل حىت ننظر نستدل بدالئل العقول دليلنا أن النبوة إذا ثبتت بقيام املعجز علمنا : خالفا لألشعرية يف قوهلم 
عن النظر أن هناك مرسال أرسله إذ ال يكون هناك نيب إىل وهناك مرسل وإذا ثبت أن هناك مرسل أغىن ذلك 

واالستدالل يف دالئل العقول على إثباته وألنه ملا مل يقف وجود املعرفة على النظر يف دالئل العقول بل وجبت 
أمرت : [ بالشرع كذلك طريقها جاز أن حيصل بالشرع دون دالئل العقول وألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

فحكم بصحة إمياهنم بالدعاء ] ذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم ال إله إال اهللا فإ: أن أقاتل الناس حىت يقولوا 
  ) إىل الشهادتني واإلجاب إليها من غري أن يوجد منهم نظر واستدالل 

وقال } ويف أنفسكم أفال تبصرون { : واحتج املخالف بأن اهللا أمر بالنظر واالستدالل يف دالئله فقال تعاىل : ( قال 
  } أومل ينظروا يف ملكوت السماوات واألرض { : وقال } اإلبل كيف خلقت أفال ينظرون إىل { : 

  } أفلم ينظروا إىل السماء فوقهم كيف بنيناها { : وقال 
  ) وإذا أمر بذلك دل على أن النظر يثمر املعرفة } قل انظروا ماذا يف السماوات واألرض { : وقال 
منا كالمنا هل حتصل بغريه أم ال ؟ وقد دللنا على حصوله بغريها واجلواب أنا ال مننع حصول املعرفة به وإ: ( قال 

  ) من الوجه الذي ذكرنا 

  تعليق ابن تيمية

  : فهذا مسلم لكن حصوهلا بالشرع على وجوه ) إن املعرفة جيوز حصوهلا بالشرع : ( أما قوله : ولقائل أن يقول 
  الصانع فتكون عقلية شرعية  أن الشرع ينبه على الطريق العقلية اليت هبا يعرف: أحدمها 

ما كنت تدري { : أن املعرفة املنفصلة بأمساء اهللا وصفاته اليت هبا حيصل اإلميان حتصل بالشرع كقوله تعاىل : الثاين 
  } ما الكتاب وال اإلميان ولكن جعلناه نورا هندي به من نشاء من عبادنا 

  } فبما يوحي إيل ريب قل إن ضللت فإمنا أضل على نفسي وإن اهتديت { : وقوله 
وأمثال ذلك من النصوص اليت تبني } كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إىل النور بإذن رهبم { : وقوله 

  أن اهللا هدى العباد بكتابه املنزل على نبيه 

  كالم الفرج الشريازي عن وجوب املعرفة بالشرع

  احلصول مبجرد الشرع  وأما كون جمرد الوجوب بالشرع فال يدل على إمكان
ال خيلو إما أن : ( ونظري هذا استدالل طائفة كالشيخ أيب الفرج الشريازي على أ وجوهبا وحصوهلا بالشرع فقالوا 

تكون معرفة الباري وجبت أو حصلت بالشرع دون العقل أو بالعقل دون الشرع أو هبما مجيعا ال جيوز أن يكون 
  ذلك بالعقل دون الشرع ملا بينا 

 جيوز أن يكون ذلك بالشرع والعقل ألنه ال خيلو إما أن يكون ما يعرف بالعقل يوجد يف الشرع أو ال يوجد وال وال
وإذا كان ذلك موجودا } ما فرطنا يف الكتاب من شيء { : ال يوجد يف الشرع ألن اهللا تعاىل قال : جيوز أن يقال 

  ) يف الشرع فال حاجة بنا إىل ذكر العقل 

  ميةتعليق ابن تي



ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل { : هذه الطريقة تفيد أن ذلك موجود يف الشرع ويستدل على ذلك بقوله : فيقال 
  } شيء 
  } ولكن تصديق الذي بني يديه وتفصيل كل شيء { : وقوله 
ما فرطنا {  :وحنو ذلك مما فيه االستدالل بذلك أجود من االستدالل بقوله } اليوم أكملت لكم دينكم { : وقوله 

{ : هو اللوح احملفوظ كما يدل عليه السياق يف قوله  -ألن الكتاب هنا يف أشهر القولني } يف الكتاب من شيء 
  } وما من دابة يف األرض وال طائر يطري جبناحيه إال أمم أمثالكم ما فرطنا يف الكتاب من شيء 

قرآن الداللة على الطريق العقلية والتنبيه عليها وإذا كان الشيء موجودا يف الشرع فذلك حيصل بأن يكون يف ال
والبيان هلا واإلرشاد إليها والقرآن مآلن من ذلك فتكون شرعية مبعىن أن الشرع هدى إليها عقلية مبعىن أنه يعرف 

  صحتها بالعقل فقد مجعت وصفي الكمال 
ذلك مل يضر ذلك وإن كان قد  وأيضا فإذا كان الشرع قد دل على شيء أو أوجبه وقدر أن يف العقل ما يوافق

  يستغىن عنه فال يطعن يف صحته لالستغناء عنه 
وأما كون النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يطالب الناس بالنظر واالستدالل فهذا دليل قاطع على أن الواجب متأدى 

  بدون الطرق اليت أحدثها الناس وأبدعها 
بتت بقيام املعجز علم أن هناك مرسال أرسله لكون ثبوت الرسالة إن النبوة إذا ث: ( وأما الوجه األول وهو قوله 

فهذا ال بد فيه من تقدير وهذا الكالم الذي قاله من أن العلم بالرسول يتضمن العلم ) يستلزم ثبوت املرسل 
زة ال املعج: باملرسل كالم صحيح فإن العلم باإلضافة يستلزم العلم باملضاف واملضاف إليه لكن املعترض يقول له 

تدل على الرسالة إال بعد العلم بإثبات الصانع مث يعلم بعد ذلك صدق الرسول إما لكون املعجز جيري جمرى 
التصديق والعلم بذلك ضروري يف العادة وإما لكون املعجز مل يدل على الصدق للزم عجز الرب عن طريق يصدق 

قبيح وحنو ذلك من الطرق اليت سلكوها من به الرسول وإما لكون تصديق الكذاب قبيحا هو منزه عن فعل ال
  سلكها من أهل النظر القائلني بأن صدق الرسول ال يعرف إال باملعجزة 

والطريقان األوالن مها طريقا األشعري وأصحابه ومن وافقهم كالقاضي أيب يعلى وأمثاله والثاين هو طريق املعتزلة 
  ومن وافقهم كأيب اخلطاب وأمثاله 

ن صدق الرسول يعرف بطرق أخرى غري املعجزة فال حيتاجون إىل هذا وقد بسط الكالم على ذلك وأما القائلون بأ
  يف موضعه 

إن مثبيت النبوات حتصل هلم معرفة باهللا بثبوت النبوة من غري نظر واستدالل يف دالئل : واملقصود هنا أن قول القائل 
هل حيصل بغريه ؟ حيتاج إىل بيان حصول : وإمنا خالفنا  العقول وإنا ال مننع صحة النظر وال مننع حصول املعرفة به

  املعرفة ملثبيت النبوات 
إمنا يثبت عندهم أمر التوحيد من : ( و القاضي يف هذا قد سلك مسلك اخلطايب كما قد كتبنا كالمه وقد قال 

ما شاهدوه من هذه األمور فلما استقر : ( إىل قوله ) ثبوت النبوات باملعجزات اليت أوردها نبيهم : أحدها : وجوه 
يف أنفسهم وثبت ذلك يف عقوهلم صحت عندهم نبوته وظهرت عن غريه بينونته ووجب تصديقه على ما أنبأهم عنه 
من الغيوب ودعاهم إليه من أمر وحدانية اهللا وإثبات صفاته وإىل ذلك ما وجدوه يف أنفسهم ويف سائر املصنوعات 

هدة على أن له صانعا حكيما عاملا خبريا تام القدرة بالغ احلكمة وقد نبههم من آثار الصنعة ودالئل احلكمة الشا
  إىل آخر كالمه ) الكتاب عليه ودعاهم إىل تدبره وتأمله واالستدالل به على ثبوت ربوبيته 



  : وهذا الكالم ميكن تقريره بطرق 
املعجزات أمكن أن يعلم هبا صدق اإلقرار بالصانع ضروري ال حيتاج إىل نظر فإذا شوهدت : بأن يقال : أحدها 

  الرسول 
نفس املعجزات يعلم هبا صدق الرسول املتضمن إثبات مرسله ألنه دالة بنفسها على ثبوت : أن يقال : الثاين 

  الصانع احملدث هلا وأنه أحدثها لتصديق الرسول وإن مل يكن قبل ذلك قد تقدم من العبد معرفة اإلقرار بالصانع 
فأتيا فرعون فقوال * كال فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون { : موسى من هذا الباب قال تعاىل  إن قصة: وقد يقال 

وفعلت * قال أمل نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنني * أن أرسل معنا بين إسرائيل * إنا رسول رب العاملني 
ففررت منكم ملا خفتكم فوهب يل ريب * الني قال فعلتها إذا وأنا من الض* فعلتك اليت فعلت وأنت من الكافرين 

قال * قال فرعون وما رب العاملني * وتلك نعمة متنها علي أن عبدت بين إسرائيل * حكما وجعلين من املرسلني 
قال ربكم ورب آبائكم األولني * قال ملن حوله أال تستمعون * رب السماوات واألرض وما بينهما إن كنتم موقنني 

قال لئن * قال رب املشرق واملغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون * م الذي أرسل إليكم جملنون قال إن رسولك* 
* قال فأت به إن كنت من الصادقني * قال أو لو جئتك بشيء مبني * اختذت إهلا غريي ألجعلنك من املسجونني 

* إل حوله إن هذا لساحر عليم قال للم* ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين * فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبني 
يأتوك بكل * قالوا أرجه وأخاه وابعث يف املدائن حاشرين * يريد أن خيرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون 

لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم * وقيل للناس هل أنتم جمتمعون * فجمع السحرة مليقات يوم معلوم * سحار عليم 
قال * قال نعم وإنكم إذا ملن املقربني * الوا لفرعون أإن لنا ألجرا إن كنا حنن الغالبني فلما جاء السحرة ق* الغالبني 

فألقى موسى عصاه * فألقوا حباهلم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون * هلم موسى ألقوا ما أنتم ملقون 
قال آمنتم له * رب موسى وهارون * املني قالوا آمنا برب الع* فألقي السحرة ساجدين * فإذا هي تلقف ما يأفكون 

قبل أن آذن لكم إنه لكبريكم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون ألقطعن أيديكم وأرجلكم من خالف 
  } إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول املؤمنني * قالوا ال ضري إنا إىل ربنا منقلبون * وألصلبنكم أمجعني 

اه فقوال إنا رسوال ربك فأرسل معنا بين إسرائيل وال تعذهبم قد جئناك بآية من ربك والسالم فأتي{ : ويف سورةطه 
  إىل آخر القصة } على من اتبع اهلدى 

ففرعون كان منكرا للصانع مستفهما عنه استفهام إنكار سواء كان يف الباطن مقرا به أو مل يكن مث طلب من موسى 
  إهلية ربه وإثبات نبوته مجيعا آية فأظهر آيته ودل هبا على إثبات 

قال فأت به إن كنت * قال أو لو جئتك بشيء مبني * لئن اختذت إهلا غريي ألجعلنك من املسجونني { : كما قال 
  } ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين * فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبني * من الصادقني 

قالوا { : ل سحرهم تبني أن تلك آية ال يقدر عليها املخلوقني وهلذا قال السحرة ملا عارضوا معجزته بسحرهم فبط
فكان إمياهنم باهللا ملا شاهدوا معجزة موسى صلى اهللا عليه و سلم فكانت } رب موسى وهارون * آمنا برب العاملني 

  املعجزة مبينة للعلم بالصانع وبصدق رسوله 
عجزة كداللتها وأعظم وإذا كانت داللتها على صدق وذلك أن اآليات اليت يستدل هبا على ثبوت الصانع تدل امل

إن كنت رسولك : الرسول معلومة باالضطرار كاملثل الذي ضربوه يف أن رجال لو تصدى حبضرة ملك مطاع وقال 
لعلم  -فانقض عادتك وقم مث اقعد مث قم مث اقعد فخرق امللك عادته وفعل ما طلبه املدعي على وفق دعواه 

  أنه فعل ذلك تصديقا له احلاضرون بالضرورة 



هل داخل هذه الدار ناسخ يكتب خطا مليحا ؟ فأخذ املدعى ورقا أبيض ومعه : فمن املعلوم أنه إذا تنازع رجالن 
إن كان هناك ناسخ فلينسخ هذا الشعر يف هذه الورقة البيضاء : شعر قد صنعوه يف تلك احلال يف ورقة أخرى وقال 

  تيقنوا أن هناك من ينسخ  -د كتب فيها ذلك الشعر فأخرجت إليهم الورقة البيضاء وق
فكذلك من نازع يف إثبات صانع يقلب العادات ويغري العامل عن نظامه فأظهر املدعي للرسالة املعجز الدال على 

  علم بالضرورة ثبوت الصانع الذي خيرق العادات ويغري العامل عن نظامه املعتاد  -ذلك 
مر يدل على ثبوت صانع قدير عليم حكيم أعظم من داللة ما اعيد من خلق اإلنسان وباجلملة فانقالب العصا حية أ

  من نطفة فإذا كان ذاك يدل بنفسه على إثبات الصانع فهذا أوىل وليس هذا املوضع بسط هذا 
ار وإمنا املقصود التنبيه على أن املعجزات قد يعلم هبا ثبوت الصانع وصدق رسوله معا وما ذكرناه من كون اإلقر
بالصانع فطري ضروري هو قول أكثر الناس حىت عامة فرق أهل الكالم قال بذلك طوائف منهم من املعتزلة 

  والشيعة وغريهم 
وكون املعرفة ميكن حصوهلا بالضرورة مل ينازع فيه إال شذوذ من أهل الكالم ولكن نازع كثري منهم يف الواقع 

بل هي حاصلة ألكثر : بالنظر ومجهور الناس نازعوه يف هذا وقالوا وزعم أن الواقع أهنا ال حتصل ألكثر الناس إال 
  الناس فطرة وضرورة 

  كالم ابن الزاغوين عن وجوب النظر

أنا أعتقد : إذا قال القائل : فصل : ( و ابن الزاغوين ممن يقول بوجوب النظر وأن املعرفة ال حتصل إال به حىت قال 
بالنبوة ال بطريق النظر والاستدالل وال عن نظر يف حجة أو دليل لكن  حدوث العامل والتوحيد وصحة الدين وأقر

بطريق التقليد يف ذلك أو مما سوى ذلك مما ال يستدل إىل معرفة ثابتة عن نظر يف حجة أو دليل حبيث ينتهي 
ان بل هو االستدالل إىل العلم احلق فهذا ليس هو مبؤمن وال حنكم بأنه مؤمن عند اهللا وال يثاب على هذا اإلمي

معاقب ملوم على ترك ما أمر به من العلم باهللا وصحة الدين والنبوة والنظر فيما يقتضي به النظر فيه إىل معرفته 
  ) بذلك بطريق اليقني 

هو مؤمن عندنا وعند اهللا إذا صادق اعتقاده التوحيد والنبوة وما جيب عليه اعتقاده من : وقالت طائفة : ( قال 
  ) دينية سواء كان ممن يتهيأ له ذلك بطريق انقطع فيه بأدلته أو ممن ال يتهيأ له ذلك احلق يف املعارف ال

حنكم : هل هو مؤمن عند اهللا أم ال ؟ وقالت طائفة : هو مؤمن يف الظاهر عندنا وال نعلم : وقالت طائفة : ( قال 
نبوات وأعراض الشبه يف ذلك فإذا خطر بأهنم مؤمنون ما مل خيطر بباهلم ما خيالف ذلك من التشبيه واحليز وإبطال ال

هلم شيء من ذلك وجب عليهم النظر واالستدالل لدفعه وأن ال يتمكثوا وال يتثبطوا عن النظر حىت يصلوا إىل عني 
احلق الرافع للشبهة فإن مل يصلوا إىل ذلك مل يؤدوا ما فرض عليهم من اإلميان علىحقه وإن عجزوا عن ذلك مل 

  ) لوصول إىل حقيقة احلق يكن عجزهم عذرا عن ا
ال جيب عليهم ذلك وحيل هلم البقاء على ما هم عليه وأن ال يعتقدوا يف ذلك شيئا مع القيام : وقالت طائفة : ( قال 

  ) على السنة 
من التوحيد وصحة النبوة : والداللة عليه أنا قد قدمنا الدليل على وجوب معرفة اهللا وسائر املعارف الدينية : ( قال 
دين وبينا أن حقيقة املعرفة إمنا تكون بالعلم وأبطلنا أن يكون التقليد طريقا إلىالعلم وإمنا يصل إىل العلم به وال

واليقني فيه إذا خرج عن الشبهة العارضة املوجبة للشك الناقلة عن احلق وإذا ثبت ذلك باألدلة املتقدمة فمدعي 



 -دليل القاطع املتوقف على حقيقة التوحيد واملعارف الدينية املؤدي إىل ال -املعرفة مع ترك النظر واالستدالل 
مبطل وإذا كان مبطال يف معرفته مل حنكم بإميانه ألن اإلميان ها هنا هو التصديق وإمنا يصدق مبا يزول معه الشك 

  وبسط الكالم يف ذلك العادة املعروفة ) ويربأ من عهدة االشتباه 
كسبية وليست : فصل يف معرفة اهللا وسائر معارف الدين : ( منهاج اهلدى  وقد قال يف كتابه الكبري الذي مساه

  ) حاصلة بطريق الضطرار 
معارف الدين كلها : وقال طوائف منهم اجلاحظ و صاحل قبة و فضل الرقاشي والصوفية وكثري من الشيعة : ( قال 

إن اهللا جعل معارف دينه ضرورة يبتديها : حاصلة بطريق الضرورة مث اختلفوا بعد ذلك فقال طائفة منهم صاحل قبة 
  وخيترعها يف قلوب البالغني من غري سبب متقدم وال حبث وال نظر وهو قول طائفة من الشيعة 

إن اهللا خيترعها يف قلوب البالغني لكن من احملال أن يفعلها فيهم إال بعد فكر ونظر : وقالت طائفة من الشيعة 
حب كما يهب الولد عند الوطء وقد جيوز أن ال يهبها مع النظر كما ال يهب الولد يتقدمها مث يهب اهللا املعرف ملن أ

  مع الوطء 
اخللق مضطرون إىل املعارف باألسباب فإذا حصلت عن األسباب كانوا خمتارين للمعرفة : وقالت طائفة من الشيعة 

  مضطرين إليها يف حال واحدة فيكون مضطرا للسبب خمتارا لإلرادة 
إن اهللا ال خيترع شيئا من أمور الدين والدنيا وعلومهمااختراعا : من املعتزلة القائلني بأن املعرفة ضرورة وقال طائفة 

ولكنها حتدث من بعد اإلرادة وطباعا وأن اهللا خلق العباد وهيأهم الكتساب اإلرادة وما حيدث بعدها من نظر 
  ) اجملاز واالتساع  وغريه فهو واقع بالطبع وليس يضاف إىل اإلنسان إىل على سبيل

إن معرفة اإلنسان لنفسه ومعرفة صانعه وأنه غريه يضطر : وقالت طائفة من املعتزلة منهم غيالن بن مروان : ( قال 
  ) اإلنسن إليها بالطبع فأما باقي املعارف الدينية فكلها اكتساب 

يدعو إىل معرفة الصانع إضطرار فأما ما  معرفة العلم والدليل الذي: وقالت طائفة منهم أبو اهلذيل العالف : ( قال 
  ) حيدث بعدها من علم فعام بالقياس فذلك علم اختيار واكتساب 

معرفة اإلنسان لنفسه ليست من فعله وال من كسبه وال اضطرار : طائفة منهم بشر بن املعتمر : وقالت : ( قال 
لوم الديانات وغريها اضطرار وما يعلم بالقياس إليها بل ختترع له وختلق خمترعة يف قلبه وما يدرك باحلواس من ع

  ) اكتساب وجيوز فيهما مجيعا االضطرار وجيوز فيهما مجيعا أن يكونا اكتسابا 
  ) الناس مضطرون إىل ذلك على كل حال وليس هلم يف ذلك حيلة : وقالت طائفة مناملعتزلة : ( قال 
  ) اهللا تقع ضرورة يف طباع نامية عقب النظر واالستدالل  معرفة: وقالت طائفة من املعتزلة منهم اجلاحظ : ( قال 
معرفةاهللا تقع باختيار اهللا ال باختيار العبد وبنوه عل مذهبهم يف : وقالت اجلربية ومتقدمهم جهم بن صفوان : ( قال 

  ) اخلرب 
إن اهللا : طريق الكسب يقول وتفيد هذه املسألة فائدة حكيمة وهو أن القائل مبعرفة اهللا واجبة ب: ( قال ابن الزاغوين 

فائدة ذلك أنه ال : إهنا ضرورية فإنه يقول : يعاقب العبد على جهله باهللا وجهله بالدين واعتقاد الباطل وأمامن قال 
جيوز أن يعذب اهللا اجلاهل على جهله وعل أنه مل يكتسب املعرفة ألن ذلك ليس من مقدوراته وإمنا يعذبه على 

  ) إياه بطريق اضطراره له إليه جحده وإنكاره ملا عرفه 

  فصل



وما ذكرناه من أن الرسل صلوات اهللا عليهم بينوا للناس الطرق العقلية ونبهوهم عليها وهدوهم إليها كما أنه 
معلوم لنا فهو مما ذكره طوائف من أئمة الكالم والفلسفة وأعظم املتكلمني املعظمني للطرق العقلية هم املعتزلة فإهنم 

ا أن املعرفة ال حتصل ابتداء إال بالعقل فإهنم يقولون بأهنا واجبة بالعقل بناء على القول بأن العقل يعرف كم: يقولون 
  به اإلجياب والتحرمي والتحسني والتقبيح 

وهذا األصل تنازع فيه املتأخرون من عامة الطوائف فلكل طائفة من أصحاب مالك و الشافعي و أمحد فيه قوالن 
عروف عنهم القول بتحسني العقول وتقبيحه ونقلوا ذلك عن أيب حنيفة نفسه وأنه كان يوجب وأما احلنفيه فامل

  بالعقل معرفة اهللا تعاىل 
وألصحاب احلديث والصوفية وغريهم يف هذا األصل نزاع ومن القائلني بتحسني العقل وتقبيحه من أهل احلديث 

ا وذكروا أن إنكار ذلك من بدع األشعري اليت مل أبو نصر السجزي و أبو القاسم سعد بن علي الزجناين وغريمه
يسبق إليها وممن قال ذلك من أصحاب أمحد أبو احلسن التميمي و أبو اخلطاب وغريمها بل ذكروا أن هذا قول 

مجهور الناس وذكروا مع ذلك أن الرسل أرشدت إىل الطرق العقلية كما أمرت بالواجبات العقلية فهم مع قوهلم 
إن الرسل بينت ذلك ووكدته وهكذا مع قوهلم بأن املعرفة حتصل باألدلة العقلية : تقبيحه يقولون بتحسني العقل و

والسنة  -إن الرسل بينت ذلك ووكدته فما يعلم بالعقل من الدين هو عندهم جزء من الشرع والكتاب : يقولون 
  يأيت على املعقوالت الدينية عندهم  -

  بن تيميةكالم الكلوذاين يف متهيده وتعليق ا

هل يف قضاء العقل حظر وإباحة وإجياب وحتسني وتقبيح أم ال ؟ : اختلف أصحابنا : ( قال أبو اخلطاب يف متهيده 
يف قضايا العقل ذلك حىت ال جيوز أن يرد الشرع حبظر ما كان يف العقل واجابا كشكر : فقال أبو احلسن التميمي 

لك وال جيوز أن يرد بإباحة ما كان يف العقل حمظورا حنو الظلم املنعم والعدل واإلنصاف وأداء األمانة وحنو ذ
  ) والكذب وكفر النعمة واخليانة وما أشبه ذلك 

  ) وإىل هذا ذهب عامة أهل العلم من الفقهاء واملتكلمني وعامة الفالسفة : ( قال 
ذلك من جهة الشرع وتعلق  ليس قضايا العقل ذلك وإمنا يعلم: (  -يعين القاضي أيب يعلى  -وقل شيخنا : ( قال 

ليس يف السنة قياس وال يضرب هلا األمثال وال تدرك بالعقول وإمنا : بقول أمحد يف رواية عبدوس بن مالك العطار 
  ) هو االتباع 

فاملراد به األحكام الشرعية اليت سنها رسول اهللا صلى اهللا  -إن صحت عنه  -وهذه الرواية : ( قال أبو اخلطاب 
  ) وشرعها عليه و سلم 

أي أن عقول الناس ال تدرك كل ما سنه رسول هللا صلى اهللا عليه و سلم ) ال تدركها العقول : ( قول أمحد : قلت 
فإهنا لو أدركت ذلك لكان علم الناس كعلم الرسول ومل يرد بذلك أن العقول ال تعرف شيئا أمر به وهني عنه ففي 

اس معيارا على السنة ليس فيه رد على من جيعل القول موافقة للسنة هذا الكالم الرد ابتداء على من جعل عقول الن
 (  

  ) وهلذه القول قالت األشعرية وطائفة من اجملربة وهم اجلهمية : ( قال أبواخلطاب 
هل هي واجبة بالشرع حىت لو مل يرد ما يلزم أحدا أن يؤمن باهللا وأن : وعلى هذا خيرج وجوب معرفة اهللا : ( قال 

ال يلزم شيء من ذلك لو مل يرد الشرع : جيب بالشرع يقول : انيته ويوجب شكره أم ال ؟ فمن قال يعترف بوحد



  جيب على كل عاقل اإلميان باهللا والشكر له : قال : ومن قال باألول 
ووجه ذلك أنه لو مل يكن يف العقل إجياب وحظر مل يتمكن املفكر أن يستدل على أن اهللا سبحانه ال يكذب خربه وال 

يؤيد الكذاب باملعجزة إذ ال وجه يف العقل الستقباحه وخروجه عن احلكمة قبل اخلرب عندهم وإذا كان كذلك مل 
يؤمن العاقل كون كل خرب ورد عنه أنه كذب وكل معجزة رآها أن يكون قد أيد هبذا الكذاب املتخرص ويف ذلك 

لى صدقها وملا وجب اطراح هذا القول واالعتقاد بأن ما مينع األخذ خبرب السماء واالنقياد ملعجزات النبوة الدالة ع
اهللا جلت عظمته منزه عن الكذب متعال عن تأييد املتخرص باملعجزة ثبت أن ذلك إمنا قبح وحظر يف العقل وامتنع 

  ) يف احلكمة 
ه عن أن يفعل قلت هذه طريقة معروفة للقائلني بالتحسني والتقبيح العقليني ويقولون إهنم يعلمون بتلك أن اهللا منز

القبيح كالكذب وتصديق الكاذب املدعي للنبوة باملعجزة الدالة على صدقه وإن كان ذلك ممكنا مقدورا له لكن ال 
  إنه هبذه الطريقة يعلم صدق األنبياء : يفعله لقبحه وخروجه عن احلكمة وهم يقولون 

 -ى و ابن عقيل و ابن الزاغوين وغريهم كاألشعري وأصحابه و ابن حامد و القاضي أيب يعل -والذين ينازعوهنم 
  يسلكون يف املعرفة بتصديق األنبياء غري هذه الطريق 

وهو أنه ال  -كما سلكها األشعري يف أحد قوليه والقاضيان أبو بكر و أبو يعلى وغريمها  -وإما طريقة القدرة 
  ز الباري عن تصديق الرسل طريق إىل تصديق النيب غري املعجزة فلو مل تكن دالة على التصديق للزم عج

وإما غري ذلك من الطرق  -كما سلكها األشعري يف قوله اآلخر و أبو املعايل وطوائف أخر  -وإما طريقة الضرورة 
  اليت بسط الكالم عليها يف غري هذا املوضع 

 -والفلسفة حىت أئمة الكالم  -وليس املقصود هنا بسط الكالم يف هذه املسائل بل املقصود أن مجيع الطوائف 
معترفون باشتمال ما جاءت به الرسل على األدلة الدالة على معرفة اهللا وتصديق رسله كما سيأيت ذكره يف كالم 

  القائلني بالتحسني والتقبيح العقليني والفالسفة وغريهم 
مثله من أبيه وأمه إذ أنه غري ممتنع أن خيطر للعاقل أنه مل خيلق نفسه وال خلقه من هو : دليل آخر : ( قال أبواخلطاب 

لو كانا قادرين على ذلك لكان هو أيضا قادرا وكانا يقدران على خلق غريه وهو يعلم أهنما ال يقدران فيعلم أن له 
خالقا من غري جنسه خلقه وخلق أبويه مث يرى إنعامه عليه بإكماله وتسخري ما سخر له من املأكول واملشروب 

وخيطر له أنه مل يعترف له بذلك ويشكره أنه يعاقبه وإذا جوز ذلك وجب عليه واألنعام وغري ذلك كإقداره عليهم 
  يف عقله دفع الضرر والعقاب بالتزام الشكر 

كما جيوز أن خيطر له ما ذكرمت جيوز أن خيطر له أن له خالقا أنعم عليه وأنه غين عن شكره ومجيع ما : فإن قيل 
من أنت حىت تقابلين بالشكر وتعتقد أنه جزاء : عليه ويقول  يتقرب به إليه وخياف من تكلف له ذلك أن يسخط

  ) نعميت ؟ وما أصنع بشكر مثلك ؟ وحنو ذلك ويف هذا ما مينعه من التزام شيء من جهة عقله 
أن العاقل مع اعترافه حبكمة خالقه ال يتوهم أنه يسخط على من شكره وتذلل له وتضرع إليه : واجلواب : ( قال 

ذلك ألن الذي بعثه على الشكر ليس هو اعتقاد حاجة خالقه إىل الشكر وال أن شكره يقومن  وإن كان غنيا عن
بإزاء النعمة عليه فيمتنع لعلمه بغناه عن ذلك وإمنا الباعث له حسن الشكر والتذلل والتعظيم للمنعم من بدائه 

ومل يأمن عاقبة العقاب على تركه العقول واحلكيم اليسخط ما هذا سبيله فإذا قد أمن عاقبة اإلقدام على الشكر 
يف الطريق مفسدون يأخذون املال ويقتلون النفس أو : فيجب يف عقله توخي ذلك وصار مثال ذلك أن يقال للعاقل 

أنت ما معك قليل نذر واملفسدون قد استغنوا مبا قد أخذوا فلعلهم ال يعرضن لك : سباع تفترس اآلدمي ويقال له 



ع قد افترست مجاعة فقد شبعوا فلعلهم ال يعرضون لك فإن يف العقل جيب عليه التوقف أنفة من قلة مالك والسبا
  ) عن سلوك ذلك الطريق ال اإلقدام عليه كذلك ها هنا 

  مضمون ذلك أن العقل يوجب سلوك األمن دون طريق اخلوف : قلت 
قل أن ال يلزمه شيء أصال ألنه مىت إلزام وحظر ألمكن العا: أنه لو مل يكن يف قضاء العقول : دليل ثالث : ( قال 

  قصد باخلطاب سد مسعه فلم يسمع اخلطاب 
وإين كلما دعوهتم لتغفر هلم جعلوا أصابعهم يف آذاهنم واستغشوا ثياهبم وأصروا { : كما أخرب اهللا عن قوم نوح 

وسالمته من اهلالك ويف فلما علمنا أنه جيوز بعقله أن يكون يف اخلرب الذي خوطب به جناته } واستكربوا استكبارا 
اإلعراض عنه بسد أذنه هالكه ودماره ثبت أن يف عقله وجوب اإلصغاء إىل اخلرب وحظر اإلعراض عنه وذلك 

  ) وصية العقل ال السمع 
أن العقالء أمجعوا على قبح الكذب والظلم واخليانة وكفران النعمة وحسن العدل واإلنصاف : دليل رابع : ( قال 

من أقر منهم بالنبوة ومن جحدها وهلذا يرى الدهرية وأهل الطبائع يف ذلك كأهل األديان : نعم والصدق وشكر امل
بل أكثر فدل على أهنم استفادوا ذلك من العقل ال من األنبياء وإذا ثبت أن فيها حتسينا وتقبيحا ثبت أن فيها حظرا 

  وإباحة وقد صرح عليه السالم بذلك ملا عرض نفسه على القبائل 
أنا جند احلمد على اجلميل والذم على القبيح يلزمان مع وجود العقل ويسقطان مع عدمه فلوال أنه : خامس  دليل

مقتض للحسن والقبح مل يكن لتخصيص العاقل بالذم على القبيح واملدح على احلسن معىن وإذا قد وجدنا ذلك دل 
  على أن يف العقل حظرا أو إلزاما 

إال مع العقل وهلذا ال يكلف الشرع شيئا إال بعد كمال عقولنا فدل على أن أن التكليف حمال : دليل سادس 
: استحال أن يقال  -السمع يعلم بالعقول وإذا كان معلوما به والعقل متقدم عليه وال تقف معرفته على الشرع 

سول ؟ وال طريق معرفة اهللا السمع وكيف يتصور ذلك وحنن ال نعلم وجوب النظر بقول الرسول حىت نعلم أنه ر
نعلم أنه رسول حىت نعلم أنه مؤيد باملعجزة ؟ وال نعلم أنه مؤيد باملعجزة حىت نعلم أن التأييد من اهللا سبحانه ؟ وال 

نعرف التأييد من اهللا حىت نعرفه ونعلم أنه ال يؤيد الكذاب باملعجزة ؟ وال نعرف ذلك إال بفهم العقل الذي هو نوع 
  أن معرفته سبحانه بالعقل  من العلوم الضرورية ؟ فدل على

لو مل جتب معرفته بالعقل لوجب أن جيوز على اهللا أن ينهي عن معرفته وأن يأمر بكفره وعصيانه واجلور : دليل سابع 
والكذب كما جيوز أن ينسخ ما شاء من السمعيات ويوجب ما كان قد هنى عنه فلما مل يكن ذلك دل على أن ذلك 

  بالعقل الذي ال يتغري وال جيوز نكثه ونسخه غري ثابت بالسمع وإمنا يثبت 
أن اهللا وهب العقل وجعله كماال لآلدمي وإذا أغفل النظر وضيع العقل إذا مل يقتبس منه خريا وإذا : دليل آخر 

  كان ال يقبح شيئا وال حيسنه فوجوده وعدمه سيان وهذا ال يقوله عاقل 
مؤثرا بآثار الصنعة مستغرقا يف أنواع النعمة مل يستبعد أن أن من وجد نفسه : وأيضا يدل على ذلك عبارة ملخصة 

يكون له صانع صنعه وتوىل تدبريه وأنعم عليه وأنه إن مل ينظر يف حقيقة ذلك ليتوصل إىل االعتراف له وإلتزام 
شكره عوقب على ما أغفل من النظر وضيع من االعتراف والشكر فإن العقل سيلزمه النظر ال حماله إذ ال شيء 

  ) قرب إىل اإلنسان من النظر فدل على وجوبه بالعقل أ
هذه األدلة فيها للمنازعني كالم حيتاج معه إىل فصل اخلطاب كما ذكر يف موضعه وهذه الطريقة اليت سلكها : قلت 

من املعتزلة وغريهم بنوها على أن معرفة اهللا حتصل باالستدالل بنفس اإلنسان : أبو اخلطاب وغريه من أهل النظر 



  وال حيتاج مع ذلك إىل إثبات حدوث اإلجسام كما سلك األشعري أيضا هذه الطريقة 
حىت : ومل يقل } وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال { : احتج اخلصم بظواهر اآلية كقوله تعاىل : ( قال أبو اخلطاب 

  جنعل عقوال 
  بعد العقل : ومل يقل } بعد الرسل رسال مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهللا حجة { : وقوله تعاىل 

ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لوال أرسلت إلينا رسوال فنتبع آياتك من قبل أن نذل وخنزى { : وقوله 
  وغري ذلك من اآليات فجعل احلجة والعذاب يتعلق بالرسل } 

  ) فثبت أنه ال باملعقول حجة وال عذاب 
بعث الرسل يأمرون بالشرائع واألحكام وينذروهنم قرب الساعة ووقوع اجلزاء على  واجلواب أن اهللا: ( وقال 

األعمال ويبشروهنم على الطاعة وشكر النعمة بدوام النعمة ومزيدها يف دار اخللود وخيوفوهنم على املعصية بالعذاب 
  الشديد ويكونوا شهودا على أعماهلم 

  } ونذيرا  إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا{ : وقد قال تعاىل 
  } فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيدا { : وقال 

وهذا بعد أن يعرفوا اهللا بعقوهلم ويردون الشبهات املؤدية إىل التعطيل والتشبه باحلكمة اليت جعلها اهللا فيهم والنور 
له أن الكتاب لعله خمترع خمتلق من جهة العقلي املفرق بني احلق والباطل وإال فنحن نعلم أن املفكر إذا خطر ببا

خملوق والرسول لعله متخرص متمترق مل خيرج ذلك من قلبه الرجوع إىل اآليات والسنة وهو يتوهم فيها ما ذكرنا 
إمنا يرجع إليه بعد ما ثبت عنده حقيقة التوحيد وصدق الرسول وأن القرآن كالم اهللا الذي ال جيوز عليه الكذب 

  ) من متشابه وعرف طرق األخبار وما جيب فيها فإنه يستغين حينئذ عن النظر بعقله  وعرف حمكم الكتاب
هذا توهني ألمر الرسل وجعلهم ال يغنون يف التوحيد شيئا وإمنا يفيد بعثهم يف الفروع وأنه ال : فإن قيل : ( قال 

  ) فائدة من اآليات اليت ذكر فيها التوحيد والدعوة إليه 
بل هلم يف األصول أعظم فائدة ألهنم ينبهون العقول الغافلة ويدلون على املواضع : أنا نقول : واجلواب : ( مث قال 

احملتاج إليها يف النظر ليسهل سبيل الوقوف عليها كما يسهل من يقرأ عليه الكتاب على املتعلم بأن يدله على 
  يف الكتاب وقراءته الرموز ويبني له مواضع احلجة والفائدة وإن كان ذلك ال يغنيه عن النظر 
خلقت لنا الشهوات وشغلتنا باملالذ عن : وأيضا فإنه بعثهم لتأكيد احلجة فيؤكدون احلجة على العباد كيال يقولوا 

أومل نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر { : التفكر والتدبر فغفلنا فقطع اهللا سبحانه حجتهم أال ترى أنه تعاىل قال 
  ) ليهم طول العمر للتفكر والتذكر مث التدبر للتنبيه فجعل احلجة ع} وجاءكم النذير 

فهؤالء الذين يقولون بوجوب املعرفة بالعقل وأهنا ال حتصل إال بالعقل ذكروا أن الرسل بينوا األدلة العقلية : قلت 
نجوم اليت يستدل هبا الناظر كما نبهوا الغافل ووكدوا احلجة إذ كانوا ليسوا بدون من يتعلم احلساب والطب وال

والفقه من كتب املصنفني ال تقليدا هلم فيما ذكروه لكن ألهنم يذكرون من الكالم ما يدله على األدلة اليت يستدل 
هبا بعقله فهداية اهللا لعباده مبا أنزله من الكتب وإرشاده هلم إىل األدلة املرشدة والطرق املوصلة اليت يعمل الناظر فيها 

أعظم من كالم كل متكلم فإن خري الكالم كالم اهللا وخري اهلدي هدي حممد صلى بعقله ما يؤدي إليه من املعرفة 
  اهللا عليه و سلم 

مع من يقول ذلك من أهل الكالم من املعتزلة  -أو أكثرهم  -و أبو اخلطاب خيتار ما خيتاره كثري من احلنفية 
  وغ خبالف الواجبات الشرعية من أن الواجبات العقلية ال يشترط فيها البلوغ بل جتب قبل البل -وغريهم 



واحتج بأنه لو كان يف العقل إلزام وحظر لوجب أن يكون ملعرفة احلسن والقبح أصل يف أوائل العقول : ( قال 
يترتب عليه ما سواه أال ترى أن للقدم واحلدث فيها أصال ؟ ولو كان ذلك كذلك لكان من أنكر احلسن والقبح 

  ) حد ما يثبت يف البدائه مكابر مكابرا لعقله مغالطا لنفسه ألن جا
واجلواب أن للحسن والقبح أصال يف بدائه العقول وهو علمنا حبسن شكر املنعم واإلنصاف والعدل وقبح : ( قال 

ال أعرف ذلك بضرورة العقل : الكذب واجلور والظلم ومنكر ذلك مكابر لكافة العقالء إال أن من العقالء من قال 
رب فذلك مقر باحلسن والقبح ومدع غري طريق اجلماعة فيه فنتكلم يف ذلك ونبني له أن وإمنا أعرفه بالنظر واخل

اجلاهلية وعبدة األصنام ومن مل تبلغه الدعوة يعلم ذلك كما يعلمه أهل األديان فسقط أن يكون طريقه إال العقل 
  وعلى أن القدم واحلدوث هلما أصل يف بدائه العقول مث اخللف يف ذلك واقع 

إن خمالفنا مكابر عقله واحتج بأنه أمجع القائلون بأن يف العقل إلزاما وحظرا على أنه ال يلزم وال حيظر إال : ال وال يق
جيب أن يكون ذلك التنبيه خبرب الشرع ال اخلواطر ألن اخلواطر جيوز أن تكون : بتنبيه يرد عليه فإذا ثبت هذا قلنا 

شبه ذلك وإذا جاز ذلك فيها مل نلتفت إىل تنبيهها والتفتنا إىل ما تؤثر من امللك ومن الشيطان ومن ثوران املرة وما أ
  ) به وهو خرب الشرع فإذا عدم خرب الشرع ثبت أنه ال إلزام وال حظر يف ذلك 

واجلواب أنه ال بد أن ينبه على معرفة حسن الشكر خبطور النعمة بباله من منعم قصد اإلحسان إليه فإنه : ( وقال 
ألزمه عقله الشكر ال حمالة سواء نبه على ذلك وسوسة إو إهلام ولذلك  -على ما ذكرنا  -مه عليه إذا خطر له نع

مهما خطر بباله كفران النعمة عرف قبحة ومهما خطر بباله أن القبيح ال يبعد أن يكون سببا هلالكه وعقابه وأن 
امللك أو من الشيطان فثبت أن التنبيه ال يكون ضده سببا لنجاته فإنه يلزمه النظر يف ذلك سواء كانت اخلطرة من 

يقف على : يقف على خرب السماء مث يلزم أن احلدوث والقدم ال يكون إال بتنبيه مث ذلك خاطر عقلي وال يقال 
  ) تنبيه الشرع 

واحتج بأن األمة أمجعت أن التكليف يقف على البلوغ وليس العقل موصوفا بذلك من قبل أن الغالم إذا : ( قال 
  لم فليس يستحدث عقال وإمنا ذلك عقل قبل بلوغه فبان أن العقل ال يوجب شيئا وال حيظره احت

أن املوقوف من التكليف على البلوغ هو تكليف الشرعيات خاصة فأما األحكام املتستفادة : اجلواب : ( وقال 
  ) والقبيح فال نسلم ما ذكروه بالعقل فإهنا تلزم اإلنسان إذا استفاد من العقل ما ميكنه أن يفعل به بني احلسن 

من القائلني بتحسني العقل  -املعتزلة وغريهم  -هذا الذي قاله هو قول كثري من احلنفية وأهل الكالم : قلت 
وكثري ممن يقول بتحسني العقل وتقبيحه هم ونفاة ذلك من : وتقبيحه فإن هؤالء هلم يف الوجوب قبل البلوغ قوالن 

  وجوب قبل البلوغ الطوائف األربعة ينفون ال
وجوب اإلميان بالعقل مروي عن أيب حنيفة وقد ذكر احلاكم : وقد ذكر طائفة من مصنفي احلنفية يف كتبهم قالوا 

الشهيد يف املنتقى عن أيب يوسف عن أيب حنيفة أنه ال عذر ألحد باجلهل خبالقه ملا يرى من خلق السماوات واألرض 
  وخلق نفسه وسائر خلق ربه 

وعليه مشاخينا من أهل : لو مل يبعث اهللا رسوال لوجب على اخللق معرفته بعقوهلم قالوا : يروى عنه أنه قال و: قالوا 
: إنه جيب عليه معرفة اهللا وإن مل يبلغ احلنث قالوا : السنة واجلماعة حىت قال أبو منصور املاتريدي يف صيب عاقل 

ب على الصيب شيء من قبل البلوغ كما ال جتب عليه ال جي: وهو قول كثري من مشايخ العراق ومنهم من قال 
  ) العبادات البدنية باالتفاق 

هذا الثاين قول أكثر العلماء وإن كان القول بالتحسني والتقبيح يقول به طوائف كثريون من أصحاب مالك : قلت 



اإلباحة وأن األعيان قبل و الشافعي و أمحد كما يقول به هؤالء احلنفية وتنازع هوالء الطوائف يف مسألة احلظر و
إنه بالعقل يعلم احلظر إو اإلباحة : ورود الشرع هل هي على احلظر أو اإلباحة ؟ ال يصح إال على قول من يقول 

إن العقل ال يعلم به ذلك مث قال بأن هذه األعيان قبل ورود الشرع حظرا أوإباحة فقد تناقض يف : وأما من قال 
إنه بعد الشرع علمنا به أن : اقضه أن جيمع يب قوليه فلم يتأت كقول طائفة ذلك وقد رام منهم من تفطن لتن

  األعيان كانت حمظورة أومباحة وحنو ذلك من األقوال الضعيفة وليس هذا موضع بسط ذلك 
رفع القلم عن : [ لكن املقصود هنا أن األكثرين على انتفاء التكليف قبل البلوغ لقوله صلى اهللا عليه و سلم 

وهو معروف يف السنن وغريها متلقى عند الفقهاء بالقبول من حديث ] حىت حيتلم وعن اجملنون حىت يفيق الصيب 
  عائشة وغريمها 

  باتفاق العلماء  -وأيضا فإن قتل الصيب من أهل احلرب ال جيوز 
 -علمناه  -ق أحد هل يدخلون اجلنة أو النار أو يتوقف فيهم ؟ مل يفر: وأيضا فالناس مع تنازعهم يف أوالد الكفار 

  الوقف فيهم  -وهو املشهور عنهم  -بني املميز وغريه بل املنصوص عن أمحد ويغره من أئمة السنة 
وذهب طائفة إىل أهنم يف النار كما اختاره القاضي أبو يعلى وغريه وذكروا أن أمحد نص على ذلك وهو غلط عن 

وهو يف ] اهللا أعلم مبا كانوا عاملني : [ اهللا عليه و سلم أمحد فإن املنصوص عنه أنه أجاب فيهم جبواب النيب صلى 
  الصحيحني من حديث أيب هريرة ويف الصحيح أيضا من حديث ابن عباس 

: هم يف النار فقالت : أن خدجية سألته عن أوالدها من غريه فقال [ لكن هذا احلديث روي أيضا يف حديث يروى 
فظن هؤالء أن أمحد أفىت مبا يف حديث خدجية كم ذكر ذلك القاضي ] ملني اهللا أعلم مبا كانوا عا: بال عمل ؟ فقال 

يف املعتمد وهذا غلط على أمحد فإن هذا احلديث ضعيف بل موضوع و أمحد أجل من أن يعتمد على مثل هذا 
  احلديث واحلديث متناقض ينقض آخره أوله 

لذين قالوا بالوقف فسره بعضهم بأنه يدخل فريق وذهبت طائفة إىل أهنم يف اجلنة كأيب الفرج بن اجلوزي وغريه وا
منهم اجلنة وفريق النار حبسب تكليفهم يوم القيامة كما جاء يف ذلك عدة آثار وهذا هو الذي حكاه األشعري عن 

  أهل السنة واحلديث وقد بسطنا هذا فيما تقدم 
ف وصنف يف القتل أو يف عقاب اآلخرة واملقصود هنا أنا مل نعلم من السلف من قال إنه فرق فيمن مل يبلغ بني صن

بل الفقهاء متفقون على أن العقوبات اليت فيها إتالف كالقتل والقطع ال تكون إال لبالغ لكن قد جيمع بني هذا وهذا 
اإلمث املوجب لعقاب اآلخرة مرفوع عمن مل يبلغ وكذلك العقوبات الدنيوية اليت فيها إتالف فأما التعزير : بأن يقال 
  وحنوه فلم يرفع عن املميز من الصبيان بالضرب 

مروهم بالصالة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم يف املضاجع : [ بل قد قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
فأمر بضرهبم على ترك الواجب الشرعي الذي هو الصالة فضرهبم على الكذب والظلم أوىل وهذا مما ال يعلم بني ] 

  أن الصيب يؤذى على ما يفعله من القبائح وما يتركه من األمور اليت حيتاج إليها يف مصلحته : ع العلماء فيه نزا
وهذا النزاع من لوازم الواجبات العقلية للميزين عند من يقول باإلجياب العقلي نظري النزاع يف الواجبات الشرعية 

أن الصالة جتب على ابن عشر وكذلك الصوم  :فإن أحد القولني يف مذهب أمحد وهو اختيار أيب بكر عبد العزيز 
  جيب عليه إذا أطاقه 

: لومل يقل بالوجوب العقلي فإنه جيب أن يقال : وحينئذ فإجياب أيب اخلطاب وموافقيه للتوحيد أوىل من هذا بل يقال 
ة باالتفاق إن الصيب جيب عليه اإلقرار بالشهادتني قبل وجوب الصالة عليه فإن وجوهبما متقدم على وجوب الصال



وأما ما جيب يف مال الصيب من النفقات وقضاء الديون وغريه والعشور والزكوات عند اجلمهور الذين يوجبون 
  الزكاة يف ماله فذلك ال يشترط فيه التمييز باتفاق املسلمني بل جيب ذلك يف مال اجملنون أيضا ويف مال الطفل 

ك من أقواله وأفعاله كالم معروف ليس هذاموضع بسطه ويف وللفقهاء يف إسالم الصيب وردته وإحرامه وغري ذل
ذلك من تناقض أقوال بعضهم ورجحان بعض األقوال على بعض ما ليس هذا موضعه وإمنا املقصود هنا أن أعظم 

الناس تعظيما للعقل هم القائلون بأنه يوجب وحيظر وحيسن ويقبح كاملعتزلة والكرامية والشيعة القائلني بذلك ومن 
  هم من طوائف الفقهاء والعلماء وافق

وأما الفالسفة فالنقل عنهم خمتلف لتناقض كالمهم فاملشهور عنهم أن العقل حيسن ويقبح كما نقله أبو اخلطاب 
  عنهم 

إن هذه القضايا من املشهورات ال من الربهانيات ملا رأى الناس أنه : ولكن كالمهم يف مبادىء املنطق وقوهلم 
ون عنهم أهنم ال يقولون بتحسني العقل وتقبيحه كما نقله الرازي وغريه فإذا كان يناقض ذلك صاروا حيك

املتكلمون القائلون بتحسني العقل وتقبيحه وأنه ال طريق إىل املعرفة إال به وأنه يوجبها يعين على املميزين يقولون مع 
ها وقررها حىت متت احلجة به على إن الشرع بني هذه الطرق العقلية وأرشد إليها ودل الناس عليها ووكد: ذلك 

اخللق فجعلوا ما جاء به الشرع متضمنا للمقصود بالعقل من غري عكس حىت صارت العقليات النافعة جزءا من 
الشرع فكيف غريهم من طوائف أهل النظر ؟ وكذلك الفالسفة ذكروا ذلك كما ذكره أبو الوليد بن رشد احلفيد 

  ا سيأيت ملا قسم الناس إىل أربعة أصناف كم

  فصل كالم ابن رشد يف مناهج األدلة وتعليق ابن تيمية عليه 
فقد ذكرنا ما تيسر من طرق الناس يف املعرفة باهللا ليعرف أن األمر يف ذلك واسع وأن ما حيتاج الناس إىل معرفته 

ال عظيما وليس األمر مثل اإلميان باهللا ورسوله فإن اهللا يوسع طرقه وييسرها وإن كان الناس متفاضلني يف ذلك تفاض
كما يظنه كثري من أهل الكالم من أن اإلميان باهللا ورسوله ال حيصل إال بطريق يعينوهنا وقد يكون اخلطأ احلاصل 

  الرسل وكان عليه سلف األمة ال يذكره وال يعرفه 
لنوخبيت و أيب وهذا موجود يف عامة الكتب املصنفة يف املقاالت وامللل والنحل مثل كتاب أيب عيسى الورق و ا

جتدهم يذكرون من أقوال اليهود والنصارى والفالسفة وغريهم من الكفار ومن : احلسن األشعري و الشهر ستاين 
  أقوال اخلوارج والشيعة واملعتزلة واملرجئه والكالبية والكرامية واجملسمة واحلشوية أنواعا من املقاالت 

والتابعون وأئمة املسلمني ال يعرفونه وال يذكرونه بل وكذلك يف والقول الذي جاء به الرسول وكان عليه الصحابة 
كتب األدلة واحلجج اليت حيتج هبا املصنف للقول الذي يقول إنه احلق جتدهم يذكرون يف األصل العظيم قولني أو 

ل والقول ثالثة أو أربعة أو أكثر من ذلك وينصرون أحدمها ويكون كل ما ذكروه أقواال فاسدة خمالفة للشرع والعق
الذي جاء به الرسول وهو املوافق لصحيح املنقول وصريح العقول ال يعرفونه وال يذكرونه فيبقى الناظر يف كتبهم 

  حائرا ليس فيما ذكروه ما يهديه ويشفيه ولكن قد يستفيد من رد بعضهم على علمه ببطالن تلك املقاالت كلها 
تقدميهم ومتأخريهم إىل كتب الرازي و اآلمدي وحنوها وليس م: وهذا موجد يف عامة كتب أهل الكالم والفلسفة 

فيها من أمهات األصول الكلية واالهلية القول الذي هو احلق بل جتد كل ما يذكرونه من املسائل وأقوال الناس فيها 
ه ال إما أن يكون الكل خطأ وإما أن يذكروا القول الصواب من حيث اجلملة مثل إطالق القول بإثبات الصانع وأن

ال تصورا وال تصديقا فال حيققون املعىن الثابت يف : إله إال هو وأن حممدا رسول اهللا لكن ال يعطون هذا القول حقه 
نفس األمر من ذلك وال يذكرون األدلة الدالة على احلق ورمبا بسطوا الكالم يف بعض املسائل اجلزئية اليت ال ينتفع 



  هبا وحدها بل قد ال حيتاج إليها 
املطالب العالية واملقاصد السامية من معرفة اهللا تعاىل واإلميان به ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر فال  وأما

يعرفونه كما جيب وكما أخرب به الرسول صلى اهللا عليه و سلم واليذكرون من ذلك ما يطابق صحيح املنقول وال 
  صريح املعقول 

باطنية وحشوية ومعتزلة : ا ذكر أصناف األمة وجعلهم أربعة أقسام و ابن رشد احلفيد واحد من هؤالء وهلذا مل
جرى يف ذلك على طريق أمثاله من أهل الكالم والفلسفة وهو قد نبه على كثري مما جاء به القرآن كما : وأشعرية 

  سنذكره عنه 
ارها إىل يوم القيامة لكنه لكن املقصود أنه يف تقسيم األمة مل يذكر القسم الذي كان عليه السلف واألئمة وعليه خي

وذلك أنه يظهر من غري ما آية من : صدق يف وصفه من ذكره بالتقصري عن مقصود الشرع فإنه كما قال قال 
كتاب اهللا تعاىل أنه دعا الناس فيها إىل التصديق بوجود الباري تعاىل بأدلة عقلية منصوص عليها فيها مثل قوله تعاىل 

أيف اهللا شك فاطر السماوات { ومثل قوله } بكم الذي خلقكم والذين من قبلكم يا أيها الناس اعبدوا ر{ : 
  إىل غري ذلك من اآليات الواردة يف هذا املعىن } واألرض 

إنه لو كان واجبا على كل من آمن باهللا أن ال يصح إميانه إال من قبل وقوفه على هذه : وليس لقائل أن يقول : قال 
 عليه و سلم ال يدعو أحدا إىل اإلسالم إال عرض عليه هذه األدلة فإن العرب كلها كانت األدلة لكان النيب صلى اهللا

  تعترف بوجود الباري سبحانه وتعاىل 
وال ميتنع أن يوجد من الناس من يبلغ } ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض ليقولن اهللا { ولذلك قال تعاىل 

ال يفهم شيئا من األدلة الشرعية اليت نصبها الشارع للجمهور وهذا فهو أقل منه فدامة الطبع وبالدة القرحية إىل أن 
  الوجود فإذا وجد ففرضه اإلميان باهللا من جهة السماع 

  فهذه حال احلشوية مع ظاهر الشرع : قال 
طرقا وأما األشعرية فإهنم رأوا أن التصديق بوجود الباري تعاىل ال يكون إال بالعقل لكن سلكوا يف ذلك : قال 

ليست هي الطرق الشرعية اليت نبه اهللا عليها ودعا الناس إىل اإلميان به من قبلها وذلك أن طريقهم املشهورة انبنت 
على بيان أن العامل حمدث وانبىن عندهم حدوث العامل على القول بتركيب األجسام من أجزاء ال تتجزأ وأن اجلزء 

كوا يف بيان حدوث اجلزء الذي ال يتجزأ وهو الذي يسمونه اجلوهر الذي ال يتجزأ حمدث حبدوثه وطريقتهم اليت سل
طريقة معتاصة تذهب على كثري من أهل الرياضة يف صناعة اجلدل فضال عن  -وباجلملة حدوث األجسام  -الفرد 

حمدث اجلمهور ومع ذلك فهي غري برهانية وال مفضية بيقني إىل وجود الباري تعاىل وذلك أنه إذا فرضنا أن العامل 
فاعل حمدث وذلك أن هذا احملدث لسنا نقدر أن جنعله أزليا وال  -وال بد  -أن يكون له  -كما يقولون  -لزم 

  حمدثا أما كونه حمدثا فألنه يفتقر إىل حمدث وذلك احملدث إىل حمدث ومير األمر إىل غري هناية وذلك مستحيل 
عوالت أزليا فتكون املفعوالت أزلية واحلادث حيب أن يكون وأما كونه أزليا فإنه جيب أن يكون فعله املتعلق باملف

وجوده متعلقا بفعل حادث اللهم إال لو سلموا أنه يوجد فعل حادث عن فاعل قدمي فإن املفعول ال بد أن يتعلق به 
  الفاعل وهم ال يسلمون ذلك فإن من أصوهلم أن املقارن للحادث حادث 

زلة أن ما ال يسبق احلوادث فهو حادث وهذا متفق عليه بني العقالء إال إذا من أصوهلم اليت تلقوها عن املعت: قلت 
أريد به احلادث بالشخص فإن ما ال يسبق احلادث املعني جيب أن يكون حادثا وأما ما ال يسبق نوع احلادث فهو 

هو بعينه حادث وما تكون  حمل النزاع بني الناس وعليه ينبين هذا الدليل وكثري من الناس المييز يف هذا املقام بني ما



آحاد نوعه حادثة والنوع مل يزل حىت أن كثريا من أهل الكالم إذا رأوا أن احلركات حادثة أو غريها من األعراض 
اعتقدوا أن ما ال يسبق ذلك فهو حادث ومل مييزوا بني ما ال يسبق احلادث املعني وما ال يسبق النوع الدائم الذي آ 

  النوع وإن سبق كل واحد واحد من آحاده  حاده حادثة فهو ال يسبق
وملا تفطن كثري من أهل الكالم للفرق أرادوا أن يثبتوا امتناع حوادث ال تتناهى بطريق التطبيق وما يشبهه كما قد 
ذكر ذلك يف موضعه فهم اليسلمون وجود حوادث ال أول هلا عن فاعل قدمي ويسلمون وجود فعل حادث العني 

احلادث جيب أن يكون وجوده متعلقا بفعل حادث مث ذلك احلادث متعلق بفعل حادث : ول عن فاعل قدمي وهو يق
ال ميكن وجود حادث عن فاعل أزيل إال بفعل : فيكون فعل حادث األفراد دائم النوع عن فاعل قدمي فهو يقول 

ا ال يفعل وجب أن وأيضا إن كان الفاعل حينا يفعل وحين: حادث األفراد دائم النوع وهم اليسلمون ذلك قال 
يكون هنالك علة صريته بإحدى احلالتني أوىل منه باألخرى فلنسأل أيضا يف تلك العلة مثل هذا السؤال ويف علة 

  العلة فيمر األمر إىل غري هناية 
وما يقوله املتكلمون يف جواب هذا من أن الفعل احلادث كان بإرادة قدمية ليس مبنج وال خملص من هذا : قال 

ن اإلرادة غري الفعل املتعلق بإجياده حادثا سواء فرضنا اإلرادة قدمية أو حادثة متقدمة على الفعل أو معه الشك أل
إما إرادة حادثة وفعل حادث وإما فعل حادث : فكيفما كان فقد يلزمهم أن جيوزوا على القدمي أحد ثالثة أمور 

  وإرادة قدمية وإما فعل قدمي وإرادة قدمية 
ن أن يكون عن فعل قدمي بال وسطة إن سلمنا هلم أنه يوجد عن إرادة قدمية ووضع اإلرادة نفسها واحلادث ليس ميك

هي الفعل املتعلق باملفعول شيء ال يعقل وهو كفرض مفعول بال فاعل فإن الفعل غري الفاعل وغري املفعول وغري 
  اإلرادة واإلرادة هي شرط الفعل ال الفعل 

ب أن تتعلق بعدم احلادث دهرا الهناية له إذا كان احلادث معدوما دهرا الهناية له فهي وأيضا فهذه اإلرادة القدمية جي
ال تتعلق باملراد يف الوقت الذي اقتضت إجياده إال بعد انقضاء دهر ال هناية له وما الهناية له ال ينقضي فيجب أن ال 

  خيرج هذا املراد إىل الفعل أو ينقضي دهر ال هناية له وذلك ممتنع 
هذا هو بعينه برهان املتكلمني الذي اعتمدوه يف حدوث دورات الفلك وأيضا فإن اإلرادة اليت تتقدم املراد وتتعلق و

به بوقت خمصوص دون وقت ال بد أن حيدث فيها يف وقت إجياد املراد عزم على اإلجياد مل يكن قبل ذلك الوقت 
كانت عليه يف الوقت الذي اقتضت اإلرادة عدم الفعل  ألنه إن مل يكن يف املريد يف وقت الفعل قدر زائد على ما

وإال مل يكن وجود ذلك الفعل عنه يف ذلك الوقت أوىل من عدمه وأيضا كيف يتعني وقت للحادث من غري أن 
يتقدمه زمان ماض حمدود الطرف إىل ما يف هذا كله من التشغيب والشكوك العويصة اليت ال خيلص منها العلماء 

كالم واحلكمة فضال عن العامة ولو كلف اجلمهور العلم من هذه الطرق لكان من باب تكليف ما ال املهرة بعلم ال
  يطاق 

وأيضا فإن الطرق اليت سلك هؤالء القوم يف حدوث العامل قد مجعت هذين الوصفني معا أغين أن اجلمهور ليس يف 
لجمهور وحنن ننبه ها هنا على ذلك بعض طباعهم قبوهلا وال هي مع هذا برهانية فليست تصلح ال للعلماء وال ل

  : التنبيه فنقول إن الطرق اليت سلكوا يف ذلك طريقان 
وهو األشهر الذي اعتمد عليها عامتهم ـ ينبين على ثالث مقدمات هي مبنزلة االصول ملا يرومونه من : أحدمها 

  إثبات حدوث العامل 
أن ما ال ينفك : أن األعراض حادثة والثالثة : منها والثانية  أن اجلواهر ال تنفك عن األعراض أي ال ختلو: إحدامها 



  عن احلوادث فهو حادث أعين ما ال خيلو من احلوادث فهو حادث 
إن اجلوهر ال يعرى من األعراض فإن عنوا األجسام املشار إليها القائمة بذاهتا فهي : فأما املقدمة األوىل وهي القائلة 

اجلزء الذي ال يتجزأ وهو الذي يريدونه باجلوهر الفرد ففيها شك ليس باليسري  مقدمة صحيحة وإن عنوا باجلوهر
وذلك أن وجود جوهر غري منقسم ليس معروفا بنفسه ويف وجوده أقاويل متضادة شديدة التعاند وليس يف قوة صنا 

اليت يستعملها  عة الكالم تلخيص احلق منها وإمنا ذلك صناعة الربهان وأهل هذه الصناعة قليل جدا والدالئل
إن من املعلومات : األشعرية يف إثباته خطا بية يف األكثر وذلك أن استدالهلم املشهور يف ذلك هو اهنم يقولون 

إنه أعظم من النملة من قبل زيادة أجزائه على أجزاء النملة وإذا كان ذلك : األوىل أن الفيل مثال إمنا يقولون فيه 
ليس هو واحدا بسيطا فإذا فسد اجلسم فإليها ينحل وإذا تركب فمنها كذلك فهو مؤلف من تلك األجزاء و

يتركب وهذا الغلط إمنا دخل عليهم من شبه الكمية املنفصلة باملتصلة فظنوا أن ما يلزم يف املنفصلة يلزم يف املتصلة 
وجودة فيه أعين إن عددا أكثر من عدد من قبل كثرة األجزاء امل: وذلك إمنا يصدق هذا يف العدد أعين أن نقول 

  الوحدات 
اكثر ونقول : أنه أعظم وأكرب وال نقول : وأما الكم املتصل فليس يصدق ذلك فيه ولذلك نقول يف الكم املتصل 

إنه أكرب وعلى هذا القول فتكون األشياء كلها أعداد وال يكون هناك عظم متصل : إنه أكثر والنقول : يف العدد 
  ناعة العدد بعينها أصال فتكون صناعة اهلندسة هي ص

  اخلط والسطح واجلسم : أعين األعظام الثالثة اليت هي : ومن املعروف بنفسه أن كل عظم فإنه ينقسم بنصفني 
وأيضا فإن الكم املتصل هو الذي ميكن أن يفرض عليه يف وسطه هناية يلتقي عندها طرفا القسمني مجيعا وليس ميكن 

اجلسم وسائر أجزاء الكم املتصل يقبل االنقسام وكل منقسم فإما أن  ذلك يف العدد ولكن يعارض هذا أيضا أن
ينقسم إىل شيء منقسم أو إىل شيء غري منقسم فإن انقسم إىل غري منقسم فقد وجدنا اجلزء الذي ال ينقسم وإن 

 منقسم هل ينقسم إىل منقسم أو إىل غري منقسم ؟ فإن انقسم إىل: انقسم إىل منقسم عاد السؤال يف ذلك املنقسم 
  إىل غري النهاية كانت يف الشيء املتناهي أجزاء ال هناية هلا ومن املعلومات األوىل أن أجزاء املتناهي متناهية 

هذا املوضع هو الذي أوجب قول النظام وحنوه بالطفرة وقول طائفة من املتفلسفة واملتكلمني بقبول انقسام : قلت 
  إىل غىي هناية بالقوة ال بالفعل 

ب عن هذا طائفة من نفاة اجلزء بأن كل ما يوجد فهو يقبل القسمة مبعىن امتياز شيء منه عن شيء وهي وقد أجا
إنه ال يقبل القسمة : القسمة العقلية املفروضة لكن ال يلزم وجود ما ال يتناهى من األجزاء ألن املوجود إن قيل 

عل فإذا صغرت أجزاؤه فإهنا تستحيل وتفسد وتفين كما إنه يقبلها بالف: بالفعل مل تكن فيه أجزاء ال تتناهى وإن قيل 
تستحيل أجزاء املاء الصغار هواء وإذا استحالت عند تناهي صغرها مل يلزم أن تكون باقية قاتلة النقسامات ال 

  تتناهى وال يلزم وجود أجزاء ال تتناهى 
ما القابل لنفس احلدوث ؟ :  يتجزأ ومن الشكوك املعتاصة اليت تلزمهم أن يسألوا إذا حدث اجلزء الذي ال: قال 

فإن احلوادث عرض من األعراض وإذا وجد احلادث فقد ارتفع احلدوث فإن من أصوهلم أن األعراض ال تفارق 
  اجلواهر فيضطرهم األمر إىل أن يضعوا احلدوث يف موجود ما وبوجود ما 

ملفعول هو نفس الفعل كما هو قول إن اإلحداث هو نفس احملدث واملخلوق هو نفس اخللق وا: قلت من يقول 
األشعرية ال يسلم أن حلدوث عرض وال أن له حمال فضال عن أن يكون وجوديا لكنه قد قدم إفساد هذا وأنه ال بد 

اإلحداث قائم بالفاعل احملدث وحدوث احلادث ليس عرضا موجودا قائما بشيء : للمفعول من فعل وحينئذ فيقال 



  غري إحداث احملدث 
إن هذا ينبين على أن املعدوم شيء وأن املاهيات يف اخلارج زائد على وجودها وكالمها باطل وبتقدير : ضا ويقال أي

  أن القابل للحدوث هو تلك الذوات واملاهيات : صحته فيكون اجلواب 
أن احلادث مسبوق باإلمكان ال بد له من حمل فال بد : لكن هذا الذي ذكره يتقرر بطريقة أصحابه املشهورة 

وأيضا فقد يسألون إن كان املوجود يكون عن عدم فبم يتعلق فعل الفاعل وال يتعلق : للمحدث من حمل قال 
عندهم مبا وجد وفرغ من وجوده فقد ينبغي أن يتعلق بذات متوسطة بني العدم والوجود وهذا الذي اضطر املعتزلة 

يلزمهم أن يوجد ما ليس مبوجود بالفعل وكلتا  -ة يعين املعتزل -أن يف القدم ذاتا ما وهؤالء أيضا : إىل أن قالت 
  الطائفتني يلزمهم أن يقولوا بوجود اخلالء 

يتعلق بالشيء وقت عدمه : إن قيل : قلت هذا هو الشبهة املشهورة من أن فعل الفاعل وإحداث احملدث وحنو ذلك 
  جوده مرتني لزم كونه موجودا معدوما وإن قيل يتعلق به وقت وجوده لزم حتصيل احلاصل وو

وجوابه أنه يتعلق به حني وجوده مبعىن أنه هو الذي جيعله موجودا ال مبعىن أنه كان موجودا بدونه فجعله هو أيضا 
  موجودا 

ليس يف قوة صناعة اجلدل حلها فإذا جيب أن ال جيعل هذا مبدأ ملعرفة اهللا تعاىل  -كما ترى  -فهذه الشكوك : قال 
  رفة اهللا تعاىل أصح من هذا وأوضح على ما سنبني بعد من قولنا وخاصة اجلمهور فإن طريقة مع

وأما املقدمة الثانية وهي القائلة إن مجيع األعراض حمدثة فهي مقدمة مشكوك فيها وخفاء هذا املعىن فيها : قال 
هد يف كخفائه يف اجلسم وذلك أنا شاهدنا بعض األجسام حمدثة وكذلك بعض األعراض فال فرق يف النقلة من الشا

أعين أن حنكم باحلدوث  -كليهما إىل الغائب فإن كان واجبا يف األعراض أن ينقل حكم الشاهد منها إىل الغائب 
فقد جيب أن يفعل مثل ذلك يف األجسام ونستغين عن االستدالل  -على ما مل نشاهده منها قياسا على ما شاهدنا 

الشك  -وهو املشكوك يف إحلاقه بالشاهد  -اوي حبدوث األعراض على حدوث األجسام وذلك أن اجلسم السم
يف حدوث أعراضه كالشك يف حدوثه نفسه ألنه مل حيس حدوثه ال هو وال أعراضه ولذلك ينبغي أن جنعل الفحص 

  عنه من أمر حركته وهي الطريق اليت تقضي بالسالكني إىل معرفة اهللا تبارك و تعاىل بيقني 
وكذلك نري إبراهيم { هبا إبراهيم اخلليل عليه السالم يف قوله تعاىل  وهي طريق اخلواص وهي اليت خص: قال 

ألن الشك كله إمنا هو يف األجرام السماوية وأكثر النظار إمنا } ملكوت السماوات واألرض وليكون من املوقنني 
  انتهوا إليها واعتقدوا أهنا آهلة 

و من جنس قول أهل الكالم الذين يذمهم أصحابه إن إبراهيم استدل بطريق احلركة ه: قول هذا وأمثاله : قلت 
طريقة أرسطو وأصحابه حيث : إن إبراهيم استدل بطريق احلركة لكن هو يزعم أن طريقة اخلواص : وسلف األمة 

: استدلوا باحلركة على أن حركة الفلك اختيارية وأنه يتحرك للتشبه جبوهر غري متحرك وأولئك املتكلمون يقولون 
راهيم باحلركة لكون املتحرك يكون حمدثا المتناع وجود حركات ال هنائية هلا وكل من الطائفتني إن استدالل إب

  تفسد طريقة األخرى وتبني تناقضها باألدلة العقلية 
وحقيقة األمر أن إبراهيم مل يسلك واحدة من الطريقني وال احتج باحلركة بل باألفول الذي هو املغيب واالحتجاب 

  ضع آخر كما قد بسط يف مو
إين وجهت وجهي للذي { وقال } إال الذي فطرين * إنين براء مما تعبدون { فاآلفل ال يستحق أن يعبد وهلذا قال 

وقومه كانوا مقرين بالرب تعاىل لكن كانوا مشركني به } فطر السماوات واألرض حنيفا وما أنا من املشركني 



  فاستدل على ذم الشرك ال على إثبات الصانع 
املقصود إثبات الصانع لكانت قصة إبراهيم حجة عليهم ال هلم فإنه من حني بزغ الكوكب والشمس  ولو كان

والقمر إىل أن أفلت كانت متحركة ومل ينف عنها احملبة وال تربأ منها كما تربأ مما يشركون ملا أفلت فدل ذلك على 
  أن حركتها مل تكن منافية ملقصود إبراهيم بل نافاه أفوهلا 

  م ابن رشد يف مناهج األدلة وتعليق ابن تيمية عليه فصل كال
وأيضا فإن الزمان من األعراض ويعسر تصور حدوثه وذلك أن كل حادث فيجب أن يتقدمه العدم : قال ابن رشد 

بالزمان فإن تقدم عدم الشيء على الشيء ال يتصور إال من قبل الزمان وأيضا فاملكان الذي يكون فيه العامل إذا كان 
 -على رأي من يرى أن اخلالء هو املكان  -تكون فاملكان سابق له يعسر تصور حدوثه ألنه إن كان خالء كل م

على الرأي الثاين  -احتاج أن يتقدم حدوثه إن فرض حادثا خالء آخر وإن كان املكان هناية اجلسم احمليط باملتمكن 
ومير األمر إىل غري هناية وهذه كلها شكوك  لزم أن يكون ذلك اجلسم يف مكان فيحتاج ذلك اجلسم إىل اجلسم -

عويصة وأدلتهم اليت يرومون هبا بيان إبطال قدم األعراض إمنا هي الزمة ملن يقول بقدم ما حيسن منها حادثا أعين 
إن األعراض اليت يظهر للحس أهنا حادثة إن مل تكن : من يضع أن مجيع األعراض غري حادثة وذلك أهنم يقولون 

أن تكون منتقلة من حمل إىل حمل وإما أن تكون كامنة يف احملل الذي ظهرت فيه من قبل أن تظهر مث حادثة فإما 
يبطلون هذين القسمني فيظنون أهنم قد بينوا أن مجيع األعراض حدوثه وال ما يشك يف أمره مثل األعراض املوجودة 

لى حدوث مجيع األعراض إىل قياس الشاهد يف األجرام السماوية من حركاهتا وأشكاهلا وغري ذلك فتؤول أدلتهم ع
على الغائب وهو دليل خطايب إال حيث النقلة معقولة بنفسها وذلك عند التيقن باستواء طبيعة الشاهد والغائب وأما 

  إن ما ال خيلو من احلوادث فهو حادث فهي مقدمة مشتركة االسم : وهي القائلة : املقدمة الثالثة 
ما ال خيلو : أحدمها ما ال خيلو من جنس احلوادث وخيلو من آحادها والثاين : لى معنيني وذلك أهنا ميكن أن تفهم ع

  من واحد منها خمصوص مشار إليه 
ما ال خيلو من هذا السواد املشار إليه فهو مادي فأما هذا املفهوم الثاين فهو صادق أعين ما ال خيلو من : كأنك قلت 

دث جيب بالضرورة أن يكون املوضوع له حادثا ألنه إن كان قدميا فقد عرض ما يشار إليه وذلك أن العرض احلا
خال من ذلك العرض وقد كنا فرضناه ال خيلو وهذا خلف ال ميكن وأما املفهوم األول وهو الذي يريدونه فليس 

 -سم أعين اجل -يلزم عنه حدوث احملل أعين الذي ال خيلو من جنس احلوادث ألنه ميكن أن يتصور احملل الواحد 
حركات ال هناية هلا وحركات : إما متضاده وإما غري متضاده كأنك قلت : تتعاقب عليه أعراض غري متناهية 

  وسلوكيات الهناية هلا كما يرى كثري من القدماء يف العامل أعين أنه يتكون واحد بعد واحد 
أنه ال ميكن  -يف زعمهم  -تها بأن بينوا وهلذا ملا شعر املتأخرون من املتكلمني بوهاء هذه املقدمة رامو شدها وتقوي

أن تتعاقب على حمل واحد أعراض ال هناية هلا وذلك أهنم زعموا أنه جيب على هذا الوضع أن ال يوجد يف احملل منها 
عرض ما مشار إليه إال وقد وجدت قبله أعراض ال هناية هلا وذلك يؤدي إىل امتناع املوجود منها أعين املشار إليه 

زم أال يوجد إال بعد انقضاء ما ال هناية له وملا كان ما ال هناية له ال ينقضي وجب أال يوجد املشار إليه أعين ألنه يل
أن احلركة املوجودة اليوم للجرم السماوي إن كان قد وجد قبلها حركات ال هناية : املفروض موجودا مثال ذلك 

ال أعطيك هذا الدينار حىت أعطيك قبله دنانري : جل هلا فقد كان جيب أال يوجد ذلك ومثلوا ذلك برجل قال لر
  فليس ميكن أن يعطيه ذلك الدينار املشار إليه أبدا : الهناية هلا قالوا 

وهذا التمثيل ليس بصحيح ألن يف هذا التمثيل وضع مبدأ وهناية ووضع ما بينهما غري متناه ألن قوله وقع يف : قال 



ن حمدود فاشترط هو أن يعطيه الدينار يف زمان يكون بينه وبني ذلك الزمان زمان حمدود وإعطاءه إياه يقع يف زما
الذي تكلم فيه أزمنة ال هناية هلا وهي اليت يعطيه فيها دنانري الهناية هلا وذلك مستحيل فهذا التمثيل بني أمره ال يشبه 

  املسألة املمثل هبا 
 ميكن وجوده فليس بصادق من مجيع الوجوه وذلك أن إن ما يوجد بعد وجود أشياء ال هناية هلا ال: وأما قوهلم 

إما على جهة الدور وإما على جهة االستقامة فاليت توجد على : األشياء اليت بعضها قبل بعض توجد على حنوين 
  جهة الدور الواجب فيها أن تكون غري متناهية إال أن يفرض فيها ما ينهيها 

وإن كان غروب فقد كان شروق فإن كان شروق فقد كان  أنه إن كان شروق فقد كان غروب: مثال ذلك 
شروق وكذلك إن كان غيم فقد كان خبار صاعد من األرض وإن كان خبار صاعد من األرض فقد ابتلت األرض 

  وإن كان قد ابتلت األرض فقد كان مطر وإن كان مطر فقد كان غيم 
لك اإلنسان من إنسان آخر فإن هذا إن كان وأما اليت تكون على استقامة مثل كون اإلنسان من اإلنسان وذ

بالذات مل يصح أن مير إىل غري هناية ألنه إذا مل يوجد األول من األسباب مل يوجد اآلخر وإن كان ذلك بالعرض مثل 
أن يكون اإلنسان باحلقيقة عن فاعل آخر غري اإلنسان الذي هو اإلله وهو املصور له ويكون األب إمنا منزلته منزلة 

من الصانع فليس ميتنع إن وجد ذلك الفاعل يفعل فعال ال هناية له بآالت غري متناهية متبدلة أن يكون فعله  اآللة
أن { ألشخاص الناس على الدوام بأشخاص ال هناية هلا أعين أنه يفعل األبناء باآلباء وإليه اإلشارة يف قوله تعاىل 

  } اشكر يل ولوالديك 
سلسل يف العلل ممتنع ألن العلة جيب وجودها عند وجود املعلول وأما يف الشروط مضمون هذا الكالم أن الت: قلت 

فال ميتنع وهذا فيه نزاع  -مثل كون الوالد شرطا يف وجود الولد ومثل كون الغيم شرطا يف وجود املطر  -واآلثار 
  معروف وقد ذكر يف غري هذا الوضع 

الك وإمنا غايته إبطال ما يقوله من يقول بوجوب تناهي احلوادث وليس يف هذا ما ينفع الفالسفة يف قوهلم بقدم األف
وقد تقدم غري مرة أن حجة الفالسفة باطلة على تقدير النقيضني فإنه إذا امتنع وجود ما ال يتناهى بطل قوهلم وإن 

ولون جاز وجوده مل ميتنع أن يكون وجود األفالك متوقفا على حوادث قبله وكل حادث مشروط مبا قبله كما يق
هم يف احلوادث عن علة تامة مستلزمة ملعلوهلا ويقتضي أنه يلزم من قوهلم أن ال يكون للحوادث فاعل إذا كان كل 

أن حيدث عنها شيء  -وعند غريهم  -حادث مشروطا حبادث قبله والعلة التامة املستلزمة ملعلوهلا ميتنع عندهم 
هتا فال تكون تامة بل فيها إمكان ما بالقوة مل خيرج إىل بوسط أو غري وسط ألن ذلك يقتضي تأخر شيء من معلوال

  الفعل وهو نقيض قوهلم 
إن احلركة املشار إليها ال خترج إال وقد انقضت قبلها حركات الهناية هلا قول ال : وأيضا فإن قوهلم : قال ابن رشد 

فال انقضاء له وهبذا  -كما نضعه حنن  -إنه ال ينقضي إال ما له ابتداء وما ال مبدأ له : يسلمه اخلصوم فإن اخلصوم 
دخل يف الوجود أنه تناهى وجوده وكمل : إن ما وقع يف املاضي فقد دخل يف الوجود ألن معىن : ينكرون قوهلم 

  وال يتناهى إال ما له ابتداء فأما ما مل يبتدي فال يدخل يف الوجود 
فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف { : قال تعاىل  لفظ االنقضاء والقضاء قد يعىن به الكمال والتمام كما: قلت 

قد انقضت هذه السنة واملضي والزوال فمعلوم أن احلوادث اليت : ويقال } فإذا قضيتم مناسككم } { األرض 
  كانت قبلها قد انقضت ومضت وانتهت مبعىن أهنا مل يبق منها شيء 

حىت توجد قبلها : كات ال هناية هلا معناه كل حركة ال تكون حىت يكون قبلها حر: وعلى هذا فقول القائل 



ليس هلا ابتداء وهذا صحيح وهو أول املسألة واملنازع : ال آخر هلا بل املراد : حركات ال ابتداء هلا ليس املراد 
إنه سيوجد يف : إذا كانت احلركات ال أول هلا فاملعىن أنه قد مضى يف املاضي ما ال ابتداء له كما يقال : يقول 
  بل ما ال انتهاء له وهذا هو قوله فما الدليل على بطالن هذا ؟ املستق

فهناك اشتراك واشتباه يف األلفاظ واملعاين إذا ميزت ظهر املعىن ولفظ الدخول يف الوجود قد يتناول ما كمل وجوده 
جود دون إن املاضي دخل يف الو: وما مل يكمل وجوده ويتناول ما وجد معا وما وجد متعاقبا لكن قول القائل 

املستقبل عند منازعه فرق ال تأثري له فإن أدلته النافية إلمكان دوام ما ال يتناهى كاملطابقة والشفع والوتر وغري ذلك 
يتناول األمرين وهي باطلة يف أحدمها فيلزم بطالهنا يف اآلخر ومن اعتقد صحتها مطلقا ك أيب اهلذيل و اجلهم 

  دين املسلمني وغريهم من أهل امللل  طردوها يف املاضي واملستقبل وهو خالف
وهذا الذي يذكره هؤالء املتفلسفة إمنا يتوجه فيما مضى ومل يبق كاحلركات فأما النفوس اإلنسانية اجملتمعة إذا قالوا 
  بأنه اآلن يف الوجود منها ما ال يتناهى وهو جمتمع وأن ذلك ال يزال يزيد مل يكن ما ذكروه يف احلركات متناوال هلذا 

هلذا فر ابن رشد من ذلك إىل أن جعل النفوس واحدة بالذات وشبهها بالضوء مع الشمس والضوء عرض وفساد و
  هذا القول معلوم وليس هذا موضع بسطه 

وهذا كله ليس بينا يف هذا املوضع وإمنا سقناه ليعرف أن ما توهم القوم من هذه األشياء : وهلذا قال ابن رشد هنا 
ا وال هو من األقاويل اليت تليق باجلمهور أعين التراهني البسيطة اليت كلف اهللا تعاىل هبا اجلميع أنه برهان فليس برهان

  من عباده اإلميان به 
فقد تبني لك من هذا أن هذه الطريقة ليست برهانية صناعية وال شرعية وأيضا فإن خصماءهم ال يضعون : قال 

من أصوهلم أن ما ال هناية له اجلائز الوجود هو الذي يوجد أبدا شيء  قبل الدورة املشار إليها دورات الهناية هلا ألن
خارج عنه أعين أنه ميكن أن يزاد عليه دائما فهم إمنا يضعون أن قبل هذه الدورة املشار إليها دورة وقبل تلك 

ل دورة الدورة دورة وذلك إىل غري هناية على التعاقب على حمل واحد أي مىت وجدت دورة وجدت قبلها يف احمل
إن بعد هذه الدورة دورة وبعدها دورة : وبعدها دورة وأن هذا املرور إىل غري هناية كاحلال يف املستقبل فإمنا نقول 

إن بعد هذه الدورة دورات ال هناية هلا فيلزم عن هذا أن يكون بعد الدورة اليت : وذلك إىل غري هناية وال نقول 
ال هناية هلا وبعد الدورة املشار إليها اآلن فيكون ما ال هناية هلا أعظم مما  كانت اليوم مبدة عشرة آالف سنة دورات

أن ما يأيت مل : إن الفرق بني ما مضى وبني ما يأيت : ال هناية له وذلك حمال وكذلك احلال يف األدوار املاضية وقوهلم 
 -دخل يف الوجود فهو متناه يدخل يف الوجود بعد وأن مضى قد أنصرم وانقضى وما انصرم وانقضى فواجب أن ي

قول حق إال أن الوضع الذي يضعه خصماؤهم يف الدورات ليس هبذه الصفة وذلك أنه مل يكن هناك حركة واجب 
أن تكون أوىل يستحيل أن تكون قبلها حركة فليس جيب أن يكون ها هنا مجلة هي أو جلملة دخلت يف الوجود وال 

لذي دخل منها يف الوجود إمنا هو شخص واحد أو أشخاص متناهية إن جزء منها هو أول جزء دخل يف الوجود وا
  كانت من األشياء اليت يوجد منها أكثر من شخص واحد وذلك على جهة التعاقب على حمل وحد 

إن كان الداخل منها يف الوجود إمنا هو واحد وقبله واحد أن يكون هاهنا مجلة غري  -يلزم ليت شعري  -فمن أين 
  يف الوجود معا ؟  متناهية دخلت

واألصل يف هذا كله أن ال يدخل يف الوجود إال ما انقضى وجوده وما انقضى وجوده وال ينقضي إال ما ابتدى 
وجوده وإمنا كان يلزم أن يدخل يف الوجود ما ال هناية له املاضي يف الوجود لو كان دخوله معا أعين ما ال هناية له 

واحد وكأنك قلت على اجلسم الدوري وليس هناك أول فليس جيب أن وأما الداخل فيه شخص فشخص على حمل 



يكون ما دخل منها يف الوجود منحصرا أو متناهيا ألن املتناهي هو الذي ميكن يزاد عليه شيء وأي مجلة فرضناها 
أن يكون أبدا متناهية فإنه ميكن أن يكون فيها مجلة قبلها مجلة أخرى هذا هو حد ما ال هناية له اجلائز الوجود أعىن 

كما أن تقدير وجود الباري سبحانه وتعاىل يف املاضي غري متناه وكما أن تقدير : يوجد شيء خارج عنه ويسألون 
  هل تقدر أفعاله يف املاضي متناهية أو غري متناهية ؟ : وجوده يف املستقبل غري متناه وهذا معىن قولنا مل يزل وال يزال 

و يف املستقبل فقد اعترفوا بوجود ما ال هناية له يف املاضي على الشرط الذي يوجد ما غري متناهية كما ه: فإن قالوا 
  ال هناية له أعين أن ال يوجد معا وأن ال ينقطع املكان 

وإن قالوا غري ذلك فقد أحالوا على الوجود األزيل أن تكون أفعاله أزلية يلزمهم ذلك يف علمه باحلادثات وإرادته هلا 
  بالفعل متناهية وكذا إرادته وبالقوة غري متناهية  فتكون معلوماته

أما يف املاضي فمن قبل أنه ال جيوز عندهم أن تكون أفعال ال هناية هلا وأما يف املستقبل فمن قبل أن ما ال هناية له إمنا 
وا دخول ما ال إرادته ومعلوماته غري متناهية بالفعل فقد سلم: يوجد عنده بالقوة وذلك شيء ال يقولونه فإن قالوا 

وهذا كله تشويش لعقائد املتشرعني وصد عن الغاية اليت قصد هبا تعريفهم هذه : هناية له بالفعل يف الوجود قال 
  األشياء وهو أن يكونوا مصمني يف هذه األشياء أخيارا فإن من ليس مبصمم العقيدة يف هذه ليس خبري 

مل يراد به ما ال يتناهى من أوله وال من آخره فال ميكن أن يزال هذا متناه أو غري متناه لفظ جم: قول القائل : قلت 
ال تتناهى : عليه وهذا هو مراد ابن رشد مبا ال يتناهى من أوله فقط أو من آخرهس فقط كاحلوادث املاضية إذا قيل 

  د تناهت من هذا الطرف فإنه ال هناية له من جهة االبتداء مبعىن أنه ال ابتداء هلا ولكن إذا قدر أهنا انقضت اليوم فق
قيل هذه الدورة املعنية دورات ال هناية هلا باملعىن األول أي : فخصماء هؤالء املتكلمني ال يقولون : قال ابن رشد 

ليس هلا أول وال آخر بل يعترفون أنه حينئذ يكون للدورات آخر وهذا عندهم هو الذي ال يتناهى باملعىن اآلخر 
  وهو جائز عندهم 

من أصوهلم أن ما ال هناية له اجلائز الوجود هو الذي يوجد أبدا شيء خارج عنه أعين أنه ميكن أن يزاد  ألن: قال 
  عليه دائما 

فهم إمنا يضعون أن قبل هذه الدورة املشار إليها دورة وقبل تلك الدورة دورة إىل غري هناية على التعاقب على : قال 
إن بعد هذه الدورة دورات ال هناية هلا فيلزم أن يكون بعد هذه الدورة : حمل واحد كاحلال يف املستقبل فإنا نقول 

مبدة عشرة آالف سنه دورات الهناية هلا وبعد هذه الدورة دورات ال هناية هلا فيكون ما ال هناية له أعظم مما ال هناية 
  له وذلك حمال 

د عليه وهو ما ال أول له وال آخر وأما إذا قيل فمعىن ما ال هناية له الذي جعل مقتضاه حماال هو الذي ال يقبل أن يزا
وجد قبل هذه الدورة دورة وقبلها دورة إىل غري هناية فهنا إمنا نفيت النهاية عن اجلانب املاضي دون املستقبل فال : 

لم يطلق على اجلملة أهنا ال تتناهى ألهنا تناهت من أحد اجلانبني وإن كانت غري متناهنة من اجلانب اآلخر فهو يس
امتناع انقضاء وجود ما ال يتناهى يف املاضي إذا أريد به ما ال يتناهى من اجلانبني وما قدر متناهيا من أحدمها فال 
يسلم امتناع أنقضائه وال يطلق عليه أنه ال يتناهى بل هو عنده قد تناهى ألنه انقضى والتناهي واالنقضاء واحد 

غري هناية فتكون النهاية مسلوبة عن ابتدائه ال عن اجلانب الذي انتهى إنه وجد شيئا قبل شيء إىل : ولكن يقال فيه 
  إليه 

ألن من أصوهلم أن ما ال هناية له اجلائز وجودة هو الذي يوجد أبدا : ال يتناهى مقيدا ال مطلقا كما قال : ويقال 
وهو أن يكون خارجا عنه  شيء خارج عنه أي ميكن أن يزاد عليه دائما فهذا يسميه ما ال هناية له اجلائز وجوده



شيء ميكن أن يزاد عليه دائما هو إمنا يقبل الزيادة من اجلهة اليت تناهى منها فهو متناه من احد الطرفني غري متناه 
هو ال يتناهى لعدم : ليس هو مما ال يتناهى لتناهيه من جانب وجيوز أن يقال : من الطرف اآلخر فلهذا جاز أن يقال 

وال ينقضي إال  -إنه ال يدخل يف الوجود إال ما انقضى وجوده وما انقضى : آلخر وهلذا نقول تناهيه من اجلانب ا
ألنه إذا قدر أن احلوادث دائمة مل تزل وال تزال فلم تنقض وإمنا يفرض اإلنسان انقضاء املاضي  -ما ابتدأ وجوده 

  فرضا وإمنا املنقضي ما مل يبق فيه شيء 
انقضت وال انتهت فما دخلت يف الوجود والذي وجد يف املاضي فهو متناه ليس  واحلوادث إذا كانت مستمرة فما

هو مما ال يتناهى وإمنا يكون قد دخل ما ال يتناهى إذا كان ممتنعا يف الوجود فيكون قد انقضى مع كونه غري متناه 
دخل منه يف الوجود  وهذا ممتنع فأما ما يوجد شيئا بعد شيء وهو مل يزل وال يزال فهذا ليس جيب أن يكون ما

منحصرا أو متناهيا ألنه مل ينقض بل هو متواصل الوجود واملنقضي عنده ما انقطع وجوده ومل يبق منه شيء وليست 
  احلوادث املستمرة كذلك 

احلوادث املاضية قد انقضت فلو مل : فلفظ انقضى و انتهى و انصرم وحنو ذلك معناها متقارب فإذا قال املتكلم 
للزم انقضاء ما ال هناية له كان هذا تلبيسا فإهنا إذا جعلت منقضية فإمنا انقضت من جهتنا ال من البداية  تكن متناهية

ومن هذه اجلهة هي متناهية وأما من جهة االبتداء فال انتهاء هلا وال انقضاء وما ال يتناهى هو ما ال ينقضي وال 
تناقضيا بينا واحلوادث املاضية ليس هلا أول فإذا قدر أهنا انصرم وانقضى ما ال يتناهى كان هذا : ينصرم فإذا قيل 

انقضت فقد انتهت وانصرمت فال يطلق عليها أهنا ال تتناهى مع تقدير أهنا منقضية بل إذا قدر تناهيها فقد انقضت 
  وإن قدر استمرارها فلم تنقض 

كما يقوله من  -يف املاضي واملستقبل  وما ذكره ابن رشد كما أنه مبطل لقول من يقول بامتناع وجود ما ال يتناهى
فهو مبطل أيضا لقول إخوانه من الفالسفة الذين يقولون بوجود ما ال يتناهى وال له أول وال  -يقوله من املتكلمني 

إن حركات كل واحد من األفالك ال تتناهى وال هلا بداية وال هناية مع أن : آخر يف قدمييني خمتلفني كما يقولونه 
  كات أكثر وأعظم من األخرى إحدى احلر

إن القمر يتحرك يف كل شهر مرة والشمس يف كل سنة مرة والفلك احمليط يف كل يوم مرة فهو : كما يقولون 
أعظم مقدارا وأسرع حركة من فلك الشمس القمر وغريمها فإنه حميط باجلميع فهو أعظم وهو يتحرك كل يوم 

وليس يف األفالك ما يتحرك كل يوم غريه فتكون حركته أكرب وأكثر من  احلركة الشرقية اليت حترك هبا مجيع األفالك
فلك الشمس والقمر وغريمها فإن األيام أكثر عددا من الشهور والشهور أكثر عددا من : حركة سائر األفالك 

  األعوام 
ات ليس هلا أول ونفس املتحرك كل يوم حركته أعظم مقدارا مما يتحرك يف الشهر والعام مع أن كال من هذه احلرك

وال آخر عندهم فيلزم من ذلك أن يكون ما ال يتناهى وليس له أول وال آخر كحركة فلك القمر والشمس يقبل 
أن يزاد عليه أضعافا مضاعفة بل وجد ما هو بقدره أضعافا مضاعفة وهو حركة الفلك احمليط فيكون ما ال يتناهى 

يتناهى وليس له أول وال آخر وأكرب منه وهذا هو الذي بني ابن من اجلانبني وليس له أول وال آخر أعظم مما ال 
إن الرب يفعل أفعاال أو يقول كلمات ال هناية هلا : رشد وغريه من النظار أنه ممتنع واليلزم هذا أئمة أهل امللل قالوا 

قم بغرية وال ال قدمي إال اهللا وحده وما سواه حمدث خملوق فلم ي: ليس هلا أول وال آخر فإن هؤالء يقولون 
يصدرعن غريه ما ال يتناهى وإمنا ذلك له وحده فلم يكن لغريه ما ال يتناهى من الطرفني ال أقل مما له وال أكثر 
وذلك أن ابن رشد عنده ما ال يتناهى هو ما ال أول له وال آخر فما كان له منتهى ينتهي إليه حمدود فال بد أن 



  النهاية إال وله مبدأ حمدود يكون له مبدأ حمدود فال يتناهى شيء يف 
وأيضا فإن خصماءهم ال يضعون قبل الدورة املشار إليها دورات ال هناية هلا ألن من أصوهلم أن ما ال : وهلذا قال 

إن الفرق : ( هناية له اجلائز الوجود هو الذي يوجد أبدا شيء خارج عنه أعين أنه ميكن أن يزاد عليه دائما إىل قوله 
أن ما يأيت مل يدخل يف الوجود بعد وأن ما مضى قد انقضى وانصرم وما انقضى ونصرم :  ما يأيت بني ما مضى وبني

فواجب أن يدخل يف الوجود فهو متناه فهو قول حق ومراده بذلك أن الذي ينقضي وينصرم هو ما له مبتدأ وأما ما 
  ال ابتداء له فال انتهاء له وال ينقضي وال ينصرم 

الوضع الذي يضعه خصماؤهم يف الدورات ليس هبذه الصفة وذلك أنه مل يكن هناك حركة إال أن : وهلذا قال 
واجب أن تكون أوىل حبيث يستحيل أن تكون قبلها حركة فليس جيب أن يكون ها هنا مجلة دخلت يف الوجود وال 

ص متناهيه إن جزء منها هو أول جزء دخل يف الوجود والذي دخل منها يف الوجود إمنا هو شخص واحد أو أشخا
  كانت من االشياء اليت يوجد منها أكثر من شخص واحد 

إن كان الداخل منها يف الوجود إمنا هو واحد وقبله واحد أن يكون ها  -ليت شعري  -فمن أين يلزم : إىل قوله 
  هنا مجلة غري متناهية دخلت يف الوجود معا 

  قضى وجوده وما انقضى وال ينقضي إال ما ابتدأ وجوده واألصل يف هذا كله أال يدخل يف الوجود إال ما ان: قال 
ألن املتناهي هو الذي ميكن أن يزاد عليه شيء وأي مجله فرضناها متناهية فإنه ميكن قبلها مجلة أخرى : إىل قوله 

  وهذا هو حد ماال يتناهى اجلائز الوجود 
هو الذي يوجد أبدا شيء خارج عنه أعين أنه  ألن من أصوهلم أن ما ال هناية له اجلائز الوجود: وقد قال قبل ذلك 

إن بعد هذه الدورة دورات ال هناية هلا فيلزم من هذا أن يكون بغد : وال نقول : ميكن أن يزاد عليه دائما إىل قوله 
ن الدورة اليت كانت اليوم مبدة عشرة آالف سنة دورات ال هناية هلا وبعد الدورة املشار إليها دورات ال هناية هلا فم

  تدبر كالمه تبني له ما قلناه 
فأما الكالم على إحاطة علم اهللا تعاىل بالكليات واجلزئيات وإرادته فمذكور يف غري هذا املوضع وهذا الرجل : قلت 

قد أورد على هؤالء هذا السؤال املعروف وهو الذي أوقع أبا املعايل يف قوله باالرسترسال وأن العلم حييط بأعيان 
األعراض ويسترسل على أعيان األعراض هذا ليس هو قول من يقول بأنه يتعلق بالكليات فإن  اجلواهر وأنواع

ذلك ال يفرق بني اجلواهر وأنواع أعراض وأعياهنا ومن علم أن الكليات ال تكون إال كلية يف الذهن وأن كل 
: نة تبني له أن قول من يقول موجود فإنه معني واألفالك معينة والعقول والنفوس عندهم معينة ونفسه املقدسة معي

  يعلم الكليات وأنه إمنا يعلم اجلزئيات على وجه كلي مضمون كالمه أنه ال يعلم نفسه وال شيئا من املوجودات 
إنه مبدع هلا وسبب يف وجودها وأنا العلم بالسبب يقتضي العلم باملسبب فقوهلم هذا يوجب : وهذا وهم يقولون 

  يناقض هذا وهذا مبسوط يف موضعه علمه بنفسه وبكل موجود وذلك 
أراد أن جيمع بني قوهلم هذا وبني علمه باجلزئيات فقال قوال فيه من احلرية  -أعين ابن رشد  -وهذا الرجل 

  والتناقض ما هو مذكور يف موضعه 
ه أيضا واملقصود هنا ذكر ما ناقض به قول هؤالء املتكلمني الذين يزعمون أن عقلياهتم تعارض الكتاب والسنة ول

  من عقلياته اليت يزعم أهنا تناقض ذلك يف الباطن ما هو مردود عليه بالعقل الصريح أيضا 
لكن من عرف كالم بعض هؤالء مع بعض تبني له فساد كل ما يعارض به كل طائفة للنصوص النبوية وأنه ما من 

* ان ربك رب العزة عما يصفون سبح{ معقول يدعى معارضته لذلك إال وقد نقضه أهل املعقول مبا يتبني فساده 



   ١٨٢ - ١٨٠: الصافات } واحلمد هللا رب العاملني * وسالم على املرسلني 
إن العامل ليس هو موجودا : واألوىل أن يقال ملن وصل من اجلمهور إىل هذا القدر من التشكك : قال ابن رشد 

ن هذه األفعال أزلية وميكن أن تكون حمدثة إال واحدا وإمنا هو أفعال هللا متجددة ومتعاقبة فيمكن يف العقل أن تكو
أن الشرائع كلها قد وردت بأهنا حمدثة فيجب التصديق بأحد اجلائزين الذي ورد به الشرع وأن يقال يف علمه 

  إهنما غري مكيفني وال حادثني وال يلزم يف العلم املكيف احلادث : وإرادته 

  فصل

الطريقة اليت استنبطها أبو املعايل يف رسالته املعرفة بالنظامية ومبناها على وأما الطريقة الثانية فهي : قال ابن رشد 
إحدامها أن العامل جبميع ما فيه جائر أن يكون على مقابل ما هو عليه حىت يكون من اجلائز مثال أن يكون : مقدمتني 

ليت يتحرك إليها حىت ميكن يف أصغر مما هو وأكرب مما هو عليه أو يكون حركة كل متحرك منها إىل جهة ضد اجلهة ا
احلجر أن يتحرك إىل فوق ويف النار أن تتحرك إىل أسفل ويف احلركة الشرقية أن تكون غربية ويف الغربية أن تكون 

  شرقية 
  واملقدمة الثانية أن اجلائز حمدث وله حمدث أي فاعل حمدث صريه بأحد اجلائزين أوىل منه باجلائز اآلخر 

ألوىل فهي خطابية يف بادئ الرأي وهي يف بعض أجزاء العامل فظاهر كذهبا بنفسها مثل كون فأما املقدمة ا: قال 
اإلنسان موجودا على خلقه غري هذه اخللقة اليت هو عليها ويف بعضه األمر فيه مشكوك مثل كون احلركة الشرقية 

  غربية والغربية شرقية 
لعلة غري بينة الوجود بنفسها أو تكون من العلل  إذ كان ذلك ليس معروفا بنفسه إذ كان ميكن أن يكون ذلك

  اخلفية على اإلنسان 
ويشبه أن يكون ما يعرض لإلنسان يف أول األمر عند النظر يف هذه األشياء شبيها مبا يعرض ملن ينظر يف أجزاء 

ا يف تلك املصنوعات من غري أن يكون من أهل تلك الصنايع وذلك أن هذا الذي شأنه قد يسبق إىل ظنه أن كل م
ممكن أن يكون على خالف ما هي عليه ويوجد على ذلك املصنوع ذلك الفعل بعينه  -أو جلها  -املصنوعات 

  الذي صنع من أجله أعين غايته فال يكون يف ذلك املصنوع عند هذا موضع حكمة 
 املصنوع شيء وأما الصانع الذي يشارك الصانع يف شيء من علم ذلك فقد يرى أن األمر بضد ذلك وأنه ليس يف

  إال واجب ضروري أو ليكون به املصنوع أمت وأفضل إن مل يكن ضروريا فيه وهذا هو معىن الصناعة 
وهذه املقدمة من جهة أهنا خطابية ! والظاهر أن املخلوقات شبيهة يف هذا املعىن باملصنوع فسبحان اخلالق العظيم 

 -كمة الصانع فال تصلح هلم وإمنا صارت مبطلة للحكمة قد تصلح إلقناع اجلميع ومن جهة أهنا كاذبة ومبطلة حل
على  -ألن احلكمة ليست شيئا أكثر من معرفة أسباب الشيء وإذا مل يكن للشيء أسباب ضرورية تقتضي وجوده 

  الصفة اليت هو هبا ذلك النوع موجودا فليس هنا معرفة خيتص هبا احلكيم 
ورية يف وجود األمور املصنوعة مل يكن هنالك صناعة أصال وال اخلالق دون غرية كما أنه لو مل تكن أسباب ضر

حكمة تنسب إىل الصانع دون من ليس بصانع وأي حكمة كانت تكون يف اإلنسان لو كانت مجيع أفعاله وأعماله 
ميكن أن تتأتى بأي عضو اتفق أو بغري عضو حىت يكون اإلبصار مثال يتأتى باآلذان كما بالعني والشم بالعني كما 

يتأتى باألنف وهذا كله إبطال للحكمة وإبطال للمعىن الذي مسى به نفسه حكيما تعاىل وتقدست أمساؤه عن ذلك 
  مضمون هذا الكالم إثبات ما يف املوجودات من احلكمة والغاية املناسبة : قلت 



شرطا يف  الختصاص كل منها مبا خص به وأن ارتباط بعض األمور ببعض قد يكون شرطا يف الوجود وقد يكون
الكمال وبإثبات هذا أخذ يطعن يف حجة أيب املعايل وأمثاله ممن اليثبت إال جمرد املشيئة احملضة اليت ختصص كال من 

  املخلوقات بصفته وقدره 
فإن هذا قول من أهل الكالم كاألشعرية والظاهرية وطائفة من الفقهاء من أصحاب األئمة األربعة وأما اجلمهور من 

يثبتون أيضا حكمته ورمحته وهؤالء املتفلسفة أنكروا  -مع أهنم يثبتون مشيئة اهللا وإرادته  -هم فإهنم املسلمني وغري
على األشعرية نفي احلكمة الغائية وهم يلزمهم من التناقص ما هو أعظم من ذلك فإهنم إذا أثبتوا احلكمة الغائية كما 

بطريق األوىل واألحرى فإن من فعل املفعول لغاية يريدها كان هو قول مجهور املسلمني فإنه يلزمهم أن يثبتوا املشيئة 
إنه علة موجبة : مريدا للمفعول بطريق األوىل واألحرى فإذا كانوا مع هذا ينكرون الفاعل املختار ويقولون 

ل مجهور للمعلول بال إردة كان هذا يف غاية التناقص ما هو أعظم من ذلك فإهنم إذا أثبتوا احلكمة الغائية كما هو قو
املسلمني فإنه يلزمهم أن يثبتوا املشيئة بطريق األوىل واألحرى فإن من فعل املفعول لغاية يريدها كان مريدا للمفعول 

إنه على موجبة للمعلول بال إرادة : بطريق األوىل واألحرى فإذا كانوا مع هذا ينكرون الفاعل املختار ويقولون 
قة أيب املعايل يف هذا الدليل الحيتاج إىل أن ينفي احلكمة بل ميكنه إذا أثبت كان هذا يف غاية التناقص ومن سلك طري

  احلكمة املرادة أن يثبت اإلرادة بطريق األوىل 
وحينئذ فالعامل مبا فيه من ختصيصه ببعض الوجوه دون بعض دال على مشيئة فاعله وعلى حكمته أيضا ورمحته 

  املتضمنة لنفعه وإحسانه إىل خلقه 
إن ما سوى هذا الوجه جائز يراد به أنه جائز ممكن من نفسه وأن الرب قادر على غري : كذلك فقولنا  وإذا كان

هذا الوجه كما هو قادر عليه وذلك ال ينايف أن تكون املشيئة واحلكمة خصصت بعض املمكنات املقدرات دون 
  بعض 

ا الشأن يف تقرير املقدمة الثانية وقد ذكر الكالم فهذه املقدمة اليت ذكرها أبو املعايل مقدمة صحيحة ال ريب فيها وإمن
  هل يستلزم حدوثها أم ال ؟ : عليها يف غري هذا املوضع وهو أن التخصص للممكنات ببعض الوجوه دون بعض 

وقد جند ابن سينا يذعن إىل هذه املقدمة بوجه ما وذلك أنه يرى أن كل موجود ما سوى الفاعل : قال ابن رشد 
صنف هو جائز باعتبار فاعله وصنف هو واجب : بذاته ممكن وجائز وأن هذه اجلائزات صنفان  فهو إذا اعترب

وهذا قول يف غاية السقوط : باعتبار فاعله ممكن باعتبار ذاته وأن الواجب جبميع اجلهات هو الفاعل األول قال 
ال انقلبت طبيعة املمكن إىل وذلك أن املمكن يف ذابه ويف جوهره ليس ميكن أن يكون ضروريا من جهة فاعله وإ

هذا االرتفاع : إمنا نعين بكونه ممكنا باعتبار ذاته أنه مىت توهم فاعله وتفعا ارتفع هو قلنا : طبيعة الضروري فإن قيل 
مستحيل الزم عن مستحيل وهو ارتفاع السبب الفاعل وليس هذا موضع الكالم يف هذا الرجل ولكن للحرص 

  اليت اخترعها هذا الرجل استجزنا القول هنا معه  على الكالم معه يف األشياء
مراد ابن رشد أن املفعول ال يكون قدميا أزليا فإن الضروري عنده وعند عامة العقالء حىت أرسطو وأتباعه : قلت 

هو القدمي األزيل الذي ميتنع عدمه يف املاضي واملستقبل وهذا ميتنع أن  -وإن تناقصوا  -وحىت ابن سينا وأتباعه 
املمكن ميتنع أن يكون : كون ممكنا يقبل الوجود والعدم بل هذا ال يكون إال حمدثا ميتنع أن ينقلب قدميا فلهذا قال ي

  ضروريا 
أما كون املمكن الذي ميكن وجوده وعدمه وهو احملدث يصري واجب الوجود بغريه فهذا ال ريب فيه وما أظن ابن 

زع يف هذا وهذا حق وإن قاله ابن سينا فليس كل ما يقوله ابن سينا رشد ينازع يف هذا ولكن من املتكلمني من ينا



  هو باطال 
بل هو مذهب أهل السنة أنه م شاء اهللا كان فوجب وجوده وما مل يشأ مل يكن فامتنع وجوده وهذا يوافق عليه 

كنا ال يعنون بذلك كل ما سوى اهللا ليس له من نفسه وجود وهذا يعنون بكونه مم: مجاهري اخللق فإن هؤالء يقولون 
عدم لعدم موجبه : أنه ميكن أن ال يوجد فهو واجب بغريه غري واجب بنفسه وهلم نزاع فيما إذا عدم هل يقولون 

أوال يعلل عدمه ؟ بل ليس له من نفسه وجود وإمنا وجوده بفاعله فإذا مل يفعله فاعل بقي على العدم املستمر هذا 
أن عدم علته مستلزم لعدمه ال أن عدم علته فعل عدمه وأوجب عدمه ولكن  فيه نزاع لفظي اعتباري وحتقيق األمر

يلزم من عدم علته عدمه فإن أريد بالعلة يف عدمه املؤثر يف عدمه فعدمه املستمر ال حيتاج إىل مؤثر وإن أريد به 
نف هو جائز ص: إن اجلائزات صنفان : املستلزم لعدمه فال ريب أن عدم علته مستلزم لعدمه وهؤالء يقولون 

باعتبار فاعله وصنف هو واجب باعتبار فاعله بل اجلائزات املوجوده كلها واجبة باعتبار فاعلها وما مل يوجد من 
  اجلائزات فهو جائز باعتبار يفسه وهو ممتنع لغريه 

ما شاء اهللا فكما أن ما وجد من املمكنات فهو واجب لغريه ال لنفسه فما مل يوجد منها فهو ممتنع لغريه ال لنفسه ف
كان وما مل يشأ مل يكن فما شاء أن يكون فال بد أن يكون وليس هو واجبا بنفسه وال له من نفسه وجوده بل اهللا 

  مبدعه 
وما مل يشأ مل يكن فإنه ميتنع وجود شيء بدون مشيئة اهللا تعاىل وإن كان اهللا قادرا عليه وهو ممكن يف نفسه أي ميكن 

  لقه أن خيلقه اهللا لوشاء اهللا خ
فهذا الباب كثري من النزاع فيه لفظي وهم ال يعنون بكونه ممكنا باعتبار ذاته أنه مىت توهم فاعله مرتفعا ارتفع هو 

  إن الفلك قدمي أزيل وهو مع هذا ممكن يعنون ذلك : ولكن ابن سينا وأتباعه الذين يقولون 
نفسه ميكن أن يوجد وميكن أال يوجد وما كان  وأما عامة العقالء فيعنون بذلك أنه ال يوجد بنفسه وأنه باعتبار

  كذلك فهو حمدث 
وال ريب أنه مع هذا واجب بغريه حني وجوده ال قبل وجوده ميتنع ارتفاعه حني وجوده ال متناع ارتفاع فاعله وال 

  ميتنع ارتفاعه مطلقا إذا كان معدوما فوجد فارتفاعه مستحيل حني وجوده الزم عن مستحيل 
على ابن سينا ومن وافقه من املتأخرين قوهلم بأن املمكن الذي  -ابن رشد وغريه  -هور العقالء والذي ينكره مج

  يقبل الوجود والعدم قد يكون قدميا أزليا واجبا بغريه فهذا مما ينكره اجلمهور 
ما ذكر وقد ذكر ابن رشد أنه خمالف لقول أرسطو ومتقدمي الفالسفة وهلذا لزم ابن سينا وموافقيه من التناقض 

بعضه الرازي وهم إذا حقق الكالم عليهم يف املمكن فروا إىل إثبات اإلمكان االستقبايل وهو أنه ميكن يف هذا 
املوجود أن يعدم يف املستقبل ويف املعدوم العني أن يوجد يف املستقبل فيكون املمكن وجوده وعدمه ال يكون إال 

  حمدثا وهذا قول مجهور العقالء 
يات ويف هذا املمكن القدمي األزيل مضطرب غاية االضطراب كما ذكره ابن رشد وغريه وأما وكالمهم يف اإلهل

  كالمهم فيه يف املنطق وغريه فوافقوا فيه سلفهم 
أرسطو واتباعه وسائر العقالء وصرحوا بأن املمكن الذي ميكن وجوده وميكن عدمه ال يكون إال حمدثا مسبوقا بعدم 

سام كلها حمدثة وجعلوا قسيم املمكن العامي هو الضروري الواجب وجوده وهو القدمي نفسه وقسموا املمكن إىل أق
   ٠إنه ممكن يقبل الوجود والعدم : األزيل وصرحوا بأن ما كان قدميا أزليا ميتنع أن يقال 

أرسطو  -وممن صرح بذلك ابن سينا وأتباعه ملا تكلموا يف اإلهليات وأحدثوا مذهبا ركبوه من مذهب سلفهم 



ومن مذهب أهل الكالم املعتزلة وحنوهم وقسموا الوجود إىل واجب ممكن كما قسمه املتكلمون إىل قدمي  -وأتباعه 
   ٠وحادث 

وهذا التقسيم ابتدعوه مل يذهب إليه قدماء الفالسفة بل قدماؤهم قسموه إىل جوهر وتسعة أعراض كما هو معروف 
   ٠لة اجلوهر يف كتاب قاطبغورياس وجعلوا العلة األوىل من مقو

فيلزم  ٠الوجود إما واجب وإما ممكن واملمكن ال بد له من واجب : وهؤالء جعلوا هذه القسمة للممكن وقالوا 
   ٠ثبوت الواجب على التقديرين 

وظنوا أن هذه الطريقة اليت ابتدعوها يف إثبات رب العاملني طريقة عظيمة وأهنا غاية عقول العقالء وهي من أفسد 
  ل على إثبات مبدع للعامل البتة فإهنم حيتاجون إىل حصر الوجود يف القسمني الطرق ال تد

   ٠مث إىل بيان أن املمكن الذي جعلوه قسيم الواجب يستلزم ثبوت الواجب الذي ادعوه وهذا ممتنع على طريقهم 
   ٠وال بد له من واجب  املوجود إما أن يقبل العدم وإما أن ال يقبله وما قبل العدم فهو املمكن: فإهنم إذا قالوا 

وهذا حق ولكن  ٠إن عنيتم مبا يقبل العدم احملدث كان مقتضى احلجة إثبات قدمي حمدث للمحدثات : قيل هلم 
   ٠القدمي عندكم قد يكون واجبا وقد يكون ممكنا فليس يف هذا ما يدل على إثبات واجب

   ٠إن املمكن ال بد له من واجب : وإن قلتم 
وأما ما جعلتموه قدميا أزليا ومسيتموه ممكنا فهذا ال يعلم أنه  ٠ن احملدث ال بد له من فاعل فمعلوم أ: قيل لكم 

ولو قدر أن له فاعال لكان هذا يعلم بنظر  ٠إنه ميتنع أن يكون هلذا فاعل : يفتقر إىل فاعل بل عامة العقالء يقولون 
   ٠يكون إثبات واجب الوجود موقوفا على مثل هذه املقدمة دقيق خفي فال ميكن أن

   ٠حنن قد قررنا أنه ممكن وال بد للمكن من واجب : فإن قالوا 
واملمتنع قد يلزمه  ٠أنتم جعلتموه ممكنا قدميا أزليا وهذا عند مجهور العقالء مجع بني النقيضني وهو ممتنع : قيل 

   ٠ أزيل وهذا حقوإمنا موجب دليلكم ثبوت قدمي ٠حكم ممتنع 
والقدمي األزيل عندكم ميكن أن يكون واجبا وميكن أن يكون ممكنا وهذا املمكن مل نعلم أنه يفتقر إىل واجب فال 

  يلزم ثبوت الواجب الذي ادعيتموه كما مل يلزم ثبوت املمكن الذي ادعيتموه 
الحنصار املوجود يف الواجب واملمكن إذا قدر عدم هذا املمكن لزم ثبوت القسم اآلخر وهو الواجب : وإن قلتم 
  كما بيناه 
كما مل يلزم ثبوت هذا املمكن فلم يثبت نفيه بل الشك حاصل وإن قدر انتفاؤه فإذا مل يثبت وجود ممكن : قيل لكم 

بل واجب مل يكن يف هذا ما يدل على أن يف الوجود ما هو ممكن وأمكن أن يقال الوجود كله واجب كما يقوله من 
عني وجود ما يسمى ممكنا وحمدثا هو عني وجود الواجب فصار حقيقة قولكم إن : حدة الوجود ويقول يقول بو

  قدمي وحمدث : الوجود كله إما واجب وإما ممكن هو نوعان 
وهذا الكالم ال فائدة فيه بل ليس فيه إال ذكر التقسيم والشك يف وجود الواجب أو إثبات واجب يعم احملدث 

إن املوجود ميكن أن يكون كله : قطعا فليس فيه إال اجلزم بالباطل أو الشك يف احلق أو يقولوا والقدمي وهو باطل 
  واجبا وميكن أن يكون ليس فيه واجب بل هو إما حمدث وإما قدمي ممكن 

ومعلوم أن كل القولني معلوم الفساد بالضرورة وأن الوجود فيه حوادث كانت معدومة فوجدت وهذه ممكنات 
هلا من قدمي أزيل والقدمي األزيل جيب وجوده وميتنع أن يكون ممكنا وهذا يبني أن كل ما سوى الواجب  وأنه ال بد

  املبدع فهو حمدث كائن بعد أن مل يكن وهذا كله يناقض ما قالوه 



وهلذا يوجد يف حبوث من سلك طريقهم ك الرازي و اآلمدي من البحوث املضطربة يف الواجب واملمكن والعلة 
  ل ما ليس هذا موضع بسطه وقد تكلم عليه يف غري هذا املوضع واملعلو

  فصل

إما واجب ذاته ال تقبل العدم وإما ممكن يقبل العدم وما كان قابال للعدم فال بد : الوجود : حنن إذ قلنا : فإن قالوا 
  ؟  هل يكون قدميا أم ال: له من واجب لزم ثبوت الواجب على التقديرين مع قطع النظر عن املمكن 

بل نفس تصور هذه احلقيقة وهو كونه يقبل العدم فيلزم افتقاره إىل فاعل قيل صحيح لكن هذا التقسيم ال يستلزم 
ثبوت القسمني يف اخلارج إن مل يبني ثبوت املمكن ولكن يلزم ثبوت موجود ال يقبل العدم على التقديرين وهذا ال 

وإمنا يبطل قول هؤالء إذا بني أن يف الوجود ما هو ممكن يقبل  يناقض قول القائل بأن املوجود واحد ال يقبل العدم
العدم وليس يف جمرد التقسيم ثبوت القسمني وإمنا يثبت القسمان إذا ثبت أن يف الوجود ممكنا يقبل العدم وهذا 

ل املمكن ال بد له من واجب وحينئذ فيكون استدالال بوجود املمكن املعلوم إمكانه على القدمي وهذا استدال
باحملدثات على القدمي ال استدالل بالوجود من حيث هو جود الواجب كما ظن ابن سينا وأتباعه بأن الوجود من 

  حيث هو وجود إذا دل على وجود واجب مل يناقض ذلك أن يكون الوجود كله واجبا 
  فإذا قال أنا أبني بعد أن فيه حمدثا 

ل على ثبوت القدمي وهو احلوادث وهذه طريقة صحيحة وهي إذا بني ذلك ثبت أن فيه قدميا ويكون الدلي: قيل 
وليس : تدل على إثبات قدمي ال على ثبوت واجب له مفعول قدمي لكن نفس الوجود يدل على كل تقدير مث يقال 

الوجود كله واجبا قدميا فإن نشهد حدوث احملدثات واحملدث ليس بقدمي وليس بواجب الوجود وعدمه وال مبمتع 
عدمه فإنه كان موجودا تارة ومعدوما أخرى فعلم أنه ميكن وجوده وعدمه وما كان هكذا فال بد له  الوجود جيب

من فاعل قدمي أزيل ميتنع عدمه فثبت وجود املوجود القدمي األزيل من نفس الوجود ومن وجود احملدثات وثبت من 
د إىل قدمي واجب وإىل حمدث ممكن هبذه وجود احملدثات أنه ليس كل موجود قدميا وال واجبا بل ثبت انقسام الوجو

الطريق وهي طريق احلدوث وطريق اإلمكان الذي ال يناقض احلدوث بل يالزمه فأما اإلمكان الذي ابتدعوه فال 
يثبت هو بنفسه وال يثبت به شيء مث الكالم يف تعيني القدمي الواجب وأن السماوات حمدثه له طرق متعددة ضرورية 

معرفته بعينه وأن السماوات واألرض :  موضع آخر وبني أن معرفة الصانع فطرية ضرورية ونظرية كما قد بسط يف
وما بينهما خملوقه له حادثه بعد أن مل تكن وأن كل مولود يولد على الفطرة وأن اهللا خلق عباده حنفاء ولكن 

أيف { : ذا قالت الرسل شياطني اإلنس واجلن أفسدوا فطرة بعض الناس فعرض هلم ما أزاحهم عن هذه الفطرة وهل
إين رسول من رب : وملا قال فرعون ملوسى على سبيل اإلنكار ملا قال موسى } اهللا شك فاطر السماوات واألرض 

قال ملن * رب السماوات واألرض وما بينهما إن كنتم موقنني { : قال له موسى } وما رب العاملني { : العاملني قال 
قال رب * قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم جملنون * ورب آبائكم األولني قال ربكم * حوله أال تستمعون 

فأتيا فرعون فقوال إنا رسول رب العاملني { : وملا قال ملوسى وهارون } املشرق واملغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون 
 {  

بينة بنفسها وقد اختلف فيها إن اجلائز حمدث فهي مقدمة غري : وأما املقدمة الثانية وهي القائلة : قال ابن رشد 
العلماء فأجاز أفالطون أن يكون شيئا جائزا أزليا ومنعه أرسطوطاليس وهو مطلب عويص ومل يتبني حقيقته إال ألهل 

  صناعة الربهان وهم العلماء الذين خصهم اهللا بعلمه وقرن شهادهتم يف الكتاب العزيز بشهادتة وشهادة مالئكته 



ماء املذكورين يف القرآن هم إخوته الفالسفة أهل املنطق وأتباع اليونان فدعوى كاذبة فإنا أما دعواه أن العل: قلت 
نعلم باالضطرار من دين اإلسالم أن الذين أثىن اهللا عليهم بالتوحيد ليس هم من املشركني الذين يعبدون الكواكب 

يستلزم أن تكون احلوادث حدثت  واألوثان ويقولون بالسحر وال ممن يقول بقدم األفالك وال ممن يقول قوال
بأنفسها ليس هلا فاعل ونعلم باالضطرار أن العلم بالتوحيد ليس موقوفا على ما انفرادوا به يف املنطق من الكالم يف 

احلد والقياس مبا خيالفهم فيه أكثر الناس كتفريقهم بني الذاتيات والعرضية الالزمة للماهية وتفريقهم بني حقيقة 
ودة اليت هي ما هيتها وبني نفس الوجود الذي هو األمر املوجود وأمثال ذلك وهذا الذي ذكره من األعيان املوج

إن اجلائز وجوده وعدمه ال يكون إال حمدثا وينكر على ابن : ينازع هذين فإنه ينصر قول أرسطو طاليس ويقول 
إنه ال يصح فيما يثبته : طون قد يقال سينا قوله بأن اجلائز وجوده وعدمه يكون قدميا أزليا وحكايته هلذا عن أفال

قدميا من اجلواهر العقلية كالدهر واملادة واخلالء فإنه يقول بأهنا جواهر عقلية قدمية أزلية لكن القول مع ذلك بأهنا 
  جائزة ممكنة ونقل ذلك عنه فيه نظر 

م األفالك والعقول والنفوس وهي وأما األفالك فاملنقول عن أفالطون وغرية أهنا حمدثة فإن أرسطو طاليس يقول بقد
إن أول من قال من هؤالء بقدم العامل هو : على اصطالح هؤالء ممكنة جائزة وعلى أصله يكون أزليا وهم ينقلون 

أرسطو طاليس وهو صاحب التعاليم وأما القدماء كأفالطون وغرية فلم يكونوا يقولون بقدم ذلك وإن كانوا 
مور أخرى قد خيلق منها شيء أخر وخيلق من ذلك شيء آخر إىل أن ينتهي اخللق بقدم أ -أو كثري منهم  -يقولون 

  إىل هذا العامل فهذا قول قدمائهم أو كثري منهم وهو خري من قول أرسطو وأتباعه 
 أن اجلائز ال بد له من خمصص جيعله: إحداها : وأما أبو املعايل فإنه رام أن يبني هذه املقدمة مبقدمات : قال ابن رشد 

أن املوجود على : أن هذا املخصص ال يكون إال مريدا والثالثة : بأحد الوصفني اجلائزين أوىل من الثاين والثانية 
اإلرادة حادث مث بني أن اجلائز يكون عن اإلرادة أي عن فاعل مريد من قبل أن كل فعل فإما أن يكون عن الطبيعة 

ائزين املتماثلني دون مماثلة مثال ذلك أن السقمونيا ليس تدذب وإما عن اإلرادة والطبيعة ليس يكون عنها أحد اجل
الصفراء اليت يف اجلانب األمين من البدن دون اليت يف األيسر وأما اإلرادة فهي اليت ختصص الشيء دون مماثلة مث 

ونه يف غري أضاف إىل هذه أن العامل مياثل كونه يف املوضع الذي خلق فيه من اجلو الذي خلق فيه يريد اخلالء لك
  ذلك املوضع من ذلك اخلالء فأنتج ذلك أن العامل خلق عن إرادة 

إن اإلرادة هي اليت ختص أحد املتماثلني صحيحة والقائلة إن العامل يف حد حييط به كاذبة أو : واملقدمة القائلة : قال 
ميا ألنه إن كان حمدثا احتاج غري بينة بنفسها ويلزم أيضا عن وضعه هذا اخلالء أمر شنيع عندهم وهو أن يكون قد

  إىل خالء 
أما تسليمه أن اإلرادة ختص أحد املتماثلني فيناقض ما قد ذكر أوال من أنه ال بد من املفعول من حكمة : قلت 

اقتضت وجوده دون اآلخر واإلرادة تتعلق باملفعول لعلم املريد مبا يف املفعول من تلك احلكمة املطلوبة ومن كان 
ع عنده ختصيص أحد املتماثلني باإلرادة بل ال بد أن خيتص أحدمها بأمر أوجب تعلق اإلرادة به وإال هذا قوله امتن

إن جمرد اختيار الفاعل وهي : فمع التساوي ميتنع أن يراد أحدمها على هذا القول ومىت تسلم هذا أمكن أن يقال 
  دون وصف إرادته خصت الوجود بدهر دون دهر مع التماثل وبقدر دون قدر وبوصف 

وأما منازعته يف أن العامل يف حد حييط به فهم ال حيتاجون أن يثبتوا أمرا واحدا وجوديا يكون العامل فيه بل هم 
إنا نعلم إمكان تيامنه وتياسره بالضرورة وإن كان ما وراءه عدم حمض وتسمية ذلك موضعا كقول القائل : يقولون 

  يز يراد به أمر موجود وأمر معدوم العامل يف موضع ولفظ املوضع واملكان واحل: 



إن اإلرادة ال يكون عنها إال مراد حادث فذلك شيء غري بني وذلك أن : وأما املقدمة القائلة : قال ابن رشد 
اإلرادة اليت هي بالفعل فهي مع فعل املراد نفسه ألن اإلرادة من املضاف وقد تبني أنه إذا وجد أحد املضافني بالفعل 

فعل مثل األب واالبن وإذا وجد أحدمها بالقوة وجد اآلخر بالقوة فإن كانت اإلرادة اليت هي بالفعل وجد اآلخر بال
حادثة فاملراد ال بد حادث وإن كانت اإلرادة اليت بالفعل قدمية فاملراد الذي بالفعل قدمي وأما اإلرادة اليت تتقدم 

إىل الفعل إذا مل يقترن بتلك اإلرادة الفعل املوجب حلدوث  املراد فهي اإلرادة اليت بالقوة أعين اليت مل خيرج مرادها
املراد ولذلك هو بني أهنا إذا خرج مرادها للفعل أهنا على حنو من الوجود مل تكن عليه قبل خروج مرادها إىل الفعل 

ون إذ كانت هي السبب يف حدوث املراد بتوسط الفعل فإذا لو وضع املتكلمون أن اإلرادة حادثة لوجب أن يك
  املراد حمدثا والبد 

والظاهر من الشرع أنه مل يتعمق هذا التعمق مع اجلمهور ولذلك مل يصرح ال بإرادة قدمية وال حادثة بل : قال 
إمنا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول { : صرح مبا األظهر منه أن اإلرادة موجدة موجودات حادثة وذلك قوله تعاىل 

كذلك ألن اجلمهور ال يفهمون موجودات حادثة عن إرادة قدمية بل احلق أن  وإمنا كان ذلك} له كن فيكون 
الشرع مل يصرح يف اإلرادة ال حبدوث وال قدم لكون هذا من املتشاهبات يف حق األكثر وليس بأيدي املتكلمني 

إلرادة احلادثة برهان قطعي على استحالة إرادة حادثة يف موجود قدمي ألن األصل الذي يعولون فيه على نفي قيام ا
مبحل قدمي هي املقدمة اليت بينا وهنها وهي أن ما ال خيلو عن احلوادث حادث وسنبني هذا املعىن بيانا أمت عند القول 

الكالم يف اإلرادة وتعددها أو وحده عينها أو عمومها أو خصوصها وقدمها أو حدثها أوحدوث : يف اإلرادة قلت 
ك ليس هذا موضعه وهي من أعظم حمارات النظار والقول فيها يشبه القول يف نوعها أوعينها وتنازع الناس يف ذل

الكالم وحنوه لكن نفس تسليم اإلرادة للمفعول يستلزم حدوثه بل تسليم كون الشيء مفعوال يستلزم حدوثه فأما 
فهذا مما يعلم مجهور  مفعول مراد أزيل مل يزل وال يزال مقارنا لفاعله املريد له الفاعل له بإرادة قدمية وفعل قدمي

  العقالء بضرورة العقل 
وحينئذ فبتقدير أن يكون الباري مل يزل مريدا ألن يفعل شيئا بعد شيء يكون كل ما سواه حادثا كائنا بعد أن مل 

فقد تبني لك : يكن وتكون اإلرادة قدمية مبعىن أن نوعها قدمي وإن كان كل من احملدثات مرادا بإرادة حادثة قال 
كله أن الطرق املشهورة لألشعرية يف السلوك إىل معرفة اهللا تعاىل ليست طرقا نظرية يقينية وال طرقا شرعية  من هذا

يقينية وذلك ظاهر ملن تأمل أجناس األدلة املنبهة يف الكتاب العزيز على هذا املعىن أعين معرفة وجود الصانع تعاىل 
أن : أن تكون يقينية والثاين : أحدمها : قد مجعت وصفني وذلك أن الطرق الشرعية إذا تؤملت وجدت يف األكثر 

  تكون بسيطة غري مركبة أعين قليلة املقدمات فتكون نتائجها قريبة من املقدمات األول 
وأما الصوفية فطرقهم يف النطر ليست طرقا نظرية أعين مركبة من مقدمات وأقيسة وإمنا يزعمون : قال ابن رشد 

من املوجودات شيء يلقى يف النفس عند جتريدها من العوارض الشهوانية وإقباهلا بالفكرة على  أن املعرفة باهللا وبغريه
إن هذه الطريقة وإن سلمنا وجودها : املطلوب وحيتجون لتصحيح هذا بظواهر من الشرع كثرية وحنن نقول 

ة النظر ولكان وجودها يف فليست عامة للناس مبا هم ناس ولوكانت هذه الطريقة هي املقصودة بالناس لبطلت طريق
  اإلنسان عبثا 

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم { : ومثل قوله تعاىل  ٢٨٢: البقرة } واتقوا اهللا ويعلمكم اهللا { : مثل قوله تعاىل 
إىل أشياء  ٢٩: االنفال } يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا اهللا جيعل لكم فرقانا { : ومثل قوله  ٦٩: العنكبوت } سبلنا 

كثرية يظن أهنا عاضدة هلذا املعىن والقرآن كله دعاء إىل النظر واالعتبار وتنبيه على طرق النظر نعم لسنا ننكر أن 



إماته الشهوات قد تكون شرطا يف صحة النظر ال أن إماته الشهوات هي اليت تفيد املعرفة بذاهتا وإن كانت شرطا 
  فيدة له فيها كما أن الصحة شرط يف العلم وإن كانت ليست م

ومن هذه اجلهة دعا الشارع إىل هذه الطريقة وحث عليها يف مجلة ما حث أعين على العمل ال أهنا كافية بنفسها 
  كما ظن القوم بل إن كانت نافعة يف النظرية فعلى الوجه الذي بينا وهذا بني عند من أنصف واعترب األمر بنفسه 

رع به ألنه مقصود يف نفسه وهو معني على حصول العلم النافع العمل الذي أصله حب اهللا تعاىل أمر الش: قلت 
كما أنه معني على حصول عمل آخر صاحل كما أن الشرع أمربالعلم باهللا تعاىل ألنه مقصود يف نفسه وهو معني 

  على العمل الصاحل وعلى علم آخر نافع 
بهم شيء نقف منه على طرقهم اليت سلكوها يف وأما املعتزلة فإنه مل يصل إلينا يف هذه اجلزيرة من كت: قال ابن رشد 

  هذا املعىن ويشبه أن تكون طرقهم شيئا من جنس طرق األشعرية 
طريق املعتزلة هي الطريق اليت ذكرها عن األشعرية وإمنا أخذها من أخذها وهلذا ملا كان األشعري تارة : قلت 

ذه الطريقة كما تقدم ذكر كالمه يف ذلك فذمها يوافقهم وتارة يوافق السلف واألئمة وأهل احلديث والسنة ذم ه
وعاهبا موافقه للسلف واألئمة يف ذلك وابن رشد رأى ما رآه من كتب األشعرية فرأى اعتمادهم عليها فذلك تكلم 

  عليها 
وأفضل متأخري املعتزلة هو أبو احلسني البصري وعلى هذه الطريقة يف كتبه كلها يعتمد حىت يف كتابه الذي مساه 

  األدلة  غرر

  كالم أيب احلسني البصري يف غرر األدلة وتعليق ابن تيمية

إنا ذاكرون الغرض هبذا الكتاب واملنفعة به لكي إذا عرف اإلنسان شرف تلك املنفعة وشرف الغرض : قال يف أوله 
لة إىل معرفة إن الغرض به هو التوصل باألد: صربت نفسه على حتمل املشاق يف طلبها واالجتهاد يف حتصيلها فنقول 

  اهللا تعاىل ومعرفة ما جيوز عليه وما ال جيوز عليه من الصفات واألفعال وصدق رسله وصحة ما جاءوا به 
أن من عرف هذه األشياء باألدلة أمن من أن يستزله : وظاهر أن املنفعة بذلك عظيمة شريفة من وجوه منها : قال 

الل إليها ومنها أن يكون على ثقة مما يقدم عليه يف معاده غري أنه ميكنه أن يرد غريه عن الض: غريه عنها ومنها 
  خائف من أن يكون على ضالل يوديه إىل اهلالك 

وليس أحد يثق بصحة ما جاءت به الرسل إال بعد املعرفة بصدقهم وال حتصل املعرفة بصدقهم إال باملعجزات : قال 
إذا صدرت ممن ال يفعل القبيح لكي يؤمن أن نصدق  اليت متيزهم عن غريهم وليس تدل املعجزات على صدقهم إال

الكذابني وليس يؤمن أنه ال يفعل القبيح إال إذا عرف أنه عامل بقبحه عامل باستغنائه عنه وال يعرف غناءه إال بعد أن 
ه عامل يعلم أنه غري جسم وال يعرف أنه غري جسم إال إذا عرف أنه قدمي وال يعلم أنه عامل بكل قبيح إال إذا علم أن

بكل شيء وال يعلمه كذلك إال إذا علم أنه عامل لذاته وال يعلمه كذلك إال إذا علم أنه عامل وال يعلم أنه يثيب 
ويعاقب إال إذا علم أنه قادر حي وال يعرف موصوفا هبذه الصفات إال إذا عرفت ذاته وإمنا تعرف ذاته إذا استدل 

باضطرار وال طريق إليها إال أفعاله فيجب أن نتكلم يف هذه األشياء عليها بأفعاله ألهنا غري مشاهدة وال معروفة 
  لنعلم صحة ما جاءت به الرسل ومنتثله فنكون آمنني يف املعاد 

باب الداللة على حمدث األجسام الداللة على حمدث األجسام واجلواهر هي أن األجسام واجلواهر حمدثة : مث قال 
  ث وكل حمدث فله حمدث فلألجسام إذا حمد



: إن اجلسم مل يسبق احلركات والسكنات احملدثة واآلخر : قولنا : أحدمها : وهذا الكالم يشتمل على أصلني : قال 
إثبات احلركة والسكون وأن اجلسم : وكل ما مل يسبق احملدث فهو حمدث فاألول يشتمل على ثالث دعاو : قولنا 

  ما سبقها وأهنا حمدثان 
وهو أن ما مل يسبق احملدث حمدث فصارت الدعاوى أربعا وحنن : لى دعوى واحدة واألصل اآلخر ال يشتمل إال ع

  نبينها ليصح حدوث اجلسم 
وهذه الدعاوى األربع اليت ذكرها أبو املعايل يف أول اإلرشاد لكن جعل بدل احلركات والسكنات األعراض : قلت 

 باالجتماع واالفتراق وأما طريقة احلركة ولكنه مل يقرر حدوث األعراض إال حبدوث األكوان ومل يقرر ذلك إال
والسكون اليت اعتمدهتا املعتزلة فهي اليت يعتمدها الرازي وهي أقوى مما سلكه اآلمدي وغرية حيث سلكوا طريقة 

األعراض مطلقا بناء على أن العرض ال يبقى زمانني فإن هذه أضعف الطرق وطريقة احلركة أقواها وطريقة 
  إنه جسم : ينهما وهي طريقة أيب احلسن األشعري وطريقة الكرامية وغريهم ممن يقول االجتماع واالفتراق ب

  مث إن أبا احلسني أحتج هلذه الدعاوى األربع بنظري ما تقدم 
  فما الدليل على أن احلركة غرية ؟ : فإن قيل : قيل 
اجلسم هو اجلسم لكانت  لو كان حترك اجلسم هو اجلسم لكان إذا بطل حترك بطل اجلسم ولو كان حترك: قيل 

الداللة على حدث التحرك داللة على حدث اجلسم فلو كان حترك اجلسم هو اجلسم لكان أسهل يف الداللة على 
  حدث اجلسم 

: هذا ينبين على أن ما ليس هو الشيء فهو غريه وهو قول املعتزلة وأما الصفاتية فينازعوهنم يف هذا ويقولون : قلت 
الهي هو وال هي غريه ألن لفظ الغري جممل : إهنا هي هو وال إهنا غريه وأئمتهم ال يقولون : الصفة ال يطلق عليها 
ال هي هو وال هي غريه لكن االستدالل ميشي بأن تكون احلركة ليست هي اجلسم وهي : وكثري منهم يقولون 

جود واحلركة تفارق اجلسم الغريان ما جاز مفارقة أحدمها اآلخر بزمان أو مكان أو و: حادثة وميشي بأن يقال 
النسلم أن كل جسم جيوز أن يفارقه نوع احلركة بل قد : بالوجود فإنه قد يكون موجودا وال حركة له لكن يقال 

والداللة : تقارنه عني احلركة وهم اليدعون أن اجلسم مستلزم لعني احلركة والسكون بل لنوعها قال أبو احلسني 
ركة والسكون وهي أنه لو سبقه لكان ال واقفا وال مارا وال حا صال يف مكان على استحالة سبق اجلسم جلنس احل

والداللة على حدوث احلركة والسكون هي أن كل حركة : مع أنه جرم متحيز والعلم باستحالة ذلك ضروري قال 
  وسكون جيوز 

ألنه ما من جسم متحرك إال جيوز على السكنات واحلركات : عليهما العدم والقدمي الجيوز عليه العدم وإمنا قلنا 
وميكن أن يسكن أو حيول من حركة إىل حركة كخروج الفلك من دورة إىل دورة وما من جسم ساكن إال وميكننا 

إن القدمي ال جيوز عليه العدم ألن القدمي واجب : إما جبملته أو بأجزائه كاألجسام العظام وإمنا قلنا : أن حنركه 
  ده يف كل حال استحال عدمه الوجود يف كل حال وما وجب وجو

إنه واجب الوجود يف كل حال ألنه موجود فيما مل يزل فإما أن يكون وجوده على طريق اجلواز أو على : وإمنا قلنا 
طريق الوجوب فلو كان موجودا على طريق اجلواز مل يكن بالوجود أوىل منه بالعدم لوال فاعل ويستحيل أن يوجد 

من الفاعل هو احملصل للشيء عن عدم وليس للقدمي حال عدم فيخرجه فصح أن وجود  القدمي بالفاعل ألن املعقول
  القدمي واجب وليس بأن جيب وجوده يف حال أوىل من حال فصح أنه واجب الوجود يف كل حال فاستحال عدمه 

  مث قرر األصل الثاين وهو املهم 



   يلزم حدث اجلسم إذا مل يتقدمها ؟ ما أنكرمت أن احلوادث املاضية ال أول هلا وال: فإن قيل : قال 
إذا كان كل واحد من احلوادث له أول استحال أال يكون جلميعها أول ألهنا ليست سوى آ حادها كما : قيل 

يستحيل أن يكون كل واحد من الزنج أسود وال يكونوا كلهم سودا وألن كل واحد قد سبقه عدمه فلو كانت ال 
  وجودها وال من عدمها وال يفصل السابق من املسبوق  أول هلا لكان ما مضى ما أنفك من

هذه املقدمة هي اليت نازعهم فيها املنازعون كما تقدم ذكر بعض طعن الطاعنني فيها يف كالم الرازي وغريه : قلت 
ال نسلم أنه إذا كان لكل واحد منها أول أن يكون جلميعها أول كما أن كل واحد منها له آخر : وهؤالء يقولون 

يس جلميعها آخر وكما أن كل واحد من العشرة عشر وليس اجملموع عشرا وكل واحد من أعضاء اإلنسان ول
عضو وليس اجملموع يف مجيع املواضع بل تارة يتصف اجملموع مبا يتصف به األفراد كما أنه إذا كان كل جزء من 

ع ممكن وإذا كان كل جزء منها معدوما اجلملة موجودا فاجلميع موجود وإن كان كل جزء من اجملموع ممكنا فاجملمو
  فاجلميع معدوم وتارة ال يكون كذلك كما تقدم 

فال بد من بيان أن مورد النزاع من أحد الصنفني وإال فدعوى ذلك هو أول املسألة فدعوى ذلك مصادرة ومتثيلهم 
  بالزنج متثيل بأم جزئي الحيصل به املقصود إال أن يعلم أن هذا مثل هذا 

  ال نسلم أن هذا مثل الزنج : فيقولون : املنع واملعارضة والفرق أما املنع : أجوبة وهلم عنه 
فيعارضون ذلك بعلمنا بأن كل حركة هلا آخر وكل حادث له آخر وليس لكل احلركات : وأما املعارضة 

هبا وليس  واحلوادث آخر وأن كل عدد له هناية وليس لألعداد هناية وأن كل واحدة من األخوات يباح التزويج
اجلمع بني االخوات مباحا وكل واحد من أفراد العشرة واحد وهو ثلث الثالثة وربع األربعة وليست العشرة ثلث 

الثالثة وال ربع األربعة وأن كل واحد من أجزاء املركب هو مفرد بشرط املركب ليس مفردا بسيطا وأن كل واحد 
ائرة وأن كل واحد من أجزاء املطر قطرة وليس اجملموع قطرة من أجزاء الدائرة جزء دائرة والدائرة ليست جزء د

وليس اجملموع قطرة فإنه يفرق بني ما له جمموع ميكن أن يوصف مبا وصفت به األفراد وبني ما ليس له جمموع ميكن 
ود وصفه بذلك وال ريب أنا إذا عرضنا على عقولنا أن كل زجني فهو أسود فإنا نعلم بالضرورة أن جمموع الزنج س
وذلك ألن اجملموع غري كل واحد واحد من األفراد فتارة ميكن وصفه بصفات األفراد كما نقول عن احلوادث 

  إن جمموعها حادث كما أن كل واحد منها حادث : احملدودة الطرفني 
يقال أسود وال : وتارة ال ميكن وصفه بذلك اللفظ بل بصيغة اجلمع فإن جمموع السودان ال يقال فيه بنفس اللفظ 

  كل زجني أسود : سود وسود صيغة مجع فهي مبعىن قولنا : غري أسود بل يقال 
وإذا مل يكن احلكم على اجملموع هو بلفظه احلكم على األفراد كان نظري مثال الزنج وأما إذا احتد احلكم فقد يكون 

  حكم اجملموع فيه حكم األفراد وقد ال يكون 
  كل ممكن فهو مفتقر إىل غري ممكن : أو فهو ممكن أو  كل حمدث فهو خملوق: فاألول إذا قلنا 

فإن ذلك يوجب أن يكون جمموع احملدث خملوقا وممكنا وجمموع املمكن مفتقرا إ ىل غري ممكن ألن هذا احلكم ثابت 
  للجنس من حيث هو هو فيلزم ثبوته حيث حتقق اجلنس واجلنس يتحقق يف اجملموع كتحققه يف كل فرد فرد 

ث تستلزم كونه خملوقا ممكنا وطبيعة املمكن إذا وجد تستلزم االفتقار إىل غري ممكن والطبيعة الزمة فطبيعة احملد
للمجموع فيستحيل وجود الطبيعة منفكة عن الزمها فال يكون جمموع املمكنات إال مفتقرا إىل غريه كما ال يكون 

ادثة وممكنة كما ال يكون كل منها إال حادثا كل فرد منها إال مفتقرا إىل غريه وال يكون جمموع املخلوقات إال ح
  ممكنا كذلك يف املعىن 



لكن من اجملموع ما يكون اللفظ يتناول جنسه كما يتناول الواحد منه كلفظ املخلوق واحملدث واملمكن ومنه ما 
  يكون لفظ الكثري فيه صيغة مجع ال يستعمل يف الواحد منه 

كل : جمموعهم سود وذلك معىن قولك : ود أو ليس بأسود بل يقال والزنج ليس هلم جمموع حيكم عليه بأنه أس
واحد منهم أسود ولكنه األسود يتصف به اجملموع من حيث هو جمموع كما يتصف به كل واحد واحد خبالف 

اتصاف اجملموع بكونه حمدثا وممكنا ومفتقرا إىل غريه فإن هذا الوصف ميكن ثبوته للمجموع من حيث هو جمموع 
  لكل فرد من أفراده  كما يثبت

واحلوادث إذا حكم على جمموعها بأن له أوال ليس له أول فهو حكم على اجلنس اجملموع فإن علم أن اجلنس 
احلادث ال يكون دائما متصال بل ال يكون إال بعد عدم كما علم أن كل فرد فرد من أفراده كذلك كان هذا نظري 

عرضنا على العقل احملدث عن عدم من حيث هو مع قطع النظر عن  احملدث واملمكن لكن النزاع يف هذا فإنا إذا
هل يكون خملوقا ممكنا ؟ جزم العقل بأن ما كان خملوقا حمدثا فإن كونه حمدثا يستلزم كونه ممكنا : أفراده وجمموعه 

  إذا لو مل يكن كذلك لزم كونه واجبا فال يعدم أو ممتنعا فال يوجد 
  ا فطبيعته تنايف الوجوب و االمتناع ال فرق يف ذلك بني الواحد واجلنس واحملدث كان معدوما وصار موجود

هل يستلزم أن يكون منتهيا منقطعا لن ابتداء : وإذا عرضنا على العقل احلادث مع قطع النظر عن أفراده وجنسه 
له ابتداء وهذا أو يستلزم ذلك بل ميكن دوامه ؟ مل جتد يف العقل ما يقضي بأن جنس احلادث جيب أن يكون منتهيا 

أثرا بعد أثر كما هو : الباب من تدبره تبني له الفرق بني تسلسل املؤثرات الفاعالت أنه ممتنع وبني تسلسل اآلثار 
  مبسوط يف غري هذا املوضع 

كل زجني أسود مل يكن يف الزنج ما ليس : واملقصود الفرق بني الزجني وبني احلادث ومما يوضح ذلك أنا إذا قلنا 
ألن هذا النقي يناقص ذلك اإلثبات وصدق أحد املتناقضني اللذين ال يرتفعان يوجب كذب اآلخر فإنا إذا بأسود 

كل زجني أسود فإذا مل يكن يف الزنج ما ليس بأسود لزم أن : بعض الزنج ليس بأسود كان مناقضا لقولنا : قلنا 
يف احلوادث ما ليس له أول وهكذا عكس كل حادث فله يلزم أن ال يكون : يكون مجيعهم سودا وأما إذا قلنا 

مجيع احلوادث هلا أول : الفرق معلوم بني قولنا : نقيضه فيمتنع أن يكون مجيع الزنج سودا ؟ هذا حمل نزاع فيقال 
أن احلوادث منقطعة غري دائمة وال : إن جنس احلوادث هلا أول مبعىن : أن كل واحد منها له أول وبني قولنا : مبعىن 

 متسلسلة فإن العقل يتصور أن كل واحد له أول وآخر وهي مع ذلك دائمة مستمرة فيمكنه احلكم مستمرة وال
  هل هي دائمة أم هي منقطعة ؟ : بأن كل حادث له أول كما أن كل زجني أسود وهو بعد ذلك مل يعلم 

بوق بعدم هو العلم بل العلم بكون احلادث له أول هو العلم بأنه مسبوق بعدم وليس العلم بأن كل حادث هو مس
بأنه كان العدم مستمرا دائما حىت حدث جنس احلوادث بل ميكن العقل أن يتصور أنه ما من حادث إال وقبله 

وهو يعلم أن كل حادث فله أول وكل نقص فله آخر وكل  ٠حادث وبعده حادث وما من عدد إال وبعده عدد 
   ٠عدد فله حد ومنتهى وإن مل يكن جلنس العدد حد ومنتهى 

أن كون الشخص أسود وأبيض صفة قائمة به يف حال وجوده فال ميكن انتفاؤها عن اجلنس : ومما يبني ذلك الفرق 
وأما أن كون الشيء حادثا أو مسبوقا بعدم أو موجودا بعد أن مل يكن أو  ٠إن كال منهم أسود : املوجود مع قولنا 

   ٠عد ما كان له أول فهو مبنزله كونه ماضيا وملحوقا بعدم ومعدوما ب
وهذا يقتضي أن كال من هذه األمور ثابت لكل واحد من احلادث واملنقضي أما كون جنس املنقضي انقطع فال 

  يكون بعده منقض أو كون جنس احلوادث منقطعا فلم يكن قبل احلوادث املعينة شيء حادث هذا نوع آخر 



وع يف النفي واإلثبات ففي النفي نفرق بني واحلكم على كل فرد فرد غري احلكم على اجملموع من حيث هو جمم
  ال تأكل هذا وال هذا وال تأكل السمك وتشرب اللنب إذا األول هنى عن كل منهما والثاين هنى عن مجيعها : قوله 

ما ضربت ال هذا وال هذا أو مل أضرهبا وعىن نفي ضرهبما مجيعا وهلذا تنازع الفقهاء فيمن حلف : وكذلك إذا قال 
ال آكل الرغيف فأكل بعضه ومل يتنازعوا يف أنه لو عىن أكل مجيعه مل حينث : ئا ففعل بعضه كما لو حلف ال يفعل شي

وهني النيب صلى اهللا عليه و سلم  ٢٣: النساء } وأن جتمعوا بني األختني { : بأكل البعض وهذا كما يف قوله تعاىل 
ه فهذه وحدها مباحة وهذه وحدها مباحة واجتماعهما أن تنكح املرأة على عمتها وخالتها فاجلميع بينهما منهي عن

  ليس مباحا 
وكذلك كل واحد من الضدين مقدور ممكن وليس اجلمع بينهما مقدورا ممكنا وكذلك اجلائع إذا حضرته أطعمة 

خذ : يكفيه كل منها فكل منها مباح له أكله وال يباح له أكل اجملموع حىت يبشم وميوت وكذلك من قال لغريه 
كل من هذه مباح مل : من عبيدي أو فرسا من خيلي كل منها مباح له وليس اجملموع مباحا له فإذا قيل  عبدا

  : يستلزم أن يكون اجملموع مباحا واملقصود أن األمور اليت يتصف هبا كل واحد من األفراد ثالثة أنواع 
  هو ثابت وال منتف : ما ال ميكن تصوره يف اجملموع فال يقال : أحدها 

ما ميكن تصوره يف اجملموع وهذا قد يكون ثابتا كثبوت االفتقار إىل الفاعل يف جمموع املمكنات واحلادثات : لثاين وا
وثبوت احلل يف كل من األجنبيات منفردة ويف مجع أربع وقد ال يكون ثابتا كثبوت النهاية يف أفراد احلوادث 

ال يف جمموعهما والفرق بني هذا وهذان أن احلكم الذي املنقضية ال يف جمموعها وثبوت احلل يف كل من األختني 
ثبت لألفراد إن كان للمعىن الذي يوجد يف اجملموع ثبت له وإن مل يكن لذلك املعىن مل يلزم ثبوته له فيكون احملدث 

ليس ممكنا أو مفتقرا إىل الفاعل ثبت حلقيقة احلدوث وهذا ثابت لألفراد واجملموع وكذلك افتقار املمكن إىل ما 
ثبت حلقيقة اإلمكان فإن حقيقة املمكن هو الذي ال يوجد إال بغريه ال بنفسه وهذه احلقيقة ال تفرق بني األفراد وبني 
اجملموع وأما كون احلادث له أول أو املاضي له انتهاء فهذا يعلم يف كل حادث حادث وماض ماض وأما كون هذا 

هل :  اخلارج جمموع ثابت للحوادث واملاضيات حىت يقال اجلنس كذلك فالطبيعة تلزم كل واحد واحد وليس يف
حيكم لذلك اجملموع حبكم أفراده أم ال ؟ فإن أفراده موجودة على التعاقب وإذا قدر حوادث متعاقبة مل يكن يف 

  العلم هبذا ما يوجب أن ال تكون دائمة 
موع له ابتداء وإذا قدر اجتماع أمور إن هذا اجمل: لكن إذا قدر إجتماع حوادث يف آن واحد أو كانت حمدودة قيل 

  منقضية أو حمدودة اآلخر 
  هلا انتهاء : قيل 

وأما ما ال ميكن اجتماعه ال من هذا وال من هذا فليس وجوده جمتمعا يف اخلارج وإمنا جيتمع أفراده يف الذهن ال يف 
  اخلارج 

د من أفراده يعقب فردا آخر مل يعلم من ذلك أنه إن كل واح: يبني ذلك أن ما ال يوجد إال متعاقبا متتاليا إذا قيل 
  كله يعقب شيئا آخر إذا مل حيكم على جنسه بأنه يعقب غري جنسه وإمنا حكمنا على أفراد اجلنس بالتعاقب 

كل واحد من أفراده سبقه عدم مل حيكم على اجلنس بأنه سبقه عدم كما حكمنا هناك على جنس : وكذلك إذا قلنا 
إىل الفاعل وعلى جنس املمكن بافتقاره إىل ما ليس مبمكن أو إىل الفاعل أو الواجب وحنو ذلك احملدث بافتقاره 

  والكالم على هذا مبسوط يف موضعه 
واملقصود التنبيه على ما ذكره املنازعون أليب احلسني وغريه من القائلني بأن جنس احلوادث ممتنع دوامها من أهل 



كل واحد قد سبقه عدم فلو كانت ال أول هلا لكان ما مضى ما : كذلك قوله اإلسالم والسنة والفالسفة وغريهم و
كل واحد مسبوق بعدم نفسه ال : أنفك من وجودها وعدمها وال ينفصل السابق من جنس املسبوق فإهنم يقولون 

  بعدم جنسه فإذا كان اجلنس ال أول له مل يلزم أن يقارنه عدمه بل يقارن كل فرد من أفراده عدم غريه 
وهم يسلمون عدم كل واحد واحد كما يسلمون حدوثه فإن حدوثه مستلزم لعدمه لكنهم ينازعون يف عدم اجلنس 

  وانتهائه وامتناع دوامه يف األزل كما ينازعون يف انتهائه وامتناع دوامه يف األبد 

  كالم أيب احلسني البصري يف غرر األدلة وتعليق ابن تيمية عليه

هو من أعظم األصول اليت ينبين عليها دليل املعتزلة واجلهمية ومن وافقهم على حدوث هذا املوضع : وباجلملة 
األجسام وتنبين عليه مسألة كالم اهللا تعاىل وفعله وخلقه للسماوات واألرض مث استوائه على العرش وتكلمه 

ئمة الفالسفة تنازعهم يف بالقرآن وغريه من الكالم وأئمة أهل احلديث والسنة وطوائف من أهل النظر والكالم مع أ
  هذا 

مث إهنم والدهرية من الفالسفة اشتركوا يف أصل تفرعت عنه مقاالهتم وهو أن تسلسل احلوادث ودوامها يستلزم 
قدم العامل بل قدم السماوات واألفالك فقال الفرقان إذا قدر حادث بعد حادث إىل غري هناية كان العامل قدميا فتكون 

  األفالك قدمية 
تسلسل احلوادث ودوامها واجب إلن حدوث احلادث بدون : الفالسفة الدهرية كابن سينا وأمثاله قالوا  مث إن

سبب ممتنع فيمتنع أن يكون جنسها حادثا بال سبب حادث لكل حادث سبب حادث كان اجلنس قدميا فيكون 
  العامل قدميا 

تسلسل احلوادث ممتنع ألن كل حادث : قالوا وأبو احلسني البصري وأمثاله من املعتزلة وحنوهم من أهل الكالم 
مسبوق بالعدم فيكون اجلنس مسبوقا بالعدم فيلزم حدوث كل ما ال خيلو عن احلوادث واألجسام الختلو من 

  احلوادث فتكون حادثة 
ونفس األصل الذي اشترك فيه الفريقان باطل وهو أنه يلزم من إمكان تسلسل احلوادث قدم األفالك أوقدم العامل 

  أوقدم شيء من العامل 
والفالسفة الدهرية أعظم إقرارا ببطالنه من املعتزلة فإن تسلسل احلوادث ودوامها ال يقتضي قدم أعيان شيء منها 
وال قدم السماوات واألفالك وال شيء من العامل والفالسفة يسلمون أن تسلسل احلوادث اليقتضي قدم شيء من 

  أعياهنا وأن تسلسلها ممكن بل واجب 
هب أن احلوادث مل تزل حتدث شيئا بعد شيء فمن أين لكم أن األفالك قدمية ؟ وهال جاز أن تكون : فيقال هلم 

هذا يبطل قولكم فإهنا إذا كانت متسلسلة امتنعت أن تكون صادرة عن علة : حادثة بعد حوادث قبلها ؟ بل يقال 
احلوادث متأخرة فيمتنع صدورها عن علة تامة بوسط تامة موجبة فإن العلة التامة اليتأخر عنها شيء من معلوهلا و

  أو بغري وسط 
أنتم موافقون لسائر املسلمني وأهل امللل على أن اهللا خلق السماوات : وهكذا يقول للمعتزلة منازعوهم يقولون 

بيان واألرض يف ستة أيام وأنه خالق كل شيء وأنه القدمي وكل ما سواه حمدث مسبوق بالعدم ومقصودكم باألدلة 
  ذلك فأي حاجة لكم إىل أن تسلموا للدهرية ما يستظهرون به عليكم ؟ 

وإذا جاز أن يكون اهللا خلقها وأحدثها بأفعال أحدثها قبل ذلك وكل حادث مسبوق حبادث مع أن ما سوى اهللا 



  خملوق مصنوع مفطور حصل مقصودكم 
مل يناقض هذا كون العامل خملوقا له فتكون السماوات وإذا كان اهللا تعاىل مل يزل متكلما إذا شاء أو فاعال ملا يشاء 

  واألرض خملوقة يف ستة أيام كما أخربت بذلك الرسل واهللا خالق كل شيء وكل ما سواه حمدث مسبوق بالعدم 
أنتم أردمت إثبات حدوث العامل وإثبات الصانع سبحانه مبا جعلتموه شرطا يف حدوثه بل : ويقول هلم منازعوهم 

  علم بالصانع فكان ما ذكرمتوه مناقضا حلدوث العامل وللعلم حبدوثه وللعلم بإثبات الصانع وشرطا يف ال
وذلك أنكم ظننتم أنه ال يتم حدوث السماوات إال بامتناع حوادث ال أول هلا وأن إحداث اهللا تعاىل لشيء من 

من األفعال وال األقوال بل وال كان  خملوقاته ال ميكن إال إذا بقي من األزل إىل حني أحداث احملدثات مل يفعل شيئا
ميكنه عندكم الفعل الدائم وال أن تكون كلماته دائمة ال هناية هلا يف األزل مث حني أحداثها هو على ما كان عليه 

  قبل ذلك فحدث من غري جتدد شيء أصال 
الصانع سبحانه فلزمكم القول بترجيح أحد طريف املمكن بال مرجح وحدوث احلوادث بال سبب ولزمكم تعطيل 

  وجحده وسلبه القدرة التامة حيث سلبتم قدرته على جنس الكالم والفعل يف األزل 
جيب أن يكون كالمه حادثا بعد أن مل يكن بل أن يكون خملوقا يف غريه ال قائما بذاته أو أنه اليتكلم مبشيئته : وقلتم 

  وقدرته 
عل منه فال يكون قادرا متكلما إال بشرط أن ال يكون كان قادرا ال ميكنه أن حيدث شيئا إن مل ميتنع دوام الف: وقلتم 

ال جيوز وجود احلوادث إال بشرط أال حيدث هلا سبب حادث وال يترجح أحد طريف املمكن : فاعال متكلما وقلتم 
على اآلخر إال بشرط أال يكون هناك سبب يقتضي الرجحان فجعلتم شرط حدوث العامل وسائر أفعال اهللا وكالمه 

ما يكون نقيضه هو الشرط وبدلتم الفضايا العقلية كما حرفتم الكتب اإلهلية ومن هنا طمعت الفالسفة فيكم 
الذي بنيتم عليه إثباتكم للصانع ولصفاته  -وزادوا يف الكتب اإلهلية حتريفا وإحلادا وصار أصل األصول عندكم 

: هو قولكم  -لسلف واألئمة ومن غري أهل القبلة ولرسله وبه كفرمت أو ضللتم من نازعكم من أهل القبلة أتباع ا
إذا كان كل واحد من احلدوث له أول استحال أال يكون جملموعها أول ألهنا ليست سوى آحادها والعقالء يفرقون 

بصريح عقوهلم بني احلكم واخلرب والوصف لكل واحد واحد وبني احلكم واخلرب والوصف للمجموع يف مواضع 
بإثبات اجلوهر الفرد فكل واحد من أجزاء اجلسم جوهر فرد عندكم وليس اجلسم جوهرا فردا  كثرية وأنتم تقولون

  بل اجملموع من أفراد وقد ثبت للمجموع من األحكام ما ال يثبت للفرد 
وبالعكس فمجموع اإلنسان إنسان وليس كل عضو منه إنسان وكذلك كل من الشمس والقمر والشجر والثمر 

اجملتمعة هلا حكم ووصف ال يثبت ألجزائها واإلنسان حي مسيع بصري متكلم وليس كل  وغري ذلك من األجسام
  واحد من أبعاضه كذلك فلم جيب إذا كان النوع واجملموع دائما باقيا أن يكون كل من أفراده دائما ؟ 

كلها يثبت ألجزائها  واألمور املقدارية والعددية كالكرات والدوائر واخلطوط واملثلثات واملربعات واأللوف واملئات
من احلكم ما ال يثبت جملموعها وبالعكس فإذا وصف الشيء بأنه دائم أو طويل أو ممتد مل يلزم أن يكون كل واحد 

  من أجزائه أو أفراده كذلك 
ومعلوم أن كل جزء من أجزاء األكل والظل يفين وينقضي  ٣٥: الرعد } أكلها دائم وظلها { : قال تعاىل يف اجلنة 

  س دائم ال يفىن وال ينقضي وال توصف األجزاء مبا وصف به الكل واجلن
  فأخرب عن اجلنس أنه ال ينفد وأن كل واحد من أجزائه ينفد  ٥٤: ص } إن هذا لرزقنا ما له من نفاد { : قال تعاىل 

تد فيكون الرب إنه طويل مم: إهنا طويلة ممتدة وال يقال للصغري من أجزائها : ويقال للزمان واحلركات يف األجسام 



مل يزل ممتلكا إذا شاء أومل يزل فاعال ملا يشاء هو مبعىن كونه مل يزل متكلما فعاال ومبعىن دوام كالمه وفعاله ال 
  يستلزم أن كل واحد من األفعال دائم مل يزل 

احلادث من حيث هو حادث يقتضي أنه مسبوق بغريه كما أن املمكن من حيث هو ممكن يقتضي : فإن قلتم 
مفردها  -الفتقار إىل غريه واحملدث هو من حيث هو حمدث يقتضي االحتياج إىل غريه فكما أن املمكنات ا

يقتضي  -مفردها وجمموعها  -يلزم أن تكون مفتقرة إىل الفاعل وكذلك احملدثات فكذلك احلوادث  -وجمموعها 
  أن تكون مسبوقة بالغري 

  كوهنا مسبوقة بالغري ألن أجزاءها متعاقبة ال جمتمعة احلركة من حيث هي تقتضي : وهذا من جنس قوهلم 
هذا لفظ جممل مشتبه وعامة حججكم وحجج غريكم الباطلة مبناها على ألفاظ جمملة : قال لكم منازعوكم 

متشاهبة مع إلغاء الفارق ويأخذون اللفظ اجململ املشتبه من غري متييز ألحد معنييه عن اآلخر فباالشتراك واالشتباه يف 
  لفاظ واملعاين ضل كثري من الناس األ

تقتضي أن  -من حيث هي  -يقتضي أنه مسبوق بغريه أو احلركة  -من حيث هو  -احلادث : وذلك أن قوهلم 
  تكون مسبوقة بالغري 

احلادث املطلق الوجود له إال يف الذهن ال يف اخلارج وإمنا يف اخلارج موجودات متعاقبة ليس جمتمعة يف : يقال لكم 
واحد كما جتتمع املمكنات واحملدثات احملدودة واملوجودات واملعدومات فليس يف اخلارج إال حادث بعد وقت 

  حادث فاحلكم إما على كل فرد فرد وإما على كل مجلة حمصورة وإما على اجلنس الدائم املتعاقب 
ث احملدودة ال بد أن تكون أتريدون بذلك أن كل حادث فال بد أن يكون مسبوقا بغريه أو أن احلواد: فيقال لكم 

  مسبوقة أو أن اجلنس ال بد أن يكون مسبوقا ؟ 
أتريدون به أن اجلنس مسبوق بعدمه أم مسبوق بفاعله مبعىن : أما األول والثاين فال نزاع فيهما وأما الثالث فيقال 

  أنه ال بد من حمدث ؟ الثاين مسلم واألول حمل النزاع 
إن نوعها : احلركة املعينة مسبوقة بأخرى أو بعدم فهذا ال نزاع فيه وإن قلتم  إن: إن قلتم : وكذلك يف احلركة 

  مسبوق بالعدم فهذا حمل النزاع 
احلركة من حيث هي حركة تتضمن املسبوقة بالغري فإن احلركة حتول من : وذلك أن معظم ما اعتمدوا عليه قوهلم 

قل حركة إال مع سبق البعض على البعض وكل ما كان حال إىل حال فإحدى احلالتني سابقة للحال األخرى فال تع
احلركة تستلزم املسبوقة بالغري سبق : قولكم : مسبوقا بغريه مل يكن أزليا فاحلركة ميتنع أن تكون أزلية فيقال هلم 

  بعض أجزائها على بعض وهو املعىن الذي دللتم عليه ؟ أم تريدون أهنا مسبوقة بالعدم أم مسبوقة بالفاعل ؟ 
األول وهو الذي دللتم عليه فإنه يقتضي نقيض قولكم وهو يقتضي أن احلركة مل يزل نوعها موجودا ألن كل ما  أما

هو حركة مسبوق مبا هو حركة وكل حال حتول إليه املتحرك فهو مسبوق حبال أخرى وتلك احلال مسبوقة بأخرى 
ان احلركة وأجزائها فهو يدل على دوام فكان ما ذكرمتوه دليال على حدوث احلركة كما أنه يدل عل حدوث أعي

  نوعها وهو نقيض قولكم 
فكان ما ذكرمتوه حجة يف حمل النزاع إمنا يدل على مواقع اإلمجاع وهو يف حمل النزاع حجة عليكم ال لكم وحينئذ 

حنن نقول مبوجب دليلكم وهو حجة عليكم وإن أردمت أن مسمى احلركة مسبوق بالعدم فلم : فيقول املنازع 
  ذكروا على هذا دليال أصال وهو مورد النزاع ت

وإن أردمت أنه مسبوق بالفاعل فهذا أيضا يراد به أن كل جزء منها مسبوق بالفاعل ويراد به أن جنسها سبقه الفاعل 



 سبقا انفصاليا وإن مل يقيموا دليال على هذا فكان ما ذهبتم إليه مل تقيموا دليال عليه وما أقمتم عليه دليال ال يدل
  على قولكم بل على نقيضه 

أنتم مل تقيموا دليال عل قدم شيء من العامل بل عامة ما أقمتموه من األدلة : ولذلك يقال خلصومهم الفالسفة 
يستلزم دوام الفاعلية وهذا يدل على نقيض قولكم فإنه يقتضي أنه مل يزل يفعل واملفعول ال يكون إال ما حدث عن 

  عدمه 
 فال دليل لكم عليه بل دليلكم يدل على نقيضه فإنه لو كان املفعول مقارنا للفاعل لزم أال وأما قدم شيء من العامل

ميتنع أن تكون احلركة دائمة فال : حيدث يف العامل شيء والطائفتان مجيعا أصل قوهلا الكالم يف احلركة فهؤالء يقولون 
  بد أن يكون جنس احلركة حادثا عن غري سبب حادث 

ل جنس احلركة ميتنع أن يكون حادثا فيمتنع أن حتدث احلركة ال من حركة والزمان مقدار احلركة وهؤالء يقولون ب
وال حركة فوق حركة الفلك وال قبلها إال مقدار هذه احلركة فتكون هذه احلركة : فيجب قدم نوعه مث قالوا 

  وزماهنا أزليني 
قها ؟ وهل هذا إال قول بال علم ونفي ملا مل تعلموا من أين لكم أنه ال حركة قبل حركة الفلك وال فو: فيقال هلم 

  نفيه وتكذيب ملا مل حتيطوا بعلمه وملا يأتيكم تأويله ؟ 
مث قولكم بأنه ال حركة إال هذه احلركات مع أنه ال أول هلا وال آخر وهذا كذلك وهذا أكثر من ذلك بأضعاف 

  مضاعفة 
ا ذكر ذلك أرسطو ألن اجلسم ينقسم فتكون حركة اجلزء مثل فاجلسم ميتنع أن يتحرك حركة ال تتناهى كم: قالوا 

  ميتنع أن يكون اجلزء مثل الكل : حركة الكل ال تتناهى وهذا ممتنع 
بل هذا الذي ذكره أرسطو وتلقيتموه بالقبول يدل على نقيض مقصوده ومقصودكم فإن اجلسم إذا : قيل هلم 

ضه يف املكان وهذا غري ممتنع عند أحد من العقالء فليس قامت به حركة فحركة جمموع اجلسم أكرب من حركة بع
حركة اجلزء مثل حركة الكل ولكن كالمها ال يتناهى بعضه أكثر من بعض يف الزمان وما ال يتناهى ال يكون شيء 

  أكرب منه 
 إن حركة احمليط أعظم من احلركة املختصة بفلك الشمس والقمر: فهذا يدل على فساد قولكم ألنكم تقولون 

وغريمها وكالمها ال يتناهى فهذا الذي ذكرمتوه يف حركة اجلسم الواحد يستلزم بطالن قولكم يف حركة اجلسمني 
إن بعضه يساوي كله يف : وأما اجلسم الواحد فإن قولكم فيه ينبين على أنه يتبعض وأن حركته متبعضة حىت يقال 

  آخر وال امتناع يف ذلك  عدم النهاية وهذا ممتنع بل هي حركة واحدة ال أول هلا وال
: إنه مسبوق باحملرك مبعىن أنه ال بد للحركة من حمرك فهذا أيضا مسلم لكن قولكم : إن قلتم : ويقال للمتكلمني 

إن احملرك ال جيوز أن حيرك شيئا حىت تكون احلركة ممتنعة عليه أوال مث تصري ممكنة من غري جتدد شيء فتنقلب من 
  غري حدوث سبب أصال وال جيوز أن حيدث شيئا حىت حيدثه بال سبب حادث أصال االمتناع إىل اإلمكان من 

مل ينزل اهللا قادرا على الفعل والقدرة عليه مع : هذا هو الذي ينازعكم فيه مجهور املسلمني وغريهم ويقولون لكم 
للرب تعاىل فال بد أن  امتناع املقدور مجع بني النقيضني فإن القدرة على الشيء تستلزم إمكانه فكل ما هو مقدور

  يكون ممكنا ال ممتنعا 
مل يكن قادرا على الفعل مث صار قادرا ألن الفعل مل يكن ممكنا مث صار ممكنا فما املوجب هلذا : إذا قلتم : ويقولون 

  التجدد والتغري ؟ 



أن مل يكن من حدث ذلك بال سبب كان هذا أعجب من قولكم األول إذا كان القادر بصري قادرا بعد : فإن قلتم 
  غري جتدد شيء أوجب قدرته 

  املعقول من الفاعل هو احملصل للشيء عن عدم فيمتنع وجوده يف األزل : وإن قلتم ما ذكره أبو احلسني 
إن الفاعل ال يكون فاعال حىت حيصل الشيء عن عدمه فال يكون الفعل نفسه أو املفعول نفسه قدميا : قيل لكم 

إنه ال يكون فاعال هلذه السموات واألرض حىت ال :  الفعل املعني عدم غريه ؟ ومل قلتم إنه يشترط يف: لكن مل قلتم 
يكون قبل ذلك فاعال أصال وال يكون فاعال حىت يكون جنس الفعل منه معدوما بل ممتنعا ؟ فهذا غري واجب يف 

  املعقول بل املعقول يعقل أنه حصل الشيء عن عدم 
كان يف األول قادرا على الفعل فيما مل يزل وهذا : عدم وهم قد يقولون  وإن كان قبل حتصيله حصل غريه عن

  كالم متناقض فإنه يف حال كونه قادرا مل يكن الفعل ممكنا له عندهم 
كان قادرا حني مل يكن قادرا فإن القادر إمنا يكون قادرا على ما ميكنه دون ما ال ميكنه فإذا كان : فحقيقة قوهلم 

  غري ممكن له مقدورا له فال يكون قادرا عليه  -هو الفعل الدائم أي الذي يدوم جنسه و -الفعل يف األزل 
  وهذا مما أنكره املسلمون على هؤالء املتكلمني وكان هذا من أسباب لعنة بعضهم على املنابر 

عن أحد من  مقصودكم األول نصر اإلسالم والرد على خمالفيه وليس يف كتاب اهللا وال سنة رسوله وال: ويقال هلم 
السابقني األولني والتابعني هلم بإحسان هذا القول الذي أحدثتموه وجعلتموه أصل دين املسلمني ليس فيه أن الرب 

  مل يزل ال يفعل شيئا 
  وال يتكلم بشيء وال ميكنه ذلك مث إنه بعد تقدير أزمنة ال هناية هلا فعل وتكلم وإنه 

ن متمكنا بل القرآن والسنة وكالم الصحابة والتابعني يناقض ما ذكرمتوه صار ممكنا من الفعل والكالم بعد أن مل يك
فكان ما ابتدعتموه من الكالم الذي ادعيتم أنه أصل الدين خمالفا للسمع والعقل مث إنه صار من تقلدكم ينقل عن 

  املسلمني واليهود والنصارى أن هذا قوهلم 
هبم بل املعروف عنهم يناقض ذلك ولكن الثابت عند األنبياء وال يعرف هذا القول عن أحد من األنبياء وال أصحا

إن األفالك أو العقول أو : أن كل ما سوى اهللا خملوق حادث بعد أن مل يكن خالف قول الفالسفة الذين يقولون 
  النفوس أو شيئا غري ذلك مما سوى اهللا قدمي أزيل مل يزل وال يزل 

لشيء عن عدم أتريد به الفاعل للشيء املشار إليه أنه ال يكون فاعال له الفاعل هو احملصل ل: قول القائل : ويقال 
إال إذا حصله عن عدم ؟ أم تريد به أنه ال يكون الفاعل يف نفسه فاعال لشيء حىت تكون فاعليته ممتنعة مث صارت 

  ممكنة ؟ 
ل ملعىن إال بعد عدمه مل يلزم أال أما األول فمسلم والثاين ممنوع وسبب ذلك الفرق بني الفعل ونوعه فإذا مل يعقل فاع

  يعقل كون الفاعل فاعال إال بعد أن مل يكن فاعال بل العقل ال يعقل حدوث فاعلية بال سبب 

  تابع كالم أيب احلسني البصري

فإذا ثبت حدوث العامل فالداللة على أن له حمدثا هي أنه ال خيلو أن يكون حدث وكان : قال أبو احلسني البصري 
 حيدث أو كان جيب أن حيدث فلو حدث مع وجوب أن حيدث مل يكن بأن حيدث يف تلك احلال أوىل من جيوز أن ال

أن حيدث من قبل فال يستقر حدوثه على حال إذا كان حدوثه واجبا يف نفسه وإن حدث مع جواز أال حيدث مل 
  در فصح قولنا يكن باحلدوث أوىل من أن ال حيدث لوال شيء اقتضى حدوثه ويستدل على أنه عامل قا



واستدل شيوخنا على أن األجسام حتتاج إىل حمدث بأن تصرفنا حيتاج إىل حمدث ألجل أنه حمدث فحدوث كل : قال 
حمدث حيوجه إىل حمدث فإذا كانت األجسام حمدثة احتاجت إىل حمدث والداللة على حاجة تصرفنا إىل حمدث هو أنه 

أو كنا ممنوعني منه فلما وقع حبسب قصدنا وانتفى حبسب  وإن كرهناه ٠لو حدث بنفسه من غري حمدث حلدث 
   ٠كراهتنا علمنا أنه حمتاج إلينا 

والدليل على أنه حيتاج إلينا ألجل حدوثه أنه إما أن حيتاج إلينا حلدوثه أو لبقائه أو لعدمه احتاج إلينا لبقائه : قال 
ينا لعدمه ألن تصرفنا كان معدوما قبل وجودنا وقبل وال جيوز أن حيتاج إل ٠لوجب أال يبقى البناء إذا مات الباين 

فصح أنه حيتاج إلينا ليحدث وإلن حدوثه هو املتجدد حبسب قصدنا وإرادتنا وهو الذي ال يتجدد  ٠كوننا قادرين 
  فعلمنا أنه حيتاج إلينا ألجل حدوثه  ٠إذا كرهناه 

  تعليق ابن تيمية

نهم الصحيح والفاسد فإن اإلقرار بوجود الصانع تعاىل وأنه حي فهذا أصل أصول القوم الذي بنوا عليه دي: قلت 
عامل قادر ونبوة نبيه صلى اهللا عليه و سلم حق ال ريب فيه وأما نفيهم صفات الرب تعاىل ودعواهم أنه مل يتكلم 

  بكالم قائم به وال يرى ال يف الدنيا وال يف اآلخرة وحنو ذلك فهو من دينهم الفاسد 
اليت سلكها ابن عقيل إذا مال إىل شيء من أقوال املعتزلة فإنه كان قد أخذ عن أيب علي بن وهذه الطريقة هي 

الوليد وأيب القاسم بن التبان وكانا من أصحاب أيب احلسني البصري وهلذا يوجد يف كالمه نصر كالمهم تارة 
اقضة حبسب اختالف حاله كما وإبطاله أخرى فإنه كان ذكيا كثري الكالم والتصنيف فيوجد له من املقاالت املتن

  يوجد أليب حامد والرازي وأيب الفرج بن اجلوزي وغريهم 
  وابن اجلوزي يقتدي به فيما يدخل فيه من الكالم مثل كالمه يف منهاج األصول ويف كف التشبيه وحنو ذلك 

ت الصفات وأحاديث وهلذا يوجد يف كالم هؤالء من نفي الصفات اخلربية ومنعهم أن تسمى اآليات واألحاديث آيا
الصفات بل آيات اإلضافات ونصوص اإلضافات وحنو ذلك من الكالم املوافق ألقوال املعتزلة ما يبني به أن 

األشعري وأئمة أصحابه من املثبتني للصفات اخلربية وحنو ذلك أقرب إىل السنة والسلف واألئمة كأمحد بن حنبل 
  طريقة املعتزلة وغريه من كالم هؤالء الذي مالوا يف هذا إىل 

وهذه الطريقة اليت سلكها أبو احلسني يف إثبات أن احملدث ال بد له من حادث هي طريقة أيب املعايل وابن عقيل يف 
  كثري من كالمهم وغريهم 

والقاضي أبو بكر يذكر ما يشبهها يف األصلني من استدالله على افتقار احملدث إىل حمدث بالتخصيص واالستدالل 
  قياس على ذلك بال

واألشعري أحسن استدالال منه مع أهنم كلهم سلكوا سبيل املعتزلة يف هذا األصل وسلموا كالمهم وهي طريقة 
أثبتوا فيها اجللي باخلفي وأرادوا هبا إيضاح الواضح كمن يقرر القضايا البديهية بقضايا نظرية يسندها إىل قضايا 

دث أبني يف العقل من العلم بأن ما جاز حدوثه مل يكن أخرى بديهية وذلك العلم بأن احملدث ال بد له من حم
  باحلدوث أوىل من أال حيدث لوال شيء اقتضى حدوثه وبأن ما وجب حدوثه وجب يف كل حال 

فإن هذه القضايا وإن كانت حقا وهي ضرورية فالعلم بأن احملدث ال بد له من حمدث أبني منها والعقل يضطر إىل 
ر إىل التصديق بتلك وتصور طريف هذه القضية أبده يف العقل من تصور تلك وال التصديق هبذه أعظم مما يضط

  تعرض هذه القضية وتلك على سليم الفطرة إال صدق هبذه قبل تلك 



فاحلادث جائز وجوده وكل وقت صادفه : وهذا كقول أيب املعايل ومن وافقه على طريقة إذا أثبت حدوث العامل 
أوقات ومن املمكنات استئخار وجوده عن وقته بساعات فإذا وقع الوجود اجلائز كان من اجملوزات تقدمه عليه ب

 -أرشدك اهللا  -بدال عن استمرار العدم اجملوز قضت العقول ببداهتها بافتقاره إىل خمصص خصصه بالوقوع وذلك 
  مستبني على ضرورة ال حاجة فيه إىل سرب الغري والتمسك فيه بسبيل النظر 

احلادث خمصصا على اجلملة فال خيلو ذلك املخصص من أن يكون موجبا وقوع احلدوث مبنزلة  مث إذا وضح اقتضاء
العلة املوجبة معلوهلا وإما أن تكون طبيعة كما صار إليه الطبائعيون وباطال أن يكون جاريا جمرى العلل فإن العلة 

أو حادثة فإن كانت قدمية فيجب أن  توجب معلوهلا على االقتران فلو قدر املخصص علة مل خيل من أن تكون قدمية
جيب وجود العامل أزال وذلك يفضي إىل القول بقدم العامل وقد أقمنا الداللة على حدثه وإن كانت حادثة افتقرت إىل 

  خمصص مث يتسلسل القول يف مقتضى املقتضي 
ا ارتفعت املوانع فإن كانت ومن زعم أن املخصص طبيعة فقد أحال فيما قال فإن الطبيعة عند مثبتها توجب أثرها إذ

  الطبيعة قدمية فلتقتض قدم العامل وإن كانت حادثة فلتكن مفتقرة إىل خمصص 
وإذا بطل أن يكون خمصص العامل علة أو طبيعة موجبة بنفسها ال على اختيار فتعني بعد ذلك القطع بأن : قال 

فهذه الطريقة هي من : األوقات قلت خمصص احلوادث فاعل هلا على االختيار خمصص إيقاعها ببعض الصفات و
جنس طريقة أيب احلسني كما ترى وهي من جنس طريقة القاضي أيب بكر والقاضي أيب يعلى وابن عقيل وغريهم 
ومعلوم لكل ذي فطرة سليمة أن العلم بأن احلادث ال بد له من حمدث أبني من العلم بأن التخصص ال بد له من 

من احلوادث فإهنم ال يريدون بذلك أن كل ختصيص سواء كان حمدثا أو قدميا  خمصص فإنه ليس التخصص إال نوعا
ال بد له من خمصص فاعل له على االختيار فإن القدمي ميتنع عندهم أن يكون له فاعل فلم يبق إال التخصص احلادث 

  فيكون املعىن أن كل ختصيص حادث ال بد له من خمصص فاعل خمتار 
ن مساويا للحادث يف العموم واخلصوص أو يكون أخص منه فإن كان مساويا له والتخصص احلادث إما أن يكو

املفعول احلادث واملتجدد احلادث وما أشبه ذلك وإن كان أخص منه كان استدالال على : كان هذا مبنزلة أن يقال 
  أن كل حمدث ال بد له من حمدث ألن هذا النوع من احلادث ال بد له من حمدث 

هو املطلوب إثباته بالدليل فيكون استدالال على هذا النوع باجلنس مث استدالال على اجلنس بذلك مث إن هذا النوع 
  النوع فيكون استدالال بالشيء على نفسه 

التخصص وإن كان مساويا للحدوث يف العموم واخلصوص فجهة كونه ختصيصا غري جهة : لكن يقال من جهتهم 
  خصيص وإن كان مشروطا باحلدوث على أنه ال بد له من خمصص كونه حدوثا وهم استدلوا مبا فيه من الت

أحدمها أن جهة كونه حدوثا أدل على احملدث من جهة داللة كونه : هذا صحيح لكن عليه سؤاالن : فيقال 
ال نسلم أن التخصص ال بد له من خمصص مل يكن هلم جواب إال ما : خمصصا على املخصص فإنه لو قال هلم قائل 

  ال نسلم أن احملدث ال بد له من حمدث : م ملن قال هو دون جواهب
إن ما جاز تقدمه وتأخره فإذا وقع وجوده بدال عن عدمه قضت العقول ببدائهها بافتقاره إىل : وإذا كان قد قال 

ما حدث بعد أن مل يكن فإن العقول تقضي ببدائهها بافتقاره إىل حمدث أحدثه : خمصص خصصه بالوقوع فألن يقال 
وأحرى فإن العلم بافتقاره احملدث إىل حمدث أبني من العلم بافتقار املخصص إىل املخصص وافتقار ترجيح أحد أوىل 

  طريف املمكن على اآلخر إىل مرجح 
هذه املقدمة اليت بنيتم عليها إثبات الصانع تعاىل : أن يقال هلؤالء كلهم ك أيب احلسني ومن وافقه : السؤال الثاين 



حاصلها أن املمكن ال يترجح أحد طرفيه على اآلخر إال مبرجح أو ال يترجح وجوده على عدمه  تناقضهم فيها فإن
  إال مبرجح 

إذا حدث مع جواز أن حيدث وأن ال حيدث مل يكن باحلدوث أوىل من أن ال يكون واآلخرون : فإن هؤالء يقولون 
 يكن ختصيصه بأحدمها أوىل من اآلخر يقولون إذا ختصص بوقت دون وقت مع تشابه األوقات أو بقدر دون قدر مل

إال مبخصص واألول ينبين على أنه قد استوى بالنسبة إىل ذاته احلدوث وعدمه فيفتقر إىل مرجح للحدوث والثاين 
ينبين على أن األزمنة واملقادير والصفات مستوية فال بد من خمصص خيصص أحدمها بالوقوع فيه وكل هذا مبين 

: يني يف اإلمكان ال يترجح أحدمها إال مبرجح وهذا حق يف نفسه لكنهم نقضوه حيث قالوا على أن األمرين املتساو
  إن هذه احملدثات والتخصيصات تقع بال سبب يقتضي حدوثها وال اختصاصها 

إن نسبة قدرته وإرادته إىل مجيع املمكنات سواء وأنه حدثت احلوادث بال : فإهنم وإن أثبتوا فاعال لكن يقولون 
دث أصال بل حال الفاعل قبل الفعل وحني الفعل سواء ومعلوم أن هذا تصريح برجحان املمكن بال مرجح سبب حا

  تام 
القادر املختار يرجح أحد مقدوريه على اآلخر بال مرجح وهذا هو أصل قول القدرية وهو أصل : وهؤالء يقولون 

إن العبد قادر خمتار فترجح الفعل : لوقة هللا وقالوا قول اجلهمية اجلربية القدرية أخرجوا به أفعال احليوان أن تكون خم
  على الترك بال مرجح 

إن ما أنعم اهللا به على أهل اإلميان والطاعة مما يؤمنون به ويطيعون هو مثل ما أنعم به على أهل الكفر : وقالوا 
ميكن من اللطف الذي واملعصية فإن أرسل الرسل إىل الصنفني وأقدر الصنفني وأزاح علل الصنفني وفعل كل ما 

إن املؤمن فعل الطاعة من غري نعمة خصه اهللا هبا : يؤمن عنده الصنفان مبنزلة من أعطى أبنيه ماال بالسوية مث قالوا 
تعينه على اإلميان والكافر فعل الكفر من غري سبب من اهللا وهذا القول خمالف للشرع والعقل فإن اهللا بني ما خص 

ولكن اهللا حبب إليكم اإلميان وزينه يف قلوبكم وكره { : ان يف غري موضع كقوله تعاىل به املؤمنني من نعمة اإلمي
  } إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون 

أولئك { : إن هذا خطاب جلميع اخللق وليس األمر كذلك بل هو خطاب للمؤمنني كما قال : والقدرية يقولون 
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما جبهالة { : ك وكما قال قبل ذل} هم الراشدون 

واعلموا أن فيكم رسول اهللا لو يطيعكم يف كثري من األمر لعنتم ولكن اهللا حبب * فتصبحوا على ما فعلتم نادمني 
  } إليكم اإلميان وزينه يف قلوبكم 

  فهذا خطاب للمؤمنني ال جلميع الناس 
العبد إذا كان قادرا على الطاعة واملعصية فلو مل حيدث سبب يوجب وقوع أحدمها دون اآلخر للزم وأيضا فإن 

الترجيح بال مرجح وذلك السبب إن كان من العبد فالقول فيه كالقول يف الفعل فال بد أن يكون السبب احلادث 
  ص هبا عبده املؤمن املوجب للترجيح من غري العبد والسبب الذي به وقعت الطاعة نعمة من اهللا خ

مث إن القدرية من املعتزلة وغريهم بنوا على هذا أن الرب مل يكن يتكلم وال يفعل مث خلق الكالم واملفعوالت بغري 
سبب اقتضى الترجيح وأما املثبتون للقدر من اجلهمية وحنوهم فخالفوهم يف فعل العبد وقالوا إنه ال يترجح أحد 

  وافقوهم يف فعل اهللا مقدوريه على اآلخر إال مبرجح و
متناقضا يف هذا األصل فإذا ناظروا القدرية استدلوا على أن القادر  -وحنوه من هؤالء  -وهلذا يوجد كالم الرازي 

ال يرجح مقدورا إال مبرجح وإذا أرادوا إثبات حدوث العامل وردوا على الدهرية بنوا ذلك على أن القادر يرجح 



إن ترجيح أحد طريف املمكن على اآلخر بغري مرجح يصح من القادر : ح وقالوا أحد مقدوريه على اآلخر بال مرج
  املختار وال يصح من العلة املوجبة وادعوا الفرق بني املوجب بالذات وبني الفاعل باإلختيار يف هذا الترجيح 

: وحينئذ إذا قال  وهذا حقيقة قول القدرية لكن جهم نفسه نفى كون العبد قادرا ونفى أن يكون له قدرة على فعل
  إن القادر املختار يرجح أحد مقدوريه بال مرجح مل ينتقض قوله بناء على أصله الفاسد 

ليس بفاعل حقيقة وال لقدرته تأثري يف املقدور : إن العبد كاسب وله قدرة ويقولون : و األشعري وغريه ممن يقول 
  بني فعل الرب وفعل العبد وإال كانوا مثل جهم إن حصل فرق معنوي بني قوهلم وقول جهم احتاجوا اىل الفرق 

للعبد قدرة وفعل وهذا قول السلف واألئمة فعندهم أن العبد فاعل قادر : وأما مجهور املثبتني للقدر الذين يقولون 
  خمتار وهو ال يرجح أحد مقدوريه على اآلخر إال ملرجح 

  جمموعهما يستلزم وجود الفعل  و الرازي مييل إىل قول هؤالء ويثبت للعبد قدرة وداعيا وأن
فهؤالء الطوائف من الكالبية والكرامية واألشعرية ومن وافقهم من أهل احلديث والفقه وغريهم وإن خالفوا املعتزلة 

بقدر فهم يشاركوهنم يف األصل الذي بىن أولئك قوهلم يف القدر عليه وهم يناظرون الفالسفة القائلني باملوجب 
  قائلني بأن فاعل العامل علة تامة أزلية تستلزم معلوهلا بالذات وأهل الطبع ال

وهذا القول أشد فسادا فإن حقيقة القول هؤالء أنه ليس حلوادث العامل حمدث كما أن حقيقة قول القدرية أنه ليس 
املستلزمة لفعل احليوان حمدث فما قاله القدرية يف فعل احليوان قاله هؤالء يف مجيع حوادث العامل ألن العلة التامة 

  ملعلوهلا ال يصدر عنها حادث ال بوسط وال بغري وسط 
فهؤالء شبهوا فعله بفعل اجلمادات مع تناقضهم وتقصريهم يف ما جعلوه فعل اجلمادات والقدرية شبهوا فعله بفعل 

لفون املعتزلة احليوانات مع تناقضهم وتقصريهم فيما جعلوه فعل احليوانات مث املثبتني للقدر من الكالبية وغريهم خيا
يف إثبات القدر ويف بعض مسائل الصفات وجيعلون املخصص هو اإلرادة القدمية اليت نسبتها إىل مجيع املرادات سواء 

إن من شأن اإلرادة أن ختصص أحد املثلني عن اآلخر بال سبب وهلذا بنوا أصوهلم على أن التخصيص بأحد : وقالوا 
  الوقتني ال بد له من خمصص 

يب احلسني وأمثاله أحذق من كالم هؤالء من وجه وأنقص من وجه فإنه من حيث جعل نفس وجود مث كالم أ
احلدوث بدال عن العدم مع جواز أن ال حيدث دليال على املقتضي حلدوثه كالمه أرجح من كالم من جعل الدليل 

  حلادث إىل األوقات هو التخصيص بوقت دون وقت فإن نفس احلدوث فيه من التخصيص ما يستغىن به عن نسبة ا
لو حدث مع وجوب أن حيدث مل يكن بأن حيدث يف : وأما كونه أنقص فإنه متناقص من وجه آخر وذلك أنه قال 

تلك احلال أوىل من أن حيدث من قبل فال يستقر حدوثه على حال إذا كان حدوثه واجبا فإنه بعد أن يتجاوز عن أن 
إذا قدرت احلدوث واجبا فلم ال جيوز أن يكون حدوثه يف : قال له نفس احلدوث يستلزم احملدث ولو قدر واجبا ي

  حال أوىل منه يف حال أخرى ويكون واجبا يف تلك احلال دون غريها ؟ 
  ألن األحوال مستوية : فإن قال 
األحوال مستوية سواء قدر أن احلدوث واجب أو جائز فال بد من خمصص سواء قدر احلدوث واجبا أو : قيل له 
  جائزا 

  إن الواجب ال خيتص حبال دون حال خالف اجلائز : وإن قال 
هذا حق فيما وجب بنفسه لكن ليس العلم به بأبني من العلم يكون احلادث ال حيدث بنفسه بل حيتاج ذلك : قيل 

إىل مزيد بيان وإيضاح أكثر من هذا ألنه قد تقدم تقريره بأن القدمي واجب الوجود يف كل حال فإنه موجود يف 



زل فال جيوز أن يكون وجوده على طريق اجلواز وال بالفعل فتعيني أن يكون واجبا ومل يقرر أن الواجب ال خيتص األ
  بوقت دون وقت 

  هذا بني معروف بنفسه معلوم بالضرورة : فإن قال 
ل ه: هل يكون واجبا يف وقت دون وقت ؟ وأن احلادث : أن الواجب : إذا عرضنا على عقول العقالء : قيل له 

  حيدث بنفسه كان ردهم هلذا الثاين أعظم من ردهم لذاك فال يقرر األبني باألخفى 
وأيضا فهذا أرجح من ذاك من وجه آخر وذلك أن الفالسفة الدهرية اإلهلني من املتأخرين ك ابن سينا وغريه 

ثا مع كونه مفتقرا إن الواجب قد يكون قدميا وهو واجب بغريه فالواجب بغريه عندهم قد ال يكون حمد: يقولون 
إن : إىل خمصص موجب فإذا عرف افتقاره إىل موجب مل يلزم على قوهلم أن يكون له حمدثا ومل يقل أحد من هؤالء 
احملدث يكون بغري حمدث ومن قال هذا فإنه ال ينكر افتقار املخصص إىل خمصص فحينئذ فمن أقر باحملدث أقر 

  على املخصص باالتفاق ويف العكس نزاع باملخصص من غري عكس وما دل على احملدث دل 
إن : هذا كما تقول أنت : وأيضا فلو نازعه منازع يف أن ما وجب حدوثه جيوز أن حيدث يف وقت دون وقت وقال 

  القادر خيصه بوقت دون وقت الحتاج إىل جواب 
  القادر له أن يرجح أحد مقدوريه بال مرجح كاجلائع واهلارب : فإن قال 

  فهذا الترجيح واجب أو جائز ؟ :  قال له املعترض
  واجب : فإن قال 

  فلم اختص بوقت دون وقت ؟ : قال 
  جائز : وإن قال 

  فحدوثه مع جواز أن ال حيدث يفتقر إىل ترجيح آخر وإال مل يكن باحلدوث أوىل : قال 
  العلم بأن الواجب بنفسه ال خيتص بزمان دون زمان ضروري : وإن قال 

  بأن احلادث ال بد له من حمدث علم ضروري  والعلم: قال املعترض 
العلم بأن الواجب ال خيتص نظري ال : فإن زعم أن هذا ليس بضروري بل نظري أمكن املعترض أن يقابله ويقول 

  ضروري 
واملقصود هنا التنبيه على أصول هؤالء اليت هي عمدهتم وعليها بنوا دينهم احلق وما أدخلوا فيه من البدع وأن ذلك 

ن يكون باطال وإما أن يكون حقا طولوه مبا ال ينفع بل قد يضر واستدلوا على اجللي باخلفي مبنزلة من حيد إما أ
  الشيء مبا هو أخفى منه 

وإذا كانت احلدود واألدلة إمنا يراد هبا البيان والتعريف والداللة واإلرشاد فإذا كان املعروف املعلوم يف الفطرة 
و أخفى منه أو يدفع ويذكر ما هو نقيضه وخمالفه وكانت هذه طرق السلف واألئمة وجيعل خفيا يستدل عليه مبا ه

تبني أن من عارض  -اليت دل عليها الكتاب والسنة وهي الطرق الفطرية العقلية اليقينية املوافقة للنصوص اإلهلية 
ا كان يف ضالل مبني كما مبثل هذه الطرق البدعية بل عدل عنها إليه -معقوهلا ومنقوهلا  -تلك الطرق الشرعية 

واهللا يدعو إىل دار السالم ويهدي من يشاء إىل صراط { : هو الواقع يف الوجود واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 
  } مستقيم 

وأما طريق شيوخ املعتزلة اليت ذكرها أبو احلسني وعدل عنها فهي أبعد وأطول واألسولة عليها أكثر كما ال خيفى 
لطرق مل تتضمن كذبا وال باطال من جهة أهنا إخبار بالشيء على خالف ما هو عليه أو من جهة ذلك مع أن هذه ا



أهنا قضايا كاذبة بل من جهة االستدالل على الشيء مبا هو أخفى منه خبالف كالمهم يف الترجيح بل مرجح 
ع الكذب الباطل وإن مل كالمهم يف ذلك من نو: واحلدوث بال سبب وإبطال دوام احلوادث فإن منازعيهم يقولون 

  يعتمدوا الكذب كسائر املقاالت الباطلة 
وهاتان الطريقتان اللتان ذكرمها أبو احلسني عنه وعن شيوخه مها اللتان اعتمد عليهما كثري من املثبتني للصفات 

) ملعتمد الذين استدلوا بطريقة األعراض واحلركات على حدوث األجسام كالقاضي أيب بكر والقاضي أيب يعلى يف ا
وغريمها فإهنم سلكوا هذه الطريق فأثبتوا وجودها وأن األجسام ال ختلو عنها وأهنا ال تبقى زمانني وأهنا حمدثة وأن ما 
ال خيلو منها فهو حمدث ألن احلوادث هلا أول وأبطلوا وجود ما ال يتناهى مطلقا وذكروا النزاع يف ذلك مع معمر 

إن ما ال ينفك عن احلوادث فهو : توا ذلك بنظري ما تقدم من احلجيج وقالوا والنظام وابن الراوندي وغريهم وأثب
  إذا ثبت أن ذلك حمدث فال بد له من حمدث أحداثه وصانع صنعه خالفا للملحدة يف نفي الصانع : حمدث وقالوا 

ب ألن ذلك كله والداللة عليه أن احملدث لو مل يتعلق مبحدث مل تتعلق الكتابة بكتاب وال الضرب بضار: قالوا 
يتعذر إذا استحالة حمدث ال حمدث له كاستحالة كتابة ال كاتب هلا فلو جاز وجود حمدث ال حمدث له جلاز حمدث ال 

  إحداث له وذلك حمال 
احملدث عني اإلحداث فحقيقة قوهلم وجود حمدث ال إحداث له وقد جعلوا هنا نفي هذا مقدمة : وهؤالء يقولون 
  معلومة حيتج هبا 

وأيضا فإنا نرى احلوادث يتقدم بعضها بعضا ويتأخر بعضها عن بعض ولوال أن مقدما قدم منها ما قدم وأخر : ا قالو
منها ما أخر مل يكن ما تقدم منها أوىل من أن يكون متأخرا وما تأخر أوىل من أن يكون متقدما فدل ذلك على أن هلا 

 ال خيلو ذلك األمر من أن يكون نفس احلادثات أو معىن فيه أو مقدما حمدثا هلا قدم منها ما قدم وأخر منها ما أخر مث
نفسه وال معىن فيه أو جلاعل جعله فيستحيل أن يكون ذلك لنفسه ألن نفسه هو وجوده والشيء ال جيوز أن يفعل 

لك وإذا نفسه وال جيوز أن يكون لذلك املعىن ألن ذلك املعىن ال بد أن يكون موجودا إذ املعدوم ليس له تأثري يف ذ
كان موجودا فال خيلو من أن يكون قدميا أو حمدثا فال جيوز أن يكون قدميا ألنه لو كان قدميا لوجب قدم اجلسم 

احملدث وذلك باطل وإن كان حمدثا فال بد أن يكون متقدما أو متأخرا فإن كان كذلك مع جواز أن ال يكون متقدما 
  املعىن ملعىن آخر إىل غري هناية لقدم موجبه فال يكون كذلك إال ملعىن آخر وذلك 

ال لنفسه وال ملعىن وال ألمر ألن ذلك يؤدي إىل أن ال يكون بالوجود يف وقت أوىل من : وال جيوز أن يكون كذلك 
عدمه وبقائه على عدمه وملا علو أن اختصاصه بالوجود أوىل من عدمه بطل أن يكون إال ألمر وإذا بطلت هذه 

دث إمنا اختصت يف الوجود يف أوقات معينة جلاعل جعله وأراد تقدمي أحدمها على اآلخر األقسام علم أن هذه احلوا
  وتأخر بعضها عن بعض فثبت ما قلناه 

: فهذا الذي ذكره القاضي أبو يعلى ومن سلك هذه الطريقة كأيب حممد بن اللبان وقبلهما القاضي أبو بكر وغريهم 
  هي من جنس ما تقدم 
وا طريقتهم يف حدوث األجسام بأن ما ال يسبق احلوادث فهو حادث ذكروا ذلك مسلما وهؤالء غالبهم إذا ذكر

كأنه بني وإذا ذكروا مع ذلك أن احلوادث جيب تناهيها وجعلوا ذلك مبنزلة املسلم أو املقدمة الضرورية تسوية بني 
وادث هلا أول أبتدئت منه احل: النوع وأشخاصه فيقولون مثال إذا أثبتوا حدوث األعراض وأن اجلسم مستلزم هلا 

  خالفا البن الراوندي وغريه من امللحدة 
والداللة على ذلك علمنا بأن معىن احملدث أنه املوجود عن عدم ومعىن احلوادث أهنا موجودة عن عدم فلو كان فيها 



  ما ال أول له لوجب أن يكون قدميا وذلك فاسد ملا بينا من إقامة الداللة على حدوثها 
  حوادث وأنه ال أول هلا مناقضة ظاهرة يف اللفظ واملعىن وذلك باطل :  قولنا واجلمع بني
وإذا ثبت ما ذكرنا من ثبوت األعراض وحدوثها وأن اجلواهر مل ختل منها ومل تسبقها وجب أن تكون : مث يقولون 

تكون اجلواهر موجودة  حمدثة كهي ألن اجلواهر ال ختلو من أن تكون موجودة معها أو بعدها أو قبلها فإذا بطل أن
قبل األعراض وبطل أن توجد بعدها وجب أن تكون موجودة معها وثبت حدوثها كحدوث األعراض فهذا الذي 

  يقوله هؤالء كالقاضيني ومن وافقهما على ذلك وهذا لفظ القاضي أيب بكر والقاضي أيب يعلى وحنومها 
معىن احلوادث أهنا موجودة عن عدم فلو : جة وإمنا قالوا واملعترض على ذلك يقول إن موضع املنع مل يقيموا عليه ح

كان فيها ما هو ال أول له لوجب أن يكون قدميا وهم ال يقولون فيها ما ال أول له بل كل حادث له أول عندهم 
  إن جنسها ال أول له مبعىن أنه مل يزل كل حادث قبله حادث وبعده حادث : وإمنا يقولون 

حوادث أن كل واحد : ال أول هلا ألن معىن قولنا : حوادث وقولنا :  مناقضة بني قولنا إنه ال: وحينئذ فيقولون 
  واحد منها حادث منها حادث بعد أن مل يكن ليس معناه أن جنسها حادث 

والذي ال أول له هو اجلنس عندهم ال كل واحد واحد فالذي أثبتوا له احلدوث هو كل واحد واحد من األعيان 
ال أول له بل هو قدمي هو النوع : ال أول لشيء منها والذي قالوا : لشيء منها قدما وال قالوا  وتلك مل يثبتوا

  إنه حادث : املتعاقب وذلك مل يقولوا 
مث إن هؤالء أيضا بعد ذلك يقررون ما يدقونه من امتناع حوادث ال أول هلا يف ضمن دعواهم امتناع وجود ما ال 

ال جيوز وجود موجودات ال هناية لعددها سواء كانت قدمية أو حمدثة خالفا ملعمر  :يتناهى فيقعدون قاعدة فبقولون 
جيوز وجود ذوات حمدثة ال هناية هلا وخالفا للفالسفة يف : والنظام وابن الراوندي وغريهم من امللحدة يف قوهلم 

   ٠جيوز وجود جواهر قدمية ال غاية هلا : قوهلم 
ل مجلة من اجلمل لو ضممنا إليها مخسة أجزاء لعلم ضرورة أهنا زادت أو والدليل على ذلك أن ك: مث يقولون 

  نقصت منه مخسة أجزاء لعلم ضرورة أهنا قد نقصت 
وإذا كان هذا كذلك وجب أن تكون متناهية جلواز قبول الزيادة والنقصان استحال أن تكون متناهية وإذا كان 

  أو حمدثة  كذلك استحال وجود موجودات غري متناهية قدمية كانت
إن معلومات الباري عز و جل أكثر من مقدوراته ألن مجيع : وليس ألحد أن يقول يلزمكم على هذا أن تقولوا 

مقدوراته معلومة وله معلومات ال يصح أن تكون مقدورة وهي ذاته تعاىل وسائر صفاته وسائر الباقيات واحملاالت 
موجودات ومعدومات فاملوجودات من : ه على ضربني اليت ال يصح وجودها ألن مقدورات الباري ومعلومات

املقدورات واملعومات كلها متناهية واملعدومات منها غري متناهية وال يصح فيها الزيادة والنقصان وإذا كان األمر 
  على ما ذكرناه بطل ما قالوه فهذا الذي يذكره مثل هؤالء كالقاضيني وابن اللبان أو غريهم 

التطبيق ومبناها على أن ما ال يتناهى ال يتفاضل وعليها من الكالم واالعتراض ما قد ذكر وهذه الطريق هي طريق 
إهنا تستلزم ما خيالف : يف غري هذا املوضع إذ املقصود هنا التنبيه على طرق الناس يف األصول اليت يقول القائل 

  النصوص 

  كالم اجلويين يف اإلرشاد عن امتناع حوادث ال أول هلا 
يسلك يف دعوى امتناع دوام احلوادث مسلك الضرورة كما سلكه طوائف منهم أبو املعايل يف إرشاده  ومنهم من

الذي جعله إرشادا إىل قواطع األدلة وجعل أصل األصول الذي بىن عليه مجيع ما يذكره من أصول الدين اليت هبا 



من أهل الكالم السالكني طريق  كفر أو بدع من خالفه هو دليل األعراض املذكور وسلك فيه مسلك من تقدمه
  إثبات األعراض مث إثبات حدوثها مث إثبات لزومها للجسم : املعتزلة يف تقرير ذلك وهو مبين على أربعة أركان 

  قال واألصل الرابع يشتمل على إيضاح استحالة حوادث ال أول هلا 
هب امللحدة فأصل مقالتهم أن العامل مل يزل واالعتناء هبذا الركن حتم فإن إثبات العرض منه يزعزع مجلة مذا: قال 

على ما هو عليه فلم تزل دورة الفلك قبل جورة إىل غري أول مث مل تزل احلوادث يف عامل الكون والفساد تتعاقب 
موجب : كذلك إىل غري مفتتح فكل ولد مسبوق بوالد وكل زرع مسبوق ببذر وكل بيضة مسبوقة بدجاجة فنقول 

ادث ال هناية ألعدادها وال غاية آلحادها على التعاقب يف الوجود وذلك معلوم بطالنه أصلكم يقضي بوجود حو
بأوائل العقول فإنا نفرض القول يف الدورة اليت حنن فيها ونقول من أصل امللحدة أنه انقضى قبل الدورة اليت حنن 

ى إثر الواحد فإذا تصرمت الدورات فيها دورات ال هناية هلا وما انتفت عنه النهاية يستحيل أن ينصرم بالواحد عل
  اليت قبل هذه الدورة أذن انقضاؤها بتناهيها وهذا القدر كاف يف غرضنا 

  تعليق ابن تيمية 
وهذه احلجة هي اليت تقدم ذكر اعتراض كثري من النظار عليها حىت أتباع أيب املعايل كالرازي واآلمدي : قلت 

قد جوز ذلك طوائف : ن بطالن ذلك معلوم بأوائل العقول ويقولون إ: واألرموي وغريهم وهم ينازعونه يف قوله 
املسلمني واليهود والنصارى ومن الفالسفة : متنوعة من العقالء الذين مل يتلقه بعضهم عن بعض من أهل امللل 

دم العامل إن هذا قول األنبياء وأتباعهم وفضالء الطوائف ال يريدون أن ق: األولني واآلخرين وغريهم بل قد يقولون 
هو قول األنبياء بل يعلمون أن اهللا خلق السماوات واألرض وما بينهما يف ستة أيام كما أخربت به األنبياء لكن 

ما زال اهللا تعاىل متكلما تكلم مبا شاء أو ما زال فاعال يفعل بنفسه ما شاء أو ما زال يفعل احلوادث شيئا : يقولون 
إهنا موافقة لقول األنبياء صلوات اهللا عليهم وأن أقوال األنبياء ال :  يقولون بعد شيء أو حنو ذلك من املقاالت اليت

  تتم إال هبا 
وأما قدم األفالك ودوامها فهو قول طائفة قليلة كأرسطو وأتباعه وقد نقل أرباب املقاالت أنه أول من قال بقدم 

ك وقول أرسطو هذا وأتباعه هو من أقوال ذلك من الفالسفة وأن الفالسفة املتقدمني كانوا على خالف قوله يف ذل
املالحدة املخالفني للرسل فإن األقوال اليت ختالف ما علم من نصوص األنبياء هي من أقوال املالحدة ومن عارض 

  نصوص األنبياء بعقله كان من املالحدة 
ىل املالحدة بل من عارض وما األقوال اليت قاهلا الرسل أو قالت ما يستلزمها ومل تقل نقيض ذلك فهذه ال تضاف إ

نصوص األنبياء مبعقوله وادعى تقدمي عقله على أقوال األنبياء واستند يف ذلك إىل أصل اختلف فيه العقالء ومل 
يوافقه عليه األنبياء كان أقرب إىل أقوال أهل اإلحلاد ولكن قد تشتبه على كثري من النظار فينصرون ما يظنونه من 

دليال عقليا ويكون األمر يف احلقيقة بالعكس ال القول من أقوال األنبياء بل قد يكون  أقوال األنبياء مبا يظنونه
مناقضا هلا وال الدليل دليال صحيحا يف العقل بل فاسدا فيخطئون يف العقل والسمع وخيالفوهنما ظانني أهنم موافقون 

ه العقالء فمن خالف هذين كان خمالفا للعقل والسمع وآية ذلك خمالفتهم لصرائح نصوص األنبياء وما فطر اهللا علي
  للشرع والعقل كما هو الواقع يف كثري من نفاة الصفات واألفعال 

مل يذكر على وجوب تناهيها دليال فإن عمدته : واملقصود هنا أن املعترضني على ما ذكر يف تناهي احلوادث يقولون 
ثر الواحد فإذا تصرمت احلوادث أذن انقضاؤها ما انتفت عنه النهاية يستحيل أن ينصرم بالواحد على إ: قوله 

  بتناهيها 



  أتريد به االنتهاء مبعىن أنه ال أول هلا ؟ أو االنتهاء مبعىن انقضاء ما مضى ؟ : وهم يقولون لفظ االنتهاء لفظ جممل 
ن أن احلوادث أما االنتهاء باملعىن الثاين فإهنم ال ينازعون فيه بل يسلمون أن ما انتهى فقد انتهى لكن ال يسلمو

  مل تزل وال تزال فإن االنتهاء انقطاعها وانصرامها ونفادها وهي مل تنفد ومل تنقطع : انتهت بل يقولون 
  املاضي قد وجد خبالف املستقبل : وإن قيل 

  وجود ما وجد مع دوامها ال يوجب انتهاؤه : قيل 
  فنحن نقدر أهنا انتهت وفرغت : فإن قيل 

إن أريد بتناهيها أن ما مضى هو حمدود باحلد الفاصل بني : زم تناهيها على هذا التقدير وقيل إذا قدر تناهيها ل: قيل 
  املاضي واملستقبل وهذا انتهاء 

هب أن هذا يسمى انتهاء لكن على هذا التقدير فهي منتهية من هذا الطرف الذي انتهت إليه ال من الطرف : قيل 
  األول الذي ال ابتداء له 

كل ما مضى من احلوادث فقد انتهى وانقضى : ء ال ينازعون يف االنتهاء هبذا املعىن بل يقولون وعلى هذا فهؤال
  وانصرم وفرغ 

: ص [ } إن هذا لرزقنا ما له من نفاد { : وهذا هو الذي نفاه اهللا عن كلماته وعن نعيم أهل اجلنة كما قال تعاىل 
٥٤  [  

  ]  ٣٣: الواقعة [ } ال مقطوعة وال ممنوعة { : قال و]  ٣٥: الرعد [ } أكلها دائم وظلها { : وقال 
[ } قل لو كان البحر مدادا لكلمات ريب لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ريب ولو جئنا مبثله مددا { : وقال 

  ]  ١٠٩: الكهف 
انتفت عنه النهاية مبعىن ما : وأما عدم االنتهاء مبعىن أنه ال ابتداء هلا فلم يذكر دليال على امتناعه فإن القائل إذا قال 

  أنه ال ابتداء له يستحيل أن ينصرم بالواحد على إثر الواحد فإن احلوادث إذا انصرمت أذن انقضاؤها بتناهيها 
إذا انتهت : انقضاؤها يؤذن بتناهيها من آخرها فاالنتهاء واالنصرام هنا معنامها واحد فكأن القائل قال : قيل له 

  د انصرمت فقد انتهت وإذا انصرمت فق
وأما كون االنقضاء واالنتهاء من اآلخر يؤذن بأن هلا مبدأ كان بعد أن مل يكن فليس يف االنتهاء ما يؤذن حبدوث 
االبتداء بل هذا هو رأس املسألة وليس االطراد باالنتهاء هنا انقطاعها بالكلية حىت ال يوجد شيء منها بل املراد 

لية فعدم جنسه ميكن أن يقال إن له مبتدأ ولو كان قدمي اجلنس مل يعد فإن ما انتهاء ما مضى منها فإن ما انقطع بالك
  وجب قدمه امتنع عدمه سواء كان شخصا أو نوعا 

وأما إذا أريد باالنتهاء انتهاء ما مضى مع دوام النوع يف املستقبل فليس يف هذا االنتهاء ما يستلزم أن يكون أوله 
  حمدودا 

قدر حوادث متوالية مل تزل وال تزال كان يعلم أن كل واحد منها قد انصرم وانصرم ما ومن املعلوم أن العقل إذا 
قبله مع أنه قد قدر دوام هذا النوع كما يعلم أن كل واحد منها له أول مع تقديره أنه ال أول هلا فعلم أن هذا 

ثبوت أحدمها دليال على انتفاء  التقدير ينايف انصرام ما انصرم وال حدوث ما حدث وإذا مل يتناف هذا وهذا مل يكن
  اآلخر فعلم أن ما ذكروه ال ينايف جواز دوام احلدوث 

  وقد عارضهم املعترضون باحلوادث املستقبلة وأوردوا سؤاهلم 
مقام أهل اجلنان فيها مؤبد مسرمد فإذا مل يبعد إثبات حوادث ال آخر هلا مل يبعد إثبات حوادث ال : فإن قيل : قالوا 



  أول هلا 
املستحيل أن يدخل يف الوجود ما ال يتناهى آحادا على التوايل وليس يف توقع الوجود يف االستقبال واملآل : نا قل

ما ال حيصره عدد وال حيصيه : قضاء بوجود ما ال يتناهى ويستحيل أن يدخل يف الوجود من مقدورات الباري تعاىل 
احلوادث مع نفي األولية تناقض وليس يف حقيقة احلادث  أمد والذي حيقق ذلك أن حقيقة احلادث ما له أول وإثبات

  أن يكون له آخر 
وقد أجاب املعترضون عن هذا الكالم بأن ما مضى دخل يف الوجود مث خرج فليس هو الساعة داخال يف الوجود 

ه يف وما يستقبل سيدخل يف الوجود مث خيرج فكالمها يف احلال ليس بداخل يف الوجود وكالمها ال بد من دخول
الوجود وخروجه منه فقد استوى هذا وهذا يف الدخول واخلروج ويف العدم اآلن لكن دخول هذا وخروجه ماض 

ودخول هذا وخروجه مستقبل وليس يف هذا الفرق ما مينع اشتراكهما فهما اشتركا فيه ال سيما واملضي 
ستقبال فيوصف باملضي باعتبار ما بعده واالستقبال أمران إضافيان فما من حادث إال وال بد أن يوصف باملضي واال

  ويوصف باالستقبال باعتبار ما قبله فإذا نظر إىل حادث معني فما قبله ماض وما بعده مستقبل وهكذا كل حادث 
وإذا كانت احلوادث الدائمة كل منها يوصف باملضي واالستقبال مل يصح الفرق بينهما بذلك فإن من شرط الفرق 

ه وتأثريه يف احلكم الذي فرق بينهما فيه ألجله وكال األمرين منتف هنا والدليل الدال على اختصاص أحد النوعني ب
  انتفاء دوام احلدوث يتناول هذا كتناول هذا فإما أن يصحا مجيعا وإما أن يبطال مجيعا 

ة وأبو اهلذيل اجلهم بن صفوان إمام اجلهمي: وهلذا كان من طرد هذا الدليل ومها إماما أهل الكالم نفاة الصفات 
  العالف إمام املعتزلة كالمها ينفي دوام احلدوث يف املستقبل كما نفاه يف املاضي 

  املستحيل أن يدخل يف الوجود ما ال يتناهى آحادا على التعاقب : وإذا قال القائل 
  دخل مث خرج  فاملستقبالت تدخل يف الوجود وهي ال تتناهى آحادا على التعاقب لكن مل تدخل بعد وذاك: قيل له 
يستحيل أن يدخل يف الوجود من مقدورات الباري تعاىل ما ال حيصره عدد وال حيصيه أمد هو حمل النزاع : وقوله 

جيب أن يدخل يف الوجود من : إذا قصره على املاضي وإن كان اللفظ عاما فهو خالف ما سلمه بل هؤالء يقولون 
ن الرب مل يكن قادرا مث صار قادرا أو بالعكس من غري حدوث أمر مقدورات الباري ما ال يتناهى وإال لزم أن يكو

أوجب انتقاله من القدرة إىل العجز وبالعكس وهذا فيه سلب للرب صفة الكمال وإثبات التغري بال سبب يقتضيه 
  وذلك خمالفة لصريح املعقول واملنقول 

مل يكن قادرا مث صار قادرا وهو مما استحل به  إن الرب يف األزل: وهلذا كان ما أنكره املسلمون على هؤالء قوهلم 
املسلمون لعنة بعض من أضيف إليه ذلك من أهل الكالم ال سيما من يسلم أن الرب تعاىل مل يزل وال يزال موصوفا 
بصفات الكمال فإنه جيب أن يصفه بأنه مل يزل وال يزال قادرا والقدرة ال تكون إال على ممكن فلزم إمكان فعله فيما 

  يزل وال يزال مل 
: حني كان قادرا : أنه كان قادرا يف األزل على ما مل يزل كالم متناقض فإنه يقال هلم : من هؤالء : وقول القائل 

  ال فإنه قوهلم : هل كان الفعل ممكنا ؟ فال بد أن يقولوا 
قادر : تنع أن يقال إنه كيف وصف بالقدرة مع امتناع شيء من املقدور ؟ فعلم أنه مع امتناع الفعل مي: فيقال هلم 

  على الفعل 
هو تناقض إذا نفى األولية عن نفس ما له أول وهو : إثبات احلوادث مع نفي األولية تناقض فيقولون : وأما قوله 

  كل واحد واحد من احلوادث أما إذا نفى األولية عما مل تثبت له أولية وهو نوع احلوادث مل يتناقض كما تقدم 



: وضرب احملصلون لذلك مثالني يف الوجهني قالوا : بني املاضي واملستقبل ما قاله أبو املعايل قال  مث قالوا يف الفرق
ال أعطيك درمها إال وأعطيك قبله دينارا : مثال إثبات حوادث ال أول هلا قبل كل حادث قول القائل ملن خياطبه 
حكم شرطه دينارا وال درمها ومثال ما ألزمونا وال أعطيك دينارا إال وأعطيك قبله درمها فال يتصور أن يعطي على 

ال أعطيك دينارا إال وأعطيك بعده درمها وال أعطيك درمها إال وأعطيك بعده دينارا فيتصور منه : أن يقول القائل 
  أن جيري على حكم الشرط 

لمضارع املستقبل إذا ال أعطيك حىت أعطيك نفي ل: هذا التمثيل ليس مطابقا ملسألتنا فإن قوله : فيقول املعترضون 
ما أعطيتك درمها إال أعطيتك قبله دينارا وال : وجد قبله ماض فحق القياس الصحيح واالعتبار املستقيم أن يقال 

أعطيتك دينارا إال أعطيتك قبله درمها فهذا إخبار أن كل ماض من الدراهم كان قبله دينار وكل دينار كان قبله 
  يت قبل كل حادث منها حادث درهم وهو نظري احلوادث املاضي ال

ال أعطيك درمها إال أعطيك بعده دينارا أو ال دينارا إال وبعده درهم هو نظري احلوادث املستقبلة : كما أن قوله 
اليت بعد كل حادث منها حادث فإن أمكن أن يصدق يف قوله يف املستقبل أمكن أن يصدق يف قوله يف املاضي وإن 

ال أعطيك : صدقه يف املستقبل إذ العقل ال يفرق بني هذا وهذا ولكنه يفرق بني قوله  امتنع صدقه يف املاضي امتنع
  ما أعطيتك إال وقد أعطيتك : حىت أعطيك وبني قوله 

فإذا كان منتهى النظار هو القياس العقلي واإلعتبار وهم يف القياس الذي جعلون أصل أصول الدين يقيسون الشيء 
   احلكم الذي سووا بينهما فيه علم أن ذلك قياس باطل مبا يبني مفارقته إياه يف عني

وهذا من أعظم أصوهلم أو أعظم أصوهلم الذي بنوا عليها نفيهم ملا نفوه من أفعال الرب وصفاته وعارضوا بذلك ما 
  أرسل به رسله من أنبائه وآياته 

ضي حىت يوجد املاضي وهناك نفي ما أعطيتك حىت أعطيتك فهنا نفي املا: ال أعطيك حىت أعطيك مثل قول : وقوله 
املستقبل حىت يوجد املستقبل وكالمها ممتنع فإنه نفي للشيء حىت يوجد الشيء وحقيقته اجلمع بني النقيضني حىت 

ال يوجد هذا حىت يوجد هو نفسه فيقتضي أن يكون وجوده قبل : جيعل الشيء موجودا معدوما كما لو قيل 
  موجودا حال كونه معدوما وهذا ممتنع بني االمتناع  وجوده بل يف حال عدمه فيكون قد جعل

ما أعطيتك إال وقد أعطيتك قبله وال أعطيك إال أعطيك بعده فإنه إثبات بعد كل عطاء عطاء وقبل : خبالف قوله 
كل عطاء عطاء فهذا يتضمن إثبات بعد كل حادث مستقبل حادث مستقبل وقبل كل حادث ماض حادث ماض 

  فأين هذا من هذا ؟ 
وليتدبر العاقل القياس العقلي يف هذا الباب فإهنم قد سلموا أنه جيوز أن يكون بعد كل حادث مستقبل حادث 

  ال أعطيك درمها إال وأعطيك بعده دينارا : مستقبل كما إذا قال 
دث واتفقوا على أنه ال جيوز أن نقول ال أعطيك درمها حىت أعطيك دينارا وتنازعوا هل جيوز أن يكون قبل كل حا

ال أعطيك درمها حىت أعطيك دينارا : هذا مثل أن نقول : ماض حادث ماض أم ال ؟ فمنهم من منع ذلك وقال 
ال أعطيك درمها إال : ليس هذا مثل هذا املمتنع ولكن هذا نظري ذلك اجلائز وهو قوله : ومنهم من جوز ذلك وقال 

  دث وذاك معناه أن يكون قبل كل حادث حادث أعطيتك بعده دينارا فإن هذا معناه أن يكون بعد كل حادث حا
  وهذا املعىن هو هذا املعىن لكن هذا قدم اللفظ مبا بعد وهناك قدم التلفظ مبا قبل وأما من جهة املعىن فال فرق بينهما 

ال أعطيك حىت أعطيك ليس : ما أعطيتك إال حىت أعطيتك فهذا نظري قوله : وأما املمتنع فنظريه أن نقول : قالوا 
ما أعطيتك إال وقد أعطيتك قبله فهنا أصل متفق على جوازه وأصل متفق على امتناعه بل أصالن متفق : ظريه ن



  على امتناعهما وأصل متنازع فيه هل هو نظري هذا اجلائز أو نظري املمتنعني ؟ 
األصل الذي بنوا  وهلذا كان الذين اتبعوا هؤالء من املتأخرين كالرازي واآلمدي وغريمها قد يتبني هلم ضعف هذا

عليه حدوث األجسام ويترجح عندهم حجة من يقول بدوام فاعلية الباري تعاىل وهم يعلمون أن دين املسلمني 
أن اهللا خلق السموات واألرض يف ستة أيام وأن اهللا خالق كل شيء لكن قد ال جيمعون بني : واليهود والنصارى 

على ثبوت األفعال القائمة به املقدورة املرادة له فيبقون دائرين بني ذلك وبني دوام فاعلية الباري لكنهم مل يبنوا 
مذهب الفالسفة الدهرية القائلني بقدم األفالك معظمني ألرسطوا وأتباعه كابن سينا وبني مذهب أهل الكالم 

ني ودين القائلني بتناهي احلدوث ورمبا رجحوا هذا تارة وهذا تارة حىت قد يصري األمر عندهم كأن دين املسلم
املالحدة عدال جهل أو رمبا مالوا أحيانا إىل دين املالحدة حىت قد يصنفون يف الشرك والسحر كعبادة الكواكب 

  واألصنام 
وأصل ذلك نفيهم ملا جيب إثباته من فعل الرب تعاىل كما دل عليه املنقول واملعقول فإن هؤالء قد يثبتون أن الذين 

: ت اهللا تعاىل ومسوا ذلك نفي حلول احلوادث به ليس هلم على ذلك حجة صحيحة نفوا قيام األمور االختيارية بذا
  ال عقلية وال مسعية بل الذين نفوا ذلك من مجيع الطوائف يلزمهم القول به 

فإن كان هذا األصل يف املعقول ولزومه للطوائف وداللة الشرع عليه هبذه القوة وبتقدير إبطاله يلزم ترجيح مذهب 
بطلني شرعا وعقال على أقوال املرسلني الثابة شرعا وعقال أو تكايف املسلمني بني أهل اإلميان وأهل املالحدة امل

  تبني ما ترتب على إنكار ذلك من الضالل والفساد  -اإلحلاد 
إذا قرر يف مثل هناية العقول وأمثاهلا من كتبه الكالمية تناهي احلوادث  -مثال  -ومصداق ذلك أن الرازي 

ما ذكره أهل الكالم يف ذلك من احلجج عارضه إخوانه املتكلمون فقدحوا فيها واحدة واحدة مث هو  واستوعبت
نفسه يقدح فيها يف مواضع من كتبه مثل املباحث املشرقية واملطالب العالية وغري ذلك ويبني أن دوام فاعلية الرب 

اعلم أنا بينا أن واجب : دوام فاعلية الباري  مما جيب القول به كما ذكره يف املباحث املشرقية فإنه قال يف بيان
الوجود لذاته كما أنه واجب الوجود لذاته فهو واجب الوجود من مجيع جهاته وإذا كان كذلك وجب أن تدوم 
أفعاله بدوامه وبينا أيضا أن سبق العدم ليس بشرط يف احتياج الفعل إىل الفاعل وبينا يف باب الزمان أن الزمان ال 

  ون له مبدأ زماين وحللنا فيه الشكوك والشبه ميكن أن يك
وأيضا العامل غري ممتنع أن يكون دائم الوجود وما ال ميتنع أن يكون دائم الوجود جيب أن يكون دائم الوجود : قال 

فالعامل جيب أن يكون دائم الوجود أما الصغرى فقد مضى تقريرها وأما الكربى فهي أن الذي ال ميتنع أن يكون 
إما أن يكون عدمه ممكنا دائما أو ال يكون دائما فإن مل يكن له إمكان : دائما لو كان جائز العدم لكان موجودا 

العدم دائما كان ذلك اإلمكان حمدودا وإذا تعدى ذلك احلد وجب فيه وجوده وامتنع عدمه مع أن األحوال واحدة 
كل ما كان ممكنا فإنه إذا فرض موجودا أمكن أن وهذا حمال يبقى أنه إن كان عدمه ممكنا فهو ممكن العدم دائما و

أنا : يعرض منه كذب وأما احملال فال يعرض البتة إذا فرض معدوما لكن فرض هذا العدم يعرض منه حمال وبيانه هو 
نفرض أن أحد طريف املمكن وهو الوجود الدائم وجد وهو مع ذلك يقوى على عدم الصورة دائما فال ميتنع أن يقع 

ن فإن استحالة وقوعه مل يكن ذلك ممكنا لكنه يستحيل مع فرض وجوده دائما عدمه دائما وإال لكان ذلك املمك
الشيء يف زمان غري متناه معدوما وموجودا معا وهو حمال نعم ميكن فرض عدمه بعد وجوده ولكن ذلك العدم غري 

هو حمال فاحلكم على ما ميكن دائم بل هو عدم متجدد وإذا كان هذا حماال بالوضع ليس بكذب غري حمال بل 
  وجوده دائما بأنه جائز العدم حمال فإذا وجوده واجب وهو املطلوب 



  تعليق ابن تيمية

فهذه احلجة مضموهنا أن الفعل ميكن أن يكون واجب الوجود فيجب أن يكون دائم الوجود ألنه لو مل يكن : قلت 
  كذلك لكان ممكن الوجود والعدم 

دوام وجوده بغريه فيجب دوام وجوده بغريه ال بنفسه إذ لو مل جيب بنفسه وال بغريه بل واملقصود هنا أنه ميكن 
أمكن عدمه لوجب أن ميكن عدمه دائما إذ إمكان عدمه يف حال دون حال مع تساوي األحوال حمال وإمكان عدمه 

فسه أو بغريه مل يكن ممكن دائما ينايف وجوبه بنفسه أو بغريه يف شيء من األوقات فإنه لو وجب موجودا يف حال بن
يف حال  -العدم يف حال وجوبه وهو إذا كان موجودا كان بغريه فيكون واجبا بالغري فإذا كان موجودا امتنع 

أن ميكن عدمه فإذا قدر أنه ممكن العدم دائما حبيث ال جيب ال بنفسه وال بغريه امتنع أن يكون موجودا  -وجوده 
  يف شيء من األحوال 

ه ممكن الوجود بل ممكن دوام الوجود وإمكان الوجود ينايف امتناع الوجود فما أمكن وجوده دائما امتنع والتقدير أن
  عدمه 

ونكته احلجة أن ما أمكن وجوده دائما يكون مع وجوده واجبا بغريه فإن املمكن إن اقترن به ما يوجب وجوده 
لغريه إذ املمكن ال حيصل إال عند املرجح التام الذي صار واجبا بغريه وإن مل يقترن به ما يوجب وجوده صار ممتنعا 

  يوجب وجوده إذ لو مل جيب معه لكان ممكنا وإذا كان ممكنا مل يترجح وجوده على عدمه إال مبرجح 
وهذا املوضع قد نازع فيه طوائف املعتزلة وغريهم من أهل الكالم طائفة يقولون إن القادر يرجح أحد املقدورين 

  مرجح أصال كما يقول ذلك طوائف من اجلهمية واملعتزلة ومن اتبعهم من أصناف املتكلمني املتماثلني بال 
  عند وجود القدرة والداعي ال جيب الفعل بل يكون جائز الوجود والعدم : وهؤالء يقولون 

د وهذا بل عند وجود املرجح يكون الوجود راجحا على العدم من غري وجو: وطائفة من املعتزلة الكرامية يقولون 
  قول حممود اخلوارزمي وابن اهليصم الكرامي وغريمها 

أنه عند وجود القدرة التامة والداعي التام : هو قول طوائف من أهل السنة واملعتزلة كأيب احلسني : والقول الثالث 
  جيب وجود املقدور 

بالوجود منه بالعدم وإن مل  إنه عند وجود املرجح يكون املمكن أوىل: والقول الذي اختاره حممود يقول أصحابه 
  ينته الترجيح إىل حد الوجوب وجعلوا فعل القادر املختار من هذا الوجه 

وهبذا يناظرون الناس يف مسألة القدر ويناظرون الفالسفة يف مسألة حدوث العامل لكن الناس بينوا فساد قوهلم وذلك 
  مه فال بد من ترجيح ألحدمها على اآلخر أنه إذا حصل مرجح وكان مع وجوده ميكن وجود املمكن وميكن عد

  أقوى أو أضعف ؟ : جانب الوجود : فإن قيل 
  أقوى يريد به أنه مع هذه القوة ميكن وجوده وعدمه أو ال بد من وجوده : قول القائل : قيل 

  ثبت وجوبه عند املرجح : فإن قال بالثاين 
عدمه فال بد من ترجيح وإال كان املمكن نوعني أو له فإن كان مع القوة ميكن وجوده و: وإن قال باألول قيل له 

  حال حيصل فيها بغري مرجح وحال ال حيصل فيها إال مبرجح : حاالن 
واملمكن ليس له من نفسه وجود أصال بل وجوده ممكن وال حيصل إال بغريه فكل ما وصف هبذه احلقيقة ميتنع أن 

وذلك الغري إذا كان ميكن أن يفعل وميكن أن ال يفعل كان فعله يوجد إال بغريه فما دام ممكنا ال يوجد إال بغريه 
  ممكنا واملمكن ال حيصل إال بغريه 



  الغري هو القادر أو القادر املريد أو حنو ذلك : وإذا قيل 
جمرد القادر املريد إذا كان معه وجود الفعل تارة وعدمه األخرى كان ممكنا فال بد له من مرجح وإال فإذا : قيل 
  ستوىء احلال من كل وجه فال يترجح وإذا مل يكن ترجيح لزم حصول املمكن بال ترجيح مرجح وهو ممتنع قدر ا

وهذا املوضع هو الذي أنكره من أنكره من أئمة السنة واحلديث ومن أئمة الفالسفة أيضا على من صار إليه من 
ريه من األئمة وهو أصل قول ابن كالب املعتزلة والكالبية كاألشعرية وطائفة من أصحاب أمحد وغ: أهل الكالم 

يف مسألة القرآن الذي أنكره عليه اإلمام أمحد وغريه من أئمة السنة وهو أصل شبهة الفالسفة يف مناظرهتم هلؤالء يف 
  قدم العامل وقد بسط يف موضعه 

ع وجوده واجب الدوام وإذا كان املمكن نفسه إما واجبا بغريه وإما ممتنعا لغريه فما كان ميكن دوام وجوده كان م
بغريه فيمتنع أن يكون حينئذ ممكن العدم واحلال هذه مع كونه واجب الدوام بغريه فيمتنع أن يكون حينئذ ممكن 

العدم واحلال هذه مع كونه واجب الدوام بغريه فكل ما أمكن وجوده بغريه وأمكن دوامه امتنع مع وجوده عدمه 
وجوده لزم أن ال يكون هناك ما يقتضي وجوده أو ما يقتضي وجوده يف  وامتنع مع عدمه وجوده فإنه إذا مل يدم

حال دون حال فإن ممكن الوجود إمنا يعدم لعدم مقتضيه فالعدم الدائم عدم فيه مقتضى الوجود على سبيل الدوام 
  والعدم احلادث عدم فيه مقتضى الوجود يف تلك احلال 

شرط من شروط االقتضاء بل عدم بعض الشروط كاف يف عدمه واملراد أنه عدم كمال املقتضى ال أنه عدم كل 
وعدم املقتضى يف حال دون حال مع متاثل األحوال منتف وعدمه دائما يوجب أنه ميتنع وجوده دائما والتقدير أنه 

  فرض إمكان وجوده دائما 
ن سبب احلدوث ممتنع ومادة هذه احلجة مشاركة ملادة احلجة اليت اعتمدوها يف قدم العامل وهي أن احلدوث بدو

ووجود املقتضى التام يف األزل يستلزم وجود مقتضاه فإن األصل يف ذلك أنه ال يتجدد شيء بدون سبب يقتضي 
  التجدد 

الفعل يف األزل ممتنع كما قاله طوائف : فاملنازع هلم من أهل الكالم من املعتزلة واألشعرية وحنوهم إما أن يقول 
ن لكن مل حيصل ما به يوجد فكان عدمه لفوات شرط االحتاد إذ التقسيم العقلي يوجب هو ممك: منهم وإما أن يقول 

  إما ممكن وإما ممتنع وإذا كان ممكنا فإما أن حيصل جمموع ما به يوجد وإما أن ال حيصل : الفعل يف األزل : أن يقال 
انه لكن مل تتعلق به مشيئة الرب تعاىل أو فالتقدير األول أنه ممتنع الستلزام تسلسل احلوادث والثاين أنه وإن قدر إمك

  قدرته أو مل حيصل تعلق العلم بوجوده قبل ذلك الزمن أو حنو ذلك مما ال يوجد الفعل إال به 
: إنه ممكن لكن مل يوجد متام شرطه قالوا له : إن دوام الفعل ممتنع فقد أبطلوا قوله كما ذكر ومن قال : فمن قال 

   صار ممكنا بل موجودا مع تساوي احلالني فيلزم الترجيح بال مرجح فهو قبل ذلك كان ممتنعا مث
  فيلزم وجوده : إنه ممكن وما به حيصل موجود قالوا : وإذا قال 

عمدة املنكرين هلذا امتناع حوادث ال أول هلا وقد مضى القول فيه يف باب : وملا ذكر الرازي هذه احلجة قال 
  ارجة عن األصول الزمان فال نطول بذكره تطويالهتم اخل

  كالم الرازي يف املباحث املشرقية عن مسألة حدوث العامل وتعليق ابن تيمية 
واملوضع الذي أحال فيه ذكر فيه احلجج اليت احتج هبا هو وغريه على حدوث الزمان ولوازم ذلك من حدوث 

يف األربعني وهناية العقول يف  احلركة واجلسم وأبطل ذلك كله فذكر ما احتج به املعتزلة واألشعرية وما ذكره هو
احلوادث املاضية تتطرق إليها الزيادة : أوهلا : مسألة حدوث العامل وأبطل ذلك كله فركب هلم سبع حجج 



والنقصان وما كان كذلك فبه بداية فللحوادث املاضية بداية بيان األوىل بأربعة أوجه أحدها أن احلوادث املاضية إىل 
أن الدورات املاضية إما أن تكون : ادث إىل زماننا مبقدار ما بني الطوفان وزماننا الثانية زمن الطوفان أقل من احلو

أن عودات القمر ال شك أهنا أقل من عودات : شفعا أو وترا وكيفما كان فهو ناقص عن العدد الذي فوقه الثالث 
بدان البشرية املاضية غري متناهية أن الدورات املاضية لو كانت غري متناهية لكانت األ: زحل واملشتري الرابع 

فكانت النفوس البشرية غري متناهية المتناع التناسخ فكانت النفوس البشرية املوجودة يف زماننا غري متناهية لوجوب 
بقاء األنفس البشرية لكن عدد النفوس املوجودة يف زماننا غري متناهية لوجوب بقاء األنفس البشرية لكن عدد 

يف زماننا قابل للزيادة والنقصان فهو متناه فالنفوس اليت كانت موجودة يف زمان الطوفان ال شك النفوس املوجودة 
أهنا أقل عددا من عدد النفوس إىل زماننا وكل عدد يقبل الزيادة والنقصان فهو متناه فالنفوس املوجودة البشرية 

  تناهي احلركات واملتحركات وتناهي كل العامل متناهية مث يستدل بتناهيها على تناهي األبدان وتناهي األبدان على 
  وأما بيان أن كل عدد يقبل الزيادة والنقصان فهو متناه فقد زعموا أن العلم بذلك بديهي : قال 
لو كانت احلوادث املاضية غري متناهية لتوقف حدوث احلادث اليومي على انقضاء ما ال هناية : واحلجة الثانية : قال 

انقضاء ما ال هناية له استحال وجوده وكان يلزم أن ال يوجد احلادث اليومي فلما وجد علمنا له وما يتوقف على 
  أن احلوادث املاضية متناهية 

  وهذه هي اليت ذكرها من ذكرها من شيوخ املعتزلة والشيعة وقد ذكرها أبو املعايل وأمثاله من أئمة الكالم : قلت 
إذا كان له أول وجب أن يكون للكل أول كما أن كل واحد واحد : أن كل واحد واحد من احلوادث : والثالثة 

  من الزنج ملا كان أسود وجب أن يكون الكل سودا 
  وهذه حدة أيب احلسني البصري وأمثاله من املعتزلة : قلت 

متناهيا وذلك  أن احلوادث املاضية قد انتهت إلينا فلو كانت احلوادث املاضية بال هناية لكان ما ال هناية له: والرابعة 
  حمال وأمثاله من املعتزلة 

أن احلوادث املاضية قد انتهت إلينا فلو كانت احلوادث املاضية بال هناية لكان ما ال هناية له متناهيا وذلك : والرابعة 
  حمال وهذا من جنس الثاين 

احلادث يكون مسبوقا  أن األزل إما أن يكون قد وجد فيه حادث أو مل يوجد واألول حمال ألن ذلك: واخلامسة 
بالعدم واألزل ال يكون مسبوقا بالعدم وإن مل يوجد شيء من احلوادث يف األزل فقد أشرنا إىل حالة ما كان شيء 

  من احلوادث هناك موجودا فإذا كل من احلوادث مسبوق بالعدم 
د وما حصره الوجود أن األمور املاضية قد دخلت يف الوجود وما دخل يف الوجود فقد حصره الوجو: السادسة 

  كان متناهيا فاحلوادث املاضية جيب أن تكون متناهية 
أن كل واحد من احلوادث مسبوق بعدم ال أول له فإذا فرضنا جسما قدميا وفرضنا حوادث ال أول هلا : السابعة 

ال يتقدم  لزم أن ال يكون ذلك اجلسم متقدما ال على وجود تلك احلوادث وال على عدمها وحمال أن يكون الشيء
أمورا وال يتقدم ما هو سابق على كل واحد واحد من تلك األمور فيصري حكم السابق واملسبوق يف السبق والتقدم 

  حكما واحدا 
  اجلواب عما ذكروه أوال من وجوه ثالثة : قالت الفالسفة : مث قال 
حد منهما واألول حمال ألن الكل من إما كل احلوادث وإما كل واحد وا: احملكوم عليه بالزيادة والنقصان : األول 

حيث هو كل غري موجود ال يف اخلارج وال يف الذهن على ما بيناه يف باب الالهناية وما ال يكون موجودا امتنع أن 



أن ما ال يكون ثابتا يف : يكون موصوفا باألوصاف الثبوتية من الزيادة والنقصان وغريمها ملا بينا يف باب الوجود 
  أن يكون موصوفا باألوصاف الثبوتية نفسه ال ميكن 

احلركة غري موجودة والصوت غري موجود والكالم غري موجود وهذا لفظ جممل فإن أريد : هذا كقوهلم : قلت 
باملوجود ما تقترن أجزاؤه يف زمن واحد فهذا غري موجود وأما إن أريد ما هو أعم من ذلك حبيث يدخل فيه ما 

  وجود وهو من حيث هو موجود شيئا بعد شيء ال موجود على سبيل االقتران يوجد شيئا بعد شيء فهذا كله م
أنا بينا يف باب تناهي األجسام أن الشيء إذا كان متناهيا من جانب وغري متناه من جانب آخر فإذا انضم : الثاين 

يف اجلانب اآلخر فال  إىل اجلانب املتناهي شيء حىت ازداد هذا اجلانب فالزيادة إمنا حصلت يف اجلانب املتناهي ال
إنا نفرض يف الذهن انطباق اجلانب املتناهي من الزائد على اجلانب : يلزم أن يصري اجلانب اآلخر متناهيا إال أن يقال 

  املتناهي من الناقص فال بد وأن يظهر التفاوت من اجلانب اآلخر 
لى طرف الناقص إال بوقوع فضلة عددية ولكن إذا سلمنا هلم صحة هذا التطبيق فإنه ال يصح تطبيق طرف الزائد ع

من الزائد ومع ذلك فمن احملتمل أن ميتد الزائد مع الناقص أبدا من غري أن ينقطع الناقص بل يبقى أبدا مع الزائد 
  بتلك الفضلة العددية 

ن صحة حدوث احلوادث من األزل إىل الطوفان أقل من صحتها م: أوهلا : معارضة ذلك بأمور أربعة : الثالث 
  األزل إىل زماننا هذا مع أنه ال يلزم تناهي الصحة 

صحة حدوث احلوادث من الطوفان إىل األبد أكثر من صحة حدوثها من اآلن إىل األبد مع أنه ال يلزم : وثانيها 
  تناهي هذه الصحة يف جانب األبد 

  ناهية تضعيف األلف مرارا غري متناهية أقل من تضعيف األلفني مرارا غري مت: وثالثهما 
  معلومات اهللا أكثر من مقدوراته مع أن تلك غري متناهية : ورابعها 

أنه إما أن يعين بالتوقف املذكور أن يكون أمران معدومان  -يعين احلجة الثانية  -واجلواب عما ذكروه ثانيا : قال 
ى هذا فقد وجدنا أمرا يف وقت وشرط وجود أحدمها يف املستقبل أن يوجد املعدوم اآلخر قبله فإن كان األمر عل

معدوما ومن شرط وجوده أن توجد أمور بغري هناية يف ترتيبها وكلها معدومة فيبتدي يف الوجود من وقت ما اعترب 
هذا االشتراط فالذي يكون كذلك كان ممتنع احلدوث يف الوجود وأما أن يعين هبذا التوقف أنه ال يوجد هذا 

له مث ادعى أن التوقف هبذا املعىن حمال فهذا هو نفس املطلوب فإن النزاع ما احلادث إال وقد وجد قبله ما ال هناية 
  وقع إال فيه 

واجلواب عما ذكروه ثالثا أنه ال يلزم من ثبوت األول لكل واحد ثبوت األول للكل ألن من اجلائز أن يكون حكم 
ة وكل واحد من األجزاء ليس الكل خمالفا حلكم اآلحاد ألن كل واحد من آحاد العشرة ليس بعشرة والكل عشر

بكل مع أن كلها كل وكل واحد من احلوادث اليومية غري مستغرق لكل اليوم مع أن جمموعها مستغرق لكل اليوم 
إن الكل من حيث هو كل يستحيل أن يكون مساويا جلزئه من حيث هو جزء وإال مل يكن أحدمها كال : بل نقول 

كفي ألنا ال ندعي أن حكم الكلية جيب أن يكون خمالفا حلكم اآلحاد حىت واآلخر جزءا وأما املثال الواحد فال ي
  إن ذلك التساوي قد يكون وقد ال يكون واألمر فيه موقوف على الربهان : يضرنا املثال الواحد بل نقول 

نا وثبوت واجلواب عما ذكروه رابعا أن انتهاء احلوادث إلينا يقتضي ثبوت النهاية هلا من اجلانب الذي يلي: قال 
النهاية من أحد اجلانبني ال ينايف أن ال هناية هلا من اجلانب اآلخر والدليل عليه الصحة فإنه ال بداية هلا مع أهنا قد 

  تناهت إلينا وكذلك حركات أهل اجلنة ال هناية هلا مع أهنا يف جانب البداية هلا هناية 



ل وجد فيه حادث أم ال ؟ فنقول األزل ليس حالة معينة األزل ه: واجلواب عما ما ذكروه خامسا وهو قوهلم : قال 
بل هو عبارة عن نفي األولية فاحلادث بالزمان الذي هو عبارة عن الشيء املسبوق بالعدم ميتنع وقوعه يف األزل فأما 

: ول ملا مل يقع شيء من احلوادث يف األزل فقد أشرنا إىل حالة مل يكن شيء من احلوادث هناك موجودا فنق: قوهلم 
قد بينا أن األزل ليس وقتا خمصوصا حىت يقال بأن ذلك الوقت قد خال عن احلوادث بل األزل عبارة عن نفي 

أن نفي األولية مل يوجد فيه شيء من احلوادث أي كل : األزل مل يوجد فيه شيء من احلوادث معناه : األولية فقولنا 
ان واحد منها مسبوقا بالعدم وجب أن يكون الكل كذلك إنه ملا ك: واحد من احلوادث مسبوق بالعدم فلم قلتم 

  فإن النزاع ما وقع إال فيه 
هل كانت حاصلة يف األزل أم ال : صحة حدوث احلوادث : والذي حيسم مادة هذا الوهم معارضته بالصحة فنقول 

وهو حمال وملا ؟ فإن كانت حاصلة يف األزل أمكن حدوث حادث أزيل وذلك حمال وإن مل تكن فللصحة مبدأ أول 
  مل يكن هذا الكالم قادحا يف أن الصحة ال بداية هلا مل يكن قادحا يف هذه املسألة 

واجلواب عما ذكروه سادسا وهو أن ما دخل يف الوجود فقد حصره الوجود فهو أن املراد باحلصر أن يكون : قال 
إنه يلزم من ذلك أن تكون : قلتم  للشيء طرف وحنن نسلم أن احلوادث حمصورة من اجلانب الذي يلينا أما مل

  حمصورة من الطرف الذي ال يلينا مث نعارض ذلك بصحة حدوث احلوادث ؟ 
إن عنيتم به أنه : واجلواب عما ذكره سابعا من أنه ال يلزم أن ال ينفك اجلسم عن حدوث احلوادث وعدمها فنقول 

باطل ألن احلوادث ليس لكلها وجود حىت يكون موصوفا بوجود كل احلوادث ويكون موصوفا بعدمها معا فذلك 
يكون اجلسم موصوفا بعدمها معا فذلك باطل ألن احلوادث ليس لكلها وجود حىت يكون اجلسم موصوفا به وإن 

عنيتم به أنه يف كل واحد من األزمان يكون موصوفا بواحد من تلك احلوادث فهو يف ذلك الوقت ال يكون 
التناقض بل يكون موصوفا بعدم سائر احلوادث والتناقض إمنا يلزم إذا كان موصوفا بعدم ذلك احلادث حىت يلزم 

الشيء موصوفا باحلادث املعني وبعدم ذلك احلادث معا فأما أن يكون يف ذلك الوقت موصوفا بوجوده وبعدم غريه 
  فأي تناقض فيه ؟ 

  هذا مجلة ما قيل يف هذه املسألة : قال 
أنه من عادته يف الكتاب املذكور الذي صنفه يف الفلسفة وهو أكرب كتبه يف فهذا كالم الرازي يف هذا مع : قلت 

الواحد ال يصدر عنه إال واحد : ذلك إذا متكن من القدح فيما يورده الفالسفة قدح فيه كما قدح يف قوهلم 
ات وتكميالت مل والشيء الواحد ال يكون قابال وفاعال وحنو ذلك مما يتوجه له القدح فيه وكما تقرر ما ذكره بزياد

  يذكروها هم إذا توجه له تقرير ذلك فإنه حبسب ما يتوجه له من البحث والنظر 
وهلذا كان تارة يعارض ما ذكره الفالسفة مبا يناقضه من كالم املتكلمني كما يعارض من الكتب الكالمية ما يذكره 

حلال وهو مع هذا ذكر هذه احلجج اليت هي املتكلمون مبا يذكره يف مناقضة الفالسفة ويرجح ما يترجح له يف تلك ا
عمد القائلني بأن احلوادث ال تدوم وعليها بنوا حدوث اجلسم وأبطلها كلها وذكر أدلة أولئك يف دوام فاعلية 

  الرب تعاىل ومل يبطلها 
وقد ذكر أيضا حجج هؤالء يف دوام الزمان بكالم طويل ليس هذا موضع بسطه واملقصود هنا أن من يريد هذا 

وأمثاله من كالم هؤالء تبني له أن ما ذكره أئمتهم األشعرية وشيوخ أئمتهم املعتزلة يف هذا الباب كان مما تبني هلم 
فساده مث مع هذا ال ميكنهم القدح يف أدلة الفالسفة إن مل يقروا مبا أنكروه من مدلول الكتاب والسنة املوافق 

الصرحية ويتبني هلم أهنا موافقة للمنقوالت الصحيحة وليس مما أمر  لصريح املعقول فحينئذ ميكنهم القول باملعقوالت



اهللا به ورسوله وال مما يرتضيه عاقل أن تقابل احلجج القوية باملعاندة واجلحد بل قول الصدق والتزام العدل الزم 
عقال وأمتهم أكمل الناس  -وهللا احلمد  -عند مجيع العقالء وأهل اإلسالم وامللل أحق بذلك من غريهم إذ هم 
  إدراكا وأصحهم دينا وأشرفهم كتابا وأفضلهم نبيا وأحسنهم شريعة 

ومن املعلوم يف دين اإلسالم أن اليهود والنصارى خري من الفالسفة اخلارجني عن امللل وأصح عقال ودينا وهلذا كان 
النصارى باجلزية وعلى حل خيار الصابئة من انتسب إىل ملة من امللل وقد اتفق أئمة الدين على إقرار اليهود و

  ذبائحهم ونسائهم وإن خالف يف ذلك أهل البدع 
وأما الفالسفة فإما أن يكونوا من املشركني وإما أن يكونوا من اجملوس وإما يكونوا من الصابئني وإما أن يكونوا 

أو من اجملوس  منتسبني إىل أهل امللل الثالث فمن كان من املشركني كما يذكر عن الفالسفة اليونان وحنوهم
كفالسفة الفرس وحنوهم فاليهود والنصارى خري منه ولذلك هم خري من فالسفة الصابئني والصابئون للعلماء فيهم 

إنه يفصل األمر فيهم فمن تدين بدين أهل : أهنم هل يقرون باجلزية أم ال ؟ على قولني والثانية : إحدامها : طريقتان 
  الطريقتان يف مذهب الشافعي و أمحد وغريمها الكتاب أحلق هبم وإال فال وهاتان 

والنزاع يف إقرارهم اجلزية هو على قول من ال يقبل اجلزية إال من اجملوس وأهل الكتاب كقول الشافعي و أمحد يف 
إحدى الروايتني وأما من يقر مشركي العجم باجلزية ك أيب حنيفة و مالك و أمحد يف الرواية األخرى فهؤالء 

حل ذبائحهم ونسائهم ولذلك ينتازع يف ذلك من يفرق بني الكتايب الذي دخل سلفه قبل النسخ يتنازعون يف 
والتبديل وبني الذين دخلوا بعد النسخ والتبديل كما هو قول الشافعي وطائفة من أصحاب أمحد بناء على أن أهل 

بديل لكن مجهور العلماء ك الكتاب االعتبار فيهم بنسبتهم وهم من كان سلفهم مستمسكني به قبل النسخ والت
مالك و أيب حنيفة و أمحد يف املنصوص عنه على أن االعتبار بنفس الرجل ال ينسبه كما دل على ذلك الكتاب 

  والسنة وإمجاع الصحابة 
واملقصود هنا أنه من رجح بعض أقوال الفالسفة اليت خيالفون فيها أقوال أهل امللل كان شرا ممن رجح بعض أقوال 

  النصارى على أقوال املسلمني اليهود و
وإذا كانت الطريق اليت سلكها أهل طريقة األعراض والتركيب واالختصاص من أهل الكالم يوجب أن يصلوا إىل 
حد يرجحون فيه طريقة الفالسفة على طريقة سلفهم من أهل الكالم علم بذلك أهنم جعلوا دين سلفهم املتكلمني 

تني إن كانوا مسلمني وإن مل يكونوا مسلمني جعلوا قول الفالسفة امللحدين أنقص من دين اليهود والنصارى بدرج
خريا من قول األنبياء واملرسلني فإهنم رجحوا كالم الفالسفة على كالم سلفهم املتكلمني مع اعتقادهم أن أقوال 

  لفالسفة لزم األول الفالسفة املناقضة لقول الرسول صلى اهللا عليه و سلم باطلة وأن اليهود والنصارى خري من ا
وإن اعتقدوا أن قول الفالسفة خري من قول سلفهم وقول سلفهم هو قول األنبياء لزمهم أن جيعلوا قول الفالسفة 

خريا من قول األنبياء فإن طرودا قوهلم لزمهم ترجيح اليهود والنصارى على سلفهم أو ترجيح الفالسفة على 
  األنبياء 

م مال إىل القول الثاين ومن كان أعظم علما وإميانا كان ميله إىل األول أهون عليه وممن كان أقل علما وإميانا منه
فإن كفر ال حيلة فيه اللهم إال أن يسلكوا مسلك القرامطة الباطنية فيدعون أن ما أظهرته األنبياء من األقوال 

  ختالف ما أظهروه واألفعال إمنا هو للجهال والعامة دون اخلاصة وأن هلذه األقوال واألعمال بواطن 
وحينئذ فهؤالء شر الطوائف هم شر من اليهود والنصارى ومن الفالسفة املشركني القدماء الذين مل تقم عليهم 

حجة بكتاب منزل ونيب مرسل فإن أولئك وإن كانوا ضالني فهؤالء شركوهم يف الضالل ولكن هؤالء حصل من 



  تحقون العقوبة عليه ما مل نعلمه من حال أولئك حجة اهللا عليهم بكتابه ورسوله ومن كفرهم الذين يس
وإن كان أولئك قد بلغهم نبوة بعض األنبياء وأرسل إليهم رسول فليس هو مثل حممد صلى اهللا عليه و سلم بل 

  نعلم قطعا أهنم مل يأهتم كتاب مثل القرآن وال رسول مثل حممد صلى اهللا عليه و سلم وال شريعة كشريعته 
يعلم باالضرار من دينه أنه أخرب أن اهللا خلق السموات واألرض يف ستة أيام وأنه خالق كل وكل من علم حاله 

شيء وأن هذه األفالك ليست قدمية أزلية فالقائل بذلك مناقض ألخباره وأخبار موسى وغريمها من املرسلني مناقضة 
  خمتار  ال يتمارى فيها من له معرفة بذلك وأي هذين الوجهني اختاره السالك فما فيه

وأصل هذا الضالل جهلهم حبقيقة ما جاء به الرسول صلى اهللا عليه و سلم ونصرهم ملا يظنونه جاء به مبا يظنونه من 
املعقول ومعارضتهم ملا يعلم أنه جاء به مبا يظنونه من املعقول وتومههم تعارض صحيح املنقول وصريح املعقول وهذا 

  هو الكالم الذي عابه السلف واألئمة 
ما أهل املعرفة العاملون باملعقول واملنقول فال يقولون يف سلفهم ما هو من لوازم قوهلم كما أهنم ال يقولون يف وأ

األنبياء ذلك بل يعلمون قطعا أن كالم األنبياء هو احلق وكل ما ناقضه من قول متفلسف أو متكلم أو غريمها فباطل 
نبياء وال جيوز تعارض األدلة العلمية السمعية والعقلية أبدا وأنه ال جيوز أن يكون يف العقل ما يناقض قول األ

ويعلمون أن جنس املتكلمني أقرب إىل املعقول واملنقول من جنس كالم الفالسفة وإن كان الفالسفة قد يصيبون 
أحيانا كما أن جنس املسلمني خري من جنس أهل الكتابني وإن كان قد يوجد يف أهل الكتاب من له عقل وصدق 

  انة ال توجد يف كثري من املنتسبني إىل اإلسالم وأم
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده إليك إال ما { : كما قال تعاىل 

  ]  ٧٥: آل عمران [ } دمت عليه قائما 
باطنا وظاهرا على الوجه الذي يرضاه  وهم يعلمون مع هذا أن كل من كان مؤمنا بنبوة حممد صلى اهللا عليه و سلم

اهللا فهو خري من كل كتايب لكن من املظهرين لإلسالم من املنافقني من يكون يف اآلخرة أشد عذابا من بعض اليهود 
والنصارى فإن املنافقني يف الدرك األسفل من النار واإلسالم الظاهر يتناول املؤمن واملنافق والسعداء يف اآلخرة هم 

  دون املنافقني واملنافقون وإن أجريت عليهم يف الدنيا أحكام اإلسالم فما هلم يف اآلخرة من خالق  املؤمنون

  فصل أهل الكالم أقرب إىل اإلسالم من الفالسفة 
وحنن نبني هنا ما ننصر به أهل الكالم الذين هم أقرب إىل اإلسالم والسنة من هؤالء الفالسفة وإن كانوا ضالني 

  السنة فيما خالفوا به 
  وذلك من وجوه 

  الوجه األول

أنتم ادعيتم قدم العامل بناء على ما ذكرمتوه من قدم الزمان ووجود دوام فاعلية اهللا : أن يقولوا هلؤالء املتفلسفة 
تعاىل وحنو ذلك مما غايتكم فيه إثبات دوام احلوادث إذ ليس يف حججكم هذه وأمثاهلا ما يدل على قدم شيء من 

  سموات اليت أخرب اهللا أنه خلقها واألرض وما بينهما يف ستة أيام وال غري ذلك ال ال: العامل 
احلوادث إما أن تكون هلا بداية كما قلنا وإما أنه ال جيب ذلك كما قلتم فإن كان األول بطل قولكم : فيقولون هلم 

  ولزم أن يكون للحوادث ابتداء فبطل قولكم بأن حركات األفالك أزلية وهو املطلوب 



وإن كان الثاين أمكن أ يكون حدوث الفلك حركاته موقوفا على حوادث قبل ذلك كاحلوادث اليومية وتلك 
احلوادث على حوادث أخرى وهذا مطابق ملا أخربت به الرسل من أن اهللا سبحانه خلق السموات واألرض وما 

قها من الدخان والبخار الذي حصل من بينهما يف ستة أيام وكان عرشه على املاء ومطابق لألخبار املتضمنة أهنا خل
  املاء وذلك كله أسباب حادثة ومطابق ملا أخرب به اهللا من أنه خالق كل شيء وليس يف حججكم ما يناقض هذا 

  الوجه الثاين

دوام فاعلية الرب تعاىل ودوام احلوادث ميكن معه أن تدوم األفعال اليت تقوم بالرب مبشيئته وقدرته : أن يقال 
ئا بعد شيء وأن حتدث حوادث منفصلة شيئا بعد شيء وعلى كل من التقديرين فال يكون شيء من وحتدث شي

  إن األمر ليس كذلك وإن كان ما ذكرمتوه صحيحا ؟ وإن كان باطال فهو أبعد وأبعد : العامل قدميا فلم قلتم 
أن قولكم يف هذا : أحدها : فإن اعتذروا بأن واجب الوجود ال تقوم به الصفات واألفعال كان اجلواب من وجوه 

  أفسد من قولكم بدوام احلوادث وحجتكم على ذلك يف غاية الفساد 
  هؤالء املنازعون لنا من املعتزلة واألشعرية وغريهم يسلمون لنا هذا : فإن قلتم 
احلوادث به وإمنا هؤالء إمنا سلموا لكم امتناع قيام األفعال املرادة املقدورة بذاته بناء على امتناع قيام : قيل هلم 

منعوا ذلك ألن ذلك يفضي إىل تعاقبها عليه وإمنا منعوا تعاقب احلوادث على القدمي العتقادهم امتناع حوادث ال 
  أول هلا فإن كان هذا القول فاسدا مل يكن هلم دليل على نفي ذلك 

وإن كان باطال بطل قولنا هذا الدليل إن كان صحيحا بطل قولكم ولزم أن احلوادث هلا ابتداء : فيقولون لكم 
الذي بنينا عليه نفي األفعال وليس لكم على هذا التقدير أن تلزمونا بأن القدمي ال تقوم به احلوادث بأنا إمنا بنيناه 

  على أصل يعتقدون فساده 
واز قيامها إما القول بدوام احلوادث وإما القول جب: يلزمكم : غاية ما يف هذا الباب أنكم تلزمونا التناقض وتقولون 

  بالقدمي 
موافقة األدلة : إحدامها : إن كان القول بدوامها هو احلق قبلناه وتركنا ذلك وكان يف ذلك لنا مصلحتان : فنقول 

  موافقة النصوص اإلهلية اليت بدعنا مبخالفتها إخواننا املؤمنني : العقلية اليت ذكرمتوها على ذلك والثانية 
لعقل والنقل خري من أن نوافقكم على قدم األفالك ونفي صفات اهللا تعاىل فإن يف والقول الذي جيمع لنا موافقة ا

هذا من الكفر املخالف للشرع والفساد املخالف للعقل ما يتبني ملن نظر فيه ال سيما والفالسفة ال مينعون قيام 
دليل هلم على قدم جسم احلوادث والصفات بالقدمي األزيل وال كون اجلسم قدميا أزليا بل يوجبون ذلك كله وال 

  معني كاألفالك وحنوها 

  الوجه الثالث

ما ذكرمتوه من األدلة العقلية املوجبة لدوام فاعلية الرب ودوام احلدوث يدل على نقيض : أن يقال للفالسفة 
قولكم ال على وفقه فإن هذا يقتضى أن واجب الوجود مل يزل يفعل وحيدث احلوادث وأنتم على قولكم يلزم أال 

ون أحدث شيئا من احلوادث وذلك ألن املوجب هلذه احلوادث املتعاقبة إما أن يكون ثابتا يف األزل أو ال فإن يك
كان األول لزم وجود كل من احلوادث يف األزل وهو حمال ألن املوجب التام ال يتخلف عنه موجبه ومقتضاه وهم 

له فإذا كانت هذه احلوادث املتعاقبة معلولة إن واجب الوجود علة تامة ال يتخلف عنه شيء من معلو: يقولون 



بوسط أو بغري وسط لزم مقارنتها له ألن العلة التامة يقارهنا معلوهلا ال يتخلف عنها وإذا امتنع أن يتخلف عنها 
  ال بوسط وال بغري وسط : معلوهلا فما تأخر عنها فليس معلوال هلا فيلزم أنه مل حيدث شيئا من احلوادث 

إنه : احلوادث ال ينفعهم واحلال هذه إذا جعلوه علة تامة مستلزمة ملعلوهلا ألن التقدير على قوهلم  وقوهلم بتسلسل
  ال خلق وال استواء وال غري ذلك : ليس له فعل قائم بذاته متجدد أصال 

أن حال ومعلوم أن احلوادث احلادثة هي خمتلفة األجناس متعاقبة يف الوجود فاألجناس احلادثة املختلفة إذا قدر 
الفاعل هلا مل يزل على حال واحدة ال يقوم به فعل وال وصف بل هو واحد بسيط امتنع أن خيتلف حاله يف 

اإلحداث وأن حيدث شيئا بعد أن مل يكن أحدثه كما يقولون هم ذلك وجيعلونه عمدهتم يف قدم العامل وامتناع أن 
نفسه مل يتجدد له حال وال فعل وال حكم وال وصف وال حتدث عنه األنواع املختلفة احلادثة شيئا بعد شيء وهو يف 

  شيء من األشياء ؟ 
إن هذا : وهم أنكروا على املتكلمني نفاة الفعل االختياري القائم به أن حيدث عنه شيء بال سبب حادث وقالوا 

  خمالف لصريح العقل 
فحدوث احلوادث املختلفة دائما الباطل بعض قولكم وإذا كان حدوث بعض احلوادث عن هذا ممتنعا : فيقال هلم 

  عن علة تامة مل حيدث فيها وال منها شيء أعظم امتناعا من قول هؤالء 
وأيضا فاحلادث ال حيدث حىت حيصل الفعل التام احملدث له واملمكن ال حيصل حىت حيصل املوجب التام املرجح له 

حدث ووجد حىت حصل له املوجب التام  واملوجب التام يستلزم موجبه ومقتضاه فكل من احلوادث املمكنات ما
وذلك املوجب التام ال بد له من موجب تام وهلم جرا فيلزم أ حيصل لكل من احلوادث موجبات تامة ال هناية هلا يف 

  آن واحد وذلك تسلسل يف العلل واملؤثرات وهو باطل باتفاق العقالء 
القدمية فإن العلة التامة القدمية ال يتخلف عنها معلوهلا وإمنا لزم ذلك ألن احلوادث ميتنع حدوثها عن العلة التامة 

  واحملدث جيب أن تكون علته تامة عند حدوثه 
وهم يقولون بكال القولني فلزم من هذين القولني أن واجب الوجود مل حيدث شيئا من احلوادث وأن احلوادث ال 

هناية هلم وكل ذلك مما يعلمون هم وسائر العقالء  حمدث هلا ويلزم أيضا وجود علل ومعلوالت ال هناية هلا وفاعلني ال
فساده وال خملص هلم عن هذا إال بأن يقولوا بأن واجب الوجود تقوم به األفعال االختيارية املقدورة له وتقوم به 

  الصفات وإذا قالوا ذلك بطل قوهلم بنفي الصفات ووجوب قدم األفالك 
على دوام فاعلية الرب ودوام احلدوث يدل على نقيض قوهلم يف فعلم أن ما ذكروه من احلجج الصحيحة الدالة 

أفعال الرب تعاىل وصفاته وعلى ضد قوهلم يف قدم العامل وتوحيد واجب الوجود وهذا هو املطلوب وقد بسط ما 
  يتعلق هبذا الكالم يف موضع آخر 

لية اليت ال مطعن فيها فإهنا إمنا تدل واملقصود هنا التنبيه على أن كل ما تقيمه كل طائفة من الناس من احلجج العق
  على موافقة الكتب والسنة وإبطال ما خالف ذلك من أقوال أهل البدع متكلمهم ومتفلسفهم واهللا سبحانه أعلم 

ومما يوضح هذا أن عمدة احلجة املتقدمة يف دوام فاعليته من جنس احلجة املتقدمة ملن منع حدوث األفعال القائمة به 
ن كل صفة تفرض لواجب الوجود فإن ذاته كافية يف حصوهلا أو ال حصوهلا وإال لزم افتقاره إىل إ: حيث قالوا 

سبب منفصل وذلك يقتضي إمكانه فيلزم من دوام حقيقته دوام تلك الصفة وهكذا قال القائلون بقدم الفعل قالوا 
ية فيه لزم قدم الفعل لوجود موجبه ذاته إما أن تكون كافية فيه وإما أن تكون متوقفة على غريه فإن كانت كاف: 

التام يف األزل وإن مل تكن كافية فيه لزم افتقاره إىل سبب منفصل وذلك يقتضي إمكانه وهذا هو الذي يعتمدون 



  عليه 
  : واجلواب عن هذا من وجوه 

احلوادث  هذا يبطل قولكم ويرد عليكم يف مجيع احلوادث فإن ذاته إن كانت كافية يف حدوث: أن يقال : أحدها 
إن : لزم قدمها وهو ممتنع وإن مل تكن كافية لزم توقف احلوادث على غري ذاته مث ذلك الشرط يف حدوث احلوادث 

  كانت ذاته كافية فيه لزم قدمه وإال فالقول فيه كالقول يف احلادث املشروط 
  ه من احملدثات حدوثه موقوف على حادث قبله كما علم حدوث: ومهما قدر من املمكنات أمكن أن يقال 

مبدأ احلدوث هو حركة الفلك واحلركة لذاهتا تتجدد شيئا بعد شيء وسبب ذلك جتدد التصورات : وإذا قالوا 
  واإلرادات 

هذا بعينه يبطل حجتكم فإن هذا الذي هو كذاته يتجدد شيئا بعد شيء لو كان ذات واجب الوجود وحده : قيل 
وهو ممتنع فعلم أن ذاته ال تكفي يف وجود شيء منه بل كل منه مشروط  كافية يف وجوده لزم مقارنته له يف األزل

  مبا قبله وذاته ال توجب شيئا من الشروط 
الذات أوجبت وجوده متعاقبا دائما لزم أن يكون الواحد البسيط القدمي الذي ال صفة له وال فعل : وإذا قيل 

اسطة الزمة له أو بغري واسطة وهذا مع أنه باطل يف يوجب لذاته أمورا منفصلة عنه متعاقبة خمتلفة سواء كان بو
  ضرورة العقل فإنه ينقض أصوهلم يف تناسب املوجب واملوجب ولزوم املعلول للعلة التامة وأن الواجب علة تامة 
ومن املعلوم بصريح العقل أن املعلول املوجب إذا كان حادثا شيئا فشيئا فال بد من حدوث أمر يف علته املوجبة 

ذلك وإال فالعلة موجبة إذا كانت عند احلادث الثاين كما كانت عند احلادث األول كان ختصيصها لألول  اقتضت
  بالتقدم ختصيصا بال خمصص وكان ترجيح األول ترجيحا األول ترجيحا بال مرجح 

ا فإن العلة األزلية وأيضا فيمتنع أن تكون احلركات احلادثة شيئا بعد شيء معلول علة تامة قدمية أزلية يقارهنا معلوهل
  التامة يقارهنا معلوهلا واحلركات احلادثة شيئا فشيئا ليس شيء منها مقارنا للعلة فامتنع أن يكون معلوال هلا 

وهذا خبالف ما إذا كان الفاعل حيدث أفعاله القائمة به شيئا بعد شيء فإن ذاته واجبة الوجود بنفسها فال ميتنع أن 
وأما املفعوالت فكلها ممكنة ليس فيها واجب بنفسه فامتنع أن يكون فيها ما يوجب تكون مستلزمة لدوام الفعل 

  الفعل الدائم بل ذلك مستند إىل الواجب بنفسه 
هذا إمنا يصح فيما كان الزما لنفسه يف النفي واإلثبات أما ما كان موقوفا على مشيئته وقدرته : أن يقال : الثاين 

 وال يكون إذا مل يشأه وهم ال ميكنهم إقامة الدليل على أنه ال يتعلق مبشيئته وقدرته كأفعاله فإنه يكون إذا شاءه اهللا
  إال ببيان أنه الزم لذاته وال ميكنهم بيان أنه الزم لذاته إال بنفي مشيئته وقدرته فال تصح حجتهم 

  حلدوثها من سبب فتلك األمور اليت يقف عليها الفعل إن كانت قدمية لزم قدمه وإال فال بد : فإن قالوا 
  هذا غايته أنه جيب التسلسل يف الشروط واآلثار وذلك جائز عندكم : قيل 

مث نقول إن كان التسلسل يف الشروط جائزا بطل هذا السؤال جلواز تسلسل الشروط وإن كان ممتنعا بطل أيضا 
  لوجوب كون جنس احلوادث مسبوقا بالعدم 

أهنا مستلزمة لوجود الالزم يف األزل أم هي كافية فيه وإن تأخر : كافية ذاته : أتعين بقولك : أن يقال : والثالث 
وجوده ؟ فإنه عنيت األول انتفض عليك باملفعوالت احلادثة فإنه يلزمك إما قدمها وإما افتقاره إىل سبب منفصل إذا 

  كان ما ال تكفي فيه الذات مفتقرا إىل سبب منفصل 
  ن ما تكفي فيه الذات ميكن تأخره وإن عنيت الثاين كان حجة عليك إذا كا



  أتعين به سببا يكون من فعل اهللا أو سببا ال يكون من فعله ؟ : يفتقر إىل سبب منفصل : قولك : أن يقال : الرابع 
أما األول فال يلزم افتقاره إىل غريه فإنه إذا كان هو فاعل األسباب وفاعلها حيدث هبا فهو فاعل اجلميع وليس 

ىل غريه إال أن يعىن به أنه ال حيصل أحد فعليه إال بشرط فعله اآلخر وهذا ليس فيه افتقار إىل غريه مفتقرا يف فعل إ
  إنه يفتقر إىل صفته : ومن مسى هذا افتقارا إىل غريه فهو مبنزلة من قال 

ه من الغىن بل إنه مفتقر إىل نفسه وهذا إذا أطلق ال ينايف ما وجب ل: وقد ذكر غري مرة أن هذا مبنزلة قول القائل 
  هذا الغىن الذي ال يتصور غريه 

وإن عنيت بالسبب ما ال يكون من فعله لزمك أن كل ما ال تكفي الذات فيه وال هو الزم هلا يف األزل ال يوجد إال 
بشريك مع اهللا ليس من مفعوالته وهذا مع أنه باطل باإلمجاع الذي توافقون عليه أهل امللل فبطالنه معلوم بصريح 

  ل كما تقدم بيان بطالنه العق
ذاته كافية يف ذلك ؟ أتعين به بالذات اجملردة عن فعل يقوم هبا ؟ أم تعين به : أن يقال ما تعين بقولك : اخلامس 

  الذات املوصوفة بقيام الفعل هبا ؟ وأيهما عنيت بطل قولك 
خمتلفة متعاقبة مع أن حاهلا مع فعل  فإن عنيت األول لزم أن تكون الذات اجملردة عن الفعل القائم هبا تفعل أمورا

  الشيء هو حاهلا مع فعل خالفه ومع أن حاهلا بالنسبة إىل وجود املفعول وعدمه سواء وهذا باطل 
إن جاز أن يكون هذا صحيحا جاز أن يكون حاهلا قبل الفعل وحني الفعل سواء فيمكن قول القائل بأن : مث يقال 

ن صحيحا بطل قوهلم بأن احلوادث تصدر بواسطة أو بغري واسطة عن ذات مل احلوادث هلا أول وإن مل جيز أن يكو
  يقم هبا فعل 

هي كافية يف املفعوالت مل يلزم قدم املفعوالت ألهنا : وإن عنيت الثاين فالذات املوصوفة بقيام الفعل هبا إذا قيل 
ط يف املفعوالت من لوازم ذاهتا كما مشروطة بالفعل وال يلزم من ذلك افتقارها إىل غريها ألن فعلها الذي هو شر

  أن صفاهتا من لوازم ذاهتا لكن قد يكون الالزم نوعا كالفعل املتعاقب وقد يكون عينا كاحلياة اليت مل تزل وال تزال 
  وهذه احلجة هي اليت يعتمد عليها أولوهم وآخروهم لكن يصرفون ألفاظها ومعانيها 

ISLAM ICBOOK.WS ين|  ٢٠١٠ م لمسل احة لجميع ا مت ق  لحقو ع ا   جمي

  



لنقل: كتاب  لعقل وا ا تعارض    درء 
لعباس: املؤلف  ا و  أب مية احلراين  بن تي احلليم  عبد  بن   أمحد 

  كالم السهرودي املقتول يف التلوحيات 
واجب الوجود ال يصدر عنه شيء بعد أن مل يكن فإنه إن : وذلك كقول السهروري املقتول يف تلوحياته فإنه قال 

ن صفاته وهو دائم فيجب دوام الترجيح ودوام وجود املعلول وإن مل يفعل كان املرجح هو نفسه أو على ما أخذ م
مث فعل فال بد من حدوث ما ينبغي يف فعله أو عدم ما ال ينبغي ويعود الكالم إليه وال يقف فواجب الوجود ال 
ود وقت تسنح له إرادة وحال كل ما يتجدد حال ما ألجله التجدد يف استدعاء مرجح حادث وليس قبل مجيع الوج

يتوقف عليه الفعل وال ميتاز يف العدم البحث حال يكون األوىل به أن يصدر عنه شيء أو بالشيء أن حيصل عنه فلو 
  حصل فيه شيء بعد أن مل يكن لتغريت ذاته ولتسلسل احلوادث فيها إىل غري النهاية وهو حمال ففعله دائم 

  الرد عليه من وجوه الوجه األول 
  وجواب هذا من وجوه 

  الوجه األول 
  ال يصدر عنه بعد أن مل يكن ؟ : ما تعين بقولك : أن يقال له 

  : إن عنيت له أنه ال يصدر عنه شيء من أعيان احلوادث بعد أن مل يكن ذلك احملدث فهذا باطل لوجهني 
طة أو أن هذا خالف قولكم وقول أهل امللل فإن احلوادث متجددة شيئا بعد شيء سواء صدرت عنه بواس: أحدمها 

  احلركة هي السبب فيها فكل جزء من أجزاء احلركة صادر عنه بعد أن مل يكن : بغري واسطة وإذا قلتم 
أن ما ذكرته من احلجة ال ينفي ذلك فإن كون ذاته تقتضي دوام الترجيح ال يوجب أن تقتضي دوام ترجيح : الثاين 

إن الذي رجحه هو األفالك : ما تقولون أنتم كل ممكن وال كل مفعول بل يكفي أن توجب دوام ترجيح أمر ما ك
  والعناصر دون أعيان احلوادث 

  وإن عنيت أنه ال يصدر عنه شيء بعد أن مل يكن شيء من األشياء صادرا عنه وهذا هو مراده 
قب غاية ما يف هذا دوام فعله وحينئذ فهذا ال يستلزم دوام املفعول املعني ال الفلك وال غريه بل جيوز تعا: فيقال 

  األفعال القائمة به وتعاقب املفعوالت احملدثة شيئا بعد شيء على قولك وتعاقبها مجيعا 
  وعلى التقديرات الثالثة فحدوث األفالك ممكن فيبطل استداللك على قدمها 

  الوجه الثاين

ما أال يكون إما أن يكون ممكنا وإ: حدوث احلوادث املنفصلة عنه شيئا بعد شيء من غري فعل يقوم به : أن يقال 
فإن مل يكن ممكنا بطل قولكم بأن سبب احلوادث هو حركات الفلك وإن كان ممكنا أمكن حدوث حوادث متعاقبة 

  الفلك واحد منها كما أخربت بذلك األنبياء وهو قول قدماء الفالسفة وأساطينهم 

  الوجه الثالث



كرت فإن كان ممتنعا لزم حدوث األجسام دوام حدوث احلوادث إما أن يكون ممتنعا أو ممكنا كما ذ: أن يقال 
وحركاهتا ودخل يف ذلك الفلك وغريه وإن كان ممكنا مل جيب أن يكون الفلك دائما بل جيوز أن يكون حادثا بعد 

  حوادث قبله كما تقدم 

  الوجه الرابع

ترجيح ودوام إما أن يكون املرجح نفسه أو على ما أخذ من صفاته وهو دائم فيجب دوام ال: قولكم : أن يقال 
  وجود املعلول وإن مل يفعل مث فعل فال بد من حدوث ما ينبغي 

  : ألهل امللل هنا جوابان 
إنه مل يزل يقوم به الفعل والكالم بقدرته ومشيئته وعلى هذا فيمكن دوام الترجيح وال : قول من يقول : أحدمها 

  جيب قدم شيء من املفعوالت فضال عن قدم األفالك 
  ميتنع وجود املفعول يف األزل : قول من يقول :  واجلواب الثاين

مل يفعل مث فعل فال بد من حدوث ما ينبغي فعله أو عدم ما ال ينبغي ويعود : إذا قلتم : وعلى هذا فإذا قلت هلؤالء 
  الكالم إليه وال يقف 

ه عنه من غري فعل قائم به إما أن جيوز صدور: فعل واجب الوجود ملا فعله من املفعوالت املختلفة احلادثة : قالوا 
وإما أال جيوز فإن مل جيز ذلك بطل قولك وإن جاز ذلك فحاله حني حدوث الطوفان كحاله حني إرسال حممد صلى 
اهللا عليه و سلم وقد وجد منه يف أحد الزمانني من املفعوالت ما ال يوجد يف الزمان اآلخر مع متاثل حاله بالنسبة إىل 

  الزمانني 
  ذلك ألجل احلوادث املختلفة كاحلركات الفلكية واالتصاالت الكوكبية  إن: وإذا قيل 

الكالم يف احلوادث اليت أوجبت حدوث الطوفان كالقول يف احلوادث حني املبعث وغريه من احلوادث : قيل 
  املختلفة 

ا خيالف الزمان فإذا كان الفاعل حاله مماثل يف مجيع األزمنة واللوازم عنه كذلك كان اختصاص أحد الزمانني مب
  اآلخر ترجيحا بال مرجح فإن كان ذلك جائزا جاز أن حتدث عنه احلوادث بعد أن مل تكن 

إن كانت احلركة الدائمة متماثلة لزم متاثل احلوادث وإن كان خمتلفة : وإذا نسبت احلوادث إىل احلركة الفلكية قيل 
إنه يلزمه مفعوالت خمتلفة : الفاعل إن قيل : قد يقال  كان قد اختص أحد الزمانني مبا مل يوجد يف الزمان اآلخر بل

إنه فعل مفعوالت خمتلفة يف : دائمة متعاقبة من غري فعل يقوم به وال صفة له كان كذلك أبعد يف العقل من أن يقال 
  وقت دون وقت فإن هذا بعض ذاك فكان احملذور الذي هو يف هذا هو يف ذاك وزيادة 

  الوجه اخلامس

وإن مل يفعل مث فعل فال بد من حدوث ما ينبغي فعله أو عدم ما ال ينبغي ويعود الكالم إليه وال : ولك ق: أن يقال 
  يقف غايته أنه يستلزم امتناع كونه صار فاعال بعد أن مل يكن وهذا الزم لك 

  إنه مل يزل يفعل شيئا بعد شيء ؟ : مل قلت : لكن نقول 
لسل احلوادث شيئا بعد شيء جائز عندكم فبتقدير أنه ال يزال يفعل هذا يستلزم تسلسل احلوادث وتس: فإن قلت 

  شيئا بعد شيء كان كل ما سواه حادثا مع التسلسل اجلائز وذلك جائز عندك وهو موجب دليلك 



ما املانع أن يفعل ما مل يكن فاعال حلدوث حادث وذلك موقوف : فإن كان باطال بطل مذهبك وإن كان حقا فيقال 
  ال إىل هناية وتكون تلك احلوادث صادرة عنه ؟  على حادث آخر

إما أن يكون كل ما حدث جيوز حدوثه بال فعل يقوم به أو ال بد من فعل يقوم به وعلى التقديرين ال يلزم : مث يقال 
  صحة قولك 

ن يكون ال يلزم أن يكون فاعال ملعقول معني بل وال يلزم أ: مقصودي أنه مل يزل فاعال وقد حصل قيل : فإن قلت 
  هو الفاعل على قولك 

فإنك جتوز حدوث مجيع احلوادث من غري أمر حيدث فيه ومنه وعندك حيدث احلادث املخالف ملا قبله كالطوفان 
وغريه من غري أن حيدث منه ما مل يكن حدث قبل ذلك فأنت جتوز حدوث مجيع احلوادث من غري أن حيدث منه 

  شيء خيص حادثا من احلوادث 

  الوجه السادس

لو حصل منه شيء بعد أن مل يكن لتغريت ذاته وتسلسل احلوادث فيها إىل غري هناية وهو حمال : قولك : أن يقال 
  ففعله دائم 

حصول احلوادث املنفصلة عنه إما أن يقف على حدوث شيء يف ذاته وإما أن ال يقف فإن مل يقف : جوابه أن يقال 
ت ذاته وتسلسلت فيها احلوادث فإنك جتوز أن حتدث عنه مجيع لو حصل شيء بعد أن مل حيصل لتغري: بطل قولك 

  احلوادث من غري حدوث شيء يف ذاته فال يكون حدوث احلوادث مستلزما حلدوث شيء يف ذاته 
وإن كان حدوث احلوادث املنفصلة متوقفا على حدوث شيء يف ذاته مل يكن يف ذلك مبحذور فإن حدوث احلوادث 

  على امتناع هذا املعىن ولكن أحدث امتناعه مسلما مشهودة وأنت مل تذكر حجة 
وتسميتك لذلك تغريا ليس حبجة عقلية فإن لفظ التغري مشترك وهنا ال يراد به االستحالة بل يراد به نفس الفعل أو 
 التحول أو ما يشبه ذلك وأنت ال دليل لك على انتفاء ذلك بل أنت جتوز على القدمي أن يكون متغريا هبذا االعتبار

  وجتوز على القدمي أن يكون حمال للحوادث 
  : وحتقيق الكالم يف هذا املوضع أن التسلسل هنا يراد به شيئان 

  التسلسل يف الفعل مطلقا : أحدمها 
  التسلسل يف فعل شيء معني : والثاين 

ال خيلق حىت خيلق فاألول أن يراد به أنه ال حيدث شيئا من األشياء أصال حىت حيدث شيئا فتكون حقيقة الكالم أنه 
وال يفعل حىت يفعل وال حيدث حىت حيدث وهذا ممتنع بالضرورة وهذا يف حقيقة دور وليس بتسلسل فإن معناه أنه 

ال يكون الشيء حىت يكون الشيء فيلزم اجلمع بني النقيضني فإنه إذا مل يوجد حىت يوجد لزم أن يكون معدوما 
  موجودا 

بشرط يقارنه وال يفعل ذلك الشرط إال بشرط يقارنه فهذا التسلسل يف متام التأثري ال يفعل شيئا إال : وأما إذا قيل 
  وليس بتسلسل أمور متعاقبة وهذا هو التسلسل يف متام التأثري واألول تسلسل يف أصل التأثري وكالمها ممتنع 

إما قدرة وإما إرادة :  إذا مل يفعل مث فعل فال بد من حدوث شيء: واألول هو الذي ينبغي أن يراد بقول القائل 
وإما علم وإما أمر من األمور مث القول يف حدوث ذلك كالقول يف حدوث األول فإن هذا الثاين أيضا ال حيدث إال 

  حبدوث شيء يكون حادثا معه فإن ما كان من متام التأثري فال بد أن يكون موجودا حني التأثري ال يكفي وجوده قبله 



  : جة على وجهني وحينئذ فيمكن تصوير هذه احل
أن يقال ال حيدث شيئا حىت حيدث شيئا وال يفعل شيئا حىت يفعل شيئا فإن حدوث احلادث بال سبب : أحدمها 

  حادث ممتنع 
ال حيدث مفعوال إال حبدوث قدرة أو إرادة أو علم أو حنو ذلك وال حيدث ذلك إال حبدوث ما : أن يقال : والثاين 

شيئا فإن هذا تسلسل يف متام التأثري والتسلسل يف متام التأثري كالتسلسل يف يوجب حدوثه فيلزم أن ال حيدث 
املؤثرين فكما أنه ميتنع أن ال يكون مؤثرا إال عن مؤثر وال يؤثر إال عن مؤثر وأنه ميتنع وجود علل ومعلوالت ال 

جود ذلك التمام إال بوجود متام هناية هلا فلذلك ميتنع أن ال يتم كون الشيء علة أو فاعال إال بوجود أمر وال يتم و
  آخر إىل غري غاية فهذا أيضا ممتنع باتفاق العقالء 

وأما إذا قيل ال يوجد الشيء حىت يوجد قبله شيء آخر وال يوجد ذلك الثاين حىت يوجد قبله شيء آخر فهذا فيه 
  رق بني األمرين النزاع املشهور وهو تسلسل اآلثار املعينة ال تسلسل يف أصل التأثري فيجب تصور الف

وقد صور السهروردي هذه احلجة يف كتابه املسمى بـ حكمة اإلشراق وهو الذي ذكر فيه خالصة ما عنده ومل 
  يقلد فيه املشائني بل بني فيه خطأهم يف مواضع وذكر فيه طريقة فالسفة الفرس اجملوس واهلند 

بيان ما تربهن عنده وكذلك الرازي يف املباحث  كما أن ابن سينا يف كتابه املسمى بـ احلكمة املشرقية ذكر فيه
  املشرقية 

  كالم السهرودي املقتول يف حكمة اإلشراق 
ال حيصل منهم شيء بعد أن مل : نور األنوار واألنوار القاهرة يعين واجب الوجود والعقول : فقال السهروردي 

لك الشيء وجب أن يوجد وإال هو مما حيصل إال على ما سنذكره فإن كل ما ال يتوقف على غري شيء إذا وجد ذ
ال يتصور وجوده أو توقف على غريه فما كان هو الذي يتوقف عليه وقد فرض أن التوقف عليه وهو حمال وكل ما 
سوى نور األنوار ملا كان منه فال يتوقف على غريه كما يتوقف شيء من أفعالنا على وقت أو زوال مانع أو وجود 

عالنا وال وقت مع نور األنوار متقدم على مجيع ما عدا نور األنوار فإن نفس الوقت أيضا شرط فإن هلذه مدخال يف أف
من األشياء اليت هي غري نور األنوار فلما كان نور األنوار ومجيع ما يفرضه الصفاتية صفة دائمة فيدوم بدوامه ما فيه 

  كل ما جتدد يعود الكالم إليه لعدم توقفه على أمر منتظر وال ميكن يف العدم البحث قرض جتدد مع أن 
ظالهلا وأضواؤها اجملردة دائمة وقد علمت أن الشعاع احملسوس هو من النري ال النري : فنور األنوار واألنوار القاهرة 

  من الشعاع وكلما يدوم النري األعظم يدوم الشعاع مع أنه منه 
يكن زمانا مث حصل فهو حادث وكل حادث إذا  كل هيئة أي عرض ال يتصور ثباهتا هي احلركة وكل ما مل: مث قال 

حدث شيء مما يتوقف عليه هو حادث إذ ال يقتضي احلادث وجود نفسه إذ ال بد من مرجح يف مجيع املمكنات مث 
مرجحه إن دام مع مجيع ما له مدخل يف الترجيح لدام الشيء فلم يكن حادثا وملا كان حادثا فشيء مما يتوقف عليه 

  هذا احلادث حادث 
ويعود الكالم إىل ذلك الشيء فال بد من التسلسل والسلسلة الغري املتناهية جمتمعة وجودها حمال فال بد من سلسلة 

غري متناهية ال جتمع آحادها وال تنقطع وإال يعود الكالم إىل أول حادث بعد االنقطاع فينبغي أن يكون الوجود 
  منا هو احلركة حادث متجدد ال ينقطع وما جيب فيه ملاهيته التجدد إ

  وذكر متام الكالم يف وجوب استمرار حركة دائمة وأهنا حركة األفالك 



  الرد عليه من وجوه الوجه األول 
  : فيقال له عن هذا أجوبة 

وما كان من نور : كل ما ال يتوقف على غري شيء إذا وجد ذلك الشيء وجب أن يوجد إىل قوله : أن يقال 
  ىل آخره األنوار فال يتوقف على غريه إ

أنه ال يتوقف على شيء : اهللا فال يتوقف على غريه ؟ أتعين به : ما كان من نور األنوار ؟ تعين : ما تعين بقولك 
  ال يتوقف على فعل قائم بذات الرب يفعله مبشيئته وقدرته ؟ : منفصل عن اهللا ؟ أم تعين به 

يء منفصل عن اهللا أن ال يتوقف على فعله الواقع فال ينفعك ألنه ال يلزم من كونه ال يتوقف على ش: أما األول 
مبشيئته وقدرته وحينئذ فال يلزم قدمه بل إذا كان الفعل املراد املقدور حادثا فاملعلق به أوىل أن يكون حادثا فإنه ال 

  يكون قبله وما ال يسبق احلوادث جيب أن يكون حادثا 
هذا حمل النزاع وأنت مل تذكر دليال على أن وجود إنه ال يتوقف على فعل الرب القائم بنفسه ف: وإن قلت 

املمكنات ال يتوقف على فعل الرب القائم بنفسه بل الدليل يوجب توقف املعقوالت على فعل الفاعل وتوقف 
املعلول على اقتضاء العلة والعلة شيء واقتضاؤها املعلول شيء وإذا كانت العلة مشروطة مبا يقوم هبا باملشيئة 

صل املشروط قبل الشرط وأنت مل تقم دليال إىل ثبوت علة جمردة خالية عن شرط بل الدليل ينفي ذلك والقدرة مل حي
ألنه يلزم من قدم هذه العلة قدم معلوهلا ومعلول معلوهلا فإن العلة التامة ال يتأخر عنها شيء من معلوهلا وحينئذ فال 

  دها بالضرورة يكون للحوادث فاعل أصال وهذا من أبني األمور املعلوم فسا

  الوجه الثاين

  ما سوى اهللا هل يتوقف شيء منه على غريه أم ال ؟ : أن يقال 
فإن قلت بالثاين لزم قدم مجيع املمكنات املوجودة حىت احلوادث وهو مكابرة وإن توقف منه شيء على غريه بطل 

  : ما سوى نور األنوار ال يتوقف على غريه وإيضاح ذلك : قولك 

  الوجه الثالث

إذا قدر الغري الذي هو شرط هو من اهللا أيضا وتوقف أحد الفعلني على اآلخر مل يكن يف ذلك : هو أن يقال و
: هذا يقتضي التسلسل فيقال : حمذور فإن اهللا جعل بعض األشياء شرطا يف وجود بعض غاية ما يف هذا أن يقال 

  وهذا عندك جائز فال يتعني قدم شيء من األفالك وال غريها 

  الرابع الوجه

  إن كان التسلسل باطال بطل مذهبك وإن كان جائزا بطلت حجتك : أن يقال 

  الوجه اخلامس

فلما كان نور األنوار : أن يقال أنت وقد أوجبت التسلسل يف احلوادث بإجياب حركة دائمة ال تنقطع وقلت أيضا 
  أمر منتظر  ومجيع ما يفرضه الصفاتية صفة دائمة فيدوم بدوامه ما منه لعدم توقفه على



احلركة الدائمة إما أن تكون منه بواسطة أو بغري : وإذا كان قولك وقول إخوانك يتضمن هذا وهذا فيقال لكم 
واسطة وإما أن ال تكون منه فإن مل تكن منه لزم حدوث احلوادث بدون واجب الوجود وهذا هو القول حبدوث 

   واسطة وهو قوهلم احلوادث بال حمدث وإن كانت احلركة منه بواسطة أو بغري
فحينئذ قد كان منه ما ال يدوم بدوامه فإن كل جزء من أجزاء احلركة حادث وعندكم أنه حدث عن : فيقال 

إن كل ما : تصور حادث وشوق حادث فهذه أمور من واجب الوجود وليست دائمة بدوامه فهذا ينقض قولكم 
  منه يدوم بدوامه 

وادث منه بواسطة أو غري واسطة وهو كان بعد أن مل يكن ويعدم بعد أن مث أيضا من املعلوم أن كل واحد من احل
كان فهو منه وليس مقارنا له وال دائما بدوامه فعلم بذلك أنه ال جيب يف كل ما كان منه أن يدوم بدوامه فال جيب 

  يف الفلك وغريه من األعيان املشهودة أن تدوم بدوامه وهو املطلوب 
  وامه هو جنس األفعال واملفعوالت أو جنس احلوادث شيء بعينه الذي يدوم بد: وإذا قال 

  فهذا يبطل حجتك على قدم شيء بعينه ويناقض مذهبك يف قدم شيء بعينه : قيل 

  كالم ابن سينا يف اإلشارات

 هبا وجود املعلول يتعلق بالعلة من حيث هي على احلال اليت: تنبيه : يف إشاراته يف ذكر هذه احلجة : وقال ابن سينا 
تكون علة من طبيعة أو إرادة أو غري ذلك أيضا من أمور حيتاج أن تكون من اخلارج وهلا مدخل يف تتميم كون العلة 

كحاجة النشار إىل : كحاجة النجار إىل اخلشب أو املعادن : كحاجة النجار إىل القدوم أو املادة : بالفعل مثل اآللة 
كحاجة : كحاجة اآلكل إىل اجلوع أو زوال مانع : يف أو الداعي كحاجة اآلدمي إىل الص: نشار آخر أو وقت 

  الغسال إىل زوال الدجن 
وعدم املعلول يتعلق بعدم كون العلة على احلالة اليت هي هبا علة بالفعل سواء كان ذاهتا موجودا على غري تلك 

ته موجودا ولكن ليس لذاته علة احلالة أو مل يكن موجودا أصال فإذا مل يكن شيء معوق من خارج وكان الفاعل بذا
 -توقف وجود املعلول على وجود احلالة املذكورة اليت إذا وجدت كانت طبيعة أو إرادة جازمة أو غري ذلك 

وجب وجود املعلول وإن مل توجد وجب عدمه وأيهما فرض أبدا كان ما بإزائه أبدا أو وقتا ما كان وقتا ما وإذا 
 كل شيء وله معلول مل يبعد أن جيب عنه سرورا فإن مل يسم هذا مفعوال بسبب جاز أن يكون شيء متشابه احلال يف

  أن مل يتقدمه عدم فال مضايقة يف األمساء بعد ظهور املعىن 

  تعليق ابن تيمية

أن العلة التامة اليت ال يقف اقتضاؤها على أمر منفصل عنها يلزم : هذا كالم مقدر على شيء مضمونه : فيقال له 
وجود معلوهلا جبالء خبالف ما يتوقف اقتضاؤها على أمور منفصلة كاآللة واملادة والداعي وغري ذلك من وجودها 

  وأنه إذا فرض شيء متشابه احلال يف كل شيء وله معلول مل يبعد عنه سرمدا 
عامل من غري هذا غايته أن يكون إبطاال لقول من جيعل الرب خالقا لل: لكن الشأن يف حتقيق هذا املقدر فإنه يقال لك 

حدوث سبب أصال وهذا قول طائفة من أهل الكالم املنتسبني إىل امللل وليس هذا قول أئمة أهل امللل ومجهورهم 
  القائلني بأن اهللا خالق كل شيء وأنه خلق السموات واألرض يف ستة أيام 

 -بوسط أو بغري وسط  - هذه العلة املوصوفة هل جيوز أن يصدر عنها: وإذا كان كذلك فهؤالء يلزموك ويقولون 



  أمور خمتلفة حادثة أو ال جيوز ؟ 
  فإن مل جتوز ذلك بطل قولك ولزم أن ال يكون للحوادث فاعل وهو معدوم الفساد بالضرورة 

فإذا كان الفاعل واحدا بسيطا موجودا ال يتوقف فعله على شيء خارج عنه فلم : وإن جوزت ذلك قيل لك 
ت عنه احلوادث ؟ فما كان جوابك عن هذا كان جوابا هلم عن احلوادث وأوىل وجدت عنه املختلفات ؟ ومل تأخر

حدوث ما حدث يتوقف على : إن الواجب بنفسه تقوم به األفعال املتعلقة بقدرته ومشيئته فيقولون : وأما من قال 
  تلك األفعال موقوفة على ما قبلها فإن التسلسل جائز عندك 

ائزا وإما أن ال يكون فإن كان جائزا أمكن أن تتسلسل األفعال اليت يقف عليها إما أن يكون التسلسل ج: مث يقال 
وجود تلك املفعوالت وإن مل يكن جائزا لزم حدوث جنس احملدثات ويبطل القول حبوادث ال أول هلا وهو نقيض 

  قولكم 
األمور املختلفة احلادثة  إما أن جيوز أن تصدر عنه: إذا جاز أن يكون شيء متشابه احلال ال خيلو : وأيضا قوله 

بوسط أو بغري وسط وإما أن ال جيوز فإن مل جيز ذلك لزم أن ال تكون هذه احلوادث صادرة عن علة بسيطة ال 
  بوسط وال بغري وسط وهذا يبطل قوهلم 

ث ليس احملد: إن هذه احلوادث ال حمدث هلا وهو معلوم الفساد بالضرورة وإما أن يقال : وحينئذ فإما أن يقال 
  جمردا عن الصفات واألفعال بل له صفات وأفعال كما يقوله املسلمون وهو احلق 

وإن جاز أن تصدر املختلفات واحملدثات عن بسيط أمكن أن حيدث عنه ما مل يكن حادثا عنه وحينئذ فال يلزم أن 
  يكون معلوال له الزما له 

  كالم الرازي يف شرح اإلشارات

اعلم أن الغرض من هذا الفصل التنبيه على احلجة ال يزال القائلون بالقدم قال الرازي يف شرح هذا الكالم 
يتمسكون هبا ويعولون عليها وهي أن األمور اليت تتم هبا مؤثرية الباري تعاىل يف العامل إما أن تكون بأسرها أزلية وإما 

الكالم يف كونه مؤثرا يف ذلك اآلخر أن ال تكون والثاين باطل إذ لو كان شيء منها حادثا الفتقر حدوثه إىل املؤثر و
  كالكالم يف األول فيلزم التسلسل وهو حمال فإذا كل األمور املعتربة يف مؤثرية اهللا تعاىل يف العامل أزلية 

وأيضا فمن الظاهر أن املؤثر مىت حصل مستجمعا مجيع األمور املعتربة يف املؤثرية وجب أن يترتب األثر عليه ألنه إن 
ثر عنه كان صدور األثر عن العلة املستجمعة جلميع تلك األمور املعتربة يف املؤثرية وال صدور عنها جاز ختلف األ

على السواء ولو كان كذلك ملا ترجح الصدور على أن ال صدور إال مبرجح آخر فلم تكن مجيع األمور املعتربة يف 
  ذلك هذا خلف املؤثرية حاصال قبل حصول هذا الزائد وكنا قد قد فرضنا أن األمر ك

  وإذا ثبتت املقدمتان لزم من قدم الباري قد أفعاله هذا حترير هذه احلجة : قال 
إنه كان : هذا الكالم إمنا يلزم يف املوجب بالذات أما الفاعل املختار فال الحتمال أنه يقال : ولقائل أن يقول : قال 

فلم أراد إحداثه يف ذلك الوقت دون ما قبله وما : يف األزل مريدا إلحداث العامل يف وقت دون وقت فإذا قالوا 
  بعده ؟ كان الكالم فيه طويال وهو مذكور يف سائر كتبنا على االستقصاء 

  تعليق ابن تيمية



هذا اجلواب الذي أجاب به هو جواب كثري من أهل الكالم من املعتزلة والكرامية واألشعرية ومن وافقهم : قلت 
بعة وغريهم وقد عرف الطعن يف هذا اجلواب وأنه يستلزم الترجيح بال مرجح وأن ما من الفقهاء أتباع األئمة األر

ذكر يف القسم األول هو حصول املوثرية التامة يف األزل مع تأخر األثر وأن مضمونه ختلف الشيء عن موجبه التام 
  كما قد بسط يف موضعه 

  اجلواب عن هذه احلجة بوجوه الوجه األول 
ل وهو حمال ليس كذلك فإن التسلسل جائز عند من يقول مبوجب هذه احلجة فإن ذلك يلزم التسلس: قوله 

التسلسل حمال باطل على أصلهم وهذا : تسلسل يف اآلثار ال يف املؤثرات وال يصح القول مبوجبها إال بذلك فقوهلم 
يف أعيان اآلثار مثل كونه  تارة يعين به التسلسل: املوضع مما يشتبه على كثري من الناس فإن التسلسل يف اآلثار 

فاعال هلذا بعد هذا وهلذا بعد هذا وأنه ال يفعل هذا إال بعد هذا وال هذا إال بعد هذا وهلم جرا فهذا التسلسل جائز 
  عند الفالسفة وعند أئمة أهل امللل أهل السنة واحلديث 

إما أن تكون بأسرها أزلية : الباري يف العامل  األمور اليت تتم هبا مؤثرية: وعلى هذا التقدير فقول القائل فقول القائل 
  وإما أن ال تكون أتريد به اليت يتم هبا مؤثريته يف كل واحد واحد من آحاد العامل ؟ أو يف مجلة العامل ؟ 

إن إردت األول مل تكن بأسرها أزلية وكان حدوث كل واحد منها مفتقرا إىل حادث قبله وهذا التسلسل جائز 
  عندهم 

ليس مجلة العامل متوقفا على أمور معينة حىت يرد عليها هذا التقسيم بل بعض العامل : الثاين قيل لك  وإن أردت
يتوقف على أمور وبعض آخر يتوقف على أمور أخرى وكل بعض يتوقف على أمور حادثة وتلك األمور تتوقف 

  على أمور أخرى ويلزم من ذلك التسلسل يف نوع احلادث وهو جائز عندكم 
أن أريد بالتسلسل يف اآلثار التسلسل يف جنس التأثري وهو أن يكون جنس التأثري متوقفا على جنس التأثري وأما 

حبيث ال حيدث شيئا حىت حيدث شيئا فهذا باطل ال ريب فيه وهو تسلسل يف متام كون املؤثر مؤثرا وهو من جنس 
  التسلسل يف املؤثر 

 يكن فاعال لشيء فيلزم دوام نوع الفاعلية ال دوام مفعول معني لكن بطالن هذا يستلزم أنه مل يفعل بعد أن مل
  وحينئذ فال يدل على قدم شيء من العامل وهذا بني ملن تدبره 

ويراد بالتسلسل معىن ثالث وهو أن فاعليته للحادث املعني ال حتصل حىت حيصل متام املؤثر هلذا احلادث املعني فيلزم 
  تنع أيضا باتفاق العقالء تسلسل احلوادث يف الواحد وهذا مم

  فهذا تسلسل يف متام تأثر املعىن وذاك يف أصل التأثري وكالمها ممتنع باتفاق العقالء 
فتبني أن حججهم اهلائلة اليت أرعبت قلوب النظار ليس فيها ما يدل على قدم شيء من العامل البتة فقوهلم بقدم شيء 

   بل هو قول باطل كما بني يف موضع آخر األفالك أو غريها قول بال حجة أصال: من العامل 
نعم هذه احلجج إمنا أرعبت قلوب أهل الكالم املبتدع احملدث يف اإلسالم الذي هو كالم اجلهمية والقدرية ومن 

سلك سبيلهم من األشعرية والكرامية ومن تبعهم أو قلدهم من املتفقه وغريهم فما ذكره الفالسفة إمنا يبطل قول 
ا أن الرب مل يزل معطال عن أن يفعل مبشيئته أو يتكلم مبشيئته مث يفعل أو يتكلم مبشيئته من غري هؤالء الذي زعمو

  حدوث شيء 
وهذا القول مما اتفق سلف األمة وأئمتها على بطالنه فإذا ليس معهم حجة عقلية تناقض نصوص الكتب والسنة بل 

  وال مذهب السلف واألئمة وهو املطلوب 



ق بني التسلسل يف أصل التأثري ومتامه وبني التسلسل يف اآلثار يظهر صحة الدليل الذي احتج ومبا ذكرناه من الفر
  به غري واحد من أئمة السنة على أن كالم اهللا غري خملوق مثل سفيان بن عيينة 

لك أنه إذا دل على أن اهللا مل خيلق شيئا إال بكن فلو كانت كن خملوقة لزم أن خيلق بكن أخرى وت: وبيان ذلك 
الثانية بثالثة وذلك هو من التسلسل املمتنع باتفاق العقالء فإنه تسلسل يف أصل التأثري فإنه ال خيلق شيئا إال بكن 

فإذا مل خيلق كن مل خيلق شيئا ولو خلق كن لكان قد خلق بعض املخلوقات بغري كن فيلزم الدور املمتنع وهو 
  معدومة  املستلزم للجمع بني النقيضني وهو أن تكون موجودة

وأيضا فإذا قدر أنه خلق األوىل بالثانية والثانية بالثالثة وهلم جرا فال بد من وجود مجيعها يف آن واحد فإن كل 
واحد منها شرط يف الثانية وهي من األمور الوجودية املشروطة يف التأثري فال بد أن تكون موجودة عند وجود األثر 

  ه وسائر شروط الفعل فإهنا كلها ال بد من وجودها عند وجود الفعل كاالستطاعة والقدرة وحياة الفاعل وعلم
وهلذا اتفق أهل السنة املثبتون للقدر على أن االستطاعة ال بد أن تكون مع الفعل وتنازعوا يف جواز وجودها قبله 

دوامها إىل حني ودوام وجودها إىل حني الفعل يف حق املخلوق على قولني وأما يف حق اخلالق فاتفقوا على بقائها و
  الفعل 

والصحيح الذي عليه السلف وأئمة الفقهاء أهنا تكون موجودة قبل الفعل وتبقى إىل حني الفعل وهلذا جيوز عندهم 
وجود االستطاعة بدون الفعل كما يف حق العصاة ولوال هذا مل يكن أحد ممن كفر وعصى اهللا إال غري مستطيع 

  لطاعة اهللا وهو خالف الكتاب والسنة 
فاتقوا اهللا ما { : وقال ]  ٩٧: آل عمران [ } وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال { : قال تعاىل 
  ]  ٩١: النساء [ } فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني { : وقال ]  ١٦: التغابن [ } استطعتم 

ن حينئذ معىن الكالم فمن مل يفعل فعليه صيام ومعلوم أنه ليس املنفي هنا استطاعة ال تكون إال مع الفعل فإنه قد يكو
شهرين متتابعني وكذلك يكون األمر بالتقوى ملن اتقى ال ملن مل يتق وإجياب احلج على من حج دون من مل حيج وهذا 

  باطل 
  فعلم أن املراد استطاعة توجد بدون الفعل وما كانت موجودة بدون الفعل أمكن وجودها قبله بطريق األوىل 

 يف غري هذا املوضع أن تسلسل العلل واملعلوالت ممتنع بصريح الفعل واتفاق العقالء وكذلك تسلسل الفعل وقد بني
  والفاعلني واخللق واخلالقني فيمتنع أن يكون للخالق خالق وللخالق خالق إىل غري هناية 
يأيت الشيطان : [ صحيح وهلذا بني النيب صلى اهللا عليه و سلم أن هذا من وسوسة الشيطان فقال يف احلديث ال

من خلق اهللا ؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليستعذ باهللا : من خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟ حىت يقول : أحدكم فيقول 
هذا اهللا خلق اخللق فمن خلق اهللا ؟ فإذا وجد : ال يزال الناس يتساءلون حىت يقولوا : [ ويف رواية أخرى ] ولينته 

  ] ه ذلك أحدكم فليتعوذ باهللا ولينت
ال خيلق شيئا إن مل خيلق كذا وال خيلق كذا إن مل خيلق كذا كان هذا ممتنعا ألنه منع وجود اخلالق : وكذلك إذا قيل 

بالكلية حىت يوجد متام كونه مؤثرا ومتام كونه مؤثرا موقوف على متام آخر فيلزم أال يوجد متام كونه خالقا فيلزم أال 
شيئا إال بكن فلو كان كن خملوقا بكن أخرى وهلم جرا كان كل واحدة من  خيلق شيئا قط فإذا علم أنه ال خيلق

  ذلك هبا يصري خالقا ومل يوجد شيء من ذلك فيمتنع أن يصري خالقا 
خيلق هذا بكن وهذا قبله أو بعده بكن وهلم جرا فإن هذا يقتضي أنه ال يوجد الثاين إال : وهذا خبالف ما إذا قيل 

ا هنا على الشرط هو فعله هلذا املعني ال أصل الفعل فلهذا كان يف هذا نزاع مشهور بعد وجود األول والتوقف ه



  خبالف األول 
ومعلوم أن األدلة العقلية ال تدل على قدم شيء من العامل وإمنا غايتها أن تدل على دوام الفاعلية وامتناع كونه 

  فاعال بعد أن مل يكن 
لسل اآلثار ووجود شيء بعد شيء فهذا خالف قوهلم ومل يقيموا دليال التسلسل باطل فإن عنوا به تس: فإذا قالوا 

  على بطالنه 
وإن أرادوا به التسلسل اخلاص وهو التسلسل يف متام كون الفاعل فاعال فهذا مسلم أنه ممتنع لكن امتناع ال يدل 

  على فعله لشيء معني بل على أصل الفعل وهذا ال ينفعهم بل يضرهم 

  الوجه الثاين

أما التسلسل يف أصل الفاعلية فال ينفعهم وإمنا فيه إبطال قول اجلهمية والقدرية وأما التسلسل يف األفعال : ال أن يق
املعينة فإن كان جائزا مل يصح احتجاجهم به بل تبطل احلجة وإن كان ممتنعا لزم أن يكون للحوادث أول فيبطل 

ته بالضرورة فيلزم بطالن هذه احلجة على التقديرين وذلك قول القائلني بقدم العامل وإذا بطل هذا القول بطلت حج
  يقتضي أهنا فاسدة يف نفس اآلمر 

  الوجه الثالث

كل حادث من احلوادث املشهودة إما أن تكون مؤثريته حاصلة يف األزل وإما أال تكون فإن كان األول : أن يقال 
  جة لزم حصول احلوادث عن املوثر القدمي من غري جتدد شيء وبطلت احل

  وإن كان الثاين فحصول كمال املؤثرية فيه بعد أن مل تكن أمر حادث فيقف كمال مؤثريته يف هذا الكمال 
وحينئذ فحال الفاعل إما أن يكون عند كمال التأثري يف احلادث الثاين كحاله عند كمال التأثري يف األول وإما أال 

الذي بعده والذي بعده من غري حدوث سبب أوجب هذا يكون فإن قدر األول لزم أن حيدث هذا احلادث الثاين و
احلدوث ألن الذات الفاعلة حاهلا عند األول كحاهلا عند الثاين والثالث وحينئذ فإذا كانت عند األول ال تفعل 

  الثاين فعند الثاين ال تفعل الثالث ألنه مل يتجدد ما يوجب حدوثه 
شيء من احلوادث وهي مل تزل على ما كانت عليه فيلزم أال وأيضا فالذات نفسها ليست موجبا تاما يف األزل ل

  تكون موجبة لشيء من احلوادث يف األبد وإال لزم اإلحداث بال سبب حادث 
وهؤالء فروا من حدوث احلوادث بعد أن مل تكن بال سبب وادعوا دوام حدوثها بال سبب فكان الذي فروا إليه 

  اء بالنار شرا من الذي فروا منه كاملستجري من الرمض
إن الفاعل نفسه تقوم به إرادات وأفعال توجب ختصيص كل وقت مبا أحدثه فيه كان هذا مبطال : وأما إن قيل 

  حلجتهم إذ ميكن واحلال هذه أن حيدث شيئا بعد شيء مع دوام فاعليته بل هذا مبطل ملذهبهم 
عوالته له وعلم أن كل واحد من أفعاله فإن من تصور هذا الفاعل علم يقينا امتناع مقارنة شيء من أفعاله ومف

ومفعوالته ال يكون إال حادثا ال مساوقا له أزال وأبدا وإن كان هذا معلوما يف كل ما يقدر أنه فاعل فهو فيما يقدر 
  أنه فاعل مبشيئته وقدرته وأفعاله تقوم به أظهر وأظهر 

ممتنعا فإن كان ممتنعا لزم حدوث كل ما سوى  إما أن يكون تسلسل كمال املؤثرات ممكنا وإما أن يكون: مث يقال 
اهللا وأنه مل يكن فاعال مث صار فاعال وهو مبطل لقوهلم وإن كان ممكنا مل يلزم إال دوام كونه مؤثرا يف شيء بعد شيء 



وهذا ال حجة هلم فيه بل هو مبطل حلجتهم ومذهبهم كما تقدم والقول يف الثاين كالقول يف األول فيلزم التسلسل 
  اآلثار وإذا كان ذلك الزما كان جائزا بطريق األوىل وإذا كان جائزا بطل القول بأنه حمال فبطلت احلجة يف 

  الوجه الرابع

حدوث احلوادث من املؤثر القدمي من غري جتدد شيء إما أن يكون جائزا وإما أن يكون ممتنعا فإن كان : أن يقال 
ممتنعا لزم حدوث ما به يتم التأثري يف هذه احلوادث إذ لو مل حيدث ما جائزا بطلت املقدمة الثانية من احلجة وإن كان 

  به يتم التأثري لكانت قد حدثت عن املؤثر القدمي من غري جتدد شيء والتقدير أنه ممتنع 
مث القول يف حدوث ذلك التمام كالقول يف حدوث أثره ويلزم التسلسل يف اآلثار وذلك يبطل القول بامتناع 

  ا التسلسل مطلق
فإن كان هذا هو املراد يف املقدمة كما يريده طائفة ممن يصوغ هذه احلجة فهو ممتنع وإن كان املراد به ما ينبغي أن 
يراد وهو التسلسل يف متام أصل التأثري فهذا إذا امتنع إمنا يستلزم دوام كونه فاعال ال فاعال لشيء معني وذلك ال 

تني على تقدير أحد النقيضني وفساد األخرى على تقدير النقيض اآلخر ينفعهم بل يضرهم فيلزم فساد إحدى املقدم
  وال بد من ثبوت أحد النقيضني فيلزم فساد إحدى املقدمتني قطعا فتفسد احلجة 

  الوجه اخلامس

فعاله وإذا ثبتت املقدمتان لزم من قدم الباري تعاىل قدم أفعاله أتعين به مجيع أفعاله أو فعال ما من أ: قوله : أن نقول 
  أم قدم نوع أفعاله ؟ 

  أما األول فباطل قطعا ألنه خالف املشاهدة 
  وأما الثاين فال دليل يف احلجة عليه فإهنا ال تدل على قدم شيء معني ال فعل وال مفعول 

وأما الثالث فال يفيد قدم السموات جلواز أن يكون هناك فعل قائم بالذات بعده فعل أو مفعول بعد مفعول أو 
   كالمها

  وهذه احلجة قد ذكرها اآلمدي واألهبري وغريمها وأجابوا عنها باملعارضة باحلوادث اليومية 

  كالم اآلمدي يف دقائق احلقائق 
لو كان ما وجد عن الواجب بذاته حمدثا موجودا بعد العدم فهو : فقال اآلمدي يف دقائق احلقائق يف االحتجاج هلم 

  أو ممكنا  إما أن يكون واجبا أو ممتنعا: لذاته 
  القول بالوجوب ممتنع وإال ملا كان معدوما والقول باالمتناع ممتنع وإال ملا وجد فلم يبق إال أن يكون ممكنا لذاته 

  وعند ذلك فحدوثه إن كان ال حملدث ومرجح فقد ترجح أحد طريف املمكن ال ملرجح وهو حمال 
ادثا فالكالم فيه كالكالم يف األول والتسلسل وإن كان حملدث ومرجح فاملرجح إما قدمي أو حادث فإن كان ح

والدور حمال فلم يبق إال أن يكون املرجح قدميا أو منتهيا إىل مرجح قدمي واملرجح القدمي إما أن يكون قد حتقق معه 
يف القدم كل ما ال بد منه يف اإلجياد أو بقي شيء منتظر فإن بقي شيء منتظر فالكالم يف حدوثه كالكالم يف األول 
ويلزم يف التسلسل أو الدور وهو ممتنع وإن كان القسم األول فيلزم من قدم العلة قدم املعلول وكذلك احلكم فيما 

  وجب عن الواجب بالواجب لذاته 



إنه يلزم منها وجود شيء من احلوادث إذ الكالم يف كل حادث يفرض بالنسبة إىل علته : وقال اآلمدي يف اجلواب 
الوجود وهو خالف املعقول واحملسوس وما هو اجلواب فيما اعترف به من احلوادث فهو كالكالم يف معلول واجب 

اجلواب فيما حنن فيه وال بد من التفاهتم يف ذلك إىل اإلرادة النفسانية وبيان انتفائها عن واجب الوجود وقد عرف 
  ما فيه 

  تعليق ابن تيمية

وادث اليومية مشروطة حبدث بعد حادث وهذا يقتضي قد يظنون أهنم جييبون عن هذه املعارضة بأن احل: قلت 
  التسلسل يف اآلثار والتسلسل يف اآلثار عندهم ليس مبحال 

إن املرجح القدمي هو دائم الترجيح واحلوادث املنفصلة عنه حتدث شيئا بعد شيء مث قد يعينون ذلك : وحقيقة قوهلم 
ق منهم كابن سينا علم أن هذا جواب باطل وأن هي احلادثة شيئا بعد شيء ومن حذ: حبركة الفلك فيقولون 

إن احلركة ال : حدوث حادث بعد حادث عن القدمي من غري جتدد شيء ممتنع فادعى ما هو أفسد من ذلك فقال 
توجد شيئا بعد شيء وإمنا هي شيء موجود دائما وأن ما يوجد شيئا بعد شيء ال وجود له يف اخلارج بل يف الذهن 

  د بسط الكالم عليها يف شرح األصبهانية وهذه مكابرة بينة ق
  وقد اعترف حذاقهم بأن حدوث احلوادث شيئا بعد شيء عن ذات ال يقوم هبا حادث مما تنكره العقول 

: هذا أدل على حدوث املفعوالت ويقال للطائفتني : وأما من اعترف منهم بقيام األمور االختيارية بذاته فيقال هلم 
  م دليل على قدم شيء من العامل فظهر بطالن حجتكم إذا جوزمت ذلك مل يكن لك

لكن هذا اجلواب الذي عارض به هؤالء ألولئك ال ميكن أن يقال يف أول احلوادث ألنه ليس قبل أول احلوادث 
  حادث يشترط يف احلوادث املستقبلة 

من أن للحوادث أوال ابتدأت  فهذا فرق هؤالء الفالسفة بني ما يثبتونه من احلوادث اليومية اليت تشاهد وما ينفونه
هؤالء وهؤالء وأن كل طائفة أقامت برهانا على بطالن قول األخرى ال على : منه وهبذا يتبني بطالن قول الطائفتني 

  صحة قوهلا إذ ال يلزم من بطالن أحد القولني صحة اآلخر إال إذا احنصر احلق فيهما وليس األمر كذلك 

  كالم اآلمدي يف أبكار األفكار

أهنا باطلة من جهة أن احلس والعيان والربهان شاهد : وجواهبا : ذكرها اآلمدي أيضا يف كتابه أبكار األفكار قال و
بوجود حوادث كائنة بعد ما مل تكن وما ذكروه من الشبهة يلزم منه امتناع وجود احلوادث والقول بامتناع وجود 

نفسه وبيان املالزمة هو أن ما ذكروه من الترديد والتقسيم  احلوادث ممتنع وكل دليل لزم عنه املمتنع فهو باطل يف
يف حدوث العامل بعينه الزم يف حدوث كل حادث وكل ما هو جواب هلم يف حدوث احلوادث بعينه يكون جوابا يف 

  القول حبدوث العامل جبملته 
ل ببطالن التسلسل يف اآلثار وهذا الذي ذكره جييبون عنه مبا تقدم وهو أن هذه احلجة إمنا كانت حجة على من يقو

  من أهل الكالم وأما حنن فنجوز التسلسل يف اآلثار فتكون احلوادث موقوفة على حوادث قبلها ال إىل أول 
  وهذا اجلواب منتف يف مجلة العامل ألنه ليس قبله حادث نقف عليه عند الطائفتني 

سلسل يف احلوادث اليت حتدث شيئا بعد شيء وحقيقة جواهبم أن التسلسل الذي نفوه يف هذه احلجة ليس هو الت



  فإهنا ال تدل على بطالن هذا وهم ال يقولون ببطالنه وإمنا دلت على بطالن التسلسل يف متام كون الفاعل فاعال 
  ال حادث وال غري حادث فال يلزمهم هذا : ومن قال بكونه فاعال ال يقول بتوقف فاعليته على غريه 

  الوجه األول اجلواب عن حجتهم من وجوه 
  : وحنن قد ذكرنا األجوبة القاطعة هلذه احلجة يف غري موضع من وجوه 

إن كان التسلسل يف اآلثار ممتنعا لزم القول بأن للحوادث أوال وبطل املذهب فبطلت حجته وإن كان : أن يقال 
هذا إذا أريد  ممكنا بطلت احلجة إلمكان دوام كونه فاعال ليس بعد شيء مع أن كل ما سواه خملوق حادث

  بالتسلسل املمتنع تسلسل أصل الفاعلية وأما إذا أريد تسلسل اآلثار فإنه يظهر بطالهنا 

  الوجه الثاين

غاية احلجة أنه ال بد لكل حادث أن يكون قبله حادث وحينئذ فقد أخربت الرسل أن اهللا خلق السموات : أن يقال 
اء ومجهور املسلمني وغريهم على أن املخلوق ليس هو اخللق بل واألرض وما بينهما يف ستة أيام وكان عرشه على امل

اخللق قائم بذات اهللا فتكون السموات واألرض وما بينهما حمدثة حبوادث قبلها واحلوادث حمدثة مبا يقوم بذات اهللا 
  من مقدوراته ومراداته سبحانه وتعاىل 

  الوجه الثالث

واجب بذاته الزم لذاته أو الزم لالزم بذاته أو منه ما ليس بالزم إما أن تقولوا بأن كل ما صدر عن ال: أن يقال 
  بذاته 

فإن قلتم باألول كان مكابرة للحس ومل يقل بذلك أحد من الناس وهو الذي أنكره املعارضون هلم وجعلوه الزم 
  حجتهم 

  إن منه ما ليس بالزم لواجب الوجود وال الزم لالزمه بل هو متأخر عنه : وإن قالوا 
مل ال جيوز أن : فالسموات واألرض وما بينهما الذي أخربت به الرسل عن اهللا أنه خلق ذلك يف ستة أيام : ال فيق

  تكون من احلوادث املتأخرة كغري ذلك من احلوادث ؟ 

  الوجه الرابع

ادث فاعل إذا كان العامل صادرا عن علة مستلزمة له ال يتأخر عنها موجبها لزم أال يكون لشيء من احلو: أن يقال 
ألن العلة التامة ال يتأخر عنها شيء من معلوهلا فال يكون شيء من احلوادث معلوال هلا وال لشيء من معلوالهتا فلزم 
أن تكون احلوادث ال فاعل هلا أو يكون فاعلها ليس هو بل يكون فاعل كل حمدث حمدثا وهلم جرا ويلزم تسلسل 

  ففساده معلوم بالضرورة من وجوه كثرية كما بني يف غري هذا املوضع الفاعلني وهذا مع اتفاق العقالء على فساده 

  فصل



ومنشأ ضالل هاتني الطائفتني هو نفي صفات اهللا وأفعاله القائمة بنفسه فإهنم ملا نفوا ذلك مث أرادوا إثبات صدور 
إال ملا  -مكنات املمكنات عنه مع ما يشاهدون من حدوثها مل يبق هناك ما يصلح أن يكون هو املرجح لوجود امل

  وال لغري ذلك  -شوهد حدوثه منها 
وصارت املتفلسفة حتتج على هؤالء املتكلمة باحلجج اليت توجب تناقض قوهلم فيجيبوهم مبا يتضمن الترجيح بال 

  مرجح مثل إسنادهم الترجيح إىل القدرة أو اإلرادة القدمية اليت ال اختصاص هلا بوقت دون وقت 
سناد التخصيص والترجيح إىل مرجح ال فرق بالنسبة إليه بني وقت دون وقت وبني مفعول إ: فيقول هلم أولئك 

  ومفعول كإسناد التخصيص والترجيح إىل ترجح الذات اجملردة عن الصفات 
لكن كل ما حتتج به املتفلسفة يلزمهم نظريه وما هو أشد فسادا منه فإن قوهلم أعظم تناقضا من قول هؤالء 

حمذور يلزم أولئك إال ويلزم املتفلسفة ما هو مثله أو أعظم منه فإهنم يسندون وجود املمكنات  املتكلمني وما من
املختلفات كاألفالك والعناصر وما يسمونه العقول والنفوس مع ما يتعاقب على ذلك من احلوادث املختلفات أيضا 

ال جمردة عن الصفات واألفعال وهي مع إهنا مل تزل وال تز: إىل ذات جمردة بسيطة ال صفة هلا وال فعل ويقولون 
  ذلك ال تزال تصدر عنها األمور املختلفة واحملدثات املختلفة املتعاقبة 

وهذا مما يظهر فيه من الفساد والتناقض أعظم مما يظهر يف قول أولئك وإذا دفعوا ذلك مبا جيعلونه صادرا عن األول 
دافعا ملا يلزم قوهلم من الفساد فإن ما كان الزما لذاته مع  من الالزم لذاته كالعقل األول ولوازمه مل يكن هذا

وحدته يقال فيه ما يقال فيه من امتناع صدور األمور املختلفة واحلوادث الدائمة عنه وهلذا ينتهون إىل إثبات العقل 
وأقدارها وهو إنه صدر عنه فلك القمر ونفسه والعناصر اليت حتته مع اختالف أنواعها وصفاهتا : الفعال ويقولون 

  إنه بسبب حركات األفالك حصلت استعدادات خمتلفة ملا يفيض منه : يف نفسه بسيط مث يقولون 
والكالم يف تلك احلركات املختلفة كالكالم يف غريها فال بد هلم من إسناد األمور املختلفة األنواع واألقدار 

ت بسيطة جمردة عن كل صفة وفعل يقوم هبا والصفات واحلوادث املختلفة األنواع واألقدار والصفات إىل ذا
  مستلزمة لكل ما يصدر عنها وهذا فيه من التناقض والفساد أضعاف ما يف قول أولئك 

ومن سلم من الفالسفة أن الرب تقوم به الصفات واألفعال االختيارية فهؤالء حدوث كل ما سوى اهللا على قوهلم 
  أظهر وقدم شيء من العامل على قوهلم أبعد 

ذا كان القائلون هبذا األصل من األساطني ال يعرف عنهم القول بقدم صورة األفالك إذ أول من عرف عنه وهل
القول بقدم صورة األفالك هو أرسطو لكن حيكى عن بعضهم القول بقدم املادة وقد يريدون قدم جنسه ال قدم 

  شيء معني ومنهم من يقول بقدم شيء معني 
ثبتني للصفات واألفعال القائمة بذاته وهو مل يقم حجة على قدم شيء من العامل وإمنا وأما أبو الربكات فإنه من امل

  أبطل قول من قال بأنه فعل بعد أن مل يفعل 
والذي تقتضيه حججه العقلية الصحيحة وحجج سائر العقالء إمنا هو موافق ملا أخربت به الرسل ال خمالف هلا وكأن 

ه الرازي وأمثاله ولو عرفوه لكان هو املتصور عندهم دون غريه وإمنا استطال ابن القول الوسط مل يعرفه كما مل يعرف
سينا وأمثاله من الفالسفة الدهرية على أولئك مبا وافقوهم عليه من نفي الصفات وهلاذ جتد ابن سينا يذكر قول 

  إخوانه وقول أولئك املتكلمني فقط 
اآلخر إال أن تنحصر القسمة فيهما فأما إذا أمكن أن يكون  ومعلوم أن فساد أحد القولني ال يستلزم صحة القول



هناك قول ثالث هو احلق مل يلزم من فساد أحد القولني صحة القول اآلخر وهذا مضمون ما ذكره يف كتبه كلها وما 
  ذكره سائر هؤالء الفالسفة 

  كالم ابن سينا يف اإلشارات وتعليق ابن تيمية عليه

إن هذا : أوهام وتنبيهات قال قوم : ارات اليت هي مصحف هؤالء الفالسفة قال وملخص ذلك ما ذكره يف اإلش
الشيء احملسوس موجود لذاته واجب لنفسه لكن إذا تذكرت ما قيل يف شرط واجب الوجود مل جتد هذا احملسوس 

  فول ما فإن اهلوى يف حظرية اإلمكان أ]  ٧٦: األنعام [ } ال أحب األفلني { : واجبا وتلوت قوله تعاىل 
هذا القول هو قول الدهرية احملضة من الفالسفة وغريهم الذين ينكرون صدور العامل عن فاعل أو علة : قلت 

مستلزمة له وهو الذي أظهر فرعون وغريه وإليه يرجع عند التحقيق قول القائلني بوحدة الوجود من قدماء 
واملعرفة كابن عريب وابن سبعني وحنومها فإن هؤالء  الفالسفة ومن هؤالء الفالسفة الذين يدعون التحقيق والتوحيد

ال يثبتون موجودين متباينني أحدمها أبدع اآلخر بل كل وجود يف الوجود فهو الوجود الواجب عندهم مث ملا رأوا 
أن املوجودات فيها اختالف وتفرق وفيها ما حدث بعد وجوده احتاجوا إىل أن جيمعوا بني كون الوجود واحدا 

األعيان ثابتة يف العدم ووجود احلق فاض عليها : بني ما يوجد فيه من التفرق واالختالف فتارة يقولون بالعني و
فيجمعون بني كون املعدوم شيئا ثابتا يف العدم غنيا عن اهللا تعاىل كما قال ذلك من قاله من املعتزلة والشيعة 

من أهل امللل بل وال من الفالسفة اإلهليني وهذا  ويضمون إىل ذلك أن وجوده وجود اخلالق تعاىل وهذا مل يقله أحد
  حقيقة قول ابن عريب 

  وتارة جيعلون الواجب هو الوجود املطلق بشرط اإلطالق واألعيان هي املمكنات كما يقوله صاحبه القونوي 
ك فإن وابن سينا وأتباعه يقولون الوجود الواجب هو املطلق بشرط اإلطالق عن كل أمر ثبويت وهذا أفسد من ذا

املطلق بشرط إطالقه ال وجود له يف اخلارج وبتقدير وجوده فهو يعم ما حتته عموم اجلنس والعرض العام والعامل 
بشرط سلبه عن كل أمر ثبويت هو وجود مقيد بالعدم وسلب الوجود هذا أبعد عن الوجود من املقيد بسلب 

  العدم واالمتناع مما قيد بسلب الوجود والعدم الوجود والعدم فإن ما قيد بانتفاء الوجود والعدم أقرب إىل 
ومع هذا فهذا املطلق ال يوجد إال بوجود األعيان ال يتصور أن يكون مبدعا هلا وال علة هلا بل غايته أن يكون صفة 
هلا أو جزءا منها فيكون الوجود الواجب صفة للمكنات أو جزءا منها وما كان جزءا من املمكن أو صفة له أوىل أن 

  ن ممكنا فإما أن ينفوه أو جيعلوه حمتاجا إىل املخلوقات واملخلوقات مستغنية عنه يكو
  وتارة جيعلونه مع املمكنات كاملادة يف الصورة أو الصورة يف املادة حنو ذلك مما يقوله ابن سبعني وحنوه 

تلمساين وأمثاله وهذا وتارة ال يثبتون شيئا آخر بل هو عني املوجودات وهي أجزاء له وأبعاض كما قد يقوله ال
  حمض قول الدهرية احملضة الذين جيعلون هذا احملسوس واجبا بنفسه 

لكن طريقة ابن سينا وأتباعه يف الرد عليه مبينة على أصله يف توحيد واجب الوجود ونفي صفاته وهي طريقة 
  ضعيفة كما بني فسادها يف غري هذا املوضع 
فالسفة اإلهلية الرد على أولئك الدهرية الطبيعية مبثل هذه الطريق بل بيان فال ميكن هؤالء الذين يسمون أنفسهم بال

كون املشاهدات ليس واجبة بنفسها بل مفتقرة غلى غريها ميكن بوجوه كثرية كما قد بسط يف موضعه إذ املقصود 
  هنا ذكر كالمه يف أفعال الرب تعاىل وما ذكره يف قدم العامل 

وجود احملسوس معلول مث افترقوا فمنهم من زعم أن أصله وطينته غري معلولني لكن بل هذا ال: وقال آخرون : قال 



صنعته معلولة وهؤالء فقد جعلوا يف الوجود واجبني وأنت خبري باستحالة ذلك ومنهم من جعل واجب الوجود 
  لضدين أو لعدة أشياء وجعل غري ذلك من ذلك هؤالء يف حكم الذي قبلهم 

النور والظلمة ومها قدميان فإن هذا أحد قوليهم واآلخر أن الظلمة : قائلني بأن له أصالن هؤالء كاجملوس ال: قلت 
حمدثة والقائلون بالقدماء اخلمسة كدميقراطيس ومن اتبعه كابن زكريا الطبيب امللحد يقولون بقدم الباري والنفس 

  واملادة والدهر واخلالء 
  يقولون بأن أصله غري معلول وطينته معلولة  فهؤالء جيعلون الواجب أكثر من واحد وهم مع هذا

  وأما من جعل املبدع أكثر من اثنني فهذا ال يعرف 
منهم من زعم أن أصله وطينته معلولة يتناول هذا القول كما يتناوله قول من جعل وجوب الوجود لعدة : فقوله 

كانت أجزاء العامل مبثوثة مث إن الباري : أشياء وجعل غري ذلك من ذلك وقد حيكى عن طائفة من القدماء أهنم قالوا 
إهنا معلولة عن الواجب بنفسه فإن هذا القول الذي قاله أئمة الفالسفة وقدماؤهم : ألفها لكن هؤالء قد يقولون 

إن املادة غري معلولة : وأساطينهم وهو أن املادة العامل قدمية وصنعته حمدثة مل يذكره ابن سينا فإن هؤالء ال يقولون 
  هي مبدعة مفعولة للباري : قولون بل ي

وهذا القول الذي هو قول أئمة الفالسفة وأساطينهم مل يتعرض حلكايته وال لرده وإبطاله وليس يف كالمه ما يبطله 
إن أول من قال بقدم صنعة العامل من هؤالء الفالسفة هو أرسطو فهذا كالمه يف حكاية مذاهبهم وأما : وقد قالوا 

حكاها بامتناع وجود واجبني فهو بناء على نفي الصفات وهو توحيده الذي قد علم فساده وبني رده األقوال اليت 
  ذلك يف غري هذا املوضع 

مث أخذ بعد ذلك يف ذكر مقالة من قال حبدوث العامل من نفاة األفعال القائمة به ومن قال بقدمه فلم يذكر إال هذين 
  ما ذكره مخسة أقوال القولني مع تلك األقوال الثالثة فكان جمموع 

  كالم الرازي يف شرح اإلشارات

املسألة العاشرة يف مذاهب أهل العلم يف إمكان العامل وحدوثه مث ذكر كالم ابن سينا : قال الرازي يف شرح ذلك 
منهم من أثبت أكثر من واجب وجود واحد ومنهم من مل يقل إال : أهل العامل فريقان : أقول : وقال يف شرحه 

الذين زعموا أن هذا العامل احملسوس واجب : أحدها : الواحد أما الفريق األول فقد حتزبوا إىل ثالث فرق  بالواجب
لكنك إذا تذكرت ما قيل يف شرط واجب الوجود : لذاته على ما هو عليه من الشكل واملقدار واهليئة قال الشيخ 
جسام ممكنة وقد ذكرت هذه األدلة وضعفها يف غري مل جتد هذا احملسوس واجبا مث استدل الرازي مبا يدل على أن األ

  هذا املوضع 
هذا جمموع ما يدل على أن األجسام ممكنة وقد عرفت ما يف كل واحد منها املقالة : وهلذا قال الرازي ملا ذكرها 

هي اهليوىل الذات : أن العامل له ذات وصفات فأما الذات فهي لألجسام وهي واجبة لذواهتا ومنهم من قال : الثانية 
اليت هي حمل اجلسمية وهي واجبة لذاهتا فأما الصفات وهي الشكل واملقدار والتحيز واحلركة والسكون فكل ذلك 

  من املمكنات 
أن هذا العامل ممكن : واملقالة الثالثة : وهذه املقالة أيضا باطلة باألدلة املذكورة على فساد املقدمة األوىل قال : قال 

منهم من أثبت إهلني : ته لكن واجب الوجود مع ذلك أكثر من واحد مث هؤالء أيضا فرق الوجود بذاته وصفا
الباري والنفس واهليوىل : مخسة أشياء واجبة لذواهتا : واجبني لذاتيهما أحدمها خري واآلخر شرير ومنهم من قال 



ة على أن واجب الوجود يستحيل أن وفساد هذه األقاويل وأشباهها إمنا يظهر باألدلة املذكور: والدهر واخلالء قال 
  يكون أكثر من واحد 

  تعليق ابن تيمية

األجسام أو اهليوىل اليت هي : فقد تداخلت املقالتان يف كالمه كما تداخل يف كالم اآلخر وذلك أن من قال : قلت 
إن الباري : قول حمل اجلسمية واجبة لذاهتا وصفاهتا ممكنة فهو من جنس من قال خبمسة أشياء واجبة إذ كالمها ي

كالمها فاعل وليس يف هذه األقوال قول : فإنه يقول : اخلري والشر : أحدث التأليف والصنعة خبالف من قال بإهلني 
النور والظلمة من : من جيعل وجوب الوجود لعدة أشياء وجعل ما سواها مفعوال هلا كما يقوله القائلون باألصلني 

  اجملوس 
إهنا أحبت اهليوىل ومل ميكن ختليصها منها إال بإحداث العامل والقائلون بقدم املادة : يقولون لكن القائلون بقدم النفس 

  فقط ال يقولون بذلك 
إهنا واجبة الوجود بنفسها بل قد : والقائلون بقدم اهليوىل أو بعض األجسام أو حنو ذلك ال يلزمهم أن يقولوا 

  املشهور عن قدماء الفالسفة إهنا مبدعة مفعولة للواجب بنفسه وهذا : يقولون 
أن هؤالء يقولون إن الباري هو الواجب بذاته وأن النفس وغريها : والرازي قد ذكر يف شرح اإلشارات من كتبه 

أهنم يصفون اجلميع بوجوب الوجود وهذا تناقض يف نقل أقواهلم مث إبطال هذه األقوال : معلولة له وذكر هنا عنهم 
  ونه نفي الصفات لكون الواجب ال يكون إال واحدا قد عرف فساده بناء على توحيدهم الذي مضم

إنه تعاىل مل يكن يف : منهم من قال : فأما القائلون بأن واجب الوجود واحد فقد اختلفوا على قولني : قال الرازي 
عال وهم أكثر أنه كان يف األزل فا: األزل فاعال مث صار فيما ال يزال فاعال وهم املليون بأسرهم ومنهم من قال 

  الفالسفة 
القول الذي حكاه عن املليني بأسرهم هو قول طوائف من أهل الكالم احملدث منهم الذين ذمهم السلف : قلت 

: واألئمة وال يعرف هذا القول عن نيب مرسل وال أحد من الصحابة والتابعني وأئمة املسلمني مل يقل أحد من هؤالء 
 وإمنا املعروف عنهم ما جاء به الكتاب والسنة من أن اهللا رب كل شيء ومليكه إن اهللا مل يكن فاعال مث صار فاعال

وخالقه فكل ما سواه خملوق حادث بعد أن مل يكن وهذا هو الذي نطق به الكتاب والسنة واتفق عليه أهل امللل 
ولون بقدم العامل وأول إن اهللا مل يزل فاعال كالم جممل فجماهري الفالسفة ال يق: وكذلك نقله عن مجهور الفالسفة 

إنه مل يزل فاعال أن يقول بقدم شيء من العامل إذ : من ظهر عنه منهم القول بقدمه هو أرسطو وال يلزم من قال 
  مل يزل فاعال لشيء بعد شيء فكل ما سواه خملوق حمدث وهو مل يزل فاعال : ميكنه مع ذلك أن يقول 

وما بينهما يف ستة أيام مث استوى على العرش وأن اهللا كان ومل  وقد أخربت الرسل أن اهللا خلق السموات واألرض
  يكن قبله شيء وكان حينئذ عرشه على املاء مث كتب يف الذكر كل شيء مث خلق السموات واألرض 

وليس يف كتاب اهللا وال سنة رسوله وال قول أحد من السلف هذا القول الذي حكاه عن أهل امللل كلهم بل صرح 
بأن اهللا مل يزل متكلما إذا شاء قادرا على ما يشاء فاعال يقوم به الفعل الذي يشاؤه بل وصرحوا أنه مل أئمة اإلسالم 

  يزل فاعال وأن احلي ال يكون إال فعاال يقوم به الفعل 
كان حمسنا فيما مل يزل عاملا مبا مل يزل إىل ما مل يزل : أن احلي ال يكون متحركا وعبارة بعضهم : ولفظ بعضهم 

  كان غفورا رحيما عزيزا حكيما ومل يزل كذلك : ارة بعضهم وعب



فنقل الرازي ملقالة أهل امللل كنقل ابن سينا ملقاالت الفالسفة فكال الرجلني مل يذكر يف هذا املقام أقوال أئمة 
ملسلمني وعلماء الفالسفة املتقدمني األساطني وال أقوال األنبياء واملرسلني ومن اتبعهم من الصحابة والتابعني كأئمة ا

الدين بل هذه اخلمسة األقوال اليت ذكرها هذان وأتباعهما ليست قول هؤالء وال قول هؤالء وهلذا كان مجيع ما 
  ذكروه من األقوال اليت ينصروهنا ويزيفوهنا أقواال يظهر فسادها وتناقضها 

  كالم ابن سينا يف اإلشارات

إنه مل يزل وال وجود : جود واحد مث افترقوا فقال فريق منهم ومنهم من وافق على أن واجب الو: قال ابن سينا 
لشيء عنه مث ابتدأ وجود شيء عنه ولوال هذا لكانت أحوال متجددة من أصناف شىت يف املاضي ال هناية هلا 

موجودة بالفعل ألن كل واحد منهما وجد فالكل وجد فيكون ملا ال هناية له من أمور متعاقبة كلية منحصرة يف 
وذلك حمال وإن مل تكن كلية حاصرة ألجزائها معا فإهنا يف حكم ذلك وكيف ميكن أن تكون حال : ود قالوا الوج

من هذه األحوال توصف بأهنا ال تكون إال بعد ما ال هناية هلا فيكون موقوفا على ما ال هناية له فيقطع إليها ما ال هناية 
  زداد عدد ما ال هناية له ؟ له مث كل وقت يتجدد يزداد عدد تلك األحوال وكيف ي

مل ميكن وجوده إال حني وجد ومنهم : إن العامل وجد حني كان أصلح لوجوده ومنهم من قال : ومن هؤالء من قال 
  ال يتعلق وجوده حبني وشيء آخر بل بالفاعل وال يسأل عن مل ؟ : من قال 

إن واجب الوجود بذاته واجب الوجود يف : ن فهؤالء هؤالء وبإزاء هؤالء قوم من القائلني بوحدانية األول يقولو
مجيع صفاته وأحواله األولية وإنه لن يتميز يف العدم الصريح حال أوىل به فيها أال يوجد شيئا أو باألشياء أال توجد 

عنه أصال وحال خبالفها وال جيوز أن تسنح له إرادة متجددة إال لداع وال أن تسنح جزافا وكذلك ال جيوز أن 
عة أو غري ذلك بال جتدد حال وكيف تسنح إرادة حلال جتددت وحال ما جتدد كحال ما متهد له التجدد تسنح طبي

فيتجدد ؟ وإذا مل يكن جتدد كانت حال ما مل يتجدد شيء حاال واحدة مستمرة على هنج واحد وسواء جعلت 
أو غري ذلك مما عد أو لقبح كان التجدد ألمر تيسر أو ألمر زال مثال كحسن من الفعل وقتا ما تيسر أو وقت معني 

  يكون له أو كان قد زال أو عائق أو غري ذلك كان فزال 
فإن كان الداعي إىل تعطيل واجب الوجود عن إفاضة اخلري والوجود هو كون املعلول مسبوق العدم ال حمالة : قالوا 

يف حال أوىل بإجياب السبق فهذا الداعي ضعيف قد انكشف لذي اإلنصاف ضعفه على أنه قائم يف كل حال وليس 
  من حال 

وأما كون املعلول ممكن الوجود يف نفسه واجب الوجود لغريه فليس يناقض كونه دائم الوجود بغريه كما نبهت 
  عليه 

وأما كون غري املتناهي كال موجودا ككون كل واحد وقتا ما موجودا فهو توهم خطأ فليس إذا صح على كل 
الكل من غري املتناهي ميكن أن يدخل يف الوجود ألن : إال لكان يصح أن يقال واحد حكمه صح على كل حمصل و

  كل واحد ميكن أن يدخل يف الوجود فيحتمل اإلمكان على الكل كما حيمل على كل واحد 
فيه ومل يزل غري املتناهي من األحوال اليت يذكروهنا معدوما إال شيئا بعد شيء وغري املتناهي املعدوم قد يكون : قالوا 

  أقل وأكثر وال يثلم ذلك كوهنا غري متناهية يف العدم 
وأما توقف الواحد منها على أن يوجد قبله ما ال هناية له واحتياج شيء منها إىل أن يقطع إليه ما ال هناية له فهو قول 

  كاذب 



إال بعد وجود  توقف على كذا هو أن الشيئني وصفا معا بالعدم والثاين مل يكن يصح وجوده: فإن معىن قولنا 
إن األخري كان متوقفا : املعلول األول وكذلك االحتياج مث مل ميكن البتة وال يف وقت من األوقات يصح أن يقال 

على وجود ما ال هناية له أو حمتاجا إىل أن يقطع إليه ما ال هناية له بل أي وقت فرضت وجدت بينه وبني كون 
ذه صفته ال سيما واجلميع عندكم وكل واحد واحد فإن عنيتم هبذا األخري أشياء متناهية ففي مجيع األوقات ه

التوقف أن هذا مل يوجد إال بعد وجود أشياء كل واحد منها يف وقت آخر ال ميكن أن حيصى عددها وذلك حمال 
يتغري به فهذا نفس املتنازع فيه أنه ممكن أو غري ممكن فكيف يكون مقدمة يف إبطال نفسه ؟ أبان يغري لفظها بتغري ال 

فيجب من اعتبار ما نبهنا عليه أن يكون الصانع الواجب الوجود غري خمتلف النسب إىل األوقات : املعىن ؟ قالوا 
واألشياء الكائنة عنه كونا أوليا وما يلزم من ذلك االعتبار لزوما ذاتيا إال ما يلزم من اختالفات تلزم عندها فيتبعها 

  عتبار بعقلك دون هواك بعد أن جتعل واجب الوجود واحدا التغري فهذه هي املذاهب وإليك اال

  شرح الرازي لكالم ابن سينا

وإليك االختيار بعقلك دون هواك بعد أن : والرازي قد شرح هذا الكالم إىل أن وصل إىل آخره وهو قوله : قلت 
يد ولكنه يكون كالما فاعلم أن الغرض منه الوصية بالتصلب يف مسألة التوح: جتعل واجب الوجود واحدا وقال 

أجنبيا عن مسألة القدم واحلدوث وإن كان الغرض منه إمنا هي املقدمة اليت منها يظهر احلق يف مسألة القدم 
ثبت : واحلدوث فهو ضعيف ألن القول بوحدة واجب الوجود ال تأثري له يف ذلك أصال ألن القائلني بالقدم يقولون 

اته فسواء كان الواجب واحدا أو أكثر من واحد لزم من كونه واجبا دوام إسناد املمكنات بأسرها إىل الواجب بذ
آثاره وأفعاله وأما القائلون باحلدوث فال يتعلق شيء من أدلتهم بالتوحيد والتتنية فثبت أنه ال تعلق ملسألة القدم 

  واحلدوث مبسألة التوحيد 

  تعليق ابن تيمية

وله ال يتم إال مبا ادعاه من التوحيد الذي مضمونه نفي صفات بل ابن سينا عرف أن ق: لقائل أن يقول : قلت 
الرب وأفعاله القائمة بنفسه كما وافقه على ذلك من وافقه من املعتزلة ومبوافقتهم له على ذلك استطال عليهم 
 وظهر تناقض أقواهلم وإن كان قوله أشد تناقضا من وجه آخر لكنه صار حيتج على بطالن قوهلم مبا اشتركوا هم
وهو فيه من نفي صفات اهللا الذي هو أصل اجلهمية وهكذا هو األمر فإن حجة القائلني بقدم العامل اليت اعتمدها 

أرسطو طاليس وأتباعه كالفارايب وابن سينا وأمثاهلما ال تتم إال بنفي أفعال الرب القائمة بنفسه بل وتبقى فاته وإال 
م هلم هذا األصل صار هلم حجة على من سلمه هلم كما أن فإذا نوزعوا يف هذا األصل بطلت حجتهم وإذا سل

  عليهم حجة من جهة أخرى 
إما إىل احلرية والتوقف وإما إىل : وهلذا كان مآل القائلني بنفي أفعال الرب االختيارية القائمة به يف مسألة قدم العامل 

ي يظهر منه التوقف يف هذه املسألة يف املعاندة والسفسطة فيكونون إما يف الشك وإما يف اإلفك وهلذا كان الراز
منتهى حبثه ونظره كما يظهر يف املطالب العالية أو يرجح هذا القول تارة كما رجح القدم يف املباحث املشرقية وهذا 

  تارة كما يرجح احلدوث يف الكتب الكالمية 
لني يف قدم العامل وحدوثه مع وابن سينا وصى باألصل املتضمن نفي صفات الرب وأفعاله القائمة به مث ذكر القو

  ترجيحه القدم مفوضا إىل الناظر االختيار بعد أن يسلم األصل الذي به حيتج على القائلني باحلدوث 



وحنن نبني إن شاء اهللا أن قوله مع تسليم نفي الصفات واألفعال القائمة باهللا أشد فسادا وتناقضا من قول القائلني 
ما يناقض صريح العقل ففي قول أصحابه من مناقضة املعقول الصريح ما هو أشد باحلدوث فإن كان يف قول هؤالء 

من ذلك وذلك أنه إذا كانت الذات بسيطة ليس هلا فعل يقوم هبا أصال بل كان امتناع صدور األمور املختلفة 
أن حيدث عنها  واحلادثة عنها بوسط أو بغري وسط دائما أشد امتناعا من صدور ذلك بعد أن مل يصدر فإنه إن أمكن

حادث بال سبب حمدث منها أمكن حدوث احلوادث عنها بعد أن مل حتدث وإن مل ميكن كان حدوث احلوادث 
املختلفة عنها بوسط أو غري وسط دائما من غري فعل منها هو أبعد يف االمتناع من صدور املختلفات عنها بعد أن مل 

  تصدر 
علة فاعلة حلدوث احلركة وإمنا ذكر أن سبب احلوادث احلركة وهلذا كان أرسطو طاليس مقدم هؤالء مل يذكر 

الفلكية وما حيدث عنها وذكر لذلك علة غائية فذكر أن كل متحرك فال بد له من حمرك حيركه وجعل األول حيرك 
   الفلك كما حيرك اإلمام املقتدى به املشبه به للمأموم املقتدى املتشبه وقد يشبه ذلك كما حيرك املعشوق عاشقه

ومعلوم أن هذا التحريك ليس هو بفعل من احملرك وال قصد وتلك احلركة حادثة بعد أن مل تكن فنسأل عن الفاعل 
لتلك األجسام املمكنة فإن املمكن وإن كان قدميا ال بد له من فاعل فما الفاعل هلا ؟ ونسأل عن العلة الفاعلة لتلك 

حتدث يف ذاته كما يقولونه يف تصورات النفس الفلكية وشوقها  احلوادث فإن املتحرك ممكن فاحملرك إذا كان أمورا
فما احملدث لتلك التصورات واالرادات شيئا بعد شيء وهي أمور ممكنة كانت بعد أن مل تكن وهي قائمة : قيل هلم 

من العلة مبمكن هو مفتقر إىل غريه ليس بواجب بنفسه معلوم أن احلركة ال يكفي يف حدوثها العلة الغائية بل ال بد 
الفاعلية ومعلوم أن افتقار الفعل إىل الفاعل إن مل يكن مثل افتقاره إىل الغاية مل يكن دوهنا بل العقل يعلم افتقار الفعل 

  احلادث إىل الفاعل قبل علمه بافتقاره إىل الغاية 
  فاعل املنفصل عنه وأرسطو وأتباعه إمنا زعموا افتقاره إىل الغاية املنفصلة عنه ومل يذكروا احتياجه إىل ال

ومعلوم أن املوجب حلدوث احلركة حيدثها شيئا بعد شيء فال بد له من حمدث منفصل كما أنه ال بد له من غاية 
منفصلة بطريق األوىل فإن جوز اجملوز أن يكون هو احملدث لفعله من غري افتقار إىل شيء منفصل مع كونه ممكنا 

  تقار إىل شيء منفصل مع كونه ممكنا وذلك ممتنع عندهم فلنجوز أن يكون هو غاية لنفسه من غري اف
وأيضا فمن املعلوم أن املمكن الذي ليس له شيء من نفسه بل ذاته نفسها من غريه ميتنع أن يكون شيء من أفعاله 
من نفسه بدون افتقاره يف ذلك إىل غريه كما ميتنع أن تكون صفاته وأبعاضه من نفسه من غري افتقار يف ذلك إىل 

  ريه غ
فإن ما به يعلم أن املمكن الذي يقبل الوجود والعدم ال يكون بنفسه موجودا يعلم أن سائر ما حيصل له من الصفات 

  واألفعال ال تكون بنفسه فإن ما ال يوجد بنفسه بل بغريه كيف يكون موجدا لغريه بنفسه بدون غريه ؟ 
ل العباد فكلما نعلم أن اهللا خالق أفعال العباد نعلم أنه والكالم يف هذه املسألة من جنس الكالم يف مسألة خلق أفعا

خالق حركات الفلك إذا قدر أهنا اختيارية وإن قدر أهنا اختيارية كان األمر أوىل وأوىل فإن القدرية تنازع يف األول 
  ال تنازع يف الثاين 

ت األفالك االختيارية مسلك إن هؤالء الفالسفة كأرسطو وأتباعه قد يسلكون يف حركا: وليس القائل أن يقول 
  إن اهللا خالق أفعال العباد : القدرية الذين ال يقولون 

ليس هذا مذهبهم بل عندهم أن أفعال احليوان وغري ذلك من املمكنات صادرة عن واجب : أوال : ألنه يقال 
  الوجود وهذا هو املوجود يف كتب الذين نقلوا مذهبهم كابن سينا وأمثاله 



إما جتوزوا على احلي أن حيدث األفعال من غري سبب من خارج يقتضي حدوث تلك األفعال : م وأيضا فيقال هل
  لست أعين من غري مقصور حيدث بل من غري مقتض للفعل وإما أال جتوزوه 

فإن مل جتوزوا على احلي ذلك لزمكم أن الفلك احلي عندكم ال حتدث حركته إال بسبب منفصل يكون مقتضيا لفعل 
يكفي أن يكون ذلك متشبها به مث القول يف حدوث اقتضاء ذلك املقتضى كالقول يف حدوث حركة احلدوث ال 

الفلك فيلزم أن يكون فوق الفلك سبب فاعل للحوادث وذلك يبطل قوهلم فإنه ليس عندهم فوق الفلك حركة 
  وال فعل بوجه من الوجوه 

مل ميتنع حينئذ حدوث العامل من احلي بدون  وإن جوزوا على احلي أن حيدث األفعال بغري سبب حادث من غريه
  سبب حادث عن غريه 

  كالم ثابت بن قرة يف تلخيص ما بعد الطبيعة وتعليق ابن تيمية عليه

فذكر أرسطو طاليس يف كتاب ما بعد الطبيعة وهو العلم اإلهلي الذي هو أصل حكمتهم هناية فلسفتهم فيما حكاه 
إن أرسطو طاليس يأيت يف : لخيص ما أتى به أرسطو طاليس فيما بعد الطبيعة عنه ثابت بن قرة فإنه قال يف كتاب ت

كتابه هذا بأقاويل فيها إغماض يرمي فيها إىل غرض واحد إذا وىف حقه من الشرح والبيان قبل على هذه اجلهة مما 
  جرى األمر فيه على صناعة الربهان سوى ما جرى من ذلك جمرى اإلقناع 

البحث عن جوهر غري متحرك وغري قابل : طو كتابه هذا مبا بعد الطبيعة ألن قصده فيه إمنا عنون أرس: وقال 
  للشوق إىل شيء خرج عن ذاته 

إن اجلوهر اجلسماين كله الوجود مبتدأ ملتكون إمنا قوامه بطبيعته اخلاصة به وطبيعته اخلاصة به إمنا قوامها : وقال 
لذاته إمنا قوامها حبركته اخلاصة به وكل متحرك حبركة خاصة به فإمنا بصورته اخلاصة به وصورته اخلاصة به املقومة 

يتحرك إىل متام ومتام كل واحد من األشياء مالئم لطبيعته وموافق هلا وكل متحرك إىل ما الءمه ووافق طبيعته 
لشيء املشتاق فبالشوق واحملبة والتوق منه إليه يتحرك والشيء املتشوق إليه علة حلركة املتحرك إليه بالشوق وا

معلول له من جهة تلك العلة ويف تلك احلركة وحركة كل واحد من األجسام فتنساق كلها وترتفع إىل حمرك أول 
  ال يتحرك كما بني أرسطو ذلك يف كتابه املعروف بـ السماع الطبيعي 

علة الصورة املقومة  ألنه وإن وجد بعضها حيرك بعضا فاملتحرك األقصى متحرك عن حمرك غري متحرك واحملرك األول
جلوهر كل واحد من األشياء املتحركة حركة خاصية فقوام جوهر كل واحد من األشياء املتحركة ليس له يف ذاته 

  لكنه من الشيء الذي هو السبب األول يف حركته 
ا بنفسه ال هب أن احلركة اإلرادية ال تتصور إال مبحبوب منفصل عنها لكن إذا كان املتحرك ليس واجب: فيقال هلم 

هو وال حركته فما املوجب له وحلركته ؟ وأنتم مل جتعلوا احملرك األول حمركا إال من جهة كونه حمبوبا معشوقا ال من 
  جهة أنه فعل شيئا أصال 

إن كل ما يتحرك فحركته بالشوق إىل شيء والصورة األوىل فيما : وكذلك ما يقول أرسطو طاليس : قال ثابت 
هو موجود احلركة اخلاصة به فاحملرك األول إذن هو املبدأ والعلة يف وجود صور اجلواهر هو يف الكون وفيما 

القوي من كل واحد : اجلسمانية كلها وبقائها إذ كنا مىت تومهنا ارتفاع وجود احلركة الطبيعية وإن شئت أن تقول 
  من األجسام اليت له فسد جوهره ال حمالة 

  اجلوهر اجلسماين ال قوام له إال بطبيعته اليت قوامها حبركته اخلاصة به إن : مث ذكر سؤاال وجوابا مضمونه 



فإن ظن أحد أن هذا اجلوهر إذ قدرت صورته الطبيعية باطلة منه احنل إىل شيء آخر أبسط منه ليس يف : قال 
  طبيعته حركة خاصة به فيكون حينئذ يف ذاته ال معلول لكن املركب فيه معلول 

إن هذا الظن باطل حمال ألن ذلك البسيط إمنا يوجد حينئذ يف الوهم الفكري فقط فأما يف  :فأرسطو طاليس يقول 
خاصة نفسه مفردا فال وجود له باحلقيقة ال قوام لذاته وليس هبذا املعىن فقط يترك هذا الظن لكنه يرى أنه يوجد يف 

صورته تلك قبول صورة أخرى فهو ذلك البسيط الذي ينحل إليه اجلوهر اجلسماين يف الوهم إذا تومهنا فساد 
  معلول يف ذلك القبول من احملرك األول 

فإن أنزلنا إزالة ذلك القبول نفسه من أنه قد بطل وجب : فإن ظن ظان أنه معلول من جهة ذلك القبول فقط قلنا 
هي اليت يف طبيعتها أن تبطل ذاته يعين فتفسد وتنحل طبيعته اليت هبا هو حينئذ ما هو إذ كانت ذاته تلك حينئذ إمنا 

إهنا تنحل إىل شيء آخر كان اجلواب فيه كما أجبنا يف االحنالل األول وليس ميكن أن ينحل : القبول فإن قيل أيضا 
  هذا دائما إىل ما ال هناية له 

فقد تبني من هذا أن كل جوهر جسماين معلول يف جوهره ووجوده وبقائه للعلة اليت هي املبدأ األول حبركة : قال 
  اجلميع 

واجب الوجود بذاته وهي : فهذا هو تقريرهم لوجود العلة األوىل اليت هي املبدأ الذي يسميه املتأخرون : قلت 
وهي االستدالل مبطلق الوجود على الواجب : طريقة املتقدمني من املشائني وأما الطريقة املشهورة عند املتأخرين 

مضموهنا أن كل جسم ال يتقوم إال : طريقة أرسطو وأتباعه املشائني فهذه هي اليت سلكها ابن سينا ومتبعوه مث هذه 
بطبيعته وال تتقوم طبيعته إال حبركة إرادية ال تتقوم تلك إال مبحبوب معشوق ال يتحرك مث إن أرسطو أورد على 

ال يكون نفسه سؤاال بأنه ميكن تقدير بطالن طبيعة اجلسم اخلاصة وبطالن حركته باحنالله إىل شيء أبسط منه ف
  احملرك علة لذاته بل علة للتركيب فقط 

وأجاب بأن البسيط إمنا يوجد يف الذهن ال يف اخلارج وأجاب أتباعه جبواب ثان وهو أنه يكون فيما احنل إليه قبول 
  والقبول حركة 

احلركة إرادية وهذا اجلواب ساقط فإنه إذا قدر أن فيه قبوال مل جيب أن يكون ذلك حركة إرادية شوقية وإذا مل تكن 
  شوقية مل يستلزم وجود حمبوب بل يستلزم وجود فاعل مبدع وهم مل يثبتوا ذلك 

وكذلك تقدير أرسطو تقدير فاسد فإنه إذا قدر أن احلركة ال تتم إال بطبيعة تستلزم احلركة اإلرادية مع أن يف تقدير 
 هذا أن يكون اجلسم املتحرك باإلرادة هذا كالما ليس هذا موضع بسطه لكن بتقدير أن هذا سلم له فغاية ما يف

ال قوام : مفتقرا إىل املعشوق الذي هو غايته وأنه ال يتم وجوده إال به فيكون وجوده شرطا يف وجوده بأن يقال 
للجسم إال بطبيعته وال قوام لطبيعته إال حبركته وال قوام حلركته إال باحملرك املنفصل الذي هو حمبوب معشوق فغاية 

ا أنه البد من وجود حمبوب معشوق وال ميكن وجود اجلسم املتحرك إال به لكن جمرد احملبوب املنفصل ال ما يف هذ
يكفي يف وجود اجلسم املمكن الذي ليس بواجب بذاته وال يف وجود طبيعته وال يف وجود احتياجه إىل املبدع لذلك 

  ملنفصل وال دليال على وجود املبدع لذلك كله بل اكتفوا بوجود املعشوق ا
وهذا مقام يتبني فيه جهل هؤالء القوم وضالهلم لكل من تدبر نصوص كالمهم املوجود يف كتبهم الذي ينقله 

أصحابه عنهم فإنا حنن ال نعرف لغة اليونان ومل ينقل ذلك عنهم بإسناد يعرف رجاله ولكن هذا نقل أئمة أصحاهبم 
إلينا وترمجوه باللسان العريب وذكروا أهنم بينوه  الذين يعظموهنم ويذبون عنهم بكل طريق وقد نقلوا ذلك

وأوضحوه وقدروه وقربوه إىل أن تقبله العقول وال ترده فكيف إذا أخذ الكالم أولئك على وجهه ؟ فإنه يتبني فيه 



  من اجلهل باهللا أعظم مما يتبني من كالم احملسنني له 
حبسب ما اتفق هلم من األسباب اليت تصحح عقوهلم وال ريب أن الفالسفة أتباع أرسطو يقل جهلهم ويعظم علمهم 

  وأنظارهم فكل بالنبوات أعلم وإليها أقرب كان عقله ونظره أصح 
وهلذا يوجد البن سينا من الكالم ما هو خري من كالم ثابت بن قرة ويوجد أليب الربكات صاحب املعترب من الكالم 

  الم هؤالء كلهم يف اإلهليات ما هو خري من كالم ابن سينا وكالم أرسطو نفسه دون ك
مث إهنم مع أهنم مل يذكروا املبدع لألجسام املمكنة املتحركة اللهم إال أن يكون هؤالء قائلني بأن األجسام الفلكية 

املتحركة واجبة الوجود بنفسها وأهنا مع ذلك مفتقرة إىل احملرك األول وهذا حقيقة قول أرسطو فهذا أعظم يف 
ر إن األجسام الفلكية واجبة الوجود بنفسها وهي متحركة حركة تفتقر فيها إىل غريها كان التناقض فإنه إذا قد

  واجب الوجود متحركا مفتقرا يف حركته إىل غريه 
وحينئذ فكونه متحركا ال يفتقر يف حركته إىل غريه أوىل فإهنم حينئذ يكونون قد أثبتوا واجبا بنفسه ال يتحرك أصال 

  احلركة إىل حمبوب غريه ال قوام له إال به وواجبا بنفسه يفتقر يف 
وحينئذ فإثبات واجب يتحرك ال يفتقر يف احلركة إىل غريه أوىل باإلمكان من هذا فإن كالمها متحرك لكن هذا 

  يفتقر إىل غريه وهذا مستغن عنه 
يفتقر إىل غريه فإذا واجبا ال يفتقر إىل غريه وواجبا : هم قد جعلوا على هذا التقدير واجب الوجود بنفسه اثنني 

قدر واجبا يتحرك بنفسه لنفسه من غري افتقار إىل غريه كان أوىل باجلواز ومل يكن يف ذاك حمذور إال لزمهم فيما 
  إن اجلسم ال جيوز أن يتحرك بنفسه حركة ال هناية هلا : أثبتوه ما هو أشد منه وسيأيت متام كالمهم يف ذلك وقوهلم 

أهنم مع إثباهتم لكون الفعل معلوال إمنا أثبتوه بكونه حمتاجا إىل معشوق يكون هو  فهذا فصل وهنا فصل ثان وهو
مبدأ احلركة اإلرادية من جهة كونه غاية ال فاعال وليس يف هذا ما يدل على أن الفلك له علة مبدعة فاعلة له كما 

  ال خيفى على عاقل 
ن يكون متحركا وال له حركة أصال ومن هنا قالوا بقدم مث ادعوا أن ذلك املعشوق الذي هو العلة الغائية ال جيوز أ

العامل إذ كان حدوث احملدثات يقتضي حركة حيدث هبا فمنعوا حدوث احلوادث عن املعشوق الذي مسوه احملرك 
األول لئال يكون فيه تغري وحدوث احلوادث عن علة ال تغري فيها ممتنع بصريح العقل وكالمهم يف ذلك يف غاية 

  ذا منتهى نظر القوم وعلمهم وحكمهم التناقض وه
فقد تبني من هذا أن كل جوهر إنساين معلول يف جوهره ووجوده وبقائه للعلة اليت هي املبدأ حلركة : فلما قال 

  اجلميع فهذا كالمهم 
رك ال قلت وقد عرف أنه مل يبني إن سلم له ما ذكره من املقدمات إال أنه ال بد للحركة من حمرك ومل يبني بعد أن احمل

  يتحرك وال أن احملرك لألجسام أمر منفصل عنها 
وألنه ليس يلزم أن يكون كل عدم أقدم بالزمان من الوجود فيما علة وجوده شيء غريه وال : فقال يف بيان ذلك 

كل األنظام أقدم من النظام وال كل بسيط أقدم من املركب ألنه ليس كل ما كان تقدمه لغريه فإن قوام غريه به 
إن األفضل يف : ببه أو وجود غريه عنه وجب أن يكون متقدمه يف الزمان وكذلك ما يقول أرسطو طاليس وبس

املبدأ األول ما يوجد األمر عليه من أنه علة وجود كل موجود وسبب بقاء كل باق منذ األبد من غري أن يكون إمنا 
  بقاء إال به صار كذلك يف زمان وبعد أن مل يكن كذلك إذ ليس موجود وال شيء له 

وذلك أنه مل يزل وال وجود وال قوام للفلك ولسائر األجسام الطبيعية إال باملبدأ األول يعين احملرك األول إذ : وقال 



صورة كل واحد منها هي حركته اخلاصة به وحركته اخلاصة به هي املقومة جلوهره اليت بارتفاعها يرتفع وجوده 
  ركة فإذن احملرك األول علة وجود هذه احل

  فهذا هو األفضل من أن تكون العلة األوىل علة وجود العامل يف زمان : قال 
أنت مل تذكر إال أنه ال وجود للجسم املتحرك إال حبركته وهذا إذا سلم لك مل يدل على أنه مبدع وفاعل : فيقال له 

ن احلركة إرادية فال بد هلا من إذا ثبت أ: له أصال بل وال يثبت أن له غاية منفصلة عنه بل ادعيت ذلك دعوى نعم 
مراد أما أن كون املراد منفصال عن املتحرك أو غري منفصل فهذا حيتاج إىل دليل ثان ومل تبينه مث إذا بينته يلزم افتقار 
املتحركات إليه وكونه شرطا يف وجودها ال يقتضي كونه مبدعا هلا وفاعال هلا إذ جمرد العلة الغائية من هذه اجلهة ال 

  هي الفاعلة املبدعة بالضرورة وواتفاق العقالء وهم مل يدعوا ذلك  تكون
نعم لكن هذا ينقض ما بنوه من حيث يكون : لكن لو قال قائل غريهم جبواز أن يكون األول غاية وفاعال قلنا 

 جهة كونه مرادا حمبوبا وجهة كونه فاعال: فاعال للحوادث مبدعا هلا وهم يأبون ذلك حيث يكون فيه جهتان 
  إنه حق أفسد أصوهلم ومذهبهم : مبدعا وهذا إذا قيل 

واملسلمون ال ينكرون أن يكون اهللا رب كل شيء وإهله فهو من جهة كونه ربا هو اخلالق املبدع الفاعل ومن جهة 
  كونه إهلا هو املعبود املألوه احملبوب 

م على ما ذكروه وعلى ما يقوله لكن هذا القول الذي يقوله املسلمون ينقض قوهلم ويبطله فثبت بطالن قوهل
  املسلمون 

إن األفضل يف األول ما يوجد األمر عليه من أنه علة وجود كل موجود كالم مبين على حمض : فتبني أن قوله 
  الدعوى والكذب 

  فإنه ادعى أن املتحرك ال بد له من معشوق منفصل : أما الدعوى 
املتحرك وإمنا هو جمرد شرط وغايته أن يكون جزءا من أجزاء إن ذلك هو العلة يف وجود : فقوله : وأما الكذب 

العلة يف وجوده فهذا إذا سلمت املقدمات كلها وهو أن الفلك يتحرك باإلرادة وأن املتحرك باإلرادة ال وجود له 
 مل يثبت إال جمرد كون ذلك شرطا يف وجوده ال علة تامة -إال حبركته وأن حركته ال بد هلا من معشوق منفصل 

  إن املقدمات الثالث باطلة كما هو مذكور يف موضعه ؟ : لوجوده فكيف إذا قيل 
  فهذا هو األفضل من أن تكون العلة األوىل علة وجود هذا العامل يف زمان : مث قال 

وكان جيب من هذا أن األشياء املوجودة مل يكن هلا بتة وجود مث أخرجت إىل الوجود فيلزم من ذلك أن يكون : قال 
ود العامل علة أخرى مشاركة للعلة األوىل فيه أو فوق العلة األوىل ألنه إن مل يكن للعلة األوىل يف إخراج العامل لوج

إىل الوجود أمر من األمور وال ها هنا علة تعني أو تدعو العلة األوىل إىل إخراج العامل إىل الوجود غري ذاهتا وال علة 
عن وجود ذات العلة األوىل سبب يوجبه فكيف ميكن أن يتأخر وجود زمانا  ترتبها وتعوقها فليس لتأخر وجود العامل

  بال هناية مث خيرج إىل الوجود كحال من كان نائما فانتبه ؟ 
انظروا إىل هؤالء : فيقال هلؤالء الذين مثلهم كما قال عبد اهللا بن عمر ملا سأله بعض الناس عن احملرم يقتل البعوض 

  ! قتلوا ابن بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسألون عن دم البعوض وقد 
  غطي وجهك فقد كره العلماء القبلة للصائم : وكما يقال عن بعض الناس إنه كان يزين بامرأة وهو صائم فقال هلا 

أنتم : إن راعيا هو رسول اهللا فيقال له : أنتم تقولون : وكما يقال عن بعض النصارى إذ قال لبعض املسلمني 
  إن جنينا يف بطن أمه هو اهللا :  تقولون



  ونظائر هذه األمثال كثرية اليت ينكر فيها الرجل شيئا وقد التزم ما هو أوىل باإلنكار منه 
إذا كان العامل حمدثا بعد أن مل يكن لزم افتقار العامل إىل شيء غري العلة األوىل وهم مل يذكروا أن : فإن هؤالء قالوا 

إن العامل أبدعه غريها أو هو واجب آخر بنفسه ليس هو مبدع : أصال بل قوهلم مضمونه  العلة األوىل أبدعت العامل
ولكن هو حمتاج إليها احتياج احملب إىل حمبوبه وهم مل يثبتوا هذا االحتياج إال مبقدمات إذا حقق األمر عليهم فيها 

مع أهنم ينكرون على من جعله حمدثا  ظهر جهلهم وتناقضهم فغاية ما أثبتوه ليس فيه أن العامل إبداع األول أصال
  ! للعامل لكون احلادث يفتقر إىل سبب حادث فهل يكون أعظم تناقضا من مثل هذا القول ؟ 

واجب الوجود بذاته وإما أال تكون وال شيء منها  -أو شيء منها  -إما أن تكون : األجسام املتحركة : مث يقال 
  واجب الوجود بذاته 

ب الوجود بذاته بطل ما أثبتوه من أن الواجب بنفسه وهو العلة األوىل ال ميكن أن يتحرك فإن كان منها شيء واج
  إن شيئا واجبا بنفسه هو متحرك : إذ كان على هذا التقدير قد قيل 

  وعلى هذا التقدير فال يبقى هلم طريق إىل إثبات حمرك ال يتحرك إذا أمكن أن يكون الواجب بنفسه متحركا 
ألجسام املتحركة ما هو واجب بنفسه فقد ثبت أن األفالك املتحركة كلها ممكنة مفتقرة إىل واجب وإن مل يكن يف ا

إهنا قدمية أو حادثة فإن املمكن ال بد له من فاعل سواء قيل بقدمه أو حدوثه إذ : يكون فاعال مبدعا هلا سواء قيل 
  كان ال يكون بنفسه 

ا بنفسه فالشيء إما أن يكون وجوده بنفسه وإما أن يكون وجوده إنه ال فاعل له وال مبدع كان واجب: ولو قيل 
  بغريه فاألول هو املمكن بنفسه والثاين هو الواجب بنفسه 

  وقد نازعهم من نازعهم يف أن املمكن ال جيوز أن يقارن وجود الواجب بل ال بد من تأخره عنه 
تقدير ما يدعونه من أن املمكن يقارن وجوده  لكن ليس مقصودنا يف هذا املقام منازعتهم يف ذلك بل نتكلم على

وجود الواجب مع كونه معلوال موجبا له صادرا عنه وهم يسمون الواجب علة ومبدعا وفاعال وقد يسمونه حمدثا 
  لكن هذه تسمية بعض من أظهر اإلسالم منهم لئال خيالف املسلمني يف الظاهر كما فعل ذلك ابن سينا وغريه 

لمكن الذي ال يوجد بنفسه من موجب يوجبه بل يوجب صفاته وحركاته ال يكفي يف لكن بكل حال ال بد ل
  وجوده جمرد وجوده حمبوبه بل ال بد من موجب لذاته وصفاته بل وموجب لنفس حبه 

إنه حمب لشيء منفصل عنه لزم احتياجه إىل احملبوب وأما كون جمرد احملبوب هو املبدع له املوجب لذاته : مث إذا قيل 
فهذا مما يعرف ببديهة  -ته وأفعاله من غري اقتضاء وال إجياب وال إبداع من احملبوب بل حملض كونه حمبوبا وصفا

  العقل فساده 
وهم وكل عاقل يفرق بني العلة الغائية والعلة الفاعلة فاحملبوب يقتضي ثبوت العلة الغائية وال بد من علة فاعلية فإن 

م كونه مبدعا له وهو املطلوب وحينئذ خياطبون على هذا التقدير مبا يبني فساد جعلوا احملبوب هو العلة الفاعلية لز
  قوهلم 

افتقار املمكن إىل مبدع له : وإن مل جيعلوه مبدعا له مل يكن هلم دليل على إثبات علة فاعلة لوجود العامل وقيل هلم 
  ولصفته وحلركته أبني من افتقاره إىل حمبوب له 

طو طاليس ينكر هذا الرأي اجملدد والظن الذي يظنه كثري من الناس من أنه يلزم من رأى وأرس: قال ثابت بن قرة 
  ظن كاذب  -أن العامل أبدي أن يكون غري معلول يف جوهره لعلة خارجة عنه : أرسطو 

له وإن  إن هذا الزم ألرسطو ألنه مل يثبت أن العامل معلول بعلة فاعلة مبدعة: الذين يظنون هذا يقولون : فيقال له 



كان مقارنا هلا بل إمنا أثبت مبا ادعاه من املقدمات أنه ال بد من حمبوب يتحرك ألجله وليس جمرد كون الشيء حمبوبا 
  يوجب أن يكون علة فاعلة مبدعة حملبة فلهذا ألزموه ذلك 

فسه ليس له مبدع مع إن اعتقده وإن مل يعتقده يقتضي بطالن قوله ألن إذا كان العامل واجبا بن: مث هذا الالزم له 
  كونه مفتقرا إىل حمبوب له كما يقوله أرسطو لزم كون الواجب بنفسه مفتقرا إىل شيء منفصل عنه يف بعض صفاته 

وحينئذ فإذا قيل بأن الواجب املبدع للعامل مفتقر إىل شيء بعينه على إبداع العامل مل يكن باطال على هذا القول الذي 
  يلزم أرسطو 

التقدير إذا كان الواجب بنفسه متحركا لغريه فألن يكون متحركا لنفسه أوىل وأحرى وأرسطو  وأيضا فعلى هذا
  أبطل كون األول متحركا حبجج تنقض مذهبه 

فإن كان األمر كما يظن من رأى أن للعامل ابتداء زمانيا فما العلة اليت أوجبت : وأرسطو طاليس يقول : قال ثابت 
الوجود بعد أن مل يكن موجودا زمانا بال هناية ؟ وما هذه العلة الباعثة للعلة األوىل على أو دعت إىل إخراج العامل إىل 

  ذلك ؟ وما كانت العلة املرتبة ؟ 
إما أن يكون العامل واجب الوجود بنفسه وإما أن يكون ممكنا فإن : هذا كله يبني فساد قولك فإنه يقال : فيقال له 

جبت أو دعت إىل إحداث ما فيه من احلوادث وحركته املتحددة وحتريكه ملا كان واجبا بنفسه فما العلة اليت أو
حيركه ؟ وما هذه العلة الباعثة للواجب بنفسه على ذلك ؟ وما كانت العلة املرتبة له عن إحداث احلوادث املتأخرة 

  ثة ؟ ؟ فإنه ال يزال حتدث فيه أمور بعد أمور فما املوجب لتأخر هذه احلوادث بعد أن مل تكن حاد
  فأي شيء أجاب به عن ذلك كان جوابا له 

ليستكمل الشروط اليت هبا تتم احلوادث فقد جوز أن يكون فعل الواجب الوجود ال يتم إال بشروط : فإن قال 
إن املوجب لتأخر فعله للعامل لتتم شروط إحداثه للعامل إذ كان فعل الواجب بنفسه : حتدث وحينئذ فيجوز أن يقال 

  دير قد يتوقف على الشروط اليت هبا حيدث على هذا التق
  إن العامل ممكن : وإن قال 

فال بد له من واجب فعله وحينئذ فقد فعله على الوجه الذي هو عليه من تأخر احلوادث فما الذي أوجب : قيل له 
كن ؟ وما للفاعل أن يؤخر ما حيدث من احلوادث ؟ وما الذي دعاه إىل إخراج احلوادث إىل الوجود بعد أن مل ت

  العلة الباعثة للفاعل إىل ذلك ؟ 
  إن كان ممكنا صادرا عن الواجب فما الذي أوجب األول أن يفعله ؟ وما الذي دعاه إىل ذلك ؟ : وأيضا فيقال هلم 

  جمرد ذاته اجملردة أوجبت ذلك : فإن قالوا 
جملردة وجب اقتران كل ما صدر فإذا كانت موجبة ملا يصدر عنها ال يقف شيء من فعلها على غري الذات ا: قيل 

عنها هبا ووجب اقتران الصادر عن الصادر به فحينئذ ال يتأخر شيء عن العامل بل يكون كله جبميع أجزائه قدميا 
  مالزما للذات اجملردة وهو خالف احلس واملشاهدة 

ما : داع قيل لك  فعل األول إما أن يقف على داع وإما أن ال يقف على داع فإن وقف على: وأيضا فيقال له 
الداعي املوجب إلبداعه للعامل على ما هو عليه من األمور املختلفة واحلادثة ؟ وإن مل يقف على داع جاز أن حيدث 

  ما حدث بال داع ومل جيب أن يكون لفعله علة 
فعل ما هو ويلزم أهل هذا الرأي أن يكون يف املبدأ األقصى الذي عنده يتناهى األبد يف ابتداء كل : قال ثابت 

بالقوة وما بالقوة ليس خيرجه ما هو له بالقوة بغري علة داخلة عليه من خارج يصري معلوال هلا يف تلك اجلهة ألنه إن 



كان ليس إلخراج ما هو له بالقوة إىل الفعل سبب غري ذاته فيجب أن يكون وجوب ذلك األمر بالفعل مع وجود 
ر عن وجودها وإن كان له سبب غري ذاته فإذن تكون العلة األوىل تلك الذات املخرجة له وذلك الشيء غري متأخ

واملبدأ األول ليس مببدأ أول على احلقيقة ألنه حيتاج حينئذ إن كانت تلك حاله إىل مبدأ آخر وأيضا فيلزم جوهر 
ائر القدماء العلة األوىل وإن كان هلا ما هو بالقوة حينا مل خيرج إىل الفعل حينا تغري وهذا أمر قد أضرب عنه س

فينبغي أن يسلم ألرسطو طاليس أن العلة األوىل على غاية ما ميكن من التمام والكمال وكما أنه ليس ميكن منه يف 
مادة من املواد أن تؤخرها الطبيعة حلظة من غري أن يعمل منها أجود ما ينعمل من مثلها ما مل يعتور ذلك شيء من 

اجب يف مجلة أمر العامل أي يف وجود مجلته إذ كان إمكانه مل يزل خارج كذلك يرى أرسطو طاليس أن األمر و
  واإلمكان له مبنزلة املادة 

  الرد عليه من وجوه الوجه األول 
  جواب هذا من وجوه : فيقال له 
إما أن يفتقر إىل علة من خارج وإما أن ال يفتقر فإن مل يفتقر بطل هذا : خروج ما بالقوة إىل الفعل : أن يقال 
م وإن افتقر فإما أن يفتقر إىل علة خارجة فاعلة أو علة غائية أو كالمها واالفتقار إىل علة غائية وحدها غري الكال

كاف ألن ما بالقوة إذا مل خيرج إىل الفعل إال بعلة من خارج فال بد أن يكون علة لوجود كونه فاعال وإال جمرد 
  الفعل  احملبوب بدون ما به يفعل احملب مطلوبه ال يوجب وجود

وهلذا إذا كان احملب غري قادر على الفعل مل يتحرك إىل احملبوب وحتركه إىل احملبوب هو ممكن ليس مبمتنع وال واجب 
بنفسه واملمكن ال يترجح أحد طرفيه إال مبرجح تام يستلزم وجود املمكن فال بد لفاعلية املمكن من مرجح تام 

  مرجحا تاما  الفاعلية وذلك هو الفعل إذ جمرد الغاية ليس
  وإن افتقر خروج ما بالقوة إىل الفعل إىل علة من خارج علة فاعلة أو علة فاعلة وغائية 

فحركة اجلوهر اجلسماين حينئذ يفتقر إىل فاعل خارج عنها وحينئذ فذاك الفاعل مل يكن فاعال لتلك : قيل له 
ث يف األزل لوجود فاعلها التام فتعني أنه الفاعلية يف األزل إذ لو كان كذلك لزم وجود مجيع احلركات واحلواد

  صار فاعال لتلك احلوادث بعد أن مل يكن فاعال 
فيلزم حينئذ إذا جعل املمكن مفتقرا إىل علة خارجة أن تكون العلة صارت علة لفاعليته بعد أن مل تكن علة وهذا قد 

  يستدل به على العلية مطلقا سواء جعلت فاعلية أو غائية 
علية الفاعل  -ل ما حدث من احلوادث فإنه ميتنع وجود علته التامة يف األزل فإذن قد حدثت عليته ك: فإنه يقال 

بعد أن مل تكن فيجب أن يكون األول قد صار علة فاعلية وغائية بعد أن مل يكن لكل ما حيدث على  -والغاية 
  قلولكم وهذا يبطل ما ذكرمتوه فيه 

أن يكون حدوث األفالك حلدوث علية حدوثها وأن تكون قبلها حوادث  إذا كان هذا جائزا فيه جاز: مث يقال 
  قائمة به أو منفصلة عنه متعاقبة ليس فيها ما هو قدمي بعينه 

  الوجه الثاين

ألنه إن مل يكن إلخراجه سبب غري : إن ما هو بالقوة ال خيرجه فاعله بغري علة منفصلة ؟ قوله : مل قلت : أن يقال 
  مقارنا للذات وإن كان له سبب غري ذاته مل تكن العلة األوىل مبدأ أوال على احلقيقة ذاته فيجب أن يكون 



وأنت مل جتعل األول مبدأ لوجود ما سواه مبعين أنه فاعل له مبدع وإمنا جعلته مبدأ مبعىن أنه حمبوب : فيقال له 
فليس األول على ما ذكروه وحده معشوق وجمرد كونه حمبوبا معشوقا ال يوجب وجود احملب وذاته وصفاته وأفعاله 

مبدأ بل ما ذكرته أبعد عن كونه مبدأ ألن كونه فاعال يتوقف فعله على شيء من غري أقرب إىل كونه مبدأ من كونه 
  ليس إال جمرد كونه حمبوبا 

  الوجه الثالث

ل يقوم هبا أم ذاتا إن كان ليس إلخراجه سبب غري ذاته ؟ أتعين به ذاتا جمردة عن فع: ما تعين بقولك : أن يقال 
  موصوفة بفعل يقوم هبا ؟ 

فإن عنيت األول كان الالزم أن الذات اجملردة عن الفعل ليست مبدأ أول وال علة أوىل وهم يلتزمون هذا فإن 
  الذات اجملردة من الفعل ال حقيقة هلا عندهم وهم مينعون أن يكون األول كذلك 

ول مببدأ أول ألنه إذا كان مبدأ مبا هو عليه من صفاته وأفعاله اليت ال وإن عنيت الثاين مل يلزم أن يكون املبدأ األ
  حيتاج فيها إىل غريه كان هو املبدأ األول من غري احتياج إىل غريه 

  الوجه الرابع

العامل إن كان واجب الوجود بنفسه مع كونه مفتقرا إىل حمبوب كان واجب الوجود معلوال من بعض : أن يقال 
ينئذ أن يكون احملبوب األول مع وجوب وجوده بنفسه من خارج ما به يصري فاعال فإن العامل حينئذ اجلهات فجاز ح

واجب الوجود وله من خارج ما به يصري فاعال وإن كان ممكن الوجود بنفسه مل يوجد إال مببدع فاعل يبدعه 
  فاإلبداع فعل من املبدع وصنع وأنت مل جتعل األول إال حمبوبا فقط 

ذا كان األول فاعال مبدعا للعامل مبا فيه من األمور املختلفة احملدثة امتنع أن يكون صانعا بالفعل هلا يف األزل وأيضا فإ
  ألن ذلك يستلزم وجود كل من احملدثات يف األزل وهو مكابرة للحس 

هذا التقدير  فيلزم أنه كان صانعا بالقوة مث صار صانعا بالفعل من غري سبب خارج عنه إذ اخلارج عنه كله على
  ممكن مفعول له ففعله له لو توقف على تأثري فيه لزم الدور 

ومن تدبر هذه الوجوه وما يناسبها تبني له فساد قول هؤالء يف رب العاملني وأن احلق ليس إال ما جاء عن املرسلني 
  بالعقل الصريح املبني 

  الرد على كالم آخر لثابت بن قرة من وجوه

  لزم جوهر العلة األوىل تغري وهذا أضرب عنه القدماء فجوابه من وجوه وأيضا في: وأما قوله 

  الوجه األول

أن صدور التغري عن غري املتغري إما أن يكون ممكنا وإما أن يكون ممتنعا فإن كان ممكنا بطلت هذه احلجة مث جيوز أن 
  كثري من أهل النظر  كان حبيث ال يصدر عنه شيء مث صدر عنه شيء من غري تغري كما يقول ذلك: يقال 

إما أن يكون صادرا عنه وإما أن ال يكون فإن كان صادرا عنه لزم أن يكون : فالعامل املتغري : وإن كان ممتنعا قيل له 



  متغريا وإن مل يكن صادرا عنه فهو إما واجب بنفسه وإما ممكن 
غريا وإن كان ممكنا بنفسه لزم أن فإن كان واجبا بنفسه وهو مع ذلك متغري فقد لزم أن يكون الواجب بنفسه مت

  يكون املمكن قد وجد بال موجب وهذا مع واتفاق العقالء على فساده فهو معلوم الفساد بالضرورة 
مث من جوز أن يوجد املمكن بال فاعل فألن جيوز تغري الواجب أوىل وأحرى ألن هذا فيه مصري ما ليس بشيء شيئا 

  غري أوىل وأحرى من غري فاعل فألن يصري شيئا بفاعل مت

  الوجه الثاين

هذا أمر أضرب عنه سائر القدماء لو كان هذا النقل حقا مل ينفعك ألنه ال حجة يف إضراب من ليس : قولك 
مبعصوم وأنت لو احتج عليك حمتج بنصوص األنبياء وهو ممن يعتقد عصمتهم وقد قام الدليل عنده على ذلك مل 

توافقه أنت على عدم عصمتهم أوىل وأحرى فكيف وهذا النقل ليس تقبل حجته فألن ال يقبل منك قول قوم 
  صحيحا ؟ 

بل كثري من القدماء ومن املتأخرين جوزوا أن تقوم باألول أمور يشاؤها ويقدر عليها بل صرحوا بأنه متحرك وأنه 
  ما ذكرته حجة تقوم به إرادات حادثة وعلوم حادثة وغري ذلك كما تقدم فإن مل يبطل قوهلم حبجة عقلية مل يكن 

  الوجه الثالث

ما تعين بالتغري ؟ أتعين به استحالته كاستحالة اجلسم من صورة إىل صورة ؟ أو تعين به كونه يفعل ما مل : أن يقال 
  يكن فاعال له ؟ 

فإن عنيت األول منعت املقدمة الثانية فإن املتحركات اليت خيرج منها ما بالقوة إىل الفعل كاألفالك ال تستحيل 
  رهتا بذلك صو

هذا ال يسمى تغريا أو ال نسميه تغريا وإذا مسيته تغريا مل يكن يف جمرد تسميتك له وال : وإن عنيت الثاين قيل لك 
  ما مينع جوازه  -إذا وافقناك على التسمية  -تسميتنا له 

  إن هذا املعىن ممتنع ؟ : فإن جمرد األلفاظ ال تثبت هبا املعاين العقلية فلم قلت 
هو نفس املتنازع فيه لكن بدلت العبارة عنه أفبأن بدلت العبارة عنه صادرت عليه وجعلته مقدمة يف إثبات  بل هذا

  نفسه ؟ وحنن ال نعين بالتغري إال كونه يفعل ما مل يكن فاعال 

  الوجه الرابع

ئذ يف حدوث حنن نشاهد حدوث احلوادث وأنت تسمي ذلك إخراج ما بالقوة إىل الفعل فال بد حين: أن يقال لك 
احلوادث من إخراج ما بالقوة إىل الفعل فمحدثها أخرج ما بالقوة إىل الفعل واحملدث إلحداثه الذي جعله خيرج ما 

  بالقوة إىل الفعل كذلك وهلم جرا 
  فإن قدرت مع هذا حمدثا لفاعليته غري خمرج ما بالقوة إىل الفعل بطلت حجتك 

  ل بطل أيضا دليلك وإن جعلت األول أخرج ما بالقوة إىل الفع
  وإن ادعيت أن بعض الفاعلني خيرج ما بالقوة إىل ما بالفعل دون اآلخر بطل دليلك فهو باطل على كل تقدير 



وذلك أنه يلزمه أحد أمرين كالمها يبطل قوله فإنه إن أثبت فاعال خيرج ما بالقوة إىل الفعل من غري سبب من خارج 
  أمكن أن يكون األول كذلك فبطل قوله 

وإن مل جيوز أن يكون فاعال خيرج ما بالقوة إىل الفعل إال بسبب من خارج لزمه أن يكون كل فاعل للحوادث مل 
فإن كان األول كذلك لزم التسلسل املمتنع وإن مل يكن : حيدث فاعليته إال بسبب أخرج ما بالقوة إىل الفعل 

  ارج وذلك يبطل قوله كذلك كان األول خمرجا ملا بالقوة إىل الفعل من غري سبب من خ
  فينبغي أن يسلم ألرسطو طاليس أن العلة األوىل على غاية ما ميكن من التمام والكمال : قال 

  الرد على كالم آخر لثابت بن قرة

أرسطو مل يثبت على أوىل مبدعة للعامل وال فاعلة له وال علة فاعلة له وإمنا أثبت علة غائية له ومل : أوال : فيقال له 
  ! ذلك دليال فهو مع أنه مل يذكر إال جزء علة مل يقم عليه دليال فأي متام وكمال أثبته للعلة األوىل ؟  يقم على

حنن نثبت لألول غاية ما ميكن من التمام والكمال مبا نثبته له من صفات الكمال : وأما أهل اإلثبات فيقولون 
  حتصر وأفعاله سبحانه وتعاىل فنحن أحق بوصفه بالكمال من وجوه ال 

  فلم تأخر ما تأخر من مفعوالته ؟ : وإذا قال القائل 
  هو الزم على القولني فال خيتص جبوابه : قلنا 

املوجب لذلك ما تقول أنت يف نظريه يف تأخر احلوادث مثل استجماع الشروط اليت هبا يصلح كون : مث يقال 
ون لعدم اإلمكان وقد يكون لعدم احلكمة احلادث مفعوال أو هبا ميكن كونه مفعوال فإن عدمه قبل ذلك قد يك

  املوجبة تأخره إذ ال بد يف الفعل من القدرة التامة واإلرادة التامة املستلزمة للحكمة 
كما أنه ليس ميكن أن تؤخر الطبيعة فعلها يف املادة القابلة إال لعائق فكذلك األمر يف العامل إذا كان : وأما قوله 

  نزلة املادة إمكانه مل يزل واإلمكان له مب
أوال أنت مل تثبت له فعال وال إبداعا بل الطبيعة عندك تفعل واألول مل يثبت إال كونه حمبوبا للتشبه به : فيقال 

  وأثبت ذلك بال دليل 
إن كان جمرد اإلمكان موجبا لكون املمكن مقارنا للواجب لزم أن يكون كل ما ميكن وجوده : ثانيا : ويقال لك 

  ة للحس والعقل أزليا وهذا مكابر
  إن بعض املمكنات توقف على شروط أو يكون له مانع : فإن قلت 
فحينئذ ما املانع أن يكون إبداع األول للعل متوقفا على شروط أو له مانع مع كون األول مل يزل يفعل : قيل لك 

قدمني على أرسطو أو أفعاال قائمة بنفسه أو مفعوالت منفصلة عنه كما يقوله أساطني أصحابك من الفالسفة املت
  غريهم ؟ 

إن كان العامل واجبا لنفسه فقد تأخر كثري من أفعاله فيلزم أن يتأخر ما يتأخر من فعل الواجب : ثالثا : ويقال لك 
  بنفسه وإن كان ممكنا بنفسه ففاعله قد أخر كثريا مما فيه من األفعال 
ته فعلم أنه ال يلزم مقارنة مفعوالته كلها له وإذا وعلى كل تقدير فقد تأخر عن الواجب بنفسه ما تأخر من مفعوال

  جاز تأخر ما يتأخر من مفعوالته فلم ال جيوز أن تكون األفالك من ذلك املتأخر ؟ 
أن ال يكون صنع  -أعين من وجوب وجود العامل مع العلة األوىل  -إال أن قوما يرون أنه جيب من هذا : قال 

 كما ال صنع هلا يف وجود جوهرها إذ كان وجود العامل غري ممكن تأخره عن إرادي للعلة األوىل يف وجود العامل



وجود جوهر العلة األوىل فيكون وجوده الزما اتباعه لوجود العلة األوىل فتكون العلة األوىل علة طبيعية للعامل 
ع وجود جوهر الفلك ومتممة له فيكون القياس يف ذلك كالقياس فيما يفعله الفلك ويؤثره بطبيعته إذ وجود ذلك م

  إن احملرك األول هو علة حركة كل ما يف الكون بالتشوق : ال سيما وأرسطو طاليس يقول 
فاألوىل على ظاهر األمر أن يكون الشيء املتشوق إليه تشوق جبهة طبيعته ال بإرادته ألنه قد ميكن أن يكون 

إليه والعاشق له إال أنه ينبغي أن يترك أمر العلة  املعشوق املتشوق إليه نائما أو غري ذي إرادة وهو حيرك املشتاق
  األوىل يف جوهرها وسائر أمورها على أفضل ما ميكن أن يكون وجود شيء عليه 

فإذن ليس يؤثر جوهر هذه العلة أثرا وال يفعل فعال منقلبا عن قصدها وإرادهتا وال دون إرادهتا إذ ليس يف هذه 
رج وال فوق جوهرها أمر تقتبس منه ازدياد يف شيء من حاله وال يعرض هلا الذات نقص حيتاج فيه إىل متام من خا

أمر حتتاج إىل استدفاعه فجوهرها إذن ليس فيه شوق إىل شيء وال منافرة لشيء وال قبول لتغيري وال حلدوث شأن 
  متجدد له 

الذات يف حال أو شأن  فليس يوجد إذن أمر حيدث هذه الذات بالطبع وبغري إرادة وليس يوجد إذن أمر يدعو هذه
  ليس هي املبدأ األول له والعلة فيه 

وباجلملة فكل ما كان له ما هو الطبع على اجلهة الطبيعية اليت ينحوها فإنه يلزم أن يوجد يف جوهره شوق بالطبع 
ذلك إىل حال ال متلكها إرادته واملشتاق معلول من جهة شوقه للشيء املشوق له والشيء املشوق له مبدأ له يف 

  الشوق ومن جهة أنه هو له علة متامية من جهة من اجلهات 
  وليس يليق هذا األمر البتة باملبدأ األول ولكنه مبدأ لكل طبيعة ولكل شوق ولكل حركة 

  فساد كالم آخر له من وجوه الوجه األول 
التناقض والفساد ما هذا الكالم قد كشف فيه قوله ومذهبه وقد تبني يف ذلك من : هذا كالمه ولقائل أن يقول 

  : يطول ذكره بالوصف والتعداد وذلك من وجوه 
إن احملرك األول هو علة كل ما يف الكون بالتشوق واملتشوق إليه إمنا تشوق جبهة طبيعته ال إرادته : قول أرسطو 

ال أنه ينبغي أن وألنه قد يكون املعشوق املتشوق إليه نائما أو غري ذي إرادة وهو حيرك املشتاق إليه والعاشق له إ
يترك أمر العلة األوىل يف جوهرها وسائر أمورها على أفضل ما ميكن أن يوجد شيء عليه فإذن ليس يؤثر أثرا وال 

  يفعل فعال ال عن إرادهتا وال بدون إرادهتا إىل آخر كالمه 
يف العامل أصال إال من  قد صرحتم يف كالمكم بأن األول ليس له فعل بإرادة وال بدون إرادة وال تأثري: فيقال له 

جهة كونه معشوقا متشوقا إليه واملعشوق املتشوق إليه ال جيب أن يكون شاعرا بالعاشق وال مريدا له وال قادرا على 
فعل يفعله به بل اجلمادات حتب ويشتاق إليه كما يشتاق اجلائع إىل الطعام والعطشان إىل الشراب والربدان إىل 

  ىل الظالل الثياب والضاحي يف الشمس إ
  مث إنكم مع هذا مل تذكروا على ذلك دليال صحيحا ولكن حنن خناطبكم مبا أقررمت به 

إنه علة : إذا كان هبذه املثابة مل يكن علة للعامل وال مبدأ له وال فاعال له وال مؤثرا فيه أثرا فبطل قولكم : فيقال 
  العلل وإنه املبدأ األول 

متممة له غاية ما يف الباب أن العامل يكون حمتاجا إليه من كونه مشتاقا إليه والشيء إنه علة طبيعية للعامل و: قولكم 
املشتاق إليه ال جيب أن يكون هو املبدع املشتاق وال الفاعل له وال يكون مؤثرا فيه كما اعترفتم به وكما هو معلوم 

  لكل عاقل 



ما وإمنا هو علية من جهة أن الفلك حيب التشبه به فإن كون الشيء علة غائية ال يستلزم أن يكون على فاعلية ال سي
  فهذا مع ما فيه من جحد وجود واجب الوجود املبدع للعامل فيه من تناقض قولكم ما قد تبني 

وسنبني إن شاء اهللا فرقهم بني العلة األوىل وبني العامل القدمي بأنه جسم وأن اجلسم ال تكون فيه قوة غري متناهية وما 
  ذكروه يف ذلك 

  الوجه الثاين

هذا القول الذي قلتموه يبطل حجتكم على قدم العامل أيضا فإنه إذا مل يكن مؤثرا يف العامل وعلة له ومبدأ : أن يقال 
وحمركا له إال من جهة كونه حمبوبا شائقا معشوقا أمكن تأخر وجود العامل عن وجوده فإن الشيء املشتاق إليه قد 

شتاق إليه هو مستلزم لوجود املشتاق بل األمر بالعكس فاملشتاق إليه غين عن يتأخر عنه ما يشتاقه والشيء امل
  املشتاق واملشتاق حمتاج إىل املشتاق إليه 

وحينئذ فيكم وجود األول املشتاق إليه بدون وجود العامل املشتاق مث بعد هذا يوجد العامل املشتاق وال يقدح ذلك يف 
  كمال املشتاق إليه 

  وجب لوجود العامل بعد هذا ؟ فما امل: فإن قلتم 
هو املوجب لوجوده قبل هذا على أصلكم فإنكم مل تثبتوا للعامل مبدعا فاعال وحينئذ فال فرق بني تقدم : قيل لكم 

  وجوده وبني تأخره إال أن تقولوا إنه واجب الوجود بنفسه 
  فسه كان قولكم أعظم تناقضا إن العامل مع احتياجه إىل املعشوق الغين عنه واجب الوجود بن: وإذا قلتم 

  الوجه الثالث

إذا أثبتم للعامل وعلته املعشوقة له اليت جيب التشبه هبا وتتحرك الستخراج : فنقول : وحنن نيب ذلك بالوجه الثالث 
إن : هذا واجب الوجود بنفسه أو تقولوا : ما فيه من األيون واألوضاع ألن ذلك غاية التشبه هبا فإما أن تقولوا 

  ا ممكن بنفسه ال يوجد إال بالواجب بنفسه أحدمه
فإن قلتم باألول ثبت أن العامل احملتاج إىل حمبوبه واجب الوجود بنفسه مع كونه معلوال من هذه اجلهة وكونه ذي 

  إرادة وشوق وكونه يؤثر آثارا ويفعل أفعاال باإلرادة 
ام من خارج فقد أثبتم يف الواجب بنفسه نقصا إن هذا لو كان يف األول لكان نقصا حيتاج فيه إىل مت: وقد قلتم 

حيتاج فيه إىل متام من اخلارج فإن كان هذا جائزا يف الواجب بنفسه مل ميتنع هذا يف األول املعشوق بل جاز مع 
  وجوبه بنفسه أن يكون أيضا عاشقا مريدا مؤثرا فاعال فيه على أصلكم نقص حيتاج فيه إىل متام من خارج 

  ممتنع يف الواجب بنفسه بطل ما ذكرمتوه من امتناع ذلك عليه  وإذا كان هذا غري
وأيضا فإذا جاز ذلك عليه مل يكن أحدمها بكونه عاشقا واآلخر معشوقا أوىل من العكس بل ميكن أن يكون كالمها 

  حمبا لآلخر مشتاقا إليه 
  ات وبتقدير أن يكون هو احملب للعامل املريد له يكون هو احملدث ملا فيه من احلرك

مث على هذا التقدير ال جيب أن تكون األفالك هي الواجبة بنفسها بل ميكن أن يقال هناك واجب بنفسه غريها مث إن 
  أحد الواجبني أحدث األفالك ملا حدث له من الشوق كما تقولون فيما حيدث حبركة الفلك 

يف املبدأ األول ومل يكن هلم حجة على إن العامل واجب الوجود بنفسه نقضوا كل ما ذكره : ويف اجلملة إذا قالوا 



  الطبيعية الذين ينكرون األول 
العامل واجب بنفسه قوهلم أفسد من قول هؤالء اإلهليني منهم كلهم كما قد بني فساد قوهلم : والطبيعة الذين يقولون 

  يف غري هذا املوضع 
ل قول كال الطائفتني باطل متناقض يعلم لكن فساد أقواهلم يظهر من وجه آخر من غري التزام صحة قول اإلهليني ب

  بطالنه وتناقضه بصريح العقل 
إن العامل ممكن الوجود بنفسه فال بد أن يكون هناك واجب هو علة فاعلة له ال يكفي يف : وإن قال هؤالء اإلهليون 

ة وال شيء من وجوده ما هو مشتاق إليه فإن ما ال وجود له من نفسه ليس له من نفسه ال صفة وال شوق وال حرك
األشياء فال بد لكم من إثبات مبدع للممكن قبل إثبات شوقه إىل غريه مث يبقى النظر بعد ذلك يف قدمه وحدوثه 

  نظرا ثانيا 

  الوجه الرابع

إن قوما يرون أنه جيب من هذا أي من وجوب وجود العامل مع العلة األوىل أال يكون صنع : قوهلم أوال : أن يقال 
وىل يف وجود العامل كما ال صنع هلا يف وجود جوهرها إذا كان وجود العامل غري ممكن تأخره عن إرادي للعلة األ

  وجود العلة األوىل إىل آخره 
إرادة العلة األوىل إما أن يستلزم تأخر فعلها للعامل أو جيوز مع ذلك تقدم فعلها للعامل فإن كانت اإلرادة : فيقال لكم 

العامل املشتاق صاحب اإلرادة والشوق فإن العامل عندكم قدمي له إرادة وشوق قدمي فإن  تستلزم تأخر املراد لزم تأخر
  كان القدمي ال يكون له شوق وإرادة بطل قولكم بقدم العامل مع القول بشوقه 

وإن كان القدمي ميكن أن يكون له إرادة وشوق أمكن أن يكون األول له إرادة وشوق مع قدمه وأن يكون صانعا 
  صنعا إراديا وهذا أيضا يبطل قولكم  للعامل

  الوجه اخلامس

إما أن جيوز أن يكون له إرادة وإما أال جيوز فإن مل جيز امتنع كون العامل قدميا مريدا وحينئذ فال : القدمي : أن يقال 
م العامل فإذا يبقى لكم حجة على إثبات املبدأ األول فإنكم إمنا أثبتموه بأنه معشوق للعامل املتحرك باإلرادة مع قد

امتنع كون القدمي مريدا مل يلزم أن يكون هناك معشوق قدمي فال يبقى دليل على ثبوته وإن جاز أن يكون القدمي 
  إنه ال صنع إرادي للعلة األوىل : مريدا جاز كون األول مريدا وبطل قولكم 

القدمي وأيهما قلتم بطل قولكم ببطل قولكم إما سلب اإلرادة عن العامل القدمي وإما إثباهتا لألول : فأنتم بني أمرين 
  وسنتكم إن شاء اهللا على فرقهم 

  الوجه السادس

إنكم لو أثبتم اإلرادة لألول القدمي وسلبتموها عن الفلك كما يقول ذلك من يقوله : بل يقال يف الوجه السادس 
ىل فإن صريح العقل يعلم أن العلة واملبدأ من أهل امللل كان أقرب إىل املعقول من إثباهتا للفلك ونفيها عن العلة األو

األول أوىل أن يكون مريدا من املعلول الثاين فإن الفعل إن مل يستلزم إرادة مل تستلزم حركة الفلك إرادة وإن 



  استلزم إرادة فالعلة الفاعلة أوىل باإلرادة من املعلول املفعول 
  ات اليت ال إرادة هلا ؟ أال ترى أن املعلوالت قد تكون جامدة كالعناصر والنبات

الطبيعية والقسرية واإلرادية فالقسرية تابعة للقاسر والطبيعية ال تكون إال إذا خرج : يبني ذلك أن احلركات ثالثة 
  اجلسم عن مركزه فيميل بطبعه إىل مركزه فكالمها عارضة وإمنا احلركة األصلية هي اإلرادية 

 إرادة فاعلة أعظم من حاجته إىل كونه هو مريدا فإنه إذا كانت مجيع وإذا كان كذلك فاملعلول املفعول حيتاج إىل
  احلركات مستندة إىل اإلرادة فمن املعلوم أن احتياجها إىل إرادة الفاعل أعظم من احتياجها إىل إرادة املفعول 

هذا التقدير  الفلك عندنا ليس مبعلول عن واجب مبدع بل هو قدمي واجب بنفسه كان ما يلزمهم على: فإن قالوا 
  مثل جعل الواجب بنفسه جسما متحيزا حتله احلوادث مفتقرا إىل علة يتشبه هبا وسائر اللوازم أعظم مما فروا منه 

  الوجه السابع

املمكن ال يوجد إال بفاعل وميكن وجوده بدون كونه مشتاقا فوجوده مشروط بالفاعل له ليس مشروطا : أن يقال 
  ت ما ال حيتاج املمكن يف وجوده إليه وإلغاء ما ال يكون موجودا إال بوجوده ؟ بكونه مشتاقا فكيف جيوز إثبا

  الوجه الثامن

فتكون العلة األوىل علة طبيعية للعامل ومتممة له ويكون القياس يف ذلك كالقياس فيما يفعله : قولكم : أن يقال 
إن املتحرك األول إمنا حيرك : و يقول الفلك ويؤثره بطبيعته أو وجود ذلك مع وجود جوهر الفلك ال سيما وأرسط

  كل ما يف الكون بالشوق وهو شوق املتحرك إليه إىل آخره 
هذا كالم متهافت متناقض وذلك أن ما يفعله الفلك ويؤثره بطبيعته هو عندكم مريد له مع أن وجوده مع : فيقال 

إرادة وال تأثري فهذا التمثيل يناقض هذا وجود الفلك وقد شبهتم فعل األول بفعل الفلك مث قلتم إن األول ليس له 
  التفريق 

  الوجه التاسع

ووجود فعله مع وجوده : الفلك إما أن يكون فاعال باإلرادة وإما أال يكون فإن كان األول وهو قولكم : أن يقال 
وب الفلك إنه جيب من وج: لزم أن يكون الفعل اإلرادي جيوز مساوقته للفاعل وأال يتأخر عنه وهذا يبطل قلوكم 

مع العلة األوىل أن يكون ال صنع إرادي للعلة األوىل يف وجود العامل فإنكم حينئذ أثبتم فاعال فعال إراديا مع كون 
  فعله موجودا معه 

كما ال صنع هلا يف وجود جوهرها فهذا متثيل ساقط إىل غاية فإن الواجب بنفسه ال يكون فاعال : وأما قولكم 
  ال يفعل معلوله كما ال يفعل نفسه ؟ : د أن يكون فاعال له فكيف يقال لنفسه وأما معلوله فال ب

وإن مل يكن الفلك فاعال باإلرادة بطل كونه مشتاقا عاشقا وبطل ثبوت املبدأ األول وحينئذ فيبطل ما بنيتم عليه 
  ثبوت األول وقدم العامل 

  الوجه العاشر



وسائر أمورها على أفضل ما ميكن أن يكون وجود شيء عليه ينبغي أن ينزل أمر العلة األوىل يف جوهرها : قولكم 
كالم حق لكن أنتم من أبعد الناس عنه فإنكم جعلتم أمر العلة األوىل من أنقص ما ميكن أن يكون وجود شيء عليه 

أعالها الذي يفعل غريه وال ينفعل عن : بل جعلتموه أنقص من كل موجود شبيها باملعدوم فإن املوجودات أقسام 
  ه وهذا هو الذي جيب أن يكون عليه املبدأ األول غري

  الذي يفعل وينفعل كاإلنسان : والقسم الثاين 
  الذي ينفعل وال يفعل كاجلماد : وثالثها 

: وأما ما ال يفعل وال ينفعل فهذا ال يكون إال معدوما وأنتم جعلتم األول ال يفعل شيئا وال ينفعل فإنكم قد قلتم 
  يفعل فعال ال عن إرادة وال دون اإلرادة وقلتم أيضا إنه ال ينفعل عن غريه وهذا حال املعدوم  إنه ال يؤثر أثرا وال

ووصفهم له بأنه معشوق ال يفيد فإن احملبوب املعشوق من املوجودات ال بد أن يكون فاعال أو منفعال وأما ما ال 
املبدع لكل ما سواه مبا هو أنقص من  يفعل وال ينفعل فال حيب وال حيب وال حقيقة له فوصفتم الواجب الوجود

  صفات سائر املوجودات وال يتصف به إال املعدومات 

  الوجه احلادي عشر

إن املشتاق إليه إمنا : إن احملرك األول إمنا حيرك الفلك لكون الفلك مشتاقا إليه أي إىل التشبه به وقلتم : أنكم قلتم 
ون املعشوق املتشوق إليه نائما أو غري ذي إرادة وهو حيرك املشتاق حترك جبهة طبعية ال إرادية ألنه قد ميكن أن يك

إليه والعاشق له إال أنه ينبغي أن يترك أمر العلة األوىل يف جوهرها وسائر أمورها على أفضل ما ميكن أن يكون 
  وجود شيء عليه 

وب الذي مل يشعر مبحبه لنومه ميكن وأردمت تنزيهه أن يشبه بالنائم وحنوه وأنتم وصفتموه بدون صفة النائم فإن احملب
  أن يتنبه فيشعر به وميكن أن حيب حمبه 

ومن املعلوم أن احملبوب الذي ميكن أن يعلم مبحبه وأن حيبه أكمل من النائم الذي ال يعلم به وال حيبه وأنتم قد قلتم 
  إنه ال ميكن أن يكون منه حمبة حملبه وال أثر وال فعل من األفعال : 

إنه ال شعور له بنفسه أيضا فهل هذا إال وصف له : إنه ال شعور له مبحبة بل قد يقولون : وأكثركم وقال أرسطو 
  ! بدون صفة النائم وحنوه من الناقصني ؟ 

  الوجه الثاين عشر

إذا نزل أمر األول على أفضل ما ميكن أن يكون وجود شيء عليه فمن املعلوم أن املوجود إذا انقسم إىل : أن يقال 
يت فاحلي أكمل من امليت وإذا قسم إىل ما يقبل االتصاف باحلياة واملوت وما ال يقبل فالذي ميكن اتصافه حي وم

  بذلك كاحليوان أكمل ممن ال ميكن اتصافه بذلك كاجلماد 
وإذا قسم إىل عامل وجاهل وما ال يقبل ال هذا وال هذا وقادر وعاجز وما ال يقبل ال هذا وال هذا كان ما يقبل 

  منهما أكمل مما ال يقبل وما كان عاملا قادرا أكمل مما كان جاهال عاجزا  واحدا
وإذا قسم إىل ما يكون فاعال باإلرادة وما يفعل إرادة وما ال يفعل ال هبذا وال هبذا كان ما يفعل باإلرادة أكمل مما 

  ال بإرادة وال بدون إرادة  يفعل بدون إرادة وما يفعل بدون إرادة أكمل ممن ال فعل له وأنتم جعلتموه ال يفعل



  الوجه الثالث عشر

فإذن ال يؤثر هذه العلة أثرا وال يفعل فعال منقلبا عن إرادهتا وقصدها وال دون إرادهتا إذ ليس يف هذه : قولكم 
  الذات نقص حيتاج فيه إىل متام من خارج وال فوق جوهرها أمر يقتبس منه ازديادا يف شيء من حاله إىل آخره 

إذا قدر ذات هلا فعل وتأثري باإلرادة وذات ليس هلا فعل وال تأثري ال بإرادة وال بدوهنا شهد صريح : م فيقال لك
  العقل بأن األول أكمل وهلذا كان احليوان أكمل من اجلماد 

إن حركة الفلك إرادية وإن ذلك أكمل من أن تكون حركته غري إرادية وإذا قدر مع هذا أن املتحرك : وقلتم أنتم 
إلرادة حمتاج إىل متام من خارج وهو متحرك لطلب ذلك التمام فهو أكمل من الذي ال يقبل التمام كاجلماد فإذا با

كان األول عندكم ال شعور له وال إرادة وال فعل باإلرادة وال ميكن أن يكون له شيء من ذلك كان املتحرك 
الذي ال ميكن اتصافه به فالعميان والعرجان  باإلرادة لطلب متامه أكمل من هذا الناقص املسلوب صفات الكمال

والصم والبكم العمي أكمل من هذا األول الذي فرضتموه والفلك أكمل منه بكثري وفيما ذكرمتوه من التناقض 
  وغاية الفساد ما ال حيصيه إال رب العباد 

  الوجه الرابع عشر

ا فإن كان ممكنا مل يوجد إال بواجب يبدعه ويفعله إما أن يكون واجبا بنفسه وإما أن يكون ممكن: العامل : أن يقال 
فيلزم أن يكون لألول فعل وتأثري وذلك مناقض ما ذكرمتوه مث إذا قدر من يفعل بإرادة ومن يفعل بال إرادة فالفاعل 

باإلرادة أكمل فيلزم أن يكون فاعال له باإلرادة حيث سلمتم أنه جيب أن ينزل أمره يف جوهره وسائر أموره على 
فضل ما ميكن أن يكون وجود شيء عليه وإن كان العامل واجب بنفسه مع كونه عندكم مفتقرا إىل األول افتقار أ

أمكن أن يكون واجب الوجود يتحرك حركة  -الشيء إىل من يتشبه به وحيركه باإلرادة حركه حيصل هبا متامه 
عامل بنفسه ووجوبه بنفسه يلزم أن يكون الواجب إرادية حيتاج فيها إىل متام من خارج فثبت أنه على تقدير إمكان ال

بنفسه له فعل وتأثري وذلك ينقض ما ذكرمتوه وإن وصفه بذلك أوىل من وصفه بكونه ال فعل له وال إرادة وال تأثري 
  وال ميكن اتصافه بشيء من صفات الكمال 

  الوجه اخلامس عشر

ه من النقائص ما يكون أنقص به من مجيع املوجودات أنتم فررمت من إثبات نوع من النقص له فأثبتم ل: أن يقال 
  فإنكم فررمت من كونه يفعل بإرادة وبغري إرادة ألن ذلك بزعمكم يستلزم نقصا حيتاج فيه إىل متام من خارج 

ال إذا قدر أنه ال علم له وال قدرة وال حياة وال إرادة وال فعل ال بإرادة وال غري إرادة وال يؤثر شيئا أصال و: فيقال 
كان ما يف املوجود أكمل منه فهذا منتهى كل نقص ومن كان فيه نقص ميكنه إمتامه من خارج  -يتأثر عن شيء 

  كان خريا من العدم ومن ال ميكنه إمتام نقصه 

  الوجه السادس عشر



العلم ما هو النقص الذي نزهتموه عنه ؟ فإن النقص ال يعقل إال عدم كمال أو وجود مناف لكمال فعدم : أن يقال 
واحلياة والقدرة يسمى نقصا ووجود الصم والبكم واخلرس املنايف هلذه الصفات يسمى نقصا مث ما كان قابال 

لالتصاف بصفات الكمال أكمل ممن ال يقبلها فإذا كان عندكم ال متصفا هبا وال قابال لالتصاف هبا كان هذا غاية 
  ما يعقل من النقص فما النقص الذي نزهتموه عنه ؟ 

  نزهنا عن طلب متامه من خارج فإن كون متامه ال حيصل إال بسبب من خارج نقص : قالوا  فإن
  : هذا باطل من وجوه : فيقال هلم 

  أن هذا إن كان نقصا فما وصفتموه به من النقائص أعظم من هذا وأكثر : أحدها 
  مام وال يطلبه فكون متامه ممكنا وهو طالب له أكمل من كونه ال يقبل الت: أن يقال : الثاين 

إن هذا نقص ؟ فإن النقص إمنا يكون نقصا إذا عدم ما ينبغي وجوده أو ما ميكن وجوده فإذا : ومل قلتم : الثالث 
  إن عدم هذا نقص ؟ : قدر أمر ال ميكن وجوده يف األزل أو ال يصلح وجوده يف األزل فلم قلتم 

غلط كما قد بسط يف موضع آخر فليس هو حمتاجا يف  ظنكم أن متامه حيتاج إىل سبب منفصل: أن يقال : الرابع 
  شيء من أفعاله فضال عن صفاته وذاته إىل سبب خارج عنه 

  الوجه السابع عشر

إن األول إذا كان فاعال مؤثرا باإلرادة لزم أن يكون فيه نقص حيتاج فيه إىل متام من خارج ؟ : مل قلتم : أن يقال 
شيئا منفصال عنه أما إذا مل يكن مبدأ فعله إال منه مل يلزم أن يكون حمتاجا إىل متام  فإن هذا إمنا يلزم لو كان احملرك له

من خارج وأنتم مل تقيموا دليال على أن كل فاعل باإلرادة ال يكون مبدأ فعله إال بسبب من خارج بل ادعيتم هذا 
  : دعوى جمردة ومن هنا يتبني فساد أصل كالمهم فنقول يف 

  الوجه الثامن عشر

: إن املتحرك باإلرادة ال يكون إال مبحبوب منفصل عنه مث إنكم قلتم : نتم ملا ذكرمت أن حركة األفالك إرادية قلتم أ
األول ال يتحرك باإلرادة لئال يكون له حمبوب منفصل فنحتاج إليه ومل تذكروا دليال على أن كل متحرك باإلرادة 

ذا دعوى جمردة بنيتم عليها إثبات األول وبنيتم عليها امتناع جيب أن يكون مفتقرا إىل حمبوب منفصل بل ذكرمت ه
كون األول مؤثرا ويفعل بإرادة أو غري إرادة وإذا مل يفعل بإرادة وال غري إرادة امتنع وجود املمكنات فامتنعت 

تم عليها حركتها باإلرادة فامتنع احتياجها إىل معشوق فبطل دليلكم على إثبات األول فكان نفس دعواكم اليت بني
إثبات األول وسلب أفعاله ومل تقيموا عليها دليال هي بعينها تستلزم عدم دليلكم على ثبوت األول فتبني أنه ليس يف 

  كالمكم ال إثبات لألول وال نفي لشيء عنه 

  الوجه التاسع عشر

مراد منفصل عنه غين  إن كل فاعل باإلرادة أو كل متحرك باإلرادة جيب أن يكون حمتاجا إىل: مل قلتم : أن يقال 
مل ال جيوز أن يكون هو املراد احملبوب فيكون حمبا لنفسه فهو احملب : عنه ؟ ومل تذكروا على هذا دليال ويقال لكم 

  وهو احملبوب ؟ أو يكون مريدا حمتاجا ملا هو مفعول له فيكون هو مراده فال يكون يف ذلك احتياجه إىل غريه ؟ 



إن األول عاشق ومعشوق وعشق ولذيذ وملتذ ومبتهج ومبتهج به فإذا : كتبكم  وأنتم تقولون ما هو موجود يف
  جاز عندكم أن يكون حمبا حمبوبا مريدا مرادا فلم ال جيوز أن يكون إذا فعل باحملبة واإلرادة هو احملبوب املراد ؟ 

ه بصفات الكمال هو العاشق املعشوق ؟ وعلى هذا التقدير يبطل أصال كالمكم وميكن وصف: وعلى اصطالحكم 
  وباألفعال الكاملة اإلرادية اليت ال يفتقر فيها إىل غريه وال يكون فيه نقص حيتاج فيه إىل متام من خارج 

  الوجه العشرون

إن العايل ال يفعل ألجل السافل وإن حركة الفلك اإلرادية ال جيوز أن تكون ألجل السفليات لكن : أنكم تقولون 
اإلرادية بالقصد الثاين وإمنا مقصوده حبركته اإلرادية التشبه مبحبوبه األعلى وإذا لزم حصول ما حصل عن حركته 

كان األمر كذلك فلم ال جيوز أن يكون األول هو املريد واملراد واحملبوب واحملب ؟ وهو ال يريد شيئا ألجل شيء 
  ر عن األفالك سواه ولكن حمبته لنفسه وإرادته هلا استلزم وجود املفعوالت كما قلتموه فيما صد

هو فاعل باختياره وإرادته فعال يستلزم وجود املعلوالت كان كما قلتم مثل ذلك يف حركة الفلك فهذا : وإذا قيل 
مما قلتموه فيه من وصفه بغاية النقص  -القول جاز على أصولكم وهو أحق باجلواز إن كانت أصولكم صحيحة 

ال مع رعاية أصولكم اليت اعتقدمت صحتها ومل يكن يف هذا فإذا وصفتموه هبذا كنتم قد وصفتموه بصفات الكم
  حمذور إال كان يف نفيه من احملذور ما هو أعظم منه 

  الوجه الواحد والعشرون

فجوهرها ليس فيه شوق إىل شيء وال منافرة لشيء مضمونه أهنا ال حتب شيئا وال تبغضه فلم : قولكم : أن يقال 
  قلتم ذلك ؟ 

  املبغض ال حيب إال ما حيتاج إليه من غريه وال يبغض إال ما حيتاج إىل دفعه عن نفسه إن احملب : فإن قلتم 
ومل قلتم ذلك والفلك عندكم حيب بل يعشق ؟ وإذا كان حيب شيئا فإنه يبغض زواله ومع هذا فهو : قيل لكم 

واالحنالل وهو مع  عندكم ال خياف من شيء منفصل وال حيتاج إىل دفع ضرر عن نفسه بل وال جيوز عليه الفساد
هذا عاشق حمب طالب مشتاق فال يلزم من كونه مشتاقا أن يكون من يعرض له أمر حيتاج إىل استدفاعه وأما كون 
احلب يوجب أن يكون فوقه جوهر آخر يقتبس منه فهذا إمنا يلزم إذا مل يكن قادرا على حصول حمبوبه فأما إذا قدر 

  ه مل يكن يف ذلك حمذور أنه ليس يف ذلك حاجة إىل ما هو غين عن

  الوجه الثاين العشرون

فجوهرها إذن ليس فيه شوق إىل شيء وال منافرة لشيء وال قبول لتغيري وال حلدوث شأن : قولكم : أن يقال 
متجددة أمر مل يذكروا عليه حجة عقلية إال ما ذكرمتوه من أن هذه الذات ليس فيها نقص حيتاج فيه إىل متام من 

  ما تزداد منه وال يعرض هلا ما حيتاج دفعه  خارج وال فوقها
اجلوهر املتحرك أهو حمتاج إىل شيء من خارج وفوقه ما يزداد منه ويعرض له ما حيتاج إليه يف دفعه أم : فيقال لكم 

  ليس كذلك ؟ 
ينئذ إنه هبذه الصفة وهو متحرك مل يكن يف ثبوت هذه الصفات ما مينع كون املوصوف متحركا فيجوز ح: فإن قلتم 



على األول أن يكون متحركا قابال لقيام األمور االختيارية به كما يقبله اجلوهر املتحرك إذ كان كالمها مشتركا يف 
  هذه الصفات 

  ليس كذلك وإن اجلوهر املتحرك يعرض له ما يدفعه عن نفسه : وإن قلتم 
عنه إذ عندكم ليس فوقه فاعل إمنا وبتقدير أن يعرض له فليس فوقه ما يدفع هذا : ليس هذا قولكم : قيل لكم 

  ال بإرادة وال بدون إرادة : فوقه حمبوب ليس بفاعل وال مؤثر 
  إنه حيتاج إىل متام من خارج أو فوقه جوهر يقتبس منه زيادة : وكذلك إن قلتم 

  فمن الذي يفيده الزيادة ويزيل عنه احلاجة غريه ؟ : قيل لكم 
ال عن إرادة وال عن غري إرادة وكونه حمبوبا ال : ؤثر أثرا وال يفعل فعال األول فاألول عندكم ليس ي: فإن قلتم 

يقتضي أنه يفعل باحملب فعال يزداد به إذ كان الفاعل للحب يف احملبوب احملرك له إىل احملبوب ليس نفس احملبوب إذ 
ال يشعر بعاشقه ليس منه كل عاقل يعلم أن اخلبز إذا أحبه اجلائع مل يفعل حركته وال قصده كذلك املعشوق الذي 

  فعل وال حركة يزيد هبا احملب شيئا وإمنا يضاف الفعل إليه كما يضاف إىل اجلماد 
  قتلين حب املال : أهلك الناس الدرهم والدينار ويقال : كما يقال 

ه من غري غرارة خداعة مكارة وحنو ذلك مما يضاف إىل ما حتبه النفوس وهتوا: قاتول ويقال للدنيا : ويقال للذهب 
فعل منه وال قصد فإمنا يضاف الفعل إليه ألنه كان بسببه ال أنه هو احملدث لذلك الفعل وال الفاعل له وال املبدع له 

  وهذا متفق عليه بني العقالء 
وإذا كان كذلك فليس يف اجلوهر اجلسماين الفلكي إال من جنس ما جعلتموه يف األول وهو غين كغىن األول ومع 

  عليه احلركة وقيام احلوادث به فكذلك يف األول  هذا فقد جاز
  إنه يشتاق إىل نفسه : إن الفلك يتحرك بنفسه فلم ال جيوز أن يقال : وإذا جاز أن يقال 

  إن األول هو حمبوب مشتاق إليه فلم ال جيوز أن يكون حمبا لنفسه وحركته من احملبة لنفسه ؟ : وإذا قيل 
  إىل أي شيء يتحرك ؟ : وإذا قلتم 
  والفلك إىل شيء يتحرك ؟ : قيل لكم 
  إلخراج ما ال ميكن وجوده دفعة عن األيون واألوضاع : فإذا قلتم 
إن األول يتحرك إلخراج ما ال ميكن وجوده دفعة من أحواله وشؤونه : ومل ال جيوز على هذا أن تقولوا : قيل لكم 

  ؟ مث احلوادث املنفصلة تابعة لذلك كما قلتم مثل ذلك يف الفلك 

  الوجه الثالث العشرون

ال لنفسه : أتريدون به أنه ليس فيه حب لشيء أصال : قولكم ليس فيه شوق إىل شيء وال منافرة لشيء : أن يقال 
وال لغريه ؟ وال بغض لشيء من األشياء ؟ ومسيتم احلب الباعث على الفعل شوقا ؟ أم تريدون به ليس فيه شوق إىل 

  الفلك ؟ شيء مستغن عنه كما قلتموه يف 
  مل يضر هذا مع أنكم مل تقيموا على هذا دليال : فإن كان مرادكم الثاين 

إن : مل ميكنكم اجلواب ألنكم إن قلتم  -بل جيوز أن يكون مشتاقا إىل غريه وغريه مشتاق إليه : ولو قيل لكم 
فعل وال يؤثر وإن كان الفلك ممكن بنفسه لزم أن يكون األول فاعال له ولزم أن يكون كالفلك وهو عندكم ال ي

  الفلك واجبا كان الواجب موصوفا بالشوق إىل غريه 



وأيضا فأنتم مل تذكروا دليال على ثبوته فضال عن غناه إذ دليلكم يف ثبوته مبين على أن املتحرك باإلرادة ال تكون 
عال باإلرادة فإذا ال ميكنكم حركته إال عن حب لغريه وهذا مل تقيموا عليه دليال وهو ال يتم حىت ميتنع كون األول فا

  ثبوته حىت ميتنع كونه فاعال باإلرادة وال ميتنع كونه فاعال باإلرادة حىت يعلم ثبوته فإذا ال يثبت ال هذا وال هذا 
  من أين علمتم أنه ال يكون حمبا لنفسه وال لغريه ؟ : وإن كان مرادكم األول فيقال لكم 

  : إىل الغري كان جوابكم من أربعة أوجه  إن احملب لغريه ناقص حيتاج: فإن قلتم 
مل ال جيوز أن يكون حمبا لنفسه مث حمبته لغريه تبعا ؟ كما تقولون يف حب الفلك وإرادته بالقصد : أن يقال : أحدها 

  األول والقصد الثاين 
ا كما هو مفعول فلم ال جيوز أن يكون حمبا لغريه الذي هو مفعول مصنوع له ؟ وإذا كان مريد: أن يقال : الثاين 

مصنوع له وهو ممكن مل يكن يف ذلك إرادته وحمبته إال ملفعوالته ومبتدعاته اليت هي فقرية إليه من كل وجه فليس يف 
إن الفلك ال حيتاج إليه إال : هذا افتقار إىل شيء هو مستغن عنه بوجه من الوجوه ومعلوم أن هذا خري من قولكم 

  ثبات فقر الفلك إليه من كل وجه وهذا أبلغ يف الكمال من جهة كونه حمبوبا فإن ذلك يف إ
ولو فرض حمبا لغريه مريدا لغريه وذلك الغري أيضا حمتاج إليه لكونه ال يقوم إال به كان غاية ما : أن يقال : الثالث 

ولكم يف هذا أن يكون قوام كل منهما باآلخر ومعلوم أن هذا وإن كان املسلمون ينزهون اهللا عنه فهو خري من ق
املتضمن أن الفلك ليس له مبدع فاعل مع كونه حمتاجا إىل حمبوبه ألن هذا يتضمن شيئني كل منهما فاعل له 

وأحدمها حمب لآلخر أقرب إىل العدل واإلمكان إن كان ذلك ممكنا وإال فهو أقرب إىل االمتناع ألن كال القولني 
ب أحدمها واآلخر حمبوب والقول الثاين يتضمن أن كالمها يتضمن إثبات شيئني ال فاعل هلما وأحدمها يتضمن أن احمل

  حمب حمبوب 
احملب املريد ألمور منفصلة عنه إذا كان قادرا عليها وهو يفعلها حبسب حمبته وإرادته من : أن يقال : الوجه الرابع 

ده وال يقدر عليه ؟ إن هذا نقص ؟ أو ليس املوصوف هبذا أكمل من الذي ال حيب شيئا وال يري: غري مانع فلم قلتم 
  وإذا شبه األول باحليوان كان الثاين مشبها باجلماد واجلماد أنقص 

  الوجه الرابع العشرون

أحدمها حمب مريد يفعل ما يريده وهو قادر على ذلك والثاين ال حيب شيئا وال يريده : إذا قدر موجودان : أن يقال 
إمجاع العقالء أن األول أكمل من الثاين فإن الثاين شبيه كان  -وال يقدر على شيء حمبوب مراد لكن غريه حيبه 

  باخلبز واملاء واللباس واملساكن اليت حيبها الناس ويريدوهنا واألول شبه بالناس الذين حيبون ذلك 
ومعلوم أن الثاين أنقص من األول واألول أقرب إىل الكمال فهؤالء فروا بزعمهم مما تومهوه نقصا فوقعوا فيما هو 

  نقصا بال ريب أعظم 
حي وميت وعامل وجاهل وقادر وعاجز وقادر على : إذا قسمنا املوجودات إىل قسمني : وإيضاح هذا أن يقال 

الفعل وغري قادر عليه بل قادر على الفعل واحلركة بإرادته وحمبته ومن ال إرادة له وال قدرة له أو ال فعل له وال 
  و املوصوف بصفات الكمال دون الثاين كان األول ه -حركة إىل ما يريده وحنو ذلك 

وأما جمرد كون الشيء مرادا حمبوبا فليس بصفة كمال إال أن يكون حمبوبا لنفسه مرادا لذاته وهؤالء سلبوا الرب 
مجيع صفات الكمال ووصفوه بالنقائص ومل يثبتوا له شيئا من الكمال إال جمرد كونه حمبوبا ومل يقيموا حجة على 

  حمبوب لنفسه فكان ما وصفوه به غاية النقص بل العدم ذلك وال على أنه 



  بقية كالم ثابت بن قرة ورد ابن تيمية عليه

فليس يوجد إذن أمر جيتذب هذه الذات بالطبع وبغري إرادة وليس يوجد إذن أمر يدعو هذه الذات إىل : قال ثابت 
  حال أو شأن ليس هي املبدأ األول له والعلة فيه 

مل تقيموا دليال على شيء من ذلك فإنكم مل جتعلوها فاعال لشيء وال مؤثرا فيه أصال فليست  :أوال : فيقال هلم 
  مبدأ لشيء من األشياء وال علة له إال من كوهنا حمبوبة فقط وليس يف هذه اجلهة أهنا حتدث شيئا وال أهنا تبدع شيئا 

 شيء ؟ وما املانع أن تكون هي حمبة لغريها ؟ وإذا كان كذلك فما املانع أن يكون غريها جاذبا هلا وداعيا هلا إىل
  وأنتم مل تذكروا على امتناع ذلك حجة أصال 

واملسلمون وغريهم من أهل امللل إذا نزهوا اهللا عن احلاجة إىل غريه فهم يثبتون أنه رب غريه ومليكه وخالقه وأنتم 
  مل تثبتوا أنه رب كل ما سواه ومليكه وخالقه 

لى انتفاء احلاجة عنه ال سيما مع أنه يلزمكم أن جتعلوا العامل واجب الوجود بنفسه مع فقره وحينئذ فال دليل لكم ع
إليه فيكون الواجب بنفسه فقريا إىل غريه أو جتعلوه ممكنا ال بد له من فاعل فيكون األول مبدعا فاعال لغريه 

  والفاعل كما ذكروه يستلزم أن يكون له فعل وإرادة وهذا نقيض قوهلم 
مل ال جيوز أن يكون مفعوهلا احملتاج إليها هو الداعي اجلاذب ؟ وليس يف هذا افتقار إىل ما هو : ثانيا : ل هلم ويقا

  مستغن عنها وأنتم مل تقيموا دليال على انتفاء ذلك 
د ذكر مل ال جيوز أن يكون هو املبدأ ملا يفعله والداعي منه ال من غريه وهو احملب لنفسه ؟ وق: ثالثا : ويقال هلم 

  أئمتكم يف كتبهم أنه عاشق ومعشوق وعشق ولذيذ وملتذ به 
وباجلملة فكل ما كان له ما هو بالطبع على اجلهة الطبيعية اليت ميحوها فإنه يلزم أن يوجد يف جوهره شوق : قال 

لشوق ومن بالطبع إىل حال ال متلكها إرادته واملشتاق معلول من جهة شوقه للشيء املشوق إليه مبدأ له يف ذلك ا
جهة أي هو له علة متامية من جهة من اجلهات وليس يليق هذا األمر البتة باملبدأ األول ولكنه مبدأ لكل طبيعة ولكل 

  شوق ولكل حركة 
  : الكالم على هذا من وجوه : فيقال له 

جتعلوه إال  إن األول مبدأ لكل طبيعة وكل شوق وكل حركة كالم مناقض ملا ذكرمتوه فإنكم مل: قولكم : األول 
حمبوبا فقط ال فاعال مبدعا وال علة فاعلة وجمرد كون الشيء حمبوبا ال يوجب أن يفعل شيئا يف غريه وقد علم الفرق 

  بني العلة الفاعلة والغائية 
  ومل ميتنع أن يكون حمبا لنفسه ؟ فهو احملب احملبوب : إن املشتاق إليه علة للمشتاق فيقال لكم : قولكم : والثاين 

ما املانع أن يكون حمبا مريدا ملا هو مفعول مصنوع له ؟ وليس يف هذا كونه معلوال لغريه ألن : أن يقال : ثالث ال
  ذلك الغري هو معلوله من كل وجه مفعول له بكل طريق حمتاج إليه بكل سبب 

لول له وهو قادر وليس يف حب الشيء وإرادته ملثل ذلك نقص بل هذا من الكمال فإن من أراد ما هو مفعول له مع
على ذلك املراد احملبوب كان هذا غاية الكمال خبالف من ال يفعل شيئا منفصال عنه وال يريده وال يقدر عليه بل 

  وال يفعل فعال قائما بنفسه بل هو كاجلماد الذي ليس له صفة كمال بل كاملعدوم 
وقد ذكر هذا  -ان وأنتم تدعون الربهان واحلجة وليس يليق هذا البتة باملبدأ األول كالم بال بره: قولكم : الرابع 
مل ترضوا أن جتعلوا هذا خطابة بل جعلتموه دون اخلطابة وأنتم جتعلونه عمدة يف مثل هذا األمر العظيم بال  -غريكم 

  ال حجة أصال مع أنكم مل تثبتوا أن األول مبدأ وال فاعل أصال إال جبهة كونه حمبوبا مع أنكم مل تقيموا على ذلك دلي



كل ما كان ما هو له بالطبع من اجلهة اليت ينحوها فإنه يلزم أن يوجد يف جوهره شوق بالطبع إىل : قوله : اخلامس 
  حال ال متلكها إرادته 

وجدنا املتحركات باإلرادة : هذه قضية كلية مل يذكروا عليها دليال وغاية ما يستدلون به أن يقولوا : فيقال هلم 
  كذلك احليوان 

إن األول ممكن مفعول : وكذلك وجدمت ذلك ممكنا مفعوال مصنوعا مفتقرا إىل فاعل مبدع فقولوا : هلم فيقال 
مصنوع مفتقر إىل فاعل مبدع فإن كان الدليل قد أثبت موجودا واجبا بنفسه ال يفتقر إىل غريه فإما أن يكون ذلك 

متلكها إرادته بطل نفيكم هلذا عن الواجب  هو الفلك أو أمرا فوق الفلك فإن كان هو الفلك وهو مشتاق إىل حال
  بنفسه 

وإن كان الواجب بنفسه أمرا فوق الفلك كان هو الفاعل للفلك املبدع له وحينئذ فالفلك وما فيه حمتاج إليه من 
  إنه مشتاق إىل ما متلكه إرادته : كل وجه فليس يف الوجود ما هو خارج عن ملكه حىت يقال 

منا يصح أن لو كان فيه الوجود ما ال متلكه إرادة األول فأما إذا كان كل ما سواه كائنا أن هذا الكالم إ: السادس 
بإرادته ومشيئته فليس يف الوجود شيء ال متلكه إرادته وأنتم مل تقيموا دليال على امتناع إرادته وإذا كانت إرادته 

ون مريدا على هذا مل مينع أن يك -أ مل يكن ما شاء اهللا كان وما مل يش: ممكنة على هذا الوجه كما يقول املسلمون 
  الوجه 

كونه يفعل بالطبع أو حنو ذلك ليس من عبارة املسلمني فإذا كانوا يسمون كل ما يفعل فعال : أن يقال : السابع 
  قائما بنفسه متحركا بالطبع مل ننازعهم يف املعىن 

  ؟ إن من كان فاعال فعال يقوم به بإرادته مشتاق إىل حال ال ميلكها : مل قلتم : لكن نقول 
  إن كل ما كان كذلك مشتاق إىل حال ال ميلكها ؟ : فإذا مسيتم كل ما كان كذلك فاعال بالطبع فلم قلتم 

  فصل عود إىل كالم ابن رشد يف مناهج األدلة وتعليق ابن تيمية عليه 
يت دعا فإذ قد تبني أن هذه الطرق كلها ليست واحدة منها هي الطريقة الشرعية ال: فإن قيل : مث قال ابن رشد 

الشرع منها مجيع الناس على اختالف فطرهم إىل اإلقرار بوجود الباري فما هي الطريق الشرعية اليت نبه الكتاب 
  عليها وكان يعتمدها الصحابة ؟ 

: الطرق الشرعية اليت نبه الكتاب عليها ودعا الكل من باهبا إذا استقرئ الكتاب وجدت تنحصر يف جنسني : قلنا 
  وف على العناية باإلنسان وخلق مجيع املوجودات من أجله وتسمى هذه دليل العناية أحدمها طرق الوق
ما يظهر من اختراع جواهر األشياء املوجودات مثل اختراع احلياة يف اجلماد واإلدراكات اخلمسة : والطريق الثانية 

  والعقل ولنسم هذا دليل االختراع 
  أن مجيع املوجودات اليت ها هنا موافقة لوجود اإلنسان :  أحدمها: أما الطريق األوىل فتبىن على أصلني 

أن هذه املوافقة هي ضرورة من قبل فاعل قاصد لذك مريد إذ ليس ميكن أن تكون هذه املوافقة : واألصل الثاين 
باالتفاق فأما كوهنا موافقة لوجود اإلنسان فيحصل اليقني بذلك بدليل موافقة الليل والنهار والشمس والقمر 

  وجود اإلنسان وكذلك موافقة األزمنة األربعة له واملكان الذي هو فيه أيضا وهو األرض ل
مثل األمطار واألهنار والبحار : وكذلك أيضا يظهر موافقة كثري من احليوان له والنبات واجلمادات وجزيئات كثرية 

  وما حتمله األرض واملاء واهلواء والنار 
  ء اإلنسان وأعضاء احليوان أعين كوهنا موافقة حلياته ووجوده وكذلك أيضا تظهر العناية يف أعضا



وباجلملة فمعرفة منافع املوجودات داخلة يف هذه اجلنس ولذلك وجب على من أراد أن يعرف اهللا تعاىل املعرفة 
  التامة أن يفحص عن صانع مجيع املوجودات 

النبات ووجود السموات وهذه الطريقة تنبين  وأما داللة االختراع فيدخل فيها وجود احليوان كله ووجود: قال 
أن هذه املوجودات خمترعة وهذا معروف بنفسه يف : على أصلني موجودين بالقوة يف فطر مجيع الناس أحدمها 

  احليوان والنبات 
نرى  فإنا]  ٧٣: احلج [ اآلية } إن الذين تدعون من دون اهللا لن خيلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له { : كما قال تعاىل 

أجساما مجادية مث حتدث فيها احلياة فنعلم قطعا أن ها هنا موجدا للحياة ومنعما هبا وهو اهللا تبارك وتعاىل وأما 
السموات فنعلم من قبل حركاهتا اليت ال تفتر أهنا مأمورة بالعناية مبا هو ها هنا ومسخرة لنا واملسخر املأمور خمترع 

  من قبل غريه ضرورة 
أن حركات األفالك ليست من قبل أنفسها بل من حمرك منفصل عنها حىت يكون ذلك احملرك هلا هذا يبني ب: قلت 

  هو اآلمر املسخر 
وهذا يتبني بوجوه مبسوطة يف غري هذا املوضع مثل أن يبني احملرك من جهة الفاعل والسبب ومن جهة املقصود 

إهنا عابدة : ما يقول املسلمون وغريهم من أهل امللل  والغاية أي أهنا ال بد أن تقصد حبركاهتا شيئا منفصال عنها مثل
  إهنا تقصد التشبه باإلله على قدر الطاقة :  -كأرسطو وأتباعه  -هللا تعاىل ويقول املتفلسفة 

وعلى القولني فتكون حركتها من جنس حركة احملب إىل حمبوبه والطالب إىل مطلوبه وما كان له مراد منفصل عنه 
تاج إىل ما هو مستغن عنه ومن احتاج إىل ما هو مستغن عنه مل يكن غنيا بنفسه بل يكون فهو حم -مستغن عنه 

مفتقرا إىل ما هو منفصل عنه وهذا ال يكون واجب الوجود بنفسه بل يكون ممكنا عبدا فقريا حمتاجا فتكون 
  السموات مفتقرة ممكنة ليست بواجبة 

ألفالك املنفصلة عنه فتكون حركته من غريه والفلك احمليط هبا أن كل فلك فإنه حيركه غريه من ا: والوجه الثاين 
احملرك هلا ال حيرك وال يؤثر يف غريه إال مبعاونة غريه من األمور املنفصلة عنه فليس هو وحده احملرك لسائر أنواع 

ليس فيها ما حركاهتا بل جيب أن يكون احملرك غريه واملتحركات املنفصلة عنه ليست منه وحده بل منه ومن غريه ف
  هو مستقل بالتحريك وما كان مفتقرا إىل غريه مل يكن واجبا بنفسه فال بد من حمرك منفصل عنها 

ليس شيء منها مستقال مبصاحل السفليات واآلثار احلادثة فيها بل إمنا حيصل ذلك بأسباب منها : ومثل أن يقال 
ا فكل واحد منها ال بد له من شريك معاون له اشتراكها ومنها أمور موجودة يف السفليات ليست من واحد منه

مانع يعوقه عن مقتضاه فال يتم أمره إال مبشارك غين عنه وانتفاء مانع معارض له فيمتنع أن يكون مبدعا لشريكه 
الغين عنه وملانعه املضاد له وأن يكون ما حيصل من املصاحل اليت يف العامل السفلي مبجرد قصده وفعله فوجب أن 

  ك ما يوجب فعله وحركته من غريه وذلك هو األمر والتسخري يكون هنا
ألن احلركة إن كانت قسرية فلها قاسر وإن كانت طبيعية فالطبعية ال تكون إال إذا خرجت بالعني من حملها فهي 

  مقسورة على اخلروج 
ة غريه له فيها هو مفتقر يف وإن كانت إرادية فاملريد آلثار ال يستقل هبا وال حيصل إال مبشاركة غريه وميتنع مبعارض

  مقصوده إىل غريه 
وميتنع أن يكون واجب الوجود بنفسه ألن الواجب بنفسه ال يكون مفتقرا إىل غريه املستغين عنه بوجه من الوجوه 

  إذ لو افتقر إىل غريه بوجه من الوجوه مل يكن من ذلك الوجه غنيا عن الغري بل مفتقرا إليه 



  لك الغري املستغين عنه وال يتم ذلك الوجه إال بذ
واملريد ألمر إذا مل يكن قادرا على حتصيل مراده كان عاجزا وكان فقريا إىل ما به حيصل مراده واملفتقر إىل ما يعجز 
عنه ال يكون واجبا بنفسه وال يكون كماله حاصال به بل مبا هو مستغن عنه فهذه األمور وغريها مما يستدل به على 

  هذا املطلوب 
أما األصل الثاين فهو أن كل خمترع فله خمترع فيصح من هذين األصلني أن للوجود فاعال خمترعا له ويف هذا و: قال 

اجلنس دالئل كثرية على عدد املخترعات ولذلك كان واجبا على من أراد معرفة اهللا حق معرفته أن يعرف جواهر 
  مل يعرف حقيقة الشيء مل يعرف حقيقة االختراع األشياء ليقف على االختراع احلقيقي يف مجيع املوجودات ألن من 

: األعراف [ } أومل ينظروا يف ملكوت السماوات واألرض وما خلق اهللا من شيء { : وإىل هذا اإلشارة بقوله تعاىل 
١٨٥  [  

وكذلك أيضا من تتبع معىن احلكمة يف موجود أعين معرفة السبب الذي من أجله خلق والغاية املقصودة به كان 
  فه على دليل العناية أمت فهذان الدليالن مها دليال الشرع وقو

وأما أن اآليات املنبهة على األدلة املفضية إىل وجود الصانع سبحانه يف الكتاب العزيز هي منحصرة يف هذين 
  اجلنسني من األدلة فذلك بني ملن تأمل اآليات الواردة يف الكتاب العزيز يف هذا املعىن 

  : يت يف الكتاب العزيز يف هذا املعىن إذا تصفحت وجدت على ثالثة أنواع وذلك أن اآليات ال
إما آيات تتضمن التنبيه على داللة العناية وإما آيات تتضمن التنبيه على داللة االختراع وإما آيات جتمع األمرين 

  من الداللة مجيعا 
 ٦: النبأ [ } واجلبال أوتادا *  جنعل األرض مهادا أمل{ : فأما اآليات اليت تتضمن داللة العناية فقط فمثل قوله تعاىل 

  ]  ١٦: النبأ [ } وجنات ألفافا { : إىل قوله ]  ٧ -
إىل ]  ٦١: الفرقان [ } تبارك الذي جعل يف السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منريا { : ومثل قوله تعاىل 

  ]  ٦٢: القرقان [ } أو أراد شكورا { : قوله 
  ومثل هذا كثري يف القرآن ]  ٢٤: عبس [ اآليات } فلينظر اإلنسان إىل طعامه {  :ومثل قوله 

} خلق من ماء دافق * فلينظر اإلنسان مم خلق { : وأما اآليات اليت تضمنت داللة االختراع فقط فمثل قوله تعاىل 
  ]  ٦: الطارق [ 

  اآلية ]  ١٧: الغاشية [ } أفال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت { : ومثل قوله 
: احلج [ } يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون اهللا لن خيلقوا ذبابا { : ومثل قوله تعاىل 

٧٣  [  
إين وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض { : ومن هذا قوله تعاىل حكاية عن قول إبراهيم عليه السالم 

  من اآليات اليت ال حتصى إىل غري ذلك ]  ٧٩: األنعام [ } حنيفا 
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي { : وأما اآليات اليت جتمع الداللتني فهي كثرية أيضا بل هي األكثر مثل قوله تعاىل 

: البقرة [ } فال جتعلوا هللا أندادا وأنتم تعلمون { : إىل قوله تعاىل ]  ٢١: البقرة [ } خلقكم والذين من قبلكم 
٢٢  [  

الذي { : تنبيه على داللة االختراع وقوله ]  ٢١: البقرة [ } الذي خلقكم والذين من قبلكم { : وله وذلك أن ق
  تنبيه على داللة العناية ]  ٢٢: البقرة [ } جعل لكم األرض فراشا والسماء بناء 



  ]  ٣٣: يس [ } وآية هلم األرض امليتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون { : ومثله قوله 
آل [ } ويتفكرون يف خلق السماوات واألرض ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عذاب النار { : وقوله 

  ]  ١٩١: عمران 
  وأكثر اآليات الواردة يف هذا املعىن يوجد فيها النوعان من األدلة 

بههم على ذلك مبا جعل يف فهذه الطريق هي الصراط املستقيم اليت دعا اهللا الناس منه إىل معرفة وجوده ون: قال 
  فطرهم من إدراك هذا املعىن 

وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم { : وإىل هذا الفطرة األوىل املغروزة يف طباع البشر اإلشارة بقوله تعاىل 
  ]  ١٧٢: األعراف [ } قالوا بلى شهدنا { : إىل قوله } ذريتهم وأشهدهم 

هللا تعاىل يف اإلميان به وامتثال ما جاءت به رسله أن يسلك هذه الطريقة وهلذا جيب على كل من كان وكده طاعة ا
  حىت يكون من العلماء الذي يشهدون هللا بربوبيته مع شهادته لنفسه وشهادة مالئكته له 

[ } شهد اهللا أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولو العلم قائما بالقسط ال إله إال هو العزيز احلكيم { : كما قال تعاىل 
  ]  ١٨: آل عمران 

وإن من شيء إال يسبح { : وداللة املوجودات من هاتني اجلهتني عليه هو التسبيح املشار إليه بقوله تعاىل : قال 
  ]  ٤٤: اإلسراء [ } حبمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم 

الطريق يف هذين يف هذه اآلية وآية أخذ امليثاق من الكالم ما ليس هذا موضعه وكذلك دعواه احنصار : قلت 
  النوعني 
كالم ليس هذا موضعه بل كل ما دل على  -إن يف اآليات ما يدل على العناية دون االختراع وغري ذلك : وقوله 

  العناية دل على االختراع ولكن املقصود هنا حكاية ما ذكره 
  عناية وداللة االختراع داللة ال: فقد بان من هذه األدلة على وجود الصانع منحصرة يف هذين اجلنسني : قال 
طريقة اخلواص ويعىن باخلواص العلماء وطريقة اجلمهور وإمنا : وبني أن هاتني الطريقتني مها بأعياهنما : قال 

أعين أن اجلمهور يقتصرون من معرفة العناية واالختراع على ما هو مدرك : االختالف بني املعرفتني يف التفضيل 
لم احلس وأما العلماء فيزيدون إىل ما يدركون من هذه األشياء باحلس ما يدرك بالربهان باملعرفة األوىل املبنية على ع

إن الذي أدرك العلماء من معرفة منافع أعضاء اإلنسان : أعين من العناية واالختراع حىت لقد قال بعض العلماء 
  واحليوان هو قريب من عشرة آالف منفعة 

هي الطريقة الشرعية والفلسفية احلكمية وهي اليت جاءت هبا الرسل  وإذا كان هذا هكذا فهذه الطريقة: قال 
ونزلت هبا الكتب والعلماء ليسوا يفضلون اجلمهور يف هذين االستداللني من قبل الكثرة فقط بل من قبل التعمق يف 

وعات اليت ليس معرفة الشيء الواجب بنفسه فإن مثال اجلمهور يف النظر إىل املوجودات مثاهلم يف النظر إىل املصن
  عندهم علم بصنعها فإهنم إمنا يعرفون من أمرها أهنا مصنوعات فقط وأن هلا صانعا موجودا 

ومثال العلماء يف ذلك مثال من نظر إىل املصنوعات اليت عنده ببعض صنعها وبوجه احلكمة فيها وال شك أن من 
ا هو صانع من الذي ال يعرف من تلك حاله من العلم باملصنوعات هذه احلال فهو أعلم بالصانع من جهة م

  املصنوعات إال أهنا مصنوعة فقط 
وأما مثال الدهرية يف هذا الذين جحدوا الصانع سبحانه وتعاىل فمثال من أحس مصنوعات فلم يعرف أهنا 

  مصنوعات بل ينسب ما رأى فيها من الصنعة إىل االتفاق واألمر الذي حيدث من ذاته 



من أعيان الفالسفة املعظمني لطريقتهم املعتنني بطريقة الفالسفة املشائني كأرسطو وأتباعه  فهذا الرجل مع أنه: قلت 
يبني أن األدلة العقلية الدالة على إثبات الصانع مستغنية عما أحدثه املعتزلة ومن وافقهم من األشعرية وغريهم من 

رق برهانية تفيد العلم للعامة وللخاصة طريقة األعراض وحنوها وأن الطرق الشرعية اليت جاء هبا القرآن هي ط
واخلاصة عنده يدخل فيهم الفالسفة والطرق اليت ألولئك هي مع طوهلا وصعوبتها ال تفيد العلم ال للعامة وال 

  للخاصة 
هذا مع أنه يقدر القرآن قدره ومل يستوعب أنواع الطرق اليت يف القرآن فإن القرآن قد اشتمل على بيان املطالب 

  بأنواع من الطرق وأكمل الطرق كما قد بسط يف موضعه اإلهلية 
والذي قاله من أن هذه الطرق املعتزلية كطريقة األعراض املبنية على امتناع حوادث ال أول هلا مل يبعث الرسول 

 هو أمر معلوم باالضطرار لكل من كان عاملا -بدعوة اخللق إليها وال كان سلف األمة يتوسلون هبا إىل معرفة اهللا 
  بأحوال الرسول صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه والسلف ولكل من تدبر القرآن واحلديث 

  وكل متكلم فاضل كاألشعري وغريه يعلم ذلك كما تقدم كالم األشعري 
هي برهانية أو ليست برهانية وهي  -كطريقة األعراض والتركيب واالختصاص  -وأما كون هذه الطرق املعتزلية 

  تفيده فهذا مما يعلم بنظر العقل الصريح فمن كان ذكيا طالبا للحق عرف احلق يف ذلك تفيد العلم أو ال 
أن ما به يعلم ثبوت الصانع وصدق رسوله ال يتوقف على هذه الطرق املعتزلية اجلهمية : أحدمها : ولنا مقصودان 

دح يف أصل الشرع فإذا تبني إن القدح فيها ق: إهنا عارضت األدلة الشرعية ويقال : وهذه الطرق هي اليت يقال 
أهنا ليست أصال للعلم بالشرع كما أهنا ليست أصال لثبوته يف نفسه باالتفاق بطل قول من يزعم أن القدح يف هذه 

  العقليات قدح يف أصل الشرع وهو املطلوب 
به وقد ذكرنا من  واملقصود الثاين أن هذه العقليات املعارضات للشرع باطلة يف نفسها وإن مل نقل إهنا أصل للعلم

  قدح فضالء أهل الكالم والفلسفة فيها باألدلة العقلية ما حيصل هذا املقصود 
فمن كان له نظر ثاقب يف هذه األمور عرف حقيقة األمر ومن كان ال يفهم بعض الدقيق من كالمهم كفاه أن يعلم 

عقليتني وال مقدمات وال مقدمة واحدة أن هؤالء النظار يقدح بعضهم يف أدلة بعض وأهنم مل يتفقوا على مقدمتني 
ميكن أن يستنتج منها دليل عقلي يصلح ملعارضة أخبار الرسول صلى اهللا عليه و سلم بل إن اتفقوا على مطلوب 

فهؤالء يثبتون ذلك وينفقون التجسيم  -كاتفاق طائفة من أهل الكالم وطائفة من أهل الفلسفة على نفي العلو مثال 
خرون يطعنون يف هذا الدليل ويثبتون فساده يف العقل وهؤالء يثبتون ذلك بدليل نفي التركيب بدليل األعراض واآل

العقلي وأولئك يثبتون فساد هؤالء فصار هذا مبنزلة من ادعى حقا وأقام عليه بينتني وعلى بينة تقدح يف األخرى 
ة فال ميكن ثبوت احلق بذلك ألنا إن إهنا كاذبة فيما شهدت به وتبدي ما يفسد شهادهتا وأهنا غري صادق: وتقول 

صدقنا كال منهما فيما شهدت به من احلق ويف فسق أولئك الشهود لزم أن ال تقبل شهادة أولئك الشهود فال تقبل 
شهادة ال هؤالء وال هؤالء فال يثبت احلق وإن عينا إحدى البينتني بالقبول أو قبلنا شهادهتما يف احلق دون جرح 

  األخرى كان حتكما 
مع أنه ما من مطلوب من املطالب إال وقد تنازع فيه أهل الكالم والفلسفة مجيعا فأهل الفلسفة متنازعون يف اجلهة 

وحلول احلوادث وأهل الكالم متنازعون أيضا يف ذلك واملثبتون من هؤالء وهؤالء يقدحون يف أدلة النفاة بالقوادح 
  العقلية 

ن املعاين الصحيحة نقيض ما يقول النفاة فال يعربون عن صفات اهللا وأهل السنة وإن كانوا يعرفون بعقوهلم م



بعبارات جمملة مبتدعة وال يطلقون القول بأن اهللا جسم وأنه حتله احلوادث وأنه مركب وال حنو ذلك وال يطلقون 
ت من نفي ذلك ما يتناول نفي ما أثبته الرسول ودلت العقول عليه بل يفسرون اجملمالت ويوضحون املشكال

  ويبينون احملتمالت ويتبعون اآليات البينات ويعلمون موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح 
وهؤالء املتفلسفة مثل هذا الرجل وأمثاله وإن وافقوا النفاة يف الباطن يف بعض ما نفوه فهم معترفون بأن الشرع مل 

  هو أضعف وأفسد مما ضعفوه وأفسدوه  يرد بذلك ومبطلون ألدلة إخواهنم النفاة مث يذكرون من أدلة النفي ما
وحنن نذكر كالمه يف ذلك وذلك أنه ملا تكلم على الطريق العقلية الشرعية يف إثبات الصانع تكلم أيضا على إثبات 

  التوحيد والصفات الثبوتية والسلبية واألفعال 
عية يف معرفة وجود الصانع إذا كانت هذه الطريقة هي الطريقة الشر: فإن قيل : القول يف الوحدانية : فقال 

سبحانه فما طريقة معرفة وحدانيته الشرعية أيضا وهو معرفة أنه ال إله إال هو فإن هذا النفي هو معىن زائد على 
  اإلجياب الذي تضمنته هذه الكلمة واإلجياب قد ثبت من القول املتقدم فبماذا يصح النفي ؟ 

  لشرع يف ذلك هي الطريق اليت نص اهللا عليها يف كتابه أما نفي األلوهية عما سواه فإن طريق ا: قلنا 
  ]  ٢٢: األنبياء [ } لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا { : إحداها قوله تعاىل : وذلك يف ثالث آيات 

ما اختذ اهللا من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله مبا خلق ولعال بعضهم على بعض { : والثانية قوله 
  ]  ٩١: املؤمنون [ } هللا عما يصفون سبحان ا

  ]  ٤٢: اإلسراء [ } قل لو كان معه آهلة كما يقولون إذا البتغوا إىل ذي العرش سبيال { : والثالثة قوله 
فأما اآلية األوىل فداللتها مغروزة يف الفطر بالطبع وذلك أنه من املعلوم بنفسه أنه إذا كان ملكان كل واحد منهما 

أه ليس ميكن أن يكون عن تدبريمها مدينة واحدة ألنه ليس يكون عن فاعلني من نوع واحد فعل  فعله فعل صاحبه
واحد فيجب ضرورة إن فعال معا أن تفسد املدينة الواحدة إال أن يكون أحدمها يفعل ويبقى اآلخر عطال وذلك 

ل ضرورة أو متانع الفعل فإن منتف يف صفة اإلهلية فإنه مىت اجتمع فعالن من نوع واحد على حمل واحد فسد احمل
: األنبياء [ } لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا { : الفعل الواحد ال يصدر إال عن واحد فهذا معىن قوله سبحانه 

٢٢  [  
املعلوم بنفسه أنه ال يكون املفعول الواحد بعينه فعال لفاعلني على سبيل االستقالل وال التعاون وال يكون : قلت 

الواحد بالعني معلوال لعلتني مستقلتني وال متشاركتني وهذا مما ال ينازع فيه أحد من العقالء بعد تصوره فإنه املعلول 
إذا كان أحدمها مستقال به لزم أن حيصل مجيع املفعول املعلول به وحده فلو قدر أن اآلخر كذلك للزم أن يكون 

شريك فيه فضال عن آخر مستقل فيلزم اجلمع بني  كل منهما فعله كله وحده وفعله له وحده ينفي أن يكون له
  إثبات استقال أحدمها ونفي استقالله وإثبات تفرده به ونفي تفرده به وهذا مجع بني النقيضني : النقيضني 

ومن املعلوم بنفسه أن عني املفعول الذي يفعله فاعل ال يشركه فيه غريه كما ال يستقل به فإنه لو شرك فيه غريه مل 
  وله بل كان بعضه مفعوله وكان مفعوال له ولغريه فيمتنع وقوع االشتراك فيما هو مفعول لواحد يكن مفع

هذا : وهلذا كان املعقول من االشتراك هو التعاون بأن يفعل كل منهما غري ما يفعله اآلخر كاملتعاونني على البناء 
  مل جانبا هذا حيمل جانبا وهذا حي: ينقل اللنب وهذا يضعه أو على محل اخلشبة 

واملخلوقات مجيعها يعاون بعضها بعضا يف األفعال فليس يف املخلوقات ما يستقل مبفعول ينفرد به بل ال بد له من 
مشارك معاون مستغن عنه مث مع احتياجه إىل املشارك له من يعارضه ويعوقه عن الفعل فال بد له من مانع مينع 

  التعارض املعوق 



  ثر واحد يصدر عنه وحده شيء أصال فال واحد يفعل وحده إال اهللا سبحانه وهذا يف كل ما يقال إنه مؤ
وهذا مما يبني ضالل هؤالء املتفلسفة القائلني بأن الواحد ال يصدر عنه إال واحد وجعلوا هذه قضية كلية ليدرجوا 

  مل يصدر عنه إال واحد بسيط وهو ما يسمونه العقل : فيها واجب الوجود ويقولوا 
قول وإن كان فساده معلوما من وجوه كثرية لكن املقصود هنا أن هذه القضية الكلية ال تصدق يف فإن هذا ال

  موضع واحد غري حمل النزاع وحمل النزاع علم فيه أن الفاعل واحد لكن مل يعلم فيه أنه ال يفعل إال واحدا 
ا فإن تلك الوحدة اليت يدعوهنا وأيضا فالوحدانية اليت يستحق الرب أن يوصف هبا ليست هي الوحدة اليت يدعوهن

ال تصدق إال على املمتنع الذي ال ميكن وجوده إال يف الذهن ال يف اخلارج إذ يثبتون وجودا مطلقا أو مشروطا 
بسلب األمور الثبوتية أو الثبوتية والعدمية وهذا ال يكون إال يف األذهان كما قد قرروا ذلك يف منطقهم وهو معلوم 

  ني هذا يف موضعه بصريح العقل وقد ب
الشمس يصدر عنها الشعاع : واملقصود هنا أهنم ال يعلمون واحدا يصدر عنه شيء غري اهللا تعاىل فإذا قالوا 

الشمس واجلسم املقابل : فالشعاع ال حيصل إال مع وجود جسم قابل له ينعكس عليه الشعاع فصار لوجوده سببان 
  مس وبني ما يقبل الشعاع هلا مث له مانع وهو احلجب اليت حتول بني الش

وهكذا النور اخلارج من السراج وحنوه من النريان ال حيصل إال بالنار وجبسم يقبل انعكاس الشعاع عليه وارتفاع 
  احلجب احلائلة بينهما 

وكذلك تسخني النار وتربيد املاء وما حيصل باخلبز واملاء من شبع وري وسائر اآلثار احلاصلة باألغذية واألدوية 
 ذلك فإنه ال بد من النار ومن جسم يقبل أثرها وإال فالياقوت والسمندل وحنو ذلك ال حترقه النار وكذلك وغري

  الغذاء ال ينفع إال بقوة قابلة ألثره يف اجلسم وأمثال ذلك كثرية 
وليس هو  وكذلك الفاعل املختار كاإلنسان فإن حركته احلاصلة باختياره ال حتصل إال بقوة من أعضائه حيتاج إليها

الفاعل ألعضائه وال لقواها فهو حمتاج يف فعله إىل أسباب خارجة عن قدرته وقد حيصل يف بدنه من العوائق ما يعوقه 
: إهنا متولدة عن فعله فمن الناس من يقول : عن احلركة هذا فعله يف نفسه فأما األمور املنفصلة عنه اليت يقال 

  تعاىل كما يقول ذلك كثري من متكلمي املثبتني للقدر ليست مفعولة له حبال بل هي مفعولة هللا 
: أنه قال : ومنهم من يقول بل هو مفعول له على طريق التولد كما يقوله من يقوله من املعتزلة وحيكى عن بعضهم 

  ال فاعل هلا حبال 
ل احلذف ووصول وحقيقة األمر أن تلك قد اشترك فيها اإلنسان والسبب املنفصل عنه فإنه إذا ضرب حبجر فقد فع

  احلجر إىل منتهاه حصل هبذا السبب وبسبب آخر من احلجر واهلواء 
وكذلك الشبع والري حصل بسبب أكله وشربه الذي هو فعله وبسبب ما يف الطعام والشراب من قوة التغذية وما 

  يف بدنه من قوة القبول لذلك واهللا خالق هذا كله 
يستقل مبفعول أصال فالقلب الذي هو ملك البدن وإن كان منه تصدر وهذا مما يبني أنه ليس يف املخلوقات ما 

  اإلرادات احملركة لألعضاء فال يستقبل بتحريك إال مبشاركة األعضاء وقواها كما تقدم 
ووالة األمور املدبرون للمدائن واجليوش ال يستقل أحدهم مبفعول إن مل يكن له من يعينه عليه وإال فقوله وعمله 

  به ال جتاوزه وكل ما يصدر خارجا عنه فمتوقف على أسباب أخرى خارجة عن حمل قدرته وفعله أعراض قائمة 
وهذا كله مما يبني عجز كل خملوق عن االستقالل مبفعول ما فال يكون شيء من املخلوقات ربا لشيء من 

يع جهاته وليس هذا إال املخلوقات ربا لشيء من املخلوقات ربوبية مطلقة أصال إذ رب الشيء من يربه مطلقا من مج



  هللا رب العاملني 
اسق ربك : ال يقل أحدكم : [ وهلذا منع يف شريعتنا من إضافة الرب إىل املكلفني كما قال صلى اهللا عليه و سلم 

  ] أطعم ربك 
أرب إبل أنت أم : [ خبالف إضافته إىل غري املكلفني كقول النيب صلى اهللا عليه و سلم ملالك بن عوف اجلشمي 

  رب الثوب والدار : وقوهلم ] شاء ؟  رب
فإنه ليس يف هذه اإلضافة ما يقتضي عبادة هذه األمور لغري اهللا فإن هذا ال ميكن فيها فإن اهللا فطرها على أمر ال 

يتغري خبالف املكلفني فإهنم ميكن أن يعبدوا غري اهللا كما عبد املشركون به من اجلن واإلنس غريه فمنع من اإلضافة 
حتقيقا للتوحيد الذي بعث اهللا به رسله وأنزل به كتبه وهلذا مل يكن شيء يستلزم جود املفعوالت إال مشيئة  يف حقهم

  اهللا وحده فما شاء اهللا كان وإن مل يشأ ذلك غريه وما مل يشأ ال يكون ولو شاءه مجيع اخللق 

  فصل عود إىل كالم ابن رشد يف مناهج األدلة وتعليق ابن تيمية عليه 
عرف أنه ليس يف املخلوقات ما هو مستقل مبفعول وال معلول فليس يف املخلوقات ما هو رب لغريه أصال بل وإذا 

فعل كل خملوق له فيه شريك وقد يكون له مانع وهذا مما يدل على إثبات الصانع تعاىل ووحدانيته كما نبه عليه يف 
  غري هذا املوضع 

يكون اثنان مستقلني بفعل وال يكون مفعول واحد قد فعله كل من االثنني واملقصود هنا أنه من املعلوم بنفسه أنه ال 
وال يكون نفس مفعول الفاعل الواحد قد شاركه فيه غريه فحيث حصلت املشاركة مل يكن هناك مفعول واحد 

لفاعل واحد فإن الوحدة تناقض الشركة ومفعوالت املخلوقات ال بد فيها من االشتراك لكن ال يفعل أحد 
يكني نفس فعل اآلخر فال تفعل اليد ما تفعله العني وال يفعل الدماغ ما يفعله القلب وإن كان كل منها مفتقرا الشر

  إىل غريه يف فعله 
فكذلك السفينة إذا كان فيها ربانان أو كان للقرية رئيسان أو للمدينة ملكان مل ميكن أن يكون فعل هذا هو نفس 

  ان وما يفعله كل منهما ال يفعله اآلخر فعل هذا بل يفعل هذا شيئا وهذا شيئ
إن كان  -من نوع واحد : إنه ليس يكون عن فاعلني من نوع واحد فعل واحد وقوله : فلهذا قال هذا الرجل 

زيادة إيضاح وإال فال حاجة إليه فإنه ال ميكن أن يكون عن فاعلني فعل واحد سواء كان فعلهما نوعا واحدا أو 
  ناع هنا أظهر نوعني خمتلفني بل االمت

مىت اجتمع فعالن من نوع واحد على حمل واحد فسد احملل ضرورة أو متانع الفاعل فإن الفعل الواحد ال : وقوله 
إن احملل : بل ميتنع الفعل واحلال هذه فال ميكن وقوعه حىت يقال : يصدر إال عن فاعل واحد فحقيقته أن يقال 

  يفسد أو ال يفسد 
أن اإلله هو مبعىن الرب وأن داللة اآلية على انتفاء إهلني إمنا دلت  -ظن من املتكلمني كما ظن من  -ولكن هو ظن 

  به على انتفاء ربني فقط وذلك يظهر بتقدير امتناع الفعل من ربني 
وسنبني إن شاء اهللا أن اآلية دلت على ما هو أكمل وأعظم من هذا وأن إثبات ربني للعامل مل يذهب إليه أحد من بين 

ال أثبت أحد إهلني متماثلني وال متساويني يف الصفات وال يف األفعال وال أثبت أحد قدميني متماثلني وال واجيب آدم و
  الوجود متماثلني 

ولكن اإلشراك الذي وقع يف العامل إمنا وقع جبعل بعض املخلوقات خملوقة لغري اهللا يف اإلهلية بعبادة غري اهللا تعاىل 
لتقرب إليها كما فعل عباد الشمس والقمر والكواكب واألوثان وعباد األنبياء واملالئكة واختاذ الوسائط ودعائها وا



  أو متاثيلهم وحنو ذلك 
  فأما إثبات خالقني للعامل متماثلني فلم يذهب إليه أحد من اآلدميني 

  ]  ٢٥: لقمان [ } ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض ليقولن اهللا { : وقد قال تعاىل 
قل من رب السماوات * سيقولون هللا قل أفال تذكرون * قل ملن األرض ومن فيها إن كنتم تعلمون { : تعاىل وقال 

قل من بيده ملكوت كل شيء وهو جيري وال جيار عليه * سيقولون هللا قل أفال تتقون * السبع ورب العرش العظيم 
  ]  ٨٩ - ٨٤: املؤمنون [ } سيقولون هللا قل فأىن تسحرون * إن كنتم تعلمون 

  ]  ١٠٦: يوسف [ } وما يؤمن أكثرهم باهللا إال وهم مشركون { : وقال 
اعبدوا اهللا ما { : والرسل دعوا اخللق إىل توحيد اإلهلية وذلك متضمن لتوحيد الربوبية كما قال كل منهم لقومه 

  ]  ٥٩: األعراف [ } لكم من إله غريه 
  ]  ٤٥: الزخرف [ } أجعلنا من دون الرمحن آهلة يعبدون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا { : وقال 
  ]  ٢٥: األنبياء [ } وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون { : وقال 
  ]  ٣٦: النحل [ } ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت { : وقال 

بوبية قد كان املشركون يقرون به وذلك وحده ال ينفع وهؤالء الذين يريدون تقرير الربوبية وإال فمجرد توحيد الر
من أهل الكالم والفلسفة يظنون أن هذا هو غاية التوحيد كما يظن ذلك من يظنه من الصوفية الذين يظنون أن 

  الغاية هو الفناء يف توحيد الربوبية 
  ن اجلهل بالتوحيد الذي بعث اهللا به الرسل وأنزل به الكتب وهذا من أعظم ما وقع فيه هؤالء وهؤالء م

قد كان مشركو العرب يقرون به كما أخرب اهللا عنهم ولكن كثري من  -الذي هو عندهم الغاية  -فإن هذا التوحيد 
م قوهلم الطوائف قصر فيه مع إثباته ألصله كالقدرية الذين خيرجون أفعال احليوان عن قدرة اهللا ومشيئته وخلقه والز

  حدوث حمدثات كثرية بال حمدث 
وأما الفالسفة القائلون بقدم العامل فالزم قوهلم أن احلوادث مجيعها ليس هلا فاعل مث هم جيعلون بعض مبدعات الرب 

  هي الفاعلة ملا سواه كما يزعمون مثل ذلك يف العقل 
يثبتوا أسبابا لبعض املوجودات لكن ومشركو العرب كانوا خريا يف التوحيد من هؤالء فإن هؤالء غايتهم أن 

األسباب ال تستقل بل تفتقر إىل مشارك وانتفاء معارض وقد يثبتون أسبابا وعلال ال حقيقة هلا كالعقول اليت 
  يزعمون أهنا أبدعت ما سواها 

لنور الفاعل وأما اجملوس الثنوية فهم أشهر الناس قوال بإهلني لكن القوم متفقون على أن اإلله اخلري احملمود هو ا
أنه حمدث حدث عن فكرة رديئة من : أحدمها : فلهم فيها قوالن  -اليت هي فاعل الشرور  -للخريات وأما الظلمة 

النور وعلى هذا فتكون الظلمة مفعوال للنور لكنهم جهال أرادوا تنزيه الرب عن فعل شر معني فجعلوه فاعال 
  عظم النقائص وجعلوها سببا حلدوث أصل الشر ألصل الشر ووصفوه بالفكرة الرديئة اليت هي من أ

  إن الظلمة قدمية كالنور : والقول اآلخر قوهلم 
  فهؤالء أثبتوا قدميني لكن مل جيعلوها متماثلني وال مشتركني يف الفعل بل ميدحون أحدمها ويذمون اآلخر 

ا قول طائفة من املالحدة ولذلك من قال من املالحدة كمحمد بن زكريا الرازي الطبيب وأمثاله الذين اتبعو
واجب الوجود والنفس واهليوىل والدهر واخلالء وأن سبب حدوث : الفالسفة القائلني بالقدماء اخلمسة اليت هي 

  العامل أن النفس تعلقت باهليوىل فلم ميكن واجب الوجود أن خيلصها منها حىت متتزج بالعامل فتذوق ما فيه من الشرور 



كان يقول حبدوث العامل وطولب بسبب حدوثه فأثبت نوعا من احلركات مساها احلركة  وسبب قوله هذا القول أنه
الفلتية وشبهها بالريح والصوت الذي خيرج من اإلنسان بغري اختياره وجعل عشق النفس للهيوىل من هذا الباب 

عن سبب حدوثها  وظهر الناس جهله يف إحلاده فإن هذه احلركة على أي وجه كانت حادثة بعد أن مل تكن فيسأل
  كما يسأل عن سب حدوث حركة أخرى فلم يتخلص هبذا اجلهل من السؤال 

واملقصود أن كثريا من أهل الشرك والضالل قد يضيف وجود بعض املمكنات أو حدوث بعض احلوادث إىل غري 
لربوبية ال اهللا وكل من قال هذا لزمه حدوث احلادث بال سبب وهم مع شركهم وما يلزمهم من نوع تعطيل يف ا

  يثبتون مع اهللا شريكا مساويا له يف أفعاله وال يف صفاته 
 -وإما إثبات األسباب اليت ال تستقل باألثر بل تفتقر إىل مشارك معاون وانتفاء معارض مانع وجعلها خملوقة هللا 

ه ليس من الشرك فهذا هو الواقع الذي أخرب به القرآن ودل عليه العيان والربهان وهو من دالئل التوحيد وآيات
  بسبيل فإن ذلك مما يبني أنه ليس يف املخلوقات ما يستقل مبفعول من املفعوالت 

إمنا يدل على ]  ٢٢: األنبياء [ } لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا { : واملقصود هنا أن هؤالء اعتقدوا أن قوله 
  منهما يذكر طريقا يف ذلك  نفي الشركة يف الربوبية وهو أنه ليس للعامل خالقان مث صار كل

  فهذا الفيلسوف ابن رشد قرر هذا التوحيد كما تقدم 
فهذا رد منه على من يضع آهلة كثرية ]  ٩١: املؤمنون [ } إذا لذهب كل إله مبا خلق { : وأما قوله تعاىل : قال 

عا لبعض أن ال يكون عنها موجود خمتلفة األفعال وذلك أنه يعقل يف اآلهلة املختلفة األفعال اليت ال يكون بعضها مطي
[ } إذا لذهب كل إله مبا خلق { : واحد بل موجودات كثرية فكان يكون العامل أكثر من واحد وهو معىن قوله 

  وملا كان العامل واحدا وجب أن ال يكون موجودا عن آهلة كثرية متفننة األفعال ]  ٩١: املؤمنون 
واحد قرر امتناع أرباب ختتلف أفعاهلم فإن اختالفهم األفعال مينع أن يكون ملا قرر أوال امتناع ربني فعلهما : قلت 

  املفعول واحدا والعامل واحدا 
  وكالمه يف تفسري هذا اآلية هبذا من جنس كالمه يف تفسري تلك اآلية بذاك 

فهي ]  ٤٢: اإلسراء [ } لو كان معه آهلة كما يقولون إذا البتغوا إىل ذي العرش سبيال { : وأما قوله تعاىل : قال 
أنه لو كان فيهما آهلة إال اهللا قادرة : كاآلية األوىل أعين أنه برهان على امتناع إهلني فعلهما واحد ومعىن هذه اآلية 

على إجياد العامل وخلقه غري اإلله املوجود حىت تكون نسبته من هذا العامل نسبة اخلالق له لوجب أن يكون على 
جودان متماثالن ينتسبان إىل حمل واحد نسبة واحدة فإن املثلني ال ينتسبان إىل حمل واحد العرش معه فكان يوجد مو

نسبة واحدة ألنه إذا احتدت نسبته احتد املنسوب أعين أن يكونا باحملل وإن كان األمر يف نسبة اإلله إىل العرش ضد 
وسع كرسيه السماوات واألرض وال { : هذه النسبة أعين أن العرش يقوم به ال أنه يقوم بالعرش ولذلك قال 

  ]  ٢٥٥: البقرة [ } يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 
: أن قوله : أحدمها : قد سلك يف هذه اآلية هذا املسلك الذي ذكره واآلية فيها قوالن معروفان للمفسرين : قلت 

  والسؤال له أي بالتقرب إليه والعبادة ]  ٤٢: اإلسراء [ } البتغوا إىل ذي العرش سبيال { 
]  ٤٢: اإلسراء [ } لو كان معه آهلة كما يقولون { : باملمانعة واملغالبة واألول هو الصحيح فإنه قال : والثاين 

وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله مبا خلق { : إن آهلتهم متانعه وتغالبه خبالف قوله : وهم مل يكونوا يقولون 
فهذا يف اآلهلة املنفية ليس فيه أهنا تعلوا على اهللا وأن املشركني ]  ٩١:  املؤمنون[ } ولعال بعضهم على بعض 

  يقولون ذلك 



إن هذه { : يدل على ذلك فإنه قال تعاىل ]  ٤٢: اإلسراء [ } البتغوا إىل ذي العرش سبيال { : وأيضا فقوله 
يل إىل عبادته وطاعته خبالف العكس واملراد به اختاذ السب]  ١٩: املزمل [ } تذكرة فمن شاء اختذ إىل ربه سبيال 

  إليهن سبيال : ومل يقل ]  ٤٣: النساء [ } فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال { : فإنه قال 
قل ادعوا الذين { : وقوله ]  ٣٥: املائدة [ } وابتغوا إليه الوسيلة { : وأيضا فاختاذ السبيل إليه مأمور به كقوله 

أولئك الذين يدعون يبتغون إىل رهبم الوسيلة أيهم * ف الضر عنكم وال حتويال زعمتم من دونه فال ميلكون كش
  ]  ٥٧ - ٥٦: اإلسراء [ } أقرب ويرجون رمحته وخيافون عذابه 

لو كان معه آهلة كما يقولون إذا { : فبني أن الذين يدعون من دون اهللا يطلبون إليه الوسيلة فهذا مناسب لقوله 
  ]  ٤٢: اإلسراء [ } يال البتغوا إىل ذي العرش سب

وليس املقصود هنا بسط الكالم على ذلك إذ املقصود بيان ما ذكره يف طرق املعتزلة ومن سلك سبيلهم من 
  األشعرية 

فهذا هو الدليل الذي بالطبع والشرع يف معرفة الوحدانية وإمنا الفرق بني اجلمهور وبني العلماء يف هذا : قال 
من احتاد العامل وكون أجزائه بعضها من أجل بعض مبنزلة اجلسد الواحد أكثر مما يعلمه الدليل أن العلماء يعلمون 

  اجلمهور من ذلك 
تسبح له السماوات * سبحانه وتعاىل عما يقولون علوا كبريا { : وهلذا املعىن اإلشارة بقوله تعاىل يف آخر اآلية 

[ } تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا  السبع واألرض ومن فيهن وإن من شيء إال يسبح حبمده ولكن ال
  ]  ٤٤ - ٤٣: اإلسراء 

من الدليل الذي يستنبطونه من هذه اآلية وهو الذي يسمونه  -يعين واملعتزلة  -وأما ما يتكلفه األشعرية : قال 
ن ما يقولون دليل التمانع فشيء ليس جيري جمرى األدلة الطبيعية وال الشرعية أما كونه ليس جيري جمرى الطبع فأل

يف ذلك ليس برهانا وأما كونه ليس شرعيا ال جيري جمرى الشرع فإن اجلمهور ال يقدرون على فهم ما يقولون من 
لو كانا اثنني فأكثر جلاز أن خيتلفا وإذا اختلفا مل خيل ذلك : ذلك فضال عن أن يقع هلم به إقناع وذلك أهنم قالوا 

يتم مردامها مجيعا وإما أن ال يتم مراد أحدمها ويتم مراد اآلخر وإما أن ال يتم إما أن : من ثالثة أقسام ال رابع هلا 
  مراد واحد منهما 

  ويستحيل أن ال يتم مراد واحد منهما ألنه لو كان األمر كذلك لكان العامل ال موجودا وال معدوما : قالوا 
  معا ويستحيل أن يتم مرادمها مجيعا ألنه كان يكون العامل موجودا معدوما 

  فلم يبق إال أن يتم مراد أحدمها ويبطل مراد اآلخر والذي بطلت إرادته عاجز والعاجز ليس بإله 
ووجه الضعف يف هذا الدليل أنه كما جيوز يف العقل أن خيتلفا قياسا على املريدين يف الشاهد كذلك جيوز أن : قال 

  اتفقا على صنع مصنوع ما : ة العامل كانا مثل الصانعني يتفقا وهو األليق باإلهلية من االختالف وإذا اتفقا على صناع
كان تتعاوق لورودمها على حمل واحد إال أن يقول  -ولو اتفقا  -إن أفعاهلم : وإذا كان هذا هكذا فال بد أن يقال 

  جلمهور ولعل هذا يفعل بعضا واآلخر بعضا أو لعلهما يفعالن على املداولة إال أنه هذا التشكيك ال يليق با: قائل 
أن الذي يقدر على اختراع البعض يقدر على اختراع : واجلواب يف هذا ملن يشكك من اجلدليني يف هذا املعىن 

  الكل فيعود األمر إىل قدرهتما على كل شيء فإما أن يتفقا وإما أن خيتلفا وكيفما كان يتعاوق الكل 
نا اثنني أن يكون العامل اثنني فإذا العامل واحد وأما التداول فهو نقص يف حق كل واحد منهما واألشبه أن لو كا

ولعال بعضهم على { : فالفاعل واحد فإن الفعل الواحد إمنا يوجد عن واحد فإذا ليس ينبغي أن يفهم من قوله 



من جهة اختالف األفعال فقط بل من جهة اتفاقهما فإن األفعال املتفقة تتعاوق يف ]  ٩١: املؤمنون [ } بعض 
  احملل الواحد كما تتعاوق األفعال املختلفة ورودها على 

وهذا هو الفرق بني ما فهمناه حنن من اآلية وما فهمه املتكلمون وإن كان قد يوجد يف كالم أيب املعايل إشارة : قال 
  إىل هذا الذي قلناه 

و امتناع صدور بل الذي ذكره النظار عن املتكلمني الذي مسوه دليل التمانع برهان تام على مقصودهم وه: قلت 
  العامل عن اثنني وإن كان هذا هو توحيد الربوبية 

والقرآن يبني توحدي اإلهلية وتوحيد الربوبية لكن املقصود هنا أن اعتراض هذا على دليل نظار املتكلمني هو 
 اعتراض مشهور قد ذكره غريه وظنوا أنه اعتراض قادح يف الداللة كما ذكر ذلك اآلمدي وغريه وحىت ظن بعض

  الناس أن التوحيد إمنا يعرف بالسمع 
وليس األمر كما ظنه هؤالء بل هو برهان صحيح عقلي كما قدره فحول النظار وكما بسط الكالم عليه يف غري 

  هذا املوضع وأفردت مصنفا للتوحيد 
ضد مراد اآلخر  إذا قدر ربان متماثالن فإنه جيوز اختالفهما فرييد أحدمها أن يفعل: وذلك أن هؤالء النظار قالوا 

  إما أن حيصل مراد أحدمها أو كالمها أو ال حيصل مراد واحد منهما : وحينئذ 
  واألقسام الثالثة باطلة فيلزم انتفاء امللزوم 

فألنه لو وجد مرادمها للزم اجتماع الضدين وأن يكون الشيء الواحد حيا ميتا متحركا ساكنا قادرا : أما األول 
  حد الضدين وأراد اآلخر الضد اآلخر عاجزا إذا أراد أحدمها أ

  فألنه إذا مل حيصل مراد واحد منهما لزم عجز كل منهما وذلك يناقض الربوبية : وأما الثاين 
وأيضا فإذا كان احملل ال خيلو من أحدمها لزم ارتفاع القسمني املتقابلني كاحلركة والسكون واحلياة واملوت فيما ال 

  خيلو عن أحدمها 
  أحدمها دون اآلخر كان النافذ مراده هو الرب القادر واآلخر عاجزا ليس برب فال يكونان متماثلني  وإن نفذ مراد
  هذا إمنا يلزم إذا اختلفت إرادهتما فيجوز اتفاق إرادهتما : فلما قيل هلم 

أحدمها بالفعل أجابوا بأنه إذا اتفقا يف اآلخرة امتنع أن يكون نفس ما فعله أحدمها نفس مفعول اآلخر فإن استقالل 
إذا { : واملفعول مينع استقالل اآلخر به بل ال بد أن يكون مفعول هذا متميزا عن مفعول هذا وهذا معىن قوله تعاىل 

  ]  ٩١: املؤمنون [ } لذهب كل إله مبا خلق 
ال حتياج وهذا ممتنع فإن العامل مرتبط بعضه ببعض ارتباطا يوجب أن الفاعل هذا ليس هو مستغنيا عن فاعل اآلخر 

  بعض أجزاء العامل إىل بعض 
وأيضا فال بد أن يعلو بعضهم على بعض فإن ما ذكرناه من جواز متانعهما إمنا هو مبين على جواز اختالف إرادهتما 

  وذلك أمر الزم من لوازم كون كل منهما قادرا فإهنما إذا كانا قادرين لزم جواز اختالف اإلرادة 
اإلرادة بل جيب اتفاق اإلرادة كان ذلك أبلغ يف داللته على نفي قدرة كل واحد وإن قدر أنه ال جيوز اختالف 

منهما فإنه إذا مل جيز أن يريد أحدمها ويفعل إال ما يريده آلخر ويفعله لزم أن ال يكون واحد منهما قادرا إال إذا 
  جعله اآلخر قادرا ولزم أن ال يقدر أحدمها إال إذا مل يقدر اآلخر 

ين يلزم أن ال يكون واحد منهما قادرا فإنه إذا مل ميكنه أن يريد ويفعل إال ما يريده اآلخر ويفعله وعلى التقدير
  واآلخر كذلك وليس فوقهما أحد جيعلهما قادرين مريدين مل يكن هذا قادرا مريدا حىت يكون اآلخر قادرا مريدا 



  ليا وهو دور يف الفاعلني والعلل وحينئذ فإن كان كل منهما جعل اآلخر قادرا مريدا كان هذا دورا قب
ال يوجد هذا حىت يوجده هذا وال يوجد هذا حىت يوجده اآلخر فإن هذا حمال ممتنع يف صريح العقل : كما لو قيل 

  ومل ينازع العقالء يف امتناع ذلك وهذا يسمى الدور القبلي 
ر املتالزمة فإن هذا يسمى الدور املعي ال يكون هذا إال مع هذا وال هذا إال مع هذا كاألمو: خبالف ما إذا قيل 

  االقتراين 
ذات الرب ال تكون إال مع صفاته الالزمة هلا وصفاته الالزمة هلا ال تكون إال مع ذاته : وذلك جائز كما إذا قيل 

  ال تكون حياته إال مع علمه وال علمه وحياته إال مع قدرته وحنو ذلك : وقيل 
  منهما مستفادة من قدرة اآلخر  فتبني أنه ميتنع أن تكون قدرة كل

بل كل منهما قادر مريد من غري أن يستفيد أحدمها ذلك من اآلخر وهو دور معي ال قبلي كان هذا : وإن قيل 
  أيضا باطال 

فإنه حينئذ جيب أن تكون قدرة كل منهما من لوازم ذاته فلزم أن صانع العامل ال بد أن يكون قادرا قدرة ال حيتاج 
  ه بل تكون من لوازم ذاته وهذا حق فيها إىل غري

وحينئذ فإذا قدر ربان لزم أن يكون كل منهما قادرا قدرة الزمة لذاته ال حيتاج فيها إىل غريه فيكون الفعل بتلك 
  القدرة ممكنا فيلزم أن يكون الرب قادرا متمكنا من الفعل مبجرد قدرته ال حيتاج يف ذلك إىل غريه 

ل منهما كذلك ألنه إذا كان كل منهما قادرا بنفسه على الفعل أمكنه أن يفعل دون ك: وحينئذ فيمتنع وجد ربني 
اآلخر وأمكن اآلخر أن يفعل دونه وهذا ممتنع فإنه إذا فعل أحدمها شيئا امتنع أن يكون اآلخر فاعال له أو شريكا 

كنه الفعل إن مل ميكنه اآلخر منه فيه مع استقالل األول بفعله فيلزم عجز كل منهما عما يفعله اآلخر ويلزم أنه ال مي
  فال يفعله هو فيلزم أن يكون كل منهما عاجزا غري قادر على الفعل 

وقد تبني أنه ال بد أن يكون كل منهما قادرا على الفعل فيلزم اجلمع بني النقيضني ويلزم أيضا أنه ال يكون هذا 
  درا غري قادر وهذا مجع ثان بني النقيضني قادرا إال إذ كان اآلخر غري قادر فيلزم أن يكون كل منهما قا

  فتبني أن اخلالق ال بد أن يكون قادرا بنفسه على االستقالل بالفعل وهذا وحده برهان كاف 
  وحينئذ فال بد أن يكون أحدمها أقدر من اآلخر فيلزم علو بعضهم على بعض 

ق ومن علو بعضهم على بعض برهان قاض بأنه أن كل واحد من ذهاب كل إله مبا خل: وهلذا بني اهللا تعاىل يف كتابه 
  ليس مع اهللا إله 
[ } ما اختذ اهللا من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله مبا خلق ولعال بعضهم على بعض { : كما قال تعاىل 

  ]  ٩١: املؤمنون 
فإن اإلله ال بد } ه مبا خلق إذا لذهب كل إل{ : فجعل هنا الزمني كل منهما يدل على انتفاء امللزوم أحدمها قوله 

أن يكون قادرا مستقال بالقدرة على الفعل ال حيتاج يف كونه قادرا إىل غريه كما تقدم من أنه لو كانت قدرة أحدمها 
  حيتاج فيها إىل من جيعله قادرا كان ذلك ممتنعا 

املخلوق هو الذي جعله قادرا إن كان خملوقا له فهو الذي جعل املخلوق قادرا فلو كان : فإن الذي جيعله قادرا 
  كان هذا دورا ممتنعا كما ميتنع أن يكون املخلوق خالقا للخالق 

وإن كان قدميا واجبا بنفسه مثله كان القول يف قدرته كالقول يف قدرة اآلخر فإن كانت قدرته من لوازم ذاته ال 
  حيتاج فيها إىل غريه ثبت املدعى 



قادرا حىت جيعله ذلك اآلخر قادرا وهذا دور ممتنع كما ميتنع أن ال يكون  وإن كان حيتاج فيها إىل غريه مل يكن
أحدمها موجودا أو عاملا حىت جيعله اآلخر موجودا وعاملا فإنه حينئذ يكون كونه موجودا وقادرا وعاملا مستفادا من 

  ذا وال هذا اآلخر ومفعوال له فال يكون هذا حىت يكونه هذا وال يكون هذا حىت يكونه هذا فال يكون ه
ال يكون الشيء حىت يكون نفسه فإنه ذلك يقتضي كون نفسه فاعلة لنفسه : وهذا أعظم امتناعا من أن يقال 

  ومتقدمة عليها 
  وهذا وإن كان ممتنعا يف صريح العقل فكونه فاعال لفاعل نفسه ومتقدما على املتقدم على نفسه أبلغ يف االمتناع 

حد قادرا حىت جعل نفسه قادرا فكون كل منهما ال يكون قادرا حىت جيعله اآلخر فإذا كان ميتنع أن ال يكون الوا
  أوىل باالمتناع  -قادرا 

  وذلك أنه ال جيعل نفسه قادرا حىت يكون هو قادرا فيلزم أن يكون حينئذ قادرا غري قادر 
حني جعل جمعوله : ادر مرتني وكذلك يلزم إذا مل يكن أحدمها قادرا أال جيعل اآلخر أن يكون كل منهما قادرا غري ق

  قادرا وحني جعله جمعوله قادرا 
وملا كان هذا من املعامل البديهية الضرورية ملن تصوره مل حيتج إىل تقرير وإذا كان ذلك اإلله ال بد أن يكون قادرا 

نفرد كل إله مبا على االستقالل بالفعل فاستقالله بالفعل مينع أن يكون غريه فاعال له ومشاركا له فيه فيلزم أن ي
  خلق وال حيتاج فيه إىل غريه 

وحينئذ يلزم أن ال حيتاج خملوق هذا إىل خملوق هذا ألن ذلك يوجب حاجة كل منهما إىل اآلخر وأنه ال يقدر أن 
يفعل إال مع فعل اآلخر ويكون فعل كل منهما مستلزما لفعل اآلخر ملزوما له وامللزوم ال يوجد بدون الزمه فيلزم 

  ن االنفراد بالفعل وذلك بنفي القدرة اليت هي من لوازم الربوبية العجز ع
وهو لزوم علو بعضهم على بعض وذلك مبنع إهلية املغلوب فإنه ميتنع أن يقدر أحدمها على عني : وأما الربهان الثاين 

   مقدور اآلخر ألن ذلك يستلزم أن يكون ما فعله أحدمها يقدر اآلخر أن يفعله مع كونه فعل األول
وميتنع أن يكون كل منهما ال يقدر إال إذا مكنه اآلخر وأقدره فإن ذلك يستلزم أن ال يكون أحدمها قادرا فيمتنع 

أن يكون كل منهما قادرا على االستقالل وميتنع أن يكونا قادرين على مفعول واحد فيلزم حينئذ أن ال يوجد 
  ما فيه وذلك مينع أن يكون أحدمها قادرا مفعول واحد ال بطريق استقالل أحدمها وال بطريق اشتراكه

وكذلك ميتنع أن يكونا متماثلني يف القدرة فإنه إن أمكن كل منهما منع اآلخر من الفعل لزم امتناع الفعل وانتفاء 
  القدرة عن كل منهما 

  عله وذلك ممتنع وإن مل ميكنه ذلك لزم أن ال يكون قادرا على ما يقدر عليه اآلخر إذا لو كان قادرا عليه ألمكنه ف
وإذا مل يكن قادرا على ما يقدر عليه اآلخر مل تكن قدرته مثل قدرته فإن املثلني مها اللذان يسد أحدمها مسد اآلخر 

  ويقوم مقامه 
  وإذا امتنع متاثل القدرتني وجب كون أحدمها أقدر من اآلخر وحينئذ فاألقدر األقوى يغلب األضعف 

  ]  ٩١: املؤمنون [ } م على بعض ولعال بعضه{ : وهذا معىن قوله 
  قد أوردوا هنا سؤاال معروفا أورده اآلمدي وغريه وذكروا أنه ال جواب عنه : فإن قيل 

وهو أنه جيوز أن يكون كل منهما قادرا بشرط أن ال يفعل اآلخر معه وال يقدح ذلك يف القدرة كما يكون هو 
لضدين حمال فالقدرة على فعل أحدمها ينايف القدرة على قادرا على أحد الضدين بشرط عدم اآلخر فإن اجتماع ا

فعل اآلخر معه وال ينايف القدرة على فعل اآلخر حال عدمه بل كل من الضدين مقدور بشرط عدم اآلخر وهو 



كل منهما قادر على الفعل املعني حال : مقدور على سبيل البدل ال على سبيل اجلمع فكذلك يقال يف القادرين 
  خر عليه عدم قدرة اآل

هذا تشبيه باطل وذلك أن القادر على الضدين يفعل كل منهما مبشيئته وإذا فعل أحدمها مل يكن عاجزا عن : قيل 
  فعل اآلخر لكنه قادر عليه إن اختاره واجلمع بينهما ممتنع لذاته ليس بشيء 

اك فلم يكن عدمه إال لكونه مل وذلك ال ينايف القدرة بوجه من الوجوه فإن الفاعل ألحد الضدين خيتار هذا دون ذ
إنه ال ميكنه الفعل إال : يرده ال ألن غريه منعه منه وال أن قدرته عاجزة عنه إذا أراد أن يفعله خبالف القادر إذا قيل 

إذا أمكنه غريه ومل يرد أن يفعل معه ولو أراد اآلخر أن يفعل ما فعله مل يقدر أن يفعله هو فإنه حينئذ ال يكون قادرا 
  سه بل يكون غري قادرا حىت ميكنه اآلخر وميتنع من أن يفعل ما يفعله بنف

ومما يوضح هذا أن اخلالق ال بد أن يكون قادرا وأن يكون قادرا بنفسه ال بقدرة استفادها من غريه وميتنع أن يكون 
ه إذا كان ال يقدر إن مل معه آخر قادر بنفسه فإن القادر ال بد أن يقدر أن يفعل وحده مفعوال ال يشركه فيه غريه فإن

يعاونه غريه مل يكن قادرا بنفسه بل كان متام قدرته من ذلك املعىن له وميتنع أن يكون كل منهما ال يكون قادرا إال 
بإعانة اآلخر فإن هذا بدون إعانة اآلخر ليس بقادر وهذا بدون إعانة اآلخر ليس بقادر فليس واحد منهما قادرا 

بنفسه امتنع أن جيعل غريه قادرا فإنه إذا مل يكن القادر قادرا بنفسه امتنع أن جيعل غريه  بنفسه ومن مل يكن قادرا
قادرا بطريق األوىل فلو مل يكن الوجود من هو قادر بنفسه مبعىن أنه قادر على أن يستقل بالفعل فيفعل وحده من 

  در بنفسه غري شريك ومعني مل يكن يف الوجود حادث المتناع وجود احلوادث بدون القا
واحلوادث مشهودة دلت على وجود القادر بنفسه وميتنع أن يكون يف الوجود قادران على االستقالل بالفعل حبيث 

يكون كل منهما مستقال بالفعل وحده فإنه إذا قدر ذلك فحال ما يفعل أحدمها الفعل ميتنع أن يكون اآلخر قادرا 
عله أحدمها وحده مل يكن له شريك فضال عن أن يفعله غريه مستقال على ذلك الفعل بعينه فاعال له وحده فإنه إذا ف

فتبني أنه حال ما يكون الشيء مقدورا لقادر مستقل أو مفعوال لفاعل مستقل ال يكون مقدورا وال مفعوال آلخر 
  مستقل 

ا عاجزا عما يفعله فتبني أن ما يقدر عليه يفعله القادر املستقل ميتنع أن يقدر عليه غريه ويفعله غريه بل يكون هذ
هذا وال يكون هذا قادرا إال إذا مكنه اآلخر وخاله يفعله فال يكون واحد منهما قادرا حىت جيعله اآلخر قادرا فال 

  يكون واحد منهما قادرا 
فتبني امتناع وجود قادرين مستقلني وتبني امتناع وجود الفعل بدون قادر مستقل أنه ال يكفي وجود قادر غري 

جيوز وجود قادرين مستقلني فعلم أن القادر على اخللق واحد ال جيوز أن يكون اثنان قادرين على اخللق مستقل وال 
  سواء اتفقا أو اختلفا وهو املطلوب 

وهذا أمر مستقر يف فطر بين آدم وعقوهلم وإن تنوعت العبارات عنه وإن كان قد حيتاج إذا تغريت فطرة أحدهم 
بسط وإيضاح فإهنم يعلمون أنه ال جيتمع ملكان متساويان يف القدرة وامللك إن مل يكن باشتباه األلفاظ واملعاين إىل 

ملك هذا منفصال عن ملك هذا وإال فإذا كان أحدمها يتصرف فيما يتصرف فيه اآلخر امتنع أن يكون كل منهما 
ما يقدر عليه اآلخر بل فاعال  قادرا مالكا ملا يقدر عليه اآلخر وميلكه ألنه جيب حينئذ أن يكون كل منهما قادرا على

مدبرا ملا يفعله اآلخر ويدبره وذلك ممتنع فإن قدرة أحدمها على الشيء وفعله له مينع أن يكون اآلخر قادرا عليه 
وفاعال له إال يف حال عدم قدرة اآلخر وفعله فيمكن أن يفعله هذا إذا مل يفعله هذا ويقدر أحدمها على فعله إذا مل 

  يفعله اآلخر 



ما حال فعل اآلخر له فيمتنع أن يكون اآلخر فاعال له إذا أراد فعله وإذا امتنع كون أحدمها فاعال له إذا أراده فأ
امتنع كونه قادرا عليه فإن كونه قادرا عليه مع امتناع فعل له إذا أراده مجع بني النقيضني فإن القادر هو الذي يقدر 

عليه إذا أراده مل يكن قادرا عليه فامتنع أن يكون الشيء قادرا على على الشيء إذا أراد فعله فإذا كان ال يقدر 
  فعل ما يفعله غريه حال كون اآلخر فاعال له ومفعول أحدمها مقدور له 

  فصل عود إىل كالم ابن رشد يف مناهج األدلة وتعليق ابن تيمية عليه 
يه امتنع أن يكونا قادرين على مقدور واحد يف وإذا كان حينئذ ميتنع كون اآلخر فاعال له وذلك مينع كونه قادرا عل

حال واحدة وفاعلني ملفعول واحد يف حال واحد بل ال يقدر أحدمها على الفعل إال إذا تركه اآلخر يفعله وسكت 
عن فعله استقالال ومشاركة ولو أراد اآلخر أن يفعله كان اآلخر غري قادرا على فعله فصار املانع ألحدمها من 

  لفعل واالستقالل به كون اآلخر قادرا عليه فاعال له القدرة على ا
  : وذلك يوجب بطالن الربني من وجوه 

أن املمنوع الذي منعه غريه ال يكون قادرا خبالف من مل يفعل الفعل لكونه هو مل يرده فإن هذا ال مينع قدرته : منها 
  على اآلخر 

ا بدال عن اآلخر مل يكن عدم اآلخر لعجزه عنه بل ألنه مل فإذا كان الرجل قادرا على القيام والقعود فاختار أحدمه
يرده وهو ال يريد اجتماعهما يف حال واحدة ألن ذلك ممتنع لنفسه ال لكونه غري قادر أو لكونه عاجزا عنه فإن 

  املمتنع بذاته ليس بشيء يتصور وقوعه 
خبالف ]  ٢٠: البقرة [ } لى كل شيء قدير إن اهللا ع{ : وهلذا اتفق النظار على أنه ليس بشيء فال يدخل يف قوله 

  من كان ال يقدر أن يفعل فعال ألن غريه فعله فإنه حينئذ يكون غري قادر على أن يفعل مفعول ذلك ولو أراده 
  وهلذا كان أحد امللكني غري قادر على أن يكون ملكا مع ملك غريه بل إمنا يكون ملكا مع انتفاء ملك غريه 

أحدمها قادرا ومل مينعه أن يكون قادرا فاعال للفعل إال كون اآلخر قادرا عليه فاعال له لزم أن وأيضا فإنه إذا كان 
يكون كل منهما ممنوعا حال ما هو مانع وقادرا حال ما هو غري قادر فإن أحدمها حينئذ ال مينعه من الفعل املعني 

مل يكن ممنوعا وال يكون ممنوعا إال إذا كان املانع  كون اآلخر قادرا عليه فاعال له وذلك ال يكون قادرا فاعال إال إذا
قادرا فيلزم أال يكون هذا قادرا إال إذا كان غري قادر وال ممنوعا إال إذا كان غري ممنوع وال فاعال إال إذا كان غري 

  فاعل وذلك مجع بني النقيضني 
فعل أو إماما لقوم أو قاعدا يف مكان مل  وهذا كله بني يف فطر الناس فإنه يعلمون أن من كان أمريا أو متوليا على

  يقدر غريه أن يكون أمريا أو متوليا أو إماما أو فاعال حال كون اآلخر أمريا أو متوليا أو إماما أو قاعدا 
فتبني أن القادر على الفعل ال يقدر حال فعل اآلخر له وال حال قدرة اآلخر عليه أما قدرته حال فعل اآلخر فظاهر 

ما حال قدرة اآلخر فال ميكن أن يفعله إال إذا سكت اآلخر عن فعله وتركه وحده يفعل وأما حال فعل االمتناع وأ
  اآلخر فال يكون قادرا 

فتبني أن اجتماع قادرين بأنفسهما ممتنع لذاته يف فطر مجيع الناس وحينئذ فالقادر بنفسه هو واحد فيجب أن يكون 
  ب اإلله العايل الغالب وما سواه مقهور مغلو

وحينئذ فال يكون الواحد قادرا إال إذا كان اآلخر غري قادر فإن كال منهم قادر حال عدم قدرة اآلخر فال يكون 
أحدمها قادرا إال مع كون اآلخر غري قادر وكل منهما قدرته من لوازم ذاته إن كان قادرا فيلزم من ذلك أن يكون 

  النقيضني كل منهما ال يزال قادرا غري قادر فيلزم اجلمع بني 



ال يكون أحدمها قادرا إال إذا جعله اآلخر قادرا أو مكنه اآلخر وامتنع من منعه فإنه يلزم أال : وكذلك إذا قيل 
يكون واحد منهما قادرا للدور املمتنع وهو قد جعل فاعال فيلزم اجتماع النقيضني فيلزم أال يكون واحد منهما 

  يكون كال منهما غري قادر مع كونه قادرا قادرا مع وجوب كون اخلالق قادرا ويلزم أن 
وهذا كله من املمتنع بصريح العقل وهو الزم من إثبات ربني قدميني واجبني بأنفسهما فدل على امتناع ذلك وسواء 
قدر اتفاقهما على الفعل أو اختالفهما فيه فنفس كوهنما قدميني واجبني قادرين ممتنع ونفس كوهنما غري قادرين ممتنع 

جتماع القدرة وعدمها ممتنع ونفس اتفاقهما على مفعول واحد يستقل به كل منهما ممتنع ونفس االشتراك ونفس ا
  بأن يفعل هذا بعضه وهذا بعضه ممتنع 

وحينئذ فال بد أن يكون أحدمها هو القادر أو األقدار فيعلو بعضهم على بعض وال بد إذا كانا قادرين من أن يذهب 
   هو اإلله املعبود فال يكون معه إله بل يكون ما يقال إنه إله مملوكه وعابده كل إله مبا خلق فإن العايل

قل لو كان معه آهلة كما يقولون { : وهم مقرون بذلك لكن بني هلم فساد عبادة املخلوق والعابد لغريه كما قال 
  ]  ٤٢: اإلسراء [ } إذا البتغوا إىل ذي العرش سبيال 

أولئك الذين يدعون يبتغون * م من دونه فال ميلكون كشف الضر عنكم وال حتويال قل ادعوا الذين زعمت{ : وقال 
 ٥٧ - ٥٦: اإلسراء [ } إىل رهبم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رمحته وخيافون عذابه إن عذاب ربك كان حمذورا 

 [  
نه إله خملوق عابد لإلله فإنه سبحانه ينهي عن الشرك الواقع وهو اختاذ ما سواه إهلا وإن كان املشركون مقرين بأ

  ]  ٤٢: اإلسراء [ } لو كان معه آهلة كما يقولون { : األعظم وهلذا يقول 
{ : وبقوله ]  ٩١: املؤمنون [ } ولعال بعضهم على بعض { : وبني أيضا امتناع أن يكون معه إله غين عنه بقوله 

غري هذا املوضع وقد ذكرها العلماء يف  وهذه األمور مبسوطة يف]  ٩١: املؤمنون [ } لذهب كل إله مبا خلق 
  كتبهم 

وكذلك ما ذكره هذا الفيلسوف ذكره غري واحد من النظار وذكروا أنه بتقدير االتفاق ميتنع أن يكون مفعول 
أحدمها هو مفعول اآلخر واملفعول الواحد ال يكون مفعوال لفاعلني باتفاق العقالء لكن التقدير الذي حيتاج إىل نفيه 

لتعاون كما ذكر من فعل هذا البعض وهذا البعض وما ذكره من أن التداول نقص هو موجود يف التبعيض تقدير ا
  فإن الشريكني قد يتهابان باملكان وقد يتهابان بالزمان 

  : وهذا التقدير قد أبطلوه بوجوه 
  أن هذا نقص يف حق كل واحد منهما ينايف اإلهلية : منها 

وهو ال ميكنه مع معاونة  -كن قادرا على االستقالل كان عاجزا وإن كان قادرا عليه أن كال منهما إن مل ي: ومنها 
اآلخر كان ممنوعا من مقدوره وهو مثل العجز وأشد وكذلك إن مل يكن قادرا على خالف مراد اآلخر كان عاجزا 

غريه أمكن تقديره ويعود  وإن كان قادرا ومل يفعل إال ما يوافق اآلخر فإن كان الفعل اآلخر ممكنا ال مانع له من
  دليل التمنع وإن مل يكن ممكنا لزم تعجيزه ومنعه بغريه 

وباجلملة فالدالئل العقلية على هذا متعددة وإن كان من الناس من يزعم أن دليل ذلك هو السمع لكن هذا 
  املطلوب الذي أثبتوه هو متفق عليه بني العقالء 

  ملا ذكروه من غري عكس  ومقصود القرآن توحيد اإلهلية وهو مستلزم
لو كان فيهما إهلان بل املقدر : فلم يقل ]  ٢٢: األنبياء [ } لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا { : وهلذا قال تعاىل 



  آهلة غري اإلله املعلوم أنه إله فإنه مل ينازع أحد يف أن اهللا إله حق وإمنا نازعوا هل يتخذ غريه إهلا مع كونه مملوكا له ؟ 
ضرب لكم مثال من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أميانكم من شركاء يف ما رزقناكم فأنتم فيه سواء { : هلذا قال و

  ]  ٢٨: الروم [ } ختافوهنم كخيفتكم أنفسكم 
  ]  ٣: الزمر [ } والذين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى { : وقال تعاىل 

قل هللا الشفاعة مجيعا له ملك * وا من دون اهللا شفعاء قل أو لو كانوا ال ميلكون شيئا وال يعقلون أم اختذ{ : وقال 
وإذا ذكر اهللا وحده امشأزت قلوب الذين ال يؤمنون باآلخرة وإذا ذكر الذين * السماوات واألرض مث إليه ترجعون 

  على هذا يف موضعه وقد بسط الكالم ]  ٤٥ - ٤٣: الزمر [ } من دونه إذا هم يستبشرون 
  واملقصود هنا ما ذكره هذا 

أن احملال الذي : ويدلك على أن الدليل الذي فهمه املتكلمون من اآلية ليس هو الدليل الذي تضمنته اآلية : قال 
 أفضى إليه دليلهم غري احملال الذي أفضى إليه الدليل املذكور يف اآلية وذلك أن احملال الذي أفضى إليه الدليل الذي
زعموا أنه دليل اآلية هو أكثر من حمال واحد إذ قسموا األمر إىل ثالثة أقسام وليس يف اآلية تقسيم فدليلهم الذي 
استعملوه هو الذي يعرفه أهل املنطق بالشرطي املنفصل ويعرفونه هم يف صناعتهم بدليل السرب والتقسيم والدليل 

رطي املتصل وهو غري املنفصل ومن نظر فيه أدىن نظر يف تلك الذي هو اآلية هو الذي يعرف يف صناعة املنطق بالش
  الصناعة تبني له الفرق بني الدليلني 

وأيضا فإن احملاالت اليت أفضى إليها دليلهم غري احملال الذي أفضى إليه دليل الكتاب وذلك أن احملال الذي أفضى 
ا أن يكون موجودا ومعدوما وإن أن يكون اإلله إما ال موجودا وال معدوما وإم: إليه دليلهم هو أن يكون العامل 

عاجزا مغلوبا وهذه مستحيالت دائمة االستحالة أكثر من واحد واحملال الذي أفضى إليه دليل الكتاب ليس 
مستحيال على الدوام وإمنا علقت االستحالة فيه يف وقت خمصوص وهو أن يوجد العامل فاسدا يف وقت الوجود 

لوجد العامل فاسدا يف اآلن مث استثىن أنه غري فاسد فوجب أال يكون هناك ) يهما آهلة إال اهللا لو كان ف: ( فكأنه قال 
  إله إال واحد 

الفساد املذكور يف اآلية مل يوقت بوقت خمصوص والفساد ليس هو امتناع الوجود الذي يقدر عند متانع : قلت 
أيضا امتناع الفعل الذي يقدر عن كون املفعول الواحد الفاعلني إذا أراد أحدمها شيئا وأراد اآلخر نقيضه وال هو 

  لفاعلني فإن هذا كله يقتضي عدم الوجود 
[ } وإذا قيل هلم ال تفسدوا يف األرض قالوا إمنا حنن مصلحون { : وأما الفساد فهو ضد الصالح كما قال تعاىل 

  ]  ١١: البقرة 
 ١٤٢: األعراف [ } وأصلح وال تتبع سبيل املفسدين  وقال موسى ألخيه هارون اخلفين يف قومي{ : وقال تعاىل 

 [  
  ]  ٥٦: األعراف [ } وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها { : وقال 
  ]  ٢٠٥البقرة [ } وإذا توىل سعى يف األرض ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل واهللا ال حيب الفساد { : وقال 
ه من قتل نفسا بغري نفس أو فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس من أجل ذلك كتبنا على بين إسرائيل أن{ : وقال 
  ]  ٣٢: املائدة [ } مجيعا 

  ]  ٣٠: البقرة [ } أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء { : وقالت املالئكة 
  ]  ٣٣: املائدة [ } إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض فسادا { : وقال تعاىل 



ولو اتبع احلق أهواءهم لفسدت السماوات واألرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم { : وقال 
  ]  ٧١املؤمنون [ } معرضون 

ومجاع الصالح الآلدميني هو طاعة اهللا ورسوله وهو فعل ما ينفعهم وترك ما يضرهم والفساد بالعكس فصالح 
بالعكس واخللق صالحهم وسعادهتم يف أن يكون اهللا هو  الشيء هو حصول كماله الذي به حتصل سعادته وفساده

  معبودهم الذي تنتهي إليه حمبتهم وإرادهتم ويكون ذلك غاية الغايات وهناية النهايات 
كرماد اشتدت به { : وهلذا كان كل عمل يعمل لغري اهللا ال ينفع صاحبه بل قد يضره وكانت أعمال الذي كفروا 

  ]  ١٨: إبراهيم [ } مما كسبوا على شيء  الريح يف يوم عاصف ال يقدرون
  ]  ٥٦: الذاريات [ } وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون { : قال تعاىل 

أصدق : [ فعبادته هي الغاية اليت فيها صالحهم فإن اإلنسان حارث مهام كما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
هو الذي يكثر اهلم الذي هو أول اإلرادة فاإلنسان متحرك واحلارث هو الكاسب واهلمام ] األمساء احلارث ومهام 

باإلرادة وكل مريد ال بد له من مراد والذي جيب أن يكون هو املراد املقصود باحلركات هو اهللا فصالح النفوس 
  وسعادهتا وكماهلا يف ذلك وهكذا العامل العلوي أيضا 
ا أن يكون مبدأها من املتحرك وإما من غريه فما كان إم: واحلركات ثالثة طبيعية وقسرية وإرادية ألن احلركة 

مبدؤها من غريه فهي القسرية الكرهية وما كان مبدؤها من املتحرك فإن كان على شعور منه فهي اإلرادية وإال 
  فهي الطبيعية 

زول فهي والطبيعية ال تعرف إال إذا خرج املطبوع عن مركزه كصعود احلجر واملاء إىل فوق ففي طبعه اهلوي والن
  تابعة للقسرية فكل من الطبيعية والقسرية تابعة لغريها 

فمبدأ احلركات كلها هي اإلرادية وكل إرادة ال يكون اهللا هو املراد املقصود بالقصد األول هبا كانت ضارة 
  لصاحبها مفسدة له غري نافعة وال مصلحة له 

إال اهللا كما أنه ليس ما هو : طلوب لذاته املعبود لذاته وليس ما يستحق أن يكون هو احملبوب لذاته املراد لذاته امل
بنفسه مبدع خالق إال اهللا فكما أنه ال رب غريه فال إله إال هو فليس يف املخلوقات ما يستقل بإبداع شيء حىت 

  يكون ربا له ولكن مث أسباب متعاونة وهلا فاعل هو سببها 
ستقل بأن يكون هو املعبود املقصود املراد جبميع األعمال وكذلك ليس يف املخلوقات ما هو مستحق ألن يكون امل

بل إذا استحق أن حيب ويراد فإمنا يراد لغريه وله ما شاركه يف أن حيب معه وكالمها جيب أن حيب هللا ال حيب واحد 
  وبة منهما لذاته إذ ليست ذاته هي اليت حيصل هبا كمال النفوس وصالحها وانتفاعها إذا كانت هي الغاية املطل

واهللا فطر عباده على ذلك وهو أعظم من كونه فطرهم على حب األغذية اليت تصلحهم فإذا تناولوا غريها أفسدهتم 
فإن ذلك وإن كان كذلك ففي املمكن أن جيعل يف غري ذلك ما يغذيهم وأما كون الفطرة ميكن أن تصلح على 

فأقم وجهك للدين حنيفا { : للعامل مبدع غري اهللا قال تعاىل عبادة غري اهللا فهذا ممتنع لذاته كما ميتنع لذاته أن يكون 
  ]  ٣٠: الروم [ } فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا ذلك الدين القيم 

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه : [ ويف الصحيحني عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
  ] وميجسانه كما تنتج البهيمة هبيمة مجعاء هل حتسون فيها من جدعاء ؟  يهودانه وينصرانه

إين خلقت عبادي حنفاء : يقول اهللا : [ ويف صحيح مسلم عن عياض بن محار النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
  ] فاجتالتهم الشياطني وحرمت عليهم ما أحللت هلم وأمرهتم أن يشركوا يب ما مل أنزل به سلطانا 



والفطر تعرف هذا أعظم مما تعرف ما يالئمها من الطعام والشراب لكن قد حيصل للفطرة نوع فساد ففسد إدراكها 
كما يفسد إدراكها إذا وجدت احللو مرا وهذا هو أعرف املعروف الذي أمر اهللا الرسل أن تأمر به والشرك أنكر 

  فساد ال يقبل الصالح املنكر الذي أمرهم بالنهي عنه والشرك ال يغفره اهللا فإنه 
  وهلذا وجب التفريق بني احلب مع اهللا واحلب هللا فاألول شرك والثاين إميان 

: البقرة [ } ومن الناس من يتخذ من دون اهللا أندادا حيبوهنم كحب اهللا والذين آمنوا أشد حبا هللا { : قال تعاىل 
  فليس ألحد أن حيب شيئا مع اهللا ]  ١٦٥

  ]  ٢٤: التوبة [ } أحب إليكم من اهللا ورسوله { : اىل وأما احلب هللا فقال تع
من كان اهللا ورسوله أحب إليه : ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلميان : [ وقال صلى اهللا عليه و سلم يف الصحيح 

ه أن مما سواه ومن كان حيب املرء ال حيبه إال هللا ومن كان يكره أن يرجع يف الكفر بعد إذ أنقذه اهللا منه كما يكر
  ] يلقى يف النار 
أوثق عرى اإلميان احلب يف اهللا والبغض يف اهللا ومن أحب هللا وأبغض هللا وأعطى هللا ومنع هللا فقد : [ ويف احلديث 

  ] استكمل اإلميان 
  ]  ٣٩: األنفال [ } وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا { : وهذا حقيقة قوله تعاىل 
أنا أغىن الشركاء عن الشرك من عمل عمال أشرك فيه : يقول اهللا : [ صلى اهللا عليه و سلم  ويف الصحيح عن النيب

  ] غريي فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك 
فمكان الفعل الواحد ممتنع أن يكون من فاعلني مستقلني فيمتنع أن يكون املرادين مستقلني باإلرادة فإن كون هذا 

وب يناقض كون اآلخر كذلك ومىت مل يكن املراد مستقال باإلرادة مل يكن هو املراد بل مستقال بكونه هو املراد احملب
بعض املراد وما كان بعض املراد مل حيصل به صالح النفوس وهو املراد الذي ال يصلح املتحرك باإلرادة إال به فمن 

اده مل حيصل صالحه بل كان احلاصل أراد غري اهللا بعلمه امتنع أن يكون اهللا مراده بعمله ومن مل يكن اهللا هو مر
  فساده بالشرك ال يغفر خبالف ما دونه 

ال إله إال اهللا واإلله هو الذي يستحق أن تأهله القلوب باحلب والتعظيم واإلجالل واإلكرام : وأفضل الكالم قول 
  واخلوف والرجاء فهو مبعىن املألوه وهو املعبود الذي يستحق أن يكون كذلك 

م الذي ظنوا أن التوحيد هو جمرد توحيد الربوبية فهو التصديق بأن اهللا وحده خالق األشياء ولكن أهل الكال
اسم فاعل وأن اإلهلية هي القدرة على االختراع كما يقول األشعري وغريه ممن : اعتقدوا أن اإلله مبعىن اآلله 

  جيعلون أخص وصف اإلله القدرة على االختراع 
هو القدم كما يقوله من يقوله من املعتزلة قال ما يناسب ذلك يف اإلهلية وهكذا  إن أخص وصف اإلله: ومن قال 

  غريهم وقد بسط الكالم على هذا يف موضعه 
واملقصود هنا التنبيه على هذه األمور وأن هؤالء غلطوا يف معرفة حقيقة التوحيد ويف الطرق اليت بينها القرآن فظنوا 

واحد ومنهم من ضم إىل ذلك نفي الصفات أو بعضها فجعل نفي ذلك داخال يف  أنه جمرد اعتقاد أن العامل له صانع
  مسمى التوحيد وإدخال هذا يف مسمى التوحيد ضالل عظيم 

وأما األول فال ريب أنه من التوحيد الواجب وهو اإلقرار بأن خالق العامل واحد لكنه هو بعض الواجب وليس هو 
اك إىل التوحيد بل املشركون الذي مساهم اهللا ورسوله مشركني وأخرب الواجب الذي به خيرج اإلنسان من اإلشر

  الرسل أن اهللا ال يغفر هلم كانوا مقرين بأن خالق كل شيء 



  فهذا أصل عظيم جيب على كل أحد أن يعرفه فإنه به يعرف التوحيد الذي هو رأس الدين وأصله 
ة وهي وإن كانت صحيحة فلم تنازع يف هذا التوحيد وهوالء قصروا يف معرفة التوحيد مث أخذوا يثبتون ذلك بأدل

أمة من األمم وليس الطرق املذكورة يف القرآن هي طرقهم كما أنه ليس مقصود القرآن هو جمرد ما عرفوه من 
  التوحيد 

فقد تبني من هذا القول الطرق اليت دعا الشرع من قبلها الناس إىل اإلقرار بوجود الباري تعاىل : قال ابن رشد 
أعين ال إله إال اهللا فمن نطق هبذه الكلمة : نفي اإلهلية عما سواه ومها املعنيان اللذان تضمنتها كلمة التوحيد و

وصدق هبذين املعنيني اللذين تضمنتهما هبذه الطرق اليت وصفنا فهو املسلم احلقيقي الذي عقيدته العقيدة اإلسالمية 
  صدق هبذه الكلمة فهو مسلم مع املسلم احلقيقي باشتراك االسم ومن مل تكن عقيدته مبنية على هذه األدلة وإن 

أما األوصاف اليت صرح الكتاب العزيز بوصف : الفصل الثالث يف الصفات : مث تكلم على الصفات الثبوتية فقال 
ة العلم واحلياة والقدرة واإلراد: الصانع لوجود العامل هبا فهي أوصاف الكمال املوجودة لإلنسان وهي سبعة 

  والسمع والبصر والكالم 
امللك [ } أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري { : أما العلم فقد نبه الكتاب على وجه الداللة عليه يف قوله تعاىل 

 :١٤  [  
أن املصنوع يدل من جهة الترتيب الذي يف أجزائه أعين كون صنع بعضها من أجل بعض ومن جهة : ووجه الداللة 

نفعة املقصودة لذلك املصنوع أنه مل حيدث عن صانع هو طبيعة وإمنا وجدت عن صانع رتب ما موافقة مجيعها للم
  قبل الغاية ألجل الغاية فوجب أن يكون عاملا به 

إن اإلنسان إذا نظر إىل البيت فأدرك أن األساس إمنا صنع من أجل احلائط وأن احلائط من أجل : مثال ذلك 
عن فاعل عامل بصناعة البناء وهذه الصفة هي صفة قدمية إذ كان ال جيوز عليه أن تبني أن البيت إمنا وجد  -السقف 

  يتصف هبا وقتا ما 
إنه يعلم احملدث يف وقت حدوثه بعلم قدمي فإنه يلزم : لكن ليس ينبغي أن نتعمق يف هذا فنقول ما يقوله املتكلمون 

  ا على هذا أن يكون العلم باحملدث يف وقت وجوده وعدمه علما واحد
وهذا أمر غري معقول إذ كان العلم واجبا أن يكون تابعا للموجود وملا كان املوجود تارة يوجد فعال وتارة يوجد 

يعين  -قوة وجب أن يكون العلم بالوجودين خمتلفا إذ كان يف وقت وجوده بالقوة غري وقت وجوده بالفعل وهذا 
  خالفه وهو أنه يعلم احملدثات حني حدوثها  شيء مل يصرح الشرع به بل الذي صرح به -قول املتكلمني 
وما تسقط من ورقة إال يعلمها وال حبة يف ظلمات األرض وال رطب وال يابس إال يف كتاب { : كما قال تعاىل 

  ]  ٥٩: األنعام [ } مبني 
نه قد كان فينبغي أن يوضع يف الشرع أنه عامل بالشيء قبل أن يكون على أنه سيكون وعامل بالشيء إذا كان على أ

  وعامل مبا تلف أنه تلف يف وقت تالفه وهذا هو الذي تقتضيه أصول الشرع 
وإمنا كان هكذا ألن اجلمهور ال يفهمون من العامل يف الشاهد غري هذا املعىن وليس عند املتكلمني برهان يوجب أن 

وجودات هو حمدث والباري تعاىل ال يقوم إن العلم املتغري بتغري املعلومات امل: يكون بغري هذه الصفة إال أهنم يقولون 
  به حادث ألن ما ينفك عن احلوادث زعموا أنه حادث 

إن العلم القدمي ال يشبه علم اإلنسان احملدث فالذي يدركه اإلنسان من تغاير العلم : والذي يقال للخواص : قال 
القدمي فيجب فيه احتاد هذه العلوم ألن احملدث باملاضي واملستقبل واحلاضر هو شيء خيص العلم احملدث وأما العلم 



انتفاء العلم عنه مبا حيدثه من هذه املوجودات الثالثة حمال فقد وقع اليقني بعلمه سبحانه هبا وانتفى التكييف إذ 
  التكييف يوجب تشبيه العلم القدمي باحملدث 

دمي العلم باملاضي واحلاضر واملستقبل هذا الكالم من جنس ما حكاه عن املتكلمني فإنه إذا احتد يف العلم الق: قلت 
ومل يكن هذا مغايرا هلذا كان العلم باملوجود حال وجوده وحال عدمه واحدا وهذا مناقض ملا تقدم من قوله جيب أن 

  يكون العلم باملوجودين خمتلفا 
دث وال ريب أن إن عدم التغاير هو ثابت يف العلم القدمي دون احمل: غاية ما يف هذا الباب أن هذا الرجل يقول 
إن : ولو فرض بقاء العلم احلادث لكان حكمه حكم القدمي ويقولون : أولئك املتكلمني يقولون هذا ولكن يقولون 

  هذا من باب حدوث النسب واإلضافات اليت ال توحب حدوث املنسوب املضاف كالتيامن والتياسر 
يف مقالة له يف العلم لكن املتكلمون خري منه  إمنا تتجدد النسب واإلضافات وقد ذكر ذلك: وهكذا هذا يقول 

  إما بعلم زائد عند بعضهم وإما بذلك األول عند بعضهم : ألهنم يقولون بعلمها بعد وجودها 
وأما هذا فال يثبت إال العلم الذي هو سبب وجودمها كما سيأيت كالمه وهذا عندهم حكم يعم الواجب والقدمي 

دث وهو مل يأت على الفرق حبجة إال جمرد الدعوى وقد بني ذلك يف كالم بل ذلك حكم خيص احمل: وهذا يقول 
إنه يعلم الكليات وال يعلم : إهنم يقولون : أفرده يف مسألة العلم وأراد أن ينتصر بذلك للفالسفة الذين قيل عنهم 

  إنه يعلم اجلزئيات لكن على هذا الوجه : اجلزئيات إال على وجه كلي فذكر أهنم يقولون 

  م ابن رشد يف ضميمة يف مسألة العلم القدمي ورد ابن تيمية عليهكال

ملا فقتم جبودة ذهنكم وكرم طبعكم كثريا ممن يتعاطى هذه العلوم وانتهى نظركم السديد إىل أن : فقال ملن راسله 
وملكان إزالة وقفتم على الشك العارض يف العلم القدمي مع كونه متعلقا باألشياء احملدثة وجب علينا ملكان احلق 

الشك والشبهة عنكم أن حتل هذا الشك بعد أن نقول يف تقريره فإن مل يعرف الربط مل يقدر على احلل والشك يلزم 
هكذا إن كانت األشياء كلها يف علم اهللا تعاىل قبل أن تكون فهل هي يف علمه يف حال كوهنا كما كانت عليه قبل 

  أن توجد ؟ 
تعاىل يف حال وجودها على غري ما كانت عليه يف علمه قبل أن توجد لزم أن يكون العلم إهنا يف علم اهللا : فإن قلنا 

القدمي متغريا وأن تكون إذا خرجت من العدم إىل الوجود فقد حدث هناك علم زائد وذلك مستحيل على العلم 
  القدمي 

  إن العلم القدمي فيها واحد يف احلالني : وإن قلنا 
: كما هي حني وجدت ؟ فيجب أن يقال  -أعين املوجودات احلادثة قبل أن توجد  -فهل هي يف نفسها : قيل 

  ليست يف نفسها قبل أن توجد كما هي حني وجدت وإال كان املعدوم واملوجود واحدا 
  أفليس العلم احلقيقي هو معرفة الوجود على ما هو عليه ؟ : فإذا سلم اخلصم هذا قيل له 

  نعم : فإذا قال 
ى هذا إذا اختلف الشيء يف نفسه أن يكون العلم به خيتلف وإال فقد علم على غري ما هو عليه فإذا فيجب عل: قيل 

إما أن خيتلف العلم القدمي يف نفسه أو تكون احلودث غري معلومة وكال األمرين مستحيل عليه : جيب أحد األمرين 
  سبحانه 

باألشياء املعدومة على تقدير الوجود وتعلق علمه  ويؤكد هذا الشك ما يظهر من حال اإلنسان أعين من تعلق علمه



هبا إذا وجدت فإنه من البني بنفسه أن العلمني يتغايران وإال كان جاهال بوجودمها يف الوقت الذي وجدت فيه 
وليس ينجي من هذا ما جرت به عادة املتكلمني يف اجلواب عن هذا بأنه سبحانه يعلم األشياء قبل كوهنا على ما 

  ه يف كوهنا من زمان ومكان وغري ذلك من الصفة املختصة به بوجود موجود تكون علي
  إذا وجدت فهل حدث هنالك تغري أو مل حيدث وهو خروج الشيء من العدم إىل الوجود ؟ : فإنه يقال هلم 

  مل حيدث فقد كابروا : فإن قالوا 
  حدث هنالك تغري : وإن قالوا 

  للقدمي أم ال ؟ فيلزم الشك املتقدم فهل حدوث هذا التغري معلوم : قيل هلم 
وباجلملة فيعسر أن ستصور أن العلم بالشيء قبل أن يوجد وأن العلم به بعد أن وجد علم واحد بعينه فهذا هو 

  تقرير هذا الشك 
وقد رام اإلمام أبو حامد الغزايل حل هذا الشك يف كتابه املوسوم بـ هتافت الفالسفة بشيء ليس فيه منتفع : قال 
لك أنه قال قوال معناه هذا وهو أنه زعم أن العلم واملعلوم من املضاف وكما أنه قد يتغري أحد املتضايفني وال وذ

يتغري هذا اآلخر يف نفسه كذلك يشبه أن يعرض لألشياء يف علم اهللا سبحانه وتعاىل أعين أن تتغري يف أنفسها وال 
  يتغري علمه سبحانه وتعاىل هبا 

  أنه قد تكون االسطوانة الواحدة مينة زيد مث تعود يسرته وزيد بعد مل يتغري يف نفسه :  ومثال ذلك يف املضاف
وليس هذا بصادق فإن اإلضافة قد تغريت يف نفسها وذلك أن اإلضافة اليت كانت مينة قد عادت يسرة وإمنا : قال 

  الذي مل يتغري موضع اإلضافة أعين احلامل هلا الذي هو زيد 
إضافته : ن العلم هو نفس إضافة فقد جيب أن يتغري عند تغري املعلوم كما تتغري اإلضافة وإن كان كذلك وكا

  االسطوانة إىل زيد عند تغريها يف نفسها وذلك أهنا عادت يسرة بعد أن كانت مينة 
لعلم والذي ينحل به هذا الشك عندنا هو أن يعرف أن احلال يف العلم القدمي مع املوجود خبالف احلال يف ا: قال 

احملدث مع املوجود وذلك أو وجد املوجود هو علة وسبب لعلمنا والعلم القدمي هو علة وسبب للموجود فلو كان 
إذا وجد املوجود بعد أن مل يوجد فقد حدث يف العلم القدمي علم زائد كما حيدث ذلك يف العلم احملدث للزم أن 

  أن ال حيدث هنالك تغري كما حيدث يف العلم احملدث  يكون العلم القدمي معلوال للموجود ال علة له فإذا وجب
وأمنا أتى هذا الغلط من قياس العلم القدمي على العلم احملدث وهو قياس الغائب على الشاهد وقد عرف فساد هذا 

  القياس 
دمي وكما ال حيدث يف الفاعل تغري عند وجود مفعول له أعين تغريا مل يكن قبل ذلك كذلك ال حيدث يف العلم الق

  تغري عند حدوث مفعوله عنه 
فإذا قد احنل هذا الشك ومل يلزمنا أنه إذا مل حيدث هنالك تغري أعين يف العلم القدمي فليس يعلم املوجود يف حني 
حدوثه على ما هو عليه وإمنا لزم أنه ال يعلمه بعلم حمدث بل ال يعلمه إال بعلم قدمي كما ظن أنه الزم من ذلك 

  تغري يف العلم عندنا بتغري املوجود إمنا هو شرط يف العلم املعلول عن املوجود وهو العلم احملدث القول ألن حدوث ال
فإذا العلم القدمي إمنا يتعلق باملوجود على صفة غري الصفة اليت يتعلق هبا العلم احملدث ال أنه غري متعلق أصال كما 

  م اجلزئيات إنه ال يعل: حكى عن الفالسفة أهنم ملوضع هذا الشك قالوا 
ويل األمر كما توهم عليهم بل يرون أنه ال يعلم اجلزئيات بالعلم احملدث الذي من شرطه احلدوث حبدوثها ويعلمها 

  بالعلم القدمي الذي ليس من شرطه احلدوث حبدوثها إذا كان علة هلا ال معلوال عنها كاحلال يف العلم احملدث 



به فإنه إذا قد اضطر الربهان إىل أنه عامل باألشياء من جهة أن صدورها وهذا هو غاية التنزيه الذي جيب أن يعترف 
: عنه إمنا هو من جهة أنه عامل ال من جهة أنه موجود فقط أو موجود بصفة كذا بل من جهة أنه عامل كما قال تعاىل 

  ]  ١٤: امللك [ } أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري { 
امل هبا بعلم هو على صفة العلم باحملدث فواجب أن يكون هناك باملوجودات علم وقد اضطر الربهان إىل أنه غري ع
  آخر ال يكيف وهو العلم القدمي 

وكيف ميكن أن يتصور أن املشائني من احلكماء يرون أن العلم القدمي ال حييط باجلزئيات وهم يرون أنه سبب : قال 
  امات اإلنذار يف املنامات والوحي وغري ذلك من أنواع اإلهل

  فهذا ما ظهر لنا يف وجه هذا الشك وهو أمر ال مرية فيه وال شك : قال 
ليس فيما ذكره جواب وذلك أن تفريقه بني العلم القدمي والعلم احملدث بأن ذلك سبب : لقائل أن يقول : قلت 

موا أن ليس يف هو قول تقوله طائفة من الفلسفة وقد عارضهم طائفة من املتكلمني فزع -للوجود وهذا سبب عنه 
  العلم ما هو سبب لوجود املوجود بل العلم يطابق املعلوم على ما هو عليه فال يكسبه صفة وال يكتسب عنه صفة 

  علمه فعل وهؤالء مينعون ذلك : وأولئك يقولون 
ىل ما ال علم اخلالق وعلم املخلوق ينقسم إىل ما يكون له تأثري يف وجود معلومه وإ: والتحقيق أن كال من العلمني 

يكون كذلك فما ال يكون كذلك علم اهللا بنفسه سبحانه فإن هذا العلم ليس سببا هلذا املوجود فال جيوز إطالق 
  القول بأن ذلك العلم سبب للوجود مطلقا 

  وكذلك علمنا مبخلوقات اهللا اليت ال أثر لنا فيها كالسماوات 
: امللك [ } أال يعلم من خلق { : شروط بالعلم هبا كما قال وأما الثاين فعلم اهللا مبخلوقاته فإن خلق املخلوقات م

  فالعلم هبا شرط يف وجودها لكن ليس هو وحده العلة يف وجودها بل ال بد من القدرة واملشيئة ]  ١٤
ومن هنا ضل هؤالء املتفلسفة فجعلوا جمرد العلم بنظام املخلوقات موجبا لوجوده ومل جيعلوا للقدرة واملشيئة أثرا مع 
أن تأثري القدرة واملشيئة يف ذلك أظهر من تأثري العلم مع أهنم متناقضون يف ذلك فإهنم قد يثبتون العناية واملشيئة تارة 

  وينفوها تارة 
وعلم العبد مبا يريد فعله من أفعاله هو أيضا شرط يف وجود املعلوم فهذا العلم هبذا احملدث شرط يف حصوله واملعلوم 

ا فليس وجود كل معلوم لنا هو علة وسببا لعلمنا مطلقا بل يفرق يف ذلك بني العلم النظري تابع للعلم احملدث هن
  والعلم العملي فبطل هذا الفرق 

ال ريب أن الفاعل إذا أراد أن يفعل أمرا فعلم ما يريد أن يفعل مل يكن هذا هو العلم بأن سيكون : مث يقال أيضا 
لم أن سيكون ما يريده بل الواحد منا يتصور أشياء يريدها وال يعلم أهنا فإنه ليس كل من تصور ما يريد أن يفعل يع

  تكون بل ال تكون مث إذا علم العامل أن الشيء سيكون مث كان علم أنه قد كان 
فهنا يف حقنا ثالثة علوم وهو إمنا ذكر يف حق اهللا العلم املشروط يف الفعل وهو الذي ال يكون املريد مريدا حىت 

  ن اإلرادة مشروطة بتصور املراد حيصل ذلك فإ
أما العلم بأن سيكون املراد فهذا ال يثبت مبجرد ما ذكره فإن هذا علم خربي وذاك علم طليب مث إذا ثبت هذا العلم 

  جاء الشك وهو أنه هل يكون هذا العلم هو نفس العلم بوقوعه إذا وقع أم ال ؟ 
حدمها هو اآلخر فكانوا أقرب إىل الصواب ممن جعل العلم مبا واملتكلمون تكلموا يف هذين العلمني وأرادوا جعل أ

  يريده هو العلم بأن سيكون املراد وذلك هو العلم بأن قد كان 



  فتبني أن طريقة املتكلمني أقل إشكاال وأقرب إىل الصواب 
بذلك عن أن يكون  العامل مبا يريد أن يفعل إذا فعله علم أنه سيكون مث علم أن قد كان مل خيرج: وأيضا فيقال له 

العلم القدمي شرطا يف وجود املعلوم وهو من متام علة وجوده إذا كانت نفسه مستلزمة لعلمه باملوجود بشرط فعله 
  هلا كما يف مسعه وبصره مل يكن شيء من أحواله معلوال لغريه 

  ليس بالزم  -يلزم أن يكون العلم القدمي معلوال للوجود ال علة له : فقوله 
ذكره من نفي التغري فهو قد طعن يف دليل املتكلمني على نفيه ومل يذكر هو دليال على نفيه فبقي نفيه له بال وأما ما 

يلزم أن يكون العلم القدمي معلوال للوجود ال علة له وليس هذا بصحيح فإنه بتقدير جتدد : حجة أصال إال قوله 
  يكون علة علم ثان ال خيرج العلم الذي به كان الفاعل فاعال عن أن 

وأيضا فعلم اهللا الزم لذاته وهو الذي فعل املوجودات فإذا قيل إن ذاته أوجبت له هذا العلم بشرط فعله ما فعل مل 
  يكن ذلك موجبا الفتقاره يف العلم إىل غريه 

  إمنا أتى هذا من قياس الغائب على الشاهد : وقوله 
ا الباب ال بد فيه من مقدمة كلية تتناول الغائب والشاهد مجيع ما تذكره أنت وأصحابك واملتكلمون يف هذ: فيقال 

ولوال ما يوجد يف الشاهد من ذلك ملا تصور من الغائب شيء أصال فضال عن معرفة حكمه فإن أبطلت هذا بطل 
  مجيع كالمكم 

  كما ال حيدث يف الفاعل تغري عند وجود مفعول له كذلك يف العلم عند حدوث مفعوله : وأما قوله 
أنت قد أبطلت دليل املتكلمني على هذا األصل الذي قاسوا عليه ومل تذكر لك عليه دليال فإن أولئك : له  فيقال

بنوه على أن ما ال يسبق احلوادث حادث وهذا ثبت بطالنه فيجوز عندك أن تقوم احلوادث بالقدمي وإذا كان 
ال بل أنت قد بينت يف غري موضع أنه ال كذلك مل ميتنع عندك أن يتجدد للفاعل القدمي عند فعله حال من األحو

  يعقل صدور احلوادث عن احملدث بدون هذا 
  ال يلزمنا إذا مل حيدث هناك تغري أن ال يعلم املوجود يف حني حدوثه على ما هو عليه : وأما قوله 

لم مبا نريد أن هذا لك ألزم منه للمتكلمني ألنك ألزمتهم أن العلم بأن ما سيكون قد كان ومعلوم أن الع: فيقال 
  نفعل ليس هو العلم بأن سيكون وال بأن قد كان 

كان هذا أعظم عليك  -فإن نفيت علمه بأن ستكون املوجودات قبل وجودها وعلمه بأن قد كانت بعد وجودها 
  وإن جعلت ذلك هو نفس علمه مبا يريد فعله كان جعلهم العلم بالشيء قبل كونه واحدا أقرب إىل العقل 

  حدوث التغري يف العلم عندما يتغري املوجود هو شرط يف العلم املعلول عن املوجود وهو احملدث : وأما قوله 
  : هذا ضعيف لوجهني : فيقال له 
  أن ما ذكرته من الدليل ال يفرق : أحدمها 

و معلوال عن أنه يلزم علم العبد مبا يريد أن يفعله فإنه متقدم على املعلوم به املوجود وهو متغري فليس ه: الثاين 
  املوجود فتبني أن كونه سببا يف الوجود أو تابعا له ال مينع ما ذكر من التغري 

وعلم الرب تبارك وتعاىل ال جيوز أن يكون مستفادا من شيء من املوجودات فإن علمه من لوازم ذاته فعلم العبد 
وعلم الرب الزم له من جهة أن نفسه يفتقر إىل سبب حيدثه وإىل املعلوم الذي هو الرب تعاىل أو بعض خملوقاته 

  إما نفسه املقدسة وإما معلوماته اليت علمها قبل خلقها : مستلزمة للعلم واملعلوم 
  مسألة تعلق صفاته باملخلوقات بعد وجودها تعلق العلم والسمع والبصر وحنو ذلك هي مسألة كبرية : وهذه املسألة 



م بذات الرب وتنازعوا فيما يقوم بذات الرب وهذا كما تنازعوا والناس متفقون على جتدد نسب وإضافات ال تقو
  هل هو مفعول للرب حيدثه يف املخلوقات من غري قيام أمر به ؟ أم يقوم به أمر ؟ على القولني : يف االستواء وحنوه 

زون ذلك فالكالبية واملعتزلة ينفون أن يقوم بالرب شيء من ذلك وأكثر أهل احلديث وكثري من أهل الكالم جيو
وأما النسب واإلضافات فتتجدد باتفاقهم و ابن عقيل يسمي هذه النسب واإلضافات األحوال ولعله مساها بذلك 

كما يسمى غريه كونه عاملا وقادرا حاال معللة بالعلم والقدرة كما هي طريقة القاضي أيب بكر ومن وافقه كالقاضي 
  أيب يعلى و ابن عقيل وغريمها 

إن احلال ال موجودة وال معدومة وكذلك هذه النسب واإلضافات على قوهلم  -بعا أليب هاشم ت -وهؤالء يقولون 
أو أن يكون ابن عقيل شبه ذلك باألحوال اليت يثبتها أبو هاشم وجيعلها ال موجودة وال معدومة كذلك هذه النسب 

  واإلضافات 
ما هو معروف وهلذا صار طائفة من أهل  وألهل احلديث والتفسري والكالم وغريهم من الكالم يف هذه املسألة

  إىل إثبات أمور متجددة  -الكالم كهشام بن احلكم واجلهم وأيب احلسني البصري والرازي وغريهم 
وما جعلنا القبلة اليت كنت عليها إال { : والكالم على هذا متعلق مبا ذكره اهللا يف القرآن يف غري موضع كقوله 

  ]  ١٤٣: البقرة [ } لب على عقبيه لنعلم من يتبع الرسول ممن ينق
: آل عمران [ } أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين { : وقوله تعاىل 

١٤٢  [  
  ]  ١٤٠: آل عمران [ } وتلك األيام نداوهلا بني الناس وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء { : وقوله 
]  ١٦٥: آل عمران [ } أو ملا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أىن هذا قل هو من عند أنفسكم  {: وقوله 

  اآلية ]  ١٦٦ - ١٦٥: آل عمران [ } وليعلم الذين نافقوا * فبإذن اهللا وليعلم املؤمنني { : إىل قوله 
  ]  ١٢: الكهف [ } مث بعثناهم لنعلم أي احلزبني أحصى ملا لبثوا أمدا { : وقوله 
وليعلمن اهللا الذين { : إىل قوله } ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن اهللا الذين صدقوا وليعلمن الكاذبني { : وقوله 

  ]  ١١ - ٣: العنكبوت [ } آمنوا وليعلمن املنافقني 
  كون وغري ذلك يف كتاب اهللا هذا مع اتفاق سلف األمة وأئمتها على أن اهللا عامل مبا سيكون قبل أن ي

وقد نص األئمة على أن من أنكر العلم القدمي فهو كافر ومن هؤالء غالة القدرية الذين ينكرون علمه بأفعال العباد 
  قبل أن يعملوها والقائلون بالبداء من الرافضة وحنوهم 

عني ما كان  وإمنا املسألة الدقيقة أنه عند وجود املسموع واملرئي واملعلوم إذا مسعه ورآه علمه موجودا فهل هذا
  موجودا قبل وجود ذلك ؟ أو هناك معىن زائد ؟ 

إنه ال يعلم إال الكليات فهذا من أخبث األقوال وشرها وهلذا مل يقل به أحد من : وأما قول من قال من الفالسفة 
  طوائف امللة وهؤالء شر من املنكرين لعلم القدمي من القدرية وغريهم 

إنه ال يعلم اجلزئيات بل يرون أنه ال يعلمها بالعلم احملدث وإنكاره أن : قولون وأما ما ذكره من أن الفالسفة ال ي
يكون املشاؤون من الفالسفة ينكرون علمه جبزيئات العامل فهذا يدل على فرط تعصبه هلؤالء الفالسفة بالباطل وعدم 

ة وكالمه يف مسألة العلم معروف معرفته حبقيقة مذهبهم فإنه دائما يتعصب ألرسطو صاحب التعاليم املنطقية واإلهلي
مذكور يف كتابه ما بعد الطبيعة وقد ذكر بألفاظه أبو الربكات صاحب املعترب وغريه ورد ذلك عليه أبو الربكات مع 

  تعظيمه له 



وأرسطو ينكر علم الرب بشيء من احلوادث مطلقا وكالمه يف ذلك وحججه من أفسد الكالم كما سنذكره إن 
  شاء اهللا 
يعلمها على وجه كلي وهؤالء فروا من وقوع : سينا وأمثاله زعموا أنه إمنا يعلم الكليات واجلزئيات  ولكن ابن

  التغري يف علمه 
وأما من قبل أرسطو من املشائني فال ريب أن يف كالمهم ما هو خري وأقرب إىل األنبياء من كالم أرسطو وهلذا نقل 

  سطو أول من قال بقدمها من املشائني عنهم أهنم كانوا يقولون حبدوث األفالك وأن أر
وأما احتجاجه على إثبات علم الرب باجلزئيات باإلنذارات واملنامات فاستدالل ضعيف فإن ابن سينا وأمثاله يدعون 
أن ما حيصل للنفوس البشرية من العلم واإلنذارات واملنامات إمنا هو فيض العقل الفعال والنفس الفلكية وإذا أرادوا 

إن النفس الفلكية هي اللوح احملفوظ كما يوجد مثل ذلك يف كالم أيب : بني الشريعة والفلسفة قالوا  أن جيمعوا
حامد يف كتاب اإلحياء و املضنون وغري ذلك من كتبه وكما يوجد يف كالم من سلك سبيله من الشيوخ املتفلسفة 

العارف قد يقرأ ما يف اللوح احملفوظ ويعلم  املتصوفة يذكرون اللوح احملفوظ ومرادهم به النفس الفلكية ويدعون أن
  ما فيه 

ومن علم دين اإلسالم الذي بعث اهللا به رسله علم أن هذا من أبعد األمور عن دين اإلسالم كما قد بسط يف 
  موضع آخر إذ تنزيهه هنا للفالسفة املشائني عن أن يكون هذا كالمهم هو تعصب جسيم منه هلم 

  ل الناس وليس حتقيق هذا من غرضنا هنا وهذا نظر سيء يف نقل أقوا
والفالسفة طوائف متفرقون ال جيمعهم قول وال مذهب بل هم خمتلفون أكثر من إاتالف فرق اليهود والنصارى 

  واجملوس وكالم املشائني يف اإلهليات كالم قليل الفائدة وكثري منه بال حجة 
وأضرابه وقد نظرت فيما نقل عنهم من األقوال يف العلم والنقل املذكور موجود يف كتب املتبعني هلم كابن سينا 

فوجدهتا عدة مقاالت لكن من الناس من حيكي عنهم قولني أو ثالثة ومن الناس من ال حيكي إال قوال واحدا وقد 
  وجدت أربعة مقاالت منقولة عنهم صرحيا يف كتب متعددة 
  ت فنقل طائفة عنهم ك الشهرستاين وغريه يف العلم ثالث مقاال

ذهب قدماء الفالسفة إىل أنه عامل بذاته فقط مث من ضرورة علمه بذاته يلزم منه املوجودات وهي غري معلومة : قالوا 
  عنده أي ال صورة هلا عنده على التفصيل واإلمجال 

  وذهب قوم منهم إىل أنه تعاىل يعلم الكليات دون اجلزئيات 
  ى وجه ال يتطرق إىل علمه نقص وقصور وذهب قوم إىل أنه يعلم الكلي واجلزئي مجيعا عل

فهذا القول الثالث هو شبيه بالقول الذي اختاره ابن رشد وأما القول الثاين واألول فهما اللذان حكامها الغزايل عن 
  الفالسفة 

  ال يعلم إال ذاته ومنهم من يسلم أنه يعلم غري ذاته : منهم من قال : قال 
نه زعم أنه يعلم األشياء كلها بنوع كلي ال يدخل حتت الزمان وال يعلم وهو الذي اختاره ابن سينا فإ: قال 

اجلزئيات اليت يوجب جتدد اإلحاطة هبا تغريا يف ذات العامل وذكر الغزايل أهنم اتفقوا على أنه ال يعلم اجلزئيات 
  املنقسمة بانقسام الزمان إىل الكائن وما كان ويكون 

إال نفسه ال خيفى فساد هذا من مذهبه ومن ذهب منهم إىل أنه يعلم غريه كما  فمن ذهب منهم إىل أنه ال يعلم: قال 
اختاره ابن سينا فقد زعم أنه يعلم األشياء علما كليا ال يدخل حتت الزمان وال خيتلف باملاضي واملستقبل واآلن ومع 



  جلزئيات بنوع كلي ذلك زعم أنه ال يعزب عن علمه مثقال ذرة يف السماوات وال يف األرض إال أنه يعلم ا
  ول أيب الربكات صاحب املعترب مقالة يف العلم رد فيها على أرسطو ونصر فيها أنه يعلم الكليات واجلزئيات : قلت 

  وما ذكره ابن رشد عنهم من أهنم يرون أن العلم سبب اإلنذار باجلزئيات 
من العقل الفعال والنفس الفلكية وعندهم أما الفلسفة املوجودة يف كتب ابن سينا وأمثاله ففيها أن ذلك : فيقال 

ذلك هو املنذر بذلك ويسمون ذلك اللوح احملفوظ ومن ذلك ينزل عندهم الوحي على األنبياء ومن ذلك كلم 
  موسى وكثري من املتصوفة الذين سلكوا مسلكهم قد دخل ذلك يف كالمهم 

يب أن من جعل اهللا منذرا لعباده باجلزئيات لزم أن فإن كان فريق غري هؤالء املتفلسفة جيعله ذلك من علم اهللا فال ر
  يكون عاملا هبا فإن اإلعالم بالشيء فرع على العلم به وهذا ما يثبت القول الثالث احملكي عنهم 

ال يعلم إال ذاته وذكره عن أرسطو وذكر ألفاظه و : قول من قال : وذكر أبو الربكات يف معتربه األقوال الثالثة 
  ! م أرسطو إىل الغاية وهو من أعظم الفالسفة عنده فكيف ينفي هذا القول عنهم ؟ ابن رشد هو يعظ

وذكر أبو الربكات قول ابن سينا وذكر عنهم القول الثالث وهو أنه يعرف ذاته وسائر خملوقاته يف سائر األوقات 
  على اختالف احلاالت مما هو كائن وما هو آت 

القول الذي اختاره ابن رشد الذي قربه من التغري ومل جيب عنه والثاين التزام : أحدمها : وهذا القول ينزع إىل قولني 
هذا الالزم وبيان أنه ليس مبحذور وهذا قد اختاره أبو الربكات كما خيتاره طوائف من املتكلمني كأيب احلسني 

  والرازي وغريمها وكما هو معىن ما دل عليه الكتاب والسنة وذكره أئمة السنة 
وال للفالسفة يف علم اهللا أربعة أقوال بل مخسة بل ستة بل سبعة وأكثر من ذلك القول الذي ذكره ابن فصارت األق

سينا والقول الذي اختاره ابن رشد والقول الذي اختاره أبو الربكات وهذان القوالن مها القوالن اللذان يقوهلما 
  نظار املسلمني 

لم وهلذا كان ذلك مما كفرهم به الغزايل وغريه فضال عن أئمة وقول أرسطو و ابن سينا فال ميكن أن يقوهلما مس
املسلمني ك مالك و الشافعي و أمحد فإهنم كفروا غالة القدرية الذين أنكروا علمه باألفعال اجلزئية قبل وجودها 

  ! فكيف من أنكر علمه باجلزئيات كلها قبل وجودها وبعد وجودها ؟ 
ه بعد إن شاء اهللا وكذلك ل الطوسي قول قريب منه مضمونه أن العلم ول السهروردي املقتول قول آخر سنحكي

  ليس صفة له بل هو نفس املعلومات 

  كالم ابن ملكا يف املعترب عن مسألة عدم اهللا وتعليق ابن تيمية عليه

النظار من  فأما معرفته وعلمه فقد اختلف فيه كثري من العلماء من احملدثني والقدماء يعين علماء: قال أبو الربكات 
  الفالسفة ال يعين به أتباع األنبياء 

بل يعرف ذاته وسائر : إنه ال يعرف وال يعلم سوى ذاته وصفاته اليت له بذاته وقال آخرون : فقال قوم منهم : قال 
بل يعرف ذاته بذاته : خملوقاته يف سائر األوقات على اختالف احلاالت فيما هو كائن وفيما هو آت وقال آخرون 

صفات الكلية من خملوقاته والذات الدائمة الوجود من معلوالته وال يعرف اجلزئيات وال يعلم الكليات وال
  الفاسدات املتغريات املستحيالت وال شيئا من احلوادث من األفعال والذات 

: لقول الثالث واشتهر القول بني املتفلسفة من القدماء باملذهب األول أعين تنزيه الذات فقط وبني احملدثني ا: قال 
وهو معرفة الكليات وضعفت بينهم حجج القائلني مبعرفة اجلزئيات لتدقيق النظر وتقرير أصول مل حترر وافقهم 



  عليها السامعون فألزمهم بتصديقهم من حيث ال يشعرون 
ا والنظر وحنن اآلن نقتص مذاهب الذين يقولون بأنه تعاىل ال يعرف اجلزئيات وحججهم مث نشرع يف اعتباره: قال 

فيها ويف مذهب القائلني خبالفها وجنري على العادة يف توفية كل مذهب حجته مما قيل ومما مل يقل حىت ينتهي النظر 
  إىل احلجة اليت ال مرد هلا وال حجة تبطلها فنعرف احلق فيها 

  إن اهللا ال حييط علما باملوجودات : يف شرح كالم من قال : الفصل الرابع عشر : مث قال 
فأما على أية جهة هو املبدأ األول ففيه صعوبة فإنه إن كان : ال أرسطو طاليس ما هذه حكايته فيما بعد الطبيعة ق

عقال وهو ال يعقل كالعامل النائم فهذا حمال وإن عقل أفترى عقله يف احلقيقة لشيء غريه ؟ وليس جوهره معقوله 
ن هذا اجلوهر هبذه الصفة أعين أنه عقل فليس خيلو أن لكن فيه قوة على ذلك وحبسب هذا ال يكون جوهرا فإن كا

  يكون عاقال لذاته أو لشيء آخر 
  فإن كان عاقال لشيء آخر فال خيلو أن يكون عقله دائما لشيء واحد أو ألشياء كثرية 

ل فإن كان معقوله ألشياء كثرية فمعقوله على هذا منفصل عنه فيكون كماله إذن ال يف أن يعقل ذاته لكن يف عق
  شيء آخر أي شيء كان 

إال أنه من احملال أن يكون كماله بعقل غريه إذ كان جوهرا يف الغاية من اإلهلية والكرامة والعقل فال يتغري والتغري 
  فيه انتقال إىل األنقص وهذا هو حركة ما فيكون هذا العقل ليس عقال بالفعل لكن بالقوة 

لتعب يف إيصال للمعقوالت ومن بعد فإنه يصري فاضال بغريه كالعقل يف وإن كان هكذا فال حمالة أنه يلزمه الكالل وا
  املعقوالت فيكون ذلك العقل يف نفسه ناقصا ويكمل مبعقوالته 

وإن كان هذا هكذا فيجب أن يهرب من هذا االعتقاد وإن ال يبصر بعض األشياء أفضل من أن يبصرها فكمال 
  ن بذاته هلا فإهنا أفضل املوجودات وأكملها وأشرف املعقوالت ذلك العقل إذ كان أفضل الكماالت جيب أن يكو

وهذا يوجد هكذا دائما دون تعرف أو حسن أو رأي أو فكر فهذا ظاهر جدا فإنه إن كان معقول هذا العقل غريه 
  فإما أن يكون شيئا واحدا دائما أو يكون علمه مبا يعلمه واحدا بعد آخر 

فأما يف األمور العقلية فطبيعة األمر وكونه معقوال شيء واحد فليس العقل فيها وهذه األمور باهليوىل غري الصورة 
  شيئا غري املعقول 

  وباجلملة فجميع األشياء العرية عن اهليوىل فمعىن العقل واملعقول فيها واحد 
و الذي نقل عن هذا القول ه: وقد صنف أبو الربكات مقالة يف العلم ذكر فيها حنو ما ذكره يف املعترب وقال : قلت 

أرسطو طاليس يف مقالة الالم من كتابه املعروف بـ ما بعد الطبيعة وقد تداولته العقالء وتصرفت فيه العقول وأكثر 
فيه املفسرون والغرض منه ظاهر وهو إجالل املبدأ األول عن أن يكون له كمال بغريه فيكون بذاته ناقصا بالقياس 

راك األبصار وتغري بإدراك املتغريات وتعب باتصال إدراكها وازدحامها إىل ذلك الكمال وتكون له غريية بإد
  وخروجه من القوة إىل الفعل فيفعلها 

وإذا كان هذا مفهوم الكالم قد الح عن كثب فال حاجة إىل التطويل وهذا قول إذا تتبع بطريقة النظر احملض : قال 
  مل يثبت له قدم فيه وساق كالمه عليه 

وقد كان أرسطو قال قبل هذا ما قصد به أن ينفي عنه أن تتجدد له األحوال ومينع به : يف املعترب قال أبو الربكات 
  تغريه من حال إىل حال حىت حيكم بذلك يف العلوم واملعارف 

وليس ميكن يف العلة األوىل أن تنفعل ومجيع هذه هي حركات توجد بآخرة بعد احلركة املكانية ومجيع هذه : قال 



  ى هيئة على هذه الصفة هي بينة عل
  مث ذكر عبارة ابن سينا يف هذه املسألة كما سنذكره 

  : وكالم أرسطو فيه أربعة أمور 
  أن العلم بالغري يوجب كونه كامال بغريه فأن ال يبصر بعض األشياء أوىل من أن يبصرها : أحدها 
  أن علمه باملتغريات يوجب تعبه وكالله : الثاين 

  من احلركة يستلزم تقدم احلركة املكانية أن هذا نوع : الثالث 
  أن علمه األشياء نوع حركة يوجب كثرة العلوم فيكون هو هلا كاهليوىل للصورة : الرابع 

  ومدار احلجج على أن العلم يوجب الكثرة والتغري واالستكمال باملعلوم 
أما قول أرسطو بأن تعقله : طاليس  يف اعتبار احلجج املنقولة عن أرسطو: الفصل اخلامس عشر : قال أبو الربكات 

للغري كمال يوجب له نقصا باعتبار ال كونه فريد بأن يقال فيه على طريق اجلدال الذي يلزمه اإلذعان له وهو أن 
  إنك تعرفه مبدأ أوال وخالق الكل فنقول يف خلقه مثلما قلت يف تعقله : يقال 

  اخللق لزم عن ذاته : فإن قلت 
  عن ذاته والتعقل لزم : قلنا 

  إن ذلك مينعه عنه حىت ال جيعل له به كماال أعين كونه يعقل األشياء : وإن قلت 
فامنع هذا أيضا أعين كونه خيلق األشياء حىت ال يكون له به كمال فيما ال خيلق ال يكون خالق املخلوقات : قلنا 

يعقل واحدا منها مثلما ال خيلق واحدا منها ومبدأ أول هلا كما أنه مبا ال يعقل ال يكون عاقل املعقوالت ولو مبا ال 
فإن الذي لزم يف علم املعلوم يلزم مثله يف خلق املخلوقات أو إبداع املبدع فإنه بقياس ال وجوده عنه ليس خبالق وال 

مبدع فإن مل يوجب هذا نقصا مل يوجب ذاك وإن أوجب ذاك فقد أوجب هذا وإجالله عن ذلك كإجالله عن هذا 
ذا كقدرته على ذاك فلم نزهته عن ذاك ومل تنزهه عن هذا ؟ ومل خشيت عليه التعب يف أن يعقل ومل وقدرته على ه

  ختشه عليه يف أن يفعل ؟ 
  فهذا جواب كاف يف رده على مذهب اجملادلة : قال 
مل يعلم اليت تبطل حجة املستدل وتبني أهنا فاسدة وإن  -يعين املعارضة والنقض  -قوله على مذهب اجملادلة : قلت 

حلها وذلك أن ما ذكره يف العلم يلزم مثله بطريق األوىل يف الفعل فإنه من املعلوم بصريح العقل أن كون الشيء 
مفعوال دون كونه معلوما فإن املفعوالت دون الفاعل وليس كل معلوم دون العامل فاإلنسان يعلم ما هو أكمل منه 

ن دون الفاعل وجيب أن يكون الفاعل أكمل من املفعول وال جيب وال يفعل ما هو أكمل منه فاملفعول جيب أن يكو
مثل ذلك يف العامل واملعلوم بل جيوز أن يعلم العامل ما هو أكمل منه وما ال يفتقر إليه بوجه من الوجوه وأما مفعوله 

  فهو مفتقر إليه 
كوهنا معلومة له نقصا له وكماال  فإذا مل يكن كون األشياء مفعولة له مما يوجب نقصا له وكماال هبا فأن ال يوجب

هبا بطريق األوىل إذ كوهنا مفعولة أنقص هلا من كوهنا معلومة له فإذا كانت فاعليته ال تتم إال هبا ومل يكن ذلك نقصا 
  فأن ال تكون عامليته اليت ال يتم إال هبا نقصا بطريق األوىل 

  : وذلك من وجوه 
  هنا معلومة أن كوهنا مفعولة أنقص هلا من كو: أحدها 
  أن لزوم الفعل له أوىل بأن جيعل نقصا من لزوم العلم له : الثاين 



أن استلزام الفاعلية املفعول أوىل من استلزم العاملية لوجود املعلوم فإن العامل قد يعلم املعلوم معدوما ويعلمه : الثالث 
 ملا يكون معدوما مع وجود الفعل وحينئذ ممتنعا ويعلمه قبل وجوده وأما الفعل فال يكون إال ملا يوجد بالفعل ال

  فتوقف كونه فاعال على وجودها أوىل من توقف كونه عاملا على وجودها 
فعله هلا ال يوجب احتياجه إليها بل هي احملتاجة إليه من كل وجه وكماله بفعله الذي هو من : أنه إذا قيل : الرابع 

يها بوجه بل العامل أغىن عن املعلوم من الفاعل إىل املفعول إذ ال وعلمه هبا ال يوجب حاجته إل: ذاته ال منها قيل 
يعقل يف الشاهد فاعل إال وهو حمتاج إىل فعل بل ومفعوله ويوجد عامل ال يفتقر إىل معلوماته بل وال إىل علمه بكثري 

  من املعلومات وإن كان علمه هبا صفة كمال وجوده أكمل منه 
  اج إليه بل هو صفة كمال وإذا قدر أن بعض األفعال ال حيت

الفعل االختياري ال يكون إال بإرادة وحاجة اإلنسان إىل وجود كل مراد مطلقا أعظم من حاجته إىل العلم مبا : قيل 
  يعلمه مطلقا تعلق النفوس مبراداهتا أعظم من تعلقها مبعلوماهتا 

: ح هذا عن علي ويقول أهل املعرفة قيمة كل امرئ ما حيسن وال يص: وهلذا يقول بعض الناس وحيكونه عن علي 
  قيمة كل امرئ ما يطلب 

  فكمال النفوس ونقصها مبرادها أعظم من كماهلا ونقصها مبعلومها 
بل نفس العلم بأي معلوم كان ال يوجب هلا نقصا وأما إرادة بعض األشياء فيوجب هلا نقصا فإذا كان فعله لكل ما 

ذلك ؟ وإذا كان فعله هلا ال يوجب كونه حمتاجا إليها مستكمال هبا يف الوجود ال يوجب له نقصا فكيف بعلمه ب
  فكيف يوجب ذلك علمه هبا ؟ 

وحنن نعلم أن كون الفاعل ال يفعل بعض األشياء أكمل من فعلها وأما كونه ال يعلمها فال يعقل كونه نقصا إال إذا 
جودات ليس أكمل من فعله هلا كلها ومل يكن أن اقترن بالعلم ما يذم ال أن نفس العلم يذم فإذا كان فعله لبعض املو

  ال يفعلها أكمل من أن يفعلها فكيف يكون أن ال يبصرها أفضل من أن يبصرها ؟ 
  هو فاعل لبعضها بتوسط بعض : وإذ قيل 

  كيفما قدرت وجود الفعل ونفي كونه نقصا كان تقدير وجود العلم ونفي كونه نقصا أوىل وأحرى : قيل 
  للمفعول األول الزم لذاته وهلم جرا وال يكون نقصا  فعله: فإن قلت 

إن قدر أن هناك معلوال أول يلزمه فإن علمه بنفسه إذا كان يستلزم علمه باملعلول األول ولوازمه مل يكن : قيل 
  نقصا بطريق األوىل 

  إن يف التعقالت تعبا : وإذا قيل 
ىل فكيف يعقل فاعل يفعل دائما وال يتعب بالفعل ؟ فأن ال من مل يتعب بالفعل فأن ال يتعب بالعلم بطري األو: قيل 

يتعب بالعلم بطريق األوىل فكيف يعقل فاعل يفعل دائما وال يتعب بالفعل ولكن يتعب بعلمه باملفعول مع كونه 
  عقال ؟ والعقل الذي هو العلم أوىل به من الفعل 

ا يتعب بالفعل وكذلك بدنه إذا قدر فعل ال أن نفس اإلنسان ال يتعب بالعلم كم -وكل عاقل  -وهم يعلمون 
يكون استحالة وتغريا فألن يقدر علم به ال يكون استحالة وتغريا بطريق األوىل وإذا قدر فعل ال يوجب حركة 

  مكانية فالعلم به أن ال يوجب ذلك أوىل وأحرى 
و كونه تغريا أو كونه متعبا مثله يف ففي اجلملة كل ما توهم املتوهم أنه نقص يف العلم مثل كونه استكماال بالغري أ

فعل ذلك لغري املعلوم بطريق األوىل وإذا كان الفعل ال نقص فيه بل هو كمال فكذلك للعلم وللغري املذكور هو 



  مفعوله وخملوقه الذي هو أبدعه 
ن نعقل أن ما هو إن كماله به فليس كماله إال بنفسه إذ هو املبدع له فلم تفتقر نفسه إىل غري نفسه وحن: فإذا قيل 

غين عنا علمنا به أكمل من أن ال نعلمه وإن كان غنيا عنا فلو قدر أن يف الوجود ما ليس مفعوال له كان أن يعلمه 
  أكمل من أن ال يعلمه فكيف إذا كان هو مفعوله ؟ 

يف يكون من إن من علم األشياء بعلوم متجددة بل علمها بعد وجودها أنقص ممن ال يعلمها حبال فك: وهل يقال 
  ال يعلمها قبل وجودها وبعد وجودها ؟ 

ولو مسى مسم العلم باملتغريات تغريا وحركة واستكماال بالغري ومهما مساه من ذلك فإذا قيس من يعلم اإلشياء إىل 
  من ال يعلمها كان األول أكمل بكل حال 

تغري واحلركة ما ليس يف اجلماد وأيضا وهلذا كان اإلنسان القابل للعلم أكمل من اجلماد وإن كان يف علمه من ال
فمن يكون حيا حساسا يقدر على احلركة أكمل ممن ال يكون كذلك وكلما كانت صفات الكمال أكمل كان 

املوصوف أكمل فإن اإلنسان أكمل من احليوان البهيم واحليوان أكمل من اجلماد وإن قدر أن علمه وفعله مستلزم 
أكمل ممن ال علم له وال يتحرك بإرادته فاملتحرك بإرادته أكمل ممن ال ميكنه احلركة للحركة بل للحركة املكانية فهو 

  البتة هذا هو املعقول يف املوجودات 
وكلما تدبر اإلنسان ونظر يف األدلة املعقولة تبني له أن ما ذكره عن أرسطو من احلجج لنفي العلم من أفسد احلجج 

  مقدمتني بل هي الغاية يف الفساد وهي مبنية على 

  ما ذكره ابن ملكا عن أرسطو من احلجج لنفي العلم باطل من وجوه

  إن العلم يستلزم أمورا : إحدامها 
  أنه جيب نفي تلك األمور لكوهنا نقصا : والثانية 

  : وهذا باطل من وجوه 
  املعارضة مبا تقدم : منها 

ضمن ما يسمونه نقصا لكان ما يتضمنه نفي العلم أن نفي العلم أعظم نقصا من تلك اللوازم فلو قدر أهنا تت: ومنها 
  من النقص أعظم فال جيوز التزام أعظم النقصني حذرا من أدنامها إذا قدر أن كالمها قد جعله هؤالء نقصا 

  أن ما ذكره من املقدمة األوىل اللزومية مما ينازعهم فيه كثري من الناس : ومنها 
  ازع فيه كثري من الناس أن كون تلك اللوازم نقصا مما ين: ومنها 
أنه يستفصل عن احلدود املذكورة يف املقدمتني فإهنا ألفاظ جمملة وحينئذ فال بد من منع امللزوم أو انتفاء : ومنها 

  الالزم فإما أن ال يسلم ما ذكروه عن اللزوم وإما أن ال يسلم ما ذكروه من انتفاء الالزم 
  نقص فيه بوجه من الوجوه  بيان أن لوازم العلم كلها كمال ال: ومنها 
أن ما ذكره مبين على وجوب ثبوت الكالم للرب تعاىل وتنزيهه عن النقص وهذا حق كما قررناه يف غري : ومنها 

موضع وبينا أن الكمال املمكن وجوده الذي ال نقص فيه بوجه جيب إثباته هللا تعاىل وأن العلم من أعظم الكماالت 
العلم يف الوجود فثبوته له أوىل من ثبوته لغريه وأن العلم من حيث هو علم ال الذي ال نقص فيه بوجه وقد وجد 

يستلزم نقصا أصال ولكن النفوس الظاملة إذا علمت بعض األشياء فقد تستعني بالعلم على الظلم والنفوس اجلاهلة 
  الشر به إذا عرفت بعض احلقائق فقد يضرها معرفة تلك احلقائق فيحصل الضرر ملا يف النفوس من 



أما املقدس املنزه عن كل عيب فعلمه من متام كماله وهو مما حيمد به ويثىن به عليه ال يستلزم الذم والنقص بوجه من 
الوجوه فكيف إذا علم وجود العامل وامتناع وجوده بدون العلم وامتناع كونه فاعال لشيء إال مع علمه به ؟ إىل 

  وب كونه تعاىل عليما بكل شيء غري ذلك من الدالئل الربهانية املثبتة لوج
لكن حنن يف هذا املقام يف أبطال شبه النفاة ال يف بيان حجج املثبتني وما ذكره أبو الربكات يف املعارضة بالفعل يف 

  غاية احلسن فإن من ال يلزمه تعب وال نقص يف خلق املخلوقات فأن ال يلزمه ذلك يف علمه هبا أوىل وأحرى 
اليهود الذين وصفوه بالتعب ملا خلق السماوات واألرض يف ستة أيام وأنه استراح بعد ذلك وهذا مما يبني أن قول 

لو كان عاملا هبذا لتعب لكن هذه املعارضة مبنية على : أقرب إىل املعقول من قول أرسطو وأتباعه الذين يقولون  -
  بال إرادة  إنه فاعل له باإلرادة أو موجب له بذاته: أنه علة فاعلة للعامل سواء قيل 

وكونه مبدأ للعامل هو مما اتفق عليه األمم من األولني واآلخرين ووافقهم على ذلك أئمة أتباع املشائني كابن سينا 
  وأمثاله وأما أرسطو فليس يف كالمه إال أنه علة غائية مبعىن أن الفلك يتحرك للتشبه به ليس فيه أنه مبدع للعامل 

كفر فكالمه يف علمه مين على هذا وإبطال كالمه يف العلم ممكن مع تقدير هذا وهذا وإن كان يف غاية اجلهل وال
  إن الرب ليس خبالق وال عامل : األصل الفاسد أيضا من وجوه فإن حقيقة قول أرسطو وأتباعه 

اقرأ * خلق اإلنسان من علق * اقرأ باسم ربك الذي خلق { وأول ما أنزل اهللا على رسوله صلى اهللا عليه و سلم 
  ]  ٥ - ١: العلق [ } علم اإلنسان ما مل يعلم * الذي علم بالقلم * وربك األكرم 
  ]  ٣ - ١: األعلى [ } والذي قدر فهدى * الذي خلق فسوى * سبح اسم ربك األعلى { : وكذلك قوله 

  وأمثال ذلك ]  ٥٠: طه [ } ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه مث هدى { : وقوله موسى لفرعون 
  دهم مل خيلق شيئا ومل يعلم أحدا بل هو يف نفسه ليس بعامل فكيف يعلم غريه ويهديه ؟ وهؤالء عن

  بقية كالم ابن ملكا يف املعترب وتعليق ابن تيمية عليه

ليس كماله بفعله بل فعله بكماله وعن كماله ومن : فأما اجلواب النظري الربهاين فهو أن نقول : قال أبو الربكات 
كماله الذايت الذي ال وجه لتصور النقص فيه وال القول به فإن النقص يف ذات املبدأ األول غري فعله عقله فعقله عن 

متصور ألنه واحد والنقص إمنا يتصور يف موضع الزيادة والنقصان والزيادة والنقصان معا إمنا هي من صفات الكثرة 
اآلخر فأما حيث ال كثرة وال غريية بل  والغريية حيث تتصور يف الكثرة قلة ويف الزيادة نقصان كل واحد بقياس

  زاد كذا ؟ : نقص كذا كما يقال : وحدة حمضة فال يتصور نقص وكيف والنقص من الصفات اإلضافية حيث يقال 
كيف يقال ؟ : فالنقص املتصور يف الذات األحدية أي نقص يكون ؟ ونقص ماذا يكون ؟ وكيف يتصور ؟ ال أقول 

  تصوره لكن العامل ال يعلم ما ال يتصوره إثباتا وال نفيا فإن القائل قد يقول ما ال ي
إن النقص ها هنا متصور بقياس ذاته وهو أن ال يعقل كذا لوال كذا املعقول أي ال يعقل لوال املعقول قلنا : فإن قيل 

ا إن الكمال الذي له ليس هو بأن يعقل كل موجود بل كونه حبيث يعقل كل موجود فإن كان املعقول موجود: 
عقله وإن فرض غري موجود لزمه فرض أن ال يعقله ال ألنه ال يعقله أي ال يقدر على عقله بل النقص من جانب 

العدم املفروض فكماله وقدرته له بذاته ويلزم عنهما ما له بالقياس إىل موجوداته فما كمل بإجياد خملوقاته بل 
  وجدت خملوقاته عن كماله 

ل فقط بل وفينا أيضا فإنا لسنا نكمل بكل معقول بل إمنا كمالنا بقدرتنا على أن وليس هذا القول يف املبدأ األو
نعقله وإمنا نكمل مبا نعقله بالفعل حيث نعقل بالفعل معقوالت أشرف منا وذلك نوع آخر من الكمال فإن العقل له 



بالفعل أم مل يعقل وله كمال عقل : بذاته الكمال الذي هو قدرته على أن يعقل وله بأن يعقل وذلك أمر له من ذاته 
عرضي إضايف اكتسايب مبا يعقل معقوالت هي أشرف منه وذلك ليس لألول إذ ليس أشرف منه يف املوجودات حىت 

أعين كونه حبيث  -يشرف ويكمل بعقله له وليس إذا ارتفع هذا عنها ارتفع ذاك فإن ذاك هو األول والذي بالذات 
اله الذايت الذي به شرف وجل وعال عما ال يعقل واآلخر هو الثاين والذي فهو كم -يعقل وقدرته على أن يعقل 

بالعرض أعين كماله مبعقوالته وشرفه هبا فإن كوننا حبيث نعقل ما نعقله شرف لنا وكمال بالقياس إىل ما ليس له 
  ذلك 

ذي بالقدرة فإن الذي وكثري من املعقوالت اليت نعقلها ال نشرف هبا وليس الشرف احلاصل من الفعل هو الشرف ال
بالقدرة قبل الفعل ومعه وبعده والذي بالفعل حيصل مع الفعل وبه وبعده وال يكون قبله فما شرف اهللا مبخلوقاته بل 

  ما خلق فشرف بل شرف فخلق وكذلك ما علم فكمل بل كمل فعلم : خلق بشرفه أعين 
م ال يتجدد منه شيء وهو كونه حبيث يفعل ملخص هذا أن الكمال هو الذي جيب له أزال وأبدا وهو الز: قلت 

ويعقل ال نفس وجود الفعل املعني والعلم املعني وهذا هو القدرة على الفعل والعقل وهذا له بذاته ال يتوقف على 
  شيء من املوجودات 

  إن النقص غري متصور يف الذات الواحدة فإن النقص يستلزم التعدد وال تعدد هناك : وهلذا قال 
إنه وإن كان الذات واحدة فإذا كانت الصفات متعددة كالقدرة والعلم أمكن تقدير : ال على هذا لكن قد يق

  أحدمها دون اآلخر فالكمال هو بوجود اجلميع والنقص معقول بعدم بعض ذلك 
مر لكن ما قاله الزم ملن ينفي الصفات من اجلهمية والفالسفة ويقدر ذاتا ال صفة هلا أو وجودا مطلقا ال خيتص بأ

  فهذا ال يعقل فيه كمال وال نقص 
وأرسطو من نفاة الصفات وقد قدر أنه يكمل تارة وال يكمل أخرى وجعل أحد األمرين أكمل له من اآلخر 

  هذا إمنا ميكن تقديره يف األمور اإلضافية والسلبية : وأصحاب أرسطو يقولون 
  كمال لزم أن يتجدد له الكمال وهو خالف أصلكم  إهنا: أما اإلضافات فإهنا تتجدد عندكم فإن قلتم : فيقال هلم 
  ليست بكمال بطل تقدير الكمال المتناع تقدير النقصان : وإن قلتم 

تقدير النقصان يف الواحد املسلوب الصفات غري متصور كما قال أبو الربكات لكن ميكن تقدير : ولكن قد يقال 
  كمال منتظر ونفيه وهو الذي نفاه أرسطو 

ت جعل الكمال يف نفس القدرة الالزمة له ال فيما ينتظر لكن أبو الربكات من مثبتة الصفات فما ذكره و أبو الربكا
وهو أن عدم إمكان النقص يف الواحد من كل وجه تقريرا المتناع النقص عليه وامتناعه بوجه كماله فيكون فعله 

  عن كماله 

  ه األول الرد على أرسطو من وجوه أخرى غري ما ذكره ابن ملكا الوج
  ميكن اجلواب عن شبهة أرسطو من وجوه أخر غري ما ذكره أبو الربكات : ويقال 

كماله يف أن يقدر على العقل كما قال : العلم الزم لذاته أزال وأبدا ليس شيئا متجددا فال حيتاج أن يقال : أن يقال 
  أبو الربكات 

  اته كما قال أبو الربكات يف القدرة بل نفس العقل الذي هو العلم يف لغة املسلمني أمر الزم لذ
  وحينئذ فليس كماله بغريه بل بعلمه الذي هو من لوازم ذاته الذل مل يزل وال يزال كما أن كماله بقدرته كذلك 



وكون العلم متعلقا بغريه مثل كون القدرة متعلقة بغريه وكما أن القدرة صفة كمال ال يقدح فيها أنه ال بد هلا من 
  كذلك وأوىل ألنه يتعلق بنفسه ويتعلق بغريه والقدرة ال تكون قدرة إال على غريه مقدور فالعلم 

  الوجه الثاين

أن ما ذكرناه من أن األعيان الذين يتعلق هبم العلم والقدرة هم خملوقاته الذين مل يشركه أحد يف خلقهم وهم كلهم 
 ال وجود هلا إال بنفسه فلم يكن تعلق صفاته حمتاجون إليه ال إىل غريه فما يف الوجود إال نفسه وخملوقاته اليت

مبخلوقاته بأعظم من تعلق ذاته هبم وكما أن تعلق ذاته هبم هو من كماله ال من نقصه فتعلق علمه وقدرته هبم كذلك 
  ومعلوم أن وجود ذاته دون لوازم ذاته ممتنع باتفاق العقالء فيمتنع عند املسلمني وجوده بدون علمه وقدرته 

إهنا واحدة بالعني أو متعددة وإذا كانت إرادته من : إن إرادته من لوازم ذاته سواء قالوا : املسلمني يقولون ومجاهري 
  لوازم ذاته فيمتنع وجوده بدون وجود مراداته اليت هي خملوقاته فإنه ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن 

ومع هذا فلم يكن كونه ملزوما لغريه نقصا فكيف إن وجوده بدون وجود معلوالته ممتنع : واملتفلسفة يقولون 
  يكون كون علمه ملزوما للمعلوم نقصا مع أنه هو خالق املعلومات ؟ 

  الوجه الثالث

إنه يعلم األشياء كلها بعلم قدمي أزيل وأنه ال يتجدد عند جتدد املعلومات إال تعلق العلم هبا كما : جواب من يقول 
إن العلم ال يقف على شيء أصال بل هو : من اتبعهم من الفقهاء فهؤالء يقولون يقول ذلك كثري من أهل الكالم و
  حاصل أزال وأبدا على وجه واحد 

  الوجه الرابع

إنه يعلم الشيء موجودا بعد أن علمه معدوما وأن هذا الثاين فيه زيادة على األول فهؤالء : جواب من يقول 
: بقدرته ومشيئته فما استفاد شيئا من غريه وال كمل بغري نفسه ويقولون مل حيصل املعلوم والعلم الثاين إال : يقولون 

إن ما ال يكون إال مبشيئته وقدرته ميتنع وجوده يف األزل ووجوده بقدرته ومشيئته أكمل من عدم وجوده فوجوده 
الوجود ال  على هذه احلال هو غاية الكمال وعدم هذا الكمال هو النقص الذي جيب تنزيهه عنه فإنه كمال ممكن

أو  -وهو خالف الفرض  -إما ممتنعا : نقص فيه وكل ما كان كذلك كان واجبا له إذ لو مل يكن واجبا له لكان 
  ممكنا وحينئذ فاملقتضى له هو ذاته بلوازمها وقد وجد ذلك فيجب وجوده وإال فيكون ممتنعا وهو خالف الفرض 

ت حيث جعل العقل بالفعل ليس كماال وإمنا الكمال يف القدرة وهبذين اجلوابني يزول ما يقدح به كالم أبو الربكا
  عليه ومل جيعل الكمال إال يف عقل األفضل ال األدىن فإن هذا مما نازع فيه 

ما كان كماال إذا كان بالقوة فهو إذا صار بالفعل أكمل وأكمل فكيف تكون القدرة على الفعل والعقل : ويقال 
  كون خروج القوة يف الفعل ونفس فعلها وعقلها كماال ؟ لألشياء اخلسيسة كماال ؟ وال ي

ما كان ميتنع وجوده أزليا وال ميكن أن يوجد إال حادثا ليس الكمال إال يف إحداثه وال يف فعله يف : ولكن يقال 
األزل وإذا قدر أن علمه موجود ال ميكن حتققه إال بعد وجوده كان أن يعلم موجودا بعد وجوده أكمل من أن ال 

  علم موجودا وإن علم أنه سيوجد ي



ما كمل بفعله وعقله بل فعل وعقل بكماله فهو صحيح إذا أريد بالكمال ما هو أزيل : وأما قول أيب الربكات 
  للذات ال ميكن جتدد شيء من أفراده كما ال يتجدد نوعه 

  كن وأما إذا أريد بالكمال ما يتضمن مجيع ما ميكن وجوده من الكمال على الوجه الذي مي
كماله بنفسه وذاته ونفسه تتضمن ما يقوم به من صفاته وأفعاله فلم يكمل بشيء مباين له وما كان داخال : فيقال 

  يف مسمى امسه فليس هو مباينا له وال يطلق القول عليه بأنه مغاير له 
دوثه على الوجه وحينئذ فكماله بذلك مثل كماله بذاته وصفاته الالزمة وما كان حدوثه حيث تقتضي احلكمة ح

  املمكن فهو كمال يف ذلك الوقت ال كمال يف غريه وذلك إمنا حصل بنفسه وهلا مل حيصل بغريه وال لغريه 
  لو عقل لكمل له : وعلى هذا فإذا قيل 

كمل به إن ذلك بغري أعطاه الكمال فذلك باطل وإن أردت أنه لوال ذلك الغري ملا وجد : إن أردت بقولك : يقال 
  نعم : فيقال العلم به 

  وهذا ال يضر لوجوه 
أنه هو الذي أوجد ذلك الغري وبقدرته ومشيئته وجد وهو ولوازمه فلم يكن ما حصل له حاصال إال به : أحدها 
  وحده 
  أنه لو قدر موجودا بغريه لكان أن يعلمه أكمل من أن ال يعلمه : الثاين 

علم أو مل يعلم : غري ملا حصل والغري حاصل على التقديرين إذا كان العلم بالغري مشروطا بالغري ولوال ال: الثالث 
هو النقص إذ النقص هو فوت ما ميكن وجوده ال ما ال ميكن  -مع فوت الكمال الذي ميكن معه  -فوجود الغري 

  والعلم صفة كمال والعلم بكل شيء ممكن فوجود هذا كمال وعدمه نقص 

  يميةعود لكالم ابن ملكا يف املعترب وتعليق ابن ت

أنه ال : فجوابه احملقق  -فأما القول بإجياب الغريية فيه بإدراك األغيار والكثرة بكثرة املدركات : قال أبو الربكات 
يتكثر بذلك تكثرا يف ذاته بل يف إضافاته ومناسباته وتلك مما ال تعيد الكثرة على هويته وذاته وال الوحدة اليت 

  أوجبت له وجوب وجوده بذاته 
األوىل اليت هبا عرفناه وحبسبها أوجبنا له ما أوجبنا وسلبنا عنه ما سلبنا هي وحدة مدركاته ونسبته  ومبدئيته

وإضافاته بل إمنا هي وحدة حقيقيته وذاته وهويته وال تعتقدن أن الوحدة املقولة يف صفات واجب الوجود بذاته 
وب وجوده بذاته والذي لزم عن ذلك مل يلزم قيلت على طريق التنزيه بل لزمت بالربهان عن مبدئيته األوىل ووج

إال يف حقيقته وذاته ال يف مدركاته ومضافاته فأما أن يتغري بإدراك املتغريات فذلك أمر إضايف ال معىن يف نفس الذات 
 وذلك مما ال تبطله احلجة ومل مينعه برهان ونفيه من طريق التنزيه واإلجالل ال وجه له بل التنزيه من هذا التنزيه

  واإلجالل من هذا اإلجالل أوىل 
أرسطو إمنا اعتمد على نفي التغري إذا علم شيئا بعد شيء فأما كثرة املعلومات مع قدم العلم فلم يتعرض له : قلت 

  وكأنه عنده غري ممكن 
يف التغري  فأما الذي قيل يف منع التغري مطلقا حىت مينع التغري يف املعارف والعلوم فهو غري الزم: قال أبو الربكات 

مطلقا بل هو غري الزم البتة وإن لزم كان لزومه يف بعض تغريات األجسام مثل احلرارة والربودة يف بعض األوقات 
إن كل : ال يف كل حال ووقت وال يلزم مثل ذلك يف النفوس اليت ختصها املعرفة والعلم دون األجسام فإنه يقول 



  ملتغري حركة مكانية تغري وانفعال فإنه يلزم أن يتحرك قبل ذلك ا
وهذا حمال فإن النفوس تتجدد هلا املعارف والعلوم من غري أن تتحرك يف املكان على رأيه فإنه ال : قال أبو الربكات 

يعتقد فيها أهنا تكون يف مكان البتة فكيف أن تتحرك فيه ؟ وإمنا ذلك لألجسام يف بعض الذوات واألحوال 
دا فإن احلجر الكبري يسخن وال يصعد ويربد وال يهبط بل وال يتحرك من مكانه كالتسخن والتربد وال يلزم فيها أب

وإمنا ذلك مما يصعد بالبخار من املاء ويدخن من األرض من األجزاء اليت هي كاهلباء دون غريها من األحجار الكبار 
  الصلبة اليت حتمى حىت تصري حبيث حترق وهي يف مكاهنا ال تتحرك 

ثرية وهو يف مكانه ال يتبخر وإمنا تتبخر منه بعض األجزاء مث تكون احلركة املكانية بعد واملاء يسخن سخونة ك
  إن مجيع هذه هي حركات توجد بأخرة بعد احلركة املكانية : االستحالة ال قبلها كما قال 

فما لزم هذا وفيما عدا ذلك فقد يسود اجلسم ويبني وهو يف مكانه مل يتحرك وال يتحرك قبل االستحالة وال بعدها 
يف كل جسم بل يف بعض األجسام وال يف كل حال ووقت بل يف بعض األحوال واألوقات وال كان ذلك على 

  طريق التقدم كما قال بل على طريق التبع 
 ولو لزم يف التغريات اجلسمانية ملا لزم يف التغريات النفسانية ولو لزم يف التغريات النفسانية أيضا ملا لزم انتقال احلكم

  فيه إىل املتغريات يف املعارف والعلوم والعزائم واإلرادات 
  فاحلكم اجلزئي ال يلزم كليا وال يتعدى من البعض إىل البعض وإال لكانت األشياء كلها على حال واحدة 

وهو قدم هذا على كالمه يف العلم حىت جيري عليه احلكم يف املعرفة والعلم فاعترب هبذا فإن استقصى هلذا القول 
البحث أمكن أن يرجع إىل أصل ويصح على وجه لكنه مع ذلك ال ينتصر به القول الذي أبطلوا به معرفة اهللا 

  وعلمه باحلوادث 
إن الشيء إذا تسخن بعد برده أو تربد : فأما األصل الذي يرجع إليه باستقصاء النظر يف التأويل له فهو أن يقال 

بسبب يقرب منه بعد بعد يؤثر فيه ذلك إما حبركته إىل السبب بعد سخونة وتبيض بعد سواد وتسود بعد بياض 
وإما حبركة السبب إليه فإن املاء يسخن بعد ما كان باردا حبرارة النار مثال اليت يقرب منها إما حبركة النار إليه أو 

  حبركته هو إليها 
ركة املكانية هبذا البيان سائر كذلك املبيض بعد اسوداده يتحرك إىل املسود أو يتحرك املسود إليه فتتقدم احل

احلركات وتتقدم الدورية املستمرة الدائمة على املستقيمة املنقطعة ذات البداية والنهاية احملدودتني فهكذا يصح أن 
تتقدم احلركة الدورية على سائر احلركات والتغريات فيصح ذلك يف األجسام الداخلة حتت الكون والفساد : يقال 

ة يف التكيفيات املبصرة وامللموسة واألشكال واملقادير وما يتبعها ويتعلق هبا فأما يف النفوس بالتغريات احملدود
  والعقول ويف اهللا تعاىل فال يلزم شيء من ذلك هبذا البيان 

وإذا كان هذا هكذا ال حمالة إنه يلزمه الكالل والتعب من : وأعجب من هذا قوله بأنه يتعب حيث قال : قال 
ت وهو القائل يف كتاب السماء إهنا ال تتعب بدوام حركتها املتصلة ألن طبعها ال خيالف إرادهتا اتصال املعقوال

  فجعل علة التعب هناك خمالفة الطبيعة لإلرادة وها هنا كثرة األفعال واتصاهلا وكثرة اخلروج من القوة إىل الفعل 
الفعل صار قدرة مث عن القدرة تصدر األفعال استعداد وقدرة واالستعداد إذا كمل باخلروج إىل : والقوة قوتان 

واليت مبعىن االستعداد نقص يفتقر إىل كمال واألخرى كمال تصدر عنه األفعال فهذه القوة من قبيل القدرة الدائمة 
  القارة على حد ال ينقص وال يزيد وليست مبعىن االستعداد الذي خيرج إىل الكمال 

كم عليها بالتعب الكالل بل باللذة والكمال فإن ما بالقوة يشتاق إىل كماله ولو كانت من هذا القبيل ملا جاز أن حي



  الذي بالفعل ومن قبله تكون اللذة والسعادة 
والكالل والتعب إمنا يعرضان لنا ال من جهة اتصال أفعالنا وال من جهة ازدحامها بل من جهة حتريك أعضائنا 

  لطبيعة اليت يف جوهرنا كما نفاه عن السماء وأرواحنا بتقبلنا وتفكرنا حركة ختالف مقتضى ا
وليس ذلك يف جهة اخلالف فإن القوى املتقاومة قد تتقاوم مدة فال يعرض هلا تعب كما لو فرضت مغناطيس علق 
حديدا زمانا فإنه ال يتعب وال تضعف تلك القوة اجلاذبة وال يبطل ذلك التعلق ما مل يتجدد أمر من خارج بل ألن 

  هر الروح منا أعين من أعضائنا لتركيبها من لطيف وكثيف احلركة حتل جو
واللطيف عرضة لالحنالل واحلركة تسبب ذلك له فإذا احنلت الروح اليت هبا تعلق القوة احملركة ضعفت القوة 

  احملركة فينا وعجزت فيها تعبا وكالال 
 تضاد اإلرادة فيها أو تضادها فإن ذلك وذلك إمنا ارتفع عن السماء الرتفاع التركيب واالحنالل ال ألن الطبيعة ال

هو سبب بعيد للتعب والكالل والقريب هو ما ذكرناه فإذا ارتفع عن السماء لذلك فلم باحلري أن يرتفع عن مساء 
  السماء وبسيط البسائط الوحداين الذات ؟ 

من احلجج وأقرهبا إىل  فهو أشبه ما قاله -فإن ال يبصر بعض األشياء أفضل من أن يبصرها : فأما قوله : قال 
إن اشتغالنا : التروج والقبول قبل التأمل وإمنا ذلك يكون بالقياس إلينا على ضيق وسعنا وزماننا فيصح أن يقال 

بإبصار األفضل أوىل منه باألخس فأما إذا كان الوسع حبيث ال يشغل فيه إدراك األخس وال يعوق عن إدراك 
  األفضل فال 

  خسيس بالقياس إلينا أيضا ويف أشياء مباينة لطباعنا منافرة حلواسنا ال على اإلطالق مث هذا اخلسيس إمنا هو 
وبالقياس إىل كل خساس فإن طعم العذرة يف فم اخلنزير كطعم العسل يف فم اإلنسان وإذا نظرت إىل الكل مل جتد 

وحانيات وال يف اجلسمانيات ال فيه خسيسا تعر معرفته أو يضر علمه أو يكون ال إدراكه أوىل من إدراكه ال يف الر
يف السماويات وال يف األرضيات كيف وما يف األرض وحتت السماء ليس غري االستقصات الكائنة وما يتولد عنها 

وليس يف املمتزج منها سواها إال قوى مساوية وما منها ما يضر إدراكه أو تعر معرفته اللهم إال لشخص ! بامتزاجها 
  إلطالق ومن عال عن املضادة واملباينة فال يكون ذلك بالقياس إال مكروها ينافيه ويضاده ال على ا

فاهللا تعاىل ومالئكته أجل من أن يناهلم األذى بضد أو مباين من لون أو طعم أو رائحة فكيف وما يف الوجود إال ما 
منه أن يدركه وما مل يعره يف صدر عنه تعاىل ومما عنه وهو عنه احلقيقة ؟ فما ال يأنف منه أن خيلقه ويوجده ال يأنف 

أن فعله ال يعره يف أن علمه وال له كيفية تناسبه من لون أو طعم أو رائحة فيؤثرها وأخرى تباينه فيكرهها فلم ننتفع 
  فأن ال يبصر بعض األشياء أفضل من أن يبصرها : اآلن بالقضية املشنعة أعين القائلة 

أفضل من اإلبصار وإن كان من نوع االلتفات والتقزز فذلك من مث اإلبصار إن كان عن عجز وضيق وسع فليس ب
  املنايف واملؤذي وقد قلنا فيه 

فكمال ذلك العقل إذ كان أفضل الكماالت جيب أن يكون بذاته فإهنا أفضل املوجودات وأكملها : وأما قوله : قال 
لذي يقصده من أن كماله بفعله فقول صادق صحيح على الوجه الذي قلناه ال على الوجه ا -وأشرف املعقوالت 

ال بعقل : الذي هو بعقل ذاته إذ قد سلم أن ذاته يف غاية الكمال والشرف واجلالل فليس كماهلا بفعل من األفعال 
ذاته وال بعقل غريها بل تعقلها لذاهتا فعل شريف كامل صدر عن شرف الذات وكماهلا فكان كمال الفعل لكمال 

  الفعل وقد سبق هذا الذات ال كمال الذات لكمال 
فهذا ظاهر جدا فإن اإلدراك  -وهذا يوجد هكذا دائما من دون تعرف أو حس أو رأي أو تفكر : وأما قوله : قال 



  والتعقل التام لألمر القدمي الدائم من العاقل التام القدمي الدائم تام قدمي دائم ال حمالة 
يكون شيئا واحدا دائما وإما أن يكون علمه مبا يعلمه واحدا فإنه إن كان معقول هذا العقل غريه فإما أن : وقوله 

فجوابه أن يعقل ذاته ويعقل غريه فيعقل الدائمات دائما ويعقل املتجددات عقال قدميا دائما من حيث  -بعد آخر 
  قدمها النوعي واملادي والذي من جهة العلل الفاعلية والغائية فتعقلها يف تغريها على وفق تغريها 

ون ذلك التغري فيه بل فيها وهو يعقلها كلها على ما هي عليه كما نعقل حنن بعضها فنعلم عينها وأهنا ستكون وال يك
ومساوقتها وأهنا كائنة ومعدومها بعد كونه وأنه كان ال يضيق وسعه عن ذلك وال يتغري به وال ينتقص وال يكمل بل 

  نع ذلك حبجة ال من جهة التعجيز ألنه مردود بدليل اخللق هو له كما يشاء وعلى وفق قدرته وإرادته يف خلقه ال ميت
  فقدرته على اخللق دليل قدرته على العلم إذ هو خالق الكل واخللق أكرب يف القدرة من العلم 

إن علم اهللا هو : وإذا مل يصح التعجيز يف اخللق فهو بأن ال يصح يف العلم أوىل وأحرى وكيف وأكثرهم يقولون 
عت كل شيء خلقا فال عجب أن يسع كل شيء علما ؟ وال بدليل التنزيه فإنه ال تعره وال تضره قدرته وقدرته وس

  معرفته بشيء من خلقه وال ضد له فيه وال مباين وليس به كماله بل هو بكماله على ما قيل 
قص ألن الكل هذا مع أن يف اجلواب مساعدة ما وإال فلو فرضنا أن له به كماال على ما قيل مل يكن له يف ذلك ن

  منه وعنه وكماله مبا منه وعنه فهو كماله بذاته يف احلقيقة 
والقول بأنه لوال أشياء غريه مل يكن حبال كذا من الكمال إمنا كان يكون له وجه لو كانت تلك األمور ليست منه 

ن الرفع يف الفرض إمنا مل يكن حبال كذا أل -أعين لوال ذاته  -لواله : وعنه فأما وهي منه فال يضر ألنه كأنه قال 
  يقع من جهة العلة األوىل اليت ال يرتفع املعلول إال بارتفاعها 

فهذا من كالم أيب الربكات على قول أرسطو وهو أقرب إىل حترير النقل وجودة البحث يف هذا الباب من : قلت 
  أرسطو وشيعته ابن رشد و ابن رشد أقرب إىل جودة القول يف ذلك من ابن سينا مع غلوه يف تعظيم 
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لنقل: كتاب  لعقل وا ا تعارض    درء 
لعباس: املؤلف  ا و  أب مية احلراين  بن تي احلليم  عبد  بن   أمحد 

  فصل باقي كالم ابن ملكا يف املعترب وتعليق ابن تيمية 
فأما قول التابعني يف هذه املسألة واملشيدين ملا قيل فيها : قال أبو الربكات بعد أن فرغ من حكاية حجة أرسطو 

ججها وبراهينها فأقصى ما وقفنا عليه منه وأمجعه ملا تبدد يف غريه وهو ما قال الشيخ الرئيس وهذه واملستفيدين حب
  عبارته 

  نقل ابن ملكا لكالم ابن سينا يف النجاة

وليس جيوز أن يكون واجب الوجود يعقل األشياء من األشياء وإال فذاته إما متقومة مبا تعقل فيكون متقوما : قال 
عارض هلا أن تعقل فال تكون واجبة الوجود من كل جهة وذلك حمال إذ ال يكون لوال أمور من باألشياء وإما 

خارج مل يكن هو حبال ويكون له حال ال تلزم عن ذاته بل عن غريه فيكون لغريه فيه تأثري واألصول السالفة تبطل 
للموجودات التامة بأعياهنا والكائنة  هذا وألنه كما سنبني مبدأ كل موجود فيعقل من ذاته ما هو مبدأ له وهو مبدأ

  الفاسدة بأنواعها أوال ويتوسط ذلك بأشخاصها 
وال جيوز أن يكون عاقال هلذه املتغريات مع تغريها حىت يكون تارة يعقل منها أهنا موجودة غري معدومة وتارة : قال 

دة من الصورتني تبقى مع الثانية أهنا معدومة غري موجودة ولكل واحد من األمرين صورة عقلية على حدة وال واح
  فيكون واجب الوجود متغري الذات 

مث الفاسدات إن عقلت باملاهية اجملردة ومبا يتبعها مما ال يتشخص فلم تعقل مبا هي فاسدة وإن أدركت مبا هي : قال 
  مقارنة للمادة وعوارض املادة مل تكن معقولة بل حمسوسة أو متخيلة 

ب أخرى أن كل صورة حمسوسة وكل صورة خيالية فإمنا ندركها بآلة متجزئة وكما أن وحنن قد بينا يف كت: قال 
إثبات كثري من األفاعيل للواجب الوجود نقص له فكذلك إثبات كثري من التعلقات بل واجب الوجود إمنا يعقل 

واألرض كل شيء على حنو كلي ومع ذلك فال يعزب عنه شيء شخصي فال يعزب عنه مثقال ذرة يف السماوات 
  وهذا من العجائب 

من أن الصفات : تقسيم ابن سينا صفاته إىل مقومة للذات وعرضية بناء على أصلهم الفاسد يف املنطق : قلت 
هي أجزاء للذات سابقة هلا سبقا عقليا : الالزمة للموصوف تنقسم إىل ما تكون مقومة للذات داخلة فيها يقولون 

  هلا بعد حتققها وإن كانت الزمة هلا بوسط أو بغري وسط  وإىل ما تكون خارجة عن الذات عارضة
وهذا التقسيم قد بني فساده يف غري هذا املوضع وبني أن الصفات الالزمة للموصوف ال جيوز تقسيمها إىل هذين 

القسمني وال جيوز جعل الذات مركبة من أحد الصنفني دون اآلخر بل ال جيوز جعل الذات مركبة أصال منها إال أن 
عىن بالتركيب اتصاف الذات هبا وقيامها بالذات أو لزوم الذات هلا وحنو ذلك مما تشترك فيه مجيع الصفات الالزمة ي

  للموصوف 
فكالم  -فأما جعل بعضها داخال يف حقيقة املوصوف الثابتة يف اخلارج وبعضها خارج عن حقيقته الثابتة يف اخلارج 

ركبا مما يتصوره املتصور من صفات املوصوف وهذا أمر يزيد وينقص يف غاية الفساد وغايتهم أن جيعلوا ذلك ت
ويدخل يف املتصور وخيرج منه حبسب تصور املتصور ال حبسب احلقيقة الثابتة يف اخلارج وإن ادعوا أن احلقيقة من 



يقوله منهم حيث هي هي مركبة من ذلك وأن تلك احلقيقة ال حتقق هلا إال يف األذهان ال يف األعيان كما يقوله من 
  كان هذا من أدل األشياء على فساد قوهلم وضالهلم يف تصورهم 

  فهذا ما قاله الشيخ الرئيس : قال أبو الربكات 
أن تتقوم ذاته مبا تعقل أو يكون : أحدمها : إنه إذا عقل األشياء من األشياء كان على أحد وجهني : فقوله : قال 

  ال يكون واجب الوجود من مجيع جهاته  عارضا هلا أن تعقل وأنه على كال الوجهني
إمنا يكون بعد أن : أما يف التقومي فالفرض فيه حمال ألن العاقل ال يتقوم مبا يعقله ألن يعقل هو يفعل ويفعل : جوابه 

  توجد بعدية بالذات فكيف يتقوم الوجود مبا هو بعد الوجود بالذات ؟ 
ال يكون واجب الوجود من مجيع جهاته فكأنه من مدح الشعراء أو وأما كوهنا عارضا هلا أن تعقل وإلزامه منه أنه 

  من مجيع جهاته ؟ : من كالم حمسين األلفاظ بالتخيالت من اخلطب واملدائح وإال فما معىن 
إما أن يتقوم بكونه مبدأ أوال أو يكون : فإن كونه مبدأ أوال بل كونه مبدأ مطلقا يلزم فيه ما لزم يف هذا وهو أنه 

ضا له فال يكون واجد الوجود من مجيع جهاته أي ال يكون واجب الوجود يف كونه مبدأ أوال لزيد ذلك عار
  وعمرو وغريمها من املوجودات 

والذي ألزمنا الربهان أنه واجب الوجود بذاته فأما هذا من مجيع جهاته إن كان من جهات وجوده فذلك وأما يف 
  إضافاته ومناسباته فال إذ بطل مبا قيل 

وهذا الذي قاله أبو الربكات ردا على ابن سينا قد صرح به ابن سينا يف موضع آخر يناقض ما قاله هنا فإنه :  قلت
وال تبايل أن تكون ذاته مأخوذة مع إضافة ما ممكنة الوجود فإهنا : قال يف كتابه املسمى بـ الشفاء يف مسألة العلم 

  ن حيث ذاهتا وهذا يوافق ما قاله أبو الربكات من حيث هي علة لوجود زيد ليست بواجبة الوجود بل م
فإما أن ال يكون مبدأ أوال وإما أن ال يكون واجب الوجود من مجيع جهاته أعين من جهة : قال أبو الربكات 

  إضافاته إىل ما وجوده بعد وجوده بالذات 
ن مبدأ أوال لكن ليس ذلك لوال أمور من خارج مل يكن هو حبال كذا فكذلك لوال املخلوقات مل يك: وأما قوله 

  مبحال وقد رد على طريقي املساعدة واملخالفة 
وتكون له حال ال تلزم عن ذاته بل عن غريه فقول باطل وذلك أن العلم إضافة لزمت عن ذاته بالنسبة : وأما قوله 

يل ولو لزمت ملا لزم إىل خملوقاته وخملوقاته لزمت عن ذاته والزم الزم الذات الزم الذات فما لزمت عن غريه كما ق
  احملال وإال فبأي حجة تلزم ؟ 

  وهم فلم يوردوا على ذلك حجة بل أوردوه كالبني بنفسه وليس ببني بل مردود وباطل على ما قيل 
فيكون لغريه فيه تأثري أما يف وجوده ووجوب وجوده فال وأما يف إضافته ونسبه فأي أصول أبطلته ما : وأما قوله 

ا متت املغالطة بلفظ التأثري حيث يتومهه السامع متأثرا مستحيال وليس العلم استحالة على ما بطل وال يبطل وإمن
  علمت 

وألنه كما سنبني مبدأ كل موجود فيعقل من ذاته ما هو مبدأ له وهو مبدأ للموجودات التامة بأعياهنا : وأما قوله 
ق وغري مردود فإنه يعقل ويدرك على كل وجه فهو ح -والكائنة الفاسدة بأنواعها أوال وبتوسط ذلك ألشخاصها 

من وجوه العقل وجهة من جهات اإلدراك فهو مسيع بصري وباجلملة مدرك عامل حكيم مقدر مدبر يسع كل شيء 
  غيبا وشهادة قبل ومع وبعد : علما 

موجودة غري معدومة وال جيوز أن يكون عاقال هلذه املتغريات مع تغريها حىت يكون تارة يعقل منها أهنا : وأما قوله 



وتارة أهنا معدومة غري موجودة ولكل واحد من األمرين صورة عقلية على حدة وال واحدة من الصورتني تبقى مع 
  فقد أجبنا عنه يف جواب كالم أرسطو طاليس ومل يبعد فتحسن إعادته  -الثانية فيكون واجب الوجود متغري الذات 

هية اجملردة ومبا يتبعها مما ال يتشخص فلم تعقل مبا هي فاسدة وإن أدركت مبا مث الفاسدات إن عقلت باملا: وأما قوله 
ففيه الكالم وقد سلف يف علم النفس  -هي مقارنة للمادة وعوارض املادة مل تكن معقولة بل حمسوسة أو متخيلة 

وأعاد أبو الربكات  إن الصور اجلسمانية واألشكال الوضعية ال تدركها إال قوة جسمانية: وما رد عليه يف قوله 
  مناقضته يف ذلك 

ما ذكره أبو الربكات من أن العاقل ال يتقوم مبا يعقله وأن فرض ذلك حمال ألن كونه يعقل تابع لذاته وهو : قلت 
بعده بعدية بالذات فكيف يتقوم الوجود مبا هو بعد الوجود بالذات ؟ فهذا كالم صحيح وهو مطرد يف مجيع 

أن ذاته ال تتقوم بشيء منها وال تكون صفة املوصوف جزءا مقوما متقدما عليه :  الصفات الالزمة للموصوف
  بالذات إذا كانت الصفة تابعة للموصوف فهي إىل أن تكون بعده بالذات أوىل من أن تكون قبله بالذات 

  بعده فإن قدر أن هنا ترتيبا عقليا تكون فيه الصفة الذاتية قبل املوصوف أو بعده فإهنا ال تكون إال 
  ال ترتيب هنا أصال بل كالمها مالزم لآلخر مقترن به : وإن قيل 

مل يتقدم أحدمها اآلخر وليس بينهما ترتيب عقلي كما ليس بينهما ترتيب زماين فليس أحدمها قبل اآلخر بل 
بنفسه املوصوف وصفته الالزمة له موجودان معا مل يسبق أحدمها اآلخر سواء قدر أن املوصوف قدمي أزيل واجب 

  وصفته الزمة له أو قدر أنه حمدث خملوق وصفته الزمة له 
وقد تكلمنا على هذا ملا تكلمنا على ما ذكروه يف املنطق من الفرق بني الصفة الذاتية املقومة الداخلة يف املاهية 

  والصفة الالزمة للماهية والصفة اليت يزعمون أهنا الزمة لوجودها وكالمها خارج عن املاهية 
نا ما ذكروه من الفرق بني الالزم الداخل والالزم اخلارج واعترافهم بانتفاء ما ذكروه من الفرق واعتراض وذكر

بعضهم على بعض يف هذا املقام وبيان أن ما ذكروه من الفرق ال يعود إىل فرق حقيقي موجود يف اخلارج وال 
   الذهن معقول يف الذهن إال إذا جعل الذايت ما هو الزم للذات املفروضة يف

فأما إذا تصورنا شيئا وعربنا عنه فمن الصفات ما هو داخل يف معلومنا ومذكورنا بالذات ومنه ما هو داخل 
  بالعرض وهو الالزم اخلارج 

وهذا كما يقولونه يف داللة املطابقة والتضمن وااللتزام فداللة املطابقة هي داللة اللفظ على مجيع املعىن الذي عناه 
التضمن داللة اللفظ على ما هو داخل يف ذلك املعىن وداللة االلتزام داللة اللفظ على ما هو الزم  املتكلم وداللة

  لذلك املعىن خارج عن مفهوم اللفظ 
فداللة املطابقة هي داللة اللفظ على مجيع هذه املاهية اليت عناها املتكلم بلفظه وهو داللة على متام املاهية وذلك 

هو مقول يف جواب ما هو إذا قيل ما هو حبسب االسم وإذا سئل عما هو املراد هبذا اللفظ  املدلول عليه باملطابقة
ذكر جمموع ما دل عليه باملطابقة فاملدلول فهو خارج عن حقيقته عرض الزم له فهذا تقسيم معقول ولكنه يعود إىل 

  قصد املتكلم ومراده باللفظ 
إىل ما هو داخل يف حقيقته : مة له اليت ال يكون موجودا إال هبا وأما كون املوجود يف اخلارج تنقسم صفاته الالز

مقوم هلا متقدم عليها بالذات وإىل ما تكون خارجة عن حقيقته عرضى هلا فهذا باطل عند مجاهري العقالء من 
  متكلمي أهل اإلسالم وغريهم 

السفة وتكلمنا على ما ذكره ابن وقد بينا فساد ذلك يف مواضع وكذلك بني فساده غري واحد من أهل الكالم والف



سينا يف اإلشارات وغريها وبينا تناقضه وتناقض غريه يف الفرق بني الذاتيات والعرضيات الالزمة إذا جعال الزمني 
لو كان واجب : للحقائق املوجودة يف اخلارج وما ذكره يف مسألة العلم مبين على ذلك األصل الفاسد حيث قال 

إما متقومة مبا تعقل فيكون متقوما باألشياء وإما عارضا هلا أن تعقل : األشياء لكانت ذاته  الوجود يعقل األشياء من
  فال تكون واجبة الوجود من مجيع اجلهات 

  كالم ابن سينا باطل من وجوه الوجه األول 
  : هذا الكالم باطل من وجوه : مث نقول 

  ما ذكرناه من نفي تقوم شيء بصفته 

  الوجه الثاين

إذا قدر تقوم املوصوف بصفته فهو متقوم بنفس علمه باألشياء أو بنفس األشياء املعلومة والثاين باطل : أن يقال 
  فذاته متقومة مبا يعقل : وهو إمنا ذكر الثاين حيث قال 

د يكون وهذا باطل فإنا إذا قدرنا العامل متقوما بعلمه فليس املقوم له املعلوم إمنا املقوم له علمه باملعلوم واملعلوم ق
  ال ذاتيا وال عرضيا فكيف يكون مقوما له ؟ : منفصال عنه فال يكون قائما به فضال عن كونه الزما له 

هذا ليس مراده ولو كان مراده لكان باطال ألنه : يعين بالتقوم أنه لوال املعلوم ملا كان العلم قيل له : وإن قال قائل 
إما أن يكون مقوما وإما أن يكون عارضا وهو قد جعل هذا : يقال  على هذا التقدير ال يكون العلم إال مقوما فال

  أحد القسمني 
وأيضا فإنه على هذا التقدير يكون هذا سؤال االستكمال باملعلوم الذي ذكره أرسطو وقد عرف جوابه من عدة 

  أوجه 
  أن ذلك الغري هو مفعوله فلم حيتج إىل غريه بوجه من الوجوه : أحدها 
قدر وجود موجود مستغن عنه كان أن يعلمه أكمل من أن ال يعلمه فإن العلم صفة كمال وامللك  أنه لو: الثاين 

  والبشر إذا علموا ما هو مستغن عنهم كان أكمل هلم من أن ال يعلموه 
أنه لو قدر موجود غريه واجب بنفسه أو موجود عن ذلك الواجب بنفسه وذات العامل هي اليت اقتضت : الثالث 

  لكان هذا كماال له على هذا التقدير مل يكن هذا مما ينفيه وجوب وجوده  -العلم به 
أن هذا وإن قدر أنه استكمال بالغري فال دليل هلم على نفيه ال من جهة الوجوب وال من جهة استحقاق : الرابع 

  الكمال وال من غري ذلك بل األدلة تقتضي ثبوته 

  الوجه الثالث

ليس جيوز أن يعقل األشياء من األشياء وإال فذاته إما متقومة مبا تعقل فيكون : له قو: عن شبهة ابن سينا أن يقال 
  متقوما باألشياء وإما عارضا هلا أن تقعل فال تكون واجبة الوجود من كل وجه 

ه يعقل األشياء من األشياء أتريد به أن األشياء جتعله عاقال فتعلمه العلم هبا ؟ أم تريد أن علم: قولك : يقال له 
  باألشياء ال يكون إال مع حتقق املعلوم ؟ أم تعين به أن علمه باألشياء يكون بعد وجود املعلوم ؟ 

أما األول فال يقوله مسلم بل املسلمون متفقون على أن اهللا مستغن عما سواه يف علمه باألشياء يف غري ذلك بل هو 



  املعلم لكل من علم سواه من علمه 
  ]  ٢٥٥: البقرة [ } طون بشيء من علمه إال مبا شاء وال حيي{ : وقد قال تعاىل 

  ]  ٥ - ٤: العلق [ } علم اإلنسان ما مل يعلم * علم بالقلم { : وقال 
  ]  ٥٠: طه [ } أعطى كل شيء خلقه مث هدى { : وقال 
  ]  ٣ - ٢: األعلى [ } والذي قدر فهدى * الذي خلق فسوى { : وقال 
  ]  ٤ - ١: الرمحن [ } علمه البيان * خلق اإلنسان * علم القرآن * الرمحن { : وقال 
  ]  ١١٣: النساء [ } وعلمك ما مل تكن تعلم { : وقال 
  ]  ٦٥: الكهف [ } وعلمناه من لدنا علما { : وقال 
  ]  ٢٨٢: البقرة [ } وال يأب كاتب أن يكتب كما علمه اهللا فليكتب { : وقال 
سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم { : ل املالئكة إىل قو} وعلم آدم األمساء كلها { : وقال 

  ]  ٣٢ - ٣١: البقرة [ } 
  ]  ٤: املائدة [ } تعلموهنن مما علمكم اهللا { : وقال 

أنه ال يكون عاملا إال مع حتقق معلوم بعلم فهذا حق لكن ال ميكن ثبوت إال : وإن أراد بعقله األشياء من األشياء 
  وإال فإذا قدر علم ال يطابق معلومه كان جهال ال علما وحينئذ األمر إىل سؤال االستكمال وقد تقدم كذلك 

فهل يتجدد له : وإن أراد بذلك أنه يعلم األشياء بعد وجودها فال ريب أنه يعلم ما يكون قبل أن يكون مث إذا كان 
اع بني النظار وأي القولني كان صحيحا حصل به علم آخر ؟ أم علمه به معدوما هو علمه به موجودا ؟ هذا فيه نز

  اجلواب 
  القول األول هو الذي يدل عليه صريح املعقول والثاين باطل واإلشكال يلزم على األول : وإذا قال قائل 

وإذا كان هو الذي يدل عليه صريح املعقول فهو الذي يدل عليه صحيح املنقول وعليه دل القرآن يف : قيل له 
ة مواضع وهو الذي جاءت به اآلثار عن السلف وما أورد عليه من اإلشكال فهو باطل كما قد بني أكثر من عشر

  يف موضعه 

  الوجه الرابع

  إما متقومة مبا يعقل وإما عارض هلا إن يعقل : قوله : أن يقال 
أن علمه الزم بعد أن ذكرنا أن هذا التقسيم باطل أي تقسيم الصفة الالزمة إىل مقوم وعارض باطل و: يقال له 

  لذاته 
  إن العلم ال يكون ذاتيا على اصطالحكم ؟ : هب أن األمر كذلك فلم قلت 

  يلزم من ذلك أن يكون مركبا من الصفات الذاتية واملركب مفتقر إىل جزئه : فإذا قال 
ون هبا هذا أصل حجتكم على نفي الصفات وقد بني فساده من غري وجه وهذه احلجة ال ختتص العلم بل ينف: قيل 

مجيع الصفات وهي من أفسد احلجج كما قد بني غري مرة وإن كانت قد أشكلت على طوائف من النظار وقادهتم 
إىل أقوال من أقوال أهل النار وقد تبني فسادها من جهة أن هذا ليس بتركيب يف احلقيقة بل هو اتصاف ذات 

تراق وال إمكان افتراق وال انفصال شيء من شيء بصفات الزمة هلا وأن لفظ اجلزء ليس املراد به اجتماع بعد اف
  وإمنا املراد به ثبوت معان متعددة وهذا مورد النزاع وال دليل على نفيه بل على ثبوته 



ولفظ االفتقار يراد به التالزم وهو هنا حق ال حمذور فيه ويراد به افتقار املعلول غلى علة فاعلة وهو باطل وإذا أريد 
  حملها ويسمونه هم افتقار املعلول إىل علة قابلة فهذا ال حمذور فيه  به افتقار الصفة إىل

ولفظ الغريين يراد به املتباينان وهو هنا ممتنع ويراد به ما ميكن العلم بأحدمها مع عدم العلم باآلخر وهو حق وثبوت 
  هذا الغري ال بد منه 

  الوجه اخلامس

إذا كان العلم الزما لذاته أو لوجود لذاته إن قدر أن : ل له هب أن هذه الصفة عرضية باصطالحكم فيقا: أن يقال 
الوجود زائد على الذات مل يكن ثبوت لوازمه مفتقرا إىل غريه فلم يكن هذا منافيا لوجوب املوجود من مجيع جهاته 

تقرا فإن احملذور إمنا حيصل لو كان حصول العلم ليس من لوازم ذاته بل حصل بسبب غريه فيكون ثبوت الصفة مف
  إىل ذلك الغري 

هو واجب بذاته مع كونه مستلزما : أما إذا كان علمه من لوازم ذاته كان واجبا بوجود ذاته وهم يقولون 
  للمفعوالت املنفصلة ومل يقدح كوهنا الزمة له يف وجوب ذاته فإن ال يقدح لزوم علمه له بطريق األوىل واألحرى 

  الوجه السادس

أن علمه واحد بالعني يعلم به مجيع املعلومات أزال وأبدا : أحدمها : يف علم الرب قوالن لنظار املسلمني : أن يقال 
وعلى هذا التقدير فهو واجب الوجود بصفاته أزال وأبدا فليس علمه متوقفا على وجود شيء من املعلومات بل إذا 

  وجدت تعلقت املعلومات به 
  هذا ال ميكن بل علمه هبذا غري علمه هبذا لكن قد يقول أكثر العقالء من الفالسفة وغريهم إن 

إن علمه واحد بالنوع وإنه يتعدد بتعدد املعلومات وعلى هذا القول فهل يكون علمه بأن قد : القول الثاين : فيقال 
  كان الشيء هو نفس علمه بأن سيكون ؟ على قولني 

املضاف وسنبني إن شاء اهللا ما هو  العلم إضافة حمضة وأن ذات الرب مقتضية هلا بشرط: ومن النظار من قال 
  الصواب يف هذا الباب 

وعلى كل تقدير فذاته هي املوجبة لكونه عاملا ال أن شيئا من املوجودات جعله عاملا وإن كان العلم بأن قد كان 
مشروطا بوجود املعلوم كما أن رؤيته ومسعه مشروط بوجود املرئي واملسموع فذاك ال مينع وجوب وجوده بنفسه 

زال وأبدا ولكن عروض هذا السمع والرؤية والعلم بأن قد كان نظري عروض اإلضافات له وقد ثبت بصريح العقل أ
  واتفاق العقالء وجوب جتدد اإلضافات له 

  اإلضافة ليست وجودية والعلم والسمع والبصر أمور وجودية : وإذا قيل 
  موضعه كان اجلواب على هذا القول إلغاء هذا الفرق كما قد قرر يف 

ومعلوم أن كون الرب بكل شيء عليما هو أظهر يف األدلة الشرعية والعقلية من كونه ال تقوم به األمور املتجددة 
فلو قدر أن هلذا أدلة تعارض تلك وكان ثبوت العلم مستلزما لثبوت األمور املتجددة للزوم القول بثبوت العلم فإن 

  ما مينع األمور املتجددة إمنا هو من أضعف األدلة ؟ ثبوت العلم حق والزم احلق حق فكيف إذا كان 
قيام احلوادث به يستلزم حدوثه فإن القدمي عندهم حتله احلوادث وإمنا ظن من : أما املتفلسفة فال ميكنهم أن يقولوا 

ظن منهم أن قيام ذلك مينع وجوب وجوده وهو غلط ظاهر فإنه ال مينع وجوب وجوده املعلوم الذي قام عليه 



ليل وإمنا مينع ما خيتلف يف وجوب الوجود حيث ظنوا أن واجب الوجود ال يفعل شيئا باختياره وال يقوم به شيء الد
  باختياره وذلك خطأ حمض 

  الوجه السابع

أنه ال : إذا أريد به  -أنه واجب الوجود من مجيع جهاته : قول القائل : ويظهر هذا بالوجه السابع وهو أن يقال 
  من الوجوه فهذا حق فإنه ال يقبل العدم بوجه من الوجوه  يقبل العدم بوجه

وإن أراد به أن كل ما ثبت له من األحوال فهو واجب الوجود مبعىن أنه نفسه مقتض لذلك ال حيتاج يف ثبوته له إىل 
  غريه فهذا أيضا حق 

ب لذلك لكن ما كان ال فإن كل ما ثبت للرب تعاىل من الصفات واألفعال فال حيتاج فيه إىل غريه بل هو املوج
إنه عامل : ميكن وجوده إال باختياره من األفعال ولوازم األفعال فهذا ميتنع كونه بعينه أزليا بل جيب تأخره سواء قيل 

  إنه منفصل عنه وهو املوجب له عند وجوده ال موجب له يف غريه : بذاته أو قيل 
وز أن يتأخر عنه شيء مما يضاف إليه بل كل ذلك جيب أن واجب الوجود من مجيع جهاته مبعىن أنه ال جي: وإن قيل 

فهذا باطل ال دليل عليه بل الدليل يدل على نقيضه فإنا نشاهد احملدثات دائما وهي حادثة عنه سواء  -يكون أزليا 
إهنا حدثت بواسطة أو بال واسطة وحدوثها يستلزم حدوث ما به صارت حمدثة وإال فإذا قدر حال الذات : قيل 
  ها وبعدها سواء قبل

حدوث احلوادث ترجيح بال مرجح وإذا أمكن أن حيدث من غري جتدد أمر يقوم بالفاعل بل نفس اخللق : قيل 
  يكون نسبة وإضافة أمكن أن ال يتجدد إال تعلق العلم القدمي باملعلوم وال يتجدد إال نسبة وإضافة بقدر ذلك 

  الوجه الثامن

فعوالت شيئا بعد شيء فليس كونه حمدثا للحادث املعني بالفعل أمرا الزما لذاته ال ريب يف جتدد امل: وهو أن يقال 
بل صار حمدثا له بعد أن مل يكن وهذا خروج هلذه الفاعلية عن القوة إىل الفعل فإما أن يكون كونه فاعال إضافة 

  اخللق هو املخلوق : حمضة ومل يقم بذاته فعل يكون به فاعال كما يقوله من يقول 
بل كونه فاعال أمر وجودي يقوم بنفسه واخللق غري املخلوق كما هو قول اجلمهور من أهل السنة : أن يقال  وإما

  وغريهم 
  كونه عاملا أمر إضايف : إن كونه فاعال أمر إضايف أمكن أن يقال : فإن قيل باألول فمعلوم أنه إذا قيل 

قول املكونات حادثة بتكوين قدمي وإما عند وجود املكون منهم من ي: مث للناس على هذا التقدير يف الفاعلية قوالن 
  فال حيدث شيء 
  ليست الفاعلية إال إضافة حمضة أزال وأبدا فعلى هذا القول ميكن أن يقال يف العلم كذلك : ومنهم من يقول 

  بل العلم قدمي العني ولكن تتجدد له اإلضافات كما يقوله ابن كالب : وعلى اآلخر ميكن أن يقال 
ؤالء جعلوا العلم ثابتا يف األزل دون التكوين فإذا ثبت أن كونه فاعال ال يقتضي تكوينا قائما بذاته مع جتدد وه

  التكوينات اإلضافية فهؤالء إذا أثبتوا علما قدميا وقالوا بتجدد تعلقاته كانوا أبعد عن االمتناع 
جتدد املفعوالت فإنه إذا قال بتجدد عاملية بعد  إنه يتجدد عند: وأما من جعل الفاعلية أمرا قائما بالفاعل وقال 



إنه علم ما سيكون قبل أن يكون كان اقتضاء ذاته هلذه العاملية كاقتضائها لتلك الفاعلية : وجود املعلوم مع قوله 
  وإذا كان واجب الوجود مع تلك الفاعلية فكذلك مع هذه العاملية 

  الوجه التاسع

قضى صريح  -ى األفعال احلادثة شيئا فشيئا وقدر آخر ال ميكنه إحداث شيء أنه إذا قدر واجب الوجود يقدر عل
  العقل أن من أمكنه اإلحداث شيئا بعد شيء هو أكمل ممن ال ميكنه إحداث شيء 

  هذا كان فيه شيء بالقوة ال خيرج إىل الفعل إال شيئا فشيئا وذاك كله بالفعل ليس فيه شيء بالقوة : وإذا قال القائل 
كل ما هلذا بالفعل هو لآلخر فإن ذاته وصفاته اليت ميكن قدمها الزمة له وأما احلوادث اليت ال ميكن : قيل له 

وجودها إال شيئا فشيئا فهذا ميتنع أن تكون بالفعل قدمية أزلية فال تكون بالفعل يف األزل بل ال ميكن أن تكون إال 
ا مل ميتز من قدر عدم هذه له بوصف كمال بل املتصف هبا بالقوة مث خترج إىل الفعل حبسب اإلمكان شيئا فشيئا وإذ

  أكمل كان نفى هذه عن واجب الوجود نفي صفة كمال ال إثبات كمال له 
وهؤالء النفاة املعطلة من اجلهمية واملتفلسفة والباطنية يظنون أن ما نفوه عن الرب هو كمال له وهو تعظيم له 

  ال الذي يكون مثبته معظما للرب وذلك من جهلهم بل إثبات ما نفوه هو الكم
اهللا أعظم : ما أنزل اهللا على بشر من شيء وقالوا : ولكن هم يف ذلك نظري إخواهنم من معطلة النبوات الذين قالوا 

  من أن يرسل رسوال من البشر 
  ]  ٢: يونس [ } أكان للناس عجبا أن أوحينا إىل رجل منهم أن أنذر الناس { : قال تعاىل 
موا أن إرسال رسول من البشر يبلغهم رساالت رهبم ويهديهم إىل صراط مستقيم أبلغ يف قدرة الرب أو مل يعل

  ورمحته بعباده وإحسانه إليهم وأعظم إثباته للكمال من كون ذلك عنه ممكن له ومن امتناعه عن فعله ؟ 
أو  -كثري من الناس  وكذلك كونه خيلق األشياء شيء بعد شيء أبلغ من كونه ال ميكنه إحداث شيء بل عند

النحل [ } أفمن خيلق كمن ال خيلق أفال تذكرون { : كونه خيلق أكمل من كونه ال خيلق كما قال تعاىل  -أكثرهم 
 :١٧  [  

جنس العلم الزم بطريق األوىل واألحرى : جنس الفعل الزم وإمنا احلادث أعيانه كان أن يقال : وحينئذ فإذا قيل 
  حادث جنس اخللق : بل إذا قيل 

نفس العلم الزم سواء قيل حبدوث شيء معني عند وجود املعلومات أم ال فذاك أبعد عن منافاة : أمكن أن يقال 
  وجوب الوجود من كونه فاعال ملا مل يكن فاعال له 

  الوجه العاشر

هللا كان معىن إن كان عائدا إىل ا: الضمري يف هو : إذ يكون لوال أمور من خارج مل يكن هو حبال يقال له : قوله 
لوال تلك األمور اخلارجة مل يكن هو تقدير ارتفاع الالزم يوجب ارتفاع امللزوم لكن ارتفاع الالزم حمال : الكالم 

  وهم يقولون لو ارتفع املعلول الرتفعت العلة فليس يف هذا حمذور 
   يكون ممتنعا لوال املعلوم مل يكن العلم فهذا أوىل أن ال: وإن كان الضمري عائدا إىل العلم أي 
  : لوال أمور من خارج مل يكن هو حيتمل شيئني : وإمنا حصلت الشبهة أن قول القائل 

  أحدمها أن تلك األمور فاعلة له أو جزء من الفاعل أو هو حمتاج إليها بوجه من الوجوه وهذا باطل 



م اللوازم وعلى هذا فهي املخلوقة أن تكون تلك األمور الزمة إلرادته الالزمة له أو لغري ذلك من لواز: والثاين 
  احملتاجة إليه من كل وجه 

  لوال تلك األمور مل يكن : فإذا قيل 
  كان معناه أنه إذا قدر ارتفاعها لزم ارتفاع ملزومها وهذا فرض حمال 

  الوجه احلادي عشر

  تبطل هذا  ويكون له حال ال يلزم عن ذاته بل عن غريه فيكون لغري فيه تأثري األمور السالفة: قوله 
ذلك احلال إذا قدر جتدده بعد احلادث فإنه ال يلزم عن نفسه فإن العلم أو غريه مما يقوم بنفسه إمنا هو الزم : فيقال 

إنه يكون عند إحداثه لتلك احملدثات على قول من يقول : عن ذاته ال عن غريه لكن لزومه عن نفسه قد يقال 
  يف وجوب وجوده بنفسه بذلك وأي حمذور يف هذا ؟ فإن هذا ال ينا

هذا لو كان ذلك الغري خملوقا لغريه فكيف وهو خملوق له ؟ فكالمها الزم عنه ما قام به وما انفصل عنه وليس لغريه 
  فيه تأثري إذ كانت نفسه هي املوجبة للجميع 

ة التائب كما وال ريب أن العباد يدعون اهللا فيجيبهم ويطيعونه فريضى عنهم ويعصونه فيغضب عليهم ويفرح بتوب
  دلت على ذلك النصوص 

وهو سبحانه اخلالق لكل ما سواه فليس يف الوجود ما يؤثر فيه سبحانه وهذا على مذهب أهل السنة املثبتني للقدر 
  القائلني بأنه خالق كل شيء 

الفالسفة وأما على قول القدرية الذين يقولون حبدوث حوادث بدون خلقه وإرادته فإهنم وإن كانوا ضالني فهؤالء 
  النفاة لعلمه أضل منهم 

كما قال هلم  -منهم من يقول بتجدد أحوال له ومنهم من ينفي ذلك فمن أثبت ذلك قال هلؤالء : وهم على قولني 
إن ذلك ينايف وجوب : فما الدليل على أنه ال حيصل به حال من األحوال بسبب هؤالء ؟ ومل قلتم  -أبو الربكات 

  وجوده ؟ 
  أفعال العباد توجب له داعيا إىل الثواب والعقاب : وهؤالء يقولون 

  الوجه الثاين عشر

  وكما أن إثبات كثري من األفاعيل للواجب الوجود نقص له فكذلك إثبات كثري من التعلقات : قوله 
إن أردت باألفاعيل ما وجد فليس يف إثبات فعله للموجودات نقص له كيف وهو فاعل هلا باالتفاق ؟ : فيقال له 

واء كان فاعال لبعضها بوسط أو بغري وسط وإذا كان فاعال هلا على وجه التفصيل فيجب أن يكون عاملا هبا على س
  وجه التفصيل 

ومعلوم أنه إذا مل يلحقه بفعلها نقص فأن ال يلحقه بعلمها نقص بطريق األوىل فإن علم العامل مبا ال يفعله ال نقص فيه 
مبا فعله ؟ وإذا كانت ال توجد إال مفصلة معينة فيجب أن يعلم كذلك وإال مل وإن كان املعلوم خسيسا فكيف علمه 

  يعلم على ما هي عليه 
علمه مبا مل يفعله : إن كثريا من األفاعيل لواجب الوجود نقص ما مل يفعله فقياس هذا أن يقول : وإن عىن بقوله 

  نقص وليس الكالم فيه 



  الوجه الثالث عشر

  املسلمني وغريهم هلم يف تنزيه الرب عن بعض األفعال قوالن مشهوران  أهل األرض من: أن يقال 
ليس يف فعله لشيء من املمكنات نقص والظلم ال حقيقة له إال ما هو ممتنع بل كل ممكن ففعله جائز : فطائفة تقول 

  عليه وإن مل يفعله فلعدم مشيئته له ال لكونه نقصا 
لفقهاء أصحاب املذاهب األربعة وأهل احلديث والصوفية وغريهم وهذا قول اجلهمية واألشعرية وطوائف من ا

وعلى هذا ال يسلم هؤالء أن إثبات شيء من األفعال لواجب الوجود نقص وإذا منعوا هذا يف الفعل ففي العلم 
  أوىل وأحرى 
ملثبتني للقدر بل هو منزه عن بعض األفعال املقدورة وهذا قول أكثر الناس من ا: قول من يقول : والقول الثاين 

كالكرامية وغريهم من املعتزلة وغريهم نفاة القدر وهو قول كثري من أهل املذاهب األربعة وأهل احلديث والصوفية 
  والعامة وغريهم 

وعلى هذا القول فال نسلم أن ما ينزه عن أن يفعله جيب أن يتنزه عن علمه به فإن العلم يتعلق بالواجب واملمكن 
املعدوم وأما الفعل فال يتعلق إال مبا يراد وال يراد إال ما هو ممكن يف نفسه وما تكون إرادته واملمتنع واملوجود و

  حكمة على قول هؤالء 
ومعلوم أن الواحد من الناس حيمد بأنه ال يفعل القبيح وال حيمد بأن ال يعلمه ويعلم حسن فعله ويعلم قبحه ومل يقل 

ما فعلوه من السيئات نقص كما أن تلك األفعال نقص بل املعرفة إن علمنا بقصص املكذبني للرسل و: أحد قط 
  باخلري والشر من صفات الكمال 

  مراده أن العلم يلزم منه التغري أو التكثر : وإن قيل 
معلوم أن هذا الالزم لفعله املتكثرات واملتغريات ألزم فإن فعله للمتكثرات واملتغريات يلزم منه قيام معان : فيقال له 

  ته فليس ذلك نقصا وال يكون يف علمه هبا مع هذه اللوازم نقص يف ذا
  بل فعله للمتغريات واملتكثرات ال يلزم منه قيام معان متكثرة متغرية يف ذاته : وإن قيل 

إن كان هذا حقا فعلمه هبا أوىل أن ال يلزم منه قيام معان متكثرة متغرية فإنه من املعلوم بصريح العقل أن : فيقال 
األفعال املتكثرة واملتغرية للتعدد والتجدد يف الذات الفاعلة أوىل من اقتضاء املعلومات املتكثرة واملتغرية  اقتضاء

  للتعدد والتجدد يف الذات العاملة فإن كل عاقل لفعل حمكم عامل به وليس كل عالم به فاعال له 
عنه ابتداء إال واحد بشرط فقد لزمهم أن  وهؤالء وإن كانوا قد قالوا يف فعله أقواال باطلة لظنهم أنه ال يصدر

إنه عالم بكل شيء جرى كما هو فاعل : جيعلوا كل شيء مفعول له بوسط أو بغري وسط فكان الواجب أن يقولوا 
  لكل شيء جرى إذ الكليات ال توجد يف األعيان إال جزئية معينة 

  الوجه الرابع عشر

و كلي ومع ذلك فال يعزب عنه شيء شخصي فال يعزب عنه بل واجب الوجود إمنا يعقل كل شيء على حن: قوله 
  مثقال ذرة يف السماوات واألرض وهذا من العجائب 

إن عنيت أنه ال يعزب عنه من حيث هو كلي فهل يف هذا ما يقتضي أنه يعلم شيئا من اجلزئيات ؟ فإن العلم : فيقال 
ودة فمن علم أن كل إنسان حيوان مل يوجب بالكلي من حيث هو كلي ال يوجب علما بشيء من املعينات املوج



  ذلك أن يعلم إنسانا بعينه وال شيئا من تعيناته وال عدد األناسي بل وال يعلم حيوانا بعينه 
  إمنا يعقلها على وجه كلي باطل : وإن عنيت أنه ال يعزب عنه شيء من املعينات فهذا مع قولك 

ة اجملردة ومبا يتبعها مما ال يتشخص فلم تعقل مبا هي فاسدة وإن إن الفاسدات إن عقلت باملاهي: وقد قال قبل هذا 
  أدركت مبا هي مقارنة للمادة وعوارض املادة مل تكن معقولة بل حمسوسة أو متخيلة 

فقد ذكر أهنا إذا عقلت باملاهية اجملردة وما يتبعها فلم تعقل عينها املعينة وإن عقلت معينة فهي حمسوسة ال معقولة 
إنه ال يعزب شيء شخصي : عنده ال تكون إال حمسوسة ال معقولة وعنده ال توصف باحلس فكيف يقول فاملعينات 
  إنه ال يعلم شيئا عن املشخصات املتغرية ؟ : مع قوله 

  الوجه اخلامس عشر

ال ويتوسط فيعقل من ذاته ما هو مبدأ له وهو مبدأ للموجودات التامة بأعياهنا والكائنة الفاسدة بأنواعها أو: أنه قال 
  ذلك يف أشخاصها 

  فقد أثبت هنا أنه يعلم املوجودات التامة بأعياهنا وذلك كاألفالك والكواكب مع ما يثبتونه من العقول والنفوس 
  وإن عقلت الفاسدات مبا هي مقارنة للمادة وعوارض املادة مل تكن معقولة بل حمسوسة أو متخيلة : مث قال 

هو حس أو ختيل ليس بعقل وأثبت : فسمى العلم باألجسام املعينة تارة عقال وتارة قال  إنه يعقلها بأعياهنا: وقد قال 
  أنه يعلمها تارة ونفى ذلك أخرى لكونه حسا ال عقال 

وليس الكالم هنا يف إدراكها متغرية أو غري متغرية بل يف إدراك األجسام املعينة هل يعلمها معينة أم ال ؟ وهل ذلك 
  ت أنه يعقلها وعلل غريها بعلة تقتضي أنه ال يعقلها وهذا تناقض بني عقل أو حس ؟ فقد أثب

  وال ريب أن كالمه هنا إمنا ينفي كونه يعلمها متغرية لئال يكون متغري الذات مث يعلل ذلك بأنه ال يعلم احلسيات 
زئة وإن مدرك إن كل صورة حمسوسة وكل صورة خيالية فإمنا يدركها املدرك بآله متج: لكنه يف موضع آخر قال 

  اجلزئيات ال يكون عقال بل قوة جسمانية 
وهنا قد ذكر أن واجب الوجود اجلسمانيات التامة بأعياهنا فيلزم أحد األمرين إما أنه جسم يدركها بقوة جسمانية 

 وإما أنه ال يدركها كما قاله أرسطو وإما أن تكون األجسام تدرك بقوة غري مجسانية كما قاله أبو الربكات وقد
  ناقضه أبو الربكات يف هذا الفصل وسنذكر إن شاء اهللا كالمهما 

فكالم ابن سينا يف العلم متناقض فإنه يثبت أنه يعلم املوجودات التامة بأعياهنا وهذا يناقض مجيع ما ذكره يف نفي 
  د التزمه العلم أو حصول التغري ومل يذكر على نفي كونه عاملا باجلزئيات إال حصول التغري وأما التعدد فق

  الوجه السادس عشر

ابن سينا يثبت علمه بأعيان الباقيات مع كثرهتا كما سنذكر لفظه إن شاء : أن يقال : الوجه السادس عشر : فيقال 
اهللا وما ذكره من احلجة على نفي علمه باملتغريات مثل كونه إما متقوم وإما عارض هلا أن تعقل فال تكون واجبة 

يلزم من العلم بأعيان الباقيات  -تكون حال ال يلزم عن ذاته بل عن غريه وحنو ذلك :  الوجود من كل جهة وقوله
وأنواع املتغريات كما يلزم يف املتغريات وإمنا خيتص باملتغريات حبدوث شيء آخر وذاك ليس عنده ما ينفيه خبصوصه 

ع قيام الصفات أو أن يقول مبا ذكر عن فإنه جيوز يف القدمي أن حتله احلوادث وإمنا منع حلول احلوادث به لكونه مين
أرسطو من أن ذلك يوجب تعبه وكالله وكل ذلك فضيحة من الفضائح ما يظن بأضعف الناس عقال أن يقول مبثل 



  ذلك 
ولوال أن هذا نقل أصحاهبم عنهم يف كتبهم املتواترة عنهم عندهم الستبعد اإلنسان أن يقول معروف بالعقل مثل 

  هذا اهلذيان 
فيظهر لك من هذا أن : لفاظ ابن سينا يف اإلشارات بعد أن قرر بطالن قول من يقول باحتاد العاقل واملعقول وهذه أ

الصورة العقلية قد : تنبيه : كل ما يعقل بأنه ذات موجودة تتقرر فيها القضايا العقلية تقرير شيء يف شيء آخر قال 
تستفيد صورة السماء من السماء وقد جيوز أن تسبق جيوز بوجه ما أن تستفاد من الصور اخلارجية مثال كما 

الصورة األوىل إىل القوة العاقلة مث يصري هلا وجود من خارج مثلما تعقل شكال مث جتعله موجودا وجيب أن يكون مبا 
  يعقل واجب الوجود من الكل على الوجه الثاين 

لي متصور لوجود الصورة يف األعيان أو غري كل واحد من الوجهني قد جيوز أن حيصل من سبب عق: تنبيه : مث قال 
موجودها بعد يف جوهر قابل للصور املعقولة وجيوز أن يكون للجوهر العقلي من ذاته ال من غريه ولوال ذلك 

  لذهبت العقول املفارقة إىل غري النهاية وواجب الوجود جيب أن يكون له ذلك من ذاته 
من غريه وأن علمه باملعقوالت ليس مستفادا هبا بل علمه هبا سبب فقد بني أن علم الرب هو من نفسه ال : قلت 

لوجودها وحينئذ فال يكون علمه مفتقرا إىل معلومه بل معلومه مفتقرا إىل علمه سواء كان املعلوم متغريا أو غري 
  متغري 

و علة ملا بعده واجب الوجود جيب أن يعقل ذاته بذاته على ما حقق ويعقل ما بعده من حيث ه: إشارة : مث قال 
  ومنه وجوده ويعقل سائر األشياء من حيث حدثها يف سلسلة الترتيب النازل من عنده طوال وعرضا 

إدراك األول لألشياء من ذاته يف ذاته هو أفضل أحناء كون الشيء مدركا ومدركا ويتلوه إدراك : إشارة : مث قال 
ه منه من ذاته وبعدمها اإلدراكات النفسانية اليت هي نقش اجلواهر العقلية الالزمة لألول بإشراق األول وملا بعد

  ورسم عن طابع عقلي متبدد املبادئ واملناسب 
إن كانت املعقوالت ال تتحد بالعاقل وال بعضها مع بعض ملا ذكرت مث : ولعلك تقول : وهم وتنبيه : مث قال 

إنه ملا كان تعقل ذاته بذاته مل : فنقول سلمت أن الواجب الوجود يعقل كل شيء فليس واحدا حقا بل هناك كثرة 
يلزم قيوميته عقال بذاته لذاته أن يعقل الكثرة جاءت الكثرة الزمة متأخرة ال داخلة يف الذات مقومة هبا وجاءت 

أيضا على ترتيب وكثرة اللوازم من الذات مباينة أو غري مباينة ال تثلم الوحدة واألول تعرض له كثرة لوازم إضافية 
  ضافية وكثرة سلوب وبسبب ذلك كثرة أمساء لكن ال تأثري لذلك يف وحدانية ذاته وغري إ
تعرض له كثرة : هذا الكالم صريح يف ثبوت صفات اهللا قائمة به ليس إضافية وال سلوب كما قال : فقال : قلت 

  لوازم إضافية وغري إضافية وكثرة سلوب 
  وغري املنتصرين وهذا مما اعترف به الشارحون لكالمه املنتصرون له 

  كالم الرازي يف شرح اإلشارات 
اهللا يعلم مجيع املاهيات والعلم عبارة عن : أنك إذا قلت : أقول هذا سؤال جيد وتقديره : قال الرازي يف شرحه 

حصول صورة املعلوم عند العامل فقد حصل يف ذاته صور املعلومات بأسرها مث زعمت أن العامل ال يتحد بالعلم فلزم 
  كون ذات اهللا حمال لتلك الصورة الكثرية الغري املتناهية أن ت
وحاصل جوابه أنه التزم ذلك وبني أنه ال يلزم منه حمذور ألن الداللة إمنا دلت على تنزيه ذات اهللا عن الكثرة : قال 

لوازم علمه بذاته فأما أنه ال يكون يف لوازمه كثرة فذلك مما مل يثبت بالداللة أصال وقد بينا أن علمه باألشياء من 



فتكون الكثرة احلاصلة بسبب علمه باألشياء كثرة يف لوازم ذاته وكثرة اللوازم ال توجب الكثرة يف امللزوم فإن 
الوحدة اليت هي أبعد األشياء عن طبائع الكثرة يلزمها لوازم غري متناهية من كوهنا نصفا لإلثنني وثلثا للثالثة وربعا 

   هناية له لألربعة وهلم جرا إىل ما ال
فاألول تعرض له كثرة لوازم إضافية وغري إضافية وكثرة سلوب وبسبب ذلك كثرة أمساء لكن : مث قال بعد ذلك 

  ال تأثري لذلك يف وحدانيته ذاته 
إن هذا الكالم يدل على رجوع الشيخ عن مذهب الفالسفة يف مسألتني من أمهات املسائل : وأقول : قال الرازي 

ملشهور من قوهلم إن البسيط ال يكون قابال وفاعال وهنا اعترف بأن املؤثر يف تلك الصور العقلية أن ا: أحدمها : 
  ذاته والقابل هلا أيضا ذاته فالبسيط هناك فاعل وقابل 

أن املشهور من مذهبهم أنه ليس هللا من الصفات إال السلوب واإلضافات وهاهنا اعترف أن هللا كثرة : وثانيتهما 
وغري إضافية وكثرة سلوب فأثبت هللا صفات ثبوتية غري إضافية وكيف ميكنه أن ال يعرف بذلك ؟ لوازم إضافية 

وعنده أن اهللا عامل باملاهيات والعلم باألشياء عنده عبارة عن حصول صورة يف العامل وتلك الصورة ليست جمرد 
ساوي للجواهر والكميات والكيفيات إضافات ألن مذهبه أن الصورة احلاصلة عند العقل مساوية ملاهية املعقول وامل

  يف متام ماهيتها كيف يكون جمرد إضافات ؟ 
  فظهر أن الفالسفة ال ميكنهم ادعاء تنزه اهللا عن الصفات احلقيقية 

  كالم اآلمدي

واعلم أن من أثبت لواجب الوجود من الفالسفة علما وفسر العلم بانطباع صورة املعلوم : وكذلك اآلمدي قال 
قد أثبت لواجب الوجود صفة وجودية زائدة على ذاته وناقض أصله يف نفي الصفات الوجودية الزائدة يف النفس ف

  لذات واجب الوجود ضرورة ألن انطباع صورة املعلوم يف النفس أمر وجودي زائد على الذات 

  كالم الطوسي يف شرح اإلشارات 
كثرة مناقضته للرازي وحرصه على ذلك وعلى  مث إن الطوسي يف شرحه قرر ما ذكره الرازي وزاد عليه هذا مع

إنك ذكرت أن املعقوالت ال تتحد : تقرير الوهم أن يقال : نصر ابن سينا ومع هذا فلما شرح هذا الفصل قال 
بالعاقل وال بعضها ببعض بل هي صور متباينة منفردة يف جوهر العاقل وذكرت أن األول الواجب يعقل كل شيء 

اينة متقررة يف ذاته ويلزمك على ذلك أن ال تكون ذات األول الواجب واحدا حقا بل فإذن معقوالته صور متب
  تكون مشتملة على كثرة 

إن األول ملا عقل ذاته بذاته وكانت ذاته علة للكثرة لزمه تعقل الكثرة بسبب تعقله : وتقرير التنبيه أن يقال : قال 
رة اليت هي معقوالته هي معلوالته ولوازمه مترتبة ترتب لذاته بذاته فتعقله للكثرة الزم معلوم له فصور الكث

املعلوالت فهي متأخرة عن حقيقة ذاته تأخر املعلول عن العلة وذاته ليست مبتقومة هبا وال بغريها بل هي واحدة 
أو  وتكثر اللوازم واملعلوالت ال ينايف وحدة علمها امللزومة إياها سواء كانت تلك اللوازم متقررة يف ذات العلة

مباينة هلا فإذن تقرر الكثرة املعلولة يف ذات الواحد القائم بذاته املتقدم عليها بالعلية والوجود ال يقتضي تكثره 
  واحلاصل أن الواجب واحد ووحدته ال تزول بكثرة الصور املعقولة املقررة فيه 

  فهذا تقرير التنبيه وباقي الفصل ظاهر : قال 



رر لوازم األول يف ذاته قول بكون الشيء الواحد فاعال وقابال معا وقول بكون وال شك يف أن القول بتق: قال 
  األول موصوفا بصفات غري إضافية وال سلبية على ما ذكره الفاضل الشارح يعين الرازي 

وبأنه وقول بكونه حمال ملعلوالته املمكنة املتكثرة تعاىل عن ذلك علوا كبريا وقول بأن معلوله األول غري مباين لذاته 
تعاىل ال يوجد شيئا مما يباينه بذاته بل بتوسط األمور احلالة فيه إىل غري ذلك مما خيالف الظاهر من مذاهب احلكماء 
والقدماء القائلني بنفي العلم عنه تعاىل وأفالطن القائل بقيام الصور املعقولة بذاهتا واملشاؤون القائلون باحتاد العاقل 

  احملاالت حذرا من التزام هذه املعاين باملعقول إمنا ارتكبوا تلك 
ولوال أين اشترطت على نفسي يف صدر هذه املقاالت أين ال أتعرض لذكر ما أعتمده فيما أجده خمالفا ملا : قال 

أعتقده لبينت وجه التقصي عن هذه املضايق وغريها بيانا شافيا لكن الشرط أملك ومع ذلك فال أجد يف نفسي 
ا املوضع إىل شيء من ذلك أصال فأشرت إليه إشارة خفيفة يلوح احلق منها ملن هو ميسر رخصة أن ال أشري يف هذ

  لذلك 
العاقل كما ال حيتاج يف إدراك ذاته إىل صورة غري صورة ذاته اليت هبا هو هو فال حيتاج أيضا يف : فأقول : قال 

أنك تعقل شيئا : و هو واعترب يف نفسك إدراك ما يصدر عن ذاته لذاته إىل صورة غري صورة ذلك الصادر اليت هبا ه
بصورة تتصورها أو تستحضرها فهي صادرة عنك ال بانفرادك مطلقا بل مبشاركة ما من غريك ومع ذلك فأنت ال 

تعقل تلك الصورة بغريها بل كما تعقل ذلك الشيء هبا كذلك تعقلها أيضا بنفسها من غري أن تتضاعف الصور 
املتعلقة بذاتك وبتلك الصورة فقط على سبيل التركب وإذا كان حالك مع ما  فيك بل رمبا تتضاعف اعتباراتك

  يصدر عنك مبشاركة غريك لك هذه احلال فما ظنك حبال العاقل مع ما يصدر عنه لذاته من غري مداخلة غريه فيه ؟ 
مبحل هلا بل  وال تظنن أن كونك حمال لتلك الصورة شرط يف تعقلك إياها فإنك تعقل ذاتك مع كونك لست: قال 

إمنا كان كونك حمال لتلك الصورة شرطا يف حصول تلك الصورة الذي هو شرط تعقلك إياها فإن حصلت تلك 
  الصورة لك بوجه آخر غري احللول فيك حصل التعقل من غري حلول فيك 

الذاتية ومعلوم أن حصول الشيء لفاعله يف كونه حصوال لغريه ليس دون حصول الشيء لقابله فإذن املعلوالت 
  للعاقل الفاعل لذاته حاصلة من غري أن حتل فيه فهو عاقل إياها من غري أن تكون هي حالة فيه 

قد علمت أن األول عاقل لذاته من غري تغاير بني ذاته وبني عقله لذاته يف الوجود إال يف : وإذ تقدم هذا فأقول 
أعين ذاته : ملعلوله األول فإذا حكمت بكون العلتني  اعتبار املعتربين على ما مر وحكمت بأن عقله لذاته علة لعقله

أعين املعلول األول وعقل األول له : وعقله لذاته شيئا واحدا يف الوجود من غري تغاير فاحكم بكون املعلولني أيضا 
شيئا واحدا يف الوجود من غري تغاير يقتضي كون أحدمها مباينا لألول والثاين متقررا فيه وكما حكمت بكون 

لتغاير يف العلتني اعتبارا حمضا فاحكم بكونه يف املعلولني كذلك فإذن وجود املعلول األول هو نفس تعقل األول إياه ا
  من غري احتياج إىل صورة مستأنفة حتل ذات األول تعاىل عن ذلك 

وال موجود إال  مث ملا كانت اجلواهر العقلية تعقل ما ليس مبعلوالت هلا حبصول صور فيها وهي تعقل األول الواجب
وهو معلول لألول الواجب كانت مجيع صور املوجودات الكلية واجلزئية على ما هي عليه يف الوجود حاصلة فيها 

واألول الواجب يعقل تلك اجلواهر مع تلك الصور ال بصور غريها بل بأعيان تلك اجلواهر والصور وكذلك 
  من غري لزوم حمال من احملاالت املذكورة الوجود على ما هو عليه فإذن ال يعزب عنه مثقال ذرة 

فهذا أصل إن حققته وبسطته انكشفت لك كيفية إحاطته تعاىل جبميع األشياء الكلية واجلزئية إن شاء اهللا : قال 
ولوال أن تلخيص هذا البحث على هذا الوجه الشايف ]  ٥٤: املائدة [ } ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء { تعاىل و 



بسيطا ال يليق أن نورد أمثاله على سبيل احلشو لذكرت ما فيه كفاية لكن االقتصار هنا على هذا يستدعي كالما 
  اإلمياء أوىل 

  الرد على كالم الطوسي من وجوه

فليتدبر العاقل الذي هداه اهللا تعاىل وفهمه ما جاءت به الرسل وما قاله غريهم كالم هذا الذي هو رئيس : قلت 
قد قال  -وهو أفضل متأخريهم  -به كالم سلفه امللحدين يف علم اهللا تعاىل ملا كان ابن سينا طائفته يف وقته وما قرر 

يف ذلك بعض احلق الذي يقتضيه العقل الصريح مع موافقته للنقل الصحيح فأراد هذا الطوسي أن يرد ما قاله ابن 
بجح به ما يظهر ملن فهمه أنه من أفسد سينا من احلق انتصارا لطائفته املالحدة فقال يف الكالم الذي عظم قدره وت

  أقوال اآلدميني وأشبه األشياء بأقوال اجملانني 
وال ريب أن هذه عقول كادها باريها ملا أحلدت يف صفات اهللا تعاىل وأرادت نصر التعطيل وقعت يف هذا اجلهل 

هبا وال ريب أن هذا أفسد من قول  الطويل فجعل نفس احلقائق املعلومة املوجودة املباينة للعامل هي نفس علم العامل
  من جعل العلم نفس العامل كما يقوله طائفة من النفاة كابن رشد وحنوه وقول أيب اهلذيل خري منه 

وال ريب أن من جعل نفس املخلوقات نفس علم اخلالق هبا فقد أتى من السفسطة مبا هو من أعظم األشياء فرية 
  و من أظهر األقوال فسادا عند كل من تدبره على اخلالق تعاىل وعلى خملوقاته وما ه

واحلمد هللا الذي جعل أقوال امللحدين يظهر فسادها لكل ذي عقل كما علم إحلادهم كل ذي دين هذا مع تعظيم 
  أتباعهم هلم ونسبتهم هلذا وحنوه إىل التحقيق يف املعارف احلكمية والعلوم اإلهلية 

لى مقدمة ستسلفها ممن سلمها له من أشباهه وأقرب األشياء شبها هبذا مث إن هذه اللوازم الظاهرة لفساد بناها ع
وجود املخلوق عني وجود اخلالق فإن أولئك جعلوا الوجودين وجودا : القول قول أهل الوحدة الذين يقولون 

واحدا وهذا جعل نفس علم اخلالق ووجود املخلوق شيئا واحدا فتلك وحدة يف وجوده وهذه وحدة يف علمه مع 
  جود املخلوقات و

وال ريب أن قول النصارى باالحتاد واحللول أقرب إىل املعقول من قول هؤالء فإن أولئك جيعلون الكلمة اليت هي 
عندهم جوهر قد جتدد له احتاد باملسيح وهؤالء جعلوا نفس علمه الالزم له الذي مل يزل وال يزال هو نفس 

  املخلوقات كلها 
  استسلفها وفساد نتائجه اليت استنتجها  وحنن نبني فساد مقدماته اليت

العاقل كما ال حيتاج يف إدراك ذاته إىل صورة غري صورة ذاته اليت هبا هو هو فال حيتاج أيضا يف إدراك ما : أما قوله 
  يصدر عن ذاته بذاته إىل صورة غري صورة تلك الصادر اليت هبا هو هو 

  الوجه األول

نسلم أنه ال حيتاج يف إدراك ذاته إىل صورة غري صورة ذاته وال نسلم أنه إذا كان كال املقدمتني ممنوع فال : فيقال 
  كذلك ال حيتاج يف إدراك ما يصدر عنه إىل صورة غري صورة الصادرة عنه 

واملقدمة األوىل له فيها سلف وعليها بىن طائفة من الفالسفة املتقدمني واملتأخرين كالسهروردي املقتول كالمهم يف 
  إن فساد هذا معلوم بالضرورة : لعلم وإن كان مجاهري العقالء من بين آدم يقولون مسألة ا

: وأعلم أنه لوال ولوع الناس بكل كالم هائل ال خيلصون حقيقته ملا احتيج إىل الكالم على قوهلم : حىت قال الرازي 



  فما علمت له فيها سلفا  إن الشيء األحدى الذات عقل وعاقل ومعقول من غري تعدد صفاته وأما هذه الثانية
إن العامل إذا علم نفسه مل يكن علمه بنفسه إال جمرد نفسه ؟ : فنقول يف األوىل اليت ذهب إليها بعض سلفه مل قلت 

  وما الدليل على ذلك ؟ وهل هذه إال جمرد الدعوى ؟ 
: خالف حاله إذا عرفها  مث إهنا دعوى معلومة الفساد بالضرورة وباألدلة فإن اإلنسان حاله قبل أن يعرف نفسه

: علمت نفسي كان يف هذا زائد على قوله : يعلم أنه حصل له علم مل يكن مع أن نفسه مل تزل ويعلم أنه إذا قال 
  كانت نفسي 

: علمت نفسي كقوله : نفسي موجودة وقوله : علمي بنفسي موجود علم أن هذا زائد على قوله : وإذا قال 
  ! نفسي فهل يكون حبه هلا وظلمه هلا ورؤيته هلا هو ذاهتا ؟  أحببت نفسي وظلمت نفسي ورأيت

  الوجه الثاين

من عرف نفسه عرف ربه فلو كانت معرفته بنفسه هو نفسه لكان كل أحد : ومن األقوال املشهورة عند الناس 
  عارفا بنفسه وبربه 

فيزداد عقال ومعرفة وتبينا لنفسه وجيد مث إن العاقل يتبني له كل وقت من أحوال نفسه ما مل يكن متبينا له قبل ذلك 
ذلك فيه وجودا ضروريا كما جيد علومه الضرورية فكيف يكون علمه بنفسه ليس فيه زيادة على جمرد نفسه اليت 

  كانت قبل العلم هبا ؟ 
  العاقل ال حيتاج يف إدراك ذاته إىل صورة غري صورة ذاته اليت هبا هو : وقول القائل 

م بالضرورة أن إدراك ذاته ليس هو عني ذاته بل إذا قدر ذاته بدون إدراكها وقدر ذاته مع من املعلو: يقال له 
إدراكها كان إدراكها قدرا زائدا على ذاته بدون إدراكها وهذا اإلدراك غري الذات اخللية عن إدراك فهذا معلوم 

  باحلس والضرورة 
اإلدراك هو نفس تلك الصورة : عقول يف العاقل أو يقول اإلدراك هو انطباع صورة امل: مث إن كان القائل ممن يقول 

هو نسبة بني : ليس هناك صورة بل اإلدراك علم باملدرك بال صورة أو يقول : أو هو إدراك تلك الصورة أو يقول 
و املدرك واملدرك بال صورة فأي قول يف هذه األقوال قاله فال بد له أن جيعل اإلدراك ليس هو املدرك فليس العلم ه
نفس املعلوم كما أنه ليس هو العامل بل يعقل بالضرورة الفرق بني العامل واملعلوم والعلم كما يعقل الفرق بني املريد 

  واملراد واإلرادة واملرئي والرائي والرؤية واملسموع والسامع والسمع واحملبوب واحملب واحملبة 
إنه يعرف نفسه وحيب نفسه فهنا مع كوهنا : يث يقال لكن إن كان الواحد هو العامل واملعلوم واحملب واحملبوب حب

العامل واملعلوم واحملب واحملبوب فليس علمها بنفسها وحبها نفسها هو ذات نفسها بل ميكن تقديرها غري عامله 
  بنفسها وال حمبة لنفسها وميكن تقديرها مع علمها وحبها 
قدير العدم هذا مع أن جهة كونه عاملا غري جهة كونه ويعلم أنه مع تقديرها الوجود هناك أمر موجود زائد على ت

  معلوما وإن كانت الذات واحدة وأما نفس العلم فليس هو ال ذات العامل وال ذات املعلوم 
الشيء ال يضاف إىل نفسه كالم جممل فإن عىن به أنه ال يضاف يف اللفظ فهذا ليس حبثا عقليا مع أنه : وقول القائل 

  سه وذاته وليس الكالم يف هذه نف: ممنوع فإنه قال 
وإن أراد بذلك ما حنن فيه وهو أن ذاته ال تتعلق هبا الصفات الثبوتية اإلضافية كالعلم واحلب والظلم فال يكون عاملا 

  فهذا مكابرة  -بنفسه وال حمبا هلا وال ظاملا هلا 



إنه يلزم مثل ذلك يف إدراك : و فلم قلت مث لو قدر أن إدراكه لذاته ليس فيه صورة عقلية غري صورة ذاته اليت هبا ه
  ذاته ال تضاف إىل ذاته وهذا الفرق منتف فيما سوامها : كل شيء ؟ والذين فرقوا قالوا 

  ليس بينه وبني ذاته واسطة أقرب من ذاته إىل ذاته وهذا منتف فيما سوى ذاته : قالوا 
  فس ذاته خبالف علمه بغريه العلم هو العامل وليس هو املعلوم فعلمه بذاته هو ن: وقالوا 

  وباجلملة فهم قد ذكروا فروقا إن كانت صحيحة بطل اجلمع وإن كانت باطلة منع احلكم يف األصل 
أما كون احلكم يف األصل يوجد مسلما مع قياس العلم مبا سواه على العلم بنفسه يف أن كل عامل مبعلوم هو نفس 

  هذا مردود بصريح العقل وجمرد تصوره التام كاف يف العلم بفساده ف -املعلوم وليس هناك علم زائد على املعلوم 

  الوجه الثالث

فال حيتاج يف إدراك ما يصدر عن ذاته بذاته إىل صورة غري صورة ذلك الصادر اليت هبا هو هو : قوله : أن يقال 
ة خارجية من قول أو قضية معلومة الفساد بالضرورة فإن اإلنسان جيد من نفسه أنه إذا أراد أن تصدر عنه صور

  فعل فإنه يتصور يف ذهنه ما يريد أن يظهره قبل أن يظهره ومييز بني الصورة اليت يف ذهنه وبني ما يظهره بقوله وفعله 
: أول الفعلة آخر العمل وأول البغية آخر الدرك ويقولون : والفالسفة مع سائر العقالء متفقون على هذا ويقولون 

  السابق هو تصور العلة الغائية وإرادهتا : التصور آخر يف الوجود ومجهور العقالء يقولون  العلة الغائية هي أول يف
العلة الغائية علة فاعلية : بل نفس العلة هي السابقة يف الذهن ويقولون : وأما ابن سينا وحنوه من الفالسفة فيقولون 

  للعلة الفاعلية 
تصور الفاعل هلا وإرادته هلا به صار فاعال فلوال تصور الغاية : ون ومجهور العقالء ال جيعلوهنا علة فاعلية بل يقول

واإلرادة هلا ملا كان فاعال فتصورها وإرادهتا شرط يف كون الفاعل فاعال وهي مقدمة يف التصور واإلرادة وإن 
  تأخرت يف الوجود 

وجده يف اخلارج فتلك الصورة ففي اجلملة العاقل الفاعل فعال باختياره يتصور ما يريد أن يفعله يف نفسه مث ي
املوجودة يف اخلارج بفعله ليست هي الصورة املعقولة يف ذهنه كمن أراد أن يصنع شكال مثلثا أو مربعا أو يصنف 
خطبة أو يبين دارا أو يغرس شجرا أو يسافر إىل مدينة فإنه يتصور ما يريده ابتداء فتكون له صورة عقلية يف نفسه 

أول البغية آخر الدرك أي أول ما تبغيه فتريده وتطلبه هو آخر : اخلارج وهو معىن قوهلم  قبل صورته اليت توجد يف
  ما تدركه وتناله 

وهذا العلم هو العلم الفعلي املشروط يف الفعل وعلم الرب عندهم فعلي فكيف يكون نفس علمه به هو نفس 
   املعلوم الذي أبدعه يف اخلارج ؟ وهل يقول هذا من يتصور ما يقول ؟

  الوجه الرابع

واعترب من نفسك أنك تعقل شيئا بصورة تتصورها أو تستحضرها فهي صادرة عنك ال بانفرادك مطلقا بل : قوله 
مبشاركة ما من غريك ومع ذلك فأنت ال تعقل تلك الصورة بغريها بل كما تعقل ذلك الشيء هبا كذلك تعقلها 

ا كان حالك مع ما يصدر عنك مبشاركة غريك هذه احلال وإذ: بنفسها من غري أن تتضاعف الصور فيك إىل قوله 
  فما ظنك حبال العاقل مع ما يصدر عنه لذاته من غري مداخلة غريه فيه ؟ 

الشيء املوجود يف اخلارج : أحدمها : هذا تلبيس ال يروج إال على جاهل أو متجاهل فإن هنا أمرين : فيقال له 



نفس الصورة العلمية اليت يف العاقل املطابقة هلذا : ته يف العامل والثاين إن تعقله ارتسام صور: وهذا هو الذي يقال 
  إهنا تفتقر إىل صورة أخرى فإن هذه هي العلم : املعلوم فهذه الصورة مل يقل أحد 

إن العلم صورة مطابقة للمعلوم والعلم من حيث هو علم ال جيب أن تكون له صورة غري نفسه يف : وهم قالوا 
إن ذلك العلم صار معلوما فتكون له صورة من حيث هو معلوم ال من حيث هو : اللهم إال إذا قيل  العقل تطابقه

  علم 
إنك تعقل شيئا بصورة تتصورها وتستحضرها فهي صادرة عنك وأنت ال تعقل تلك الصورة بغريها بل : وقوله 

  كما تعقل ذلك الشيء هبا كذلك تعقلها أيضا بنفسها 
عنك إمنا تعرف فيما يفعله اإلنسان أما حصول الصورة العلمية يف نفسه فهذا قد يكون صادرة : قوله : فيقال 

  ضروريا حصل بغري فعل منه وإن كان نظريا فهو ضروري بعد وجود سببه 
واملختار عندنا : املتولدات ليست مكتسبة جيعل مجهورهم العلوم كلها ضرورية كما قال أبو املعايل : وهلذا من يقول 

  م كلها ضرورية وحينئذ فال تكون تلك الصورة العقلية صادرة عنه بل هي حاصلة يف ذاته بغري اختياره أن العلو
إنه صادر عنه وال مفعول له بل هو كحياته ولكن ما يتجدد : وعلم الرب القدمي الالزم لذاته كعلمه بنفسه ال يقال 

  جيعله صادرا عنه من مسع وبصر وعلم بالكائن كائنا فهذا من أثبته فإنه ميكن أن 
  وأما علمه باألشياء اليت يريد أن يفعلها قبل فعلها فهذا للناس فيه كالم حبسب تنازعهم يف هذا األصل 

وعلى كل قول وبكل تقدير ليست صورة املعلوم اليت خلقها وأبدعها هي نفس علمه به وإذا مسي العلم صورة 
  عقلية فليس هذا هو ذاك 

  إن الصورة العقلية هلا صورة أخرى : للصورة املوجودة ال يكون إال بصورة عقلية مل نقل إن عقل العاقل : وإذا قيل 
ولكن للناس هنا نزاع وهو أن العلم بالعلم هل حيصل بالعلم أم ال بد من علم ثان ؟ وكذلك العلم الثاين هل يفتقر 

علم به غريه فألن يعلم هو بنفسه العلم ي: إىل ثالث ؟ فمن أثبت ذاك بطلت احلجة على قوله ومن نفي ذاك قال 
بطريق األوىل كالنور الذي يرى به غريه ويرى هو بنفسه فال يلزم إذا احتاج ما ليس بعلم إىل صورة عقلية أن حيتاج 

قد : نفس العلم إىل صورة عقلية غري العلم بل من علم شيئا علما تاما علم أنه عامل ومن نصر القول األول يقول 
  هل عن كونه عاملا به يعلم املعلوم ويذ

هذا ال يتصور يف حق اهللا تعاىل فإنه يعلم املخلوقات ويعلم أنه عامل هبا فإذا كان العلم بكونه عاملا ليس هو : فإن قيل 
  العلم باملعلوم املنفصل لزم وجود علوم ال تتناهى 

صفاهتا كونه عاملا هبذا وهذا  علمه بنفسه يوجب كونه عاملا بصفاهتا ومن: وهذا هو الذي احتج به الطوسي فيقال 
فعلمه بنفسه يتضمن العلم بكونه عاملا باملعلومات وهذا العلم ليس هو العلم باملعلومات املخلوقات لكن هو مستلزم 
له فعلمه تعاىل بنفسه مستلزم للعلم جبميع صفاته ميتنع وجود أحدمها دون اآلخر فليس هناك علمان متباينان خبالف 

  علوم فإن هذا مباين هلذا علمه وخملوقه امل
والعلم حمله نفسه املقدسة واملخلوق ليس مبباين له فكيف يكون هو إياه ؟ وهو سبحانه يعلم الشيء قبل وجوده 

  فيكون العلم به موجودا واملعلوم مل يوجد بعد 
يتضمن العلم  علمه بنفسه: وهذا خبالف علمه وعلمه بعلمه فإنه ميتنع وجود أحدمها دون اآلخر فيمكن أن يقال 

  بعلمه فال يوجد بدونه كما يوجد علمه باملخلوقات قبل وجود املخلوق 

  الوجه اخلامس



  بل رمبا تتضاعف اعتباراتك املتعلقة بذاتك وبتلك الصورة فقط على سبيل التركب : قوله 
لعلم بالشيء تضاعف هذا االعتبار هو الذي يريده من يقول بتضاعف الصور فإن مقصودهم أن العلم با: فيقال 

ليس هو العلم بالشيء مث كون العلم صورة املعلوم يف العامل أو إدراك الصورة أو إدراكه بال صورة أو نسبة أو غري 
  نزاع يف حقيقة العلم  -ذلك 

واملقصود هنا أن علم العامل باملعلوم ليس هو املعلوم وهو يريد أن يقرر أن العلم باملعلوم عني املعلوم كما أن العلم 
  بالعلم باملعلوم هو نفس العلم املعلوم وجوابه إما باملنع وإما بالفرق 

فإن كان العلم بالعلم زائدا على العلم منع احلكم يف األصل وإن مل يكن زائدا فالفرق حاصل وهو يريد التسوية بني 
  العلم بالعلم وبني العلم باملعلوم 

وم نفس العلم وكال املقدمتني ممنوعة ولقد قرر أنه مل تنحل إذا كان ذاك املعلوم هو نفس العلم فكل معل: ونقول 
هذه الشبهة فنحن نعلم علما ضروريا أن هذا سفسطة وأن من جعل نفس املعلوم املوجود املخلوق هو نفس علم 

  العامل به فهو مكابر جاحد للخالق 

  الوجه السادس

ا فإنك تعقل ذاتك مع أنك لست مبحل هلا بل وال تظنن أن كونك حمال لتلك الصورة شرط يف تعقلك إياه: قوله 
إنسا كان كونك حمال لتلك الصورة شرطا يف حصول تلك الصورة لك الذي هو شرط يف تعقلك إياها فإن حصلت 

  تلك الصورة لك بوجه آخر غري احللول فيك حصل التعقل من غري حلول 
  ولة املطابقة لتلك املسماة بالعلم الصورة املوجودة يف اخلارج والصورة املعق: هنا صورتان : فيقال 

فإن أريد أن كونه حمال للصورة العقلية ليس شرطا يف تعقل الصورة العقلية فهذا باطل فإن تعقلها ال يكون إال 
حبصوهلا له والصورة العقلية ال حتصل له إال إذا قامت به بل الصورة العقلية ال تكون إال حالة يف اإلنسان ال تكون 

  ن احللول أبدا حاصلة له بدو
وكذلك كل عامل ال بد أن يكون العلم قائما به وحصول العلم للعامل بدون قيامه به ممتنع فإن العلم ال يقوم بنفسه 

  ولو قدر قيامه بنفسه مل ختتص به ذات دون ذات فال تكون الذات عاملة علما إن مل يكن ذلك العلم قائما هبا 
  الرب عامل بعلم ال يقوم به المتناع قيام الصفات به  إن: وهذا مما رد به على جهم حيث قال 

  مريد بإرادة ال تقوم به : كما رد به على البصريني من املعتزلة قوهلم 
  فالعلم عنده ليس هو املعلوم  -إنه عامل بعلم ال يقوم به : وقول هذا الطوسي شر من قول جهم فإن جهما وإن قال 

  عل العلم هو املعلوم وهذا جيعله عاملا بعلم منفصل عنه وجي
فإن حقيقة قول النفاة للصفات من الفالسفة من جنس قول النفاة هلا من اجلهمية فيشتركان يف التعطيل ويفترقان يف 

  مسائل احلدوث والقدم 
وهلذا وصى ابن سينا مبالزمة قول النفاة للصفات فإن القول باحلدوث ممتنع على أصلهم فالنفي حجة له عليهم 

  تة الصفات فإن فساد قول الدهرية على قوهلم ظاهر خبالف مثب
وإن أراد أن تعقل املوجود يف اخلارج ليس مشروطا حبصول الصورة العقلية فقد اعترف هو بثبوت الصورة العقلية 

  وادعى أهنا صورة املفعول 
يسم فعقل الوجود يف  مقصودنا ال يتوقف إال على إثبات علم قائم بالعامل سواء مسي صورة عقلية أو مل: مث نقول 



اخلارج ال يكون إال إذا قام بالعاقل عقل له وذلك العقل ليس هو العقل املوجود يف اخلارج املباين للعاقل وإذا مسي 
  إن التعقل ليس مشروطا هبا كان معناه أن وجود العلم ليس مشروطا بوجود العلم : ذلك العقل صورة عقلية وقيل 
وجوده : ن الزمه فكيف يثبت الشيء مع انتفائه ؟ وهل هذا إال مجع بني النقيضني ومعلوم أن الشيء ال يثبت بدو

  وعدمه ؟ 
وحينئذ فكون العامل حمال للعلم شرط يف حصول العلم فإن حصول العلم للعامل بدون اتصافه به وقيامه به ممتنع فال 

امل حمال لذلك العقل الذي هو العلم كما يكون العقل الذي هو العلم حاصال للعاقل إال إذا كان العاقل الذي هو الع
  أن احملب ال يكون حمبا إال إذا كانت احملبة قائمة به وكذلك يف اإلرادة والكالم وسائر الصفات 

أن الصفة إذا قامت مبحل عاد حكمها على ذلك احملل ومل يتصف بتلك الصفة غري : وهذا أصل مطرد ألهل السنة 
  ذلك احملل 
ن كالم اهللا خملوقا لكان املتكلم به هو احملل الذي خلق فيه وطرد أئمتهم ومجهورهم هذا يف لو كا: وهلذا قالوا 

  الصفات الفعلية وآخرون كاألشعري وحنوه فرقوا بينهما فرقا كانوا به متناقضني عند مجهور الناس من املثبتة والنفاة 
فهذا كالم اجلهمية النفاة  -تكلم ال بكالم يقوم به عامل ال بعلم يقوم به ومريد ال بإرادة تقوم به وم: وأما من يقول 

  ومن وافقهم من املعتزلة 
  وهذا الطوسي وأمثاله هم اجلهمية النفاة املتفلسفة املالحدة وهو يف التعطيل شر من املعتزلة وغريهم 
ين باألملوت مث صار وكذلك ابن سينا وأمثاله هم من أتباع املالحدة النفاة وكان هذا الطوسي من أعوان املالحدة الذ

  من أعوان املشركني الترك ملا استولوا على البالد 
وكذلك ابن سينا وقد ذكر سريته فيما ذكره عنه أصحابه فذكر أن أباه كان بلخيا وأنه تزوج بقرية من قرى خبارى 

  يف أيام نوح بن منصور بامرأة منها فولد هبا وأهنم انتقلوا إىل خبارى 
جاب داعي املصريني ومقدمهم وقد مسع منهم ذكر النفس والعقل على الوجه الذي يقولونه وكان أيب ممن أ: قال 

ويعرفونه هم وكذلك أخي وكانا رمبا تذاكروا ذلك بينهم وأنا أمسعهم وأدرك ما يقولونه وابتدأوا يدعونين إليه 
د اهللا الناتلي وكان يدعي وجيرون على ألسنتهم ذكر الفلسفة واهلندسة وحساب اهلند مث جاء إىل خبارى أبو عب

  الفلسفة وأنزله أيب دارنا رجاء تعلمي منه 
  مث ذكر قراءته عليه املنطق وإقليدس واجملسطي 

كاحلاكم وأمثاله الذين هم سادة أهل  -بين عبيد الباطنية  -ومعلوم عند كل من عرف دين اإلسالم أن املصريني 
أبعد الناس عن الرسول صلى اهللا عليه و سلم نسبا ودينا بل وأبعد بيته من أعظم الناس نفاقا وإحلادا يف اإلسالم و

  الناس عن صريح املعقول وصحيح املنقول فليس هلم مسع وال عقل 
وقوهلم يف الصفات صريح قول جهم بل وشرا منه وزادوا عليه من التكذيب باحلق والبعث والشرائع ما مل يقله 

نطق به الرسول يف اإلميان باهللا واليوم اآلخر والشرائع فجعلوا هلا بواطن اجلهم تلقيا عن سلفهم الدهرية وأخذوا ما 
  يعلم علماء املسلمني باالضطرار أهنا خمالفة لدين الرسول صلى اهللا عليه و سلم 
  فأصحاب اإلشارات هم من جنس هؤالء لكن يتفاوتون يف التكذيب واإلحلاد 

  فإنك تعقل ذاتك ولست مبحل هلا : وأما قوله 
ليس من شرط املوجود املعلوم أن يكون هو نفسه حاال يف العامل بل أن يكون العلم به حاال يف العامل ومن : ال فيق

عرف نفسه فالبد أن يقوم يف نفسه علم بنفسه فيكون العلم بنفسه حاال يف نفسه ال أن تكون نفسه حالة يف نفسه 



شترط يف املعلوم ال يشترط يف العلم وجيعل العلم نفس ولكن هو يريد أن يسوي بني العلم واملعلوم فيجعل ما ال ي
  املعلوم وهذا باطل كما تقدم 

  الوجه السابع

بل إمنا كان كونك حمال لتلك الصورة شرطا يف حصول تلك الصورة لك الذي هو شرط يف تعقلك إياها فإن : قوله 
  فيك حصلت تلك الصورة لك بوجه آخر غري احللول فيك حصل التعقل من غري حلول 

إذا كان شرطا يف حصول تلك الصورة امتنع وجود املشروط : هذا كالم متناقض فإن كونه حمال لتلك الصورة 
بدون شرطه فال حتصل الصورة له إال حبلوهلا فيه ألن احللول شرط فيها فدعواه بعد هذا أنه ميكن حصوهلا له بدون 

  احللول مجع بني النقيضني 
ان كونك حمال للصورة سببا يف حصوهلا لك واحلصول حيصل هبذا السبب تارة وبغريه إمنا ك: وكان ينبغي أن يقول 

أخرى ومع هذا فلو قال ذلك كان باطال أيضا لكن هو يعلم أن هذا احللول شرط يف تعقل العبد وإمنا يدعي أنه 
  ليس بشرط يف علم الرب 

  الوجه الثامن

فإذا كانت الصورة العقلية هي العلم أو كان العلم مستلزما هلا ال حصول العلم للعامل بدون قيامه به ممتنع : أن يقال 
يوجد إال بوجودها لكوهنا شرطا فيه امتنع حصول العلم وحصول الصورة العقلية اليت هي العلم أو شرطه أو الزمه 

حب أو بغض للعامل بدون حلوهلا فيه كما ميتنع مثل ذلك يف سائر صفات احلي فيمتنع أن حيصل له علم أو قدرة أو 
أو رضى أو سخط أو فرح أو أمل أو لذة أو غري ذلك من صفات احلي بدون حلول ذلك يف احلي وال حيصل ذلك له 

  إال حبلوله فيه ال مع وجوده مباينا له 

  الوجه التاسع

ه أن إن كان هو جمرد الصورة املوجودة وهو مل يرد ذلك كان حقيقت: مراده بالصورة احلاصلة بال حلول : أن يقال 
العلم حيصل مبجرد وجود املعلوم فال يكون هنا علم قائم بالعامل وال صورة عقلية وهذا مع ظهور فساده فهو يسلم 

إن كونه حمال لتلك الصورة شرط يف حصول تلك الصورة الذي هو شرط يف تعقله إياها : بطالنه يف العبد ويقول 
ويثبت الصورة العقلية القائمة بقلب اإلنسان فيمتنع أن  فيجعل احللول شرطا يف احلصول الذي هو شرط يف التعقل

  يريد بالصورة احلاصلة بال حلول الصورة العقلية احلاصلة لإلنسان 
ليس يف جمرد : وإن أراد بذلك الصورة املوجودة فال ريب أهنا حتصل من غري حلول بل احللول فيها ممتنع لكن يقال 

ن عاقال هلا إذا مل يكن يف نفسه علم هبا بل احلصول اخلايل عما يقوم حصوهلا لإلنسان ما يوجب أن يكون اإلنسا
بالعامل من العلم ليس معه علم ضرورة فإن ادعى حصول الصورة العقلية بال حلول فيمتنع وإن ادعى حصول 

  الصورة املوجودة بال حلول فهو ممكن لكن وجود العلم مبجرد ذلك من غري شعور يقوم بالشاعر هبا ممتنع 
ذا أمر معلوم بالضرورة واتفاق العقالء لكن هؤالء القوم يدعون أن علم اهللا باألشياء بال علم يقوم به ويسمونه وه

  عاقال ويفرقون بني عقل وعقل مع جعل العقل جنسا واحدا وهو تناقض بني وقول بال علم بل مما يعلم بطالنه 



  الوجه العاشر

ه آخر غري احللول فيك حصل التعقل من غري حلول فيك ومعلوم فإذا حصلت تلك الصورة بوج: قوله : أن يقال 
  أن حصول الشيء لفاعله يف كونه حصوال لغريه ليس دون حصول الشيء لقابله 

حصول الشيء لغريه بدون حلول فيه لفظ جممل قد يراد به حصوله يف ملكه وقد يراد به حصوله عنده ويف : فيقال 
  وجه معاونا له ومشاركا يده وقد يراد به حصوله لينتفع به ب

: حصل لك هذا لتستعريه أو تستأجره وقد يقال : هذا املال وهذه الدار وهذا اململوك ويقال : فإنه يقال لك 
حصلت لك هذه املرأة لتتزوجها وهذا الرفيق أو الشريك لترافقه وتشاركه وحصل لك هذا املعلم لتتعلم منه 

  ل ذلك وحصل لك هذا العدو يف يديك وقبضتك وأمثا
ومعلوم أنه ليس يف هذه األنواع من احلصول ما يوجب أن يكون هذا احلصول موجبا للعلم بدون شعور يقوم بالعامل 
بل إن مل يقم باحلي شعور قائم بنفسه مبا حصل له وإال مل يكن شاعرا هبا والشعور أول درجات العلم والعقل فمن مل 

  له ؟  يكن شاعرا بالشيء كيف يكون عاملا به وعاقال
إذا حصلت تلك الصورة بوجه غري احللول فيك حصل التعقل من غري حلول فيك كالم ال دليل عليه وهو : فقوله 

ال نسلم أن احلصول اخلايل عن حلول يكون تعقال من غري حلول أو يوجب : باطل ويكفيه املنع اجملرد وهو أن يقال 
نفس الشعور بالشاعر سواء كان هناك صورة عقلية أو مل  التعقل من غري حلول ونعين باحللول ما بيناه من حلول

  يكن فكيف وقد رأينا احلصول من غري شعور ال يكون علما يف عامة أنواع احلصول ؟ 

  الوجه احلادي عشر

ومعلوم أن حصول الشيء لفاعله يف كونه حصوال لغريه ليس دون حصول الشيء لقابله فإذن املعلوالت : قوله 
  فاعل لذاته حاصلة من غري أن حتل فيه فهو عاقل إياها من غري أن تكون هي حالة فيه الذاتية للعاقل ال

إن العلم : ال ريب أن كوهنا مفعولة خملوقة فيه مغاير لكوهنا قائمة به لكن جيب أن نعرف أنه مل يقل عاقل : يقال له 
إن الذي هو : ذواهتا فلم يقل عاقل  باملخلوقات يقتضي حلول املخلوقات بذات اخلالق كما أن خلقه هلا نفس إبداع

خملوق مفعول هو نفس الذي هو حال مقبول حىت نفرق بينهما بأن أحدمها حصول للفاعل واآلخر حصول للقابل 
بل احلاصل للفاعل هو نفس األشياء املخلوقة كالسماوات واألرض وما بينهما وأما القبول القائم بالقابل فهو العلم 

  عقلية ال نفسها املوجودة هبا الذي يسمونه صورة 
إن العلم حصول نفس املوجودات يف العامل فإن كل عاقل يعلم أنه إذا علم النار : وال يقول عاقل يتصور ما يقول 

إن احلاصل يف نفسه مثل : والشمس والقمر مل تكن هذه احلقائق يف نفسه وإن قدر أن أحدا قال ذلك أو قال 
إن من علم الشمس صار يف نفسه مشسا مساوية يف احلد : د واحلقيقة حىت يقول حقائقها املوجودة يف اخلارج يف احل

واحلقيقة للشمس اليت يف السماء ومن علم النار حصل يف نفسه نار مساوية يف احلقيقة للنار اليت حترق فهذا القول 
  ظاهر الفساد 

ا يف النفس ملا يف اخلارج وهلذا ميثلون ذلك إنه حتصل صورة عقلية تطابق تلك احلقيقة مطابقة م: وإمنا الذي قد يقال 
  مبطابقة الوجه ملا يف املرآة 

حصول الصورة العلمية يف العامل كحصول الصورة املرئية يف املرآة أو يف املاء وحنو ذلك ومعلوم أنه مل حتل : فنقول 



حتكيهما وليست هذه الصورة يف املرآة واملاء نفس الشمس والوجه وال ما يساويهما يف احلد واحلقيقة ولكن صورة 
كالصورة اليت حتصل يف الشمع والطني من طبع اخلامت والرسم فإن تلك عرض منقوش حل يف جسم يشبه اآلخر 

خبالف ما يف املرآة فإنه عرض والشمس والوجه جسم وكذلك العلم الذي يف القلب واملعلوم القائم بنفسه 
  كالسماء واألرض جواهر فليس هذا مثل هذا 

ملة فنحن ليس غرضنا يف هذا املقام إال إثبات قيام العلم بالعامل فإنه أمر موضع الكالم فيه إذ كل أحد مييز بني وباجل
  شعوره بالشيء وعدم شعوره به 

فليس هذا موضع الكالم فيه إذ املقصود هنا  -أما كون ذلك بانطباع صورة عقلية مطابقة أو مشاهبة أو غري ذلك 
  مى بالصورة العقلية وهو حال يف العامل أن ذلك العلم هو املس

 -وليس هذا هو الصورة املوجودة يف اخلارج وال فاعل هذا فاعل ذاك وال قابل هذا هو قابل ذاك فإن العلم بقلبه 
  فهو صفة قائمة بالعامل وفاعله هو ما أحدثه فيه  -قلب العامل 

  ان له موصوف به يسمى حمال ويسمى قابال وعلم اهللا القدمي الالزم لذاته قائم به وليس له فاعل وإن ك
إن  -وأما الصورة املوجودة يف اخلارج فاهللا سبحانه خالقها واإلنسان قد يكون له فعل يف بعض الصور وحملها 

اجلسم الذي قامت به كما أن حمل الصياغة هو الذهب والفضة وحمل النجارة هو اخلشب وحمل  -كانت عرضا 
  امت هو الذهب والفضة وحمل اخلياطة الثوب وحمل النساجة الغزل وأمثال ذلك صورة الدرهم والدينار واخل

حصول الشيء لفاعله غري حصوله لقابله يقتضي أن الشيء احلاصل للفاعل هو الشيء احلاصل : فقول القائل 
  للقابل وإمنا اختلف احلصوالن 

كحصول العاملني لرب العاملني فإن كل وليس كذلك فإن حصول الشيء لفاعله هو حصول نفسه املخلوقة املوجودة 
  املخلوقات حاصلة له حصول املفعول لفاعله بل حصوال ال مياثله فيه أحد فإن أحدا ال خيلق كخلقه 

وأما حصول املقبول لقابله فإمنا املراد به هنا حصول العلم هبذه املخلوقات للعامل هبا فإن العلم حيصل له حصول 
  أهنا نفسها حصلت له حصول املقبول لقابله حبيث حلت فيه وكان حمال هلا فهذا هذا املقبول لقابله ال يراد به 

  الوجه الثاين عشر

وإذا كان هذا احلصول غري هذا احلصول فأي مقصود حيصل لك بذلك ؟ وأي دليل يف ذلك على أن : أن يقال 
 أن يقوم به شعور هبا أصال بل إذا كانت حاصلة للخالق الذي خلقها من غري -اليت هي املخلوقات  -املعلوالت 

  ذاته مع عدم العلم هبا كذاته مع وجود العلم هبا فيكون عاملا هبا من غري حلول شيء فيه ؟ 
  فهو عاقل إياها من غري أن تكون حالة فيه : وقوله 

د واحلقيقة مل يشترط أحد حلول ذواهتا فيه فإن كان هذا الشخص رد قول من أدخل فيه ما مياثلها يف احل: يقال له 
  فنحن نساعده على ذلك وال حاجة إىل ما ذكره 

إن اهللا ال يعلم املخلوقات حىت حتل يف ذاته أو حيل يف ذاته ما هو مماثل يف احلقيقة هلذه : ومل يقل أحد من املسلمني 
د منهم شيئا من املخلوقات فإن كان يف سلفه املالحدة من قال حنو هذا فدونه وإياه وأما سلفنا املسلمون فلم يقل أح

  هذا 
من غري أن تكون حالة فيه من غري أن يقوم به علم هبا بل يكون حال ذاته مع العلم هبا كحاهلا إذا : وإن أراد بقوله 



قدر عدم العلم هبا فهذا باطل معلوم الفساد بالضرورة وإذا أثبت علما جبميع املخلوقات يتصف به الرب غري 
  يف هذا املقام ويبقى املقام يف تفصيل ذلك له مقام آخر  املخلوقات املعلومة حصل املقصود

  الوجه الثالث عشر

قد علمت أن األول عاقل لذاته من غري تغاير بني ذاته وبني عقله لذاته يف الوجود ال : وإذ تقدم هذا فأقول : قوله 
أعين : ا حكمت بكون العلتني يف اعتبار املعتربين على ما مر وحكمت بأن عقله لذاته علة لعقله املعلول األول فإذ
أعين املعلول األول وعقل : ذاته وعقله لذاته شيئا واحدا يف الوجود من غري تغاير فاحكم بكون املعلولني أيضا 

األول له شيئا واحدا يف الوجود من غري تغاير يقتضي كون أحدمها مباينا لألول والثاين متقررا فيه وكما حكمت 
  اعتبارا حمضا فاحكم بكونه يف املعلولني كذلك بكون التغاير يف العلتني 

  التالزمية واالستثنائية املشبه واملشبه به األصل والفرع : كال املقدمتني ممنوعة باطلة : فيقال 
حكمت بكون ذاته وعقله لذاته شيئا واحدا يف الوجود فهذا مل حيكم به أحد من مثبتة الصفات الذين هم : أما قوله 

إن علمه بنفسه هو عني نفسه وإمنا حيكي ما : ا ومجاهريها على تنوع أصنافهم فلم يقل منهم أحد سلف األمة وأئمته
يشبه هذا عن املعطلة اجلهمية من أهل الكالم والفلسفة كابن رشد وحنوه بل علمه بنفسه يف كونه ليس هو نفسه 

  لصفات كعلمه بسائر املعلومات فليس العلم نفس العامل عند أحد من أهل اإلثبات ل
  إنه غريه ؟ هذا فيه نزاع لفظي : ولكن هل يقال 
  إن علمه غريه : منهم من يقول 

  ال هو هو وال هو غريه : ومنهم من يقول 
ليس هو : ليس هو إياه منفردا وأقول : ال هو هو وال هو غريه فأنفيهما مجيعا بل أقول : ال نقول : ومنهم من يقول 

  ال هو هو وال هو غريه : ل غريه مفردا وال أمجع بينهما فأقو
وأما السلف واألئمة ك أمحد بن حنبل وغريه فلم يقولوا شيئا من ذلك بل امتنعوا من إطالق القول بأنه غريه كما مل 

ال جمتمعني وال منفردين بل منعوا من إطالق لفظ : إنه ال هو هو وال غريه فينفومها مجيعا : يطلقوا أنه هو ومل يقولوا 
  الغري جممل يراد به املباين ويراد به ما ليس هو إياه  الغري ألن لفظ

  كل ما هو غري اهللا خملوق : هو غريه قال : أهو اهللا أو غريه ؟ فإن قال : واجلهمي إذا سأل أ دهم عن القرآن 
م بالعلم عارضه -أهو اهللا أو غريه ؟ وإذا كان غريه كان خملوقا : وهلذا ملا سألوا اإلمام أمحد يف احملنة عن القرآن 

  فسكتوا وقد تكلم على لفظ الغري يف الرد على اجلهمية 
والقول الذي قبله قول األشعري وطائفة والذي قبلهما قول القاضي أيب بكر والقاضي أيب يعلى وطائفة واألول قول 

  الكرامية وطائفة 
  ]  فقد أشرك من حلف بغري اهللا: [ ومما يدل على قول األئمة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

لعمر اهللا فلو كان احللف بصفاته حلفا بغري اهللا مل جيز فعلم أن احلالف : وثبت عنه احللف بعزة اهللا واحللف بقوله 
  هبما مل حيلف بغري اهللا ولكن هو حالف باهللا بطريق اللزوم ألن احللف بالصفة الالزمة حلف باملوصوف سبحانه وتعاىل 

صفات اهللا زائدة على اهللا ألن مسمى اسم اهللا يدخل يف : على الذات ليس كقوله  الصفات زائدة: وقول القائل 
  هي غريه أوهم مباينة هللا مل تدخل يف امسه : اهللا دخل فيه صفاته فإذا قال : صفاته فإذا قال 

  وأما لفظ الذات فقد يراد هبا الذات اليت يقدر أهنا جمردة عن الصفات والصفات زائدة على لفظ الذات 



ولفظ الغريين يراد هبما ما جاز مفارقة أحدمها اآلخر وعلى هذا فالصفة ليست مغايرة للموصوف ويراد هبما ما جاز 
العلم بأحدمها مع عدم العلم باآلخر وعلى هذا فالصفة غري املوصوف والعلم غري العامل وهذا هو لغة هؤالء 

  فنخاطبهم بلغتهم 
  اير بني ذاته وبني عقله لذاته يف الوجود األول عاقل لذاته من غري تغ: فإذا قال 

هذا ممنوع بل عقله لذاته ليس هو ذاته بل هو مفهوم مغاير ملفهوم الذات وإن كانا متالزمني واعتبار املعتربين : قيل 
  إن كان مطابقا للحقيقة وإال كان خطأ : 

آخر فالطعم ال يتميز عن اللون وكون الشيء ال يتميز عن الشيء من وجه ال يقتضي أنه ال يتميز عنه من وجه 
  باللمس ولكن يتميز أحدمها عن اآلخر بالرؤية والذوق فلو قدرنا عدم القوة املميزة مل ميتنع االمتياز يف نفس األمر 
وكذلك إذا قدرنا صفة الزمة ملوصوفها مل نشعر بأحدمها منفكا عن اآلخر مل يدل ذلك على أهنما شيء واحد يف 

  نفس األمر 
صفات العامة واخلاصة يف املوصوف الواحد مثل كون اإلنسان حيوانا وناطقا وكون اجلسم جسما ونباتا وكذلك ال

  وكون اللون سوادا وبياضا وإن مل يتميز هذا من هذا ببعض أنواع اإلدراك فإنه يتميز بنوع آخر 

  الوجه الرابع عشر

أعين ذاته وعقله لذاته شيئا : ت بكون العلتني وحكمت بأن عقله لذاته علة لعقله ملعلوله األول فإذا حكم: قوله 
  واحدا يف الوجود من غري تغاير فاحكم بكون املعلولني شيئا واحدا 

أما كون ذاته علة فمعناه أهنا مبدعة فاعلة ملفعوهلا وأما كون عقله لذاته علة لعقله فليس معناه أن عقل ذاته : فيقال 
مستلزم لعقله ملفعوله فإن كونه فاعال له من لوازم ذاته والعلم التام أبدع عقل مفعوله بل معناه أن عقله لذاته 

  بامللزوم يقتضي العلم بلوازمه فكونه هنا علة مبعىن كونه ملزوما وهناك مبعىن كونه فاعال 
ولفظ العلة فيه اشتراك كثري حبسب اصطالحات الناس ينبغي ملن خاطب به أن يعرف مقصود املخاطب به فقد 

  الناس بسبب اشتراك هذا اللفظ لتعدد االصطالحات فيه ما ال ميكن إحصاؤه ها هنا  رأيت من غلط
أن يكون  -إذا قدر أن األمر كذلك  -وإذا كان كذلك مل يلزم من كون ذاته الفاعلة وعلمه بنفسه شيئا واحدا 

صفة للخالق قائمة به فلم يكن خملوقه املباين له وعلمه هبذا املخلوق شيئا واحدا ألن املخلوق مباين له وعلم اخلالق 
  العلم قائما باملخلوق كما كان عقله لذاته قائما بذاته 

وهناك إمنا جعل من جعل عقله عني ذاته لكون العلم هو العامل عندهم ال لكون العلم هو املعلوم عندهم لكن هناك 
ذاته وعقله لذاته : ى الذات فقالوا كان ذات العلم واملعلوم واحدة ومل يبق إال العلم وعندهم العلم ليس بزائد عل

  شيء واحد 
فالعامل مباين للمعلوم والعلم صفة للعامل قائمة به ليس صفة للمعلوم قائمة به فلم يكن جعل املخلوق الذي : وأما هنا 

  يسمونه املعلول األول وعلم اخلالق به شيئا واحدا 

  الوجه اخلامس عشر

خلوق علم ضروري ال ميكن دفعه بالشبهات بل القدح فيه سفسطة فإن أن يقال بأن العلم باملخلوق ليس هو امل
كان من لوازم هذا كون علمه بنفسه ليس هو نفسه فالزم احلق حق والتزام هذا هو من التزام كون املخلوق هو 



  نفس علم اخلالق وإن مل يكن من لوازم هذا كون علمه بنفسه هو نفسه فقد بطلت احلجة 
فإذن وجود املعلول األول هو نفس تعقل األول إياه : ر اإلنسان نتيجة مقدماته وهو قوله وهذا بني جدا إذا تصو

إن نفس مبدعه : إن اهللا أبدع شيئا من األشياء فيقول : فهل يقول هذا من يتصور ما يقول ؟ ويقول مع ذلك 
  املفعول املصنوع املخلوق املباين له هو نفس علمه 

  رض هي نفس علمه بالسموات واألرض واإلنسان هو علم اهللا باإلنسان وطرد هذا أن تكون السموات واأل
واإلنسان مولود كان يف بطن أمه فيكون علم اهللا مولودا كان يف بطن أمه فهل قالت النصارى مثل هذا القول 

  ! الباطل ؟ 

  الوجه السادس عشر

إىل صورة مستأنفة حتل ذات األول تعاىل  فإذن وجود املعلول األول هو نفس تعقل األول إياه من غري احتياج: قوله 
  عن ذلك 
إنه يعلم األشياء قبل وقوعها وأن : إنه حيتاج إىل صورة مستأنفة بل من يقول : ليس كل أحد يقول : فيقال له 

  إنه تكون هناك صورة مستأنفة فهؤالء ال يلزمهم ما ذكرت : علمه هبا بعد الوجود هو ذلك األول ال يقول 
  هؤالء ضعيف ألن العلم بأن الشيء سيكون ليس هو العلم بأن قد كان  قول: فإن قلت 
إن نفس علم اخلالق هو نفس املخلوق أشد امتناعا يف العقل من هذا فعجل العلم بأن : معلوم أن قولك : قلت لك 

أقرب إىل سيكون هو العلم بأن قد كان إن كان باطال فهو أقرب إىل العقل من جعل العلم نفس املخلوق وإذا كان 
  أوىل من التزام ذاك وإن مل يكن حمذورا التزم ذاك  -إن كان جتدد العلم حمذورا  -العقل كان التزامه 

  الوجه السابع عشر

  مل قلت إن استئناف علم حيل ذات األول بعد وجود املخلوق حمال ؟ : أن يقال 
إنك أنت الظامل : لوا كبريا ومنازعك يقول إنه يتعاىل عن ذلك فال ريب أنه يتعاىل عما يقول الظاملون ع: وقولك 

املفتري على اهللا الذي سلبته صفات الكمال ووصفته بصفة اجلهل وقلت فيه احملال وأحلدت يف أمسائه وآياته إحلاد 
  طائفتك الضالل 

عباده  وأما أهل اإلثبات فوصفوه بصفات الكمال ووافقوا صريح املنقول عن األنبياء واملرسلني وما فطر اهللا عليه
أمجعني وما دلت عليه صرائح عقول اآلدميني ووصفوا رهبم بأنه يسمع كالمهم ويرى أعياهنم ويسمع سرهم 

  وجنواهم 
وأنت وصفت رب العاملني بنقيض ذلك ومل جتعل له علما سوى املخلوقات واملخلوقات ليست علما باتفاق أهل 

املفترين امللحدين أعداء األنبياء شياطني اإلنس الذين  الفطر السليمات فتعاىل امللك احلق عن قولك وقول أمثالك
  يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غرورا 

وأنت فليس لك دليل أصال ينفي ذلك فإن قيام ما يتعلق مبشيئته وقدرته بذاته ال دليل لك على نفيه إال ما تنفي به 
  الصفات كما نفيت العلم 

إن ذلك يستلزم التكثر والتغري ومها : وغاية ما تقوله أنت وأصحابك ومعلوم أن هذا من أفسد أقوال اآلدميني 
لفظان جممالن فذاك ال يستلزم تكثر اآلهلة بل الرب إله واحد وإمنا يستلزم تكثر علمه وكلماته وهذا حق وهو من 



  أعظم كماالته 
  دث احلوادث بقدرته ومشيئته وأما التغري فليس املراد به استحالته وإمنا املراد أنه يتكلم مبشيئته وقدرته وحي

ومعلوم أن من كان قادرا على أن يفعل مبشيئته وقدرته ما شاء كان أكمل ممن ال يقدر على فعل خيتاره يفعل به 
املخلوقات وال كالم يتكلم به مبشيئته وال يرضى على من أطاعه وال يغضب على من عصاه وهم يعلمون أن الفعل 

كمال بل احلركة عندهم صفة كمال فبأي دليل ينفون ذلك مع جتويزهم حوادث ال  االختياري القائم بالفاعل صفة
  أول هلا بل إجياهبم لذلك ؟ 

  الوجه الثامن عشر

مث ملا كانت اجلواهر العقلية تعقل ما ليس مبعلوالت هلا حبصول صور فيها وهي تعقل األول الواجب وال : قوله 
يع صور املوجودات الكلية واجلزئية على ما هي عليه يف الوجود موجود إال وهو معلول لألول الواجب كانت مج

  حاصلة فيها 
مضمون هذا الكالم أن اجلواهر العقلية ملا عقلت األول لزم أن تعقل كل شيء ألن ما سواه معلول له وأن : فيقال 

  تكون مجيع صور الوجود حاصلة فيها 
  : ويف هذا الكالم من الباطل أنواع 

من أين لكم أن خملوق الرب يعلمه علما تاما حبيث ال خيفى عليه من أحوال الرب شيء ؟ بل يعلم و: منها أن يقال 
الرب كما يعلم نفسه حىت يكون علمه بالرب متضمنا للعلم بكل موجود ؟ وما الدليل على هذا والكتب اإلهلية 

  والدالئل العقلية تناقض ذلك ؟ 
ذنه يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم وال حييطون بشيء من علمه إال مبا من ذا الذي يشفع عنده إال بإ{ : قال تعاىل 

  ]  ٢٥٥: البقرة [ } شاء 
  ]  ٣٢: البقرة [ } ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم { : وقال عن املالئكة 

يعلم ما * وهم بأمره يعملون  ال يسبقونه بالقول* وقالوا اختذ الرمحن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون { : وقال تعاىل 
  ]  ٢٨ - ٢٦: األنبياء [ } بني أيديهم وما خلفهم وال يشفعون إال ملن ارتضى وهم من خشيته مشفقون 

يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إمنا علمها عند ريب ال جيليها لوقتها إال هو ثقلت يف السماوات { : وقال 
  ي علمها على أهل السماوات واألرض أي خف] :  ١٨٧: األعراف [ } واألرض 

  أي أخفيها من نفسي فكيف أطلعكم عليها ؟ ]  ١٥: طه [ } إن الساعة آتية أكاد أخفيها { : وقال تعاىل 
  ]  ٦٥: النمل [ } قل ال يعلم من يف السماوات واألرض الغيب إال اهللا { : وقال 

  ]  ٦٤: مرمي [ } وما نتنزل إال بأمر ربك { : وقال عن املالئكة 
وخشعت األصوات { : إىل قوله ]  ٩٨: طه [ } إمنا إهلكم اهللا الذي ال إله إال هو وسع كل شيء علما { : وقال 

يعلم ما بني أيديهم وما * يومئذ ال تنفع الشفاعة إال من أذن له الرمحن ورضي له قوال * للرمحن فال تسمع إال مهسا 
  ]  ١١٠ - ١٠٨: طه [ } خلفهم وال حييطون به علما 

ومنها أن األول الواجب مل يثبتوا له علما حمققا جبزئيات املخلوقات بل وال بكلياهتا فكيف يستفاد من العلم بنفسه 
العلم بتفاصيلها وهو عندهم ال يعلم تفاصيلها ؟ فإذا مل يستفد العلم بتفاصيلها إال من العلم به لكونه مبدأ امتنع 

  ذلك 



إن كان صفة الكمال فالرب : ر املوجودات اجلزئية والكلية على ما هي عليه حصول مجيع صو: ومنها أن يقال 
  أحق هبا من خملوقاته وإن كان صفة نقص فال موجب لوصف العقول هبا 

  أثبتناها للعقول لتعلم مجيع األشياء : فإن قلتم 
عقل كما أمكن يف األول إن كان العلم جبميع األشياء ميكن بدون حصول صورها يف العامل أمكن ذلك يف ال: قيل 

وإن مل ميكن ذلك وجب إثباهتا لألول وكان أحق بذلك من مفعوله فإن األول إذا كان علمه باملخلوق نفس املخلوق 
  كان علم العقل به يفيده العلم باملخلوق من غري قيام صورة املخلوق عنده بل يكفيه ارتسام صورة املخلوق 

علول إمنا يستفيد علمه باملوجودات من علمه باألول وهي ليست متصورة يف إذا كان العقل امل: أن يقال : ومنها 
  ذات األول فكيف يتصور يف ذات العقل ما مل يتصور يف ذات معلومة ؟ وكيف يكون الفرع أكمل من أصله ؟ 

  علمه باألول ومعلوالته يوجب االرتسام فاستفاد ذلك من علمه بوجوده ال من علمه بعلمه : فإن قيل 
  إذا كان هذا صفة كمال فاألول أحق به وإن كان نقصا وجب تنزيه العقل عنه :  قيل

  الوجه التاسع عشر

واألول الواجب يعقل تلك اجلواهر مع تلك الصور ال بصور غريها بل بأعيان تلك اجلواهر والصور وكذلك : قوله 
  ن احملاالت املذكورة الوجود على ما هو عليه فإذن ال يعزب عنه مثقال ذرة من غري لزوم حمال م

صورة عقلية قائمة به ؟ فهذا عندك باطل وليس عندك / ما هي الصورة اليت يعقلها مع اجلواهر ؟ أهي : فيقال له 
  إال املوجودات 

أم صور أخرى منفصلة عنه مقارنة للموجودات فيكون علمه هبا خارجا عن ذاته مقارنا هلا ؟ وهذا أيضا باطل كما 
  تقدم 

صور املاهيات اليت تدعي أنت وسلفك أهنا ماهيات غري جمعولة مقارنة للموجودات ؟ فتلك مل تذكرها أم تعين بال
وكيف نعلمها وهي عندك غري جمعولة له حىت يكون جعله هلا يوجب العلم هبا كما ذكرت ؟ ومل يرد شيئا من ذلك 

وتعقل عقلها للموجودات ومن مجلة عقلها الصور العقلية القائمة باجلواهر أي تعقل اجلواهر : وإمنا أراد بالصور 
للموجودات عقلها له فهو يعلم علمها له ولكل شيء وهو نفسه ليس له علم عنده إال وجود املخلوقات فهل هذا 

  القول إال من أعظم األقوال فسادا يف العقل والدين ؟ 
وجود إال تلك اجلواهر فما العقل يعقل تلك اجلواهر بأعيان تلك اجلواهر من العجب فإنه ليس عنده م: مث قوله 

  الذي يكون به ؟ أهو عقل يتصف به ؟ فعنده ال يتصف بعقل يقوم به بل عقله نفس خملوقاته 
  إنه يعقل تلك اجلواهر اليت هي عقله وهي معقوله ليس له عقل يقوم به : فحقيقة قوله 

  الوجه العشرون

ال نفسه : للعلم من سلفه وهو أن اخلالق تعاىل ال يعلم شيئا  حقيقة القول هذا الرجل هو قول غالة النفاة: أن يقال 
وال غريه فإن العلم ال يكون إال بقيام صفة به وإذا كان قيام الصفات به ممتنعا عندهم امتنع كونه عاملا بنفسه وبغريه 

  فهذا حقيقة ما قاله 
عناه أن فيه إثباتا لعلم اهللا فمن تصوره وأما كون املخلوقات هي العلم فكالم ال حقيقة له وإن كان يظن من جيهل م

حق التصور علم أنه ليس فيه إثبات لعلم اهللا وعلم بذلك أن ابن سينا و ابن رشد و أبا الربكات وحنوهم من 



  الفالسفة أقرب إىل صحيح املنقول وصريح املعقول من النفاة امللحدين الذين قالوا يف علم اهللا مثل هذا االفتراء 
ا دعاهم إىل ذلك القول بنفي الصفات واألحوال االختيارية اليت تقوم بذات اهللا وظنهم أن ذلك ومعلوم أنه إمن

  مستلزم للكثرة اليت جيب نفيها ومستلزم لتغري األحوال الذي جيب نفيه 
ونفي هذين هو الذي أوقع نفاة العلم يف نفيه فإهنم رأوا إثبات العلم ال ميكن إال مع إثبات الصفات الالزمة 

  األحوال العارضة وظنوا وجوب نفي هذين و
 -وإذا كان العلم مستلزما هلذين فالزم احلق حق ال سيما ومهما قدر من توهم تنزيه وتعظيم يف نفي لوازم العلم 

فنفي العلم فيه من النقص والعيب  -ألن ثبوت العلم مستلزم ما يظن نقصا من جتسيم وحلول حوادث وغري ذلك 
  ه من لوازم العلم ونفي ما يناقض العلم هو أوىل بالنفي من نفي لوازم العلم ما هو أحق بتنزيه عن

واألدلة العقلية الصرحية مع النقلية الصحيحة إمنا تدل على إثبات العلم ولوازمه ال يدل شيء منها على نقيض ذلك 
سلفوا مقدمات باطلة ظنوها بل كل ما يظن من لوازم العلم أنه منفي بدليل العقل يوجب ثبوته ال نفيه ولكن هم است

عقلية واحتاجوا إىل القول بلوازمها فأجلأهم ذلك إىل األقوال الباطلة املخالفة لصريح العقول وصحيح املنقول مع 
أهنا من أعظم الفرية على رب العاملني وأعظم اجلهل مبا هو عليه سبحانه من نعوت الكمال دع ما يف ذلك من 

  ه وآياته تكذيب رسله واإلحلاد يف أمسائ
واملقدمات الفاسدة اليت بنوا عليها أقواهلم هي نفيهم صفاته سبحانه وظنهم أنه ال تقوم به املعاين وإن كانت قدمية 

  النوع أو العني وهلذا كان من تكلم منهم مع التزام هذا األصل فكالمه ظاهر البطالن مع ما فيه من التناقض 
التلوحيات و حكمة اإلشراق وغريمها مع تأهله على طريقتهم ومع  وقد تكلم يف ذلك السهروردي املقتول صاحب

أنه يف حكمة اإلشراق سلك طريقا مل يقلد فيها املشائني بل بني فساد أقواهلم فيها يف مواضع وكان كالمه يف مواضع 
  متعددة خريا من كالمهم وإن كانت مسة اإلحلاد تتناوهلم كلهم 

ينازع بعضا ويرد عليه وكان أحدمها أقرب إىل احلق يف ذلك املوضع من  فاملقصود بيان احلق وإذا كان بعضهم
  اآلخر كان بيان رد بعضهم على بعض مبا قاله من الباطل مما يؤيد اهللا به احلق 

إهنا املالئكة بلسان أهل امللل ويسميها صاحب : فرد عليهم دعواهم أن العقول عشرة وهؤالء املتأخرون يقولون 
هي كثرية أكثر مما أثبته : إن قدماء الفالسفة وفالسفة الفرس واهلند يقولون : نوار ويقول حكمة اإلشراق األ

املشاؤون مع أنا قد بينا يف غري هذا املوضع أن ما أثبته املشاؤون من العقول ال حقيقة له يف اخلارج البتة وإمنا احلق 
  لت عليها الدالئل العقلية ما أثبته اهللا ورسوله من املالئكة اليت أخربت هبا األنبياء ود

  واملقصود هنا مسألة العلم 

  كالم السهرودي يف حكمة اإلشراق

فصل ملا تبني أن اإلبصار ليس من شرطه انطباع شبح أو خروج شيء بل كفى عدم احلجاب بني : قال السهروردي 
يف األرض ال حيجبه شيء عن الباصر واملبصر فنور األنوار ظاهر لذاته فال يعزب عنه مثقال ذرة يف السموات وال 

  شيء فعلمه وبصره واحد ونوره قدرته إذ النور مباين لذاته 
علم واجب الوجود ليس بزائد عليه بل هو عدم غيبته من ذاته اجملردة عن املادة : واملشاؤون وأتباعهم قالوا : قال 

  وجود األشياء عن علمه هبا : وقالوا 
لم شيء فيقدم العلم على األشياء وعلى عدم الغيبة فإن عدم الغيبة عن األشياء إن علم لزم من الع: فيقال هلم : قال 



  يكون بعد حتققها فكما أن معلوله غري ذاته فالعلم مبعلوله غري العلم بذاته 
إن علمه بالزمه منطو يف علمه بذاته فكالم الطائل حتته فإن علمه سليب عنده فكيف يندرج : وأما ما يقال : قال 

ألشياء يف السلب ؟ والتجرد عن املادة سليب وعدم الغيبة أيضا سليب فإن عدم الغيبة ال جيوز أن يعين به العلم با
بل أعم  -احلضور إذ الشيء ال حيضر عند ذاته فإن الذي حضر غري من يكون عنده احلضور فال يقال إال يف شيئني 

ية فالعلم هبا غري العلم باإلنسانية والضاحكية علمها فكيف يندرج العلم بالغري يف السلب ؟ مث الضاحكية غري اإلنسان
عندنا ما انطوى يف اإلنسانية فإهنا ما دلت مطابقة أو تضمنا عليها بل داللة خارجية فإذا الضاحكية اليت احتجنا يف 

  العلم هبا غلى صورة أخرى ودون تلك الصورة إمنا هي معلومة لنا بالقوة 
لفرق بني العلم التفصيلي مبسائل وبني العلم بالقوة هبا كمسائل ذكرت فوجد وما ضربوه من املثال يف ا: قال 

اإلنسان من نفسه ملكة وقدرة على اجلواب هلذه املسائل املذكورة فهذه القوة أقرب مما كانت قبل السؤال فإن 
الوجود  القوة مراتب وال يكون عاملا جبواب كل واحدة على اخلصوص ما مل يكن عنده صورة كل واحد وواجب

منزه عن هذه األشياء مث إذا كان ج غري باء فسلب باء كيف يكون علما هبما وعناية بكيفية ما جيب أن يكونا عليه 
  من النظام وإن كان علمه باألشياء هو العلم املتقدم ؟ 

وعلمه باألشياء فإذا احلق يف العلم هو قاعدة اإلشراق وهو أن علمه بذاته هو كونه نورا لذاته وظاهرا لذاته : قال 
كوهنا ظاهرة له إما أنفسها أو متعلقاهتا اليت هي مواضع الشعور املستمر للمدبرات العلوية وذلك إضافة وعدم 

  احلجاب سليب 
والذي يدل على أن هذا القدر كاف هو أن اإلبصار إمنا كان مبجرد إضافة ظهور الشيء للمبصر مع عدم : قال 

  إبصار إدراك له وتعدد اإلضافات العقلية ال يوجب تكثرا يف ذاته احلجاب فإضافته إىل كل ظاهر له 
  وأما العناية فال حاصل هلا : قال 

  الرد عليه

علمه بذاته كونه نورا لذاته وظاهرا لذاته : قد بني هو بطالن قوهلم وما أختاره هو أيضا باطل فإن قوله : فيقال 
  جاب أمر سليب علمه باألشياء كوهنا ظاهرة له وذلك إضافة وعدم احل

هذا الذي أبنته من الظهور واإلضافة ورفع احلجاب هو عدم حمض أو يتضمن أمرا ثبوتيا فإن كان عدما : يقال له 
: حمضا مل يكن هناك علم أصال فإنا نعلم بصريح العقل أن علم العامل باملعلومات ليس عدما حمضا بل نعلم أن قولنا 

  م عدم وإثباته وجود ال يعلم هو العدم فنعلم أن نفي العل
ال يعلم أن نكون : ومما يبني ذلك أن ثبوت العلم ونفيه يتناقضان فإن كان ثبوته عدما فنفيه ثبوت فيلزم إذا قيل 

  أثبتنا شيئا ومعلوم أن هذا قلب للحقائق 
بصر مع والذي يدل على أن هذا القدر كاف هو أن اإلبصار إمنا كان مبجرد إضافة ظهور الشيء للم: وأما قوله 

  عدم احلجاب 
إن ادعيت أن اإلبصار الذي هو ظهور املبصر للبصر إضافة هي عدم حمض كان القول يف هذه املقدمة : فيقال 

كالقول يف الدعوى فإن اإلنسان حيس من نفسه عند الرؤية أمرا وجوديا خمالفا حلالة عدم الرؤية كما جيد من نفسه 
  ذلك يف العلم 

دميا مثل دعوى كون العلم أمرا عدميا ومضمون األمرين أن احلس والعقل أمر عدمي فدعوى كون الرؤية أمرا ع



  وأن مشاهدة احملسوسات والعلم باملعقوالت أمر عدمي 
ومعلوم أن من مل يشهد شيئا ومل يعلمه فقد عدم الرؤية والعلم فإن كان بعد الرؤية والعلم مل حيصل له إال عدم فال 

  أن ال يرى وال يعلم وهذا تسوية بني األعمى والبصري العامل واجلاهل فرق بني أن يرى ويعلم وبني 
قل هل يستوي { : وقال ]  ١٩: فاطر [ } وما يستوي األعمى والبصري { : وأصدق الكالم كالم اهللا الذي قال 

والعامل ومعلوم بصرائح املعقول أن البصري أكمل من األعمى ]  ٩: الزمر [ } الذين يعلمون والذين ال يعلمون 
  أكمل من اجلاهل 

ومعلم هؤالء أرسطو زعم أنه سبحانه أن ال يعلم وال يبصر أفضل يف حقه من أن يعلم ويبصر وهؤالء الذي خالفوا 
معلمهم واستقبحوا له هذا القول وأثبتوا له أمرا حال الرؤية والعلم ميتاز به عن حاله إذا مل ير ومل يعلم فذاك فضل 

  مل املبصر وهؤالء يلزمهم التسوية بينهما اجلاهل األعمى على العا
علمه بذاته كونه نورا لذاته وظاهرا لذاته وعلمه باألشياء كوهنا ظاهرة له إن أردت : قولك : وأيضا فيقال له 

علمه بذاته كونه : كان حقيقة الكالم  -كونه نورا لذاته وظاهرا لذاته أي كونه مرئيا لذاته ومعلوما لذاته : بقولك 
  هو عامل بذاته : لذاته وهذا أمر معلوم ليس فيه قدر زائد على ما دل عليه قولنا  معلوما

كان املعىن أن علمه بذاته  -أن علمه بذاته كونه يف نفسه حبيث يظهر لذاته نورا يتجلى لذاته : وإن أردت بذلك 
  معلومة له ظاهرة  أن ذاته متصفة مبا جيب ألجله أن يظهر لذاته فهي متصفة مبا يوجب أن تكون: معناه 

وكذلك إن أردت أهنا متصفة مبا يوجب أن تكون عاملة ظاهرا هلا غريها وكذلك إن فسر مبا يوجب كوهنا عاملة 
معلومة فسواء فسر ذلك بنفس كونه عاملا أو معلوما أو جمموعهما أو رائيا أو جمموعهما إمنا يوجب أحد هذه األمور 

  الستة 
فة ثبوتية وال يقتضي أن العلم جمرد نسبة عدمية بل إذا فسره مبجرد أمر عدمي كان فهذا كله ال مينع كون العلم ص

إنه ليس بزائد عليه بل هو عدم غيبته عن ذاته اجملردة عن املادة فإذا كان : هذا مبنزلة القول الذي رده وهو قوهلم 
ما يقال إهنم جعلوا العلم نفس عدم  جيعل الظهور الذي أثتبه أمرا عدميا فهو مبعىن عدم الغيبة الذي أثبتوه وأكثر

  الغيبة وأنا أجعله نسبة تستلزم عدم الغيبة فهم فسروه بعدم الغيبة وأنا أفسره بالنسبة 
  إن مل تكن موجودة فهي من جنس عدم الغيبة : هذه النسبة : فيقال له 

  العلم ؟ عدم الغيبة يكون معه علم بنفسه أو جمرد عدم الغيبة عن نفسه هو : ويقال للجميع 
بل نفس عدم الغيبة هو نفص العلم كان هذا معلوم البطالن : فإذا قالوا باألول أصابوا وهو قول الرسل وإن قالوا 

فإنه ما من موجود من املوجودات إال وليس هو غائبا عن نفسه مع كونه كثري منها ليس عاملا بنفسه فعلم أن حقيقة 
  العلم أمر مغاير حلقيقة عدم الغيبة 

  : اجلواب من وجوه : هو عدم غيبته عن ذاته اجملردة قيل : إمنا قلنا : قالوا وإن 
إن كان هو عدم الغيبة مل خيتلف ذلك مبعلوم ومعلوم فإن العلم يتعلق بكل معلوم وكل : أن حقيقةالعلم : أحدها 

ون علمه بنفسه شيء ميكن أن يكون معلوما وهو غري غائب عن ذاته فيجب أن يكون كل شيء معلوما لنفسه ويك
  أوىل من علم غريه به لكون عدم غيبته عن نفسه أوىل من عدم غيبته عن غريه 

أن الشيء كما ال يغيب عن نفسه قد ال يغيب عن غريه فإن كان العلم عدم الغيبة فكل ما كان حاضرا : الثاين 
  لشيء جيب أن يكون عاملا به 

اجملردة ؟ إن أردمت ذاته املعقولة أو املعلومة أو اليت : ا تعنون بقولكم عدم غيبته عن ذاته اجملردة م: أن يقال : الثالث 



ميكن أن تعقل أو تعلم وحنو ذلك من العبارات الدالة على كونه عاملا أو معلوما أو ميكن كونه عاملا أو معلوما كان 
  لك أنه عدم الغيبة عن ذاته اليت هي عاملة أو معلومة أو ميكن أن تكون كذ: معىن الكالم 

ومعلوم أن هذا أيضا عدم فكل ما كانت ذاته عاملة ومعلومة إذا مل تغب ذاته عن ذاته كان عاملا هبا وأما إن أمكن 
أحدمها دون اآلخر مل جيب ذلك وإن أمكنا معا فعدم الغيبة يستلزم العلم وعدم الغيبة مستلزم للعلم ال أنه نفس 

  العلم 
  ا وال مدبرة جلسم أعين باجملردة أهنا ليست جسم: وإن قال 

حىت من يعظم هؤالء  -هذا بناء على ثبوت جمردات هبذا الوصف ومجهور العقالء ينكرون هذا : أوال : فيقال 
ليس : إما أن يقولوا  -أرسطو وأتباعه ملا تأملوا كالمهم يف العقول والنفوس وجدوه باطال : الفالسفة املشائني 

  م وغريه قائما بنفسه إالاجلسم كما يقوله ابن حز
نفس : الفرق بني النفس والعقل ليس إال فرقا عارضا كنفس اإلنسان اليت هي حال مقارنتها للبدن : وإما أن يقولوا 
  عقل كما يقوله أبو الربكات وغريه : وحال مفارقتها 
اقل وإثبات عقل هذه العقول اليت يثبتها هؤالء املتفلسفة ال تزيد على العقل الذي هو عرض قائم بع: وإما أن يقولوا 

  هو قائم بنفسه ليس جسما هو باطل وهذه األمور مبسوطة يف موضع آخر 
  واملقصود أن لفظ التجريد فيه إمجال وإذا فسروه فقد يفسرونه مبا يعلم بطالنه أو مبا ال دليل على صحته 

نفسه ليس مشروطا بكونه هب أنه ثبت التجريد باملعىن الذي يدعونه لكن شعور الشيء ب: أن يقال : الوجه الرابع 
جمردا وال جمرد كونه جمردا موجب للعلم بنفسه فإنه إن قدر أن اجملرد ليس حبي مل يكن شاعرا فضال عن أن يعلم أنه 

  عامل 
  كل جمرد حي : وإذا قيل 

: قيل إنه جمرد أو : فال بد أن يقال هذا بالدليل فإن هذا ليس معلوما بنفسه وأيضا فكل حي شاعر سواء قيل : قيل 
  إنه ليس مبجرد فبدن اإلنسان يشعر بأمور كثرية مع كونه جسما غري جمرد عن املادة على اصطالحهم 

إن وجوده باألشياء عن علمه هبا وأن هذا يوجب كون األشياء معلومة له قبل : وأما ما اعترض به على قوهلم 
فاعتراض  -را ثبوتيا ويلزم التعدد يف علمه وجودها فتكون ثابتة يف علمه وهي أشياء يف علمه فيلزم كون علمه أم

  متوجه 
وكذلك إذا فسروا العلم بعدم الغيبة عنها فعدم الغيبة ال يكون إال بعد حتققها فيلزم أن يكون عاملا هبا بعد حتققها 

  وأن ذلك مغاير لعلمه هبا قبل وجودها فإن ذلك العلم سبب وجودها خبالف الثاين 
ه غري ذاته فالعلم به غري العلم بذاته وهذا الزم ألهنم إمنا نفوا كون العلم ثبوتيا ملا كما أن معلول: وكذلك قوله 

  يستلزم من تكثر العلوم وتغريها إذ كان العلم هبذا غري العلم هبذا 
  إنه يعلم معلوله ويعلم نفسه لزم أن يكون هذا العلم ليس هذا العلم : وإذا قالوا 
  : ندرج يف علمه بالعلة فقد رده بأمور إن علمه باملعلول ي: وأما قوهلم 

أن العلم عندهم سليب وكذلك التجرد عن املادة وكذلك عدم الغيبة والسلب ال يتضمن العلم باألشياء : أحدها 
  وهذا الذي قاله صحيح مع ما تقدم من أن ذلك السبب ليس هو علما فال هو علم وال متضمن لعلم 

إنه يتضمن غريه من السلوب هذا مما قد : را باطال وحينئذ فهل يقال وإذا قدر أن ذلك السلب علم كان تقدي
إن السلب إمنا يتضمن غريه غذا كان أعم منه وليس هنا سلب عام ليتضمن سلبا : ينازعونه فيه ولكن له أن يقول 



اص ال خاصا بل السلب عندهم نفي معىن زائد على نفسه أو نفي املادة عنه أو نفي الغيبة عنه وكل هذا سلب خ
  يتضمن سلبا عاما 

أنه قد بني هلم أن املندرج يف غريه هو ما يدل عليه بالتضمن ال بااللتزام فالدال على غريه بااللتزام ال : األمر الثاين 
بالتضمن ال يكون مشتمال عليه وال يكون الثاين مندرجا فيه ومثل ذلك اللوازم اخلارجة عن املاهية على أصلهم 

سانية ما انطوت على الضاحكية وال انطوى علم الضاحكية يف علم اإلنسانية فإهنا ما دلت كالضاحكية فإن اإلن
عليها مطابقة وال تضمنا بل داللة خارجية فإن هذه اللوازم اليت احتجنا يف العلم هبا غلى صورة أخرى إمنا هي 

  معلومة لنا بالقوة ال بالفعل 
املا هبا بالقوة ال بالفعل وهم قد يضربون لقوهلم مثاال وهو العلم فإذا جعلوا علمه مبفعوالته كذلك لزم أن يكون ع

باألشياء مجلة مع العلم هبا تفصيال فإن العلم باملفصل يندرج يف العلم باجململ وإن كان العلم باجململ متضمن تلك 
ما جبواهبا جممال التفاصيل وشبهوا ذلك مبن سئل عن مسائل فقد يستحضر العلم جبواهبا مفصال وقد جيد من نفسه عل

مل يستحضر العلم جبواهبا مفصال وقد جيل من نفسه علما جبواهبا جممال مل يستحضر تفصيله فيما بعد فأجاب بأن هذا 
علم بالقوة والقوة مراتب فهو بعد السؤال حصل له من القوة على اجلواب أعظم مما كان حاصال قبله وأما العلم 

  ن مل يكن عنده صورة العلم جبواب كل واحدة جبواب كل مسألة خبصوصها فال حيصل إ
وواجب الوجود منزه عن ذلك بناء على أنه عندهم ال تقوم به : مث ادعى األصل الذي شاركهم فيه وهو قوله 

  املعاين والصفات املتعددة ومن هذا األصل منشأ ضالهلم 
وعناية بكيفية ما جيب أن يكونا عليه  وإذا كان أحد الشيئني غري اآلخر فكيف يكون سلب أحدمها علما هبما: قال 

هو وجود جمرد عن املادة واجملردات غري املاديات فكيف يكون سلب املادة علما : من النظام ؟ وذلك أهنم يقولون 
إنه وجود مشروط بسلب : باجملرد واملادة وعناية بكيفية ما جيب أن يكونا عليه من النظام ؟ كيف وهم يقولون 

ود بسلب كل ما يعرف من احلقائق وتلك احلقائق مغايرة له فكيف يكون سلبها عنه علما به كالم ثبويت فهو وج
  وهبا ؟ وعناية بكيفية ما جيب أن تكون احلقائق معه عليه ؟ 

إهنم جعلوا العلم به والعلم بكل واحد واحد من املخلوقات وعنايته باملخلوقات املتضمنة إلرادته : فحقيقة قوهلم 
جعلوا هذا كله أمرا سلبيا وهو التجرد أو عدم الغيبة أو العقل الذي  -عتبارها انتظمت املخلوقات وحكمته اليت با

ليس مبعىن زائد على ذاته وهو عندهم وجود مقيد بسلب مجيع احلقائق عنه وهذا مما يعلم بصريح العقل بطالنه يف 
  اخلارج 

بوت هذا لكان كل موجود خريا منه ألنه امتاز بوصف فإن املوجودين ال يكون املميز بينهما عدما حمضا ولو قدر ث
له وجود خاص غري هذا الوجود فلم يعرف حقيقة قوهلم فإن الوجود اخلاص إن : ثبويت ومن قال من متأخريهم 

امتاز بأمر وجودي فليس هو قوهلم وإن مل مييز إال بالسلب فيكون هذا هو املوجود قد شارك املوجودات يف مسمى 
  ز عنه بالسلب فتكون سائر املوجودات خريا منه لو كان له وجود الوجود وامتا

وبيان بطالن أقواهلم النافية للصفات يطول وإمنا القصد هنا إبطال بعضهم لقول بعض فإن هذا يؤنس نفوسا كثرية 
  قد تتوهم أنه ليس األمر كذلك 

  فصل تابع كالم ابن سينا يف مسألة علم اهللا تعاىل 
وحنن قد بينا يف كتب أخرى أن كل صورة حملسوس وكل صورة خيالية فإمنا : ام مسألة العلم قال ابن سينا يف مت

  ندركها بآلة متجزئة 



هذا إن كان حقا فهو منتقض على أصلك بعلمه باألفالك والكواكب فإهنا حمسوسة وعندك أنه يعلمها : فيقال له 
  بأعياهنا 

الية فإمنا ندركها بآلة متجزئة وأن مدرك اجلزئيات ال يكون وقد قال يف بيان أن كل صورة حملسوس وكل صورة خي
أما املدرك من الصور اجلزئية كما تدركه احلواس الظاهرة على هيئة غري تامة التجريد : عقال بل قوة جسمانية 

ما والتعرية عن املادة وال جنرده أصال عن عالئق املادة فاألمر فيه واضح سهل وذلك ألن هذه الصور إمنا تدرك 
دامت املواد موجودة حاضرة واجلمس احلاضر املوجود إمنا يكون موجودا حاضرا عند جسم وليس يكون حاضرا 

عند ما ليس جبسم فإنه ال نسبة له غلى قوة تفرده من جهة احلضور والغيبة فإن الشيء الذي ليس يف مكان ال يكون 
ضور ال يقع إال مع وضع وقرب أو بعد للحاضر عند للشيء املكاين إليه نسبة يف احلضور عنده والغيبة عنه بل احل

احملضور وهذا ال ميكن إذا كان احلاضر جسما إال أن يكون احملضور جسما او يف احملضور وهذا ال ميكن إذا كان 
  احلاضر جسما إال أن يكون احملضور جسما أو يف جسم 

جتريد البتة من العالئق كاخليال فهو ال يتخيل إال أن وأما املدرك للصور اجلزئية على جتريد تام من املادة وعدم : قال 
  ترتسم الصورة اخليالية فيه يف جسم ارتساما مشتركا بينه وبني اجلسم 

صورة زيد على شكله وختطيطه ووضع أعضائه بعضها عند بعض : ولتفرض الصورة املرتسمة يف اخليال : قال 
ترتسم يف جسم وختتلف جهات تلك الصورة يف جهات  إن تلك األجزاء واجلهات من أعضائه جيب أن: فنقول 

  ذلك اجلسم وأجزاؤها يف أجزائه 
ولننقل صورة زيد غلى صورة مربع مث فرض مربعني متساويني من كل جهة وقرر أنه ال ميتاز أحدمها عن : قال 

  اآلخر إال مبحله 

  معارضة ابن ملكا البن سينا

األجسام املرئية واملتخيلة كثرية وحمل ذلك يف اجلسم ال يكون أكثر وقد اعترض عليه أبو الربكات مبا مضمونه أن 
  من جمموع جسم اإلنسان وجسم اإلنسان ال يسع مقادير هذه األجسام 

أول املعارضة أن نناقض فنقول وندعي نقيض املسألة املصدر هبا وهو أن مدرك اجلزئيات فينا من : قال أبو الربكات 
حملسوسات ليس بقوة جسمانية وإذا ثبت يف هذه اليت هي األظهر صار بطالنه يف املبصرات واملسموعات وسائر ا
  النقيض األخفى واألضعف يقينا 

إنه جزء : وذلك أن القوة اجلسمانية فينا ال يكون حملها أكرب من جسم اإلنسان الواحد جبملته وقد قالوا : قال 
وهر الدماغ الذي يف البطن املقدم من الرأس أو جزءا صغري من أجزائه حيث جعلوا حمل القوة اخليالية جزءا من ج

من الروح الدماغي وهو الذي خيتص هبذا اجلزء منه وحنن فندرك من املتخيالت ونتصور من املوجودات اجلزئية 
أشياء كثرية حمفوظة يف أذهاننا وملحوظة هبا يكون الواحد منها أضعافا كثرية جلسمنا بأسره فكيف للجزء املذكورة 

  عض أجزائه ؟ من ب
وهو فقد طلب يف احتجاحه األخري جسما يتخيل به السواد والبياض ليثبت كال منهما يف جزء منه غري اجلزء : قال 

الذي أثبت فيه اآلخر فكيف أعرض عن املقدار ؟ وحنن إمنا ندرك األلوان يف األجسام مع مقاديرها حىت غذا رأيناها 
دت أو نقصت فلو مل نكن أدركنا املقدار األول ملا حفظناه ولو مل حنفظه مل مرة أخرى على قدر خمالف عرفنا أهنا زا

نعرف الزيادة والنقصان هذا يف شخص واحد يف متثله وختيله فكيف يف أشخاص كثرية جدا حنفظها بأشكاهلا 



رب وصورها ومقاديرها وأوضاعها ال تسعها خزانة من خزائن تسع عدة من أشخاص الناس ؟ بل وال بلدة من أك
البلدان ؟ فإن من مجلة ما حنفظه يف ذلك صورة بلدة مع مقدارها الكبري وأوضاع أجزائها حىت لو صغرت أو كربت 

  عن ذلك شعرنا مبوضع الزيادة والنقصان مقيسا إىل ما استثبتناه وحفظناه 
  ففي هذا كفاية ملن تأمله بذهن سليم ونظر ثابت : قال 
احلواس الظاهرة فاألمر فيه سهل واضح ألن هذه الصورة إمنا تدرك ما دامت وأما ما قاله من أن املدرك ب: قال 

املواد حاضرة موجودة واجلسم احلاضر املوجود إمنا يكون حاضرا موجودا عند جسم وليس يكون حاضرا عند ما 
 يكون ليس جبسم فإنه ال نسبة للجسم إىل قوة مفردة من جهة احلضور والغيبة فإن الشيء الذي ليس يف مكان ال

  للشيء املكاين إليه نسبة يف احلضور عنده والغيبة عنه 
إن األمر فيه واضح سهل ولو كان هذا القول حقا على ما قيل : وأعجب ما يف هذا القول استسهاله أذ قال : قال 

ا ينسب لبطلت عالئق النفوس الناطقة باألبدان فإهنا ينسب إليها بفي ومع وعند ومقارنة ومفارقة وغيبة وحضور كم
املدرك غلى مدركه مث لو كان هذا حقا ملا أدركنا بعقولنا معىن شيء مما ندركه حبواسنا البتة فإن رأيه هو أن البصر 
يرفع صورة املبصر غلى اخليال وهو جسماين فالعقل إن أدركها يف اخليال فقد أدركها جسمانية أيضا وإن إدركها 

كان القول كذلك أيضا ولو كانت الوسائط ما  -فأدركها العقل فيها  قوة جسمانية يف اخليال نقلها إىل قوة أخرى
كانت إذ كان أو ملا يلقاها إما أن يلقاها يف قوة جسمانية فيكون حكمها حكم األوىل وإما أن يلقاها يف قوة جمردة 

  فحكمها حكم العقل 
ا منه أو جيردها فكل تلك العبارات املقولة إن العقل ال يدركها يف القوة اجلسمانية بل يرفعها إليه وينتزعه: فإن قيل 

تقتضي لقاء من الرافع للمرفوع إليه وحضورا من املرفوع عند الرافع وكذلك من املنتزع عند املنتزع منه واجملرد 
عند اجملرد عنه فلوال نسبة لقاء وحضور وما شئت مسه للنفس إىل البدن ملا كان آلة هلا وإىل املدركات ملا أدركها 

 يدركها ملا عقلها كلية وال جزئية وكيف والشيء املدرك واحد يف معناه والكلية تعرض له بعد كونه مدركا ولو مل
باعتبار ونسبة وإضافة باملشاهبة واملماثلة إىل كثريين وهو هو بعينه ؟ وإذا اعترب من حيث هو مل يكن كليا وال جزئيا 

جزئي وتعرض له الكلية واجلزئية يف الذهن بعد إدراكه وإمنا يدرك من حيث هو موجود ال من حيث هو كلي وال 
فمدرك الكلي هو مدرك اجلزئي ال حمالة ألن الكلي هو اجلزئي يف ذاته ومعناه ال يف نسبه وإضافاته اليت صار هبا كليا 

  وجزئيا 

  تعليق ابن تيمية

مكان ال يكون للشيء املكاين ما ذكره أبو الربكات يدل على تناقض ابن سينا حيث زعم أنه ما ليس يف : فيقال 
إن النفس : إليه نسبة يف احلضور عنده والغيبة عنه وذكر أن األمر يف ذلك واضح سهل فإن هذا مناقض لقوله 

إن النفس : إما قوله : ليست جسما مع أن اجلسم حاضر عندها لكن هذا التناقض يدل على بطالن أحد قوليه 
ال يكون للمكان إليه نسبة يف احلضور عنده والغيبة عنه وال يلزم من ذلك ما ليس يف مكان : ليس جسما وإما قوله 

  إن النفس ليس إال جسما : أن تكون هذه القضية هي الكاذبة بل قد تكون الكاذبة قوله 
إن واجب الوجود يعقل من ذاته ما هو مبدأ له وهو مبدأ للموجودات التامة بأعياهنا : ونظري هذا التناقض قوله 

ملوجودات التامة بأعياهنا والكائنة الفاسدة بأنواعها ويتوسط ذلك أشخاصها فإنه إذا كان واجب الوجود فيعقل ا
  إن اجلسم ال يرتسم إال يف جسم لزم أن يكون جسما : يعقل األفالك بأعياهنا وهي أجسام وقد قال 



  والغيبة عنده  ما ليس يف مكان ال يكون للشيء املكاين إليه نسبة يف احلضور عنده: ومع قوله 
  اجلسم احلاضر املوجود إمنا يكون حاضرا موجودا عند جسم وليس يكون حاضرا عند ما ليس جبسم : ومع قوله 

فهذه األقوال إذا ضم بعضها إىل بعض لزم أن يكون واجب الوجود على قوله جسما وأن تكون النفس على أقواله 
  أيضا جسما 

بن سينا بطريق املناقضة وليس فيه ما يدل على بطالن ما ذكره من اإلدراك وما ذكره أبو الربكات إمنا هو إلزام ال
وإمنا احتج أبو الربكات على بطالن ذلك بأن املدركات كبار واملدرك إذا كان جسما أو قوة يف جسم فهو صغري ال 

  يسعها 
ه مساو يف املقدار للموجود يف إن املرتسم في: وهذه حجة ضعيفة فإن القائلني بارتسام املدرك يف املدرك ال يقولون 

  إن املرتسم حقيقته مساوية حلقيقة املوجود يف اخلارج : اخلارج كما أهنم ال يقولون 
وإمنا هذا من جنس اعتراض الرازي عليهم بأنه لو كان من أدرك النار وجب أن يسخن ومن أدرك الثلج وجب أن 

  له عاقل يربد ومن أدرك الرحى وجب أن يدور وحنو ذلك مما ال يقو
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 
كون جسما موجودا كالسماء والشمس واإلنسان أما حقيقته فألن غايته أن يكون عرضا يف املرآة واملرئي اخلارج ي

  وغري ذلك مما يرى يف املرآة 
  وكذلك اإلدراك فإنه عرض قائم باملدرك واملدرك نفسه يكون عينا قائمة بنفسها سواء كان مرئيا أو معلوما بالقلب 

ت صغرية رئي صغريا وهو وأما قدره فألن مقدار املرئي خيتلف باختالف املرآة فإذا كانت كبرية رئي كبريا وإذا كان
  على التقديرين يشبه الصورة املوجودة يف اخلارج 

  إن املدرك يتمثل يف املدرك مل يلزم أن يكون قدره يف املدرك مثل قدره يف نفسه : فكذلك إذا قيل 
   للشيء وجود يف األعيان ويف األذهان ويف اللسان ويف البنان ووجود عيين وعلمي ولفظي ورمسي: وهلذا يقال 

ومعلوم أن مطابقة العلمي للعيين هي مطابقة العلم للمعلوم ليس كمطابقة املوجود يف اخلارج ملماثله املوجود يف 
  اخلارج فإن هذا ال يقوله عاقل بل العاقل جيد تفرقة ضرورية بني ما متثله يف نفسه وبني احلقائق املوجودة يف اخلارج 

د مغيبه عنه ويف حال تغميض عينيه ونومه ويعلم قطعا أنه خياله ومثاله ومن أظهر ذلك اخليال فإنه يتخيل ما رآه بع
إنه منطبع يف النفس أو يف جزء من : وأنه مشابه له ويعلم قطعا أن ذلك املثال يف الباطن ال يف اخلارج سواء قيل 

  إن املدرك له هو البدن : إن النفس تدركه أو قيل : البدن أو فيهما وسواء قيل 
ال يف : ير يعلم الناس فرقا ضروريا بني حقيقة ذلك املثال وبني حقيقة املوجود يف اخلارج وأنه ال مياثله فعلى كل تقد

ذاته وال صفاته وال مقداره ولكن يشاهبه وحيكيه نوع مشاهبة وحكاية واملشاهبة من وجه ال تقتضي املماثلة يف الذات 
  والصفات واملقدار 

اجتماع ما مها ضدان يف اخلارج بل جيتمع فيه مثال السواد والبياض وجيتمع فيه  وهذا املثال اإلدراكي ال ميتنع يف
املثالن كالسوادين وجيتمع فيه مثال وجود الشيء وعدمه فيجتمع فيه تقدير الوجود والعدم ال ميتنع فيه اجتماع 

املمتنع وما له وجود يف اخلارج مثايل النقيضني كما امتنع اجتماع النقيضني يف اخلارج ويتمثل فيه املوجود واملعدوم و
  وما ليس وجود يف اخلارج فهو أوسع هبذا االعتبار من الوجود اخلارجي 

لكن تلك األمور مثل خيالية ليست حقائق موجوده يف أنفسها وقد يشتبه على بعض الناس ما يتخيله فيه فيظنه 



ض احلقيقة ويذكر فيه من العوامل وأنواعها موجودا يف اخلارج وطائفة من فالسفة الصوفية كابن عريب يسمي هذا أر
  وأقدارها ما يطول وصفه 

  وذلك أن اخليال ال حد له بل ختيالت النفوس ملا ليس له وجود يف اخلارج أعظم من أن حتصر 
هذا أرض احلقيقة وهو عامل اخليال وقد يشتبه على بعضهم فيظنه يف اخلارج ويتخيل هلم فيه : فهؤالء الضالون قالوا 

ئن ورجال عوامل كما يتخيل للنائم ويتخيل ألحدهم أنه صار إهلا ونبيا أو أنه املهدي أو خامت األولياء غلى غري مدا
  ذلك مما يطول وصفه ويعرض للممرورين وغريهم من التخيالت الباطلة ما يطول وصفه 

من النفوس من يتعلق  إن: إن النفس ليست جسما وأنكر معاد البدن فمنهم من يقول : ومن قال من املتفلسفة 
إنه أعظم منها : جبزء من الفلك فيتخيل فيه ما يتنعم فيه تنعما خياليا وأن ذلك يقوم مقام اللذة احلسية وقد يقال 

  كما ذكر ذلك ابن سينا 
  فقول هؤالء من جنس حقيقة أولئك الذي جعلوا عامل اخليال هو أرض احلقيقة 

ينكره عاقل لكن ننكر تعظيمها وتسويتها بالذات احلقيقية أو أن ما وعد وحنن ال ننكر وجود اخلياالت فإن هذا ال 
  اهللا به عباده املؤمنني من هذا اجلنس 

إهنا مماثلة يف احلقيقة والصفات واملقدار : واملقصود هنا أن الصور اخليالية ال ينكرها أحد وال يقول أحد 
  لك املوجودات أو غريها للموجودات يف األعيان سواء كانت تلك اخلياالت هو خيال ت

فقد تبني أن ما ذكره ابن سينا وغريه من الفالسفة وقرروه باألدلة العقلية ليس منافيا لعلم اهللا باجلزئيات بل فيه ما 
  هو دليل على ذلك 

ولكن غاية ما فيه تناقضهم حيث يثبتون الشيء دون لوازمه كما أثبت ابن سينا علمه بأعيان املوجودات التامة 
  اع املتغريات دون التغري يف العلم وبأنو

  وأدلته الصحيحة توجب علمه باملتغريات وأنه يعلم الكليات واجلزئيات كما سنذكر ألفاظه 
وكذلك أبو الربكات أثبت علمه بالكليات واجلزئيات واملتغريات لكنه قال يف القدر ويف علمه مبا ال يتناهى قوال 

  منكرا سنذكره إن شاء اهللا 
يف مسألة العلم قوال خيالف النصوص النبوية من أهل الكالم والفلسفة فال بد أن يكون قوله مناقضا  وكل من قال

  ألصوله الصحيحة خمالفا لصريح املعقول وهلذا كثر اضطراب هؤالء يف مسألة العلم 

  فصل عود لكالم ابن سينا يف مسألة علم اهللا تعاىل 
واجب الوجود جيب أن يعقل : رير أنه سبحانه عامل مبفعوالته حيث قال قد تقدم ما ذكرناه من أقوال ابن سينا يف تق

ذاته بذاته على ما حقق ويعقل ما بعده من حيث هو علة ملا بعده ومنه وجوده ويعقل سائر األشياء من حيث وجوهبا 
  يف سلسلة الترتيب النازل من عنده طوال وعرضا 
  ته وأما تقرير كونه عاملا بنفسه فسيجيء إن شاء اهللا تعاىل فقد ذكر هنا أن علمه بنفسه يستلزم علمه مبفعوال

  كالم الطوسي يف شرح كالم ابن سينا

ملا تقرر أن علم األول تعاىل فعلي ذايت أشار إىل إحاطته جبميع املوجودات فذكر : قال الطوسي يف شرح هذا الفصل 
ق قبل ذلك ويعقل ما بعده يعين املعلول األول من أنه يعقل ذاته بذاته لكونه عاقال لذاته معقوال لذاته على ما حتق



حيث هو علة ملا بعده والعلم التام بالعلة التامة يقتضي العلم باملعلول فإن العلم بالعلة التامة ال يتم من غري العلم 
بوجوهبا ويعقل بكوهنا مستلزمة جلميع ما يلزمها لذاهتا وهذا العلم يتضمن العلم بلوازمها اليت منها معلوالهتا الواجبة 
كسلسلة : سائر األشياء اليت بعد املعلول األول من حيث وقوعها يف سلسلة املعلولية النازلة من عنده إما طوال 

كسلسلة احلوادث اليت ال تنتهي يف ذلك الترتيب إليه : املعلومات املترتبة املنتهية إليه يف ذلك الترتيب أو عرضا 
يع ممكنة حمتاجة إليه وهو احتياج عرضي تتساوى مجيع آحاد السلسلة فيه لكنها تنتهي إليه من جهة كون اجلم

  بالنسبة إليه تعاىل 
ملا تقرر أن علم األول تعاىل فعلي إشارة إىل إحاطته جبميع املوجودات فذكر أنه يعقل ذاته بذاته : أما قوله : قلت 

  ويعقل ما بعده 
يكون فعليا علمه خبلقه فإن علمه له تأثري يف فعل خلقه وليس له علمه بذاته ال ميكن أن يكون فعليا وإمنا : فيقال 

  تأثري يف وجود نفسه وهذا مما ال ينازع فيه عاقل فهمه ولعله ما أراد إال هذا 
العلم تابع للمعلوم مطابق له ال يكسبه صفة وال يكتسب عنه صفة وكثري من : فإن القدرية من أهل الكالم يقولون 

  علم الرب فعلي وقد جيعلون نفس علمه إبداعه : املتفلسفة يقولون 
علم العامل مبا يريد أن يفعله فهذا علم فعلي هو : وقد بسطنا الكالم على هذا يف موضع آخر وبينا أن العلم نوعان 

  شرط يف وجود املعلوم إذ وجود املعلوم بدونه ممتنع 
فعلمه فعلي جلميع املخلوقات هبذا االعتبار ال ومذهب أهل السنة أن اهللا خالق كل شيء من أفعال العباد وغريها 

باعتبار أن جمرد العلم هو اإلبداع من غري قدرة وإرادة كما يقول ذلك من يقوله من املتفلسفة فإن هذا باطل كما 
  قد بني يف موضعه 

باملخلوقات فعليا لكن والقدرية عندهم أن اهللا خيلق أفعال العباد فعلمه هبا علم بأمر أجنيب منه فلهذا ال جيعلون علمه 
علمه مبخلوقاته ال ينازعون فيه وأما علم العامل مبا ليس علمه به شرطا يف وجوده كعلمنا باهللا ومالئكته وأنبيائه 

  ومسواته وأرضه فهذا علم تابع للمعلوم مطابق له ليس فعليا بوجه من الوجوه 
ال بأس فإنه علم حادث وأما علم الرب تعاىل فإنه من وعلم الرب بنفسه من هذا الباب لكن إذا مسي علميا انفعاليا ف

لوازم نفسه املقدسة مل حيدث فليس انفعاليا هبذا االعتبار لكنه مطابق للمعلوم موافق له فعلمه تابع لنفسه وخملوقاته 
  تابعة لعلمه 

  : قريرها بطرق واملقصود هنا أنه إذا كان عاملا بنفسه لزم أن يكون عاملا خبلقه وهذه قضية صحيحة وميكن ت
أنه ال يكون عاملا بنفسه علما تاما إال إذا كان عاملا بلوازمها واخللق من لوازم مشيئته اليت هي من لوازم : أحدها 

  نفسه فإنه ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن ومشيئته من لوازم نفسه 
  قتضي العلم باملعلول إنه علة تامة والعلم بالعلة التامة ي: والفالسفة يعربون عن أصلهم بقوهلم 

ومن سلم منهم أنه يفعل باختياره ومساه مع ذلك علة فالنزاع معه لفظي واملعىن صحيح فإنه حينئذ مع قدرته على 
الشيء إذا شاءه وجب وجوده فما شاء كان فهو مبشيئته وقدرته موجب لوجود ما شاءه والعلم باملوجب التام 

  يوجب العلم مبوجبه 
ه يفعل باختياره فهذا القول باطل من جهة نفيه الختياره ال من جهة أن كونه فاعال يوجب العلم وأما من مل يسلم أن

باملفعول فإذا قدر أنه فاعل على هذا الوجه كان علمه بنفسه يوجب علمه مبفعوالته ألن العلم باملوجب التام يوجب 
  العلم باملوجب 



لوازمها وقدرته وإرادته من لوازمها ومراده من لوازم اإلرادة ففي اجلملة ال يكون عاملا بنفسه إن مل يكن عاملا ب
فاملفعوالت الزمة لإلرادة الالزمة لذاته والزم الالزم الزم وجمرد النظر إىل كونه مستلزما ملفعوله يوجب العلم مع 

  قطع النظر عن توسط اإلرادة لكن هي ثابتة يف نفس األمر وإن مل يستحضر املستدل ثبوهتا 
  إرادته من صفاته اليت هي من لوازم ذاته : ليل يستقيم على أصول أهل السنة الذين يقولون وهذا الد

أحدث إرادة ال يف حمل فهؤالء ال يسلكون هذه : وأما القدرية الذين ينكرون قيام إرادة به فينفوهنا أو يقولون 
  الطريق 

وداللة اآلية تقرر بطريق ثان وهو أن ]  ١٤: امللك [ } أال يعلم من خلق { : وهذا الدليل مأخوذ من معىن قوله 
خلق اخلالق مشروط بتصوره للمخلوق قبل أن خيلقه فإن اخللق إمنا خيلق باإلرادة واإلرادة مشروطة بالعلم : يقال 

  فإرادة ما ال يشعر به حمال وإذا كان إمنا خيلق بإرادته وإمنا يريد ما يصوره لزم من ذلك أن يعلم كل ما خلقه 
لطريقة هي طريقة مشهورة لنظار املسلمني والقرآن قد دل عليها والعقل الصريح يدرك صحتها وطرد هذه وهذه ا

الداللة على أصول أهل السنة أن من سوى اهللا ال خيلق شيئا ألنه ال حييط علما جبزيئات أفعاله فال يكون خالقا هلا 
  فهو فاعل هلا من ذلك الوجه وإن كان شاعرا هبا من بعض الوجوه ومريدا هلا من بعض الوجوه 

  وهذه الطريقة هي الطريقة اليت سلكها األشعري يف كون العبد ليس خالقا لفعل نفسه 
لو كان خالقا هلا لكان حميطا بتفاصيلها والالزم منتف لكن األشعري وطائفة فرضوا الكالم يف العاقل الذي : قال 

  يفعل مع الغفلة 
فرض يف العاقل بل كل فاعل من اآلدميني ال حييط علما بتفاصيل أفعاله لكنه  ال حيتاج إىل: وطائفة أخرى قالوا 

يشعر هبا من حيث اجلملة وهلذا كان العبد ال يريد شيئا إال بعد شعوره به فهو يتصور املراد تصورا جممال وإن مل 
ن إرادهتم مثل إرادة الرب وال يكن مفصال وهذا مما علم به الناس أن الفاعل املريد ال بد أن يتصور املراد وإن مل تك

  علمهم كعلمه كما أهنم يعلمون أن العبد فاعل ألفعاله وإن مل يكن خالقا هلا 
وهذا القول الوسط وهو إثبات كون الرب خالقا لكل شيء ومع كون أفعال العباد خملوقة له ومع كوهنا أفعاال 

يف مسبباهتا وأن اهللا خالق كل شيء مبا خلقه من األسباب للعباد أيضا وأن قدرة العباد هلا تأثري فيه كتأثري األسباب 
وليس شيء من األسباب مستقال بالفعل بل هو حمتاج إىل أسباب أخر تعاونه وإىل دفع موانع تعارضه وال تستقل إال 

يكن ولو شاء مشيئة اهللا تعاىل فإنه ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن فما شاء اهللا كان وإن مل يشأ العباد وما مل يشأ مل 
  العباد 

وهذا الذي عليه سلف األمة وأئمتها ومجهورها وليس املقصود هنا الكالم يف مسائل القدر وإمنا املقصود الكالم يف 
  حتقيق علم اهللا 

كل ما كان من صفات الرب وأفعاله : الطريق الثالث الذي به نعلم أن علمه بنفسه يوجب علمه مبخلوقاته أن يقال 
ا على شيء سواه فال شريك له بوجه من الوجوه فهو نفسه موجب تام جلميع صفاته وهو بصفاته فليس هو موقوف

موجب جلميع مفعوالته فإذا كان عاملا بنفسه مل يكن أن يكون عاملا بذاته دون صفاته فإن ذلك ليس علما بنفسه فإن 
ذلك علمه بأفعاله وإال مل يكن عاملا  الذات اجملردة عن الصفات ليست ذاته وال وجود هلا وإذا علم صفاته لزم من

بصفاته ألنه إذا علم أنه خالق للعامل مل يعلم كونه خالقه إن مل يعلم العامل وإال فالعلم بكونه خالقا للعامل مع عدم العلم 
  بالعامل مبنزلة كونه خالقا للعامل بدون وجود العامل وهذا ممتنع فذاك ممتنع 

ه خالقا للعامل يوجب العلم بالعامل وهم يعربون عن ذلك بكونه علة ومبدأ وحنو ولو قدر نفي الصفات فالعلم بكون



  عبارات اليت يشترك فيها هم واملسلمون ذلك من ال
وكونه مبدعا وفاعال فالعلم بنفسه يوجب العلم بكونه فاعال وإال مل يكن عاملا بنفسه والعلم بكونه فاعال يوجب 
العلم باملفعول كما أن حيقق ذاته حتقق كونه فاعال ألن وجود ذاته الفاعلة للعامل بدون كوهنا فاعلة ممتنع ووجود 

العامل ممتنع وكون الفعل قدمي العني أو النوع أو حادثهما مسألة أخرى وكون العلم قدميا أو حادثا  فعلها بدون
واحدا أو متعددا فاملقصود هنا إثبات أنه عامل بكل موجود إذ كل موجود مفعوله وهذا يتناول علمه بكل موجود 

  وكل موجود جزئي فهو يقتضي علمه بكل جزئي 
[ } أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري * لكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قو{ : قال تعاىل 

  وقد استدل طوائف من أهل السنة هبذه اآلية على أنه خالق أقوال العباد وما يف صدورهم ]  ١٤ - ١٣: امللك 
  : وهذه اآلية تدل على كونه عاملا باجلزئيات من طرق 

  زم العلم باملخلوق من جهة كون اخللق يستل: أحدها 
  من جهة كونه يف نفسه لطيفا خبريا وذلك يوجب علمه بدقيق األشياء وحفيها : والثاين 
اللطيف اخلبري علمه بنفسه أوىل من علمه بغريه وعلمه بنفسه مستلزم لعلمه بلوازم ذاته كما تقدم فقد : مث يقال 

  تضمن اآلية هذه الطرق الثالثة 

  نااعتراض الرازي على ابن سي

كنا قد بينا : وقد اعترض الرازي على ما قرره ابن سينا من كون علمه بذاته يستلزم علمه مبفعوالته فقال يف شرحه 
يف األبواب السالفة أنه عالم بذاته وبسائر املعلومات واآلن نريد أن نبحث عن كيفية حصول تلك العاملية له فنقول 

 :  
إنه جيب أن يعلم ذاته بذاته مث : ال بد وأن يكون حاصال له لذاته فنقول قد بينا قبل هذا الفصل أن علمه باألشياء 

إذا علم ذاته فذاته علة ملا بعده جيب أن يعلم من ذاته كونه علة ملا بعده فإذا علم ذاته علم ال حمالة معلوله مث يلزم 
العقول اليت كل واحد منها علة من علمه مبعلوله علمه بسائر املعلوالت النازلة من عنده طوال وعرضا وأما طوال فك

: إنه يصدر عن كل عقل : للعقل الذي حتته وأما عرضا فكما إذا صدر شيئان أو أكثر عن علة واحدة كما يقال 
  عقل ونفس وفلك معا 

 إن علمه بذاته: أنكم إما أن تقولوا : إن علمه بذاته يقتضي علمه مبعلوله ؟ بيناه : مل قلتم : ولقائل أن يقول : قال 
من حيث إهنا تلك الذات املخصوصة علة لعمله مبعلوله أو تقولوا إن علمه بذاته من حيث إهنا علة لذلك املعلول 

اليت من مجلة لواحقها  -إن علمه بذاته املخصوصة : يقتضي وجوده بذلك املعلول واألول ممنوع فلم قلتم 
  لول ؟ يقتضي العلم بذلك املع -واعتباراهتا كوهنا علة لذلك املعلول 

  وظاهر أن هذه املقدمة ليست بدهية بل ال بد فيها من الداللة وأنتم ما ذكرمت الداللة عليها 
وأما الثاين فباطل ألن علمه بأن ذاته علة للشيء الفالين علم بإضافة خمصوصة بني ذاته وبني ذلك الشيء والعلم 

ن العلم بذلك املعلول مستفادا من العلم بتلك بإضافة أمر إىل أمر مسبوق بالعلم بكل واحد من املضافني فلو كا
  اإلضافة لزم الدور وأنه حمال 

  تعليق ابن تيمية



إن علمه بذاته من حيث إهنا تلك الذات املخصوصة : إن قلتم : فيقال يف اجلواب عما ذكره الرازي قوله : قلت 
  دليل علة لعلمه مبعلومه فهو ممنوع وهذه املقدمة ليست بدهية فال بد هلا من ال

هي بعد التصور التام بديهية وبدون التصور التام تفتقر إىل بيان وذلك ألن العلم بذاته املخصوصة ال يكون : فيقال 
علما هبا إال مع العلم بلوازمها اليت تلزم الذات بنفسها وال تفتقر يف لزومها إىل سبب منفصل فإن هذه اللوازم هي 

هنم ال يفرقون يف الصفات الالزمة للموصوف بني الذايت املقوم والعرضي عند نظار املسلمني كلها صفات ذاتية فإ
  اخلارج بل اجلميع عندهم ذايت مبعىن أنه الزم لذات املوصوف ال تتحقق الذات إال بتحققه 

وأما كون بعض الصفات داخلة يف الذات وبعضها خارجا فإن أريد بذلك أن بعضها داخل فيما يتصور الذهن 
  ن فهذا حق ولكن يعود الدخول واخلروج إىل ما يدخل يف علمه وكالمه وما خيرج عن ذلك وينطق به اللسا

بعض صفاته الالزمة داخل يف حقيقته وبعضها خارج عنه فهذا باطل : وإن أريد بذلك أن نفس املوجود يف اخلارج 
  كما قد بسط 

املوصوف بدوهنا وإما الزمة ملاهيته أو الزمة إما ذاتية يتعذر معرفة : وأما على طريقة املنطقيني فالصفات الالزمة 
لوجوده وهذه اللوازم ال بد هلا من الزم بغري وسط لئال يلزم التسلسل كما قرر ذلك ابن سينا يف اإلشارات والالزم 

  بوسط هو الالزم بتوسط دليل ال بتوسط علة مبنية له فجميع اللوازم للذات بغري توسط شيء يف اخلارج 
أريد بذلك أن من اللوازم شيئا يلزم توسط يف اخلارج فذلك الوسط الزم آلخر بنفسه فال بد على هذا مراده وإن 

  كل تقدير من الزم بنفسه ولالزم الزم وهلم جرا 
وحينئذ فإذا عرف نفسه اليت هلا لوازم ال توجد إال هبا فيلزم من معرفته هبا معرفته بلوازمها كما يلزم من وجودها 

مل تكن املعرفة معرفة هبا فكما أن وجود امللزوم بدون الزمه ممتنع فاملعرفة به بدون معرفة الزمة  وجود لوازمها وإال
ممتنعة وإمنا تقع الشبهة يف هذا املوضع لظن الظان أن التصور الناقص معرفة به وليس كذلك فإن الشعور مراتب 

  اللوازم دون بعض وقد يشعر اإلنسان بالشيء وال يشعر بغالب لوازمه مث قد يشعر ببعض 
وحنن ال نعرف شيئا من األشياء على الوجه التام بل لو علمنا شيئا على الوجه التام لعلمنا لوازمه ولوازم لوازمه فال 

  يكون علمنا بشيء من األشياء مماثال لعلم الرب 
اعترب بعضهم اللزوم الذهين وهلذا ملا تكلم الناس يف داللة املطابقة والتضمن وااللتزام فاعترب بعضهم اللزوم مطلقا و

ألن اللزوم اخلارجي ال هناية له ألن لالزم الزما ولالزم الزما فلفظ البيت إذا جل على احليطان واألرض : قالوا 
والسقف باملطابقة وعلى بعض ذلك بالتضمن فهو مستلزم لألساس وألساس األساس وللصانع وألب الصانع وألب 

  يجب اعتبار اللزوم الذهين أبيه ولصانع اآلالت وأمور أخر ف
  اللزوم الذهين ليس له ضابط فإنه قد خيطر هلذا من اللوازم ما ال خيطر هلذا : فيقال هلم 
  كل ما خطر للمستمع لزومه فقد دل اللفظ عليه باللزوم وإال فال : فإن قلتم 
  فرق  فحينئذ خيطر له لزوم هذا مث لزوم هذا ويلزم ما ذكرمت من التسلسل فال: قيل هلم 

وحينئذ فالتحقيق أن كال اللزومني معترب فاللزوم اخلارجي ثابت يف نفس األمر وأما معرفة املستمع به فموقوف على 
شعوره باللزوم فمهما شعر به من اللوازم استدل عليه باللزوم وليس لذلك حد بل كل ملزوم فهو دليل على الزمه 

  ملن شعر بالتالزم 
ا مستلزم للمدلول من غري عكس وليس املراد بداللة االلتزام أن املتكلم قصد أن يدل وهذا هو الدليل فالدليل أبد

املستمع هبا فإن هذا ال ضابط له بل املراد أن املستمع يستدل هو بثبوت معىن اللفظ على ثبوت لوازمه وهي داللة 



  ط داللته على امللزوم عقلية تابعة للداللة اإلرادية وجعلت من داللة اللفظ ألنه دل على التالزم بتوس
ويف اجلملة فكل دليل يف الوجود هو ملزوم للمدلول عليه وال يكون الدليل إال ملزوما وال يكون ملزوم إال دليال 

  فكون الشيء دليال وملزوما أمران متالزمان وسواء مسي ذلك برهانا أو حجة أو أمارة أو غري ذلك 
  فهي دليل على املعلول وليس كل دليل علة وأما كونه علة فأخص من كونه دليال فكل علة 

وهلذا كان قياس الداللة أعم من قياس العلة وإن كان قياس العلة أشرف ألنه يفيد السبب العلمي والعيين وقياس 
  الداللة إمنا يفيد السبب العلمي 

  برهان مل أشرف من برهان إن : وهلذا يعظمون برهان اللمية على برهان اإلنية ويقولون 
  كان علمه أكمل العلوم وقد علم علة كل موجود كيف ال يكون عاملا بأكمل دليل يدل على كل موجود ؟  فمن

ولو قدر أن الواحد منا يعلم الرب على ما هو عليه لكان عليما بكل شيء لكن قوانا تعجز عن ذلك وأما هو 
: تها وقدرهتا لكل شيء وبلغتهم سبحانه فهو يعلم نفسه وهي ملزمة لكل موجود وخالقة لكل شيء وموجبة مبشيئ

  هي علة لكل شيء 
وهو سبحانه الدليل والربهان على كل شيء من هذه اجلهة ومن جهة أنه يدل عباده بإعالمه وهدايته وكالمه فإذا 

: كان هو سبحانه عاملا بنفسه املستلزمة لك شيء اليت هي دليل على كل شيء وموجبة لكل شيء وباصطالحهم 
وجب أن يكون عاملا بكل شيء وإال مل يكن عاملا بنفسه بل كان عاملا ببعض أحوال نفسه والتقدير  -علة لكل شيء 
  أنه عامل بنفسه 

املوجب لعلمه بنفسه يوجب علمه جبميع أحوال نفسه كما سيأيت تقريره وميتنع أن خيص علمه ببعض : مث يقال 
ذا كان عاملا جبميع أحوال نفسه وجب ضرورة أن أحوال نفسه إذ ال موجب للتخصيص بل املوجب للتعميم قائم وإ

  يعلم لوازمها 
أن علمه بنفسه يستلزم علمه خبلقه وميتنع وجوده بدونه كما يستلزم العلم بالدليل على : واعلم أن املقصود هنا 

  الوجه التام العلم باملدلول عليه وميتنع وجوده دونه 
فهذا وإن كان املتفلسف قد يقوله فال حاجة بنا إليه بل  -ده وأما كون العلم بنفسه أوجب ذلك وكان علة يف وجو

علمه بالدليل سبب لعلمه باملدلول على فإن علمه سبحانه ليس : ال جيوز أن يقال ذلك كما ال جيوز أن يقال 
  باستداليل حبيث يستفيد العلم هبذا من العلم هبذا سواء كان الدليل علة أو مل يكن 

الم بعض هؤالء املتفلسفة الذين جعلوا علمه من هذا الباب فإن علمه سبحانه من لوازم بل هذا مما يطعن به يف ك
  نفسه ونفسه املقدسة مستوجبة للعلم بكل شيء 

فإنه يف نفسه لطيف خبري ]  ١٤: امللك [ } أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري { : كما دل عليه قوله تعاىل 
  ميتنع أن خيفى عليه شيء 

  د هنا أن علمه بنفسه مستلزم لعلمه خبلقه فيمتنع أن يكون عاملا بنفسه علما تاما بدون علمه خبلقه لكن املقصو
وحينئذ فنحن نستدل بعلمه بنفسه على أنه عامل خبلقه كما نستدل بكل ملزوم على الزمه وإن كان هو سبحانه ال 

  حيتاج إىل شيء من االستدالالت 
العلم بالسبب يوجب العلم باملسبب أي العلم بالسبب التام وهو العلة : القائل وهلذا كان من القضايا الصادقة قول 

  التامة فإذا علمنا أن اخلشبة وقع فيها نار ال تطفأ علمنا أهنا حتترق 
وهو سبحانه رب كل شيء ومليكه وهو مبشيئته وقدرته موجب لكل موجود فعلمه بنفسه يستلزم علمه مبخلوقاته 



كل عامل بكل علة لكل معلول فإنه ما من علة تفرض ملعلول وموجب مقدر ملوجب إال وهو أعظم من استلزام علم 
  سبحانه يف فعله وإجيابه أكمل من ذلك يف إجيابه واقتضائه 

وما من عامل يفرض علمه بعلة إال وعلم الرب بنفسه أكمل من علم كل عامل بتلك العلة فإن علم كل حي بنفسه 
  ! علم رب العاملني بنفسه ؟ أكمل من علمه بغريه فكيف ب

وحينئذ فالعلم هبذا الدليل يستلزم العلم مبدلوله أعظم من استلزام كل علم بكل دليل لكل مدلول وعلمه بنفسه 
بكون هذا املوجب أو العلة أو املبدأ أو السبب يوجب العلم مبوجبه ومعلوله أكمل من علم كل عامل بكل موجب 

  وعلة 
ملعاين ولوازمها تبني له أن كون علمه بنفسه يستلزم علمه مبخلوقه عند التصور التام هي وكلما تدبر العاقل هذه ا

  من أعظم البديهيات وعند النظر واالستدالل هي من أعظم القضايا اليت تقوم عليها األدلة النظرية 
ل فهذا ميتنع أن يكون هو يفعل املخلوقات وال يشعر بأنه يفع: ومما يبني ذلك أنه إذا كان عاملا بنفسه فإن قيل 

شاعرا بنفسه فإنه ما من عامل بنفسه يقدر أنه يفعل شيئا إال وال بد أن يعلم أنه يفعله بل ال بد أن يتصور مفعوله مع 
  غفلته عن نفسه فكيف مع علمه بنفسه ؟ 

لطريقني بل العامل فهو جيب أن يعلم مفعوله من جهة علمه بنفسه ومن جهة أنه يفعله بإرادته كما تقدم التنبيه على ا
  ! بنفسه لو حصل لنفسه حال من غريه لعلم به وإال مل يكن عاملا هبا فكيف إذا كانت فاعلة ؟ 

إن علمه بذاته من حيث إهنا علة لذلك املعلول يقتضي علمه بذلك : إن قلتم : وأما قول الرازي على التقدير الثاين 
م بإضافة خمصوصة بني ذاته وبني ذلك الشيء والعلم باإلضافة املعلول ألن علمه بأن ذاته علة للشيء الفالين عل

  مسبوق بالعلم باملضافني فلو كان املعلول مستفادا من العلم بتلك اإلضافة لزم الدور 
العلم باإلضافة مشروط بالعلم باملضافني وال جيب أن يكون العلم باملضافني متقدما عليه تقدما زمانيا بل : فيقال له 

ا باإلضافة إال مع تصور املضاف واملضاف إليه مث إذا كان املضاف هو العلة للمضاف إليه أمكن أن ال يكون عامل
  يكون العلم هبا من جهة إهنا علة لذلك املعلول مستلزما للعلم بذلك املعلول 

وهو املضاف  العلم هبا وهي املضاف الذي هو علة والعلم باملعلول: والعلم بأهنا علة للمعلول يتضمن ثالثة أشياء 
  الذي هو معلول والعلم بالعلية وهي اإلضافة 

إن العلم ببعضها يستفاد من العلم ببعض : والثالثة متالزمة ال جيب أن يتقدم بعضها على بعض بالزمان وال نقول 
كما ذكره فإن الرب ال حيتاج أن يستدل بشيء من معلوماته على بعض وإمنا حيتاج إىل ذلك من ال يكون عاملا 

  املدلول حىت يدله عليه الديل وأما هو فعلمه من لوازم نفسه املقدسة ب
ولكن املقصود أن علمه بنفسه ومبخلوقاته متالزمان ميتنع ثبوت العلم بنفسه دون العلم خبلقه كما ميتنع ثبوت العلم 

  خبلقه بدون العلم بنفسه 
سه هو الذي أوجب علمه خبلقه وكان ذلك والرازي لعله رد ما قد يضاف إىل ابن سينا وحزبه من أن علمه بنف

  العلم علة هلذا العلم كعلمنا حنن بالدليل الذي يوجب حكمنا باملدلول عليه 
إن علمه بكونه علة للمعلول هو املوجب لعلمه باملعلول لزم : وما ذكره يدل على فساد قول هؤالء فإنه إذا قيل 
يعلم املعلول كما ذكره من أن العلم باإلضافة مشروط بالعلم  الدور كما ذكر فإنه ال يعلم كونه علة للمعلول حىت

باملضافني فال تعلم أن هذا علة لذاك حىت تعلم هذا وذاك فلو كان علمك بذاك مستفادا من علمك هبذه اإلضافة 
  لزم الدور 



لم بدون هذا العلم وإن املراد إن علمه هبذا يستلزم علمه هبذا أي ميتنع حتقق هذا الع: وحنن قد بينا فساد هذا وقلنا 
مل يكن أحدمها هو العلة لآلخر كما ميتنع حتقق إرادته دون علمه وعلمه دون قدرته وسائر صفاته املتالزمة وميتنع 

حتقق ذاته دون صفاته وصفاته دون ذاته فكل منها يستلزم اآلخر فيستدل بثبوت واحد منها على ثبوت سائرها إذا 
  هو العلة يف وجود هذا عرف بالزمها وإن مل جيعل هذا 

وحنن مقصودنا بيان ما دل على أن اهللا بكل شيء عليم وبيان ما ذكره ابن سينا وغريه من الفالسفة واملتكلمني مما 
يدل على ذلك وإن كان قد يكون فيما يقوله الواحد من هؤالء باطل وقد يكون قصر يف بيان احلق وقد جيتمع 

  األمران 
لى أنه ال بد أن يعلم خملوقاته ملا بينهما من التالزم الدال على أن ثبوت أحدمها يستلزم فنحن نستدل بعلمه بذاته ع

  ثبوت اآلخر ال حنتاج أن جنعل علمه هبذا هو املوجب هلذا 
فبتقدير أن ال يكون موجبا فليس معكم ما يدل على أن علمه بذاته يستلزم علمه مبخلوقاته كما أنا إذا : فإن قيل 

  حدنا بامللزوم ليس موجبا لعلمه بالالزم مل يكن معنا ما يدل على أنه عامل بالالزم قدرنا أن علم أ
بل كون أحد العلمني مستلزما لآلخر ثابت وإن مل يكن أحدمها موجبا لآلخر فإن امللزوم أعم من أن يكون : قيل 

  علة أو غري علة وإذا قدر أنه ليس علة مل ميتنع أن يكون ملزوما 
الناس ملزوما وعلة مل جيب أن يكون يف كل عامل ملزوما وعلة إال إذا مل يكن للعامل طريق إىل العلم  وإذا كان يف بعض

  بالالزم سوى عمله بعلته 
وهذا باطل يف حق اهللا وال ميكن دعواه فال ميكن أحدا أن يدعي أن اهللا ال ميكن أن يعلم شيئا من املوجودات إال 

في وإذا قدر أن ذاته مستلزمة لنفسها أن تعلم كل شيء ال خيفى عليها شيء لعلمه بعلته إذ ال دليل على هذا الن
  أوجب ذلك أن لعلم كل شيء 

  وإن قدر أنه غري مفعول له كما يعلم املعدومات واملمتنعات اليت ليست مفعولة وكما يعلم املقدرات 
[ } كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا لو { : وقوله ]  ٢٨: األنعام [ } ولو ردوا لعادوا ملا هنوا عنه { : كقوله 
  ]  ٢٢: األنبياء 

وإن كان وجود إله غريه ممتنعا فعلمه سبحانه مبا يعلمه ليس من شرطه كونه مفعوال له بل كونه مفعوال له دليل على 
  أنه يعلمه والدليل ال ينعكس 

  ه مبخلوقاته وكذلك علمه بنفسه مستلزم لعلمه مبخلوقاته وإن مل يكن علمه بنفسه علة لعلم
ال ميكننا : فينبغي تدبر هذه املعاين الشريفة فإنه يبني كثرة الطرق الربهانية الدالة على علمه سبحانه خبالف من يقول 

  إثبات علمه إال بطريق اإلرادة وحنو ذلك 
ودالئل  وهكذا كلما كان الناس أحوج إىل معرفة الشيء فإن اهللا يوسع عليهم دالئل معرفته كدالئل معرفة نفسه

نبوة رسوله ودالئل ثبوت قدرته وعلمه وغري ذلك فإهنا دالئل كثرية قطعية وإن كان من الناس من قد يضيق عليه 
ما وسعه اهللا على من هداه كما أن من الناس من يعرض له شك وسفسطة يف بعض احلسيات والعقليات اليت ال 

  يشك فيها مجاهري الناس 
هللا من بطون أمهاتنا ال نعلم شيئا فنفتقر يف حصول العلم لنا إىل أسباب غري أنفسنا واملقصود هنا أنا حنن أخرجنا ا

ومن األشياء ما نعلمها مبشاعرنا بال دليل ومنها ما نفتقر يف العلم به إىل دليل فال نكون عاملني به حىت نعلم الدليل 
  الذي يستلزم يف علمنا به علمنا باملدلول عليه 



وازم نفسه املقدسة وكذلك قدرته مل يستفد شيئا من صفاته املقدسة من غريه ومل حيتج إىل والرب تعاىل علمه من ل
  سواه بوجه من الوجوه بل هو الغين عن كل ما سواه 

وإذا قدر أن علمه بامللزوم شرط يف علمه بالالزم كما أن وجود امللزوم شرط يف وجود الالزم وإبداعه للملزوم 
خلقه لألب من حيث هو أب شرط من خلق االبن فاالبن ال يكون ابنا إن مل يكن له  شرط يف إبداعه لالزم كما أن

  أب فال بد يف خلق االبن من خلق األب قبله 
فهو سبحانه خالق امللزوم والالزم وعامل بامللزوم والالزم وكل ما سواه هو مما خلقه مبشيئته وقدرته فليس مفتقرا يف 

  شيء من األمور إىل شيء سواه 
: علمه هبذا شرط يف علمه هبذا معناه أنه ال يوجد علمه هبذا إال مع وجود علمه هبذا ليس املراد به : القائل  وقول

أنه يكون العلم بأحدمها متقدما موجودا مع عدم العلم اآلخر فإن الشرط ال جيب أن يتقدم املشروط بل ال بد من 
  وجوده معه خبالف العلة 

هلذا وإنه مل يستفد علمه هبذا من علمه هبذا وال استدل على هذا هبذا مل يكن يف هذا  ليس علمه هبذا علة: فإذا قيل 
نفي كون أحد العلمني شرطا يف اآلخر أي ملزوما له بل وال نفي كون كل منهما شرطا يف اآلخر ومالزما له كما 

ه شرط يف وجوده هبذا االعتبار أن العلم والقدرة أو اإلرادة كل منهما ال يوجد إال مع اآلخر وهو مالزم له فوجود
  وإن مل يكن أحدمها علة لوجود اآلخر 

وكذلك علمه بنفسه املقدسة هو مستلزم لعلمه مبخلوقاته وشرط يف علمه هبا فال يكون عاملا مبخلوقاته إال وهو عامل 
بنفسه على علمه بنفسه وإن مل يكن علمه بنفسه هو العلة لعلمه مبخلوقاته ومل يكن هو حمتاجا أن يستدل بعلمه 

  مبخلوقاته بل نفس ذاته املقدسة اقتضت العلم هبذا وهبذا 
وإن كان أحد األمرين شرطا يف اآلخر فكونه شرطا يف اآلخر غري كونه علة فإن الشرط ال جيب أن يتقدم على 

  املشروط والعلة جيب تقدمها على املعلول والشرط ال يوجب املشروط والعلة توجب املعلول 
من خملوقاته فعلمه به مشروط بعلمه بنفسه ويلزم من علمه بنفسه علمه به ويلزم من علمه به علمه لنفسه  فما علمه

وإن مل يكن أحد العلمني جيب أن يقدم على اآلخر وال يكون هو العلة يف وجود اآلخر وال حيتاج أن يستدل بأحد 
  املعلومني على اآلخر 

  : باملخلوقات من وجهني فلهذا كان علمه بأنه خالق يستلزم العلم 
  من جهة أن علمه بأنه خالق ال يكون إال مع علمه باملخلوقات ألن العلم باإلضافة يتضمن العلم باملتضايفني 

  ومن جهة أنه عامل بنفسه علما تاما 
الق إال وكونه خالقا من صفات نفسه فال يكون عاملا بنفسه علما تاما إال مع علمه بأنه خالق وال يكون عاملا بأنه خ

  مع علمه باملخلوقات 
ومما ينبغي أن يعرف أن كال من املتالزمني يلزم من وجوده وجود اآلخر فكل منهما يصلح يف حقنا أن نستدل به 

  على اآلخر فنستدل على هذا بذاك تارة ونستدل بذاك على هذا تارة 
وم لبيان أنه دليل عليه أيضا ولتقوية العلم إما أن نستدل على اجملهول منهما باملعلوم أو نستدل باملعلوم على املعل

وحلصوله يف النفس تارة هبذا الدليل وتارة هبذا إذا عزب عنها علمه باآلخر فإن النفس قد تعلم الشيء مث يعزب 
  عنها فإذا كثرت األدلة كان كل منها يقتضي العلم به إذا قدر عزوب غريه من األدلة 

املدلول الواحد وكل ما يصلح أن يستدل به على غريه فإن علم الرب به وهلذا جاز تعدد األدلة الكثرية على 



يستلزم علمه باملدلول عليه المتناع العلم التام بامللزوم بدون العلم بالالزم وإن كان هو سبحانه ال حيتاج أن يستدل 
  بالعلم بأحدمها على العلم باآلخر فهذا هذا 
لى احلق فإن قصروا يف بيان الدليل متمناه وإن قالوا خبالف موجبه من ومرادنا بيان ما يذكره الناس من الداللة ع

  وجه آخر أبطلناه 
من جهة : وهذه حال ابن سينا وأمثاله يف تقرير علم اهللا تعاىل فإن كالمه يف العلم فيه تقصري عظيم من وجهني 

كر ما يستدل به عليه لكنه مل تقصريه يف بيان ما ذكره من احلق ومن جهة ما ذكره من الباطل فإنه ذكر حقا وذ
يعرف البيان حقه من جهة أنه مل يعط الدليل حقه يف التزام ما يلزمه ومن جهة أن بعض املقدمات قد تقصر يف بياهنا 
وإال فاملادة اليت سلكها يف الداللة مادة جيدة مستقيمة إذا أعطيت حقها كانت مما تبني أن اهللا بكل شيء عليم من 

  ت اجلزئيات والكليا
وهلذا كان الذين قدحوا يف داللة ابن سينا كالغزايل والشهرستاين والرازي إمنا يقدحون بكونه مل يقرر مقدماته أو 

املنع لكونه مل يقرره : بكونه مل يقل مبوجبها ومل يلتزم لوازمها بل تناقض فيوردون عليه سؤال املمانعة واملعارضة 
  واملعارضة لكونه ناقض موجبها 

االن إذا توجها فإمنا يدالن على قصور ابن سينا ال على قصور مادة الدليل الذي استدل به بل هو من وهذان السؤ
  بالكليات واجلزئيات : أحسن املواد وهو مما يعلم به أن اهللا بكل شيء عليم 

  وحنن نذكر من كالمهم ما يبني ما ذكرناه 

  كالم الغزايل يف هتافت الفالسفة وتعليق ابن تيمية عليه

  مسألة يف تعجيز من يرى منهم أن األول يعلم غريه ويعلم األجناس واألنواع بنوع كلي : ال الغزايل ق
ملا احنصر عندهم املوجود يف حادث  -يعين املتكلمني الذي هم يذبون عنده عن املسلمني  -أما املسلمون : فنقول 

ن جهته بإرادته حصلت عندهم مقدمة ضرورية وقدمي ومل يكن عندهم قدمي إال اهللا وصفاته وكان ما عداه حادثا م
يف علمه فإن املراد بالضرورة ال بد أن يكون معلوما للمريد فبنوا عليه أن الكل معلوم له ألن الكل مراد له وحادث 
بإرادته وال كائن إال وهو حادث بإرادته ومل يبق إال ذاته ومهما ثبت أنه مريد عامل مبا أراده فهو حي بالضرورة وكل 

ي يعرف غريه فهو بأن يعرف ذاته أوىل فصار الكل عندهم معلوما هللا وعرفوه هبذا الطريق بعد أن بان هلم أنه ح
  مريد إلحداث العامل 

  فأما أنتم إذا زعمتم أن العامل قدمي مل حيدث بإرادته فمن أين عرفتم أنه يعرف غري ذاته فال بد من الدليل عليه 
   حتقيق ذلك يف أدراج كالمه يرجع إىل فنني وحاصل ما ذكره ابن سينا يف: قال 
ما ذكره الغزايل من االستدالل باإلحداث على العلم طريق صحيح يوصل إىل تقرير أنه بكل شيء عليم : قلت 

لكن الطرق إىل ذلك كثرية متعددة مل تنحصر يف هذه الطريق ال سيما إذا أريد تقرير حدوث العامل حبدوث األجسام 
   أول هلا كما سلكه وامتناع حوادث ال

فإن هذه الطريق مبتدعة يف اإلسالم باتفاق علماء اإلسالم وهي باطلة عند أئمة اإلسالم ومجهور العقالء والعلم 
بكون الرب مريدا ال يقف على هذه الطريق بل وال على العلم حبدوث األجسام بل يكفي يف ذلك جمرد العلم بأنه 

إنه مريد وإنه عامل باجلزئيات كما ذهب إىل ذلك من : ائلني بقدم العامل يقول فاعل حىت أن كثريا من الفالسفة الق
  ذهب إليه من الفالسفة وهو الذي نصره أبو الربكات فهؤالء يثبتون العلم بطريق اإلرادة 



إن كل ما سوى اهللا خملوق فأئمتهم ومجهورهم ال يثبتون ذلك بامتناع حوادث ال : وأما املسلمون الذين يقولون 
  أول هلا كما سلكه اجلهمية واملعتزلة ومن اتبعهم بل هذا من الكالم املذموم عند السلف واألئمة 

وأيضا فالرب إذا عرف أنه عالم مبخلوقاته ألنه خلقهم بإرادته علم أنه إذا كان عاملا بكل ما سواه فعلمه بنفسه أوىل 
ريقا صحيحا وإن كانت احلياة شرطا يف كونه عاملا فإن هذه املقدمة ال حتتاج إىل توسيط كونه حيا وإن كان ذلك ط

لكن ليس كل ما كان شرطا يف الوجود كان العلم به شرطا يف االستدالل فإنه من علم أن اهللا يعلم كل ما سواه مث 
هل يعلم نفسه أم ال ؟ علم أن علمه بنفسه أوىل من علمه بكل ما سواه قبل أن يستشعر أنه حي وأن كل : نظر 

  ريه فهو بأن يعرف نفسه أوىل حي يعرف غ
بل إذا كانت هذه القضية بينة وهو أن كل حي عرف غريه فهو بأن يعرف ذاته أوىل قضية بينة بنفسها فهي بينة 
  وإن مل يذكر فيها كونه حيا إذ علم اإلنسان هبذه األولوية غري مشروط هبذا وإن كانت احلياة شرطا يف كل علم 

علمنا أنه عامل مبا أراده وإن مل خيطر بقلوبنا أنه حي وإن كانت احلياة شرطا يف العلم كما أنا إذا علمنا أنه مريد 
واإلرادة فالعلم باستلزام علمه بغريه لعلمه بنفسه ال يقف على العلم هبذه املقدمة وإن كانت هذه املقدمة تفيد هذا 

  املطلوب أيضا 
  االستدالل باإلرادة كما هو مذكور يف موضعه  وأيضا فعلم املسلمني بأن اهللا بكل شيء عليم له طرق غري

  واملقصود كالمه على ما ذكره ابن سينا 
أنه عقل حمض وكل ما هو عقل حمض فجميع املعقوالت مكشوفة : األول : وحاصل ما ذكره يرجع إىل فنني : قال 
  له 

سفة ذلك ولكن يرجع حاصله أنه يعقل نفسه فرمبا يسلم لك إخوانك من الفال: وإن عنيت بأنه عقل : إىل أن قال 
  إىل أن ما يعقل نفسه يعقل غريه 

ومل ادعيت هذا وليس ذلك بضروري وقد انفرد به ابن سينا عن سائر الفالسفة فكيف تدعيه ضروريا ؟ : فيقال 
  وإن كان نظريا فما الربهان عليه ؟ 

داث وال إن الكل حادث حدوثا زمانيا فإنا إن األول مريد لإلح: إنا وإن مل نقل : قوله : الفن الثاين : إىل أن قال 
إنه فعله وقد وجد منه إال أنه مل يزل بصفة الفاعلية فلم يزل فاعال فال نفارق غرينا إال يف هذا املقدار وأما يف : نقول 

  بفعله فالكل عندنا من فعله  -باالتفاق  -أصل الفعل فال وإذا وجب كون الفاعل عاملا 
  : من وجهني واجلواب : قال أبو حامد 

كفعل الشمس يف اإلضاءة والنار يف : كفعل احليوان واإلنسان وطبيعي : إرادي : أن الفعل قسمان : أحدمها 
  التسخني واملاء يف التربيد 

  وإمنا يلزم العلم بالفعل يف الفعل اإلرادي كما يف الصناعات البشرية فأما يف الفعل الطبيعي فال 
ريق اللزوم عن ذاته بالطبع واالضطرار ال بطريق اإلرادة واالختيار بل لزم الكل ذاته وعندكم أن اهللا فعل العامل بط

كما يلزم النور الشمس وكما ال قدرة للشمس على كف النور وال النار على كف التسخني فال قدرة لألول على 
  الكف عن أفعاله تعاىل عن قوهلم علوا كبريا 

   فال يقتضي علما للفاعل أصال وهذا النمط وإن جتوز بتسميته فعال: قال 
بني األمرين فرق وهو أن صدور الكل عن ذاته بسبب علمه بالكل فتمثل النظام الكلي هو سبب فيضان : فإن قيل 

الكل وال مبدأ له سوى العلم بالكل والعلم بالكل عني ذاته فلو مل يكن له علم بالكل ملا وجد منه الكل خبالف النور 



  من الشمس 
ذاته ذات يلزم منها وجود الكل على ترتيبه بالطبع واالضطرار ال من :  هذا خالفك إخوانك فإهنم قالوا ويف: قلنا 

  حيث هو عامل هبا فما احمليل هلذا املذهب مهما وافقتهم على نفي اإلرادة ؟ 
  مانع منه وكما مل يشترط علم الشمس بالنور للزوم النور بل يتبعها النور ضرورة فليقدر ذلك يف األول وال 

هو أنه إن سلم أن صدور الشيء من الفاعل يقتضي العلم أيضا بالصادر فعندهم فعل اهللا واحد وهو : الوجه الثاين 
املعلول األول الذي هو عقل بيسط فينبغي أن ال يكون عاملا إال به واملعلول األول يكون أيضا عاملا مبا صدر منه 

الوسط والتولد واللزوم فالذي يصدر مما يصدر منه مل ينبغ أن يكون معلوما فقط فإن الكل مل يوجد من اهللا دفعة بل ب
له ومل يصدر منه إال شيء واحد بل هذا ال يلزم يف الفعل اإلرادي فكيف يف الطبيعي ؟ فإن حركة احلجر من فوق 

ن مصادمته جبل قد تكون بتحريك إرادي يوجب العلم بأصل احلركة وال يوجب العلم مبا يتولد منه بوساطته م
  وكسر غريه فهذا أيضا ال جواب له عنه 

فلو قضينا بأنه ال يعرف إال نفسه لكان ذلك يف غاية الشناعة فإن غريه يعرف نفسه ويعرفه ويعرف : فإن قيل : قال 
  غريه فكيف يكون يف الشرف فوقه ؟ وكيف يكون املعلول أشرف من العلة ؟ 

سفة يف نفي اإلرادة ونفي حدوث العامل فيجب ارتكاهبا كما ارتكبت سائر فهذه الشناعة الزمة من مقال الفال: قلنا 
  مب تنكرون إىل آخره : الفالسفة له وال بد من ترك الفلسفة واإلعتراف بأن العامل حادث باإلرادة مث يقال 

قدم بيانه له وكون ما ذكره أبو حامد من منازعة إخوانه الفالسفة يف أن العلم بنفسه يستلزم العلم مبفعوالته ت: قلت 
ابن سينا خالفهم يف هذا هو من حماسنه وفضائله اليت علم فيها ببعض احلق واحلجة معه عليهم كما أن أبا الربكات 

  كان أكثر إحسانا منه يف هذا الباب 
 إن عقله: فكل من أعطى األدلة حقها وعرف من احلق ما مل يعرفه غريه كان ذلك مما يفضل به وميدح وهو مل يقل 

  يستلزم عقله ملفعوالته كما تقدم : لنفسه مستلزم لغريه بل قال 
  واألصول العقلية اليت يوافقونه على صحتها توجب موافقتهم له يف هذا املوضع كما تقدم 

هذا لو كان الفالسفة ينفون اإلرادة وليس كذلك بل بينهم من يصرح بثبوهتا وهو القول الذي نصره أبو الربكات 
  منهم 

  ن رشد يف هتافت التهافت وتعليق ابن تيمية عليهكالم اب

استفتح أبو : ومنهم من حيكي إثبات اإلرادة عنهم مطلقا كما اختاره ابن رشد عنهم فإنه قال يف هتافت التهافت 
حامد هذا الفصل بأن حكى عن الفالسفة شيئا شنيعا وهو أن الباري ليس له إرادة ال يف احلادث وال يف الكل لكون 

من كونه فاعال يلزم أن يكون : ادرا عن ذاته ضرورة كصدور الضوء من الشمس مث حيكي عنهم أهنم قالوا فعله ص
  عاملا 
والفالسفة ليس ينفون اإلرادة عن الباري تعاىل وال يثبتون له اإلرادة البشرية ألن البشرية إمنا هي لوجود : قال 

مت النقص وارتفع ذلك االنفعال املسمى إرادة وإمنا يثبتون له  نقص يف املريد وانفعال عن املراد فإذا وجد املراد له
من معىن اإلرادة أن األفعال الصادرة عنه هي صادرة عن علم وكل ما صدر عن علم وحكمة فهو صادر بإرادة 

لم يع: الفاعل ال ضروريا طبيعيا إذ ليس عن طبيعة العلم صدور الفعل عنه كما حكى هو عن الفالسفة ألنا إذا قلنا 
الضدين لزم أن يصدر عن الضدان معا وذلك حمال فصدور أحد الضدين عنه يدل على صفة زائدة على العلم وهي 



  اإلرادة 
  عامل مريد عن علمه ضرورة : وهكذا ينبغي أن يفهم ثبوت اإلرادة يف األول عند الفالسفة فهو عندهم 

فباطل بل فعله عند  -إما طبيعي وإما إرادي  :إن الفعل قسمان : وأما قول أيب حامد : وقال ابن رشد أيضا 
ال طبيعي بوجه من الوجوه وال إرادي بإطالق بل إرادي منزه عن النقص املوجود يف إرادة اإلنسان : الفالسفة 

القدمي واحلادث فإن : وكذلك اسم اإلرادة مقول عليهما باشتراك االسم كما أن اسم العلم كذلك على العلمني 
  وان واإلنسان انفعال الحق له عن املراد فهي معلولة عنه اإلرادة يف احلي

هذا هو املفهوم من إرادة اإلنسان والباري سبحانه منزه عن أن يكون فيه صفة معلولة فال يفهم من معىن اإلرادة إال 
ففعله أحد صدور الفعل مقترنا بالعلم وأن العلم كما قلناه يتعلق بالضدين ففي العلم األول بوجه ما علم بالضدين 

  الضدين دليل على أن هنا صفة أخرى وهي اليت تسمى إرادة 
إنه عامل : إنه مريد كحكايته عنهم إهنم يقولون : ابن رشد يتعصب للفالسفة فحكايته عنهم أهنم يقولون : قلت 

ر ولكن الذي باملخلوقات وال ريب أن كالمها قول طائفة منهم وأما نقل ذلك عن مجلتهم أو املشائني مجلة فغلط ظاه
  انتصر لثبوت هذا وهذا انتصارا ظاهرا أبو الربكات وحنوه و ابن رشد وهو إثبات ذلك دونه وابن سينا دوهنما 

وال ريب أن كالم أرسطو يف اإلهليات كالم قليل وفيه خطأ كثري خبالف كالمه يف الطبيعيات فإنه كثري وصوابه فيه 
  كثري 

هليات وكان صواهبم فيها أكثر من صواب أوليهم ملا اتصل إليهم من كالم وهؤالء املتأخرون وسعوا القول يف اإل
أهل امللل وأتباع الرسل وعقول هؤالء وأنظارهم يف اإلهليات فإن بني كالم هؤالء يف اإلهليات وكالم أرسطو وأمثاله 

  تفاوتا كثريا 
اإلرادي فكالم صحيح وهذا يدل على أن واملقصود أن ما ذكره أبو حامد من أنه إمنا يلزم العلم بالفعل يف الفعل 

الفعل إذا كان إراديا لزم كون الفاعل عاملا بفعله فنستدل بكونه مريدا على كونه عاملا وهو استدالل صحيح 
  ويقتضي أنه إذا قدر نفي الالزم وهو العلم انتفت اإلرادة وهو أيضا صحيح 

ي ال يف الفعل الطبيعي الذي ليس بإرادي فإذا قدر فعل وكذلك ما ذكره من أن العلم ال يلزم إال يف الفعل اإلراد
  ليس بإرادي مل يلزم كون الفاعل عاملا هو كالم صحيح 

وعلى هذا فإذا قدر أن الفاعل عامل لزم أن يكون الفعل إراديا ألن الفعل اإلرادي مستلزم للعلم وغري اإلرادي 
  امللزوم ثبت الالزم  مستلزم لنفيه وإذا انتفى الالزم انتفى امللزوم وإذا ثبت

  فاإلرادة ملزومة للعلم والعلم الزم هلا ونفي اإلرادة ملزوم لنفي العلم ونفي العلم ملزوم لنفي اإلرادة 
فإذا قدر ثبوت العلم لزم انتفاء نقيضه وهو نفي العلم والزم نقيضه وهو انتفاء اإلرادة وإذا انتفى هذا االنتفاء ثبت 

  نقيضه وهو اإلرادة 
أن العلم الزم لإلرادة كما ذكروا أن كل مريد فهو عامل فما ليس بعامل ليس مبريد وهذا الذي يسمونه  وإيضاحه

  عكس النقيض فإن العلم الزم لإلرادة فإذا انتفى هذا الالزم وهو العلم انتفى امللزوم وهو اإلرادة 
يف الفعل لزم نفي العلم فإذا انتفى هذا وذكروا أن الفعل الذي ليس بإرادي مستلزم لنفي العلم فإذا انتفت اإلرادة 

الالزم وهو نفي العلم انتفى ملزومه وهو انتفاء اإلرادة فحصلت اإلرادة فصار يلزم من ثبوت العلم يف الفعل ثبوت 
  اإلرادة ومن نفيه نفيها ومن ثبوهتا ثبوته ومن انتفائها انتفاؤه 

ليس بإرادة فال علم معه فينعكس كل منهما عكس وهذا بني إذ كان كل فعل باإلرادة فمعه العلم ولك فعل 



  النقيض 
كل ما ليس معه علم فليس معه إرادة وكل ما معه علم فمعه إرادة فهذا يفيد أنه يلزم يف الفعل من ثبوت : فيقال 

كل واحد من العلم واإلرادة ثبوت اآلخر ومن انتفائه انتفاؤه وهذا حق وهو يدل على فساد قول من أثبت العلم 
  فى اإلرادة وهم بعض الفالسفة وبعض املعتزلة ون

ولكن ليس يف هذا ما يدل على فساد الطريق اليت سلكها ابن سينا يف إثبات العلم فإنه إذا استدل على كونه عاملا 
كان دليال  -بأن الفاعل جيب أن يكون عاملا بفعله وبأن العلم بالعلة التامة يستلزم العلم مبعلوهلا : مبخلوقاته 

حا كما تقدم تقريره وإن مل يذكر يف الدليل كونه فاعال باإلرادة فإن هذا شرط يف كونه فاعال كما أن كونه صحي
  حيا شرط يف كونه فاعال وكما أن كونه عاملا شرط يف كونه مريدا 

ليل والدليل قد يدل على ثبوت املشروط قبل أن يعلم شرطه مث بعد ذلك قد يعلم بشرطه وقد ال يعلم كما يدل الد
على كونه فاعال باالختيار وشرط الفاعل باالختيار أن يكون عاملا مث إذا علم أنه فاعل باإلرادة علم بعد ذلك أنه 
عامل وقد يعلم العامل أنه مريد وال خيطر بقلبه أنه عامل فليس كما من علم من البشر شيئا علم لوازمه لقصور علم 

  يعلم امللزوم إال ويعلم الزمه كما تقدم البشر خبالف علم اخلالق الذي علمه تام فال 
وإذا كان كذلك فالصواب يف هذا الباب أن يقرر ما ذكره ابن سينا من الطريق الدال على كونه عاملا باملخلوقات 

  فإهنا طريق صحيحة ال تتوقف على ما ذكروه 
ون اإلرادة تناقض وموجب الدليل هذه الطريق تستلزم كونه مريدا فإثباتك لفاعل عامل مبفعوالته بد: ولكن يقال له 

  شيء وفساد الدليل شيء آخر فمطالبته مبوجب دليله الصحيح هو الصواب دون القدح يف دليله الصحيح 
ذاته ذات يلزم منها وجود الكل بالطبع واالضطرار ال : وأما ما ذكره عن إخوانه املنازعني له يف العلم حيث قالوا 

  من حيث إنه عامل هبا 
  ما احمليل هلذا املذهب مهما وافقهم على نفي اإلرادة ؟ ف: وقوله 

احمليل هلذا املذهب ما تقدم من أن علمه بنفسه يوجب علمه مبخلوقاته والكالم يف هذا املقام بعد تقرير أنه : فيقال له 
هذا مذكور يف إنه عامل بنفسه دون خملوقاته كان قوله باطال وأما تقرير كونه عاملا بنفسه ف: عامل نفسه فمن قال 

  موضعه 
ليس بعامل بفعله لكونه ليس عاملا بنفسه ومل : وهبذا يظهر اجلواب عن الفاعل بالطبع كالنار واملاء فإن ذاك إمنا قيل 

إنه عامل بفعله دون نفسه إذ كان العلم بكل : إن ذلك الفاعل عامل بنفسه دون فعله كما مل يقل عاقل : يقل عاقل 
  خر منهما يستلزم العلم باآل

  وأما متثيل ذلك بنور الشمس فعنه جوابان 
أن الشمس علة تامة فاعلة للنور بل هي شرط يف فيضانه وفيضانه مشروط بوجود جسم ينعكس عليه : أحدمها 

  شعاعها واألول سبحانه هو وحدة مبدع لكل ما سواه 
لشعاع مل نسلم أهنا ال تعلم الشعاع لكن إهنا مبدعة ل: إهنا عاملة بنفسها وقيل مع ذلك : أن الشمس إن قيل : الثاين 

  الشأن يف تينك املقدمتني 
  مهما وافقهم الزم له : وأما قوله 

إما يف إثبات العلم وإما يف : إثباتك العلم مع نفي اإلرادة تناقض يلزمه منه خطؤك : بل الصواب أن يقال : فيقال 
  نفي اإلرادة 



إما يف : وأنت أثبت العلم دون اإلرادة ومها متالزمان فيلزم خطؤك هؤالء نفوا العلم واإلرادة : وحينئذ فيقال 
  إثبات العلم وإما يف نفي اإلرادة 

أدليت املذكورة على ثبوت العلم صحيحة توجب ثبوت العلم وإذا كان ذلك مستلزما لإلرادة كان : وحينئذ فيقول 
على اخلطأ يف نفي اإلرادة فوافقهم على اخلطأ كما وافقتهم : خطئي يف نفي اإلرادة فهذا هو الصواب دون أن يقال 

  يف نفي العلم 
  إن فعل اهللا واحد وهو املعلول األول فينبغي أن ال يكون عاملا إال به : وأما قوله يف الوجه الثاين 

  إذا ثبت أن علمه بنفسه يستلزم علمه مبفعوالته ومجيع املمكنات مفعولة لزم أن يعلمها كلها : فيقال 
إنه أول ما أبدع العقل األول فكالمهم يف هذا خطأ يف بيان فعله ال خطأ يف إثبات وجوب كونه عاملا :  وأما قوهلم

مبفعوالته وال ريب أن قوهلم يف صدور األفعال منه خطأ لكن ال يلزم من اخلطأ يف ذلك اخلطأ فيما به قررت كونه 
  عاملا مبفعوالته 

يعلم إال العقل األول بل يلزم علمه بكل شيء وذلك ألهنم تارة يقولون وال يلزم أيضا على أصلهم أنه ال : مث يقال 
صدر عنه عقل وبتوسطه عقل ونفس وفلك وتارة جيعلون الثاين صادرا عن األول وتارة جيعلون األول شرطا : 

  وتارة جيعلونه مبدعا للثاين ومنهم من يقول بلزوم مجلة الفلك له 
لزوم علما تاما يستلزم علمه بالالزم وكذلك العلم بالعلة التامة يستلزم العلم وعلى كل تقدير فال ريب أن علمه بامل

  باملعلول كما تقدم 
فأقصى ما يقدر أن األول كان علة للثاين فإذا كان عاملا باألول علما تاما لزم أن يعلم لوازمه اليت منها علمه بفعله 

  للثاين كما تقدم 
  علم خريا من قول من أثبته فعلى كل تقدير ال يكون قول من سلبه ال

اجلواب عن هذا أن الفاعل الذي هو يف غاية العلم يعلم ما صدر عما صدر منه وما : وهبذا أجابه ابن رشد فقال 
صدر من ذلك الصادر إىل آخر ما صدر فإن كان األول يف غاية العلم فيجب أن يكون عاملا بكل ما صدر عنه 

أن يكون علمه من جنس علمنا ألن علمنا ناقص ومتأخر عن املعلوم ومن فر  بوساطة أو بغري وساطة وليس يلزم منه
  من شناعة القول بأنه ال يعلم إال نفسك فهو معذور يف هذا الفرار 

إن هذه الشناعة الزمة يف مقال الفالسفة يف نفي اإلرادة ونفي حدث العامل فيجب ارتكاهبما كما ارتكب : وقوله 
  رك الفلسفة واالعتراف بأن العامل حادث باإلرادة سائر الفالسفة وال بد من ت

إذا كان هذا الزما ملن نفي اإلرادة واحلدوث فيجب إثبات اإلرادة واحلدوث فإن الرجوع إىل احلق خري من : فيقال 
التمادي يف الباطل ال جيب إذا ترك بعض احلق أن يترك سائره بل جيب االعتراف به كله وإال فاالعتراف ببعضه خري 

  ن جحده كله م
  وقد تقدم حتقيق األمر يف تالزم العلم واإلرادة 

إن ذلك يعين العلم ليس بزيادة شرف فإن العلم إمنا : مب تنكر على من قال من الفالسفة : مث يقال : قال أبو حامد 
اقب يف الدنيا احتاج إليه غريه ليستفيد كماال فإنه يف ذاته قاصر فشرف باملعقوالت إما ليطلع على مصاحله يف العو

واآلخرة وإما لتكمل ذاته املظلمة الناقضة وكذلك سائر املخلوقات وأما ذات اهللا فمستغنيه عن التكميل بل لو قدر 
له علم يكمل به لكانت ذاته من حيث ذاته ناقصة وهذا كما قلت يف السمع والبصر ويف العلم باجلزئيات الداخلة 

على أن اهللا منزه عنه وأن املتغريات الداخلة يف الزمان املنقسمة إىل ما كان حتت الزمان فإنك وافقت سائر الفالسفة 



  ويكون ال يعرفها األول ألن ذلك يوجب تغريا يف ذاته وتأثريا 
ومل يكن يف سلب ذلك عنه نقصان بل هو كمال وإمنا النقصان من احلواس واحلاجة إليها ولوال نقصان اآلدمي ملا 

  ا يتعرض للتغري به احتاج إىل حواس لتحرسه عم
زعمتم أنه نقصان فإذا كنا نعرف احلوادث كلها وندرك احملسوسات كلها : وكذلك العلم باحلوادث اجلزئية 

واألول ال يعرف شيئا من اجلزئيات وال يدرك شيئا من احملسوسات وال يكون ذلك نقصانا فالعلم بالكليات العقلية 
  يكون فيه نقصان وهذا ال خمرج عنه  أيضا جيوز أن يثبت لغريه وال يثبت له وال

هذا الكالم متوجه على سبيل اإللزام واملعارضة يظهر به تناقض من أثبت له علما مبعلوم دون آخر كابن : فيقال 
سينا وأمثاله فإنه يلزمه فيما أثبته نظري ما فر منه فيما نفاه فإن كان ذلك حقا فيلزم أن ال يعلم شيئا وال نفسه وإن مل 

  ا فيلزم أن يعلم كل شيء يكن حق
إن كان صفة كمال وشرف فمعلوم أن علمه بكل شيء : إن العلم : وال ريب أن هذا هو الصواب فهو يقول هلم 

  أكمل من علمه ببعض األشياء وإن مل يكن صفة كمال فال يثبت شيء منه 
ي ذلك نقصا فقد وصفتموه واستشهد على ذلك بأنكم نفيتم عنه السمع والبصر والعلم باملتغريات فإن كان نف

  بالنقص وإن مل يكن نقصا مل يكن نفي غريه نقصا 
  وابن سينا يفرق بني علمه بالثابتات وبني علمه باملتغريات لئال يلزم تغريه بتغري العلم 

 وقد بني أبو حامد بعد هذا أنه ال حمذور يف علمه باملتغريات بل يلزمه إثبات العلم بذلك فإثبات العلم مطلقا هو
الواجب دون نفيه وكل ما لزم من إثبات العلم فال حمذور فيه أصال بل غايته ترجع إىل مسألة نفي الصفات 

  واألفعال واالختيارات فليس هلم يف نفي العلم إال ما ينشأ عن هذين السلبني 
كل شيء مستلزما وقد بني فساد قول النفاة للصفات واألمور القائمة بذاته االختياريات وإذا كان علمه سبحانه ب

لثبوت هذين األصلني كان ذلك مما يدل على صحتهما كما دل على ذلك سائر األدلة الشرعية والعقلية فإن ثبوت 
  العلم بكل شيء مما هو معلوم باالضطرار من دين املرسلني ومما هو ثابت بقواطع الرباهني 

يت أحدثها اجلهمية كان هذا من األدلة الدالة على فإذا كان مستلزما إلبطال هذين األصلني اللذين مها من البدع ال
اتفاق احلق وتناسبه وتصديق ما جاء به الرسول وموافقته لصريح العقل وأنه ال اختالف فيما جاء من عند اهللا 

  خبالف األقوال املخالفة لذلك فإهنا كلها متناقضة 
إن العلم ليس بزيادة شرف : عض الفالسفة وتدبر حجج النفاة فإهنا كلها من أسقط احلجج كالقول الذي يقوله ب

  إنه إذا كان عاملا فقد جعل ناقصا بذاته مستكمال بغريه : فال يكون من يعلم أشرف ممن ال يعلم ويقول 
أن الذي يعلم أكمل من الذي ال يعلم كما أن الذي يقدر : أما األول فمن القضايا البديهية املستقرة يف الفطر 

  أكمل من الذي ال يقدر 
وهلذا يذكر سبحانه هذه القضية خبطاب استفهام اإلنكار الذي يبني أهنا مستقرة يف الفطر وأن النايف هلا قال قوال 

  منكرا يف الفطرة 
فإنه يدل على أنه ال يستوي ]  ٩: الزمر [ } قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون { : كقوله تعاىل 

  أن التسوية منكرة يف الفطر تنكر على من سوى بينهما  الذي يعلم والذي ال يعلم ويدل على
  ]  ١٤٣: األنعام [ } قل آلذكرين حرم أم األنثيني أما اشتملت عليه أرحام األنثيني { : كقوله تعاىل 

  ]  ٥٩: يونس [ } قل آهللا أذن لكم أم على اهللا تفترون { : وقوله 



  ]  ٣٢: األعراف [ } الطيبات من الرزق قل من حرم زينة اهللا اليت أخرج لعباده و{ : وقوله 
  ]  ١٤٨: األنعام [ } قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا { : وقوله 

ضرب اهللا مثال عبدا مملوكا ال يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا { : وكذلك قوله 
مثال رجلني أحدمها أبكم ال يقدر على شيء وهو وضرب اهللا * وجهرا هل يستوون احلمد هللا بل أكثرهم ال يعلمون 

: النحل [ } كل على مواله أينما يوجهه ال يأت خبري هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم 
٧٦ - ٧٥  [  

  ]  ١٧: النحل [ } أفمن خيلق كمن ال خيلق أفال تذكرون { : وقوله 
  ]  ٣٥: يونس [ } ن ال يهدي إال أن يهدى أفمن يهدي إىل احلق أحق أن يتبع أم{ : وقوله 

وكما أنه سبحانه يف القرآن يبني أن العامل القادر الذي خيلق ويأمر بالعدل أكمل من غريه وأن هذا التفضيل مستقر 
يف الفطر والتسوية من منكرات العقول اليت تنكرها القلوب بفطرهتا وهي من املقدمات البديهية املستقرة فيها 

أن العادم لصفات الكمال ناقص ال ميكن أن يكون ربا وال معبودا ويبني أن العلم بذلك فطري مستقر  فكذلك يبني
  يف القلوب 

  ]  ٤٢: مرمي [ } يا أبت مل تعبد ما ال يسمع وال يبصر وال يغين عنك شيئا { : كقوله تعاىل عن اخلليل 
له خوار أمل يروا أنه ال يكلمهم وال يهديهم واختذ قوم موسى من بعده من حليهم عجال جسدا { : وقوله تعاىل 

  ]  ١٤٨: األعراف [ } سبيال اختذوه وكانوا ظاملني 
  ]  ٨٩: طه [ } أفال يرون أال يرجع إليهم قوال وال ميلك هلم ضرا وال نفعا { : وقوله 
} عرون أيان يبعثون أموات غري أحياء وما يش* والذين يدعون من دون اهللا ال خيلقون شيئا وهم خيلقون { : وقوله 

  ]  ٢١ - ٢٠: النحل [ 
  ]  ١٨: يونس [ } ويعبدون من دون اهللا ما ال يضرهم وال ينفعهم ويقولون هؤالء شفعاؤنا عند اهللا { : وقوله 

  ]  ٩٦ - ٩٥: الصافات [ } واهللا خلقكم وما تعملون * أتعبدون ما تنحتون { : وقوله عن اخلليل 
  ]  ٧٣ - ٧٢: الشعراء [ } أو ينفعونكم أو يضرون * إذ تدعون هل يسمعونكم { : وقوله أيضا 

} أف لكم وملا تعبدون من دون اهللا أفال تعقلون * أفتعبدون من دون اهللا ما ال ينفعكم شيئا وال يضركم { : وقوله 
  وأمثال ذلك كثري ]  ٦٧ - ٦٦: األنبياء [ 

هو من أبني  -ن الذي ال يعلم كون عدم العلم نقصا واملقصود هنا أن كون العلم صفة كمال وكون العامل أكمل م
  القضايا البديهية املستقرة يف فطر بين آدم 

إما ليطلع على مصاحله وإما لتكميل ذاته : إن العلم إمنا احتاج إليه غري اهللا ليستفيد كماال : وأما قول القائل 
  املظلمة 

بالعلم من جهة أهنا ال تقدر أن تفعل ما تصلح إال به ومن هذا بعينه دليل على أن الذوات ال تكمل إال : فيقال له 
  جهة أهنا بدونه مظلمة 

والرب فاعل لكل شيء وفاعل لكل فاعل فهو أحق بأن يكون عاملا من كل فاعل وذاته أكمل الذوات فهي أحق 
  بأن يكون هلا غاية الكمال وأن تكون برية من كل نص 

كميل كلمة حق فإنه مستغنية عن أن يكملها أحد سواها لكن ما هي ذات ذات اهللا مستغنية عن الت: وقول القائل 
أهي ذات مسلوبة العلم وغريه من صفات الكمال فال تعلم وال تسمع وال تبصر ؟ أم : اهللا املستغنية عن التكميل 



  هي الذات املتصفة هبذه الصفات ؟ 
ذات اهللا فإن ذاتا ال تتصف بشيء من الصفات :  أما األول فال حقيقة لتلك الذات وال وجود هلا فضال عن أن يقال

إمنا تعقل يف األذهان ال يف األعيان وذاتا ال تتصف بصفات الكمال ليست خالق املخلوقات وال وجود هلا ولو قدر 
وجودها فهي من أنقص الذوات بل كل حيوان أكمل منها فإنا نعلم بصريح املعقول أن احلي أكمل مما ليس حبي 

  مما ليس بعامل والقادر أكمل مما ليس بقادر  والعامل أكمل
  لو قدر له ما يكمل به لكانت ذاته من حيث ذاته ناقصة قول باطل من وجوه : وقول القائل 

ال نعلم ثبوهتا أو نعلم أن الذات اجملردة عن الكمال : أن ذاته اجملردة عن الصفات ال حقيقة هلا أو نقول : أحدها 
  معدومة 

  أي ذات علم وذات قدرة وذات حياة : د وهو تأنيث ذو ومعىن ذات ولفظ ذات لفظ مول
  فتقدير ذات بال صفات تقدير املضاف املستلزم لإلضافة بدون اإلضافة 

هذا مؤنث والرب ال جيري عليه : وهلذا أنكر طائفة من أهل العربية كابن برهان واجلوليقي النطق هبذا اللفظ وقالوا 
  عنوا به نفسا ذات علم أو حقيقة ذات علم  إسم مؤنث ولكن الذين أطلقوه

  ويف اجلملة فتقدير الذات ذاتا جمردة عن الصفات هو الذي أوقعه يف هذه اخلياالت الفاسدة 
إن أراد به أن الذات من حيث هي ال صفة هلا فهذه ال وجود هلا فصال عن أن : الذات من حيث ذاته : وقوله 

  تكون كاملة 
  املوجودة فهي من تلك اجلهة ال تكون إال متصفة بصفات الكمال  وإن أراد من حيث حقيقتها

وهذا كما قلت يف السمع والبصر والعلم باجلزئيات الداخلة حتت الزمان فإنك وافقت سائر الفالسفة على : قوله 
  وهذا ال خمرج منه : أن اهللا منزه عنه إىل قوله 

م فإنه إذا مل يكن عنده عدم العلم باجلزئيات نقصا كذلك عدم ال ريب أنه ال خمرج البن سينا من هذا اإللزا: فيقال 
  نفي علمه بالثابتات كمال : عدم علمه هبا كمال أمكن منازعوه أن يقولوا : العلم بالكليات وإن قال 

  أنا نفيت عنه ألن إثباته يفضي إىل التغري : وإذا قال 
  وحنن نفينا ذاك ألنه يفضي إىل التكثر : قالوا له 
  ذاك التكثر ليس مبمتنع : ال فإذا ق

وهذا التغري ليس مبمتنع وذاك أنه جعل التكثر يف اإلضافات فإن كان هذا حقا أمكن أن يقال بالتغري يف : قيل له 
  إن نفس العلم إضافة فالتكثر والتجدد يف العلم إضافة : نفس اإلضافات وذلك أنه إن قال 

وم ال يف العلم بل يعلم بعلم واحد مجيع املعلومات كما يقوله ابن بل هو صفة مضافة والتكثر يف املعل: وإن قال 
  كالب واألشعري ومن وافقهما 

  والتغري يف املعلوم ال يف العلم ألن العلم واحد ال يتعدد فضال عن أن يتغري : قيل له 
  هذا باطل فإن العلم بأن سيكون الشيء ليس هو العلم بأن قال قد كان : وإن قال 

ليس العلم إال العامل بل : ذلك العلم بالسماء ليس هو العلم باألرض وأنت تقول أبلغ من ذلك تقول وك: قيل له 
  العلم والعامل شيء واحد : تقول 

إن العلم : العلم باملعلومات شيء واحد فإن هذا يقول : ومعلوم أن هذا القول أبعد عن املعقول من قول من قال 



  هو صفة للعامل ليس هو العامل وال هو املعلوم بل 
  وال ريب أن ابن سينا يتناقض يف هذه املواضع فتارة جيعل العلم زائدا على الذات العاملة وتارة ال يقول بذلك أبت 

  كالم ابن سينا يف اإلشارات ورد ابن تيمية عليه

ذات موجود تتقرر فيظهر لك من هذا أن كل ما يعقل فإنه : ملا رد على من قال باحتاد العاقل باملعقول : فإنه قال 
  فيها اجلاليا العقلية تقرير شيء يف شيء آخر 

العاقل واملعقول : فصرح بأنه يتقرر يف ذات العاقل اجلاليا العقلية تقرير شيء يف شيء آخر وهذا خالف قول 
  والعقل شيء واحد 

  يان صحة حجته على ذلك واملقصود قبول ما يقوله من احلق وهو ما أثبته من كون الرب عاملا باألعيان الثابتة وب
  وأما ما نفاه من علمه باجلزئيات فحجته على نفيه ضعيفة 

  وقد بني أبو حامد و أبو الربكات وغريمها أنه يلزمهم القول بعلمه باجلزئيات وبينوا فساد ما نفوا به ذلك 
ا منسوبة إىل مبدأ نوعه يف األشياء اجلزئية قد تعقل كما تعقل الكليات من حيث جتب بأسباهب: إشارة : قال ابن سينا 

شخصه يتخصص به كالكسوف اجلزئي فإنه قد يعقل وقوعه بسبب توافق أسبابه اجلزئية وإحاطة العقل هبا ويعقلها 
كما يعقل اجلزئيات وذلك غري اإلدراك اجلزئي الزماين هلا الذي حيكم أنه وقع اآلن وهو قبله أو يقع بعده بل مثل 

رض عند حصول القمر وهو جزئي ما وقت كذا وهو جزئي ما يف مقابلة كذا مث رمبا أن نعقل أن كسوفا جزئيا يع
وقع ذلك الكسوف ومل يكن عند العاقل األول إحاطة بأنه وقع أو مل يقع وإن كان معقوال له على النحو األول ألن 

  هذا إدراك آخر جزئي حيدث مع حدوث املدرك ويزول مع زواله 
ر كله وإن كان علما جبزئي وهو أن العاقل يعقل أن بني كون القمر يف موضع كذا وذلك األول يكون ثابتا الده

وبني كونه يف موضع كذا يكون كسوف معني يف وقت من زمان أول احلالني حمدود عقله ذلك أمر ثابت قبل 
  الكسوف ومعه وبعده هذا لفظه 

القمر والكواكب واألفالك فإنه يعلمها وهذا الذي ذكره إمنا يتأتى يف األمور الدائمة عنده كالشمس و: قلت 
  بأعيانه فإهنا دائمة 

وأما األمور املتجددة مثل حركاهتا ومثل الكسوف واخلسوف واإلهالل واإلبدار ومثل أشخاص الناس واحليوان 
فهذه ال يتصور أن يعقلها إال على وجه كلي مثل أن يعلم أنه يف كل شهر حيصل إهالل وإبدار ويف كل سنة حيصل 

ف وشتاء فأما العلم بإهالل معني وإبدار معني وكسوف معني فهذا جزئي حادث كائن بعد أن مل يكن زائل بعد صي
ما كان فإن علمه بعينه لزم ما حذروه من التغري يف علمه فإنه إذا علمه قبل وجوده علمه معدوما سيوجد مث إذا 

  روا منه وجد علمه موجودا مث إذا زال علمه معدوما قد كان وهذا الذي ف
  ولو علم اجلزئيات بأعياهنا بعلم ثابت لزم وجود ما ال هناية له من املعقوالت دائما يف ذاته 

مثل أن يعقل أن كسوفا جزئيا يعرض عند حصول القمر وهو جزئي وقت كذا وهو جزئي يف مقابلة : وأما قوله 
قع أو مل يقع وإن كان معقوال له على النحو كذا مث رمبا وقع ذاك الكسوف ومل يكن عند العاقل األول إحاطة بأنه و

األول ألن هذا إدراك آخر جزئي حيدث مع حدوث املدرك ويزول مع زواله وذلك األول يكون ثابتا الدهر كله 
  وإن كان عاملا جبزئي 

هذا الكسوف املعلوم أهو كسوف واحد بالعني أم بالنوع ؟ فاألول أن يعلم أن الشمس تكسف يف برج : فيقال 



  مل يف السنة الفالنية سنة الطوفان احل
  والثاين أن يعقل أهنا كلها إن حصلت يف برج كذا على وجه كذا كسفت 

إنه كسوف معني فهذا إذا كان عقله ثابتا أبدا يكون قد عقل قبل وجوده وحينئذ يكون معدوما ال : فإن قيل 
  ه موجودا والعلم بأنه موجود جهل والعلم بأن سيوجد هو الذي فروا من

  نعلم أنه إذا حصل الشيء املعني اجلزئي حصل الكسوف وإن مل نعلم مىت حيصل ذاك : وإن قالوا 
فمثل هذا ال يكون إال إذا كان املعلوم كليا وهو أن نعلم أنه إذا حصل ذلك األمر املعني على الوجه املعني : قيل 

  حصل الكسوف وهذا العلم كلي ال جزئي 
جزئيا إال إذا احنصر شخصه ومنع تصوره من وقوع الشركة فيه وهذا إذا مل يكن أمرا ففي اجلملة اجلزئي ال يكون 

  ثابتا بل أمرا حادثا فال يعلم على وجهه إن مل يعلم وقته املعني 
وحينئذ فيكون العلم به قبل وقته وإال فإذا علم أنه مىت حصل كذا على وجه كذا حصل الكسوف فهذا كلي وإن 

فإنه كلي من حيث الزمان فإن تصوره ال مينع اشتراك األزمنة فيه فلم يعلم إال على وجه  علم أنه ال بد أن حيصل
  كلي ال مينع تصوره من وقوع الشركة فيه 

إنه ال يعزب عن علمه مثقال ذرة يف السماوات واألرض مغالطة بل مل يعلم شيئا من األمور املعينة : وقوهلم مع هذا 
 يدري أكان أم مل يكن فإن نفس تصور الكلي من حيث هو كلي ال يفيد تصور احلادثة البتة بل هو عازب عنه ال

  أمر أمر lاملعينات والوجود ليس فيه إال املعينات فال يكون تصور شيئا من املعينات احلادثة 

  كالم الطوسي يف شرح اإلشارات ورد ابن تيمية عليه

إدراك اجلزئيات على وجه كلي ال ميكن أن يتغري وبني  يريد التفرقة بني: وقد بني ذلك شارحو كالمه فقال الطوسي 
إدراكها على وجه جزئي يتغري بتغريها ليبني أن األول تعاىل بل كل عاقل فهو إمنا يدرك اجلزئيات من حيث هو 

ا عاقل على الوجه األول دون الثاين وإدراكها على الوجه الثاين ال حيصل إال باإلحسان أو التخيل أو ما جيري جمرامه
  من اآلالت اجلسمانية 

كلية اإلدراك وجزئيته تتعلقان بكلية التصورات الواقعة فيه وجزئيتها فال تدخل : وقبل تقرير ذلك نقول : قال 
هل هو جزئي أو : التصديقات يف ذلك يعين بذلك أن التصديق إمنا يكون كليا أو جزئيا باعتبار ما فيه من التصور 

  كلي ؟ 
اإلنسان يقول القول يف وقت كلي : اإلنسان يقول هذا القول يف هذا الوقت جزئي وقولنا  هذا: فإن قولنا : قال 

  ومل يتغري فيهما إال حال اإلنسان والقول والوقت واجلزئية بالكلية 
هذا اإلنسان يقول هذا القول يف هذا : بل نفس النسبة ال تكون جزئية وكلية فإنه إذا قيل : ولقائل أن يقول 
يقول أقواال حسنة أو يقول هذا القول دائما كان الثاين كليا فإن تصوره ال : جلميع جزئيا وإذا قيل الوقت كان ا

  مينع من وقوع الشركة فيه 
احملمول الذي هو خري املبتدأ عن أحدمها قول معني ويف اآلخر قول مطلق فاجلزئية والكلية إمنا وقعا يف : فإن قلت 

  التصورين 
  لنا تصديق غري التصورات فال حاجة إىل نفي الكلية عنه  قيل إن أريد ذلك مل يكن

ولكن املعروف أن هذا القول هو اخلرب احملمول على املبتدأ املخرب به عنه وهو قول معني جزئي ونسبته إليه هو 



مية التصديق املغاير للتصورين فإن التصديق يراد به اجلملة كلها فيكون التصور بعضه بعينه ويراد به النسبة احلك
فيكون التصور شرطا فيه وإذا أريد به هذا فنسبة القول املعني إىل املعني تصديق فإن عنيت النسبة من مجيع الوجوه 

  حبيث مينع تصورها من وقوع الشركة فيها فهي جزئية وإن مل مينع ذلك فهي كلية 
كونه يقوله يف هذا الوقت ويف غريه بل مثل كونه يقوله دائما أو اإلخبار عنه بأنه يقوله يف وقت ما فإن هذا ال مينع 
  ال مينع أن يقوله بالعربية وبالعجمية فهو كلي بالنسبة إىل العربية والعجمية 

وباجلملة فما مل مينع تصوره من وقوع الشركة فيه فهو كلي سواء كان احتمال الشركة لدخوله أشخاصا أو أزمنة 
يبني أنه من مل يقل أن الرب يعلم اجلزئيات فإنه يلزمه أن ال يعلم  أو أمكنة أو لغات أو غري ذلك من األمور وهذا مما

  شيئا من املوجودات فإنه ما من موجود إال وهو متميز عن غريه حبيث مينع تصوره من وقوع الشركة فيه 
باملتغريات وهلذا مل مينع ابن سينا كونه يعلم اجلزيئات الثابتة الدائمة على أصله كالسموات والنجوم وإمنا منع علمه 

إنه تقوم به : فرارا من قيام احلوادث به مع أن أساطني من أساطني الفالسفة ومن وافقهم من املتأخرين يقولون 
احلوادث وال حجة له على نفي ذلك أصال إال ما ينفي به قيام الصفات وإثباته للعلم يستلزم إثبات الصفات كما 

  ون اجلزئيات يف غاية التناقض تقدم بيانه فعلم أن إثباته للعلم بالكليات د
وكل جزئي يتعلق به حكم فله طبيعة توجد يف شخصه وما تصري تلك الطبيعة جزئية ال يدركها : قال الطوسي 

العقل وال يتناوهلا الربهان واحلد بسبب انضياف معىن اإلشارة احلسية إليها وما جيري جمراها من املخصصات اليت ال 
س وما جيري جمراه فإن أخذت تلك الطبيعة جمردة عن تلك املخصصات صارت كلية سبيل إىل إدراكها إال باحل

باقيا حباله اللهم إال أن يكون  -حني كوهنا جزئية  -يدركها العقل ويتناوهلا الربهان واحلد وكان احلكم املتعلق هبا 
  احلكم متعلقا باألمور املخصصة من حيث هي خمصصة 

من أدرك علل الكائنات من حيث إهنا طبائع يعين طبائع كلية وأدراك أحواهلا كل : وإذا ثبت هذا فنقول : قال 
اجلزئية وأحكامها كتالقيها وتباينها ومتاسها وتباعدها وتركبها وحتللها من حيث هي متعلقة بتلك الطبائع وأدرك 

ا ببعض على وجه ال معها وبعدها وقبلها من حيث يكون اجلميع واقعا يف أوقات يتحدد بعضه: األمور اليت حتدث 
يفوقه شيء أصال فقد حصل عنده صورة العامل منطبقة على مجيع كلياته وجزئياته الثابتة واملتجددة املنصرفة اخلاصة 

بوقت دون وقت كما عليه الوجود غري مغادر إياها بشيء وتكون تلك الصورة بعينها منطبقة على عوامل أخر لو 
ه فتكون صورة كلية منطبقة على اجلزئيات احلادثة يف أزمنتها غري متغرية حصلت يف الوجود مثل هذا العامل بعين

  بتغريها 
  هكذا يكون إدراك اجلزئيات على الوجه الكلي 

فعلى هذا التقدير ال يكون الرب عاملا بشيء من هذه األمور املوجودة وال فاعال هلا إذا كان علمه هبا هو : فيقال 
على هذا الوجه الكلي ال يتضمن العلم بشيء من املعينات وال يكفي هذا العلم يف إبداعه هلا فإن العلم باجلزئيات 

  وجودها فضال عن أن يكون هو إجيادها 
فإنا إذا علمنا أن بين آدم ال بد أن حتصل هلم شهوة األكل فيأكلون وإذا أكلوا فال بد أن حتصل هلم فضلة فيتغوطون 

وال بد أن حيصل إنزال وحبل فتحبل النساء ويلدن وال بد أن ميوتوا وال بد أن حتصل هلم شهوة النكاح فيجامعون 
: كان هذا علما كليا يتضمن أنه ال بد من وجود أكل وختل ونكاح وإنزال وحبل ووالدة وموت حبيث لو قيل  -

  قول كان ذلك العلم الكلي مناقضا هلذا ال -إن يف اآلدميني من ال ميوت أو من ال يأكل ويشرب وينام وحنو ذلك 
إنه مل يبق من ينكح وحيبل ويلد وميوت كان ذلك العلم الكلي دافعا هلذا القول كما إذا علمنا أن نبيا ال : ولو قيل 



علمنا أهنا كلها صادقة ومل يكن يف جمرد هذا العلم  -خيرب إال بالصدق وعلمنا أنه أخرب بأخبار ال نعرف أعياهنا 
  الكلي علم شيء منها 
ليل شرعي دل على اإلجياب أو التحرمي وجب إثبات موجبه من اإلجياب أو التحرمي كان هذا وإذا علمنا أن كل د

  علما كليا ومل يكن فيه علم بشيء من أعيان األدلة الشرعية وال باألحكام املعينة الشرعية 
ال يكون  وإذا علمنا أن اإلهالل ال يكون إال يف أول الشهر واإلبدار ال يكون إال يف وسطه وأن كسوف الشمس

مل يكن يف جمرد هذا العلم  -إال عند اإلجتماع قبل اإلهالل وخسوف القمر ال يكون إال يف الليايل البيض يف اإلبدار 
هل اهلالل طالع يف هذا الوقت أم ال ؟ وهل هو مبدر أم ال ؟ وهل هو خسوف أم كسوف أم : ما يوجب أن يعلم 

  ال ؟ 
رأس السرطان واجلدي ال يصعد هذا غاية صعودها وهذا غاية هبوطها  وكذلك إذا علمنا أن الشمس تدور ما بني

ويف صعودها يكون الصيف ويف هبوطها يكون الشتاء وحنن ال نعلم هل هذا الوقت صيف أو شتاء وهل هي 
 مل يكن يف هذا العلم الكلي ما يفيد معرفة ما وجد يف اخلارج من أحواهلا لكن فيه أهنا ال خترج -صاعدة أو هابطة 

  عن هذا القانون الكلي وهكذا سائر العلوم الكلية 
لكن العلم جبميع حوادث الوجود على الوجه الكلي أعم من العلم ببعض حوادثه ومع ذلك فليس يف ذلك علم 

  بشيء من املوجودات احلادثة 
ادة معينة وإال فمن وأيضا فمجرد هذا العلم الكلي ال يكفي يف وجود املعينات فاملعني ال يوجد إال بتصور معني وإر

أراد أن يكرم األبرار ويعاقب الفجار ويقبل شهادة العدول ويرد شهادة أهل الزور وهو ال يعرف أعيان هؤالء 
  مل ميكنه فعل شيء من ذلك األمر الكلي الذي عزم  -وهؤالء 

ه طعام معني وثوب ومن أراد أن يأكل طعاما ويلبس ثوبا وليس له قصد من طعام بعينه وثوب بعينه إن مل حيصل ل
امتنع أن يأكل ويلبس لكن قد يكون قصده للمعني هو لكونه هو  -معني حبيث تكون له إرادة معينة وتصور معني 

امليسور املقدرور عليه ولو حصل غريه لقام مقامه ليس له إرادة يف أحدمها دون اآلخر إال لكونه هو الذي تيسر 
  ي القدرة وقدر عليه فهنا يكون سبب تعني اإلرادة ه

وكذلك من قصده أن يعطي الزكاة لألنواع الكلية اليت ذكرها اهللا يف كتابه وليس له غرض يف شخص بعينه فهو 
يعطي من علم أنه منهم ومن أمكنه أعطاه ومن أراد شخصا معينا فال يتعني حىت حيصل له تصور معني وإرادة معينة 

ة ال لكون إرادته األوىل دعته إىل أداء الزكاة وصرفها يف األنواع لكن التعني يكون ألجل علمه املعني وقدرته املعين
  فكانت إرادته ملعني  -املذكورة يف القرآن 

وكذلك من قصده أن يتطهر كما أمره اهللا فهو يقصد الطهارة مباء أي ماء كان وهذه إرادة كلية مث ال ميكنه أن 
  به إرادة معينة يتطهر إال مباء معني يتصور تصورا معينا ويريد التطهر 

وكذلك من قصده أن يعتق رقبة وجبت عليه يف كفارة وكذلك من غرضه أن يزوج وليته من كفو ومن قصده أن 
يشتري طعاما من شخص وكذلك من غرضه أن يستفيت من يفتيه حبكم اهللا ومن غرضه أن حياكم خصمه إىل من 

  حيكم بينهما باحلق وأمثال ذلك 
طلقا كليا ليس غرضهم شخصا بعينه لكن ال حيصل مقصودهم إال إذا قصدوا شيئا معينا فهؤالء قصدهم ابتدأ أمرا م

وإال فما دامت ليس معهم إال اإلرادة املطلقة ال يفعلون شيئا إذ املطلق ال وجود له يف األعيان فال ميكن وجود كلي 
قط وال يكون عاملا بشيء من يف اخلارج مع كونه كليا قط فمن مل يعلم إال الكليات مل ميكنه أن يفعل شيئا 



  املوجودات فإن املوجودات يف اخلارج ليس فيها كلي 
فعلى قول هؤالء مل يعلم اهللا شيئا من املوجودات بل وال فعل شيئا من املوجودات وهذا أمر قطعي ال حيلة فيه كلما 

  تدبره العاقل تبني له فساد هذا القول 
ودات الثابتة بأعياهنا ال يصح استثناؤها فإن تلك أيضا حادثة على القول وما استثناه ابن سينا من كونه يعلم املوج

احلق ويلحقها التغري كما يلحق غريها فيجب أذا مل يعلم إال الكليات أن ال يعلمها وعلى قول أوهلم إهنا أزلية أبدية 
ا وبتقدير ثبوهتا فإهنا علل فهي مستلزمة للتغريات أما األجسام فإهنا ال تزال متحركة وأما املعقول فال حقيقة هل

  األجسام املتغرية عندهم 
أن العلم بالعلة يوجب العلم باملعلول فالعلم بالعلل إمنا يوجب العلم مبعلوهلا والعلة أوجبت : وقد تقدم أصله 

معلوالت جزئية متغرية فيجب أن يعلم عليتها على هذا الوجه وحينئذ فيلزم أن يعلم املتغريات متغرية ال يكون 
  علمها على وجه كلي كما ذكروه 

ومما يوضح هذا أن الشرائع جاءت باألحكام الكلية مثل إجياب الزكوات وحترمي البنات واألخوات وال ميكن أمر 
أحد مبا أمره اهللا به وهنيه عما هناه اهللا عنه إن مل يعلم دخوله يف تلك األنواع الكلية وإال فمجرد العلم هبا ال ميكن 

وال ترك حمظور إال بعلم معني بأن هذا املأمور داخل فيما أمر اهللا به وهذا احملظور داخل فيما هنى اهللا معه فعل مأمور 
  عنه وهذا الذي يسمى حتقيق املناط 

  كل من أدرك علل الكائنات من حيث إهنا طبائع إىل آخره : إذا تبني هذا فقول القائل 
يف العامل حارا وباردا وأهنما يلتقيان على وجه كذا ؟ أو تريد أهنا  أتريد أنه أدركها كلية مثل أن يدرك أن: يقال له 

  إدراك الطبائع املوجودة املعينة ؟ 
  فإن أردت األول مل يكن يف العلم بذلك علم بشيء من املوجودات 

علم مبعلوهلا وإن أردت الثاين فإنه يلزم من العلم هبا العلم بلوازمها كما تقدم من أن العلم بالعلة التامة يستلزم ال
فيلزم من ذلك أن يعلم مجيع معلوالهتا ولوازمها وليس يف املعينات إال ما هو معلوهلا ولوازمها فيلزم العلم بكل شيء 

  جزئي على سبيل التعيني ويلزم العلم بطوله وعرضه وعمقه وقدره سواء كان من الكل املتصل أو املنفصل 
شيء عددا فهو يعلم أوزان اجلبال ودورات الزمان وأمواج البحار  إن اهللا أحصى كل: وهلذا كان قول املرسلني 

وما تسقط من ورقة إال يعلمها وال حبة يف ظلمات األرض وال رطب وال يابس { : وقطرات املطر وأنفاس بين آدم 
  ]  ٥٩: األنعام [ } إال يف كتاب مبني 

علوهلا وهي املوجب والرب سبحانه هو موجب مبشيئته يبني هذا أنه قد تقدم أن العلم بالعلة التامة يستلزم العلم مب
  وقدرته لكل ما يشاؤه 

وهم يسمونه علة وهو إمنا يوجد شيئا معينا ال يوجد شيئا كليا إذ اخلارج ليس فيه شيء كلي فيجب أن يكون عاملا 
اة بني هذا وهذا بكل شيء جزئي كما انه خالق لكل شيء جزئي وإن كان له علم عام كلي باألمور الكلية فال مناف

  بل خملوقه له بالكلي واجلزئيات فاخلالق أوىل بذلك 
  إن إدراكها على هذا الوجه إمنا حيصل باإلحساس أو التخيل : وقوله 

  ال ريب أن اهللا مسيع بصري يسمع ويرى سبحانه وتعاىل : فيقال هلم 
وحنو ]  ١٤٣: البقرة [ } بع الرسول إال لنعلم من يت{ : وقد روى ابن أيب طلحة عن ابن عباس يف قوله تعاىل 

إال لنرى ففسر العلم املقرون بالوجود بالرؤية فإن املعدوم ال يرى خبالف املوجود وإن كانت الرؤية : ذلك قال 



  تتضمن علما آخر 
 األشياء اجلزئية قد تعقل كما تعقل الكليات إشارة إىل إدراكها من: قوله : وقال الطوسي يف شرح كالم ابن سينا 

من حيث جتب بأسباهبا ليكون اإلدراك لتلك : حيث هي طبائع جمردة عن املخصصات املذكورة وقيدها بقوله 
  األشياء مع كونه كليا يقينيا غري ظين 

أي منسوبة إىل مبدأ طبيعته النوعية موجودة يف شخصه ذلك ال أهنا غري : منسوبة إىل مبدأ نوعه يف شخصه : مث قال 
لشخص بل مع جتويز أهنا موجودة يف غريه واملراد أن تلك األشياء إمنا جتب بأسباهبا من حيث موجودة يف غري ذلك ا

  هي طبائع أيضا 
تتخصص به أي تتخصص تلك اجلزيئات بطبيعة ذلك املبدأ وإمنا نسبها إىل مبدأ كذلك ألن اجلزئي من : مث قال 

  ة له من حيث هو كذلك حيث هو جزئي ال يكون معلوال لطبيعة غري جزئية وال الطبيعة عل
أن من يعقل أن بني كون القمر يف : إن العاقل ألن بني كون القمر يف موضع كذا إىل آخره معناه : وقوله : قال 

أول احلمل مثال وبني كونه يف أول الثور يكون كسوف معني يف وقت حمدود من زمانه كونه يف أول احلمل كالوقت 
شر درجات فإمنا يكون تعقل ذلك العاقل هلذه األمور أمرا ثابتا قبل وقت الذي سار فيه القمر من أول احلمل ع

  الكسوف ومعه وبعده 
هذا الذي تصور هذا الكسوف تصور أنه يكون يف عام معني أو تصوره مطلقا كتصوره أنه إذا كان يف : فيقال له 

معني وتصوره يكون عشر درجات من احلمل مع أمور أخرى يكون كسوف فإن كان األول فذاك كسوف جزئي 
قبله ومعه وبعده وإن كان الثاين فهذا يكون حمققا تارة ومقدرا أخرى أما املقدور فأن يعلم أنه كلما حصل القمر يف 

موضع كذا والشمس يف موضع كذا حال القمر بني نور الشمس وبني الناس فانكسفت ولكن هذا ليس فيه علم 
  بوقوعه ال مطلقا وال معينا 

لم أنه ال بد أن تقع هذه احملاذاة بني األرض والقمر والشمس وإمنا تقع إذا كان كذا فهذا علم كلي ال والثاين أن يع
  يعلم به شيء من الكسوف املوجود 

والعلم هبذا ممتنع إن مل يعلم الكسوفات اجلزئية وذلك أن أسباب الكسوفات حركات أجسام معينة يف : مث يقال 
يوجب العلم بكل كسوف جزئي والعلم به قبل وقوعه ومع وقوعه وبعد  أوقات حمدودة والعلم مبجموع ذلك

وقوعه فال يتصور مع العلم بأسباب احلوادث أن يعلم علم كلي إال وتعلم اجلزيئات الواقعة وإال فال يكون العلم 
  جبميع األسباب حاصال 

علمنا وقوعه قبل وقوعه ومعه وبعده  وهلذا ملا كنا ال نعلم عامة األسباب مل نعلم ما يكون وإذا علمنا أسباب شيء
كمن علم أنه سيبعث حممد صلى اهللا عليه و سلم وأنه يبعث إذا كانت أمور فإذا علم أهنا مل تكن علم أنه مل يبعث 

  وإن علم أهنا كانت علم أنه بعث 
سبب وال علموا مانعه وكثري مما يتكلم فيه الناس من مقدمة املعرفة يكونون قد علموا جزء السبب ومل يعلموا متام ال

  فيصيبون أحيانا ويكون خطأهم أكثر من صواهبم ألن ما فاهتم من العلم بتمام السبب واملوانع أكثر مما علموه 
  قد تعقل الكليات من حيث جتب بأسباهبا منسوبة إىل مبدأ نوعه من خيصه يتخصص به : وقد تقدم قول ابن سينا 

ئات بطبيعة ذلك املبدأ وإمنا نسبها إىل مبدأ كذلك ألن اجلزئي من أي تتخصص تلك اجلزي: وقد قال يف شرحه 
  حيث هو جزئي ال يكون معلوال لطبيعة غري جزئية 

هذا الكالم بني يف أهنا ال تعقل على هذا الوجه إال جزئية ال كلية ألهنا إذا عقلت من حيث جيب بسببها : فيقال 



من حيث جتب بسبب كلي عقلت كلية لكن رب العاملني هو واحد  املعني اجلزئي لزم أن تعقل جزئية وأما إذا عقلت
معني ليس أمرا مطلقا كليا فهو يعلم نفسه علما معينا مينع من وقوع الشركة فيه ال يعلمها علما كليا ال مينع من 

   احنصر نوعه يف شخصه دليل على ذلك: وقوع الشركة فيه وحينئذ فيعلم كل ما صدر عنه على هذا الوجه وقوله 
منسوبة إىل مبدأ نوعه يف شخصه أي منسوبة إىل مبدأ طبيعته النوعية موجودة يف شخصه : قوله : وقول الطوسي 

ذلك ألهنا غري موجودة يف غري ذلك الشخص بل مع جتويز أهنا موجودة يف غريه إمنا تستقيم يف طبائع املخلوقات 
  وأما اخلالق تعاىل فال جيوز أن تكون صفته ثابتة لغريه 

الكالم إمنا هو يف أن علمه بنفسه يوجب العلم باملخلوقات وبه جتب املمكنات وليس يف األسباب ما يوجب شيئا و
من املمكنات إال وهو سبحانه وتعاىل وكل ما سواه فإمنا يوجب بشركة من غريه وهو سبحانه ال شريك له مث كيف 

  يتخصص باملبدأ إن مل يكن خمتصا كما تقدم ؟ 
  على علمه بشيء من األشياء يدل على علمه باجلزئيات  -حجة يذكروهنا هم أو غريهم ففي اجلملة كل 

  إنه يعلم الكليات دون اجلزئيات كالم متناقض يستلزم أنه مل خيلق شيئا وال يعلم شيئا من املوجودات : وقول القائل 
العامل حمدث : س منه كقوهلم ال يعزب عن علمه مثقال ذرة يف األرض وال يف السماء تلبي: وقوله مع ذلك إنه 

يريدون به أنه معلول مع قدمه وإال فكل ذرة من ذرات احملدثات عازبة عنه عندهم وكوهنا جتب وصف كلي باق 
  أزال وأبدا ال يوجب العلم هبا كما ذكروه 

ات وليس البن ومضمون كالمه أنه يعلم وال يعلم فهو كالم متناقض مث األدلة الدالة على علمه تستلزم علمه باجلزئي
سينا ما يبطل ذلك إال كون ذلك يفضي إىل تغري العلم لكونه يعلم أن سيكون الشيء مث يعلم أنه قد كان وهذا إن 

أبطله من جهة أنه نقص يف العلم فهو باطل فإن هذا هو علم للشيء على ما هو عليه فإنه علمه معدوما ملا كان 
  ودا مث إذا عدم بعد ذلك علم أن قد كان مث عدم موجودا وعلم أنه سيوجد مث ملا وجد علمه موج

فهذا هو العلم املطابق للمعلوم وما سوى ذلك فهو جهل ال علم وإن أنكره من جهة أنه حيدث حتول العلم بتحول 
فقد عرف قول املانعني من هذا األصل وأنه يف غاية الضعف والفساد خمالف لصريح  -املعلوم وأن ذلك تغري 
  ملنقول ال سيما ومن منع ذلك من اجلهمية ومن اتبعهم إمنا منعوه العتقادهم أن ذلك ينايف القدم املعقول وصحيح ا

وابن سينا وإخوانه جيوزون قيام احلوادث بالقدمي فال حجة البن سينا وأتباعه يف منعه إال حجتهم يف نفي الصفات 
الصفات كما تقدم بيانه وإقرار أصحابه بذلك وإثبات العلم باملعلومات املفصلة الثابتة بأعياهنا مستلزم لثبوت 

  وحينئذ فال حجة هلم يف نفي ذلك أصال 
واهللا تعاىل قد أخرب يف كتابه بعلمه مبا سيكون كاألمور اليت أخرب هبا قبل كوهنا فعلم أنه يعلم األشياء قبل وجودها 

  وأخرب أنه إذا وجدت علمها أيضا 
  ]  ١٤٣: البقرة [ } يها إال لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وما جعلنا القبلة اليت كنت عل{ : كقوله 

إال : إال لنرى وقال طائفة من املفسرين : ويف القرآن من هذا بضعة عشر موضعا وقد روي عن ابن عباس وغريه 
  لنعلمه موجودا 

  رد الغزايل على الفالسفة يف هتافت الفالسفة وتعليق ابن تيمية

ال يعلم اجلزيئات  -تعاىل عن قوهلم  -إن اهللا : مسألة يف إبطال قوهلم : أيب حامد عليهم قال  وحنن نذكر كالم
  وقد اتفقوا على ذلك : املنقسمة بانقسام الزمان إىل الكائن وما كان ويكون قال 



لني يعين اتفاق من عرف قوله منهم وهم الذين ذكرهم ابن سينا وإال فأبوا الربكات قد حكى عنهم قو: قلت 
  واختار هو أنه يعلم اجلزئيات 

فإن من ذهب منهم إىل أنه ال يعلم إال نفسه فال خيفى هذا من مذهبه ومن ذهب منهم إىل أنه يعلم : قال أبو حامد 
غريه وهو الذي اختاره ابن سينا فقد زعم أنه يعلم األشياء علما كليا ال يدخل حتت الزمان وال خيتلف باملاضي 

مع ذلك زعم أنه ال يعزب عن علمه مثقال ذرة يف السموات وال يف األرض إال أنه يعلم واملستقبل واآلن و
  اجلزئيات بنوع كلي 

فال بد أوال من فهم مذهبهم مث االشتغال باالعتراض ونبني هذا مبثال وهو أن الشمس مثال تنكسف بعد أن مل تكن 
فيها معدوم منتظر الوجود أي سيكون وحال  أعين للكسوف حال هو: منكسفة مث تنجلي فتحصل له ثالثة أحوال 

  هو فيها موجود أي هو كائن وحال ثالثة هو فيها معدوم ولكنه كان من قبل 
: أنه كائن وثالثا : أن الكسوف معدوم وسيكون وثانيا : ولنا بإزاء هذه األحوال ثالثة علوم خمتلفة فإنا نعلم أوال 

  أنه كان وليس كائنا اآلن 
ثة متعددة وخمتلفة وتعاقبها على احملل يوجب تغري الذات العاملة فإنه لو علم بعد االجنالء أن وهذه العلوم الثال

الكسوف موجود اآلن كما كان قبل كان جهال ال علما ولو علم عند وجوده أنه معدوم كان جاهال فبعض هذه ال 
  يقوم مقام بعض 

ثة فإنه يؤدي إىل التغري وما مل خيتلف حاله مل يتصور أن فزعموا أن اهللا تعاىل ال خيتلف حاله يف هذه األحوال الثال
يعلم هذه األمور الثالثة فإن العلم يتبع املعلوم فإذا تغري املعلوم تغري العلم وإذا تغري العلم فقد تغري العامل ال حمالة 

  والتغري على اهللا حمال 
ف به يف األزل واألبد ال خيتلف مثل أن ومع هذا زعم أنه يعلم الكسوف ومجيع صفاته وعوارضه ولكن علما يتص

يعلم مثال أن الشمس موجودة وأن القمر موجود وأهنما حصال منه بوساطة املالئكة اليت مسوها باصطالحهم عقوال 
مها الرأس والذنب وأهنما : جمردة ويعلم أهنا تتحرك حركات دورية ويعلم أن بني فلكيهما تقاطعا على نقطتني 

حوال يف العقدتني فتنكسف الشمس إذ حيول جرم القمر بينها وبني أعني الناظرين وتستتر جيتمعان يف بعض األ
الشمس عن األعني وأنه إذا جاوز العقدة مثال مبقدار كذا وهو سنة مثال فإنه تنكسف مثال وأن ذلك االنكساف 

ل الكسوف وعوارضه فال يكون يف مجيعها أو ثلثها أو نصفها وإنه ميكث ساعة أو ساعتني وهكذا إىل مجيع أحوا
  يعزب عن علمه شيء 

ولكن علمه هبذا قبل الكسوف وحال الكسوف وبعد االجنالء على وترية واحدة ال خيتلف وال يوجب تغريا يف ذاته 
وكذا علمه جبميع احلوادث فإهنا إمنا حتدث بأسباب وتلك األسباب هلا أسباب أخرى إىل أن تنتهي إىل احلركة 

  سبب احلركة الدورية نفس السماوات الدورية السماوية و
وسبب حتريك النفس الشوق إىل التشبه باهللا واملالئكة املقربني والكل معلوم له أي ينكشف له انكشافا واحدا 

إنه يعلم أن الكسوف موجود اآلن وال يعلم بعده أنه : متناسبا ال يؤثر فيه الزمان ومع هذا فحال الكسوف ال يقال 
  جيب يف معرفته اإلضافة إىل الزمان فال يتصور أن يعلمه ألنه يوجب التغري اجنلى اآلن وكل ما 

ال : وهذا فيما ينقسم بالزمان وكذا مذهبهم فيما ينقسم باملادة واملكان كأشخاص الناس واحليوانات فإهنم يقولون 
وأنه ينبغي أن يكون  يعلم عوارض زيد وعمرو وخالد وإمنا يعلم اإلنسان املطلق بعلم كلي ويعلم عوارضه وخواصه

بعضها للبطش وبعضها للمشي وبعضها لإلدراك وبعضها زوج وبعضها فرد وأن قواه ينبغي : بدنه مركبا من أعضاء 



أن تكون مبثوثة يف أجزائه وهلم جرا إىل كل صفة يف داخل اآلدمي وباطنه وكل ما هو من لواحقه وصفاته ولوازمه 
   حىت ال يعزب عن علمه شيء ويعلمه كليا

فأما شخص زيد فإمنا يتميز عن شخص عمرو للحس ال للعقل فإن عماد التمييز اإلشارة إىل جهة معينة والعقل يعقل 
  اجلهة املطلقة الكلية واملكان الكلي 

هذا وهذا فهو إشارة إىل نسبة حاصلة لذلك احملسوس إىل احلاس بكونه منه على قرب أو بعد أو جهة : فأما قولنا 
  حيل يف حقه معينة وذلك يست

وهذه قاعدة اعتقدوها واستأصلوا هبا الشرائع بالكلية إذ مضموهنا أن زيدا مثال لو أطاع اهللا أو عصاه : قال الغزايل 
مل يكن اهللا عاملا مبا يتجدد من أحواله ألنه ال يعرف زيدا بعينه فإنه شخص وأفعاله حادثة بعد أن مل تكن وإذا مل 

فعاله بل ال يعلم كفر زيد وال إسالمه وإمنا يعلم كفر اإلنسان وإسالمه مطلقا يعرف الشخص مل يعرف أحواله وأ
حتدى حممد صلى اهللا عليه و سلم بالنبوة وهو مل يعرف يف تلك : كليا ال خمصوصا باألشخاص بل يلزم أن يقال 

لنبوة وأن صفة أولئك احلال أنه حتدى هبا وكذلك احلال مع كل نيب معني وإنه إمنا يعلم أن من الناس من يتحدى با
كذا وكذا فأما النيب املعني بشخصه فال يعرفه فإن ذلك يعرف باحلس واألحوال الصادرة منه ال يعرفها ألهنا أحوال 

  تنقسم بانقسام الزمان من شخص معني ويوجب إدراكها على اختالفها تغريا 
   نبني ما فيه من القبائح الالزمة عليه ثالثا فهذا ما أردنا أن نذكر من نقل مذهبهم أوال ومن تفهمه ثانيا مث: قال 
قبائح مذهبهم أعظم وأكثر مما ذكره أبو حامد من وجوه كثرية ومضمون حجتهم أن علم الرب بأحوال : قلت 

عباده يستلزم تنوع علمه هبم لتنوع املعلوم وأن ذلك تغري ميتنع على اهللا ومل يقيموا على امتناع مثل هذا املعىن حجة 
  ال شرعية وال عقلية  :صحيحة 

  ولفظ التغري فيه إمجال كما ذكرناه يف غري هذا املوضع والتغري املمتنع ما يكون فيه استحالة تتضمن نقصا 
  وأما ما ذكره من كون العلم يطابق املعلوم فيتنوع بتنوع حاله فهو صفة كمال وإال كان العلم جهال 

هذا االسم وجب نفيه فهو كتسميتهم إثبات الصفات تركيبا وأما إذا مسوا هذا تغريا وادعوا أن ما دخل يف 
  ودعواهم أن ما يدخل يف ذلك جيب نفيه 

واحلجج العقلية إمنا تعترب فيها املعاين ال األلفاظ واحلجج السمعية يعترب فيها كالم املعصوم وليس يف كالم اهللا 
ذي مسوه تركيبا وتغريا بل النصوص املتواترة اليت ورسوله وال الصحابة والتابعني هلم بإحسان ما ينفي هذا املعىن ال

جاءت هبا األنبياء عن اهللا كلها تدل على إثبات ما نفوه من هذه املعاين ولو مل يكن إال إثبات علمه بكل شيء علما 
  مفصال 

وعقابه املعني  وهذا القرآن فيه من إخبار اهللا باألمور املفصلة عن الشخص املعني وكالمه املعني وفعله املعني وثوابه
  مثل قصة آدم ونوح وهود وصاحل وموسى وغريهم ما يبني أهنم من أعظم الناس تكذيبا لرسل اهللا تعاىل 

وكذلك أخباره عن أحوال حممد صلى اهللا عليه و سلم وما جرى ببدر وأحد واألحزاب واخلندق واحلديبية وغري 
  ذلك من األمور اجلزئية أقواال وأفعاال 

لم السر وأخفى وأنه عليم بذات الصدور وأنه يعلم ما تنقص األرض من املوتى وعنده كتاب حفيظ وأخباره أنه يع
  وأنه يعلم ما يف السموات واألرض وأن ذلك يف كتاب 

[ } تسقط من ورقة إال يعلمها وال حبة يف ظلمات األرض وال رطب وال يابس إال يف كتاب مبني { : وأنه ما 
  ]  ٥٩: األنعام 



  ]  ٩ - ٨: الرعد [ } عامل الغيب والشهادة * تغيض األرحام وما تزداد وكل شيء عنده مبقدار { : ما  وأنه يعلم
  ]  ٣٤: لقمان [ } عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما يف األرحام { : وأنه 
  ]  ٢: األنعام [ } قضى أجال وأجل مسمى عنده { : وأنه 
  ]  ٢٣: النحل [  }يعلم ما يسرون وما يعلنون { : وأنه 
  ]  ١٠٤: طه [ } أعلم مبا يقولون { : وأنه 

  إىل أمثال ذلك مما يطول ذكره يف كتاب اهللا تعاىل 
مث من أعظم الضالل واجلهل أن ينفي النايف علم رب العاملني مبخلوقه لكون ذلك يستلزم ما يسمونه تغريا وحلول 

  حوادث 
  األمة وال أئمتها وإمنا يوافقهم عليه اجلهمية  مث نفي هذا املعىن مل يذهب إليه أحد من سلف

ومن تلقاه عن اجلهمية من الكالبية وحنوهم فال يقر بنفي ذلك إال من هو من أهل الكالم املبتدع املذموم احملدث يف 
  اإلسالم ومن تلقاه عنهم جهال حبقيقته ولوازمه 

ى ثبوته وخطأ من نفاه شرعا وعقال فإنه قد علم وإذا كان علم الرب مستلزما هلذا كان هذا من أعظم الرباهني عل
  باالضطرار من دين الرسول إثبات العلم بكل شيء من األعيان 

فإذا تبني بصريح العقل أن ذلك يستلزم قيام هذه املعاين بالرب لزم القول بذلك كيف والقرآن قد دل على أنه يعلم 
د ثبت بالدالئل اليقينية أنه يعلم كل ما فعله وأنه بكل الشيء بعد كونه مع علمه بأن سيكون يف بعض عشرة آية وق

  شيء عليم وهو مقتضى حجتهم 
  وأما زعمهم مع هذا أنه يعلم الكسوف ومجيع صفاته وعوارضه 

إن كان ال يعلم إال كسوفا كليا ال مينع تصوره من وقوع الشركة فيه فهو مل يعلم شيئا من الكسوفات : فيقال هلم 
لكسوف املوجود فكل منها جزئي فال يتصور أن يعلم الكسوف إال مع علمه بالكسوفات املوجودة وإن علم ا

  اجلزئية 

  كالم ابن سينا باطل من وجوه الوجه األول 
من جهة دعواه أنه مع علمه بالعلة التامة لوجود كل موجود ال يعلم شيئا من : وهذا الذي قاله باطل من وجوه 
ا كليا مل حيدث وال علة لوجوده فإن الكليات ال يوجد شيء منها إال معينا فالعلة املعلوالت احلادثة وإمنا يعلم أمر

  املوجبة له ال توجب إال معينا جزئيا فمن مل يعلمه معينا جزئيا مل يعلم معلول العلة التامة 

  الوجه الثاين

فيعلم وجود  من جهة دعواه أنه إذا علم الكسوف على الوجه الكلي علم مجيع صفاته وعوارضه وعلى هذا
اإلنسان علما كليا مع علمه جبميع صفاته وعوارضه وهذا باطل فإن الصفات والعوارض اليت يتصف هبا اإلنسان 

وتعرض له ال يشترك فيها اإلنسان بل ما من إنسان إال وله صفات وعوارض ال يشركه فيها غريه كالسحنة والنغمة 
  فال يشرك اثنان يف سحنة وال نغمة 

ل ربوبيته وأنه بكل شيء عليم فيمتنع أن يعلم مجيع ما يتصف به اإلنسان ويعرض له علما كليا وكثري وهذا من دالئ
من ذلك بل أكثره علم خيتص بالواحد من الناس جزئي ال يشركه فيه غريه وإن كان الناس يشتركون يف أن هلذا 



وجها فما من شيئني من ذلك يستويان من كل  رأسا وهلذا رأسا وهلذا قلبا وكبدا وهلذا قلبا وكبدا وهلذا وجها وهلذا
وجه بل لكل من ذلك صفة ختصه فكيف يتصور أن يعلم تلك اخلصائص من ال يعلم إال الكليات املشتركة اليت ال 

  اختصاص فيها ؟ 

  الوجه الثالث

ة علما تاما أن ال أن هذه اجلهات احلادثة من لوازم العلل اليت يعلمها علما تاما فكيف يتصور مع علمه بالعلة التام
إما أن العلم بالعلة التامة ال يستلزم العلم : وكل حادث بعينه هو من لوازمها فأحد األمرين الزم ! يعلم لوازمها ؟ 

  باملعلول وإال فال يكون عاملا علما تاما بالعلة التامة 
ليهما الربهان اليقيين من ينازع وكال املقدمتني يسلمون صحتها فكيف جيوز أن يسلم هاتني املقدمتني اللتني يقوم ع

وهل هذا إال جهل مبوجب الربهان القياسي يف ذلك الذي هم دائما ! يف نتيجتهما الالزمة عنهما بالضرورة ؟ 
  ! يقررونه مادة وصورة ؟ 

  الوجه الرابع

م جزيئات إن النفس الفلكية تعل: إن مجيع احلوادث مستندة إىل حركة النفس الفلكية ويقولون : أهنم يقولون 
حركات الفلك بل ادعى ابن سينا ومن اتبعه أهنا تعلم مجيع احلوادث لعلمها بأسباهبا ألن سببها هو احلركة الفلكية 
والنفس الفلكية تعلم ذلك فتعلم املعلوالت املسببة عنها وزعموا أن هذه النفس هي اللوح احملفوظ اليت أخربت به 

  لنوم واليقظة لألنبياء وغريهم هي التصال نفوسهم هبذه النفس الفلكية األنبياء وأن املكاشفات اليت حتصل يف ا
و أبو حامد ذكر هذا املعىن موافقة هلم يف طائفة من كتبه واتبعه على ذلك طائفة من املتصوفة وصاروا يدعون األخذ 

ك يف كالم غري من اللوح احملفوظ ومنهم من يعرف مرادهم باللوح احملفوظ ومنهم من ال يعرف ذلك كما وقع ذل
  واحد من متأخري الصوفية أتباع أيب حامد واملتفلسفة 

هذا مع أن حركة الفلك ليست هي العلة التامة يف حدوث احلوادث بل يفيض من العقل الفعال ما يفيض من 
 الصور عند استعداد القوابل حبسب احلركة الفلكية فهل ما يقوله هؤالء يف علم الرب وعلم النفس الفلكية اليت

حيث جعلوا ما هو بزعمهم جزءا لسبب للحوادث ! ادعوا أهنا اللوح احملفوظ إال من أعظم األقوال تناقضا ؟ 
: فادعوا أن العلم به يوجب العلم جبميع احلوادث اجلزئية مث العلة التامة عندهم لكل شيء من حادث وغريه قالوا 

الفلكية حمتاجون بعد إثباهتا إىل كون حركة الفلك سببا  إن العلم التام به ال يوجب العلم بكل حادث وهم يف النفس
  حلدوث شيء 

وهذا إذا سلم أو قامت عليه حجة ال ميكن أن يدعى أنه علة تامة باتفاقهم مع اتفاق أهل امللل فكيف جيعلون العلم 
  ال يوجب العلم هبا ؟ العلم التام مبا هو علة هلا : مبا ليس بعلة تامة للحوادث موجبا للعلم جبزئياهتا ؟ ويقولون 

مث إذا كانت حركة الفلك صادرة عن الرب بوسط أو بغري وسط وهو يعلم نفسه ويعلم مفعوالته ولوازمها ولوزام 
لوازمها وذلك كله من مفعوالته بوسط أو بغري وسط فإما أن يعلمها مفصلة معينة أو ال يعلمها مفصلة فإن علمها 

ث مفصلة معينة وإن مل يعلمها مفصلة فال ريب أن علمه حبركات الفلك أوىل مفصلة علم لوازمها فعلم مجيع احلواد
من علم النفس الفلكية بكل ما حيدث يف األرض فإن هذه أكثر اختالفا من حركات الفلك فالعلم بتلك أقرب إىل 

  العلم الكلي وهو سبحانه أكمل يف خلقه هلا ولو بواسطة من إحداث النفس الفلكية حلوادث األرض 



إما كمال وإما نقص فإن كان نقصا فينبغي تنزيه العامل العلوي منه وإن كان :  علم النفس الفلكية باحلركات مث
كماال فخالقها أحق بذلك منها مث تلك احلركات وتصورات النفس وإرادهتا مجيعها مفعولة للرب ومعلولة له على 

باملعلول فيجب علمه هبا وإذا علمها وهي سبب  اصطالحهم وهو اخلالق هلا والعلم بالعلة التامة يوجب العلم
  وجب علمه باحلوادث  -احلوادث 

ودعواهم مع عدم علمه باجلزئيات أنه يعلم كل صفة يف داخل اآلدمي وباطنه وكل ما هو من لواحقه وصفاته 
ماثل شيئان دعوى اثنان يف أمر موجود يف اخلارج بل وال يت -ولوازمه حىت ال يعزب عن علمه شيء ويعلمه كليا 
  من كل وجه وإن كانا يتشاهبان من بعض الوجوه 

فالعلم مبا يتشابه فيه الناس علم ببعض صفاهتم الكلية ليس ذلك علما جبميع صفات كل واحد منهم وال صفة كل 
واحد وعوارضه متاثل اآلخر من كل وجه حىت يكون العلم بالقدر املشترك علما كليا يتناوهلما بل لكل واحد 

  ال يشاركه فيها غريه والعلم بالقدر املشترك ال يتناول شيئا من تلك اخلصائص خصائص 
واإلنسان املوجود إمنا كان هو اإلنسان املوجود خبصائصه ال بالقدر املشترك بينه وبني غريه بل ذلك القدر املشترك 

مل يعلم شيئا من املوجودات  -رك وهو القدر املشت -إمنا يكون يف العلم ال يكون يف الوجود فمن مل يعلم إال الكلي 
البتة وإمنا ننتفع حنن بالعلم الكلي يف األمور املوجودة إذا أدرجنا املوجودات يف األمر الكلي كما يف علم الشرع 

والطب وغري ذلك فعلم الطبيب بأن السقمونيا تستخرج الصفراء وأن الدم يستخرج بالفصد واحلجامة ال يوجب 
س إن مل يعلم أن هذا به صفراء وهذا قد زاد به الدم فإذا علم املعينات مع الكليات انتفع بعلمه علما مبا ينتفع به النا

  وأمكن أن يكون له تأثري يف الوجود ويصري علما فعليا أي هو شرط يف الفعل 
  ء وال يف فعله فأما العلم الكلي بدون العلم باجلزيئات اليت يفعلها الفاعل فال يكون علما فعليا وال يؤثر يف وجود شي

  إن علم الرب تعاىل فعلي مع إخراج اجلزئيات املوجودة عنه تناقض يعرفه من تصور القولني : وهبذا يتبني أن قوهلم 
وعامة أقوال القوم متناقضة لكن ضالهلم يف مسألة العلم عظيم جدا وهو من أقبح الكفر وأعظمه منافاة لصريح 

  املعقول وما فطر اهللا عليه عباده 
إن شخص زيد إمنا يتميز عن شخص عمرو للحس ال للعقل فإن عماد التمييز اإلشارة إىل جهة معينة : له وقو

هذا وهذا فهو إشارة إىل نسبة حاصلة لذلك احملسوس : والعقل يعقل اجلهة املطلقة الكلية واملكان الكلي فأما قولنا 
  إىل احلاس بكونه منه على قرب أو بعد أو جهة معينة 

من الذي فرق يف حق اخلالق تعاىل بني احلس والعقل حىت وصفه بالعقل دون احلس ؟ فإن كنتم حتتجون : م فيقال هل
باملعقوالت اليت تعرفوهنا فهي تبطل هذا الفرق وإن كنتم تعتصمون بالشرع فهو مل يطلق عليه اسم العقل وال احلس 

نه مسيع بصري والسمع والبصر هو مما يريدونه لفظ العلم والسمع والبصر وبني أنه بكل شيء عليم وأ: لكن قال 
  بلفظ احلس 

  أن علمه باجلزئيات املشخصة ال ميكن إال مع رؤيته هلا فال حمذور يف إثبات رؤيته لكل خملوق : فإن قلتم 
هذه احملسوسات يف جهة واإلحساس هبا يقتضي كوهنا جبهة من احلاس على قرب أو بعد فهذا يناسب : وإذا قلتم 

  إن ماليس يف مكان ليس له نسبة إىل املكان  :قولكم 
أنتم تعلمون أن النفس هلا تعلق للشعور والتدبري بالبدن اجلزئي فإن ذلك يستلزم أن يكون الذي : وحينئذ فيقال 

حيس البدن جسما فالنفس جسم وتدبري رب العاملني ملخلوقاته أعظم من تدبري النفس للبدن فإن النفس ليست 
  بل هلا شركاء يف قوى طبيعة وأسباب خارجية مستقلة بتدبريه 



وأما رب العاملني فال شريك له يف تدبري خملوقاته فيكون علمه هبم ورؤيته هلم أعظم من علم النفس ببدهنا وإدراكها 
  له سواء مسي هذا وهذا حسا أو مل يسم 

الشرعية وقد قدمنا غري مرة أنه ليس  وما شاركتم فيه اجلهمية من النفي ال ينفعكم وإمنا تنفعكم األدلة الصحيحة أو
لكم دليل ينفي ما مسيتموه تركيبا عن واجب الوجود وال ما ينفي الصفات حىت أن الغزايل مع نفيه لكون الرب 

ال دليل لنفاة املتكلمني على نفي ذلك كما قد حكي ذلك : جسما بني أنه ال دليل لكم على ذلك وأنتم تقولون 
  ني ما ذكر يف حجج الفريقني من الفساد العقلي واالبتداع الشرعي عن الفريقني يف موضعه وب

وأيضا فإذا كان ال يعلم إال األمور الكلية األزلية األبدية اليت ال تقبل التغري فيجب أن ال يعلم أحدا من األنبياء 
وجود بين آدم وال والرسل وال شيئا مما أمروا به الناس فإنه ليس شيء من ذلك أزليا أبديا بل جيب أن ال يعرف 

  غريهم من احليوانات إال إذا ثبت أن وجود لك الزم لوجود األفالك 
ومعلوم أهنم ليس هلم دليل على قدم نوع من املركبات ال اإلنسان وال غريه من احليوانات وإن اعتقدوا قدم األفالك 

أشكال غريبة فيجوز أن  فإن حدوث احلوادث السفلية هو عن حركات األفالك واحلركات متنوعة وحتدث فيها
يكون حدوث ما حدث من األنواع بسبب بعض األشكال اليت حدثت وهلذا جيوز عندهم حتول املعمور من الربع 
الشمايل إىل اجلنويب وغري ذلك من التغريات العظيمة وجيب أن ال يكون له علم بالطوفانات العامة كطوفان نوح 

ون عاملا بشيء من أحوال األفالك وغريها ما مل يثبت أن ذلك بعينه قدمي وغريه ألنه من هذا الباب بل جيب أن ال يك
  أزيل 

وهم ال دليل هلم على قدم شيء من العامل وإمنا حججهم تدل على قدم نوع فعله ال على قدم شيء بعينه من 
  ل متكلما فاعال إنه مل يز: املفعوالت وقد قامت األدلة على أن كل ما سواه خملوق كائن بعد أن مل يكن وإن قيل 

وعلى هذا التقدير فال يكون عاملا بشيء من خملوقاته إذ كلها حادثة وهم ال يعلمون شيئا من احملدثات وجيب أن ال 
يكون عاملا مبا يتكلم به وما يفعله مع قيام الدليل على أنه يتكلم مبشيئته وقدرته بل والزم هذا القول أنه مل يفعل 

ئته وال يشاء إال مع علمه مبا يشاؤه فإذا قدر أنه مل يعلم الفعل املعني واملفعول املعني لزم أنه شيئا فإنه ال يفعل إال مبشي
مل يفعل شيئا ولزم أن كل من فعل بقدرته ومشيئته كان أكمل منه ألنه فعل بعلم وقدرة ومشيئة وهذا يف صريح 

  لم العقل أكمل ممن ال يفعل شيئا أو ممن يفعل بال قدرة وال مشيئة وال ع
وأيضا فإمنا جيوز أن يعلم املفعوالت على وجه كلي أزيل أبدي ال يتغري أن لو كانت املخلوقات خملوقة على هذا 

الوجه ولو كان كذلك لزم أن ال يكون يف العامل شيء من احلوادث ألن حدوث احلادث بعد أن مل يكن إمنا يكون 
حادث وهو متام علته التامة حىت ينتهي األمر إليه تعاىل عن حدوث متام علته وحدوث متام العلة ال بد له من سبب 

فال بد أن حيدث ما يكون متام العلة التامة حلدوث احلوادث فإن قدر أنه مل يعلم إال األمر القدمي األزيل األبدي امتنع 
ي أن احلادث ال حيدث عن قدمي أزيل أبدي بدون حادث وهذا أصلهم الذ: أحدمها : أن حيدث شيئا لوجهني 

  يقولون به 
إن جاز حدوث احلادث عن القدمي جاز أن يفعل بعد أن مل يكن فاعال ولزم حينئذ علمه باحملدثات وإن مل : مث نقول 

جيز ذلك امتنع أن حيدث عن العلة القدمية التامة شيء من احلوادث فال حيدث يف العامل شيء وإذا بطل كون العامل 
م أن احلوادث حدثت عند كمال املوجب حلدوثها وذلك حبدوث متام املوجب خملوقا عن علة أزلية مل حيدث عنها لز

حلدوثه وذلك يرجع إىل أمور قائمة به متعلقة مبشيئته وقدرته وحينئذ فيجب علمه هبا ألنه من لوازم نفسه والمتناع 
  وجودها بدون العلم هبا 



ط فإن مل يكن عاملا هبا على الوجه الذي وأيضا فألن احلوادث إمنا هي صادرة عنه سواء صدرت بوسط أو بغري وس
حدثت عليه مل يكن عاملا بعلتها التامة املستلزمة حلدوثها ألن العلم بالعلة التامة يستلزم العلم باملعلول فإذا قدر عدم 

حىت يلزم عدم العلم باملعلول لزم عدم العلم بالعلة التامة وإذا امتنع العلم بالعلة التامة لزم أن ينتفي العلم بعلة العلة 
  علمه التام بنفسه 

وإذا قدر عاملا بنفسه لزم علمه بكل حادث على الوجه الذي حدث عليه ولزم علمه بكل جزئي ألنه هو الفاعل له 
على هذا الوجه وإن كان بطريق اللزوم فإن علمه بامللزوم كفعله للملزوم والعلم التام بامللزوم يوجب العلم بلوازمه 

  كما تقدم بيانه 

  الم ابن رشد يف مناهج األدلة عن صفة اإلرادة ورد ابن تيمية عليهك

وأما صفة اإلرادة فظاهر اتصافه هبا إذ كان من شرط صدور الشيء عن الفاعل العامل أن يكون : قال ابن رشد 
شيء ال إنه مريد لألمور احملدثة بإرادة قدمية فبدعة و: مريدا له وكذلك من شرطه أن يكون قادرا فأما أن يقال 

إنه مريد لكون الشيء يف وقت كونه : يعقله العلماء وال يقنع اجلمهور الذين بلغوا رتبة اجلدل بل ينبغي أن يقال 
[ } إمنا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون { : وغري مريد لكونه يف غري وقت كونه كما قال تعاىل 

إنه مريد للمحدثات بإرادة قدمية إال ما تومهه : م إىل أن يقولوا فإنه ليس عند اجلمهور شيء يضطره]  ٤٠: النحل 
  املتكلمون من أن الذي تقوم به احلوادث حادث 

إن احلوادث اليت توجب احلدوث للمحل الذي تقوم به هي احلوادث اليت تغري جوهر الشيء : وقد تبني من قولنا 
ء أرادوا أن يفهموا الناس من اإلرادة معىن غري املفهوم من وأما حتقيق إرادة اإلله فمن علم اخلواص اخلاص هبم فهؤال

معىن اإلرادة املعروفة املفهومة اليت صرح هبا الشرع وهو معىن ال يفهمه اجلمهور وال تكيفه العقول وجعلوا ذلك 
أن هناك أصال من أصول الشريعة وكفروا من مل يقل به وإمنا طور العلماء يف هذا املقام أن يقوم الربهان عندهم 

إهنا إرادة قدمية يلزم عنها حادث وال إرادة حادثة مثل اليت يف الشاهد بل هي إرادة : إرادة غري مكيفة ال يقال عنها 
العقول اإلنسانية مقصرة عن تكييفها كما هي مقصرة عن تكييف سائر الصفات اليت وصف هبا نفسه ألهنا مىت 

  يصدق جبميعها بالدالئل الربهانية بال كيف كيفت أشبهت الصفات املكيفة احملدثة فوجب أن 
أما كوهنا إرادة ليست مثل إرادة اخللق فهذا ال بد منه فيها ويف سائر الصفات هذا ال خيتص باإلرادة كما أن : قلت 

  الرب نفسه ليس كمثله شيء فصفاته كذاته 
ها وحدوثها ال بيان حل الشبهة لكن جمرد نفي هذا ال ينازعه فيه أحد ومضمون كالمه الوقف عن الكالم يف قدم

  كما فعل يف مسألة العلم 
والفالسفة الدهرية حائرون يف هذا املوضع ومن يتكلم فيها تناقض كالمه لفساد األصل الذي يبنون عليه وهو 

 صدور احلوادث عن علة موجبة ملعلوهلا بوسط أو بغري وسط فإن هذا ممتنع بل هو مجع بني النقيضني ألن العلة التامة
ال يتخلف عنها شيء من موجبها وال موجب موجبها واحلوادث متأخرة فال يكون من موجبها وال موجب موجبها 
فجعلها من موجبها أو موجب موجبها تناقض فإذا كانوا حائرين يف أصل صدور احلوادث عنه فكيف يف إرادته هلا 

  وعلمه هبا ؟ 
ما ذكر من أن الذي تقوم به احلوادث حادث وما ذكره من وما ذكره من أن نفاة املتكلمني ال دليل عندهم إال 

  إبطال دليلهم على ذلك هو له ألزم فإن الفالسفة يقيموا على ذلك دليال حبال إال ما ينفي الصفات مطلقا 



وقوهلم يف ذلك باطل متناقض إىل الغاية كما قد بني يف موضعه وكالمه يتضمن إثبات الصفات فإذا كان من أصلهم 
  مي قد يقوم به احلادث مع أنه تقوم الصفات بالواجب القدمي كان ما ألزمه لنفاة املتكلمني له ألزم أن القد

  فصفة الكالم من أين تثبت له ؟ : فإن قيل : قال 
تثبت له من قيام الصفة العلم به وصفة القدرة على االختراع فإن الكالم ليس شيئا أكثر من أن يفعل املتكلم : قلنا 

ند املخاطب على العلم الذي يف نفسه ويصري املخاطب حبيث ينكشف له ذلك العلم الذي يف نفسه فعال يدل ع
  وذلك فعل من مجلة أفعال الفاعل 

الكالم ليس هو من نفس التكليم فليس كل متكلم خماطبا لغريه والنظر أوال يف إثبات كونه متكلما مث يف : قلت 
يف إثبات كونه مكلما لغريه مث إنه مل يذكر إال جمرد اإلعالم واإلفهام  إثبات كونه مكلما لغريه وما ذكره إمنا هو

  والداللة بأي طريق كان وما يسمى إعالما وإفهاما ويسمى تكليما مع اإلطالق أو التقييد درجات 
شاء وما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوال فيوحي بإذنه ما ي{ : كما قال تعاىل 

فالتكلم من وراء حجاب كما كلم موسى وبإرسال ملك كما أرسل جربيل بالقرآن أعظم ]  ٥١: الشورى [ } 
  من جمرد اإلحياء 

  ]  ٧: القصص [ } وأوحينا إىل أم موسى أن أرضعيه { : كما قال 
  ]  ١١١: املائدة [ } وإذ أوحيت إىل احلواريني أن آمنوا يب وبرسويل { : وقال 

أن يدل الدليل بغري شعور منه وال قصد فهذا الذي يسمى لسان احلال : أحدها : الداللة على مراتب  وال ريب أن
  : وكل ما يسمى دليال فيسمى هبذا اإلعتبار شاهدا ومعرفا وقائال كما قال 

  ) امتأل احلوض وقال قطين ( 
  ) قطين رويدا قد مألت بطين ( 

  انساع بطنه : وقالت 
  مل تشقين ؟ : وقال احلائط للوتد 

إنه ال يعلم : وال جيوز أن جيعل تكليم اهللا من هذا الباب عند املسلمني وقد جيعل تكليمه من هذا الباب من يقول 
  اجلزئيات 

أن يكون الدال عاملا باملدلول عليه لكنه مل يقصد إفهام خماطب ولكن حاله دل املستدل على ما : والدرجة الثانية 
الطبع مثل البكاء والضحك وحنومها فإهنا تدل على ما يعلمه املرء من نفسه مثل احلزن علمه كاألصوات اليت تدل ب

  والفرح وكذلك صفرة الوجل ومحرة اخلجل تدل على ما يعلمه املرء من فزعه وحيائه وإن مل يقصد اإلعالم بذلك 
  : ومن هذا الباب قول الشاعر 

  ) حناء والنظر الشزر وال خري يف الش... حتدثين العينان ما القلب كامت ( 
  : وقول اآلخر 

  ) إن كان من حزهبا أو من أعاديها ... والعني تعلم من عيين حمدثها ( 
]  ٣٠: حممد [ } ولو نشاء ألريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم يف حلن القول { : ومن هذا الباب قوله تعاىل 

  الم به فهو يعلم من السيماء ومن حلن القول ما مل يقصدوا اإلع
إن ما حيدث من : وتكليم اهللا عند املسلمني ال جيوز أن يكون من هذا الباب اللهم إال عند القدرية الذين يقولون 

  علم العبد قد حيدث بدون إرادة اهللا 



اإلعالم بغري خطاب مسموع كمن يعلم لغريه عالمات تدله : فمنها : الداللة اليت يقصدها الدال : والدرجة الثالثة 
  ما يريد وكإشارة األخرس وحنو ذلك فاهللا تعاىل قد يعلم عباده بأنواع كثرية من الدالئل واإلعالم  على

وهذا هو الذي أثبته املذكور ولكن الزم هذا أن يكون كل من علم علما فقد كلمه اهللا فإنه قد نصب دليال أيعرفه 
  بذلك واهللا عامل به وهو مريد ملا وقع 

تكليم اهللا ما يلقيه إىل العلماء بواسطة الرباهني لكن من الناس من يستشعر أن اهللا هداه  وقد يكون من: وهلذا قال 
إىل ذلك وعلمه إياه مبا نصبه من األدلة ومن الناس من قد يعرض عن ذلك وال ينظر إال إىل ما دله وقد يقع بنفس 

  اإلنسان من ذلك ماال يعرف عليه دليال معينا 
يس إال من هذا النوع خطأ بل هذا النوع ليس هو اإلحياء املذكور يف القرآن فإن ذاك ومعلوم أن جعل كالم اهللا ل

  إحياء مبا يؤمر به 
  ]  ١١١: املائدة [ } وإذ أوحيت إىل احلواريني أن آمنوا يب وبرسويل { : كما قال تعاىل 

  ]  ٧: القصص [ } وأوحينا إىل أم موسى أن أرضعيه { : وقال 
  قتصرا على هذا فإن ذاك أيضا إحياء مبا يريد أن يفعل وهذا ليس فيه إال جمرد اإلعالم بل إحياء النحل ليس م

إما ملصلحته وإما جملرد إرادة : والتكليم للغري قد يكون جمرد إخبار له وإعالم وقد يكون طلبا منه لفعل أو لترك 
من أعلم بشيء أمر بشيء وكل من األمر وهذا النوع من التكلم مستلزم لألول واألول ال يستلزم هذا فليس كل 

أمر بشيء فقد أعلم باملأمور به وهو مل يذكر إال جمرد اإلعالم فاقتصر على أدىن نوعي التعليم يف آخر درجات 
  التكليم 

إن اهللا يتكلم : وهذا الذي ذكره غاية ما يثبته القائلون بقدم العامل من املتفلسفة والصابئة وحنوهم والذين يقولون 
  لوق خيلقه يف غريه خري من هؤالء بكالم خم

وهذا الدرجة أرفع من درجة جمرد اإلعالم مع قصده العلم ألن هذا إعالم بكالم منظوم مسموع وهذا أبلغ من 
إعالم مبجرد ما يقع يف النفس فإذا كان من مل يثبت هللا كالما إال كالما خملوقا يف غريه مع أنه حروف منظومة من 

  ! ة وأئمتها فكيف من مل يثبت إال جمرد اإلعالم ؟ أضل الناس عند سلف األم
ليس كالمه وتكليمه هو : وأهل السنة ال ينازعون يف أن مثل هذا اإلعالم واقع من جهة اهللا تعاىل ولكن يقولون 

  هذا فقط بل هذا حيصل لعموم اخللق 
لسفة جيعلون النبوة من جنس ما وأما تكليمه من وراء حجاب أو بإرسال رسول فهذا خمصوص باألنبياء وهؤالء املتف

  حيصل لعلماء الفالسفة الكاملني عندهم 
ومن هذا صار كثري من متصوفة الفالسفة يطمعون يف النبوة أو فيما هو أعلى منها عندهم كما حدثونا عن 

  قم فأنذر : ال أموت حىت يقال يل : السهروردي املقتول أنه كان يقول 
  ال نيب بعدي : زرب ابن آمنة حيث قال لقد : وكذلك ابن سبعني كان يقول 

إنه أعلم باهللا من خامت األنبياء وإن : و ابن عريب صاحب الفتوحات املكية كان يتكلم يف خامت األولياء ويقول 
األنبياء مجيعهم يستفيدون العلم باهللا من جهة هذا املسمى خبامت األولياء والعلم باهللا عندهم هو القول بوحدة الوجود 

  : عرف من قول هؤالء ويقول  كما قد
  ) فويق الرسول ودون الويل ... مقام النبوة يف برزخ ( 

إن خامت األولياء يأخذ من املعدن الذي يأخذ منه امللك الذي يوحى به إىل الرسول وهذا على أصل هؤالء : ويقول 



يالية النورانية وكالم اهللا ما حيصل يف الفالسفة املالحدة الذين جيعلون املالئكة ما يتمثل يف نفس النيب من الصور اخل
نفسه من ذلك فالنيب عندهم يأخذ عن هذه األمثلة اخليالية يف نفسه الدالة على العلم العقلي والويل يأخذ العلم 

العقلي اجملرد وهلذا جيعلون تكليم اهللا ألحدهم أفضل من تكليمه ملوسى بن عمران ألن موسى كلم عندهم حبجاب 
ي خبطاب كان يف نفسه ليس خارجا عن نفسه ويقول بعضهم كلم من مساء عقله وأحدهم يكلم احلرف والصوف أ

  بدون هذا احلجاب وهو إهلامه املعاين اجملردة يف نفسه 
  وصاحب خلع النعلني وأمثاله يسلكون هذا املسلك 

 ملوسى من جنس ما وهؤالء أخذوا من مشكاة األنوار اليت بناها واضعها على قانون الفالسفة وجعل تكليم اهللا
  يلهمه النفوس من العلوم 

وملا كان ابن رشد هذا يعتقد يف الباطن ما يعتقده من مقاالت املتفلسفة كانت غايته فيما أثبته من كالم اهللا هو من 
  جنس اإلعالم العام الذي يشترك فيه نوع اإلنسان 

وباآلخرة من الفالسفة لكن يف اليهود والنصارى من  وهلذا كانت اليهود والنصارى أعظم إميانا باهللا وأنبيائه ودينه
  يسلك مسلك هؤالء املتفلسفة فيجتمع فيه الضالالن 

إن الذين يكفرون باهللا ورسله { : واليهود والنصارى آمنوا ببعض ما أنزل اهللا وكفروا ببعض كما قال تعاىل 
أولئك * ويريدون أن يتخذوا بني ذلك سبيال ويريدون أن يفرقوا بني اهللا ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض 

  ]  ١٥١ - ١٥٠: النساء [ } هم الكافرون حقا 
لكن أولئك آمنوا ببعض الكتب والرسل وكفروا ببعض وهؤالء املتفلسفة قد يقرون جبميع األنبياء والكتب لكن هم 

درجة من درجات إعالم اهللا يف إمياهنم جبنس األنبياء والكتب يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض فخيارهم يؤمنون ب
  وإحيائه إىل عباده كما ذكر ابن سينا وابن رشد وأمثاهلما وال يؤمنون مبا فوق ذلك 

يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض وكذلك فيما أمروا به فهم يؤمنون : وكذلك فيما أخربت به الرسل من الغيب 
  ببعض نوع الرسالة ويكفرون ببعض 
خريا منهم وقد يكون خيارهم أقرب إىل اإلسالم من اليهود والنصارى من بعض  وهلذا قد يكون اليهود والنصارى

  الوجوه ويكونون من هذا الوجه خريا من اليهود والنصارى 
ومعلوم أن املنافقني الداخلني يف اإلسالم فيهم من هو شر من اليهود والنصارى وفيهم من يكون نفاقه أخف من 

  كفر اليهود والنصارى 

  ن رشد عن صفة الكالم ورد ابن تيمية عليهتابع كالم اب

يقدر على هذا الفعل من جهة ما  -أعين اإلنسان  -وإذا كان املخلوق الذي ليس بفاعل حقيقي : قال ابن رشد 
  هو عامل قادر فإنه باحلري أن يكون ذلك واجبا يف الفاعل احلقيقي 

و اللفظ وإذا كان هذا هكذا وجب أن يكون وهلذا الفعل شرط آخر يف الشاهد وهو أن يكون بواسطة وه: قال 
الفعل من اهللا تعاىل يف نفس من اصطفى من عباده بواسطة ما إال أنه ليس جيب أن يكون لفظا وال بد خملوقا له بل 

قد يكون بواسطة ملك وقدي كون وحيا أي يغري لفظ خيلقه بل يفعل فعال يف السامع ينكشف له به ذلك املعىن وقد 
وما { : فظ خيلقه اهللا يف مسع املستمع املختص بكالمه وإىل هذه األطوار الثالثة اإلشارة بقوله تعاىل يكون بواسطة ل

  ]  ٥١: الشورى [ } كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوال فيوحي بإذنه ما يشاء 



خيلقه بل بانكشاف ذلك املعىن له بفعل يفعله يف  فالوحي هو وقوع ذلك املعىن يف نفس املوحى إليه بغري واسطة لفظ
  ]  ١٠ - ٩: النجم [ } فأوحى إىل عبده ما أوحى * فكان قاب قوسني أو أدىن { : نفس املخاطب كما قال تعاىل 

هو الكالم الذي يكون بواسطة ألفاظ خيلقها يف مسع الذي اصطفاه بكالمه وهذا هو } من وراء حجاب { : وقوله 
وأما ]  ١٦٤: النساء [ } وكلم اهللا موسى تكليما { : وهو الذي خص اهللا به موسى ولذلك قال كالم حقيقي 

فهذا هو القسم الثالث وهو الذي يكون بواسطة ]  ٥١: الشورى [ } أو يرسل رسوال فيوحي بإذنه { : قوله 
  امللك 
  ياء بواسطة الرباهني وقد يكون من كالم اهللا ما يلقيه إىل العلماء والذين هم ورثة األنب: قال 
هذا كله على أصله إخوانه الفالسفة كما تقدم وهؤالء يف احلقيقة مل يثبتوا هللا كالما وال تكليما هو أمر وهني : قلت 

  وإمنا أثبتوا جمرد العلم واإلعالم 
العبد  فيجب أن يكون من اهللا بواسطة وهو امللك أو جعل -وهو اللفظ  -وهلذا الفعل شرط يف الشاهد : وقوله 

  كالم اهللا خملوق : عاملا بذلك أو لفظ خيلقه يف مسع املستمع فهذا شر من قول املعتزلة الذين يقولون 

  كالم ابن رشد السابق خطأ من عدة وجوه

أن امللك إذا كان واسطة رسول إىل من أرسل إليه كما أن البشر أيضا : منها : وهو متضمن لعدة وجوه من اخلطأ 
اسطة قد تكون من العبد أيضا فإنه قد يرسل رسوال كما يكتب كتابا والرسول مبلغ لكالم رسول ومثل هذه الو

املرسل فال بد من إثبات كالم يبلغه الرسول والرسول قد يبلغ لفظ املرسل وقد يبلغ معناه بعبارة أخرى وقد يفهم 
ض باللفظ فال جيعل هذا من اهللا مراده بطريق آخر فيبلغه عنه فهذا كله يقع يف البشر كما يقع تكليم بعضهم لبع

بني اللفظ وبني هذا فكان الواجب أن : نوعا من األنواع القائمة مقام اللفظ من البشر فإن البشر جتمع بني النوعني 
  جيعل هذا من اهللا قائما مقام اإلرسال من البشر ال مقام اللفظ 
البشر أما إحداث الفهم يف العبد فهذا مفعول من وأيضا فإن األقسام الثالثة اليت ذكرها ال تقوم مقام اللفظ من 

  مفعوالت اهللا كسائر مفعوالته فجعل العبد يعلم مبنزلة جعله يسمع ويبصر ويقدر ويعمل 
* سبح اسم ربك األعلى { : ومعلوم أن هذا ال يقدر عليه غري اهللا وهو مع هذا متناول جلميع احليوان قال تعاىل 

ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه { : وقال موسى ]  ٣ - ١: األعلى [ } دى والذي قدر فه* الذي خلق فسوى 
  ]  ٥٠: طه [ } مث هدى 

  فهل يكون كل من جعله اهللا يعلم ما مل يكن يعلم يكون قد كلمه اهللا ؟ 
وأيضا فهذا ليس نظري خطاب اإلنسان بلفظه وال هذا واسطة يف هذا التكليم بل هذا هو نفس الواسطة وهو يثبت 

  فعل من اهللا هو التكليم والثاين واسطة أخرى غري الفعل : أحدمها : ن أمري
أن الفعل غري املفعول كما أقر بذلك غري مرة وهنا ال يثبت هللا فعال غري ما : أحدمها : وذلك ال يصلح ألمرين 

  حدث يف نفس امللهم 
كليم عنده وهو مفعول احلق وإذا قدر أنه ليس هناك واسطة غري هذا احلادث فنفس كون العبد يعلم هو الت: الثاين 

قبل هذا العلم خلق استعداد يف العبد وإثبات شروط وإزالة موانع فتلك هي شروط العلم كالنظر واالستدالل فيما 
  حيصل بذلك 

  بواسطة لفظ خيلقه اهللا يف مسع املستمع املختص بكالمه : وأما قوله 



إن اهللا كلم : ارج عن املستمع فهو قول املعتزلة الذين يقولون إن كان موجودا يف شيء خ: هذا اللفظ : فيقال له 
  موسى بكالم خملوق يف غريه 

وهو مل يرد هذا بل قوله وقول أصحابه شر من هذا وإن أراد ما هو مدلول لفظه وقول أصحابه وهو أنه خلق لفظا 
سمعه النائم يف نفس من يف نفس موسى مسعه موسى من غري أن يكون له وجود يف اخلارج فهذا من جنس ما ي

  األصوات وما يقع ألرباب الرياضيات من األصوات اليت يسمعوهنا يف أنفسهم 
وال ريب أن إحداث املعاين العقلية اجملردة يف نفس اإلنسان أكمل من إحداث هذه يف نفسه فيكون تكليمه ملوسى 

ذلك بالضرورة من دين املسلمني واليهود أنقص من إحيائه إىل سائر النبيني واهللا قد فضل موسى بالتكليم وعلم 
  والنصارى 
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح والنبيني من بعده وأوحينا إىل إبراهيم وإمساعيل وإسحاق { : قال تعاىل 

ورسال قد قصصناهم عليك من * ويعقوب واألسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا 
  ]  ١٦٤ - ١٦٣: النساء [ } نقصصهم عليك وكلم اهللا موسى تكليما قبل ورسال مل 

  ]  ٢٥٣: البقرة [ } تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم اهللا { : وقال تعاىل 
قال يا موسى إين { : إىل قوله } وملا جاء موسى مليقاتنا وكلمه ربه قال رب أرين أنظر إليك قال لن تراين { : وقال 
  ]  ١٤٤ - ١٤٣: األعراف [ } ك على الناس برسااليت وبكالمي اصطفيت
  ]  ٥٢: مرمي [ } وناديناه من جانب الطور األمين وقربناه جنيا { : وقال 
فلما أتاها نودي من شاطئ الواد األمين يف البقعة املباركة من الشجرة أن يا موسى إين أنا اهللا رب العاملني { : وقال 

  ]  ٣٠: القصص [ } 
  ]  ١٦ - ١٥: النازعات [ } إذ ناداه ربه بالواد املقدس طوى * هل أتاك حديث موسى { : ال وق

إما يقظة وإما مناما حيصل آلحاد الناس يف كثري من : وما ذكروه من حدوث أصوات يف نفس اإلنسان يسمعها 
ذا اجلنس فآحاد الناس األوقات ومسع اإلنسان للهواتف يف نفسه أكثر من أن حيصى فإن كان تكليم موسى من ه

  ! شركاؤه يف هذا فكيف باألنبياء فكيف باملرسلني ؟ 
  ال نوح وال إبراهيم وال عيسى وال حنوهم من النبيني : ومعلوم أن اهللا خص موسى بالتكليم ختصيصا مل يشركه فيه 

هو كالم حقيقي وهو  إن ذلك الكالم الذي يكون بواسطة ألفاظ خيلقها يف مسع الذي اصطفاه بكالمه وهذا: وقوله 
الذي خص به موسى كالم باطل فإن هذا ليس بالتكليم احلقيقي الذي خص به موسى بل ليس هو التكليم احلقيقي 

  عند أحد من األمم 
وال يعقل أحد يف التكليم هذا وإمنا هذا من جنس املنامات وغايته أن يكون من جنس اإلحياء واإلنسان قد يرى يف 

بكالم كثري يسمعه فإن كان هذا كالم حقيقي هللا فما أكثر الكالم احلقيقي هللا وما أكثر تكليمه  منامه أن اهللا خاطبه
  كما كلم موسى بن عمران النجي املقرب املخصوص بالتكليم ! بكالم حقيقي آلحاد الناس 

يقتضي أن ]  ٥١: الشورى [ } وما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحيا أو من وراء حجاب { : وأيضا قوله تعاىل 
التكليم من وراء حجاب نوع غري الوحي وأن املكلم بذلك حمجوب أن يرى اهللا ألن التكليم املسموع قد يكون مع 

  رؤية املستمع للمتكلم وقد يكون مع كونه حمجوبا عنه خبالف الوحي فإنه يقع يف قلبه فال حيتاج أن جيعل نوعني 
ما منكم من أحد إال سيكلمه ربه ليس بينه وبينه : [ ديث الصحيح وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه و سلم يف احل

فلو كان الكالم املسموع هو شيئا قائما باملستمع ال وجود له يف اخلارج لكان من جنس ] حاجب وال ترمجان 



من وراء حجاب فإن صاحب هذا مل يسمع شيئا منفصال عنه ميكن مشاهدة : الوحي الذي ال حيسن أن يقال معه 
  تكلم به تارة وحجب املستمع عنه أخرى والكالم على هذا مبسوط يف موضعه امل

واملقصود هنا التنبيه على ما تعرف به األقوال املوافقة للقرآن واملخالفة له فإن هذا الباب خاض فيه طوائف من 
  احلق والبعد منه الناس وأكثر الناس يسمعون كالم هذا وهذا وال يعرفون حقائق األقوال ومراتبها يف القرب من 

  تابع كالم ابن رشد عن صفة الكالم ورد ابن تيمية عليه

وقد يكون من كالم اهللا ما يلقيه إىل العلماء الذين هم ورثة األنبياء بواسطة الرباهني وهبذه اجلهة : قال ابن رشد 
  صح عند العلماء أن القرآن كالم اهللا 

ية عنها فوجب أن يكون فاعلها هو اهللا وفاعل الربهان عند أعين أن القرآن تضمن براهني عجزت العقول البشر
  الناظر فيه مقطوع عنده أن فاعل ذلك متكلم 

هذا بناه على ما تقدم من أن التكليم ليس إال جمرد اإلعالم فما علمه العامل بالدليل هو من هذا النمط وهذا : قلت 
ألنبيائه بالوحي الذي خيصهم أمر ال حيصل للعلماء ما ذكره يف مما يبني ضالله فإنه من املعلوم باإلضرار أن تكليم اهللا 

  القرآن مضمونه أن القرآن فيه من الرباهني ما تعجز عنه العقول فوجب أن يكون مفعوال هللا على زعمه 
إنه مفعول أحدثه يف شيء منفصل عن الرسول وعن جربيل وهؤالء عندهم ال يكون : وهو واملعتزلة يقولون 

 نفس الرسول أو جربيل عند من يسلم أن جربيل ملك منفصل عن النيب قائم بنفسه وهذا ال يقوله إال إحداثه إال يف
من قرب إىل اإلسالم منهم وأئمتهم ال يقولون ذلك وال يعرفون جربيل إال ما يف نفس النيب من اخليال أو العقل 

  الفعال فقول املعتزلة خري من قول هؤالء بكثري 
إذا تضمن براهني عجزت العقول عنها فمن أين وجب أن يكون مفعوال هللا ؟ وما املانع من أن القرآن : ويقال له 

يكون كالما يتكلم اهللا به ؟ هذا ال مانع منه إال ما يقوله نفاة الصفات وأنتم قولكم يف إثباهتا ونفيها متناقض تثبتوهنا 
ده واألدلة اليقينية توجب إثباهتا أو ما يقوله من تارة وتنفوهنا أخرى وال دليل لكم على النفي إال ما قد عرف فسا

ينفي أفعاله وما يقوم به من األمور اليت خيتارها ويقدر عليها كالتكليم مثال وأنتم قد بينتم فساد هذه احلجة اليت 
  استدل هبا نفاة ذلك 

ق له سبحانه وتعاىل ال قدمي وأن اللفظ الدال عليه خملو -الذي هو كالم اهللا  -فقد تبني لك أن القرآن : قال 
  للبشر 

قدمي فإن غاية ما ذكرته أن يكون القدمي  -الذي هو كالم اهللا  -ليس فيما ذكرته ما يقتضي أن القرآن : فيقال له 
  ال حروفه وال معانيه : هو العلم والقرآن ليس هو جمرد العلم 

ر فأما اإلنشاء ففيه األمر والنهي املتضمن إنشاء وإخبا: أما حروفه فظاهر وأما معانيه فإن معاين الكالم نوعان 
للطلب أو لإلرادة اليت مبعىن احملبة وحنو ذلك وأما اخلرب فهل معناه من جنس العلم أو حقيقة أخرى غري العلم ؟ ففيه 

  قوالن معروفان 
معناه مث  فإذا مل يكن يف كالمك ما ميكن أن يكون قدميا غري العلم مل يكن معىن القرآن عندك قدميا ولكن بعض

  الكالم يف تعدد هذه املعاين واحتادها وتعدد العلم واإلرادة واحتاد ذلك مل يتكلم هو فيه وقد ذكر يف غري هذا املوضع 
: ليس فيما ذكرته أن اللفظ الدال عليه خملوق له سبحانه ال لبشر فإنك مل تذكر إال جمرد دعوى : وكذلك يقال له 

إن : دليال على ذلك ولو قدر أن مثال ذلك يسمى كالم اهللا كان قول القائل  أنه يسمع ألفاظا يف نفسه ومل تقم



دعوى تفتقر إىل دليل وهو مل يذكر دليال على ذلك وال دليل له إال ما قد اعترف هو  -القرآن من هذا الباب 
فهو حادث أو بضعفه كدليل ابن سينا على نفي الصفات ودليل املعتزلة واألشعرية على أن ما مل يسبق احلوادث 

  دليل املعتزلة على نفي الصفات وهو أضعف من ذلك 
  فهذا جمموع ما ذكره هو وأمثاله يف كتبهم وهي ترجع إىل دليل احلوادث والتعدد واالختصاص ليس هلم رابع 

م بتقدير تسليم ما قدمته قولك يف القرآن باطل وذلك ألنه ال ميكنك أن تقول فيه ما قلته يف تكلي: مث يقال له 
موسى فإن موسى كلمه اهللا تكليما فزعمت أنت وأمثالك من املالحدة أن معىن ذلك خلق كالم مسموع يف مسامع 

أن ذلك كالم مسموع خلقه يف جسم من األجسام فسمعه  -الذين هم خري منكم  -موسى كما زعم املعتزلة 
  م اهللا به حممدا بال واسطة موسى وأما القرآن فنزل به جربيل إىل حممد صلى اهللا عليه و سلم مل يكل

وإذا كان جربيل نزل به من اهللا وأنتم تقولون ليس هنا جربيل منفصل عن النيب وإمنا جربيل ما يتخيل يف نفسه من 
الصور النورانية اليت ختاطبه وحينئذ فيكون من خلق يف نفسه هذه األصوات ابتداء قد كلمه اهللا تكليما ومن خلقت 

نزل جربيل هبا فيكون ما حيصل آلحاد الناس من األصوات اليت يسمعها يف نفسه أعظم من  فيه بواسطة هذه الصورة
  القرآن وهي بأن تكون كالم اهللا أحق من القرآن وتكون التوراة أعظم من القرآن 

وقد علم باالضطرار من دين املسلمني أن جربيل ملك حي متكلم كان ينزل على النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ليس هو جمرد ما يتخيل يف نفسه بالوحي 

ولقد رآه { : إىل قوله } مطاع مث أمني * ذي قوة عند ذي العرش مكني * إنه لقول رسول كرمي { : قال تعاىل 
  فأخرب أنه رسول كرمي ذو قوة عند ذي العرش وأنه مطاع هناك أمني ]  ٢٣ - ١٩: التكوير [ } باألفق املبني 

ذو مرة فاستوى * علمه شديد القوى { : بشر من الصور ال يوصف هبذا وقال تعاىل ومن املعلوم أن ما يف نفوس ال
ما كذب الفؤاد ما * فأوحى إىل عبده ما أوحى * فكان قاب قوسني أو أدىن * مث دنا فتدىل * وهو باألفق األعلى * 

إذ يغشى السدرة * املأوى عندها جنة * عند سدرة املنتهى * ولقد رآه نزلة أخرى * أفتمارونه على ما يرى * رأى 
فأخرب أن معلمه ]  ١٨ - ٥: النجم [ } لقد رأى من آيات ربه الكربى * ما زاغ البصر وما طغى * ما يغشى 

هو جربيل : معلم شديد القوى وأنه ذو مرة والناس قد تنازعوا يف املرئي مرتني فقال ابن مسعود وعائشة وغريمها 
   كما ثبت ذلك يف الصحيح عنه صلى اهللا عليه و سلم رآه على صورته اليت خلق عليها مرتني

  رأى ربه بفؤاده مرتني : وقال ابن عباس وغريه 
ومن املعلوم أنه إذا كان املرئي جربيل وأنه الذي رآه عند سدرة املنتهى عندها جنة املأموى وأنه استوى وهو باألفق 

  هو اهللا فهو أعظم امتنع أن يكون جربيل ما يف نفسه وإن كان املرئي  -األعلى 
أي ببخيل ألنه فياض وهذا جهل ألن قراءة : ليس بضنني : جربيل هو العقل الفعال ويقول : ومن هؤالء من يقول 

: بظنني أي مبتهم وهو املناسب أي ما هو مبتهم على ما غاب عنا بل هو أمني يف إخباره بالغيب وإذا قيل : األكثرين 
  على الغيب بظنني : بأنه ال ينجل بعلم الغيب بل يبني احلق وهلذا قال  ضنني مبعىن خبيل كان ذلك وصفا له

وما يزعمونه من العقل الفعال هو عندهم تفيض منه مجيع األمور املشاهدة فليس هنا غيب وشهادة مث من املعلوم 
والنبات وهم  باالضرار من دين املسلمني أن جربيل مل يبدع األرض واجلبال واهلواء والسحاب واحليوان واملعدن

يزعمون أن هذا العقل الفعال أبدع كل ما حتت فلك القمر وقد بسط الكالم على هذا وبني أن املالئكة اليت 
  وصفها اهللا يف كتابه ال يصح أن تكون هي ما يذكرونه من العقول والنفوس بوجوه كثرية 

ين أن هذه األلفاظ هي فعل لنا بإذن اهللا وألفاظ وهبذا باين لفظ القرآن األلفاظ اليت ينطق هبا يف غري القرآن أع: قال 



إنه : القرآن هي خلق اهللا ومن مل يفهم هذا على هذا الوجه مل يفهم هذه الصورة وال فهم كيف يقال يف القرآن 
  كالم اهللا 
ليقظة هي على كال ما حيدثه اهللا تعاىل يف نفوس اآلدميني من احلروف واألصوات اليت يتخيلوهنا يف املنام وا: فيقال له 

قولكم مبنزلة القرآن يف أهنا خلق اهللا ومن املعلوم أن األلفاظ اليت يؤلفها الفضالء خري من أكثر األلفاظ اليت يتخيلها 
  ! أكثر الناس يف املنام واليقظة فأي فضيلة للقرآن هبذا اإلعتبار ؟ 

إنه : إىل املعىن الذي يدل عليه اللفظ قال إن القرآن خملوق ومن نظر : ومن نظر إىل اللفظ دون املعىن قال : قال 
  غري خملوق واحلق هو اجلمع بينهما 

واألشعرية قد نفوا أن يكون املتكلم فعل الكالم ألهنم ختيلوا أهنم إذا سلم هذا األصل وجب أن يعترفوا أن : قال 
لزمهم عن هذين األصلني أن يكون اهللا فاعل لكالمه وملا اعتقدوا أن املتكلم هو الذي يقوم الكالم بذاته ظنوا أنه ي

املتكلم ليس فاعال للكالم وإمنا هي صفة قدمية لذاته : اهللا فاعال للكالم يف ذاته فتكون ذاته حمال للحوادث فقالوا 
  كالعلم وغري ذلك وهذا يصدق على كالم النفس ويكذب على الكالم الذي يدل على ما يف النفس وهو اللفظ 

إن اللفظ خملوق : إن الكالم هو اللفظ فقط وهلذا قال هؤالء : لكالم هو ما فعله املتكلم قالوا واملعتزلة ملا ظنوا أن ا
واللفظ عند هؤالء من حيث هو فعل فليس من شرطه أن يقوم بفاعله واألشعرية تتمسك بأن من شرطه أن يقوم 

دال عليه وأما يف اخلالق فكالم أعين كالم النفس واللفظ ال: باملتكلم وهذا صحيح يف الشاهد يف الكالمني معا 
  النفس هو الذي قام به فأما الدال عليه فلم يقم به سبحانه 

واألشعرية ملا شرطت بإطالق أن يكون الكالم قائما باملتكلم أنكرت أن يكون املتكلم فاعال للكالم على اإلطالق 
النفس ويف قول كل واحدة من الطائفتني واملعتزلة ملا شرطت أن يكون املتكلم فاعال للكالم بإطالق أنكروا كالم 

  جزء من احلق وجزء من الباطل على ما الح لك من قولنا 
ليس فيما ذكرته قول األشعرية وال قول املعتزلة وال مجعا بينهما و بل هو قول املتفلسفة والصابئة الذين : فيقال له 

  هم شر من اليهود والنصارى 
إنه مفعول : الم مفعول للرب فإهنا ال جتعلها حمدثا يف نفس املتكلم بل يقولون إن الك: وذلك أن املعتزلة وإن قالت 

  يف جسم منفصل عن املستمع وهو آية من آيات اهللا اليت خيلقها ومن قال بقولك كفرته املعتزلة 
صفة ليست هي  إنه معىن قائم بنفس املتكلم فال جيعلونه جمرد العلم بل الكالم عندهم: وأما األشعرية فهم وإن قالوا 

  العلم وال اإلرادة والكالم يكون خربا ويكون أمرا 
والناس وإن خالفوهم يف هذا املعىن وقالوا ال يعقل إال العلم واإلرادة وضايقوهم يف جعل املعىن الواحد يكون أمرا 

وم وقد يضطرون إىل وخربا حىت احتاج بعضهم إىل أن جعل الكالم كله مبعىن اخلرب واخلرب مع املخرب كالعلم مع املعل
فهذه لوازم املذهب الذي قد يستدل هبا إن كانت الزمة على فساده  -أن يفسروا معىن اخلرب بالعلم لعدم الفرق 

  وليس كل من قال قوال يلتزم بوازمه 
 هل هو اسم اللفظ واملعىن مجيعا ؟ كما هو قول األكثرين أم للفظ فقد بشرط: والناس هلم يف الكالم ثالثة أقوال 

داللته على املعىن ؟ كقول املعتزلة وكثري من غريهم أو للمعىن املدلول عليه باللفظ كقول الكالبية ؟ ومن متأخريهم 
  من جعله مشتركا بينهما اشتراكا لفظيا 

به  من قام: أنه من فعل الكالم ولو يف غريه كما يقوله املعتزلة والثاين : أحدها : وأما املتكلم ففيه أيضا ثالثة أقوال 
من مجع الوصفني فقام به الكالم وكان : الكالم وإن مل يفعله ومل يكن مقدورا مرادا له كما يقوله الكالبيه والثالث 



  قادرا عليه 
ال يكون متكلما إال من قام به الكالم كما ال يكون متحركا إال من قامت به : وال ريب أن مجهور األمم يقولون 

العلم وحنو ذلك لكن الكالبية اعتقدوا أنه ال تقوم به احلوادث فامتنع هلذا عندهم أن  احلركة وال عاملا إال من قام به
  ألن املقدور املراد حادث ال يكون صفة الزمة له : يكون الكالم مقدورا له مرادا قالوا 

إال ما وأنت قد بينت فساد هذا األصل فكان يلزمك على أصلك أن جتوز قيام ذلك به فإنه ال دليل لك على نفيه 
  تنفى به سائر الصفات وأنت تعترف بأن حدوث احلوادث بدون ذلك مما يتعرى ويتعذر بعقله 

وكذلك ما ذكرته عن املعتزلة من أن اللفظ عندهم فعل وليس من شرطه أن يقوم بفاعله وأنت مقر بالفرق بني 
إن : يف هتافت التهافت وقلت  الفعل واملفعول وأنه ال يعقل مفعول بدون فعل وهذا مما أوردته على أيب حامد

حدوث العامل بدون إحداث يكون هو فعل واحلادث هو املفعول حمال وقد أبطلت أصل املعتزلة يف أن ما تقوم به 
إما قدميا وإما حادثا ويكون الكالم قائما باملتكلم : احلوادث فهو حادث فكان يلزمك أن تثبت فعال قائما بالفاعل 

  صحابك مل تثبتوا كالما هللا إال ما كان يف نفوس البشر ؟ فاملعتزلة خري منكم وهو فعل له فكيف وأنت وأ
  حنن نثبت املعىن أنه قدمي خبالف املعتزلة : وإذا قلت 
  املعتزلة أيضا تقر بأن اهللا عليم بكل شيء أعظم مما تقرون أنتم به : قيل لك 

ات الصفات ونفيها فال ريب أن قوهلم أقرب إىل إثبات واملعتزلة ال تنكر هذا املعىن وهم وإن كانوا متناقضني يف إثب
  الصفات من قول أصحابك فما جعلته أنت قدميا ميكنهم جعله قدميا 

إن اهللا عامل بعلم هو ذاته وليست : وأعظم ما شنع الناس به يف الصفات على املعتزلة قول رئيسهم أيب اهلذيل قوله 
  ذاته علما 

إن العلم والعامل واملعلوم والعشق والعاشق واملعشوق والعقل والعاقل : بل تقولون  إن العلم هو العامل: وأنت تقول 
شيء واحد فقولكم أشد نفيا وتناقضا من قوهلم وهم إىل إطالق القول بأن معىن القرآن قدمي ولفظه  -واملعقول 

   ويف قوهلم أكمل منه خملوق أقرب منكم فما يف قوهلم من باطل إال ويف قولكم أفسد منه وال يف قولكم حق إال
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لنقل: كتاب  لعقل وا ا تعارض    درء 
لعباس: املؤلف  ا و  أب مية احلراين  بن تي احلليم  عبد  بن   أمحد 

  كالم ابن رشد يف مناهج األدلة عن صفيت السمع والبصر ورد ابن تيمية

وأما صفة السمع والبصر فإمنا أثبتهما الشرع هللا تبارك وتعاىل من قبل أن السمع والبصر خيتصان : قال ابن رشد 
ان مدركة يف املوجودات ليس يدركها العقل وملا كان الصانع من شرطه أن يكون مدركا لكل ما يف املصنوع مبع

وجب أن يكون له هذان اإلدراكان فواجب أن يكون عاملا مبدركان البصر وعاملا مبدركات السمع إذ هي 
  بيهه على وجوب العلم به مصنوعات له وهذه كلها منبهة على وجودها للخالق سبحانه يف الشرع من جهة تن

وباجلملة فما يدل عليه اسم اإلله واسم املعبود يقتضي أن يكون مدركا جلميع اإلدراكات ألنه من العبث أن يعبد 
  اإلنسان ما ال يدرك أنه عابد له 

فتعبدون أ{ : وقال ]  ٤٢: مرمي [ } يا أبت مل تعبد ما ال يسمع وال يبصر وال يغين عنك شيئا { : كما قال تعاىل 
  ]  ٦٦: األنبياء [ } من دون اهللا ما ال ينفعكم شيئا وال يضركم 

  فهذا القدر مما يوصف اهللا به ويسمى به هو القدر الذي قصد الشرع أن يعلمه اجلمهور ال غري ذلك 
لسنة السمع والبصر ليسا جمرد علم باملسموع واملرئي وإن استلزما ذلك على ما هو املعروف من قول أئمة ا: قلت 

والقصد الذي عرفه الشرع أكثر من هذه الصفات ولكن ملا أراد صاحب هذا الكالم أن يبني الطرق الشرعية 
  إلثبات ما أثبته املتكلمون من الصفات تبعهم يف هذا 

  رد ابن رشد على أقوال األشاعرة واملعتزلة يف مسألة الصفات ورد ابن تيمية

هل هي الذات أو زائدة على الذات ؟ مث هل هي : ب سؤال يف الصفات ومن البدع اليت حدثت يف هذا البا: قال 
  صفة نفسية أو صفة معنوية ؟ 

  واحد قدمي : ويعين بالنفسية اليت توصف هبا الذات لنفسها ال لقيام معىن فيها زائد على الذات مثل قولنا 
ن هذه الصفات هي صفات معنوية وإهنا إ: واملعنوية اليت توصف هبا الذات لقيام معىن فيها فإن األشعرية يقولون 

  إنه عامل بعلم زائد على ذاته وحي حبياة زائدة على ذاته كاحلال يف الشاهد : زائدة على الذات فيقولون 
  ويلزمهم على هذا أن يكون اخلالق جسما ألنه يكون هناك صفة وموصوف وحامل وحممول وهذه هي حال اجلسم 

إن كل واحد منها قائم بنفسه أو : إهنا قائمة بذاهتا والصفات قائمة هبا أو يقولوا  :وذلك أن الذات ال بد أن يقولوا 
  إن كل واحد منهما قائم بنفسه فاآلهلة كثرية : إن الذات تقوم بالصفات فإن قالوا : يقولوا 

  أقنوم الوجود واحلياة والعلم : وهذا قول النصارى الذين زعموا أن األقاليم ثالثة 
أحدمها قائم : وإن قالوا ]  ٧٢: املائدة [ } لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة { : يف هؤالء  وقد قال تعاىل

بنفسه واآلخر قائم به فقد أوجبوا أن يكون جوهرا وعرضا ألن اجلوهر هو القائم بذاته والعرض هو القائم بغريه 
  واملؤلف من جوهر وعرض جسم ضرورة 

اجلواب أن الذات والصفات شيء واحد هو أمر بعيد من املعارف األول بل يظن أنه وكذلك قول املعتزلة يف هذا 
مضاد هلا وذلك أنه يظن أن من املعارف األول أن العلم جيب أن يكون غري العامل وأنه ليس جيوز أن يكون العلم هو 



نه فهذا تعليم بعيد عن أفهام العامل إال لو جاز أن يكون أحد املتضايفني مثل أن يكون األب واالبن معا واحدا بعي
  اجلمهور والتصريح به بدعة وهو أن يضلل اجلمهور أحرى منه أن يرشدهم 

وليس عند املعتزلة برهان على وجوب هذا يف األول سبحانه إذ ليس عندهم برهان وال عند املتكلمني على اجلسمية 
  حلدوث للجسم مبا هو جسم أو نفي اجلسمية عنه برهان فإن نفي اجلسمية عنه انبىن على وجوب ا

وقد بينا يف صدر هذا الكتاب أنه ليس عندهم برهان على ذلك وأن الذين عندهم برهان على ذلك هم : وقال 
العلماء ومن هذا املوضع زل النصارى وذلك أهنم اعتقدوا كثرة األوصاف واعتقدوا أهنا جواهر ال قائمة بغريها بل 

  العلم واحلياة : لصفات اليت هبذه احلال مها صفتان قائمة بنفسها كالذات واعتقدوا أن ا
فاإلله واحد من جهة ثالثة من جهة يريدون أنه ثالثة من جهة أنه موجود وحي وعامل وواحد من جهة أن : قالوا 

  جمموعها شيء واحد 
: ان مذهب من رأى أنه نفس الذات وال كثرة هنالك مذهب من رأى الكثرة وهؤالء قسم: فهنا ثالثة مذاهب 

  منهم من جعل الكثرة كثرة قائمة بذاهتا ومنهم من جعلها كثرة قائمة بغريها وهذا كله بعيد عن مقصد الشرع 
وإذا كان هذا هكذا فالذي ينبغي أن يعلم اجلمهور من أمر هذه الصفات هو ما صرح به الشرع فقط وهو 

  ور أن حيصل يف هذا يقني أصال االعتراف بوجودها دون تفصيل األمر فيها فإنه ليس ميكن عند اجلمه
وأعين هنا باجلمهور كل من مل يعن بالصنائع الربهانية وسواء كان قد حصلت له صناعة الكالم أو مل حتصل له فإنه 

ليس يف قوة صناعة الكالم الوقوف على هذا القدر من املعرفة إذ أعلى مراتب صناعة الكالم أن يكون حكمة 
  ة صناعة اجلدل الوقوف على احلق يف هذا جدلية ال برهانية وليس يف قو

فقد تبني من هذا القول القدر الذي صرح به للجمهور من املعرفة يف هذا والطرق اليت سلكت هبم يف ذلك وأن 
الطرق اليت سلكوا بالناس يف هذه األشياء وزعموا أهنا من أصل الشرع ليست من أصل الشرع بل هي مسكوت 

  عنها يف الشرع 
هبذا الكالم يبني أن طرق إخوانه الفالسفة يف نفي الصفات هي الربهانية دون طرق غريهم وليس  مقصود: قلت 

األمر كما زعمه بل ما سلكه إخوانه يف نفي الصفات أضعف بكثري مما سلكه املعتزلة مع أن كليهما فاسد كما قد 
  بني يف موضعه 
وال حييطون بشيء من { : خلطأ فإن اهللا تعاىل قال إن الشرع مل يصرح بإثبات الصفات من أبني ا: وقول القائل 

  ]  ٢٥٥: البقرة [ } علمه 
  ]  ١٦٦: النساء [ } أنزله بعلمه { : وقال 
  ]  ١٤: هود [ } فإمل يستجيبوا لكم فاعلموا أمنا أنزل بعلم اهللا { : وقال 
  يف موضعني ]  ٤٧: فصلت ] [  ١١: فاطر [ } وما حتمل من أنثى وال تضع إال بعلمه { : وقال 
  ]  ٥٨: الذاريات [ } إن اهللا هو الرزاق ذو القوة املتني { : وقال 
  ]  ١٥: فصلت [ } أومل يروا أن اهللا الذي خلقهم هو أشد منهم قوة { : وقال 
  ]  ٤٧: الذاريات [ } والسماء بنيناها بأيد { : وقال 

  ] درتك اللهم إين أستخريك بعلمك وأستقدرك بق: [ ويف احلديث الصحيح 
ورمحيت وسعت كل شيء { : وقال ]  ٧: غافر [ } ربنا وسعت كل شيء رمحة وعلما { : وقال تعاىل عن املالئكة 

  ]  ١٥٦: األعراف [ } 



وأمثال ذلك يف ]  ٣٩: طه [ } ولتصنع على عيين { : وقال ]  ٩٨: طه [ } وسع كل شيء علما { : وقال 
  الكتاب والسنة كثري 
: ورة أن العلم ليس هو نفس العامل واملضاف هنا ليس هو املضاف إليه وأن أمساء اهللا احلسىن مثل ومن املعلوم بالضر

هي وإن كانت أمساء هللا تدل على نفسه املقدسة فليس ما دل عليه  -العليم واحلي والقدير والرحيم وحنو ذلك 
  رة وما دل عليه رحيم من الرحة احلي من احليوة هو ما دل عليه عليم من العلم وما دل عليه قدير من القد

إن هذه األمساء احلسىن ال تدل على هذه املعاين فهو مكابر للغة اليت نزل هبا القرآن فإن األمساء اليت : فمن قال 
هي أمساء مشتقة تتضمن املصادر  -اسم الفاعل واسم املفعول والصفة املعدولة عنها كفعيل وغريه : تسميها النحاة 

  س رجل وفر: خبالف 
املصلي ال يدل على الصالة : ومن جعل العامل ال يدل على علم والقادر ال يدل على القدرة فهو مبنزلة من قال 

  والقائم ال يدل على القيام والصائم ال يدل على الصيام وأمثال ذلك 
  هل هي الذات أو غريها ؟ وهل هي الذات أو زائدة عليها ؟ : إن هذه الصفات : وأما سؤال السائل 

أن ال يطلق القول بأهنا هي الذات وال بأهنا غريها وال بأهنا الذات وال بأهنا زائدة : فاجلواب املرضي عند األئمة 
  ال هي الذات وال غريها حىت يكون قسما ثالثا ليست هي الذات وال هي غريها : عليها وال ينفي األمران فيقال 

ب أمحد وغريه كما يقوله من يقوله من أصحاب األشعري فإن هذا يقوله طائفة من متكلمة الصفاتية من أصحا
أنه ال يطلق ال هذا وال هذا ألن لفظ الغري فيه إمجال : والصوب املنصوص عن اإلمام أمحد وغريه من األئمة 

  واشتراك 
  ه فقد يراد بالغريين ما جاز مفارقة أحدمها أحأاآلخر أو مباينته له فال تكون الصفة الالزمة للموصوف غريا ل

  وقد يراد بالغريين ما جاز العلم بأحدمها دون اآلخر فيكون غريا له 
الزيادة على الذات فإن الذات يراد هبا الذات اجملردة عن الصفات فالصفات زائدة على هذا الذات : وكذلك لفظ 

تقد ثبوهتا يف اخلارج لكن هذه الذات عند أهل اإلثبات ال حقيقة هلا يف اخلارج وإمنا تقدر يف الذهن تقديرا وإمنا يع
  نفاة الصفات 

إن يف اخلارج ذاتا جمردة تزاد عليها الصفات بل أثبتوا : الصفات زائدة على الذات مل يقولوا : فاملثبتون إذا قالوا 
  الصفات زائدة على ما أثبته النفاة فزادوا عليها يف اإلثبات 

ائه ليست زائدة على مسمى أمسائه احلسىن وال ميكن وقد يراد بالذات نفس اهللا سبحانه وصفاته داخلة يف مسمى أمس
إن صفاته زائدة عليها فضال عن وجوده سبحانه جمردا عن صفات : وجود ذات غريه جمردة عن الصفات حىت يقال 

  الكمال كلها 
لنفسه ال  وصفاته الالزمة له كلها نفسية مبعىن أهنا داخلة يف مسمى أمسائه ال يفتقر إىل أمور مباينة له وهي الزمة

  يوجد بدوهنا وال ميكن وجوده منفكا عنها 
هو عامل بعلم قادر بقدرة فليس هناك حقيقة قائمة بنفسها ميكن وجودها بدون العلم والقدرة بل ال ميكن : وإذا قيل 

  أن تكون إال عاملة قادرة وإن كنا حنن قد نعلم وجودها قبل أن نعلم أهنا عاملة 
هل هو قدمي باق ببقاء : د والقدمي فيه نزاع فإن الصفاتية متنازعون يف القدمي والباقي وما ذكره من التمثيل بالواح

كما يقوله ابن كالب ؟ أو قدمي بنفسه باق ببقاء كما يقوله األشعري ومن وافقه كأيب علي بن أيب موسى ؟ أو قدمي 
  بنفسه باق بنفسه كما يقوله القاضي أبو بكر ومن وافقه كالقاضي أيب يعلى ؟ 



  إن هذه الصفات هي صفات معنوية وإهنا زائدة على الذات : وأما أن األشعرية يقولون يف العلم وحنوه 
إن : من قال عامل بال علم وقادر بال قدرة أو قال : مقصودهم يف األصل إثبات هذه الصفات وإبطال قول : فيقال 

  ذاته علم وقدرة 
عند  -السنة واجلماعة مل ينازعهم يف إثبات الصفات إال من هو  واألشعرية هم يف إثبات هذه الصفات مع سائر أهل

هو عامل بالعلم وقادر بالقدرة مل يريدوا : من أعظم الناس ضالال كاجلهمية واملعتزلة وإذا قالوا  -السلف واألئمة 
ه أحد من عقالء بين بذلك أن هنا ذاتا منفصلة عنه صار هبا عاملا قادرا كما يظنه بعض الغالطني عليهم فإن هذا مل يقل

إن له صفة : آدم فيما نعلم ولكن بعضهم وهم مثبتة احلال كالقاضي أيب بكر و القاضي أيب يعلى وغريمها يقولون 
  هي العلم أوجبت كونه عاملا وكونه عاملا حال معللة بالعلم 

يس هناك أمران وال علة وال علمه هو كونه عاملا وقدرته هو كونه قادرا ل: وأما مجهورهم وهم نفاة احلال فيقولون 
  األشعري وغريه : معلول وهذا قول األكثرين 

واملنازع هلم من املعتزلة والفالسفة يقر مبا يوجب موافقتهم فإهنم يقرون بأن كونه عاملا ليس هو كونه قادرا وهذا 
  معىن العلم والقدرة عند أولئك كما قد بسط يف موضعه 

إنه عامل وإنه قادر ومنهم من يثبت العاملية والقادرية ويسمي ذلك : م يقولون فالنفاة للصفات من املعتزلة وغريه
  حاال وهذا يستلزم عند التحقيق قول مثبتة الصفات 

وكذلك الفالسفة قوهلم يستلزم قول مثبتة الصفات وإن نفوها تناقضوا وأما إطالق املطلق لفظ الزيادة على الذات 
  أن الصفات ال هي الذات وال هي غريها وهذا يطلقه هؤالء وغريهم : طلق فقد تقدم أن هذا اإلطالق كإطالق امل

القرآن : وأئمة السلف وابن كالب وأمثاله من أئمة األشعرية ال يطلقون ال هذا وال هذا وكانوا إذا قاال للسلف 
 فاسد وليس ذلك إثباتا هو اهللا أو غري اهللا ؟ مل يطلق األئمة ال هذا وال هذا ملا يف إطالق كل منهما من إهبام معىن

لقسم ثالث ليس هو املوصوف وال غريه بل يفصل اللفظ اجململ كما فعل السلف نظري ذلك يف لفظ احليز وأمثاله 
  يلزم األشعرية على هذا أن يكون اخلالق جسما ألنه يكون هناك صفة وموصوف وحامل وحممول : وأما قوهلم 

إنه يعلم ويقدر فمن أثبت هللا األمساء احلسىن وأحكامها :  قادر ومن قال إهنا عامل: وهكذا يلزم من قال : فيقال له 
لزمه ما يلزم من أثبت الصفات فاالسم املشتق يدل على املصدر وعلى الفعل وخرب املخرب بذلك وحكمه يقتضي 

  ثبوت ذلك يف نفس األمر 
املوصوف : إياها يف كل ما نفيته فإذا قلت كل ما تلزم به األشعرية وأمثاهلم يف إثبات الصفات يلزمونك : ويقال له 

واملسمى باحلي العامل القادر ال يكون إال جسما واملخرب عنه بأنه يعلم ويقدر ال : بالصفة ال يكون إال جسما قالوا 
هو عامل قادر ال يكون إال جسما فإن أمكنك أن تثبت هذا لغري جسم : يكون إال جسما واملوصوف يقول القائل 

  وإن مل ميكنهم مل ميكنك فهذا السؤال الزم جلميع الناس كما يلزم األشعرية وغريهم  أمكنهم ذلك
إمنا نفيناه : وأيضا فهذا إلزام جديل ال علمي وذلك أن نفاة اجلسم من أهل الكالم كاملعتزلة واألشعرية يقولون 

  مع ذلك  للدليل الدال على حدوث اجلسم وأنت قد بينت أنه دليل باطل وحنن أثبتنا الصفات
ليس خطؤنا يف إثبات الصفات بأوىل : اجلمع بينهما خطأ فإن إثبات الصفات يستلزم التجسيم قالوا لك : فإذا قلت 

  من خطأنا يف نفي التجسيم 
إنا خمطئون يف نفي التجسيم ومل تقم دليال على خطأنا يف نفي الصفات فإن كنا خمطئني يف نفي : بل أنت تقول 

بات الصفات بال حمذور وإن قدر اخلطأ يف أحدمها بغري تعيني مل يتعني اخلطأ يف نفي الصفات إال التجسيم عينا لزم إث



  بدليل 
إن الشرع مل يصرح بنفي التجسيم وإن التصريح به بدعة والشرع قد صرح بإثبات الصفات : وأيضا فأنت تقول 

  ه الشرع ؟ فكيف تعيبنا بإثبات ما أثبته الشرع لكونه مستلزما إلثبات ما مل ينف
ومن املعلوم أن الشرع إذا أثبت شيئا له لوازم مل يكن إثبات ذلك بدعة وتلك اللوازم إن كانت ثابتة يف نفس األمر 

  فالزم احلق حق وإن مل تكن الزمة فال حمذور 
  أنا أقيم دليال عقليا على نفي اجلسم غري دليلكم : فإن قيل 

إنه : فأنت قد أثبت أنه عامل قادر فإن أمكنك مع ذلك أن تقول :  أن يقولوا: أحدها : كان هلم عن ذلك أجوبة 
عامل بعلم قادر بقدرة وليس جبسم وإن مل ميكنك هذا استوينا حنن وأنت ففي اجلملة : ليس جبسم أمكنا أن نقول 

  ورود هذا السؤال علينا ورود واحد 
ني ذلك الغزايل وغريه وبينوا أن الفالسفة دليلنا على نفي اجلسم أقوى من دليلك كما ب: أن يقولوا : الثاين 

  عاجزون على إقامة الدليل على أنه ليس جبسم 
أدلة إثبات الصفات أقوى من أدلة نفي اجلسم فإن أمكن اجلمع بينهما وإال مل جيز نفي ما هو : أن يقولوا : الثالث 

كانت أدلة النفي باطلة وأدلة اإلثبات معلوم ثابت خوفا من لزوم ما ليس دليل انتفائه كدليل ثبوت ذلك فكيف إذا 
  للصفات ولوازمها حق ال حميد عنه ؟ 

  إن الصفات قائمة بنفسها بل هي قائمة باملوصوف : وأما التقسيم الذي ذكرته فال ريب أن أهل اإلثبات ال يقولون 
ثبتون ثالثة وأما ما ذكره عن النصارى فليس هذا موضع بسطه فإن قول النصارى مضطرب متناقض فإهنم ال ي

املتحد باملسيح هو أقنوم الكلمة فإن : جواهر قائمة بأنفسها وال جيعلون األقانيم كالصفة من كل وجه فإهنم يقولون 
جعلوا الكلمة هي الذات املوصوفة لزم أن يكون املسيح هو األب وهم ينكرون ذلك وإن جعلوه صفة الذات 

  الصفة ليست إهلا خالقا رازقا  لزمهم أن ال يكون املسيح إهلا خالقا رازقا ألن
  املسيح إله حق من إله حق من جوهر أبيه : وأيضا فالصفة ال تفارق املوصوف وهم يقولون 

فهذا يسلكه طائفة من الناس ]  ٧٢: املائدة [ } لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة { : وأما استدالله بقوله 
إشارة إىل أحد أقواهلم ]  ١٧: املائدة [ } قالوا إن اهللا هو املسيح ابن مرمي لقد كفر الذين { : ويقولون قوله تعاىل 

وقالت { : الثالثة وهو قول اليعاقبة القائلني بأن الالهوت والناسوت صارا جوهرا واحدا كاملاء واللنب وقوله 
إشارة إىل قول } الثة ثالث ث{ : إشارة إىل قول امللكية وقوله ]  ٣٠: التوبة [ } النصارى املسيح ابن اهللا 

  النسطورية الذين يقولون باحللول وهو قوهلم باألقانيم الثالثة 
إنه اهللا باعتبار وإنه ابن اهللا : وليس األمر كما قال هؤالء بل ما ذكره اهللا تعاىل هو قول النصارى مجلة فإهنم يقولون 

يا عيسى ابن مرمي أأنت قلت للناس اختذوين { : وله املراد به ق: بدليل } إن اهللا ثالث ثالثة { : باعتبار آخر وقوله 
  فعبدوا معه املسيح وأمه فصار ثالث ثالثة هبذا االعتبار ]  ١١٦: املائدة [ } وأمي إهلني من دون اهللا 
فهذا من  -إذا قالوا املوصوف قائم بنفسه والصفة قائمة به فقد أوجبوا جوهرا وعرضا : وأما قوله عن األشعرية 

  ه هلم أن يكون جسما جنس إلزام
هو حي عامل قادر فإن احلي العامل القادر قائم بذاته فإن كان كل قائم بذاته : هذا يلزمك إذا قلت : فيقولون له 

  جوهرا فهو جوهر وإال بطل إلزامك 
فسه وإيضا فلو لو يوصف بذلك لكان يف نفس األمر إما قائما بنفسه وإما قائما بغريه إذ فرض موجود ليس قائما بن



  وال بغريه ممتنع فإن كان كل قائم بنفسه وال بغريه ممتنع فإن كان كل قائم بنفسه هو جوهر لزمك أن يكون جوهرا 
من املعلوم أن للناس يف مسمى اجلوهر والعرض اصطالحات منهم من يسمى كل قائم بنفسه جوهرا كما : مث يقال 

ء يسمونه جوهرا ومنهم من ال يطلق اجلوهر إال على يقول ذلك طوائف من املسلمني والنصارى والفالسفة وهؤال
إنه ليس مبتحيز فال يكون جوهرا كما يقول ذلك من يقوله من متكلمي املسلمني واليهود : املتحيز ويقول 

  والفالسفة 
اجلوهر هو ما إذا وجد وجد ال يف موضوع وهذا : ومن الفالسفة من يقول بإثبات جواهر غري متحيزة لكن يقول 

  صلح إال ملا جيوز وجوده ال ملا جيب وجوده ال ي
وباجلملة فالنزاع يف هذا الباب لفظي ليس هو معىن عقليا والشريعة مل تتعرض هلذا االسم وأمثاله ال بنفي وال بإثبات 

  فليس له يف الشريعة ذكر حىت حيتاج أن ينظر يف معناه 
ال شرعي وال عقلي وهذا مل : ت فلم يبق فيه حبث علمي والنظر العقلي إمنا يكون يف املعاين ال يف جمرد االصطالحا

يذكر دليال عقليا على نفي اجلوهر فصار قد ألزمهم لوازم ومل يذكر دليال على بطالهنا فيجيبونه باجلواب املركب 
وهو أن هذا إما أن يكون الزما إلثبات الصفات أو ليس بالزم فإن مل يكن الزما بطلت املقدمة األوىل وإن كان 

  زما منعت املقدمة الثانية فإن الزم احلق حق ال
وليس التزام مسمى هذا االسم أبعد يف الشرع والعقل من نفي الصفات بل نفي الصفات أبعد يف الشرع والنقل من 

إثبات مسمى هذا االسم فال جيوز التزام نفي الصفات الذي فيه مناقضة األدلة الشرعية والعقلية حذرا من التزام 
االسم الذي ال يقوم على نفيه من الدليل شيء من أدلة إثبات الصفات مع أنه مل يذكر على ذلك دليال مسمى هذا 

  أصال وهو قد بني فساد أدلة النفاة لذلك من أهل الكالم 
الذات والصفات شيء واحد فإن أراد به أن الصفات ليست مباينة للموصوف فصحيح وإن أراد : وأما قول القائل 
هي نفس الصفات فهذه مكابرة وهذا القائل وإخوانه يقولون بذلك وقد صرح هو بأن العلم نفس أن نفس الذات 

  العامل وهذا غاية املناقضة لصريح املعقول 
إنه بعيد من املعارف األول أنه ليس جيوز أن يكون العلم هو العامل فهذا قاله بناء على ما يراه أن هذا حق يف : وقوله 

  نفس األمر 
هذا ممتنع يف صريح العقل معلوم علما يقينيا أن العلم ليس هو نفس العامل ومن قال هذا فقد أتى بغاية  والصواب أن

  السفسطة وجحد العلم الضروري 
 -وهو أن تكون الذات والصفات شيئا واحدا  -ليس عند املعتزلة برهان على وجوب هذا يف األول : وأما قوله 

  سمية وإمنا برهان ذلك عند العلماء الذين هم الفالسفة عنده وال عند املتكلمني برهان على نفي اجل
ال ريب عند كل من له عقل أن ما يذكره الفالسفة يف نفي ذلك أفسد يف العقل الصريح مما يذكره : فيقال 

املتكلمون وأنت قد أفسدت طريقة ابن سينا ومل تعتمد يف ذلك إال على إثبات النفس وهو أهنا ليست جبسم فيلزم 
  يكون الباري كذلك  أن

إن كانت صحيحة فهي على نفي ذلك عن الرب أوىل وإن مل تكن : ومن املعلوم أن األدلة النافية هلذا عن النفس 
  صحيحة بطل قولك 

ومن املعلوم أن أدلة نفي اجلسم عن النفس أضعف بكثري من نفي ذلك عن واجب الوجود فكيف يكون األضعف 
  ! حجة على األقوى ؟ 



على فساد ما ذكروه يف النفس يف غري هذا املوضع وأما ما ذكره من أنه ال ميكن أن يكون هبذا النفي  وقد تكلم
  إن صناعة الكالم جدلية ال برهانية : وقوله  -يعين طريقته الفلسفية  -يقني إال عند من عين بالصناعة الربهانية 

ستريب عاقل نظر يف كالم الفالسفة يف اإلهليات ونظر رمتين بدائها وانسلت وال ي: فهذا كما يقال يف املثل السائر 
يف كالم أي صنف قدر من أصناف اليهود والنصارى فضال عن أصناف املتكلمني من املسلمني أن ما يقوله هؤالء 

يف اإلهليات أكمل وأصح يف العقل مما يقوله املتفلسفة وأن ما يقولونه يف اإلهليات قليل جدا وهو مع قلته فأدلة 
  كلمني خري من أدلتهم بكثري املت

وهذه طريقة ابن سينا يف إثبات واجب الوجود وصفاته ال تفيده إال ما ال نزاع فيه وهو وجود واجب الوجود وأما 
كونه مغايرا لألفالك فإمنا بناه على نفي الصفات وهو مع فساده فدليلهم على نفيه أضعف من دليل املعتزلة فهم مع 

  لنفي ال يستدلون إال مبا هو أضعف من دليلهم مشاركتهم للمعتزلة يف ا
وأما هذا الرجل فإنه تارة يأخذ طريقة متلقاة من الشرع وتارة طريقة متلقاة عن املتكلمني وتارة يقول ما يظن أنه 

  قول الفالسفة مل حيك عن الفالسفة يف اإلهليات طريقة إقناعية فضال عن طريقة برهانية 
القياس العقلي املنطقي فمن املعلوم أن صورة القياس ال تفيد العلم مبواده والربهان إمنا وإذا قدر أنه عىن بالربهان 

  يكون برهانه مبواده اليقينية وإال فصورته أمر سهل بقدر عليه عامة الناس 
وأهل الكالم ال ينازعون يف الصورة الصحيحة وهب أن اإلنسان عنده ميزان فإذا مل يكن معه ما يزن به كان من 

ه مال مل يزنه أعين من هذا هذا بتقدير أن يكون ما ذكروه يف املنطق صحيحا فكيف وفيه من الفساد والتناقض ما مع
  هو مذكور يف موضعه ؟ 

  كالم ابن رشد يف مناهج األدلة عن التنزيه ورد ابن تيمية عليه

  يف معرفة التنزيه : الفصل الرابع : قال 
وجود الباري سبحانه والطرق اليت : أوال : يت سلكها الشرع يف تعليم الناس وإذ قد تقرر من هذه املناهج ال: قال 

سلكها يف نفي الشريك عنه ثانيا واليت سلكها ثالثا يف معرفة صفاته والقدر الذي صرح به من ذلك يف جنس جنس 
تركة للجميع فقد من هذه األجناس وهو القدر الذي إذا زيد فيه أو نقص أو حرف أو أول مل حتصل به السعادة املش

بقي علينا أن نعرف أية الطرق اليت سلكها بالناس يف تنزيه اخلالق سبحانه عن النقائص ومقدار ما صرح به من ذلك 
والسبب الذي من قبله اقتصر هبم على ذلك املقدار مث نذكر بعد ذلك الطرق اليت سلك بالناس يف معرفة أفعاله 

  نا ذلك فقد استوفينا غرضنا الذي قصدناه والقدر الذي سلك هبم من ذلك فإذا مت ل
أما معرفة هذا اجلنس الذي هو التنزيه والتقديس فقد صرح به أيضا يف غري ما آية من الكتاب العزيز : فنقول : قال 

أفمن { : وقوله ]  ١١: الشورى [ } ليس كمثله شيء وهو السميع البصري { : فأبينها يف ذلك وأمتها قوله تعاىل 
أفمن { : واآلية األوىل هي نتيجة هذه والثانية برهان أعين أن قوله تعاىل ]  ١٧: النحل [ } ال خيلق خيلق كمن 

وذلك أنه من املغروز يف فطر } ليس كمثله شيء { : هو برهان قوله ]  ١٧: النحل [ } خيلق كمن ال خيلق 
و على صفة غري شبيهة بصفة الذي ال خيلق إما على غري صفة الذي ال خيلق شيئا أ: اجلميع أن اخلالق جيب أن يكون 

شيئا وإال كان من خيلق ليس خبالق فإذا أضيف إىل هذا األصل أن املخلوق ليس خبالق يلزم من ذلك أن تكون 
  إما منتفية عن اخلالق أو موجودة فيه على غري اجلهة اليت هي عليها يف املخلوق : صفات املخلوق 

  ا مطلقا وصفات الكمال تثبت له على وجه ال مياثله فيها خملوق صفات النقص جيب تنزيهه عنه: قلت 



وإمنا قلنا على غري اجلهة ألن من الصفات اليت يف اخلالق صفات استدللنا على وجودها بالصفات اليت هي : قال 
  ألشرف املخلوقات هنا وهو اإلنسان مثل إثبات العلم واحلياة والقدرة واإلرادة والكالم وغري ذلك 

  إن اهللا خلق آدم على صورته : وهذا معىن قوله عليه السالم  :قال 
وإذا تقرر أن الشرع قد صرح بنفس املماثلة بني اخلالق واملخلوق وصرح بالربهان املوجب لذلك وكان نفي : قال 

املخلوق  أن توجد فيه صفات: أن يعدم اخلالق كثريا من صفات املخلوق والثاين : أحدمها : املماثلة يفهم منه شيئان 
على وجه أمت وأفضل مبا ال يتناهى يف العقل فلينظر ما صرح به الشرع من هذين الصنفني وما سكت عنه وما 

  السبب احلكمي يف سكوته 
ونفي املماثلة قد يتضمن إثبات صفات الكمال للخالق ال يثبت للمخلوق منها شيء فكما أن يف صفات : قلت 

   صفات اخلالق ما ال يثبت للمخلوق املخلوق ما ال يثبت للخالق فكذلك يف
  لكن هذا الضرب ال ميكن الناس معرفته يف الدنيا فلهذا مل يذكر 

أما ما صرح به الشرع من نفي صفات املخلوق عنه فما كان ظاهرا من أمره أنه من صفات النقائص : فنقول : قال 
  ]  ٥٨: الفرقان [ } وتوكل على احلي الذي ال ميوت { : فمنها املوت كما قال تعاىل 

ومنها النوم وما دونه مما يقتضي الغفلة والسهو عن اإلدراكات واحلفظ للموجودات وذلك مصرح به يف قوله تعاىل 
  ]  ٢٥٥: البقرة [ } ال تأخذه سنة وال نوم { : 

  ]  ٥٢: طه [ } ال يضل ريب وال ينسى { : ومنها النسيان واخلطأ كما قال تعاىل 
هذه النقائض هو قريب من العلم الضروري وذلك أن ما كان قريبا من هذه من العلم والوقوف على انتقاء 

الضروري فهو الذي صرح الشرع بنفيه عنه سبحانه وتعاىل وأما ما كان بعيدا من املعارف األوىل الضرورية فإمنا نبه 
ولكن أكثر الناس ال { : ز عليه بأن عرف أنه من علم األقل من الناس كما قال يف غري ما آية من الكتاب العزي

  ]  ٥٧: غافر [ } خللق السماوات واألرض أكرب من خلق الناس { : مثل قوله ] :  ٣٠: الروم [ } يعلمون 
[ } فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ال يعلمون { : ومثل قوله 

  ]  ٣٠: الروم 
الدليل عليه ما يظهر من : الدليل الشرعي ؟ قلنا : فما الدليل على انتفاء هذه النقائض عنه أعين : ل فإن قي: قال 

أن املوجودات حمفوظة ال يتخللها اختالل وال فساد ولو كان اخلالق يدركه خطأ أو غفلة أو سهو أو نسيان الختلت 
إن اهللا ميسك السماوات { : تابه فقال تعاىل املوجودات وقد نبه سبحانه على هذا املعىن يف غري ما آية من ك

وال يؤوده حفظهما { : قال تعاىل ]  ٤١: فاطر [ } واألرض أن تزوال ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده 
  ]  ٢٥٥: البقرة [ } وهو العلي العظيم 

فيها عن اخلالق تعاىل ؟ أم هل هي من الصفات اليت صرح الشرع بن: فما تقولون يف صفة اجلسمية : فإن قيل : قال 
يعين اجلسمية يف بادي الرأي  -هي من املسكوت عنها ؟ أو أنه مل يصرح بنفيها وال إثباهتا ولكن صرح بأمور تلزم 

إنه من البني من أمر هذه الصفة أهنا من الصفات املسكوت عنها وهي إىل التصريح بإثباهتا يف : فنقول  -منها 
وذلك أن الشرع قد صرح بالوجه واليدين يف غري آية من كتابه وهذه اآليات قد توهم  الشرع أقرب منها إىل نفيها

أن اجلسمية هي له من الصفات اليت فضل فيها اخلالق املخلوق كما فضله يف صفة القدرة واإلرادة وغري ذلك من 
ر كثري من أهل اإلسالم إىل أن الصفات اليت هي مشتركة بني اخلالق واملخلوق إال أهنا يف اخلالق أمت وجودا وهلذا صا

  يعتقد يف اخلالق أنه جسم ال يشبه األجسام وعلى هذا احلنابلة وكثري ممن تبعهم 



وهؤالء أيضا قد ضلوا إذ صرحوا مبا ليس حقا يف نفسه وما يوهم أيضا التشابه بني اخلالق واملخلوق وإمنا صرح 
ال يقدر أن يتصور موجودا ليس جبسم وال أيضا إذا مسع الشرع بأشياء تومهها ال يصر فتومهها من كان من الناس 

  تلك األشياء خيف عليه أن يتطرق ذهنه إىل القول باجلسمية 
وهذه هي حال مجهور الناس ألن الذين يتطرق هلم من ذلك إثبات اجلسمية هم قليل من الناس وهؤالء ففرضهم 

  الوقوف على الدالئل اليت توجب نفي اجلسمية 
  إنه جسم ال يشبه األجسام فهذا صحيح : صار كثري من أهل اإلسالم يقولون : أما قوله : أن يقول ولقائل : قلت 

  وعلى هذا احلنابلة وكثري ممن اتبعهم : وأما قوله 
ليس يف احلنابلة من أطلق لفظ اجلسم لكن نفاة الصفاة يسمون كل من أثبتها جمسما بطريق اللزوم إذا : فيقال له 

ن الصفة ال تقوم إال جبسم وذلك ألهنم اصطلحوا يف معىن اجلسم على غري املعىن املعروف يف اللغة إ: كانوا يقولون 
أن يكون ما جاء به  -على قوهلم  -فإن اجلسم يف اللغة هو البدن وهؤالء يسمون كل ما يشار إليه جسما فلزم 
ال احلنابلة : ها جتسيما وهذا ال خيتص طائفة الكتاب والسنة وما فطر اهللا عليه عباده وما اتفق عليه سلف األمة وأئمت

ومنهم طائفة يقال : وال غريهم بل يطلقون لفظ اجملسمة واملشبهة على أتباع السلف كلهم حىت يقولوا يف كتبهم 
  هلم املالكية ينتسبون إىل مالك بن أنس ومنهم طائفة يقال هلم الشافعية ينتسبون إىل الشافعي 

إن القرآن خملوق : نفاة الصفات ومسوا من أثبتها جمسما يف عهد اإلمام أمحد وقالوا  لكن ملا جرت حمنة اجلهمية
قام أمحد بن حنبل من إظهار السنة والصفات  -إنه ال يرى وحنو ذلك : وحقيقة ذلك أن اهللا مل يتكلم بشيء وقالوا 

مة وظهر ذلك يف مجيع أهل السنة وإثبات ما جاء يف الكتاب والسنة من هذا الباب مبا مل حيتج إليه غريه من األئ
واحلديث من مجيع الطوائف وصاروا متفقني على تعظيم أمحد وجعله إماما للسنة فصار يظهر يف أصحابه من اإلثبات 

  ما ال يظهر يف غريهم بسبب كثرة نصوصهم يف هذا الباب 
مشبهة  -ن األشعرية وحنوهم م -والنفاة يسمون املثبتة جمسمة ومشبهة وصاحب هذا الكتاب جيعل مثبتة الصفات 

  وأنه يلزمهم التركيب والتركيب أصل للتجسيم 

  كالم ابن رشد يف هتافت التهافت يف نفي الصفات ورد ابن تيمية عليه

وأيضا فالذي يلزم األشعرية للتجسيم من احملال أكثر من : مثل قوله يف كتابه الذي مساه هتافت التهافت فإنه قال 
ليت منها صاروا إىل التجسيم وذلك أنه إن كان مبدأ املوجودات ذاتا ذات حياة وعلم وقدرة الذي يلزم مقدماهتم ا

وإرادة وكانت هذه الصفات زائدة على الذات وتلك الذات غري جسمانية فليس بني النفس وهذا املوجود فرق إال 
رورة مركب من ذات أن النفس هي يف جسم وهذا املوجود هو نفس ليس يف جسم وما كان هبذه الصفة فهو ض

وصفات وكل مركب فهو حمتاج ضرورة إىل مركب إذ ليس ميكن أن يوجد شيء مركب يف ذاته كما أنه ليس 
ليس هو شيئا غري تركيب املتكون واملكون  -الذي هو فعل املكون  -ميكن أن يوجد متكون من ذاته ألن التكوين 

  ليس شيئا غري املركب 
عال كذلك لكل مركب مركبا فاعال ألن التركيب شرط يف وجود املركب وال وباجلملة فكما أن لكل مفعول فا

ميكن أن يكون الشيء هو علة يف شرط وجوده ألنه كان يلزم أن يكون الشيء علة نفسه ولذلك كانت املعتزلة يف 
من الصفات راجعة إىل الذات ال زائدة عليها على حنو ما يوجد عليه كثري  -وضعهم هذه الصفات يف املبدأ األول 

  أقرب إىل احلق من األشعرية  -الذاتية لكثري من املوجودات مثل كون الشيء موجودا وواحدا وأليا وغري ذلك 



  ومذهب الفالسفة يف املبدأ األول هو قريب من مذهب املعتزلة : قال 
وذلك أن اتفاق ليس بني النفس وبني هذا املوجود فرق إال من جهة أهنا يف جسم خطأ حمض : قولك : فيقال له 

الشيئني يف بعض الصفات ال يوجب متاثلهما يف احلقيقة إذ لو كان كذلك لكانت املختلفات متماثالت فإن السواد 
  خمالف للبياض وهو يشاركه يف كون كل منهما لونا وعرضا وقائما بغريه 

ز وقبول األعراض وغري ذلك وأيضا فمحققو الفالسفة توافق على أن األجسام ليست متماثلة مع اشتراكها يف التحي
من األحكام واحليوان الصغري احلي مثل البعوض والبق والذباب ليس مثال لإلنسان وال للملك وال للجين وإن كان 

  كل منهما حيا قادرا شاعرا متحركا باإلرادة 
  والفلك عندهم حي ناطق وليس مثل بدن اإلنسان الذي هو حي ناطق 

  من ذات وصفات  هذا على الضرورة مركب: وقوله 
إن أراد به أن ذات موصوفة بصفات الزمة هلا فهذا حق وهم ال يسمون هذا تركيبا فإذا مساه تركيبا مل تكن هذه 

التسمية حجة له على ما نفاه ألن الذي نفاه بالدليل هو ما كان مركبا وهو الذي جعله غريه مركبا أو ما كان 
  ت حبيث يصري مركبا بعد أن مل يكن متركبا بنفسه أي كانت أجزاؤه متفرقة فتركب

ومعلوم أن ما تركب بعد افتراقه مل يكن تركبه بنفسه كما ذكره يف املتكون فإن ما تكون بعد أن مل يكن متكونا مل 
  يكن تكونه بنفسه 

كما أن لكل مفعول فعال فإن لكل مركب مركبا فهذا إمنا يعقل فيما ركبه غريه أو ما كان مفرقا : وكما قال 
  ب كما أن املفعول ال يعقل أن له فاعال إال إذا فعله غريه أو كان حادثا فال بد للحادث من حمدث فرك

أما ما كان واجبا بنفسه قدميا أزليا مستلزما لصفات الزمة له فهذا مل يركبه أحد وال كان مفترقا فتركب فمن أين 
فعول اللذين كل منهما حمتاج إىل غريه بل هو جيب أن حيتاج هذا إىل مركب ؟ وكيف يصح متثيل هذا باملتكون وامل

  حادث يفتقر إىل حمدث ؟ 
كل متصف فال بد له من واصف أي ممن جيعل : وليس املعىن الذي مساه مركبا إال موصوفا بصفة الزمة له فلو قال 

  هذا فيه ؟ الصفة قائمة مبحلها ما كان مبطال فإن املتصف بالصفة إذا كان قدميا أزليا واجبا بنفسه كيف جيب 
هي : إن األفالك قدمية أزلية وهذا الرجل ال يسميها مركبة ويبطل قول من يقول : مث هؤالء الفالسفة يقولون 

هي ممكنة ومع هذا فهي جسم قائم به صفات وحركات فإذا كانت : مركبة من اهليوىل والصورة وقول من يقول 
  تاج إىل ذلك ما هو واجب بنفسه ؟ هذه مل حتتج عنده إىل ما حيتاج إليه املتكون فكيف حي

ألن التركيب شرط يف وجود املركب معناه أن لزوم الصفة للموصوف أو أن التالزم الذي بني األمور : وقوله 
املتعددة يف الواجب شرط يف وجودها وهذا صحيح لكن الشرط ال جيب أن يتقدم املشروط بل جتوز مقارنته له وإذا 

فسه املتضمنة لصفاته وكل من صفاته ال يوجد إال مع األخرى وال توجد الذات إال كان الواجب الوجود واجبا بن
بالصفات وال الصفات إال بالذات كان هذا هو حقيقة االشتراط ومل يلزم من ذلك أن يكون املتصف هبذه الصفات 

  هو علة فاعلة ملا هو من لوازم وجوده وملا ال يوجد إال معه وهو الشرط يف وجوده 
ال يكون الشيء شرطا يف شرط وجوده : بالعلة أعم من ذلك حىت جعل الشرط علة كان حقيقة قوله  وإن عىن

وهذا ليس بصحيح بل جيوز أن يكون كل من الشيئني شرطا يف وجود اآلخر وإن مل يكن علة فاعلة لآلخر وهذا هو 
  الدور املعي االقتراين وهو جائز خبالف الدور املعي القبلي فإنه ممتنع 

  ا موجود يف عامة األمور فاألمور املتالزمة كل منها شرط يف اآلخر فكل من الشرطني شرط يف وجوده وهذ



  وغاية ذلك أن يكون الشيء شرطا يف وجود نفسه أي ال توجد نفسه إال إذا وجدت نفسه 
وة شرط يف وهذا كالم صحيح خبالف ما إذا كانت نفسه فاعلة لنفسه فإن هذا ممتنع فكل واحد من األبوة والبن

وجود اآلخر وكل واحد من العلو والسفل شرط يف وجود اآلخر وكل واحد من التحيز واملتحيز شرط يف اآلخر 
  وكل واحد من املاء والنار وطبيعته اخلاصة به شرط يف اآلخر ونظائر هذا كثرية 

بالذات حبيث ميتنع  فكون إحدى الصفتني مشروطة باألخرى والذات مشروطة بصفاهتا الالزمة والصفات مشروطة
حتقق شيء من ذلك إال مع حتقق اآلخر وحبيث يلزم من ثبوت كل من ذلك ثبوت اآلخر هو معىن كون كل من 

  ذلك شرطا يف اآلخر وهو شرط يف شرط نفسه ووجوده 
إال به وهؤالء من أصول ضالهلم ما يف لفظ العلة من اإلمجال فإن لفظ العلة كثريا ما يريدون به ما ال يكون الشيء 

  فتدخل يف ذلك العلة الفاعلة والقابلة واملادة والصورة 
  وكثريا ما يريدون بذلك الفاعل فقط وهو املفهوم من لفظ العلة 

وحبوثهم يف مسألة واجب الوجود عامتها مبنية على هذا التلبيس فإن املمكن الذي ال يوجد إال مبوجد يوجده ال بد 
وجد أوجده فهذا هو معىن واجب الوجود الذي دلت عليه املمكنات وهم له من واجب يكون موجودا بنفسه ال مب

يريدون أن جيعلوه وجودا مطلقا ليس له نعت وال صفة وال حقيقة غري الوجود املطلق ألن الوجود الواجب يكون 
  معلوال لتلك احلقيقة فال يكون واجبا 

فاعلة له ومعلوم أن هذا ممتنع يف الوجود الواجب  ولفظ املعلول جممل فإهنم يومهون أنه يكون مفعوال هلا وهي علة
لكن احلقيقة الواجبة إذا قدر أن هلا وجودا يقوم هبا مل يلزم يف ذلك الوجود إال أن يكون له حمل وهو احلقيقة اليت 

  يقوم هبا الوجود وذلك الذي يسمونه العلة القابلة 
دليلهم موجودا ال يكون وجوده قائما حبقيقة إن كان  ومعلوم أن الدليل إمنا أثبت موجودا ليس له موجد مل يثبت

وجود كل شيء زائد على حقيقته كما يقول ذلك طائفة : من الوجود ما هو قائم حبقيقة وهذا على قول من يقول 
وهو الوجود الذي يف  -من متكلمي املعتزلة وغريهم وإال فالصواب عند أهل السنة واجلماعة أن وجود كل شيء 

عني حقيقته املوجودة يف اخلارج فكل موجود فله حقيقة خمتصة به يف اخلارج عن الذهن والوجود  هو -اخلارج 
  الذي يشار إليه يف اخلارج هو تلك احلقيقة نفسها ال وجود آخر قائم هبا 

يريدوا  إن وجود اخلالق عني حقيقته أرادوا به إبطال قول أيب هاشم ومن وافقه من املعتزلة ومل: فإذا قال أهل السنة 
إن الواجب وجود مطلق بشرط اإلطالق أو مطلق ال بشرط فإن هذا : بذلك قول ابن سينا وإخوانه من الفالسفة 

  القول أعظم فسادا من قول أيب هاشم بكثري 
بل هذا القول يعلم من تصوره بصريح العقل أن ما ذكروه يكون يف األذهان ال يف األعيان واملطلق بشرط اإلطالق 

يف منطقهم أنه ال يكون إال يف األذهان واملطلق ال بشرط يسلمون أنه ال يوجد يف اخلارج جمردا عن قد سلموا 
  األعيان 

وقد تقدم ما ذكره هو من أنه ألزم األشعرية أن يكونوا جمسمة واحلنابلة فيهم ما يف بقية الطوائف منهم من هو على 
إن إثباته بدعة كما : اللفظ على اهللا ال نفيا وال إثباتا بل يقولون طريقة اإلمام أمحد وأمثاله من األئمة ال يطلقون هذا 

  أن نفيه بدعة 
  ومما أنكر أمحد وغريه على اجلهمية نفي هذا اللفظ وامتنع من املوافقة على نفيه كما هو ممتنع عن إطالق إثباته 

يف حمنته املشهورة ملا ألزمه  كذلك جرى يف مناظرته أليب عيسى برغوث وغريه من نفاة الصفات يف مسألة القرآن



بأن القول بأن القرآن غري خملوق مستلزم أن يكون اهللا جسما فأجابه أمحد بأنه ال يدري ما يريد القائل هبذا القول 
  فال يوافقه عليه بل يعلم أنه أحد صمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد 

ونفيه كاهلشامية والكرامية وحنوهم ممن أثبته وكاجلهمية  وذلك أن أهل الكالم الذين تنازعوا يف إثبات اجلسم
واملعتزلة وحنوهم ممن نفاه قد يدخل كل منهم يف ذلك ما خيالف النصوص فمن املثبتة من يدخل يف ذلك ما جيب 
تنزيه اهللا عنه من صفات النقص ومن مماثلته باملخلوقات والنفاة يدخلون يف ذلك ما أثبته اهللا لنفسه من صفات 

  لكمال ا
ومن احلنابلة من يصرح بنفيه ك أيب احلسن التميمي وأهل بيته والقاضي أيب يعلى وأتباعه وغريهم ممن سلك مسلك 
ابن كالب واألشعري يف ذلك ومنهم من يسلك مسلك املعتزلة كانت ابن عقيل و صدقة بن احلسني و ابن اجلوزي 

  وغريهم 
هو جسم فقد كفر ومن : من قال : بتكفري اجملسمة فمنهم من يقول  والذين ال يثبتونه أو ينفونه يصرح كثري منهم

  ليس جبسم ويكفر من يقول بالتجسيم : ليس جبسم فقد ابتدع ومنهم من يصوب من قال : قال 
وقد حكى األشعري يف املقاالت النفي عن أهل السنة واحلديث كما حكي عنهم أشياء مبوجب ما اعتقده هو من 

مة وأهل احلديث والسنة احملضة من مجيع الطوائف ال يصفون اهللا إال مبا وصف به نفسه أو مذهبهم والسلف واألئ
وصفه به رسوله واأللفاظ اجململة املبتدعة ال يثبتوهنا وال ينفوهنا إال بتبيان معانيها فما كان من معانيها موافقا للكتاب 

ليس جبسم وال جوهر : وال جوهر وال يقولون  هو جسم: والسنة أثبتوه وما كان خمالفا لذلك نفوه فال يطلقون 
  كما ال يطلقون إثبات لفظ احليز وال ينفونه 

فتومهها من كان من الناس ال يقدر أن يتصور موجودا ليس جبسم وال أيضا خيف عليه أن : وأما قول هذا القائل 
  يتطرق ذهنه إىل القول باجلسمية وهذه هي حال مجهور الناس 

إنه إذا كان أكثر الناس ال يقدرون أن يتصوروا موجودا ليس جبسم فإهنم قطعا تتطرق أذهاهنم فهذا كالم متناقض ف
  إىل إثبات اجلسمية  -عند مساع هذه األمور  -

  إن الذين يتطرق إىل أذهاهنم من ذلك إثبات اجلسمية قليل من الناس يناقض ما تقدم : فقوله بعد ذلك 

  ة ورد ابن تيميةعود إىل كالم ابن رشد يف مناهج األدل

وقد كان الواجب عندي يف هذه الصفة قبل أن تصرح الفرق الضالة بإثباهتا جيرى فيها على منهاج الشرع : قال 
ليس كمثله شيء وهو { : وال يصرح فيها بنفي وال إثبات وجياب من سأل عن ذلك من اجلمهور بقوله تعاىل 

 -أن إدراك هذا املعىن : أحدها : سؤال وذلك لثالثة معان وينهى عن هذا ال]  ١١: الشورى [ } السميع البصري 
  أعين أنه ليس جبسم الذي هو احلق ليس قريبا من املعروف بنفسه برتبة واحدة وال رتبتني وال ثالث 

أنه قد تبني : إن الدليل على أنه ليس جبسم : وأنت تتبني ذلك من الطرق اليت سلكها املتكلمون يف ذلك فإهنم قالوا 
ل جسم حمدث وإذا سئلوا عن الطريق اليت يوقف منها على أن كل جسم حمدث سلكوا يف ذلك الطريق اليت أن ك

ذكرنا من حدوث األعراض وأنا ما ال يعرى عن احلوادث حادث وقد تبني لك من قولنا أن هذه الطريقة ليس 
ها فإن ما يضعه هؤالء القوم من أنه برهانية ولو كانت برهانية ملا كان يف طباع الغالب من اجلمهور أن يصلوا إلي

سبحانه ذات وصفات زائدة على الذات يوجبون بذلك أنه جسم أكثر مما ينفون عنه اجلسمية بدليل انتفاء احلدوث 
  عنه فهذا هو السبب األول يف أن مل يصرح الشرع بأنه ليس جبسم بني 



اخلواص وال يقنع اجلمهور وسلك طريقا  فلذلك أضرب اإلمام املهدي عن هذا الدليل إذ كان ال يرضى: قال 
عجيبا مشتركا للصنفني مجيعا وهذا من خواصه يف العلم ال يعلم أحد ممن سلكه قبل ذلك وهو طريق إثبات املثلية 
بني األجسام اليت هي املساواة يف مجيع اخلواص فخاصة يف متاثل قوهتا يف التناهي أعين كل جسم قوته متناهية ويف 

تركيب وذلك أن من هاتني اجلهتني افتقرت األجسام إىل الفاعل أما افتقارها من جهة التركيب فألن كل متاثلها يف ال
مركب جائز وكل جائز مفتقر إىل الفاعل وأما افتقارها إىل الفاعل من جهة تناهي قوهتا فألن كل متناهي القوة إن مل 

الرمحن على { : ى طرفة عني وهو معىن قوله تعاىل يقدر الفاعل املوت له تناهت قوته وفسد ومل ميكن فيه أن يبق
  ! فأىن هبذا الترياق األعظم هلذا الداء العضال ]  ٥: طه [ } العرش استوى 

إن كان هذا املعلوم حقا فيمتنع أنه مل يعلمه أحد قبل ابن التومرت ممن هو أعلم باهللا : ولقائل أن يقول : قلت 
ة وهذا هو الطريق ومل يسلكه غريه فال يعلمه أحد قبله وهكذا كل من وأفضل منه وإذا كانت تلك الطريق باطل

سلك طريقا يف النفي زعم أنه مل يسلكه غريه فإنه يوجب أن ذلك مل يعلم قبله فال يكون من تقدم من خيار هذه 
  األمة معتقدين هلذا النفي ولو كان حقا العتقدوه فما ذكره من املدح يعود بنقيض مقصوده 

القول بتماثل األجسام واالستدالل بذلك طريق معروفة سلكها املعتزلة ومن وافقهم من األشعرية : ل وأيضا فيقا
  وغريهم واألشعري يف كتاب اإلبانة يقتضي كالمه أنه خالفهم فيها فليست طريقا غريبة 

كان دليال بنفسه فإنه وأيضا فإنه مل يذكر دليال على متاثلها أصال وأما ما ذكره من التركيب وتناهي القوة فإن صح 
  سبحانه غين عن كل ما سواه فال جيوز أن يفتقر إىل فاعل بالضرورة باتفاق العقالء 

وأيضا فإنه مل يذكر دليال على تركيب اجلسم وتناهي قوته واملنازع ينفي كال من األمرين كما قد ذكر يف موضعه 
هبذا املعىن فإن فساد هذا أوضح من ]  ٥: ه ط[ } الرمحن على العرش استوى { : وأعجب من ذلك تفسري قوله 

  أن حيتاج إىل بيان 
وأما السبب الثاين فهو أن اجلمهور يرون أن املوجود هو املتخيل واحملسوس وأن ما ليس مبتخيل وال حمسوس : قال 

وال سيما  إن ها هنا موجودا ليس جبسم ارتفع عنهم التخيل فصار عندهم من قبيل املعدوم: فهو عدم فإذا قيل هلم 
إنه ال داخل العامل وال خارجه وال فوق وال أسفل وهلذا اعتقدت الطائفة اليت أثبتت اجلسمية يف الطائفة : إذا قيل 

  اليت نفتها عنه سبحانه أنه ملشية واعتقدت اليت نفتها يف املثبتة أهنا مكثرة 
ع شكوك كثرية مما يقال يف املعاد وغري وأما السبب الثالث فهو أنه إذا صرح بنفي اجلسمية عرضت من الشر: قال 

أعين  -ذلك فمنها ما يعرض من ذلك يف الرؤية اليت جاءت هبا السنة الثابتة وذلك أن الذين صرحوا بنفيها 
املعتزلة واألشعرية فأما املعتزلة فدعاهم هذا االعتقاد إىل نفي الرؤية وأما األشعرية فأرادوا أن : فرقتان  -اجلسمية 
األمرين فعسر ذلك عليهم وجلأوا يف اجلمع إىل أقاويل سوفسطائية سنرشد إىل الوهن الذي فيها عند  جيمعوا بني

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

السماء وعلى ذلك انبنت شريعتنا هذه أعين أن الكتاب العزيز  بعث األنبياء انبىن على أن الوحي نازل عليهم من
  نزل من السماء 
وانبىن نزول الوحي من السماء على أن اهللا يف ]  ٣: الدخان [ } إنا أنزلناه يف ليلة مباركة { : كما قال تعاىل 

  السماء 
]  ١٠: فاطر [ } عد الكلم الطيب إليه يص{ : وكذلك كون املالئكة تنزل من السماء وتصعد إليها كما قال تعاىل 



  ]  ٤: املعارج [ } تعرج املالئكة والروح إليه { : وقال تعاىل 
  وباجلملة مجيع األشياء اليت تلزم القائلني بنفي اجلهة على ما سنذكره بعد عند التكلم يف اجلهة 

سر تصور ما جاء يف صفة ومنها أنه إذا صرح بنفي اجلسمية وجب التصريح بنفي احلركة وإذا صرح بنفي هذا ع
وجاء ربك { : احلشر من أن الباري سبحانه يطلع إىل أهل احلشر وأنه الذي يلي حساهبم كما قال تبارك وتعاىل 

  ]  ٢٢: الفجر [ } وامللك صفا صفا 
وكذلك يصعب تأويل حديث النزول املشهور وإن كان التأويل أقرب إليه منه إىل أمر احلشر مع أن ما جاء يف 

ر متواتر يف الشرع فيجب أن ال يصرح للجمهور مبا يؤول عندهم إىل إبطال هذه الظواهر فإن تأثريها يف احلش
إما أن يسلط : نفوس اجلمهور إمنا هو إذا محلت على ظاهرها وأما إذا أولت فإنه يعود األمر فيها إىل أحد أمرين 

  تبطل احلكمة املقصودة منها التأويل على هذه وأشباه هذه يف الشريعة فتموت الشريعة كلها و
إهنا من املتشاهبات فيعود الشرع كله من املتشابه مع أنك إذا اعتربت الدالئل اليت : وإما أن يقال يف هذه كلها 

احتج هبا املؤولون هلذه األشياء كلها جتدها غري برهانية بل الظواهر الشرعية أقنع منها أعين أن التصديق هبا أكثر 
ن قولنا يف الربهان اهللا تعاىل بنوا عليه نفي اجلسمية وكذلك تتبني ذلك يف الربهان الذي بنوا عليه وأنت تتبني ذلك م

  نفي اجلهة على ما سنقوله بعد 
وقد يدلك على أن الشرع مل يقصد التصريح بنفي هذه الصفة للجمهور أنه ملكان انتفاء هذه الصفة عن : قال 

ويسألونك عن الروح { : مهور مبا هي النفس فقال يف الكتاب العزيز النفس أعين اجلسمية مل يصرح الشرع للج
وذلك أنه يعسر قيام الربهان عند ]  ٨٥: اإلسراء [ } قل الروح من أمر ريب وما أوتيتم من العلم إال قليال 

ى بذلك اجلمهور على وجود موجود قائم بذاته ليس جبسم ولو كان انتفاء هذه الصفة مما يقف عليه اجلمهور الكتف
اآلية ألنه ]  ٢٥٨: البقرة [ } ريب الذي حييي ومييت قال أنا أحيي وأميت { : اخلليل يف حماجة الكافر حني قال له 

  أنت جسم واهللا تعاىل ليس جبسم ألن كل جسم حمدث كما يقول األشعرية : كان يكتفي بأن يقول له 
يف دعوى اإلهلية وكذلك كان يكتفي املصطفى وكذلك كان يكتفي بذلك موسى عليه السالم عند حماجة فرعون 

صلى اهللا عليه و سلم يف أمر الدجال يف إرشاد املؤمنني إىل كذب ما يدعيه من الربوبية من أنه جسم واهللا تعاىل ليس 
إن ربكم ليس بأعور واكتفى بالداللة على كذبه بوجود هذه الصفة الناقصة اليت ينتفي : جبسم بل قال عليه السالم 

  كل أحد وجودها ببديهة العقل يف الباري سبحانه عند 
  وكذلك كان يكتفي بنفي اجلسمية يف عجل بين إسرائيل 

بدع حادثة يف اإلسالم هي السبب فيما عرض فيه من الفرق اليت أنبأ املصطفى صلى اهللا  -كما تراه  -فهذه كلها 
  عليه و سلم أنه ستفترق أمته إليها 

ح الشرع للجمهور بأنه جسم وال بأنه غري جسم فما عسى أن جيابوا يف جواب ما هو ؟ فإذا مل يصر: فإن قال قائل 
فإن هذا السؤال طبيعي لإلنسان وليس يقدر أن ينفك عنه ولذلك ليس يقنع اجلمهور أن يقال هلم يف موجود وقع 

  ال ماهية له ألن ما ال ماهية له ال ذات له : االعتراف به 
إنه نور فإنه الوصف الذي وصف اهللا به نفسه يف كتابه : ابوا جبواب الشرع فيقال هلم الواجب يف ذلك أن جي: قلنا 

[ اآلية } اهللا نور السماوات واألرض مثل نوره { : على جهة ما يوصف الشيء بالصفة اليت هي ذاته فقال تعاىل 
ه فإذا جاء أنه قيل له عليه وهبذا الوصف وصفه النيب صلى اهللا عليه و سلم يف احلديث الثابت عن]  ٣٥: النور 

  نور أىن أراه : هل رأيت ربك ؟ فقال : السالم 



ويف حديث اإلسراء أنه ملا قرب صلى اهللا عليه و سلم من سدرة املنتهى غشي السدرة من النور ما حجب بصره من 
  النظر إليها أو إليه 
  انتهى إليه بصره  إن هللا حجابا من نور لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما: ويف كتاب مسلم 

  سبعني حجابا من نور : ويف بعض روايات احلديث : قال 
فينبغي أن يعلم أن هذا املثال هو شديد املناسبة للخالق سبحانه ألنه جيتمع فيه أنه حمسوس تعجز األبصار عن إدراكه 

م هو غري احملسوس والنور وكذلك اإلفهام مع أنه ليس جبسم واملوجود عند اجلمهور إمنا هو احملسوس واملعدوم عنده
  ملا كان هو أشرف احملسوسات وجب أن ميثل هلم به أشرف املوجودات 

إن الرسل أظهرت للناس يف : هذا الرجل يرى رأي ابن سينا وحنوه من املتفلسفة والباطنية الذين يقولون : فيقال 
هور بذلك إذ كانت احلقيقة لو أظهرت هلم ملا اإلميان باهللا واليوم اآلخر خالف ما هو األمر عليه يف نفسه لينتفع اجلم

فهم منها إال التعطيل فخيلوا ومثلوا هلم ما يناسب احلقيقة نوع مناسبة على وجه ينتفعون به و أبو حامد يف مواضع 
 يرى هذا الرأي وهنيه عن التأويل يف إجلام العوام و التفرقة بني اإلميان والزندقة مبين على هذا األصل وهؤالء يرون

إقرار النصوص على ظواهرها هو املصلحة اليت جيب محل الناس عليها مع اعتقادهم أن األنبياء مل يبينوا احلق ومل 
يورثوا علما ينبغي للعلماء معرفته وإمنا املورث عندهم للعلم احلقيقي هم اجلهمية والدهرية وحنوهم من حزب 

  التعطيل واجلحود 
ة أيب حامد وقد دخل معهم يف هذا طوائف ممن راج عليهم هذا اإلحلاد يف وما ذكره هذا يف النور أخذه من مشكا

  أمساء اهللا وآياته من أعيان الفقهاء والعباد 
وكل من اعتقد نفي ما أثبته الرسول حصل يف نوع من اإلحلاد حبسب ذلك وهؤالء كثريون يف املتأخرين قليلون يف 

حي احلديث ومصنفي العقائد النافية والكالم وجد فيه من السلف ومن تدبر كالم كثري من مفسري القرآن وشار
  هذا ما يتبني له به حقيقة األمر 

: إنه حمسوس تعجز األبصار عن إدراكه وكذلك األفهام مع أنه ليس جبسم تناقض من وجهني : وقوله يف النور 
ن النور الذي يعرفونه ليس إال أ: أن احملسوس الذي حيسه الناس ليس إال جسما أو عرضا يف جسم والثاين : أحدمها 

  جسما أو عرضا يف جسم وذلك كنور املصابيح وحنوها 
فإنه إما أن يراد به نفس النور اخلارج من ذبالة املصباح فذلك نار والنار جسم وإما أن يراد به ما يصري على ما 

  يالقيه من األرض واجلدران واهلواء من الضوء فذلك عرض قائم بغريه 
[ } جعل الشمس ضياء والقمر نورا { : والقمر إن أريد بالنور نفس ذات واحد منهما كقوله وكذلك الشمس 

فالقمر جسم وإن أريد بالنور ما على األرض واهلواء من ضوء ذلك فذلك عرض فال يعرف الناس ]  ٥: يونس 
  نورا إال هذا وهذا 

ه وال يقنع اإلقناع يف جواب هذا السؤال بعد وأيضا فإذا كان السؤال مبا هو طبيعي لإلنسان ال يقدر أن ينفك عن
ال ماهية له ألن ما ال ماهية له ال ذات له فال يقع اإلقناع جبواب ليس : االعتراف بوجود املسؤول عنه بأن يقال 

  مطابقا للحقيقة 
مع وبتقدير أن ال يكون هو يف نفسه نورا يكون اجلواب غري مطابق للحقيقة وحينئذ فاجلواب املطابق للحق 

{ : اإلعراض عن ذكر احلقيقة أحسن من هذا كما تقوله طائفة من الناس يف جواب موسى لفرعون ملا سأله بقوله 
ملا : قالوا ]  ٢٤ - ٢٣الشعراء [ } قال رب السماوات واألرض وما بينهما إن كنتم موقنني * وما رب العاملني 



  صلح اجلواب به سأله عن املاهية واملسؤول عنه ال ماهية له عدل إىل ما ي
فقول هؤالء مع أنه خطأ أقرب من أن جياب عن املاهية مبا ليس مطابقا للحق وإمنا كان قول هؤالء خطأ ألن فرعون 
مل يسأل موسى سؤال مستفهم طالب للعلم مباهية املسؤول عنه حىت جياب جواب املستفهم السائل كما ذكره الناس 

إنكار ونفي وجحود للمسؤول عنه فإن فرعون كان مظهرا جلحد  يف جواب السؤال مبا هو ولكن هذا استفهام
  الصانع 

 ٢٤: النازعات [ } أنا ربكم األعلى { : وقال ]  ٣٨: القصص [ } ما علمت لكم من إله غريي { : وهلذا قال 
ه كاذبا أسباب السماوات فأطلع إىل إله موسى وإين ألظن* يا هامان ابن يل صرحا لعلي أبلغ األسباب { : وقال ] 
[ } وما رب العاملني { : تكلم مبا هو جحد ونفي وإنكار ملسمى رب العاملني فقال ]  ٣٧ - ٣٦: غافر [ } 

كما لو ادعى على أحد مدع أن هذا ولدك أو شريكك يف املال أو أعطاك هذا املال وحنو ذلك ]  ٢٣: الشعراء 
فإنه يقول ذلك على سبيل اإلنكار واجلحد ال  من هو ولدي ؟ ومن هو شريكي ؟ ومن هو الذي أعطاين ؟: فقال 

هذا الذي ولدته : على سبيل االستعالم واالستفهام فإذا كان منكرا للحق أجيب مبا يقيم احلجة عليه فيقال له 
امرأتك فالنة أو الذي اشتريت أنت وهو املال الفالين أو هو الذي أقررت له بذلك وأشهدت به عليك فالنا وفالنا 

  وحنو ذلك 
: الشعراء [ } رب السماوات واألرض وما بينهما { : وهلذا أجابه موسى مبا فيه تقرير ملا أنكره وتثبيت له فقال 

وذلك ألن العلم بثبوت هذا الرب أمر مستقر يف ]  ٢٦: الشعراء [ } ربكم ورب آبائكم األولني { وقال ]  ٢٤
  الفطر مغروز يف القلوب 

يء الثابتة يف اخلارج يكون بعد االعتراف بوجوده أما ما يكون جمحودا منتفيا يف يبني هذا أن السؤال عن ماهية الش
نفس األمر فال ماهية له يف اخلارج حىت يسأل عنها ولكن قد يسأل املسؤول عن تصوير ما يقوله وإن مل تكن له 

  حقيقته يف اخلارج 
أن يعرفه ماهية ما ال حقيقة له بل يسأله على  أما إذا ادعى شيئا يف اخلارج واملدعي ينكر وجوده فإنه ال يطلب منه

  طريق إنكار ذلك ال على طريق االستعالم عن ذلك 
وإذا كان املسؤول عنه مما ال وجود له طولب بتمييزه وتعريفه حىت يبني له أنه ال وجود له وأنك تدعي ثبوت ما 

أين هو ؟ وكيف هو ؟ وكما يقال ملن ليس بثابت كما يقال ملن يدعي أن هنا جبال من ياقوت أو حبرا من زئبق 
مباذا يعرف ؟ وكم كان عمره حني دخل ؟ وماذا الذي : يدعي وجود املنتظر املعصوم الداخل إىل سرداب سامرا 

  مينعه من الظهور ؟ وحنو ذلك من املسائل اليت يبني هبا عدم املسؤول عنه أو عدم ما أثبته املسؤول له 
أهلم أرجل ميشون هبا أم هلم أيد يبطشون هبا أم هلم أعني يبصرون هبا أم هلم { : ىل وهذا يف القرآن كثري كقوله تعا

  ]  ١٩٥: األعراف [ } آذان يسمعون هبا 
  ]  ١٨: يونس [ } قل أتنبئون اهللا مبا ال يعلم يف السماوات وال يف األرض { : وقوله تعاىل 

  ]  ٢١ - ١٩: النجم [ } ألكم الذكر وله األنثى * ومناة الثالثة األخرى * أفرأيتم الالت والعزى { : وقوله 
  ]  ٤١: الفرقان [ } أهذا الذي بعث اهللا رسوال { : ومنه قوهلم 

  ]  ١٧ - ١٦: الصافات [ } أو آباؤنا األولون * أإنا ملبعوثون  أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما{ : وقول الكفار 
وإذا كان املسؤول عنه موجودا كان اجلواب مبا يدل على وجوده فلهذا أجاب موسى للمنكرين مبا يدل على إثبات 

ع الصانع سبحانه فإن افتقار السماوات واألرض وما بينهما واملشرق واملغرب واملوجودين وآثارهم إىل الصان



وجحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم ظلما { : أمر ال ميكن إنكاره إال عنادا كما قال تعاىل  -واستقرار ذلك يف فطرهم 
  ]  ١٤: النمل [ } وعلوا 

وذكر موسى عليه السالم السماوات واألرض والليل والنهار واألولني واآلخرين فذكر األعلى واألسفل واملتيامن 
أخر وهذه هي اجلهات الست لإلنسان وذكر التقدم والتأخر بالزمان بعد أن ذكر التقدم واملتياسر واملتقدم واملت

والتأخر باملكان فإن املكان دخل يف السماوات واألرض واملشرق واملغرب وذكر موسى خلق اإلنسان بعد أن ذكر 
  اخللق العام 

: وكما يف قوله تعاىل ]  ٢ - ١: علق ال[ } خلق اإلنسان من علق * اقرأ باسم ربك الذي خلق { : كما يف قوله 
  ]  ٥٣: فصلت [ } سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق { 

فإذا كان املسؤول عنه مبا هو ال بد أن تكون له ذات هي ماهيته كان اجلواب عنها مبا ميكن من التعريف فإن أمكن 
ن فالن وحنو ذلك مما مييزه عند السائل ويوجب معرفته بعينه باإلحساس هذا هو أو هو فالن اب: أن يعرف بعينه قيل 

لكن معرفة عينه مل حتصل هنا مبجرد كالم املتكلم بل باإلحساس به وإن مل ميكن معرفته بعينه عرف بنظريه وال يكون 
معرفة عينه مل حيصل  له نظري من كل وجه فإنه لو كان نظري من كل وجه مل يكن اجملهول إال عينه وإذا كان املطلوب

اجلواب بالنظري وإمنا يعرف بالنظري نوعه فال جياب بالنظري إال إذا كان السؤال عن معرفة نوعه وحينئذ فتحصل 
  املعرفة به حبسب مماثلة ذلك النظري له ألجل القدر املشترك الذي بني املتماثلني 

عرف الشرب ويعرف السكر ولكن مل يعرف شراب مسكر فال بد أن يكون السائل ي: كمن سئل عن اخلمر فقال 
نوع سكر اخلمر بل عرف مثال سكر الغضب والعشق واحلزن وعرف زوال العقل باجلنون والبنج فلو سأل عن 

لذة خيرج سكر الغضب واحلزن فإنه أمل خبالف سكر العشق ولكن : لذة مع زوال احلزن فقولنا : السكر قيل له 
ذلك إال بالقدر املشترك بني هذه اللذة وسائر اللذات وبالقدر املشترك بني زوال  ليس هذا مثل هذا فال ميكن تعريفه

  العقل هبذا السبب وغريه من األسباب مث إذا انضم إىل ذلك أنه شراب مييز املسؤول عنه عن غريه 
أما نفس تصور وهلذا كان حقيقة األمر أن احلدود املقولة يف جواب ما هو إمنا حيصل التمييز بني احملدود وغريه و

  حقيقته فذاك ال حيصل بالقول والكالم ال على وجه التحديد وال غريه بل بإدراك النفس احملدودة 
فالسائل إذ سأل عن الرب ما هو أمكن أن جياب بأجوبة متيزه عما سواه سبحانه حبيث ال يشركه غريه يف اجلواب 

  حيصل به من املعرفة ما يشاء اهللا وميكن أن يذكر من األمور املشتركة حبسب إدراك السائل ما 
وأما معرفة كنه الذات فذاك ال ميكن مبجرد الكالم ليس ألنه ال كنه هلا لكن ألن تعريف كنه األمور ال ميكن مبجرد 

  العبارات 
هو حي أو عامل أو قادر أو موجود لكن ليس هو : هو نور مل مينع هذا أن تكون حقيقته نورا كما إذا قيل : فإذا قيل 

ثل شيء من األنوار املخلوقة كما أنه ليس مثل شيء من األحياء العاملني املخلوقني وال شيء من املوجودات م
  املخلوقة 

ولكن لوال القدر املشترك ملا كان يف الكالم فائدة مث القدر املميز حيصل باإلضافة فيعلم أنه نور ليس كاألنوار 
  موجود ليس كاملوجودين حي ال كاألحياء 

ال جتري ماهيته : جلواب هو جواب أهل التحقيق من املثبتني الذين ينفون علم العباد مباهيته وكيفيته ويقولون وهذا ا
حجب اخللق عن معرفة ماهيته : االستواء معلوم والكيف جمهول ويقولون : يف مقال وال ختطر كيفيته ببال ويقولون 

  وحنو ذلك 



ال ماهية له فتجري يف مقال وال كيفية له فتخطر ببال كما : فقال وأما من نفى ثبوت هذه األمور يف نفس األمر 
فهؤالء هم الذين  -يقول ذلك من يقول من املعتزلة ومن اتبعهم من األشعرية وغريهم من أصحاب الفقهاء األربعة 

بالفطرة خرجوا عن اجلواب الطبيعي وأرادوا تغيري الفطرة اإلنسانية كما غريوا النصوص الشرعية وإمنا الكمال 
  املكملة بالشرعة املنزلة والرسل صلوات اهللا عليهم بعثوا بتقرير الفطرة وتكميلها ال بتغيري الفطرة وحتويلها 

ومن املعلوم أنه ال ميكن أن جياب عن سؤال السائل مبا هو مبا جياب إذا سئل عن األنواع فإن اهللا ال مثل له سبحانه 
  شخصه كالشمس مثال ال ميكن ذلك فيها فاخلالق سبحانه أوىل بذلك وإذا كان املخلوق الذي احنصر نوعه يف 

وإذا كان تعريف عني الشيء ال ميكن إال مبعرفته أو معرفة نظريه واهللا ال نظري له امتنع أن يعرف إال مبا تعرف به 
ن به يف الدنيا وكما األعيان من املعارف اخلاصة باملعروف باطنا وظاهرا كما يهدي إليه به عباده املؤمنني من اإلميا

  يتجلى هلم يف الدار اآلخرة 
  وهذه املعرفة تطابق ما مسعوه مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله فيتطابق اإلميان والقرآن ويتوافق الربهان والعيان 
 واهللا سبحانه فطر عباده على اإلقرار به فطرة ختتص به ليست كلية مشتركة بينه وبني غريه كما جعل يف اإلبصار

  قوة ترى هبا الشمس خبصوصها ال تعرف الشمس معرفة مشتركة 
كوكب يطلع هنارا بل معرفة الناس للشمس أعظم من معرفتهم لغريها من أعيان الكواكب : كما يقال يف حدها 

  ولنوع الكواكب لو كانت الشمس من نوع الكواكب فكيف إذا مل تكن من نوعها ؟ 
له واآلية ختتص مبا يف آية عليه ليست قياسا كليا يدل على معىن مشترك عام  وهلذا كانت الدالئل على اخلالق آيات

  بل تدل على معني موجود متميز عن غريه 
اإلنسان : واألدلة القياسية الكلية اليت خيصها باسم الربهان أهل املنطق وحنوهم ال تدل إال على أمر كلي كقولنا 

اإلنسان حمدث يعم كل إنسان وعلمه حبدوث : ني فقول القائل ينتظم قضيتني كليت: حمدث وكل حمدث فله حمدث 
اإلنسان املعني كعلمه حبدوث اإلنسان اآلخر ليس علمه هبذه القضية الكلية أكمل من علمه بالواحد املعني إال أنه قد 

  جيهل اإلنسان حكم املعني فيستدل عليه بنظريه 
علم حدوثه إال وهو يعلم أنه له حمدثا كما أنه يعلم أن كل حمدث فله حمدث فما من حمدث ي: وكذلك قول القائل 

احملدث اآلخر حمدثا مث إذا علم أن للمحدث حمدثا فهذا علم مطلق كلي ليس فيه معرفة مبعني وليس هذا معرفة باهللا 
  تعاىل 

على نوع  وأما اآلية فهي خمتصة به ال يشركه فيها غريه فاإلنسان وغريه من اآليات تدل على عينه نفسه ال تدل
مطلق إذ الدليل مستلزم للمدلول وهذه األدلة مستلزمة لعينه الفتقارها إليه ليست مستلزمة ألمر مطلق كلي إذا 

  املطلق الكلي ال وجود له يف اخلارج 
لكن املستدل قد ال يعلم ابتداء استلزامها لنفسه بل يعرف املشترك أوال مث املختص ثانيا كمن يرى شخصا من بعيد 

أنه جسم مث يراه متحركا إليه فيعلم أنه حيوان مث يراه منتصبا فيعلم أنه إنسان مث يراه فيعلم أنه زيد مثال فكان فيعلم 
  علمه بعينه حبسب أدلته 

هو القدم : والرب تعاىل متميز عن غريه جبميع خصائصه والناس تكلموا يف أخص وصفه فقال من قال من املعتزلة 
  هو وجوب الوجود : قدرة على االختراع وقال من قال من الفالسفة هو ال: وقال األشعري وغريه 

والتحقيق أن كل وصف من هذه األوصاف فهو من خواصه ومن خواصه أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء 
  قدير وأنه اهللا الذي ال إله إال هو وأنه الرمحن الرحيم 



  فمعناه من خصائصه  -لعاملني ومالك يوم الدين وحنو ذلك كاهللا والقدمي األزيل ورب ا: وكل اسم ال يسمى به غريه 
خيتص بكماله وإطالقه فال  -كامللك والعزيز واحلليم : واالسم الذي يسمى به غريه وهو عند اإلطالق ينصرف إليه 

  يشركه يف ذلك غريه 
أيضا بكماله وإن مل  خيتص -كاملوجود واملتكلم واملريد : واالسم الذي يسمى به غريه وال ينصرف إطالقه إليه 

  خيتص بإطالقه 

  عود إىل كالم ابن رشد يف مناهج األدلة ورد ابن تيمية

ومن املعلوم أن األمساء اليت خيتص هبا بكل حال أو عند اإلطالق أو تنصرف إليه بالنية جيب أن يعلم املتكلم هبا 
وميتاز به غريه فال بد أن يكون يف القلوب من اختصاصه هبا وإال مل خيصه هبا وختصيصه هبا مستلزم ملعرفة ما خيتص به 

  املعرفة ما ختتص به وميتاز به عن غريه 
وهذه املعرفة ال تكون بقياس كلي مدلوله معىن كلي إذ الكلي ال ختصيص فيه بل قد حيصل عن قياسني مثل أن يعلم 

اثنني فيعلم أنه واحد خارج  أن كل حمدث له حمدث وأن احملدث للمحدثات ليس هو شيئا من هذا العامل وال يكون
  عن العامل ومع هذا فإشارة القلوب إىل عينه خارجة عن موجب قياس الكلي 

وهكذا سائر املعلومات ال ميكن أن تعلم مبجرد القياس الكلي غري معينة يف اخلارج وقد بسط الكالم على هذا يف 
  موضعه 

فطرة من معرفته أبلغ مما توجه إىل معني غريه إذا ذكر فإذا وهلذا إذا ذكر اهللا توجهت القلوب إليه سبحانه ملا يف ال
  توجهت القلوب إىل ما عرفته من ذلك وتوجهها إىل ما عرفته من اخلالق أكمل  -أو اهلالل  -الشمس : قيل 

تبصرة وذكرى لكل عبد { : وهذا أمر مغروز فيها وقد فطرت عليه وآياته دوال وشواهد وهي كما قال تعاىل 
  فهي تبصر اجلاهل وتذكر الغافل ]  ٧: ق [ } منيب 

وههنا سبب آخر وجب أن يسمى به نورا وذلك أن حال وجوده من عقول العلماء الراسخني يف : قال ابن رشد 
العلم عند النظر إليه بالعقل هي حال اإلبصار عند النظر إىل الشمس بل حال عيون اخلفافيش فكان هذا الصنف 

  س الئقا عند الصنفني من النا
هذا الكالم يناسب حال أهل احلرية والضالل الذين حارت عقوهلم فيه فلم تعرفه كما : ولقائل أن يقول : قلت 

حيار البصر يف الشمس فال يراها فقد مثله بالنور عند اجلمهور لكونه هو الذي يرى وعند العلماء لكونه ال يرى 
  رفونه فاقتضى هذا أن اجلمهور هلم به معرفة وأن العلماء ال يع

وهذا حقيقة كالم هؤالء فإهنم جيعلون ما أظهره اهللا من أمسائه وصفاته لتعريف اجلمهور إذ ال ميكن إال ذلك وهو 
عندهم يف الباطن ليس كذلك بل موصوف بالسلوب اليت ال حيصل منها إال اجلهل واحلرية والضاللة ومنتهاهم أن 

  يف اخلارج  يثبتوا وجودا مطلقا ال حقيقة له إال يف الذهن ال
أهل الوحدة واحللول واالحتاد ومن ضاهاهم من : وهذا منتهى هؤالء املتفلسفة ومن سلك سبيلهم من املتصوفة 

  أصناف أهل اإلحلاد 
وأصل ضالل هؤالء أهنم مل يثبتوا وجودا للرب مباينا للمخلوقات متميزا عنها بل اعتقدوا أن هذا منتف لكونه 

  لتحيز واجلهة يقتضي ما هو منتف عندهم من ا
وأيضا فإن اهللا تبارك وتعاىل ملا كان سبب املوجودات وسبب إدراكنا هلا وكان النور مع األلوان هذه صفته : قال 



إنه نور مل يعرض : أعين أنه سبب وجود األلوان بالفعل وسبب رؤيتنا هلا فباحلق ما مسى اهللا نفسه نورا وإذا قيل 
  شك يف الرؤية اليت جاءت يف املعاد 

هذا الرجل سلك مسلك صاحب مشكاة األنوار فإن ذلك الكتاب موضوع على قواعد هؤالء املتفلسفة و : قلت 
  ابن رشد هذا ميدح كالمه يف مشكاة األنوار وما كان مثله مما وافق فيه الفالسفة 

وناقض به  واملسلمون يقدحون يف كالمه الذي وافق فيه الفالسفة وميدحون من كالمه ما وافق فيه املسلمني
  : الفالسفة فما ميدحه به أهل العلم واإلميان يذمه به هذا وأمثاله وينشد 

  ) وإن لقيت معديا فعدنان ... يوما ميان إذا ما جئت ذا مين ( 
وما ميدحه به أهل العلم واإلميان يذمه به هؤالء وقد ذكر يف مشكاة األنوار ما يناسب ما ذكره هذا يف النور ومن 

إن اخللق جمال ومظاهر ألن وجود احلق ظهر : حدون من االحتادية الذين قالوا بوحدة الوجود وقالوا هنا دخل املل
  فيها وجتلى فجعلوا نفس وجوده هو نفس ظهوره وجتليه 

ومن املعلوم أن الشيء يكون موجودا يف نفسه مث يظهر ويتجلى تارة وحيتجب أخرى سواء كان جتليه لوجود سبب 
  األعمى إذا صار بصريا أو لزوال املانع يف الظاهر كاحلجب املانعة أو هلما مجيعا الرؤية يف الرائي ك

: وهؤالء جعلوا وجود احلق يف املخلوقات هو نفس ظهوره وجتليه فيها ومسوها جمايل ومظاهر وذلك أن حقيقة قوهلم 
هدوا الوجود الساري يف إنه ليس موجودا يف اخلارج ولكنهم يظنون أهنم يعتقدونه موجودا يف اخلارج فإذا شا

  الكائنات ظهر هلم هذا الوجود وهم يظنونه اهللا فسموها مظاهر وجمايل ألهنا أظهرت هلم ما ظنوا أنه اهللا 
ولو أهنم جعلوها آيات أظهرت هلم وبينت ما دلت عليه من وجوه وعلمه وقدرته ورمحته وحكمته مع علمهم بأن 

  لكانوا مهتدين  -وجوده مباين لوجودها 
ا ذكره هذا الرجل موافقا فيه لصاحب املشكاة أن النور سبب وجود األلوان وسبب إدراكنا هلا كما أن اهللا وم

ليس مبستقيم فإن األلوان موجودة يف نفسها سواء أدركناها أو مل  -سبب وجود املوجودات وسبب معرفتنا هبا 
  ا هلا ال يف وجودها ندركها وهي يف نفسها مستغنية عن النور ولكن النور شرط يف إدراكن

وليس املخلوق مع اخلالق كذلك بل اخلالق هو املبدع ألعيان املوجودات وليس هو معها كالشرط مع املشروط 
وحنو ذلك مما يقتضيه كالم هذا الرجل يف هتافت التهافت وكالم أمثاله من هؤالء املتفلسفة االحتادية وغريهم الذين 

لصورة وكالصورة مع املادة كالكلي مع اجلزئي كاجلنس مع النوع أو النوع مع جيعلونه مع املوجودات كاملادة مع ا
الشخص وحنو ذلك من التمثالت اليت يقتضي أنه مفتقر إليها وهي مفتقرة إليه وكل منهما مع اآلخر كالشرط مع 

  املشروط كما قد صرح بذلك صاحب الفصوص وغريه 
وجه وكل ما سواه مفتقر إليه من كل وجه وليس شيء أفقر  بل هو سبحانه الغين بنفسه عن كل ما سواه من كل

إىل شيء من املخلوق إىل اخلالق وال شيء أغىن عن شيء من اخلالق عن املخلوق وال يشبه فقر اخللق إليه وغناه 
  عنهم شيء من أنواع الفقر والغىن 

كاملعلول مع العلة واملوجب مع املوجب كاملفعول مع الفاعل واملصنوع مع الصانع واملبدع مع املبدع أو : وإذا قلنا 
فكل ذلك تقريب فيه قصور وتقصري منا إذ ليس يف املوجودات ما هو مع غريه كاملخلوق مع اخلالق  -وحنو ذلك 

  وال يف الوجود مفعول له فاعل واحد له يستغين به وال معلول له علة واحدة تستغين به يف الوجود 
فعول أو معلول لشيء من املخلوقات فإن غايته إذا كان فاعال وعلة أن يكون بل كل ما يف الوجود مما يظن أنه م

حمتاجا إليه من وجه دون وجه وهو حمتاج إىل غريه من وجه آخر وهو فاعل وعلة له من وجه دون وجه وأما أن 



  يكون يف املوجودات ما هو مفتقر إىل فاعل أو علة كافتقار املخلوقات إىل اخلالق فال 
باب ضالل هؤالء فإهنم ضلوا يف قياسهم اخلالق الذي ليس كمثله شيء على املخلوقات فيجعلون حال وهذا من أس

  املخلوقات معه كحال مفعوالت العباد معهم ال سيما وفيهم من يكون قوله شرا من ذلك 
ري األعيان ومن هذا الباب قول من جعل املعدوم شيئا ثابتا يف اخلارج مستغنيا عن اخلالق ومن جعل املاهيات غ

لزم أن يكون كل  -املوجودة فإذا ضم إىل أحد هذين القولني أن جيعل الوجود واحدا والوجود الواجب هو املمكن 
من وجود األعيان وثبوهتا مفتقرا إىل اآلخر وأن يكون الوجود الواجب مفتقرا إىل الذوات املستغنية عنه كما يقوله 

  صاحب الفصوص 
لذي هو الوجود الواجب عند هؤالء مفتقرا إىل املاهيات املستغنية عنه كما يقوله أو أن يكون وجود األعيان ا

هو يف كل شيء بصورة ذلك الشيء فهو يف املاء ماء ويف النار نور ويف : آخرون منهم ويقول ابن سبعني وأمثاله 
  صوفية احللو حلو ويف املر مر وقد وقع نوع من احللول واالحتاد يف كالم غري واحد من شيوخ ال

التوحيد إفراد احلدوث عن القدم ويف : وهلذا كان األئمة منهم ك اجلنيد وأمثاله يتكلمون باملباينة كقول اجلنيد 
كالم الشاذيل واحلرايل بل وابن برجان بل وأيب طالب وغريهم من ذلك ما يعرفه من فهم حقيقة احلق وفهم مقاصد 

  اخللق 
ول فإن أبا طالب من أصحاب أيب احلسن ابن سامل صاحب سهل بن عبد اهللا وهلذا كان الناس يصفون الساملية باحلل

  التستري 
  : والناس يف هذه املسألة على أربعة أقوال 

  منهم من يقول باحللول واالحتاد فقط كقول صاحب الفصوص وأمثاله 
أيب طالب وغريه ما قد ومنهم من يثبت العلو ونوعا من احللول وهو الذي يضاف إىل الساملية أو بعضهم ويف كالم 

  إنه يدل على ذلك : يقال 
  ومنهم من ال يثبت ال مباينة وال حلوال وال احتادا كقول املعتزلة ومن وافقهم من األشعرية وغريهم 

  والقول الرابع إثبات مباينة اخللق للمخلوق بال حلول وهذا قول سلف األمة وأئمتها 
الق إىل غريه واستغناء غريه عنه فإن احلال يف غريه إن مل يكن حمتاجا وكل من وقع بنوع من احللول لزم افتقار اخل
  إن احلال قائم بنفسه أو بغريه : إليه بوجه من الوجوه امتنع احللول سواء قيل 

  أنا أثبت حلوال ال كحلول األجسام وال األعراض وحينئذ فال يلزم افتقاره فيه إىل غريه : فإن قال احللويل 
أثبت قيامه بغريه من غري احتياج إىل ذلك احملل الذي من شأنه أن يقوم : قة له وهو كقول من قال هذا ال حقي: قيل 

  ما قام فيه ألن قيامه بالغري ليس كقيام األجسام واألعراض وأثبته يف غريه ال مماسا له وال مباينا له 
مل وال داخل فيه وأما من أثبت هذا لكن هذا اجلواب يصح من أهل السنة الذين ينكرون وجود موجود ال مباين للعا

كما أثبت موجودا ال داخل العامل وال خارجه فأثبته حاال يف : فإنه ال ميكنه إبطال قول احللولية فإهنم يقولون 
  املوجودات من غري أن يكون مفتقرا إليها 

  هذا ال يعقل : فإذا قال 
غري مفتقر إليه أقرب من تصديقه بوجود موجود ال  وذاك ال يعقل بال تصديق العقل بوجود موجود يف العامل: قيل 

  داخل العامل وال مباين له 
وهلذا كان انقياد القلوب إىل قول احللولية أقرب من انقيادهم إىل قول نفاة األمرين ومجهور اجلهمية وعبادهم 



  ن يقوله من متكلمتهم وصوفيتهم إمنا يتكلمون باحللول وإال فالنفي العام ال تقبله غالب العقول وإمنا يقوله م
وهؤالء خيضعون ألرباب األحوال والعبادات واملعارف من اجلهمية احللولية وال ميكنهم اإلنكار عليهم حبجة ظاهرة 
ويد مبسوطة بل إما أن يكونوا مقصرين معهم يف احلجة وإما أن يكونوا مقهورين معهم باحلال والعبادة واملعرفة ألن 

وذوق وهؤالء بطالون قساة القلوب ألن القلب ال يتوجه بالقصد والعبادة إىل العدم  أولئك يف قلوهبم تأله ووجد
  والنفي وإمنا يتوجه إىل أمر موجود 

وهلذا كانت اجلهمية النفاة داخلني يف نوع من الشرك إذ كل معطل مشرك وليس كل مشرك معطال واجلهمية قوهلم 
يس منهم إذ إخالص الدين هللا مستلزم إلثباته وليس إثباته مستلزم للتعطيل ففيهم شرك وقد يكون الشرك فيمن ل

مستلزما لإلخالص فمن أثبت شيئا من احلقائق مستغنيا عن اهللا كاستغناء األلوان يف أنفسها عن النور أمكنه أن 
  بالنور  هو بالنسبة إىل تلك األمور كالنور بالنسبة إىل اللون إذ قد تظهر به تلك األمور كما ظهر اللون لنا: يقول 

فقد تبني لك من هذا القول االعتقاد األول الذي يف هذه الشريعة يف هذه الصفة يعين اجلسمية وما : قال ابن رشد 
  حدث يف ذلك من البدعة 

أن : وإمنا سكت الشرع عن هذه الصفة ألنه ال يعترف مبوجود يف الغائب أنه ليس جبسم إال من أدرك برهانا : قال 
ذه الصفة وهي النفس وملا كان الوقوف على معرفة هذا املعىن من النفس مما ال ميكن اجلمهور يف الشاهد موجودا هب

مل ميكن فيهم أن يعقلوا وجود موجود ليس جبسم فلما حجبوا عن معرفة النفس علمنا أهنم حجبوا عن معرفة هذا 
  املعىن من الباري تعاىل 

اجلسم من املتكلمني وكذلك بني فساد طريقة ابن سينا وغريه هو قد بني فساد طرق نفاة : ولقائل أن يقول : قلت 
من الفالسفة وذكر أنه ال ميكن االعتراف بوجود موجود يف الغائب ليس جبسم إال من علم بالربهان أن النفس 

  ليست جبسم 
الدالة على  أن األدلة: أحدمها : هذا أضعف من كالم املتكلمني ومن كالم الفالسفة من وجهني : وحينئذ فيقال له 

كون النفس ليست اجلسم اإلصطالحي وهو ما ميكن اإلشارة إليه وكوهنا ال توصف حبركة وال سكون وال تقرب 
أضعف من أدلة  -من شيء وال تبعد عنه وال تصعد وال تعرج وال هتبط وحنو ذلك مما يقوله فيها هؤالء الفالسفة 

  نفي ذلك عن الباري فإذا كانت تلك فاسدة فهذه أوىل 
هب أنه يثبت أن النفس ال ميكن اإلشارة إليها أو أن املخلوقات ما ال ميكن اإلشارة إليها فمن : أن يقال : والثاين 

أن العقل ال حييل ذلك لكن عدم استحالته يف العقل ال يقتضي : أين جيب أن يكون اخلالق كذلك ؟ غاية ما يثبت به 
  مر ثبوته يف نفس األمر بل وال إمكانه يف نفس األ

فإذا مل يكن مث دليل عقلي ينفي اجلسمية عن الباري كما قد بينته مل يكن يف نفي ذلك عن النفس دليل على أن 
  الباري كذلك اللهم إال أن يثبت أن هذا اجلنس أشرف من غريه 

ة الباري أحق بصفة الكمال من النفس لكن كون الشيء ال يشار إليه أمر سليب والسلب احملض ليس صف: فيقال 
مدح وال كمال إال أن يتضمن أمرا وجوديا وليس يف كون الشيء ال يشار إليه ما يستلزم أمرا وجوديا كما أنه 

ليس يف كونه ال يرى ما يستلزم أمرا وجوديا كما أن نفي الرؤية عن بعض املخلوقات ال يستلزم نفيها عن الباري 
  تعاىل 

ه حيا عليما قديرا أكمل من اتصافه بكونه ال يشار إليه مث أنتم من املعلوم أن اتصاف املوصوف بكون: وأيضا فيقال 
تفرون من إثبات صفات الكمال للرب يف نفس األمر ملا يف ذلك من التشبيه فإذا شبهتموه باملخلوق فيما دون 



صفات الكمال من الصفات السلبية كان هذا أقرب إىل التشبيه الباطل ووصفه بالنقائص ولكن هذه سنة معلومة 
يسلبون عن رهبم صفات الكمال فرارا من التشبيه بالكامل من املوجودات ويصفون بالسلوب املتضمنة : لجهمية ل

صفات النقص اليت يشبهونه فيها باجلمادات واملعدومات واملمتنعات فإن العدم علم ال يشار إليه كما أنه ال يرى 
  أقرب  وكل ما يوصف به العدم احملض مل يكن كماال بل هو إىل النقص

  وأما ما ذكره من سكوت الشريعة عن النفس 
 -مملوء بإثبات صفات النفس الدالة على أنه يشار إليها وأهنا حبكم اصطالحهم  -والسنة  -الكتاب : فيقال له 

جسم فإنه أخرب بقبضها ورجوعها وصعودها ودخوهلا يف عباده ودخوهلا جنته ودخوهلا البدن وخروجها منه 
إهنا ال تكون إال : اء وأهنا يف حواصل طري خضر وأمثال ذلك من الصفات اليت تقولون أنتم وعروجها إىل السم

  جلسم 
[ } وزاده بسطة يف العلم واجلسم { : وأما لفظ اجلسم فهو يف اللغة مبعىن البدن أو مبعىن غلظه وكثافته كما قال 

هلذا الثوب جسم أي غلظ : ويقال ]  ٤: ن املنافقو[ } وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم { : وقال ]  ٢٤٧: البقرة 
  وكثافة 

اجلسم : وهذه املعاين منتفية عن الروح فلم يصلح أن يعرب عنها يف لغة العرب بلفظ اجلسم بل الناس يقولون 
والروح فيجعلون مسمى األجسام غري مسمى األرواح وإذا كان من األعيان القائمة بنفسها املوصوفة بالصعود 

ل واخلروج وحنو ذلك مما ال يسمى يف اللغة جسما مل جيب أن يسمى كل ما قام بنفسه جسما يف والعروج والدخو
  لغتهم 

وأما يف اصطالحكم فاجلسم عندكم هو ما أمكن اإلشارة إليه وما وصف بصعود أو هبوط فهو عندكم جسم وما 
يف عدم إخبار الشارع قامت به الصفات فهو عندكم جسم فعلى اصطالحكم جيب أن تكون الروح جسما وليس 

  بذلك حجة لكم 
هل املراد به روح ابن آدم أو ] :  ٨٥: اإلسراء [ } ويسألونك عن الروح { : والناس قد تنازعوا يف قوله تعاىل 

ملك من املالئكة أو غري ذلك ؟ على قولني مشهورين وبتقدير أن يكون املراد روح اإلنسان فالنص مل خيرب بكيفيتها 
لكيفية إمنا يكون فيما له نظري مياثله وليست الروح من جنس ما نشهده من األعيان فال ميكن تعريفنا ألن اإلخبار با

  بكيفيتها وإن كانت هلا كيفية يف نفسها 
قوهلم : من املعلوم أن أعظم برهان هلم يف أن النفس ليست جسما : مث يقال هلذا الذي أحال على ما قالوه يف النفس 

فلو كانت جسما ال تقسم احلال فيها بانقسامها فإن اجلسم منقسم والعلم ال ينقسم وال بعض  إن العلم حيل فيها: 
  له وقد يفرضون ذلك يف العلم مبا ال ينقسم كالعلم بالكليات واجملردات وواجب الوجود 
م منقسما فلم يكن حمل والعلم باملعلوم الواحد ال ينقسم إذ العلم يتبع املعلوم فإذا مل يكن املعلوم منقسما مل يكن العل

  العلم منقسما فال يكون جسما هذا أعظم ما عندهم من الرباهني 
  : جوابه من وجوه : وقد اضطرب الناس يف جوابه كما قد بسط يف غري هذا املوضع لكن نقول هنا 

ض املشروطة قيام العلم بالنفس كقيام احلياة والقدرة واإلرادة واحلب والبغض وسائر األعرا: أن يقال : أحدها 
باحلياة وهم يسلمون أن هذه الصفات تقوم باجلسم فما كان جوابا عن قيام هذه الصفات بالنفس كان جوابا عن 

  قيام العلم 
هذا باطل عليكم بالقوة الومهية اليت تدرك يف احملسوس ما : ما عارضهم به صاحب التهافت وغريه وقالوا : الثاين 



الشاة عداوة الذئب فإهنا يف حكم شيء واحد ال يتصور تقسيمه إذ ليس  ليس مبحسوس كإدراك القوة اليت يف
للعداوة بعض حىت يقدر إدراك بعضه وزوال بعضه وقد حصل إدراكها يف قوة جسمانية عندكم فإن نفس البهائم 

ركات منطبعة يف األجسام ال تبقى بعد املوت وقد اتفقوا عليه فإن أمكنهم أن يتكلفوا تقدير االنقسام يف املد
باحلواس اخلمس وباحلس املشترك وبالقوة احلافظة للصور فال ميكنهم تقدير االنقسام يف هذه املعاين اليت ليس من 

  شرطها أن تكون يف مادة 
هذه مناقضة يف العقليات إذ العقليات ال تنتقض فإنه مهما مل يقدروا على الشك يف : وأورد على نفسه سؤاال فقال 

مل ميكنهم الشك يف النتيجة  -لم الواحد ال ينقسم وأن ما ال ينقسم ال يقوم جبسم منقسم املقدمتني وهو أن الع
إما ما ذكروه يف النفس الناطقة أو : وأجاب بأن املقصود بيان هتافتهم وتناقضهم وقد حصل إذ انتقض أحد األمرين 

  ما ذكروه يف القوة الومهية 
العلم ال ينقسم وحمله إذا كان جسما ينقسم ؟ إن عنيتم باالنقسام  :ما تعنون بقولكم : أن يقال : اجلواب الثالث 

إنه إذا قسم ال : إن كل جسم ميكن تغريقه ؟ وبتقدير أن يكون ممكنا يف نفسه فلم قلتم : إمكان تغريقه فلم قلتم 
  تبقى النفس نفسا وال روحا وإن بقيت أجزاؤها متفرقة ؟ 

هي ال تبقى بعد تفرق النفس فقيامها : ائر األعراض القائمة بالنفس وكذلك يقال يف العلم والقدرة واحلياة وس
بالنفس مشروط ببقاء النفس فإذا قدر أنه فرقت مل تكن باقية فال تقوم هبا األعراض وهذا كقيام األعراض بالبدن 

األوصال فإن قيام احلياة واحلس واحلركة ببعض البدن قد يكون مشروطا بقيامه بالبعض اآلخر فإذا قطعت بعض 
فارقت احلياة والقدرة واحلس حملل آخر فما املانع من أن يكون قيام العلم وغريه من األعراض مشروطا بأن ال تفرق 

  وال تفسد إن كانت قابلة للتفريق ؟ 
 ما تعنون باملعلوم الواحد الذي ال ينقسم ؟: العلم الواحد باملعلوم الواحد الذي ال ينقسم : قولكم : اجلواب الرابع 

إنه ال ميكن نفي : إن عنيتم به العقول اجملردة فتلك إثباهتا فرع على إثبات النفس وكذلك واجب الوجود قد قلتم 
  ذلك عنه إال بعد نفي ذلك عن اجلسم فلو نفي ذلك عن النفس بناء على نفيه عنه لزم الدور 

ى الوجه الذي تدعونه من أنه ال وهب أن منكم من ال يقول ذلك فاملنازع ال يسلم ثبوت شيء من املوجودات عل
  يشار إليه وال إىل حمله 

وأما الكليات فتلك ليس هلا يف اخلارج معلوم ثابت ال ينقسم وإمنا هذا على زعم من يضن أن الكليات موجودة 
  كلية يف اخلارج وهو معلوم الفساد بالضرورة وهو من أصول ضالهلم يف املنطق واإلهليات وإمنا هي يف الذهن 

لي هو العام واللفظ العام واملعىن العام يقوم باجلسم كما يقوم اللفظ العام باللسان وكما يقوم الشك املطلق والك
  واجلسم املطلق واللون املطلق يف اخليال 

  وهذه كليات وأفرادها موجودة يف اخلارج وهي تقوم باجلسم عندهم 
ومن احملال أن يقبل التفريق وتتفرق أعراضه مع  سريان العرض يف حمله حبسب حمله: أن يقال : اجلواب اخلامس 

بقائها كما أن السواد والبياض القائم باجلسم يتفرق بتفرق حمله كالنور إذا قطع ومن احملال ما إذا فرق زالت 
أعراضه كاألشكال القائمة باملشكل فإذا فرق زال ذلك الشكل فاالستدارة والتثليث والتربيع القائم باجلسم ال 

فرق فأخرج عن ذلك الشكل إىل غريه وقد تكون احلياة واحلس واحلركة اإلرادية والعلم والقدرة وغري  يبقى إذا
  ذلك مشروطا بالشكل اخلاص أو غري ذلك من األعراض 

إن النفس جسم ال يلتزم إمكان تفريقها وأهنا مركبة من اجلواهر املفردة أو : ومن احملال ما ال يعقل تفريقه ومن قال 



ة والصورة إال إذا كان من القائلني بذلك وقد عرف أن مجهور الناس ال يقولون ال هبذا وال هبذا بل كثري من من املاد
  كاهلشامية والنجارية والضرارية والكالبية وطائفة من الكرامية  -أو أكثرهم  -الطوائف النظار 

  عرية ومن وافقهم من الكرامية وغريهم وإمنا ادعى أهنا مركبة من اجلواهر املفردة من ادعاء من املعتزلة واألش
  وأما القول بتركبة من املادة والصورة فقول بعض الفالسفة 

إن النفس ليست جسما فقد أصابوا من وجه وأخطأوا من وجه أصابوا من حيث نفوا عنها هذا : فهؤالء إذا قالوا 
شار إليه وكل ما ميكن اإلحساس به التركب والتبعيض واالنقسام وأخطأوا من حيث ادعوا ثبوت ذلك يف كل ما ي

 -ورؤيته فإهنم ملا زعموا أن كل ما ميكن اإلشارة احلسية إليه فهو جسم وكل جسم فهو مركب هبذا االعتبار 
  لزمهم أن تكون النفس حبيث ال يشار إليها إشارة حسية 

ها وتسمعها بتوسط البدن فإذا ومن املعلوم أن بدهنا جسم معني حمسوس وأهنا هي اليت ترى املعينات وتشمها وتذوق
مل تكن  -كانت يشار إىل املعينات احملسوسة إشارة حسية متيز هبا بني حمسوس وحمسوس وتتعلق ببدن معني خمصوص 

  نسبتها إىل مجيع األبدان واألجسام واحدة 
  هي تتعلق بالبدن تعلق التدبري والتصريف : وإذا قيل 

بريه بعينه فال بد من إحساسه وإما إن كان يدبره تدبريا مطلقا كليا مثلما إن كان تد: املدبر املصرف لغريه : قيل 
فهذا ال يفتقر إىل اإلحساس بآحادهم أما  -يأمر اإلنسان أتباعه أو أجناده بأمر عام من غري قصد شخص معني منهم 

  إذا أمر واحدا بعينه فال بد من امتيازه عن غريه 
باحلس الباطن أو الظاهر ليس مبجرد العقل الكلي فإذا كانت تشري إىل  ومتييز األعيان بعضها عن بعض إمنا هو

املعينات من األجسام احملسوسة أشارت إليها األجسام املعينة فإن اإلشارة احلسية مشتركة فما أشري إليه إشارة حسية 
  أمكن أن يشري إشارة حسية وما ال فال 

والنفس إذا أحبت ورضيت وفرحت وحزنت أثر ذلك يف البدن يبني هذا أن البدن والنفس يؤثر كل منها يف اآلخر 
  والبدن إذا سخن أو برد أو جاع أو شبع أثر ذلك يف النفس فالتأثري مشترك 

وإذا كان البدن جسما معينا يؤثر فيها دون غريها من األنفس فال بد أن يشري إليها ويعينها دون غريها من األنفس 
  حسية والكالم على هذا مبسوط يف موضعه وإشارة البدن ال تكون إال إشارة 

وأما ما حصله اإلمام املهدي يعين حممد بن التومرت الذي ادعى أنه املهدي املبشر به وأقام امللك : قال ابن رشد 
املعروف مبلك املوحدين وكان كثري من مصنفي العلم يف مملكة أتباعه يراعون ذكره وأقواله حىت يذكروا امسه بعد 

لى اهللا عليه و سلم ألنه دعا الناس إىل أقواله بالسيف واستحل دماء من خالفه فيما ذكره من التوحيد اسم النيب ص
وإمامته وغري ذلك وكأصول التوحيد الذي هو توحيد اجلهمية نفاة الصفات وكان يقول بالوجود املطلق وعلى 

  منواله نسج ابن سبعني وأمثاله يف التوحيد 

  ناهج األدلة ورد ابن تيميةعود إىل كالم ابن رشد يف م

وأما ما حصله اإلمام املهدي من التصريح بنفي اجلسمية فهو الواجب حبسب زمانه وذلك أن الناس : قال ابن رشد 
ملا اجترأوا على الشرع وسألوا عما مل يسأل عنه الصحابة وهل هو جسم أم ليس جبسم ؟ إذ هذا السؤال موجود يف 

السؤال وفشا يف الناس وكان السبب فيه سؤال من دعي إىل الدخول يف اإلسالم من فطر الناس بالطبع واشتهر هذا 
سائر األمم الذين اعتادوا النظر مل يكن بد ألهل اإلسالم من اجلواب يف ذلك فأجاب بعضهم يف ذلك جبواب خطأ 



شك واحلرية وهو أنه جسم وأجاب بعضهم بأنه ليس جبسم وهو اجلواب الصواب وكثر االختالف بينهم ووقع ال
  وكفر بعضهم بعضا 

وملا كانت خاصة اإلمام املهدي رفع االختالف بني الناس أتى مقررا لنفي اجلسمية عنه سبحانه كفر املثبت : قال 
جمرى التتميم والتبيني  -وحبسب الناس الذين وجد فيهم  -للجسمية وهو شيء جرى من فعله يف الشرع يف وقته 

  واهللا خيتص بفضله من يشاء 
يف هذا الكالم من املداهنة واملصانعة ألتباع ابن التومرت ما ال خيفى واملقصود العلمي أن : ولقائل أن يقول : لت ق

  : هذا باطل من وجوه : يقال 
أنه قد أسلم على عهد الصحابة والتابعني وتابعيهم من األمم ودعي إىل اإلسالم من أصناف األمم من ال : أحدها 

العرب والعربانيني والروم والفرس ومن : احلذق والنظر فإن الصحابة دعوا أكمل األمم يوجد بعدهم مثلهم يف 
بعد هؤالء كالترك والديلم  -أو أسلم  -دخل يف هؤالء من القبط والنبط وفتحوا أوسط األرض وكل من دعي 

  والربير واحلبشة وغريهم فإهنم دون هؤالء يف الفضل 
ند وحنوهم كانت موجودة إذ ذاك كوجودها اليوم وأكثر إذ كانت اليونان ومن املعلوم أن فلسفة اليونان واهل

موجودين قبل مبعث املسيح وكان أرسطوا وملكه اإلسكندر بن فليبس قبل املسيح بنحو ثالمثائة سنة وآخر 
  ملوكهم بطليموس الذي دخل النصارى عليهم 

ونان وحنوهم علم أن النصارى أكمل منهم يف مث من نظر يف أخبار األمم الذين مل يكن هلم كتاب كالروم والي
اإلهليات وأفضل وأعلم منهم وأعقل وإمنا كان يكون حذق تلك األمم يف غري العلوم اإلهلية كالطب واحلساب 

  واهليئة وحنو ذلك 
هنم إ: وأعظم اشتغاهلم باهليئة إمنا كان ألجل الشرك والسحر ودعوة الكواكب واألوثان من دون اهللا فإهنم يقولون 

  يستخرجون قوى األفالك وميزجون بني القوة الفعالة السماوية والقوى املنفعلة األرضية 
  وهلذا يوجد يف بالدهم من الطالسم وحنوها ما هو معروف بأرض مصر والشام واجلزيرة وغريها 

حيتج الصحابة إىل فدعوى املدعي أن الناس احتاجوا فيمن يدعونه إىل اإلسالم إىل تغيري األصول الشرعية اليت مل 
  دعوى باطلة  -تغيريها 

القرآن فيه بيان الوجوب عن هذا السؤال وسائر ما يسأل عنه لكن يريد الذي جييب مبا يف : أن يقال : الوجه الثاين 
القرآن والسنة أن يعرف معاين القرآن والسنة ويعرف معاين كالم السائل فإن الناس هلم عبارات يعربون هبا عن 

   العبارات اليت يف الكتاب والسنة كما ألمة لسان غري لسان العرب معانيهم غري
العبارة اليت خاطب هبا الرسول والعبارة اليت وقع هبا : فاجمليب مبا جاء به الرسول حيتاج إىل أن يعرف معىن العبارتني 

  السؤال 
تكون غريبة فلفظ اهليوىل وحنوها من مث هذه العبارات قد تكون غريبة غري معناها وقد ال يكون معناها مغريا وقد ال 
  كالم الفالسفة ليس غريبا يف لغتهم معناه مثل معىن احملل واملوضع وحنو ذلك 

ولفظ العقل واملادة وحنومها يف كالمهم غري معناه عن معناه يف لغة العرب فإهنم يعنون بالعقل جوهرا قائما بنفسه 
  وغريزة تقتضي ذلك  والعقل يف لغة العرب عرض هو علم أو عمل بالعلم

  واملادة من جنس اهليوىل عندهم 
معانيها يف اصطالح النظار غري معانيها يف : وكذلك لفظ اجلسم واجلوهر والعرض والتحيز واالنقسام والتركيب 



  لغة العرب لكن هذه األلفاظ مل تستعمل يف القرآن يف األمور اإلهلية 
التوحيد واإلميان والسنة والشريعة وحنو ذلك من األلفاظ  وكذلك غري طائفة من أهل الكالم والفلسفة لفظ

  املستعملة يف األمور اإلهلية 
: واملقصود هنا أن السائل إذا سأل عن األمور الدينية بألفاظ ليست مأثورة عن الرسول يف ذلك مثل سؤاله بلفظ 

لفظه فأثبتنا املعىن الذي أثبته اهللا نظرنا إىل معىن  -اجلهة واحليز واجلسم واجلوهر واملركب واملنقسم وحنو ذلك 
  ونفينا املعىن الذي نفاه اهللا 

مث إن كان التعبري عن ذلك بعبارته سائغا يف الشرع وإال عرب بعبارة تسوغ يف الشرع وإذا كانت عبارته حتتمل حقا 
  وباطال منع من إطالقها نفيا وإثباتا 

إن جواب : هل اهللا جسم أم ليس جبسم ؟ مل نقل : السائل ولفظ اجلسم واجلوهر وحنومها من هذا الباب فإذا قال 
  إن هذا السؤال موجود يف فطر الناس بالطبع : هذا السؤال ليس يف الكتاب والسنة مع قول القائل 

  ]  ٣: املائدة [ } اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا { : واهللا تعاىل يقول 
  ]  ١١٥: التوبة [ } ا كان اهللا ليضل قوما بعد إذ هداهم حىت يبني هلم ما يتقون وم{ : وقال 
  ]  ٨٩: النحل [ } ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورمحة وبشرى للمسلمني { : وقال 
 [} ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بني يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورمحة لقوم يؤمنون { : وقال 

  ]  ١١١: يوسف 
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة * فإما يأتينكم مين هدى فمن اتبع هداي فال يضل وال يشقى { : وقال 

قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها * قال رب مل حشرتين أعمى وقد كنت بصريا * ضنكا وحنشره يوم القيامة أعمى 
  ]  ١٢٦ - ١٢٣: طه [ } وكذلك اليوم تنسى 

  ]  ٣: األعراف [ } بعوا ما أنزل إليكم من ربكم وال تتبعوا من دونه أولياء ات{ : وقال 
  ]  ١٥٣: األنعام [ } وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله { : وقال 
م من الظلمات يهدي به اهللا من اتبع رضوانه سبل السالم وخيرجه* قد جاءكم من اهللا نور وكتاب مبني { : وقال 

  ]  ١٦ - ١٥: املائدة [ } إىل النور بإذنه ويهديهم إىل صراط مستقيم 
[ } الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إىل النور بإذن رهبم إىل صراط العزيز احلميد { : وقال 

  ]  ١: إبراهيم 
: العنكبوت [ } ك لرمحة وذكرى لقوم يؤمنون أومل يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن يف ذل{ : وقال 
٥١  [  

: األعراف [ } فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم املفلحون { : وقال 
١٥٧  [  

اج معه ومثل هذا يف القرآن كثري مما يبني اهللا فيه أن كتابه مبني للدين كله موضح لسبيل اهلدى كاف ملن اتبعه ال حيت
  إىل غريه جيب اتباعه دون اتباع غريه من السبل 

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول يف خطبته إن أصدق الكالم كالم اهللا وخري اهلدي هدي حممد وشر [ وقد 
  ] األمور حمدثاهتا وكل بدعة ضاللة 

هبا وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم  عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي متسكوا: [ وكان يقول 



  ] وكل حمدثة بدعة : [ ويف لفظ ] وحمدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة 
  ] ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعدي إال هالك : تركتكم على البيضاء : [ وكان يقول 
  ] عنه  ما أمركم اهللا بشيء إال أمرتكم به وال هناكم اهللا عن شيء إال هنيتكم: [ وكان يقول 
لقد تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وما طائر يقلب جناحيه يف السماء إال ذكر لنا منه علما : وقال أبو ذر 

  ومثل هذا كثري 
ليس فيما جاء به جواب عن هذه املسألة وال بيان احلق فيها من  -مع هذا البيان واهلدى  -فكيف يكون هذا 

  ! كيف ميكن أن يسكت عن بيان األمر ولو مل يسأله الناس ؟ بل ! الباطل واهلدى من الضالل ؟ 
إما على العامة واخلاصة وإما على اخلاصة دون األمة ال سيما مع كثرة النصوص املشعرة : واعتقاد احلق واجب فيها 

ب إن جواب هذا السؤال وأمثاله ليس يف الكتاب والسنة الذين يعرضون عن طل: بأحد قسمي السؤال وإمنا يقول 
اهلدى من الكتاب والسنة مث يتكلم كل منهم برأيه ما خيالف الكتاب والسنة مث يتأول آيات الكتاب على مقتضى 

رأيه فيجعل أحدهم ما وضعه برأيه هو أصول الدين الذي جيب اتباعه ويتأول القرآن والسنة على وفق ذلك 
  فيتفرقون وخيتلفون 

  الكتاب خمالفون للكتاب متفقون على خمالفة الكتاب هم خمتلفون يف : كما قال فيهم اإلمام أمحد 
ولو اعتصموا بالكتاب والسنة التفقوا كما اتفق أهل السنة واحلديث فإن أئمة السنة واحلديث مل خيتلفوا يف شيء 

إن اهللا ليس جبسم بل أنكروا النفي ملا ابتدعته : إن اهللا جسم وال قال : من أصول دينهم وهلذا مل يقل أحد منهم 
اجلهمية من املعتزلة وغريهم وأنكروا ما نفته اجلهمية من الصفات مع إنكارهم على من شبه صفاته بصفات خلقه 

  مع أن إنكارهم كان على اجلهمية املعطلة أعظم منه على املشبهة ألن مرض التعطيل أعظم من مرض التشبيه 
  املعطل يعبد عدما واملشبه يعبد صنما : كما قيل 

موجودا موصوفا مبا يعتقده هو من صفات الكمال وإن كان خمطئا يف ذلك خري ممن ال يعبد شيئا أو ومن يعبد إهلا 
  يعبد من ال يوصف إال بالسلوب واإلضافات 

ونفاة الصفات وإن كانوا ال يعتقدون أن ذلك متضمن لنفي الذات لكنه الزم هلم ال حمالة لكنهم متناقضون وهلذا ال 
  من الشرك وال بد من ذلك لنقص توحيدهم الذي به يتخلصون من الشرك  يوجد فيهم إال من فيه نوع

إن اهللا قد بني ما هو ثابت له من الصفات وما : جواب هذا السؤال يف الشريعة وذلك أن يقال : واملقصود أن يقال 
  هو منزه عنه وأثبت لنفسه صفات الكمال ونفى عنه صفات النقص 

ين بقولك ؟ أتعين بذلك أنه من جنس شيء من املخلوقات ؟ فإن عنيت ذلك ما تع: فيقال ملن سأل بلفظ اجلسم 
 ١٧: النحل [ } أفمن خيلق كمن ال خيلق { : فاهللا تعاىل قد بني يف كتابه أنه ال مثل له وال كفو له وال ند له وقال 

 [  
فإن كنت تريد بلفظ اجلسم ما  :ال يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله : فالقرآن يدل على أن اهللا ال مياثله شيء 

  يتضمن مماثلة اهللا لشيء من املخلوقات فاهللا منزه عن ذلك وجوابك يف القرآن والسنة 
وإذا كان اهللا ليس من جنس املاء واهلواء وال الروح املنفوخة فينا وال من جنس املالئكة وال األفالك فألن ال يكون 

  ه ورجله ووجهه وغري ذلك من أعضائه وأبعاضه أوىل وأحرى من جنس بدن اإلنسان وحلمه وعصبه وعظامه ويد
فهذا الضرب وحنوه مما قد يسمى تشبيها وجتسيما كله منتف يف كتاب اهللا وليس يف كتاب اهللا آية واحد تدل ال 

  نصا وال ظاهرا على إثبات شيء من ذلك هللا فإن اهللا إمنا أثبت له صفات مضافة إليه 



[ } إن اهللا هو الرزاق ذو القوة { : و ]  ٢٥٥: البقرة [ } من علمه إال مبا شاء  وال حييطون بشيء{ : كقوله 
  ]  ٥٨: الذاريات 

والسماوات { ]  ٢٧: الرمحن [ } ويبقى وجه ربك { ]  ٧٥: ص [ } ما منعك أن تسجد ملا خلقت بيدي { : و 
  ]  ١١٦: املائدة [ } ما يف نفسك  تعلم ما يف نفسي وال أعلم{ : كما قال ]  ٦٧: الزمر [ } مطويات بيمينه 

  ومعلوم أن نفس اهللا اليت هي ذاته املقدسة املوصوفة بصفات الكمال ليست مثل نفس أحد من املخلوقني 
وقد ذهب طائفة من املنتسبني إىل السنة من أهل احلديث وغريهم وفيهم طائفة من أصحاب الشافعي و أمحد 

الصواب أهنا ليست صفة بل نفس اهللا هي ذاته سبحانه واملوصوفة بصفاته وغريمها إىل أن النفس صفة من الصفات و
سبحانه وذلك ألنه بإضافته إليه قطع املشاركة فكذلك ملا أضاف إليه علمه وقوته ووجهه ويديه وغري ذلك قطع 

جنس بإضافته إليه املشاركة فامتنع أن شيئا من ذلك من جنس صفات املخلوقني كما امتنع أن تكون ذاته من 
  ذوات املخلوقني 

  بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي : وهلذا اتفق السلف واألئمة على اإلنكار على املشبهة الذين يقولون 
 -وإن عنيت بلفظ اجلسم املوصوف بالصفات القائم بنفسه املباين لغريه الذي ميكن أن يشار إليه وترفع إليه األيدي 

ه العلم والقوة والرمحة والوجه واليدان وغري ذلك وأخرب أنه إليه يصعد الكلم فال ريب أن القرآن قد أخرب أن اهللا ل
[ } خلق السماوات واألرض وما بينهما يف ستة أيام مث استوى على العرش { : الطيب والعمل الصاحل يرفعه وأنه 

  ]  ٤: املعارج [ } تعرج املالئكة والروح إليه { : وأنه ]  ٥٩: الفرقان 
من بيان علوه على خلقه والصعود إليه والنزول منه ومن عنده وإثبات علمه ورمحته وغري ذلك من  فالقرآن مملوء

  صفاته 
هل هم جسم ؟ كان اجلواب أن املعىن الذي سئلت عنه وأردته هبذا : وإذا مسيت ما هو كذلك جسما وسئلت 

  اللفظ قد بينه اهللا وأثبته يف كتابه 
و كإطالق الفالسفة لفظ العقل وحنو ذلك وهذه العبارات يف لغة العرب تتضمن وأما إطالق لفظ اجلسم على اهللا فه

معاين ناقصة ينزه اهللا عنها فالعقل هو املصدر الذي هو عرض واهللا سبحانه منزه عن ما هو فوق ذلك بل نفس 
  تسميته عاقال ليس معروفا يف شرع املسلمني 

لقه ووصفه بالنقائص فقد بني اهللا يف كتابه أنه منزه عنه وما يعين به فقد تبني أن ما يعين بلفظ اجلسم من متثيل اهللا خب
 -من إثبات أنه قائم بنفسه مباين خللقه عال عليهم يرفعون إليه أيديهم عند الدعاء ويعرج إليه بنبيه ليلة اإلسراء 

إنه ليس : نفسه فال يقال فقد بني اهللا يف كتابه إثباته ل -موصوف بصفات الكمال منزه عما يستلزم العدم واإلبطال 
  يف القرآن جواب هذا السؤال 

  اجلسم هو املؤلف أو املركب فال يكون جسما وحنو ذلك : فإذا قال القائل بعد هذا 
إنه مفتقر إىل غريه يف شيء فضال عن أن : ال ريب أن اهللا سبحانه غين عن كل ما سواه ال جيوز أن يقال : قيل له 
  مؤلف واهللا قد أخرب يف القرآن مبعناه ركبه مركب أو ألفه : يقال 

وكذلك ال جيوز أن نظن أنه كان مفرقا فاجتمع أو أنه يتفرق أو حنو ذلك مما ينايف صمديته وكماله يف وقت من 
  األوقات 

  اجلسم هو القائم بنفسه أو املشار إليه فيكون جسما : وإذا قال قائل 
األيدي إليه ويشار إليه كما أشار النيب صلى اهللا عليه و سلم عشية ال ريب أن اهللا قائم بنفسه وأنه ترفع : قيل له 



  اللهم اشهد اللهم اشهد : عرفة بإصبعه إليه وجعل يقول 
  إن اهللا حيي كرمي يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردمها صفرا : وقال 
  يد إشارة الرجل بإصبعه يف الصالة مقمعة للشيطان وهو إشارة إىل التوح: وقال 

  : ويقال لذلك 
هو القائم بنفسه وأنتما متفقان على أن اهللا تعاىل ال يتفرق وال يركبه : اجلسم هو املركب وهذا يقول : أنت تقول 

فالصواب  -أحد وعلى أنه قائم بنفسه فإن تنازعتما يف كونه فوق العرش وأن القرآن نزل منه واملالئكة تعرج إليه 
ن استوائه على العرش مثل استواء املخلوق أو يف كونه مفتقرا إىل العرش وحنو ذلك مع املثبت وإن تنازعتما يف كو

  فالصواب مع النايف  -مما يتضمن وصفه بالنقص أو متثيله باخللق 
هل صفاته ذوات قائمة : وكذلك إن تنازعتم يف إثبات علمه ورحتمه وقوته فالصواب مع املثبت وإن تنازعتم يف أنه 

  ى عن النصارى فالصواب مع النايف بنفسها كما قد حيك
حي وحي : هو جسم لزم أن يكون مثال لغريه خبالف ما إذا قيل : األجسام املتماثلة فإذا قلنا : فإن قال القائل 

هو جسم ال : وعليم وعليم وقدير وقدير فإذا هذا اتفاق يف الصفات ال يقتضي التماثل يف الذوات فمن قال 
  حي ال كاألحياء : ف من قال كان مشبها خبال -كاألجسام 

إذا : وهذا السؤال يقوله من يقوله من أصحاب األشعري ومن وافقهم من أصحاب مالك و الشافعي و أمحد فيقال 
كان املخاطب لك ينفي أن يكون مماثال لغريه وينفي التشبيه كما ننفيه وأنت وهو قد تنازعتم يف مسمى اسم من 

ال ؟ كان ذلك نزاعا لفظيا ونزاعا عقليا ليس ذلك نزاعا يف أمر ديين ولو تركوا هل هو مماثل لغريه أو : األمساء 
الكالم يف هذا مل يضر ذلك الدين شيئا وميكن كال منهما أن يعرب مقصوده الديين مبا ال نزاع فيه فيبقى هذا التمثيل 

لى عرشه بألفاظ ومعان ال نزاع بألفاظ ومعان ال نزاع فيها ويثبت هذا قيام الرب بنفسه ومباينته خللقه وعلوه ع
  فيها من غري احتياج واحد منهما إىل التكلم بلفظ اجلسم نفيا وال إثباتا 

هل هو مركب من اجلواهر املفردة ؟ أو من املادة والصورة : نزاعنا يف شيء آخر وهو أن يسمى جسما : فإن قلتم 
  ه جسما ومن قال بالثاين مساه جسما ؟ أم هو واحد ال تركيب فيه ؟ فمن قال باألول مل جيز أن يسمي

هذا نزاع ال يتعلق بالدين فإن اللفظ إمنا يكون البحث عن معناه من الدين الواجب إذا جاء يف الكتاب : قيل 
والسنة وكالم أهل اإلمجاع فإن معرفة مراد اهللا ومراد رسوله ومراد أهل اإلمجاع واجب ألن قول اهللا ورسوله 

عصوم عن اخلطأ جيب اتباعه فاللفظ الوارد يف ذلك إن مل يعرف معناه مل يعرف ما أرادوا وقول أهل اإلمجاع قول م
وهلذا كان الواجب أن كل لفظ جاء يف كالم املعصوم وجب علينا التصديق به وإن مل يعرف معناه وما جاء يف كالم 

  املعصوم أثبتناه وإن كان مما نفاه نفيناه  غري املعصوم مل جيب علينا إثباته وال نفيه حىت يعرف معناه فإن كان مما أثبته
ولفظ اجلسم يف حق اهللا ويف األدلة الدالة عليه مل يرد يف كتاب اهللا وال سنة رسوله وال كالم أحد من السلف 

إنه ال يعرف إال بطريقة : إن اهللا جسم أو جوهر أو ليس جبسم وال جوهر وال قال : واألئمة فما منهم أحد قال 
ال طريقة التركيب وال طريقة : عراض بل وال استدل أحد منهم على معرفة اهللا بشيء من هذه الطرق األجسام واأل

  األعراض واحلوادث وال طريقة االختصاص 
ال من أحكامه وال دالئله وهكذا : وإذا كان كذلك فاملتنازعون يف مسمى اجلسم متنازعون يف أمر ليس من الدين 

  لك نزاعهم يف مسمى العرض وأمثال ذ
خبالف نزاعهم يف إثبات املعىن املراد بلفظ اجلسم ونفيه فإن هذا يتعلق بالدين فما كان من الدين فقد بينه اهللا يف 



  كتابه وسنة رسوله خبالف ما مل يكن كذلك 
  فال بد من فصل النزاع بني كل اثنني يف الدين : فإن قيل 

نهما عن منازعة اآلخر هبذا إذ هو نزاع فيما ال فائدة فيه هني كل م: أحدمها : فصل النزاع قد يكون بوجهني : قيل 
كما لو تنازع اثنان يف لون كلب أصحاب الكهف ومقدار السفينة والبعض من البقرة الذي أمر اهللا بالضرب به إن 

يها وقد قدر أنه كان معينا مع أن ظاهر القرآن يدل على أنه مطلق ال معني ويف أمثال ذلك من األمور اليت ال فائدة ف
  فمثل هذا ينهي كل منهم عن منازعة اآلخر فيه بل ينهي عن أن يقول ما ال يعلم  -ال يكون إىل معرفتها سبيل 

النزاع : والثاين أن يفصل النزاع ببيان اخلطأ من الصواب وحينئذ فإذا فصل النزاع بني املتنازعني يف اجلسم قيل 
  لفظي ومعنوي : على وجهني 

يف مسمى اجلسم يف اللغة فليس مسماه ما قلته أنت من أن كل قائم بنفسه أو مشار إليه يسمى فإن كنتم تتنازعون 
جسما وال ما قلته أنت من أن اجلسم يف اللغة هو املركب من أجزاء فإن اهلواء أو حنوه عنده مركب والعرب ال 

  تسميه جسما وهو مشار إليه قائم بنفسه والعرب ال تسميه جسما 
نكما غري موافق للغة العرب وغايته أن يكون اصطالحا منكم على معىن كسائر األلفاظ فقول كل واحد م

االصطالحية فيكون نزاعهم كتنازع الفقهاء يف لفظ الفرض هل هو مرادف للواجب أو أوكد منه ؟ ولفظ السنة 
  هل يدخل فيه الواجب أو ال يدخل ؟ ومثل هذه املنازعات اللفظية الكثرية 

غات والعادات يف العبادات قد حتمد أو تذم حبسب الشرع تارة وحبسب اللغة أخرى وقد ال حتمد وهذه مبنزلة الل
  وال تذم 

وإن كان نزاعكم يف معىن عقلي وهو أن العني اليت اتفقتم على تسميتها جسما حبسب اصطالحكم وهي ما يشار 
فهذا ميكن فصل النزاع  -خر ينكر ذلك إهنا مركبة من أجزاء مفردة أو املادة والصورة واآل: إليه بقول أحدكما 

  بينكم إذا كان النزاع معنويا باألدلة العقلية تارة وبغريها أخرى 
ولكن مثل هذه املسائل ال حيتاج إليها الدين كما ال حيتاج إىل مسائل اهليئة والتشريح وإن كان العلم هبا مما ينتفع به 

  سائل النحو واللغة وحنو ذلك يف الدين كما ينتفع باحلساب والطب وكما ينتفع مب
فإن هذه املسائل مما  -ومن هذا الباب ما ذكره من متاثل األجسام وتناهي قواها وأهنا مركبة مفتقرة إىل مركب 

  تنازع فيها العقالء مع اتفاق املسلمني على أن اهللا ليس له مثل وال تنتهي قوته وأنه غري مفتقر إىل غريه 
بلفظ اجلسم يوافقه املثبت عليه وإذا تنازعوا بعد هذا مل يكن نزاعهم إال لفظيا وليس فاملعىن الذي يرده النايف 

ال هذا وال هذا فالشرع مل يسكت عن املعىن الذي جيب نفيه الذي ينفيه : إلطالق لفظ واحد منهما أصل يف الشرع 
  ته من معىن اجلسم نفيا وإثباتا إن الشرع سكت عما حيتاج إىل معرف: النايف بلفظ اجلسم بل نفاه الشرع فال يقال 

مث إذا كان املعىن الذي يريده النايف ميكنه نفيه بالشرع وبالعقل بدون إطالقه لفظ متنازع يف أحكام معناه كان نفي 
ذلك املعىن مبا ينفيه من األدلة الشرعية والعقلية اليت ال ميكن النزاع فيها هو املشروع دون بقية معان متنازع فيها 

  ة متعبة بال نزاع وقد تكون مع ذلك باطلة هي طويل
ومن املعلوم أن من ترك سلك الطريق املستقيم الذي يوصله إىل مكة وسلك طريقا بعيدة لغري مصلحة راجحة كان 
تاركا ملا يؤمر به فاعال ملا ال فائدة فيه أو ما ينهى عنه إذا كانت تلك الطريق موصلة إىل املقصود فأما مع االسترابة 

  هنا موصلة أو مهلكة فإنه ال جيوز سلوكها يف كو
وهذه الطرق اليت يسلكها نفاة اجلسم وأمثاهلم أحسن أحواهلا أن تكون عوجا طويلة قد هتلك وقد توصل إذ لو 



  ! كانت مستقيمة موصلة مل يعدل عنها السلف فكيف إذا تيقن أهنا مهلكة ؟ 
هنا بطرق هؤالء فهم يعرضون عن كتاب اهللا يف أول وال ريب أن الذين يعارضون الكتاب والسنة إمنا يعارضو

  سلوكهم ويعارضونه يف منتهى سلوكهم 
ومن أعرض عن ذكري فإن له * فإما يأتينكم مين هدى فمن اتبع هداي فال يضل وال يشقى { : وقال قال تعاىل 

  ]  ١٢٤ - ١٢٣: طه [ } معيشة ضنكا وحنشره يوم القيامة أعمى 
فة أيضا يثبتون أن التصديق مبا جاء به الشارع ال يتوقف على شيء من الطرق الكالمية فقد بني ان حذاق الفالس

إن الطرق الفلسفية تفيد علما لبعض الناس ليس مما : احملدثة وال شيء من طرقهم الفلسفية وإمنا غايتهم أن يقولوا 
  عند اجلمهور  جيب وال يستحب جلمهور الناس وأن ذلك العلم اخلاص خيالف بعض الظاهر املعروف

وحنن نقبل من كالمهم ما أقاموا عليه احلجة الصحيحة سواء كانت شرعية أو عقلية فأما إذا قالوا ما نعلم بطالنه 
  رددناه 

وقد نبهنا على أن قوهلم فيما يدعون االختصاص به من علم الباطن أضعف بكثري من قول من بينوا فساد قوله من 
  املعتزلة واألشعرية 

ك أن الطوائف اليت يف كالمها ما يعارضون به كالم الشارع من العقليات سواء عارضوا به يف الظاهر وقد تبني ل
إن عقلياته تلك باطلة ويبينون فساد عقلياته بالعقليات الصحيحة الصرحية : والباطن كل منهم يقول مجهور العقالء 

  اليت ال ميكن ردها 
 احلياة الدنيا فإن اهللا تعاىل إذا أقام لكل طائفة تعارض الرسول من وهذا مما ينصر اهللا به رسله والذين آمنوا يف

كان مبنزلة أن يقيم لكل طائفة تزيد حماربته من  -جنسها من يبني فساد قوهلا املعارض له ويكشف جهلها وتناقضها 
ه أن يستعني مبا فعلته جنسها من حيارهبا بالسالح مث املؤمن اجملاهد ميكنه جهاد هؤالء كما ميكنه جهاد هؤالء وميكن

كل طائفة باألخرى فإذا أغارت طائفة على أخرى وهزمتها أتاها من الناحية األخرى ففتح بالدها وإن كان هو مل 
  يستعن بأولئك ابتداء لكن اهللا يسر مبا فيه اهلدى والنصر لعباده املؤمنني وكفى بربك هاديا ونصريا 

  وصلى اهللا على حممد وآله وسلم تسليما كثريا وهذا آخر الكتاب واحلمد هللا رب العاملني 
فرغ من نسخه العبد الفقري إىل رمحة ربه القدير يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن يوسف بن عبد املنعم بن نعمة بن 

سلطان بن سرور املقدسي يوم السبت أذان العصر ثامن عشر احملرم سنة مثان وثالثني وسبعمائة ببستان األعز رحم 
  به وملن قرا فيه ودعا له باملغفرة وجلميع املسلمني وصلى اهللا على النيب حممد وآله اهللا كات

بلغ مقابلة حبسب اإلمكان على نسخه قوبلت على أصل املصنف رضي اهللا عنه وهي املنقول منها وتكلمت مقابلة 
وثالثني وسبعمائة أحسن اهللا مجيع الكتاب حبمد اهللا وعونه بعد أذان العصر يوم السبت ثامن عشر احملرم سنة مثان 

  خامتتها يف خري وعافية مبنه وكرمه وكان ذلك باملكان الذي فرغ من نسخه فيه 
أهني مجيع هذا الكتاب نظرا من أوله إىل آخره يف جمالس عديدة وأزمان مديدة مطالعة حتقيق وحبث وتدقيق كان 

ال وكتبه عبد العزيز بن حيىي بن عبد املنعم بن آخرها يف أواخر شعبان املبارك من شهور سنة مخسني وسبعمائة ق
  حممد بن روح املضوي املدين نفعه اهللا بالعلم وزينه بالتقى واحللم 
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