طبعة مزيدة

مجيع احلقوق حمفوظة ملكتبة أهل البيت (ع)


مقدمة مكتبة أهل البيت %
احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل أهل بيته
الطيبني الطاهرين.
وبعد:
َ
ذ
َ ُّ َ
َ َ َُ َْ ُ ذ
ّلِل
جيبوا ِ ِ
فاستجابة لقول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :ياأيها اَّلِين ءامنوا است ِ
ْ ُ ْ ْ ُ
َ َ َ ُ َ ُْ ُ
ُ
ول إِذا دَعك ْم ل ِما ُي ِييك ْم﴾ [األنفال ،]24:ولقوله تعاىلَ ﴿ :و َلكن مِنك ْم
َول ذِلرس
ِ
َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َُ َ
ُ ذ ٌ َ ْ ُ َ َ َْْ َ َْ ُ ُ َ ْ َ ْ
وَل َِك ُهمُ
ُ
وف وينهون عن المنكر وأ
ْي ويأمرون بِالمعر ِ
أ ْمةْ يدعون إَِل اْل ِ
ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ِ ْ َ َ ْ َِ ْ ً ذ ْ َ َ ذ َ
ُ ُ َ
المف ِلحون﴾[ ،آل عمران ،]104:ولقوله تعاىل﴿:قل َل أسألكم علي ِه أجرا إَِل المودة
ُْ َ
ذ َ ُ ُ ذ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ِّ ْ َ
الرجس
ِِف الق ْرب﴾ [الشورى ،]23:ولقوله تعاىل﴿ :إِنما ي ِريد اّلِل ِِلذهِب عنكم
َ ْ َ َْْ
ُ ذُ
ت َو ُي َط ِّه َر ُك ْم َت ْطه ً
ْيا﴾ [األحزاب ،]33:ولقوله تعاىل﴿ :إنما َو ِ ُِّلك ُم اّلِل
ي
أهل اْل
ِ
ِ
ذ
ذ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
َُ
َُ َ
َ ُ ُ َ
ذ
وُل َواَّل َ
ون ذ
َو َر ُس ُ ُ
الزَكة َوه ْم
ِين ي ِقيمون الصَلة ويؤت
ِين َءامنوا اَّل
ُ َ
َراكِعون﴾[المائدة.]55:
ولقول رسول اهلل ÷((:إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا من
بعدي أبد ًا كتاب ال ّله وعرتيت أهل بيتي ،إن اللطيف اخلبري نبأين أهنام لن يفرتقا
عيل احلوض)) ،ولقوله ÷(( :أهل بيتي فيكم كسفينة نوح ،من
حتى يردا ّ
ركبها نجا ومن ختلف عنها غرق وهوى)) ،ولقوله ÷(( :أهل بيتي أمان

رسه أن
ألهل األرض كام أن النجوم أمان ألهل السامء)) ،ولقوله ÷(( :من ّ
حييا حيايت؛ ويموت ماميت؛ ويسكن جنة عدن التي وعدين ريب؛ فليتول علي ًا
ّ
وليتول وليه؛ وليقتد بأهل بيتي؛ فإهنم عرتيت؛ ُخلقوا من
وذريته من بعدي؛
ورزقوا فهمي وعلمي)) اخلرب -وقد ّبني ÷ بأهنم عيل ،وفاطمة،
طينتي؛ ُ
ٍ
بكساء وقال(( :ال ّلهم
واحلسن واحلسني وذر ّيتهام  ،%عندما ج َّللهم ÷

%

هؤالء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهري ًا)).
ً
استجابة لذلك ك ّله كان تأسيس مكتبة أهل البيت(ع).
ففي هذه املرحلة احلرجة من التاريخ؛ التي ّ
يتلقى فيها مذهب أهل البيت(ع) ُُمث ً
ال
أنواع اهلجامت الرشسة ،رأينا املسامهة يف نرش مذهب أهل البيت
يف الزيدية،
َ
رش ما خ ّلفه أئمتهم األطهار  %وشيعتهم األبرار ،¤
املطهرين َ ¢ع ررب َن ر ِ
وما ذلك إال ل ِث َق ِتنا وقناعتنا بأن العقائد التي محلها أهل البيت(ع) هي مراد اهلل تعاىل يف
عرب عن نفسها عرب موافقتها للفطرة
أرضه ،ودينه القويم ،ورصاطه املستقيم ،وهي ُت ر

عز وجل وسنة نب ّيه ÷.
البرشية السليمة ،وملا ورد يف كتاب اهلل ّ
واستجاب ًة من أهل البيت  ¢ألوامر اهلل تعاىل ،وشفقة منهم بأمة

جدّ هم ÷ ،كان منهم تعميدُ هذه العقائد وترسيخها بدمائهم الزك ّية
الطاهرة عىل مرور األزمان ،ويف ّ
وجدَ هم قد
كل مكان ،ومن تأ ّمل التاريخ َ
ضحوا بكل ٍ
غال ونفيس يف سبيل الدفاع عنها وتثبيتها ،ثائرين عىل العقائد
ّ
اهلدَّ امة ،منادين بالتوحيد والعدالة ،توحيد اهلل عز وجل وتنزهيه سبحانه وتعاىل،
واإليامن بصدق وعده ووعيده ،والرضا بخريته من َخ رل ِقه.
وألن مذهبهم  ¢دي ُن اهلل تعاىل ورشعه ،ومرا ُد رسول اهلل ÷
وإر ُثه ،فهو ٍ
ومن عليها ،وما ذلك إال مصداق قول رسول
باق إىل أن يرث اهلل األرض ر
ر

عيل احلوض)).
اهلل ÷(( :إن اللطيف اخلبري نبأين أهنام لن يفرتقا حتى يردا ّ

احلجة /جمدالدين بن حممد املؤيدي(ع)( :واعلم أن اهلل ّ
جل
قال والدنا اإلمام ّ
يرتض لعباده إال دين ًا قوي ًام ،ورصاط ًا مستقي ًام ،وسبي ً
ال واحد ًا ،وطريق ًا
جالله مل
ِ
َ
َ
َ
َ
ذ
ذ َ
َذ ُ
َ ِ ُ ْ َ ً
يما فاتب ُع ُ
وه َوَل تت ِبعوا
عز وجلَ ﴿ :وأن هذا ِِصاِط مست ِق
قاسط ًا ،وكفى بقوله ّ
ِ
َ ُ ْ َ ذ ُ ْ ََذ ُ ْ َذُ َ
ُّ ُ َ َ َ َ ذ َ ُ ْ َ ْ َ
السبل فتفرق بِكم عن س ِبي ِل ِه ذل ِكم وصاكم ب ِ ِه لعلكم تتقون﴾ [األنعام.]153:
َ َ ذ َ َ ْ َ ُّ َ ْ ُ َ َ َ َ
اْلق أه َو َاءه ْم لفسد ِت
علمت أن دين اهلل ال يكون تابع ًا لألهواء﴿ :ول ِو اتبع
وقد
َ
َ
ْ
ْ
ذ
َ
َ
َ
ُ
ذ
َ َ ُ
ُ
ذ َ ُ
َ َ ْ َ َ ِّ
َشعوا
اْلق إَِل الضَلل﴾[يونس﴿ ،]32:
السم َوات َواْل ْرض﴾ [المؤمنون﴿ ،]71:فماذا بعد
َ ُ ْ َ ِّ َ َ ْ َ ْ َ ْ
ذُ
ين ما لم يأذن ب ِ ِه اّلِل﴾ [الشورى.]21:
لهم مِن ادل ِ

َ َْ ََ ُ َ َ ْ
خاطب س ّيد رسله ÷ بقوله عز وجل﴿ :فاست ِق ْم كما أم ِْرت َومن
وقد
َ
ذ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ذ
َ
َ ُ
َ َ ََ َ َ َْ َْ ُ َ ََْ َ
َ ُ ََ ذ ُ
ون َب ِص ٌ
ِين ظلموا فتمسك ُم
ْيَ 112وَل ت ْركنوا إَِل اَّل
تاب معك وَل تطغوا إِنه بِما تعمل
ذ ْ َْ َ َ ُذ َ ُْ َ ُ َ
ذ ُ ََ َ ُْ ْ ُ
اّلِل مِن أو ِِلاء ثم َل تنَصون[ ﴾113هود] ،مع أنه ÷
د
ون ِ
انلار وما لكم مِن ِ
أحطت
كنت من ذوي االعتبار ،فإذا
َ
ومن معه من أهل بدر ،فتدّ بر واعترب إن َ
علمت أنه
وعقلت عن اهلل وعن رسوله ما ألزمك يف تلك املسالك،
عل ًام بذلك،
َ
َ
َ
ذ
عرفان احلق واتباعه ،ومواالة أهله ،والكون معهمَ ﴿ ،ياأ ُّي َها اَّل َ
ُ
ِين
يتحتّم عليك
ُ
َُ ذُ
ذَ َ ُ ََ ذ
الصادق َ
ِي﴾ [التوبة ،]119:ومفارق ُة الباطل وأتباعه،
َءامنوا اتقوا اّلِل وكونوا مع
ِ
َ ْ ََ ذُ ْ ُ َ ذُ ْ ُ
َ َ ُ َ ً ُْ ُ َ
َتد ق ْوما يؤمِنون
ومباينتهم ﴿ َومن يت َوله ْم مِنك ْم فإِنه مِنه ْم﴾ [المائدةَ﴿ ،]51:ل
ِ
ُ َ ُّ َ َ ْ َ ذ ذ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ
ذ َ َْْ ْ
اءهم أو أبن َ
خر يوادون من حاد اّلِل ورسوُل ولو َكنوا َءاب َ
اءه ْم أ ْو
اْل
بِ ِ
اّلِل واِلو ِم ِ
ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ِ َ َ ُْ
َ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ َ َ ذ ُ َ ُِّ
إِخوانهم أو ع ِشْيتهم﴾ [المجادلة﴿ ،]22:ياأيها اَّلِين ءامنوا َل تت ِخذوا عدوي
َ َ ُ ذ ُ ْ َْ َ َ ُُْ َ َ
َْ ذ
اء تلقون إِ ِْل ِه ْم بِالم َودةِ﴾ [الممتحنة ،]1:يف آيات ُتترىل ،وأخبار ُمت ر َىل ،ولن
وعدوكم أو ِِل
تتمكن من معرفة احلق وأهله إال باالعتامد عىل حجج اهلل الواضحة ،وبراهينه الب ّينة
معرج عىل هوى ،وال ملتفت إىل جدال وال
الالئحة ،التي هدى اخللق هبا إىل احلق ،غري ّ
َ
ذ
َ
ُ
ُ
َ ُّ َ
َ َُ
ونوا ق ذوام َ
ِي
ِين َءامنوا ك
مراء ،وال مبال بمذهب ،وال حمام عن منصب﴿ ،ياأيها اَّل
ْ ْ ُ َ َ َ ذ َ َْ َ َ َْ ُ ُ ْ َ َْ َ ْ َ ْ َْ
َ
َ
ّلِل ولو لَع أنف ِسكم أ ِو الو ِادلي ِن واْلقربِي﴾) [النساء. ]135:
بِال ِقس ِط شهداء ِ ِ
وقد َصدَ َر بحمد اهلل تعاىل عن مكتبة أهل البيت(ع):
-1الشايف ،تأليف /اإلمام احلجة عبداهلل بن محزة(ع) 614هـ ،مذ ّي ً
ال بالتعليق
()1

الوايف يف ختريج أحاديث الشايف ،تأليف السيد العالمة نجم العرتة الطاهرة/
احلسن بن احلسني بن حممد ¦1388هـ.
َ -2م رط َل ُع ال ُبدُ رو ِر َو َجمر َم ُع ال ُب ُح رو ِر يف تراجم رجال الزيدية ،تأليف /القايض العالمة
ملؤرخ شهاب الدين أمحد بن صالح بن أيب الرجال ¦1029 ،هـ 1092-هـ.
ا ّ
َ -3م َط رالِ ُع األَ رن َو را ِر َو َم َش را ِر ُق ّ
س َواألَ رق َم را ِر  -ديوان اإلمام املنصور باهلل
الش ُم رو ِ
عبداهلل بن محزة(ع) 614 -هـ.

( – )1التحف الفاطمية رشح الزلف اإلمامية.

%

-4جمموع كتب ورسائل اإلمام املهدي احلسني بن القاسم العياين(ع) 376هـ 404 -هـ.
َ -5حم َ ِ
اس ُن األَ رز َه ِ
رت ِة األَ رط َه را ِر ،رشح القصيدة التي نظمها
ار يف َت رف ِص ري ِل َمنَا ِق ِ
ب ال ِع ر َ

اإلمام املنصور باهلل عبداهلل بن محزة(ع) ،تأليف /الفقيه العالمة الشهيد محيد
ّ
املحيل اهلمداين الوادعي ¦ 652 -هـ.
بن أمحد

 -6جمموع السيد محيدان ،تأليف /السيد العامل نور الدين أيب عبداهلل محيدان بن
حييى بن محيدان القاسمي احلسني ريض اهلل تعاىل عنه.
-7السفينة املنجية يف مستخلص املرفوع من األدعية ،تأليف /اإلمام أمحد بن
هاشم(ع)  -ت 1269هـ.
 -8لوامع األنوار يف جوامع العلوم واآلثار وتراجم أويل العلم واألنظار ،تأليف/
اإلمام احلجة /جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع) 1332هـ 1428هـ.
 -9جمموع كتب ورسائل اإلمام األعظم أمري املؤمنني زيد بن عيل(ع) ،تأليف/
اإلمام األعظم زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب(ع) 75هـ 122 -هـ.
-10رشح الرسالة الناصحة باألدلة الواضحة ،تأليف /اإلمام احلجة عبداهلل بن
محزة(ع)  -ت 614هـ.
-11صفوة االختيار يف أصول الفقه ،تأليف/اإلمام احلجة عبداهلل بن
محزة(ع) ت614هـ.
 -12املختار من صحيح األحاديث واآلثار من كتب األئمة األطهار وشيعتهم
َِص ِه /الس ّيد العالمة حممد بن حييى بن احلسني بن حممد حفظه
األخيار ،لِ ُم رخت ِ ِ

اهلل تعاىل ،اختِصه من الصحيح املختار للسيد العالمة /حممد بن حسن

العجري ¦.
-13هداية الراغبني إىل مذهب العرتة الطاهرين ،تأليف /السيد اإلمام اهلادي بن إبراهيم
الوزير(ع)  -ت822هـ.
-14اإلفادة يف تاريخ األئمة السادة ،تأليف /اإلمام أيب طالب حييى بن احلسني
اهلاروين(ع)  424 -هـ.

-15املنري  -عىل مذهب اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم
(ع) تأليف /أمحد بن موسى الطربي .¥
 -16هناية التنويه يف إزهاق التمويه ،تأليف السيد اإلمام /اهلادي بن إبراهيم
الوزير(ع) 822 -هـ.
 -17تنبيه الغافلني عن فضائل الطالبيني ،تأليف /احلاكم اجلشمي املحسن بن حممد
بن كرامة ¦ 494 -هـ.
 -18عيون املختار من فنون األشعار واآلثار ،تأليف اإلمام احلجة /جمدالدين
بن حممد بن منصور املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
-19أخبار فخ وخرب حييى بن عبداهلل (ع) وأخيه إدريس بن عبداهلل(ع)،
تأليف /أمحد بن سهل الرازي ¦.
ِ
العامل ،تأليف /اإلمام نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم
-20الوافد عىل
الريس(ع)  246 -هـ.
 -21اهلجرة والوصية ،تأليف /اإلمام حممد بن القاسم بن إبراهيم الريس(ع).
-22اجلامعة املهمة يف أسانيد كتب األئمة ،تأليف/اإلمام احلجة جمدالدين بن
حممد بن منصور املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
-23املختِص املفيد فيام ال جيوز اإلخالل به ّ
لكل مكلف من العبيد ،تأليف /القايض
العالمة أمحد بن إسامعيل العلفي  ¥ت 1282هـ.
-24مخسون خطبة للجمع واألعياد.
-25رسالة الثبات فيام عىل البنني والبنات ،تأليف /اإلمام احلجة عبداهلل بن
محزة(ع) ت614هـ.
-26الرسالة الصادعة بالدليل يف الرد عىل صاحب التبديع والتضليل ،تأليف/
اإلمام احلجة /جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
-27إيضاح الداللة يف حتقيق أحكام العدالة ،تأليف /اإلمام احلجة جمدالدين
بن حممد بن منصور املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.

%

-28احلجج املنرية عىل األصول اخلطرية ،تأليف/اإلمام احلجة جمدالدين بن
حممد بن منصور املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
-29النور الساطع ،تأليف /اإلمام اهلادي احلسن بن حييى القاسمي(ع) 1343هـ.

رب العباد ،تأليف /السيد العالمة حممد بن احلسن
-30سبيل الرشاد إىل معرفة ّ
بن اإلمام القاسم بن حممد(ع)1010هـ 1079 -هـ.
-31اجلواب الكاشف لاللتباس عن مسائل اإلفريقي إلياس  -ويليه /اجلواب
الراقي عىل مسائل العراقي ،تأليف /السيد العالمة احلسني بن حييى بن
احلسني بن حممد حفظه اهلل تعاىل.
-32أصول الدين ،تأليف/اإلمام اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني(ع)245هـ 298 -هـ.

-33الرسالة البديعة املعلنة بفضائل الشيعة ،تأليف /القايض العالمة عبداهلل بن
زيد العنيس ¦ 667 -هـ.
-34العقد الثمني يف معرفة رب العاملني ،تأليف األمري احلسني بن بدرالدين
حممد بن أمحد(ع) 663هـ.
-35الكامل املنري يف إثبات والية أمري املؤمنني(ع) ،تأليف /اإلمام القاسم بن
إبراهيم الريس (ع) 246هـ.
كتاب الت رَّحرِ ريرِ  ،تأليف /اإلمام الناطق باحلق أيب طالب حييى بن احلسني
ُ -36
اهلاروين(ع) 424 -هـ.
-37جمموع فتاوى اإلمام املهدي حممد بن القاسم احلسيني(ع) 1319هـ.
-38القول السديد رشح منظومة هداية الرشيد ،تأليف /السيد العالمة احلسني
بن حييى بن احلسني بن حممد حفظه اهلل تعاىل.
-39قصد السبيل إىل معرفة اجلليل ،تأليف السيد العالمة /حممد بن عبداهلل
عوض حفظه اهلل تعاىل.
-40نظرات يف مالمح املذهب الزيدي وخصائصه ،تأليف السيد العالمة/
حممد بن عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.

-41معارج املتقني من أدعية سيد املرسلني ،مجعه السيد العالمة /حممد بن
عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
-42االختيارات املؤ َّيدية ،من فتاوى واختيارات وأقوال وفوائد اإلمام احلجة/
جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع)1332( ،هـ 1428 -هـ).
-43من ِ
ثامر ال ِع رل ِم واحلكمة (فتاوى وفوائد) ،تأليف السيد العالمة /حممد بن
عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.

-44التحف الفاطمية رشح الزلف اإلمامية ،تأليف اإلمام احلجة/جمدالدين بن
حممد املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
واجل رهرِ ببسم اهلل الرمحن الرحيم ،وإثبات
الرفع َّ
-45املنهج األقوم يف َّ
والضم َ
حي َع َىل َخ ر ِري ا رل َع َم ِل يف التأذين ،وغري ذلك من الفوائد التي هبا النَّ رف ُع األَ َعم،
َّ
تأليف /اإلمام احلجة /جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع).

-46األساس لعقائد األكياس ،تأليف/اإلمام القاسم بن حممد (ع).
-47البالغ الناهي عن الغناء وآالت املالهي .تأليف اإلمام احلجة/جمدالدين
بن حممد املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
-48األحكام يف احلالل واحلرام ،لإلمام اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني بن
القاسم بن إبراهيم(ع) 245هـ 298 -هـ.
-49املختار من(كنز الرشاد وزاد املعاد ،تأليف/اإلمام عزالدين بن احلسن(ع)ت900هـ).
-50شفاء غليل السائل عام حتمله الكافل ،تأليف /العالمة الفاضل :عيل بن
صالح بن عيل بن حممد الطربي.
-51الفقه القرآين ،تأليف السيد العالمة /حممد بن عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
-52تعليم احلروف إصدارات مكتبة أهل البيت (ع).
-53سلسلة تعليم القراءة والكتابة للطلبة املبتدئني /اجلزء األول احلروف
اهلجائية ،إصدارات مكتبة أهل البيت (ع).

%

-54سلسلة تعليم مبادئ احلساب /اجلزء األول األعداد احلسابية من ( 1إىل ،)10
إصدارات مكتبة أهل البيت (ع).
-55تسهيل التسهيل عىل متن اآلجرومية ،إصدارات مكتبة أهل البيت (ع).
-56أزهار وأثامر من حدائق احلكمة النبوية عىل صاحبها وآله أفضل الصالة
والسالم ،تأليف السيد العالمة /حممد عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
 -57متن الكافل بنيل السؤل يف علم األصول ،تأليف /العالمة حممد بن حييى
هبران (ت957 :هـ).
 -58املوعظة احلسنة ،تأليف /اإلمام املهدي حممد بن القاسم احلسيني(ع) 1319-هـ.
-59أسئلة ومواضيع هامة خاصة بالنساء ،تأليف السيد العالمة /حممد عبداهلل
عوض حفظه اهلل تعاىل.
-60املفاتيح ملا استغلق من أبواب البالغة وقواعد االستنباط ،تأليف السيد العالمة/
حممد عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
وهناك الكثري الط ّيب يف طريقه للخروج إىل النور إن شاء اهلل تعاىل ،نسأل اهلل
تعاىل اإلعانة والتوفيق.
ونتقدّ م يف هذه العجالة بالشكر اجلزيل ّ
لكل من ساهم يف إخراج هذا العمل اجلليل إىل
النور -وهم كُ ُثر -نسأل اهلل أن يكتب ذلك للجميع يف ميزان احلسنات ،وأن جيزل هلم
األجر واملثوبة.
ف بإهداء هذا العمل املتواضع إىل روح موالنا اإلمام احلجة/
نترش ُ
وختام ًا ّ

جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي -سالم اهلل تعاىل عليه ورضوانه-
ِ
باعث كنوز أهل البيت(ع) ومفاخرهم ،وصاحب الفضل يف نرش تراث أهل
البيت(ع) وشيعتهم األبرار .¤
وأدعو اهلل تعاىل بام دعا به(ع) فأقول :اللهم ر
صل عىل حممد وآله ،وأمتم علينا نعمتك
الدار رين ،واكتب لنا رمحتك التي تكتبها لعبادك املتقني؛ اللهم ع ّلمنا ما ينفعنا ،وانفعنا
يف َ
ْ
ذ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
ذ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ َ َ َ
َ
ان
اِليم ِ
بام ع ّلمتنا ،واجعلنا هداة مهـتدين؛ ﴿ربنا اغ ِفر نلا و ِ ِِلخوان ِنا اَّلِين سبقونا ب ِ ِ

ٌ
َ ََْْ
ُُ َ ا ذ َ َُ ذَ ذ َ
ح ٌ
يم [ ﴾10الحشر] ،نرجوا اهلل
َوَل َتعل ِِف قلوبِنا غَِل ل َِّلِين َءامنوا َربنا إِنك َر ُءوف َر ِ
هلل أسأل أن يصلح العمل ليكون من السعي
التوفيق إىل أقوم طريق بفضله وكرمه ،وا َ

املتق ّبل ،وأن يتداركنا برمحته يوم القيام ،وأن خيتم لنا ولكافة املؤمنني بحسن اخلتام ،إنه
ِّ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ذ
ويل اإلجابة ،وإليه منتهى األمل واإلصابةَ ﴿ ،رب أ ْو ِزع ِِن أن أشك َر ن ِعمتك ال ِِت
َ ْ َ ْ َ َ َذ َ َ َ َ َ ذ ََ ْ َ ْ َ َ َ ً َ َ َ ْ ْ
ُ ذ ِّ ُ ْ ُ َ َ
اْلا ت ْرض ُاه َوأص ِلح ِِل ِِف ذ ِّري ِِت إِِّن تبت إِ ِْلك
أنعمت لَع ولَع و ِادلي وأن أعمل ص ِ
َ ِّ َ ْ ُ ْ
َ
وإِِّن مِن المس ِل ِمي﴾ [األحقاف.]15:
وصىل اهلل عىل س ّيدنا حممد وعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين.
مدير املكتبة/

تقريظ املوىل احلجة حممد بن عبداهلل عوض حفظه اهلل

╝

واحلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا حممد وآله الطاهرين ،وبعد:
ٍ
وحتر فريض اهلل تعاىل عن مؤلفه وجزاه
فقد طالعت هذا الكتاب الكريم
بتأمل ٍّ

عن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء ،ورمحة اهلل عليه وبركاته -فوجدته من أحسن ما
ف يف موضوعه ،ومام زاد يف حسنه أن مؤلفه رمحة اهلل عليه ركز عىل توضيح ما قد
ُأ رل َ
يشكل من املسائل وعىل تبيني ما استبهم منها يف كتب السابقني ،وأخرج ذلك بلغة
سهلة مناسبة لِدَ َر َس ِة الزمن احلارض ،ليس فيه تعقيد وال غموض.
ومام يزيد يف حسنه وجامله أن مؤلفه رمحة اهلل عليه وبركاته رأس الزيدية
َ َ َّ َ
الناصح الشفيق الذي حيق أن ُخيا َطب بعد النبي ÷ بقوله تعاىل﴿ :فل َعلك
َ ٌ َْ َ َ ََ
ََ ً
لَع َءاثَاره ِْم إ ِ ْن ل َ ْم يُ ْؤم ُِنوا ب َه َذا ْ َ
ِيث أسفا[ ﴾6الكهف]،
باخِع نفسك
اْلد ِ
ِ
ِ
وذلك ملا كنا نراه عليه من التأوه والتحزن والتحُّس البتعاد الناس عن الدين
وإعراضهم عن احلق ،وقد أبان رمحة اهلل عليه عام يف صدره من النصيحة
والشفقة يف أوائل هذا الكتاب ويف أثنائه وخلطها بمواضيعه.
ولعظيم شفقته وكبري نصحه جرد نفسه للعمل يف اإلرشاد للناس ودعوهتم إىل
طريق نجاهتم وسعادهتم يف الدنيا واآلخرة ،وجد واجتهد يف هذا السبيل وحتمل
املشاق ،وجتاوز هبمته الشدائد واكتسح املصاعب ،فأنجح اهلل عمله وبلغه أمله ،فلم
يمت رمحة اهلل عليه إال وقد انترش اإلرشاد يف مجيع حمافظات الزيدية ،كل ذلك
حصل بعمله من بدايته إىل هنايته ،حمتسب ًا يف ذلك األجر والثواب من اهلل ،ال يطلب
بعمله حظ ًا من حظوظ الدنيا وال يأمله وال يرجوه ،ومل يكن ينظر إال إىل عظمة اهلل
وجالله وثوابه وعقابه وأمره وهنيه ،فرمحة اهلل عليه وبركاته وجزاه اهلل خري اجلزاء ،
وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا حممد وعىل آله الطاهرين.
حممد بن عبداهلل عوض
 /11حمرم 1438هـ

هداية الرشيد إىل معرفة العدل والتوحيد


احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيد املرسلني ،وآله
الطيبني الطاهرين:
ِ
بــــدء الن َرظــــ ِام ويف
هلل يف
-1احلمــــدُ ِ
-2وال َلـــ ـ ُه َأ َمـــ ـدِ ُتنرهِ يــــ ِ
ايتـــ ـ ُه
ـه َغ ُ

َخـت ِرم املقـ ِ
حي َصــى َلـ ُه َعـدَ ُد
ـاالت ،ال ُ ر
حتــ ـي ُط ِبــ ـ ِه َ
وال ُ ِ
ـالم واملــــد ُد
األقـــ ُ

-3وهــو الــذي خلــق األشــيا وأبــدعها
فيعبـــــده
 -4وال َلـــــ ُه َخـــــا ِل ِق َرب
ُ

وال يشـــــاركه يف خلقهـــــا أحـــــد
وال لـــــه َأ َّو ِل ُ
حقـــــا ،وال أمـــــدُ

 -5ولــيس جســ ًام لــه جــرم وال عرضــا
اهب ُه َِ ،ءَ ،و َلــــ ري َس َلــــ ُه
َ -6وال ُي َشــــ ِ ُ
ـع أحـــدثها
-7تبـ ـ ًا ملـــن قـــال َّإن الطبــ َ
وع َهـــا أيضـــ ًا ِ
-8ففـــي َتن ِ
كرم ِت َهـــا
وح َ
ِ
الكــون ُ رحي ِد ُثــ ُه
-9فهــل جــام ِد هلــذا
ٍ
ِ
خردلــة
اجتامعهمــو يف َخ رلــ ِق
-10مــع
ِ
َ -11أ َحــ َ
الكائنــات َفــال
اط ِع رل َمــ ًا ب ُِكــ رل
ٍ
خافيــة
ِصــ يف الــدَّ ياجي ُكــ َّل
َ -12و ُم رب ِ ِ
ألنـــه َخ َلـــ َق َ
ً
كَمـــة
حم
األ
شـــياء ُ ر
َّ -13
َ
مج ِع ِهـــم
اخل رلـــ ِق َأ ر َ
الم ر َ
امل ب ِِكـــ ِ
َ -14و َعـــ ِ ِ

ألنــــه َخــــا ِل ِق للن رطــــ ِق آ َل َتــــ ُه
َّ -15
-16وال َلـ ـ ُه آلــ ِـة ِمـ ـ رن َغـ ـ ر ِري ِه ُخ ِل َقـ ـ رت
نــات مجيعــ ًا حتــ َت ُقدر ِ
رتــ ِه
-17وا رل ُم رم ِك ُ

ولــيس نوعــ ًا وال جنســ ًا لــه عــدد
وصـــــ ِ
احبة ،كـــــال وال َولـــــدُ
ُأم َ
هلل قــد َج َحــدوا
غــري ُه ،ولصــنع ا ِ
أو
َ
إبطـ ُ
ـال مــا زعمــوا فيهــا ومــا اعتقــدوا
لــو حــاول العقــال ُء الــدهر واجتهــدوا
أو َذ َّر ٍة مــــا َأطــــاقوه ،ر
وإن َج ِهــ ـدوا

اج يف ِح رف ِظ َهــا َر رقــ ِم وال َر َصــدُ
حي َتــ ُ
ُر
ال َي رعرتيــه ا رل َع َمــى عنهــا ،وال الرمــدُ

والر َشــــدُ
ويف عجائبهــــا ال َّت رب ِيــــ ُ
ني َّ
ومــا أرادوا بــه أيضــ ًا ،ومــا قصــدوا
ـواهتا يف الن رطـ ـ ِق َت َّت ِحـ ـدُ
ولـــيس أصــ ُ َ
َ
وعا ِت ِه َعـــدَ ُد
حتـــى َي
كـــون لِ َم رســـ ُم َ
وال َيلـــــم ِبــــ ِه َكــــد وال َن َكــــدُ

َّ -18
قدرتــــ ُه ليســــت خلالقهــــا
ألن َ
-19وكــل مــن أدرك األشــيا وأوجــدها
َ -20وال ُ ِ
حيــي ُط ِبــ ِه َظــ رر ِف َو َلــ ري َس ُيــ َرى
تاجــ ُه َمــ رن كــان َأ رو َجــدَ ُه
-21وكيــف َحي ُ
العـــني إ َّ
ال مـــا ُيقابلهـــا
-22وال َتـــ َرى
ُ
-23إذ ًا فــــال ُبــ ـدَّ مــــن َر ٍّب ُيكَ ري ُفــ ـ ُه
ِ
وجارحــة
عضــو
-24أيضــ ًا ولــيس لــه
ُ
-25ألن هذا هــو التكييــف وهــو مــع الـــ
-26وكــل مــا أنــزل الــرمحن مــن كتــب
-27وال َحتـ ـل ِبـ ـ ِه َ
مج ُع َهـ ـا
راض َأ ر َ
األ رعـ ـ ُ
أمل
-28فــــال يلــــم بــــه غــــم وال َ ِ
-29فهــو الغنــي ،فــام يف فعلــه َد َنــ ِس
ٍ
منقصـــة
َ -30منـــ َّز ِه َرب َنـــا عـــن كـــل
ٍ
وم رر َذ َلــ ـ ٍة
-31وكــــل َم رن َق َصــ ـة منــــا َ
-32وال َيشــاها ،وال َيــر

هبــا أبــد ًا

ختــ ـص بِمقـــ ٍ
فــــال ُ َ
ـدور َو َتنفــــر ُد
ٍّ
فـــذاك حـــي بـــال
شـــك فيعتمـــدُ
َفال َّظ رر ُ
ـراض واجلســدُ
ومـ ُه األعـ ُ
ف َم رل ُز ُ
وال َلــــ ُه َ
قبلــــ ُه َظــــ رر ِ
ف و ُم رق َت َعــــدُ
َ
ُمكَ َّي َفـــ ًا،
فتعـــاىل الواحـــدُ األحـــدُ
وخــ ٍ
ـالق ،فهـــو ولــ ِ
ـوق و ُم رضـ ـ َط َهدُ
ـب لـــه ويـــدُ
وجـ ـ ِه وعــ ِ
ـني وال جنــ ِ
حــدوث والضــعف ال ينفــك يطــرد
َف ِف ُ
الفعـــل َّ
ُ
يطـــرِ ُد
وحـــدوث
علـــ ُه
ِ
َّ
أشـــباح َها
ألن
واجل َســـدُ
َ
ُ
األجســـام ر َ
وال
رسور ،وال ُرض ،وال َن َكـــــــــدُ
ِ
ـب عنـــه ُم ِ
ـم وعيــ ٍ
وكـــل ظلــ ٍ
بتعـ ـدُ
للشــ ر ِ
فاملــذنبون مهــو َّ
ني قــد قصــدوا

بالفعـ ـ ِل َي رن َفـ ـرِ ُد
فالعبـــد إن َحـ ـدَ َث رت ر
ِ
العاصـني إن َعمـدُ وا
كَ ريف،وقد َهدَّ َد

-33وأنــــزل َّ
اللـــ ُه يف َ رحتـــ ِذيرِ َنا كُتبـــ ًا

والر َشــدُ
األمــر فيهــا ،وفيهــا ال َّن رهــ ُي َّ
َّن املجــرمني لِ َمـا َيرضــاه قــد َق َصـدوا

-35أو كان ما عمــل اإلنســان مــن عمــل
-36أو كــان أجــربهم يف كــل مــا عملــوا
محن َم ره َز َلــ ًة
الــر ُ
-37لصــار مــا رأنــ َز َل َّ

الصــ َمدُ
فالفعــل لــيس لــه والفاعــل َّ
وإن أســاءوا وإن أخطــوا وإن َع َمــدُ وا

-38وأصـــبح األنبيـــاء َب رعـــ ُث ُه رم عبثـــ ًا

والكــافرون بــام أوحــاه مــا َع َنــدُ وا
والكفـــ ُـر بــــاهلل واإليــــامن َي َّت ِحــ ـدُ

واملعجــزات ِ
دليــل شــاهدِ َ ُهلمــو
-40
ُ

َف رهـــي لنـــا ســـندِ َح ُقـــا ومســـتندُ

-34لو كــان َيـر

بفعــل املجــرمني فــإ

-39واألنبيـــــاء ُنـــ ـدين اهلل َ
خالقنـــــا

َّ
بــــأن بَ رع َث ُهمــــو حــــق ونعتقــــدُ

-41واستخلف املصطفى يف اخللق عرتتــه

مــع الكتــاب ففــي هنجــيهام الرشــدُ

-42وقال :مــن كنــت مــواله فــإن أخــي

عليـــا لـــه مـــوىل فيعتمـــدُ
أعنـــي ُ

نصــــا لغــــريهم
نــــر أبــــدً ا ُ
-43ومل َ
وو رعـــدُ ه والوعيـــدُ َلـــيس ُ رخي ِل ُفـــ ُه
َ -44
ُ
لألبـــ ِ
رار ُن رث ِب ُت َهـــا
-45كـــذا
الشـــفاعة ر

وال دلــــي ً
ال وإن رامــــوه مل جيــــدوا

-46ليســـت لغريمهـــو حقـــ ًا ف ُن رث ِب َت َهـــا
ـع اهلل خا ِل َقـ ـ ُه
-47ولـــيس مـــن ال يطيــ ُ
ـالط اإليـ ُ
-48لــو كــان قــد خـ َ
مهجتـ ُه
ـامن َ
-49أو كــــان إيامنــــه حقــ ـ ًا بمبعثــــه
األعـــالم ســـاد ُتنا
-50والـــوزن يثبتـــه
ُ
ـع
-51والضــبط بــالوزن لألعــراض ُمتنـ ِ
-52واألمــر بالواجــب املعلــوم مــذهبنا
-53ويف وجــــوهبام القــــرآن حجتنــــا
-54يــــا رب إ رين أراين بعــــدُ مـــ َ ِ
ـرحت ً
ال

املــر ُذ ِ
ِ
َ
والكــ رذ ُب
ول ُم رع َت َمــدُ
للعــاجزِ ر
وكـــل َبـــ ٍّر هبـــا يف ر
احلشــــرِ َي رن َفـــرِ ُد
ألنـ ـه قـــد نفاهـــا ِ
األحـ ـدُ
َّ
الواحـ ـدُ َ

ٍ
وهـــ َو بالتصـــديق ي رن َفـــرِ ُد
بمـــؤمن ر
ُ
لصــدَّ َق
الفعــل مــا قــد كــان يعتقــدُ
لصـــار يف طاعـــة الـــرمحن جيتهـــدُ
ولــــيس ُ
تأويلــــه للكــــل ي َّتحــــدُ
ٍ
أقـــرب
والعـــدر ُل
تأويـــل َف ُي رع َت َمـــدُ
ُ
والنهــــي عــــام هنانــــا اهلل نعتمــــدُ
إليــــه واملصــــطفى ُ
واآلل نســــتندُ
فاجعــل رحــييل إىل اجلنـ ِ
ـات يــا َصـ َمدُ

ـزدحم
احلرشـ مـ ِ
-55يف ظل عرشك يـ َ
ـوم ر ُ
-56يف زمــرة املصــطفى طــه وعرتتــه

ســجالت ُ
ِ
مســج ً
األ َىل َســ ِعدُ وا
ال يف

َّ -57
اإللــه عــىل طـــه وعرتتـــه
صــىل
ُ

واحلمـــد هلل محـــد ًا مـــا لـــه عـــد ُد

جيـــدي وال َ
ولـــدُ
يف يـــوم ال والـــدِ ُ ر

۞۞۞۞۞

مقدمة


احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا حممد األمني وعىل آله
الطاهرين ،رب يُّس وأعن يا كريم ،واجعل أعاملنا خالصة لوجهك الكريم،
متقبلة مذخورة ليوم الدين ،وبعد:
وضعت منظوم ًة يف العدل والتوحيد ،سمي ُتها( :هداية الرشيد إىل
فإين
ُ
بعض الراغبني يف رشحها رشح ًا مبسط ًا،
عيل ُ
معرفة العدل والتوحيد)ّ ،
فألح َّ

يستفيد منه القارص والكامل ،والقايص والداين ،فأجبتهم مستعين ًا باهلل ،ومتوك ً
ال

عىل اهلل ،رغبة يف تقديسه وتعظيمه ،وتنرزهيه عن النقائص والرذائل وتسبيحه،
متوس ً
ال هبا إىل اهلل ،أن يؤمنني يوم الفزع األكرب ،وأن يِصفني هبا عن الفحشاء
واملنكر ،ولذكر اهلل أكرب.
فأول ما نقول :اعلم أهيا الطالب للمراتب العالية الرفيعة ،والتجارة الدائمة
ّ
الرابحة ،واهلارب من اخلسارة التي ال يشبهها خسارة ،من اخلُّسان الذي ال
يستطيع أحد أن يعرف تقدير مقداره ،أال وهو اخللود يف النار أعاذنا اهلل تعاىل
ذ ذ َ ََ ْ َ َ
ِين كف ُروا بِآيات ِنا
منها واملؤمنني ،التي يقول اهلل عز وجل يف وصفها﴿ :إِن اَّل
ْ َ ً ُذ َ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ ْ َ ذ َْ ُ ْ ُ ُ ً َ َْ َ َ ُ ُ ْ
َ َْ ُ ْ
يهم نارا ُكما ن ِضجت جلودهم بدنلاهم جلودا غْيها ِِلذوقوا
سوف نصلِ
ِ
ُ ُ َ َ َُْ ُ ْ َ ذ َ َ ُ َ
َْ َ َ
ِبارج َ
ي
ار وما هم ِ ِ ِ
العذاب﴾ [النساء ،]56:ويقول﴿ :ي ِريدون أن ُ َيرجوا مِن انل ِ
َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ً َ ِّ ً ُ َ ذ َ َ َ
َْ ََُ ْ َ َ ٌ
اب ُّمق ٌ
ي دع ْوا
مِنها ولهم عذ
يم﴾ [المائدة﴿ ،]37:وإِذا ألقوا مِنها مَكنا ضيقا مقرن ِ
ِ
َُ َ ُُ ً
هنال ِك ثبورا﴾ [الفرقان.]13:
واهللِ الذي ال إله إال هو إن الفوز باجلنة بأكملها ،وآالف جنات مثلها ال

يساوي الفوز بالنجاة من هذه النار التي قد مجعت مجيع أنواع الشدائد

واملصائب ،فأهلل أهلل يف نفسك أهيا ا ملسكني ال تبعها بحطام هذه الدار احلقرية
َ ذ َ ْ َ َ َ َ َ ِّ َ َ
ْ َ َ َْ
الفانية ،واتباع اهلوىَ ﴿ ،وأما من خاف مقام َرب ِه َونَه انلذفس ع ِن اله َوى40
َْْ
ْ
َذ
َُ ذ َ َ
َْ
فَإ ِ ذن اْلَ ذن َة ِ َ
ِه المأ َوى[ ﴾41النازعات]َ ﴿ ،وَل تتب ِ ِع اله َوى في ِضلك عن
َ
ذ
يل اّلِلِ﴾ [ص.]26:
ب
س
ِ
ِ
ِ
املكاسب إ َّ
فاعلم أنك ال ُ
والتفتيش
والبحث عنه،
احلق،
تصل إىل هذه
ال با رتباع ّ
ِ
ِ
ِ
باع
للمذاهب،
التعصب
بجدٍّ واهتامم ،وتواض ٍع وانقياد ،وتر ِك
ِ
ِ
واألسالفَ ،وا رت ِ
ْ
َ َ َ َ ْ َ َ ِّ ذ ذ َ ُ
ََ
اهلوى؛ َّ
اْلق إَِل الضَلل﴾ [يونس﴿ ،]32:أفمن
ألن اهلل تعاىل يقول﴿ :فماذا بعد
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َْ
ذ َ َ ِّ
َ ِّ َ ُّ
ذ ْ َُْ
ُذَ َ ذ
اْلق أحق أن يتبع أمن َل يهدي إَِل أن يهدى﴾ [يونس،]35:
يه ِدي إَِل
ذ
ذ َ َُ َ َ ُ ذ
َ َ
َ َ َ ُ ْ
َ َْ ْ
الص ِ َ
ات َوت َواص ْوا
س 2إَِل اَّلِين آمنوا وع ِملوا
خ
ِف
ل
ان
نس
اِل
ن
إ
1
َص
﴿والع
اْل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ر
ْ َ ِّ َ َ َ َ ْ ذ ْ
ب[ ﴾3العصر].
بِاْلق وتواصوا بِالص ِ
فأقسمَ اهلل سبحانه أنَّ الذين مل يتواصوا باحلق خاسرون ،ويقول اهلل سبحانه:
َ ذ َ َ
َ ِ ُ ْ َ ً َ ذ ُ ُ َ َ ذ ُ ْ ُّ ُ َ َ َ َ َ
ُ َ
وه َوَل تتبِعوا السبل فتف ذرق بِك ْم عن
﴿ َوأن هـذا ِِصاِط مست ِقيما فاتبِع
هُ ذ َ َُ ْ َ ْ ََُ ْ
َ
َ ْ َ ِّ
َََ
اْلق﴾ [البقرة.]213:
ِين آمنوا ل ِما اختلفوا فِي ِه مِن
س ِبي ِل ِه﴾ [األنعام﴿ ،]153:فهدى اّلِل اَّل
فكل هذه اآليات تدلنا عىل وجوب ا رتباع احلق ،وأ َّنه ال نجاة لنا إالَّ بهَّ ،
وأن
اهلوى يصد عن احلق.
العلم ،أال وهو الوصول إىل
طالب العلم ما هو املقصود من طلب ِه
وال ين َس
ُ
َ
معرفة الطريق التي ُتوصله إىل الغاية املقصودة ،وهي الوصول إىل دار النعيم،
والنجاة من عذاب اجلحيم ،وأ َّنه يريد معرفة احلقيقة الواقعية التي ال جيديه غريها،
وهي العلم احلقيقي ،وغريها اجلهل ،واجلهل ال حيتاج إىل دراسة ،فقد كان معه قبل
ِ
جاهل ،ثم
الدراسة ،وقد كان معه َق رب ُل ِق رس ِط من العلم ،وهو معرفته ،واعرتافه بأ َّنه

أصبح بعد الدراسة ال َيعرف أ َّنه جاهل ،وأ َّنه يف َخ رط النار ،اهلل املستعان مل يستفد
من دراسة نحو عرشين سنة إالَّ النار ،وكان يف إمكانه دخول النار بدون تعب
هكذا الطبيب املاهر هيتم بتشخيص املرض؛ ليكون ناجح ًا يف عالجه.

حجج أنبيائهم ومعجزاهتم بام ال
والعجب من أمم األنبياء ،كيف يقابلون
َ
تبطل به ُح َج ُجهم ،باملقاهرة واملغالبة ،نحو قوهلم :ساحر ،كذاب ،جمنون ،ونحو
هذا من البذاءة التي ال يستخدمها إالَّ العاجز الضعيف ،التي ال تبطل هبا حجة،
وال ُهيتدى هبا إىل حمجة ،واحلرب واملحاربة ،مع َّ
أن األنبياء  ¢مل يطلبوا

منهم ماالً ،وال أجر ًا ،وإنام نصحوهم ودعوهم إىل اخلري الكامل الدائم ،الذي ال
ساوى ،وال ُيام َث ُل ،وهو اخللود يف اجلنات -جعلنا اهلل تعاىل من أهلها
ُي َ
الرش العظيم ،الذي ال ُيستطاع أن ُحي َ
َّ
اط بمقداره،
واملؤمنني-
وحذروهم من ر
وهو اخللود يف النريان -أعاذنا اهلل تعاىل منها واملؤمنني -مع َّأهنا ال تنفعهم
استجاب ُت ُهم ،وال ترضهم والفتهم.

ولو نظروا يف دعواهم هل هي صادقة فيستجيبوا هلا ،وحيذروا مام
حذروهم ،أو كاذبة  ،فيكونوا عىل يقني ،واطمئنان من والفتهم ،ر
َّ
بأن ُي ربطلوها
للحق.
عاوى ،أو التسليم واالنقياد والتواضع ر
باألدلة التي ُت رب ِط ُل الدَّ َ
وأعجب من هذا :األمم التي قد اعرتفت بالديانة الساموية ،وباجلنة والنار،
ِ
قابلت اليهود عيسى صلوات اهلل عليه بنفس هذه
كاليهود والنصارى ،كيف
املقابلة ،وكيف قابلوا هم والنصارى حممد ًا صلوات اهلل تعاىل عليه وعىل آله
وحرفوا البشارات هبام التي يف التوراة واإلنجيل،
الطاهرين بنفس هذه
املقابلةّ ،
َ
َ َ َ ُ َ َ ْ ََْ َْ َ ُ ُ ُ ْ ُ ًْ َ ُ ُا
﴿وجحدوا بِها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا﴾ [النمل.]14:
وأعجب من هذا :هذه األمة التي قد آمنت بنبيها ÷ وبام جاء به ،كيف
َ َ َ َ ُّ
قوبل أهل احلق بنفس هذه املقابلة ،أفال ينظرون إىل قوله تعاىلَ ﴿ :وي ْوم يعض
َ ً َ ََْ َ َ َ
ذ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َْ َ
ذَ ْ ُ َ َ ذ ُ
ول سبِيَل 27يا َويلت ِْلت ِِن ل ْم
س
الظال ِم لَع يدي ِه يقول يا ِلت ِِن اّتذت مع الر ِ
َذ ْ ُ ً َ ً ََ ْ َ َ ذ َ
َ َ ذ َْ ُ
ِّ ْ َ ْ َ ْ َ
اءِّن َوَكن الشيطان
ج
ذ
إ
د
ع
ب
ر
ك
اَّل
ن
ع
ِ
ِ
ِ
أّتِذ فَلنا خلِيَل 28لقد أضل ِِن ِ
َ
َ
ِين اتُّب ُعواْ م َِن ذاَّل َ
بأ ذاَّل َ
نسان َخ ُذوَلً[ ﴾29الفرقان] ،وإىل قوله تعاىل﴿ :إ ْذ تَ َ ذ
ِين
ِ
ل ِِل ِ
ِ
ذَُ ْ َ ْ َْ َ َ ََ ذ َ ْ
َْ َ ُ
اتبعوا َو َرأ ُوا العذاب َوتقطعت ب ِ ِه ُم اْلسباب﴾ [البقرة.]166:

أن هذه األمة تفرقت إىل ٍ
ومن العجب الذي حتار فيه األفكارَّ :
فرق شتى،
وتدَّ عي كل ٍ
فرقة َّأهنا عىل احلق ،وصارت معج َب ًة بام ذهبت إليه ،وتضلل َّ
كل فرقة
ختالف ما ذهبت إليه ،وحتاول الرد عىل والفيها باملقاهرة ،واملغالبة ،والتعصب الذي
ال يتبني به احلق من الضالل ،بل وإذا ُغ ِل َب رت باألدلة القاهرة مل يفيؤوا إىل احلق ،ومل
يتحولوا عن مبادئهم الضالة ،يغالطون أنفسهم بأن خصامءهم عندهم قوة ،وبصرية
عرف احلق من الباطل إ َّ
ال
يف اجلدل ،واخلصامَ ،و ُي َسلون أنفسهم هبذا ،كيف وال ُي ُ
ٍ
ٍ
برهان فهي دعوى عاطلة ،باطلة.
حجة ،وال
بالرباهني ،وكل دعوى بدون
وقد أرشدنا ال َّل ُه َع َّز َو َج َّل إىل هذا ،فيام شجر بيننا ،بام قد أمجعت عليه األمة،
بأن عىل املدعي البينة ،وعىل املنكر اليمني.
والعجب والعتب من ،وعىل علامء يدعون إىل اهلل ورسوله والدار اآلخرة،
ويعتقدون أال نجاة لكل هذه األمة إال باتباع احلق ،واالنقياد له ،ثم يتعصبون
ملذاهبهم وآرائهم ،وينسون هذا املقصد أو يتناسونه.
وكان الالئق بجميع علامء هذه األمة ،وكل أرباب املذاهب التعاون عىل احلق
عىل معرفته ،واالنقياد له ،وعىل البحث والتفتيش عنه بجدٍّ  ،وإخالص،
وتفاهم ،وتواضع ،وأن يعرفوا ،ويفهموا َّ
أن املشكلة عامة للجميع ،وأن هذه
الداهية العظمى للجميع ،وأن ال ولص منها إال با رتباع احلق واالعتناق له،
وليست طريقة التقارب يف املذاهب طريقة ولصة؛ َّ
ألن القضية ليست قضية
مالية حتى يمكن فيها التسامح ،واملساهلة ،وكل فريق ين ّقص من مذهبه ما
حيصل به التقارب؛ َّ
ألن القضية قضية رب العاملني ،وضع لنا دستور ًا وقوانني
ليس لنا أن نتعداها ،وليس لنا أن نزيد ،أو ننقص ،أو نشدد ،أو نسهل ،فقد
ال إىل اجلنة ،وسبي ً
وضح لنا سبيلني :سبي ً
ال إىل النار ،فعلينا أن نعرف السبيلني؛
لنسلك سبيل اجلنة ،ونجانب السبيل األخرى ،وال نكون كام قال اهلل تعاىل:
ُ ْ َ ْ ُ َ ِّ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ً
ُّ ْ َ
َْ َ
ذ َ َ ذ َ ُُْ
ادلنيا
اْليا ِة
ِين ضل سعيه ْم ِِف
ين أعماَل 103اَّل
س
﴿قل هل ننبئكم بِاْلخ ِ

ُ َْ ُ َ َذُ ُْ ُ َ ُ ْ ً
َوه ْم ُي ِسبون أنه ْم ُي ِسنون صنعا[ ﴾104الكهف].

وقد أرشدنا اهلل تعاىل إىل هذا يف فاحتة الكتاب اليت نتلوها يف كل صالة
َ َ ذ َ َ َ َ َ َ ْ َ
َ
ِّ َ َ
ُ َ َ
ْي
غ
يهم
بقوله﴿ :اه ِدنا
الَصاط المست ِقيمِ 6
ِصاط اَّلِين أنعمت عل ِ
ِ
َ َ ْ َ َ ذ
َ ُ
الضآلِّ َ
ي.﴾7
يهم وَل
المغض ِ
وب عل ِ
فيا ليت األمة كلها َيبعثون هلم هيئة من العلامء ،األذكياء ،األزكياء ،احللامء،

املبتعدين عن الدنيا ،وا رتباع اهلوى ،يتدارسون موضوع اآلخرة ،ويبحثون عن
ٍ
وإخالص ،وتواضع
السبيل التي تقودهم إىل اجلنة ،وتِصفهم عن النار ،بجدٍّ
وانقياد ،وينظرون يف كل املذاهب ،إىل اإلجيابيات والسلبيات ،ويفرقون بني
الدليل والشبهة ،حتى تكون األمة كلها عىل بصرية ،ويقني من أمرهم.
فواهلل الذي ال إله إال هو إنا نكون عىل هذه الطريقة والرشوط ،ونعاهد اهلل
تعاىل عىل اإلنصاف ،والتواضع للحق ،وترك التعصب ،فليس بيننا وبني احلق عداوة.
احلق مع اليهود ،أو النصارى ،أو
فواهلل الذي ال إله إالا هو إنا لو نعرف أن َّ
أي ٍ
فرقة من فرق املسلمني النقدنا له ،واعتنقناه ،وتواضعنا له؛ أل َّنا ال نريد إالَّ
ر
طريق النجاة ،ونعلم َّ
طريق النجاة ،وليس لنا عطاء من أحد عىل هذا
احلق
ُ
أن َّ
املذهب ،بل ونحب أن يكون احلق مع بعض املذاهب السهلة ونعتنقها ،فلم
نعتنق هذا املذهب الذي ذهبنا إليه رغب ًة فيه ،بل قهرتنا األدلة اليقينية عليه.
احلق ملن يريده ،وال يمكن أن تكون املذاهب
فإن قيل :فام السبيل إىل معرفة ر
املتناقضة كلها حق ًا
قيل له :السبيل أن نرجع إىل كتاب اهلل عز وجل ،الذي ال يأتيه الباطل من بني
يديه وال من خلفه ،وإىل الروايات التي أمجعت عليها األمة.
وال يمكن أن نقول :إن اهلل تعاىل تركنا يف َع ًمى و َل رب ٍ
س من أمرنا ،ويف
متاهات ،حاشا اهلل تعاىل أن يلزمنا با رتباع احلق وال ُي َب رينُ ُه لنا؛ َّ
ألن هذا خالف
العدل واحلكمة.

ذَ ُ ُ ذُ
أما تبيينه بالكتاب فقد بََّيَنهُ اهلل تبارك وتعاىل يف قوله﴿ :إِنما ي ِريد اّلِل
ُ َ ِّ ُ َ ْ ً
ُ ْ َ َ ُ ُ ِّ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ
ت َويطه َرك ْم تط ِهْيا﴾ [األحزاب.]33:
ي
ِِلذهِب عنكم الرجس أهل اْل ِ

النبي ÷ حني نزلت ُ
عل وفاطمة واحلسنان؛ َّ
ف
اآلية َل َّ
ألن َّ
واملراد هبا :ي

عليهم كسا َء ُه ،وقال(( :اللهم هؤالء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس
وطهرهم تطهري ًا))( ،(1فقد تواترت الروايات من طريق أهل السنة والشيعة هبذا.
فإن قيل :اآلية يف سياق الزوجات.
ُ
رسول اهلل ÷ توضيح ًا
قيل له :لو أرادهن أل َتى فيه بضمري اإلناث ،وقد زاده
ِ
الكساء عليهم ،وخصهم به.
ف
ب َل ر
فإن قيل :هذا خاص بأهل الكساء.

ٍ
مدلول
قيل له :أهل البيت بمعنى اآلل؛ ألهنام يستعمالن بمعنى واحد ،ويف
ٍ
واحد لغ ًة وعرف ًا ،وبدليل تصغريهام عىل ُأ َه ريل ،واآلل هم الذرية قال اهلل تعاىل:
(-)1حديث الكساء هو اخلرب النبوي املفُّس آلية التطهري النازلة يف اخلمسة  ،%وُمن رواه من
أهل البيت (ع) وشيعتهم (ض) :اإلمام القاسم الريس (ع) يف جمموعه [ ]620/2واإلمام
اهلادي (ع) يف املجموعة الفاخرة [ ،]583واإلمام أبو طالب يف األمايل ص 192رقم(،)134
واإلمام املرشد باهلل (ع) يف اخلميسية  ،148/1واإلمام املنصور باهلل (ع) يف الشايف [،]212/1
واحلاكم اجلشمي يف تنبيه الغافلني ص ،193واحلاكم احلسكاين يف شواهد التنزيل 92-10/2
حتت األرقام من ( )637إىل ( ،)774وغريهم.
وُمن رواه من العامة :مسلم يف صحيحه [ ]1883/4رقم [ .])2424(-61والرتمذي يف سننه
[ ]351/5رقم ( ،)3205وصححه األلباين .وابن أيب شيبة يف مصنفه [ ]370/6رقم (،)32102
وأبو داود يف سننه [ ]44/4رقم ( ،)4032واحلاكم يف املستدرك [ ]451/2رقم ( )3558وابن
راهويه يف مسنده [ ]678/3رقم ( .)1271وأمحد يف املسند [ ]195/28رقم (،)16988
والطحاوي يف مشكل اآلثار [ ]236/2رقم ( ،)762وعبد بن محيد يف املنتخب [ ]173/1رقم
( ،)475والبزار يف مسنده [ ]210/6رقم ( .)2251وابن حبان يف صحيحه [ ]432/15رقم
( .)6976والطربي يف تفسريه [ .]263/20وابن أيب حاتم يف تفسريه [ ]3131/9رقم
( .)17673والثعلبي يف تفسريه [ .]42/8والواحدي يف تفسريه الوسيط [ ]470/3رقم (.)750
والبغوي يف تفسريه [ ]637/3رقم ( .)1708والزورشي يف الكشاف [ ]369/1تفسري آية
املباهلة .والرازي يف مفاتيح الغيب [ ]247/8يف تفسري آية املباهلة ،وقال عقيبه« :واعلم أن هذه
الرواية كاملتفق عىل صحتها بني أهل التفسري واحلديث» .وغريهم.

ذ هَ ْ َ َ َ َ َُ ً َ َ َْ َ َ َ ْ َ َ ََ
ُ ذً
لَع الْ َعالَم َ
ي 3ذ ِّرية
﴿إِن اّلِل اصطَف آدم ونوحا وآل إِبراهِيم وآل عِمران
ِ
َْ
َْ ُ َ
َ هُ َ ٌ
يع َعلِ ٌ
يم[ ﴾34آل عمران].
بعضها مِن بع رض واّلِل س ِم
و َل َّما ُح رر َمت الزكاة عىل بني هاشم أمجعت األمة أهنا ُح رر َمت عىل آل عيل،
وآل عقيل ،وآل عباس ،وآل جعفرَّ ،
وأن املراد بآل كل واحد من هؤالء :ذريته.
فإن قيلَّ :
إن اآلل قد ُيستعمل يف القرابة األَ ردنني.

اس ُتعمل فيهم ،ويف غريهم فبقرينة،
قيل له :األصل استعامله يف الذرية ،وإ رن ر
وهم أقرب القرابة وأدناها؛
ِ
الكساء أخرج َّ
فقد دخلوا عىل ر
ُ
كل ُحم ر َت َم ٍل.
وحديث
كل االستعامالت،
فإن قيل :فام وجه داللة اآلية
قيل له :املراد بإذهاب الرجس :إذهاب الضالل ،أ َّما البول والرباز ونحوهام فهو

مقام مدح فلم يبق إ َّ
موجود فيهم كغريهمَّ ،
ال األول.
املقام ُ
وألن َ
فإن قيل :إ َّنام دلت اآلية عىل العصمة ،ال عىل احلجية.

قيل لهَ :مل تثبت العصمة يف غريهم ،فهل خيطر ببالك وهل يتصور أن يكون
اخلطأ مع املعصومني ،والصواب مع غريهم.
َّ
وألن مدحهم هبذا املدح مام َيدر عو إىل االقتداء هبم ،واال رتباع هلم ،وإذا كانوا
خيطئون ففيه إغراء باخلطأ ،واإلغراء بالقبيح قبيح ،وأقل أحواهلم أهنم ناجون،
فاملقتدي هبم ٍ
ناج ،فهو يف سبيل النجاة والصواب ،وهذا ما نرومه .وهذا هو
الدليل األول.
َ
َ
َ
ُ
ْ ُ ُ َ َْ ْ ً ذ َْ ذَ
الدليل الثان :قول اهلل تعاىل﴿ :قل َل أسألك ْم علي ِه أجرا إَِل الم َودة ِِف
ُْ َ
الق ْرب﴾ [الشورى.]23:

وقد ُسئل رسول اهلل ÷ :من هم قرابتك الذين ُأمرنا بمودهتم فقال:

((عل ،وفاطمة ،وابناهام))(.(1

(-)1أمايل املرشد باهلل الشجرية (ج  /1ص )283تفسري احلربي (ج  /1ص  ،)213جممع الزوائد

=

وهذا كذلك مام قد تواترت به األخبار من روايات الشيعة ،وأهل السنة ،مع
حمتمل
أهنم هم وأوالدهم من أقرب القرابة ،فهم داخلون بغري احتامل ،وغريهم َ
لوال تفسري النبي ÷ الذي حِص القرابة به.

فإن قيل :فأوالدهم غري داخلني.
ِ
اآلخرين حكم األولني يف كل خطاب من اهلل تعاىل
قيل له :حكم
ِ
فاآلخرون من ر
ورسوله ÷ وإالَّ
كل األمة غري داخلني يف الرسالة؛ َّ
ألن
خطاب املعدوم ال يصح.
وإنام احلِص إلخراج باقي القرابات ،مع أن املراد األوالد الذين اقتفوا
باملحق حمق سوا ًء دخلوا ،أم خرجوا،
آثارهم ،وأخذوا دينهم عنهم ،واملقتدي
ر

احلق ،وأهل احلق.
وهذا ما نرومه من تبيني ر
َ
ْ
ً
َ
ْ
ُ ْ ُ ُ َ ذ
اّلِل َو َ ْ
خ ِر
َتد قوما يؤمِنون ب ِ ِ
اِلو ِم اْل ِ
ووجه داللة اآلية :أن اهلل تعاىل يقولَ﴿ :ل ِ
ُ ُّ َ َ ْ َ ذ ذ َ ُ َ
َ َ ُّ َ ذ َ َ ُ
ي َوآدون من حآد اّلِل َو َرسوُلُ﴾ [المجادلة ،]22:وكذا قوله تعاىل﴿ :يا أيها اَّلِين آمنوا
َ ذ ُ َ ُ ِّ َ َ ُ ذ ُ َ
َ َ ُّ َ ذ َ َ ُ ْ
ك ْم أ ْو ِ َِل َ
اء﴾ [الممتحنة ،]1:وقوله تعاىل﴿ :يا أيها اَّلِين آمنوا
َل تت ِخذوا عدوي وعدو
َ
َ
ذ
َ
َ َذ ُ ْ َْ ُ َ َ ذ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ ُ َ ْ
َ َ َ ُ ِّ ُ ذ ُ
اء بع رض َومن يت َولهم منك ْم فإِنه
َل تت ِخذوا اِلهود وانلصارى أو ِِلاء بعضهم أو ِِل
ََْْ ذ
ُْ ذ هَ َ َْ
الظالِم َ
ي﴾ [المائدة ،]51:فلام أمر بمودهتم كان شهادة هلم
مِنه ْم إِن اّلِل َل يه ِدي القوم
ِ
بأهنم غري حمادين هلل ورسوله ،وأهنم غري أعداء هلل وال للمؤمنني.
وكذا آية املباهلة ،فاألمة جممعة عىل أ َّنه مل َيدر ُع ÷ إالَّ علي ًا،
وفاطم َة ،واحلسنني.

ويف هذه اآلية دالالت:

منهاَّ :
أن احلسنني أوالد رسول اهلل ÷.
ومنها :أ َّنه أخرجهم َيتوسل هبم ،وال ُي َت َو َّسل إالَّ ِ
باخلرية.
ومنبع الفوائد  .حمقق (ج  /7ص  )6جممع الزوائد ومنبع الفوائد  .حمقق (ج  /9ص )94
جممع الزوائد ومنبع الفوائد (ج/3ص )210مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح
(ج/17ص )496لوامع األنوار ()127-126/1ط.2

الناس به وأحبهم؛ َّ
مقام َحتدٍّ  ،فهو ال ُيضحي بنفسه
ومنها :أهنم أخص
ِ
املقام ُ
ألن َ

وأقرهبم ،وأح ربهم إليه ،ويعرضهم للهالك إ َّ
ال وهو عىل يقني،
وأخص الناس
ِِ
ر
واطمئنان من أمره ،وال َّ
شك أن من اجتمعت فيهم هذه الفضائل أهنم يف سبيل
النجاة ،وأن َمن اقتدى هبم فقد استمسك بالعروة الوثقى.
وأما الروايات التي أمجعت عليها األمة:

فمنها حديث الثقلني :وهو قوله ÷(( :إين تارك فيكم ما إن متسكتم به

كتاب اهلل وعرتيت َ
أهل بيتيَّ ،
إن اللطيف اخلبري نبأين
لن تضلوا من بعدي أبدا:
َ
عيل احلوض))).(1
َّأهنام لن يفرتقا حتى يردا َّ

(ُ-)1من روى حديث الثقلني والتمسك من أهل البيت (ع) وشيعتهم (ض) :اإلمام زيد بن
عيل ’ يف املجموع [ ]266رقم ( )644عن أمري املؤمنني ،واإلمام االسم بن إبراهيم #
يف جمموع كتبه (اإلمامة)  ،185/2واإلمام اهلادي إىل احلق  #يف األحكام  ،24/1واإلمام
الرضا  #يف الصحيفة ص 62رقم( ،)63واإلمام أبو طالب  #يف األمايل ص147
رقم( ،)115وحممد بن سليامن الكويف يف املناقب  98/2رقم( ،)584واحلاكم احلسكاين يف
شواهد التنزيل  149/1رقم( ،)203وغريهم.
وُمن رواه من العامة :مسلم يف صحيحه [ ]1873/4رقم ( ،)2408-36والرتمذي :يف
صحيحه [ ]633/5رقم ( ،)3713والنسائي :يف السنن الكربى [ ]310/7رقم (،)8092
وابن خزيمه :يف صحيحه [ ]62/4رقم ( ،)2357وابن حبان :يف صحيحه برتتيب ابن لبان
الفاريس [ ]330/1رقم ( ،)123وابن أيب شيبه يف مسنده [ ]108/1رقم ( ،)135وأمحد :يف
املسند [ ]170/17رقم ( ،)11104والبيهقي :يف السنن الكربى [ ]212/2رقم (،)2857
والدارمي :يف سننه [ ]2090/4رقم ( ،)3359وابن اجلعد :يف مسنده [ ]397/1رقم
( ،)2711وعبد بن محيد :يف املنتخب [ ]214/1رقم ( ،)240وابن أيب عاصم :يف السنة
[ ]351/2رقم ( ،)754وأبو يعىل :يف مسنده [ ]297/2رقم ( ،)1021والبزار :يف مسنده
(البحر الزخار) [ ]89/3رقم ( ،)864والطرباين :يف الكبري [ ]65/3رقم (،)2678
واحلاكم :يف املستدرك [ ]172/1رقم ( ،)319والدارقطني :يف املؤتلف واملختلف
[ ،]1046/2والطحاوي :يف مشكل اآلثار [ ]13/5رقم ( ،)1760وأبو الشيخ األصبهاين يف
العوايل [ ]160/1رقم ( ،)19وأبو نعيم :يف حلية األولياء [ ،]355/1وابن املغازيل يف مناقبه
[ ]44/1رقم ( ،)33والبغوي :يف رشح السنة [ ]118/14رقم ( ،)3913واحلكيم
الرتمذي :يف نوادر األصول [ ،]258/1وغريهم كثريون.

وهذا احلديث من األحاديث املتواترة ،التي أمجع عىل روايتها الشيعة وأهل
أن ا رل ُم َت َم رسكني هبم هم ُ
السنة ،ففي هذا احلديث داللة عىل َّ
أهل احلق ،من وجوه:
منها :أ َّنه َح َك َم عىل املتمسكني هبم بعدم الضالل.
ومنها :أنه قرهنم بالقرآن ،وأخرب َّأهنم ال يفارقونه وال يفارقهم ،وهو كالم
اهلل الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه ،وال من خلفه.
ومنها :حديث السفينة :وهو قوله ÷(( :أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها

نجا ومن ختلف عنها غرق وهوى)) ،))1وهذا نص رصيح يف َّأهنم أهل احلق.

َ
مجيع طوائف الشيعة ،سيام الزيدية،
احلديث ،واعرتف به
وقد روى هذا
ُ
والكثري من أهل السنة.
واإلمامية،
ُ
ويف حديث الثقلني :داللة عىل َّ
أن املراد بأهل البيت يف أهل الكساء ذرية
رسول اهلل ÷ ،ولو أراد أوالد عيل من فاطمة وغريها؛ الكتفى يف دخول
الكساء بفاطمة وعيل ’ ،مع أن آية املباهلة ،وأحاديث :أهل بيتي ،وعرتيت،
تبني َّ
أن املراد :ذرية رسول اهلل ÷ ،وال ننكر فضلهم ،فلهم الفضل العظيم،
وألوالد فاطمة & زياد ُة مزية ،وقد كان عيل  #يفضل احلسنني عىل سائر
أوالده ،ويقولَّ :إهنام ذرية رسول اهلل ÷.
(ُ-)1من روى حديث السفينة من أهل البيت (ع) وشيعتهم (ض) :اإلمام الرضا  #يف الصحيفة ،واإلمام
القاسم بن إبراهيم  #يف جمموع كتبه  ،221/2واإلمام اهلادي إىل احلق  #يف األحكام ،24/1
واإلمام أبو طالب  #يف األمايل ص 200رقم( ،)137وحممد بن سليامن الكويف يف املناقب 146/2
رقم( ،)624والشهيد محيد يف احلدائق  ،6/1وغريهم.
وُمن رواه من العامة :الطرباين يف الكبري [ ]45 /3رقم ( ،)2636وأمحد يف الفضائل [ ]785 /2رقم
( ،)1402واحلاكم يف املستدرك [ ]373/2رقم ( ،)3312وابن أيب شيبة يف املصنف [ ]370 /6رقم
( ،)32115والبزار يف مسنده [ ]343/9رقم ( ،)3900وأبو نعيم يف حلية األولياء [،]306/4
والكنجي يف الكفاية (ص ،)339وابن عدي يف الكامل [ ،)137/3وابن املغازيل يف مناقبه []187/1
رقم ( ،)173والقندوزي يف ينابيع املودة [ ،]35واملحب الطربي يف الذخائر [ ،]20والدواليب يف الكنى
واألسامء [ ]232/1رقم ( ،)419واآلجري يف الرشيعة [ ]2214/5رقم ( ،)1700وأبو الشيخ
األصبهاين يف كتاب األمثال يف احلديث النبوي [ ]384/1رقم ( ،)333والرازي يف مفاتيح الغيب
[ ]596/27تفسري الشورى ،وأبو احلسن الدارقطني يف املؤتلف واملختلف [ ،]1046/2واخلطيب
البغدادي يف املتفق واملفرتق [ ]676/1رقم ( ،)392وغريهم.

ويكفي هذه الذرية أهنا من ٍ
ماء خرج من فاطمة ،وعيل ،وفاطمة من ماء خرج
من رسول اهلل ÷ ،ومن خدجية ،فهم من أزكى الرجال ،وأطهر النساء.
وأ َّن اهلل تعاىل رشع الصالة عليهم يف ر
كل الصلوات ،فلو َمل يكن هلم إالَّ هاتني
َ
َ
ويأخذ دي َن ُه عنهم.
يتمسك هبم،
الفضيلتني لكفت من يريد احلق أن
مع َّ
أن سائر الفرق يتمسكون بعلامء َمل يرد فيهم ،ء مام ورد يف أهل البيت،
كالشافعية ،واحلنبلية ،واملالكية ،واحلنفية ،وغريهم.
وهذه سنة اهلل تعاىل يف األنبياء املتقدمني  ¢جعل اهلل سبحانه يف ذريتهم
اهلدى والنور.
ذ هَ ْ َ َ َ َ َُ ً َ َ َْ َ َ َ َْ َ ََ
قال اهلل تعاىل﴿ :إِن اّلِل اصطَف آدم ونوحا وآل إِبراهِيم وآل عِمران لَع
َْ
ُ ذً َْ ُ َ
َ هُ َ ٌ
ْال َعالَم َ
يع َعلِ ٌ
يم[ ﴾34آل عمران] ،وقال يف
ي 33ذ ِّرية بعضها مِن بع رض واّلِل س ِم
ِ
َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ً َ ْ َ َ َ َ َ َْ
إبراهيم صلوات اهلل تعاىل عليه وعىل آله﴿ :ولقد أرسلنا نوحا وإِبراهِيم وجعلنا ِِف
ُ ِّ ذ َ ُّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُّ ْ َ َ َ ٌ ِّ ْ ُ َ ُ َ
ْي منه ْم فا ِسقون﴾ [الحديد ،]26:وقال يف
ذريتِ ِهما انلبوءة والكِتاب ف ِمنهم مهت رد وكثِ
ْ َ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ ذ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ِّ
ذرية يعقوب ﴿ :#يَا بَ ِِن إِْسائِيل اذكروا ن ِعم ِ َ
ِت ال ِِت أنعمت عليكم وأِّن
َ ذ ُْ ُ ْ ََ
لَع ْال َعالَم َ
ي﴾ [البقرة.]47:
فضلتكم
ِ
فهل ُيتصور يف سيد املرسلني أن يكون اهلدى والنور يف غري ذريته ،وتكون

ذريته عىل ضالل هذا ما متجه األسامع ،وال تقبله العقول.
هذا ،ومن ا ّطلع عىل توارخيهم وسريهم ،يعرف أهنم حجج اهلل تعاىل عىل عباده،
ُ
والفرقة الناجية ،فإهنم ال زال العلم يف بيوهتم ،ويف ذرارهيم،
وأهنم أهل احلق،
َّ
ُ
ُ
نتمْ
واهلدى والنور ،واألمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،كام قال اهلل سبحانه﴿ :ك
َََْْ َ َ ُْ َ
َْ ُ ُ َ َْ ْ
ََْ ُذ ُ ْ َ ْ ذ
ُ
اس تأمرون بِالمعرو ِف وتنهون ع ِن المنك ِر﴾ [آل عمران،]110:
خْي أم رة أخ ِرجت ل ِلن ِ
َ ْ َ ُ ِّ ُ ْ ُ ذ ٌ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ
ْي ويأمرون
وكام قال اهلل سبحانه﴿ :ول
كن منكم أمة يدعون إَِل اْل ِ
ُ
ْ
َ
ََْ َ َ ُْ َ
ْ
َْ ْ
َ ُ ُ ُ َ
وف َوينه ْون ع ِن المنك ِر َوأ ْولـئِك ه ُم المفلِحون﴾ [آل عمران.]104:
بِالمع ُر ِ

فإهنم ال زالوا ولن يزالوا عىل هذا ،كام قال النبي ÷(( :أهل بيتي كالنجوم

كلام أفل نجم طلع نجم))(( ،))1أهل بيتي أمان ألهل األرض ،والنجوم أمان ألهل

السامء ،فإذا ذهب أهل بيتي من األرض أتى أهل األرض ما يوعدون ،وإذا ذهبت
إن عند ر
النجوم من السامء أتى أهل السامء ما يوعدون)))َّ (( ،(2
كل بدعة تكون من
بعدي ُيكاد هبا اإلسالم ،ولي ًا من أهل بيتي موكالً ،يذب عنه ،يعلن احلق وينوره،
ويرد كيد الكائدين؛ فاعتربوا يا أويل األبصار ،وتوكلوا عىل ال َّله)).))3
فتدبر يا أخي ،وتفكر إن كنت تريد النجاة ،وا رتباع احلق؛ َف َح رك رم عق َل َك هل

جتد ذري ًة من ذراري الصحابة مثل هذه الذرية

أنساهبم حمفوظة ،والعلم،

واهلدى ،والنور ال زال يف ذرارهيم.
وقد ورد يف عيل ،وفاطمة ،واحلسنني خاصة ،ويف أهل البيت عامة من
الفضائل ما يستغرق جملدات من رواية الشيعة وأهل السنة.
وكذا ورد يف بعض أفرادهم من البشارات مثل ما ورد يف زين العابدين ،وولديه
الباقر ،وزيد بن عيل ،والنفس الزكية ،والفخي ،وحممد بن إبراهيم بن إسامعيل،
وأخيه القاسم بن إبراهيم ،وحفيده اهلادي حييى بن احلسني ،والنارص األطروش،
(ُ -)1من روى أحاديث النجوم واألمان من آل حممد  :%اإلمام اهلادي يف األحكام  ،24/1واإلمام
الرضا يف الصحيفة ص 61رقم  ،)57واإلمام أبو طالب يف األمايل ص 191رقم ( ،)132واإلمام
املنصور باهلل يف الشايف ( )49/2ورواه اإلمام احلجة جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع) لوامع
األنوار ( -ج  )97 / 2ط ،2وغريهم.
ورواه من العامة بمثله أو بنحوه :املتقي اهلندي يف الكنز [ ]102/12رقم ( )34188عن سلمة وعزاه
البن أيب شيبة ومسدد واحلكيم وأيب يعىل والطرباين وابن عساكر .واملحب الطربي يف الذخائر ص،17
وأمحد يف الفضائل [ ]671/2رقم ( ،)1145واحلاكم يف املستدرك [ ]496/2رقم (،)3676
والطرباين يف الكبري [ ]22/7رقم ( ،)6260الروياين يف مسنده [ ]258/2رقم ( ،)1164وابن
األعرايب يف معجمه [ ]977/3رقم ( ،)2020واملناوي يف فيض القدير [ ]297/6رقم (،)9313
واحلكيم الرتمذي يف نوادر األصول [ ،]61/3وغريهم.
( -)2درر األحاديث النبوية باألسانيد اليحيوية ( -ج  / 1ص  )61التحف رشح الزلف ( -ج  /1ص
 )373رواه اإلمام احلجة جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيدي (ع) لوامع األنوار ( )527/1ط2
بلفظ( :أهل بيتي أمان ألهل األرض كام أن النجوم أمان ألهل السامء) ،وانظر التخريج السابق.
( -)3لوامع األنوار لإلمام احلجة /جمدالدين بن حممد املؤيدي(ع)( -ج  / 1ص  )14وقال :رواه اإلمام
الناطق باحلق أبو طالب (ع) يف أماليه ،بسنده إىل جعفر الصادق بن حممد الباقر ،عن أبيه ،عن جده ،عن
عيل (ع) واإلمام املنصور باهلل  #يف رشح الرسالة الناصحة (.)283/1

وكذا ما وقع لكثري منهم ،ومن شيعتهم من الكرامات :من استجابة دعائهم،
ومن الروائح الطيبة الصاعدة من قبورهم ،واألنوار التي هتبط عىل قبورهم،
وكرامات كثرية ،بعضها كاملعجزات ،وهذه مام تزيد األدلة تأييد ًا.
ومن أراد اال رطالع عىل ما ورد فيهم عن النبي ÷؛ فليطالع لوامع األنوار
ملوالنا وس ريدنا جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيدي حفظه اهلل تعاىل؛ فإنه جيد
فيها ما ال يبقى له بعده ّ
شك وال ريب.
فإن قيل :أهل البيت قد تفرقوا يف البلدان ،واختلفوا اختالف ًا كثري ًا ،ويقرب
أن قد ذهب إىل ر
كل مذهب منهم طائفة ،وال يمكن أن يكونوا كلهم عىل حق مع
احلق من يريده
رف ّ
تناقض أقواهلم ،وتباين مذاهبهم ،فام املخرج وكيف َي رع ُ
أي عِص ،وقد كانوا يف
فاجلواب وباهلل تعاىل التوفيق :أنه ُيعرف احلق بإجامعهم يف ر
الزمن األول قليلني جممعني عىل العقيدة ،وعىل عقيدة واحدة يف زمن اإلمام زيد بن
عيل ’ مطابقة ملا أسسه هلم جدهم عيل بن أيب طالب  #يف هنج البالغة.
انظر لِ َما يف كتاب اإليامن ،وكتاب الصفوة لإلمام زيد بن عيل  #وما يف
كتاب اإل ره ِلي َل َجة لإلمام جعفر الصادق  #مطابق ًا ملا يف هنج البالغة ،فمن حذا
حذوهم ،وأخذ دينه عنهم ،فهو احلجة يف زمانه ،ومن أخذ دينه من غريهم فهو
دين مستور ِد غري دينهم يف األصول ،والفروع يف املسائل العملية ،لكن املخطئ
معذور؛ َّ
بحثت يف كتب الزيدية وجدهتم عىل عقيدة
ألن أدلتها ظنية ،وإذا
فيها
َ
ِ
واحدة من لدن عيل بن أيب طالب صلوات اهلل عليه إىل زمننا هذا ،فهؤالء هم

حجج اهلل تعاىل عىل عباده يف كل زمان.
والذين أخذوا دينهم عن غري آبائهم ،وعن غري أهل بيت نبيهم؛ فدينهم
مستورد غري دين أهل البيت.
فالزيدية هم الذين أخذوا دينهم يف العقيدة عن عل واحلسنني
وأوالدهام ،وتطابقت عقيد ُة َّأو ِهلم ِ
وآخرِ هم ،ويعززوهنا باألدلة العقلية،
والنقلية ،التي ال يبقى معها شك ،وال ريب ،ومن ا ّطلع عليها وجدها كافية،

شافية ،وجييبون عىل ر
كل شبه املخالفني ،بام يشفي صدر طالب احلق ،وال يبقى له
شك ،وال ريب ،ومن شك فيام نقول بحث كتبهم.
أما يف املسائل الفرعية التي املخطئ فيها معذور؛ َّ
ألن أدلتها ظنية ،فلكل إمام
أنظار ،وهم متفقون يف أكثرها ،والقول قول من اعتمد عىل آبائه يف األصول،
ِ
والفروع؛ َّ
ختص ومل ُ َ
ألن األدلة املتقدمة مل َ ُ
خت رصص.

هذا ،وأ اما ما يدا عيه سائر فرق الشيعة غري الزيدية ،اأّنا متمسكة بأهل بيت
رسول اهلل ÷ ،فذلك ذهاب إىل رسا ٍب ب ِقي َعة؛ ألهنم انتموا إىل عدد معدود من
أوالد احلسني ،ورفضوا أوالد احلسن ،وسائر أوالد احلسني غري ذلك العدد،
والنبي ÷ يقول(( :إين تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتيت)) ،ومل يقل :واثني

عرش منهم ،ويقول(( :مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح)) ،ومل خيصص.

وليس بني زين العابدين ،والباقر ،والصادق ،والكاظم ،والرضا  %وبني

سائر أهل البيت خالف وال نزاع ،بل علامء الزيدية ينتمون إليهم ،وهم من
مراجعهم الكبار ،وهم من أكابر علامء الزيدية ،وكتبهم طافحة بالرواية عنهم،
ِ
ورواياهتم ،وال يعرتفون بصحة كلام يرويه عنهم
وأقواهلم،
و َن رق ِل مذاهبِهِ م،
ِِ
هؤالء الذين يزعمون أهنم ينتمون إليهم ،وأهل البيت أعرف بمذاهبهم من
الذين يزعمون أهنم من أتباعهم وشيعتهم.
هذا ،وأما بقية أئمتهم وهم حممد بن عيل ،وعيل بن حممد ،واحلسن
العسكري  %فلم تشتهر عنهم روايات ،ومل نعرف هلم كتب ًا ،ويبعد أن يكونوا
عىل خالف ما كان عليه آباؤهم رضوان اهلل تعاىل وصلواته وسالمه عليهم وعىل
مجيع أهل البيت الطاهرين.
ْ
َ
َ
َْ َ َ َْ ُ ْ ُ َ ٌ َ ْ َ ُ
ذ
كن ما
فإن قيل :إن اهلل تعاىل يقول﴿ :ليس عليكم جناح فِيما أخطأتم ب ِ ِه َول ِ
ََذَ ْ ُُ ُ ُ
تعمدت قلوبك ْم﴾...الخ [األحزاب ،]5:فيلزم أن من أخطأ يف عقيدته بعد ما قد بذل
الوسع أن اآلية تشمله ،وأنه معفو عنه ،وقد قلتم :إنه ال نجاة إال باتباع احلق واعتناقه.

فاجلواب واهلل املوفق للصواب من وجوه:

األول :أين مل أقل من تلقاء نفيس ،ولكن اهلل سبحانه وتعاىل هو الذي قال
وأقسم أن اإلنسان خارس إال من استثناهم ،واهلل مل يستثن إال املؤمنني ،العاملني،
املعتنقني للحق ،وسيأيت يف حقيقة اإليامن أن الضال خارج عن حقيقته.
الثاين :أن اآلية وردت خطاب ًا للمؤمنني؛ أل َّنه بضمري اخلطاب ،ولسياق اآلية
َ
ْ ُ ُ
َ ذ َ ذْ َْ َُ َ َ ُ َ ْ ُ ُ
ُ َْ َ ُ
اءه ْم فإِخ َوانك ْم
وهو﴿ :ادعوه ْم ْلبائ ِِه ْم ه َو أقسط عِند اّلِلِ فإِن لم تعلموا آب
ُ ْ ََْ َ َ َْ ُ ْ ُ َ ٌ َ َ ْ َ ُْ
َ
ِّ
ين َوم َو ِاِلكم وليس عليكم جناح فِيما أخطأتم ب ِ ِه...الخ﴾ [األحزاب،]5:
ِِف ادل ِ
والكفار ليسوا بإخوان يف الدين ،فدل عىل أن املراد اخلطأ يف العمل؛ أل َّنه خطاب
َ
للمؤمنني الذين قد ثبت إيامهنم ،وألنه يف سياق العمل ،وألنه قال﴿ :فِيما
َ ْ َ ُْ
أخطأتم ب ِ ِه﴾ ولو أراد أن يشمل اخلطأ يف العقيدة لقال :فيام أخطأتم فقط،
وبدون به؛ َّ
ألن املفعول به -وهو قوله :به -ليس نفس الفعل.
وأما اخلطأ يف العقيدة ،فإن العقيدة نفس اخلطأ ،واخلطأ نفس العقيدة ،فدل
عىل أن املراد فيام أخطأتم يا مؤمنون يف فعله ،وألنه إذا كان خطاب ًا للمؤمنني كام
بينا فاملؤمنون ليسوا وطئني يف عقيدهتم ،بل ربام يف بعض أفعاهلم ،وتروكهم.
َ َ ْ َ ُْ
هذا ،وال يشمل كل خطأ ،وال كل من أخطأ ألنه قال ﴿ :فِيما أخطأتم﴾ ومل
يقل :فيام ختطئون فدل عىل العفو عىل خطأٍ قد مىض بعينه ومل يدخل اخلطأ
املستقبل يف العفو وال غري املخاطبني.
الوجه الثالث :أن الذين يشبهون اهلل ،أو ينسبون إليه املخازي ،والقبائح،
والعيوب يعبدون هذا الذي هو عىل معتقدهم ،وهو غري اهلل ،فقد عبدوا غري اهلل،
وسيأيت يف تفسري آية املشيئة تبيني أن اهلل ال يغفر الرشك ،سواء كان ً
خطأ أم عمد ًا،
َ
ُ ْ َ ْ ُ َ ِّ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ ً
ين أعماَل 103
س
ويؤيده ويؤيد كل ما
ذكرنا قوله تعاىل﴿ :قل هل ننَبئكم بِاْلخ ِ
ُ
ْ
َ
ً
ْ
َ َ ُّ َ ُ َ ْ ُ َ ذ ُ ُ ْ ُ َ ُ ْ
َ
ذاَّل َ َ ذ َ ْ ُ ُ ْ
ادلنيا َوه ْم ُي ِسبون أنه ْم ُي ِسنون صنعا  104أوَل ِك
ِين ضل سعيهم ِِف اْلياةِ
َ
ِّ
َ
َ َ َ ْ َ ْ َ ُُ ْ َ ُ ُ َُ ْ َْ َ ْ َ َ
ذ َ ََُ
ات َرب ِه ْم َول ِقائ ِ ِه فحبِطت أعمالهم فَل ن ِقيم لهم يوم ال ِقيام ِة
اَّلِين كفروا بِآي ِ
َ ْ ً َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َذُ َ َ َ ُ َ ذَ ُ َ َ ُ ُ ُُ ً
وزنا 105ذل ِك جزاؤهم جهنم بِما كفروا واّتذوا آي ِاِت ورس ِِل هزؤا [ ﴾106الكهف].

الوجه الرابع :أن وقوع مثل هذا السؤال املفروض بعيد غاية البعد ،فليس من
َ ذ َ ََْ َ َ ُ
خرج عن احلق قد بذل الوسع ،وإن قال؛ َّ
ِين اهتد ْوا زاده ْم
ألن اهلل يقول﴿ :واَّل
َ َذُ ْ هَ ََْ ذ ُ ُ َ ً
ًُ
هدى[ ﴾..محمد ،]17:ويقول﴿ :إن تتقوا اّلِل َيعل لك ْم ف ْرقانا﴾ [األنفال ،]29:ويقول:
ذَ ََْ ذ َْ ً
َ َذ
﴿ َومن يت ِق اّلِل َيعل ُلُ َم َرجا﴾[الطالق ،]2:أي ورجا من الضالل ،ويقول:
هُ ذ َ َُ ْ
َ َ ْ َذُ ْ ُ ََُ
َََ
َ ذ َ َ َ ُ
ِين جاهدوا فِينا نلَه ِدينهم سبلنا﴾ [العنكبوت﴿ ،]69:فهدى اّلِل اَّلِين آمنوا
﴿واَّل
ْ
َ َ ِّ ْ
َ ْ ََُ ْ
اْلق بِإِذن ِ ِه﴾ [البقرة ،]213:ومل يرتكنا اهلل يف تيه وعمى ،بل
ل ِما اختلفوا فِي ِه مِن
أوضح اهلل السبل ،وبني احلجج ،ومل يظهر من أي فرقة من الفرق أهنم بذلوا

وسعهم يف معرفة احلق ،بل قابلوا أهل احلق بنحو ما قوبلت به األنبياء صلوات
اهلل وسالمه عليهم كام قد ذكرنا.
هذا ،وقد حيصل بعض تكريرات لبعض األدلة يف الكتاب ،وسببها أن بعض
األدلة يكون فيه داللة يف املسألة األوىل ،واملسألة األخرى ،واإلحالة عىل ما
مىض قد ال يفهمها بعض الطلبة ،وبعضها كان يل كتاب متقدم فيه جواب عىل
سؤال ورد من بعض البلدانُ ،فأ رع ِجب به بعض الطلبة ،ورجحوا أن يضموا
بعض املواضيع التي فيه مع هذا ،وإن حصل فيه بعض تكرار؛ َّ
ألن يف كل
موضع زيادة فائدة ليست يف اآلخر.
وهذا أوان الرشوع يف املقصود ،ومن اهلل تعاىل نستمد العون والتأييد ،وأن ينفع
به إخواين املؤمنني ،وأن جيعله خالص ًا لوجهه الكريم ،متقب ً
ال مذخور ًا ليوم الدين.

۞۞۞۞۞

كتاب التوحيد


ِ
بـــدء الن َرظـــا ِم ويف
-1احلمـــدُ هللِ يف

َخ رت ِم املقـ ِ
حي ََصـ َلـ ُه َعـدَ ُد
ـاالت ال ُ ر

ايتــــ ُه
-2وال َلــــ ُه َأ َمــــدِ ُتنرهِ يــــ ِه َغ ُ

وال ُ ِ
حتـ ـي ُط ِبـ ـ ِه األَقـــال ُم واملـــد ُد

-3وهو الذي خلــق األشــيا وأبــدعها

وال ُي َشـــ ِ
ار ُك ُه يف خلقهـــاِ َأ َحـــدُ

 -4وال َلــــ ُه َخــــالِ ِق َرب فيعبــــد ُه

وال َلــــ ُه َأ َّو ِل َح ُقــــا َوال َأ َمــــدُ

-5وليس جس ًام لــه جــرم وال عرضـ ًا

ولــيس نوع ـ ًا وال جنس ـ ًا لــه عــدد

اهب ُه َِ ،ء َو َلــ ـ ري َس َلــ ـ ُه
َ -6وال ُي َشــ ـ ِ ُ

وصــــاحب ِة َكــــ ّ
ال وال َو َلــــدُ
ُأم َ

هذا رشوع يف باب التوحيد ،ويف هذه األبيات ثالث مسائل:
األوىل :إثبات الصانع ،الثانية :نفي التشبيه ،الثالثة :إثبات القدم ،وأنه ال
جيوز عليه الفناء والعدم.
وملا كان اهلل ال ُيعرف بالعيان ،وإنام يعرف بالنظر يف ولوقاته التي تدل عىل
وجود صانعها لزم أن نقدم موضوع ًا يف استحسان النظر ،ووجوبه ،ثم نرشح
املسائل الثالث.
فنقول :اعلم أهيا الطالب للنجاة الذي حيب لنفسه اخلري ،ويكره هلا مجيع أنواع
ويتحم ُل فيها املشقات الشاقة ،التي ُي ربهِ ظه
ب َن رف َس ُه يف هذه الدار،
الرشور ،الذي ُي رت ِع ُ
َ
طلب ٍ
خري مرجو ،قد يصيبه وقد
مح ُل َها ،بل قد ُي َع رر ُضها لألخطار واملهالك ،من أجل ِ
خري ٍ
ال يصيبه ،من أجل ٍ
عما ٍ
قليل تفارقه.
حقري تنتهي مد ُته ،وتنقيض عد ُتهّ ،
ض فإ َّنك َت ُ
بذل الغايل والرخيص يف حماولة
وإذا أصابك
مرض أو َع َر ِ
ِ
ُ
وتبحث عن األطباء الذين هلم مهار ِة كاملة يف معرفة
اخلالص ُِم ّا أصابك،
احلامالت واملشقات
األمراض والدواء الناجح ،و ُتسافر األقطار ،و َتتحمل ر ُ
ٍ
وأمل غريِ مضمون ،للتخلص مام أصابك أو أصاب أي
والغربة من أجل رجاء

أحبائك ،وأنت تعلم َّ
أن هلذا البالء مدة ينتهي بانتهائها وال يدوم.
فاعلم َّ
أن اخلري الدائم الذي ال ُي رستطاع أن ُيعرف مقداره والوصول إليه وهــو
حمقــق مضــمون ،والشـــر الــدائم الــذي بلغــت ِشــد ُت ُه غايــات الغايــات،
أحق بأن َتبحـ َ
ـث عــن الســبيل التــي توصــلك إىل هــذا اخلــري الكامــل الــدائم،
وتِصف عنك هذا الرش الدائم ،بك رل جدٍّ واهتامم.

ِ
وأن َت َ
األمناء الذين ال يغشونك وال
بحث عن أهل املهارة واخلربة الكاملة،

خيدعونك ،الذين يوصلونك إىل معرفة هذا السبيل ،وتبذل كلام يستطاع بذ ُل ُه.
ال ،وأيدي ًا ،وأرج ً
وتنظر إىل أن لك سمع ًا ،وبِص ًا ،ولسان ًا ،وعق ً
ال.
وتعرف أنك لست الذي أوجدت نفسك ،وال الذي أوجدت هلا السمع،
عظيم ،لصانع ،قادر ،حكيم ،بلغ
صنع
والبِص ،والعقل ،واللسان ،وأن هذا
ِ
ِ
الغاية يف القدرة واإلتقان ،لو اجتمع اإلنس واجلن عىل أن خيلقوا مثله ما
استطاعوا ،وكذا املالئكة أيض ًا ،وال أن خيلقوا جارحة من هذه اجلوارح.
ثم تنظر إىل ما ُخ ِل َق لك يف هذه الدنيا من األغذية ،والفواكه ،واملستلذات
َ َ ُ ُّ ْ ْ َ َ ه َ ُ ْ ُ َ ذ
َ َ
اِلنسان
ن
التي ال تستطيع أن حتصيها﴿ ،وإِن تعدوا ن ِعمت اّلِلِ َل ُتصوها إ ِ ِ
ََ ُ ٌ
وم َك ذف ٌ
ار﴾ [إبراهيم.]34:
لظل

عرفت هذا وتفكرت يف األمم املاضية التي عمرت الدور الشاوة،
فإذا
َ

أمواهلا،
دور َها ،وأباد
وحرثت ،ومجعت األموال ،ثم أبادها ،وأفناها ،وأخرب َ
ََ

عرفت َّ
ب ،وال
أن هذا هو الذي بيده
َ
اخلري كله ،والرش كله ،وأ َّنه الذي ال ُي رغ َل ُ
ُ

الرش ،فأقبل إىل معرفة هذا الذي ُتذهل
كنت حتب
ُي رق َه ُر ،فإذا َ
اخلري ،وتكر ُه َّ
َ
َ
العقول قدر ُت ُه البالغة ،التي ال حياط بمقدارها.
َ
واعلم َّ
واجلهل به  -وقد أنعم عليك بالنعم التي َل َف رتنا
اإلعراض عنه،
أن
َ
وعيب كبريَّ ،
واجب َي رق ُب ُح
وأن النظر يف معرفته
قبيح،
ِ
ِ
نظرك إىل التفكر فيهاِ -
ُ
اإلخالل به ،تعرف هذا البهائم  -فض ً
فإهنا ُت رقب ُِل إىل َمن أحسن
ال عن العقالءَّ -

إليها ،وتعر ُفه ،و َتن ُف ُر عن من أساء إليها و ُت رن ِ
ك ُر ُه ،وكذا األطفال.

سيام إذا أرسل إلينا رسوالً جامع ًا خلصال الكامل ،وأ َّيدَ ه باملعجزات التي ال

ُيطيقها البرش ،يدعونا إىل اخلري العظيم ،وحيذرنا من الرش الذي ال يشبهه رش،
َّ
فإن اإلعراض عن النظر يف دعوته يف غاية القبح من جهتني:
اجلهة األوىل :اإلعراض عن دعوة رسول هذا املنعم العظيم.
اجلهة الثانية :تعريض النفس للعذاب الشديد الدائم ،فإنه يف غاية القبح.
فثبت هبذا وجوب النظر يف دعوة هذا الرسول ،فنؤمن هبا إذا كان صادق ًا ،أو
ال نؤمن هبا إن كان كاذب ًا ،فثبت هبذا وجوب النظر.
وقد أنكر األشاعرة وجوب شكر املنعم ،ووجوب النظر العقليني ،وشككوا
فيهام ،وسنوردها إن شاء اهلل بصورة الفنقلة ،ونجيب عنها ،ونحتج عىل وجوب
الشكر الذي يوجب النظر.
ني من أحسن إىل رجل ،وتابع إليه اإلحسان ،ثم احتاج،
فنقول :ال شك أن بَ ر َ
ني من طلبه تلك احلاجة ،ومل يقع منه أي إحسان
أو طلب منه حاجة يسرية ،وبَ ر َ

فرق ًا جلي ًا؛ َّ
ألن العقالء يلومونه يف األول دون الثاين إن مل يقضها وهو مستطيع،
وهذا معنى الوجوب العقيل ،وهو استحقاق الذم ،وإنكاره إنكار للرضورة.
فإن قيل :إنام جيب مع الطلب ،فمجموع األمرين يوجب الشكر.
قيل له :الطلب ليس له أي تأثري ،وإنام التأثري للنعمة كالدَّ ين ،والوديعة مع أنه
قد طلب بإرسال الرسل وإنزال الكتب.
أال ترى أن من طلب -وليس له أي هذه ونحوها مام يوجب لصاحبها حق ًا-
مل يثبت له أي ،ء ،فالنعمة هي التي أوجبت لصاحبها حق الطلب ،وال يسقط
احلق برتكه كالدَّ ين سوا ًء سواء ،غاية األمر أنه يتضيق بالطلب.
فإن قيل :ال جيب النظر إال إذا علمنا أن ما وصل إلينا من املنافع نعمة ،وهو
حيتمل االستدراج ،وال نعرف أهنا نعمة إال إذا عرفنا اهلل ،وأنه عدل حكيم غني،

وال نعرف هذا إال بالنظر ،فيلزم الدَّ رور.
قيل له :يلزم النظر مطلق ًا ،لنعرف هل هي نعمة فنؤدي ما جيب علينا من
الشكر ،أم استدراج فنكون مطمئنني من ترك الشكر؛ أل َّنه مل جيب فنؤديه.
وهذا عىل فرض تسليم االحتامل؛ َّ
ألن االستدراج إنام يفعله الضعيف العاجز من
إيصال ما ظاهره اخلري والنعمة إىل من يريد أن يرضه به كام يفعله الصياد من
وضع الطعام يف الشبكة ،وما يفعله العدو لعدوه من تقريبه له الطعام الشهي،
وقد وضع فيه السم.
وال حيتاج إىل هذه احليلة الضعيفة خالق الكون ،وكيف ال ينال غرض ًا منَّا،
وقد خلقنا ،و َأ رم ُرنا حتت إرادته وتِصفه ،حياتنا ،وموتنا ،وسمعنا ،وبِصنا،
وعقولنا ،وظاهرنا ،وباطننا ،وطعامنا ،ورشابنا ،ومجيع أحوالنا ،كيف ال ينال
غرض ًا حقري ًا إال هبذه احليلة الضعيفة التي تدل عىل العجز ،وتنايف القدرة،
واحلكمة
وكلام ُي َقدَّ ر من األغراض التي قد حتصل له منا ال يساوي عرش معشار ما
أوصله إلينا من النعم ،دع عنك خلقنا ،وما يشتمل عليه كل واحد منا من النعم
التي ال يساوهيا العامل ألف مرة من السمع ،والبِص ،واأليدي ،واألرجل،
واللسان ،والعقل ،وغريها ،ويلزم من االستدراج احلاجة؛ َّ
ألن األغراض
ِ
احل رك ِم َّية ُمتنعة معه ،وما أشبه هذا االستدراج بمن له شجرة عند داره فيها ثمر
ضعيف يناله من داره بأسهل الوسائل ،ثم بنى دار ًا عظمى عندها لينال تلك
الثمرة ،وما حيصل من الثمر ال يساوي عرش معشار ما ينفق يف أساس تلك الدار
فض ً
ال عام ينفقه يف بنياهنا ،وإن كانت نعم اهلل ال تقدر بمقدار ،مع أن الواقع قد
كشف لنا أنه مل حيصل من اهلل أي استدراج ال يف أنفسنا ،وال يف من قد عرفنا ُمن
قد انقضت حياهتم ،وانتهت ُمدَّ هتم ،وال قد سمعنا به ،وال ُح ِ
ك َي لنا فيمن مىض

قبلنا ،وقد كشف لنا التاريخ كثري ًا من حيل امللوك ،والرؤساء واستدراجاهتم،

ومل نسمع به يف رب العاملني.
ومن األدلة عىل وجوب شكر املنعم أ َّنا عبيد ُملوكون هلل ،ومل نر شيئ ًا استحق
به ا ِمللكية سوى خلقه لنا مع ما اشتمل عليه اخللق من املنافع العظام ،مثل:
السمع ،والبِص ،والعقل ،و اللسان ،وغريها ،وليس اخللق لغرض راجع إىل
نفسه؛ أل َّنه غني بل لغرض راجع إلينا وهو النعمة واإلحسان ،فإذا استلزمت هذه
النعمة ا ِمللكية ،والعبودية فباألوىل الشكر.
وإذا تأملت القرآن ،وبعض ما ورد يف السنة وجدته جيعل الطاعات
والعبادات كلها شكر ًا ،ويوجبها ألجل الشكر؛ أل َّنه يذكر النعمة ،ثم يستنكر
عدم الشكر عليها ويوبخ ،وال فائدة يف ذكر النعم وتعدادها ثم يستنكر ويوبخ
عىل عدم الشكر عليها لو مل تكن هي توجب الشكر ،ولو كانت العقول ال تدرك
ْ َُ َ َ َُ ُ ْ ً َ ٌ
اود شكرا َوق ِليل
ذلك كان ذكرها عبث ًا َعرِ ُيا عن الفائدة قال تعاىل﴿ :اعملوا آل د
َ ْ ُ َ َ ََ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ
ذ َ َْ َ
ْ َ َ ذ ُ ُ
ن أأشك ُر أم أكفر﴾ [النمل﴿ ،]40:إِنا خلقنا
مِن عِبادِي الشكورَ﴾ [سـبأِِ ﴿ ،]13:لبلو ِ
ذ َ
َ َ َ َْ َ ً َ ً ذ َ َ َْ
َْ َ ْ ُْ َ ْ َ ََْ
اج نبت ِلي ِه فجعلن ُاه س ِميعا ب ِصْيا 2إِنا هديناهُ السبِيل
اِلنسان مِن نطف رة أمش ر
ذ َ ً ذ َُ ً
ًَ
َ َ َ َ ذُ ََ ً َ ًَ َ َ ْ
َضب اّلِل مثَل ق ْرية َكنت آمِنة
إِما شاك ِرا َوإِما كفورا[ ﴾3اإلنسان]﴿ ،و
ُ ْ َ ذ ً َ ْ َ ْ ُ َ َ ً ْ ُ ِّ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ذ َ َ َ َ َ ذ ُ
مطمئِنة يأتِيها ِرزقها َرغدا مِن ُك مَك رن فكف َرت بِأنع ِم اّلِلِ فأذاقها اّلِل
ُ ْ
ْ َ َ ِّ َ
َ
ُْ ِ َ َْ
اْل ْ
يَلف ق َري رش 1إِيَلف ِِه ْم ِرحلة الشتا ِء
ِل
﴿
،
]
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النحل:
[
﴾
ف
و
ِ َْلاس اْلوع و
ِ ِ
ِ
ذ
ََْ ْ ُ ُ َ ذ َ َ َْْ
ذ ْ
ََُ
َْ َ َُ
ُ
ْ
ت 3اَّلِي أطعمه ْم م ِْن ج ر
وع َوآمنه ْم مِن
َوالصي ِف 2فليعبدوا رب هذا
اْلي ِ
ذ َْ َ ْ ُ َ َْ ُ َ ُ
ْ َ ْ ُ
َ
َ َ
ائيل اذك ُروا ن ِْع َم ِ َ
ِت ال ِِت أنعمت عليك ْم َوأ ْوفوا
خ ْو رف[ ﴾4قريش]﴿ ،يا ب ِِن إِْس
ُ
َ َ ْ َ ْ ُ
َْ
َْ ُْ َ ذ َ َ ْ َُ
ائيل اذك ُروا ن ِْع َم ِ َ
ِت
ون﴾[البقرة﴿ ،]40:يا ب ِِن إِْس
ب
ه
ار
ف
اي
ي
إ
و
م
ك
د
ه
ع
ب
وف
أ
بِعه ِدي ِ ِ ِ
ِ
َ ِ
ذ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ِّ َ ذ ْ ُ ُ ْ َ َ
ْ َ َ ُ َ
لَع ْال َعالَم َ
ي﴾ [البقرةَ ﴿ ،]47:وإِذ قال موَس
ال ِِت أنعمت عليكم وأِّن فضلتكم
ِ
َ
ُ ْ ْ َ َ َ َ ََ ُ ْ ُُ ً
َ ْ َ َْ ْ ُ ُ ْ َ َ ذ َ َْ ُ ْ َ َ َ
اّلِل عليك ْم إِذ جعل فِيكم أن ِبئآء وجعلكم ملوَك
ل ِقو ِم ِه يا قو ِم اذكروا ن ِعمة ِ
َ
َ ْ
ْ ُ ُ
َ َ ُ
اك ْم َما ل َ ْم يُ ْؤت َأ َحداً م َِن ْال َعالَم َ
اذ ُك ُ
ون أذك ْرك ْم
ر
ف
﴿
،
]
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المائدة:
[
﴾
ي
وآت
ِ
ِ
ِ
َ
َذ ُ َ ْ ََ ُ
َ ْ َ َ ُ
َ َ َ ُُْ
َ ْ ُ ُ
ون﴾ [البقرة﴿ ،]152:ل ِِئ شك ْرت ْم ْل ِزيدنك ْم َول ِِئ كف ْرت ْم
واشكروا ِِل وَل تكفر ِ

ْ َ
ذ ْ َ ُ
ذ َ َ ََ ٌ
َْ ََ ُ
ان إَِل اِلحسان﴾ [الرحمن،]60:
إِن عذ ِاِب لش ِديد﴾ [إبراهيم﴿ ،]7:هل جزاء اِلحس ِ
ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ ً َ َ َ ْ ُ ُ ُّ ُ َ ْ ً َ َ َ َ ْ ُ َ ْ ً
ذ َْ
وقال تعاىلَ ﴿ :و َوصينا اِلنسان بِو ِادلي ِه حسنا َحلته أمه كرها ووضعته كرها
َُُْ َ ُ َ ُ َ َ ْ ً
َوَحله َوف ِصاُلُ ثَلثون شهرا﴾ [األحقاف ،]15:فلوال أن نعمة الوالدين هي العلة يف
َ َ َ ْ ُ ُ ُّ ُ ُ ً
وجوب شكرهم مل يكن لقولهَ﴿ :حلته أمه ك ْرها﴾ ..الخ ،فائدة.
َ ُ
ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ُّ ُ ْ ً َ َ ْ
ذ َْ
ادلي ِه َحلته أمه َوهنا لَع َوه رن َوف ِصاُلُ ِِف
وقال تعاىلَ ﴿ :و َوصينا اِلنسان بِو ِ
َ َْ َ ُ ْ
َ َ َ ْ َ َذ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ
َ
اش ُك ْ
ْشك ِِب ما
ت
ن
أ
لَع
اك
د
اه
ج
ن
إ
و
14
ْي
ص
م
ال
ِل
إ
ك
ي
ادل
ِ
ِو
ل
و
ِل
ر
ي أن
ِ
ِ
ِ
َعم ِ
ِ
ِ
ُّ ْ َ َ ْ ً
ٌْ َ ُ َُْ َ َ َُْ
َْ َ َ َ
ادلنيا مع ُروفا[ ﴾15لقمان] ،بدأ بذكر
حبهما ِِف
ليس لك ب ِ ِه عِلم فَل ت ِطعهما وصا ِ
نعمة األم أوالً ،ثم أمرنا بالشكر عليها ،ومل يرخص لنا يف ترك الشكر ،وإن
دعوانا إىل الكفر.
َ
َ
َ
ُْ َ ْ ُ ُ َ َْ ْ ً ذ َْ ذَ ُْ َ
وقال تعاىل﴿ :قل َل أسألك ْم علي ِه أجرا إَِل الم َودة ِِف الق ْرب﴾[الشورى ،]23:فجعل
مودة القربى جزاء نعمة النبي ÷.

وقال النبي ÷(( :أحبوا اهلل ملا يغذوكم به من نعمه ،وأحبوين حلب

اهلل ،وأحبوا أهل بيتي حلبي)) ))1وهذا نص رصيح ،فجعل ما يغذونا به من

النعم هو العلة يف وجوب حب اهلل ،وحب النبي وأهل بيته صىل اهلل عليه وعىل
آله الطاهرين وسلم.
َ
ذ ذ ُ َ َْ َ ْ ْ َ ً
َ َ ُّ َ ذ َ ْ ُ ُ
ادلي ِن إِحسانا﴾[اإلسراء ،]23:إىل أن
وقال تعاىلَ ﴿:وقَض َربك أَل تعبدوا إَِل إِياه وبِالو ِ
َ ً
ُ ْ ِّ َ ْ ُ َ َ َ ذ َ
قالَ ﴿ :وقل َرب ْارَحهما كما َربي ِاِّن ص ِغْيا﴾ [اإلسراء ،]24:فجعل تربيتهام هي العلة يف
التوصية هبام.
َ
َ
ُذ َُ ْ ُ ذ َْ َ
يم﴾ [التكاثر ،]8:وأي فائدة يف
وقال تعاىل﴿ :ثم لتسألن يومئِ رذ ع ِن انلذ ِع ِ
( -)1تيسري املطالب ( -ج  / 1ص  )340مناقب أمري املؤمنني (ع) للكويف ( -ج  / 2ص )154
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 (ج  / 3ص  )211فضائل الصحابة ( -ج  / 2ص  )986العلل املتناهية ( -ج  / 1ص )267بحر الفوائد املسمى بمعاين األخيار للكالباذي ( -ج  / 1ص .)2

السؤال عنه لو مل يكن موجب ًا للشكر عليه.
َ
َ
َ ُ ْ َ ِّ َ ُ ْ َ ْ َ َ
ٌَ َُ
ْ َْ َْ َا َ ُْ
وقال تعاىلَ ﴿ :وآية له ُم اْل ْرض الميتة أحييناها َوأخ َرجنا مِنها حبا ف ِمنه
َْ ُ ُ َ
ون 33وجع رلنَا فِيها جن ٍ
َاب َو َف َّج رر َنا ف َِ
َّات ِم رن َن ِ
يل َو َأ رعن ٍ
خ ٍ
يها ِم َن ا رل ُع ُيو ِن34
يأكل
َ َ
َ َ َ
َ
َ َ
ال َي رشك ُُر َ
لِ َي رأ ُك ُلوا ِم رن َث َمرِ ِه َو َما َع ِم َل رت ُه َأ ري ِدهي رِم َأ َف َ
ون[ ﴾35يس] ،وقال تعاىل﴿ :أ َول ْم ي َر ْوا
َذ َ َْ َ َُ ْ ذ َ َ ْ َْ َ َْ َ ً َ ُ ْ ََ َ ُ َ
ر
َّ
َ
َاها َ ُهل رم َف ِمن َرها
ن
ل
ل
ذ
و
71
ون
أنا خلقنا لهم مِما ع ِملت أي ِدينا أنعاما فهم لها مال ِك
َ
َ
ال َي رشك ُُر َ
ُوهب رم َو ِمن َرها َي رأ ُك ُل َ
ونَ 72و َ ُهل رم ِف َيها َمنَا ِف ُع َو َم َش ِار ُب َأ َف َ
ون[ ﴾73يس] ،وأي
َرك ُ ُ
فائدة يف تعداد النعم ثم تعقيبها باالستنكار والتوبيخ عىل عدم الشكر عليها لو مل
َ َ ُّ َ ذ َ َ ُ
ِين آمنوا
تكن توجب الشكر ،وأنا نعرف ذلك بعقولنا ،وقال تعاىل﴿ :يا أيها اَّل
ْ ُ
َ ُ َْ َُ َ َ ذ
ْ َ َ ذ َ َْ ُ ْ َ َ ٌ َ ْ َْ ُ ُ
اذك ُروا ن ِعمت اّلِلِ عليك ْم إِذ ه ذم ق ْوم أن يبسطوا إ ِ ِْلك ْم أي ِديه ْم فكف
َْ َُ َ ْ ُ
أي ِديه ْم عنك ْم﴾ [المائدة ،]11:ونحو ذلك يف القرآن كثري.
ف
إذا عرفت هذا فليس لنا
طريق إىل معرفة ا رل ُم رر ِس ِل باملشاهدة ،ولو كان ُي رع َر ُ
ِ

باملشاهدة مل حتتج الرسل إىل املعجزات ،فليس لنا طريق إىل معرفته إالَّ النظر فيام
املشاهدات اليومية
خلق وأودع يف هذا العامل من األجسام واألعراض؛ أ َّما حدوث
َ
فهو مدرك رضوري ال حيتاج إىل نظر ،وأما غريها فال يمكن إثبات حدوثه إال
بالنظر ألنا مل نشاهد خلق السموات واألرض واجلبال والبحار والشمس والقمر
ذُ
والكواكب ،وال يمكننا أن َن رح َت ّج عىل حدوثها وخلقها بنحو قوله تعاىل﴿ :اّلِل
َ َ
َ َُْ ْ َ ْ
َ ُ ُ ِّ
ََ ُ
ْ
ذ َ َ
ُك َ ْ
ات واْلر ِض أكب مِن خل ِق
خال ِق
َش رء﴾[الرعدْ﴿ ،]16:للق السماو ِ
ذ
اس﴾[غافر ،]57:ونحوها عىل الكفار امللحدين ،والذين ينكرون حدوث العامل،
انل ِ
وينكرون الرب جل وعال؛ َّ
ألن كالمه تعاىل ال يكون حجة إال إذا ثبت وجوده،

وأنه عدل حكيم ،وال يثبت ذلك إال إذا ثبت حدوث العامل فيلزم الدَّ رور؛ َّ
ألن
حدوث العامل مرتتب عىل إخباره ،وحجية إخباره مرتتبة عىل معرفة وجوده عد ً
ال
حكي ًام ،ومعرفة وجوده مرتتبة عىل حدوث العامل والدعاوى -جمردة عن الربهان -ال

تثبت هبا حجة ،وإال لزم صحة دعوى من ادعى قدم العامل ،ومن ادعى حدوثه،
فيلزم أن يكون العامل حمدَ ث ًا قدي ًام وهو حمال ،وهلذا ندبنا اهلل سبحانه إىل النظر والتفكر يف
ََ َ َُْ َ َ
ََْ ُ َ ْ
كثري من آي القرآن كقوله تعاىل﴿ :أفَل ينظ ُرون إَِل اِلب ِ ِل كيف خ ِلقت﴾ [الغاشية،]17:
َ َ َََ ذ
ََْ ُ
ْ َ
َ ُ َ َ َ
ذ
اِلنسان إَِل طعا ِم ِه﴾ [عبس﴿ ،]24:أ َول ْم يتفك ُروا﴾ ﴿ َومِن آيات ِ ِه﴾ ﴿إِن ِِف
﴿فلينظ ِر
ِ
َْ
َ ْ ذ َ َ
ات َواْلر ِض﴾ [البقرة ،]164:ونحوها.
خل ِق السماو ِ
فنظرنا إىل اختالف السموات ،واألرض ،واجلبال ،والبحار فإذا هو يدل عىل
حدوثها ،وعىل أنه حمال أن يكون العامل قدي ًام مع هذا االختالف ،وأنه ال بد هلا
من صانع خلقها ،وخالف بينها ،ووجدنا االختالف يف مقاديرها ،وألواهنا،
ر
وحماهلا ،وغري ذلك.
ال ،وجب ً
ال طوي ً
بيانه :أنا وجدنا جب ً
ال قصري ًا ،وعريض ًا ،وغري عريض،
ووجدنا الطويل كان يمكن أن يكون قصري ًا ،والقصري كان يمكن أن يكون
طويالً ،وكذا العريض والدقيق ،وهذا اإلمكان رضوري ال شك فيه ،وال
وصص جلعله عىل مقدار دون مقدار إال اختيار صانعه.
وكذا األرض إذا كان مقدار عرضها ألفي ميل مث ً
ال فيجوز يف العقول أن
تكون أكثر وأقل ،وال وصص جلعلها عىل مقدار دون مقدار إال اختيار صانعها،
فثبت أن كل مقدر ال بد له من مقدر ر يقدر ره وصانع يصنعه.
وأما االختالف يف األلوان فإنا وجدنا حجر ًا سوداء ،وأخرى بيضاء ،ومحراء
ونحو ذلك.
وطينة بيضاء ،وسوداء ،ومحراء ،وصفراء ،وكان يمكن أن تكون السوداء
بيضاء والعكس ،وال جيوز أن تكون البيضاء بيضاء -وهو جيوز العكس -إال
بمخصص ،واختيار وتار ،ومل نجد شيئا أوجب هذا االختالف إال الصانع املختار.
وكذا وجدنا حجر ًا صلبة ملساء ،وغري ملساء ،وحجر ًا غري صلبة خشنة،
وغري خشنة ،فال بد من والف خالف بينها.

وأما االختالف يف ا رل َم َح رال فإنا وجدنا السامء مرتفعة ،واألرض منخفضة،
ووجدنا اجلبل يف حمل والصحراء يف حمل ،وكان من املمكن أن تكون الصحراء
حمل اجلبل ،واجلبل حمل الصحراء ،والسامء منخفضة ،واألرض مرتفعة ،وال
وصص ،فهذه الصفات واألعراض التي أوجبت حدوث األجسام
واألعراض ،وأن هلا صانع ًا وتار ًا.
َ
َ َ َُْ َ َ
وقد أشار اهلل سبحانه إليها يف القرآن نحو قوله تعاىل﴿ :أفَل ينظ ُرون إَِل اِلبل
َ
َ َ ْ َ ََْ ُ َ ْ
َ َ ذ َ ََْ ُ َ ْ
ََْ ُ َ ْ
ال كيف ن ِصبتَ 19وإَِل
اْلب ِ
كيف خ ِلقت 17وإَِل السما ِء كيف رفِعت 18وإَِل ِ
َ
ََْ ُ َ ْ
اْل ْر ِض كيف س ِطحت[ ﴾20الغاشية] ،فدلنا عىل أن االختالف يف الكيفيات دليل عىل

أنه ال بد هلا من صانع ،وإال كانت اآلية عرية عن الفائدة ،وكذا قوله تعاىل:
َ َ ْ َ ُ َ ٌ ٌ َ ُ ْ ٌ ُّ َ ٌ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ ٌ
َ
ذ
َ
اس
انل
ِن
م
و
27
ود
ال جدد بِيض وَحر َمتلِف ألوانها وغرابِيب س
ِ
اْلب ِ
﴿ومِن ِ
َ
َ
َُْ ٌ
ذ َ َْ َ
َ ْ َ
َْ
َ ذ َ ِّ
ْ ُُ َ َ َ
اب َواْلنع ِ
وادلو
ام َمتلِف أل َوانه كذل ِك 28إِنما َيَش اهلل مِن عِبا ِده ِ
ُ
العلَ َم ُ
اء[ ﴾ 29فاطر] ،فنبهنا عىل أن االختالف يدل عىل حدوثها ،وعىل قوة

صانعها ،وعلمه بكيفية الصنع وحكمته.

املكان طوالً
وأيض ًا :فإ َّن َ
َ
وأعراض ،فاجلسم :هو الذي يشغل
العامل َ أجسا ِم،
ِ

وعرض ًا وعمق ًا ،واألعراض :صفات ذلك اجلسم ،كاحلرارة والربودة،
واملالسة ،واللذة واألمل،
والصالبة والرخاوة ،واخلشونة
والرطوبة واليبوسة،
َّ
َ
والغم والُّسور ،وكذا سائرها.
والشهوة والنفرة ،واملحبة والكراهة،
ر
فاألجسام ال ختلو :إ َّما أن تكون ساكنة ،أو متحركة ،وال يصح أن تكون ال
ساكنة وال متحركة.

واحلركة :انتقال اجلسم من حمل إىل حمل .والسكون :لبثه يف حمل ولو يسري ًا.
والذي يدل عىل حدوث احلركة والسكون َّ
أن احلركة تكون بعد السكون،
والسكون بعد احلركة ،فثبت أنه حيصل كل واحد منهام بعد عدمه ،وهذا عني احلدوث،
فثبت حدو ُث ُهام ،وهام مالزمان للجسم ،ال ّ
ينفك عن أحدهام ،فلزم حدو ُث ُه.

بيان التالزم :أن اجلسم إذا جازت عليه احلركة جاز عليه السكون ،ومن
جازت عليه احلركة فال جيوز أن خيلو عنها ،أو عن نقيضها ،وهو السكون ،فإذا
كان مالزم ًا ألحدهام وهام حمدَ ثان لزم أن يكون حمدَ ث ًا مثلهام؛ َّ
ألن ما الزم
ث ُحم ردَ ِ
ا رل ُم رحدَ َ
ث مثله ،وإالَّ انتفى التالزم.

ألهنام متالزمانَّ ،
وأن هلام صانع ًا ،وتار ًا؛
فثبت حدوث األجسام ،واألعراض؛ َّ
ألن الدليل قد أوجب االختيار ،وال يكون االختيار لعلة غريِ ٍ
َّ
حية ،وال قادرة.
ودليل آخر عىل حدوث األجسامَّ :
أن األجسا َم ُم ِ
الز َم ِة إل رمكا ِن الزياد ِة

والنقصان ،واإلمكان مالزم هلا ،وكذا اجلمع والتفريق.
بيان ذلكَّ :
أن اجلسم إذا كان طوله مخسني ذراع ًا ،فإ َّنه جيوز أن ينقص منه

عرشة ،فيصري أربعني ،وأن يزداد عرشة ،فيصري ستني.
وأ َّما اجلمع ،فإ َّنه من ا رل ُم رم ِ
ك ِن أن تضم حجر ًا عىل حجر ،فتصري دار ًا ،وأن
هتدمها وتفرق أحجارها ،وهذا نفسه عني الزيادة والنقصان.

ومعنى اإلمكان :أ َّنه ليس بمحال.
يبني ذلك ويزيده توضيح ًاَّ :
صغري،
وبعض َها
كبري،
ُ
أن األجسا َم ُ
ِ
بعض َها ِ
ُ
واملتوسط أنقص من الكبري،
والصغري ناقص،
فالكبري زائدِ ،
وبعضها متوسط،
ُ
ُ
ُ
وزائد عىل الصغري ،فقد حصلت الزيادة والنقصان يف املتوسط ،والزيادة يف
الكبري ،والنقصان يف الصغري.
اجلسم ِ
ومعنى اإلمكانَّ :
قابل هلا ،ال ينفك عن َقبوهلا ،فلو كان ال يمكن
أن
َ
ٍ
َ
مقاس واحد.
تكون األجسا ُم كل َها عىل
وال جيوز ،لزم أن

ِ
فثبت َّ
واجلمع والتفريق ،والزياد ُة
مالزمة جلواز الزياد ِة والنقصا ِن،
األجسام
أن
َ
ِ
ث فهو ُحمردَ ِ
ات ،وما الزم ا رل ُم رحدَ َ
ُ
ث مثله.
واجلمع
والنقصان
ُ
والتفريق ُحمردَ َث ِ
ُ

ٍ
جائز
واحد منها :إ َّما أن يكون
وهو أن نقول :إ َّن األشيا َء ال َخيلو كل
َ
واجب الوجود.
الوجود ،أو
َ

ومعنى جائز الوجود :أ َّنه جيوز عليه العدم والوجود ،وال ّ
ينفك عن هذه الصفة.
ومعنى واجب الوجودَّ :
أن الوجود ال َينفك عنه ،ال يف املايض ،وال يف
وز عليه العدم بحال من األحوال ،وال َيثبت
املستقبل ،وال يف احلال ،وال َجي ُ
لذات أهنا جائزة الوجود ،أو واجبة الوجود إالَّ بربهان.
أ اما األجسام فقد دللنا فيام مىض أهنَّا ُحم ردَ َث ِة ،وا رل ُم رحدَ َث ُة جائزة الوجود ،وكذا

ألهنا صفات األجسام ،فإذا ثبت حدوث األجسام ثبت حدوثها.
األعراض؛ َّ

ونزيده وضوح ًاَّ :
أن اجلسم إذا كان طوله مث ً
ال عرشين ذراع ًا ،فكان جيوز

أن يكون عرشة أذرع ،فإذا جاز فقد جاز عىل نصفه العدم ،وإذا جاز عىل
النصف جاز عىل الكل؛ أل َّنه جيوز أن يكون النقص أي نقص النصف من
أسفله ،وجيوز أن يكون من أعاله ،فإذا جاز النقص -وهو العدم -عىل اجلهتني
فقد جاز عىل الكل ،فإذا جاز العدم عليه؛ فوجوده جائز ال واجب ،فإذا كان
جائز ًا فال يصح وال يمكن خروجه من العدم إىل الوجود إالَّ باختيار وتار،
فاحتاج إىل صانع.
جائز الوجود ،أو واج َب ُه.
والصانع ال َخيلو إ َّما أن يكون َ
إن كان جائزه ،احتاج إىل صانع ،ولزم إ َّما التسلسل ،أو التحكم ،وكالهام حمال.
والتحكم :أن نقتِص عىل عدد من الصانعني بدون برهان ،فنقول مثالً:
الرابع ،أو اخلامس ،أو نحو ذلك واجب الوجود ،فهذه دعوى باطلة،
وختصيص بدون وصص ،وترجيح بدون مرجح.
العامل يستلزم النهاية ،فيلزم أن تكون
والتسلسل :أال نصل إىل هناية ،ووجود َ ِ
اآلهلة منتهية وغري منتهية ،وهذا تناقض وهو حمال ،وهذا هو املحال الذي لزم
بالتسلسل.

ٍ
ومل يدل الدليل إ َّ
ال عىل صانعٍ
واحد فيجب االقتصار عليه ،وأ َّنه واجب الوجود.

ف َت َح َّصل من هذا َّ
أن الذوات ثالث :األجسام واألعراض ذاتان ،وهام ُحمردَ ثتان.
فاجلسم :الذي يشغل املكان طوالً ،وعرض ًا ،وعمق ًا.
والعرض :الذي ال يستقل بنفسه ،وال بد له من جسم حيل فيه؛ أل َّنه صفته.
ألهنا صفاهتا،
وقد دللنا عىل حدوث األجسام ،فيلزم حدوث األعراض؛ َّ
وال تستقل بنفسها ،وال يمكن صفة بدون موصوف ،كاأللوان،
والصالبة ،والرخاوة ،والرطوبة ،واليبوسة ،مع أن هذه َت رعدَ ُم بوجو ِد أضدادها.
وأ َّما احلركة والسكون ،والشهوة ،والنفرة ،واملحبة ،والكراهة ،واإلرادة،
والظنونات ،والوهومات ،والعلم ،واللذة ،واألمل والُّسور ،واهلم ،والغم،
ونحوها فحدوثها رضوري ،وهام جائزتا الوجود؛ َّ
ألن الوجود قد ختلف عنهام
قبل وجودهام.
والذات الثالثة :ذات الصانع ،وهي واجبة الوجود ،فال يصح أن يتخلف
عنها الوجود ال يف املايض ،وال يف املستقبل ،فهو األول الذي ليس ألَ َّولِ َّيتِ ِه َّأول،
واآلخر الذي ليس آلخريته آخر ،وال ُيشابه املخلوقات؛ أل َّنه لو شاهبها كان
ُحم ردَ ث ًا مثلها.
فال يصح أن يكون يف مكان؛ أل َّنه يكون ُم َقدَّ ر ًا ،وال يمكن أن يكون عىل

مقدار دون مقدار ،إالَّ باختيار وتار ،كام قدمنا.

ألهنا تكون
وال أن يكون له وجه ،أو يد ،أو عني ،أو أي جارحة حقيقة؛ َّ

ُم َقدَّ َر ًة ُم َك َّي َف ًة.

وال جيوز أن تكون عىل مقدار دون مقدار ،وهو جيوز عليها مقادير كثرية،
وال كيفية دون كيفية إالَّ باختيار وتار ،فيمكن أن تكون العني صغرية ،وكبرية،
لوهنا أسود ،أو أخرض ،أو أزرق ،وال
ومتوسطة ،وعىل مقادير كثرية ،وأن يكون ُ
يمكن أن تكون عىل لون دون لون ،وال عىل مقدار دون مقدار إالَّ باختيار وتار.

وكذا الوجه واليدان ،ال يمكن أن يكون الواحد منها عىل مقدار دون مقدار،
وال لون دون لون ،وهو يمكن العكس ،أو الضد إالَّ باختيار وتار ،فيلزم إذ ًا أن
يكون ولوق ًا ضعيف ًا ،يتحكم فيه خالقه.
فإن قيل :فإنه قد ورد يف القرآن أن له وجه ًا وعين ًا ويد ًا وجنب ًا ونحو ذلك.
قيل له :القرآن عريب ،ويف لغة العرب احلقيقة واملجاز ،فإن محلناه عىل
َْ َ َ ْ
حقيقته؛ فهو عني التشبيه ،وصار هذا يتناقض مع قوله تعاىل﴿ :ليس ك ِمثلِ ِه
َ ْ
َش ٌء﴾ [الشورى ،]11:ومع حجج العقول كام قدمنا ،وإن محلناه عىل املجاز مل حيصل
َ َْ َ َ ْ ْ َ ْ
ْي
التعارض والتناقض ،وهو الذي نريد ،ويوافق قوله تعاىل﴿ :ولو َكن مِن عِن ِد غ ِ
ْ َ ً َ ً
ذ َ َ ُ
اّلِل ل َوجدوا فِي ِه اختَِلفا كثِْيا﴾ [النساء ،]82:وسيأيت هلذا مزيد بحث إن شاء اهلل تعاىل.
ِ
هذا وملا كنا قد بينا أنه تعاىل ليس بجسم ،فال يصح أن نثبت له صف ًة من
صفات األجسام ،وهي األعراض املحدثة؛ ألهنا تستلزم احلدوث ،فال نصفه
بلون وال حرارة ،أو برودة ،أو صالبة ،أو رخاوة ،أو شهوة ،أو نفرة ،أو أمل ،أو
رسور ،أو حركة ،أو سكون؛ أل َّنه إذا جازت عليه صفة من هذه الصفات جاز
عليه ضدها ،وال وصص إلحداهام من األخرى إال الصانع املختار ،فيحتاج إىل
صانع ،ولزم حدوثه.
ألهنا ال حتل إال يف جسم.
وألنه يلزم أن يكون جس ًام؛ َّ

وألن احلركة والسكون حمدثتان ،فإذا جازت عليه احلركة جاز عليه السكون،

ومن جازت عليه احلركة فال جيوز أن خيلو عنها أو عن نقيضها ،وهو السكون،
وهام حمدثان ،فإذا كان مالزم ًا ألحدهام وهام حمدثان لزم أن يكون حمدث ًا مثلهام.
ٍ
مكان
فإذا ثبت هذا فال يصح أن يقال :إن اهلل يصعد ،أو ينـزل ،أو ينتقل من
إىل مكان ،أو أنه يف مكان؛ َّ
ألن ال ُلبث يف مكان سكون ،واالنتقال حركة ،فال بد
له إذ ًا من أحدهام ،فيكون مالزم ًا له ال انفكاك له عنه؛ أل َّنه ال يعقل من جاز
عليه السكون واحلركة أن ينفك عنهام ،بل ال بد له من أحدهام ،وهام حمدثان كام
سبق ،فيلزم حدوثه ،مع أن كل حمدود ال يعقل إال متحرك ًا أو ساكن ًا.

وال يمكن أن يشاهبه ،ء من املخلوقني يف صفاته ،وال يشاهبهم يف صفاهتم؛
أل َّنه لو شاهبهم للزم أن يكون ولوق ًا ،ضعيف ًا ،عاجز ًا ،حمتاج ًا ،ف َينرزل من مرتبة
اإلهلية ،التي حاز هبا غايات صفات الكامل ،إىل مرتبة العبودية الضعيفة.
ٍ
بصفة ال يقدر معها عىل خلق خردلة وهو القادر عىل خلق
فكيف َن ِص ُفه
ٍ
،ء ،وال يعلم معها إالَّ أشيا َء حمدودة ،وهو ِ
عامل الغيب؛ َّ
ألن صفات
كل
املخلوقني يلزم منها احلدوث ،فيلزم ما ذكرنا ،وهلذا قال اهلل سبحانه وتعاىل:
َ َ ُ ذ َ َ ُ َ َ َ ذ ْ َ ْ ُ َ َ َ ُّ َ ْ ُ َ َ ُّ ْ َ ُ
ال َه هداًَ 90أ ْن َد َعواْ
اْلب
﴿يكاد السماوات يتفطرن مِنه َ وتنشق اْلرض وّتِر ِ
َذ َ َ ً
ذَْ َ ً
َ َ َ
ذَْ
ِلرَح ِن أن يت ِخذ َودلا[ ﴾92مريم]؛ أل َّنه يلزم منه ما ذكرنا.
ِلرَح ِن َودلاَ 91وما ينب ِِغ ل
ل
َّ
املشاهد عدم املشاهبة ،وليس
فألن الواقع
وأما أنه ال يشاهبه أحد يف صفاته؛
َ
أحدِ يدّ عي ذلك ،فليس أحدِ يدّ عي أ ّنه يعلم الغيب ،وال أ َّنه يقدر عىل كل ،ء،
قديم ال أول له ،بل
ِصات ،وال أ َّنه
ِ
وال أ ّنه ال ختفى عليه املسموعات ،وا رل ُم رب َ َ
ذلك معلوم رضورة.

وأ َّما أ َّنه ال ندَّ له وال رشيك- ،أي املذكورة يف األبيات -فأل َّنه لو كان له
رشيك ألتتنا رس ُل ُه ،وكت ُب ُه.

ِ
برهان إالَّ عىل صانع واحد ،وال ُيمكن إثبات صانعني ،أو ثالثة ،أو
وأل َّنه مل يقم
أربعة ،أو عرشة ،وال أقل ،وال أكثر إالَّ بربهان ،ومل يقم دليل إالَّ عىل واحد ،وهذا
كاف يف إبطال دعوى من يدعي وجود الرشيك ،وبه يثبت التوحيد.
ض إمكان اثنني،
وأما الدليل عىل امتناع الرشيك ،وعدم إمكانه :فأل َّنه لو ُفرِ َ
أو أكثر ،فألنه يلزم انفصال كل واحد منهام عن اآلخر ،واالنفصال يلزم منه أن
يكونا حمدودين ،وقد أثبتنا فيام مىض أن كل حمدود حمدَ ث بام ال مزيد عليه،
فتبطل إاله ّيتهام إذ ًا ،وهبذا تعرف أنه ال يمكن القدم إال لذات واحدة.

وأل َّنه َمل يدّ عها أحدِ إالَّ فرعون ،والنمرود ،واملرشكون ،وكذا دقيانوس،
وغريهم ،وهم أجسام وأعراض حمدودة ُم َك َّي َف ِة ،وقد أوضحنا َّ
أن كل ما كان

كذلك فهو ُحم ردَ ِ
ث ،وقد ماتوا وذهبوا.

وأ َّما أصنام املرشكني فهي مع ما ذكرنا جامدات ،ال تنفع وال ترض ،وكل إله

ف مثلهاُ ،حم ردَ ِ
جائز الوجود ،وال َّل ُه تعاىل واجب
ث
ُيدَّ َعى فهو حمدو ِد ُم َك َّي ِ
ُ
الوجود ،ال يصح عليه العدم ،وهذه ُحم ردَ َث ِة وقد عدمت.
وأما املسألة الثالثة وهي إثبات القدم فقد مر دليلها يف آخر أدلة حدوث العامل
وهو الدليل عىل أنه واجب الوجود.
-7تبــ ًا ملــن قــال َّ
الطبــع أحــدثها
إن
َ

ـري ُه ،ولصــنع اهللِ قــد َج َح ـدوا
أو غـ َ

-8ففــي َتنو ِع َهــا أيضــ ًا ِ
وحك َرمتِ َهــا

ُ
إبطال ما زعموا فيهــا ومــا اعتقــدوا

حي ِد ُثـ ُه
-9فهل جــام ِد هلــذا الكــو ِن ُ ر

لو حاول العقال ُء الــدهر واجتهــدوا
أو َذ َّر ٍة مـــا َأطـــاقوه ،ر
وإن َج ِهـ ـدوا

-10مع اجتام ِعهِ ُمـو يف خلـ ِ
ـق َخ رر َد َلـ ٍة

يف هذه األبيات إبطال ما زعمته املالحدة من أن الذي أ ّثر يف العامل َط ربع ،أو
علة ،أو نجم ،أو فلك ،أو نفس فلك ،أو غريها.
َّأما احلوادث اليومية التي نشاهد حدوثها فحدوثها رضوري ال حيتاج إىل نظر.
وكوهنا وجدت وتلفة متنوعة حمكمة متقنة يف غاية اإلحكام واإلتقان ،وعىل
ُ

قانون احلكمة واملصلحة ،ينفي كون املؤثر فيها جامد ًا كام تزعمه املالحدة من

َ
طبع ،أو علة ،أو نجم ،أو فلك ،أو نحو ذلك؛ َّ
واإلتقان َيتنافيان
ألن اإلحكا َم
واإلتقان ال يكون إالَّ من ٍ
ِ
َ
املؤثرات املزعومة؛ َّ
قادر عاملٍ
ألن اإلحكا َم
مع هذه
ٍ
تأثري -
وتارٍّ ،
حي ،وليس يف اجلامدات هذه الصفات ،ولو كانت اجلامدات هلا ِ

عىل فرض -لكان عشوائي ًا.

ٍ
ِ
كيف واجلن واإلنس واملالئكة ال َيقدرون عىل ِ
ولوق من هذه
أضعف
خلق

ِ
املخلوقات ،مع أهنم قد اتصفوا بالقدرة ،والعلم ،واالختيار؛ َّ
ولوقة،
ألن قدرهتم
خصصها ُ
خالقها فيام أراد ،فكيف بجامد ال يقدر وال يعلم ،وليس له حياة وال اختيار.

وإنام َغ َّر هؤالء َّ
أن اهلل تعاىل جعل املخلوقات يف هذه الدار عىل قوانني
وأسباب ،ليهتدي كل منا إىل ما يريد.
فجعل احليوانات تتوالد من ذكر وأنثى من ذلك النوع ،فمن أراد اإلبل عمد
إىل ذكر وأنثى منها ،وكذا البقر والغنم وسائر احليوانات.
رب ،أو الذرة ،أو الشعري عمد بذر ذلك املقصود.
ومن أراد ال ّ
ومن أراد الفواكه عمد إىل غرسة من ذلك النوع الذي يريده ،ولو مل جيعلها
اهلل تعاىل عىل هذه القوانني واألسباب مل ِ
هيتد الناس إىل ما يريدون يف معايشهم.
وليست هذه أسباب ًا موجبة ،فتارة ُتنتِج النعجة ذكر ًا ،وتارة أنثى ،وقد تنتج
اثنني أو ثالثة ،وتارة ال ُتنتِج ،وكذا سائر احليوانات.
ولو كانت عل ًة موجب ًة لكان اإلنتاج نوع ًا واحد ًا ال خيتلف.
وكذا البذور ،واألشجار تارة َتن ُبت ،وتارة ال َتن ُبت ،وقد حتيى األشجار
املغروسة ،وقد ال حتيى ،وقد خلق آدم من طني ،وحواء من آدم ،وعيسى من غري
أب ،وناقة صالح من جبل ،واجلآ ّن من مارج من نار ،فبهذا تعرف أن هذه
ال ِ
ليست عل ً
موجبة.
هذا ،وأما غري احلوادث اليومية من أصناف العامل كالسامء ،واألرض،
والنجوم ونحوها ،فاجلواب عليهم من وجوه:
األول :أنا ننكر وجود بعضها فض ً
ال عن تأثريها ،وليس هلم دليل عىل
وجودها ،وإنام هي دعوى جمردة عن الربهان ،وكل دعوى بدون برهان فهي
باطلة ،وإال لزم التناقض بني من يدعي نج ًام ومن يدعي علة ،أو طبع ًا ،أو
صانع ًا ،أو نحو ذلك؛ َّ
ألن الذي قال :علة مناقض ملن قال :نج ًام ،وكذا البواقي،
وقس عىل هذا كل دعوى.

َ
العامل مع اختالفه لعلة واحدة عىل فرض
الثان :أنه ال يصح أن يكون
إمكانه؛ َّ
ألن العلة ليست صانعة وتارةً ،حتى توجد أشيا َء وتلف ًة كالنار ،إنام يلزم
منها إحراق ما وقع فيها ،أو تؤثر يف حرارته ،وال يوجد منها بقر ،وغنم ،وإبل
وكذا سائر املوجودات.
َ
وال لعلل متفقة كنار ،ونار ،ونار؛ َّ
العامل
ألن ُم َؤ َّثراهتا سواء ،فيلزم أن يكون

نوع ًا واحد ًا إذا كان املؤثر علة ،أو عل ً
ال متفقة.
فإن قالوا :الذي َأ َّث َر يف َ
ف بينها،
العاملِ ِع َل ِل وتلفة ،احتاجت العلل إىل َمن ُخيالِ ُ
كام احتاج العامل إىل من خيالف بينه.
فإن قالوا :الذي خالف بني العلل علة أو علل ،عدنا الكالم معهم يف العلة،
ٍ
مؤثرات متفقة.
أو العلل ،وهو أن العلة الواحدة ،أو العلل املتفقة ال تؤثر إالَّ يف
فإن قالوا :وتلفة ،احتاجت إىل والف خيالف بينها ،فإما أن يتسلسل الكالم
وهو حمال ،وإما أن يضطروا إىل صانع وتار بطلت العلل ،ورجعوا إىل قولنا.
فإن قالوا :املختلفة ال حتتاج إىل والف خالف بينها.
فلنا جوابان:
األول :أن َ
العاملَ إذا احتاج إىل مؤثر الختالفه فالعلل مثله ،والفرق حتكم.

واجلواب الثاين :أنه ال يصح أن تكون وتلفة وكان يمكن أن تكون متفقة،

وال متفقة أيض ًا وكان يمكن أن تكون وتلفة إالَّ باختيار وتار.
فإن قيلَ :
العامل ُ قديم ،وإ َّنام هذا يف احلوادث املشاهدة اليومية.

ٍ
أن يف ر
قيل هلم :ال يصح أن يكون قدي ًام مع اختالفه ،مع َّ
صنف منه ما
كل

يدل عىل حدوثه.
الثالث :أن العامل بلغ الغاية يف العظمة ،واإلحكام ،واإلتقان ،عجزت
العقالء والعلامء عن االطالع عىل مجيع غرائبه وعجائبه ،فقد بلغت قدرة صانعه
وعلمه ،وحكمته ،وإتقانه غايات الغايات ،كيف ولو حاول العلامء ،وأهل

الصناعات البالغة من املالئكة ،واجلن ،واإلنس عىل أن خيلقوا مثل أضعف
خلقه مع اجتامعهم مل يقدروا ،ولن يقدروا ،فكيف بجامد ليس له حياة ،وال قدرة،
وال علم خيلق أو يؤثر يف إجياد هذا العامل املختلف املتقن غاية اإلتقان ،فلقد بلغ
املدعي هلذا يف غاية الغباوة ،واحلمق ،وأعظم منه يف الغباوة ،واحلمق الذي
يصدق دعواه بدون حجة ،وال برهان ،وما أظن الذين أسسوا هذا بأغبياء،
ولكنهم املرتفون خيافون عىل مناصبهم أن يأخذها عليهم األنبياء صلوات اهلل
عليهم وسالمه وهكذا الدهر إىل يوم القيامة ،وأعاهنم عىل ذلك ُع َّباد الدرهم،
ْ ََْ ََْ
َ
َ َ ُ
مه ِج ُر َعاع أتباع كل ناعق ﴿ َوجحدوا بِها َواستيقنتها
َوالدينار ،واجلم الغفري َ َ
َ
بأ ذاَّل َ
أ ْن ُف ُس ُه ْم ُظ ْلماً َو ُعلُ اوا﴾ [النمل ،]14:وسيندمون يوم ال ينفع الندم ﴿إ ْذ تَ َ ذ
ِين
ِ
ذ
َ
َ
َ ذ َ ذَُ
ُّ ُ
َ َْ َ َ ََ ذ َ ْ
ُ َْ َ ُ
ابَ 166وقال اَّل َ
ِين
ِين اتبعوا َو َرأ ُوا العذاب َوتقطعت ب ِ ِهم اْلسب
اتبِعوا مِن اَّل
ذُ َ ْ َ َُ
ذ َ ُ َ ْ َ ذ َ َ َ ذ ً َ َ َ َ ذَ ْ ُ ْ َ َ َ َ ذ ُ ْْ ذ َ َ َ ُ
يه ُم اّلِل أعماله ْم
ر
اتبعوا لو أن نلا كرة فنتبأ مِنهم كما تبءوا مِنا كذل ِك ي ِ ِ
َ َْ ْ َ َ ُ ْ َ
ِبار َ َ ذ
َ َ َ
ار[﴾167البقرة].
حس ر
ات علي ِهم وما هم ِ ِ ِ
جي مِن انل ِ
هذا والفرق بني العلة ،والفاعل املختار من وجوه:
األول :أن الفاعل ال بد أن يكون حي ًا قادر ًا عامل ًا يفعل ما يريد ،ويرتك ما ال
يريد ،والعلة املؤثرة عىل قول من يقول هبا ليست حية ،وال قادرة ،وال عاملة ،وال
عشوائي ،تأثري وجوب ،ال يمكن ختلفه عنها ،وإنام تأثريها مالزم
وتارة ،بل تأثريها
ِ
هلا ال يمكن أن يتخلف عنها ،وإال مل تكن علة فيه.
وذلك كقول املعتزلة إن اجلسم مؤثر يف التحيز ،وإن القدرة علة مؤثرة يف
القادرية ،والعلم يف العاملية ،واحلياة يف احليية ،وقد رشحنا كالمهم ،وأبطلناه.
وكذا النار فإهنا مالزمة للحرارة وإحراق ما وقع فيها ،وليس هلا اختيار،
وهلذا حترق من وقع فيها سواء كان يستحق اإلحراق أم ال.
وكذا السم يرض من دخل فيه.

ويقولون :إن الذي أثر يف العامل علة كهذه العلل أوجبت وجوده ،وال
يمكن أن يتخلف عنها ،ولو ختلف عنها مل تكن علة فيه؛ َّ
ألن من شأن العلة أن
ف معلوهلا عنها؛ َّ
ألن تأثريها ليس كتأثري الفاعل تأثري اختيار؛ بل أن بينها
ال يتخ َّل َ
وبني معلوهلا تالزم ًا ال تنفك عنه ،وال ينفك عنها ،فإن كانت قديمة فهو قديم
مثلها ،وإن حمدَ ثة فمحدَ ث ،كمالزمة النار للحرارة.
الثاين :أن العلة واملعلول متقارنان ليس أحدهام متقدم ًا عىل اآلخر ،فليس
أحدهام بالتأثري أوىل من اآلخر ،وتالزمهام ال يدل عىل ما يدعونه من التأثري.
اج يف ِح رفظِ َه ـا َر رق ـ ِم وال َر َص ـدُ
حي َت ـ ُ
ُر

اط ِع رل َم ًا ب ُِكـ رل الكائنـ ِ
َ -11أ َح َ
ـات َفـال
-12ومب ِِصـ يف الــدَّ ياجي ُكـ َّل خافيـ ٍ
ـة
َ ُر ِ

الر َمـدُ
ال َي رعرتيه ا رل َع َمـى َعنرهــاَ ،وال َّ

ألنـ ـه َخ َلـ ـ َق األَشـــيا َء ُحمركَمـ ـ ًة
َّ -13

والر َشـــدُ
ويف عجائبهـــا ال َّت رب ِيـــ ر ُ
ني َّ

هذه األبيات ،اشتملت عىل:
ِ
 -1أ َّنه ِ
عامل ِ ر
العامل ُ بام مىض ،واحلارض ،وما سيكون،
بكل الكائنات ،فهو
وكلام ُيمكن العلم به ،وبام ال يكون كيف يكون لو كان.
 -2وعىل أ َّنه بصري.
أما الدليل عىل أ َّنه عامل :فهو أ َّنه خلق األشياء حمك ََم ًة ،متقنة غاية اإلحكام
ِ
واإلتقان ،ولو مل يكن عالِ ًما ،لكانت أفعا ُله عشوائية ،كام َّ
العامل َ باخلياطة،
أن
والنجارة ،والكتابة وسائر الصناعات ُي رت ِق ُن صنعتها ،واجلاهل ال يتقنها.
فأو ُل ،ء نذكر خل ُق ُه لإلنسان،
ونريد أن نلفت الناظر إىل بعض عجائبهاَّ ،
فإ َّنه خلقه خلق ًا متقن ًا ،فجعل فيه البِص الذي ال تستقيم حياته ،ومزاولة أعامل
معيشته إالَّ به.

اللذين ال يستقيم التخاطب إ َّ
وجعل له السمع واللسانَ ،
ال هبام ،وال تكمل أعامل
َ
معيشته إ َّ
واألرجل ،وال َخيفى ِعظم منافعهام.
ال هبام ،وجعل له األيدي
وجعل له الغذاء ،وجعله يتنقل من ٍّ
حمل إىل حمل ،ويمتصه البدن تدرجي ًا ،حتى
ُ
اإلنسان من السفر ،ومن األعامل الكثرية ،بني الوجبتني.
يتمكن
َ
وفض َله به عىل
وجعل له العقل الذي جعله مهيمنًا عىل مجيع أعضائهَّ ،
مجيع املخلوقات.
وانظر إىل ما جعل اهلل تعاىل يف خلق وجهه من العجائب ،واإلتقان.
كيف جعل فيه العينني واحلاجبني واألذنني والشفتني واملنخرين والذقن.
وحفظ العينني باألنف واحلاجبني وبغالف خفيف.
ٍ
آخر يف مليارات الوجوهَ ،ف َّرق بينهم
ومل َيشتبه َو رج ِه مع ِص َغرِ حجمه بوجه َ
بالقدرة اإلهلية ،وبدون رقوم ،ولو اشتبهوا حلصل الفساد الكبري ،فال يعرف
الزوج زوجته ،واألب واألم أوال َدهام.
َ
العامل َ ك َّل ُه ،ولواله ما
عظيما يعم
نورا
ً
وجعل لنا الشمس ،وجعل فيها ً
نور ُه ضعي ًفا،
استطاع الناس أن يعيشواَ ،و َل َّما كان الليل للنوم والسكون ،جعل َ
أيضا منافع أخرى.
وليعرف العقالء نعمة النور ،وبِ ِضدر َها َت َت َم َّي ُز األُ رش َيا ُء ،وفيهام ً
السحاب ،ثم جعله ركا ًما ،وجعل فيه
ثري
َ
وأرسل املطر عىل نظام ،أرسل الرياح ُت ُ

الربق ،والرعد ،حتى يتمكن الناس من حتصني أنفسهم ،وحتصني أمتعتهم ،وكلام
يرضه املطر ،أو خيربه قبل سكبه ،وجعله َينرزل قطرات ليعم نفعه ،وال يرض.
وأرسل األنبياء -صلوات اهلل تعاىل عليهم -بقوانني حمكمة متقنة ،أكثرها
وأعظمها يف صالح حياهتم ومعايشهم ،ولو طبقوها لعاشوا سعداء يف هذه
احلياة الدنيا.
و ِق رس ُم العبادات جز ِء قليل ،مع أ َّنه ال خيلو عن منفعة ،ومن تأمل فيها علم
رب العزة.
َّأهنا ال تصدر إالَّ من حكيم ،بل فيها ما يدل عىل َّأهنا ال تصدر إالَّ من ر

واألنبيا ُء صلوات اهلل تعاىل عليهم ال َحيتاجون معها إىل معجزات ،لو
صادفت عقوالً واعية ،خالي ًة من الكرب ،واحلسد.
فدَ َعا َنا ال َّل ُه تعاىل إىل التحابب والتآخي ،وترك الظلم ،والتعدي ،والغش،
واخلداع ،واملكر ،واحلسد ،والكرب ،والسب ،والغيبة ،والنميمة ،والقتل،
وحرم الزنا؛ َّ
التعدي عىل ُح َر ِم
ألن فيه
والنهب ،والُّسق ،وقطع الطريق،
َ
َّ
َ
َ
وإتيان املرأة يف املحيض
واللواط؛ تنرزهي ًا لنا عن القذارة ،ولتكثري النسل،
الناس،
ِ
واخلمر حفظ ًا
حفظ لصحة الرجل ،لِ َما يف كثرة الوطء من املرضة،
كذلك ،وفيه
َ

للعقل ،ولدفع ما قد حيصل من السكر من املرضات بالنفس واملال ،ورشع النكاح
عىل هذه الطريقة املرشوعة؛ حفظ ًا لألنساب ،ولِ َما قد حيصل من النكاح العشوائي
من التخاصم ،واملقاتلة والعداوات ،وللتعاون بني الزوجني برتبية أوالدهم،

وأحوال معايشهم.

البدعي لِ َما قد حيصل من الندامة لِ َمن ُيط رلق حال الغضب.
وحرم الطالق
َّ
َّ
وحرم الزوجة بعد الثالثة إالَّ بعد زوج ،حفظ ًا
ورشع الرجعة رمحة ملن تندمّ ،

لكرامة املرأة ،وتأديب ًا للمتالعبني.

واشرتاط الويل والشهادة ،فرق ًا بني النكاح والسفاح ،ورشع احلدو َد ردع ًا
ِ
املواريث دف ًعا للخصام ،وقس الباقي.
وزجر ًا للمعتدين ،وتفصيل
وأما الدليل عىل أنه بصري ال ختفى عليه املبرصات ،فهو أ َّنه خلق
املخلوقات عىل مقادير وألوان وتلفة ،ففي ألوان اآلدميني ،والغنم ،والبقر،
واألر ِضني ،والساموات ،والظلمة ،والنور
والطري ،والفواكه ،والزهور ،واجلبال،
َ

ما ال َهيتدي له إالَّ املبِص؛ َّ
أعمى ال يعرف شيئ ًا من ذلك،
ألن املولود الذي ولد َ

وال لون ًا من لون.

هذا ،وملا كان اهلل يرى بدون آلة جمعولة ولوقة حتى يتحكم فيها جاعلها،
وخالقها ،لزم أن يرى كل املرئيات الظاهرة ،والباطنة؛ َّ
ألن الرؤية من شأنه،

ومن حقيقته ،فال يمكن أن تتخلف عنه ،ولو خفي عليه بعض املرئيات لكانت
حتك ِم َ ر
يص بدون ُو َ رصص لو
قد ختلفت عنه ،ومل تكن له صفة ذاتية ،وألنه َ َ
وخت ِص ِ

فرض ذلك.

والدليل عىل أنه يرى املرئيات الباطنة أنه خلق احليوانات ،ويف بطوهنا الكبد
والرئة ،والكرش ،والقلب ،والطحال ،والكىل ،وا ِملعا ،والشحم ،وألواهنا
وتلفة ،وخيلق األوالد يف بطون أمهاهتم وتلفة ألواهنم ،وكذلك األثامر،
واألشجار لون ظاهرها والف للون باطنها ،وكذا األرض طبقات وتلفة
ألواهنا ،وهذا زيادة تأكيد ،وإال ففي األول ما يكفي.
امل ب ِ
ِكــال ِم ر
مج ِع ِهــم
اخلَ رلــ ِق َأ ر َ
َ -14و َعــ ِ ِ

و َما أرا ُدوا بِـ ِه أ ريضـ ًا ،ومــا َق َصـدُ وا

ألنــ ـه َخــ ـالِ ِق للن رطــ ـ ِق آ َل َتــ ـ ُه
َّ -15

َ
واهتا يف الن رطــ ِق َت َّت ِحــدُ
يس َ
ولــ َ
أصــ ُ َ

-16والَ َلــ ُه آلــ ِة ِمــ رن َغــ ر ِري ِه ُخ ِل َقــ رت

َ
كــون لِ َم رســ ُمو َعاتِ ِه َعــدَ ُد
حتــى َي

يف هذه األبيات :صفة سميع ،والدليل عليها ،وأ َّنه ِ
عامل ِ بجميع املسموعات،
وما ُأريد هبا.
ولكل ٍ
ر
ناطق آالت الصوت والنطق،
فالذي يدل عىل أ َّنه سميع ،أ َّنه خلق لنا،
ٍ
وآالت السمع ،وجعل ر
صوت،
ناطق صوت ًا والف ًا ،فللذكر من اآلدميني
لكل
ِ
ول ُ
ألنثى صوت ،وللبقر والغنم واإلبل والطري ،لكل نوع صوت ،وال َيقدر عىل
هذا من ال يعلم املسموعات.
فاألصم الذي ولد أصم ،ال يعرف األصوات.
املسموعات بدون ٍ
ِ
خالق،
آلة َخ َل َقها له
هذا ،و َل َّما كان ال َّل ُه تعاىل يعلم
ِ
فيتح َّك ُم فيها خال ُقها ،فيخصصها يف مسموعات دون مسموعات ،لزم أن يعلم
املسموعات ك َّلها ،وال خيفى عليه ِ ،ء منها.

هذا ،وأما استدالل بعض املتأخرين من أصحابنا ،واملعتزلة عىل كونه سميع ًا
بصري ًا بكونه حي ًا ال آفة به فلم ينتهِ رض؛ أل َّنه ال ينتقل الذهن من كونه حي ًا ال آفة
به إىل كونه سمعي ًا بصري ًا ,وإنام هو اتفاقي ،كقولنا :العامل بسيط ،وكل بسيط
حادث ،وألن الدليل عىل كونه حي ًا علمه باملدركات املسموعات ،واملبِصات،
واملطعومات ،واملشمومات ،وامللموسات ،وقدرته عليها فيلزم الدور؛ َّ
ألن
علمه باملسموعات ،واملبِصات يدل عىل كونه حي ًا ،وكونه حي ًا ال آفة به يدل عىل
كونه سمعي ًا بصري ًا.
وأيض ًا فقد َي ُؤول احتجاجهم بكونه حي ُا ال آفة به عىل أنه سميع بصري إىل
االحتجاج بنفس الدعوى وهو ما يسمى مصادرة وهي :االحتجاج عىل
الدعوى بنفسها.
بيان ذلك :أن كل من يف أذنيه أو عينيه آفة غري الصمم والعمى فهو سميع
بصري ،وليست اآلفة التي يمتنع معها كونه سميع ًا بصري ًا إالَّ العمى والصمم،
حي ليس بأعمى وال أصم فهو السميع البصري ،فكأهنم
فيصري املعنى :وكل ٍّ
قالوا :والدليل عىل كونه سميع ًا بصري ًا كونه ح ُيا سميع ًا بصري ًا ،وكل من كان ح ُيا

سميع ًا بصري ًا فهو سميع بصري.
درك باحلواس
والذي يظهر أن الذي يدل عىل كونه ُمدر ِرك ًا
للمدركات التي ُت َ
َ

اخلمس خلقه هلا متنوعات تنوع ًا كثري ًا ,وخلقه لنا اآلالت التي ندركها هبا ونميز
بني وتلفاهتا هبا ،وإدراكه هلا علمه هبا؛ َّ
ألن اإلحساس ُمتنع عليه.

هذا ،وإدراكه للمحسوسات ،وامللموسات ،واملطعومات ،واملشمومات
كلها بمعنى العلم ،ويقال لهُ :مدر ِر ِك حقيقة؛ َّ
املدركات يقال له:
ألن من يعلم َ
ُمدر ِر ِك حقيقة ،ويقال له :سميع بصري جماز ًا ،وال يطلق عليه المس ،وال طاعم،
وال شا ّم؛ أل َّنه ال يصح أن يطلق عليه من املجاز إال ما أطلقه عىل نفسه،

وقد سمى نفسه سميع ًا بصري ًا ،فيجوز أن نسميه هبام ال غري ،وإن كانا بمعنى
عامل؛ أل َّنه ال جيوز أن نطلق عىل اهلل من األسامء إال ما تضمن مدح ًا لقوله تعاىل:
َ ه َ ْ َ ُ ُْ ْ َ َ ْ ُ ُ َ
﴿و ِّلِلِ اْلسماء اْلسَن فادعوه بِها﴾ [األعراف ،]180:وألنه يلزم التشبيه يف المس،
وطاعم ،وشا ّم ،بخالف سميع ،بصري ،فهام أبعد عن التشبيه.

فإن قيل :إن بني العلم ،واإلبصار فرق ،أال ترى أنا إذا فتحنا أعيننا إىل املرئيات
ثم غمضناها فإن علمنا هبا حال إغامضنا خالف علمنا هبا حني َف رت ِح َنا هلا.
قيل له :إن علم اهلل خيالف علمنا ،وإنام نتفق يف االسم ،أال ترى أنه يعلم اآلالم

التي تصيبنا ،واهلم ،والغم ،والُّسور ،واللذة ،واألمن ،واخلوف ،ومقاديرها بدون
تأمل ،أو تلذذ ،أو تضجر ،أو رسور ،أو ختوف ،أو فرح ،وبمقادير املطعومات،
واملشمومات ،واملسموعات ،واختالفها ،وكذا املبِصات ،وامللموسات ،املرغوب
فيها ،واملنفور عنها ،وبدون تلذذ ،أو رسور ،أو تضجر ,أو نفور ،فهو يعلم يف
احللويات بالفارق بني حالوة السكر ،والعسل ،والتمور ،والزبيب ،والرمان،
والتني ،وكذا الفارق بني مرارة الصرب ،واملر ،واللبان املر ،وسائر املطعومات املرة،
ودرجات احلرارة ،والربودة ،وكذا املشمومات ،واملسموعات ،واملبِصات،
واملؤذي منها ،واملريح فالفرق بني علمنا وعلمه بني واضح ،وقس ما مل نفصل عىل
ما قد فصلنا يف بعض املحسوسات.
وسيأيت هلذا إن شاء اهلل تعاىل مزيد توضيح بعد رشح القدرة ،وبقية الصفات الذاتية.
-17وا رل ُم رم ِ
ـت ُقدر رتِـ ِه
نات مجيعـ ًا حتـ َ
ك ُ

وال َيلـــم ِبـــ ِه َكـــد وال َن َكـــدُ

َّ -18
قدرتـــ ُه ليســـت خلالقهـــا
ألن َ

ختـ ـص بِمقــ ٍ
فـــال ُ َ
ـدور َو َتنفـــر ُد

-19وكل من أدرك األشيا وأوجــدها

ٍّ
فــذاك حــي بــال
شــك ف ُيعتمــدُ

يف هذه األبيات :إثبات القدرة له ،وإحاطتها بجميع الكائنات.
َّأما الدليل عىل قدرة اهلل تعاىل ،ففيام خلق أعظم ٍ
دليل ،ويف عجائب ولوقاته ما يغني.

ِ
أ َّما الدليل عىل إحاطته بجميع املقدورات ،و َّ
حميط بجميع
أن إدرا َك ُه
املدركات ،فنريد اآلن أن نوضح األدلة عليها كلها ،وقد أوضحنا األدلة عىل أ َّنه
قادر.
عامل سميع بصري ِ

هذا ،والقادر العامل السميع البصري ال يكون إال حي ًا ،فاحلياة مالزمة هلذه

الصفات ،تنتفي بانتفائها ،وتثبت بثبوهتا .وهذا واضح ال حيتاج إىل زيادة تفصيل.
ونريد اآلن أن نرشح األدلة عىل اإلحاطة .فنقولَ :ل َّما كان اهلل سبحانه
وتعاىل ُي ِ
درك املدركات ك َّلها ،املعلومات ،واملبِصات ،واملسموعات،
وامللموسات ،واملطعومات ،واملشمومات ،و َيقدر عىل خلق املخلوقات بدون
آلة جمعولة ،ولوقة حتى يتحكم فيها خال ُقها مثلناَّ ،
فإن اهلل سبحانه وتعاىل خلق
ٍ
آالت هلذه األشياء ،وجعلها ألشياء حمدودة ،ال نستطيع أن نتعداها ،وجعل
لنا

ٍ
لبعض زيادة عىل حسب ما تقتضيه احلكمة واملصلحة.

أ َّما اهلل سبحانه فليس له آلة ولوقة ،بل هذه صفات ذاتية ،ال تتخلف عنه ،بل

من شأنه العلم وإدراك املدركات ،والقدرة عىل املمكنات ،ال تتخلف عنه ،وال
ٍ
ٍ
يتخلف عنها؛ َّ
حتكم ،وختصيص بدون وصص،
بعض
لبعض دون
ألن إدراكه
ِ

فال بد أن ُيدر ركها ك َّلها ،أو َجيه َلها ك َّلها .وكذا القدرة مثلها.

ولو ختلفت عنه يف حال من األحوال لزم أن يكون جاه ً
وعاجزا.
ال
ً
دل الدليل عىل أ َّنه قادرِ ،
وقد َّ
املدركات داخلة
بصري ،وبقية
عامل ِ ،سميع،
َ
ِ
حتت العلم ،فهي كلها بمعنى ِ
يسمى
عامل ،لكن بعلمه باملبِصات ،واملسموعات َّ

بصريا ،وبعلمه هبا وباملطعومات ،واملشمومات ،وامللموسات ،وسائر
سمي ًعا
ً
سمى ُمدر ِركًا.
املحسوسات ُي َّ

ً
ونوع
أنواعا
والدليل عىل علمه بسائر املدركات :أ َّنه خلق املطعومات ً
وتلفةَّ ،
َّ
فللعسل ِ
ِ
كل نوعٍ
ذوق ،وللسكر ذوق،
وتلفة اختال ًفا شاس ًعا،
أنواعا ،فاحللويات
ً
ِ
أيضا فيام بينها.
وللتمر ذوق ،وللعنب ذوق ،وهي وتلفة ً

واملشمومات وتلفة ،الطيبات واملنتنات ،وكذا امللموسات ،فهذا حار،
أملس ،فلو َمل يكن يعلمها َمل َيقدر أن خيالف بينها،
وهذا بارد ،وهذا خش ِن ،وهذا ِ

وقد أرشنا َّ
أن للجسم صفة ذاتية ،وهو أ َّنه يشغل املكان ،وله مقادير ،طول وعرض
وعمق ،وال يمكن وجود جسم متخ ًلفا عن هذه الصفات.
والعرض ال يستقل بنفسه ،وال بد له من جسم حيل فيه ،وال يمكن وجود
ٍ
ال بنفسه؛ َّ
عرض مستق ً
ألن األعراض صفات األجسام ،فهذه صفات األجسام
واألعراض الذاتية ،وال يمكن التخلف عنها؛ أل َّنه من تقليب احلقائق
وتعكيسها ،كام ال يمكن أن يكون العدم وجو ًدا ،والوجود عد ًما.

وليس املراد أ َّنه ال يمكن إعدام املوجود ،وإجياد املعدوم ،بل املراد :أ َّنه ال

ُيمكن أن يكون العدم نفسه وجو ًدا ،والوجو ُد عد ًما؛ أل َّنه من تقليب احلقائق.

وكذا ليس املراد أ َّنه ال يمكن إعدام اجلسم ،وإعدام العرض ،بل املراد :أ َّنه
ٍ
عرض مستق ً
ال يف غري جسم ،وال جسم غري طويل ،وال عريض
ال يصح وجود
وال عميق؛ أل َّنه من تقليب احلقائق وتعكيسها.
فلام أوضحنا أن العلم من شأن اهلل تعاىل ،ومن حقيقته ،فال يصح أن يتخلف
عنه يف حال من األحوال؛ أل َّنه لو ختلف عنه فقد جهل يف ذلك الوقت ،أو يف تلك
القضية ،وإذا صح هذا أصبح َّ
أن العلم ليس من شأنه ،ومن حقيقته ،وال يصح هذا
ٍ
يعلم أشياء ،وجيهل أشياء.
إالَّ لو كان له علم بجعل
جاعل ،حتى جيع َل ُه ُ
وهكذا سائر صفات اهلل تعاىل الذاتية ،وهي الوجود ،والقدرة ،والعلم،
واإلدراك ،ر
قادرا عالِ ًما إالَّ وهو حي،
لكل
املدركات ،واحلياة؛ أل َّنه ال يكون ً
َ
وكذا غني ،وسيأيت إن شاء اهلل تعاىل الدليل عىل أ َّنه غني.
فثبت هبذا َّ
أن اهلل تعاىل قادر عىل مجيع أنواع املقدورات ،عامل ِ بجميع
املعلومات ،مبِص جلميع املبِصات ،سميع بجميع املسموعات ،وما أرادوا هبا،

املدركات ،موجود
ألهنا من املعلومات ،و ُمدرك جلميع أنواع
َ
وما قصدوا؛ َّ
دائما ،غني ،وأن هذه الصفات ال تتخلف عنه يف ٍ
حال من األحوال.
ً

هذا ،واعلم أن الصفات ثالث :صفات فعل ،وصفات ذات ،وصفات
ذاتيات ،فصفات الفعل التي يتصف هبا إذا فعل ،ويشتق له من ذلك الفعل صفة
كخالق ،ورازق ،ومعطي ،وحميي ،وُميت ،وقاتل ،وآكل ،وشارب ،ونحوها،
وهذه يتصف هبا الفاعل إذا فعل ،وتنتفي عنه إذا مل يفعل.
وصفات الذات هي القائمة بالذات كاأللوان ،والقدرة ،والعلم ،واحلياة،
والسمع ،والبِص ،واإلرادة ،والكراهة ،واملحبة ،ونحوها ،فإن كانت مالزمة ال
يمكن ختلفها عن موصوفها فهي الصفة الذاتية ،ومعنى ذاتية أهنا من شأن ذاته،
ومن حقيقتها ،وأنه استحقها من أجل ذاته ،أي من حقيقة ذاته ،كالتحيز
للجسم ،فإنه ال يمكن ختلف اجلسم عنها ،وال ختلفها عنه ،فالصفات املذكورة
يف حقنا- ،غري التحيز -صفات ذات فقط ،ويف حق الباري تعاىل صفات ذات
ذاتية ،وإن مل تكن حالة فيه لكنها منسوبة إىل الذات ثابت ِة هلا ال تتخلف عنها؛
ألهنا ليست بفعل فاعل ،وهذا هو الفرق بني صفة الذات ،والذاتية ،فافهم
الفرق بينهام.
وبقي توضيح ما قد يرد من بعض اإلشكاالت يف وصفه تعاىل هبذه الصفات
الذاتية ،وا رتصاف بعض املخلوقني بِ ِش ربهِ ها ،نحو ا رتصافهم بسميع وبصري ،وعامل
وقادر ،وحي وغني ،و ُمدر ِرك ،فقد يتوهم بعض الطلبة َّ
أن هذا يقتيض التشبيه.
بعض املشككني هذا ويقول :مل قلتم :إ َّنا إذا قلنا :إن اهلل تعاىل
وقد ُيور ُد عليهم ُ
جسم ال كاألجسام -إ َّن هذا تشبي ِه وقد َأثبتم هذه الصفات هلل تعاىل ولألجسام،
وهي :قادر ،عامل ،حي ،سميع ،بصري ،موجود ،وأثبتم هلل تعاىل ذا ًتا ال كالذوات،
وشي ًئا ال كاألشياءَ ،ف ِل َم مل يلزمكم التشبيه مثلام ألزمتمونا

واجلواب واهلل املوفق للصواب ،ومنه نستمد اإلعانة ،والتيسري ،والسداد أنا
أن يعرف َّ
نقول :اعلم أن عىل طالب العلم ر
أن املقصد بطلب العلم البحث عن
معرفة احلق واالنقياد له ،وال يعرف احلق من الباطل إال بالرباهني ،وإذا قد
عرف احلق وأهله باألدلة املعلومة التي ال ريب فيها فال خيرج عنهم إلشكاالت
وردت عىل بعض مذاهبهم ،بل حياول حل اإلشكال إن قدر ،أو الرجوع إىل
األصل وهو أن هؤالء هم أهل احلق باألدلة القطعية ،وإن وقع بعض
اإلشكاالت يف بعض املسائل ،وعىل طالب العلم اإلنصاف وجمانبة اهلوى؛ َّ
ألن
اهلوى يصد عن احلق.
وثاني ًا :أ َّنا نجيب عىل هذا السؤال بعدة أجوبة:
َْ َ َ ْ
اجلواب األولَّ :
أن اهلل سبحانه قد نفى التشبيه بقوله تعاىل﴿ :ليس ك ِمثلِ ِه
َ ْ
اختص هبا ،ومتيز هبا ،وال تكون
َش ٌء﴾ [الشورى ،]11:وهذه من صفات املدح التي
َّ
وتصا بصفات الكامل التي ال يشاركه فيها مشاركُ ،من ََّز ًها عن
مدحا إالَّ إذا كان ً
ً
صفات املخلوقني التي يلزم منها الضعف ،والعجز ،واحلدوث ،واحلاجة ،وقد
أوضحنا أن اجلسم هو :الذي له مقدار طول ،وعرض ،وعمق ،وهذا الذي عليه
األمة بأرسها ،بل وغريهم.

كل مقدَّ ر ومكي ٍ
أن َّ
وقد أوضحنا بام ال مزيد عليه َّ
ف فال بدَّ له من ُم َقدر ٍر
َّ
ٍ
خيتص بأحدها،
ألهنا جتوز عليه مقادير وتكييفات كثرية ،ال يمكن أن
َّ
و ُم َك ريف؛ َّ
وختصيصا
كما،
ً
وهو جيوز العكس أو الضد ،إالَّ باختيار وتار ،وإالَّ كان حت ً

بدون ُو َ رصص.
وهل يثبت خلق السموات واألرض ،واجلبال التي مل يشاهد أحدِ خلقها إالَّ
هبذه الطريقة ،والطرق التي قدمناها ،وهي ثابتة يف ر
كل األجسام ،وال نستطيع أن
نجيب عىل املالحدة ،والذين حكموا بقدم العامل ،إال هبذه الطرق.

إذا عرفت هذا فالذوات ثالث ،أو أربع :ذات الباري ،وذات اجلسم ،وذات
العرض ،وكذا اجلوهر عند من يقول به ،ولكل واحدة منها ُميزات تتميز هبا عن
الذوات األخرى.
فاجلسم هو :الطويل ،العريض ،العميق ،الذي يشغل املكان.
والعرض هو :الذي ال يستقل بنفسه ،وال بد له من جسم حيل فيه.
واجلوهر هو :اجلزء الذي ال يتجزأ لصغره ،وال ينقسم وال يقال له جسم إال
إذا انقسم طوالً ،وعرضا ،وعمق ًا عند من يقول به.
وكل هذه جائزة الوجود ،وذات الباري غري هذه وهي واجبة الوجود.
فذات الباري ليست بجسم ،وال عرض ،وال جوهر ،وهي قديمة.
وهذه الذوات حمدثة .وكل ذات تسمى شيئ ًا ،فاالشرتاك يف التسمية فقط،
فال يلزم منه املشاهبة.
سمى
سمى عدة رجال كل واحد ّ
كام إذا ُسمي رجل بجراد أو طلحة ،أو ّ

ولده علي ًا فإنه ال يلزم املشاهبة بني األوالد ،وال بني الرجل وبني الشجرة
املعروفة ،وال بينه وبني اجلراد.
بخالف قولنا :جسم فقد اشرتك يف املاهية ،ماهية اجلسم وحقيقته وهي
الطويل ،العريض ،العميق ،التي يلزم منها احلدوث كام أوضحناه سابقا ،وال
ألهنم قد رشكوه يف ماهية اجلسم
خيرجهم من هذا املأزق قوهلم ال كاألجسام؛ َّ
التي يلزم منها احلدوث.
وكذا اشرتاكنا يف الصفات نحو عامل ،قادر ،حي ،سميع ،بصريُ ،مدر ِرك،

موجود إنام هو اشرتاك يف االسم فقط؛ َّ
ألن صفات اهلل صفات ذاتية ثابتة له يف
األزل ،وال يصح ختلفها عنه يف أي وقت؛ ألهنا من شأنه وحقيقته ،كام أن من
شأن اجلسم وحقيقته كونه طوي ً
ال ،عريض ًا ،عميق ًا ،يشغل املكان؛ فال يصح أن
يكون جسم غري مشتمل عىل هذه الصفات ،وال أن حتصل هذه الصفات

وال حيصل اجلسم؛ ألهنا ال تتخلف عنه ،وال يتخلف عنها ،فهي له صفات
ذاتية ،ال تنفك عنه ،وال ينفك عنها ،مالزمة للحدوث ،أما الصفات األخرى
وهي سميع ،بصري ،عامل ،قادر ،حي ،موجود ،مدرك فهي للجسم صفة جائزة
الوجود يصح ختلفه عنها ،وختلفها عنه ،وهي يف حق الباري صفة ذاتية ال تنفك
عنه ،وال يصح ختلفه عنها ،وال ختلفها عنه ،فهي ثابتة له يف األزل.
وهي أيض ًا ختتلف يف حقنا وحقه ،فنحن ندرك املسموعات ،واملبِصات،
واملطعومات ،واملشمومات ،وامللموسات ،واملعلومات بآالت ،ونقدر بقدرة،
ونتكلم بلسان ،ونحيا بحياة.
وليس كذلك الباري تعاىل فليس إال جمرد الذات فليس له آلة يقدر هبا ،أو
املدركات هبا املطعومات ،واملشمومات،
يعلم ،أو يبِص ،أو يسمع هبا ،أو يدرك َ

املدركات ،وليس حي ًا بحياة.
وامللموسات ،وسائر َ

وهو عامل باللذة ،واملستلذات ،واآلالم وا رل ُم رؤلِ َمات ،ومقاديرها،
واملطعومات ،واملشمومات املرحيات منها ،واملؤذيات ،واختالفها ،ومقاديرها،

واملسموعات ،واملبِصات املرغوب فيه ،واملنفور عنه ،والشهوة ،والنفرة
ومقاديرها بدون تأمل ،أو تلذذ ،أو إيذاء أو كراهة ،أو نفور ،أو رسور ،أو شهية،
ويعلم احلرارة والربودة ،والرطوبة واليبوسة ،والصالبة والرخاوة ،واخلشونة
واملالسة بدون مالمسة أو مامسة ،ونحن بالعكس يف هذه كلها.
وهو عامل هبذه األشياء كلها ،و ُمدر ِرك هلا قبل وجودها ،وبعد وجودها ،وبعد
عدمها ،وال يمكن أن يعرتيه اجلهل ،وال العجز ،وال العدم ،وال املوت ،والفناء،
املدركات كلها؛ ألهنا مل تثبت له بآلة والبجعل جاعل حتى
وال أن جيهل شيئ ًا من َ
خيصصها بوقت دون وقت ،أو ،ء دون ،ء ،فال بد من أن تثبت له دائام ،أو
تنتفي عنه دائ ًام؛ َّ
ألن ثبوهتا ليشء دون ،ء ،ويف وقت دون وقت حتكم،
وختصيص بدون وصص.

فلام ثبت لنا أنه قادر ،عامل لصنعه الفعل املحكم لزم أن يشمل علمه مجيع
املعلومات ،وقدرته مجيع املمكنات ،وال تتعلق قدرته بغري املمكن؛ أل َّنه يصري
غري املمكن ُمكن ًا ،وهذا تناقض.
إذا عرفت هذا -عرفت أن ليس بني صفاتنا وصفاته اتفاق إال يف االسم
فقط ،وهو ال يلزم منه التشبيه ،فلم نشاهبه يف صفاته صفات الكامل حتى يثبت
لنا ما ثبت له ومل يشاهبنا يف صفاتنا صفات النقص حتى يلزم احلدوث بخالف
قوهلم :جسم.
وجواب آخر عىل هذا اإلشكال كنت قد أجبت به يف موضع آخر :أنا نقول:
َْ َ َ ْ َ ْ ٌ َ َُ ذ ُ
اْل ِص ُ
يع َ
ْي﴾[الشورى ،]11:آية
ال شك أن قوله تعاىل﴿ :ليس ك ِمثلِ ِه َشء وهو الس ِم

رصحية دالة عىل أن اهلل سبحانه ال يشبه شيئ ًا من ولوقاته ،وال يشبهه ،ء منها.

واعلم أن املشاهبة إنام تقع باالشرتاك بني الذاتني ،أو الذوات يف صفة من الصفات
به حيصل التامثل ،والتشابه ،كاشرتاك األسد والرجل الشجاع يف اجلرأة والشجاعة ،أما
االشرتاك يف الذات نفسها فال يصح؛ أل َّنه يؤدي إىل أن تكون الذوات ذات ًا واحدة،
وهذا عني التناقض؛ َّ
ألن املفروض أهنا ذوات متعددة.
بىل قد يكون االشرتاك يف الذاتية ،وهي األمر اجلامع الذي تصري الذوات
بسبب االشرتاك فيه جنس ًا واحد ًا ،أو نوع ًا واحد ًا ،كاشرتاك األجسام يف
اجلسمية أي يف حقيقة اجلسم وهي :الطويل العريض العميق الذي يشغل
املكان ،فكلام كان كذلك فهو جسم ،واشرتاك األعراض يف العرضية وهي :كل
،ء ال يستقل بنفسه ،وال بد له من جسم حيل فيه كاحلرارة والربودة ،واحلركة
والسكون ،ونحو ذلك ،فإن هذه ال تستقل بأنفسها ،وال يمكن أن تكون إال يف
جسم ،وكذا سائر األعراض ،وعىل اجلملة فاألعراض هي صفات األجسام.
أي اشرتاك ال يف
إذا تقرر هذا فلم حيصل بني اهلل سبحانه ،وبني سائر الذوات ّ
الذات ملا سبق ،وال يف الذاتية؛ َّ
ألن اهلل سبحانه ليس بجسم وال عرض ،ومل يقع

االشرتاك إال يف التسمية فقط ،وهي ال تستلزم التشبيه واملامثلة كام إذا سميت
رج ً
ال بطلحة فإن هذه ال تستلزم املشاهبة بني الرجل وبني الطلحة -وهي
الشجرة املعروفة -وهذا واضح.
وجواب آخر كنت قد أجبت به يف مكان آخر ورأينا ذكره هنا لتعميم
الفائدة :أن التشبيه إنام يقع بحصول معنى يف الذاتني أو الذوات به تصري
الذوات جنس ًا واحد ًا أو نوع ًا أو متشاهبات كام مر ،ونحن مل نقل :إن اهلل يعلم
بعلم ،ويقدر بقدرة ،وكذا مل نقل يف البواقي ،ونقول يف املخلوقني :إهنم يعلمون
بعلم ولوق ،وكذا يف البواقي ،فلم نثبت األمر اجلامع هلل ولغريه حتى يلزم ما
ذكرتم ،وألن العامل منا إنام يعلم بعلم خلقه اهلل ويقدر بقدرة خلقها اهلل فهو يف
احلقيقة ُم رع َلم و ُم رقدَ ر ،وألن علمنا بمقادير احلرارة ونحوها من امللموسات،
واملطعومات بواسطة اللمس واحلس ،واهلل يعلم بغري هذه الواسطة ،فهو يعلم
مقدار األمل فينا ،واللذة ،والغم ،واحلزن ،ومقدار حالوة احلايل ،وكذا سائرها
من غري ملس ،أو إحساس ،ومقدار األمل بدون تأمل ،واللذة بدون تلذذ بخالفنا،
فإذا كان العامل منا إنام هو ُم رع َلم ،ومل نشرتك يف األمر اجلامع ،واختلف اإلدراكان
مل يقع التشبيه سيام وعلمنا عرض حيصل ويزول ،وعلم اهلل ثابت ،غري عرض،
حاصل يف األزل ،دائم ،وعلمنا يف الوقت الواحد ال يكون إال بمعلوم واحد ثم
يزول ،وعلم اهلل بالكائنات كلها يف األزل ،ويدوم ،وليس بيشء ،وإنام هو بمعنى
أن املعلومات ال ختفى عليه ،وكذا بقية الصفات ،فلم حيصل االشرتاك إال يف
التسمية كام قدمنا يف الذات.
وبقي إشكال قد يشكل عىل بعض الطلبة ،وقد ُي َل رب ُس به بعض املشككني عىل
املذهب الزيدي ،وحاصله :أنا نقول :إن صفاته ذاته ،وهي العلم ،والقدرة،
والسمع ،والبِص ،واحلياة ،فيلزم عىل هذا أن العلم هو اهلل ،والقدرة هي اهلل،

ويلزم عىل هذا أيض ًا أن القدرة هي العلم واحلياة ،وأن العلم واحلياة هام القدرة،
وكذا سائرها ،وال خيفى ما يف هذا من التناقض والتنافر.
واجلواب احلق واهلل املوفق :أن هذه العبارة فيها بعض إلغاز ،وليس املقصود
هبا ما ُذ ِك َر ،وما ُي َت َو َّهم.
وإنام املقصود أن ليس هلل آالت يقدر هبا ،ويعلم هبا ،ويسمع هبا ،ويبِص هبا،
وليس له حياة ،وليس إال جمرد الذات قادرة ،عاملة ،سميعة ،حية ،بصرية ،فليس له
قدرة يقدر هبا ،وكذا البواقي ،فهو نفي للصفات احلقيقية.
وليس املراد أيض ًا أن ذاته آلة ،بل املراد :أنه ال ختفى عليه املسموعات،
املدركات ،وال
واملبِصات ،واملعلومات ،واملطعومات ،واملشمومات ،وسائر
َ
يعجز عن كل املقدورات.
فال يلزم ما ُذ ِك َر ،وال ما توهم ،فهو قادر يف األزل بدون قدرة ،وكذا البواقي،

فافهم هذا موفق ًا إن شاء اهلل.

واملدركات كلها بمعنى العلم ،وليس حيصل هلل إدراك للمعلومات،
َ
املدركات حتى حيتاج آلة يدرك هبا
واملدركات ،املسموعات ،واملبِصات وسائر َ
َ
فاملدركات كلها معلومات يف األزل ،وال
ذلك ،وال آلة خيلق هبا ،أو يستعني هبا؛
َ
ختفى عليه دائ ًام.
وإنام يقالَ :ع ِل َم و َي رع َلم باعتبار وجود املعلومات ماضيها وحارضها ومستقبلها.
وإذا قال :وملا يعلم ونحوها ،فإنام املراد أهنا ما قد حصلت ،فال يصح أن خيرب أنه
قد علم حصول وقوعها ،ومضيها وما قد وقعت بل يعلم أهنا ستقع.
وإنام يعلم املعلومات عىل ما هي عليه فاملايض ماضي ًا ،واملستقبل مستقب ً
ال،
واحلارض حارض ًا.

وإنام مل نثبت له آلة؛ ألنه ال دليل عليها.
وألهنا ال ختلو إما أن تكون قديمة أو حمدَ ثة ،إن كانت حمدَ ثة لزم أن يكون اهلل
جاهالً ،وعاجز ًا ،وغري حي يف األزل ،ثم ال خيلو :إما أن يكون هو الذي
أحدَ ثها لنفسه ،أو غريه ،إن كان هو فال بد ُ
قبل أن يكون قادر ًا ،وعامل ًا ،وحي ًا إذ
ال يستطيع أن حيدثها ،وهذه الصفات مسلوبة عنه ،وكيف يستطيع أن يوجدها
فيه وهو ليس حي ًا ،وال قادر ًا وال عامل ًا.
وإن كانت ثابتة ،وموجودة فيه ،فال حيتاج إىل إجيادها بل هو من حتصيل احلاصل.
وإن كان املوجد هلا غريه لزم أن يكون حمدَ ث ًا؛ َّ
ألن من مجلة الصفات احلياة،
والوجود أيضا ،وكيف يكون رب ًا والذي أحياه غريه ،وأوجده
وإن كانت هذه الصفات قديمة لزم قدماء مع اهلل ،ولزم أن تكون كل
صفة قادرة عىل مجيع أنواع املقدورات ،عاملة بجميع املعلومات ،وكذا بقية
الصفات اإلهلية إذ ال فرق بني قديم وقديم ،والفرق حتكم ،وختصيص بدون
وصص ،فتكون آهلة.
فإن قيل :ال تكون آهلة إال إذا كان هلا ولوقات تكون آهلة هلا.
قيل له :لنا عن هذا جوابان:
إما أن نقول :إن اإلله هو الذي اتصف بصفات الكامل ،وإال لزم أن ال يكون
اهلل إهل ًا قبل خلق املخلوقات ،وهذا الذي اختاره األمري احلسني .#
واجلواب الثاين :أن نقول إن اهلل خلق اخللق وليس له حاجة إىل خلقهم،
فال بد أن تكون احلكمة هي التي دعت إىل خلقهم ،فال بد هلؤالء أن تدعوهم
احلكمة إىل اخللق؛ ألهنم مثله يف مجيع الصفات.
أما أنه يلزم أن يكون هلل أنداد ،وأشباه ،وأمثال فمام ال شك وال ريب فيه.
وأما املخلوقون فإن خالقهم هو الذي خلق هلم آالت يقدرون هبا،

ويعلمون ،ويدركون ،وجعلها خاصة بأشياء دون أشياء ،فلم يكن حتك ًام ،وال
ختصيص ًا بدون وصص.
فهذا الذي يلزم الصفاتية الذين جعلوا هلل معاين قديمة ،ومن قال بقوهلم،
وكذا من قال إن كالم اهلل قديم.
وبطالن قدم القرآن ،ومجيع كالم اهلل واضح رضوري ،كيف وهو حروف هلا
هلل﴾ وتارة العكس
حرف السني
أول وآخر ،وتارة يسبق
ُ
َ
حرف الباء نحو﴿ :مْسِب ا ِ
ََ ْ َ َ َ َ
نحو﴿ :لقد َكن ل ِسب رإ﴾ [سبأ ،]15:وهكذا بقية احلروف ،وال ينكر هذا إال الذي ال
يعرف احلدوث ،والقدم ،أو املتعصب تعصب ًا أعمى ،تفضحه املشاهدة كالذي يدعي
أن الناقة مجل.
وملا كانت األشاعرة أذكياء يعرفون أن مثل هذا ال يتمشى ،وال ينفق عند
كثري من األغبياء -فض ً
ال عن األذكياء -حاولوا اخلروج من هذا املأزق ،ولكنهم
فروا إىل غري مفر.
فاملســتجري بعمــرو عنــد كربتــه
ُ

الر رم َضـــ ِ
كاملســـت ِ
بالنـــارِ
اء َّ
َج ِري ِمـــ رن َّ
ر

دور سيأيت يف موضعه إن
فأثبتوا هلل الكالم النفيس ،وقالوا بقدمه ،ولنا معهم ِ
شاء اهلل تعاىل.
والعجب من مثل هؤالء األذكياء كيف أوصلهم التعصب إىل هذه املواصيل
والتغريرات عىل من ال يفهم ،كام ختبطوا يف الكسب الذي أسسه هلم أبو احلسن
األشعري حني َّفر من رصيح اجلرب الذي رصح به جهم بن صفوان؛ ففروا إىل غري

مفر أيض ًا ،وما استطاعوا أن ُيب رينوا ما هو وال أظن أبا احلسن الذي أسسه يعرفه هو
ّ

فض ً
ال عن أتباعه ،ولنا معهم فيه دور سيأيت يف موضعه إن شاء اهلل تعاىل.
هذا ،وأما املعتزلة فبعضهم جعل هلل َمزِ َّية بكونه قادر ًا وعامل ًا وكذا سائرها،
وهؤالء الذين يثبتون املزايا ،وبعضهم يثبتون األحوال ويقولون :هلل حالة بكونه

قادر ًا غري حالة كونه عامل ًا ،فإن أرادوا هبذه أمور ًا اعتبارية ،وال يثبتون شيئ ًا غري
اهلل ،وإنام يريدون أن مفهوم العلم غري مفهوم القدرة فال ضري ،وإال فليس هلم
دليل عىل ما يدعونه.
وأما البهشمية فقالوا :إن صفات اهلل غري هذه ،وقالوا :إن الصفات هي
ثبوت العلم هلل ،وثبوت القدرة ،وكذا سائرها ،ويعربون عنها بالقادرية،
والعاملية ،واحليية ،والوجودية.
ويقولون :إن هذه هي الصفات ،وليست هي اهلل ،وال غريه ،وال ،ء ،وال ال،ء.
ويقولون يف غري اهلل :إن القدرة هي التي أثرت يف القادرية ،والعلم يف العاملية،
وأن القدرة علة يف القادرية علة موجبة ،وليست بفعل فاعل ،وكذا العلم.
وقد حيتجون عىل أهنا ليست بالفاعل بل بالعلة -وهي القدرة والعلم -أنه ال
يمكن سلب القدرة وبقاء القادرية ،وال العكس ،وكذا العلم والعاملية ،فثبت أن
القدرة هي العلة املؤثرة يف القادرية ،وكذا سائرها.
ويقولون :إن العلة ال تتقدم معلوهلا وجود ًا بل رتبة ،وكأهنم ال يريدون
بالتأثري إال التالزم بينهام.
واجلواب واهلل املوفق للصواب :أن ليس هلل قدرة ،وال علم حقيقة حتى يؤثرا
فيام زعموا ،وكذا سائر الصفات ،وليس إال جمرد الذات قادرة عاملة ...الخ
الصفات إن جعلوا هذا يف حق اهلل ،وإن أثبتوا له قدرة ،وعل ًام حقيقة لزمهم ما
ألزمنا الصفاتية.
وإن جعلوها يف حق غري اهلل ،فاجلواب :أن سلبها سلب للعلة ،فسلب
ُ
القادرية سلب للقدرة؛ َّ
حصول أو ثبوت أو وجود القدرة ،وسلب
ألن القادرية
هذه الصفة سلب هلا ،لكن ال يلزم أن ال تكون بفاعل غريه ،وهو اهلل سبحانه
وتعاىل.

َ َ َ َْ َ ً َ ً
وقد قال اهلل تعاىل﴿ :فجعلناهُ س ِميعا ب ِصْيا﴾ [اإلنسان ،]2:وهذا نص يف حمل
النـزاع؛ َّ
ألن سميع عندهم غري السمع ،وكذا البصري ،وأن البِص هو الذي أثر يف
بصري.
وال يلزم من التالزم بني نحو القادرية -مع فرض تسليمها -وبني القدرة
ومن توقفها عىل القدرة ال يلزم أن القدرة هي التي أثرت فيها ،وأن القدرة علة
ف ر
كل واحدة منهام عىل
فيها ،كام ال يلزم من التالزم بني األبوة والبنوةَ ،و َت َوق ُ
األخرى ،ال يلزم أن كل واحدة منهام أثرت يف األخرى ،وال من التالزم بني
احلركة والسكون ،وبني حدوث من اتصف هبام ال يلزم أهنام املؤثران يف حدوثه،
فالتالزم دليل ال مؤثر ،وكون األبوة غري البنوة ال شك فيه ،بخالف القادرية
والقدرة ،وال يصح أن تكون البنوة مؤثرة يف األبوة ،والعكس؛ أل َّنه يلزم تقدم
كل واحدة منهام عىل األخرى ،ولو رتبة كام يزعمون ،وهذه مناقضة ال شك
فيها ،وال ريب.
وما أظن أحد ًا يقول به ،مع أن القدرة ال تتعلق بسلب األبوة والبنوة بعد
حصوهلام ،وتتعلق بسلب القدرة والقادرية.
وإذا تأملت كالمهم ،وعرفت معنى القادرية ونحوها ،وهي كون صاحبها
قادر ًا ،ومعناه ثبوت القدرة له ،وحصوهلا ،إذا تأملت هذا عرفت أن كالمهم يف
غاية السقوط ،وهل يتصور أن القدرة هي التي أثبتت نفسها ملوصوفها،
وحصلت وأوجدت نفسها له.
َّ
ألهنا التي يتحىل هبا صاحبها،
وال نسلم أن ثم صفة غري نحو العلم والقدرة؛ َّ
و ُت رك ِس ُبه مدح ًا ورفعة ،أو ذم ًا ِ
وض َعة ،وإنام سمي الواصف واصف ًا؛ أل َّنه حيكم
عىل املوصوف بام يكسبه ما ذكرنا ،وكذا الوصف؛ أل َّنه حكم عىل صاحبها
وإثبات الصفة ملوصوفها.
وال نسلم أن الصفة ما ذكر بل الصفة :املعنى القائم باجلسم الذي يتحىل به
ويتصف به.

وأما احلكم هبا له فهو وصف ال صفة.
فيقال :فالن متصف بالصفات املحمودة وهي حسن اخللق ،وغريه مام يمدح
به ،واجلارية متصفة باجلامل أو بالبياض؛ فاجلامل والبياض ونحوهام هن
الصفات ،وكذا اجلذام والربص هام الصفتان ،ال قول الواصف ،وهلذا إذا كان
كاذب ًا فليس يف املوصوف تلك الصفة ،فقول الواصف وصف ال صفة إال جتوز ًا،
وتساحم ًا ،ويف اصطالح النحاة.
والذي يظهر أهنم إنام يقولون هبذا يف املخلوقني ال يف اهلل ،وهذا هو الالئق هبم.
أما أن صفات اهلل هي القادرية ،والعاملية ،ونحوها ،فهو مذهبهم ،ويدل عىل
أهنم إنام يريدون هبذا يف غري اهلل أهنم أثبتوا هلل الصف َة األخص ،ويقولون إهنا
اقتضت له الصفات األربع القادرية ،والعاملية ،واحليية ،والوجودية ،وليس
املراد باالقتضاء إال التالزم.
والعجب ِمن َعدر صفة الوجود من الصفات املقتضاة؛ أل َّنه إذا كان موجود ًا
ثم ِ ،ء
فاقتضاء الصفة للوجود من حتصيل احلاصل ،وإذا كان معدوم ًا فليس َّ
حيتاج إىل صفة.

هذا ،وليس إثبات الصفة األخص هلل تعاىل ببعيد ،وأصحابنا وأئمتنا يثبتوهنا إال
أهنم ال يسموهنا الصفة األخص ،بل قالوا :إن اهلل واجب الوجود ،وتص بالقدم.
فقد أثبتوا هلل هذه الصفة ،وجعلوها وتصة به تعاىل ،وهي الفارقة بينه وبني سائر
الذوات ،والصفة للجسم َش رغ ُله املكان ،وهي الفارقة بينه وبني سائر الذوات.
وهي للعرض عدم استقالله ،وأنه ال بد له من جسم حيل فيه.
وهي للجوهر عند من يقول به عدم انقسامه طوالً ،وعرض ًا ،وعمق ًا.
هذا والصفة الفارقة بينه وبني كل املحدثات كون ذاته واجبة الوجود،
واملحدثات جائزة الوجود ،والصفات التي ذكرناها للجسم ،والعرض،
واجلوهر صفات فارقة بني املحدثات أنفسها ،وبني ذات الباري أيض ًا.

وأما صفات اهلل األخرى التي هي العلم ،واحلياة ،والقدرة ،وصفة ُمدر ِرك،
فهي وإن كانت وتصة به ال يشاركه فيها مشارك ،لكن كوهنا واجبة ذاتية ال
تنفك عنه هو الفارق بينها وبني صفات املحدَ ثني؛ ألهنا جائزة الوجود ،حتصل
تارة ،وتنفك أخرى ،وتعدم أيض ًا ،وصفات املحدَ ثني أعراض ،فهي ذوات،
وصفات اهلل أحكام ،وتعبري ،فلكونه ال ختفى عليه املعلومات ،واملسموعات،
واملبِصات ،واملطعومات ،واملشمومات ،وامللموسات ،نعرب عنها بعامل،
وسميع ،وبصري ،ومدرك ،ولكونه ال يعجزه ،ء بقادر ،ولكونه ال يتصف هبذه
الصفات إال احلي أثبتنا له صفة حي ،لكنه عامل بغري علم ،بصري سميع بغري سمع
وبِصُ ،مدر ِرك للمدركات بغري احلواس ،حي بغري حياة ،وقادر بغري قدرة.
هذا وال نقول :إن الصفة األخص اقتضت له الصفات األربع ،كيف ومنها
الصفة الوجودية ،والصفة األخص واجب الوجود ،وال يصح أن صفة الوجود
تقتيض صفة الوجود.
أما البهشمية فكأن الصفة األخص عندهم غري ما ذكرنا ،بل هي صفة
خامسة بغري دليل يدل عليها ،ومل يبينوا ما هي بل جمرد الصفة األخص ،وما
أظنهم يعرفون ما هي ،بل ما يعرفون إال جمرد هذا االسم ،وكأهنم يعتقدون أن
الصفات األربع يشرتك فيها اهلل وغريه ،وقد أوضحنا هنا ،ويف موضع آخر أيض ًا
أن ليس بينها وبينه يف الصفات َث َّم اشرتاك إال يف االسم ،فال يلزم التشبيه ،وال
املحذور الذي يلزم من التشبيه.
وقد اخرتنا أن الصفة األخص هي :واجب الوجود؛ لكوهنا الفارقة بني ذات
اهلل ،وبني الذوات املحدثة.
وأما سائر الصفات الذاتية التي ال تنفك عنه ،وإن كانت من وتصاته ،فإنام
هي فارقة بينها وبني صفات املخلوقني التي اشرتكت هي وإياها يف االسم،
ولكل واحدة منها حقيقة تفارق األخرى.

بيانه :أن علم اهلل صفة ذاتية ال يصح ختلفها عنه يف أي حال من األحوال،
وال أن ينسى ما قد علمه ،وال يصح أن جيهل شيئ ًا من املعلومات ال يف احلال،
وال يف املايض ،وال يف املستقبل ،فهو يعلم املعلومات احلارضة ،واملاضية،
واملستقبلة ،ويستمر العلم ،فهو مثل واجب الوجود ،سوا ًء سواء؛ أل َّنه ال يعلم
بآلة جمعولة حتى خيصصها جاعلها فيام أراد ،بل العلم من شأنه ،ومن حقيقته،
فال بد من أن يعلم املعلومات كلها ،أو جيهلها كلها؛ َّ
ألن علمه بمعلوم دون
معلوم ،ويف وقت دون وقت حتكم ،وختصيص بدون وصص ،وكذا سائر
الصفات الذاتية ،بخالف علم املخلوقني فإنه بآلة ،يعلم أشياء حمدودة ،ويف
وقت دون وقت؛ أل َّنه يعلم بآلة جمعولة خصصها خالقها وجاعلها يف معلومات
قليلة حمدودة ،تزداد يف وقت ،وتنقص ،وتعدم يف أوقات أخر ،فال حتكم فيها،
وكذا سائر الصفات.
هذا وقد ألزم أصحابنا الصفاتية الذين جعلوا صفات اهلل معاين قديمة أن
يثبت هلا ما يثبت هلل من صفات اإلهلية؛ إذ ال فرق بني قديم ،وقديم ،فإن أراد
البهشمية باالقتضاء مثل هذا ،أو نفسه ،يعني أن بني القديم وبني صفاته تالزم
كالتالزم الذي بني اجلسم والتحيز فال يمكن وجود قديم غري متصف هبذه
الصفات ،كام ال يمكن وجود جسم غري متحيز فكقولنا ،إال أهنم جعلوا الصفة
الوجودية إحدى الصفات املقتضاة وقد أبطلنا هذا فيام سبق ,وإن أرادوا أن
الصفة هي التي أثرت يف صفاته فغلط غاية الغلط ،وأصبح وجود الباري بعلة؛
َّ
ألن صفة الوجودية إحدى الصفات التي اقتضتها الصفة األخص عندهم.
فإن قيل :فإذا كنتم قد نفيتم أن يكون اهلل يف مكان ،وأن ُيرى ،وأن يكون
حمدود ًا ،ونفيتم أن يكون عامل ًا بعلم قديم ،وقادر ًا بقدرة قديمة ،وحي ًا بحياة
قديمة ،وسميع ًا وبصري ًا بسمع وبِص قديمني ،وأن له كالم ًا قدي ًام ،فقد عطلتم
اهلل ،وأبطلتموه؛ َّ
ألن هذا ،ء ال يعقل.

واجلواب :أنا مل نعطله ،ومل نبطله ،وإنام نفينا أن يشابه شيئ ًا من ولوقاته ،وقد
دللنا عىل امتناع التشبيه عق ً
ال وسمع ًا.
وأما أنه ال يعقل فإن أريد أنه ال يتصور فاحلق أنه ال ُي َتصور ،وال يلزم التعطيل،
وإنام ُت َتصور األجسام واألعراض ،وكيف حياول اإلنسان الضعيف أن يتصور
ربه وهو ال يعرف الروح التي اشتمل عليها بدنه ،وهبا استقامت حياته ،وال يقدر
ُ ُّ ُ ْ َ ْ ِّ َ ُ ُ ِّ ْ ْ ذ
الروح مِن أم ِر َرِّب َوما أوت ِيتم من ال ِعل ِم إَِل
أن يتصورها ،ومل يلزم التعطيل﴿ :ق ِل
َ ً
ق ِليَل﴾ [اإلسراء ،]85:مع أ َّنا وأنتم نحكم بأن اهلل خالق املكان ،وقبل املكان لقوله تعاىل:
ذ ُ َ ُ ُ ِّ
ُك َ ْ
َش رء﴾ [الرعد ،]16:فإذا مل يكن هلل مكان قبل خلق املكان ،فلم يكن
﴿اّلِل خال ِق
حمدود ًا ،فكيف احتاج إىل املكان ومل يكن حمتاج ًا قبل ،ومل يلزم التعطيل إال أن
تثبتوا هلل مكان ًا قدي ًام ،وحتكموا بقدم عرش حقيقي ،وكريس حقيقي له ،فهذا
عني التشبيه ،ويلزم منه التثليث كمذهب النصارى ،فإن أثبتم مع هذا قدرة،
وعل ًام ،وحياة ،وسمع ًا ،وبِص ًا أعراض ًا قديمة ،وحكمتم بأن كالم اهلل قديم،
فقد أثبتم مثل النصارى ثالث مرات ،ألنكم أثبتم تسعة قدماء.
أما نحن فأثبتنا ما أثبته الدليل ،ونفينا ما نفاه ،ومل نجد دلي ً
ال إال عىل قديم
واحد ،ومل نجد دلي ً
ال عىل كالم قديم ،وال عرش ،وال كريس قديمني ،وال عىل
أعراض قديمة ،بل قام الدليل عىل أنه ال يمكن أكثر من قديم واحد ،وما ذا
نجيب عىل امللحدين الذين يدعون قدم العامل من الطبائعية ،والفالسفة،
وغريهم إذا قالوا :إذا قد أثبتم أعراض ًا وهي :الصفات ،وأجسام ًا وهي :اهلل،
والعرش ،والكريس ،عىل قول من أثبت له يد ًا ،ووجه ًا ،ونحوها حقيقة،
وحدَّ ُدوه ،فإذا قد أثبتم أعراض ًا ،وأجسام ًا قدماء ،فام املانع من أن نقول :إن العامل
قديم ،وإنام هو أجسام وأعراض ويقولون :إن احلوادث اليومية إنام هي لعلل
وطبائع وتلفة قديمة حتى صارت معلوالهتا وتلفة ،وأنتم مل جتعلوا االختالف
دليل احلدوث.

َ -20وال ُ ِ
فَ ،و َلـ ري َس ُيـ َرى
حيـ ري ُط بِـ ِه َظـ رر ِ

َفال َّظ رر ُ
ـراض واجلســدُ
ومـ ُه األعـ ُ
ف َم رل ُز ُ

تاجـ ُه َمـ رن كــان َأ رو َجـدَ ُه
-21وكيف َحي ُ

وال َلــــ ُه َق رب َلــــ ُه
ِ
ظــــرف ومقتعــــدُ

ـني إالَّ مـــا ُيقابلهـــا
-22وال َتــ َرى العــ ُ

َ
ُم َك َّي َفـــ ًا،
فتعـــاىل الواحـــدُ األحـــدُ

-23إذ ًا فـــال ُبـــدَّ مـــن َر ٍّب ُي َك ري ُفـــ ُه

وخــ ٍ
ـالق ،فهـــو ولــ ِ
ـوق و ُم رضـ ـ َط َهدُ

اشتملت هذه األبيات عىل بيان أن ليس هلل مكان ،وأ َّنه ال ُي َرى بالدليل
العقيل عىل كل منهام.
َّ
فألن املكان َيلز ُم منه اإلحاطة بمن فيه ،فيلزم أن يكون
أما نفي املكان؛
أن َّ
م َقدَّ ر ًا ،وقد أوضحنا فيام سبق َّ
كل ُم َقدَّ ٍر ال بدَّ له من ُم َقدر ٍر ُي َقدر ُر ُه ،فيكون إذ ًا

َّ
وألن املكان ال يكون إالَّ لألجسام وهي املراد باجلسد ،واألعراض ،واهلل
ُحم ردَ َث ًا،
بجسم وال َع َر ٍ
ٍ
قديم.
تعاىل ليس
ض ،وقد ثبت أ َّنه ِ
فإن قيل :إن هلل مكان ًا ،ولو مل يكن له مكان لكان عدم ًا حمض ًا؛ أل َّنه ال يعقل

،ء ال يف مكان.
َ
ذ ُ َ ُ ُ ِّ
ُك ْ
َش رء﴾ [الزمر ،]62:واملكان من
قلنا :قال اهلل سبحانه وتعاىل ﴿ :اّلِل خال ِق
مجلة األشياء املخلوقة.

فاهلل خالق املكان ،وقبل املكان ومل يكن عدم ًا حمض ًا؛ فإذا أمكن قبل خلق
املكان صار ُمكن ًا بعد.
فإن قالوا :إن املكان قديم.
َ
ُ ِّ
ُك ْ
َش رء﴾ وليس هلم دليل عىل
قلنا :هذا خالف ظاهر اآلية؛ أل َّنه قال﴿ :

وجود مكان قديم ،وال يصح إثبات ،ء بغري دليل.
َ
َ
ْ
ْ َ
وألنه يكون قد شارك اهلل يف صفة القدم ،واهلل يقول﴿ :ليس ك ِمثلِ ِه
َ ْ
َش ٌء﴾ [الشورى.]11:

وألنه يلزم أن َي رث ُب َت له ما ثبت هلل من الصفات ،فيكون مثله لعدم املخصص
بني قديم ،وقديم.
وألنه يلزم أن يكونا حمدَ ثني؛ َّ
ألن الظرفية ،واملظروفية من صفات احلدوث،
لالختالف ،وللتقدير ،كام أوضحناه سابق ًا ،وهذا تناقض؛ ألهنام يصريان قديمني
حمدَ ثني ،ولو أمكن قديامن وتلفان ألمكن قدماء كثريون ،ولو أمكن ذلك
ألمكن أن يكون العامل كله قدي ًام.
وجارحـ ِة
وي ـدُ
وع ـ ِ
وج ـ ِه َ
ـب ل ـ ُه َ
ني وال َجنـ ِ
ـو َ
ـيس لـ ُه ُعضـ ِ
 -24أيض ًا ولـ َ
-25ألن هذا هو التكييف وهو مــع الـــ

حدوث والضعف ال ينفك يطــرد

يف هذه األبيات نفي اجلوارح التي هي الوجه ،والعني ،واجلنب ،واأليدي،
ونحوها ،وإنام قلنا :وليس له يد ،وال وجه ،وال جنب ،وال عني ،وال جارحة
من اجلوارح ك ّلها حقيقة؛ أل َّنه لو كان له يد حقيقة لكانت مكيفة هلا مقدار
طول ،وعرض ،وعمق ،ملونة ،وكذا الوجه ال بد له من مقدار طوالً ،وعرض ًا
وعمق ًا ولون ،وكذا العني ال بد هلا من مقدار طوالً ،وعرض ًا وعمق ًا ولون إما
أسود ،أو أخرض ،أو أزرق ،أو أمحر ،وال يمكن أن يكون هلا مقدار دون مقدار ،وال
لون دون لون وهو جيوز أن يكون هلا ألوان ،ومقادير كثرية إال باختيار وتار ،وإال
فهو ختصيص بدون وصص ،فتكون حمدَ ثة ويكون اهلل حمدَ ث ًا؛ أل ّنه مكيف.
وليس لنا دليل عىل حدوث السموات واألرض إال كوهنا مكيفة ،أجسام ًا،
جائزة الوجود ،ال بد هلا من احلركة ،أو السكون ،وهذه دالئل احلدوث يف كل
جسم ،وإذا أمكن أن يكون اهلل جس ًامُ ،مك َّيف ًا ،قدي ًام بطل حدوث العامل ،وإذا

بطل حدوث العامل مل حيتج إىل صانع ،فتبطل اإلهلية.

فإن قيل :إنه قد ذكر يف القرآن أن له وجه ًا وعين ًا ،وجنب ًا ،ونحوها.
فاجلواب عليهم من وجوه:

أما أوالا :فليس هلم يف اآليات التي ذكر فيها الوجه ،والعني ونحوها دليل عىل
إثبات اجلوارح هلل حقيقة؛ َّ
ألن اآليات ال يمكن محلها عىل ظاهرها ال عندنا وال
َْ
َ
ْ
عندهم ،وذلك أن قوله تعاىلَ ﴿ :و ِلُ ْص َن َع َلَع َعي ِ َ
ِن﴾ [طـه ،]39:وقوله تعاىلَ﴿ :ت ِري
َ ُْ َ
بِأعينِنا﴾ [القمر ،]14:لو محلت عىل ظاهرها لزم أن موسى يصنع فوق عني اهلل ،وأن

السفينة جتري عىل عني اهلل ،أو بسبب عينه ،وهذا إخبار بخالف الواقع وبام ال يفيد،
َْ ْ َْ
َ ََ
وليس مقصود ًا ال عندنا وال عندهم ،وكذا قوله تعاىلَ ﴿ :وما ْلح رد عِند ُه مِن ن ِعم رة
َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ِّ َ ُ
ذ ْ َ َ َ ْ َ ِّ َ ْ َ
ُْ
َت َزى 19إَِل ابتِغاء وج ِه رب ِه اْللَع[ ﴾20الليل] ،وقوله تعاىل﴿ :ويبَق وجه ربك ذو
ْ
َ ْ
ُ ُّ َ ْ َ ٌ ذ َ ْ َ ُ
َ
َ
ِ
َلل واِلكرام﴾ [الرحمن ،]27:وقوله تعاىلُ﴿ :ك َش رء هال ِك إَِل وجهه﴾ [القصص،]88:
اْل ِ

فإهنا لو محلت عىل ظاهرها لزم أن العبادة للوجه فقط ،وأهنا تعدم ذاته وال يبقى إال
َْ
ذ
َ َ ْ َ َ ََ َ َذْ ُ
اّلِل﴾ [الزمر،]56:
ن
ج
ِف
ت
الوجه ،وكذلك قوله تعاىل﴿ :يا حسَت لَع ما فرط
ب ِ
ِ
ِ
لو محلت عىل ظاهرها لزم أن الكافر فرط يف جنبه إما أن يكون َج َرح ُه أو َخ َز َق ُه أو
كُّس بعض عظامه وهذا مل يقل به أحد ال م َّنا وال منهم ،وكذا قوله تعاىلَ ﴿ :أ َولَمْ
َ َذ َ َْ َ َُ ذ َ َ ْ َْ َ َْ َ ً َ ُ ََ َ ُ َ
ي َر ْوا أنا خلقنا له ْم مِما ع ِملت أي ِدينا أنعاما فه ْم لها مال ِكون﴾ [يـس ،]71:لو محلت
عىل ظاهرها لزم أن يكون هلل أيد يف فروج النياق والبقر والنعاج واملعز وهذا خالف
ذَ َُ ُ َ ذَ َُ ذ َ َ
اّلِل ف ْوق
الواقع ومام ال يقول به أحد ،وكذا قوله تعاىل﴿ :إِنما يبايِعون اّلِل يد ِ
َْ
ْ
يهم﴾ [الفتح ،]10:لو محلت عىل ظاهرها ألحسوا هبا وقت املبايعة وعلموا هبا ويكون
أي ِد ِ
إخبار بام قد علم ،واإلخبار باملعلوم عبث ال فائدة فيه ،وإنام أراد أن العهد
اإلخبار هبا
ِ
ْ
َ ََ ُ َْ ُ َ َ
ان﴾ [المائدة ،]64:إنام
للنبي ÷ عهد هلل تعاىل ،وكذا قوله تعاىل﴿ :بل يداه مبسوطت ِ
َ َ
َُْ ُ َ ُ ذ
اّلِل
ت
اِلهود يد ِ
هو مشاكلة لقول اليهود فيام حكاه اهلل عنهم بقولهَ ﴿ :وقال ِ
َْ ُ ٌَ
مغلولة﴾ [المائدة ،]64:وهم إنام كنوا هبا عن البخل ،واهلل إنام كنى هبا عن الكرم رد ًا
عليهم وهلذا قال بعدهاُ ﴿ :ي ْن ِف ُق َك ْي َف ي َ َش ُ
اء﴾ [المائدة ،]64:وليس بني البسط احلقيقي
ََْ ْ ََ َ َ ْ ُ ًَ َ ُ ُ َ
واإلنفاق ارتباط وإنام هي كقوله تعاىلَ ﴿ :وَل َتعل يدك مغلولة إَِل عن ِقك َوَل
َْ ُ ْ َ ُذ َْ ْ
تبسطها ُك البس ِط﴾ [اإلسراء ،]29:إنام أراد ال تبخل وال تُّسف يف اإلنفاق وال يمكن
محلها عىل احلقيقة؛ أل َّنه ÷ مل يغلها قبل وليس له أي داع إىل غلها حتى ينهى

عنه ،فإذا ثبت أن اآليات ال يمكن محلها عىل ظاهرها ،ال يف العني ،واألعني ،وال يف
الوجه واجلنب ،وأنه ال بد من تأويلها عندنا وعندهم مل تثبت هلم هبا حجة؛ ألهنم
إنام حيتجون بظاهر اآليات ،وقد امتنع محلها عىل ظاهرها عند اجلميع فلم يبق إال
التأويل ،وليس تأويلهم بأوىل من تأويلنا ،فتأويلنا تعضده حجج العقول ،والقرآن،
أما القرآن فقوله تعاىلَ ﴿ :ل ْي َس َك ِم ْثلِ ِه َ ْ
َش ٌء﴾ [الشورى ،]11:ولو كان له وجه وأيدي
وأعني وجنب حقيقة كان له ِم رثل ولزم التشبيه ،وأما حجج العقول فقد تقدمت.

ُ ذ
َْ َ َ َْ َ
وأما ثاني ًا :فاعلم أن اهلل سبحانه وتعاىل يقول﴿ :ه َو اَّلِي أن َزل عليك
َُ َ ُ ُ َ َ َ ٌ ََ ذ ذ
ْ َ َ ْ ُ َ ٌ ُ ْ َ َ ٌ ُ ذ ُ ُّ ْ َ
َ
اب وأخر متشابِهات فأما اَّلِين ِِف
الكِتاب مِنه آيات ُمكمات هن أم الكِت ِ
ْ َ َْ
ْ
َ َ َ ْ َُ
ْ
َ
ُُ ْ ٌَْ ََذ ُ َ
اء ال ِفتن ِة َوابتِغ َ
ون َما ت َ َشابَ َه م ِْن ُه ابْتِ َغ َ
اء تأ ِويلِ ِه وما يعلم
قلوب ِ ِهم زيغ فيتبِع
ْ ْ
َْ َ ُ ذ ذُ َ ذ ُ َ
فح َكم عىل الذين يتبعون
تأ ِويله إَِل اّلِل والرا ِسخون ِِف ال ِعل ِم﴾ [آل عمرانَ ،]7:
املتشابه بالزيغ.
وليس املراد رفض املتشابه؛ أل َّنه قد خاطبنا به ،ولو رفضناه رفض ًا بات ًا لكان
إنزاله وخطابنا به عبث ًا عري ًا عن الفائدة ،ولكنه قد عرفنا كيف العمل هبام وما
هو املعول عليه منهام بأن جعل املحكامت املعول عليها ،والتي يرجع إليها،
وأن الراسخني يف العلم يعلمون تأويل املتشابه.
فدلنا هبذا عىل أن ليس املراد رفضه ،وإنام املراد رده إىل املحكم ،وأن
الراسخني يف العلم هم الذين يعلمون كيفية رده إىل املحكم.
وكذا ليس املراد أن ال نعمل بظاهر املتشابه دائام ،فإذا مل يِصفنا عن العمل
بظاهره صارف ال لفظي وال عقيل ،ومل يتعارض مع املحكم وجب تبقيته عىل
ظاهره ،والعمل بظاهره ،وهذا هو القانون اللغوي يف مدلوالت اخلطاب.
هذا إن قلنا :إن املتشابه هو الذي حيتمل معنيني ،أو معان متضا ّدة ،أو
متناقضة مطلق ًا ،إما بطريقة املجاز ،أو االشرتاك ،أو غريهام كالعموم،
واخلصوص ،واإلطالق ،والتقييد ونحوهام.

ٍ
معان وتعارض مع املحكم
وأما إن قلنا :إن املتشابه هو :املحتمل ملعنيني ،أو
فهذا الذي ذكرنا أنه جيوز بل جيب تبقيته عىل ظاهره غري داخل يف املتشابه .فهو إذ ًا
من املحكم ،فال نكون ُمنوعني من محله عىل ظاهره.
ويؤيد هذا :أن اهلل جعل املتشابه قسي ًام للمحكم ،ومقاب ً
ال له ،وهذا مل يقابله،
فلم يكن من املتشابه ،وألن املانع الذي منع من إتباع املتشابه مل حيصل فيه،
واملانع هو ما يلزم من إتباع املتشابه أن يكون القرآن متناقض ًا وتلف ًا ،واهلل يقول:
ً َ ً
ْ
َ َْ َ َ ْ ْ َ ْ ذ َ َ ُ
ْي اّلِلِ ل َوجدوا فِي ِه اختَِلفا كثِْيا﴾ [النساء.]82:
﴿ولو َكن مِن عِن ِد غ ِ
وكذا ابتغاء الفتنة وهي :الضالل ،واخلروج عن احلق.
فاملحكم إذ اا :اآليات الِصحية التي ال حتتمل أكثر من معنى واحد ،واآليات
التي مل يمنع من محلها عىل ظاهرها مانع.
واملتشابه :ما عارض املحكم.
وهذا جواب عىل ما يرد عىل حد املتشابه بأنه :الذي حيتمل أكثر من معنى ،وقد
هنينا عن التمسك بظاهره فيلزم إذ ًا إهامل الكثري من األحكام الرشعية.
وحاصل اجلواب :أنا إما أن نلتزم هذا احلد ،ونقول :إنام هنينا عن إيثار
املتشابه عىل املحكم ،وال حيصل إال إذا تقابال ،وتعارضا.
أو نزيد يف حد املتشابه قيد ًا وهو (إذا عارض املحكم) فنكون قد خرجنا عن

هذا املأزق.

فإن قيل :بم عرفتم هذا
قسم اهلل اآليات قسمني ،وهنانا عن املتشابه ،عرفنا أن املتشابه ما
قيل له :ملا َّ
قابل املحكم ،وأنا إنام هنينا عن رفض املحكم والتمسك بام صادمه ،وعارضه.
فإن قيل :بم عرفتم أن حد املحكم ما ذكرتم
قيل له :ألن مدلوله ظاهر جيل ،ومل يمنعنا عن التمسك به مانع ،وهذا
حقيقة اإلحكام.

فعىل من أراد لنفسه النجاة واخلروج عن الزيغ أن يتمسك باملحكم ،ويكل أمر
املتشابه إىل اهلل ،ويؤمن به إن مل يستطع أن يتأوله تأوي ً
ال مطابق ًا للقانون اللغوي،
والعقل ،وحمكم القرآن ،فهذا يكفيه وال يلزمه أن يعرف تأويل املتشابه.
ومن أمثلة التأويل املطابق ملا ذكرنا أن القرآن قد نزل عىل لغة العرب ،وفيها
احلقيقة ،واملجاز ،واالستعارة ،والكناية ،والتشبيه.

َ َ ْ َ ََ
وقد يستعمل اجلنب يف اجلهة ،والدليل عليه  :قوله تعاىل﴿ :يا حســ َرَت لَع
َْ
ذ
َ َ ْ ُ
ب اّلِلِ﴾ [الزمر ،]56:ومل يفرط الكــافر إال يف طاعــة اهلل ،وجهتــه،
ما ف ذرطت ِِف جن
ِ
َ ذ َ َ َََْ َ َْ
اء بنيناهـا بِأيـ رد
وتستعمل اليد يف القوة ،والنعمة ،دليله قول اهلل تعاىل﴿ :والسم
ُ ْ َ
ذ َُ ُ َ
َ ذ َ
َوإِنا لمو ِسعون﴾ [الـ اريات ،]47:وقال تعاىل يف آية أخرى﴿ :ث ذم اسـت َوى إَِل السـماءِ
َ
ْ َ َ ْ ً َ ْ َ ْ ً َ ََ َََْ
َ َ ُ َ ٌ ََ َ ََ
الـ ـا أتينـ ـا
ِه دخـ ـان فقـ ـال لهـ ـا َو ِلـ ـْ ْر ِض ائتِيـ ـا طـ ـوَع أو كرهـــا ق
وِ
َ
َ
َ
ذَ ْ
َ َ َ ْ ً ْ َُ َ َ ُ ْ
َطائع َ
ي﴾[فصـل ،]11::وقال تعاىل﴿ :إِنمـا أمـ ُر ُه إِذا أ َراد شـيئا أن يقـول ُلُ كـن
ِِ
ََ ُ ُ
فيكون﴾ [يـس ،]82:فدل يف هاتني اآليتني أن كل أفعاله ليست باأليدي ،وإنــام هــي

باألمر ،ونص يف اآلية األوىل أنه إنام خلق السموات بــاألمر ،فــدل عــىل أنــه إنــام أراد
َََْ َ َْ
بقوله﴿ :بنيناها بِأي رد﴾ القوة ،وإال تناقضت اآليتان.
َ َ
ذ
َْ ُ ُ َ ُ
ت
اِلهود يد اّلِلِ
واملراد باليد النعمة يف قوله تعاىلَ ﴿ :وقال ِ
َْ ُ ٌَ
َْ ََ ُ َْ ُ َ َ ُْ ُ
ان ين ِفق
مغلولة﴾[المائدة ،]64:فأجاب عليهم بقوله تعاىل﴿ :بل يداه مبسوطت ِ
َك ْي َف ي َ َش ُ
اء﴾ [المائدة ،]64:ألن اليهود إنام َكنَّوا بِ َغ رل اليد عن البخل ،فأجاب بالبسط
ُْ ُ
الذي هو كناية عن الكرم ،دليلهُ ﴿ :ي ْن ِف ُق َك ْي َف ي َ َش ُ
اء﴾ وإال مل يكن لقوله﴿ :ين ِفق
َ َ ْ َ َ َ ذ ُ ِّ ْ َ َ َ َ
َك ْي َف ي َ َش ُ
الرزق ل ِ ِعبا ِده ِ َْلغ ْوا ِِف
اء﴾ فائدة ،ويؤيده قوله تعاىل﴿ :ولو بسط اّلِل
َ
اْل ْر ِض﴾ [الشورى ،]27:فهذه اآلية رصحية يف أن املراد بالبسط كثرة العطاء.
ََْ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ً َ ُ ُ َ َ َْ ُ ْ َ ُذ
وكــذا قولــه تعــاىلَ ﴿ :وَل َتعــل يــدك مغلولــة إَِل عن ِقــك َوَل تبســطها ُك
َْ ْ
البس ِط﴾ [اإلسررراء ،]29:فام أظن أحد ًا يقول يف هذه اآلية إن املراد يد حقيقية ،وإنام أراد أن يكون
ُ َ ِّ ً َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ
اب﴾ [المائـدة،]48:
عطاؤه متوسط ًا ،وقوله تعاىل يف القرآن﴿ :مصدقا ل ِما بي يدي ِه مِن الكِت ِ

َ َ َ َ َ ْ َْ ُ
وليس للقرآن يدان ،وقوله تعاىل﴿ :ف ِبما كسبت أي ِديك ْم﴾ [الشورى ،]30:واملراد املعايص،

ففي هذا دليل عىل اســتعامل اليــد يف غــري اليــد احلقيقيــة ،واســتعامل العــني يف الرقابــة،
واجلاسوس كثري يف العربية.
وأما نفي الرؤية فالذي عليه الزيدية ،واملعتزلة ،واإلمامية ،واخلوارج أن اهلل
ال يرى ال يف الدنيا وال يف اآلخرة ،واحتجوا بأدلة عقلية ونقلية.
أما العقلية :فإنه لو رؤي لكان يف مكان ،وال ترى األبصار إال ما كان يف
لون ،وكل من كانت هذه صفته فهو حمدث؛ َّ
جهة مقدر ًاُ ،مك َّيف ًا ،له ِ
ألن كل
مقدر جتوز عليه مقادير كثرية ،وال خيتص بمقدار دون مقدار إال باختيار وتار.
بيان ذلك :أنه جيوز أن يكون طوله ألف ذراع ،أو ألفني ،أو ثالثة ،أو أربعة ،أو
مائتني ،أو مائة ،أو أكثر ،أو أقل ،وكذلك عرضه ،وعمقه ،وال يصح أن يكون عىل
مقدار ،وهو جيوز ضده إال باختيار وتار فيكون حمدَ ث ًا مربوب ًا.
وقد ُش َ
كِّك يف هذا الدليل بأنا نرى العامل وهو يف غري مكان.
واجلواب من جهات :أو ا
ال :أنه تشكيك يف رضوري فال يسمع.

ثاني اا :أنا ال نرى إال ما كان يف جهة ومكان ،وال نسلم أنا نرى شيئ ًا ال يف
مكان؛ َّ
ألن األبصار ال تدرك إال ما قابلها يف جهة واجلهة هي املكان.
ثالث اا :أن األبصار ال تدرك إال ما كان ُم َقدَّ ر ًا ُم َك َّيف ًا ،وما كان كذلك فهو حمدَ ث،
سوا ِء كان يف مكان ،أم ال ،إن سلمنا أنه يمكن أن تكون املكيفات ال يف مكان.
وأما األدلة النقلية :فمنها قوله تعاىلَ﴿ :لَ تُ ْدر ُك ُه اْلَبْ َص ُ
ار﴾ [األنعام ،]103:وهي
ِ

تدل عىل نفي الرؤية من وجوه:

األول :أن هذا إخبار عن عدم حصول الرؤية يف املستقبل ،فال يصح
حصوهلا ،وإال كان الواقع عىل خالف ما أخرب وهو كذب.
وال يصح ختصيص اخلرب بوقت دون وقت بدون وصص؛ أل َّنه حتكم.
وال ختصيصه بدون وصص متصل؛ َّ
ألن املقصود منه االعتقاد فيؤدي إىل
االعتقاد الفاسد.
أال ترى لو أن رج ً
ال اعرتف بأن عليه لرجل ألف درهم ،ثم بعد يومني قال:
إال عرشة فإنه ال يقبل منه هذا االستثناء ،وحيكم عليه باأللف ،بخالف اإلجياب
والتحريم ،فإن املقصود منه العمل ،فيجوز التخصيص قبل إمكان العمل.
ألهنا توسطت بني صفات املدح ،وال
الثان :أن هذه اآلية وردت مورد املدح؛ َّ

تكون مدح ًا إال إذا كان من شأنه ،ومن خصائصه أنه ال يمكن أن تدركه األبصار.

أما إذا كان ال تدركه األبصار؛ أل َّنه حمجوب فاألشياء كلها ال تدركها
األبصار إذا كانت حمجوبة ،فيكون اإلخبار به عري ًا عن الفائدة؛ أل َّنه إخبار بام هو
معلوم ،واإلخبار بام هو معلوم ال يفيد فيكون عبث ًا.

ُْ َ
َ
َ ْ َ
ك ُن انظ ْر إَِل
ومنها قوله تعاىل ملوسى صلوات اهلل عليه﴿ :لن ت َر ِاِّن َول ِ
َْ َ َ
ْ ََ َ َ َُ َ َ َ َ
اْلب ِل فإ ِ ِن استق ذر مَكنه فس ْوف ت َر ِاِّن﴾ [األعراف ،]143:وفيها داللتان:

الداللة األوىل :نفي الرؤية ،والنفي دائ ًام لالستغراق إن مل يقيد؛ أل َّنه إخبار

عن العدم سواء كان للاميض مثل( :مل)  ،أو للمستقبل مثل (لن وال) إن دخلتا

عىل فعل مضارع ،أو جلميع األوقات مثل( :ال إله إال اهلل)

ولو كانت ال تفيد التأكيد ،وال التأبيد مل يكن ال إله إال اهلل يفيد التوحيد دائ ًام

وأبد ًا؛ فباألوىل (لن) ألن (ال) أضعف من (لن) وأقل أحواهلام أن تستويا ،مع أن

إخبار عن العدم كام مر ،والوجود نقيضه.
النفي
ِ

الداللة الثانية :أنه علق إمكان الرؤية يف املستقبل عىل استقرار اجلبل ،ومل
يستقر وإذا انتفى الرشط انتفى املرشوط.

َ َ ْ َ َُ ُ َ َ ْ ََ ْ َ َ ََ ُ َ َ ذَ َ ْ َ ً
ومنها قوله تعاىل﴿ :فقد سألوا موَس أكب مِن ذل ِك فقالوا أ ِرنا اّلِل جهرة
ذ َ ُ
ْ ُ ْ ُ َ ُ َ َ ُّ ْ
ََ َ َ ْ ُ
َ َ
فأخذته ُم الصاعِقة﴾ [النساء ،]153:وقولهَ ﴿ :وإِذ قلت ْم يا موَس لن نؤم َِن لك
َ ذ َ
ذَ َ ْ ً ََ َ َْ ُ
ذ َ ُ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ُ ِّ
حت ن َرى اّلِل جه َرة فأخذتك ُم الصاعِقة َوأنت ْم تنظ ُرون 55ث ذم بعثناكم من
ُ
َْ َ
بع ِد م ْوت ِك ْم[ ﴾56البقرة] ،انظر كيف عظم اهلل هذا ملا مل يكن أمر ًا ُمكن ًا ،وأماهتم
بالصاعقة ،ولو كان شيئ ًا ُمكن ًا ما عظمه اهلل هذا التعظيم ،ومل يعظم سؤال
ِّ َ
َ ْ َ ُْ َْ َ َ َ َ َ
إبراهيم صلوات اهلل عليه وعىل آله ﴿ َرب أ ِر ِن كيف ُت ِِي الم ْوَت قال أ َول ْم
ُْ ْ َ َ ََ ََ ْ َْ َ ذ َْ
ِئ قل ِب﴾[البقرة ،]260:ولو كان ُمكن ًا لقال للكليم
تؤمِن قال بَل ول ِ
كن ِِلطم ِ
صلوات اهلل عليه :أو مل تؤمن كام أجاب عىل إبراهيم ،ولو كان ُمكن ًا لكانت
احلكمة أن نراه اآلن؛ لنحتج به عىل امللحدين ،وتنقطع حجة املبطلني ،وال يبقى
شبهة للمنكرين ،وتقوم هبذه حجة النبيئني؛ أل َّنه ،ء رضوري مشاهد ال يمكن
إنكاره ،وأما يف اآلخرة فال يبقى شك وال ريب وال حيتاج إىل بينة فيها.
﴿

﴾

َ
ُ ُ ٌ َْ َ َ ٌَ
اَضة 22إَِل
هذا ،وأما احتجاج من أثبت الرؤية بقوله تعاىل﴿ :وجوه يومئِ رذ ن ِ
ِّ َ َ ٌ
َربها ناظ َِرة[ ﴾23القيامة] ،فليس فيه داللة؛ َّ
ألن النظر حمتمل ملعان ،وال يصح
االحتجاج باملحتمل بدون مرجح؛ ألن ترجيح أحد املحتمالت عىل األخرى

بدون مرجح حتكم ،والنظر مشرتك بني معان:
َ
ِّ َ َ ْ ُ
َ
 -1نظر العني كقوله تعاىلَ ﴿ :رب أ ِر ِن أنظ ْر إ ِ ِْلك﴾ [ألعراف.]143:
ََ ٌَ َ َْ ُ ُْ َ ُ َ
جع الم ْرسلون﴾ [النمل،]35:
 -2ونظر االنتظار كقوله تعاىل﴿ :فناظِرة بِم ير ِ
ََ
َ َ َْ
َ َ َُُْ َ
﴿ َف َن ِظ َر ٌة إ ََل َم ْي ُ َ
سة﴾ [البقرة﴿ ،]280:قال أن ِظ ْر ِن إَِل ي ْو ِم يبعثون﴾ [األعراف﴿ ،]14:قال
ِ
َ ذ َ َ ْ
َ
ُ
َ
فإِنك مِن المنظ ِرين﴾ )80إ َِىل َي رو ِم ا رل َو رق ِت ا رل َم رع ُلو ِم﴾[ ﴾)81ص].
َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ
 -3ونظر الرمحة كقوله تعاىلَ ﴿ :وَل ينظ ُر إِ ِْل ِه ْم ي ْوم ال ِقيام ِة﴾ [آل عمران.]77:

ََ َ َُْ َ َ
ََْ
 -4ونظر التفكري كقوله تعاىل﴿ :أفَل ينظ ُرون إَِل اِلب ِ ِل كيف
ُ َ ْ
خلِقت﴾ [الغاشية.. ]17:إلخ.
ويف هذه اآليات ر ِد عىل من قال إنه ال يتعدى بإىل إال نظر العني.
 -5وكذا نظر املقابلة كقوله:
إِ َذا َن َظــــ َر رت إِ َ َّيل ِج َبــــ ُال ُأ رحــــ ٍد

َأفــــــا َدتني َبنـــــــظرهتا رسورا

املرجح ،والقرينة الصارفة إليه.
وال يمكن أن نحمله عىل نظر العني لعدم ر
وألنه يلزم أن يكون حمدَ ث ًا؛ َّ
ألن العني ال ترى إال ما كان يف مكان وحمدود ًا
أيض ًا ،وما كان هكذا فهو حمدَ ث كام سبق ،وألنه يتناىف مع قوله تعاىلَ﴿ :ل
تُ ْدر ُك ُه اْلَبْ َص ُ
ار﴾ [األنعام ،]103:وال يصح التخصيص يف األخبار بام هو معلوم،
ِ

َ

وهو ال يفيد كقولنا :السامء فوقنا واألرض حتتنا ،بل هو عبث؛ أل َّنه يصري املعنى
ال تدركه األبصار ملانع ،وإذا زال أدركته ،وكل األشياء هكذا.

وألن صفات اهلل الذاتية ال تتغري ،سواء كانت إجيابية أو سلبية ،كام سيأيت
مبسوط ًا إن شاء اهلل تعاىل ،فال يكون عامل ًا ،ثم يصري جاه ً
ال ،وال قادر ًا ،ثم عاجز ًا.
َ ِّ َ َ ٌ
وألن محل ﴿إَِل َربها ناظ َِرة﴾ [القيامة ،]23:عىل االنتظار هو املوافق لقانون
الفصاحة والبالغة؛ أل َّنك إذا قلت :زيد طويل فال تقابله بقولك :وعمرو أسود،
بل بقولك :وعمرو قصري ،والكبري بالصغري ،والكريم بالبخيل ،ونحو ذلك.
َ َ ِّ َ َ َ ٌ
َُ َ ُْ ََ َ
اظِرة﴾ بمعنى منتظرة لرمحته ،ونعيمه بـ ﴿تظ ُّن أن يفعل بِها
فنقابل ﴿إَِل ربها ن
َ ٌ
فاق َِرة﴾ [القيامة ،]25:فإذا كانت ناظرة بمعنى منتظرة لرمحة رهبا ،ونعيمه فهي تظن اخلري،
واألخرى تظن الرش فتقابال ،وهذا زيادة تأكيد .وإال فاألدلة العقلية تكفينا يف كون
َ ُ َ ْ ْ ُ ِّ
ُك َ ْ
َش رء﴾ [النمل،]23:
النظر ليس املراد به نظر العني كام يف قوله تعاىل﴿ :وأوتِيت مِن
ذ ُ َ ُ ُ ِّ
َ َ َ ُ ْ َ ْ ََ ْ َ َْ ذ َ َ َْ ُ َ
ِيم﴾ [ال اريات﴿ ،]42:اّلِل خال ِق ُك
﴿ما تذر مِن
َش رء أتت علي ِه إَِل جعلته َك ذلرم ِ
َ ْ
َش رء﴾ [الزمر ،]62:فإنا نخصصها بالدليل العقيل.
وهبذه اآليات ُي َر َّد عىل من قال :إن العقل ليس بحاكم.

وأما حديث(( :سرتون ربكم يوم القيامة كالقمر ليلة البدر)) -فمع القدح

يف راويه وكونه آحادي ًا ال يصح االحتجاج به يف املسائل األصولية -فإنه يمكن
ْ
َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُّ َ َ ْ َ
يل﴾ [الفيل،]1:
ف
ال
اب
ح
تأويله بالعلم كقوله تعاىل﴿ :ألم تر كيف َفع َل ربك بِأص ِ ِ ِ
َ
َ
َ َْ َ ذ
َْ َ
َْ ً َ َ ذ
َ
َ َ ََ ُْ َ
ْ َ
﴿أ َرأيت اَّلِي ينَه 9عبدا إِذا صَل 10أ َرأيت إِن َكن لَع الهدى 11أ ْو أم َر
َ ذ َ َ ذ
ْ
َ َْ َ
بِالذق َوى 12أ َرأيت إِن كذب َوت َوّل[ ﴾13العلق].
وقول الشاعر:
وأســـــكنهم بِ َبكـــــ َة قاطنينـــــا
ـت اهللَ إذ ســــمى نــــزار ًا
رأيـــ َ
وقول أمري املؤمنني عيل :#
ـت بعـــــد نـــــاف ٍع ُو َ ريســـــا
أمـــا تـــراين َك ريســـ ًا ُم َك ريســـ ًا
بنيــــ ُ
ُ ْ َ ََْ ُ ْ ْ َ ْ َ َ َ ذ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ِ َ
َح َنا َف َم ْن َُيْيُ
وقوله تعاىل﴿ :قل أرأيتم إِن أهلك ِِن اّلِل ومن م ِِع أو ر
ِ
َ ْ َ َ َ
َ
ً
َ
ْ َ
ُ ْ َ ََْ ُ ْ ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ
َ ْ
ْ
ْ
اب أ ِِل رم﴾ [الملك﴿ ،]28:قل أرأيتم إِن أصبح ماؤكم غورا فمن
ذ
ع
ِن
م
ين
ِر
ف
َك
ر
ال ْ ِ
َ
ُ ْ َ َ
ي﴾ [الملك ،]30:فكل هذه اآليات ليس املراد بالرؤية فيها رؤية
ع
م
ء
ا
م
ب
م
ِيك
ت
أ
ي
ِ
ر
ِ
ر
َْ َ َ ْ
العني كام ال خيفى ،وألن هذا التأويل ال يتناىف مع قوله تعاىل﴿ :ليس ك ِمثلِ ِه
َ ْ
َش ٌء﴾ [الشورى ،]11:بخالف رؤية العني فإهنا ال ترى إال ما كان جس ًام أو عرض ًا،
وهذه آية حمكمة جيب أن َنر َّد إليها كلام اشتبه علينا.

هذا ،واعلم أن يف كالم اهلادي يف العرش والكريس اضطراب ًا أشكل عىل كثري
من الطلبة ،وكذا يف كالم جده القاسم ’ فتأملت كالمهام فإذا هام يريدان أن
ليس مع اهلل عرش ،وكريس حقيقة يقعد عليهام ،حتى يلزم التشبيه ،وإنام هو
متثيل ،وكناية عن امللك.
وقد اتفقا عىل تفسريهام بامللك ،وليس املراد بامللك اململوك بل امللكية
املحيطة بالكون.

واملراد بامللكية :القدرة املحيطة بكل ،ء ،ال كإحاطة األسوار ،واجلدران،
بل إنه قادر عىل السموات ،واألرضني ،وما بينهام تبديلهام وإعدامهام ،وتغيريهام،
وحتويلهام ،وإجياد غريهام.
رصح به اهلادي  #وهلذا جعلهام من صفات الذات ،وصفاته تعاىل ذاته.
وقد ّ

ومعنى ذلك :أن ليس هلل آلة يعلم هبا ،أو يقدر هبا ،أو يسمع هبا ،أو يبِص هبا،

بل ليس إال جمرد الذات ،وال يمكن ،وال يصح أن يكونا من صفات الذات إال
إذا جعلناهام بمعنى القدرة ،أو العلم.

َ
وال يصح أن يكونا بمعنى اململوك؛ ألهنام يتنافيان مع قوله تعاىلَ ﴿ :و ِسع
َ َ َ ُ ُ ََ
َ َ
ُ ْ ُّ ُ ذ َ َ
ات َواْل ْرض﴾ [البقرة ،]255:وقوله تعاىلَ ﴿ :وَكن ع ْرشه لَع
كر ِسيه السماو ِ
ْ
ال َماءِ﴾ [هودَّ ،]7:
ألن السموات ،واألرض ،واملاء هي اململوكات ،فتكون إذ ًا هي
العرش والكريس ،فيصري املعنى إذ ًا :وسعت السموات واألرض أنفسها ،وكان
املاء عىل املاء ،وهذا ال يصح.
هذا توجيه كالمهام ’ وهو كالم قويم.
وحاصله أن ليس هلل سبحانه رسير أو كريس يقعد عليه فيلزم التشبيه ،وال يبعد
عندي أن يراد بالكريس العلم؛ أل َّنه قد يستعمل ،ويطلق عليه كقوله:
ايس باألَ رحدَ ِ
ك ََر ِ
ُوب
اث ِح َ
ني َتن َ ُ
َ
َ َ ُ ْ ُّ ُ ذ َ َ
ات َواْل ْرض﴾ [البقرة ،]255:بعد قوله
ويؤيده قوله تعاىل﴿ :و ِسع كر ِسيه السماو ِ
ْ ْ
َ ْ َُ َ َْ َ َْ ْ َ َ َ َْ ُ ْ َ ُ ُ َ
ذ َ
ون ب ِ َ ْ
َش رء مِن عِل ِم ِه إَِل بِما
يهم وما خلفهم وَل ُيِيط
تعاىل﴿ :يعلم ما بي أي ِد ِ
َش َ
اء﴾ [البقرة ،]255:ليكون بني اجلملتني ارتباط ،وقد رصح به اهلادي  #يف أثناء
َ َ َُ ُُ ْ ُ َُ َُ َْ
ِل ْال َعظ ُ
يم﴾ [البقرة ،]255:يؤيد
كالمه ولكن قوله تعاىل﴿ :وَل يؤوده ِ
حفظهما َوهو الع ِ ُّ ِ
املعنى األول؛ َّ
ألن املراد ال يثقله ،وال يشق عليه حفظهام ،وهذا راجع إىل القدرة.
َ
ْ
َ
َ ْ ُ َ َْ َ ْ
َ َ َُ
يه ْم َوما خلفه ْم﴾ [البقرة،]255:
وال يتناىف مع قوله تعاىل﴿ :يعلم ما بي أي ِد ِ
ِ
فاملراد يعلم املايض ،واملستقبل َّ
رشط يف احلفظ؛ إذ ال يمكن أن
ألن العلم
حيفظهام وهو غري عامل هبام ،وإذا كان عامل ًا هبام فحفظهام سهل عليه.

وأما العرش :فالراجح أن املراد به امللك بمعنى اململوك يف قوله تعاىل:
ََ َْ
ُ ْ َ
ْ َ
ذَْ ََ َْ
الرَح ُن لَع الع ْر ِش است َوى﴾ [طـه﴿ ،]5:ث ذم است َوى لَع الع ْر ِش﴾ [الفرقان]59:؛
﴿

ألن استوى معناه استوىل عىل العرش ،أي عىل امللك ،أي اململوكات ألنه قال:
ُ ْ َ
﴿ث ذم است َوى﴾ بعد خلق السموات واألرض.
فلو كان العرش نفس امللكية التي هي القدرة لصار املعنى :ثم استوىل عىل

امللكية ،وامللكية هي نفس االستيالء ،فيصري املعنى :ثم استوىل عىل االستيالء،
وهذا بعيد.
ؤو َل ُه عىل معنى :ثم تعلقت قدرته بإعدامهام ،وتغيريهام ،وحتويلهام،
إال أن ُن ر
وتبديلهام؛ َّ
ألن القدرة مل تكن متعلقة بإعدامهام قبل وجودهام ،وال تغيريهام،
وحتويلهام ،وتبديلهام؛ َّ
ألن القدرة ال تتعلق باملعدوم حال عدمه إال بإجياده ،وهلذا
ُ ْ َ
قال﴿ :ث ذم است َوى﴾ ويكون من باب إطالق امللزوم وإرادة الالزم؛ أل َّنه يلزم من
مر.
استيالئه عليهام تعلق قدرته هبام كام ّ
َ َ ُ َ ْ
ويؤيد هذا التأويل قوله تعاىلَ ﴿ :وَك َن ع ْرش ُه َلَع ال َما ِء﴾ [هود]7:؛ َّ
ألن املراد العرش
ََ َْ
ُ َْ
املعهود السابق ذكره يف قوله تعاىل﴿ :ث ذم است َوى لَع الع ْر ِش﴾ [الفرقان ،]59:واملاء هو
العرش إذا كان اململوك فيصري املعنى :وكان عرشه عىل عرشه ،وهذا بعيد غاية البعد.
َ ْ ُ َ َ ِّ َ
هذا ،وأما قوله تعاىلَ ﴿ :و ُي ِمل ع ْرش َربك ﴾...الخ [الحاقة ،]17:فيحتمل أن
املراد امللك ،وأن يكون عرش ًا حقيقة ،وال يلزم أن يكون جالس ًا عليه ،كام ال

يلزم من كون الكعبة بيت اهلل أن يكون ساكن ًا فيها ،وكذا سائر املساجد مع أنه
يقال هلا بيوت اهلل.

ٍ
حلكمة يعلمها اهلل(.)1
وال يلزم العبث؛ أل َّنه يمكن أن يكون

( -)1االحتامل األول وهو أن املراد بالعرش امللك أصح وأوىل ويكون املعنى :أنه يتوىل تدبري ملك
اهلل ْيف َ يوم القيامة ُ ثامنية َ أصناف من املالئكة َفمنهم َ ما ذكره اهلل تعاىل عن نعيم أهل اجلنة:
َ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ ْ ْ ْ ُل
َ ٌ َ ْ ُ
ك ْم ب َما َص َ ْ
ك بَ
َب ُت ْ
[الرعد] ،وصنف ْ منهم
﴾
م
ي
ل
ع
م
َل
س
23
اب
﴿والمَلئِكة يدخلون علي ِهم مِن
ِ
ِ
ُ ُ ُ َ ُ ُّ ُ ُ
َّ
حيمَ
َ
يتولون عذاب أهل جهنم وهم املشار إليهم يف قوله تعاىل﴿ :خذوه فغلوه 30ثم اْل ِ

=

ويؤيده قوله ÷(( :سبعة حتت ظل العرش يوم ال ظل إال ظله))..

)(1

الخ ،فقد أثبت له الظل وأن السبعة حتته متظللون.
فهذا ما ظهر واهلل أعلم.
الرمحن من كتب
 -26وك ّل ما أنزل ا

ففعل ه وح دوث الفع ل ي ا
ط رد

يف هذا إثبات أن كالم اهلل حمدَ ث ،ولوق؛ أل َّنه فعله ،وكل األفعال حمدَ ثة
رضورة ،وإال لزم ِقدَ ُم العامل؛ أل َّنه كله أفعاله ،ومعنى حدوثه :أنه أوجده ومل
يكن موجود ًا ،وهذه حقيقة الفعل وحقيقة احلدوث.

وقلنا :إنه ولوق؛ أل َّنه جمعول مقدر؛ َّ
ألن اخللق إما اإلجياد ،وإما التقدير ،وكالهام
ذ ُ َ ُ ُ ِّ
ُك َ ْ
َش رء﴾ [الرعد ،]16:والقول بقدمه
ثابتان فيه ،ولدخوله يف قوله تعاىل﴿ :اّلِل خال ِق

قديم أن ليس
تقليد أعمى ،ويف غاية الغباوة والتعنت .ويقال هلم :إن أردتم بقولكم ِ
له أول ،وليس اهلل هو الذي أوجده فليس بكالم اهلل ،وإن كان اهلل هو الذي أوجده
فهذا معنى احلدوث واخللق ،وليس احلدوث واخللق بأزيدَ من هذا.
والعجب من مثل األشاعرة كيف أثبتوا هلل كالما نفسي ًا ،قدي ًام وهم من أهل
ُ
الفطنة والذكاء والتحقيق ،والتدقيق ،كيف محلهم اهلوى ،والتعصب لألسالف
عىل مكابرة عقوهلم ،والتعنت حتى وصلوا إىل هذه املواصيل ،وحاول
الرشيف اجلرجاين تثبيت هذه الدعوى بأن اإلنسان إذا أراد أن يتكلم فإنه ُ
قبل
يروج يف نفسه كالم ًا ،وهذا هو الكالم النفيس.
َص ُّل ُ
الذين
وهم
يتولون احلساب
وه ﴾...31اآليات [احلاقة] ،ويف غريها من اآليات  ،وصنف منهم
َّ
َ
ْ
َ
ُ
ذكرهم اهلل تعاىل يف قوله ﴿ :ك َِر ًاما ََكتِب َ
ي[ ﴾11االنفطار] ،وقوله َ ﴿ :ما يَلفِظ م ِْن ق ْول إَِّل ََليْ ِه
ِ
ِيب َعت ٌ
َرق ٌ
ِيد[ ﴾18ق] ،وإىل آخر ما ذكر اهلل تعاىل يف كتابه الكريم من أعامل املالئكة يف يوم احلساب.
( -)1رواه اإلمام أبو طالب (ع) يف األمايل بسنده عن زيد بن عيل (ع) واإلمام أمحد بن عيسى(ع)
يف األمايل (.)410/2

يريد وحياول اخلروج من هذا املأزق ،ومن هذه الفضيحة وهو القول بقدم ما
حدوثه معلوم بالرضورة ،وهو الكالم الذي له أول وآخر ،ولكل كلمة منه،
وكل حرف أول وآخر.
وليس احلدوث ،واملحدث بأزيد من هذا ،وإال فالكون كله قديم.
وقد غلط هبذه املحاولة ثالث غلطات ،وكان غلطة واحدة أسهل له.
الغلطة األوىل :إخراج الكالم عن حقيقته وهو الصوت املشتمل عىل
بعض احلروف.
ألن له أوالً
الثانية :إثبات القدم للرتويج ،وحدوثه كحدوث الكالم؛ َّ
وآخر ًا ،وابتدا ًء وانتها ًء.

الثالثة :جعله حاالً يف اهلل والعرض ال حيل إال يف جسم.
فإن أراد أن اهلل عامل به يف األزل فهذا ال يلزم منه إثبات كالم نفيس يف القدم ،وإال

لزم إثبات أرض نفسية ،وسامء نفسية ،وأوادم ،ومالئكة ،وجن ،وحيوانات،
وأشجار ،وجبال نفسية قديمة؛ َّ
ألن اهلل عامل هبا يف األزل.
ْ
ْ ْ
َ َ
ِيه ْم مِن ذِك رر
هذا ،وقد أكد الرشع ما دل عليه العقل قال اهلل تعاىل﴿ :ما يأت ِ
ذ ْ ََ ُ ُ ُ ََُْ َ
َذ ذُ ُ َ
ْ ِّ ُ ْ َ
وه َوه ْم يلعبون﴾ [األنبياء ،]2:وقالَ ﴿ :وَك َم اّلِل موَس
مِن َرب ِه ْم ُمد رث إَِل استمع
ذ َ َْ ُ ً َ َ ً
َ ْ ً
ْ َ َ ٌ
تكلِيما﴾ [النساء ،]164:وقال﴿ :إِنا س ِمعنا ق ْرآنا عجبا﴾ [الجـنَ ﴿ ،]1:وإِن أحد م َِن
َ ْ َ َ َ َ ََ
ُْ ْ
َ ذ َْ َ َ َ ََ ذ
ج ْر ُه حت يسمع َكم اّلِلِ﴾ [التوبة ،]6:واملسموع ليس
ْشك ِي استجارك فأ ِ
الم ِ
بكالم نفيس ،وال قديم.
نص يف احلدوث.
واآلية األوىل ّ
واآلية الثانية أثبتت أنه فعل وكل فعل حمدَ ث.
َ َ ََ ذ
ْ َْ
َ ُ ُ َ
وكذا قوله تعاىلَ ﴿ :ومِن قبلِ ِه ك ِتاب موَس﴾ [هود ،]17:وقوله﴿ :يا ق ْومنا إِنا
ذ َ َ َ
َ ْ َ َ ً ُْ َ ْ َ ْ ُ َ
س ِمعنا ك ِتابا أن ِزل مِن بع ِد موَس﴾ [األحقاف ،]30:وكذا قوله تعاىل﴿ :إِن هذا ل ِِف
ُ َ
ُ َ
ُّ ُ
وّلُ 18ص ُحف إبْ َراه َ
ِيم َوموَس[ ﴾19األعلى] ،وقوله تعاىل:
الصح ِف اْل
ِ ِ

ُ َ ِّ ً َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ
اب﴾ [المائدة ،]48:والذي بني يديه الذي قبله بدليل
﴿مصدقا ل ِما بي يدي ِه م
ِن الكِت ِ
َ
َ ْ َُ َ َْ َ ْ
َ َْ ُ
يه ْم َو َما خلفه ْم﴾ [البقرة ،]255:فجعله مقاب ً
ال للخلف،
قوله تعاىل﴿ :يعلم ما بي أي ِد ِ
فدلت هذه اآليات عىل أن هذه الكتب ،والصحف قبل القرآن فثبت حدوث
القرآن؛ َّ
ألن املحدَ ث هو الذي سبقه َق رب ِل ،فإذا ثبت حدوثه ثبت حدوث كل الكتب
الساموية؛ أل َّنه مل يقل أحد بقدمها وحدوثه.
وقد أكدنا األدلة العقلية بالسمعية حتى ال يبقى ملنصف ريب وال شبهة.
ـراض َأمج ُعهــا
حت ـل بِ ـ ِه األعـ ُ
 -27والَ َ ُ

ألن ر
باحها األجســام واجلســدُ
أشــ َ

 -28فــــال يلــــم بــــه غــــم وال أمل ِ

وال
رسور وال ُرض وال َن َكـــــــــدُ
ِ

وقد ب ّينا فيام سبق أن األعراض من صفات األجسام وال حتل إال يف جسم،
فال حيل الُّسور ،واآلالم ،واهلم ،والغم ،واللذة ،والنفرة ،واأللوان ،وال
احلركة ،والسكون إال يف جسم ،وكذا سائر األعراض:
 -1ألهنا من صفات األجسام.
 -2وألهنا الَ تستقل بأنفسها ،وهذه حقيقة العرض كام قد منا.
ولو كان اهلل حم ً
والظرف ال بد أن يكون حمدود ًا،
ال هلا لكان ظرف ًا هلا مكيف ًا
ُ
وكل م َكي ٍ
مقدر ًا ،وقد أوضحنا فيام سبق أن َّ
ف ال بد
كل ُم َقدَّ ٍر ال بد له من ُم َقدر ٍر َّ ُ َّ
له من م َكي ٍ
ف ،فثبت أنه ال حتل به األعراض.
ُ ر
 -3وألهنا من صفات الضعف والنقص فيلزم أن يكون حمتاج ًا إىل ما جيلب
به النفع لنفسه واللذة ،وإىل ما يدفع اآلالم واألرضار عنها.
 -4وألهنا حمدَ ثة ال شك يف ذلك؛ َّ
ألن األمل والُّسور ،والظنون ،واإلرادة،
والغم ،واهلم ،والكراهة ،واللذة ،والنفرة ،وسائر األعراض حتدث وتزول،
والقديم ليس كذلك.
أ -فإما أن تكون ثابتة له يف األزل فيلزم:

 -1التناقض وهو أن تكون قديمة حمدَ ثة؛ أل َّنا قد أوضحنا وبينا أهنا حمدَ ثة؛
َّ
ألن هلا ابتداء وانتهاء وهذا حمال.
 -2أن يكون هلا ماله فتكون قادرة ،عاملة ،حية ،آهلة إذ ال فرق بني قديم وقديم.
ب -وإما أن تكون مسلوبة عنه يف األزل فال حيتاجها فيام بعد ،وال بد من
موجد يوجدها له ،وال يمكن أن يوجدها لنفسه لعدم الداعي الذي يدعوه
إليها؛ َّ
ألن الشهوة واملحبة منتفية عنه يف األزل ،وكذا اإلرادة؛ ألهنا من مجلتها،
وليست احلكمة تدعو إىل هذا.
أما األمل ،والرضر ،والكراهة فليس هلا أي داعي ال حكمي ،وال حاجي.
وأما املحبة واللذة فألهنا تزول ،وحيصل ضدها والضد مكروه.
وألن القديم َّملا مل يكن وجوده وصفاته بوجود موجد بل وجوده وحياته
وسائر صفاته الذاتية من حقيقته ،ومن شأنه؛ فال يصح انفكاكه عنها ال يف
املايض ،وال يف احلال ،وال يف املستقبل ،وكذا الصفات السلبية؛ َّ
ألن انتفاءها عنه
يف األزل يثبت أن من شأنه ذلك ،وكلام كان كذلك فال يصح تغريه ،وإال لزم أن
ال تكون صفة ذاتية وهلذا علمنا أنه ال يصح عليه العدم ،وال اجلهل ،وال العجز،
وال املكان؛ َّ
ألن وجوده وسائر الصفات الثابتة له اإلجيابية والسلبية ليست بفعل
فاعل حتى يمكن ختلفها عنه يف وقت ،وثبوهتا له يف وقت آخر.
ص بدون وصص ،فال بد أن
فثبوهتا له تار ًة ،وانتفاؤها عنه تار ًة أخرى ختصي ِ
تنتفي عنه دائ ًام ،أو تثبت له دائ ًام.
وأما صفات الفعل كخالق ،ورازق ،وحميي ،وُميت ،فليست من شأنه
وحقيقته ،بل متوقفة عىل الفعل؛ فإن فعل اتصف هبا ،وإن مل يفعل مل يتصف هبا.
أال ترى أنه ال يتصف بظامل وال كاذب ،وال خائن ،وال نحوها؛ ألنه مل يفعل ،مع
أهنا ليست بصفة حقيقة بل نحوية اصطالحية ،وإنام تفيد إضافة الفعل إىل فاعله
كإضافة املال إىل مالكه ،واألبوة إىل الوالد ،والعكس.

وإنام الصفات احلقيقية هي األعراض؛ فلهذا نفينا عنه هذه األعراض
املحدثة أن تثبت له حقيقة ،وإنام يتصف بام وصف به نفسه جماز ًا.
أما صفة عامل ،وقادر ،وحي ،وسميع ،وبصري فمعناها أنه ال ختفى عليه
املعلومات ،وال املسموعات ،وال املبِصات ،وال سائر املدركات ،وال تعجزه
املمكنات ،وليس بميت ،وال جامد ،وال يمكن أن يكون قادر ًا عامل ًا إال وهو حي
لكن بغري حياة.

وألن اهلل سبحانه يقول﴿ :لَيْ َس َك ِم ْثلِ ِه َ ْ
َش ٌء﴾ [الشورى ،]11:فال يمكن أن
يشاهبنا يف ٍ ،ء من صفاتنا ،وال أن نشاهبه يف ٍ ،ء من صفاته.
فإن قيل :إنه قد نطق القرآن بأنه رحيم ،وأنه يغضب ،وأنه حيب ،أو يريد،

ويكره ،ويشاء ،ويسخط ،وأنه يؤذى ،ونحو ذلك .
َ َْ
إن اهلل الذي قال﴿ :لَيْ َس َك ِم ْثلِ ِه َ ْ
قلنا لهَّ :
َش ٌء﴾ [الشورى ،]11:وقال﴿ :ولم
َ
َ
َ ً
َ َ َْ َ ُ ْ ه
َ ُ ذ ُُ ً َ ٌ
يكن ُلُ كفؤا أحد﴾ [اإلخالص﴿ ،]4:فَل َتعلوا ِّلِلِ أندادا﴾ [البقرة ،]22:ونحو

ذلك ،فهل ينقض اهلل كالمه بكالمه ويكون القرآن متناقض ًا وقد قال اهلل
َْ ه َ َ ُ ْ
ْ َ ً َ ً
َ َْ َ َ ْ
اّلِل ل َوجدوا فِي ِه اختَِلفا كثِْيا﴾ [النساء،]82:
غ
د
ِن
ع
ِن
سبحانه﴿ :ولو َكن م
ْي ِ
ِ
ِ
َ َْ
َْ ََ ْ َ َ ْ َ ْ
َْ ُ
ي يدي ِه وَل مِن خل ِف ِه﴾ [فصل ،]42::وال ولص لنا
وقالَ﴿ :ل يأتِي ِه اْلاطِل مِن ب ِ
من هذا إال باجلمع بني اآليات ،فنتأول املتشابه بام يتطابق به مع املحكم ،ومع أدلة
فآيةَ ﴿ :ل ْي َس َك ِم ْثلِ ِه َ ْ
ِ
العقول ُ
رصحية حمكمة ال يمكن تأويلها،
َش ٌء﴾ [الشورى،]11:
وكذا ما ماثلها ،وال يمكن أن نكفر بالقرآن ،وال أن نؤمن بآية ،ونكفر بأخرى.

فنتأول املح ّبة والرضا بام يفعله املحب ملحبوبه ،من نحو املدح والترشيف،
والعطاء ،واحلكم له باستحقاق الثواب إن مل ينقلب ،وهذا ملن يطيع اهلل
ويشكره ،ويعظمه حق تعظيمه.

والسخط ،والغضب ،والكراهة بالعكس وهو السب ،واللعن ،واإلهانة،
واحلكم عليه بالعقاب ،وإيصاله إليه ،وهذا ملن يكفر ،أو يتجرأ عىل معصية اهلل
إن مل يتب.
ألن املطيع الشاكر أهل للمحبة ،والر

 ،والكافر واملجرم يستحقان الغضب

والسخط ،ويكونان من باب الكناية كام يقال :طويل العصا للرجل الطويل ،وإن مل
يكن له عصا ومغلول اليد للرجل البخيل وإن كانت يده مقطوعة.
رب عام يفعله ذو احلنو والشفقة بالرمحة ،فإرسا ُله الرسل مبرشين،
و َع َّ َ
ومنذرين ،وعد ُم معاجلة العايص بالعقوبة ،والدعا ُء للمجرمني ،والكافرين إىل

ُ
وإدخال التائبني اجلنة وإن كانوا قد أجرموا غاية
التوبة ،ووعدُ هم بقبوهلا،

اإلجرام وما احتوت عليه السنة والقرآن من املواعظ ،والرتغيب والرتهيب،
َ َ َ َْ َ ذ ًَْ
ورضب األمثال غاية الرمحة ،ويدل عليه قوله تعاىلَ ﴿ :وما أ ْرسلناك إَِل َرَحة
ل ِلْ َعالَم َ
ي﴾ [األنبياء ،]107:وقوله تعاىل﴿ :إالا رمح ًة مناا ومتاع ًا إىل حني﴾ [يس،]44:
ِ
ويكون من باب الكناية عرب بالرمحة عن الزمها.

علمه باشتامل الفعل عىل
هذا ،وحمب ُته ومشيئ ُته وإرادته ألفعاله وأفعالِناُ :
احلكمة ،واملصلحة ،وبني املحبة والرمحة ِ
فرق ،فالرمح ُة للمطيع والعايص يف
الدنيا ،واملحبة للمطيع ،وكذا الرمحة يف اآلخرة.
وحكمه بقبحها ،سوا ًء كان لذاهتا ،أو لكوهنا معصية له.
علمه،
ُ
وكراه ُته هلا ُ
وع َّ َرب عن فعل ما يوجب األذية عادة باإليذاء نحو معصية اهلل ،وسبه ،وأذية أوليائه.
َ
واحلاصل أن حمبته ،ومشيئته ،وإرادته لألفعال علمه باشتامل الفعل عىل
احلكمة واملصلحة ،سوا ًء كان الفعل منا ،أو منه ،وحمب ُته لنا فِ رع ُل ما يفعله املحب
ملحبوبه ،وحكمه بأنه أهل لذلك.
ورمح ُته فِ رع ُل ما يفعله ذو احلنو والشفقة مع علمه بأنه أهل لذلك.

وكراه ُته وغض ُبه وسخ ُطه عكس ذلك؛ َّ
ألن أصحابنا اختلفوا يف اإلرادة عىل
قولني ،فال يمكن أن نخرج عنها كام سيأيت يف آخر الكتاب.
فمنهم من قال :هي فعله ،ومنهم من قال :هي علمه باشتامل الفعل عىل
احلكمة واملصلحة .واإلرادة احلقيقية منتفية عند اجلميع.

۞۞۞۞۞

كتاب العدل
-29فه و الغن ي ف ام يف فعل ه دن س

وك ل ظل م وعي ب عن ه مبتع د

هذا البيت رشوع يف كتاب العدل.
واعلم أن مسائل العدل مرتبطة بالتوحيد ،ومتفرعة عليه؛ َّ
ألن حقيقة
التوحيد تفرد اهلل بصفات الكامل ،وتنـزهيه عن صفات النقص واحلدوث ،فال
يشارك األجسام واألعراض يف صفاهتا التي أوجبت حدوثها ،وال تشاركه يف
صفاته صفات الكامل ،ومسائل العدل تنـزيه اهلل عن األفعال القبيحة الرذيلة،
وتنـزيه اهلل عنها مرتتب عىل إثبات أن اهلل عامل وغني ،وهام من مسائل التوحيد،
ُ
ومسائل العدل متفرعة عليها.
والفرق بني مسائل العدل ومسائل التوحيد ،أن مسائل العدل وتصة بام
يتعلق باألفعال وجود ًا ،وعدم ًا ،ومسائل التوحيد بام يتعلق بالذات وجود ًا،
وعدم ًا ،فمهام ثبتت مسائل التوحيد عىل ما قد وضحنا يف أول الكتاب فمسائل
العدل ثابتة كذلك.
هذا ،وإذا قد تقرر بام أوضحناه ساب ًقا أن اهلل سبحانه وتعاىل عامل ،وأن
األعراض ال جتوز عليه ،وأهنا ال َ ُحتل إال يف جسم ثبت أن اهلل غني؛ ألن احلاجة
منحِصة يف جلب املنفعة ،ودفع املرضة وهام يستلزمان الشهوة واللذة والُّسور
هذا يف جلب املنفعة؛ َّ
ألن املقصود هبا حتصيل هذه.
واألمل ،والكدر ،والنفرة هذه يف دفع املرضة.
واللذة ،والشهوة ،والُّسور ،والكدر ،والنفرة ،واألمل أعراض ال حتل إال يف
جسم ،واهلل ليس بجسم.
وألهنا أعراض حمدَ ثة ،وإذا كانت حمدَ ثة ،فهي منتفية عنه يف األزل ،وإذا كانت
منتفية فال يصح حصوهلا له بعد؛ َّ
ألن وجوده وما هو عليه من صفات النفي

واإلثبات الذاتية ليس بجعل جاعل حتى يصح ويمكن عليه التغري والتحول،
فال يصح ثبوت ما يثبت له يف وقت دون وقت ،وال انتفاء ما ينتفي عنه يف وقت
دون وقت؛ أل َّنه حتكم ،وختصيص بدون وصص ،فإذا ثبت له صفة فال بد من
دوامها ،وال يمكن انتفاؤها عنه ،وكذا إذا ثبت انتفاء صفة عنه ،فال يمكن ثبوهتا
له يف حال من األحوال.
وهكذا الصفات الذاتية ال يمكن ختلفها ،فال يصح أن يكون اجلسم غري
ٍ
شاغل للحيز وهو املكان ،وال أن يكون العرض يف غري جسم ،وال أن يكون
الصدق كذب ًا ،وال الكذب صدق ًا ,وال الظلم عدالً ،وال العدل ظل ًام ،وال جائز
الوجود واجب الوجود ،وال واجب الوجود جائز الوجود ،وال أن يتصف أحدهام
بصفات اآلخر الذاتية ،الفارقة بني الذاتني؛ أل َّنه من تعكيس احلقائق والتناقض.
وألن احلاجة نقص ،وضعف ،وهام ينافيان القوة ،والعظمة ،واجلالل:
ُْ ْ َ َ ْ ُ ُ َ
ه َْ َ
وه بِها﴾ [األعراف ،]180:والفقر والضعف ليسا من
﴿ َو ِّلِلِ اْلسماء اْلسَن فادع
َ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ذ َ ذ ُ ُ َ ْ َ ُّ ْ َ ُ
اْل ِميد﴾ [فاطر ،]15:وإذا
األسامء احلسنى﴿ :أنتم الفقراء إَِل اّلِلِ واّلِل هو الغ ِِن
ثبت أنه غني ،وأنه عامل بكل املعلومات ،فهو عدل حكيم ،ال يفعل القبائح
كلها ،فال يكذب ،وال يعبث ،وال يظلم ،وال خيلف الوعد ،والوعيد ،وال يكلف
أحد ًا ما ال يطيقه ،وال ما ال ُي رع ِل ُمه؛ أل َّنه غني عنها.
وألهنا صفات نقص ،وهو عامل بأنه غني ،وأن فعل القبيح صفة نقص.
وألن القادر العامل ال يفعل الفعل إال لغرض إما حاجي وهو ما تدعو إليه
احلاجة ،أو ِح رك ِمي وهو ما تدعو إليه احلكمة ،واهلل غني فليس بمحتاج ،والقبح
مناف للحكمة ،وال يفعل مثل هذا إال املجانني ،والبله الذين ال يعرفون ما يرضهم
وما ينفعهم حاشا اهلل رب العاملني ،مع أن أهل الرشف والنفوس الرفيعة يتنـزهون
عام ينقص يف رشفهم ،وعام يعابون به ،و ُي َذمون عليه ،وإن دعتهم الشهوة واحلاجة
إليه ،فكيف برب العزة والكامل الذي ال يشتهي ،وال حيتاج

َ ه َ ْ َ ُْ ْ َ َ ْ ُ ُ َ
وه بِها﴾ [األعراف ،]180:وهذا حِص وقِص ،أي ليس له
ّلِل اْلسماء اْلسَن فادع
﴿و ِ ِ

إال األسامء احلسنى ،و(فاعل القبيح) ليس من األسامء احلسنى.

َ ُّ َ َ ذ
وألن اهلل قد نفى فعل القبيح عن نفسه قال تعاىلَ ﴿ :وما َربك بِظَلمر
ُّ َ َ َ ً
َ َْ
ذ هَ َ َْ ُ ذ َ
ِّ ْ َ
انلاس
للعبِي ِد﴾ [فصلَ ﴿ ،]46::وَل يظ ِل ُم َربك أحدا﴾ [الكهف﴿ ،]49:إِن اّلِل َل يظ ِلم
َ ُ ْ
َ َ َ ََْ ُْ ََ
َ ْ ً َ
ذ ذ َ َ ُ َ ُْ َْ ُ َ
كن َكنوا
ـ
ل
و
م
اه
ن
م
ل
ظ
ا
م
و
﴿
،
]
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يونس:
[
﴾
ون
كن انلاس أنفسهم يظ ِلم
ِ
شيئا َولـ ِ
ََ َ ُْ َذ َ َ َْ َ ُ َ ًَ َذ ُ َ َ
َ ُ َ ُ َْ ُ َ
أنفسه ْم يظلِمون﴾ [النحل﴿ ،]118:أفح ِسبت ْم أنما خلقناك ْم عبثا َوأنك ْم إ ِ ِْلنا
َ َ
َ َ َ َْ َ
َ ُْ َ ُ َ
َ ََُْ َ
ذ َ َ
ات َواْل ْرض َوما بينهما
َل ترجعون﴾ [المؤمنون﴿ ،]115:وما خلقنا السماو ِ
َ َ َ ََُْ َ َ ً
َ َ َْ َ ذ َ
َلَعب َ
ي﴾ [الدخانَ ﴿ ،]38:وما خلقنا السماء َواْل ْرض َوما بينهما باطَِل﴾ [ص،]27:
ِِ
َ َ َْ َ َ ذ هَ ُْ َ َ ْ ُ ُ َُ ذ هَ َ ٌ ُ ْ َ
ذَ
﴿فَل ُتسَب اّلِل َم ِلف وع ِده ِ رسله إِن اّلِل ع ِزيز ذو انتِقامر ﴾ [إبراهيم﴿ ،]47:إِنما
ذ هَ َ ُْ ُ
ُ َ ُ َ َ َ ٌ
َ ذ ِّ َ َ ٌ
ين ل َواق ِع[ ﴾6ال اريات]﴿ ،إِن اّلِل َل َيلِف
توعدون لصادِق 5وإِن ادل
َ َ َ َ ذ ِّ ْ َ
ْ َ َ
ذُ
اد﴾ [الرعدَ ﴿ ،]31:ما ُي َب ذد ُل ْال َق ْو ُل َ َ
دل ذي َوما أنا بِظَلمر للعبِي ِد﴾ [ق﴿ ،]29:إِنه
ال ِميع
ْ ُ ذ
ََ ٌ َ ْ ٌ
َ َ ُ َ َْ
َ ُ َْ
لق ْول فصلَ 13وما ه َو بِاله ْز ِل[ ﴾14الطارق]َ ﴿ ،وما ين ِطق ع ِن اله َوى 3إِن ه َو إَِل
َ َْ
َ ْ َ ْ
َْ ُ
َْ ََ ْ
َ ْ ٌ ُ َ
ي يدي ِه َوَل مِن خل ِف ِه﴾[فصل،]42::
ب
ِن
م
ِل
ط
ا
اْل
ه
ِي
ت
أ
و
ْح يوح[ ﴾4النجم]َ﴿ ،ل ي ِ
ِ
َ
َ
َ
هُ َ
َ َْ َ َ ذ َ َ َْ َ َ ْ َ
َ ْ َ ْ ُ َْ
ي[ ﴾45الحاقة]َ ﴿ ،واّلِل َل
او
ق
اْل
ض
﴿ولو تقول علينا بع
يلْ 44لخذنا مِنه بِاِل ِم ِ
ِ
ِ
َ َ َْ َ
َ َ َ ُ َ ٌ
َ
ُ ُّ َ َ َ
ْ َُْ
از َرة
ِ
ُيب ُالفساد﴾ [البقرة﴿ ،]205:وَل يرَض ل ِ ِعبا ِده ِ الكفر﴾ [الزمر﴿ ،]7:وَل ت ِزر و ِ
َ
َْ
َ ُ َ ِّ ُ
ذُ َْ ً ذ َ َ َ
َْ
ِوزر أخرى﴾ [اإلسراءَ﴿ ،]15:ل يكلف اّلِل نفسا إَِل ما آتاها﴾ [الطالقَ﴿ ،]7:ل
ُ َ ِّ ُ ه ُ َ ْ ً ذ ْ َ َ
َ ذُ ذَ َ ْ ََ ُْ
يكلف اّلِل نفسا إَِل ُوسعها﴾ [البقرة﴿ ،]286:فاتقوا اّلِل ما استطعت ْم﴾ [التغابن،]16:
َ ُّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ً
َ ه ََ
َ َذ
لَع ذ
ت م ِن استطاع إ ِ ِْل ِه س ِبيَل﴾ [آل عمرانَ ﴿ ،]97:ول ْو أنا
ّلِل
انل ِ
﴿و ِ ِ
اس حج اْلي ِ
َ ذَ
َ
َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ِّ َ ْ َ َ ُ ذ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ً
اب من قب ِل ِه لقالوا َربنا ل ْوَل أ ْرسلت إ ِ ِْلنا َرسوَل﴾ [طه﴿ ،]134:وأما
أهلكناهم بِعذ ر
َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُّ ْ َ َ َ َ
لَع ال ْ ُه َدى﴾ [فصلَ ﴿ ،]17::و َما ُك ذنا ُم َع ِّذب َ
ي
ثمود فهديناهم فاستحبوا العَم
ِ
َ ذ ََْ َ ُ ً
ذ َ ُ َ ذ
ََ ه ُ ذ ٌ َْ َ
اس لَع اّلِلِ حجة بعد
حت نبعث َرسوَل﴾[اإلسراءََ ِ ﴿ ،]15:لَل يكون ل ِلن ِ
ُ ُ ه ُ َ ُ َ ِّ َ
ُ ُ هُ ُ
ُّ ُ
ك ُم الْيُ ْ َ
س﴾ [البقرة﴿ ،]185:ي ِريد اّلِل أن َيفف
الرس ِل﴾ [النساء﴿ ،]165:ي ِريد اّلِل ب ِ
ْ َ
َ َ َ َ َ َ َْ ُ ْ
َ ُ ْ
ِّ
ين مِن ح َر رج﴾ [الحج.]78:
عنكم﴾ [النساء﴿ ،]28:وما جعل عليكم ِِف ادل ِ

فنـزه نفسه يف هذه اآليات عن أنواع القبائح :عن الظلم والعبث ،وإخالف
الوعد والوعيد ،والكذب وإرسال الكذابني ،وأخربنا أنه ِ
يؤاخ ُذ لو ك ُِذب عليه،
وأنه ال يريد القبيح ،وال يؤاخذ أحد ًا بذنب غريه ،وال يكلفنا ما ال نطيقه ،وأنه
ال يكلفنا إال ويعلمنا بام كلفنا به ،وأنه أرسل الرسل لئال يكون للناس عىل اهلل
حجة ،وأنه يريد بنا اليُّس والتخفيف وعدم احلرج.
هذا ،والظلم هو :الرضر العاري عن ظن جلب نفع ،أو دفع رضر ،أو استحقاق.
فإذا كان جللب النفع مثل ما يلقى الباين ،واحلارث ،واملسافر ،ونحوهم من
املتاعب ،واملشاق فليس بظلم.
وكذا ما كان لدفع الرضر مثل العمليات للمر

 ،واستعامل العالجات املرة،

واحلجامة ،ونحوها ،وكذا ما كان لالستحقاق كقتل القاتل فليس بظلم أيض ًا.
فإن قيل :فام تقولون يف ذبح البهائم .
قيل له :قد اقتضت حكمة اهلل أن يميت كل احليوانات كام قال سبحانه:
ُ ُّ َ ْ
َ َ ُ َْْ
ت﴾ [آل عمران ،]185:حتى املالئكة ،واألنبياء ¢؛
﴿ُك نف رس ذآئ ِقة المو ِ
للفرق بني الدارين ،ولتهوين هذه الدار الدنية ،وجعل للموت طر ًقا بعضها

بواسطة املالئكة املوكلني به  ،¢وبعضها بواسطة اآلدميني.
فام أباح اهلل ذبحه لآلدميني فشأهنم كشأن عزرائيل  #ليسوا بمتعدين ،وال
ظاملني؛ أل َّنه بأمر اهلل.
أما بالنسبة إىل اهلل فال بد يف األمل ،ويف اآلالم التي تصيب األطفال،
املعوض ،وال يسخطه ما
والبهائم -من التعويضات العظيمة التي يرتاح هلا
َّ
أصابه يف الدنيا ،بل ربام يتمنى أنه أصيب بأكثر مام أصيب به؛ لعظم األعواض،
كام ال يبايل احلارث ،واملسافر ،ونحوهام بام يعانيانه من املشاق؛ لرجاء ما يرجونه
من املنافع .فهذا لدفع الظلم.

ٍ
فلحكمة قد أرشنا إىل بعضها وهي هتوين هذه الدار،
وأما لدفع العبث
وتنقيصها؛ لئال نميل إليها ،وننسى الدار الباقية ،وبعضها قد يعرفها املتفكرون.
وال يلزم أن نعرف وجه احلكمة يف كل ما يفعله اهلل ،أو يأمر به ،مهام وقد
ثبت بالدليل القطعي أن اهلل عدل حكيم ،ال يفعل إال ما فيه احلكمة.
فاعرف هذه القاعدة؛ لرتتاح هبا من كل املشكالت التي ال تعرف وجه
احلكمة فيها.
هذا ،وقد كثر اخلالف يف األجل ،ويف حتديده ،ويف تعبري أصحابنا عنه،
اضطراب وغموض ،وليس نفس املوت ،أو القتل كام قد ُي رف َه ُم من حتديد
بعضهم له.
والذي أراه ،وأوصلتني إليه األدلة -التي هي ِش رب ُه متضاربة -أن اهلل سبحانه
وتعاىل جعل لكل حيوان مدة يستحق احلياة فيها ،بِ َج رع ِل اهللِ له ذلك تزيد
وتنقص برشوط إن حصلت ،كالرزق سوا ًء سواء ،وليس ألحد أن يتعدى عىل
حيوان يف هذه املدة ،وإن مكنه اهلل إال برتخيص من اهلل له ،وآخر تلك املدة هو
آخر األجل ،وجيوز تأخري األجل ،وتقديمه ُمن له ذلك وهو اهلل كأجل الدين،
جيوز تأخريه مطلق ًا ،وتقديمه برشط أن يذكره عند ذكر األجل ،كأن يقول :إن
قضيت الدين األول فأجلك كذا ،وإال فكذا.
وال خيرج األجل عن كونه أج ً
ال تقدّ م املوت أم تأخر.
واألدلـــة التـــي أوصـــلت إىل هـــذا مثـــل قولـــه تعـــاىل :ولك م يف
القصاص حياة﴾ [البقرة ،]179:فدل عىل أهنا حتصل بسبب إجياب القصاص حيا ِة،
لوال هو مل حتصلَّ ،
ألن القاتل -أي املريد -يتجنب القتل إذا خاف القصاص ،فيسلم
هو من القصاص ،ويسلم غريمه من القتل ،وكذا قوله تعاىل :وما يع امر من مع امر

وال ينقص من عمره إ ا
ال يف كتاب إ ان ذلك عىل ال اله يسري﴾ [فاطر ،]11:فــدل عــىل

أنه يصح الزيادة والنقصان يف العمر ،وكذا قوله تعــاىل :وأ ام ا الغ الم فك ان
أبواه مؤمنني فخشينا أن يرهقهما طغيان ًا وكفر ًا﴾ [الكهف ،]80:فدلت عىل أنه قتلــه
لئال يرهق أبويه طغيان ًا وكفر ًا ،وأنه لو مل يقتل يف ذلك الوقت لطال عمره.
ُ
ثالث
ويف احلديث عنه ÷(( :إن الرجل ليصل رمحه وقد بقي من عمره

سنني ،فيجعلها اهلل ثالث ًا وثالثني سن ًةَّ ،
وإن الرجل ليقطع رمحه وقد بقي من
ِ
ثالث وثالثون ،فيجعلها اهلل ثالث ًا))( ،)1ويف حديث آخر(( :بر الوالدين،
عمره
وصلة الرحم زياد ِة يف الرزق ،و َمنر َس َأ ِة يف العمر))  ،ويف حديث آخر(( :من أحب
َ
ويدفع عنه ميت ُة
ويستجاب له الدعاء،
ويبسط له يف رزقه،
أن يمىل له يف عمره،
َ
َ

السوء ،فليطع أبويه يف طاعة اهلل عز وجل ،وليصل رمحه )2())..الخ.
ويف حديث آخر(( :من يضمن يل واحدة أضمن له أربع ًا ،من يصل رمحه
َ
َ
ويدخل جنة ربه))(.)3
ويطول ُع ُم ُره،
َف ُي ِح َّب ُه أه ُله ،و َيك ُث َر ما ُله،
-30من زه ربن ا ع ن ك ل منقص ة

فاملذنبون مهو ا
للشني ق د قص دوا

-31وك ل منقص ة من ا ومرذل ة

فالعبد إن ح دثت بالفع ل ينف رد

قد ذكرنا يف هذين البيتني مسألتني:
املسألة األوىل :تنـزيه اهلل عن كل القبائح ،وقد أوضحنا األدلة عىل تنـزيه
اهلل عنها فيام مر ،وبام ال مزيد عليه.
( -)1درر األحاديث النبوية باألسانيد اليحيوية (ط 1ــ ص )42منشورات مؤسسة اإلمام زيد،
ورواه اإلمام املرشد باهلل (ع) يف األمايل ( )126/2بسنده إىل احلسن بن عيل (ع) واإلمام أمحد
بن عيسى (ع) يف األمايل (.)430/2
( -)2درر األحاديث (ط1ـ ص .)41رواه اإلمام أمحد بن عيسى (ع) يف األمايل (.)428 /2
( -)3املختار من صحيح األحاديث واآلثار ( -ج  / 1ص  )952درر األحاديث النبوية باألسانيد
اليحيوية ( -ج  / 1ص  )47احلقوق ( -ج  / 1ص  )72املوا عظ الشافية ( -ج/1ص)6
رواه اإلمام أمحد بن عيسى (ع) يف األمايل (.)430/2

واملسألة الثانية :يف نسبة أفعالنا إلينا ،وهي متفرعة عىل املسألة األوىل.
أما نسبة أفعالنا إلينا فإنا نعلم عل ًام رضوري ًا َّ
أن أفعالنا حتصل ،وتنتفي
باختيارنا ،بحسب دواعينا وصوارفنا ،وإنا إذا قمنا ،أو قعدنا ،أو سافرنا ،أو
بنينا ،أو حرثنا ،أو صلينا ،أو صمنا ،أو أفطرنا ،أو حججنا ،أو زكينا ،أو زنينا ،أو
رسقنا ،أو قتلنا ،أو رشبنا اخلمر ،أو أطعنا اهلل ،أو عصينا ،أو نحو ذلك أن تلك
وأن َّ
أفعالنا ،وباختيارنا ،وبإراداتنا ،وعزمنا ،ال ينكر هذا إال مكابر معاندَّ ،
كل
واحد منا ينسب أفعال كل فاعل إليه ،ويمدحه عىل احلسن منها ،ويذمه عىل
القبيح حتى الكفار ،ال شك يف ذلك ،وال مرية ،حتى البهائم فإهنا تعرف من
يسقيها ويعلفها ،وإذا رأته أقبلت إليه وهرولت ،وتنفر عمن يرضهبا وتفر منه،
وربام حتمل عليه ،وأعظم من هذا أن يفعل اإلنسان فاحشة ،ثم ينسبها إىل رب
العزة هال كفاه أنه عصاه ،ويستحي من نسبتها إىل ربه ،واهلل يقول :ومن يكسب
خطيئ ًة أو إث ًام ث ام يرم به بريئ ًا فقد احتمل هبتان ًا وإث ًام مبين ًا﴾ [النساء ،]112:فكيف

إذا نسبها إىل ربه ويف هذه اآلية أيض ًا تِصيح بأن االكتساب ،والرمي من
املكتسب .فهل حكم اهلل عىل نفسه أنه احتمل هبتان ًا وإث ًام مبين ًا ،حني نسب أفعالنا
إلينا عند من يقول إن أفعالنا من اهلل ما أشنع هذا القول ،وما أقبحه.
وإذا تأملت القرآن وجدته يف كل سورة ينسب الفعل إىل فاعله غري اهلل ففي :قل
أعوذ برب النااس﴾ [الناس ،]1:فاعل قل أعوذ﴾ هو النبي ÷ ،وفاعل
يوسوس﴾ هو الشيطان -لعنه اهلل -ويف قل أعوذ برب الفلق﴾ [الفلق ،]1:مثلها
وفاعل حاسد إذا حسد﴾ هو العبد ،وانظر القرآن سور ًة سور ًة ينسب الفعل إىل فاعله
غري اآليات الِصحية مثل :جزا ًء بما كانوا يعملون﴾ [الواقعة ،]24:ويكسبون﴾،
هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت﴾ [البقرة ،]286:علمت نفس ما قدا مت
وأ اخرت﴾ [االنفطار ،]5:وإذا سألك عبادي عني فإين قريب أجيب دعوة الدا اع إذا

دعان﴾ [البقرة ،]186:قاال ر ابنا إ اننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى﴾ [طـه،]45:
قال هي عصاي أتوكاأ عليها وأهش هبا عىل غنمي﴾ [طـه ،]18:ال إكراه يف
الدين قد تب اني الرشد من الغي فمن يكفر بال اطاغوت ويؤمن بال اله فقد
استمسك بالعروة الوثقى﴾ [البقرة ،]256:يف كل هذه اآليات ينسب أفعال اخللق إليهم،
وال تكاد سورة من القرآن إال وينسب األفعال إليهم مرة ،أو مرتني ،أو أكثر.
فانظر إىل كل سور القرآن سور ًة سور ًة جتد ما ذكرنا ،وال تغرت بام يلبسه
امللبسون ،ويشككه املشككون يف املشاهدات الرضوريات.
فآيات القرآن تنايف اجلرب الِصيح ،وغري الِصيح ،وتنقض مذاهب املجربة
كلها ،والقرآن كله ينفي اجلرب و َي ُرده ،وال جتد سورة إال وهو ينسب فيها أفعال
العبيد إليهم.
أما اجلرب الِصيح فهو مذهب اجلهمية الذين يقولون :إنام اإلنسان كالشجرة
إن حركها اهلل حتركت وإال فال.
وأما اجلرب غري الِصيح فقد أنف أصحابه من التِصيح باجلرب؛ لكون
بثويب رساب:
سخافته معلومة بالرضورة ،وتسرتوا َ
األول منهام :أهنم أثبتوا للعبد قدرة خلقها اهلل ،لكنهم قالوا :قدرة موجبة
للفعل ،مقارنة له ليس للعبد معها اختيار ،وهذا عني اجلرب؛ َّ
ألن عدم االختيار
هو اجلرب بعينه ،وكذا كوهنا موجبة للفعل ال يتخلف عنها.
الثاين :قوهلم الفعل هلل ،وللعبد فيه كسب.
ولكنهم مل يقدروا عىل رشح الكسب وتوضيحه ،وتبيني ما هو.
والذي يظهر أهنم مل يعرفوه ،وكذا الذي وضعه وهو أبو احلسن األشعري ما
أظنه يعرفه ،وإنام فروا من مذهب َج رهم إىل غري مفر وفيه وقعوا ،مع اعرتافهم
بقبح مذهب َج رهم وسخافته.

فاجلواب عليهم أنا نقول هلم :هل الكسب فعل للعبد أم فعل هلل
فإن قالوا :فعل هلل مل خيرجهم ذلك عن اجلرب ،ومذهب َج رهم ،بل وقعوا فيه من
جهتني ،من جهة الفعل ،وجهة الكسب ،ومل يبقوا للعبد كسب ًا.
وإن قالوا :فعل للعبد ،فإما أن يكون بقدرة مقارنة موجبة فهو عني اجلرب.
وإما أن يكون بقدرة متقدمة عىل الفعل غري موجبة له ،بل تتوقف عىل اختيار
العبد ،فقد أثبتوا للعبد فعالً ،فام الفرق بينه وبني سائر األفعال وما الدليل الذي
ٍ
موجبة له ليس للعبد فيه
كسب فيه بقدر ٍة
الكسب
دل عىل أن الفعل الذي هذا
ِ
ُ
اختيار وهذا الكسب فعل يتوقف عىل اختيار العبد ،وما الفرق بينهام إذ ًا
وإن كان الكسب فع ً
كسب أيض ًا لزم التسلسل ،ولزم يف
ال هلل ،وللعبد فيه
ِ
الكسب الثاين ما ذكرنا يف األول ،وهكذا.
وجواب آخر عىل مقالة أيب احلسن األشعري :ألنه ملا استشنع هو
َ
صفوان وأصحابه باجلرب الِصيح ،ونسبة أفعال العباد
وأتباعه تِصيح َج رهم بن
إىل اهلل فروا إىل غري مفر فجعلوا األفعال هلل وللعبد فيها كسب.
فعل للعبد أو ِ
واجلواب عليهم أنا نقول هلم :هل الكسب ِ
فعل هلل

فإن قالواِ :
فعل هلل -فقد لزمهم مثل قول َج رهم مرتني ،ومل يبقوا للعبد كسب ًا.
وإن قالواِ :
فعل للعبد .فقد أثبتوا للعبد فع ً
ال -فام الفرق بني الفعلني

ِ
حاصل يف هذا.
والذي أوجب لكم نفي الفعل للعبد
ُ
صح لكم أن هذا ِ
والفعل الذي
فعل للعبد الذي مل يقم دليل عليه،
وكيف ّ
نشاهده صدر من العبد ليس منه بل الذي أوجب لكم نفي الفعل عن العبد
يوجب نفي هذا عنه لعدم الفارق.
فإن قالوا :هذا الكسب ِ
فعل هلل ،وللعبد فيه كسب -عدنا الكالم معهم يف
كسب الكسب ،وهكذا.
فإن قيل :إن اهلل يعلم أن العبد يفعل يف األزل فال بد أن يفعله ،وإال انكشف

علم اهلل جه ً
ال.
العلم مطابقة الواقع ،وال يمكن أن يتخلف ،سوا ًء كان من اهلل ،أو
قيل له:
ُ

من غريه؛ ألن هذا خالف حقيقة العلم.

وأما الذي تارة يطابق ،وتارة ال يطابق فليس بعلم بل هو الظن.
وقد أوضحنا فيام سبق أن الفعل والرتك حيصالن باختيار العبد ،وبحسب
إرادته ،ودواعيه ،وصوارفه ،وأنا نعلم هذا رضورة ال شك فيه ،وال ريب.
ونحن نؤمن ،ونعرتف َّ
بأن اهلل يعلم بأن العبد يفعل الفعل ،أو يرتكه
باختياره ،وهو يقدر عىل العكس ،وال يمكن أن يتخلف العلم ،أو املستقبل ألنه
خالف حقيقته.
فإن قلتم :إنه يعلم بأنه سوف يفعله باختياره ،وهو يقدر عىل العكس-
فليس بجرب؛ َّ
ألن االختيار خالف اجلرب ونقيضه ،وال تقدرون أن تثبتوا أن اهلل
يعلم بأن العبد يفعله بغري اختياره ،وال يقدر عىل الرتك؛ أل َّنه خالف املعلوم
رضورة ،وال يمكن أن يكون العلم خالف املعلوم؛ أل َّنه خالف حقيقته ،وال
نسلم هذا لو ادعيتموه ،وكل دعوى بدون برهان فهي عاطلة كام أوضحناه سابق ًا.
ويؤيد هذا :قول اهلل تعاىل :وأ اما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى عىل
اهلدى﴾ [فصل ،]17::فهل تقولون :إن اهلل قد علم ُ
قبل أهنم يستحبون العمى عىل اهلدى
فإن قلتم :إن اهلل قد علم ذلك فقد أقررتم بام نقول.
وإن قلتم :إن اهلل مل يعلم ُ
قبل لزمكم أن اهلل ال يعلم األشياء قبل وقوعها،
فال يلزمنا ما ألزمتمونا سابق ًا ،ولزمكم جتهيل اهلل.
وإن قلتم :إن اهلل قد علم سابق ًا أهنم ال يستحبون ،فقد أكذبتم اهلل يف قوله،
وكفرتم بام قال.
ثم نقول هلم :إن اهلل قد علم بأنه سيخلق السموات ،واألرض ،واجلن،
واإلنس ،واملالئكة ،واجلنة ،والنار ،واملخلوقات كلها قبل خلقها ،فهل اهلل
جمبور عىل اخللق أو إنام علم أنه سيخلق باختياره وهو قادر عىل الرتك فام

أجبتم به يف فعل اهلل فهو جوابنا.
وجواب آخر كنت قد أجبت به يف موضع آخر ،فرأينا وضعه هنا للفائدة.
فإن قيل :فإن اهلل عامل يف األزل أن العايص يعيص ،واملطيع يطيع ولو كانوا
قادرين عىل الرتك لزم مناقضة علم اهلل ووالفته.
َ
فاجلواب :أنه ال يلزم ذلك؛ أل َّنا ال نقول :إنه يتخلف علم اهلل ،وإنام نقول :إن
العايص يقدر عىل الطاعة ،وأنه يفعل املعصية باختياره وإرادته ،وأن اهلل عامل بأنه يفعلها
باختياره ،وكذا املطيع مثله ،وإال لزم عدم استحقاق اجلزاء يف املطيع والعايص واهلل
يقول :جزا ًء بما كانوا يعملون﴾ [الواقعة ،]24:هل جزاء اإلحسان إ ا
ال
اإلحسان﴾ [الرحمن ،]60:وجزاهم بما صَبوا جن ًاة وحرير ًا﴾ [اإلنسان ،]12:ونحو ذلك.
ولزم أيض ًا يف أفعال اهلل نفسه؛ فإن اهلل يعلم بخلقه للسموات ،واألرض،
واجلن ،واإلنس ،واملالئكة ،واجلنة ،والنار ،فهو عامل بأفعاله كلها يف األزل قبل
فعلها ،وال يتخلف ما علمه اهلل فيلزم عىل هذا أنه جمرب عىل فعلها غري قادر عىل
الرتك ،فال يكون فاع ً
ال وتار ًا بل علة قديمة.
ومن العجب العجاب أهنم حياولون تدنيس اهلل ،ونسبة القبائح إليه بكل وسيلة،
وحياولون التلبيس عىل الناس بكل شبهة؛ لتثبيت قاعدهتم املنهارة.
فمن مجلة ما ل َّبسوا به َّ
أن اهلل قد كلف أبا جهل باإليامن بام جاء به النبي ÷ ،ومن
مجلة ما جاء به اإلخبار بأنه ال يؤمن ،واجلمع بينهام حمال ال يطاق.
واجلواب واهلل املوفق للصواب :أنه كلفه باإليامن ،وهو قادر عليه رضورة ،ومل
يكلفه بأن يعلم أنه ال يؤمن ،وإنام أخرب أنه خيتار الكفر ،ومل يكلفه بأن يعلم؛ َّ
ألن
العلم حاصل لديه ،فكيف يكلفه بتحصيل احلاصل ،وحتصيل احلاصل حمال.
رسل النبي هبذا.
وليس املراد أن يك رلف أبا جهل بالعلم ،ومل ُي َ
وإنام أرسل بأن يدعو الناس إىل طاعة اهلل ،واإليامن به ،والكفر باألوثان،

وترك عبادهتا .وإنام أخربهم بأهنم يستحبون الكفر عىل اإليامن ،وأن املعجزات
ال تِصفهم عن هذه اإلرادة ،كام قال يف ثمود :فاستحبوا العمى عىل
اهلدى﴾ [فصل،]17::؛ ألن كبار قريش أتوا إىل النبي ÷ وأرادوا أن ُي َع رج ُزوه؛
تقوية لكفرهم ،وإبطاالً لنبوءته ÷ ،وطلبوا منه أن يأمر الشجرة أن تأيت،
فإذا فعل هذا آمنوا به ،وهم يعتقدون أنه ال يقدر عىل ذلك ،فأخربهم بأن اهلل
عىل كل  ،قدير ،وأهنم ال يؤمنون وإ رن فعلَّ ،
وأن منهم من يقتل يف ال َق ِليب،
وأن منهم من حيزب األحزاب ،ثم أمر الشجرة أن تأيت فأتت ختط يف األرض ،ثم
طلبوا منه أن يأمرها أن تعود ،فعادت ،فقالوا :ساحر.
فكان من هذه معجزتانُ :
إتيان الشجرة ورجوعها ،ووقوع ما أخربهم به يف املستقبل.
فليس املراد تكليفهم بالعلم بالكفر ،فهم عاملون به ،وال أن يكفروا ،وإنام يريد أن
خيربهم بأنه عامل بام يف نفوسهم ،وأهنم خيتارون الكفر عىل اإليامن.
فهل يريد أبو احلسن األشعري أن اهلل كلفهم باإليامن ،والكفر؛ ألن من الزم
التكليف باإليامن بالكفر أن يكفروا ،وما ال يتم الواجب إال به جيب كوجوبه
وهذا ما ال يقول به كافر فض ً
ال عن مسلم ،انظر كيف بلغ به التعصب إىل أن
التزم أن النبي ÷ داعية إىل الكفر ،وكذلك اهلل أيض ًا؛ ألنه كام قال تعاىل:
إن هو إالا وحي يوحى﴾ [النجم.]4:
انظر كيف بلغ به علمـه إىل جتاوز حد الكفر ،ومن املعلوم الذي ال شك فيه
أنا مل ُنكلف بمعرفة كل ما جاء به القرآن ،فلسنا مكلفني بمعرفة غاسق إذا
وقب ،وال ما هي النازعات غرق ًا ،وال الناشطات نشط ًا ،وال بمعرفة األَ رب يف
قوله :وفاكه ًة وأبا﴾ [عبس ،]31:ونحو ذلك.
وإنام التكليف بفعل الواجبات ،وترك املحرمات ،وال يتم ذلك إال بمعرفتها،
واإليامن باهلل وحده ،ورسله ،ومالئكته ،وكتبه ،وبالدار اآلخرة.

هبـــا أبـــد ًا

كيف وقد َهـدَّ َد العاصــني إ رن َع َمـدُ وا

-33وأنـــــزل اهلل يف حتـــــذيرنا ُك ُتبـــ ـ ًا

والر َشــدُ
هــي َّ
األمــر فيهــا وفيهــا النَّ ُ
ُ

-32وال َيشـــاها وال َيـ ـ رر

يف هذين البيتني وما بعدهام تنـزيه اهلل عن الر

باملعايص؛ َّ
ألن الرضا هبا قبيح.

وقد أوضحنا األدلة فيام سبق أن اهلل ال يفعل القبيح ،ومن األدلة عىل أن اهلل
تعاىل ال ير

باملعايص ،وأن العبد وتار يف فعله ،ليس جمرب ًا ،وأنه يقدر عىل

الطاعة واملعصية ،أن اهلل قد بعث النبيني مبرشين ،ومنذرين ،وهذا ال يقع من
حكيم أن يأمر بيشء وهو ال يريده ،أو يريد تركه ،وال ينهى عن ٍ ،ء وهو
يريده ،وهذا أمر معروف عند كل عاقل.
ويف اللغة العربية أن األمر هو :األمر بام يريده اآلمر.
والتهديد هو :األمر بام ال يريده ،وأن الفرق بينهام ذلك.
فكيف إذا هدد العايص وعاقبه ،فهذا ما ال تقبله العقول الناقصة ،فكيف
بالعقول الزكية
َ َ
َ
هُ ُ
َ َ َ
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ذ هَ
ِّ َ َ
َربك مك ُروها﴾ [اإلسراء ،]38:فإِن ت ْرض ْوا عنه ْم فإِن اّلِل َل ي ْرَض ع ِن الق ْو ِم
َ َ ُ َْ َ َ ذ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ذ َُ َ َ ْ
ْال َفاسق َ
الرَح ُن ما عبدناهم ما لهم بِذل ِك مِن
ي﴾ [التوبة ،]96:وقوله :وقالوا لو شاء
ِِ
ذ
ْ ْ ُ
َْ ُ َ
عِل رم إِن ه ْم إَِل َي ُرصون﴾ [الزخرف .]20:فهذه اآليات دليل عىل أن املعايص ليست من
اهلل ،وال بإرادته؛ ألهنا لو كانت منه لكانت بإرادته.

َ َْ
هَ َ َ ُ َُ ََ َ ذ
وُل َويتعد
وأما التهديد فهو يف القرآن كثري ،نحو قوله تعاىلَ  :ومن يع ِص اّلِل ورس
ذ ْ َ َ َ ِّ ُ ْ َ َ َ َ ِّ َ ْ ْ َ
ُ ُ َُ ُْ ُْ َ ً َ ً َ
اب
ِت
حدوده ند ِ
خله نارا خ ِادلا فِيها﴾ [النساء ،]14:ليس بِأمانِيكم وَل أم ِاِّن أه ِل الك ِ
ه َ ا َ َ
َ َْ َْ ُ ً َُْ َ َ
ُ
َ
َل َ ْ َ ُ
َل َن ِص ً
ْيا﴾ [النساءَ  ،]123:ومن
اّلِل و ِِلا و
ون ِ
َيد ُل مِن د ِ
من يعمل سوءا َيز ب ِ ِه و ِ
َ ْ ُ ْ ُ ْ ً ُّ َ َ ِّ ً َ َ َ ُ ُ َ َ ذ ُ َ ً َ
َ َْ َْ َ َ
ادلا فِيها﴾ [النساءَ  ،]93:ومن يفعل ذل ِك
يقتل مؤمِنا متعمدا فجزآؤه جهنم خ ِ
َُ ً
ُ َ َ ْ َُ َْ َ ُ ََْ ْ َ َ َ َْ
ََْ ََ ً
َي ُ ْ
ُل فِي ِه مهانا[ ﴾69الفرقان]،
يلق أثاما 68يضاعف ُل العذاب يوم ال ِقيام ِة و
َ َ َ ُ َ ْ َ ٌ ِّ ذ ِّ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ه َ ْ َ َ
َه فله ما سلف َوأم ُر ُه إَِل اّلِلِ َومن َعد
فمن جاءه موعِظة من رب ِه فانت
َُْ َ َ َ ْ َ ُ ذ ُ ْ َ َ ُ َ
ادلون﴾ [البقرة.]275:
ار هم فِيها خ ِ
فأولـئِك أصحاب انل ِ

وكون أفعال العباد كلها الطاعة واملعصية بمشيئة اهلل وإرادته هو مذهب
َ َُ ُ
املرشكني -لعنهم اهلل -وقد حكاه اهلل ورده بأبلغ الرد ،قال اهلل تعاىل :سيقول
َ َ َُ
ذ َ َْ َُ ْ َ َ
َ َ َْ
هُ َ َْ ََْ
َ ْ َ َ َ
َش رء كذل ِك
َشكنا َوَل آباؤنا َوَل ح ذرمنا مِن
َشكوا ل ْو شاء اّلِل ما أ
اَّلِين أ
ْ
َ ذ َ ُ ْ َ َ َ ُْ َْ
َْ
َ ُ
َك ذذ َب ذاَّل َ
كم ِّم ْن عِلْم َف ُت ْخر ُج ُ
وه
ِين مِن قبلِ ِهم حت ذاقوا بأسنا قل هل عِند
ر
ِ
َ
َذ ُ َ ذ ذ
ْ َ ُ َ ذ َْ ُ َ
نلَا إِن تتبِعون إَِل الظ ذن َوإِن أنت ْم إَل ّت ُرصون﴾ [األنعام ،]148:وقد يتسرت من يقول
بمثل هذه املقاالت السخيفة ،واألقوال البشعة بشبهة ضئيلة ال تسرته ،وال خترجه

من هذا املأزق الذي وقع فيه ،أال يستحي ُمن خلقه ،ورباه ،ورزقه ،وأعطاه ،وشق
سمعه وبِصه ،وهداه ،وخلقه يف أحسن تقويم ،وفضله عىل كثري من املخلوقات.
فواهلل الذي ال إله إال هو إننا لو عبدنا اهلل طيلة أعامرنا ،وشكرناه بجميع
أنواع الشكر ،وخضعنا له غاية اخلضوع ،وتواضعنا له هناية التواضع ،ما
جازيناه ،وال كافأناه.

َ َْ ُ َ
انظر أهيا العاقل إىل املالئكة  ¢حني عرفوا اهلل حق املعرفةَ :ل يعصون
ُ َ ِّ ُ َ ذ
ذَ َ ََ ُ
َْ َ ُ َ َ ُْ َ َ
انل َه َ
الل ْي َل َو ذ
ار َل
اّلِل ما أم َره ْم َويفعلون ما يؤم ُرون﴾ [التحريم ،]6:يسبحون
ََ َذُ َ ذ
َُ َ ا
َُُْ َ
َ ْ َ َ ُ ُ ُّ ُ َ ْ َ
َل َم ْن َأذ َِن َ ُ
ُل
يفُتون﴾ [األنبياء ،]20:يوم يقوم الروح والمَلئ ِكة صفا َل يتَكمون إِ
ذَْ َ َ َ ً
ُ
ْ
الرَح ُن َوقال ص َوابا﴾ [النبأ ،]38:وهم مع هذا كام قال اهلل سبحانه فيهمَ  :وه ْم مِن
َ ْ َ ُ ْ ُ َ
خشي ِت ِه مش ِفقون﴾ [األنبياء.]28:

َ
ُ ُّ ُ َ ً
َ َ ْ َ َ ُّ َ َ َ
اء َربك ْلم َن من ِِف اْل ْر ِض ُكه ْم َجِيعا﴾ [يونس ،]99:فاملراد
وأما قوله :ولو ش
َ
َ
َ َ ُ ْ ُ ذ َ
انلاس
لو شاء أن يؤمنوا باجلرب واإلكراه دليله آخر اآلية وهو  :أفأنت تك ِره
َ
َ ذ َ ُ ُ ْ ُْ َ
َل إ ْك َر َاه ِف ِّ
ادلين﴾ [البقرةَ  ،]256:ف َمن َش َ
اء
ِ
حت يكونوا مؤ ِم ِني﴾ [يونسِ  ،]99:
ِ
َ َ َ َ ََْ ْ ُ
َُْْ
اء فليكف ْر﴾ [الكهف،]29:
فليؤمِن ومن ش

يتسرت ويقول :لو وقع يف ملك اهلل ما ال يريد كان مغالبة هلل ،ومقاهرة.
نعم ،قد ّ
واجلواب واهلل املوفق :أنه ال يكون كذلك إال إذا مل يكن اهلل قادر ًا عىل
منعهم ،وكان عاجز ًا عن ردعهم ،أما إذا اقتضت حكمته أن جيعل هلم قدرة عىل
الفعل والرتك ،وحيذرهم ،وينذرهم؛ ليستحق املطيع الترشيف ،والتكريم،
ويستحق املجرم اإلهانة ،والتعذيب ولو أراد لقهرهم ،وغلبهم فليس بمغالبة كام
َ
ُ ُّ ُ َ ً َ َ َ ْ َ ُ ْ
َ َ ْ َ َ ُّ َ َ َ ْ
اء َربك ْلم َن من ِِف اْل ْر ِض ُكه ْم َجِيعا أفأنت تك ِر ُه
قال اهلل تعاىل :ولو ش
ذ َ َ ذ َ ُ
كونُوا ُم ْؤمن َ
ي﴾ [يونس ،]99:ف َع َّرف نبيه ÷ أنه ال يريد اإلكراه،
انلاس حت ي
ِِ
َ
َ
َ ْ َ ُ ْ ُ ذ َ َ ذ
انلاس حت
واجلرب ،ولو أراد الفعل لوقع ،دليله آخر اآلية ،وهو :أفأنت تك ِره
َ ُ
كونُوا ُم ْؤمن َ
ي﴾ [يونس.]99:
ي
ِِ
َ َْ ُ َ ُ ه ُ ذ َ ُ ْ
َ ذ
ذ َ َ َ َْ َ
انلاس بِظل ِم ِهم ما ت َرك عليها مِن دآب رة
خذ اّلِل
وقال سبحانه وتعاىل :ولو يؤا ِ
َ
َ
َ َ ْ َذ هَ َ ً َ ذ ََُْ
ُ َ ِّ ُ َ َ َ ُّ َ
َب اّلِل َغفَِل عما يعمل
كن يؤخ ُره ْم إَل أج رل مس اَم﴾ [النحل ،]61:وقال :وَل ُت ِس
َول ِ
َ َ َْ َ ذ ذَ ُْ َ
ذ ُ َ ذ َ ُ َ ِّ ُ
َْ َ
َْ َ ُ
َب اّلِل َم ِلف
الظال ِمون إِنما يؤخ ُره ْم ِ َِل ْومر تشخص فِي ِه اْلبص ُار﴾ [إبراهيم ،]42:فَل ُت ِس
َ ْ ُ ُ َُ ذ ذَ َ ٌ ُ ْ َ
يز ذو ان ِتقامر ﴾ [إبراهيم.]47:
وع ِدهِ رسله إِن اّلِل ع ِز
تأخري االنتقام.
فهذه اآليات توضح وتبني لنا أنه مل ُي رغ َلب ،وإنام اختار
َ
َ َ ْ َ َ َُْْ ْ
اء فليؤمِن
وقد بني أن األفعال بمشيئتهم ،وأنه ترك هلم االختيار بقوله :فمن ش
َ َ ْ َ َ ََْ ْ ُ ذ َ ْ َْ َ ذ
ْ ُ َ َُ
َ َ ً َ َ َ
ْسادِقها﴾ [الكهف،]29:
ارا أحاط ب ِ ِهم
اء فليكف ْر إِنا أعتدنا ل ِلظال ِ ِمي ن
ومن ش
َ َْ َ
ِّ
ين﴾ [البقرة ،]256:ونحوهام.
وقولهَ :ل إِكراه ِِف ادل ِ

هُ َ َْ َُ ْ
َ َ
َشكوا﴾ [األنعام ،]107:فاملراد به مشيئة اجلرب دليله:
وأما قولهَ  :ول ْو شاء اّلِل ما أ
َ َ َ َ َْ َ َ َْ ْ َ ً َ َ َ َ
نت َع َل ْيهم ب َ
ِيل﴾ [األنعام.]107:
ك
و
وما جعلناك علي ِهم ح ِفيظا وما أ
ِ ِ ر
وكذا كلام ورد يف القرآن من ما يدل عىل أنه لو شاء ما فعلوا ،فال يلزم منه أن يشأ
معصيتهم له؛ وذلك لئال يلزم أن يكون القرآن متناقض ًا ،وملخالفته ألدلة العقل،
َ ْ ه ََ َ ُ ْ
ْ َ
َ َْ َ َ ْ
َل ًفا َكثِ ً
ْيا﴾ [النساء.]82:
ْي ِ
اّلِل لوجدوا فِي ِه اختِ
ولقوله تعاىل :ولو َكن مِن عِن ِد غ ِ
ب أو ُقهِ ر قال تعاىل:
وقد رصح اهلل أنه قد وقع يف ملكه ماال يريد فهل ُغ ِل َ
َ
َ
ُ ُّ ْ َ َ َ
ذُ
اد﴾ [البقرة ،]205:وأخرب أنه وقع فقال تعاىلَ  :فأ ْك َ ُ
َثوا فِيها
ُيب الفس
َ واّلِل َل ِ
َ ْ ُْ
َ َ َ
َْ َ َ
الفساد﴾ [الفجرَ  ،]12:وَل ي ْرَض ل ِ ِعبا ِدهِ الكف َر﴾ [الزمر ،]7:وقد وقع قال اهلل تعاىل:
َ َ َ َ ْ َْ ُ ذ
اّلِل﴾ [النحل.]112:
فكفرت بِأنع ِم ِ
ذُ َ َ َ ً
وقالَ :لَ ُُي ُّب ال ْ ُم ْسف َ
ِي﴾ [األعراف ،]31:وقد وقع ،قال تعاىل :إِنه َكن َع ِِلا
ِ
ِ
َ َ
َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ُْ
م َِن ال ْ ُم ْسف َ
ِي﴾ [الدخان ،]31:وقال :وَل تقتلوا أوَلدكم﴾ [اإلسراء ،]31:وَل
ِ
ذْ َ ذ
َ َ َ ْ َ ُ ْ ِّ َ
َُُْ
َ ذ َ ُذ
تقتلوا انلفس ال ِِت حرم اّلِل﴾ [اإلسراء ،]33:وَل تقربوا الزن﴾ [اإلسراء،]32:
ْ
َ
َ ُ ْ ََْ
َ َْ ُ َ َْ َ َ َ
َ وأ ْوفوا الكيل﴾ [اإلسراءَ  ،]35:وَل تقف ما ليس لك ب ِ ِه عِل ٌم﴾ [اإلسراءَ  ،]36:وَل
َ
َ ُ َْْ
َ َْ
َت ْق َر ُبوا َم َال ْ َ
يم﴾ [اإلسراءَ  ،]34:وأ ْوفوا بِالعه ِد﴾ [اإلسراءَ  ،]34:وَل تم ِش ِِف اْل ْر ِض
اِلتِ ِ
َ ً
م َرحا﴾ [اإلسراء.]37:
ُ ُّ َ َ َ َ َ ِّ َ ً ْ َ ِّ َ َ ْ ً
ثم قال بعد ذلك كلهُ :ك ذل ِك َكن سيئة عِند َربك مك ُروها﴾ [اإلسراء.]38:
وبعضه قد أخرب اهلل تعاىل
بعضه قد علمناه،
ُ
وقد وقع كلام أخرب أنه مكروهُ .

أنه قد وقع.
فهل هذه مغالبة ،ومقاهرة حني حصل ووقع يف ملكه ما ال يريد .
ولو تأملت يف القرآن لعثرت عىل ،ء كثري من هذا النوع،وانظر يف اآليات التي
سنوردها بعدُ التي تنص عىل ماال يرضاه ،أو ير

به وقد وقع خالف ذلك .

بفعــل املجــرمني فــإ

َّن املجرمني لِ َما َيرضــاه قــد َق َصـدوا

-35أو كان ما عمــل اإلنســان مــن عمــل

الصـ َمدُ
فالفعل لــيس لــه والفاعــل َّ

-36أو كان أجربهم يف كــل مــا عملــوا

وإن أســاءوا وإن أخطــوا وإن َع َمـدُ وا

محن َم ره َز َلــ ًة
الــر ُ
-37لصــار مــا رأنــ َز َل َّ

والكــافرون بــام أوحــاه مــا َع َن ـدُ وا

-38وأصـــبح األنبيـــاء بَ رعـ ـ ُث ُه رم عبثـ ـ ًا

والكفـــر بـــاهلل واإليـــامن َيت َِّحـــدُ
ُ

-34لو كان َير

أي لو كان ال يقع يف ملك اهلل إال ما يرضاه فإن املجرمني قد أرضوا اهلل بام
أجرموا؛ أل َّنه ير باملعايص ،ويشاؤها.
َ
ذ ٌ
وألن األفعال كلها من اهلل عندهم واهلل ال يفعل إال ما يريد كام قال :فعال
َ َ َ َ ْ ً َ ْ َُ َ َ
ذَ َْ
َ ُ ُ
ُ ْ
ل ِما ي ِريد﴾ [البروج ،]16:إِنما أم ُر ُه إِذا أ َراد شيئا أن يقول ُلُ كن
ََ ُ ُ
فيكون﴾ [يـس ،]82:وصارت الكتب التي أنزهلا اهلل مهزلة ،وبعث األنبياء
صلوات اهلل عليهم وسالمه صار عبث ًا ،وال يقدر العايص عىل فعل ما أمره به،

وال االنتهاء عام هناه عنه ،فصارت املعصية والطاعة كلتاهام طاعة.
واألمر والنهي كالهام عبث ًا؛ أل َّنه ال فائدة يف أمر من ال يستطيع الفعل ،وال
هني من ال يقدر عىل االنتهاء ،حاشا اهلل من هذه املسخرة.
وصار األمر كمن يأمر املجانني والبهائم بكل ما أمر ،وينهاهم عن كل ما
هنى ،ثم يعذهبم إن مل يأمتروا ،ومل ينتهوا.
أعظم ُمن ُي رط ِلع احلمري والكالب،
وقبيح فعله،
وصار أمره ،وشأنه،
ُ
َ
َّ
والزل ،وأمجل الفرش
والسفلة يف املناظر اجلميلة الرفيعة ،ويفرش هلم احلرير،
ويضع أرشاف القوم،
وأغاله ،ويقدم هلم أشهى املأكوالت ،وأحسنها،
ُ
وساداهتم بني روث احلمري ،والزباالت ،وبراز اآلدميني؛ َّ
ألن ذلك تعظيم من ال
يستحق التعظيم ،وإهانة من ال يستحق اإلهانة.

فمثل هذا الفعل ،وهذا العمل القبيح السخيف يتحاشا عنه سفلة الرجال،
دع عنك أرشافهم ،فكيف برب العزة ،واجلالل

الذي حاز مجيع صفات

الكرم ،والكامل ،الذي ال يرضه ،ء ،وال ينفعه ،وال حيتاج احلاجات ،وال
ِ
والعامل بأن مثل هذا من أقبح القبائح،
يشتهي املشتهيات ،وال يستلذ باملستلذات،
وأرذل املسرتذالت ،وأنه ُي َن رقص من كامله ،وعزته ،وجالله ،وأنه ليس له ألي ،ء
ٍ
مستلذ من املستلذات ،وإنام يفعل ما تدعو إليه
حاجة من احلاجات ،وال يستلذ بأي
احلكمة واملصلحة ،وهو أكرم األكرمني ،وأرحم الرامحني حاشا اهلل من هذه
السخافة ،ومن هذه الدناءة.
وإذا قلنا :إن أفعال العباد من اهلل ،أو أن اهلل ير

بمعايص العاصني ،أو أن

اهلل أجربهم عليها ،أو قضاها ،وقدرها عليهم قضاء حتم حتى أن العباد ال
يستطيعون الرتك ،وأهنا ليست باختيارهم فقد لزم أن ننسب إىل اهلل كل القبائح،
والفضائح ،والعيوب من القتل ،والظلم ،والكذب ،وأيامن الفجور ،وشهادة
الزور ،وقطع الطريق ،وانتهاب األموال ،والُّسق ،والزنا ،ونحو ذلك تعاىل اهلل
عن ذلك علو ًا كبري ًا.
ولزم أن إرسال الرسل وإنزال الكتب مشتمل عىل أنواع من القبائح:
األول :اللعب والعبث واهلزؤ وذلك أن بعثة األنبياء والرسل  ¢من
لدن آدم _ نبيئ ًا بعد نبيء ،ورسوالً بعد رسول إىل زمن نبيئنا حممد اللهم
صل وسلم عليه وعىل آله يدعون العباد إىل طاعة اهلل ،وينهوهنم عن املعايص،
وإنزال الكتب كذلك ،والعباد ال يستطيعون أن يطيعوا اهلل ،وال أن ينتهوا عن
املعصية ،يف غاية من اللعب ،والعبث.
كيف لو كانت دعوهتم إىل أن يكون العباد طواالً ،أو قصار ًا ،أو سود ًا ،أو
بيض ًا ،أو نحو ذلك ،واهلل هو الذي خلقهم طواالً ،وقصار ًا ،وسود ًا ،وبيض ًا،
أليس هذا يف غاية من اللعب والعبث وهذا مثله.

الثاين :أن نسبتها إليهم وهو الذي فعلها كذب وافرتاء.
الثالث :أن تعذيبهم عىل املعصية وهو الذي فعلها فيهم من أعظم الظلم
تعاىل اهلل عن ذلك ،وإثابة املطيعني ،وترشيفهم ،وإجالهلم عىل الطاعة ،وهو
الذي فعلها فيهم من أعظم القبح ،والسخافة.
الرابع :أن احلكيم العليم ال يفعل الفعل إال لغرض إما حاجة تدعوه إليه أو
حكمة ،واهلل ليس بمحتاج واحلكمة مل تقض بتعذيب من ال ذنب له.

۞۞۞۞۞

كتاب النبوة
-39واألنبيــــاء نــــدين اهلل خالقنــــا

بـــــأن بَ رعـــــ َث ُه ُم حـــــق ونعتقـــــدُ

ِ
دليــل شــاهدِ هلمــو
-40واملعجــزات

فهـــي لنـــا َســـندِ ُ
حقـــا ومســــتندُ

هذا رشوع يف النبوءة فنحن نؤمن بنبوءة األنبياء كلهم ،ال نفرق بني أحد منهم،
ونحن له مسلمون صلوات اهلل وسالمه عليهم وعىل آهلم الطاهرين.
وأد ّلتنا عىل ذلك املعجزات التي يعجز عن اإلتيان بمثلها كل البرش ،ولكل
نبيء معجزة.

وأعظم معجزات نبينا حممد ÷ القرآن الذي هو ٍ
باق إىل اآلن ،وال

يستطيع أحد أن ينكره؛ أل َّنه يتىل يف الدول اإلسالمية والكفرية ،وقد حتدى اهلل
ُْ َ
ْ َ َ
ْ ُ َ ْ ُّ َ َ َ ْ َ ْ ُ
ََْ َ
اْلن لَع أن يأتوا ب ِ ِمث ِل هذا
و
س
ِن
ْل
ا
ت
ع
م
ت
اج
ِئ
به اجلن
ِ
ِ
ِ
واإلنس فقال :قل ل ِ
ْ
َ
َ ً
َ
ْ
ْ
َ َْ ُ ُ
َ ُ َ
الْ ُق ْ
آن َل يأتون ب ِ ِمثلِ ِه َول ْو َكن بعضه ْم ِ َْلع رض ظ ِهْيا﴾ [اإلسراء ،]88:وقد مضت
ر
ِ
ألف وأربعامئة سنة وسبع وعرشون فلم يقدروا عىل أن يأتوا بمثله.
وله معجزات كثرية مذكورة يف كتب األسالف  ،¤إال َّ
أن هذه املعجزة ال
يستطيع أحد أن ينكرها واملعجزات األخرى منها حنني اجلذع ،ومنها بقرة آل ذريح
التي شهدت بنبوءته ،ومنها اجلمل الذي حاكم أهله عند رسول اهلل ÷ ،ومنها
الذئب الذي شهد بنبوءته ،وتسبيح احلَص يف يده.
ومنها إخباره باملغيبات ،فكانت عىل ما أخرب ،كإخباره بأن عامر ًا تقتله الفئة
الباغية يدعوهم إىل اجلنة ،ويدعونه إىل النار ،وإخباره بأن أمته تقتل ولده
احلسني  ¥بأرض كربالء ،ومنها إخباره بمقتل أمري املؤمنني عيل بن أيب
طالب صلوات اهلل عليه ،وأهنا ُختضب حليته من دم رأسه ،وإخباره بقاتله فكان
األمر كام أخرب يف هذا كله ،وهي معجزات كثرية ،ومن أراد االستيعاب فليطالع
كتاب إثبات النبوءة لإلمام املؤيد باهلل أمحد بن احلسني اهلاروين .#

وأما األنبياء  ¢فلهم معجزات كثرية ،منها ما قد عرفناه ،ومل نعرف الكل،
ولكنه يكفينا إخبار اهلل هبم يف القرآن ،ورسد أخبار بعضهم؛ أل َّنه قد ثبت أن هذا
القرآن من اهلل فيجب التصديق بام فيه ،ويكفينا اإليامن هبم ً
مجلة يف من مل يذكره اهلل
َ َ ُ
ُ
ُ ُ َذ
ذ
اّلِل َو َما أ ْنز َل إ ِ َ ِْل َنا﴾ [البقرة ،]136:إىل أن قال :وما أ َ
وِت
باسمه :قولوا آمنا ب ِ ِ
ِ
َِ
ذ ُ َ ْ َ ِّ ْ ُ َ ِّ ُ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ َ
ي أح رد مِنه ْم َوَن ُن ُلُ مس ِلمون﴾ [البقرة ،]136:وكذا
انل ِبيئون مِن رب ِهم َل نفرق ب
املالئكة يكفينا اإليامن بجملتهم يف من مل نعرفه باسمه؛ أل َّنه جيب علينا اإليامن بكل
ما يف القرآن .

۞۞۞۞۞

[

]

[اإلمامة]
-41واستخلف املصطفى يف اخللــق عرتتــه

مــع الكتــاب ففــي هنجــيهام الرشــدُ

-42وقــال :مــن كنــت مــواله فــإن أخــي

عليـــا لـــه مـــوىل فيعتمـــد
أعنـــيُ :

نصــــا لغـــــريهم
-43ومل
نــــر أبــــدً ا ُ
َ

وال دلــــي ً
ال وإن رامــــوه مل جيــــدوا

ال بد من إمام ينصبه اهلل تعاىل لنا ،ويبينه بعد النبيء ÷ ،وخليفة ينوب
عنه لتنفيذ رشيعته كلها لفصل القضاء ،وليعطي كل ذي حقه حقه من املواريث
وغريها ،ولينصف املظلوم ،ويمنع الظامل عن ظلمه ،وليقيم احلدود والقصاص
واجلهاد ،ويؤمن السبل ،وحيفظ بيضة اإلسالم ،ويأمر باملعروف ،وينهى عن
ً
إهامال وإفسا ًدا ،واهلل
املنكر ،ويسد الثغور ،ويصلح العباد والبالد؛ وإال كان
عدل حكيم ،ال جيوز عليه ذلك ،وال يمكن أن يرتكنا يف تيه وعمى وحرية.
فإذا عرفت هذا ،فاالختيار فيه وله إىل اهلل تعاىل؛ لوجوه:
األول :هذا الذي قدمنا.
الثاين :أن اإلمامة والوالية خالفة النبوءة ،واالختيار يف النبوءة إىل اهلل﴿ :ال ّل ُه
َ َْ َ َ ُ ُ ً
ذُ َ ْ َ
جي َع ُل ِر َس َاالتِ ِه﴾ [األنعام﴿ ،]124اّلِل يصط ِِف مِن المَلئ ِك ِة رسَل
َأ رع َل ُم َح ري ُث َ ر
َ
ُ َ ْ ُ َ ْ َ َ ِّ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ذ َ َ ُ
َ
اس﴾ [احلج﴿ ،]75أه ْم يق ِسمون َرَحة َربك َن ُن قسمنا بينهم م ِعيشته ْم
َومِن انلذ ِ
ُّ ْ َ
َْ َ
َ َ ُّ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ
ار ما َكن له ُم
ادلنيا﴾ [الزخرف﴿ ،]32وربك َيلق ما يشاء و َيت
ِِف
اْلياة ِ
ْ
َ َ ُ ُ ذ
ََُ
ِْية﴾ [القصص ،]68فكذا اخلالفة كام قال تعاىل يف داوود ﴿ :#يا داوود إِنا
اْل
ْ َْ
َ َ َْ َ َ َ ً
جعلناك خلِيفة ِِف اْلر ِض﴾ [ص.]26
الثالث :أن املقصود بذلك :تنفيذ الرشيعة كام وصفنا ،واهلل هو الذي يعلم
هُ
من يصلح لذلك ،وقد خيتار غريه من ال يصلح؛ ولذلك قال يف النبوءة﴿ :اّلِل
َ ْ َُ َ ْ ُ ََُْ َ َ
َ َْ َ َ
ذُ َ ْ َ
ِكة ُر ُسَلً َومِنَ
أعلم حيث َيعل ِرساَلت ِ ِه﴾﴿ ،اّلِل يصط ِِف مِن المَلئ ِ
اس﴾؛ وال خيلو االصطفاء واالختيار:
انلذ ِ

 إما أن يكون ليبلغهم أنفسهم. أو لينفذوا ما بلغهم.واألول باطل؛ ألن التبليغ ليس ألناس وصوصني؛ بل جلميع العباد ،فثبت
أن االصطفاء للتنفيذ ،فاملن رفذ حيتاج إىل االختيار ،واإلمام ُمن رفذ.
الوجه الرابع :أن النبوءة واخلالفة يشرتكان يف الوالية واإلمامة وامللك ،وهلذا قال
َ ً
ِّ َ ُ َ ذ
ذَ
اس إِماما﴾ [البقرة ،]124وقال﴿ :إِنما
تعاىل يف إبراهيم _﴿ :إِِّن جاعِلك ل ِلن ِ
ذ ُ َْ َ ْ ُْ َ ْ
ُ ُ هُ َ ُ ُُ
ي مِن
َو ِ ُِّلكم اّلِل َورسوُل ﴾...الخ [املائدة ،]55وقال﴿ :انل ِبء اوّل بِالـمؤ ِمنِ
ذ هَ َْ ََ َ َ ُ َ ُ َ َ ً
َ ُ
أنف ِس ِه ْم﴾ [األحزاب ،]6وقال﴿ :إِن اّلِل قد بعث لك ْم طالوت م ِلَك﴾ [البقرة ،]247وقال:
َََ َ ُ َ ُ َ َ هُ ُْ ْ َ ْ ْ َ َ
﴿ َوقتل د ُاوود جالوت َوآت ُاه اّلِل الملك َواْلِكمة﴾ [البقرة.]251

فإذا ثبت اشرتاكهام يف هذه الثالثة ،وهذه الثالثة ال تثبت لألنبئاء  ¢إال بأمر
ُ
اهلل واختياره ،فكذلك اخللفاء ال يكونون خلفاء أئمة والة ملوكًا إال بأمر اهلل﴿ :ق ِل
ُ َ ََ
ذُ ذ َ َ ُْ ْ ُْ ُْ ْ َ َ ََ ََ ُ ُْ ْ َ ذ ََ
زنع الملك مِمن تشاء َوت ِع ُّز من تشاء
اللهم مال ِك المل ِ
ك تؤ ِِت الملك من تشاء وت ِ
َ َ ْ ُ ْ ََْ
ْ َ َ ُ َ َ
ُ ُّ َ َ َ
َوت ِذل من تشاء﴾ [آل عمران ،]26وقال تعاىلَ ﴿ :وإِذ قال موَس ل ِق ْو ِم ِه يا ق ْو ِم اذك ُروا ن ِعمة
َ َ َ ُ ُّ ُ ً
ه َ َْ ُ ْ َ َ َ
ُ َ َ
ذَُ ْ َ
اّلِل عليك ْم إِذ جعل فِيك ْم أن ِبئاء َوجعلكم ملوَك﴾ [املائدة ،]20وقالَ ﴿ :واتبعوا ما
ِ
َْ ُ ْ ذ َ ُ ََ ُ ْ ُ َْ َ َ
ك سليمان﴾ [البقرة ،]102وليس ملك سليامن إال النبوءة.
تتلوا الشياطِي لَع مل ِ
ُ ِّ ذ َ َ َ
َ ً َ َ
َ َ ِّ َ ُ َ ذ
اس إِماما قال َومِن ذري ِِت قال َل
وقال يف اإلمامة﴿ :قال إِِّن جاعِلك ل ِلن ِ
ََ ُ َ ْ َ ذ
َ َ َْ ُْ َ ذ ً َْ ُ َ َْ َ
الظالِم َ
ي﴾ [البقرة ،]124وقالَ ﴿ :وجعلنا مِنه ْم أئ ِمة يهدون بِأم ِرنا
ينال عه ِدي
ِ
َ
ذُ ذ ََ ذ َ ْ ُ ْ ُ
ُ ُ
ل َ ذما َص َ ُ
ِين استض ِعفوا ِِف
بوا﴾ [السجدة ،]24وقال تعاىلَ ﴿ :ون ِريد أن نمن لَع اَّل
ْاْلَ ْر ِض َو ََنْ َعلَ ُه ْم َأئ ذِم ًة َو ََنْ َعلَ ُه ُم ال ْ َوارث َ
ِي﴾ [القصص ،]5وهذا نص رصيح يف أنه
ِ
الذي خيتار األئمة ،وأنه الذي جيعل اإلمام إما ًما.
َ
ذ ُ َْ َ ْ ُْ َ ْ ُ
ي مِن أنف ِس ِه ْم﴾ [األحزاب ،]6وقال:
وقال يف الوالية﴿ :انل ِبء اوّل بِالـمؤ ِمنِ
ذ َ َ ُّ ُ ُ ه ُ َ َ ُ ُ ُ َ ذ َ َ ُ ْ ذ َ ُ ُ َ ذ َ َ َ ُ ْ ُ َ ذ َ َ
الزَكة
﴿إِنما و ِِلكم اّلِل ورسوُل واَّلِين آمنوا اَّلِين ي ِقيمون الصَلة ويؤتون
ُ
ُ َ
َوه ْم َراك ِعون﴾ [املائدة.]55

[

َْ
َ َ ُ ُ ذ َ َ َْ َ َ َ ً
اوود إِنا جعلناك خلِيفة ِِف اْل ْر ِض﴾ [ص.]26
وقال يف اخلالفة﴿ :يا د

]

فثبت هبذه اآليات أن االختيار يف هذه األربع إىل اهلل تعاىل ،وأنه الذي جيعل:
امللك ،واإلمامة ،والوالية ،واخلالفة ،ملن يشاء ،وأنه الذي جيعل :اإلمام إما ًما،
وامل ِلك ملكًا ،والويل ول ُيا ،واخلليفة خليف ًة؛ وألن اإلمام خليفة للنبيء ÷،
ً
وكيال بغري
وال يصح أن يكون خليفة ومل يستخلفه ،كام أن الوكيل ال يكون
توكيل املوكرل ،وكذا النائب ال يكون نائ ًبا بدون استنابة ،وهذا واضح.
وألن اإلمامة والية رشعية؛ ألن املتويل يدعي َّ
أن له والية عىل الناس ،وأنه
جيب عليهم طاعته ،فكيف تثبت له الوالية ومل يوله اهلل تعاىل ،ورسوله ،فال
َ َ َ ُ ُ َ ََ
ْ
َ ُ ِّ ُ ْ َ
ان بِهـذا أتقولون لَع
تثبت إال بربهان ،كام قال اهلل﴿ :إِن عِندكم من سلط
ر
ْ َ ذ َ ْ َ َ ذُُْ َ َ ُ
ه َ َ ََُْ َ
َ ُ ُ ذ
ِه إَِل أسماء سميتموها أنت ْم َوآباؤكم ما
اّلِلِ ما َل تعلمون﴾ [يونس﴿ ،]68إِن ِ
َ ََ ذُ َ
ُ َْ
ان﴾ [النجم ،]23وإال لزم صحة دعوى فرعون -لعنه اهلل-
ط
ل
س
ِن
م
ا
ه
أنزل اّلِل ب ِ
ر
للربوبية لو كانت الدعاوى تثبت بغري براهني ،ودعوى امللحدين قدم العامل.
ومنها :أنه ال يثبت ألحد ما يدعيه إال بربهان؛ وهلذا مل تثبت هلل اإلهلية إال
باألدلة والرباهني ،ومل تثبت لألنبئاء  ¢النبوءة إال باملعجزات والرباهني
ٍ
ألحد اإلمامة بغري برهان ألن معنى اإلمامة :أنه ٍّ
متول علينا،
فكيف تثبت
وأنه خليفة رسول اهلل ÷ ،وأنه جيب علينا طاعته ،وهذا ال يمكن أن تكون
له والية علينا ومل يوله اهلل ،ومل ُي َؤ رم رر ُه علينا ،وال نعرتف ألحد بالوالية علينا إال
هلل؛ ألنه الذي خلقنا ورزقنا وأنعم علينا بام ال نحصيه من النعم ،فهو ربنا
ومالكنا وويل أمرنا؛ فمن َّ
واله علينا ،فله الوالية ،ومن َأ َّم َر ُه اهلل علينا ،فله

اإلمارة ،وال يمكن أن يكون خليف ًة لرسول اهلل ومل يستخل رفه.

وهكذا كل من ادعى ً
أرضا بغري برهان ،فال يثبت له ،وكل دعوى
ماال أو ً
بغري برهان فهي دعوى باطلة عاطلة ،وال يثبت باالغتصاب ال مال وال حق ،ال
عقال وال رشعا.

فإذا تقرر هذا -وهو أنه ال بد من إمام ،وأن االختيار فيه إىل اهلل -نظرنا إىل
كتاب اهلل ،وسنة رسول اهلل ÷ ،فإذا هو قد جعل اخللفاء واألئمة يف ذراري
ذ هَ ْ َ َ َ َ َُ ً َ َ َْ َ َ ْ َ ََ
ِيم َوآل عِم َران لَع
األنبئاء ﴿ :¢إِن اّلِل اصطَف آدم ونوحا وآل إِبراه
َْ
ُّ ُ َ َ
ُ ِّ ذ
َ َ َ َْ
َْ َ َ ُ ذً َْ ُ َ
ي ذ ِّرية بعضها مِن بع رض﴾ [آل عمران﴿ ،]34-33وجعلنا ِِف ذريتِ ِه انلبوءة
العال ِم
ً
ِّ
َ
َ
ُ
ُ ِّ ذ َ َ َ
َ
َ
َ ذ
َ
ْ َ َ
َ
اس إِماما قال َومِن ذري ِِت قال َل
َوالكِتاب﴾ [العنكبوت﴿ ،]27قال إِِّن جاعِلك ل ِلن ِ
ً َ ُ
ََ ُ َ ْ َ ذ
ذُ َ
َ ُ ْ
ََ ْ
الظالِم َ
دلنك َو ِ هِلا ي ِرث ِِن َوي ِرث مِن
ي﴾﴾ [البقرة﴿ ،]124فهب ِِل مِن
ينال عه ِدي
ِ
َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َْ ْ ُ ُ ْ ْ َ َ ه َ َْ ُ ْ ْ
َُْ َ
اّلِل عليكم إِذ
آل يعقوب﴾ [مريم﴿ ،]6-5وإِذ قال موَس ل ِقو ِم ِه يا قو ِم اذكروا ن ِعمة ِ
ِ
ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُّ ُ ً
َ ََ
جعل فِيكم أن ِبئاء وجعلكم ملوَك﴾ [املائدة ،]20وهذا يف بني إرسائيل.
ْ َْ
َُ ُ َ ذُ ذ ََ ذ َ ْ ُ ْ ُ
أيضا﴿ :-ون ِريد أن نمن لَع اَّلِين استض ِعفوا ِِف اْلر ِض
وقال يف بني إرسائيل ً -
َ ََْ َُ ْ َ ذ ً َ َْ
َ
َن َع َل ُه ُم الْ َ
ارث ِي﴾ [القصص ،]5فجعل النبوءة واإلمامة يف بني إرسائيل
و
وَنعلهم أئ ِمة و
ِ
يعقوب بن إسحاق إىل زمن نبيئنا ÷ وعليهم ،هذه سنة اهلل يف األنبئاء :¢
ذ َْ ً
ذ َْ ً ََ َ َ ُ ذ
ََ َ َ ُ ذ
اّلِل ُت ِويَل﴾ [فاطر ،]43فكيف
ن
ل
و
يَل
د
ب
ت
اّلِل
ت
ن
َتد ل ِس
ت ِ
ِ
ِ
َتد ل ِسن ِ
ِ
ِ
﴿فلن ِ
بخامتهم وسيدهم
َ ُ َ ْ َ ذ َ ُ ُ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ُْ
وقال سبحانه وتعاىل يف طالوت﴿ :قالوا أَّن يكون ُل الملك علينا وَنن
َ َ ُّ ْ ُ ْ
ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ً ِّ َ ْ َ َ َ ذ ه َ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ
ادهُ
ال قال إِن اّلِل اصطفاه عليكم وز
أحق بِالمل ِ
ك مِنه ول ْم يؤت سعة من الم ِ
َْ َ ً
ْ ْ َ ْ
اْلس ِم﴾ [البقرة ،]247فجعل العلة يف إيتائه امللك :االصطفاء،
بسطة ِِف ال ِعل ِم و ِ
والبسطة يف اجلسم والعلم.
ذَ ُ ُ ذُ
ٍ
حممد ÷ ،قال تعاىل﴿ :إِنما ي ِريد اّلِل
وقد اصطفى اهلل حممدً ا وآل
ُ ْ َ َ ُ ُ ِّ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ِّ َ ُ ْ َ ْ ً
ت ويطهركم تط ِهْيا﴾ [األحزاب ،]33فطهرهم من
ِِلذهِب عنكم الرجس أهل اْلي ِ
ُ ذ َ ْ َُ ُ
كمْ
الضالل واألرجاس ،وفضلهم عىل مجيع الناس ،وقال تعاىل﴿ :قل َل أسأل
َ َْ َ ْ ً ذ َْ َذَ
ُْْ َ
َ َ ُ َْ ً ُْ ُ َ
َتد قوما يؤمِنون
علي ِه أجرا إ
َل المودة ِِف القرب﴾ [الشورى ،]23وقال تعاىلَ﴿ :ل ِ
ذ َ َْْ ِ ْ
ُ َ ُّ َ َ ْ َ ذ ذ َ َ َ ُ َُ
فلما نفى اإليامن
بِاّلِلِ واِلو ِم اْل ِ
خ ِر يوادون من حاد اّلِل ورسوُل﴾ [املجادلةَّ ،]22
عمن يواد من حاد اهلل ورسوله ،وأمر بمودة أهل بيته ،علمنا أهنم منزهون عن
حمادة اهلل ورسوله ،وأن اهلل اصطفاهم وطهرهم.

[

]

وقال النبيء ÷(( :إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا من بعدي
أبدا :كتاب اهلل ،وعرتيت أهل بيتي)) ،فقد استخلفهم رسول اهلل ÷ ومل يرتك
الناس يف حرية.
وهذا احلديث روته األمة ،وقد روي بألفاظ وتلفة متفقة يف املعنى .وهو يدل
عىل أن اإلمامة ،واخلالفة ،فيهم ،من وجوه:
األول :أن معنى ((تارك فيكم)) :ولف فيكم ،واخلالفة هي اإلمامة.
الثاين :أنه قرهنم بالقرءان ،وهو ال جيوز والفته ،فكذلك هم؛ وألنه حكم
عىل املتمسك هبم بنفي الضالل ،فيحكم عىل النقيض بنقيضه؛ ولقوله تعاىل:
َ َ َ َ ْ َ ْ َ ِّ ذ ذ َ ُ
اْلق إَِل الضَلل﴾ [يونس .]32والوالية لتنفيذ ما جاء به ،وأهل
﴿فماذا بعد
الضالل ال ينفذون ذلك.
الثالث :أن هذا احلديث واآليات املتقدمة ،وما سيأيت ،قد د َّل رت عىل أن
إجامعهم حجة ،وهم قد أمجعوا عىل حِصها فيهم.
َََ َْ
َ ْ َ ِّ َ َ ُّ َ ُ ذ ََ
وألن اهلل يقول﴿ :أفمن يه ِدي إَِل اْلق أحق أن يتبع﴾ [يونس ،]35وإذا كانت
الوالية يف غريهم كانوا تابعني غري متبوعني ،واآلية قد دلت عىل وجوب اتباعهم.
الرابع :أن احلديث ورد مورد االستخالف؛ ألنه ÷ تكلم به يف يوم
الغدير ،بعد قوله(( :يوشك أن أدعى فأجيب ،فامذا أنتم قائلون )) فقالوا:
ـهم َو َأ رو َال ُهم.
نشهد أنك قد بلغت .فخلفهم يف األمة ،ثم نصب عل ُيا َ #أ َّو َل َ
أيضا يف حجة الوداع ويف مرض الوفاة ،وهذه مقامات االستخالف.
وتكلم به ً
والدليل الثاين :قوله ÷(( :أهل بيتي كسفينة نوح ،من ركبها نجا ،ومن
رصيح يف ضالل من خالفهم ،فكيف
ختلف عنها غرق وهوى)) ،وهذا نص
ِ
بمن تقدمهم .
الدليل الثالث :إجامع الصحابة عىل استحقاقها بالقربى؛ ألن املهاجرين احتجوا
عىل األنصار هبا ،واستسلمت األنصار إال سعد بن عبادة ،وقد مات ،وصح
اإلجامع بعد موته .وبنو هاشم قالوا باملوجب واستدلوا عىل املهاجرين هبا.

وألن اهلل جعل العلة يف استحقاق امللك :العلم واالصطفاء ،وهم أعلم
الناس وقد اصطفاهم.
ولقول النبيء ÷(( :من أمر باملعروف ،وهنى عن املنكر من ذريتي فهو
خليفة اهلل يف أرضه  ))..الخ ،فجعل الذرية رشطا يف استحقاقها؛ ولقوله ÷:
((من سمع واعيتنا أهل البيت)) ويف بعض الروايات(( :داعيتنا فلم جيبها ،ك َّب ُه اهلل
عىل وجهه -أو :عىل منخريه -يف نار جهنم ))؛ ولقوله ÷(( :سيكون من
بعدي قوم يرفضون اجلهاد مع األخيار من أهل بيتي إذا أدركتهم ،يا عيل،
فاقتلهم ))..الخ ،فقد أمر بقتلهم لرتكهم اجلهاد مع األخيار من أهل البيت.
وألن األمة قد أمجعت عىل صحتها فيهم ،ومل يقم دليل عل صحتها يف
غريهم ،وليس لإلمامية دليل عىل حِصها يف اثني عرش منهم؛ بل قام الدليل
عىل بطالنه؛ ألن األمة تكون مهملة بعد موت احلسن العسكري ألكثر من ألف
عام وإىل متى وهو خالف احلكمة والقصد يف مرشوعية اإلمامة
وحديث(( :األئمة من قريش)) ليس هلم فيه داللة؛ ألن « ِم رن» للتبعيض ،ومل

َ
أمري املؤمنني  #بقوله( :يف هذا البطن من
بني
يقل« :يف كل»؛ وقد َّ َ
البعضية ُ

هاشم)..

أيضا-؛ ألنه حجة
الخ،
وحِص أمري املؤمنني  #هلا فيهم دليل ً -
ر ُ

( -)1اإلمام اهلادي إىل احلق  #يف األحكام .377/2
(ُ -)2من رواه من آل حممد (ع) :اإلمام اهلادي (ع) يف املجموعة الفاخرة [ ،]92واإلمام املؤيد باهلل
(ع) يف رشح التجريد [ ]484/6وقال :رواه الطحاوي ،واإلمام أمحد بن سليامن (ع) يف أصول
األحكام [ ]1412/2رقم ( ،)2581واإلمام املنصور باهلل (ع) يف الشايف [ ،]191/4واألمري
احلسني (ع) يف الشفاء [ ،]412/3وغريهم.
وُمن رواه من العامة :الصدوق يف أماليه [ ]200/1موقوفا عىل احلسني السبط ،وكذا ملجليس
يف بحار األنوار [ج ]61/65رقم ( ،)113والشيخ املفيد يف اإلرشاد [ ]82/2والطويس يف
اختيار معرفة الرجال [.]331/1
( -)3رواه أبو العباس احلسني (ع) يف املصابيح [ ،]199برواية اإلمام اهلادي (ع) عن أبيه عن
جده ،ورواه صاحب املحيط باإلمامة [ ]53بروايتهام.
( -)4هنج البالغة اخلطب (.)144

[
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جيب إتباعه باألدلة املستوفاة يف مواضعها كام يف «رشح غاية السؤل».
ويضعف هذا احلديث :أنه مل حيتج به أحد من الصحابة يف حماوراهتم
ومنازعاهتم أيام اخللفاء من أيام السقيفة إىل أيام الشورى.
إذا تقرر هذا ،فأوهلم وسيدهم وأعلمهم ووالدهم :أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب
سالم اهلل عليه ،وقد وردت فيه نصوص وبراهني خاصة تدل عىل إمامته؛ منها:
حديث الغدير  :فإنه ملا أمر الناس باالجتامع وخطبهم ،ثم قال(( :يوشك
أن أدعى فأجيب))؛ أي :أنه قد قرب أجله ،ثم ح َّثهم عىل الثقلني ،وحذرهم من
ظلم عرتته ،ور َّغبهم يف توليهم ،وقال إنه سيسأهلم عنهم وعن الكتاب حني
يردون عليه احلوض؛ وهو يؤيد حديث الرايات الثالث الذي أخرب فيه أنه سريد
عليه ثالث رايات يوم القيامة ،فيسأهلم عن الثقلني ،ثم قال(( :ألست أوىل بكم
من أنفسكم )) قالوا :بىل ،يا رسول اهلل ،ثم قال(( :من كنت مواله فعيل مواله،
اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه ،وانِص من نِصه ،واخذل من خذله))،
وهذا ال شك وال ريب يف أن املراد به :ملك التِصف ،وهو اإلمامة؛
ألنه ال يكون لقوله(( :ألست أوىل بكم من أنفسكم )) فائدة إن مل يكن املراد به
( -)1خرب الغدير متواتر روته طوائف األمة :فأما أهل البيت (ع) فإجامعهم عليه ظاهر مشهور،
ومؤلفاهتم ترويه وحتتج به ،وكذلك شيعتهم (رض)؛ قال اإلمام احلجة جمد الدين املؤيدي (ع)
يف لوامع األنوار ط« :74/1/3وخرب املواالة معلوم من رضورة الدين ،متواتر عند علامء
املسلمني ،فمنكره من اجلاحدين .أما آل حممد  ¢فال كالم يف إجامعهم عليه .قال اإلمام
احلجة ،املنصور باهلل عبد اهلل بن محزة (ع) ،يف الشايف :هذا حديث الغدير ظهر ظهور الشمس،
واشتهر اشتهار الصلوات اخلمس .اهـ .وانظر فيه التخريج من ص.94-74
وُمن رواه من العامة :ابن ماجه يف سننه [ ]45/1رقم ( ،)121وأمحد ابن حنبل يف الفضائل
[ ]596/2رقم ( ،)1016والنسائي يف سننه [ ]439/7رقم ( ،)8419وابن حبان يف صحيحه
[ ]376/15رقم ( ،)6931والطرباين يف الكبري [ ]170/5رقم ( ،)4983واحلاكم يف املستدرك
وتتبع رواياته وطرقه يستوعب املجلدات الكبار ،قال عنه
[ ]614/3رقم ( ،)6272وغريهم كثري،
ُ
الذهبي ما لفظه« :رأيت شطره فبهرين سعة رواياته ،وجزمت بوقوع ذلك» [سري أعالم النبالء:
أيضا :ومتنه فمتواتر[ .سري أعالم النبالء ]333/7 :ترمجة رقم
 ]277/14ترمجة رقم ( ،)175وقال ً
( ،)1257بل وأفرد له مؤل ًفا سامه :طرق خرب من كنت مواله فعيل مواله .وعده السيوطي من
املتواترات ،ورواه الطربي من مخس وسبعني طريقا ،وأفرد له كتابًا اسمه« :الوالية».

ملك التِصف؛ وألن املقام مقام استخالف ،لقوله يف أول اخلطبة(( :يوشك أن
أدعى فأجيب))؛ أي :أموت؛ وألن املتبادر إىل الذهن من لفظ(( :موىل)) وويل:
ملك التِصف ،وال ينِصف إىل غريه مام يستعمل فيه غري ملك التِصف إال بقرينة.
ومن األدلة عىل إمامته[ :حديث املنزلة :وهو] قوله ÷(( :عيل مني
بمنزلة هارون من موسى ،إال أنه ال نبيء بعدي )).
ووجه داللته عىل إمامته :أن هذا احلديث يدل عىل أنه لو كان بعده نبي ِء لكان نبي ًئا،
وأهنا بلغت مرتبته إىل استحقاق النبوءة ،لو مل يمنع منها مانع ،وأنه يستحق مجيع منازل
هارون  ،%وقد كان نبيئا ،فاستثنى النبوءة للامنع ،ومن مجلة منازله :أنه خليفة موسى
َ
ْ ُْ
َ ْ ْ
عىل قومه عند غيبته؛ لقوله تعاىل﴿ :اخلف ِِن ِِف ق ْو ِِم َوأص ِلح﴾ [األعراف.]142
ويؤيد هذا :أنه ÷ مل ر
يول عليه أحد ًا طيلة حياته ،وأنه إذا كان يف غزوة أو
رسية جعله وليهم ،إن مل يكن ÷ معهم ،وأنه يف غزوة تبوك واله عىل
املدينة ،وقال(( :إهنا ال تصلح إال يب أو بك)) ،وهذه شبيهة باستخالف موسى
هلارون يف قومه حني ختلف عنهم.
( -)1خرب املنزلة من األخبار املتوترة يف أمري املؤمنني عند مجيع املسلمني ،وهو حمل إجامع عند أهل البيت (ع)،
يروونه وحيتجون به ،وكذلك شيعتهم (رض).
وُمن رواه من العامة :البخاري يف صحيحه ]19/5[ :رقم ( ،)3706ويف [ ]3/6رقم ( .)4416ومسلم
يف صحيحه ]1870/4[ :رقم [ .])2404( - 30والرتمذي يف سننه ]638/5[ :رقم (،)3724
وصححه األلباين ،ويف [ ]640/5رقم ( ،)3730وصححه األلباين لغريه ،ويف ]641/5[ :رقم
( ،)3731وصححه األلباين .وابن ماجه يف سننه ]42/1[ :رقم ( ،)115وصححه األلباين ،ويف:
[ ]45/1رقم ( ،)121وصححه األلباين .ومعمر بن راشد يف جامعه ]226/11[ :رقم (.)20390
وابن أيب حاتم يف تفسريه ]1865/6[ :رقم ( )10207تفسري التوبة آية ( .)95وعبد الرزاق يف مصنفه:
[ ]405/5رقم ( .)9745واحلميدي يف مسنده ]189/1[ :رقم ( .)71وابن اجلعد يف مسنده:
[ ]301/1رقم ( .)2040وابن أيب شيبة يف مصنفه ]366/6[ :رقم ( ،)32074و(،)32076
و( .)32077وابن راهويه يف مسنده ]36/5[ :رقم ( .)2139وابن حنبل يف فضائل الصحابة:
[ ]566/2رقم ( ،)954و( .)956وابن أيب عاصم يف السنة ]565/2[ :رقم ( .)1188والبزار يف البحر
الزخار ]278/3[ :رقم ( .)1068والنسائي يف السنن الكربى ]307/7[ :رقم ( .)8082و(.)8087
وأبو يعىل يف مسنده ]285/1[ :رقم ( .)344وابن حبان يف صحيحه ]15/15[ :رقم (.)6643
والطرباين يف الكبري ]146/1[ :رقم ( .)328واحلاكم يف مستدركه ]117/3[ :رقم ( )3294وقال:
صحيح اإلسناد ،ويف ]117/3[ :رقم ( ،)4575وقال :حديث صحيح عىل رشط الشيخني ،ويف:
[ ]143/3رقم ( ،)4652وقال :حديث صحيح اإلسناد ،وصححه الذهبي .وغريهم.

[

]

ويؤيد أنه يريد استغراق مجيع منازل هارون:
سمى أوالد عيل  #بأسامء أوالد هارونَ :ش َّربَ ،
وشبِري،
أن جربيل َّ #
والـم َح رسن.
و ُم َش ررب ،ومعناها يف اللغة العربية :احلسن واحلسني،
ُ
وأن اهلل أغلق أبواب الصحابة  ¤إىل مسجده إال باب عيل #؛ فله أن
يدخل منه املسجد هو وولداه  ،%ولو كان هبم جنابة ،وهارون كذلك ،#
وعمر النبيء ÷ وعمر عيل  #سواء ،كل واحد تعمر ثالثا وستني سنة.
وهذان احلديثان رواهام اجلم الغفري من أهل السنة والشيعة.
واعلم ،أنه مل يصح عن النبيء ÷ من ر
ِ
حديث مثل صحة
كل ما ُر ِو َي-
حديث الغدير ،وحديث املنزلة ،وحديث الثقلني ،والسفينة ،وحديث الكساء،
وآية املودة  ،واملباهلة .
(ُ -)1من روى حديث سد األبواب من أهل البيت (ع) وشيعتهم (ض) :اإلمام أبو طالب يف األمايل
ص 112رقم( ،)70واملنصور باهلل يف الشايف  782-167/3مع التخريج الوايف[ .انظر لوامع األنوار
ط ]240/1/3والكويف يف املناقب  457/2رقم(.)951
وُمن رواه من العامة :ابن املغازيل يف املناقب ص 167رقم( ،)303والبيهقي يف السنن الكربى
 65/7كتاب النكاح ،وابن عساكر يف تاريخ دمشق [،141/42انظر لوامع األنوار
ط .]241-240/1/3والرتمذي يف سننه  641/5رقم( )3732وصححه األلباين ،وأمحد يف
مسنده  41/32رقم( ،)19287والنسائي يف السنن الكربى  423/7رقم( ،)8369واحلاكم
يف املستدرك  135/3رقم( )4631وصححه الذهبي ،والطحاوي يف رشح مشكل اآلثار
 189/9رقم( ،)3561وغريهم.
( -)2آية املودة هي قوله تعاىلُ ﴿ :قل َّال َأ رس َأ ُلك رُم َع َل ري ِه َأ رجر ًا إ َِّال ا رل َم َو َّد َة ِيف ا رل ُق رربَى﴾ [الشورى ،]23التي
ملا نزلت قالوا :من قرابتك الذين علينا مودهتم فقال ÷(( :عيل وفاطمة وابناهام)) ،وُمن
رواه من أهل البيت (ع) وشيعتهم (ض) :اإلمام أبو طالب يف األمايل ص 113رقم(،)25
املرشد باهلل يف األمايل اخلميسية [ ،]148/1ويف ختريج الشايف  ،256/1والكويف يف املناقب
 131/1رقم( ،)72واحلاكم احلسكاين يف شواهد التنزيل حتت أرقام([ ،)828-822انظر
لوامع األنوار ط.]175-174/1/3
وُمن رواه من العامة :الطرباين يف الكبري [ ]47/3رقم ( ،)2641وابن حجر العسقالين يف ختريج
أحاديث الكشاف تفسري آية املودة [ ،]213/4والثعلبي يف تفسريه الكشف والبيان إحياء الرتاث
حتقيق عاشور [ ،]310/8وأمحد يف مسنده [ ]468/3رقم ( ،)2024وابن املغازيل يف املناقبه
[ ]374/1رقم ( ،)352وابن أيب حاتم يف تفسريه [ ]3276/10رقم ( ،)18473واحلاكم يف
املستدرك [ ]188/3رقم ( )4802خطبة احلسن بعد وفاة أمري املؤمنني (ع) ،ويف تفسري البغوي
[ ]143/4تفسري اآلية ،ويف الكشاف [ ]219/4يف تفسري اآلية ،وغريهم.
( -)3آية املباهلة هي قوله تعاىلَ ﴿ :ف ُق رل َتعا َل روا َندر ُع َأبرنا َءنا َو َأبرنا َءك رُم َونِسا َءنا َونِسا َءك رُم َو َأ رن ُف َسنا

=

وعىل اجلملة ،إنه مل يصح عنه مثلام قد صح يف أهل البيت  ،%من الروايات كلها.
ذ َ َ ُّ ُ ُ ه ُ َ َ ُ ُ ُ َ ذ َ َ ُ ْ
ومن األدلة عىل إمامته قوله تعاىل﴿ :إِنما و ِِلكم اّلِل ورسوُل واَّلِين آمنوا
ذ َ ُ ُ َ ذ ََ َ ُْ ُ َ ذ َ َ ُ
ُ َ
الزَكة َوه ْم َراك ِعون﴾ [املائدة ،]55نزلت يف عيل بن
اَّلِين ي ِقيمون الصَلة ويؤتون

أيب طالب حني زكَّى بخامته وهو راكع  ،وهذا مثل حديث الغدير ،واقرتان
واليته بوالية اهلل ورسوله يؤكد أن املراد به :ملك التِصف.

ويف هذه اآلية حِص الوالية وقِصها عليه بعد الرسول ،ففيها داللة عىل
امتناعها وعدم صحتها يف غريه وإثباهتا له.
َو َأ رن ُف َسك رُم﴾ [آل عمران  ،]61التي ملا نزلت دعا رسول اهلل ÷ عل ُيا وفاطمة وحسن ًا وحسين ًا،
وقال(( :اللهم هؤالء أهل بيتي)) ،وُمن رواه من أهل البيت (ع) وشيعتهم (ض) :اإلمام زيد
بن عيل يف :جمموع كتبه ورسائله :كتاب تثبيت الوصية [ .]209-208واإلمام اهلادي يف:
جمموعه [ ،]54واإلمام املرشد باهلل يف :األمايل االثنينية [ ]504رقم ( )662عن جابر عن أيب
جعفر [الباقر عليه السالم] ،واإلمام املنصور باهلل يف :الشايف [ ،]336/2واحلاكم اجلشمي يف:
تنبيه الغافلني [ ،]45-44واحلاكم احلسكاين يف :شواهد التنزيل [ ،]120/1والشهيد محيد يف:
احلدائق الوردية [ ،]62وغريهم.
وُمن رواه من العامة :مسلم يف :صحيحه [ ]1871/4رقم [( ،])2404-32والرتمذي يف :سننه
[ ]225/5رقم ( ،)2999وأمحد يف :مسنده [ ]160/3رقم ( ،)1608واحلاكم يف :املستدرك
[ ]649/2رقم ( ،)4157والبيهقي يف :السنن الكربى [ ]101/7رقم ( ،)13392وغريهم.
( -)1هذه آية الوالية التي نزلت يف أمري املؤمنني  ،#وقد روى ذلك اخلاصة والعامة :فأما آل البيت (ع)،
وشيعتهم (رض) :فذلك معروف مشتهر بينهم ،قال اإلمام احلجة جمد الدين املؤيدي (ع) يف التحف
رشح الزلف ما لفظه« :أمجع آل الرسول ÷ عىل نزوهلا يف الويص  ،#قال اإلمام األعظم اهلادي
إىل احلق األقوم  %يف األحكام يف سياق اآلية :فكان ذلك أمري املؤمنني دون مجيع املسلمني .وقال
اإلمام أبو طالب  %يف زيادات رشح األصول :ومنها النقل املتواتر القاطع للعذر أن اآلية نزلت يف
أمري املؤمنني  .#وقال اإلمام أمحد بن سليامن ’ :ومل خيتلف الصحابة والتابعون أنه املراد هبذه
اآلية .وحكى اإلمام املنصور باهلل  #إجامع أهل النقل عىل أن املراد هبا الويص .وحكى إجامع أهل
البيت عىل ذلك اإلمام احلسن بن بدر الدين ،واألمري احلسني ،واألمري صالح بن اإلمام إبراهيم بن تاج
الدين ،واإلمام القاسم بن حممد  ،%وغريهم كثري.
وُمن رواه من العامة :الطربي يف تفسريه ]426/10[ :رقم ( ،)12213و( .)12214وابن أيب
حاتم يف تفسريه ]1162/4[ :رقم ( ،)6549و( .)6551والثعلبي يف تفسريه .]80/4[ :والبغوي
يف تفسريه ]63/2[ :رقم ( .)808والزورشي يف تفسريه الكشاف .]649/1[ :والرازي يف مفاتيح
الغيب .]383/12[ :وابن كثري يف تفسريه ،]126/3[ :والطرباين يف األوسط ]218/6[ :رقم
( ،)6232ويف الكبري ]320/1[ :رقم ( .)955وابن املغازيل يف املناقب ]377/1[ :رقم (،)354
و( ،)355و( ،)356و( ،)357و( .)358واخللعي يف الفوائد ]10/2[ :رقم ( .)638وابن األثري
أبو السعادات يف جامع األصول ]664/8[ :رقم (.)6515

[

]

َََ َْ
َ ْ َ ِّ َ َ ُّ َ ُ ذ َ َ
اْلق أحق أن يتبع﴾ [يونس]35؛
ومن األدلة :قوله تعاىل﴿ :أفمن يه ِدي إَِل

وهو اهلادي إىل احلق؛ لقوله ÷(( :عيل مع احلق ،واحلق مع عيل ))،
و((عيل مع القرآن ،والقرآن مع عيل )).
( -)1أحاديث(( :عيل مع احلق)) ،و((عىل احلق)) ،وغري ذلك ،قد رويت بألفاظ وتلفة فلفظ:
((عيل مع احلق واحلق مع عيل)) :رواه من آل حممد (ع) وشيعتهم (رض) :اإلمام اهلادي يف
جمموعه [ ،]53اإلمام أبو طالب يف األمايل [ ]93رقم ( .)50واألمري احلسني يف الشفاء
[ .]167/2واإلمام املنصور باهلل يف الشايف [ ]427/3برواية أمايل أيب طالب .والكويف يف
املناقب [ ]421/1رقم ( .)330واحلاكم اجلشمي يف تنبيه الغافلني [ .]85ومن العامة:
الطليحي التميمي (قوام السنة) [ ]297/1رقم ( .)131واهليثمي يف كشف األستار []97/4
رقم ( ،)3282وابن املغازيل يف املناقب [ ]170/1رقم ( .)155ولفظ(( :اللهم أدر احلق معه
حيث دار)) :رواه من آل حممد (ع) وشيعتهم (رض) :اإلمام أمحد بن سليامن يف حقائق املعرفة
[ .]445واحلاكم اجلشمي يف تنبيه الغافلني [ .]84ومن العامة :الرتمذي يف سننه []633/5
رقم ( .)3714والبزار يف مسنده [ ]51/3رقم ( .)806واحلاكم يف املستدرك [ ]134/3رقم
رش ِ
ط ُم رسلِ ٍم .والرازي يف مفاتيح الغيب [ ]180/1ناقال عن
( ،)4629وقالَ :ص ِح ِ
يح ع ََىل َ ر
َيل بر َن َأ ِيب
البيهقي القول بحجية أمري املؤمنني يف مسألة اجلهر بالبسملة قولهَ :
«و َأ َّما َأ َّن ع ِ َّ
جي َه ُر بِالت رَّس ِم َي ِة َف َقدر َث َب َت بِالت ََّوا ُترِ َ ،و َم ِن ا رقتَدَ ى ِيف ِدينِ ِه بِ َع ِ ريل بر ِن َأ ِيب َطالِ ٍ
َطالِ ٍ
ب ¥ك َ
ب َف َق ِد
َان َ ر
َيل َح ري ُث َد َار))».
راهتَدَ ىَ ،والدَّ لِ ُيل َع َل ري ِهَ :ق رو ُل ُه َع َل ري ِه َّ
احل َّق َم َع ع ِ ٍّ
الس َال ُم(( :ال َّل ُه َّم َأ ِدرِ ر َ
(ُ-)2من روى هذا احلديث من آل حممد (ع) وشيعتهم (رض) :اإلمام النارص عن أم سلمة ،ذكره
يف اللوامع ط .]293/1[ 3اإلمام أبو طالب يف األمايل [ ]53رقم ( )50عن أم سلمة .واإلمام
احلسن يف أنوار اليقني [ ]94/1عن أم سلمة .والسيد محيدان يف جمموعه [ ]151وعيل بن
احلسني صاحب املحيط ،ذكره يف اللوامع ط .]293/1[ 3احلاكم اجلشمي يف تنبيه الغافلني
[ ]83والكويف يف املناقب [ ]616/2بلفظ(( :ال يزال الدين مع عيل وعيل معه حتى يردا عيل
احلوض)) عن أنس .ومن العامة :الطرباين يف األوسط [ ]135/5رقم ( ،)4880عن ثابت
موىل أيب ذر عن أم سلمة ،ويف الصغري [ ]28/2رقم ( .)720واحلاكم يف املستدرك []134/3
رقم ( )4628عن أيب ثابت موىل أيب ذر عن أم سلمة ،وقال :صحيح اإلسناد .ووافقه الذهبي.
واملناوي يف التيسري [ ]146عن الطرباين يف األوسط واحلاكم عن أم سلمة .واهليثمي يف جممع
الزوائد [ ]134/9رقم ( )14767عن أم سلمة .وابن حجر يف إحتاف املهرة [ ]410/11رقم
( )14317عن احلاكم .والسيوطي يف الفتح الكبري [ ]230/2رقم ( )7867برواية الطرباين
واحلاكم .واهلندي يف كنز العامل [ ]603/11رقم ( )32912برواية الطرباين واحلاكم.
واحلوت الشافعي يف أسنى املطالب يف أحاديث وتلفة املراتب [ ]185/1رقم (.)898
والديلمي يف الفردوس بمأثور اخلطاب [ ]230/3رقم ( )4678عن أم سلمة .والقندوزي يف
ينابيع املودة [ ]88/1عن أم سلمة برواية الطرباين يف األوسط والصغري ،وعنها أخرى برواية

=

أيضا قوله هو :إنه اإلمام؛ ألنه حجة.
ومن األدلة ً
أيضا إجامع أهل البيت عىل أنه اإلمام بعد رسول اهلل ÷،
ومن األدلة ً
تنس أن املقصود بالوالية التنفيذ ملا جاء به اهلل ،ورسوله ،فهل يصلح هلذا:
وال َ
الذي يصيب وال خيطئ ،أم الذي خيطئ ويصيب؛ مع أهنا قد اجتمعت فيه كل
الفضائل التي تؤهله هلا دون غريه.
ومل يقم دليل وال برهان عىل ثبوهتا أو صحتها لغريه يف زمانه ،وال لغري
احلسنني وأوالدهام بعده ،ثم هي بعده لولده احلسن ،ثم احلسني ’؛ حلديث
الثقلني ،وحديث السفينة ،وحديث الكساء ،وإلجامع أهل البيت عىل ذلك،
خصوصا ،وفيهم ويف أهل البيت عمو ًما.
ولألحاديث الكثرية التي وردت فيهام
ً

۞۞۞۞۞

صاحب فرائد السمطني ،وبرواية اخلوارزمي صاحب فضائل أهل البيت والزورشي يف ربيع
األبرار ،وعن ابن عباس برواية فرائد السمطني.

الوعد والوعيد
-44ووعده والوعيــد لــيس ُخيلفـ ُه

والكــذْر ُب للعــاجز املــرذول ُم رع َت َمــدُ

قد قررنا وأثبتنا فيام سبق أن اهلل غني ليس بمحتاج ،وأنه منـزه عن القبائح؛
أل َّنه عامل بقبحها ،واستغنائه عنها.
والكذب من مجلة القبائح املذمومة الذي ال يستخدمه إال السفلة الضعفاء،
ليتوصلوا به إىل نيل أغراضهم.
والرشفاء ينـزهون أنفسهم عنه -وإن دعتهم احلاجة إليه -فكيف بمن ليس
له أي حاجة ،ولو يريد طاعة العبيد عىل أي حال مل حيتج إىل هذه الوسيلة الرذيلة
التي ال يستخدمها إال السفلة ،الضعفاء العاجزون.
كيف وال تنفعه طاعتهم ،وال ترضه معصيتهم.
وملا أراد اهلل انتشار الذراري ،واحليوانات يف العامل عىل كل حال اختذ وسيلة
ٍ
حكمة ،وقدرة بلغتا مبلغ ًا عظي ًام.
عجيبة تدل عىل
فانظر إىل هذه الوسيلة التي بلغ هبا مراده وهي أنه جعل للذكر داعي ًا إىل
األنثى ،ولألنثى داعي ًا إىل الذكر ،داعي ًا عظي ًام يتحملون معه املشاق العظيمة،
ويعانون من أجله املتاعب الكربى.
وهو يقدر أيض ًا بغري هذه الوسيلة كام خلق آدم من تراب.
ٍ
حلكمة اقتضاها علمه .منها :تبيني حقارة هذه الدنيا الدنيئة ،فلو أراد
لكن
ذلك جلعل للعباد داعي ًا قوي ًا إىل طاعته كهذا الداعي.
وال حيتاج إىل الكذب املذموم ،لكن احلكمة اقتضت اختبارهم؛ ليكون
الشاكر املطيع الصابر أه ً
ال للترشيف ،والتعظيم ،واإلكرام ،وليستحق العايص
والتعذيب بعد اإلعذار ،واإلنذار ،والتمهيل.
الكافر لنعم اهلل اإلهان َة،
َ
ُ

َ َْ
َْ َذ ْ ُ
ّت َت ِص ُموا َ َ
دل ذي َوقد قدمت
وقد أ ّكد الرشع ذلك ،قال اهلل سبحانه وتعاىلَ :ل
َ ُ َ ذ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ذ َ َ َ َ َ ذ َْ
َ ُْ ْ
يد[ ﴾29ق] ،وقال تعاىل:
ِيد28ما يبدل القول دلي وما أنا بِظَلمر ل ِلعبِ ِ
إِ ِْلكم بِال َوع ِ
َ َ ُ َ ِّ ُ َ َ َ َ ذ
َ ْ ََ ذَ َ َ َ ُ ُ ذ ُ َُ ُ ََ ذ
ِلظالِم َ
ي
أ َول ْم نعم ْرك ْم ما يتذك ُر فِي ِه من تذكر وجاءكم انل ِذير فذوقوا فما ل
ِ
ْ َ
ُ ٌ ْ ُ
َ َ َُ َ َُ َ ََ َْ ُ
ْي﴾ [فاطر ،]37:وقال تعاىلَ  :وقال له ْم خ َزنتها أل ْم يأت ِك ْم ُرسل مِنك ْم
مِن ن ِص ر
َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ِّ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ
كن
ات ربكم وين ِذرونكم ل ِقاء يومِكم هذا قالوا بَل ول ِ
يتلون عليكم آي ِ
َ
ْ
ُ
ََ
َذ ْ َ َُ َْ َ
ْ َ َ َذ َ
َ ْ ُ
َ َ
لَع ال ََكف ِر َ
ِين فِيها
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ين 71قِيل ادخلوا أب َواب جهن َم خ ِ
اب
ذ
حقت ُكِمة الع ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ َ َ ِّ ُ ْ َ َ َ ِّ ْ
َ َ ْ
َفب ْئ َس َم ْث َوى ال ْ ُم َت َك ِّب َ
اب من
ِت
ك
ال
ل
ه
أ
اِّن
م
أ
َل
و
م
ك
ِي
ن
ا
م
أ
ب
س
ي
ل
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[
﴾
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ين
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ
ذ َ ا َ َ ً
َ َ َ ْ َُ ْ ُ
َ ْ َ ْ ُ ً ُ َْ
اّلِل و ِِلا وَل ن ِصْيا﴾ [النساء ،]123:فَل
ون ِ
َيد ُل مِن د ِ
يعمل سوءا َيز ب ِ ِه وَل ِ
َ
َْ َ ذ ذَ ُْ َ َ ْ ُ ُ ُ ذ ذَ َ ٌ ُ ْ َ
يز ذو انتِقامر ﴾ [إبراهيم ،]47:فهذه اآليات
ُت ِسَب اّلِل َملِف وع ِده ِ رسله إِن اّلِل ع ِز
نص ودليل عىل أن اهلل ال خيلف وعده ووعيده ،وقد ورد يف القرآن كثري من اآليات
تدل عىل خلود العاصني يف نار جهنم ،سواء كانوا كفار ًا ،أم فساق ًا ،كقوله تعاىل:
َ ْ َْ
ذَ َ َ ُ َُ ََََ ذ ُ ُ َُ ُْ ُْ َ ً َ ً َ َ َ َ ٌ
ادلا فِيها َوُلُ عذاب
خله نارا خ ِ
َ ومن يع ِص اّلِل ورسوُل ويتعد حدوده يد ِ
ُمه ٌ
ار َلِف َج ِحيم 14يَ ْص َل ْو َن َها يَ ْو َم ِّ
ي﴾ [النساء ،]14:وقوله تعاىلَ  :وإ ذن ْال ُف ذج َ
ين15
ادل
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ذ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ذ
َ
ِّ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ات ج َز ُاء
وما هم عنها بِغائِبِي[ ﴾16االنفطار] ،وقوله تعاىل :واَّلِين كسبوا السيئ ِ
َ ِّ َ
ََذ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُ
ْ َ ََْ َ ُ ُ ْ ذٌ َ َُ ْ َ ذ ْ َ
اّلِل مِن َع ِص رم كأنما أغ ِشيت ُوجوهه ْم
سيئ رة ب ِ ِمثلِها وترهقهم ذِلة ما لهم مِن ِ
َ ً َ ذْ ُ ْ ً ُ َ َ َ ْ َ ُ ذ ُ ْ َ َ ُ َ
ادلون﴾ [يونس .]27:فهذه
ار هم فِيها خ ِ
ق ِطعا مِن اللي ِل مظلِما أوَل ِك أصحاب انل ِ
اآليات تدل أيض ًا عىل بطالن مذاهب أهل اإلرجاء يف اخلروج من النار ألهل
الكبائر من هذه األمة.
هذا ،ومام قد حيتج به بعض املرجئة أن داللة العموم عىل كل فرد من أفراده
ظنية فال يقطع باخللود ألهل الكبائر.
واجلواب من وجوه:

أحدها :أن هذه دعوى ال دليل عليها؛ َّ
ألن اهلل خاطبنا بكالم العرب ،وقد
وضعت العرب للعموم صيغ ًا ،ولألفراد صيغ ًا ،لتدل كل صيغة عىل ما وضعت له.
فداللة العموم عىل ما وضع له كداللة اخلصوص عىل ما وضع له سوا ًء
سواء ،فإذا استعملت ألفاظ العموم فداللتها عىل كل األفراد كداللة اللفظ
املوضوع لفرد عىل ذلك الفرد.
ووضعوا أيض ًا للتخصيص ألفاظ ًا إلخراج من مل ُيرد دخوله يف ذلك العموم،
ذ َْ َ
َ َْ ْ
ان لَِف ُخ ْس 2إَلذ ذاَّل َ
ِين
س
ن
اِل
ن
إ
1
َص
ِ
ر ِ
وتبقية من يراد كقوله تعاىل :والع ْ ِ ِ
َُ َ َ ُ
ذ
ذ
ْ
َ ِّ َ َ َ َ ْ
اْل َ َ َ َ ْ
ب[ ﴾3العصر].
آمنوا وع ِملوا الص ِ َ ِ
ات وتواصوا بِاْلق وتواصوا بِالص ِ
فحكم بخُّسان كل إنسان إال من استثناهم ،ولوال َّ
أن كل إنسان داخل مل
حيتج إىل االستثناء.
الوجه الثاين :أن كل إنسان عاقل مكلف بالرشعيات مع االستطاعة قطع ًا،
وإنكاره كفر ،ومل يرسل اهلل إىل كل فرد رسوالً خاص ًا ،و مل خيص كل فرد باسمه،
ُ ْ َ َ ُّ َ
ُ ِّ ُ ُ ذ َ ُ
وإنام دخلوا يف عموم قوله تعاىل :قل يا أيها انلذاس إِِّن َرسول اّلِلِ إ ِ ِْلك ْم
َ ً
َجِيعا﴾ [األعراف ،]158:واملعلوم أن كل بالغ عاقل جتب عليه الصالة ،وكل من حيصل

معه النصاب ،ورشوط الزكاة جتب عليه الزكاة .وكذا الصيام ،واحلج ،وكل الرشعيات،
َ ُ ْ ذ َ
ُ ْ ْ َْ
ْ
َ
َ
ص َدقة﴾ [التوبة،]103:
وإنام دخلوا يف عموم أقِيموا الصَلة﴾ و خذ مِن أموال ِِهم َ
ع إلَيه سبيال﴾ [آل عمرانُ  ،]97:كتبَ
َ و ل ِّلل َ
اس َح ُّج ا ْلبَ ْي ل
ِ
علَى النَّ ل
َ :م لن است َ َطا َ ل ْ ل َ ل
َ َْ ُ
ِّ َ ُ
عليك ُم الصيام﴾ [البقرة ،]183:ونحوها.
وكذا أدلة وجوب التوحيد ،وبر الوالدين ،وصلة األرحام ،وسائر الواجبات.

وكذا حتريم الزنا ،والقتل ،والُّسق ،وقطع الطريق ،وحتريم األمهات،
والبنات ،و األخوات ،وأمهات الزوجات ،إنام هي عمومات.
وكذا سائر املحرمات ،كالربا ،وأكل مال اليتيم ،ورشب اخلمر ،وغريها فال
يدخل ُكل فرد يقين ًا ,وكذا ال تثبت التوبة لكل فرد ،وال دخول اجلنة لكل فرد
من املؤمنني يقين ًا.

وكذا ما فرض اهلل لالبن والبنات ،والزوج ،والزوجة ،واإلخوة ،واألخوات،
واألب ،واألم ،من املرياث ،وهذا تالعب بالدين ،وهدم للرشائع ،وخالف إجامع
املسلمني من أوهلم إىل آخرهم ،وخالف ما علم من دين األنبياء  ¢رضورة.
وخالف ما علم من الدين رضورة كفر.
وسوا ًء بعد التخصيص أو قبله ،بل التخصيص دليل عىل إرادة استيعاب
العموم ،وأنه لوال إخراج من أخرج بالتخصيص لدخلوا فيدل عىل استيعاب
من مل خيصص.
﴾

َ ْ ُ ْ َ ٌّ َ َ ٌ
يدَ 105فأَ ذما ذاَّل َ
ِين
فإن قيل :فام تقولون يف قول اهلل تعاىل :ف ِمنهم ش ِِق وس ِع
َ ُ ْ َ
َ
ذ َ َ ُ
ذ َُ ْ َ َ ٌ َ ٌ
َ َ َ َ َ
اوات
ت السم
ِْي َوش ِهيق 106خ ِ
ار لهم فِيها زف
انل
ِف
ف
ادلِين فِيها ما دام ِ
شقوا ِ
ِ
ِّ
ذ
َ
َ ُ
َ َ َ ُّ َ ذ ذ َ ذ ٌ َ ُ ُ
اء َربك إِن َربك فعال لما ي ِريد[ ﴾107هود].
َواْل ْرض إَِل ما ش
َ ْ ُ ْ َ ٌّ َ ٌ
ِق َوس ِعيد﴾ ثم
قسم أهل البعث قسمني فقال :ف ِمنهم ش ِ
قيل َله :إن اهلل َّ
َ
ْ
ْ
َ
َذ َ
ُ
ذ َ َ ُ
َ ذ ذ َ َ ُ
َ َ َ َ َ
اوات َواْل ْرض
ت السم
اْلن ِة خ ِ
ِين س ِعدوا ف ِِف
قال :وأما اَّل
ادلِين فِيها ما دام ِ
َ
َْ َْ ُ
ذ َ َ َ ُّ َ َ َ
ْي َمذو رذ﴾ [هود ،]108:فلام قال :غري جمذوذ ،وقد أمجعت
اء َربك عطاء غ
إَِل ما ش

األمة عىل خلود أهل اجلنة علمنا أنه استثنى املدَّ ة الواقعة قبل الدخول؛ َّ
ألن االستثناء
يف القسمني ٍ
مستو ،وألن اآليات املتقدمة مِصحة باخللود ،وعدم اخلروج.
فإن قيل :إن االستثناء ألهل الكبائر غري الكفار كام يقوله بعض املرجئة.
قيل له :لو قال( :إال من شاء) كان هذا حمتمالً ،لكنه استثنى بعض املدة

املحكوم هبا للكل املؤمنني ،والكفار ،والفساق.
ْ
َ
َ
ُ
ولتنافيها مع األدلة املتقدمة سيام قوله تعاىلَ  :وقالوا لن َت َم ذس َنا انلذ ُ
ار إَِل
َ ه َ ْ ً ََ ُْ َ هُ َ ْ َ َْ َُ ُ َ ََ
َذ ً ذ ْ ُ ًَ ُْ َ ذَ ْ ُ
أياما معدودة قل أّتذت ْم عِند اّلِلِ عهدا فلن َيلِف اّلِل عهدهُ أم تقولون لَع
َ
ه َ َ ََُْ َ ََ َ َ َ
َ ِّ َ ً َ َ َ ْ
ُُ َُ َ َ
اّلِلِ ما َل تعلمون 80بَل من كس َب سيئة َوأحاطت ب ِ ِه خ ِطيـئاته فأ ْولـئِك
َ ْ َ ُ ذ ُْ َ َ ُ َ
ادلون[ ﴾81البقرة] ،فإنه رد عىل من قال أيام ًا معدودة،
ار هم فِيها خ ِ
أصحاب انل ِ
ذ

َ َ َذُ َ ُ َ ْ
وأوجب اخللود عىل من كسب سيئة أي سيئة ،وكذلك قوله :ذل ِك بِأنه ْم قالوا لن
َ ُ
ْ َ َ ُ ََُْ َ
َ َ ذ َ ذ ُ ه َذ ً َ ْ ُ َ
ُتون﴾ [آل عمران،]24:
ات َوغ ذره ْم ِِف دِينِ ِهم ما َكنوا يف
ود
تمسنا انلار إَِل أياما معد ر
فحكم بأن هذا غرور ،وأنه الذي جرأهم عىل املعايص ،وأنه افرتاء.
مع أنه ليس َث َّم احتامل إال لو قال :إال من نشاء .واملحتمل ال حيتج به أيض ًا،
فكيف وقد صادم األدلة القاضية بخلود الفساق.
ذ هَ َ َْ ُ َ ُْ َ َ
ََْ ُ َ
فإن قيل :فام تقول يف قوله تعاىل :إ ِن اّلِل َل يغ ِفر أن يْشك ب ِ ِه ويغ ِفر ما
ُ َ
ون َذل َِك ل َِمن ي َ َش ُ
اء﴾ [النساء.]116:
د
قيل له :املشيئة يف حق اهلل جماز ،وإنام هي عبارة عن من علم اهلل أن احلكمة

يف أن يغفر هلم ،وقد أخرب اهلل يف آيات أخرى بمن يغفر هلم.
فإن قيل :ال بد أن يكون بني الرشك ،وبني ما دونه فارق.
قيل له :الرشك ال يغفر مطلق ًا ،ولو خطأ إال بالتوبة ،وما دونه يغفر إذا كان
خطأ ،أال ترى أن من تزوج بامرأة يف عدهتا خطأ ،أو أدخل عليه غري امرأته
خط ًأ ،أو رشب مخر ًا ،أو تزوج بامرأة املفقود ،أو صىل إىل غري القبلة كل ذلك
خطأ فإنه غري مؤاخذ ،وال يغفر له إذا أرشك خطأ ،وال يمكن أن يعارض هبا
اآليات املتقدمة الِصحية يف دخول أهل الكبائر وخلودهم.
وألنه يكون إغرا ًء بفعل القبيح ،واهلل ال يفعله.
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ َ
َْ
أو نقول :إن املعايص الكبائر كلها رشك لقوله تعاىل :أل ْم أعهد إ ِ ِْلك ْم يا
َ ََ َ ْ َ َُُْ
ذ ْ َ َ ذ ُ َ ُ ْ َ ُ ٌّ ُ
ٌ
ب ِِن آدم أن َل تعبدوا الشيطان إِنه لكم عدو مبِي﴾ [يـس ،]60:ومل يعبدوه وإنام
أطاعوه فسامها عبادة.
َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ِّ َ ْ َ ْ َ ْ
وقد سمى الرياء رشك ًا يف قوله تعاىل :فمن َكن يرجوا ل ِقاء رب ِه فليعمل
َ َ ً َ ً َ َ ُ ْ ْ َ َ َ ِّ َ َ ً
ْشك ب ِ ِعبادة ِ رب ِه أحدا﴾ [الكهف ،]110:وأقل أحواهلا أن تكون
عمَل ص ِ
اْلا وَل ي ِ
من املتشابه واآليات األوىل حمكامت؛ ألهنا رصحيات.

َ ْ َُ
ويؤيد هذا -أعني أن الكبائر رشك -أن آية املشيئة بعد قوله تعاىلَ  :ومن يشاق ِِق
ذ ُ َ
ذ ذَ َْ ُ َ ْ ُْ َ َ
ْشك ب ِ ِه﴾ [النساء.]116:
الرسول﴾..الخ اآلية[النساء ،]115:ثم قال :إِن اّلِل َل يغ ِفر أن ي
َْ
َ َ َ ْ َُْ َ ذ هَ َ َ َ َ
نعم ،وقوله تعاىل :فإِن ت ْرض ْوا عنه ْم فإِن اّلِل َل ي ْرَض ع ِن الق ْو ِم
َْ
ذ ُ ُّ ه ُ ْ َ ْ
ُّ
الْ َفاسق َ
اْله َر بِالسو ِء م َِن الق ْو ِل
ي﴾ [التوبة ،]96:وكذا قوله تعاىلَ :ل ُيِب اّلِل
ِ ِ
ّللا﴾ [آل عمران.]31:
لإ َّال َمن ُظ لل َم﴾ [النساءُ  ،]148:قلْ لإن كُنتُ ْم تُ لح ُّبونَ ّ َ
ّللا َفا َّت لب ُعو لني ُيحْ لب ْب ُك ُم ّ ُ
ذ ذَ ُ
ي َو ُُي ُّب الْ ُم َت َط ِّهر َ
ال ذواب َ
ُي ُّب ذ
ين﴾ [البقرة.]222:
ِ
فرشط يف حمبته هلم اإلتباع إِن اّلِل ِ
ِ
ِ
ور﴾ [لقمان ،]18:وكذا قوله تعاىل:
ال َف ُخ ٍ
ّللا َال ُي لح ُّب ُك َّل ُم ْختَ ٍ
وقوله تعاىل  :لإنَّ َّ َ
سا َد﴾ [البقرةَ  ،]205:و َال َي ْرضَى لل لعبَادل له ا ْل ُك ْف َر﴾ [الزمر.]7:
ّللا َال ُي لح ُّب ال َف َ
َ و ّ ُ
ُ ُّ َ َ َ َ َ ِّ َ ً ْ َ ِّ َ َ ْ ً
وكذا قوله تعاىلُ :ك ذل ِك َكن سيئة عِند َربك مك ُروها﴾ [اإلسراء ،]38:بعد
قوله تعاىلَ  :و َال تَ ْقتُ ُلو ْا أَ ْو َال َدكُم﴾ [اإلسراءَ  ،]31:و َال تَ ْق َر ُبو ْا ل ّ
الز َنى﴾ [اإلسراء ،]32:وقوله
ّللا﴾ [اإلسراء ،]33:وقوله تعاىلَ  :وأَ ْو ُفوا ا ْل َك ْي َل لإذا
تعاىلَ  :و َال تَ ْقتُ ُلو ْا ال َّن ْف َ
س ا َّل لتي َح َّر َم ّ ُ

ض َم َرحا﴾ [اإلسراء ،]37:وقوله:
لك ْلتُ ْم﴾ [اإلسراء ،]35:وقوله تعاىلَ  :و َال تَ ْم لش لفي األَ ْر ل
س لّيئَة لع ْن َد
س َلكَ لب له لع ْلم﴾ [اإلسراء ،]36:ثم قال بعدُ ُ  :ك ُّل َذ للكَ كَانَ َ
َ و َال تَ ْق ُ
ف َما َل ْي َ
َر لّبكَ َمك ُْروها﴾ [اإلسراء.]38:
ذ ه َ َ ُ ُّ َ َ َ ُ ْ
َم َتاَلً َف ُخ ً
ورا﴾ [النساء ،]36:وكذا قوله
وقوله تعاىل :إِن اّلِل َل ُيِب من َكن
َ
ذ ْ َ ُ ذ َ َ ْ َ ُ َ ذ ِّ َ
َْ َ
َ ذ َ َ َ َ َ َ ُ َْ ُ
َض أحده ُم الم ْوت
ات حت إِذا ح
تعاىل :وليس ِ
ت الوبة ل َِّلِين يعملون السيئ ِ
َ
َ َ ِّ ُ ْ ُ
قال إِِّن تبت اْلن﴾ [النساء ،]18:وجه داللة هذه اآلية أنه نفى عن الذين يعملون
السيئات قبوهلا ،يعني أنه ال يغفر هلم؛ َّ
ألن القبول هو املغفرة ،فكيف بغري التوبة.
َ ه ُ َ ُ ُّ ذ
َ
الظالِم َ
ي﴾ [آل عمران ،]57:وكذا قوله :ت َرى
وكذا قوله تعاىل :واّلِل َل ُيِب
ِ
َ
َ
َ َ هُ
َ ً ِّ ْ ُ ْ َ َ ذ ْ َ ذ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ذ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ ُ ْ
خط اّلِل
كثِْيا منهم يت َولون اَّلِين كف ُروا ْلِئس ما قدمت لهم أنفسهم أن س ِ
َ َْ ْ َ َْ َ
ُْ َ ُ َ
ادلون﴾ [المائدة.]80:
اب هم خ ِ
علي ِهم و ِِف العذ ِ
َ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ ً ُّ َ َ ِّ ً َ َ َ ُ ُ َ َ ذ ُ َ ً َ
ادلا فِيها
وكذا قوله تعاىل :ومن يقتل مؤمِنا متعمدا فجزآؤه جهنم خ ِ
َ َ َ هُ َ َْ
ّللا َال
وغ ِضب اّلِل علي ِه﴾ [النساء ،]93:والغضب ينايف املشيئة ،وقوله تعاىل  :لإنَّ َّ َ

ّللا ال
الربا َو ُي ْر لبي ال َّ
ّللا ل ّ
ص َد َقاتل َو َّ ُ
ُي لح ُّب ا ْل ُم ْعتَدل ينَ ﴾ [البقرة ،]190:وكذا قولهَ  :ي ْم َح ُق َّ ُ
ّللا َال ُي لح ُّب ُك َّل
ُي لح ُّب ُك َّل َك َّف ٍار أَ لث ٍيم﴾ [البقرة ،]276:وهذه يف الربا ،وكذا قوله تعاىل  :لإنَّ َّ َ
ّللا
س لر ُفوا لإ َّن ُه ال ُي لح ُّب ا ْل ُم ْ
ور﴾ [الحج ،]38:و َ و َال تُ ْ
ان َك ُف ٍ
َخ َّو ٍ
س لر لفينَ ﴾ [األعراف  ،]31:لإنَّ ّ َ
ذ ذَ َ
الخائنينَ ﴾ [األنفال ،]58:إنذ ُه َلَ ُُي ُّب ال ْ ُم ْس َت ْكب َ
ين﴾ [النحل ،]23:إِن اّلِل َل
ِ
َال ُي لح ُّب َ ل ل
ِ
ِِ
َ
َ َْ َْ َ َ
ذ ذ َ َ ُ ُّ
ْ
ُُي ُّب الْ َفرح َ
ي﴾ [القصصَ  ،]76:وَل تب ِغ الفساد ِِف اْلر ِض إِن اّلِل َل ُيِب
ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
ذ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ذ
َ
َ
َ
ُ
الْمفسد َ
ين﴾ [القصص ،]77:أفمن اتبع رض َوان اّلِلِ كم ْن ب َ
اء بِسخ رط م َِن
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َْ َ ْْ َ ْ ُ ْ َ ذ ه َ َ َ ْ َ
ْ َْ
َ
ذ
اّلِلِ﴾[آل عمران ،]162:فإِن ترضوا عنهم فإِن اّلِل َل يرَض ع ِن القو ِم
الْ َفاسق َ
ي﴾ [التوبة.]96:
ِ ِ
فقد عدد يف اآليات كثري ًا من الكبائر ورب ًا أنه ال حيبها ،وال حيب فاعليها،
فهي وفاعلوها خارجون عن املشيئة.
وبعضها عامة كالفاسقني ،والظاملني ،واملفسدين.
وبعضها خاصة كاملُّسفني ،واخلائنني ،واملستكربين ،واملعتدين ،وفاعل
الربا ،والفرحني ،واملختال.
فالفاسق عام لكل عاص ،وكذا الظامل واملفسد.
والف.
ورشط يف حمبة اهلل إتباع النبي ÷ ،والعايص
ِ
وكذا الروايات يف الذين يطردون عن احلوض؛ ألهنم غريوا ،وكذا الذين ال
يها َأبَد ًا ،والذين ال يرحيون
ينظر اهلل إليهم ،والذين قال يف حقهمَ :خالِ ِدي َن فِ َ
رائحة اجلنة ،فكل من عددهم يف هذه الروايات خارجون عن املشيئة ،فدل عىل أن
أهل الكبائر خارجون من مشيئة اهلل ،فلم يبق إال اخلطأ.

-45كـــذا الشـــفاع ُة لألبـــرار ُن رثبِ ُتهـــا

وكـــل َبـ ـرٍّْْ هبـــا يف ر
احلشـ ــرِ ينفـــر ُد

مهـــو ُ
حقـــا فنُثب َتهـــا
-46
ر
ليســـت لغري ُ ُ

ألنـــه قـــد نفاهـــا الواحـــدُ األحـــدُ

يف هذين البيتني إثبات الشفاعة لألبرار -إما ليزيدهم اهلل من فضله عىل ما
يستحقونه بأعامهلم ،أو لريد هلم ما قد أحبطته السيئات إذا تابوا ،أو لتعجيل
دخوهلم اجلنة -ونفيها عن الفجار ،والكفار ،والفساق.
أما إثباهتا يف اجلملة فلقوله تعاىل :عسى أن يبعثك ربك مقام ًا
ٍ
أخبار هبا ،وألن أصحابنا مل
َممود ًا﴾ [اإلسراء ،]79:قيل :هو الشفاعة .ولورود
يبطلوها ،ومل ينفوا إال إثباهتا ألهل الكبائر.
ومل يظهر خالف يف ثبوهتا بني األمة.
أما القول بأهنا ال تصح ألهل الكبائر؛ فأل َّن اهلل قد نفاها عنهم يف القرآن،
وألهنا منافية للحكمة.

َ
َ ذ
َ ْ َ َ َ
َُ ُ
يع يطاع﴾ [غافرَ  ،]18:وَل
ِيم وَل ش ِف ر
أما القرآن فلقوله تعاىل :ما ل ِلظال ِ ِمي مِن َح ر
ُ
َ َ
ْ َ ْ َ ُ ْ ُ َ
َْ َ ُ َ ذ َ
َ
يشفعون إَِل ل ِم ِن ْارتَض َوه ْم مِن خشي ِت ِه مش ِفقون﴾ [األنبياء ،]28:وقولهَ  :وما
َ ْ َ َ َ ِّ ُ ْ َ َ َ َ ِّ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ
ذ
َ ْ َْ َ
اب من يعمل
ِت
ك
ال
ل
ه
أ
اِّن
م
أ
َل
و
م
ك
ِي
ن
ا
م
أ
ب
س
ي
ل

،
]
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البقرة:
[
﴾
ار
ص
ِ
ِ
ِ
ِ
ل ِلظال ِ ِمي مِن أن ر
َ َ ً
ُ ً َُْ َ َ َ ْ َُ ْ ُ
ذ
َ َ
اّلِل َو ِ اِلا َوَل ن ِصْيا﴾ [النساء ،]123:وقوله تعاىل :ي ْوم
د
ون ِ
َيد ُل مِن ِ
سوءا َيز ب ِ ِه وَل ِ
َ
ُ
ُ
ُْ َ ذ َ ُ ََ ُ ْ ذ َ َ َ
ْ َ َ
اِص[ ﴾10الطارق] ،وقوله تعاىل :قل يا عِباد َِي
تبَل َالسائ ِر 9ف َما ُل مِن قو رة وَل ن ِ ر
ذَْ ذ ذ ذَ َْ
ُّ ُ َ َ ً ذ ُ ُ
ذ َ ْ َُ ََ ُ ْ َ ََُْ
اّلِل إِن اّلِل يغ ِف ُر اَّلنوب َجِيعا إِنه ه َو
اَّلِين أ
ْسفوا لَع أنف ِس ِهم َل تقنطوا مِن رَح ِة ِ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ َ ُ َ َ ُ ُ َ
ْ
ُ
َ ِّ ُ
ك ْم َوأ ْس ِل ُموا ُ
ح ُ
ْال َغ ُف ُ
ور ذ
ُل مِن قب ِل أن يأتِيك ُم العذاب ث ذم َل
يمَ 53وأن ِيبوا إَِل رب
الر ِ
َ َ َ ُ ُّ َ
َْ َ ْ َ ُ ذ َ َ
ُ َ ُ َ
انل َ
ون َعن ُو ُجوهِه ُم ذ
ك َف ُ
ار
ف
ك
ي
َل
ي
ح
ا
و
ر
نَصون[ ﴾54الزمر] ،لو يعلم اَّلِين
ت
ِ
ِ
َ
ً
ْ
ذ
ْ َْ ٌ َ
ذُ َ
َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُْ ُ َ ُ َ
نَصون﴾ [األنبياءَ  ،]39:واتقوا ي ْوما َل َت ِزي نفس عن
ورهِم وَل هم ي
وَل عن ظه ِ
ذْ
َ ْ ً َ َ َُُْ َْ َ َ َ ٌ َ َ ُْ َ ُ َْ َ ْ ٌ َ َ ُْ ُ َ ُ َ
نَصون﴾ [البقرة.]48:
نف رس شيئا وَل يقبل مِنها شفاعة وَل يؤخذ مِنها عدل وَل هم ي

َ ْ َْ
ُ َ َََ ذ
ذَ
ومنها اآليات التي تدل عىل اخللود نحوَ  :ومن يع ِص اّلِل َو َرسوُلُ َويتعد
ذ
ُ ُ َُ ُْ ُْ َ ً َ ً َ ََُ َ َ ٌ
اب ُمه ٌ
ي﴾ [النساء ،]14:وقوله تعاىلَ  :وإِن
ادلا فِيها وُل عذ
خله نارا خ ِ
حدوده ند ِ
ِ
ادلينَ 15و َما ُه ْم َع ْن َها ب َغائب َ
ار َلِف َج ِحيم 14يَ ْص َل ْو َن َها يَ ْو َم ِّ
ُْ ذ َ
ي[ ﴾16االنفطار]،
ر
ِ ِِ
الفج ِ
ِ
َ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ ً ُّ َ َ ِّ ً َ َ َ ُ ُ َ َ ذ ُ َ ً َ
ادلا فِيها﴾ [النساء،]93:
وقوله تعاىل :ومن يقتل مؤمِنا متعمدا فجزآؤه جهنم خ ِ
َ َ ُ َ ِّ َ
ذ ِّ َ
َ ذ َ َ َ ُ
ْ َ َ َ ُ ُ ْ ذٌ َ َُ ْ
اء سيئ رة ب ِ ِمثلِها َوت ْرهقهم ذِلة ما لهم
ات جز
وقوله تعاىل :واَّلِين كسبوا السيئ ِ
ََذ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُ َ ً
ذ
ذْ ُ ْ ً ُ َ َ
ْ َ
م َِن اّلِلِ مِن َع ِص رم كأنما أغ ِشيت ُوجوهه ْم ق ِطعا م َِن اللي ِل مظلِما أوَل ِك
َ ْ َ ُ ذ ُْ َ َ ُ َ
ادلون﴾ [يونس.]27:
ار هم فِيها خ ِ
أصحاب انل ِ
َ َُُْ َ ْ َ ذ
َ ذ َ َ َْ ُ َ َ َ ذ ًَ َ
ِين َل يدعون مع اّلِلِ إِلها آخ َر َوَل يقتلون انلذفس ال ِِت
وقوله تعاىل :واَّل
َ
ُ َ َ
َ ذ َ ذ ُ ذ ْ َ ِّ
َ َ ُ َ َ َْ َْ َ َ ََْ َ ً
اع ْف َُلُ
اْلق َوَل ي ْزنون َومن يفعل ذل ِك يلق أثاما 68يض
حرم اّلِل إَِل ب ِ
َُ ً
َْ َ ُ ََْ ْ َ َ َ َْ
َي ُ ْ
ُل فِي ِه مهانا[ ﴾69الفرقان].
العذاب يوم ال ِقيام ِة و
َ
ْ َ
َ َ ْ َ َ َ َ ٌ ْ ِّ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ
اء ُه م ْوعِظة مِن َرب ِه فانتَه فله ما سلف َوأم ُر ُه إَِل
وقوله يف الربا :فمن ج
ذ َ َ ْ َ َ َُ َ َ َ ْ َ ُ ذ ُ ْ َ َ ُ َ
ادلون﴾ [البقرة.]275:
ار هم فِيها خ ِ
ِ
اّلِل ومن َعد فأوَل ِك أصحاب انل ِ
َ
َ
ذ
ََ ُ ْ َ ْ ََ ذ َ ذ ُ ذ ذ ً ذْ ُ ًَ ُْ َُْْ َ ذ َ ْ ً
اّلِل عهدا
وقوله :وقالوا لن تمسنا انلار إَِل أياما معدودة قل أّتذتم عِند ِ
َ ِّ َ ً
ََ ْ ُْ َ هُ َ ْ َ ُ َْ َُ ُ َ ََ ذ َ َ َْ َُ َ ََ َ ْ َ َ
اّلِل ما َل تعلمون 80بَل من كس َب سيئة
فلن َي ِلف اّلِل عهده أم تقولون لَع ِ
َ َُُ َُ َ َ َ ْ َ ُ ذ ُ ْ َ َ ُ َ
ََ َ َ ْ
ادلون[ ﴾81البقرة].
ار هم فِيها خ ِ
انل
اب
ح
ص
أ
ِك
وَل
أ
ف
ه
ت
يئ
ط
خ
ه
ب
ت
وأحاط ِ ِ ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ ذ َ َ ُ َ ُ ِّ َ ْ ْ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ
وقوله تعاىل :حت إِذا جاؤوها فتحت أب َوابها َوقال له ْم خ َزنتها أل ْم يأت ِك ْم
ُ َ َ
َ ُ َ َ
ُ ُ ٌ ِّ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ
ُ
ِّ ُ
ات َربك ْم َوين ِذ ُرونك ْم ل ِقاء ي ْومِك ْم هذا
رسل منكم يتلون عليكم آي ِ
ََ
َ ُ ََ ََ ْ َذ ْ َ َ ُ َْ َ
َ ْ ُ ُ َْ َ َ َذ
لَع الْ ََكف ِر َ
ين 71قِيل ادخلوا أب َواب جهن َم
اب
كن حقت ُكِمة العذ
قالوا بَل ول ِ
ِ
ِ
ُ ُ َ َ
َ
َ َ
ِيها َفبئْ َس َم ْث َوى ال ْ ُم َت َك ِّب َ
ين[ ﴾72الزمر] ،وقوله تعاىل :ي ِريدون أن
ادلِين ف
خ ِ
ِ
ِ
َ
َُْ ُ ْ َ ذ َ َ ُ
َ َْ ََُ ْ َ َ ٌ
اب ُّمق ٌ
يم﴾ [المائدة،]37:
جي مِنها ولهم عذ
ِ
ار ِ
ار وما هم ِِب ِ
َيرجوا مِن انل ِ
ُذ َ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ ْ َ ذ َْ ُ ْ ُ ُ ً َ َْ َ َ ُ ُ ْ
وقوله تعاىلُ :كما ن ِضجت جلودهم بدنلاهم جلودا غْيها ِِلذوقوا
َ َ
ذاب﴾ [النساء ،]56:فدل عىل دوام التبديل للجلود ألجل العذاب؛ َّ
ألن ( ُك َّل َما)
الع
تدل عىل التكرار والدوام.

َ
َْ
ْ َ ُ ُ
ُذ َ َ ُ َ ْ َْ ُ
وقولهُ :كما أ َرادوا أن َي ُرجوا مِنها مِن غ ٍّم أعِيدوا فِيها﴾ [الحج،]22:

ونحوها يف القرآن كثري.

فهذه اآليات تبطل الشفاعة للكفار ،والفساق؛ ألهنا نفت الشفيع ،ونفت
النصري ،ونفت العاصم ،وأوجبت اخللود هلام.
فأبطلتها قبل الدخول ،وبعده ،وأبطلت قول من يقول إنام يعذب بقدر ذنبه،
ثم خيرج ،هذا وأما ما قد يروجه من يقول باإلرجاء بأن أدلة عموم اخللود ال
تفيد القطع ،فقد مر اجلواب عليهم يف رشح :ووعده والوعيد ليس ُخيلفه.
هذا ،ومن السنة ما رواه أبو العباس احلسني بسنده عن موسى بن عبداهلل بن
موسى بن عبداهلل بن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب  ،%عن آبائه ،عن
عل احلوض منكم رجال ،فيدفعون
النبي ÷ أنه قال(( :أال وإنه سريد ّ

عنّي ،فأقول :يا رب أصحايب أصحايب ،فيقول :يا َممد إّنم أحدثوا

وغريوا سنتك ،فأقول :سحق ًا سحق ًا))(.)1
بعدكّ ،
وأخرج البخاري يف صحيحه عن ابن عباس  ¥عن النبي ÷ أنه قال:
ٍ
برجال من أمتي
((إن أول اخلالئق يكسى يوم القيامة إبراهيم ،وإنه َس ُيجا ُء
فيأخذ هبم ذات الشامل فأقول :يا رب أصحايب أصحايب ،فيقول :إنك ال تدري
ما أحدثوا بعدك  )2())..الخ اخلرب.
( -)1املصابيح (ط1ص.)247
( -)2جامع األصول من أحاديث الرسول (أحاديث فقط)( -ج  / 10ص  )7947اجلمع بني
الصحيحني البخاري ومسلم ( -ج  / 2ص  )38أخرجه البخاري يف صحيحه ()188/20
رقم ( )6045عن ابن عباس ،ومسلم أيضا عن ابن عباس ( )17/14رقم ( )5104والرتمذي
يف سننه ( )450/8رقم ( )2347كذلك عن ابن عباس ،والنسائي يف سننه ( )229/7رقم
( )2060وأمحد يف مسنده ( )24/5رقم ( )1992وابن أيب شيبة يف مصنفه ( )139/8وابن أيب
حاتم يف تفسريه ( )343/24رقم ( )7097كلهم يروونه عن ابن عباس [وقد اقتِصنا عىل
ختريج هذه الرواية عن ابن عباس لالختصار وإال فهناك كثري ُمن رواه غري ابن عباس] وابن
حبان يف صحيحه ( )224/30رقم (.)7471

وعن ابن مسعود(( :أنا فرطكم عىل احلوض ،ولريفعن رجال منكم حتى إذا

هويت إليهم ألنتوهلم اختلجوا دوين فأقول :يا رب أصحايب أصحايب فيقول:

إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك))( ،)1وعن حذيفة مثله.
ضَ ،و َل ُ رري َف َع َّن َم ِعي ِر َج ِال ِمنرك رُمُ ،ث َّم
احل رو ِ
وعن ابن مسعودَ (( :أ َنا َف َر ُطك رُم َع َىل ر َ
وينَ .ف َأ ُق ُ
َل ُي رخ َت َل ُج َّن ُد ِ
ولَ :يا َر رب َأ رص َح ِايبَ ،ف ُي َق ُال :إِ َّن َك ال َتدر ِري َما َأ رحدَ ُثوا

بَ رعدَ َك)) ،))2وعن حذيفة مثله.
ضَ ،ل ُ رري َف َع َّن إ َ َِّيل ِر َج ِال ِمنرك رُم َحتَّى
احل رو ِ
وعن ابن مسعودَ (( :أ َنا َف َر ُطك رُم َع َىل ر َ
ولَ :أ ري َر رب َأ رص َح ِايبَ .ي ُق ُ
وينَ .ف َأ ُق ُ
اخ ُت ِل ُجوا ُد ِ
او َ ُهل رم ر
إِ َذا َأ ره َو ري ُت ألُ َن ِ
ول :ال َتدر ِري
َما َأ رحدَ ُثوا بَ رعدَ َك)).
و َع رن َأ َن ٍ
ض َحتَّى إذا َع َر رفت ُُه رم
احل رو َ
سَ (( :ل َ ِري َد َّن َع َ َّيل َن ِ
اس ِم رن َأ رص َح ِايب ر َ
اخ ُت ِل ُجوا ُد ِ
ر
وين ،))3))...إلخ احلديث.
ويف رواية أيب سعيد اخلدريَ (( :ف َأ ُق ُ
ول :إ َِّهنُ رم ِمنريَ .ف ُي َق ُال :إِ َّن َك ال َتدر ِري َما
َأ رحدَ ُثوا بَ رعدَ َكَ .ف َأ ُق ُ
ولُ :س رح ًقا ُس رح ًقا لِ َم رن َغ َّ َري بَ رع ِدي)).))4
َو َع رن َأ ِيب ُه َر ري َر َةَ (( :يرِ ُد َع َ َّيل َي رو َم ا رل ِق َيا َم ِة َر ره ِط ِم رن َأ رص َح ِايب َف ُي َح َّل ُئ َ
ون َع رن

( -)1اللؤلؤ واملرجان فيام اتفق عليه الشيخان ( -ج  / 1ص .)719
( -)4رواه البخاري يف صحيحه ( )241/20رقم ( )6090ومسلم يف صحيحه ( )417/11رقم
( )4250وابن ماجه يف سننه ( )175/9رقم ( )3048وأمحد يف مسنده ( )1/9رقم ()3966
وأبو يعىل يف مسنده ( )430/10رقم (.)5044
( -)3رواه مسلم يف صحيحه ( )426/11رقم ( )4259وأمحد يف مسنده ( )27/28رقم
( )13480والبخاري يف صحيحه ( )247/20رقم ( )6096وأبو يعىل يف مسنده ()464/8
رقم ( )3836وعبد بن محيد يف مسنده ( )337/3رقم (.)1217
( -)4مسند الصحابة يف الكتب التسعة ( -ج /2ص  )486مسند الصحابة يف الكتب التسعة -
(ج / 35ص  )411رشح السنة للبغوي ( -ج  / 7ص  )451اللؤلؤ واملرجان فيام اتفق عليه
الشيخان ( -ج /1ص  )718رشح السنة (احاديث فقط)( -ج /1ص  )1056مشكاة
املصابيح ( -ج/3ص )211عمدة القاري رشح صحيح البخاري ( -ج  / 33ص )405
االستذكار ( -ج/5ص )111االستعداد للموت وسؤال القرب ( -ج  / 1ص  )19رواه أمحد
يف مسنده ( )333/22رقم ( )10788صحيح البخاري ( )248/20رقم (.)6097

ضَ ،ف َأ ُق ُ
ولَ :يا َر رب َأ رص َح ِايب)) ،اخلرب ،إىل قوله(( :إ َِّهنُ رم رار َتدوا َع َىل َأ ردبَ ِ
ار ِه رم
احل رو ِ
رَ
ا رل َق ره َق َرى)).))1
حيدر ُ
ب َأ َّن ُه َك َ
اب النَّب رِي ÷ َأ َّن
و َع رن سعيد ِ
ث َع رن َأ رص َح ِ
بن ا رل ُم َس ري ِ
ان ُ َ
النَّب َِّي ÷ َق َال(( :يرد عىل احلوض رجال من أصحايب فيح الئون
عنه ،(2)))...الخ ،أي يمنعون ويطردون .انتهى ما يف البخاري.
وأخرج مسلم نحو ذلك عن أيب هريرة وأنس.
وكذا قوله ÷(( :ال يدخل اجلنة نامم))) (3رواه البخاري ومسلم.

وقال يف ختريج الشايف :وعن أيب هريرة أن رسول اهلل ÷ قال(( :من قتل
جي ُأ هبا بطنه يوم القيامة ،يف نار جهنم خالد ًا ولد ًا
نفسه بحديدة ،فحديدته يف يده َ َ

يتحساه يف نار جهنم خالد ًا ولد ًا
بسم ،فسمه يف يده
َّ
فيها أبد ًا ،ومن قتل نفسه ٍّ
فيها أبد ًا ،ومن تردى من جبل فقتل نفسه ،فهو يرتدى يف نار جهنم خالد ًا ولد ًا
فيها أبد ًا))).(4
وأخرج ابن عساكر(( :من َّ
وىل ذا قرابة حماباة وهو جيد من هو خري منه مل ُيرِ رح
رائحة اجلنة))).(5

( -)1رواه الطرباين يف مسند الشاميني ( )336/5رقم ( )1681والبخاري يف صحيحه
( )248/20رقم ( )6097وعبد الرزاق يف مصنفه ( )407/11رقم (.)20854
( -)2رواه البخاري يف صحيحه ( )249/20رقم (.)6098
( -)3مفتاح السعادة/السيد العالمة عيل بن حممد العجري (ج  / 1ص  )3215رياض الصاحلني
(ج /2ص )187شعب اإليامن للبيهقي (ج /22ص )485مسند الصحابة يف الكتب التسعة
(ج/34ص )439شعب اإليامن (ج  /7ص )492صحيح مسلم (ج /1ص  )101مسند أمحد
بن حنبل (ج  /5ص )391مسند أمحد بن حنبل (ج/5ص. )396
([ -)4الشايف ]37/3 :أخرجه البخاري يف صحيحه ( )2179/5رقم ( ،)5442والرتمذي يف
صحيحه ( )386/4رقم( )2440والطرباين يف االوسط ( )434/2رقم ( ،)1751والبيهقي
يف سننه ( )23/8رقم ( )15655والدارمي يف سننه ( )252/2رقم ( )2362وابن حبان يف
صحيحه ( )325/13رقم ( )5986ومسلم يف صحيحه ( )109/1والطياليس يف
مسنده( )317رقم  )2416وأمحد بن حنبل يف مسنده ( )245/2رقم (.)7441
([ -)5الشايف.]43 /3 :

وأخرج أمحد ،والبخاري ،والنسائي ،وابن ماجه عن ابن عمر مرفوع ًا(( :من

قتل معاهد ًا مل يرح رائحة اجلنة ،وإن رحيها ليوجد من مسرية أربعني عام ًا))).(1

وأخرج أمحد ،وأبو داوود ،والرتمذي ،واحلاكم ،عن أيب بكر مرفوع ًا:
((من قتل معاهد ًا يف هدنة حرم اهلل عليه اجلنة))).(2

وعنه ÷(( :ال يدخل اجلنة قاطع)) قال سفيان :يعني قاطع رحم

رواه البخاري ،ومسلم ،والرتمذي عن جبري بن مطعم مرفوع ًا﴾.))3

وعنه ÷(( :ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة ،وال ينظر إليهم ،وال

يزكيهم وهلم عذاب أليم :املسبل ،واملنان ،واملنفق سلعته باحللف الكاذبة)).))4

ويف رواية(( :املسبل إزاره)) أخرجه مسلم ،وأبو داوود ،والرتمذي،
والنسائي ،وابن ماجه وأمحد متت من (املثل الكامل).))5

وأخرج املرشد باهلل عن ابن عمر عنه ÷(( :ثالثة ال ينظر اهلل إليهم يوم

القيامة ،وال يدخلون اجلنةّ :
العاق لوالديه ،ومدمن اخلمر ،واملنان بام أعطى)).))6

([ -)1الشايف.]45 /3 :
([ -)2الشايف ،]45 /3 :أخرج احلديث أمحد يف املسند ( )36/5رقم ( )20393وأبو داود ( )83/3رقم
( ،)2760والبيهقي يف السنن ( )823 /8رقم ( )16261وابن حبان ( )240 /11رقم ()4882
والنسائي ( )221 /4رقم ( ، )6949واحلاكم يف املستدرك ( )105 /1رقم ( ،)134والنيسابوري يف
املنتقى (ص )213رقم ( )835والدارمي ( )308 /2رقم ( )2504والطياليس يف مسنده (ص)118
رقم (. )879
([ -)3الشايف ]51 /3 :أخرجه ابن حبان ( )199 /2رقم ( )454والبيهقي ( )27 /7رقم
( )12997والبخاري ( )2231 /5رقم ( ،)5638ومسلم ( )1981 /4رقم ()2556
والرتمذي ( )316 /4رقم ( ،)1909وأبو داود ( )133 /2رقم ( )1696وأمحد ()83/4
رقم ( ،)16806وأبو يعىل ( )385 /13رقم (.)7391
([ -)4الشايف.]45 /3 :
([ -)5الشايف .]50/3
([ -)6الشايف ]49 /3 :أخرجه أمحد يف املسند ( )201 /2رقم ( )6882وابن حبان يف
صحيحه ( )178/8رقم ( )3384والنسائي يف سننه ( )176/3رقم (.)4921

ويف رواية مسلم عن أيب هريرة(( :ثالثة ال يكلمهم اهلل)) ،إىل قوله(( :وهلم

عذاب أليم :شيخ زان ،وملك كذاب ،وعامل متكرب)) انتهى من التخريج(.)1

فهذه الروايات مؤيدة لآليات املتقدمة الدالة عىل عدم الشفاعة للفساق ال
قبل دخول النار ،وال بعده ،ودالة عىل خلود الفساق أيض ًا؛ َّ
ألن يف بعضها
تِصيح بلزوم الدخول مع اخللود مؤكد ًا مثل قوله(( :خالد ًا خملد ًا فيها

أبد ًا)) ،ويف بعضها(( :مل يرح رائحة اجلنة)) كناي ًة عن عدم دخول اجلنة.

وكذلك ال يكلمهم اهلل ،وال ينظر إليهم كناية أيض ًا عن عدم الدخول؛ َّ
ألن

الشفاعة إن قبلت لزم الدخول يف اجلنة لعدم دار ثالثة.
وقوله يف الروايات األوىل(( :يا رب أصحايب أصحايب)) ونحوها ثم قال:
غريوا وبدلوا فلام ُأع ِلم قال(( :سحق ًا)).
((سحق ًا)) يدل عىل أنه مل يدر أهنم َّ
ويدل أيض ًا عىل أن الشفاعة ال تقبل هلم.

وقد عاتب اهلل النبي نوح ًا يف واطبته يف ولده ،ومل يغن هو والنبي لوط عليهام الصالة
والسالم عن زوجتيهام شيئ ًا ،وقد رضهبام اهلل مث ً
ال لزوجات رسول اهلل ÷،
ْ
َ َ
َ َ
ُ
نِساء ذ
انل ِب ِء من يأ ِت مِنك ذن
وهددهن بالعذاب املضاعف قال اهلل تعاىل :يا
َ َ ُّ َ ِّ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ذ
اّلِل ي َ ِس ً
ْيا﴾ [األحزاب.]30:
ي َوَكن ذل ِك لَع ِ
بِفا ِ
حش رة مبين رة يضاعف لها العذاب ِضعف ِ
ومل يقبل اهلل استغفار إبراهيم صلوات اهلل عليه وآله ألبيه.
َْ َْ ْ َُ ْ َ ْ َ َ ً َ َ ْ ذ ْ
ذُ
ي م ذرة فلن يغ ِف َر اّلِل
وقال يف نبيه حممد ÷ :إِن تستغ ِفر لهم سب ِع
َ
ذ َ َ َ
َ ْ ً َ ً
ً ََْ َ َْ
َُ
ََ ْ
له ْم﴾ [التوبة ،]80:وقال :لقد كِدت ت ْرك ُن إِ ِْل ِه ْم شيئا ق ِليَل 74إِذا ْلذقناك ِضعف
َْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ذ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ً
َتد لك علينا ن ِصْيا[ ﴾75اإلسراء].
اْلياةِ و ِضعف المم ِ
ات ثم َل ِ

( -)1ختريج الشايف للوالد العالمة احلسن بن احلسني احلوثي رمحه اهلل.

هذا وأما والفتها للحكمة؛ َّ
فألن النبي ÷ لبث يف قومه نحو ثالث وعرشين
سنة مبرش ًا ومنذر ًا ،وحتمل املتاعب الشديدة من اخلوف والسب واإليذاء ،وقد
حورص يف الشعب هو وبنو هاشم نحو ثالث سنني ،يمنعون من دخول األغذية
إليهم ،ومجيع املحتاجات ،وحتمل اجلهاد الشديد ،وأمجعت قريش عىل قتله ،واختفى
يف الغار ،ثم سار إىل املدينة مهاجر ًا ،ثم ال زال يف جهاد بقية عمره.
فلام أسس قواعد الدين ،وشيد بنيانه ،وبلغ الرسالة قال هلم :اتركوا
الواجبات ،وافعلوا املحرمات ،وأنا سوف أشفع لكم ،فهدم ما بناه ،وخرب ما
َ ذ ََ َ ْ َ ََ
شيد ،ويصري عمله من أول الرسالة إىل آخرها هبا ًء منثور ًا َكل ِِت نقضت غ ْزلها
َْ ُ َ َ ً
مِن بع ِد ق ذو رة أنكاثا﴾ [النحل ،]92:ومثل هذا ال يفعله كبري أرسة ،فض ً
ال عن زعيم
قوم ،فكيف برسول رب العاملني

ر
فإن كان فع ُله من تلقاء نفسه كان خائن ًا هلل ،واهلل ال يرسل إال من علم
ْ
َ
َ َْ ُ َ
صدقه ،وأمانته كيف وقد شهد له اهلل بذلك بقولهَ  :وما ين ِطق ع ِن اله َوى3
َ َْ َ َ ذ َ َ ََْ َ ْ َ ََ
ََ َْ
ْ َُ ذ َ ْ ٌ ُ َ
يلْ 44لخذنا
او
ق
إِن هو إَِل وْح يوح[ ﴾4النجم] ،ولو تقول علينا بعض اْل ِ ِ
اِلميُ 45ث ذم لَ َق َط ْع َنا م ِْن ُه ال ْ َوت َ
م ِْن ُه ب ْ َ
ِي[ ﴾46الحاقة] ،وإ رن كان قاله بوحي من اهلل
ِ
ِ
ِ

كان و ً
ال بحكمة اهلل ،وقد مر إثباهتا بام ال مزيد عليه.

فإن قيل :قد رويت روايات(( :شفاعتي ألهل الكبائر من أمتي)).

قيل له :يف بعض الروايات(( :ليست شفاعتي ألهل الكبائر من أمتي))،

والزيادة مقبولة من العدل ،فلعل بعض الرواة نيس أول احلديث ،أو تركه.

أو أن النبي ÷ سئل :هل ألهل الكبائر التائبني شفاعة فقال:
((شفاعتي ألهل الكبائر من أمتي)) ،فأمهل الراوي السؤال ،وإال فهو كذب
ملنافاة القرآن ،والروايات التي مرت ،واحلكمة.

انظر أهيا الواقف عىل كتابنا هذا كيف َي ُؤول إليه معنى هذا احلديث وما
نتائجه ،فإن نتائجه التسهيل يف الفواحش ،والرتغيب فيها ،ويف اإلخالل
بالواجبات فيصري معناه اقطعوا الصالة ،وأفطروا شهر رمضان ،واتركوا احلج،
والزكاة ،واقتلوا ،وارسقوا ،واقطعوا الطريق ،وارشبوا اخلمر ،وافعلوا كل
املحرمات ،وأنا سوف أشفع لكم.
ففي هذا هدم للرشيعة كلها ،فهل يفعل مثل هذا حكيم حاشا اهلل ورسوله
من هذه املهزلة.
ولو يعرف الكفار أن هذا ديننا لسخروا بنا غاية السخرية ،ولكانوا مطمئنني
يف عدم الدخول يف مثل هذا الدين ،ولكفاهم مثل هذا يف رد الرسالة ،والكفر
هبا ،وبالرب أيض ًا.
فهل الدعاة إىل هذا الدين دعا ِة إىل اهلل ورسوله ،أو إىل معصية اهلل ورسوله
ولـــيس مـــن َ
ال يطيـــع اهلل خالقـــه
-47
َ

ٍ
ِ
بالتصـــديق ينفـــر ُد
بمـــؤمن وهـــو

-48لــو كــان قــد خــالط اإليــامن ُم ره َج َت ـ ُه

لصــدق الفعــل مــا قــد كــان يعتقــد

-49أو كــــان إيامنــــه حقــــ ًا بمبعثــــه

لصـــار يف طاعـــة الـــرمحن جيتهـــد

اعلم أن املرجئة حياولون تبقية معنى اإليامن عىل احلقيقة اللغوية ،وهو
التصديق ،وينكرون احلقيقة الرشعية الدينية ،وهي قول باللسان ،واعتقاد
مغزى لدعم اإلرجاء وتثبيته ،وهو أن
باجلنان ،وعمل باألركان ،وهلم يف ذلك
ً
كل ما وجد مدح ًا للمؤمنني ،واحلكم هلم باجلنة يف القرآن ،أو السنة ،فإنه ثابت
للمصدق ،ولو كان يعمل املعايص ،ولكن األدلة التي قدمناها سابق ًا ،والتي نأيت
هبا اآلن تنقض ما أبرموا ،وهتدم ما شيدوا ،وال جتدها بحمد اهلل تستعمل يف القرآن
ذ ذ َ َُ َ ُ
ِين آمنوا َوع ِملوا
باملعنى اللغوي إال ويقيدها بالعمل الصالح ،كقوله تعاىل :إَِل اَّل

ذ َََْْ َ ً
ُْ
ذ
الص ِ َ
اْلا﴾ ،ونحوها كثري.
اّلِل ويعمل ص ِ
ات﴾ ،ويف قوله :يؤمِن ب ِ ِ
اْل ِ
ويف هذا املبحث يف التصديق ثالث مسائل:

األوىل :اإلقرار باللسان فقط ،وهذا هو النفاق.
الثانية :اإلقرار باللسان ،واالعتقاد باجلنان مع ارتكاب الكبائر وهذا هو الفسق.
الثالثة :اإلقرار باللسان ،واالعتقاد باجلنان ،والعمل باألركان ،وهذا هو
اإليامن يف الرشع ،أعني أنه صار حقيقة رشعية يف هذا.
أما التصديق باللسان فقط فام أظنه حقيقة يف اإليامن ال لغة ،وال رشع ًا،
َْ َ ُ َذ ُ ذْ ُْ ُ ََ
َ َ
ُ ُ َ ْ ََْ َذ
كن قولوا أسلمنا َولما
ت اْلعراب آمنا قل لم تؤمِنوا ول ِ
لقوله تعاىل :قال ِ
َْ ُ
َ ُ ُُ ُ
اِليمان ِِف قلوبِك ْم﴾ [الحجرات.]14:
يدخ ِل ِ
ذُ َْ َ
َ َ َ َُْ ُ َ َ ُ َْ َ ُ ذ َ َ ُ ُ ذ
وقوله تعاىل :إِذا جاءك المناف ِقون قالوا نشهد إِنك ل َرسول اّلِلِ َواّلِل يعل ُم
ذ َ َ ُ ُ ذُ َْ َ ُ ذ َُْ
َ َ َ ُ َ
ي لَكذِبون﴾ [المنافقون ،]1:وقوله تعاىلَ  :وم َِن
إِنك ل َرسوُلُ َواّلِل يشهد إِن المناف ِ ِق
َ َُ ُ َذ ه
اِل ْو ِم اْلخر َو َما ُهم ب ُم ْؤمن َ
اّلِلِ َوب ْ َ
ي﴾ [البقرة ،]8:فدل عىل
انلذ ِ
ِ ِِ
اس من يقول آمنا ب ِ
ِ
ِ ِ
أن اإليامن هو التصديق بالقلب ،وإنام اللسان مرتجم ومعرب عنه فإن تطابقا فهو
حق ،وإال فهو كذب فهذا هو اإليامن اللغوي يؤكد هذا قول أوالد
َ َْ َ ُ ْ
يعقوب َ  :%وما أنت بِمؤم رِن﴾؛ ألهنا قضية إخبارية ال تعلق هلا باإليامن
باهلل ،ورسله وبام جاءوا به.
هذا وقد أطلق اهلل اإليامن يف كثري من اآليات عىل اإليامن اللغوي جماز ًا بقرينة
َََْْ َ ً
َ ُ
ذ
الص ِ َ
ات﴾
اْلا﴾َ  ،وع ِملوا
العطف عليه بنحو :ويعمل ص ِ
اْل ِ
وأما اإليامن الرشعي فهو قول باللسان ،واعتقاد باجلنان ،وعمل باألركان.
ُ
ُ
ُُ
ذَ ُْ ْ ُ َ ذ َ َ ُ َ هُ َ َ ْ
جلت قلوبه ْم
ودليله قول اهلل تعاىل  :إِنما المؤمِنون اَّلِين إِذا ذك ِر اّلِل و ِ
َ ُ َ ْ َ َْ
َ ُُ َ َُْ
ذ َ ُ ُ َ
َ ً َ َ ِّ َ َ ذ ُ َ
ِين ي ِقيمون
َوإِذا تلِيت علي ِه ْم آياته زادته ْم إِيمانا َولَع َرب ِه ْم يت َوَكون 2اَّل
َُْ َ ُ ُ ُْ ْ ُ َ َ ا
ذ ََ
ذ ََْ ُ ُ ُ َ
الصَلة َومِما َرزقناه ْم ين ِفقون 3أولـئِك هم المؤمِنون حقا[ ﴾4األنفال]،

ذَ ُْ ْ ُ َ ذ َ َُ
َ َ ُ َ َُ ََ َْ
ُ
ذ
آمنوا بِاّلِلِ َو َرس ِ
وُلِ َوإِذا َكنوا معه لَع أم رر
وقوله تعاىل  :إِنما المؤمِنون اَّلِين
َجامِع ل َ ْم يَ ْذ َه ُبوا َح ذت ي َ ْس َتأْذِنُ ُ
وه﴾ [النور.]62:
ر
َ
ْ
ً
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ُ َ ُّ َ َ ْ َ ذ َذ
ذ
ُ
وقوله تعاىلَ :ل َتد ق ْوما يؤمِنون باّلِل َو َ ْ
خ ِر يوآدون من حاد اّلِل
ِ ِ
اِلو ِم اْل ِ
ِ
ُ َ
ذَ ُْ ْ ُ َ ذ َ َُ
ذ
َو َرسوُلُ ﴾...الخ اآلية [المجادلة ،]22:وقوله تعاىل :إِنما المؤمِنون اَّلِين آمنوا بِاّلِلِ
ذ ُ َ َ ُ
َ
َ َ ُ ِ ُ ذ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ ََ ُ ْ
يل اّلِلِ أ ْوَل ِك ه ُم
ب
س
ِف
م
ورسوُلِ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بِأموال ِِهم وأنف ِس ِه ِ
ِ ِ
ذ ُ َ
الصادِقون﴾ [الحجرات.]15:
َ َ ُّ َ ذ َ َ ُ ْ َ َ ذ ُ ْ ْ ُ َ َ ذ َ َ َ
ارى أ ْو ِ َِل َ
خذوا َ
اء
اِلهود وانلص
وقوله تعاىل :يا أيها اَّلِين آمنوا َل تت ِ
َْ ُ ُْ َْ َ ُ َْ
َ ْ ذ َ ذ ُ ِّ ُ َ ذ ُ ْ ُ
اء بع رض َومن يت َوله ْم منك ْم فإِنه مِنه ْم﴾ [المائدة ،]51:وقوله تعاىل:
بعضهم أو ِِل
ْ
َ
َ ُْ ْ ُ َ َ ُْ ْ َ ُ َْ ُ ُ ْ ْ َ ُ َْ َ ُ َ َْ ْ
ََْ َ َ
وف َوينه ْون ع ِن
والمؤمِنون والمؤمِنات بعضهم أو ِِل
اء بع رض يأم ُرون بِالمع ُر ِ
ُ َ
ُْ َ َ ُ ُ َ ذ ََ َ ُْ ُ َ ذ َ َ ُ ُ َ ذَ
الزَكة َوي ِطيعون اّلِل َو َرسوُلُ﴾ [التوبة،]71:
المنك ِر وي ِقيمون الصَلة ويؤتون
َ َ ُ َ َ َ ذ َ ُ ُ ْ َْ
َ َْ َ ُ ُْ ُ َ
ون باهللِ وانلذبءِ وما أنزل إ ِْل ِه ما اّتذوهم أو ِ َِل َ
اء
وقوله تعاىل :ولو َكنوا يؤمِن
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ ً ِّ ْ ُ
َ ً ِّ ْ ُ َ ُ َ
ك ذن كثِْيا منه ْم فا ِسقون﴾ [المائدة ،]81:بعد قوله تعاىل :ت َرى كثِْيا منه ْم
َولـ ِ
ََ َ ذْ َ ذ َ َ َ ْ
ذَ ُْ ُ َ َ ذ َ َ
ِين إِذا
ِين كف ُروا﴾ [المائدة ،]80:وقوله تعاىل :إِنما يؤمِن بِآيات ِنا اَّل
يتولون اَّل
ُ ِّ ُ َ َ ُّ ُ ذ ً َ َ ذ ُ َ ْ َ ِّ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ ُ
بون 15تتجاَف جنوبه ْم
ذكروا بِها خروا سجدا وسبحوا ِِبم ِد رب ِهم وهم َل يستك ِ
َ َْ َ
َْ ُ َ ذُ َ ً َ َ ً ذ ََْ ُ ُ ُ َ
ج ِع يدعون َربه ْم خ ْوفا َوطمعا َومِما َرزقناه ْم ين ِفقون[ ﴾16السجدة]،
ع ِن المضا ِ
ذَ ََْ
ْ َ َ ذ َ َ ُْ ُ َ
ِين َل يؤمِنون﴾ [النحل.]105:
ُتي الك ِذب اَّل
وقوله تعاىل :إِنما يف ِ
فهذه اآليات تدل عىل أنه ال يكفي التصديق.
ففي بعضها نفى عنهم اسم اإليامن؛ ألهنم واقعوا املعصية.
وبعضها حِص وقِص اإليامن عىل املطيعني.
ويف بعضها ذكر صفات املؤمنني وهي فعل الواجبات.
َ َ َ ُ
َ َ َ هُ
ومن األدلة قوله تعاىلَ  :وما َكن اّلِل ِِلُ ِضيع إِيمانك ْم﴾ [البقرة ،]143:واملراد

به الصالة إىل بيت املقدس.

وقوله ÷(( :الوضوء شطر اإليامن)).))1

وقوله(( :اإليامن قول باللسان ،واعتقاد باجلنان ،وعمل باألركان))).(2

وقوله(( :اإليامن بضع وسبعون شعبة أعالها ال إله إال اهلل ،وأدناها إماطة

األذى من الطريق)) أو كام قال(.)3

وقوله(( :ما آمن ،قيل :من يا رسول اهلل قال :من مل يأمن جاره

غشمه وبوائقه)).))4

وقوله ÷(( :ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن وال يرشب اخلمر حني

يرشهبا وهو مؤمن)).))5

وعن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل ÷(( :ال يزين الزاين حني يزين وهو

مؤمن ،وال يُّسق حني يُّسق وهو مؤمن ،وال ينتهب هنبة ذات رشف يرفع

( -)1أخرجه ابن أبى شيبة ( ، 156/1رقم  )1803النور األسنى اجلامع ألحاديث الشفاء -
(ج/1ص  )63جامع العلوم واحلكم (ج / 1ص  )616 ،615مصنف ابن أيب شيبة
(ج/1ص.)197
( -)2رواه يف صحيفة اإلمام عيل بن موسى الرضا (ع) بلفظ( :اإليامن إقرار باللسان ،ومعرفة
بالقلب ،وعمل باألركان) ص )443ط 2مكتبة اليمن الكربى.
( -)3السنن الكربى للنسائي ( -ج  / 6ص  )532هتذيب سنن أيب داود وإيضاح مشكالته -
(ج/2ص  )336جامع األحاديث ( -ج  / 11ص  )58احلديث .جامع األصول من أحاديث
الرسول (أحاديث فقط)( -ج  / 1ص .)19
( -)4رواه اإلمام اهلادي (ع) يف األحكام (. )529/2
( -)5السنن الكربى للبيهقي ( -ج  / 10ص  )186سنن البيهقى ( -ج  / 2ص  )441جممع الزوائد
ومنبع الفوائد  .حمقق ( -ج  / 1ص  )119اللؤلؤ واملرجان فيام اتفق عليه الشيخان ( -ج / 1
ص )20مسند الشاميني ( -ج /2ص  )259مسند عبد بن محيد ( -ج  /1ص  )186رشح أصول
اعتقاد أهل السنة واجلامعة لاللكائي ( -ج  / 4ص  )477طبقات املحدثني بأصبهان أليب الشيخ
األصبهاين ( -ج  / 3ص  )490معجم ابن األعرايب ( -ج  / 3ص  )87جمموع فيه مصنفات أيب
جعفر ابن البخرتي ( -ج  / 1ص  )118جممع الزوائد ومنبع الفوائد (ج/1ص )54صحيح
وضعيف سنن ابن ماجة ( -ج/8ص  )436صحيح ابن ماجه( -ج  / 2ص - 3179 )349
(صحيح) مشكاة املصابيح ( -ج /1ص .)11

املؤمنون إليه رؤوسهم وهو مؤمن))).(1
وعن أيب سعيد قال :قال رسول اهلل ÷(( :ال يزين الزاين وهو مؤمن،

وال يرشب اخلمر وهو مؤمن)).))2

وعن أنس قال :قال رسول اهلل ÷(( :إن الرجل ال يكون مؤمن ًا حتى

يأمن جاره بوائقه)).))3

ويف حديث(( :ال إيامن ملن ال أمانة له ،وال دين ملن ال عهد له)).))4

وعنه ÷(( :ما آمن بالقرآن من مل حيل حالله وحيرم حرامه))) ،(5وعن

النبي ÷ أنه قال(( :من غشنا فليس منا .املكر واخلداع يف النار)) ))6أخرجه
( -)1مفتاح السعادة بلفظ( :يرفع املسلمون)  1147/1وأمايل املرشد باهلل الشجرية ،50/1
االنظار السديدة ،ونحوه مصنف ابن أيب شيبة  ،222 ،221/7 ،510/5السنن الكربى
للبيهقي ،186/10مصنف عبد الرزاق  ،415/7السنن الكربى للنسائي ،267/4 ،227/3
شعب اإليامن للبيهقي ،41/1سنن النسائي  ،453/8جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،120/1
مسند أيب يعىل  ،23/6إحتاف اخلرية بزوائد املسانيد العرشة  ،34/1اللؤلؤ واملرجان فيام اتفق
عليه الشيخان  ،20/1املعجم األوسط  ،86/5صحيح ابن حبان  ،414/1مسند إسحاق بن
راهويه  ،386/1مسند ابن اجلعد  ،57/1مسند عبد بن محيد  ،186/1وكتب أخرى.
( -)2تيسري املطالب ( -ج  / 1ص  )411مصنف عبد الرزاق ( -ج  / 7ص  )416هتذيب اآلثار
للطربي ( -ج  / 6ص  )485املعجم الكبري ( -ج  / 11ص  )261مصنف عبد الرزاق
(ج/7ص )416املسند اجلامع ( -ج  / 39ص .)69
( -)3أمايل املرشد باهلل الشجرية ( -ج  / 1ص  )64األمايل الشجرية ( -ج  / 1ص  )29املرشد باهلل (ج
 / 1ص  )64ضعيف الرتغيب والرتهيب ( -ج  / 2ص ( )83ال يكون الرجل مؤمن ًا حتى يأمن
جاره بوائقه) أصول األحكام ( -ج  / 1ص  )577أمايل اإلمام أمحد بن عيسى (ج /2ص )431
أمايل املرشد باهلل الشجرية (ج /1ص  )64املنهج املنري تامم الروض النضري (ج/3ص . )314
( -)4أحاديث وتارة ( -ج  / 1ص  )6أحاديث نبوية ( -ج  / 1ص )17أمايل أيب طالب ع ( -ج/1ص
 )189أمايل املرشد باهلل الشجرية ( -ج  / 1ص )46املختار من صحيح األحاديث واآلثار (ج/ 1
ص  )140مصنف ابن أيب شيبة (ج / 7ص )223السنن الكربى للبيهقي (ج /9ص .)231
( -)5مفتاح السعادة/السيد العالمة عيل بن حممد العجري ( -ج  / 1ص  )1193اجلامع
الكايف (ج/4ص .)266
( -)6مفتاح السعادة 1450/1وقال فيه :أخرجه الطرباين يف الكبري ،وأبو نعيم يف احللية عبداهلل بن
مسعود ويف مفتاح السعادة  3157 /1وقال :أخرجه الطرباين يف الكبري والصغري بسند جيد،
وابن حبان يف صحيحه ،وأخرجه أبو داود يف املراسيل عن احلسن مرسال وتِص ًا قال( :املكر

=

الطرباين يف الكبري ،وأبو نعيم يف احللية عن ابن مسعود.
وقال رسول اهلل ÷(( :اتقوا الرياء فإنه رشك)).

وعنه ÷ أنه قال(( :ال جتد املؤمن جبان ًا ،وال بخي ً
ال))).(1

وروي(( :الصرب من اإليامن بمنـزلة الرأس من اجلسد ،فإذا ذهب الصرب

ذهب اإليامن)).))2

وعنه ÷ أنه قال(( :إياكم والكذب ،فإن الكذب جمانب لإليامن))).(3

وعنه ÷ أنه قال(( :ال يبلغ عبد حقيقة اإليامن حتى يدع الكذب يف

املزاح ،ويدع املراء ولو شاء غلب)).))4

وعنه ÷(( :إذا زنى العبد نزع منه اإليامن)).))5

وعنه ÷(( :أيام رجل ك َّفر رجال فأحدهام كافر))).(6

ففي هذه األدلة ما يكفي املنصف وهو أن فاعل الكبرية ليس بمؤمن.

واخلديعة واخليانة يف النار) انتهى .وهو يف جامع العلوم واحلكم احلديث اخلامس
والثالثون  ،913/1مسند الشهاب القضاعي بلفظ( :واخلديعة)  ،419/1مجع
اجلوامع  ،23668/1أحاديث الشاموخي احلديث األول ص/2موارد الظمآن  ،271/1كنز
العامل  ،545/3كشف اخلفاء .297/2
( -)1رواه اإلمام النارص األطروش (ع) يف البساط (.)21
( -)2مصنف ابن أيب شيبة ( -ج  / 7ص  )229جامع األحاديث ( -ج  / 30ص  )491شعب
اإليامن ( -ج  / 1ص  )71مصنف ابن أيب شيبة ( -ج  / 6ص  )172اإليامن البن أيب شيبة
(ج/1ص )129كنز العامل ( -ج  / 3ص .)744
( -)3مكارم األخالق ( -ج  / 1ص  )47املقاصد احلسنة للسخاوي ( -ج  / 1ص  )502كشف
اخلفاء ( -ج  / 2ص  )108علل الدارقطني ( -ج  / 1ص .)258
( -)4جامع األحاديث ( -ج  / 28ص  )303كنز العامل ( -ج  / 3ص .)873
( -)5مفتاح السعادة/السيد العالمة عيل بن حممد العجري ( -ج  /1ص )1147األنظار السديدة
يف الفوائد املفيدة (السيد العجري)( -ج  /45ص )6اإلبانة الكربى البن بطة
(ج/2ص.)488
( -)6مفتاح السعادة/السيد العالمة عيل بن حممد العجري ( -ج  / 1ص  )2074مسند الصحابة
يف الكتب التسعة ( -ج  / 16ص )364مسند أمحد بن حنبل ( -ج  / 2ص .)60

ونتيجة اخلالف أهنم يريدون احلكم لصاحب الكبرية باجلنة ،ويثبتون له
أحكام املؤمنني ،ويقولون :هو مؤمن بإيامنه ،فاسق بفسقه ،ولكن األدلة التي
أوردناها سابق ًا أن فاعل الكبرية خيلد يف النار ،والتي أوردناها اآلن الدالة عىل
نفي اإليامن رشع ًا عن فاعل الكبرية تبطل ما يدعونه.
وال ننكر أن اإليامن لغة هو التصديق ،وقد استعمله يف القرآن كثري ًا ،ولكنه
يقيده بالعمل الصالح ،فلم يبق هلم سبيل ،وال دليل عىل ما يريدونه.
هذا واعلم أن أصحابنا اختلفوا يف الكبائر ،والصغائر ما هي
فبعضهم قال :إن كل عمد كبرية ال ُت َك َّف ُر إال بالتوبة ،والصغائر إنام هي
اخلطأ والنسيان ونحوهام.
وبعضهم قال :إن الصغائر بعض العمد جمهوالً؛ لئال يلزم اإلغراء بالقبيح
لو كانت غري جمهولة ،ألن اإلغراء به قبيح ،واهلل ُمن ََّزه عن فعله.
وير ُد عىل كال القولني إشكاالت:
ْ ََْ ُ ْ
يرد عىل الثاين :أن الصغائر إذا كانت جمهولة كان قوله تعاىل :إِن َتتنِبوا
ََ
َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ ِّ َ ُ َ ِّ َ ُ
كبآئ َِر ما تنه ْون عنه نكف ْر عنك ْم سيئات ِك ْم﴾ [النساء ،]31:عاري ًا عن الفائدة؛

أل َّنه إذا كان بعض العمد صغرية جمهولة لزم أن بعضه كبرية جمهولة ،فكيف يدلنا
عىل اجتناب الكبائر ،ليكفر الصغائر ونحن ال نعرف كبرية من صغرية
فإن قيل :قد بني الكبائر يف احلديث ،وهو قوله ÷(( :الرشك باهلل،

وقتل النفس ))1))...الخ.

( -)1أمايل املرشد باهلل الشجرية ( -ج  / 1ص  )26األمايل الشجرية ( -ج  /1ص )13الدراري
املضيئة رشح الدرر البهية ج ملحمد بن عيل الشوكاين ( -ج  /1ص )348سنن البيهقي الكربى
 (ج/10ص )121صحيح مسلم ( -ج /1ص )91مسند الشاميني (ج/2ص )200اجلمعبني الصحيحني البخاري ومسلم ( -ج  / 2ص  )379صحيح مسلم (ج / 1ص . )64

قيل له :إما أن يكون احلديث شمل الكبائر؛ فتكون بقية املعايص صغائر،
لزم الذي فررتم منه وهو اإلغراء هبا.
وإما أن ال يكون شملها كلها ،فقد بقي اللبس الذي ذكرناه ،فلم نعرف
اجتناهبا لِ ُي َك رفر َعنا الصغائر.
الكبائر التي َندَ بَنا إىل
ِ
َ
َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ِّ
ْ َْ ُ ْ ََ
ويرد عىل األول :قوله تعاىل :إِن َتتنِبوا كبآئ َِر ما تنهون عنه نكف ْر
َ ُ َ ِّ َ ُ
عنك ْم سيئات ِك ْم﴾ [النساء ،]31:فجعل اجتناب الكبائر رشط ًا يف تكفري الصغائر،
ََ
ََْ َ َ َْ ُ ْ ُ َ ٌ َ َ ْ َ ُْ
ذ ََذ َ ْ
كن ما تعمدت
ل
و
ه
ب
م
ِ
وقوله تعاىل :وليس عليكم جناح فِيما أخطأت ِ ِ
ُُ ُ ُ
قلوبك ْم﴾ [األحزاب ،]5:فدل عىل أن الصغائر غري اخلطأ؛ أل َّنه قد رفع اجلناح فيه
بغري قيد.
َْ َ َ َْ ُ ُ َ ٌ َ
فأما هذا اإلشكال فقد جياب عنه بأن قوله تعاىلَ  :وليس عليك ْم جناح فِيما
َ ْ َ ُْ
ْ ََْ ُ ْ ََ َ َُْ َ َ ُْ
أخطأتم ب ِ ِه﴾ مطلق بغري رشط ،وقوله تعاىل :إِن َتتنِبوا كبآئ َِر ما تنه ْون عنه
ُ َ ِّ َ ُ َ ِّ َ ُ
نكف ْر عنك ْم سيئات ِك ْم﴾ [النساء ،]31:مقيد برشط االجتناب.
ومن مذهبنا محل املطلق عىل املقيد ،مجع ًا بني اآليتني.

وليس املراد املطلق االصطالحي لكنه مثله ،فكأنه قال :ليس عليكم جناح
فيام أخطأتم به برشط اجتناب الكبائر.
فإن قيل :فام فائدة قوله ÷(( :الصلوات اخلمس مكفرة ملا بينهام))

أو كام قال ونحوها.

فاجلواب :أنه مل يذكر ّ
أن اجتناب الكبائر مكفر ،وإنام جعله رشط ًا ،فكأنه
قال :الصلوات اخلمس مكفرة برشط اجتناب الكبائر ،كام يف بعض الروايات.
فإن قيل :قد ورد أن األمراض تكفر الذنوب ،وحتت اخلطايا نحو(( :من

وعك ليلة كفر عنه ذنوب سنة))) (1ونحوه.

( -)1شعب اإليامن للبيهقي ( -ج  / 20ص  )338شعب اإليامن ( -ج  / 7ص  )167الصرب
والثواب عليه ( -ج  / 1ص  )184الرضا عن اهلل بقضائه ( -ج  / 1ص  )96املرض

=

فاجلواب :إما أن نقول :إن احلديث األول غري صحيح ألن الصلوات إنام
هي إسقاط لواجب ،فكيف تسقط هبا اخلطايا ،أو تكفرها.
أو نقول :إن الصلوات تسقط املؤاخذة عىل الصغائر ،وال يسقط ما قد
حيصل بسببها من نقص الدرجات ،واحلسنات ،وأن األمراض تسقطها،
وتكفرها حتى ال يبقى هلا أي تأثري يف تنقيص الدرجات.
فإن قيل :فيلزم إذ ًا املؤاخذة عىل الصغائر التي هي اخلطأ إن مل جتتنب الكبائر.
قيل له :نعم ،أال ترى أن اهلل مل يسقط املؤاخذة عليها يف الدنيا كام يف ُأ ُروش
جنايات اخلطأ والضامنة يف جناية اخلطأ ،ويكون عقوبة ألجل فعل الكبرية ،وقد
آخذ يونس باخلطأ ،واعرتف موسى باملعصية وهي خطأ ،وكذا آدم ¢
وتابوا من اخلطأ وسموه ظل ًام فدل عىل أنه يصح املؤاخذة عىل اخلطأ.
َ
َ َ ْ َ َ ذ ُ َ َ ْ ْ ُ َ ِّ َ َ َ َ
َْ
ي 143للبِث ِِف بطنِ ِه إَِل
وقال اهلل تعاىل يف يونس :فلوَل أنه َكن مِن المسب ِح
ََ َ ذ ذْ
َ َْ
َ َُُْ َ
ي ْو ِم يبعثون[ ﴾144الصافات] ،بعدما قال :فظ ذن أن لن نق ِد َر علي ِه﴾ [األنبياء ،]87:أي ال
ذ َْ َ َ ََْ َ ُ َ
نؤاخذه ،وهذا عني اخلطأ ،وقال يف آدمَ  :وإِن ل ْم تغ ِف ْر َنلا َوت ْرَحنا َنلكون ذن م َِن
َْ
اْلاْس َ
ين﴾ [األعراف ،]23:فجزم باخلُّسان ،وهي -أي املعصية -خطأ.
ِ ِ
َ ْ َ ْ َ َ َ ذ ُ َ َ ذ َ ً َََ َ
وقال يف داود :فاستغفر ربه وخر راك ِعا وأناب﴾ [ص ،]24:ويف سليامن:
َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ِّ َ َ ً ُ َ َ َ
َ وألقينا لَع ك ْر ِسي ِه جسدا ث ذم أناب﴾ [ص.]34:
َ ُ َ ِّ ُ َ ْ ُ َ
َْ
واإلنابة هي التوبة كام قال تعاىلَ  :وأن ِيبوا إَِل َربك ْم َوأسلِموا ُلُ مِن قب ِل
َ َْ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ ذ َ ُ َ ُ َ
نَصون﴾ [الزمر.]54:
أن يأتِيكم العذاب ثم َل ت
َ
َ
َ
ْ
ذ َْ
ِّ َ ُ ُ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ
وقال يف نوح :إِِّن أعوذ بِك أن أسألك ما ليس ِِل ب ِ ِه عِل ٌم َوإَِل تغ ِف ْر ِِل
َ َ ْ َ ْ َ ُ ِّ َ ْ َ
اْلاْس َ
ين﴾ [هود ،]47:فحكم باخلُّسان وهو خطأ ،ومل ينكر
وترَح ِِن أكن من
ِ ِ
اهلل ما حكموا به عىل أنفسهم.
فإن قيل :إن األنبياء  ¢عوتبوا عىل فعل الصغاير ،فحكموا عىل أنفسهم
والكفارات (ج/1ص  )82ضعيف الرتغيب والرتهيب ( -ج  / 2ص .)198

ْ
باخلُّسان إن مل يغفر هلم ،مع أهنم مل يواقعوا الكبائر ،وقد قال اهلل تعاىل :إِن
ََْ ُ ْ
َتتنِبوا ﴾ ...إلخ.
فاجلواب واهلل املوفق :أهنم إذا عوتبوا و ُأوخذوا واحلال أهنم مل يواقعوا
الكبائر ،فباألوىل أن يؤاخذ َمن واقعها واملسألة هي احلكم بمؤاخذة من واقع
الصغرية إن مل جيتنب الكبرية.
فإن قيلَ :ف ِل َم أوخذ األنبياء  ¢مع عدم مواقعة الكبائر

ْ ََْ ُ ْ
قيل له :إهنم مل يدخلوا يف اخلطاب بقوله تعاىل :إِن َتتنِبوا ﴾...إلخ،
ورشائعهم ختتلف ،أال ترى أن توبة قوم موسى عليه الصالة والسالم غري توبة
ُ ْ ْ َ ً
ُ ٍّ َ َ ْ َ
َشعة
أمة نبيئنا صلوات اهلل عليه وعىل آله وسالمه ل ُِك جعلنا مِنكم ِ
َْ ً
َومِنهاجا﴾ ،وحاصل املسألة أنه جيوز املؤاخذة عىل الصغرية ومل يمنع من ذلك
مانع عقيل وال رشعي بل قد دلت عليه آية :إن جتتنبوا ﴾ ...نفسها.
-50والـــوزن يثبتـــه األعـــال ُم ســـاد ُتنا

ُ
ولــــيس
تأويلــ ـ ُه للكـــ رـل ي َّت ِحــ ـدُ

ـع
-51والضــبط بــالوزن لألعــراض ُمتنـ ِ

ٍ
أقـــرب
والعـــدل
تأويـــل فيعتمـــدُ
ُ

رشح :يف هذين البيتني إثبات للموازنة ،واإلشارة إىل االختالف فيها ،وأن
الوزن احلقيقي ُمتنع فيها ،وإىل اختالف القائلني بمجازيتها يف التأويل.
أما إثباهتا فدليله الكتاب ،والسنة ،وإجامع األمة.
ْ
َ ُّ
ْ ْ ُ َ َ
اْلق﴾...الخ[األعراف،]8:
أما الكتاب فنحو قوله تعاىلَ  :وال َوزن ي ْومئِ رذ
ََذ َ َُ َ ْ
ْ َ َ
ََ َ ُ ََْ َ ْ ْ َ
ين ال ِقسط ِ َِل ْو ِم ال ِقيام ِة﴾ ...الخ[األنبياء ،]47:فأما من ثقلت
از
ونضع المو ِ
ََ ُُ
ازينه﴾..الخ[القارعة ،]6:وغريها.
مو ِ
وأما السنة نحو قوله ÷(( :ال إله إال اهلل خفيفة يف اللسان ثقيلة يف

امليزان)) ونحوه.

وأما اإلجامع فال خالف فيه ،وإنكار الوزن كفر؛ أل َّنه رد للكتاب.

هذا ،وقد ذهبت املرجئة إىل القول بحقيقة الوزن ،وأنه ميزان حقيقي ،وله
كفتان ،وعمود ،ولسان ،وهلم يف ذلك روايات ،وأن العمود مثل ما بني املرشق
واملغرب ،وجعلوا له كفتني كبريتني كأطباق الدنيا ،قد يمكن الوزن فيها
للجبال ،واألشياء العظيمة التي ال يتصور وزهنا.
هذا ،وال خيفى أن األعامل كلها أعراض ،وأن الوزن احلقيقي ُمتنع فيها ،وأنه حمال.
وألن بعض الطاعات َعدَ ِم َّية ،كالصوم فإنه عدم األكل والرشب ،وال يمكن
وزن العدم ،وكذا اإلحرام ،فإنه االمتناع من تغطية الرأس للرجل ،والوجه
للمرأة ،ومن الطيب ،ومداناة النساء ،ونحو ذلك ،وهي تروك عدمية ال يمكن
وزهنا ،وكذا بعض املعايص َعدَ ِم َّية أيض ًا ،كرتك الواجبات ،فال يمكن وزهنا
أيض ًا ،وهذا واضح.
وأما كرب الكفتني ،واتساعهام اتساع ًا شاسع ًا ،فلم يظهر له أي فائدة ،ولو
فرض الوزن احلقيقي؛ ألهنم إن أرادوا أن جتتمع يف الكفتني مجيع أعامل األمة
الطاعات ،و املعايص ،يف مرة واحدة ،ووزن واحد ،فال يمكن أن يعرف من
خفت موازينه ،ومن ثقلت.
وإن وزنت أعامل كل عبد وحدها ،فال حتتاج إىل هذا امليزان ،والعمود الذي
وصفوه ،والكفتني ،وهذا مع فرض تسليم الوزن احلقيقي ،وقد أبطلناه بام ال مزيد
عليه ،وال جيهله إال أغبى األغبياء ،وهبذا يظهر لك عدم صحة احلديث؛ أل َّنه يكون
َ َ ُ
عبث ًا ،ولعدم صحة سنده ،وألهنم إنام أثبتوا ميزان ًا واحد ًا ،واهلل يقولَ  :ونضع
ْ َ َ
َْ َ َ ْ ْ َ
ين ال ِقسط ِ َِل ْو ِم ال ِقيام ِة﴾ [األنبياء ]47:فأتى بصيغة منتهى اجلموع.
از
المو ِ
وأما الذين قالوا بمجازيته فبعضهم ذهب إىل أنه باعتبار كثرة الطاعات ،وقلة
املعايص ،والعكس.

والقول هبذا التأويل ضعيف جد ًا ال يتمشى مع قواعدنا ،ومذاهبنا ،ومذاهب
من يقول هبذا التأويل وقواعدهم؛ أل َّنه فتح لباب اإلرجاء ،ويلزم منه اإلغراء
بالقبيح ،واإلغراء بالقبيح قبيح عند الفريقني اللذين اختلفوا يف تأويله.
ْ ْ ُ َ َ
وبعضهم ذهب إىل أنه كناية عن العدل ،وقد احتجوا بقوله تعاىلَ  :وال َوزن ي ْومئِ رذ
ْ َ ُّ
اْلق﴾...الخ [األعراف ،]8:وبام قد قدمنا من امتناع وزن األعراض ،وبام سنبينه.
َّ
فألن الذي يعمل املعايص يبقى له رجاء بأن طاعاته
أما فتح باب اإلرجاء؛

تزيد عىل معاصيه ،وال ترضه املعايص إذ ًا.
وألنه يكون إغراء هبا أيض ًا؛ أل َّنه حياول أن يكون له طاعات كثرية ،تزيد عىل
عدد املعايص ،ويتجرأ عىل فعل املحرمات ،ويضيف معها أعامالً صاحلة أكثر منها.
هذا إن فرضت املوازنة بني الصغائر ،والكبائر ،واحلسنات بالعدد.
ألن الذي يدعوه هواه إىل فعل الكبائر ،ومالزمتها يمكنه أن يضم معها كثري ًا من
الطاعات مثلها أو مثليها ،أو أقل؛ َّ
ألن السيئة بمثلها ،واحلسنة بعرش أمثاهلا ،ويكون
طيلة عمره متجرئًا عىل الكبائر ،وهذا إغراء بالفواحش والكبائر ،وهو قبيح.
ومعنى املوازنة هنا بالعدد ،أنه إذا كان لك مائة حسنة عادلت ألف سيئة ،فإذا
زادت إحداهام غلبت األخرى.
وأما إن فرضت املوازنة بني الصغائر واحلسنات فال خيلو إما أن ال يكون قد
اجتنبت الكبائر فاملوازنة ال تفيد؛ ألن احلسنات إذا رجحت و َث َّم كبائر مل يستفد

منها؛ َّ
ألن الكبائر توجب له النار ،وقد أبطلنا املوازنة بني احلسنات والكبائر.

وإن كانت املوازنة بني الصغائر واحلسنات وقد اجتنبت الكبائر مل يكن للموازنة
ْ ََْ ُ ْ
معنى؛ َّ
ألن الصغائر َم رل ِغ َّي ِة ُم َك َّفر ِة مع اجتناب الكبائر ،لقوله تعاىل :إِن َتتنِبوا
َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ ِّ َ ُ َ ِّ َ ُ
كبآئ َِر ما تنه ْون عنه نكف ْر عنك ْم سيئات ِك ْم﴾ [النساء.]31:
فإن قالوا :املوازنة بني الصغائر واحلسنات لنقص الدرجات وزيادهتا التي قد

تسبب هلا الصغائر.

َذ َ ْ َ ذ ْ
قيل له :موضوع املوازنة يف القرآن خالف ذلك؛ أل َّنه يقولَ  :وأما من خفت
َ َ ُ ُ َ ُ ُّ ُ َ َ ٌ
َ َ َُ َ ْ َ َ ُُ َُ َ َ ُ
ازينه فأ ْوَل ِك ه ُم
و
م
ت
ل
ق
ث
ن
م
ف

وقوله:
،
موازينه 8فأمه هاوية[ ﴾9القارعة]
ِ
ِ
ِ
َ َ َذ
َ َ ْ َ ذ ْ َ َ ُ ُ َ ُ ْ َ َ ذ َ َ ُ َ ُ َ ُْ
ُْْ ُ َ
ازينه فأوَل ِك اَّلِين خ ِسوا أنفسهم ِِف جهنم
المفلِحون 102ومن خفت مو ِ
َ ُ َ
ادلون[ ﴾103المؤمنون].
خ ِ
َ
ْ َْ ُ ْ
فحكم بدخول النار عىل من خفت موازينه ،وهذا يناقض قوله :إِن َتتنِبوا
ََ َ َُْ َ َُْ
كبآئ َِر ما تنه ْون عنه﴾...الخ[النساء ،]31:ويثبت أن املوازنة ليست يف زيادة الدرجات
ونقصاهنا ،بل يف دخول النار ملن خفت موازينه ،والنجاة منها ملن ثقلت.
فإن قيل :فيلزمكم يف التوبة.
قيل له :ال يلزمنا ذلك؛ َّ
ألن التوبة هي الندم ،والعزم عىل أن ال يعود أبد ًا،
فهي عبارة عن دعوة إىل ترك املعايص طيلة عمر التائب ،وإن مل يعزم عىل
اإلقالع عن املعايص فليست التوبة بصحيحة.
وأما املوازنة فهي دعاء إىل فعل الكبائر مدة عمره.
َّ
فألن النصوص التي قد أسلفناها تدل عىل
هذا ،وأما والفتها للنصوص؛
استحقاق صاحب الكبرية اخللود يف النار إن مل يتب ،وأن األعامل بخوامتها،
ويدل عليه أن إبليس -لعنه اهلل -قد كان عبد اهلل ستة آالف سنة فأحبطها اهلل
بمعصية واحدة ،وأن الكافر إذا أسلم ،ولو كان كافر ًا مائة سنة أن الشهادة متحو
كل ما قد أجرم ،ويدل عليه قوله ÷(( :سلوا اهلل السداد ،فإن الرجل قد

يعمل الدهر الطويل عىل اجلادة من جواد اجلنة فبينا هو كذلك دؤوب ًا إذ
انَبت له اجلادة من جواد النار فيعمل عليها ،ويتوجه إليها ،فال يزال

دؤوب ًا دؤوب ًا حتى خيتم له هبا فيكون من أهلها ،))...إلخ﴾(،)1
وقوله ÷(( :لو ا
أن عبدً ا قام ليله ،وصام ّناره ،وأنفق ماله يف سبيل
()1ـ أمايل اإلمام أيب طالب .)181( #

اهلل عل ًقا عل ًقا ،وعبد ال اله بني الركن واملقام ،ثم يكون آخر ذلك أن يذبح
بني الركن واملقام مظلو ًما لما صعد إىل اهلل من عمله وزن ذرة حتى يظهر
املحبة ألولياء اهلل ،والعداوة ألعداء اهلل))(.)1
ذَ َََذُ هُ
اّلِل م َِن ال ْ ُم ذتق َ
ي﴾ [المائدة ،]27:فدل احلديث واآلية
وقوله تعاىل :إِنما يتقبل
ِ
أن الطاعة ال تقبل مع املعصية ،فكيف تكون املوازنة بينها وبني املعصية وهي
غري مقبولة
وقوله(( :ال صالة إال بزكاة))

)(2

وهذه األدلة األخرية تبطل أقوال من

جعلها حقيقة مع ما قدمنا.

فلم يبق إال أن نؤوله بالعدل؛ َّ
ألن الوزن يف الدنيا غاية العدل ،فكنى اهلل
ْ
َ ُّ
ْ ْ ُ َ َ
اْلق﴾ فاحلق هو
تعاىل عن عدله بذلك ،ويؤيده قوله تعاىلَ ﴿ :وال َوزن ي ْومئِ رذ
الوزن ،والوزن هو احلق.
وال يمكن أن يكون وزنا آخر ال يعرفه العباد؛ َّ
ألن القصد بالوزن إظهار
العدالة ،وال تظهر إال بيشء يعرفه العباد ،حتى يعرفوا أن اهلل مل يظلم أهل النار،
وأنه مل يدخل اجلنة إال من يستحقها ،وال يكون ذلك إال بيشء واضح ب ر ٍ
ني يعرفه
َ
الناس ،هذا وقد مر إبطال اإلرجاء بام ال مزيد عليه ،وبام ال يبقى معه أدنى شك
أو شبهة ،فال نحتاج إىل إعادة.
-52واألمــر بالواجــب املعلــوم مــذهبنا

والنهــــي عــــام هنانــــا اهلل نعتمــــد

-53ويف وجــــوهبام القــــرآن حجتنــــا

إليــــه واملصــــطفى واآلل نســــتند

يف هذين البيتني وجوب األمر باملعروف ،والنهي عن املنكر.
( -)1البساط لإلمام النارص األطروش .)21( #
( -)2رواه اإلمام أبو طالب (ع) يف األمايل ( )360رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه ( )7/3وعبد
الرزاق يف مصنفه ( )109/6رقم (.)7149

ْ ُ ِّ ُ ُ ذ ٌ
أما األدلة عىل وجوبه من الكتاب فقوله تعاىلَ ﴿ :ولَكن منك ْم أمة
َ ْ ُ َ َ َْ ْ َ َْ ُ ُ َ ْ َ ْ
ََْ َ َ
ُْ َ ُ َ َ ُ
ُ
وف َوينه ْون ع ِن المنك ِر َوأ ْولـئِك ه ُم
ر
ع
ْي ويأمرون بِالم
ِ
يدعون إَِل اْل ِ
ْ
ُ
ُ
َ ُ َ َْ ْ
ُ ُْ َ َْ ذ ْ َ ْ ذ
ُْْ ُ َ
وف
المفلِحون﴾ [آل عمران﴿ ،]104:كنتم خ
ْي أم رة أخ ِرجت ل ِلن ِ
اس تأم ُرون بِالمع ُر ِ
ََْ َ َ ُْ َ
َوتنه ْون ع ِن المنك ِر﴾ [آل عمران.]110:
ُ َ ذ َ ََُ ْ
َ
َ ُ َ
ْ َ َ ََ َ
اوود
ان د
وقوله تعاىل﴿ :ل ِعن اَّلِين كفروا مِن ب ِِن إِْسائ ِيل لَع ل ِس ِ
َ ُ ْ َ َََ َ َ َ
َ ُ ْ ََُْ َ
َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ
ِيَس اب ِن م ْري َم ذل ِك بِما عصوا ذوَكنوا يعتدونَ 78كنوا َل يتناه ْون عن
وع
ُّ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
وه ْلِئس ما َكنوا يفعلون[ ﴾79المائدة].
منك رر فعل
َ َ َ َ ْ ُ ذ ٌ ِّ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َ ْ ً ه ُ ُ ْ ُ ُ ْ َْ
وقوله تعاىل﴿ :وإِذ قالت أمة منهم ل ِم ت ِعظون قوما اّلِل مهلِكهم أو
ُ َ ِّ ُ ُ َ َ ً َ
ً َ ُ ْ َ ْ ٌ َ ِّ ُ َ َ ذ ُ َ ذ ُ َ َ َ ذ َ ُ ْ َ
معذبه ْم عذابا ش ِديدا قالوا مع ِذ َرة إَِل َربك ْم َولعله ْم يتقون 164فلما نسوا ما
ُّ َ َ َ ْ َ ذ َ َ َ ُ ْ َ َ
ُ ِّ ُ ْ َ َ ْ َ ذ َ َ ْ َ ْ َ َ
َ
ِ
يس بِما
ب
اب
ذ
ع
ب
وا
م
ل
ظ
ِين
اَّل
ا
ن
ذ
خ
أ
و
ء
و
الس
ن
ع
ِ ر ِ ر
ذكروا ب ِ ِه أَنينا اَّلِين ينهون ِ
َ ُ ْ َْ ُ ُ َ
َكنوا يفسقون[ ﴾165األعراف].
فقسمهم ثالثة أقسام:
ّ

 -1فرقة التي اعتدت يف السبت.
 -2وفرقة وعظتهم.
 -3وفرقة مل تنه عن املنكر.
فأنجى اهلل الناهني ،وأخذ الذين ظلموا ،فكأن الساكتني معهم؛ أل َّنه مل يذكر
أنه أنجى إال الناهني.
ويف هذا داللة عىل أن النهي باللسان يكفي؛ أل َّنه مل يذكر إال أهنم وعظوهم،
ا لآلية التي ستأيت وهي ﴿ :ذاَّل َ
ِين إِن
ولعلهم مل يتمكنوا فيكون مؤيدً
ذ ذذ ُ
مكناه ْم ﴾...اآلية[الحج.]41:

َّ
ولتنهون عن املنكر ،أو
وأما السنة فقول النبي ÷(( :لتأمر َّن باملعروف،

ليسلطن عليكم رشاركم فيدعو خياركم فال يستجاب هلم)) ))1أو كام قال.
وقوله ÷(( :ال حيل لعني ترى اهلل يعَص فتطرف حتى تغري أو تنتقل)).))2

وأما اإلجامع فالذي يظهر أنه إجامع األمة ,وإجامع أهل البيت  ،%فلم
نعرف أحد ًا من أهل البيت أسقطه بل وكل كتبهم توجبه.
ٍ
مفسدة يف الدين أعظم سوا ًء يف األمر والنهي؛ َّ
ألن
ويشرتط أن ال يؤدي إىل

القصد إقامة معروف ,أو إزالة منكر .فإذا كان أحدهام سبب ًا يف حصول خراب يف
الدين أعظم كان اإلنكار منكر ًا يف األمر والنهي.
أما األمر باملعروف فإنام املراد أن يبني لتاركه أنه واجب ،وبحسب مراتب
املأمور يف الفهم ،والغباوة ،فبعضهم قد حيتاج إىل ذكر الدليل.
ووجه داللته :ورواته إن كان من السنة ,وبعضهم قد يكتفي بقولك واجب،
وبعضهم بقال اهلل ،أو قال النبي ÷.

( -)1أمايل اإلمام أمحد بن عيسى ( -ج  / 2ص  )333أمايل املرشد باهلل الشجرية ( -ج  / 1ص
 )54املختار من صحيح األحاديث واآلثار ( -ج  / 1ص  )943املختار من صحيح األحاديث
واآلثار ( -ج /1ص  )944املنهج املنري تامم الروض النضري ( -ج  / 4ص  )172النور
األسنى اجلامع ألحاديث الشفاء ( -ج  / 1ص  )747تيسري املطالب ( -ج  / 1ص )299
درر األحاديث النبوية باألسانيد اليحيوية ( -ج  / 1ص  )93لوامع األنوار ( -ج  / 1ص
 )329جممع الزوائد ومنبع الفوائد  .حمقق ( -ج/7ص )206جممع الزوائد ومنبع الفوائد ( -ج
 / 3ص  )306جممع الزوائد ( -ج  / 7ص  )266إحياء علوم الدين ومعه ختريج احلافظ
العراقي ( -ج  / 3ص  )313االستذكار ( -ج  / 8ص .)585
( -)2مفتاح السعادة/السيد العالمة عيل حممدالعجري ( -ج  / 1ص  )1279كتاب البيان
والتبيني ( -ج  / 1ص  )59النور األسنى اجلامع ألحاديث الشفاء ( -ج  / 1ص )411
التحف رشح الزلف ( -ج /1ص  )435جممع الفوائد ( -ج  / 1ص .)362

فإن كان يف املسألة خالف قوي فقد ال جيوز السيام إذا كان املأمور يستأذي,
أو ينقص يف عرضه.
وال يصح فرض العقوبة إال للوايل كوالة األمر ،واألب ألطفاله كالتأديب ،ونحوه.
أما الواجب املعلوم فال إشكال يف وجوب األمر به.
وإن كان مظنون ًا ،ودليله قوي فالذي يظهر وجوبه.
جي ِد شيئ َاًْ فال جتوز مواالته هذه يف األمر
نعم بعد النصح والتبيني إن مل ُ ر

بالواجب؛ أل َّنه ال يستطيع أحد أن جيرب أحد ًا عىل فعل الواجب إال ظاهر ًا ،مثل
ويل أمر املسلمني ،واألب ألوالده األطفال ،واملوىل لعبده ،فيقدرون بالرضب،
ونحوه عىل نحو الصالة ،لكن ظاهر ًا؛ َّ
ألن الصالة ال تصح إال إذا كانت خالصة
هلل ,وهذا عمل قلبي ,ال يستطيع أحدِ اإلجبار عليه إال رب العزة.
وأما النهي عن املنكر فهو املنع من فعل؛ فيستطاع بكُّس نحو املزمار ,وإراقة
ذ ذذ ُ
اخلمر ،ونحو ذلك ،ولكن مع التمكن كام قال اهلل سبحانه  :ذاَّل َ
ِين إِن مكناه ْم
َ
ذ ََ َ َ
َْ ْ
َََْ َ
ذ َ َ ََ َ
ََ ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
وف ونهوا ع ِن
ِِف اْلر ِض أقاموا الصَلة وآتوا الزَكة وأمروا بِالمعر ِ
ُْ َ
المنك ِر﴾ [الحج ،]41:والذين يتمكنون منه متكنا عظي ًام وال ُة األمر ،وكذا أهل البلد
إذا تعاونوا عىل تطهري بلدهم من الفساد.

أما باملواعظ والتبيني ،فقد يتمكن منه الضعيف والقوي.
ويشرتط فيه أن ال يؤدي إىل منكر أعظم ,أو إىل زيادة منكر؛ أل َّنه يكون معين ًا
عىل املنكر ،ومسبب ًا.
وقد بقي النبي ÷ يف مكة نحو ثالث عرشة سنة يدعو بلسانه ،ثم صار
أصحابه يعذبون ,ومل يدفع عنهم ملا كان يف ضعف ،وقلة.
ولكن جيب االبتعاد عن حمالت املنكر حسب اإلمكان ،إن مل يكن يف بقائه
تقليل املنكر ,ومل يكن خائف ًا إن ابتعد؛ فقد رخص للشابة يف السفر بدون حمرم

مع اخلوف ،وقد رخص للمهاجرين إىل أرض احلبشة -وأهلها نصارى -يف
اهلجرة ،بل أمروا هبا.
ذ

وقد َّ
رخص اهلل بالنطق بكلمة الكفر مع اخلوف ،واإلكراه ،قال تعاىل :إَِل
َ
َم ْن ُأ ْكر َه َو َقلْ ُب ُه ُم ْط َم ٌّ
ان﴾ [النحل ،]106:ورخص بالتقية مع اخلوف ،قال
يم
اِل
ب
ِئ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ذَ َذُ ْ ُْْ َُ ً
تعاىل :إَِل أن تتقوا مِنهم تقاة﴾ [آل عمران.]28:
َْ
وأما وجوب االبتعاد عن املنكر إن مل يتمكن من إزالته فلقوله تعاىلَ  :وقد
ه ُ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َُ َ َ َ
ْ َ َ ْ َ َ ُْْ َ
َذ َ َ َْ ُ ْ
ات اّلِلِ يكفر بِها ويستهزأ بِها فَل
اب أن إِذا س ِمعتم آي ِ
نزل عليكم ِِف الكِت ِ
َْ ُ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ذ َُ ُ ْ
َْ ذ ُ
َ
ً ِّ ْ ُ ُ ذ ذ َ َ ُ
ْيه ِ إِنك ْم إِذا مثله ْم إِن اّلِل جامِع
تقعدوا معهم حت َيوضوا ِِف ح ِد ر
يث غ ِ
ً
ي َوالْ ََكف ِر َ
ال ْ ُم َنافِق َ
ين ِِف َج َه ذن َم ََجِيعا﴾ [النساء ،]140:وللحديث املتقدم(( :ال َ ِ
حي ّل
ِ
ِ

لعني ترى اهلل يعَص ف َت رطرِ ف حتى تغري أو تنتقل)).

فهذه اآلية واحلديث املتقدّ م يدالن عىل وجوب االبتعاد ،واهلجرة.
۞۞۞۞۞

هذا ،والزمان واملكان ظرفا الكائنات؛ إلحاطتهام هبام ،واشتامهلام عليهام.
وإحاطة الزمان بالكائنات معنوي ،ال يبعد أن يكون أمر ًا اعتباري ًا ،كنسبة
امللكية إىل املالك ،والبنوة إىل االبن ،واألبوة ،واألخوة ،والزوجية؛ أل َّنه عبارة
عن مقدار الوجود ،واحلياة ،وامللكية ،والزوجية ،والبقاء ،والعدم أيض ًا ابتدا ًء،
وانتها ًء كالعدد ،والذرع ،والوزن سوا ًء سواء.
وطلوع الشمس وغروهبا ،ونقصان األهلة ،وزيادهتا ملعرفة ذلك املقدار ،وال
يبعد أن يكون نفس الطلوع والغروب ،ونقصان األهلة ،وزيادهتا ،فيكون
عرض ًا ،وقد قيل :إنه حركة األفالك ،واملعنيان متقاربان ،كام أن الوزن وضع
الوزنة يف الكفة ،واملوزون يف الكفة األخرى ،والذرع مد احلبل.
وأما املكان فهو اهلواء ،واشتامله عىل األجسام حيس ،وهو جسم لطيف ،ويف
إطالق الظرفية عىل بعض األجسام الكثيفة تسامح ،إذا مل تكن حميطة بجميع
اجلهات الست.
وحمل اهلواء الفراغ ،وال حيتاج الفراغ إىل فراغ ،للزوم التسلسل ،وألنه شبه
العدم ،وال حيتاج العدم إىل حمل ،واإلخالل بمعرفتهام ال يرض ،فلسنا مكلفني
بمعرفة ذلك.
هذا ،واعلم أن أئمتنا وأسالفنا الزيدية سالم اهلل عليهم متفقون يف أصول الدين،
يف العدل ،والتوحيد ،واإلمامة ،ووجوب األمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،متى
تكاملت رشوطهام ،واملنـزلة بني املنـزلتني ،والوعد والوعيد لفظ ًا ،ومعنى.
وقد خيتلفون يف تفاصيل ال يرض االختالف فيها ،بل قد ال يعد اختالف ًا ،كام
يف مثل مسألة سميع ،بصري ،فإهنم متفقون عىل أهنا ليست بحقيقة ،وإنام اختلفوا
يف وجه التجوز ،فاالختالف إذ ًا يف أمر لغوي ،ال أصويل ،وال فرعي.

فبعضهم قال :إهنا بمعنى حي ال آفة به ،وبعضهم قال :إهنا بمعنى علمه
باملسموعات واملبِصات ،مع أهنم متفقون أيض ًا عىل أن اهلل حي ال آفة به ،وعىل
أنه عامل باملسموعات واملبِصات.
وكذا اإلرادة ،فإهنم متفقون عىل أهنا ليست حقيقة يف حقه تعاىل.
فمنهم من قال :إهنا فعله ،ومنهم من قال :إهنا علمه باشتامل الفعل عىل
املصلحة ،وهم متفقون عىل علمه باشتامل الفعل عىل املصلحة ،وعىل أنه ال
يفعل إال ما علم أن فيه مصلحة.
فكأن القائلني هي فعله قوهلم ُ
مثل قول األولني؛ أل َّنه ال يفعل إال ما فيه
املصلحة ،وهذا هو اإلرادة عندهم ،بل إنام أرادوا نفي اإلرادة احلقيقية؛ ألهنم
قالوا :ليس إال الفعل ،واألولون ينفوهنا ،ملا يلزم من التجسيم لو أثبتوا إرادة حقيقية
حا ّلة فيه ،فاخلالف إذ ًا مثل األول ،يف أمر لغوي.
وكذا قول بعضهم :إن ذوات العامل ثابتة يف األزل ،وهذا إنام هو خالف يف
جمرد االصطالح؛ َّ
ألن الذات عندهم هي ما يصح أن ُتعلم ،وخيرب عنها.
والذين ينفون ذلك يقولون :إن ذوات العامل معلومة يف األزل.
وكل الفريقني يقولون :إهنا غري موجودة ال يف األزل وال يف القدم ،إال أن
األولني يقولون :ثابتة يف األزل ،واملقصد ثبوت الذاتية للذات قبل وجودها
بمعنى احلكم هلا بالذات ،والفريق الثاين ال يثبتون الذات إال للموجود،
فاخلالف إذ ًا يف جمرد االصطالح؛ ألهنم قد اتفقوا عىل أهنا معدومة يف األزل،
وأهنا معلومة يف األزل ،وهو معنى الثبوت.
وكذا إثبات بعضهم الصفة األخص هلل ،وأهنا اقتضت له الصفات األربع،
القادرية ،والعاملية ،واحليية ،والوجودية.
وذلك أن الذوات ملا اشرتكت يف التسمية بالذاتية ذات اجلسم ،وذات
العرض ،واجلوهر -عند من قال به -وذات الباري ّ
جل وعال ،فال بد من

اختصاص كل ذات بام تتميز به عن سائر الذوات ،كاختصاص اجلسم بالتحيز،
والعرض بعدم استقالله بنفسه ،وأنه ال بد له من شبح حيل فيه ،وذات الباري
تعاىل بكونه واجب الوجود ،مع أن الذين ال يقولون بالصفة األخص يثبتون له
هذه الصفة ،وأنه وتص هبا ،فقد وافقوا األولني يف املعنى.
هذا ،وإن كانت صفات اهلل الذاتية كلها صفة أخص ،إال أن األوىل واضحة،
ويف الباقيات غموض.
وأما أهنا اقتضت له الصفات األربع فمعناه أن بينها وبني الصفات األربع
تالزم ًا ،وهو معنى االقتضاء ،وقد يشكل عليهم اقتضاؤها يف الصفة الوجودية؛
ألهنا الصفة األخص كام قدمنا ،فكأهنا صف ِة خامس ِة عندهم ،وليس هلم عليها
دليل ،والذين ينفون الصفة األخص يثبتون اقتضاء هذه الصفة للصفات
األخرى يف املعنى ،وكذا قول بعضهم :إن صفات اهلل أمور زائدة عىل ذاته.
والبعض اآلخر يقولون :صفاته ذاته ،فالكل جممعون عىل أن ليس هلل آلة
يعلم هبا ،أو يقدر هبا ،أو يصري هبا حي ًا ،أو غري ذلك من األعراض،؛ َّ
ألن
األعراض ال حتل إال يف جسم ،فيلزم التشبيه.
وإنام أراد الذين قالوا :صفات اهلل أمور زائدة عىل ذاته ثبوت القدرة ،وثبوت
العلم ،واحلياة ،ونحوها ،فالثبوت عندهم هو الصفة.
والذين يقولون :صفات اهلل ذاته ال ينكرون ثبوت قدرة اهلل ،وعلمه ،وكذا
سائرها ،إال أهنم ال يسمون الثبوت صفة ،والصفة عندهم هي العرض،
مر ،فاخلالف إذ ًا يف جمرد
والعرض ُمتنع عىل اهلل ،واألولون ال يثبتونه كام ّ
االصطالح والتسمية كام أوضحنا.
وأما قوهلم :ال ،ء وال ال ،ء ،فإنام أرادوا أن اليشء هو الذات ،والثبوت
ليس بذات ،ألن الذات اجلسم والعرض ،وذات الباري ،واجلوهر -عند من أثبته-
فال يقال فيه ،ء ،وليس بعدم حتى يقال :ال ،ء ،فليس فيه تناقض كام ال خيفى.

هذا وأما قوهلم هم واملعتزلة :إن ذوات العامل ثابتة يف األزل ثابتة غري
موجودة ،ويف األزل ،ال يف القدم ،فإنام يريدون ثبوت الذاتية للذات.
فاجلسم مث ً
ال ذات يتعلق به نوعان :احلكم يف نفس األمر بذاتيته ،والوجود.
فاحلكم يف نفس األمر ،والواقع بذاتيته ثابت يف األزل ،ال يف الوجود فإنام
يتعلق به متى وجد ،واألزل يشمل املايض ،واحلارض ،واملستقبل ،وهو الدوام،
بخالف القدم ،فهو وقت وصوص له أول ،وآخر ،ويعرب به عن الذي ال أول له
يف اصطالح املتكلمني.
وإنام أجلأهم إىل ذلك أن الفالسفة قالوا :ال يصح أن تتعلق القدرة ،والعلم
باملعدوم ،وإنام يتعلقان باملوجود ،فيلزم أن تكون أصول العامل ،أو العامل قديمة،
لتتعلق القدرة ،والعلم هبام ،كاملامثلة ،واملخالفة ،فإن املامثلة ال تكون إال بني
شيئني ،وكذا املخالفة.
والقدرة والعلم كذلك ،ال يكونان إال بني قادر ومقدور ،وعامل ومعلوم ،وأن
تعلق القدرة باملعدوم حمال ،فأجابوا بأن ذوات العامل ثابتة يف األزل ،ثابتة دائ ًام،
فلم تتعلق القدرة ،والعلم باملعدوم ،أو بالعدم ،بل بالثبوت ،أو بالثابت ،فال
يلزم أن يكون العامل ،أو أصوله موجودة يف األزل ،هذا أقرب ما حيمل كالمهم
عليه ،وما يفهمه من تط ّلع عىل مناقشتهم مع الفالسفة.
ويمكن أن جياب عىل اجلميع بأن القدرة ال تتعلق إال باملعدوم ،ال بالثابت،
وال باملوجود.
أما عىل كالم أصحابنا فإن القدرة تعلقت بإجياد الذوات ،واإلجياد معدوم ،ال
بثبوت الذاتية هلا عىل فرض تسليم قوهلم.
وأما عىل الفالسفة :فإن القدرة تعلقت بتكثري الذوات ،أو بتغيري حاهلا من حال
إىل حال ،كتغيري اجلامد إىل احليوانية ،والتغيري والتكثري معدومان.

وكذا قدرتنا تع ّلقت بقيامنا ،وقعودنا ،وهام معدومان؛ َّ
ألن القدرة مل تؤثر يف
غري ما ذكرنا.
بل املحال تعلق القدرة باملوجود ،أل َّنه من حتصيل احلاصل ،وحتصيل
احلاصل حمال.
وأما العلم فمتعلق باملوجود واملعدوم ،أما عىل كالم أصحابنا فإنه يتعلق
بالذوات احلارضة ،وبإجياد ما أخربنا به القرآن أنه سيحصل ،وأما عىل كالم
الفالسفة؛ فألنا نعلم بام قد مىض من أفعالنا يف املدة القريبة ،وقد عدمت ،وبام
هو حارض من األشياء املوجودة ،فقد تعلق العلم باملوجود ،واملعدوم.
وأعظم اخلالف يف اإلرادة عند من أثبتها حقيقة ،وأن اهلل خيلقها مع خلق
املراد ،وأهنا ال يف حمل ،وأهنا غري مرادة يف نفسها.
وهو قابل للتأويل أيض ًا؛ أل َّنه ال يلزم منه التشبيه؛ ألهنم ال يقولون إهنا حا َّل ِة
يف اهلل ،وأعظم ما يلزمهم القول باملحال ،وهو عرض ال يف حمل.
وأما إجياد اإلرادة ال بإرادة فإنام املراد إجيادها بغري إرادة حقيقية ،وأما أن اهلل
أوجدها وهو عامل بأن احلكمة واملصلحة يف إجيادها ،فال ينفون ذلك ،فال
يلزمهم العبث،؛ َّ
ألن العلم بأن احلكمة يف خلقها ينفي العبث ،وإال لزمنا مثلهم
يف كل ولوقاته تعاىل :ألنا ننفي اإلرادة احلقيقية ،وإنام نقول :إنه خلق كل
املخلوقات وهو عامل بأن احلكمة يف خلقها.
هذا ،وقد جياب عىل الذين يقولون بأن هلل إراد ًة خيلقها عرض ال يف حمل،
خيلقها عند خلق املراد بجوابني :األول :أن ليس هلم دليل عىل ما يدَّ عونه ،وكل
دعوى بال دليل فهي عاطلة باطلة.
واجلواب الثاين :أنه إذا أمكن إجياد إرادات عىل عدد املخلوقات بدون إرادة،
فكذا جيوز ويمكن خلق املخلوقات كلها بغري إرادة ،والفرق َ َحتكم.

وكذا من جوز اللوح ،والكريس ،والعرش ،والِصاط حقيقة ،فإهنم ال
يقولون :إن اهلل عىل العرش ،وال عىل الكريس ،وال أنه حمتاج إىل اللوح ،وال أن
يف الِصاط مشقة عىل املؤمنني ،وإنام جيوزون أن خيلقها اهلل حلكمة يعلمها ،وال
يلزم أن نعلم وجه احلكمة يف كل فرد من ولوقاته تعاىل ،وإنام يلزمنا أن نعلم أن
اهلل ال خيلق إال ما فيه احلكمة واملصلحة ،وأن ننفي عنه احلاجة والعبث ،فإذا
جهلنا وجه احلكمة يف بعض املخلوقات أرجعناه إىل هذه القاعدة الكلية ،أال
ترى أن املساجد تسمى بيوت اهلل ،وال يلزم أن يكون حاالً فيها ،ومل يلزم التشبيه
من وضع املساجد ،فالكل جممعون عىل نفي التشبيه ،ونفي احلاجة ،والعبث،
وال بني ما جوزوه وبني أي هذه الثالثة أي تالزم ،أي ال يلزم التشبيه ،وال
احلاجة ،وال العبث ،مع أهنم إنام جوزوا ومل يثبتوا ،وكلام ُذكر الِصاط يف القرآن
فهو جماز عندهم ،وكذا العرش إذا ُذكر معه االستواء.
هذا وقد ُي رش ِ
كل عىل بعض الطلبة مسألتان:
أحدهام :قول بعض أصحابنا أن مقدور بني قادرين حمال.
الثانية :قول بعضهم أن العقل العلوم العرشة.
أما األوىل :فليس املراد أنه ال يمكن اشرتاك اثنني أو أكثر يف محل ،ء ،أو
وضعه ،أو حتويله من مكان إىل مكان ،أو نحو ذلك ،بل املراد أنه ال يمكن أن
يكون الفعل كله لزيد ،ويكون كله لعمر؛ ألنه إذا كان لزيد فليس لعمر،
والعكس ،وهذا جواب عىل من قال :إن أفعال العبيد من اهلل ،فاحتج عليهم
أصحابنا بأدلة منها:
أن اهلل نسب أفعال العبيد إليهم يف عدة مواضع من القرآن ،فأجابوا علينا
بأهنا من اهلل ومنا ،فأجاب عليهم بعض أصحابنا بأن مقدور ًا بني قادرين حمال
أي عىل ما رشحنا سابق ًا ،وأنه لو أمكن أن تتعلق قدرهتام به وجود ًا ألمكن أن
تتعلقا به وجود ًا وعدما ،بأن يريد أحدهام وجوده ،ويريد اآلخر أن ال يوجد،
فيكون موجود ًا معدوم ًا يف حالة واحدة ،وهذا حمال واضح.

الثانية :قول بعضهم :إن العقل جمموع العلوم العرشة ،وليس املراد أهنا هي
نفس العقل ،بل املراد أهنا عالمة له ،فمن كملت فيه فقد كمل عقله ،لكن يرد
عليهم أنه ال حيتاج إىل هذا التعداد؛ ألهنم يقولون :ال يعرف الثاين إال من عرف
األول ،وال يعرف الثالث إال من عرف األولني ،وهكذا إىل العارش ،فكان
يكفيهم أن يذكروا العارش فقط ،وال حيتاج إىل التسعة ،ولعلهم يريدون تبيني
مقدار التمييز ،واهلل أعلم .وقد أوضحنا هذه اإلشكاالت التي قد تشتبه عىل
بعض الطلبة ،ويضطربون فيها ،وربام يتوهم بعضهم أن ثمة خالف ًا يف األصول
وليس كذلك ،وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين.

۞۞۞۞۞

حاشية عىل وجوب النظر يف كتاب ينابيع النصيحة صفحة (:)23

عىل احتجاجه عىل وجوب النظر بأن العلم بالثواب والعقاب واجب ،ثم

احتج عىل وجوبه بكونه لطف ًا ،واللطف هو :ما يكون العبد معه أقرب إىل القيام
ف به .احلمد هلل:
بام ُك رل َ
قوله :يقال املقرب من الواجب ال جيب ،وإنام الواجب الذي ال يتم الواجب
إال به فيجب كوجوبه ،ولعل املؤلف أراد أنه إذا أتانا رجل وقال :أنا رسول من
الذي خلقكم ورزقكم وخلق الكون كله بشري ملن استجاب ملا أرسلني به
باخلري الدائم الذي ال يساوى ،وال يامثل ،ونذير ملن أعرض عن دعويت بالرش
الذي ال يامثل وال يساوى ،فإنه جيب النظر يف دعوته لدفع الرضر إن كان صادق ًا؛
َّ
ألن دفع الرضر واجب عقالً ،وال يتم إال بالنظر ،أو االستجابة له من دون نظر،
وهي قبيحة؛ أل َّنه حيتمل أن يكون كاذب ًا ،وتصديق الكاذب قبيح ،وال يتم معرفة
الكاذب من الصادق إال بالنظر.

هذا أحسن ما يمكن من توجيه كالمه ،وهو مام ال يتم الواجب إال به ،وهو
دليل قوي سيام إذا كان الرسول من بيت الرشف واملجد ،موصوف ًا بصفات الكامل
من الصدق ،واألمانة ،ورجاحة العقل ،ونحوها ،لكنه عرب عنه باللطف ،وأن
اللطف هو :املقرب وهو ليس بواجب ،ثم رشحه من بعد بام يفيد نحو هذا،
فحصل االلتباس عىل بعض الطلبة ،فأردنا توضيحه.

۞۞۞۞۞

خامتة
-54يــــا رب رإين أراين بعــــدُ مـــ َ ِ
ـرحت ً
ال

فاجعل رحــييل إىل اجلنـ ِ
ـات يــا َصـ َمدُ

ـزدحم
احلرشـ مـ
ِ
-55يف ظل عرشك يو َم ر ُ

ِ
مســج ً
ســجالت األُ َىل َســ ِعدُ وا
ال يف

-56يف زمــرة املصــطفى طــه وعرتتــه

جيـ ـدي وال َ
ولـ ـدُ
يف يـــوم ال والـــدِ ُ ر

َّ -57
صــىل اإللــ ُه عــىل طـــه وعرتتـــه

واحلمـــد هلل محـــد ًا مـــا لـــه عـــد ُد

تيُّس زبره ،وهبذا القدر نكتفي.
وهذا آخر ما ّ

ونسأل اهلل أن ينفع به إخواننا املؤمنني ،وأن جيعله عمال خالص ًا لوجهه

الكريم ،مذخور ًا ليوم الدين.
ونرجو من إخواننا املؤمنني أن ال يرتكونا من صالح الدعاء وأعامل الرب.
وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم ،وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا حممد
وعىل آله الطاهرين ،وسالم عىل املرسلني واحلمد هلل رب العاملني.
وحرر شهر ربيع اآلخر سنة 1430للهجرة.

۞۞۞۞۞
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