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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه 
 ..الطيبني الطاهرين، أما بعد

 
فإن مما تعانيه الساحة الثقافية يف كثري من بالد العرب اليوم، اجلهل املركب برتاثها 

 .علوم ومعارفوما حيتويه من 
ومن مجلة هذا الرتاث الفكر العقائدي الفلسفي ألهل السنة واجلماعة، املتمثلني يف 

 .علماء املذهبني: األشعري واملاتريدي
فقد استطاع خصوم هذين املذهبني أن يديروا الدفة العامة وجيعلوا توجه الباحثني 

على قمة  –حياة األمة املسلمة  منصبًا على نقد هذين املذهبني اللذين ظال أمدًا طوياًل من
 .الفكر اإلنساين عامة، ويف حياة املسلمني خاصة

وليس النقد عيباً، وليس هناك بشر معصوم سوى األنبياء عليهم السالم، لكن اآلفة 
الكبرية أن تنقد من ال تعرف، وتكيل التهم والشتائم والسباب ألئمة اإلسالم بدعوى النقد 

!! وهل ميثل عقيدة السلف إال علماء األمة ؟ أم حيسب هؤالء واحلرص على عقيدة السلف 
األغمار الذين تورطوا يف التجسيم والتشبيه أن األسلوب اخلطايب واحلجج الشعرية برهان على 

 ما يقولون ؟!
لقد أثبت الباحثون املدون املنصفون أن عقيدة أدعياء السلف اليوم ليس إال 

بن تيمية صرح بعقائد التشبيه والتجسيم دون حياء وال التجسيم والتشبيه، كما أن شيخهم ا
مواربة، يف نقده ألساس التقديس لإلمام فخر الدين الرازي، كما تراه مبسوطًا يف الكاشف 

 .، لألستاذ سعيد فودة أمتع هللا به1الصغري عن عقائد ابن تيمية
ادات وطائفة أخرى من الناقدين لعقيدة أهل السنة واجلماعة، من أصحاب الشه

اجلامعية واألقالم الصحفية، ممن درس يف الغرب أو على مائدة الفكر الغريب، وهؤالء أيضاً 
                                                

لعته ملعرفة حقيقة عقائد ابن األردن، يف جملد كبري، تلزم مطا –صدر عن دار اإلمام الرازي/ عمان   1
 .تيمية، من خالل كالمه
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يشرتكون مع الطائفة األوىل يف جهلهم مبذهيب األشاعرة واملاتريدية، فتـراهم قليل البضاعة يف 
العلوم العقلية األصيلة، ويتجحون بكلمات البن رشد احلفيد ولفالن وفالن من مفكري 

 غرب !! وهم أجهل الناس بتفاصيل اآلراء وتدقيقها !!ال
فهذا اجلهل املركب من الطائفتني يوجب على املخلصني أن يقوموا ابلرد عليهم حبق، 

حبق "،    وبنشر الرتاث العقائدي ألهل السنة واجلماعة " الذين هم األشاعرة واملاتريدية 
 .استخدام لكتب اخلصوم واجلهلة لكي يقف اجلميع على حقيقة املعتقدات السديدة، دون
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 هذا الكتاب:
م إمام  ََ من فضول القول أن يتكلم متكلم يف منـزلة اإلمام الكبري واحلجة الَعَل
احلرمني اجلويين، إذ أنه قد أثبت جبدارة أحقيته هلذه اإلمامة، من خالل املصنفات الرائعة اليت 

 وهناية املطلب والكافية يف اجلدل وغريها.منها اإلرشاد والعقيدة النظامية والشامل والربهان 
 

ومن هذا الرتاث الذي تركه إمام احلرمني: أجوبته ألسئلة الشيخ عبد احلق الصقلي، 
 .يف مسائل اعتقادية

نقدمها اليوم يف هذا الثوب القشيب، ترى النور بعد أن ظلت سنني متطاولة منسية 
 .وجمهولة

 
عة الفقهية املالكية ) املعيار املعرب ( وهذه األجوبة كانت قد طبعت ضمن املوسو 

 .، لكن أكثر الباحثني جيهلوهنا، كما أن نصها تشوه بشكل كبري وحترف2لإلمام الونشريسي
فقمُت مبقابلتها على نسخة دار الكتب املصرية، املوجودة آبخر شرح املنهج 

 .ش فقه مالكي 11املنتخب للمنجور/ حتت رقم 
، ومل أعلق عليها ، وصححت األخطاء قدر اإلمكانطريقة النص املنتقى واخرتتُ 

 .بشيء
 

مث اطلع عليها األستاذ الكبري العالمة احملقق سيدي أبو الفداء سعيد فودة 
خري اجلزاء على ذلك حفظه هللا تعاىل، وكتب عليها تعليقات نفيسة وحمررة، فجزاه هللا 

 فكل ما تراه من تعليقات فهي من األستاذ الكبري.، اجلهد
لكل من ساهم فيها بشيء،  أن جيعلها يف ميزان احلسنات، أل هللا تعاىلأس

 .آمني وليس لنا بعد هللا غاية وال مطلب،
                                                

طبــع هــذا الكتــاب طبعــة حجريــة يف فــاس قــدمياً، ا أعيــد طبعــه بــدار الغــرب اإلســالمي، لكــن القــائمني   2
على طبعه مل يتقنوا العمل، فخرج الكتاب مشوهاً وبه آالف التصحيفات اخلطـرية، ممـا جيعـل االسـتفادة منـه 

 .صني الذين يدركون املعاين قبل األلفاظ، وال حول وال قوة إال ابهللعسرة على غري املتخص
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 وكتب: جالل علي اجلهاين

 كان هللا له
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
، إىل اإلمــام أيب 3وكتــب الشــيخ أبــو دمــد عبــد احلــق بــن دمــد بــن هــارون الصــقلي

عبد هللا بن يوسف اجلويين النيسابوري، على مسـائل، فججابـه، واجلـواب املعايل عبد امللك بن 
عــام  –حرســها هللا  –مشــتمل علــى الســؤال، فــال معــإب للتطويــل ،يــراد الســؤال، وذلــك مبكــة 

 .مخسني وأربعمائة
 
 

 ] إثبات سمة العارفين لمن قال: إن الله تعالى جسم ال كاألجسام [

 
أدام عزه، وأجزل من كل موهبة مؤيده، واحلمد هلل  حرس هللا الشيح اجلليل األوحد، و 

 .كفاء أفضاله، والصالة على سيدان دمد وآله
ــ ه دتــو ً هــذا وقــد وقفــُت علــى عزيــز خطابــه، وأحطــت علمــاً مبضــمون كتابــه، فجلفيُت

على مسائل: منهـا مسـجلة صـادفتها منطويـة علـى اعتقـاد بعـم العـوام، أن هللا سـبحانه عظـيم  

                                                

هو اإلمام الفقيه األصويل عبد احلق بـن دمـد بـن هـارون السـهمي أبـو دمـد، مـن أهـل صـقلية، تفقـه   (3)
ابلشـــيول القـــرويني كـــجيب بكـــر بـــن عبـــد الـــرون وأبـــو عمـــران الفاســـي وعبـــد هللا بـــن األجـــدايب، وحـــج فلقـــي 

 .د الوهاب وأاب ذر اهلرويالقاضي عب
وحــج أخــرى بعــد أن أســن وكــرب وبعــد صــيته فلقــي مبكــة إذ ذاك إمــام احلــرمني  أاب املعــايل فباحثــه عــن أشــياء 
وسجله عن مسائل أجابه عنها أبو املعايل هـي مشـهورة ديـدى النـاس، وكـان عبـد احلـق يعـرف فضـله ويقـول: 

 .لوال كرب سين ما فارقت عتبة اببه
ق ملــيح التــجليف ألــف كتــاب: النكــت والفــرون ملســائل املدونــة، وهــو مــن أول مــا ألــف وهــو  وكــان عبــد احلــ

كتــاب مفيــد لــدى الســارين مــن حــذان الطلبــة، وألــف أيضــاً كتابــه الكبــري املســمى بتهــذيب الطالــب، ولــه 
 .استدراك على خمتصر الربادعي، وله عقيدة رويت عنه، وله جزء يف بسط ألفاظ املدونة

 .انظر الديباج املذهب البن فرحون .درية سنة ست وستني وأربعمائةوتويف ابإلسكن
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فني ملـن هـذا ر ، واملسجلة عن إثبات مسات العا(4)ة، اليت تعظم بكثرة األجزاءكاألجسام العظيم
 : -وهللا املستعان وعليه التكالن  –، فجقول (5)وصفه

ألرجـــح واألوضــح إن شـــاء هللا إن هــذا ممــا اختلـــف فيــه مـــذاهب األئمــة، وأان أذكــر ا
 .(6)تعاىل

الـدليل إىل العلـم بـه، ا  اتفق احملققون أن من أسند نظره يف حدوث العامل وأفضى بـه
 –نظر فتحقق لديه أن العـامل احلـادث الـذي جيـوز تقـدير حدوثـه وجيـوز تقـدير اسـتمرار عدمـه 

 .إذا اختص ابحلدوث افتقر إىل دِدث خمصِ ص
من اآلفات والعاهات املانعة من استمرار النظر، فهو عامل  مَ لِ ه وسَ نظرُ  فإذا قاد الناظرَ 

، وإن مل ينظر فيما جيب هلل مـن الصـفات وفيمـا (7)عامل على اجلملةابحملِدث، وعارف بصانع ال
، فعــدم علمــه بصــفات الصــانع ال ينفــي عملــه (8)جيــوز عليــه وفيمــا جيــب تقديســه وتنـــزيهه عنــه

                                                

يعين أن هذا يعتقد أن هللا تعاىل يوصف ابلعظم، مبعإب كرب احلجم القائم على القول دنه ممتد يف  (4)
األبعاد، وهي أصل مقولة اجملسمة، وليس شرطا للمجسم لكي يكون جمسما أن يقول أن هللا تعاىل مكون 

عديدة ابلفعل، بل يكفي لكي يكون جمسما إثبات أصل معإب اجلسمية وهو االمتداد يف من أجزاء 
 األبعاد.

يفهم من هذا أن دل السؤال ليس هو عن نفس من يعتقد أن هللا تعاىل جسم عظيم بعظم  (5)
يقال احلجم احلاصل ابالمتداد يف األبعاد يف خمتلف اجلهات، بل السؤال هو عن املعتقد هبذا األمر، هل 

 عليه إنه عارف ابهلل تعاىل أم يقال عليه إنه ال يعرف هللا تعاىل. 

 دل اخلالف كما هو ظاهر هو أن اجملسم، هل يقال عليه إنه عارف ابهلل تعاىل أو ال؟ (6)

املقصود بعلمه ابجلملة ابلصانع، أنه مبجرد قيام الدليل عنده على وجود صانع للعامل، فإنه يلزمه  (7)
عتقاد به، وال يتوقف اعتقاده هبذا القدر على نظره يف ابقي الصفات، ألن إثبات تلك الصفات إثباته واال

متوقف على أنظار أخرى، غري تلك اليت أدت إىل إثبات الصانع. فهذا هو العلم اإلمجايل أو املعرفة 
 اإلمجالية.

تقدم ليس متوقفا على ككون هللا تعاىل ليس جسما أو ليس مركبا، فالعلم ابلصانع مطلقا كما  (8)
 العلم هبذه الناحية.
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ابلصانع، فإنه وإن مل يعلم صفاته فلم جيهلها أيضاً، إذ اجلهل اعتقاد الشـيء علـى خـالف مـا 
 .(9)له يف صفات الرب نفياً وإثباتً   معتقدهو به، والذي هو يف مفتتح نظره ال

فجمــا مــن اعتقــد يف صــفات البــاري مــا يتقــدوس الــرب عنــه،  ــو أن يعتقــد يف صــفات 
 ، فقد اختلفت طرن األئمة فيه:(10)اإلله ما اشتملت املسجلة عليه

فصــارت طائفــة مـــنهم إىل أن  مــن اعتقـــد أن الــرب عظـــيم ابلــذات، علـــى معــإب كثـــرة 
بهــا يف يليفهــا، وأنــه عــز وجــل خمــتص بــبعم اجلهــات واحملــاذات، وأن األجســام األجــزاء وتركي

ــه، فهــو غــري عــامل ابهلل رب  احملــدودة واألجــرام املتقــررة دقطارهــا وآبرهــا تقابلــه يف بعــم جهات
 .(11)العاملني

ـــل هـــو علـــى صـــفات املخرتعـــات ومســـات  ـــه علـــق معتقـــده مبوجـــود لـــيس ،لـــه، ب فإن
داً غـري اإللــه، واعتقــد اإلهليــة ، فيـه ل، فينـــزل منـــزلة مــن يعتقــد أن احملـدبت، فقــد اعتقــد موجــو 

 األصنام آهلة !!
فهــذا مــذهب بعــم األئمــة، وهــو الــذي ال يصــح غــريه، وقــد ارتضــاه القاضــي يف " 

 نقم   النقم ".
ــــجولني بوذكــــر يف اب ــــة يف ابب تكفــــري املت أخــــرى، فقــــال: اجلهــــل  طريقــــةً  (12)اهلداي

والــذهول عنهــا  ابلصــانع علــى اجلملــة، كمـا أن الغفلــة عــن الصــفاتابلصـفات ال يضــاد العلــم 
علماً وجهالً يف ابتداء النظر ال ينايف العلم ابلصانع، وكل ما ال ينايف الغفلة عند العلم ابملعلوم 

 .واجلهل به، ال ينايف العلم به أيضاً، اعتباراً بكل معلومني
                                                

املقصود من هذا الكالم، أن الناظر يشرتط له أن خيلي نفسه عن االعتقادات السابقة على  (9)
نظره، ولذلك فإن اعتقاده إمنا جيب كونه مرتتبا على النظر ال سابقا عليه، وهلذا، فاألصل يف الناظر إذا 

وهو دليل احلدوث على ما مرت اإلشارة إليه يف كالم -دليل معنيأدى به نظره بعد انتهائه من إجراء 
، إىل اعتقاد جمرد الصانع، فالناظر إىل هذه املرحلة، ال جيوز له أن يعتقد إثبات أي صفة -اجلويين سابقا

أخرى، وأيضا فال جيوز له يف هذه املرحلة من النظر، أن ينفي أي صفة أخرى مل يؤدِ ه إليها نظره. وهلذا 
 اجلويين:" والذي هو يف مفتتح نظره ال معتقد له يف صفات الرب نفياً وإثباتً"، وهذا صحيح مطلقا. قال

 يعين الذي يعتقد يف هللا أنه جسم. (10)

 خالصة رأي هذه الطائفة، أنه ال يقال إن اجملسم عامل ابهلل تعاىل، بل إنه جاهل به. (11)

 .يف ط: املثناوية (12)
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مبــــا فيــــه، كــــافرون بصــــفاته  نفعلــــى هــــذه الطريقــــة قــــال يف مثبــــيت اجلهــــة: هــــم عــــاملو 
 .(13)جاهلون

ـــَه علـــى نفســـه ســـؤااًل وانفصـــل عنـــه فقـــال: لـــو قـــال قائـــل: يلـــزم علـــى موجـــب  ا وج 
ــه، بــل  القاعــدة الــيت مهــدنوها أن ، ال ل تطلقــوا القــول دن النصــارى كــافرون ابهلل جــاهلون ب

 تقولوا: هم كافرون بصفات اإلله، كاستحالة احللول عليه !!
قد أمجعت األمة على تكفريهم وجتهيلهم، فاستبان لنا ابإلمجاع أهنم غري فقال جميباً: 

عارفني ابهلل وأهنم مقلدون غري مستيقنني، إذ ال جتتمـع األمـة علـى الباطـل، فلـم يعـرف كفـرهم 
 .ابهلل من حيث وصفوه مبا يتقدس عنه، بل عرفنا ذلك بنصوص الكتاب

واختيـار االقتصــار علـى مــا يقـع بــه  والكـالم يف هـذا يطــول، فرأيـُت إيثــار االختصـار،
 .االكتفاء أحرى

                                                

املبين على التحليل السابق يف كالم الباقالين، مبين على التفصيل، فقد مرو  ظاهر أن هذا اجلواب (13)
أن الواحد قد يعلم هللا تعاىل من جهة كونه صانعا، وقد جيهله إذا نسب إليه أنه جسم أو يف جهة. فمن 

 هذه صفته: يقال عليه إنه عامل من جهة علمه، وجاهل من جهة ما جهل.
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 ] حكم ذهول العوام عن داللة المعجزات [

 
 وسجله عن ذهول بعم العوام عن وجه الداللة على صدن األنبياء، هل يضرهم ؟

 فكتب:
 : -وابهلل التوفيق وهو ويل التسديد  –أقول 

َرك، وقلمـا خيلـو عنـه دصـل وجه داللة املعجـزة علـى صـدن األنبيـاء سـهُل املـرام واملـد
 .من العوام، وإن تعذر عليه التعبري عنه

 .وإين أومئ إىل وجه الداللة ليتضح أنه ال جيهله إال األقلون من العوام
فوجــه الداللــة يف اآل ت اخلارقــة للعوائــد الظـــاهرة، علــى موافقــة دعــوى األنبيـــاء: أن 

لبحـــر وإحيــاء املـــوتى لـــيس مـــن مقـــدور النــيب  إذا قـــال: لقـــد علمـــتم أن انقــالب العصـــا وفلـــق ا
إذ ال يســتقيم التحــدي يف النبــوة إال  –البشــر، واســتيقنتم أن منشــئ هــذه اآل ت رب العــاملني 

 .مع من عرف هللا بصفاته الواجبة واجلائزة
ق البحــر غــريك، فــإن كنــُت فــإذا قــال النــيب:   رب قــد ادعيــُت أين رســولك، وال يفلــ

ا فلقه هللا على وفق دعواه، فينـزل ذلك منـزلة قوله: صدقَت يف ادعاء : فإذالبحرَ  قِ لُ فـ  صادقاً فا
 .النبوة والرسالة

وأيُّ واحــد لــو مثُــل بــني يــدي ملــك، وخاطــب أهــل اجمللــس فقــال: أان رســول امللــك 
إلـيكم، وامللــك يســمع ادعـاء الرســالة ويقــدر علــى تكـذييب، فــإن كنــُت صـادقاً أيهــا امللــك فقــم 

ـن عادتك يف اسـتقرارك علـى سـريرك، فـإذا قـام امللـك وقعـد مل يَ واقعد وخالف املعهود م  ب  رتَِ س 
 .يف أن ذلك منه دل قوله: صدقتَ  عاقل  

وهــذا الوجــه يف دليــل املعجــزات لــو عــرف علــى ذوي األفهــام مــن العــوام صــادفوه يف 
رة عن ضمائرهم قبل بيان املبني وتعبري املعرب، ومل خيصصوا املقدر إال بنظم الكالم وحسن العبا

 .(14)املقصود
                                                

ا عظيم املعاين، كبري الفوائد، ففيه تصريح كبري دن العوام ال يلزمهم كالم اإلمام اجلويين هذ (14)
للخروج عن ربقة التكليف دمور التوحيد، أن يستطيعوا الكالم هبا، أو التعبري عنها ابأللفاظ، بل جمرد 

 علمهم الداخلي هبا كاٍف يف خروجهم عن التكليف، وهو ما يسري عليه سائر األئمة احملققني.
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وعــــن كــــل وجــــٍه ذكــــره احملققــــون يف دالئــــل  (15)فلــــو خــــال بعــــم اجلهلــــة عــــن ذلــــك
تـــَقده فســبيُله ســبيل ع  وإن اعتقــد ثبو ــا وركــن إىل مُ . املعجــزات، فهــو غــري عــامل بثبــوت النبــوات
 .(16)جور عن التقليد يف قواعد التوحيداملقلدين، واملكلف خماطب ابملعرفة، مز 

 –ا على أبلغ وجه يف االختصـار، فـإن رسـم الشـيخ اجلليـل األوحـد فهذه مجل أورد 
أن أبسـط يف ذلـك مقـااًل، ارتسـمُت رمســه  –أدام هللا حراسـته، وصـان عـن ِغــرَي األ م مهجتــه 

ميتـع املســلمني بــه ويبقيـه، ومــن املكـاره واألســواء يقيــه، وال  –عـز امســه  –وامتثلـُت أمــره، وهللا 
كـــالءة هللا ملحوظــاً، واحلمـــد هلل رب العـــاملني، وصــلى هللا علـــى نبيـــه زال ابلتجييــد دظوظـــاً، وب

 .الكرمي

                                                

مل يعرف واحد من الناس وجَه داللة املعجزة على صدن النيب، ابلوجه الذي قرره اإلمام  أي لو (15)
اجلويين سابقا، فهم غري عاملني ابلدليل على صدن النيب، ولكن إذا التزموا أحكام شريعته وسلموا هبا، 

 وانقادوا هلا، فإهنم يكونون مقلدين ليسوا عاملني. 
ى كل واحد من املكلفني يف أمور علم التوحيد، وأن املقلد يلزمه هذا إشارة إىل وجوب النظر عل (16)

العلم ابلدليل، ليكمل استقراره على ما يعتقد به، ولو مل يفعل ذلك فهو عاٍص هلل تعاىل وخمالف ألحكام 
 الشريعة.
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 وله أيضًا رضي الله عنه:

تــدبرت مــا ســطره الشــيخ األوحــد، أدام هللا يييــده، وحبثــُت علــى مضــمونه جهــدي، 
ونقـــرت عـــن مكتوبـــه، فلـــم أغـــادر مبلغـــاً مـــن قصـــدي، وحتليـــُت بـــدرره، وتلقطـــُت مـــن غـــرره، 

العلوم تتدفق من ألفاظه، حىت كجهنا مبـرأى مـن أحلاظـه، أمتـع هللا أهـل السـنة فصادفُت مقاليد 
 .ببقائه، وأسبغ عليه جالبيب نعمائه

فجمـــا اســـتدراكه يف وـــل كــــالم القاضـــي علـــى احملمـــل املعلــــوم، فيجـــل عـــن القــــوادح 
اً، فــجقول  مســتعيناً  –واالعـرتاف، لكنــه رســم يضـبط القــول فيــه، فلــم أجـد مــن اخلــوف فيـه بــد 

 : -هلل اب
مـــن تتبـــع كـــالم القاضـــي روـــه هللا يف مصـــنفاته، اســـتبان منـــه أنـــه أقـــل النـــاس اكـــرتابً 

 .ابلعبارات، وأن غرضه التعرف للمعاين، ورمبا توسع يف إطالن ما صنف يف املنع منه أبواابً 
 مث طول أبو املعايل يف هذا إىل أن قال: 

احلكم ابنسـالهبم مـن ربقـة اإلسـالم، وأما ما ذكره من أنباء أئمتنا من تكفري العوام، و 
معتصــماً  –مـع ذهـول بعضـهم عـن وجـه داللـة القـرآن علـى صـدن نبينـا عليـه السـالم، فـجقول 

 : -ابهلل 
َمــن  يؤبــه لــه أو حيتفــل بــه مــن عــوام املســلمني، فــال يســرتيب يف أنــه يعتقــد أن القــرآن 

 .وه الكالم، وأنه أعلى قدراً منهاخيالف مجيع وج
ن فـــالانً عـــارف القـــرآن وأتـــى مبثلـــه !! لنفـــَر وأبـــدى صـــفحة اخلـــالف ولـــو قيـــل لـــه: إ

 .وتشبث دعظم وجوه اإلنكار
!! م والنثــر، وذوو الفصــاحة والبالغــةومــا أعجــزه أن يقــول: مل هت مبثلــه أرابب النظــا

 .فباحلري أن يكون من دوهنم أعجز
ه علــى كــرِ  ومــن نشــج يف اإلســالم، وتقل ــب يف دافــل األئمــة األعــالم، فيقــرع مســامع

 .الدهور وطول العصر هذا القدر من الكالم
 .وكلٌّ من آحاد املسلمني حييط بذلك علماً، وإن أقعده عن التعبري عنه لسانه

عــرف عليـــه مــا يرومـــه، فتصــادفه ســـابقاً إليــه مـــن غــري تثبـــت وال ويتضــح ذلـــك دن يُ 
 .تريث
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 .هد حاله، جهلهولو امتحناه مبا يتعاصى عنه فهمه، استيقنا بقيود مقاله وشوا
شــــرذمة منغمســــون يف غمــــرات الغوايــــة، متضــــمخون  –علــــى نــــدوره  –فــــإن تصــــوِ ر 

دوصاف اجلهاالت، مل حيظوا من النشجة يف اإلسالم على مرور األ م ملا ذكـرانه وشـبهه، فهـم 
 .فيه ال يدرأ عنهم وال يناضل دوهنم، وال يكرتث هبم

علـى مـا تقـدم  –اهريهم، فإن شذ  أفـراد وإمنا دافظتنا عن الدفاع عن كثرة العوام ومج
 .(17)رفني، والكالم على األكثر واألعمفال يعبج هبم، فسلبه مسة العا –

يف كــالم طويــل، علــى مــا روي عــن النــيب صــلى هللا  –روــه هللا  –وقــد قــال القاضــي 
. (( احلـــديث، فقـــال يف ســـيان كالمـــه: مـــن الِفـــَرن الضــــالة .عليـــه وســـلم: )) ســـتفرتن أمـــيت

 .لدون الراكنون يف التوحيد إىل دعة التقليداملق
 .(18)غين عن اإلطناب واإلسهاب يف كشفهووضوح ذلك ي

 
 ا قال يف آخر الرسالة: 

ـــل األوحـــد  ـــده  –هـــذا ولـــيس خيفـــى علـــى الشـــيخ اجللي أن العلـــم قـــد  –أدام هللا ييي
خطـي ططـوي أبـدلت  –أدام هللا يييده  –يقصر، فال يبلغ كنه مقصد القائل، ، فإن ل رسم 

قلمي بقدمي، وتسرعت إليه، مستشرفاً مبجلسه، عاداً ذلك عـدة يف وجـه دهـري، وذخـراً أأ  
به يف أمري، فجكشفناه بواضـح املقاصـد، ويسـتخرج خبـا ً املعـإب إن شـاء هللا، واحلمـد هلل رب 

 .العاملني
 

                                                

 حاصل كالم اإلمام اجلويين هنا: أن العوام من الناس ال جيوز أن حيكم بكفرهم، ألننا جنزم دن (17)
أغلبهم متحقق جبهة داللة القرآن على اإلعجاز الدالِ  على صدن النيب عليه السالم، وإن كان علمهم 
هذا على سبيل اإلمجال، إلنو علمهم اإلمجايل هذا خيرجهم عن ربقة التكليف. واستبعد اجلويين أن يوجد 

وزان وجود مثل هؤالء، فال جاهال هذا القدر من العلم، ولكنه قال أيضا، إننا لو ج واحد من املسلمني
 يهمنا يضران أن نسلب عنهم مسة العارفني ابهلل تعاىل.

اإلمام اجلويين يستدل بكالم الباقالين على أن الركون إىل التقليد يف أصول الدين هو ضالل ال  (18)
 ريب فيه.
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 ] استحالة اجتماع المثلين في محل واحد [

 
 وكتب إليه أيضاً: 
أدام هللا رفعتــه، وعصــم مـــن نوائــب الـــدهر  -لشـــيخ اجلليــل األوحـــد وصــل خطــاب ا

 ، وها أان أخوف فيما رسـم اخلـوف فيـه،-مهجته، وتضاعف مبورده األنس وركن إليه النفس 
 .مستعيناً ابهلل متوكاًل عليه مفوضاً مجيع أموري إليه

 
، وهــو مــن (19)اتفـق أئمتنــا علـى تضــاد املثلـني واســتحالة اجتماعهمـا يف احملــل الواحـد

ان شـائعاً ذائعـاً، مـذهباً أغمم أحكام التضاد وأبعدها غوراً وأصـعبها مـدركاً حجاجـاً، وإن كـ
 .ونقالً 

                                                

 هذه مسجلة لطيفة ودقيقة، وال بد لنا من أن منهد هلا مقدمة توضحها. (19)
نني يقال عليهما إهنما متغايران، فالتغاير مشروط ابلكثرة، والتحقيق عند علماء األشاعرة أن  كل شيئني اث

كل شيئيئن إن استقل كل واحد منهما ابلذات واحلقيقة حبيث ميكن انفكاك أحدمها عن اآلخر فهما 
و وال غريان، وإن مل ميكن ذلك فهما صفة وموصوف أو كل وجزء، وهلذا قالوا الصفة مع الذات ال ه

 (.65غريه)راجع شرح الطوالع ص
والغريان إن اشرتكا يف نام املاهية فهما املثالن، كزيد زعمرو، فإهنما اشرتكا يف نام املاهية الذي هو 
اإلنسان، وإال فإن مل يشرتك الغريان يف نام املاهية فهما خمتلفان، ا املختلفان متالقيان إن اشرتكا يف 

فإهنما يعرضان اجلسم، واجلسم موضوع هلما، ومها دموالن على اجلسم موضوع كالسواد واحلركة، 
 .ابالشتقان، إذ يقال اجلسم متحرك، اجلسم أسود

واملختلفان متباينان إن مل يشرتكا يف املوضوع ا املتباينان متقابالن ان امتنع اجتماعهما يف موضوع واحد 
والزمان ليندرج فيه تقابل التضاد فإنه ال ميتنننع  من جهة واحدة يف زمان واحد، وقد اعترب وحدة املوضوع

اجتماع ضدين يف موضوعني وال يف موضوع واحد، لكن يف زمانني، واعترب وحدة اجلهة ليندرج فيه تقابل 
املتضايفني فإنه ميكن عروضهما لشخص واحد يف زمان واحد، لكن من جهتني، ال من جهة واحدة  

 ن لشخص واحد لكن من جهتني. كاألبوة والبنوة، فإهنما قد تعرضا
والتقابل أربعة أنواع تقابل الضدين وتقابل املتضايفني وتقابل العدم وامللكة وتقابل السلب واإلجياب، 
وذلك ألن املتقابلني إما وجود ن أو أحدمها وجودي واآلخر عدمي، فإن كان املتقابالن وجوديني وأمكن 
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يف ذلــك أن قـال: لــو جـوزان قيــام ســوادين  –روـه هللا  –فالـذي عــو ل عليـه القاضــي 
ضد جبوهر واحد، لوجب أن ال خيلو احملل عن أحدمها إال مبعاقبة ضده إ ه، إذ كل َعَرف له 

 .(21)، وهذا أحد أركان حدوث العامل(20)عاً ال خيلو اجلوهر عنه وعن ضده مج
، إذ مهـا متجـددان (22)فلو قام سوادان مبحـل واحـد، احتـيج النتفـاء أحـدمها ال دالـة

 .طوراً بعد طور على أصولنا
ـــال الثـــاين فقـــد انتفـــى َعـــَرف ومل ـــه  ا إذا انتفـــى أحـــدمها مـــع تقـــدير اســـتمرار املث يعقب

 .(23)ذا ينقم ما قدمناهضده، وه
معـارف النتفـاء السـواد اآلخـر، أفضـى ذلـك إىل أن ال يتصـور انتفـاء  ولو قدران طـرو  

أحدمها إال ابنتفاء الثاين، وهـذا معلـوم بطالنـه، فإنـه إذا جـاز ثبـوت سـواد واحـد ابتـداء، صـح 
 .استمراره انتهاء

                                                                                                                        

ان كالسواد والبياف، والتقابل بينهما تقابل الضدين، وإن تعقل أحدمها مع الذهول عن اآلخر، فهما ضد
مل ميكن تعقل أحدمها مع الذهول عن اآلخر فهما متضايفان، والتقابل بينهما تقابل املتضايفني كاألبوة 
والبنوة، وإن كان أحد املتقابلني وجود  واآلخر عدميا فإن اعترب كون املوضوع مستعدا لالتصاف 

كالعمى والبصر ابلنسبة إىل الشخص اإلنساين أو حبسب نوعه  كعدم اللحية   ابلوجودي حبسب شخصه
، وإن اعترب كون ة إىل العقرب فعدم وملكة حقيقيانعن املرأة، أو حبسب جنسه كعدم البصر ابلنسب

املوضوع مستعدا لالتصاف ابألمر الوجودي يف وقت ميكن اتصافه فهما عدم وملكة مشهوران كعدم 
يف شيء من شجنه اللحية، وإن مل يعترب كون املوضوع مستعدا لالتصاف ابألمر  اللحية عن إنسان

الوجودي ال حبسب شخصه وال حبسب نوعه وال حبسب جنسه وال يف وقت ميكن اتصافه به فسلب 
 (67-65وإجياب كقولك زيد بصري زيد ليس ببصري.)شرح الطوالع ص

فى من ذلك اجلوهر وانعدم منه، فال بد أن يعين كل عرف أمكن أن يقوم جبوهر، فإنه إذا انت (20)
يقوم ابجلوهر بدال منه عرف  آخر، فإن مل يكن يوجد مقابل ذلك العرف إال عرف واحد فيجب قيام 

 العرف الثاين، وإن كان يوجد أكثر من عرف غريه فيجب قيام أحدها.
يعتمد عليها ت اليت يعين إن عدم جواز خلو اجلوهر عن العرف ومقابله معا، هو إحدى املقدما (21)

 إثبات حدوث العامل، كما هو معلوم يف موضعه، يف كتب علم الكالم. 
يعين لو فرضنا قيام سوادين يف دل واحد، للزم انعدام أحدمها الستحالة قيامهما معا يف دل  (22)

 واحد. 

 ينقم ما قدمه من لزوم استعقاب الضد إذا زال العرف وانعدم.  (23)
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لـو تتبعتهـا طـال وعلى الداللة أسئلة وطلبات، ووجـوه التفصـي واضـحة عـن مجيعـا، و 
 د املرام، وما يصح التعويل عليه أن نقول:عُ الكالم وبَـ 

إبطـاُل العلـل ونقضـها  –يف جتويز قيام علمني متعاقبني مبعلوم واحد ابجلوهر الواحـد 
 .ورفضها، ويف بطالن العلل: إىل التباس احلقائق وانقالب األجناس

نه عاملاً معلوم، ومن حكم العلة وإيضاح ذلك: أن العلم علة يف كون العامل عاملاً، وكو 
 .أن توجب احلكم مهما وجدت، وينتفي احلكم على تقدير انتفائها

وإذا قام جبوهر علم  واحد ابلسواد، فقـد وجـب كـون دلـه عاملـاً ابلسـواد، فلـو قـام بـه 
ملا كان العلم الثاين موجبـاً حكمـاً، إذ احلكـم قـد سـبق وجوبـه  –علم  آخر بذلك السواد بعينه 

 .ققه ابلعلم األول، وما حتقق وجوبه بشيء مل يصح إضافة إجيابه واقتضاؤه إىل آخروحت
والذي يقرر ذلك ويوضحه: أن ما حدث ابلقدرة وبقي واستمر له الوجود، استحال  
كونه مقدوراً يف حال بقائه، وحيث ثبت الوجود لتعلق القدرة أواًل، فلـو تعلقـت بـه القـدرة يف 

 .(24)إثبات وجود، وملا ظهر أثر تعلقهاالثاين ملا كانت مقتضية 
 .(25) ويوجب معلوالً فوضح بذلك أن العلم الثاين ال يثبت حكماً 

فلــو جــاز أن ال يقتضــي العلــم الثـــاين حكمــاً، لوجــب ذلــك يف العلــم األول، ألهنمـــا 
 .ستوائهما يف مجلة الصفات النفسيةمتماثالن، ومن حكم املثلني: وجوب ا

ه عاملاً: من صفات نفـس العلـم، ليتوصـل إىل إثبـات الصـفات دل ِ  كونَ   العلمِ  وإجيابُ 
 .القدمية

 ويقدر ذلك من وجه آخر، فيقال:

                                                

ذا الدليل، أن بقاء املوجود أصال يكون من أثر تعلق القدرة، وال يبقى املوجود قد يقال على ه (24)
موجودا بذاته، وعليه يبقى دل أثر القدرة. أو يقال أيضا إن القدرة تتعلق ابلشيء يف احلال األول 

 فتوجده، وبعد ذلك تبقى متعلقة به تعلق إبقاء، فالبقاء هو أثر التعلق الثاين.

العلم الثاين حكما ألن احلكم املفرتف أثرا له حاصل أصال ابلعلم األول، فلو إن مل  يوجب  (25)
جعلنا احلكم األول نفسه أثرا للعلم الثاين لصار هذا حتصيال للحاصل، وهو دال كما ال خيفى. فيلزم على 

 ذلك أن يوجد العلم الثاين وال يستلزم أثرا خاصل به.
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إذا قدران قيام علمني ابحملل الواحـد، ا زال أحـدمها، فـال ينتفـي عـن احملـل كونـه عاملـاً 
 .ابنتفاء العلم أصالً 

 .انتفائهاومن حكم العلل العقلية: ثبوت معلوال ا بوجودها، وانتفاؤها عند 
فــإن فــرف مــن مل حيصــل الغــرف يف هـــذا البــاب، الكــالم يف علمــني يتعلــق أحـــدمها 
بسواد، ويتعلق الثاين بسواد آخر، فهو غفلة منه، فـإن العلـم إذا تعلـق مبعلـومني فهمـا خمتلفـان 
وإن ناثل متعلقامها، إذ جيوز ثبوت ضد أحد العلمني مع ثبـوت العلـم الثـاين، دن جيهـل أحـد 

 .ن ويعلم الثاينالسوادي
وكــل عرضــني جــاز ثبــوت ضــد أحــدمها مــع ثبــوت الثــاين، فهمــا خمتلفــان، فاســتمرت 

 .الداللة وسلمت من القوادح
 

ــام عرضــني متمــاثلني ابجلــوهر، مل  ــه بعــم األئمــة أن قــال: لــو جــوزان قي ومــا تشــبث ب
ــو قلنــا بــذلك لثبتــت أعــراف مــن غــري أن يتوصــل إل ــام أعــداد ال حتصــى منهــا، ول يهــا أنمــن قي

ابألدلة والعلوم الضرورية، ، و ل لو سوغنا ذلك مل أنمن قيام أجناس من األعراف ابجلـواهر مل 
نعلمها أصاًل ومل  ط هبا علماً، وهي اليت يصدر منها إحكام الفعل وإتقانه وختصيصه ببعم 

 .األوقات والصفات، دون اإلرادات والقدر والعلوم
ســــليمة عنـــد الســــرب والتقســــيم واالعتبــــار  وهـــذا تتوجــــه عليــــه أســـئلة، ولكنهــــا طريقــــة

 .واالختبار
 

: أنــه لــو جــاز صــدور كــون العــامل عاملــاً عــن علمــني مثلــني، جلــاز  ومــن أقــوى مــا يــُدلُّ
اخرتاع مقدور بقدرتني مـؤثرتني يف االخـرتاع، وال يلـزم علـى ذلـك مقـدور بـني قـدرتني إحـدامها 

 .تؤثر يف السبب، فإهنما خمتلفان
 .ماثلني أن يتماثل تعلق القدرتني ابملقدور الواحدونظري العلمني املت

وهـذه األدلـة تتعلـق ببحـور يف التوحيـد ال تنكــر، ولـوال تـوقي اإلبـرام وجمانبـة اإلطنــاب 
 .(26)من مخسني طريقاً للمقصد وحتقيقاً يف الكالم، جلمعُت أكثر 

                                                

 درجة العلم والتحقيق اليت وصل إليها اإلمام. يمل هذا الكالم الذي يدل فعال على (26)
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بســط  –أدام هللا علــوه، وكبــت حاســده وعــدوه  –فــإن رســم الشــيخ اجلليــل األوحــد 
لقول يف ذلك بسطته، ممتثاًل أمـره، منتجحـاً ابالنتـداب إلشـارته، مهتـزاً ابلتسـرع إىل مرضـاته، ا

 .ال زالت نعم هللا عليه ضافية، وأ مه من الغري صافية
 

 وكتب إليه أيضًا: 

ـــ ـــة مرقـــاه،  ت  زو أســـبغ هللا َع ـــى الشـــيخ األوحـــد نعمـــاه، وأدام يف الـــدرج العلي قدرتـــه عل
ـــه، وعصـــم مـــن دواعـــي الفنـــاء  ـــاه، واحلمـــد هلل عـــدد أفضـــاله وكفـــى ب إىل أمـــدد مـــدد البقـــاء فن

 .والصالة والسالم على املبل غ عن هللا أنباءه، دمد وعلى آله
ــه إنعامــه  –هــذا، وقــد ذكــر  ســؤااًل هــو لعمــر هللا األمــد  –أدام هللا أ مــه، وتبــع علي

حتــواء علــى نـــواص األقصــى، والتشــبث ابحلمــل األعلــى، واملباحثــة عــن مكنــون األســرار، واال
 .االعتبار، فجحسن هللا به اإلمتاع وأنقى عنه الدفاع

وذلــك أنــه اعــرتف فقــال: إذا انتفــى أحــد الســوادين واســتعقبه ضــده، فينتفــي الثــاين 
 أيضاً، إذ الضد الطارئ ينايف السواد الثاين على وجه منافاته ومضادته للذي انتفى !!

  وجه االنفصال، فجقول:وها أان أنقم وجه السؤال، وأوضح بعون هللا
إذا ثبت أن كل ما يقبله اجلوهر وجب أن ال يعرى عنه وعن ضده، فلو قام ابجلـوهر 
سواد واحد، وجوزان قيام سـواد آخـر بـه، فـإذا مل يقـم بـه سـواد بن مـع صـحة قبولـه لـه، وجـب 

 .أن يقوم به ضده، طرداً لألصل السابق، ونهيداً للقاعدة اليت تقدم ذكرها
 ن ذلك أحد أمرين: ويلزم م

أن يقال: جيوز خلو اجلوهر املختص ابلسواد الواحد عن سـواد بن مثلـه وضـده، مـع 
 .بن (27)صحة قبوله لسواد

ومن ابح بذلك جره مقاد كالمه إىل جتويز عروِ  اجلـوهر عـن مجلـة األلـوان، إذ املعـول 
البدل، وكل ما يقدح يف حتقيق استحالة تعري اجلوهر عن األلوان، صحة قبوله آلحادها على 

                                                

 .يف ط و ب: له سواد (27)
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يف ذلك يصد على التبليغ إىل إثبات استحالة تعري اجلـوهر عمـا يصـح قبولـه إ ه، فهـذا أحـد 
 .ما يلزم

وإن قال املعرتف: إذا اختص اجلوهر بسواد واحد، لزم أن ال يقبل ضـد سـواد آخـر، 
السواد فيلزم  فيلزم منه أحد شيئني: إما أن جيامعه ضده فيلزم اجتماع الضدين، وإما أن ينتفي

منه أن يعرى اجلوهر عن أصل السواد من حيث لو قام به سواد للزم قيام ضد سواد آخـر بـه، 
 فنفــي إثبــات ســوادين منــع قيــام أصــل الســواد، ا ذلــك الضــد املقــدر للســواد ممــا يقبــل اجلــوهرُ 

 .أعداداً منه أيضاً عند املعتزلة، فتقدر فيه من التقسيم ما تقدر يف سواه
للخصم من ذلك إال دن يقول: جيوز تعـري اجلـوهر عـن ضـدين وإن كـان وال خملص 

 .قاباًل لكل واحد منهما على البدل
ــاً نقلنــا الكــالم إىل تلــك املســجلة، فــإن رســم اخلــوف فيهــا  فــإن أبــدى يف ذلــك خالف

 .تسرعت إليه
ضـدين، فـإذا قـام سـواد ابحملـل املـذكور، فالـذي مل  –وإن قدران السـوادين وكـل مثلـني 

 .به ضد ملا قام به، فلم يعر احملل عن أحد األضداد، واستمر ما قلنا يقم
والــذي ختــاا يف الصــدر مــن ذلــك: إثبــات األصــل الــذي عليــه بنينــا الداللــة، وإثباتــه 

 .سهل املدرك، يسري املسلك
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 ] الكالم في الكرامات [

 
ــه يف الكرامــات، و  –أدام هللا علــوه  –وأمــا مــا ذكــره  جتــويزه مــن تفصــيل القاضــي قول

 .و سديدازد د الطعام كرامة لويل، مع منعه انقالب الرحبة ذهباً، فه
وإغران القول يف املعجزات والكرامات والفصل بينهما مما يطـول تتبعـه، ولكـين أذكـر 

 ما يوضح احلق يف موضع االعرتاف، وأوثر مذهب القاضي:
ا جنــــوز شــــيوعها فمــــن أصــــله: أانو وإن جــــوزان ا ــــران العــــادات يف الكرامــــات، فلســــن

حـىت ينقـل تـواتراً، ويتفـاوف الـدمهاء مـن  –وذيوعها وثبو ا يف معرف يعـم نقلـه ويفشـو ذكـره 
 .أرابب األلباب  فيه

وال جيــوز أن تنقطـــع جبــال األرف يف كرامـــة ويل، أو تغـــري جمــاري األقطـــار، أو تغـــور 
 .العيون املتفجرة ابملياه يف األمصار

عنان السماء مبرأى من جم غفري وعدد كثري، حبيث وكذلك ال جنوز أن يرقى ويل يف 
 .يرى دلقاً يف اهلواء، أما جهة السماء فليس ميتنع شيء من ذلك، إال من يرجع إىل املقدور

فإان لو أردان تقدير اخرتاع األجسام أو األلوان وسائر الصفات اليت يتميز هبا الذهب 
 .عن غريه من األجسام، لكان ذلك داالً 

 .كرامات ال يفضي إىل قلب املستحيالت إىل قبيل اجلائزاتوجتويز ال
ــه، يومــن احملــال علــى مــذهبنا أن يقــع الشــيء مقــدوراً للمحــدث مبا ــاً عــن دــل قدرت ن

 .فضاًل عن أن يكون اخرتاعاً 
ــه مقــدوراً كــاأللوان والعلــوم  ــه مــا يصــح كون والواقــع يف دــل القــدرة منقســم أيضــاً: فمن

 .واإلرادات واألقوال وغريها
ا هذه الضروب ال تقـع إال مكتسـبة، وال يصـح اخرتاعهـا ابلقـدرة احلادثـة، ويسـتوي 

 .يف ذلك األنبياء واألولياء ومن عداهم
وإذا ا رقــــت العــــادة ابزد د يف األجســــام فهــــي مــــن خلــــق هللا تعــــاىل، يف املعجــــزات 

 .والكرامات
 .املقدوراتوإمنا أطنبت يف ذلك ليتضح أن االمتناع ال يرجع إىل قضية القدر و 
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فلو قـال قائـل: فمـا املـانع مـن ا ـران العـادات عمومـاً، يف الكرامـات مـن غـري تقـدير 

 اختصاص ؟
أدام هللا يييــده مجعــت فيــه   حهــذا ممــا ال يتضــح كنــه املقصــد فيــه يف أوران، فــإن مســ

 .كراريس، تشتمل على حتقيق القول يف ذلك إن شاء هللا
مـن أن ) امتنــاع ا ــران العوائــد يف غــري زمــان  –ع أدام هللا بــه اإلمتــا  –وأمـا مــا ذكــره 

 .النبوات، مما ال يدرك العلم به ضرورة ( فما وجه ادعاء العلم الضروري يف ذلك
فســبيل التحقيــق يف ذلــك: أن مــن أخــربان يف دهــران وعصــران أنــه انقلبــت الدجلــة يف 

ك ظهـر وانتشـر وذاع جريتها ذهباً، أو نـزفت أحبر األرف، أو انقلعت أشجارها، وزعـم أن ذلـ
واشتهر، فيعلم بضرورة العقـل كذبـه، واملسـرتيب يف كـذب املخـرب علـى هـذا الوجـه ال يعـد مـن 

 .أحزاب العقالء
ولـو أخــرب خمــرب دن الســقف الـذي يظلــه مــن فوقــه انقلـب ذهبــاً، وأحــاط بــذلك أهــل 

 .التواتر علماً، يتشكك العاقل يف كذب املخرب
ربين عمـا شـاهدوه تـواتراً، إذ اطـردت العـادة دن وعلى هذه القاعدة ثبت صدن املخـ

ال يطبقـون علـى نقـل مـا زعمـوا أهنـم شـاهدوه وهـم فيـه  –العقالء مع تبيان أغراضـهم ومهمهـم 
ر سـبباً جيمعهـم مـن قهـر  مفرتون متخرصون، من غري سبب جـامع هلـم علـى الكـذب، ومل نقـدِ 

 .لناسوفسق وغريه، الشتهر يف جمرى العادة ذكره، ولتفاوف به ا
أقـرب  –فلو جاز تقدير ا ران العادة من كل وجه ابتفان أهل التواتر على الكذب 

 .، إىل ل اإلمكان من غيم البحار وسيالن دجلة ابلذهب عن اشتهار وانتشار
وهذا يفضي إىل التشكك يف اإلخبار عن وجود األنبياء، إذ سبيل التوصـل إىل دركـه 

 .التواتر املستجمع بشرائط مربوطة
الذي ينبغي للمحصل أن ال يغفل عنه أان  إذا ادعينا علماً ضرور  متعلقـاً مبجـاري  ا

العــادات، فلـــيس مــن التحقيـــق أن ينــاقر مـــدعي الضــرورة ويطالـــب ،يضــاح مـــا قالــه بقضـــية 
 .األدلة، إذ الطلب ابألدلة ال جمال هلا يف الضرورات
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، ولــــو انـــــدفعت ولــــو ســــا  التمســـــك هبــــا جلـــــاز طرحهــــا يف مجلـــــة العلــــوم الضـــــرورية
ـــوا:  ـــات لكـــان للمعـــرتف مـــن الســـاملية اجملـــوزين اجتمـــاع الضـــدين أن يقول الضـــرور ت ابملطالب
دعواكم العلم الضروري ابستحالة اجتمـاع السـواد والبيـاف ابطلـة، وأنـتم مطـالبون بتصـحيحها 

!! 
 .وهذا مبلغ ال يتعداه أريب، وال يتخطاه إىل ما سواه لبيب

يضاح الفـرن بـني املعجـزات والكرامـات، وحتقيـق الفصـل بـني وال تصفوا املسجلة إال ،
ما ال يقـدر شـائعاً مـن الكرامـات، وبـني مـا يقـدر شـائعاً مستفيضـاً متصـد ً للنقـل تـواتراً، كمـا 

 .تنقل الدول واألمصار
وأان يف اإلمـالء قـد راهقـُت الكرامــات واملعجـزات وانهز ـا، وســيجل الشـرح علـى كــل 

 . تعاىلخافية فيها إن شاء هللا
 

وأما الكالم عن املنجمني، فقد رأيته يف "  ذيب املستبصر ومعونة املستنصر " البن 
ـــ" الــدقائق "، ولــيس واحــد مــن  ــه املــرتجم ب ــاً منــه يف كتاب جماهــد روــه هللا، وذكــر القاضــي طرف

 .الكتابني يف صحبيت
وحــده  ولكــن أحســن كتــاب رأيتــه فيــه لألســتاذ أيب إســحان اإلســفراييين، وكــان شــيخ

ووحيــد عصــره يف هــذا العلــم، واقتصــر يف الكــالم علــى املنجمــني مبــا مل يــزاحم عليــه ومل يســاهم 
فيـه، ألنــه كـان ممــن تـدرس يف التنجــيم وحـل الزجيــات والكـالم علــى التعـديالت واهليئــات برهــًة 
مــن دهــره، وكــان دطــاً للرحــال ومقصــداً للرجــال يف اهلندســة والفلســفة، ا قــيم لــه مــن علــم 

حيــد مــا فــان بــه أترابــه وآثــر علــى كافــة أهــل زمانــه، وقــد مجــع يف الــرد علــى املنجمــني مــا مل التو 
 .جيمعه أحد قبله

وقد أرسـلت إىل الشـيخ اجلليـل األوحـد أجـزاء مـن كالمـه علـيهم، ولـوال مـا يف كالمـه 
من االستفهام ملا بقي من معضالت الكالم مشكل، ولكن املستصعب من املعضـالت عنـده 

ذلـول، واملبـين علــى القـول مـن املـذهبني لديــه سـهل املتنـاول، حــرس هللا  –أدام هللا حراسـته  –
 .عليه النعم، وأعاذه من قضا  النقم، وبل غه مناه يف دينه ودنياه
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 وله أيضًا:
ـــة، وحلظـــات  ـــى الشـــيخ األوحـــد، وال زال يف رغـــد وعافي ـــه، عل ســـالم هللا عـــزت قدرت

 .احلادبت عنه عامية
أحطـُت مبـا ذكـره خـرباً، وتفطنـُت ملـا قـرره مـن كالمـي يف الكرامـات قاصـراً  هذا، وقد

علـــى البيـــان، وغـــري ابلـــغ الغـــرف امللـــتمس واملقصـــد املبتغـــى، واألمـــر علـــى مـــا ذكـــره، أدام هللا 
 .يييده

وأيضاً مـا ذكـره دبـة يف هللا ومواليـة مـذهب القاضـي روـه هللا علـى كشـف وتفصـيل، 
يف يليف كراريس تنطـوي وحتتـوي علـى قـول بليـغ يف  – حراسته أدام هللا –حىت تطلعت أمره 

 .ذلك
وذكرُت أن اإلمالء قد داىن املعجزات، وسجبسط يف حقائقها مقااًل، وأوضـح نييزهـا 

 .عن الكرامات، وال أغادر يف ذلك جماالً 
فلما رأيُت عزيز خطابه وكـرمي كتابـه، مشـتماًل علـى اسـتنجاز كـالم يف ذلـك، مل أجـد 

 اً من التسرع إىل ذلك على اقتصار واختصار، فجقول معتصماً ابهلل: بُد  
ـــوات،  ـــاً، كرامـــًة لـــويل يف غـــري زمـــان النب ـــة ذهب ـــاع انقـــالب الدجل مـــا ارتضـــاه مـــن امتن
وكذلك انفالن البحر وحتول عصـاه حيـة تسـعى وإبـراء األكمـه واألبـرص، والتسـبب يف إحيـاء 

ــا أن ذلــك ممكــن –املــوتى  غــري مســتعبد يف الكرامــات، وتتميــز عنهــا  ُحكــَي عــن بعــم أئمتن
 .املعجزات مبقارنة دعوى النبوة إ ها مع التحدي، على تفصيل يطول

ـــد ع القاضـــي روـــه هللا يف هـــذه املرتبـــة العلـــوم الضـــرورية، بـــل تســـبب بوجـــوه يف  ومل ي
 –احلجج، وليس غرضي اآلن ذكرها، بل مقصدي التعرف ملا أشار به الشيخ اجلليل األوحد 

 .من ادعاء الضرورة –م هللا يييده أدا
ــــك يف الكرامــــات اختلفــــوا: فــــذهب  ــــن ذهــــب إىل جتــــويز ذل ــــال القاضــــي: َم ــــد ق وق
األكثــرون علــى أن ذلــك وإن كــان جمــووزاً فــيعلم قطعــاً أنــه مل يتفــق كرامــة ويل بشــيء مــن ذلــك، 

 .والعلم بذلك بديهي ضروري، ال يسرتيب فيه لبيب
 ال أنمـن مـن تعـذر ذلـك فيمـا سـبق مـن الزمـان، وذهبت شرذمة مـن جمـوِ زي ذلـك أان  

 وال يستنكر وقوعه اآلن !!
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فقال القاضي: من صار على ذلـك فقـد جحـد الضـرورة وأنكرهـا، فعنـد ذلـك ادعـى 
 .القاضي الضرورة

فنقول ملن جيـوز ذلـك يف  –إن شاء هللا تعاىل  –وأان اآلن أوضح وجه ذلك وحتقيقه 
بدع حتققه: إذا جوزَت مـا يف كالمنـا مـن اسـتواء وجـوه ا ـران وقتنا وال يستبعد وقوعه وال يست

العــادات، فيلزمــك أن ال تســتبعد أيضــاً أن خيلــق هللا بشــراً ســو ً علــى هيئــة بــين آدم وصــفتهم، 
وخلقهــم مــن غــري أب وال أم، ويتحقــق ذلــك كرامــة لــويل إذ هــو مــن املقــدورات، وال فضــل يف 

 ا ران العادات عندك !!
هل وارتكب جتويز ذلك، قيل له: فينبغـي أن ال أنمـن مـن أن يكـون وإن جتاهل متجا

بعُم من يتلقاك يف الطريق ممن مل تنطو عليه أصـالب اآلابء، ومل حتتـو عليـه أرحـام األمهـات، 
 وإمنا خلق بدءاً بدعوة ويل إكراماً !!

يسـف وكذلك سبيل اإللزام يف كل حيوان تراه وتلقاه، حىت إذا رأى طائراً حيل ِـق ترة و 
منقضاً على من اجلو، فنسـرتيب يف أنـه طـائر تفقعـت عنـه البيضـة واحتضـنته أمُّـه أم هـو طـائر 

 أنشجه هللا كرامة لويل ؟!
وكـــذلك إذا انتهـــى جمـــوِ ز ذلـــك، وهـــو مـــن الـــرواحني يف األمصـــار واألقطـــار، ورآهـــا 
ا مشـــتملة علـــى أمـــم ال حيصـــون وال حيصـــرون، فينبغـــي أن جيـــوز حـــدوث هـــذه املرتبـــة بســـكاهن
وقط اهنا ودورهـا وقصـورها وسـورها، مبتـد ً يف أرحـام يقـدر، وأسـرع مـا ينتظـر، خرقـاً للعـادة يف  

 كرامة ويل !!
وكذلك من طرد قياسه ومل يرتدع عن مواقع الضرورات ومل تزعه البديهيات، فيلزمه أن 

أوجـد مثلـه يقول: إذا غاب النيب عين طرفـة عـني، فـال آمـن أن وليـاً دعـا عليـه فجعدمـه هللا، ا 
 بدعوة ويل آخر !!

 .وهذا مركب  من اجلهل ال يستوطنه دصل وال يرتضيه دقق
وكــذلك ينبغــي أن ال يصــبح صــاحب هــذه املقالــة وال ميســي إال وهــو جيــوِ ز أن يغــدو 

 عليه صادن خيربه دن جيحون وسيحون انقلبا ذهباً أو دماً عبيطاً !!
 .وجموِ ز ذلك ومرتضيه على أعلى مراتب اجلهل
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وقد وضح أن من ادعـى ذلـك ممـا ال أنمـن وقوعـه، بـل هـو ممـا يتطلعـه ويتوقعـه، فقـد 
 .خرج عن ضرورة العقل، وتوا يف رتبة اجلهل

 .فالذي أراد القاضي جبحد الضرورة هذا، وهو واضح ال خفاء فيه
قال القاضي: ومن جوز ذلك قطع دنه مل يقع وال يتوقع وقوعه، فإن قدر هللا وقوعـه 

ذه العلــوم عــن الضــرورة وعاقبتهــا الشــكوك، فصــار ممــا ال جيــد الشــكوك يف ذلــك، اســتلب هــ
 .يقطع دنه مل يقع

ولــو قــال قائــل: ألــيس قــد يوقعــه أقــوام تقــوم مبــثلهم حجــة ؟ فيكــف جيــوز يف مســتقر 
 العادة اعتقادهم خالف الضرورات ؟

 فقـــد قـــال القاضـــي: اخلـــالف املشـــهور يف جتـــويز ذلـــك يف املقـــدور، علـــى شـــرط أن
 .يشكك العقالء وتنخرن العادات فيما اضطروا إليه

فجما الـذين توقعـوا ذلـك فهـم الـذين ذكـروا، ومل تعهـد مـنهم طائفـة يناضـلون عـن هـذا 
 .املذهب ويذبون عنه، فال تكرتث دمثاهلم، وهم كجهل السفسطة ذكروا ومل يعهد منهم فيه

 .األخبار املتواترةوكذلك السَُّمني ة الذين أنكروا حصول العلم مرتتباً على 
وكذلك ذهب طائفة يقال هلم البكرية إىل أن األطفال والبهائم ال تتـجمل وإن انقطعـت 

 .آراهبا
 .وال اشتهر يف مذهبهم من الذين توقعوا وقوع كل ما خيرن العادة

 .فالذي ادعى القاضي فيه الضرورة ما ذكرتُه
 .به ألفاظُه يف الكتاب الكبري يف الكرامات وقد صروحت  

 .وأما وقوع ذلك يف الكرامات جوازاً عند انقالب العادة فمدرك ابحلجاج
وقــد أوردت هــذه الفصــول مــع االعــرتاف دين مل أســتوعبها مــتكاًل علــى مــا أمليُتــه يف 

 .ذلك من طرن احلجج مع األصحاب، إن شاء هللا تعاىل
يـل األوحـد وأما كالم األستاذ أيب إسـحان علـى املنجمـني فقـد بعثـُت إىل الشـيخ اجلل
 .منه أجزاء من نسخة ولها إيل  بعم طلبة العلم ممن قصدين من أقاصي خراسان

والكتاب مرتجم بـ " اجلـامع "، وهـو يـداين كتـاب " اهلدايـة " يف احلجـج، ولكـن كلـه 
يف الـدقائق، وقـد اسـتوعبت معظـم أوقـال بعــد الفـرا  مـن وطـري يف الفقـه يف جلـه، ا فتشــت 
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ة انقصة، قاصرة عن نسخيت اليت خلفتها، لكين أفتر عن مجيع النسخة النسخة فجلفيتها مبرت 
 .وأمجع ما أجُد فيها وأبعثها دفعة واحدة، وهللا يبقيه، وعن كل مكروه يقيه
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 ] حكم من جهل صفة من صفات المولى تبارك وتعالى [

 
 وكتب إليه، بعد أن سجله عمن جهل صفة من الصفات: 

ــه التجييــد، وأحتفــه  –يخ اجلليــل األوحــد وقفــُت علــى مــا تضــمنه كتــاب الشــ أدام هللا ل
 .واحلمد هلل رب العاملني –مبوارد التسديد، وأوزعه أن يشكر ما أواله فالشكر حيتدي املزيد 

اخلـوف فيـه، فسـبيُل التوصـل إليـه واضـحة، وطـرن  –أدام هللا يييـده  –وأما ما رسم 
 .األصحاب ومناهجهم فيها مضبوطة

جلليـــل األوحـــد، وخملـــص وداده، مـــن أكـــره النـــاس للتعـــرف هلـــذا لكــن دـــبو الشـــيخ ا
القبيــل واإلطنــاب يف هــذا البــاب، ولــوال أين أرى االنتــداب ألمــره حتمــاً، واالنتصــاب للمبــادرة 

 .إىل امتثاله واجباً، آلثرُت االنكفاف عنه
رياً وها أان أذكر قواًل وجيـزاً يف ذلـك، ديطـاً مبعظـم املقصـود، حاكيـاً مـا قيـل فيـه، مشـ

إىل األصــح، وقــد ســبق مــين يف بعــم الرقــاع إىل جملســه طرفــاً مــن الكــالم يف ذلــك، يتشــبت 
 .ابجلسمية ومثبيت اجلهة

ومجلة القول يف ذلك: أن عدم العلم ابلصفات النفسية واملعنوية ال مينع ثبوت املعرفة 
 .ابهلل صانع العامل، مع عدم اجلهل هبذا

صــنع إىل الصــانع، قبــل التوصــل إىل درك صــفاته وذلــك يف ابتــداء النظــر يف افتقــار ال
 .بطرن النظر وسبل العرب

فجما إذا نظر وجهل صفة من صفات الباري، واعتقدها علـى خـالف مـا هـي عليـه، 
 .فال خيلو: إما أن تكون صفة نفسية، وإما أن تكون صفة معنوية

 وهللا –فإنن كانإا الصإإفة الإه  هلهإا صإإفة نفسإية، مقإل أن يعتقإإد  يإز البإإاري 
 .(28)ن اجلهل هبا ينايف املعرفة ابهلل، فاألصح أ- لا قدرته منإزه عنه 

                                                

هذا كالم واضح ينص على أن من يعتقد حتيز الباري عز وجل فإنه ال يعرف هللا تعاىل، ألن   (28)
كون هللا تعاىل غري متحيز من الصفات النفسية، فمن جهل بعم الصفات النفسية واعتقد ما خيالفها يف 

 ل، فهو ال يعرف هللا تعاىل، بل هو مؤمن ،له بٍن مغاير هلل تعاىل وخمالف له.هللا عز وج
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وذلــك أن صـــفة الــنفس تـــدل علــى عـــني الــنفس، وال ترجـــع إىل صــفة زائـــدة عليهـــا، 
 .فاجلاهل هبا جاهل ابلنفس

وتقريب القول يف ذلك: أن ُمعَتِقَدين إذا اعتقد أحدمها موجوداً غري متحيـز، واعتقـد 
 .متحيزاً، فمعتَقد أحدمها غري معتَقد اآلخر، فال خفاء به الثاين موجوداً 

وقد قال القاضي يف بعم أجوبته: ال أنفي صـفة املعرفـة عـن الـذي خـالف يف صـفة 
 .نفسية، ما مل تقم داللة مسعية على تكفريه

 .وَجَعَل اجلهَل آخراً مبثابة عدم العلم أواًل يف ابتداء النظر
على تكفري جاهل بصفة قال: فلسُت أقول إن اجلهل وإذا قامت داللة مسعية قاطعة 

ابلصفة اقتضى اجلهل ابملوصوف، ولكـن مـن حيـُث اتضـحت الداللـة مسعـاً عرفنـا أن سـنة هللا 
 .أن ال جيمع لشخص بني اجلهل مبا جهله والعلم بوجود هللا

ــــدر هللا اســــتقرارها  ــــة، ولكنــــه يرجــــع إىل عــــادٍة ق ولــــيس يرجــــع ذلــــك إىل قضــــية عقلي
 .رهاواستمرا

وهــذا كمــا أن الشــرع حكــم بتكفــري مــن قتــل نبيــاً عامــداً عاملــاً، مــع القطــع دن أفعــال 
اجلوارح ال تضاد العلم القائم جبزء من القلب، ولكن من حيث اجتمعت األمـة علـى كفـر مـن 

 .صدر منه ما ذكرانه، وال جتمع األمة إال على احلق
م دن قتــل النــيب ال يصــدر إال قلنــا: وجــه انعقــاد اإلمجــاع علــى الصــحة، دن هللا حكــ

 .ممن قدر هللا كفره
، وقـد اختارهـا (29)فهذه طريقـة القاضـي روـه هللا، ولكـن الطريقـة األوىل أسـدُّ عنـدي

 .القاضي  كثرياً 
 .فهذا تفصيل القول يف الصفات النفسية

                                                

الطريقة األوىل هي اليت يقول فيها القاضي ابنتفاء معرفة من نفى صفة نفسية هلل تعاىل أو أثبت  (29)
هللا تعاىل، له صفة نفسية ال جيوز إثبا ا كالتحيز، فاإلمام اجلويين يرجح أن من اعتقد بذلك فهو مل يعرف 

وأن ذلك يستلزم عدم معرفة ابهلل تعاىل. والفرن بني هذه الطريقة والطريقة األخرى، أن الطريقة الثانية، 
جعلت التالزم بني نفي صفة نفسية وبني كون النايف غري عارف ابهلل تعاىل تالزما عاد ، والطريقة األوىل 

 جعلته ذاتيا.
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فجمــا الصــفات املعنويــة، وهــي العلــم والقــدرة واحليــاة، وســائر الصــفات القدميــة، فهــي 

 .ة: منها ما اختلف أهل القبلة يف إثبا ا وإثبات األحكام الثابتة للذات منهامنقسم
 .ومنها ما اتفقوا على إثبات األحكام واختلفوا يف إثبات الصفات املوجبة هلا

فجمــا الصــفات الــيت اختلفــوا فيهــا ويف حكمهــا، فمنهــا اإلرادة، فــإن الكعــيب ومعتزلــة 
تحقيــق !! وقــالوا: إن مسينـاه مريــداً أردان بــه كونــه عاملــاً أو بغـداد نفــوا كونــه تعــاىل مريـداً علــى ال

 .آمراً، على تفصيل هلم
ومن هذا املعإب حكم املعتزلة طلق الكالم، وصرفهم الكالم إىل صـفات الفعـل، فـإن 
ذلــك تصــريح مــنهم بنفــي الكــالم ونفــي اتصــاف القــدمي بــه يف ذاتــه، فــإن الفاعــل ال يتصــف 

 .بفعله
فيـــه ابلتكفـــري، ونــــزل نفـــي اتصـــاف الـــذات  (30)قطـــع شـــيخنا فمـــا جـــرى هـــذا اجملـــرى

 .ابلصفات الثابتة قطعاً مبثابة نفي الصفة النفسية
واختلف جواب القاضي يف ذلك، وتردده يف هذا القسم فون تردده يف القسم األول 

، فإنه إن صح رجوع الصفة النفس إىل غري الوجود مـع نفـي -وهو اجلهل ابلصفة النفسية  –
ل، ولــزم اجلهـل ابملوصــوف مـع اجلهــل ابلصـفة، فــال يتضـح ذلــك يف صـفة املعــإب، فإهنــا األحـوا

 .زائدة على وجود الذات
ـــد أجـــاب القاضـــي  يف غـــري موضـــع مبوافقـــة شـــيخنا يف هـــذا  –رضـــي هللا عنـــه  –وق

 .القسم
 .فهذا وجه االختالف يف الصفات وأحكامها

و اتفاقنـا مـع املعتزلـة علـى أن فجما االتفان يف األحكام مع اخلالف يف الصفة فهو  
 .هللا عامل قادر حي مدرك، مع إثباتنا الصفات ونفي املعتزلة إ ها

فمذهب شـيخنا أن انيف الصـفات مبثابـة انيف أحكامهـا، وقـد أمجعـت األمـة علـى أن 
 .من نفى كون القدمي عاملاً قادراً حياً فهو كافر، ونفي العلم مبثابة نفي كونه تعاىل عاملاً 

                                                

 .عري روه هللا تعاىلاملراد به اإلمام أبو احلسن األش (30)



 30 

ا ارتضـاه شـيخنا روـه هللا، وذلـك أن مـن مذهبـه نفـي األحـوال وإبطـال القـول هذا مـ
 .هبا، وأن كون العامل عاملاً عني العلم

ـــى  والقاضـــي مييـــل إىل القـــول ابألحـــوال، ويـــزعم أن كـــون العـــامل عاملـــاً حـــال زائـــدة عل
 .الذات والعلم، ورمبا ينفي األحوال يف بعم أجوبته

صـله، وإمنــا تـردد القاضـي ملــا أشـرُت إليـه، فإنــه مل واسـتقام قـول شـيخنا عــل مقتضـى أ
 .يستفد العلم بكون العامل عاملاً مع عدم العلم بثبوت العلم

واســـتدل علـــى ذلـــك دن قـــال: مـــن يعتقـــد نفـــي األعـــراف يعلـــم ضـــرورة كونـــه متجملـــاً 
 .ومتلذذاً، وجيهل أن كون األمل واللذة صفتني زائدتني على الذات

 .يتعلق دمر عظيم من الكالمواستقصاء القول يف ذلك 
 .انيف الصفات، مع القول ابألحوال والصحيح عندي احلكم بتكفري

 .وقد أجاب عنه القاضي يف اهلداية
وأما ما ذكره القاضي عند امتناعه من التكفري: فإن ذلك يفضي إىل تكفري كثـري مـن 

الف يفضـي إىل ، فإن هللا قد عصم أهل احلـق عـن اخـت(31)أئمتنا !! وهذا من أعظم الغصص
 .التكفري والتربي، ومآل اختالفهم إىل عبارات ال يعظم موقعها يف املعاين

ــة، فلــم يســتمر اثنــان مــن رؤســائهم علــى  وخصــص هللا ابخلــالف املتهافــت مــن املعتزل
 .مذهب، بل قطع كل منهم بتكفري صاحبه

أن البـاقي واطرد ألهل احلق االتفان إال يف مسـجلتني: إحـدامها: أن القاضـي مييـل إىل 
 .ابن لنفسه، مع قطع شيخنا دن البقاء صفة للباري، ونفي البقاء مبثابة نفي العلم
 .وكذلك أثبت ابن كالب للقدم معإب، وصرفه شيخنا إىل صفات النفس

فينبغي أن يقال: فجما القاضي فلم يقطع بقوله بنفي البقاء، بل ردد فيه كالمه، وهذا 
 .واضع، والذي قاله ابن سعيد فسهلدأبه يف األصول، وقد أثبته يف م

وأن نفي الصفة يفضي إىل نفي حكمها، وإثبات صفة ال يعظم خطرها، إذا مل تـدل 
 .على احلدوث

                                                

 .يف ط و ب: القصص (31)
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وأما التكفري بنفي جواز الرؤية فصروح بـه شـيخنا يف " املـوجز "، وردد القاضـي جوابـه 
 .فيه

ـــه،  ومجلـــة مـــا أرتضـــيه: أن كـــل مـــا يقـــدح يف صـــحة النظـــر فيمـــا ال تثبـــتُ  املعرفـــة دون
 .فاعتقاده ينايف النظر الصحيح

فـإذا مل يصـح النظـر وانتفـى العلـم الضـروري كـان املعتقـد مقلـداً، وهـذا مـا أسـتخري هللا 
 .فيه

 .فهذه كلمات وجيزة ال يشذ منها شيء عن مقصد التفكري، إن شاء هللا
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 ] معنى تمثل جبريل عليه السالم بصورٍة غير صورته [

 
للنـيب صـلى هللا  –عليـه السـالم  –احلق يسجله عن معإب نثل جربيـل وكتب إليه عبد 

عليه وسلم يف صورة دحية، ورآه مرة أو مرتني على خلقته يف صورة هائلة، فتلك األجزاء هـل 
تفـإب ا تعــاد ؟ أم تصــري بعــم األجــزاء علــى صـفة رجــل وتبقــى األجــزاء األخــرى فريجــع إليهــا 

ا هو ختييل فيما يرى النيب وامللُك على صورته ؟ فمـا عنـده امللك بعد ذلك ؟ أم كونه رجاًل إمن
 .يف هذا، والسالم

 فكتب إليه: 
حرس هللا عزت قدرته وجلت عظمته، على املسلمني أنفاس الشـيخ اجلليـل األوحـد، 

 .أدام هللا يييده، وأجزل كل خري مزيده
ت الشيء على وما تضمنه شريف خطابه من أسئلة الساملية، الصائرين إىل جتويز ثبو 

 .الصفة ونقيضها
وال وجــه لتثبيــت التخييــل يف حــق الرســول، ال ســيما أوقــات تبليــغ الــوحي إليــه ونقلــه 

 .إ ه، ابألصول يطول تتبعها
فــال يبقــى بعــد امتنــاع هــذا املســلك إال أحــد الــوجهني اللــذين احتــوى عليهمــا كــالم 

 .-أدام هللا يييده  –الشيخ األوحد 
 .ئفة، وإىل األخرى آخرونوقد صار إىل أحدمها طا

والسديد عندي يف ذلـك والعلـم عنـد هللا: أن يزيـل عـن شـخص جربيـل عليـه السـالم 
 .ما هو به أعلم من أجزائه

وهذا ما تشهد له األخبـار، إذ قـد روي عـن النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم أنـه قـال: )) 
 .يعود كالوضع (( إن منكيب إسرافيل ميآلن اخلافقني، وإنه ليتضاءل من خشية هللا حىت

ويف بعم األخبار املسندة: )) إن جربيل كان عند النيب صلى هللا عليـه وسـلم فامنـاع 
وانداب حىت عاد إىل حجم عدسـة، فلمـا راجعـه عليـه السـالم قـال: إنـه فـتح ابب مـن أبـواب 

 .السماء مل يفتح قط، وإنه حلادث أمر (( يف قصة طويلة
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انفصال أجزاء من شخص امللك بعد بقاء بقية وعقد القول يف ذلك أنه يبعد تقدير 
من أجزائه ملكاً، ويلزم من وقوع ذلك أن يكون جربيل مستقراً يف مقامه يف األفق، وإمنا جاء 

 .دمداً صلى هللا عليه وسلم منه بعُم أجزائه
ا األخــرى الـــيت يقـــدر زواهلـــا يف شخصـــه جيـــوز أن يعـــدمها ويفنيهـــا ا يعيـــدها، كمـــا 

جســد مــن ينحــل وينحــف، وجيــوز أن يزيلهــا عنــه وال يعــدمها، بــل تبقــى غــري يعــدم أجــزاء مــن 
متصفة بصفات املالئكة، ا يؤلفهـا هللا وجيمعهـا، وهللا القـادر علـى كـل ممكـن جـائز، واحلمـد 

 .هلل رب العاملني، وصلواته على نبيه الكرمي
 


