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ف ا  

٧٥ - :ا  

 ):هـ٣النوبختي (ق  فَِرق الشيعة/ احلسن بن موسىٰ 

الف]]  ١٠٨[[ص   الثانوقالت  عرقة    ):ةماميَّ اإل(وهم    ةرشية 

ة من يف األرض حجَّ   هللا  بل    ،همكلُّ ليس القول كام قال هؤالء  

عيلٍّ  بن  احلسن  ويصٌّ اهللا  وأمر    ولد  وهو  املنهاج    بالغ  عٰىل  ألبيه 

والسُّ األوَّ  اإلنَل  تكون  وال  املاضية  يف  ن  احلسن  أ مامة  بعد  خوين 

إالَّ   واحلسني   تكون  وال  ذلك  جيوز  غيبوال  يف  احلس  بن ن  ة 

أنْ   عيلٍّ  متَّ ينقيض  إٰىل  اخللق  اتَّ   صالً   ما  تعاٰىل  اهللا  مور  أُ   صلتذلك 

حدمها  أ ة ولو مات  حدمها احلجَّ أ ولو كان يف األرض رجالن لكان 

وهنيه قائمني يف  اهللا  ة ما دام أمر  اآلخر احلجَّ ]]  ١٠٩/[[ص    لكان

  مل مامة يف عقب من مل تثبت له إمامة وتكون اإل  خلقه وال جيوز أنْ 

، ولو جاز  بيه وال يف ولدهأ ن مات يف حياة  ة ممَّ د به حجَّ لزم العبات

لصحَّ  ولثبتت أ قول    ذلك  ومذهبهم  جعفر  بن  إسامعيل  صحاب 

حمق� إمامة حممّ  هبا  قال  من  جعفر وكان  بن  ميضِّ   اد  بن   بعد  جعفر 

د، وهذا الذي ذكرناه هو املأثور عن الصادقني الذي ال تدافع  حممّ 

العص هذه  بني  شكَّ ة  ابله  لصحَّ   وال  وقوَّ فيه  خمرجه  سبابه  أة  ة 

أسناده   أنْ وجودة  جيوز  حجَّ   وال  من  األرض  خلت  ختلو  ولو  ة 

مقاالت   من  يشء  جيوز  وال  عليها  ومن  األرض  لساخت  ساعة 

ون بوفاته  ها فنحن مستسلمون باملايض وإمامته مقرُّ ق كلِّ رَ هذه الفِ 

ه  ن بعدمام ماإل هو ه فخل من صلبه وأنَّ  قائامً   له خلفاً  نَّ أمعرتفون ب 

مر من مٰىض قبله من آبائه،  ٰى يظهر ويعلن أمره كام ظهر وعلن أ حتَّ 

إذاهللا  ويأذن   ذلك  من  هللا  األمر    يف  يريد  بام  ويأمر  يشاء  ما  يفعل 

املؤمنني   أمري  قال  كام  وخفائه  «اللَّ ظهوره  ختيل نَّ إ  مَّ هُ :  ال  ك 

 اً دمغمو  اً ئفخاو  أ   معروفاً   ة لك عٰىل خلقك ظاهراً األرض من حجَّ 

حجَّ ال  كي وبيِّ تبطل  أُ تك  وبذلك  جاءناتك  وبه  األخبار  مرنا  ت 

األئمَّ  عن  ألنَّ الصحيحة  املاضني  أنْ ة  للعباد  ليس  عن    ه  يبحثوا 

/[[ص  مور  أُ  ما ]]  ١١٠اهللا  آثار  ويطلبوا  هلم  علم  بال  ويقضوا 

ٰى يؤمر  سرت عنهم وال جيوز ذكر اسمه وال السؤال عن مكانه حتَّ 

إذ   مستغمم    هوبذلك  خائف  بسرت  ود  وليس  اهللا  ور  تعاٰىل 

أمره عن  البحث  حمرَّ   علينا  وطلبه  ذلك  عن  البحث  حيلُّ بل  ال   م 

ا وكشفه إباحة دمه ودمائنا ويف ظهار ما سرت عنَّإيف    وال جيوز ألنَّ 

وال   لنا  جيوز  وال  وصيانتهام  حقنهام  عنه  والسكوت  ذلك  سرت 

أنْ  املؤمنني  من  إماماً   ألحد  وارأ ب  خيتاروا  وإي  اهللا  قيمه  ي  امنَّ ختيار 

ألنَّ  شاء  إذا  ويظهره  وخيتاره  وأعرف لنا  خلقه  يف  بتدبريه  أعلم  ه 

واإل منَّ  مام  بمصلحتهم  بنفسه وزمانه  قال  أعرف  وقد  بو  أ ا، 

ينكر    الصادق  اهللا  عبد   ال  املكان  معروف  األمر  ظاهر  وهو 

اخلاصِّ  يف  مشهور  شايع  وذكره  والدته  ختفٰى  وال    : مِّ العوا  نسبه 

باسمسامَّ   «من لعنة    ين  شيعته اهللافعليه  من  الرجل  كان  ولقد   ،«

أنَّ   ، اه فيحيد عنهلقَّ يت من شيعته لقيه يف الطريق   رجالً   وروي عنه 

له وقال  ومحده  ذلك  عٰىل  فشكره  عليه  السالم  وترك  عنه    : فحاد 

قدم عليه أ ه عٰىل ذلك وما أحسن وذمَّ   م عيلَّ لقيني فسلَّ   لكن فالناً 

ووهكربامل وكذلك  ع،  األخبار  بن  إيب  أ ن  ردت  موسٰى  براهيم 

نأنَّ   جعفر   يف  قال  ذلكه  مثل  تسميته  منع  من  بو  أ و  ،فسه 

الرضا   يريد  ]]  ١١١/[[ص    يقول:  احلسن  ما  علمت  لو 

منِّ نفيسالقوم  ألهلكت  احلامم  ي  بلعب  ديني  يوثق  ال  بام  عندي   

ة الطلب  شباه ذلك، فكيف جيوز يف زماننا هذا مع شدَّ أ والديكة و

وقلَّ   وجور لقي  أ ة رعايته حلقوق  السلطان  ما  مع  من    مثاهلم 

اسمه   صالح وال  يظهر خربه  مل  من  وتسميته  وحبسه  وصيف  بن 

رويت   وقد  والدته،  أنَّ أ وخفيت  كثرية  عٰىل    خبار  ختفٰى  القائم 

أنَّ الناس والدته وخيمل ذكره وال يعرف إالَّ  ٰى يظهر  ه ال يقوم حتَّ  

أنَّ  إماويعرف  أنْ   مُّ وتي  ابن ويصٍّ   إمام وويصٌّ   نابم  ه  قبل  يقوم    به 

أنْ   ه ال بدَّ نَّ إومع ذلك ف وا  قلُّ   بيه وإنْ أ يعلم أمره ثقاته وثقات    من 

  اهللا  مور  أُ صلت  ما اتَّ     وال ينقطع من عقب احلسن بن عيلٍّ 

اإل إٰىل  ترجع  وأنَّ وال  ذلك  جيوز  وال  والوصيَّ اإل  خوة  ال  شارة  ة 

دان فام  ذلك شاه  أقّل    بشهود من غريه إالَّ الو  مامان من اإلتصحَّ 

اإل]]  ١١٢/[[ص    فوقهام، سبيل  الواضح  مامفهذا  واملنهاج  ة 

 .ع عليهة الصحيحة التشيُّ ماميَّ حب الذي مل تزل الشيعة اإلالالَّ 

 *   *   * 

 ):هـ٤١٣الفصول املختارة/ الشيخ املفيد (ت 

:  )أيَّده اهللا(خ  قال الشي  ة:يف معنٰى نسبة اإلماميَّ   ]]٢٩٦[[ص  



 اإلماميَّة ) ٧٥( / األلف حرف  ..............................................................................................................  ٤

ه اإلماميَّ  ا ة  بو م  والع لقائلون  اإلمامة  النصِّ جوب  ووجوب  ،  صمة 

ل هلا هذا االسم يف األصل جلمعها يف املقالة هذه اُألصول،  وإنَّام حص 

يف املذهب كان أم باطًال،    ا ضمَّ إليها حق�   من مجعها فهو إمامي وإنْ   فكلُّ 

ملعنا  ه  واستحقَّ االسم  هذا  شمله  من  إنَّ  يف    قد ه  ثّم  كلمتهم  افرتقت 

  جع إٰىل هذه اُألصول وغري ذلك. روع تر ويف ف   ة  ئمَّ أعيان األ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣أوائل املقاالت/ الشيخ املفيد (ت 

الفريق فأمَّ ]]  ٣٨[[ص   ووصف  باإلمامة  للمذهب  السمة  ا 

باإل الشيعة  فهوماميَّ من  اإلمامة    ة  بوجوب  دان  من  عٰىل  علم 

النصَّ   ،زمانٍ   ووجودها يف كلِّ  وال  اجليلَّ   وأوجب  كامل  والعصمة 

وساقها       اإلمامة يف ولد احلسني بن عيلٍّ حرص  مّ م، ثإما  لكلِّ 

عٰىل   كان يف األصل علامً   ه وإنْ ألنَّ ،  بن موسٰى    إٰىل الرضا عيلِّ 

األُ  من  دان  ملنمن  التخصيص  دون  ذكرناه  بام  يف   صول  قال 

ق من رَ فِ الستحقاق    لهأصه قد انتقل عن  األعيان بام وصفناه، فإنَّ 

هلمبأحاد  ألقاباً ]]  ٣٩/[[ص    معتقديه أحدثوها   يث  بأقاويل 

االس يف  عليهم  الوصففغلبت  دون  هذا ماميَّ باإل  تعامل  وصار  ة، 

املتكلِّ  عرف  يف  والعامَّ االسم  الفقهاء  من  وغريهم  عٰىل   علامً   ة مني 

 من ذكرناه.

الزيديَّ وأمَّ  املؤما  أمري  بإمامة  القائلون  فهم  أيب   عيلِّ   ننية  بن 

بن عيلٍّ   طالب واحلسن ك    واحلسني وزيد  فاطمي    لِّ وبإمامة 

العدا نفسه وهو عٰىل ظاهر  إٰىل  العلم والشجاعة دعا  أهل  ومن  لة 

 السيف للجهاد. وكانت بيعته عٰىل جتريد

*   *   * 

ل   ):هـ٦٧٢ين الطويس (ت نصري الدِّ  /نقد املحصَّ

أربع  :مسألة  قال:  ]]٤٠٨[[ص   اإلأة  الشيعة   ، ةماميَّ نواع: 

 : ة والغال ،ةوالزيديَّ  ،ةوالكيسانيَّ 

جن أرالشيعة  حتته  اإلس  أنواع:    ،ةوالكيسانيَّ   ،ةماميَّ بعة 

مام  اإل  رأهيم عليه أنَّ   استقرَّ   يفالذ  ة ماميَّ ا اإلأمَّ   والغالة.  ،ةوالزيديَّ 

الرسول   أخوه    يبأ بن    عيلُّ   9بعد  ثّم  ثّم ولده احلسن،  طالب، 

، ثّم ابنه حمّمد الباقر، ثّم ابنه جعفر الصادق،  عيلٌّ ه  بناحلسني، ثّم ا

، ثّم  يد التقالرضا، ثّم ابنه حممّ    الكاظم، ثّم ابنه عيلٌّ ثّم ابنه موسٰى 

ثّم ابنه حمّمد،   ،]ي[العسكر  ي، ثّم ابنه احلسن الزكيالنق  ابنه عيلٌّ 

  . وقد كان هلم يف كلِّ )عليهم أمجعنياهللا    ريض(وهو القائم املنتظر  

 من هذه املراتب اختالفات. واحدٍ 

بالنصِّ  القائلون  عيلِّ   اجليلِّ   فنقول:  أيبب  عٰىل    طالب    ن 

أنَّ اتَّ  عٰىل  متعيَّ فقوا  كان  اإللإل  ناً ه  من  فرقة  وعن  أهنَّ ماميَّ مامة.  م  ة 

النب بعد  األمر  عيلِّ   9  يِّ قالوا:  أيب  إٰىل  يف    بن  يفعل  طالب، 

 ها غريه. شاء والَّ  ه وإنْ شاء جعلها لنفس ، إنْ مامة ما أحبَّ اإل

الكامليَّ  أيبوزعمت  أصحاب  احلص  ة  بن  معاذ  ني كامل 

النصَّ   نَّ أ   النبهاين بمخالفتهم  كفرت  وأنَّ اجليلَّ   الصحابة    ا علي�   ، 

 كفر لرتك القتال معهم. 

  اكان حمق�   مامة وإنْ لإل  ناً ه كان متعيَّ فقوا عٰىل أنَّ ا األكثرون فاتَّ أمَّ 

 .ةيف ترك القتال للتقيَّ 

عبد  اختلفوا بعد موته، وزعمت السبائيَّ   ثمّ  بن اهللا  ة أصحاب 

ملأنَّ   أسب وأنَّ يمت  ه  وأنَّ   يفه  ،  والربق    الساموات،  صوته  الرعد 

أعداءه. ف ، وأنَّ سوطه بعد حني فيقتل  إٰىل األرض  ينزل  ذا سمع  إه 

]]  ٤٠٩/[[ص    هؤالء صوت الرعد قالوا: عليك السالم يا أمري

 املؤمنني.

الباوأمَّ  فقطا  قال:  قون  من  فمنهم  اختلفوا،  ثّم  بموته،  عوا 

احلنفاإل بن  حمّمد  بعده  قول  ،ةيَّ مام  سيأيت يَّ الكيسان  وهو  ما  عٰىل    ة 

 فصل مفرد.تفصيل قوهلم يف 

قالوا موته  اإل  :واألكثرون  بعد  اختلفوا  ثّم  احلسن.  بعده  مام 

إٰىل ولده احلسن، وهو املقلَّ فمنهم من ساق اإل  ،][احلسن ب  مامة 

عبد    لرضابا ولده  إٰىل  ساق  من  ومنه  حمّمد.  آل  ولده  اهللامن  ثّم   ،

 إٰىل أخيه إبراهيم.  ثمّ ة، فس الزكيَّ حمّمد وهو الن

] إٰىل احلسني. ثّم اختلفوا بعد من احلسنواألكثرون ساقوها [

احلنفيَّ  بن  أخيه حمّمد  إٰىل  فمنهم من ساقها  أكثر   ، ةقتله،  قول  وهو 

 ة.الكيسانيَّ 

بن احلسني زين العابدين. ثّم   عيلِّ  وها إٰىل ولده واألكثرون ساق 

فالزيديَّ  موته،  بعد  إىلٰ اختلفوا  ساقوها  بة  زيد  ولده  عيلٍّ   كام    ن 

 ة يف فصل مفرد.يديَّ رشح أحوال الز سيأيت

ة ساقوها إٰىل حمّمد الباقر. واختلفوا بعد موته، فمنهم ماميَّ واإل

إنَّ  قال:  ق من  من  ومنهم  فينتظرونه.  يمت،  مل  وهم  ه  بموته،  طع 

ثمّ  وهم   األكثرون.  ولده.  غري  إٰىل  ساقها  من  فمنهم  اختلفوا، 

 بن بن احلسني اهللا  ين ساقوها إٰىل حمّمد بن عبد  ن: أحدمها الذفريقا

العجيل  ،احلسن سعيد  بن  املغرية  أصحاب  قول  وثانيهام وهو   .

أيب إٰىل  ساقوها  العجيل  الذين  سيأيت  منصور  ما  هاتني    عٰىل  رشح 

 يف فصل الغالة. الفرقتني



 ٥ ...............................................................................................................  اإلماميَّة ) ٧٥/ ( األلفحرف 

بعد أمَّ  اختلفوا  فقد  الصادق  جعفر  ولده  إٰىل  ساقوها  الذون  ا 

قولني:موت عٰىل  بأنَّ   ه  قطعوا  الذين  يمو أحدمها  ولن  يمت  مل  ت  ه 

املهدحتَّ  القائم  وهو  أمره،  يظهر  أنَّ يٰى  عنه  ورووا  «لو  .  قال:  ه 

مدهدهاً  رأيس  تُ   رأيتم  فال  اجلبل  هذا  من  فصدِّ عليكم    نَّ إ قوا، 

ة اختلف هؤالء، فقالت الناووسيَّ   صاحب السيف». ثمّ بكم  صاح

إنَّ  آخرون:  وقال  بعض  ولأ   وإنَّ   ،بيغيه  بغيبته.  يف  يرونه  ياءه 

 للخروج.   هلم وقتاً يهم، ولكن ما عنيَّ منِّويُ  ه يعدهماألوقات، وإنَّ 

وهؤالء اختلفوا    ،وثانيهام الذين قطعوا بموته]]  ٤١٠[[ص  /

ال أحدها  أوجه:  أربعة  أنَّ عٰىل  زعموا  إمام    جعفراً   ذين  وال  مات 

عدالً  فيمألها  الدنيا  إٰىل  وسريجع  مُ   بعده،  جوراً ئَ لِ كام  وهم   ،ت 

اإل ساقوا  الذين  وثانيها  الذين  ماالناووسية.  وثالثها  ولده.  إٰىل  مة 

 زوا األمرين.مامة إٰىل غري ولده. ورابعها الذين جوَّ ساقوا اإل

فاعلم أمَّ  ولده،  إٰىل  ساقوها  الذين  األبناء  أنَّ   ا  من  له  كان  ه 

عبد   أربعة،  أمَّ اهللا  املعتربين  وموسٰى.  القائلون  وحمّمد وإسامعيل  ا 

عبد  إب هلم اهللا  مامة  ألنَّ حيَّ طالف  :فيقال  أفطحاهللا  عبد    ة،   .كان 

هلم لهالعامديَّ   :ويقال  يقال  أكابرهم  من  واحد  إٰىل  النتامئهم    : ة، 

وأمَّ  ب عامد.  القائلون  فيقالإا  حمّمد  وأمَّ السمطيَّ   :هلم  مامة  ا ة. 

ب فهم اإلإالقائلون  السبعيَّ سامعيليَّ مامة إسامعيل  وأ ة  القائلون مَّ ة.    ا 

املفضَّ إب هلم  فيقال  موسٰى  وها ليَّ مامة  أنَّ ة.  وهو  آخر،  قول    هنا 

الفضيليَّ اإل قول  وهو  األربعة،  ألوالده  كانت  أصحاب  مامة  ة 

 ان. فضيل بن سويد الطحَّ 

من جعفر إٰىل غري أوالده فقد اختلفوا    مةماا الذين ساقوا اإلأمَّ 

أقوال: مخسة  الطربيَّ   عٰىل  مأحدها  أصحاب  احلة،  بن    سن وسٰى 

ة إليه. وثانيها الرييعيَّ   مامةالصادق أوٰىص باإل  ، زعموا أنَّ يالطرب

الصادق أوٰىص    زعموا أنَّ   ،كيوهم أصحاب يريع بن موسٰى احلا

األقمصيَّ باإل وثالثها  إليه.  أصحابمامة  بن  ة،  عمران    معاد 

أنَّ  زعموا  الكويف،  ورابعها    األقمص  إليه.  هبا  أوٰىص  الصادق 

عبد    التيمية، التيم  اهللاأصحاب  سعد  اجلعديَّ يبن  وخامسها  ة، . 

 جعدة من الكوفة.  ب أيبأصحا

الذين توقَّ وأمَّ  اإلا  وغري  فوا يف سوق  إٰىل ولده  مامة من جعفر 

 زوا كال األمرين.م جوَّ هنَّ إة أصحاب يعفور، فولده، فهم اليعفوريَّ 

مامة موسٰى بن جعفر بعد موته، فمنهم  إثّم اختلف القائلون ب

أدرموته  ف يف  من توقَّ  هلأ مات    يوقال: ال  ويقال  يمت.  مل   :مو 

يونس بن عبد الرمحن وهو من علامء الشيعة قال    ة، ألنَّ املمطوريَّ 

إالَّ  أنتم  ما  أنَّ هلم:  قطع  من  ومنهم  يم كالب ممطورة.  مل  وأنَّ ه  ه  ت 

األيٌّ ح فزعمت  اختلفوا  ثّم  بن  .  حمّمد  أصحاب    شرت أ شرتية 

ي  يٌّ ح  سٰى مو  أنَّ ]]  ٤١١[[ص  / وال مل  الوقت  مت  إٰىل  يموت   

وأنَّ  أواملعلوم،  باإله  إليه.ٰىص  أنَّ   مامة  القرامطة  موسٰى    وزعمت 

 أوٰىص هبا إليه. 

بموتهوأمَّ  القاطعون  بن    ،ا  أمحد  ولده  إٰىل  ساقها  من  فمنهم 

موسموسٰى  بن  عيل  ولده  إٰىل  ساقوها  واألكثرون  ثّم  .  الرضا.  ٰى 

مامة ولده  إيقل ب   من مل  فمنهم  ،د موتهمامته اختلفوا بعإالقائلون ب 

التق ف  لصغره  ي،حمّمد  الوقت،  ذلك  يف  علمه  لنَّ إوعدم  مات  امَّ ـ ه   

 ثامنية.  :أربعة، ومنهم من قال يالتق الرضا كان سنُّ 

. ثّم اختلفوا، فقال قوم: ال  يقالت  مامةإا األكثرون فقالوا بوأمَّ 

  وإنْ   صوله وفروعهأُ ين  الدِّ   تعاٰىل فيه العلم بكلِّ اهللا  خيلق    يبعد أنْ 

 ه كان إماماً ال آخرون: إنَّ . وق عيسٰى    ، كام يف حقِّ رياً كان صغ

أنَّ  يكون     األمر له دون سائر الناس، ولكن ال جيوز أنْ عٰىل معنٰى 

ومفتياً   إماماً  الصلوات  وأمَّ احل  يف  يف  املفتوادث.  بعض    يا  كان 

 .صار بالغاً  أصحابه إٰىل أنْ 

فمنهم من ساقها   ،تهلفوا بعد موختا  يمامة التقإثّم القائلون ب 

واأل موسٰى.  ولده  اختلفوا  إٰىل  ثّم  النقي.  عيل  إٰىل  ساقوها  كثرون 

ه هو املنتظر، ومنهم من ساقها إٰىل ولده بعد موته فزعم بعضهم أنَّ 

 . رون ساقوها إٰىل ولده احلسن بن عيلٍّ جعفر، واألكث

 :عرش قوالً  يثّم اختلفوا بعد موت احلسن عٰىل اثن

مل  أنَّ   :لاألوَّ  خال ألنَّ يمت،  ه  ظاهر  ولد  له  وليس  مات  لو  ه 

 ه غري جائز. وأنَّ  ،مام املعصومالزمان عن اإل

املعنأنَّ   :والثاين مات، لكن سيجيء، وهو  قائامً   يُّ ه   أي ،  بكونه 

 يقوم بعده.

  مامة إٰىل أخيه جعفر. ه أوٰىص باإل ولكنَّ  ئ ه مات وال حيب أنَّ   : والثالث 

 ّمد. إٰىل أخيه حم بل أوٰىص هبا :والرابع

،  ه ما كان إمامًا ب علمنا أنَّ  مات من غري عقامَّ ـه لأنَّ   :واخلامس

 .مام كان جعفراً اإل وأنَّ 

 ، ألنَّ مام كان حمّمداً اإل  بل ظهر أنَّ   :السادس]]  ٤١٢[[ص  /

جماهراً   راً جعف فاسقًا   كان  كان  واحلسن  اخلفي  بالفسق،  فتعنيَّ يف    ة 

 . مامةحمّمد لإل

قبل موته بسنني، اسمه حمّمد،   دَ لِ وُ   اً ف ابن خلَّ   سن احل   أنَّ   : السابع 

  ه جعفر وغريه من األعداء، وهو املنتظر.من عمِّ   سترت خوفاً ا 
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 . بعد موته بثامنية أشهر دَ لِ له ابن وُ  أنَّ  :الثامن

اإلامَّ ـل  :التاسع مات  اإل  انتقال  جيوز  فال  له  ولد  وال  مامة مام 

 .ت التكاليفمام وارتفعاإلمن  منه إٰىل غريه، فبقٰى الزمان خالياً 

م ال من ذلك النسل، بل من نسل  مايكون اإل  جيوز أنْ   :العارش 

 ة. آخر من العلويَّ 

اإلامَّ ـ ل  :عرش  ياحلاد انتقال  جيز  مل  إٰىل   النسل  ذلك  من  مامة 

آخر خلوُّ نسل  جيوز  وال  اإل  ،  عن  أنَّ الزمان  علمنا  من  مام،  بقٰى  ه 

 يظهر. نْ واليته إٰىل أ ا ال نعرفه، فنحن عٰىل كنَّ نسله ابن، وإنْ 

إٰىل عيل الرضا وبعده خمتلف، مامة معلأمر اإل  :عرش  الثاين وم 

 ف. توقَّ فيُ 

أنَّ  أدلِّ   واعلم  من  العظيم  االختالف  عدم    هذا  عٰىل  الدالئل 

 عرش.  ياملتواتر عٰىل هوالء االثن اجليلِّ   النصِّ 

 ، مامة عيلٍّ إأقول: هذه اختالفات رويت عن الشيعة القائلني ب

عتمد عليها. ب غري متُ د له أثر غري املكتوب يف كُ جَ وا مل يُ ممَّ  وأكثرها

عيلٍّ   اجليلُّ   والنصُّ  غري  يف  به  يقولون  ف   ال  من    النصَّ   نَّ إ، 

عيلٍّ   9اهللا  رسول   اإل  عٰىل  جلي� ماميَّ عند  كان  مثل    اة  يف 

فعيلٌّ   قوله مواله  كنت  «من  الزيديَّ   ،مواله»  :  كان  وعند  ة 

إىلٰ ، ألنَّ اخفي�  حمتاج  يدلُّ ت  مامقدَّ   ضمِّ   ه  إمامته.    إليه  عٰىل  اجلميع 

كلِّ وا من  االثن  لنصوص  من  عندهم عرش  يإمام  بعده  من  عٰىل   

ٰىل ما يف هذا  رب اجلالء وال اخلفاء فيها. وال كالم ععتَ معلوم، وال يُ 

وقد رأيت رسالة لبعض    د نقله من الكتب.ه نقل جمرَّ الفصل، ألنَّ 

أ النوبختيِّ  الشيعة  قدماء  من  فيه  نَّ ني  ذكر  أنَّ   أنَّ ه    املشهور 

نيِّ مَّ األُ ]]  ٤١٣ [[ص/ تفرتق  قد    فاً ة  والشيعة  فرقة.  وسبعني 

ق، رَ  فِ ة عرشفذكر من الزيديَّ   عن غريهم.  افرتقوا هذا القدر فضالً 

وثالثني فرقة،    ة أربعاً ماميَّ  فرقة، ومن اإلعرش  ية اثنالكيسانيَّ   ومن

فِ  ثامين  الغالة  الباطنيَّ رَ ومن  ومن  ثامن  ق،  تسعأ ة  لكن  رَ فِ   و  ق. 

الفِ  هذه  خارجرَ بعض  اإلق  عن  وبعض  ون  كالغالة  سالم، 

 أعلم بحقيقة احلال.واهللا ة. الباطنيَّ 

*   *   * 

ل (قواعد العقائد)    ): هـ ٦٧٢ين الطويس (ت  لدِّ ري ا نص   / نقد املحصَّ

اهللا مام لطف، وهو واجب عٰىل  نصب اإل  ة فقالوا: إنَّ ماميَّ ا اإل وأمَّ 

فيج  أنْ تعاٰىل،  ا  ب  معصوماً إل يكون  يُ لئالَّ   مام  ويؤكِّ اخللق   لُّ ِض   د . 

   ذلك قوله: 
َ

َن ال
َ
ا�ِِمَ�   � ِدي الظ�

ْ
 َ�ه

ُ
  .] ١٢٤  [البقرة:   �ال

إمامة عيلٍّ واتَّ  النب    فقوا عٰىل  يكن غريه  9  يِّ بعد  مل  إذ   ،

اإل  ،معصوماً  ساقوا  ابنهثّم  املجتبٰى  احلسن  إٰىل  بعده  إٰىل   ،مامة  ثّم 

إٰىل ابنه   ثمّ  ،ثّم إٰىل ابنه زين العابدين ،شهيد بكربالءاخيه احلسني ال

الباقر جعفر  ،حمّمد  ابنه  إٰىل  إٰىل    ،الصادق]]  ٤٦١/[[ص    ثّم  ثّم 

ي،  ثّم إٰىل ابنه حمّمد التق ،لرضاابنه عيل ا ثّم إٰىل  ،ابنه موسٰى الكاظم

  ثّم إىلٰ   ي،العسكر  يثّم إٰىل ابنه احلسن الزك  ،النقي  ثّم إٰىل ابنه عيلٍّ 

حممّ  اابنه  السالم  يملهدد  عليهم  خروجه  وقالوا:    املنتظر  أمجعني. 

الثاين ت جوراً ئَ لِ كام مُ   وسيظهر، ويمأل الدنيا عدالً   ه باٍق إنَّ    . وهو 

 ة. عرشيَّ  يبوا باالثنقِّ م. وألجل ذلك لُ هتئمَّ أ  من عرش

صول مذهبهم يوافقون املعتزلة. وهلم يف الفروع أُ وهم يف أكثر  

 مامة اختالفاتان هلم يف سياق اإلأهل البيت. وكفقه منسوب إٰىل  

إيرادها.  إٰىل هذا الزمان عٰىل    كثرية ال فائدة يف  ومجهورهم الباقون 

 هذا املذهب الذي ذكرناه. 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦(ت  املقداد السيوري /اللوامع اإلهليَّة

اإلماميَّ   ]]٣٢٥[[ص   أصحابنا  إنَّ وقال  عيلٌّ ة:  بال     ه 

عصمة،  ائط التي هي ال، واجتامع الرشواخلفيِّ   يلِّ جلا  للنصِّ   ،فصل

مَ واألفضليَّ  ويف  فيه  احلسن  ،بعده  نْ ة  ثّم    ،ثّم احلسني  ،وهم ولده 

ثّم ابنه جعفر    ،د الباقرابنه حممّ   مّ ث  ،بن احلسني زين العابدين  عيلُّ 

د  ثّم ابنه حممّ   ،الرضا  ثّم ابنه عيلٌّ   ،ثّم ابنه موسٰى الكاظم  ،الصادق

د   ابنه حممّ ثمّ  ،ثّم ابنه احلسن العسكري ،دياهلا بنه عيلٌّ ثّم ا  ،اجلواد

موجود   باٍق   وهو حيٌّ  .)صلوات اهللا عليهم(املهدي القائم املنتظر  

ل اهللا  عجَّ (  وجوراً   ت ظلامً ئَ لِ كام مُ   وقسطاً   الً يظهر ويمأل الدنيا عد

عرش  ،)فرجه الثاين  بكلِّ وإنَّ   . وهو  اإلقرار  جيب  يف   ه  منهم  واحد 

وم  كلِّ  واحزمان،  جحد  مؤمناً   داً ن  يكن  مل  تعاىلٰ   منهم  ،  باهللا 

عيلُّ 9 لقوله «يا  واألئمَّ   ،:  واحداً أنت  أنكر  من  بعدك،  من   ة 

أنكرين» فقد  باقِّ ولُ   .منكم  وباإلماميَّ يَّ عرشالثني  بوا  لذلك،  ة  ة 

مطلقاً  اإلمامة  بوجوب  كلِّ   لقوهلم  وتُ   يف  إليهم  نَس زمان،  ب 

وانقرض القائلون    ،تهمني أئمَّ ة ال حقيقة هلا يف تعياختالفات شاذَّ 

 يف فسادها.  قد وقعت، وذلك كاٍف كانت  هبا إنْ 

*   *   * 

 وللمزيد راجع:

 الشيعة.

*   *   * 
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 ):هـ٨٢٦(ت  املقداد السيوري /ع اإلهليَّةواملال

الثالث   ]]٩٣[[ص  / واإلمكان    : الالمع  واالمتناع  الوجوب  يف 

  : م واحلدوث دَ والقِ 

 :وفيه أبحاث

 : ة]اهيَّ ل: [محل الوجود عٰىل املوَّ ] األ[البحث

أو   ،صافها به جيب اتِّ   ا أنْ ة فإمَّ الوجود عٰىل املاهيَّ   َل ه إذا ُمحِ اعلم أنَّ 

األمران   ، يمتنع  جيوز  وجوب األوَّ   . أو  امتناع   ، ل  والثالث    ، والثاين 

إٰىل تعريف، ومن عرَّ وهو مفهومات رضوريَّ   . إمكان تفتقر  فها  ة ال 

أ  الدور  اليشلزم  تعريف  يساويه ب  ءو  األوَّ   .ام  يوجدان  النثّم    قد 

لذاته، وقد يوجدان   لذاته وممتنعاً  صف هبام واجباً ٰى املتَّ سمَّ بالذات فيُ 

  وممتنعاً   ، ته لغريه كاملعلول عند وجود علَّ   ٰى واجباً سمَّ ر الغري فيُ اباعتب 

عدمها  حال  كهو  بالغري فأمَّ   .لغريه  فال يوجد  املمكن  لكان  وإالَّ   ،ا   

ممكن    وكلُّ   . لذاته  أو ممتنعاً   لذاته  ا واجبًا بالغري إمَّ   إلمكانمفروض ا

بالذات  ممكن  تارةً   ، بالغري  املفروض  ذلك  /[[ص  فيكون   ٩٤  [[

 فيلزم االنقالب، هذا خلف.   ،لذاته  ممكناً  لذاته وتارةً  بًا ج وا

الثالثة   الثاين: [هذه  مور أُ   -   مكانإوجوب امتناع و  -البحث 

 : اعتبارية]

 .رجاً ة ال وجود هلا خار اعتباريَّ وم لثالثة أُ ه ا هذ أنَّ 

عموماً أمَّ  فإنَّ   ،ا  املعدوم،  عٰىل  مستحيل    فلصدقها  املمتنع 

ملمكن قبل وجوده ممكن الوجود وإذا  االوجود وواجب العدم، و

 صاف العدمي بالثبويت.ة، الستحالة اتِّ عدميَّ  ذلك كانكان ك

خصوصاً وأمَّ  ثبوتي�   فألنَّ   ،ا  كان  لو  إمكان   االوجوب  لزم 

والالا يفلواجب،  كامللزوم  أنَّ   البطالن.  زم  املالزمة:  صفةبيان    ، ه 

حينئذٍ  ممك  مفتقراً   فيكون  واملفتقر  املوصوف،  فيكون  نإٰىل   ،

ممكناً  حينئذٍ   ،الوجوب  زواله  أنَّ فيجوز  والفرض  الواجب    ، 

 ، هذا خلف. فيزول أيضاً  ،واجب

لزم ثبوت    اكان ثبوتي� عن االستدالل، إذ لو    فغنيٌّ   ،ا االمتناعأمَّ 

 فة له. املمتنع، إذ هو ص

اإلمكانوأمَّ  ثبوتي� فألنَّ   ،ا  كان  لو  إمَّ   اه  واجباً لكان  فيكون   ، ا 

ط فيها شَرت والعوارض يُ  ،ته عارض ملاهيَّ  ه حينئذٍ ، ألنَّ املمكن واجباً 

أوَّ حتقُّ  معروضاهتا  بالوجوب  ،الً ق  أوٰىل  املعروض  ا وإمَّ   .فيكون 

 ويتسلسل.  ،نفله إمكا ،ممكناً 

*   *   * 

٧٧ -  ا:ا  وف وا  

 ):هـ٣٨١اهلداية/ الشيخ الصدوق (ت 

 نهي عن املنكر: لباب األمر باملعروف وا ]]٥٦[[ص 

من  واجبتان  فريضتان  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر 

 ]] اإلمكان.٥٧عٰىل /[[ص   اهللا

مل يقدر عليه  نْ سانه ويده، فإ ر املنكر بقلبه ولنكِ يُ  وعٰىل العبد أنْ 

 مل يقدر فبقلبه. نه، فإنْ فبقلبه ولسا

الصادق   املنكر  وقال  عن  وينهٰى  باملعروف  يؤمر  «إنَّام   :

ا صاحب سؤم  يف وسوط فال». من فيتَّعظ، أو جاهل فيتعلَّم، فأمَّ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣أوائل املقاالت/ الشيخ املفيد (ت 

وال  القول يف األمر  -  ١٢٦  ]]١١٩[[ص   نهي عن  باملعروف 

 املنكر:

إنَّ  باللسان فرض   وأقول:  املنكر  والنهي عن  باملعروف  األمر 

الكفاية برش لقياعٰىل  إليه  ال    مط احلاجة  من  ة عٰىل  علم لديه  احلجَّ

الظنِّ  غلبة  أو  به،  باملصلحة  العلم  حصول  أو  بذكره،  بذلك،   إالَّ 

متعلِّ  فيه فهو  اليد  ا بسط  وإجيابه  فأمَّ بالسلطان  يندبهق  من  له    عٰىل 

ت جيوز  ولن  فيه،  الرشوإذنه  هذا  مذهب غيري  وهذا  املذكور.  ط 

 مها.اع عٰىل القول بالعدل واإلمامة دون ما عدمتفرِّ 

 *   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  د املرتٰىض السيِّ  /الذخرية يف علم الكالم

 الكالم يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر:  ]]٥٥٣[[ص  /

ب خالف  ال  أنَّه  يفاعلم  ة  األُمَّ الواجب ني  باملعروف  األمر     

وجوبه، وهل هي   وإنَّام اختلفوا يف جهة  املنكر،  والنهي عن مجيع 

 العقل أو السمع؟ 

املعروف نَّ إو بوجوب  باملعروف  األمر  وجوب  قيَّدنا  ام 

فاألمر   ونفل،  واجب  إٰىل  ينقسم  املعروف  ألنَّ  باملنكر،  وأطلقناه 

كا بالنفل  واألمر  كالواجب  ابالواجب  باليشلنفل، ألنَّ  ال  ألمر  ء 

يكون آكد من املأمور به، وإذا جاز اإلخالل بالندب جاز    جيوز أنْ 

 اإلخالل باألمر به. 

ا  حوالصحي جيب  أنَّ  ال  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  ألمر 

الرض دفع  سبيل  عٰىل  يكن  مل  إذا  العقل  د  والتحرُّ بمجرَّ إٰىل  ر  ز 

عقالً ةاملرضَّ  وجب  كذلك  كان  إذا  ألنَّه  إزا،  ألنَّ  عن  ،  الرضر  لة 

 جبة يف العقول.النفس وا
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أنَّه لو كان واجبًا لكان له وج أنَّه ممَّا جيب عقالً   ه والدليل عٰىل 

يكون هو قبح    [وجوب يف العقل، وليس خيلو ذلك الوجه من أنْ 

أنَّ كراهيَّ املنكر، أو جيعل وجه  ة املنكر واجبة علينا، وإذا ] وجوبه 

أو  نكِ مل تُ  ين له لقبح  ارًا لكوننا غري مريدألنَّ فيه إظهره مل نكرهه. 

ضون  اا را متٰى مل نفعل ذلك أومهنا الناس أنَّ نريد املنكر، أو ألنَّ   أنْ 

 باملنكر، أو يكون وجه الوجوب كونه لطفًا.

أنْ ٥٥٤[[ص  / جيوز  وال  وجه   ]]  هو  املنكر  قبح  يكون 

د ا   وجوب النهي عنه، ألنَّ ذلك يوجب عٰىل اهللا تعاٰىل أنْ  لنهي  ُجيدِّ

املنك مع  ر يف كلِّ حال، ألنَّ عن  املنكر  وجب علينا هنيهم عن  ه إذا 

تعاىلٰ  عليه  وجب  فعلوه،  ما  بقبح  وجه    علمهم  ألنَّ  ذلك،  مثل 

 الوجوب ثابت يف األمرين.

أنْ  جيب  كان  وال   وأيضًا  قبحه،  ألجل  القبح  من  تعاٰىل  يمنع 

بأنْ  تعبَّدنا  قد  تعاٰىل  إنَّه  قلنا:  إذا  ذلك  عٰىل  املنكرن  يلزم  من   منع 

بالفعل، ألنَّ ي  بالنهي. واملنع أنْ  تعاٰىل عنه  التعبُّ منع  د  ا نجعل وجه 

املصل هو  باملنع  منحلنا  يف  ثابتة  غري  وهي  اختالف ة،  فجاز  عه، 

 احلالني. وليس كذلك ما قالوه. 

أنْ  علينا  جيب  النهي يف كلِّ حال، ألنَّه لو   وأيضًا فكان  د  ُنجدِّ

مرت علم  مع  ل  األوَّ النهي  بقبوجب  القبيح  يف  كب  لوجب  حه 

 كلِّ حال.  الثاين يف

، ألنَّ  اال يسقط علينا اإلنكار بإنكار غرين  وأيضًا فكان جيب أنْ 

 وجه الوجوب ثابت يف اجلميع.

ة العظيمة ٰى إٰىل املرضَّ أدَّ   وأيضًا فإنَّ اإلنكار كان جيب علينا وإنْ 

  .ة يف النفس، ألنَّ وجه الوجوب فهو قبح الفعل قائم مع املرضَّ 

ذ ماوليس جيري  ودفع يتعلَّ   لك جمرٰى  باملنافع  وجوبه  وجه  ق 

الو  املضارِّ  وسقوط  املقابلة  اعتبار  املضارِّ جيف  بزيادة  ألنَّ  وب   ،

تعلُّ  غري  من  القبح  د  بمجرَّ وجب  إنَّام  الفرض  عٰىل  املنكر  ق  إنكار 

ة.  بمنفعة وال دفع مرضَّ

أنْ  جيب  كان  فقد  الرش  وأيضًا  ورود  حيسن  أهل ال  بإقرار  ع 

ت وجه اإلنكار ال حيسن بورود الرشع  القبح، ألنَّ ثبو  الفريَّة عىلٰ 

 باإلقرار.

الوجو هذه  جعل    هوبكلِّ  من  قول  الوجوب  يسقط  وجه 

 ة أو إظهار كونه غري مريد.إظهار الكراهيَّ 

ء  ]] وبعد، فليس جيب فيمن مل يكن كارهًا لليش٥٥٥[[ص  /

 اهة.ه من اإلرادة والكر يكون مريدًا له، جلواز خلوِّ  أنْ 

ا ا يكون   نكر فغري صحيح، ألنَّه ال جيب أنْ لرضا باملإلهيام لفأمَّ

يُ   كلُّ  ال  فهو  اضيرر  نكِ من  الرضا  النكري  تارك  عٰىل  م  توهَّ فيمن  ًا 

 ]. م بغلط السابق [إليهغالط، والفعل ال جيب ألجل توهُّ 

أنْ  جيوز  من   وال  بمعلوم  ليس  ذلك  ألنَّ  لطفًا،  لكونه  جيب 

 يه منه.العقل نقطع علطريق العقل، وال وجه يف 

إٰىل أنْ ولو وجب   أقرب  أنَّه يكون  ملا يقال من    ال   إنكار املنكر 

فعل يكون معه أقرب إٰىل جمانبة    ع املنكر، لوجب عٰىل أحدنا كلُّ يق

رين   املحذِّ أقوال  وسامع  الوعظ  جمالس  كحضور  القبيح، 

الثواب   باستحقاق  العلم  كان  بل  ذلك  جيب  مل  فلامَّ  واملنذرين، 

وماوالعقا كافيًا،  فإنَّام   ب  عليه  مقوٍّ  زاد  ألنَّه  الندب  حكم  يف  هو   

الق فكذلك  العلم وللدواعي،  ألنَّ  املنكر،  عن  النهي  يف  ل 

الثواب   من  باستحقاق  عليه  زاد  وما  اللطف  يف  كان  والعقاب 

 النهي فله حكم الندب. 

املنكر  علم  أحدها  رشوطًا:  املنكر  إنكار  لوجوب  أنَّ  واعلم 

ستمرار عٰىل املنكر،  صل هناك أمارة االحي  وثانيها أنْ بكونه منكرًا،  

إنكاره يف اإلقالع عن املنكر، ومن الناس  وثالثها جتويز املنكِر تأثري

  ط ظنُّ املنكِر أنَّ إنكاره ُيؤثِّر، ورابعها أنْ ن هذا الرشمن جعل مكا

ال خياف عٰىل    يرتفع خوفه عٰىل نفسه إذا أنكر املنكر، وخامسها أنْ 

متٰى   املنكر،  ماله  أنْ أنكر  ي  وسادسها  املنكر  ال  إنكاره  يف  كون 

 مفسدة. 

عىلٰ  الداللة  ا  الرش  فأمَّ ة  ال صحَّ ما  إنكاره  أنَّ  فهو:  ل  األوَّ ط 

/[[ص   منكرًا  يف  ٥٥٦يعمله  صدقًا  يعمله  ال  عامَّ  كإخباره   [[

 القبح، ألنَّ اإلنكار جيري جمرٰى اخلرب ألنَّه قبيح.

أنْ  أنْ فه الذي ال ييمنعه من ترصُّ   وأيضًا فليس له  يكون    أمن 

أنْ ح بني  فرق  وال  أو    سنًا،  بالنهي  ذلك  من  من  بيمنعه  غريه 

 األفعال.

ة الرش ا الذي يدلُّ عٰىل صحَّ ط الثاين: وهو أنَّ الغرض من وأمَّ

يتناول املايض الواقع،   ال يقع الفعل املنكر، فال جيوز أنْ   اإلنكار أنْ 

ا  يمنع ممَّ    أنْ ، وإنَّام يصحُّ ألنَّ ذلك ممَّا ال جيوز ارتفاعه بعد وقوعه

املنكر عٰىل  ة استمرار فاعل  ر يكون هناك أما  ال يقع، فال بدَّ من أنْ 

الظنُّ  معه  يغلب  اإلنكار    فعله  فيحصل  عليه،  ويقدم  يفعله  أنَّه 

 للمنع من وقوعه. وأمارات االستمرار كثرية معروفة بالعادة. 

أنْ  اإلرصار  أمارات  مجلة  من  قيل:  أمارة   وقد  يظهر    ال 

ألنَّ  لو  اإلقالع،  مجاعة  فرش  مخر  رشب  عٰىل  أقداحًا  اجتمعت  بوا 
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متنُّ فالظ م  بأهنَّ غالب  أمارة    ذلك  كان  إقالعهم  أمارة  يظهر  مل  ٰى 

 الستمرارهم.

مل يظهر أمارة االستمرار عٰىل    قيل: أالَّ وجب اإلنكار وإنْ   فإنْ 

 املنكر لتجويز وقوعه مستقبالً؟ 

مقلنا: لو كان جتويز وقوعه من غري   نظنُّ  [وقوعهأمارة  ] عها 

قادر عٰىل املنكر،  كلِّ    ر عىلٰ نكي   وجوب اإلنكار لوجب أنْ يقتيض

ممَّن    وإنْ  القادرين  من  قادر  فعله، ألنَّه  أمارة  يفعله وال ظهرت  مل 

يقع منه يف   فعل معروفًا أو مل يفعل معروفًا. وال منكر إالَّ وجيوز أنْ 

أنْ  جيب  وكان  املنكر،  خيتصَّ   الثاين  بمو وجو  ال  االنكار  ضع  ب 

 . ومعلوم فساد ذلك.دون آخر

ا الذي يدلُّ  يكون    ط الثالث وهو جتويز املنكر: أنْ  عٰىل الرش وأمَّ

ثالث   للمنكِر  أنَّ  فبيانه:  املنكر.  عن  اإلقالع  يف  تأثري  إلنكاره 

يكون  حال  ظن٥٥٧ُّ/[[ص    أحوال:  إنكاره  ]]  بأنَّ  غالبًا  فيها  ه 

إذا كان   أنَّه  ه اإلنكار.  ل وجب علي عٰىل هذه احلا ُيؤثِّر، وال خالف 

ز    ه غالبًا بأنَّ املنكر ال يرتفع بإنكاره وإنْ واحلال الثانية يكون ظنُّ  جوَّ

أنْ  الثالثة  يغلب يف ظنِّ  مع ذلك ارتفاعه، واحلال  ارتفاع املنكر  ال  ه 

 بإنكاره وال أنَّه ال يرتفع ويكون عٰىل التجويز لألمرين عٰىل سواء. 

هاتني   مع  الناس  وواختلف  يف  إنكاراحلالتني  املنكر،    جوب 

قرآن  من أوجبه. وظواهر اآليات يف ال  مفمنهم من أسقطه، ومنه

يقتيضالدالَّ  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  وجوب  عٰىل   ة 

يدلُّ  ما  اجلملة  من  خيرج  وإنَّام  ذلك،  فقد  ومع  إنكاره  وجوب 

أ    و أنْ الدليل عٰىل إخراجه من احلال التي خياف فيها عٰىل النفس، 

. دة. والظيكون مفس  اهر متناول للكلِّ

ال ا  اكوأمَّ عٰىل  خاف لرشالم  إذا  أنَّه  يف  خالف  فال  الرابع:  ط 

يبيح   النفس  عٰىل  املنكر، وألنَّ اخلوف  إنكار  نفسه سقط عنه  عٰىل 

فبأنْ  الكفر،  [كلمة]  عٰىل    إظهار  املنكر  إنكار  لرتك  قبيحًا  يكون 

 الغري أوٰىل.

قو فقال  الناس  اختلف  إنَّ اخلوفثّم  ا   م:  إنكار عٰىل  لنفس يف 

احل يزيل  آخرواملنكر  وقال  الوجوب،  يزيل  كام  يزيل سن  إنَّام  ن: 

الصرب   يف  يكون  ال  الذي  املوضع  يف  الوجوب  إٰىل  مضافًا  احلسن 

للدِّ  إعزازًا  القتل  إعزاز  عٰىل  القتل  إذا كان يف الصرب عٰىل  ا  فأمَّ ين، 

أنْ للدِّ  نحو  وذلك  جيب،  ومل  اإلنكار  حسن  بالتخو  ين  يف  ُيكَره 

الكفر    عىلٰ  إظهار  عٰىل  ُيظهِ فنفسه  وال  اإليامن  وما  يُظِهر  الكفر،  ر 

 ين.جرٰى جمرٰى ذلك ممَّا فيه إعزاز الدِّ 

الرش عٰىل  الكالم  ا  املال:  وأمَّ عٰىل  اخلوف  وهو  اخلامس  ط 

ماله   يأخذ  ظاملًا  أنَّ  ظنِّه  يف  غلب  إذا  أنَّه  كان   -فالصحيح  سواء 

  كار املنكر، وزال أيضاً جوب إنسقط عنه و  -ه  املنكِر عليه أو غري

إنكاره يصري ]] حيث يقع  ٥٥٨/[[ص     مفسدة مناحلسن، ألنَّ 

 عنده قبيح لواله مل يقع.

أنْ  جيوز  ما   وال  عٰىل  وحسنًا  ندبًا  هذه  واحلال  اإلنكار  يكون 

إنْ  وقالوا:  قوم  إليه  اإلنكار    ذهب  منه  حسن  ماله  أخذ  صرب عٰىل 

وإنْ  إليه  مندوبًا  ألنَّ   وكان  جيب.  بمل  قد  مفسديَّنَّا  أنَّه  وكونه ةا   ،

. مفسدة  وجه قبح ال يتغريَّ

أنْ  أعضائه  من  خاف عٰىل عضو  إذا  فيه  القول  ُيتَلف   وكذلك 

َقبَُح  أو ُيَرض  إنكاره لواله مل يقع  ب، ألنَّه إذا ظنَّ وقوع قبيح عند 

 منه اإلنكار، وألنَّه مفسدة. 

ناه ي ذكروجه القبح الذوال فرق بني كثري املال ويسريه، ألنَّ  

 ال خيتلف.

كان فيه إعزاز   ا الوجه ُيعَلم قبح الصرب عٰىل القتل وإنْ هذ نوم

ين، ألنَّ القتل ظلًام مفسدة فال خيرج من القبح حلصول إعزاز  للدِّ 

 ين فيه.الدِّ 

إنْ   فإنْ  إنكار    قيل:  وجوب  عنه  ُيسِقط  ماله  عٰىل  خوفه  كان 

ف  اخلو  ُيسِقط عنه  أنْ املنكر وجيري جمرٰى خوفه عٰىل نفسه فيجب  

ا وملال  عٰىل  الصالة  العقليَّ وجوب  العبادات  ومجيع  ة  الصوم 

ر  والسمعيَّ  ُيؤثِّ ُيؤثِّر يف ذلك كام  أنَّ اخلوف عٰىل املال ال  ة، ومعلوم 

 اخلوف عٰىل النفس.

الرش العبادات  يف  أنَّ  تعاٰىل  اهللا  علم  لو  يف عيَّ قلنا:  مفسدة  ة 

ألسقط   الوجوه  بعض  عٰىل  أو  األحوال  وجوهبا  بعض  يف  علينا 

لمنا وجوب العبادة يف سائر األحوال من غري ، وإذا عالاحللك  ت

 ختصيص علمنا أنَّ املفسدة مل يتعلَّق هبا يف بعض أحواهلا.

املنكر،   إنكار  اآليات  بظاهر  عليكم  أوجب  فقد  قيل:  فإذا 

تقطعوا بوجوبه عٰىل كلِّ حال، ألنَّه ال مفسدة تتعلَّق به    فيجب أنْ 

 ألحوال.عٰىل بعض ا 

ة يف أنَّ إنكار املنكر مرش   علامءبني  فخالال    قلنا:   وط بأنْ األُمَّ

ال يكون مفسدة، وإذا ُأثبت كونه مفسدة يف بعض األحوال خرج  

 عن الوجوب واحلسن. 

ا الكالم عٰىل الرش٥٥٩[[ص  /   وهو أنْ   -ط السادس  ]] وأمَّ

مفسدة   اإلنكار  يف  يكون  جيوز    -ال  وال  قبح  وجه  فواضح، ألنَّه 
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عٰىل   قبح،  وج  يهف  مااإلقدام  أنْ ه  النكري  من  الغرض  يقع    ألنَّ  ال 

ارتفع  آخر  منكر  وقوع  إٰىل  طريقًا  اإلنكار  صار  فإذا  القبيح، 

 الغرض املقصود باإلنكار. 

أنْ  بني  املفسدة  عن  ق  فرَّ ينكر    ومن  الذي  أنَّ  الظنِّ  يف  يغلب 

أنْ  وبني  آخر،  منكرًا  يفعل  ي  عليه  غريه  أنَّ  الظنِّ  يف  فعل يغلب 

فم قبح    فسدةللم  عنمنكرًا  ألنَّ  غالط،  الثاين  دون  ل  األوَّ من 

تعلُّ  مع  قبح  اإلنكار  إنَّام  عليه  ينكر  من  إٰىل  يرجع  بأمر  املفسدة  ق 

 لكونه مفسدة، وهذا الوجه قائم يف املفسدة إذا تعلَّقت بغريه.

سقط   لو  املنكر  إنكار  أنَّ  ر  وقدَّ املوضع  هذا  عليه  اشتبه  ومن 

طاف غرينا واجبة علينا. أل  كانل  اد يقع من غريوجوبه ألجل فس

وإنْ  املكلَّف  الشبهة، ألنَّ  هذه  حلِّ  يف  النظر  يمعن  مل  وجب    فإنَّه 

] لغريه من  عليه ما هو لطف [يف تكليفه ومل جيب عليه ما هو لطف

قة به أو بغريه من املكلَّفني قبيحة منه عٰىل  املكلَّفني، فاملفسدة املتعلِّ 

 . هافعلال ي يه أنْ كلِّ حال وجيب عل

أنْ  بني  اإلنكار  وجوب  سقوط  يف  فرق  أنَّ    يظنَّ   وال  املنكِر 

يف  املنكَ  سواه  منكرًا  يفعل  أو  أنكره،  الذي  املنَكر  يف  يزيد  عليه  ر 

ا يف احلال   احلال أو بعدها، أو يكون غريه هو الذي يفعل منكرًا إمَّ

يف يمرُّ  ممَّا  أوٰىل  فإنَّه  ذكرناه،  ما  فليتأمَّل  بعدها.  الكُ أو  من  تُ   ب 

 ه وأشبه باألُصول. فخال

ر    واعلم أنَّ الغرض يف إنكار املنكر هو أنْ  ال يقع املنكر، فإذا أثَّ

أنْ  وجب  املنكر  ارتفاع  والوعظ يف  إٰىل غريمها،   القول  يتجاوز  ال 

أنْ   وإنْ  جاز  ُيؤثِّر  وُيَش   مل  القول  فإنْ دِّ يغلظ  جتاوزه،    د،  جيز  مل  أثَّر 

ُيؤثِّر وجب التجاوز إىلٰ   وإنْ  وحيسن املنع والدفع ،  والدفع  نع امل  مل 

إٰىل اإليالم املنكر عليه واإلرصار /[[ص    وجيبان إنْ  يا  ]]  ٥٦٠أدَّ

إٰىل ارتفاع املنكر وأنْ   به واإلتالف لنفسه بعد أنْ  ال    يكون القصد 

الرض إيقاع  يقصد  وال  فاعله،  من  ما  يقع  جمرٰى  ذلك  وجيري  ر. 

أنَّه  يدفع به أحدنا الرض  نفسه، يف  غريه  منه اإلرضار بحيسن  ر عن 

 عٰىل سبيل املدافعة.

وقد أنكر ذلك قوم واعتقدوا أنَّ اإلرضار واإليالم ال يكونان  

ة أو ُيفَعل بأمرهم.  عٰىل هذا الوجه إالَّ عقوبة، وإنَّام يفعلهام األئمَّ

ُيفَعل بأمرهم  ة أو ما  يفعله األئمَّ وهذا ليس بصحيح، ألنَّ ما 

إالَّ  يكون  ال  العقوبات  مقص من  وا  إليه،  نتكلَّم  ودًا  الذي  ملوضع 

فيه إٰىل اإلرضار واإليالم، وإنَّام    عليه خيالف ذلك، ألنَّه لو مل يصل

 وقع رضر فهو غري مقصود.  املقصد فيه املدافعة فيه واملامنعة، فإنْ 

املنكر يف األصل من فروض الكفايات، وإنْ  أنَّ إنكار   واعلم 

 شخص واحد.نًا عٰىل تعيَّ  ميصري كان [...] فربَّام ينتهي إٰىل أنْ 

ال يقع املنكر، فإذا كان حكم  وإنَّام قلنا ذلك ألنَّ املقصد فيه أنْ 

الوجوب    كلِّ  واحدًا كان  املنكر حكًام  املقِدم عٰىل  هذا  مكلَّف مع 

 هلم، فإذا قام به بعضهم سقط عن البعض اآلخر.  اعام� 

التمكُّ  كان  [إذا]  عام� هذا  إنكاره  من  فللجام  ان  نيَّ  تع  إنْ عة، 

بحيث  ن  التمكُّ  الوجوب  كان  بعينه  شخص  أو  بعينها  مجاعة  من 

 ن.التمكُّ 

 فصل: الكالم يف اإلكراه وأحواله وما يتَّصل به: 

املنع منه وجب ـل أو  املنكر  امَّ كان لإلكراه تأثري يف فعل بعض 

قه باألمر باملعروف والنهي عن  ]] لتعلُّ ٥٦١/[[ص    بيان أحواله

 املنكر.

إنَّ إل اإنَّ  ر ويتغريَّ احلكم به إذا مجع رشوط ؤيُ    يصحُّ أنْ امكراه  ثِّ

هلا أنْ  يكون املكَره غري    ُخياف معه عٰىل النفس، والثاين أنْ   ثالثة: أوَّ

  ص ممَّا خافه إالَّ بفعل ما ُأكره عليه، والثالث أنْ ن من التخلُّ متمكِّ 

 نكار.يتغريَّ قبحه باإل يكون ما ُأكره عليه ممَّا جيوز أنْ 

إنَّ  قلنا:  مكرَ وإنَّام  يكون  غريها هه  دون  النفس  عٰىل  باخلوف  ًا 

بالعقل   يقبح  فعالً  أو  قوالً  الكفر  إظهار  ألنَّ  عضو،  أو  مال  من 

أنْ  جيوز  وال  بدليل   والسمع،  إالَّ  حسن  إٰىل  قبح  من  حاله  يتغريَّ 

أنَّ من خاف عٰىل نفسه إنْ  مل ُيظِهر كلمة الكفر   سمعي، وقد ثبت 

إ هذا املوضع باقيًا   يكون ما عدا  ا منه حيسن، فيجب أنْ ظهارهأنَّ 

الذي  املوضع  يف  هو  إنَّام  باإلمجاع  القطع  كان  وإذا  احلظر.  عٰىل 

قرص  النفس،  تلف  فيه  عٰىل  ُخياف  عداه  فيام  وبقينا  عليه  احلكم  نا 

 األصل.

ي إٰىل ؤدِّ عٰىل أنَّه يلزم من قاس عٰىل النفس تلف العضو الذي يُ 

النفس   من  قعي  أنْ تلف  و  اإلكراه بكلِّ رضر  م  شتحبس ورضب 

 وما جرٰى جمرٰى ذلك.

ن من التخّلص ممَّا ُأكره عليه، ألنَّه متٰى  وإنَّام رشطنا أنْ  ال يتمكَّ

الفعل  إٰىل  مدفوعًا  يكن  مل  اخلالص  من  ن  عليه،   متكَّ حمموالً  وال 

 وهذا ممَّا ال شبهة فيه.

الرش ا  حتصيله  وأمَّ جيب  فالذي  الثالث  إنَّام  فيه:  ط  اإلكراه  أنَّ 

يظهر  يقع   فعله، املمن  فيام  ممَّا  به  فيتخلَّص  ترك  أو  فعل  من  كَره 

يتأتَّ  ال  اجلوارح،  وهذا  أفعال  يف  يصحُّ  وإنَّام  القلوب  أفعال  يف  ٰى 

إٰىل  التحريم  عن  باإلكراه  ينتقل  أحدها  ثالثة:  رضوب  عٰىل  وهي 
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]]  ٥٦٢ص، /[[الوجوب، والثاين ينتقل عن التحريم إٰىل اإلباحة

مًا  لتحن اباإلكراه عوالثالث ال ينتقل   ريم بل يكون مع اإلكراه حمرَّ

 كام كان قبل اإلكراه. 

أنْ  ل:  األوَّ ورشب    ومثال  اخلنزير  وحلم  امليتة  أكل  عٰىل  ُيكَره 

يبيحه االضطرار، فإنَّه عند اإلكراه يلزمه ذلك   النجاسة ومجيع ما 

 عن نفسه. ضارِّ ع املكام يلزمه عند الرضورة، وكام يلزمه دف

يمتنع   يبلغ  أنْ وليس  اهذ  ال  فيكون  ا  اإلجلاء،  حدِّ  إٰىل  إلكراه 

منها،  وتنفر  النفس  تعافه  ممَّا  امليتة  ألنَّ  واجبًا،  عليه  املكَره  الفعل 

 فيزول بذلك اإلجلاء ويبقٰى الوجوب.

ا الرض إٰىل   -ب الثاين  وأمَّ التحريم  ينتقل باإلكراه عن  وهو ما 

إظهارهثالفم  -اإلباحة   حي  :  الكفر، ألنَّه  من إظكلمة  مع   هارهسن 

عن   اإلمساك  يف  به  ب  مرغَّ وغري  حسن  غري  كان  ما  اإلكراه 

للدِّ  إعزازًا  فيه  ألنَّ  كلمة  إظهارها،  إظهار  فصار  له،  وتقوية  ين 

 الكفر هاهنا من باب الرخصة ال من باب الوجوب. 

لطان  الس  عند  وقد محل قوم عٰىل هذا املوضع إظهار كلمة احلقِّ 

عناجل أفضل  ذلك  وجعلوا  عائر،  اخلوف  إظهار  النفٰىل  د  مثل  س 

 كلمة الكفر.

إلعزاز   الكفر  كلمة  إظهار  ترك  يف  يرغب  كيف  قيل:  فإذا 

بأنْ الدِّ  بصربه   ين  يتعلَّق  وقد  وقبيح،  ظلم  وهو  القتل  عٰىل  يصرب 

أنْ  فيجب  مفسدة،  الكفر  كلمة  إظهار  من  وامتناعه  القتل    عٰىل 

 ب ال الرخصة.ظهار ويلحق بالوجواإل  يقبح منه ترك

الكفر   مجاعباإلثبت  إذا    قلنا: كلمة  إظهار  ترك  يف  ب  مرغَّ أنَّه 

وأنَّ ذلك األفضل واألوٰىل به، قطعنا بذلك عٰىل أنَّه ال مفسدة فيه، 

 ألنَّ اهللا تعاٰىل ال يرغب فيام فيه مفسدة. 

عنده   واقع  القبيح  والقتل  مفسدة  يكون  ال  كيف  قيل:  فإذا 

 مل يقع؟   والهول

قد يصحُّ ٥٦٣[[ص  / قلنا:  من كونه    ذلك  خروجتقديرًا    ]] 

يعلم اهللا تعاٰىل أنَّ القتل يقع عٰىل كلِّ حال، أو يعلم أنَّ   مفسدة، بأنْ 

إذا مل ُيظِهر الكفر ال يقع به وإنْ ما يظنُّ  ه املكَره من وقوع القتل به 

 أظهره. 

إنْ  الكفر،    والصحيح  كلمة  إظهار  عٰىل  أنْ فالوُأكِره    اجب 

يقصد اإلخبا ض بإظهارها وال  يقصُيعرِّ مار، بل  معه ال    د  يكون 

 كاذبًا، ألنَّ الكذب قبيح عٰىل كلِّ حال، وممَّا ال حيسن عند اإلكراه. 

املعاريض  حيسن  الناس من ال  بأنَّ يف  وليس الطعن يف ذلك: 

فه وليس أحد حيسن التعريض يف معامالته وترصُّ   ء، ألنَّ كلَّ بيش

تعبظاه أنْ ذُّ ر  جاز  لو  قيل:  وقد  بعضهم،  عٰىل  ذلك  يف  يكو   ر  ن 

من  كلَّفامل لرصني  املعاريض  حيسن  عن ال  له  املكِره  تعاٰىل  اهللا  ف 

إكراهه حتَّٰى ال حيتاج إٰىل فعل القبيح عٰىل وجه ال يمكنه االنفكاك  

 منه إالَّ بتلف النفس.

الكفر   كلمة  إظهار  يبيح  ال  إنَّ اإلكراه  أيضًا:  قيل  ملن إالَّ ولو   

الك يلزمه  يعرفها  ال  ومن  املعاريض،   وإنْ   اإلظهارعن    فُّ يعرف 

نبيٍّ قُ  ُأكره عٰىل [قتل]  إذا  أو مؤمن. لكان    تَِل دونه كام يلزمه ذلك 

يقتيض ممَّا  أنْ أوٰىل ممَّا ذكروه  الكذب عن  إٰىل     خروج  قبيحًا  يكون 

 يكون حسنًا. أنْ 

الرض ا  الثالث  وأمَّ ُيؤثِّ   -ب  ال  الذي  اإلوهو  فيه  ر   - كراه 

أنْ  وعىلٰ   فمثاله:  النفوس  قتل  عٰىل  اُيكَره  فيك  الواجب لظلم،    ون 

ر عن نفسه يزيل الرض  وإن ُقتَِل دونه، ألنَّه ليس له أنْ   عليه الكفُّ 

قتل   بإدخاله عٰىل غريه، وألنَّ خوفه من العقاب الدائم الذي عٰىل 

 يكون ملجًأ. غريه ُخيِرجه من أنْ 

ُأكره عىلٰ  إذا  ا  الظلم، فالعقل غريه عٰىل سب  ناول طعام تفأمَّ يل 

بينه   يفصل  غريهوبنيال  قتل  عض    قطع  لكن  أو  أعضائه،  من  و 

بأنَّ  ورد  قد  الرض٥٦٤/[[ص    السمع  عند  لإلنسان  ورة  ]] 

أنْ  نفسه  عٰىل  غري    واخلوف  من  غريه  طعام  بتناول  نفسه  يستبقي 

 يكون اإلكراه مؤثِّرًا يف ذلك. إذنه، فيجب أنْ 

إقال  وكذلك   نفسه الفقهاء:  عٰىل  خاف  إذا  السفينة  راكب  نَّ 

نة أنَّ ذلك استيفاء للنفوس  والت السفيمل يرم مح  إنْ ق  وغريه الغر

ن العوض.   وخيرج من كونه ظلًام، ألنَّه تعاٰىل بإباحته قد تضمَّ

الرش العبادات  أنَّ  يف  شبهة  تركها عيَّ وال  عٰىل  اإلكراه  جيوز  ة 

 . والزكاة والصوم واحلجِّ  صالةويكون املكَره معذورًا كال

ا القود مع اإلكراه فقد اختلف   ن  فقال قوم فيملعلامء فيه،  افأمَّ

هو  كأنَّه  يصري  ألنَّه  املكِره  عٰىل  القود  إنَّ  غريه:  قتل  عٰىل  ُأكره 

من   القاتل، ومنهم من جعله عٰىل املكَره ألنَّه مبارش للقتل، وفيهم

 ل القود يف ذلك.أزا أوجب القود عليهام مجيعًا، ومنهم من

املكِره، ألنَّ  الدية عٰىل  أنَّ  خيتلفوا يف  املكرَ ومل  فعل  فعل   كأنَّه   ه 

ا العوض فالزم ال حمالة للمكِره، ألنَّه يف حكم الفاعل.   املكِره. فأمَّ

ففي  الزنا،  عٰىل  اإلكراه  الباب  هذا  مسائل  من  املشتبه  ومن 

مت الزنا  عٰىل  الرجل  إكراه  إنَّ  قال:  من  وإنْ عذِّ الناس   ، يصحُّ ال    ر 

، يصحُّ ال  أنَّه  إٰىل  ومن ذهب  املرأة.  بأنَّ   صحَّ يف  التي يتعلَّق  اآللة     
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تنترش  ال  الزنا  هبا  اإلكراه  يقع  مع  الفعل  من  هبا  ن  يتمكَّ حتَّٰى   

 واخلوف.

الشهوة،  إٰىل  يرجع  اآللة  انتشار  ألنَّ  صحيح،  غري  وهذا 

أنْ  إالَّ  اخلوف،  وكذلك  مؤثِّرة  غري  أنَّ  عي  يدَّ   فالكراهة  عي  املدَّ

   مسلَّم، ألنَّ الشهوة يف هذه األحوال تبطل وال حتصل. وهذا غري

يديمها عٰىل كلِّ حال مع اخلوف   فعله تعاٰىل، فيجوز أنْ الشهوة من  

 ة، فاإلكراه عٰىل الزنا عٰىل ما ذكرناه غري مستحيل.والكراهيَّ 

[إكراه٥٦٥[[ص  / إمكان  ثبت  وإذا  من ]]  فرق  فال  الزنا   [ 

يتغريَّ قبح رشب    العقل بينه وبني رشب اخلمر، فكام جاز أنْ   جهة

عند بالس  اخلمر  ذل اإلكراه  مثل  جاز  عامَّ مع  لكن  الزنا،  يف  ة  ك 

الفقهاء وجّلهم يذكرون أنَّ اإلباحة ال حتصل يف الزنا عند اإلكراه  

رشب   وبني  بينه  خالفنا  ذلك  ثبت  وإذا  سبب.  وال  وجه  عٰىل 

 ال يتغريَّ باإلكراه.ا اخلمر، وجعلنا قبحه ممَّ 

بنفسه   املكَره  يفعله  [ما]  عٰىل  اإلكراه  ا  املضارِّ وأمَّ جع  فري  من 

ر العظيم  الزيادة والنقصان واملقابلة، ألنَّ من ُأخيف بالرضفيه إٰىل  

إنْ  إليه  يّرض   الواصل  ذلك  مل  فعل  عليه  جيب  يسريًا  رضرًا  بنفسه   

أُ ر بنفسه ليدفع الرضالرض عٰىل قتل نفسه    كره ر األعظم، وهلذا لو 

له   يكن  وأل  أنْ مل  خيافه،  ما  هناية  ألنَّه  ذلك،  يتحمَّ إنَّ   نَّهيفعل  ل  ام 

قتل املرضَّ  يف  هذا  وليس  منها  أعظم  هي  ة  مرضَّ لدفع  نفسه  يف  ة 

 نفسه.

ا اإلكراه عٰىل املقام يف بلد فله حكم ما ال ينفكُّ ذلك املقام   فأمَّ

يفعله   قام من أمر جيوز أنْ امل  كان ال ينفكُّ مع  منه من األفعال، فإنْ 

ويص املقام،  لدفع اإلكراه   ذلك ُأكره عىلٰ نَّه  ري كأعند اإلكراه جاز 

ُيكَره عٰىل املقام ببلد حيتاج فيه إٰىل تناول ميتة أو   له: أنْ الفعل. ومثا

ما أشبهها ممَّا حيلُّ باإلكراه، فإن ُأكره عٰىل مقام بحيث ال ينفكُّ بام  

يقيم، مثل قتل النفوس    فليس له أنْ اإلكراه،    ل معُيفعَ   ال حيلُّ أنْ 

 وما جرٰى جمراها. 

اختلف يف  النا  وقد  املس  فيجواز  ُيظِهر  ببلد  وال  قام  الكفر  ه 

كلِّ  عٰىل  فيه  املقام  جيوز  ال  قوم:  وقال  إنكاره.  من  التمكني  يقع 

 -حال وجيب املفارقة، وقال آخرون: إذا مل يكن هذا املقيم خائفًا  

أنْ  بإيوج  وهو  الكد  ومل    -فر  ظهار  غريه  أظهره  إذا  املقام  له  جاز 

ن هو من إنكاره.   يتمكَّ

ن من  ن أجاز له ذلك: بأنَّ اعتلَّ م و]]  ٥٦٦[ص  [/ ه إذا مل يتمكَّ

أنْ   -إظهار اإلنكار   ينكر وغري خملٍّ بواجب  وهو معذور يف   -  ال 

أنْ  جاز  ولو  عليه،  املقام  لتحريم  وجه  أنَّه   فال  مع  عليه  مه  ُحيرِّ

أنْ   عذورم جلاز  اإلنكار  عن  الكفِّ  يف    يف  غلب  إذا  ملومًا  يكون 

ا بعض  أنَّ يف  وإنْ منكراً لدور  ظنِّه  تكليف.    مل    فيه  واجلامع  يلزمه 

 من العلَّة بني األمرين أنَّه معذور يف ترك النكري.

 فإذا قيل: يف ذلك إهيام للرضا باملنكر.

كلِّ وجه،  عىلٰ قلنا: الكفُّ عن إنكار املنكر ليس بداللة للرضا 

إ يف  الوسع  وبذل  حاله  ذكرنا  من  أقام  الكراهيَّ فإذا  لذلك  ظهار  ة 

بمكَّ   9  لنبيُّ م عليه، وقد كان ا طل التوهُّ اهر بر الظاملنك ة  مقيًام 

ملا كان   فيها ظاهر ومل حيرم ذلك عليه،  ة والكفر  اهللا (مدَّ صلوات 

 ين يف أصحابه وبحيث يمكنه. مظهرًا للدِّ  )وسالمه عليه

ب واملناكري، ألنَّ  هذا جواز حضور جمالس الرش م عٰىل  زيل  وال

أنْ  املجالس ال جيوز  فلغرض    إالَّ   يكون  حضور هذه   إنْ صحيح، 

 املنكر ممَّن جيوز دخول شبهة عليهم فيام فعلوه  كان املجتمعون عىلٰ 

جاز احلضور إلزالة الشبهة، وإذا كان ممَّن ُيعَرف من حاهلم أنَّه ال 

داخلة عليهم  متَّهم    فال  شبهة  وإالَّ فهو  للنكري  إالَّ  حيسن احلضور 

 مطرف للمظنَّة.

البلد يف  املقام  كذلك  معالذي    وليس  املفيه  وأهله  يشة  قيم 

املقام صحيح حسن وإنْ وولده، أل ر عليه إنكار    نَّ غرضه يف  تعذَّ

 ما يظهر فيه املنكر. 

يتميَّز ب  وال جيوز ألحٍد أنْ    ه منيقيم يف دار كفر إالَّ عٰىل وجه 

مل  فَّ الكُ  متٰى  أنَّه من مجلتهم، ألنَّه  أحد شبهة يف  يدخل عٰىل  ار وال 

ض إليكن متميّزًا فقد تع تال  فر عليه من قتل أو ق حكم الكجراء  رَّ

يكون متميّزًا   أو منع توارث ودفن يف قبور املسلمني، فال بدَّ من أنْ 

الطُّ  من  وطريقة  الصفات  من  اجلملة رُ لصفة  هذه  ورشح  ق، 

 ام ذكرناه مقنع.وفي يطول،

*   *   * 

 : )هـ٤٣٦(ت  د املرتٰىض السيِّ  /رشح مجل العلم والعمل

ال  مسألة:]]  ١٦٢[[ص   املرتٰىض سيِّ قال  واألمر   د   :

تعلَّ  فام  وندب،  واجب  إٰىل  ينقسم  كان  باملعروف  بالواجب  منه  ق 

 بالندب كان ندبًا. ]] ١٦٣[[ص /ق منه واجبًا، وما تعلَّ 

ك املنكر  عن  ألنَّ   هلُّ والنهي  رشوطه،  عند  ال    واجب  املنكر 

 ينقسم انقسام املعروف. 

هي ف والنباملعرواألمر    ة يف أنَّ مَّ ال خالف بني األُ رشح ذلك:  

 وقد نطق القرآن هبام يف آي كثرية. عن املنكر واجبان،
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عقالً،  ]]  ١٦٤[[ص  / وجوهبام  يف  العدل  أهل  واختلف 

يد ال  العقل  وقال:  سمعًا  أوجبهام  من  وهو   لُّ ومنهم  ذلك.  عٰىل 

 الصحيح الذي اخرتناه. 

واألمر باملعروف ينقسم قسمني: إٰىل أمر بمعروف هو واجب،  

لك من العبادات،  وما أشبه ذ  وم واحلجِّ ة والصوالزكا  الصالة  مثل

العقليَّ  الواجبات  من  والسمعيَّ وغريها  فهو  ة  وصفه  هذا  وما  ة. 

 األفعال فل يفواجب مثله. وإٰىل أمر بمعروف هو ندب، مثل النوا

 ب فيها. فام هذا حكمه فهو مندوب مثله. املرغَّ 

ألنَّ وإنَّ  ذلك:  قلنا  ل  ام  منقس  امَّ ـاملعروف  إىلٰ كان   واجب   ًام 

بدَّ  ال  ألنَّ   أنْ   وندب  انقسامه،  به  األمر  أنْ ينقسم  جيوز  ال  يكون    ه 

 املعروف ندبًا واألمر به واجبًا.

كلُّ فأمَّ  فهو  املنكر  عن  النهي  وا  واجب،  كذلك ألنَّ إنَّ ه  كان   ام 

ه واجب. وال ينقسم انقسام املعروف، فألجل هذا ترك القبيح كلُّ 

إنَّ  ع  قلنا:  املنكرالنهي  وا  ن  إكّله  أهنَّ الَّ جب.  إالَّ   جيبان  ال  عند  ام   

 رشوطه نذكرها فيام ييل هذا الفصل.

 :[رشائط األمر باملعروف والنهي عن املنكر]

السيِّ   مسألة: املرتٰىض قال  يف  ولي  :  د  عٰىل  س  دليل  العقل 

إالَّ  الرضوجوب ذلك  دفع  إذا كان عٰىل سبيل  وإنَّ   املرجع يف  ر،  ام 

  السمع.وجوبه إىلٰ  ]]١٦٥[[ص /

نكاره، إز تأثري  وِّ يعلمه منكرًا، وُجي   ط إنكار املنكر أنْ رشائومن  

ويزول اخلوف عٰىل النفس وما جيري جمراها، وال يكون يف إنكاره  

 مفسدة. 

ذلك: أنَّ نَّبيَّ   دق   رشح  باملعروف   ا  األمر  وجوب  يف  الطريق 

ف واألمر  ا أقسام املعرونَّوالنهي عن املنكر السمع دون العقل، وبيَّ 

 نذكر رشائطهام.   أنْ ن  ه، وبقي اآلب

يعلم املعروف معروفًا واملنكر منكرًا    فمن رشائط وجوهبام: أنْ 

ذلحتَّ  عليه  جيب  مل  يعلمه  مل  فمتٰى  إنكاره،  عليه  جيب  وٰى  ال ك. 

جيوز   مع غلبة الظنِّ  يف هذا الباب مقام العلم، ألنَّ  يقوم غلبة الظنِّ 

واملن  أنْ  معروفًا  املعروف  منكرًا  يكون  أنْ كر  األمر    نكو ي  وجيوز 

ألنَّ  الظنِّ بخالفه،  غلبة  مع  ليس  جوَّ   ه  وإذا  جيب قطع،  مل  ذلك  ز 

 عليه بل يقبح منه.

ه متٰى  و املال، ألنَّ فس أ ي ذلك إٰىل رضر يف النؤدِّ ال يُ   ومنها: أنْ 

مل   ٰى إليهام أو إٰىل واحد منهام مل جيب عليه. وهل حيسن ذلك وإنْ أدَّ 

ل  يتحمَّ   حيسن أنْ   فمنهم من قال:  ،فيه خالفيكن واجبًا أم ال؟  

يُ الرض مل  إذا  وماله  نفسه  يف  باملعروف    ؤدِّ ر  يأمر  حني  تلفها  إٰىل 

يف    بة الظنِّ غلو  . كوينهٰى عن املنكر، ومنهم من قال: ال حيسن ذل

ما   انتفاء  عٰىل  القطع  إٰىل  حيتاج  وال  العلم  مقام  يقوم  الباب  هذا 

 ذكرناه.

  يقطع عٰىل أنَّ ره وال  إنكاز تأثريوِّ ُجي  ومنها: أنْ ]] ١٦٦[[ص /

يُ  وأنَّ ر، ألنَّ ؤثِّ إنكاره ال  إنكاره  قطع عٰىل  متٰى  يُ ه  حيسن  ؤثِّ ه ال  ر، مل 

 باب ملا قلناه.ا الوكان عبثًا، ويكفي التجويز يف هذ

ه متٰى كان فيه مفسدة قبح  ال تكون فيه مفسدة، ألنَّ   ومنها: أنْ 

 لومًا.يكون مع أنْ  بال خالف. وهذا القسم أيضًا ال بدَّ 

نقول: من رشط األمر باملعروف    تجويز يكفي أنْ هذا الوعٰىل  

ال تكون فيه مفسدة. وإذا قلنا ذلك مل نحتج   والنهي عن املنكر أنْ 

ذلك إذا كان    ي إٰىل رضر يف النفس واملال، ألنَّ ؤدِّ يُ   الو  :لنقو  أنْ 

إٰىل إفراده بالذكر، و هو قبيحًا فقد دخل فيه هذا القسم فال حيتاج 

 . ناه مذهباً الذي اخرت

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠االقتصاد فيام يتعلَّق باالعتقاد/ الشيخ الطويس (ت 

 يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر:  ]]٢٣٦[[ص 

بااألم عند  ر  خالف  بال  واجبان  املنكر  عن  والنهي  ملعروف 

أو سمعًا، فقال اجلمهور من   ة، وإنَّام اختلفوا هل جيبان عقالً  األُمَّ

و  املتكلِّمني سمعاً غريوالفقهاء  جيبان  ام  إهنَّ وإنَّههم:  يف    ،  ليس 

ة   العقل ما يدلُّ عٰىل وجوهبام، وإنَّام علمناه بدليل اإلمجاع من األُمَّ

موب الصحيح.  آي  وهو  املتواترة،  األخبار  من  وكثري  القرآن،  ن 

 وقيل: طريق وجوهبام هو العقل.

ل أنَّه لو وج ليل  د  ان يف العقلبا عقالً لكوالذي يدلُّ عٰىل األوَّ

سرب وقد  وجوهبام،  عٰىل  عٰىل  يدلُّ  ما  فيها  نجد  فلم  العقل  أدلَّة  نا 

ادِّ  يمكن  وال  ذلوجوهبام.  يف  الرضوري  العلم  لوعاء  جود  ك 

 اخلالف.

ملا   عقالً  وجوبه  ُيعَلم  فإنَّه  املدافعة  وجه  عٰىل  منه  يقع  ما  ا  فأمَّ

املضارِّ  دفع  وجوب  بالعقل  النفس  علمنا  خعن  ال  وذلك  الف  ، 

 ام اخلالف فيام عداه. نَّ فيه، وإ

وكلُّ ٢٣٧[[ص  / بيَّنَّ  ]]  قد  عقالً  وجوبه  يف  عٰى  ُيدَّ ا  وجه 

 اية.ه كفوفيام ذكرنا )رشح اجلمل(فساده يف 

نفيس  يف  وال  ويقوٰى  اللطف،  من  فيهام  ملا  عقالً  جيبان  ام  أهنَّ  

الثواب والعقاب، ألنَّ  باستحقاق  العلم  فيه  ذيكفي  قلنا  متٰى  لك  ا 



 األمر باملعروف والنهي عن املنكر ) ٧٧( / األلفحرف   .....................................................................................  ١٤

أنْ  اإلمامة  لزمنا  بأنْ   تكون  واجبة.  يكف  ليست  العلم يقال:    ي 

باستحقاق الثواب والعقاب، وما زاد عليه يف حكم الندب وليس  

 لك أنَّه واجب. ق بذبواجب، فاأللي 

كيفيَّ  يف  فروض  واختلفوا  من  ام  إهنَّ األكثر:  فقال  الوجوب:  ة 

ا من  سقط عن الباقني، وقال قوم: مه  الكفايات إذا قام به البعض

آن واألخبار،  ألقوٰى عندي لعموم آي القراألعيان، وهو  فروض ا
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/[[ص   ابنه.  أوٰىص  أنْ ٢٣٨حني  من  أكثر  واألخبار  ُحتٰىص    ]] 

ل هب  ا الكتاب.ونطوِّ

منه بني: واجب وندبعروف عٰىل رضملوا بالواجب  واألمر   ،

به   املأمور  عٰىل  يزيد  ال  األمر  ألنَّ  مندوب،  وباملندوب  واجب، 

 ه.نفس

 ه واجب. ه قبيح، فالنهي عنه كلُّ ملنكر ال ينقسم، بل كلُّ او

 والنهي عن املنكر له رشوط ستَّة:

أنْ  أنْ   أحدها:  والثاين:  منكرًا،  هنا  يعلمه  أمارة  يكون  ك 

عليه،  االس أنْ وتمرار  إنك  الثالث:  أنَّ  مؤثِّ يظنَّ  زه.  اره  ُجيوِّ أو  رًا 

خياف عٰىل ماله،    ال  نْ ال خياف عٰىل نفسه، واخلامس: أ   والرابع: أنْ 

 ال تكون فيه مفسدة.  والسادس: أنْ 

ت عٰىل أربع رشوط كان كافيًا، ألنَّك إذا قلت: ال  اقترص  وإنْ 

ع اخلوف  فيه  دخل  مفسدة  فيه  واملتكون  النفس  ذلٰىل  ك  ال، ألنَّ 

 مفسدة. 

ز أنْ  وإنَّام اعتربنا العلم بكونه منكرًا ألنَّه إنْ  يكون   مل يعلمه جوَّ

منكر، ففيك  غري  قبيحًا،  إنكاره  ال  ون  أنَّه  يف  اخلرب  جمرٰى  جرٰى 

أنْ  ز  جوَّ املخرب  يعلم  مل  ومتٰى  باخلرب،  العلم  مع  (إالَّ  يكون    حيسن 

 نكر.ذلك إنكار املخبار بذلك، وكخربه كذبًا فال حيسن) منه اإل

الرش أنْ واعتربنا  املنكر  بإنكار  الغرض  ألنَّ  الثاين  يقع   ط  ال 

املستقب٢٣٩[[ص  /يف ف]]  أنْ ل،  جيوز  الذي   ال  املايض  يتناول 

يمنع    وقع، ألنَّ ذلك ال يصحُّ ارتفاعه بعد وقوعه، وإنَّام يصحُّ أنْ 

استمراره   عٰىل  أمارة  من  بدَّ  فال  يقع،  مل  املنكممَّا  فعل  يغلب عٰىل  ر 

ظ عليهنِّعٰىل  وأقدامه  وقوعه  معها  من  ه  للمنع  اإلنكار  فيحصل   ،

معرو االستمرار  وأمارات  بوقوعه،  اإلنكار  فة  جيوز  وال  العادة. 

أمارة، ألنَّ ذلك بال  عٰىل  ؤدِّ يُ   لتجويز وقوعه  اإلنكار  إٰىل جتويز  ي 

 قادر، واملعلوم خالفة. كلِّ 

الرش جتوواعتربنا  من  الثالث  إنكارهط  تأثري  املنكر  يز  له    ألنَّ 

ر، فإنَّه جيب عليه  ؤثِّ ه فيها بأنَّ إنكاره يُ ثالثة أحوال: حال يكون ظنُّ

وحال اره  إنك خالف،  عٰىل    بال  أنْ ظنِّيغلب  يُ   ه  إنكاره،  ؤثِّ ال  ر 

ظنُّ  وحال  قوم:  يتساوٰى  قال  هذين  فعند  وارتفاعه.  وقوعه  يف  ه 

وهو وجوبه.  يسقط  ال  قوم:  وقال  وجوبه،  اختاره    يرتفع  الذي 

ارتٰىض امل وهو  أل ،  الدالَّ ألقوٰى.  واألخبار  اآليات  عموم  عٰىل  نَّ  ة 

 ال. ون حوجوبه مل خيّصه بحال د

أو   له  مفسدة  فيه  كان  أو  ماله،  أو  نفسه  عٰىل  خاف  إذا  ا  فأمَّ

مع   قال:  من  الناس  ويف  قبيحة،  املفسدة  ألنَّ  قبيح،  فهو  لغريه، 

احلسن إذا    جوب، وال خيرج عناخلوف عٰىل النفس إنَّام ُيسِقط الو

أنَّه مفسدة،    ين، وهذا غرين فيه إعزازًا للدِّ كا ملا قلناه من  صحيح 

اه من كونه   املال ُيسِقط أيضًا الوجوب واحلسن ملا قلنعىلٰ   فاخلوف

 مفسدة. 

ا  ]] ويف الناس من قال: هو مندوب إليه، وقد بيَّن٢٤٠َّ[[ص /

متٰى غلب عٰىل ظنِّ أنَّه  ومجلته  أنَّ فساده.  يُ ه  إنكاره  إٰىل وقوع  ي  ؤدِّ  

يقبح ألقبي فإنَّه  يقع  مل  يقع عنده   نَّهح لواله  ما    مفسدة. سواء كان 

أو من   نفس  قتل  من  كبريًا  أو  صغريًا  أخذ    القبيح  أو  عضو  قطع 

 مفسدة. مال كثري أو يسري فإنَّ الكلَّ 

وال يلزم عٰىل ذلك سقوط فرض الصالة والصوم عند اخلوف 

 تعاٰىل لو علم  نفس، ألنَّ اهللاند اخلوف عٰىل العٰىل املال كام يسقط ع

ا،  ألسقطها عنَّوال  ة مفسدة يف بعض األح عيَّ ادات الرشأنَّ يف العب

حتصل يف  ـلو املفسدة ال  أنَّ  امَّ علمنا وجوهبا عٰىل كلِّ حاٍل علمنا 

 فعلها عٰىل حال. 

وجوبه   أنَّ  خالف  املنكرة، ألنَّه ال  بإنكار  ذلك  مثل  يلزم  وال 

بمرش مفسد  أنْ وط  فيه  تكون  كذلك  ال  وليس  العبادات  ة، 

ة جممعة عٰىل وجوهبا يف عيَّ الرش  رشط.غري ة، ألنَّ األُمَّ

قبح وجه  مفسدة  كونه  ألنَّ  اعتربت  فإنَّام  املفسدة  ا  فال  وأمَّ  ،

 يثبت معه وجوب وال حسن بال خالف. جيوز أنْ 

أنْ  املنكر  بإنكار  يف   والغرض  والوعظ  القول  ر  أثَّ فإذا  يقع  ال 

د، يغلظ من القول ويُ   از أنْ ر جؤثِّ مل يُ   إنْ  عليه، ورتفاعه اقترصا شدِّ

اقترص  فإنْ  ر  يُ   وإنْ   يهعل  أثَّ أنْ ؤثِّ مل  وجب  عنه،    ر  ويدفع  منه  يمنع 



 ١٥  .....................................................................................  لنهي عن املنكر األمر باملعروف وا) ٧٧/ ( األلفحرف 

ٰى ذلك إٰىل إيالم املنكر عليه واإلرضار به  أدَّ   ]] وإنْ ٢٤١[[ص  /

ال يقع من    يكون القصد ارتفاع املنكر، بأنْ   وإتالف نفسه بعد أنْ 

ر  رٰى دفع الرض ري ذلك جم. وجير بهالرض   يقصد إيقاع فاعله، وال

و حيسن  أنَّه  يف  النفس  أنَّ  ٰى أدَّ   إنْ عن  غري  بغريه.  اإلرضار  إٰىل   

اإلماميَّ  مذهب شيوخنا  من  درجاهتم(ة  الظاهر  اهللا  هذا   )رفع  أنَّ 

لألئمَّ الرض إالَّ  يكون  ال  اإلنكار  من  له    ة  ب  يأذن  ملن  أو 

ز فعل   . وكان املرتٰىض اإلمام  ذلك  خيالف يف ذلك وُجيوِّ

وهذا خيالف ذلك  ،  وداً ، ألنَّ ما ُيفَعل بإذهنم يكون مقصبغري إذنه

املدافعة واملخالفة، فإنْ  وقع رضر    ألنَّه غري مقصود (وإنَّام القصد 

 فهو غري مقصود).

أنْ  بأنْ ُينَرص   ويمكن  ل  األوَّ حسن     طريق  كان  إذا  يقال: 

أ  فينبغي  السمع،  باألمل  قرَّ   نْ املدافعة  الذي  الوجه  عٰىل  ره  يدفعه 

األمل، والقصد إٰىل    يقاعقصد املدافعة دون نفس إي  و أنْ ع، وهالرش

 ع فيه، فال جييء منه ما قاله.األمل بإذن الرشإيقاع 

بعض  يف  يتعنيَّ  قال:  متعّني  غري  املنكر  إنكار  إنَّ  قال:  ومن 

يف   اوٰى الكلُّ ال يقع هذا املنكر، فإذا تس  املقصود أنْ   األحوال، ألنَّ 

، هلم  افال يكون الوجوب عام� هذا اإلنكار    ]]٢٤٢/[[ص    حكم

يف    ان عام� عضهم سقط عن الباقني. هذا إذا كان التمكُّ ه بذا قام بفإ

فإنْ  عىلٰ   اجلميع،  تعنيَّ  شخص  أو  مجاعة  يف  اإلنكار    تعنيَّ 

  ال   الوجوب. وعٰىل ما قلناه ال حيتاج إٰىل هذا التفصيل، غري أنَّ من

ن يسقط عنه الوجوب.  يتمكَّ

*   *   *  

  ):هـ٤٦٠خ الطويس (ت  الشي)/  ٢تفسري القرآن (ج    ان يف التبي 

]] واألمر باملعروف والنهي عن املنكر واجبان بال  ٥٣٨[[ص  

الكفايات،   فروض  من  أنَّه  إٰىل  يذهبون  املتكلِّمني  وأكثر  خالف. 

 ه.ابيَّنَّومنهم من قال: من فروض األعيان، وهو الصحيح عٰىل ما 

فقال مجاعة: وج  واختلفوا  العقل، إنَّ طريق  املنَكر  إنكار  وب 

 جتب كراهته وجب املنع منه إذا مل يمكن قيام الداللة عٰىل  ه كامألنَّ 

وهو   آخرون  وقال  به.  الرايض  بمنزلة  تاركه  كان  وإالَّ  الكراهة، 

عٰىل   ة  األُمَّ وأمجعت  السمع،  وجوبه  طريق  إنَّ  عندنا:  الصحيح 

وي كراذلك،  عٰىل  الداللة  املكلَّف  اخلكفي  جهة  من  وما هته  ري 

 .)رشح مجل العلم( ق بذلك يف فينا ما يتعلَّ استوجرٰى جمراه، وقد 

 قيل: هل جيب يف إنكار املنَكر محل السالح؟  فإنْ 

قد   تعاٰىل  اهللا  ألنَّ  اإلمكان،  بحسب  إليه  احتيج  إذا  نعم  قلنا: 

وال والتخويف  الوعظ  فيه  ينجح  مل  فإذا  به،  باليد  أمر  التناول   

 بزوال  ن إالَّ يضة ال تسقط مع اإلمكاح، ألنَّ الفروجب محل السال

أنْ   املنَكر جيوز  ال  أنَّه  إالَّ  اجلهاد،  به  لزم  إالَّ   الذي  القتال  يقصد 

 وغرضه إنكار املنَكر.

جيوز   ال  املنَكر  إنكار  من  النوع  هذا  أنَّ  عٰىل  أصحابنا  وأكثر 

ز ذلك ماإلقدام عليه إالَّ بإذن سلطان   ن  الوقت، ومن خالفنا جوَّ

الدفاع عن النفس سغري اإلذن م إنَّ   واء.ثل  ام جيوز  وقال البلخي: 

ا مع وجوده  به، فأمَّ إمام وال من نصَّ إذا مل يكن  لسائر الناس ذلك 

 ورة. يفعل ذلك إالَّ عند الرض فال ينبغي ألحٍد أنْ 

*   *   * 

بيَّ   ]]٥٥٣[[ص   أنَّ نَّوقد  وا األ   ا  باملعروف  املنكر مر  عن  لنهي 

وأنَّ  وجوهبلي ه  واجبان،  طريق  وإنَّ س  العقل،  وج طر   ام ام  وهبام يق 

 ،ر فقط ام الواجب بالعقل كراهة املنكَ ة. وإنَّ مَّ السمع، وعليه إمجاع اُأل 

أنَّ  إزالة املنكَ غري  بالسمع وجوبه فعلينا  إذا ثبت  يُ ه  بام  ر عليه من قدَ ر 

  . وز إزالة قبيح بقبيح آخر ه ال جي مور احلسنة دون القبيحة، ألنَّ اُأل 

أ وليس   أ   نْ لنا    ،أمكننا منعه منها   ذاإ  يصحدًا يعمل باملعانرتك 

مثل   القلوب  أفعال  من  املعصية  كانت  املذاهب  إسواء  ظهار 

 . أو من أفعال اجلوارح ،الفاسدة

مل يمكن   نْ إأمكننا إزالته بالقول فال نزيد عليه، و  نْ إ ننظر ف  ثمّ 

باحلرب    لدفع باإالَّ   مل يتمّ   نْ إنزد عليه، ف باملنع من غري إرضار مل  إالَّ 

ماف عٰىل  تقدَّ نَّبيَّ   علناه  فيام  واه  هذا   نْ إم،  أصحابنا  أكثر  عند  كان 

 ذنه يف ذلك. إاجلنس موقوف عٰىل السلطان أو 

ج والرباهني جَ قامة احلُ إ بنكار املذاهب الفاسدة ال يكون إالَّ إو

احلقِّ  إٰىل  الذمَّ والدعاء  أهل  إنكار  وكذلك  باليد  مَّ فأ  ،ة،  اإلنكار  ا 

كون باغيًا  جلوارح، أو ييص ا من معا من يفعل شيئاً   فمقصور عىلٰ 

فإمام احلقِّ عٰىل   ودفعه حتَّ نَّ إ،  قتاله  علينا  جيب  إٰىل احلقِّ ه  يفيء   .ٰى 

ف احلرب،  أهل  سبيل  والقتال    نَّ إوسبيلهم  باليد  عليهم  اإلنكار 

 ة.ٰى يرجعوا إٰىل اإلسالم أو يدخلوا يف الذمَّ حتَّ 

*   *   * 

 ): ٦أو  ٥(ق إبراهيم بن نوبخت  /مالياقوت يف علم الكال

واجب٧٢[ص  [ باملعروف  األمر  عن   ،]]  النهي  وكذلك 

أنْ   ،املنكر املنكر  عن  النهي  وجوب  رشط  ظنِّ   ومن  يف  يغلب    ال 

 املنكر مفسدة تلزم من اإلنكار.

*   *   * 
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 ): هـ٦٧٢ين الطويس (ت جتريد االعتقاد/ نصري الدِّ 

ذا النهي كو،  لواجب واجبواألمر باملعروف ا]]  ٣٠٩[[ص  

لزم ما   وإالَّ  سمعاً ،  واملندوب مندوب]]  ٣١٠، /[[ص  نكرعن امل

 تعاٰىل.  واإلخالل بحكمته هو خالف الواقع

 :[رشائط األمر باملعروف والنهي عن املنكر]

بالوجه  ورشطهام: فاعلهام  التأثري،  علم  وانتفاء ،  وجتويز 

  املفسدة.

*   *   * 

 ):هـ٧ن احلميص (ق ي)/ سديد الدِّ ٢املنقذ من التقليد (ج 

 :القول يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر]] ٢٠٩[[ص /

أنْ  أوَّ بنيِّ نُ   ينبغي  نتكلَّ   الً   ثّم  واملنكر،  املعروف  يف  حقيقة  م 

وأنَّ  أو السمع؟ ثّم يف  وجوهبام، وطريق وجوهبام،  ه هل هو العقل 

يف  ثّم  وجوهبام،  كيفيَّ رشوط  وأهنَّ   وجوهبام،  مهة  هل  من  ام  ا 

تلزاجباالو التي  األ ت  أوم  عٰىل  ممَّ   عيان  وفرضه  وجوبه  يكون  ا 

 الكفاية؟

أنَّ أمَّ  فهو  حقيقتهام  بيان  كلُّ   ا  خيتصُّ   املعروف:  بوجه   حسن 

ممَّ  وقع  إذا  حسنه  عٰىل  عُ زائد  دلَّ   َف رِ ن  أو  حاله،  من   .عليه  ذلك 

 عليه. حه أو دلَّ قبيح عرف فاعله قب واملنكر: كلُّ 

الكالموأمَّ  وجوهب  ا  ويف  وجوهبام  أنَّ   ،امطريق  األمر    فهو 

إليه   املندوب  من  بواجب  ليس  وبام  واجب،  الواجب  باملعروف 

إليه مندوب  هو  بل  بواجب،  إٰىل    ،ليس  املعروف  النقسام  وذلك 

كلُّ  املنكر  عن  والنهي  والندب.  الوجوب  أعني  القسمني  ه  هذين 

اال هذا  يدخله  ال  إذواجب  كلُّ   الكفُّ   ا نقسام،  املنكر  ه  عن 

 جب. ه وانه بأرس واالمتناع م

 ة، واإلمجاع.نَّفهو: الكتاب، والسُّ  ،ا طريق وجوهباموأمَّ 
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السُّ أمَّ و  ]]٢١٠[[ص  / فقنَّا  «لتأمرنَّ وله  ة:  باملعروف    : 

عليكم رشاركم فيدعو خياركم  اهللا    طنَّ سلِّ عن املنكر أو ليُ   ولتنهنَّ 

 .فال يستجاب هلم» 

اإلمجاعوأمَّ  األُ   ا  إذ  األمر  مَّ فظاهر،  وجوب  عٰىل  جممعة  ة 

إليه،   املندوب  دون  الواجب  عن  وجو[و]باملعروف  النهي  ب 

بينه خالف  فيام عدا نَّ إو  بالقول،م يف وجوهبام  املنكر ال  ام اختلفوا 

بالرض املنع  عن  القويل  ذاهبون  النهي  فذهب  والقتال،  أنَّ إب    ٰىل 

الواجب  املنع من املنكر بالرض ب والقتال، واحلمل عٰىل املعروف 

من موظَّ  األئمَّ بالنوعني  ييل من جهتهم دون غريهم. فات  ومن  ة 

نهام م  نكُّ لتمد اعن   الكلِّ ىلٰ ع  ال آخرون: بل ذانك واجبان أيضاً وق 

 تفاء وجوه القبح عنهام. وان

سيِّ ونرص املرتٰىض   األخري،    )روحهاهللا  س  قدَّ (  دنا  القول  هذا 

األمر والنهي بام عدا القول من    نَّ إ  :عٰىل من قال من أصحابنا  وردَّ 

مفوَّ الرض واإلرضار  األ ب  إٰىل  بأنْ ئمَّ ض  األئمَّ   قال:  ة،  يفعله  ة  ما 

يُ  أو  وإذهن  لفعَ من ذلك  ، وهذا بخالف داً مقصو  ونيكم  بأمرهم 

ألنَّ  وذلك،  مقصود،  غري  من  نَّ إه  واملنع  املنكر  رفع  إٰىل  القصد  ام 

فإنْ  الواجب،  املعروف  عٰىل  والبعث  غري    وقوعه  فهو  رضر  وقع 

ويدلُّ  تعاٰىل:    مقصود،  قوله  طَ عليه   
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 فني وأمر هلم.يف ظاهره خطاب جلميع املكلَّ 

َّ   فإنْ  الرسُّ يد  بقطع  األمر  أليس  الزنقيل:  وجلد  ورمي اق  اة 

  ، مام اإل عىلٰ ك إالَّ ء من ذل ب يشجيمل  ؟ وإنْ املحصنات ورد مطلقاً 

 فام أنكرتم من مثله يف قوله تعاٰىل: 
َ
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األُ  أمجعت  قد  أنَّ مَّ قلنا:  عٰىل  تلك  ة  إقامة  اإلمام  لغري  ليس  ه 

ومل   ]]٢١١[[ص  /  صصِّ فخُ   ،احلدود باإلمجاع،  الظواهر  تلك 

طاب ل اخلب محفوج  ة فيام نحن بصدده عٰىل مثل ذلك،مَّ األُ جتمع  

 هره.عٰىل ظا

طريق وجوب    أبا هاشم يذهب إٰىل ما ذكرناه من أنَّ   نَّ أ واعلم  

املنكر   عن  والنهي  باملعروف  الكتاب  نَّ إاألمر  من  السمع  هو  ام 

أبو عيلٍّ فأمَّ   ،ة واإلمجاعنَّوالسُّ  أنَّ نَّ إ ف  ا  إٰىل  يذهب  وجوهبام    ه  طريق 

أنْ قل والسمع مجيعاً الع ينكر  هاشم  وأبو  وجوهبو كي  ،  ام  ن طريق 

 العقل.

يقرُّ   فإنْ  هاشم  أبو  أليس  ظلمنا بأنَّ   قيل:  غرينا  رام  إذا  ه 

هنيه ومنعه ودفعه كام رامه    ه جيب علينا عقالً نَّ إف  وإرضارنا عدواناً 

ه ال يوجب النهي عن املنكر  إنَّ   :طريق ممكن؟ فكيف تقولون  بكلِّ 

 ؟عقالً 

باعتبار    عقلمن جهة ال  سؤاليف ال  رَ كِ ام يوجب ما ذُ نَّ إه  إنَّ قلنا:  

إنَّ ه دفع للمرضَّ نَّ أ    أَال   .ه هني عن املنكرة عن النفس، ال من حيث 

 ؟ النهي عن املنكر الذي ال يكون كذلك  ه ال جيوب عقالً ترٰى أنَّ 

قال: لو وجبا   بأنْ  )ام ال جيبان عقالً إهنَّ ( :أبو هاشم لقوله احتجَّ 



 ١٧  .....................................................................................  لنهي عن املنكر األمر باملعروف وا) ٧٧/ ( األلفحرف 

ال خيلو ذلك  فقل،  ق العقل لكان هلام وجه وجوب يف العمن طري

أو   املنكر ووجوب املعروف الواجب، يكون هو قبح لوجه من أنْ ا

الواجب وإرادة  القبيح  لليش  .وجوب كراهة  بدَّ والكاره  من    ء ال 

بدَّ   أنْ  ال  له  واملريد  عنه،  أنْ   ينهٰى  به  من  أنْ   .يأمر  وجوب  ال    أو 

ل الواجب  يكره  وال  القبيح  وكراهة  يريد  القبيح  إرادة  قبح 

ر بالواجب أوهم ح ومل يأمعن القبي  هَ مل ين ينكر ومل  تٰى وم  .الواجب

أنَّ  وأنَّ   ضٍ ه مريد للقبيح راذلك  فيهام    أو ألنَّ   .ه كاره للواجببه، 

 . لطفاً 

يكون وجه وجوهبام قبح املنكر ووجوب الواجب،  ال جيوز أنْ 

أنْ   ألنَّ  تعاٰىل  عليه  يوجب  النهيدِّ ُجي   ذلك  واألمر    د  املنكر  عن 

جب  ووجوب الوا  قبح املنكر  من حيث إنَّ  ،حالٍ    كلِّ باملعروف يف

وكان  .ال وجه الوجوب ال اختصاص له بنا دونه تعاىلٰ عِ اللذين ُج 

علينا   كلِّ جدِّ نُ   نْ أ جيب  يف  النهي  النهي نَّ أل  ،حالٍ   د  وجب  لو  ه 

  بح املنكر ق   ، من حيث إنَّ حالٍ   ويف كلِّ   أو ثالثاً   ل لوجب ثانياً األوَّ 

  أنْ وكان جيب    .ان مل يتغريَّ جب ثابتاالواوجوب  و  ]]٢١٢[[ص  /

حيسن الرش  ال  الذمَّ ورود  أهل  بإقرار  واإلخالل  ع  القبيح  عٰىل  ة 

ألنَّ  واألمر    بالواجب،  املنكر  عن  النهي  وجوب  وجه  ثبوت  مع 

حيسن ورود الرش الواجب ال  ارتكاب  باملعروف  بإقرارهم عٰىل  ع 

با واإلخالل  أنْ   .لواجبالقبيح  جيوز  وجه  وال  هبام وجو  يكون 

كراهة   الً م أوَّ ه غري مسلَّ جب، ألنَّ وإرادة الواكراهة القبيح وجوب 

إرادة الواجب منه، بٰىل حسنهام مسلَّ  م،  القبيح من الغري ووجوب 

 م. ا وجوهبام فغري مسلَّ فأمَّ 

سلَّ  ولو  جدالً ثّم  وجوهبام  وجوهبام    منا  تسليم  من  يلزم  مل 

ع النهي  ألوجوب  بالواجب،  واألمر  املنكر  الزم    ه نَّ ن  يف  غري 

ء من الغري  نه، وال يف املريد لليشينهاه ع أنْ  ء من الغريليشالكاره ل

 يأمره به. أنْ 

األوَّ  الوجه  إبطال  يف  أوردنا  التي  والوجوه  تُ ثّم  هذا  بطِ ل  ل 

 .الوجه أيضاً 

أنْ  جيوز  أنْ   وال  وجوب  وجوهبام  وجه  القبيح    يكون  يريد  ال 

يكره   إنَّ   ،الواجبوال  حيث  وإنْ من  إاال  وجب   ه  من  رادة  متناع 

ه ال يلزم فيمن ال يريد القبيح  نَّ إ فب لقبحهام، كراهة الواجالقبيح و

 يأمر به.  نْ أينهٰى عنه وال فيمن ال يكره الواجب   أنْ 

ه مريد عن القبيح ومل يأمر بالواجب أوهم أنَّ  قيل: إذا مل ينهَ   فإنْ 

 خط له.به، كاره للواجب سا للقبيح راضٍ 

تقرَّ  إذا  وقلنا:  املمكن  أنَّ   ثبتر  يفاملتصوَّ   من  يريد من    ر   ال 

ال    ء أنْ ه ال يريده، ويف من ال يكره اليشال يأمر به مع أنَّ   ء أنْ اليش

أنَّ  مع  به  توهَّ يأمر  فمن  يكرهه،  القبيح ه ال  النهي عن  تارك  م عٰىل 

فقد    ،ره لهه كاوعٰىل تارك األمر بالواجب أنَّ   ،به  ه مريد له راضٍ أنَّ 

ال واليش  .أخطأ جيء  لتوهُّ   متوهِّ ب  لهم  م  أصل  ال  ولغلط    ،ما 

 .غالط

أنْ   ]]٢١٣[[ص  / جيوز  وال  أنَّ   قال:  وجوهبام  وجه    يكون 

  ، وال وجه يف العقل يقتيض ذلك ليس معلوم عقالً  ، ألنَّ فيهام لطفاً 

 .ذلك

أنَّ  من  يقال:  ملا  وجبا  ولو  أداء قال:  إٰىل  أقرب  معهام  يكون  ه 

ه أقرب  فعل تكون مع  ينا يف كلِّ ب علب وجمانبة املنكر لوجالواج

القبيجمإٰىل   الوانبة  وأداء  وسامع    ،اجبح  الوعظ  جمالس  كحضور 

رين وزيارة القبور وعيادة املريض وتشييع اجلنائز، فكام  قول املذكِّ 

ء من ذلك، بل كان العلم باستحقاق العقاب والثواب  مل جيب يش

اللطف  كافياً  زاد    ،يف  املنوما  حكم  يف  فهو  فكذا دوب  عليه  إليه، 

 نكر.لنهي عن املر باملعروف واالقول يف األم 

ممَّ   نَّ أ واعلم   أوردناها  التي  اجلملة  هذه  احتجَّ معاين  أبو    ا  به 

السيِّ  أوردها  من    )الذخرية(يف    )روحهاهللا  س  قدَّ (د  هاشم،  إيراد 

ألفاظه يف    )درجتهاماهللا  رفع  (يرتضيها، وقد نقل الشيخ أبو جعفر  

قا  ،لتمهيدا وثّم  نفل:  يف  أنَّ يقوٰى  امل  يس  عن  واجب النهي  نكر 

فيه    الً عق اللطف، ملا  الثواب    من  باستحقاق  العلم  فيه  يكفي  وال 

  ما زاد عليه يف حكم الندب دخل علينا أنْ   :قلنا  ا إنْ والعقاب، ألنَّ 

يكون اخلوف من تأديب اإلمام ليس بواجب، بل له صفة الندب،  

ا باستحقاق  العلم  والعقويكفي  علينا اب،  لثواب  ذلك    وينقض 

 .عقالً  ذلك واجباً  يكون قوٰى أنْ وجوب الرئاسة، فاأل

أبو   فإنْ  ذكرها  التي  املعارضات  عن  الشيخ  جيب  فبامذا  قيل: 

السيِّ  وارتضاها  وحضور  هاشم  الواعظني  أقوال  استامع  من  د 

 جمالسهم وتشييع اجلنائز وزيارة القبور وعيادة املرٰىض؟ 

اجلواب يمكن  بأ  قلنا:  األُ قاي  نْ عنها  هذه  إنَّ ل:  تُ مور  ر ذكِّ ام 

والبعاآلخر والعقاب  نشالو  ]] ٢١٤ص  /[[  ثة  والثواب  ور 

و اآلخرة،  الداعينَّ إوأحوال  يقوٰى  ويُ قرِّ ويُ   ام  الطاعة  إٰىل  د بعِّ ب 

  ا أنْ ف ال خيلو من أحد أمرين: إمَّ عن املعصية هبذا الطريق، فاملكلَّ 

عاملاً  األُ   يكون  وإمَّ هبذه  أنْ مور،  ي  ا  عال  يكن    فإنْ   .هبا  املاً كون  مل 

ع  عاملاً  حتوجب  العليه  إذ  صيل  هبا،  الم  نفس  بالثواب  هو  لعلم 
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أنَّ  وعلمنا  قلنا  الذي  معارف  والعقاب  عليه  وأوجبنا  له،  لطف  ه 

ليتوصَّ  عنه  التوحيد  منفصالً  أمرًا  هو  وليس  العلم،  هذا  إٰىل  هبا  ل 

وإنْ  عليه.  أتقنها  زائدًا  وقد  هبا  عاملًا  ثقة عصل  وح  كان  منها،   ٰىل 

مل يكن    دٌّ بهء معتله يش  ال يزداد   -ضع   هذه املواحيرض  بأنْ   -فإنَّه  

كان ذاهالً،   ر هذه األُمور إنْ ذكِّ عنده، وغاية ما حيصل له بذلك تُ 

ه كام جيب عليه حتصيل  نَّ إ، فا جيب عليه دائامً مور ممَّ ر هذه األُ ذكِّ وتُ 

عل االستمرار  عليه  جيب  كذلك  املعارف  كذلك ول  ها،يهذه  يس 

ألنَّ  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  ورص  األمر  ليس  دعوهتام  فهام 

املفارقة  ب فظهر  آخر،  بطريق  بل  والعقاب،  الثواب  تذكري  طريق 

 بينهام وبني هذه املعارضات.

أنَّ  احلسني  أبو  ذكر  أنْ وقد  يبعد  ال  إنَّ   ه  املكلَّ يقال:  يلزم  ف ه 

ألنَّ  العقل،  جهة  من  املنكر  إنَّ رضَّ م  فعد  فيه  إنكار  حيث  من    ة، 

الرض يدفع  مل  إذا  عاإلنسان  غرير  يدفن  مل  الرضه  غريه  عنه،    رع 

همَّ  إذا  غريه  عنه  دفع  الرضر  هذا  غريه  عن  دفع  ودفع    ومتٰى  به، 

 .الرضر عن النفس واجب

إنَّ   فإنْ  الرض قيل:  دفع  جيب  معلوماً ام  كان  إذا  النفس  عن  أو    ر 

ر  ه إذا دفع هذا الرض ه أنَّ نِّ ظ ب عىلٰ ، وال يعلم اإلنسان وال يغل مظنونًا 

  . ه عنه الغري ن الغري دفع ل بالواجب ع ملنكر واإلخال الذي هو ارتكاب ا 

ا ال  قال: إنَّ  صاحب الفائق أجاب عن هذا السؤال بأنْ  قلنا: إنَّ 

وإنَّ   ]]٢١٥/[[ص    نوجب الواحد  عٰىل  املنكر  عن  نوجبه  املنع  ام 

عروف والنهي عن املنكر يف  املر بمفني، ومتٰى فشا األاملكلَّ   عٰىل كلِّ 

بيح منعه غريه من  قلغريه من ا  ه متٰى منعنَّ أ  الناس غلب عٰىل الظنِّ 

 .ا املمنوع منه أو غريهفعله، إمَّ 

 :ا الكالم يف رشوطهامأمَّ و ]]٢١٦[[ص /

إٰىل رش   فهو أنَّ  ينقسم:  وط األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

 ام.وجوهبرشط ما هو رشط حسنهام، وإٰىل ما هو 

 مور: ا رشوط حسنهام فأُ فأمَّ 

أنْ  م  منها:  حسنيكون  به  يأمر  ينهاً ا  وما  قب،  عنه  ألنَّ يحاً ٰى   ،  

 األمر بالقبيح والنهي عن احلسن، ال حيسنان.

أنْ  يُ   ومنها:  ما  وقبح  به  يأمر  ما  حسن  الناهي  نهي  يعلم اآلمر 

ألنَّ  يُ عنه،  ما  وقبح  به  يأمر  ما  حسن  يعلم  مل  إذا  عنه  ز جوَّ ه  نهي 

يأمن أنْ  قبيحاً   خالفه، فال  يُ   يكون ما يأمر به   ،ي عنه حسناً هنوما 

أ  بل يقبحان لتجويز ثبوت وجه القبح فيهام    مره وهنيه،فال حيسن 

 عٰىل ما أرشنا إليه. 

أنْ  أنَّ   ومنها:  اآلمر  يعلم  مفسدةً   ال  أمره  عٰىل    ،يف  يغلب  وال 

ألنَّ ظنِّ ذلك،  إنْ ه  ظنِّ  ه  عٰىل  غلب  أو  ذلك  ق علم  وكذا  به  أمره،  ح 

 القول يف الناهي.

ر، وال ؤثِّ يه ال يُ أمره أو هن و الناهي أنَّ ال يعلم اآلمر أ  ومنها: أنْ 

ظنِّ عٰىل  ذلك  إنْ ه، ألنَّ يغلب  ظنِّ  ه  عٰىل  غلب  أو  أنَّ علم  أو    ه  أمره 

 ر، قبح األمر والنهي. ؤثِّ هنيه ال يُ 

علَّ  الشيوخ  جعل  أنَّ وقد  االشرتاط،  هذا  ا  ة  يف   ألمر الغرض 

إمَّ با أمرين:  أحد  يعدو  ال  املنكر  عن  والنهي  تعريف ملعروف  ا 

امل منكراً   ]]٢١٧/[[ص    نوكو  معروفاً عروف  بكون  ،  املنكر 

 ووقوع املعروف ونفي وقوع املنكر.

األوَّ أمَّ  الغرض  القبائح  ا  بقبح  فاملعرفة  التعريف،  وهو  ل 

كلِّ  للعقالء  حاصلة  وأمَّ العقلية  الرشهم،  املناكري  فعيَّ ا  فة راملعة، 

أنْ  فبطل  اإلسالم،  ألهل  حاصلة  وأكثرها  معظمها  يكون    بقبح 

ا فيهام  فلمالغرض  وقوع  إالَّ   يبَق   لتعريف،  وهو  الثاين  الغرض   

األمر    أنَّ   املعروف ونفي وقوع املنكر، فإذا علم أو غلب عٰىل الظنِّ 

 ، فيقبح وال حيسن.فائتاً  ران، كان هذا الغرض أيضاً ؤثِّ والنهي ال يُ 

ز  وِّ ملن ُجي   هذا التعليل ال يصحُّ   خ أبو احلسني: أنَّ ر الشيذكد  وق 

جوبه وقبح ما فيه قبحه، مع  و  قلما يف العع بوجوب  الرش  ورود

ون تلك الواجبات  فني ال يطيعون فال يؤدُّ من املكلَّ  كثرياً  العلم بأنَّ 

تلك   بوجوب  معرفتهم  مع  القبائح،  تلك  عن  ينتهون  وال 

املق تلك  وقبح  دبّحاالواجبات  من  الرشت  ألنَّ ون  وذلك    ع، 

منالرش للتعريف  عليهم  ورد  ما  ذلك  يف   عرفةامل  نَّ إحيث    ع 

ام ورد ليمتثلوا فيفعلوا الواجب ويمتنعوا  نَّ إعقل، وهلم بالحاصلة  

القبيح حقِّ إو  .من  يف  فائت  وهو  الغرض  هو  هذا  كان    نْ مَ   ذا 

أنَّ  يعيصاملعلوم  فه  ذلك  ومع  يطيع،  وال  القائل  نَّ إ   ل  يقو  هذا 

الرشب ورود  أنْ حسن  فيجب  به،  أيضاً   :يقول  ع  األمر    حيسن 

هام ة ظنِّي أو غلبآلمر والناهكر مع علم االنهي عن املنباملعروف و

 ر. ؤثِّ قوهلام ال يُ   أنَّ 

املعلوم   نْ تكليف مَ   ا من يقول: إنَّ قال الشيخ أبو احلسني: فأمَّ 

له    نَّ إ ، ففلَّ ملك   إذا كان فيه لطفه يكفر ال حيسن، إالَّ من حاله أنَّ 

 فائدة.يقول بقبح هذا األمر والنهي من حيث مل تكن فيهام  أنْ 

فرَّ  الوقد  صاحب  بني  ق  بأنْ فائق  غرض   املوضعني  قال: 

العقليَّ املكلِّ  القبائح  من  االمتناع  بتكليف  تعاٰىل  واإلتيان  ف  ة 

بالرش األمر  بواجبها  كذلك  وليس  العقيل.  التكليف  تأكيد  هو  ع 
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وال املننهي  باملعروف  اآلمر    ]]٢١٨/[[ص    قول  ألنَّ   ،كرعن 

 .داً ؤكِّ يكون م أنْ ة، فيصلح ا ليس بحجَّ الناهي منَّ

وهو   ، غرض زائد  يقال يف هذا األمر والنهي أيضاً  نْ يمكن أ قال: و 

ين عٰىل الغري، ليحصل له مثله عٰىل  ين وإظهار الشفقة يف الدِّ عزاز الدِّ إ 

  ر. ؤثِّ مل يُ   وإنْ   ن هذا اإلنكار س حي   نْ فعٰىل هذا ينبغي أ   قال:   . م ما تقدَّ 

  رها، ألنَّ ذكم  وط التي تقدَّ ا رشوط وجوهبام فجميع الرشوأمَّ 

ب ال  أنْ   دَّ الواجب  حسناً   من  ُخي يكون  ما  الغرض  ولكن    ص صِّ ، 

 مور: أُ الوجوب، وهي 

أنْ  باملعروف،    فمنها:  اإلخالل  عٰىل  االستمرار  أمارة  تكون 

ظاهرةً  املنكر  أنْ وارتكاب  نحو  مكيرٰى   ،  ال    سليامً   صحيحاً   فاً لَّ  

وقال    .مرئ آالت رشب اخليِّ أ للصالة وقد ضاق وقتها، أو ُهي يتهيَّ 

أنْ   االستمرار  قوم: أمارة اإلقالع، ألنَّ   واإلرصار  مجاعة    ال تظهر 

، فمتٰى مل يظهر أمارة  لو اجتمعوا عٰىل رشب اخلمر ورشبوا أقداحاً 

 إقالعهم، كان ذلك أمارة إرصارهم.

وب األمر باملعروف والنهي يقال: يكفي يف وج  أنْ مكن  وال ي

ووقوع   بالواجب  اإلخالل  جتويز  املنكر  املعن  يف  ستقبل،  املنكر 

أما  وإنْ  ه لو كان األمر عٰىل ذلك لوجب  رهتام، وذلك ألنَّ مل تظهر 

أمارة    قادر عٰىل املنكر وإنْ   ينكر عٰىل كلِّ   أنْ  يفعله ومل يظهر منه  مل 

أو مل يفعله   عل معروفاً ن فالقادرين ممَّ   ادر منق   اله فعله، وذلك ألنَّ 

ال    كان جيب أنْ اين املنكر، فيقع منه يف الث   وجيوز أنْ إالَّ   وال منكراً 

فساد    خيتصَّ  ومعلوم  موضع،  دون  بموضع  املنكر  إنكار  وجوب 

 هذا القول.

 ه يرضُّ أنَّ   ال يغلب عٰىل الظنِّ   وقد أورد يف رشوط الوجوب أنْ 

ن يأمره باملعروف أو ينهاه  يقتله م  ا يف بدنه بأنْ إمَّ ،  عظيامً   به رضراً 

 جيب  ك، مل ه ذلعٰىل ظنِّغلب    فإنْ   .عن املنكر، أو يقطع منه عضواً 

هذاع أنَّ   ٰىل  وهو  ينظر التفصيل،  ذلك  ]] ٢١٩/[[ص    ه    فإنْ   ،يف 

أنَّ غلب عٰىل ظنِّ إليه الرض   ه  ر  من ينكر عليه بفعل املنكر ويوصل 

غلب عٰىل   إنْ و  .ه تكون مفسدة، ألنَّ أيضاً سن  العظيم مل جيب ومل حي

لكنَّأنَّ   الظنِّ  املنكر  يرتك  املرضَّ ه  تلك  إليه  يوصل  فإنْ ه  ما   ة،    كان 

أيرس أنْ ممَّ   يرتكه  نحو  إرضاره،  من  يفعله  اخلمر    ا  رشب  يرتك 

ف جيب اإلنَّ إويقتله،  مفسدةه ال  بل يقبح لكونه  حيسن،   .نكار وال 

إذا كان ما يرتكه أعفأمَّ  يفعله، نحو أنْ ظم ممَّ ا  أنَّ   يرتك كفراً   ا  ه  غري 

إنَّ   ،يقتله القايض:  أب   قال  الشيخ  وقال  قبيح،  اإلنكار  و  هذا 

 ه غري واجب. عٰىل أنَّ  فق الكلُّ تَّ ، واه حسن احلسني: إنَّ 

أنَّ  أنَّ وبيان  أباح لنا إظهار كلمة الكفر ه غري واجب هو  ه تعاٰىل 

النفس، عٰىل  بالتخويف  اإلكراه  حال  أنْ فأل  يف  لنا  يبيح  نرتك    ن 

يفعل أوىلٰ غرينا  أنفسنا  خفنا عٰىل  إذا  قبح    واستدلَّ   .ه  القايض عٰىل 

اإلنكار   هذا    بأنْ هذا  مفسقال:  بخاإلنكار  فيقبح  ترك  دة  الف 

ه ال  وقال أبو احلسني: إنَّ   .ينفيه إعزاز الدِّ   لكفر، ألنَّ إظهار كلمة ا

 .نيدِّ منهام إعزاز ال واحدٍ  فرق بينهام إذ يف كلِّ 

ال  فإنْ  كلمة  إظهار  يكون  كيف  جمراها، قيل:  جرٰى  وما  كفر 

عند اإل  باً وتركه مرغَّ   ،فيه  صاً مرخَّ   مباحاً  بالتخفيه  عٰىل  ويكراه  ف 

ظنِّ النف مع  ُخ   س  ما  إالَّ وِّ وقوع  هذا  وهل  عنده؟  منه  القول ف   

 بحسنه مع جتويز كونه مفسدة؟ 

أنَّ قلنا: إذا رغَّ  ال    ا بأنْ إمَّ   ن مفسدة،تكو  ه البنا تعاٰىل فيه علمنا 

أو بأنْ يقع عنده ما ُخي  أنَّ علَ يُ   اف منه،   وإنْ   حالٍ   ه ال يقع عٰىل كلِّ م 

 ه مفسدة.بذلك من كونالكفر، فيخرج أظهرنا كلمة 

إنْ نَّ أ واعلم   ذُ   صحَّ   ه  الذي  ف  رَ كِ التفصيل  الباب،  هذا  ه  نَّ إيف 

ما    يصحُّ  وإنْ أُ إيراد  الوجوب،  رشوط  يف  ه  ورد  يصّح  ذا  مل 

فا يصحُّ نَّ إلتفصيل  ال  يف  ه  رشوط    ]]٢٢٠/[[ص    إيراده 

إنَّ   ،الوجوب   وهو أنْ   ،ه يكون داخال يف رشوط احلسنمن حيث 

ه يغلب عٰىل ظنِّ  وط الوجوب أنْ رش   يف   رَ كِ د ذُ ق كون مفسدة، وال ت

 ذ منه مال. ؤَخ ه ال يُ أنَّ 

إنَّ  ينبغي أنْ وقيل:  التفصيل الذي   ه  يكون القول يف ذلك عٰىل 

أنَّ   يفم  تقدَّ  بالنفس، وهو  إنْ اإلرضار  امل  ه  املال  يسرياً كان  مل    أخوذ 

  ، وإنْ سقط الوجوب كثرياً  كان عظيامً  يسقط وجوب اإلنكار، وإنْ 

ه مال كثري  مع أنَّ  يسرياً  ذ منه يف مقابلتهؤَخ وما يُ  يرتكه عظيامً ا كان م

 مل جيب. حسن اإلنكار وإنْ 

كيفيَّ فأمَّ  أ ا  فيها  فيدخل  وجوهبام  فروض   امهنَّ ة  من  مها  هل 

وهذ الكفايات؟  فروض  من  أو  ممَّ األعيان  اختُ ا  فذهب    َف لِ ا  فيه، 

املتكلِّ  من  أهنَّ مجاعة  إٰىل  فرومني  من  الكفايات،ام  الذي  و  ض  هو 

ام من فروض  وذهب قوم إٰىل أهنَّ   .)روحهاهللا  س  قدَّ (د  اره السيِّ اخت

يف  الطويس  جعفر  أبو  السعيد  شيخنا  مال  وإليه    األعيان، 

عيان،  ام من فروض األ: إهنَّ )وقال قوم(  :، قال عند قوله)تمهيدلا(

نفيس يف  يقوٰى  الذي  ألنَّ وهو  قال:  اآليات    ،  ظواهر  عموم 

األ يقتيضوعموم  ذخبار  ما  واألمر    .لك  وألنَّ عٰىل    ذكره، 

 ».غريِّ ٰى تُ  فتطرف حتَّ تعيصاهللا : «ليس لعني ترٰى   قوله

كيفيَّ  يف  أنْ ويدخل  باألخفِّ فيهاميبتدئ    تهام  فإنْ   وإالَّ   ،   نفع 
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نبَّ ترقَّ  وقد  األصعب،  إٰىل  قوله:  ٰى  يف  ذلك  عٰىل  تعاٰىل   ه 
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أوَّ   ،اهللاِ  وذلك  فأمر  بالقتال،  اآلخر  ويف  باإلصالح    ألنَّ ال 

أنْ  باملعروف  باألمر  وبإنكار    الغرض  يضيع،  وال  املعروف  يقع 

املصلحة التي هي لآلمر  و ]]٢٢١/[[ص  ر،ال يقع املنك  املنكر أنْ 

فيهام   أنْ نَّ إوالناهي  املعروف  جيتهدا يف احلثِّ   ام هي يف  إيقاع  ،  عٰىل 

حتَّ حتَّ  املنكر،  من  االمتناع  وعٰىل  املعروف،  يضيع  ال  يقع ٰى  ال  ٰى 

مل    عليه، وإنْ   واقترصر القول والوعظ يف ذلك كفٰى  فإذا أثَّ   .راملنك

ايغ  أنْ   ر جازؤثِّ يُ  مل     عليه، وإنْ ر اقترصأثَّ   د، فإنْ شدِّ لقول ويُ لظ يف 

  ط أنْ ب واإلرضار برشيمنع منه ويدفع عنه بالرض  ر وجب أنْ ؤثِّ يُ 

ال يقع املنكر، وال يكون قصده    يكون قصده وقوع املعروف وأنْ 

 إيقاع الرضر. 

شيوخنا  مذهب  من  والظاهر  جعفر:  أبو  السعيد  الشيخ  قال 

أنَّ اإلماميَّ  ة،   لألئمَّ يكون إالَّ   واإلنكار الب من األمر  رض هذا ال  ة 

  أنَّ القول ب  )درجتهاهللا  رفع  (  دنا املرتٰىض  سيِّ ونرص  .أو ملن يأذنونه

األئمَّ  لغري  جيوز  ألنَّ ذلك  قال:  فيه،  له  يأذنون  ومن  يفعله   ة  ما 

يُ ئمَّ األ أو  مقصوداً فعَ ة  يكون  بإذهنم  ه  ، وهذا بخالف ذلك، ألنَّ ل 

و مقصود،  ا نَّ إغري  املإ  لقصدام  اٰىل  من  وا ملنكنع  وإٰىل  ر  له،  لدفع 

 وقع رضر فهو غري مقصود. فإنْ  ،وقوع املعروف

إنَّ  قال:  ب  ومن  عاملعاألمر  والنهي  فروض  روف  من  املنكر  ن 

ف إىلٰ ربَّ   هنَّ إالكفايات،  انتهٰى احلال  متعيِّ   أنْ   ام  عٰىل شخص    ناً يصري 

 ن منهام فيه دون غريه. التمكُّ يتعنيَّ  بعينه، بأنْ 

نهٰى عن املنكر، ر باملعروف ويُ ؤمَ اه صفة من يُ لحق بام ذكرنيو

أنَّ  هو  فيها  أنْ   والقول  جيب  باملؤمَ يُ   الذي  عن ويُ   عروفر  نهٰى 

كلُّ  هو  خيتصُّ مكلَّ   املنكر،  الرش  ف  من  ذكرناه  فأمَّ بام  غري وط،    ا 

 .أمكن ه يمنع منه إنْ نَّ إف إذا رام اإلرضار بغريه ف املكلَّ 

من   الصبيان  منع  الرش حمرَّ وجيب  اخلم كرش  ع مات  وغريه ب  ، ر 

  ها. هلم علي   رون بالصالة متريناً ؤمَ دوها، ويُ ٰى ال يتعوَّ وينهون عنها حتَّ 

يتغريَّ و  ]]٢٢٢[[ص  / ما  إٰىل  املناكري  انقسام  هاهنا    لنورد 

، عٰىل ما جرت به العادة، وعٰىل ما  ٰىل ما ال يتغريَّ باإلكراه وإ  حكمه

 ، فنقول:)التمهيد( يخ يف والش )الذخرية(د يف ذكره السيِّ 

   حكمه باإلكراه عليه، وهو ما جيمع رشوطاً ملناكري ما يتغريَّ ا  يف

 ثالثة:

 مل يرتكبه وامتنع منه.  ه عٰىل النفس إنْ خياف املكرَ  : أنْ أحدها

أنْ  يتمكَّ   وثانيها:  اال  من  ممَّ ن  أنْ خلالص  خافه  ما    ا  يفعل  ال 

 كره عليه. أُ 

 كراه.ه باإل قبحيتغريَّ  نْ ا جيوز أ يكون املنكر ممَّ  وثالثها: أنْ 

ه يقبح  فغري مشكوك فيه، ألنَّ   ا اإلكراه باخلوف عٰىل النفسفأمَّ 

ة العقل والسمع، وال خيرج من القبح إٰىل  لمة الكفر بقضيَّ ار كإظه

إالَّ  وقد  احلسن  سمعي،  بدليل  أنَّ   عٰىل  املسلمون  خاف    أمجع  من 

إنْ  النفس  يُ   عٰىل  ف ظهِ مل  الكفر  كلمة  منَّ إر  حيسن  إظهاره  ونه  ال  ها، 

 ام اختلفوا يف وجوبه. نَّ إ، و هم يف حسنهخالف بين

األ فأمَّ  من  عضو  عٰىل  اخلوف  عٰىل  عضاا  أو  جراحة  من  أو  ء 

مقام   ه يقومه ال دليل عٰىل أنَّ إنَّ  :فقال الشيخ السعيد أبو جعفر ،مال

إظهاره حتسني  يف  النفس  عٰىل  السيِّ   .اخلوف  ذكره  رفع (د  وهكذا 

أنْ وال    قال:  ،)قدره  اهللا اخلوفيُ   جيوز  امل  قاس  والعضو  عٰىل  ال 

حيسن إظهاره    أنْ   عليه ه يلزم  واجلراح عٰىل اخلوف عٰىل النفس، ألنَّ 

 . ناله أذٰى قليل من شتم وتعنيف وغريه، وذلك باطل وإنْ 

أ واألقوٰى يف نفيس ق يف ذلك بني اخلوف عٰىل النفس فرَّ ال يُ   نْ  

  ضاء كقطع اليد عٰىل عضو من األع  ]]٢٢٣/[[ص    وبني اخلوف

أ  الرجل  أوأو  اللسان  يف    ألنَّ   غريها،  و  الكفر  كلمة  إظهار 

يكون   معتدٍّ ملرضَّ   اً دافعاملوضعني  عظيمة  مؤثِّ   ة  حقِّ هبا  يف    رة 

املضارِّ  من  سبيله  هذا  ما  ودفع  مل   اإلنسان،  فال كَ ُحي   إذا  بوجوبه  م 

 إذا مل يكن فيه وجه قبح. يكون حسناً  من أنْ  أقلَّ 

  يقوله وهو كون ما  ر وجه قبح،  هار كلمة الكفقيل: يف إظ  فإنْ 

 . كذباً 

يكون  ال  الذي  اخلرب  هو  الكذب  تناوله، خمرب  قلنا:  ما  عٰىل  ه 

يقصد   ر كلمة الكفر أنْ ظهِ بالقصد، وليس ملُ   ام يصري خرباً نَّ إواخلرب  

قولهله اإلخبار عامَّ بام يقو  أنْ   ، يتناوله ظاهر    ال يقوله إالَّ   بل عليه 

باإل  كأنْ   ،موّرياً   ضاً معرِّ  ثالثة  اهللاكراه:  يقول  أنَّ   ،ثالث  ه  ويضمر 

أهيُّ  عندكم  وعكذلك  النصارٰى  إنْ   .قولكمٰىل  ا  أنْ أُ   أو  عٰىل    كره 

حممّ  ليس رسول  يقول:  حممّ اهللاد  عٰىل  يضمر  النبيِّ ،  سوٰى  آخر    د 

ه ليس برسول  ، أو يضمر أنَّ )عليه وعٰىل آلهاهللا صلوات (املصطفٰى 

 .اً من كونه كاذب عٰىل مذاهبكم، فيخرج بذلكاهللا 

تم بالتعريض الذي أرش   ال كون ما يقوله كذباً ز  : وإنْ قيل  فإنْ 

فإ طريقه،  كونه  نَّ إٰىل  وهو  القبح،  وجوه  من  آخر  وجه  فيه  يثبت  ه 

 فيه.  الظنِّ قد ذلك واقتضاؤه إلساءة عتَ ه يُ ، ألنَّ مومهاً 
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 .عٰىل ما يقوله يزيل هذا اإلهيام هاً قلنا: كونه مكرَ 

 القبح. ه فيه من وجو ال وجه  ق أنْ فتحقَّ 

ه من املال  علي   كان الذي خياف   ا اخلوف عٰىل املال الكثري، فإنْ أمَّ 

ٰىل اكتساب ما يعيش به بوجه  إ يفتقر بفقده، وال يكون له طريق    قدراً 

الوجوه،  النفس  ه  نَّ إف  ]]٢٢٤/[[ص    من  جيري جمرٰى اخلوف عٰىل 

ٰىل حتصيل  أو له طريق إ يكون قليالً  مل يكن كذلك بأنْ   والعضو. وإنْ 

ف بدل وقرَّ   .جمرامها   ير جيه النَّ إه،  ما ذكرته  يلزم عٰىل  حسن  ه  رت وال 

] واخلفيف وغريمها  ب إظهاره عند األذٰى القليل من الشتم و[الرض

قاله الشيخ وألزمه، ألنَّ  به وال    ل من األذٰى غري معتدٍّ ه القليعٰىل ما 

الكفر مؤثِّ  يقوم مقام مأنَّ   فال دليل يدلُّ   ،ر يف جنب إظهار كلمة  ا  ه 

منتقدَّ  ممَّ اخل  م  غريمها  أو  العضو  أو  النفس  عٰىل  يف ذكر  اوف    ناه 

أنْ  فيجب  إٰىل احلسن،  القبح  من  الكفر  كلمة  إظهار  يكون    إخراج 

 عٰىل ما كان عليه من القبح.  باقياً 

بيِّ قيل  فإنْ  اإلكراه  حقيقة  ما  اإلكراه  :  بني  وأفرقوا  نوها؟ 

ة يف إيراد  ا ظهرت فائدهو اإلجلاء مله لو كان اإلكراه  ألنَّ   ،واإلجلاء

ا يتغريَّ انقسام  ما  إٰىل  حملناكري  يتغريَّ   كمه  ال  ما  وإٰىل  من  باإلكراه   ،

إنَّ  يتوجَّ   حيث  ال  ملجامللجأ  هو  فيام  تكليف  عليه  وال   ،إليه  أه 

  ا يتغريَّ يقال: هذا ممَّ   ات، فكيف يمكن أنْ من املستحقَّ   يئاً ش  يستحقُّ 

   قبحه فليس له أنْ ا ال يتغريَّ له، وذلك ممَّ يفع  قبحه باإلكراه فله أنْ 

 يفعله؟

عليه، من اإلقدام   فهو بعث الغري عٰىل ما يشقُّ كراه  اإل  اقلنا: أمَّ 

ترصحياً  خالفه،  عٰىل  بالوعيد  اإلحجام  تلوحياً   أو  حاالً أو  أو   ، 

إنْ   .قاالً م داعية  تقوية  الغري  ما    ومعنٰى بعث  إٰىل  له  إليه  أُ كان  كره 

األصل، وال   يف  إليه داعٍ   مل يكن له  له إنْ   قويٍّ   عٍ ، أو حتصيل داداعٍ 

  . اوال ذم�  معه مدحاً   ال يستحقُّ   ة الداعي إٰىل حدٍّ وغ قوَّ ه بلط فييرش

إٰىل أنْ وأمَّ  ٰىل وجه  يفعل أو ال يفعل ع  ا اإلجلاء فهو تقوية الداعي 

  أنْ   ولو ال ذلك لكان يصحُّ   ،املدح أو الذمَّ   يستحقَّ   خيرج به من أنْ 

أ امل  يستحقَّ  إراه عن اإلجلفانفصل اإلك  .و الذمَّ دح  ليه  اء بام أرشنا 

أنَّ  الداعي يف  من  يكون بحيث    ]]٢٢٥/[[ص    تقوية  اإلكراه ال 

  ، ويف اإلجلاء يكون بحيث ال يستحقُّ معها مدح وال ذمٌّ  ال يستحقُّ 

ذمٌّ م وال  مدح  الفصل  عها  من  ذكرناه  وبام  مع  يسقط  ،  التكليف 

 . اإلجلاء وال يسقط مع اإلكراه

بينهام من  ويثبت  الفصل  أنَّ   آخر، وهو  اإل  وجه  ال    جلاءيف  ما 

 .، ويف اإلكراه ما ال يكون إجلاءً إكراهاً  يكون

األوَّ أمَّ  وتتوق   لا  اإلنسان  يشتهيه  ما  تناول  إٰىل  كاإلجلاء  فهو 

ب مع  إٰىل تنازل طعام طيِّ   حدنا يكون ملجأً أ    ترٰى أنَّ يه، أَال نفسه إل

بهنَّ اجلوع الشديد إذا علم أ  ينتفع  وأنَّ لايف احلال    ه  ه ال  نفع العظيم 

فيه الر عرض يكون مكرَ وال آجالً   عاجالً   ليه  تناول   هاً ، وال  عٰىل 

 ؟ه عليهه مكرَ إنَّ  :ذلك الطعام، وال يقال

الثاينوأمَّ  يكون    وهو اإلكراه  ا  فكاإلكراه عٰىل    ،جلاءً إالذي ال 

 اإلجلاء. ج عنم خره بالوعيد عليه بنار جهنَّقتل النفس، ألنَّ 

يتَّ  إجلاءً   نْ أ  فقوقد  اإلكراه  ألنَّ بع   يف  يكون  الصور،  من   ض 

إذا    يشقُّ  اخلمر  رشب  وُخ أُ عليه  رشهبا  عٰىل  وقد  وِّ كره  بالقتل  ف 

ه  نَّ إ ف  ،ذ بذلكؤاَخ ه ال يُ نَّ أ   مَ علِ ع، رشهبا عند ذلك، وأُ أباح له الرش

أنَّ  علم  يتخلَّ مهام  ال  إالَّ ه  القتل  من  برشص  مل  يكون    ، إليه  جأً هبا 

 اء.إلكراه واإلجلالصورة ا حد يف هذهفيتَّ 

 ل.وَّ هذا هو الكالم يف الرشط األ

الرشفأمَّ  الثاينا  أنْ   ط  يتمكَّ   وهو  املكرَ ال  ممَّ ن  اخلالص  من  ا ه 

إالَّ  ما  خافه  بفعل  عأُ   فكره  ألنَّ نَّ إ ليه،  اعتربناه  متكَّ ام  متٰى  من  ه  ن 

  ذلك وال عٰىل    هاً مكرَ ا خيافه من دون فعل ذلك مل يكن  اخلالص ممَّ 

 عليه بال خالف. والً حمم

 يتغريَّ   ا جيوز أنْ كره عليه ممَّ أُ يكون ما    وهو أنْ   ط الثالث ا الرش مَّ أ و 

 ال جيوز أنْ   كان من باب ما   ه إنْ ام اعتربناه ألنَّ نَّ إ من قبح إٰىل حسن، ف

  ر فيه.ؤثِّ اإلكراه ال يُ   نَّ إ باإلكراه ف  ]]٢٢٦/[[ص    قبحه يتغريَّ 

املسألة:والتحقيق يف يإنَّ اإلكراه    أنَّ     فيام  يقع  باجلوارح  تعلَّ ام  ق 

للمكرَ  تظهر  التي  والرتوك  األفعال  فيتخلَّ من  املكرَ ه  به  ممَّ ص  ا  ه 

من   ه ال يصحُّ نَّ إه من أفعال القلوب فا ما ال يظهر للمكرَ فأمَّ   ،خافه

يطَّ اإلكراه عليه، ألنَّ  يكفَّ لع عٰىل وقوعه حتَّ ه ال  ب خوَّ عامَّ   ٰى  ه،  فه 

القادر    و تعاٰىل، فهاهللا  ئر هو  لضاموا  القلوبأفعال    لع عىلٰ طَّ ام املنَّ إو

وهو   القلوب،  أفعال  عٰىل  اإلكراه  القبيح،    عٰىل  عٰىل  يكره  ال 

أفعا إٰىل  الراجعة  والقبائح  هذا  فاملناكري  عن  خارجة  القلوب  ل 

 الباب.

أفعال اجلوارحوأمَّ  يصحُّ   ا  تن  أنْ   التي  عليها،  قسم  يقع اإلكراه 

 ام:ثالثة أقس

 التحريم إٰىل الوجوب. عن القبيح وراه  باإلكما يتغريَّ أحدها: 

  عن القبح إٰىل اإلباحة.وثانيها: ما يتغريَّ 

أنْ  بل  وثالثها:  والتحريم باإلكراه،  القبح  ينتقل عن  يكون    ال 

 ، كام كان مع عدم اإلكراه.ماً حمرَّ  مع اإلكراه قبيحاً 
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األوَّ  عٰىل    ل فمثال  وحلاإلكراه  امليتة  اخلنزير  أكل  ورشب  م 

ه متٰى  نَّ إ مات التي يبيحها االضطرار، فمن املحرَّ   ذلك  وغرياخلمر  

يشأُ  عٰىل  الرضكره  عند  يلزمه  كام  فعلها  يلزمه  منها  وكام   ،ورةء 

  ال يبلغ اإلكراه حدَّ  عن النفس، وغري ممتنع أنْ  ضارِّ يلزمه يف دفع امل

الذي   الفعل  فيكون  وأُ اإلجلاء  عليه  ممَّ   ، ألنَّ اجباً كره  تعافه  امليتة  ا 

وكالنفوس رشعن  ذلك،  أهل  وكذا  طباع  اخلنزير،  حلم  عن  تنفر  ا 

وتنفر تنبو  الناس  من  كثري  طباع    طباع  سيّام  اخلمر  رشب  عن 

بذلك اإلاملتقشِّ  فيزول  ما  فني،  وجوب  ويثبت  من أُ جلاء  كره عليه 

 ذلك.

الثاين وأمَّ  مثال  التحا  من  باإلكراه  ينتقل  ما  وهو  إٰىل ،  ريم 

واحلسن،اإلب كلإظهكف  ]]٢٢٧/[[ص    احة  ألنَّ ار  الكفر،  ه  مة 

رُ  قد  إذ  جيب،  وال  عليها  اإلكراه  عند  إظهارها  يف غِّ حيسن  ب 

 يته.ين وتقومساك عن إظهارها ملا يف ذلك من إعزاز الدِّ اإل

يُ   فإنْ  كيف  إعزازاً رغَّ قيل:  الكفر  كلمة  إظهار  ترك  يف    ب 

ده؟ ي هو ظلم عنقوع القتل الذللدين، مع ما فيه من املفسدة وو

هذ أنْ إالَّ   اوهل  فيجب  املفسدة؟  يف  ترغيب  ترك      منه  يقبح 

 .ال رخصةً  يكون إظهارها واجباً  إظهارها، وأنْ 

تل أفضل من إظهار الصرب عٰىل الق  قلنا: إذا علمنا باإلمجاع أنَّ 

 ه ال مفسدة يف ترك اإلظهار.علمنا بذلك أنَّ  ،كلمة الكفر

ت  فإنْ  ال  كيف  واقيل:  مفسدة،  القبيحكون  ع  لقتل   نده، واقع 

 مل يقع؟ ولواله  

بأنْ  مفسدة  من كونه  يمكن خروج ذلك  تعاٰىل اهللا  يعلم    قلنا: 

  أنَّ  أظهر كلمة الكفر، أو يعلم وإنْ  حالٍ  القتل كان يقع عٰىل كلِّ   أنَّ 

يظنُّ  يُ   ما  مل  إذا  القتل  وإنْ ظهِ من وقوع  يقع  ال  الكفر  يُ   ر  ره، ظهِ مل 

 تكون مفسدة.  لوجهني من أنْ فيخرج بأحد هذين ا

أ ق و قد  كلمة احلقِّ حلق  إظهار  بذلك  اجلائر،   وم  السلطان  عند 

وإنْ  أفضل،  ذلك  كإظهار    وجعلوا  النفس،  عٰىل  اخلوف  حصل 

 كلمة الكفر.

أبو جعفر السعيد  : والظاهر من )درجتهاهللا  رفع  (  قال الشيخ 

اإلماميَّ  التقيَّ مذاهب  وجوب  يف  وقوهلم  ولكنَّة  ذلك،  ينايف  ه  ة 

ة يف املوضع الذي ال يكون  يوجبون التقيَّ   امنَّ م إإهنَّ   يقال:  كن أنْ يم

الدِّ  إعزاز  األذٰى  عٰىل  الصرب  عن   .ينيف  الشيخ  حكٰى  وقد 

أنَّ    دالسيِّ  من  ذكرناه  كلاملكرَ   ما  إظهار  عٰىل  قد  ه  الكفر  مة 

 .ينب يف االمتناع من إظهارها، ملا فيه من إعزاز الدِّ غِّ رُ 

قال: و  ]]٢٢٨[[ص  / ا ممَّ   ه  منمنع  كان يما  يلزم عليه  ثّم 

أنَّ  من  أصحابنا،  من  قوم  مع  تعبَّ   احلسني    ذكره  باجلهاد  د 

ذلك   :كان يقول  ه  نَّ إبالصرب عليه، قال: ف  رَ مِ ل وأُ قتَ ه يُ علمه بأنَّ 

أل جيوز،  أنْ نَّ ال  جيوز  ال  قبيحيتعبَّ   ه  هو  ما  عٰىل  بالصرب   ،د 

شكٍّ    وقتله بال  يتعبَّ قبيح  فكيف  بال،  عد  قال صرب  ه نَّ إ  :ليه؟ 

ام أمره بالصرب نَّ إتعاٰىل  اهللا    نَّ إ  : يقال عٰىل ما حكيناه هاهنا  ن أنْ كيم

بأنَّ  لعلمه  ذلك،  وأعلمه  والقتل  اجلهاد  يُ عٰىل  كان  كلِّ قتَ ه  عٰىل    ل 

فأراد    مل  وإنْ   حالٍ  أنْ اهللا  جياهد،  فضيلة    تعاٰىل  ذلك  مع  له  جيمع 

 .د بالصرب عليهاجلهاد والتعبُّ 

بالصرب عٰىل القبيح،   داً ك تعبُّ  ذل عىلٰ   صربلد باس التعبُّ قال: ولي

تعبَّ تعبُّ   ألنَّ  الثبات، كام  والصرب عٰىل  بالثبات  املجاهدون ده كان  د 

واهللا  يف سبيل   أنَّ نَّ إبذلك،  بينهام  الفرق  ال  قتَ يُ   هأنَّ   مَ علِ أُ   ه  ام  ل 

 . حمالة، واملجاهد ال يعلم ذلك

املؤمنني   أمري  يف  القول  وكذلك  بق  قال:   ه اتلوعلمه 

قتله أعلمه  وتوقُّ   ووقت  ملا  نفسه،  الدفاع عن  من  اهللا  فه عن  تعاٰىل 

يُ أنَّ  يقول    فعل ما فعل، فال يمتنع أنْ   وإنْ   حالٍ   ل عٰىل كلِّ قتَ ه كان 

 . ت قتله عٰىل التعينيه كان يعلم وق نَّ إمع هذا: 

أُ   وقد ذكرنا من قبل أنَّ  كره عٰىل إظهار كلمة الكفر، جيب من 

جه رِ بل يقصد ما ُخي   ،خباراإل  قصدها وال يهاربإظ  ضعرِّ يُ   عليه أنْ 

 .حالٍ  الكذب قبيح ال حيسن باإلكراه عٰىل كلِّ  ، ألنَّ عن كونه كاذباً 

حيسنون    فإنْ  ال  الناس  وأكثر  ذلك  توجبون  كيف  قيل: 

 تعريض؟ ال

كلُّ  ألهنَّ   قلنا:  املعاريض،  حيسن  يف أحد  ذلك  يعرفون  م 

واملتّرص  أ   . فاتاملعامالت  أ ج  لوه  نَّ عٰىل  من لايكون يف    نْ از  عقالء 

ه ف املكرِ تعاٰىل يرصاهللا    ]]٢٢٩/[[ص    نَّ إال حيسن املعاريض، ف

حتَّ  إكراه  عن  يمكنه  له  ال  وجه  عٰىل  القبيح  فعل  إٰىل  حيتاج  ال  ٰى 

من ال حيسن املعاريض،   :وقد قيل  . بتلف النفسإالَّ   عنهاالنفكاك  

الكفر، وجيب عل كلمة  إظهار  منه  حيسن  أ ال  ، َل تِ قُ   نْ  وإصربي  نْ يه 

نبيٍّ أُ لو  ام  ك إمام ف  كره عٰىل قتل  أنْ نَّ إأو   ايصرب وال يقتل نبي�   ه جيب 

 . وال مؤمناً  وال إماماً 

الثالثوأمَّ  مثال  يتغريَّ ا  ما ال  م، وهو  باإلكراه  فكام    القبيح،  ن 

  الواجب عليه الكفُّ   نَّ إه عٰىل قتل النفوس وعٰىل فعل الظلم، فكرَ يُ 

ألدون  َل تِ قُ   وإنْ  أنْ   هنَّ ه،  جيوز  الرض  ال  بإدخاله  يدفع  نفسه  عن  ر 

 الرضر عٰىل الغري.



 ٢٣  .....................................................................................  لنهي عن املنكر األمر باملعروف وا) ٧٧/ ( األلفحرف 

أنْ  إذا ُخ يقال: إنَّ   وال يمكن  ه  نَّ إمل يقتل غريه ف  ف بالقتل إنْ وِّ ه 

ملجأً  يستحقُّ خوف  إٰىل ذلك، ألنَّ   يصري  العقاب الذي  من  بقتل    ه 

الغري مال  ا اإلكراه عٰىل تناول  وأمَّ   .يكون ملجأً   جه من أنْ رِ غريه ُخي 

سب فعٰىل  الظلم،  يفيل  ال  قتلالعقل  وبني  بينه  قطع    صل  أو  الغري 

أنَّ  غري  أعضائه،  من  أنَّ عضو  بالسمع  علمنا  عند    ا  اإلنسان 

من غري إذنه،    يتناول طعام غريه  ورة واخلوف عٰىل النفس أنْ الرض

أنْ  جيب  هذا  ممَّ   فعٰىل  قبحه  يتغريَّ يكون  قال  ا  ولذلك  باإلكراه،   

اراك  الفقهاء يف إذا خاب  نفسهلسفينة  الغر  ف عٰىل  إنْ وغريه  مل    ق 

من   السفينة  يف  بام  واألمتعةيرم  النفوس   إنَّ   :األثقال  استبقاء  له 

األ  تلك  فترصُّ   .ثقالبرمي  كذلك  كان  الغري  وإذا  مال  يف  ذلك  فه 

ظلامً  كونه  عن  ألنَّ خيرج  ضمن  ،  قد  ذلك  له  بإباحته  تعاٰىل  ه 

 العوض. 

تفأمَّ  عٰىل  اإلكراه  ا ا  الرشلعبادرك  كاعيَّ ات  وة  ام الصيلصالة 

ه  ر يف وجوهبا ومزيل له، وأنَّ ه مؤثِّ ، فال خالف يف أنَّ الزكاة واحلجِّ و

معذوراً  هلا  التارك  ويكون  تركها  وجيوز  يكوننَّ إ،  يف   ام  اخلالف 

أنَّ   .ا اجلواز فال خالف فيهلرتك، فأمَّ وجوب ا اإلكراه    وقد ذكرنا 

تل  وقع الق  فإنْ  يزيل قبحه،  القتل والحسن  ر يف  ؤثِّ عٰىل القتل ال يُ 

ه املبارش للقتل من  هه، ألنَّ القود عليه دون مكرِ   نَّ إه عليه ف من املكرَ 

أنْ  رُ   ]]٢٣٠/[[ص    بيحأُ   دون  أو  هذا هو خِّ له ذلك  فيه،  له  ص 

إنَّ   . بنامذهب أصحا ه، ه دون املكرَ ه عٰىل املكرِ ويف الناس من قال: 

 ية.قود وحكم بالدمن أسقط اليهم وفيهم من أوجبه عليهام، وف

الش والقال  أنَّ   يخ:  يف  املكرِ   خالف  عٰىل  ألنَّ الدية  فعل   ه، 

 . ه، وكذلك العوضه فعل للمكرِ ه كأنَّ املكرَ 

ص  رخَّ القتل، ومل يُ   ر اإلكراه يف قبحؤثِّ يقول: إذا مل يُ   ولقائل أنْ 

أنْ للمكرَ  املكرَ   ه  الواجب عٰىل  بل  باإلكراه،  القتل  وميبارش   ا هوه 

ا مكلَّ  به  الالمتناف  من  يرصع  مل  املكرَ فع  قتل  كأنَّ ل  من  ه  فعل  ه 

ة وال  ه هبذه العلَّ العوض عٰىل املكرِ   م بأنَّ كَ ُحي   أكرهه، فال جيب أنْ 

 الدية.

 ه.رِ وجبت الدية عٰىل املكأ بالسمع  :قال فإنْ 

تُ  فال  أنَّ علِّ قلنا:  من  ذكرته  بام  ذلك  املكرَ   ل  كأنَّ فعل  فعل ه  ه 

 ه.للمكرِ 

عىلٰ وأمَّ  الزناا اإلكراه  قا  الناسففي    ،  إنَّ من  إكراه الرجل   ل: 

متعذِّ  الزنا  وإنْ عٰىل  ألنَّ   صحَّ   ر  قال:  املرأة،  تُ   يف  ال  مع  نَرش اآللة   

حتَّ  يتمكَّ اخلوف  اإلكراه.  ٰى  عند  الفعل  من  هبا  قال  ن  من  وفيهم 

  م يف مل يصّح اإلكراه عٰىل الزنا فال كال  فإنْ .  هذا اإلكراه  ه يصحُّ بأنَّ 

يُ أنَّ  الز ؤثِّ ه هل  يُ ر يف حسن  اإلكراه عٰىل    صحَّ   وإنْ   .ر فيهؤثِّ نا أو ال 

تغريُّ  جاز  فكام  اخلمر،  رشب  وبني  بينه  فرق  فال  رشب  الزنا  قبح   

   أكثر الفقهاء عٰىل أنَّ  أنَّ اخلمر باإلكراه فكذلك القول يف الزنا. إالَّ 

مباحاً  الوجوه  الزنا ال يصري  من  الزنا    أنَّ   مندهفع  ،باإلكراه بوجه 

  قبحه باإلكراه. تغريَّ ما ال ي ه من بابنَّ رشب اخلمر، وأ خيالف 

بنفسهأمَّ  اإلنسان  يفعله  ما  عٰىل  اإلكراه  أنْ   ،ا  فيه    فينبغي  ينظر 

الرض بني  املخوِّ ويقابل  عىلٰ ر  يدخل  ما  وبني  باإلكراه  ف  نفسه   

وهلذا  باألدون،  األعٰىل  قتل أُ لو    ]]٢٣١/[[ص    ويدفع  عٰىل    كره 

 افه. غاية ما خي هألنَّ  ،نفسه  يقتل ه مل يكن له أنْ نفس

ففأمَّ  ببلد،  املقام  ينفكُّ   نَّ إا اإلكراه عٰىل  ما ال  حكم  مع   له  منه 

ص له  خِّ مع املقام من فعل أو ترك رُ   كان ال ينفكُّ   ذلك املقام، فإنْ 

باإلكراه    ا حيلُّ ب اخلمر وأكل حلم اخلنزير وغريمها ممَّ باإلكراه كرش

فالصالوكرتك   جينَّ إة والصيام،  مه  ويص  ع اإلكراهوز  كأنَّ املقام  ه ري 

ا ال املقام ممَّ   عن  كان ال ينفكُّ   فإنْ   .كره عٰىل ذلك الفعل أو الرتكأُ 

ه ال جيوز  نَّ إص له فيه باإلكراه كقتل النفوس فرخَّ  قبحه ومل يُ يتغريَّ 

 له املقام باإلكراه كام ال جيوز له قتل النفوس باإلكراه. 

افأمَّ  كلملقا  فيه  يظهر  ببلد  وال  ام  الكفر  امليتمكَّ مة  م ن  ن  قيم 

إنَّ  ، حالٍ   ه ال جيوز وحيرم املقام فيه عٰىل كلِّ إنكاره، فقد قال قوم: 

ذ  َخ ؤايُ   وقال آخرون: إذا مل خيف املقيم من أنْ   .وجيب االنتقال منه

ن من  أظهر غريه وال يتمكَّ   بإظهار كلمة الكفر جاز له املقام، وإنْ 

يتمكَّ ألنَّ ره،  إنكا مل  إذا  منه  مإنك  ن    ، النكري  عذور يف ترك اره فهو 

 فال حيرم عليه املقام. 

أنْ  جاز  ولو  الشيخ:  أنَّ   قال  مع  املقام  عليه  يف حيرم  معذور  ه 

أنْ   الكفِّ  جلاز  النكري،  ملوماً   عن  غلب    يكون  ظنِّإذا  أنَّ يف  يف    ه 

نهام معة بيااجلة  مل يلزمه فيه تكليف، والعلَّ   وإنْ   بعض الدور منكراً 

 النكري.  كحلالني يف تر ه معذور يف اأنَّ 

 هيام الرضا باملنكر.إقيل: يف ذلك  نْ فإ

 عن إنكار املنكر داللة عٰىل الرضا عٰىل كلِّ   قلنا: ليس يف الكفِّ 

الوسع  وجهٍ  وبذل  ذكرناه  من  قام  فإذا  لذلك  ،  الكراهة  إظهار  يف 

أنَّ  علمنا  وقد  اإلهيام،  بطل  بأقا    النبيَّ   املنكر  مدَّ مكَّ م  ة  ة 

هبا ظاه ملار ومل حيرم ذلوالكفر  ين  للدِّ   مظهراً   كان    ك عليه، 

أمكنه وحيث  أصحابه  عىلٰ   .يف  يلزم  ذلك    ]]٢٣٢/[[ص    وال 

املناكري وجمالس الرش  حضور هذه    ب، ألنَّ جواز حضور موضع 
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كان املجتمعون دخلت    لغرض صحيح، فإنْ ال حيسن إالَّ   املواضع

ا مع فأمَّ   ،ملوه جاز احلضور إلزالة الشبهة عنه فععليهم شبهة فيام

الشبارتف  العلم عليهم،  اع  لإلنكار  احلضور  جيوز  فال  عنهم  بهة 

وال يلزم عٰىل ذلك املقام    .ةض للتهمة واملظنَّه تعرَّ  فمن حرضوإالَّ 

أه فيه  الذي  البلد  ألنَّ يف  ومعيشته،  وولده  املقام   له  يف  غرضه 

 الظاهر فيه.ار املنكر إنك ر عليهتعذَّ  صحيح حسن وإنْ 

امل يتميَّ عىلٰ   لكفر إالَّ ا  قام يف داروال جيوز  ار  فَّ ز به من الكُ  وجه 

ض نفسه  فقد عرَّ  زاً ه متٰى مل يكن متميِّ ه من مجلتهم، ألنَّ ر أنَّ ظهِ وال يُ 

القت من  عليه  الكفر  حكم  املرياث إلجراء  من  واملنع  والقتال  ل 

بصفة من    زاً يكون متميِّ   أنْ   من  والدفن يف مقابر املسلمني، فال بدَّ 

 عٰىل ملقام يف دار الكفر إالَّ وز يف اه ال جيأنَّ وإذ قد ذكرنا  الصفات،  

يتميَّ  الكُ وجه  من  به  فباحلريِّ فَّ ز  دار  ميِّ نُ   أنْ   ار،  عن  الكفر  دار  ز 

 اإلسالم. 

دار اإلسالم ودار الكفر، واملراد بالدار    :الدار داران  نَّ أ فاعلم  

قلنا الدار التي هي املنزل ال حكم هلا، فإذا    ألنَّ حكم أهل الدار،  

دار  إنَّ   :يف موضع فاملعنيُّ اإلساله  أنَّ   م،  ُحي به  بأحكام كَ ه  أهله  م يف 

وُ  فإذا  حُ   دَ جِ املسلمني،  لقيط  حرٌّ بأنَّ   مَ كِ فيه  وُ ه  وإذا  فيه  دَ جِ ،  ت 

غ  لقطةٌ  تكن  األحكام  ،نيمةً مل  من  غريمها  إذا    .إٰىل  ذلك  وعكس 

 .كفرر داه إنَّ  :قلنا

مسلم   هحكمنا بأنَّ   وإذا شاهدنا عٰىل شخص أمارات اإلسالم

رأينا عليه أمارات الكفر حكمنا   يف دار الكفر، وإنْ   ان مقيامً ك  وإنْ 

وإنْ بأنَّ  كافر  مقيامً   ه  اإلسالم  كان  دار  األعيان  قدَّ فتُ   .يف  أمارات  م 

أم ألهنَّ عٰىل  اجلملة  وإنَّ ارات  أخّص،  اجلملةا  أمارات  نعترب    إذا   ام 

 . فقدنا أمارات األعيان

الداوإنَّ  يف  نحكم  بأهنَّ ام  دار ر  إذاإلسال  ا  ظهم  فيها ا  رت 

 بإظهارمها  ال يمكن اإلقامة فيها إالَّ و  ]] ٢٣٣/[[ص    الشهادتان،

ذمَّ  عٰىل  بالكون  يُ أو  من  يُ ظهِ ة  وال  جوار،  أو  املقيؤَخ رمها  هبا  ذ  م 

الكفر أنواع  من  نوع  م  ،بإظهار  باختالف  اعتبار  أهل   ذاهبوال 

ويُ  يقوله  وما   املة. وإنَّ مناظرة وجماد  ره بعضهم لبعض يفظهِ الدار 

ام تكون دار كفر إذا كان نوع من  نَّ إعتبار بام ذكرناه. ودار الكفر  اال

ظاهراً  الكفر  إالَّ   أنواع  فيها  اإلقامة  يمكن  وال  أوفيها،  بإظهاره،    

 ة أو جوار. بالكون من مظهره عٰىل ذمَّ 

يدلُّ  مكَّ صحَّ   عىلٰ   والذي  حال  من  علمنا  ما  ذكرناه  ما  ة  ة 

ق مكَّ   نَّ إف  واملدينة،  فتحهة  كابل  دا  دار نت  كانت  واملدينة  كفر  ار 

إالَّ  بينهام  فارق  من األإسالم بال خالف، وال  ما ذكرناه   .وصاف 

 لوقت مل يمكنه املقام إالَّ ة يف ذلك ابمكَّ   من كان مقيامً    ترٰى أنَّ أَال 

بأنْ  أو  الكفر  ذمَّ عون  يك   بإظهار  جوارٰىل  أو  منهم  مل    ،ة  وكذلك 

با املقام  اهليمكن  بعد  إالَّ ملدينة  بالكون  بإ  جرة  أو  الشهادتني  ظهار 

ة يف ذلك،  ن أظهرمها. وال اعتبار بالكثرة والقلَّ ة أو جوار ممَّ عٰىل ذمَّ 

ل حال اهلجرة باملدينة يف كثرة ا ال نعلم كيف كانت احلال يف أوَّ ألنَّ 

 . همتاملسلمني أو قلَّ 

دار  يس  ه لقيل: فهل يمكن أن يكون احلكم يف موضع بأنَّ   فإنْ 

 ؟  دار إسالمكفر وال

بأنْ  وذلك  بٰىل،  فيه   قلنا:  الكافر  وحكم  املؤمن  حكم  يكون 

ذمَّ  عٰىل  أحدمها  يكون  وال  بل  سواء،  جوار،  وال  صاحبه  من  ة 

نة، فال اختصاص بعضهم ببقعة منه معيَّ يكونون خمتلطني من غري  

ر ا املوضع الذي يظهفأمَّ   .ه دار إسالم وال دار كفرنَّ بأ  حيكم حينئذٍ 

من   نوع  كاجلربفيه  والتشبيه  الكفر  يُ   بإظهار  ؤاَخ وال  فيه  املقيم  ذ 

وتكون ف  ذلك  فيه  ظاهرتني  أنْ نَّ إالشهادتان  من  خيرج  ال  يكون    ه 

املق  دار إسالم، فإنْ  يم فيه بإظهار ذلك وال يمكنه  فرضنا مؤاخذة 

إنَّ   أنْ   ك وجببذل  املقام فيه إالَّ  ام حكمنا نَّ إو  .ه دار كفريقال فيه: 

ا بأهنَّ يف  اجلرب    إنْ و  ]]٢٣٤/[[ص    إسالمدار  ا  لدار  فيها  ظهر 

يُ  مل  إذا  ألنَّ ؤاَخ والتشبيه  بذلك،  فيها  املقيم  علَّ مَّ األُ   ذ  عليها  ة  قت 

جت  مع  اإلسالم  أحكام  أهلها  أنْ وعٰىل  معتقدين    ويزهم  يكونوا 

ا دار إسالم إذا ظهر فيها اإليامن  كمت بأهنَّ ام حللجرب والتشبيه، ك

ا أهل  أنْ جوَّ   وإنْ   حلقِّ ومذاهب  باطنيكون   زت  يف  كُ وا    اراً فَّ هم 

 منافقني. 

إٰىل إظهار الشهادتني إظهار ا الشخص املعنيَّ فأمَّ   الذي يضمر 

ه كافر، ومل  فسه بأنَّ نوع من الكفر من اجلرب والتشبيه، حكمنا فيه ن

ذ املقيم فيها ؤاَخ تكون دار إسالم إذا مل يُ   نْ من أخترج الدار بذلك  

إذا مل    ل للفسق داراً عَ ُجي   أنْ    ممتنع. وغريما مٰىض   بإظهار ذلك عىلٰ 

 .أو فعالً  ا اعتقاداً  بإظهار نوع من الفسق، إمَّ يمكن املقام فيها إالَّ 

يتعلَّ   فإنْ  ال  خيالفقيل:  حكم  بالفسق  اإلسالم،    ق  حكم 

 صوص؟ ل له دار خمعَ فكيف ُجي 

ألنَّ  باطل،  هذا  يتعلَّ قلنا:  ردِّ ه  من  خمصوصة،  أحكام  بالفسق    ق 

ه عندنا، وإخراج الزكاة املفروضة إليه،  خلف  ع من الصالة هادة، واملن لش ا 

  ه. يكون للفسق دار خيصُّ   ة، فال يمتنع أنْ ها أحكام رشعيَّ وهذه كلُّ 

*   *   * 
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 ):هـ٧٢٦مة احلّيل (ت العالَّ  /أنوار امللكوت

باملعروف والنه  يف  :سألة التاسعةملا  ]]٢٢٢[[ص   عن    ياألمر 

 :املنكر

 :ةق مجل متفرِّ  :قال

رشط    ومن   . عن املنكر  يوكذلك النه ،بعروف واجاألمر بامل

املنكر  وجوب   عن  يف  أنْ النهي  يغلب  مفسدة    ظنِّ   ال  لزم تاملنكر 

 من اإلنكار.

  ي نه األمر باملعروف الواجب وال  نَّ فق املسلمون عٰىل أأقول: اتَّ 

فذهب إليه   ،وجوهبام عقالً   . واختلفوا يفعن املنكر واجبان سمعًا 

آخروناخوقوم،   فيه  الفريقني    ]]٢٢٣[ص  [/ة  وحجَّ   .لف 

 . ) املناهج(كتاب  يفذكرناها 

 األمر به مندوب. ا املعروف املندوب فإنَّ أمَّ 

والنه باملعروف  أنْ   ي ومن رشط األمر  املنكر  يعلم اآلمر    عن 

يكون املعروف   وأنْ  ،واملنكر منكراً  معروفاً روف كون املع يوالناه

  ، بعد الوقوع عبث  ي مر والنهألا   ألنَّ   ،كرتَ ا سيُ ا سيقع واملنكر ممَّ ممَّ 

اإلنكار  وأنْ  تأثري  الظنِّ   وأنْ   ،جيوز  عٰىل  املفسدة.    يغلب  انتفاء 

 ه ظاهر.وذلك كلُّ 

*   *   * 

مة احليلِّ  /كشف املراد  ):هـ٧٢٦ (ت العالَّ

عرشة ألة  املس  ]]٥٧٨[[ص   باملعروف    :السادسة  األمر  يف 

 : والنهي عن املنكر

باملعروف واألمر  واجب  قال:  النهي  ،الواجب  عن   وكذا 

سمعاً   املنكر، مندوب  الواقعوإالَّ   ، واملندوب  خالف  لزم  أو    ، 

 اإلخالل بحكمته تعاٰىل.

الدالُّ  القول  هو  باملعروف  األمر  احلمل  أقول:  عٰىل    عٰىل 

  . أو إرادة وقوعها من املأمور  ،عٰىل الطاعة  حلملأو نفس ا   ،الطاعة

فعل   من  املنع  هو  املنكر  عن  ا  ،املعايصوالنهي    املقتيض لقول  أو 

أهنَّ وإنَّ   .أو كراهة وقوعها  ،لذلك ام جيبان  ام قلنا ذلك لإلمجاع عٰىل 

والقلب واللسان  مطلقاً   .باليد  جيب  األوَّ   واألخري  لني بخالف 

 وطان بام يأيت.ام مرشفإهنَّ 

سمعاً جيباوهل   عقالً   ن  ذلك  ؟أو  يف  الناس  فذهب   ،اختلف 

وآخرون ذهبوا    ،اعة واإلمجنَّللقرآن والسُّ   ام جيبان سمعاً قوم إٰىل أهنَّ 

عقالً  وجوهبام  بأهنَّ املصنِّ  واستدلَّ   .إٰىل  الثاين  إبطال  عٰىل  لو  ف  ام 

الواقع أو اإلخالل    ا خالفوهو إمَّ   ،لزم أحد األمرين  وجبا عقالً 

باطل  ،تعاىلٰ   اهللابحكمة   بقسميه  مثله فاملقدَّ   ،والتايل  بيان   .م 

واجب    كلَّ   فإنَّ   ،عاىلٰ  تعٰىل اهللالوجبا    عقالً   ام لو وجباأهنَّ   :طيةالرش

ولو وجبا    ،ه وجه الوجوبمن حصل يف حقِّ   عقيل جيب عٰىل كلِّ 

إمَّ  كان يلزم وقوع ف  ،هلام  فاعالً   ]]٥٧٩[[ص  /ا  عليه تعاٰىل لكان 

قطعاً  املكلَّ نَّ أل  ،املعروف  حيمل  تعاٰىل  عليهه  املنكر   ،فني  وانتفاء 

يمنعألنَّ   ،قطعاً  تعاٰىل  ماملكلَّ   ه  هلامغريا  وإمَّ   .نهفني  فاعل  فيكون    ،  

 ً  ملا ثبت من حكمته تعاٰىل.  ،و ذلك حمال ،بالواجب خمالَّ

بالوجه فاعلهام  ورشوطهام علم  التأثري  ،قال:  نتفاء  وا  ،وجتويز 

 املفسدة.

 هي عن املنكر ثالثة: ر باملعروف والناألمأقول: رشوط 

الفعل  أنْ   :لاألوَّ  وجه  والناهي  اآلمر  أنَّ   ،يعرف    فيعرف 

معر وأنَّ املعروف  منكر  وف  عن  وإالَّ   ،املنكر  وهنٰى  باملنكر  ألمر   

 املعروف. 

 .ران مل جيباأمره وهنيه ال يؤثِّ  فلو عرف أنَّ  ،جتويز التأثري :الثاين

املفسدة  :الثالث أ فلو    ،انتفاء  ظنِّعرف  عٰىل  غلب  حصول و  ه 

وجوهبام سقط  وهنيه  أمره  يف  إخوانه  لبعض  أو  له    دفعاً   مفسدة 

 للرضر.

*   *   * 

مة احليلِّ  /تسليك النفس  ):هـ٧٢٦ (ت العالَّ

،  جيب األمر باملعروف والنهي عن املنكر إمجاعاً ]]  ٢٠٧[[ص  

كان   ، أورتفع معروف وملا وقع منكر ملا اعٰىل األشهر، وإالَّ   سمعاً 

خمال�   اهللا ألنَّ   تعاٰىل   عليه،   بالواجب،  احلمل  هو  باملعروف  األمر 

من    والنهي املنع  فلوهو  بالعقل ]]  ٢٠٨/[[ص    وجبا  املنكر. 

اهللا عٰىل  ألنَّ   لوجبا  من    كلَّ   تعاٰىل،  عٰىل  واجب  فهو  عقيل  واجب 

  ملعروف معروفاً يعلم ا  حصل له وجه الوجوب. وهلام رشائط: أنْ 

م اإلنكارنكراً واملنكر  تأثري  وجتويز  وعن    ،،  عنه  املفاسد  وانتفاء 

 بعض املؤمنني.

*   *   * 

مالع /يقني ج المناه  ):هـ٧٢٦ (ت ة احليلِّ الَّ

يف األمر باملعروف والنهي   :املنهج الثاين عرش]]  ٤٥٥[[ص  /

 : عن املنكر

واملعروف مر هو طلب الفعل بالقول عٰىل جهة االستعالء،  األ

بوصف زائد عٰىل حسنه إذا علم ذلك   صَّ اخت  فعل حسن   كلُّ هو  

 عليه.  فاعله أو دلَّ 
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ذلك   فإنَّ ،  عجبان بالرشعن املنكر وا  مر باملعروف والنهيواأل

 . 9د معلوم من دين حممّ 

آخرون عقيل  إنَّ   :وقال  أنَّ وأُ   .وجوهبام  عليهم  كان  ورد  لو  ه 

منكر وقع  وملا  معروف  ارتفع  ملا  اهللا  ،كذلك  كان  خمال�   أو    تعاٰىل 

باطل  ،واجبالب مثله.فاملقدَّ   ،والتايل بقسميه    أنَّ   :ةطيَّ بيان الرش  م 

باملعرو عىلٰ األمر  احلمل  هو  املعف  فعل  والنهي    املروف  نكر  عن 

تعاٰىل،    هو املنع منه، فلو كانا واجبني بالعقل لكانا واجبني عٰىل اهللا

فإنَّ   كلَّ   ألنَّ  عقيل  عىلٰ واجب  جيب  كلِّ ه  وجه     فيه  حصل  من 

 تعاٰىل لزم أحد املحذورين. ولو وجبا عٰىل اهللا جوب،الو

أمَّ وأمَّ  بطالهنام،  فظاا  الثاين  ما  سلف  بام  وأمَّ   نهر  ا  حكمته، 

 ه يلزم اإلجلاء وينايف التكليف.ل فألنَّ األوَّ 

األمر    ف، ألنَّ هذا وارد عليكم يف وجوهبام عٰىل املكلَّ   :ال يقال

  رق بني احلمل ال فاملنع، و]]  ٤٥٦[[ص  /هي هو  هو احلمل والن

اإلجلائني   اقتضائها  يف  املكلَّ بني  واملنع  من  صدرا  إذا  من  أ ف  ما  و 

 لتكليف.ل ابطاإ ك قول بتعاٰىل، وذل اهللا

نُ ألنَّ  ال  نقول:  ألنَّ نَّ أ م  سلِّ ا  اإلجلاء،  يلزم  املكلَّ   ه  ال  منع  ف 

أقٰىص يقتيض أنَّ  االمتناع،  الباب  ما يف  م  يكون  وجيري ذلك    باً قرِّ ه 

ع هذه األفعال مع حصول  يف باب اللطف، وهلذا يق  دودجمرٰى احل

 اإلنكار وإقامة احلدود.

ممسأل]  ٢٥٤/١[ األة:  رشوط  باملعرون  عمر  والنهي  ن ف 

معروفاً   أنْ   :املنكر املعروف  كون  والناهي  اآلمر  واملنكر   يعلم 

 وهو ظاهر.  ،منكراً 

رشوطهام ممَّ   أنْ   :ومن  املعروف  ممَّ   ايكون  واملنكر  ا سيقع 

 . وقوعهام لو أمر وهنٰى هبام لكان عابثاً  ام بعدإهنَّ ف ك،رتَ سيُ 

أنْ  إنكاروِّ ُجي   ومنها:  تأثري  ألنَّ ز  هو  الغر  ه،  ر املنك  ارتفاعض 

 ران فيه عبث.ؤثِّ ووقوع املعروف، وتوجيههام إٰىل من ال يُ 

أنَّ    الَّ إو  ،ةويَّ ا ة وال دنيه ال مفسدة يف ذلك دينيَّ ومنها: أن يعلم 

 وهو مفسدة. ،املنكر نكارلزم استلزام اإل

وجوهبام]  ٢٥٥/٢[ يف  اختلفوا  أبو   ،مسألة:  الشيخ  فذهب 

الطويس   واجبأهنَّ   إىلٰ   جعفر  عٰىل  ام  مستدال� عيا األان    ن، 

«لتأمرنَّ  بقوله ولتنهنَّ   :  وبفحوٰى   باملعروف  املنكر»،  عن 
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  مر باملعروف والنهي عن املنكر مع وجوب التأيسِّ باأل  9  للنبيِّ 

 به.

السيِّ  املرتٰىض وذهب  الكفاية، ألنَّ أهنَّ   إىلٰ     د    ام واجبان عٰىل 

بفعل  حصال  فمتٰى  املنكر،  وارتفاع  املعروف  وقوع  منهام  الغرض 

 . عبثاً   عٰىل غريهه األمر هبامجُّ واحد كان تو

[٤٥٧[[ص  / األ]  ٢٥٦/٣]]  ينقسم مسألة:  باملعروف  مر 

كان   ا املنكر فلامَّ النقسام املعروف إليهام، أمَّ   إٰىل واجب وندب تبعاً 

ق كلُّ  كلُّ   اً بيحه  عنه  النهي  واجبًا كان  أُ   .ه  قسمة  باعتبار وهلام  خرٰى 

 د والقلب. ام قد جيبان باللسان واليالفاعل، وذلك ألهنَّ 

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ين العبيديل (ت هوت/ عميد الدِّ الَّ ق الإرشا

[املسألة التاسعة: يف األمر باملعروف والنهي عن   ]]٤٥١[[ص 

 :املنكر]

املصنِّ واجب  :قةفرِّ مت  مجل(  ف:قال  باملعروف  وكذا    ،األمر 

ال يغلب    النهي عن املنكر، ومن رشط وجوب النهي عن املنكر أنْ 

 .)من اإلنكار ر مفسدة تلزماملنكِ  يف ظنِّ 

الشارح   ظلُّ (قال  أنَّ اتَّ (:  )هدام  عٰىل  املسلمون  األمر    فق 

الواجب مثالً   )باملعروف  الواجبتني  والزكاة  (كالصالة  والنهي ، 

سمعاً (  كالزنٰى   )نكرامل  عن عقالً   َف لِ واختُ   .واجبان  وجوهبام  ،  يف 

اها يف  ة الفريقني ذكرنوحجَّ   ،آخرون  فذهب إليه قوم وخالف فيه

 . ))ملناهجا(كتاب 

حكايته:   ال وق  هذه  ما  املذكور  الكتاب  إنَّ (   يف  آخرون:   وقال 

 اومل   ه لو كان كذلك ملا ارتفع معروفورد عليهم بأنَّ وأُ   ،وجوهبام عقيلٌّ 

اهللا  كان  أو  منكر،  خمال�   وقع  باطل،   ، بالواجب   تعاٰىل  بقسميه  والتايل 

الرش   . م مثله فاملقدَّ  ل مل عٰىل فعروف هو احل املعمر ب األ   أنَّ   ة: طيَّ بيان 

فلو كانا /[[ص    ، روف املع  املنكر هو املنع منه،  ]] ٤٥٢والنهي عن 

ه فإنَّ   عقيلٍّ   ب ج وا  كلَّ   تعاٰىل، ألنَّ   واجبني عٰىل اهللا  الكان   واجبني عقالً 

تعاٰىل   ولو وجبا عٰىل اهللا   ، من حصل فيه وجه الوجوب   جيب عٰىل كلِّ 

املحذورين  أحد  بطالهنام وأمَّ   . لزم  الثاين أمَّ   ، ا  فظاهرا  من   سلف  بام    

  ه يلزم اإلجلاء يف التكليف.ل فألنَّ ا األوَّ وأمَّ   ، حكمته 

األمر    نَّ ف، ألال يقال: هذا وارد عليكم يف وجوهبام عٰىل املكلَّ 

احلمل املنع  ،هو  هو  يف    ،والنهي  واملنع  احلمل  بني  فرق  وال 

اهللا من  صدرا  إذا  ما  بني  اإلجلاء  أو    اقتضائهام  املكلَّ تعاٰىل    ، فمن 

 ف.بطال التكليوذلك قول بإ



 ٢٧  .....................................................................................  لنهي عن املنكر األمر باملعروف وا) ٧٧/ ( األلفحرف 

نُ ألنَّ  ال  نقول:  أنَّ سلِّ ا  ألنَّ م  اإلجلاء،  يلزم  املكلَّ   ه  ال  منع  ف 

وجيري ذلك    ،يكون مغرياً   هنَّ  ما يف الباب أ االمتناع، أقٰىص يقتيض

اللطف باب  يف  احلدود  حصول    ،جمرٰى  مع  األفعال  تقع  وهلذا 

 .)اإلنكار وإقامة احلدود

 املعنٰى. هذا كتاب يفلك اليف ذ )هم ظلُّ اد(كالمه  تمَّ 

املندوبأمَّ ( باملعروف  وصيام األيَّ   )ا األمر  بالنوافل  ام كاألمر 

صومها،  املرغَّ  يف  به  فإنَّ (ب  األمر    .بومند  األمر  رشط  ومن 

يعلم اآلمر والناهي كون املعروف    باملعروف والنهي عن املنكر أنْ 

منكراً   معروفاً  با لئالَّ   )واملنكر  يأمر  وين  املعروف، هٰى  ملنكر    عن 

ممَّ   وأنْ ( املعروف  ممَّ يكون  واملنكر  سيقع  سيُ ا  ألنَّ رتَ ا    ) األمر  ك، 

وقوعه(ء  باليش عنه  )بعد  توِّ ُجي   وأنْ   ،عبث(  والنهي  أثري  ز 

 . )اإلنكار

أنْ  أيضًا   وينبغي  وأنْ يقال  انتفاء  وِّ ُجي   :  علم  فلو  األمر،  تأثري  ز 

 الوجوب.  تأثري أمره باملعروف وهنيه عن املنكر سقط

املفسدةظنِّلب عٰىل  يغ  وأنْ ( انتفاء  فلو    )ه  أمره،  ويف  إنكاره  يف 

ة  ن األمر باملعروف أو النهي عن املنكر مفسده تضمُّ غلب عٰىل ظنِّ

مور يف وجوب األمر باملعروف  أي اعتبار هذه األُ   )كوذل(ط،  سق

 . )ظاهر( والنهي عن املنكر واشرتاطهام هبا

*   *   * 

 ):ـه٨٢٦(ت  ورياملقداد السي /اللوامع اإلهليَّة

 ، ل: األمر باملعروف الواجب واجب عقالً األوَّ ]]  ٢٢٩[[ص  

للطفيَّ  املنكر  عن  النهي  فإنَّ وكذا  إاملكلَّ   ته،  أنَّ عذا  ف  ترك ه  لم  إذا 

له إٰىل فعل   باً الواجب أو فعل املعصية منع أو عوقب كان ذلك مقرِّ 

وكلُّ األوَّ  الثاين،  وترك  الو  ل  وجهة  واجب،  عامَّ لطف  ة، جوب 

 عٰىل األعيان.  واجباً  يكونف

السيِّ  وإالَّ وخالف  وقال: وجوهبام سمعي  املقامني   لوجبا  د يف 

. لكن الالزم  يعمُّ  لعقيل جب االوا]] ٢٣٠ /[[ص عليه تعاٰىل، ألنَّ 

مل    فعلهام، وإنْ   منكر إنْ   معروف وارتفع كلُّ    لوقع كلُّ باطل، وإالَّ 

 بالواجب، وهو حمال. يفعل أخلَّ 

نوفي ألنَّ ه  امل  هظر،  كان  باألمإذا  واملنع  راد  احلمل  والنهي  ر 

وإالَّ املؤدّ  التكليف  ملنافاته  فباطل،  اإلجلاء  إٰىل  الوقوع  يني  يلزم  مل   

املذكواال ألنَّ رتفاع  حينئذٍ   وران،  وعٰىل    ذلك  التقريب  يفيد 

ألنَّ  فوجوهبام    الكفاية،  املنكر،  وارتفاع  املعروف  وقوع  الغرض 

 حد عبث.بعد حصوله من وا

أ وفيه   حرصنَّ أل،  يضاً نظر  نمنع  جلواز ا  ذكرتم،  فيام  الغرض   

إليه.   بالقصد  الثواب  حصول  هو  ذلك،  مع  آخر  غرض  وجود 

ا  ط كوهنام ممَّ الرش  ام بعد الوقوع، ألنَّ فيهالكالم    ليس  لكن  ،مناسلَّ 

عنهتوقَّ يُ  والنهي  باملايض  األمر  الستحالة  قبل    ،عان،  الكالم  بل 

 ال عبث. الوقوع، وحينئذٍ 

هنوالوج ليس  وب  مرش  مطلقاً ا  والناهي بل  اآلمر  بعلم  وط 

 جلاز اخلالف، فيقع املنكر ويرتفع املعروف، وجتويز  بالوجه، وإالَّ 

  لزم العبث، وعدم حصول مفسدة بذلك لغري مستحقٍّ    وإالَّ تأثريال

  حلصل ما هو أعظم من املقصود رفعه.هلا وإالَّ 

كيفيَّ  يف  الضابط  االنثّم  عدم  ذلك  األة  إٰىل  مع  تقال  صعب 

أو اللسان أو اجلوارحح انجاإ واألمر    ،ألسهل سواء كان بالقلب 

 بالندب ندب. 

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦(ت  وريد السيداقامل /النافع يوم احلرش

 يف وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر: ]] ١٤٢[[ص /

مة احليلِّ   قال   ،رعن املنك  ي: واألمر باملعروف والنه][أي العالَّ

أنْ برش اآلمريع  ط  معروفاً   يهلناوا   لم  املعروف  واملنكر    كون 

وأنْ منكراً  فإنَّ ممَّ   ايكون  ،  سيقعان،  باملايض  ا  عنه   يوالنه  األمر 

 واألمن من الرضر.  ،أثريوجتويز التعبث، 

االستعالء، أ  جهة  عٰىل  الغري  من  الفعل  طلب  األمر  قول: 

عىلٰ   يوالنه الرتك  أيضاً   طلب  االستعالء  واجهة  كلُّ ملعر.   وف 

 واملنكر هو القبيح. بوصف زائد عٰىل حسنه. حسن اختصَّ  علف

 فهنا بحثان: ،ر هذاذا تقرَّ إ

عىلٰ ل العفق  اتَّ   :لاألوَّ البحث   ا امء  وجوب  باملعروف   ألمر 

 مقامني: عن املنكر، واختلفوا من بعد ذلك يف يالواجب والنه

عقيل   : ل األوَّ املقام   الوجوب  سمع   هل  الشيخ ي أو  فقال   ؟ 

  ف.، واختاره املصنِّبالثاين     د املرتٰىض يِّ ل، والسوَّ باأل     الطويس

ب  واحتجَّ  يفهنَّ أالشيخ  لطفان  ال  ام  وترك  الواجب  ، قبيحفعل 

 .فيجبان عقالً 

جيب عليه    فحينئذٍ   ،حدأب  غري خمتصٍّ   الوجوب العقيل  نَّ إ  :قيل

أل]]  ١٤٣[[ص  /تعاٰىل،   باطل،  أنْ   نْ إه  نَّ وهو  لزم  يرتفع    فعلهام 

ويقع  كلُّ  األ  واجب.  كلُّ   قبيح،  اليشإذ  عٰىل  احلمل  هو  ء،  مر 

خالفه  يوالنه الواقع  لكن  منه،  املنع  يفعلهام  وإنْ   .هو  لزم    ،مل 

 ه حكيم.ب، لكنَّله بالواجإخال
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 يراد نظر.هذا اإل ويف

 . ة عٰىل وجوهبام فكثريةل السمعيَّ ئا الدالوأمَّ 

الثاين الكهل    :املقام  أو  األعيان  عٰىل  واجبان  فقال  مها  فاية؟ 

 .د بالثاينل، والسيِّ شيخ باألوَّ ال

 الشيخ بعموم الوجوب من غري اختصاص بقوله تعاٰىل:   احتجَّ 
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لقبيح، فمن  اجب وارتفاع ااملقصود وقوع الو   نَّ أد بالسيِّ   احتجَّ 

كفٰى  به  اآلخ   قام  يفعن  تعاٰىل:  .االمتثال  ر  َُ�ْن   ولقوله 
ْ

َو�
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ْ
 .]١٠٤[آل عمران:  ا�

 أربعة: ف هنا رشائط وجوهبام، وذكر املصنِّ يفالثاين: البحث 

اعل  :لاألوَّ ط  الرش والناهم  معروفاً   يآلمر  املعروف    بكون 

منكراً  وإ،  واملنكر  بمعروف،  ليس  بام  ألمر  ذلك  لوال    عامَّ   هنٰى ذ 

 ليس بمنكر.

الثاين:  الرش ممَّ ط  يتوقَّ كوهنام  يفا  ف  عان  األمر   نَّ إاملستقبل، 

 والعبث قبيح. ،عنه عبث يوالنه باملايض

ه  نَّ إف  ه أو هنيه،تأثري أمر  ياآلمر والناه  زوِّ ُجي   أنْ ط الثالث:  الرش

 ه عدم ذلك ارتفع الوجوب.ق عنده أو غلب عٰىل ظنِّذا حتقَّ إ

ر من الرض  يمر والناهأمن اآل  :الرابع  طلرش]] ا١٤٤[[ص  /

النهأ احلاصل بسبب األمر   أو ألحد من املسلمني. مَّ إ  ي،و  إليهام  ا 

 .عندمها حصول ذلك ارتفع الوجوب أيضاً  غلب نْ إف

بالقل ووجيبان  واللسان  يُ   ،ليداب  مع  إقل  نتَ وال  األصعب  ٰىل 

 إنجاع األسهل.

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦(ت  ورياملقداد السي /إرشاد الطالبني 

احليلِّ   قال]]  ٣٨٠[[ص   مة  العالَّ عرش][أي  الثاين  الفصل   : : 

 مر باملعروف والنهي عن املنكر:يف األ

االست  مر:األ جهة  عٰىل  بالقول  الفعل  طلب  عالء.  هو 

احلواملعرو الفعل  املختصُّ ف:  حسنه،    سن  عٰىل  زائد  ذا  إبوصف 

دلَّ  أو  ذلك،  فاعله  واملنكر  عرف  ال  :عليه.  عرف إ  قبيحالفعل  ذا 

 مر.األ عليه. والنهي: ضدُّ  ك، أو دلَّ فاعله ذل

أعمُّ واأل هنا  أنْ   مر  قوالً   من  فعالً   يكون  النهي.  أو  وكذا   ،

عن املنكر   طاعات، والنهيمر باملعروف هو احلمل عٰىل فعل الفاأل

عن املنع  املعصية  هو  عند    .فعل  واللسان  باليد  جيبان  قد  ومها 

 .رشائط، وبالقلب مطلقاً 

لطفنَّ إو لكوهنام  وجبا  فاً ام  أنَّ إف  املكلَّ   نَّ إ،  عرف  ترك  ذا  متٰى  ه 

مُ  املنكر  فعل  أو  كان    عَ نِ املعروف  الوجوه،  بعض  عٰىل  ذلك  من 

 وفعل املنكر.له عن ترك املعروف  ذلك صارفاً 

مر إليهام. ٰىل الواجب والندب انقسم األإروف  م املع انقسامَّ ـول

لسمع،  نه. وطريق وجوهبام اهي عواملنكر ال ينقسم، فال ينقسم الن

منكر، أو  معروف وارتفاع كلِّ  يقاع كلِّ إ لزم الَّ إلبعضهم، و خالفاً 

 والتايل بقسميه باطل.  ،خالله تعاٰىل بالواجبإ

ة عٰىل  ة عامَّ ت العقليَّ الواجبا  نَّ ملالزمة: أن ابيا]]  ٣٨١[[ص  /

حتقَّ   كلِّ  وجوهبامن  وجه  فيه  األامَّ ـول  ،ق  كان  باملعرو  هو مر    ف 

وا عليه  عناحلمل  بالعقل   لنهي  وجبا  فلو  منه،  املنع  هو  املنكر 

تعاٰىل، ف املعروف،   نْ إلوجبا عليه  فعلهام لزم ارتفاع املنكر ووقوع 

و بخالفه.  يفعله  نْ إوالوجدان  كان  مل  خمال� عتاهللا  ام  بالواجب،   اٰىل 

 م. وهو باطل بام تقدَّ 

 وط:برش مر باملعروف والنهي عن املنكرام جيب األنَّ إو

اآلوَّ األ علم  معروفاً   مر ل:  املعروف  بكون  واملنكر   والناهي 

 .منكراً 

 مر والنهي.الثاين: جتويز تأثري األ

 .تحقُّ ن ال يسالثالث: انتفاء املفسدة عليه وعٰىل غريه ممَّ 

وارتفاع   نَّ ية، ألالكفاعٰىل    ووجوبه املعروف  حتصيل  الغرض 

 املنكر.

 أقول: يف هذا الفصل مباحث: 

 :واملعروف واملنكر مر والنهي تعريف األيف ل:وَّ األ

ه طلب الفعل بالقول عٰىل جهة ف بأنَّ فه املصنِّمر فقد عرَّ ا األأمَّ 

 مر والنهي.االستعالء. فالطلب جنس شامل لأل

الفعل(   :قوله النهيخرَّ   )طلب  فج  وقيَّ نَّ إ،  الرتك،  طلب  ده  ه 

واجب    بفعله كطلب الفعل  نَّ من طلب الفعل، أل  بالقول احرتازاً 

 . ٰىل القول أيضاً إيرجع  به، لكن التأيسِّ 

(وقوله االستعالء:  جهة  السؤال   )عٰىل  بذلك  ليخرج 

ف التسفُّ وَّ األ  نَّ إوااللتامس،  جهة  عٰىل  جهة  ل  عٰىل  والثاين  ل، 

واعتربيلتساوا [البرص  كام  عالء االست.  أيب احلسني  ي]،  هو رأي 

العلوَّ  يعترب  املعتزل  ومل  أكثر  رأي  هو  لكام  فرعونة،  قول  :  يدخل 

 َم
َ
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َ
ذ     اا 

َ
ُ�ُرون

ْ
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َ
األنَّ إف  ]،١١٠[األعراف:    �ت أطلق  عٰىل  ه  مر 
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هلم عليه، ومتام    ال علوّ ]]  ٣٨٢  /[[ص  هطلبهم الفعل منه، مع أنَّ 

 فقه. صول الأُ ر يف مذكو احلدِّ 

هذ التعويف  نظرا  لإل  نَّ إف  ،ريف  مرادف  هو  الطلب  كام  رادة، 

املحقِّ  لواأل  ،قنيرأي  اآلأففظ،  مر  غري  فالتعحدمها  به  خر،  ريف 

 تعريف باملباين. 

األ  نْ إف األقلت:  غري  الباب  هذا  يف  فمر  االصطالحي،  ه نَّ إمر 

تارةً  وتارةً   يكون  وتارةً   بالقلب  ي  باليد  فال  لفظاً باللسان،    كون 

 . قاً مطل

ع تققلت:  حينئذٍ ٰىل  فائدة  ال  التسليم  بالقول،   دير  تقييده  يف 

القلبنَّ أل به  خيرج  واه  وأيضاً ي  غري  جلوارحي،  شامل    الطلب 

القلبي،  لأل [الطلب]  يف  حقيقة  هو  بل  ذكراها،  التي  قسام 

 واستعامله يف غريه جماز، والتعريف يأباه قوله. 

الواأل هذا  يف  به  يريد  هنا  تارةً مر  قويكو   باب  كقالً ن   : ولك، 

وتارةً  كذا،  فعالً   افعل  قلبي� مَّ إ  ،يكون  املعروف   اا  لتارك  كالكراهة 

اإل  يدلُّ لتي  ا واعليها  عنه  وعدم لتقبُّ عراض  وجهه  يف  ض 

ٰىل الرضب واجلرح وغري  إذا افتقر  إكام    ااالنبساط له، أو جوارحي� 

 ذلك.

ن  عليه، لك  ٰىل احلملإمر باملعروف  وباجلملة يرجع حاصل األ

ا اللساين واجلوارحي  من غري رشط. وأمَّ   جيب مطلقاً مر القلبي  األ

 تية.ه اآلام جيب عند رشائطنَّ إف

النهيوأمَّ  تعريفه ضدُّ األ  فهو ضدُّ   ،ا  فيكون عٰىل    ،تعريفه  مر، 

هو النهي  هنا  قاله  االستعالء،    :ما  جهة  عٰىل  بالقول  الرتك  طلب 

ٰىل إ  قسمين  ضاً هو أيمر، ويف األ  وبيانه يف االحرتاز والنقص كام مرَّ 

 ٰىل املنع من املنكر. إالقلبي واللساين واجلوارحي، ويرجع حاصله 

احلسن  وأمَّ  الفعل  فهو  املعروف  عٰىل    املختصُّ ا  زائد  بوصف 

دلَّ إحسنه،   أو  ذلك،  فاعله  عرف  جنس   .عليه  ذا   وب  ،فالفعل 

القبيح،  )احلسن(  املختصُّ (  :وبقولنا]]  ٣٨٣/[[ص    خرج 

حس  زائد  بوصف امل  ) نهعٰىل  وقوخرج  فاعله  (إ  :لناباح،  عرف  ذا 

 )عليه  أو دلَّ : (لناقوو  ف،ه غري مكلَّ نَّ إاحرتاز عن الغافل ف  )ذلك

في [ليدخل  ما  [تفصيالً إه  يعرفه  مل  عرفهذا]  لكن  وقام    مجاالً إ]  ، 

 الدليل عليه.

 ا املنكر فهو القبيح. وأمَّ 

ل املعروف  لطفان يف فع  امهنَّ إفنقول:    ،ة وجوهباميَّ مّ ـالثاين: يف ل

أمَّ   املنكر، وكلُّ ترك  و ا مت. وأمَّ فقد تقدَّ   ،ا الكربٰى لطف واجب. 

أنَّ إف  املكلَّ   نَّ فأل  ،صغرٰى ال عرف  وترك ذا  املنكر  فعل  متٰى  ه 

مُ  استُ   عَ نِ املعروف،  أو  ذلك    فَّ خِ منه  كان  عليه،  عوقب  أو  به 

اإل  صارفاً  عن  باللطف  له  نعني  وال  فيالَّ إقدام.  ذلك،  كونان   

ابني  واج وهو  وللذلك،  منقسامً امَّ ـملطلوب.  املعروف  كان  ٰىل  إ   

األ كان  وندب  بالوواجب  واجباً   لطفاً اجب  مر  فيكون   فيه، 

 كندبه. فيه، فيكون مندوباً  مر بالندب لطفاً اه، واألنَّملا بيَّ  كوجوبه

 . ا املنكر فال ينقسم، فالنهي عنه واجب مطلقًا وأمَّ 

وجوهبام طريق  يف  السمع    ،الثالث:  هو  اهل  أو  غري  قل لعال 

 ؟والسمع معاً 

الطويس   جعفر  أبو  شيخنا  أل  قال  كام  فلط  امهنَّ بالثاين،  ان 

 لطف واجب.  وكلُّ  ،متقدَّ 

السيِّ  املرتٰىض وقال  باألد  عزيزة  بن  وسامل  الصالح  وأبو  ل، وَّ  

املحقِّ  واملصنِّواختاره  جتريده  يف  كُ   ف  ق  أكثر  واستدلَّ تُ يف    به، 

ا كون الباري تعاٰىل  مَّ إلزم    و وجبا عقالً نقول: ل  ره أنْ عليه بام تقري

 ً منكر، والالزم    تفاع كلِّ ف وارمعرو  بالواجب، أو وقوع كلِّ   خمالَّ

مثله.  ،بقسميه  باطل أنَّ   فامللزوم  املالزمة:  العقيل    بيان  الواجب 

ه جيب لوجه وجوبه، ووجه نَّ ال خيتلف باختالف الفاعلني، أل  عامٌّ 

عامٌّ  فيكوجوبه  عونان  ،  تعاٰىل،واجبني    ام كوجوهب  ليه 

 الواجب،بله  خالإال يفعلهام فيلزم    ا أنْ مَّ إعلينا، ف]]  ٣٨٤ [[ص/

مر  األ  نَّ منكر، أل   معروف وارتفاع كلِّ   أو يفعلهام فيلزم وقوع كلِّ 

لكن  منه،  املنع  املنكر هو  عن  والنهي  عليه،  احلمل  هو  باملعروف 

 .بهكذِّ الوجدان يُ 

 ياً ما كان مؤدّ  مل؟ واملنعء نعني باحليش يقول: أيُّ  وللشيخ أنْ 

اإلإ ألٰىل  باطل،  فهو  مناٍف نَّ جلاء،  املؤدِّ   ،يفللتكل  ه  غري  ٰىل  إي  أو 

بني  يكونان مقرِّ   ام حينئذٍ هنَّ ال يلزم منه ما ذكرتم، ألجلاء، وذلك  اإل

وقوع املنكر وعدم املعروف    كاحلدود والتعزيرات، [فيجوز حينئذٍ 

 ].زيراتكام جاز مع احلدود والتع

 ف منها ثالثة:وقد ذكر املصنِّ ،طهاميف رشائبع: الرا

األوَّ األ علم  والل:  ي  ناهيمر  ما  عنه بكون  ينهٰى  أو  به  أمر 

منكراً   اً معروف العكسالَّ إو  .أو  جلاز  ويرتفع   ،  املنكر  فيقع 

 املعروف، وهو باطل. 

التأثري جتويز  باألالَّ إو  ،الثاين:  العبث  لزم  وهو   والنهي،  مر 

 قبيح.

ح عدم  بالثالث:  مفسدة  اآلإنسبة  الصول  أو  ٰىل  والناهي،  مر 
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ممَّ  يستحقُّ غريه  ال  من  الَّ إو  ذلك،  ن  أعظم  مفسدة  حصول  لزم   

 ن ترك املعروف وفعل املنكر. ذلك، أي م

فقال شيخنا أبو   ،يف ذلك  َف لِ وجوهبام، واختُ   اخلامس: يف حملِّ 

ف:  نِّد واملصالسيِّ عيان. وقال  ه عٰىل األنَّ إتعاٰىل):  اهللا  جعفر (رمحه  

 عٰىل الكفاية. هنَّ إ

 :الشيخ بوجوه واستدلَّ 

أنَّ وَّ األ ا  ل:  بالنسبة  عامَّ   لوجوبجهة  كلِّ إة  ف،  مكلَّ   ٰىل 

 عيان. يكونان واجبني عٰىل األف

أهنَّ  ُ�ْر  :  بقوله تعاىلٰ   9ام واجبان عليه  الثاين: 
ْ
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 .]١١٠عمران: 

قوله   «لتأمرنَّ الرابع:  ولتنهنَّ   :  أو    باملعروف  املنكر  عن 

 م». ستجاب هليُ  فال ،و خياركمعليكم رشاركم ويدعاهللا  ليسلطنَّ 

واملصنِّالسيِّ   واستدلَّ  بأنَّ د  املعرو  ف:  وقوع  ف الغرض 

املنكرتوار فو  ،فاع  واحد  من  حصوهلام  غريه  فبعد  عٰىل  جوهبام 

 عبث.

الغرض هو ذلك    م أنَّ سلِّ يقول: ال نُ   للشيخ أنْ   نَّ إف  ،وفيه نظر

أنْ  جلواز  غري،  الثواب    ال  حصول  ذكرتم  ما  مع  الغرض  يكون 

لكن ليس الكالم يف    ،مناسلَّ   .هاموقوعٰىل  إالقصد  مر والناهي بلآل

الوقو بعد  ممَّ رشط  من  ذإع،  وجوهبام  كوهنام  يُ هام  يف  توقَّ ا  عان 

مر باملايض والنهي عنه عبث، بل الكالم فيام قبل األ  نَّ املستقبل، أل

 الوقوع، وعٰىل هذا ال يلزم العبث.

*   *   * 

٧٨  - :ا  ا  

 رباجل. 

*   *   * 

٧٩ - ن:ا  

 : )٦أو  ٥إبراهيم بن نوبخت (ق  /يف علم الكالم الياقوت

 الَّ ال يوجد أحد طرفيه إ  املمكن لذاته أنْ   خواصُّ   ]]٣٧[ص  [

منفصل به  وأنْ   ،بأمر  أوٰىل  الطرفني  أحد  يكون  إٰىل   ،ال  واحلاجة 

 . ر من اإلمكان ال من احلدوثاملؤثِّ 

*   *   * 

مة احل /أنوار امللكوت  ):ـه٧٢٦ (ت يلِّ العالَّ

إىلٰ   ]]٧١[[ص   املوجود  انقسام  اخلامسة: يف  ب  واجال  املسألة 

 املمكن:و

 .كناً و ممأ   يكون واجباً  ا أنْ مَّ إقال: واملوجود 

 يكون مستغنياً   نْ أ ا  مَّ إاملوجود    نَّ أل  ، ةقول: هذه قسمة رضوريَّ أ 

 املمكن. والثاين ،ل الواجبوَّ واأل ،عن الغري أو ال يكون

 ي:باالشرتاك اللفظ  ة معانٍ أربع عىلٰ  ن يقالاملمك نَّ أ لم واع

 حدٰى الرضورتني.إفع كم فيه برلذي ُحي وهو ا :العامُّ 

 .ه برفعهام معاً في مَ كِ وهو الذي ُح  :اخلاصُّ 

حُ   :خصُّ واأل الذي  الرض  مَ كِ وهو  برفع  كلِّ وريَّ فيه   : هاات 

 .ةة، والوقتيَّ وطيَّ ة، واملرشالذاتيَّ 

اعتُ   :واالستقبايل الذي  رفع   ِربَ وهو  باالرض  فيه  ٰىل إلنظر  ورة 

 االستقبال.

يف اهذ  ومرادنا  القه  هو  حقياملنفصف  ،خلاصُّ سمة  ولو    ،ةقيَّ لة 

العامَّ أ  ال  ردنا  املنفصلة  الشيخ    ي تلكان  مانعة  أ ذكرها  إسحاق  بو 

 . لكانت مانعة اجلمع و االستقبايلأ   خصَّ ردنا األأ لو  ]و[ ،اخللوِّ 

الشرت  :قيل للوجود  مغاير  الوجوب  الثاينهاهنا  ن  دو   اك 

نقولنَّ وأل  ،لوَّ ألا في  :ا  واجب  بينهام    نْ إف   ،يدفموجود  يكن  مل 

 .االنفكاك بينهام صحَّ املالزمة 

باطل تعقُّ   ،وهو  الوجوب    كانفكال  لعدم  عن  الوجود 

الستحالة    ،وليست املالزمة من الطرفني  .لكونه صفة  ،وبالعكس

الوجود  .الدور من  بني الَّ إو  ،وال  الوجوب  الشرتكت     

ال يلو  ،املوجودات كون  معلو زم  بالعكس  .الً وجوب    نَّ أل   ،وال 

 .ة للوجودلَّ ر فال يكون عالوجوب نعت متأخِّ 

  ي.ال يقال: الوجوب عدم

وجوب  الالَّ   نَّ وأل   .ّكد الوجودأه تنَّ إا نقول:  نَّ ]] أل ٧٢[[ص  /

 ثبويت. فالوجوب يعدم ياملحمول عٰىل العدم

املحقِّ أ  بعض  بجاب  لو    نَّ أقني  بالتوالوجود    ئ اط اشرتك 

وكذلك  وليس  ،االقتضاءيف  اده  رفأ لتساوت   اشرتاكنَّ إ،   هام 

عشٰى بخالف  بصار األإلاقتضاء نور الشمس  بالتشكيك، فكان ك

  ، كونه معلوالً   نوار، وال يلزم من كون الوجوب الزماً ن األغريه م

لعلَّ   نَّ أل مستلزم  وعلَّ املعلول  كون  ته،  استحالة  مع  له  الزمة  ته 

 .تهة لعلَّ املعلول علَّ 

واإل  نَّ أ  واحلقُّ  واالالوجوب  معقولة  أُ ع  متنامكان  مور 
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يف ا  فيحصل  من  املتصالعقل  اخلارجإرات  وّ ستناد  الوجود    ي، ٰىل 

برشنأ   ويف للعقل  معقوالت  وليس  فسها  املذكور،  االستناد  ط 

بموجودات يف اخلارج حتَّٰى تكون علَّة لألُمور التي تستند إليها أو  

ر  معلوالً   كان  وإنْ   -د  ر زيأنَّ تصوُّ معلوالهتا، كام     ال   -  ملن يتصوَّ

 ون علَّة لزيد وال معلوالً له.يك

عقله عاقل  ذا  إاخلارج هو كونه بحيث    يف  واجباً   ءليشن ا وكو

اخلارجإ  مستنداً  الوجود  يف  يٰىل  هو   حصل  معقول  عقله 

الوجوب سلبي� إالوجوب، و منه  اذا كان  يلزم  نقيضاً   نْ أ  ال    يكون 

اليشو  ه  يالسلب  إنَّ ف  ،للوجود يشع  ءسلب  اليش  ،ءن    ء وسلب 

  يكون محل العدم عليه.وجود العن ال

امن  قسِّ يُ كان الوجوب والالوجوب نقيضني بمعنٰى    إنْ   وأيضاً 

كذلك والعدم  والوجود  االحتامالت  حمموالً   ،مجيع  العدم    وكان 

عٰىل الوجوب    يكون الوجود حمموالً   نْ أ فال يلزم    ،وجوب الالَّ عىلٰ 

اجلائز  هألنَّ   ، اي� كلّ   محالً  ب  أنْ   من  ما  يكون  وجعض  عدمي� هو   اوب 

متنع نقيضان بالوجه املذكور واملمتنع  املو  املمكن العامَّ   فإنَّ   ،أيضاً 

جيب   ي،عدم كلُّ   أنْ   فال  باإل  يكون  ممكن  هو  العامِّ ما    مكان 

 ي. وبعضه عدم يبل بعضه وجود ،اوجودي� 

 : عاىلٰ الواجب لذاته ت خواصِّ  يف :املسألة السادسة

لذاتالواج  خواصُّ قال:   أنْ ب  يك  ه  وجوال  وون  بغريه   الَّ إده 

  ب عن الغري وإالَّ ال يرتكَّ   وأنْ   ،ريدم الغفرض ع  حاَل   احلاُل   ينايف

]] عليه  ٧٣/[[ص    ال يكون وجوده زائداً   وأنْ   ،إليه  لكان حمتاجاً 

االستغناء  وإالَّ  لزم  واإل  نايفتو  أ   تأثري  أ   ،مكانالوجوب  لزم  و 

يف يص  أنْ و  ،حمال   لُّ والك  ،املوجود  املعدوم  وإالَّ دمع  حَّ ال  كان ه   

 الفرضان.  فينايفٰىل عدم موجب العدم إ وجوده مفتقراً 

 :اللواجب خواص�  ف قول: قد ذكر املصنِّأ 

ما بالذات ال يرتفع    ألنَّ   ،ه ال جيب بذاته وبغريه معاً نَّ أ   :وىلٰ األُ 

النقم اجتفيلز  ،وما بالغري يرتفع بارتفاعه  ،بارتفاع الغري يضني  امع 

 ري.غلض عدم احال فر

إليه رضورة    تاجاً  لكان حموإالَّ   ، ب عن غريهه ال يرتكَّ نَّ أ   :الثانية

املركَّ  وٰىل  إب  احتياج  ممكناً   ،جزائهأ مفرداته  فرض    فيكون  مع 

 . هذا خلف ،بذاته وبغريه معاً  ويكون واجباً  ،وجوبه

 يب أ ومذهب    ، ئل واوهو قول األ   ، ته نفس ماهيَّ   ه وجود  نَّ أ   : الثالثة 

  . مني كثر املتكلِّ أل  ، خالفاً ي شعر ألسن ا احل   يب أ ، وي رص  الب ني احلس 

أنَّ ع  والدليل ذلك  زائداً ٰىل  كان  لو  حمتاجاً   نْ أ ا  فإمَّ   ه  ٰىل  إ  يكون 

ل استغناء  عقَ ه ال يُ ألنَّ   ،ورةوالثاين باطل بالرض  ،مستغنياً   أوة  املاهيَّ 

املحلِّ  عن  يقتوَّ واأل  ،الصفة  ذلك  أنْ   يضل  ممكن  يكون    ، اً الوجود 

 . وهو حمال

م    ف  املصنِّ  نَّ أ   إالَّ   كاٍف   وهذا الثاينقسَّ ني قسمٰىل  إ  القسم 

فال بدَّ له   ذا كان الوجود ممكناً إ:  يقال   وهو أنْ   ،يضاحاإل  يف  زيادةً 

مؤثِّ  أنْ فإمَّ   ،رمن  املؤثِّ   ا  شيئاً يكون  املاهيَّ   ر  حمالغري  وهو  ه  نَّ أل  ،ة 

و أ   ،لهو حماريه وٰىل غإوجوده    يلزم منه احتياج واجب الوجود يف

وهثَّ أ   نْ بأة  هيَّ املا  نفس التسلسل    يرت  املوموجودة لزم  ة اهيَّ كون 

مرَّ  وثَّ أ   نْ إو  ،تنيموجودة  ت  يهرت  لزم  يفأمعدومة  املعدوم   ثري 

 املوجود وهو حمال. 

تُ   مَ ـلِ   :عليه  قيل هؤثِّ ال  حيث  من   نَّ وأل  ،ةكالقابليَّ   يه  ير 

وماهيَّ  معلوم  معوجوده  غري  إنْ   نَّ وأل  ، لومةته    قتٰىض ا  الوجود 

اطَّ التجرُّ  موجودة  ،ردد  ليست  نفس  أ   ،فاملمكنات  وجودها  و 

املطاقتٰىض   وإنْ   ،تها هيَّ ما يقتضِ   وإنْ   ،لوب عدمه فهو  لزم   شيئاً   مل 

 ة منفصلة.ٰىل علَّ إده افتقار واجب الوجود يف جترُّ 

املحقِّ  بعض  األوَّ وأجاب  عن  يفاملؤثِّ   بأنَّ   :لقني  ال    ر  الوجود 

  ي ه  ية من حيث ه]] واملاهيَّ ٧٤[[ص  /  ،اي� عدميكون    ل أنْ عقَ يُ 

  فال يكون حينئذٍ   ،اخلارج  يفمعدومة  الذهن    ام تكون موجودة يفإنَّ 

 للتأثري.  بخالف القابل الذي ليس مبدأً  ،راً مؤثِّ 

الثاين اخلاصِّ   بأنَّ   : وعن  معلوم  الوجود  غري  والوجود    ،به 

 .ةيَّ عقولامل املقول بالتشكيك زائد يف العامُّ 

  شيئاً شياء إذا اقتٰىض أ املقول بالتشكيك عٰىل    بأنَّ   :لثالثوعن ا

اطِّ  جيب  ا  ،تأثريهراد  ال  الشمس  من  احلاصل   ملقتيضكالضوء 

 . نوارعشٰى بخالف غريه من األبصار األإل

الواجب    ألنَّ   ، ةة بدهييَّ وهذه قضيَّ   ،عدمه  ه ال يصحُّ نَّ أ   :الرابعة

  لذاته.لذاته ال يكون ممكناً 

ب  ف  نِّاملص  تدلَّ واس غعليها  واضحربهان  أنَّ   ،ري  لو  هو  ه 

عٰىل عدم    فاً وجوده متوقِّ   كونفي  ،ة جيب معهاجاز عدمه لكان لعلَّ 

 هذا خلف. ،وقد فرضناه واجباً  فيكون ممكناً  ،ةك العلَّ تل

بجيِّ  بغريه  ألنَّ   ،دوليس  ال  لذاته  ممتنع  الوجود  واجب   ، عدم 

ليل بب العدم تعس  عدم  ده عىلٰ ف وجوتوقُّ   عدم بالمتناع  اوتعليله  

 .ة غري ذاتهعلَّ بء لذاته  ثبت لليشما 

 :املمكن لذاته خواصِّ  يف :املسألة السابعة

خواصُّ  أنْ   قال:  لذاته  يوجد    املمكن  إالَّ أ ال  طرفيه  بحد  مر  أ 
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الطرفني  أ يكون  ال    أنْ و  ،منفصل بهأ حد  املؤثِّ إواحلاجة    ،وٰىل  ر  ٰىل 

 . مكان ال من احلدوثمن اإل

ذكامَّ ـل  قول:أ  خو  يفالواجب    اصَّ ر    ،املمكن  خواصِّ   رشع 

 : ثاً ثالمنها قد ذكر و

ة  بعلَّ الَّ إالعدم    وأ ا الوجود  مَّ إحد طرفيه  أ وجد  ال ي  أنْ   :وىلٰ األُ 

منفصلة عنه ذاته    : مرينحد األأ ه لوال ذلك لزم  نَّ أل  ،خارجة عن 

بالرضإمَّ  باطل  وهو  استغنائه  افتقاره  أ   ،ورةا  علَّ إو  هٰىل    ، ذاته  ية 

حم متقدِّ العلَّ   نَّ أل  ،ال وهو  اليش  ،مةة  كان  يفعلَّ   ءفلو  لزم    ة  نفسه 

 . وذلك باطل بالرضورة ،مه عٰىل نفسهتقدّ 

 ، خروٰىل به من اآلأ حد الطرفني  أ يكون    ل أنْ عقَ ه ال يُ أنَّ   :ةالثاني

أمكن وقوع الطرف املرجوح فلنفرض    ة إنْ ولويَّ ه مع تلك األنَّ أل

الوقتنيأ فتخصيص    ،وقٍت   يف بوق ٧٥  [[ص /  حد  حد  أ ع  و]] 

االطرف دون  مرجِّ آلني  دون  من  ترجيح  حمال  ،حخر  مل   وإنْ   ،وهو 

 .ال إمكاناً  ان وجوباً يمكن ذلك ك

ولقائل   ،ة مطلقاً ولويَّ األ  ي نفهذا يقتيض  :قنيعض املحقِّ قال ب

  ، و أشّد عند الوقوعأ   ،وٰىل يكون أكثر وقوعاً الطرف األ  :يقول  أنْ 

أقّل رشطاً أ  ق وق   ،للوقوع  و  دات  املوجو  م يفرجحان العد  يف   يلد 

جلاز   هبا   وىلٰ أ العدم لو مل يكن    نَّ إ  :ة كالصوت واحلركةري القارَّ الغ

املمتنع    املمكن لذاته ال يف  كالمنا يف  بأنَّ   جيب عنه أُ و.  عليها البقاء

 ممتنع بغريه. وبقاء الغري القارِّ  ،بغريه

األأ و من  املراد  ليس  االشولويَّ قول:  وقوع  كثرة  يف ة   خاص 

الواحد يف  أوة  ريكث  اتوق أ و  أ احد  ت ووق  الشخص  زمنة  أ  وقوع 

مستند   نَّ أل  ،دةمتعدِّ  واجب  علَّ إ  الوقوع  شدَّ ٰىل  وال  الواة  وال  ة  قع 

وقوعهقلَّ  رشط  اخلارج  فإنَّ   ،ة  من  مستفاد  ذلك  املراد    ،مجيع  بل 

ينته ال  الذي  الرتجيح  واالمتناع  إ  يبذلك  الوجوب  طرف  ٰىل 

ذاتإاملستند   ن  ، كناملم  ٰىل  املراد   نَّ أل  ،مطلقاً   ةاألولويَّ   ي فوليس 

وٰىل عند وجود بعض  أ بة يكون وجوده ة مركَّ ٰىل علَّ إاملعلول املستند 

 . ة من وجوده عند عدم اجلميعلعلَّ جزاء ا أ 

علَّ اإل  نَّ أ  :الثالثة احلاجة  مكان  املؤثِّ إة  قد   ،رٰىل  حكم  وذلك 

  اجة ة احلعلَّ   أنَّ ٰىل  إ  ذهبوا   مجاعة من الناس  فإنَّ   ،وقع اخلالف فيه

املتكلِّ   ،دوثاحل  يه قدماء  املتأخِّ مَّ أ مني،  وهم  منهم  ا  رون 

  ي عند  وهو احلقُّ   ،مكاناإل  يه  ة احلاجةم قالوا: علَّ إهنَّ وائل فواأل

 وجهني:ل

اليش  نَّ إ  :لوَّ األ العلَّ   ء ممكناً العقل مع فرض كون    ة يفيطلب 

ز  ولو جوَّ   ،آخر  ر شيئاً يتصوَّ مل    وإنْ   ،خرحد طرفيه عٰىل اآلأ ترجيح  

 . باستغنائه ادث جلزموجوب احل

مسب  نَّ أ   :الثاين املوجود  كون  هو  فهو    ،بالعدم  وقاً احلدوث 

ر  والوجود متأخِّ   ،بالطبع عن املوصوف  ةروالصفة متأخِّ   ،صفة له

املعلول عن العلَّ عن تأثري موجده بالذات تأخُّ  ثري املوجود  أوت  ،ةر 

ر    واالحتياج  ،الوجود بالطبع  ه يفإليثر  أل ر عن احتياج امتأخِّ  متأخِّ

علَّ  بالذاتعن  علَّ   ،ته  احلدوث  كان  تقدُّ فلو  لزم  اليشة  عٰىل  م  ء 

 . نفسه بمراتب

قيل٧٦[ص  [/ إنَّ ]]  صفة  اإل  :  متأخِّ   ،لممكنلمكان  ر فهو 

املتأخِّ خِّ أر عن التأثري املتواملمكن متأخِّ   ،عنه ر عن  ر عن االحتياج 

 .تهعلَّ 

م  :لكمقو  يفكذب  ال  :واجلواب ا تأخِّ املمكن  عن  بل    ،لتأثرير 

 عنهام. راً أخِّ مكان متوليس اإل ،و عدمهأ ام هو وجوده  نَّ إر املتأخِّ 

*   *   * 

مة احليلِّ  /تسليك النفس  ):هـ٧٢٦ (ت العالَّ

 :يف مباحث الوجوب وقسيميه]] ٣٣[[ص 

 وهي ثالثة: 

 : ]مكان واالمتناع ل: [الوجوب واإل(البحث) األوَّ 

واإلوج ال واالمتناعكموب  التصوُّ   ان  ال البدهييَّ ات  رمن  ة، 

مور  أُ ا  وألهنَّ   .عدوم لزم التسلسل ووجود املء منها بثابت، وإالَّ يش

 ف عٰىل وجود املنتسبني.ة، فتتوقَّ سبيَّ ن

متأخِّ  واإلمكان  هذا والوجوب  الوجود،  (هذا)  عن  ران 

 خلف. 

 .وجوداً كون مد، فال يف عٰىل ما ال يوجَ واالمتناع يتوقَّ 

يبَق إالَّ ارج، ومكان يف اخلوائل اإلت األوأثب مل  نفي      فرق بني 

 اإلمكان واإلمكان املنفي.

يقع    ألنَّ   ،خطأوهو   العقليَّ التاميز  األحكام  يف يف  يقع  كام  ة 

 .ا ذلك الثبوت لزم كون االمتناع ثبوتي� ولو اقتٰىض  ،ةمور العينيَّ األُ 

 :]الواجب  خواصِّ ] الثاين: [يف [البحث]] ٣٤[[ص /

الواحداليش يكون    ء  ألنَّ   اً جبواال  ولغريه،  الواجب    لذاته 

مستغ والواج  نٍ لذاته  الغري،  مستغعن  غري  لغريه  ذلك    عن  نٍ ب 

 الغري، فيجتمع النقيضان.

إٰىل جزئه، وجزؤه  مركَّ   والواجب لذاته بسيط، الفتقار كلِّ  ب 

 غريه.
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حقيقته نفس  زائداً ألنَّ   ، ووجوده  كان  لو  ممكناً لكيه  عل  ه   ، ان 

حينئذٍ نَّ أل صفةً   ه  املوصوف  وكلُّ   ،هل  يكون  إٰىل  مفتقرة    . صفة 

اهللا  ر فيه إنْ املؤثِّ   والتايل باطل، ألنَّ  إٰىل    كان غري  تعاٰىل لزم افتقاره 

ممكناً  فيكون  وإنْ غريه،  اهللا  ،  هو  يف    كان  املعدوم  تأثري  لزم  تعاٰىل 

 .تني أو الدورة مرَّ املوجود أو وجود املاهيَّ 

 :ة]هيَّ للام مكانعروض اإل الثالث: [يفحث الب

أو    جاز انتقاهلا منه إٰىل الوجوبة، وإالَّ اإلمكان واجب للامهيَّ 

 ل. االمتناع، وهو حما

 بسبب منفصل، م إالَّ عدَ د وال يُ ه ال يوجَ ممكن الوجود فإنَّ  وكلُّ 

ملرجِّ  املتساويني عٰىل اآلخر ال  الطرفني  أحد    . حالستحالة ترجيح 

إٰىل غريهفتا  االستواء  بقي   فإنْ إالَّ ب، وك السبب جيمع ذلثّم     ، قر 

أمكنترجَّ   وإنْ  األ]]  ٣٥/[[ص    ح  مع  املرجوح  يف  ولويَّ وقوع  ة 

وعدمه يقتيض   وقت  بالوجود  الوقتني  أحد  فاختصاص  آخر.    يف 

األوَّ  غري  سبب  إٰىل  أنْ االحتياج  جيوز  فال  الطرفني    ل،  أحد  يكون 

 أوٰىل.

علَّ  االواإلمكان  املؤ  حتياجة  لثِّ إٰىل  به  قضاءر،  عنده    العقل 

 ند عدمه. فائه عوبانت

أنْ  ق   وال جيوز  إليه بعض  دماء يكون هي احلدوث، كام ذهب 

ألاملتكلِّ  كيفيَّ نَّ مني،  فيتأخَّ ه  للوجود  متأخِّ ة  والوجود  عنه،  عن  ر  ر 

فلو كانت    ،ة االحتياجر عن علَّ ر عن االحتياج املتأخِّ اإلجياد املتأخِّ 

 مراتب.نفسه ب  ء عىلٰ م اليشم تقدُّ وث لزهي احلد

 :تذنيب

ة االحتياج هي اإلمكان وهو ثابت للباقي ثبت علَّ    ثبت أنَّ امَّ ـل

املؤثِّ   لوله، وهو االحتياجمع املتكلِّ إٰىل  قدماء  مني ر. وذهب بعض 

 إٰىل استغنائه.

بأنَّ واحتجُّ  إنْ املؤثِّ   وا:  أثر كان مستغنياً   ر  فيه  له  يكن    ،قطعًا   مل 

لكا  نْ وإ فن  أثر  الو  نْ إ ه  هو  أ كان  احلاصل  حت  الً وَّ جود  صيل  لزم 

وهوا أمراً   وإنْ   ،حمال]]  ٣٦/[[ص    حلاصل،  كان    جديداً   كان 

 .يف الباقي، فيكون الباقي مستغنياً اجلديد ال أثري يف الت

ألنَّ  األخرية،  املالزمة  من  املنع  إٰىل    واجلواب:  مفتقر  الباقي 

 البقاء اجلديد.

*   *   * 

 :ئليف التقسيم عٰىل رأي األوا ]]٤٢[[ص 

أنْ إمَّ املوجود   واجبيك  ا  اهللا  ون  وهو  لذاته،  تعاٰىل    الوجود 

وإمَّ خاصَّ  أنْ ة،  الوجويكون    ا  عممكن  وهو  اجلوهرد.    ، رشة: 

 ،والوضع  ،وامللك  ،واملضاف   ، ومتٰى   ، واألين  ،والكيف  ،والكمُّ 

 ينفعل. وأنْ  ،يفعل وأنْ 

يكون   ا أنْ املمكن إمَّ   ألنَّ   ،واحد منها جوهر والتسعة أعراض

أي يف حملٍّ يف موض وهو   ،فيه  عن احلالِّ   نٍ مستغ  اتهبذم  متقوِّ   وع، 

 ، وهو اجلوهر. يكون يف حملٍّ  ز أنْ ال يكون، وجا ا أنْ وإمَّ  .العرض

 فهو الصورة، وإنْ   كان حاال�   ة، وإنْ ملثله فهو املادَّ   كان حمال�   فإنْ 

مركَّ  اجلسم   باً كان  فهو  إنْ   داً جمرَّ   انك  إنْ و   ،منهام  نفس  ق تعلَّ   فهو 

 فعقل. وإالَّ  ،بريالتد قام تعلُّ باألجس

 فاجلوهر: هو الوجود ال يف موضوع.

 لقابل (للصورة). ة: هي اجلوهر اواملادَّ 

 ة.يف املادَّ  صل لذاته احلالُّ لصورة هي اجلوهر املتَّ وا

الثالثة ]]  ٤٣[[ص  / لألبعاد  القابل  اجلوهر  هو  واجلسم: 

  زوايا قوائم.عة عىلٰ املتقاط

 ة.وَّ ي حياة بالقإٰىل ذ طبيعي ل جلسموالنفس: كامل أوَّ 

 . وتدبرياً  د عن اجلسم حلوالً والعقل: جوهر جمرَّ 

امل:  والكمُّ  لذاته  القابل  إمَّ هو  وهو  وعدمها.  متَّ ساواة  صل،  ا 

  ، انقسم يف بعدين  والسطح إنْ   ، انقسم يف بعد واحد  إنْ   وهو اخلطُّ 

التعليمي أبعاد  إنْ   واجلسم  ثالثة  يف  إنْ   ،انقسم  يكن    والزمان  مل 

 ري. لعدد، ال غمنفصل هو ا ا، وإمَّ ار� قا

يتوقَّ  ال  الذي  العرض  هو  تصوُّ والكيف:  تصف  عٰىل  ر  وُّ ره 

يقتيض  ،غريه والالَّ وال  القسمة  حملِّ   يف  اقتضاءً قسمة    . الي� أوَّ   ه 

 وأنواعه أربعة:

  وإالَّ   ،اتفعاليَّ ان  هيف  كانت راسخةً   ات املحسوسة: فإنْ الكيفيَّ 

 فهي االنفعاالت.

املوالكيفيَّ  بالكميَّ ختصَّ ات  إمَّ ة  كاالستقامة متَّ ا  ات:  صلة 

 ة. يَّ ة والفردا منفصلة كالزوجيَّ واالنحناء، وإمَّ 

فإنْ النفسانيَّ ات  والكيفيَّ  راسخةً   ة:  امللكات  كانت    وإالَّ   ،فهي 

 فهي احلاالت. 

  وإالَّ   ،ةالقوَّ   الدفع فهو  نحو  كان  ة: فإنْ ات االستعداديَّ والكيفيَّ 

 ة. قوَّ فهو الالَّ 

 نه.ء إٰىل مكا: نسبة اليشينواأل]] ٤٤[[ص /

 واملتٰى: نسبته إٰىل زمانه أو طرفه.

 رة. تكرِّ واملضاف: وهو النسبة امل
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 ك.: وهو نسبة التملُّ وامللك

هي وهو  أجزائه  أوالوضع:  نسبة  بسبب  للجسم  تعرض  ة 

أجزائه ونسبة  بعض،  إٰىل  كالقيام أُ   إىلٰ   بعضها  عنه،  خارجة  مور 

 واالنتكاس.

 .يفعل، وهو التأثري وأنْ 

 . روهو التأثُّ  ينفعل، وأنْ 

  لزم التسلسل. ة ليست ثابتة، وإالَّ املادَّ  أنَّ  واحلقُّ 

وهي جواهر أفراد يأيت   ،أو السطح  اخلطُّ هو اجلسم أو    مُّ والك

 البحث فيها.

 ة لزم التسلسل.بوتيَّ لو كانت ث ،ةواملتٰى وما بعده من النسبيَّ 

لزم   وليس، وإالَّ   باملنفصل فرع عٰىل ثبوتهة  ات املختصَّ والكيفيَّ 

 ني. لعرض بمحلَّ قيام ا

*   *   * 

مة احليلِّ  /مناهج اليقني   ):هـ٧٢٦ (ت العالَّ

[٨٤[[ص   بثبويت]  ٤/٤]]  ليس  اإلمكان  لزم    ،مسألة:  وإالَّ 

  .و وجوب املمكنأ التسلسل 

ففيمَّ أ  االستعدادي  خالا  األوائل  ،فه  وقع   ،وأثبته  ملا  وإالَّ 

  التاميز يف الستحالة    ،إلمكان املنفيالفرق بني نفي اإلمكان وبني ا 

 .العدميات

كاألوَّ أنَّ   واحلقُّ  مرَّ ه  ملا  واألوائل  جوَّ ،  تسلسل ل  زوا 

 .تهم باالمتناعضون يف حجَّ عارَ االستعدادات، ويُ 

 عة:ربأ  مسألة: اإلمكان لفظ مشرتك بني معانٍ ] ٥/٥[

العامُّ  اإلمكان  ُس   ،أحدها:  الذي  عن   َب لِ وهو  الوجوب  فيه 

 م. عدال وأ   الوجود حد طريفأ 

اخلاالثاين ذكرناه  ،صُّ :  ما  ُس   ،وهو  الذي  فيه   َب لِ أعني 

 .الرضورتان معاً 

 تان: ور فيه الرض  َب لِ أعني الذي ُس   ،األخصُّ   الثالث: اإلمكان

 ة.والذاتيَّ  ،املرشوطة

اإل]]  ٨٥[[ص  / اعتُ   ،االستقبايلمكان  الرابع:  الذي   ِربَ وهو 

 إٰىل االستقبال. نظراً  ،فيه ما ذكرناه

يشملواألوَّ  والالواج  ل  الوجود  رَ ظِ نُ   إنْ   بواقيب  طرف   ، إٰىل 

 لعدم.إٰىل طرف ا  رَ ظِ نُ   نْ إويشمل املمتنع والبواقي 

ة كافية يف أحد طريف املمكن تكون األولويَّ   نْ أ قاعدة: ال يمكن  

إٰىل  يما مل   ه معها يمكن املرجوح نَّ أل  ،ملحمود  ب، خالفاً الوجونته 

العلَّ  العقل  ويتسلسلفيطلب  امل  .ة  هلذا  وجوبان: فإذن    مكن 

الالَّ أح وجوبه  والثاين  هذا،  فإنَّ دمها  له،  عٰىل    كلَّ   حق  موجود 

فإنَّ ا بإلطالق  موجوداً الرضه  دام  ما  موجود  ويُ ورة  هذا  سمَّ ،  ٰى 

 ورة بحسب املحمول.الوجوب الرض

واجب  لة:مسأ]  ٦/٦[ للممكن  عنه  ،اإلمكان  لزال    ،وإالَّ 

 .و ممتنعاً أ  فصار واجباً 

ك  قيل: ولو  امللكا  اجباً ان  الن  رش مكن  هو  اإلمكان  ذي  ط 

 . واجباً 

إنْ   أنْ   واحلقُّ  اإلمك  َي نِ عُ   يقال:  الثبثبوت  للممكن  بوت  ان 

 . ونحن قد أسلفنا بطالنه ،عٰىل ثبوت اإلمكان كان فرعاً  ،العيني

الذهنيثبوال  َي نِ عُ   وإنْ  واجباً   ،ت  يكن  الشكِّ   ،مل  يف   لوقوع 

أ   ٰى عنيُ   نأ   ]إالَّ [  ؟بعض األشياء هل هو ممكن أم ال  ذا  إالعقل    نَّ به 

اإلمكان ليش بثبوت  فإنَّ حكم  لهء  الثبوت  وهذا    ،ه يكون واجب 

الوج حقٌّ  لكن  املحمول،  بحسب  وجوب  هنا  يلزم    ،وب  فال 

األ اإلمكان  يف  واخلالف  املمكن،  االستعداديمَّ أ   ،لوَّ وجوب   ا 

 يف زواله.  فال شكَّ 

العامُّ : اإلتذنيب بثابت  مكان  يشألنَّ   ،ليس   اته من جزئيَّ   ءه ال 

 ه يلزم التسلسل. وألنَّ  .اته إالَّ يف جزئيَّ للكيلِّ وجود وال  ،بثابت

علَّ مسأل]  ٧/٧[  ]]٨٦[[ص  / املؤثِّ ة:  إٰىل  احلاجة  هي ة  ر 

 لقوم.  خالفاً  ،اإلمكان ال احلدوث

اليشنَّ أ   لنا: كون  عقلنا  متٰى  ممكناً ا  ب  ء  له    نَّ أجزمنا  وجوده 

احلادث وجوب  جواز  يف  شككنا  ولو  لشككنا  بغريه،  يف   لذاته 

املتأخِّ   وألنَّ   .احتياجه الوجود  صفة  القادر  احلدوث  تأثري  عن  ر 

ر  ة احلاجة هي احلدوث تأخَّ جه إليه، فلو كان علَّ ر عن احتيااملتأخِّ 

 . تبء عن نفسه بمرااليش

 .فجاز تأخريها ،ةة غائيَّ يكون احلدوث علَّ  ل عليه: جيوز أنْ يق 

ضعف إنَّ   ألنَّ ،  وفيه  حيتاجاألثر  امل  ام  العدؤثِّ إٰىل  حالة  م ر 

الوجود حالة االستغناء  نَّ عندهم، أل وحالة احلدوث هي    ،حالة 

م احلكم عٰىل  ة احلاجة لزم تقدُّ ، فلو كان احلدوث علَّ لة الوجودحا

 ال. حمه نَّ إو ،ةالعلَّ 

 مني بوجهني: مشايخ املتكلِّ  احتجَّ 

أنَّ أ  حدوثه،  متعلَّ   حدمها:  هو  الفعل  من  ودواعينا  قصدنا  ق 

  و ماضياً أ   يكون مستحيالً   حدوثه بأنْ   صّح ذا مل يإء  اليش  نَّ إٰى  حتَّ 

قديامً أ  قد تعلَّ يمل    و  تعلَّ   به،  رتناق  بحسب  فقد  بقدرتنا  احلدوث  ق 



 ٣٥  ............................................................................................................  اإلمكان ) ٧٩/ ( األلفحرف 

الصوارف، بحسب  وانتفٰى  العلَّ أنَّ   مَ لِ فعُ   الدواعي  املحوجة  ه   إىلٰ ة 

 الصفات.  يألثر إلينا دون باق

أنَّ  ثالثة    الثاين:  عأ لألثر  حالة  حدو  ،دمحوال:  ث، وحالة 

 . ءاقوحالة ب

الفاعل إٰىل  فيها  حيتاج  ال  العدم  البقاء  ،فحالة  حالة   ، وكذلك 

 فبقيت حالة احلدوث. ،حالة االستغناء اهنَّ أل

األوَّ  عن  أنَّ واجلواب  اجلائز، متعلَّ   ل:  الوجود  هو  القدرة  ق 

مسبوقاً مَّ أ و الوجود  كون  فهو    ا  الوجود  أ بعدم  لذات  واجب  مر 

 .رعن املؤثِّ  ياحلادث فيستغن

أنَّ سلَّ  لكنَّمتعلَّ   منا  احلدوث،  هو  القدرة  يدلُّ ق  ال  ه  نَّ أ عٰىل    ه 

 ق. علُّ ة يف التالعلَّ 

اله   أحواألثر عند خصمكم ال ينحرص واجلواب عن الثاين: أنَّ 

ذكرتمف ُس   ،يام  ولئن  احلادثات،  يف  لكنَّلِّ بل  ذلك  نقولم  ال    إنَّ   :ه 

 ن. لبقاء ممكلة اه حافإنَّ  ،رعن املؤثِّ  نٍ الباقي مستغ

سبب غلط هؤالء القوم هو أخذ ما   نَّ أ واعلم  ]  ]٨٧[[ص  /

بال ما  مكان  فإ بالعرض  املؤثِّ   نَّ ذات،  إٰىل  مفتقر  ال  احلادث  ر 

 . ازباجلوبل لوجوب مقارنته  ،حلدوثه

 . لقوم الباقي مفتقر، خالفاً  : ظهر من هذا أنَّ تذنيب

 وا بوجهني:احتجُّ 

 أو يف وجودٍ   ،لوَّ وده األا يف وجفإمَّ   الباقي لو افتقر  ل: أنَّ األوَّ 

 . باطل أو يف أمر آخر، والكلُّ  ،ثانٍ 

  ء يف ثاين احلال مفتقراً يكون اليش ه يستحيل أنْ فألنَّ  ،لا األوَّ مَّ أ 

 .للحاصل ه يكون حتصيالً ألنَّ  ،ابقد السإٰىل الوجو

 .تنية بالوجود مرَّ صاف املاهيَّ فالستحالة اتِّ  ،ا الثاينمَّ أ و

الوأمَّ  فيهفليس كال  ،ثالثا  احتياج اليش  نَّ أل  ،منا  ء كالمنا يف 

 ته.ألجل وجوده ال ألجل ماهيَّ 

اتِّ   نَّ أ ين:  الثا بعد  به  الباقي  الوجود  يكون  بالوجود  صافه 

 ر.ف املحوج إٰىل املؤثِّ التساوي الرص من حدِّ أرجح، فيخرج 

األوَّ  عن  أنَّ واجلواب  املؤثِّ   ل:  إٰىل  مفتقر  استمرار  الباقي  يف  ر 

وحفظه   بقائه،الوجود  يستحقُّ   فإنَّ   حالة  ال  ذاته    املمكن  من 

ف وُ إالوجود،  ترجَّ   دَ جِ ذا  ا فقد  ملرجِّ ح  فُ لوجود  فإذا  زوال    َض رِ ح، 

ٰىل مقتضاها من بقٰى الذات عاله يومع زو  ،ح زال الرجحاناملرجِّ 

 اجلواز.

أنَّ  الثاين:  واملاهيَّ   وعن  األترجَّ   نْ إة  الزمن  يف  وجودها  ل وَّ ح 

ُخي   هلكنَّالفاعل  بسبب   وهو التساوي   ،عن مقتضاهالذات  رج ا ال 

  نَّ أل   ،بداً أون الذوات باقية  يك  نْ أ وإالَّ لوجب    ،يف الزمن املستقبل

الزمن للرجحان يف  مقتضية  كافياً األوَّ   الذات  هذا  يف    ل، فلو كان 

 استمرارها ملا جاز العدم عليها.

*   *   * 

مة احليلِّ  /)١هناية املرام (ج   ): هـ٧٢٦(ت  العالَّ

 : فصل الثالث: يف مباحث اإلمكانلا ]]١٠٩[[ص /

   ل:البحث األوَّ 

أمرا ه ليس له يف ذاته اقتضاء الوجود  حدمها: أنَّ ن: أ املمكن له 

اقتضاء    القتضاء العدم، فإنَّ   و اعتبار مغايرم، وهوال اقتضاء العد

ُيدِخ  والعدم.  العدم  الوجود  اقتضاء  عدم  بخالف  املمتنع،  يف  له 

وهذا االعتبار الثاين    .غريدمه إٰىل اليف وجوده وعاين: احتياجه  والث

 ل. معلول لألوَّ 

ا إذا حكمنا عٰىل يشء باحلاجة إٰىل الغري طلب فإنَّ   فرق،وبينهام  

ل عالعقل  فإنْ لَّ ذلك  اقتضاءلِّ عُ   ة،  بعدم  قنع    ل  والعدم  الوجود 

وإنَّ  يصحُّ بذلك.  لو  ام  االعتباران  ]]١١٠[[ص  /  التعليل    . تغاير 

د والعدم اعتبار حاله من حيث هو  للوجوذاته  قتضاء  عدم ا  وألنَّ 

فه  قه بالغري وتوقُّ ا تعلُّ وأمَّ   .مهوعد  وجود غريه  مع قطع النظر عن

 لنسبة إٰىل الغري. له بافذلك اعتبار حا ،عليه

 :البحث الثاين: يف أقسامه

الرض إٰىل  بالنسبة  احلقيقةاإلمكان  إٰىل  بالنسبة  كالعدم   ، ورة 

كامَّ ـول الع  انت  تابعة  أقسام  اإلمكان    مألقسادمات  كان  امللكات 

إمَّ كانت الرض  امَّ ـول  ،ورة يف التقسيمتابعًا للرض ة أو غري ا ذاتيَّ ورة 

والذاتيَّ ذاتيَّ  كان  باا  مَّ إ  ةة.  العدم،  إٰىل  بالنظر  أو  الوجود  إٰىل  لنظر 

  ورة، فإنْ ِضَع يف اللغة بإزاء سلب الرضفاإلمكان وُ   سلبها كذلك.

رضورة    َب لِ ُس   ، وإنْ اسلبي�   امكانًا عام� د كان إالوجو  رضورة  َب لِ ُس 

عام�  إمكانًا  كان  وإنْ ا بي� إجيا  االعدم  كان الرض  َب لِ ُس   ،  معًا  ورتني 

وطة كان إمكانًا  ة واملرشورة الذاتيَّ الرض  َب لِ ُس   إنْ و   ،اإمكانًا خاص� 

 .اُأِخَذ ذلك باعتبار املستقبل كان إمكانًا استقبالي�  وإنْ  ،أخّص 

الوجود كان ممكن الوجود    إىلٰ نظر  َذ بالُأِخ   إنْ   العامُّ فاإلمكان  

الوجود،    يشملوهو    ،هو الذي ال يمتنع وجوده أمرين: وجوب 

والعدم الوجود  ممكن   وإنْ   .وإمكان  كان  العدم  إٰىل  بالنظر  ُأِخَذ 

وجوده جيب  ال  الذي  هو  وجوب  .العدم  أمرين:  يشمل   وهو 

 العدم أعني املمتنع، وإمكان الوجود والعدم. 
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تبار قسامن: ممكن، هذا االع  شياء بحسبألوا  ]]١١١[[ص  /

 ورضوري مقابل له. 

 ه يقابل الرضورتني معًا.، فإنَّ اصُّ ان اخلا اإلمكوأمَّ 

ث  اءشيواأل خاصٌّ بحسبه  وممكن  وممتنع،  واجب،  .  الثة: 

باعتبارين اإلمكان  عليه  األوَّ   :ويصدق  حتت  دخوله  ل. أحدمها 

 والثاين الوضع بإزائه.

أنَّ  عند    واعلم  يقااإلمكان  اللفظي عٰىل  ل  األوائل  باالشرتاك 

االمتنا  :أحدمها :  معنيني يقابل  وهما  اإلع،  إٰىل و  الراجع  مكان 

يُ صفة عقليَّ   عندهمة، وهو  املاهيَّ  هبا كلُّ وَص ة  الواجب    ما   ف  عدا 

والثاين املتصّورات.  من  صفة   ،االستعداد  :واملمتنع  عندهم  وهو 

 ودوج  بعد   باٍق يف، عريض غري  موجودة من مجلة أنواع مقولة الك

 إٰىل الفعل.  املستعدِّ 

 : سلبي عامَّ اإلمكان ال البحث الثالث: يف أنَّ 

الأنَّ   احلقُّ  عقيل  اعتبار  األعيانحتقُّ   ه  يف  له  لزم  وإالَّ   ،ق   

مثله. فامللزوم  باطل،  والالزم  الرش  التسلسل،  أنَّ طيَّ بيان    كلَّ   ة: 

دمها،  ابتًا لكان أحا واجب أو ممكن، فلو كان اإلمكان ثثابت فإمَّ 

هاتني    له  فيكون عن  خيلو  ال  إليه  وجوده  نسبة  إذ  آخر،  إمكان 

 تني.فيَّ الكي

املاهيَّ صحَّ   وألنَّ  الصحَّ   ة عىلٰ سابق  ةة وجود  فتلك  ة حصوله، 

الثابتة لليشء سابقًا عٰىل    ة لكان ثبوت الصفةلو كانت صفة ثبوتيَّ 

 ثبوت اليشء يف نفسه.

الذي جيوز    املمكن اخلاصِّ ه حممول عٰىل  وألنَّ   ]]١١٢[[ص  /

ن  اإلمكا، فاعدمي�  ومًا، وما جيوز محله عٰىل العدم كان يكون معد أنْ 

 عدمي. مُّ العا

منهاملفه  وألنَّ  داخل   وم  الرضورة  وسلب  الرضورة،  سلب 

 حتت مطلق السلب.

إمكان الوجود هو بعينه إمكان العدم، إذ مفهومه واحد   وألنَّ 

التِّ  عدمي،  العدم  وإمكان  ف  فصافيهام،  به،  إمكان  العدم  يكون 

 الوجود كذلك.

 .اتي� ون ثبو ي، فيكه نقيض االمتناع العدماملخالف: بأنَّ  احتجَّ 

أ   :واجلواب نقيض نَّ كام  هو  فكذا  باعتبار،  االمتناع  نقيض  ه 

 .االوجوب باعتبار، فيكون عدمي� 

ق بنسبة املحمول إٰىل ه اعتبار عقيل وحكم ذهني يتعلَّ أنَّ   واحلقُّ 

 املوضوع.

ليس بثبويت، فكذا ليس بجنس  امَّ ان العاإلمك  أنَّ   ه كامم أنَّ علوا

 م غريه.قوِّ يُ  دمي الالع وهو ظاهر، فإنَّ 

 ه أمر اعتباري. ا أنَّ نَّبيَّ وقد 

الواجب عن املمكن بفصل، وألنَّ  ه لو كان جنسًا لكان امتياز 

 بًا. فيكون الواجب مركَّ 

 :سلبي  اإلمكان اخلاصَّ  البحث الرابع: يف أنَّ 

ابن سينا   ثبويت، واحتجَّ   خلاصَّ كان ااإلم   أنَّ ألوائل عىلٰ ر اأكث

 إمكان له، وبني  ا: القولن  ي فرق بنيملا بق  ادمي� ه لو كان ععليه بأنَّ 

العدميَّ  يف  االمتياز  لعدم  عدمي،  إمكانه  ولقولنا:  كان  امَّ ـات،   

 . ايكون اإلمكان ثبوتي�  الفرق ثابتًا وجب أنْ 

فإنَّ االختاللة عظيمة  وهذه احلجَّ   ]]١١٣[[ص  /   املالزمة  ، 

أل العدميَّ   نَّ كاذبة،  يف  واقع  كالوجوديَّ الفرق  ومنقوات  ضة  ات، 

إذ  احلجَّ   فإنَّ   متناع،باال آتية يف االمتناع،  التي ذكرها يف اإلمكان  ة 

فرق بني قولنا: ال    مل يبَق   ااالمتناع ثبوتي�   يقول: لو مل يكن  لقائل أنْ 

  وت ثب  ذلك عىلٰ  مل يدّل  امَّ ـامتناع له، وبني قولنا: امتناعه عدمي، ول

 االمتناع، فكذا اإلمكان.

 :وهوج ادمي� عٰىل كونه ع ثّم الذي يدلُّ 

ثبوتي� األوَّ جه  الو اإلمكان  كان  لو  أو   ال:  التسلسل،  لزم 

املقدَّ  فكذا  بقسميه،  باطل  والتايل  لذاته،  املمكن  بيان وجوب  م. 

أنَّ الرش وجودات يف  ه لو كان ثابتًا لكان قد شارك غريه من املطية: 

وامتازالو به بخصوصيَّ   عنها  جود،  ما  غري  االشرتاك  به  وما  ة، 

وج  االمتياز، زادوفيكون  ماهيَّ ئداً ه  عٰىل  فاتِّ   ماهيَّ ته،    ته صاف 

إمَّ  أنْ بوجوده  ممكنًا.  ا  أو  واجبًا  كون    فإنْ   يكون  لزم  واجبًا  كان 

ألنَّ  بالوجوب،  أوٰىل  باإلمكان  املوصوف  الواجب    املمكن  رشط 

أوَّ أمَّ   ،لري معقومكان غب اإلوجو   وألنَّ   ب.لذاته واج ه  الً فألنَّ ا 

تُ   ،صفة قائمة  عقَ والصفة ال  بذاهتبل  يُ   قائمة بغريها،  لا،  ل عقَ فال 

 بعد ثبوت منتسبيه.  ل إالَّ عقَ ه أمر نسبي ال يُ ا ثانيًا فألنَّ وجوهبا. وأمَّ 

ماهيَّ   وإنْ  عٰىل  زائد  إمكان  له  كان  ممكنًا  ألنَّ كان  بني ته،  نسبة    ه 

ووجماهيَّ  مغايروالنسب  ،ودهته  فيكون   ، للمنتسبني  ةة  ثبويت،  وهو 

 ا بطالن التايل فظاهر. أمَّ و يتسلسل.و ،له إمكان آخر

املحقِّ   ]]١١٤[[ص  / أفضل  بأنَّ اعرتضه  أمر    قني:  اإلمكان 

ماهيَّ  لإلمكان  العقل  اعترب  فمهام  َحَصَل عقيل،  ووجودًا،  فيه    ة 

االإإمكان   انقطاع  عند  وانقطع  فإنَّ مكان  اليش  عتبار.  ء  كون 

  كونه آلة وجوده، غري    والً ينظر فيه العقل ويعترب وجوده وال معق



 ٣٧  ............................................................................................................  اإلمكان ) ٧٩/ ( األلفحرف 

لتعقُّ   وال  قل،لعال آلة  هو  فيام  ينظر  حيث  من  فيه  إنَّ ينظر  بل  ام  له، 

العاقل يعقل السامء بصورة يف عقله، ويكون معقوله   ينظر به، مثالً 

حينئذٍ  ينظر  [و]ال  التي  السامء،  الصورة  ي  يف  اهبا  وعقل  ال  لسامء، 

  ، املعقول بتلك الصورة هو السامء ، بل يعقل أنَّ ها بحكمحيكم علي

معقوالً  ثمّ .  هروج  وهو جيعلها  أي  الصورة،  تلك  يف  نظر  إذا   

منظورًا إليها، ال آلة يف النظر إٰىل غريها، وجدها عرضًا موجودًا يف  

  ا ممكن الوجود. وهكذا اإلمكان هو كآلة للعاقل هب  ،هو عقله  حملٍّ 

ا أ يعرف حال  ملاهيَّ   نَّ ملمكن يف  يعرض  ينظر وجوده كيف  ته، وال 

أو    ريغ  أوًا  ن موجوديف كون اإلمكا موجود، أو جوهرًا أو عرضًا 

إنْ  ثّم  ممكنًا.  أو  أو    واجبًا  وجوبه  أو  إمكانه  أو  وجوده  يف  نظر 

ء، بل كان  ته، مل يكن بذلك االعتبار إمكانًا ليشعرضيَّ  ته أوجوهريَّ 

حم يف  العقل  لٍّ عرضًا  وممكناً هو  ماهيَّ   يف  ،  غري  ووجوده  ته. ذاته، 

تقرَّ  فاإلوإذا  إمكان ال   حيث  مكان منر هذا،  يُ هو  ف بكونه  وَص  

ء موجود أو ممكنًا أو غري ممكن. وإذا ُوِصَف بيش  موجودًا أو غري

 آخر.  إمكانًا، بل يكون له إمكان من ذلك ال يكون حينئذٍ 

لناه، تسليم ملا ق طلوبه، بل هو وهذا الكالم عٰىل طوله ال يفيد م

هو  ق له فيه، وقُّ ال حتخلارج  ا  يف  اكان عدمي�   اه إذا كان أمرًا عقلي� فإنَّ 

 املراد.

قوله:    ]]١١٥[[ص  / ماهيَّ (ثّم  لإلمكان  العقل  اعترب  ًة  إذا 

فيه إمكان   ثبوت وجود   ، إنْ )مكانإ ووجودًا حصل  بذلك    قصد 

عقلي�  اعتبارًا  يكن  ومل  التسلسل،  لزم  ضدُّ ا خارجي  وهو  قاله ا  م   ، 

 الن  م، ونحذهني، فهو مسلَّ   قصد بذلك ثبوت وجود  الً. وإنْ أوَّ 

ه موجود يف اخلارج باعتبار  قصد أنَّ   ذهني. وإنْ يف الثبوت النازع  نت

حينئذٍ   كونه له  ويعرض  الذهن  يف  فهو    ثابتًا  ذهني،  آخر  إمكان 

 م ملا قلناه أيضًا.تسلُّ 

ثبوتي�  الثاين: لو كان اإلمكان  حما  االوجه  أحد  أربعة: لزم  الت 

املوجودإمَّ  قيام  أو  جوهرًا،  اإلمكان  كون  أ وباملعد  ا  قيم،  ام و 

املا بغري  والكلُّ لصفة  اإلمكان،  عٰىل  الوجود  سبق  أو    وصوف، 

اإلمكان الثابت للحادث    ة: أنَّ طيَّ بيان الرش  م كذلك.باطل، فاملقدَّ 

  ق الوجود كان الثاين لزم سب  أو ال. فإنْ   ،يثبت قبل وجوده  ا أنْ إمَّ 

واإل  عىلٰ  فإمَّ األوَّ كان    إنْ مكان.  أنْ ل،  بذات  ا  قائًام  فيكيكون  ن  و ه 

يقوم   يف وجوده عن حملٍّ   املستغنٰى هر إالَّ ال معنٰى للجوجوهرًا، إذ 

و أنْ مَّ إبه.  إمَّ   ا  الغري  فذلك  بغريه،  قائًام  فيلزم  يكون  املوصوف،  ا 

باملحلِّ   قيام قيام    املوجود  فيلزم  غريه،  أو  بغري  املعدوم،  الصفة 

وأمَّ مو فإنَّ صوفها.  فظاهر،  األقسام  بطالن  أمر  ا    نسبي   اإلمكان 

ثتوقَّ ي عٰىل  املنف  تُ بوت  فال  جوهريَّ عقَ تسبني،  بذاته ل  وقيامه  ته 

حملِّ   واستقالله عن  والرضبالوجود  اإلمكان  ه.  بسبق  قاضية  ورة 

فإنَّ  الوجود،  أنْ اليش  عٰىل  يمكن  ثمّ   ء  بفاعله. وال    يوجد،  يوجد 

قيام املوجود  وده. ولو جوَّ وجد ثّم يمكن  يقال: يوج  أنْ   يصحُّ  زنا 

 املشاهد منها ليس إالَّ   ة، ألنَّ عدميَّ   كون األجسام  زنام جلوَّ باملعدو

جوَّ  ولو  السفسطة.  عني  وذلك  قياماألعراض،  بغري    زنا  الصفة 

  يكون زيد عاملًا قادرًا ذا لون خمصوص وكمٍّ   زنا أنْ املوصوف جلوَّ 

،  مة بالغريون، وكم قائقدرة ولبعلم وخمصوص    ]]١١٦[[ص  /

 وذلك ظاهر البطالن. 

بأنَّ قِّ املح  أفضل  اعرتضه حالٌّ اليش  كانإم  قني  وجوده  قبل   ء 

فإنَّ  موضوعه،  ذلك  يف  كون  بالقوَّ اليش  معناه  موضوعه  يف  ة،  ء 

وصفة لليش فيه،  للموضوع من حيث هو  ء من حيث  وهو صفة 

األوَّ   هو فباالعتبار  إليه.  يكوبالقياس  كعرل  موضن  يف  وع، ض 

الثوباالعت وبار  إليه،  كإضافة ملضاف  يكون  وجود    امَّ ـلاين  يكن  مل 

هذا إالَّ اليش  مثل  أنْ ء  يمتنع  مل  أيضًا بذلك     يف غريه  إمكانه  يقوم 

 الغري.

اخلارجي،   وألنَّ  الوجود  إٰىل  املستند  للمتصّور  صفة  اإلمكان 

 كان.رًا، فيكون موصوفًا باإلمء حال عدمه يكون متصوَّ واليش

يُ اليش  موضوع  أنَّ   واجلواب: فال  له،  مغاير  صعقَ ء  قيام  فة  ل 

به.يشال إنَّ   أنْ   إالَّ   مَّ هُ اللَّ   ء  ل   يقول:  حمال� امَّ ـاملوضوع  كان  ء  لليش   

حمال�  فنقول   كان  قيام  حينئذٍ   :لصفاته،  الصفات   يستحيل  تلك 

ام تقوم به تبعًا لقيام موصوفها به، بذلك املوضوع باالستقالل، وإنَّ 

يست  موصوفها  قيام  لكن أنْ وجوددعي  به  فيلزم  قبل    ه،  يكون 

 ة له يف موضوعه. فال ص وجوده

ء ه صفة للموضوع من حيث هو فيه، وصفة لليشإنَّ ( ثّم قوله:

ء الواحد ال يمكن  اليش  فإنَّ ،  ضعيف  )من حيث هو بالقياس إليه

ألمرين  أنْ  وصفًا  إنَّ   ]] ١١٧[[ص  /  يكون  بل  هو متغايرين،  ام 

  موضوعه. الستقالل يفل قيامه باعقَ ليه، فال يُ صفة للمنسوب إ

اليشامَّ ـلو(وقوله:   هذا  مثل  وجود  يكن  مل  مل إالَّ ء    غريه،  يف   

ام  إمكانه إنَّ   ألنَّ   ،ضعيف  )يقوم إمكانه أيضًا بذلك الغري  يمتنع أنْ 

بيَّ  كام  الغري  بذلك  لقيامه  تبعًا  الغري  بذلك  ختصيص  نَّيقوم  ثّم  ا. 

يسبقه     اإلطالقحادث عىلٰ   كلَّ   نوع، فإنَّ بالغري مم  اإلمكان بالقائم

 ه. إمكان حدوث
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 بات.املركَّ واألعراض و ة يف الصوريقال: احلوادث منحرص ال

إنْ ألنَّ  احلدوث  باب  يف  ذلك  بطالن  سيأيت  نقول:  اهللا   ا   شاء 

 تعاٰىل. 

للمتصوَّ (وقوله:   صفة  [الوجود] اإلمكان  إٰىل  املستند  ر 

واليش متصاخلارجي،  يكون  عدمه  حال  فيكونوَّ ء  موصوفًا    رًا، 

ن   إلثبات كون اإلمكاا سعينا إالَّ م  اإنَّ تسليم للمنازع، ف  )مكانإلاب

 ق له يف اخلارج.حتقُّ  أمرًا اعتباريًا ال 

ثبوتي�  اإلمكان  كان  لو  الثالث:  تأخُّ   االوجه  اليشلزم  عن ر  ء 

ة:  طيَّ م مثله. بيان الرشورة، فاملقدَّ ر عنه، والتايل باطل بالرضاملتأخِّ 

إضإلا   أنَّ  أمر  متوقِّ مكان  وجود  ايف،  عٰىل  وجوده  ه، مضافيف 

ر  جود، فيكون الوجود املتأخِّ الوة واملاهيَّ   رًا عن ثبوتيكون متأخِّ ف

 مًا عليه، هذا خلف. عن اإلمكان متقدِّ 

املحقِّ  أفضل  بأنَّ اعرتضه  صفة    قني:  كونه  حيث  من  اإلمكان 

إنَّ  يتحقَّ إضافية  يكفيام  ولكن  املضافني،  ثبوت  عند  يف ق  ثبوهتام  ه 

ه من حيث  اخلارج، لكنَّ  يه يفعل اممهتقدُّ جيب من ذلك العقل، وال 

المعروض  قتعلُّ  بأمريه  العقل  يف  وجودي   ]]١١٨[[ص  /  ثابتني 

 يف اخلارج يستدعي ال حمالة موضوعًا موجودًا يف اخلارج.

بجيِّ  فإنَّ وليس  فإذا   د،  املضافات،  لوجود  تابعة  اإلضافات 

يف ثابتة  اإلضافة  وجب  كانت  اخلارج  وإذا فيه.    مضافها  ثبوت 

ا يف  ملضافثبت  اخلاران  يف  اإلضافة  ثبوت  استحال  فال  العقل  ج، 

 يف اخلارج، بل يف العقل، وهو املطلوب. يكون لإلمكان ثبوت 

ق معروضيه الثابتني يف العقل بأمر  لكن من حيث تعلُّ ( قوله:  

حمالة ال  يستدعي  اخلارج،  يف  يف    وجودي  موجودًا  موضوعًا 

ف  )ارجاخل امعروضي  إنَّ ضعيف،  مها  ووالو  ة ملاهيَّ ه  ا مهجود، 

ماعقليَّ  عٰىل  يتع  ان  فكيف  قبل  لَّ فرضهام،  خارجي  بأمر  قان 

 ؟وجودمها فيه

ثبوتي�  اإلمكان  كان  لو  الرابع:  املوادِّ   االوجه  تسلسل    لزم 

م كذلك. بيان دات، والتاليان باطالن، فاملقدَّ ة للمجرَّ وثبوت املادَّ 

أنَّ طيَّ الرش واألعراضلصا  ة:  أهنَّ   ور  كمم  اكام  املكنة،    دُّ واذلك 

فإنْ والنف أيضًا،  ممكنة  والعقول  األوَّ اإلمكا  استدعٰى   وس  ل  ن 

 موضوعًا استدعٰى الثاين.

املحقِّ  أفضل  بأنَّ اعرتضه  إٰىل    كلَّ   قني:  بالقياس  فهو  إمكان 

إمَّ   ،وجود بالعرض كوجود اجلسموالوجود  بالذات    ا  أو  أبيض، 

أمَّ  البياض.  باكوجود  اإلمكان  إٰىل  ا  باولقياس    فهو لعرض،  جود 

لليش أو    ءيكون  له،  آخر  يشء  وجود  إٰىل  إٰىل بالقياس  بالقياس 

يكون أبيض،    كام يقال: اجلسم يمكن أنْ   صريورته موجودًا آخر،

أنْ   ]]١١٩[[ص  / يمكن  املاء  يقال:  أو  البياض،  له  يوجد    أو 

 تصري موجودة بالفعل. ة يمكن أنْ يصري هواء، واملادَّ 

أنَّ  اإلميع  مج  وظاهر  حمكاناهذه  مإٰىل  تاجة  ت  وجود  موضوع 

حملُّ  وهو  وأمَّ معها،  اإلمكاها.  بالذات،   نا  وجود  إٰىل  بالقياس 

لليش إمَّ فيكون  خيلو  وال  وجوده.  إٰىل  بالقياس  أنْ ء  ذلك    ا  يكون 

ممَّ اليش مادَّ   اء  أو  موضوع،  يف  مادَّ يوجد  مع  أو  يقال: ة،  كام  ة، 

أنْ  يمكن  أو  البياض  وكذلك  يوجد  والن  يكون،  .  سفالصورة 

 ،لاالحتياج إٰىل موضوع حكم القسم األوَّ  ا اإلمكان يفذوحكم ه

اليش  ويكون ذلك  وجود  حامل  وأمَّ موضوعه  يكون  ء.  ال  ما  ا 

يكون ذلك اليش بنفسه، الكذلك، بل  قائًام  له بيش  ء  من  عالقة  ء 

واملادَّ  فإنَّ املوضوع  حمدَ ة،  يكون  ال  وإالَّ ه  إمكثًا،  لسبقه  وال   انه. 

د  قيتعلَّ   أنْ   كنيم موضوعبموضوع  إون  بيش،  له  عالقة  ال  ء. ذ 

تكون  احلوادث  ويُ   فإمكانات  وجودها،  عنهاعربَّ قبل  ة،  بالقوَّ    

بالقوَّ  مواّدها  يف  املوجودات  هذه  بالبُعد  فيقال:  ختتلف  وهي  ة، 

  ، ة إٰىل الفعلخروج الوجودات من القوَّ   والُقرب، ويزول عنها مع

جودات  كان املوإما  . وأمَّ ها بالتشكيكعلي  م اإلمكانام يقع اسوإنَّ 

مل الزمة  ُأمور  فهي  أنفسها،  يف  جترُّ اهيَّ املمكنة  عند  عن  اهتا  دها 

بال والعدم  الوجوب    قياسالوجود  وكذلك  وجوداهتا،  إٰىل 

 واالمتناع. 

 قهام بام يف اخلارج، وأنَّ فقد ظهر الفرق بني اإلمكانني عند تعلُّ 

مثل امله  هذ  ]]١٢٠[[ص  /  إمكان  صجرَّ األشياء  هتا  املاهيَّ فة  دة 

ثبداملجرَّ  حيث  من  وهي  العقل،  يف  والعدم  الوجود  عن  يف ة    وهتا 

موضوع،   يف  كعرض  االعتبار  هبذا  واإلمكان  موضوع.  العقل 

االعتبار كإضافة ملضاف    وهو أيضًا صفة لوجوداهتا، ويكون هبذا

 إليه. 

بيَّ  قد  اليشنَّواجلواب:  إمكان  حلول  ضعف  موضوا  يف  عه، ء 

بللتغاي املر  وحينئذٍ    عىلٰ إالَّ ال،  واحلوضوع  ني  التبعية،  يلزم   سبيل 

 منه. املحذور الذي فرَّ 

حمدَ (وقوله:   يكون  ال  كذلك  يكون  ال  لسبقه وإالَّ   ،ثاً ما   

 . )إمكانه

إمَّ  قطعًا، لكن ال يف قلنا: اإلمكان سابق  بالذات  أو  بالزمان  ا 

بيَّ  ملا  أمراً نَّاخلارج،  اإلمكان  كون  من  وااعتباري�   ا    كان اإلمجعل  ، 
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سبق   وباقي كالمه ، يفيده شيئًا عٰىل تقدير ثبوتهقعًا بالتشكيك الاو

 جوابه. 

ثبوتيَّ  اإلمكانات  كانت  لو  اخلامس:  ال الوجه  ما  وجود  لزم  ة 

باطل  والتايل  عقيل،  ترتيب  مع  دفعة  بطالن   -  يتناهٰى  يف  سيأيت  ملا 

 يف  متناهيةاحلوادث غري  ة: أنَّ طيَّ بيان الرش  م مثله.فاملقدَّ  ،- التسلسل 

بة مرتتِّ  احلوادث   كانت امَّ ـهلا إمكانات ال تتناهٰى، ول  املستقبل، فتكون 

نقول ترتَّ  ثّم  حمال.  وهو  إمكاناهتا،  يمكن   : بت  ال  اإلمكانات  هذه 

فإنَّ  اإلمكان    - اإلمكان    اجتامعها،  طبيعة  حيث  ختتلف   -من  ال 

املادَّ  حيث  ومن  خت أفراده،  مل  هلا  احلاملة  فليس ة   الفتاخ   تلف، 

الغري كان اإلم  إالَّ املتناه   ات  هي  ية  ما  الختالف  وهي إ   مكاناته، 

ويستحيل احلوادث   اإلمكانات   ]] ١٢١[[ص  /   املعدومة،  امتياز 

 باإلضافة إٰىل أشياء معدومة، وال يمكن امتيازها باعتبار الذهن، فإنَّ 

  ة.ذهنيَّ   ة ال لة يف األعيان جيب امتيازها بُأمور عينيَّ املتحصِّ   األشياء 

التي  اإلمك  : هذهاً أيض  ونقول كانت حالَّ انات  إذا  تتناهٰى  ة ال 

إمكانات غري    ا بنصفني، فإن بقي يف كلِّ اهمنة، وقسَّ يف مادَّ  واحد 

اليش قيام  لزم  األُوٰىل  اإلمكانات  بعينها  هي  الواحد  متناهية  ء 

غريبمحلَّ  وهو  وإنْ   ني،  كلِّ   معقول.  يف  منهام   حدث  واحد 

غري ُأخر  متناهإمكانات  اح  عتاجية،  إمكاناندكم  ت  أُ إٰىل    خر ت 

وإنْ  متناهية.  كلِّ   غري  إمك  بقي يف  منهام  متناهية، كواحد  ان  انات 

اإلمكانات كانت  ولو  متناهيًا.  إمَّ ثبوتيَّ   املجموع  لكانت  غنيَّ ة،  ة  ا 

 م باطل.ر أو حمتاجة إليه، والقسامن باطالن، فاملقدَّ عن املؤثِّ 

 ، وجودلايكون واجب  موجود ال  لَّ ك ل: أنَّ بيان استحالة األوَّ 

 ج إٰىل السبب.فهو حمتا

 . أو يشء آخر  ،ةا تلك املاهيَّ ر إمَّ املؤثِّ   وبيان استحالة الثاين: أنَّ 

   بعد أنْ ء إالَّ عطي صفة لليشيُ  األمر اخلارجي ال  والثاين حمال، ألنَّ 

إنَّ يكون ذلك اليش قابالً هلا، فإذن هذه اإلمكانات  ام تفيض عن  ء 

القبول هو اإلمكان،   هلا، وذلكبلة  ة قاملاهيَّ ا  تكون  أنْ   بعد   واهبها

ويتس آخر،  إمكان  اإلمكان  أنْ فقبل  إٰىل  ال   لسل  إمكان  إٰىل  ينتهي 

اخلارجي الفاعل  من  أمَّ واألوَّ   .حيصل  حمال،  أوَّ ل  فالستحالة ا  الً 

مة  ة متقدِّ العلَّ  ا ثانيًا فألنَّ وفاعالً معًا عندهم. وأمَّ  ء قابالً كون اليش

يفاملعلو  ىلٰ ع فل  الوجود،  كان  املالو  علَّ هيَّ ت  اإلمكان    ةة  لوجود 

ا ثالثاً  إمكاهنا، وهو باطل. وأمَّ قبل وجود  ة موجودة  لكانت املاهيَّ 

سابق  فألنَّ  قبل    اإلمكان  الوصف  وجود  فيلزم  الوجود،  عٰىل 

 وجود املوصوف، وهو باطل. 

 :ة عروض اإلمكانالبحث اخلامس: يف كيفيَّ  ]]١٢٢[[ص /

لعقل عٰىل الغري عند كم به اة حييَّ وإضافة ذهن عقيل ن أمرمكااإل

ه ال حيكم  فإنَّ  ،آخر له ال مطلقاً   يشء قياسه إٰىل وجوده أو إٰىل وجود

وإنَّ  لذاته،  املمتنع  عٰىل  وال  لذاته،  الواجب  عٰىل  عىلٰ به  به  حيكم    ام 

فإذا  ماهيَّ  العدم،  أو  الوجود  أعني  األمرين،  أحد  هلا  جيب  ال  ة 

بجوازه، ثّم لو فرض   هلا ة حكميَّ  هذه املاهجود إىلٰ قل الوالعنسب 

املاهيَّ  هذه  معالعقل  مقرتنة  أو  ة  مع    وجودها،  أو  سببها،  وجود 

ة مع  املاهيَّ  عدم سببها، مل حيكم هبذه اإلضافة أيضًا، فإنَّ  عدمها، أو

 الوجود تصري واجبة، وكذا مع وجود سببها. 

ُأِخ  ممتنذَ وإذا  صارت  العدم  مع  عدموكذا    عة،ت  سببها،   مع 

از  ام ينافيان جو أهنَّ ني، إالَّ االمتناع هنا غري ذاتيَّ وكان الوجوب  وإنْ 

ام يكون مع فرض ة إنَّ م، فاحلكم باإلمكان عٰىل املاهيَّ الوجود والعد

أيضًا، بل من    ط اخللوِّ خالية عن مجيع االعتبارات، ال برش  ةاملاهيَّ 

أو وجودها  إٰىل  بالنسبة  هي  هي  من  املاهيَّ   إنَّ ف  عدمها،  حيث  ة 

زم من فرض وجودها وال من فرض عدمها  يلهي هي ال  حيث  

 حمال أصالً. 

 بوجوه: َض اعُرتِ وقد 

ل عقَ ه أمر نسبي ال يُ ل: عروض اإلمكان غري معقول، ألنَّ األوَّ 

ال يمكن وصفها به، إذ   ة من حيث هي هي بني شيئني، فاملاهيَّ إالَّ 

إالَّ  هنا  والليس  واحد.  يشء  أي  واحد،  ضاً وجود  فيستحيل   أمر 

اإلمكان  عر بينهاموض  احلاصلة  والنسبة    ]] ١٢٣[[ص  /  له. 

وا أمر  يعرضأيضًا  فال  وصف   حد،  استحال  وإذا  اإلمكان.  هلا 

 واحد من هذه الثالثة باإلمكان، استحال وصف املجموع به. كلُّ 

اإلمكان، ألنَّ  هلا  يعرض  ال  املفردات  ال  وباجلملة  نسبي  أمر  ه 

هل وامليعرض  اكَّ را.  واجب  و  حلصولب  معند  فال  فرداتهجود   ،

 ت.وع تلك املفردا ب عبارة عن جمم املركَّ  يعرض له اإلمكان، فإنَّ 

ة استحال عروض اإلمكان كان نفس املاهيَّ   الثاين: الوجود إنْ 

املاهيَّ   ،هلا املاهيَّ   ةالستحالة احلكم بجواز كون  فإنَّ ليست تلك    ة، 

قولك (معنٰى  ياملاهيَّ :  موجودة،ت  أنْ   مكنة  تكون    أنْ و  كون 

أنْ ملاهيَّ ا  أنَّ   )ومةمعد يمكن  املاهيَّ   ة  تلك  وأنْ تكون  تكون  ة    ، ال 

يصحُّ املو وأنْ   أنْ   وجود  موجودًا،  أنَّ   يكون  يكون  مع    معدومًا، 

يصحُّ (قولنا   موجوداً   أنْ   املوجود  املوضوع    إنْ   )يكون  جعلنا 

  اثنني،  بني  ل إالَّ عقَ األمر النسبي الذي ال يُ   واملحمول واحدًا، كان

املوجود    تغايرا لزم كون   ف. وإنْ خل  حد، هذاء الوالليش  عارضاً 
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مرَّ  موجودًا  يصحُّ (  :وقولنا  .تنيالواحد  يكون    أنْ   املوجود 

املوجود  )معدوماً    وأنْ   بدَّ   واملحكوم عليه ال  ،باملعدوم  حكم عٰىل 

واملوجوديَّ  به،  املحكوم  ثبوت  حال  ثابتًا  يُ يكون  ال    رها رُّ تقل  عقَ ة 

املع ثبوت  الوج كا  وإنْ   ة.دوميَّ حال  غرين  صوف  فاملوها،  ود 

 م.تقدَّ  اطالن عٰىل ماب، والقسامن با املفردات أو املركَّ باإلمكان إمَّ 

إمَّ  باإلمكان  عليه  املحكوم  أنْ الثالث:  أو    ا  موجوداً  يكون 

باإلمكان فاحلكم  باطالن،  والقسامن  بطالن  أمَّ   باطل.  معدومًا،  ا 

جلمع  الستحالة ا    يقبل العدم،ه حال الوجود ال نَّ ودًا، فألكونه موج

ا والعدم بني  مل  ،لوجود  الوج  وإذا  إمكان  يقبل  مل  العدم  ود  يقبل 

فألنَّ وأمَّ   ]] ١٢٤[[ص  / والعدم.   معدومًا،  كونه  بطالن  حال  ا  ه 

 العدم ال يقبل الوجود، فال يقبل العدم والوجود، فال يكون ممكنًا. 

تنفّك  مل  التاملمكن ع  ةماهيَّ   وإذا  واحد    وكلُّ   قديرين،ن هذين 

منم مل  اٍف نهام  تنفّك لإلمكان،  فال  ماهيَّ     لإلمكان،  املنايف  عن  ته 

  أنْ   ااملمكن إمَّ   نَّ كان الستحالة اجلمع بني املتنافيني. وألق لإلمحتقُّ 

وجودهحيرض سبب  معه  واألوَّ   ،  ال.  ممتنع،  أو  والثاين  واجب،  ل 

 فال إمكان. 

ال  لو كان  إمَّ ، لكان  ء ممكناً يشالرابع:  أنْ إمكانه  ثبو   ا   ا تي� يكون 

 ،لا األوَّ أمَّ   .باإلمكان باطل  قسامن باطالن، فالقول، والاي� أو عدم

لزم التسلسل، أو وجوب املمكن. وأيضًا يلزم   اه لو كان ثبوتي� نَّ فأل

املوصوف  حلول بغري  الصفة  قيام  أو  املعدوم،  يف  ا  وأمَّ   .املوجود 

فألنَّ  نالثاين،  امل[الالَّ   قيضه  عٰىل  املحمول  فيكون  إمكان]  عدوم، 

 . اان ثبوتي� ون اإلمكعدومًا، فيكم

األوَّ  عن  وصف  واجلواب  استحالة  من  املنع  به،  ل:  املجموع 

عروضها  فإنَّ  يمتنع  بأرسها  عارضة   ،لآلحاد  اإلضافات  وهي 

 للمجموع.

بأنَّ  الثاين:  يعرض للامهيَّ   وعن  هي، اإلمكان  ة من حيث هي 

بمعن أنْ ال  متقرِّ املاهيَّ رض  نف  ٰى  ثمّ ة  إمكا  رة،  هلا  التقرُّ يعرض  ر  ن 

التقرُّ   نَّ فإ  ،مهعدو املاهيَّ مع فرض  واجبة غري ممكنة، بلر تكون   ة 

فُ املاهيَّ   أنَّ   بمعنٰى  إذا  املاهيَّ َض رِ ة  كانت تلك  وإنْ ت  تُ   ة،  مل فرَ مل  ض 

 ة. تكن ماهيَّ 

إنَّ  ُتبطِ   ثّم  الشبهة  فإنَّ هذه  مطلقًا،  احلمَل  قلنل  إذا  السواد ا   ا: 

فإنْ  املوجود    ]]١٢٥[[ص  /  موجود،    دًا كان اعني كونه سوكان 

وإنْ  سواد،  السواد  قولنا:  جمرٰى  سقن  جاريًا  مغايرًا  قالوه  كان  ما  ا 

 هنا. 

ة يريد بقوله: من جيعل الوجود عني املاهيَّ   واألصل يف ذلك أنَّ 

يصحُّ املاهيَّ ( وأنْ   أنْ   ة  موجودة  معدومة  تكون  من   أنَّ   )تكون 

أنْ امل يُ   مكن  ما  تلسمَّ حيدث  حدوثه  بعد  املاهيَّ ٰى   أنْ   حُّ ويصة،  ك 

تلعدَ تُ  أنَّ املاهيَّ   كم  يريد  ال  املغايرة  إٰىل  يذهب  ومن  دوم املع  ة. 

معدوم، بل من حيث هو   يصري موصوفًا بالوجود وهو  مكن أنْ ي

يصحُّ  و  أنْ   هو  معًا.  للصفتني  موردًا  أنَّ يكون  ة  املاهيَّ   معناه 

دث ة، وحتتزول [عنها] صفة املعدوميَّ   ن أنْ م يمكبالعد  وفةاملوص

 .صفة الوجود بعدها هلا

أنْ (:  فقولنا يمكن  أنَّ   )يوجد  السواد  ال املاهيَّ   معناه:  التي    ة 

إليها صفة الوجود.    ينضاف  رب معها وجود وال عدم يمكن أنْ عتَ يُ 

إنَّ  هذا  يقول:  وأيضًا  من  عٰىل  يرد  يمكن  اليش(ام  وجوده  حال  ء 

ال  ء حاليش(ا من يقول:  أمَّ   )،عدمه يمكن عدمه  حال جوده، أو  و

يمكنو مع  أنْ   جوده  منهدومًا  يصري  الثاين  الزمان  ال)يف  يلزم   ، 

 ذلك.

ا  َض اعُرتِ  االسباستحالة  عٰىل ألنَّ   ،تقبايلإلمكان  حكمنا  إذا  ا 

ب احلال  يف  عدمهإاملوجود  فإمَّ   مكان  االستقبال،  أنْ يف  يقال:    ا 

العدم االس العدتقبايل حاإمكان  يقال: إمكان  أو  م صل يف احلال، 

العدم يف   ألنَّ  ،ل حمال وَّ واأل .الستقبال ا يفصل إالَّ حي ال  االستقبايل

إنَّ  حيث  من  االاالستقبال  يف  مه  حصول   وقوفستقبال  عٰىل 

االستقبال، وحصول االستقبال حمال يف احلال، فحصول العدم يف  

 حصول رشط  موقوف عىلٰ   ه عدم استقبايلإنَّ   االستقبال من حيث

االستقبال  ]]١٢٦[[ص  /  وهو  ،حمال احلال،   حصول  يف 

عىلٰ وا يف املحا  ملوقوف  احلصول  ممتنع  االستقبايل  فالعدم  حمال،    ل 

ا  .احلال حوإذا  االستقبال(صول  ستحال  يف  مل    )العدم  احلال  يف 

بل احلصول،  ممكن  احلال  يف  يف    يكن  حاصالً  حصوله  كان 

 االستقبال ال يف احلال.

ه  لكنَّ  كان ممتنع احلصول يف احلال  ط وإنْ ه هبذا الرشإنَّ  ال يقال:

من احل  ال  غرييثيَّ هذه  إنَّ   ممتنع   ة  ونحن  االستقبال،  هذا  يف  أثبتنا  ام 

 سبة إٰىل االستقبال.اإلمكان بالن

إالَّ ألنَّ  توجد  ال  نسبة  اإلمكان  نقول:  املنتسبني،  ا  وجود  بعد   

االستقبال   إٰىل  بالنسبة  حيصلواإلمكان  االستقبال، الَّ إ  ال  عند   

حمال احلال  يف  استح  ،فحصوله  اجتامع  وإذا  املنتسبني هذيال    ن 

 هذه النسبة. قال حتقُّ استح

حي  وإنْ  ال  االستقبايل  العدم  إمكان  إالَّ كان  حضور  صل  عند   
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ء بالنسبة إٰىل زمانه  عٰىل اليش  االستقبال، كان ذلك حكًام باإلمكان

عن  ألنَّ   ،احلارض ياالستقبال  حضوره  ويعود د  حاالً،  صري 

 ال.اإلشك

االستقبايل،سلَّ  اإلمكان  باٍق اإلشكا  لكنَّ   منا  فإنَّ ل  ولنا: ق  ، 

 إمكان  يقتيض )االستقبال يصري معدومًا يف ه يف احلال يمكن أنْ إنَّ (

هويَّ  فإنْ صريورة  بالعدم،  عليه  حمكومًا  هويَّ   ته  عني  كانت  ته 

كان باتِّ   الوجود  حكًام  بذلك  الوجود  ويصاف  عود  العدم، 

 شكال.اإل

املحقِّ  أفضل  بأنَّ أجاب  االستقباتصوُّ   قني:  احلال  ر  يف  ل 

أويَّ واملاه  ،قولمع موجودة  هي  حيث  من  ال  موجودة    ة  غري 

أو إٰىل    ]]١٢٧[[ص  /ارجي يف االستقبال  مستندة إٰىل الوجود اخل

ل. واإلمكان االستقبايل هو الذي يلحق ر التعقُّ عدمه ليس بمتعذِّ 

املت عندصوَّ ذلك  أنَّ   .اإلسناد  ذلك  ر  يف  العدم   والنظر  إمكان 

  اإلمكان من حيث يف  ليس نظرًا    يف االستقبال  حيصل يف احلال أو

إنَّ  فيه من حيث  بل  إمكانًا،  اكونه  حاصل    .لعقله صورة يف  وهو 

ق باالستقبال  ة، ومتعلِّ عقليَّ   ل من حيث هي صورةيف وقت التعقُّ 

 حمال. من حيث هو إمكان، وال يلزم منه 

إضافيَّ   أنَّ (ا  وأمَّ  نسبة  تتحقَّ اإلمكان  ال  إالَّ ة  حتقُّ ق  عند  ق  

ظ)تسبنياملن فقد  أنَّ ،  يف سبيمنت  هر  حاصالن  متعلِّ التصوُّ   ه  قان  ر، 

 باالستقبال.

ال(وقوله:   االسإمكان  إالَّ عدم  حيصل  ال  حضور  تقبايل  عند   

ألنَّ   )االستقبال يتوقَّ فباطل،  ال  عىلٰ ه  ب  ف  االستقبال،  ل  حضور 

 ر االستناد. عٰىل تصوُّ  فيتوقَّ 

ي  ة من حيث هيَّ املحكوم عليه باإلمكان املاه  وعن الثالث: أنَّ 

أخذ   باعتبار كوهنا معدومة، فإنَّ   ر كوهنا موجودة والباتعهي ال با

  ا موجودة أو ة من حيث هي هي مغاير ألخذها من حيث إهنَّ املاهيَّ 

يُ   معدومة، وإنْ  إالَّ عقَ كان اإلمكان ال  إىلٰ الن بل  أحدمها لكسبة  ن   

فإنَّ  أحدمها  نسبنا  إىلٰ إذا  ننسبه  هاملاهيَّ   ام  حيث  من  منة  ال  هي   ي 

أحدمها. وحي أو يفاملاهيَّ   كونث  اخلارج   ة ال ختلو يف نفس األمر 

ها من حيث هي هي خالية عنهام،  جود والعدم، لكنَّعن اعتبار الو

أخذ جيب  ال  اإلمكا  أي  هلا  يعرض  وهناك  معها،  إذا أحدمها  ن 

 ت إٰىل أحدمها.بَ ِس نُ 

أنَّ  ذلك  يف  قوله:    واألصل  يف  عليه (القسمة  املحكوم 

إمَّ ب غري   )موجودًا أو معدوماً   ]]١٢٨[ص  [/  يكون  أنْ   ااإلمكان 

يكون    ا أنْ املحكوم عليه باإلمكان إمَّ   املفهوم منه أنَّ   حارصة، فإنَّ 

أنْ   ،أو مع العدم، ويبقٰى قسم آخر  مع الوجود مع    ال يكون  وهو 

 ا.أحدمه

إمَّ (وقوله:   حيرضاملمكن  والثاين ا  ال،  أو  وجوده  سبب  معه   

 .)ممتنع

فإنَّ ممنو  قلنا: أنْ   )رضحي  مل(قولنا:    ع،  مل حيرض  حيتمل  معه:   

حيرض حيرض مل  أو  وجوده،  سبب  ال  حيرض  ب  سب    مل  وال  وجوده 

 سبب وجوده الذي هو سبب عدمه، فالقسمة غري مستوفاة.

أنَّ  الرابع:  ااإلم  وعن  يعتربه  عتباكان  عقيل  عند ر  الذهن 

املاهيَّ  الوجودمقايسة  إٰىل  يف  ،ة  وا  وحكمه  والثبوت   احد.النتفاء 

له   فإنَّ قُّ حتوليس  ماهيَّ ق يف اخلارج،  متأصِّ ه ال  يقال  ة  لة يف اخلارج 

 كوهنا  ال يقتيض   )لكون نقيضها حمموالً عٰىل املعدوم(و ،إمكان :هلا

اإلمكان عٰىل املعدوم   َل ُمحِ   إذا، ومتناعيف اال  ه بعينه آٍت ثبوتية، فإنَّ 

كلّ  احلمل  ذلك  يكون  فإنَّ اي� ال  املعد  ،  ممبعض  غري  ،  كنومات 

من    كن.مم  وبعضها يلزم  الالَّ (وال  عدمي� كون  كون  اإمكان   ،

إنسان أيضًا  وبعض الالَّ   اإلنسان وجودي  نَّ فإ،  )ااإلمكان وجودي� 

 عدمي. ممكن عدمي وبعض املمكناتوجودي، وكذا الالَّ 

وإالَّ نيتذ واجب،  للممكن  اإلمكان  زواله،  ب:  ألمكن   

 خلف.  فينقلب املمكن واجبًا أو ممتنعًا، هذا

إٰىل   كانلو  اإلمكان    وألنَّ  له  ثبوته  الفتقر  للممكن  ممكنًا 

ر فيه مسبوق باإلمكان، فيكون هو مسبوقًا  سبب، لكن تأثري املؤثِّ 

 بنفسه، هذا خلف. 

نظر  ]]١٢٩[[ص  / إمكانالسابق    فإنَّ   ،وفيه  اإلمكان،   هو 

 واملسبوق هو إمكان املمكن، ومها متغايران.

مم  وألنَّ  كان  لو  للممكن  اإلمكان  إمككنًا  مكان اإلان  لكان 

ايت،  هنا الوجوب الذ  ويتسلسل. وال نعني بالوجوب  ،زائدًا عليه

ب نعني  أنَّ بل  يُ   ه  للممكن، ال  انفكاكه  عقَ اإلمكان وصف الزم  ل 

 عنه.

ا من  ماتنبيه:  للامهيَّ   إلمكان  الزم  ومنه  هو  الذايت.  وهو  ات 

للشدَّ  قابل  وهو  االستعداد،  وهو  و  ةعارض  جعله  والضعف. 

منائل  األو ثبوتي� كيفال  نوعًا  واألدلَّ   ا،  األعيان.  السابقة  يف  ة 

 له.بطِ تُ 

 :راملمكن حمتاج إٰىل املؤثِّ  نَّ ادس: يف أالبحث الس

اتَّ  قد  قطعي  احلكم  العقالءهذا  عليه  اختفق  لكن  لفوا، ، 
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أنَّ فاملحقِّ  أفكارهم عن    - ه بدهيي، وقال آخرون  قون عٰىل  َقُرصت 

 ه كسبي.نَّ : إ-إدراك اليقني 

فإنَّ وَّ األ  قُّ حلوا قا  ل،  نسبة اليش  بأنَّ   ضٍ العقل  كانت  إذا  ء 

رجحان أحدمها عٰىل اآلخر    إليه عٰىل السوية امتنعالوجود والعدم  

بحدوث يشء يف وقت   أحسَّ   عاقل إذا  كلَّ   ح، وهلذا فإنَّ  ملرجِّ إالَّ 

 وسببًا.  ةً  طلب حلدوثه علَّ معنيَّ 

 :وجهنييه ب وا عللُّ فقد استد ،يله استدالا القائلون بأنَّ أمَّ 

لماهيَّ   -  أ  املمكن  حصل  امَّ ـة  فلو  لالستواء  مقتضية  كانت   

 وهو حمال.  ،الرجحان أيضًا الجتمع النقيضان

لعدم الوجود وا املمكن هو الذي يكون    -  ب  ]]١٣٠[[ص  /

السواء، عٰىل  إليه  أنْ واليش  بالنسبة  يمتنع  كذلك  يكون  الذي    ء 

إالَّ  أنْ يوجد  بعد  و    عيصري  راجحًا  عجوده  فٰىل  ذلك  دمه، 

ذلك الرجحان   يكون حملُّ  أنْ  رجحان سابق عٰىل وجوده، فيمتنع ال

فإنَّ  متأخِّ هو وجوده،  لكان  حملَّه  الوجود  كان    رًا عن وجوده، ه لو 

م عٰىل وجوده، فيدور. فإذن ذلك الرجحان جيب  ه متقدِّ نَّ أ   انَّيَّ ا بلكنَّ

ليش  أنْ  صفة  وجوِدهيكون  من  يلزم  آخر  هو  ُدهوجو  ء  وذلك   ،

 ر. ممكن مفتقر إٰىل املؤثِّ   كلُّ إذن ر. فثِّ املؤ

أمَّ  إنَّ   فألنَّ   ،لا األوَّ ومها ضعيفان.  النقيضني  يلزم لو اجتامع  ام 

ا إذا اقتضت االستواء  أمَّ ،  جحان معاً ة االستواء والراقتضت املاهيَّ 

 ر هو الذات وال غريها مل يلزم التناقض. وحصل الرجحان ال ملؤثِّ 

 بعد  يوجد إالَّ   وي يمتنع أنْ املتسا  منع كونا نالثاين، فألنَّ   اوأمَّ 

 نفس النزاع. هدمه، فإنَّ يصري وجوده راجحًا عٰىل ع أنْ 

لكنَّسلَّ  حملِّ منا،  كون  نمنع  هو    ا  فالرجحان   إنَّ الفاعل، 

يُ  أنَّ   ل قيامها بغريه،عقَ الرجحان صفة للوجود، وال  املمكن    وكام 

ثريه فيه،  وجب تأ إذا  إالَّ   رؤثِّ ر ال يُ  إذا وجب كذا املؤثِّ ال يوجد إالَّ 

غري التأثري  ليس    فرجحان  والرجحان  األثر،  أمرًا  رجحان 

اعتبااخارجي�  هو  بل  أنَّ ،  كام  ذهني،  اإلمكا  ر  أعني    ن التساوي 

 كذلك.

 بوجوه: َض د اعُرتِ ق و

يكون    ا أنْ ح، إمَّ ل: احلكم بافتقار املمكن إٰىل املرجِّ الوجه األوَّ 

نظري�   ارضوري�  والقسامناأو  فاحلكم اب  ]]١٣١[[ص  /  ،  طالن. 

 باالفتقار باطل. 

الشرتك العقالء فيه،   ارضوري�   كان  ه لول، فألنَّ ا بطالن األوَّ أمَّ 

الرضاالشرت يف  العقالء  العقالء   امَّ ـول  ،اتيَّ ورك  فيه  اختلف 

أنَّ   ،فذهب بعضهم إٰىل نفيه إٰىل  وبعضهم إٰىل  ه استداليل، وبعضهم 

 .انه رضوري� امتنع كو، ه رضوريأنَّ 

الواحد نصف    ة، وأنَّ عقولنا هذه القضيَّ   رضنا عىلٰ ا إذا عنَّ ألو

وجدن وأنَّ االثنني،  تفاوتًا،  بينهام  إنَّ   الثانية  ا  والتفاوت    ام أظهر، 

ق احتامل النقيض  ق االحتامل إٰىل املرجوح، وإذا تطرَّ تطرَّ ون لو  يك

 . ا، بل وال يقيني� اعٰىل احلكم مل يكن رضوري� 

 لك.عي عٰىل ذبرهان قط اله فألنَّ اين، ا الثوأمَّ 

املؤثِّ  إٰىل  املمكن  افتقر  لو  الثاين:  لكانالوجه  يف املؤثِّ   تأثري  ر  ر 

إمَّ  األثر  أنْ ذلك  ث  ا  وصفًا  ال  ،ابوتي� يكون  باطالن،    .أو  والقسامن 

 رية باطل. فالقول باملؤثِّ 

إنْ   ل، فألنَّ ا بطالن األوَّ أمَّ  الذهن دون اخلارج    ثبوته  كان يف 

امل قديم وليس كذلك يف نفسه، فلو لعا  قد أنَّ عتجهالً، كمن ي  كان

باملؤثِّ  الذهن  حكم  غكان  مطرية  فال  ري  جهالً،  كان  للخارج  ابق 

رًا يف غريه صفة  ء مؤثِّ كون اليش ه. وألنَّ  يف نفساً رء مؤثِّ اليش  يكون

املغاير له، وتكون حاصلة    ل قيامها بالذهنعقَ ء، فال يُ لذلك اليش

األذهان. ثاب  وإنْ   قبل  اخلاراً تكان  يف  فإنْ   املؤثِّ   كان  ج،  أو نفس  ر 

ر  ذات املؤثِّ    بنيل إالَّ عقَ نسبي ال يُ   التأثري أمر  األثر لزم الدور، ألنَّ 

األ واألُ وذات  النسبيَّ ثر،  متأخِّ مور  واملتأخِّ ة  املنتسبني،  عن  ر رة 

يف كون    ر وذات األثر، مع الشكِّ املؤثِّ   ا قد نعقل ذات مغاير. وألنَّ 

مؤثِّ املؤثِّ  ك  راً ر  األثر،  علمنيف  إذا  اهللاام  قدرة  وعلمنا   ا  العامل   تعاٰىل 

العلم وألنَّ   ]]١٣٢[[ص  /  قبل  العامل.  يف  القدرة  َنِصُف بتأثري    ا 

  ا ر يف ذلك األثر، والوصف مغاير للموصوف. وألنَّ ه مؤثِّ بأنَّ   راملؤثِّ 

املؤثِّ علِّ نُ  بكون  األثر  أثَّ ل  إنَّ ر  فنقول:  األثر،  بذات  ال  فيه  وُ ر   دَ جِ ام 

ألنَّ ألا إنَّ   اهللا  ثر  نقول:  وال  أوجده،  وُ تعاٰىل  ألنَّ   دَ جِ ام    اهللا   األثر 

 عًا.ثر مر واألؤثِّ ة مغايرة للم ريَّ ذن املؤثِّ إٰىل موجود، فعات

فإمَّ   وإنْ  هلام،  مغايرًا  أنْ كان  عارضًا   ا  أو  بنفسه،  قائًام  يكون 

 والقسامن باطالن.  .لغريه

الاملفهو  ل، فألنَّ ا األوَّ أمَّ  من  ا(  تأثريم  بني  واألثرملؤثِّ نسبة   )، ر 

يُ  إمَّ تها. وألنَّ وجوهريَّ   ل قيامها بذاهتاعقَ والنسبة بني الشيئني ال  ا  ه 

لذاته ممكنواجب  أو  حمال.  ،  وكالمها  األوَّ أمَّ   لذاته،    ، لا 

تعدُّ  واجبفالستحالة  وأمَّ   د  فألنَّ الوجود.  الثاين،  منه  ا  يلزم  ه 

 التسلسل.

إ  وألنَّ  أنْ مَّ هذا اجلوهر،  ا   يكون  ا  وبني  نسبةبينه  أو ال.   ،ألثر 

ألنَّ واألوَّ  باطل،  ك  ل  النسبة  تلك  يف  األوَّ الكالم  يف   ،لام 
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ب والثاين  وإالَّ ويتسلسل.  بينهاطل،  تكن  مل  نسبة      األثر  وبني 

 ة.عن األثر بالكّليَّ  اوإضافة، فيكون أجنبي� 

فألنَّ وأمَّ  الثاين،  مؤثِّ   ا  فله  ممكن  املؤ  ،رالعارض  فيه ثِّ فتأثري  ر 

 املحال.م التسلسل عليه، ويلز دزائ

التسلسل    فإنَّ   ته، فاملحال الزم من جهة ُأخرٰى،وبتقدير صحَّ 

واحد   النهاية، ويكون كلُّ  يًة إٰىل غريمورًا متتالرضنا أُ و فل لعقَ ام يُ إنَّ 

وإنَّ   امتلو�  متلوَّ بصاحبه،  يكون  وبني  ام  بينه  يكن  مل  لو  بصاحبه  ًا 

لكنَّ  ثالث،  حمال،    صاحبه  متوسِّ   املتلوِّ تأثري    نَّ ألذلك  التايل  ط يف 

 . ط، هذا خلفبينهام، وقد كان ال يتوسَّ 

املؤثِّ وأمَّ  كون  امتناع  وصفًا  ريَّ ا  فألنَّ اعدمي� ة  نقيض  ريَّ املؤثِّ   ،  ة 

ألنَّ ريَّ مؤثِّ الالَّ  عدمي،  النقيض  وهذا  العدم، مَ ُحي   هة،  عٰىل  ل 

ونقيض عدم،  العدم  عٰىل  دم  الع  ]]١٣٣[[ص  /  واملحمول 

فامل أمرثِّ ؤثبوت،  مؤثِّ اليش  وألنَّ   ثبويت.  رية  يكن  مل  ثمّ ء  يصري   رًا 

فيحصلمؤثِّ  وصف   رًا،  أنْ بعة  ريَّ املؤثِّ   له  صفة    مل  د  فهي  يكن، 

إذا مل تكن الذات عاملة ثّم تصري عاملة أنْ ة، وإالَّ ثبوتيَّ    ال    جلاز فيام 

وجودي�  أمرًا  العلم  كون  ايكون  بطل  وإذا  قطعًا.  باطل  وهو   ،

 قها. امتنع حتقُّ  ةصفة عدميَّ ة وكوهنا تيَّ بوة صفة ثريَّ املؤثِّ 

املؤثِّ  الثالث:  إمَّ الوجه  أنْ ر  حاؤثِّ يُ   ا  وجر  األل  حال ود  أو  ثر، 

 والقسامن باطالن، فالقول بالتأثري باطل.  .دمهع

 ا احلرص فظاهر، إذ ال حال ثالثة لألثر.أمَّ 

 ل، فالستلزامه حتصيل احلاصل.ا بطالن األوَّ وأمَّ 

بطالوأمَّ  الثاا  فن  ال  نَّ ألين،  أ حالة  ال  ألنَّ عدم  تأثري،  فال    ثر 

فال تأثري،   ال أثر ر، فحيثملؤثِّ كان هو حصول األثر عن ا التأثري إنْ 

  كان مغايرًا لزم   ر ما يكون له أثر، والعدم نفي حمض، وإنْ املؤثِّ   فإنَّ 

املؤثِّ   التسلسل. وألنَّ  مستغنيًا عن  يكون  فإهنَّ األثر حال عدمه  ا  ر، 

ا  م األصيل،عدال  لبقاء عىلٰ حالة ا إٰىل  والعدم  استناده  ألصيل يمتنع 

 ر الوجود واإلجياد.مؤثِّ 

ل جه  الو حتقَّ الرابع:  املؤثِّ و  املؤثِّ ريَّ قت  لكان  إمَّ ة  أنْ ر  يف ؤثِّ يُ   ا  ر 

 بوجوده، والكلُّ   تهصاف ماهيَّ ة األثر، أو يف وجوده، أو يف اتِّ ماهيَّ 

 باطل، فالقول بالتأثري باطل.

احلرصأمَّ   ]]١٣٤[[ص  / واتِّ اهيَّ امل  ألنَّ ف  ،ا  والوجود  صاف ة 

عناملاهيَّ  غنيَّة  كانت  إذا  بالوجود  ألنَّ   راملؤثِّ   ة  التأثري،  إنَّ انتفٰى  ام  ه 

أثر  ل يف أحد هذه األُمور الثالثة، فإذا استغنت عن املؤثِّ عقَ يُ  ر فال 

 وال تأثري.

اعل لكان  السواد لو كان سوادًا بالف  ل، فألنَّ ا بطالن األوَّ وأمَّ 

الف  عدمند  ع وجب  ذلك  سوادًا،    خيرج  أنْ اعل  كونه  عن  السواد 

يرتف  ألنَّ  بالغري  لكنَّ ال  فاع ذلك عند ارتع  ما  السواد    غري،  خروج 

 يصري غري السواد. السواد يستحيل أنْ  حمال، ألنَّ  عن كونه سواداً 

ال يقال: نحن ال نقول: السواد مع كونه سوادًا يصري موصوفًا 

بسبأنَّ  ليس  فإنَّ ه  مجذل   واد،  بنيك  معناه:   ،نقيضنيلا  ع  نقول:  بل 

 السواد يفنٰى وال يبقٰى. 

نقألنَّ  ق ول:  ا  قضيَّ اللنا:  إذا  كان  يفنٰى،  حتقُّ سواد  جيب  ق  ة 

املحمول بحصول  احلكم  حال  عنه،    موضوعها  سلبه  أو  له، 

أنْ  فيجب  السواد،  هو  متقرِّ   واملوضوع  متحقِّ يكون  حال رًا  قًا 

ل بالعدم،  عليه  مج  كنَّ احلكم  فتكونالنقيضني  بنيع  ذلك  هذه    ، 

 ة كاذبة.القضيَّ 

فكذلكوأمَّ  الثاين،  بطالن  الأيضاً   ا  كون ست،  عدم  لزامه 

 وجودًا عند عدم الفاعل.الوجود 

فإنَّ وأمَّ  أيضًا،  فكذلك  الثالث،  بطالن  كانت املوصوفيَّ   ا  لو  ة 

أنْ   ]]١٣٥[[ص  /  ةموصوفيَّ  الفاعل  عدم  عند  لزم  ال    بالفاعل 

املوص موصوفوفيَّ تبقٰى  فإنَّ وأ   ة.يَّ ة  ثبوتيَّ املوصوفيَّ   يضًا  ليست  ة،  ة 

جووإالَّ  تكن  مل  قيامتحالالس  ،هراً   واستة  بنفسها  قالهلا  ها 

فتكون عرضًا فتكونباملعقوليَّ  أمرًا زائدًا،  موصوفيَّ   ة،  هبا  الذات  ة 

 ويلزم التسلسل.

ثبوتيَّ وألهنَّ  كانت  لو  املؤثِّ ا  إٰىل  استنادها  استحال  ألنَّ ة  تأثري    ر، 

إمَّ املؤثِّ  يفر  ما  أ اهيَّ   و تها،  يف  أو و  اتِّ   جودها،  ماهيَّ يف    تها صاف 

املحا  جودها، بو وويعود  أنْ ل.  استحال  ثبوتيَّ   إذا  استكون  تحال  ة 

إىلٰ  املاهيَّ املؤثِّ   استنادها  استناد  امتناع  ثبت  وإذا  والوجود  ر.  ة 

 . ر األثر إٰىل املؤثِّ  ر، استحال افتقارة بالوجود إٰىل املؤثِّ صاف املاهيَّ واتِّ 

افتقرس:  امالوجه اخل املؤثِّ املمكن    لو  إٰىل  وجوده  فتقر  ال  ر،يف 

  ة: أنَّ طيَّ م مثله. بيان الرشفاملقدَّ   ،التايل باطلو  ر،املؤثِّ    عدمه إىلٰ يف

إنَّ علَّ  املوجود  افتقار  متعلِّ ة  وهو  اجلواز،  هو  أعني  ام  بالطرفني  ق 

يقتيض الوجود  جواز  كان  فلو  والعدم،  الوجود  الوجود  احتياج   

 .رؤثِّ امل إىلٰ  يض احتياج العدملعدم يقتن جواز ا لكار،  املؤثِّ إىلٰ 

فوأمَّ  التايل،  العدم نفي حمض وعدم رصف، وال    ألنَّ ا بطالن 

 وصادرًا عن الغري. ]]١٣٦[[ص / ل كونه أثراً عقَ يُ 

إٰىل األبد، والباقي ال يستند   وأيضًا، فالعدم مستمرٌّ  من األزل 

 يأيت. ر حال بقائه، ملا إٰىل املؤثِّ 
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 ة.م العلَّ دم عدة الع: علَّ يقال ال

نقول:ألنَّ  للالَّ العّليَّ   ا  مناقضة  هي  عّليَّ ة  التي  فالعّليَّ ة  ة  عدم، 

وإالَّ ثبوتيَّ  ثابت،  هبا  فاملوصوف  فاملعدومة،  بالوجود،      موصوف 

وألنَّ  حمال.  متيُّ   وهو  ال  رصف  وعدم  حمض  نفي  وال  العدم  فيه  ز 

 . علوالً لبعض مواة ة، فيستحيل جعل البعض علَّ د وال هويَّ تعدُّ 

ال لوالوجه  امل  سادس:  حمكان  إىلٰ تامكن  املؤثِّ جًا  لكانت   ر 

إمَّ  ثبوتي�   أنْ ا  احلاجة  أمرًا  نفسها  اتكون  واألوَّ   ،يف  تكون.  ال  ل  أو 

ثبوتيَّ   باطل، ألنَّ  كانت  من احلاجة لو  الثبوت غريها  ة لساوت يف 

وامتازتاملاهيَّ  الثابتة،  بخصوصيَّ   ات  االشرتاك  عنها  به  وما  تها، 

ب ما  االغري  فيكومتيازه  وجود،  فملاهيَّ غايرًا  م   هان    صاف اتِّ تها، 

إنْ ماهيَّ  بوجودها  كاكا  تها  لذاته  واجبًا  إٰىل ن  املفتقر  الوصف  ن 

  ، كان ممكنًا كان حمتاجاً   وإنْ   ورة.املمكن واجبًا، وهو باطل بالرض

ماهيَّ  عٰىل  زائدة  حاجة  وألنَّ فله  ويتسلسل.  كانت    ته،  لو  احلاجة 

لإلمعل  وهية،  ثبوتيَّ  عدماإلمك  نَّ أ ثبت    وقد  -مكان  ولة   -ي  ان 

حاجة املمكن    حمال. وألنَّ   وة يف املوجود، وهون املعدوم علَّ لزم ك

أمرًا ثبوتي� إٰىل املؤثِّ  يكون    ، لزم أنْ ار سابقة عٰىل وجوده، فلو كانت 

  ]] ١٣٧[[ص  /  ء يفء سابقًا عٰىل ثبوت اليشالوصف لليش  ثبوت

 ة.تيَّ اجة ثبو ون احلنفسه، وهو حمال، فبطل ك

أ   - ة  تكون عدميَّ   وهو أنْ   -  والثاين ا نقيض ال  ألهنَّ يضًا،  حمال 

ة  ا لو كانت عدميَّ وألهنَّ   ة.بوتيَّ عدمي، فتكون احلاجة ث  حاجة، وهو

يبَق  العدمات،   مل  يف  التاميز  المتناع  احلاجة،  نفي  وبني  بينها  فرق 

 نفي للحاجة. لكن ال حاجة

ب ام جي، وإنَّ ار رضوريالفتقاحلكم با  ل: أنَّ واجلواب عن األوَّ 

التصديقشا يف  العقالء  تصوُّ رضلا  رتاك  يف  اشرتكوا  لو  ر  وري 

تصوُّ وأمَّ   ،اتهمفرد عن  األذهان  لبعض  قصور  حصل  إذا  أحد  ا  ر 

إمَّ  تعذَّ طرفيه،  لتدنيس،  أو  لغفلة  أو  الغريزة  يف  لنقص  احلكم  ا  ر 

إىلٰ الرض واحتاج  به،  وشبهه،وري  متثيل  كامل حتَّ     له  حيصل  ٰى 

نسبة   ، فإنَّ يزانتي امليف هذا احلكم بكفَّ   كِّ الشل لثِّ ا متُ ر، وهلذصوُّ الت

تي امليزان إٰىل   املمكن متساوية، كنسبة كفَّ العدم إىلٰ الوجود و  طريف

بامتناع العقل  حيكم  فكام  الكفَّ   امليزان،  إحدٰى  عٰىل رجحان  تني 

املرجِّ  بدون  طريف  األُخرٰى  أحد  ترجيح  بامتناع  حيكم  كذا  ح، 

اآل  نمكامل العٰىل  ملخر  اشرتا   .حرجِّ   عدم  يف  السبب  هو  ك  فهذا 

 ات.العقالء يف الرضوريَّ 

ف  ة قد تتوقَّ وريَّ التصديقات الرض  م من أنَّ تقدَّ فيه ما  واألصل  

يثلم فقداهنا عن فاقد  عٰىل أسباب ورشائط ال حتصل بدوهنا، وال 

والرش  رضوريَّ األسباب  كوهنا  فإنَّ ائط  التفرقة    ة،  يدرك  البصري 

بنيوريَّ الرض وحيكم  بياضالو  وادالس  ة  كلِّ ،  منهام   عٰىل  واحد 

رضوريَّ ب هبا األعمٰى ة  أحكام  حيكم  لفقد األسباب ال  ائط،  والرش   

متقدِّ  قال  وهلذا  اإلحساس.  احلكامء:  وهي  حس� (م  فقد  فقد    امن 

يُ  علًام  ذلكؤدِّ فقد  إليه  الرض)احلسُّ   ي  يف  والتفاوت  ال  وريَّ .  ات 

رضوريَّ ُخي  كوهنا  عن  فإرجها  عن    ]]١٣٨[ص  [/  فقدها  نَّ ة، 

ا فالتفاوت فيها  ة يف أنفسهرضوريَّ رجها عن كوهنا  مل ُخي امَّ ـبعض لال

التفاوت سبب  وليس  تطرُّ منحرص  أوٰىل،  يف  إٰىل  ًا  االحتامل  ق 

للتفاوت    ه ا أنَّ نَّات قد بيَّ وريَّ سبب التفاوت يف الرض  املرجوح، فإنَّ 

 .احلكمس ر املحكوم عليه أو املحكوم به ال يف نفيف تصوُّ 

املمكن ما   ه استدالل بأنَّ بأنَّ (ضًا:  أي  ريناملتأخِّ وأجاب أفضل  

عٰىل كونه    مل يكن يدلُّ   الوجوب بعد أنْ   مل جيب مل يوجد، وحصول

وجودي�  عدمي�   اوصفًا  ثبوت اال  يستدعي  الوصف  وثبوت   ،  

املوصوف   وهذا  بذاته،  الوصف  قيام  الستحالة  املوصوف، 

أل املمكن،  هو  ليس  وجو  قبل ه  نَّ بالوجوب  معدوم،  املعدوم وده 

من يشء آخر يكون   بدَّ   ويت، فاللألمر الثب  يكون حمال�   أنْ   حيليست

لذلك الوجوب يعرض له بالنسبة إٰىل هذا املمكن، وذلك هو   ال� حم

 .)راملؤثِّ 

املحقِّ  أفضل  املقتيض   بأنَّ (قني:  اعرتضه  املمكن   وجوب 

أنْ  يمكن  ال  به  املوصوف  ذلك    نَّ أل   ،رهثِّ بمؤ   قائامً   يكون  لوجود 

وصال للوجوب  اليشممكنف  ووصف  أنْ   ء،  م  يقو   يستحيل 

والقا إنْ باملؤثِّ   ئمبغريه،  والك  ر  ال    بدَّ   ان  اإلجياب  فهو  منه، 

 الوجوب. 

ويكون    أنَّ   واحلقُّ  الصفات،  كسائر  عقيل  أمر  الوجوب  ذلك 

 ر من املمكن عند احلكم بحدوثه، وهذا الربهان مبنيٌّ قائًام باملتصوَّ 

القضيَّ   )،وجد يب ملما مل جياملمكن    أنَّ (هو  حكم  عٰىل   ال وهذه    ة 

ب فله سبب. ويف قولنا: مسبَّ   كلَّ   نَّ  إذا ُعلَِم أ احلكم فيها إالَّ   يصحُّ 

إىلٰ ترجُّ ( حيتاج  املتساويني  أحد   ]]١٣٩[[ص  /  هذا  )حمرجِّ   ح 

  املعنٰى بعينه موجود، لكن بعبارة ُأخرٰى، فإذن هذا الربهان مبنيٌّ 

َدَل عنه إٰىل ذلك  عَ   ر الذياملذكو  دهيينه احلكم البتضمَّ ] ي[ما  عىلٰ 

 .)إليه اجتلة ال ُحي هان، فهذا الربهان فضالرب

ر، أظهر عند العقل من وأقول: احلكم باحتياج املمكن إٰىل املؤثِّ 

ف يف احلكم الثاين  يوجد، وهلذا توقَّ  املمكن ما مل جيب مل احلكم بأنَّ 
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ا  باحلكم  جزموا  ولألوَّ مجاعة  بمطلفاكت،  الرجوا  الشامل ق    حان 

من الوجوب،   الرجحان أعمُّ   وألنَّ للامنع من النقيض وغري املانع. 

 أظهر.  واألعمُّ 

أنَّ  التأثري وصف اعتباري عقيل إضايف، يثبت يف    وعن الثاين: 

تعقُّ  عند  املؤثِّ العقل  فإنَّ ل صدور األثر عن  يقتيض تعقُّ   ر،    ل ذلك 

هو   العقل  يف  أمر  يفريَّ املؤثِّ ثبوت  كام  اإل  ة  والفرق  ضافاسائر  ت، 

الصدورب فإنَّ   ني  ظاهر،  مؤثِّ األوَّ   والتأثري  إٰىل  األثر  إضافة  ره،  ل 

املؤثِّ  إضافة  يقتيضوالثاين  ال  للخارج  مطابقته  وعدم  أثره.  إٰىل   ر 

بثبوته يف اخلارج ومل يثبت،    مَ كِ ام يكون جهالً لو حُ كونه جهالً، وإنَّ 

واعتقا بالعكس.  ا دَ ِق   دأو  ألم  مع  كذلكنَّ عامل  ليس  ما    عىلٰ   يدلُّ   ه 

السائل. وعدمكرنا يف تفسري اجلهل ال عىلٰ ذ ما ذكره  ال    مطابقته   

بثبوته يف العقل   مَ كِ رًا أصالً، بل إذا حُ ال يكون يشء مؤثِّ   أنْ يضيقت

 العقل دون اخلارج.  فقط، فمطابقته ثبوته يف

اليش(قوله:   مؤثِّ كون  لء  قبلليشرًا يف غريه صفة  األذهان،   ء 

 .)ر عنهاللموصوف املتأخِّ  رملغايذهن اها بالل قيامعقَ  يُ فال

إضافة   عاقل حصل يف عقلهء بحيث لو عقله  قلنا: كون اليش

إٰىل غريه، هو احلاصل قبل األذهان،   ]] ١٤٠[[ص / ء لذلك اليش

 حيصل قبل وجود  ذلك يستحيل أنْ   ال الذي حيصل يف العقل، فإنَّ 

 العقل.

وهو    ،الذهنا يف  فإمَّ   لو كانت ثابتةة  هذه احليثيَّ   فإنَّ   ،روفيه نظ

قبله  ،حمال اخلارج  .لثبوهتا  يف  ذات    فلم  ،أو  نفس  ر،  املؤثِّ يكن 

تعقُّ  يُ وألهنَّ   .الً النفكاكهام  ال  صفة  فتكون  عقَ ا  بذاهتا،  قيامها  ل 

ويلزم تناهي    مغايرة،  لعدم  الصفات،  من  يتناهٰى  ال  ما  وجود 

 ة. ريَّ ثِّ املضاف إليه باملتأ

عدميَّ مؤثِّ الالَّ (له:  قو فنرية  وجودية،  ألنَّ   )قيضها    غلط، 

قولنا:   من  عدميَّ ريَّ مؤثِّ الالَّ (الالزم  بطريق  ريَّ ثِّ ؤم  ةالوجوديَّ   )ةة  ة 

 عكس النقيض. وهذا الغلط نشأ من باب إهيام العكس.

نظر بأنَّ   فإنَّ   ،وفيه  بل  النقض،  بعكس  يستدل  مل    املعرتض 

والريَّ املؤثِّ  ال ريَّ مؤثِّ الَّ ة  متناقضان  أمران  اجتامعهام  ة  وجودًا  يمكن   

كاوعدم فإذا  ثبًا،  أحدمها  أنْ   اوتي� ن  ا   وجب  عدمي� يكون    ا آلخر 

ة  ريَّ تكون املؤثِّ   ة وجب أنْ ة عدميَّ ريَّ مؤثِّ لالَّ ت اكان  امَّ ـول  ،لعكسوبا

 ة.وجوديَّ 

أنَّ  اجلواب:  يف  والالَّ ريَّ املؤثِّ   والتحقيق  وصريَّ مؤثِّ ة  فان  ة 

والعدمريَّ اعتبا الثبوت  يف  حكمهام  حتقُّ   ان،  وال  يف  واحد،  هلام  ق 

أ اخلا جيب  وال  أحد    نْ رج.  وجيكون  واآلخر    اودي� النقيضني 

جيباعدمي�  بل  موجبًا    أنْ   ،  أحدمها  وذلك  يكون  سالبًا،  واآلخر 

كاالمتناع  عا اخلارج،  يف  احلصول  إٰىل  ال  والعقد،  القول  إٰىل  ئد 

ونقيضواإلمكا  ]]١٤١[[ص  /ونقيضه،   والوجوب  ن  ه، 

  ال ة  ريَّ د املؤثِّ دُّ ة. وجتات العقليَّ إٰىل غري ذلك من االعتبار  ،ونقيضه

يف  كو  يقتيض بل  اخلارج،  يف  ثبوتية  سائر  هنا  يف  كام  العقل، 

 اإلضافات.

رها له وال نحكم ة لزيد نتصوَّ ا قبل ثبوت األُبوَّ فإنَّ   ،نظر  يهوف

له  امل  لعدم ،  الً له هبا، ولو حكمنا هبا له كان جه ثبتت  طابقة، فإذا 

أمر  من اعتبار    مطابقًا. فال بدَّ   بالفعل حكمنا له هبا، وكان احلكم

غري ت  آخر  بحيث  إليه  الثبوت  ينسب  بالنسبة الذهن  املطابقة  ثبت 

 ا. مهإليه وعد

املتأخِّ  أفضل  املعارضة:  وأجاب  أصل  عن  هذا   بأنَّ (رين 

ُحي التقسيم قد يتوجَّ  إذا قيل: لو  ده رضورةً كم بوجوه عٰىل ما  ، كام 

إمَّ  اآلن  كوين  لكان  اآلن  موجودًا  عدمي�   أنْ   اكنت  أو    ايكون 

أمَّ النباط  قسامنالو  .اوجودي�  األوَّ .  فألنَّ ا  نقل،  اه  يف  لالَّ يض  كون 

ا  ه إمَّ نَّ نقيض العدمي ثبويت. والثاين باطل، ألاآلن، وهو عدمي، و

تبقٰى الذات عندما  أنْ  الذات فال  يبقٰى   يكون عني  حصوهلا يف    ال 

اصالً يف ذلك يكون مغايرًا هلا زائدًا عليها فيكون ح  ذلك اآلن، أو

  ىلٰ  إاآلن يفيض  ان احلصول يف ذلك ك  امَّ ـلسل. ولن، ويلزم التساآل

باط كان  الباطلة  األقسام  يف هذه  حصول  للذات  يكون  فال  الً، 

بالرض  اآلنات، وهو  يشء من   ورة. وإذا كان هذا يستلزم البطالن 

 .)ات قضت الرضورة ببطالنهوريَّ مبطالً للرضالتقسيم 

املحقِّ  أفضل  ل  بأنَّ (قني:  واعرتضه  ق األمر  كام   ألنَّ اله،  يس 

ال  الكون أمريف  للمتكوِّ يعر  عقيل  ]]١٤٢[[ص  /  زمان  ن،  ض 

الزمرش بوجود  املتعلِّ وط  ويقتيضق  مان  املتكوِّ به،  كون  بحيث    ن 

الزمان،  أنْ   يصلح فناء  عند  ذلك  له  يتسل  يعرض  وال وال  سل، 

 . )اتل البدهييَّ بطِ يلزم منه ما يُ 

نظر الك   فإنَّ   ،وفيه  عقلكون  أمرًا  الزمان  يف  يُ   اي� ون   ل بطِ ال 

ب اختيالتقسيم،  فيه  وهو  ل  األقسام،  أحد  عدمي�   أنْ ار  ثّم  ايكون   ،

  يكون يف العقل ال غري، فيبطل بإمكان أنْ  ا أنْ ن إمَّ وِّ عروضه للمتك

قبل العقل  وبعدزمال  يعتربه  يستندان  أو  الذهن    ه،  خارج  أمر  إٰىل 

 ويعود املحذور بعينه.

  أي يف زمان   جوده،ثر حال ور يف األؤثِّ ر يُ املؤثِّ  وعن الثالث: أنَّ 
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ال  مع معلوهلا هبذه الصفة،    ةالعلَّ   ذا ليس بمحال، فإنَّ وجوده، وه

د هلا وجود آخر غري الوجود الواقع يف ذلك الزمان،  ه جتدَّ بمعنٰى أنَّ 

يف    أنَّ   بمعنٰى   بل منه  صدر  الزمان  ذلك  يف  الواقع  الوجود  هذا 

م يلزم  وال  الزمان،  ثبوتذلك  ذلك  ال  ن  اذاتيَّ املقارنة  بني  ر  ؤثِّ ملة 

 من  ر فيه الؤثِّ ام يُ تحالة فيه، وإنَّ ة، وال اسقارنة الزمانيَّ ، بل املوأثره

ماهيَّ   ث هوحي ة  موجود وال من حيث هو معدوم، بل من حيث 

 يف ذلك الزمان. موجودةكانت  إنْ األثر و

ا فإهنَّ ر حال حدوث األثر،  ؤثِّ ر يُ مني يقول: املؤثِّ وبعض املتكلِّ 

 العدم.  جود وال بحالةليست بحالة الو

املتأخِّ اب  وأج املأفضل  أصل  عن  هذا   بأنَّ (عارضة:  رين 

كان يف   اإلحداث وإنْ   ورة ثبوته، فإنَّ بالرض مَ لِ فيام عُ التقسيم عائد 

لكن  بحثال  حملِّ  ا ،  يف  نزاع  ذكروه  ال  الذي  والتقسيم  حلدوث، 

مثيدفعه، ألنَّ  الصوت  هذا  يقال: لو حدث    ]] ١٤٣[[ص  /الً،  ه 

حدث حال  ال عدمه، فإنْ أو ححال وجوده  يكون حدوثه أنْ ا فإمَّ 

ِجَد عند  فقد وُ   ل عدمهحدث حا  َد املوجود، وإنْ فقد ُوجِ   وجوده

 .)اتوريَّ هذا التقسيم مبطل للرض عدمه. فظهر أنَّ 

عٰىل   هذا الكالم باطل، ودالٌّ   بأنَّ (قني:  واعرتضه أفضل املحقِّ 

هذه  حتريُّ  أمثال  يف  وقده  أنْ   املواضع.  ما  يق  يمكن  فيه  ل  يقوال 

املتكلِّ وراملتأخِّ  من  يقون  الذين ال  العلَّ مني  بمقارنة  واملعلول لون  ة 

فإهنَّ   يف الثاالزمان،  اآلن  يف  يوجد  الذي  الثبوت  يقولون:  ين  م 

م موجِ يصدر  فيكونن  قبله،  الذي  اآلن  يف  عٰىل    ده  سابقًا  التأثري 

بآنٍ  ماآلثر  إٰىل  بالقياس  ويقع  ا،  كان  سواء  بعده،  حيصل  ألثر  ا 

ويكون    يف ذلك اآلنموجودًا   معدومًا،  أو    األثر يف آنِ بتأثري آخر 

مقارنًا    موجودًا ال يكون  ويف اآلن الذي يصري  التأثري غري موجود،

 . )للمعدوم

 ة.ر يف املاهيَّ ؤثِّ ر يُ املؤثِّ  ع: أنَّ وعن الراب

أنْ كون السواد سوادًا بالغ  ه حمال، ألنَّ إنَّ (قوله:   ال    ري يوجب 

 .)عدم الغري اد سوادًا عنديكون السو

ب الفرض وجوبًا ته بسبسواديَّ   السواد وجبت  َض رِ قلنا: إذا فُ 

تأثري  بًا عٰىل الفرض، ومع ذلكًا مرتتِّ الحق يمتنع  املؤثِّ الوجوب  ر   

فإنَّ  فُ فيه،  ملا  إجيادًا  يكون  سوادًا  أمَّ   ،موجوداً   َض رِ ه  فرضه  قبل  ا 

ك  جوب، ويكون ذل ر السواد عٰىل سبيل الويوجد املؤثِّ   فيمكن أنْ 

سا والوجوب  عٰىل  بني  .جودهبقًا    ]] ١٤٤[ص  [/  والفرق 

ل اشرتاك اللفظ بني  بَ غالطة نشأت من قِ الوجوبني ظاهر. وهذه امل

السا والالَّ الوجوب  يدلُّ   ألنَّ   حق،بق  املعنيني    الوجوب  عٰىل 

 ة.كة اللفظيَّ بالرش

السواد فنٰى  قلنا:  إذا  يف   أنَّ   معناه:  ،وأيضًا  احلاصل  السواد 

محل غري احلاصل عٰىل   ده، ويكونيف زمان بع  مان ليس بحاصلز

عىلٰ  ال  منه،  ااملتصّور  املوجود  فإنَّ   واحلمل    خلارجي،  الوضع 

يف  ال  يكونان  اخلا  العقل  الر يف  وهكذا  أصالً،  حصول  ج  يف  قول 

موجِ  من  وإنْ الوجود  املؤثِّ   ده.  تأثري  يفقيل:  املاهيَّ   ر  ة جعل 

إليه اموصوف يتعلَّ ة املعدوم مللقائلون بشيئيَّ ة بالوجود كام ذهب  ق  

حيصل بعد    ذلك أمر إضايف  ة بالوجود، ألنَّ املاهيَّ   ة ذلك بموصوفيَّ 

إٰىل الوجود، وال   ة املاهيَّ   هو ضمُّ   راملؤثِّ   صافها به، واملراد من تأثرياتِّ 

 من املحال.  رَ يلزم ما ُذكِ 

قوله:   فيمأمَّ (ويف  سوادًا  فرضه  قبل  أنْ ا  املؤثِّ   كن  ر  ُيوِجد 

سبي  سوادال الوجوبعٰىل  أنْ يقتيض  )ِل  ليس     الفاعل  تأثري    يكون 

وليس هو الذي  إالَّ  الوجود،  أنْ  يف  بل الوجه  ا  أمَّ يقول:    اختاره، 

 ر يف كونه سوادًا.ر املؤثِّ ؤثِّ يُ  فيمكن أنْ  داً رضه سواقبل ف

أنَّ   ]]١٤٥[[ص  / اخلامس:  املتساوي    وعن  املمكن  عدم 

ال يكون   هعدميف وجوده ووتساوي طر  ،يس نفيًا حمضًا الطرفني ل

ومرجِّ الَّ إ العقل،  يف  الو  طرف  يكون  ح  وأمَّ جود  يف  موجودًا،  ا 

ة ليس بنفي حمض،  لَّ وعدم الع  .اعقلي�   ح ال يكون إالَّ جِّ دم فاملرالع

يف    وهو يكفي يف الرتجيح العقيل. ولكونه ممتازًا عن عدم املعلول

 عقل.ذا العدم بذلك العدم يف الل هعلَّ يُ  العقل جيوز أنْ 

له    ًا حمضًا أنَّ عدم املمكن ليس نفي   بأنَّ عنٰى   ه إنْ فإنَّ   ،وفيه نظر

الثبو  من  وحظ� نوعًا  اختاره    -من الوجود    ات  فهو    -الرئيس  كام 

فإنَّ  إالَّ ممنوع،  السواد  عدم  من  نعقل  ال  إٰىل ا  مضافًا  مطلقًا  عدمًا   

ٰىل امللكة،  باإلضافة إم املطلق إالَّ ق بينه وبني العدفرِّ نُ   السواد، وال

يعطيو ال  حظ� ذلك  رشيك  اه  كعدم  الوجود،  تعاٰىل.   من  الباري 

،  و حقٌّ ملكة، فه  ه ليس عدمًا مطلقًا غري مضاف إىلٰ عنٰى به أنَّ   وإنْ 

 خروجه عن النفي املحض. ذلك ال يقتيض لكنَّ 

أنَّ  ملكاهت  والتحقيق  إٰىل  بحسب اإلضافة  تتاميز  قد  ا،  األعدام 

العلَّ  عن  فعدم  ممتاز  غريها.  ة  جواز    كاٍف   االمتياز  ذاوه عدم  يف 

 البعض.  إسناد البعض إىلٰ 

أنَّ  السادس:  اع  احلاجة  وعن  حتقُّ وصف  ال  يف تباري  له  ق 

ا  حكمه  ،ارجاخل واحد.يف  واالنتفاء  كوهنا   لثبوت  من  يلزم  وال 

ام ء يف نفسه حمتاجًا، كالعدم واالمتناع فإهنَّ ال يكون اليش  ة أنْ عدميَّ 
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بثبوتيَّ  والليسا  م  ني،  ذلك  يلزم  يكون    أنْ ن  معدال  ومًا اليشء 

 وممتنعًا. 

فالوباجلم املمكرضلة  باحتياج  قاضية  اتِّ ورة  يف  صافه  ن 

عدم أو  سببوجوده  إٰىل  فاملعارضات  ه  ذاته،  عن  خارج  يف ب 

الرض يف  تشكيك  كُشبَه  وريَّ مقابلها  مسموعًا،  يكون  فال  ات، 

 ة. السوفسطائيَّ 

أنَّ   ]]١٤٦[[ص  / يف  السابع:  يُ البحث  هل  أنْ عقَ ه  يكون    ل 

 ؟ التعنيُّ  ه إٰىل حدِّ مل ينت مكن أوٰىل به لذاته وإنْ ملأحد طريف ا

ال بعض  أ ذهب  إٰىل  يمكن  نَّ ناس  يصيكون    أنْ ه  عليه   حُّ يشء 

 به من اآلخر لذاته. الوجود والعدم يكون أحد طرفيه أوىلٰ 

 قون عٰىل خالف ذلك، لوجوه:واملحقِّ 

أنَّ األوَّ  إنْ   ل:  الرجحان  عندزوال  َل ُعقِ   ذلك  يش  ه  ء وجود 

إذا اعتُ   ةفامهيَّ قه عدم ذلك اآلخر،  يف حتقُّ   ِربَ آخر، اعتُ  ت  ِربَ املمكن 

ق م ذلع  النظر عن  العدم مل طع  الرجحك  مقتضية لذلك  ان،   تكن 

زواله  وإنْ  الزوال،  بيش  امتنع  ممتنع  أبدًا  حاصالً  كان  أصالً  ء 

 .التعيني فيكون منتهيًا إٰىل حدِّ 

 خرية.وفيه نظر، ملنع املالزمة األ

ن الطرف يمكن طريا  ا أنْ الرجحان إمَّ ذلك  مع    املمكن  الثاين:

ه لسبب، أو  طريانيكون    أنْ ا  ن، فإمَّ أمك  فإنْ   .ح عليه أو الاملرجو

كان لسبب مل يكن الرجحان كافيًا يف بقاء الطرف    ال لسبب. فإنْ 

كان    ح. وإنْ معه من عدم سبب الطرف املرجو  بدَّ   ال  الراجح، بل 

امل وقع  فقد  لسبب  املرجوح  ال  لعلَّ مكن    ألنَّ ،  حمال  وهوة،  ال 

أقوٰى  فل  املتساوي  املرجوح،  الوقوامَّ من  امتنع  التسا  حال    وي ع 

املرجوحيَّ   فأنْ   ]]١٤٧[[ص  / حال  وإنْ يمتنع  أوٰىل.  كان  مل    ة 

 ممتنعًا. يمكن طريان املرجوح كان الراجح واجبًا واملرجوح

ة ولويَّ ي األ نفهذا الدليل يقتيض  ني: بأنَّ قاعرتضه أفضل املحقِّ 

ًا، أو أشّد  ثر وقوعيكون أك  قول: طرف األوىلٰ ي  ل أنْ لقًا. ولقائمط

 ما أبطله. ستدلُّ للوقوع، وامل رشطاً قّل أو أعند الوقوع، 

القارَّ  الغري  املوجودات  يف  العدم  رجحان  يف  قيل  ة  وقد 

 جلاز عليها البقاء.أوٰىل هبا   العدم لو مل يكن كالصوت واحلركة: إنَّ 

امل  كالمنا  بأنَّ   وُأجيب عنه: املمتنع لغريه،  لذاتمكن  يف  ه ال يف 

 ة يمتنع لغريه. اء الغري القارَّ وبق

يقتيض  ألنَّ   ،نظر  وفيه أولويَّ الدليل  نفي  ال    اإلجياد  يف  كافية  ة 

 مطلقًا. 

كان طريان املرجوح لسبب مل يكن  إنْ (وقوله يف أصل الدليل: 

كافيًا يف الراجح  الرجحان  نقولفإنَّ   ،ممنوع  )بقاء  إنَّ ا  كاٍف :  مل   ه  ما 

 جح. ح عٰىل الراويرتجَّ  سبب املرجوحيطرأ 

ف عنها الوجود  د مل يتخلَّ جووٰىل بالوة لو كانت أ الثالث: املاهيَّ 

ق املنافاة من اجلانبني.  تتحقَّ   اموإنَّ   ، لوجود ما ينايف ذلك الوجودإالَّ 

إنْ  املتعارضة  األشياء  بعض  فهذه  فتلك كان  بعض،  من  أقوٰى  ها 

أ القوَّ  للامه  مر ة  لنفسهايَّ الزم  لغري  ة  كذلك،  ال  والضعف  ها، 

ضعيفاً فيستح القوي  انقالب    ينئذٍ فح،  اقوي�   والضعيف  يل 

الزوال، ألنَّ   ]]١٤٨ [[ص/ ممتنع  عُ يبقٰى القوي موجودًا    مَ دِ ه لو 

أضعف  ومعارضه  معارضه،  وجود  ألجل  عدمه  فال    لكان  منه، 

وُ وجود مع وجو إذ لو  فإمع وجوده لكان    دَ جِ ده،  منه،  ذن أقوٰى 

يك الوالقوي  دائم  الزوال  جودون  دائم  الو  ،ممتنع  يكون  ضعيف 

احل ممتنع  واألالعدم  املمتنع،  وَّ صول.  هو  والثاين  الواجب،  هو  ل 

حدِّ  عن  وإنْ   فيخرجان  يكن    اإلمكان.  مل  أقوٰى  بعضها  يكن  مل 

اندفاع من  أوٰىل  باآلخر  أحدمها  حيصل  اآل  اندفاع  فال  به،  خر 

 التساوي املطلوب.صل حي وحينئذٍ  مر من خارج،أل الرتجيح إالَّ 

 بوجوه:   خروناآل احتجَّ 

ز عن اآلخر  واحد منها متميِّ   نة، كلُّ عيِّ ور متُأم  اتل: املاهيّ األوَّ 

فإمَّ بخصوصيَّ  أنْ ة،  املاهيَّ   ا  أو   ةيكون يف  الوجود والعدم،    اقتضاء 

منهام، وهذ اقتضاء يشء  فيها  ها  ة خلوِّ ا األخري يوجب صحَّ ليس 

هو حمال، أو ة تقتضيهام مجيعًا، ون املاهيَّ تكو  ا أنْ مَّ ل إواألوَّ   .عنهام

نة يف نفسها،  ة متعيِّ املاهيَّ   نَّ و باطل، ألوه  نه،ال بعي أحدمها  تقتيض

يكون للمبهم حصول،    شيئًا بعينه، المتناع أنْ تقتيض  وأنْ   بدَّ   فال

تحال  ، وإذا اسء هو يف نفسه غري معنيَّ يف الوجود يش  لعقَ ه ال يُ فإنَّ 

اخلااملحصول   يف  ابهم  استحال  له،املاهيَّ   تضاءق رج  ي  ة   قتيضأو 

 مل تكن  عليها طريان الطرف اآلخر، وإالَّ  يصحُّ  همع أنَّ واحدًا بعينه 

 املطلوب. ممكنة، وهو

السيَّ  املوجودات  العدم الثاين:  والصوت  واحلركة  كالزمان  الة 

د توج   ملوإالَّ   ،هاعلي  يصحُّ   بقاؤها، والوجود   لصحَّ أوٰىل هبا، وإالَّ 

املمكناتالبتَّ  بعض  كان  وإذا  عليه    يصحُّ   ]]١٤٩  [[ص/  ة، 

والعدمالوج  أوىلٰ   ود  به  العدم  جانب  ويكون  يف  ذلك  جاز   ،

 الوجود.

كثريًا من العلل يكون اقتضاؤها ملعلوالهتا موقوفًا   الثالث: أنَّ 

فإذا مانع،  زوال  أو  رشط،  جمرَّ   ُأخذت  عٰىل  العلل  عن  تلك  دة 
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ت الرشوجود  هللك  عائط  أو  انا،  تلك    تفاءن  اقتضاء  كان  املوانع، 

أوٰىل    لعللا االملعلوالهتا  عدم  وإالَّ من  تتميَّ قتضاء،  مل  العلَّ   عن ز  ة 

العلَّ  فتلك  أنَّ   عليها اإلجياب  ة صحَّ غريها،  مع  اإلجياب    وعدمه، 

 أوٰىل من عدمه. 

ن  ف وجوده عٰىل وجود أشياء كثرية كا قَّ الرابع: املعلول إذا تو

وج مع  أ وجوده  أكثرها  عدمود  من  يفوٰىل  التفاوت  وحيصل   ه، 

 ته.صل من علله وقلَّ ار كثرة احلة وجوده باعتباويَّ أول

اخلامس: قد تكون بعض العلل أكثري االقتضاء ملعلوالته من 

  ا العنارص أعراضها، مع أهنَّ     ة يفغري دوام، كاقتضاء الصور النوعيَّ 

تنفكُّ  قرس  قد  طبيععنها  كاقتضاء  النزوًا،  األرض  أهنَّ ة  مع    قد   ال 

قرس املتتصاعد  اقتضاء  أو  تسًا،  مع  الربودة  قرس خُّ اء  ذه  فه  .اً نه 

 ة.  تكن أكثريَّ   مللوالت أوٰىل بالوجود، وإالَّ املع

ء ة ليشه ال يلزم من عدم اقتضاء املاهيَّ ل: أنَّ واجلواب عن األوَّ 

الوجود  صحَّ   ]]١٥٠[[ص  /  من  خلوِّ والعدم  فإنَّ ة  عنهام،    ها 

 عنهام.ه خلوُّ  ة وال عدمها، وال يصحُّ وجود العلَّ  ال يقتيض علولامل

الوجود والعدم، وذلك    اخللوِّ دم   عتقتيض  اهلكنَّ  ا،منسلَّ  عن 

اقتضاء امتناع يف  عدمي�   أمر عدمي، وال  أمرًا  كاقتضائها ااحلقيقة   ،

 كثريًا من السلوب. 

أنَّ  الثاين:  أولويَّ   ا وعن  ألهنَّ نمنع  احلركة،  يف  العدم  إمَّ ة  ا ا 

ه  دم بوليس العممكن البقاء    ز الثاين، وذلكيِّ ل يف احلوَّ احلصول األ

أ أوىلٰ  االتِّ ،  املمتدُّ اصو  أوَّ   ل  التوسُّ من  أو  آخرها  إٰىل  املسافة  ط، ل 

بالقوَّ   ومها فيها  واألجزاء  أوٰىل باقيان،  العدم  وليس  بالفعل،  ال  ة 

أوَّ  إٰىل منتهاها، بلباحلركة من    ، كام أنَّ استمرارها ممكن  ل املسافة 

 .عها ممكنقطاان

األولويَّ  نمنع  الثالث:  يفوعن  عن املجرَّ   العللضاء  اقت  ة  دة 

إنَّ ا الرش بل  األولويَّ ئط،  حتصل  عندام  الرش  ة  وهناك استجامع  ائط، 

 ة وجوبًا. وهو اجلواب عن الرابع واخلامس.تكون األولويَّ 

 :املمكن ما مل جيب مل يوجد البحث الثامن: يف أنَّ 

أنَّ ا فإنَّ   كلَّ   علم  حمممكن  برضفوه  سابقة إني،  ورتف  حدامها 

واألُخ الحقةعليه،  أمَّ   رٰى  فهبه.  السابقة،  املسا  الوجوب  تفاد  ي 

املؤثِّ  وجود  ويدلُّ من  عدمه،  إٰىل  املستند  االمتناع  أو  أنَّ   ر،  ا عليه 

بالرض ينفكُّ   أنَّ   ورةنعلم  ال  أحد  املمكن    وصفي   عن 

بيَّ   ]]١٥١ [[ص/ وقد  والعدم،  أ نَّالوجود  بالنظر هنَّ ا  ذاته    ام  إٰىل 

يرتجَّ  ال  عمتساويان  أحدمها  اآلخرىلٰ ح  ذاته،  بالن    إٰىل  ظر 

له من سبب، وإذ ليس نفس    الرتجيح ال بدَّ   رة قاضية بأنَّ ووالرض

أنَّ املاهيَّ  النقيض    ة، فهو خارج. ومعلوم  من  املانع  الرجحان غري 

يكفي   الراجح، ألنَّ ال  إمَّ   يف حصول  ا  املمكن مع ذلك الرجحان 

حان  الرجفذلك  مل يمكن    ال. فإنْ   عليه أو  املرجوح  روُّ يمكن ط  أنْ 

النقي  من  فُ مانع  وقد  وألنَّ   هأنَّ   َض رِ ض،  خلف.  هذا  مانع،  ه  غري 

وإنْ  فليُ   املطلوب.  فتخصُّ فرَ أمكن  وقت،  يف  واقعًا  أحد  ض  ص 

ا  الوقتني بوجود  واآلخر  الراجح  إمَّ بوجود  أنْ ملرجوح  يكون    ا 

ن  قوع املمكبافتقار و  ةور لقضاء الرض  لسبب أو ال. والثاين باطل،

  أو املرجوح أو   يكون الراجح معه واجباً   ا أنْ مَّ إل  األوَّ إٰىل سبب. و

 كان فاملطلوب.  يكن عاد البحث، وإنْ  مل ال، فإنْ 

تقرَّ  فُ وإذا  إذا  فنقول:  هذا  الطرفني    َض رِ ر  أحد  سبِب  انضامم 

من م  قبل االنضامعٰىل حالة    يبقٰى املمكن   ا أنْ ة املمكن، فإمَّ هيَّ إٰىل ما 

ذ ب عن كونه سببًا، إلسبج ائه خروالقتضا  ، وهو حمال،االستواء

فرق حدِّ وجودبني    ال  عن  خيرج  أو  وعدمه،  حيِّ   ه  إٰىل  ز  االستواء 

أو لآلخر، والثاين غري    يكون ملا يقتضيه السبب  أنْ   االرجحان، فإمَّ 

وإالَّ  واألوَّ معقول،  للراجح.  ال  للمرجوح  سببًا  لكان  يقتيض     ل 

ذلككو وق راجح  الطرف  ن  تقرَّ ًا،  أنَّ د  غاملط  جحانالر  ر  ري  لق 

الكاٍف  بل  وجوب    ]]١٥٢[[ص  /  من  بدَّ   ،  فيلزم  الوجوب، 

 ٰى يوجد، وهو املطلوب. الطرف الراجح حتَّ 

ينفكُّ   وألنَّ  ال  االتِّ   املمكن  أو عن  الراجح،  يقتضيه  بام  صاف 

يف بب، وهو  ه عن السصافه بنقيضه، خللوِّ ضه. وال يمكن هنا اتِّ نقي

  جوحية أوٰىل بامتناع املر  ففي حال   صافه به،متنع اتِّ ل التساوي يحا

باالتِّ  وإصاف  اتِّ ه،  امتنع  اتِّ ذا  وجب  به  وإالَّ صافه  بالراجح،   صافه 

ه ال  ممكن فإنَّ   كلَّ   ه عن النقيضني، وهو حمال، فقد ظهر أنَّ لزم خلوُّ 

 يه.ر عل املؤثِّ  إذا سبقت الرضورة املستندة إىلٰ م إالَّ عدَ جد أو يُ يو

ه يستحيل  موجودًا فإنَّ  َض رِ فُ   ما كلَّ  فإنَّ ة، حقورة الالَّ رض ال ا وأمَّ 

العدم  ع فُ ليه  التي  احلالة  تلك  وإالَّ   َض رِ يف  موجودًا،  اجتمع  فيها   

اليش فرض  بعد  حلق  الوجوب  وهذا  وإذا  النقيضان.  موجودًا،  ء 

اجتام  َض رِ فُ  المتناع  احلال،  تلك  يف  وجوده  امتنع  ع  معدومًا 

و  االمتنا النقيضني.  رضورة  هذا  هو  بدم  الع ع  فرضه حلقت    عد 

عن الوجود أو عن العدم، فهو    ينفكُّ  كان املمكن ال  امَّ ـمعدومًا. ول

واحدة من حالتيه عن الوجوبني، لوجوده أو عدمه،   يف كلِّ  ال ينفكُّ 

الطرفني لذاته، فهذان    أحدام، كام ال يقتيض شيئًا منهوهو ال يقتيض

 ته. ماهيَّ يف  ال داخالن ة املمكن ارجان عن ماهيَّ الوجوبان خ 
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يقال املمكال  والن مرتدِّ :  وب  عدم، ال بني الوجد بني الوجود 

 ؟ عٰىل الوجود واالمتناع، فكيف جعل الوجوب سابقاً 

استحال ألنَّ  لواله  وسابق  الحق  وجوبان  للممكن  نقول:  ا 

لوج لكن  والعدمامَّ ـوده،  الوجود  كان  الوجوب      هذا  غايتي 

صحَّ واال احل  نْ أ   متناع  مرتدِّ يقال:  اقيقة  بني  والدة  ال  وجولعدم  د 

الوجوب عىلٰ   بني  بني أنَّ   واالمتناع.  الرتديد  احلقيقة  يف    ه 

الوجوب    ]]١٥٣ [[ص/ بني  ترديد  بعينه  هو  والعدم  الوجود 

ألنَّ  احلقيقة    واالمتناع،  يف  إمَّ الرتديد  املمكن  أنْ هكذا:  يكون    ا 

 العدم. عدومًا عن سببموجودًا عن سبب الوجود، أو م

 حيل سبقه عليه. وصف له، فيستكن ب اململ: وجويقاال 

ثابتًا، بل   ٰى يستدعي حمال� تَّ ح  اوب ليس ثبوتي� ا نقول: الوجألنَّ 

يكفي حلوله اعتباري  أمر ذهني  الذهن  هو  ماهيَّ   ،يف  إٰىل  ة  ونسبته 

 ة. ذهنيَّ 

 : ره ة احتياج األثر إٰىل مؤثِّ لبحث التاسع: يف علَّ ا

مني  تكلِّ ن املرون مخِّ أواملت  ذهب األوائلس هنا، فالنا  اختلف

 ان.اإلمك ام هية احلاجة إنَّ علَّ  نَّ ٰىل أ إ

ة ا احلدوث، وقال آخرون: العلَّ مني إٰىل أهنَّ وذهب قدماء املتكلِّ 

إمَّ  بأنْ جمموع األمرين،  الع  يكون  ا  منها، لَّ احلدوث شطر  ة وجزءًا 

 يكون رشطًا هلا. أو بأنْ 

 ل، لوجهني:األوَّ  واحلقُّ 

يكون    يمكن أنْ   ا كانء إذاليش  ية بأنَّ ورة قاضرضال  ل: أنَّ وَّ ألا

أنْ  متساويانال    ويمكن  وكالمها  فإنَّ   يكون،  إليه،  ه بالنسبة 

بسبب مغاير لذاته  ح أحد طرفيه عٰىل اآلخر إالَّ يرتجَّ   يستحيل أنْ   

  ]] ١٥٤[[ص/ ده العقل عنه اإلمكان. ولو جرَّ  ل سوٰى عقَ مل يُ  وإنْ 

كا  بأيِّ   ووصفه حدوصف  حي  ه ريغوث ون من  بمل  االحتياج.  كم 

مل حيكم عليه باحلاجة    ته،لذا  ز العقل كون احلادث واجباً ولو جوَّ 

ة  العلَّ   من هذا أنَّ   مَ لِ فعُ   كان حادثًا باعتبار زوال اإلمكان عنه.  وإنْ 

 ام هي إمكانه ال حدوثه.ر إنَّ املؤثِّ  يف احتياج املمكن إىلٰ 

أنَّ  كاالثاين:  لو  احلدوه  علَّ ن  لز ث  احلاجة  تأخُّ ة  عن اليش  رم  ء 

بمراتب،   فاملقنفسه  باطل،  ب  مدَّ والتايل  الرش مثله.  أنَّ طيَّ يان    ة: 

احلدوث هو كون الوجود بعد العدم، فهو صفة للوجود، والصفة  

عنمتأخِّ  بالطبع  متأخِّ   رة  فاحلدوث  الوجود  موصوفها،  عن  ر 

بالذاتتأخُّ  متأخِّ   .رًا  اوالوجود  اإلجياد  عن  تأثري ر  هو    لذي 

تأيهف  دهموجِ  علَّ خُّ ،  املعلول عن  متأخِّ جياواإل  .تهر  احتياج  د  ر عن 

إ مؤثِّ األثر  تأخُّ ٰىل  فإنَّ ره  بالطبع،  فيه  هرًا  تأثريه  امتنع  احلاجة    . لوال 

متأخِّ  علَّ واالحتياج  عن  تأخُّ ر  العته  عن  املعلول  كانت  لَّ ر  فلو  ة، 

  فسه عٰىل ناحلدوث  ء وهو  م اليشاحلاجة هي احلدوث لزم تقدُّ   ةعلَّ 

املهب األذه  وتقدُّ راتب  اليشربعة،  بالرضورة،   عىلٰ   ءم  حمال  نفسه 

ة  اإلمكان، فهو علَّ إالَّ   ة احلاجة، فلم يبَق ون احلدوث علَّ فامتنع ك

 احلاجة.

 اإلمكان. ال يقال: هذا الدليل قائم بعينه يف  ]]١٥٥[[ص /

فيتأخَّ ألنَّ  للممكن،  صفة  اإلمكان  نقول:  بالذاتا  عنه  ،  ر 

مت (خِّ أواملمكن  عن  املؤتأ ر  اإلثِّ ثري  هو  الذي  فيه  جياد  واإل  ،ادجير 

االحتيمتأخِّ  عن)  املتأخِّ ر  عناج  العلَّ علَّ   ر  كانت  فلو  هي  ته،  ة 

تقدُّ  لزم  اليشاإلمكان  نفسه بمراتب،    - وهو اإلمكان    -ء  م  عٰىل 

 ة بعني ما خرج به احلدوث.وج اإلمكان عن العّليَّ خر فيلزم

نُ ألنَّ  ال  نقول:  قياسلِّ ا  ام  ألنَّ مكاإل  يف  لدليل م  قوله:   ان، 

ر يف وجوده  ام يتأخَّ إنَّ   ، بلغلط  )ر فيهر عن تأثري املؤثِّ خِّ املمكن متأ(

املتأخِّ  عنه  عدمه  إٰىل  أو  املمكن  احتاج  وبسببهام  ذاته،  عن  رين 

 ة االحتياج.علَّ  إىلٰ  ر، ثمّ املؤثِّ 

 :وا بوجوهاحتجُّ 

علَّ األوَّ  اإلمكان  كان  لو  احلل:  لكان  ؤثِّ امل  إىلٰ   اجةة  املمكن ر 

والتايل باطل، ألنَّ املعدوم حمتاجًا،  فال    يتحقَّ العدم نفي حمض،  ق   

 ة ظاهرة.العدم ليس بأثر فال تأثري، والرشطيَّ  فيه التأثري، ألنَّ 

علَّ  اإلمكان  كان  لو  لكاالثاين:  احلاجة  الباقي  ة  املمكن  ن 

 اهرة.ة ظيَّ طلرشه، وام مثلحمتاجًا، والتايل باطل بام يأيت، فاملقدَّ 

 ث.له من حمدِ  بدَّ  فالدث حا كلَّ  ورة قاضية بأنَّ رضث: الالثال

احتياج املمكن يف عدمه إٰىل (م من ل: ما تقدَّ ألوَّ ب عن ا واجلوا

مؤثِّ  عدم  هو  علَّ )رهسبب  فباحلقيقة  علَّ   ة،  هي  االوجود  لعدم،  ة 

نه  وكو  .رت العدمت أثَّ مَ دِ عُ   رت الوجود، وإنْ ت أثَّ حرض  لكن إنْ 

نسبته  زه متيُّ ينايف     الضاً فيًا حمن   . إٰىل ملكته  ]]١٥٦[[ص  /  باعتبار 

ل العدم  إنَّ ونمنع كون  نعم  بأثر،  هو  يس  بأثر وجودي، بل  ليس  ه 

 أثر عدمي.

 وسيأيت.  ،وعن الثاين: باملنع من بطالن التايل

ب الثالث:  إنَّ الرض  أنَّ وعن  التِّ ورة  بذلك،  قضت  صاف ام 

ألنَّ  باإلمكان،  حدثامَّ ـله  احلادث  مل  بعد    صفت  اتَّ فقد  يكن    أن 

ته من حيث  حق، فكانت ماهيَّ الالَّ   سابق والوجودته بالعدم الماهيَّ 

 له من سبب، ألنَّ   بدَّ   صافها بأحدمها اللألمرين، فاتِّ   هي هي قابلة
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من الرتجيح، فال يمنع  وجوب  بدَّ   التساوي  إٰىل    من  سابق مستند 

 حلاجة فيه.ة باورالرض قضِ تز العقل وجوبه مل ر، فلو جوَّ املؤثِّ 

أنَّ  الو  واعلم  من  الثاين  الدالَّ الوجه  أ جهني  احلدوث   نَّ ني عٰىل 

يصلح   يدلُّ للعّليَّ ال  أنَّ   ة  عٰىل  البعينه  أنْ   ه  منها    جيوز  جزءًا  يكون 

مة، ة متقدِّ رًا والعلَّ لكونه متأخِّ ة،  ا أبطلنا كونه علَّ وال رشطًا هلا، ألنَّ 

 ،باالمتناع  ىلٰ فكانا أو  ة بمرتبة،لَّ عم من الة ورشطها أقدالعلَّ   وجزء

 .م حينئذٍ دُّ لزيادة مراتب التق

أنَّ  جعلناواعلم  لو  املؤثِّ العلَّ   ا  إٰىل  املحوجة  اإلمكان  ة  هي  ر 

يكون هذا الوصف جزء    ا سيحدث، عٰىل أنْ ط كون املمكن ممَّ برش

ء ليشم اة، اندفع الدور وتقدُّ العلَّ   أو رشطها، أو جعلناه كلَّ   ةالعلَّ 

 مني ذلك. مني من املتكلِّ تقدِّ كالم امل صودمق سه، وكأنَّ  نفعىلٰ 

أنَّ   ]]١٥٧[[ص  / يف  العارش:  هل   البحث  املوجود  املمكن 

 حيتاج يف بقائه إٰىل السبب أم ال؟

واملتأخِّ  األوائل  فذهب  ذلك،  يف  الناس  من اختلف  رون 

ماء  ونفاه قدإٰىل السبب،    املمكن حال بقائه حمتاج  مني إٰىل أنَّ تكلِّ امل

 ل.  وَّ واملعتمد األ ،منياملتكلِّ 

أنَّ  املحالعلَّ   لنا:  إىلٰ ة  املؤثِّ وجة  و  اإلمكان،  هو  الزم ر  هو 

احلدوث، فيلزم ثبوت    ة، ثابت هلا حالة البقاء كام ثبت حالةللامهيَّ 

 ة فيهام.االحتياج يف احلالتني، لوجود العلَّ 

الزمن   يف  وجوده  يف  املمكن  استغنٰى  لو  عوأيضًا:  ن الثاين 

وؤثِّ امل لكان  إر  لاجبًا،  الواجبيس  ذ  املستغني    معنٰى  يف  سوٰى 

ال عن  فإنْ وجوده  لذات  سبب،  تعدُّ كان  الستحالة  حمال،  فهو  د  ه 

وجتدُّ  لذاته،  لليشءالواجب  الذايت  الوجوب  لغريه،   وإنْ   .د  كان 

 فهو املطلوب. 

 بوجهني: وااحتجُّ 

ااألوَّ  إٰىل  بقائه  حال  املمكن  افتقر  لو  لكال:  ذلك  لسبب  ن 

إمَّ الس أنْ بب  لهي  ا  ال  أثر،  كون  فإنْ أو  يكن  .  البتَّ   مل  أثر  كان  له  ة 

ا  كان له أثر، فإمَّ   ر. وإنْ عن ذلك املؤثِّ   اي� الباقي يف ذلك الوجود غن

الوجود  أنْ    ]] ١٥٨[[ص  /  كان   ل، أو غريه. فإنْ األوَّ     يكون هو 

للحاصلوَّ األ حتصيالً  ذلك  كان  الثاين    وإنْ   ،ل  اليشكان    ء كان 

مرَّ  حمال موجودًا  وهو  وألنَّ تني،  ي.  إنَّ   أنْ   لزمه  املحتاج  هو يكون  ام 

 املطلوب. د ال الباقي، وهواملتجدِّ الوجود 

أنَّ  إليه  الثاين:  حمتاجًا  كان  ولو  الباين،  بعد  باقيًا  البناء  نشاهد  ا 

 بعد مفارقة الرامي.  تبقٰى حركته لعدمه، واحلجر املرمي مَ دِ عُ 

ا  عن  البقاءبب  الس(قولكم:    أنَّ ل:  ألوَّ واجلواب  أنْ إمَّ   حال   ا 

ر البقاء  البقاء ال يكون له أث  ر يفؤثِّ ملا  غلط، فإنَّ   )أثر أو ال  كون لهي

البقاء، إنَّ   حال  احلاصل  املؤثِّ وحتصيل  بل  منه،  لزم  البقاء  ام  يفيد  ر 

ه  حداث يف أمر جديد هو البقاء، فإنَّ اإلحداث، وتأثريه بعد اإل بعد

جدمؤثِّ   داث، فهوغري اإلح أمر  الباقي  يدر يف  باقياً   صار  ال يف    به 

 لك اجلديد مل يكن األثر باقيًا.الذي كان باقيًا، ولوال ذ

إنْ  بقولكم:    وأيضًا  أم ال؟املؤثِّ (عنيتم  تأثري  فيه  له  هل    أنَّ   )ر 

  عنيتم به أنَّ   كذلك، وإنْ   رر هل له فيه تأثري جديد، فليس األماملؤثِّ 

فيهاملؤثِّ  له  أنَّ تأثري،    ر  ا  بمعنٰى  وُ األثر  ا عن  دَ جِ لذي  ل  جأل  ستمرَّ ه 

 استمراره، فاألمر كذلك.

املحقِّ رتضواع أفضل  بأنَّ ه  املؤثِّ قاء  الب  قني:  من  أمر  املستفاد  ر 

 جديد لواله مل يكن األثر باقيًا.

ر يف الباقي  ر أثَّ ملؤثِّ ا  حتصيل احلاصل نشأ من أنَّ   فإنَّ   ،وفيه نظر

  مل   كن املستدّل البقاء موجودًا، لض  فر  ]] ١٥٩[[ص  /  البقاَء حال

أ   يطلب ذلك، البا  نَّ بل قصد    إنْ قي يف زمان البقاء  أثر السبب يف 

الذ هو  حاكان  أوجده  وإنْ ي  احلاصل،  حتصيل  لزم  احلدوث   ل 

 كان مغايرًا له كان التأثري يف أمر جديد.

يقتيض اجلواب  هذا  منه وأيضًا  ويلزم  موجودًا،  البقاء  كون   

 .التسلسل

ال ليس  أنَّ ثاين:  وعن  في  البناء  الباينه  املحتاج  استقرار    إٰىل 

جزاء من  حلركة تلك األ  ةحركة الباين علَّ   ئه يف مواضعها، بلزاأج

أكوان  موض إٰىل خلق  آخر، واستقرارها يف مواضعها مستند  إٰىل  ع 

ز إٰىل آخر. والرامي يفيد  من حيِّ   تعاٰىل، كام ينقل اجلسم  فيها من اهللا

 .باستمرار احلركة تمرُّ ة تسقوَّ املرمي 

االم عدخامتة:  وصف  وإالَّ تناع  ثابمي،  به  املوصوف  لكان  تًا،   

بالرض  باطل  قد  وهو  ذاتي� ورة. وهو  الباري  ك   ا يكون  رشيك  امتناع 

أنَّ  بمعنٰى  ال  تقتيض   لذاته،  ذاتًا  بل  له  وجوده،  امتناع  ره  تصوُّ   نَّ إ 

ل مع عدم  علو د امل كوجو  اوجوده. وقد يكون عرضي�   المتناع ضٍ تمق

فإنَّ علَّ  ممتنعًا  يكه  ته،  بون  لذاته،  با ال  عدمل  واالمتناعلَّ   عتبار  ع  ته، 

 ، والعريض يف مقابله العريض. قابله الوجوب الذايتالذايت يف م 

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ين العبيديل (ت هوت/ عميد الدِّ إرشاق الالَّ 

ا١٦٨[[ص   قال  أنْ ملصنِّف  ]]  ا  إمَّ (واملوجود    ن يكو   : 

 ).أو ممكناً واجبًا 
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ظ (دام  الشارح  قسلُّ قال  (هذه  رضوريَّة ه):  املمة  ألنَّ  وجود ، 

تاجًا يف وجوده إٰىل  الغري) أي ال يكون حم  مستغنيًا عنيكون    ا أنْ إمَّ 

م يكون)  ال  (أو  إٰىل الغري،  وجوده  يف  حمتاجًا  يكون  بل  ستغنيًا، 

ل  .هو املمكن) والثاين هو الواجب، الغري، ([و]األوَّ

أر  (واعلم:  قال عٰىل  يقال  املمكن  باالأنَّ  معاٍن  شرتاك بعة 

).اللف  ظيِّ

اللفظيِّ  االشرتاك  مو  ومعنٰى  الواحد  اللفظ  كون  ضوعًا هو 

لفظلك كان  وإنَّام  الً.  أوَّ وصفًا  املعاين  تلك  من  واحد  املمكن    لِّ 

مش لفظ  أربعة، ألنَّه  معاٍن  عٰىل  واإلمكان  مقوالً  اإلمكان،  من  تقٌّ 

 املعاين األربعة: ني تلكشرتك بم [لفظ]

ل (العااألوَّ وهمُّ :  ُحيك،  الذي  برفو  فيه  إحدٰى م  ع 

أ الرض رضورة  ورتني)،  بعني  العدم  ورضورة  إٰىل  الوجود  النظر 

مل ملا ليس بواجب، وال ممتنع الذي هو  ألنَّه شا  اذاته، وُسّمي عام� 

اخلاصِّ  املمكن  عن  اإلجياب،  عبارة  جانب  يف  وللواجب   ،

 السلب.جانب ع يف متنوللم

(اخلاصُّ  وهو  الثاين:  [ف،  ُحيكم  ايهالذي  برفع  لرضورتني ] 

 الذات.  ظر إىلٰ ) بالنذكورتني معاً امل

(األخصُّ  ُحكِمَ   ،الثالث:  الذي  الرض  وهو  برفع  ورات  فيه 

ء  ، فإنَّ اليش)]] والوقتيَّة١٦٩/[[ص    وطةها، الذاتيَّة [و]املرشكلِّ 

رضوري�  يكون  ال  آليش  اقد  بء  ويذاب  حسخر  رضوري� ته،    ا كون 

وق   ه] بحسب رشط[له اأو بحسب  لإلنته، كحركة  سان،  ألصابع 

ا ليست رض حسب  وريَّة له ب] رض، و[هيهوريَّة له بحسب ذاتفإهنَّ

الرش بحسب  رضوريَّة  فهذه  كاتبًا،  كونه  وهو  ط.  رشطه 

ليس فإنَّه  للقمر،  أنَّه    له  اري� رضو  وكالكسوف  مع  ذاته،  بحسب 

يفيٌّ  رضور وق له  ب  األرض  حيلولة  وقت  وهو  خمصوص  ينه  ت 

الشم رضووبني  فهذه  الوس،  بحسب  إٰىل  رة  أقرب  وهذا  قت، 

 حقُّ باسم اإلمكان. قبله، فهو أ  الوسط من الذي حاقِّ 

الرض برفع  فيه  ُحكَِم  الذي  وهو  (االستقبايل)،   ورات الرابع: 

الذاتيَّ كلِّ  واملها  اال رشة  إٰىل  بالنظر  والوقتيَّة  وإنَّام    ستقبال. وطة 

ارض من  احل  أون املايضوب إٰىل الزمااعتربوا ذلك، ألنَّ ما هو منس

  ، -عدم وجود وال أعني ال  - تعنيَّ له أحد الطرفني  األُمور املمكنة قد  

لرضوتعنيُّ  يكون  إنَّام  الطرفني  ذينك  أحد  ال   وحينئٍذ  ما،  ورة 

ق جترُّ   مطلق الرضورة.  ده عنيتحقَّ

إ ُينَسب  ما  ا  يُ تقٰىل االسوأمَّ  [ التي [ال  املمكنات  من  عَرف بال 

ا باقيةوجودة أو مع، هل تكون ما يف املستقبلحاهل عٰىل   دومة، فإهنَّ

 ايرة. ين األربعة متغف. وهذه املعااإلمكان الرص

ا  إمَّ املوجود  قولنا:  يف  أي  القسمة)،  هذه  يف  (ومرادنا  قوله: 

أع] يكون  [أن  ،( أو ممكنًا، (هو اخلاصُّ فيه  حُ ني الذي  واجبًا  كَِم 

الرض الذا برفع  بحسب  معًا  الورتني  الذي  أي  وجوده    ت،  جيب 

 ه.رًا إٰىل ذاتوال عدمه نظ

 القضيَّة املنفصلة هي التي  املنفصلة حقيقيَّة)، اعلم أنَّ : (فقوله

ف أو حتكم  بالتعاند  الالَّ ١٧٠/[[ص    يها  قضيَّتني،  ]]  بني  تعاند 

بالتعان فيها  حتكم  التي  كقولنفاملوجبة هي  أو ا:  د،  ا زوج  إمَّ العدد 

ا أنْ ، كقولنا: لتعاندبالالَّ تي حتكم فيها  فرد. والسالبة هي ال  يس إمَّ

اإل أبيكون  أو  حيوانًا  التعنسان  ثّم  ايض.  إمَّ القضيَّتني  بني  يف    اند 

بأنْ  وحده  الصدق  عٰىل   جانب  معاً  اجتامعهام  بامتناع  ُحيكم 

ا يف جانب الكذب وحده بأنْ  الصدق، اجتامعهام  امتناع ُحيكم ب وإمَّ

عٰىل    امعهام معاً بامتناع اجتُحيكم    ًا بأنْ معًا عٰىل الكذب، أو فيهام مع

 الصدق والكذب.

ا أنْ كقولنا: هذا اليش  ٰى األُوٰىل مانعة اجلمع،وُتسمَّ  إمَّ يكون   ء 

القضيَّتني ع هاتني  اجتامع  يمتنع  فإنَّه  أو شجرًا،  الصدق  حجرًا  ٰىل 

أ اليش  يصدق عٰىل هذا  بأنْ  اجتامعهام    نَّه شجر، وجيوز حجر وأ   نَّهء 

حجرًا    ًا، فال يكونيوانء حذلك اليشيكون    كذب بأنْ معًا عٰىل ال

شج بةوال  مركَّ القضيَّة  وهذه  ق   رًا.  من من  أخّص  هو  وما    ضيَّة 

فإنَّ  اليش  نقيضها،  هذا  حجرًا، قولنا:  ال  كونه  يقابل  حجر  ء 

  حجرًا. خّص من الا يف مقابله كونه شجرًا، وهو أ فوضعن

اخللوِّ سمَّ وتُ  مانعة  الثانية  هذٰى  كقولنا:  اليش،  اا  إمَّ  يكون   أنْ   ء 

الكذب، ٰىل  ع اجتامع هاتني القضيَّتني عأو ليس بعامل، فإنَّه يمتن  احي� 

ام لو كذبتا معًا عٰىل يش ،  ألهنَّ ء لصدق عليه أنَّه عامل، وأنَّه ليس بحيٍّ

عىلٰ وإنَّ  اجتامعهام  وجيوز  حمال.  الصدق،ه  احليِّ     يف  اجلاهل.    كام 

بة من قضيَّ  نا:  ، فإنَّ قول من نقيضهاة وما هو أعمّ وهذه القضيَّة مركَّ

اليش ،هذا  حيٌّ فوضعنايقابله    ء   ، بحيٍّ ليس  بعامل   أنَّه  ليس  بدله 

]، وبعض ما ليس  ليس بحيٍّ [فهو ليس بعامل وهو أعّم منه، إذ كلَّام

.ب  عامل حيٌّ

حوُتسمَّ  الثالثة  العدد    قيقيَّة،ٰى  فإنَّه  كقولنا:  فرد،  أو  زوج  ا  إمَّ

اجتامع القضيَّ   يستحيل  اهاتني  عٰىل  بأنْ تني  عٰىل  ي  لصدق،  صدق 

املع وأنَّ العدد  أنَّه زوج  ويستنيَّ  فرد،  اه  اجتامعهام عٰىل  لكذب  حيل 

وهذه  . املعنيَّ العدد  عن  والفرد  الزوج  سلب  الستحالة   أيضًا، 
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قضيَّة   من  بة  مركَّ نقيضها  ومن مساوالقضيَّة  ق   - ي  أو -لناه  كام   ،

ا زوج منها ومن نقيضها كقولنا: الع  أو ال زوج.دد إمَّ

ر هذا فنقو١٧١[[ص  /  - ل: هذه املنفصلة املوجبة  ]] إذا تقرَّ

أنْ قوله:  أعني   ا  إمَّ ممكنًا    املوجود  أو  واجبًا  أردنا  -يكون  إذا   ،

املن  املمكن اخلاصَّ  يها  تامع جزئفصلة حقيقيَّة، الستحالة اجكانت 

لو  عٰىل الصدق وعىلٰ  ام  ل، فألهنَّ ا األوَّ أمَّ الكذب.  معًا عىلٰ     صدقا 

لكان  يش اليشء  رضوريُّ ذلك  لذاته،  ء  رضوريِّ   الوجود    وغري 

ام ته، فيجتالوجود لذا ا الثاين، فألهنَّ مع النقيضان، هذا خلف. وأمَّ

كذبا لتعنيَّ   لو  ممتنع  معًا  هذكونه  موجودًا،  كونه  فرض  مع  ا  ًا 

 خلف. 

إنَّ   نْ إف لل  اخلاصَّ   املمكن  قلت:  نقيضًا  وال  ليس  واجب 

هومساوياً   بل  نق  لنقيضه،  من  نقيأخّص  إذ  ليس  يضه،  ما  ضه 

أن يكون مم  بواجب وهو أو ممتنعًا،    ن اخلاصِّ كنًا باإلمكاأعّم من 

ق  من  تقديرك  مع  حقيقيَّة  منهام  بة  املركَّ القضيَّة  جتعل  أنَّ  فكيف  بل 

 قيضها] أو مساويبة من القضيَّة [ونمركَّ   تكون  أنْ احلقيقيَّة جيب  

 نقيضها؟

ليس   -مفهومه    حيثمن    -   خلاصَّ أنَّ املمكن اقلت: ال شكَّ  

، وهلذا عند  -  كام ذكرتم  -ضه  ب، بل أخّص من نقينقيضًا للواج

حتقُّ  عٰىل  يدلُّ  ال  واملعدوم  للوجود  شامل  عامٍّ  بموضوع  ق  اقرتانه 

اخليش اإلمكان  جزئي  من  بكون  عقوكامل  اصِّ ء  ر  املتصوَّ أو  ل، 

مانعةال ومنه  الواجب،  من  بة  املركَّ ا    قضيَّة  وأمَّ كان  مجع،  إذا 

املردَّ امل خاص� وضوع  موضوعًا  فيه  حت  داال�   اد  جزئيقُّ عٰىل  أحد   ق 

بقي يف  اإلمكان،  هو  إنَّام  حتقُّ الرتديد  حتقُّ   ال  أو  اآلخر  اجلزء  قه، ق 

ه ليس  د دلَّ عٰىل أنَّ ملوضوع باملوجوا يَّدناامَّ ق ـ. فهاهنا لنومها نقيضا

ديد  الرت  فيبقٰى ،  مكن اخلاصِّ وريِّ العدم، وهو أحد جزئي املبرض

احل األخرييف  اجلزء  يف  برضقيقة  ليس  ما  وهو  الوجود  ،  وريِّ 

الواجو وهو  قضيَّة نقيضه  من  بة  مركَّ املنفصلة  هذه  فصارت  ب، 

املقس ألنَّ  برض  ومونقيضها،  ليس  ]]  ١٧٢[[ص  /وريِّ  هو 

ا أنْ برضا قلنا: ما ليس  العدم، فكأنَّ  يكون رضوريُّ   وريِّ العدم إمَّ

   الوجود وهو املمكن يكون رضوريُّ اجب، أو ال  لوجود وهو الو ا

 .اخلاصُّ 

العامَّ  أردنا  (ولو  فيهقوله:  ُحيكم  الذي  وهو  إحدٰى   )  برفع 

ا  ورتني،الرض ذكرها  التي  املنفصلة  إسحاق  كانت  أبو    - لشيخ 

إمَّ وله:  ي ق وه أو    ا أنْ (املوجود    مانعة اخللوِّ   -ممكنًا)  يكون واجبًا 

أمَّ  اجلمع،  اخللدون  امتناع  فظ  وِّ ا  فإنَّ  عنهام  اإلمكان اهر،  كذب 

 هذا خلف. ٰىل املوجود يوجب كونه ممتنعًا،ع العامِّ 

عٰىل   يصدقان  ام  فإهنَّ أيضًا،  فظاهر  بينهام  اجلمع  جواز  ا  وأمَّ

رضالو غري  لكونه  ا اجب،  اإلمكان   لعدم،وريِّ  أردنا    ولو 

برفعوه  األخّص، فيه  ُحكَِم  الذي  الذاتيَّ هكلِّ   وراتالرض  و  ة  ا 

والو رشاملو أو  قتيَّ وطة  الذياالستقبايلة،  وهو  برفع    ،  فيه  ُحكَِم 

االستقبال، بالنظر    وراتالرضهذه   املذكورة    لكانت  إٰىل  املنفصلة 

مجع الستحالةمانعة  جزئيها  ،  ال  اجتامع  صدق عٰىل  فإنَّ  صدق، 

يستلزمالوجوب   املوضوع  لذاته،    عٰىل  الوجود  رضوريُّ  كونه 

اإلمك األخصُّ وصدق  يقتيض  االستقبايلأو    ان  أنْ عليه  يكون     

 و رشط.ه من وقت أ جود ال بذاته وال بغريالو رضوريُّ 

غري  املوجود  كون  جلواز  الكذب،  عٰىل  معًا  اجتامعهام  ويمكن 

ممكواجب ل [املذكوري  نًا بأحدذاته وال  ]، كاخلسوف  ناإلمكانني 

فإنَّ  بيشللقمر،  ممكنًا  وال  لذاته،  واجبًا  ليس  منه  كانني،  اإلم  ء 

يلولة األرض  سب الوقت املخصوص، وهو حبح  ارضوري�   كونهل

 ين.بني النريِّ 

(قوله إٰىل  :  إشارة  هذا  للوجوب)،  مغاير  الوجود  هنا  قيل: 

ا فخر  أورده  ثبلدِّ إيراد  عٰىل  الواجب  ١٧٣ص  /[[  وتين   [[

قًا لكان وجوبه  ته، وهو أنَّه يقال: لو كان ولذا اجب الوجود متحقِّ

لوجودهمغايراً  (ا  الث،  ا الشرتاك  أعني  الواجب  اين)  لوجودين 

ل)  وامل األوَّ (دون  الوجوب،مكن،  بالواجب    يعني  الختصاصه 

 وسلبه عامَّ عداه.

فيفيد(وألنَّ  واجب،  موجود  نقول:  حيصل  ا  أي  ه)،  ذا  بقولنا 

قلنا: ولو  ولوال    فائدة،  يفد،  مل  موجود  الوجوب موجود    مغايرة 

الستوٰى  ال  للوجود  اإلفهذان  يف  وعدمها،قوالن   فتثبت  ادة 

(فإنْ امل بينهام،  مالزم  غايرة  بينهام  يكن  يكو مل  ال  أي  أحدمها  ة)  ن 

 اآلخر. الزمًا لآلخر، صحَّ انفكاك أحدمها عن 

انفكاك أي  عن  (وهو)  (  أحدمها  تعقُّ اآلخر  لعدم  ل باطل، 

ألنَّ  الوجوب)،  عن  الوجود  الوجود  انفكاك  يف  هو  إنَّام  كالمنا   

لذ انفكَّ الواجب  فلو  الوجو اته،  الواج عن  ب لذاته غري  ب صار 

ف وهو  واجب،  احلقائق،  (تنقلب  معقول.  أي  غري  وبالعكس) 

صفة    د، لكون الوجوبل انفكاك الوجوب عن الوجووعدم تعقُّ 

كان بينهام    موصوفها وإنْ   عَقل انفكاكها عنصفة ال يُ وجود، واللل

الطرفنيمالزمة،   من  تكون  ال  كلُّ   بأنْ   فهي  من  و  يكون  احد 
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مل  الوجوب لآلخروالوجود  له  زومًا  الستحوالزمًا  الدور  ،  الة 

با احتياجاحلاصل  ملزومه   عتبار  إٰىل  الوجود)، الالزم  من  (وال   ،

املالزمة من جانب  أي وال بأنْ الوجو  تكون  امللزوم    د،  يكون هو 

الو الشرتك  (وإالَّ  له،  الزمًا  املوجودات)،  والوجوب  بني  جوب 

 رة.باطل بالرضوبينها، وهو   -ي الوجود عنأ  -الشرتاك ملزومه 

كو أيضًا  معلوالً (ويلزم  الوجوب  الن  للوجود  أي  هو )،  ذي 

حما  وهو  (وال ملزومه،  بالع١٧٤/[[ص    ل،  وال  ]]  أي  كس)، 

للوجود]،    يكون ملزوماً   لوجوب [بأنْ ا   ن جانبزمة متكون املال

ل نعت)  الوجود  علَّة  (ألنَّ  يكون  (فال  عنه،  ر)  و(متأخِّ لوجود 

وإالَّ  وإذاللوجود)  دار.  حت    فرض  ملزوماً  قُّ كان  الواجب  هلذه ق 

 ق الواجب حمال.االً، فتحقُّ املحاالت كان حم

)، فال يكون علًَّة وال معلوالً   .(ال يقال: الوجوب سلبيٌّ

 وهو تأكيد الوجود،   ، وكيفانقول): ال ُنسلِّم كونه سلبي�   ا(ألنَّ 

نقيضواليش وألنَّ  بنقيضه.  د  يتأكَّ ال  وجوب،  الالَّ   الوجوب  ء 

  حمول عٰىل العدميِّ عدميٌّ ، وامل كاالمتناع   العدميِّ حممول عٰىل  وهو  

.  -وهو الوجوب   -، فنقيضه وجوب عدميٌّ ورة، فالالَّ بالرض   ثبويتٌّ

املحقِّ (أجاب  :  هقول اشرتك  بعض  لو  الوجود  بأنَّ  قني 

أف تساوت  أي  [فيهبالتواطؤ)  باألولويَّة  راده  تفاوت  غري  من   [

ليَّة وو أفراده يف[ومقابالهتااألشّديَّة  األوَّ  االقتضاء)، ]، (لتساوت 

  واحدٍ   اقتضاء كلِّ   ضاء أحد األفراد الوجوبيلزم من اقت  أي كان

ال و  وجوب،منها  أي  وإنَّام اشرتاكه    ر (كذلك،ليس األم(وليس) 

أفراده  ، (فكبالتشكيك) عٰىل ما عرفت من قبل ان) اقتضاء بعض 

ككاقتضاء    للوجوب األنوار  إبعض  الشمس  األعشٰى نور  ، بصار 

ُيب من األنواِرص وهو الذي ال  ليالً، بخالف غريه  الرس  كنور  اج  ر 

 . يكشكوالكواكب، وذلك لكون النور صادقًا عٰىل أفراده بالت

 يف هذا الكالم موضع نظر، وهو قوله: (إنَّ الوجود  م أنَّ واعل

اشرت االقتضاء)لو  يف  أفراده  لتساوت  بالتواطي  ذلك  ك  فإنَّ   ،

لتواطي، وكلُّ نوع  ولة عٰىل أنواعها باواألجناس مقنوع، فكيف  مم

ب دون غريه  خر، كاقتضاء اإلنسان التعجُّ قتضيه اآل ما ال يقتيضي

أنواع احليوان اوكاقتض،  اتمن  املعنيَّ دون غريها اء الشمس  لنور 

أف  من من  كوهنا  مع  عليها  الكواكب،  الصادق  اجلسم  جنس  راد 

 بالتواطئ.  وعٰىل غريها

 لخيص هذه:يف هذا املوضع من كتاب الت ق رة املحقِّ باوع

بالتواطئ للزم  ك يدلُّ عٰىل املوجودا(لو كان الوجود املشرت ت 

  كون كلِّ ] يف موضع  ]١٧٥[[ص  /  من كونه مستلزمًا للوجوب

 وجود مستلزمًا له، وليس األمر كذلك).

خم للعوهذا  ظلُّ الف  (دام  الشارح  نقلها  التي  [عنه بارة  ه) 

جهناك ألنَّه  ا   كلِّ اقتضاء    عل]،  أفراد  من  عليهلكيلِّ فرد  املقول  ا   

فرد لذلك األمر، ومنعه ظاهر   اء كلِّ اقتض  ر يستلزمبالتواطئ ألم

 ملا عرفت. 

جعاههو اقتنا  الكيلِّ ل  ذلك  تستلزم  ضاء  صورة  يف  ألمر   

ر  صورة، ألنَّ املشرتك إذا كان علَّة ألم  اقتضائه لذلك األمر يف كلِّ 

ذل وكان  م ما،  املشرتك  كك  يف  الس وجودًا  عٰىل  أفراده  لزم  لِّ  واء، 

ا ذلك  ذلك    -ل  املعلوأعني    -ألمر  وجود  أفراد  من  فرد  كلِّ  يف 

 ن علَّته.ل ععلوف املاملشرتك، الستحالة ختلُّ 

  كونه معلوالً)، فإنَّ   : (وال يلزم من كون الوجوب الزماً قوله

وليس   لعلَّته  ملزوم  املساوي  وأ املعلول  هلا،  املتضايفعلَّة  ني حد 

 .احبه وليس علَّة لهملزوم لص

واالمتناع ُأمور معقولة حتصل   (واحلقُّ أنَّ الوجوب واإلمكان

يف العقل   صورته ء احلاصلليشا  ر) أييف العقل من استناد املتصوَّ 

و الوجوب  أي  وهي)   ، اخلارجيِّ الوجود  واالمتناع  (إٰىل  اإلمكان 

برش للعقل  املذاال ط  (معلوالت  نستناد  وهو  اكور)،  ملاهيَّة سبة 

إٰىل   رة  اخلارجي،املتصوَّ ب  الوجود  ت يف اخلارج  موجودا(وليست 

أ  إليها  تستند  التي  لألُمور  علالً  تكون  معحتَّٰى  أنَّ   هتا،لوالو  كام 

زيد  تصوُّ  ره    وإنْ   -ر  يتصوَّ ملن  معلوالً  ذلك    -كان  يكون  ال 

 لزيد وال معلوالً له).  ر علَّةالتصوُّ 

  و كونه بحيث إذا عقله عاقل ه رجاخلا بًا يف ء واجن اليشكو(و

الوجود إٰىل  حصل]١٧٦ص  /[[  مستندًا  اخلارجي  عقله    ]  يف 

الو  معقول كان  وإذا  الوجوب،  أنْ   ابي� سل  جوبهو  منه  يلزم    ال 

السلبيَّ سلب يش فإنَّ  للوجود،  نقيضًا  إش يكون  إٰىل ء)، وهذا  ارة 

الدليلجوا من  ل  األوَّ الدليل  مرَّ ب  اللذين  عىلٰ ني  ذكرمها  كون     

ثبوتي� الوج  وذلك  اوب  الوص  أنْ ،  حقيقة  ايقال:    هو   لسلبيِّ ف 

ة،  يَّ ة سلبء عن املوصوف به، كام نقول: الفرديَّة مثالً صفسلب يش

يش سلب  معناها  بمتساويني  - ء  فإنَّ  االنقسام  يش  -  وهو  ء  عن 

وهو   العدد،  والوهو  هبا،  فإذا  املوصوف  للوجود،  وصف  جوب 

سلبي�  س  اكان  معناه  يشكان  يشلب  وسلب  الوجود،  عن  عن  ء  ء 

ح  الوجود عليه  العدم  محل  يكون  الوجود  ال  تأكيد  من  يلزم  تَّٰى 

 دم. هو الع يضه الذيبنق نئٍذ تأكيدهبالوجوب حي
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إنْ قوله (وأيضًا  والالَّ   :  نقيضنيكان الوجوب   بمعنٰى   وجوب 

املحتملة   مجيع األقسام مجيع االحتامالت)، أي يندرج فيهام امنُيقسِّ 

يبقٰى ب إالَّ وهو  حيث ال  احتامل  أحدمها،    مندرج   وهذا شأن حتت 

االحتام الن مجيع  فيهام  يندرج  مل  لو  إذ  هقيضني،  لكان    ناك الت 

خااحتام خلف. ل  هذا  النقيضني،  ارتفاع  جواز  فيلزم  عنهام،  رج 

إالَّ  مفهوم  يبقٰى  ال  أو  بحيث  الوجوب  ا  إمَّ عليه  ويصدق   

امن ، أي نقيضانالعدم كذلك)(والوجود و ،الالوجوب مجيع    ُيقسِّ

بحاال املمكنة  يبقٰى  حتامالت  ال  إالَّ  يث  ر  متصوَّ وال  مفهوم 

وإ الوجود  ا  إمَّ عليه  العمَّ ويصدق  ( ا  عٰىل دم،  حمموالً  العدم  وكان 

معدومالالَّ  فهو  وجوب  ال  كلُّ  يصدق  بحيث  (فال  ،  وجوب)، 

أنْ  عٰىل    يلزم  حمموالً  الوجود  محالً  يكون  باكّلي� الوجوب  حيث ) 

وجوب فهو موجود،  يصدق كلُّ  أنْ   اجلائز  من  يكون بعض    ألنَّه 

عدمي�   ما وجوب  وإنْ   اهو  الالَّ   أيضًا)    نَّ (فإ،  امي� عد  وجوبكان 

]] أعني الوجودّي، وهو الذي ُحكَِم  ١٧٧/[[ص    )املمكن العامَّ 

(نقيضان   (واملمتنع) وهو رضوريُّ العدم  العدم،فيه برفع رضورة  

املذكور)  بالوج ا ه  بمعنٰى  االحتأي  مجيع  امالت،  قتسامهام 

حتقُّ  بنيالستحالة  واسطة  وبني  ق  بممتنع،    املمتنع  ليس  ما 

 ا ملا كان ممتنعًا، هذا خلف. كان وجودي�  وذ ل)، إ(واملمتنع عدميٌّ 

 ) أعني كّل العامِّ ما هو ممكن باإلمكان  يكون كلُّ  (وال جيب أنْ 

 ). ه عدميٌّ وبعض وجوديٌّ ، بل بعضه اما ليس بممتنع (وجودي� 

الدليل   عن  جواب  اوهذا  الدليلني  من  عىلٰ الثاين    ملذكورين 

ثبوتي�  الوجوب  بيَّنَّاكون  قد  ونحن  سل،  فيام  ها  املغالطة    ذهف 

ل وحلَّ   بإعادهتا.  ها، فال ُنطوِّ

*   *   * 

ال    املمكن لذاته أنْ   اصُّ : (خو ]] قال املصنَّف  ١٨٤[[ص  

طرفيه أحد  مإالَّ   يوجد  بأمر  يكونال  وأنْ   . نفصل  الطرفني      أحد 

 دوث).ن، ال من احلر من اإلمكاواحلاجة إٰىل املؤثِّ  .أوٰىل به

الشارح   ظ(قال  (ل)هلُّ دام  ذكرامَّ ـ:  يف   خواصَّ     رشع  الواجب 

 : وقد ذكر منها ثالثاً  ،املمكن خواصِّ 

أو العدم إالَّ طرفيه إمَّ   ال يوجد أحد  : أنْ وىلٰ األُ  ة  بعلَّ ا الوجود 

عن   منفصلة خارجة  عنه١٨٥/[[ص    ذاته  ألنَّ ]]  لوال  ،  ذلك)  ه 

ة خارجة أحد طرفيه املذكورين إٰىل علَّ ه بصافلوال افتقاره يف اتِّ   أي

إمَّ   ،م أحد األمرين(لز  ،عن ذاته   ، ا استغناؤه) يف ذلك مطلقاً وهو 

وهو حمال،  ،ة هي ذاتهإٰىل علَّ  فيه ورة، أو افتقاره(وهو باطل بالرض

مالعلَّ   نَّ أل عىلٰ تقدِّ ة  املعمة  اليش  كان  فلو  علَّ لول،  لزم    ةء  لنفسه 

 ورة).بالرض وهو حمال  ،هء عٰىل نفسم اليشتقدُّ 

صافه بأحد طرفيه قدير انتفاء افتقاره يف اتِّ ه عٰىل ت، فإنَّ نظر  وفيه

علَّ  يكوإٰىل  ال  عنه  منفصلة  ذاته  عن  خارجة  أحد  ة  الالزم  ن 

، تغناؤه مطلقاً اسا وهو إمَّ  مور ثالثة:أُ  ل أحداألمرين املذكورين، ب

ال يلزم   وحينئذٍ  .داخلة فيه ةنفسه، أو إٰىل علَّ  ية ه علَّ أو افتقاره إىلٰ 

ة خارجة، بل  ق االفتقار إٰىل علَّ ذكورين حتقُّ قسمني املن بطالن الم

 .ور أيضاً ام يلزم ذلك إذا بطل القسم الثالث املذكإنَّ 

بالعلَّ   أنَّ   واحلقُّ  هنا  ةاملراد  ل  املنفصلة  املمكن،    ذاتاملغايرة 

أو   جزئه  كانت  وحينئذٍ سواء  عنه،  بطال   خارجة  من  ن  يلزم 

علَّ و  استغنائه إٰىل  نفسافتقاره  افتقارة هي  علَّ ه  ه    . ة منفصلة عنهإٰىل 

  أنْ   ة يف أحد الطرفني هي الذات ال يلزمه عٰىل تقدير كون العلَّ وألنَّ 

 .دمهده أو لعوجوة ليكون علَّ  ة لنفسه، بل يلزم أنْ ء علَّ يكون اليش

 ) هظلُّ دام  (والشارح    )تعاىلٰ   رمحه اهللا(  فيف عبارة املصنِّ  وأيضاً 

أو  يه إمَّ ال يوجد أحد طرف  ام: (أنْ وهو قوهل   ،موضع نظر ا الوجود 

لعلَّ العدم إالَّ  ال يوجد وجوده وال يوجد    أنْ   معناه حينئذٍ   ة)، فإنَّ  

إالَّ ع بعلَّ دمه  ظاهرة،    ،ة  هذا  يثبت  الوجود    فإنَّ واستحالة  ال 

 وال للعدم. جودللو

(الثانية: أحد  أنْ   قوله:  يكون  ا   ال  أعني  لوجود  الطرفني) 

وقوع    أمكن  ة إنْ األولويَّ   ه مع تلكخر، ألنَّ من اآل  بهوالعدم (أوٰىل  

لنفرض املرجوح،  الطرف    وقوعه  الطرف  كان  [وقد  وقت)  يف 

و طرف  اقعاً الراجح  آخر،  يف  الوقتني(]  أحد  أعني  فتخصيص   (

ف  الوقت وقع  الطر١٨٦/[[ص    يهالذي  الراجح]]  الوقت  و  ف 

ن  الطرفني دو(بوقوع أحد ذينك    ،حوقع فيه الطرف املرجوالذي  

ا دون  أو  مرجِّ اآلخر)،  غري  من  (ترجيح  اآلخر  وهو   ،حلطرف 

(كانت  وإنْ   . حمال املرجوح  الطرف  وقوع  أي  ذلك)  يكن  )  مل 

 . ، هذا خلفجباً )، فيكون املمكن واة (وجوباً األولويَّ 

نظر، أنْ   فإنَّ   وفيه  لِ   لقائل  أحد   أنْ   جيوزال    مَ ـيقول:  يكون 

أوٰىل   اآلخرالطرفني  ت  ،من  تلوال  األكون  حولويَّ ك  إٰىل  بالغة   دِّ ة 

تكون   بل  املرجوح،  ويمتنع  الراجح  جيب  بحيث  الوجوب 

 ؟ ق الطرف الراجح  حتقُّ ة وعدم سبب املرجوح كافيني يفاألولويَّ 

  املرجوح  وقوع الطرف أمكن   ة إنْ األولويَّ  تلك  ه معقوله: (ألنَّ 

أحد الطرفني  قتني بوقوع  نفرض، فتخصيص أحد الو يف وقت، فل

 ح).من غري مرجِّ  كون ترجيحاً ي
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اخرتنا   إنْ   قلنا: سبب  غري  من  املرجوح  الطرف  وقوع  أردت 

أردت    يَّة وجوبًا. وإنْ وال يلزم من ذلك كون األولو  ،ه ال يمكنأنَّ 

  -   هب وال عدمالسبعتبار وجود  ] من غري اأي[   -مطلقًا    وقوعه

أنَّ  ياخرتنا    وحينئذٍ   ،ه، وفرض وقوعه هو فرض وقوع سببمكنه 

ت يكون  مرجِّ   رجيحاً ال  غري  ملمن  بل  السبب    حرجِّ ح،  ذلك  هو 

 املفروض وقوعه.

عٰى  املدَّ قني: هذا) أي ما ذكرمتوه من  (قال بعض املحقِّ   :[قوله]

األولويَّ (يقتيض نفي  مطلقاً   كاة  سواء  أي  يف)،  كافية  صول ح   نت 

 .أو مل يكن  الطرف األوىلٰ 

أنْ  الطرف  (ولقائل  أ األوىلٰ   يقول:  يكون  وقوعاً   مثل كثر   (

أو    ،دمها عن املرأةوجود اللحية للرجل وع (وأشّد عند الوقوع، 

رش  املتوقِّ   ،)طاً أقّل  متكاملعلول  رشائط  وجود  عٰىل  فإنَّ عدِّ ف    دة، 

موقوفاً  يكون  ع  عدمه  واحدعٰىل  علَّ منها    دم  أقّل  فه  ته،ومن  و 

الوجود  رشطاً  ماوأن  ،من  املذكو   ت  دليلك  أي  ذلك،  ر  أبطلت 

 املذكورة.ة بأحد هذه االعتبارات يَّ لألولو الً ليس مبط

املوجودات   (يف  الوجود  عٰىل  العدم)  رجحان  يف  قيل  (وقد 

القارَّ  واحلركالغري  كالصوت  مل    نَّ إ]]  ١٨٧[[ص  /  ة:ة  لو  العدم 

أوىلٰ  هبا جلاز عيكن  البقاء  اليها  الوج ) الذي هو    كام (ود،  ستمرار 

 ز عليها استمرار العدم).جا

املمتنع بغريه، املمكن لذاته ال يف    ا يفكالمن  أنَّ جيب عنه:  (وأُ 

القارِّ  الغري  أنَّ   ،ممتنع لغريه)  وبقاء  املمكن لذاته  ومراده   كالمنا يف 

أإالَّ   اتهلذ  كان ممكناً   واملمتنع لغريه وإنْ   ،هو من حيث ذاته  امإنَّ    نَّ  

 بل باعتبار غريه.من حيث ذاته،  امتناعه ليس

ة كثرة وقوع األشخاص ويَّ ول األ راد منليس امل : (وأقول:قوله

يف   الواحد  الشخص  وقوع  أو  كثرية  أوقات  أو  واحد  وقت  يف 

متعدِّ  يستمرُّ   ،دة)أزمنة  ت  أي  يف  األزمنةوجوده  بأنْ   ،لك  م عدَ يُ   ال 

 . الملعدوم حمإعادة ا ألنَّ د، وجَ ثّم يُ 

(ألنَّ  وا  ذلك  قوله:  علَّ الوقوع  إٰىل  مستند  شدَّ جب  وال  ة  ة 

وليس    ،قع)لوا ا باأي  شدَّ ألولويَّ املراد  الوة  قلَّ   ،اقعة  رشط  (وال  ة 

من   أي ليس مستفاداً  ،مجيع ذلك مستفاد [من خارج) وقوعه، فإنَّ 

ماملمكن ذاته]  حيث  [وإنَّ ،  ن  أمر  من  مستفاد  هو  خارج  ام  آخر] 

ة (الرتجيح الذي  ألولويَّ د بذلك) أي با ، (بل املراذات املمكنعن  

ناع)  (االمت  ال إىلٰ كان للوجود، و  إنْ   لوجوب) طرف ا  ال ينتهي إىلٰ 

املمكن  العدم  كان لطرف  إنْ  إٰىل ذات  نفي   ،(املستند  املراد  وليس 

 اء كانت مستفادة من ذات املمكن أو منسو  أي  ،)ة مطلقاً األولويَّ 

بة يكون وجوده  ة مركَّ ول املستند إٰىل علَّ علامل  (ألنَّ   ،أمر خارج عنه

أججود  ند وأوٰىل) أي أرجح (ع ة من وجوده  زاء تلك العلَّ بعض 

 دم اجلميع).عند ع

ثابتة بني الوجود حال وجود  هذه األولويَّ   فإنَّ   ،ويف هذا نظر  ة 

  كلِّ يعني عدم    -  الوجود حال عدم اجلميع   وبني ته  بعض أجزاء علَّ 

إذ النزاع  ،-   عٰىل اجلمع  احدواحد و فيه،  الكالم  أولويَّ   وليس  ة  يف 

أو  ويَّ يف أول  عكس، ال بال أو  الوجود عٰىل العدم   ة وجود من وجود، 

]] وعدم املعلول املفروض أرجح من  ١٨٨/[[ص    . دم من عدم ع

احلالتني  يف  بع  -  وجوده  العلَّ أعني حالة وجود  أجزاء  وعدم  ض  ة 

 . ن واقعًا  [ملا] كاوإالَّ   ،-  جلميع البعض وحالة عدم ا

املحقِّ وقوله يف االعرتاض عىلٰ  مستن  نَّ إ  :ق  إذلك واجب   ىلٰ د 

مس أغلبيَّ لَّ سبب  لكن  الطرفني  م،  أحد  دالٌّ ة  اآلخر  عٰىل    وندور 

وليس ذلك باعتبار االفتقار إٰىل السبب    ،ة الغالب عٰىل النادرأولويَّ 

 ذلك. الشرتاك الغالب والنادر يف  ،والوجوب به

فخر يف الدِّ   وقال  بين  أوىلٰ   إنَّ (به:  تُ كُ عض    عدمه  من   الذي 

األ  وجوده ال  هو  التي  من وأمَّ   ،بقٰى تعراض  أوٰىل  وجوده  الذي  ا 

 ثال له). عدمه، فال م

وذلك حكم   ،رة احلاجة إٰىل املؤثِّ اإلمكان علَّ   : (الثالثة: إنَّ قوله

اخلالف وقع  فإنَّ   قد  إٰىل    فيه،  ذهبوا  الناس  من  ة] [علَّ   أنَّ مجاعة 

ااحل املتكلِّ   ،حلدوثاجة هي  قدماء  املتأخِّ أمَّ   .مني وهم  منهم   رونا 

أعنئواألوا علَّ (فإهنَّ   ،كامءحلا   يل)  قالوا:  احلاجم  املؤثِّ ة  إٰىل  إنَّ ة  ام  ر 

 :عندي لوجهني وهو احلقُّ  ،هي اإلمكان

 :]ر هي اإلمكانة احلاجة إٰىل املؤثِّ علَّ  ل عٰىل أنَّ [الدليل األوَّ 

أنَّ األوَّ  ف  ل:  مع  [كونالعقل  ارض  ممكناً ليش]  ال  ء  ة علَّ يطلب 

عٰىل   طرفيه  أحد  ترجيح  وإنْ ايف  يتصوَّ   آلخر  شيئاً مل  من    ر  آخر) 

 ه. حدوث وغري

جوَّ  (استغنائه) (ولو  بجواز  جلزم)  احلادث  وجوب  العقل  ز 

املؤثِّ  لتصدق  ،رعن  بجواز  لفظة  املذكورة،  طيَّ الرش  وزدنا  ة 

أنْ  احلايكون    الستحالة  ذلك  جموِّ وجوب  عن    زاً دث  لالستغناء 

 به. وماً فرعه جمز ر الذي هواملؤثِّ 

بد قال  ق ولو  (ول  جوَّ وله:  العقل)لو  العقل)   :ز  جزم  (ولو 

الرش بو كانت  احلادث،  /[[ص  طيَّ جوب  املذكورة  ١٨٩ة   [[

 ومل حيتج إٰىل الزيادة املذكورة. ،صادقةً 
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أنَّ واعل االست  م  إٰىل  يرجع  الكالم  هذا  بلزوم حاصل  دالل 

لإلماال العقحتياج  يف  احلكان  عن  الغفلة  حال  كون    دوثل  عٰىل 

علَّ  املقرتن    وبلزوم  ،حتياجلالة  اإلمكان  للوجوب  االستغناء 

 ة لالحتياج.احلدوث ليس بعلَّ  احلدوث عٰىل أنَّ ب

نظر  األوَّ أمَّ ،  وفيهام  ل فألنَّ   ، ل ا  يلزم من  ال  اليش ه  لليش زوم  ء يف  ء 

أنْ  امللز   العقل  علَّ يكون  والال وم  مع ة  فإنَّ لوًال زم  بكون  ،  جزمنا  متٰى  ا 

حي�   اً عامل ء  اليش  بكونه  علَّ   ن م يلزم  ومل    ، ا جزمنا  العلم  كون  ة  ذلك 

ه ال يلزم من كون احلدوث املقرتن بالوجوب  فألنَّ   ، ا الثاين مَّ وأ   للحياة. 

  ة لالحتياج.  اجلملة علَّ احلدوث يف   ال يكون   ة لالستغناء أنْ علَّ 

 :]ر هي اإلمكان ؤثِّ إٰىل امل ة احلاجةلَّ ع  عٰىل أنَّ [الدليل الثاين

أنَّ وق  (الثاين:  كو احلدوث    له:  الوهو  من   ، بالعدم  قاً سبو جود 

احلدو أي  بالعدمفهي)  املسبوق  للوجود  أي  له)  (صفة    ، ث 

متأخِّ  احلدوث  (والصفة  فيكون  هبا،  املوصوف)  عن  بالطبع  رة 

بالطبع  راً متأخِّ  الوجود  متأخِّ   ،عن  تأثري  (والوجود  عن  موجده  ر 

ياج  ر عن احتاملوجد متأخِّ ثري  وتأ   ،تهر املعلول عن علَّ ت تأخُّ بالذا

ر ال  إٰىل املؤثِّ    يكون حمتاجاً ما ال  وجود بالطبع)، ألنَّ يف ال  إليهثر  األ

أثراً  متأخِّ   ،رللمؤثِّ   يكون  علَّ واالحتياج  عن  تأخُّ ر  بالذات  ر  ته 

علَّ ا عن  تأخُّ ملعلول  ظهر  قد  فإذن  احلته،  علَّ ر  عن  احلاجة   ةدوث 

املراتب،هبذ كانت هي احلدوث    ه  تقدُّ فلو  ٰىل  ء عم اليشنفسه لزم 

 ه حمال. وإنَّ  ،ذه املراتبهبنفسه 

أنَّ   ]]١٩٠[[ص  / يدلُّ   واعلم  الدليل  كون   هذا  امتناع  عٰىل 

علَّ  رشطاً احلدوث  أو  جزءها  أو  لالحتياج  رشائطها  ة  وال    ،من 

 نعم  عٰى،املدَّ   الذي هو  حتياجة لاليلزم من ذلك كون اإلمكان علَّ 

ا اإلمكان أو إمَّ   حتياجة االعلَّ   ق عٰىل أنَّ افمن حيث وقوع االتِّ   يدلُّ 

مها أو  دلَّ   ،احلدوث  امتناع  وقد  عٰىل  الدليل  القسمني    هذا 

 ل، لكن هذا ضعيف.  األوَّ األخريين، فتعنيَّ 

ر عن احلاجة، تأخَّ   احلدوث وإنْ   ل: إنَّ وقد قيل عٰىل هذا الدلي

ام  ة إنَّ وث علَّ والكالم يف كون احلد ،يف العنييف احلصول  ر ام تأخَّ إنَّ ف

العيريدو هبا  الغائيَّ لَّ ن  متقدِّ   ،ةة  التصوُّ وهي  يف  الذهني  مة  ر 

العينيومتأخِّ  احلصول  يف  احلدوث    وحينئذٍ   ،رة  كون  من  يلزم  ال 

العني  راً متأخِّ  أنْ عن االحتياج يف  علَّ     يكون  ومتقدِّ ة غائيَّ ال  له    اً مة 

ام كانت من إنَّ   -ة احلاجة  أي علَّ   -ة  خلاصَّ وهذه ا  ،ذهنعليه يف ال

خاصَّ ألهنَّ املمكن،    خواصِّ  للممكنا  اإلمكان الالزم  ة اصَّ وخ  ،ة 

 امللزوم.  الالزم املساوي تكون من خواصِّ 

للممكنقوله صفة  اإلمكان  (قيل:  متأخِّ   ،:  عنهفهو   ، ر 

ته)  ر عن علَّ أخِّ ياج املتاالحتر عن  ر عن التأثري املتأخِّ كن متأخِّ ملموا

علَّ  يأي  فال  االحتياج،  إيَّ   كونة  [لزوإالَّ   ،اهاهو  تم  اليشقدُّ ]  ء  م 

 ه حمال. إنَّ و ،عٰىل نفسه هبذه املراتب

كون   امتناع  عٰىل  املذكور  الدليل  معارضة  إٰىل  إشارة  وهذا 

 ة احلاجة باملثل.احلدوث علَّ 

متأخِّ جلاو( املمكن  قوهلم:  الكذب يف  ف  عنر  واب:    إنَّ التأثري، 

إنَّ املتأخِّ  ار  وجود  أي  وجوده)  هو  عدمه  ،ملمكن ام  وهذا (أو   ،(

 يف اجلواب.  ده كاٍف حو

عنهام) أي عن   راً (وليس اإلمكان متأخِّ   :ة اجلوابقوله يف تتمَّ 

ل خرٰى باملثه جواب معارضة أُ يقال: إنَّ   الوجود والعدم، يمكن أنْ 

ا مقدَّ للدليل  أنْ   ،رةملذكور  نسبة  يقال:  وهي  املاهيَّ   اإلمكان  ة  بني 

مت والنسبة  والعدم،  املأخِّ والوجود  عن    ورة، لرضاب  نتسبنيرة 

متأخِّ ١٩١[[ص  / فاإلمكان  الوج]]  عن  املتأخِّ ر  تأثري  ود  عن  ر 

املتأخِّ املؤثِّ  املؤثِّ ر  إٰىل  األثر  احتياج  عن  املتأخِّ ر  علَّ ر  عن  فال  ر  ته، 

 املراتب.سه هبذه  نفء عىلٰ اليش متقدُّ   لزموإالَّ  ،اهاون إيَّ يك

متأ  بجافأ اإلمكان  كون  من  ا  راً خِّ باملنع  إذ لوجودعن   ،

عب صحَّ اإلمكان  عن  يُ ارة  وال  والعدم،  الوجود  [توقُّ عقَ ة  ]  فل 

اليشصحَّ  عىلٰ ة  متوقِّ حتقُّ   ء  اإلمكان  نعم  تصوُّ قه.  عٰىل  ر  ف 

ر  أخِّ ام املتر، إنَّ عن تأثري املؤثِّ   راً أخِّ ر الوجود متوليس تصوُّ   ،الوجود

 ر. تصوُّ الق الوجود  حتقُّ  رري املؤثِّ تأث عن

فيام تكمت: حقل  فإنْ  بأنَّ قدَّ ت  االوج  م    وحينئذٍ   ،ةملاهيَّ ود هو 

الوجود متأخِّ يلزم من   املاهيَّ   راً كون  رة عن  ة متأخِّ عن التأثري كون 

 التأثري.

املاهيَّ  اخلاقلنا: الوجود هو  أمَّ ة يف  فيغايرهارج،  الذهن    -  ا يف 

ط ة احلاصلة يف الذهن، ال برشهيَّ ملان يلحق اواإلمكا  ،-  مكام تقدَّ 

 . جيِّ اخلار وجودال

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦(ت  املقداد السيوري /امع اإلهليَّةلوال

الثالث الالَّ   ]]٩٣[[ص  / واإلمكان    : مع  واالمتناع  الوجوب  يف 

 : م واحلدوث دَ والقِ 

 وفيه أبحاث:

 : ة]ل: [محل الوجود عٰىل املاهيَّ ألوَّ ] اث[البح

  ،صافها بهجيب اتِّ   أنْ   اة فإمَّ الوجود عٰىل املاهيَّ   َل ه إذا ُمحِ اعلم أنَّ 



 ٥٧  ............................................................................................................  اإلمكان ) ٧٩/ ( األلفحرف 

يمتنع األمران  ،أو  جيوز  وجوباألوَّ   .أو  امتناعو  ،ل   ،الثاين 

إمكان رضوريَّ   .والثالث  مفهومات  تعريف،  وهو  إٰىل  تفتقر  ال  ة 

الن قد  ثّم األوَّ  .ء بام يساويهاليش  فها لزم الدور أو تعريفومن عرَّ 

املسمَّ فيُ ذات  بال  جدانيو واجباً تَّ ٰى  هبام  ومم  صف  ته،  لذا  عاً تنلذاته 

ا باعتبار  يوجدان  فيُ وقد  واجباً سمَّ لغري  كاملع  ٰى  عند لغريه  لول 

علَّ  عدمها  وممتنعاً   ،تهوجود  حال  كهو  فال فأمَّ   .لغريه  املمكن  ا 

لذاته   ا واجباً إمَّ إلمكان بالغري   لكان مفروض اوإالَّ   ،يوجد بالغري

مم بالذات  بالغريممكن    وكلُّ   .لذاته  تنعاً أو  ذلك  فيكون    ،ممكن 

  فيلزم   ،لذاته  ممكناً   لذاته وتارةً   واجباً ]]  ٩٤ /[[ص  ةً ض تاراملفرو

 االنقالب، هذا خلف.

الثالثة   الثاين: [هذه  مور أُ   -   مكانإوجوب امتناع و  -البحث 

 : اعتبارية]

 .ة ال وجود هلا خارجاً مور اعتباريَّ ثة أُ هذه الثال أنَّ 

عموماً أمَّ  عىلٰ   ،ا  املعدوم،فلصدقها  مستحاملمتن  فإنَّ     يل  ع 

قبل وجوده ممكن الوجود وإذا  جب العدم، واملمكن  د ووالوجوا

 صاف العدمي بالثبويت.ة، الستحالة اتِّ عدميَّ  ذلك كانكان ك

خصوصاً وأمَّ  ثبوتي�   فألنَّ   ،ا  كان  لو  إ  االوجوب  مكان لزم 

البطالا يف  كامللزوم  والالزم  املال  ن.لواجب،  أنَّ بيان    ، صفة  هزمة: 

حينئذٍ  اإىلٰ   راً مفتق  فيكون  فيكون مل  ممكن،  واملفتقر    وصوف، 

ممكناً  حينئ  ،الوجوب  زواله  أنَّ ذٍ فيجوز  والفرض  الواجب    ، 

 ، هذا خلف. فيزول أيضاً  ،واجب

لزم ثبوت    اتي� عن االستدالل، إذ لو كان ثبو  فغنيٌّ   ،ا االمتناعأمَّ 

 املمتنع، إذ هو صفة له. 

اإلمكوأمَّ  ثبوتي�   هفألنَّ   ،انا  كان  إمَّ   الو  ولكان  فيكون   ، اً اجبا 

ط فيها شَرت ارض يُ والعو ،ته عارض ملاهيَّ  ه حينئذٍ ، ألنَّ املمكن واجباً 

أوَّ حتقُّ  معروضاهتا  بالوجوب  ،الً ق  أوٰىل  املعروض  ا وإمَّ   .فيكون 

 لسل. ويتس  ،فله إمكان ،ممكناً 

*   *   * 

 : كنيف أحكام املمالبحث الرابع: ]] ٩٥[[ص 

 اع:وهي أنو

أنَّ األوَّ  يرتل:  ال  إالَّ ط  حدأ   ح جَّ ه  وعدمه  وجوده  بأمريف  ر   

إمَّ منف لكان  ذلك  لوال  إذ  يُ وَج يُ   أنْ ا  صل،  أو  بذاتهعدَ د  بال    ،م  أو 

أنْ واألوَّ   .سبب يستلزم  إمَّ   ال يكون ممكناً   ل  ، أو ممتنعاً   ا واجباً بل 

 لثاين حمال بالرضورة. وا

  يه قبل وجوده، ألنَّ بة إلأوٰىل بالنسأحد طرفيه  يس  ه لالثاين: أنَّ 

إمَّ ألُ غري ا   ل نفرضه واقعاً فمع األوَّ   .ال  أو  ،يمكن وقوعه  ا أنْ وٰىل 

لسببمَّ فإ ال  ألنَّ   ،ا  حمال،  /[[ص  وهو  يمتنع    املساوي ]]  ٩٦ 

 ، ألنَّ ال أيضاً وهو حم  ، أو بسبب  .فاملرجوح أوىلٰ   ،وقوعه ال بسبب

حينئذٍ  الراجح  عدم  يتوقَّ   ذلك  عٰىل  السببف  تكون    ،ذلك  فال 

 ال يكون  ىلٰ وال يمكن وقوع غري األُ   أنْ لثاين  اومع    .ةافية كاألولويَّ 

 ، وليس كالمنا فيهام. أو ممتنعاً  ا واجباً بل إمَّ  ،املمكن ممكناً 

أنَّ  إنَّ   الثالث:  ملاهيَّ اإلمكان  يعرض  ال  ام  هي  هي  حيث  من  ة 

وجودهاب عدمها  ،اعتبار  باعتبار  وجود  باعتبوال    ،وال   ،تهاعلَّ ار 

بوال أل   عدمها،  اع  نَّ اعتبار  املاهتبمع  األُ يَّ ار  هذه  أحد  مع    مور ة 

وجوتك اعتبار  حال  أعني  واجبة،  علَّ ون  وجود  أو  أو   . تهادها 

علَّ  عدم  أو  عدمها  اعتبار  حال  أعني  هذين   .تهاممتنعة،  ومع 

 االعتبارين ال إمكان.

 والحق. ،املمكن حمفوف بوجوبني: سابق رابع: أنَّ لا

السابقأمَّ  مل   نَّ ألف  ،ا  ما  صيتعنيَّ   املمكن  عندو  مل مؤثِّ   ره  ره 

فرضوجَ يُ  إذ  ح  د،  املقابل،    ينئذٍ إمكانه  حيصل  بيَّ ال  أنَّ نَّوقد    ا 

  من االنتهاء إٰىل الوجوب، أي التعنيُّ  فال بدَّ  ،ة ليست كافيةاألولويَّ 

 املشار إليه. 

الالَّ مَّ أ و يقبل  فألنَّ   ،حقا  ال  وجوده  حال  لزم   وإالَّ   ،العدمه 

   لإلنسان اقتٰىض بوجود امليشا  حكمن  ا إذافإنَّ ني،  بني النقيضاجلمع  

وهذا الوجوب    ،له   موجوداً له ما دام امليش  واجباً   يكون  أنْ ذلك  

 ٰى رضورة بحسب املحمول.سمَّ يُ 

أنَّ  املؤثِّ اخلامس:  إٰىل  حيتاج  رضوري،  ه  حكم  وهو    كلَّ   فإنَّ ر، 

تصوَّ  املمكنمن  طريف  تساوي  بالرض  ر  ال  أحدمه  أنَّ   ورة جزم  ا 

هرتجَّ ي حيث  من  مساوٍ ح  املرجِّ   بل،  و  وجود  حيث  ح،  من 

 فيها.  كُّ َش ا ال يُ ة هذا ممَّ ورضوريَّ 

استداليل حكم  هو  بأنَّ وإالَّ   ،وقيل:  كعلمنا  لعلمناه  الواحد    

 نصف االثنني، وهو باطل. 

 لف. صل من حيث اإللنا: الفرق ح]] ق ٩٧[[ص /

وقال: الناس  احلاجةعلَّ   وخالف بعض  و وه  وث،هي احلد  ة 

فإنَّ باطل كيف  ،بالعدم  الوجود مسبوقاً   ث هو كوندواحل  ،  ة  يَّ فهو 

والصفةالوجو به،  املوصوف  موصوفها،  متأخِّ   د  عن  بالطبع  رة 

متأخِّ  به  املوصوف  موجِ والوجود  تأثري  عن  تأخُّ ر  بالذات  ر  ده 

احتياج األثر  د متأخِّ املوجِ   تأثريته، واملعلول عن علَّ  عليه يف  ر عن 
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تأخُّ الوجو إليواحتياج    ،عطبالب  راً د  متأخِّ األثر  علَّ ه  عن  ته  ر 

ا  كان  فلو  علَّ بالذات،  لتأخَّ   ةً حلدوث  بأربع  لالحتياج  نفسه  عن  ر 

 مراتب، هذا خلف. 

أنَّ  ألنَّ السادس:  حمتاج،  بقائه  حال  بيَّ ه  أنَّ نَّا  هي علَّ   ا  احلاجة  ة 

الوجوب أو  إٰىل    نقالهبا لزم اة وإالَّ هيَّ ، واإلمكان الزم للاماإلمكان

 زم الالزم الزم. ج الزم، إذ الحتيافاالناع، متالا

احتا  إنْ  لو  لزمقلت:  بقائه  حال  احلاصل  ج  أثر   ، ألنَّ حتصيل 

وإنْ  احلاصل  الوجود  يف  أمر  أثَّ   الفاعل  يف  كان  احلاصل  غري  يف  ر 

 جديد ال يف الباقي.

احت معنٰى  بقائهقلت:  كون  و   ياجه  بالفاعل،  بل  بذاته  يف  ليس 

 .جديداً  راً فهو يفيد أم ،إلحداثلبقاء بعد ا فاعل يفيد االتحقيق ال

*   *   * 

٨٠  -  أم :  

 ):هـ٦٦٤(ت  بن طاووس عيلُّ )/ ١الطرائف (ج 

 طرائف أنس:  ]]٣٠٣[[ص /

أُ   :الثالث بن مالكومن  وقد روٰى احلميدي عنه   ،ولئك أنس 

م كام تقدَّ   يثًا ين حدرشبني الصحيحني ثالثامئة واثنني وعيف اجلمع  

ته عن أنس بن مالك  هو واحد وروايحلديث وترٰى ا  ،هارذكر أكث

 فة واملعاين مضطربة.وأكثر األلفاظ خمتل ،بعضاً  ب بعضهاكذِّ يُ 

بن أيب   عيلَّ   وهذا أنس قد روٰى من طريق شيعة أهل البيت أنَّ 

مرَّ  استشهده  كان    ةً طالب  يشء  نيف  من  سمعه  من    9هم  بيِّ قد 

عيلٍّ  برفأصا  ،عليه  فدعا  ،يشهد  لمف  ،  فضائل    ثمّ   ،صبه 

ص الرب  هذا  :وكان يقول  ،كتمه من الفضيلةاعرتف أنس بام كان  

 .لببن أيب طا   بدعوة عيلِّ 

مور  ا ما رواه رجال األربعة املذاهب عن أنس بن مالك من األُ وأمَّ 

  : من صحاحهم التي يشهد كتاهبم ورشائعهم بكذهبا وجعلوها  

اْجلَ   -  ٣١٣ ِيف  َذلَِك  َبْنيَ َفِمْن  الْمِع  حِ   ِيف ْنيِ يحَ صَّ ا  ْحلَِديِث  

َأنَّ    ُمْسنَِد َأَنِس ْبِن َمالٍِك املُتََّفِق َعَليِْه ِمنْ    َبْعَد املِْاَئِة ِمنَ  َعَرشَ اِمَس اْخلَ 

النَّبِيَّ   َأَتٰى  اْلبَاِدَيِة  َأْهِل  ِمْن  َرُس   :َفَقاَل   ،9َرُجًال  َمتَٰى  اهللاِ،  وَل  َيا 

اَعُة َقائَِمةٌ  َدْدُت َهلَا  َأعْ   َما  : َقاَل ،  »؟َت َهلَاَددْ َأعْ  َما  َك ْيلَ «وَ :  َقاَل ؟  السَّ

َأينِّ  َأْحبَبَْت»:  َقاَل ،  َوَرُسوَلهُ اهللاَ  ُأِحبُّ    إِالَّ  َمْن  َمَع  ،  «إِنََّك 

َكَذلَِك   :َقاَل   ]]٣٠٤ [[ص/ َيْوَمئٍِذ َفَفِرْحنَا    ،«َنَعْم»:  َقاَل ؟  َوَنْحُن 

َفَقاَل    ،اِين َوَكاَن ِمْن َأْقرَ   ،ةَ ْعبَ  ُش ْبنِ ِة  ِغريَ مُ َالٌم لِلْ َفَمرَّ غُ   ،َرحًا َشِديداً فَ 

َر َهَذا َملْ ُيدْ  أُ «إِنْ : النَّبِيُّ  اَعُة»خِّ  .ِرْكُه اْهلََرُم َحتَّٰى َتُقوَم السَّ

ا  -  ٣١٤ املَْوِضِع  ِيف  اْحلَُميِْديِّ  َعِن  آَخَر  َحِديٍث  إَِليِْه  َوِيف  ملَُشاِر 

َأَنسٍ  رَ   َعْن  َسَأَل َأنَّ  اعَ :  9  اهللاِ  وَل َرُس   ُجًال  السَّ َتُقوُم    ؟ ةُ َمتَٰى 

اْألَ  ِمَن  ُغَالٌم  َلهُ َوِعنَْدُه  ُيَقاُل  دٌ ُحمَ   :ْنَصاِر  َرُسوُل    ،مَّ «إِْن  اهللاِ:  َفَقاَل 

اَعُة»يعيش َهَذا اْلُغَالُم َفَعَسٰى َأْن َال ُيْدِرَكُه اْهلََرُم َحتَّٰى   .َتُقوَم السَّ

ِرَوا  -  ٣١٥ ُأْخَرٰى َوِيف  أَ َعنْ   َيٍة  مِ َنسٍ   مَ   اْحلَِديِث ِضعِ وْ ْن   

َعَرشَ اْخلَ  املِْاَئةِ اِمَس  َبْعَد  املُ   ِمَن  َأْيضًا  َأَنسٍ تَّفَ   َعْن  َعَليِْه  َرُجالً   ِق    َأنَّ 

اَعةُ  :َقاَل  ،9َسَأَل النَّبِيَّ   اهللاِ  َرُسوُل  َفَسَكَت  :َقاَل ؟  َمتَٰى َتُقوُم السَّ

َنَظرَ   ،ُهنَيْئَةً  ُغَال ُثمَّ  إَِىلٰ  َر :  َفَقاَل   ،َأْزِدَشنُوَءةَ ْن  مِ   ْيهِ َيدَ   َبْنيَ ٍم    ُعمِّ «إِْن 

اَعُة»  مُ  ُيْدِرْكُه اْهلَرَ َهَذا َملْ  َذلَِك اْلُغَالُم ِمْن   :َقاَل َأَنٌس ،  َحتَّٰى َتُقوَم السَّ

 .َأْقَراِين 

الطبقات  (د بن سعد يف كتاب  وقد ذكر حممّ   :قال عبد املحمود

تقتيض هتمة    موراً ك أُ ال م أنس بن  كرذ زء العارش عنديف اجل )الكبري

 وك الدنيا له.ن مالك ومضايقة ملأنس ب

استعملني أبو بكر    :قال  ،س بن مالكبإسناده إٰىل أن  ومن ذلك

الصدقات بكر  ،عٰىل  أبو  مات  وقد  عمر  ،فقدمت  عند    ، وجئت 

عمر أنس  :فقال  جئنا    :قال،  نعم  : قلت  :قال؟  بظهر  أجئتنا  ،يا 

،  هو أكثر من ذلك :قلت :لقا ]] ٣٠٥[ص [/، ر واملال لكبالظه

 ف دينار. ل أربعة آالوكان املا :قال، هو لك ،كان وإنْ  :قال

  ،نظر هذه املضايقة ألنس بأموال املسلمنيا  :عبد املحمودقال  

 اه. يَّ فأعطاه إ ،فه أنس كثرة املالوقد عرَّ  ،ومل يسأله كم املال

أيضاً  ذكر  ما  ذلك  سعحممّ   ومن  بن  بن    ،دد  أنس   ، لكامعن 

األشعري  : قال مع  تسرت  فتح  الصبح   لِّ َص يُ   فلم  ،شهدت  صالة 

بتلك الصالة الدنيا وما   يرشوما ن  :قال  ثمّ   ،رف النهاٰى انتصحتَّ 

 ؟فيها

من  رشع اإلسالم ما عذر أحداً  قد عرفنا أنَّ  :قال عبد املحمود

  ج تركه ٰى يدروما كفاه تركها حتَّ   ،ترك الصالة  عقالء القادرين يف

 هار.نصف الن رها إىلٰ خُّ أهلا وت

حم ذكره  ما  ذلك  أيضاً مّ ومن  سعد  بن  السال  د  عبد  بن  إٰىل  م 

وجبَّ   رأيت  : قال  ،ادشدَّ  حرير  من  عاممة  أنس  خزٍّ عٰىل  من    ة 

أنت   :فقال  ،ومطرف ثوب خزٍّ    ؟ ما لك تنهانا عن احلرير وتلبسه 

 ه علينا.وير ون فيجب أنْ سيك ءنامراأُ  إنَّ  :فقال

د بالغ يف الطعن عليه عنه فقذكر   ان كامك إنْ  :املحمودقال عبد 

يمه عليه  ظر اهللا إٰىل حترثر من نمراء أكراعي نظر األُ يكون أنس يُ  أنْ 
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ما رواه حممّ  أيضاً ومن ذلك  بن عمر  د بن سعد  اهللا  عبد   ، إٰىل 

مالك يطوف بالبيت وعليه  أنس بن  رأيت    :قال  ،عن عبد الكريم

ا أمَ   :فقال  ،ريعيد بن جبلك لسذ  رتذكف  :قال  ،أصفر  مطرف خزٍّ 

 لف لو رأوه ألوجعوه.لسا إنَّ 

م ذلك  حمومن  ذكره  أيضمّ ا  سعد  بن  حممّ   اً د  إٰىل  بن  بإسناده  د 

أنَّ  يقولسريين  مالك  بن  أنس  سمع  احلريرإنَّ   :ه  لنلبس  ا وإنَّ   ،ا 

 ق.لَ ه مل ُخي ولوددنا أنَّ  ،لنعلم ما فيه

أيضاً  بن ه عن سعادسنسعد بإ   بند  مّ حم  ومن ذلك ما رواه  يد 

قتادة عن  يذكر  ماكنَّ  :قال  ،بشري  بن  أنس  خاتم  عٰىل  نرٰى  لك  ا 

 صورة رجلني.

عبد   عٰىل    :املحمودقال  الصور  خيتارون  الصحابة  كان  وما 

 حتريمها.  ]]٣٠٦وقد رووا /[[ص  ،خواتيمهم

 :قال  ،ده إٰىل أيب القاسمد بإسناد بن سعومن ذلك ما رواه حممّ 

 من ذهب.  اً س خامتن أ عىلٰ رأيت 

املحمود  عبد  ا   : قال  أكثروا  بن فكيف  أنس  عن  وقد    لنقل  مالك 

م  ذكر بلغوا  ما  إٰىل  فيه  القول  بعضه ن  كثرة    ؟ نا  نقلوا  حيث  وليتهم 

أو حيث طعنوا عليه تركوا نقل كثرة    ، أحاديثه تركوا نقل الطعن عليه 

  يرويه. ام  في   قدح فيه عندهم إذا أنصفوا طعناً ر نقل ال ولقد صا   ، أحاديثه 

ممو قدَّ ن طرائف  عليه حديثها  الذي   مناه من طعنهم  الرجل 

 ٰى تقوم الساعة.رم حتَّ دركه اهلال يُ 

عبد أنْ   :املحمود  قال  لعاقل  يليق  الظنِّ   كيف  حسن  به    يبلغ 

البيت   أهل  جيانب  التي    بمن  األحاديث  هذه  مثل  نقل  إٰىل 

ايقتيض دين  رواهاإلسالم    من  يتضمَّ   ألنَّ   ؟كذب   :نكتاهبم 
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 غريه. و هماهللا تعاٰىل سرتها عن نبيِّ  عندهم أنَّ 

اإلقد حسن  األحاديثفكيف  هذه  مثل  عٰىل  وكيف   ؟ام 

صحاحهم يف  نبيِّ السيّ   ؟جعلوها  عن  رووا  وقد  من    9هم  ام 

بام  وتعريفهم  للمسلمني  االختالف    األخبار  من  بعده  يف  حيدث 

بنيَّ مأُ   يدولة بن مور  وغريه من األُ   دي  هي هاشم واملة ودولة 

ت أنَّ قتيضالتي  أعامر    من  أبعد  أ   ،كثرية  القيامة  ينقلون  و فكيف 

 ؟ م ذكرهحون مثل هذا احلديث املتقدِّ صحِّ قون أو يُ صدِّ يُ 

 عن أنس بن مالك  ،)األوائل(وذكر أبو هالل يف كتاب    :أقول

  قرصِّ ني يُ فأقام هبا سن  ،ض فارسمن أرسابور  ه يف  اج والَّ احلجَّ   أنَّ 

رمضانال شهر  يف  ويفطر  مقامي  :ولويق  ،صالة  كم  أدري   ؟ما 

 روٰى من اجلهل بالرشائع.ب ما يُ وهذا أعج ؟يني العزلومتٰى يأت

*   *   * 

  امن: - ٨١

  : ) هـ ٤٣٦(ت    د املرتٰىض السيِّ   / جوابات املسائل الطرابلسيَّة (خ) 

عرشالثاني  املسألة]]  ٢٣٣[[ص   ماقي  إنْ :  ة  حقيقة    ل: 

وهلا مجل  إلنسان؟  بعضه  هو  أم  الظاهر  اجلسم  غريه؟ ة  يشء  أم 

غري  فإنْ  هكان  فام  وإنْ ه  اجلس  و؟  هو  الزيادة  كان  جيوز  فكيف  م 

تعلُّ ٢٣٣[[ص  / مع  منه  والنقصان  فيه  من  ]]  عليه  التكليف  ق 

إيامن وكفر، و منه يف حال  قطعه يف  سمن وهزل وقطع عضو  من 

إ  كفره يكو   اإليامن؟  ىلٰ وانتقاله  حكوكيف  البعثن  يف  وما  مه  ؟ 

 ذلك؟ لعدل فيام يلزمه من وجه ا

التوفيق  -اجلواب   أنَّ -  وباهللا  امل:  هذه  يف  الكالم  يتعلَّق    سألة 

املعنٰى  يف  الكالم  ا  فأمَّ وعبارة،  أنْ   بمعنى  احليِّ   فهو  من    ُنبنيِّ 

ج خارمنها أو  أو يشء    ال؟ وهل هو هذه اجلملة أو يشء فيهاالفعَّ 

  ُنبنيِّ معنٰى   أنْ يف العبارة  ة. والكالم  يف هذه املسأل  عنها؟ وهو املهمُّ 

اهذ العربيَّ ه  اللغة  يف  وعىلٰ للفظة  يش  ة،  وضعوهأيِّ  أيِّ  ٍء  ويف  ا، 

 يشٍء يستعملوهنا. 

الشيوخ عىلٰ  دلَّ  املدِركة  الفعَّ   أنَّ احليَّ   وقد  ال هو هذه اجلملة 

ًا جيد نفسه مريد  ت أنَّ أحدنالوا: قد ثباق   املشاهدة دون غريها، بأنْ 

وم ومعتوقاصدًا  رضورةً دِركًا  أنْ قدًا  جيوز  وال  أحوال  يعلم    ، 

يعلم    ال جيوز أنْ   ة باالستدالل، كاموالذات معلومالذات رضورًة  

الذات، فلو كان اإلنسان شيئًا غري هذه  يعلم  أحوال غريه من ال 

 ورة. ال الرضاالستدالل  اجلملة كائنًا ما كان لكان طريق العلم به

يقتيض أشه رضوربأحوال   علمناوهذا  استدًة، وهذا  ما  وا لُّ ف 

م ذلك  مع  وهو  ب به،  فيه  مقدوح  عليه  نذكره،  طعون  أنْ ام    وهو 

سبيل اجلملة رضورًة إنَّام حيتاج     علم اإلنسان بنفسه عىلٰ نقول: إنَّ 

  ىلٰ ب من االستدالل، وإذا كان األمر عرض   يف العلم بالتفصيل إىلٰ 

فقد علم  هذا  معلوماً صار  وصفاته  بذاته  الرض  ه  طريق  رة،  ومن 

سبيل التفصيل    رًة عىلٰ ويعلم ذاته رض  جيب أنْ   يقول:  ه أنْ وليس ل

علم   رضكام  عىلٰ ورأحواله  عائد  السؤال  هذا  أنَّ  وذلك  مجيع    ًة، 

ال   اإلنسان  يف  املخالفني  من  أحدًا  املسألة، ألنَّ  هذه  يف  املخالفني 
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أنَّه عي  يدر  عىلٰ   رضورةً ذاته    يعلم  يدَّ وال  التفصيل  هل سبيل  ي 

ال  ا األحو، فأمَّ يشء خارج عنهأو بعضه أو  ه هو اجلسم  الذي علم

رضورةً  بالتفصيل  السفمعلوم  وهذا  الذي  ،  الدليل  يف  يقدح  ؤال 

 ذكرناه.

خماطبته   وا به أيضًا أنَّ اإلنسان يعلم غريه قاصدًا إىلٰ وممَّا استدلُّ 

بالكالم إ  ومواجهته  و  دراكهعند  ا له  أنَّ  فلوال    حليَّ مشاهدته، 

  د مشاهدته هذا اجلسم يعلم عن أنْ  اهد ملا وجبقاصد مدِرك مشال

]] هو هذا  ٢٣٤[[ص  القاصد /  أنَّ   ذلك عىلٰ   كونه قاصدًا، فدلَّ 

 اجلسم دون غريه.

العلم وليست   ء، ألنَّ املشاهدة طريق إىلٰ وهذا أيضًا ليس بيش

ا قد أنَّ    صول العلم، أَال ترٰى  حغري  حتصل من  موجبة للعلم، ألهنَّ

وا   النائم يُ لوالبهيمة  يعلمون،دركون  طفل  اإلدرفعُ   وال  أنَّ  اك  لَِم 

للع بموجب  طليس  هو  وإنَّام  إليه،  لم  أنْ ريق  من  املانع  يكون    فام 

تعا أنْ   ىلٰ اهللا  العقل  كامل  مجلة  من  الرض  جعل  العلم  وري  يفعل 

  ذاته، ألنَّ عىلٰ   هدمل نشا  وإنْ بقصد من خياطبنا ويواجهنا بالكالم  

أ جيوز  الصحيح  العلم    نْ املذهب  بكلِّ الرضيفعل  مشاهدٍ وري    

املشاهدة  وإنْ  حتصل  كان    مل  سواء  معلوم  أ بكلِّ  ممَّا مشاهداً  و 

باهللا   اآلخرة  أهل  علوم  إنَّ  نقول:  وهلذا  عليه،  املشاهدة  تستحيل 

 .اىلٰ كان املشاهدة ال جتوز عليه تع ة وإنْ وريَّ رض تعاىلٰ 

ورًة  لم رضاملسألة أنَّ أحدنا كام يع  تامده يف هذهاعجيب    والذي

ق يف  بيس  إرادته يف ناحية قلبه عىلٰ   دوجيه مريدًا  كون ل اجلملة وُيفرِّ

ناحية قلبه وناحية أطرافه، وكذلك احلال يف كونه   ادة منجهة اإلر

إذا أدمن النظر والفكر يف ناحية قلبه، ويلحق   أنَّه  هبذا ناظرًا حتَّى 

معأيضًا   األرادة  كونه  أنَّ  ثبت  وإذا  ومشتهيًا،  وما  تقدًا  والنظر 

ب من هذا اجلسد فقد  ناه نجد من ناحية القلممَّا ذكرجمرامها    ٰى جر

مذهبه يف أنَّ اإلنسان    جمراه وذهب إىلٰ   جرٰى ر ومن  ل قول معمّ بط

غري هذه اجلملة وأنَّه منفصل عنها، وليس بجزٍو منها وال مشابٍك  

يبَق إالَّ هلا،   قولفلم  إنَّ احليَّ     يقول:  االفعَّ   من  من  لقلب ال جزٌو 

أو القويف سائر اجلمتخلِّل   أنَّه نفس نظَّ العن    ل الذي ُحيكٰى ملة  ام 

كان فلو  األفعال    واً جز  احلياة،  منه  يقع  أالَّ  لوجب  القلب  من 

أنْ  ولوجب  األطراف،  يف  حكم    مبتدأة  األطراف  حكم  يكون 

ه يف أنَّه ال يفعل فيها إالَّ واملجاورة لتَّصلة به غريها من األجسام امل

 ف ذلك.د علمنا خالتوليد، وق ل السبي عىلٰ 

  القلب  جزوًا يفال  الفعَّ   : لو كان احليُّ يقال أيضاً   وال يمتنع أنْ 

أنْ  يعرف ذلك من    والقلب مشتمل عليه وليس من مجلته لوجب 

وحرض بيت  يف  جلس  إذا  أحدنا  نفسه  من  يعرف  كام  ه  في  نفسه 

م أيضمكانه  وهبذا  يف  اً نه.  متخلخالً  ليس  أنَّه  اجلُيعَلم  سائر  ملة   

أ  ينوبأنَّه  تيضًا كان  أالَّ  أفعاله يف ظواهر  بغي  بل  قع  مبتدأة  اجلسد 

 لِّدة.متو

احلفأمَّ  أنْ ا  يستحيل  والعرض  فعرض  حي�   ياة  قادرًا   ايكون 

ر عليه  نا قد يتعذَّ ما ذكرناه أنَّه قد ثبت أنَّ أحد  عاملًا، وممَّا يدلُّ عىلٰ 

بعض  /[[ص    محل  بإحدٰى ٢٣٥األجسام  وخيفُّ   ]]    متٰى   يديه 

ب األُ استعان  عىلٰ ٰى خراليد  يدلُّ  وهذا  ل  ،  اامَّ ـ أنَّه  باليد    ستعان 

لقدرة التي فيها ما مل يكن مستعمالً له ملا كان  به ااستعمل  األُخرٰى 

بإحدٰى  يف    حامالً  ذهب  ومن  معّمر  قول  ُيبطِل  وهذا  اليدين، 

  ه وتقوم به. القدرة حتلُّ ذه اجلملة وأنَّ  أنَّه خارج عن ه  اإلنسان إىلٰ 

ع دليل  ال  ىلٰ وكلُّ  حتلُّ أنَّ  مبطلقدرة  هو  األعضاء  هذه  لقول     

  ذهبنا فيه. ح ملسان ومصحِّ خمالفينا يف اإلن

ا الكالم يف العبارة فال خالف بني أهل اللغة العربيَّ  ة يف أنَّ  فأمَّ

عىلٰ  واقع  جي   الشخصهذا    اإلنسان  عىلوال  االسم  هذا  غري وز  ه   

ه إنسان  ن املخصوص بأنَّ واوال يعرفون سواه، وما تسميتهم للحي

إىلٰ   فرس ومجل يفو إشارة  تسميتهم   ذاه  أنَّه  إالَّ  املمثَّل    الشخص 

إىلٰ للج إشارة  أنَّه  يف  والرمح  بالسيف  املخصوصة  ب    امدات  املركَّ

لشخص يف أنَّه  ن غري هذا اأنَّ اإلنسا  تركيبًا خمصوصًا، فمن ادَّعٰى 

ع العربيَّ خارج  اللغة  ادَّعٰى ن  كمن  ما  ة  سائر  أنَّ   يف  غري    ه ذكرناه 

 د املمثَّل. املشاه

ا ما مٰىض  ن بسمن قصاال من جواز الزيادة فيه والنالسؤيف    فأمَّ

وهزال وصغر وكرب، فهذه الزيادة ليست بزيادة فيه من حيث كان  

وكاليش  احي�  واحدًة،  الواومجلًة  وال  ء  األحكام  تأثري حد  يف  هلا   

كلِّ حلاا عليها  أَال  دثة  كعدمها،  فوجودها  نذمُّ أنَّ   ترٰى ها،  ونمدح    ا 

تلف حال مدحنا له، وكذلك  يف حال سمنه فإذا هزل مل خيمنيلسا

اهلزيل إذا سمن، وإنَّام الذي يقع االعتبار به ما انتقص من   ا يفقولن

أنْ  من  خرج  حي�   بنيته  أنْ   ايكون  ا كاليشون  يك  وبطل  د؟  لواحء 

ة احلياة   نقض بنير إبانتها يفؤثِّ وقطعها إذا مل يُ والقول يف األعضاء  

 واهلزال. ول يف السمنكالق

ا الذي جيب إعاد طلت بأنقصت    متٰى ته فهي األجزاء التي  فأمَّ

أنْ  من  اجلملة  وخرجت  من    احلياة  ذلك  عدا  وما  مجلة،  تكون 

اإلع ألنَّ  إعادته،  جيب  ال  عليه  إنَّام  الزائد  للثواب  ادة  جتب 
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العقاب، أو  مجلة    والعوض  صار  قد  الذي  هو  واملعاقب  واملثاب 

ك وليس  أ   لُّ واحدة،  من  هذبعض  له  جيب  بعاضه  فال  احلكم،  ا 

أنْ   ة خل هبا اجلملادة األجزاء التي تدإع تكون مجلًة، والتي ال    يف 

يف   مذكور  تفصيل  اجلملة  وهلذه  اجلملة،  إبطال  يف  انفصاهلا  ُيؤثِّر 

 ال بدَّ من معرفته.ا م الع عىلٰ القدر كاٍف يف االطِّ  واضعه، وهذام

*   *   * 

ا]]  ٢٣٧[[ص   يف  أنْ   وىلٰ األإلنسان:  مسألة  املسألة  هذه   يف 

ُيطَّل  ُنبنيِّ  فيها  به  كالمًا وجيزًا  فيها،    ىلٰ عع  الكالم  ُأصوهلا وطريق 

هذه   يف  املخالفني  كالم  نقض  من  ن  متكَّ نورده  ما  ضبط  من  وأنَّ 

من معرفة /[[  املسألة عىلٰ  ن  ما  ٢٣٨ص  افرتاقهم، ومتكَّ فساد   [[

أبو سهل ا من    فهذا أوىلٰ  اإلنسان،  يف كتابه يف    لنوبختيأورده 

ئدة فيام نورده  اه وكثرة الفالكتاب لقلَّة إفادت  التشاغل بنقض ذلك

ال، فقال قوم هو هذه  الفعَّ   ونعتمده، وقد اختلف الناس يف احليِّ 

  ىٰ سمَّ ، ويُ كام به من أمر وهني ومدح وذمٍّ تعلَّق األحاجلملة الذي ت

احليُّ  كان  الفعَّ   هذا  إذا  إنسانًا  ه  امبني� ال  البنية،  من  ُيسمَّ ذه    ىٰ وقد 

من  بالفعَّ   احليُّ  واجلنِّ ال  ُأَخ بأس  املالئكة  موض امء  لذلك  ور  عة 

ال بأنَّه نفس. وقال قوم: إنَّ  الفعَّ   ي احليَّ سمِّ اجلسن، والفالسفة تُ 

وال  الفعَّ   يَّ احل متحيِّز  بجوهر  ليست  الذوات  من  ذاٍت  هو  ال 

وهذا   فًا هلا،مرصِّ كان فاعالً فيها و  ال يف هذه اجلملة وإنْ عرض ح

أبو حم  ب ُحيكٰى املذه وأبو    ّمد احلسن بن موسٰى عن معّمر، وكان 

يذهبان إليه. وكان الغوطي وابن الراوندي    وبختيان  سهل الن 

ال  ه جزءأنَّ   يذهبان مجيعًا إىلٰ  وق يف  الروح.  من  النظَّ قلب  إنَّه ال  ام: 

وهي احلياة املتأخِّ   الروح  رين املداخلة هلذه اجلملة. وذهب بعض 

 ع هذه اجلملة.أنَّه جسم رفيق منساب يف مجي األخشاذ إىلٰ  وهو ابن

ملذهب الصحيح من هذا الكالم، فإنَّ الفالسفة ا  ونحن ندلُّ عىلٰ 

أنَّه طق، والصحيح  املايت النا  وا اإلنسان بأنَّه احلّي حدُّ  مناه من  ما قدَّ

الشخص   البنية املخصوصة، واألوىلٰ عبارة عن هذا  كون ي   أنْ   املبنّي 

ُنِحَت م  أو    ا  حجر  عىلٰ من  ُيسمَّ   خشب  ال  اإلنسان  بأنَّه   ٰى صورة 

ائي قد ركب ذلك، وخالفه بَّ اجلُ   كان أبو عيلٍّ  إنْ احلقيقة، و  إنسان عىلٰ 

ز ن، عبارة عن هذه الصورة مع التحيُّ قولنا: إنسا أبو هاشم وقال: إنَّ  

الصحيح، ألنَّ تسميته اإلنسان بأنَّه  والصفات املخصوصة، وهذا هو 

اسم النخلة   ا نخلة، فكام ال يقع نخلة بأهنَّ تسمية ال   ٰى نسان جيري جمر إ 

ط   عىلٰ  من  ر  ُصوِّ عىلٰ ما  شمع  أو  ذلك   ني  يف  واعترب  النخلة  صورة 

  فكذلك اإلنسان. نخلة بال   ختتصُّ   األعراض املخصوصة التي 

امليِّت فيُوَصف هبذا االسم   ا اإلنسان  التحقيق، وليس   عىلٰ فأمَّ

ر  ًا يف أجزائه. قولنا احلياة مؤثِّ

ن فيها حياة داخلة أطراف اإلنسان إذا كاضًا أنَّ   والصحيح أي

ن ُقطَِعت يده أو رجله ُيوَصف بأنَّه إنسان ناقص،  ت االسم، ومحت

 . انقصان لئالَّ يوهم أنَّه ناقص يف كونه حي� ا ال هذُيفرسَّ  أنْ  واألوىلٰ 

ال حياة    ، ألنَّهسا من مجلة احليِّ لشعر والظفر ليوالصحيح أنَّ ا

 . إلدراك هبام وال يقع افيهام

احلدُّ  ا  فقاملح  فأمَّ الفالسفة  عن  بأنَّ كي  اعرتض  العرب    د  يف 

/[[ص   أثبت  اجلنَّ ٢٣٩من  هذ  ]]  هلام  وأثبت  ه  واملالئكة 

ا إىلٰ األوصاف  أضافوها  وإنْ   لتي  يسمُّ   اإلنسان  باإلنسان،  مل  وها 

لوهم يف إثبات اجلنِّ طِّ ُخي   وليس هلم أنْ  واملالئكة،    ؤوا العرب وُجيهِّ

لأل خطأهم  أخطنَّ  كانوا  ُيؤثِّ و  ال  ذلك  يف  ألنَّ ؤوا  ذكرناه،  فيام    ر 

عىلٰ جتعبارهتم   عىلٰ   ري  ال  ترٰى   اعتقادهم  أَال  علومهم،   حسب 

ا آهلة ملا اعتقدوا أنَّ العبادة حتقُّ هلم؟ فهم  مُّ ُيَس م أهنَّ  ون األصنام بأهنَّ

وإنْ   مصيبون يف ف  االسم  جيب كانوا خمطئني يف االعتقاد،  قد كان 

ثبتوه من أ فة ما  يصف أهل الص  كروه أنْ إلنسان ما ذكان حدُّ ا  لو

خالف    ةواملالئك  نِّ اجل ومعلوم  ناس  م  ألهنَّ مصيبني،  أو  خمطئني 

 .ذلك

بحيٍّ امليِّ   أنَّ   عىلٰ  ليس  أنَّه    ت  يف  اللغة  أهل  بني  خالف  وال 

م ي ٰى ُيسمَّ   نسان ميِّت.وإ قولون: إنسان حيٌّ إنسانًا، ألهنَّ

ذلك يف احلال بل من ، من هو كبقولنا: حيٌّ أردنا  وا: ما  قال  فإنْ 

أنْ جي عىلٰ   وز  كام  حيصل  الصفة،  إثبات   هذه  ميِّت،  بقولنا:  نرد  مل 

  أردنا جوازها لوال ذلك لتناقض قولنا: حيٌّ ال وإنَّام  الصفة يف احل

كم يف لغتنا التي   هبا ُيكلَّمون إالَّ إثبات مائت، فليس ُيفَهم من حدِّ

مالصفة دون جو  بأنَّه    اكون حي� ي  ن جيوز أنْ ال يصفون م  ازها، ألهنَّ

ك، وعاملًا   ن يكو  جيوز أنْ كام ال يصفون من    يٌّ ح كًا بأنَّه متحرِّ متحرِّ

 نَّه عامل.بأ

أنْ  من  خيلون  فليس  يريدوا   وبعد  أو  الكالم  بالنطق  يريدوا 

ل فيجب  ما يذهبون إليه، فإنْ   التمييز عىلٰ  ال يكون    أنْ   أرادوا األوَّ

وإنْ   األخرس الث  إنسانًا،  معأرادوا  فغري  النطق  اين  لغتنا  يف  روف 

بالتميُّ  حدَّ  ومن  فيجب  ز،  حدُّ   نْ أ لغتنا  لغتنا  يوافق  موضوعات  ه 

يبنيَّ به املحدود من    ئًا. عىلٰ  كان خمطوإالَّ  إنَّام ُيذَكر فيه ما  أنَّ احلدَّ 

ا يشارك  ما  فيه  يدخل  وال  أنَّ  غريه  علمنا  وقد  غريه،  فيه  ملحدود 

ُيبنيَّ  اإلنسا ك يف  لوا ذل َم أدخمائتًا، فلِ   ابكونه حي� من البهائم  ن ال 
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جي كان  وقد  عىلٰ يقترص  أنْ ب  احلدود؟  هو    وا  الذي   معنٰى النطق 

فهالتمي عىلٰ يز،  يدلُّ  وهذا  غريه،  من  اإلنسان  به  ُيبنيَّ  الذي    و 

حدِّ  عند  اختالل  م  أهنَّ مع  وفساده.  التحقيق  هم  أهل  أنفسهم 

 حديد.لتوأرباب التمييز وا

ي عىلٰ والذي  احَّ ص  دلُّ  احليِّ  يف  إليه  ذهبنا  ما  أشياء،  لفعَّ ة  ال 

إليه ذهب ما    ها عىلٰ هذه اجلملة لو كان ليس في  يف  اعلمنها: أنَّ الف

الفاعل خيرتع األفعال يف هذه اجلملة  وافقه لكان  من  وكلُّ  معّمر 

ال  لفعَّ ا  أنَّ القدرة قائمة باإلنسان احليِّ بهم  مذه  ويبتدئها، ألنَّ عىلٰ 

هبذ وال  اجلملة،  بطاله  ألنَّ املعلوم  رضورًة،  ذلك  قد  ن  أحدنا   

ر /[[ص  يتع يثق   ليه] ع] ٢٤٠ذَّ أو  إذا محله  محل بعض األجسام  ل 

باألُخرٰى   بإحدٰى  فإذا استعان  ر وخفَّ املستثقل،  املتعذِّ   ٰى تأتَّ   يديه، 

يص  ال  رضورًة  معلوم  احلكم  فإنَّ  وهذا  باالخرتاع،  القول  مع  حُّ 

  ه األعضاء ليست بمحلٍّ ه، وأنَّ هذثبتوأ الذي    ائمة يف احليِّ القدرة ق 

يصحُّ  الفللقدرة، وال  هذا  عىلٰ املرق    إالَّ  رضورًة  من    علوم  مذهب 

  يفعل بإحدىٰ   لِّ واحٍد من اليدين قدرًا، وأنَّه ال يصحُّ أنْ أثبت يف ك

اليدين يف األُخرٰى  خ قدرة  فلهذا  ا،  ثقل، ألنَّه  فَّ عند  ما  الستعانة 

لقدرة  نة، ومن قال: إنَّ اقبل االستعان استعملها ل قدرًا ما كااستعم

ا اخرتاعاً  رتع الفعل هبه اجلملة فإنَّام خيهبذيس   الذي لقائمة يف احليِّ 

هذا يف يمينه بجميع قدره   يفعل عىلٰ   يمتنع أنْ يف هذه األعضاء، فال 

يستعمل   ما  عليه  خيفُّ  احلالني فال  يف  القدرة  ألنَّ  بيديه،  محله    يف 

ة   يذكروا وجهاً   موا أنْ را   ذلك، فإنْ لَِم خالف  واحدة، وقد عُ  يف خفَّ

م االستعااملحمول  الوجمل  نة  ع  وهذا  أي جيدوه.  ُيبطِل  مذهب  ه  ضًا 

احليَّ  إنَّ  يقول:  عىلٰ من  اليدين  القلب، ألنَّ  الفاعل  ليسا      مذهبهم 

 الذي يف القلب.  قدرة املعنىٰ بمحال القدرة وإنَّام حتلُّ ال 

ر حتريك تعذُّ   ىلٰ به املرض إ  نف قد ينتهيملد املريض اومنها: أنَّ 

  نْ جلاز أ عًا  ا خمرتنسان منَّاإل  كانللحركة، فلو  عليه مع احتامل    يده

املرض،   مع  األعضاء  يف  األفعال  به  قائمة  هي  التي  بقدرة  خيرتع 

 حمتمل. ألنَّه قادر واملحلُّ 

أنْ  هلم  قادرينفوا    وليس  كونه  املرض  ألنَّ مع  أنَّ  ًا،  نعلم  ا 

تع مع  أطذُّ اإلنسان  ويرافه عليه عر حركة  يريد  قد  املرض  كره  ند 

يفعلها، فقد    منه أنْ   ين ملا صحَّ هذه املعا  عىلٰ   نَّه قادرويعتقد، فلوال أ 

أنْ  جيب  وليس جيوز    كان  القدرة احلركة يف األطراف،  يفعل هبذه 

احتام  أنْ  من  العضو  أخرج  املرض  غري  يكون  ألنَّ  احلركة،  ل 

كها.  املريض ُحيرِّ

أنْ  إنَّ ي  وليس هلم  أخرج العضو من صحَّ ا  قولوا:  إنَّام  ة  ملرض 

ُخي  ومل  فيه  أنْ جه  رِ ابتداء احلركة  وغري    يقع عىلٰ   من  التوليد،  سبيل 

ك يد املريض منَّهذا املريض منَّ  سبيل التوليد.  ا عىلٰ ا إنَّام ُحيرِّ

ألنَّ   باملحال،  تعليل  هذا  املحلَّ قلنا:  أخرج  احتامل   ما  من 

املع  معنٰى  أخرجمن  من  اين  عىلٰ ه  فإنَّ    احتامله  وبعد  وجٍه.  كلِّ 

أنْ   تعاىلٰ   القديم ايبتدئ وخيرت  يصحُّ  أطرافحلرع  يف  املريض،    كة 

مبتدأة وال  فع احتامل احلركة  من  العضو  املريض ال خيرج  أنَّ  لمنا 

وإنْ  عىلٰ   متولِّدة،  املرض  نفىٰ   كان  ما  ة  القدر  مذهبهم 

عىلٰ ٢٤١ [[ص/ يف  ]]  باقية  وهي  عىلٰ   احلركة،  كانت    ما  احليِّ 

من ذلك ركة، وكيف ُخيِرجه  من احتامل احل  املحلَّ رج  ، فال ُخي عليه

حتتااة  يحلوا وجال  يف  إىلٰ ج  املحلِّ  عىلٰ   معنٰى   ودها يف  وجود   زائد 

 ؟ وليست ممَّا حيتاج إليه بنية وأعراض خمصوصة. املحلِّ 

نوبخت، معّمر ومن وافق من بني    وهذا الدليل ُيبطِل مذهب

 جزء يف القلب. أنَّ احليِّ ن وافقه يف ن الراوندي ومومذهب اب

م    ىلٰ افاً إفقه مضوا  نموبِطل مذهب ابن الراوندي  ا يُ وممَّ  ما تقدَّ

معنٰى  كان  لو  الفاعل  يف    أنَّ  احلركة  ظهور  صحَّ  ملا  القلب  يف 

إنْ  ا  ألهنَّ عىلٰ   األطراف،  فقد  كانت  االخرتاع  وإنْ   جهة    أبطلناه، 

نعلم خالفسبيل التوليد ف  ت عىلٰ كان    أنْ ك يقتيض ه، ألنَّ ذلنحن 

ك من رَّ تحيد ت الأنَّ ناحية القلب، وقد علمنا    نجد جذبًا ودفعًا من

 ي إليها من القلب حركة رضورًة. يرس غري أنْ 

أنَّ أحدنا جيد كونه مريدًا   ُيبطِل مذهب معّمر ومن وافقه  وممَّا 

يف جهة  ذا أدمن الفكر والنظر وجد التعب واألمل من ناحية قلبه، فإ

 كن هذه األحكام.لإلرادة والنظر مل ت القلب حملٌّ فلوال أنَّ قلبه، 

ذهب أيضًا أنَّ الفاعل لو كان غري جماور هلذه ملذا اِسد هفوممَّا يُ 

اجلملة وال حال فيها وإنَّام خيرتع الفعل فيها اخرتاعًا مل يكن بعض  

 بعض، ألنَّه ال وجه لالختصاص به. اجلمل بذلك أحّق من

ة الفعل يف بعض األختتصَّ    أنْ   ا أنكرتميل: مق   فإنْ  حياء بصحَّ

بعض  بع دون  األشخاص  هذه  ا  وجهل ض  معلوم  علُّ لتمن  غري  ق 

املحلِّ    عىلٰ  يف  األعراض  من  احلال  إنَّ  كقوهلم:  التفصيل  سبيل 

به احليُّ زيداً  ما كان  اجلواهر دون بعض، وكذلك    خيتصُّ ببعض 

 حيٍّ آخر؟  يضمَّ إىلٰ  بعينه ال جيوز أنْ 

إنَّ  لقلنا:  حكمنا  ـا  العامَّ  نُ باختصاص  مل  بمحلِّه  أ رض   نْ جز 

 من الوجوه، وكذلك اجلواهر  جهٍ و  عىلٰ ملحال  ن ايوجد يف غريه م

حال من األحوال.   ختتصَّ بغريه عىلٰ   التي ختتصُّ زيدًا ال جيوز أنْ 
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م يذهبون إىلٰ وقوهلم يف الفاعل يف هذا اجلسد بخالف ذلك،     ألهنَّ

ت إليه  ء كثرية وانذا اجلسد أجزاأنَّه لو زيدت يف ه وبنيت معه ضمَّ

 فيام كان فيام  ن فاعالً ما كا  وجه  ا عىلٰ عل فيهالفاعل يفلكان ذلك  

تعاىلٰ  إنَّه  ويقولون:  إىلٰ   قبلها،  ت  انضمَّ إذا  التي  من األجزاء    قادر 

الفعل يف اجلميع عىلٰ  ي  هذه اجلملة صحَّ  نكم  تناهٰى ما ال  يؤمِّ ، فام 

أنْ  ت  من  اهللا  األ  عاىلٰ يبني  التهذه  إجزاء  زيد ذا  ي  جسم  يف  زادها 

زيدًا   آخفعل  شخصًا  فيه  فيها  ففعل  زي٢٤٢[[ص  /ر  كام ]]  دًا 

أنْ  يصحُّ  ممَّا  األجزاء  هذه  ألنَّ  ل؟  األوَّ الشخص  يف  يفعل    يفعل 

 ا. ق هبق هبا، وليس لغريه تعلُّ فيها زيدًا، وممَّا خيتصُّ بالتعلُّ 

أنَّه ال   به بخروج وجه مع التمسُّ وُيبطِل أيضًا هذا املذهب  ك 

والفاع  احليِّ  صفاته  من  القادر  عل  رقبته  رض  ندعدمه  هذا ب 

أوا رأ   لرجل  يف  قطع  تأثري  اجلسم  هذا  بنية  لنقص  وليس  سه، 

احليِّ  ذلك  احليَّ   خروج  ألنَّ  صفاته،  أنْ   من  جيب  من    إنَّام  خيرج 

ضدِّ  ظهور  عند  جيصفاته  ما  أو  جمرٰى ها  وجٍه  الضدِّ   ري  وأيُّ   ،

و عالنتفائها  اخلروج  رض وجوب  وما  بأنْ نها؟  إىلٰ ذهبو  وا  أنَّ    ا 

العاملقلا  احليَّ  ع  ادر  صفاخيرج  كلَّ ن  ُيقطَ ته  اجلسد  ام  هذا  وسط  ع 

ُعِدَم ذلك احليُّ   زادوا عىلٰ   حتَّٰى  وسطه  ُقطَِع  إذا  إنَّه  فقالوا:    ذلك 

يُ  ال  ممَّا  وهذا  الوجود.  عن  وخرج  وال املوجود  قوهلم،  من  عَقل 

تصوُّ  ألنَّ يصحُّ  خ  اره،  أوجبنا  احليِّ إذا  حي� م  روج  كونه  بنقض    ان 

احلي أحلن  اةبنية  عىلٰ فقد  وإذاومفه  أمر  ا  املحلِّ قلنا:    م،  عدم   إنَّ 

احلالِّ  عدم  إىلٰ   يوجب  أيضًا  أرشنا  ُيعَقل    فقد  وجه  وال  معقوٍل، 

ن ه موج  من صفاته ووجوده بنقض هذا اجلسد عىلٰ   خلروج احليِّ 

 الوجوه. 

صفاته   من كونه عىلٰ   رج ذلك احليُّ ا نقول هلم: كيف خأنَّ   عىلٰ 

وتالشٰى  وملالوسطع  بق  وبطل  خيط  الي  رج  وال بقطع  رجل  د 

 د فيام ليس بمجاور هلذه اجلملة وال حالٍّ فيها؟كم واحواحل

ا نجد هو هذه اجلملة املشاهدة أنَّ   أنَّ احليَّ   وممَّا يدلُّ ابتداًء عىلٰ 

هبا ومستندًة قًة  تكون متعلِّ   ر من هذه اجلملة يمكن أنْ أحكامًا تظه

فيجب   تتعدَّ إليها  ألأالَّ  تعلُّ اها،  غريا  قهنَّ  أنَّه  مع  م  معلو  بغريها 

هباوالتج يُ   اوز  املعلومة  اجلملة  إىلٰ ؤدِّ عن  وإىلٰ   كلِّ   ي    أنْ   جهالة 

قة بغريها من طبع أو املعاين متعلِّ   يكون الصفات وما يستحقُّ عىلٰ 

ينفه البياض الطارئ عىلٰ   يكون  غريه، وأنْ   ل نفٰى ه بحملِّ   السواد مل 

املدستا  القول يف، وكذلك  ادهسو األفعال يف    عىلٰ   ح والذمِّ حقاق 

 قول الذي ظهر حكمه. ري املعليقه بغيز تعجتو

ة مذهبنا يف اإلنسان وبطالن ما عداه    وممَّا يدلُّ أيضاً عىلٰ  صحَّ

فلو اجلملة،  هذه  أعضاء  بكلِّ  يقع  اإلدراك  هذه   أنَّ  يف  يكن  مل 

كالش لكانت  حياة  ال  األعضاء  والظفر  هبام،  يُ عر  كان درك    وإذا 

من ال أنْ حتلُّ حياٍة    بدَّ  وحمال  األعضاء  احلتوجب      حكم هذه    ياة 

يقتيض  احليِّ  ذلك  ألنَّ  حلَّته،  ما  أحياء لكلِّ  اجلملة  هذه  كون   

تترصَّ  ال  فكانت  كاليشكثريين،  تكون  وال  واحدٍة  بإرادٍة  ء  ف 

امنع من   يمتنع وقوع االختالف والت] الواحد، وال]٢٤٣[[ص  /

و  هؤالء ُضمَّ كثريي  أحياء  جمرٰى جيروا  األحياء،  إىلٰ   ن    بعضهم 

توجب احلكم لغري هذه اجلملة    هذه احلياةتكون    ل أنْ ابعض، وحم

غري هذه اجلملة    لفقد االختصاص أيضًا، فإذا مل يصّح كون احليِّ 

كلُّ  وال  بعضها  م  وال  ثبت  فقد  منها  احليَّ جزء  بأنَّ  هبذه    ذهبنا 

ء بعض  زاجلتي هذا  الة  اء هو اجلمليف أحد األجز  احلياة املوجودة 

 ه أو بعضه.ع ما ذكرناميام بجبطل مذهب النظَّ هلا، وقد 

ك يده يف جهتني خمتلفتني يف احلال  وممَّا ُيبطِله أنَّ أحدنا قد ُحيرِّ

احليُّ  كان  فلو  ابت  الواحدة،  يصّح  مل  اجلسم  هذا  غري  داء  شيئًا 

وأ  اختالفها يف األطراف.  الاحلركات مع  فإنَّ  ُشلَّ يضًا  إذا  مل  يد  ت 

ق  عىلٰ يكن  وبسطها  يمكن  دِّ احل  بضها  كان  الذي  صحيحة،  وه  ي 

أنَّ  ف احليِّ لوال  مجلة  من  األعضاء  كان   هذه  ولو  ذلك،  وجب  ملا 

 صفاهتا يف فعله فيها. وليس يمكن  ؤثِّر تغريُّ منفصالً عنها مل يُ   احليُّ 

بأهنَّ  بالشلِّ القول  خرجت  ألنَّ   ا  احلركة،  احتامل  تعاىلٰ من  اهللا     

اوغري    كها،ُحيرِّ  الشهذه  اليد  التي  أيالَّ جلملة  هبا  متَّصلة    ضاً ء 

كه  ت غري حمتملة للحركة مل جيب. ا، فلو كانُحيرِّ

فإنْ  إىلٰ أ   وبعد  بالروح  عرض   شاروا  ا  بأهنَّ نقول  التي  احلياة 

أنْ  فيها  يصحُّ  ال  ع  فاحلياة  حيًَّة  فإنْ تكون  قادرًة،  به    املًة  أرادوا 

امل منافرتدِّ اهلواء  يف  فذل  ذد  ممَّ   كاجلسم  أنْ أيضًا  يصحُّ  ال  ه  حتلَّ   ا 

مل يرد به ذلك   صفته، وإنْ  ىلٰ ة به وهو عمل واللذَّ ألدرك ااحلياة وال يُ 

 فهو غري معقول.

أنْ   عىلٰ  فيجب  بظاهر اجلسم  يقع  يكون احلياة يف   أنَّ اإلدراك 

ك  قع ابتداًء يف األطراف، فلو كان املحرِّ الظاهر موجودة، والفعل ي

شيئ م هلا  لكان  هلذاداخالً  ًا  عىلٰ اجلسم  احلركة  اجلذب سبيل    ت 

 ف ذلك.رضورًة خالم والدفع، ومعلو

وبعد فام السبب املوجب لتلف هذه الروح املداخلة عند قطع 

فعىلٰ  والرجل؟  اليد  قطع  عند  تتلف  مل  وكيف  والرأس؟    الوسط 

مناه وما خصَّ   ه لذلك ُيعَقل، ولكنام ال وجمذهب النظَّ  صنا  ما قدَّ
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أنَّه جسم رفيق   ل من ذهب يف اإلنسان م ُيبِطل قو كالن ال ام م لنظَّ ا  به 

ه   اب منس  مجيع  اجلملة،يف  النظَّ   ذه  ملذهب  املذهب  هذا  ام، ملضاهاة 

ممَّا يلزم النظَّ  إليه  الذاهب  الفرق بني قطع الرأس وإنَّام اخرتس  ام يف 

إ  اليد  قال:  فإذواليدين،  يتلف،  فلم  الباطن  تقلَّص  ُقِطَعت  قُ ذا   ِطعَ ا 

يل بالباطل، وإذا ن قائله ومرتضيه تعل تلف. وهذا م الباطن  و  هر الظا 

زناه ملن نأمن اليد جاز    ص يف التقلُّ ز  جا  يف الرأس والوسط، وإذا جوَّ

  . ا حي�   يبقٰى   ]] يف من ُقِطَع رأسه ووسطه أنْ ٢٤٤[[ص  / 

أنَّ الذي قوَّ  ذهب القوم يف   تَّٰى اإلنسان ح  الشبهة يف  ٰى واعلم 

أ   اخلطأ إىلٰ  م استبعكلِّ مذهب    ترجع الصفة الواحدة إىلٰ   وا أنْ دهنَّ

 .افيصري حي�  ليس بحيٍّ  ما ينضمَّ  نْ وأ مجلٍة من األجزاء، 

الرض العلم  حتت  يدخل  ال  ما  كلَّ  أنَّ  هذا  عن  وري وجواب 

إىلٰ  فيه  ُيرَجع  و  فإنَّام  كان،  ما  كائنًا  له  فينقاد  معنٰى الدليل    ال 

األللتعجُّ  إليه  تسوق  ممَّا  فإنَّ دلَّ ب  من  التعجُّ ام  ة،  دليل ب  ال    قول 

أ   واحدة إىلٰ العليه، ورجوع الصفة    ئر يف العقلزاء من اجلاجمجلة 

وذلك  إثباته،  وجب  الدليل  عليه  دلَّ  فإذا  املستحيل،  عن  اخلارج 

إىلٰ  الكثرية  الصفات  كرجوع  اجلواز  وقد    يف  الواحدة،  الذات 

ملعقولة  كام انَّ األحأل  ن بعضها،نَّ احليَّ هو هذه اجلملة دوعلمنا أ 

إىلٰ ترج م  ع  من  أجزائها  دون  وذمٍّ اجلملة  يدح  واإلنسان  لم ع، 

أ رض مدورًة  وجدنا  نَّه  ذلك  اعتربنا  وإذا  واحد،  ومريد  واحد  رك 

، وعلمنا أنَّ احلياة ال توجب  ايكون به حي�   معنٰى   ا يفتقر إىلٰ منَّ  احليَّ 

احلكم هذا  فإنْ   له  به،  االختصاص  غاية  مع    حلول   استحال  إالَّ 

هبا    كون املحلُّ ي  ء استحال أيضًا أنْ مجيع األجزاالواحدة يف  اة  احلي

ق احلياة باجلملة وإجياهبا احلال يبَق يف تعلُّ م ذكره، فلم  ملا تقدَّ   احي� 

امَّ وجدنا ـإالَّ ما ذهبنا إليه من حلول بعضها وإجياهبا احلكم هلا. ول

ن  امن كونه حي�   خيرج  احليَّ  بنية  عند  هذا  قض  علمنا    سمجلابعض 

 يده. دتفصيل ذلك وحت عىلٰ  بنية، وإنَّام ال يقف فتقر إىلٰ  احليَّ يأنَّ 

ي أ وليس  إىلٰ   يضمَّ   نْ متنع  ليس بذي صفة  له تلك    ما  ليس  ما 

ترٰى  أَال  منهام،  واحٍد  لكلِّ  كانت  ما  التي  الصفة  فتحصل    الصفة 

لك  يس كذما ل  وال خارق للعادة إىلٰ   ما ليس بمعجز  أنَّه قد يضمُّ 

ألفعال وال حكم من اوما ليس بم  قًا للعادة، معجزًا وخارريفيص

  لك فيصري باالجتامع داللة عىلٰ يس كذما ل   إىلٰ اً كونه عامل  داّل عىلٰ 

ما ليس بجسم فيصري جسًام، واملحل    العلم، وما ليس بجسم إىلٰ 

ُوِجَدت  فإذا  احلركة  وجود  مثل  ك  بمتحرِّ وهي    ليس  فيه  احلركة 

كة صاأيضًا غري  كًا؟ رمتحرِّ  متحرِّ

ُش مو أيبَ ن  قوهلم:ههم  احليُّ   ضًا  كان  اجلملة   القادر  لو  هو 

ج  ةاملشاهد نعلم  الزيونحن  دخول  والسمن  واز  والنقصان  ادة 

ا اليوم أنَّه  هذه اجلملة فكان جيب أالَّ يعلم اإلنسان منَّ  واهلزال عىلٰ 

  نذمَّ    أنْ زاؤه أو نقصت، وملا صحَّ القادر من قبل إذا زادت أج احليُّ 

حال  ما كان منه يف    اهلزيل عىلٰ له وهزا  يف حال  ما وقع   عىلٰ منيالس

 سمنه.

الشب  ىلٰ ع واجلواب   /[[ص  هذه  عىلٰ ٢٤٥هة  أنَّ   ]]  ركاكتها 

هبذه الصفة من اجلملة التي   القادر إنَّام تعلَّق باملختصِّ   العلم باحليِّ 

وال بالزيادة  نفسها  يف  تتغريَّ  عىلٰ ال  وتكون  واحٍد    نقصان،  يف  حدٍّ 

قادرةً كوهنا   و  عاملًة  السمن  وليمع  باحلاهلزال،  العلم  در  القا  يِّ س 

باألجزمتعلِّ  يدخله  ءاقًا  والالتي  الزيادة  يتعلَّق  ا  وإنَّام  نقصان 

 باجلملة.

 *   *   * 

 :هـ)٤٣٦(ت  السيِّد املرتٰىض  /الذخرية يف علم الكالم

 ة اإلنسان:فصل: يف ماهيَّ ]] ١١٣[[ص 

قه و املكلَّف لتعلُّ التكليف إٰىل بيان ما هيف    كالموجنا الامَّ أحـل

  ٰى احليُّ ، وُيسمَّ ف هو احليُّ انه. واملكلَّ ]] بي١١٤[ص  /[  به وجب

إنسمنَّ وإنْ اً انا  احليُّ ُيسمَّ   ،  ا  ٰى  واجلنِّ من  ُأَخ   ملالئكة  ر،  بأسامء 

احليُّ  ُيسمَّ   [وكذلك  البهائم  ُأَخ من  بأسامء  لذلك  ٰى  موضوعة  ر] 

 ال بأنَّه نفس.عَّ الف ون احليَّ مُّ ُيَس  ، والفالسفةاجلنس

املذهب  واحليُّ  هذه  ا  عٰىل  هو  التيلصحيح  نشاهدها    اجلملة 

 .مٍّ ي ومدح وذوهنر حكام من أمقت األبه تعلَّ ن أبعاضها، ودو

إنَّ احليَّ  وقالوا:  قوم،  الذات  الفعَّ   وقد خالف يف ذلك  ال هو 

حا وال  متحيِّز  بجوهر  ليست  الذوات  عرض   لٌّ من  هذه    وال  يف 

وإنْ  يفع  اجلملة،  ويُ كان  فيها  ويرصدبِّ ل  املذهب  رها  وهذا  فها. 

رحم  وبخت.يذهب ابنا نوإليه كان  كي عن معمَّ

ج إنَّه  القلب،  وقيل:  يف  معىلٰ زء  ح  ابنا  عن  الراوندي   كي 

 . طيوالفو

 وقال األسواري: هو ما يف القلب من الروح. 

 اخلة هلذه اجلملة.احلياة املدام: إنَّه الروح، وهو وقال النظَّ 

أنَّ ملتأخِّ وحكي عن بعض ا ع  ه جسم رقيق ينساب يف مجي رين: 

 هذه اجلملة.

 إىلٰ عة   األحكام الراجة ما ذهبنا إليه: أنَّ  عٰىل صحَّ والذي يدلُّ 

تظهرلِّ ك  احليِّ  نجدها  يقع    ها  اإلدراك  ومنها، ألنَّ  اجلملة  هذه  يف 
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والتأملُّ  والتلذُّ بأعضائها،  تاب  لإلذ  يدراك،  ع  املبتدأ  يف  والفعل  ظهر 

فال   إسناد ذلكأطرافها،  من  وإ١١٥/[[ص    بدَّ  إليها  له  ]]  ما  ٰىل 

مل  ق  ] من وجوه التعلُّ دنا مجيع [ما ادُّعيا، وإذا أفسق معقول هبتعلُّ 

  ما ذكرناه.يبَق إالَّ 

أنْ  يكون الفاعل يف هذه اجلملة خارجاً عنها وليس    وال جيوز 

  أنْ ن وافقه، ألنَّ هذا املذهب يقتيضوم ر   عن معمّ فيها، كام ُحيكٰى 

اخي ويبتدئها، ألرتع  القدرة عألفعال يف هذه اجلملة  مذهبهم نَّ  ٰىل 

  ورًة من مه رضنعل  . وهذا يبطل بامة به ال هبذه اجلملةالفاسد قائم

ي قد  أحدنا  أو أنَّ  يديه  بإحدٰى  األجسام  بعض  محل  عليه  ر  تعذَّ

ر أو خفَّ املستثقل، ألنَّه ال  ملتعٰى ان تأتَّ يثقل، فإذا استعان باليدي ذَّ

 هذه االخرتاع، وأنَّ هلذا احلكم املعلوم باضطرار مع القول ب  وجه

بماألع ليست  ي  حالِّ ضاء  وال  عىلٰ للُقَدر،  إالَّ  من مذه  صحُّ    ب 

يف من  أثبت  اليمنٰى  أنْ   اليد  يصحُّ  ال  ما  إالَّ   الُقَدر  به  يفعل 

وأنَّ  ومبارشهتا،  وإباستعامهلا  القادر  اليمني    نْ   يف  بام  قادرًا  كان 

يصحُّ  ال  أنْ واليسار  إحد    استعامل  مع  اجلميع  بُقَدر  ٰى يفعل 

 اليدين.

الطريقةذوهب يُ   ه  بمعنٰى أيضًا  ليس  أنَّه  ويبط  عَلم  القلب،  ل يف 

ر، وإنَّام حتلُّ الُقَدر املعنٰى الذي يف  للُقدَ   تا بمحالِّ ذهب ليسا املهذ

ا إنْ   احلركات يف  القلب، ملا صحَّ ظهور كانت عٰىل    األطراف، ألهنَّ

ف االخرتاع  وجهة  أبطلناه،  التوليد  نْ إقد  سبيل  عٰىل  فقد    كانت 

خال يقتيضفه، ألنَّ  علمنا  والرفذلك  القلب  من  اجلذب  وقد    ع، 

ك ليد تنَّ اعلمنا أ   يها من القلب حركة.يرسي إل من غري أنْ تحرَّ

ر ومن قال:  هب معمّ ي مذ يعن  -وممَّا ُيبطِل هذين املذهبني معًا  

املريض  -إنَّه معنٰى يف القلب   أنَّ  ينته:  قد  إٰىل  املدنف  ي به املرض 

تع يدهذُّ تعريض  حتريك  اح  ر  مع  للحرعليه  كان تامهلا  فلو  كة، 

جلاز    اإلنسان بخي  أنْ خمرتعًا  التي  ١١٦/[[ص    ُقَدرهرتع  هي  ]] 

[وحم املرض  مع  الفعل  األعضاء  يف  حال  كلِّ  عٰىل  به  أنْ قائمة    ال 

أخرج العضو عن احتامل احلركة، ألنَّ غري املراملر  يكون يض  ض 

املرض كان  فإذا  كها،  نفٰى ُحيرِّ ما  ع  ]  اليد  يقولُقَدر  ما  فام  ٰىل  ه، 

لتعذُّ املو والقجب  ذلك؟  عندر  الفاعل  ما ادر  كونهخرج    هم   عن 

 قادرًا.

القلب  يف  جزء  اإلنسان  إنَّ  قال:  من  يلزم  أيضًا  الوجه  وهذا 

  عٰىل جهة االخرتاع.ك األطراف الُحيرِّ 

معمّ  مذهب  ُيبطِل  ومن  وممَّا  كونه  ر  جيد  اإلنسان  أنَّ  وافقه: 

وجد التعب واألمل    لفكر والنظر وإذا أدمن ا ناحية قلبه،    ريدًا منم

فليف قلبه،  جهة  أ   ا وال  حمنَّ  هذ  لٌّ لقلب  تكن  مل  األحكام،  لذلك  ه 

 فال وجه هلا إالَّ ما نذهب إليه. 

عل لو كان غري جماور   ما ذكرناه: أنَّ الفازائدًا عىلٰ   وُيبطِل ذلك

اجلم حالٌّ هلذه  وال  اخرتاعاً   لة  خيرتع  وإنَّام  بعضفيها  يكن  مل   ، 

 تصاص؟ عض، فأيُّ وجٍه لالخأوٰىل من ب  احلمل بذلك

الفعل  خيت  أنْ   بمنكرليس    قيل:  فإنْ  ة  بصحَّ هذه صَّ  بعض  يف 

 سبيل  عَلم عىلٰ يُ   مل   ق وإنْ ب من التعلُّ األشخاص دون بعض لرض

احلالَّ التفصيل إنَّ  يقولون:  كام  امل  ،  يف  األعراض  خيتصُّ  من  حال 

لك ما   غريه، وكذيصحُّ وجوده يفببعض اجلواهر دون بعض، فال 

 ٰىل حيٍّ آخر.ضمَّ إي ز أنْ ال جيوه من األجزاء  زائدًا بعين  ه احليُّ كان ب

 ا لعرض خمتص� امَّ جعلنا ا ـ ا لقلنا: بني األمرين فرق واضح، ألنَّ 

أنْ بمحلِّ  جيز  مل  وكذلك    ه  الوجوه،  من  وجه  عٰىل  غريه  يف  يوجد 

أنْ اجل جيوز  ال  زائدًا  خيتصُّ  التي  عىلٰ خي  واهر  بغريه  وجه،  تصَّ   

رية  اء الكثه األجزد لو زيدت فيإنَّ الفاعل يف اجلستم تقولون:  وأن

لكان  و إليه،  ت  كان انضمَّ ما  حدِّ  عٰىل  فيه  يفعل  الفاعل    ذلك 

فا١١٧[ص  [/ من  ]]  قادر  تعاٰىل  إنَّه  ويقولون:  قبلها،  فيها  عالً 

إذااألج التي  واق   زاء  الفعل  كان  اجلملة  هذه  إٰىل  ت  يف انضمَّ عًا 

ال  اجلميع ما  ف  عٰىل  أنْ يتناهٰى،  من  املنكر  تعاىلٰ يبن  ام  اهللا  هذه ي   

الت األجزاء[ جسم  ]  يف  زادها  إذا  آخر، ي  شخصًا  فيها  فعل  زيد 

ل، ألنَّ هذه األجزاء ممَّا  ام يفعل يف  فيفعل فيه زيد ك الشخص األوَّ

أنْ  وممَّ   يصحُّ  زيد  فيها  بالتعلُّ يفعل  خيتصُّ  هبا  لغريه  وليس  هبا  ا  ق 

 ق.تعلُّ 

فاموبعد الوجه،  ه    احليِّ عٰىل  خروج  يف  املذهب  الفاعل    ذا 

صالقا من  وعدر  عفاته  اجلدمه  هذا  رقبة  رضب  قطع ند  أو  سم 

هذا   بنية  لنقض  وليس  تأثريوسطه،  من اجلسم  خروجه  يف  ه 

 صفاته؟

تصوُّ  يصحُّ  وال  قوهلم،  من  ُيعَقل  ال  [ممَّا]  ألنَّ وهذا  إذا ره،  ا 

ا إٰىل  ة، فقد أحلنبنية احليا   ينقض  اه حي� من كون  أوجبنا خروج احليِّ 

و مفهوم.  إنَّ أمر  قلنا:  عدم  إذا  احلالِّ يوجب    املحلِّ   فقد  عدم   ،

تعأرش  ما  سائر  وكذلك  معقول.  إٰىل  بنا  بعضه  وجٍه  لَّق  من  بعض 

 معقول. 

احليُّ  ذلك  خرج  فكيف  ويبطل    وبعد،  صفاته،  عٰىل  كونه  من 

وبق والرجل،  اليد  بقطع  فيها واطع الوسط، ومل خيرج  حد  احلكم 
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ذلك   ل: إنَّ ها؟ وسواء قيه اجلملة واحلاّل في بمجاور هلذ  فيام ليس

ال وجه    رج عن صفاته ومل ُيعَدم، ألنَّهند إبانة الرأس أو خّي عاحل

  ذلك.ول يقتيضمعق

ا نجد  : أنَّ هو هذه اجلملة املشاهدة  وممَّا يدلُّ ابتداًء عٰىل أنَّ احليَّ 

قة هبا  تكون متعلِّ   جلملة يمكن أنْ أحكامًا وصفات تظهر من هذه ا

أنْ ومست فيجب  إليها،  يتجاوزها  ندة  ألنَّ  ال  بت،  ها  عليقالقول 

مع غري  وهو  اجلمبغريها  عن  هبا  والعدول  املعقولةلوم،  مع   لة 

التعلُّ  يُ إمكان  أنْ ؤدِّ ق  جتويز  وإٰىل  اجلهات  إٰىل  الصفات    ي  تكون 

عن تستحقُّ  متعلِّ   التي  املعقولة  طباملعاين  من  بغريها  أو قة  ع 

طارئ  البياض ال  اد مل ينِف يكون السو   نْ ]] غريه، وأ١١٨[[ص  /

حم بل  لِّ عٰىل  غريه  ونفاه  استحقاه.  يف  القول  عٰىل كذلك  املدح  ق 

 يف جتويز تعليقه بغري املعقول الذي ظهر حكمه. مِّ فعال أو الذاأل

عىلٰ  اإلدراك  أنَّ  ذلك:  عٰىل  أيضًا  بيَّنَّويدلُّ  ما  بكلِّ    يقع  اه 

كالشعر    حياة لكانت   يف األعضاء  ة، فلو مل يكنأعضاء هذه اجلمل

يُ  ال  هبام،والظفر  كا  دَرك  بدَّ وإذا  ال  منن  األعضاء      حتلُّ   -حياة 

 كون هذه  ه، ألنَّ ذلك يقتيضكلِّ ما حلَّتب احلكم لوجت  وحمال أنْ 

كثريين   أحياء  تترصَّ   -اجلملة  ال  واحدفكانت  بإرادة  وال  ف  ة، 

كاليش بنييكون  يسع  وال  الواحد،  األحيا  ء  االختالف  هؤالء  ء 

   بعضهم إىلٰ كثريين ُضمَّ   اءٰى أحيلة جمرجلرت هذه اجلموالتامنع، و

 ف ذلك. بعض، ومعلوم رضورًة خال

أ م و  تكون هذه احلياة توجب احلكم لغري هذه   يضًا أنْ ن املحال 

بأوٰىل من غريه، اجلملة لفقد االختصاص، وألنَّه ليس واحد يف ذلك  

أنْ  لبعض آخر   البعض احلكم املوجودة يف    توجب احلياة  وال جيب 

وال بعضها   ه غري هذ   حليِّ يصّح كون ا   وإذا مل  فقد االختصاص أيضًا. ل 

كّل  ث جزء    وال  ما  منها  احليَّ نذهب  بت  أنَّ  من  الصفات  إليه   هبذه 

  املوجودة يف أحد األجزاء هو اجلملة التي هذا بعض هلا. 

بطل   النوقد  وُيبطِله  ظَّ مذهب  ذكرناه،  ما  ببعض  أنَّ  ام  أيضًا: 

ُحي أ  قد  يفحدنا  يديه  ك  يف رِّ خمتلفتني  جهتني  فل احلالة      و  الواحدة، 

ها  ركات مع اختالفتداء احل اب صّح شيئًا يف هذا اجلسم مل ي كان احليُّ 

 يف األطراف.

وأيضًا فإنَّ اليد اذا ُشلَّت مل يمكن من قبضها وبسطها ما كان  

وه مجليمكن  من  األعضاء  هذه  أنَّ  فلوال  صحيحة،  احليِّ ي  ملا    ة 

ُيؤثِّر  عنها مل  منفصالً    كان احليُّ   ]]١١٨/[[ص    جب ذلك، ولوو

 فعلها فيها.   صفاهتا يفبغري

اوليس يمكن ال احلركة، خرجت بالشلل من احتامل    قول بأهنَّ

متَّ  ء  الشالَّ اليد  التي  وغري هذه اجلملة  كها.  ُحيرِّ تعاٰىل  اهللا  صلة  ألنَّ 

كها، ولو ال احتام  جيز ذلك.  هلا للحركة ملهبا أيضًا ُحيرِّ

فإنْ بو احلي  عد،  إٰىل  بالروح  التي  أشار  إهنَّ اة  عرض  يقول:  ا 

أراد به اهلواء    وإنْ   ملة قادرة.ن حيَّة عاو تك  ة، ال يصحُّ فيها أنْ اباحلي

أنْ املرتدِّ  يصحُّ  ال  ممَّا  أيضًا  فذلك  اجلسم،  هذا  خمارق  يف  ه  حتلَّ   د 

ة به وهو عىلٰ احلياة  يرد ذلك  مل   صفته، وإنْ ، وال ُيدَرك األمل واللذَّ

 ل.هو غري معقوف

أنَّ اإلدرا  احلياة يف   نتكو  فيجب أنْ اهر اجلسد،  ك يقع بظعٰىل 

ك    لفعلة وار موجودالظاه يقع ابتداًء يف األطراف، فلو كان املحرِّ

اجلذب  سبيل  عٰىل  احلركة  لكانت  اجلسم  هلذا  مداخالً  شيئًا  هلا 

 لدفع، وقد علمنا رضورًة خالف ذلك.وا

ح املداخلة عند قطع ذا الرووجب لتلف هالسبب املفام    وبعد،

مذهب    أو الرجل. فعىلٰ   دعند قطع الي، ومل تتلف  ط والرأسالوس

ام من الكالم يبطل قول من يذهب يف اإلنسان أنَّه جسم رقيق  لنظَّ ا

يضاهي املذهب  هذا  ألنَّ  اجلملة،  هذه  مجيع  إٰىل  مذهب    منساب 

ممَّ النظَّ  إليه  الذاهب  النظَّ ام. واحرتس  يلزم  الفرق  اا  قطع  م يف  بني 

فلم يتلف،    لَّص الباطنُقطَِعت تق  اليد إذاقال:    أس واليد، بأنْ الر

 لرأس انقطع الظاهر والباطن. ذا ُقطَِع اوإ

تعلُّ  التقلُّ وهذا  جاز  وإذا  بالباطل،  الرأس    ص ل  يف  جاز  باليد 

زناه مل ن    . ا ي� يبقٰى ح   أمن يف من ُقطَِع رأسه ووسطه أنْ والوسط، وإذا جوَّ

أُ  قاوقد  هذلزم  املئل  أنْ ا  بظاهر  ذهب  اإلدراك  اجلسد   يكون 

/[[م ملج ١٢٠ص  تناقضًا  األجزا]]  فورة  التي  ايهاء  ال  ا  ملا  حلياة 

حياة فيه، كإدراك العضو اخلدر. وهذا غري الزم، ألنَّ التناقض إنَّام  

متكامل إدراك  إٰىل  باإلضافة  اخلدر    يكون  العضو  يف  يقوله  كام 

نَّ فيها أجزاء  ع األعضاء أ لقوم يف مجيذا كان مذهب اوالتسليم، فإ

 ي؟ ماذا هلتناقض إىلٰ اا احلياة، فوأجزاء فيه ياة فيهاال ح

قوَّ  أنَّ الذي  الشبهة يف اإلنسان حتَّٰى ذهب وممَّا جيب علمه  ٰى 

أنْ  استبعدوا  م  أهنَّ مذهب،  كلِّ  إٰىل  اخلطأ  يف  الصفة ت  القوم  رجع 

يس   إٰىل ما لما ليس بحيٍّ انضمَّ  ، وإنْ الواحدة إٰىل مجلة من األجزاء

حي�  فيصري  واألُ ابحيٍّ  ال،  التي  حتت  مور  تدخل  ام  وإنَّ ورة  لرضا 

الامل إٰىل  فيها  اتِّ فزع  وجيب  وال دليل  فيها،  عليه  الدليل  يدلُّ  ما  باع 

ة، وإنَّام العجبمعنٰى للتعجُّ  من قول ال دليل    ب بام يقود إليه األدلَّ

 عليه كائنًا ما كان. 



 ٦٧  .............................................................................................................ن اإلنسا) ٨١/ ( األلفحرف 

الوجوور الصفة  مجع  إٰىل  دلَّ لة  احدة  فإذا  اجلائز،  من   أجزاء 

ا إثعليه  وجب  [لدليل  وذلك  اجلباته،  الصفات    كرجوع  واز]يف 

احليَّ  أنَّ  علمنا  وقد  الواحدة.  الذات  إٰىل  دون   الكثرية  اجلملة  هو 

كلَّ  األحكام  ألنَّ  اجلملة  أبعاضها،  إٰىل  ترجع  من ها  أجزائها  دون 

 مريد واحد،  ه مدرك واحدن رضورًة أنَّ ، ومعلوم لإلنسامدح وذمٍّ 

اوإذا اعتربنا ذلك ف إٰىل معنا يفمنَّ  حليَّ وجدنا  ،  احي� ٰى يكون به  تقر 

غاية  وعلمن مع  إالَّ  احلكم  هذا  له  توجب  ال  احلياة  أنَّ  ا 

األجزاء،   مجيع  يف  الواحدة  احلياة  حلول  واستحال  االختصاص، 

أنْ واستح أيضًا  املحلُّ   ال  حي�   يكون  فل اهبا  تعلُّ ،  يف  يبَق  احلياة م  ق 

وإجيب وملاجلملة  هلا،  احلال  وجدنااهبا  حي� خيرج    احليَّ   ا  كونه    ا من 

نقض هذ  عند  اجلسبنية  احليَّ ا  أنَّ  علمنا  وإنْ   م.  بنية  إٰىل  مل   يفتقر 

 يوقف عٰىل تفصيل ذلك وحتديده.

إ  وليس يمتنع أنْ  ٰىل ما ليس له تلك  ينضمَّ ما ليس بذي صفة 

كلِّ واحٍد  ي ما كانت لحصل الصفة التت]] ف١٢١الصفة، /[[ص 

دة  رق للعاوال خا  معجز ما ليس بينضمُّ إٰىل  ه قد  منهام. أَال ترٰى أنَّ 

هو كذلك فيصري معجزًا وخارقًا للعادة، وما ليس بمحكم   إٰىل ما

كذل هو  ما  إٰىل  عاملًا  فاعله  كون  عٰىل  دالٌّ  وال  األفعال  ك،  من 

دالَّ  باالجتامع  العلم،فيصريان  عٰىل  بجسم   ة  ليس  لي  وما  ما  س  إٰىل 

فيص واملحلُّ جسًام  جسًام،  بمتح ل  ري  وجويس  قبل  ك  احلررِّ كة،  د 

كاحلركة فيه وه ِجَدتذا وُ فإ كًا.  و أيضًا غري متحرِّ  صار متحرِّ

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ين العبيديل (ت هوت/ عميد الدِّ إرشاق الالَّ 

 : ]ة اإلنسانية: يف ماهيَّ ة الثان [املسأل]] ٣٨٣[[ص 

ا (وماملصنِّقال  إ  ف:  البنية اإلنليه  يشري  هذه  أنا  بقوله:  سان 

إليت م  كااألح  ، ألنَّ واجلملة يقع  اهرجع  هبا، واألفعال ، واإلدراك 

شيئاً  وليست  أطرافها،  يف  تظهر  وإالَّ   املبتداة  القلب،  يصّح  يف  مل   

 حتريك يد املريض منه).

إٰىل بيان  امَّ ـ: (ل)هلُّ دام ظ(قال الشارح   أشار  الشيخ  ة ماهيَّ  ذكر 

اخاملكلَّ  وقد  [الناف،  فالذي اختستلف  امل] يف ذلك،  ف) صنِّاره 

إ املكلَّ (أنَّ     سحاقأبو  أي  املخصوصة، ه)  البنية  (هذه  ف 

إليها املشار  يُ   ،واجلملة  الذي  املتكلِّ عربِّ وهو  عنه)  أنا    م   (بقوله: 

فعلَت فعلُت  وأنت  أي  ، )  املذه  (وهو)  السيِّ (ب  هذا  د اختيار 

 ملعتزلة.وأكثر ا ،)تعاىلٰ  اهللامحه  ر( املرتٰىض 

اب سهل  أبو  الشيخ  نوبوذهب  أصحابنن  من  والشيخ   ،اخت 

بن حممّ يد حممّ ملفا النعامن  د  بن  أنَّ   ،د  د غري مشار ء جمرَّ ه يشإٰىل 

باحلسِّ  تعلُّ يتعلَّ   إليه  البنية  هبذه  تعلُّ ق  ال  بمعشوقه  العاشق  ق  ق 

حم باملحلِّ   احلالِّ  (مذهب  املذهب  هذا  أي  وهو)  األوائلقِّ ،  )  قي 

 لة.ي من املعتزلسلممعّمر بن غياث ا  (واختاره ،ءامكيعني احل

أ يف  ه جزء ال يتجزَّ وندي إٰىل أنَّ ذهب ابن الرا]] و٣٨٤[[ص  /

ة يف  ف هو أجزاء أصليَّ  املكلَّ مني: إنَّ القلب، وقال مجاعة من املتكلِّ 

يتطرَّ  ال  البدن  باقيةهذا  بل هي  والنقصان)،  الزيادة  إليها  (من    ق 

 ره. إٰىل آخعمر ل الأوَّ 

املصنِّ  احتجَّ  إسحاق  م  نَّ بأف  أبو  الاألحكام  ولذَّ ن    مل األ ة 

أدركناها واإلدرا حرارة  ملسنا  إذا  وهلذا  اجلملة،  هذه  إٰىل  ترجع  ك 

فعالً   بمحلِّ  فعلنا  وإذا  يف مبارشاً   اللمس،  (ظهر  كاالعتامد   (

اآلوهذ  ،األطراف املاهيَّ ه  آثار  هي  فدلَّ ثار  أنَّ عىلٰ   ة،  ة  ماهيَّ    

ه اجلملاإلنسان  هذه  اإلي  من  املراد  إذ  إنَّ نساة)،  هون    يُّ احل  ام 

أنَّ وق   اك،رَّ الد ثبت بام ذكرنا  احليَّ   د  الدرَّ اجلملة هي  إنَّ   .اكةة    (ثّم 

املصنِّ يعني  أنَّ   ف  الشيخ)  يعني  الراوندي)  ابن  قول    (أبطل 

عبارة   يتجزَّ اإلنسان  ال  جزء  القلبعن  يف  ذلك  عدا  ما    (بأنَّ   ،أ 

يفاجلزء احلاّل  ميِّ   القلب  )  حينئذٍ اً ت(يكون  كاألنَّ   ،)  لو  حي� ه    ا ن 

اك،  الدرَّ  اإلنسان هو احليُّ  ، ألنَّ عن اإلنسان يكن خارجاً  مل كاً مدرِ 

 مل يصّح من املريض حتريك يده.  تاً وإذا كان ما عدا ذلك اجلزء ميِّ 

ن بعض  الياقوت(ويف  جزءاً   :)سخ  يتجزَّ   وليست  يف ال   أ 

لصحَّ (وإالَّ   ،لبالق أيحت    ووجهه)  منه،  املريض  يد  ه  ووج  ريك 

صحَّ  حتلزوم  جاملري  ديريك  ة  اإلنسان  لكون  يتجزَّ   زءاً ض  يف  ال  أ 

(أنَّ  يف    القلب  فعله  لكان  اجلزء  ذلك  عن  عبارة  كان  لو  اإلنسان 

ورجله كيده  االخرتاع،  (بمجرَّ   أطرافه)  املدنف    املريض  فكاند 

خيرتع يف يده   عٰىل أنْ   راً يكه يده قادر حترٰىل تعذُّ الذي انتهت حالته إ

ة حتريك املريض يده حَّ وهو ص  يل)لتااجلزء، ون ذلك ايك مالتحر

فاملقدَّ  املذكور  منه (باطل،  عن اجلزء  اإلنسان عبارة  م) وهو كون 

 (مثله)، أي يف البطالن.

أمَّ ذكورتني باعتبار  يف املالزمتني امل  واعلم أنَّ  ا النسختني نظر، 

نُ ألُ ا فال  أنَّ سلِّ وٰىل  احليُّ م  هو  اإلنسان  كون  من  يلزم    أنْ اك  درَّ ال  ه 

 .اً تعداه ميِّ  ايكون م

أنَّ سلِّ منا، لكن ال نُ ]] سلَّ ٣٨٥[[ص  / ه يلزم من كون تلك  م 

[ميِّ  املذكور  للجزء  املغايرة  أنْ األعضاء  يصحَّ   تة]  حتريكها عٰىل    ال 

اه  نز جوَّ   اع، إنْ ا عٰىل سبيل االخرتيكون حتريكه  جلواز أنْ   املريض،



نَّة ) ٨٢( / األلفحرف   ................................................................................................  ٦٨  رواياهتم  /أهل السُّ

ال بقدرةعٰىل  التولي  قادر  سبيل  عٰىل  بأأو  ا  نْ د  من  يف  لقلينبعث  ب 

  التحريك. الباطنة ميل إٰىل اليد يقتيضالعروق 

فألنَّ وأمَّ  الثانية،  النسخة  تقدير  عٰىل  الثانية  لزوم ا  من  نمنع  ا 

قادراً  ا  كونه  حال  يف  االخرتاع  قادراً عٰىل  لكونه  يف    ملرض،  عليه 

 منه. ملرض مانعاً جلواز كون ا، ةحال الصحَّ 

(وأظنُّ  أص  قوله:  جعل  إنَّ   ّح)الثانية  الثاصحَّ   ظنّهام  دو ة  ن  نية 

املتكلِّ األُ  أكثر  ذكره  ملا  موافقة  الثانية  كون  باعتبار  مني، وٰىل 

 وغريه، ولكون التقييد باملرض مستغنياً   )تعاىلٰ   رمحه اهللا(  كاملرتٰىض 

  لّو من ة واخللصحَّ با  ان التقييدوٰىل، بل كعنه عٰىل تقدير النسخة األُ 

 العوارض أوٰىل. 

(و عىلٰ األوائ  تجَّ حاقوله:  أنَّ ل)  عن اإلنسا  كون    عبارة  ن 

املجرَّ  بأنَّ اجلوهر  متحقِّ [العلم  د  ينقسم)  ال  بام  ألنَّ ]  نعلم  ق،  ا 

مور غري  أُ   ة، وهيمور الكّليَّ واجب الوجود والنقطة والوحدة واألُ 

العل ذلك  أعني  (وهو)  منقسم)منقسمة،  (غري  وإالَّ م  لك،  ان   

ل، أو  زءه، وهو حماج   الكلُّ   ، فيساويومبذلك املعل  ا علامً زؤه إمَّ ج

ببعضه، فينقسم املعلوم مع فرض عدم انقسامه، أو غري علم،    علامً 

مل يكن    -  مل حيصل زائد عليها  إنْ   -  فعند اجتامع أجزاء ذلك العلم

ه،  التقسيم في  اد ع  حصل وكان منقسامً   ، هذا خلف. وإنْ علامً العلم  

  م لك العلي ذ أ   - وهو، قسماملطلوب، وهو كونه غري منبت  ثوإالَّ 

غري    ه أيضاً يقوم به، فمحلُّ   ته، بل له حملٌّ ضيَّ بنفسه لعر  غري قائم  -

 فيه، هذا خلف.  منقسم، إذ لو انقسم النقسم العلم احلالُّ 

وجسامينٍّ   (وكلُّ  م  جسم  حملُّ فهو  فإذن  ليس  ال  نقسم)،  علم 

 طلوب. و امل، وهاسامني� وال ج جسامً 

(ويعار٣٨٦[[ص  / قوله:  بال]]  فإنَّ وال طة  نقضون    وحدة)، 

وهو   -  هاوهي غري منقسمة مع كون حملِّ هم موجودة،  النقطة عند

ا املنقسمة كاجلسم، فإهنَّ   ، والوحدة القائمة باملحالِّ منقسامً   -   اخلطُّ 

انقسام مع  منقسمة  بذلكحملِّ   غري  ثبت  وقد  ل  حملَّ   نَّ أ   ها،  يس  ما 

[قدبم منقيكون  نقسم  ملاسامً ]  مناقض  وهو  ل  ،  من  م وزذكروه 

 .حلِّ امل بانقسام انقسام احلالِّ 

(بأهنَّ  النقض  هذا  عن  أي  (واالعتذار)  النقطة قوله:  أي  ام) 

حملِّ  انقسام  من  جيب  فال  ساريني)،  (غري  انقسامهام  والوحدة  هام 

   مل أقف (فإينِّ ، جلواز كون العلم غري سار،  لعلم) أيضاً يف ا  ٰى (يتأتَّ 

 ية). من األعراض السار لملعا  عٰىل أنَّ  (عٰىل دليل وائلهلم) أي لأل

*   *   * 

٨٢ - :ا أ  

:روا  

 ):هـ٢٦٠الفضل بن شاذان (ت  /اإليضاح

 أقاويل أصحاب احلديث:  ]]٧[[ص 

] احلديث]  أصحاب  مثل عامَّ [ومنهم  احلديث  أصحاب  ة 

  اهللا عبد    جرير بنهارون وبن    يزيد]]  ٨[[ص  /و  يورث سفيان ال

اجلرَّ و بن  وأشباهوكيع  الهاح]  من  ام  ]] ٩ص  /[[  لذين علامء 

أنَّ  تسبُّ   9  النبيَّ   يروون  فقال: «ال  الدهر  الدهر»اهللا    نَّ إوا    ، هو 

رووا  ]]  ١٠  ص/[[  [فهم ما  معنٰى  ال  اهللا    نَّ أ عٰىل  الدهر]  هو 

ده  نْ أعيبون  ي ويا  ارمحنا،  دهر  يا  لنايقولوا:  اغفر  دهر   ياو  ،ر 

يضاهوارزق  قالت  ننا؛  يعبدإهنَّ   اليهود:  ما  عُ الذاهللا  ون  م  ير زَ ي 

الذي املسيح  اهللا  والنصارٰى الذين قالوا: نعبد  ]]  ١١/[[ص    ابنه،

أنَّ  ويروون  وصدره،  اهللا    ابنه،  ذراعيه  شعر  من  املالئكة  خلق 

أنَّ  ويروونق  خلاهللا    [ويروون  اخليل]  عرق  من   نفسه 

لت:  ها فقاقدمه في  اهللاوضع     استعرتامَّ ـالنار ل  نَّ أ   ]]١٣ [[ص/

اهللا قول    ون يفرووي]]  ١٤[[ص  /  .يحسب  يحسب  يأ   يقط  يقط

ا    تعاٰىل: م�
َ
ل
َ
ٰ ف

�
�َ

َ
   َر��هُ   �

�
ُه دَ�

َ
َجبَِل َجَعل

ْ
ه  ؛ أنَّ ]١٤٣[األعراف:    �ِل

خنرص أنملة  تسبُّ أنَّ   9  بيِّ النويروون عن    ،هأطلع  قال: «ال  وا  ه 

ف ال هنَّ إالريح  نفس  من  ويروا  معجل  رجالً   نَّ أ  ونرمحن».    تمداً س 

فقاليفَّ ك  عىلٰ  خلفه  من  ال ]  ]١٥/[[ص    له  ه  علامئهم:  بعض 

ف اجللسة  هذه  ربِّ هنَّ إجتلس  جلسة  يقول  عامَّ اهللا  تعاٰىل    ،العاملني  ا   

 .كبرياً  ااجلاهلون علو� 

أنَّ و[ ة محراء قبَّ   العاملني يف  أيت ربَّ : «ر قال  9  النبيَّ   رووا 

ابن ع  ةم»؛ رواه عكرالً أيته مرجَّ ور أنَّ   اس.بَّ عن    :   اهللا  ورووا 

عرعشيَّ ء  جيي]]  ١٦[[ص  / عة  هشٌّ فة  رداء  عليه  أمحر  مجل  ؛ ٰىل 

أيب أ رواه   وا فضيحتاه.   ،هريرة  بو صالح عن  أبو صالح:  قال    ثّم 

أنَّ ]]  ١٧[[ص  / أط  اهللا    ورووا  له  العرش  كأطيط  فوق  يط 

رواه ]]  ١٨ص  [[/الرحل عن  بالراكب؛  هريرة    ، 9  النبيِّ   أبو 

 يف  ريبِّ   ه قال: «رأيتأنَّ   9  نبيِّ ]] ال١٩ص  [[/  ورووا عنه عن 

 مِّ »، ورووا عن أُ قططاً ]]  ٢٠ص   /[[ فرأيته جعداً   ،اءٍ خرض  ةٍ روض

]]  ٢١/[[ص    ه قال:أنَّ   9  النبيِّ بن كعب عن    يبالطفيل امرأة أُ 

بن  اهللا  ن من ذهب»، ورووا عن عبد  ه نعال رجلي  ويف  «رأيت ريبِّ 

من    نادٍ  مة نادٰى القيام  ن يوم ذا كا]] إ٢٢ص  [[/  ال:ه ق ود أنَّ مسع

لتلح يعبد شيئاً   ةمَّ أُ   ق كلُّ العرش:  كان  من  فيقوم  تعبد،  كانت    ما 
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أهل األوثان  ء حتَّ ٰىل ذلك اليشاهللا إمن دون   ٰىل أوثاهنم وأهل  إٰى 

وتبقٰى  إاألصنام   أصنامهم،  والنبيُّ ٰىل  واملالئكة  الشهداء  ون 

ما  والصاحلون، فتقولتنتظرونا  ذ  فينادهيم:  ننبياأل  ؟  نتظر اء: 

ٰ  ناربَّ  أن  بُّ  هلم الر، فيتجىلَّ يبطشوا    ون أنْ كم، فيهمُّ ا ربُّ فيقول: 

فيقولون:  به   ذلك،  من  وأجّل  أعّز  وبينه   نَّ إوهو    بيننا 

ويدعون    ،عالمة]]  ٢٣ [[ص/ ساق  عن  هلم  ٰىل  إفيكشف 

يستطيعوالسجود   بَْص خَ   ن فال 
َ
أ  

ً
  . ]٤٣القلم:  [  ارُُهمْ اِشَعة

لتي  ة معرفتهم باللغة ا ذلك جلهلهم وقلَّ  لواام تأوَّ نَّ إو]] ٢٤[[ص /

ة ما  مَّ أُ  ام معنٰى احلديث عندنا: فتلحق كلُّ نَّ إو ،هبا خلقه اهللاخاطب 

األُ  هذه  فتبقٰى  تعبد  وأُ مَّ كانت  حمّمد  كان  ما  هلم:  فيقال  ته مَّ ة 

في حميعبدون؟  كان  وأُ قولون:  يعبدون  مَّ ّمد   وحدهاهللا  ته 

رشي]]  ٢٥ [[ص/ ٰ ك  ال  فيتجىلَّ هلله  الربُّ   نا  أ   فيقول:    م 

ولون: بيننا وبينه عالمة، فيقول:  به، فيق   يبطشوا  نْ أ ا  وئكم؛ فتهيَّ ربُّ 

ه فيقولون:  يما  سَ ؟  ْن  َ�  
ُ

ف
َ
ش

ْ
يُ� ، ]٤٢[القلم:    اقٍ يَْوَم 

 ٰ بالنورانيَّ فيتجىلَّ هلم  فيخ  ،ة  ُس رُّ فيعرفون  قوله:  داً جَّ ون  ومعنٰى   ،

 لوه.أوَّ ما توجه ليس ل ا؛ فهذا هو ةٍ عن شدَّ  يق أ سا يكشف عن

 البجيل واضعاً اهللا  د   جرير بن عبكعب األحبار رأٰى   نَّ ورووا أ 

ف  ،خرٰى عٰىل األُ ]]  ٢٦/[[ص    حدٰى رجليه إ ا ال هنَّ إفقال: ضعها 

 . تبارك وتعاٰىل هكذا جيلساهللا  نَّ إ؛ تصلح للبرش

حتمل رهبَّ   أنَّ   ورووا  ، هامن رضف غضبه  رتع  اوأهنَّ   ،ااملالئكة 

 .كواهلها عىلٰ به بثقله وتعرف غض

ع أيبورووا  أنَّ   ن  الليلة    ريبِّ   «أتاين  :قال  9  نبيَّ ال  الدرداء 

وقال:   ي،ٰى وجدت برد أنامله عٰىل صدرحتَّ   فوضع يده بني كتفيَّ 

  لت: يف ؟ فقعىلٰ ] املأل األقال: فيم [خيتصم  ،يكقلت: لبَّ   ،يا حمّمد

م  شاء السالت فإفجادرالا  أمَّ   ]:قال  نْ أٰىل  إ[  اراتالدرجات والكفَّ 

وأمَّ إو الطعام،  الكفَّ طعام  فالوضوا  يفارات  ونقل    السربات   ء 

 ٰىل اجلامعات». إقدام األ

أنَّ ]]  ٢٨ص  [[/ كلَّ   ورووا  يفآدم  موسٰى  فحجَّ   م  ه،  القدر 

كلَّ   وأنَّ  بكر  [يفأبا  عمر  فحجَّ   م  كلَّ   وأنَّ   ،هالقدر]  م  جربئيل 

 .هفحجَّ  قدرال ميكائيل يف

بموس  أنَّ وا  ورو]  ]٢٩  [[ص/ لٰى  مَ ن عمران  املوت  لَ طم  ك 

 .رهفأعو

ا  وكلُّ ]]  ٣٠[[ص  / عٰىل    لرواياتهذه  وكذب  اهللا  زور 

 ورسوله. 

أنَّ ]]  ٣١[[ص  / اخلليل  إ  ورووا  ثالث    براهيم  كذب 

 .كذبات

من ته وقعد  تكَّ   يق حلَّ يوسف الصدِّ   ورووا أنَّ ]]  ٣٢[[ص  /

 . خلائنالعزيز مقعد ا  امرأة

أنَّ   ]]٣٣[[ص  / مام أ ان  وريا بن حنأُ   مقدَّ   د  اود  ورووا 

 . أتهج امر ل فيتزوَّ قتَ يُ التابوت ل

أنَّ ]]  ٣٥[[ص  / يفالش  ورووا  قعد  بن   يطان  سليامن  جملس 

 . ٌض حيِّ  نساءه وهنَّ  داود وكان يأيت

كلُّ ]]  ٣٦[[ص  / ردٌّ وهذا  يُ اهللا    ألنَّ   اهللا  عٰىل    ه  ط لِّ سال 

نس عٰىل  النبيِّ الشياطني  حتَّ اء  تقول  عامَّ اهللا  تبارك    ،ينكحوهنَّ   ٰى ني   

 . كبرياً  الو� ة وتعاٰىل عشويَّ احل

تعاٰىل وأرشكا؛ باهللا  اء كفرا  آدم وحوَّ   أنَّ ورووا  ]  ]٣٧  [[ص/

قول  وتأوَّ  وَ :  اهللا  لوا  ٍس 
ْ
ف
َ
� ِمْن  ْم  ُ�

َ
ق
َ
ل خَ ِي 

�
ا� َو  ةٍ  هُ اِحدَ

َزوَْجهَ  ها 
ْ
ِمن  

َ
ْ وََجَعل

َ
إِ� َن  لِ�َْس�ُ  هَ ا 

َ
� ا  م�

َ
ل
َ
ف  ا 

�
ش

َ
َ اهَ غ

َ
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  تْ  ل

ً
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َ
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ً
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َ
ل
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ْ
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َ
ل
َ
ق
ْ
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َ
تَنَ مَ  َر��هُ اهللاَ ا  أ

ْ
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َ
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ا ِمَن  ن� 
َ
و�

ُ
َك اِكِر�َن  �َ

�
آتَ   ��ش ا  م�

َ
ل
َ
مَ ف َص اهُ  ا 

َ
َجَعال  

ً
 اِ�ا

َ
� َ ُ

�  ُ
َ

� َء   

آتَ ِ�يمَ  مَ ا  تَعَ ا  اهُ
َ
� ٰ

َ
ِ   هللاُ ا  ا�

ْ
�ُ� ا  م� َ�  

َ
ون

ُ
��  ١٨٩اف:  [األعر 

 تأويله.  عٰىل خالف ،]١٩٠و

أنَّ ]]  ٣٨ص  [[/ أشياحلَّ   9  النبيَّ   ورووا  بعينل  بغري ء   ها 

وكذ ومنسوخ،  حيلُّ ناسخ  أحدهم  أصحابه،  واآلخر   فرجاً   لك 

فرِّ ُحي  تناقضإمه؛  هذا  وحيكم  قلنا:  واختالف!  ]]  ٣٩/[[ص    ذا 

املعنٰى  ولو كان  ة»؛  رمح  أصحايبالف  خت«ا:  9  النبيُّ قالوا: قال  

 .اً هم عذابفاق اتِّ  لكانلوه  ما تأوَّ  عىلٰ 

ف «اختال قال:    9ه  نَّ ام معناه أ نَّ إ حيح و هذا احلديث عندنا ص و 

ته ذا اختلفوا بحرض إ م  ألهنَّ   ، رمحة ما كنت فيهم وبني أظهرهم»   ي ت مَّ أُ 

احلقِّ إ هم  ردَّ  املع   ، عليه ]]  ٤٠/[[ص    فاجتمعوا   ٰىل  كان  ما نٰى  ولو 

 قوله:  ن اختلف ب  م تعاىلٰ اهللا    ا ذمَّ ال مل هَّ اجلُ لوه  تأوَّ 
َ
 ِن  �ِ َول

َ
تَل

ْ
وا  اخ

ُ
ف

َمنْ  ُهْم 
ْ
ِمن

َ
ُهْم  ف

ْ
َوِمن آَمَن  رَ  

َ
ف

َ
� تعاٰىل:  ]، ٢٥٣[البقرة:    َمْن   وقال 

 
َ

وا ِمْن َ�ْعِد مَ َوال
ُ
ف
َ
َتل

ْ
وا َواخ

ُ
ق ر�

َ
ف
َ
يَن � ِ

�
�

َ
َ��نَ ا جَ  تَُ�ونُوا � اُت  اَءُهُم ا�ْ

ِ وَ 
َ

و�
ُ
 أ

َ
� 

َ
   ُهمْ ك

َ
  ].١٠٥[آل عمران:    يمٌ اٌب َعظِ َعذ

أنَّ  رووا  مُ   ثّم  فزنت،وأهنَّ   ،تخَ ِس الزهرة  امرأة  كانت    وأنَّ   ا 

 .كوكباً  َخ ِس ن فمُ باليم اراً شَّ كان ع سهيالً 

ف٤١[[ص  / يرض  يف]]  التي  األمثال  أُ بعض  العقول هبا  ولو 

ليه فقالت: ذا طلع بالعراق وقابل الزهرة ضحكت إإ  ] سهيالً [أنَّ 
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عشَّ الت  ألس كنت  الرا   اراً ذي  سهك  الثياب    ئحة وسخ 

اإل]]  ٤٢ ص[[/ امنتن  دبر  فمُ بطني  كوكباً خَ ِس جلسد    مرتفعاً   ت 

يفُهي   مضيئاً   اً ق مرش  منرياً  بك  الربِّ   تدٰى  فيقول:    ظلامت  والبحر؟! 

احلشويَّ  تقول  أمَّ هكذا  احلديث.  [و]أصحاب  فمامَّ ة  تفهم ا     

ٰىل  إري  يصخ  مَس الذي يُ   عن الناس أنَّ   البهائم فضالً ]]  ٤٣ [[ص/

وأن  ءأسو مُ احلاالت  كام  مخَ ِس كرها  طائفة  بنت  ائيل  رس إ  ي ن 

وخنا قردة  أنْ فصاروا  بعد  هلم    زير  ومجال أهيكان  يُ نَّ إو   ،ة  خ مَس ام 

يفاليش صحيح  واملسخ  للعذاب،  رسول  اهللا  كتاب    ء  وآثار 

األُ   9 اهللا بني  اختالف  أنَّ مَّ ال  عٰىل  فيه  يذاق  ة    العذاب، ه 

أنَّ   سبديث عٰىل حند أصحاب احلعفالعذاب   اخلسيس    ما رووه 

[به  الوضيع بق  باقياً   مرتفعاً   مرشقاً   يئاً مض  ]يصري  الليل   يما 

 من املحال.   ما يكونوهذا أبني ،ارهوالن

 تك؟ ما قصَّ  فيقول هلا: أنِت 

شكَّ أ قالت:   ال  رساج  عندهم  أينِّ   نا  فرص  عندهم  ت  زنيت 

السبعة الكواكب  املنرية  أحد  ه  املضيئة  اطوا   يالتي  التي  لع  لعامل 

   فقال:ا  هباهللا  أقسم  
َ

ال
َ
   ف

ْ
ق
ُ
بِ أ  ِسُم 

�
�ُ
ْ
َوَ   �  ِس ا�

ْ
 ا�

ُ
ك

ْ
ِس  اِر ال

�
�� 

ختنس   حداهنَّ إالكواكب [و]الزهرة    يوه  ]،١٦و  ١٥  [التكوير:

بالليل وتظهر  الزاين  ،بالنهار  أصاب  /[[ص  فلو  هذه    يف ]]  ٤٤ 

أصابن ما  تبَق   يالدنيا  زنت؛  الَّ إحصان    مل  إليها  فيض  هيل  سحك 

  ، طانالسلاملقالة من  لم أهل هذه  يس  نْ أ ويقول: أليس من العجب  

 [ما يشاء]. و يصنع فيهم أ لتوبة  يعرض عليهم ا نْ أ ا مَّ إ

أنَّ رو هيوديَّ   ووا  ويفالفأرة  أنَّ   ة  األمثال  قالت    بعض  فأرة 

أنَّ  يزعمون  ولصاحبتها:  بيننا  صاحبتها:  هلا  قالت  هيود،  بينهم  نا 

وأكل اجلوحل  ياجلرِّ   السبت  هلا  م  قالت  املسلمني،  وذبائح  مل 

 ا العذر. يقطع هب نةة بيِّ حجَّ صاحبتها: هذه 

الروايات الت  وهذه  رووهوأمثاهلا  وال  ي  كذب   ثرةً ك  ٰىص ُحت ا 

وهبتان   اقترصنَّ أ   الَّ إوزور  أنَّ ا  لتعرف  ذكرنا  ما  عٰىل  صوهلم  أُ   نا 

متقاربة أحاديثهم  وغاية  التوفي   )اسمه  جلَّ (  هللاوا  ،واهية    ق نسأل 

 ولطفه].  هذلك بمنِّ ه ويلُّ نَّ إ ،ويرٰىض  بُّ كام ُحيِ 

*   *   * 

املسكر أنَّ   9  النبيِّ ثّم روايتكم عٰىل  ]]  ٢٦٩[[ص   رشب  ه 

ب منه به من فيه فقطَّ ناء من رشاب فقرَّ إإليه    عَ فِ ه رُ نَّ به وأ أمر برشو

فصبَّ  بامء  ورشبهفدعا  عليه  «  ،ه  قال:  أرشبتكم  أ رذا  إثّم  يتكم 

 اء». اكرسوها بامل ف

أ ورويتم عٰىل عمر بن اخلطَّ ]]  ٢٧٠[[ص  / ه  ب ه كان يرشنَّ اب 

ه ثّم رويتم عليه أنَّ ]  ]٢٧٢[[ص  /  اب إليه النبيذلرشا  وكان أحبُّ 

 من جرحه. موته فخرج رشبه عند

عٰىل  ]]  ٢٧٣[[ص  / بعضكم  روٰى   كلَّ   أنَّ   9  النبيِّ ثّم 

 . قليله حراموما أسكر كثريه ف ،مسكر حرام

عمررويتثّم   عن  رضأنَّ   م  ابه  احلدَّ ب  املسكر   يف  نه   رشب 

هب]]  ٢٧٤[[ص  / يأخذ  الروايةفبعضكم  يأخذ  و  ذه  بعضكم 

وال  ]] ٢٧٥/[[ص  روايةال يأخذ هبذه الضكم وبع ،بتلك الرواية

مه ولكن أكرهه الختالف  حرِّ بتلك الرواية ويقول: ال أحّله وال أُ 

 .الناس فيه

فم٢٧٦[[ص  / ُحي ]]  منكم  رِّ ن  احلمه  ويأخذه  ديث  يروي 

ُحي عمَّ  ويرشن  وملِّله  منكم  ُحي   نبه،  احلرشيولِّله  يروي  ديث به 

ُحي عمَّ   ويأخذه قيل لكم:ن  فإذا  مه؛  ] ]٢٧٧كيف هذا؟ /[[ص    رِّ

إقلتم متأوِّ نَّ :  وتُ   نونسِّ ُحت   احلديث  له  وروايته  وهو  صدِّ أمره  قونه 

  وكلُّ ،  حرام  لهثريه فقليما أسكر ك:  ه قالأنَّ   9  النبيِّ   عني  مرو

 .مخر رمسك وكلُّ ، حرام مسكر

  رشبه، وأنَّ   9 نَّ النبيَّ ]] ثّم يروي من خيالفه أ ٢٧٨[[ص /

ر أعظم من  فود رشبه، وال يكون كرشبه، وأنَّ ابن مسع    اعلي� 

م اهللا وحتريم ما أحلَّ اهللا. حت  ليل ما حرَّ

ون منهم قبلوت  قون الفريقني مجيعاً وثِّ ثّم أنتم تُ ]]  ٢٧٩[[ص  /

ممَّ هذ  ث ألنَّ ديحااأل هتوونها  تروون  إف،  ا  من  بعض  عن  أتاكم  ذا 

  مه رِّ له بعضكم وُحي لِّ ا ُحي ممَّ  ل هذا الباباكم فيام يشاكعنه خالف هلو

نظرتم  ب هإعضكم  هوكا  نْ إف  واكم؛ٰىل  مائالً ن  التحريم إ  اكم  ٰىل 

وزيَّ حرَّ  حلَّ متموه  من  وفتم  مائالً   نْ إله،  هواكم  ا إ  كان  ل  لتحليٰىل 

ام تأخذون من نَّ إأنفسكم    مه، فأنتم فقهاءحرَّ   فتم منوزيَّ   لتموهحلَّ 

من   فهذا أيضاً   ،كرهونفقههم ما ت  وون وتدعون منالفقهاء ما هت

 . كثرةً  التي ال تنقيضأعاجيبكم 

يف قلتم  السارقثّم  عرشنَّ إ  :  من  أقّل  يف  يقطع  ال  دراهم، ه  ة 

ك  قبل ذل   ام كانتنَّ إاج، وام حدثت يف زمن احلجَّ نَّ إوهذه الدراهم  

ه  أنَّ   9  ل، ثّم تروون عن النبيِّ اقيمث  9   عهد رسول اهللاوعىلٰ 

برأيكم بال كت  ،مهاثة در ه ثالقيمت  يف جمنٍّ قطع   اب  فأنتم حتكمون 

 .نياصن قول اخلرَّ بام قبلتم م الَّ إة نَّوال ُس 

أنَّ  عٰىل  ُس   وأمجعتم  وال  كتاب  بال  الرسغ  من  اليدين  ة  نَّ قطع 

عيلُّ  طالب  وكان  أيب  السار    بن  اليقطع  وسط  من    كفِّ ق 
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ال واإلحارويرتك  الرة  قطع  عٰىل  أمجعتم  وكذلك  من  هبام،  جل 

وسطها    عيلٌّ وكان  املفصل   من  ]] ٢٨٠[[ص  /و  ،يقطع 

ايرت يميش ك  يرو[  ،عليها  لعقب  النبيِّ   يوكان  عن  ]،  9  ذلك 

رمحة»  :قال  النبيَّ   نَّ إ  :فقلتم تعا  ،«االختالف  اهللا  قال  :  ىلٰ وقد 
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ْ
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َ
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ْ
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َ
�َش يُِ�يُب    اءُ َمْن  َمْن  ِْه 

َ
إِ� ِدي 

ْ
 َومَ   �َو�َه

َ
� ر� ا 

َ
َ�ْعِد مَ ف ِمْن   

�
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ُ
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مُ اَءهُ جَ 
ْ
ِعل

ْ
ال    ُم 

ً
يا

ْ
بَ َ�غ نَ  

ْ
تبارك  أف]،  ١٤و  ١٣:  [الشورٰى   ُهمْ � خرب 

عىلٰ أنَّ وتعاٰىل   كرب  املرشه  أنْ   أنْ   كني  الدِّ   دعاهم  وال يقيموا  ين 

وزعمتم    9  إٰىل النبيِّ   ق فنسبتم ذلك التفرُّ   فنهٰى عنقوا فيه  يتفرَّ 

 .«االختالف رمحة» :ه قالأنَّ 

*   *   * 

:  

 ):هـ٢٦٠(ت اذان بن ش الفضل /اإليضاح

 لعراق: احلجاز وأهل ا ل أهلأقاوي ]]٥٠[[ص 

الذين ال يرون الرعاف وال احلجامة وال  أهل    ومنهم احلجاز 

عن رأس    الس  نْ إء ينقض الوضوء؛ وأهل العراق يقولون:  يیالق

ل احلجاز يقولون: املسح عٰىل  الوضوء، وأهرح قطرة دم نقض  اجل

طواخلفَّ  وإنْ ني  سفرك  سنسا  ل  وأ فرت  الة،  يقولون:  هل  عراق 

و يوم  ثالثةللمقيم  وللمسافر  احلجاز  وليال  امأيَّ   ليلة  وأهل   ، يهنَّ

ت ال ] وأهل العراق ال  اوهنا حق� نار [ويريوجبون الوضوء ممَّا غريَّ

ذلك  يوجبونه    يرون  /[[ص  أصالً وال  يف]]  ٥١  ك  ذل   ويروون 

جيب ذلك،أنَّ   9  النبيِّ حاديث عن  أ  العراق  ه ال  ن  وحيلُّ   [وأهل 

يف  اب الرش كثري  ويروون  أحاديث  عن  رشبه    ه أنَّ   9  النبيِّ ة 

ورخَّ  فيه؛  الصحاص  عن  وأهلكذلك  والتابعني،  احلجاز    بة 

ويفرِّ ُحي  فيه  ويروون  عن    مونه؛  كثرية  أحاديث    9  نبيِّ لارشبه 

منه  الصحوعن   الفرق  أسكر  ما  ويروون:  الكفِّ فملابة]  منه    ء 

يقول احلجاز  وأهل  مسَّ حرام،  من  اكرذ  ون:  وه  ضوؤه؛  نتقض 

  َل ئِ ُس   9  النبيَّ   ويروون أنَّ   بأساً   لكذ   وأهل العراق ال يرون يف

»، وأهل احلجاز يقولون:  ينفو أ ت أ ساه مسيَّ إ  بايلعنه فقال: «ما أُ 

 نْ إ بعد نكاح و الَّ إال طالق  ]] و٥٢/[[ص    ملك،عد   بالَّ إال عتق  

ي عىلٰ وضع  تزوَّ   ده  متٰى  فقال:  فرأسها  هذه  لنَّ إطالق؛  جت  يس  ه 

 يهجها [فن: متٰى تزوَّ يقولو عراق ال يرون ذلك وأهل الء. وبيش

؛  أدبارهنَّ   يفتيان النساء  إأهل احلجاز يرون  انت منه، وطالق]، وب

ُحي  العراق  [وأهلرِّ وأهل  يقول  مونه،  العمد  و العراق  يكون  ال  ن: 

ز  صابه بحديدة فهو عمد؛ وأهل احلجاغريه فأأراد   نْ إ بحديد والَّ إ

ب غريه]،  يريد هذا فيصي ام اخلطأ أنْ نَّ إوبه عمد رضب يقولون: ما 

  وال [  وال صالةً   ت وال صياماً عن ميِّ   ارون حج� ز ال يوأهل احلجا

وارتفع  صدقةً  صحيفته  وطويت  مات  قد  فال  لَ مَ   ويقولون:  كاه 

  ك ويقولون: كلُّ عمله وال ينقص، وأهل العراق يرون ذل  زاد يفيُ 

 به.حلقه وانتفع   ت من ذلكعن امليِّ  ما قيض

اوا  وكلُّ  من  راحد  يز  ضٍ لفريقني  ويقبكُّ بصاحبه،  لون  وهنم 

  كلُّ   ، وحيتجُّ خلفهم، ويقبلون أحاديثهم عنهم   ونلُّ هتم، ويصشهاد

وأول أسالفهم  عن  رووا  بام  ر  ،يهمصنف  اجلفوجدنا  ميع  وايات 

  راضون يف م عنهم  بعض وه  منهم عن قوم هم عليهم طاعنون يف

وسنُ مانيِّ ببعض،  ذلك  من  صدق    من  قلبه  عىلٰ   يعقله  خيد  ع  ومل 

 .تعاىلٰ اهللا شاء  نْ إنفسه 

*   *   * 

غ  وأمجعتم]]  ٢٠٤[[ص   واملسحعٰىل  الرجلني  عٰىل    سل 

ثّم    ،به القرآن  الف ما نزلبخ  عمل  9  النبيَّ   عيتم أنَّ ني وادَّ اخلفَّ 

أنَّ   رويتم يف أحاديث  أمره  ل خفع  9اهللا  رسول    ذلك  ما  الف 

بُِعوا   :)ذكره  لَّ ج(اهللا    قال  به القرآن وقد]، وأنزل عليه  [بهاهللا  
�
ات

زِ مَ 
ْ
ن
ُ
أ ِمنْ ا  ْم  ُ�ْ

َ
إِ�  

َ
وَ   ل ْم   َر���ُ

َ
مِ ال بُِعوا 

�
تَ� ْوِ�َ  

َ
أ دُونِِه    اءَ ْن 

أنَّ ، وزعمت]٣[األعراف:   اتَّ م  ما    عبه  ]]  ٢٠٥ي /[[ص  وحأُ غري 

أنَّ   ،إليه و  وذلك  الرأس  عٰىل  ااملسح  هبام  ناطق  لكتاب؛  الرجلني 

روايتك أوثوكانت  الكاذبة  عنم  من  ق    ، الناطقالقرآن  دكم 

الفصدَّ  لعلَّ   قتم بام  املتدرون  من  : فقالاهللا  ن ذكرهم  الذي  نافقنيه 

 
َ
 َو�ِذ

َ
ق آَمنُوا  يَن  ِ

�
وا ا�

ُ
ق
َ
ل واا 

ُ
َو�ِ   ا� ا 

�
 آَمن

َ
ٰ ذ

َ
إِ� ْوا 

َ
َخل يَ   ا 

َ
   اِطينِِهمْ ش

َ
وا  ق

ُ
ا�

مَ 
�
ا َمَعُ�ْم إِ�

�
 إِن

ْ َ
  ا �

َ
ن

ُ
ِزؤ

ْ
 اُهللا    �ُن ُ�ْستَه

ْ
 بِهِ �َْستَه

ُ
مْ �َمُ ْم وَ زِئ

ُ
ه

�
 ِ� د

يَ طُ 
ْ
 غ

َ
ْعَمُهون

َ
� ف  ]،١٥و  ١٤[البقرة:    �  انِِهْم  رض فرتكتم 

أنَّ لقوهلم؛ فرتكتم ما ال تشكُّ   ءالوضو م ه فلم يوحشكزلأناهللا    ون 

 عندكم.ذلك ومل يقبح 

إماماً فجعلتم  ب هبا عٰىل أهل احلقِّ وأمجعتم عٰىل كذبة كذَّ    وها 

  : اهللا    وقد قال؛  )كوتعاٰىل جدُّ (  قولكم:  لصالتكم يف  وافتتاحاً 
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   ه قال:أنَّ     براهيمإعن  مل خيربنا  أوَ   ]،١٨و
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ه  وَج�

�
ِ�َ إِ�

ْ
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َ
استحسنتم وال     براهيمإفال قول    ]،٣:  [اجلنُّ   � َو�

بقو وال  اقتديتم،  لنبيِّ اهللا  ل  به  اخرتت  9ه  تعاٰىل  بل  م  رضيتم، 

و قواتَّ واستحسنتم  اجلنِّ بعتم  عمر  ل  استفتاح  كان  هكذا  بن ؛ 

ٰ (وحمّمد  هيمبراإدون به  اقتديتمو اباخلطَّ   . )امعليهام وآهل اهللا صىلَّ

يف السجدات  عٰىل  فرص  وأمجعتم  يف الفرائض  تسجدون   تم 

آخرها   يف ذا كانتإو ،وسط السورة ذا كانت السجدة يفإالفريضة 

أنْ  و  مل تسجدوا وزعمتم  السجود  تسجدوا  وز  ذا كان جيإفتدعوا 

[ تسج  أنْ  وتدعوا  فدوا  جيالسجود]  أ قد  تسجدو  نْ وز  يف ال    ا 

ه ال  نَّ أ عزائم السجود   عزيمة من رأتمذا ق إالسورة ]] ٢٠٦[[ص /

أنْ  يف  جيوز  األُ   تسجدوا  بني  خالف  وال  يفمَّ وسطها  عدد    ة 

يف فزدتم  الفريضة؛  سجالصال  سجدات  ُس ة  وال  كتاب  بال  ة  نَّدة 

ُس   يف  أنَّ زعمتم    نْ إف حدنَّذلك  أو  تروونه فام دعواكم مقبولة    يثاً ة 

سجود    الفريضة ألنَّ   ون السجدة يفؤر يقالَّ أ ة  نَّجيمع أهل السُّ   وال

 زاد فيها وال ينقص منها.الفريضة معلومة ال يُ 

يقرأ  مام بركعتني فقد أدرك اجلامعة وال من سبقه اإل نَّ إوقلتم: 

يف  يف ويقرأ  أدرك،  اللتني  األ  الركعتني  ريتني خالركعتني 

يففجعل وال  تموها  كتاب  بال  من  نَُّس   األخريتني  وكذلك  سبقه ة، 

ده ومل  وقت تشهُّ   يقوم يفيامه ووقت ق   د يفهَّ ة فلم يتشبركعمام  اإل

احلقِّ  استبشاع  من  أكثر  عندكم  ما   يكن  وهو  خالفه  واستحسان 

 ة. نَّجهلتم من السُّ 

لوقلت أنَّ م:  ٰ   رجالً   و  عٰىل  صىلَّ الصالة فل  9  النبيِّ   سدت 

فجعلق و الصالة  طعها؛  أ   ةنزلبم  9  النبيِّ عٰىل  تم  كالم  فرية  و 

 عند العطسة يفاهللا  د  ذا محإ  ، وكذلكالصالة  عندكم يقال يفقبيح  

قلتم:   فاسدة  نَّ إالصالة  أنْ   ،صالته  عندكم  يقبح   نَّ إقلتم:    فلم 

 يقطع الصالة ويفسدها.  9 النبيِّ والصالة عٰىل  اهللا ذكر 

س اخلالء ولي م وال يف اماحل قرآن يفلال يقرأ ا ب نُاجلُ  ورويتم أنَّ 

تروون تم  وأن،  حيم)الر  رمحن(بسم اهللا ال  ء أعٰىل منيشرآن  الق  يف

 ينِّ إ مَّ هُ اللَّ اهللا وباهللا، بسم (ذا دخل اخلالء قال: إكان  9 النبيَّ  أنَّ 

،  )لشيطان الرجيمأعوذ بك من الرجس النجس اخلبيث املخبث ا 

ويفأ م  ذا دخل احلامَّ إوأحدكم   الكنيف  أو بعض  اهللا  خامته ذكر    و 

[أ]والق التي الدراه  رآن  اسم    م  تُ   ا ذإف  ،اهنحَّ   اهللافيها  رون  نكِ أنتم 

يف تدخلون  ما  الناس  معرفة    عٰىل  فيه  عندكم  ليس  منه   الَّ إأكرب 

كتاباً  توافق  ال  ُس   رواية  ُس إف  ،ةً نَّوال  قلتم:  ئذا  ذلك  عن  عليه  لتم 

  الَّ إرآن  القمن  الرحيم)   الرمحن  اهللا  (بسم  وأنكرتم  .ة واجلامعةنَّالسُّ 

يفال أيبطعف  )النمل(  تي  عٰىل  بذلك  و  نتم  فيبكر  أثبتعمر  يف ام    وا 

كلِّ  من اهلالك يف ]]  ٢٠٧/[[ص    سورة فام   صدر    نراكم نجوتم 

أهنَّ   نْ إف  ، حدٰى احلالتنيإ أثبتوا يفزعمتم  القرآن ما ليس فيه لقد   م 

يفهل زاد  من  كا  ك  ولئن  فيه،  ليس  ما  لالقرآن  القرآن  من  قد  ن 

آي كتاب  كتمتم  من  يفاهللا  ة  تظهروها  أ   ،صالتكم  ومل    يِّ فمن 

 !  نجوتم؟نيالتاحل

أنَّ ويور بن اخلطَّ   تم  يُ عمر  قال: ال    ب ولو شهراً نُاجلُ   صيلِّ اب 

   يقول:  واهللا  
َ

ال ْو 
َ
سَ أ

�
ال� مَ َ�ْستُُم  ُدوا  ِ

َ
� ْم 

َ
ل
َ
ف ُمواَء  تَيَم�

َ
� ا  اًء 

بِوُجُ  َسُحوا 
ْ
ا�

َ
ف  

ً
َطي�با  

ً
يْ َصِعيدا

َ
َوأ ْم  ْم مِ وِه�ُ  ِدي�ُ

ْ
يُرِ ُه مَ ن  اهللاُ   �دُ ا 

عَ  مْ ِ�َجْ يْ�ُ
َ
 َعل

َ
 َحَرٍج  ِمْن    ل

َ
نِعَْمتَُه �ِ َول َوِ�ُتِم�  ْم 

ُ
َر� ْن يُِر�ُد ِ�َُطه�

  
َ
ُرون

ُ
ك

ْ
ش

َ
ْم � ُ�

�
َعل

َ
ْم ل يْ�ُ

َ
ة قاطبة عٰىل  مَّ واألُ   ]،٦[املائدة:    �َعل

 ه عمر؟! ا نسبتم إليعاب أحد بأكثر ممَّ فهل يُ  ،مرخالف قول ع

أنَّ ورويت أهلائذب  م  حال  ح     :يقول  واهللا  ل  الكتاب 
َ

 َوال

 تَ 
ُ
�

ْ
وا  أ

ُ
 ِ�م� ل

َ
� يْهِ ْم  ا 

َ
َعل اِهللا  ُم  اسْ ِر 

َ
ك

ْ
يَ يُذ

�
ا�ش  

�
َو�ِن ِفْسٌق 

َ
ل ُه 

�
َو�ِن اِطَ�  

 ٰ
َ

 إِ�
َ
ُوُحون ْوِ�َ   �َ

َ
يهود  م بالفوثقت]،  ١٢١[األنعام:    اآلية  ...  ائِِهمْ أ

أهنَّ  يُ وزعمتم     يقول:    واهللاذبائحم    عىلٰ اهللا  ون  مُّ َس م 
�
ن َِجدَ

َ
�

 
َ
ا��اِس أ د� 

َ
ِ اوَ َعد  ش

�
�ِ� ا  ينَ ةً  َ آَمنُوا 

ْ
وا�

ُ
� َ ْ
�

َ
أ يَن  ِ

�
َوا�   ُهوَد 

يف]٨٢ [املائدة: فوثقتم  اإل  ؛  عرٰى  من  الناس عروة  بأشّد  سالم 

ُم اِهللا    اِ�م� :  اهللا  ٰى  وفيام سمَّ   ،عداوة للذين آمنوا
ْ
ِر اس

َ
ك

ْ
ْم يُذ

َ
�

هِ 
ْ
ي
َ
ف  َعل وفسق؛  ورشك  من  قولانظروا  عليه  ك  رشال  يف  اهللا  قع 

 كم؟! ئحهم غريذبا أكل جيادل يفمن و سقوالف

النصارٰى   املسيح نَّ إوكذلك  باسم  ذبائحهم  عٰىل  يقولون  ام 

رهبَّ ألهنَّ  املسيح  جيعلون  ذبائحهم:  م  عن  جتادلون  قلتم  ثّم   نَّ إم 

ِكتَ َوَطعَ   يقول:   اهللا
ْ
ال وتُوا 

ُ
أ يَن  ِ

�
ا� �ُ   اَب اُم 

َ
ل  

�
  مْ ِحل

 اُم�ُ َوَطعَ 
َ
�  

�
ِحل عننَّ إو   ]،٥[املائدة:    ُهمْ ْم  بذام  وأشباهه  لك  ٰى 

أنتم الطعام  ]]  ٢٠٨/[[ص    تمام الذي ليس فيه روح؛ فجعلالطع

أحلَّ  أحلَّ اهللا  ه  الذي  قد  وقلتم:  ما    ذبائحهم  يعلم  وهو  ذبائحهم 

أبو بكر يقول: ندمت عىلٰ اهللا    منكم عىلٰ   تقولون جرأةً   ؛ وهذا 

ن  فلئ  ،بأهل الكتاعن ذبائح    9  هللاسألت رسول    أكونال    أنْ 
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أ لقد ز  عندكم  الً نت حالكا وأنَّ نَّ عمتم  أفقه منه  كم علمتم من  كم 

مل تقبلوا منه لقد    نْ إما مل يعلم أبو بكر، و  9ه  ة نبيِّ نَّوُس اهللا  كتاب  

 أحالل هو أم حرام؟  رِ فلم يد اهللام فيام حرَّ  طعنتم عليه أن شكَّ 

يزيد ه  وروٰى  عبد  لاوخارون  بن  بن  عن   يالواسط  هللا اد 

ابهبام  أصحا ُس أنَّ سريين  ]]  ٢٠٩/[[ص    نعن  ذبائح    َل ئِ ه  عن 

إهنَّ  يقول:  وهو  املسيح،  النصارٰى  باسم  ذبائحهم:  عند  يقولون  م 

  يف اهللا م  ذبائحهم وهو يعلم بام يقولون، وقد حرَّ اهللا  فقال: قد أحلَّ 

أُ  ذتم هذا اختَّ   عليه ثمّ   هللاسم  ر ا يذكبه وما ملاهللا  لغري    لَّ هِ كتابه ما 

ال خيالفون الكتاب،  لشيعة الذين  بون عٰىل ا عيت  أنتم  ة ثمّ نَّلقول ُس ا

ما فعل   أو نرصاين  ييأكل ذبيحة هيود أحدهم الدنيا أنْ   يعطولو أُ 

 عليها.اهللا ذبيحة يذكر اسم   أنَّ الَّ إ

تأوَّ  قولثّم  اَوَطعَ :  اهللا    لتم  وتُوا 
ُ
أ يَن  ِ

�
ا� كِ اُم 

ْ
 تَ ل

�
ِحل   اَب 

ْم وَ  ُ�
َ
مْ َطعَ ل   اُم�ُ

�
هُ ِحل

َ
  وال خالف بني   به الذبائح،عنٰى ام نَّ إ؛ مْ  �

احلبوب والعسل واللوز واجلوز والزبيب وما أشبه ذلك    ة أنَّ مَّ األُ 

فتأوَّ  الطعام،  أنَّ من  باليهود  لتم  لثقتكم  الذبائح  عنٰى  بام  ه 

أنَّ تأوَّ   نْ إف  ،والنصارٰى  الذين    لتم  حلٌّ الكتاوتوا  أُ طعام    م كل  ب 

  نَّ إم:  قلت  نْ إلكم، و  حيلُّ   لكم تأوُّ عىلٰ هو  زير فن حلم اخلنفهم يأكلو

وما مل يذكر اهللا  به لغري    لَّ هِ م ما أُ م حلم اخلنزير قلنا: قد حرَّ حرَّ   اهللا

به أو ا خياف؛ الذي جيتنباألمن ممَّ   الفريقني أحقُّ   يُّ فأ  ،عليهاهللا  اسم  

 ليه؟الذي يقدم ع

*   *   * 

أنَّ ىلٰ عوأمجعتم  ]]  ٢٣٨ص  [[ حائض    يوهق امرأته  لَّ ن طه م 

ه  وأنَّ   ،هد فهو جائز الطالق يشق وملمن طلَّ   هوأنَّ   ،ئز الطالقجاه  نَّ أ 

ٰى  له حتَّ   ا بائن منه وال حتلُّ هنَّ أ جملس واحد    يف  ق امرأته ثالثاً من طلَّ 

بائن    يرأته فحنث فهبطالق اممن حلف    غريه، وأنَّ   تنكح زوجاً 

 يَ   :9ه  ه لنبيِّ باكت  يقول يف    هللاوامنه؛  
�
�
َ
   ِ�� ا�� ا  هَ ا أ

َ
تُُم ا طَ إِذ

ْ
ق
�
ل

سَ 
�
و  اءَ ال�

ُ
ق
�
َطل

َ
و�

ُ
ق
�
َوا� ةَ  ِعد�

ْ
ُصوا ال

ْ
ح

َ
َوأ تِِهن� 

لِِعد�  ُهن� 
َ

  ا اَهللا َر��ُ�ْم ال

 
َ

َوال ُ�يُوتِِهن�  ِمْن  رُِجوُهن� 
ْ ُ
� 

ْ
ن

َ
أ  

�
إِال َن 

ْ
رُج

ْ َ
�     

َ
بِف تَِ� 

ْ
ُمبَ يَأ ٍة 

َ
��نٍَة اِحش

ُحدُ تِ وَ   
َ

ك
ْ
َوَمنْ اهللاِ وُد  ل تَ  

َ
� ُحدُ عَ    اهللاِ   ودَ د� 

َ
ق

َ
� َسُه   

ْ
ف
َ
� َم 

َ
َظل  

ْ
 د

َ
 ال

 تَ 
َ
ل ِري 

ْ
 د

َ
ذ َ�ْعَد   

ُ
ِدث

ْ ُ
� اَهللا   

�
  َعل

ً
را

ْ
�
َ
أ  

َ
   ��ِك

َ
إِذ

َ
ُهن�  ف

َ
َجل

َ
أ َن 

ْ
غ
َ
بَل ا 

 بَِمْعُروٍف وَ 
وُهن�

ُ
ْو فاِرق

َ
 بَِمْعُروٍف أ

وُهن�
ُ
ِسك

ْ
�
َ
أ
َ
 ف

ْ
َوْي َعد

َ
ِهُدوا ذ

ْ
ش

َ
ٍل  أ

 
َ
َوأ ْم 

ُ
�

ْ
 ِ�يُموا  ِمن

�
 هَ ا�ش

َ
ِهللاِ اد    ةَ 

َ
يُولِ�ُ ذ بِهِ �َ ْم     ُظ 

َ
� ِمُن  َمْن 

ْ
يُؤ  

َ
ن

َْومِ  وَ بِاهللاِ  ِخرِ ا�ْ
ْ

  تبارك وتعاٰىل يف اهللا  د  فوكَّ ]،  ٢و  ١[الطالق:     اآل

الطالقاإل عٰىل  ما   ،شهاد  جتيزوا  ومل  شهود  بغري  الطالق  وأجزتم 

أنَّ   ٰى به حتَّ اهللا  أمر   ادَّ   لو  أنَّ امرأة  نة  بيِّ   بال  قهاه طلَّ عت عٰىل زوجها 

تبغض  نوكا قلتم  فراق   بُّ وُحتِ   زوجهات  اهريبه    ، منه  هلا: 

منيتطيتمفأع جعل  وها  وقد  املدَّ البيِّ اهللا  ها  عٰىل  عٰىل   يعنة  واليمني 

املدَّ  عليه املنكر  منه]]  ٢٣٩/[[ص    عٰى  باهلرب   نْ إف  ،وأمرمتوها 

لكم   فحلف  الزوج  ماأنَّ هللا  ابأتاكم  له:  طلَّ   ه  قلتم    نْ إ ف  طلبهااقها 

ض ومل  انقضت ثالث حي  نْ إها؛ فحنكي  ه أنْ فل  لكمقو  يفهبا  ظفر  

ة  ظفر هبا قبل انقضاء العدَّ   نْ إج، وتتزوَّ   نْ أ قولكم    يف  فلهايظفر هبا  

قلتم    نفيس  يوهو يغصبن  يقنه قد طلَّ نَّ إفنكحها فجاءتكم فقالت:  

قتلته بفتياكم    نْ إة فيلح  بكلِّ   عليه  يوامتنع  هلا: ادفعيه عن نفسِك 

مصيب وكانت  ك فن  لتقت  نْ إة  مسها  وبصانت  عندكم  يبة  ما  طل 

ذوشهامن  اهللا  فرض   منكم    يدة  احلكمعدل  الرجل  ب  وصار  ني 

ق  من  الظفر واملرأة:  قوٰى عليه وله  أملك بام  وٰى عٰىل صاحبه فهو 

  نْ إيقتلها  نْ أدعواها وللرجل   تقتله يف تم هلا أنْ فصريَّ  ،عٰىل صاحبه

نكاحهارأ  من  ومنعته  قتله  ينفم  اهللا  قول    ويف  ، ادت  ي  ا 

حتَّ ]  ]٢٤٠ [[ص/ البيِّ   ٰى التخليط  املدَّ نة  يكون  ني  واليم  يععٰىل 

ٰىل ما يلزمكم من  إعٰى عليه فينقطع الكالم بينهام؛ فانظروا   املدَّ عىلٰ 

 .قبيح القول وشنيعه

أمر  من طلَّ   نَّ إثّم قلتم:   كتابه   يف   ][بهاهللا  ق امرأته عٰىل غري ما 

سنَّ ما  رسول  وغري  وبانت   هللا  ٰىص ع  فقد  ]ته نَُّس   [يف  9اهللا  ه 

 ه منه.امرأت

  نْ أ  الَّ إ  ا د� جتدوا بُ أطاع؟ فلم  ن  فماهللا    ٰىص : فحني عفقيل لكم

أطاع أنَّ   ،الشيطان]]  ٢٤١/[[ص    تقولوا:  بطاعة    فزعمتم 

الطالق جيوز  يُ   [وأنَّ   ،الشيطان  مل  يفنفِّ من  الشيطان  طاعة    ذا ه  ذ 

 ،  ]ماً راح  هلذا الفرج  واطياً هللا    كان عاصياً   الفرج
َ
ٰ عَ تَ �

َ
ا   اهللاُ   ا�   َ�م�

 ِ
ْ
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َ
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ْ
�

َ
ش ُق 

ُ
  ل

َ
ون

ُ
ق
َ
ل
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 . ]١٩١و ١٩٠[األعراف: 

   يقول:اهللا  [و
َ
ن
ْ
َطع

َ
ا بِاِهللا َو�ِا�ر�ُسوِل َوأ

�
 آَمن
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ُ
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ُ
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ِد ذ

ْ
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ْ
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َ
 ف

َ
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ُ
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َ
 بِ و�

َ
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ْ
ُمؤ

ْ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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ْ
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ْ
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ُ
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ْ
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ْ
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ك
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ْ
 ال

َ
  اف

َ
  الَّ اهللا إٰىل  إدعٰى الناس  يف يُ ]، فك٥٢  -  ٤٧[النور:    �ئُِزون

يدعون  إيدعوا    نْ أ  وكيف  كتابه،  رسوله  إٰىل  ٰىل  إيدعوا    نْ أ  الَّ إٰىل 

ونَُّس  أنَّ   اذإته،  بخ  زعمتم  جيوز  يفاحلكم  ما    اهللا كتاب    الف 

ما س دعاءأبطلتفقد    9  اهللال  ه رسونَّوخالف    اهللا ٰىل  إ  الناس  م 

 ٰىل رسوله.إو

أخربونا   لكم:  الطالق  وقلنا  كام  طلَّ   اذإعن  امرأته  الرجل  ق 

ف]]  ٢٤٢ /[[ص  ] يف[بهاهللا  أمره   ذلك  له  الطالق  نَّ إ أهله جاز  ام 

من   األُ اهللا  أمر  الطالقكهذه  ليس  لكم:  فقلنا  هذه   مور.  مثل 

جهلتمامَّ ـل  كمولكنَّ قستنَّالسُّ والكتاب      علية  برأ م  فأها  خطأ يكم 

د  وقد وكَّ   ،مرِّ وُحي   حيلُّ الطالق والنكاح    نَّ وذلك أ  ،القياس  رأيكم

   قون:فقال بعد ما أمرهم كيف يطلِّ   شديداً   فيه توكيداً اهللا  
َ
لُِ�ْم  ذ

 
َ
� َمْن  بِِه  يُ يُوَ�ُظ   

َ
ِمنُ ن

ْ
   ؤ

ْ
اآل َْوِم  َوا�ْ   ، ]٢ق:  [الطال  ِخرِ بِاِهللا 

يف  يفوقال   آخر  الطالق:أم  موضع  ُحدُ   ر   
َ

ك
ْ
اهللاِ تِل    ودُ 

َ
ال

َ
 ف

عْ 
َ
وَ تَُدوهَ � ُحدُ ا  تََعد� 

َ
�  وَمْن 

َ
ف اِهللا  ِ دَ 

َ
و�

ُ
  أ

َ
ا�ُِمون الظ� ُم  هُ  

َ
  �ك

 ].٢٢٩[البقرة: 

ف اجلمعة  أمر  من  ذكرتم  أهنَّ نَّ إوما  أخربهم  فإم  ام  من   رغوا ذا 

أنْ  فلهم  فيذينترش  الصالة  ووا  أنْ   ملهبوا،  خرجوا  ا  يأمرهم 

حتَّ  يبقٰى  ٰى بأمجعكم  ال  أ   يف  وأمَّ املسجد  أ حد،  ما  من  اهللا  مر  ا  به 

يفلشهادة  ا فلدَّ ا   والكتاب  أنْ أ   امنَّ إين  ألمواهلم    مرهم  حيتاطوا 

  ة: آخر القصَّ  وقد قال يف ،عد األجل ينسوا لبُ فيكتبوا ويشهدوا لئالَّ 

 َيُؤ
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ً
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َ
أ  

ْ
إِن

َ
 ف

�
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�
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َ
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َ
 ا�

  أنْ  س عليه صاحبه فليذا ائتمن إجل لرا رب أنَّ أخف ،]٢٨٣ رة:بق[ال

 شاء وهبه.  نْ إله و ماام هنَّ إكتب يشهد عليه وال ي

قوله:وأمَّ     ا 
َ
طَ َو�ِذ

ْ
اص

َ
ف تُْم 

ْ
ل
َ
َحل واا 

ُ
ف]٢[املائدة:    اد ام  نَّ إ؛ 

أنَّ خربهأ  حمرَّ   م  يف الصيد  عليهم  فإ  م  من  خ  ذا إحرامهم  رجوا 

حلَّ إ الصيد  حرامهم  هلم:    [و]مل  ،هلم  فاص  اذإيقل   طادواحللتم 

 تم أم أبيتم،تصطادوا؛ شئ  نْ أ ليكم  ه واجب عوأنَّ ]  ]٢٤٤[[ص  /

هذا ألنَّ  مثل  الطالق  يفاهللا    وليس  بالطالق  معلومة    أمر  أوقات 

ووكَّ   9  النبيُّ ه  وسنَّ وحدَّ   دهلم  وقال:فيه  هلم  تََعد�    ه 
َ
� َوَمْن 

   ودَ ُحدُ 
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�
  وقال:   ]،٢٢٩[البقرة:    �لظ
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 ]،  ٢٣٢[البقرة:  
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 .]١[الطالق: 

يف  خالف  وبينكم  بيننا  جلس   أنَّ   وليس  ا  من  يف يوم   جلمعة 

الليلإاملسجد   ينترش و  ٰىل  آثمنَّ أ   مل  بينن، وال خاله غري  وبينف  كم  ا 

أنَّ أر ه  أنَّ  م يكتب عليه ومل يشهد  صاحبه فلوائتمن    يناً دان د  نْ إه  اد 

أنَّ نَّ أ  بيننا وبينكم  حرامه فلم  إمن    ذا أحلَّ إه  ه غري آثم، وال خالف 

صيداً  رجع  حتَّ   يصطد  منإٰى  غرينَّ أ زله  ٰىل  مقرُّ   آثم،  ه  أنَّ وأنتم    ون 

طلَّ  خاق  من  عٰىل  الكتاب  مرأته  عٰىص نَّ أ ة  نَّالسُّ والف  قد  اهللا    ه 

شبَّ   ،ورسوله هبذم  هتفكيف  التي  الطالق  اخلصال  احتججتم  ه 

اتَّ هبا؟! ولكنَّ حمكمه كامكم  القرآن وتركتم  من  تشابه  ما  قال   بعتم 
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أنَّ ]]  ٢٤٥ص  [[/ كاليمني    وأمجعتم عٰىل  يمني  باهللا،  الطالق 

ٰىل  إم  دِّ  قُ الَّ إقت امرأته ولِّ حنث فقد طُ بالطالق ف  حلف الرجل  نْ إف

كان    نْ إريه؛ وغ  ٰى تنكح زوجاً له حتَّ   ام وال حتلُّ ينهق بوفرَّ   يضالقا

تقولون    اً يمين  الطالق    كتابه:  يف  وليق  اهللا    نَّ إ ف[كام 
َ
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مْ أ ي  ]نْ إف]،  ٨٩[املائدة:    انَ�ُ الطالق  هذه   مينًا كان  كان 

وأنتم  كفَّ  أنَّ مقرُّ ارهتا  يُ   9اهللا  رسول    ون  بنيفرِّ مل  رجل    ق 

ب وهشنعتك  [فهذه  ،يمنيوامرأته  الذ  عملة مست  ي م  ي والفرض 

أ   نْ إو  ،مرتوك]اهللا  فرضه   من    نَّ زعمتم  أعظم  بالطالق  اليمني 

كفَّ باهللا  اليمني    ألنَّ باهللا  اليمني   بالطالق  هلا  واليمني  هلا  ارة  ليس 

جيعل غري  راكفَّ  قول من  فهذا  ماهللا  ة  الكفر   اهللا  ن  أعظم  وهذا 

 املحض.
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  ق بينهنَّ فرِّ يُ   بايناً   اً ق جملس طال  يف   ثالثاً   ذا كان طالقهنَّ إف  ]،٢٢٩و



نَّة  أهل ) ٨٢/ ( األلفحرف   ٧٥  .................................................................................................  فقههم /السُّ

أزواجهنَّ  حتلُّ   وبني  ح  وال  زوجاً تَّ له  تنكح  يكو ه  غري  ٰى  ن  فمتٰى 

جعل  بردِّ   أحقُّ  وقد  الطالق ك  ذل اهللا  ها  يكون  وكيف    له؟! 

ذلك  وب  تنيمرَّ ]]  ٢٤٧[[ص  / ترسيح  أ بمعروف    اكمسإعد  و 

باإب قد  تقولون:  وأنتم  حتلُّ حسان؟!  فال  منه  حتَّ   نت  تنكح  له  ٰى 

 واهللالرجعة    يف ن زوجها  ها محقَّ نعتموه  قد مليس  أوَ   ،غريه  زوجاً 

 وَ  ] يقول:[تعاىلٰ 
ْ
ُهن� ِمث

َ
ِي عَ �

�
 ا�

ُ
 ل

ْ
 بِا�

يِْهن�
َ
 ؟َمْعُروِف ل

طلَّ إهذا    نَّ إقلتم:    نْ إف وذا  اثنتنيأ ة  احدق  ا و  فله  ف  ذا  إلرجعة 

يفطلَّ  ثالثاً   ق  عٰىص   جملس  امرأته  هللا  فقد  منه  وبانت    ، ورسوله 

  عليهم اهللا  أنزل  ي قيل هلم فالذ  غري  قوالً ا  لوذين بدَّ ال  فعلفهكذا  

بام  رجزاً  السامء  يفسقمن  كانوا  إون  ألُ نَّ ،  قيل  قولو ام    ا ولئك: 

ذ وال ؤَخ وال مال يُ   حلُّ ستَ ة؛ وليس فيه فرج يُ حطَّ ]]  ٢٤٨[[ص  /

فبدَّ رتَ يُ  قوالً ك؛  فأنز  لوا  قيل هلم  من    عليهم رجزاً اهللا  ل  غري الذي 

وأخرب   فسق  أنَّ السامء  أصح  ،تبديلهم  ق وكذلك  السبت  يل  اب 

الهل ا  م:  فجعلتصطادوا  السبت  يوم  احلظائولسمك  له  يوم  ا  ر 

خترج [منها] ثّم اصطادوها    أنْ ا فلم تقدر  ٰى دخلت فيهالسبت حتَّ 

فظنُّ  يوم رهبَّ أهنَّ   اواألحد  يغالطون  أُ نَّ إوقالوا:    ،مم  أنْ ام  ال    مرنا 

ال يوم  ونصيد  انَّ إسبت  يوم  اصطدنا  وق د؛  ألحام  د  فأصبحوا 

قرمُ  الفردةً سخوا  فنكاح  بغري حلِّ ؛  أ هوج  احليتان،ا   عظم من صيد 

 ة. طَّ يل حومن تبد

مجعتم   وقد  يفإهذا؛  احلكم  تبديل  هذا  تبديل  املواريث   ٰىل 

أُ والدم وعتق  حيٰىص مَّ اء  ال  وما  األوالد  الذي هات  فعلكم  من   

كالمبدَّ  فيه  أنَّ اهللا    لتم  تزعمون  وأنتم  أهوحكمه  الكم  ة  نَّسُّ ل 

 عة...!واجلام

وله   ين سنة ثّم قدمه عرشلو غاب عن امرأت  رجالً   أنَّ   متموزع

الونَّ إغار  أوالد ص تقبلون  كم تلزمونه  م ليسوا منه  هنَّ إقوله  لد وال 

الولد للفراش،    نَّ إاعة من املسلمني وقلتم:  معروفة عند مجوغيبته  

الولدنَّ إو شاهداً إللفراش    ام  الرجل  كان  أ   ذا  فمع  أ هله  هله  بغت 

أُ ت فأنكر الزفولد بأربعة    نا ومل يأِت رماها بالز  نْ إ ف  لزم الولد،وج 

يغيب عرشين سنة ثّم    ا أنْ ه فأمَّ و العن امرأتأ   احلدُّ   َب شهداء ُرضِ 

 يلزم الولد؟! الد صغار كيف يقدم وله أو

الفتي]]  ٢٤٩[[ص  / عٰىل  وجرأتكم  أعاجيبكم  من  ا هذا 

 . يبالرأ 

عن   رويتم  الو  9  النبيِّ ثّم  تراٰىض   هرامل  أنَّ   صحابةعن   ما 

حتكمون  ،الناسعليه   أنتم  يكون  أنَّ   ثّم  ال  عرش   املهر  من    ة أقّل 

و كتاب  بال  ُس دراهم  وال  نَّال  العامَّ إة  من  األُ مجاع  من  ثّم   ،ةمَّ ة 

حكامً أجريتمو ُس وصريَّ   ه  حكم  كلَّ   ةً نَّمتوه  من  انتقلتم  شئتم  ٰىل  إام 

الفرائ فكأنَّ حكم   يفرضون  الذين  ويسنُّكم  الض  وحينَسُّ ون  ون  لُّ ن 

ختلفون،  وأنتم امل  ن باجلامعة وثّم تسمُّ   ،لهسو وراهللا  مون دون  رِّ وُحي 

 ة وأنتم هلا كارهون.نَّلسُّ ٰىل اإسبون وتن

أنَّ  أرقَّ   باأ   ثّم رويتم  اليمن فبيعوا ووطئت الفروج   يسب  بكر 

السبفلامَّ  ذلك  أعتق  عمر  استخلف  الوقا  ي   عريب ل:  عٰىل  ملك     

وفرَّ اىلٰ حب  نَّ وه  فأعتقهنَّ  ب  ا  وبني  نَّ ينهق  ٰىل  إني  مضف  شرتاهنَّ من 

 . نَّ بالده

ٰىل  إ ٰىل بالدهنَّ إ  سرتت  يسب  ردَّ   عمر  أنَّ   يتمورو]]  ٢٥٠[[ص  /

ال وهنَّ رش أرض  أنَّ   ، حباىلٰ   ك  ادَّ   وذلك  موسٰى  أنَّ أبا  كان  عٰى  ه 

عهداً  عامَّ فلامَّ   أعطاهم  سباهم  يا  بن  وادَّ ر  وأصحابه  أبو  رس  عٰى 

أ  وا  دُّ ذلك ورُ أبا موسٰى عٰىل    َف حلِ أُ   هدع  منه يفانوا  م كهنَّ موسٰى 

أبا موسٰى   أنْ   احلكم  يف  فمتٰى كان  ، حباىلٰ   أرضهم وهنَّ   ىلٰ إ حيلف 

مدَّ  امل  عٍ وهو  حقوق  خيعٰىل  ثّم  بال  سلمني  أيدهيم  من  احلقوق  رج 

 ابة. فهذه من أعاجيبكم وما ترووهنا عٰىل الصح ؟نةيِّ ب

*   *   * 

زع]]  ٢٨٦[[ص   يف  ثّم  أقا متم  أنَّ ويلكم  بعض    وأحكامكم 

فإ  القايض  امرأة  رَّ ذا  بني  بشهادق  شاهدي وزوجها  رة  ثّم  جع  ن 

  دُّ رَ ال تُ املرأة    أنَّ   ام شهدا بزورا أهنَّ هتام وتابا وأقرَّ عن شهادشاهدان  ال

زواج  تنكح األ  وهلا أنْ   تلك الفرقة جائزة عليهام أبدًا   إٰىل زوجها وأنَّ 

الشاهدينيتزوَّ   وأنْ  أحد  باالذين    جها  ف شهدا  حالل  لزور  نكاحه 

له يكون  أنَّ   فزعمتم   ، جائز  الفرقة  الذي  يكون    به  االجتامال  ع  به 

وأثبتُّ أف وجه  من  التي  بطلتموه  اجلهة  من  ليا  هب موه  س  أبطلتموه 

 . 9 ة من رسول اهللانَّ ة من كتاب اهللا وال ُس عندكم بذلك حجَّ 

أنَّ  املتزوِّ   وزعمتم يف حكمكم  أنْ ملواله  جة ال حيلُّ اململوكة    ا 

 بموت أو  الَّ إالزوج  من ملك  رجهاُخي  وجها والا وبني زينهق برِّ فيُ 

ا واهللاطالق  تلزوج  كتابه  يف  يقول  وتعاٰىل  ُمْحَص :  بارك 
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فكَّ احلُ كم  كأنَّ  عليه  األَ حرَّ ام  الزوج  مَ متم  وجعلتم  موالها  عٰىل  ة 

ببضعها   أنْ الَّ إأملك  يموتأ ق  طلِّ يُ     أنَّ   .و  مل    نْ إه  وزعمتم  باعها 

د يقول بعتعاٰىل  واهللا    ،م عليهوبضعها حمرَّ طأها  ي  أنْ   ييكن للمشرت
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]،  ٢٦[النساء:   �يٌم  َعِليٌم َحكِ وَب َعل

بنيَّ  ما  تقبلوا  فامفلم  استثنٰى  ما  وال  لكم  الذي   ]]٢٨٧/[[ص     

عليهم    وأنزل معه  رسوالً   ث إليهماهللا بع  عاب به قوم أكثر من أنَّ يُ 

أنْ أمو  باً كتا نبيَّ   وهبعيتَّ   رهم  أنْ وأمر  بامحي  ه  بينهم  يف أنزل    كم    اهللا 

ممَّ   فأحلَّ   كتابه املحصنات  منه هلم  يقبلوا  فلم  أيامهنم  ملكت  ا 

أنَّ  أحلَّ   وزعموا  حالل   ما  غري  هلم  ذلك  مثلها    ،من  وجدتم  ولو 

 .وقعدتمعة لقمتم هبا ن الشنعة عٰىل الشيم

فيام   أنَّ وزعمتم  الرش   رويتم  دون  مغما  لك    وأنَّ   ،كمفور 

يكون  ك  الرش فام  إف  ،آخر  إهلاً   اهللا  مع  ايدعو  أنْ   الَّ إال  يفعلوا  مل  ذا 

هلم مغفور  ذلك  عن    ،دون  تروون  قالأنَّ   9  النبيِّ وأنتم  : ه 

فاة  ليلة ظلامء عٰىل صمن دبيب النمل يف  ي]  تمَّ أُ   يف[  أخفٰى   كالرش«

أنَّ   ».سوداء قالوتروون  ك  ،»الرياء رشك  أيرس«:  ه  ما  تب فانظروا 

 :  هقوليف  ول  هبذا الق  تعاٰىل عٰىل من يقولو  ك تباراهللا
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ْ
ِلِح�َ ا� الذين  ا]،  ١٧٠و  ١٦٩:  [األعراف  � ُمصْ من  نظروا؛ 

بالكتاب؟وكيمس يقولونلذا  ن  الذين   نَّ إ  :ين  أو  وبه؟  فيه  احلكم 

 !احلكم ليس فيه وال به؟ نَّ إ :يقولون

ا  وزعمكم أهنَّ   ثّم انظروا إٰىل إباحتكم املعايص]]  ٢٨٨[[ص  /

نعبد إمغفورة   مل  ا  ذا  إهلاً مع  وخرآ  هللا  تزكإ،  أنٰىل    واهللا   فسكميتكم 
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د ف وكَّ وا كيوانظر]،  ٥٠و  ٤٩[النساء:    � ُمبِ�نا

ااهللا فقكَّ حلُ  عٰىل   إِ :  الام 
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َ
  ن
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ً
ام نَّ إو]،  ٥٨نساء:  [ال  � َسِميعا

ا قوماً با  كمحي  أنْ   هللاأمر  أنْ سحي  لعدل  ال وه  به  حيكموا  نون  م 

أحإف  ،هنيعرفو مه صاحبه وكال األمرين  رِّ ُحي   شيئاً   دكم حيلُّ ذا كان 

  وأين الذي يردُّ   !م منه؟وأين املحرَّ   !عنه؟  يفأين املنه  عندكم حقٌّ 

  يت يأ  عٰىل أنْ   ولو جهد جاهد  !األمر؟  ويلأُ   ىلٰ إٰىل رسوله وإإٰىل اهللا و

مااختاليف    باطالً  كإيه  قدر عل  فكم  كذا    ولوال   ،اق� ح  ه عندكملُّ ان 

أحدمها  للباطل  خمالف    قَّ حلا  أنَّ  عرف  ما  للجور  خمالف  والعدل 

كلُّ  األشياء  وكذلك  صاحبه،  بعضها  نَّ إها  من  بمباينة  عرفت  ام 

باطل، وال  لبعض ولوال ذلك ما عرف حقٌّ   حسن من قبيح،  من 

 .ءن يشء ميش  وال نثٰى أُ ذكر من إنسان وال  وال إنسان من

ند  علذبيحة والال عند ا  9  سول اهللار ره ال يذكأنَّ وزعمتم  

 قبول قول  الَّ إفام بال اجلامع؟ فلم يكن عندكم    :قيل لكم[  اجلامع

عمَّ   :وقلتم  ،اصنياخلرَّ  روينا  قبلناهكذا  كان  لكم]  ن   نَّ إف  :قيل 

وكواألذان  الوضوء   واملناسك  يُ   لَّ والصالة  بهتقرَّ ما  اإىلٰ   ب  هللا   

منه    خالصاً  يقبل  كان  الَّ إال  ما  ب  ،خالصاً   منكفقد  يف  ان  قياس  م 

ذان وال يف الصالة وال يف  ال يذكر يف الوضوء وال يف األ  نْ قولكم أ

ما يذكر فيه رسول   كلَّ  ٰىل اهللا وأنَّ ]] إ٢٨٩/[[ص  ب بهتقرَّ ء يُ يش

فر  أكر  أرشك أو كف  رشك   يُّ ه رشك وأ وأنَّ هللا  خالص غري [ 9 اهللا

ق أشوال   قول  من  ذكرم  كلَّ   نَّ إ  :ائلنع  رسول    ا  ]  9  اهللافيه 

] ٰ كم  ، فانظروا إٰىل صدِّ خالصاً هللا  ليس هو  فهو رشك و]  ه عليفصىلَّ

اهللا   رسول  ذكر  عن  يقول  9الناس  واهللا  عليه  :  والصالة 
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أذك  نْ أ  يفال  ذالَّ إموطن    ر  فزيمع  كرت  ر  أنَّ   عمتم؛  سول  ذكر 

 . كهللا رش ا مع 9 اهللا

 :تذكر القنو[

القنوت بدعة وقد أمر    وزعمتم أنَّ ]  ك القنوتعٰىل ترأمجعتم  و
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أنَّ [ الطاع  فزعمتم  القنوت  من  به  اهللا  أمر  قالنَّ إة  ما    هللا قوموا    :ام 

ومطيعني أُ إ  نَّ إ،  كان  مطيعاً مَّ براهيم  وياهللا  ة    هللا ا  ي أطيع  مريم  ، 

أنَّ ]]  ٢٩٠/[[ص    ، وأنتم يجدواس قد قنت    9  النبيَّ   تروون 

أنَّ   ،كنييف صالته ودعا عٰىل املرش أبا بكر وعمر قد قنتا،    وتروون 

عليه(  اعلي�   وأنَّ  اهللا  وأصحا  )صلوات  معاوية  فلعن  به؛ قنت 

ل  قا  ،وت دعاءام القننَّ إو  ] جمهولغري    معروففالقنوت يف الصالة  
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صريَّ   !الدعاء؟ اهللا  وقد  وقلتم  ،عبادةً ]  ه  عنها  الناس   :فنهيتم 

 ..!من قنت فهو صاحب بدعة وهوٰى 

  محن بن أيب ليىلٰ رلابن أيب زياد عن عبد وروٰى جرير عن يزيد [

الفجر    فلخيت  صلَّ ]]  ٢٩١/[[ص    :قال الركعفعمر  يف  ة قرأ 

ثألُ ا يوسف  سورة  فقرأ  وٰىل  قام  الثانية  ّم  الركعة  زلزلت  إيف  ذا 

السجدتني بني  ما  منه  فسمعت  نستعينك نَّ إ  مَّ هُ اللَّ :  فقنت؛  ا 

 ]. ونستغفرك ونؤمن بك، القنوت؛ إٰىل آخره

ِ :  ل يقواهللا تبارك وتعاىلٰ ]] و٢٩٢[[ص  /
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فأيُّ ٥٦[غافر:   أنَّ أف)  أتاكم(  سلطان]]  ٢٩٤/[[ص    ]،  ه خربكم 

اهللا كتاب  يف  ُس   ليس  يف  اهللا  ة نَّوال  حيتاج   9  رسول    ما 

ته  مَّ أُ  هنٰى  رسول اهللا  أنَّ  أمر دينهم وإليه يفالناس  ]]  ٢٩٥ [ص[/

 !عن القنوت يف الصالة؟

ه قد قنت؛ وقنت اخللفاء بعده، وأنتم تزعمون  وأنتم تروون أنَّ 

تع  أنَّ  اهللا  قال  وقد  مبتدع  فهو  قنت   وَ :  اىلٰ من 
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  ذا كانوا جلوساً إيام وال يطيعونه  ا اهللا وهم ق يطيعو  ام أمرهم أنْ نَّ إف

اتَّ إذا ناموا، وال  إوال   زعمتم بالطاعة  ]  عٰىل ما[  مرواأُ ام  نَّ إكئوا؛  ذا 

وهم   الناس يقنتون ]]  ٢٩٦  [[ص  /ذلك ليعلموا أنَّ [  وهم قيام؛

و�ُ :  الفمن ق [  قيام
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 :ىٰ شتَّ  مذكر أحكا

 ، تنقض الوضوءوالقيء] مة جاواحل[ الرعاف  أمجعتم عٰىل أنَّ و

أنْ وجوَّ  احلجاز  ألهل  أوجبتم يصلُّ   زتم  التي  احلاالت  يف  وهم  وا 

يتموهم كَّ م وزيتم خلفهم وقبلتم شهادهتفيها نقض الوضوء وصلَّ 

احلدي يقولوورويتم  وهم  عنهم  عىلٰ   :نث  طواخلفَّ   املسح  ل  ني 

و سنة؛سافر  نْ إسفرك  تق  ت  ث  :ولونوأنتم  عٰىل  زاد  أيَّ من  ام  الثة 

حالل    نكاح النساء يف أدبارهنَّ   نَّ إ  :نتقض وضوؤه، وهم يقولونا

أنَّ   :وأنتم تقولون يزعم  أو  يفعله  من  وتلعنون  ه حالل، هو حرام 

  ؛ وأنتم ركَ ذَّ ال  ضوء من مسَّ ت النار، والوا غريَّ وضوء ممَّ ويرون ال

وال  رونكِ تُ  ذلك،  طالقاً ن  حتَّ الَّ إ  يرون  نكاح  بعد  يقولون  لو    :ٰى 

عىلٰ وضع   رأسيده  فقال  أتزوَّ   :ها  فهيوم  يلزمه   يجها  مل  طالق؛ 

العتق وكذلك  والعتق[  الطالق  الطالق  تلزمونه  ]  وأنتم 

وقل اخلالف  هذا  عٰىل  أهل  :تمفقبلتموهم  ]] ٢٩٧[ص  /[  هم 

  الَّ إ كم وبينهم وهو بينالَّ إء يش  خلالفليس من ا[و ةنَّاجلامعة والسُّ 

لأهنَّ  وامَّ ـم  أ افق  تفضيل  عٰىل  وعمر  وكم  بكر  عيلِّ يب  أيب    عٰىل  بن 

يّرض     طالب عٰىل  مل  تفضيلهام  وصار  عندكم  خالفهم  هم 

ا ء ممَّ  يشين؛ ال الصالة بغري وضوء والة الدِّ نَّعندكم ُس    عيلٍّ 

يرضُّ   خالفوكم قدَّ إهم  فيه  عٰىل  مهموذا  أنَّ ل ف    عيلٍّ ا    زمكم 

ما    كائناً عمل  ه  مل يّرض     عيلٍّ مهام عٰىل  دَّ ق   من]]  ٢٩٨[ص  [/

أبحتم    ،كان ما    :وقلتم   املعايصفهناك  واعملوا  تقديمهام  اعرفوا 

    عيلٍّ م يقولون ذلك القول يف  شئتم وأنتم تنحلون الشيعة أهنَّ 

رق وهو  اق السيرس  من، والوهو مؤ  الزاين  ال يزين  :ولونوهم يق

ال    :الفاً عليهم وخ  ارد� ؤمن، وقلتم  القاتل وهو م  وال يقتل  مؤمن،

األفارج  ُخت  أحداً هذه  اإل  عيل  بكر  إيامن  من  أيب  تقديم  عرف  ذا 

عٰىل   يقول.    عيلٍّ وعمر  من  باألشنع؟  القائل  اعرفوا    :فمن 

  9  يقول كام قال رسول اهللا  تقديمها واعملوا ما شئتم؟ أو من

سِ وَ :  يث قالح  بع قول اهللا  واتَّ 
ْ
 َمْن يَ�

ً
ِطيئَة م  بْ خَ

ْ
ْو إِث

َ
م� أ

ُ
� 

ً
ا

   ْرمِ يَ 
ً
 يف مثل ما  الَّ إيعة  الفكم الشخت  ومل]،  ١١٢[النساء:    بِِه بَِر�ئا

عامَّ  يف  احلجاز  أهل  شهادهتم  خالفكم  فقبلتم  األحكام  ة 

السُّ وسمَّ  أهل  واجلامعنَّيتموهم  للعلَّ ة  ذكرناها ة  التي    ة 

 لتقديمهم أهل  وال عدالً   لشيعة رصفاً ا لومل تقبلو]]  ٢٩٩ [[ص/

ا رسول  ما      هللابيت  لواهللا  وال يَّ إم  فراقكاستوحشوا  اهم 

بهتلقلَّ  وكثرتكم  بم  ذلك  زادهم  بالكتاب    كاً ومتسُّ   صريةً ل 

 ].ةنَّوالسُّ 

 الصالة جائزة خلف كلِّ   نَّ ] أ عىلٰ [أمجعتم  ]] [و٣٠٠[[ص  /

أنَّ   برٍّ  ولو  شهد    وفاجر،  عىلٰ الفاجر  مد  عندكم  أجزترهم  م  ا 

لها  ي جعالصالة الت  كم يف فرض مَّ يؤ  للفاجر أنْ   ته وأجزتمشهاد

ا  تعاىلٰ   اهللا تد  وأنتم  !ين؟لدِّ عامد  لعال  يُ   لَّ رون  بكم    صيلِّ الفاجر 

لعلَّ  أو  وضوء،  غري  جُ عٰىل  لعلَّ نُه  أو  حرام،  من  من  ب  سكران  ه 

  تروون أنَّ   م بالصالة، وأنت  استخفافاً   يف الصالة   يغنِّيُ   همخر، أو لعلَّ 

بالص  9  يَّ بلنا بكر  أبا  فلامَّ أمر  قُ الة    :قلتم  9  نبيُّ ال  َض بِ  

ه  حن نرضانا فنلدين 9يه رسول اهللا قد رضين ود الدِّ الصالة عام
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اهللا    ،لدنيانا رسول  رضيه  أنَّ   9فكيف  تروون  وأنتم  ه  للصالة 

فضل هاهنا أليب بكر يف    يُّ فأ  ؟وفاجر  برٍّ   الصالة خلف كلِّ   :قال

اذا جازت خإالصالة   بن يوساحلجَّ لف  أيب  ج  ف كام جتوز خلف 

مارة  ا وائل يف إت أبلقي  :ه قالأنَّ   ن عن األعمشوأنتم تروو  ؟ربك

ٰ [  اجاحلجَّ  /[[ص  صىلَّ له  ]]٣٠١]  فقلت  اجلمعة  يريد    :وهو 

صلَّ  اهللا؛  أنْ رمحك  قبل  فقال  يت  أنت؟  :تروح؟  أنا    :فقلت  من 

 . ؛ نعم باملسلمني مرحباً  :فقال  ،رجل من املسلمني

 لعرص ون الظهر والُّ امء والفقهاء كانوا يصة العلعامَّ   أنَّ   ورويتم

  ام نَّ إم  هنَّ اج فزعمتم أ مع احلجَّ ون  فيصلُّ اجلمعة  يأتون    زهلم ثمّ يف منا

ألنَّ ف ذلك  يُ احلجَّ   علوا  كان  فؤخِّ اج  الصالة  ٰ إر  صىلَّ الفاجر  ذا   

 .خلفه وقتها فال بأس بالصالةالصالة يف 

أنَّ  تروون  بن  وأنتم  اهللا  ٰ   مسعود  عبد  صىلَّ ا بالكوفة  يف   لظهر 

و باألسود  أربعاً بيته  هذه  صالتن  :وقال  علقمة  ة الفريض  يها 

  بن عقبة وايل   ثامن والوليدوذلك يف زمن ع. سبحةنا معهم  وصالت

 .عثامن عٰىل الكوفة

النبيِّ  عن  رويتم  قال  أنَّ   9  ثّم  عليه(  لعيلٍّ ه  اهللا  : )صلوات 

يأيت«إنَّ  بعد  ه  يي [من  نبز  لقيتهم إف]  فضةالرا  :قال هلمقوم هلم    ذا 

م يشتمون  أهنَّ ية ذلك  ؛ وآكونمرش]  ]٣٠٢  /[[ص  م هنَّ إفاقتلهم ف

فبا بكر وعمر»أ  اهللا،  بغرينَّ أ   9  وصفتم رسول  حكم  أنزله  ما    

و قذف رجالً نَّ إاهللا  أنَّ فزعم  ،جلد ثامنني  مسلامً   ام عٰىل من  عٰىل    تم 

وأنتم    9  عٰىل رسوله  ذباً  اهللا وكمنكم عىلٰ   ه القتل، جرأةً من سبَّ 

عن أنَّ تروون  قاله  عيلَّ   :ه  كذب  مفليتبوَّ   داً متعمِّ   «من  من  قعدأ  ه 

 .النار»

أنْ من ش  تزعمون أنَّ تم  وأن]]  ٣٠٣[[ص  / اهللا الَّ إ  ال إله  هد   

اإل  حمّمداً   وأنَّ  كامل  مؤمن  اهللا؛  ُخي رسول  ال  يامنه إمن    جهريامن 

كبري وال  صغري  أ   ،ذنب  زعمتم  رج  نَّ ثّم  شتم  من    مسلامً   الً من 

رس أص اهللا  حاب  مرش  9ول  الدم  كاً كان  رأينا نَّ إو   ،حالل    ام 

 عيلٍّ خالفوكم يف تفضيل    امنَّ إم الرافضة  وهنم أنتتسمُّ ين  الذالشيعة  

اهللا( عليهصلوات  يقولوا  )  ومل  وعمر  بكر  أيب  بكر    نَّ إ  :عٰىل  أبا 

  ر وال استحالَّ  زنيا وال الطا وال رشبا اخلمتركا الصالة والوعمر  

الظلم؛   قالوانَّ إاحلرام وال  ومن غريمه    عيلٌّ   :ام  منهام  ا  أفضل 

وقر وصهره  بسابقته  يف  ابته  بكتااملرشونكايته  وعلمه  اهللا كني  ب 

عٰىل      عيلٍّ تفضيل    ذاً إف  9رسوله  ]]  ٣٠٤/[[ص    ننَوُس 

م أعظم  عندكم  وعمر  بكر  األُ أيب  نكاح  واألخوات  مَّ ن  هات 

و والزنا  ا والبنات  ورشب  الربااللواط  وأكل    تفضيل   ذاً إف،  خلمر 

عن    رتدُّ ل املقتَ كام يُ   ل من قال بهقتَ رشك يُ   عندكم  عليهام    عيلٍّ 

قتل  اإل من  أو  به قتَ فيُ   مؤمناً سالم  اهللا  ل  «ال    :يقول  9  ورسول 

أو  عن اإل  املرتدُّ   :حدٰى ثالثإ يف  الَّ إامرئ مسلم  م  د  حيلُّ  سالم، 

مؤمناً  قتل  به،  قتَ فيُ   من  حمصل  زنٰى  أو  فأنتم  ن  إحصانه»؛  بعد 

رس قال  ما  عٰىل  اهللا  تزيدون  التي فهذ  9ول  صفتكم  ه 

 .ال عدمتموهااخرتمتوها؛ ف

أنَّ  العبد  ورويتم  كنف  وطلَّ   يأبا  امرأته  غاق  عنها  ئب هو 

طالق وأشهد   فراجها  عٰىل  له  بدا  ثّم  لتعلم  إليها  بذلك  عها وكتب 

تاب فوصل إليها ك  وأشهد عٰىل رجعتها وكتب إليها يعلمها ذلك

حتَّ  الرجعة  كتاب  إليها  يصل  ومل  تزوَّ الطالق  فٰى  عمر جت  أتٰى 

هبا، هبا فهو أملك    لخج الثاين دكان الزو  نْ إ  :فأخربه بذلك فقال

يكن  نْ إو هبا  مل  أبو  ريِّ ُخ   ]]٣٠٥/[[ص    دخل  بني   امرأته    كنف 

 .ليهار دفع إذلك اخت ّي والصداق فأ

 .ذون بهوأنتم اليوم منكرون هلذا ال تأخ

أنَّ   ]]٣٠٦[[ص  / قٰىض   ورويتم  أنْ عمر  باملفقود  ص  ترب    

ج  قدم الزو  نْ إجت، ف تزوَّ الَّ إجاء زوجها و  نْ إبع سنني فامرأته أر

 .اقامرأته وبني الصدني  بريِّ جت ُخ زوَّ ل وقد تاألوَّ 

عند الرج  كم مأخوذوهذا  يف  الوقيعة  تكون  من فهل  بأكثر  ل 

قوله  أنْ  عن  أنَّ أو]]  ٣٠٧/[[ص    ترغبوا  تروون  لنتم  مات  امَّ ـه   

ابن مسذهب تسعة أعشار العلم معه؛ وتروو أنَّ ن عن  قالعود   :ه 

كنَّ نُ ما  حممّ بعِّ ا  أصحاب  أنَّ د  تالسك  د  لينة  عٰىل  عمرنطق    ، سان 

 .دهسدِّ ويُ  قهوفِّ ه يُ عينيبني ]] ٣٠٩/[[ص  كلَ وكان مَ 

 : اهللا جد يف كتاب كر ما مل يو[ذ

عن جمالد بن  ]  يضيوسف القاأيب  عن     املرييسويتم عن برشر

اب أتٰى  طَّ بن اخل  مرع  أنَّ   يعامر الشعب]]  ٣١٠/[[ص    سعيد عن 

صحيفة  9  النبيَّ  فيه  ومعه  كتب  بالا  قد  وقرأهعربيَّ التوراة  ا  ة 

اهللا    عىلٰ  النبيُّ   9رسول  ] ]٣١١/[[ص    ىٰ حتَّ   9  فغضب 

يف    َف رِ عُ  عمر  ،وجههالغضب  اهللا   :فقال  غضب  من  باهللا  أعوذ 

النَّ  9عد  ثّم ص  ،رسوله  وغضب فخطب  فقالاملنرب  ا  «أهيُّ   :اس 

ال أهل  تسألوا  ال  يشالناس  عن  فكتاب  وقد  هنَّ إء  هيدوكم  لن  م 

أنفسهم، وأضلُّ    أو بحقٍّ   هم،قودِّ صفتُ   ثوكم بباطلدِّ ُحي   عسٰى أنْ وا 

له    ركم ما حلَّ أظه   بني   اً حارض    موسٰى   هم، ولو كان بوكذِّ فتُ 

 .»يبعنيتَّ   أنْ الَّ إ
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وكيع  ويور[ بنتم عن  ابن مسعود  أيب    عن  سحاق  إكرام عن 

احلارث رقا  :قال    عيلٍّ عن  ]]  ٣١٢/[[ص    عن  سول  ل 

أهيُّ :  9 اهللا   ينِّ إقرآن فء خيالف البيش  كوا عيلَّ ا الناس ال متس«يا 

أ  أحالَّ إحّل  ال  ما  أُ   لَّ   وال  حالَّ إم  حرِّ اهللا  ما  اهللارَّ   أقول    ،م  وكيف 

 .»!؟ اهللا بخالفه وبه هداين

عن أيضاً برش  ورويتم  العامر    سليامن  بن   يعن  عمرو  عن 

ذا جاءكم احلديث إ«  :قال:  9  عن النبيِّ   عيلٍّ دينار عن حمّمد بن  

م  يعنِّ بذ  اضي� فرأيتموه  وال    يليس  عجتاوز  فهو  ذا  إو  ،ينِّتفاقم 

  .»يعنِّ ليسقم فوتفا جتاوز ذي ميض ييس بذرأيتموه ل

عن   أصحابكم  عن  رسول   :لقا    عيلٍّ ورويتم  قال 

فاعرضوه عٰىل القرآن فام ليس   ياحلديث سيفشو عنِّ نَّ إ«: 9 هللا

 .»ييوافق القرآن فليس عنِّ

 ]: ا إٰىل ذكر املواريثرجعن[

او أعجب  تسميمن  فر تكم  لعجب  فاملواريث  وأنتم  يها ائض 

،  ا فرض اهللا  و متتقدَّ   نْ ز أفرضها فال جيو  اهللا   كان  نْ إ فون فخمتل

من قال    لكلِّ ]]  ٣١٣/[[ص    م تضون فقد صريَّ كنتم أنتم تفر  نْ إو

كم  أوجبتموه عٰىل عباد اهللا تنتقلون فيه من حكم إٰىل ح برأيه فرضاً 

�ِ �ِلر�جَ :  يقول    واهللا نَِصيٌب  تََرَك  اِل  ا  وَ م�
ْ
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ْ
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ً
أنَّ ]،  ٧[النساء:    �نَِصيبا اهللا  أخربنا  فرض فقد  قد  ه 

وبيَّ  فقاهناملواريث     :لا 
ً
ُروضا

ْ
َمف  

ً
أحنَِصيبا فمن  أنْ   لَّ ؛   لكم 

اختالُجت  والتاب  فيزوا  فالصحابة  بعدهم  من  جعله  يعني  قد  اهللا  ام 

يُ   ؛مفروضاً   باً نصي املفروض ال  ينازوالنصيب  فيه وال  منه  [  قصد 

اهللا  ألنَّ  قال  قد     :ه 
َ
ن
ْ
َجَعل  

� ُ
َ�وَ َولِ� وَ ا 

ْ
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َ
أنْ ]،  ٣٣النساء:  [  ون جيوز  اهللا    ميتقدَّ   فهل  جعل  له  ما 

بتقدُّ الَّ [إ  ]هوسامَّ  يد  مكم  ا  يبني  أمره  9  هللارسول   وجتاوزكم 

تعاىلٰ  يقولواهللا     :  ِِهللا 
ْ
�
َ ْ
ِمنْ األ َ�عْ ُر  َوِمْن   

ُ
بْل

َ
� ]،  ٤[الروم:    دُ  

ٰى اعرتضتم لنقض ما  زمتوه له من قبل وال من بعد حتَّ اهللا ما جوَّ فوَ 

ا ال لكم من ذلك م  فرسِّ فيه فنقضتموه عروة عروة سنُ    د اهللاوكَّ 

ٰىل  اه نستعني عيَّ إق وواهللا املوفِّ   ،تهاهللا وقوَّ ون  بع  لبٍّ   ي ذعىلٰ خيفٰى  

 . مورأرشد األُ 

علامئكم  لفأوَّ  عن  رويتموه  ما  ذلك  من  عليكم  ننقم    أنَّ ]  ما 

اهللا /[[ص  نَّ إ«:  قال  9  رسول    ا وعلي� أفرضكم    زيداً ]]  ٣١٤ 

واحل  يبوأُ أقضاكم   باحلالل  أعلمكم  ومعاذ  وقد    ،رام»أقرؤكم 

  ها ال الل كلَّ هذه اخل فيعرٰى حتَّ  ياً ال يكون قاض ايضالق تم أنَّ علم

[[  فيه  شكَّ  أقضاهم  ي  الإذ]  فيكون  حتَّ كون  الفرائض  يعرف  ٰى 

به  عاملاً  اهللا  أمر  وُس ]  بام  كتابه  يف  نبيِّ نَّمنها  يكون  9ه  ة  وال   ،

واحلرام   باحلالل  ألهنَّ ٰى حتَّ أعلمهم  الفرائض  يعرف  ه  من  ي  ا 

أُ الف[  رامل واحلاحلال ضاء  ق وال  يد،رائض زوال ف  ،يب قبلتم قراءة 

مععيلٍّ  علم  وال  و،  باحلالل  افأمَّ ]،  اماحلراذ  رددتم  [  اءلقضا  فقد 

رقِّ     عيلٍّ   قول وغري  ]]  ٣١٥/[[ص    هاتمَّ أُ   يف  األوالد 

[وذلك حالالً أمَّ ]  عنه  تروون  نراكم  فال  معاذ    الَّ إ  اً محرا  وال  ا 

واحلرفني وأمَّ ]احلرف  فلمفر ا  ،  زيد  م  يبَق   ائض  الصحأحد  ابة  ن 

عليه اع  وقد  الَّ إ وأمَّ   فيام  رتض  أُ فرض،  فا  كعب  بن  نبذتم    دقيب 

مسعود  ه؛  اءتقر ابن  قراءة  منها[وكذلك  تروون  عن    فيام 

حق� ،  9 النبيِّ  اهللا  رسول  عن  رويتموه  الذي  كان  لقد    افلئن 

كذب   قدل  يف هؤالء النفر، ولئن كان باطالً قال    فيام  خالفتم النبيَّ 

روا امن  رسول  عن  قال  هللا  ه  عيلَّ كذ  «من:  9وقد    داً مِّ تعم  ب 

 ]. ر»اه من النقعدأ مفليتبوَّ 

لالبنة النصف    :ختزيد بن ثابت قال يف ابنة وأُ   تم أنَّ ثّم زعم

لكمولألُ  فقيل  النصف،  األُ   مَ ـلِ   :خت  مع  أعطيتم  النصف  خت 

ُ :  اهللا تعاٰىل قال يف كتابه  نَّ أل  :االبنة؟ فقلتم
َ

ٌت   َو�
ْ
خ

ُ
هَ أ

َ
ل
َ
   ف

ُ
ف ا نِصْ

ما  :لكمفقلنا  ،  ]١٧٦ء:  ا[النس  تََركَ   امَ  اآلية  أوَّ تلوا   هلان 

[ل  اق ]]  ٣١٦ [ص[/ ِ�  اهللا:  ْم  تِي�ُ
ْ
ف

ُ
� اُهللا  ِل 

ُ
ق  

َ
تُونَك

ْ
�َْستَف

 
َ َ

�
ْ
 ال

َ
ل
َ
ٌت ف

ْ
خ

ُ
ُ أ

َ
ٌ َو�

َ
ُ َو�

َ
َس �

ْ
�
َ
 ل

َ
ك

َ
ل  هَ

ٌ
ُرؤ

ْ
ِة إِِن ا�

َ
 مَ ا نِ هَ ل

ُ
ف ا تََرَك  صْ

هَ 
ُ
يَِر� َو 

ُ
إِ وَه نْ ا 

ُ
ْم يَ�

َ
�  

ْ
هَ ن

َ
�   ٌ

َ
َو� واالبنفهذه  ،  ا  غلد  ة    د؟ ري ولأم 

ول  يوه  :قلتم هولد  الصنَُّس ذه  كن  الصحابة نَّفُس :  قلنا  حابة،ة  ة 

عٰىل الصحابة، قلنا   نردَّ ]  أنْ [  ليس لنا  :خالف قول اهللا تعاٰىل؟ قلتم

 .وا عٰىل اهللاتردُّ  بل أنْ  :لكم

األُ   نْ إو  :قلنا مكان  قلتمكان  أخ؟  الن  :خت  قلنافله   :صف، 

 متم هلا النصفوقسَّ ولد  ]  له[  نك يذا ملإ  لنصفخت ام اهللا لألُ قسَّ 

الو  كمالً  وكامع  أنْ لد  قولكم  قياس  يف  جيب  املال   ن  األخ  تعطوا 

كمالً كلَّ  قالألنَّ   ه  هَ :  ه 
ُ
يَِر� هَ وَُهَو 

َ
� يَُ�ْن  ْم 

َ
�  

ْ
إِن ٌ ا 

َ
َو�   ؛ ا 

 .اهللا رضيتم، وال القياس استعملتم كتابفال ب]] ٣١٧ [[ص/

ت مات امرأة ة يَّ كدرقال يف األ اً ديز تم أنَّ عموز]] ٣١٨[[ص /

تسعة  هنَّ إ  :اوجد�   ام� وأُ ]  ]٣٢٠ص   /[[اً ختوأُ   وتركت زوجاً  من  ا 

أسهم[  أسهم؛ ثالثة  ولألُ   مِّ ولألُ ]  للزوج  ثالثة  سهامن،  خت 

ا فيضاف إٰىل  صيبهخت ناألُ   ثّم تردُّ :  قال زيد  .سهم  أسهم، وللجدِّ 
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اجلدِّ  يقس  نصيب  للذَّ   م ثّم  حظِّ   ركَ بينهام   هذه  :قلنا   .نثينياألُ   مثل 

للزوج    ه ألنَّ ابكتم  يف حمك    ف قول اهللافريضة خالال اهللا جعل 

امرأته تركة  مجيع  من  لأَال   ،النصف  يقول  تراه  بالولدامَّ ـ  استثنٰى     :

 َم  
ُ

نِْصف ُ�ْم 
َ
ْزوَ َول

َ
أ تََرَك  يَ ا  ْم 

َ
�  

ْ
إِن ٌ ُ�نْ اُجُ�ْم 

َ
َو� ُهن� 

َ
�   

ث  مَ فلِ ]،  ١٢[النساء:   له  أ الثجعلتم  مة  وسهم  تسعة   يهام  نَّ إن 

  !تعاٰىل له؟]]  ٣٢١/[[ص    اهللالذي فرض  ف  نصالفأين    ؟الثُُّلث

]    ماحلساب ال يقوَّ   فزعمتم أنَّ  ا حكم اهللا  ينقص الزوج ممَّ   بأنْ [إالَّ

فرضه رصتم    :قلنا  .من  عىلٰ عام  كَّ احلُ   ذاً إوحيكم  ال  اهللا  خلقه    ٰىل 

حسا ليستقيم  اهللا  فرض  من  هذا  ونا  فدلُّ   ،بكمتنقصون  عٰىل 

  :قلتم  .هعلي]  فوناوقِّ [اهللا وض  ص ما فرينقذي  اب امللعون الساحل

؛ سهامن،  الثُُّلث  مِّ ة للزوج النصف؛ ثالثة أسهم، ولألُ ستَّ سهم  األ

 .خت ثالثة أسهمس؛ سهم، ولألُ دُ السُّ  وللجدِّ 

 .لنصفا ايتموهمن تسعة وسمَّ  دُّ عَ هذا يُ  :قلنا لكم

 .ةنصف الستَّ  يام هنَّ إ :قالوا

لن  :قلنا وللستَّ وما  اهللانَّ إو  ة؟ا  قال  مْ   :  ام  ُ�
َ
    َول

ُ
ف ا  مَ نِصْ

 
َ
أ مْ ْزوَ تََرَك  ٌ   اُج�ُ

َ
َو� ُهن� 

َ
� ْن  يَ�ُ ْم 

َ
�  

ْ
التسعة؟إِن ذكر  بال  فام   !؛ 

آالف   أربعة  النصف؛  للزوج  آالف؛  تسعة  املرأة  تركت  فقد 

 !املال؟  ُثُلثآالف وهو ثة  ومخسامئة، فأعطيتم الزوج ثال

ا  قعو  :قلتم كرسيف  ألنَّ حلساب  ال    ياحلساب    نْ بأ   الَّ إم  قو 

هللا تنقصون ما  ام عٰىل اكَّ رصتم احلُ  اً ذإا فرض اهللا، فممَّ زوج  ينقص ال

وعملتم دونه  فرضتم  ما  ليستقيم  اهللا    يف ]]  ٣٢٢/[[ص    فرض 

دتم فرض هذا الناقص بفرض  ذلك عمل نقص ما فرض اهللا ووكَّ 

النفكأنَّ     اهللا يصلح  بام  أعلم  خاكم  من  عناس  وكنتم  د  لقهم 

للورثة    احتياطاً   دُّ ب وأشاحلسا  الق من خلم باحلساب  أنفسكم أع

 .ممن خالقه

إله    :تملق  اهللاالَّ إال  إ  هكذا  !  ولكن  اهللا  من  أعلم  نحن  ما  ذ 

 .ة من السلفنَّجرت السُّ 

األُ   :قلنا فريضة  يف   :  يقول  اهللا    نَّ إف  مِّ فناظرونا 
َ
ْم  إِ ف

َ
�  

ْ
ن

 ٌ
َ

َو�  ُ
َ

�    يَُ�ْن 
َ
بَوَ َوَوِرث

َ
أ  ُه 

َ
ف ِه  اهُ  م�

ُ
 ِأل

ُ
ث

ُ
للولالَّ إ  يسمِّ ومل    ا��ل ومل   د 

 :  ه قالنَّ إ ف  رياثاً لإلخوة م  يسمِّ 
َ
� 

ْ
إِن

َ
ُدُس ف ِه ا�س� م�

ُ
ِأل

َ
َوةٌ ف

ْ
 إِخ

ُ َ� 
َ
 ن

 .أعطيتموها الثُُّلث فهالَّ  ه جعل لإلخوة شيئاً ال أنَّ 

عطيتموها  أ ام  نَّ إ  :قلنا  .ةتَّ الس  ُثُلثني  أعطيناها سهم  :قلتم  نْ إف

وسهم تسعة  من  قلُلثثُّ الهذا    :لتم ق ني  ما    ُثُلث  :]لكم نا  ، 

ة وقد تركت ذكر ستَّ   عنٰى ما م  :قلنا  .ةستَّ   ُثُلث  :ها؟ قلتمأعطيتمو

مل يتّم    :قلتم  ؟ الثُُّلثألفني فام معنٰى    مَّ ة آالف فأعطيتم األُ املرأة ستَّ 

 .هللافرضه اا  عٰىل ما فرضه زيد ال عٰىل مالَّ إاحلساب 

 : خت واجلدِّ ذكر األُ  يف

 .النصف؛ ثالثة :مقلت خت؟لألُ  فكم فرضتم :النق 

لِ   :ناقل]]  ٣٢٣[[ص  / اتسمُّ   مَ ـوحيكم  ام نَّ إلنصف  ونه 

األوَّ  الكالم  إٰىل  فعدتم  تسعة؟  من  ثالثة  ذكر أعطيتموها  يف  ل 

 !ة؟من ستَّ  :ة ذكر فكيف تقولونللستَّ  رَ وحيكم مل يُ  :قلنا .ةالستَّ 

اجلدِّ   رونافناظ  :قلنا فريضة  جعلتم  ،يف  من   سهامً   جدِّ لل  كيف 

وأسه  تسعة ُس سمَّ م  بني    الو  ساً دُ يتموها  أنَّ مَّ األُ خالف  يف  ال ة    ه 

مع الولد   [خت فرضاً واألُ  للجدِّ َر ومل نَ أكثر من نصفني  كون املالي

ِل :]  يقول  اهللا    ألنَّ   أيضاً   مِّ يف الكتاب وال مع األُ 
ُ
 ق

َ
تُونَك

ْ
�َْستَف

 اُهللا  
ُ
� 

َ َ
�

ْ
ال  �ِ تِيُ�ْم 

ْ
 ف

ٌ
ُرؤ

ْ
ا� إِِن  ِة 

َ
هَ ل   

َ
 ل

ْ
�
َ
ل  

َ
ُ َس  ك

َ
� ٌ

َ
َو�    ُ

َ
َو�   

ْ
خ

ُ
ٌت  أ

 
َ
هَ ف

َ
 ل

ُ
ف نِصْ مَ ا  تَرَ   َو  ا  وَهُ هَ َك 

ُ
إِ يَِر�  ا 

ْ
هَ ن

َ
� ْن  يَ�ُ ْم 

َ
�   ٌ

َ
َو�  ا 

  من ال يرث من الصلب شيئاً [الكاللة    فأخرب أنَّ ]،  ١٧٦ [النساء:

أنَّ عيتم  رو  وقد[  مِّ خت مع األُ فأعطيتم األُ ]  مع الولد ه  ن أيب بكر 

ان  الدالو يكون     أنْ الَّ إ  ال أعلمه  ينِّ إ  مَّ هُ اللَّ   :لقاعن الكاللة ف  َل ئِ ُس 

األُ الولدو فأعطيتم  مع؛  بكر   اً طعن]  مِّ األُ   خت  أيب    عٰىل 

حدِّ ]]  ٣٢٤ [[ص/ عٰىل  تقوموا  امليِّ [  الكاللة  ومل  تركت  تة  وقد 

ل  ا.م� أُ  أعطيتم األُ امَّ ـثّم  مل  أسهم  من تسمخت ثالثة  اهللا ا زعمتم  ية 

ا  وأعطيتم  النصف،  لكملنق   سهامً   جلدَّ هلا  جتم  مَ ـلِ   :ا  عون  رصتم 

ونصينصيبه اا  يكو   جلدِّ ب  للذَّ ثّم  حظِّ كَ ن  مثل  ام  نَّ إو  ،نثينياألُ   ر 

من نصيب األُ  املال ال  أصل  من  الفريضة  اهللا  اهللا   خت ألنَّ فرض 

هَ :  تعاٰىل يقول
َ
ل
َ
 مَ ف

ُ
ف

ْ
َركَ ا نِص

َ
من يغلب    جعلتم للجدِّ   مَ ؛ فلِ ا ت

 ثل حظِّ ر مكَ ليكون للذَّ األخ    زلةمن  لتم اجلدَّ كنتم أنز   نْ إف؟  ختاألُ 

ياألُ  كان  فقد  لأل  أنْ   ينبغنثيني  مثل  خيكون  املال  صلب  ما    من 

ا  لألُ ألُ أعطيتم  ما  مثل  أعطيتموه  ولو  املال خت،  لكان  خت 

األُ   مستغرقاً  وبقيت  يش  مُّ بينهام  ال  هلام  ]]  ٣٢٥/[[ص    ءوالزوج 

األُ  مكان  كان  لو  زيد  قول  تع  تخيف  مل  شيئاً أخ  يف نَّ إو  طوه  هو  ام 

األخقولك بمنزلة  ان  م  قولكمفافهموا  ال  ن  كا  نْ إف  .تقاض  األخ 

شيئاً يُ  اجلدَّ صريَّ   نْ إأو    عطٰى  صريَّ   أباً   تم  ترث  كام  وال  بكر  أبو  ه 

شيئاً األُ  معه  يدلُّ   خت  ما  بكر   فهذا  أيب  عٰىل  عليكم  الطعن  من 

 ]. قوله وترككم

اخلطَّ  بن  عمر  عن  أنَّ ورويتم  سألاب   عن   9  يَّ النب  ه 

قو  ،لكاللةا له  يفهمه؛  الً فقال  إليفوجَّ   مل  ابنه  فسه  حفصة  ه  ألتته 
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»؛ فكان  فهمها أبداً راك تما أ :له ويلفق أبوكِ  سألِك  نْ إ«  :فقالنها ع

يقول أبداً   :عمر  أفهمها  النبيِّ   ال  تفهمها  :  9  لقول  أراك  «ما 

 .»أبداً 

دت ودث  الث  :ه قالأنَّ   ورويتم عن عمر أيضاً   ]]٣٢٦  [[ص/

اهللارسو  أنَّ  ٰ (  ل  عليه صىلَّ اهللا  لناهنبيَّ   )آلهو]]  ٣٢٧/[[ص        : ا 

 .ب من أبواب الرباة وأبوا فخلالوا الكاللة

أنَّ ويور]]  ٣٢٨[[ص  / بكر  أيب  عن  قالتم  أنْ :  ه  ال   ندمت 

ٰ (أكون سألت رسول اهللا   عن    )لهعليه وآ ]]  ٣٢٩/[[ص     اهللاصىلَّ

ب  :ثالث هو  ملن  فيه  نحن  الذي  األمر  اجلدِّ   ، هعدعن  وعن    ،وعن 

 ]. ذبائح أهل الكتاب

ها مُّ وأُ   ،ألبيها  ختاً أُ ها ومَّ وأُ   جهارأة تركت زوال زيد يف امق و[

تقض وأنتم  اليومواحد  هبا  أسهم،    :قال  ون  ثالثة  النصف  للزوج 

ألنَّ دُ السُّ   مِّ ولألُ  األُ   س  من  حج  مِّ اإلخوة  قولكم  من  يف  بوها 

ولإلالثُُّلث األُ ،  من  ولألُ ثالثُّلُ   مِّ خوة  م،  األ خت    مِّ واألُ   بن 

  زمكم يف وٰىل فلاألُ متم الفريضة النصف؛ فصارت تسعة عٰىل ما قسَّ 

امل لزمكمم  مثلثل  هذا  جوابكم  ا  وكان  تلك  ة نَُّس   :قلتم  نْ إ  يف 

اهللا   رسول  زعمتم    9أصحاب  احلساب  تقيموا  ما  الَّ إومل   

لكقلن  .أخرجتموه األُ   :ما  من  اإلخوة  بال  األُ   مِّ فام  من    مَّ حجبوا 

سامَّ   اهُثُلث فصريَّ   هالذي  هلا  السُّ اهللا  هلا  وهلم  دُ تم  ام نَّ إو  الثُُّلثس 

بحقِّ يرثو ورهن  بالكم    محهاا  حقَّ تمومنعفام  ة  حيَّ   يوه  هاها 

ا األُ وأعطيتم  من  املال؟ُثُلث  مِّ إلخوة  ينطق    ها من صلب  والكتاب 

ف فعلتم  ما  فقلتم  يِّ ألبغري  ذلك؟  فعلتم  تبار   ألنَّ   :سبب  ك  اهللا 

 : يف كتابه قالوتعاٰىل 
َ
� 

ْ
 رَ َو�ِن

َ
 جُ ن

َ َ
� 

ُ
 يُورَث

ٌ
ةٌ وَ ل

َ
َرأ

ْ
ِو ا�

َ
 أ

ً
ة
َ
  ل

ٌ
خ

َ
ُ أ

َ
�

 
َ
 أ

َ
ف ٌت 

ْ
خ

ُ
أ واْو   

� ُ
 مِ   ِحدٍ ِل�

ْ
 ]  ]٣٣٠  /[[ص  ُهَمان

َ
ف ُدُس   ا�س�

َ
� 

ْ
نُوا إِن

 
َ
ذ ِمْن   َ

َ
�

ْ
�

َ
هُ أ

َ
�  

َ
 �ِك

َ
� َ ُ

 ُء ِ�  ْم �
ُ
لكم،  ِث ا��ل أخربكم    :قلنا  فمتٰى 

أُ إت  امليِّ   أنَّ  ترك  كاللة   ام� ذا  يورث  عندكم    ؟كان  يكن   الَّ إفلم 

أُ  إليه  سبقكم  ملا  الذالتسليم  شهدتم  ولئكم  أهنَّ عليهين  الم   م 

اركتوت  ن الكاللةيعرفو فلكتاب  م  قول  الف يام خيوال جيوز ألحد 

 .كتاب وبطل تسليمكم لغري الكتابال

  ركم أنْ فمن أم  الثُُّلث  مِّ ذا أعطيتم اإلخوة من األُ إف:  وقلنا لكم

األُ تنقصو ألُ إ  الثُُّلثمن    مَّ ا  إخوة  معها  كان  وليس    مٍّ ذا  ألب  ال 

اجلامعة عٰىل  : قلتم  نْ أ من  كم أكثركن عندفلم ي ؟معها ولد وال أب

قيعة يف الصحابة   الطعن والو عة أمجعوا عىلٰ ول مجاتم ق فصريَّ   ،هذا

 .تركتم منه فياموالرغبة عن قوهلم 

لكم األُ   مَ فلِ   :قلنا  واأعطيتم  األب  من   ؟ النصف  مِّ ألُ خت 

 �َْستَ :  قال اهللا تعاىلٰ   :قلتم
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َ
ا أخ  كان مكاهن  نْ إف  :قلنا]،  ١٧٦[النساء:    ا َو�

و قلتممٍّ أُ ألب  يش  :؟  قلنافال  له،  ومَ ـولِ :  ء  اهللاق   قد؟  وَُهَو  :  ال 

هَ 
ُ
ْم  يَِر�

َ
�  

ْ
إِن هَ ا 

َ
� وَ يَُ�ْن  ٌ ا 

َ
�  ،لففر الكلَّ ض  ،  شيئاً وه  تعطفلم    ه 

أعطيتموها    امكم إنَّ مع أنَّ  مالً اه كيَّ إموها ا النصف فأعطيترض هلوف

 ال؟ النصف يف التسمية ال النصف من امل

جوا أنْ فكان  السُّ   :قلتم  بكم  أهل  هذا  واجلامعةنَّعٰىل  فلم    ،ة 

حتَّ خطب  ترضوا السُّ ائكم  أهل  عٰىل  كذبتم  أنَّ   ،ةنَّٰى    هل أ   وذلك 

حكنَّالسُّ  خيالفون  ال  اة  وفرضه؛لكتم  أعاجي  اب  إٰىل  بكم  فانظروا 

 .كثرةً  تنقيض  التي ال

عىلٰ وأمجعت و  أنْ   م  ابنته  ترك  رجل  يف   بنت لل  :ختهأُ قلتم 

ولألُ  النصفالنصف  لكم  .خت  األُ   مَ ـلِ   :قلنا  خت  أعطيتم 

منَّ إالنصف و الكتاب    ثهارياام  يكنإيف  مل  د  لو]]  ٣٣١/[[ص    ذا 

امل ترك  ابنة؟  يِّ وقد  األُ   :تمفقلت   :لكم  قلنا  ،عصبة  تخجعلنا 

ٰى اهللا العصبة  سمَّ   تٰى وم  !اهللا عصبة؟  ا دون ما قالجتعلو  ولكم أنْ 

 ولد؟ مع ال  مرياثاً و جعل هلا أ يف الفرض 

أنْ  جوابكم  والسُّ   :قلتم  فكان  اجلامعة  قول  النَّهذا  وهذا    ة؛ 

ٰىل غري  عهذه الفريضة  مجاعتكم يف    ذ تزعمون أنَّ إلكم منه    رجخم

ما قال اهللا  مجاعتكم يقولون غري  يكم أنَّ عل وجب تٰى قال اهللا ومما 

 .د قبيح من القولتم عٰىل تقلُّ فلقد جرسبطل اجتامعكم 

يفوقال   وأُ زيد  زوج  وأُ   مٍّ   ألب  وأخوات  وإخوة    مٍّ وإخوة 

لألُ  النصف،  :  مِّ وأخوات  أسثالثللزوج  ولألُ ة  س، دُ السُّ   مِّ هم، 

  واألخوات   اإلخوةوسقط    :الثُُّلث  مِّ ة من األُ وهو سهم، ولإلخو

عمر  مِّ واألُ ب  األ  من إٰىل  اخلطَّ   فتحاكموا  اإلخوة    ،اببن  فقال 

لعمر املؤمن  :واألخوات  أمري  أنَّ   ،نييا  محاراً باأ  هب  كان  ألسنا    نا 

امليِّ  ألُ إخوة  اإل:  فقال؟!  همِّ ت  فشاركوا  انطلقوا    خوة صدقتم؛ 

األُ واأل من  أ   الثُُّلثيف    مِّ خوات  يف  للذَّ الذي  مكَ يدهيم  ما  ر  ثل 

ورَّ نَّ إو.  ٰى ثنلألُ  أُ هثام  لقرابة  فلذلك سوَّ مِّ م  بيهم  للذَّ ٰى  مثكَ نهم  ل  ر 

 .عمرقول يف   هم قرابةً األب زاد نثٰى ألنَّ ما لألُ 

لكم]]  ٣٣٢[[ص  / بالكم    :قلنا  أُ   نْ إفام  واحدة    ختاً كانت 

وأُ  ث  مٍّ ألب  النصف  ولأسه  الثةأعطيتموها  إخوة  امَّ ـم  كانوا   

أسقطهم   وتموه عىلٰ ابعوت  زيد مجيعاً وأخوات  مر  أمرهم ع ذلك، 
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ا ي  أنْ  األُ شاركوا  من  ما  فلئن    هم،ُثُلثيف    مِّ إلخوة  تعقلون  كنتم 

لتقصدإنَّ   عونتصن إٰىل  كم  ال  ون  كنتم  ولئن  وقبيحه،  القول  شنيع 

  به من ما تأتون    كم لتخبطون العشواء وال تعلمون حقَّ تعقلون إنَّ 

  مَّ هُ لَّ لا:  لة فقالعن الكال  َل ئِ أبا بكر ُس   ه، هذا وأنتم تروون أنَّ باطل

/[[ينِّ إ أعلم]]  ٣٣٣ص    أنْ الَّ إها  ال  ال    والوليكون    . دوالدان 

أنَّ وتروون عن عم أبداً   ما أراين  :ه قالر  ، فقد خالف عمر أعلمها 

ه  أنَّ   9  وخالفهام أبو بكر يف الكاللة وأنتم تروون عن النبيِّ   زيداً 

ام وعمر يف خالفه«زيد أفرضكم»، فلقد طعنتم عٰىل أيب بكر  :  قال

النبيُّ   نْ إ  زيداً  يف    الق   9  كان  رويتم  يقول ما  واهللا   وَ :  زيد 
َ
ْو  �
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ولو أصبتم مثل هذا عٰىل الشيعة لقمتم به وقعدتم ]،  ٨٢ [النساء:

اهللاأخربكوقد   أنَّ م  عننَّ إاالختالف      من  يكون  فأام  اهللا  غري  ا  مَّ د 

 .فختالس فيه اكتاب فليحكم ال

وأُ ة تركت زوجهيف امرأ   يدوقال ز   :هامِّ يها وأُ ختها ألبأُ ها ومَّ ا 

ولألُ  أسهم،  ثالثة  النصف  ولألُ   الثُُّلث  مِّ للزوج  من  سهامن،  خت 

 .النصف ثالثة أسهم، يكون من ثامنية مِّ األب واألُ 

األُ   نْ إف:  اقلن أخ؟كان مكان  مت  :قلتم  خت  السُّ فله سهم   .ةنَّام 

  ن حظِّ نثيني أكثر ماألُ   ظَّ ح   أنَّ هللا  تابفأين وجدتم يف ك  :قلنا لكم

  مٍّ ألب وأُ   ختاً أُ و  ت يف قولكم لو ترك أخاً وامليِّ   !؟يف املرياثر  كَ الذَّ 

للذَّ  بينهام  املال  حظِّ كَ كان  مثل  فاألُ   ر  واألُ إنثيني  الزوج  ام  نَّ إ  مُّ ذا 

يرضُّ األخ  قصوا  ن األُ ومل  معهاإخت  وا  يكن  مل  ال   ،أخ  ذا  من    فيا 

ي  نصف،من    اً ُثُلثيعرف   سب  ساً دُ ُس   عرفوال  وال  من  من    ثمناً ع 

فيه أال يدع  ]]  ٣٣٤[[ص  /  الفقه واحلكومة  يعيدَّ ثّم صار  سع  ت

ومن يقول يف احلكم بقول اهللا وقول رسول  ؟!  الفقه والعلم ألهله

 !اهللا؟

فت فيكم «قد خلَّ   :ه قالأنَّ   9  اهللاوأنتم تروون عن رسول  

تضمتسَّ   نْ إما   لن  به  كتاب  لُّ كتم  وعرتيتاوا،  فيتبي  أهل  هللا    نَّ إ، 

وقد  ،  احلوض»  ٰى يردا عيلَّ فرتقا حتَّ لن يام  أهنَّ   بأينف اخلبري أنلطيال

أنَّ  إٰىل يوم    أخربكم  العرتة مع الكتاب والكتاب معهم ال يفرتقان 

تم بسوامها فال يبعد واقتديلكتاب  القيامة، فرتكتم حكم العرتة وا

 .لمن ظ مالَّ إاهللا 

  ي سهم من اثن ثالثة أ   ؛ربعال   للمرأة  :ينوأبو  امرأة يد يف  وقال ز

وقال    .لألب  ي، وما بقيما بق  ُثُلث]]  ٣٣٥[[ص  /  مِّ ألُ ، ولعرش

  ، اس موافق للقرآنوقول ابن عبَّ  ،ث املال كمالً لُ ثُ  مِّ لألُ  :اسابن عبَّ 

ْم يَُ�ْن  :  فقال  ،الأصل امل  من  الثُُّلث  مِّ ام جعل اهللا لألُ نَّ إو
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ذا حرم  أعطٰى ه  نْ إق أكثر من خمالفة القرآن يف قسمني خمتلفني تفرُّ 

 . ث املال كمالً لُ هلا ثُ  :اسال ابن عبَّ وق  ؟هذا

زيد  ق و أ ال  ثالث    األب من    تخلألُ   :قاتمتفرِّ   اتخويف 

ثالثة    مِّ ألُ وا ولألُ النصف؛  األُ   تخأسهم،  سهم،  دُ السُّ   مِّ من  س؛ 

بن    وقال عيلُّ ي.  خت من األب سهم، وللعصبة السهم الباقولألُ 

  ة مردود السهم الذي جعله للعصب:  )صلوات اهللا عليه(أيب طالب  

وخيرج منه خت من األب،  ألُ  اوعىلٰ   مِّ خت من األب واألُ ألُ عٰىل ا

األُ ألُ ا من  ينبذو  ،مِّ خت  اللك  ألنَّ طق  جيعلقرآن  مل  القرآ  ه  ن  يف 

األُ ألُ ل من  السُّ   مِّ خت  من  القرآن  دُ أكثر  يف  للعصبة  جيعل  ومل  س 

عيلٌّ   ،ءيش خالف  عبَّ   وقد  زيداً وابن  أيضاً   اس  بكر    وخالفه  أبو 

ولو النبيُّ   ]]٣٣٦ص  /[[  وعمر؛  ز:  9  قال  ما  يداً خالفوا  ؛ 

ممَّ قدروا   أكثر  وعٰىل  صنعوا،  خيا  احلهذلو  ال  أنْ م  ثديا  يكون    ن 

ال  احق�  يف  زفتقعوا  خالفوا  باطالً يداً ذين  يكون  أو  قد    ،  فتكونوا 

تني لكم راحة  ، وما يف واحدة من اخللَّ 9كذبتم عٰىل رسول اهللا  

السُّ  أهل  إٰىل  تنسبون  واجلنَّوأنتم  الصحابة    يُّ فأ  ،امعةة  يف  وقيعة 

 . 9 لنبيِّ ٰىل ام عيتكذبتم يف رواو تكونوا قد كأ  ؟أكثر من قولكم

خت من لألُ   :دٍّ وج  مٍّ وأُ   ألبخت  ختني ألب وأُ  أُ وقال زيد يف

واألُ  ولألُ   مِّ األب  أسهم،  ثالثة  السُّ النصف؛  األب  من  س  دُ ختني 

كر  ل أبو بكام قا  تم اجلدَّ ، فلئن صريَّ فللجدِّ ي  ني، وما بقالثُُّلثتكملة  

 أيب  ىلٰ فقد طعنتم ع  وه أباً صريِّ تُ مل    نْ إء، ولألخوات معه يشام  ؛ فأباً 

قوله،    مل ذ  إ  بكر اترضوا  بمنزلة  كاأل[ ولئن كان  للذَّ ]خ  مثل  كَ ن  ر 

أباً األُ   حظِّ  فال  أخاً   نثيني  وال  عٰىل  جعلتموه؛  طعنكم  فاعقلوا   ،

 .الصحابة

  يردُّ   مّ ني، ثنثياألُ   ر مثل حظِّ كَ املال بينهم؛ للذِّ   :اس وقال ابن عبَّ 

  :بكروقال أبو  ،النصف   ستويفي  ٰى سهم حتَّ  مِّ خت من األب واألُ لألُ 

  بقول   منهم  واحداً   له، ومن أعطٰى   خرياً   الثُُّلثان  ا ك م   يقاسم اجلدُّ 

يف   اهللا  من  الفرض  يكون  وال  اآلخرين  نقص  الثالثة  من  واحد 

  نْ إة من الرسول، ف نَّة لكم يف هذا بكتاب وال ُس قسمة خمتلفة ال حجَّ 

له  ط من باذلك    قَّ فوا حفقد طعنتم عٰىل الرجلني ومل تعر  ًا رتم زيدآث

  ضكم، أفر  زيداً   نَّ ويتم أ فيام ر   9  هللال ا رسو  كذبتم عىلٰ   وكنتم قد

 .يف الصحابة الشيعة تقع تم تزعمون أنَّ ج لكم من هذا وأن وال خمر
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وأُ  أخوات ألب  املال    :وجدٍّ   مٍّ خت ألُ أُ و   مٍّ وقال زيد يف ثالث 

  مِّ من األُ  تخوقد سقطت األُ  واجلدِّ  مِّ ألُ األب واوات من بني األخ

  الثُُّلث   للجدِّ ]]  ٣٣٧: /[[ص  سابن عبَّ وقال ا  ،دِّ  ترث مع اجلال

مجي ومن  املال،  منع  واألُ بَ قِ   لألخوات  األب  وهذا لُ ثُ   مِّ ل  ثان؛ 

ذلك من قولكم   ق ويفخالف، وقد هنٰى اهللا عن االختالف والتفرُّ 

 .بعضيف  وقيعة من بعضكم

جدٍّ  يف  زيد  فصملا  :وأخ  وقال  بينهام؛  اجلدَّ ريَّ ال  بمنزلة اهه      نا 

قال وقد  ألأُ يف    األخ  وأُ خت  ام يفي  وه  وجدٍّ   بأل  ختنيأُ و  مٍّ ب 

ختني  النصف، ولألُ   مِّ األب واألُ من  خت  لألُ   :قالكتبنا قبل هذا ف

السُّ  األب  تكلمة  دُ من  بقالثُُّلثس  وما  فصريَّ فللجدِّ ي  ني،  مرَّ ،    ةً ه 

قالزلة األخ فكأنَّ منب و  :ه  وأُ   ختأُ أخ    ريَّ خت ألب فصوأُ   مٍّ ألب 

اللألُ  األب  من  فينبغدُ سُّ خت  بقي  أنْ ي  س  ما  لألخ  ي  كون 

  ةً وهو مرَّ   بمنزلة األخ   ةً نثيني فهو مرَّ ألُ ا   ر مثل حظِّ كَ للذَّ خت  واألُ 

 .9 ة رسول اهللانَّ، وهذا ال يف كتاب اهللا وال يف ُس مِّ بمنزلة األُ 

زيد   ووقال  ابنة  بق  :جدٍّ يف  وما  النصف،  ،  فللجدِّ ي  لالبنة 

وأُ أل  ختأُ   وكذلك ووجدٍّ   مٍّ ب  وأُ أُ ،  وثالث وجدٍّ   مٍّ ختان ألب   ،  

  ، وما الثُُّلث  فللجدِّ أربع أخوات    ن كا  نْ إ ف  وجدٍّ   مٍّ وأُ أخوات ألب  

مق  فلألخوات،ي  قب أنَّ رُّ وأنتم  اهللا  ون  يسمِّ   9  رسول    للجدِّ   مل 

ه  وقد رويتم عن عمر أنَّ   !اهللا ورسوله؟ي   يدمتم بنيتقدَّ   مَ فلِ   شيئاً 

  ه قٰىض ثّم رويتم عنه أنَّ .  عٰىل النار  أجرأكم   اجلدِّ ىلٰ أجرأكم ع  :لقا

اجل قضيَّ ]]  ٣٣٨/[[ص    دِّ يف  بعضلاخية  مائة  بعضها   يُّ فأ  ،اً ف 

ع يف  منوقيعة  أعظم  تزعمون؟!  ذهه  مر  ]]  ٣٣٩/[[ص    وأنتم 

اهللا    نَّ إ  :ه ما تروون ثّم تقولونالشيعة تقع فيه وأنتم تروون علي  نَّ أ 

فريضة   يُ ترك  أنفقلت،  9  هلنبيِّ نها  بيِّ مل  فم  برأيكم  فيها  أنتم    ذاإتم 

تفر دالذين  الفرائض  وتنضون  اهللا  يف  تحلونون  ا التفريض  ر  ألم 

حتتب الام  أمر  من  إليه  إدِّ اجون  ادَّ ين  يأِت ذا  مل  ما  علم  به   عيتم 

 .من ذلك بزعمكم 9 النبيُّ 

يف   زيد  وجدٍّ وقال  ابن  بقدُ السُّ   للجدِّ   :ابن  وما  بن فالي  س، 

فجع اجلدَّ االبن،  ب  ل  األهاهنا  هذه صريَّ و[قد]    بمنزلة  قبل  ه 

بمنزلة كان  الفريضة  ولو  الفريضة  األخ  التي  األُ   يف  أخ ي  هوٰىل 

كام  بمنز  وجدٌّ  األب  يفلة  مل  جعله  يش يكن    هذه  معه  فهو  لألخ  ء 

ومرَّ   ةً مرَّ  األخ،  ومرَّ مِّ األُ   بمنزلة  ةً بمنزلة  كلُّ   ةً ،  األب  هذا    بمنزلة 

تأخذون مع خالف  ئز وعندكم جا  قوله وأيب   اسعبَّ وابن    يلٍّ عبه 

وعمر   فوَ يَّ إبكر  لئناه،  ر  اهللا  عظيامً ارتكبلقد    ا حق� وا  دُّ كانوا    وا 

ردُّ تزكيتهم،  لت  وبط كانوا  كذب  طالً با  وا ولئن  عىلٰ لقد    تم 

اهللا]]  ٣٤٠ [[ص/ بقول  9  رسول  زيد  أمراً وركب  الباطل    ه 

 .الصحابة من الوقيعة يف ؛ فام نرٰى لكم خمرجاً عظيامً 

خن يف  زيد  وأبووقال  االبن   :ينثٰى  مرياث  نصف  للخنثٰى 

وقال   .بألفلي  ، وما بقيبقث ما  لُ ثُ   مِّ االبنة، ولألُ   ونصف مرياث

ع امللُ ثُ   مِّ لألُ   :اسبَّ ابن  كلِّ ث  عليه(  عيلٌّ ال  وق   .هال  اهللا    ) صلوات 

ال ة املقيَّ هم بعلي  سان، ويردُّ دُ ل ولألبوين السُّ ٰى من املايورث اخلنث

احلسابفي هذا  عٰىل  ثُ فأمَّ   ،قسمون  ملُ ا  بقث  وجه    يِّ أ ن  فمي  ا 

والولد[  قلتموه حرض]  لألب  األُ عىلٰ   قد  الم  مِّ   قول  مَّ فأ  ؟ولدع  ا 

أ   ه نَّ أ منا  عل  فقد    عيلٍّ  ولكن  منبوذ  أنْ عندكم  ح  وضِّ نُ   حببنا 

 .  لقوله قاً كتاب مصدِّ ذ كان الإة احلجَّ 

صف مرياث االبن ثٰى نللخن  :ختأُ خ ووقال زيد يف خنثٰى وأ 

وما بق االبنة،  مرياث  واألُ ي  ونصف  للذَّ فلألخ  مثل حظِّ كَ خت    ر 

   أنْ الَّ إمن املرياث    اً لإلخوة شيئ  كتاب اهللا جعلنثيني، ومل نجد  األُ 

امل ق   ،ستورث كاللةيكون  تُو:   تعاىلٰ ال اهللا وقد 
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م]،  ١٧٦[النساء:    كَ تَرَ   اف خيلو  ال  أنْ واخلنثٰى  يكون    ن 

]  ٰى خنث  وال   نثٰى وال ذكراً أُ ذكر الولد    ذ[إ  اآليةاهللا يف    ومل يسمِّ   اً ولد

اء  خرٰى من النساآلية األُ   خ مرياث مع الولد ويفجاء لألأين  فمن  

الكالل  :  ةيف 
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إِِن  :  يف اآلية التي يف آخر النساء فقال  ة وقد بنيَّ لمن يورث كال
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فتفهَّ ]١٧٦ [النساء: تسمَّ ؛  ملا  لهموا  وانباجلام  يتم  إىلٰ عة  به    تسبتم 

/ةنَّالسُّ  ا]]  ٣٤١  [[ص.  هبذا  نظروا ثّم  أوٰىل  ذ  اآلخ  ،االسم  من 

أوبك اهللا  اآلخ  تاب  له  برأ التارك  إٰىل    !الرجال؟ي  ذ  افهموا  ثّم 

 .تناقض رواياتكم

ا ]  روٰى [  بن  قال هشيم عن املغرية عن ابن بدر عن شعبة   :لثوم 

 ٰ ابن   خوته فأتيناه وإ فرتك جدَّ   اب  أخ لنا عٰىل عهد عمر بن اخلطَّ توىفَّ

اإل   دِّ ج ل ل   فجعلمسعود   ٰ   ، س دُ السُّ ة  خومع  لن   ثّم توىفَّ آخر أخ  عٰىل   ا 

ه وإخوته فأتينا ابن مسعود فجعل له مع اإلخوة وترك جدَّ   د عثامنعه 

، وجعلت س دُ ل السُّ وَّ نا يف أخينا األ ك جعلت جلدِّ نَّ إ   :فقلنا له  ، الثُُّلث 

 .تناأئمَّ   بقضاء  يض ام نق نَّ إ   :؟ فقال عبد اهللا الثُُّلثه اآلن  ل 
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س فرائضمَّ وقد  ك  يُّ فأ  يتموها  الفرض؟القولني  ام  نَّ إو  ان 

النبيِّ لس  عىلٰ   لفرضا األ  نْ إف  9  ان  فرضاً وَّ كان  يف   ل  قال  فقد 

و الفرض،  بخالف  قال    نْ إاألخري  فقد  الفرض  هو  األخري  كان 

بخالفهاألوَّ  تكون  ،ل  ا  وهكذا  منكالوقيعة  الصحابة لقبيحة  يف  م 

 .يبون به غريكموتدخلون فيام تع

  كر أنَّ د بن أيب بم بن حممّ قاسال  عيد عنيٰى بن سن حيهشيم ع

جدَّ   برجلتٰى  أ   كرب  باأ  وترك  أُ مات  وأُ مِّ أُ   مَّ تيه،  فجعل    مَّ ه  أبيه، 

يُ مِّ األُ   مِّ س ألُ دُ السُّ  أُ ورِّ ، ومل    :فقال له رجل من األنصار  ،أبيه  مَّ ث 

وتركت    ،تة ما ورثت منها شيئاً امليِّ ي  ه  لو كانت  ثت امرأةلقد ورَّ 

ه  رأةام كانت  مامليِّ   يلو  ورثت  كاهلتة  فهلَّ ا  يفأرش ،  بينهام   ك 

 .وىلٰ مثل األُ فهذه س، دُ السُّ 

ال أرانا   :عمر كتب إٰىل ابن مسعود  وروٰى أنَّ ]]  ٣٤٢[[ص  /

 .الثُُّلثس فأعطه دُ يف إعطائه السُّ   وقد أجحفنا باجلدِّ الَّ إ

 نْ أ عيب أعيب من هذا  يُّ كم فأحكم إٰىل حانتقال من هذا  كلُّ 

 ؟ملعلبا  ا رجالً صفوت

عوروي[ الشعبتم  أُ يبن  اج  احلجَّ   نَّ أ ي  ن  عن  سأله    مٍّ وسف 

 ؟خت وجدٍّ ]أُ [و

فقال: اختلف فيه مخسة من أصحاب رسول ]]  ٣٤٥[[ص  /

عبَّ   وعثامن  عيلٌّ :  9اهللا   وابن  مسعود  فقال  وابن  وزيد،  اس 

  مَّ األُ وأعطٰى    أباً   جعل اجلدَّ   :اس؟ قالعبَّ اج: ما قال فيها ابن  احلجَّ 

والثُُّلث يعطِ ،  قايئاً ش  خت األُ   مل  فامل،  [ف  :  املؤمنني مأ   ]يهاقال    ري 

  فام قال فيها زيد؟  :، قالا أثالثاً ؟ قلت: جعلهنان عفَّ يعني عثامن ب

خت اثنني، ، وأعطٰى األُ ثالثاً   مَّ قلت: جعلها من تسعة فأعطٰى األُ 

اجلدَّ  فيها قال: فام  ،أربعاً   وأعطٰى  قال  قلابن مسعود    علها  ت: ج؟ 

، قال: فام  نيثنا   واجلدَّ   واحداً   مَّ ، واألُ خت ثالثاً األُ   ة، أعطٰى من ستَّ 

أبو تراب ،  خت ثالثاً األُ   ة، أعطٰى ن ستَّ ت: جعلها مقل؟  قال فيها 

املرء    ه : فإنَّ )م اهللا أنفهورَّ (اج  ، قال احلجَّ واحداً   اثنني، واجلدَّ   مَّ واألُ 

 ويرغب عن قوله. 

ه عوليس  يقول  نُ     يلٌّ كذا  ولكن  الفريضة  هذه  ت بَ ِس يف 

 . ا قالغري م ونحلإليه 

ة من أصحاب  دة بني مخساحة وفريض  الختالف يفان افإذا ك

اهللا حق� تقتم  فبأهيِّ   9  رسول  فال  باطالً   ادون؟  وال   تعرفون، 

 .يتم له باجلامعةة، وتسمَّ نَّما انتسبتم [به] إٰىل السُّ  رون، فهذانكِ تُ 

هذا رأي  وبعد  املفإذا  أهل  يشهدونا  أنَّ دينة  العراق    ن  أهل 

منهم  يفتز  يف  قّل وأ   ثروأكرجل    مائة  يسعٰى  امرأة  مة عص  ويج 

يف والعامَّ مس  رجل  األعظم  جمجدهم  يروهنم  تمعني  ة 

ينرص]]  ٣٤٦ [[ص/ ثّم  بينهم  فيام  ذلك  جتويز  إٰىل  عٰىل  فون 

الوليمة ال ينكر بعضهم عٰىل بعض فيتناسالن ويتوارثان ومها عند  

 حيلُّ   وال  يراها حارسة  للرجل أنْ   حيلُّ    سفاح والل احلجاز عىلٰ أه

ا فساد ما بقيا؛ وزوجهعٰىل الن ناسفيتله زينتها ي تبد كم أنْ دنا عهل

وبينها؛  ه  مني  ه  الذي بينه  حمول  منها  ممنوع  عصمة  رامها   نْ إيف 

أهل احلجاز وذلك   أهل العراق يف شهادهتم عٰىل  قتلوه، وكذلك 

قا  أنَّ  العراق  نطالال    :لواأهل  بعد  طالق  ق  بينهام  يقع  كاح، وال 

 .ق بينهامرَّ فجها وال يُ وَّ ذا تزإ

*   *   * 

 ):ـه٨٧٧)/ البيايض (ت ٣(ج ملستقيم ااط الرص

كلِّ   :باب  ]]١٨١[ص  [ كثري    واحدٍ   يف ختطئة  يف  األربعة  من 

 : من أحكامه

 ، فيام اختلفوا فيه  :الثاين  ،فيام أمجعوا عليه  :لاألوَّ :  وفيه فصول

املخازيأُ فيام    :ثالثال من  إليهم  ا  :الرابع  ،ضيف    ، خاريلبيف 

 حاديث.ألن اري ممسلم والبخافيام أنكر  :ساخلام

الصحاباألربعة    الءهؤ  إنَّ   :الً أوَّ ول  فنق من  من   ،ةليسوا  بل 

السُّ ،  التابعني أهل  إليهمنَّوقد رضيت  املذهب  بنسبة مجلة  وقد   ،ة 

ن  ه وحرمتهم مظيملتع  أوكدهم التي هي  عدلت عن نسبته إٰىل نبيِّ 

ُخي  قوم  إٰىل  يلعن  بَّ ور  ،بعضاً ضهم  بعئ  طِّ نسبته  بعام   ،ضاً بعضهم 

ُت    :هم يف قولهدينهم يف حياة نبيِّ   عرتفوا بكاملد اوق 
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فقد وثقوا بمن    ، كان الختالف يف املقال  فاختالف األربعة إنْ 

عليهم واللفسبا  شهدوا  إليه  وإنْ   ،ضاللق  دعتهم  حلاجة    ، كان 

  ، كان ال حلاجة إنْ و ؟ه بنقص دينههد عٰىل ربِّ ن يشقتدٰى بميُ يف فك

قبَّ  نفقد  ذكر  وضبيِّ حوا  حيث  مله  ما  زمانهعوا  يف  يكن  كان   وإنْ   ، 

فهو   ،به  هم فأتوا بام مل يأِت يعة نبيِّ م أعرف وأهدٰى لرشلزعمهم أهنَّ 

اختالفه مع  لعقوهلم  أحكامهم  مهبت  أسالفهم    ،يف  كان  ولقد 

 م.رهظهو قبل الً الَّ ُض 

وجوب  يلالدلوما   ا   عٰىل  عٰىل  األق  بعة ألراالقتصار    ّل دون 

  مَ فلِ   ،من أتباعهم من يضاهيهم  دَ جِ وقد وُ   ؟ليهممنهم أو الزائد ع

يرس إليهمال  والتقليد  االسم  حيتجُّ   ؟ي  كانوا  النبيِّ   ونإذ  :  بقول 

فكان اختالف    ،د يف الرمحةزاد فيه زا  نمف،  تي رمحة»مَّ «اختالف أُ 
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من  خصش  كلِّ  أبلغمَّ األُ ني  حت  ة  امن  كون   ،لرمحةصيل    ولزم 

دين ل مبعَّ وَّ در األوالص  9  نبيُّ وكان ال  ،ةللتقيَّ   موجباً   الفئتاال

أحاديثنا،  من هذه الرمحة «اختالف  ]]  ١٨٢: /[[ص  واملروي يف 

بيتي ومن  «أهل  :  قال  ؟ ومن أصحابك  :قيل  ،أصحايب لكم رمحة»

 . »متبعه

حممّ  بابويهقال  بن  إخيتل  ال  البيتأهل    :د  حيث الَّ فون  من   

رمحةً تقيَّ ال تعدَّ   ،ةشيعلل  ة  جاءوإذا  فقد  األخبار  عن    لت 

إالَّ    الصادق طريقني  العامَّ من  مذهب  أحدمها  وافق  إذا  ة   

وما خالفهم   ،ةالحتامل خروجه عٰىل التقيَّ   :قال ابن بابويه  ،كرتَ فيُ 

 ذلك. ال حيتمل

 مَ فلِ  ،بتهممرت بلغ إىلٰ  كان يف سابقتهم من إنْ  :قولع وننرج ثمّ 

ٰى  مَّ ملسيف خطبة كتابه ا  ل الغزايلقا  وقد   ؟ليهماإلضافة إال كانت  

الكالم  العوامِّ   باقتحام علم  أنَّ   :إعالم  :عن  يح  الرص  احلقَّ   اعلم 

فقد    .أعني الصحابة والتابعني  ،عن أهل البصائر مذهب السلف

عنبَّ  االقتدىلٰ ه  إسقاط  باألربعة  أقٰىض   ،اء  قال  بمَّ ألُ ا  ولقد  دة  اشهة 

أ :  تههنج بالغ  يفه  نبيِّ  فلقضيَّ م احده«ترد عٰىل  برأيهيحكة  فيها   ،م 

بعينها  ثمّ  غريه    ترد  قولهعٰىل  بخالف  فيها  جتتمع   ثمّ   ،فيحكم 

فيُ  استقضاهم  الذي  اإلمام  عند  مجيعاً صوِّ القضاة  آراءهم   ،ب 

باالخأفأمره  ،م واحدهب وكتا  ،وإهلهم واحد  أم    ،تالف فأطاعوهم 

أم    ،مهمتا إفاستعان هبم عىلٰ   ناقصاً   ناً أم أنزل دي  ،هفعصوهم عنه  هنا

أنزل اهللا ديناً   ،يرٰىض   يه أنْ يقضوا وعل  أنْ كاء هللا فلهم  نوا رش كا   أم 

 .»؟ الرسول بتبليغهفقرصَّ  اتام� 

 :من ذلك فقال ولقد أحسن النييل حيث أخذ شيئاً 

يف  ا  وقالوا الناس  الفقه  ختالف 

  رمحة 

 

مل  مَ فلِ   هذا  ذا    رمُ حيو   حيلُّ ا 

لإلنسانأربَّ   دي  ان  كان    نهم أم 

 

 

م  النقص  الكامل عٰىل  دين    ن 

اهللا   ا ومفتمَّ  يرٰىض   أم  برشال  نبيِّ     هع 

 

 

الرش  ذلك  يف  هم  أقومُ فأضحوا    ع 

ربِّ  وحي  يف  كان  قد  املصطفٰى     هأم 

وقرصِّ يُ   تبليغه  يف    مجمُ جي 

ك القوم  أنبياأم  صوامتا انوا     ء 

قٰىض امَّ فل  امل  ع  تكلَّ بعوث    موا نهم 

عالدِّ أم   يكمل  مل  أمحد دي  ىلٰ ين     ن 

بالكام  عليه  وأحكموافعادوا    ل 

إينِّ أمَ  قال  دينكم ا  أكملت  اليوم      

منِّ  للنعامء  عليكمُ وأمتمت    ي 

فرَّ  إذاً فام  الباري  كتابه  ط     يف 

أبيش  وال  منهمُ   نَّ ء    املشيئة 

 ]]١٨٣[ص [/

حال� ا  موحرَّ   مَ فلِ  كان     لوا حلَّ و  ما 

جفب  ما  حمرَّ تواهم  وهو    مُ اء 

في اهللا  زاد  ترٰى  قاله  هفا ام     أو 

يوهمُ دٰى اهل  نبيُّ   جربيل  كان  أم     

خالفهم من  أتٰى  فيام  أبدعوا     لقد 

ممَّ   اقبلوا  وسلِّ وقالوا  نقول    موا ا 

 . ف ويف مذهبكم اختال ،قرَ وأنتم فِ  :قالوا

االثن  ،ال  :قلنا عرشبل  فرق يَّ ا  واحة  بخط  ،دةة  من    أونقطع 

تُ   ،خالفها مل ونح  .ربعةاألن  و بصوِّ وأنتم  تت  ثب  حديثاً   نردّ   ن 

يف    قدو  ،تهصحَّ  احلنابلة  شيخ  اجلوزي  ابن  فق اتَّ   :)املنتظم(قال 

حنيفة  الكلُّ  أيب  عٰىل  الطعن  بردِّ وعرَّ   ،يف  البخاري  به  ه  ض 

الصحيحةألحا قامر«:  كقوله  ،اديث  مثواإلش  ،القرعة   ،له»عار 

 . يأيتوس

داود   كام يف   ،ءبياألنوقد وقع بني ا   ،الفيف االختال لوم    :لوااق 

 : سليامنو
ْ
 إِذ

ْ َ
مَ  �

ُ
َْرِث  انِ ك

ْ
 ].٧٨[األنبياء:  ِ� ا�

بينهام  :قلنا اختالف  بحكم   ،ال  داود  حكم  اهللا  نسخ  بل 

 سليامن. 

الص  :قالوا النبيُّ   حيث  حابةاختلفت  يُ «:  9  قال   َنيَّ لِّ َص ال 

ٰ منف  ،الوقتاق  فض  ،ظة»ني قري يف ب إالَّ كم العرصحدأ   هم من صىلَّ

 . د أحعىلٰ  9 لنبيُّ فلم يعتب ا ،كمن تر ومنهم ،صولهوبل ق 

االجتهادبطِ نُ   ،ال  :قلنا والقياس  ،ل  الرأي  شهد    ،بل  وقد 

 .لرأيه إمام أصحاب ايف أيب حنيفة أنَّ  )املنتظم(صاحب 

وا يام أمجعبعة فاألر  ر فيه خطأفصل: نذك  -  ١  ]]١٨٤[[ص  /

 :عليه

 و ُأمور: هو

غسل  -  ١ بدالً   أجازوا  منالرأس  الوضوءحمس    يف  ، ه 

 نصَّ الكتاب يف موضعني.ني، فخالفوا وأوجبوا غسل الرجل
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اخلفَّ   -  ٢ مسح  بالرجلني  ،نيأجازوا  القرآن  نطق  وقد   ،وقد 

الفريقني شهادة  مع  الباقر  لهقال  عٰىل «:    املسح  الكتاب  سبق 

 اهللا. شاء األخري إنْ أيت يف الباب زيد كالم يه موفي، ني»خلفَّ ا

ة  وفيه ترك الصال   ،ورةراحلة للرضال  ىلٰ منعوا الفريضة ع  -  ٣

القدرة لقوله  ،عليها  مع   :  وخمالفة 
َ

  ال
�

إِال  
ً
سا

ْ
ف
َ
� اُهللا   

ُ
ف

�
يَُ�ل  

النبيِّ ]،  ٢٨٦[البقرة:    وُْسَعها يففإنَّ   ،9  ولفعل  مطري    ه  يوم 

 ها.الَّ عٰىل الراحلة ص

ا  -  ٤ يف  قولأجازوا    نبيِّ ال  قول  وخالفوا  ،آمني  :لصالة 

 .»م اآلدمينيء من كالا يشفيه«ال يصلح : منياأل

مع داللة رصيح العقل   ،بباملاء املغصو  زوا الوضوءجاأ   -  ٥

 والنهي يف  ،ف يف مال الغري بغري إذنهوتواتر النقل عٰىل قبح الترصُّ 

 د موجب للفساد.التعبُّ 

غسل  اوأتوضَّ   -  ٦ امل  جعل  وقد  ،ةاجلناب  مع  غاية  من  اهللا  نع 

الغسلاملساج متزويضِّ ملتفا  ، د  معه  الرشيِّ   عٰىل  روٰى  ،  ع د  قد  و 

أ بعد الغسل فليس  «من توضَّ : 9ل اهللا حللية عن رسوصاحب ا

السجستايننَُس (ويف  ،  ا»منَّ عائشة  )ن  النبيُّ   :قالت    9  كان 

و ]]  ١٨٥[[ص  / وضوءاً صيلِّ يُ يغتسل  حيدث  وال  ا     ،سلغلبعد 

 .)مسند أمحد(نها يف ونحوه ع

اتحبُّ اس  -  ٧ صالة  يفوقد    ،لضحٰى وا  كُ روي  بدتُ    ، اعتهبهم 

الصحي  اجلمع(ففي   مرزللحمي  )حنيبني  عن    ، العجيلوق  دي 

  ، ال  :قال  ؟فعمر  :قلت  ،ال  :قال  ؟ الضحٰى صيلِّ أكان عثامن يُ   :قلت

من    وفيه  .خالهأ ما    :قال  ؟فالنبيُّ   :قلت  ،ال  :قال  ؟ فأبو بكر  :قلت

عائشسنم ٰ   :ةد  صىلَّ النبيُّ ما  عمريه  وف  .الضحٰى   9    ابن    : عن 

الضح بدعةصالة  وأبا   أنَّ   )حنبل   ابنند  مس( ويف    .ٰى  سعيد  أبا 

 باه عليها وهنياه عنها. يها فعيَّ صلِّ يُ   رأيا رجالً بشري

أنَّ  ابتداعها  ل  وسبب  نعيامَّ ـمعاوية  بلغه  املؤ    وقت  أمري  منني 

ٰ   ،الضحٰى  أُ   مرأ   ثمّ   ،ركعات   ستَّ قام فصىلَّ ة باألحاديث يف  ميَّ بني 

ا عن  أنَّ حتَّ   ،9  لنبيِّ فضلها  رووا  كتبه  إنَّ   :قال  النبيَّ   ٰى  ا  اهللا 

ركعة  ،عليه ذرٍّ   ورووها  أيب  أُ   ،عن  أنَّ   مِّ وعن    9  النبيَّ   هاين 

ركعاتصالَّ  ثامن  األح  ،ها  هذه  تناقض  إٰىل  إنْ فانظر  أمرك   اديث 

 كه. ه أمرك اآلخر برتأحدها باألخذ ب

والفطروخريَّ   -  ٨ الصوم  بني  املسافر  ق  ،ا  تعاىلٰ فخالفوا  : وله 

 ِم  
ٌ
ة
�
ِعد

َ
ي�امٍ ف

َ
أ  ْن 

ُ
أ رَ  

َ
بني (ويف  ]،  ١٨٤[البقرة:    خ   اجلمع 

بلغ  فلامَّ   ،ة آالفة يف عرش إٰىل مكَّ   9  النبيُّ   رجخ  :)الصحيحني  

عسفان   بني  ماء  وهو  أفطروقُ الكديد  الرتمذي  ،ديد  قال   :وقد 

إٰىل خيرب   9 خرج النبيُّ  :وفيه .ألخري بارسول اهللا ذ من أمرؤَخ يُ 

رم النا  ،ضانيف  وصائم]]  ١٨٦/[[ص    سويف  ب  فرك  ،مفطر 

ورش ر الناساحلته  لرياه  عن    .وابفرش  ،ب  خرج   :جابروفيه 

مكَّ   9 النبيُّ  رمضانإٰىل  يف  الفتح  عام  الغميمفلامَّ   ،ة  كراع  بلغ    

ناس  بعض ال  إنَّ   :فقيل  ،رشب  ثمّ   ،فرفعه لرياه الناس  ،دعا بقدح

 .ولئك العصاة»«أُ : فقال ،د صامق 

صالأبطل  -  ٩ اجلمعوا  انعقاة  بعد  إذاة    ،ددعالق  تفرَّ   دها 

فيه  نصَّ وخالفوا   افتتحت  الة  «الص:  وله  ق و،  القرآن  ما  عٰىل 

 . عليه»

العيداستحبُّ   -  ١٠ صالة  هبا  ،وا  القرآن  جاء  عٰىل    ودلَّ   ،وقد 

 عليها. 9 ودوام النبيِّ  ،عدم الفالح برتكها

الكسوفتحبُّ اس  -  ١١ صالة  النبيِّ   ،وا  قول  : 9  فخالفوا 

«فافزعوا    :ذريد النسعون مويف خرب اب  ،وا»صلُّ تم ذلك ف«إذا رأي

 .»اهللا والصالةإٰىل ذكر 

اجلمع بني (ويف  ،  اكتفوا يف صالة املوتٰى بتكبريات أربع  -  ١٢

  وكربَّ   ،ساً  مخكربِّ يُ   9  كان النبيُّ   :عن زيد بن أرقم  )الصحيحني

مخساً سهل    عىلٰ   ]عيلٌّ [ حنيف  أه«إنَّ   :وقال  ،بن  من  بدر»ه  ،  ل 

لاخل  أنَّ   اً إيضاح أيب افقوو  ،لمنافقل  ربعواأل  ،لمؤمنمس  ابن  نا 

 :ورثٰى فقال ،ليىلٰ 

مخساً  دالئل  وتكبريه     عليه 

املضلِّ   وإنْ   تكبري  أربع كان    ني 

ت يِّ  عٰىل املصيلِّ ن يُ كا   9  النبيَّ   أنَّ   وروٰى اخلطيب والديلمي

 . مخساً 

أنَّ ]]  ١٨٧[ص  [/ التارخيي  اخلطيب  موٰىل    سٰى عي  وأسند 

ٰ فة بن اليامحذي ما    :وقال  ،التفت  ثمّ    مخساً ربَّ فك  ازة عٰىل جنن صىلَّ

 . مخساً ه كربَّ فإنَّ  ،ولكن تبعت موالي حذيفة ،نسيتومهت وال 

 .»ت املالئكة عٰىل آدم مخساً « كربَّ : قال  )الفردوس(ويف 

الصا بعض  النبيُّ :  دقني  وعن  عٰىل  صيلِّ يُ   9  «كان   

 .»ذلكحابة تعرف فكانت الص ،ربعاً ملنافق أ وعٰىل ا ،املؤمن مخساً 

ابنيفو رواية  ٰ   :ةبطَّ     النبيُّ صىلَّ مح  9    بخمس  عٰىل  زة 

السفَّ   يلِّ وُص   ،تكبريات تكبرياتعٰىل  بخمس  حه وصحَّ .  اح 

 ن.نَن السُّ وذكره اهلمداين يف عنوا  ،)املنتظم(صاحب 

كتاب  ق و أربعاً أوَّ   :)األوائل(ال العسكري يف  من كرب  عمر    ل 
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اخلطَّ ا أنَّ   ،اببن  روي  مخ  وقد  كتب  فرائضاهللا    ، الصالة  :س 

للميِّ   ،ةوالوالي  ،واحلجُّ   ،وموالص  ،زكاةالو كلِّ فجعل  من   ت 

 فرتكوا تكبريها. ،يةة تركوا الوالوالعامَّ  ،فريضة تكبرية

يستحبُّ   -  ١٣ اجلمل  يف  رما    مع  ريدتنيوا  بني (وي  اجلمع 

ة  من النميم  بان أحدمهاعذَّ بقربين يُ   مرَّ   9  النبيَّ   أنَّ   )الصحيحني

بعدم  و البوالتنزُّ اآلخر  من   وغرس  ،باثنني  رطباً   عسيباً   فشقَّ   ،له 

 .  ما مل ييبسا»نهامف عفَّ ُخي  ه أنْ «لعلَّ : قال ثمّ  ،د واحداً احو كلِّ  عىلٰ 

أنَّ  سفيان  حديث  لألنصار  ه  ويف  وا خرضِّ «:  قال 

خرض بجريدتني  إٰىل  عان  يوض  ،اوينصاحبكم  الرتقوة  أصل  من 

 .أصل اليدين»

أنَّ او فيه  ل  ألصل  استوحش  امَّ ـآدم  شيئاً أل  فس  ،هبط  ن م  اهللا 

ل عَ ُجي    أنْ وأوىصٰ   ،فأنس هبا   ،لنخلةفنزلت ا  ،به  ة ليأنسشجر اجلنَّ

ففعل    ،ي هبام»نس يف قرب«أرجو األُ :  وقال  ،تني منهانه جريديف كف

بعده  ذلك األنبياء  ونسله  دُ فلامَّ   ،ولده  النبيُّ   َس رِ     9  أحياها 

وأوٰىص ورشَّ  باسهأ ]]  ١٨٨/[[ص    عه  بيته  يف  وسيأيت    ،تعاملهل 

 ب منه.طلَ فليُ  ،ورجلمه ب اتُ تكميل ذلك من كُ  األخري ابالب

اخلُ خصُّ   -  ١٤ بغنائم  مُ وا  احلربس  عموم  ،دار  : فخالفوا 

 
�
�
َ
ُموا أ

َ
ل
ْ
تُمْ مَ َواع نِمْ

َ
َُسهُ  ِمْن ا غ

ُ
 ِهللاِ �

�
ن

َ
أ
َ
ٍء ف ْ َ

� ٤١ال: [األنف[. 

كفَّ   -  ١٥ يوجبوا  بتعمُّ مل  الغبارغلد  ارة  الن   ،يظ    صَّ فخالفوا 

 ار.وهبا باإلفطج وعىلٰ  الدالَّ 

: 9  قول النبيِّ   فخالفوا   ،العمرةإٰىل    احلجِّ منعوا فسخ    -  ١٦

 . وليجعلها عمرة» ،«من مل يسق فليحلَّ 

فخالفوا فعل    ،ترك املبيت بمزدلفةد  متعمِّ   لوا حجَّ بطِ يُ   مل  -  ١٧

فعلهفإنَّ   ،9  النبيِّ  عنِّ:  وقال،  ه  م«خذوا  :  لهوقو،  »ككمناسي 

 . »له جَّ  حفال بمزدلفة املبيت «من ترك

يُ   -  ١٨ املؤربمل  با  ضمونوا  قول   ،لضامنعنه  فخالفوا 

امليِّ امَّ ـل   لعيلٍّ   9 النبيِّ  اهللا رهانك    «فكَّ :  ت ضمن الدرمهني عن 

وقال ،  تامليِّ ين عن  عٰىل انتقال الدَّ   فدلَّ ،  »أخيك  نكام فككت رها

  ، »؟ت منهام بريءك وامليِّ علي «مها: دينارين ضمن الامَّ ـأليب قتادة ل

 .نعم  :قال

ال  -  ١٩ إقرار  بحدٍّ أنفذوا  قول   فخالفوا  ،اصقص  أو  عبد 

جائز:  9 النبيِّ  أنفسهم  عٰىل  العقالء  الوإقر  ،«إقرار  عٰىل  ار  عبد 

 ه ليس بجائز. وم احلديث أنَّ فمفه، »مواله

إ  -  ٢٠ األ منعوا  الطعامجارة  لزرع  قضيَّ   ،رض   ة فخالفوا 

تعاوقول  ،العقول وْ ]]  ١٨٩[[ص  /:  ىلٰ ه 
َ
 أ

ُ
 ف

ُ
ُعق

ْ
بِال  ودِ وا 

 . ]١ [املائدة:

: فخالفوا قوله تعاىلٰ   ،ة للوالدين واألقربنيلوصيَّ منعوا ا  -  ٢١

 �َْخ تََرَك   
ْ
 إِن

ُ
وَِصي�ة

ْ
ا�  

ً
وَ ا

ْ
�ِل يْ   َر�ِ�َ اِ�َ

ْ
ق
َ ْ
َواأل ]،  ١٨٠[البقرة:    ِن 

تعاىلٰ دَّ وب قوله  ُ  :  لوا 
َ

� بَد� َمْن 
َ
مَ � َسمِ َ�ْعَد   ا 

�
إِ�

َ
ف مُ ا  مَ َعُه 

ْ
ٰ إِ�

َ َ
�   ُه 

يَن  ِ
�

ونَ ا�
ُ
� بَد�

ُ
 .]١٨١: بقرة[ال هُ �

املوا  -  ٢٢ عول  عبَّ   ،ريثأجازوا  ابن  من   :اسقال  سبحان 

عاأحٰىص  رمل  يف   جعل  وثُ املا  لج  نصفني  النصفان  ذ  ،ثاً لُ ل  هب 

أعالوَّ أ ن  م  :قيل  ؟الثُُّلثفأين    ، باملال من    : قلت  ،عمر  :قال   ؟ل 

 هبته.  :قال  ؟عليه ت رش فهالَّ 

العصبةورَّ   -  ٢٣ تالففخ  ،ثوا  قوله  ا:  عاىلٰ وا  وا 
ُ
و�

ُ
رحَ َوأ

َ ْ
اِم  أل

ٰ ْعُضُهْم  �َ 
َ

ْو�
َ
أنَّ   ]،٧٥[األنفال:    بِبَْعٍض   أ خالف  األقرب    وال 

األبفيهم   من  أنْ   وألزمهم  ،عدأوٰىل  شاذان  بن  ابن    الفضل  يرث 

 ،ين بنتاً رشوثامنية وع  ف ولداً لب فيمن خلَّ ابن الص  من  أكثر  العمِّ 

ولو كان عوضه ابن    ،الثُُّلثمخس    امهو  ،الثنيني من ثله سهم  إنَّ ف

 .ثالثُّلُ  فله جمموع عمٍّ 

النبيِّ   -  ٢٤ وارث  برو  9  منعوا  مرياثه  بكرمن  أيب  : اية 

معارش « نُ نحن  األنبياء ال  تركناه صدقة»  ،ثورِّ   فاسدة  ،ما    ، وهي 

تعالقول يْمَ   :ىلٰ ه 
َ
ُسل  

َ
دَ َوَورِث  

ُ
يف  ]،  ١٦[النمل:    اوُدَ ان وقال 

 يَرِ :  زكريا
ُ
 ث

ُ
َو�َِرث  ْن  مِ   ِ� 

َ
�  آِل 

ُ
أبو    حكمو  ]، ٦[مريم:    وَب عْق

بغل  لعيلٍّ بكر   النبيِّ بمرياث  ل  9  ة  ودرعه  فيها  امَّ ـوسيفه  نازعه   

قصد  وإنَّ   ،اسالعبَّ  الرواية ر  ظهِ يُ   أنْ   ام  بتلك  احلكم  ختطئة 

 .ن مستوًىف يف باب املطاعذلك  سلف وقد ،للناس

نكاح    -  ٢٥]]  ١٩٠[[ص  / وامنعوا  األخ  عٰىل  ألُ بنت  خت 

 : فخالفوا ،رضيتا واخلالة وإنْ  ةالعمَّ 
َ
ِ�ُحوف

ْ
ُ�مْ ا طَ ا مَ ان

َ
  اَب ل

 و ]، ٣[النساء: 
�

ِحل
ُ
�ُ أ

َ
 رَ ا وَ ْم مَ  ل

َ
 . ]٢٤[النساء:  لُِ�مْ اَء ذ

 :  فخالفوا قوله تعاىلٰ   ،نكاح املتعة  منعوا  -  ٢٦
ْ
َما اس

َ
� 

ْ
تَع

ْ
تُْم  تَم

ُهن� 
ْ
ِمن حقي]،  ٢٤  [النساء:  بِِه  اوهو  يف  ابن    ، ةملتعقة  قرأ  وقد 

(اسعبَّ  أج:  النبيِّ   )،لإٰىل  عن  ]]  ١٩١/[[ص    9  وتواتر 

عيلٌّ   ،إباحتها هبا  مسواب  وأفتٰى  وجابر  ن  ومسلم  عود  اهللا  وعبد 

اس وجماهد وابن جبري وعطاء  ن عبَّ خلدري واملغرية ومعاوية وابوا

مدَّ رَّ ستموا  ،جريج  وابن النبيِّ ت  أ   ،9  ة حياة    ، يب بكروخالفة 

عنحتَّ   ،عمر  خالفة  وأكثر هنٰى  ذلك    ،هاٰى  شاء    إنْ   راً حمرَّ وسيأيت 

 .اهللا
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طالأجاز  -  ٢٧ احلائضوا  قوله    ،ق  : تعاىلٰ فخالفوا 

 
�
َطل

َ
و�

ُ
تِِهن� ق

ق ابن  وطلَّ ، هتنَّ ل عدَّ أي لقب]،  ١[الطالق:  ُهن� لِِعد�

امرأته   النبيُّ أمف  ،حائضاً عمر  حتَّ   9  ره    ٰى بمراجعتها 

  ام إنَّ   ،كربُّ رك  «هكذا أم:  لهال  ه ق ي أنَّ روو  ،تطهر]]  ١٩٢ [[ص/

 .»طهربل هبا التقتس ة أنْ نَّالسُّ 

 : فخالفوا ،لة ثالثاً ملرَس أوقعوا طالق الثالث ا - ٢٨
َ

ال  الط�
ُ

ق

تَ    ، ثاً قتها ثاللو طلَّ   :9  فسأل عمر النبيَّ ]،  ٢٢٩[البقرة:    انِ َ�ر�

ربَّ   :قال عبَّ ،  ك»«عصيت  ابن  عن  ثالثاً الطالكان    : اسوروي   ق 

ع يف  النبيِّ واحدة  ميب  وأ   9  هد  وسنتني  عمربكر  خالفة    ، ن 

امرأته  ق ركانة  فطلَّ   : اس قال ابن عبَّ ،  ظ واحدث بلفم الثالفألزمه

  ، »؟قتهايف طلَّ «ك:  9  فقال النبيُّ   ،فحزن عليها   ،الثة يف جملسث

جملس    ثالثاً   :قال واحدة«إنَّ :  قال  ،واحد يف  تلك  إنْ   ،ام    فراجعها 

 . فراجعها ،شئت»

(وألنَّ  ق   ،واحد  فظل  )طالق  إذ    ،كاذباً كان    ثالثاً   :الفإذا 

ثالثاً حد ال الوا يكون  أنْ إالَّ     به  ِرب ُخي     والقارئ    ،ماضٍ   ٍق عن طال 

قال بعدهامرَّ  والشاهد    ، حاملسبِّ   وكذا  ،اً  عرشمل ترص  ،ةعرش  :ة لو 

 .وغري ذلك ،يف اللعان

است عن  وقد  واملطلَّ «إيَّ :  عيلٍّ فاض  ثالثاً اكم  جملس  قات   ، يف 

 ج». أزوا ذوات نَّ فإهنَّ 

ا حيلُّ   ون جب تع  أَال   :اسعبَّ بن  وقال  وهي رأة لرجل  املون  لقوم 

يف    ق ثالثاً وهو املطلِّ   ؟له   خر وهي حتلُّ عٰىل آموهنا  رِّ وُحي   ،حترم عليه

 جملس واحد. 

بفردَّ   ق ثالثاً يت عمر بمطلِّ أُ و إليه   ، باً ع رأسه رضأوج  عد أنْ ها 

  أردت أنْ  :فقال ،تالف حكمهفقيل له يف اخ ،يت بآخر فأباهنا منهوأُ 

عمحلأ  أنْ   ،هللاكتاب  ٰىل  ه  خشيت  ال  ولكن  فيه   فاعرتف  ،غرييتابع 

است  بأنَّ  ردَّ وأنَّ   ،حسانهذا  األوَّ ه  عٰىل  الكتابها  بحكم  وقد    ،ل 

عىلٰ أُ  والسُّ   ردِّ   مجع  الكتاب  خالف  أُ   ،ةنَّما  عٰىل  فقد  بطالن  مجع 

 الث.الث

يف  -  ٢٩ اإلشهاد  يوجبوا  الطالقمل   :  لفوافخا  ، 
َ
هِ َوأ

ْ
ُدوا  ش

َويْ 
َ
لٍ عَ  ذ

ْ
 د

ْ
ال   :قلنا  .رجعةعٰىل ال ملوهفح ]،٢[الطالق:  ُ�مْ  ِمن

 الفراق أقرب إليه منها.  مع أنَّ  ،فيها حيتاج إليه

احلرُّ   :قالوا  -  ٣٠ قتل  ردَّ   َل تِ قُ   ةً حرَّ   لو  قوله   ،وال    فخالفوا 

 :  تعاىلٰ 
ُ ْ
ٰ َواأل

َ
�

ْ
   ن

ُ ْ
ٰ بِاأل

َ
�

ْ
مفهومه  ]،١٧٨[البقرة:    ن قتل    إذ  عدم 

 . نثٰى ر باألُ كَ ذَّ ال

الفوا خف  ،يلذمِّ قتل اارة بأوجبوا الكفَّ   -  ٣١  ]]١٩٣[ص  [/

 :  والكتاب  ،قل بأصل الرباءةالع  مقتٰىض 
َ
� 

ْ
إِن

َ
ْوٍم َعُدو�  ف

َ
 ِمْن ق

َ
ن

ُ�ْم 
َ
بَةٍ ل

َ
تَْحِر�ُر َر�

َ
ِمٌن �

ْ
 . ]٩٢اء: لنس[ا وَُهَو ُ�ؤ

والسباعأحلُّ   -  ٣٢ الطري  جوارح  صيد  أمح  ،وا  د واستثنٰى 

األ  البهيمالكلب  عَ َومَ :  واالففخ  ،سود  ْمتُ ا 
�
َ ل

ْ
ا� ِمَن  واِرِح  ْم 

 مُ 
� َ
 .]٤ئدة: ملا[ا بِ�َ �

عرش  -  ٣٣ دون  من  القطع  دراهممنعوا  عهد    ،ة  يف  يكن  ومل 

احلجَّ   9  النبيِّ  زمان  إٰىل  الدراهم  روايت  ،اجهذه  أنَّ مع    هم 

 راهم.قوم قيمته ثالثة د قطع يف جمنِّ  9 بيَّ لنا

الر  عواقط  -  ٣٤]]  ١٩٤[[ص  / من  من   ،سغاليد  والرجل 

قطعهام ع  ،ملفصلا الونص  كفِّ النصف  من    يلٌّ وقد  رووا   ، قدمف 

منب بن  أمحد  عن  أنَّ   ،هذلك  اجلواليقي  جدَّ   عيلَّ   وذكر  أصمع    بن 

  : قالاج واحلجَّ   فجاء إىلٰ   ،صول أصابعهمن أُ   صمعي قطعه عيلٌّ األ

عنَّ  إنَّ  علي� أهيل  بتسميتي  سعيفسامَّ   ، افوين  ك  وأجرٰى   ،داً ه    لَّ عليه 

أبقاه  نَّ زدت ألقطع  إنْ   :وقال  ، وطسوجاً قنيدانيوم     تراب   بوأ   ما 

 أي من أصلها.  ،مورها من حدِّ 

بعلمه  -  ٣٥ القايض  حكم  أنَّ إالَّ   ،منعوا  ح    قالأبا  ال   :نيفة 

واليته غري  يف  علم  بام  ت  ،حيكم  بفأوجبوا  العمل  املقدَّ رك  م  العلم 

الظنِّ  إذا  نَّ ألو  ،الشهادة  هوو  عٰىل  اله  ثالثالطعلم  فجحد    اً ق 

إيَّ فه وسلَّ حلَّ الزوج ف وكذا   ،م وقف احلكمحيك  ملوإذا    ،فسق  هامه 

ولو شهد عدالن بخالف علمه حكم بالباطل    ،يف الغصب وغريه

زعم أيضاً   ،هيف  تعاىلٰ   وخالفوا  ْم  :  قوله 
ُ
�

ْ
اح

َ
ا�� ف  َ ْ

اِس بَ�

َق� 
ْ
 .]٢٦[ص:  بِا�

 : ل  يقو واهللا ،علينا ذلك   مكن دعواكم ف ي كي : قيل   إنْ 
َ
 ف

َ
    نْ ل

َ
د ِ

َ
�

 ِ� 
َ
ِت اِهللا �

�
 ُسن

ْ
 دِ ب

ً
نْ يال

َ
     َول

ً
ِو�ال

ْ َ
َد �ُِسن�ِت اِهللا � ِ

َ
��   :٤٣[فاطر.[  

واهٍ   :قلنا احتامل  املراد  ،هذا  أفعال نَّبُس   إذ  إٰىل  يرجع  ما  اهللا  ة 

عال  أفت  ولئن عمَّ   ، عليه  وسياق الكالم دلَّ   ،رعقاب النانفسه من  

مل تبديل  خلقه  أ يمكن  حقٌّ سنَّ  ما  ألنَّ   ،اً ضيها  ويمتنع   ،وصواب  ه 

ة اهللا من نَّلن جتد لُس : (فيصري التقدير  ،ابلصواب غري صوا  جعل

يُ  هبا وإنَّ   )، هلابدِّ يقدر  العمل  قال ]]  ١٩٥/[[ص    ام  وا  :  كام 
ُ
� بَد�

 نِْعَمَت اِهللا 
ً
را

ْ
إذ ال   ،لوا شكرها كفراً أي بدَّ ]، ٢٨[إبراهيم:  ُ�ف

أ  أنَّ   اً ضأيو  ،اهللامة  نع  يلحد عٰىل تبديقدر  ُس ا نحن بدَّ عندكم  ة  نَّلنا 

 اهللا. وحاشانا من ذلك بمنِّ  ،يف أفعالنا ن بدعاً عتقدوتإذ  ،اهللا

ر املنصف نفسه حذِّ فليُ   ،ورسوله  ا خالفوا فيه اهللافهذه قطرة ممَّ 
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اتِّ  اآلباء  ،اءاألهو  ذي  باععن  عقائد  تقد ويع  فيستدلَّ   ،واعتقاد 

من   األشقيوخيرج  خيرس  ،اءزمرة  اآلوال    فإنَّ   ،وىلٰ واألُ   ةخر 

إ ذلف  ام نَّ الرؤساء  طعلوا  الدنيا  لباً ك  ذلك    ،ملنافع  من  باهللا  نعوذ 

لآلثام  ،قداماإل لآلالم  ،املوجب  طريق  ونسأل  ،املوجب  سلوك  ه 

 . ماملوصلة إٰىل دار السال ،اإلسالم

اختال  -  ٢  ]]١٩٦  [[ص/ من  نبذة  فيه  نذكر  يف  فصل:  فهم 

 : همطئتوكيدًا خل مأنفسه

 ر: وهو ُأمو

فخالف القرآن    ،وخبيذ املطببالن  يفة الوضوءو حنز أبجوَّ   -  ١

َ : يف قوله
ْ

َز�
ْ
ن
َ
مَ َوأ  اِء مَ ا ِمَن ا�س�

ً
 .]٤٨[الفرقان:  �اًء َطُهورا

باملتغريِّ   -  ٢ الطهارة  الشافعي  بطاهمنع  عموم  فخالف    ،ر 

 .اً لب يسري غااملاء عن تغريُّ لعدم انفكاك  ،وألزم احلرج ،قرآنال

اطهَّ   -  ٣ بالدباغ  لشار  املأكوفعي  أبواستثن  ،لجلد   حنيفة و  ٰى 

خاصَّ  الكلب وغريهفطهَّ   ،ةاخلنزير  جلد  به  َمتْ  :  فخالف  ،ر  ُحر�

َميْتَ 
ْ
ُم ا� يْ�ُ

َ
 َعل

ُ
 .]٣[املائدة:  ة

 :  فخالف  ،ةرة املائيَّ الطهاة يف  نيَّ مل يوجب أبو حنيفة ال  -  ٤
َ
ا  إِذ

تُمْ  مْ
ُ
�  ٰ

َ
 ا�ص�  إِ�

َ
سِ  ةِ ال

ْ
اغ

َ
واف

ُ
�ِ َومَ ، ]٦ [املائدة: ل

ُ
  ُرواا أ

�
ُدوا  بُ  ِ�َعْ إِال

ِلِص�َ   اهللاَ 
ْ ُ
�    :بالنيَّ «إنَّ ]،  ٥[البيِّنة ويلزم ارتفاع   ،ات»ام األعامل 

 .ماء نائامً حدث من سقط يف 

العام  -  ٥ عٰىل  املسح  أمحد  َسُحوا :  فخالف  ،مةأجاز 
ْ
َوا�

مْ  ِس�ُ
ُ
 ].٦ [املائدة: بُِرؤ

ا  لرتتيباب  وجيمل    -  ٦ يفبني  أ وضوال   ألعضاء  حنيء  فة بو 

 قرآن بذلك.الفخالفا  ،لكوما

أنزل بعد الغسل  -  ٧ بال أو   ،مل يوجب مالك الغسل عٰىل من 

الغسل    ،ال أبو حنيفة  بغري شهوةومل يوجب  املاء  :  فخالفا  ،بإنزال 

 
ُ
 ك

ْ
تُْم جُ َو�ِن

ْ
ُرون ه� اط�

َ
 ف

ً
 . ]٦[املائدة:  انُبا

أبو حنعتا  -  ٨]]  ١٩٧ص  [[/   ،سله وغ  الكافريفة وضوء  رب 

ِ�ُروا إِ مَ وَ :  فخالف
ُ
 ا أ

�
ِلِص�َ  ِ�َْعبُدُ ال

ْ ُ
وال   ]، ٥[البيِّنة:    وا اَهللا �

 إخالص للكافر. 

ومالكجوَّ   -  ٩ حنيفة  أبو  وامللح التيمُّ   ز  والثلج  باملعدن  م 

تَ : لفافخا ،والشجر
َ
 يَ �

ً
 َطي�با

ً
ُموا َصِعيدا  . ]٤٣ [النساء: م�

إعادجب  أو  -  ١٠]]  ١٩٨[[ص  / مالشافعي  صة  ٰ ن    ىلَّ

كان  يمُّ بالت إذا  حيل م  ا  قد  وبني  بالتيمُّ   ،ملاءبينه  األمر   ،مفخالف 

 وهو يقتيض اخلروج من العهدة. 

ك  الذي ال يقبل التنجيس بام ال يتحرَّ أبو حنيفة املاء    حدَّ   -  ١١

طر بحركأحد  الرش  ،اآلخر  ةفيه  أحكام  ه  أحكام  ألنَّ   ،عفخالف 

بأُ منوط بااحل و  ،مضبوطةر  ومة  ختتلف  فال    ،راالعتباف  ختالركة 

بشدَّ   لزموي  ،ا منوطةحكام هبتكون األ الواحد  املاء  ة احلركة  كون 

 وهو مجع املتنافيني.  ،وبضعفها طاهراً  ،نجساً 

ُجي   -  ١٢ التيمُّ وِّ مل  حنيفة  أبو  املنجَّ ز  باألرض  بالبم  إذا  سة  ول 

بالشمسجفَّ  لقاوخم  ،ناقضو توه  ،وحكم بطهارهتا  ،ت  : ولهلف 

َطي�ب 
ً
 َصِعيدا

ً
 الطاهر. بوالطيِّ ]، ٤٣ [النساء: ا

الرسَّ ال م  حرَّ   -  ١٣ بني  احلائض  مبارشة  حنيفة  وأبو  ة  شافعي 

 :  فخالفا   ، والركبة
�
وا ال�

ُ
� ِ

َ
�

ْ
اع

َ
َمِحيِض سَ ف

ْ
  ]، ٢٢٢[البقرة:    اَء ِ� ا�

 موضعه. أي يف

كلِّ جوَّ   -  ١٤ يف  الصالة  حنيفة  أبو  ننجا  ز  عن زلت  سة 

 ابَ َوِ�يَ : عموم فخالف ،درهملا
َ

  ك
َ
 .]٤ثِّر: [املدَّ  � رْ ه� طَ �

غمي عليه يف مجيع الصالة عٰىل من أُ د قضاء  أوجب أمح  -  ١٥

 اط التكليف بالفهم.والشرت ،فخالف رفع القلم عن ثالثة ،وقتها

وتأخري الظهرين   ،لصبحإلسفار با أبو حنيفة ا   استحبَّ   -  ١٦

إِ ُعوارِ وَسَ :  فخالف  ،واجلمعة ٰ ا 
َ

ِفرَ   �
ْ
َر���ُ   ةٍ َمغ  مْ ِمْن 

و]،  ١٣٣عمران:   [آل
ُ
�َبِق اسْ

َ
َ ف ْ�َ

ْ
ا�   ]، ١٤٨[البقرة:    اِت ا 

 فالتقديم أوٰىل.  ،احلدثان]] ١٩٩/[[ص  ف يف معرضواملكلَّ 

ء ن غري أسام ز أبو حنيفة انعقاد الصالة بغري التكبرية م وَّ ج   -  ١٧

النبيِّ   ، اهللا  فعل  التكب م ي ر «حت :  وقوله   9  فخالف  وأجاز   ، » ري ها 

  ة.عربيَّ حيث فعله بال   9 بيَّ فخالف الن   ، ة ربيَّ غري العلتكبري ب ا 

يستحّب   -  ١٨ التعوُّ   مل  أوَّ مالك  يف  الصالةذ  فخالف   ،ل 

 بِاهللاِ : عموم
ْ
تَِعذ

ْ
اس

َ
 .]٢٠٠اف: [األعر ف

و  -  ١٩ آية  بقراءة  حنيفة  أبو  غرياكتفٰى  من  يف    لو  الفاحتة 

م  ،الصالة تواتر  ما  احتة  بف  إالَّ   صالة  «ال:  9قوله    نفخالف 

أ عٰىل مذه بناه  أنَّ كو  ،»الكتاب ي  ء من النفاالستثنا  نَّ هبه السخيف 

 ليس بإثبات. 

البسملة  -  ٢٠ ومالك  حنيفة  أبو  يوجب  مالك    نَّ إٰى  حتَّ   ،مل 

  ، سورة  ن كلِّ ا آية مفخالف ما تواتر من أهنَّ  ،ه قراءهتا يف الصالةكرَّ 

 إٰىل  9 النبيُّ  وعدَّ 
َ
 ت.آيا  سمخ ِع�ُ تَ سْ �

 ، ربوثالثة املغ  ،خريتني األوت يفلسكا   ةز أبو حنيفجوَّ   -  ٢١

حيث قرأ احلمد   9  فخالف النبيَّ  ،وال تسبيحاً  قراءةً  ومل يوجب

 وحدها. 
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أبو حنيفة  -  ٢٢ يوجب  بالعربيَّ   مل   :  فخالف  ،ةالقراءة 
ً
ْرآنا

ُ
ق

 .]١٩٥اء: [الشعر اٍن َعَرِ�� بِِلسَ ]، ٢: [يوسف اَعَر�ِي� 

حنتفٰى كا  -  ٢٣ أبو  ا  يف  االنمسمَّ ب  لركوعيفة  ومل   ،حناءٰى 

الطمأنين فيهيوجب  ا  ،ة  فيه  ،نهلرفع موال  الطمأنينة  فخالف    ،وال 

وا كام رأيتموين  «صلُّ   : وقال  ه ركع واطمأنَّ فإنَّ ،  فيه  9  فعل النبيِّ 

من  ،  »صيلِّ أُ  عٰىل  يطمئنّ وأنكر  /[[ص  وقال  ،مل  «نقر  ]]  ٢٠٠: 

 . »نيري ديعٰىل غ نَّ صالته ليموت لئن مات وهذه ،لغرابكنقر ا

ي  -  ٢٤ يف الركوع   راً يفة ومالك ذكلشافعي وأبو حنوجب امل 

 ،والقيام والقعود  ،ام ال تلتبس العبادة فيهام بالعادةألهنَّ   ،والسجود

احتجَّ امَّ ـل التبسا  والتشهُّ     القراءة  فإٰىل  غري   :اقلن  .يهامد  االجتهاد 

معا عند  النصِّ مقبول  ما اش  ،رضة  اتوهو  فعل  من  ، 9  لنبيِّ هر 

رَ :  نزلت  امَّ ـل  :وقوله بِاْسِم  َسب�ْح 
َ
عَ ف

ْ
ال  

َ
 �  ِظيمِ ��ك

َم :   نزلتامَّ ـول  ،«ضعوها يف ركوعكم»  ]:٧٤ [الواقعة: َسب�ِح اسْ

 َر�� 
َ

ٰ ك
َ ْ

�
َ ْ
 . دكم»«اجعلوها يف سجو]: ١: [األعىلٰ  � األ

ع  -  ٢٥ السجود  حنيفة  أبو  واأجاز  األنف  بدل   لكفِّ ٰىل 

أ   9  النبيَّ فخالف    ،بهةاجل يديه وركبتيه    سجود عىلٰ لبامر  حيث 

وجبف  وأطرا أنْ «أُ :  قال،  هتهأصابعه  سبعة    مرت  عٰىل  أسجد 

أعضاء  آراب» :  اء قوله تعاىلٰ والفرَّ   اج ابن جبري والزجَّ وفرسَّ   ،أي 

 ََمس
ْ
ا�  

�
ن

َ
ِهللاِ َوأ السبعة  ]١٨:  [اجلنّ   اِجدَ  ورواه   ،باألعضاء 

أحدكم   ةالص  «ال تتمُّ :  9  ال النبيُّ ق و،  ن الباقر  املعتصم ع

 .ٰى ترجع مفاصله»ض حتَّ ته من األربهج ناً يسجد ممكِّ  أنْ  إالَّ 

ته فلو حفر جلبه ،مل يوجب أبو حنيفة الرفع من السجود - ٢٦

ارفع    «ثمّ :  9  نبيِّ قول ال  فخالف  ،ت له ثانيةبَ ِس هبط إليها حُ   ثمّ 

 .»جالساً  طمئنَّ ت ٰى رأسك حتَّ 

يوج  -  ٢٧ التشهُّ بو  وأ   الشافعي  بمل  احنيفة  فا  فخال  ،لألوَّ د 

 .9 ل النبيِّ فع

يوجب    -  ٢٨ التشمل  األخريهُّ مالك  له  ،د  اجللوس   ، وال 

  9  فا فعل النبيِّ فخال  ،دوأوجب أبو حنيفة اجللوس دون التشهُّ 

قلت    ذا«إ:  وقال  ،دهُّ التشمني  علَّ   :ه قالفإنَّ   ،وتعليمه البن مسعود

 التك».هذا فقد قضيت ص

فخالف    ، هام ملصلحت لكالد اتعمُّ لصالة بلك ال مابطِ يُ   مل  -  ٢٩

 ني».ا كالم اآلدميِّ لح فيه«ال يص: 9  قول النبيِّ 

أمحد  -  ٣٠ غري  الثالثة  تطهَّ   :قال  احلدث  سبقه  وبنلو   ، ٰى ر 

العقل قضاء  ال]]  ٢٠١/[[ص    فخالف  بني  اجلمع   ،ينضدَّ يف 

دث حأ فأليتوضَّ   إذا سبقه فخرج  :الشافعي  جب من هذا قولأعو

 .ر وبنٰى هَّ تط داً عم

سجرَّ ك  -  ٣١ مالك  الشكره  أبو    ،ود  بد  :حنيفةوقال   ، عةهو 

عٰىل وجوب شكر املنعم الذي أعظمه وضع    فخالف العقل الدالَّ 

ُروا ِهللاِ : والنقل ،اجلبهة
ُ
ك

ْ
 .ونحوها ]، ١٧٢[البقرة:  َواش

ع القال  عوف  رمحنبد   ثمّ   ،فأطال  ،9  النبيُّ سجد    :بن 

ٰ من    :قالائيل و جربين«أتا:  قالس وجل ٰ مرَّ   ليك عصىلَّ هللا  ا  ة صىلَّ

أُ امَّ ـ ل  وسجد هللا شكراً ،  »هللا  رت شكراً خرف  ،اً عليه عرش يت برأس   

جهل داود،  أيب  أيب  صحيح  النبيُّ   :ويف  بُ   9  كان  بيشرشِّ إذا  ء   

شكراً  بني،  هللا  سجد  اجلمع   الق   :للحميدي  الصحيحني  ويف 

  ، درجةا  هللا هب رفعه االَّ إجد هللا سجدة  «ما من عبد يس:  9 النبيُّ 

خط  حطَّ و عنه  يف    ،يئة»هبا  ماجةن  نَُس (ومثله    جد وس،  ) ابن 

عيلٌّ امَّ ـل  شكراً   9 النبيُّ  اجتمع  واحلسنني    فأكلوا    ،بفاطمة 

عوفورو  ،العصيدة ابن  النبيُّ   :قال  ،ٰى  ،  هللا  شكراً   9  سجد 

فر  ظامَّ ـل  وعن عيلٍّ   ،  بلغه قتل مسيلمةامَّ ـكر لعن أيب ب  وروي مثله

ال علينوأنكرو  دية.ثبذي  اا  تعفري  يفلوجا  اه  املجلَّ   ،لسجود  د  ويف 

ر عفِّ يُ   داً لئن رأيت حممّ   :قال أبو جهل  :)لم يح مسصح(ث من  الثال

يُ   ،رقبته  ألطأنَّ  وبينه  ،رعفِّ فرآه  بينه  املالئكة  فعل    ،فحالت  أفصار 

 ؟ ةنَّافر ُس لكوبدعة ا ،بدعة 9 النبيِّ 

ال  -  ٣٢ بمرور  الصالة  ولكتنقطع  األسود   ، رواحلام أة  ملراب 

ا قول  الصال:  تراملتوا  9  يِّ لنبفخالف  تنقطع  بيش«ال    ، ءة 

 . »ام هو الشيطانفإنَّ  ،وا ما استطعتمؤوادر

فخالف   ،ةادات زمان الردَّ مل يوجب أبو حنيفة قضاء عب  -  ٣٣

سيها فليقضها إذا ن  صالة أو«من نام عن  :  9  عموم قول النبيِّ 

إلة وسيالردَّ   ولو نقص لكانت،  ها»ذكر   بادات بأنْ ط العإسقا  ىلٰ ة 

ارت  عمره   طول  كهايرت املوت  حرض  من    ،أسلم  ثمّ   دَّ فإذا  وهذا 

 أعظم الفساد.

ُحي   -  ٣٤ مل  من  عٰىل  الذكر  حنيفة  أبو  يوجب  القراءةِس مل   ، ن 

العقل الس  فإنَّ   ،فخالف  من  بالقراءة  أنسب  قل  نالو  ،كوتالذكر 

  اهللا د  مء فليحمعه يش]]  ٢٠٢/[[ص    «من مل يكن :  قوله    يف

 ب.وجو لل واألمر، »هربِّ كيُ و

    فخالف   ،جدب املسانُاجلُ   م أبو حنيفة دخولرَّ ح  -  ٣٥
�

إِال

َسِ�يٍل َ�  املرش   ]،٤٣[النساء:    بِِري  دخول  مجيع  وأجاز  ك 

باإلذن ِ ،  املساجد 
ْ

ُم�
ْ
ا� َما 

�
 إِ�

َ
ال

َ
ف ٌَس  َ�  

َ
ون

ُ
�   

َ
َر�ُ �

ْ
َمْسِجَد  ق

ْ
ا� وا 
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َرامَ 
ْ
حرَّ   ]،٢٨:  [التوبة  ا� حلَّ   م فقد  ا ما  ما  وحلَّ   ،هللال  م  حرَّ ل 

 اهللا. 

ه بعد  حملُّ   :ل الشافعيقاو  ،ت بدعةقنوال  :قال أبو حنيفة  -  ٣٦

  أنَّ   ) الصحيحنياجلمع بني(فخالفا ما رواه احلميدي يف    ،الركوع

 قنت يف صالة الغداة قبل الركوع. 9 النبيَّ 

ف  فخال  ،دم بقاعائق   يأتمَّ   شافعي وأبو حنيفة أنْ الز  جوَّ   -  ٣٧

  نَّ «ال يؤمَّ : 9 يِّ النبقول : نقلالو ،بركن د خيلُّ قاعال فإنَّ  ،لقالع

وأعجب من هذا إجياب ابن حنبل قعود  ،  »بقيام  ي قاعداً أحد بعد

بالقاملؤمتّ  القيام  ،اعدني  عٰىل  يُ   ،القادرين  ألجل  رتَ وكيف  فرض  ك 

 ؟ نفل

الشارَّ ك  -  ٣٨ االه  واملبدعفعي  بالفاسق  يسبُّ   ،يتامم    ومن 

جَ :  فلفخا  ،السلف  
ْ
 َءُ�ْم  اإِن

َ
بِ ف إٍ َ� اِسٌق 

تََ�ي�   بَ
َ
 نُوا�

 ]،  ٦ [احلجرات:
َ

نُوا  تَرْ   َوال
َ
ٰ ك

َ
ينَ   إِ� ِ

�
ُموا  ا�

َ
ل ]، ١١٣[هود:    ظَ

 ؟ ينااليتامم بمثل هؤالء يف عمود الدِّ ركون أعظم من  وأيُّ 

حني  -  ٣٩ أبو  الطريجعل  واملاء  فة  االيتاممق  من  ومل    ،مانعني 

 ب. يوهو غر ،اً عناجلدار ماجيعل 

قرصجوَّ   -  ٤٠ الشافعي  ق   ،يصاعال  ز  الرشفخالف  يعة واعد 

تنالرا  أنَّ  ال  بالعايصخصة  القرص وخريَّ   ،ط  بني  الطاعة  سفر  يف     

اهللا    ،والتامم القرصفخالف  أوجب  الصيامحيث  يف  يُ   ،  ق فرِّ ومل 

و الصالة  بني  ب  ،الصيامأحد  عمر  حصنيقال  مع    :ن  حججت 

وعم  9  النبيِّ  بكر  يُ   روأيب  ركعتنيلُّ َص فكانوا  ابن   ،ون  وقال 

/اسعبَّ  الض  فر]]  ٢٠٣[[ص  :  يف  الصالة  لسا اهللا  عٰىل  ن  سفر 

ركعتنينبيِّ  عائشة  .كم  ركعتنيَض رِ فُ   :وعن  الصالة  ت  فأقرَّ   ،ت 

  ، نالصبح ركعتا  : وقال عمر  ،وزيد يف صالة احلرض  ،الة السفرص

  قرص   متام غري  ،ركعتانوالسفر    ،فطر ركعتانالو  ،ركعتانواجلمعة  

 كم.نبيِّ  نعٰىل لسا

صالة  تقتيض  -  ٤١ والسفررضاحل  يف  اماً متفر  الس   ف فخال  ، 

النبيِّ  فليُ :  9  قول  نسيها  أو  صالة  عن  نام  إذا  صلِّ «من  ها 

 ة احلرض غري صالة السفر.وصال، ذكرها»

يف  جوَّ   -  ٤٢ الصالة  حنيفة  أبو  جالز  عىلٰ للقاد  ساً السفينة    ر 

القياعىلٰ   ةالدالَّ النصوص  فخالف    ،القيام وجوب  ق فار  وأيُّ   ،م 

 ؟هاغري السفينة وبني

فخالف إمجاع    ،هر عٰىل الظعرصز الشافعي تقديم الجوَّ   -  ٤٣

 .  وفعل النبيِّ  ،األنام

أبو  -  ٤٤ : فخالف  ،حنيفة اجلمعة عٰىل أهل السواد  مل يوجب 

 
َ
�ِ إِذ نُوِدَي   ا 

َ
ال ِمْن  لص� ُ ةِ 

ْ
ا� اْسعَ يَْوِم 

َ
ف ]،  ٩[اجلمعة:    ْواُمَعِة 

مل ما    ،لبلدن اج ععٰىل اخلارجبها  ي حيث مل يوعمنه الشافيب  وقر

 سمع األذان. ي

أقلِّ   شافعي وأمحدمل يوجب ال  -  ٤٥  ، من أربعني  اجلمعة عٰىل 

 قرآن. فخالفوا عموم ال

إٰىل    -  ٤٦ العدد  استمرار  حنيفة  وأبو  الشافعي  آخرها جعل 

 ألمر هبا.عموم ا فخالفا ،افيه طاً رش 

أبو  جوَّ   -  ٤٧ كان    ره وإنْ الظهر يف دا  صالة اإلنسان حنيفة  ز 

 .فخالف القرآن ،جلمعةعٰىل إدراك ا اً رقاد

أبومل يو  -  ٤٨ فخالف استمرار   ،حنيفة القيام يف اخلطبة  جب 

 عليه. 9 النبيِّ 

قرآناً   -  ٤٩ حنيفة  أبو  يوجب  اجلمعة  مل  صالة  لف خاف  ،يف 

  ) حنياجلمع بني الصحي(ميدي يف  وٰى احلفقد ر  ،9  فعل النبيِّ 

يفوأمح حنبل  بن  أنَّ   د  يف      همسنده  يقرأ  اجلمعوىلٰ األُ كان   ،ة 

 قني. ويف الثانية املناف

أبو حنيفة  -  ٥٠]]  ٢٠٤[[ص  / بإدراك  درَ تُ   :قال  اجلمعة  ك 

منه التسليم  ،االيسري  بعد  السهو  سجود  نصَّ   ،ولو    فخالف 

 أدرك الصالة». صالة فقد  «من أدرك ركعة من ال: الرسول

الشاف  -  ٥١ حنمنع  وأبو  اجلعي  صالة  الصحرميفة  يف   ، اءعة 

 ن. قرآال فخالفا عموم

ظه أفقد  لك  إجياباإلماميَّ   نَّ ر  أكثر  اجلمهور  اً ة  من   ، للجمعة 

يُ  برتكهاشنِّوهم  عليهم  مل  ،عون  يأمتُّ حيث  خمالف    أو  بفاسق  وا 

الصحيح ي  ،لالعتقاد  من  اخلطأو  خطبهرتك  التي  النبيُّ بة    9  ا 

ة  علويَّ  الينه وبنيب وقع  امَّ ـل  ،زمن املنصورإٰىل  والتابعون  والصحابة  

وأُ    ألرغمنَّ اهللاو  :قال  ،خالف بني عليه  عنَّ رفوأل  ،نوفهمأنفي    م 

وعدي خطبته  ،تيم  يف  الصحابة  البدعواستمرَّ   ،وذكر  إٰىل  ت  ة 

 اآلن. 

شدَّ   -  ٥٢ صالة  حنيفة  أبو  يوجب  ماشياً اخلة  مل  بل   ،وف 

تعاىلٰ خاف  ،خلوف ويقضيهاانقضاء ا  رمها إىلٰ ؤخِّ يُ    :  لف قوله 
ْ
إِن

َ
ف

تُْم خِ 
ْ
رِ ف

َ
 اجَ ف

ْ
ْو ُرك

َ
 أ

ً
 ابَ ال

ً
 .]٢٣٩: [البقرة نا

أ   -  ٥٣ حنيفنفٰى  صالبو  االستسقاءة  فعل    ،ة  فخالف 

ونحوه عن    ،ها ركعتنيصالَّ   9  هروٰى أبو هريرة أنَّ   ،9 النبيِّ 

 بكر وعمر.ا أبو وفعله ،اسابن عبَّ 
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ا  -  ٥٤ وأ وم   لشافعيمنع  الالك  عىلٰ صالمحد    ،دالشهي  ة 

ٰ  9  فعل النبيِّ فخالفوا   د.حُ ء أُ  محزة وشهداعىلٰ  حيث صىلَّ

امليش  علج  -  ٥٥ أمالثالثة  ا  أ ام  أمر    ،فضلجلنازة  فخالفوا 

يف  ،  9  النبيِّ  احلميدي  بني( روٰى   :قال  )الصحيحني  اجلمع 

باتِّ  اهللا  رسول  اأمرنا  بن  ،  ةجلنازباع  براء  مسند  يف  يف  ذكره  عازب 

امليث  حلدا من  عليهتَّ اخلامس  يف  ،فق  اخلامسونحوه  ين  رشعوال   

مسن أيب هريرمن  من  د  عليهتَّ املة  الستِّ   ، فق  يف  بعونحوه  املني  ائة د 

 فق عليه.املتَّ من 

قاعجوَّ   -  ٥٦ اجلنازة  صالة  حنيفة  أبو  عليها   داً ز  القدرة  مع 

النب   ،قائامً  فعل  والتابعني  9  يِّ فخالف    أحداً   فإنَّ   ،والصحابة 

 . اعداً ها ق صلِّ م مل يُ نهم

ب  -  ٥٧ يوجب  الكاف مل  األم  ورعضهم  غسل  ويف ،  واتيف 

أمر    9  النبيَّ   أنَّ  صحيح مسلم]] ٢٠٥[ص /[ ل منوَّ األ اجلزء

وسدر كافوراً   «واجعلنَّ :  وقال  ،بامء  األخرية  شيئاً   يف  من    أو 

 .كافور»

منهم    -  ٥٨ مجاعة  للميِّ أنكر  بني (ويف    ،تاحلربة  اجلمع 

دخ  أنَّ   )الصحيحني بكر  النبأبا  عٰىل  وف  9  يِّ ل  وهوبعد   اته 

أ كا  :ند أنسمسو  ،عائشة نحوهمسند  ويف    ،هبا  ٰى مسجَّ  إٰىل    حبُّ ن 

  ، ن مصعب بربدهفِّ كُ   :ويف مسند ابن عوف  ،ايلبسه  أنْ   9  النبيِّ 

سهل مسند  البخاري  ويف  أفراد  من  سعد  امرأة    :بن  أهدت 

رجل  ،بردة  9 لنبيِّ ل   : فقال  ،ناسالفعابه    ،فأعطاه  ،فطلبها 

 نه.فكانت كف ،تكون كفني  أنْ دت  أر

قطر بحار    ةفهذه  كفيهخالفوا    ،فهمتالاخمن  رهبِّ تاا    ،م ب 

سيأيت يف    ،يعةخر شنيعة يف أحكام الرشم أقوال أُ هلو  ،ة نبيهمنَّوُس 

من أراد    ،تركنا أكثرها خوف اإلطالة هبا  ،ذة منهاالباب األخري نب

وال غرو بمن    ،وغريه  )قِّ احل  هنج(ب  طلبها يف كتا  ،هبا نجح طريه

األتعصَّ  وترك  الواضحدلَّ ب  الفااألُ   ذهه  يبتدع  أنْ   ةة    ، ضحةمور 

ضاللة مصريها إٰىل    كلُّ و  ،ة ضاللةدعب  «كلُّ :  هم ن نبيِّ مع نقلهم ع

وقد أنشأ    ،»دين ما ليس منه فهو ردٌّ «من أدخل يف  :  ونقلوا،  النار»

 : الدليل يل عننبالاج يف خطئهم من القيل ما يغني ابن احلجَّ 

األئمَّ  من  واحدالشافعي     ة 

الش  ذا  حراطولديه  غري    م رنج 

حنيفة   مصدَّ وه  قالوأبو     ق و 

يُ     األحكام من  غه  بلِّ فيام 

املثلَّ رش  واملنصَّ ب  جائز ث     ف 

مفارش   طرب  عٰىل  األيَّ ب    ام ن 

الفقَّ  مالك  تطرُّ وأباح     قاً اع 

الدِّ   قوام  واإلسالم وبه    ين 

يفبن  وال احنبل     فتاوٰى وص  لنص  

ناله    ردَّ   وإنْ   قد    بتاممما 

مكَّ اورو رخَّ ة  متعتهة  يف     صوا 

مصالهو  رعاة  األعوام م    ح 

و وازنفارشب   ر وقام  لط 

كلِّ   إمام  يف  بقول    مسألة 

 :تذنيب ]]٢٠٦[[ص /

يف   الغزايل  للشافعيَّ   )املزين(و  )ريةالذخ(ذكر  إمامني  ة  وكانا 

االقبور  طيح  تس لع  وملرشهو  اختَّ امَّ ـلكن  شعاراً   الرافضة    هلم   ذه 

 . التسنيمىلٰ نا عنه إعدل

الزخمرش أئوهو    ،افهكشَّ يف  ي  وذكر  احلنفيَّ مَّ من  تفسري    ،ةة  يف 

تعاىلٰ قول وَ :  ه  ْم  يْ�ُ
َ
َعل  

�
يَُص� ِي 

�
ا� َو   هُ

َ
تُهُ َ�ال  ئِ�َ

بمقتٰىض جوَّ ]،  ٤٣ ب:[األحزا الصالة  عىلٰ ز  اآلية  هذه  أجود     

 اه.تهم منعنذ الرافضة ذلك يف أئمَّ  اختَّ امَّ ـلكن ل ،املسلمني

مصنِّ اهلداية  وقال  احلنفيَّ ف  التخاملرش  : أيضاً   ةمن  يف  تُّ وع  م 

 . م يف اليسارجعلنا التختُّ  الرافضة عادةً ه ذ اختَّ امَّ ـللكن  ،اليمني

الكنجي يف  و الكفاي(قال  يتختَّ     اعلي�   إنَّ :  )طالبة  م كان 

 ليمني.يف ا

عٰىل ابن حنبل وابن ماجة وأبو يسجستاين ومذي والوقال الرت

والباملحتسب   يف  يوالسلمي  وهو  مسلم  هقي  صحيحي 

والصح  9  يَّ النب  إنَّ   :يخاروالب ختتَّ والعرتة   ،أيامهنم  يف  مواابة 

اخل  وعدَّ  نقوش  كتاب  يف  أنَّ اجلاحظ  آدماألنبيا  واتيم  من  إٰىل   ء 

س  يمينه ولبلعاص من  وخلعه ابن ا  ،مموا يف أيامهنختتَّ   9 النبيِّ 

 يف شامله وقت التحكيم.

يف الراغب  منأوَّ   نَّ أ   )املحارضات(  وذكر  اليسختتَّ   ل  يف  ار  م 

عاملخ  فلبس  ،ويةمعا شامله  يف  ضاللته  الف  عٰىل  المة  باستمراره 

 . خلع عيل من إمامته 

الشاف  :)كرةالتذ(ويف   وقال  وأمحد  عٰىل    :احلكمعي  املسح 

 . ة الشيعةمن خمالف فيه ملا ،غسل من الني أوىلٰ اخلفَّ 

  إنَّ   : ئد مسلماه املعلم بفووقال عبد اهللا املغريب املالكي يف كتاب
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جناز  ًا سمخ  كربَّ   زيداً  ا  :قال   ،ةعٰىل  رسول    ، هاكربِّ يُ   9هللا  وكان 

 ل بالرفض. عٰىل القو امً ه صار علألنَّ  ،وهذا املذهب اآلن مرتوك

ك ما جاء يرتو  ،الصواب  ضدِّ   فلينظر العاقل إٰىل من يذهب إىلٰ 

من    العمل هباجل  أل  ،ل أحكام الرشيعةبدِّ ويُ   ،ة والكتابنَّن السُّ م

من  والصيام وغريمها ]] ٢٠٧/[[ص  ةال الصلوا  بدَّ وهالَّ  ،الشيعة

 ؟ جل عمل أتباع اإلمام األحكام أل

اهللاأمَّ  فبحمد  نحن  إىلٰ ا  نعمد  مل  نُ   ما  صحَّ ثبِ   وروايته ت    ،ته 

من   نبيِّ نَُّس فأخرجناه  يعمل  ألجنا  ة  من  غريل  من    ألنَّ   ،نابه 

القياس و ن  أخذناه عحن  نو  ،االستحساناملخالف أخذ دينه عن 

  ، يلهم النبجدِّ   ليل عنالتحريم والتحالذين أخذوا    ،نة األزماأئمَّ 

وع غري رشجيعلوا امل  نْ وحاشاهم أ   ،اجلليل  عن الربِّ   ،عن جربئيل

شاعرهم    وما أحسن قول  ،ه تمرشوع لكون غريهم يعتقد مرشوعيَّ 

 :باعهماتِّ عٰىل  ثِّ يف احل

أنْ  شئت  مذهب  إذا  لنفسك     اً خترت 

نقل  الناس    أنَّ   وتعلم    رِ أخبا يف 

الع  فد قول  ومالكعنك     شافعي 

عد  وأمح  أحباواملروي  كعب    رِ ن 

أُ  وحديثهم  ناساً ووال     قوهلم 

  نا عن جربئيل عن الباري روٰى جدُّ  

يفكال  ]]٢٠٨[[ص  / عدلم  القياس  الكتاب  عن  به    وا 

 :ةنَّ والسُّ 

والديلمي  تارخيه  يف  اخلطيب  روٰى  م   وقد  فردوسه  ة  عدَّ   نيف 

ماإٰىل    رجال بن  اإىلٰ لك  عوف  قالأنَّ   9  لنبيِّ   أُ «تفرت:  ه  تي مَّ ق 

بضعىلٰ  فرقة  وسبعني  فتنةً   ،ع  أُ   أعظمها  يقيمَّ عٰىل  قوم  سون  تي 

 . »لون احلراملِّ مون احلالل وُحي رِّ ُحي  ،مور برأهيماألُ 

أ  يضاً أ   )الفردوس(ويف   عنعن  هريرة  نس  قال   :أيب 

  ، هة نبيِّ نَّوبرهة بُس   ،اهللاهة بكتاب  بر  ةمَّ هذه األُ «تعمل  :  9 النبيُّ 

 .وا»وا وأضلُّ د ضلُّ ا به فقعملو فإذا ،تعمل بالرأي ثمّ 

 .اكم والرأيإيَّ : اسعبَّ   عن ابنند اهلذيلة ومسويف إبانة ابن بطَّ 

الر«:  وعنه اهللا  جعل  لرلو  جلعله  ألحد  قال  ،سولهأي  :  بل 

 َبِم ُهْم 
َ
ن
ْ
بَ� ْم 

ُ
�

ْ
اح ِن 

َ
زَ َوأ

ْ
ن
َ
أ اهللاُ ا   

َ
يقل  ]، ٤٩ة:  ائدمل[ا  ل بام   :ومل 

 .ترأي

وغريوروٰى اجل كتاب  احظ  قول  ه يف  سامء   أيُّ   :يب بكرأ الفتيا 

تقلُّ   وأيُّ   ،نيتظلُّ  إنأرض  برأييذا  ي  اهللا  كتاب  يف  وقول   .قلت 

الرأ إيَّ   :عمر وأصحاب  السُّ فإهنَّ   ،ياكم  أعداء  تهم عيأ   ، ننَم 

أنْ األ فضلُّ حي  حاديث  بالرأي  فقالوا   ماكإيَّ   :وقال  .وافظوها 

 املقايسة.  :لقا ؟وما هي :قالوا ،لةءملكاوا

خذ الناس  ويتَّ  ،لحاؤكمهاؤكم وصب فقيذه : قال ابن مسعود

 .مور بآرائهمن األُ يقيسو االً هَّ رؤساء ُج 

الشعبي بالقياس    إنْ   :وقال  وأخذتم  احلرام  متم  حرَّ أحللتم 

 .احلالل

بعد   قدمي  تزلَّ   ء أخاف أنْ بيش  قيس شيئاً أُ   الو  :وقمرس  قال

 ثبوهتا.

النبيُّ  وأت  9  فهذا  يباعوصحابته  عه  انهون  وهم    ، لقياسن 

ب اهللا  كانو  فإذا  ،القياسيعملون  لقول    ، روننكِ يُ وصحابته  ونبيِّه  ا 

 فبأيِّ حديث بعده يؤمنون؟ 

تفاضل  اهللا ال  إذا ذمَّ   :فنقول  ،ا العقلوأمَّ   ،ن األثرفيه م  هذا ما

/[[ص  الُربِّ   يف األُ ]]  ٢٠٩  عليه  أنْ ع  م  ،رزفقيس  دنا  بَّ عيت  جواز 

 س. ياالقبطل  ،هيل تفاضلبتحل

 .فيه ةلعلَّ  ُربِّ حتريم التفاضل يف ال :قالوا

 ، تهيَّ ة استحالت حلّ ة حارضكانت العلَّ   فإنْ   ،فلو أباحه لنا  :قلنا

 رز. ال يكون يف األُ   نْ مل تكن جاز أ  نْ وإ

 .لل موجباتع مات اليعة عالعلل الرش :قالوا

أنَّ   ،ة موجبةعلَّ لل  عٰىل األص  محل الفرع  قد ثبت أنَّ   :قلنا   عٰىل 

عىلٰ الدالَّ   ةالمالع ا ة  احلكم  توجب  الألهنَّ   ،حلكم  عن    خترج   ا 

 وج الدليل عن داللته. خر إذ ال يصحُّ  ،الداللة أبداً 

 .عن داللتها خترج أحياناً  جيوز أنْ  ،ةهذه العلل سمعيَّ  :قالوا

العيَّ لسمفا  :قلنا إليها    ة  بالسمعإالَّ وصول    يكون   وحينئذٍ   ، 

 ياس. ل القطويب ،انص� 

 . االستخراجمن ب مات برضعالال ا نذكرإنَّ  :لوااق 

 فعجزوا. ،آلنفاستخرجوا ا :قلنا

 .اج غلبة الظنِّ طريق االستخر :عضهموقال ب

 له من سبب. ال بدَّ  ظنُّ الف :قلنا

الظنِّ   :قالوا ظنِّ  كمن غلب  ،معروفة  سبب غلبة  السالمة   هيف 

غريه دون  طريق  ن  ،يف  يف  التجاروالربح  من  غريه  ةوع   ،دون 

 .غريهون ء دوالعافية يف دوا

إٰىل    :اقلن مستندة  ظاهرة  هذه  للرشعادات  عادة    ،يعةوال 

من مل وهلذا    ،فقاتتَّ ختلفات واختالف أحكام املفاق أحكام املتِّ ال
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جر مل يتَّ ومن    ،ضها ه السالمة يف بعقات مل يغلب يف ظنِّرُ سلك الطُّ ي

الربح يف بعضها يغلب  ُجي ومن    ،مل  ارِّ مل  يغدويألب  مل  العاة  فية لب 

 ا. عضهيف ب

ألف باب فتح    9ول اهللا  رس   مني«علَّ :  فقول عيلٍّ   :قالوا  إنْ 

 .قياسالة  دليل عٰىل صحَّ  »باب ألف باب يل من كلِّ 

علَّ لذا  :قلنا لهي  فتحه  الذي  هو  أنَّ   ،مه  يف أو  وبحث  افتكر  ه 

فعرف  كلِّ  ألف    باب  يع:  لقوله  ،  بابمنه  بام  عمل  لم  «من 

ي  ورثه اهللا ثة فعرف من مة ألف حادالع  همأو علَّ ،  »علم علم ما مل 

 .لف عالمةمة أ عال كلِّ 

مه علَّ   هن غري واحد أنَّ وذكر ع  ،)املحاسن(فيد يف  هكذا ذكر امل

احل إمجاالً صنعة  من  :  مثل  ، كم  حيرم  ما  الرضاع  من  «حيرم 

ل  ومن الربا يف املكي ،خت ونحوهاريم األُ نه حتله م ففتح ،النسب»

ف أنواع  تواملوزون  له  من  ]]  ٢١٠[[ص  /  لُّ «حي:  ومثل  ،هذينح 

ما دفَّ  ما ص  رموحي  الطري  ال  ،فَّ منه  ما  ومن  اختلف طرفاه  بيض 

 ذلك. ونحو  ،فقما اتَّ وحيرم 

املفي املحاوذكر  يف  حنيفةد  أيب  قول  املسجد    :سن  يف  البول 

 .قياسال من بعضأحسن  أحياناً 

حممّ  أصحابهقال  من  احلسن  بن  بئردخ  لو  :د  جنب  ة بنيَّ   ال 

 فإنْ   ،ةً الثوث  ل ثانيةً خرج ودخ  وكذا إنْ   ،طهر  يد املاء وملسل فسالغ

 . طهرعة خل رابد

الدِّ  مجال  خمتلقال  يف  باتَّ   إنْ   :فه ين  املسألتان  القياس  فقت  طل 

اليش  وإنْ   ،ادمهاالحتِّ  قياس  المتناع  القياس  بطل  عٰىل  اختلفتا  ء 

 الفه. خم

إذ لو    ،أنزل اهللا  ماقياس بغري  احلكم بال  :قال الرازي يف معامله

:  ل حتتفيدخ  ،ا أنزلبغري م  القرآن حكامً ن احلكم بكا  نزلكان بام أ 

 َبِم ُ�ْم 
ْ َ
� ْم 

َ
�  َوَمْن 

َ
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ْ
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ُ
أ
َ
ف   
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ُ
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ْ
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َ
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كلِّ   ]، ٤٤[املائدة:   كفر  للزوم  باطل    ، بقياسيعمل    مل  من  وهو 

 .وهو املطلوب ،فلزم العكس

 :شعر

كاذبًا   نْ إ حدَّ   كنت  الذي    ثتني يف 

 

 

وفعلي  حنيفةزك  أيب  زفر   ر    أو 

القياملائلني      داً مُّ عتاس  إٰىل 

 

 

الرش  عن  وا العادلني    ألثر يعة 

 

 :قإحلا ]]٢١١[[ص /

الصادق   عٰىل  النعامن  أنت:  فقال  ،دخل    :قال   ،»؟«من 

العراق تف:  قال  ،مفتي  اهللا  :قال  ،»؟تي«بام  «هل  :  قال   ،بكتاب 

ن ومنسوتعرف  ومت  ،خهاسخه  :  قال  ،عم ن  :قال  ،» ؟شاهبهوحمكمه 

رْ :  تعاىلٰ   «فقوله د�
َ
ِ�يَهانَ َوق ِ�يهَ �ا  ا  ِسُ�وا   َ�ْ َ   ا س�

َ
� 

َ
َوأ  ي� اِ�َ 

ً
  اما

هي  أيُّ ]،  ١٨[سبأ:    � آِمنِ�َ  مكَّ   :قال  ،»؟موضع  ة بني 

َد «:  فقال   ، واملدينة  َوَمْن 
َ
� ُه 

َ
 َخل

ً
آِمنا  

َ
عمران:    ن ما  ]،  ٩٧[آل 

احل  :لقا  ،»؟هو ج  ،امرالبيت  تعلم:  لساءهفأنشد    عدم ون  «هل 

عنا م   ألمن  بني  واملال  واكَّ النفس  الزبري    ،نة ملدية  ابن  أمن  وعدم 

 نعم. :قالوا ،»؟البيت وابن جبري يف

حنيفة  أبو  بالكتاب   : قال  علم  يل  صاحب وإنَّ   ، ليس  أنا  ام 

له  ،قياس  أعظميّ «أ:  قال  الزنا القتل    ام  : قال   ، القتل  :قال   ،» ؟ أو 

فيه    نع «ق الزنا  يقن   ومل   ، شاهدينب اهللا  بأربعةإالَّ ع يف  أفضل يّ أ  .   ام 

أم   عٰىل   مَ «فلِ :  قال  ،الصالة   :ل قا  ، » ؟ الصالة الصوم  أوجب 

الصوم حل ا  قضاء  الصالة   ائض  املنيُّ وأيّ   ؟ دون  أقذر  أم   ام 

سل منه دون أوجب الغ  «فام بال اهللا :  قال   ، البول   : قال  ، » ؟ البول 

  .» ؟ البول 

صاإنَّ   :قال أنا  رأيام  يف  :قال  ،حب  ترٰى  إنس«فام  امرأة  ان  

عبدأ امرو عنهسافر  ،ة  البيت  ،اما  وتركتا تتا  فام  ،امعليه  فسقط 

 .»؟وك املالك من اململام  أّهي ٰى درولدين ال يُ 

حدودإنَّ   :قال صاحب  أنا  صحيح:  قال  ،ام  عني  فقأ   ، «فأعور 

 . »؟مهاكيف حدُّ  وأقطع قطع يد رجل

: هسبحان  «فقوله :  ل  اق   ،األنبياء  َث عِ ام أنا عامل بام بُ إنَّ   :قال

 
�
َعل

َ
رُ   هُ ل

�
ك

َ
تَذ

َ
ْو  �

َ
أ   ٰ

َ
�

ْ َ
�  �  ]:شأهذ]،  ٤٤  طه اهللا  كٌّ ا   ،»؟من 

ن  ولست ممَّ   ،ك تعمل بكتاب اهللا«إنَّ :  فقال    ،ال علم يل  :قال

قيَّ وإنَّ   ،ورثه إبليسوأوَّ   ،اسك  قاس  من  يُ   ،ل   دين   نَ بْ ومل 

القياس]]  ٢١٢ [[ص/ عٰىل  رأيوإنَّ   ،اإلسالم  صاحب    ، ك 

  ان فك  ،أراك اهللانهم بام  واحكم بي:  لهقو  ه بالرأي يفبيَّ اهللا ن  خصَّ و

دونه خطأً   اباً رأيه صو أُ   ،ومن  أوىلٰ علنزلت  ومن   منك  يه احلدود 

األنبياء  ،بعلمها خاتم  األنبياء  بمباعث  منك  أنْ   ،وأعلم    ولوال 

أبو  :يقال ع  دخل  اىلٰ حنيفة  رسول  بن  جعفر  عن   يسأله  فلم  هللا 

به مت  ال تكلَّ   هللاوا  :فقال  ،»يساً كنت مق  نْ س إقف  ،سألتك  ملاء  يش

ك  يرت  الرئاسة غري تاركك كام مل   بَّ حُ    إنَّ كالَّ «:  فقال    ،بعدها

 .انتهٰى كالمه  ،لك»من كان قب
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 فصل: - ٣ ]]٢١٣[[ص /

 :وفيه أطراف أربعة للمشايخ األربعة

 :نيفةأبو ح :لاألوَّ 

 وفيه ُأمور: 

املرش  -  ١ من  رجل  سمعأتاه  بكتاب    ،عنه فرجع    ،منه   هق 

لدماء فهرقت به ا  ،اأفتيتني هبذ]  ]٢١٤  /[[ص  لألوَّ م اعا  :فنادٰى 

النساء  وأبحت أ  ،به  ر  :حنيفةبو  قال  رجعهذا  عنهأي   :قال  ،ت 

أنْ  أيضاً   أفيجوز  قول غريه  من  أدري  :قال  ؟ترٰى  ي  لكنِّ  :قال  ،ال 

 . ذ عنك فهو ضالٌّ أخ من إنَّ  ،أدري

الغزايل  -  ٢ حنيفجاأ   :قال  أبو  احلديث  ةز  وفق عىلٰ   وضع   

 . مذهبه

رسول اهللا لو أدركني    :يفةقال أبو حن  :سباطيوسف بن أ   -  ٣

 وايل.خذ بكثري من أقأل

هشامكَ احلَ   -  ٤ بن  حنيفة  :م  أليب  احلقُّ   :قلت  هو  تقول   ما 

 نه.ه الباطل بعيولعلَّ  ،ال أدري :قال ؟بعينه

 خري من أيب من تراب    كفٌّ   :قال شعبة  :)تاريخ بغداد(  يف  -  ٥

 يفة. نح

اقا  -  ٦ أ تُ كُ   يف  نظرت  :لشافعيل  فإذا   ،يب حنيفةب أصحاب 

 ة. نَّسُّ الن ورقة خالف الكتاب وثومائة وثال فيها

  دَ لِ ما وُ   :اد واألوزاعي والشافعيقال سفيان ومالك ومحَّ   -  ٧

 يف اإلسالم أشأم من أيب حنيفة. 

فتنة    من ة  مَّ عٰىل األُ   ت فتنة أيب حنيفة أّرض انك   :الكل مقا  -  ٨

 . سإبلي

ال أعظم بعد الدجَّ اإلسالم    ىلٰ ة عما فتن  :يبن مهدقال ا   -  ٩

 يفة.حنفتنة أيب  من

ا   -  ١٠ له   : قال  ،توصألَّ   :قال  ؟ أتتوضَّ   :ألصمعيقال 

 د اللغة. فِس فال تُ  ،أفسدت الفقه

ليىلٰ   -  ١١ أيب  ابن  له  والغالنبي  أحيلُّ   :قال    ،نعم  :قال  ؟ناءذ 

 ؟يةغنّماذة أو ك نبَّ مُّ تكون أُ  ك أنْ أفيرسُّ  :قال

م  -  ١٢ ابن  جمالس  حن  :هدييف  أبو  يكان  مع رشيفة  ب 

 :فكتب إليه شعراً  ،ك عاب مساوراً  تنسَّ فلامَّ  ،مساور

يتمُّ   إنْ  ال  فقهك    كان 

 

 

وانتقا  شتمي    يصبغري 

 

شئت حيث  يب  وقم    فاقعد 

 

 

واألقايص   األداين    من 

 ]]٢١٥[[ص / 

زكَّ  ما  وفلطال     يتني 

املقيم  املع  أنا    ايصعٰىل 

تعأيَّ     وتأخذ طيني  ام 

الرصاأبايف      صِ ريق 

 عنه.  فكفَّ حنيفة بامل  فأنفذ إليه أبو 

  )ن ابن ماجة نَُس (ويف  ،  تة والكلب بالدباغ ياملر جلد  طهَّ   -  ١٣

ابن شيبة(و النبيِّ   ) أمايل  بإهاال  « :  9  قول  امليتة  من  ب  تنتفعوا 

 .»وال عصب

ولو وقع    ،اً ون دلوعرشها  من  َح زِ رة يف بئر نُ الو ماتت ف  -  ١٤

ذنبه فيهم  لوو  ،هاكلُّ ت  َح زِ نُ   فيها  نُ ات  طاهر  مؤمن  كلُّ َح زِ ا    ، هات 

 رة.ا ب الفينه وبني ذنٰى بفسو

 ستها.رة يف بئر فيها ألف قربة نجَّ الو بالت ف - ١٥

النبيُّ   -  ١٦ العرص:  9  قال  من  ركعة  أدرك  فق«من  د  

  يكون للعرص  :وقال أبو حنيفة، ومن الصبح فقد أدركها» ،ركهاأد

  وألقٰى نصفه.رباخل بنصفخذ فأ ،ليس مدركاً صبح ولل ،ركاً مد

 ي.لذمِّ وكيله ا  اءر برشاخلم يملك املسلم - ١٧

 ل. إبراء الوكيل بغري إذن املوكِّ  يصحُّ  - ١٨

أُ   -  ١٩ فال  املغصوبة  األرض  بيده  زرع  عليهلو  ولو    ،جرة 

 ة له. ر جره فاألُ آج

 لكه. املغصوب عن صفته ملو غريَّ  - ٢٠

 ده.بع ر للمجلسفال خياالبيع  وجب اإذ - ٢١

اجوَّ   -  ٢٢]]  ٢١٦[ص  [/ قبض  إذن بدون  ملوهوب  ز 

 س.هب يف املجلالوا

احليلالنرض  -  ٢٣ كتاب  يف  شميل  بن  وثالثون    :  ثالثامئة 

قبَّ   : منها  ،ها كفركلُّ   : قال الشافعي  :حيلة ح اانفسخ نكل محأته  من 

ليتزوجنَّ   ،زوجته حلف  كافبالعقد    ئبر  ومن  أ عٰىل  إحدٰى    ورة 

ليص  ،مهحمار حلف  يو  َنيَّ لِّ َص ليُ   أو  ومنَّ ومن  بعض  أو  فصام  م 

 ْني مَ زوجته صائِ   ن حلف ليطأنَّ وم   ،نث يف يمينه  حية ملسجد سجد

  ق ثالثاً ومن طلَّ  ،حريرة ويطأ وال ينقض صومه من غري عذر يلفُّ 

 فإذا فعلت نكحها. ،ةمرها بالردَّ إرجاعها أ فأراد زوجها 
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 شعر:

حمكل فرج  من  عفيفة صم     نة 

ب  أحلَّ     ة يفحن  أيبحرامه 

ظريف  كلِّ   من   وكم    ةمسألة 

سخيفة بآا  همجتهَّ     راء 

قبحاً ريَّ صف الناس  يف  حسنها      

كجيفةوصريَّ   فيهم  طيبها     

 فه.بخال 9 وحديث النبيِّ  ،ز الطالق قبل النكاحجوَّ  - ٢٤

   :أوقع سائر العقود من املكرهني مع قوله  -  ٢٥
َ

راهَ ال
ْ
ِ�    إِك

ي عور  ]،٢٥٦[البقرة:    ِن ا�� عتاق    :ائشةوت  وال  طالق  يف ال 

 سكر. ه والالق هنا اإلكراغإلوا ،إغالق

حلق   ،ق عقيب العقد بال فصل وال دخولج وطلَّ لو تزوَّ   - ٢٦

 ة أشهر.به الولد لستَّ 

 حلق به الولد. ،غدادرص وهي ببلو عقد عليها بم - ٢٧

زوج  -  ٢٨ عن  غاب  مدَّ لو  طويته  ومل  لة  به أصحا  يفارقة 

 .به قحل  ولدفجاءت ب

 ، رأس ورضِّ  ،من خنق ،يدبغري حد َل تِ ال قود عٰىل من قُ  - ٢٩

فقتلهحتَّ   ،وغريه بحجر  آخر  رمٰى  رجل  يف  له  قيل  لو    :فقال  ،ٰى 

 رماه بأيب قبيس مل أقتله به. 

 سقطت.  حدود إذا تقادم عهدهاملوجبة للاجلنايات ا - ٣٠

 ه.سقط حدُّ   هل سكرإذا زا الشارب - ٣١

الذيثلَّ ملا  -  ٣٢]]  ٢١٧[[ص  / يُ   ث   به ورش   ،ر حاللسكِ ال 

 يمه بدعة. روحت ،ةنَُّس 

النبيُّ :  قال   -  ٣٣ حرام  «كلُّ :  قال  9  كان  فزادوا  ،  »سكر 

 : قال أبو نواس ،مسكر :امليم وقالوا

ورشالنب  العراقيُّ   أحلَّ    به يذ 

 

 

أنَّ   روينا  ُح وقال  السكررِّ ه    م 

 :العزٰى  الوق  

الكمو قاله  الفا  يف  مثويف    لام قه 

 

 

اخلالبرصبه  ٰى  تغنَّ  صفة  يف    مر ي 

 س.نوا ابيعني أ  

قُ رس   لو   -  ٣٤ اجلامعة  بعض  يف   ،اجلميع  عَ طِ ق  املفيد  حكاه 

 وأوجبه مع سقوطه.  ،مع وجوبه فأسقط احلدَّ  ،املحاسن

كاة عن األوقاص واخليل والرقيق  لزا   9  نبيُّ أسقط ال  -  ٣٥

بو  أ  هابأوجت و ن الغالَّ ق معن مخسة أوس وات والناقص اواخلرض

 ه.ة يف ذلك كلِّ حنيف

 : الشافعي  :ينالثا

الرب عنه  أنَّ يع  حكٰى  كتابه  قاليف  اجلمعة   :ه  بصالة  بأس  ال 

ٰ   ، باً كان متغلِّ   امرئ وإنْ   كلِّ ]]  ٢١٨/[[ص    والعيدين خلف   صىلَّ

وعثامبا  عيلٌّ  حمصورلناس  بتغلُّ رصَّ   ،ن  عيلٍّ ح  ب واملتغلِّ   ،  ب 

ٰ   :وقال  ،قة فاسمَّ ألُ ا عٰىل أمر   وما كانا    ،انسنان خلف مرواحل  صىلَّ

 .يعيدان

بن وقال عامَّ   ، وجه ابن إدريسد اهللاسوَّ   :اشعيَّ   بكر بنو  أب ر 

فقال  رَ كِ ذُ   :زريق الثوري  عند  مأمون  :الشافعي  وال  فقيه    ، غري 

أصحا  :وقال يف  الكالم  حكمي  باجلراَرض يُ   أنْ ب  طاف ويُ   ،ديبوا 

وأخذ    ،ةنَّلسُّ ب واتان ترك الكهذا جزاء م  :ويقال  ،ريعشاهبم يف ال

الك أصح  ،الميف  يفاملختلف  :هباوقال  املون  ثال  ر كفِّ نُ   ،ثةذاهب 

 واملخالفون يف الفروع ال وال.  ،ابة للسلفق السبَّ فسِّ ونُ  ،املعتزلة

 ينار.شيد ألف دأخذ الشافعي من الر :)اإلحياء(ويف 

النفس(ويف   القايض  :)منية  بن شهقال  الشا  :ري  عي ال فكان 

 : ه لنفسهصحابفأنشد أ  ،الوجه مرد حسنأ  المه غ وجلانبالَّ ث إدِّ ُحي 

وتولقي تنظر  ال  بليَّ ون     ة لك 

كلُّ أَال   بدَّ     ال  عينني    ناظر  ذي 

ريبة  بالعني  العني  اكتحال     وليس 

عفَّ   بينهنَّ   إذا    ريالضام  فيام 

قهم ل خونيس  ،بياءت األنقَ لِ منه ُخ   :وقال  ،رة املنيِّ بطهاحكم  

العل ومن  نجس  وهقة  املمّ ُس   وقد  ،دم  أثر  الشي  نيِّ ي  يفرجز   طان 

 �ُ وَ :  قوله
ْ
�ُ ذ

ْ
َ�ن يْطَ ِهَب 

�
ا�ش َز 

ْ
رِج ]، ١١[األنفال:    انِ ْم 

 فأوجب نجاسته والتطهري منه. 

مسَّ   -  ١ التقيُّ   لو  أو  املؤمن  كلب  فرج  أو  أو   فرجه   خنزير 

 . انتقض وضوؤه ةرأة أجنبيَّ فرج هبيمة أو صغري أو بدن ام

ثالثاً   سح م  سنَّ   -  ٢ األاقتض  لعدم  ،ةرَّ بمو  ،الرأس  مر  اء 

 ار. كرالت

 ام معه.ز أكل دود الطعجوَّ  - ٣

 ر جلده إذا مات بدباغه.طهَّ حيوان طاهر يف حياته يُ  كلُّ  - ٤

لف وخ ،ونلِّ م متأوألهنَّ   ،ال بأس بالصالة خلف اخلوارج - ٥

 الفاسق واملبدع. 
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يف    -  ٦ الصالة  إذا  أبطل  مشكالسفينة  حبلها  يف   دوداً ان 

 جس.موضع ن

تشهَّ   -  ٧ أو سلَّ لو  أج يَّ بالفارس  مد  يُ ومل  ،زأهة  النبيُّ ٰى ر     9  

 . ي هبا فرضاً ؤدِّ يُ  عن أنْ  حال فضالً ]] ٢٢٠/[[ص  ظ هبا يفتلفَّ 

العرص  -  ٨ وقت  يف  الظهرين  بني  مجع  أنْ   ،لو  أ  يبد   جاز 

 بالعرص.

صومجوَّ   -  ٩ بغري  االعتكاف  يعتك  ،ز  النبيِّ ومل    الَّ إ  9  ف 

 .ئامً صا

 ارة. فَّ  وال كقٰىض  ،ذرال لع  عمداً ان رمضيف من أفطر  - ١٠

 عض يوم ومل يصمه قضاه. من أسلم يف ب - ١١

 .رصف املال إٰىل النكاح أوٰىل من احلجِّ  - ١٢

 اإلسالم. لألبوين منع الولد من حجِّ  - ١٣

 ي أجزأه. دي ذمِّ ذبح اهلو ل - ١٤

 :اجبن احلجَّ ل اقا ،جَّ احل دفِس يمة ال يُ اللواط أو إيتاء هب - ١٥

هبون  فرع حيكم     وال ا  ذمل 

ب  هامان نَُّس ه  جرت    ة 

أنْ للسل  -  ١٦ شيئاً   طان  ورحبات    يقطع  الشوارع  من 

 اجلوامع. 

أكف  -  ١٧ ليسوا  للعربالعجم  لقريش  ،اء  العرب  وال   ،وال 

 قريش لبني هاشم.

 اح البنت من الزنا.ز نكجيو - ١٨

نبيَّ   -  ١٩ الرغب  اننسب  قال  ،احلرام  يف  ة إٰىل  أ  :حيث   برص إذا 

 : اججَّ بن احلقال ا ،القهاط وجهاجب عٰىل زو تهامرأة وأعجب

أُ  عامل  فقيه     تفتيني   أنْ   بُّ حِ أنت 

  املزين  يف رشح كتاب  أضطرَّ   من قبل أنْ  

«الطني    :9  لنبيِّ قول ا،  أكل الطني األبيض مع  أحلَّ   -  ٢٠

 .تي»مَّ حرام عٰىل أُ 

 : رزميقال اخلوا 

ال معتطدع     مذهبي   قداً ني 

ص  حديث  حَّ فقد  من    النبيِّ   يل 

ا آدمريبِّ   لطنيمن  برا     اً  

لألب فآكل  آكل    ه 

الغن  -  ٢١ سامع  وشبههٰى أجاز  بالقصب  القرآن  ،  : ويف 

 وِر  ا�ز�
َ

ْول
َ
تَِ�بُوا ق

ْ
 .]٣٠[احلّج:  �َواج

 ل. د ال عهدة عليه عند جهله باحلااجلالَّ  - ٢٢] ]٢٢ [[ص/

الفسقغلَّ ت  إذا  -  ٢٣ عٰىل  ب  ولُّ   لُّ فك  ،الواليةة  فذ ن  وهمن 

 حكمه. 

 :ديل اآلماق 

هبكثر  وإنْ علومكم      اء ت 

فضول  وفضلكم  فضل    بال 

ط آل  قاتل     ه أتعتقدون 

احلرش  غداً   والقتيليف  ينجو     

هبذا فهل  القياس     ودينكم 

تأنص  متٰى   العقولقيضفتم     

 :مالك  :الثالث

 : و هو ُأمور

واملربَّ   لكاميف    -  ١ ربِّ   عقدد    اعلي�   يذكر  لكاً ما  كان  :هابن 

والزبري  وطلامن  وعث إالَّ واهللا  :يقولوحة  اقتتلوا  ما  الثريد    عٰىل   

 األعفر. 

حممّ   -  ٢ احلديثدخل  منه  ليسمع  مالك  عٰىل  احلسن  بن   ، د 

واأل املزمار  داره  به إنَّ   :فقال  ،عليه  نكرفأ  ،وتارفسمع يف  نرٰى  ا ال 

 .بأساً 

ابن حنبريوغ  )األولياء  حلية(يف    -  ٣   نَّ أود  دا  أيبل وها عن 

ه  وروي أنَّ   ،عٰىل بعري  محلهقه ووحل  مالكاً   برضسليامن    جعفر بن

قوم ولُّ   :عنهم فقال  َل ئِ فُس   ،كان عٰىل رأي اخلوارج ونا  ما أقول يف 

 ؟ فعدلوا فينا

 ، أنا الوارث وقد عفوت عنه :فقال أبوهقتل شخص أخاه  - ٤

مالك إذاان  كو  ،ذلكلك    يسل  :قال  ا  مهحدأ   :يقول  َل ئِ ُس   األب 

 الك. قتله م واآلخر ،حبهل صاقت

ت  -  ٥]]  ٢٢١[[ص  / الطهارة وشكَّ يقَّ لو  بنٰى    ن  يف احلدث 

 يفتي. ملالك أنْ  ال حيلُّ  :وعن الشافعي ،عٰىل الشكِّ 

  ومن املاء مكروه.  ، ت مباح ا ع ي سؤر الكلب واخلنزير من املا   -   ٦

 ه.أ منب توضَّ لفيه كغ ولاء  ممن مل جيد إالَّ  - ٧

 .رطاهلب  لعاب الك - ٨

 ضان.  يف رمإالَّ   الصالةية يفلتسمه اكر - ٩

القراءة  -  ١٠ بعد  االستعاذة  ظاهر  ،جعل  من   :  أخذه 
َ
إِذ

َ
ا ف

 
ْ
تَِعذ

ْ
اس

َ
 ف

َ
ْرآن

ُ
ق
ْ
 ال

َ
ت

ْ
َرأ

َ
ق   ]،٩٨[النحل:    ق أهل املعاين    : الواومجيع 

 .مثل إذا أكلت فسمِّ  ،تقرأ  إذا أردت أنْ  :اهمعن
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 إلمام. ا ىلٰ م ع م املأموعي تقدُّ ز هو والشافجوَّ  - ١١

ولو عكس مل   ،ثحن  شحامً فأكل    حلامً   لو حلف ال يأكل  -  ١٢

 وهذا تناقض. ،حينث

 . ٰى ه حالل ولو طفالبحري كلُّ  - ١٣

بأكله  -  ١٤ بأس  ال  وغريه  املخالب  ذي  الطري  سباع    ،سائر 

الوح كلُّ يش وكذا  إالَّ   اخلنزيره  ما،    ابن  كتاب  هنٰى    :جةويف 

  : نه أيضاً نَُس   ويف،  أو خمالب  بناذي    كلِّ   يرب عنيوم خ  9 يُّ بالن

  ، »؟«من يأكلهام:  فقال  ؟ الثعلب والضبعاهللا يف   يا رسول  تقولما  

 .»؟«هل يأكل الذئب أحد فيه خري: قال ؟فالذئب :فقلت

 ،  أو يموت زيدأو متوتني  أنت طالق يوم أموت   :لو قال  -  ١٥

 قت يف احلال.لِّ طُ 

 وقع.  ق بقلبهتقد الطالاع  ول - ١٦ ]]٢٢٢ص [[/

 وقع.ا جهتزوَّ  ة ثمَّ يَّ جنبق األلو طلَّ  - ١٧

ة  ي أو ظهر زيد أو ظهر الدابَّ مِّ كظهر أُ   أنت عيلَّ   :لو قال  -  ١٨

 وقع.

قال  -  ١٩ أتزوَّ   كلُّ   :لو  طالقمن  فهي  واحدةفتزوَّ   ،جها   ، ج 

 .قت أيضاً لِّ جها طُ وتزوَّ  فلو عاد ،قتلِّ طُ 

 بع.أر  أو ،أو مخس ،سننيمل سبع احلثر أك - ٢٠

 .قايض لزم كامل قيمتهال ذنب محار قطعمن  - ٢١

 ه مالك نفسه. ألنَّ  ،يستعمل ث أنْ للمخنَّ - ٢٢

 . وطء النساء يف أحشاشهنَّ  حيلُّ  - ٢٣

 :شعر

فتمنَّ خلفها  من     عت فحاوهلا 

ف  من  اهللا  معاذ  ذلك وقالت    عل 

مالك  قول  عٰىل  جازت  هلا     فقال 

افقالت    يفرماك  مالك  هللا    يد 

 :ابن حنبل :ع راب لا ]]٢٢٣[[ص /

 و ُأمور: هو

ا  -  ١ من  :لكيشِّ قال  الثدية  أوالد  هو  شديد    ،ذي  جاهل 

 من الفقهاء.  دُّ عَ ال يُ  ،يستعمل احلياكة ،النصب

ردِّ   -  ٢ يف  املحاسبي  احلارث  املبتدعةهجر  عٰىل    إنْ   :الوق   ،ه 

 عليهم فقد حكيت قوهلم. دَّ تر

ا(يف    -  ٣ أ   :الق ه  أنَّ   )لقلوبقوت  الكالعلامء  زنادق هل   ، ةم 

 .الكالم أبداً ح صاحب ال يفل :وقال

الصفضا(يف    -  ٤ حنبل   :)حابةئل  بن  أمحد  بن  صالح  قال 

 :فقال  ،ومتٰى رأيتني لعنت أحداً   :فقال  ؟ال تلعن يزيد  مَ ـلِ   :ألبيه

يفأَال  اهللا  لعنه  من  تلعن  كتابه  هَ :  قوله  :قال  ؟أين  :قال  ؟ 
َ
� 
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 ؟فهل قطيعة أعظم من القتل ]،٢٣و ٢٢[حمّمد: 

مس  -  ٥]]  ٢٢٤[[ص  / جعفيف  أمحد  :رند  يكون    ال  :قال 

 .قليالً  لوو اض علي� غٰى يبحتَّ  اي� نّالرجل ُس 

بو  :زايلللغ  ) اجلدلحل  منت(  -  ٦ أمحد  رجل أفتٰى  قتل  جوب 

القرآنقال ب فيه  ،خلق  أنَّ   رجالً   إنَّ   :فقال   ،فروجع  منامه   رأٰى يف 

مرَّ  الرجل  إبليس  ذلك  باب  تدخلها  مَ ـلِ   :فقيل  ،عٰىل    : فقال  ؟ال 

ييهف رجل  الا  بخلق  أ قول  دخوهلاغناين  قرآن  ل  الرج  فقام  ،عن 

أفتٰى   :وقال إبلو  بقتيل  ق يقظال  يف  ليس   :قال  ،ال  :واالق   ؟بلتموهة 

 ٰىل.وم أووالن

وينزل إٰىل    ،وقدم ،وجنب  ،ويد  ،هللا جوارح من عني  :لقا  -  ٧

 وأفعال العباد منه. ،ليلة السامء كلَّ 

 فهو كافر.البرش  ريخ اوعلي�  داً حممّ  من زعم أنَّ  - ٨

 دع. مبت لٌّ افهو ضمعاوية م عٰىل  الرتحُّ  يرٰى من ال - ٩

ا  -  ١٠ اعىلٰ ملسح  جيزي  واألوزاعي كإ  لعاممة  سحاق 

 وري. والث

غريهموز  جي  -  ١١ بيد  الرأس  يمرُّ   ،وبآلة  ،سح  عٰىل    ومطر 

 رأسه. 

 :بحث

منهم كتاباً صنَّ اهللا اهلروي  عبد  اعتقادهم   ف  اهللا    نَّ إ  :وفيه  ،يف 

قولهاألصنام    عاب هُ :  يف 
َ
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 له ذلك. هذا عٰىل أنَّ  فدلَّ  ]،١٩٥[األعراف:  بِها

األصنام  :قلنا لعبادة  االستعظام  وجه  عٰىل  خرج   يث ح  ،هذا 

  يرضُّ   وال  دهبَ فع من عَ ظهور آياته إٰىل من ال ين  عمعنه تعاٰىل  عدلوا  

آلة  ،جحدهن  م عن  فعيد  له   فال  الع  ،نفسه  هبا  موضع  جب  فهو 

قولهم  واالنسالخ يف  القرآن  ءٌ :  ن  ْ َ
� ِلِه 

ْ
ِمث

َ
ك َس 

ْ
�
َ
  ل

 .]١١ :[الشورٰى 

 :تذنيب ]]٢٢٥[[ص /

كتاب   يف  مقاتل  بن  سليامن  رسول ا  ي  :قيل  :)األسامء(أسند 
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 ،ءوال من سام  ،وال من أرض ،«ال من ماء رواء:  قال  ؟ناربُّ ا  ممَّ   ،اهللا

 .ق نفسه من عرقها»خلف ،فعرقت ،هاجرافأ خيالً  لقخ

أنَّ   منمنهم    :وفيه عٰىل رأسه    وأنَّ   ،البحر من بصاق اهللا  يذكر 

 .قططاً  جعداً  شعراً 

اهللا  :قيل  : وفيه ربُّ   ،يا رسول  كان  أنْ أين  قبل  اخل  نا    ؟ لق خيلق 

 .وفوقه هواء» ،حتته هواء«يف غامم : قال

ال  :  اد بغدط يف  الرشحب  صا  نادٰى   : سنان  ثابت بناريخ  ويف ت

 .ديف موضع واحابلة اثنان من احلن جيتمع

رض اخلليفة  وحبسهواملعتصم  حنبل  ابن  الرايض ووقَّ   ،ب   ع 

فيها للحنابلة  نسخة  الدِّ (   :باهللا  بإظهار  نافق  عٰىل  وتوثَّ   ،ينمن  ب 

أمو  ،املسلمني املعوأكل  قريباً   ،دين اهال  ربِّ   كان  سخط   من 

ربة عن  وكشفت له اخل  ،كمنني مجاعتاملؤم  ل أمريتأمَّ   قدو  ،املنيلعا

كال  ،صاحبكم  مذهب إبليسعلفوجده  املحظورزيِّ يُ   ، ني   ،ن حلزبه 

قسم باهللا  فأُ   ،ويديل هلم حبل الغرور  ،مورويركب هبم صعاب األُ 

تنرص مل  مذهبكملئن  مذموم  عن   ،طريقكم  ومعوجِّ   ،فوا 

رضليوسعنَّ يف  سلا  ولتعملنَّ   ،وتبديداً   وقتالً   يداً وترش  باً كم  يوف 

 ). ازلكموالنار يف من ،معواتقك

 خاري: الب : يففصل - ٤ ]]٢٢٦[[ص /

ه جيفة فكأنَّ  ،منه وال أكثر درجةً  ،ة أكثر صيتاً ما رأينا عند العامَّ 

بدراً   ،علت غشت  كلفة  احلقَّ   ،أو  البوأظه  ،وأقصاه  كتم  اطل  ر 

  البخاري   جَّ احت  :)ديثاحل  صولمعرفة أُ (ع يف  قال ابن البيِّ   ،وأدناه

من   ربأكثر  العلامء  وصحَّ   ،املجهولنيمن  جل  مائة  رأنَّ   عند  وٰى  ه 

ذكر منهم صاحب   ،لف ومائتي رجل من اخلوارج امللعوننيعن أ 

 املصالت مجاعة.

حنبل ابن  له  صحيحاً سمَّ   :وقال  كتابك  رواته   يت  وأكثر 

ع  رفَ تُ ا مل  فلهذ  ،اس بدانقكرَّ   ري سامع كلِّ غريال  معر  فقرَّ   ؟خوارج 

 عن الغريري.  ته إالَّ واير

رويت عن   مَ ـلِ   :هقال ل  امَّ ـ ل  ،ام حياتهأيَّ    بخارٰى قايض  هبسوح

 .ال يكذبون ةم ثقاألهنَّ  :قال  ؟اخلوارج

البيتوإنَّ  أهل  بعداوة  لتظاهره  كتابه  شاع  خرب   ،ام  يرو  فلم 

ا مع بلوغه يف  إالغدير  حدٍّ ىلٰ الشتهار  فيه اإلنكار    يمكن  وقد    ،ال 

طرذكرن /[[صفاً ا  رو]]  ٢٢٧    يفمن  النصِّ اته  باب    نبيِّ ال  من   

يف    ائر مع كونه مشهوراً ديث الطوكتم ح  ،اررَّ الك   عٰىل عيلٍّ   ختارامل

األيَّ   والعامِّ   اخلاصِّ  مرور  إمجاع   ،امعٰىل  مع  التطهري  آية  وجحد 

غاملفرسِّ  من  فيهم  نزوهلا  عٰىل  نكريين  عكرمة إالَّ   ،ري  من  كان  ما   

 ري.  البخاهامثلاوث ،الكلبي باوالكذَّ  ،اخلارجي

من ينقل  أوَّ الراييث  حد  ومل  قال  ،لهة   الراية   نيَّ طع«ألُ :  بل 

أوَّ   ،»رجالً  يُ   9  النبيَّ   أنَّ   لهوترك  فرجع  بكر  أبا  ب  ؤنِّ بعث 

ويؤنِّ  ُجي   ثمّ   ،بونهأصحابه  فرجع  وُجي بِّ عمر  أصحابه  ٰى  حتَّ   ،نونهبِّ ن 

اس   ، هورسولَ   اهللاَ  بُّ ُحيِ   الراية رجالً   عطنيَّ «ألُ :  فقال  ،9  نبيُّ لاء 

 . ار»غري فرَّ   اراً كرَّ  ،هولُ ورس ه اهللاُبُّ ُحيِ و

بطَّ   ،يلطربوا  ،أمحدذلك  روٰى   وابن   ،والرتمذي  ،ةوابن 

 .والواحدي ،والبيهقي ،وأبو يعىلٰ  ،والثعلبي ،ماجة

سدِّ  حديث  يرو  ثالثو  ،األبواب   ومل  رواه  ن  م   رجالً   نوقد 

  ن ابو  ، اص وقَّ   أيب   ن ب ]]  ٢٢٨/[[ص    سعد  :منهم   ، الصحابة 

  ، ومعاذ ،واخلدري  ،وحذيفة  ،اري نصوجابر األ ،أرقم  وابن  ،اس عبَّ 

يف    ، وبريدة   ،مة لَ َس   مُّ وُأ   ، رافع   وأبو   ،مر ع بن  وا نعيم  أبو  وذكره 

املسند  ، احللية يف  يعٰىل  تارخيه  ، وأبو  يف  يف    ، واخلطيب  والبالذري 

  ، لهائيف فض   وأمحد   ، ة يف إبانته وابن بطَّ   ، ه عي يف جام مذ والرت   ،تارخيه 

خصائصه يف   طربيوال إ اب و  ،   يف  ميمونة  يف   ،ئه مالن    ، أماليه  وشعبة 

 . 9 يش يف رشف النبيِّ ركوواخل ، ابه كت والبيهقي يف

قول األوَّ  من  نقلته رواهتم  ما  يذكر  تظلُّ   أيُّ   :لومل    ...نيسامء 

الكاللة  ،احلديث خرب  ا   ،وال  خطبة  بوال   ،تقالةالسوال  دائع   

 . حلوأبوال حديث ماء ا ،عثامن

التم  خيَش   مل  امَّ ـول تلك  عمن  صدق  يإِ   : ليهوهيات  ِ
�
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�
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َ
 ا أ

ْ
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ْ
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 .]١٥٩[البقرة:  اِت ن

جيوز  إنَّ   :قيل  إنْ ]]  ٢٢٩[[ص  / مل  يصنع    ]،ذلك[ه  ما  ذكر 

 . وضع تلك األولياءتلك إالَّ 

 ي فف   ؟ ب األنبياء يا لذكر معاي ومسلم تصدَّ   ري ل البخافام با   : قلنا 

الت ا  والثامنني ا حلديث  بعدسع  من    عليه  تَّ امل   املائة  اجلمع فق  بني   من 

النبيِّ ني  الصحيح  مَ   «أنَّ   9  عن  املوت عٰىل عينه لَ موسٰى لطم  ك 

روحه». امَّ ـل   ، فقلعها  لقبض  جاء  عرش    احلادي  املائتني ويف  بعد  منه   

لإبراه   «أنَّ  يط امَّ ـ يم  ا  ي خللق  لب  الشفاعة  ثالث بت  كذ  : قول منه 

  .د املائتني ع ب ن  ي العرشالسابع و ونحوه يف   ، » ي إٰىل غري بوا  اذه   ، كذبات 

أنَّ  كذ  لنق  أحداً   ولو  شيخهم  روايته  باً عن  يف   ، لطعنوا 

  ؟ سوة بالشيخنيأفام كان لألنبياء املختارين أُ   ،وسارعوا إٰىل تكذيبه

عنه   فكيف يصحُّ  ،الدوابِّ   ذمِّ غتياب وعن اال 9 وقد هنٰى النبيُّ 

 ؟دحهماهم ومفيمن ذكَّ ذلك 
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الرابع   منوويف  احلبشة    :هاألربعني   ، 9  نبيِّ ال  عندلعبت 

 .9 النبيُّ  هفنها ،بهم عمرفحصَّ 

عندهغنَّ  : )اإلحياء(ويف   جوار  عمر  ،ت  فأشار    ،فدخل 

فأشار   ،فدخل  ،«عدن»  :فقال  ،فخرج  ،بالسكوت  9 النبيُّ 

هذا  :فقلن  ،جفخر  ،بالسكوت يؤثر    ،ر«عم  :قال  ؟من  ال  وهو 

 امع الباطل». س

األوَّ املجلَّ   ويف صمل  د  مسلم ن  أح  حيح  تتسبعة  ن  ضمَّ اديث 

ذلك أضافقبَّ   ،نحو  من  اهللا  إٰىل    فح  إٰىل   ،هنبيِّ النقص  والكامل 

 املتبوع. وال مدح لتابع مع ذمِّ  ،تهبعض رعيَّ 

أنَّ  منه  واألربعني  اخلامس  العرصٰى سه  9  النبيَّ   ويف  عن     

 .نيبركعت فرجع فأتمَّ  ،دينهه ذو اليٰى نبَّ عتني حتَّ عن رك

والثاين    ،يخاراد البأفرمن  ويف الثاين    ،نه ل مث األوَّ يويف احلد

نام عن الصالة حتَّ أنَّ   ،فراد مسلمأ   من  أيضاً    ، ٰى طلعت الشمسه 

عمر يناقض  ،فأيقظه  رووه  وهذا  أنَّ   ما  ينام  من  وال  عيناه  تنام  ه 

 . ة األحواله من معرفأي نومه ال يمنع ،قلبه

 األحزاب.  يوم ة العرصترك صال همنه أنَّ  خلامسويف ا

 :فضيحة ]]٢٣٠[ص [/

روايتهع  من واجيب  الرابع  يف  بني اجلمع  (من    نيبعألر م 

   شارطت ريبِّ «إينِّ   :رجلني وقال  سبَّ   9  النبيَّ   نَّ أ   )الصحيحني

زكاةً   أيَّ   أنَّ  له  فاجعله  لعنته  هبت  ،»راً أجو   املسلمني   إذ  ،وهذا 

يكونكي النبيِّ   ف  مصلويكو  ،ملسلم  9  سباب  لهن  فعٰىل    ؟حة 

أ هللا هلم ويسألوايسأل    سن أنْ هذه حي ه  ق نبيَّ وفِّ يُ   أنْ   ألنفسهم  يضاً ه 

 م. مه لعنههم ويلهبِّ لس

عرش  الرابع  أنَّ ويف  منه  النصب  9  النبيَّ     عٰىل  فلم   ،ذبح 

هم بتُ وقد جاء يف كُ   ،منهفكان أعرف باهللا    ،يأكل منه زيد بن نفيل

ٰ  اهللا أنَّ   .ربيته وتأديبهت  توىلَّ

أهنَّ  العجب  نبيَّ ومن  يرمون  ام  وباقي  بامهم  ذكرألنبياء   ناه  

 عن مثله. هم ساءهون صحابته ونزِّ نويُ  ،نحوهو

كتاب   يف  منهم  اهلروي  اهللا  عبد  الصحابة    :)االعتقاد(قال 

تكلَّ   ،ونساؤهم  ،هم عدولكلُّ  فيهنَّ فمن  فقد  أو تكذيبتهمة    م  ب 

 .بطالسالم باإلب عٰىل اإلتوثَّ 

الت من  ويف األصل  السُّ أ اعتقاد    :ايلللغز  )اإلحياء(اسع  ة نَّهل 

 بة. صحاتزكية مجيع ال

ن من  نَُس   لكنَّ تس«ل:  9  يُّ لنبم الك وقد قال هلف ذكي  :قلنا

 ،عن ضالهلم  9  وا من أخرب النبيُّ لقوم زكُّ   فبعداً ؟  »كان قبلكم

 .ن خالهلم عل اهللاُس وأخرجوا رُ 

الصحيحني(ويف   بني  عليهتَّ امل  من  )اجلمع  التقٰى    :فق  «إذا 

واملسلامن بسيفيه فالقاتل  ااام  أمر    ،لنار»ملقتول يف   9  بيُّ النوقد 

حدث املشايخ األخباث  لنا ما أ وقد أسف  ،الثالثق  رَ بقتل الفِ   اعلي� 

يُ نَّوأهل السُّ   ،من األنكاث م  أهنَّ مع علمهم ب  ،ةلون أهل الذمَّ فضِّ ة 

  هلم سيفاً   و أنَّ ل   ٰى حتَّ   ،اعهوأتبابته  ومجيع صح  ،هميطعنون عٰىل نبيِّ 

اجل بهأفنوا  عىلٰ دِّ قويُ   ،ميع  طائفةموهنم  الرافضةمَّ ستُ مسلمة        ، ٰى 

ب ثبت صدم بعضهحيث طعنوا يف  نبيُّ   ،وره عنهمام  شهد  هم  وقد 

 عٰىل أحداثهم.

والعرش الثامن  من  ففي  الصحيحني(ين  بني   دنَّ ري«ل:  )اجلمع 

ويعرفوين  عيلَّ  أعرفهم  بيناحي  ثمّ   ،أقوام  وبينهمل  رواية   ،»ي  ويف 

تدرإنَّ   :«فيقال:  اخلدري ال  أحدثوا  ]]  ٢٣١/[[ص    ما  ي ك 

 . ل بعدي»بدَّ  نمل ول سحقاً أق ف ،بعدك

ين منذ  «مل يزالوا مرتدِّ :  فق عليه ني من املتَّ الستِّ   يف احلديث  نهوم

ومنه يف    ، بعد املائة نحو ذلكومنه يف احلادي والثالثني،  فارقتهم»

والس بعد  تِّ السابع  ذلكتنياملائني  نحو  من   ،  هريرة  أيب  مسند    من 

مة وابن  لَ َس  مِّ وأُ  بكريب  بنت أ  شة وأسامءمسند عائ منو ،قرُ ة طُ عدَّ 

 حذيفة. بن مسعود وواب يّ املس

فيهم قال  ما  ضالهلم  عظم  بدَّ   «سحقاً :  ولوال  بعدي» ملن    ،ل 

 ل شفاعته فيهم.قبَ ال تُ  دٍّ  بلغوا إٰىل حامَّ ـل

احلديث يف  من  وَّ األ  ومنه  اليحص(ل  أبو    :)بخاريح  قال 

 . يعاً مج ونلُّ َص م يُ  أهنَّ إالَّ  د شيئاً مّ ة حممَّ من أُ ما أعرف  :الدرداء

  :قال الزهري  :)خاريصحيح الب(من    لوَّ  احلديث األه يفومن

يبكي وهو  أنس  عٰىل  يبكيك  :قلت  ،دخلت  أعرف    :قال  ؟ما  ال 

إممَّ   اً شيئ أدركت  الصالةالَّ ا  الص  ، هذه  ُض وهذه  قد    ويف   .عتيِّ الة 

شيئاً   :يثحد أعرف  عهممَّ   ما  عٰىل  كان  اهللا  ا    : قيل  ،9د رسول 

فضة  الرا  وافكيف ذمُّ   ؟تمتم ما صنعصنعقد  أليس    :قال  ؟الةفالص

ونقلوا    ،وهم فيهء زكُّ لصحابة بيشبالطعن عٰىل بعض ا رفضوهم  و

 ؟ما هو أعظم منه

 فصل: - ٥ ]]٢٣٢[[ ص /

أخباراً  ومسلم  البخاري  فضامجَّ   كتم  يف   ، بيتلا  أهلئل  ة 

رشطهام عٰىل  حم  ،صحيحة  الشيخ  يوسف  مّ ذكرها  بن  لكنجي  اد 

الثالشاف اجلزء  يف  يف بغي(كتاب    من  امنعي  الطالبني    مناقب   ة 
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الراخللف منها)اشديناء  وسأذكر  ال   ،  مه،  تقدَّ بام  وضعه  يليق  ما 

 مامني عند من يفهمه: خيفٰى به حال هذين اإل

أرقم   -  ١ بل يف ابن حن  أخرجه  .ملل من أسأوَّ   عيلٌّ :  زيد بن 

اجل  ،املناقب يف  يف  ،ظواجلاح  ، امعوالرتمذي  املستدركواحلاكم    ،

 جاه. رِّ ومل ُخي  ،دصحيح اإلسنا :الوق 

احلا  -  ٢ يف  أخرج  الصدِّ :  قوله    ) تدركاملس(كم  يق «أنا 

سبعصلَّ   ،األكرب الناس  قبل  إالَّ   ،سنني  يت  بعدي  يقوهلا   ال 

صحيح    :قال،  »كاذب حديث  الشي  عىلٰ وهذا  ومل    ،خنيرشط 

 جاه. رِّ ُخي 

يف    -  ٣  والنبيُّ   ،اهلادي  ناأ «:  قوله    )ركاملستد(أخرج 

حد  : قال،  »املنذر صحيح  وهذا  العٰىل  يث  ومل    ،شيخنيرشط 

 جاه. رِّ ُخي 

يف    -  ٤ املشوي  )املستدرك( أخرج  الفرخ    :وقال  ،حديث 

 جاه. رِّ ومل ُخي  ،ناد عٰىل رشط الشيخنياإلس صحيح

النبيِّ   -  ٥ أ :  نلسلام   9  قول  أحبَّ   اعلي�   حبَّ «من   ، نيفقد 

  رشط   صحيح اإلسناد عىلٰ  :وقال، ني»ضفقد أبغ اومن أبغض علي� 

 .ه جارِّ ومل ُخي  ،ومسلمالبخاري 

ويموت   ،حيايت  احيي  «من أراد أنْ :  9  النبيِّ قول    أخرج   -  ٦

/[[ص  موتتي جنَّ]]  ٢٣٣،  ريبِّ ويسكن  وعدين  التي  اخللد   ،ة 

ولن   ،رجكم من هدٰى ه لن ُخي فإنَّ   ،  أيب طالبن  ب  عيلَّ   تولَّ ليف

 ه. اجرِّ ومل ُخي  ،ادصحيح اإلسن :وقال ، ضاللة»لكم يف دِخ يُ 

، ة»يا واآلخري يف الدنليِّ «أنت و:  9  ل النبيِّ أخرج قو  -  ٧

 جاه. رِّ ومل ُخي  ،صحيح اإلسناد :وقال

صحيح اإلسناد عٰىل رشط   :وقال  ،لغديرحديث اأخرج    -  ٨

 ه. اجرِّ ومل ُخي  ،البخاري ومسلم

األسلميخرأ   -  ٩ بريدة  قول  علي� تنقَّ   :ج  النبيِّ   اصت    ،عند 

، »م؟ن أنفسهمنني مباملؤ  أوىلٰ   تلس«أ :  وقال  ،9  يُّ فغضب النب

فعيلٌّ :  لقا  ،بىلٰ   :تلق  مواله  كنت  وهذا   :قال،  »مواله  «فمن 

 جاه.رِّ ومل ُخي  ،ٰىل رشطيهامصحيح اإلسناد ع

  «عيلٌّ : قول النبيِّ وابن حنبل  حاتم  مذي وأبوأخرج الرت  - ١٠

منهمنِّ وأنا  ويلُّ   ،ي  بعد  لِّ ك  وهو  يف  وأخرجه    ،»يمؤمن 

 جه. رِّ ُخي  ملو ،سلمعٰىل رشط م ادصحيح اإلسن :قالو ،)ركاملستد(

سدِّ   -  ١١ حديث  حنبل  ابن  عيلٍّ   أخرج  باب  غري   ، األبواب 

 جاه. رِّ  ُخي ومل ،صحيح اإلسناد :وقال )املستدرك(ه يف خرجوأ 

احلاكم    -  ١٢ النبيِّ   )ركاملستد(يف  أخرج   «عيلٌّ :  9  قول 

 جاه.رِّ ومل ُخي  ،ناديح اإلسحوهو ص :قال، »د العربسيِّ 

يف    ثالثاً   إيلَّ وحي  «أُ :  9  النبيُّ قال    :بن أسعدعبد اهللا    -  ١٣

قال ،  »لنياملحجَّ   وقائد الغرِّ   ،قني ملتَّ وإمام ا  ،د املسلمنيه سيِّ أنَّ   عيلٍّ 

 صحيح اإلسناد. :)املستدرك(يف 

مجاع  -  ١٤ أبوروٰى  منهم  مرَّ   ة  بن  وعمر  واخلجندي  ة  بكر 

ووا مسعود  العاعبن  بن  وامرو  وعمر  ص  صني  احلبن  ألسدي 

و  معاذو هريرة  الوأبو  وابن  عدَّ عائشة  فرات  طرق  قول  من  ة 

عيلٍّ :  9 النبيِّ  وجه  إٰىل  يف  ،  عبادة»  «النظر   :)املستدرك(قال 

 جاه.رِّ ومل ُخي  ،صحيح اإلسناد

ا ترضني «أمَ :  لفاطمة  9  النبيُّ قال    -  ١٥]]  ٢٣٤[[ص  /

اطَّ   أنَّ  فإىلٰ لع  اهللا  األرض  را  منها  أب   :جلنيختار    ، وكِ أحدمها 

بعل صحيح اإلسناد    :وقال  )ستدركامل(يف  أخرجه    ،»؟ِك واآلخر 

 .جاهرِّ ومل ُخي  ،عٰىل رشط الشيخني

وولدا  اعلي�   9  النبيُّ   لفَّ   -  ١٦ آيوزوجته  نزول  عند  ة ه 

وقال أ :  التطهري  بيتي»«هؤالء  والقزويني    ،هل  الرتمذي  أخرجه 

يف   اإلس  :لوقا  )ملستدركا(واحلاكم  رش صحيح  عٰىل  ط  ناد 

 جه. رِّ ومل ُخي  ،ريبخاال

مدي«أ   -  ١٧ العنا  وعيلٌّ نة  يف    ، باهبا»  لم    )املستدرك(أخرجه 

 جاه. رِّ ومل ُخي  ،داإلسناصحيح  :وقال

من ولة منق ،ام مل يذكراهاي بأهنَّ ح الكنجرصِّ  يُ خر ملوهنا أخبار أُ 

 أعرضنا عنها. ،ب القومكت

إنْ  األحاديث  تصل  فهذه  مل  الشيخني  كانت  شهرهتا إٰىل  مع   ،  

ن بذكرمها  يلهجوبيهام وحون كتارجِّ فكيف يُ   ،ليل قصورمهاو دفه

ف  وإنْ   ؟اعٰىل غريمه إليهام  روايوصلت  ونقلهارتكا  كان ذلك    ،تها 

أبوا أكرب  واالنحمن  التهمة  السبيل    ،رافب  عن  والرجوع 

 عتساف.ح إٰىل االالواض 

ذلك أخرج  قد  وغريه  الكنجي  الطروبنيَّ   ،وهذا  الراف ي  ع  ق 

واعتذاال السالك  تذب  جلار  ابرصَّ ملن  إٰىل  به  عن    الضالل لنور 

أل اهللا  ونحن نس ،ك به من عظيم املهالكواملنجي ملن متسَّ  ،كحلالا

الرحيم عىلٰ ثبِّ يُ   أنْ   ،الكريم  أقدامنا  املستق  ت    وجيعلنا   ،يمالرصاط 

 العظيم.  من ربِّك، ذلك هو الفوزة النعيم، فضالً جنَّ ورثةمن 

 :بتذني ]]٢٣٥ ص[[/

منا  بام علإالَّ وما ذلك    ،كان إليهماإلرتهم والطخم  عابونا برتك
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ظ وضالهلم من   :  لقوله  ،لمهم 
َ
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َ
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زايل والغ  )عارف امل   رص خمت ( رجاين يف  اجلد  د بن حممّ وقد ذكر أمح 

  .ٰى مات د واجلمعة حتَّ س ترك املسج مالك بن أن   أنَّ  ) حياء اإل( يف  

بي   وسعيداً   سعداً   أنَّ   )اإلحياء(ويف   ومل لزما  يأتياوهتام  املدينة    

 ا. جلمعة وال غريه

 ؟ تك يف ترك اخلروج إٰىل الصالةحجَّ ا  م  :ن حنبلوفيه قيل الب

 . يراهيم التميموإبي لبرصسن احلتي احجَّ  :الفق

وسعنافهالَّ  أعذر  أنَّ ع  م  ؟تهمئمَّ ألعذرهم      حيث   ،منهما 

ايص لون املعسهِّ ويُ   ،ذنب  ب من غريعذِّ اهللا يُ   ون جلليسهم أنَّ ؤيقر

 .ر اهللا كان وما مل فالقدَّ ما  :مبقوهل

طرحوألهنَّ  أحام  أوَّ ،  العرتة  ديثوا  األوَّ ففي  اجلزء  من  ل  ل 

مسلمصح( بن  اجلرَّ   قال  ، )يح  ياح   اً برجا  سمعت  : قولمليح 

  ، 9  عن النبيِّ ر  عن أيب جعفألف حديث    ي سبعونندع  :يقول

جرير /[قال  عنه]]  ٢٣٦[ص  :  أكتب  يؤمن ألنَّ   ، فلم  كان  ه 

تلك األحاديث ألجل قول جاء القرآن  النتفاع بفرتكوا ا   .لرجعةبا

يف ِ ا:  به 
�

ِديَ � ِمْن  رَُجوا  خَ وَهُ يَن   ارِِهْم 
ٌ

وف
ُ
�
ُ
أ  ]،٢٤٣البقرة:  [  ْم 

 هف.أصحاب الكخبار بحياة أ ءت وجا  ،وغريهم

اخلطوأباحو اا  يف  يف  ،  يعةلرشأ  ذكر  بني   اجلمع(فقد 

  ، جرانصاب فله أ تهد فأ«من اج:  قال  9  النبيَّ   أنَّ   )الصحيحني

 .ومن أخطأ فله أجر واحد»

 :خامتة

كلِّ  أع  أتباع  بمذاقوم  بمذاهب   ،هبهمرف  أعرف  فالشيعة 

االعرت التي رفع  قد   والعرتة  ، اهبك  ن متسَّ عمَّ   اللةالض  9  نبيُّ لة 

الشيع  أثنت واعٰىل  بالورع  كلُّ   ،ديانةلة  هلا  مرافقتعاقل    فيعلم  هم 

 .ة اإلعانومن اهللا ،ألمانةيف العقائد وا

وطعن    -  ١٦  ]]٢٣٧  [[ص/ أحاديثهم،  رواة  ذكر  باب: 

بعض،بعضه حديثه  م يف  لردِّ  املوجب  لفسقهم،  م، املوجب ذلك 

 :هم تصحيح دينم قاعدهتم يفداملوجب هل

مجن  فم مالوالصحابة  دنيااعة  إٰىل   ، األموال  وتداولوا  ،هما 

بني  ودخَّ  ما  ورووا    ،ة يف واليتهمميَّ أُ لوا  وصلوا  حتَّ   ،واأحبُّ هلم  ٰى 

  ، باإلعالن  متهان إمايف زم  اوا علي� وسبُّ   ،وقتلوا عثامن  ،ٰىل حاجتهمإ

 .أحد الثقلني  مع كونه من وخذلوا أبا عبد اهللا احلسني 

عالعدو  :قيل  إنْ  ذل  أحرٰى  ن  ا بأُ لك  من   فيه   ملا  ،أللبابويل 

 الكتاب.  صِّ عنه بن  املنهيِّ  ،تياباالغ

اهللا  :قلنا أحلق  بالظاملنيقد  ٰ   من    الظيتوىلَّ النبيُّ ،  املني   وقال 

الفُ :  9األمني   وقد  ،  »ليجتنبهم الناس  ،ا فيهمم  اقسَّ «قولوا يف 

كُ  العلامء  الرجالتُ وضعت  عىلٰ صُّ ون  ،ب  فيها  مجاوا  فسق  عة   

 ل.ق ذلك بالضالومل يلح  ،يف املقالم ذهبوك

الن العق  9  بيُّ وذكر  العدوان  ،بةأهل  من   ، وما انطووا عليه 

من حيث يطلع  ،«من هنا تطلع الفتنة: لت عائشة وقا بيإىلٰ  شاروأ 

ب  يرض  اراً فَّ «ال ترجعوا بعدي كُ   : هألصحاب  الوق ،  »قرن الشيطان

حذو    لكمقب  ن من كان نَُس   بنَّ «لرتك:  وقال  ،»ضرقاب بع   بعضكم

بالنعالنع أص:  الق و،  ة»لقذَّ باة  والقذَّ   ،لل  م«من  يراين  حايب  ال  ن 

 .بعد خروجي من الدنيا»

يقول  أنَّ ولوال  ]]  ٢٣٨[ص  [/  :  اهللا 
َ

 ال
َ
ِمنُون

ْ
يُؤ  

ً
ْوما

َ
ق ُد  ِ

َ
�  

وَ  َْومِ بِاِهللا  اهللاَ   ا�ْ  
�
َحاد َمْن   

َ
ون

�
يُواد ِخِر 

ْ
ُ   اآل

َ
  اآلية   ...  َورَُسو�

نعا  ،كتنا عنهمسل،  ]٢٢[املجادلة:   ومن كان   وهذا عيلٌّ   ،دهم ومل 

واألمر   ،نيتعافوا عن طلحة والزبري وعائشة واآلخرو  يف حزبه مل

 مشهور.

وأصحابه   وا من عيلٍّ ءوهذا معاوية وابن العاص وأتباعهام بر

 . معروفم هلم ولعنه ،موحزهب

عبد احلم بن  الضبِّ وقد روٰى جرير  أنَّ يد  اهللا    ي  بن عمرو  عبد 

كالعا  بنا متبصفِّ   انص  يقات  داً قلِّ ني  علي� بسيفني    : ويقول    ال 

 . وهذا عن أيب ،هذا عن نفيس

وابن   سعد  ملعموهذا  وأصحاهبام  عيلٍّ ي  ر  تقليد  وهو    ،روا 

 . إمامهام

 .وهذا عثامن نفٰى أبا ذرٍّ 

وابعامَّ وهذا   مسعور  عثامنن  لعنا  دقَّ حتَّ   ،د  اب  ٰى  ن ضلع 

يُ   ،رعامَّ بطن    قوفت  ،مسعود أ ر أحد منكِ ومل  النبيِّ صحان    9  ب 

 هم. علي

ابن   عيلَّ ينِّ أ وددت    :مسعودوقال  حيثوا  عالج  برمل  وعثامن     

 . فرييح اهللا املسلمني منه ،امنَّ األعجز ٰى يموتعليه حتَّ وأحثو 

مرَّ  ابن  رواية  أنَّ ويف  قالة  ج  :ه  عىلٰ عثامن  ومثله    .الرصاط  يفة 

 ر. روي عن عامَّ 

إبر  ،عمشاأل  عن  ،شعبةٰى  وور]]  ٢٣٩[[ص  /   ،م اهيعن 

 .جناح بعوضة زن عند اهللاعثامن ال ي عود أنَّ عن ابن مس
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محَّ  وابن  خالد  ومن وروٰى  األع   ، صور اد  بن   ، مش عن  عمر  عن 

رسول قال    : قال   ، عن ابن مسعود   ، عن أيب عبيدة   ، مة لَ َس   مِّ عن أُ   ، ة مرَّ 

  .امن ل عثفدخ   ، «يدخل عليكم رجل من أهل النار» :  9  اهللا 

 .قتلهمويأمر ب ،ةجلنَّورٰى باألهل الشمر يشهد ا عذوه

وقد أبٰىل   مل يبُل   :وتقول  9  نبيِّ ال  رج قميصوهذه عائشة ُخت 

 . تهنَّن ُس عثام

قال   عمرذا  هو سعداً   :قد  سعداً   ،اقتلوا  اهللا  سيِّ   ،لعن  د  وهو 

 . األنصار

 .طمةت فااق بيبإحر وهمَّ 

خالد قتل  ترك  بكر  أيب  عٰىل  بال  ،وأنكر  قذفه  بامرأة  ز وقد  نا 

 .الكم

 كر فلتة.نت بيعة أيب بكا :الٰى ق حتَّ  ياءأش وأنكر عليه

أُ ا طوهذ  ألست خطبت   :نفقال له عثام  ،دحُ لحة وعثامن يوم 

فأنت    ؟َت ٰى هتودَّ جك حتَّ تزوَّ ت  أنْ ]]  ٢٤٠، /[[ص  بتفأدية  هيو

 د. ل صحايب هتوَّ أوَّ 

تسابَّ أُ   وهذا مسعود  وابن  كعب  بن  حتَّ يب  كلُّ نفٰى ٰى  ا  د  حوا   

 .بيهخر عن أ هام اآلمن

عوقا عول  البن  نا  :فقال  ،منافقيا    :فثامن  أيف   ،فقتمتٰى 

 ؟ كن رٰىض اك أم برضاي بمن مل يتوليتي إيَّ 

أُ  رشحناهافهذه  أنَّ   ،مور  كتابنا  يف  الناظر  بدَّ   ليعلم  لوا  القوم 

كاألُ وغريَّ  الوا  حال ك  نْ فإ  ،سالفةمم  يف  مدحاهم  ورسوله  اهللا  ان 

ذمَّ   ،طاعتهم ح  اهم فقد  معصييف  ا  ، تهمال  خاطب  :  هيَّ نب  هللاوقد 

 
َ
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ْ
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ُ
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َ
   أ

َ
َعذ  

�
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ْ
َعِظيٍم  َعَصي يَْوٍم   ]، ١٥[األنعام:    �اَب 

 .تهمَّ ألُ  وذلك تأديب وحتذير

 فصل: - ١ ]]٢٤١[[ص /

فقهاء اجلمه بن عبور ورواهتم عفمن  اهللا  بيعة  ،مرد    قعد عن 

نني  احلادي والثامحلديث  ي افف ،بيزيد وبيعته كسَّ ومت ،تهنرص وعيل

ا يزيدأهل    عخل  امَّ ـل  :لصحيحنيمن اجلمع بني  أهله    ،املدينة  مجع 

واء غادر ل  ب لكلِّ نَص «يُ :  يقول 9  سمعنا النبيَّ   : وقال،  وحشمه 

ممَّ وإينِّ ،  القيامة»  يوم أغدر  أعلم  ال  رج  بايع  له  نصب    ثمّ   الً ن 

 قتال. ال

ك بن لِ املَ إٰىل عبد  ب ته كسني منه أنَّ اخلميث اخلامس وداحلويف 

 . يبايعهمروان 

وااحلدويف   اخلامس  املتَّ ب  نيلستِّ يث  من  املائة  عليهعد    امَّ ـل  :فق 

أنَّ   أو  نيس  :فقالت  ،احليِّ كاء  ب ببعذَّ ت ليُ امليِّ   سمعت عائشة عنه 

إنَّام قال النبأخطأ  ه«إنَّ :  اتتة ميَّ هيود]]  ٢٤٢  صيف /[[  9يُّ  ، 

 ،دقةكانت صا  فيه إنْ طعن منها    ذافه،  »بعذَّ ا لتُ هنَّ وإ  ،عليها  كييب

  ففيها. وإالَّ 

املتَّ لثاين عرشديث ايف احلومنه   ابن   نَّ أ   :فق عليه بعد املائة من 

ما اعتمر    :فقالت  ،غهافبل  ،برج  يف  9  اعتمر النبيُّ   :عمر قال

ا  ز هلفكيف جا  .عهنا م وأ إالَّ رة  مع  يوماً   قطُّ   وما اعتمر  ،يف رجب

أ ذا  فه  ؟ةيه بمكَّ اعتمر ف  هولعلَّ   ،كلتقول ذ  أنْ  و  طعن يف ابن عمر 

 فيها. 

أكثرائع  :ومنهم التي  عنهاشة  الرواية  يف   ،وا  نقلهم  مع 

نقصها ردَّ ]]  ٢٤٣[[ص  /و  ،صحاحهم  يوجب  ففي    ،قوهلا  ما 

واحلدي الثاين  املتَّ ث  من  عليهالثامنني  بالب  نتك  :فق   ،اتنألعب 

يل صواحب  وكانت  م  ال  ،عييلعبن  دخل    ، نتنعام  9  بيُّ نفإذا 

 جرير.  يف حديثونحوه  ،بعَ اللُّ  ناُت ن معي والبَ لعبفي ،نَّ ري هلفيش

املتَّ  من  السادس  احلديث  يف  هي  روت  عدَّ وقد  يف  عليه  ة  فق 

النبيِّ رُ طُ  إنكار  الصورعمل  9  ق  بإبطاهلا  ،ل  فكيف   ،واألمر 

كة  الئامل  أنَّ    صحاحهم وا عنه يفرو  دوق ؟   منزله بجعلها يف يرٰىض 

تدخ بيتاً ال  كل  ل  فيه  ويكون  صورة  وال  متثال ب  يؤثر  أفكان  ،  ال 

بل عائشة  دخول  عب  عٰىل  أُ اللعب  الذي  بيته  عٰىل  ُس املالئكة  س 

املنكرات ونفي  النبيُّ   ؟العبادات  يمتنع  دخول  ن  م  9  وكيف 

حتَّ ال ُجي كعبة  ذكرنَّٰى  كام  الصور  عنها  يف  ب  ب(ه   نياجلمع 

وجيمع   ،ريالبخا   من أفرادرشع علتاسيف احلديث ا  )الصحيحني

 ؟ بلعبتهايد لعبها عبن معها أو يرلشة النساء يلعائ

الص(ويف   بني  ا  )حيحنياجلمع  احلديث  والعرشيف  ين  خلامس 

املتَّ  أنَّ من  عليه  تفرَّ   فق  احلعائشة  عٰىل  وهم  جت  يف بشة  يلعبون 

با النب  ،حلراباملسجد  صان  إنشاد  املسجد  9  يُّ وقد   عن 

 .»هلذا مل تبنَ املساجد  إنَّ  ،يكإل اها اهللاأدَّ ال «: وقال، لِّ ضواال

أ ومن ذلك   أيَّ   ا دخلأباه  نَّ احلديث  وعندها    ،ٰى ام منعليها يف 

يُ  أمزامري    :وقال  ،فنهرها  ،بثوبه  متغشٍّ   والنبيُّ   ،فاندفِّ جاريتان 

ع اهللالشيطان  رسول  النبيُّ   ؟ند  ذلك  9  فنهاه  فكيف    .عن 

  ، الءعقالي هو أكمل  الذهم  عن نبيِّ   ذلكلقوم تصحيح  احسن من  

ع  رفَ تُ   أنْ    أذن اهللابيوتاً   9  النبيُّ وكيف جعل    ؟ءوأفضل الفضال

وأبو بكر    ؟ للعب والغناءكام جاء يف القرآن حمال� ر فيها اسمه  كَ ذويُ 
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فريدُّ  املنكر  عن  النينهٰى  النبيُّ   ،نهيال  عن  9  بيُّ ه  كان  ال    وإذا 

  ربِّ   كر منناملعن    النبيِّ   دُّ فر  ،وحٰى يُ   يبل بوح  ،وٰى ينطق عن اهل

أل  ،السامء ساغ  النهيوكيف  بكر  بر  ؟كذل  عن  يب  له  سول  وكان 

 ؟ م بني يدي اهللا ورسوله تقدُّ الَّ وهل ذلك إ ،سوة حسنةاهللا أُ 

فق عليه من املتَّ   وقد ذكر احلميدي يف احلديث الرابع بعد املائة

ل يَّ ان ُخي ٰى كحتَّ   9  النبيُّ   رَ حِ ُس   :ة قالتق عدَّ رُ عن عائشة من طُ 

ال   هأنَّ   إليه فعله  ءيشفعل  حوا  صحَّ ]]  ٢٤٤[[ص  /  فكيف  ،وما 

صا وقد  بألطافذلك  اهللا  فِ :  وقال  ،هنه 
ْ
َسيَك

َ
ُهُم  ف

َ
  اهللاُ يك

يُ   ]؟١٣٧ [البقرة: التحرُّ علِّ وكان  الناس  السحرم  من  ولو    ،س 

أنْ   ،التنفيذ  كعليه ذل  جاز ويف   ،يزيديعة أو  ص عن الرشنقِ يُ   جاز 

 نام. ن األئه مد أعدانع ،ممذهب اإلسال قاطوإسإسقاطه  كذل

ا   ، اتل مق   : ومنهم  كذَّ   : زري جلقال  املحدِّ   اً ب ا كان  وقال   ، ثني بإمجاع 

السعدي   ، اب كذَّ   : وكيع  حسوداً   : وقال  البخاري   ، كان  كان   : وقال 

يش  ال  البتَّ مقاتل  مرتوك ذَّ ك   : الساجي وقال    ، ة ء  الرازي   ، اب   :وقال 

احلديث  النسائ   ، مرتوك  الكذَّ   :ي وقال  بب ا من  املعروفني   وضعني 

والواقدي   ، ة ٰى باملدين يب حيي ابن أ   : أربعة   9اهللا    رسول   عىلٰ   ديث احل 

  يد بالشام.ن سع واب   ، ومقاتل بخراسان   ، ببغداد 

حنيفة  :ومنهم الغزايل  ،أبو  وضع   :قال  حنيفة  أبو  أجاز 

عىلٰ  وفقاحلديث  البُ   : وقال  ، مذهبه]]  ٢٤٥[ص  /[    دن إشعار 

ج  زوَّ لو ت  :وقال  ،ةدنأشعر ب  9  بيَّ لنا   ائشة أنَّ عوقد روت    ة،لثمُ 

أُ  يكناهم ملة دررش ععىلٰ ه  مَّ إنسان  ذكره بحريرة    ولو لفَّ   ،اً زاني   

ين سنة  ولو غاب عن امرأة عرش  ،ج امرأة مل يكن زانياً وأدخله فر

من   اب السالف جانباً نا يف البوقد أسلف ،قدم وهبا حبل كان منه ثمّ 

 خمازيه. 

ا  :نهممو النبيرش  أنْ   زعم  ،ينِّسُّ لهشام  وتركها   ،ةنَُّس ذ  ب 

الروح التي يف عيسٰى غري    أنَّ و  ،ةروَّ ة منَّالسُّ   فقد جعل ترك   ،ةمروَّ 

 فهرب.  ،ل بهنكِّ يُ   الري أنْ د قايضفأرا ،خملوقة

سريينحممّ   :ومنهم بن  مؤدِّ   ،د  ول  جاللحجَّ   باً كان   ، دهعٰىل 

علي�  يلعن  يسمعه  ع  اوكان  ينكر  احلعن  ل  فلامَّ   ،ليهفال  اج جَّ الناس 

 طيق أسمع شتمه.ال أُ  :قالد وسجن املخرج م

 ك.لِ كان يف رشطة هشام بن عبد املَ  ،ثوريسفيان ال :همومن

وكيع  ،يالزهر  :ومنهم بن  سفيان  يضع إنَّ   :قال  كان  ه 

مروان لبني  املَ   ،األحاديث  عبد  مع  علي� ك  لِ وكان  وروٰى    ،ايلعن 

 له. اً غالم ه قتلالشاذكوين بطريقني أنَّ 

املسعيد    :نهممو فقيهسيّ بن  أ   ،زجااحل  ب  معرش روٰى  أنَّ بو  ه   

  ، ينوهو ابن ناقل هذا الدِّ   ،سنيعيل بن احلة  ازمن حضور جن  ٰى تأبَّ 

سا  وحممود املسلمنييعند  /[[ص  ر  ركعتني    :وقال]]  ٢٤٦، 

 سني.بن احل من حضور عيلِّ  إيلَّ  أحبُّ 

الواسطي  :ومنهم]]  ٢٤٧  [[ص/ والنار  اجلنَّ  :روٰى   ،خالد  ة 

 ربان.خي

 ك.لِ د املَ هلشام بن عب اكان رشطي�  ،تمرور بن املعنصم :ومنهم

جبريعيس  :ومنهم بن  زمرة    ،د  يف  اخليل  عطاء  عٰىل  كان 

 ف عن احلسني. وختلَّ  ،اجاحلجّ 

ف عن  وختلَّ   ،خرج مع ابن األشعث  ،ياحلسن البرص  : ومنهم

جند وخرج    ،نياحلس خراساناحلجَّ   يف  إٰىل  عث  ،اج  يف   :امنوقال 

ال مجفنس  ،فقوناملنا  هوخذل  ،ارفَّ كُ قتله  املهاجريب  واألنصايع  ر  ن 

 فاق. إٰىل الن

 مل خيرجا مع عيلٍّ   ،انة اهلمدانيَّ وق بن اجلذع ومرَّ مرس  :نهممو

صفِّ  منه  ،نيإٰىل  عطاءمها  أخذا  قزوين  ،بل  إٰىل  وكان   ،وهربا 

 يأخذ له املكس.  ، بن زياديد اهللاة لعبلبرصمرسوق ييل اجلرس با

ه  ن أنَّ املي حذيفة بن ام عن  رويت  ،شعريألأبو موسٰى ا   :ومنهم

 بالنفاق. هعلي شهد

ب  :مومنه شعبةاملغرية  بالزنا  ،ن  ثالثة  عليه  عمر  فلقَّ   ،شهد  ن 

 عنه.  ٰى رفع احلدَّ فتلجلج حتَّ الرابع 

بن اخلطَّ رض  ،أبو هريرة  :ومنهم]]  ٢٤٨[[ص  / اب ب عمر 

ب الرواية  :وقال  ،ةالدرَّ رأسه  أكثرت  قد  إالَّ   ،أراك  أحسبك    وال 

مه  وغرَّ   ؟ هأخنت مال  ،سالمإلا  اهللا وعدوَّ   وَّ يا عد  :وقال له  ،اباً ذَّ ك

عرشاث درهمني  ألف  عيلٌّ ،    فيه  عٰىل  :    وقال  رجل  «أكذب 

 .»هذا الغالم الدويس 9رسول اهللا 

عن    ،عن أبيه  ،عن أيب حازم  ،عن نعيم  ،وروٰى أمحد بن مهدي 

صالح هريرة  سبَّ   : قال  ،أيب  لهفقا  ،أبو  ك في  «إنَّ   :9  النبيُّ   ل 

الكفل من  النبيَّ   ،ر»شعبة    ، له]]  ٢٤٩ص  /[[  يستغفر  أنْ   فسأل 

أنَّ يعلم  فلم   لهأحد  استغفر  يسبُّ   ،ه  بعد  كاو  ، مسلامً   وحلف ال  ن 

 .اذلك يلعن علي� 

الصبيان  : )املعارف(ويف   يالعب  برجليه   ،كان    ،ويقرعهم 

ليف  ،اكلهميؤو من  حلية  رأسه  ويف  احلامر   :ولويق  ،ويركب 

 ء األمري. االطريق ج

 . ذريرةرق اليا سا ،ةا هريرأبا ي :له يلق  :)نزهة األبصار( يفو
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ار(ويف   الزخمرش  ) ألبراربيع  أنَّ عن  يقولي  كان   مَّ هُ اللَّ   :ه 

 .نثوراً  راً بُ ودُ  ،هضوماً  ومعدةً  ،طحوناً  ساً قني رضرز ا

الثوري]]  ٢٥٠[[ص  / منصو   ،وروٰى  إبراهيم  ،رعن    ،عن 

يأخذون  أهنَّ  ال  كانوا  أيب  م  كاإالَّ   هريرةعن  ما  ذك  من    أو ة  ر جنَّن 

صاح  ،نار املصالقال    : فقال  ،هبكذِّ تُ   ]ءتاج[عائشة    : تب 

 .فضائل عيلٍّ  ُت غريَّ  ،سكتياُ 

أبو حنيف ما خال   ،األصحاب آخذ عنهم احلديث  كلُّ   :ةوقال 

 أنس وأيب هريرة. 

وقدم    ، وضع أربعامئة حديثدرهم عىلٰ   عطي أربعامئة ألفوأُ 

أنَّ   :فقال  ،ويةامع]]  ٢٥١[[ص  /  العراق مع   دث أح  اعلي�   أشهد 

 فعليه لعنة اهللا». ث فيها «من أحد: 9 النبيُّ  قال وقد ،ينةيف املد

وال من    مَّ هُ «اللَّ :  لعيلٍّ   9  لنبيِّ قول ا  شهدت   :وقال له رجل

عاداه  ،وااله من  م فربئ    :قال  ، نعم  :قال؟  »وعاد  إذ    ،نكاهللا 

 . هه وواليت عدوَّ عاديت وليَّ 

 ٰ   بن أرطاة. رشة بني يدي بيخالفة معاو وتوىلَّ

أ   وٰى رو إٰىل امل مكَّ   من  ابن عمر مرَّ   نَّ الشاذكوين  دينة ما سمع  ة 

إالَّ من واحده  حديث  ابن  .    إٰىل  نُ كنَّ  :اسعبَّ وأسند  عن  حدِّ ا  ث 

اهللا   يُ   ،9رسول  ال  كان  عليهكذَ إذ  افأمَّ   ،ب  ركب  إذا  لناس ا 

 تركنا احلديث عنه.  ،ب وكذبواالصع

 ، لك  ام  :يبأل  قلت   :قال  ،ابن الزبري  ىلٰ بن مهدي إ  أمحدوأسند  

النبيِّ دِّ ُحت   أَال  يقول:  لقا  ؟كأصحابك  9  ث عن  «من  :  سمعته 

عيلَّ  النار»  أ فليتبوَّ   داً متعمِّ   كذب  من  تعمُّ ،  مقعده  يقولون    داً وهم 

 . داً واهللا ما قال تعمُّ 

هري أبو  روٰى  عد  :رةوقد  والال  طريةوٰى  املجذوم    وفرَّ   ،  من 

 . حٍّ ٰىل مصممرض عيورد   وال ،ن األسدرارك مف

ه  ني أنَّ بعد املائت  ثنيديث السادس والثال احلميدي يفحلا  ٰى ورو

إبطيه إٰىل  الوضوء  يف  يديه  يف  ،غسل  له  ذلكفقيل  عن    ،  فروٰى 

قالأنَّ   9  النبيِّ  يبلغ    :ه  حيث  من  املؤمن  من  احللية  يبلغ 

ه من  يعمل بم أحد  علَ إذ ال يُ   ،منه بدين اهللا تالعب  وهذا    ،وءالوض 

 ق اهللا.لخ

جفإذ األئمَّ   فقاً متَّ   صحيحاً   ثديحلا  هذا  علواا  بني  ة عليه 

 وا مجيع املسلمني. أفقد خطَّ  ،الناقلني

األحبار  : ومنهم ذرٍّ رض  ،كعب  أبو  فشجَّ   به  وقال    ،هبمحجنه 

 ة من قلبك. ما خرجت اليهوديَّ  :له

اإبرا  :ومنهم مع    ،ف عن احلسنيختلَّ   ،يلنخعهيم  ابن وخرج 

 ن.اساخرإٰىل زياد يد اهللا بن بويف جيش ع ،ثاألشع

مالك  :نهممو  ]]٢٥٢[[ص  / بن  احلميدي    ،أنس  يف ذكر 

بني  ( عرش  )الصحيحنياجلمع  اخلامس  احلديث  امليف  بعد  من    ائة 

ر خِّ أُ   إنْ   :فقال   ،عن الساعة  9  سأل النبيَّ   إنساناً   أنَّ   فق عليهاملتَّ 

مل   اهلرهذا  الحتَّ   ،ميدرك  تقوم  حد.  ساعةٰى  آويف  عيثني  ه نخرين 

َ :  تعاىلٰ   هقولمع    عسمَ يُ   يففك  .نحو ذلك  َعِن ا�
َ
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�
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ْ
ِعل ر؟  ]٣٤ن:  قام[ل  ةِ اعَ س� هُ  عن توايمع  هم 

أنَّ نبيِّ  بدولةهم  أخرب  أُ   ه  ممَّ   ة ميَّ بني  وغريهم  واملهدي  هاشم  ا وبني 

 . ٰى أبعد من أعامر شتَّ  يقتيض كون القيامة

 : فصل آخر فيهم - ٢ ]]٢٥٣[[ص /

 . احلسني  قتالخرج إىلٰ  ،يأبو إسحاق السبيع :منهم

م  ،الشعبي  :ومنهم ابن  خرج  عن وختلَّ   ،األشعثع   ف 

أنَّ االشسند  وأ   ،سنياحل ئة درهم يف  رسق من بيت املال ماه  ذ كوين 

 نون عٰىل دعائه. ؤمِّ كانوا ال يُ  ةً ومرَّ  ومرسوقاً  رشحياً  وأنَّ  ،فيةخ

العطَّ  حنيفة وأسند  أيب  إٰىل  هبلول  إٰىل  عٰىل    :قال  ،ار  دخلت 

 .ونبيذ يديه شطرنج شعبي وبنيال

الكويف  بكر  أبو  املغريوروٰى  عن  ن  هيو   ال كان    الشعبي  أنَّ   ة  

 . نج والنردوهو يلعب بالشطر ،ةتقوم الصال نْ أ يه عل

النرضرو عن  سليامن  بن  الفضل  أنَّ وٰى  حمارب  بن  رأٰى    ه 

عليه من يعرفه أدخل رأسه يف    فإذا مرَّ   ،ي يلعب بالشطرنجالشعب

 قطيفته.

 كيف تروي عن أيب   :ه قيل لهنَّ روي أ  ،وريسفيان الث  :ومنهم

 ديث.احليف يكذب ه ال ألنَّ  :فقال ؟ركِ سيُ مريم وهو 

عنروٰى   ،اءاحلذَّ خالد    :ومنهم]]  ٢٥٤  [[ص/ عاصم   أبو  ه 

 ل من وضع العشور. ه أوَّ النييل أنَّ 

بمنزلة   اا لنرٰى علي� أنَّ   : اد بن زيد وغريهورووا فقهاؤهم مثل محَّ 

 يل.ائنو إرس ذه باختَّ العجل الذي 

 ما أبطأ  :لقا  9 بيَّ لنا نَّ إ :قوهلممثل  ،املنكرات ةفهؤالء روا 

 . نته بدأ بعمرظن ئيل إالَّ اجرب يعنِّ

رواه   ،ن نخس برسول اهللا العقبةه كان ممَّ م أنَّ ٰى علامؤهرو وقد

بنعبي اهللا  جبري  ،موسٰى   د  بن  الوليد  الطفيل  ، عن  أيب  عن    ،عن 
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وعامَّ  أهنَّ حذيفة  أ ر  بم   ،والزبري  ،وطلحة  ،امنعثو  ،رعمو  ،كربو 

 . ٰى خراعة أُ ومج ،موسٰى وأبو  ،سعودموابن  ،العاصوعمرو بن 

اخت أ فهذا  من  أ الف  عنهم  دينهمخذوا  يف  عتموا  ،مر  دوا 

قوهلم عٰىل  أنَّ   ،االحتجاج  علامؤهم  ذكر  تعلَّ عامَّ   وقد  من  هبم  ة  ق 

 علم احلديث مبتدعة. 

رمحن بن د الوعب  ،إسحاق  بند  حممّ   :ة املدينةمن قدريَّ   :فقالوا

أيب ذوحممّ   ،إسحاق بن  بن  رش و   ،األسلمي  موإبراهي  ،ؤيبد  يك 

اهللاع يسا  ،بد  بن  مكَّ   .روعطاء  اهللا  :ةومن  أ عبد  بن  نج    ، يحيب 

حجري بن  نافع   ،وهشام  بن  الشام  .وإبراهيم    ، ولكحم  :ومن 

البرص  وغيالن.  ،وثور   ، وسعيد  ،وعون  ذ،ومعب  ،قتادة  :ةومن 

عبيد بن  /[ام هشو  ،وعمرو  بن  وعبَّ   ،امومهَّ ]]  ٢٥٥[ص  ،  اد 

ميوعبَّ   ،منصور أيب  بن  واصلسن  احلو  ، ةرساد  ويزيد    ، بن 

األومحَّ   ،األعور  وهارون  ،قايشالر هليلأبو  ،وروح  ،بّح اد    ، و 

التاحي ا   ،نوالسامَّ   ،والربيع  ،وصالح   ،وعتبة  ،لواحدوعبد 

اد وعبَّ   ،وأبو فطف  ،وسقيف  ،وعبد الوارث  ،وأبو عبيدة  ،وعثامن

 وابن غالب.  ،نهالاملو ،هيببن صا

 ة.والضاللة دعبرموهم بال قدو ،مفهؤالء رواة حديثه

نُ وممَّ  الكوفةن  م  َب ِس ن  الرفض  أهل  ذرٍّ   ،سلامن  :إٰىل   ، وأبو 

وعمران   ،رباءوال  ،واخلدري  ،وجابر بن عبد اهللا   ،روعامَّ   ،واملقداد

وابن    ،وعبد اهللا بن جعفر  ،وذو الشهادتني  ،وحذيفة  ،بن حصنيا

رافع  ،بيشوحُ   ،اسعبَّ  جحيفة  ،وأبو  بن    ،وأبو   ،أرقموزيد 

  ، والربيع  ،ةلقموع  ،حلارثوا  ،يدوسو  ،بملسيّ اوابن    ،اهد جمو

 وابنه القاسم. ،أيب بكر بند وحممّ  ،شرتواأل ،ويس القرينوأُ 

رافضة عندهم  ُحت اقت  وقد  ،فهؤالء  ال  مجاعة  هبم  من  ٰىص دٰى   

العراق أهل  مائةسمَّ   ،أكابر  نحو  منهم  الطربي  من   ،سنيومخ  ٰى 

كتاب   مل كة  ومجاع  : قال  ، )سرتشدمل ا(أرادهم وقف عليهم يف  ثرية 

 م. رهذكن

من   البدعة  قوماً   كوفةال  أهلونسبوا  سفيان    :منهم   ،إٰىل 

عيَّ   ،ريالثو  بن  بكر  عمر  ،اشوأبو  بن  ا  ،ويعٰىل  بن    . ليامنوحييٰى 

واسط بشري  :ومن  بن  اهللا  ،عشيم  عبد  بن  بن  وعبَّ   ،وخالد  اد 

يزيد  دوحممّ   ،امالعوَّ  احلسنوحممّ   ،بن  بن  ب  ،د    ، ياسأ ن  وجعفر 

ويعٰىل بن   ،كموأبو احل  ،ء عطاران بن أيبعمو  ،يدرببغ بن  واألص

مسكوأيُّ   ،مسلم بن  ب  ،نيوب  حسنيوسفيان  البرص  .ن   :ةومن 

 .انحييٰى بن سعيد القطَّ 

 فصل: - ٣ ]]٢٥٦[[ص /

عيلٍّ وممَّ  عٰىل  يطعن  كان  الكوفة  ن  أهل  ومرَّ مرس  :من  ة وق 

ب   وعمر  ،نايَّ دانهلما احلنبيلرشبن  السلمبو  وأ  ،  الرمحن    ، يعبد 

اهللا النخعيومهَّ   ،بن عقبة  وعبد  وائل  بو  وأ   ،بن حازم  ويدوس  ،ام 

وأبو بكر وأبو بردة    ،بن عبد اهللا   وعيلُّ  ،ي اجلهند اهللاوعب  ،األسدي

أيب   األشعريابنا  األنصاري  ،موسٰى  اهللا  الشعبي  ،وعبد    ، وعامر 

 تميمي. وإبراهيم ال ،ويزيد التميمي

 .اف اإلطالة هبخوعن ذكرها  اعة أعرضناالطربي مج عدَّ  ثمّ 

أه ىلٰ إ   َب ِس ونُ  من  الرفض  ا   جدعا ب   عيلُّ   : ة لبرص ل  التميمي ن    ، ن 

وربعي    ، واجلارود اهلذيل   ، وحرب بن أيب األسود   ، دؤيل األسود ال بو  وأ 

  ، وحارثة بن قدامة السعدي   ، وأبو يعقوب   ، وعبد اهللا بن حييىٰ   ، اهلذيل 

بن  وح  ون   ، ن وجعفر بن سليام   ، راهيم ويونس بن إب   ، ر يب عامَّ ر بن أ وعامَّ 

  . الضبيُّ   رية وعم   ، وليد اجلهضمي ل وأبو ا   ، ي خ ا ط قيس ال 

  ،وجربيل بن عاهان ،ح بن هاعانرشم  :مأ وشومن أهل مرص

رباح  وعيلُّ  راشد  ،بن  اوأبو    ،وأبو  حييٰى    ،خلوالينمسلم  وأبو 

 اين.الغسَّ 

اإلرجاء  َب ِس ونُ  مكَّ   إٰىل  أهل  ب  :ةمن  حبيبطلق  د  عب و  ،ن 

بالع روادزيز  أيب  املوعب  ،ن   ،اهلمداين  رّ ذ  :الكوفة  منو  .جيدد 

اهلاليل األشعرمحَّ و  ، ومسعر  البجيل  ،ياد   ،اجلميلمر  وع  ،ومالك 

  ، ين احلامَّ وأبو حييٰى   ،يرد الرضوحممّ   ،وزهري اجلعفي  ،و جحيفةأبو

القايض  ،ادومحَّ  الطحَّ   ،وأبو يوسف  بن احلسن  وحممّ   ،انوخالد  د 

 .نيفةيب حين صاحب أ الشيبا

لبوأب  ،الشعثا  بوأ   :ومن اخلوارج بن  حممّ   :ةلبرصاومن    .يدو  د 

بشَّ   سلموم  ،األشعث السعديأبو  ،اربن  احلوراء  واحلسن   ،و 

 خر.ومجاعة أُ  ،حلسند ابنا أيب اوسعي

جلَّ  علامئفهؤالء  وفقهة  األمصارهم  أهل  من  نعلم   ،ائهم  ال 

أو    ،ةميَّ أُ   ع بنيخل ما داإمَّ ]]  ٢٥٧/[[ص    بهمسلم من عي  أحداً 

رافيض  ،قدريأو    ،مبتدع مرجي  ،أو    فكيف   ،يمارق   أو  ،أو 

  كر بمن حلَّ يف بيعة أيب بقتدوا  وقد ا  ؟ون طعنم يون بمن فيهيقتد

 عقدة عثامن وحرصه وقتله. 

أنَّ  بايع  أوَّ   ورووا  من  عمل  بكر  فلتة   : قال  ثمّ   ،رأبا    .كانت 

امل هذه  إٰىل  ورجاهلم    ،نهيدمو  رةً وتا  ،يبنون  تارةً   ،ناقضاتفانظر 

أخذوا   بنقلالذين  دينهم  كذَّ عنهم    ، سونمدلِّ   عمهمبزو  ،ابونهم 

 م.من أقواهل وطرفاً  ،ممن أحواهل فاً طر وقد رشحنا
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ال قال  أنَّ شاذكوين  وأسند  شيخ  :شعبة  أربعامئة  من   ، أخذت 

يُ امئة  ثالث وتسعني  إالَّ دلِّ وثامنية  عون  سون  أبو  رجلني  بن    وعمر 

 ة.مرَّ 

أنَّ  الث   وروي  امله  َل ئِ ُس ي  ورسفيان  ابن    :فقال  ،اجرعن 

سامَّ   ،ضعيف بوعن  طارق  ،ضعيف  :فقال  ،حرب  نك   ،وعن 

سألتموين  : قال  مّ ث  ،ضعيف   :لقاف عامَّ   لو  اعن  أخذتم  لذية  ن 

 يت كذا وكذا منهم. ما زكَّ  ،عنهم

إ بنوأسند  َس   سحاق  إٰىل  حممّ   ،مةلَ إبراهيم  إسحاقإٰىل  بن   ، د 

واهللا   :كعبن ب يبّ العويف قول أُ  إىلٰ  ،احلسنإٰىل  ،إٰىل عمري بن عبديد

ز األُ ما  هذه  مكمَّ الت  منذعٰىل  بوبة  ة  رسول    َض بِ قُ   وجوهها 

هلك  :وقال ،ل فيهقتَ مقاما أُ  معة ألقومنَّ ولئن بقيت اجل ،9 اهللا

العقدة أبعأَال   ،أهل  ا  ما سا  ،هللادهم  أساوإنَّ   ،وينؤواهللا  وا عٰىل  ؤام 

 ربعاء.األ يففامت  ،9 دة حممّ مَّ من أُ  ذين هيلكونال

 . امقلك امليقم ذ إذ مل ، عليهاهللا سرت :قلت

أبوه بكرذا  رواية    و  أنَّ اقدالويف  هني  الطائي  ٰى ه  رافع  عن   أبا 

قوم    تدَّ وقد ار ، أمكنه وثب عليهافلامَّ  ،حيث مل يطمع فيها ،الوالية

  ولوال أنَّ   ،ته قائم فيهمورشيكه يف نبوَّ   ،همموسٰى وهو بني ظهرانيِّ 

ة  دَّ كام أنكروا ر ،هتمنكفوا من ردَّ هلم ألنكروا واستن حاح م رش هللا

 جوعه إليهم.آمنوا يف ر نلذيهم احاب نبيِّ أصة امَّ ع

أ  يُ هنَّ ولوال  مل  كام ِخ دم  قلوهبم  يف  موسٰى  أصحاب  بغض  لوا 

ما    ولو فعل أحد بغري عيلٍّ   ، ألنكروا ذلك منهمأدخلوا بغض عيل

لفع به  إٰىل تضليلهل  لموا  وقد ع  ، عثامنقاتيلا  لوضلَّ   كام  ،سارعوا 

  ، وابالص  ه جرٰى عىلٰ لَّ ك كذل  نَّ عوا أوادَّ  ،قبيله ضعه األموال يفو

 الضطراب. أنطقهم هبذا ا ان منفسبح

 :تذنيب ]]٢٥٨ص [[/

واألحكام األقوال  يف  الصحابة  ُس ،  اختلف  سأل  بن لَ فقد  يم 

  يف أيدي الناس   :«اسمع اجلواب  :فقال  ،عن ذلك    اقيس علي� 

  اً بٰى قام خطييف حياته حتَّ   9  نبيِّ وقد كذب عٰىل ال  ،طلاوب  حقٌّ 

الكذَّ كث  قد  :الوق  كذب    ،عيلَّ ابة  رت  أ  بوَّ فليت  داً متعمِّ   عيلَّ فمن 

 : فرواة األحاديث أربعة .من النارمقعده 

يتأثَّ  ال  مل   ،يكذب  أنْ م  منافق  منه  ذلك  الناس  علم  ولو 

 .نهم معوسآه ور ،صاحب رسول اهللا :ولكن قالوا ،قوهصدِّ يُ 

لو  و  ،د ومل يتعمَّ   وهمفأ  ،ومل حيفظ   9  النبيِّ ورجل سمع من  

 .هه وهم لرفضم هو أنَّ ولو عل ،هبلويق ه وهم ملوا أنَّ علم

الناسخمنه املنسورجل سمع   ولو علم هو والناس   ،وخ دون 

 .سوخ لرفضوهملنه اأنَّ 

عمداً  يكذب  مل  وهم   ،ورجل  جهل   ،وال  ما    ،وال  حفظ  بل 

نٰى  ولكن مل يعلم ما ع ،منهومل ينقص  ،د فيهز يومل ،هسمع عٰىل جهت

 .له بهواهللا ورس

عىلٰ   رجالً   وكنت رأدخل  معه  ،9  اهللا  سول  إذا   ،وأدور 

أجابنيسألت ابتدأينذا  وإ  ،ه  إالَّ   ،سكت  آية  نزلت  أقرأنيهافام    ،  

كتاب اهللا    سيت منفام ن  ،منيفهِ يُ   ودعا اهللا يل أنْ   ،يخطِّ تها بوكتب

علَّ  وما  منذ  أنَّ وأخرب  ، صدريعىلٰ   يدهضع  مني  أنَّ   ين  أخربه    ه اهللا 

 .»استجاب له

قد أوضحنال  مورأُ   فهذه أنْ   كلِّ فيجب عٰىل    ،اهاقوم  فهم   ذي 

  ة التي دلَّ وقد أنكر احلجَّ   ،همها يف نقلهاويتَّ   ،نهاثق بام جاء عال ي

عليها ورسوله  نجاهتا   ،اهللا  سفينة  املنافقون    ،فجعلها  نفرت  وقد 

  ، تانبالكذب والبه  ،عاة النار دوإىلٰ   امللوك  ار إىلٰ جَّ وغريهم من الفُ 

الشيواخط  عباواتِّ  واألعامالالودوهم  فقلَّ   ،طانت    ، ليات 

املسلمني  ومحلوهم عٰىل رق  امللوك   ،وأكل األموالاب  مع  والناس 

  ، ةوأرشده سبيل النجا ،عصمه اهللا]]  ٢٥٩[[ص /   منوالدنيا إالَّ 

أنْ  املختليعدُّ   وأبوا  أقوال  يف  البفنيوا  قول  والصا  وزين  اقر  دق 

أسأل  ،لعابدين  ا خالق  وأنا  اعظيم  بي  اهللا  لرشيف  ثواب 

 : ل شعراً قا حيث ،الفارقي

القوم عند  حنيفة     بع متَّ   أبو 

يُ   ليس  فيهم  العلم    بع تَّ وباقر 

الص يف  عندهم  متَّ وجعفر     همدق 

ورع   صادق  إمام    والشافعي 

عندهم لألمر  مالك     ومالك 

ال  ولهق   قمصدَّ   متَّ يف    عبفقه 

قب  وكلُّ  أمحد  عن  جاءهم     لوا ما 

يأيقول    فيام  وماوما    يدع   يت 

هذلِّ ُحي ا  هذ ما  ُحي ل     مه رِّ ا 

الفيرف  وذاك  يف  يضع ع  وذا    توٰى 

أبداً   وكلُّ  عندهم  مصيب     خمط 

الشنعلع  هذا  املذهب  بئس    مرك 

امل التي  ويرتكون     ت فَ رِ عُ صابيح 

الرش  وياهبا    معواجل  عياداألع 
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أنبيائهمأج  وقد عٰىل  املعايص  خوأوَّ   ،ازوا   ، علامئهمايا  طلوا 

احظ  ف اجلوصنَّ ،زيه معاوية كتاب تناء احلنبيل فرَّ ال  ف ابنفقد صنَّ

  ، عن األنبياءوكيف ضاق التأويل    ،)عن الالئط  دراء احلدِّ (تاب  ك

لألشقياءواتَّ  البرصأحس  وما  ؟ سع  عامر  قال  ما  عروض  ن  يف  ي 

 :ناعة فيهم شعراً من الشل آخر وك يف قبيالسل نظم

يف تق  قضاهتم     ا لرشابل  حكمها 

  ت لَّ استح ما ذها ترٰى من أخ   اً ام حر 

جهله من  عامل   وعاملهم     غري 

غباوة  يف  نقصه  من    وفاضلهم 

و مال  جذب  يف     زخرف لرغبتهم 

كلُّ متسَّ   منهم  ببد  ك    عة قوم 

مولع بالتفلسف  رئيس     فمنهم 

لطإش  يعبد    عبارة   يفارات 

األُ  يف  منهم  ناظروآخر     صولني 

عن      رأة وج  بلجٍّ هم  ويناظر 

بتق مسفالاخل  ريرومنهم     سط فة 

ألف  يف  اجلدليَّ يغالط    ة اظه 

رص رأٰى  قد  منهم  عمره وآخر     ف 

بفعبترص  صيغات  وفعلهيف    ل 

أخو طمران وقف تص    ف وُّ ومنهم 

هتنيقاً دلِّ يُ   وخلوة  س    بصمت 

مايفق  ليس  فقيه  ومنهم    الذي   ه 

حجٍّ يُ   نسك  من  به    وعمرة   راد 

بالقر  روآخ بيلمنهم  قد     اءة 

النَّمع  بقول  ومحزٰى    ةشاطبي 

 ]]٢٦٠[[ص /

باطناً   قفراً   مهوكلُّ  العلم     من 

أه  وإنْ   ظاهر  يف  ثروةأصبحوا    ل 

واتَّ  القرآن  عن  اهلوٰى جتافوا     بعوا 

الدنيا  إٰىل  وشه  ومالوا    وة بحرص 

 :قإحلا 

أنَّ  لاألوَّ   رووا  ٰ امَّ ـل  توىلَّ خرج    ال  ذف  ،سوقإٰىل  يف  له    ،لكقيل 

تع  :فقال عيايل مروينال  بدَّ فإنَّ   ،ن  و  ه ال  كرٰى  هلم ميل  تعطونيه  ن 

القي بأمركمعٰىل  اهللا    ،ام  أنزل  بام  عباداتكمواحلكم  واألمر    ،من 

 اة. ونصيب من ش ،يوم ثالثة دراهم له كلَّ  َض رِ ففُ  ،يكموالنهي ف

ت انكف  ، معايشيف  فتترصَّ   مل تعطوين شيئاً   إنْ   :ه قالأنَّ   اوروو

ب  باألُ رِّ أعامل  فمجواإل  ،جرةه  عٰىل  الربِّ اع  أعامل    ، جرةألُ با  ساد 

املؤذِّ نَّالسُّ   فجرت من  أتباعه  يف  احلوروا   ،والقضاة  ،ننية    ، ديثة 

حتَّ   ،اءرَّ قُ وال  ،اص صَّ والقُ   ،والفقهاء كفٰى  أخوما  احلُ ٰى  ام كَّ ذ 

 بغري خفاء.ي حرام هو ،الرشا

فنسأل   هنا  إٰىل  انتهيت  أنْ وحيث  رعونة  ا  نذيعي  اهللا  من 

ا  ،ةالواقفيَّ   وشكِّ   ،ةيَّ روراحلوجلاج    ،ةاحلشويَّ    ، ةحلنفيَّ وإرجاء 

الوختا البكريَّ   ،ةشافعيَّ لف  املالكيَّ   ،ةومكاره  ر وإجبا  ،ةونعت 

  ، ةكيسانيَّ وروايات ال  ،ةداوديَّ وكسل ال  ،ةوإجلاء اجلهميَّ   ،ةاريَّ جَّ الن

 ة.ابيَّ وكذب الغالة واخلطَّ  ،ةبليَّ ه احلنوتشبي ،ةيَّ وجحد العثامن

إليترضَّ ون معرشحي  نْ أ ه  ع  أح  نا  من   ازقنوير  ،ببنامن  شفاعة 

كلُّ   ،والينات دعي  بإماأُ   إذا  حتت    بكلِّ   َي عِ وُس   ،مهمناس  فريق 

 . ه وكرمهمنِّب ،لوائهم

*   *   * 

: عليها قوله تعاىلٰ   يدلُّ ،  كنجاسة املرش  :انهوم]]  ٢٨٢[[ص  
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ْ
  امَ رَ ا�

أج  ]،٢٨ ة:[التوب اراهفقد  جمرٰى هللام  من    ،القذر    جاء  ق رُ طُ وقد 

من صافح    :ناحلس  ي عن والزخمرشما رواه ابن املرتٰىض املخالف  

اك وأيب عبيدة حَّ امل عن الضاء يف املعالفرَّ   كٰى وح  ،أفليتوضَّ   كاً مرش

قذريأنَّ  ا  ،ه  املرتوحكٰى  ن ابي يف تفسريهيام عن   والزخمرشٰىض بن 

أنَّ عبَّ  ن  اس  كالكالأعياهنم  واخلجسة  ٌَس   ولفظة  ،رزيناب 
َ

�  

يُ   ،عنييف نجاسة ال  ةحقيقة رشعيَّ  إمكاهنعدَ فال  ا سوٰى ل عنها مع 

 . ذي مني

إٰىل فعلرجعام  وإنَّ ]]  ٢٨٣  [[ص/ فقد ذكر   ،عمر  وا يف ذلك 

يف   حامد  متوضَّ   هأنَّ   )اإلحياء(أبو  جأ  نرصرَّ ن  أنَّ   .ةانيَّ ة  يف    عٰىل 

بني( احلس  )الصحيحني  اجلمع  تغلبة  النبيَّ أل  عن    9  سني 

مل    وإنْ   ،تأكلوا فيهافال  م غريها  وجدت  «إنْ :  فقال  ،تهمكل يف آنياأل

 . فاغسلوها» دوا جت

أنَّ  أنْ   :قالبكر    باأ   ورووا  أكون  ندمت  ال  ال    9  نبيَّ سألت 

 . عن ذبائح أهل الكتاب

النرض شميّ وروٰى  بن  حسَّ   ،ل  بن  هاشم  ابن   ،انعن  عن 

علي� سأ  : قال   ،عبيدةعن    ،سريين ال    الت  ذبائح    ، رٰى نصاعن 
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ذبائحهم«:  فقال تأكلوا  يفإهنَّ   ،ال  مل  بيشتعلَّ م  دينقوا  من  إالَّ ء   هم 

 .برشب اخلمر»

 : كتابف القال مؤلِّ 

أ  ذبائح  الكتاب أباحوا     هل 

العقاب   أليم  من  ويلهم    فيا 

رو النهأليس  وقد ي  وا     عنها 

نصُّ   جاء    الكتاب   بتنجيسهم 

يف    حلُّ   :قالوا ِ   امُ َوَطعَ :  قولهطعامهم 
�

وتُ يا�
ُ
أ ِكتَ َن 

ْ
ال اَب  وا 

 
�

�ُ   ِحل
َ
طها]  ٥ة:  ائد[امل  مْ ل وآية فوفَّ   ،رهتمدليل  هذه  بني  قنا 

باطنة  بأنَّ   نجيسالت احلقيقة يف    ،نجاستهم  ال عٰىل  استعارة  وذلك 

للم  ،عينهم ذلك  يف  أو  النجا  ، همذمِّ بالغة  بني  للمالزمة  س  يأو 

وبينه  كالدم الت  ،مواخلمر  بذلك  فقبلت  اوبوجوأويل    ، الفخلد 

 أويل.الطعام ال يقبل الت وحلُّ 

بيَّ   :قلنا أنَّ نَّقد  العينيَّ لنا   ا  يف  حقيقة  أنَّ   .ةجاسة  آية   عٰىل  ظاهر 

مرتوالطعا  حلِّ  واخلنزيرم  اخلمر  بخروج  عندهم  يُ   ،ك  مل  ذكر وما 

 ا.هفاملراد احلبوب أو غري املبارشة من غري ،هللا عليهاسم ا

ب  لُّ ح  :قالوا دليل  االتِّ نكاحهم  طعىلٰ فاق  يفهار  : قوله  هتم 

 َص ُمحْ
ْ
انَ َوا� ِمَن  ِ اُت 

�
وتُ �

ُ
أ ِكتَ يَن 

ْ
ال  حلِّ فآية    ]، ٥[املائدة:    َب اوا 

ن والنكاح  للنجاسة للنصِّ الطعام  أنَّ ]]  ٢٨٤/[[ص    اسخة    عٰىل 

 . والً ن نزالقرآآخر  )املائدة(

أنَّ سلِّ نُ   وال  ،ن منكموكي   أنْ فاق إالَّ نمنع االتِّ   :قلنا   )املائدة(  م 

منسوخة آيتها    أنَّ   )التقريب(ذكر صاحب    قدو  ،ها منسوخليدخمل  

تعاىلٰ ولبق  :  ه 
َ

مُ َوال
ْ
ا� ِكُحوا 

ْ
ن
َ
�   ِ

ْ
� 

َ
ٰ حَ ِت  � ��   

ْ
  ِمن� يُؤ

إٰىل ابن عبَّ ]،  ٢٢١ [البقرة: املغريب  ورواه ابن    ،اسونسبه الطربي 

 ه. انتهٰى كالم ،وهو مذهب عمر ،ن ابن عمرع

 : ن عمر قالعبد اهللا ب  نَّ إ  :بغدادي منهمال   املفرسِّ وقال هبة اهللا

ا  دخله  ائدةامل  إنَّ   :وهلذا قال هبة اهللا  ، ئدةااملية  وآ  ،رة حمكمةآية البق

وامل أنَّ   .نسوخالناسخ  أكثرهم  جمهولتا    وعند  واملائدة  البقرة  آيتي 

 التاريخ.

أيَّ   مَّ ثَ   ومن  :لوااق  يف  الناسخةاختلف  ب صاحال  ق   ،تهام 

آ  التقريب ويف  املفيهام  نقالً أع  ال  :متحنةية  املتقدِّ تَ عيُ   لم  يف  م  مد 

 ها. ر منتأخِّ املو

البقيرتجَّ   فحينئذٍ   :نالق  آية  أحكام  «ما :    لقوله،  رةح 

 .» غلب احلالل احلرامواحلرام إالَّ  ع احلاللاجتم

 . لوثنيخمصوصة باآية البقرة  :قيل إنْ 

عن ابن   ب هر بن حوش شروٰى وقد    ،الم اجلنس للعموم  :قلنا

أنَّ عبَّ  فرَّ   اس  وحذبنيق  عمر  طلحة  وامرأتيهام   ،تنيابيَّ الكت  يفة 

ابن    لطربي عنوأخرج ا  :وقال  ،وغريه  )التقريب(  صاحب  ذكره

أ عبَّ  نكاح كلِّ اهللا حرَّ   نَّ اس  بقوله  م   :  كافرة 
َ
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بنيَّ   ]،١٠٥قرة:  لب[ا  اِب أ اهللا وقد   

أنَّ  النكاح  املؤمناتمورد  /[[ص  ه  جاز  ]]  ٢٨٥،  مل  ولو  غريه 

مودَّ   وألنَّ   ،صصهنَّ خي لقولهالنكاح   :  ة 
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بَ�  

َ
َ�وَ وََجَعل  نَُ�ْم 

�
 ةً د

حم،  ]٢١[الروم:   املودَّ رَّ والكافر  له   :  ةيآل  ،ةم 
َ

ِ ال
َ

�   
َ
ق   ُد 

ً
ْوما

بِ   
َ
ِمنُون

ْ
َْوِم  يُؤ َوا�ْ  اِهللا 

ْ
يُوَ خِ اآل ُ ِر 

َ
َورَُسو� اَهللا   

�
َحاد َمْن   

َ
ون

�
 ...  اد

 .]٢٢[املجادلة:  اآلية

باحلربيَّ صَّ خم  :الواق   إنْ   :  آلية  ،ةصة 
َ

هَ ال
ْ
ن
َ
� َعِن  اهللاُ ُم  ا�ُ    

ِ ا
�

مْ �
َ
مْ  يُقيَن �

ُ
و�

ُ
 ]. ٨[املمتحنة:  يِن ��  اِ�  اتِل

ات املراد بالكتابيَّ   أنَّ   وقد حكٰى البلخي  ،كممنسوخة احل  :قلنا

ومن علامئنا    ،جون من نكاحهنَّ م كانوا يتحرَّ ألهنَّ   ، أسلمناللوايت

خصَّ  بامل  من  واملاآلية  للرواياتتعة  بام    ، لك  حمجوجون  وهم 

 لرضورة. عند اإالَّ  وٰىل عدمهاألف ،ذكرناه

 وَ :  قالوا
َ
ر� ل

َ
ك  

ْ
د

َ
نَ ق

ْ
آم بَِ�   يقتيض   ،]٧٠اإلرساء:  [  مَ دَ ا 

 .يسعدم التنجبعمومه 

استدللنإنَّ   :قلنا بالنصِّ ام  التنجيس  ا  أنَّ   .عٰىل  لو    عٰىل  التكريم 

أنْ اقتٰىض  لزم  التنجيس  رفع  عموم  ينجس      بنجاسة  ال  املسلم 

اك  ء والضحَّ اس وعطاعبَّ  ن ابوقد فرسَّ  ،فهواإلمجاع خال ،عارضية

الف  كامهم  وغري وابرَّ نقله  املراء  التكريمعنه  تٰىض ن  ة  بسبع عرش   م 

ا  والنظر  ،بيدهكل  واأل  ،العقل  :منها  ،صلةخ   ، والنطق  ،لسامءإٰىل 

القامة الصورة  ،واعتدال  األشياء  ،وحسن  والرجال    ،وتسخري 

ب واللحاءوالنساء  ال  ،الذوائب  يذكروا  أنَّ   لوو  ،تطهريومل    فرضنا 

مَ   :مع قوله  ،دمي آرنا بنولقد طهَّ   :اهللا قال
�
 إِ�

ْ
ِ ا ا�

ْ
ٌَس ُم�

َ
� 

َ
ون

ُ
�  

يتناق  ذ  ،ضامل  مساواة  يلزم  يف  ومل  األنبياء   الطهارةوات 

 وبطالنه ظاهر.  ،للكافر]] ٢٨٦ [[ص/

تركنا  :ومنها من  علينا  نقموا  اربَّ (  ما  لك  القيام    )حلمدنا  عند 

الركوع يف،  من  ذكر  احلديث  وقد  من  االث  بني    اجلمع(ين 

ملن    سمع اهللا: (لرأسه قاا رفع  كان إذ  9  النبيَّ   أنَّ   )نيالصحيح
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ونحوه    ،تفق عليهملَّ ثاين واخلمسني من اومثله يف احلديث ال  ،)همحد

صحيحه يف  داود  منَّ،  أبو  حيسن  أنْ فنحن  تركو   ،همنذمَّ   ا  ا  حيث 

نأُ  أخبارهم  ،همبيِّ سوة    ، احلمدلك  نا  ربَّ   :وقالوا  ،وصحيح 

 م. وائههبأ

د ق و ،  اجلنابة  غسل  ء معضوترك الويف  نا  ما نقموا علي  :اومنه

،  لغسلأ بعد اكان ال يتوضَّ   9  النبيَّ   أنَّ   سنده نبل يف مذكر ابن ح

احللية النبيُّ   :ويف  توضَّ :  9  قال  منَّ«من  فليس  الغسل  بعد  ،  ا»أ 

 سلف. وقد سلف ذلك فيام ،نهنَُس  اود يفأبو د ضاً وذكره أي

ايات أهل ورن  م  ملا صحَّ ،  اً رفم الواجب سوفساد الص  :هاومن

فيهيبال اخلص  ،ت  عليهوساعد  اقال    ،م  جائز    :ملرتٰىض ابن  الصوم 

اس  روي عن ابن عبَّ    منعاً أهل العلم إالَّ   ةعند عامَّ عني يف السفر  ي

وعيلِّ  الزبري  بن  وعروة  هريرة  قالواإهنَّ ف  ،احلسنيبن    وأيب  ال    :م 

القضاءوأوجب  ،جيوز مذ   :قال  ،وا  الهوهو  أهل  ، بيتب 

م«لي:   لقوله الربِّ س  السفر»يام  لصا   ن  بعينه    ذلك  وقال،  يف 

 اء يف معامله.رَّ لفا

صاوحكٰى  وا  الناسخ  يف  التقريب  أنَّ حب  الطربي   ملنسوخ 

عدَّ  إٰىل  التحريم  بنسخ  القول  والتابعنينسب  الصحابة  من    ، ة 

 سانيد. وأورده بأ

أ   :قال الناس  بعض  منسوخالتخيري  نَّ وزعم  ابن   ثبحدي   

  ، تح يف رمضانالف  عام  9]]  ٢٨٧  [[ص: خرج النبيُّ /اسعبَّ 

الكامَّ فل بلغ  أفطر    الشديد  آخر  من    إنَّ   :فقيل  ،هرإٰىل  الناس  من 

مرَّ   ،امص العصاة»«أُ :  تنيفقال  فالفطر عند هؤالء واجب  ،  ولئك 

 زه.  جيصام ملومن  ،عٰىل املسافر

اء يف فرَّ الو  ،ه عن جابر يف تفسريوقريب منه ذكر ابن املرتٰىض 

يف   )حنياجلمع بني الصحي(يف    ذلك  يورو  ،برجا  عن  أيضاً   معامله

املتَّ دياحل من  الثاين  الامَّ ـل  : وفيه  فق عليه.ث  عٰىل    9  نبيُّ  استوٰى 

بإناء دعا  الناس  ،راحلته  ورش رش   ثمّ   ،فأراه  الناسبه  ويف   . ب 

لك  فعل ذ 9 لنبيَّ ا  أنَّ   )مع بني الصحيحنياجل(آخر من حديث 

 م.اب املتقدِّ بل ام يفوقد تقدَّ ، لغميمكراع ا  بلغامَّ ـل

ي�اٍم  : ه تعاىلٰ ها قولويعضد ،ريقنيفهذه روايات الف
َ
ةٌ ِمْن أ ِعد�

َ
ف

َخرَ 
ُ
أضمر  ]،  ١٨٤[البقرة:    أ فعدَّ (ومن  دليل  )ةفأفطر    ، من غري 

 سواء السبيل.  فقد ضلَّ 

عالص  :لوااق  احلرضوم  يف  السفوال  ،زيمة  يف  رخصة   ، رفطر 

 .ابوالرتملاء كا خصةمت عٰىل الردِّ ت العزيمة قُ ومتٰى صحَّ 

ه رخصه م أنَّ لِّ ولو ُس   ،ر عزيمة أيضاً يف السفلفطر  بل ا  ،ال  :قلنا

 ة أكل امليتة بخوف التلف.دَّ وب الجتامعهام يف مامل يناف الوج

الصوم    :قالوا وجوب  ارتفع  مإذا  يلزم  جوازهال  رفع  ملا   ،نه 

 .صولر يف األُ تقرَّ 

ال ربل    ،ال  :نالق  أ فع  بقاء اجل  عمُّ وجوب  ة  صور   ام يفك  زوامن 

التلف عند  خاصٌّ لوجوا  ،سلفوقد    ،امليتة  من  يل  ال  وب  زم 

العامِّ  ارتفاع  أحالذ  ارتفاعه  التحريمي  أفراده  ُس   ،د  بقاء  لِّ ولو  م 

  إٰىل ما مٰىض وب الفطر  صول فاالستناد يف وجاجلواز من بحث األُ 

 ول. من املنق

أنكر  :انه وم]]  ٢٨٨[[ص  / يفوما  علينا  قبل ال  ه  قنوت 

ب(ويف    ،وعالرك الصحيحنياجلمع  احلد  )ني  ع  اسالتيث  يف 

اوا من  عليهملتَّ لثالثني  ص  9  النبيَّ   أنَّ   فق  يف  الغداقنت    ، ةالة 

القنوت بعد الركوع أو عند الفراغ من   :فقال رجل ،ودعا عٰىل قوم

 .القراءة»«بل عند الفراغ من : لفقا ؟راءة الق

متع  :ومنها صوم  عمِّ فساد  البقاء  اجلنابد  إىلٰ ٰىل  ، باحلصا  ة 

أه  اداً استن روايات  نبيِّ بيل  إٰىل    ، خصومنابروايات    املعتضدة  ،انت 

يف   قدامة  ابن  يقول  :)نياملغ(قال  هريرة  أبو  له  :كان  صوم    ، ال 

يف باب  ني  صوليِّ وذكر ذلك أكثر األُ   ،9  ويروي ذلك عن النبيِّ 

وسامل بنوحكي    ،التعادل اهللا  عن احلسن  صومه    مُّ تِ يُ   :الاق   ،عبد 

اوع  ،ويقيض النف  عن  يقيض  :لنخعين  دون  وعن    ،لالفرض 

وط حتَّ   إنْ   :ساوعروة  يغتسل  فلم  رمضان  يف  بجنابته  ٰى  علم 

 هذا آخر كالم قدامة.  .مل يعلم قضاها وإنْ  ،و مفطربح فهأص

عائشة  فإنْ  بخرب  النبيُّ   :عارضوا  ُج   9  كان  من   باً نُيصبح 

 شهر  وذلك يف  :واياتعض الربويف    ،مهم يويصو  ثمّ   ،غري احتالم

 .نمضار

 رضنا. يعا فال ،نناقكم دورُ من طُ هو  :قلنا

 . فكذا هنا ،راً اجلنابة ال تنايف الصوم كام يف املحتلم هنا :الواق  إنْ 

االختيارفرَّ يُ   :قلنا ألجل  النهار  إٰىل  عليها  البقاء  عمد  بني   ، ق 

اال يفوبني  لعحتالم  النهار  االختيار  أ  .دم  ا   نَّ عٰىل  نابة  جلابتداء 

 البطيف يف إتأثري الضعيلزم من عدم    الو  ،هاتدامتمن اس  أضعف

 تأثري القوي.  الصوم عدم

ا  :قالوا يف  واحلدث  للطهارة  معنٰى  عمالً   ،لصومال  ليس   إذ 

 كالصالة.

أثبتنا رشطيَّ إنَّ   :قلنا باألحاديثام  الطهارة  البق  ال  ،ة  صوم  ياس 
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الص نُ   ثمّ   .الةعٰىل  أنَّ سلِّ ال  يكلطا  م  ال  إالَّ وهارة  لعمن  ا  فإهنَّ   ،ل 

يل  ،واملكان  ن زمالل  تكون  عفال  من  تزم  امللعقُّ دم  بني  عنهم  ٰى 

املعنٰى ا عدم  والصيام  اهللا  ،لطهارة  أوجب  الصغري  وقد    ة اعتداد 

كيف    ثمّ   .ل له معنٰى عقَ واليائسة وغري ذلك وال يُ ]]  ٢٩٠[[ص  /

ٰى نعدم املع  نَّ عٰىل أ   ؟فعل ال لغرضاهللا ي  وعندكم أنَّ   ذلكقولون  ت

 . يهاميلزم منه تناف البينهام 

واألاجل  اهللااح  أب  :قالوا والرشامع  الىلٰ إ  ب كل  فيقع    ،فجر 

 .الغسل يف جزء من اليوم

أنَّ   ،ق الغاية باجلملة األخريةعلُّ جاز ت  :قلنا املبارشة    وقد تواتر 

من كانت  اآلية  نزول  نفياً قبل  اآل  ،اي� كلّ   تفية  الناسخة  فتكون  ية 

الكيلِّ لسا  ألنَّ   ،اي� جزئ  إجياباً   لتحريمها إنَّ لب  اإلجيي  ام    اب ناقضه 

 زئي. اجل

فيكون    ،باليوم  قاً متعلِّ   كان نفيهام جزئياً ف  بلرش وا  كلاألا  وأمَّ 

كلّ إجياهب الليليف عامَّ   اي� ام  بنَّالسُّ   وإنَّ   ، ة  بيَّ يَّنة  نت ت إمجال اآلية كام 

�ِ  الإمج
َ
 يُموأ

َ
ال �ةَ ةَ وَ ا ا�ص�  ا.حومهنو ]،٤٣: بقرة[ال آتُوا ا�ز�

الو  :اقالو الفجر  ئطوإذا جاز  الذي هو ج   ،إٰىل  النزع   زء وقع 

 .لفجرنه بعد ام

جزءاً   :قلنا النزع  جعلتم  غاية  إذا  والفجر  غاية   منه  فهو  له 

ا  إذ جيب خروج الغاية هن  ،فال جيوز تأخري اجلزء إٰىل الفجر  ،يهئجلز

 إلرساء. يف آية اسجد األقٰىص بخالف امل ،للحرمة تغليباً 

ن  :اومنه اقموا  ما  يف  تتَّ يش  عىلٰ   لسجودعلينا  ويف  ،  وهذخء 

بني( املتَّ   يف  )الصحيحني  اجلمع  من  الثالث  يف  احلديث  عليه  فق 

ميمونة مخرتهصيلِّ يُ   9  النبيُّ   انك  :مسند  عٰىل  أفراد  ،    يف  ومنه 

الثاين احلديث  يف  اخلصيلِّ يُ   9  النبيُّ كان    : مسلم  عٰىل  ،  مرة 

عائ مسند  يف  اخلدريونحوه  عن  صا  قدو  ،شة  حب  ذكر 

ل  عمَ تُ غرية  ادة صاخلمرة سجَّ   نَّ أللغة  أهل ا  من  غريهو  )الصحاح(

النخل  من النبيُّ   ،سعف  كان  به    9  فإذا  ولنا  ذلك  سوة  أُ فعل 

 ؟ ره الفرقة املفتتنةنكِ فعالم تُ  ،حسنة

ويف  ،  يف اجلمعةملنافقني  إنكار بعضهم فضيلة اجلمعة وا :ومنها

نعيم أيب  حن]]  ٢٩٠/[[ص    مسند  حنبل  ةيفوأيب  كان    :وابن 

يقرأ  اجليف    9 النبيُّ  بنيجلا(ويف    ،هباممعة    يف   )الصحيحني  مع 

عبَّ  ابن  أفرااس يف احلديث احلادي والعرشمسند  من   :د مسلمين 

بن أيب طالب يف الكوفة يقرأ    كان عيلُّ   :فقيل له  ،قرأ أبو هريرة هبام

 يف اجلمعة يقرأ هبام. 9 سمعت النبيَّ  :فقال ،هبام

البابفلسأ وقد  ،  تامليِّ ع  م  اجلريدتني  إنكارهم  : انهوم يف    نا 

إٰىل كعب   ما أسنده أيضاً  د هناونزي ،ي فيهاحلميدحديث ا السالف

األنص وجابر  أنْ   النبيَّ   أنَّ   ارياألسلمي  من  قطَ يُ   أمر  غصنني  ع 

 أنْ   «أحببت بشفاعتي:  وقال ،منهام عٰىل قرب  ع كلٌّ وَض ويُ   ،شجرتني

 . »رطبني اماا دعنهام العذاب م تردَّ 

الب بريد  :خاريوقال  أسلاأل  ةأمر  قربه    يفع  َض ويُ   نْ مي 

وأخرجه مسلم  ،  )الرتغيب(ب  هاين يف كتاوذكر األصف  ،جريدتان

يع عن  سيابةوالبخاري  بن  قرب    مرَّ   9  النبيَّ   إنَّ   :قال  ،ٰىل  عٰىل 

صاحبهعذَّ يُ  عليه  و  ثمّ   ،الناس»  حلوميأكل  «كان  :  وقال  ،ب  ضع 

 .رطبة»ف ما دامت فَّ ُخي  ه أنْ لَّ «لع: وقال ،جريدة

كتعجُّ جُّ عتلوا  :واحلسن  تٰىض رامل  قال ذلك  من  امللحدة  ب  ب 

والر  من ذلكالطواف  ونحو  احلجر  وتقبيل  من    ،مي  وكثري 

 العلل.رشائع جمهول ال

الفرائض  :ومنها ب ،  ما نقمونا يف اجلمع بني  القرآن  جاء    ـ وقد 

  قِِم
َ
 أ

َ
ال ِ�ُ ا�ص� مِْس  ةَ 

�
ا�ش وِك 

ُ
� ٰ

َ
سَ   إِ�

َ
يْلِ   ِق غ

�
  ، ]٧٨  [اإلرساء:  ا�ل

يُ  خصَّ   ،ةالصالتفريق    عنيِّ ومل  معنيَّ   حدةوا  كلَّ   وال  من  بوقت   

عُ   ،دلك األُ   َف رِ وقد  خصَّ يف  من  بطالن  بأوَّ لوا   صول  ل  جوب 

 الوقت أو آخره. 

 .نتة بيَّ نَّالسُّ  :قالوا

 .يف تركهوال لوم  ،اب االستحببياهنا حممول عىلٰ  :قلنا

الن  :قالوا]  ]٢٩١[[ص  / ا دليل  قهتفريعٰىل    9  يِّ بمداومة 

 .يهاب فوجوال

املقرَّ   ،ال  :قلنا يف بل  ار  محألُ   أفعاصول  النبيِّ ل  عٰىل    9  ل 

ُج  إذا  دوق   ،وجهها  َل هِ الندب  مندوباتد  عٰىل  يلزم    ،اوم  فلم 

أنَّ   وجوهبا. احلديث  عٰىل  يف  احلميدي  روٰى  قد  واه  لثامنني  الثامن 

ٰ  :قال ،سااهللا بن عبَّ د ند عبيف مس فق عليهملتَّ من ا ر  الظه لنبيُّ ا صىلَّ

.  وال سفر خوف  من غري  ،يعاً واملغرب والعشاء مج  ،مجيعاً   عرصالو

عبَّ  ابن  أنْ   : اسقال  ُحي   أراد  أُ ال  مسلم(ويف    .تهمَّ رج  من    )صحيح 

 حديث حبيب مثل ذلك.

اب مسند  يف  زيد  بن  جابر  رواية  عبَّ ويف    9  النبيَّ   أنَّ   :اسن 

 ٰ  غرب والعشاء.امل ورصالعهر وظال وثامنياً  دينة سبعاً  امل يفصىلَّ

األف(  يفو عاللدارقطني    )رادفرائد  الن  :ئشةعن    9  بيُّ مجع 

  ونحوه ، ف وال مطرني يف املدينة من غري خوئبني الظهرين والعشا

صاحب   جابر  )احللية(روٰى  عن  الثوري  سفيان    النبيَّ   أنَّ   :عن 
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ومجع   ،وفسفر وال خ   مطر والينة من غري هرين باملدني الظع بمج

 اس.بن عبَّ مالك عن ا أوطَّ م ونحوه يف ،ضاً ني أيئاعشال بني

روٰى   صوقد  يف  أنَّ حيحمسلم  ابن   ة  نازع  شقيق  بن  اهللا  عبد 

أُ نَّمني بالسُّ علِّ أتُ   : فقال  ،ني الصالتنياس يف اجلمع بعبَّ    ؟ لك  مَّ ة ال 

 قه. فصدَّ  ،فسألت أبا هريرة

 :شعر

أنصفت حكم  ولو  أُ يف     مالك  مُّ ها 

ا  إذاً   تلك  حماسنمللرأت    ا ساوي 

 :يبتذن  ]]٢٩٢[[ص /

 ، ك املختلف فيهترو  ،ليهجمع عباع املب اتِّ يف وجو   ال خالف

الذمَّ  براءة  فيه  يقنيإذ  عن  اتِّ لبعوا   ،ة  جتويز  عن  املضلِّ د   ،نيباع 

السُّ   :فنقول بعض  بالنبيذنَّأجاز  الوضوء  جمزاملو  ،ة   ؛إمجاعاً   اء 

ا جمزيا  ،نيخلفَّ ومسح  إمجاعاً والقدمان  اللصالاو  ؛ن  يف  دار  ة 

إباملو  ،بةوصاملغ  ، الفاحتةة والتسمية يفوترك النيَّ   ؛مجاعاً احة جمزية 

إمجاعا  مبطل  غري  هَ و  ؛وفعلهام 
ْ
تَ ُمد  ]٦٤[الرمحن:    �ِن  اام�

نينة  وترك الطمأ  ؛ومتام السورة غري مبطل إمجاعاً   ،عوضها وفعلها

ا والسيف  منهاموا   جودلركوع  غري  ،لرفع  إمجوفعلهام  مبطل  ؛  اً عا 

  والسجود عىلٰ   ؛إمجاعاً ام غري مبطل  ركهوت  ،منيأتف والتوفعل الك

إمجاعاً   ،امللبوس مبطل  غري  ونباهتا  األرض  التشهُّ   ؛وعٰىل  د وترك 

النبيِّ  قول  ل  9  مع  علَّ امَّ ـ البن مسعود  إيَّ   هذا  :  اهمه  فعلت  «إذا 

صال قضيت  إمجاعاً   فعله  أنَّ مع    ،تك»فقد  مبطل  واخلروج   ؛ غري 

بحبالصال  من ممَّ   ىلٰ إ  ؛اً اعإمج   خمرجوالتسليم    ،ةقة  ذلك  ال غري  ا 

عوا عٰىل العاملني  ٰى شنَّمجع فيه حتَّ رك ما أُ وما كفاهم ت  ، كثرةً ٰىص ُحي 

 :شعر ،فام أحسن قول بعض الفضالء يف ذلك ونحوه ،به

الالَّ  حماسني  أُ إذا     هبا   تُّ مِ يت 

ذ  أعتذر فق  نوباً صارت    ل يل كيف 

 واحد من   كلِّ   ةئطيف باب خت  كر من ذلَخ ء أُ وقد وضعت أشيا

األربئمَّ األ امل  ،عةة  من  فيها  للمعقوما  ومنطوق   ،والتخالفات 

 ب من موضعه.طلَ به فليُ  فتطرُّ ريد الفإذا أُ  ة،وأخبار الثقا ،اآليات

أيضاً   :قالوا  إنْ ]]  ٢٩٣[[ص  / خالفتم  أُ   فأنتم   ، عليهع  مجما 

فيهمزمكم  يلف ألزمتمونا  ال  ،ا  مجع  جمز  روالتف  ،ائضر ففأجزتم  يق 

املر  ؛عاً اإمج عمَّ عىلٰ أة  ونكاح  بإذهناوخ  تها  ز يجا   دمهوع  ،التها 

اجلريدتني  ؛اعاً إمج خملٍّ   ،واستحببتم  غري  ومل    ؛عاً إمجا  وتركهام 

اجلنابة غسل  مع  الوضوء  إمجاعاً   ،توجبوا  مبطل  غري    ؛ وفعله 

 ونحو  ؛وهبام صحيح إمجاعاً   ،شهود  وال  ح بغري ويلٍّ وأجزتم النكا

 عه.تتبَّ  نيظهر ملذلك 

تفريأمَّ   :نالق  اا  فندب  لفرق  عىلٰ   ؛إمجاعاً ائض  العمَّ والنكاح  ة   

القرآننطوم مَ :  ق  ِ�ُحوا 
ْ
ان

َ
طَ ف   ]،  ٣[النساء:    اَب ا 

�
ِحل

ُ
َوأ

ُ�ْم مَ 
َ
 ا َورَ ل

َ
وقد أسلفنا يف اجلريدتني   ]، ٢٤[النساء:    لُِ�مْ اَء ذ

رويتم انموقدَّ   ،ما  اشرتاط  عدم  عٰىل  الدليل    ، واإلشهاد  لويلِّ ا 

منوالوض و  وء  اهللا  ب  ،مبكتُ كُ كتاب  اشرتاك  وبينكمفال  وهللا   ،يننا 

 ة.ملنَّا

*   *   * 

:ؤ  

 ):هـ٢٦٠الفضل بن شاذان (ت  /اإليضاح

  ي طاعة بن   ووجدنا الرواية منهم عن قوم لبثوا يف]]  ٥٢[[ص  

ه  وأصحاب    ا علي� ]]  ٥٣[ص  [/  نعنو يل   سنةً وتسعني  فاً ة نيِّ ميَّ أُ 

عىلٰ ومن   به  ماقتدٰى  منهرهم،  ناب  كويقتلون  أنَّ ظنُّن  م  لَّ م  ه  وا 

 خيالفهم. 

يف بن    [القول  بن  عيلٍّ احلسني  أو   عيلٍّ   وزيد  قتلهام   ومن 

 : خذهلام]

أنَّ    عيلٍّ خرج عليهم وزيد بن      عيلٍّ احلسني بن    من ذلك 

فقر قتلهام  عٰىل  [فأمجعوا  قاتل مَّ إ  ]يومئذٍ وفقهاؤهم  اؤهم  بعده  ا 

و مَّ إو خاذل  مدوالرباءة      عيلٍّ   عنبل  ضٍ راا  مَّ إا  أو  اهن منه 

 ه]. في

 :ومعاوية] يلٍّ ع [القول يف

ذ ما  وقبل  بلك  الرواية  أفضت  علي� إه  أدركوا  قوم     اٰىل 

ثالثة     أصنافاً الَّ إزماهنام    اس يفومل يكن النَّ]]  ٥٤/[[ص    ومعاوية

م من ية، ومنهومع معا من كانهم ومن   عيلٍّ منهم من كان مع 

ه  مل يرووا عن    عيلٍّ منهم مع    ن؛ فمن كايعاً زل الفريقني مجاعت

أباطيل  الَّ إ بدعهمسدِّ يُ   هبا  معدون  كان  ومن  اعتزل أ معاوية    ،  و 

يقبلون    فال جييزون روايتههم عند من خالفهم  فمتَّ     اعلي�  وال 

أئمَّ  الصنف  لك  ة ذأحاديثه وهم أخذوا من هذا الصنف ورأوهم 

 هم]. وفقهاء ورواهتم لاألوَّ 

 :ريب وطلحة والز يلٍّ ع القول يف

أ  هبموكذلك  طىلٰ إ  الرواية  فضت  أدرك  من  والزبري   لحة 

ومنهم      عيلٍّ فمنهم من كان مع    ،اام] علي� أصحاهب [مع  قتاهلامو

ع كان  من  من  ومنهم  مجيعاً ليه،  فاعتزهلام  عمَّ   نْ إ؛  اعتزل  رووا  ن 
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فقد أ   اعلي�  عليه  كان  أهنَّ نيَّ وتب  صحَّ   و  وأمَّ   أيضاً هم  م      من ا  عليه، 

الزور   الكذب [والَّ إ  مل يرووا عنهم  مأهنَّ   علمنا  فقد    ان معهك

 دوا به بدعتهم وضاللتهم.سدِّ يُ  نْ أي طلبوا هتان] الذوالب

 : وعثامن عيلٍّ  القول يف

الرواية  و هبم  أفضت  حمصوراً إكذلك  عثامن  أدرك  من    ٰىل 

بني   والناس  ليلة  وخاذأربعني  يققاتل  مل  عبيده  الَّ إدونه    لتال   

قتله   عىلٰ األ  وخذله ومن مان من قتله  ك احلكم، فلئن  وان بن  ومر

  بوا فعلهم ٰىل عثامن وصوَّ ا علقد طعنو  يروون عنه عليه ثقة    وأعان

ولئن كانوا غري ثقات ثّم  امن وقتله،  خذالهنم عث   يف]]  ٥٥[[ص  /

خذالهنم   بعد  عنهم  ويَّ إيروون  فقد  وقتله  الطعن  اه  عليهم  قع 

أصحاب  و[ مجيع  متوألهنَّ   9  النبيِّ عٰىل  كانوا  ومل  ام  فرين 

فر  عوايدفوا عثامن ومل  رصين الأ عنه]  يسمُّ ينا رواياهتم هذه  ا  وهنتي 

زماننا هذا   يف رجالً  تهم، ولو أنَّ صصنا قصَّ ة عن هؤالء الذين قَ نَُّس 

د  و فعل، أو شهأ شهد قتل عثامن أو خذله أو أعان عٰىل قتله بقول  

بن    عيلَّ ل قاتأو   عيلٍّ يد بن  أو شهد قتل ز   عيلٍّ ن سني بقتل احل

ولئك  أُ اليوم عن  م  ة ثّم هبولمق  نت روايته غريكال    طالب  يبأ 

ق الذي شهدوا  األتل  ن  وخذلوهم  هؤالء  عليهم  وأعانوا  خيار 

وبقوهل ويروون،  يأخذون،  يدينون، وبرواياهتم  يُ يَّ إم  قون  صدِّ اهم 

خيُل  أنْ   فلم  منه  من  شهد  من  زيكون  رمل  ناً عيم  يداً م  قتله    اضياً ن 

من   وكذلك  ببفعله،  احلسني  بقتله،    اً راضي    عيلٍّ   ن شهد 

علي� شه  من  وكذلك طلحة   طاعناً     اد  و  عٰىل  اوية معوالزبري 

ط مع  كان  من  يفوكذلك  ومعاوية  والزبري  عىلٰ طعنه  لحة    م 

كلِّ    عيلٍّ  األُ   واستحالل  الفرقة  دم  الفريقني  من  خرٰى  واحد 

شهد من  يوم  وكذلك  راضٍ مَّ إ[الدار    عثامن  تارك  أ بقتله    ا  و 

ويأخذيروون ع[فكيف    اق� يراها ح  وهو  ته]نرص لعلم ا  منهون  نه 

 ه]. ن في يطعنون عليه ويقعوثمّ 

 :[ذكر العلامء من أصحاب احلديث] ]]٥٦ [[ص/

عبد   سامَّ   اهللافمنهم  الذي  مسعود  أُ   النبيُّ ه  بن  عبد   مِّ ابن 

يقول    9 وكان حق� الَّ إال  يكره  شأ ه  لولقاب  باأل   ينابز   الو   ا  ن 

أمر الذي  وهذا  وه  كشفه،  عثامن  اإل  وبه  فدقَّ امعندكم    ضلعًا   م 

له وقال:  ]]  ٥٧/[[ص    أذن مرضه فلم ي  عثامن يفنه وعاده  ت مفام

أينِّ  أحدنا  وددت  حيثو  عالج  برمل  حتَّ   وعثامن  صاحبه  ٰى عٰىل 

عن    ي الضباهللا  املسلمني منه، رواه جرير بن عبد  اهللا  يموت فرييح  

 به.أصحا

أنَّ اهللا  عن عبد    متيوور امل  َل ئِ ُس ه  بن مسعود  ال:  ذتني فقعوَّ عن 

كتليس من  ا  يف  مصحفه  يلحقهام يف  مله  وأنَّ اهللا  اب  تا  لقرآن؛  تأليفه 

صادقاً فل مسعود  ابن  كان  عثامن    ئن  هلك  يف إفلقد  أثبتهام    ذ 

  رآن، الق  لعن الزائد يف  9  النبيَّ   تأليفه القرآن؛ ألنَّ   مصاحفه يف

كان   عبد    دقاً اصعثامن  ولئن  هلك  مسعوداهللا  لقد  وكفر    بن 

 ؛ هذا.اهللاا أنزل محود بج

رويت عوقد  ام  قالأنَّ مسعود    بنن  اسامَّ ـل  :ه  م  تخلف  ا عثامن 

أعىلٰ  عن  إهنَّ   يذ  ألونا  أال  وُ فوق  هفِّ م  ألفضل  األُ قوا  ثّم  مَّ ذه  ة. 

أنَّ  يا أصحاب ررويتم عن ابن مسعود    اهللا سول  ه قال عند وفاته: 

  بام رٰىض   يتمَّ يقول: رضيت ألُ  9 النبيَّ معتم س  هلاهللا نشدكم أُ 

عثامن    ارتيض ال    ينِّ إ  مَّ هُ اللَّ ل:  قا  ،نعم  مَّ هُ اللَّ عبد؟ قالوا:    مِّ أُ هلا ابن  

  ّي أ   يذاك؛ فام ندرة، فها أنتم رويتم هذا وها أنتم رويتم  مَّ هلذه األُ 

 كل. املستعان وعليه املتَّ فاهللا  ،روايتكم نأخذ

 : نليامذكر حذيفة بن ا

  هللام بن عبد  شاه  يحذيفة بن اليامن الذي يرو  ئكملاممن عو

حمّمد عجاب]]  ٥٨/[[ص    بن  عن  األعمش  ر  أيبن  وائل    عن 

ٰىل سباطة  إمال  9 النبيَّ  فة بن اليامن أنَّ سلمة عن حذي شقيق بن

فبا قائامً قوم  حتَّ فتفحَّ   ل  من  ج  املاء  عليه  فصببت  عليه  أشفقت  ٰى 

فاستنجٰى  أحد   9  يَّ نبال  أنَّ م  ورويت   .خلفه  يرٰى  «لن  قال: 

  راد أنْ أ   له غسَّ امَّ ـل    بالط  بن أيب  يلَّ ع  »، وأنَّ يم عُ إالَّ   عوريت

عن عورة  ت: ال تكشفوا  من جانب البي  ينودع عنه القميص فخيل

من نظر    ة تروون أنَّ نظر إليها، ومرَّ   يفةحذ  ة تروون أنَّ كم؛ فمرَّ نبيِّ 

 . يمإليها عُ 

يشكُّ  يف  فهل  اهذ  أحد  وأ أله  مكهنَّ حاديث  موضوعة   ذوبةا 

 ؟ 9اهللا عٰىل رسول 

أنَّ رويت  ثمّ ]]  ٥٩[[ص  / قال: كان    م  يسألون    اسالنَّحذيفة 

ه كان يعرف  وأنَّ   ،عن الرشِّ أله  وكنت أس  عن اخلري  9اهللا  سول  ر

 ة يطعن عليهم. لهم ومرَّ ل بفضة يقوأصحاب العقبة فمرَّ 

 :هريرة الدويس ذكر أيب ]]٦٠[[ص /

أبوومن علام عن وٰى وريس  دوالهريرة    ئكم  بن هارون  يزيد   

بن  محيد الطوي أنس  أنَّ مل عن  أس ق راب خفن اخلطَّ ر بعم  الك 

له:بالدرَّ   هريرة  أيب وقال  أكثر   ة  قد  عنأراك  الرواية  رسول    ت 

 تعد. الف  كاذباً الَّ إوال أحسبك  9 اهللا

حدَّ  قال:  نعيم  أبو  خلوروٰى  بن  فطر  أيبثني  عن  خالد   يفة 
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س  الوائيل [علقال:  «أكذب    ]  اي� معت  يقول:  وهو  خيطب 

عىلٰ األ رسولحياء  هريرة  9  اهللا    ن وكاقال:  ،  »الدويس  أبو 

 بالشام.  عيلٌّ و اينة فيلعن علي� يقوم باملد

 ي: موسٰى األشعر ذكر أيب ]]٦١[[ص /

وأنتم رويتم عن جرير بن   يموسٰى األشعرومن علامئهم أبو  

احلم الضبعبد  عن    ييد  األعمش  أيبعن  قال  شقيق  قال  :  وائل 

أحد أعرف    9  اهللاسول اب رأصح  ما يفاهللا بن اليامن: وذيفة ح

تم  منافق. وروي  يأبا موسٰى األشعر  ا أشهد أنَّ أنو  ،ي منِّباملنافقني

بن    ء عن زيال] اخلنسان أرقم عن عبد احلميد بن [أيبعن يونس ب

اليامن بن  حذيفة  عن  أبيه  عن  أنَّ   بويه  سلامن    9  النبيَّ   عن 

«]]  ٦٢[[ص  / فِ   يتمَّ أُ فرتق  ستقال:  ثالث  مرَ عٰىل  فرقة  نها  ق؛ 

ينتقص    قِّ احلعٰىل   منهاال  أ بُّ وُحيِ   وينبُّ ُحيِ   اً شيئ  الباطل  بيتون  ؛ يهل 

ال  مثلهم كلَّ ذهبة  مثل  تزدد  احلمراء  مل  صاحبها  عليها  أوقد    الَّ إام 

  ضوين يبغ  منها شيئاً   احلقُّ   ، وفرقة منها عٰىل الباطل ال ينتقصاً خري

  ام أوقد عليها صاحبها ة كلَّ حلديدمثل ام مثله ؛ييتويبغضون أهل ب

تزدد   رش� الَّ إمل  وا  فيامفرق ،  مذبذبة  بة  ملَّ وهؤهؤالء  ني    عٰىل  ة الء 

 بن قيس. اهللا مامهم عبد إمساس؛  تقول: ال يمرالسا

بن   سويد  عن  أ ورويتم  مع  كنت  قال:  موسٰى    يبغفلة 

رسول  ]  ]٦٣/[[ص    هأنَّ   يثنحدَّ ف  يشعراأل   9اهللا  سمع 

ني ضلَّ م نيكمني ضالَّ ٰى بعثوا حرسائيل افرتقوا حتَّ إ يبن نَّ إ« يقول:

يفوسيكو ذلك  يا  »  يتمَّ أُ   ن  له:  أُ فقلت  موسٰى  أهللاباعيذك  أبا    نْ  

أبرأ    أحدمها،تكون   فوَ اهللا  ٰىل  إقال:  قال:  ذلك.  مضت  اهللا  من  ما 

 ه ما كان.أمره وخلعفكان من   امً كَ حَ  َث عِ ٰى بُ حتَّ  ام والليايلاأليَّ 

 ن خضري بن عبد الرمحن عن أيب ام عالعوَّ   بند  اعن محَّ ورويتم  

ق املفضَّ  علي�   ل:ال  يف    اسمعت  «الرغملا  قنت  فقال:    مَّ هُ لَّ ب 

معاوية وئاً ادب  العن  ثانياً ]  ]٦٤  [[ص/،  العاص  بن  وأبا  عمرو   ،

 ».رابعاً  ي، وأبا موسٰى األشعرلثاً ثا  ياألعور السلم

 : بن شعبة ذكر املغرية 

أبا بكرة    ذي رويتم أنَّ لاقفي  ثلابن شعبة  من علامئكم املغرية  و

  بن   عليه عند عمروا  شهد  9اهللا    لمن أصحاب رسوورجلني  

وبالاب  طَّ اخل لي[  زياداً   نَّ أ زنا؛  به]  فلامَّ انتقذ  عليه  عمر  شهد  رآه   

رجالً  ألرٰى  يفضح    مقبالً   فقال:  يديهاهللا  ال  من    رجالً   عٰىل 

  دة حذف الشها سمع زياد الكلامت فلامَّ ، 9 هللا اأصحاب رسول 

يا  وقال نائامً :  رأيته  املؤمنني  ام  أمري  بطن  حفر عٰىل  ورأيت    زاً أة 

نوسمع  شديداً  أينِّ الَّ إ  عالياً   اً فست  أرَ     يف ملا  مل  فقال   ،حلةاملك  يل 

ختلَّ اهللا  عمر:   وأكرب  بن  اهللا  ص  بالثال   ،شعبةاملغرية  [أمر]  ثة  ثّم 

 . قيم عليهم احلدُّ فأُ  باحلقِّ الذين شهدوا 

ثني من سمع عمر بن  حدَّ ل:  قا  يبأُ ألعمش عن  ورويتم عن ا

  الَّ إ  طُّ ك ق أيتعبة: ما رة بن شللمغري]]  ٦٥  /[[ص  ب يقولااخلطَّ 

 ء.رة من السامجاح تقع عيلَّ  نْ أ يت خش

بن]]  ٦٦[[ص  / عمرو  عن  عيينة  بن  سفيان  عن    ورويتم 

اب: لئن مل ينته املغرية  طَّ قال: قال عمر بن اخلفر  جع  دينار عن أيب

 . رةباحلجايه عل ألعودنَّ 

 غرية امل  ن شهادةسمل حي  اعلي�  أنَّ   سناد أيضاً هبذا اإل يتمورو

 :  اهللا  ول  بن شعبة لقا
َ
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  اجلعد عن أيب  بن أيب  عتمر عن ساملنصور بن املورويتم عن م

ة املغرية مَّ ذه األُ مان ه: «هاوليق  9اهللا  قال: سمعت رسول    ذرٍّ 

 ة».بن شعبا

 : بن جندب  ةَ رَ مُ ذكر َس 

علامئكم  و  ب سمر من  جند ة  رو ن  البرص ب  عنه   يف   ي ٰى 

ٰىل يوم الناس إمور القضاة  أُ عليه    ي م أخبارا جتر ل و احلرا ال احل 

َس عن محَّ ويتم  نتم ر أو   ، ا هذ  ابن   ن عيلِّ ع   مة لَ اد بن  بن زيد عن 

كنت   قال:  أتيت إ خالد  هر  ذا  بن   يسألن   ة ير أبا  سمرة  عن 

و سمرة إ جندب  أتيت  سأل   ذا  جندب  أيب   ي ن بن   ،يرة هر   عن 

رة رٰى سم مرة وأ عن س الَّ إ   ي ك تسألن أرا   ما   ، رة هري با  فقلت: يا أ

فقال:    ي يسألن  أُ و   ذاً إ عنك؟  أُ اهللا  وال  سم كتمكخربك  عت ، 

آخر   9اهللا  رسول   موتاً يقول:  ]] ٦٧/[[ص    النار.   يف   كم 

  رة.م س   يرة قبل أبو هر   ويفِّ قال: فتُ 

األسدويور قيس  بن  حمّمد  عن  سمقال  يتم  الشعب:   ي عت 

يق  يقول: سمعت اخلطَّ   قالول:  أبا عمر  بن  خيطب  عمر  اب وهو 

  اخلمر يف   ر يفل من اجتَّ سمرة بن جندب كان أوَّ   هللاملنرب: لعن  عٰىل ا

ورويتم  ]] ٦٨/[[ص  أكله.  ما حيلُّ الَّ إ ع من البي سالم وال حيلُّ إلا

محَّ  بن  عن  أ اد  عن  مرَّ   نَّ أالن  العج  يبسلمة  بكرة  رجل   أبا    عٰىل 

ٰ   لملااة اٰى زكل: أدَّ ما شأنه؟ قي  ال:مقتول فق ركعتني فلقيه    ثّم صىلَّ

ت حليته  ٰى اخضلَّ فقتله فبكٰى حتَّ   ]]٦٩  /[[ص  ن جندبسمرة ب

و أنا منه، ثّم   يعمله؛ هذا منِّن  حسّم قال: قتله عند أ عه ثمن دمو

ف جندب  بن  سمرة  عٰىل  ويلكدخل  لقد   حلَّ   والويل  قال:  بك 
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رجالً  أحس  قتلت  عملهعند  عم  قال:   ،ن  أخيهذا  زيال  د وهو ك 

 النار.  يف يت وأخك، قال: أنذلب أمرين

 : فطةخالد بن عرر ذك

عو رويتم  وأنتم  عرفطة  بن  خالد  علامئكم  يونمن  بن ن  س 

أُ  عن  اخلوليَّ   مِّ النعامن  عمرو  بنت  وأنا  حكيم  خرجت  قالت:  ة 

أنْ  ك  أشتهي  أمري  أسمع  عيلِّ ملؤمننياالم    أيب ]]  ٧٠/[[ص    بن   

ويف    طالب منه  رقَّ   فدنوت  عىلٰ الناس  خيطب  وهو    نرب امل  ة 

فقال رجسمعٰى  حتَّ  كالمه،  أمري ات  يا  خلالد    ،ملؤمننيل:  استغفر 

فإنَّ ا يردّ مات بأرض  قد  ه  بن عرفطة  فلم  قال  ع  بناك  ثّم  ليه شيئًا؛ 

ي خالد  الناع  ا«أهيُّ   لثة فقال:الثانية فلم يرّد عليه شيئًا؛ ثّم قال الثا

 ٰى وال يموت حتَّ د بن عرفطة  ل ما مات خابن عرفطة كذبت، واهللا

حيمل راية   -يل ب الفإٰىل با وأشار  -ب هذا البا ل املسجد منخيد

 ضاللة».

فرأيت   خالدقالت:  ذلك  حيملب  بعد  عرفطة  معاوية   ن   راية 

 املسجد. ٰى أدخلها من باب الفيل فركزها يفتَّ ح

 : بن عمراذكر  ]]٧١[[ص /

أنَّ ومن علامئكم ابن عمر وأنتم ترو بن   عيلِّ ة  عن بيع  ه قعدون 

اخل  وامتنع]]  ٧٢  [[ص/  طالب  أيب ورومن  معه،  أنَّ روج  ه  يتم 

عة  فقال: بي]]  ٧٣[[ص  /    طالب   بن أيب   عيلِّ عن بيعة    َل ئِ ُس 

 ضالل. 

أنَّ  قُ حتَّ   اعلي�   ه مل يأِت ورويتم  أتٰى احلجَّ وأنَّ   ،  َل تِ ٰى  بن اج  ه 

وما ج  ،ليالً ]]  ٧٤[[ص  /  يوسف ما حاجتك؟    اء بك يف فقال: 

قالالساع  هذه حتَّ ا:  ة؟  يدك  ألمأُ   ٰى بسط  املؤمنبايعك  عبد ري  ني 

مروالِ املَ  بن  رسول    ينِّ إف ن  ك  ٰ (اهللا  سمعت    عليه اهللا    صىلَّ

وليس عليه    )]وآله[]]  ٧٥ [[ص/ «من مات  فميتته  إيقول:  مام 

 ة». جاهليَّ 

 :ذكر عائشة

علو عن  عن  رويتم  أ عامئكم  بعضها حاديث  ائشة  يناقض 

 . بعضاً 

ق انعيم    عن أيبرويتم   عن   امةقد  ثنا عصام بنحدَّ ال:  ألحول 

ذات يوم نساءه   9  اهللال  مجع رسواس قال:  عن ابن عبَّ   كرمةع

ق  «ليت ثّم  اجلمل   تكنَّ يَّ أ   يشعر]]  ٧٦/[[ص    ال:  صاحبة 

[فيقتلباألد احلوأب  كالب  فتنبحها  وعن ب  قوم  يمينها  عن   [

  ما كادت». جو بعدثّم تن امهلا قومش

عبد    يتمورو]]  ٧٧[[ص  / مسعود  هللاعن  رسائيل  إعن    بن 

عسبابن  ا عرط  قان  يوموة  عائشة  مع  كنت  ال  اجلمل  ل:  ّلواء  مع 

فناد فارس  أُ فأقبل  يا  فقالت  مَّ ٰى:  سلوه ع  املؤمنني    ائشة: 

ر بن يارس  ما يريد؟ ومن هو؟ قالوا له قال: أنا عامَّ ]]  ٧٨ [[ص/

أنزل الك  قال:تريد؟  ه: ما  لت: قولوا  فقال تاب عٰىل  أسألك بالذي 

علي�   9  هللارسول    أنَّ   منيتعل  9اهللا    لرسو   يف   اوصي�   اجعل 

قال: فام  مَّ هُ اللَّ   قالت:  أهله؟ أمركِ   خرجِت   ِك ل  نعم،    أنْ اهللا    وقد 

 ؟ قالت: أطلب دم عثامن قال: فام للنساء وذلك؟! بيتِك  يف يتقرِّ 

عائشة: قد    فقالت  م قال: رجل متلثِّ   ثّم جاء فرسان أربعة فيهم

قال   هة؛ سلوالكعب  ربِّ و  أقبل عيلٌّ  له: ممن هو؟  أنت؟  وا  : قالن 

عيلُّ أ « قالت:  أيبن  ب  نا  يري  سلوه   طالب»،  قال:  ما    لِك «أسأد؟ 

ع الكتاب  أنزل  رسول  بالذي  حمّمد  ]]  ٧٩/[[ص    9اهللا  ٰىل 

أنَّ  أهله؟»  اوصي�   يجعلناهللا  رسول    أتعلمني  ال  ،عٰىل    مَّ هُ لَّ قالت: 

ان  عثامن بن عفَّ   قالت: أطلب دم  ،؟»خرجِت   الِك «فام بقال:    ،نعم

«يا قتلحتضِّ مس  باأل  ،عائشة  قال:  عٰىل  هذ  ني  وتقولني:   هعثامن 

رسول   تتغريَّ   9  هللاثياب  غريَّ مل  وقد  ع  ُس ثام  رسول  نَّن    اهللا ة 

 ثّم انرصف. ،ل، وتقولني اليوم ما تقولني»وبدَّ 

 فص عن بن ح  يلِّ وس عن عدُّ بن عبد القاهللا  ورويتم عن عبد  

قالت:   يثتنفحدَّ لعائشة    خادمة  يتعمَّ كانت    ان قال:مقاتل بن حيَّ 

أيب   عيلُّ   بعث اا  )وجههاهللا  م  كرَّ (ب  طال  بن  ٰىل  إ    سنحلبنه 

«ار فقال:  املدينة  إحتٰىل  عائشة  البيتإٰىل  خلَّ   ٰىل  رسول    فِك الذي 

  ٰى فقالت: ال أستطيع اخلروج حتَّ   ،فيه»  يتقرِّ   نْ أ  وأمركِ   9 اهللا

يىلٰ إأنظر   ما  إليهصري حا  املسلمني  إل  ،ل      يها احلسنيفأرسل 

هل «قل  ألبعثنَّ أ   نَّ لرتحلاهللا  و  ا:فقال:  بالكلامت»ليِك إ[  و    فلامَّ   ،] 

جاء    يستأذن  بالباب    احلسنيجاء   غري  واهللا  قالت:  بكالم 

األ أُ وَّ كالم  الذي  الكالم  تبلغ  وحاكمهم  فلامَّ ل  به  دخلمر      

  ي ارجع  :يقول لِك   أيب  نَّ إ«   ل هلا:ها فقابٰىل جنإه  بت به وأجلسترحَّ 

اإ بيتك  أمرك رسولٰىل  وخلَّ   يرِّ تق  أنْ     9اهللا  ل  ذي  يه  ف  فِك فيه 

بعثت  الَّ إو  9اهللا  رسول   بن  ،ت»بالكلام   ِك يلإ  يا  قل    يَّ فقالت: 

أك  رذكِّ أُ   ينِّ إألبيك:   تقول  أ الكلامت  ]]  ٨٠/[[ص    تذكر  نْ اهللا  و 

أحتاج  شيئاً  ولكن  أرحتل  نعم  جإ؛  وٰىل  عيلَّ  خل  يد  نْ أ   دريأُ هاز 

أمري  ،وألقاه فأصبح  املؤمننيقال:        َّوووجه معها  جَّ زها  ه 

 ا.بيتهٰىل إ نهايؤدِّ يُ  رأةام مخسني

ع]]  ٨١[[ص  / عن   أيبن  ورويتم  األعمش  عن  معاوية 
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مرَّ  بن  أيب عمرو  عن  أنَّ   يائالطَّ   يبخرتال  ة  اليامن  بن  حذيفة  ه  عن 

أبا عبد  قيل له: حدَّ  يا  أُ حدَّ   نْ إيتكم  أرأ   قال:اهللا  ثنا  كم  مِّ ثتكم عن 

 ؟ قوينصدِّ كم أكنتم تُ تسري إليكم تقاتل

سبحقالوا هبا؟!  دِّ صيُ ن  وماهللا  ان  :  وق  كذبت  اهللا  قال:  ما 

 . هذا و هذه أو كلَّ ا أ هذ ولتفعلنَّ 

الفض٨٢[[ص  / أيب  أيب زياد  ]] ورويتم عن  بن  يزيد  يل عن 

عب ُأمَّ عن  سمعت  قال:  احلارث  بن  اهللا  طا   د  أيب  بنت  لب  هانئ 

علم]]  ٨٤[[ص  /  تقول: املوايس  لقد  عليه  جرت  من    من 

ن  ا سعٰىل ل  نون لعوأصحاب اجلمل م  أنَّ   9اهللا    لأصحاب رسو

 ٰى.من افرت باد خوق  يمِّ  األُ النبيِّ 

أيب بن  يزيد  عن  جرير  عن  حلفت  ورويتم  قال:  عائشة    داود 

  ىلٰ إن هلا اخلروج  بن الزبري لصنيعته حني زيَّ اهللا  م عبد  كلِّ تُ   ] النْ [أ 

 ة.البرص

عب  ورويتم حدَّ اهللا  د  عن  قال:  موسٰى  بنبن  احلسن  دينار    ثنا 

احل البرصسعن  وما يوم  طلحة    عتسم  قال:  ين  يقول:  اجلمل 

 أضيع من يومنا هذا.  شيوخ ارعمص ترأي

 : ذكر عمرو بن العاص

علامئو عمرو  من  احلَ كم  بن  ومروان  العاص  وأنتم كَ بن  م 

رويتإتنسبوهنام   ثّم  والعلم  الفقه  ذلكٰىل  من  رواه  م  نع  ما  يم  أبو 

جمالد بت عن  بن ثا  ين عدععبد الرمحن    ثني عيسٰى بن قال: حدَّ 

رس  :لقا  عمربن  ا بن عمر  نَّ إ]  مَّ هُ «[اللَّ :  9اهللا  ول  قال    و 

هجاين أينِّ أ و  العاص  تعلم  فالعن  نت  [بشاعر]  كلِّ لست  مكان    ه 

 لعنة».  ينبيت هجا

الشيباين]]  ٨٥[[ص  / موسٰى  بن  الفضل  عن  عن   ورويتم 

باحلس ع  نني  ابن  واقد  قالن  أبيه  عن  عم  :بريدة  بن  قال  رو 

 .وبفريس يبفاخسف  اق� د حن ما جاء حممّ كا نْ إ مَّ هُ اللَّ  لعاص:ا

عن  ]  ]٨٦[ص  [/ عن    أيبورويتم  جمالد  عن  األمحر  خالد 

عمرو بن العاص اهللا  لعن    ئشة قالت:وق عن عاعن مرس  يالشعب

 ه قتل ذا الثدية بمرص.نَّ إما أكذبه لقوله: 

بن ]]  ٨٧[[ص  /  لفخ  عنورويتم   منصور  عن  خليفة  بن 

احلسز عن  يفنيادان  ت     عاٰىل:  قوله 
َ
ش  
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 عمرو بن العاص. نزلت يف قال:]، ٣ر: [الكوث 

عمر عن  عيينة  ابن  عن  أيب  ورويتم  عن  دينار  جعفر    [و]بن 

ق  طريال  يف    عيلٍّ ٰى عمرو بن العاص احلسني بن  ققال: ل  :قال

تك  :الفق أمح ال  قريشن  احلسني،  ق  ذ«لق:    فقال  كرت  د 

ولكنَّاخلل  عىلٰ   بصرياً   رجالً  أرادَّ   ؤرامك  ق  منعاك  ش  قري  بعة 

 ار قريش».وجزَّ  وأألمهم حسباً  بيتاً عليك أّرشهم لبهم فغ

أيب أيبعا م  ورويتم عن  مرَّ   وية عن األعمش عن  قال:    صالح 

فعثرت   األحبار  كعب  عٰىل  العاص  بن  دابَّ عمرو  يا   فقال:  ه تبه 

أنَّ   جتد يفأ   ،بكع قال: اليبتعثر    ي تابَّ د  التوراة  أجد يف   ،؟    ولكن 

 القيد. نزو احلامر يفة كام يفتنال يفزو] [ين اة رجالً تورال

عن   عيينة  بن  سفيان  عن  أ إورويتم  بن  عن   يبسامعيل  خالد 

قال: سمعت علي�  يقول: «معاوية فرعون      امروان بن زحيل 

 اماهنا». لعاص ه] ابن [وة وعمرمَّ هذه األُ 

ع رشيك  عن  طاوورويتم  عن  ليث  عبد    سن  بن    اهللا عن 

لع «يطَّ   قال:  9  اهللارسول    يتأت]]  ٨٨[[ص  /  ل:قا  ،عمر[و]

لع فاطَّ   ي أ ليلحقنيتهيَّ   من أهل النار» وقد تركت أيب  كم رجلعلي

 . يعنِّ يعلينا معاوية فرسِّ 

 ه بأبيه؟! قال رشيك: ما كان أسوأ ظنّ

 : العاص أيب كم بنذكر احل

أ رويتم عن محَّ و ق   أيب  املهزم عن  يباد بن سلمة عن  ال: هريرة 

 ة.يوم القيام ىلٰ إولد احلكم وما   9 اهللاول سرلعن 

عن بن    ورويتم  أخسعيد  عيلِّ محَّ   يزيد  [عن  زيد  بن  بن    اد 

الكَ احلَ  احلرير  يامينم  احلسن  مرَّ   يعن  بن  عمرو  جاء عن  قال:  ة] 

عٰىل   يستأذن  ٰ   النبيِّ احلكم  وآله)  ]٨٩  [[ص/  اهللا  (صىلَّ عليه   [

فقال صوته  تأذنوافعرف  «ال  [عليه وعىلٰ   هللا  لعنة  ،للوزغ  :    من]  

الدنيا    مون يفعظَّ يُ   ما هم  وقليل  ،منهم   املؤمننيالَّ إصلبه  رج من  خي

يفضيَّ ويُ  ذ  عون  وهم  وحيلة  ]]  ٩٠/[[ص    وواآلخرة  مكر 

 .»اآلخرة من خالق الدنيا] وما هلم يف [يعطون يف

 : فقهائهمهم ولامئض عبع ذكر]] ٩١[[ص /

امل بن  منصور  رشمنهم  وكان  عبد  ام  هلش  اي� طعتمر  ك لِ املَ بن 

 ه. اق أرزخذ بأ

كان عٰىل عطاء اخليل  يد بن جبري وئهم وفقهائهم سععلامومن  

احلجَّ   يف ازمن  غزا  ذلك  وقبل  معاوية، اج  بن  يزيد  مع  لروم 

 اج.اء عٰىل احلجَّ رَّ ف عن احلسني، وخرج مع القُ لَّ وخت

كتاب  ٰى  سمَّ كتابه الذي يُ   تم يفم وقرأ د رويتق و]  ]٩٢[ص  [/

يكن    راهمة دعرش  عىلٰ   رجلج جارية  تزوَّ و  ل   رجالً   نَّ أجلامع  ا مل 

  رجالً   دها أم ال، ولو أنَّ ذن سيِّ إك ب كان ذل احلدُّ  ومل جيب عليه زانياً 
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ومل جيب عليه   ذكره بحريرة ثّم أدخله فرج امرأة مل يكن زانياً   لفَّ 

أيتم عنوروي  .احلدُّ  أنَّ أنَّ   ضاً ه  قال: لو  بني   اً أتٰى غالم  رجالً   ه    فيام 

 تاه. ه لغو أ وأنَّ  دُّ جيب عليه احل اله خذيه أنَّ ف

يز علامئكم  هارون  ومن  بن  قهرمة   يالواسطيد  عٰىل  وكان 

بن   ويزيد  قحطبة؛  بن  [شيعة]  احلسن  عٰىل  طعن  الذي  هارون 

حتَّ    عيلٍّ  حجازي� قاطبة  يرتك  مل  شامي� و  ا ٰى   الَّ إ  اي� عراق وال    ا ال 

شهاد  وس األؤ رىلٰ سه عجمل  ه يفطعن عليه بقوله الذي حفظ علي

ق تَّ ح مالٰى  أ :  بالنبين  الكوفة  ذ يفخذ  أهل  قول    وبالسامع يف  قول 

فكيف    ،ق الفاسقنية فهو أفسقول أهل مكَّ   أهل املدينة وباملتعة يف 

موا ؟! فتفهَّ أخذ بقوهلم كان فاسقاً   نْ إعن قوم    ي] يروجاز له [أنْ 

الشيهتيَّ أ  ف  عة هذها  وناظروهم  مامجي  نَّ إالنكت  كتابنا    يفرويناه    ع 

 ]]٩٣/[[ص  9ول اهللا  هل بيت رسأل  ليسهتم وا من رواياهذ

وا  ام افتضحنَّ إو خرب يؤثر وأ ر  علامء الشيعة هاهنا ذك  منوال ألحد  

أخ التمن  تقوَّ   يبارهم  التي  وأحاديثهم  فعن أوردوها  هبا؛  لوا 

أدي أخذوا  و امهموأحكاهنم  هؤالء  اتَّ   هبم،  وآثارهم  بعوا،  اقتدوا 

تنا من أهل  بأئمَّ   نأتمُّ ا  نَّ إن فنحا  وأمَّ   ،مون عندهراشدلة ا مَّ م األئفه

نبيِّ بي وت  رو  ،مهب   ينقتدنا  أو  سمعتم  من    ي فهل  أحد  عن  لكم 

شيئاً أهنَّ     تناأئمَّ  فعلوا  علامؤهم   م  استحسنه  كام  استحسنوه 

مور برأفته  األُ شد  ألر  وفيقوالت   نسأل التأييد  اهللا  و  ،وفقهاؤهم

 قدير. ه ويلٌّ نَّ إورمحته 

*   *   * 

 :  

 ):هـ٢٦٠الفضل بن شاذان (ت  /اإليضاح

 :االحتجاج عٰىل الكثرة واجلامعة ]]١٢٥[[ص 

أنَّ   ماا  وأمَّ  [أهلذكرتم  واجلامعةكم  الكثرة  وجدنا نَّ إف  ،]   ا 

يف من][موار  الكثرة  هاهللا  كتاب    د  والقلَّ ا   يتعاٰىل    ي هة  ملذمومة 
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[أنَّ ]،  ١٠٠[البقرة:    ون ترٰى  القلَّ أفال  ُمحِ ]  ودَ ة  محد نَّ إت  ام 

احلقِّ اهللا   أتباع  ومقلُّ   نْ إو  تعاٰىل  يد  وا  كانت  أهل  اهللا  ا  مجاعة  عٰىل 

ة  فهذه شنع  من قال بقولكم  عىلٰ   اهللايد    أنَّ   زعمتم  نْ إ ؛ فطُّ الباطل ق 

تزعمون  أُ  احلكم    عىلٰ اهللا  يد    نَّ أ خرٰى  نسب  غريهإمن  ام وفي  ، ٰىل 

 صصنا كفاية. ق 

*   *   * 

ه قال: ال أنَّ   يٰىل الشعبإنسبتموه    ورويتم حديثاً ]]  ١٨٢[[ص  

الذنوب    نَّ إوبرسوله، وباهللا  ] اجلحود  الَّ إ[  نياممن اإل  خيرج أحداً 

 ن. امياإل من رج أحداً ال خت

روايتك أوجفهذه  ثّم  الياممم  أهل  عٰىل  والردَّ   ةبتم  منعوا نَّ إة  ام 

وصلُّ الصدق  بأذا ة  ووا  شنَّإن  ثّم  منهم  قامة  فقتل  غارة  عليهم  ها 

]  لكو[كذ  ،ب رأيهر ذلك أبو بكر عٰىل خالد وصوَّ نكِ وسبٰى فلم يُ 

املؤمنني  فعل [يفأمري  املسلمني  وموٰىل  م  جع]  [ا  حني    ]اهللاله  له 

طلقا واتل  أ حة  بعد  بي  نْ لزبري  دنكثا  من  وامتنعا  صدقة فع  عته 

منعه  ]  ]١٨٣/[[ص    جها، وكذلكواهلا وخراوأمة  البرص عندما 

الردَّ  هؤالء  يلزموا  فلم  وصدقاهتا  الشام  خراج  عن  معاوية  ة 

املؤإسالم  اإل أمري  كان  نقضاً   تويلِّ ملا    مننيذ  منكم    لذلك 

فعبتم  ه  ل  بكر املتويلِّ و  أبان  ذ كإة  لردَّ ة اأهل اليامم، وألزمتم   له

 ة.الردَّ  لأه  بكر أيب قتالبتم ] وصوَّ فعل عيل[

قال عمر   وقد  املهاجرين يفعامَّ   اب يفطَّ اخلبن  هذا  بكر    أيب  ة 

فأمَّ  قال،  ما  يُ وخالد  فلم  عمر  مصوِّ ا  مجيع  ونقض  رأيه  كان  ب  ا 

أنَّ ضما وزعمتم  فيه  قال:  اؤه  بكر  منعوين  واهللا  أبا  أو    الً قاع  لو 

[عليه   اقاً عن أكثر ا وخرة وصدقاهتالبرص  وأموال  ،]لقاتلتهم  اجها 

 . ناقو عأ ال عق من
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أنَّ   تم يفوقعّم  ]] ث١٨٤[[ص  / أبا بكر مل جيز    عمر وزعمتم 

يف ك  قوله  هذا  نقضتم  ثّم  عمر  قول  بتزكيتكم  الوليد  بن  ه  لَّ خالد 

وه اخلطأ  خالد وألزمتم ال يكون أقاد من  نْ أأبا بكر ندم   تم أنَّ وروي

وقيعة    ّي فأ  ،وسبٰى   ة من] قتلديه  ك الزامقادة منه وتر [اإل ترك    يف

أصحابه  من  شدّ أ  جلميع  الوقيعة  وأنتم    ؟9اهللا  ول  رس  ذه 

كثرية    الصحابة وتروون فيهم عيوباً   ٰىل الوقيعة يفإتنسبون الشيعة  

كانت   اذإء منها  هذا بام ال يمكنكم دفع يش بنا  كتا  يفا  هفرسِّ سنُة  مجَّ 

أنَّ علامئكم وأوجبية  وروا  أحاديثكميث  حاداأل رت من ج  لَّ ك  تم 

ذلك    نَّ إٰىل أهله  إ[و]مل خيرج مخسه    ي سبالعرب من ال  يه سهامعل

 حرام.

أنْ إفانظروا   منع  وما  السبايا  أوالد  إليه  نسبتم  ما  م  قسِّ يُ   ٰىل 

 س.مُ نعهام اخلُ ر بموعم بكر أيب يس عٰىل يدمُ اخلُ 

رشيك]]  ١٨٥[[ص  / عن  أيب  ورويتم  املكِّ الزبري  عن    أنَّ   ي 

  ينقيض   م؛ متٰى س يسأله عن اليتيابَّ عن  ٰىل ابإكتب  ي  احلروردة  نج

؟] ؟ [ويقسم هلنَّ يغزو هبنَّ   9  يُّ النبه؟ وعن النساء هل كان  تمي

كان   [هل  األطفال  اخلُ   9  النبيُّ وعن  وعن  ملن  مُ يقتلهم؟]  س 

 هو؟

إل ابن  فكتب  حأمَّ   اس:بَّ عيه  أوان  يتمه  فانقضاء  اليتيم  لمه، ا 

  ، م هلنَّ قسِّ وال يُ  نَّ هلخ رض] ي[كان 9اهللا  رسول   نَّ إ اء فلنسا اوأمَّ 

تل كافرهم  يقن  اك]]  ١٨٦/[[ص      اخلرض  نَّ إف  فالا األطمَّ أ و

ه ليس لنا؛  ه لنا وزعم قوم أنَّ س فزعمنا أنَّ مُ ا اخلُ ويدع مؤمنهم، وأمَّ 

عتنا  شي  الَّ إسنا  حرج من ُمخُ   مجيع الناس يف  أنَّ خربك  أُ   ينِّ إفصربنا، و 

 هلم. ا أحللناإنَّ ]] ف١٨٧/[[ص  نيبالطيِّ 

عىلٰ ]]  ١٨٩ص  [[/ أهنَّ وأمجعوا  يُ   مل  املؤلَّ ا  موقسِّ م  فة  بني 

  م ال يعرفوهنم فأبطلوا سهامً ، وزعموا أهنَّ ا مجيعاً مضوٰى  قلوهبم حتَّ 

فهلبأهنَّ اهللا  فرضه   أربابه،  يعرفون  ال  اجل  م  مل الَّ إهل  يكون  ملن   

 عوا. فضيَّ  امً ] سه[لهاهللا يعرف من فرض 

أنَّ وأمجعو بالك  تر   9  اهللارسول    ا  ليختارإال  ناس  وا مام 

يصنع    أنْ    يرَض مل   بكرأبا    روا، ثّم زعمتم أنَّ ختافا  نفسهم إماماً أل

رسول   صنع  أنَّ   9اهللا  ما  زعمتم  ثّم  لعمر،  بن    فجعلها  عمر 

يرَض اخلطَّ  مل  ص  اب  رسوبام  بكر    9اهللا  ل  نع  أبو  صنع  بام  وال 

 ة. ستَّ  ا يفٰى جعلهحتَّ 

أنَّ مّ ث رويتم  قاسلامل    ألمني  مابك  يبلوا  تقر:  لربِّ ذا  ذا إك  ول 

يعنون    غليظاً   ايت علينا فظ� وقد ولَّ ]]  ١٩٠ص  [[/  ][إليهدمت  ق 

أ  هلم:  فقال  بريبِّ وِّ ُخت عمر؟  له:فوين  أقول  خري  خلَّ   ؟!  عليهم  فت 

 ة] حمّمد كالنعل اخللق؟! مَّ أترك [أُ ثّم قال: أف ،أهلك

هم فلقد ترك  هللا  ناً صياع  فةس بال خليبكر النا  أيب  كان ترك  نْ إف

عيتم  ذا قلتم وادَّ إ  اهللا  كم عٰىل رسول] فطعنخليفةبال    9  النبيَّ [

 ته بال خليفة.مَّ تعاٰىل وترك أُ اهللا اه فَّ تو هأنَّ 

أو اهللا  م  من زنٰى أو رسق أو قتل النفس التي حرَّ   ثّم زعمتم أنَّ 

كلَّ  هنٰى    أتٰى  وال    هنَّ أ عنها  اهللا  كبرية  يكفر  املال  عن    وال ة  لَّ خيرج 

أتٰى ذنَّ إله وسوورهللا  ا  يقال له: عٰىص  لامئكم ع  عن  يتم، ثّم رونباً ام 

عٰىص   أنَّ  خلمن  وما  ه  يفت  تقولون  ما  اعقلوا  وحيكم  كفر،  فقد 

امللحدون يفما شنَّاهللا  مون فوَ تتكلَّ  أقبح مناإل  ع  و هذا، ول  سالم 

تتكلَّ  ما  أل عقلتم  حكمه  وعرفتم  به  أصحابكم  مون  عٰىل  قمتم 

وهبتانه طغيانه  يف ومن لجَّ ه منه، بتجع قبلت تو رو تابفمن   التوبة

 لسيف.  اعىلٰ عرض 

*   *   * 

جدناكم أخذتم عن قوم رددتم أقاويلهم يف وف]  ]٥٠٢[[ص  

ممَّ  املختارين  أنتم  وكنتم  بعض  يف  وقبلتموها  قالوابعض  فام  ا  ؛ 

عٰىل تموه، وطعنتم  وقبلتموه، وما كرهتم تركتحسنتم أخذمتوه  سا

زكَّ  طزكَّ وه،  يتمومن  من  عليهعنيتم  فكنتتم  أنفسأئمَّ   م،  فيام ة    كم 

ارتضاه    يئاً م، وتركتم شواكوه  كمبعتم يف ذلك ظنَّم واتَّ ليكا إنقلو

فيه    بعضكم، ورضيتم شيئاً  اختلفتم  ما  بعضكم، وال خيلو  كرهه 

أنْ  سخ  يكون  من  كلُّ هللا    طاً بعضه  بعضه أو  رٰىض  يكون  أو  ه، 

تكرهون و  اهللا كرهه،  أنَّ   بعضكم  ون ما يزعمبعضه فرتض  هاً وكر

  رون نكِ تُ   تعرفون وال باطالً   اق�  حاهللا رضيه فال  بعضكم أنَّ   ميزعما  

 .طاعن عليه]] ٥٠٣/[[ص  ن خالفكمعمَّ  كم راضٍ فكلُّ 

وتروون   خرٰى تروون عن املرجئة ويروون عنكم،ومن جهة أُ 

كم،  ة ويروون عنميَّ ة ويروون عنكم، وتروون عن اجلهعن القدريَّ 

وتأ بعض    منهم  نفتقبلو بعضهليع  ونردُّ قاويلهم  احلقُّ هم  فال   ا؛ 

عىلٰ  منه  عىلٰ ثقة  أنتم  منه  أنتم  الباطل  وال  عند    ،يقني  ،  وأنتم 

السُّ  أهل  من  نَّأنفسكم  تعرفوهنا  التي  صفتكم  فهذه  واجلامعة  ة 

ع هبا  وتنطق  ألسأنفسكم  برصَّ هللا  فاحلمد    ،نتكمليكم  ما  الذي  نا 

  هللا   مدواحل[  ،املزيد بذلك  لهو  ،بهتم  ما جحدا  فنوعرَّ   ]به[  جهلتم

ع  كثرياً  سيِّ وصلواته  اٰىل  النبوَّ ألد  حمّمد  واآلخرين   هآلو  يِّ لني 

 ]. الطاهرين

*   *   * 
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 ):هـ٣النوبختي (ق  فَِرق الشيعة/ احلسن بن موسىٰ 

الصنو  وكلُّ ]]  ١٧[[ص   والفِ هذه  من  رَ ف  ذكرناها  التي  ق 

واخلوار األرجاء  خمتلأهل  وغريهم  فج  بفون  فِ ييام  كثرية    قاً رَ نهم 

ي  ليطو بعذكرها  بعؤثمون  عٰىل  يفضهم  حكام  ألوا  مامةاإل  ض 

ومج والتوحيد  الدينفن  يعوالفتوٰى  بعضنكِ يُ   ،ون  من  بعضهم   ،ر 

بعضاً كفِّ ويُ  بعضهم  أنْ   ،ر  عندهم  ما  عٰىل  سمُّ   أكثر  أنفسهم  وا 

مذاهباختال أهنَّ   )اجلامعة(هم  ف  بذلك  جمتمعونيعنون  عٰىل    م 

  وا باجلامعة عىلٰ مُّ تسف ،اجراً فو أ كان  اة بر� الوال ن وليهم من ة موالي

 .فرتاقنٰى االمع اهمبل صحيح معن ،ع عٰىل دينجتاماالغري معنٰى 

 *   *   * 

 : )هـ٤٣٦(ت  د املرتٰىض السيِّ  /)١الشايف يف اإلمامة (ج 

هلذيل بتناهي مقدورات  ر قول أيب ا يذكف ملوكي]]  ٩٠[[ص  

ت وقو اومعلوم  عاىلٰ اهللا  ت  إنَّ (له:  ته،  اهللا  اهللا  عاىلٰ علم  وهذا    ،)هو 

قا  ألنَّ ،  م  هشااملحكي عن    لأقبح من القو   ل يف أبا اهلذيل قد 

 من قوله وأضاف إليه املقدور. م بأقبحناهي املعلوت

 لو (قال:    ه أنْ ومحل  )،ماهللا ال يقدر عٰىل الظل  إنَّ (ام:  وقول النظَّ 

ج  طفالً   أنَّ  شفري  يف  يهنَّوقع  مل  تعا  وصفم  عىلٰ قدربال  ىلٰ اهللا    ة 

زبانية  والكة ئز وصف املالكان جيو وإنْ  ]]٩١[ص [/فيها،  هإلقائ

وأنَّ والطفلة  داخوقوله بامل  )،بذلك ه ال هناية ألجسام العامل يف  رة، 

األعراضالتجزِّ  ونفيه  مزج  ،ي،  واإل  وهذا    اد حلالتعطيل 

 د. اهل والعنابالتج

معمّ  أنَّ (ر:  وقول  زعم  يعل  من  نفساهللا  أخطأم  فقد    ألنَّ   ،ه 

غريه  نفسه الواملعلو  ،ليست  غري  واع)عاملِ م  اض  ر مألا  أنَّ   تقاده، 

من اهللا  واألسقام  غري  تفعل  وعاىلٰ   والطعوم  ،  األلوان  كذلك 

 العامل.  واألراييح التي يف

 ٰىل اهللا ألعراض عوقول هشام بن عمرو الفوطي بنفي داللة ا 

أنَّ   ]]٩٢[[ص  / صد مل يكن عن ق جلمل  حرب ا  تعاٰىل، واعتقاده 

والزبري    عائشة وطلحةوال من    وأصحابه،    ؤمننيملا  أمري  من

األُ تجا  اموإنَّ   ،منهم  برًىض   وال  م،حاهبصوأ  لتقرير  مور  معوا 

حتَّ  منوترتيبها  نفر  بني  وقع  اجلميع    ٰى  أصحاب  من  األعراب 

  اهللا تعاٰىل يعلم   زعم أنَّ   وختطئة من  .ااخطون هلاحلرب والكرباء س

 كوهنا. قبل  األشياء

 ) اهللا تعاىلٰ رمحه  (م كَ شام بن احلَ ن هحكوه عالذي  لوالق وهذا

 حوه عن شيخهم.قد صحَّ   له ابهنفي أصح مع

  يقدر اهللا  اجلاحظ قبيح يف املعرفة، واعتقاده استحالة أنْ   لطوغ

وقوله:   إعدام األجسام،  ُخي اهللا ال  إنَّ (تعاٰىل عٰىل  كافراً لِّ   النار    د  يف 

وإنَّ إليله  دِخ يُ   وال ال  ها،  هي  تُ النار  ٰى  حتَّ   )،هاإليار  فَّ الكُ ل  دِخ تي 

نٰى هذا القول: وكيف مع  عن  َل ئِ ه وقد ُس بعض أصحاب  عن  يحك

فقال:  فَّ الكُ   لدِخ تُ   نارال  صارت نفسها؟  أعامالً ألهنَّ (ار  عملوا    م 

ال حال  إٰىل  أجسادهم  النار    صارت  جاوريمتنع  القيامة إذا  يف  هتا 

 ). ها عتذاهبا إليها بطبامن اج

املا  مة ثام   هوقول  أنَّ   ، ة نيَّ يف  يف  رض   وذهابه  إىلٰ وريَّ املعارف   ة 

مذ   ] ] ٩٣  [[ص /  من  أنَّ احظ  اجلهب  أقبح  واعتقاده  الوأغلظ،   ه 

  ث له.وما سوٰى ذلك فهو حدث ال حمدِ   ، فقط    اإلرادة عل للعباد إالَّ ف 

ن عطاء وعمرو  ن واصل بوكيف ذهب عن حكاية اجلاحظ ع

 م؟ا تقدَّ  ممَّ ري كثعىلٰ  عبيد ما يطمُّ  بنا

نحك لفظونحن  بي  قال:  ه  بك(عينه،  واصل  جي ان  عطاء    علن 

والزب  اعلي�  املبمنري  وطلحة  ٰ زلة  يتوىلَّ عٰىل    لَّ  كتالعنني  منهم  واحد 

يتوالَّ  وال  شهادهتم حاله،  إجازة  يف  قوله:  وكذلك  جمتمعني،  مها 

جييز  نيق ومتفرِّ   ]]٩٤[[ص  /  جمتمعني ال  عبيد  بن  عمرو  وكان   ،

وال  ادهتامشه الوالفصِّ يُ وكان    ،قنيمتفرِّ   جمتمعني  بني  ية  ل 

ٰ يقول: قد  ادة، وكانوالشه بل شهادته، وقد وجدت  ق  أمن ال أتوىلَّ

كلَّ لَّ يتوني  املسلم أهل  ون  من  من    ،القبلة  مستور  ولو شهد رجل 

اكم عنه  سأل احل  بااخلطَّ   رضهم عٰىل عثامن وأيب بكر أو عمر بنعُ 

وقد    دماء،ك اللت  بسفكواحد منهام    م كلَّ أهتَّ فأنا    ،السؤال الشايف

 .)ائز الشهادةهم بالدماء غري جتَّ امل أنَّ  أمجعوا عىلٰ 

حرفاً ذه ألفاظه  كتا  ه  يف  باملبه  بحرف  (فضائل    ـعروف 

وأوٰىل بالقبول من حكاية اجلاحظ عن    حكاية أصحُّ   وال  ،املعتزلة)

 ته، ورئيسا مقالته. نحل شيخا مهاهذين الرجلني و

ال  ذهه  أيضاً ذكر  وقد   (كبلخي  احلكاية  اتيف  قاالت)، ملاب 

وبعض  (ا:  عند انتهائه  اجلاحظ، وقال  ا إىلٰ وأسنده  ]]٩٥[[ص  /

مل يكن    عمراً   بن عبيد، ويقول: إنَّ   مروعن ع  أصحابنا يدفع ذلك

واصالً  خيلف  مقالته  ،بالذي  عن  صحَّ فكأنَّ   )،ويرغب  عليها ه  ح 

ا اعتقادألوَّ املذهب  هو  الذي  كاملتالأهنَّ (  ل  وأنَّ ام  ام  دهتهاش  عنني، 

ده عن  ومل يكن  )،نيجمتمع  ل إذا كاناقبَ ، وال تُ نيق كانا متفرِّ ذا  ل إبَ قتُ 

أكث  يف الثاين  املذهب  مدفع  بتنزيه    كايته عن بعضن حر  أصحابه 

له واملنكر  ضعيف،  إنكار  وهذا  واصل،  خمالفة  عن  ة للعلَّ   عمرو 

 .به، بل أقبح منه حاالً  ملقرِّ احكاها كالتي 
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 ن وم يناقضم أهنَّ هبتعصُّ وقبيح    ،قومهؤالء ال  مرأ   ومن عجيب

أ  ومها أصالن من   ،عبائاملعارف والطعثامن اجلاحظ يف    باشيخهم 

، ويف تضليله لوجوه  الغلط فيهام يسرياً   ليس  ان برين كيصول الدِّ أُ 

والشهادة بتكلُّ   الصحابة،  يعنيهمعليهم  ال  ما    عامَّ والذهاب    ،ف 

ثمّ هيمُّ  س  هم،  املؤمنني  لبهيف  يف    أمري  و  مرتبته    عه دفالفضل، 

عه  دفيٰى هو من  له ما استحبه، وتأوُّ له ومناق ئافض  ما روي منثر  أك

ُخي تأوِّ امل الذي  بهرجِ ل  بالتقدُّ شلا  عن  ه  والقضاء  بالفضل،  م  هادة 

يفحتَّ  القدح  إٰىل  ذلك  أخرجه  ب   ٰى  املعروف  الكتاب  يف    ـ إمامته 

غري    إىلٰ ع طاعته،  وخلملعاوية يف حربه،  وإقامة املعاذير    ،)وانيةرامل(

ن عٰىل وال يتحاس،  يها مسلميقدم عل  ال  مور التين األُ ناه مما ذكر

يذكرونه بأحسن   ذلك  لِّ  كن، وهم يف مؤمن وال متديِّ   هباهر  تظاال

  ]] ٩٦[[ص / بأفضل الثناء، وال جيرون ذكره  يهالذكر! ويثنون عل

مشيخإالَّ  مع  وتش  ورغبتهم  تهم،  له  يف ييخهم  تعاٰىل  اهللا  إٰىل 

كأهنَّ حتَّ يه،  لع  لرضوانا إٰى  يناقضونهنَّ م  مسا  يف  ام  ئل بعض 

الكَ ذَّ ال  كلمس  االجتهاد ورفع  يفيدير،  التكبرين  جرٰى   وما   ،

ظهر من خالفه العظيم، وإقدامه عٰىل ما    ماال يدعوهم  ، ومهاجمرا

فأقّل   إنْ  تكفريه  يوجب  من    ،تفسيقهيوجب    أنْ   أحواله  مل  ويمنع 

عن    ويكفَّ يمسك    أنْ   ، أو إىلٰ منهءة  عن عليه والربايمه إٰىل الطتعظ

  اهللا ة  رمح(م  كَ احلَ   بن  رجع عن والء هشامن  نْ ا أ منَّ  يديرو  ،األمرين

له عندنا،    قيقةاهم عليه ما ال حدعوجل  ، واعتقاد زكاته أل)عليه

إٰىل أقواهلم املحرَّ وال مرجع فيه إالَّ  ن  فة، وموحكاياهتم املضعَّ   ،فة 

القومر  نظ طريقة  علم  ذكرناه  ع  فيام  وايف  مذهبهم،   بلتعصُّ شق 

مت  وأنَّ   تهم،لنحل و  حقٍّ   بكلِّ تنا  نرصق  زيغرضهم    غثٍّ وباطل، 

 وسمني. 

*   *   * 

 ):ـه٦٦٤(ت  ساوبن ط عيلُّ )/ ١(ج الطرائف 

إليه حمّمد  ١٥[[ص   بلغ  ما  وإنَّني عرفت  بعه   9]]  اتَّ ومن 

أ   عىلٰ  فأحببت  م    نْ ملَّته،  فيامُأقدِّ أتالنظر  حال  ويف  به،  جاء  باعه   

ة ة والشافعيَّ فيَّ ة واحلنيَّ م املالكأكثر أهل اإلسال  وجدته، فورشيعت

ذهب الشافعي  موك املذاهب، مذهب مالاألربعة  مهة، واحلنبليَّ و

وأيب    ومذهب حنبلحنيفة  بن  أمحد  ُأرتِّبمذهب  ومل  ذكرهم    ، 

 قصود غري ذلك.أزماهنم، ألنَّ امل هاهنا عٰىل حسب ترتبهم يف

ه كان  هل  منفسألت:  األربعة  نأصح  ؤالء  هم بيِّ اب 

 زمانه؟وأهل  9 حمّمد

 فقيل: ال.

كانواقف هل  من    لت:  أصحابه تلامجيعًا  لقوا  الذين  ابعني 

 ؟ا منهم ورووا عنهموعسمف

ألربعة تكلَّموا فيام بعد، وتعلَّموا العلم، بل هؤالء افقيل: ال،  

 أكثر املسلمني. وقلَّدهم 

هذفقلت ك:  ة،  األُمَّ هذه  من  عجيب  أنْ ا  تركوا  وا  يسمُّ   يف 

حمأنفس وُينَسبواّمديَّ هم  نبيِّه  ة  اسم  ذلك   وكان  ، 9حمّمد  م  إٰىل 

ته  وأق   مأرشف هل  جعلواار حرمته، وليتهم  هظوإرب إٰىل تعظيم نبوَّ

من  مذاهبه أحد  باسم  أو  وعرتته،  بيته  أهل  من  أحد  باسم  م 

أ  باسم  صحابته،  شاهو  آثارهمأحد  عدلوا  وأعالمه  د  فكيف  م، 

 األربعة األنفس؟   ؤالءاع هوا أنفسهم بأتبه وسمُّ كلِّ عن ذلك 

ذاهب يف ملاء األربعة  ت: هل كان هؤال]] ثّم سأل١٦[[ص  /

 واحد؟ يند وعٰىل دزمان واح

بل ال،  أز  فقيل:  يف  عقائكانوا  وعٰىل  قة،  متفرِّ خمتلفة،  مان  د 

ر بعضًا.   وبعضهم ُيكفِّ

أيفقلت:   عجيهذا  هذضًا  من  أ ب  تذكر  التي  ة  األُمَّ نبيَّهم ه  نَّ 

األنبياء أرشف األُ نَّ  ، وأأرشف  ته  كثرهم عٰىل  أ   م، فكيف اتَّفقمَ ُأمَّ

بأرباال عىلٰ   ةعقتداء  الأنفس  االختالف  هذا  عن    ذي  به  خرجوا 

نط حمّمدبيِّهريق  واال  9  م  االتِّفاق  بذلك  ئيف  وتباعدوا  تالف، 

 د األسالف؟ عامَّ يذكرونه من قواع

نه كمّ ث    تاهبم: سألت عن معنٰى ما تضمَّ
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 . ]٣ دة:ئامل[ا

ه اآلية  فقالوا:  أوانزلذه  يف  نبيِّهم  عٰىل  حيث ت  عمره،  خر 

ل اهللا دينه.   كمَّ

ك إذا  قد  فقلت:  دينه  االخان  هذا  فام  حياته،  يف  ل  تالف تكمَّ

وفاته بعد  ق   العظيم  بمع  هرب  املعض  األربعة  من  ؤالء  ذاهب 

األ فإنْ وَّ الصدر  االختالكان    ل؟  الرواة  فهذا  رووا    من  الذين 

عٰىل    دقف  عنهم، بالأحاديرواة  شهدوا  أو ثهم  الغفلة  أو  كذب 

 قلوه عنهم؟الضالل وتبديل اإلسالم، فكيف ُيوَثق هبم فيام ن

هؤال  وإنْ  من  االختالف  هذا  حلاجة كان  املذاهب  األربعة   ء 

إىلٰ دعته ما ضا ذم  لطلب  أو  والتبس من رشع  لك  فهذا نبع  يِّهم، 

هم  نبيِّ دين    وا عٰىل أنَّ دهش  ألربعة املذاهب قد هؤالء انَّ دلُّ عٰىل أ ي

ك هلم من يقوم مقامه وحيفظ رشعه وحيتّج  ان حمفوظًا وال ترما ك
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عليه جيبه  فكيف  االقتم،  ربِّ وز  عٰىل  يشهد  بمن  تعاداء  ونبيِّه ه  ٰىل 

 لك؟ ثل ذورشيعته بم

  مهم غري دينه يشء ضاع من  يُّ فأحمفوظًا،    اام� كان قد كان ت  وإنْ 

 الف؟ له هذا االختواختلفوا ألج عليه اشويِّهم حتَّٰى فتَّ ورشيعة نب

فقد   وإنْ  االختالف،  إٰىل  هلم  حاجة  غري  من  اختلفوا  كانوا 

ذكرقبَّ  وزهَّ نبيِّه  حوا  سمعته،  وأساءوا  اتِّباع م،  يف  الناس    دوا 

و مل  ا ونزادورشيعته،  ما  زمانه، فكقصوا بذلك  جيوز    يفيكن يف 

 ؟ ذه الصفاتهبء بمن يكون االقتدا

يزعم   يزعمون أو  فس ن هؤالء األربعة األ  انك   ]] وإنْ ١٧[[ص  / 

بالرش  أعرف  م  أهنَّ ي بعضهم  م  وأهنَّ ونبيِّهم،  م  رهبِّ من  زيدون يعة 

وأهنَّ وينقصو اختيارهم،  نبيُّه   م ن بحسب  به  يأِت  مل  أتوا بام  م من قد 

  نبياء.م األمذاهب ُأمَ   دُّ قول العقالء، وض ية، فهذا خالف ع ا اهلد 

كانواقل  ثمّ  إذا  أتباعهم:  لبعض  األربعة األنفسالؤه  ت  يف   ء 

متأزما كانوا مجيعًا عٰىل  ن  خمتلفة، فأليِّ حاٍل  مذاهب  قة، وعٰىل  فرِّ

وُيكفِّ مع    صواب بعضًا  يلعن  بعضهم  وهالَّ  أنَّ  بعضًا؟  بعضهم  ر 

بعض عكان  اهم  ال  حلقِّ ٰىل  عٰىل  مجيعهموبعضهم  أو    عىلٰ   باطل، 

في احلقُّ  الباطل؟  ق   ع مكون  كان  ومن  الصحابة  من  بعني  اتالبلهم 

لز هي  يعتهورش   9د  بمحمّ موا  الذين  التي  طريقته  وتبعوا   ،

 ؟ طريقة واحدة

أتباعهم: لبعض  قلت  أنفس رصاقت  كيف  ثّم  أربعة  عٰىل  تم 

الذينتقتد كان  فهالَّ  هبم؟  عيقتدون    ون  ومن  أ   دداً أكثر  أقّل؟  و 

التحديحدَّ  هذا  وج د  املذد  أ عل رؤساء  أربعة  س فحسب، فناهب 

 كم؟يِّ نب ابكم وال رشيعةتك ليس هذا التحديد يفو

و الثّم  أينِّ من  هو  عجب  من  األربعة  هؤالء  أتباع  يف  رأيت   

سم ألُولئك  وما أدري كيف صار االقتداء واال،  أعلم منهم بكثري

ك وهالَّ  كاألربعة؟  من واح  لُّ ان  اع  د  اإلسالم  مثل لامء  لذين 

األُأولئ أفضل ك  أو  يكون    ربعة  واالقتوقمنهم  مثل  له  به  داء 

 هؤالء؟ 

أهيُّ مّ ث إ  املسلمون  أصحاب    نْ ا  هؤالء   كلِّ كان  من  واحد 

اهت ما  الرشاألربعة  عرفوا  وال  هبم،  إالَّ  الذي    عةيدوا  ظهر  حتَّٰى 

به وأساقتدوا  آبائهم  كانت حال  فيل، فكيف  أنْ الفهم؟  كون  ي  زم 

م واحد من  حيث مل يكن هل  ني،لِّ ع قد كانوا ضاهؤالء األتبا  سلف

األربؤه وإنْ الء  كا  عة،  قد  مسلن  كان  واحد  مثل  الء  هؤ ن  لفهم 

  كان اقتداء بُأولئك األوائل واالسم هلم؟ ة أو أفضل، فهالَّ األربع

ق مّ ث وقف  كلِّ د  ذمِّ  عٰىل  منفرق   ت  األُخرٰى ة  الفرقة  لرئيس  هم 

ذلك يف  نَظر  ال رشحه، فليُ لو ذكرته ط  أنْ ام  ته بوم مجاعولفتاويه ول

 ألُخرٰى. فرقة عن ا ، ويسأل كلُّ مواضعه

د أهنَّ   لَّ وممَّا  تبعواعٰىل  األ  م  عصبيًة  ربهؤالء  عندهم  ة  األئمَّ عة 

اخل لطلب  /[[ص  ومراقبًة  و١٨بز  يف  اللحم  ]]  التي  والوظائف 

  ة ه حجَّ م بأنَّ املنسوبة إليهم والربط، قول املوصوف عندهس  اراملد

عن   عوامِّ لا إجلام (تاب الغزايل يف ك أمحد  د بن حمّمد بناإلسالم حممّ 

غداد، بقف الزيدي بوأصله يف و  وجدته باكت، وهو  )علم الكالم

الغزوُيذكَ  صنَّفه  كتاب  آخر  أنَّه  بر  شبهة  وال  آخايل،  العمر  أنَّه  ر 

يك املوت  خطبته    ونوقرب  يف  فقال   ، احلقِّ إٰىل  أقرب  ما  اإلنسان 

الفظههذا   احلقَّ :  أنَّ  الرصعلم  ال    الذي  عنديح  فيه  أهل   مراء 

 ابعني.تلوا أعني الصحابة  سلفهو مذهب ال البصائر

تراه نبَّه    أَوال  باألعىلٰ قد  االقتداء  إسقاط  املذاهب   ربعة 

 املذكورة؟ 

 أو أكثر؟ خامسذهب لمني: فهل هاهنا مبعض املسثّم قلت ل

 هاهنا مذاهب كثرية.  فقيل: بل

*   *   *  

 : الفني وقعت من املخطرفات يف مست]] ٢٧٤[[ص /

أشياء   عىلٰ هذا الكتاب: وقد وقفت    لِّف ؤم حمود  بد املقال ع

وق  منمستطرفة  بيت  هؤالء    عت  أهل  حقِّ  يف  املذاهب  األربعة 

م ، مع ما9نبيِّهم حمّمد  ك مسُّ ه بالتوصايا به رواياهتم من تتقدَّ

 هبم واملحبَّة واالتِّباع هلم. 

كامأهنَّ   ذلك  من طرائفو رووا  ذكره  م  م  نب  تقدَّ  9يِّهم  عن 

فيهخملِّ   أنَّه اهللا وعرتته،الث  مف  كتاب  كوا هبام    إنْ   ام  قلني:  لن  متسَّ

ويضلُّ  أهلأ وا،  وأنَّ  احلوض،  عليه  يردا  حتَّٰى  يفرتقا  لن  ام  بيته    هنَّ

عنها هلك، وغري  ها نجا ومن ختلَّف  فينة نوح من ركب فيمثل س

ممَّا   ذكرتقذلك  م  فبعض  دَّ األربعةه،  عن    أعرض  ذلك  املذاهب 

فامج حتَّٰى  العرتةيعه  يتعلَّقون  املذكورة،    رقوا  املعنٰى    يفوصاروا 

ما حنيفة  كلبأذيال  وأمح  وأيب  ة والشافعي  شدَّ مع  حنبل،  بن  د 

ة، ومع ة والنقليَّ يف األُمور العقليَّ   بعة املذاهباختالف هؤالء األر

ا علامء  املحّمديَّ اتِّفاق  ا  9ة  لعرتة  ومعوملعقيف  واملنقول،  ما    ل 

ا رشيعة نبيِّهم  م وجدوهنَّ أ ء األربعة  حلال عٰىل هؤالن ايشهد به لسا

حياته  ريغ يف  وجيكاملة  معنٰى  حدو،  كتاهبن  نه  تضمَّ َْوَم   م: ما  ا�ْ
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لعرتة قد  أنَّ علامء اومع  ته، بعد وفا  بالقياس واالستحسان بآرائهم

هم حمّمد  يَّة عن ج وراألخبار املبهم النصوص وتُ نت كُ تضمَّ   9دِّ

فيرتكون  رشي  عيمجيف   ذلعته،  مع  كلِّ العرتة  مل  ك  بمن  ويلتزمون  ه 

ة عند ا م هلم يقويثبت له قدم وال  سوله. وال عند ر هللا تعاىلٰ به حجَّ

التعصُّ  من  رأيت  ما  طرائف  أهلومن  عٰىل  نبيِّ   ب   هم بيت 

مجوشي أنَّ  قباعة من خمالفعتهم  من  يهم  الطعن  لوا رواية    يف روٰى 

تعا ويفاهللا  رسوله  ويف  الصحابةبنأ   ٰىل  ويف  ذ  يائه  م  تقدَّ كره،  كام 

لرواة  ما جرٰى ل  ين مل جير هلماد شيعتهم الذهَّ بول أخبار زُ وتركوا ق 

 بارهم.ن قبلوا أخالذي

ما رواه مجاعة   يدلُّ عٰىل ذلك  إوممَّا  سبب  خبار  هم ألطراحيف 

ال وشيعتهم،أهل  صحيح  ورواه  بيت  يف  أوائل  مسلم  يف  زء  جلاه 

]] ٢٧٥سمعت /[[ص    :مليح، قال  اح بنرَّ جلل بإسناده إٰىل ااألوَّ 

عن    عن أيب جعفر  قول: عندي سبعون ألف حديث  جابرًا ي

 ها.كلُّ  النبيِّ 

، ذكر مسلم يف صحيحه بإسناده إٰىل حمّمد بن عمرو الرازي  ثمّ 

س لقيجريرمعت  قال:  يقول:  يزًا  بن  جابر  اجلت  فلم يد  عفي، 

 .ن بالرجعةمؤعنه، كان ي أكتب

ب  يف  وكذلك روٰى مسلم  املذكور  إٰىل عبناإساجلزء  بن  ده  اهللا  د 

رؤو عٰىل  يقول  أنَّه  األشهاد:  املبارك  عمروس  حديث  بن    دعوا 

 ه كان يسبُّ السلف. فإنَّ ، ثابت

أن حرمو هللا كيف  نظر رمحك ا ا قال عبد املحمود:   ع فسهم االنتفا ا 

سبع  ألف برواية  نبيِّ   ني  عن  برواية  حديث  جعفر يب أ هم       الذي

  ؟ك هبم التمسُّ ب بيته الذين أمرهم    ل أه هو من أعيان 

كلَّ  أو  املسلمني  أكثر  وإنَّ  ق ثّم  روهم  يف د  األموات  إحياء  وا 

اهللا  حديثا ودنيال وقد  إحياء  للمسألة،  القبور  تعاٰىل األموات يف   

رواتقدَّ  الكهف،عن    يتهممت  كتاهبم  أصحاب   ن:يتضمَّ   وهذا 

  ْم
َ
�
َ
إِ أ ٰ تََر 

َ
ِ ا  �

�
ِديَ � ِمْن  َخرَُجوا   هِ رِ ايَن 

ٌ
وف

ُ
�
ُ
أ وَُهْم  رَ   ْم 

َ
مَ   َحذ

ْ
وِْت  ا�

 
َ
ق

َ
ُ�وتُوا� اُهللا  ُهُم 

َ
�  

َ
يَ   ال

ْ
ح

َ
أ م� 

ُ
مْ �

ُ
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أحياه   الذين أصابتهم الصاعقة مع موسٰى، وحديث العزير، ومن

وحيسٰى ع الذ،  جريح  عىلٰ ديث  ُأمجع  ت  ي  الذيصحَّ وحديث  ن  ه، 

القبور للمسألة،تعاٰىل يف  حيييهم اهللا ربعة  ألافرق بني هؤالء    يُّ أف   

اوبني   أهل  رواه  الما  من  وشيعتهم  فأيُّ لبيت  كان    رجعة؟  ذنب 

وهالَّ كان له ولعمرو بن ثابت قط حديثه؟  حتَّٰى يس  ذلكجلابر يف  

 م؟ العداوة منه ظهرتن  عنهم ممَّ  ُأسوة بمن رووا

ومن  ٢٧٦[[ص  / أهنَّ ]]  ذلك  يعدُّ طرائف  ولئك  أُ ون  م 

األ األر الفبعة  من  جيعوالعلامء،    ءاقهنفس  ةلوهنم  بل  العلامء    أئمَّ

الع وعلامء  وعوالفقهاء،  وفقهاءها  شيعتهمرتة  ال فقهاو  لامء  ءهم 

 ٰى واحد من ُأولئك.وهنم جمرجير

م يقولو ب، بل زادوا  مصي  تهدجم  ن: كلُّ ومن طرائف ذلك أهنَّ

يث  يف احلد  )نيحع بني الصحياجلم( ميدي يف  ذكر احلف  عٰىل ذلك،

مسند من  َأنَّ رمع  الثالث  العاص  بن  َرُس   هُ و  اهللاِ  َسِمَع    9وَل 

ْجَراِن، َوإَِذا َحَكَم َفَلُه أَ    َأَصاَب َد ُثمَّ اكُِم َفاْجتَهَ ا َحَكَم اْحلَ إِذَ   َيُقوُل:

َفَأْخطَ َواْجتَ  َفلَ َهَد  أَ َأ  باْجرٌ ُه  ففتحوا  اخلط.  إباحة  والتب  إٰىل  طرُّ أ  ق 

والرش  نقض علامء  ذلك    عميعة،  لبعض  وجدوا  ة  رتعالإذا 

ٰى أحد من   يف مسألة ال جيرونه جمرعتهم قوالً ء شيوفقهائها وفقها

و االجتهاد،  يأهل  هلم  ال  االعتثبت  ادَّعوه  ر  ذامن  ما  يثبت  ما 

ع يدلُّ  وهذا  وفقهائهم،  اختاللعلامئهم  عظٰىل  مناقضة و يم،  ف 

 م حتقيق.يق، وعدة، وسوء توفقبيح

مناقضطرائومن   أهنَّ هتاف  العمل م  وجوب  يروون   يف   م 

اآلالرش بأخبار  سيعة  فإذا  منحاد،  يأيت  التي  األخبار  جهة    معوا 

آ كانت  سواء  نبيِّهم  أوعرتة  عنهمتواترًة    حادًا  ونفروا  أعرضوا  ا، 

م من شهادة نبيِّ منها،  ب اهللا،  فارقون كتاي ه ال عرتتهم أنَّ مع ما تقدَّ

 . يضلُّ أبداً ك هبام ال مسِّ نَّ املتوأ 

جي ال  م  أهنَّ ذلك  طرائف  العرت  نروومن  علامء  جمرٰى أخبار  ة 

والروخباأ  الصحابة  من  مجاعة  بعضر  بعضهم  ر  كفَّ الذين  ًا،  اة 

بعو و  دم   ضهمسفك  املحارم،  استباحوبعض،  بينهم  فيام  ا 

ق  كام  العظائم  فوارتكبوا  مناه،  ذك  إنْ دَّ يرضُّ االختالف    لكان    ال 

كا العرتفهالَّ  لعلامء  شن  وعلامء  ُأسوةعية  وإنْ يف    تهم  كان    ذلك؟ 

ووها قبلوا أخبار اجلميع ورفكيف    وحمقٌّ    ويكون فيهم مبطل يرضُّ 

مج وحلَّلوا  يف  صحاحهم  موالة  وحرَّ هذا هبا  إنَّ  عظي  ؟  م  تظاهر 

بأهل   فيه  وٰىص ام أ لنبيِّهم في  ل بيت نبيِّهم، ومعاندة هائلةبعداوة أه

  رجاهلم من   صحاحهم وعن  فيام رووه يف  يب ألنفسهمته، وتكذبي

 ظيم هلم. لتعجوب التلزم هبم واوو، الوصيَّة بالعرتة

طرائف  ٢٧٧[[ص  / ومن  مجاعة]]  سألت  أنَّني  من   ذلك 

لعمل بأخبار شيعة أهل  بب تركهم اذاهب عن سء األربعة املعلام

فقالو نبيِّهم،  يبيت  م  ألهنَّ مجوذمُّ ا:  الصحااعة  ن  وألنَّ من  ما  بة،  نا 

 ق هبم.نث

هل أمَّ فقلت  ام:  يذمُّ ذارتعا  م  بأهنَّ اكم  بعض  فقد احلصون  بة، 
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الصحا ذلكفعل  وذمَّ بة  فكان،  بعضًا،  بعضهم  أنْ     ُيَرتك   جيب 

بأخباره كافَّ العمل  أفإنَّ   وأيضاً ة،  م  املذاهب  نتم  كم  األربعة  تها  أيَّ

ر  ء، وسأذكاألنبيا ة من مجاعبل   يان الصحابة،قد ذممتم كثريًا من أع

ذ ما  األنبمُّ بعض  به  والصحابوا  جيب   ،ةياء  يرتكوا    أنْ   فكان 

قولكميأ م  أخبارك ا  وأمَّ تأنَّ   ضًا.  ما  بأخبكم  الشثقون  فار    إنْ يعة، 

فتكم أنَّه عذر غكان هذا العذر فقد ع يح،  ل قبل تعلُّ ري صحيح، برَّ

ا ن جيوز  قد رويتم عمَّ قوم  لوثوق  ألنَّكم  وعن  هم  بعض  يقدحبه، 

ت  يأ بكم فام ر تُ كُ ء منكم وقرأت  سألت علام  بعض، وقد عدالة  يف

عذر بلكم  العمل  ترك  يف  البيت  ابأخًا  أهل  شيعة  أنْ إالَّ ر  ن  يكو    

ع ذلادعندكم  أوجب  حسد  أو  البيت  ألهل  عداوتكم  وة  ك 

/[[ص   وترك٢٧٨لشيعتهم  ألخباره]]  نظرت  كم  وقد  م، 

ين  االختالف بينكم فرأيته كم امَّ بينيل علتضل واقص يف التكفريما 

بوبني   أهل  فشيعة  نبيِّكم،  أويت  رصتم  بيلكيف  فيام  ينكم  اء 

 ف.من الطرائلك قة الشيعة؟ إنَّ ذر فالوأعداء هلذه 

إذا كنتم  لت لبعض علامء األربعة  ئف ما ق ومن طرا املذاهب: 

أهل بيت نبيِّكم ألنَّكم ما تثقون هبم، خبار شيعة  ن العمل بأترتكو

ةالذ  أهل  كذا يقول لكمف لوه  سلمني فيام نقبأخبار املما نثق    : إنَّنامَّ

هو  ة فبون به أهل الذمَّ يجت يشء  ورشيعته، وكلُّ نبيِّهم  تامن معجز

 .لشيعة لكمجواب ا 

أنَّ ومن طرائف ما سمعت عن بعض عل ه امء األربعة املذاهب 

قنا أ قال: لو   هل البيت يعة عن أ نَّ هذه األخبار التي تروهيا الشحتقَّ

 . هبا ملناحة عصحي

يقفقلت:   أهلكذا  لكم  لو    ولون  ة:  حتالذمَّ أو  أنَّ قَّ وثقنا    قنا 

 نا هبا.والرشائع عملمن املعجزات  نروكذت امنبيَّكم أتٰى ب 

رف هم وأتباعهم أع كم وخواصُّ  وإذا مل يكن شيعة عرتة نبيِّ مّ ث

ومذاهبهبرواياهت أهلم  من  ذلك  ُيعَرف  فكيف  وعقائدهم،   م 

عنالبي البعداء  وت  ومباء  الغر هم  أنَّ منهم؟  فرق علوم  كلَّ  فإنَّ    ة 

أعر  أتباع ممَّ بمذهبه ور  فرئيسها  ونفر    نواياته وعقائده  بعد عنه 

تعلمووأ   منه، خنتم  أنَّ  ممَّ   اصَّ و ن  بمذهبه  أعرف  حنيفة  ن  أيب 

ال وأصحاب  عنه،  خشاأعرض  كذلك  أعرفواصُّ فعي  بمذهبه    ه 

أمح وأصحاب  عنه،  أعرض  بن  ممَّن  وسد  كذلك  ائر  حنبل 

 اهب. املذ

يومن طرا ما  لعلامء  ئف  املذاقال  إنَّكم  األربعة  ريكم  غوهب: 

أ  تعلمومن  املعرفة  التلاب  نهل  هذه  أنَّ  الشيعة  واتر  كانوا  فرقة 

وخيتخيالطو نبيِّكم  بيت  أهل  العقائوصن  د، ن هبم، وهم عٰىل هذه 

تلويروون   يف  األحواعنهم  البيت  ك  وأهل  الروايات،  هذه  ل 

مانات،  الورع واألهلداية وفوهنم باويص ذلك،مع  مون الشيعةُيعظِّ 

ممَّ   دقٰى شكٌّ عنفهل يب بيت  نَّ أ ل  ن يعرف هذه األحواعاقل   أهل 

كنبيِّك موافم  لشانوا  الرواييعتقني  وصواب  العقائد  يف  ات  هم 

 فعال؟ ]] واأل٢٧٩واألقوال /[[ص 

إليها ف ما يقال هلم: قد عرفتم أنَّ البواطن ال طريق طرائومن 

عإالَّ   عمن  الغيوبالَّ ند  وإنَّامم  ون،  نوايل  الظ  عٰىل  من  عادي  اهر 

واألقتاالع وق ادات  الصاحلات،  أ أ رد  عامل  شيعة  عبادات  هل ينا 

نبيِّ  وتنزُّ اجو  9كم  بيت  وورعهم  عن  تهادهم  هات بُ الشُّ ههم 

كانوا مع ذلك متَّهمني    يانات، فإنيه أهل الدعٰىل أفضل ما يبلغ إل

من  هو دوهنمحال من  يكونكيف ، فلوه أو كاذبنيافيام نقلوه أو ق 

 ني؟املسلم

عرفت مج  ولقد  ورع  البيت    ةعامن  أهل  شيعة    من 

أما  مورواهت وعبادومن  مل  ناهتم  ما  الرواة،    فهعرأ اهتم  سائر  من 

ك يف  يوقرأت  ال  صفواتاب  أنَّ  مصنِّفه  حييٰى تَّهم  بن  رجال   ن  من 

الرضا    يلِّ ع موسٰى  عيلٍّ   بن  بن  روٰى    د  اجلوا  وحمّمد 

وعنه أام  رجالً  رعن  البعني  أصحاب  قد    صادقمن  وكان   ،

ت اهللا احلرام  يب  بن نعامن يف   بن جندب وعيلُّ هللاهد هو وعبد  تعا

يبقٰى ما كان يعمله  يعمم  مات منه  إنْ  ة حياته،  ل من  من مات مدَّ

وب  فامت فكاصفوقي  صاحباه،  كلَّام ان،  أدَّ ن  أو  حجَّ  أو    زكاة  ٰى 

من   شيئًا  أو  ة  عبادة  مدَّ يعحياتاخلري  عه  صاحبيمل  ويعمل مل    ه، 

 مات.  فسه إٰىل أنْ الذي يعمل لن عنهام مثل

 ت أهل الروايات.انماوهذا أبلغ ما عرفت من أ 

سبعني  بن أيب طالب  يعة عيلِّ نَّ من مجلة ش أ أيضاً رأت ق و

أكفِّ  بطون  كانت  صارت  هرجالً  قد  البم  ككثفنات  من  ثرة  عري 

با ُيعَرفون  وكانوا  وق ملثفَّ صلواهتم،  مهزي  عيلَّ   أنَّ رأت  نني،  ار  بن 

مثل  كانت   البعري،  جبهته  هؤالركبة  كثري،  ءوأمثال  فكيف   يشء 

ت حيلُّ  هؤالء    رككان  عن  بام  تركوالرواية  نقلوه؟  العمل  وبأيِّ   

يعت ورسوله  عذر  تعاٰىل  اهللا  إٰىل  لقوه  9ذرون  ي  إذا  مل  وا ورإذا 

 حديثهم ويقبلوه؟

 هذه كم يفأوقعقد   ما أعتقد أنْ  ويقال لعلامء األربعة املذاهب:

إالَّ ال أنَّكم  شبهة  خمالطة    وتركتم  البيت  شيعتخمأهل  هم، الطة 

معر عن  وأفعاهلم  فةفضللتم  ولوأقوو  أحواهلم  خالطتم    اهلم، 



نَّة / ) ٨٢( / األلفحرف   .......................................................................................... ١٢٤ ةأهل السُّ  مباحث عامَّ

وا ملقوم  ما  جدتم  والصيانة  واألمانة  والورع  العلم  صفات  ن 

به عن ايشهد  القوم ممَّ دكم لسان  أنَّ  املقال  ُيوثَ حلال وبيان  هبم  ن  ق 

 م. عليهمد وُيعتَ 

إ  ومن طرائف بلغ  امل  ليه مجاعةما  من    لا سلمني من رجكثرية 

/[األربعة   م  أهنَّ قدَّ ٢٨٠  ص[املذاهب  ما  رووا  بعضه، ]]  منا 

آخوس منه طرف  أهل  يأيت  تعظيم  ة عيلٌّ بيت  الر يف    ، وخاصَّ

 . سن واحلسنيوفاطمة واحل

ا عيلٌّ  ن خالفته فقد عرفت ما جرٰى عليه من الدفع ع  فأمَّ

 رمته.بالنار وكرس حد إلحراقه  من القص غوا إليها بل، ومزلتهومن

م  مة  فاط  اوأمَّ  ظهر  ما  اشتهر  هلا  ذأ ن  فقد  تهم   حتَّٰى يَّ

 شاء اهللا تعاٰىل. طرف من ذلك إنْ وسيأيت ماتت،  أنْ  جرهتم إىلٰ ه

*   *   * 

نَّة واجلامعة:تسم وجه ]]٢٩٣ [[ص/  يتهم بأهل السُّ

ُأمور أ مُّ َس م يُ أهنَّ ه  لِّ هم بعد هذا كومن طرائف  ل نفسهم أهون 

نَّ والسُّ أشّد  يبقد اختلفوا  ة واجلامعة،  بعنهم  ر  وكفَّ  مضهاختالف، 

يف  وعملو  بعضًا، بام  رشيا  والقياسات،    من  أحدثوهعتهم  اآلراء 

م بعض ذلك فيام سلف من الر ت يف  أنَّني رأيوايات، مع  وقد تقدَّ

 ه.م وسبببهم ما يدلُّ عٰىل هذا االستُ كُ 

ل: بانة أنَّه قاوف باإلكتابه املعرن بطَّة يف  بره اا ذكفمن ذلك م

السُّ مَّ ساج  احلجَّ  وكانٰى  اجلامعة  ألنْ أرة  نست  نَّة    كان   بعني، 

 معاوية. االجتامع عىلٰ 

الكرابييس ذكره  ما  ذلك  فقال:ومن  الظاهر،  أهل  من  وهو   ، 

س امَّ إنَّام  هذا  يزٰى  لالسم  معاوية  بن  رأ ـيد  عليه  دخل  س امَّ 

 ًا.يالباب ُسّمي ُسنّ من دخل من ذلك لُّ ان ك، وك احلسني

 هو العسكري يف كتاب الزواجر، و  خشيا ذكره الومن ذلك م

نَّة نَّة. معاوية سمَّ  ، قال: إنَّ من علامء السُّ  ٰى ذلك العام عام السُّ

ر عبد  ابن  ذكر  ما  ذلك  كتومن  يف  امَّ  ـ ل  قال:،  )العقد(اب  بَّه 

 عة. جلامذلك العام عام ا ي صالح احلسن معاوية ُسمِّ 

املح عبد  هقال  مؤلِّف  الكمود  إنْ ذا  ه  تاب:  أصل  كان  ذا 

األهتتسمي فبئس  غايةم  وهو  لدعواهم    وإنْ   .هلاجل  صل،  كان 

نبيِّهمملتزموم  هنَّ أ  بُسنَّة  االلن  فأين  االختالف  ،  هذا  مع  تزام 

 ؟ئ األخالقهم من مساوما يقع بينواالفرتاق، و

 : بيت ية أعداء أهل اليف قبوهلم روا ]]٢٩٤[[ص /

ُأم أعم من  ورهم استكثارهومن طرائف  أهل قبول رواية  داء 

رو9  نبيِّهم  بيت قبول  ثّم  أ ،  يُ   ءاعداية  فيام  البيت  رونه  كِ نأهل 

ا والرشأهل  العقول  منعت  وقد  العدوِّ لبيت،  رواية  قبول  من   ائع 

ه املحقِّ   عن به عىلٰ كلِّ ما يطاملبطل يف   فكان جيب يف العقول ،  عدوِّ

بيت نبيِّهم   ألهلَفت منه عداوة   كلَّ من ُعرِ نَّ أ عةيواالعتبار والرش

أنْ  ا  روايقِ سيُ   إمَّ عىلٰ طوا  ح  ته  ُيس  وأ   الٍ كلِّ  مل  كلِّ ا  ِقطوهإذا    عٰىل 

أنْ حا جيب  نبيِّهم،  ُيسقِ   ٍل فكان  بيت  أهل  به عٰىل  يطعن  فيام  طوها 

بيت  فيام خيال  أو أهل  يتضمَّ ف  فيام  أو  أعدائنبيِّهم،  مدح  أو ن  هم، 

املفار الرواوا  يقبل  وأنْ   هلم،قني  مدح  أهل  أعداء  كان  ية  فيام  بيت 

ألهل   م لامنقبة  أو  ملذوافقاً بيت،  أ   أو    قصة ألعدائهم،نمو  هبهم، 

هم يف مثل ذلك مرتفعة.م، أل هلاملفارقني  نَّ التهمة من عدوِّ

أهل أعداء  ا  الذ  فأمَّ تظاالبيت  فكثريون،  ين  بعداوهتم  هروا 

ا مل جيز  ممَّ ًا  بلوا كثريه وق ة عنستكثروا يف الروايوسأذكر بعض من ا

 منه.  قبوله

*   *   * 

 ):هـ٦٦٤(ت  سطاو نب عيلُّ )/ ٢(ج الطرائف 

يف مج  يف  ]]٤٨[[ص  / املذاهب  األربعة  اعتقادات  من  لة 

 :9 ناة نبيّ األنبياء وخاصَّ 

طرائ وقفومن  ما  حنبل  ف  بن  أمحد  حال  رشح  يف  عليه  ت 

ه  مااس وعلامء أيَّ لعبَّ ي ا تصم من بناملعيفة  اين الذي شهد اخللالشيب

بالضال وعليه  ورضبوه  تضمَّ   ،وهسبحل  كُ وقد  التواتُ نت    خ يرب 

داد عند  ئ اجلانب الغريب من بغشاطفون عٰىل وهو املد ،رشح ذلك

ما شهد ع  ،ةاحلربيَّ  با  ليه وعليهم ورشح حال أصحابه  هللا الرايض 

 ،عروفة املرصافملدفون بني يدي الاس ااخلليفة من بني العبَّ   يضاً أ 

ذ ذلكوقد  أص  كر  من  التواريخمجاعة  ثابت  ،حاب  بن    فمنهم 

ذك السسنان  اجلزء  يف  يف    نمع  ابره  اخلرب  متارخيه  ربطهكثري  م ن 

لفظه  ،ومدارسهم هذا  ما  أنَّ   :فقال  لعرش   وروي  السبت    يوم 

من ا  خلون  الرش آلمجادٰى  صاحب  احلريس  بدر  ركب  طة  خرة 

ال   ي احلنابلةد الربهبازمّ  حمب أيبجانبي بغداد يف أصحافنادٰى يف  

نفسان  جيتم منهم  واحع  موضع  أبو    ،ديف  واسترت  مجاعة  وحبس 

 الربهبازي.  دمّ حم

 :نسخته احلنابلة توقيعاً يض باهللا إٰىل راة الليفاخلع ووقَّ 

ْمحنِ اهللاِ  بِْسِم  ( حِ الرَّ ب عٰىل  ين وتوثَّ من نافق بإظهار الدِّ   ،مِ ي الرَّ

أموال  املس به  وأكل  قريباً اهدياملعلمني  كان  ربِّ   ن  سخط    من 

اهللا  ،نيالعامل تأمَّ   ،نيالضالِّ من    هوجعل  ،عليه  وغضب  ل  وقد 
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 ،بكمة عن مذهب صاحفت له اخلرب كشو  ، مجاعتكمباهللا  يضراال

صعاب   ويركب هبم ،ن حلزبه املحظورزيِّ يُ  ،فوجده كاللعني إبليس

الغرور  ،موراألُ  ذ  ،ويدين هلم حبل  بالكالم  فمن  تشاغلهم  يف لك 

تبارالعزَّ   بِّ ر أسامة  نبيِّ كت  ويف  وؤه  عرشه  ويف  كرسيِّ ه    ، هيف 

األُ طكو خيار  عٰىل  ونمَّ عنكم  شيكتسبة  نبم  بيت  أهل  إٰىل يِّ عة  كم 

الطُّ   ،لضاللا يف  باملكابرة  هلم  واملحالرُ وإرصادكم   ،قات 

ا إىلٰ واستدعائكم  واملذاهب  الدِّ   ملسلمني  الظاهرة  بالبدع  ين 

ا  القالفاجرة  هبا  يشهد  ال  فراوال  رآن  لتي    ، الرمحن  ضئ يقتضيها 

، ارها بالبدعوَّ شنيعكم عٰىل زتو ة األئمَّ بور لزيارة ق  وإنكاركم

ة  جتتمعوفقون وك تتَّ نَّكم مع ذلإو يعني    -ن لقصد رجل من العامَّ

حنبل   بن  ن  -أمحد  وال  رشف  بذي  اليس  برسول    ، 9هللا  سب 

بزيارته /[[ص   لو  ]]٤٩وتأمرون  تربتهاخلشوع  واخلضوع    ،دٰى 

اهللا  ،تهحرضعند   عٰىل    رأياً   فلعن  املنكراتمحلكم  أرد   هذه    ، هأ ما 

أغواها  نهزيَّ   طاناً يشو ما  باهللالرايضاو  ،لكم  قسامً يقسم      بتة    باهللا 

تنرص مل  لئن  به  الوفاء  ومعوج  يلزمه  مذهبكم  مذموم  عن  فوا 

ليوسعنَّطريقت   ، عذيراً وت  اً يدوتبد   وقتالً   يداً وترش  رضباً   كمكم 

غ  بلِّ فليُ   ، مزلكم وحمالك يف منا والنار  ، واتقكمع  ف يف السيو  ولتعملنَّ 

وما    خ ل)،   لغائب (ب فسه لعاتعذر لن ومن أ  ، الغائب   شاهد منكم ال

 .)نيبل وإليه يُ عليه يتوكَّ  ، باهللا إالَّ اهللاب يضافيق الرتو

أيب  وأمَّ  أصحاب  وأتبا  تقدَّ اعحنيفة  ومن  تأخَّ ه  أو  منهم  ر  م 

من   م  ،املعتزلةعنهم  أبو  ذكر  طالقاه  عبد  نصورفقد  بن  اهر  ر 

البغداال فضتميمي  كتاب  يف  املعتزلدي  ني  ب  رق الف(وكتاب    ة ائح 

كامك  فإنْ   ،يمةعظ  موراً أُ   عنهم  )قرَ الفِ  ذكرهانت  أعظم      من  فهي 

 ألنام. القبائح عند اهللا وعند ا وأتمّ  ،ئح يف اإلسالمالفضا

اوذك يف  ر  بغداد(خلطيب  حن  )تاريخ  أيب  طعون  يفة من 

 ه. مذهبرات وفضائحه ما هتك مستو

أيضاً  كتاب    وذكر  يف  يف (اجلويني  اخللق  احلقِّ   مغيث   ) معرفة 

حنيف  وناً طع أيب  عٰىل  ال  ،كورذملاة  كثرية  أراد  عليها  من  وقوف 

 لرياجع الكتاب املذكور. ف

مجيعاً وأمَّ  هبا  عليهم  أشهد  فال  أنا  وقفنَّ أل  ،ا  عىلٰ ني  بهم تُ كُ   ت 

علامءهم يذ  ،ولقيت  وتوحيفرأيتهم  اهللا  صفات  من  ده  كرون 

بتنزهيو تشهد  ما  اه  الصحيحةه  عن    ،لعقول  ذكروا  األنبياء  لكن 

اهر  بإثبات اجلو  رأيت القائلني منهم  مع أينِّ   ،قبيحة  موراً تهم أُ مَّ ئوأ 

العدم يف  اعتقاداً   ]]٥٠[[ص  /،  واألعراض  ذلك  يف  ذكروا    قد 

ِق للفالسفة     موافقتهميقتيض ة يف  للمجربِّ وموافقتهم    ،م العاملدَ يف 

يف الوجوه  وحركات  أنَّ   بعض  ليسأفعالنا  وسكناتنا  منا  بل   ، انَّت 

الف  زادوا واملجربة يف سوء االعتقافسالعٰىل  القولبق و  دة    ألنَّ   ،ح 

اهللا ليس   وإنَّ  ،ا أصل العاملوإهنَّ  ،اهليوٰىل قديمة  إنَّ  :سفة قالتفالال

يف اهلي  له  أثروٰىل  وجود  وال  أهنَّ ألهنَّ   ،قدرة  ذكروا  أوَّ م  ال  ل  ا 

يفعند   وهي  ،لوجودها هللا  مشاركة  اهللا   إنَّ   :وقالوا،  مدَ القِ   هم 

منهاوِّ صيُ  إالَّ   ،ورصلا  ر  له  التصويرفليس  بطل   ، بسفح    وقد 

  ، ما سوٰى اهللا تعاىلٰ   دوث العامل وحدوث كلِّ بام ثبت من حقوهلم  

  دهم مفهوم غري متناقض وإنْ مراة يف ذلك وكالم الفالسف  مع أنَّ 

 .كان باطالً 

بثبوتوأمَّ  القائلون  يفواألعرا  واهراجل  ا  فإهنَّ الع  ض  م دم 

 صفة  فيها إالَّ   س هللاولي  ،ل لثبوهتاوال أوَّ   ،معدال  بتة يف ا ثاإهنَّ   :واقال

ء  اليش  ألنَّ   ،هذا القول هذيان ومتناقض  علوم أنَّ ومن امل  ،جودالو

كانت اجلواهر واألعراض    فإنْ   ،منفي  د أو معدوما ثابت موجوإمَّ 

فأيُّ معد العدم  ث  اإهنَّ   :معنٰى لقوهلم  ومة  قديمةوإهنَّ ابتة يف   نْ إو ؟  ا 

ق ك ا موجودة يف إهنَّ أي    ،ثابتة يف العدم وقديمة  ا إهنَّ   :وهلمان معنٰى 

يشء أوجدها اهللا  فأيُّ  ،ل لوجودهانة وال أوَّ متعيّ و قةم ومتحقِّ دَ القِ 

فقد    ؟نهع  مع اهللا تعاٰىل ومستغنياً   ود قديامً وت هو الوج إذا كان الثب 

  اً تقادواع  أقبح قوالً روا  وصا  ،املعنٰى فظ والل  ناقض قول هؤالء يف

 فة.السمن الف

قوالً وأمَّ  أقبح  كوهنم  ة املجربِّ   فألنَّ   ،ةاملجربِّ   نم  تقاداً اعو  ا 

 :اوقالو  ،ا ا ليست منَّالعامل وسائر حركاتنا وسكناتنا فإهنَّ   عت أنَّ ادَّ 

مجذل  إنَّ  اهللاك  من  ت  ،يعه  بام  قوهلم  من قدَّ فأبطلنا  وبغريه  ذكره  م 

 خر. األُ  ةلَّ األد

العدميف  هر واألعراضثبتوا اجلواأ ذين  الا  وأمَّ  أوَّ هنَّ وأ   ،  ل ا ال 

  ، ٰى شيئاً سمَّ ا تُ التي تقع منَّ  احلركات والسكنات  تنكا  فإنْ   ،هتاثبول

ق   ،فهي عندهم ثابتة يف العدم قديمة وال    وهلم من اهللافليست عٰىل 

أنَّ   ،امنَّ املعلوم  تُ أفعالن  ومن   فإنَّ   ،يئًا ٰى شسمَّ ا وحركاتنا وسكناتنا 

واإلن يقول  كلَّ سان  فع  :مثالً   عاقل  لت  فع  :يقول  وأ   ،اً لت شيئما 

أفع  وإنْ   ،اً ئيدر  أو  داً جيِّ   شيئاً  بيشكانت  ليست  فام  النا  عندهم  ء 

  ]] ٥١ا /[[صمنَّ فقد صارت أفعالنا ال ،أبداً  فعلنا عٰىل قوهلم شيئاً 

أقبح    ،ال من اهللاو وء  من س  وأخّس   ،من قول املجربةفكان قوهلم 

 تقادهم. عا

ٰىل  فت عق و  امَّ ـل  :تابف هذا الكؤلِّ د بن داود ماملحمو  قال عبد
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وعرفت   األحوال  املذ ق ت اع هذه  األربعة  مذهب  ادات  ك مالاهب 

ورأيت ظهور   ، ومذهب أيب حنيفة ومذهب الشافعي وأمحد بن حنبل 

ومناقض ضالل  و تهم  تعوَّ اهتم  واختالهلم  ب اختالفهم  من ذت  اهللا 

 دوام يف  نه إٰىل اهللا سبحا  عت ورض  ، ة املذمومائد العق باعهم عٰىل تلك  اتِّ 

  امة. يا وهالك يوم القي ن دال سهم فيه من فضيحة ا أنف أوقعو ا سالمة ممَّ ال 

*   *   * 

 :يف تسميتهم الطالق يميناً  ]]٢٦٠[[ص /

ون الطالق مُّ َس م يُ أهنَّ اعة منهم  ومن طرائف ما سمعت من مج

يتضمَّ وكتاهب  يميناً  الطالقم  لفظ     : فقال  ،ن 
َ

ال تَ الط� َ�ر�  
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 . يمني من مجلة كافيةالق الط هبم أنَّ وما رأيت يف كتا

تضمَّ   ثمّ  كتاهبمقد     : ن 
َ

ُ�مُ ال
ُ
يُؤاِخذ بِ   اُهللا    

�
ِ� ا�ل ِو 

ْ
غ

مَ 
ْ
�
َ
 أ

َ
َول ْم  بِمَ يُؤَ   ِ�نْ انِ�ُ ْم  ُ�

ُ
 اِخذ

ُ
�
ْ
د

�
ق َ�  ُم  ا 

َ ْ
مَ األ

ْ
� 

َ
ك

َ
ف  

َ
اَرتُ ان

�
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َ امُ إِْطعَ  َع�َ   َ� الطالق  فإنْ   ،]٨٩  ئدة: امل[ا  �َ اكِ سَ ةِ    ناً يمي  كان 

يثبت به عندهم تفريق بني الزوجني    ال  أنْ   كان لغواً فكان جيب إذا  

ثالثاً  كان  ثال  سواء  غري  لغو  كان  وإنْ   ،ثأو  منعقداً   غري    وكان 

فام    ،ارةبوا فيه كفَّ جوا أ وم  ،ارةيلزم فيه الكفَّ   جيب أنْ وتركه فكان  

يرتضو ما  ألنفسهم  أعجب  كابرة مواملناقضات    مننه 

 . وراتالرض

 :ممقاالهتم يف الصو يف ]]٢٦١[[ص /

إفطارهم قبل دخول أُ   ومن طريف مورهم يف صومهم تقديم 

املرش جهة  من  تضمَّ وخمالفتهم    ،قالليل  كتاهبمملا  تِ   :نه 
َ
أ م� 

ُ
وا  � م�

يَ  ٰ اَم  ا�ص�
َ

يْ   إِ�
�
آخر  يفو  ،]١٨٧  [البقرة:  لِ ا�ل    :موضع 

َ
  َوال

بْ 
ُ
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ُ
 وا  ِطل

َ
مَ أ

ْ
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َ
هب  ،]٣٣  د:[حممّ   �  ال الفريضة    هذوهتوينهم 

أظهري هي مالت   وقد رووا يف صحاحهم ضدَّ   ،اإلسالم  أركان   ن 

 ما عملوا عليه.

ُمْس  َأْيضَوَرَواُه  ِيف لٌِم  املَُجلَّدِ ًا  ِمَن  َصِحيِحِه  َعنِ   بِإِْسنَاِدِه  الثَّاِين    

أَ ِن  ابْ  َنبِ   ،ْوَىفٰ َأِيب  َعْن  ِيف يِّهِ َقاَل  حَ   ْم  مَ دِ َأَواِخِر  َهذَ يثِِه  َلْفُظُه:ا  َذا إِ «  ا 

الَرَأْيتُ  َقدْ لَّيَْل ُم  َهاُهنَا      ِمْن  ِق   -َأْقبََل  املَْرشِ َنْحَو  بِيَِدِه  َفَقْد    -  َوَأَشاَر 

ائُِم» َأْفَطرَ   . الصَّ

ار  وقت اإلفط  ن أنَّ هذا لفظ احلديث يتضمَّ   :ملحمودقال عبد ا

األمحر   ذهاب الشفق  ام يكون عندإنَّ لك وذ ،قاملرشقبال الليل من إ

إليه أهل بيت  ذهب  كام  ، يلل اللل دخووهو أوَّ  ،قرشاملمن ناحية  

 ؟مك هبسُّ بالتممروا فعالم وقعت املخالفة هلم وقد أُ  ،همنبيِّ 

م إذا  كثرية من املسلمني أهنَّ   ومن طرائف ما سمعت عن مجاعة

  دعاً مب  جعلوهمضان  شهر ر  السفر يف صومم يف  فطر منهمن يأوا  ر

ه من  إنَّ   :يقول  إليهم بأنْ   رذعتبعض املسلمني ي  وأنَّ   ،عليه  اوأنكرو

ما    ،ةالذمَّ   أهل صحاحهم  يف  رأيت  ما    دلُّ يوقد  خالف  عٰىل 

 .رونهنكِ يُ 

َذلِ فَ  ذَ ِمْن  َما  اْحلَُميِْديُّ َك  كِتَاِب    َكَرُه  َبْنيَ (ِيف  اْجلَْمِع 

مُ   )ْنيِ ِحيحَ لصَّ ا َعبْ ِيف  َعبَّا  اهللاِ ِد  ْسنَِد  اْحلَ ْبِن  ِيف  ِمَن  دِ ٍس  الثَّاِين  يِث 

َعَليْهِ ِق فَ املُتَّ  النَّ  : َقاَل   ،  وَ   9بِيَّ  إِنَّ  املَِدينَِة  ِمَن  َعَرشَ َخَرَج  ُة َمَعُه 

املُْسلِ آَالٍف ِمنَ  َثَامِن ِسنَِني وَ   َذلَِك َعَىلٰ َرْأسِ وَ   ،ِمنيَ    ِمنْ   نِْصٍف َسنَِة 

مَ ُمقَ  املَ دِّ املُ َمَعهُ بَِمْن    َفَسارَ   ،ِدينَةِ َة  ِمَن  َيُص لِِمَني  ْس   َة  َمكَّ  مُ وإَِىلٰ 

 َأْفَطرَ   -َوُهَو َما َبْنيَ ُعْسَفاَن َوُقَدْيٍد    -اْلُكَدْيَد  ٰى َبَلَغ  َيُصوُموَن َحتَّ وَ 

يؤوإنَّ   :الزهري  قال  ،ُرواَأْفطَ وَ  اهللا  ام  رسول  أمر  من   9خذ 

فاآل األمرين  ]]٢٦٢  [[ص/الفطر  فكان    ،خرباآلخر  ويف    ،آخر 

 .ٰى انسلخ الشهرحتَّ  اً رفلم يزل مفط :بعضها

ِحيَحْنيِ اْجلَْمِع بَ (   ِيف كِتَاِب َذلَِك   نْ َومِ  اهللاِ  ِد  ِيف ُمْسنَِد َعبْ   )ْنيَ الصَّ

أَ ا َعبَّاٍس  ِيف ْبِن  املُ ُمجْ   ْيضًا  ِمَن  اْحلَِديِث  َعَليْهِ َلِة   َخَرَج   : َقاَل   ،تََّفِق 

رَ   9 بِيُّ نَّال إَِىلٰ  َمَضاِيف  وَ َخ َن  وَ   ُفونَ لِ ُخمْتَ   اُس النَّيَْربَ    ، ُمْفطِرٌ َفَصائٌِم 

اْستََوٰى  فَ  َراحِ َلامَّ  َلبَ َعَىلٰ  ِمْن  بِإَِناٍء  َدَعا  َعَىلٰ َلتِِه  َفَوَضَعُه  َماٍء  َأْو   ٍن 

َأْو رَ َراِحَلتِ  ِروَ وَ   ،اَحتِهِ ِه  َرشِ ُثمَّ   ،َحتَّٰى َرآُه النَّاُس   :اَيةٍ ِيف  َب َب وَ     َرشِ

امِ  ونَ رُ ْفطِ َل املُ َفَقا ،َضانَ مَ اُس ِيف رَ النَّ وَّ  . واَأْفطِرُ  :لِلصُّ

ِيف  َذلَِك  ِحيَحْنيِ اْجلَ (كِتَاِب    َوِمْن  الصَّ َبْنيَ  ُمْسنَِد   )ْمِع  ِيف  َأْيضًا 

ْبنِ  النَّ  اْألَْنَصاِرِي   اهللاَِعبِْد    َجابِِر  اْلَفتِْح   9بِيَّ  َأنَّ  َعاَم    إَِىلٰ   َخَرَج 

َة ِيف  َدَعا   مَّ ثُ  ،َصاَم النَّاُس َغِميِم فَ لْ  ُكَراَع اَحتَّٰى َبَلغَ اَم َضاَن َفَص َرمَ َمكَّ

فَ بَِقَدٍح   َماٍء  َنَظَر النَّاُس  ِمْن  َب َرَفَعُه َحتَّٰى    ْعدَ  بَ َل َلهُ َفِقي  ،إَِليِْه ُثمَّ َرشِ

النَّ  :َذلَِك  َبْعَض  َصامَ إِنَّ  َقْد  ئَِك  ولَ أُ   ،اْلُعَصاةُ   ئَِك «ُأولَ :  َفَقاَل ،  اِس 

 .»اةُ اْلُعَص 

امل عبد  ق   حيسن  فكيف  :حمودقال  التي  الروايات  هذه  د مع 

الصحعج مجلة  من  أنْ لوها  يتوقَّ   روا نكِ يُ   اح  أو  يكرهوا  يف  أو  فوا 

استحس؟  اإلفطار يف السفر يف صوم شهر رمضان  نوا هذه  وكيف 

 ؟ تهم فيام رووه وشهدوا بصحَّ كابرة وتكذيب أنفسهامل

ِيف   اْحلَُميِْديُّ   رَ كَ َوذَ  كِ َأْيضًا  ُمْس تَا  ِيف  َجابِرِ بِِه  َعبْ   نَِد  ِيف اهللاِ  ِد  ْبِن 

اْحلَ يدِ اْحلَ  َعَرشَ ِث  النَّبِيُّ  اقَ   :َقاَل   ،اِدي  َأْن  :  9َل  اْلِربِّ  ِمَن  «َليَْس 

َفِر»َتُصوُموا ِيف ا فَ «َليَْس مِ : ِيف ِرَواَيةٍ وَ  ،لسَّ ْوُم ِيف السَّ  . »رِ َن اْلِربِّ الصَّ

ة مخس  مني تعظيم ليلسلن املت من كثري مومن طريف ما رأي



نَّة / ) ٨٢/ ( األلفحرف  ةأهل السُّ  ١٢٧  ..........................................................................................  مباحث عامَّ

وما    ،ينتسع وعرش  لةومن بعضهم لي  ،من شهر رمضان  نيوعرش

هلم  رأ  إكراماً   ماً اهتاميت  /[[ص    وال  إحدٰى   ]]٢٦٣لليلتي 

ليلة ثالث وعرشو ا عرشين وال  من  املين  وقد رووا    ،ذكورلشهر 

 .عظيم الليلتني املهملتني ت

َذلِ  ذَ مَ   َك َفِمْن  اْحلُ كَ ا  ُمْس ِيف   َميِْديُّ ُرُه  َس   َأِيب  اْخلُ نَِد  ِيف دْ ِعيٍد   ِريِّ 

الرَّ  املُتَّفَ بِ ااْحلَِديِث  ِمَن  َسَلَمةَ   ،َعَليْهِ   ِق ِع  َأِيب  َسِعيٍد    ، َعْن  َأِيب  َعْن 

  ،  اْألُوَىلٰ ِمْن َرَمَضانَ اْعتََكَف ِيف اْلَعْرشِ   9  اهللاُِسوَل  َأنَّ رَ   اْخلُْدِرِي 

قُ   ْوَسطَ اْألَ   َف اْلَعْرشَ كَ تَ اعْ ُثمَّ   يَّ ِيف 
ُتْركِ ِهتَا  ٍة َعَىلٰ بٍَّة   :َقاَل ،  َحِصريٌ   ُسدَّ

بِ َخ أَ فَ  اْحلَِصَري  َفنََذ  ثُ يَِدِه  اْلُقبَِّة  َناِحيَِة  ِيف  اَها  َفَكلَّ حَّ َرْأَسُه  َأْطَلَع  َم مَّ 

َفَدنَ النَّ ِمنْاَس  اْلَعْرشَ :  َفَقاَل   ،هُ ْوا  َأْعتَكُِف  ا«إِينِّ  َأْلتَِمُس وَىلٰ ْألُ   َهِذِه    

َأعْ   ،يَْلةَ اللَّ  اْلعَ ُثمَّ  اْألَْوَسطَ ْرشَ تَكُِف  َأتَ   ،  َفِقيَل  ُت يْ ُثمَّ  َ إِ   :ِيل   ِيف  هنَّ ا 

اْألََواِخرِ ْلَعْرشِ ا َيْعتَكَِف   ،  َأْن  ِمنُْكْم  َأَحبَّ   ،كِْف»َفْليَْعتَ   َفَمْن 

َمَعهُ   َفاْعتََكَف  ُأِريتُهَ وَ   : َقاَل ،  النَّاُس  َوْترٍ يْلَ لَ   اإِينِّ  أَ إِ وَ   ، َة  ْسُجُد ينِّ 

َم َقْد َقاوَ َن  يِعْرشِ إِْحَدٰى وَ   ةِ َفَأْصبََح ِمْن َليْلَ   ،اءٍ مَ  طٍِني وَ بِيَحتََها ِيف َص 

الصُّ  املَْسِجدَ   ،بِْح إَِىلٰ  َفَوَكَف  َامُء  السَّ الطَِّني َفَأْبَرصْ   ،َفَمَطَرِت  ُت 

ِه فِيِهَام  ْنفِ ُة أَ َرْوثَ وَ   َجبِينُهُ وَ   بِْح لصُّ ا َفَخَرَج ِحَني َفَرَغ ِمْن َصَالِة    ،ملَاءَ اوَ 

ينَ َدٰى وَ ْح إِ  وإَِذا ِهَي َليَْلةُ  ،اءُ ملَ الطُِّني وَ ا  .  اْألََواِخرِ َعْرشِ ِمَن الْ  ِعْرشِ

ْبِن  اهللاِ  نَِد َعبِْد   ُمْس تَابِِه ِيف ضاً ِيف كِ َوِمْن َذلَِك َما َرَواُه اْحلَُميِْديُّ َأيْ 

اْجلَُهنِيِّ  رَ َأنَّ   ُأَنيٍْس  َليَْلةَ «ُأِريُت   :َقاَل   9  اهللاُِسوَل    الْ     مَّ ثُ   ،َقْدرِ  

أَ بْ ُص   ُأَراِين وَ   ،ُأْنِسيتَُها ِيف َحَها  َماٍء  ْسُجُد  َليَْلَة    :َقاَل ،  ٍني»طِ وَ   َفُمطِْرَنا 

ٰ   ،ينَ ِعْرشِ َثَالٍث وَ  إِنَّ َأَثَر املَاِء  َف وَ َفاْنَرصَ   ،9اهللاِ  وُل  َرُس ا   بِنََفَصىلَّ

وَ   َعَىلٰ   الطِّنيِ وَ  َعبْدُ وَ   :َقاَل   ،هِ َأْنفِ َجبَْهتِِه  َيُقوُل أُ   ْبنُ اهللاِ    َكاَن    : َنيٍْس 

 . َلِة اْلَقْدرِ يْ نِِّه بِلَ َأْكثَُر ظَ  ينَ ْرش عِ وَ َثَالٌث 

 . لَِك َو ذَ ْريٍ َنحْ َأِيب ُنَص  َوَرَواُه اْحلَُميِْديُّ َأْيضًا ِيف ُمْسنَدِ 

املحمود عبد  الفهالَّ   :قال  هلاتني  كان  بإحدٰى أُ   لتنيلي  سوة 

 ؟ القدر فيها جعلوا ليلةا وموهلتي عظَّ ليايل اال

ُه  َما َذَكُر   مهة نبيِّ نَّا من ُس ومن طريف ما غريَّ و  ]]٢٦٤[[ص  /

اْخلُ اْحلَُميْ  َسِعيٍد  َأِيب  ُمْسنَِد  ِيف  كِتَابِِه  ِيف  اْحلَ   ْدِريِّ ِديُّ  ابِِع   ِديِث ِيف  السَّ

املُتََّفِق وَ  ِمَن  النَّ  هِ َليْ عَ   الثََّالثَِني  َخيْ   9بِيَّ  َأنَّ  َيْومَ َكاَن  ْلِفْطِر  ا   ُرُج 

ٰ ْألَ اوَ  املَُصىلَّ إَِىلٰ  ٍء    ،ْضَحٰى  َيشْ ُل  بِهِ َفَأوَّ َالةُ َيبَْدُأ  الصَّ َينَْرصِ   ،  ُف  ُثمَّ 

وَ  النَّاِس  ُمَقابَِل  جُ َفيَُقوُم  َعَىلٰ النَّاُس  َفيَِعُظُهْم   ،ُصُفوفِِهمْ   ُلوٌس 

وَ وَ  َكانَ   ،مْ ُرهُ مُ َيأْ ُيوِصيِهْم  َأنْ ُيِريدُ   َفإِْن  َبْعثًا  َيقْ     أَ َطَع   َيْأُمرَ   وْ َقَطَعُه 

َفَلْم َيَزِل النَّاُس َعَىلٰ َذلَِك   :و َسِعيدٍ َقاَل َأبُ .  ُف ُثمَّ َينَْرصِ   هِ بِ ٍء َأَمَر  بَِيشْ 

َأْضحً هُ ْرَواَن وَ ُت َمَع مَ َحتَّٰى َخَرْج    امَّ لَ فَ   ،َأْو فِْطرٍ   ىَو َأِمُري املَِدينَِة ِيف 

املُ  ٰ َأَتيْنَا  إِذَ َصىلَّ َقْد بَ ا مِ   َكثِ نَْربٌ  الريُ نَاُه  ْلِت  ْبُن  ُيرِ رْ مَ َفإَِذا    ،صَّ َأنْ َواُن    يُد 

َ ِقيَ َيْرتَ  َأْن ُيَصيلِّ َقبَْل  فَ   ،ُه  َفَجَذَبنِي  بِثَْوبِِه  قَ اْرَتَفَع  َفَجَذْبُت  َل  بْ َفَخَطَب 

َالةِ  َلهُ   ،الصَّ وَ   :َفُقْلُت  ُتْم  ْ َس فَ ،  اهللاَِغريَّ َأَبا  َذَهَب   ،ِعيدٍ َقاَل:  َما    َقْد 

وَ   :َفُقْلُت ،  َتْعَلمُ  َأْعَلُم  َال ِممَّ   َخْريٌ اهللاِ  َما  َأْعَلمُ ا  َملْ   نَّ إِ   :َفَقاَل   ،  النَّاَس 

َالةِ  َالِة. َل تَُها َقبْ  َفَجَعلْ َيُكوُنوا َجيْلُِسوَن َلنَا َبْعَد الصَّ  الصَّ

املحمود عبد  هذأُ   :قال  مثل  إٰىل  بنَّالسُّ ه  نظر  املشهورة  ينهم ة 

نكر من احلارضين غري  ي  ومل   ،طلبوها   صيل دنيايف حتوها  ف غريَّ كي

 ؟ ل الوكيدا هذا من الضالأمَ  ،دعيأيب س

 :يف لبسهم اخلواتيم يف اليد اليسار ]]٢٦٥[[ص /

سلمني يلبسون  مجاعة من امل  رأيت أنَّ ومن طريف ما سمعت و

اليسار اليد  يف  خالف    ، خواتيمهم  مذكر   ماوهو  ال وه  ع  رشن 

ماجة    ين وابنات مذي والسجس ٰى الرت فقد رو   ا رشعهمأمَّ   ،عتبارواال

حنبل بن  وبأ و  وأمحد  املوصيل  يعٰىل  والبخارمسو  والسلمي  لم  ي 

  طالب  بن أيب    د بن حييٰى عن مشاخيهم إٰىل عيلِّ والبيهقي وحممّ 

 بن  اس وعبد اهللا وعبد اهللا بن جعفر وعبد اهللا بن عبَّ عابدين ن الوزي 

عبدوجابعمر   بن  األاهللا  ر  بن  وأنس  ُأ   نصاري  وأبو  مامة  مالك 

سعد  د وهشام بن  ها جم اك وعكرمة و والضحَّ وابن شهاب    وعائشة

رافوأ  وهشا يب  الزبري  ع  بن  وجعفر  الزبري  بن  وعروة  عروة  بن  م 

  ، م يف يمينهكان يتختَّ هم  نبيَّ  ات أنَّ فات ومؤتلف افع يف روايات خمتل ون

 . سار يل عن لبسه يف ا ٰى وهن   ،يف يمينه  واخلاتم ويفِّ وتُ 

الرِّ  ِيف َفِمَن  َما  َواَياِت  ا  َذلَِك  ِيف ْحلُ َذَكُرُه  بْ ْس مُ   َميِْديُّ  َأَنِس   نِ نَِد 

ِيف مَ  َعَرشَ   الٍِك  اِدَس  السَّ َعَليْهِ اْحلَِديِث  املُتََّفِق  ِمَن  رَ   : َقاَل   ،  ُسوَل  إِنَّ 

ٍة ِيف َيِمينِِه فِ   9  اهللاِ ُه  َعُل َفصَّ  َكاَن َجيْ بَِيشٌّ  حَ يِه َفصٌّ َلبَِس َخاَتَم فِضَّ

هُ ا َيِيل كَ ِممَّ   .فَّ

ْبِن  اهللاِ   ُمْسنَِد َعبِْد  اً ِيف ِه َأْيضِديُّ ِيف كِتَابِ يْ مَ َذلَِك َما َرَواُه اْحلُ   نْ َومِ 

الثَّالِِث  اْحلَِديِث  ِيف  املُتََّفِق  التِّْس و  ]]٢٦٦/[[ص    ُعَمَر  ِمَن  ِعَني 

ُ  9 بِيَّ النَّنَّ إِ  : َقاَل  ،َعَليْهِ   .ينِهِ ُه ِيف َيمِ َكاَن َخاَمت

ثني  الث   أنَّ   يف كتاب نقوش اخلواتيم   ظح رواه اجلا  ومن ذلك ما 

أ   نفراً  واألئمَّ   ساً ين نفحد وعرشمنهم  ة  أنبياء وتسعة من األوصياء 

وقد ذكر   ، واتيم يف اليمنييلبسون اخل اً وا مجيع هتم كاناملختلف يف نبوَّ 

 . الب ط بن أيب  وعيلُّ   9 د مّ هم حمنبيُّ أسامءهم من مجلتهم 

َذلِ  ذَ َوِمْن  َما  عَ َكرَ َك  َأُبو  ِيف اهللاِ  ِد  بْ ُه  َالِميُّ  يِْف كِ   السَّ السَّ  ، تَاِب 

النَّإِنَّ   : َقاَل  َيتََختَّمُ وَ   9بِيَّ    َكاُنوا  اْألَْرَبَعَة  أَ اْخلَُلَفاَء  ِيف   ،مْ ْيَامِهنِ وَن 

 .َك لِ لنَّاُس بِذَ ا ذَ َخ أَ وَ  ،َسارِ َفنََقَلَها ُمَعاِوَيُة إَِىلٰ اْليَ 



نَّة / ) ٨٢( / األلفحرف   .......................................................................................... ١٢٨ ةأهل السُّ  مباحث عامَّ

َذلَِك  َذَكُرهُ   َوِمْن  ا(  تَاِب  ِيف كِ يُّ الثَّْعَلبِ   َما  عَ   )ْهرِ لدَّ َيتِيَمِة  و ْمرَ َأنَّ 

اْلعَ بْ ا ِش َن  إَِىلٰ  َيِمينِِه  ِمْن  اْخلَاَتَم   َ َغريَّ اَفاْقتَ   ،َاملِهِ اِص  بِ امَّ ْلعَ َدٰى  إَِىلٰ  ُة  ِه 

 :راً ِشعْ   َذلَِك  ِيف بِيِّ لَ ْريُ الثَّعْ وَذَكَر غَ  ،َيْوِمنَا َهَذا

التَّخَ  اَسنَّ  ِيف  ُحمَ لْ تَُّم  دٌ يَِمِني     مَّ

بِ   ْخَال عْ دَ لِْلَقائِلَِني  اْإلِ   صِ َوِة 

هِ   َوَسَعٰى  َرْسِمهِ اْبُن  إَِزاَلِة  ِيف     نٍْد 

َذلَِك   ِيف  الْ َوَأَعاَنُه  اْبُن    َعاصِ  

املحمود عبد  دُ ا  :قال  كيف  ُس َس رِ نظر  نبيِّ نَّت  وتة   ركها هم 

عمداً  االقت  ،الً جه  أو  أكثرهم  بوصار  بعمرو  العاص  ن  داء 

 الواهية.  ةكرمور املنهذا من األُ  إنَّ  ،ة يومعاو

لبس اخلواتيم يف اليمني  تبار فألنَّ العا اوأمَّ    ألنَّ   ،الصواب يف 

حمّل  وا الو  األقذار  استعامل  اليسار  يُ   ،لنجاساتغائط  أنْ ؤمَ فال    ن 

  ، ساتلنجامن اسار يشء  الي  ن يف خلاتم إذا كاا  ونضف يف غيتخلَّ 

من   موضعفيمنع  طهاال  طهارة  أو  واأل  ةرغائط    وألنَّ   ،سناناليد 

ا  أنْ   عادةلاب  غال يف  اهللايكون  اسم  األنبياء خلاتم  بعض  اسم  أو   

يصيب   تركه  ومن  ،النجاسةويف  عظيم  خطر  خلو  ،كروهو  فه  يف 

 .ةأراد االستنجاء عناء ومشقَّ  امكلَّ 

خمالطتهم  ]]٢٦٧[[ص  / وقمَّ الذ  أهل  يف  م  إهنَّ   : وهلمة 

 : طاهرون

رأ مو ما  طريف  املنان  من  أهنَّ   ةضق يت  ألكثرهم  أو  م  هلم 

بهم  تُ وقد رووا يف كُ   ،اهرونط  مإهنَّ   :ولونة ويقالذمَّ   ن أهلوطالخي

 .الصحاح خالف ذلك

َما َذلَِك  أَ يْ اْحلُمَ َذَكُرُه    َفِمْن  ُمْسنَِد  ِيف  كِتَابِِه  ِيف  َثْعَلبََة  ِديُّ  ِيب 

َرُسوَل  أَ   :َل اقَ   ،نِيِّ َش اْخلُ  َرُس   :ُت َفُقلْ   9  هللاِاَتيُْت  إِنَّا  اهللاِ،  َل  وَيا 

اوْ قَ بَِأْرِض   َأْهِل  ِمْن  َنأْ لْ ٍم  وَ كِتَاِب  يَتِِهْم 
آنِ ِيف  َأِصيُد ُكُل  َصيٍْد  بَِأْرِض 

وَ  اكَ بِ بَِقْوِيس  لَ ْلبَِي  املُعَ لَِّذي  َوبَِكْلبَِي  بُِمَعلٍَّم  َيْص يَْس  َفَام  ِيل ُلُح لَِّم،  ؟   

ذَ «أَ اَل:  قَ  َما  ا  مِ   -  َكْرَت مَّ يَِة  َيْعنِي 
آنِ اْلكِتَاِب  أَ ْن  وَ   -ْهِل  ُتْم دْ جَ َفإِْن 

فَ َغْريَ  َتأْ َها  وَ ُكلُ َال  فِيَها  وَ وا  َفاْغِسُلوا  َجتُِدوا  َملْ  فِيَها إِْن  َما  وَ   ،ُكُلوا 

اْسَم  بَِقوْ   ِصْدَت  َفَذَكْرَت  َفُكْل َعَليْهِ اهللاِ  ِسَك  ِص وَ   ،  َك  بَِكْلبِ   ْدَت َما 

َفَذكَ املُ  فَ   اهللاِ  اْسَم  ْرَت َعلَِّم  بَِكْلبِ وَ   ،ْل كُ َعَليِْه  ُمَعلٍَّم    َك َما ِصْدَت  َغْريَ 

 .»َذَكاَتُه َفُكْل ْدَرْكَت أَ فَ 

 كل يف األ  نع منهم بامليح من نبيِّ فهذا ترص  :قال عبد املحمود

  رأيت بل    ،ملون بذلكيتهم يعوما رأ   ،لغَس ٰى تُ ة حتَّ اء أهل الذمَّ إن

 احد.ة يف إناء ول الذمَّ يأكلون مع أهم ة منهمجاع

الذمَّ   أنَّ   ذلك  نموأعجب   يأهل  ال  ذبائولأكة  املسلمنين    ،ح 

ومجاعة منهم يشرتطون    ،ةبائح أهل الذمَّ مني يأكلون ذوأكثر املسل

ومن   ،9  داً هم حممّ نبيَّ بعث  لذي  م ارهبِّ   بائح تسميةيف إباحة الذ

أنَّ املع الذمَّ   لوم  مأهل  ية  الذبائح  ميةالتس  وجبونا    وإنْ   ،عٰىل 

  ،  العبادىلٰ إ  9  داً اهللا الذي مل يبعث حممّ   قصدون إالَّ وها فام يسمُّ 

 . ملناقضة والتضادِّ من اما فيه  ويف ذلك

 : رييف إباحة مجاعة منهم اللعب بالنردش ]]٢٦٨[[ص /

طر ماومن  اللعب س  ائف  إباحة  منهم  مجاعة  عن  معت 

ا  وقد روو  ،حتريم ذلكته يف  هل بيهم وأ بيِّ وخمالفتهم لن  ،لنردشريبا

 .ريمه حهم حتيف صحا

ِيف  وَ َورَ  َأْيضًا  ُمْسلٌِم  املَُجلَّ حِ َص اُه  ِيف  الثَّ يِحِه  َعْن الِ ِد  بِإِْسنَاِدِه  ِث 

ُبَرْيَدةَ  ْبِن  َأبِي  ،ُسَليَْامَن  اَعْن  َأنَّ  َلِعَب  :  َقاَل   9  نَّبِيَّ لِه  «َمْن 

 .»َدِمهِ يٍر وَ ِم ِخنْزِ َدُه ِيف َحلْ يَ َغ َصبَ  َدِشِري َفَكَأنََّام بِالنَّرْ 

ِحيَحْنيِ   اْجلَْمِع َبْنيَ ( ِيف  يِْديُّ مَ اُه اْحلُ وَ َورَ  َرْيَدَة ِيف ْسنَِد بُ  مُ ِيف   )الصَّ

 . مٍ اِد ُمْسلِ اْحلَِديِث اْحلَاِدي َعَرشَ ِمْن إِْفرَ 

نردشري اللعب بال هم كيف جعل ترٰى نبيَّ أَال  :موداملحعبد قال 

  فكيف صار   ،ماتحرَّ ملر وهو أعظم ا حلم اخلنزييفيد  غ المثل صب

 ؟احاتباملته من مجلة مَّ ند أحد من أُ ع همبعد نبيِّ 

 :صالة الوضوء وال مقاالهتم يف ]]٢٦٩[[ص /

يح تهم لرصومن طرائف ما أقدم عليه كثري من املسلمني خمالف

 يَ   :ه قالفإنَّ   ،نه كتاهبم يف صفة الوضوءضمَّ ما ت
�
�
َ
ِ ا أ

�
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كال واوهذا  حمكم  را  ال  حضم  عقل  له  من  عٰىل    ألنَّ   ،جحيشتبه 

  وقد رووا أنَّ   ،حانَس أس والقدمني متُ والر ن  الغَس الوجه واليدين تُ 

ع يرويه  نبيِّ هذا  حمن  وغري  9د  مّ هم  الصحابة  من    ، هممجاعة 

بن   اهللا  عبد  بعبَّ منهم  وأنس  وعاس  مالك  العالية  ن  وأبو  كرمة 

نبيِّ وأمَّ   ،والشعبي عرتة  الذين  ا  بالأُ هم  وال تمسُّ مروا  هبم  ك 

وإ يو هنَّ يفارقوهنم  إٰىل  كتابه  يفارقون  ال  القم  حتقَّ فإينِّ   ،يامةم  قت   

عىلٰ أهنَّ  جممعون  الصالوضوء    أنَّ   م  تضمَّ تلا فة  عٰىل  رصيح ي  نها 

لعمل بذلك وجعلوا   عٰىل ترك ااعة من املسلمنيمج  مدأق ف  ،كتاهبم

ا  ممَّ وهو    ،سلهاوأوجبوا غَ   وحراماً   وء بدعةً مسح األرجل يف الوض 

جير كتاهب  يال  يف  ذكرهلم  ضعيفوتأوَّ   ،م  تأويالت  وروولوا  ا  ة 

 سخيفة. اياترو
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ق وليت منسوخةاآل  هذه  إنَّ   :الواهم  يكون  ،ية  بعض    فكان  هلم 

اتَّ   ،لعدلا قد  كافَّ ا  فقولكن  عىلٰ ملسلمون  أهنَّ ة  غري   ،ةمنسوخ  ا 

منسوخة  ا غري  سل األرجل يف الوضوء مع أهنَّ فصار العدول إٰىل غَ 

منا  حقبيمن   وعظيم  وتكذيباً مكابراهتم  رووه   قضاهتم  ملا 

 .من كتاب رهبِّ يفارقو هم ال ة نبيِّ عرت كون حوه من وصحَّ 

منومن طرائف   رأيت  أهنَّ خا  ما  ورواياهتم  مقاالهتم    متالف 

وَقْد َذَكَر    ،وء بعد الغسل للجنابةيعدل عن الوض من    رون عىلٰ نكِ يُ 

  ]] ٢٧٠َكاَن /[[ص  9يَّ  إِنَّ النَّبِ   : اَل قَ   ،ُمْسنَِدهِ َأْمحَُد ْبُن َحنْبٍَل ِيف  

  .لِ اْلُغْس َد َبعْ  أُ تََوضَّ َال يَ 

َصا َرَوٰى  كِتَاِب  َوَقْد  ْليَةِ (ِحُب 
النَّبِيَّ    :َقاَل   ، )اْحلِ :  َل اقَ   9إِنَّ 

أَ  َتَوضَّ الْ «َمْن  َبْعَد  ِمنَّا»  َفَليَْس  َداُودَ وَ   ، ُغْسِل  َأُبو  َأْيضًا  َذلَِك   َذَكَر 

ِجْس   .  ِيف َصِحيِحهِ تَاِينُّ السِّ

َما َسِمعْ  أَ لَ ُت عَ َوَقفْ ُت وَ َوِمْن َطِريِف  َأنَّ  َداُوَد اليِْه  جِ َبا  ْستَاِينَّ سِّ

َماجَ وَ  َذَكرُ ةَ اْبَن  السُّ   كِتَاِب  ِيف  النَّبِ   نِ نَوا  هَ   9  يَّ َأنَّ  بِ َقْد  اْلبُوِق  مَّ 

بِالنَّاُقوسِ وَ  َعبُْد    ،َأَمَر  َزْيدٍ اهللاِ  َفَرَأٰى  َفَعلَّ  ِيف ْبُن  املَنَاِم  َعلَ   َرُجٌل  يِْه  َمُه 

 . َذانَ اْألَ   انِ اِن َأْخَرضَ َثْوبَ 

ه صديقتوهذا احلديث  نقل مثل    جاز  كيف  :عبد املحمودل  قا

ِطُق َعِن َومَ   : نه كتاهبممع ما تضمَّ 
ْ
ن
َ
َهوَ   ا �

ْ
ٌ    �  ىٰ ا� ْ

 َو�
�

َو إِال
 هُ

ْ
إِن

 ٰ اهللا،  ] ٤و  ٣  [النجم:  �  يُو�َ عبد  بن زيد  وما كان  يُ ممَّ    ٰى عدَّ ن 

أ   ،ه يوحٰى إليهنَّ أ    هم عٰىل لسان عبد بيِّ يأتيه الوحي لن  نْ وال جييزون 

يعة فكيف ثبتت الرش  ،لة رشيعتهماألذان من مج  وال ريب أنَّ   ،اهللا

نبيِّ صأ ض  بمنام بع الذ  هذا من مجلة   إنَّ ؟  همحاب  ي ال  اإلضالل 

الكامل ألهل  تصديقه  كُ   ،جيوز  يف  رووا  ضدَّ تُ وقد  قالوه   بهم    ما 

 نكروه.تصديق ما أ و

َما َذكَ  َذلَِك  َأَنسِ ابِِه ِيف مُ كِتَ ِيف  ُرُه اْحلَُميِْديُّ  َفِمْن  َمالٍِك     ْبنِ ْسنَِد 

تَِّني ِمنَ وَ اِمِس  ْخلَ ااْحلَِديِث  ِيف   امَّ َكثَُر النَّاُس  ـلَ   :َقاَل   ،هِ تََّفِق َعَليْ ملُ ا  السِّ

وا  َفَذَكُروا َأْن ُيورُ   ،ُفوَنهُ ٍء َيْعرِ َالِة بَِيشْ َذَكُروا َأْن ُيَعلُِّموا َوْقَت الصَّ وَ 

َيْرضِ  َأْو  نَ ُبوَنارًا  َأنْ ِمرَ َفأُ   ،اُقوساً ا  بَِالٌل  اْألَ     وَ َيْشَفَع  ُيوتَِر  أَ َذاَن  ْن 

َقاَمةَ   .اْإلِ

َتْفِسريِ ورُ كَ وذَ  ِيف  تَ   ا   يَ   :َعاَىلٰ َقْولِِه 
�
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َ
أ ُر  ا 

�
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أ
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ئِيَل    :اُلواَفقَ   ،]٢و  ١  ر:ثِّ [املدَّ   � ف َجْربَ   إِنَّ 

 يَ   :اَل ِر َفقَ ِأ اْألَمْ ِيف َمبْدَ   9  يِّ نَّبِ َجاَء إَِىلٰ ال  ]]٢٧١ [ص[/
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َ
َها  ا أ

 
�
ُمد

ْ
 ا�

�
ِذْر  �ُر ث

ْ
ن
َ
أ
َ
ْم ف

ُ
��،  َبَُع ِيف ُأُذنِهِ ْص اْإلِ ذُِّن وَ َجَعَل ُيؤَ اَم وَ قَ ف . 

قال   وس كام بالناق  أمر هم  نبيَّ   فهل ترٰى يف حديث احلميدي أنَّ 

أصالً   حديثاً اهللا بن زيد    وهل ترٰى لعبد؟  أبو داود ؟  ذان األ  يف  أو 

 ديان. فة عند أهل األألقوال منهم طريه اهذ إنَّ 

بو  منهم أ   من املسلمني  ة مجاعة كثري  ف ما عرفت أنَّ ائرطومن  

يُ ة وماحنيف وداود وأصحاهبم  اِهللا  �    طونسقِ لك واألوزاعي 

ِن  
ْ

يُ الس   من  ِحيمِ ا�ر� ا�ر�� التي  فاحتمُّ َس ورة  الكتابوهنا  وقد    ،ة 

من  أنَّ   نت مصاحفهمتضمَّ  البسملة  ت  وشهد  ،مجلة السورة  هذه 

حمفوظابذل لقراءهتك  السورةوتالو  مهتم  هلذه  هلا   همونقل  ،هتم 

فكيف كانت آية من   ،ة ذلكون كافَّ سلمل نقل املعن سلف ب فاً خل

ومل تكن آية من    ،ةوا بني الره وسورة الفاحتة يف املصاحف واألفوا

ق  يف  الصالةالسورة  املتن  إنَّ ؟  راءة  من  املاقضاذلك  رة تضاهت 

أخباروخال املتواترف  يف   ،ةهم  رووا  كُ وقد  الصتُ   عن  احبهم  ح 

النبيِّ  قراءة  وجوب  الصالةحتفاهم  يف  ِن �ااِهللا    �و  ،ة 
ْ

ر��

 ؟فكيف جيوز مع ذلك العدول عنها ،منها ا�ر�ِحيمِ 

ذَ   َذلَِك   نْ َفمِ  اْحلَُميِْديُّ  َما  ُعبَاَدةَ َكُرُه  ُمْسنَِد  الصَّ   ِيف  ِيف امِ ْبِن    ِت 

َأنَّ املُتََّفِق عَ ِمَن     الثَّالِِث اْحلَِديِث  ملَِ َال َص «َال  :  َقاَل   9  النَّبِيَّ   َليِْه  ْن  َة 

ِة اْلكِتَاِب ْقَرْأ بِفَ َملْ يَ   . »اِحتَ

حِ   اْجلَْمِع َبْنيَ (َوِمْن َذلَِك ِيف كِتَاِب   ضًا لِْلُحَميِْديِّ َأيْ   )يَحْنيِ الصَّ

ِد   إِْفَرانْ ملِْاَئِة مِ َد اَني َبعْ الثََّالثِ ابِِع وَ ِديِث السَّ اْحلَ   ِيف  ِيب ُهَرْيَرةَ ِيف ُمْسنَِد أَ 

َرُسوُل    :َقاَل   ،ُمْسلِمٍ  َص :  9  اهللاَِقاَل  ٰ  «َمْن  فِيَها ىلَّ َيْقَرْأ  َملْ  َصَالًة 

ِة اْلكِتَاِب َفهِ   وُهلَا َثَالثًا.» َيقُ اٌج ِخدَ  َي بَِفاِحتَ

أُ طر  ومن عىلٰ ائف  منهم  مجاعة  إنكار  ممورهم  تر  قولن   : ك 

احلمدو  ناربَّ  رف  ،لك  /[[ص  عند  الر  ]]٢٧٢ع  من   ،عوكرأسه 

 ه. سمع اهللا ملن محد :ويقول

يف احلميدي  روٰى  كتاب  وقد  الصحيحني  اجلمع (  يف   )بني 

ب الرباء  الثاينمسند  احلديث  يف  عازب  كنَّ  ،ن  ف  خل  صيلِّ نُ ا  قال: 

قال،  9  النبيِّ  اهللافإذا  سمع  منَّ:  أحد  حين  مل  محده  ملن  ظه  ره ا 

 .جبهته عٰىل األرض ٰى يضع النبيُّ تَّ ح

احلمي الكتاوروٰى  يف  هريرة    بدي  أيب  مسند  يف   يف املذكور 

كان    9  النبيَّ   فق عليه قال: إنَّ تَّ مسني من املاحلديث الثاين واخل

  آخرين.يدعو عىلٰ لقوم و ودع«سمع اهللا ملن محده» وي: يقول

 داود يف صحيحه نحو ذلك. أبو  وروٰى 

امل عبد  فهحمودقال  هالَّ :  جعلوا  الروا  الصحذين  يحتني  يتني 

سمع (  :قول  ىلٰ ع  هم ويقرصملن يقتدي بنبيِّ   اً رأمثاهلام عذعندهم و

محدهاهللا   (قول  رتكوي  )ملن  احلمدربُّ :  ولك  السيّ )نا  وكتاهبم ،  ام 
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م طرائف  رأ ومن  ما  مج  نهميت  املتشديد  من  يف اعة   سلمني 

ا  بوضع  عٰىل  األمر  حلا ليمني  يف  الصالشامل  يف  القيام    ، ةال 

 نكار. ترك ذلك غاية اإل لرافضةوهنا امُّ َس يُ  وينكرون عٰىل فرقة

 ، هيف موضع  نهم لذلكم  رنكاقال عبد املحمود: وما رأيت اإل

سألينِّ  املسامَّ   ألت   الفرقة  هذه  فذكعلامء  بالرافضة،  م  أهنَّ روا  ة 

   ال جيوز أنْ يلِّ صامل  ته أنَّ هم وعن عرتيِّ متواترة عن نب  اراً يروون أخب

يمينه عىلٰ  ي  ،شامله  يضع  إحدٰى  خر حال يف حال  ديه عٰىل اآلوال 

قا نبيِّ   :لواالصالة،  قول  واتَّ فامتثلنا  الذين  تعرت  نابعنا  شهد  ه 

كااملس أهنَّ فَّ لمون  /[[ص  ة  كتابه،  يفارقون  ال  كا  ]]٢٧٣م  ن  وما 

أُ   أنْ ب  جي لنا  الشافعيكون  تبع  ملن  األئسوة  أحد  أو  األربعمَّ ي    ة ة 

  ) اءالفقه اختالف(وي يف كتاب احلطوقد حكٰى ا :ب، قالوااملذاه

األُ   نَّ أ مالك  عن   عٰىل  إحدامها  اليدين  إنَّ وضع  تُ خرٰى  يف  عَ فام  ل 

، وحكٰى الطحاوي إيلَّ   وتركه أحبُّ   يامالقمن طول    النوافل  ةصال

   أنْ إالَّ  إيلَّ  بُّ دين يف الصالة أحليا  ه قال: شدُّ نَّ عد أ عن الليث بن س

ويتلايطول   القيام  بأس بوضع  فال  اليرس  نييمعب    نَّ أ   مع  ٰى.عٰىل 

 حنيفة وسفيان وأمحد حنبل وأبا ثور وداود يذهبوني وأبا  الشافع

أنَّ  اليمني  إٰىل  الصالة مستحبٌّ سي عٰىل الوضع  إحدٰى ار يف  ويف   ،

ال مالك  عن  يُ الروايتني  الفرفعَ   يف  ذلك  تقدَّ ل  كام  ام نَّ وإ  ،ميضة 

 سرتاحة. اللم الت وأعيٰى من القياة إذا طلفك يف الناذلل فعَ يُ 

ه  يتوجَّ   ذمٍّ   فأيُّ   ،تهما قول مجاعة من أئمَّ فهذ  املحمود:قال عبد  

من ع  عٰىل  وضع    هليأنكروا  عىلٰ ترك  قلَّ اليمني  لوال  الشامل،  ة   

أنَّ ل، وفعااإلنصاف يف كثري من األقوال واأل فهل    حبٌّ ه مستهب 

امل  الذمُّ   حقُّ ستَ يُ  وماستحبِّ برتك  أصحاب  أراه  ؟  عٰىل  ينكرون  م 

سوة   كان هلذه الفرقة أُ فهالَّ   لشامل،عٰىل امل يضعوا اليمني    ذإك  مال

 هبم يف هذه احلال. 

ر ما  أ أ ومن طرائف  منهم  قولعظت  يضاً يت  آمني   :يمهم لرتك 

بهم  تُ أيت كُ وهنا الفاحتة، ورمُّ َس يف الصالة بعد قراءة السورة التي يُ 

من    ىلٰ ع  هإنكار أو قبيح يتوجَّ   فأيُّ   .ة ومندوبةا مستحبَّ أهنَّ ن  تتضمَّ 

املندوب   العداوةترك  القلوب   لوال  إحدٰى   ؟وعمٰى  يف  وذكروا 

عن   أنَّ الروايتني  ال  مالك  وقد سألت أصالً   نيآم  :يقول  اإلمام   ،

قول يرتكون  الذين  الشيعة  من  عقي  :مجاعة  قرآمني  حلمد،  ااءة  ب 

أهنَّ فذكرو  عذر هلم يف  الو  ، التسبيحاللة القرآن و ا ليست من مجا 

ن يف  فيها ما يشرتطو يشرتطون  ال  مالدعاء، ألهنَّ ا  هاعنم  إنَّ   :قوهلم

  : قولونيبل    ،د وحضور القلبالدعاء من القص  ]]٢٧٤[[ص  /

داعياً نَّ إ كان  سواء  يقوهلا  تاركاً   ه  أو  قراءة  الدعاء  يف    ، لقصد 

لقول  ينوقفوأ  عىلٰ   :التاركون  الصالة  يف  كثريآمني  أخبار  قد    ة 

اءة احلمد  يف الصالة بعد قر  نيآم  :قول  هم بأنَّ يِّ عن عرتة نب  نقلوها

ه ما  هم أنَّ نبيِّ   ل الصالة، وذكرت العرتة الذين هم أعرف بحالبطِ تُ 

بلف ذلك  واضحاً   منه،  نعم  عل  الفرقة  هذه  عذر  عٰىل    فرأيت 

 نه. جيوز العدول ع اله وأنَّ  ،مذهب املسلمني 

اختال طرائف  وومن  رواياهتم  كوف  جيعلون هنمقاالهتم  م 

الصالة  القنو وقد    دبعت يف  أنَّ يف صحرووا  الركوع،  قبل  احهم  ه 

 الركوع.

ك يف  احلميدي  ذكره  ما  ذلك  بني (تاب  فمن  اجلمع 

مالك يف احلديث التاسع والثالثني    ند أنس بنيف مس  )حنييالصح

املتَّ  عليهمن  رجالً عب  9  النبيَّ   إنَّ :  الق   ،فق  سبعني  جة  حلا  ث 

ان عند  و كوذان بن سليامن ورعل حيَّ  هلم ضراء، فعرَّ قُ ال :قال هلمي

إيَّ ة، فقال ابئر معون  :ا بئر يقال هل إلقوم: واهللا  ام نحن نَّ اكم ما أردنا 

حاج يف  النبيُّ   ،فقتلوهم  يِّ النب  ةجمتازين  شهراً   فدعا  يف   عليهم 

ق كنَّوما  نوت  صالة الغداة وذلك بدو الق عزيز:  ال عبد الا نقنت، 

إنساناً فسأ رجل  القنوت    ل  الركوع  عبعن  من  د  الفراغ  عند  أو 

 اءة.ند فراغ القراءة فقال: ال بل عرقال

املس بعض  إنكار  رأيت  ما  طرائف  بعضهم ومن  عٰىل  لمني 

النخلعمَ ادة صغرية تُ  سجَّ ىلٰ ة عالصال   السجود يف    ، ل من سعف 

ندهم  حاح عهم الصبتُ يف كُ أيت  قد روتشديدهم يف إنكار ذلك، و

ُ�ْم ِ�   : نمَّ ضوكتاهبم يت  ،هم فعل ذلكنبيَّ   أنَّ 
َ
 ل
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يف   احلميدي  ذكره  ما  ذلك  الصحيحنيماجل(فمن  بني  يف    )ع 

ميمو احلنمسند  بنت  اهلالة  املتَّ ليَّ ارث  من  الثالث  احلديث  يف  فق  ة 

أزواج    ،عليه من  بالنبيِّ وهي  املشكورات  خالف هم   

 وأنا مفرتشة صيلِّ أُ   ال  ضاً كنت حائقالت:    ،بينهم  ]]٢٧٥ [[ص/

 مخرته.  عٰىل صيلِّ يُ وهو  9رسول اهللا  دجمسبحذاء 

احلمي رواه  ما  ذلك  إلومن  املشار  كتابه  يف  مسندي  يف  أُ يه    مِّ د 

أُ   بنتمة  لَ َس  من    مِّ ملحان  الثاين  احلديث  يف  مالك  بن  فراد  إأنس 

  عٰىل مخرة. صيلِّ يُ  9 كان النبيُّ  لت:قا ،مسلم

   مسند أيب سعيد اخلدري.ويف  ة  مسند عائش  نحو ذلك يف وٰى ور 



نَّة / ) ٨٢/ ( األلفحرف  ةأهل السُّ  ١٣١  ..........................................................................................  مباحث عامَّ

ل اللغة عٰىل  : قد أمجع أهف هذا الكتابعبد املحمود مؤلِّ   لقا

سجَّ   أنَّ  تُ اخلمرة  من  عمَ ادة  والنخلل  ذلكق ،  ذكر    أيضاً   د 

صل  يف اللغة يف اجلزء الثالث يف الف )الصحاح(اجلوهري يف كتاب 

الراء.خلاما باب  ا  س  يبقٰى  إالَّ لذل  نكارإلفهل  ا ك  واتِّ لعن  ع اباد 

 ؟الفساد

اعة مني عٰىل مجلسكار مجاعة من املنإت  ومن طرائف ما سمع

أنْ  يف  الفضيلة  وكربِّ يُ   منهم  اهللا  وحيمد  اإلنسان  عقسبِّ يُ   ب  يحه 

 . معلوماً  وتسبيحاً  وحتميداً  تكبرياً الصالة 

يف   احلميدي  روٰى  مسند  )يحنيالصحبني  اجلمع  (وقد    يف 

ب رس كعب  عن  عجرة  اهللا  ن  خييب    ال  بات«معقِّ   ل:قا،  9ول 

فاعلهنَّ   قائلهنَّ  كلِّ بُ دُ   أو  مكتو  ر  وثال  ،بةصالة  ثون  ثالث 

 ن تكبرية». وأربع وثالثو  ،ثون حتميدةث وثالوثال ،حةتسبي

  9  قال: جاء الفقراء إٰىل النبيِّ   ،يف صحيحهالبخاري    وروٰى 

إنَّ  شاألغني  فقالوا:  أعاملناركاء  يف  منونا  فضل  وهلم  ل أموا  ا 

ثكم  حدِّ أُ   قون، قال: «أَال ون ويتصدَّ هدان وجيويعتمروون هبا  حيجُّ 

دكم، وكنتم كم أحد بعكِ ردن سبقكم ومل يُ ذتم أدركتم مأخ  بام إنْ 

دون  مِّ حون وُحت سبِّ تُ   ؟مثله   من عمله إالَّ أنتم بني ظهرانيِّ خري من  

كلِّ كربِّ وتُ  خلف  ثالثاً   ون   »...وثالثني  ]]٢٧٦[ص  /[  صالة 

 اخلرب.

أيضاً وذكر احلمي ك  دي  مسنتابه  يف  احلديث أيب    ديف  هريرة يف 

بري والتحميد  لتكا ا عيني هذعٰىل ت يدلُّ  بعد املائتني ما رشع السادس

 . والتسبيح وفضله

َأِيب َطالٍِب  تَابِِه ِيف يُّ ِيف كِ َوَرَوٰى اْحلَُميْدِ  ْبِن  ِيف     ُمْسنَِد َعِيلِّ 

َعَرشَ ااْخلَ   يِث اْحلَدِ  َفاطَِمةَ ِمَس  َأنَّ  النَّ    َخاِدماً لُ أَ َتْس   9بِيَّ  َأَتِت   ،ُه 

  ، َثَالثِنيَ ثًا وَ ُتَسبِِّحَني َثَال  ؟ ِمنْهُ  َلِك  َو َخْريٌ بَِام هُ   كِ «َأَال ُأْخِربُ : َل اقَ َأنَُّه وَ 

ِدينَ ُحتَ وَ  يَن وَ   ،َثَالثِنيَ َثَالثًا وَ اهللا  مِّ ِ  .»ثِنيَ َال ثَ وَ َأْرَبعًا اهللاَ ُتَكربِّ

َأنَّ  يَ وِيف ِرَوا  : كِتَابِهِ َميِْديُّ ِيف  اْحلُ َقاَل  َفَجاَءَنا «:  َقاَل     اَعلِي� ٍة 

َبيْنَنََمَضاجِ ْذَنا  َأَخ   َقدْ وَ   9يُّ  النَّبِ  َفَقَعَد  بَ َعنَا  َوَجْدُت  َحتَّٰى  َد رْ ا 

َعَىلٰ َقَدمَ  َصْدِرييِْه  ِممَّ   :َفَقاَل   ،  َخْريًا  ُأَعلُِّمُكَام  َس َأَال  إَِذا    ؟َأْلتَُامِين ا 

 َ َمَضاِجَعكُ َأَخْذُمت تُ ا  َأْن  أَ كَ َام  ا  َ َفَذَكَرهُ ...نيَ َثَالثِ وَ ْرَبعًا  ربِّ :  اَل قَ و  ،» 

 . »ِمْن َخاِدمٍ ُكَام  لَ ا َخْريٌ «َهذَ 

َأْيضاً َوَرَواهُ  ُمْسنَ  اْحلَِديِث التَّاِسِع وَ َرْيَرَة  َأِيب هُ   دِ  ِيف  اْألَْرَبِعَني ِيف 

 . ْسلِمٍ  مُ َرادِ ِمْن إِفْ 

ابِ  ِيف اْجلُزْ  اْلبَُخاِريُّ َواهُ َورَ   .يِحهِ ِمْن ِصحِ  عِ ِء الرَّ

َبْعضِ حْ نَ َوَرَوٰى   كِ ِديِث اْألََحاَهِذِه    َو  َصاِحُب  ِحْليَِة  (تَاِب   

 .)اْألَْولِيَاءِ 

 املذاهب أيضاً األربعة    مجاعة من  نمومن طرائف ما سمعت  

نكار  وقد رووا إ ،هللا لشكر رون عٰىل من يسجد عٰىل سبيل انكِ م يُ أهنَّ 

حنيفة   ]]٢٧٧[[ص / يتني عن أيب إحدٰى الروامالك يف ذلك عن

 .وعه غري مرشخرٰى أنَّ ألُ والرواية ا

ِجْستَاِينُّ َذَكَر  َوَقْد   السِّ َداُوَد  كِتَ َأُبو  ِمْن  ِصِحيِحِه  ِيف  نَا  السُّ ِن  ِب 

َبْكَرةَ َعْن   إِذَ   9َعِن النَّبِيِّ    ،َأِيب  َكاَن  َأْمُر ُرسُ اءَ ا جَ َأنَُّه  َ ُه  َأْو ُبرشِّ  وٍر 

 هللاِ.رًا كِ اِجدًا َشابِِه َخرَّ َس 

  9َقاَل: إِنَّ النَّبِيَّ    ،هِ ْسنَادِ نَِن بِإِ سُّ لَة ِيف كِتَاِب ا جَ اَوَرَوٰى اْبُن مَ 

ا  ًة إِالَّ َرَفَعُه اهللاُ ِهبَا َدَرَجًة َوَحطَّ ِهبَ  َسْجدَ ْسُجُد هللاِيَ َقاَل: «َما ِمْن َعبٍْد 

  ».-ئًَة َأْو َقاَل: َخطِي -َسيِّئًَة  نْهُ عَ 

 . انَ  ُمْسنَِد َثْوبَ ِيف   َذلَِك ِيف كِتَابِهِ ِديُّ يْ اْحلُمَ  َوٰى َورَ 

املُْسنَمَ ُه اْحلُ َرَواوَ  َأْيضًا ِيف  َأِيب يِْديُّ  املَْذُكوِر َعْن  ْردَ   ِد  ِد اِء وَعبْ الدَّ

ْمحَِن ْبِن َعْوٍف   . راً ُشكْ هللاِ َسَجَد  9 إِنَّ النَّبِيَّ  :َقاَل  ،الرَّ

اِب  ةَ مَ  َبَلَغُه َقتُْل ُمَسيْلَ امَّ ـَبْكٍر لَ  َك َعْن َأِيب َوُرِوَي َذلِ   .اْلَكذَّ

ةِ امَّ َظِفَر بِذِ ـلَ    َعِيلٍّ ُه َعنْ ِوَي ِمثْلُ رُ وَ   .ي الثَُّديَّ

طرا مجاعأُ ئف  ومن  األمور  من  أهنَّ ة  املذاهب  يُ ربعة  رون  نكِ م 

يُ  من  سجعفِّ عٰىل  يف  وجهه  صحا  ،ودهر  يف  رووا  عن  وقد  حهم 

 .هوبما كذَّ  ضدَّ نكروه وف ما أ هم خالنبيِّ 

ُمْسلِ  َأْيضًا  َعْن لثَّ ا  َجلَّدِ املُ   ِيف ِصِحيِحِه ِيف   مٌ َوَرَوٰى  بِإِْسنَاِدِه  الِِث 

ُر    :َقاَل َأُبو َجْهلٍ   :َلْفُظهُ   ا َهَذايِث مَ دِ اْحلَ َقاَل ِيف    ،ِيب ُهَرْيَرةَ أَ  َهْل ُيَعفِّ

وَ ُحمَمَّ  أَ ْجهَ ٌد  َبْنيَ  ِت  وَ   :َل َفَقا،  َعمْ نَ   :َفِقيَل   :َقاَل ؟  ُهِرُكمْ ظْ ُه  الالَّ

ٰى  وَ  َرَأْيتُ ئِ لَ اْلُعزَّ َيفْ ْن  أَ َألَ   َذلَِك َعُل  ُه  َوْجَههُ ْو َألَُعفِّ َطَأنَّ َعَىلٰ َرَقبَتِِه    َرنَّ 

ا اِيف  َ َأنَُّه رَ   .ِب لرتُّ َقاَل ِيف اْحلَِديِث َما َهَذا َمْعنَاُه  َأُبو    َك َفَأَرادَ َذلِ آُه  ُثمَّ 

 .هُ نََبيْ ُة َبيْنَُه وَ كَ ئِ َفَحاَلِت املََال َعَليِْه   َما َعَزمَ َيْفَعَل بِهِ   َأنْ َجْهلٍ 

بد  :املحمودد  عبقال   التعفري  ترٰى  يزعمون فهل  كام  ؟  عة 

إالَّ تراهل  و  ]]٢٧٨[[ص  / ُس   ه  نبيِّ نَمن  منها  ن  يمنعه  مل  التي  هم 

والوعيد ترٰى  ؟  التهديد  الإنكاوهل  إالَّ تر  أيب  بد  عفري  من  عة 

  ؟ ةنَّه الكافر ُس ة وبدعة عدوِّ عدبهم  ة نبيِّ نَّيف صارت ُس كف؟  جهل

 ب.لصائليق اعتقادها بذوي الرأي ا يئب التي ال هذا من العجا إنَّ 

ن جيمع  عٰىل م  عة منهممجاار  إنك  ومن طرائف ما سمعت أيضاً 

غ من  اخلمس  صلواهتم  من  واحد  وقت  يف  الفريضتني  ري  بني 

 .ذلك يف صحاحهموقد رووا جواز  ،فرال مطر وال سوف وخ
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ذَ  مَ لِ َفِمْن  اْحلَُميْ َك  َذَكُرُه  ِيف يُّ دِ ا  كِتَابِِه  ِيف  َبْنيَ   عِ اْجلَمْ (   

ِحيَحْنيِ  بَّاٍس ِيف اْحلَِديِث   عَ ْبنِ اهللاِ  دِ ِد َعبْ ِة ُطُرٍق ِيف ُمْسنَِعدَّ  ِمنْ  )الصَّ

ٰ رَ   : َقاَل   ، َعَليْهِ َفِق تَّ املِْاَئتَْنيِ ِمَن املُ الثَّاِمِن وَ  الظُّْهَر    9اهللاِ  ُسوُل  َصىلَّ

وَ اْلَعْرصَ وَ  َمجِيعًا  وَ َب رِ املَغْ   َمجِ   مِ اْلِعَشاَء  وَ ْن  يعًا  َخْوٍف  َسَفرٍ َغْريِ   .َال 

ُزَهْريٍ  ِرَواَيِة  َبْريِ   َوِيف .  ينَةِ دِ بِاملَ   : َوِيف  الزُّ َأِيب  َسِعيداً   :ِرَواَيِة   :َفَسَأْلُت 

َأَراَد َأْن    :َفَقاَل   َسَأْلتَنِيبَّاٍس َكَام  َسَأْلُت اْبَن عَ   :َفَقاَل ؟  لَِك ذَ َل  َم َفعَ ـلِ 

تِ أُ  َج َأَحدًا ِمنْ رِّ َال ُحيَ   . هِ مَّ

  َنْحوَ بٍِت   َثاَأِيب    ْبنِ يِحِه ِيف َحِديِث َحبِيِب َوَرَوٰى ُمْسلٌِم ِيف ِصحِ 

َبْريِ   .رٍ َمطَ َال َخْوٍف وَ  َغْريِ ِمْن  :َقاَل  ،َحِديِث ُزَهْريٍ َعْن َأِيب الزُّ

َيِزي  رِ اَيِة َجابِ َوِيف ِروَ  ُمْس   دَ ْبِن  َعبَّانَ ِيف  وَل إِنَّ َرُس   : َقاَل   ، سٍ ِد اْبِن 

ٰ بِاملَِدينَِة /[[ 9 اهللاِ   اْلَعْرصَ وَ ْهَر الظُّ  ثامنياً َسبْعًا وَ  ]]٢٧٩ص َصىلَّ

 .اْلِعَشاءَ املَْغِرَب وَ وَ 

كُ  يف  رأيت  ما  طرائف  التي  تُ ومن  بيشهدبهم  أنَّ صحَّ ون    تها 

وال زمن    أيب بكر   نهم وال زميف زمن نبيِّ   تنصالة الضحٰى ما كا

 َث عِ وما بُ   ،تهمنَُّس ووكيد  يعتهم  اآلن من مجلة رش ا  هتأير  ثمّ   ،عمر

 .همبعد نبيِّ  نبيٌّ 

َبْنيَ  (َذَكُرُه اْحلَُميِْديُّ ِيف كِتَاِب  َما    لَِك ِيف ذَ ِهْم  َفِمْن ِرَواَيتِ  اْجلَْمِع 

ُمْس   )يَحْنيِ حِ الصَّ  َعبِْد  ِيف  بْ اهللاِ  نَِد  ُعَمَر  اْخلَطَّ ْبِن  ِرَواَيِة اِن  ِمْن  ِب 

َحٰى   ُتَصيلِّ   :ْبِن ُعَمرَ ُت ِال لْ قُ   :َقاَل   ،ِعْجِيلِّ لْ ا  َمْرُزوٍق  ،  َال   :َقاَل ؟  الضُّ

َبْكرٍ   :ُقْلُت ،  َال   :َقاَل ؟  َمرُ َفعُ   :ُقْلُت    : ُقْلُت ،  َال   :َقاَل ؟  َفَأُبو 

 .هُ َال إَِخالُ  :اَل قَ ؟ 9 َفالنَّبِيُّ 

َذلَِك  َما َرَواهُ َوِمْن  َأْيضاً يُّ اْحلَُميْدِ     ُمْسنَِد عَ  ِيف   نَّ إِ   : َقاَلْت   ،ةَ َش ائِ  

ٰ َصَال  9 النَّبِيَّ  َحٰى َما َصىلَّ  .َة الضُّ

اهللاِ يِْديُّ ِيف ُمْسنَِد َعائَِشَة َعْن َعبِْد  ْحلُمَ ضًا اَأيْ   َواهُ َوِمْن َذلَِك َما رَ 

َ  :َحٰى  َصَالِة الضُّ ا ُسئَِل َعنْ ملََّ  َأنَُّه َقاَل  َمرَ ْبِن عُ   . ا بِْدَعةٌ إِهنَّ

َذلَِك  أَ مَ   َوِمْن  َرَواُه  بْ ْمحَدُ ا  َحنْبَ نُ   ُمْسنَِدهِ   ِيف  َبِشٍري أَ   ٍل  َأَبا  نَّ 

َس َأبَ وَ ْنَصاِريَّ  اْألَ  نَ ِعيِد  ا  /[[ص  ْبَن  ُيَصيلِّ    ]]٢٨٠افٍِع  َرُجًال  َرَأَيا 

 .َعنَْهااُه َهنَيَ  َعَليِْه وَ َعاَبا َذلَِك  فَ َحٰى َصَالَة الضُّ 

م  ا سمعت عن    ا ومن طريف  إنكار  قراءة  ي ض لف مجاعة منهم  لة يف 

وهنا املنافقني يف  مُّ َس سورة التي يُ وهنا سورة اجلمعة وال مُّ َس يُ تي  ال   ة السور 

وٰى تفضيل ذلك وختصيص هاتني السورتني  د ر وق   ، اجلمعة ة يوم  صال 

ند أيب  يف مس   حلافظ النعار وأبو نعيم ا   ، سند امل   بيوم اجلمعة الشافعي يف 

  9  النبيَّ   إنَّ   : ا و ال وق   رووا مجيعًا   ، ه ل يف مسند ب ن وأمحد بن ح   ، حنيفة 

 و   جلمعة اجلمعة سورة ا كان يقرأ يف  
َ
 ا جَ إِذ

َ
ُمن

ْ
 اَءَك ا�

َ
ون

ُ
  . افِق

َما  َذلَِك   َوِمنْ  َعبِْد  اُه  َروَ   ُمْسنَِد  ِيف  كِتَابِِه  ِيف   نِ بْ اهللاِ  اْحلَُميِْديُّ 

اْحلَ بَّ عَ  ِيف  اْحلَادِ اٍس  وَ ِديِث  مُ اإِْفرَ   ِمنْ   ينَ اْلِعْرشِ ي    إِنَّ   : َقاَل   ،ْسلِمٍ ِد 

 .املُنَافِِقنيَ ُسوَرَة اْجلُُمَعِة وَ َعِة َصَالِة اْجلُمُ ِيف ْقَرُأ  يَ َكانَ  9 بِيَّ نَّلا

َأْيضًا ِيف كِتَابِِه ِيف ُمْسنَدِ َما رَ   َذلَِك   نْ َومِ  ُهَرْيَرَة  ِيب   أَ َواُه اْحلَُميِْديُّ 

اْحلَِديِث ِيف  الثَّ   وَ   مِ َال الثَّ اِمِن  إِفْ نْ ثَِني  ُمْسلِمٍ   اْستَْخَلَف    :َقاَل   ،َراِد 

هُ ْروَ مَ  َأَبا  َعَىلٰ اُن  وَ َرْيَرَة  املَِدينَِة  ةَ   َمكَّ إَِىلٰ  ٰ فَ   ،َخَرَج  َلنَاَصىلَّ ُهَرْيَرَة    ُبوأَ    

اْجلُُمعَ   ،اْجلُُمَعةَ  ُسوَرِة  َبْعَد  ِيف َفَقَرَأ  اِة  ا  ْكَعِة   ْآلِخَرِة  لرَّ
َ
جَ إِذ َءَك اا 

 
ْ
 افِ ُمنَ ا�

َ
ون

ُ
ُهرَ   :َل اقَ   ، ق َأَبا  ارَ يْ َفَأْدَرْكُت  ِحَني    : َلهُ   َفُقْلُت   ، َف ْنَرصَ َة 

َقرَ إِنَّ  بْ َك  َعِيلُّ  َكاَن  بُِسوَرَتْنيِ  َأِيب ْأَت  بِاْلُكوَفةِ قْ يَ   َطالٍِب   ُن  ِهبَِام  ،  َرُأ 

 . اْجلُُمَعةِ  َام َيْومَ َيْقَرُأ ِهبِ  9 هللاِاْعُت َرُسوَل مِ  َس إِينِّ  :َفَقاَل َأُبو ُهَرْيَرةَ 

 :األموات اممقاالهتم يف أحك ]]٢٨١[[ص /

م ال ذاهب أهنَّ ربعة املمجاعة من األ  ت عنف ما عرفطرائن  وم

أغسا بعض  يف  شيئاً جيعلون  الكاف  هلم  من    ،ورمن  عٰىل  وينكرون 

عدَّ   ،يفعل ذلك أمر نبيَّ   أنَّ   قرُ ة طُ وقد رووا يف صحاحهم من  هم 

يتضمَّ   ،به    : نوكتاهبم 
َ
�  

ْ
د

َ
ق
َ
 ل

َ
ِ� ن ْم  ُ�

َ
ل َوةٌ      سْ

ُ
أ اِهللا  رَُسوِل 

 نَ َحسَ 
ٌ
بَ   : نويتضمَّ   ]،٢١زاب:  [األح  ة

�
  ُعوا ا�� َوا�

َ
ِزل

ْ
ن
ُ
أ ي  ِ

�
وَر ا�

 . ]١٥٧ اف:عر[األ َمَعهُ 

ل ي يف ذلك ما رواه مسلم يف صحيحه يف اجلزء األوَّ رو  فمامَّ 

ِد ْبِن ِس ِمنَْها َعْن ُحمَ فَ  ،قرُ ة طُ عدَّ من  نائزيف كتاب اجل ُأمِّ   نْ عَ  ،ِريينَ مَّ

يَّةَ 
عَ دَ   : َقاَلْت   ،َعطِ الَليْنََخَل  اْبنَتَهُ َنْغِس   َنْحنُ وَ   9نَّبِيُّ  ا    : َفَقاَل   ،ُل 

َثَال  أَ «اْغِسْلنََها  َمخْسثًا  َذلَِك أَ   اً ْو  ِمْن  َأْكثََر  بَِامٍء    ،ْو  َذلَِك  َرَأْيتُنَّ  إِْن 

َأْو  ِخَرِة كَ ِيف اْآل   اْجَعْلنَ وَ   ،رٍ ِسدْ وَ  هذا املراد    ،َكاُفوٍر»  َشيْئًا ِمنْ اُفورًا 

 .هبلفظقلناه ث قد نيدحلمن ا

امل عبد  نبيِّ أمَ   :حمودقال  عن  حديثهم  ترٰى  أخبارهم ا  يف  هم 

أقرُّ  بصحَّ التي  يتضمَّ وا  غَ تها  يف  الكافور  األمواتن  وقد  ؟  سل 

 لروايات. من احوا ما صحَّ  حالٍ  خالفوا عٰىل كلِّ 

أُ طر  ومن مجاعةائف  األرب  مور  امن  إنكاعة  أنْ هرملذاهب    م 

يِْديُّ ِيف  مَ ْحلُ ٰى اَقْد َروَ وَ   ،ت برد حربةيِّ امل  هبس  لبَ يف مجلة ما يُ   يكون

حِ (كِتَاِب   الصَّ َبْنيَ  ُمْس   )يَحْنيِ اْجلَْمِع  َعَىلٰ    دِ نَِيف  َدَخَل  َأنَُّه  َبْكٍر  َأِيب 

دِ ُهَو َحمْبِ ِه وَ اتِ َبْعَد َوفَ  9النَّبِيِّ   .ةٍ  ِحَربَ يٌّ بُِربْ

ذَ  مَ َوِمْن  رَ لَِك  ِيف  وَ ا  اْحلَُميِْديُّ  حِ مْ اْجلَ (اُه  الصَّ َبْنيَ   ِيف   )يَحْنيِ ِع 

ْبنِ  َأَنِس  اْخلَامِ   ُمْسنَِد  اْحلَِديِث  ِيف  وَ َمالٍِك  املُ ِعَني  ْس التِّ ِس  تََّفِق  ِمَن 

  ]] ٢٨٢/[[ص    9اهللاِ  ُسوِل   رَ َىلٰ َكاَن َأَحبُّ الثِّيَاِب إِ   : َقاَل   ،َعَليْهِ 

ةَ اْحلِ   .َربَ



نَّة / ) ٨٢/ ( األلفحرف  ةأهل السُّ  ١٣٣  ..........................................................................................  مباحث عامَّ

َا نَِد عَ  ُمْس ِيف كِتَابِِه ِيف   اً ضاُه اْحلَُميِْديُّ َأيْ َروَ   اَك مَ  َذلِ َوِمنْ  ائَِشَة َأهنَّ

 . ةَ َربَ ُس احلِْ  َيْلبَ َكانَ  9اهللاِ إِنَّ َرُسوَل  :َقاَلْت 

كِتَابِِه   ِيف  اْحلَُميِْديُّ  َرَواُه  َما  َذلَِك  ُمْسنَدِ ضًا  َأيْ َوِمْن  َعبِْد   ِيف 

ُد ُأِيتَ َعبْ   : َقاَل   ،َعَليْهِ   ِق فَ لِِث ِمَن املُتَّ ِث الثَّايِيف اْحلَدِ    ْبِن َعْوٍف ْمحَنِ الرَّ 

ْمحَ  ُهَو َخْريٌ ُعَمْريٍ وَ   نُ ْصَعُب بْ تَِل مُ قُ   :َفَقاَل   ،َكاَن َصائِامً ِن بَِطَعاٍم وَ الرَّ

إِْن غُ   ،ِمنِّي ُبْرَدٍة  َن ِيف  َبَدْت  رَ طَِّي ُكفِّ ِرْجَال ْأُسُه  َالُه  َي ِرجْ ُغطِّ   إِنْ ُه وَ  

 .هُ َرْأُس  َبَدا

مَ  َذلَِك  اْحلَُميْدِ رَ ا  َوِمْن  َأْيضًا  يُّ َواُه  ْبِن    َسْهِل  ُمْسنَِد  ِيف  ِيف كِتَابِِه 

ِيف  ااْحلَ   َسْعٍد  ِمنُْه  مِ   لثَّاِمنِ ِديِث  َأَخْذَنا  َحِديٍث  ِيف  اْلبَُخاِريِّ  إِْفَراِد  ْن 

اْحلَ ِضعَ َموْ  إِلَ   الإِنَّ   :َقاَل   ،يْهِ اَجِة  امْ   َأْهَدْت   9  نَّبِيَّ   ُبْرداً َلُه    ، َرَأٌة 

َرُجٌل  ْحَس تَ ْس َفا اَهاَفَأْعَطاُه  نََها  النَّاُس   ،إِيَّ َسَألْ :  َفَقاَل   ،َفَالَمُه  تُُه  إِنََّام 

 .َفَكاَنْت َكَفنَهُ  :َقاَل َسْهُل ْبُن َسْعدٍ  ،نِيفَ كَ يَُكوَن لِ 

أهنَّ أيت من مجاعة  ا ر ئف مومن طرا يُ منهم  من   روننكِ م  عٰىل 

 بدعة. هإنَّ  :وقالوا ،عنده عسيب رطب وأ ت مع امليِّ  جيعل

َروَ  اْحلُمَ َوَقْد  كِتَاِب  يْ ٰى  ِيف  ِحيَحْنيِ اْجلَ (ِديُّ  الصَّ َبْنيَ  ِيف   )ْمِع 

وَ   اهللاَِعبِْد    ُمْسنَدِ  الثَّاِين  اْحلَِديِث  ِيف  َعبَّاٍس  ِمنَ ْبِن  يَن  املُ اْلِعْرشِ َفِق  تَّ  

قَ   9  اهللاَِرُسوُل  َمرَّ    : َقاَل   ،هِ َليْ عَ  ُ إِ   «َأَما:  َفَقاَل   ،ْينِ ْربَ َعَىلٰ  َام هنَّ

بَ لَ  وَ يَُعذَّ يُ مَ اِن  بَ ا  َكبٍِري» َعذَّ ِيف  َوكِيعٍ ،  اِن  َحِديِث  ا  ،َوِيف   :شِ ْألَْعمَ َعِن 

َيْمِيش :  َقاَل ُثمَّ   َفَكاَن  ا  َأَحُدُمهَ ا  بِالنَِّميَمةِ «َأمَّ اَأمَّ وَ   ،   َفكَ ا  َال ْآلَخُر  اَن 

اْلبَ تَْربِ َيْس  ِمَن  َرطْ   :َل َقا،  »ْولِ ُئ  بَِعِسيٍب  بِاْثنَْنيِ َش فَ   ٍب َفَدَعا  ُه    ُثمَّ   ،قَّ

: َقاَل   ]]٢٨٣مَّ /[[ص  ثُ   ،َعَىلٰ َهَذا َواِحداً َهَذا َواِحدًا وَ   َس َعَىلٰ َغرَ 

َييْبََسا» َملْ  َما  َعنُْهَام  َف  ُخيَفِّ َأْن  ُمَعىل� َح   ِيف وَ ،  «َلَعلَُّه  َعِن    ،ِديِث 

ا أَ : اْألَْعَمشِ  ا «َأمَّ  . »بَْولِ لْ ا نَ َكاَن َال َيْستَنِْزُه مِ فَ َحُدُمهَ

اْحلُ َوَرَوٰى  َذلَِك  َميْدِ   َنْحَو  ُمْسنَدِ يُّ  ِيف  كِتَابِِه  ِيف  بْ   َأْيضًا  ِن  َكْعِب 

َلِميِّ وَ   وَعْمرٍ   9  إِنَّ النَّبِيَّ :  َل اقَ   ،اْألَْنَصاِريِّ اهللاِ  َجابِِر ْبِن َعبِْد  السُّ

  َىلٰ عَ  ُهَام ِمنْ ُكلَّ َواِحدٍ  ُل عَ ْنيِ َجيْ َجَرتَ  ِمْن َش َع ُغْصنَْنيِ ًا َأْن َيْقطَ َأَمَر َجابِر

هُ   9يِّ  بِ النَّ  إَِىلٰ َجاَء  وَ   :َقاَل   ،َفَفَعَل َذلَِك   ،َمْوِضٍع َعيَّنَُه إَِليْهِ    ، َفَأْخَربَ

بَِقْربَ  مَ «إِينِّ :  9اهللاِ  َقاَل َرُسوُل    :َفَقاَل  َباَرْرُت  ُيَعذَّ   َفَأْحبَبُْت   ،نِ ْيِن 

 . »ْنيِ بَ ِن َرطْ َداَم اْلُغْصنَا امَ  َأْن َيْرَفَعُه َعنُْهَام  يبَِشَفاَعتِ 

اْلبَُخاِريُّ  َذَكُرُه  َما  َذلَِك  َأْوَىصٰ   َرْيَدةَ إِنَّ بُ   :َقاَل   ،َوِمْن  اْألَْسَلِميَّ 

ِه َجِريَدَتا  .نِ َأْن ُجيَْعَل ِيف َقْربِ

هِ (تَاِب   ِيف كِ ْصَفَهاِينُّ اْلَقاِسِم اْألَ و  ا َذَكَرُه َأبُ َوِمْن َذلَِك مَ  ْ  يِب الرتَّ

ِغيِب وَ  ْ أَ   :اَل قَ وَ   ،)الرتَّ وَ ْخَرجَ َقْد  ُمْسلٌِم  ْبنِ ُه  َيْعَىلٰ  َعْن   اْلبَُخاِريُّ 

َأنَّهُ َسيَاَبةَ  النَّبِيَّ      َصاِحبَهُ   9َرَأٰى  َيْعِرُف  َقْربٍ  إَِىلٰ  «إِنَّ :  اَل َفقَ   ،َأَتٰى 

اَصاحِ  َهَذا  َيْأكُ ْلَقْربِ َب  َكاَن  ُحلُومَ   َدَعا    ،النَّاِس»  ُل  ٍة  دَ يرِ بِجَ ُثمَّ 

َف َعنُْه َما َدامَ : ِه وَقاَل َقْربِ  َىلٰ َفَوَضَعَها عَ   .ًة»ْت َرْطبَ «َلَعلَُّه َأْن ُخيَفَّ

:  لِْألَْنَصارِ   اَل قَ   9إِنَّ النَّبِيَّ  : َقاَل   ،يِث ُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ َحدِ   َوِيف 

» ُ َصاِحبَكُ َخرضِّ أَ   ،مْ وا  املُ َفَام  ِ خَ َقلَّ  اْلِقيَ رضَّ َيْوَم   ،»اَمةِ يَن 

التَّ وَ   :اَقاُلو  ]]٢٨٤ [[ص/ َخْرضَ :  َقاَل ؟  ْخِضريُ َما  اُء «َجِريَدٌة 

ُقَوِة». َىلٰ يََدْيِن إِ  َأْصِل الْ ُتوَضُع ِمنْ  ْ   َأْصِل الرتَّ

كثرية مجاعة  من  رأيت  ما  طرائف  أهنَّ املسمن    ومن  م  لمني 

اجلنيمش يدي  بني  اون  ويرتكون  وراءهامليشازة  يمي    نها وعن 

ة يف  واألخبار الواردتبار عاالٰى  وأر، عوهناشيِّ يُ  من أهنَّ وشامهلا ويرو

 .ىومعنً متبوعة صورةً  يكون اجلنائز  أنْ صحاحهم يقتيض

فألهنَّ أمَّ  االعتبار  أهنَّ ا  يذكرون  يُ م  ذل  وأنَّ   ، عوهناشيِّ م  ك اسم 

اجلناز  دهمعن أنَّ   ،ةتشييع  منشيِّ امل  ومعلوم  يتبع  وشيِّ يُ   ع    ال عه 

م  فإهنَّ أو غريه    يٍّ قوم كانوا شيعة لنب  لُّ وك  ،قكون أمامه يف التحقيي

 .يتبعونه

 : فكثرية ا األخبار يف صحاحهم وغريهاوأمَّ 

َذلِ َفِمنْ  مَ   ذَ َك  ِيف  ا  اْحلَُميِْديُّ  ِحيَحْنيِ (َكُرُه  الصَّ َبْنيَ    ِيف   )اْجلَْمِع 

اْلَربَ مُ  عَ ْسنَِد  ْبِن  اْحلَِدي  اِزٍب اِء  اْخلَامِ ِيف  املُ   سِ ِث   : اَل قَ   ،َعَليْهِ تََّفِق  ِمَن 

بِ   ،َهنَاَنا َعْن َسبْعٍ بَِسبٍْع وَ   9  اهللاِوُل  ُس َأَمَرَنا رَ  املَ َأَمَرَنا  ِريِض  ِعيَاَدِة 

وَ اتِّ وَ  نَاَزِة  اْجلِ وَ بَاِع  اْلَعاطِِس  اْلقَ َتْشِميِت  املُقْ َأوْ   َسمِ إِْبَراِر   َنْرصِ وَ   ِسمِ  

َال وَ   ياعِ ِة الدَّ إَِجابَ وِم وَ املَْظلُ     َأْو َعنِ مَ يا َعْن َخَواتِ انَ َهنَ وَ ،  مِ إِْفَشاِء السَّ

َهِب وَ  ٍب بِاْلفِ التََّختُِّم بِالذَّ ِة وَ َعْن ُرشْ ِّ وَ  ثِرِ ملَيَاَعِن اضَّ َعْن   وَ َعِن اْلَقيسِّ

ِق ُلبِْس اْحلَِريِر وَ  ْستَْربَ يبَاِج  وَ اْإلِ  .الدِّ

ذَ مِ وَ  َما  َذلَِك  اْحلُمَ ْن  ِيف َكُرُه  ُمْس   هِ إَِليْ   املَُشارِ   كِتَابِهِ   يِْديُّ  َأِيب ِيف    نَِد 

وَ   ُهَرْيَرةَ  اْحلَاِدي  اْحلَِديِث  ِمَن  اْلِعْرشِ ِيف  َعَليْ يَن  «َحقُّ   : َقاَل   ، هِ املُتََّفِق 

َمخٌْس  املُْسلِِم  َعَىلٰ  َال   :املُْسلِِم  السَّ املَ وَ   ،مِ َردُّ  بَاعُ وَ   ،ِريضِ ِعيَاَدُة    اتِّ

نَا  ».اطِسِ عَ الْ ِميُت ْش تَ وَ  ،ْعَوةِ الدَّ  ةُ إَِجابَ وَ  ،َزةِ اْجلِ

املشاه احلما ذكر  ومن ذلك كتابه  أيب  ميدي يف  إليه يف مسند  ر 

أ  /[  يضاً هريرة  احلديث  من  ستِّ لا  ]]٢٨٥[ص  يف  املائتني  بعد  ني 

 هم.عن نبيِّ  ة مواضع وألفاظهعدَّ  باع اجلنائز يففق عليه فضيلة اتِّ املتَّ 

د الذي  بن مسعوعبد اهللا  دنيف مس  يترأ و  :حمودبد املقال ع

ل  أمحد بن حنبل يف اجلزء األوَّ قه يف تأليف  زهده وصد  وا عىلٰ قفاتَّ 

نَاَزةِ   ريُ َأِس   :9  اهللاَِأْلُت َرُسوَل  َس   : َقاَل   ،منه نَاَزُة   :  َفَقاَل ؟  بِاْجلِ «اْجلِ

وَ  األ  ،بِتَابَِعٍة»  ْت َس يْ لَ َمتْبُوَعٌة  هذه  بنحو  اجلزورواه  يف  ء لفاظ 

 . اً ضاخلامس أي



نَّة / ) ٨٢( / األلفحرف   .......................................................................................... ١٣٤ ةأهل السُّ  مباحث عامَّ

ترص  :أقول عٰىل  رونكِ ويُ   ،متبوعة  زةانجلا  بأنَّ ح  يهذا  من ن 

 . ري وراءهايس

أنَّ  رووه  ما  طريف  بني  ومن  يسري  يك  من  مل  اجلنازة  ن يدي 

مَ  َذَكرُ تابعها  ْبنِ ا  َسْهِل  َحِديِث  ِيف  َتاِرخيِِه  ِيف  اْخلَطِيُب  َأنَّ  ريَ ُمغِ   ُه  َة 

قَ َثا ْبَن  أَ بَِت  النَّبِ يٍْس  أُ   : َلهُ   َل َفَقا  9يَّ  َتٰى  َماتَ إِنَّ  ِهَي  وَ   ْت مِّي 

يَّ َنْرصَ 
أَ   ُأِحبُّ ٌة وَ انِ ْمَها ْب وَ «اْركَ :  َفَقاَل النَّبِيُّ ،  ْشَهَدهاَأْن   َفإِنََّك   ،َتَقدَّ

ْمتََها َملْ َتُكْن َمَعَها» إَِذا َتقَ   . دَّ

   َعِيلِّ دِ ِمْن ُمْسنَ   ِء اْخلَاِمسِ  اْجلُزْ َأْيُت ِيف َلَقْد رَ وَ   :ودِ ْحمُ َقاَل َعبُْد املَ 

َطالِ َأِيب   ْبنِ ا َأِيب     ٍب   اْحلَْرضَ   اهللاَِعبِْد    َتْألِيِف  ُسَليَْامَن  ِميِّ  ْبِن 

بَ   ِدهِ بِإِْسنَا َأَبا  وَ َأنَّ  وَ   رَ ُعمَ ْكٍر  نَاَزِة  اْجلِ َأَماَم  َيْمِشيَاِن  َعلِي� َكاَنا    نَ اكَ   اَأنَّ 

   املَْيشَ نَّ أَ  َعلِام  دْ «قَ :  َفَقاَل   ، اهَ َمامَ اِن أَ َيِسريَ   :ِيلٍّ َفِقيَل لِعَ   ،َها َخْلفَ َيْمِيش 

 .ِس»َبْنيَ َأْعَىلٰ النَّاَلكِنَُّهَام َيِسَرياِن َيْمتَاَزاِن  وَ  ُل َها َأْفَض َخْلفَ 

املحمود  ]]٢٨٦  [[ص/ عبد  أنَّ   :قال  روايتهم   فهذه 

حي   اعلي�  يف  أ قال  باة  اجلنا  إنَّ   :وعمر  كر يب  وراء  زة  السري 

 .]سالن[كثري من ا واليوم يواقفهام ،ه عمل بذلكوإنَّ  ،أفضل

ر  ما  مجاعة ومن طرائف  من  أهنَّ   أيت  يُ منهم  الصالة  نكِ م  رون 

اجلنائز   تكبرياتعٰىل  عذل  وأنَّ   ،بخمس  منك  البدع    ندهم 

عندهم    ،واملنكرات الصحاح  ضدَّ تضمَّ توأخبارهم  أنكروه   ن    ما 

 جهلوه.  ماقيق وحت

ذَ مِ فَ  َما  َذلَِك  اْحلُمَ ْن  ِيف َكُرُه  بَ مْ ْجلَ ا(كِتَاِب    يِْديُّ  ْنيَ ِع 

مُ ِيف   )ِحيَحْنيِ لصَّ ا َزْيدِ ْس   ْمحَِن    نَِد  الرَّ َعبِْد  َعْن  َأْرَقَم  َليَْىلٰ بْ ْبِن  َأِيب    ، ِن 

َأْرَبعاً  َزيْ َكانَ   : اَل قَ  ُ َعَىلٰ َجنَائِِزَنا  ُيَكربِّ َ إِنَُّه كَ وَ   ،ٌد    ، ٍة َمخْساً َىلٰ َجنَازَ  عَ ربَّ

َها 9اهللاِ وُل ُس َكاَن رَ  :َل  َفَقاْلتُهُ َفَسأَ  ُ  . ُيَكربِّ

َأنَّ    نَاِدِهمْ  بِإِْس َعٌة ِمْن َأْصَحاِب التََّواِريِخ َكُرُه َمجَاا ذَ ِمْن َذلَِك مَ وَ 

ٰ َعَىلٰ َسْهِل ْبِن ُحنَيٍْف وَ    ِيب َطالٍِب  ْبَن أَ َعِيلَّ  َ َمخْ َصىلَّ  . اً سَكربَّ

َذلَِك  َرَواهُ َوِمْن  َما  اْخلَ   َأْيضاً   َتارِ طِيُب  ِيف  وَ خيِ   َوْيِه ِشريَ   اْبنُ ِه 

 . َتْكبَِرياٍت  يِِّت بَِخْمسِ َن ُيَصيلِّ َعَىلٰ املَ اكَ  9بِيَّ نَّ الَأنَّ  َلِمُي يْ دَّ ال

ذَ ِمنْ وَ   ]]٢٨٧[[ص  / َبطَّةَ   اْبُن  َرَواُه  َما  إِنَّ   :َقاَل   ،لَِك 

َ كَ  9 النَّبِيَّ   . َرياٍت َتْكبِ َزَة َمخَْس  َعَىلٰ َمحْ ربَّ

َذكَ مَ َذلَِك    نْ َومِ  اا  وْ ُرُه  الْ لرَّ َتارِ قِ فَ ِحيُّ  ِيف  ِعيَسٰى    :َقاَل   ،هِ خيِ يُه  إِنَّ 

اْهلَاِشِميَّ ا ُموَسٰى  َجنَازَ   ْبَن  َعَىلٰ   ٰ فَّ َصىلَّ السَّ َأوَّ ِة  َبنِي  لِ اِح  ُخَلَفاِء   

َ َعَليَْها َمخْ  ،َهاِشمٍ   .بَِرياٍت َتكْ  َس َفَكربَّ

من اخللفاء  نَّ أ التواريخ اعة من أصحابما ذكره مج ومن ذلك

لصالة عٰىل جنائزهم انت اباهللا كائم  ن اخلليفة القمز  شم إىلٰ بني ها

تكبريات وصحَّ ن  وممَّ   ،مخس  احلديث  هذا  صاحب    هححكٰى 

 .ٰى باملنتظممَّ اريخ املسالت

براهيم  ك بن إلِ بد املَ ن عد بحممّ   ق ذلك ما ذكره أيضاً صدِّ ا يُ وممَّ 

يفاهلمدا امل  ين  غرر  ويُ كتاب  عند    ،َري السِّ عنوان    ٰى سمَّ عارف  فقال 

اخلا  ذكر مهللالطائع  ليفة  هذ  لفظه ا  سنة   :ا  الفطر  عيد  ليلة  ومات 

وثال وتسعني  ٰ   ،ثامئةثالث  القوصىلَّ عليه  باهللا  عليه وكربَّ   ،ادر   

ٰ هكذا يُ   :وقال ،مخساً    عٰىل اخللفاء. صىلَّ

عبد الكرتارخيه يف تريف    طيبوروٰى اخل تكبري  حد  يممجة  يث 

 هللا مخس تكبريات. طائع ال ىلٰ ع در باهللالقا

أنَّ ممَّ   اً ضيوأ  أربع تكبريات حدث  اجلنائز بالصالة عىلٰ   ا يشهد 

النبيِّ  أيب بكر  9  بعد  زمان  من  أهنَّ و  ،وبعد  الف  ختالتي  البدع  ا 

ِهَال   رسوهلم  9د  رشيعة حممّ  َأُبو  َذَكَرُه  َصاِحُب  َعْسَكِريُّ  الْ   لٍ َما 

فِيهِ قَ فَ   ،)َوائِلِ اْألَ (اِب  كِتَ  َمجَعَ   : اَل  َمْن  َل  َأوَّ َصَالةِ انَّلا  إِنَّ  ِيف    َس 

 . ُن اْخلَطَّاِب ِز َعَىلٰ َأْرَبِع َتْكبَِرياٍت ُعَمُر بْ ائِ اْجلَنَ

م أهنَّ   مجاعة كثرية من املسلمني أيضاً   أيت منف ما ر طرائومن  

يُ  من  عٰىل  ويُ الي  وِّ سينكرون  السُّ   ،احهسطِّ قبور  عند    ةنَّوصارت 

وقد  ،هريغة  وهو مذهب أيب حنيفة ومجاع  ،رو تسنيم القب  هؤالء يف

 تسويتها.ة تسطيح القبور واملعترب بهمتُ نت كُ تضمَّ 

اْجلَْمِع  (تَاِب  كِ ِديُّ ِيف  اْحلَُميْ   ْن َذلَِك َما َذَكُرهُ َفمِ   ]]٢٨٨[[ص  /

ِحيَحْنيِ  الصَّ َحِديِث   )َبْنيَ  ُعبَ الَ َفَض   ِيف  ْبِن   : َل َقا  ،َصاِريِّ اْألَنْ اهللاِ  يِْد  َة 

فَ   نَّاكُ  ُعبَيْدِ َمَع  ْبِن  َ َص َفتُوُ   ،ومِ بَِأْرِض الرُّ   هللاِ ا  َضاَلَة  َلنَايفِّ َفَأَمَر   ، اِحٌب 

َي َفَضاَلَة   َفُسوِّ ِه  َقاَل   ،بَِقْربِ َرُسوَل    :ُثمَّ  َيْأُمُر    9اهللاِ  َسِمْعُت 

 .بِتَْسِوَيتَِها

َذَكُرُه  َك  َذلِ َوِمْن   َأيْ اْحلَُميِْديُّ َما  كِتَ   ِيف  ِيف ضًا  مُ ابِِه  َأمِ ْس   ِري نَِد 

َأِيب عَ   املُْؤِمنِنيَ  ابَِع َعَرشَ  اِيف   الٍِب  طَ   ِيلِّ ْبِن  َراِد   ِمْن إِفْ ْحلَِديِث الرَّ

 َعِيلُّ   َقاَل ِيل   : َقاَل   ،اِج َحيَّاَن ْبِن ُحَصْنيٍ اْألََسِديِّ يَّ ِيب اْهلَ َعْن أَ   ،ُمْسلِمٍ 

َأْن   ؟ 9 اهللاِِه َرُسوُل نِي َعَليْ ثَ َبعَ   َماَعَىلٰ ْبَعثَُك  «َأَال أَ : َطالٍِب ُن َأِيب بْ ا

 ْ فاً وَ  ،الَّ َطَمْستَهُ ثَاًال إِ َال َتَدَع ِمت ْيتَهُ َال َقْربًا ُمْرشِ  .» إِالَّ َسوَّ

ذَ  َما  َوِمْن  املُطَّلِِب لَِك  َعِن  َتاِرخيِِه  ِيف  يُّ  الطََّربِ بْ َذَكُرُه  عَ   اهللاِ  بِْد  ِن 

 ،ُمَسطَّحاً   9  يِّ بِ َبْكٍر ِمثَْل َقْربِ النَّ  ِيب  أَ َقْربُ ُجِعَل    : اَل قَ   ،ْبِن َحنَْطٍب ا

 . ِه املَاءُ ُرشَّ َعَليْ وَ 

ما ذكروه ق   ومن ذلك  نبيِّ يف صفة  ابن  إبراهيم   ه كان وأنَّ هم  رب 

نبيِّ   وأنَّ   حاً مسطَّ  بأمر  فعلوه  الشافعي    ،همذلك  مذهب  وهو 

  حبُّ أ   يمتسنال  :قال  هريرةأبا     أنَّ هب إالَّ هو املذ  :قالوا  ،حابهوأص
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ب  ،إيلَّ  ِن اِهللا    �  ـوكذلك ترك اجلهر 
ْ

ه  ألنَّ   :قال،  يمِ  ا�ر�حِ ا�ر��

 صار شعار أهل البدع.

املحمود    ]]٢٨٩ص  [[ / عبد  هذامؤلِّ قال    : اب الكت  ف 

قوَّ  إٰىل  تعاٰىل  اهللا  رمحك  شاففانظر  وفتوٰى  أخبارهم    عيهم ة 

بتسوية  وأص وتسطيحهاحابه  إٰىل    مّ ث  ،القبور  هم  قبورانظر 

لُس فل خماو وتسنيم نَّتهم  رسوهلم  اع   ،اهة  من  عذر  يف  تذر  فانظر 

البدعة حيث قد  ة رسوهلم وعمل بخالفها من  نَّه ترك ُس منهم بأنَّ 

ق شعار  أهل  صار  من  اتَّ   ،البدعوم  من  وعند  عنده  من  وما  بعه 

أهنَّ   ، البصرية يفهمون  ف عا د  ق   م وما  ما دخلوا  أيضاً ألهنَّ   ، يهبوا    م 

بتس أبدعوا  أبدعأُ   فلهم  ،انيمهقد  لو وألنَّ   ،سوة بمن  ترك    ز جا   ه 

في  لِّ ك وقع  بغ رشه خالف من  ما  قوم  فيه    ري احلقِّ يعتهم وخالف 

فه أهل  الف يعر جلميع خي افف  ، يعةيرتكوا مجيع الرش   لوجب أنْ 

 . البصائر واإلنصاف

*   *   * 

ل (قواع    ): هـ ٦٧٢(ت  ين الطويس  نصري الدِّ   / د) عقائ د ال نقد املحصَّ

مام اإلب نصب ة فيقولون بوجو نَّسُّ لاا أهل مَّ أ و ]]٤٦٢[[ص 

ع يقدر  من  ذلكعٰىل  أنَّ مجإل  ،ٰىل  إٰىل  وذهبوا  عليه.  السلف   اع 

يُ ماإل إمَّ عرَ ام  بنصِّ ف  يُ جيب  من    ا  كنببَ قأن  قوله  ،ل  بأ   يِّ مجاع  إو 

بعد رسواملسلمني عليه. وكان اإل أبا  باإل  اهللال  مام  ثمّ مجاع    بكر، 

بنصِّ  ثمّ   يبأ   عمر  بن   بكر،  أمجعو  صِّ عثامن  مجاعة  عٰىل  عىلٰ عمر    ا 

املرامإ عيل  ثّم  امجاإب    تٰىض مته،  الصحابة، ع  من  ملعتربين 

اخل هم  اوهؤالء  وقعت  ثّم  الراشدون.  بنيلفاء  احلسن  ملخالفة   

 من  عىلٰ   ثمّ   ، ت اخلالفة عليهوية وصاحله احلسن. واستقرَّ ني معاوب

ب من  وبنميَّ أُ   نيبعده  حتَّ مروا  ي ة  انتن  اخلالقٰى  بنىلٰ إفة  لت    ي  

واجالعبَّ  أكثاس.  احللِّ هأ ر  تمع  ع  ل  وانوالعقد  ت  ساق ليهم. 

 فيه ما جرٰى. هدنا الذي جرٰى اخلالفة منهم إٰىل ع

*   *   * 

مة احليلِّ  /امللكوتار أنو  ):هـ٧٢٦ (ت العالَّ

 املخالفني:  حكاميف أاملسألة الثانية عرش:  ]]٢٦٧[[ص 

 :م املخالفنيقال: القول يف أحكا

النصِّ  عند  دافعوا  أص  كفرة  ومجهور  من    منحابنا،  شيوخنا 

قه خليد، ختلفوا، فقيل بتخليدهم، وقيل بعدم التم فقط. ثّم اُيفسِّ

ا النقل إىلٰ   ذنا، أو ال إليهام، وهو قريب.ول شذووهو ق نَّةاجل أمَّ

املتَّ  للنصِّ  كفرة  قوله    عليهفق  وحماربوه  حربك  «:  9يف 

وأحكا»حريب الكُ ،  خمت٢٦٨ص  /[[  رافَّ م  كاليهفل]]  ودي  ة 

 ي.ذمِّ لا ي درب واليهواملحا

التوخمالفونا يف والو مسائل  الوعد  ويف مسائل  ويف حيد  وعيد 

وخممسائ مبتدعون،  فسقة  اإلمامة  يفل  فروعه  الفونا  ا  بعض 

 ون ال يوجب فسقًا وال براءًة، واهللا أعلم.خمطئ

ا   الفني،م املخحك  اإلمامة رشع يف   فرغ من إثباتامَّ ـ: لأقول أمَّ

فق  دافعو ذهب  النصِّ  أ د  ألنَّ   ىلٰ إا  صحابنأكثر  النصَّ    تكفريهم، 

حمّمد  معلو دين  من  بالتواتر  رض9م  فيكون  فجاحده اوري� ،   ،

ة ا بفسقهمنَّوحكم بعض ميكون كافرًا.   .خاصَّ

فا اآلخرة،  يف  أحكامهم  يف  أصحابنا  اختلف  قاألكثثّم  لوا  ر 

باإليامنحقُّ ُيستَ   لثوابنَّ ا يف النار، أل   بتخليدهم يت  ،  ق  حقَّ وهو ال 

 ة.ون اإلمامبد

بعدم   قال  من  وذلكومنهم  بأنْ   اخللود،  ا  إىلٰ   إمَّ منها   ينقلوا 

م  دم كفرهه الشيخ لع، واستحسن. أو ال إليهام، وهو قول شاذٌّ اجلنَّة

 يامن.و اإل وهعندهم، وعدهم استحقاقهم الثواب، لعدم املقتيض

حماوأمَّ  امل  ربوا  ا    ؤمننيأمري   عىلٰ   انأصحابتَّفق  فقد 

 . »حريب بكحر«: 9 م لقولهتكفريه

الكُ ]]  ٢٦٩[[ص  / ا  فإنَّ افَّ أمَّ خمتلفة،  فأحكامهم  اليهودي ر   

 الم منه.ملحارب جيب قتله، أو طلب اإلسا

ا املخالفون يف مسائل التوحيد كمسألة الرؤية وكونه سميعًا مَّ أ 

وإملع  رياً بص للعلم  املعايناٍن  أ   ثبات  ويف  ه  شبوما  مسائل  ذلك، 

كا  الوعد القلوالوعيد  بتخليد  اإلمايصعاائلني  مسائل  ويف  مة ، 

م]  اق أهل بدعة. سَّ فُ  [فإهنَّ

املخالفون   ا  الرشوأمَّ كمسائل  الفروع  فإهنَّ يف  خاطعية  ن  ئو م 

 غري فسقة باإلمجاع. 

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤(ت  يديلين العبهوت/ عميد الدِّ إرشاق الالَّ 

 : ]ني فلأحكام املخا انية عرش: يفالث [املسألة ]]٥٢٦[[ص 

كفرة    دافعوا النصِّ   : املخالفني  أحوال  يف  القول(  ف:قال املصنِّ

  ، فواثّم اختل  .قهم فقطوخنا من فسَّ عند مجهور أصحابنا، ومن شي

التخليد  ،دهم بتخلي  فقيل: بعدم  اجلنَّمَّ إ   ،وقيل:  إٰىل  النقل  وهو ا  ة 

بق  العض  ول  أو  قر  ،إليها  شذوذنا،  كفرة   يب.وهو    وحماربوه 

ر  افَّ أحكام الكُ »، ويبرح «حربك  :9يه يف قوله  عل فقتَّ امل  بالنصِّ 

وخمالفونا يف مسائل    .يِّ الذمِّ   املحارب واليهوديِّ   يهوديِّ خمتلفة كال
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الوعد والوعيد ويف مسائل   مسائل  العدل ويف  ويف مسائل  التوحيد

مبتدعون فسقة  وخماإلمامة  فالف،  بعض  يف  خمطونا  ال    ئونروعها 

 .)أعلم واهللا ،اءةً رب] وال ]٥٢٧ /[[ص جب فسقاً يو

الش إثب  امَّ ـل(  :)هدام ظلُّ (  حارقال  من  ع يف  ات اإلمامة رش فرغ 

باإلمامة       املؤمننيأمري  عىلٰ   النصِّ   ا دافعوأمَّ   حكم املخالفني،

إٰىل تكفريهم، ألنَّ  التواتر  ب  ومعلم  النصَّ   فقد ذهب أكثر أصحابنا 

،  9ه  نيمن د  علوماً أي م  )اوري� ، فيكون رض9حمّمد    من دين

كافراً ( يكون  الصالة  جي  نكم  ،فجاحده  وجوب  وصوم شهر  حد 

 ان.رمض

ثّم اختلف أصحابنا    .ةخاصَّ بفسقهم    ومن أصحابنا من حيكم 

أ  يف  يف  فاحكامهم  ألنَّ ألكاآلخرة،  النار،  يف  بتخليدهم  قال   ثر 

أي اعتقاد   )مامةن اإلق بدوحقَّ وهو ال يت  ،نيامباإل  حقُّ ستَ الثواب يُ 

 .املعصومني  ةمامة األئمَّ إ

االس هذا  فإنَّ التدويف  نظر،  ال  ل  عدم  يلزم  ه  اإليامن حتقُّ من  ق 

العذاب،  اخل يف  ليسوا    فإنَّ لود  واملجانني  معاألطفال   بمؤمنني 

 النار.  هم يفعدم ختليد

  اإليامن   فني، فإذا انتفٰى كلَّ ام هو يف املالكالم إنَّ   وجواب هذا أنَّ 

حت إنْ قَّ عنهم  الكفر  إنَّ ق   ق  والكفر    اله  لنا:  اإليامن  بني  واسطة 

 اخللود. ق، فيتحقَّ نيفسبة إٰىل املكلَّ نلبا

أصحابنا  )ومنهم( ومن  اخللود(  أي  بعدم  قال  يف   )من  أي 

يُ إمَّ (  أعني عدم اخللود يف النار  )وذلك، (ارالن إٰىل  نقَ ا بأن  لوا منها 

 نَّ أ والظاهر  ،  رة والنااجلنَّيعني    )يهام إلو ال، أ وهو قول شاذٌّ   ،ةاجلنَّ

قوله:  )امليم( ألنَّ   )إليهام(  يف  ال  النقل  زائدة،  إىلٰ من  غري  نار  النار   

املص  .معقول اجلنَّنِّواستحسن  غري  إٰىل  نقلهم  كفرهم  عدل  ،ةف  م 

وعدم إيامهنم املوجب بخلودهم يف   ، للخلود يف النارقتيض عنده امل

فإنَّ اجلنَّ عبااإليام   ة،  جمموع    ةرن  أجزائهعن  باأل ا   أحد  ة  مَّ ئإلقرار 

انتفاملعصومني   فإذا  عن  ٰى ،  اجلزء  عاملكلَّ   ذلك  انتفٰى  نه  ف 

 .اإليامن

حماربووأمَّ ( املؤمنني  أمري  ا      َّات عٰىل  أصحابن  فقفقد  ا 

عيلُّ   :9لقوله    ،همريتكف يا  مثل    :واملراد  ،حريب»  «حربك 

أ الستحا  ،حريب بعينهي  نْ لة  هو  ]]  ٥٢٨/[[ص    بووحمار  ،كون 

اتِّ افَّ كُ   9  النبيِّ  املؤمناً ق افر  أمري  حمارب  فكذا  لكونه      ني، 

 .له مماثالً 

املحارب   اليهوديَّ   نَّ ار فأحكامهم خمتلفة، فإفَّ ا الكُ وأمَّ (قوله:  

قتله اإل  ،جيب  طلب  منهأو  واليهوديَّ   ،سالم  اجلزية،  قبول    أو 

يُ الذمِّ  اجلزية ؤَخ ي  منه  يُ قتَ يُ   وال  ذ  وال  اإلسالم،  طلَ ل  منه  ب 

أنَّ وا ما  فصنِّاملاد  مر  لظاهر  عٰىل  يورد  جواب سؤال   ركذ  بذلك 

 كفرة.  ري املؤمننيمن كون حماريب أم

أنْ  كان    تقريره  لو  املؤمنني    حماربويقال:  ، اراً فَّ كُ   أمري 

يتبع مدبرهم وجيهز   بأنْ   ،ارفَّ ] سريته يف الكُ يسري [فيهم  لوجب أنْ 

جرحي ذراوتُ هم  عٰىل  باطل  لكنَّ   رهيم،سبٰى  فإنَّ التايل  ر أم  ه  ، 

يف ا   أصحابه  احماربة  أصحاب  وهم  يتبعوا    أنْ   ل مجللناكثني  ال 

جيهز  راً مدب جوال  عٰىل  تُ وا  وال  ذرارهيمريح  واملالزمة   ،سبٰى 

 حدة.لواة اكامللَّ الكفر  ظاهرة، ألنَّ 

نُ  ال  الكُ سلِّ واجلواب:  تساوي  كلِّ فَّ م  األحكام  يف  وار    إنْ ها 

يفساووت با  الذمِّ   فإنَّ عضها،    قبالكافر  جيب  اجلي  إذول  منه   ازية 

وال الذمَّ برشتزم  بذهلا  الوث  ،ةائط  إجابة  جتب  ذلك،وال  إٰىل   ني 

و  واليهوديُّ  الدم  مباح  واليهوديُّ املحارب  معصوم الذمِّ   املال،  ي 

 . نفس واملالال

 ا املخالف يف مسائل التوحيد كمسألة الرؤية، وكونه تعاىلٰ وأمَّ 

بامل  بمعانٍ   بصرياً   عاً سمي للعلم  واسموعمغايرة  أو رصملبات  ات، 

املعاين ابإث اهللا  ت  بذات  لأل  القائمة  املوجبة  يقوتعاٰىل  كام  ل  حوال 

  ة ونفاة احلسن سائل العدل كاملجربِّ من م األشاعرة، وما أشبه ذلك

ال بتخليد عقليَّ والقبح  كالقائلني  والوعيد  الوعد  مسائل  ويف  ني، 

اف  عرتاال مة مع  ومسائل اإلمايف اجلحيم،    فركلون االعايص بام د

 . اق أهل بدعةسَّ فُ  نني املؤم ريعٰىل أم صِّ بالن

املخالفونمَّ أ و كامليف  ا  الفروع  الرش  املاء  عيَّ سائل  كنجاسة  ة 

بمجرَّ ا /[[ص  لقليل  مالقاة  ال٥٢٩د  وثبو ]]  الشفعة  نجاسة  ت 

فإهنَّ ع  م ذلك،  أشبه  وما  خمطئونالكثرة  ا  أي)  م  تلك    ئل سامليف 

 . )مجاعغري فسقة باإل(

*   *   * 

  ان: - ٨٣

 ):هـ٢٦٠ل بن شاذان (ت ضفلا /اإليضاح

ف٤٥  [[ص امل]]  ما  هلم:  قالواقيل  يقولون: رجئة؟  الذين   :

م يداإليامن قول  أحدهم   ينون بأنَّ بال عمل. وأصل ما هم عليه أهنَّ

زنٰى  أو    لناره وابنه وبنته وأخاه وُأخته وأحرقهم باذبح أباه وُأمَّ لو  

رسق   حرَّ ٤٦  [ص/[  النفس  قتلأو  أو  التي  أو]]  اهللا  أحرق    م 

ٰى اهللا أي كبرية هن  نبش القبور أو أتٰى   أوحف أو هدم الكعبة  املصا
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يفس ال  ذلك  إنَّ  وأنَّ عنها  منه،  خيرجه  وال  إيامنه  عليه  أقرَّ د  إذا    ه 

] أنَّ بلسانه  جربئبالشهادتني  كإيامن  إيامنه  اإليامن؛  مستكمل  يل  ه 

ٰ ميكاو ائيل (صىلَّ م  ما  فعليهام)  عل  هللا  وارتكب  ممَّ فعل    ا ا ارتكب 

اهللا وحيتجُّ هنٰى  عنه]،  النبيَّ نَّ بأون       9  » اتل  نق  أنْ ُأمرنا  قال: 

[سائر]  يفرض    إله إالَّ اهللا»، وهذا قبل أنْ ولوا: ال  الناس حتَّٰى يق

 منسوخ]. رائض، [وهوالف

 *   *   * 

 ):هـ٣٨١اهلداية/ الشيخ الصدوق (ت 

 :نيامواإلم باب اإلسال ]]٥٤ص [[/

هواإلسال ا  ،بالشهادتني  اإلقرار  م  ُحي وهو  الدماء  قَ لذي  به  ن 

قال: (ال  ومألوا ومن  اهللاإله  ال،  فقد حُ إالَّ  اهللا)    نَ قِ  حمّمد رسول 

  حسابه. يهام، وعٰىل اهللاماله ودمه إالَّ بحقَّ 

وعمل  بالقلب،  وعقد  باللسان،  اإلقرار  هو  واإليامن 

 ها. ص برتك، وينقلامألع]] يزيد با٥٥[[ص ه /وارح، وإنَّ باجل

مثل  لُّ ك  يسمسلم، ول  مؤمن  وكلُّ  ومثل ذلك    مسلم مؤمن، 

  قد دخل املسجد، وليس كلُّ ة فدخل الكعبعبة واملسجد، فمن  كلا

 خل املسجد دخل الكعبة. من د

اهللا  ق  فرَّ كت     وقد  بني يف  فقال:  ابه  واإليامن،  اإلسالم    
َ
ِت  ق
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من  ألنَّ املؤ  ف ما ذكرنا،فليس ذلك بخال]،  ٣٦و  ٣٥ريات:  لذا[ا

  يأيت مع إقراره بعمل.مؤمنًا حتَّٰى ٰى ال ُيسمَّ  ملسلماو، سلامً ٰى مُيسمَّ 
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 .»نام الم الذي فيه اإلي«هو اإلس :لعن ذلك، فقا الصادق 

 *   *   * 

 ):هـ٤١٣لشيخ املفيد (ت االت/ ااملق أوائل

 :القول يف اإلسالم واإليامن - ١٤ ]]٤٨[[ص 

أنَّ ااإلماميَّ   واتَّفقت مؤمن   يامن، وأنَّ كلَّ إلسالم غري اإلة عٰىل 

امل الفر، وأنَّ ناً مؤممسلم    يس كلُّ م ولمسل  فهو عنيني  ق بني هذين 

ا كادِّ ليف  كام  ووافين  اللسان،  يف  امل  م قهن  القول  هذا  رجئة عٰىل 

ة  ري من اخلوارج والزيديَّ احلديث. وأمجعت املعتزلة وكث  وأصحاب

ه ال فرق بني أنَّ ؤمن، ومسلم م  أنَّ كلَّ   لك، وزعمواعٰىل خالف ذ

 ين.دِّ امن يف الاإلسالم واإلي 

 *   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  املرتٰىض  دالسيِّ  /قائقاحلد واحلدو

ف  -  ٦٨]]  ٧٣٣  [[ص اإليامن  ا  بالقلب   هووأمَّ التصديق 

 ويكل ما أجوب عليه  ن. فمن أقرَّ كان عارفًا باهللاقرار باللساواإل

 ؤمن.قًا فهو م بذلك مصدِّ  امعرفته مقر� 

بالقلب  ٧٣٤[[ص  / اجلحود  هو  والكفر  اللسان  ]]  ملا  دون 

املعرف  أوجب باهللا  بدَّ ه.  ة  من  وال  من    رشعي    ه بيستحقَّ    أنْ دليل 

 لدائم الكثري.  العقاب ا

 *   *   * 

 : )هـ٤٣٦( رتٰىض د املالسيِّ  /)١األمايل (ج 

ه تعاٰىل:  قال قائل: ما تأويل قول  يل آية]: إنْ [تأو  ]]٣٠[[ص  
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هذ]١٠٠[يونس:    �ِقل فظاهر  يدلُّ  ،  الكالم  ا 

بكم.  له بإذنه وأمره، وليس هذا مذه كان هلم فعأنَّ اإليامن إنَّام  عىلٰ 

مل يقع منه اإليامن     من أنَّ ٰىض إلرادة اقت ُمحَِل اإلذن هاهنا عٰىل ا  وإنْ 

اهللا يرده  بمل  أيضًا  وهذا  منه،  جعل  قول  خالف  ثّم  جس  الركم. 

الذينو العذالذي ه قدًا عقله ال  ومن كان فا  ال يعقلون،  اب عٰىل 

يستحقُّ لَّ كم  يكون فكيف  وفًا،  العذاب؟  اخلرب   من  بالضدِّ  هو 

 ه».نَّة البلأنَّه قال: «أكثر أهل اجل  عن النبيِّ املروي 

تعاٰىل:  جلا قوله  يف  له:  يقال   واب: 
�

اهللاِ   إِال ِن 
ْ
، وجوه  بِإِذ

أنْ من الكالم  ويكون  األمر،ذن  اإليكون    ها:  أنَّ اإلي معنٰى  ال  ام:  ن 

أنْ يقع   بعد  ويأهللا  يأذن  إالَّ  فيه  و  به،  يكون  مر  ظنَّه  معناال  ما  ه 

  رٰى ري هذا جمال يكون للفاعل فعله إالَّ بإذنه. وجيأنَّه    السائل من

تقو  َومَ عاٰىل:  له 
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ْ
ِ�َف  

َ
ُموَت ن

َ
�  

ْ
ن

َ
بِإِ   أ  

�
نِ إِال

ْ
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هو    هذه اآلية  : ليس هلا يف معنٰى قولهومعلوم أنَّ ]،  ١٤٥ن:  عمرا

وإ ذكرناه،  ااك  نْ ما  فين األشبه يف هذه  التي  أنْ آلية  املوت    ها ذكر 

 باإلذن العلم.  يكون املراد

والتسهيل، وال شبهة   ق والتيسري فيهو التو   يكون اإلذن   ومنها: أنْ 

  ه. يل إليلسب ل ا فيه وُيسهِّ   يلطف ن و يامنَّ اهللا ُيوفِّق لفعل اإل يف أ 
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ق   إلذن العلم،يكون ا  أنْ   ها:ومن وهلم: (أذنت لكذا وكذا)  من 

ة كذا) إذا أعلمته، فتكون فائدنًا بذنت فالسمعته وعلمته، و(أ   اإذ

بسائ تعاٰىل  علمه  عن  اإلخبار  الكائاآلية  ممَّ ناتر  فإنَّه  خيفٰى  ،  ال  ن 

 ات.يَّ ليه اخلفع

بصري ال  من  بعض  أنكر  لوقد  أنْ ة  اإلذن    ه    كرس ب  -يكون 

وتسكني الذال  األلف  ععبا  -  العلمرة  هو  وزعم    ،ن  الذي  أنَّ 

 الشاعر:  ستشهد بقولوا، -بالتحريك   -ُن ذَ العلم األَ 

مهِّ   ...  يفإنَّ  وَأَذنْ   ي    سامع 

م  ذاه هومهَّ وليس األمر عٰىل ما ت  صدر، ، ألنَّ اإلذن هو املاملتوهِّ

اسم هو  فيج  واألََذن  جمالفعل،  واحلَ   رٰى ري  يفذَ احلذر،  أنَّ ر  ه   

أنَّ   .ملتسكني االس، واِحلْذر بامصدر إالَّ    عاً ه لو مل يكن مسموعٰىل 

بال ااألََذن  جلاز  وِمثْل،تحريك  َمثَل  مثل:  وِشبْه،   لتسكني،  وَشبَه 

 ونظائر ذلك كثرية. 

اإلذنيك  نْ أ   ا:نهوم إعالم    ون  ومعناه  املكلَّفني  العلم،  اهللا 

ومابفضل   /[يدع  اإليامن  إىلٰ ٣٠[ص  و    معنٰى   ويكون  له،فع  ]] 

ك وما  أنْ اآلية:  لنفس  إالَّ  ؤت   ان  بمن  هلا  اهللا  عٰىل    ام بإعالم  يبعثها 

 إيل فعله.  ن وما يدعوهااإليام 

الس ظنُّ  ا  فباطفأمَّ اللفظ  حمتمل  يف  اإلرادة  دخول  نَّ  أل   ل،ائل 

حيا ال  ا إلذن  يف  اإلرادة  ما  غةللتمل  جيب  مل  أيضًا  احتملها  ولو   ،

 أنْ   مل ينِف   ، أنا مريد له يقع إالَّ ويامن ال اإلإنَّ   ال:ألنَّه إذا ق ه،  ومهَّ ت

ملا   مريدًا  رصيح    مليكون  يف  وليس  د يقع،  وال  يشء  الكالم  اللته 

 من ذلك.

ق  ا  تعاٰىل:  وأمَّ   وله 
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ما وووا  يعقل يعلموا  ا  جب عليهم علمهمل  معرفة     خالقهم، هللامن 

بنبوَّ  إىلٰ ُس رُ ة  واالعرتاف  واالنقياد  طاعتهله،  وو  تعاٰىل  صفهم  م. 

يع ال  م  تعاٰىل:  بأهنَّ قال  كام  تشبيهًا،  مٌ   م� ُص قلون 
ْ
ْ�ٌ   بُ�

ُ
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أو   يصف أحدنا من مل  ]، وكام١٨[البقرة:   مل  يفطن لبعض األُمور 

 العقل. ن وفقدباجلنوله بعمما هو مأمور علم ي

  قيل: إنَّه  قدده السائل شاهدًا له، فأور  يذديث الا احلفأمَّ 

ير بالبمل  ذويد  واجل  له  والنقص  والغفلة  عن  نون،  البله  أراد  إنَّام 

يستعملونه وال عن ذلك من حيث ال  ًا  هم بلهسامَّ ح، ووالقبي  الرشِّ 

حاله  ذه  ن هووجه تشبيه مبه.  علم  ادونه ال من حيث فقدوا اليعت

فإنَّ    األبلهب اظاهر،  عن  وال  يشل األبله  له  يعرض  ال  الذي  هو  ء 

لفعله جاز    معرضًا عنه هاجراً  لرشِّ ن ا ه عملتنزِّ إليه، فإذا كان ا دصيق

للفائد  أنْ  بالبله  ذيوصف  التي  وية  ةكرناها.  بصحَّ هذا   شهد 

 اعر:ول الشتأويل ق ال

ميَّالةٍ  بطفلٍة  هلوُت  عىلٰ لب   ولقد  ُتطلعني  أهاء    رها رسا 

اأراد:   ا.كانت فطنة لغريمه ريبة، وإنْ لا و عن الرشِّ بلهاء  أهنَّ

 جيل: وقال أبو النجم الع

كلِّ  سقوط  من     الربقع   عجزاء 

ُتَضيَّع   ومل  ُحتَفظ  مل    بلهاء 

ا قوكرذ  بلهاء ماأراد بال ا له: (سقوط الربناه. فأمَّ قع)، فأراد أهنَّ

وال وجهها  تستربز  ورته    بحسنه  بجامالً إدالثقًة  وق   (مل  له.  وله: 

أنَّ حتفظ أراد  حفاستقامة طر  )  عن  ُتغني  لعفافها    ،ا ظهائقها  ا  وأهنَّ

غري وم  ونزاهتها  د  مسدِّ إٰىل  أراحمتاجة  ُتَضيَّع)  (مل  وقوله:  د  وقِّف. 

ا   يفأهنَّ هتمل  و  مل  وترفتنعيمهأغذيتها  فتشا  قوله:  يهها  ومثل  قٰى. 

 ر:لشاعول ا (سقوط الربقع) ق 

تو أقبوسلَّ نا  اقففلامَّ     لْت مُت 

احلسزهاه  وجوهٌ     تتقنَّعا   أنْ   نُ ا 

 ]] ٣٢[[ص /: ومثله أيضاً 

رشٌق   زعفرانٍ هبا     رب عنو  من 

احلس  من  اأطارت  املحربَّ الرداء    ن 

 والكامل.  باجلامل ةً ا عنها ثقأي رمت هب

 يح: وهو ملومثله 

ُحْقبَةً  الرباقع  بمنجول     هلونا 

بل  با  فام  َنا  َلزَّ   ص صاوالودهر 

بمنأ  الربراد  اجول  يوسعنَّ اقع  ب  لاليت  ثقًة عيون  راقعهنَّ 

قال: ما بء، والعني  الومنه الطعنة النج  .نَّ بحسنه ال النجالء. ثّم 

ا إٰىل  نا  واضطرَّ أحوجنا  اللودهر  يُ لقباح  بضيِّقايت  عيون    هنَّ راقعنَّ 

. و  .الوصاوص هي النقب الصغار للرباقعلقبحهنَّ

للمعنٰى وممَّ  يشهد  اا  الذيألوَّ   بالبله  هو    ل  بمعنٰى الوصف  ال 

 بن الدمينة:فلة قول ا غلا

منهأ و  باميل عرضوا  يل     له   ذا 

األ  ملببعض  ُجييُب   ذٰى  كيف    يدِر 

 ويروٰى: (بنفيس وأهيل). 

عذر  ومل ومل  يعتذر     تزل   الربي 

سك  حبه  مريُب تٌة  يقال    تَّٰى 
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 ومثله: 

اللوايت   صُأِحبُّ  ِغرَّ باهنَّ يف     ةٌ  

أزوا  عن  طامُح وفيهنَّ    جهنَّ 

عدواةً   ُحبٍّ   اُت ُمِرسَّ     ُمْظِهَراٌت 

وهرت  كاملرٰىض  صحاُح اهنَّ    نَّ 

 ومثله: 

الينجوَج  كبديكتبني  يف     ـ املش   

وُبْلهٌ     سامُ وأحالمهنَّ    تٰى 

(يكتا  أمَّ  فمأخوقوله:  أراد: بني)  العود،  الكِبا وهو  لفظ  من  ذ 

بهرنَّ يتبخَّ  ه  والينجوج  ا .  وفيلعوو  ستُّ د،  ينجوج  ه  ،  لغاٍت: 

و وألليوأنجوج،  وألنجوج،  وبلنجج،  كبد   .جنجنجوج،  ا  فأمَّ

ته، ومنه قوله  ٰى فهو ضيقه  املشت ِ   :تعاىلٰ وشدَّ
ْ

نَا اإل
ْ
ق
َ
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ْ
د

َ
ق
َ
سَ ل

ْ
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َ
ك و٤البلد:  [  �بٍَد  ِ�  (يف  ]،  روي:  واملعنٰى قد  املشتٰى)،  كبَّة 

ألنَّ  المتقارب،  الصدمة  كبَّ   هي  اخل  ذومأخة  كبَّة  ا من  وأمَّ يل. 

 وهي احلسن. سامةان من الوسوسام فهي احلال

البله  أنْ   نكميو يف  و  يكون  آخر،  أنْ جواب  عٰىل   هو  ُحيَمل 

وام الغفلة  هو  الذي  البله  احلقيعنٰى  يف  ويكون  لنقصان  معنٰى  قة، 

يا،  الدنيف    هل اجلنَّة الذين كانوا بلهاً ]] اخلرب أنَّ أكثر أ ٣٣  [[ص/

أ  ينعاهللا  نَّ فعندنا  األط  اجلنَّم  يف  واملجاننيفال  مل  والبهائم،    ة  وإنَّام 

 سبيل  إليهم من النعيم عىلٰ كان ما يصل  ًا يف اجلنَّة وإنْ هلب نجعلهم

التفضُّ  أو  إٰىل كامل  يفت  ل ال العوض  اخلربالعقل، ألنَّ قر  بأنَّ  و    رد 

 فضل وهم عٰىل أ إالَّ وها  ئم إذا دخلوا اجلنَّة مل يدخلاألطفال والبها

رصفنوأكملهاالت  احل وهلذا  البله عنها،  اجلنَّ  ما  إىلٰ يف    ة، ورددناه 

فا  لواأح وإالَّ  يمنعالدنيا،  ال  إيَّ   لعقل  كمنعه  ذلك  باب   اهمن  يف 

 الثواب والعقاب. 

*   *   * 

 :هـ)٤٣٦(ت  د املرتٰىض سيِّ ال /مال علم الكالذخرية يف

وال   ]]٥٣٦[[ص   بالقلب،  التصديق  هو  اإليامن  أنَّ  اعلم 

اللساجير  بام  اعتبار عٰىل  ممَّ ]٥٣٧ص  [[/  ني  عارفًا  ]  كان  باهللا ن 

قًا فهو اأوجب معرفته مقر�  وبكلِّ ما تعاىلٰ   مؤمن.  بذلك مصدِّ

نقيوالكف وهو  ر  ذلك،  ملا اجلض  اللسان  دون  القلب  يف  حود 

حقَّ به يست   بدليل رشعي من أنْ به، وال بدَّ  املعرفة  اهللا تعاىلٰ   أوجب

م ذكره  ماعىلٰ  العقاب الدائم الكبري  . تقدَّ

إٰىل  م من ذهب  هيكان ف  ، وإنْ ذهبت املرجئة  ٰىل هذا املذهبإو

اإليامنأنَّ  با  وه    خالتصديق  وكذلكاصَّ للسان  ه   ة،  و  الكفر 

بااجلح كلُّ ود  والفسق  ط  للسان،  من  خرج  تعاما  اهللا  إٰىل  ىلٰ اعة   

ومنهخما اإليلفته.  أنَّ  إٰىل  ذهب  من  بالقلب  م  التصديق  هو  امن 

 ام.حود هبه اجلإنَّ ر: وقال يف الكفًا، ن معواللسا

امل اإلوقالت  اختلفواام يعتزلة:  ثّم  الطاعات،  اسم  ل اقف  ن 

وأب عطا  بن  اهلذيل  واصل  وأصحاهبالعو  ف  إنَّ الَّ لكلِّ ام:  اسم  ه 

الفرائض من  وقا  طاعة  هاشموالنوافل،  أبو  عيلٍّ   ل  وأكثر    وأبو 

اإل إنَّ  الطاعات  املعتزلة:  من  للواجب  اسم  ل، النفدون  يامن 

 فائدة.لامتَّفق يف  ين واحدم والدِّ اإلساليامن واإل وعندهم أنَّ 

ية  معص  يس كلُّ ولتحقَّ به العقاب،  ساا  والفسق عندهم اسم مل

ألنَّ  فسقاً  ال  الص،  عقاهبا  ر  املكفَّ وامُّ ُيَس غائر  فسقًا،  لكفر وهنا 

ا  عندهم ملا  عظيم،  اسم  عقاب  به  فاعله  ستُِحقَّ  عٰىل  وُأجريت 

خمص مرتوعن  وصة،أحكام  أنَّ  فالككب  دهم  ليبرية  س  اسق 

 كافر. بمؤمن و[ال]

م يقولون يفا افأمَّ  زلة، ل املعتيامن بام يضاهي قوإلا  خلوارج فإهنَّ

م علها بفعلها كفر. وفيه املعايص التي يفسق فاون: إنَّ م يقوللكنَّه

أطلق   فاعلهمن  أنَّه مرشعٰىل  ُتسمِّ ك، والُفضيليَّ ا  من    ي كلَّ ة منهم 

 .كافرًا مرشكاً ة: ت أو صغريكانة اٰىل بمعصية كبريع ت اهللاعٰىص 

ا    ]]٥٣٨[[ص  / م جيعالزيديَّ فأمَّ  الكبائر كفر نعمة،   نلوة فإهنَّ

 .ا جحودًا وال رشكاً ال جيعلوهنو

عىلٰ  يدلُّ  اخرتوالذي  ما  ة  صحَّ اإل  أنَّ  الناه  يف  هو يامن  لغة 

،  شبهة. وهذا ممَّا ال خالف فيه وال  صديق وليس باسم اجلوارحالت

 ة النقل.اللفظ يف هذهوم  قنَّام ادَّعٰى وإ

بأويشه معند  يف  هانَّ  قوهلما  ذكرناه  ما  يؤمن الف:  اللغة  ن 

و يؤمن  فالنباملعاد  ُيصدِّ   ال  ال  أي  اهللا  بكذا،  وقال  به،  تعاٰىل:  ق 

 ََوم 
ْ
َت بُِمؤ

ْ
ن
َ
َ ا أ

َ
 ا  ِمٍن �

ُ
ْو ك

َ
ا َص َو�

�
]. وإذا ١٧[يوسف:    �اِدقَِ�  ن

عناها يف ري مغ  ة إىلٰ لفظال   انتقال هذهعىلٰ   دليلثبت ذلك ومل يقم  

 .ةلغها عٰىل مقتٰىض الن يف معناو كي ة، وجب أنْ اللغ

أنْ   وإنْ  تإنَّ    تقول:  شئت  خاطباهللا  إنَّام  بلغته  عاٰىل  ا العرب 

فق قائل(ال  ولساهنا  من     : )عزَّ 
ُ
َعرَ رْ ق  

ً
ِعَوٍج �ِي�ا  آنا ِذي   َ

ْ
�

َ
  غ

وقال  ٢٨[الزمر:   اسمه(]،  ُمبِ   نٍ اسَ بِلِ   : )جلَّ    �  �ٍ َعَرِ�� 

نَ  امَ وَ  عاٰىل:ل ت]، وقا١٩٥ [الشعراء:
ْ
رَْسل

َ
 ا ِمْن رَُسوٍل إِ أ

�
اِن   بِِلسَ ال

وْ 
َ
وظا٤:  [إبراهيم  هِ مِ ق ا]،  هذه  كلِّ آلياهر  يقتيضت  اسم  ها  أنَّ   

 ه.ه اسًام للعرب وتعرفما تعهده ااإليامن واقع عٰىل 
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بعرف الرش ثبت  فقد  قيل:  أسامفإذا  معاين  هلاتوض  ء ملع  يف   ع 

 . لغةال أصل

ت قال: إنَّام علم هومن سلَّم ،ُيسلَّم ذلكال ملرجئة من قلنا: يف ا

أخرجتهلذ بدليل  دليل  عموم هذه اآل  نم  ك    يامن يف اإليات، وال 

 وما أشبهه ممَّا فيه اخلالف.

يقت  قيل:  فإنْ  كلِّ   يضهذا  وكلِّ   تسمية  إيامن  بأنَّه    تصديق 

تقي بال  بأنَّه مؤمن  ق  هكذافإنَّ يد،  مصدِّ اللغة  قلتم: تيضيق      ، وإذا 

اٰىل وبام  عت  التصديق باهللا  ]]٥٣٩اد /[[ص  فأ إذا ُأطلق    إنَّ اإليامن 

االوجأ  وعرتب  به،  إطاف  من  املوضع يف    القهامتنعتم  هذا  غري 

ف مقيَّدًا  فيه  خالفتم  واستعملتموه  ولزقد  كلُّ اللغة،  ما    مكم 

م خمالفكم  اآلياألزمتموه  ظاهر  عن  العدول  الن  أنَّ  دالَّ ت  عٰىل  ة 

 بلغة العرب. ونازل عريب  رآنالق

اللق  عرف  إيامنرشنا:  اسم  إطالق  يف  أثَّر  وخصَّ ؤمو  ع    من، 

الع االهذا  هذين  خمسرف  بتصديق  هذان  ص.  صومني  ينتقل  ومل 

أص يف  له  ُوِضعا  عامَّ  عىلٰ االسامن  اللغة  يذهبل  ما  خمالفنا،      إليه 

صا ختصَّ ختص  وإنَّام  بمجرٰى  ذلك  اوجرٰى  لقولنا:  لعرفيص   ،

إىلٰ وانرصة)  ابَّ (د ماافه  أنْ يدبُّ    بعض  بعد  ا  نكا    أصل    لوضع يف 

 يص.صإنَّام هو ختنقل اللغة وبهذا  . وليسَدبَّ  ام به كلُّ  ىمسم� 

أنْ  وإنْ   ولقائل  هذا  ما    يقول:  عٰىل  نقالً  يكن  وكانمل    ذكرتم 

اللغة،  ختصيصًا،   أهل  مذهب  خالف  أنْ فهو  من  للقرآن    وخمرج 

 بهم. ومذاه تهمريقغتهم وعٰىل طوبل ابي� يكون عر 

ذلكاو عن  ن  -  جلواب  مل  أاضإذا  يف  الذي يق  هو  النقل  نَّ 

والتخصين  م  هجرخي مص  اللغة  خيرجه  إنَّام  نق   أنْ   -نها  ال  ول: 

رض ببعض  إطالقها  يف  اللفظة  هذه  صنا  ديق  التصوب  خصَّ

وهو   -يف غري ذلك املوضع بدليل    مقيَّدة إذا استُعملت  علناهاوج

الوثن    يف عابد  طَلقيُ   م من أنْ سلم  كلِّ   المتناع  -عي  الرشعرف  ال

أنَّه إيامن،  اطالالتصديق باجلبت و  مؤمن ويف  هبأنَّ  فمن ادَّعٰى  غوت 

 امن منقول عن التصديق مجلًة فعليه الداللة. اإليأنَّ 

م بعض  ينرصووجدت  خالن  يف  يف  فنا  يقول  املوضع  هذا   

اللفظة يف غري م٥٤٠/[[ص    استعامل ليس    عتها ا وض]]  العرب 

عخروب اللغج  ويرن  إضافةة،  يف  إىلٰ   اعٰى  صيغ  اللفظة  تها  اللغة 

 .ادون املقصود هب

القول   هذا  نحيلهوبطالن  أحعىلٰ   ال  عربَّ د،    من  كان  لو  ألنَّه 

ألفاظ العرب عن غري ما وضعو  وه فيه  مل يستعمل  ه له وفيامببعض 

  ه حاله وإنْ ن هذيكو   بلغتهم، لوجب أنْ ال حقيقًة وال جمازًا خماطباً 

مج  ذلكعل  ف حتَّٰى  أل  يعيف  متكلِّ فاظهم  بلساهنمامً يكون  وخماطبًا    

له. وبطالن   ضعوهو  امن ألفاظهم فيمل يستعمل شيئًا م  نْ إوبلغتهم  

 خيفٰى. ذلك أظهر من أنْ 

اللفظة الو أنَّ  التي  عٰىل  قد يكون هلا هلا صيغة خماحدة  صوصة 

خيا آخر  ومعنٰى  العرب  لغة  يف  للفه  معنٰى  فليف  العجم،  كغة  ان  و 

د الصيجمإٰىل اللغة  إضافة اخلطاب  ٰى يف  املراع   يكون   غة لوجب أنْ رَّ

اللفظة  تسملا هباعِمل هلذه  أراد  معن  إذا  بأنْ أحد  ليس  ما  يكون    ييها 

العربيَّ  باللغة  من  متكلِّام  أوٰىل  العجميَّ ة  يولغة  وهذا  أنْ ة،    جب 

 واحدة.ة القيقفظة الواحدة يف احليكون متكلًِّام باللغتني بالل

ا ل  يل: ق   فإنْ  أهل  يعرف  التصديق  يس  باللس للغة  وال ن ا إالَّ   ،

) يرجع من و(مؤ   يامن) جعلتم لفظة (إ   وإذا   ب، لقل قًا بافون تصدي يعر 

  م. لتصديق بالقلب فقد خرجتم عن اللغة كام عبتم عٰىل خمالفيك ا 

ا مقتٰىض لتصديق  قلنا:  هو  مجيعًا  واللسان  اللغة بالقلب   

أل فيها،  ي هنَّ واحلقيقة  األخرس  م  وإنْ بأنَّ صفون  ق  مصدِّ ال    ه  كان 

ع الكالم  يقدر  وإنْ اوٰىل  يف  لساكت  احلاكان  غري  لِّم، كتم  ل 

فال بُيصن  ويقولون:  ق  بكذا،    وال كذا  دِّ ُيؤِمن  وال  بكذا  ق  ُيصدِّ

 .دون لسانه إٰىل قلبه وال يريدون إالَّ ما يرجع

ال  فإنْ  القلب دون  بام يف  فلَِم جعلتم االعتبار   وإنْ   لسان قيل: 

 ؟ قنيصديكانا معًا ت

ألنَّ   ]]٥٤١[[ص  / هو    هقلنا:  كان  عىلٰ   املو  ن  لسا ال  جيري 

ان  ال يوصفحال سكوته    يفاألخرس والساكت    نو يك  لوجب أنْ 

أنْ  خالف ذلك. ولوجب  وقد علمنا  والتصديق،    يكون   باإليامن 

ا أظهر  بلسمن  كلَّ لتصديق  وفعل  وعلمنا يش  انه  الكفر  يف  ء 

كافر،    ه غريمعرفت  وجب أ والتكذيب بام  اىلٰ  تعاعتقاده للجهل باهللا

املنافقونيكو   وأنْ  كان  ن  النالذين  [عهد]  عٰىل  مؤمنني    9  بيِّ وا 

وإنْ افَّ كُ غري   وإنْ   ينمقرِّ كانوا    ر  ُيبنيِّ    بألسنتهم  بقلوهبم.  جحدوا 

تعاٰىل: قوله     ذلك 
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َ
هبم]١  ون:قفنا[امل  � �ِذبُون فكذَّ إظهارهم    ،  ة  الشهادمع 

 باللسان من حيث مل يكونوا معتقدين بقلوهبم.

يكون السجود للشمس ليس    أنْ تيضاملذهب يق  قيل: هذا  فإنْ 

تكذيب وال  بجحود  ليس  ألنَّه  وق بكفر،  اج،  األُمَّ د  عتمعت    ىلٰ ة 

 كفر.  هفعله بأنَّ د للشمس ووصف من سج تكفري
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م وصف  يف  شبهة  ال  كا  دجسن  قلنا:  بأنَّه  فر، للشمس 

عٰى اإلمجاع يف موضع    أنَّ   اإلمجاعو ُيدَّ وكيف  الكفر.  سجوده هو 

مج خالف  املرجئفيه  نقيع  ونحن  كافر ة؟  إنَّه  ذكرمتوه:  فيمن  ول 

عىلٰ  تكذونقطع  معه  أنَّ  قلبهوجح  يباً   يف  وودًا  ال  أنَّ ،  وال  إيامن  ه 

ة عٰىل    تعمجتهبذه الصفة ملا ا  لو مل يكن  هقلبه، ألنَّ تصديق يف   األُمَّ

فنجعلت ثبوت اجلحود والتكذيب يف  السج  كفريه،  ود داللة عٰىل 

 قلبه.

رجل ذلك  النبيُّ   ونظري  للذمِّ   9  شهد  مستحقٌّ  بأنَّه 

فإنَّ  الشوالعقاب،  هبذه  معرفتنا  عند  استحقنقط  هادةا  عٰىل   اقهع 

ولل /[[ص  العقابذمِّ  ألنَّ ]]  ٥٤٢،  الال  منه  هش  هي    9ادة 

الستح دالذمِّ   هق قااملوجبة  لكنَّها  ثب،  عٰىل  مااللة  يقتيض   وت 

 .استحقاق الذمِّ 

ز بأنْ   فإنْ  ز متجوِّ نَّه  أشبهها بأ  للشمس وما  يقول: السجود  جتوَّ

فإنَّه للتسمَّ   كفر  عليه  املدلول  باسم  الداللة  وقد  بين  جاوزٰى  هام. 

ب وَّ يتج فيمنيقا  أنْ ز  النبيُّ   ل  بال  9  شهد  إنَّ  قع[عليه]  اب: 

قاب عٰىل  للع  عٰىل املقتيضوإنَّام هي داللة    ،بهعقا  الشهادة اقتضت

املسأل املدلول، وهلذه  مقام  فأقام الداللة  يساحلقيقة،  نظائر  ألوننا  ة 

 ا. عنه

خربِّ  قوهلم:  مثل  خيتلف،  ال  واحد  اجلميع  عن    وناواجلواب 

باعن   ق  صدَّ وتع  هللا رجل  ما    9  برسولهاٰىل  من  وبأكثر  نزل 

ب بآية واحدة    نآ القر ق هتلمن مجثّم كذَّ   ولكم أنْ ، أليس جيب عٰىل 

تقدَّ مؤم  نيكو ما  بردِّ اآلية؟ ألنَّ  كافرًا  إيامنه  من  م  تقدَّ بام  من  نًا  م 

 اع.تفي بردِّ اآلية، وردُّ اآلية كفر باإلمجامن ليس يناإلي

قوهل جيم:  ومثل  أنْ قد  ب  من  بعضيكون    وز   عيسٰى  آمن 

بُيك ، وجيوز أنْ 9نا يِّ حال بعثة نب يبقٰى إىلٰ  يقتيض   اذهو ،ه ذِّ

 . ؤمنًا كافراً يكون م أنْ 

نبيَّ فإ جحد  متٰى  قلتم:  أنْ   9نا  ذا  من  بدَّ  جاحدًا    فال  يكون 

وقيلٰى  بعيس وقد  ـولِ لكم:    .  خمتلفة،  واألدلَّة  ذلك  جيب  َم 

 ر؟ه اآلخعليبه لم به من يشتويع عضهابب ُيستَدلَّ  جيوز أنْ 

مجيع  ابنوجو عن  أرشنا  ما  الطريقةإىلٰ   اذلك  ألنَّ     الفيه،   دَّ را 

علمناه  إذا  باإلكافراً   لآلية  وأنَّ  مجا  معه،  إيامن  ال  أنَّه  به  علمنا  ع 

م من إظهار م ٰىل احلقيقة. وكذلك  س بإيامن عا أظهره ليالذي تقدَّ

بنبيِّ  ب  فا  9نا  املكذِّ علمناه  هبذللك  عالً إذا  التكفر  دذيبا  نا  ،  لَّ

 األحوال. نيف حال م هنن مل يقع مأنَّ اإليام  ذلك عىلٰ 

وممَّ ]٥٤٣[[ص  / استدلَّت  ]  املرجئة  ا  أنَّ تعلِّ مبه  عٰىل  قًا 

كانت كلُّ  بإيامن قوهلم: لو  ليست  أو بطاعة    الطاعات  عض  إيامن 

كلُّ   اإليامن ول  لكانت  الكفر،  أو بعض    ما   و كان كلُّ معصية كفرًا 

ن  كو ي أنْ   زرًا، ولو جاا هنٰى عنه كفم كلُّ   لكانناً إيام تعاٰىل به اهللا أمر

ليس  م ما  اإليامن  أنْ   هكترن  جلاز  الكفر  يك  كفرًا  من  ليس ما  ون 

 تركه إيامنًا.

كلُّ  الطاعات  كانت  أيضًا: لو  إيامنوقالوا  يكن  ها  مل  من  ًا  ألحد 

واألنبياء  برشال اإليامن  كامل  عليهم(  اهللا  م  )صلوات  مل    ألهنَّ

اليستك مجيع  كا  ذلكوك  ات،طاعملوا  املفرتضات  لو  من نت 

أنْ اإليامن    يهالطاعات   ف  لوجب  من  األنبياء    عليكون  من 

قد  غاص  )اهللا عليهمصلوات  ( كامل اإليامن، ألنَّه  املعايص غري  ئر 

 ية. عن املعصأخلَّ بفرض، وهو الكفُّ 

بقوله  واستدلُّ  اإليامن  تنايف  ال  املعايص  أنَّ  عٰىل  أيضًا   : تعاىلٰ وا 

 يَن ِ
�

 ا وَ ونُ آمَ ا�
ْ
ْم يَل

َ
ُهمْ اِ�ُسوا إِيمَ �

َ
�  وبقوله تعاٰىل: ٨٢م: عان[األ ،[  

 َيَن آَمنُوا و ِ
�

هَ ا�
ُ
ْم �

َ
 وا مَ رُ اجِ َو�

َ
ْم ِمْن َوال ُ�

َ
ٍء َح��  ا ل ْ َ

يَتِِهْم ِمْن �

هَ 
ُ
وإنْ ]،  ٧٢ل:  [األنفا  ااِجُرو� مؤمنون  م  أهنَّ هياجروا،    فأخرب  مل 

 ْن يَ َومَ   وبقوله تعاٰىل:
ْ
تِِه ُ�ؤ

ْ
  ِمنأ

ً
 عَ ا

ْ
د

َ
  ق

َ
اِ�َ ِمل  ،] ٧٥طه:[  اِت ا�ص�

ن  أنَّه قد يكو وهذا يدلُّ عٰىل    ،تااإليامن عمل الصاحلواشرتط مع  

وإنْ  تعاٰىل:  مؤمنًا  وقوله  يعمل الصاحلات،  طَ   مل   
ْ
تَ َو�ِن

َ
ِمَن  اائِف ِن 

 
ْ
 ا�

ْ
نَُهمَ ُمؤ

ْ
بَ� ِلُحوا  صْ

َ
أ
َ
ف وا 

ُ
تَتَل

ْ
ا� تْ ا  ِمنَِ� 

َ
َ�غ  

ْ
إِن

َ
إِ ف دَ  

ْ
مَ اح ٰ ا  هُ

َ َ
�  

 ا
ُ ْ
رىٰ أل

ْ
   خ

َ
ق

َ
و�

ُ
 اتِل

�
ال  ا 

َ
� َح�� بْ ِ�  إِ تَِ�   ِ�  ٰ َء 

َ
�   

َ
اهللاِ أ ِر 

ْ
�   

َ
 إِ ف

َ
ف  

ْ
  ن

ْ
اَءت

 
َ
ْصلِ ف

َ
نَ   ُحواأ

ْ
ِسِط�َ مَ هُ بَ�

ْ
ُمق

ْ
ا� ِب� 

ُ
� اَهللا   

�
إِن ِسُطوا 

ْ
ق
َ
َوأ ِل 

ْ
َعد

ْ
بِال  �  ا 

 
�
 إِ�

ْ
ا� َخَو�ُْ�مْ َما 

َ
أ  َ ْ

بَ� ْصِلُحوا 
َ
أ
َ
ف َوةٌ 

ْ
إِخ  

َ
ِمنُون

ْ
 ٩ت:  راج[احل  ُمؤ

حهفسامَّ ،  ]١٠و يف  البم  إ  يغال  املؤمننيواملعصية  وبقوله    ،خوة 

مَ   عاٰىل: ت
َ
 ك

ْ
خ

َ
أ َر�� جَ رَ ا   

َ
ِمْن  ك  

َ
  ك

َ
تِك

ْ
َ بِابَ�

ْ
ِمَن  �  

ً
ِر�قا

َ
ف  

�
َو�ِن ق� 

 
َ

�
َ
ل ِمنَِ� 

ْ
ُمؤ

ْ
  ا�

َ
َ ]]  ٥٤٤ص  [[/  �رُِهون

ُ
َ�ْعَد ا� َق� 

ْ
ا�  �ِ  

َ
ك

َ
ون

ُ
ِد�

مَ مَ 
�
�
َ
أ
َ
َ ك بَ��

َ
 ا �ُسَ ا �

ُ
  اق

َ
ٰ ون

َ
َموِْت    إِ�

ْ
ظُ   مْ وَهُ ا�

ْ
ن
َ
� 

َ
  ٥  [األنفال:  �  ُرون

فخ٦و [احلّق ربَّ ]،  بكراهية  واجلدالِ  مع    هيف  ]  وضوحه  بعد 

 ن. اميتهم باإليتسم

أنَّ   منها:  بأشياء،  إليه  تذهب  ما  عٰىل  املعتزلة  استدلَّت  وقد 

ن عٰىل  يكن منقوالً عامَّ كان عليه يف اللغة وكامن) لو مل  قوهلم: (مؤ

شتقَّ منه الفعل الذي ا  تقيضِّ   بعدبه  ٰى  سمَّ يُ   ا صحَّ أنْ ، ملفيهاله  حا

 رضبقال فيمن  ن اليوم) كام ال يمؤم  دًا باحلال، قد يقال: (هويَّ قم

 أمس: (فهو ضارب اليوم) ومل يوجد يف اليوم رضب. 
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يز م  أهنَّ اومنها:  هذا  عيلون  وإنْ السم  املنافق  قًا    ن  مصدِّ كان 

 .قصديللته غري موضوع أنَّ َلم اهر ُيعبلسانه، وعٰىل هذا الظ

أنَّ  جي ومنها:  كان  أه  م  نْ ب  يوصف  زما  ن ال  يف  مهلة  هو  ن 

بأنَّ  باهللا تعاٰىل وال  م ك احلال غري  مؤمن، ألنَّه يف تل   ه النظر  ق  صدِّ

 عارفًا به. 

أنْ  جيب  كان  أنَّه  املصدِّ ُيو  ومنها:  تَصف  باهللا  عاٰىل ق 

وإنْ   9 برسولهو اإليامن،  كامل  بجمي  بأنَّه  الأخلَّ  ات  واجبع 

ماتحمل اوأقدم عىلٰ   . رَّ

ق ومنه تعاىلٰ ا:   َومَ   :وله 
ُ
أ ِ�َْعبُُدوا  ُرو�ِ ا   

�
إِال ُ اهللاَ ا 

َ
� ِلِصَ� 

ْ ُ
�   

حُ ا��   يَن 
َ
 نَف

َ
ال ا�ص� َو�ُِقيُموا   اَء 

َ
َوذ �ةَ  ا�ز� تُوا 

ْ
َو�ُؤ ِديةَ   

َ
ُن  �ِك

ي� 
َ
ق
ْ
تعاىلٰ ]٥نة:  [البيِّ   � َمةِ ال قال  قالوا:   ،  : 

َ
ِديُن  َوذ  

َ
�ِك

 
َ
ق
ْ
إ  � َمةِ ي� ال مجىلٰ راجع  م،    ما  يع  أنْ تقدَّ كلُّ يكون    فيجب  ه  ذلك 

والدِّ اً ندي لقوله  ين ،  اإلسالم  ا��   اٰىل:عت  هو   
�
دَ إِن

ْ
ِعن ِهللا  ا  يَن 

 ِ
ْ

 اإل
َ

ال عمران:    مُ سْ ف]١٩[آل  يفيدان  وااليامن  واإلسالم  ائدة  ، 

قو  واحدة تعاٰىل:بداللة     له 
َ
غ تَِغ 

ْ
يَ� ِ َوَمْن 

ْ
اإل  َ ْ� 

َ
ال ِديسْ   ِم 

ً
 نا

َ
ل
َ
  نْ ف

 
ُ
� 

ْ
  ق

َ
 بَل

ْ
ن  كا اإلسالم ل  اإليامن غري  ان]، فلو ك٨٥  [آل عمران:  هُ ِمن

ممَّ  مقبول  وأل  ن غري  دينًا.  انَّ ابتغاه  تعاٰىل  من  سه  املسلمني  تثنٰى 

تعاٰىل: نَ   املؤمنني يف قوله 
ْ
رَج

ْ
خ

َ
أ
َ
 ]]  ٥٤٥[[ص  /  ا َمنْ ف

َ
 ِ�يهَ �

َ
ا ن

ِمنَِ�  
ْ
ُمؤ

ْ
مَ   �ِمَن ا�

َ
نَ �

ْ
َ ا ِ�يهَ ا وََجد ْ�

َ
مُ ٍت يْ  �َ ا غ

ْ
 �َ�  مِ ْسلِ  ِمَن ا�

 ].٣٦و ٣٥: اريات[الذ

ق  تعاىلٰ لوومنها:  مُ   :ه  االِسْ َس 
ْ
 ا  بِ�

ْ
َ�عْدَ ل  

ُ
ُسوق

ُ
اف   ِ

ْ
  انِ يمَ إل

 ، فدلَّ ذلك عٰىل أنَّ الفسق ال يصاحب اإليامن. ]١١حلجرات: ا[

ت  ها: ومن ِ�ُِض َومَ   عاٰىل:قوله  اُهللا   
َ
�ن إِيمَ ا    انَُ�مْ يَع 

 .  بيت املقدسإىلٰ م  صالهتام عنٰى إنَّ و، ]١٤٣ [البقرة:

قوله ِ إِ   تعاٰىل:  ومنها: 
�

ا�  
َ
ِمنُون

ْ
ُمؤ

ْ
ا� َما 

�
 نَ ي�

َ
إِذ اهللاُ   ِكَر 

ُ
ذ   ا 

ْت 
َ
   وَِجل

ُ
 ق

َ
و�ُُهْم َو�ِذ

ُ
يِْهْم آيَ ل

َ
ُهْم إِيمَ اتُُه زَ ا تُِليَْت َعل

ْ
  اَد�

ً
ٰ انا

َ َ
  َر��ِهمْ   َو�

 
ُ �
تََو�

َ
�  

َ
   �ون

َ
ال ا�ص�  

َ
يُِقيُمون يَن  ِ

�
وَ ا� نَ ا  ِ�م� ةَ 

ْ
   اُهمْ َرَز�

ُ
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ْ
 ن

َ
ون

ُ
  �  ق

و
ُ
ِ أ

َ
� 

َ
 ك

ْ
  ُهُم ا�

َ
ِمنُون

ْ
  ُمؤ

�
 ]. ٤ - ٢[األنفال:  اَحق

ل  اقفي اعتمدول هلم يف األوَّ املؤمنني هذه  اممَّا  أجرٰى عٰىل  إنَّام   :

إٰىل احلال، أل ديق يف  ذي هو التصاإليامن النَّه فاعل  اللفظة مضافًا 

مو  هذه عن  خرج  فام  و شتقااالجب  احلال،  ذلك  إنَّ ق.  قلنا    ألنَّ ام 

بالقالتصدي املعرفةق  هو  وا  لب  أ صلوالعلم،  فيه  يبقٰى حيح  ال  نَّه 

 ل. د له يف كلِّ حادِّ جم وهو

ع عليه   نواجلواب  جيب  ال  ق  بمصدِّ ليس  املنافق  أنَّ  الثاين: 

م أنَّ   بلسانه وقديقول ذلك    د، وإنَّامالتصديق به تقلي ل يف  تقدَّ  املعوَّ

 . ب دون اللسانالقليف   يكونما  ذلك عىلٰ 

مل يكن   وإنْ   -ر  ظنيف مهلة ال  ث: أنَّ من هوجلواب عن الثالاو

عارفاً  تعاٰىل  هللااب  كونه  هفإنَّ   -  يف  احله  بقلبه ا ذه  قاً  مصدِّ كان  إذا  ل 

معر احلال  هذه  يف  عليه  جيب  بام  األعارفًا  من  العقلفته  ة،  يَّ حكام 

 ال. احل فته يف هذهألنَّه عارف لكلِّ ما جيب معرمؤمن  فهو

ا عن  منا  أنَّ   بع:لراواجلواب  قاً   نصف  مصدِّ تعاىلٰ   كان    باهللا 

عا /[[ص  بقلبه  ب٥٤٦رفًا  معيش  كلِّ ]]  عليه  جيب  بأنَّه ٍء  رفته 

ا  فعل القبيح وأخلَّ بالواجب، وهل اخلالف منَّ  كامل اإليامن وإنْ 

 املوضع؟   يف هذاإالَّ 

عنواجلو أنَّ   اب  اقتاخلامس:  ُنسلِّم  ال  الكالا  ظاهر  م ضاء 

لرج إىلٰ وع  ذلك  تقدَّ يع  مج  فظة  بما  إىلٰ م،  رجوعها  أو   ل  الكلِّ 

 ُيعَلم بدليل. بعض ممَّالا

رأنَّ   عىلٰ  ُسلَِّم  بالظاهه لو  الظاهر جوعها  ترك  الكلِّ جلاز  إٰىل  ر 

تعاٰىل: قوله  ظاهر  َعرَ ابِِلسَ   ليسلم  مُ ِ�� ٍن    �  بِ�ٍ  

وقوله  ١٩٥ [الشعراء: اس(]،  َجعَ   :)مهجلَّ  ا 
�
نَ إِن

ْ
 ال

ُ
ق   رْ هُ 

ً
آنا

أشبه٣[الزخرف:    ا�ِي� َعرَ  وما  القرآذ  ]،  من  ترك   ،نلك    وليس 

 يف صاحبه.ك ذل اآلخر بأوٰىل من  لمحد الظاهرين ليسأ 

أنْ  تعاٰىل  منه  إذا جاز  أنَّه  فيُسمِّ   عٰىل  اللغة  ليس يف  ما  ي ُحيِدث 

جوعه  لردِّ وريف ا  حيدث  فه العرب إيامنًا، جاز أنْ تعر  ما ال   باإليامن 

ماكلِّ   إىلٰ  ب    أو  م  يُ   ما  عضهتقدَّ يفال  وأيُّ عَهد  اللغة،  بني   فرٍق   

 مرين؟ ألا

رة  ف يكون عباكيعبارة عن الواحد ف  )لكوبعد، فإنَّ لفظة (ذ

م، واألوٰىل أنْ  ن  يكون املراد: وذلك اإلخالص دي  عن مجيع ما تقدَّ

م ذكرها إنَّام ي  اداتلعبوا  مة.القيِّ  (ذلك)،    شار إليها بلفظةالتي تقدَّ

 ة. مالقيِّ ين ك ديقول: وتل أنْ جيب كان ف

ق فإذ أرادا  أُ ُأمر  بذلك: الذي  الوا:  واملعنٰى: الذي  به،  م تر متم 

ِ�ُرواَومَ  ة لفظةلدالل مة،به دين القيِّ 
ُ
 عٰىل الذي ُأمرتم به.  ا أ

الظا أخرجنا عن  إذا  واحتجن قلنا:  مل تكونوا    امر،إٰىل اإلض  اهر 

م منَّبإضامر  أوٰىل  ذكرمتوه  بإضامر  ا  ذا  اإلخالص كرناما  من    ه 

عىلٰ وُيرجَّ ،  نيُّ لتدوا قولنا  ألنَّ   ح  ما    اقولكم،  معه  نضمر  خيرج  ال 

اللغ٥٤٧ص  /[[  امن) عن موجبي اإللفظ ( ة، وأنتم بخالف  ]] 

 ذلك.

[قال أنَّه  تعاٰىل:عٰىل   [    
َ
ة
�
ِعد  

�
هُ إِن

�
   ورِ ا�ش

ْ
 ِعن

َ
ن
ْ
ا� اِهللا   

َ
َ د

َ
َع�   ا 
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َ
 ش

ً
را

ْ
ِكتَ   ه خَ ِ�  يَْوَم  اِهللا  َق اِب 

َ
َوااوَ مَ ا�س�   ل  اِت 

َ
 رَْض أل

ْ
ِمن   

َ
أ  رْ ها 

ٌ
�ََعة

 ُحُرمٌ 
َ
 ا��  ذ

َ
 �ِك

َ
ق
ْ
  موه أنْ ما قلتفيجب عٰىل    ،]٣٦[التوبة:    ي�مُ يُن ال

ة الشهور من الدِّ  يكون  ين.عدَّ

،  نفسهه ال إليه  ن بام ذكرالتديُّ م يرجع إٰىل  ين القيِّ فإذا قلتم: الدِّ 

 مثل ذلك فيام تعلَّقتم به من اآلية. ناقل

من    تصُّ باملفروضخي   اإليامنإنَّ ا:  من قال من خصومن  أنَّ عٰىل  

النفل    الطاعات اآلدون  هذه  ظاهر  تع  ، يةيرتك  قوله   :اىلٰ ألنَّ 

 ُاويُِقيم   
َ

ال  ا�ص�
َ
� ا�ز� تُوا 

ْ
َو�ُؤ ا٥[البيّنة:    ةَ ةَ  يعمُّ  لفرض ] 

فإلنفل[وا أنْ ]،  دون    لفظة  تردَّ   ذا جاز  م  تقدَّ ما  إٰىل بعض  (ذلك) 

 . اللوسقط االستد ذلك،مثل بعض جاز لنا 

عٰىل   دلُّ ال ياإليامن    دعله تعاٰىل بسادس: أنَّ قوواجلواب عن ال

ا  َومَ   ، وقد قال اهللا تعاٰىل:هبلتسمية  اع اارتفحكم اإليامن و  نالبط

يَن   ِ
�

ا�  
َ

ق ر�
َ
ف
َ
� 

ْ
ال وتُوا 

ُ
 ِكتَ أ

�
إِال �َ اَب  ِمْن  مَ دِ عْ   جَ   هُ ا 

ْ
  اَء�

ُ
َ��نَة ا�ْ   �ُم 

أنَّ معلو]، و٤[البيّنة:   م  مل ُيبطِل حك  نةدث بعد البيِّ حا  ق مل التفرُّ م 

ثاب  لبنة،  البيِّ  عكانت  كانت  ما  عٰىل  تعا  ،هليتة  أراد  بعوإنَّام  د  ٰىل: 

عرفتي بعمرو)،  نة، وقد يقول أحدنا: (عرفت زيدًا بعد مالبيِّ   ءيجم

بع(جاء فالن  فالنين  ود  يقتيض )،  دلَّت  ال  زيد  معرفة  أنَّ  كالمه   

 فالن.  يء جميء فالن نفٰى  جموأنَّ  عند معرفة عمرو،

االسأنَّ  عٰىل   مبنيٌّ هذا  ونحن عٰىل    تدالل  بالعموم،  القول 

أنْ   فلخان جاز  وإذا  لفظ  يكو  فيه.  جاز  لف«ا ن  خمصوصًا  سوق» 

 الكفر. محله عٰىل الفسق الذي هو 

و٥٤٨[[ص  / سلَّمن]]  لأنَّ ا  إذا  تقتيض  (بعد)  زوال فظة   

اآلي يف  أيضًا  يكن  مل  ل  األوَّ هلحكم  حجَّ ة  حكم  زا  إذاة، ألنَّه  م  ل 

بحدوثاإليام  واسمه  فذلك   ن  كفر    الفسق  بئس  الفسق  وهو 

 االسم.

 انَُ�مْ إِيمَ  املراد بلفظ  أنَّ م  ال ُنسلِّ   اعن السابع: أنَّ ب  اوجلوا

إىلٰ  املقدالصالة  بيت  وإنَّام  ا  س،  به  يعرف  الذ  ديقلتصأراد  ال  ي 

ب ال ناطق  غري  والقرآن  سواه،  اإليامن  يف  املراد  اإل  أنَّ قوم  به  يامن 

ٰى فيه. وإذا آحاد ُترو  رك عٰىل أخبال يف مثل ذلال معوَّ الة، والص

اللذا  رصفن إٰىل  للرواية  إىلٰ ك  ابي  صالة  أنْ ت  جاز  يكون    ملقدس 

 ن بتلك الصالة.لتديُّ املراد التصديق أو ا 

ا جلوا عن  أ ثلواب  تقتيض امن:  ال  اآلية  اإليامن  نَّ  اسم  نفي   

بالصف يكن  مل  ن  اعمَّ وإملذكات  فيها،  التفصيتقتيضام  نَّ ورة  ل   

فوالتعظ تعاىلٰ يم،  املؤ  [أراد]:  كأنَّه  أفاضل  من   نيمنإنَّام  وخيارهم 

عند    أحدنا: (إنَّام الرجل من يضبط نفسه  يقول  ، كاما وكذاذفعل ك

وإنْ  من  الغضب)،  ذ  كان  يفعل  خيرجال  ال  أنْ   لك  يكون    من 

وإنْ  و  رجالً،  الفضل  عن  وكذلكالتقدُّ خرج  (إنَّام    لون:يقو  م. 

وال يريدون   به التفضيل  ل)، ويريدونام الظهر اإلبو(إنَّ رب)  التِّ ال  امل

 سواه. 

احهم أنَّ اسم (اإليامن) ة اقرت غايقوم عىلٰ عد، ولو سلَّمنا للبو

الو(مؤم واستحقاق  املدح  يفيدان  وأ ن)  منقوال هنَّ ثواب  عن  ام  ن 

أنْ  لنا  لكان  اللغة،  هلم:  وضع  أنْ   نقول  ذ  جيب  عجيري  ٰىل  لك 

ن  من اإليام  هعلثواب بام ماملدح وا  تحقُّ دنا مسه عنألنَّ ، الفاسق امليلِّ 

باهللا وإنَّ اعت  واملعرفة  والطاعات،  بنٰىل  خص ام  من  ومنا  ٰى  امتناعهم 

امل الفاسق  أنَّ يلِّ وصف  يف  مذاهبهم  عٰىل  باإليامن  اه    لثواب  حمبط 

 ن التحابط. ا بطال دح ودائم الدائم الذّم. وقد بيَّنَّوامل

الكال  ]]٥٤٩[ص  [/ ا  اخلوعىلٰ م  فأمَّ يف  كلَّ   ارج   تكفريهم 

الكفر ألفواضح،    عاصٍ  والتكذ  نَّ  اجلحود  بام    يبهو  بالقلب 

اهللا تعاىلٰ أوجب  امل  امليلِّ   عرفة  والفاسق  للمعارف   غري  به،  جاحد 

 فليس بكافر.

استدللتم بفسقه عٰىل حصول اجلحد يف قلبه،  الَّ لنا: فأ  قيل فإذا 

بالسج استدللتم  لكام  يف  لشمسود  أنَّ  ق عٰىل   كفراً   الساجدلب   

 وجحودًا؟ 

ه  عٰىل أنَّ   الدليل  ماق   يف الساجد للشمس ملا  نا ذلكلعإنَّام فا:  قلن

فحككافر ب،  قلبه،  منا  يف  الكفر  العايص  حصول  كذلك  وليس 

كان  يلِّ امل ولو  ب.  امليف  هذه  يدعض  ما  فاعله  عايص  كفر  عٰىل  لُّ 

اهللايدلَّ   أنْ وحصول اجلحود لوجب   به    مناعلِ عٰىل ذلك ويُ ٰىل  تعا  نا 

 الكفر. ا يدلُّ عىلٰ ناه يف سائر م أعملكام

عىلٰ  االستدالل  املعايصنَّ أ   ويمكن  هذه  لي  ب  بأنَّ كفست   ر، 

عٰىل  ذا طرأ  ع التوارث والتناكح واملدافنة، وإمني فر من شأنه أنْ الك

ردَّ اإلسال كان  وكلُّ م  فاعله،  وقتل  منتف  ة  األحكام  عن  هذه  ية 

 ة. الصالعصاة أهل 

قا من  ا  مفأمَّ ال  إنَّ ة لزيديَّ ن  امليلِّ   :  نعمةالفاسق  كافر  فقوله    

جاحدباطل غري  عليعنل  ، ألنَّه  تعاٰىل  اهللا  وهوم  معرتف  بذلك    ه، 

 ه.بلسانه وقلب

كن وجوب  ه جحدها ل بمعنٰى أنَّ أرادوا أنَّه كافر النعمة ال   فإنْ 

يشك ها  بحقِّ واملعرفة  جتنُّقتيضرها  خالف    فهذا  املعايص  يف ب 

تكون  بارةع وكيف  النعمةعصيامل،  كفر  ليسة  والطاعة  عٰىل  ،  ت 
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النقياحلق شكر  الشكر  ة  ألنَّ  م  هوعمة؟  القلب  يف  يكون  ن  ما 

باال التعظالنعمة  عرتاف  أو مامع  جيري عٰىل اللسان من ذلك،    يم 

الوا باجلوا والطاعات  مقعة  خارجة  كلِّ رح  ُيسمَّ   ن  عامَّ  ٰى  وجه 

ين  دَّ ال  ضاءالوديعة وق   ة ردِّ اللغيصف أحد من أهل    شكرًا، وليس

 ؟ تركه كفراً  كر، فكيف يكوننَّه شبأ

ا ما ُحيكٰى ٥٥٠[[ص  /   وصفهي من  احلسن البرص  نع  ]] فأمَّ

 املنافق هو الذي ه منافق فمامَّ ال شبهة فيه، ألنَّ أنَّ لكبرية بمرتكب ا

خال باُيظِهر  يف  ما  يستف  التي  املعصية  مظهر  كان  ومن  حقُّ طنه، 

وا  امَّ أظهرـٰى لالنصاريهود وال  نَّ منافقًا، أل  يكونال    عليها العقاب

 بالنفاق. افو يوص تي هبا كفروا مل جيز أنْ لام معاصيه

 هلم بأشياء: و نرصة قاخلوارج يفق وقد تعلَّ 

تعاٰىل:  قوله  ُ�مْ   منها: 
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كافرًا، ومنها: قوله ن يسوّد وجهه ال يكون إالَّ  م   كلَّ    أنَّ يقتيض ا  وهذ 

 جَ   تعاٰىل: 
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َ
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به  تعلَّقوا  فيام  هلم  الشبهة  وَّ أ   فيقال  هذه  عىلٰ بنيَّ مالً:  عموم    ة 

بيَّنَّ  َمْن)، ونحن نخالف يفلفظة ( وقد  أنَّ ذلك،  م  تقدَّ فيام  لفظة  ا   

م علَ ة بظاهرها، وأنَّ العموم فيها أو اخلصوص إنَّام يُ امَّ ْن) غري ع(مَ 

ظاهبد وال  هلليل،  اخلوارجيتعلَّ   اآلية  ذهر  به  ُسلِّ ق  ولو  هلم    م. 

 .ةباألدلَّة القاطع هصصيم الظاهر، جلاز ختمسلِّ 

 النار  ام يستفاد بظاهرها أنَّ أنَّ هذه اآلية إنَّ   ن ثانيها:اب عواجلو

املواملت اآللّظية  يف  ٰ صوفة  وتوىلَّ ب  كذَّ من  إالَّ  يصالها  ال  بقي  ية   ،

أنَّه الوا عيدلُّ   عليهم أنْ  تعار هللانا  ٰىل  فة، فال  ٰى هذه املوصوٰىل سو 

 عٰىل ذلك.  لدلي

ي ظِّ بالتلها  وصفو  : أراد جنس الناراو الق   ]] فإنْ ٥٥١[[ص  /

 يف كلِّ نار.  املوجود

أنْ  أنكرتم  ما  لكم؟  أين  من  هذا  اإلشارةتك   قلنا:  نار   ون  إٰىل 

 خمصوصة؟ 

 نَّه ليس كلُّ ، ألظاهرعٰىل أنَّ اخلوارج ال بدَّ هلم من ترك هذا ال

ب  صٍ عا متومكذِّ وظاهر  ًا  أنَّهّليًا،  ي  اآلية  إالَّ  صىلٰ ال  النار  هذه    من  

 كان هبذه الصفة.

ها غربة  وجوه التي عليصفه تعاٰىل ال ثها: أنَّ وعن ثال  اب وجلوا

ال ا للكفرة  يبأهنَّ ال  من    أنْ دلُّ عٰىل  فجرة،  أقوام  وجوه  هناك  ليس 

يكون  ال    أنْ ا بمَّ ٍة ُأخرٰى، إبصف  ة بللعقاب ليست هبذه الصفأهل ا

هقها  ري  يكون عليها غربة ال  [أو] بأنْ   تسمية ُأخرٰى ليها غربة بل  ع

 قرتة.

الوجوه التي يف أنَّ مجيع يف الظاهر أنَّه ليس  عن رابعها:  بواجلوا 

ا داخلة يف  (و للفظة، ألنَّ النار  العموم  لفظة  ألفاظ  جوه) ليست من 

أ  أنْ عند  ممتنع  أراد   اهللا كون  ي   حٍد، فغري  أر   ضها بع   تعاٰىل  دًا اد سوا أو 

  .يكن الحقًا بغريها مل    ه وإنْ و جلحق هذه الو خمصوصًا ي 

كفر بعد لنار  دخل امن ي  ون كلُّ يك  اآلية أنْ   ذهق هبلزم املتعلِّ يو

نَّ الظاهر  النار، أل  خارجًا من  إيامن حتَّٰى يكون من كفر يف األصل

 هكذا يقتيض. 

وصفه أنَّ  خامسها:  عن  بأهنَّ ٰىل  تعا  واجلواب  حمالنار  ة يطا 

أ   بالكافرين، من  يمنع  حميط  نْ ال  و  ةتكون  قيَّدنا بغريهم،  إنَّام 

بعينها:  قال يفا هبم. ومن  هتاطإح ا حم  دار  يمنع  بزيديطة  (إهنَّ ) ال 

أنْ  أنَّ   من  وعٰىل  بعمرو،  حميطة  حمتكون  النار  بزباني  وخزنة،  يطة  ة 

:   تعاىلٰ اهللا  قال  ج عن ظاهر اآلية، وقدوليس يف القول بذلك خرو

بِ هللاُ َوا ِيٌط 
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ْ
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 بغريهم.  همن إحاطتيمنع ذلك  وال

سادسجلوا عن  ظواب  أنَّه  تعاٰىل:ها:  قوله  َ   اهر 
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 فيه وطاعاته. ن اٍز بإيام جمغري يكون املؤمن أنْ  قتٰىض ليس بكفور ال

 كفور؟ إالَّ ال اب: وهل نجازي بالعقيد باآليةرفإذا قيل: أُ 

لل  :اقلن فهذا ترك  و[بني  صلظاهر، وال  مرتدِّ بينكم  بأنْ ]    كم 

، وظصوص وجزاء  محل اآلية عٰىل عقاب خم   اهر اآلية يقتيض معنيَّ

واالستيصال االصطالم  عٰىل  اجلزاء  تالدنيف    محل  ألنَّه    عاىلٰ يا، 

هب  بأنْ   ةالعادأجرٰى   الرضيعاقب  منذا  للكُ اجلز  ب  دون  فَّ اء  ار 
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 ):هـ٤٤٧ثبوت اإليامن/ أبو الصالح احللبي (ت  الربهان عىلٰ 

املصدِّ   ]]٥٦ص  [[ هو  عن  واملؤمن:  املعارف  بجملة  ق 

خاطب   ما  حسب  مبرهاهنا،  لسبه  امل  انن    كون وم  علالعرب، 

 ن جحد املعارف أو شكَّ م ملسالكفر  ًا، واتصديق  -فيه    -اإليامن  

 غري وجهه. لأو نظر  ليدتق أو اعتقدها عن اهفي

قل بواجب من جهة الع  ، أو أخلَّ والفسق اسم ملن فعل قبيحاً 

 فه سبحانه.بذلك عن طاعة مكلِّ  خارجاً  هع، لكونأو السم

اللغة يف  هووالفاسق  [و]اخل  :  عارج،  هو ارف  يف  لرشيعة 

 حانه. بس رج عن طاعتهاخلا

إيامن وفسق، مؤمن عىلٰ ع  مجومن   اه  أت  طالق فاسق بام إل ا  بني 

القبي كلِّ حمن  لثبوت  أنْ   ،  جيوز  ال  إيامنه  ثبت  ومن  منهام،    واحد 

ف  الكفر وفساد اجتامعهام ملكلَّ   ن وعقابيامب اإلام ثوار، لدوكفَّ يُ 

 حتابط. أو ندموعدم سقوطه ب هاممن واحد، وثبوت املستحقِّ 

 إِ اٰىل:  ه تعوقول
�
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�
ُروآَمنُو  نَ  ا�

َ
ف م� �َ

ُ
 ]، ١٣٧:  اءسنال[  اا �

أظهر  خمتصٌّ  اعتقداإل  بمن  أو  لغرييامن  ثبت    ه  من  دون  وجهه، 

   إيامنه، كقوله تعاٰىل:
َ
ِر�ُر  تَ � بَةٍ حْ

َ
ِمنَةٍ   َر�

ْ
يعني    ]،٩٢[النساء:    ُ�ؤ

لإليامن عىلٰ مدو  ق،فاباتِّ   مظاهرة  املقطوع  مامنإي  ح  مطلق   قطوعه 

وامل مشرتط  بالثواب،  الباطنكبظهر    اً عاق واهر  للظ  مطابقاً   ون 

 موقعه.

 .لعقاب الدائملق، مقطوع له بامط عنهول افرالك وذمُّ 

مشرتط    وذمُّ   ]]٥٧ص  [[/ مستحقِّ ء  بإعفاالفاسق  ه عن 

ب  ، وجن كان عٰىل اإليامنكفر ممَّ   أو عند شفاعة، وإذا ظهر  ابتداءاً 

 حاصالً   هأو كون  اق)،النف  اهرة (بهمنه عٰىل املظ  مٰىض ا  كم عٰىل ماحل

أ  تقليد،  نظر عن  عن  بريغل  و  ملا  وجهه،  األدلَّ   هانَّيَّ   املوجبة    ةمن 

 لذلك.

*   *   * 

 ):ـه٤٤٩كي (ت )/ أبو الفتح الكراج١كنز الفوائد (ج 

 ة: شبهة املجربِّ  ]]١٠٣[[ص 

 ل قد قا لت:قا   تعاٰىل، أنْ اهللا فعل  ة عٰىل أنَّ اإليامناستدلَّ املجربِّ 

  تعاٰىل: اهللا
ْ
َ دِ اه ُمسْ نَا ا���

ْ
  وال شكَّ  ]،٦: ةاحت[الف �تَِقيَم اَط ا�

فال ختلو هذه اهلداية التي تسأل فيها  ك تعليمنا سؤاله،  راد بذل ه أأنَّ 

ا أنْ من حالتني يكون    ا أنْ داللة عٰىل ما يقولون، وإمَّ [تكون] ال  : إمَّ

 ول.ا نقاإليامن عٰىل م

فعلها.   دق    اهللا  الداللة، ألنَّ   تكون   نْ صحُّ أ تا الوزعموا أهنَّ 

أنْ قالوا:   جيوز  فعل  لأتس  وال  يف  فعما  ه  و قد  مل  له،  أنْ إذا   يصّح 

ن  يامن فنكو يفعل لنا اإل  ال يف الداللة، فام هو إالَّ يف أنْ يكون السؤ 

 تدين. بفعله مه

 نقض عليهم:  ]]١٠٤[[ص /

ا قوهلم: إنَّ هذه ا ا    ختلو يف حالتني:ال  ملسؤول فيها  ية اهلداأمَّ إمَّ

غري   ملد حتتا ق هنَّ ألون اإليامن فخطأ،  يك   أنْ   امَّ إن الداللة وتكو  أنْ 

أ ذلك،   هبا  نْ وجيوز  املراد  اهللا   يكون  فعلها  إذا  التي  فعل األلطاف 

احًا لإليامن، وال تكون هذه األلطاف  انرش  هبا الصدر  تعاٰىل ازداد

واهتدٰى  آمن  ملن  وق إالَّ  تك،  اهللاة،  دايون األلطاف هد  تعاقال  : ىلٰ  

 ِ
�

تَ يَن َوا�
ْ
 . ]١٧ [حمّمد: ىاَدُهْم ُهدً زَ  اوْ دَ اه

ق  ا  ا وهلم:  وأمَّ فخطأ، ألنَّ الداللة    تكون الداللة  وز أنْ ال جت  إهنَّ

  بإقامتها، فإنَّه قد يصحُّ ملكلَّفني  أزاح علل اكان اهللا قد فعلها و  وإنْ 

فيها،  أنْ  الزيادة  بقوِّ يُ   وأنْ   تسأله يف  لنا  يسري التي خواطرنا  إدراك   

ة ُأخرٰى   .دة يف اهلدٰى ايز  ترادف األدلَّةشبهة يف أنَّ  . والبعدها أدلَّ

إ  اوأمَّ  سؤقوهلم:  جيوز  ال  فعله نَّه  قد  ما  فعل  يف  تعاٰىل  اهللا  ال 

  سبحانه يف فعل ما فعله، ويف   نسأل اهللا  د يصحُّ أنْ فخطأ أيضًا، وق 

 عله.ف ال يفعل ما جيوز أنْ   أنْ 

يف ذلك  علمنا  كوقد  وندبنا  تاب  عباإىلٰ ه  فعله  ما  هبا    دناتعبَّ دة   

إليها،    ومصلحة حاكياً حانبسل  فقاهدانا  مال  ه     ئكته: عن 
ْ
 ِفرْ اغ

تَ  يَن  ِ
�

�ِ� 
َ
َعذ َوقِِهْم   

َ
ك

َ
َسِ�يل بَُعوا 

�
َوا� َِحيمِ اَب  ابُوا 

ْ
  �  ا�

 .]، وال شكَّ أنَّه قد فعل ذلك هبم قبل املسألة منهم٧ [غافر:

  له:قووك
ْ
َق� بِ ْم �ُ رَب� اح

ْ
 م ل]، ونحن نع١١٢[األنبياء:  ا�

 به. أنَّه ال حيكم إالَّ 

تعبَّدن  كلذكو مما  به  منا  أنُنصيلِّ   أنْ   سؤاله  نٰى  عٰىل  بيائه   

ٰ ُس ورُ   م.رفع أقداره عليهم وله، مع علمنا أنَّه قد صىلَّ

خليله   إبراهيم  سؤال  لنا  قوله:  وحكٰى     يف 
َ

ِزِ�  َوال
ْ ُ
�  

 ْومَ يَ 
ُ
�  

َ
ون

ُ
َعث

ْ
 .ه ال ُخيزيهأنَّ  وهو يعلم، ]٨٧الشعراء: [ � ب

 وَ   نقول:  فيك  سبحانهمنا  وعلَّ   ]]١٠٥[[ص  /
َ

َ ال
ُ

�  
ْ
ل ا  ا مَ نَ م�

 
َ

َ  طَ ال
َ

� 
َ
ة
َ
أنَّه ال ُيكلِّف٢٨٦[البقرة:    ا بِهِ اق عباده   ]، ونحن نعلم 

 ال يطيقون.ما 

قوله   بذلك  شهد   :  وقد 
َ

  ال
ً
سا

ْ
ف
َ
� اُهللا   

ُ
ف

�
يَُ�ل   

�
  إِال

َعهَ وُ 
ْ
 ].٢٨٦: ةبقر[ال اس

 ل واخلضوع من التذلُّ   هملا في  هة بذلك ونحوالعباد   جازتوإنَّام

أنْ عٰىل هفيجوز  شوع،  ستكانة واخلالاو هيدينا   أنْ نسأله    ذا الوجه 
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هدٰى مجيع قد دلَّ و  كان  ه، وإنْ نا علياط املستقيم، بمعنٰى يدلُّ الرص

تعاىلٰ ا اهللا  قال   :  ملكلَّفني، 
َ
� ا  م�

َ
 ُموَوأ

َ
� نَ هَ ُد 

ْ
 اُهمْ َد�

َ
ف َعَ�ٰ اوا  ب� تَحَ اسْ  

ْ
  ل

 َ
َ َ

ُهدَ  �
ْ
 ]. ١٧ت: لصِّ [فُ  ىٰ ا�

*   *   * 

الرش   ]]٢٤٤ص  [[ الواجب ائ ومن  لإليام ط  ا ة  لعمل ن، 

الالزم  كلُّ بالفرائض  وليس  مسلم،  مؤمن  فكلُّ  مسلم   ة، 

  مؤمن.

تعاىلٰ ولوق   :  ه 
َ

ِْسال
ْ

اإل اِهللا  َد 
ْ
ِعن يَن  ا��  

�
  مُ إِن

إ١٩ عمران: [آل أرنَّام]،  اإلس  به  التامَّ حصلا م  الاد  ايح  لذي  ، 

 .اً عائاملًا بالواجبات طمؤمنًا ع اً عارف لم فيهيكون املس

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠الشيخ الطويس (ت  علَّق باالعتقاد/فيام يت تصاداالق

 : واألحكاميف اإليامن  ]]٢٢٧[[ص 

عٰىل   جيري  بام  اعتبار  وال  بالقلب،  التصديق  هو  اإليامن: 

 اهللا  وبام أوجب  9ه  ونبيِّ   تعاىلٰ   هللاابكان عارفًا    من  وكلُّ   اللسان.

 فهو مؤمن. بهقًا بذلك مصدِّ  ارفته مقر� عم يهعل

ن ذلك  والكفر  الوهو  قيض  دون  بالقلب  بام  اجلحود  لسان 

أنَّ ويعلم بدل  أوجب اهللا تعاٰىل عليه املعرفة به.   ه يستحقُّ يل رشعي 

 ئم الكثري. العقاب الدا 

قال من  املرجئة  اإلويف  التصديام:  هو  خاصَّ لاب  قين  ة، لسان 

الكفر هو  وك باللحاجلذلك  كلُّ   ن، والفسقاسود  به   هو    ما خرج 

 بريًا. سواء كان صغريًا أو كيته إٰىل معصتعاٰىل  طاعة اهللا نع

ن  قلب واللسا لتصديق بالومنهم من ذهب إٰىل أنَّ اإليامن هو ا

قال:  (معًا. والكفر هو    يامناإل  هو اجلحود هبام، ويف أصحابنا من 

واواللس  قلببال  يقالتصد باجلوارحان)  دلَّ   ،لعمل  كثري    توعليه 

 .ة  األئمَّ  ة عناملرويَّ  نا]] أخبار٢٢٨/[[ص  من

ا جعل  ملعتزلةوقالت  من  ومنهم  للطاعات.  اسم  اإليامن   :

من وللفرائض  ق اإليامن،    النوافل  من  خارجة  ومنهم  النوافل  ال: 

واإلس اإليامن.  والدِّ عن  عندهمالم  واواح  يشء  ين  سق لفد. 

التي  والصغائر    .هبا العقاب  قُّ معصية يستحكلِّ    ارة عنعب  دهمعن

دهم هو ما يستحقُّ ر عن. والكفٰى فسقًا ة ال ُتسمَّ رفَّ تقع عندهم مك

أحكام خمصوصة  به . فمرتكب  عقاب عظيم وُأجريت عٰىل فاعله 

 بل هو فاسق.  هم ليس بمؤمن وال كافر،لكبرية عندا

بق اخلوارج  قريب  وقالت  امن  ُيَس إالَّ   زلة،عتملول  م  أهنَّ ون  مُّ  

كالك كفرًا،لَّ بائر  واسمِّ يُ من    ومنهم  ها  رشكًا.  منهم  ليَّ يضلفيها  ة 

 ة.ًا صغرية كانت أو كبريكفر معصية لَّ ي كُتسمِّ 

النارص  والزيديَّ  مذهب  عٰىل  منهم  كان  من  الكمُّ َس يُ ة  بائر ون 

 ون مذهب املعتزلة.عمة، والباقون يذهبكفر ن

ع يدلُّ  ماىلٰ والذي  أوَّ قلن    اإليامأنَّ هو  الً:  اه  يف  هو   ن  اللغة 

يُ الت وال  أفعامُّ َس صديق،  إيامناً ون  اجلوارح  بيالو،  ل  خالف  نهم   

ي  عليهويدلُّ    فيه، فالن  قوهلم:  ال أيضًا  وفالن  (وكذا،  بكذا  ؤمن 

وقال   بكذا)،  وِت   تعاٰىل:يؤمن 
ُ
اغ َوالط� بِْت  ِ

ْ
بِا�  

َ
ِمنُون

ْ
  يُؤ

   اَومَ   : ]، وقال ٥١[النساء:  
ْ
ن
َ
مِ أ

ْ
َ ٍن  َت بُِمؤ

َ
 ]، أي١٧[يوسف:    ا�

ال  لنا. وإذا  ق ]] مصدِّ ٢٢٩[ص  [/ فائدة هذه  اللغة  ةظلفكان   يف 

قلنا إطما  وجب  أنْ الق  ه  إالَّ  ادَّعٰى  ي  ذلك عليها  ومن  مانع.  منع 

الدال فعليه  قااالنتقال  وقد  تعالة،  اهللا  َعَرِ��  بِِلسَ   ٰىل: ل  اٍن 

رْ َومَ :  وقال]،  ١٩٥اء:  عر[الش  � ُمبِ�ٍ 
َ
أ نَ سَ ا 

ْ
رَُسوا  ل   ِمْن 

�
إِال ٍل 

ْومِ سَ بِلِ 
َ
ق وقال ٤[إبراهيم:    هِ اِن   ،[  : ِإ 

�
َ   ان

ْ
َز�

ْ
ن
َ
 أ

ُ
ق عَ اهُ   

ً
  ي�اَر�ِ ْرآنا

 ]، وقال:  ٢[يوسف:  
َ
ذ

َ
َ َو�

ْ
َز�

ْ
ن
َ
 أ

َ
 َعَر�ِ �ِك

ً
ْرآنا

ُ
]،  ١١٣:[طه  ي�ااهُ ق

  اللغة. محل هذه اللفظة عٰىل مقتٰىض وكلُّ ذلك يقتيض

إولي ألفا  اذس  هاهنا  أنْ نتقم  ظكان  وجب  مجيع  ُحي   لة  يف  َكم 

  وإنْ  يوجب ذلك.بدليل   هنع ينتقل عامَّ ينتقلوإنَّام  ،كاأللفاظ بذل 

هيف  كان   ليس  قال:  من  إٰىل  املرجئة  حيتاج  وال  منتقل،  لفظ  اهنا 

 ذلك.

ي ألنَّ   كلَّ   يسمِّ نُ   أنْ   لزمناوال  مؤمنًا،  ق  ُنطلِ مصدِّ إنَّام  ذلك  ا  ق 

من   بجصدَّ عٰىل  أوجبميع  ق  اهللاما  عه  واإلليه   م،  من  مجاع  انع 

ق باتسمية   . بالدليل كلذ وت مؤمنًا، فمنعنابت والطاغجلمن صدَّ

صن صيص العرف ، وجرٰى ذلك جمرٰى ختاللغةا موجب  وخصَّ

 تسمية  لغة يقتيض ان موجب الك ة ببهيمة خمصوصة، وإنْ لفظ الدابَّ 

 .صيصًا ال نقالً ن ذلك ختوة، ويكما دبَّ دابَّ  كلِّ 

إٰىل أفعال  ل هذه اللفظة  نتقادَّعٰى ان ام ما يلزب هذ موجىلٰ فع

 يدلَّ عليه. وارح أنْ جلا

أنْ دٍ حألوليس   ايق    إنَّ  يعول:  ال  إالَّ    رفلعرف  فيه  التصديق 

 قول، فكيف محلتموه عٰىل ما خيصُّ القلب؟ بال

العرفلق  ب  نا:  واللسا٢٣٠/[[ص    التصديقُيعَرف    ن]] 

ا يصفون  م  ألهنَّ بأألخروالقلب،  مؤنَّ س  وه  اكذلمن،    لساكت، ك 

  ع رجق، ويريدون ما ين ال ُيصدِّ الق بكذا وفون: فالن ُيصدِّ ويقول

 ه عن موجب اللغة. ناخرج بام قلقلب، فلم نإٰىل ال



 ١٤٧  .............................................................................................................  اإليامن) ٨٣/ ( األلفرف ح

ق باللسان أنَّ  لك لوجب  ه لو جاز ذوإنَّام منعنا إطالقه يف املصدِّ

وإنْ تس باإليامن  جحو  ميته  م  هدعلم  مانع  واإلمجاع  ن  بالقلب، 

 ك.ذل

ا اأف داللة   كفرًا، فهو  مل يكن  وإنْ   هأنَّ   فعندنا  شمسلل  لسجودمَّ

فاعل  عىلٰ  وأنَّ  القلبمصدِّ   س يله  الكفر  يف  حلصولق  مجاع  اإل  ب، 

فيه  فر، ألنَّ نفس السجود ك كافر، ومل جيمعوا عٰىل أنَّ عٰىل أنَّ فاعله 

 فاجلواب عنه ما قلناه. ذلك  رنظائ. وكلَّام ُيسئَل من اخلالف

ا لو كيست إيامنًا (عات ل الطاأنَّ   ىلٰ جئة عت املرتدلَّ واس  ت ناأهنَّ

أو  فكة  معصي  ) لكانت كلُّ إيامناً  أنْ بعض كفر، ورًا  ون  يك  لو جاز 

ت ليس  ما  اإليامن  أنْ يف  جاز  كفرًا،  الكفر   ركه  يف    يكون 

لي٢٣١ [[ص/ ما  إيام]]  تركه  كانتس  لو  وأيضًا  طاعة   لُّ ك  نًا، 

كا أحد  يكن  مل  اإليامامل  إيامنًا  ال  ألهنَّ غريهم  والاء  ألنبين  م  ، 

كث النيرتكون  من  خالاو ريًا  بال  يرتكونفل  وعندهم   نم  ف، 

 . اً ا يكون صغريأيضًا م تالواجبا

تعاٰىل: اهللا  قال  ِ�سُ   وأيضًا 
ْ
يَل ْم 

َ
َو� آَمنُوا  يَن  ِ

�
إِيمَ ا�  وا 

َ
ُهْم ا�

 
ْ
   وقال:   ]،٨٢[األنعام:    مٍ بُِظل

َ
َو� آَمنُوا  يَن  ِ

�
هَ   مْ َوا�

ُ
ا  مَ ِجُروا  ا�

 
َ
مْ ل ُ� 

َ
ْ يَتِ  ِمْن َوال

َ
   ، وقال: ] ٧٢:  لا[األنف  ءٍ ِهْم ِمْن �

ْ
 هِ تِ َوَمْن يَأ

مِ 
ْ
عَ ُ�ؤ  

ْ
د

َ
ق  

ً
ا�ص� نا  

َ
أنَّه ٧٥[طه:    اِت ِ�َ اِمل عٰىل  يدلُّ  وذلك   ،[

مد تاجلوارح، واملعمن أفعال    ل الصاحلاتمل يعم  يكون مؤمنًا وإنْ 

مناه.   ما قدَّ

امل به  يتعلَّق  ق خاوما  بيَّ لف  يفنَّد  رشحاه  نطول   ملاجل    فال 

 كره هاهنا. بذ

قلوب، وهو أفعال ال  منإنَّه عند املرجئة    د قلنا:قفا الكفر  مَّ وأ 

دليل قاطع كالتوحيد والعدل    اهللا معرفته ممَّا عليهب  جحد ما أوج

وغري ة  وأمَّ والنبوَّ ذلك.  الل  يف  السرتا  فهو  اجلح  غة  ويف أو  ود. 

عبارة عامَّ  الرش بيستحقُّ ع  ال  اله  بفاعل  ثريالكدائم  عقاب    ه ويلحق 

 ح.ث والتناكرا ة كمنع التوأحكام رشعيَّ 

امل لعقل فيه، لمع ال جمال   طريقه السة كفراً يصعوالعلم بكون 

مقادير   األُمَّ ألنَّ  أمجعت  وقد  عقالً.  ُتعَلم  ال  أ العقاب  عٰىل  نَّ  ة 

بمعرفةاإلخال وجح٢٣٢[[ص  /  ل  وعدله  وتوحيده  اهللا  د  ]] 

رُ نبوَّ  كُس ة  الله  خيافرًا،  الذي  أصحاب  إالَّ   فيهلف    بيَّنَّاملعارف  ا  ن 

 قوهلم. دافس

أنْ  أو يكونيف هذه األش  اك� اشن  يكو  وال فرق بني  معتقدًا   ياء 

 فعٰىل هذا  ،هلا، ألنَّ اإلخالل بالواجب يعمُّ الكلَّ ملا يقدح يف حصو

وكفَّ كُ هة  بِّ شواملة  املجربِّ  بالصفار،  قال  من  ألنَّ ذلك  القديمة،    ات 

الفاتقاداع يفهم  ا هذ  سد  الص  ينايف  ألشياءه  من  االعتقاد  حيح 

 عدله وحكمته. ة باهللا وفراملع

اللغةف  الفسق   اوأمَّ  يف  خ   هو  عن  اليشرعبارة  غريه، وج  إٰىل  ء 

قرش عن  خرجت  إذا  الرطوبة  فسقت  يقولون:  ا، هولذلك 

الَّ أنَّه  ة من ذلك، خلروجها من (جحرها)، إسقيوالفأرة ف  ّميتوُس 

  قبح.سن إىلٰ ن حج ماخلروصًا بصِّ متخ صار بالعرف

ا يف عر عبارة عن كلِّ عندن  وع: فهف الرشوأمَّ   ءوامعصية س  ا 

يها ام ُنسمِّ ها كبائر، وإنَّ عايص اهللا كلَّ م  ة، ألنَّ ت صغرية أو كبريكان

 ما  برية باإلضافة إىلٰ ي كهنها، وهو أكرب م  صغائر باإلضافة إٰىل ما

 منها.هو أصغر 

ق    ٰى سمَّ ال يُ املؤمن  نَّ  يف أ وشبهة املعتزلة   ه قالوا: إنَّ   أنْ به املصدِّ

ينبغ ُيس  أنْ   يكان  بمَّ ال  إيامنه  بعد  الإنَّ   نازمٰى  كام  مؤمن  ُيسمَّ ه  ٰى   

البأ من  م  تقدَّ ملا  ضارب  إنَّام رضنَّه  ة  املشتقَّ األسامء  ألنَّ    ب، 

ت ميف حال وقوع ما ُتطَلق  ]]٢٣٣ [[ص/  نه، باطلة.اشتُقَّ

الاد بالقعتق االا نقول: إنَّ ألنَّ  د حاالً  اإليامن يتجدَّ   هوذي  لب 

 تقاق.شالاة فام خرجنا عن طريقال يبقٰى،  الً، ألنَّهفحا

ٰى من هو يف مهلة ال ُيسمَّ  كذلك لوجب أنْ ان نَّه لو كوقوهلم: إ

  ن مبصفاته، فاسد. ألنَّ    باهللا وال  قه ما صدَّ النظر بأنَّه مؤمن، ألنَّ 

ب ق  قد صدَّ النظر  مهلة  اتل  يه يفعل  جيب ما    جميعهو يف  حلال، ك 

 .ٰى مؤمناً ُيسمَّ فلذلك 

قا يلز ولومتٰى  كلَّ ا:  أنَّ  ق  م  صدَّ ُيسمَّ قل  ام  من  مؤتموه  منًا ٰى 

  ارتكبه وال شيئًا من الواجبات إالَّ   يرتك شيئًا من القبائح إالَّ مل  وإنْ 

 املقال. ا شنيع من ، وهذهترك

املرجقلنا: ذلك   أنَّ الذي نختار كقول  أنْ ئة، غري  ذل ُيق  ه  ك  يَّد 

فنيو  لئالَّ  ههم.  بتصديققول:  مؤمن  ما  و  بجميع  عليه،  جوه  ب 

جيب  ف ما  برتكه  اجلوارحم  ه يعلاسق  أفعال  لن  فيُقيَّد  األمرين  ،  ه 

ارتفا يوهم  يتعلَّ لئالَّ  وما  اآلخر.  أطلقنا  إذا  أحدمها  بهوقع  ن م  ن 

 ل بذكره هاهنا. طوِّ ال نُ   )رشح اجلمل(  تكلَّمنا عليه يفالظواهر 

 معرتفباطل. ألنَّه  ة،  كافر نعم  هإنَّ   ة:يديَّ قال من الز  نل موقو

 ف يكون جاحدًا؟فكي ا،عمة اهللا معتقد هب]] بن٢٣٤ص [[/

ا ا قول  إنَّه  وأمَّ أظهر  حلسن:  منافق، باطل. ألنَّ املنافق هو من 

ما   بيفخالف  ومن    مظهراً اطنه،  ا  كان  يستحقُّ للمعصية  هبا  لتي   

 اب ال يكون منافقًا.العق
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واحاخل ول  ق و عتجاجهوارج  م  ىلٰ م  كافر رتكب  أنَّ  الكبرية 

ُ�ْم بِمَ مَ وَ   بقوله:
ْ َ
ْم �

َ
 ْن �

ْ
ن
َ
 زَ ا أ

َ
ِ ا  ل

َ
و�

ُ
أ
َ
 ُهللا ف

َ
   ك

َ
�

ْ
  فِ ُهُم ال

َ
  �ُرون

  ولنا أنْ ا فساده.  نَّبيَّ   ي] مبنيٌّ عٰىل القول بالعموم، الذ٤٤[املائدة:  

م من األدلَّة اذلك  صَّ  نخ    ملوثَّقة. وقوله:بام تقدَّ
َ
أ
َ
 ف

َ
ذ

ْ
  ار نَ ْرتُُ�مْ ن

ً
ا

 
َ
ىٰ تَل    �  ظ�

َ
 يَْص   ال

َ
 هَ ال

�
إِال ٰ   ا 

َ
�

ْ
ش

َ ْ
َب    �  األ

�
ذ

َ
ك ِي 

�
ٰ َوتَوَ ا�

�
�  � 

نا١٦  -  ١٤[الليل:   يفيد  هبا الذي  رًا خمصوصة،  ]  ولذلك خصَّ 

 ٰ ب وتوىلَّ ا من كون، وم املرتدُّ وه  كذَّ ابتداًء فال يدخل  فرًا  ان كاأمَّ

 فيها. 

يَْوَمئٍِذ    وقوله: ٌه  َووُُجو قوله:    ىلٰ إ  ...  �ةٌ  ِفرَ ُ�سْ وُُجوٌه 

يْهَ   َمئِذٍ يَوْ 
َ
 َعل

َ
غ ال٤٠  -  ٣٨[عبس:    �ةٌ  َ�َ ا  يكون    أنْ   نعمي  ] 

ق  وإنْ هناك  ثالث  عل  سم  ويكون  به،  منطوقًا  يكن  سمة  مل  يها 

 يَْوَم تَ   . وقوله:ُأخرٰى 
�

يَض
ْ
  جُ وُ   �

�
ْسوَد

َ
  وُُجوٌه ]]  ٢٣٥[[ص  /وٌه َو�

عمران:   يمن١٠٦[آل  ال  من]  وج  أنْ   ع  أُ يكون  سودًا  ر  َخ وه  ال 

خالخالصة   بيضًا  أنَّ وال  عٰىل  اآلي  صة.  باملرتدِّ هذه  ة  خمتصَّ   ، نية 

رْ   قوله:ل
َ
ف

َ
�

َ
�َ أ ْم 

ُ
مْ إِيمَ   عْدَ � عمران:    انِ�ُ وقوله١٠٦[آل   ،[ :  

 ُم
َ
�  َجَهن�َم 

�
  َو�ِن

ٌ
 بِ ِحيَطة

َ
�

ْ
من   ]، ال يمنع٤٩[التوبة:    �  نَ فِِر�ال

إحاطتها    (أنْ  الاقسَّ بالفُ يكون)  يمن، كام  م  إع  انية  بالزب  حاطتهان 

ال وقولوخزنة     :هنريان. 
ْ
ال  

�
إِال اِزي 

ُ
�  

ْ
ل  وَهَ

َ
 ك

ُ
  �َر  وف

ُمحِ ١٧ [سبأ: إثبا  َل ]، لو  ب  تعٰىل عمومه لوجب  ال عٰىل حاملؤمن 

االستذلك   بعقاب  الدنيا،  دايف    ئصالخمصوص  خمتصٌّ  ر  وذلك 

ل اآلية وسياقها إىلٰ ار  فَّ بالكُ   يف  قولاء الواستقص  رها. آخبداللة أوَّ

رمحة  ( مرتٰىض  الوعيد لل  ةمسأل  ، ويفيث أرشنا إليهوكول حذلك م

 .)هيعلاهللا 

*   *   * 

  ):هـ٤٦٠  ت يخ الطويس ()/ الش ١القرآن (ج  تفسري    ان يف التبي 

ا َومَ : قولهصديق، منه  لغة هو الت]] واإليامن يف ال١٢٥[[ص 

 َ
َ

� ِمٍن 
ْ
بُِمؤ َت 

ْ
ن
َ
أي  ١٧[يوسف:    اأ لنا،  ق  بمصدِّ ]، 

ِمنُ وقال:    ]]١٢٦ ص[[/
ْ
بِ يُؤ  

َ
بْ ون ِ

ْ
َوالط� ا�  اِت 

ُ
  وِت غ

ه٥١ [النساء: كذلك  أكثر    علرشا  يفو  ]،  واملعند  راد  املرجئة، 

م بجميع  التصديق  وهو  أو  ابذلك  أباحة،  أو  ندبه  أو  اهللا  جب 

قون    هذه اآلية، ألنَّهاس يف  عبَّ   حكي عن ابن ملا قال: (الذين ُيصدِّ

 بالغيب).

أنَّ ربيع بن أ ال  كٰى وح ال:  ون بالغيب. وق خيش  ل: الذينقا  هنس 

ن مشتقٌّ من  وقيل: إنَّ اإليام  .ية والعالنيف الرسِّ عون اهللا  يطمعناه ي

ن يؤمن  من  واملؤمن  املؤمن سه  فاألمان،  واهللا  اهللا،  عذاب  من 

عذابلياألو من  مرئه  وذلك  أخبارناه،  يف  املعتزلة  وي  وقالت   .

ف هو  اإليامن  ابأمجعها:  ومنهلطاععل  من  ة،  ا  فرائضهرب  اعتم 

مونوا ومنهم  الوفلها،  اعترب  الجان  منها  واعتربوا   ب  غري، 

 ا.الكبائر من مجلته باتناج

ا عن  الرضا  وروي  هو  اإليامن  أنَّ  بالقلب، ل:  تصديق 

ا األقوٰى من ذلك يف  وقد بيَّنَّ  ل باللسان.لقوباألركان، وا  والعمل

 كتاب األُصول. 

*   *   * 

م منهم أ   هللام اين علقيل: الذ  إنْ ]] ف١٣٣[[ص   ال يؤمنون،   هنَّ

قاده كانوا  فإنْ ن عٰىل اإليرل  أم ال؟  قادرينمتقل  يامن  كانوا  ما   :  ،

كلَّفه اإليامنوقد  تعاٰىل  اهللا  كلَّ   ،م  عليه،  فقد  يقدرون  ال  ما  فهم 

ال  و وإنْ هذا  قادر  جيوز.  قلتم:كانوا  فقد  قادرين    ين،  كانوا  م  إهنَّ

 عٰىل جتهيل اهللا.

هذقلنا يلزم  :  فإنَّ مثللف  املخاا  اله،  م    ه  أهنَّ  مأمورونخالف 

رين  ا كانوا مأموذلك كام ال جيب إذ بجيال هلم: إنَّه ال يامن، فيق إلبا

 قد علم  أليس اهللا ين (بإبطال ما علم اهللا)،  موروا مأ نيكو   نْ أ   باإليامن 

  إنْ ؟ ف أم اليوم؟ أيقولون: إنَّه قادر عٰىل إقامتها  يم القيامة النَّه ال يقأ 

قد قلتم:  ه يقدر، فقلتم: إنَّ   إنْ زتم اهللا. و فقد عجَّ يقدر،  ال  ه  : إنَّ قلتم 

أنْ ١٣٤  [ص إنَّه /[  عٰىل  يقدر  نفس   ]]  ل  واجلواب الصحيح ُجيهِّ   ه. 

أنَّ   ما  له عىلٰ ه، وال جيعما هو بٰىل  ء ع  العلم يتناول اليشعن ذلك: 

أنْ  يمتنع  فليس  به،  يش  هو  حصول  وإنْ يعلم  بعينه  غ  ء  ريه  كان 

أَال مقدو ُخريِّ    ىٰ تر   رًا،  من  وال أنَّ  الصدق  وقد عل بني  أنَّ    م كذب، 

قبح    غرض، وقد علمم صاحبه يف باب الاق م  واحٍد منهام يقوم  كلَّ 

   الصدق وإنْ خيتار الكذب عىلٰ  أنْ الصدق، ال جيوز  الكذب وحسن

ة ما قلناه  ؟ فبان بذلكعٰىل الكذبان قادرًا ك  . صحَّ

*   *   * 

فإ١٣٧[[ص   إقي  نْ ]]  ق ل:  إلتمذا  انَّ :  قلخ  هللا  عٰىل  وهبم  تم 

سم أ وعٰىل  وعٰىل  فكيصبعهم  عارهم،  قادرين  يكونون    ىلٰ ف 

يكو قيل:  ألنَّ اإليامن؟  عليه  والنون  اخلتم  بيشغ  ليسا  ء  شاوة 

تعاىلٰ  اهللا  والعنييفعلهام  القلب  يف  هب  يصدُّ  اإلي   عن  ولكن  ام  امن، 

ٰىل  وع  ون،منم ال يؤهنَّ م بأناه من اهللا عليههادة عٰىل ما فرسَّ اخلتم ش

  ال   اٰىل أسامعهم بأهنَّ ، وعاحلقَّ   يذكر، وال تعا ال تعي القلوهبم بأهنَّ 

احلقِّ  إٰىل  إخباتصغي  وهذا  ُيع.  ن  عمَّ أنَّهلَ ر  منه  يؤمن.   م    ال 
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له)،  ر بحبِّ (إلفهم الكف  والغشاوة هي إنَّ ومل يقل تعهم  ه جعل  اٰىل: 

وم كذلك.  أنَّه  أخرب  بل  قلوهبم،  قرعٰىل  بان  ان  ك  وإنْ   -لنصب  أ 

ورة زادهتم رجسًا  إنَّ الس   معنٰى قوله:أراد    يكون  أنْ حيتمل    -  اشاذ� 

مل  ر  إىلٰ  والسورة  ولكنَّجسهم،  ازدادوتزدهم  عندها،   اهم 

ح ذلك في نُوس  شاء اهللا تعاٰىل. ام بعد إنْ وضِّ

*   *   * 

أفعال اجلوارح  ٢٢٠ص  [[ أنَّ  ]] ومن استدلَّ هبذه اآلية عٰىل 

لو  من    يامن من اإل يكحيث  إبليس  يك  أنْ   ، لوجب ذلكن كمل  ون 

معه  مؤمن بام  وإنْ املعرفة    نمًا  بإب  باهللا  ألنَّ   ،هائفسق  أبعد،  فقد 

يقول إذااملخالف  ك  :  أنَّ   فره علمت  علمت  ملباإلمجاع  م  ه  عه  يكن 

س علمت أنَّ معه كفرًا،   للشمصيلِّ ت أنَّه يُ ام إذا رأيإيامن أصالً، ك

 فرًا.ست كس ليكانت صالته للشم وإنْ 

*   *   * 

وقد  ٣٤٧[[ص   املر]]  اآلاستدلَّت  هبذه  [يجئة  يَن  ة  ِ
�

ا�  
�
إِن

هادُوا  وَ ا  آَمنُو يَن  ِ
�

ابِئِ�َ وَ   ىٰ ارَ َوا��َص ا�
بِاهللاِ   ا�ص� آَمَن  َْوِم    َمْن  َوا�ْ

وََعمِ  ِخِر 
ْ

 اآل
ً
صاِ�ا  

َ
ُهْم    ل

َ
ل
َ
مْ ف ُرهُ

ْ
ج

َ
 أ

َ
َوال َر��ِهْم  دَ 

ْ
ِعن يِْهْم   

َ
َعل  

ٌ
وْف خَ  

 
َ

مْ   َوال زَ هُ
ْ َ
�  

َ
أنَّ ا]٦٢[البقرة:    �  نُون ليس    لعمل الصالح، عٰىل 

اإل اهللا  يامنمن  ألنَّ  بأىلٰ اتع،  عنهم  أخربهم  آمنو  م  عطف    ،اهنَّ ثّم 

أهنَّ  مؤمنني  كوهنم  حكمها.  معٰىل  ما  الصاحلات  عملوا  قالوا:   إذا 

ذلك  وم محل  التأن  وكلُّ عٰىل  الظاهر.  ترك  فقد  الفضل،  أو  كيد 

  و ه القرآن نح ل ممَّا ورد باألوَّ له يف  دخوعد  َر با ُذكِ ه ممَّ كرونيشء يذ

 ِ�يِهمَ قوله:  
َ
ف وَ ا   

ٌ
 اِكَهة

ْ َ
�  

ٌ
ان

�
َوُرم  

ٌ
ونحو  ]٦٨  :[الرمحن  �ل  ،

نَ قوله:  
ْ
َخذ

َ
أ  

ْ
ِميثَ َو�ِذ ا��ِ�ي�َ�  ِمَن  ُهْم  ا 

َ
وَ ا�  

َ
ك

ْ
نُوٍح َوِمن  ِمْن 

قوله:  ٧[األحزاب:   ونحو   ،[ َو ُروا 
َ
َ�ف يَن  ِ

�
 َوا�

�
ذ

َ
بِآيَ بُ �   ااتِنَ وا 

يوله:  ]، وق ١٩احلديد:  [ ِ
�

 ا�
َ
وا َ�ْن َسِ�يِل اهللاِ وََص   ُرواَن َ�ف  د�

:  ر لقلناينا والظاهلِّ جماز، ولو ُخ   لكيع ذمجوا:  ]. قال١٦٧[النساء:  

ل. ف من    ار والتصديقأليس اإلقر قالوا:    إنْ إنَّه ليس بداخل يف األوَّ

 اه.قلن العمل الصالح؟ فال بدَّ لكم من مثل ما

 ن: ابانه جوقلنا: ع

أنَّ  يُ   أحدمها:  أفعال اىلٰ َلق إالَّ عطالعمل ال  م ال جلو   ارح، ألهنَّ

 . لون: عملت بيدي أو برجيلام يقوإنَّ و ولون: عملت بقلبي،قي

عليه   وُحتَمل  جماز،  ذلك  أنَّ  والرضوالثاين:  مع كالمنا  ورة. 

 اإلطالق. 

*   *   * 

  ):هـ٤٦٠ويس (ت  الط   لشيخ )/ ا ٢التبيان يف تفسري القرآن (ج  

بيَّ ٨٢[[ص   وقد  امل نَّ]]  أنَّ  املصا  وجدِّ ؤمن هو  ، ب عليهق بام 

ي  نَّ اإليامن ال ينفرح وغريها، ألوااق بأفعال اجلسَّ فُ لا  هويدخل في

عندنا.   ملالفسق  خطاب  أنَّه  املعتزلة:  الكبوعند  وإنَّ جتنبي  ام  ائر، 

الفُ يدخل   يسَّ فيه  كام  والتغليب،  التبع  طريق  عٰىل  ر  املذغلب  اق  كَّ

املعىلٰ  قو  ثؤنَّ   والعبيد  لك: اإليف  فيامبيَّنَّ  جاوزين. وقدماء  م ا  تقدَّ  

أف ال  اجل  لاعأنَّ  عند  ٰى سمَّ تُ وارح  املرجئة    إيامنًا  وأكثر  أكثر 

ُيسمِّ   وأنَّ   أصحابنا، ملبعضهم  إيامنًا،  ذلك  عن ي  رووه    ا 

إنَّه   الرضا قال:  من  عند  العقاب  أمان  من  مأخوذ  وإيامن   .

ا، وعنالكبائرنبي  جمت  تناول تقاد  اخلطأ يف االعأمان    رين منآلخد 

ويف    الواجب  جيععليه.  من  الو اطلا  لاملخالفني  جبات  اعات 

اإلوال من  منوافل  وفيهم  الواجبيامن.  جيعل  إن  فقط  يامنًا،  ات 

 . نًا جمازاً ي النوافل إياموُيسمِّ 

*   *   * 

تعاٰىل:  ٣٦٢[[ص   قوله  [أي  وهذه اآلية   [[ ِ
�

 ا�
�
آمَ ينَ إِن وا نُ  

وَعمِ وَ 
ُ
ال ا�اِت  اِ�َ �ص� ا  قاُ�وا 

َ
 َوأ

َ
ال َوآص� ا�ز� تَ ةَ   ُوا 

َ
� 

ْ
ج

َ
أ ُهْم 

َ
�  عِ   مْ هُ رُ ةَ 

ْ
دَ  ن

 َر��ِهمْ 
َ

َوال   
ٌ

وْف يْ  خَ
َ
َعل   

َ
َوال  ِهْم 

َ
َزنُون

ْ َ
� ْم  هُ    �    :٢٧٧[البقرة ،[[

أنَّ  تدلُّ   اجلوعٰىل  هو    ارحأفعال  اإليامن  وأنَّ  اإليامن،  من  ليست 

و بام  لو  ألهنَّ جب،  التصديق  لاالمن  كانت  ا  قويامن     له:كان 
�
إِن

ينَ ا ِ
�

، إذ  ا بواو العطفرهكذل  ٰى نعقد اشتمل عليها فال م   اونُ  آمَ �

 عٰىل نفسه. ءف اليشال ُيعطَ 

قوله:    فإنْ  جمرٰى  جيري  ذلك  �َ قيل:  يَن  ِ
�

وَ ا� ُروا 
َ
وا َص ف د�

اهللاِ  َسِ�يِل  وقوله:١[حمّمد:    َ�ْن   ،[   
َ
َ�ف يَن  ِ

�
وَ ُروا�  ا 

�
ذ

َ
  وا بُ �

 اآيَ بِ 
َ
 ].٣٩[البقرة:  اتِن

وا تلك، ألنَّ   نيتها  خلالف يفقلنا:  إنَّ   ل:وقن  الا  كاخلالف يف 

ب الالتكذيب  هو  عىلٰ نف  كفراآليات  داللة  هو  نقول:  وإنَّام   سه، 

الصدُّ  ل:  كام نقوبيل اهللا.  ]] س٣٦٣[ص  عن /[  الكفر، وكذلك 

  ن ذلك مل يك  نْ ه وإكفر  : فالن كافر، يدلُّ عىلٰ 9  إنَّ قول النبيِّ 

 رًا.كف

*   *   * 

 ري غ، عند املعتزلة بمعنٰى واحدو يامن عندنا ]] واإل٤١٣[[ص 

فأنَّ  أنَّ  عندهم  الواجبات    اإليامن،    نمعل  من  اجلوارح  أفعال 

أفعال(وعندن أنَّ  أ   ا  من  اجلواالواجبات  اإلي فعال  من  امن)،  رح 

القلوب  و أفعال  من  الواجبات  أفعال  أنَّ  هي    التي  -عندنا 
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أ اإل  من  -  التصديق ا  فأمَّ اجلوارح  يامن،  اإلفعال  من  امن  يفليست 

 شاء اهللا.  نْ إ وسنُبيِّنهلك يف ما مٰىض، ذ انَّيَّ بقد انت واجبة. وك وإنْ 

*   *   * 

  ):هـ٤٦٠ويس (ت  )/ الشيخ الط ٣التبيان يف تفسري القرآن (ج  

تعاٰىل:  ٣٥٩[[ص   قوله   [[ َ� م� 
ُ
� آَمنُوا  يَن  ِ

�
ا�  

�
رُ إِن

َ
 ف

ُ
� م�  وا 

   نُواآمَ 
ُ
رُ   م� �

َ
 َ�ف

ُ
   م� ازْداُدواوا �

َ
� 
ً
را

ْ
فِ يَُ�ِن ا  مْ ُ�ف

ْ
   رَ ُهللا ِ�َغ

َ
   مْ هُ �

َ
  َوال

 
َ
ِد�

ْ
 ُهْم َس�ِ ِ�َه

ً
 ]، آية واحدة. ١٣٧[النساء:  � يال

 ثة أقوال:اآلية ثال قيل يف املعنىِّ هبذه املعنٰى:

ل]: قال قتادة: عنٰى بذلك   يَن آَمنُوا[األوَّ ِ
�

م�   سٰى،بمو  ا�
ُ
� 

 
َ
م� آ عجل، عبدوا ال  بأنْ  اُروَ�ف

ُ
نصارٰى بعيسٰى،  ال ييعن َمنُوا�

 
ُ
 �َ   م� �

َ
م� ازْ به،    وارُ ف

ُ
   داُدوا �

ْ
 ُ�ف

ً
ة حمّمد    را . وقال  9بنبوَّ

بعزير، ثّم    ثّم آمنوا روا بعزير،اء: آمنوا بموسٰى، وكفاج والفرَّ الزجَّ 

 . 9ٰى، ثّم ازدادوا كفرًا بمحّمد كفروا بعيس

م آم ذلك أهل النفا ي ب زيد: يعن   ابن د و جماه   لثاين: قال ا و  ا ثّم  و ن ق أهنَّ

  عٰىل كفرهم.   وهتم  بم كفرًا وا ثّم ازدادوا  تد ر ا   ثمّ آمنوا    وا ثمّ دُّ ارت 

أذنب  وا ذنبًا يف والثالث: قال أبو العالية: هم اليهود والنصاري 

ث ورشكهم،  توبتهم،  ُتقبَل  فلم  تابوا  الرشّم  من  تابوا  لُقبِ لو  َل  ك 

قول عقوا األ م. وأقوٰى منه يقة  قؤمن عٰىل احلهد، ألنَّ املل جماندنا 

ب الدائم،  الثوا  ليه عاإليامن يستحقُّ   نَّ أل   فر،يك  أنْ   ال جيوز  عندنا

حباط  اإلالدائم، بال خالف فيهام، و  والكفر يستحقُّ عليه العقاب

باطل،  عن أج دنا  ألدَّ فلو  احلقيقي  اإليامن  بعد  االرتداد  إٰىل  زنا  ٰى 

ااجتام ا الثواستحقاق  ع  واللداب  ا ئم  واإلمجعقاب  اع  لدائم، 

الطرباوبخالفه.   الوختار  األوَّ جي  ااق و  ل. ه  والبلخبَّ جلُ ل  ي: ائي 

أنْ  ثمّ ت  جيوز  آمنوا  كانوا  قوم  ارتدُّ كون اآلية نزلت يف  آمنوا    ثّم  وا 

 . دادوا كفراً روا ثّم ازثّم كف

ِفرَ وقوله:  
ْ
ِ�َغ اُهللا  يَُ�ِن  ْم 

َ
�    مل هلم غفر  لي  اهللا يكن  معناه: 

ا ياماإلب الكن  /[[ص  لثاين  م،   ]]٣٦٠فر  ل  املتقدِّ فيام ارت  امَّ ـألنَّه    دَّ 

م مل يكنا تٰىل أنَّ م علَّ دد  بع إيامنًا، فال يستحقُّ به غفران عقاب    قدَّ

الذي  ا وهو  م،  املتقدِّ الزلكفر  وقالجَّ اختاره  خي  البل  اج. 

يتوب والزجَّ  مل  إذا  هلم  ليغفر  اهللا  يكن  مل  ماج:  النه.  وا  ذي  وهذا 

ة و  ولكلِّ حاٍل و الكفر عٰىل  ، ألنَّ يصحُّ   ال  روهذك حدة ال يغفر  امرَّ

باإالَّ هللا  ا ف  معلتوبة،  الغال  لنفي  مه  نٰى  تقدَّ إيامن  بعد  فران عن كفر 

 مه إيامن.كفر تقدَّ 

*   *   * 

  ):هـ٤٦٠)/ الشيخ الطويس (ت  ٥رآن (ج  سري القن يف تف بيا الت 

تعاىلٰ ٧٥ص  [[ قوله   [[  : 
ْ
ا� َما 

�
 إِ�

ْ
 ِمنُ ُمؤ

َ
ينَ ون ِ

�
ا�     

َ
َر إِذ كِ

ُ
ذ ا 

 ا 
َ
وَِجل و�ُ   ْت ُهللا 

ُ
ل
ُ
 هُ ق

َ
َو�ِذ تُ ْم  يَ ا  يْ   ْت لِ

َ
ُهْم  زَ   اتُهُ آيَ ِهْم  َعل

ْ
 إِيمَ اَد�

ً
انا

 ٰ
َ َ

   َر��ِهمْ   َو�
ُ �
تََو�

َ
�  

َ
   �ون

َ
يَن يُِقيُمون ِ

�
 ا�

َ
ال اةَ  ا�ص� نَ    َوِ�م�

ْ
اُهْم َرَز�

  
َ
ون

ُ
ِفق

ْ
ن
ُ
��   ِ

َ
و�

ُ
مِ أ

ْ
ُمؤ

ْ
ا� ُهُم   

َ
 ك

َ
حَ نُون   

َ
� ا 

�
َد جَ دَرَ ُهْم  ق

ْ
ِعن اٌت 

 رَ 
ْ
َوَمغ وَ ��ِهْم  ِر� زْ رِ ِفَرةٌ 

َ
ك  

ٌ
ثالث ]٤  -   ٢ل:  [األنفا  �ٌم  ق  ،

  خالف.آيات بال  

أفعال   -  استدلَّ  وإنَّ  وينقص،  يزيد  اإليامن  إنَّ  قال:  من 

يكون    هبذه اآليات، فقالوا: نفٰى اهللا أنْ   -  ون إيامناً اجلوارح قد تك

إذا من  إالَّ  ق اهللا  ذكر  املؤمن  وجل  تُ وإذلبه،    عا  آيليت  أي  ليه  اته 

إيامناً يآلات زادهتم  ُقِرئَ  أهنَّ ة  إيون عدازدم ي، بمعنٰى  امنًا، ند تالوهتا 

لون يف مجيع ُأمورهوأهنَّ   م.م عٰىل اهللا يتوكَّ

  
َ
يُِقيُمون يَن  ِ

�
 ا�

َ
ال بيَّنها    ةَ ا�ص� ما  عٰىل  هبا  يأتون  بمعنٰى: 

ممَّا9 النبيُّ  وُينِفقون  ارزق   ،  يف  هم  وإخراج    ربِّ ال  وابأب هللا 

 .اة وغريهجبات من الزكاالوا

الذمّ ث هؤالء  بأنَّ  وصفهم  و  هم هبذ  مهصفين  األوصاف  ه 

ن كان له اسمه  ، يعني الذين أخلصوا اإليامن، ال كمااملؤمنون حق� 

الظاهر هلعٰىل  وأنَّ  الدرجات  ،  ام  التي  عند  املنازل  وهي  هللا، 

امل  أنَّ ض، ويتفاضل هبا بعضهم عٰىل بع يم،  ق الكرلرزوا   غفرةهلم 

 س له ذلك. يللك ذن ليس كم لَّ عٰىل أنْ فد

يف   خالف  أفاضل    هذه  :لقاذلك  ومن  املؤمنني  أوصاف 

وليس وخي أنْ ٧٦/[[ص    ارهم،  يمتنع  يف    يتفاضل  ]]  املؤمنون 

وإنْ  يتفاضلو  الطاعات  اإلياممل  يف  يُ ا  ل  ن.  أوَّ يف  قال  أنَّه  ذلك  بنيِّ 

 اآلية:  
َ
كِ إِذ

ُ
ذ  اهللاُ َر  ا 

َ
وَِجل   

ُ
ق  

ْ
 ت

ُ
ا  ُهمْ و�ُ ل ليووجل  س لقلب 

 ت. ذلك من املندوباوإنَّام  ،خالف ب بالبواج

   :هلوق و
َ
تُِليَ َو�ِذ يِْهمْ ا 

َ
َعل آيَ ْت  إِيمَ زَ اتُُه    ُهْم 

ْ
ٰ اَد�

َ َ
َو�  

ً
ْم  َر��هِ   انا

 
َ
ون

ُ �
تََو�

َ
��ا من عند اهللا، فال شكَّ أنَّ   إذا صدق ، ألنَّه بآية آية أهنَّ

 ح.واراجلبفعل مل يزد  وإنْ داد معارفه تز

يَن    وقوله: ِ
�

ا�ص� قِ يُ ا�  
َ
 يُمون

َ
ذلك  ةَ ال يف  ائض  الفر   يدخل 

أنَّ وافلن لوا  شكَّ  وال  ب،  اإلخالل  اإليامن    من  ُخيِرج  ال  النوافل 

ُينقِ  واإلنفوال  األكثر.  عند  منه  ق ص  أيضًا  بال اق  يكون  واجب  د 

بواجب منه ال ُخيِرج م  ليس  ن بال  يام ن اإلوالنفل. واإلخالل بام 

 الف. خ

ِ   له:وقو
َ

و�
ُ
  أ

َ
 ك

ْ
ُم ا�

ُ
مِ مُ ه

ْ
 ؤ

�
 َحق

َ
 ىلٰ إه  ار به أشُيبنيِّ ذلك أنَّ   انُون



 ١٥١  .............................................................................................................  اإليامن) ٨٣/ ( األلفرف ح

 أوصافهم، فمن أين أنَّ غريهم وإنْ   م، ألنَّ هذهيارهم وأفاضلهخ

 مؤمنًا؟! دوهنم يف املنزلة ال يكون كان 

*   *   * 

املجربِّ ١٠١[[ص   من  قال  من  ا  فأمَّ [أي  ]]  املراد  إنَّ  اد  املرة: 

قوله  م  يَ :  تعاىلٰ ن 
�
�
َ
أ ِ ا 

�
ا� وَ   ا واْستَِجيبُ   نُوا آمَ َن  يَها   ر�ُسولِ ل�ِ ِهللاِ 

َ
إِذ ا   

�ِ َ� دَ  يِيمَ ُ�ْم 
ْ ُ
�  ا 

ْ
َواع  ُ�ْم 

َ
َمرْءِ ل

ْ
ا�  َ ْ

بَ�  
ُ

ُول
َ

� اَهللا   
�
ن

َ
أ بِِه ُموا 

ْ
ل
َ
َوق  

هُ 
�
ن
َ
ِْه    َوأ

َ
َ�ُ إِ�

ْ ُ
�  

َ
املرء  ٢٤[األنفال:    �ون بني  حيول  اهللا  أنَّ   [[

إيَّ بعد  امن  واإلي بأمره  فاه  أنْ اٰىل ال جيوز  عته  ل، ألنَّ باطه   ريأم  عليه 

تعاٰىل    فه،غاية الس  ألنَّ ذلكوبينه،    هنبيه وحيول  يمنعه من  بام  أحداً 

ة يقول: إنَّ اإلاهللا عن ذلك. وأيضًا فال أحد من األُ  ل  يامن مستحيمَّ

الكاف وإنْ رمن  م  فإهنَّ ي  ،  اإليامن،  عٰىل  يقدر  ال  إنَّه  ن:  قولو قالوا: 

منهجي ومن ارتكنه  مع  توقَّ ويُ   امناإلي  وز  فقد خذلك،    ج ر ب ذلك 

 اع.اإلمجمن 

*   *   * 

  ):هـ٤٦٠الطويس (ت    )/ الشيخ ٦(ج  تفسري القرآن    يف  ن ا بي الت 

تعاٰىل:  ٢٧١[[ص   قوله  [أي  ويف اآلية   [[ ِابٌ تَ ا�ر ك   
ْ
ن
َ
َ أ

ْ
اهُ َز�

ِرَج  
ْ
ِ�ُخ  

َ
ْك مَ إِ�َ

ُ
ل الظ� ِمَن  ٰ ا��اَس 

َ
إِ�    ورِ ا��   اِت 

ْ
رَ بِإِذ إِ ِهمْ �� ِن    ٰ

َ
�  

َعِز�ِز  اِط ِ�َ 
ْ
ال َِميدِ  

ْ
ُ   �  ا�

َ
� ِي 

�
ا� ِ�  مَ   اِهللا  ِ�  َومَ اِت  اوَ مَ س� ا�ا  ا 

رِض  
َ ْ
 َووَ األ

َ
�

ْ
�ِل  

ٌ
 �ْل

َ
َعذ ِمْن  ِديٍد  فِِر�َن 

َ
ش   ١[إبراهيم:    �اٍب 

أ]] دال٢و يلة عٰىل  اهللا  املكلَّفني، ألنَّه ذكر  نَّ  مجيع  ريد اإليامن من 

أن كأنَّه  النليُخرِ   تابهزل  اإليالكفر  ظلامت  من    ساج  نور    امن، إٰىل 

ا الَّ لا   ألنَّ  والم الم  أنْ   لغرض،  الو كي  جيوز  الم  ألن  لو  عاقبة،  ا  هنَّ

 خالفه. هم مؤمنني، واملعلوم ت كذلك لكان الناس كلُّ كان

*   *   * 

  : ) هـ ٤٦٠الشيخ الطويس (ت    / (رسالة يف االعتقادات)   / ل رسائ ال 

سائلا  إذ  ]]١٠٣[ص  [ ملك  الوق   سألك  فيام اإلا  :  قل: ن؟ 

التصدي وباهو  باهللا  وبام  رلق  به السول  ،  ة  مَّ ئرسول واألجاء 

 .تقليد باللدليل الذلك با كلُّ 

مركَّ  ومن  وهو  مؤمن،  فهو  عرفها  من  أركان،  مخسة  عٰىل  ب 

كافرجهله كان  والنبوَّ اً ا  والعدل،  التوحيد،  وهي:  واإلمامة،   ،ة، 

 واملعاد. 

*   *   * 

 ): ٦ وأ ٥بخت (ق إبراهيم بن نو /المالكم عل الياقوت يف

واملؤم٦٥[ص  [ فس]]  إذا  مؤمناً سمَّ يُ ق  ن  ه  ، ألنَّ ٰى  و اإليامن 

مصدِّ التصديق   جزءاً   ، قوهو  الطاعات  وإالَّ   وليست  اإليامن   من 

قوكا [تعن  اِ�َ :  ]اىلٰ له  ا�ص� وا 
ُ
وََعِمل آَمنُوا  يَن  ِ

�
ا�  

�
  اِت إِن

 . اراً تكر  ]٢٧٧ :بقرة[ال

*   *   * 

 ):هـ٦(ق  ربيسفضل الطلا)/ ١(ج  بيانالجممع 

تع]]  ٨٦[[ص    :  اىلٰ [قوله 
ْ
يُؤ يَن  ِ

�
 ا�

ْ
بِال  

َ
يِْب ِمنُون

َ
 غ

  الطاعة. ثمّ اإليامن هو فعل  وقالت املعتزلة بأمجعها:]]، ٣ [البقرة:

من ومنهم  والنوافل،  الفرائض  اعترب  من  فمنهم  اعترب   اختلفوا، 

حسفرائ ال واعتربض  اب  كلِّ الكبائاب  جتنوا  روٰى  اهر  وقد   .

بن موسٰى   ، عنمُّ اوالع  خلاصُّ ا الرضا  عيل   :   َّاإليامن هو    «إن

بالقلا باللسان،  ،بلتصديق  وقد    واإلقرار  باألركان».  والعمل 

عٰىل لفظ آخ أيضاً روي ذلك  قول مقول،ر عنه  وعمل    : «اإليامن 

واتِّ  بالعقول،  وعرفان  المعمول،  إ  ».رسولباع    صل أ   نَّ وأقول: 

  له. وكلُّ ُس ت به رُ جاء  امع  بجميله وُس باهللا وبرُ رفة  عملا  امن هوياإل

بهفهو مصدِّ   ءبيشعارف   لفإنَّ   ه اآلية،عليه هذ  لُّ د ي.  ق  تعاٰىل   امَّ ـه 

 به من الغيب  للمخَرب   يقه تصدأنَّ   معلَ قه بالغيب ليُ ذكر اإليامن علَّ 

ثمّ  وثقة.  معرفة  س  عٰىل  عن  بالذكر  البالطاائر  أفرده    ة دنيَّ عات 

عيَّ الوامل فقالة وعطفهام   وَ :  ليه، 
َ
   �ُِقيُمون

َ
ال نَ َوِ�م�   ةَ ا�ص�

ْ
َرَز�   مْ هُ اا 

و
ُ
ِفق

ْ
ن
ُ
�  

َ
وإنَّ عطَ يُ   ال  ء واليش  ]،٣البقرة:  [  �ن نفسه  عٰىل  ام  ف 

غريهعطَ يُ  عٰىل  ذكرنَّ أ   أيضاً يه  عل  ويدلُّ   .ف  حيث  تعاٰىل  اإليامن    ه 

فقال: القلب،  إٰىل  بُ   أضافه 
ْ
ل
َ
مُ َوق ِ   ِ�� ْطمَ ُه 

ْ
  انِ مَ يبِاإل

وقا]١٠٦ [النحل:    ل:، 
ُ
ِ أ

َ
تَ و�

َ
ك  

َ
 َب ك

ُ
ق  �ِ و�ِهِ  

ُ
ِ ل

ْ
اإل  ايمَ ُم 

َ
 ن

النبيُّ ق و]،  ٢٢[املجادلة:   رسٌّ 9  ال  «اإليامن  إٰىل   -  :  وأشار 

يُ   ناً رار إيامٰى اإلق سمَّ ، واإلسالم عالنية». وقد يُ -  صدره ٰى سمَّ كام 

إالَّ تصديقاً  أنَّ ،  متٰى صدر عن  إياماكجهل  أو    شكٍّ   ه  ال    اي� لفظ  ناً ن 

اجلواأعامٰى  سمَّ تُ   قدو  .احقيقي�  ، اً حيلووت  استعارةً   إيامناً   أيضاً   حرل 

أفعاله مقاله، والصدِّ : فالن تُ فيقال   كذلك،  اً صديقٰى تسمَّ كام تُ   ق 

يُ  ال  قول  يف  والالفقه  صدِّ خري  ليسعل.  حقيقي    فعل  بتصديق 

  سم عىلٰ ه هذا االل  ريتعاس]]  ٨٧/[[ص    امفاق أهل اللغة، وإنَّ باتِّ 

الذي  الو آل األذكرنجه  فقد  وقبولحَّ مر تسليم صاه،  اخلرب  إٰىل    هة 

باامياإل  أنَّ  املعرفة  هو  والتصدين  تقتضيه  لقلب  ما  نحو  عٰىل  به  ق 

وال إالَّ طلَ يُ   اللغة،  لفظه  ذلكق  عٰىل  أنَّ إالَّ   ،  يُ   اإلقرار  ستَ ه  يف  عمل 

 . توفيقوباهللا ال ،عاً اسواتِّ  باللسان، والعمل باألركان جمازاً 

*   *   * 
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ق [يف  املعنٰى ]]  ٩٨[[ص   تعاىلٰ   ا�� :  وله   َوِمَن 
َ
� َمْن   اِس 

ُ
 وق

ُ
  ل

َوْ   بِاهللاِ   آَمن�ا ِخرِ َو�ِا�ْ
ْ

ِمنَِ�  َومَ   ِم اآل
ْ
  : بنيَّ ]]٨[البقرة:    �ا ُهْم بُِمؤ

تعااهللا ح  أهنَّ   ،اهلم ٰىل  سبحانه  يقولونفأخرب  باهللا،صدَّ   :م   قنا 

رس  زلأنا  وم]]  ٩٩[[ص  / منوعٰىل  اذك  له  فيُ ر  رون ظهِ لبعث، 

اإلي ق كلمة  وكان  أنْ دصامن،  أرسار    لعوا يطَّ   هم  لمني  ساملعٰىل 

إىلٰ فينقلوه الكُ ا  أ فَّ   تقرار،  إيَّ و  الرسول  يُ   اهميب  كان  ب قرِّ كام 

ثمّ  فنفٰى عنهم    املؤمنني.  ِمنِ�َ َومَ   ال:قاإليامن، 
ْ
بُِمؤ ُهْم  ويف ،  ا 

أخرب فيام  تكذيبهم  اععوا  هذا  ا  مهتقاد ن  وإلياممن  ر  قرا اإل ن 

 يدلُّ   اهذيف قلوهبم، وملا    هنم خمالفاسما قالوه بل  أنَّ   فبنيَّ   عث،البب

 د القول.ن جمرَّ اإلياميقول:  ول منعٰىل فساد ق 

*   *   * 

اآلية ]]  ٢٤٤[[ص   هذه  قو   ويف  تعاىلٰ [أي  يَن   :له  ِ
�

ا�  
�
إِن

هادُوا   يَن  ِ
�

َوا� ا�َوا  ىٰ ارَ َوا��َص آَمنُوا  َمنْ ئِ بِ ص� آمَ َ�  وَ هللاِ بِاَن      َ
ْ

ْوِم  ا�

ِخرِ 
ْ

َص   اآل  
َ

 ِ� اوََعِمل
َ
ل
َ
ف  

ً
عِ ُهْم  ا ْم  ُرهُ

ْ
ج

َ
 أ

ْ
َر��ِهْم  دَ ن   

َ
   َوال

ٌ
وْف يْ خَ

َ
َعل ِهْم   

 
َ

  َوال
َ
َزنُون

ْ َ
� ْم  هُ  �    :أنَّ   ]]٦٢[البقرة عٰىل  هو   داللة    اإليامن 

، ثم  هللاِ َن بِامَ  آَمنْ   ه تعاٰىل قال: التصديق واالعتقاد بالقلب، ألنَّ 

 َص :  هولقب  ليهعطف ع
َ

 اوََعِمل
ً
كيد  التأ  عىلٰ   ل ذلكومن مح  .ِ�ا

الفض الأو  ترك  فقد  ممَّ يذكرو  ءيش  وكلُّ ،  رهظال  عُ نه  عٰىل   َف طِ ا 

قولهاألوَّ  مثل  فيه  دخوله  بعد   ِ�يِهمَ :  ل 
َ
ف  ا 

ْ َ
َو�  

ٌ
 اِكَهة

ٌ
ل

 َورُ 
ٌ
ان نَ وَ ،  ]٦٨[الرمحن:    � م�

ْ
ذ خَ

َ
أ  

ْ
ِمنَ �ِذ هُ ِميثَ   ِ�ي��َ ا��   ا 

َ
ْم ا�

 َومِ 
َ

ك
ْ
نُوٍح ِمنْ وَ   ن    ذل   نَّ فإ   ]،٧ب:  حزا[األ س  كمجيع    بيل عٰىل 

واالتِّ امل ُخ   .عساجاز  والظاهرلِّ ولو  إنَّ   ينا  يف  لقلنا:  بداخل  ليس  ه 

 ل.األوَّ 

*   *   * 

 ):ـه٦(ق  ربيسالفضل الط)/ ٢(ج  جممع البيان

 : ىلٰ ي قوله تعاة [أ ]] وقد ذكرنا أنَّ أمثال هذه اآلي٢٠٩[[ص  

 ِإ 
�
ين ِ

�
آ ا�  وا  نُ مَ َن 

ُ
اوََعِمل اِ�َ وا  وَ �ص�  اِت 

َ
ق
َ
اأ  ص� �اُ�وا 

َ
وَ ال  آتَوُ ةَ 

َ
� ا�ز� ةَ  ا 

 
َ
ُرُهمْ هُ �

ْ
ج

َ
أ    ْم 

ْ
 َر��ِهمْ َد  ِعن

َ
َوال   

َ
َوال يِْهْم 

َ
َعل  

ٌ
َخوْف   

َ
َزنُون

ْ َ
� ُهْم     �  

وال  رح،  أنَّ اإليامن ليس من أفعال اجلوا  عىلٰ   ]] تدلُّ ٢٧٧[البقرة:  

، ألنَّ  ه معنٰى ها عليعطفر لا صامل  كذلك  كان  ذ لو عليها، إمشتمالً 

 نفسه.  عىلٰ  ال ُيعَطف ءاليش

*   *   * 

واإليامن  ]]٢٥٧[[ص   واحد  واإلسالم  وعند   بمعنٰى  عندنا 

ن،  من اإليام   عندهم الواجبات من أفعال اجلوارح  املعتزلة، غري أنَّ 

أ وعندنا   من  الواإليامن  القلوب  أ   اجبةفعال  من  فعال وليس 

 البقرة.  لوَّ يف أ ه رشحناوقد رح. ا اجلو

*   *   * 

 ):هـ٦ق ( فضل الطربيسلا)/ ٤(ج  انجممع البي

اآلية    ]]٢٠١[[ص   هذه  تعا  يف  [أيويف   :  ىلٰ قوله 
ْ

َهل

 
َ

َمال
ْ
ا� ِ�يَُهُم 

ْ
تَأ  

ْ
ن

َ
أ  

�
إِال  

َ
ُظُرون

ْ
ن
َ
�  

ُ
ِ�َ ئَِ�ة

ْ
يَأ ْو 

َ
 أ

َ
َر��ك َ�ْعُض     َ�ِ

ْ
يَأ ْو 

َ
أ  

 َر�� اِت  آيَ 
َ

ِ� ْومَ يَ   ك
ْ
يَأ رَ آيَ ُض  َ�عْ      اِت 

َ
 ��ك

َ
ال   

َ
� عُ  

َ
ف
ْ
 ن

ْ
ف
َ
� إِيمَ    

ً
هَ سا

ُ
ْم    اا�

َ
�

   نْ آَمنَْت مِ   تَُ�نْ 
َ
ْو ك

َ
 أ

ُ
بْل

َ
لِ خَ   اهَ انِ ْت ِ� إِيمَ بَ سَ �

ُ
 ق

ً
ا  ْ�ا

�
تَِظُروا إِن

ْ
 ا�

  
َ
تَِظُرون

ْ
املسارىلٰ ع  حثٌّ ]]  ١٥٨[األنعام:    �ُمن إٰىل    اإليامن  عة 

 ىلٰ ة عحجَّ   يضاً أ   ا هوفي  .ل فيها التوبةقبَ يُ   التي ال  حلالوالطاعة قبل ا

يقول أل  إنَّ   :من  اسم  الواجباإليامن  ]]  ٢٠٢/[[ص    تاداء 

اخلريات غري  ساب  اكت  أنَّ ها بح فيسبحانه قد رصَّ   هوللطاعات، فإنَّ 

املجرَّ  وهي  د،اإليامن    الطاعات يف   لعطفه سبحانه كسب اخلريات 

فعلاإليامن   ال أنَّ كف  اإليامن،  عٰىل  قال:  نفس  ه  تؤم  اً ينفع  قبمل    ل ن 

اليوم ذ اليومذل  هناإيام  لك  وكذك  ينفع،  ال  ك  اً نفس  ا  تكن  بة  سامل 

 وم. لي ا بها اخلريات ذلكسكك إيامهنا قبل ذل يف خرياً 

فقال: هو س احلاوقد عك فيه،  األمر  تفسريه  أبو سعيد يف  كم 

نفع  ده ال يرَّ بمج  اإليامن  عٰىل أنَّ   ه يدلُّ نَّ املرجئة، أل  خالف ما يقوله

اآلية    شعري كيف تدلُّ يت  ول  .تاخلريا  ابسته اكٰى يكون معحتَّ 

ما وكيف  عٰىل  عىلٰ حك  قاله؟  لنفسه  خصمه م  احل    فيه   مكفيام 

 ن العدل واإلنصاف؟ نَعدول عن ُس  هل هذا إالَّ مه عليه؟ وخلص

*   *   * 

 يامن يزيد وينقص، وإنَّ إلا إنَّ  :المن ق  واستدلَّ ]] ٤٢٨[[ص 

هبذهاإل  من  اجلوارح  عالأف تعاىلٰ بق  ي[أ   اآليات  يامن   :  وله 
�
ا  مَ إِ�

مِ 
ْ
ُمؤ

ْ
يا� ِ

�
 ا�

َ
 نُون

َ
إِذ كِ َن 

ُ
ذ وَ رَ ا  و�ُهُ جِ  اُهللا 

ُ
ل
ُ
ق ْت 

َ
   مْ ل

َ
تُِليَْت  َو�ِذ  عَ ا 

َ
يِْهْم ل

ُه زَ اآيَ 
ُ
ُهْم إِيمَ ت

ْ
�
َ
 اد

ً
ٰ انا

َ َ
تَوَ  َر��ِهمْ  َو�

َ
� 

َ
ون

ُ �
��  ِ

�
 يَن يُقِ ا�

َ
  يُمون

َ
ال ةَ  ا�ص�

 ِ�م� وَ 
ْ
 ا َرَز�

َ
 ن

َ
ون

ُ
ِفق

ْ
ن
ُ
ْم �

ُ
  �اه

ُ
ِ أ

َ
 و�

َ
مِ ُم  هُ ك

ْ
ُمؤ

ْ
 ا�

َ
  حَ نُون

�
هُ ق

َ
اٌت  رَجَ ْم دَ ا �

دَ 
ْ
ِفَرةٌ وَ َر��ِهْم    ِعن

ْ
ِر�مٌ   َمغ

َ
ك  

ٌ
فقال:  ] ٤  -  ٢ال:  [األنف  �  َوِرْزق  ،

  صف هبذه الصفات بلفظة يكون املؤمن غري متَّ  اهللا تعاٰىل نفٰى أنْ  إنَّ 

َما
�
قال:  فكأنَّ   ،إِ� يه  مؤال  أحد  أنْ إالَّ   ناً مكون  هبذ    ه  يكون 

 الصفات.

اهذ  نَّ أ   عنه:واب  واجل املؤه  خيار  وأفاضلهملصفات  ،  منني 

يمتنع وليس    .األوصاف  هذه  لهار املؤمنني من  ام خيإنَّ   :لاه ق فكأنَّ 

اليتف  أنْ  يف  املؤمنون  وإنْ اضل  يف   طاعات،  يتفاضلوا    . اإليامن  مل 
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ذلعىلٰ   يدلُّ  أنَّ   حاصاإل  ك  عىلٰ مجاع  أنَّ ل  اوج    ليس ل  لقلب 

وإنَّ  امل  امبواجب،  من  ق الصال  نَّ أ و  بات،ندوهو  تة  فيها  د  دخل 

إىل   ةيآلاإلشارة با  أنَّ فعلمنا  لك،ذك، واإلنفاق رائض والنوافلالف

دوهنم يف املنزلة   من كان  عٰىل أنَّ  إذاً   تدلُّ ثلهم ال وأماملؤمننيخيار ا

  نَّ راد بذلك أه سبحانه أ إنَّ اس:  ابن عبَّ وقد قال    .خارج عن اإليامن

ال قلاملنافق  يدخل  خ  ذك  اهللاشية  به  وعند  األوصاف    إنَّ ره،  هذه 

 ة عنه.ملذكورة منتفيا

*   *   * 

 : )هـ٦٧٢الطويس (ت  نيلدِّ العتقاد/ نصري اجتريد ا

واللسان  التصديق  :واإليامن]]  ٣٠٩[[ص   وال ،  بالقلب 

األوَّ  تعايكفي  لقوله  نَ َ�يْ َواسْ   ٰىل:ل، 
َ
هَ ق

ْ
سُ ت

ُ
ف
ْ
�
َ
أ   ...  ُهمْ ا 

الثا،  ونحوه]،  ١٤ [النمل:    ه: لقولين،  وال 
ْ

ل
ُ
 ق

َ
� تُ مْ     

ْ
  نُوامِ ؤ

الكوا]،  ١٤  جرات:[احل عدم  إمَّ إلفر:  الضدِّ ا  يامن  بدو  مع    ، نهأو 

اخلروج طاعة  ع  والفسق:  بهاهللا  ن  اإليامن  مع  والنفاق:  ،  تعاٰىل 

 ه فيه.دِّ حلوجود  اسق مؤمنلفوا، إظهار اإليامن وإخفاء الكفر

  * *   * 

ل  ):هـ٦٧٢ت ين الطويس (لدِّ ري انص /نقد املحصَّ

 و غريه؟أرسول تصديق اليامن هو اإل :لةمسأ ]]٤٠١[[ص 

عبارة عن للا  يامن يف أصل اإل  زاع يف أنَّ ن  ال  يق، ويف التصد  غة 

بكلِّ   عالرش الرسول  تصديق  عن  عُ   عبارة  خالفاً   مَ لِ ما  به،    جميئه 

جعهنَّ إف  ،زلةللمعت [وأمَّ   .عةللطا  اسامً لوه  م  السلوللسلف  ] فا 

قالوا:  هنَّ إف للتصد  هإنَّ م  بااسم  بالواإل ب،  لقليق  لسان،  قرار 

 باألركان. لعمل وا

ينبغقأ  قولهيُ   نْ أ   يول:  يف  عُ   لِّ كب(  :زاد  بجمي  مَ لِ ما    ):هئه 

الدقيق    ألنَّ   ،ورةبالرض بالنظر  املسائل املختلف فيها إذا علم عامل 

الوا الرسول  يجم  بالغالجتهاد  أ   9ء  له  فليس  طرفيها    نْ بأحد 

من  كفِّ يُ  القب  يد جمتهر خمالفه   [ولعلَّ   ذلك،لفته يف  خما  لة عىلٰ أهل 

وقعتاللفظهذه   هذ  ة  النمن  فه  أوردهنَّ إسخة،  بعد]يفا  ه    . ام 

  للطاعات وحدها، بل جعلوه اسامً   يامن اسامً اإلوا  ة مل جيعلواملعتزل

باهللا  ق من صدَّ  نَّ ، فإملعايصعن ا وبالكفِّ وله وبرس باهللا للتصديق 

وورسو أنْ له  قبل  مابطاعيشتغل    مات  باإلة  ممجت  .  اً ؤمناع 

 ين.دِّ صول الأُ م يف وسيجيء قوهل

ن  ام يٰى اإلمن مسمَّ   اً ءزج  ه الطاعات لو كانتهذ  أنَّ   :انقال: ل

اإلتقيُّ ان  لك  رشعاً  تكريراً د  بالطاعة  نقضاً   يامن  ه ، ولكنَّوباملعصية 

ِ   :ىلٰ عات  بقوله   باطل
�

آمَ ا� وا  يَن 
ُ
وََعِمل اِ�َ نُوا    اِت ا�ص�

تعاىلٰ قولوب  ،]٢٥ [البقرة: ِ :  ه 
�

وَ ا� آَمنُوا  ِ�سُ يَن 
ْ
يَل ْم 

َ
إِيمَ � هُ وا 

َ
  مْ ا�

مٍ 
ْ
 ].٨٢[األنعام:  بُِظل

فعل   أنَّ   :أحدهامور:  بأُ   صماخل  احتجَّ ]]  ٤٠٢[ص  [/

الدِّ  هو  تعاٰىل:الواجبات  لقوله  ِ�ُروَومَ   ين، 
ُ
أ إِ ا   ا 

�
ِ�َ ال اَهللا  ُدوا  ْعبُ  

ِلِصَ�  
ْ ُ
ينَ � ُ ا��

َ
�  ...  تع قوله   :  اىلٰ إٰىل 

َ
  َوذ

َ
   ِدينُ �ِك

ْ
 ال

َ
  �  ي�َمةِ ق

 و  ]،٥البيِّنة:  [
َ
 ذ

َ
إٰىل كلِّ جري  �ِك تقدَّ   ع  تقدَّ   لُّ كن  فكا  ،مما  م ما 

َد اِهللا    سالم، لقوله تعاٰىل:هو اإل  ينوالدِّ ين،  لدِّ هو ا
ْ
يَن ِعن  ا��

�
إِن

 ِ
ْ

 سْ اإل
َ

هواإل  ]،١٩ان:  عمر  [آل  مُ ال اإلسالم  كان  و  لو  إذ  يامن، 

مقبو كان  ملا  ابتغاممَّ   الً غريه  لقن   َوَمنْ   اٰىل:تع  ولهه، 
ْ
يَ�   

َ
غ ْ�َ  تَِغ 

 ِ
ْ

 سْ اإل
َ

 ال
ً
ِدينا  ِم 

َ
بَل

ْ
ق

ُ
� ْن 

َ
ل
َ
ف  مِ    

ْ
 ن

ْ
اآل وَُهَو ِ�  َ ِخَرةِ ِمنَ ُه 

ْ
�َن   ا�   �اِ�ِ

عمران:   اإلامَّ ـول  ]،٨٥[آل  كان  م  أ  قبوالً يامن  اإلنَّ علمنا    سالم. ه 

 يامن. فعل الواجبات هو اإل لك لزم أنَّ وإذ ثبت ذ

زٰى  ُخي مة، واملؤمن الزٰى يوم القياق ُخي الطريقاطع    أنَّ   يها:وثان

غري    ،مةالقيا  ميو الطريق  أمَّ نممؤفقاطع  أنَّ .  يق  الطر  قاطع  ا 

فألنَّ ٰى زُخي  يُ اهللا    ،  لقولهدِخ تعاٰىل  القيامة،  يوم  النار  يف   ىلٰ تعا  له 

ُهْم  :  همحقِّ 
َ
 [َو�

ْ
   ]ِخَرةِ ِ� اآل

َ
  كلُّ و  ]،٣:  [احلرش  �اُب ا��اِر  َعذ

اأُ من   تأُ   فقدلنار  دخل  لقوله  إِ نَ َر�� :  عاىلٰ خزي،    ا 
َ

ك
�
تُ مَ ن  ْن 

ْ
ِخِل  د

 
ْ
د

َ
ق

َ
�    ا��اَر 

َ
َز�ْتَهُ أ

ْ
ع  خ قلناوإنَّ .  ]١٩٢مران:  [آل  ال    :ام  املؤمن 

   يَْومَ :  زٰى، لقوله تعاىلٰ ُخي 
َ

زِ   ال
ْ ُ
ِ ��ِ�� ا   هللاُ ي ا�

�
  َمَعهُ   يَن آَمنُوا َوا�

 .]٨[التحريم: 

ك  :وثالثها الو  ا يف عريامن  إلان  عن الرشف  عبارة   ، لتصديقع 

 .مؤمناً وت غالطو اأ و اجلبت  أ تعاٰىل اهللا ق من صدَّ  كلُّ لكان 

قولورابعه تعاىلٰ ا:  إِيمَ َومَ   :ه  ِ�ُِضيَع  اُهللا   
َ
�ن مْ ا 

ُ
�

َ
  ان

 تكم.صالي أ  ]،١٤٣ة: [البقر

األوَّ جلوا عن  اإلأنَّ   :نيلواب  كامل  عٰىل  ذلك  نحمل  يامن، ا 

ال بنيتلفيرضورة  األدق  ببعض خصِّ نُ ا  بأنَّ   :ثالثال  وعن  .ةلَّ     صه 

التغيريتخصيوال  قات،التصدي من  أهون  أنَّ الر  عنو  .ص  ا  ابع 

 ك الصالة، ال عٰىل نفس الصالة. بتل يامنعٰىل اإلنحمله 

اإل مع  يقع  يامنأقول:  فإنَّ انٍ عٰىل  ت،  اإلىلٰ ع  يدلُّ   ارةً ه  سالم  

ذكره الذي  قولهب  غريه عٰىل    يدلُّ   وتارةً   .بالدليل    : تعاىلٰ   دليل 

 
َ
 ق

ْ
ع

َ ْ
األ ِت 

َ
ارَ ال

�
آَمن ْم    اُب 

َ
�  

ْ
ل

ُ
 ق

ُ
ِمنُ ت

ْ
 ؤ

َ
َول  وا 

َ
أ وا 

ُ
و�

ُ
ق  ِ�ْن 

ْ
 س

َ
 ل

َ
ن
ْ
ا  م م�

َ
َو� ا 

خُ يَ 
ْ
ِ د

ْ
و�ُِ�مْ يمَ ِل اإل

ُ
ل
ُ
 ِ� ق

ُ
سالم،  اإل  . وكذا]١٤[احلجرات:    ان

ِ :  يقول  ةً ارذا وتقول هٰىل يه تعانَّ إف
ْ

 اِهللا اإل
َ
د

ْ
يَن ِعن  ا��

�
 إِن

َ
ال

ْ
  مُ س
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تيامإل. وا]١٩ان:  عمر  [آل وينقص  ارةً ن  قول  يزيد    تعاٰىل: ه  كام يف 

 َو ِ� 
َ
تُلِ ذ آيَ ا  يِْهْم 

َ
َعل إِيمَ زَ   هُ تُ ايَْت  ُهْم 

ْ
 ااَد�

ً
  ا َومَ ]،  ٢ل:  [األنفا  نا

 اَدُهْم إِ زَ ]]  ٤٠٣[[ص  /
�

 إِيمَ   ال
ً
   انا

َ
  َو�

ً
، ]٢٢اب:ز[األح  �ْسِليما

 يَ   وأيضاً 
�
�
َ
يَن آَمنُوا آِمنُوا بِاِهللا  ا أ ِ

�
  ]. ١٣٦:  اءلنس[ا  ُسوِ�ِ َورَ َها ا�

ينقص  يزيدال    وتارةً  لقولهوال   ،  : ِمَ إ
�
� ِ

�
ا�  

َ
ِمنُون

ْ
ُمؤ

ْ
ا� آَمنُوا    نَ يا 

َماو  ]،٦٢[النور:    وِ�ِ َورَسُ بِاِهللا  
�
وفيق  ذن التإف  .احلرصتفيد    إِ�

 ل. متحُّ إىلٰ ري احتياج من غممكن  ني القولنيب

نزلة  لقوهلم بم  هو قالام  نَّ إ(قاطع الطريق ليس بمؤمن)    :وقوهلم

 ذكره. أيتوسينزلتني، امل بني

   اَومَ :  لهقو  ويف
َ
إِيمَ �  اُهللا ِ�ُِضيَع 

َ
ل مَ ُحي   يمكن أنْ   مْ �ُ نَ ان

ه هو التصديق  القول بأنَّ الن  ة، وال يلزم منه بط الصاليامن عىلٰ اإل

 . كاً سم مشرتالاإذا كان 

  و كافر؟ أ و منافق  أ ك و مرش أصاحب الكبرية مؤمن    : تنبيه   قال: 

ند  بفسقه، وع  صٍ ايامنه عإيع بمط  ؤمندنا مبرية عنالك  صاحب

مؤمناً سمَّ يُ   ال  ةاملعتزل كافراً   ٰى  اخلوارج  ،وال  مجهور  كافر،   وعند 

 :  تعاىلٰ   لقوله 
ْ َ
� ْم 

َ
� مْ َوَمْن  بِمَ �ُ   

ْ
ن
َ
أ  ا 

َ
ِ   َزل

َ
و�

ُ
أ
َ
ف  اُهللا 

َ
ُم   ك هُ

 
َ

�
ْ
 ال

َ
مرش ]٤٤[املائدة:    � فُِرون األزارقة  وعند  وعند ،  ك، 

اكاف  ةالزيديَّ  ور  النعمة،  احلسعند  : لقوله    منافق،  يلبرصن 

 .ثالث» نافق«امل

بعد ر وقع  هذا اخلالف  لاهللا  لسوأقول:  قالوا  امَّ ـ . واخلوارج   

  صيلِّ من أهل القبلة ويُ   يقتل مجعاً     اورأوا علي�   كفري الفاسقبت

هقالوليهم،  ع هذين ا:  من  واحد  بسبب  فاسق  فهو  مناقضة.  ذه 

 عنه. اوأ ، وتربَّ الفعلني قطعاً 

احلسازمن  ويف   هذ  يلبرصن  البحثوقع  أ   ا  عرصبني  ه، هل 

 لو من أنْ  خيف الاملكلَّ صديق، وتلا  يامن هواإل  ك مجاعة بأنَّ سَّ مفت

مُ  والثاينيكو  و ال أ له،  سو ور   باهللا  قاً صدِّ يكون  كباالتِّ   ن.  افر،  فاق 

  . ل، فهو مؤمنق الفاسق يدخل حتت األوَّ ل مؤمن، واملصدِّ فاألوَّ 

أنْ إمَّ وذنبه   النبيشو  أ له،    رغفَ يُ   ا  فيه  يُ أ ،  9  يُّ فع  عذاباً عذَّ و    ب 

 ة. ليَّ ضُّ فلت. وهؤالء هم املرجئة واطعاً قنم

واصل و  وذهب  عطا  أنَّ عمربن  إٰىل  عبيد  بن  حب  صا  و 

ل الكبائر،  أه ليد عقوبةة عٰىل ختلَّ ات الداد يف النار، لآليلَّ ُخي الكبرية 

ُخي  ال  النالَّ واملؤمن  يف  ليس    ر،د  وال بمؤمفهو  ه فهذ  ،بكافر  ن    و ا 

باملنزل املنزلتالقول  بني  احلسن،   ا لوواعتز   .نية  حلقة    عن 

 ة.يَّ ، وهم الوعيدوا باملعتزلةك سمُّ لذول]] ٤٠٤ [[ص/

 وعمالً   هللا  عمالً   ه يعملقول ذلك ألنَّ في  ك،ه مرش أنَّ ئل با القاأمَّ 

   كني ملخالفتهم قوله تعاٰىل:ه، فصاروا مرشغريل
َ

ِ َوال
ْ

 بِعِ  �ُ�
ْ
ةِ  ادَ بَ ك

حَ   َر��هِ 
َ
 أ

ً
  للخرب   اقهم،كم بنف، واحلسن ح]١١٠[الكهف:    �  دا

 املذكور.

 دة والنقصان؟ يامن قابل للزيااإل هل :مسألة قال:

عندنااإل ينال    يامن   لتصديق   اسامً  كان  امَّ ـ ه لألنَّ   قص،يزيد وال 

  ، ورة جميئه به، وهذا ال يقبل التفاوتبالرض مَ لِ ما عُ  كلِّ  يف الرسول

 صان. ادة والنقلزيل لقاب غري يامنٰى اإلمسمَّ  فكان

امل لعتزلوعند  اسامً ك  امَّ ـ ة  كاأل  ان  العبادات   ، هلام  بالً اق ن  داء 

ا لوعند  كامَّ ـ لسلف  ا  والعمل  واالعتقا  ارقرإلل  سامً ان  فكذلك،  د 

 ق نصوص.رَ فِ من ال دٍ احو ، ولكلِّ يلغو والبحث

أنْ    دلَّ ما    فكلُّ   ،يقال: األعامل من ثمرات التصديق  والتوفيق 

أ  الزاميإلا   نَّ عٰىل  يقبل  ال  والنقصانن  مرصوفاً ك  يادة  أصل   ان  إٰىل 

دلَّ اإل وما  قابالً ىلٰ ع  يامن،  كونه  فه هلام    مرصوف    اإلو  ن  ام يإٰىل 

 ل.الكام

إنَّ ل:  أقو قالوا:  اإلأُ   املعتزلة  ل القو  مخسة:يامن  صول 

وبالنبوَّ بال وبالعدل،  والنهتوحيد،  باملعروف  وباألمر  عن    ي ة، 

وبالوعد  رملنكا بب  .يدوالوع،  يقّر  مل  يكنومن  ،  سلامً م  عض هذه مل 

 .مؤمناً  نكي بذلك وأتٰى بكبرية مل رَّ أق  نوم

سائر  واجلمهور يعتربرَ الفِ   من  وبصفاته،    باهللايامن  اإلون  ق 

 خر.ة عليه، وباليوم اآلمَّ ت األُ قفا اتَّ ، وبام ورد به ممَّ 9 يِّ وبالنب

اإل يقولون:  وبعدتووب  باهللايامن  والشيعة  وبحيده  ة  بوَّ النله 

وبمامةوباإل ا.  هذا  ختتالسبب  يتفرَّ أقواهل  ف لختالف  ما  عٰىل  ع م 

 .ذلك ىلٰ ع

  نْ إن  أنا مؤم  ال:يق   جيوز أنْ ل  ه  :مسألة  ل:اق ]]  ٤٠٥[[ص  /

 اهللا؟ شاء 

أ  (أنا  صحابناأكثر  إنْ   قالوا:  الشكِّ اهللااء  ش  مؤمن  لقيام  ال   (  ،

 قبة.و للرصف إٰىل العاأ ك ا للتربُّ بل إمَّ 

املع  يقولوتب   ومن تزلة  أقول:  ال حيت ن:  عهم   ال و   الشكَّ   مل اليقني 

ند  ع إالَّ   ) ال يصحُّ اهللا شاء    إنْ باهللا  ن  م ؤ م  (أنا   : فقول القائل   ، الزوال 

  .ك ال للتربُّ يق   أحدمها ال جيوز أنْ   و خوف الزوال. وما يوهم أ   الشكِّ 

*   *   * 

 ): هـ٦٧٦ (ت الرسائل التسع/ املحقِّق احليلِّ 

األُ ملا  ]]١٨١[[ص     أنَّ مني:  املتكلِّ بقول    ملعنيُّ ا  ما  وٰىل:سألة 
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تتعلَّ   القدرة الواحدال  الوقت  يف  مىلٰ إ  -  ق  ذكروه  ما  آخر  ن   

معنيَّ   ثمّ واحد؟    بجزء   الَّ إ  -  وطالرش أهو  أنقول:  ال   فإنْ م    ؟ 

كان١٨٢[[ص  / أنَّ   ناً معيَّ   ]]  نفسه  من  جيد  خمريَّ فاإلنسان  بني ه   

ر  مقدو  إنَّ   م:وهله ق وجام   فمعنيَّ   ريان غك  وإنْ   ،ةحركته يمنة ويرس

 ري.يم والتأخدقوز عليه التدر ال جيالق

  شيئني: ف وضوحه عىلٰ يتوقَّ  لؤاهذا ساجلواب: 

قوهل  :مهادأح تتع  نَّ إم:  معنٰى  ال  الواحد لَّ القدرة  الوقت  يف  ق 

 بمقدور واحد وبيان معنٰى  نس الواحد إالَّ من اجل  الواحد  لِّ واملح

 ق.التعلُّ 

 ه. وردي أ ل الذجواب اإلشكا :ينوالثا

بياأمَّ  تأنَّ   ل فهووَّ ن األا  قد  أنَّ رَّ قه  ة يف علَّ القدرة    ر يف مذهبهم 

ق  وهو    حكامً   هلا مع املقدور  ا أنَّ هقٰى تعلُّ عنم  ، وأنَّ ادراً كون القادر 

 ها فيه. لِّ ل حمعند استعامة إجياده هبا صحَّ 

إهنَّ  املعنٰى فقوهلم:  هذا  تتعلَّ إذا عرف  من  ىلٰ ق عا ال    ما ذكروه 

واحدإالَّ ط  والرش بجزء  يصحُّ   ال  أي  هب  أنْ   ،  تلك    ايفعل  مع 

 .حد جزء وارشوط إالَّ ال

ذلواستدلُّ  عٰىل  بوجووا  أهنَّ عندهماها  قو أ  ،هك  تعدَّ :  لو  ت ا 

ال يتناهٰى للزم نفي    بام قت  و تعلَّ قت بام ال يتناهٰى، ولتعلَّ احد لالو

حتَّ  القادرين  بني  االتفاضل  يتساوٰى    وللزم   ،والضعيف  لقويُّ ٰى 

 بالوقوع أوٰىل   تعاىلٰ هللايكون مراد    فال  ،در لنفسهة ممانعة القاصحَّ 

 ا.د الواحد منَّارم من

أ   شكالاإل  امَّ وأ  أنْ   ،دهورالذي  عنه  هو   فاجلواب  نعم  نقول: 

 . معنيَّ 

قو ١٨٣[[ص  / اإلنسا ]]  جيله:  خمريَّ ن  كونه  نفسه  من  بني   اً د 

ويرس يمنة  نعم  احلركة  قلنا:  كة.  ك ذل  ساغ  اموإنَّ   ،ذلكهو 

ين وليست   الضدَّ قدرة عىلٰ   ة الواحدةدرلقا  ، فإنَّ لِّ ختالف املحاال

الوا  يفة  قدر واالزمان  عىلٰ الواح  حلِّ ملحد  وضح   د  وإذا  املثلني، 

نعدّ ه مل  وال  ذا  التقديم  وجه  عن  ا نقول:  ألنَّ   ،اً تأخري وارد السؤال 

  حلِّ مل اق يفتتعلَّ   رة الالقد  صول هلم، وهي أنَّ م بنوا ذلك عٰىل أُ إهنَّ 

  بجزء واحد، وأنَّ الَّ إس الواحد  ناجلالواحد من    الواحد والوقت

ما ال يبقٰى    نَّ وأ   وث،داحلحال  يف    بقاء كحكمهاحال ال  يف  حكمها

إالَّ ال   هذه  يوجد  عن  فلزم  واحدة،  حال  يف  اس  تحالة  العقائد 

 مقدور القدرة واستحالة التقديم والتأخري. ادة عىلٰ اإلع

ت واحد، وق   يف عله إالَّ لة ففالستحا عالألفمن ا ال يبقٰى  ماا أمَّ 

يبقٰى فلو صحَّ مَّ أ و إٰىل جواز ألدَّ   هفيذلك    ا ما  ة  ر ديفعل بالق  أنْ   ٰى 

يفعل   نْ فلزم أ ،ويف الوقت أفعاالً  خري أفعاالً تأالواحدة عٰىل جهة ال

  قت القدرة متٰى تعلَّ  ألنَّ  ،ثر من جزء واحد يف الوقت واملحلِّ أك هبا

صحَّ ثاملب هبفعلهام  لني  با    اجلمع  الضدَّ عٰىل  وقد   ،نيخالف 

ذل  اواستسلم امتنعوا    ،كبطالن  التقديم    منفلذلك  جواز 

 واب.ق للص، واهللا املوفِّ دة واإلعاخريأتوال

*   *   * 

وعقاب  ،ن دائماإليام وابفث ،وإذا عرفت ذلك ]]٣٠١[[ص 

 بغري خالف بني املسلمني. ،الكفر كذلك

الفاوأمَّ  يستحقُّ ألنَّ ع،  منقط  عقابه  نَّ فإسق،  ا  بإيام  ه   ه، نالثواب 

 . لحما وهو ،دائامن نااق الجتمع له استحق امً ابه دائ قعفلو كان 

   *   ** 

 :)هـ٦٧٦ت ( ين/ املحقِّق احليلِّ املسلك يف ُأصول الدِّ 

فاتَّ ا األساممَّ وأ   ]]١٤٦[[ص   الفسق  ء:  إطالق اسم  فقوا عٰىل 

واختلفو الكبرية،  صاحب  يفعٰىل  لفظةإطال  ا  أو  عل  امناإلي   ق  يه 

 لكفر. لفظة ا

 ق طلَ : يُ يبرصق عليه اسم الكفر، وقال اللَ طيُ  :وارجخلا فقالت

اسعلي النفاه  سن  لكلُّ وا  ق،م  بام  مؤمناً   لُّ دباطل  كونه  من  ،  عليه 

 ق.كفر والنفاواإليامن ال جيامع ال

أنَّ  يُ وبيان  أنَّ طلَ ه  اإليامن:  اسم  عليه  ا   ق  أصل  يف   للغة اإليامن 

اعبا عن  أنْ   ،قصديلترة  يف  فيجب  الرشيكون  ك    ألنَّ   ذلك،ع 

 النقل. عدم لاألص

يف اإلي  استعمل  انهسبحاهللا    وألنَّ   ]]١٤٧[[ص  /  امن 

للمجاز. بيان استعامله    ة فيه دفعاً يكون حقيق  نْ فيجب أ   ،التصديق

ق   يف تعاىلٰ التصديق  ِمنِ�َ َومَ :  وله 
ْ
بُِمؤ  ُ

َ
� ُن 

ْ َ
�   �  ا 

 ،  ]٣٨ [املؤمنون:
َ
ُ ف

َ
� وٌط   آَمَن 

ُ
�    :٢٦[العنكبوت،[   َاَر��ن  

اآمَ 
�
ع  ن    ]،٥٣ان:  رم[آل 

َ
بِ ق ا 

�
آَمن وا 

ُ
 رَ ا�

�
 ا  ب

ْ
ِمَ�  عَ ل

َ
  �ا�

ثبت  ،]١٢١:  [األعراف التصديق،    أنَّ   وإذا  عن  عبارة  اإليامن 

 .يكون مؤمناً  ق، فيجب أنْ الفاسق مصدِّ لإليامن، وواملؤمن فاعل 

منَّ وطائفة  املعتزلة  أنَّ وزعمت  تكاليف  ال  عن   عبارةاإليامن    ا 

  ة لمج  اذ منهم أدخلوا النوافل يف ذَّ ُش و،  تركاً أو    كان  بة، فعالً لواجا

 اإليامن.

ُُهْم  َومَ ٰىل:  قوله تعا  منهاوه:  ذلك بوجوا لواحتجُّ 
َ

�
ْ
�

َ
ِمُن أ

ْ
ا يُؤ

 
�

إِال ْم  بِاِهللا 
ُ
وَه   ِ

ْ
��ُ  

َ
ون

ُ
��    :وقوله]،  ١٠٦[يوسف    ال» :
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مؤ وهو  الزاين  تعا  ،من»يزين     ا مَ وَ ٰىل:  وبقوله 
�

إِال ِ�ُروا 
ُ
ِ�َ أ وا  ْعبُدُ  

 ا
ْ ُ
يَن حُ ِلِص َهللا � ُ ا��

َ
 نَ َ� �

َ
 ص� يُموا ا� َو�ُقِ ءَ اف

َ
 ةَ ال

ْ
  َو�ُؤ

َ
�  ةَ وَ تُوا ا�ز�

َ
  �ِ ذ

َ
ك

 
َ
ق
ْ
ال  لوا:  اق ]،  ٥[البيِّنة:    �ي�َمِة  ِديُن 

َ
 َوذ

َ
تقدَّ   �ِك ما  إٰىل  م إشارة 

 ف.عيض والكلُّ  ]]١٤٨[[ص / من العبادات.

ماعىلٰ   ويدلُّ  تعإلينا  ذهب    قوله  عْ   َمنْ وَ اٰىل:  ه 
َ
مِ �  

ْ
 نَ َمل

وَهُ اِ�َ ا�ص�   َو  اِت 
ْ
 :  وقوله]،  ١١٢ص:  [  نٌ مِ ُ�ؤ

�
اَب  تَ   نْ مَ   إِال

 َص َوآَمَن وَ 
َ

 َعِمل
ً
   اإليامن، فعطف األعامل عىلٰ ]،  ٦٠[مريم:    اِ�ا

 ف يقتيض املغايرة.والعط

أنَّ البرص  واحتجَّ  عٰىل  الكبرية  ي  ن  كا   لوه  بأنَّ فق،  منا  صاحب 

مل  اً دعتقم أقدمللمعاد  املعٰىل    ا  ال  ألنَّ   ،عصيةفعل  اول يتن  اإلنسان 

ا  ن أهنَّ ا تيقَّ ف إذفكي  ،تناله بسوءا  أهنَّ   نتيقَّ ة وهو يحر حيَّ ج  من  رةمت

تيقَّ  لو  وكذلك  التقتله،  ملا  العذا  عايصن  املعصيةب  عٰىل   .أقدم 

ألنَّ  ضعيف،  قد    وهو  ذلك  عٰىل  العفلرج  يكوناإلقدام  أو اء    و، 

أو  ميتأ التوبة،  رل  ا لرجاء  رأي  عصملاعٰىل  لطاعة  جحان  عٰىل  ية 

يفملعتا وكلُّ بحإلا  زلة  ق   اط،  جيامذلك  اجلزد  بالعقاب  ع  م 

 ي.خرواألُ 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩(ت ابن ميثم البحراين  /قواعد املرام

 : يامنل: اإلوَّ البحث األ ]]١٧٠ص [[

اإل  نْ أ ا  مَّ إ والكيكون  ميامن  القأ ن  فر  أ عامل  ملوب  عامل أ ن  و 

 ام. عامهلأو من أ  اجلوارح

 . يبهو التصديق القل لوَّ واأل

، وهو ظ بالشهادتنيلتلفُّ عن اارة  ن عبيكو   ا أنْ مَّ إ: فيناثالا  مَّ أ و

الكرَّ منقول   مجيع  اميَّ عن  من  أو  اجلأ ة،  من  فعال  عات،  طاالوارح 

والقايض املعتزلة  قدماء  قول  اجلبَّ   وهو  مجيع عبد  عن  أو    ار، 

 هاشم.  يبأ و  عيلٍّ  يبأ وك، و هو قول رتوالفعال من األ اعاتالط

اأ قول    فهو   الثالث  امَّ أ و قالواهنَّ إف  لسلف،كثر    ن يام إلا   :م 

 ركان.أل ان وعمل باقرار باللسإنان وتصديق باجل

أنَّ  عبارةاإل  واملختار  تعاٰىل وبام  باهللا    ي ق القلبعن التصدي  يامن 

والقول فعل،  أو  قول  من  رسوله  به  ظه  ساينالل  جاء  وره،  سبب 

 دة له.ت مؤكِّ ت ثمراالطاعائر وسا

  يكون ال    ، فوجب أنْ يلبق القالتصدي  ة يفحقيقيامن  إلا  نَّ أ لنا:  

تعاىلٰ   :لوَّ ا األمَّ أ   ،لالشرتاك  عاً ه دفغري  حقيقة يف تََب   :فلقوله 
َ
ك
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ق و�ِِهمُ ِ� 

ُ
ِ ا  ل

ْ
 مَ يإل

َ
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ْ
اإل   يمَ ُخِل 

ُ
 ان

ُ
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ُ
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ز ل فيه ال جيوالداخ لب و الق  ب يف و تك مثاله، وامل أ و  ، ] ١٤ت:  را ج احل [ 

  عامل سائر اجلوارح. أ ، وال يشء من  ل اللساين يكون هو القو   أنْ 

الثاينمَّ أ و يفا  ثبت  فلام  الفقه  أُ   :  خالف   نَّ أصول  االشرتاك 

تبنيَّ األ وقد  أيصل،  ال أن  م  ئاً شي  نَّ أ  ضاً   اجلوارح  أ  عامل    نْ جيوز 

ا   جزءاً   يكون اجن،  يامإلمن  اجللوجوب  وتامع    حملٍّ   يف  لِّ كالزء 

 عامل سائر اجلوارح. أ ء من  ليش القلب حمال�  وامتناع كون ،واحدٍ 

*   *   * 

 ):هـ٧ين احلميص (ق )/ سديد الدِّ ٢ج (التقليد  املنقذ من

اإليامنوأمَّ ]]  ١٦٢[[ص   بالقلب صتال  فهو   ا   باهللا   ديق 

بام جيري   وال اعتبار  . هتفما جتب معر  وبكلِّ ه  بيِّ وحيده وعدله ونتو

الك  ،سانللا  ىلٰ ع نقيض  حدَّ فهو  الذي  وبيَّ فر  أنَّ نَّدناه  التكذيب  ا  ه 

با له  واجلحود  معرفته  جتب  بام  ابالقلب  دون  فكلُّ لقلب    للسان، 

مصدِّ  كان  ونبيِّ باهللا  بقلبه    قاً من  وعدله  وبوتوحيده  جيب   كلِّ ه    ما 

 مؤمن.ه فهو به بقلب امقر� ته معرف

املرجئيفو إىلٰ   نمة    أ ذهب  هو    نَّ    للسان، با  ديقصتالاإليامن 

م  اجلحود   فر هووالك وفيهم  أنَّ باللسان،  إٰىل  هو    ن ذهب  اإليامن 

وال بالقلب  معاً التصديق  هبام.   ،لسان  اجلحود  هو    والكفر 

  ن يام اإل   أنَّ ىلٰ إهب ، ذشيخنا السعيد املفيد  و  ]]١٦٣ [[ص/

بالقلبتصال  هو والعواللس  ديق  باجلان  خبارنا  وأ   ،رحوامل 

 ه واختاره. عٰىل ما قال تدلُّ  ة ئمَّ األ نعة رويَّ شهورة املامل

أنَّ املعتزوذهبت   إٰىل  اف  لة  ثّم  للطاعات  اسم   ، رتقوااإليامن 

أنَّ ب قدفذه إٰىل  ه مائهم كواصل بن عطاء وأيب اهلذيل وأصحاهبام 

فرضاً عاللطااسم   نفالً   اعةالطكانت    ت،  املذهو  . أو  ن  وطتوسِّ ب 

أنَّ هنم  زماناً  إٰىل  للواجبات    هم  املعات  الطا  مناسم  بات  ندودون 

املتأخِّ   .والنوافل املتقدِّ ن  روورجع  مذهب  إٰىل  أنَّ منهم  وهو  ه مني 

 من الطاعات. وافل مجيعاً لنوا  واجباتاسم لل

 م. حد عنده وامعنٰى ين عبارات عن واإليامن واإلسالم والدِّ 

امل م ؤ مل وا  هو  عندهم  قا والثواب للمدح    ستحقُّ ن  اسم    ألنَّ   ا: و ل ، 

  ق من إفادة املصدِّ ه ل   وضوعاً ان م  ك عي عامَّ الرش   ف ر ع ل با املؤمن منقول  

  والصالح.   والتقي   ربِّ فادة استحقاق املدح والثواب، كلفظ ال إ إٰىل  

كلِّ  عن  عبارة  عندهم  يستحقُّ   والفسق  العقاب  معصية  ،  هبا 

 . قاً وهنا فسمُّ َس يُ  ال راً فَّ مك هباعقا تقع  التيئر لصغاوا

 .دناه بهحدَّ  امب هونمثل قولنا وحيدُّ  فرلكيف ا نولوويق
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كافر، وال له حكم ال  ن و عندهم ليس بمؤمب الكبرية  احوص

فال الكافر،  حكم  وال  يُ املؤمن  كافراً   مؤمناً ٰى  سمَّ   ُحي وال  وال  كم  ، 

الكاف بحكم  وال  املؤمنني  بحكم  أ املؤمحكم    ألنَّ   رين،فيه    نْ ن 

 مُّ ذَ ه يُ الكبرية، ألنَّ   بحصا  ما حك هذيس  لوواٰىل،  م ويُ عظَّ ح ويُ مدَ يُ 

ويُ لعَ ويُ  ال  .ه منأ  تربَّ ن  أنْ وحكم  يُ   كافر  وال  يُ   وال  ناكحال  وارث 

مقابردفَ يُ  يُ سلمني والملا  ]] ١٦٤[[ص  /  ن يف    ٰ وليس  صىلَّ  عليه، 

أيضاً  ألنَّ   هذا  يُ حكمه،  ويُ ه  ويُ ناكح  ٰ وارث  ويُ   صىلَّ  يفن  دفَ عليه 

وال اسم الكافر، بل   نمؤاملاسم ه ل يسات، فلإذا ممقابر املسلمني 

والعايصافالسمه  ا والفاجر  واملذنسق  وم  جمراهاب  جرٰى    . ا 

كرناه من  له حكم املؤمن وال حكم الكافر، بل حكمه ما ذيس  ول

الا من    ذمَّ ستحقاقه  ذلك  مع  يمنع  ال  وأن  منه،  والتربي  واللعن 

هذا و  ،منياملسل  مقابرفن يف  ه والدعلية  والصالوارثة  وامل  اكحةاملن

 كم.، أي يف االسم واحلنيلتملنز قوهلم: له منزلة بني ا ٰى معن

يقولوواخلوار  اإليامج  يف  من  بقريب  املعتزلةن  هم  ولكنَّ  ،ن 

ا يف  ويقوخيالفوهنم  الكفر،  يف  يُ لون  التي  املعتزلة سمِّ ملعايص  يها 

كفأهنَّ   وكبريةً   فسقاً  وا  قالمنر،  من  إنَّ هم  مرشرتم  :  ك،  كبها 

 . كاً رش  ةً أو كبريكانت  معصية صغريةً  لَّ ٰى كسمَّ يُ  هممنة ليَّ لفضيوا

 الفاسق منافق. لبرصي: إنَّ وقال احلسن ا

رش يَّ زيدوال جيعلوهنا  وال  نعمة،  كفر  الكبائر  جيعلون  وال    كاً ة 

املتأخِّ هذا مذهب قدمائهم، فأمَّ    أنَّ إالَّ   .حوداً ج م  هنَّ إرون منهم فا 

 .سواء عتزلة عىلٰ امل ذهبٰىل ميذهبون إ

أوَّ حَّ ص  عىلٰ   دلُّ يذي  وال   د  يِّ ه السراختما ا  الً ة ما ذكرناه: 

م يقولون: فالن مؤمن  لة أهنَّ بداليق،  للغة هو التصداإليامن يف ا   أنَّ 

قال تعاٰىل    .ق صدِّ ق وال يُ صدِّ ا، يعنون يُ  يؤمن بكذبكذا، وفالن ال

َت بِ َومَ م:  ألبيهم قالوا  أهنَّ   من بني يعقوب    حاكياً 
ْ
ن
َ
 ا أ

ْ
  ِمٍن ُمؤ

 َ
َ

  ا�
َ
 َو�

ُ
 ق لنا. مصدِّ بُ  :يأ  ]١٧[يوسف:  �اِدقَِ� ا َص ن� ْو ك

أنَّ إو ثبت  ه  ذا  فائدة  ذكرناه  محما  وجب  اللفظة،  عليه  ذه  لها 

وقد    .املراد به غريه  ل عٰىل أنَّ وِّ إذا أُ   ]]١٦٥[[ص  /  أينام ثبت، إالَّ 

تعاٰىل:   عَ انٍ بِِلسَ قال  ُمبِ َرِ��      �ٍ�    :ل: اق و  ، ]١٩٥[الشعراء  
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إِال بِِلسَ رَُسوٍل  ْوِمهِ  
َ
ق محليضيقت  هذا  وكلُّ   ]،٤[إبراهيم:    اِن    

الفظ   املعنٰى  القرآن واألخبار عٰىل  الوارد يف  واملؤمن  لذي  اإليامن 

أهعيِّ يُ  اللنه  اهبذغة  ل  ا  نتقالاعٰى  ادَّ   نم و،  للفظنيين    يامن إللفظ 

 الداللة.   آخر، فعليهللغة إٰىل معنٰى يف ا لهعا ِض  وُ عامَّ  ؤمنوامل

عرب ة التي وضعتها الكثري من األلفاظ العربيَّ : أليس  قيل  فإنْ 

ر  َخ أُ عن تلك املعاين، وجعلها بإزاء معاين   ع ا الرشمعاين نقلهبإزاء  

العرب،  فيعر  مل الرشأثريبت  فصارتها  و  ين  للمعامفيدة    ه عرفع 

الوضعيَّ ان  ودة  عيَّ الرش الملعاين  كلفظ  والزكاة    ةصالة،  والصوم 

 ن هذا املجرٰى؟ فظ اإليامن واملؤم جرٰى األمر يف لفهالَّ  ،احلجِّ و

ُخ  لو  تيلِّ قلنا:  وظاهر  املعاين  لك  نا  عٰىل  حلملناها  األلفاظ 

ك، ذلتنا عٰىل  دلَّ   ةللدال  املعاين تلك  غري  ا محلناها عٰىل  ة، لكنَّاللغويَّ 

ليستوتلك الدال هاهنا وال نظريهادوموج   لة  يف    أنَّ   هذا عىلٰ   .ة 

وتناول   ، كان عليه يف اللغةتقال لفظ ما عامَّ انم  سلِّ ال يُ   املرجئة من

 هو معروف. امب ذا البابعٰى يف هدَّ ما يُ 

يقتيض  فإنْ  فهذا  أنْ قيل:  كلُّ سمَّ يُ     إيامناً   ٰى   وكلُّ   تصديق 

مؤدِّ مص تقتيضلا  نَّ إفييد،  تق  بال  اً نمق  ذللغة  قل  .ك  إنَّ متومتٰى   : 

ي اإليامن  لفظ  أ وبامباهللا  التصديق    دفيإطالق  عليه    من وجب 

فقد   أنَّ كتترمعرفته،  من  خمالفيكم  ألزمتم  ما  ولزمكم  اللغة    م 

ظلعا عن  اآلدول  الدالَّ واهر  أنَّ يات  عٰىل  بلغة  ة  ونازل  عريب  ه 

 العرب. 

ص  صوق خمديبتصمن  ؤوم  امنيإ  سما  ع خصَّ لرشرف اقلنا: ع

مصدِّ  اإليامن    ]]١٦٦[[ص  /  ق أو  ينقل  ومل  ؤمن ملواخمصوص، 

إ  يف اللغة،له  عا  ِض  وُ عامَّ  املخالف، وجرٰى ذلك  ه  ليعٰىل ما يذهب 

ال لفظ  العرف  ختصيص  ببعدابَّ جمرٰى  ما  ة  بعض،    يدبُّ ض  دون 

موضوعاً   وإنْ  الوضع  أصل  يف  يدبُّ   لكلِّ   كان    ك ذل   أنَّ   يف ،  ما 

 قل.بن ليسص ويصخت

 فهو خمالفة ملوضوع اللغة.  يكن نقالً مل هذا وإنْ  يل:ق  نْ فإ

وإنْ األ  :ناقل عىلٰ   مر  فكان  ذلك  وخصَّ   امنَّ إ  إليه  بام  رصنا  صناه 

  . ملخالفذهب إليه اعٰىل ما ي  ذكرنا لقيام دليل عليه، ومل يدّل دليل

رضورةً  علمناه  ما  هو  املسلمني  ودليلنا  دين  ال  أهنَّ   من  ن ومُّ َس يُ م 

باجلبت  دِّ ملصا وإنمطلقاً   مناً وت مؤطاغوالق  مقيَّ أجرو  ،  عٰىل   داً ه 

مِ كام قال:    ،هجوبعض الو
ْ
  يُؤ

َ
ِ نُون

ْ
وبِا�

ُ
اغ [النساء:    ِت بِْت َوالط�

ادَّ   ]،٥١ اللففمن  هذه  انتقال  أفعٰى  إٰىل  اجلواظة  فعليه  عال  رح، 

 الداللة. 

صاغ  فإنْ  التي  األلفاظ  استعامل  أ قيل:  ا ها   ها بوكَّ ور  للغةهل 

املخ وضععاامل  غري  يف  صوصالرتكيب  التي  هلهوين  ُخي ا  ال  جها رِ ا 

كوهنا إضااملراعٰى   ة، ألنَّ يَّ برع  من  يف  ولغته  فتها  العرب  ام نَّ إم  إٰىل 

 قصودة هبا.ملعاين املهو الصيغة وتركيب اللفظ وترتيبه دون ا
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إنَّ  حيث  من  البطالن  ظاهر  قول  هذا  من  قلنا:  كان  لو    عنٰى ه 

ا هذض  بعب او  لتيا  ظفاألله  غلعر ضعتها  الذي    ملعنٰى ا  ريب 

لوجب   ،همبلغت  امً متكلِّ   اً زاجمأو    استعملوه فيه حقيقةً له و  وضعوه

ألفاظهم حتَّ فعل ذل  نْ حاله، وإيكون هذا    أنْ  ٰى يكون  ك يف مجيع 

وإنْ   وخماطباً   بلساهنم  امً متكلِّ  شيئاً   بلغتهم،  ألفاظهم   استعمل    من 

 ر. ذلك ظاه النطوب فيام وضعوه له،

د تكون  ة ق صوا صيغة خمصحدة التي هلالوة االلفظ  نَّ إف  ،عدوب

خمتلفة معاين  لغات    ]]١٦٧[[ص  /   هلا  كليف  شهر  فظة  كثرية 

ف دار،  الزمان    نَّ إولفظة  عن  عبارة  العرب  لغة  يف  شهر  لفظة 

املشتامل ثالخصوص  يوماً مل عٰىل  تسعة وعرش  ثني  أو  ين  بلياليها، 

غة  ل  يفدار و .البلد عنة رابس عغة الفرليف ول، بحسب رؤية اهلال

ويف لغة   ،كنني للمساملخصوص الذي بُ نٰى  بعبارة عن املالعرب  

إٰىل  يف إضافة اخلطاب    فلو كان املراعٰى   .رة عن الشجرالفرس عبا

ل ملثل هذين اللفظني ستعمِ امليكون    ب أنْ د الصيغة لوجاللغة جمرَّ 

 .دفاس لكوذواحدة، ة الح يفباللغتني باللفظ الواحد  امً متكلِّ 

الالع  قيل:  فإنْ  الرب  تعرف  بالقلب  تعرف نَّ إو  ،نصوص  ام 

باللس اإل  ،انالتصديق  لفظ  محلتم  ا يامفإذا  عٰىل  بالقلب  ن  لتصديق 

 العرب.  تركتم مراعاة لغة فقد

العرب تعرف التصديق   نَّ ئل، أله السا ظنَّقلنا: ليس األمر كام  

باللسان، التصديق  تعرف  كام  عال  ظولف  بالقلب  هم  دنتصديق 

بايكو  مابإزاء  وع  موض وبإز ن  يكون  لقلب  ما  مجيعاً للسااباء  ، ن 

في حقيقة  األألهنَّ   ،هاموهو  يصفون  بأنَّ م  كذا،  بق  دِّ مصه  خرس 

يُ الساكت،    وكذا ويُ صدِّ ويقولون: فالن  بكذا  ذا، وال  بكب  كذِّ ق 

ب إالَّ يريدون  الفاسدذلك  إٰىل  يرجع  ما  يام خصَّ نَّ إو  .  ع جرصناه بام 

مودلقلب  ا  ىلٰ إ ين  الإىلٰ   رجعا  أللسان  كنَّ ،  لو  ممَّ ه  يران  ٰىل إ  عجا 

اعتبار ذلك  من  أنْ جول  اللسان  يُ   ب  اسمَّ ال  وال  ألخرٰى  س 

بأنَّ ال مؤمن،ساكت  بلسانه    أنْ ولوجب    ه  اإليامن  أظهر  من  يكون 

كلَّ  ممَّ يش  وفعل  يدلُّ ء  جهله   ا  وعلمنا  بقلبه  وجحوده  كفره  عٰىل 

أبوَّ بالنو  هلوعدوبتوحيده  باهللا     . باطلوذلك    ،مؤمناً   ٰى مَّ سيُ   نْ ة 

جي أنْ وكان  ايكو   ب  عٰىل عهد رسول  نملن  منني  ؤم  9اهللا  افقون 

وكلُّ حقيقةً  فاسد  ،  الرش  . ذلك  العرف    املستقرِّ   املستمرِّ ي  عفلهذا 

أهل الرش بفيام بني  ُخي نَّيَّ ع الذي  إٰىل صَّ اه  يرجع  بام  ص اسم اإليامن 

 القلب من التصديق.

ما  يلق   نْ فإ فتقول :  وبرسوتعاىلٰ   باهللاق  دِّ صيُ يمن  ون  وأكث   ر  له 

وردَّ القر وكذَّ   ]]١٦٨[[ص  /  ةآي  آن  هب واحدة  جيب    ،اب  أليس 

تقدَّ   مؤمناً يكون    نْ أ بكم  عٰىل مذه كافراً   مبام  إيامنه  اآلية؟    ردِّ ب  من 

اإ  ألنَّ  الملتقدِّ يامنه  يم  بردِّ   وردُّ   نتفي  باإلمجاع    اآلية،  [كفر].  اآلية 

أ تقولوما   ب  يضاً ون  آمن  انبإٰىل    قيوب  عيسٰى فيمن  عاث  حني 

بهوكذَّ    نانبيِّ  أنْ أوَ   ،ب  قولكم  عٰىل  يلزم    مؤمناً   نكو ي  ليس 

  ، لعيسٰى  يكون جاحداً  أنْ  بدَّ  نا فالجحد بنبيِّ  تم: متٰى قل  نْ ؟ فإكافراً 

ولِ  لكم:  واأل  ب جي  مَ ـقيل  خمتلفةدلَّ ذلك  أنْ   ؟ة   يستدلَّ   فيجوز 

 خر.اآل يه، ويشتبه علم بهببعضها، فيعل

إ علقلنا:  باإلآلل  لرادَّ ا  نَّ أ   منا ذا  كافر  وكذاية  ب  كذِّ امل  مجاع، 

علمنا  نا  لنبيِّ  معهام،أنَّ ،  إيامن  ال  تق  وأنَّ   ه  ممَّ دَّ ما  أظهراهم  مل    ا 

ه  ه عٰىل أنَّ جمع عليفرمها املبكا  منَّ  عٰىل احلقيقة، استدالالً   إيامناً يكن  

 .لل من األحوا حامل يقع منهام اإليامن يف

ممجا  لَّ استدوقد   أنَّ عئة  رجامل  نعة  ليست  ٰىل    إيامناً   الطاعات 

كلُّ هنَّ بأ كانت  لو  إيام  ا  لك  ناً طاعة  اإليامن  بعض  كلُّ أو  ة معصي  ان 

ما هنٰى   يكون كلُّ   لوجب أنْ   به إيامناً اهللا  ما أمر    كلُّ ولو كان    .اً كفر

  نْ ز أ اجل  ركه كفراً يس تيكون يف اإليامن ما ل  ، ولو جاز أنْ نه كفراً م

 .امناً ه إيتركيس ما ل يف الكفرون يك

أيضاً حتجُّ او لو  بأنَّ   وا  كلُّ نت  اكه  إيامناً الطاعات  ال    أنْ   م لزل  ها 

كا أحد  األنبياء وال غمل اإليامن،  يكون  يفعلوا  ريهم، ألهنَّ ال  مل  م 

الطاعات لو  .مجيع  مجي  وكذا  إيامناً املع  كان  يف    فروضات  لوجب 

ال الصغذين  األنبياء  اأوقعوا  عند    ميل كا  كونواي  ال  أنْ زلة  ملعتائر 

قال    عن املعصية، وأيضاً   فُّ ك بفرض وهو الوا  م أخلُّ هنَّ يامن، ألاإل

ينَ تعاٰىل:    هللا ِ
�

آَمنُوا� وَ   إِ ا  ِ�ُسوا 
ْ
يَل ْم 

َ
مٍ يمَ �

ْ
بُِظل ُهْم 

َ
  ا�

عىلٰ   ]،٨٢ [األنعام: إ  فعطف  بظلم،   نْ إيامهنم  إيامهنم  يلبسوا  مل 

عىلٰ عطَ يُ   ال  ءواليش ِ وقال:    .نفسه  ف 
�

آَمنُ ينَ ا� وَ   مْ وا 
َ
� 

ُ
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َ
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َ
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تِِه وَ وقال تعاٰىل:    .واهياجر  ]]١٦٩[[ص  /  مل  نون وإنْ مؤم
ْ
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َ
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ْ
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َ
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ْ
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وهذا أنَّ   لُّ يد  الصاحلات،  يكعٰىل  ي  وإنْ   ؤمناً مون  ه  عمل مل 

تعاىلٰ   .اتالصاحل طَ   :وقال   
ْ
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فسامَّ ]٦و  ٥[األنفال:    �  ن مؤ،  كراههم  مع  تهم  منني 

  ل الوعيد عٰىل أه  واملعتمد يف الردِّ   .واجلدال فيه بعد وضوحه  حلقَّ ا

 .الً مناه أوَّ قدَّ ا م

ن يك  مل  ا: لو قالو  بأنْ   همهبمذة  حَّ يد عٰىل صأهل الوع  ستدلَّ او

وُ امَّ ع  منقوالً   )منمؤ(  :ولناق  حاله،  عَ ِض   عٰىل  وكان  اللغة  يف   امل  له 

  داً منه مقيَّ   قَّ لذي اشتُ الفعل ا  قيضِّ بعد تف به  املكلَّ ٰى  سمَّ يُ   أنْ   صحَّ 

رب اليوم  قال: هو ضايال    م، كاممؤمن اليو  باحلال، فال يقال: هو

 وم. الي  لرضب مل يوجد منه ا امَّ ـن رضب أمس لمل

افة ظة مضفلمنني هذه الٰىل املؤرٰى عام أج: إنَّ لنقو  أنْ ب واواجل

احلالإ هفيه  ألنَّ   ،ٰىل  الذي  اإليامن  يفعل  التصديق  ألنَّ   و    احلال، 

  عد ب دها حاالً دِّ بالقلب هو املعرفة، وهي ال تبقٰى، فهو ُجي  صديقالت

 موجب اللغة.ج عن م خيرال، فلح

أنْ   فإنْ  فيجب  يُ   قيل:  حا  مناً ؤمٰى  سمَّ ال  نوميف  ال  ألنَّ   ،هل  ه 

 حال النوم. د املعرفة يفدِّ ُجي 

ال يمكن  ال اليقظة، ويامنه السابق يف حإل  ٰى إيامناً سمَّ ام يُ قلنا: إنَّ 

يُ إنَّ   ]]١٧٠[[ص  /  يقال:  أنْ  مؤمناً سمَّ ه  نومه  حال  يف    داً مقيَّ   ٰى 

ن  لئو  .باحلال  داً النائم مقيَّ   هذا الوصف ال جيري عىلٰ   ال، ألنَّ احلب

أحدقا ذلك  فل  أليق  امنَّ إ،  فيه،  انَّ وله  حكم  يف  له  ملجدِّ ه    كلِّ   يفد 

 حلظة.  كلِّ  له يف داً دِّ لكان جم قظاناً ن ياكو ه ل، بمعنٰى أنَّ حالٍ 

أيضاً متسَّ  إنَّ   كوا  قالوا:  يُ   بأن  ال   كان   وإنْ   مؤمناً ٰى  سمَّ املنافق 

 يق.اإليامن غري موضوع للتصد أنَّ عٰىل  بلسانه، فدلَّ  اً ق مصدِّ 

عنه ق قولن  أنْ   واجلواب  أنَّ نَّبيَّ   د:  ا  ا  هو  بقلملصدِّ املؤمن   ه بق 

 ه ما قالوه. وجَّ تي ق بلسانه، فالن ما يتعلَّ دو

أيضاً ق و أنْ   :الوا  ٰى من هو يف مهلة النظر  سمَّ يُ   ال  كان ال جيب 

 اٰىل.الة وال عارف به تعاحل تلك يفق دِّ مص ريه غ، ألنَّ مؤمناً 

 ه يف نَّ إ فتعاىلٰ   باهللا  ن عارفاً  يكمل  إنْ قلنا: من هو يف مهلة النظر و

ق به،  دِّ معرفته يف تلك احلال مص  عليه   ارف بام جيبلك احلال عت

 .ٰى مؤمناً سمَّ جل ذلك يُ فأل

عىلٰ  يلزم  إليهقالوا:  ذهبتم  ما  املصدِّ سمَّ يُ   أنْ      ىلٰ تعاباهللا  ق  ٰى 

وبجميع  عدلو  دهوبتوحي وبرسوله  معرفته  عليه  جيب  مؤمناً ما    ه 

 ع القبائح.يمج فعلليه ولواجبات عا يعجمب أخلَّ  وإنْ 

 ول.قلنا: كذلك نق

ِ�ُروَومَ تعاٰىل:  قوله    :قيل  فإنْ 
ُ
 ِ�َْعبُ إِ ا  ا أ

�
لِ اهللاَ   ُدواال

ْ ُ
�  ُ

َ
ِصَ� �

 ا�� 
َ
ُحنَف َو�ُ يَن  ا�ص� اَء   ِقيُموا 

َ
وَ ال  ةَ 

ْ
   تُوا�ُؤ

َ
�    ةَ ا�ز�

َ
 َوذ

َ
ِديُن  �ِك  

 
ْ
ي�َمةِ ال

َ
 ، قوله: ]٥[البيِّنة:  � ق

َ
 َوذ

َ
 ِدينُ �ِك

ْ
ي�مَ  ال

َ
إٰىل  جع ار �ِة ق

م تقدَّ مجيع  فوجا  أنْ م،  كي  ب  دلُّ كون  والدِّ يناً ه  اإلسالم،  هو   ين 

يله:  وقل ا��  
�
اهللاِ إِن َد 

ْ
ِعن ِ َن 

ْ
اإل   

َ
عمران:    مُ ْسال  ]،١٩[آل 

واإل وا  سالم واإليامن  قوله  بداللة    ]]١٧١[[ص  /  دحمعنامها 

ِ اٰىل:  تع
ْ

اإل  َ�ْ
َ
غ تَِغ 

ْ
يَ�  َوَمْن 

َ
دِ ْسال  ِم 

ً
 ينا

َ
ف   

ُ
� ْن 

َ
 ل

َ
بَل

ْ
مِ ق   

ْ
[آل   هُ ن

ومعلو]٨٥ن:  عمرا أنَّ ،  ي  م  ديناً غي  تبمن  يُ نَّ إف  اإليامن  منه، قبَ ه  ل 

ني  ه تعاٰىل استثنٰى املسلمنَّ ألو  .م واحدواإلسال  اإليامن  أنَّ عٰىل    فدلَّ 

املؤمنني  م  قوله:    يفن 
َ
 ف

َ
نَ أ

ْ
رَج

ْ
 خ

َ
� َمْن  ِ�يهَ ا   

َ
ِمنَِ�  ن

ْ
ُمؤ

ْ
ا� ِمَن    �ا 

مَ 
َ
� 

ْ
وََجد �ِ نَ ا     ايهَ ا 

َ
ُمْسِلمِ   ِمنَ ٍت  َ�يْ   ْ�َ غ

ْ
  ٣٥:  اريات[الذ  �َ�  ا�

 صديق. تلا اإليامن غري فعلمنا أنَّ  ]،٣٦و

تعاىلٰ ولق  م أنَّ سلِّ قلنا: ال نُ     :ه 
َ
  �ِ َوذ

َ
ي�َمةِ ك

َ
ق
ْ
راجع   �  ِديُن ال

الدليل، ولو كان الظاهر  مو  ذلكم، بل  قدَّ مجيع ما تإٰىل   قوف عٰىل 

الكلِّ يقتيض إٰىل  رجوعه  أنْ جلا    ق وه  بدليليرتكه    ز  :  وله  و 

 ُِمبٍِ�  َعَرِ��   انٍ سَ بِل  �  ذلك أشبه  أ   .وما  ترك    حد وليس 

أوىلٰ  من  الظاهرين  صا  أنَّ ىلٰ ع  .حبهترك  جاز  إذا  بلفظ يُ   أنْ   ه  راد 

ما مل يعرفه أهل    راد بالردِّ يُ   ة جاز أنْ للغرفه أهل ا ما ال يع  )نامياإل(

بينهام فرق  وال  أنَّ   .اللغة،  عن  عبار  )ذلك(  لفظ  عٰىل    ، احدالوة 

 م؟ا تقدَّ ل عٰىل مجيع ممَ فكيف ُحي 

 به.  تممرأُ قالوا: أراد ذلك الذي   نْ إو

ولِ  أنْ جي  ال  مَ ـقلنا:  اإلخالصيري  وز  ذلك  مة، القيِّ   يند  دوا 

   :قوله  نَّ أل
ْ ُ
ا�  ُ

َ
� ينَ ِلِصَ�  ��  اإلخالص  لُّ دي ما    .عٰىل  يزيد 

وضوحاً  هبكنَّيُ   )ذلك(  نَّ أ   ذكرناه  مٰى  اا  إٰىل ة  شارواإل  ، رملذكَّ ن 

 .)تلك( ـتكون ب  رية ينبغي أنْ أشياء كث

إنَّ   فإنْ  قوهلم:  أ أعادوا  بأُ الذي    ذلك  دراه  أعدمرتم  نحن ه،   نا 

وقلنا: أنْ ووجي  اجلواب  اإل  ايدوير  ز  وخالذلك  يقف  ص، 

باآل أنَّ   ةياالحتجاج  قال:عٰىل  تعاٰىل  َد اِهللا    ه 
ْ
ِعن ُهوِر 

�
ا�ش ةَ  ِعد�  

�
إِن

نَ 
ْ
  َعَ�َ ا  ا�

ً
را

ْ
ه

َ
َق ا�س�   ِب اِهللا يَْوَم اتَ ِ� كِ  ش

َ
 اوَ مَ َخل

َ
 اِت َواأل

ْ
ا  هَ رَْض ِمن

رْ 
َ
 ُحرُ أ

ٌ
   مٌ �ََعة

َ
 ا�� ذ

َ
 �ِك

ْ
ي� يُن ال

َ
وه جيب  لقا  ما  ، فعىلٰ ]٣٦وبة:  لت[ا  مُ ق

الشهعدَّ   ]]١٧٢[[ص  /  يكون  أنْ  محلوا هذه اآلية    فإنْ   .اً ور دينة 

نا آيتهم  محلذلك،  يف مثل  ٰىل  تعا  ين بام قالهه تعاٰىل أراد هبا الدِّ عٰىل أنَّ 

 احتجاجهم.  ثل ذلك، فيسقطعٰىل م

تعاٰىل:  مَّ أف قوله  اا   
�
 �� إِن

ْ
ِعن اِهللا  يَن  ِ َد 

ْ
 اإل

َ
ومُ ْسال قوله: ، 
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 ْيَ   َوَمن 
ْ
ْ�َ تَغِ �

َ
غ   ِ

ْ
اإل   

َ
 ْسال

ً
ِدينا فِم  اعراامل  نَّ إ،  به  ماد  إظهاره   تقاد 

ه  لة قولبدال   ينلدِّ ن بام إظهاره اإلسالم هو ا. والتديُّ يكون إسالماً 

 :  ىلٰ تعا
َ
 ق

َ ْ
األ ِت 

َ
رَ ال

ْ
آَمن� ع مْ اُب 

َ
�  

ْ
ل

ُ
ق ِمنُوا   ا 

ْ
وا  وَ   تُؤ

ُ
و�

ُ
ق  لِ�ْن 

َ
ْمنَ سْ أ

َ
ا  ل

م� 
َ
 ا يَ َو�

ْ
ِ د

ْ
 يمَ ُخِل اإل

ُ
و�ِ ِ� ان

ُ
ل
ُ
ظاهر  وهذا  ]،١٤[احلجرات:  ُ�مْ ق

أنَّ يف هو  اإلسال    أم  وأنَّ   رشناما  اإلسالم  إليه،  غري  ثّم    .اإليامن 

منهم   يذهب  ملن  عباإليام  أنَّ   إىلٰ نقول  الواجبا  ارةن  فعل  ت  عن 

قوله    نَّ أل ،  ما يقتضيه ظاهر هذه اآلية  تكرك تات: إنَّ دون املندوب

   َو�ُِقيُمواتعاٰىل:  
َ

ال اليتناو  ةَ ا�ص� من  وال  إليه  واملندوب  جب 

 لنا مثل ذلك.  بعضه ساغ محله عىلٰ   ساغ لك الصلوات، فإنْ 

تعاٰىل:    فإنْ  قوله  اهللاُ َومَ قالوا:   
َ
�ن إِ ِضيعَ ِ�ُ   ا    مْ �ُ انَ يمَ  

به    دارين قالوا: املاملفرسِّ  ألنَّ  ،ن إليهتذهبول ما بطِ يُ  ] ١٤٣[البقرة: 

 ملقدس.يت ا بالصالة إىلٰ 

الانلق  نُ :  ذسلِّ   بذلك  لك،م  أراد  نقول:  ما    بل  عٰىل  التصديق 

من ليس  الرجوع إٰىل أخبار آحاد وقول وال جيوز  أهل اللغة،رفه يع

ن  أو التديُّ   أراد التصديق عاىلٰ كون تي جلائز أنْ اومن  ثّم  .ةقوله حجَّ 

 الصالة.  تلكب

تعاٰىل:    فإنْ  قوله   إِ قالوا: 
�
   امَ �

َ
ِمنُون

ْ
ُمؤ

ْ
يَن    ا� ِ

�
 إِ ا�

َ
اهللاُ ذ ِكَر 

ُ
ذ   ا 

و�ُهُ 
ُ
ل
ُ
تْ ق

َ
 وَِجل

َ
يْهِ ْم َو�ِذ

َ
ُهمْ زَ   اتُهُ ْم آيَ ا تُِليَتْ َعل

ْ
ٰ ا إِيمَ ادَ�

َ َ
 َو�

ً
 َر��ِهْم  نا

  
َ
ون

ُ �
تََو�

َ
��   ِ

�
   ينَ ا�

َ
 ا�ص�   يُِقيُمون

َ
َرزَ ال ا  َوِ�م� نَ ةَ 

ْ
� 

ْ
ن
ُ
� ْم    اهُ

َ
ون

ُ
  �ِفق

 
ُ
ِ أ

َ
 و�

َ
ِمنُون

ْ
ُمؤ

ْ
ُم ا�  هُ

َ
 حَ   ك

�
قلناه، ا  م  ىلٰ  عدلُّ ] ي ٤  -  ٢:  [األنفال  اق

تعاىلٰ ألنَّ  سامَّ إنَّ   ]]١٧٣[[ص  /  ه  مؤمنني  ام  مجهم  قول  ما  بعد  يع 

 م ذكره.قدَّ ت

تقتيض ال  اآلية  عمَّ قلنا:  اإليامن  اسم  نفي  لصفات با  ليس  ن 

ويفة  ذكورامل يفنَّ إها،  نفام  التفضييد  والتعظيم،ي  تعاٰىل وكأنَّ   ل  ه 

إنَّ  وخيارهافأ ام  قال:  املؤمنني  هبمن    مضل  الذكان  كام صفاته   ،

أحدنا:  يقو الغضب،إنَّ ل  عند  نفسه  يملك  من  الرجل  كان   وإنْ   ام 

يكون  م ال  خيرجن  ال  رجالً   كذلك  كونه  وإنَّ عن  عن  ،  خيرج  ام 

  ، ر اإلبلالظهام ترب، وإنَّ ام املال الإنَّ  م:قوهل وكذا يف .لالكامالفضل و

التف  ألنَّ  نفي  بذلك  ومن    لضيمرادهم  الترب  غري   .اإلبلغري  من 

سلَّ نَّ أ   ىلٰ ع لو  هلم  نما  مستحقِّ   )مؤمن(لفظ    أنَّ ا  إٰىل  دح  امل  منتقل 

 وتوحيده وعدله. باهللا إجرائه عٰىل العارف لوجب  الثوابو

 ط. قد انحبرفه  معا قالوا: ثواب فإنْ 

 لوه. اق اط فبطل ما باإلحبالقول  ا فسادنَّقد بيَّ  :ناقل

تعاىلٰ   فإنْ  قوله     :قالوا: 
ْ
االِس َس 

ْ
  اُم  بِ�

ُ
ُسوق

ُ
ف
ْ
ِ �َ ل

ْ
اإل  

َ
د

ْ
  انِ يمَ ع

  جيتمعان، إليامن ال اسم الفسوق واسم ا   عٰىل أنَّ  يدلُّ  ]١١: رشحل[ا

ِ  ه تعاٰىل قال:ألنَّ 
ْ

 . انِ يمَ َ�ْعَد اإل

مس غري  تعاىلٰ أنَّ   م لَّ قلنا:  أره  ِ َ�ْعَد  وله:  بقد  ا 
ْ

  عدب  انِ يمَ اإل

 ن عىلٰ رونكِ تُ   مَ ة، بل بِ جَّ ح  ٰى يكون لكم فيهحتَّ اإليامن    زوال اسم

أنْ   هأنَّ  بعد  مؤمناً سمَّ يُ   انك  أراد  يسمَّ   ؟فحسب  ٰى  بأنَّ   ومل  ه  معه 

يقوق، كامفاس الق  فل  بعد عمرو،  يدلُّ نَّ إائل: جاءين زيد  ال  عٰىل    ه 

نده، بل  عد خروجه من عب  أو  عمرو  ن بعد موتكازيد  جميء    أنَّ 

عم  أنَّ   عىلٰ   يدلُّ   امنَّ إ جميء  بعد  كان  عناجتم  وإنْ   ،روجميئه  ده  عا 

 هذا.قوله عنده يف حال حارضين  ناكاو

تعاٰىل:  بنيِّ يُ  قوله  ما ذكرناه    َين ِ
�

آَمنُوا� إِيمَ وَ ا    ِ�ُسوا 
ْ
يَل ْم 

َ
ُهْم  �

َ
ا�

مٍ 
ْ
أنَّ هَ فيُ   ه نَّ إف]،  ٨٢[األنعام:    بُِظل منه  يلبس  ؤمملامن    م  من  نني 

ري  الكب ]]١٧٤[[ص / ، والظلم منملاً اظ كون مؤمناً يامنه بظلم فيإ

ه تعاٰىل  ، وكأنَّ  تأويل اآليةه يفذكرناق ما  حقَّ ، فتسقاً نه فومُّ َس لذي يُ ا

ٰى سمَّ كان يُ   ، بعد أنْ مؤمناً   ٰى فاسقاً مَّ سحال من يُ بئس احلال    قال:

استحقا  مؤمناً  أي  لفحسب،  بعلتسمقه  اسم   قهقاحاست  د يتني 

 حسب.املؤمن ف

تعاىلٰ إنَّ   قيل:  فإنْ  امل  جعل  ه  مقابلة  يف  بقوله:    نيمرجاملسلمني 

 
َ
نَ أ

َ
� 

ُ
َعل مُ   جْ

ْ
مُ َ�  ْسِلمِ ا�

ْ
�
َ
نا ذلك فدلَّ   ]،٣٥[القلم:    �ِرِمَ�  جْ �

 ارن اإلسالم.م ال يقاإلجرا  نَّ عٰىل أ 

 ة تصَّ لعموم خمغ اصي  عٰىل القول بأنَّ   قلنا: هذا االحتجاج مبنيٌّ 

املستغرق،لعبا مشرتكة  موم  وبني    وليست  وهذخلابينه  ا  صوص، 

أراه تعاىلٰ أنَّ   نيأ   م، فمنلَّ غري مس  د بقوله:   
َ
� 

ْ
 كلَّ   �ِمَ�  ْجرِ مُ �

 م من املجرمني؟ار، ألهنَّ فَّ أراد به الكُ  ه نَّ إ :يقال جمرم، دون أنْ 

اسم   ألنَّ   اطل،الفاسق منافق فب  ي بأنَّ ا قول احلسن البرصفأمَّ 

يالنفا خالفهو  ءإظهار اليش  فيدق  نافقاء  من    ، وهو مأخوذإبطان 

ه الذي  يفالريبوع  الذي  يب  و  له  ته  أحبيعمل    يٌّ فخدمها  ابني 

ٰى إذا قصد أحد صيده من الباب الظاهر خرج  حتَّ   واآلخر ظاهر،

  ، وأبطن خالفه منافقاً   من أظهر شيئاً   ي كلُّ مِّ ، فُس خلفيِّ من الباب ا

  الباطن   ه يف، ولواحداً   اً له باب  ه أنَّ مرأ   نمظهر  لريبوع يت ا بي  كام أنَّ 

آخ دلَّ   .رباب  منق  ذاه  أنَّ   عىلٰ ليل  نا دوما  معنااالسم  عن  يف  ه  ول 

سالم  اإل ر  ظهِ من يُ   ه اختصَّ عي أنَّ لمناه بالعرف الرشع  امنَّ إو  ،اللغة

أنَّ بطِ ويُ  نعلم  الكفر، ونحن ال  يُ   ن  يُ بطِ الفاسق  ما  خالف  ره  ظهِ ن 

 فق.ه منانصفه بأنَّ  أنْ ز جي سالم، فلمإلامن 

اسوأمَّ  احلسنتدالا  يُ   بأنَّ   ل   عقاب لاب  رارق اإلر  ظهِ الفاسق 
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ه لو اعتقدمها  هلام، ألنَّ نه غري معتقد   كوعىلٰ   قه يدلُّ واب، وفسثوال

 أقدم عٰىل الكبائر  به العقاب، فلامَّ   قُّ ستحه يقد أنَّ ملا أقدم عٰىل ما اعت

أنَّ  يعتعلمنا  ال  مه  يُ قد  اإلظهِ ا    ]] ١٧٥  [[ص/  ومتثيله  ،هب  ار قر ر 

ب منحاله  الكوَّ   أنَّ   أظهر  حال  حيَّ يف  ثة  يِخ ديُ ّم  ة  ه نَّ إف  ،فيها ده  ل 

 ة. يف الكوة حيَّ  ه يعتقد أنَّ نَّ إيف قوله  كذبه يبذلك عٰىل أنَّ  لُّ دستَ يُ 

عن  إنَّ فاجلواب  أنْ ه:  جيوز  والنشور    ه  البعث  اإلنسان  يعتقد 

مع ويقدم  املعصعىلٰ   ذلك   والعقاب  وتسوللذَّ   الً جي تع ية      يفاً ة، 

أنَّ   قد عتي  امك  فيها،   عاً تعاٰىل، وطماهللا    ة رملغف  ورجاءً للتوبة،     اإلنسان 

ا يُ حيَّ لكوة  يف  ذلك  ومع  أنَّ دِخ ة،  اعتقد  إذا  فيها  يده  ذهبًا   ل    فيها 

 ة. يدفع رضر احليَّ   ترياقاً  ه أعدَّ ة، أو ألنَّ ام يسلم من احليَّ بَّ ه روأنَّ   كثرياً 

أي  تعاٰىل:    ه لقوب  ضاً واحتجاجه 
�
 إِن

ْ
ا� ُهُم افِقِ ُمنَ    �َ

 
ْ
 ال

َ
 ف

ُ
 اِسق

َ
ألنَّ ص  غري  ]٦٧ة:  بلتو[ا  � ون ا  حيح،  ام  نَّ إلقول  هذا 

أنَّ   يدلُّ  يدلُّ ملا  عٰىل  وال  نقول،  وهكذا  فاسق،  أنَّ   نافق    كلَّ   عٰىل 

 منافق.فاسق 

*   *   * 

مة احليلِّ  /أنوار امللكوت  ):هـ٧٢٦ (ت العالَّ

 : يكفر من الاملؤ أنَّ  يف :ةناملثة ااملسأل ]]٢٠٥[ص [

استيٰىل تعذُّ إ  ٰى أدَّ   وإالَّ   ،كفرمنه ال  ال يصحُّ   ل: واملؤمناق  ء فار 

 . البقعتنيعن إحدٰى  ه ال ينفكُّ ع عٰىل أنَّ النعقاد اإلمجا ،همن احلقِّ 

منه   املؤمن ال يصحُّ   إٰىل أنَّ   إسحاق  لشيخ أبو  ول: ذهب اقأ 

والدليل أنَّ علي  الكفر.  لو  ه  لتعذَّ ال  منه  صحَّ ه  احلقِّ اسر  كفر    تيفاء 

ألنَّ  يسمنه،  بإيامنه  ال  تحقُّ ه    ه وبكفر]]  ٢٠٦[[ص  /  مئدا الثواب 

الدالع قد  قاب  واإلحباط  أنْ   ،أبطلناهائم،  استيفاء يتعذَّ   فيلزم  ر 

آمنبالك  ينتقضوال    منه،  احلقِّ  إذا  وعده  اهللا    ألنَّ   ،افر  تعاٰىل 

تفضُّ  إسقاط إنَّ ف  يه،ا نحن فف مبخال  الً بإسقاط عقابه  يستحيل    ه 

 .قِّ ثوابه املستح

*   *   * 

مة  /رادكشف امل  ):هـ٧٢٦(ت  يلِّ احلالعالَّ

واإل  ]]٥٧٧  [[ص القال:  باليامن  واللستصديق  وال    ،انقلب 

تعاىلٰ   ،ليكفي األوَّ   :  لقوله 
ْ
ي
َ
�

ْ
هَ َواس

ْ
ت
َ
ن
َ
ُسُهمْ ا  ق

ُ
ف
ْ
�
َ
  ] ١٤[النمل:    أ

  :لقوله ،وال الثاين .ونحوه
ُ
 ق

ْ
  ل

ْ
ؤ
ُ
ْم ت

َ
 .]١٤[احلجرات:  وانُ مِ �

اختلف   اإلأقول:  يف  عىلٰ الناس  ويامن  ل  كثرية  هذجوه  ا يس 

يق  عن التصده عبارة أنَّ    فصنِّختاره املذي اوال ،ضع ذكرهاوم

ا التصديق القلبي أمَّ   .ا فيهوال يكفي أحدمه  ،بالقلب واللسان معاً 

كاٍف فإنَّ  غري  تعاىلٰ   ،ه  وَ بِهَ   وََجَحُدوا:  لقوله  نَ َ�يْ اسْ ا 
َ
 ق

ْ
  اهَ ت

ُسُهمْ 
ُ
ف
ْ
�
َ
م�   :تعاىلٰ   وقوله  ،أ

َ
ل
َ
َعرَ مَ ْم  هُ ءَ اجَ   ا ف �َ ا  وا 

ُ
 ف

َ
 بِهِ   اورُ ف

هل  ]،٨٩رة:  لبق[ا املعرفةفأثبت  اللساين  وأمَّ   .والكفر  م  التصديق  ا 

كاٍف فإنَّ  غري  تع  ،أيضاً   ه     :اىلٰ لقوله 
َ
رَ ق

ْ
ع

َ ْ
األ ِت 

َ
ْم ال

َ
�  

ْ
ل

ُ
ق آَمن�ا  اُب 

 
َ
َول ِمنُوا 

ْ
 �ِ تُؤ

ُ
ق  ْن 

ُ
سْ و�

َ
أ مْ وا 

َ
أنَّ   وال شكَّ   ،انَ ل األأُ   يف  عراب  ولئك 

 نتهم.لسبأ اقوصدَّ 

  * *   * 

 :)هـ٧٢٦ (ت مة احليلِّ عالَّ ال /سفنالتسليك 

  العارش: يف األسامء واألحكام: بلاملط]] ٢٢٧[[ص /

ما    يف كلِّ   9تصديق الرسول    ورشعاً التصديق،    اإليامن لغةً 

رضورةً   مَ لِ عُ  باا  يكفي ، وال  جميئه به  التصديق    عنب  لقللتصديق 

لقو  باللسان تعاٰىل:وبالعكس،     له 
َ
 ف

َ
جَ ل ا  مَ هُ اءَ م�  ْم 

ُ
َعَرف   واا 

 
َ
ف ا وََجَحُدوا بِهَ  فر،ثبت املعرفة والكأف]، ٨٩: بقرة[ال وا بِهِ رُ �َ

هَ 
ْ
نَت

َ
�َيْق  َواسْ

ُ
ف
ْ
�
َ
أ َمْن    وقوله:]،  ١٤ل:  لنم[ا  ُسُهمْ ا  ا��اِس  َوِمَن 

 آَمن�ا
ُ

ول
ُ
ق

َ
َْومِ وَ   بِاهللاِ   �   ا�ِا�ْ

ْ
ْم بِ  َومَ رِ خِ آل

ِمنَِ�  ا هُ
ْ
]، ٨:بقرة[ال  �ُمؤ

 قلب. لان  ر باللسان دواإلقرا فأثبت 

األشاعر أنَّ وعند  التة:  اه  أنَّ اميَّ الكرَّ ند  وع  .لنفساينصديق  ه ة: 

ه أنَّ   :ار عبد اجلبَّ والقايض   عتزلةماء املد قدوعن  .اإلقرار بالشهادتني

 فعل اجلوارح من الطاعات. 

*   *   * 

بل قمل ييق  دصت كان هو الامَّ ـ اإليامن ل  أنَّ لم  واع]  ]٢٢٨[[ص  

الزياالشدَّ  وال  والضعف  امل  ةدة  وعند  أنَّ عوالنقصان،  اتزلة  سم  ه 

 هلام. فكان قابالً  ،لفعل الطاعات

اإلماميَّ  اإلي أُ ة:  وعند  باهللالتصد  :امنصول   ، وبتوحيده  ،يق 

 وباإلمامة.  ،ةوبالنبوَّ  ،وبعدله

اإلأُ ا:  قالو واملعتزلة   التوحيدسمخ  يامنصول    ،للعدوا  ،ة: 

املنكر  فملعروابر  ألموا   ،ةوالنبوَّ  عن  والوعيد.  د  عوال و  ،والنهي 

مل ه   ومن  ببعض  مل يقّر  مسلامً   ]]٢٢٩/[[ص    ذه  أقرَّ يكن  ومن   ،  

 .اً ن مؤمنمل يك بذلك وفعل كبريةً 

أمَّ  اآلخرة.  يف  ساقط  الثوابوالتكليف  أهل  فلوجوب    ،ا 

 جلاء. ه نوع إفألنَّ  ،بقَ ملعااا وأمَّ  .شاقِّ خلوصه من امل

*   *   * 

 ):ـه٧٢٦ (ت مة احليلِّ لعالَّ ا /ني قيالهج منا

ة إٰىل  اميَّ يامن، فذهبت اإلمس يف اإلالنا  اختلف]]  ٤٤٩[[ص  
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أبو احلسن  إليه    ويميل  ،وانه املعرفة، وهو مذهب جهم بن صفأنَّ 

ت وذهبيق،  لتصده عبارة عن ا ة إٰىل أنَّ األشعري، وذهبت األشعريَّ 

أنَّ إ  ةيَّ ماكرَّ لا عباٰىل  عنه  اجلُ   ،بالشهادتني  ظلفُّ الت  رة    ان ائيَّ بَّ وذهب 

فأنَّ   إىلٰ تباعهام  أ و عن  عبارة  الواجبات  ه  عن  عل  واالجتناب 

اجلبَّ رَّ املح عبد  العمات، وذهب قايض  اهلذيل  وأبو  إٰىل  الَّ ار  ه  أنَّ ف 

 اسم جلميع الطاعات من فعل الواجبات واملندوبات.

مجاع الوذهب  أنَّ إسلف  ة  عٰىل  عن  باره  باالة  ب قلالعتقاد 

امذهب شيخ  ركان، وهوباأل  لمان وعباللسقرار  وإ ،  د  يفمل نا 

قرار  تقاد بالقلب واإل ه عبارة عن االعابنا إٰىل أنَّ وذهب بعض أصح

ح يف  كام  حكمه  أو  واملكرَ والنائ  الساكت  قِّ باللسان  واألخري   . هم 

احلقُّ  هو  ألنَّ عندي  ا   ،  يف    م عد  ألصل او  ،صديقالت  للغةاإليامن 

ئر األلفاظ  ساك  معلوماً ذلك    ن ع لكاالرش  يف  َل قِ نُ   لوه  وألنَّ   .النقل

 .قولة رشعاً نامل

إٰىل إيكون    ال جيوز أنْ   ]]٤٥٠  /[[ص  يقالتصدوذلك   شارة 

م�  :لقوله تعاىلٰ  ،ةاملعرفة القلبيَّ 
َ
ل
َ
ْم مَ اءَ ا جَ ف ُروا بِهِ هُ

َ
ف وا �َ

ُ
  ا َعَرف

التص]٨٩[البقرة:   وال  تلق  ،ايناللسديق  ،     : عاىلٰ وله 
َ
ِت ق

َ
  ال

 
َ ْ
رَ األ

ْ
آع  ن� مَ اُب 

َ
�  

ْ
ل

ُ
ق مِ   مْ ا 

ْ
 ونُ تُؤ

َ
َول وا 

ُ
و�

ُ
ق  ا  ِ�ْن 

َ
نَ أ مْ

َ
ل م� سْ

َ
َو� ِل    ا ا  خُ

ْ
يَد

 ِ
ْ

 يمَ اإل
ُ
ل
ُ
ق  �ِ  

ُ
مْ ان شكَّ ]١٤[احلجرات:    و�ِ�ُ وال  ولئك  أُ   أنَّ   ، 

كااألعر ماب  تعاٰىل:صدِّ نوا  وقوله  بألسنتهم،  ا��اِس    قني  َوِمَن 

 
َ
�  َمْن 

ُ
ول

ُ
آمَ ق َ وَ   اهللاِ بِ   ن�ا 

ْ
 ْومِ �ِا�

ْ
اآل وَ   هُ مَ ِخِر  مِ ا 

ْ
بُِمؤ  �  �َ نِ ْم 

 .جمموعهام ة عنعبار إليامنيكون ا  أنْ فوجب ]، ٨ [البقرة:

املعتزاحتجَّ  بأنَّ ت  الدِّ   لة  هو  الطاعات  تعاٰىل:   ،ينفعل   لقوله 

 
َ
دِ َوذ  

َ
 �ِك

َ
ق
ْ
ال الصالة ]٥[البيِّنة:    �ي�َمِة  يُن  إقامة  إٰىل  إشارة   ،

    :تعاىلٰ   ولهلق  ،الماإلس  نيوالدِّ   .تعاىلٰ   اهللابادة  زكاة وعء الإيتاو
�
إِن

اهللاِ  َد 
ْ
ِعن يَن  ِ ا  ا��

ْ
 إل

َ
عم  مُ ْسال وا ]١٩ران:  [آل  اإليامن  إلسال،  م 

مقبوالً الَّ وإ يكن  مل  تَِغ    لقوله:  ، 
ْ
يَ� ِ َوَمْن 

ْ
اإل  َ�ْ

َ
 غ

َ
ْن  ْسال

َ
ل
َ
ف  

ً
ِدينا ِم 

هُ 
ْ
 ِمن

َ
بَل

ْ
ق

ُ
�    :تعاٰىل:له  قو  ، وأيضاً ]٨٥[آل عمران   َا َوم   

َ
� 

َ
 اُهللا  ن

 ي صالتكم.أ ، ]١٤٣ :[البقرة مْ انَ�ُ يَع إِيمَ ِض ِ�ُ 

فال    ،م مجعتقدَّ   وما  ،دفظ واحذلك ل  أنَّ   :لوَّ ألان  واجلواب ع

 ،ينذلك الدِّ   : ه: املراد بمن املجاز، فنحن نقول   به عنه، فال بدَّ عربَّ يُ 

 مة. أو اإلخالص دين القيِّ 

الثاين جيوزأنَّ   :وعن  املراد يك  أنْ   ه  بتل يقكتصد  :به  ون  ك  م 

 ة.الالص

 م بوجوه:هبوينتقض مذه

ارة عن فعل  فال يكون هو عب   ،ة يص عاإليامن جيامع امل   دها: أنَّ حأ 

األوَّ   . لطاعات ا تعاٰىل:بيان  قوله  طَ   ل   
ْ
تَ َو�ِن

َ
مُ ائِف

ْ
ا� ِمَن  ِمنِ�َ اِن 

ْ
  ؤ

 
ُ
تَتَل

ْ
 ا�

َ
أ
َ
نَُهمَ وا ف

ْ
ْت ْصِلُحوا بَ�

َ
 َ�غ

ْ
إِن

َ
   ]] ٤٥١/[[ص    ا ف

ْ
ٰ   ا مَ داهُ إِح

َ َ
�  

 
ُ ْ
 األ

ْ
   ىٰ رخ

َ
ق

َ
وا �

ُ
ِ�   اتِل

�
بْ  ال

َ
� �ِ وقوله تعاٰىل: ] ٩:  ت ا[احلجر ،   ِ

�
  نَ يا�

ْم يَ آَمنُ 
َ
�ُِسوا إِ وا َو�

ْ
مٍ يمَ ل

ْ
ُهْم بُِظل

َ
 . ] ٨٢[األنعام:   ا�

 فيكون مغايراً  ،امناإليعطوف عٰىل فعل الطاعات م وثانيها: أنَّ 

يَن آَمنُوا وَ   لقوله تعاٰىل:  ،له ِ
�

 َعمِ ا�
ُ
،  ]٢٥[البقرة:    ِت ااِ�َ �ص� ا اول

تِِه  يَ َمنْ وَ  :ولهوق 
ْ
 �ُ أ

ً
ِمنا

ْ
اؤ  ا�ص�

َ
 َعِمل

ْ
د

َ
 . ]٧٥[طه:  ِت اِ�َ  ق

َ   لقوله تعاٰىل:  ،قلوبيامن من صفات الإلا  ا: أنَّ لثهوثا
ْ

�َ� 
ْ
ح

رَُه  
ْ
ِ َصد

ْ
 �ِإل

َ
وقوله:  ]١٢٥عام:  ألن[ا  مِ ْسال  ، ��ُِمْطَم بُُه 

ْ
ل
َ
َوق

 ِ
ْ

وق ] ١٠٦  :للنح[ا  انِ يمَ بِاإل و  ه:لو، 
ُ
ِ أ

َ
� �ِ تََب 

َ
ك  

َ
و�ِِهمُ   ك

ُ
ل
ُ
  ق

 ِ
ْ

 يمَ اإل
َ
 . ]٢٢[املجادلة:  ان

مؤمص  :ةألمس]  ٢٤٩/١[ الكبرية  بيَّ   ،ناحب  أنَّ نَّملا  من    ا 

 . الرسول به ءورة جميبالرض مَ لِ تصديق القلبي بام عُ ن هو الاإليام 

أنَّ و إٰىل  املعتزلة  مؤمنذهبت  ال  كافر  ه  بني وال  منزلة  هو  بل   ، 

 ني.نزلتامل

 .ه منافقي إٰىل أنَّ رصالبسن احل بذهو

 ه كافر نعمة. أنَّ ىلٰ إة الزيديَّ بت وذه

 .فركاه  أنَّ ارج إىلٰ واخلوذهبت 

 . كه مرشإٰىل أنَّ  ن اخلوارجزارقة موذهبت األ

األشعر وأصحاب  املرجئة  ووذهبت  اأ ي  حلديث صحاب 

 صحابنا إٰىل ما ذهبنا نحن إليه. أ ة وكافَّ 

لنَّ أل  من،بمؤس  لي  قاسالف  أنَّ ب  لةتزت املعواحتجَّ  بفاعل يس  ه 

ه ألنَّ   ،روال بكاف  ،للمعايص]]  ٤٥٢[[ص  /وال تارك    ،للطاعات

ا عليه  يُ وألنَّ   .حلدود يقام  مقابدفَ ه  يف  املسلمني ن  ل  غسَّ ويُ   ر 

 كتغسيلهم. 

قوهل الطاعات،   عٰىل أنَّ   نيٌّ مبه  أنَّ   :مواجلواب عن  اإليامن فعل 

 نه.ا بطالنَّونحن قد بيَّ 

إنكة  بار ر عكف ال  :ةلمسأ]  ٢٥٠/٢[ عُ ار معن  ورة  بالرض  مَ لِ ا 

به،  لاء  جمي إنَّ رسول  القايض:  باهللاجلاه  وقال  غري  ،حد   وهو 

وقامنعكس إنَّ ،  املعتزلة:  يستحقُّ لت  بواجب  إخالل  أو  قبح  به    ه 

العقوبات باطل  .أعظم  متفاوتة  ، ألنَّ وهو  الكفر   وكلُّ   ،عقوبات 

بالنسب أعظم  فهو  زاد  إما  ن  ىلٰ ة  ق عىلٰ و  .قصما  أحيك  ال  لناو  د فر 

 حابه.حنيفة وأص وهو مذهب أيب ،هل الصالةأ  من
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ا أيبتقدَّ   نيلذواملعتزلة  عٰىل  كفَّ موا  احلسني  األشاعرة    روا 

 تعاٰىل.  األفعال إٰىل اهللا هلم بالصفات ونسبةبقو

  .رهم اجلمهور من األشاعرة ومن املعتزلةهة فقد كفَّ بِّ ا املشمَّ أ و

احل أ ادتقالع  دي،عن  قُّ وهو  الوجود  نَّ هم    وكلُّ   ،جسم  واجب 

 ا. نَّث ملا بيَّ دَ جسم حم

التأوي]  ٢٥١/٣[ كون    الل  مسألة:  من  خاملذيمنع  ،  طأً هب 

، فيكون هاهنا رج اجلهل عن كونه جهالً ال ُخي   التأويل الفاسد  ألنَّ 

 فيكون أبلغ. ،معصيةإٰىل  ضامم معصيةان

العنربي:   املذهبُخي إنَّه  وقال  باطل  الب  رج  أك  ه نطالعن    نَّ ام 

  ، أخطوهذا املثال    .ال حترم عليه  افإهنَّ رأته  ا امهنَّ تقد أ ذا اعإاألجنبية  

  باجلهل.فيتغريَّ  ،ةا أجنبيَّ م بأهنَّ العل لزنا هوط يف االرش ألنَّ 

لغةً ]  ٢٥٢/٤[ الفسق  واصخلا   مسألة:  اخلروج   طالحاً روج، 

 تعاٰىل فيام دون الكفر. عن طاعة اهللا

لوالنف اإل بطِ يُ   أنْ   غةً اق  مخالنسان  ن  يُ ف   ره، ظهِ ا 

 اإليامن وإبطان الكفر.  رع إظهاالرش ويف ]]٤٥٣ [[ص/

 ، هو التعظيم مدحلل املستحقِّ  مسألة: حكم املؤمن ]٢٥٣/٥[

أنْ يتو أحكامه  ومن  رشفه،  تزايد  بحسب  تعظيمه  ج  زوَّ يُ   زايد 

مؤمنامل يف  ودفنه  عليه  والصالة  وتغسيله  املؤمن  من  ويرث    قابر ة 

م  إنْ و   .لمنياملس كب  فإنْ   ،بذنل  رتكباً كان  يُ ومل  مَّ ذُ   ةً ريكان    ، حمدَ  

ه أحكام حق بويل  ،احلدَّ   الذنب  بوجأ   إنْ  دُّ وُحيَ   ،ادته مردودةهشو

 لذلك.  ةاملؤمنني املغاير

إنَّ  قالوا:  يُ   واملرجئة  إليمدَ الفاسق  لفسقه،   مُّ ذَ ويُ امنه  ح 

إنَّ  قالوا:  يُ واخلوارج  أحكا  مُّ ذَ ه  الوله  ه  كون  م علن  مل  إنْ و  ،ارفَّ كُ م 

 . مل يذمّ  اً كبري

مل    نْ إ ستتابويُ   ،ةي ردَّ مِّ إيامن ُس   دكان كفره بع  ا الكافر فإنْ وأمَّ 

الفيولَ  وَل تِ قُ وإالَّ    تابفإن ْ   ،طرةد عٰىل  قُ   دَ لِ وُ   إنْ ،  الفطرة    . َل تِ عٰىل 

ن  كا  ٰى يسلم، وإنْ قوتل حتَّ   اربي� كان ح   إيامن، فإنْ مل يكن بعد    وإنْ 

جموأ   اي� مّ ذ يُ نَّ إف  اسي� و  تُ أ ل  قتَ ه  منهؤَخ و  برشزياجل  ذ  االلتة  زام  ط 

 ة.بالذمَّ 

إ نفا  نْ واملنافق  أُ أظهر  أحكا  يجرقه  وإنْ فَّ كُ لام  عليه  مل    ار، 

 م املسلمني.أحكا عليه يجرر أُ ظهِ يُ 

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤(ت ين العبيديل هوت/ عميد الدِّ إرشاق الالَّ 

 :]ب الفاسق منقطع قاع ة: يف أنَّ ثالث[املسألة ال ]]٤٢٠[[ص 

ُخي ال  ؤمناملق  فاسوال(:  فنِّصامل  لاق  ألنَّ   يفد  لَّ   ثواب    النار، 

ر ة إٰىل النان اجلنَّول بنقله مقلا  وبقاؤه مع  ،حيبط  أنْ   قد بطل  هتطاع

اإلمج بأنَّ نَّ ألو  .اعخالف  نفسه  وصف  تعاٰىل  عفوٌّ ه  فلو   ه    غفور، 

  وأيضاً   .الوصف  رة لبطلمكفَّ غري  رة والكبائر  ائر مكفَّ كانت الصغ

البني  فاجلمع انيعموم  يف  اآليتني  واجب  كورتنيملذ  بدَّ   منه،    ال 

 . )ثاهلابأم ةضارومع ،اهرة ال تفيد العلمم ظوصت اخلوعموما

ا ظ(  لشارحقال  [أكثر](:  )هلُّ دام  ا  ذهب  إٰىل  إلماميَّ أصحابنا  ة 

ال  أنَّ  الفاسق  ُخي املؤمن  قطعاً   يفد  لَّ   أنْ وجيو  ،النار  يدخلها   ز  ال 

ٰ (  يُّ لنبفيه ايشفع    أو  ،ه عنتعاىلٰ   يعفو اهللا  بأنْ   )أصالً   عليه   اهللاصىلَّ

 .)ملَّ س]] وآله و٤٢١[[ص /

 يف النار. ، أي بخلود الفاسق )ودة باخللوقالت الوعيديَّ (

إ  تجَّ حا( أبو  اهللا(سحاق  الشيخ  مذهب    ))تعاىلٰ   رمحه  عٰىل 

 ه: جوبو(ة اميَّ أصحابنا اإلم

أ األوَّ  بيَّ نَّ ل:  قد  اإلحباطنَّا  فساد  استح  هوو  )،ا  قاق  [إسقاط] 

الطااالعق الب  الساالثو  قاقستحري  ل: قون  وحينئذٍ   ،بقاب 

وا   )ابقالس  بالثوا ( باإليامن  إق امعألاحلاصل  قبل  الصاحلة  مه  دال 

امل هبعٰىل  صار  التي  فاسقًا عصية  بتلك   )والعقاب  ، له  مستحقٌّ (  ا 

م وعلي  ستحقٌّ املعصية  بدَّ ه،  الثون  م  ال  فإيصال  إليه،  أنْ إمَّ اب    ا 

ثّم  ثي وهاب  بايعاقب  بو  أو  إلمجاعاطل  يقب  يعا،  وهوثّم   ثاب 

 .)املطلوب

اقب دفعة  ع يو  يثاب  وهو أنْ   ،سم آخرل هنا ق اقي  يمكن أنْ   وال

  ، من الشوائبب خلوصه  الثواب جي  ل، فإنَّ ذلك حما  نَّ دة، ألواح

وتبجيله   تعظيمه  قتيضت  هإثابت  هام، فإنَّ بني موجب  وحلصول التضادِّ 

 هام حمال. ينع بواجلم، وخزيه  تهانإه ومعاقبته تقتيض ،مٰىل ما تقدَّ ع

أنَّ ثاال( و  اهللا  ين:  ب  فصتعاٰىل  والغفراننفسه  يف   )العفو 

كثضامو التنزيع  من  تعا  ،لرية  اهللاَ ٰىل:  كقوله   
�
و�   إِن

ُ
َعف

َ
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ورٌ 
ُ
ف

َ
� �   ٦٠  :[احلّج  ،[ا َو 

ُ
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ُ
ف

َ
غ
ْ
 �  يمُ ر�حِ ا�  ل

 ،  ]٨ :[األحقاف
ْ
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ا�  ،  ] ٣  [غافر:  ِب �فِِر 

�
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ْ
غ

َ
�   ِفرُ َهللا 

 
�
ِ ا�

َ
 يع نُوَب �

ً
 ].٥٣ [الزمر: ا

عليهسلمملاوأمجع  ( العفو  )ون  عٰىل  أنْ فإمَّ (  ،أي  هذا   ا   يثبت 

إ(  و العف  يعني  ) الوصف الصغابالنسبة  الكبائر  ،ئرٰىل  إٰىل  .  أو 

باطلواألوَّ  مكفَّ (  رغائالصي  أ   )األهنَّ   ،ل  إمَّ   . ةرتقع  مع  والثاين  ا 

أل  ،ةلتوبا باطل،  حينالغ  نَّ وهو  بدوهنا  ،باجو  ئذٍ فران  و وه  ،أو 

 .)ملطلوبا
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و٤٢٢[[ص  / نظر    يف]]  قبهذا  وجوب  من  التوبة    ولباملنع 

والشارحالشيخ    مذهب  عىلٰ   خصوصاً  إسحاق  ظلُّ (  أيب    )، هدام 

 . اىلٰ تعله  فرانالعفو والغم مل يقدح يف ثبوت وصف لِّ ولو ُس 

مَ :  تعاىلٰ   قوله  العمومني يف  : أنَّ الثالث(
َ
� 

َ
 عْ ْن �

ْ
 ِمث

ْ
 َمل

َ
 ق

َ
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َ
ةٍ  ر� ذ
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ً
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ْ
 مِ َمل

َ
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َ
� ةٍ 

ر�
َ
ذ  

َ
  ٧  [الزلزلة:  �  ُه ال

 -  منهام عٰىل ظاهره  راء كلٍّ ٰى إجبمعن  )عمل هبامال  من  ، ال بدَّ ]٨و

العموم  أ)لصألبا  عمالً (  ،-  وهو  األصل  إذ  اللفظ  يُ   نْ ،  من  راد 

 ،معاً  منيعمول بالأي العم  )لككن ذوال يم( ،قيقتهطالقه حإ عند

وهو   ،باستيفاء ما عليه من العقا  دعب]  اب [إليهبإيصال الثو  إالَّ (

اتقدُّ حالة  الست  )،املطلوب عىلٰ م  الثواب  العقاب  ستيفاء  استيفاء   

 م.قدَّ واستيفائهام دفعة واحدة ملا ت

اليعن  )اخلصم  تجَّ حا( ه  كقول   الوعيد  بعمومات(  ةوعيديَّ ي 

عْ   نْ َومَ   :تعاىلٰ 
َ
ُ سُ  َورَ ِص اهللاَ �

َ
ُه   ُحُدودَهُ  تََعد�  َو�َ و�
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تعاىلٰ ]،  ١٤:  [النساء  اِ�يهَ     :وقوله 
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  )، إٰىل غريه من اآليات  ،]٩٣  :اءلنس[ا  ااِ�ا

عِْص اهللاَ وَ :  كقوله تعاىلٰ 
َ
ُ َورَ   َمْن �

َ
إِ   ُسو�

َ
 ف
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َ
ين�َم خَ َجهَ   ارَ  نَ � َن  اِ�ِ
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َ
ِلْم  َوَمْن �

ْ
 ظ

ْ
ْم ِمن ُ�

 
َ
ُه َعذ

ْ
 نُِذق

ً
 ابا

ً
بِ�ا

َ
 .]١٩ [الفرقان: � ك

ي ظاهرة فيه، يف العموم، بل هطع  القيد  ا ال تفأهنَّ   واجلواب:(

الظاهلك إٰىل  ن  يصار  قد  لخالفر  وق ه  بيَّ دليل،  الدليل  اهنَّد  أي   «

َوَمْن   :هلقووهي    )وىلٰ ل اآلية األُ حمَ تُ ف(م اخللود،  عٰىل عد  لداّل ا

ِص  
ْ
ع

َ
 اَهللا َورَسُ �

�
َو�َتََعد  ُ

َ
هُ   و�

َ
ٰى مجيع احلدود  عٰىل من تعدَّ (  ُحُدود

مجلتها    التي احلمل )يامنإلامن  جيب  بل  وإنْ   ،  ذلك  يُ   عٰىل    رب عتَ مل 

الدالُّ ا دود مجع ]] احل٤٢٣[[ص  /  ، ألنَّ م اخللودعد  عىلٰ   لدليل 

ن  ه ععند خلوِّ  يه  احلمل عل، فتعنيَّ ظ العمومافوهو من أل ،مضاف

 ة. ار خاصَّ فَّ الكُ راد امل ق أنَّ يتحقَّ  وحينئذٍ  ،رضاملعا

و  )والثانية( اآلمَ ُحت أي  الل  تعاىلٰ وهي    نيةاثية  َوَمْن  :  قوله 

ْعِص اَهللا َورَسُ 
َ
ُ َو�َتََعد� �

َ
 وَدهُ يُ دُ  حُ و�

ْ
ِخل

ْ
 خَ انَ   هُ د

ً
  اِ� را

ً
 عىلٰ (  ،اِ�يهَ ا

م  من إيامنه  ناً مؤيقتل  كاف  )،ألجل  يذكرونه (  ر،وذلك  ما  وكذلك 

ِص اَهللا وَ :  ولهي ق وه  ،ية الثالثةاآلك  )من اآليات
ْ
ع

َ
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 اول. طتد الزمن املاملراد باخللوقول: ن، أو نيام اإليف  ورسوله

  :  كقوله تعاىلٰ   ،الوعد  تيافهي معارضة بآ  وأيضاً (
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احل  ىلٰ وع  ،]٦ د:لرع[ا ظلمهم  )لاتفيد  حال  (أي  : ىلٰ عات  وقوله، 
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�
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ْ
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َ
 .)]٥٣ [الزمر: نُوَب �

*   *   * 

 : ن ال يكفر]ؤمامل نَّ أثامنة: يف ال [املسألة ]]٤٢٨[ص [

ر  عذُّ  ت إىلٰ ٰى  أدَّ الَّ وإ ،فرمنه الك  يصحُّ واملؤمن ال ( ف:قال املصنِّ

احلاست الن  قِّ يفاء  اإلمجمنه،  أنَّ   عاعقاد  ينفكُّ عٰىل  ال  إح  ه   دٰى عن 

 .)نيالبقعت

  إٰىل أنَّ   بو إسحاق  ذهب الشيخ أ(:  )هدام ظلُّ (شارح  قال ال

يؤمملا ال  امن  صحُّ ن  أنَّ علي  والدليل  ،رلكفه  صحَّ ه  لو  الكفر    ه  منه 

استيفاء  لتعذَّ  الع  )احلقِّ ر  عىلٰ القاب  وهو  ألنَّ (ر  الكف  دائم  ه  منه، 

الدا  يستحقُّ امنه  بإي ا   مئالثواب  واإلوبكفره  الدائم،  ط  ابحلعقاب 

  وال ينتقض بالكافر   .منه  ر استيفاء احلقِّ زم أن يتعذَّ قد أبطلناه، فيل

بخالف ما نحن    الً قابه تفضُّ ط عإسقا وعد باىلٰ تع  هللا  آمن، ألنَّ   إذا

 .)ستحقِّ ملبه ايل إسقاط ثواستحه يفيه، فإنَّ 

أنْ   مَ ـلِ ت:  قل  نْ إف جيوز  برهة  يُ   ال  الزمان،ثيبه  يعاقبه  مّ ث  من   

أُ  ثّم  برهة  ثمّ بييثخرٰى،  حيصل    وحينئذٍ   ؟دائامً   كذاوه  ،يعاقبه  ه، 

 ا الوجه.  هذعىلٰ  دائامً  اب والعقابالثو

اإلمجا عىلٰ قلت:  واقع  إٰىل    ع  النار  من  الكافر  نقل  استحالة 

اجلقل  ون  ،ةاجلنَّ من  النا  ة نَّاملثاب  املصنِّ  ىلٰ وإ  ،رإٰىل  أشار  ف  هذا 

اإلمجال(بقوله:   أانعقاد  عٰىل  ينفكُّ نَّ ع  ال  الٰى دإحعن    ه  ، )بقعتني 

ا والناجلنَّأي  واهلة  قولهر،  يف  أنَّ (:  اء  ال  عٰىل  إحدٰى   ينفكُّ ه  عن 

ااإٰىل    ئدةعا  )لبقعتنيا حتقَّ وإالَّ   ،ملفروضلكافر  ملا  اإلمجاع   ق 

أ ة واقع عننَّاجل  ار إىلٰ اسق من النفل النق  عٰى، فإنَّ املدَّ  كثر ده وعند 

 املسلمني. 

أنَّ ملا[ يف  التاسعة:  مؤمناً سمَّ يُ   قاسالف  سألة  ماهيَّ بيو  ،ٰى   ة ان 

 :]اإليامن

هو    امناإلي  ، ألنَّ مؤمناً   ٰى سمَّ ا فسق يُ ن إذواملؤم(  ف:ملصنِّقال ا

 وإالَّ   ،يامناإل  من  ق، وليست الطاعات جزءاً ديق وهو مصدِّ التص

قولهالك يَن  إِ   اٰىل:تع  ن  ِ
�

ا�  
�
وََعمِ ن ا�ص� آَمنُوا  وا 

ُ
 اِت ِ�َ ال

 .)] تكريراً ١١ [الربوج:

الشارح   ظ(قال  اإلماميَّ ق  فاتَّ (:  )هلُّ دام  أنَّ أصحابنا  عٰىل   ة 

الؤمن  امل فسق  عنإذا  خيرج  ا    بلإلياماسم  مؤمناً سمَّ يُ   ن،   ٰى 

 . ٰى فاسقاً سمَّ ويُ 
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وق ٤٢٩[[ص  / املعتزلة:]]  يُ ال  الت  مؤمناً مَّ س  ، راً فكا  وال   ٰى 

 .ن والكفرام، مها اإلي )نيبني املنزلتبل منزلة 

اخلوارج:  ( كافرإنَّ وقالت  ألنَّ )ه  م،  ذنبرتكه  ذنب    لُّ وك  ،ب 

 . عندهم كفر

ا عىلٰ   والدليل( قاله  ما  أنَّ   )ابصحأل  يُ من  مؤمناً مَّ سه  (أٰى    نَّ : 

ألحكام  ا  ليهف عيع ما يتوقَّ تعاٰىل ورسوله ومج ق باهللالفاسق مصدِّ 

قاكو  من  )عيةالرش تعاٰىل  ل  ُس للرُّ   باعثاً   حكيامً   داً ريم  عاملاً   دراً نه 

الرسول   هتصدوال(،  معصوماً   دقاً اص  وكون  بذلك  و  يق 

 اإليامن.  ؤمن من لهامل ، إذ)ناً ؤمم اإليامن، فكان

يدلُّ ( أنَّ   والذي  اللغة  عٰىل  أهل  نقل  التصديق  هو   )، اإليامن 

 .مفاظهموضوعات أل واملرجع يف

نُ ( ا  َل قِ وقد  التصديقأنَّ   علرشيف    ه  وبرسول  تعاىلٰ   باهللا  ه 

عُ بو وليس    جميئه  مَ لِ ام  جزءاً   لفعبه،    وإالَّ   ،امناإلي من    الطاعات 

أنْ  ق   لزم  ِ :  تعاىلٰ   ولهيكون 
�

ا�  
�
وَعَ يَن  إِن  آَمنُوا 

ُ
اِمل ا�ص�   اِت ِ�َ وا 

فيه  تكريراً  فائدة  باطل  ،ال  إذا  ام ياإل  أنَّ   :زمةاملالبيان  )،  وهو  ن 

وحتقَّ  أجزاتتحقَّ   أنْ جب  ق  الق  الكلِّ ستحالة  ؤه،  بدون    وجود 

ِ  ات، فيبقٰى قوله:حلالصومن مجلتها عمل ا ،جزئه
�

 ا�
�
وا  يَن آَمنُ إِن

ومِ وَعَ 
ُ
اِ�اِت   ال (القوله  مستلزمًا   ا�ص� الص  لذين:  ات  حلاعملوا 

 ة. عن فائد وذلك تكرير عارٍ  وعملوا الصاحلات)،

اإليامن   ء منه جزعٰى أنَّ دَّ يُ   الذي  فعل الطاعات  نَّ وفيه نظر، فإ

امن  ة، فثبوت اإليصَّ خا تامبات واجتناب املحرَّ الواج لعام هو فإنَّ 

إتيانيسف  ملكلَّ  ثبوت  بتلزم  وااالوه  عٰىل    ماترَّ للمح  تنابهججبات 

التذل عملهيلزم  وال    ،قديرك  ذلك  ألنَّ   من  لفظ   للصاحلات، 

معرَّ   )تالصاحلا( بمجع  لكلِّ   مٌّ عا  هوو  ،والالم  فل األف    شامل 

  و أ  ةموسواء كانت ترك حمرَّ  ،دوبةنمواجبة أو  سواء كانت ،ةصاحل

 إِ :  تعاىلٰ   قولهال يبقٰى    ذٍ ترك مكروه، وحينئ
�
ِ   ن

�
وا  ا وََعمِ  آَمنُوينَ ا�

ُ
ل

اِ�َ  املعطوف عٰىل   ، حمضاً   ]] تكريراً ٤٣٠/[[ص    اِت ا�ص� لداللة 

 . هيعل ّل عليه املعطوفما مل يد

*   *   * 

 :)هـ٨ ق( ديلمياحلسن ال /ينالدِّ م أعال

املصدِّ او]]  ٥٦[[ص   هو  املؤمن:  بجملة  عن  اعملق  رف 

حسبره خاطاهنا،  ما  بهب  ا  ب  العرب،  لسان  كملعلمن  ون  وم 

 ملعارف أو شكَّ ام ملن جحد  فر اسالك، وتصديقاً   -  فيه  -  نيام اإل

 ر لغري وجهه. فيها أو اعتقدها عن تقليد أو نظ

ل جهة العقب من  بواج  ، أو أخلَّ حاً ل قبيسم ملن فعا  قسلفوا

 فه سبحانه.كلِّ خارجًا بذلك عن طاعة ملكونه  أو السمع،

اوالفاس يف  [و]يف    هوللغة:  ق  هو الرشعرف  اخلارج،   يعة 

 . رج عن طاعته سبحانهااخل

مج بني  ومن  وفإيامع  اإلن  عٰىل  مؤمن  بام  سق  فاسق  تاه  أ طالق 

القب كمن  لثبوت  ومنم  حدوا  لِّ يح،  جيوز   نهإيامثبت    نهام،    أنْ   ال 

ف  لَّ كمل  قاب الكفر وفساد اجتامعهاموع  امنواب اإلي لدوام ث  ،ريكف

 حتابط. أوم ندعدم سقوطه بام ومنه املستحقِّ واحد، وثبوت 

ِ   تعاٰىل:له  وقو
�

 ا�
�
م� آمَ يَن  إِن

ُ
رُ نُوا �

َ
 ]، ١٣٧[النساء:    وا َ�ف

اإل  خمتصٌّ  أظهر  اعتقده  بمن  أو  دون    ريلغيامن  ثبوجهه،  ت  من 

تَحْ   اٰىل:تع  نه، كقولهيامإ
َ
بَ ِر�ُر  �

َ
ِمنَةٍ  �ُ ةٍ َر�

ْ
ني  عي  ،]٩٢[النساء:    ؤ

لإليامن وباتِّ   مظاهرة  املفاق،  عىلٰ مدح  مطلقامإي  قطوع  وع مقط  نه 

واملظهِ ب بكو  رالثواب،  ممشرتط  الباطن  واقعاً طن  للظاهر    ابقًا 

 موقعه.

 ب الدائم.قالعبا مطلق، مقطوع لهالكافر ولعنه  وذمُّ 

  ابتداءً   هعن مستحقِّ   بإعفاءمشرتط    الفاسق  وذمُّ ]  ]٥٧  [[ص/

ممَّ   رهظ  أو عند شفاعة، وإذا جب احلكم  ن و اإليامن كان عىلٰ كفر 

عٰىل  ٰىض مما  عٰىل   منه  حابالنفاق)،  (املظاهرة    كونه  عن  صأو  الً 

 . كة املوجبة لذلاه من األدلَّ نَّظر لغري وجهه، ملا بيَّ نيد، أو عن تقل

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦(ت  وريد السياملقدا /ةيَّ هلاإل امع لوال

اإليامناألوَّ ]]  ٤٣٩  [[ص وعرفاً   ةً غلو  وه،  ل:   التصديق، 

   اٰىل:له قوله تعبطِ ويُ   .للحديث  ،دتانقيل: الشها
َ
 ق

َ ْ
ِت األ

َ
رَ ال

ْ
اُب ع

 
�
مْ آَمن

َ
� 

ْ
ل

ُ
ِمنُ ا ق

ْ
ؤ
ُ
 وا وَ  ت

َ
 ل

َ
ن
ْ
م

َ
ل

ْ
س

َ
وا أ

ُ
و�

ُ
 . ]١٤رات: [احلج اِ�ْن ق

ل  طِ ب ويُ   ،معرفته»ين  ل الدِّ : «أوَّ ه  لقول  باهللا،ة  عرفامل  وقيل:

ا جَ   ٰىل:اعبقوله ت م�
َ
ل
َ
ُروا بِ رَ عَ   ااَءُهْم مَ ف

َ
وا َ�ف

ُ
  ]، ٨٩  [البقرة:  هِ ف

 َبِهَ  َحُدواجَ و 
ْ
هَ ا َواس

ْ
ت
َ
ن
َ
ق
ْ
ي
َ
ُسُهمْ  ا�

ُ
ف
ْ
�
َ
 . ]١٤ [النمل: أ

اجلوارح]]  ٤٤٠  [[ص/ عمل  تعاٰىل:  ،وقيل:     لقوله 
َ
 �ِ َوذ

َ
ك

ي� دِ 
َ
ق
ْ
ال ِ   له:بطِ ويُ ،  ]٥  نة:[البيِّ   �ِة  مَ يُن 

�
يَ يَن آَمنُ ا� ْم 

َ
َو�  وا 

ْ
ُسوا �ِ ل

 إِيمَ 
ْ
ُهْم بُِظل

َ
    ه:ولوق ]،  ٨٢[األنعام:    مٍ ا�

�
ِ اإِن

�
وا  يَن آَمنُوا�

ُ
  وََعِمل

اِ�َ   ة.ملغايرقتيض اطف يوالع]، ٢٧٧[البقرة:  اِت ا�ص�

 وعمل باألركان. ،وإقرار باللسان ،وقيل: اعتقاد باجلنان

 ء.ا سبق وجييم ضعفهام ممَّ علَ يُ . وفقطن الاألوَّ ل: وقي

ل  ألنَّ   ،التصديق  هنَّ أ   واحلقُّ  رشعاً   ،ذلك  غةً معناه    الَّ وإ،  فكذا 
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ا  النقل،  اك الشرتلزم  خالف  أو  وي  ومها  التصدياألصل.  ق  كفي 

ِ   :لقوله  ،بالقلب
َ

و�
ُ
 أ

َ
تََب ك

َ
ك   ِ

ْ
اإل و�ِِهُم 

ُ
ل
ُ
ق  �ِ  يمَ  

َ
 ان

 إِ   وقوله:]،  ٢٢ :[املجادلة
�

   ال
ْ
�

ُ
أ  وَ   ِرهَ َمْن 

ْ
ل
َ
ِ ْطمَ بُُه مُ ق

ْ
  انِ يمَ ِ�� بِاإل

الرس]،  ١٠٦:  لح[الن تصديق  كلِّ   9  ولواملراد  عُ   يف    مَ لِ ما 

اإلب  هئجمي  رضورةً  نعم  كاشقراه.  باللسان  ثمرات  األو  ،فر  عامل 

 فعيل.

ا  النقل ق   ريإليامن غقولنا:  وما ورد يف  والنقصان،  للزيادة  ابل 

ذل ومن  تأويالت،  له  الثاال  ىلٰ عك  يكقول  وق   الً قابون  لث  د  هلام، 

 .فيه عرفت ما

*   *   * 

 وفيه مسائل:  م،الثاين: يف األحكا]] ٤٤١[[ص 

اوىلٰ األُ  حكم  ا  نمملؤ:  الدنيا  وملديف  واملناح  كحة  التعظيم 

والصالةواملوارثة   يف  والغسل  امل  والدفن  ويف  مقابر  سلمني، 

الداآلخرة استحقاق ال   عقل. وال  نصِّ ال  لةاللإلمجاع ود  ،ائمثواب 

هلم  فاهلوأط كلِّ تابعون  ذلك  يف  تعا  ،هم  نَ   :ىلٰ لقوله 
ْ
َق

ْ
�

َ
بِِهْم  أ ا 

ر� 
ُ
 .]٢١[الطور:  تَُهمْ �� ذ

  *   * * 

 ): هـ٨٢٦(ت  ياملقداد السيور /لبني إرشاد الطا

مة الع  [أي  قال  ]]٤٣٦[[ص   العارش ]احليلِّ   الَّ البحث  يف    :: 

 حكام:سامء واألاأل

لغةً إلا وديقصالت  يامن  ت  اصطالحاً ،   الرسول  ق  صديهو 

مج عُ يع  يف  جمبالرض  مَ لِ ما  بيورة  اإل ئه  مع  باللسان.ه،  د  نعو  قرار 

 . اتلطاعفعل ا هنَّ املعتزلة: أ 

أنَّ  قيَّ لنا:  اإله  بنفيد  يف  يامن  تعاىلٰ   الظلم  ي:  قوله  ِ
�

آَمنُ ا�  وا َن 

ِ�ُسواوَ 
ْ
يَل ْم 

َ
بِظُ إِيمَ ]]  ٤٣٧/[[ص    � ُهْم 

َ
مٍ ا�

ْ
، ]٨٢  [األنعام:  ل

ِ :  اىلٰ ه تعت يف قولاعاالطفعل    وعطف عليه
�

وا  وَعَ   نُوايَن آمَ ا�
ُ
ِمل

اِ�َ   .ملغايرةا عىلٰ  يدلُّ ذلك  وكلُّ  ]،٢٩: دعلر[ا اِت ا�ص�

ُخي ُخي   الطريققاطع    بأنَّ وا  احتجُّ  ال  واملؤمن  فقاطع زٰى،  زٰى، 

لالطر أمَّ يق  بمؤمن.  الصغرٰى يس  يُ نَّ فأل  ،ا  تعاٰىل  الناردِخ ه    ، لهم 

هُ وَ :  ىلٰ تعا  قولهل
َ
ِخَرةِ    ِ� ْم  �

ْ
 اآل

َ
  ]، ٣٣ة:  دئ[املا  �  اٌب َعِظيمٌ َعذ

يُ   وكلُّ  الدِخ من  تعا  ،زٰى ُخي   رنال  إِ نَ َر�� :  ىلٰ لقوله   ا 
�
تُ ن َمْن   

َ
ِخِل  ك

ْ
د

َز�ْتَهُ �� ا
ْ
خ

َ
أ  

ْ
د

َ
ق

َ
� عمر  اَر  الكربٰى وأمَّ .  ]١٩٢ان:  [آل  فلقوله    ،ا 

 :  تعاىلٰ 
َ

ال  يَْوَم 
ْ ُ
� ا��   اُهللا  وَ ِ�� ِزي  ي  ِ

�
آمَ ا�   َمَعهُ وا  نُ َن 

 . ]٨ حريم:[الت

اواواجل منع  الحنب:  دخول  صار  يف  العظيم   . رانالعذاب 

اهللا   حيارب  ؤمن الملا  نَّ ألافر،  بالك  هايصختص  تملمنا، لكن حيسلَّ 

غالباً  سلَّ ورسوله  ل.  نفيمنا،  عاخل  كن  املصاحبني زي  املؤمنني  ن 

 غريهم.  ، فال يعمُّ 9 للنبيِّ 

الزديلتصهو ا   كان لغةً امَّ ـل  يامنواإل ، يادة والنقصانق مل يقبل 

عن  امَّ ـول  .زلةتعملل  خالفاً  عبارة  كان  صاحب  صتال  كان  ديق 

وال    وا الفاسق مؤمناً مل يسمُّ   مهنَّ إفللمعتزلة،    اً فخال،  ة مؤمناً ريكبال

 بني املنزلتني. ه منزلة ثبتوا لل أ ، بكافراً 

*   *   * 

اوَّ األ]]  ٤٣٨[[ص    لغة ال  يفه  أنَّ   شكَّ وال    ،يامنإلل: 

َت َومَ :  تعاىلٰ   هللاقال    ،صديقتال
ْ
ن
َ
أ ِمنٍ   ا 

ْ
َ   بُِمؤ

َ
 ]١٧[يوسف:    ا�

وأمَّ بمصدِّ   يأ  ا يفا  ق.  اختُ   ،الصطالح  ت  َف لِ فقد  عٰىل    هفسرييف 

 أقوال:

الكرَّ وَّ األ قالت  اإلنَّ إة:  اميَّ ل:  بقرا ه  لقوله  ر  : الشهادتني، 

أنْ «أُ  إ  :ٰى يقولواحتَّ قاتل الناس  أُ   مرت  د رسول  مّ حم،  اهللا  الَّ إله  ال 

 ».اهللا

أنَّ او  مُّ عأ   ذ هوإيامن،  م، وهو غري اإلالسهنا هو اإل  هجلواب: 

تعالقول  ،منه  :  ىلٰ ه 
َ
ِت ق

َ
   ال

َ ْ
رَ األ

ْ
 آَمن� اُب  ع

َ
�  

ْ
ل

ُ
ق  ا 

َ
َول ِمنُوا 

ْ
تُؤ ِ�ْن  ْم 

سْ 
َ
أ وا 

ُ
و�

ُ
نَ ق مْ

َ
أشار  ]،  ١٤رات:  حلج[ا  ال متام    ولذلك  يف 

املذك أنَّ إور  احلديث  حقنوا  لاق   ذاإ«ف  :لقوله  ،مسالإلا  ه ٰىل  ذلك  وا 

 . » اهللاوحساهبم عٰىل  ،هابحقِّ  الَّ إمواهلم ي دماؤهم وأ نِّم

بن  جه  ال ق   الثاين:]]  ٤٣٩ص  [[/ وأبوم  احلسن   صفوان 

اإلاأل وبعض  ونَّ إة:  ماميَّ شعري  ملا  املعرفة،  أنَّ ه  الدِّ وَّ «أ   رد  ين  ل 

 معرفته». 

 :  بحانهس  قل ي  ملفقط    املعرفة  ه لو كان نَّ أل  ،ويف هذا نظر
َ
م� ف

َ
ا ل

مَ اءَ جَ  َعرَ ُهْم  ُروا 
َ
َ�ف وا 

ُ
بِهِ ف قوله  ]،٨٩:  رةقب[ال  ا  : وكذا 

 َا َواْس�َ هَ بِ ا  ودُ وََجح 
َ
هَ يْق

ْ
 نَت

ْ
�
َ
سُ ا أ

ُ
وكذلك قول  ]،  ١٤  [النمل:  ُهمْ ف

 َعِلْمَت :  موسٰى لفرعون
ْ
د

َ
ق
َ
زَ  مَ ل

ْ
ن
َ
  ا أ

َ
 ل

َ
مَ هُؤال  رَب� ا�س�

�
اِت  اوَ ِء إِال

رِض 
َ ْ
هذ  ]،١٠٢[اإلرساء:    َواأل يف  اآلفأثبت  ملعرفة]  [ا  ياته 

 يامن. إلي ا  يكون هيامن، فال اإلفٰى ون

أبو   قال  الونَّ إه:  وابنائي  بَّ جلُ ا  عيلٍّ الثالث:  فعل  ات وترك  اجبه 

 عٰىل ذلك.  لظواهر آيات وأخبار تدلُّ  ت،مارَّ املح

قد  الرابع: أنواع نَّ إعتزلة:  امل  ماءقال  من  اجلوارح  عمل  ه 

عىلٰ واحتجُّ   ،الطاعات الواجب    م املحرَّ فاعل    نَّ بأ ك  ذل  وا  وتارك 
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 ءال يش  :لثاين كل ازٰى، ينتج من الشُخي   من املؤمن  ءزٰى، وال يشُخي 

 املطلوب. مؤمن، وهوالواجب بارك م وتحرَّ ن فاعل املم

قا  نَّ فأل  ،ا الصغرٰى وأمَّ  من يدخل هو  طع الطريق  أحد أقسام 

تعاىلٰ   ،النار مَ :  لقوله 
�
َجزَ إِ� ينَ اءُ ا  ِ

�
ا�     َ

ُ
اَهللا  اِر�ُ �  

َ
ُ َورَسُ ون

َ
  و�

 َو�َْسَعوْ 
َ
رِض ن

َ ْ
سَ  ِ� األ

َ
  ف

َ
 أ

ً
 ادا

ْ
ت� ن

َ
ق

ُ
وا   �

ُ
وْ ل

َ
   أ

�
ط�   ا وبُ يَُصل

َ
ق
ُ
ْو �

َ
 أ

َ
يِهْم  يْدِ َع أ

ِمنْ وَ  ُهْم 
ُ
رُْجل

َ
 أ

َ
ِخال   

َ
ذ رِض 

َ ْ
األ ِمَن  ْوا 

َ
ف
ْ
ن
ُ
� ْو 

َ
أ  ٍف 

َ
�  

َ
ِخزْ �ِك ِ�  ُهْم  ٌي 

خِ ا�� 
ْ

ُهْم ِ� اآل
َ
يا َو�

ْ
 ن

َ
من   لُّ كو]، ٣٣ ءدة:املا[ � َعِظيٌم  اٌب َرةِ َعذ

 مَ إِ   انَ َر�� :  ىلٰ لقوله تعا  ،ٰى زل النار ُخي يدخ
َ

ك
�
ِخِل ا�� ْن  ن

ْ
  رَ اتُد

ْ
د

َ
ق

َ
� 

َز�ْ 
ْ
خ

َ
 . ]١٩٢ران: [آل عم تَهُ أ

/[[ص  الكربٰى   اوأمَّ  تعاىلٰ ]]  ٤٤٠،   يَْوَم  :  فلقوله 
ْ ُ
�  ِزيال 

يَن آَمنُوا َمَعهُ اهللاُ  ِ
�

 .]٨[التحريم:   ا��ِ�� َوا�

ر، يف دخول النا  لعظيملعذاب ا ر ا حصامن انباملنع    اب:جلواو

 اب. ذعآخر من ال عجلواز نو

لكنسلَّ  أنْ   مَ ـلِ   منا  جيوز  خمتص�   ونيك  ال   نَّ أل  ار؟فَّ بالكُ   اذلك 

حيارب   من  شأن  يف  الاهللا  اآلية  واملؤمن  حيارب  ورسوله،    اهللا  

 . ورسوله غالباً 

نُ   ،مناسلَّ  ال  أنَّ سلِّ لكن  اخلزي  م  ك  نفي  أل  لِّ عن    هنَّ املؤمنني، 

 . همغري  يعمُّ  ، فال9 بيِّ ناملصاحبني للد يف اآلية بيَّ مق

أنَّ ىلٰ ع  الذي يدلُّ   ثمّ  ات واجتناب  لصاحلس عمل الي  يامناإل   

 حات وال أمر هي داخلة فيه وجهان:املقبَّ 

ِ�ُسوا إِيمَ :  ه تعاىلٰ ل: قولوَّ األ
ْ
ْم يَل

َ
يَن آَمنُوا َو� ِ

�
هُ ا�

َ
مٍ ا�

ْ
 ْم بُِظل

اقي  ]،٨٢م:  اعألن[ا بيام إلد  فن  الظلم،  انفي  نفي  يكون  لظلم  ال 

 .ءغري ذلك اليش ءيشال قيد نَّ ءه، أل  جزيامن والنفس اإل

تثاال قوله  ينَ :  عاىلٰ ين:  ِ
�

اِ�َ آَمنُوا    ا� ا�ص� وا 
ُ
  اِت وََعِمل

يامن، فلو كان نفس  ت عٰىل اإلالصاحلا  عطف عمل  ]،٢٥ [البقرة:

زء عٰىل  اجلطف  أو ع  ٰىل نفسه،ع  ءليشم عطف ازجزؤه ل   يامن أواإل

 مهم. الك معهود يف ه، وكالمها غريكلِّ 

  اللسان قرار بإنان وباجل  ه اعتقادنَّ إ  :لفالس  : قال أكثرامساخل

باأل املفيد  كروعمل  شيخنا  مذهب  وهو  نظر ان،  هذا  ويف   .

 م. دَّ تقا م ممَّ لَ عيُ 

بن سامل  شيخنا  املنهاج  صاحب  قال    حمفوظ،  السادس: 

اواملحقِّ  الدِّ صن]  ]٤٤١  /[[ص  يسلطو ق  جتري  يف  ريده،  ين 

املنا واملصنِّ يف  التصديقنَّ إ  نا:وه  جهف  معاً اوب  بالقل  ه  ،  للسان 

بأنَّ لُّ واستد فيج  ةً لغه  وا  أنْ التصديق،  يف    ب  كذلك،  الرشيكون  ع 

ٰىل  إع  يف الرش  َل قِ لو نُ   وأيضاً   .صلو خالف األ  لزم النقل، وهالَّ إو

ذليش لكان  معء  ا املمن    كغريه  لوماً ك  وليس  ة،  عيَّ لرشنقوالت 

  ، ة فقطلبيَّ ملعرفة القاو  ه   نويك   ز أنْ جيو   وال  .ديقالتص  ] ذلك[ثمَّ 

جَ :  هلقول ا  م�
َ
ل
َ
مَ اَءهُ ف  ْم 

ُ
َعَرف بِهِ ا  ُروا 

َ
َ�ف   ]، ٨٩[البقرة:    وا 

 ا َواْس�َ هَ وََجَحُدوا بِ :  ولقوله تعاىلٰ 
َ
هَ يْق

ْ
ُسُهمْ نَت

ُ
ف
ْ
�
َ
  ]. ١٤[النمل:  ا أ

التص فقط  ديقوال     :تعاىلٰ   ولهلق  ،اللساين 
َ
 ق

َ
رَ   ِت ال

ْ
ع

َ ْ
آمَ األ ن�ا  اُب 

 
َ
� 

ْ
ل

ُ
 ْم  ق

ْ
   اوِمنُ تُؤ

َ
سْ   ِ�نْ َول

َ
وا أ

ُ
و�

ُ
ْمنَ ق

َ
 شكَّ   وال  ]،١٤[احلجرات:    ال

مصدِّ ك  مأهنَّ  بانوا  معاً ألسنتقني  عنهام  عبارة  فيكون  وهو هم،   ،

 املطلوب.

وكلُّ اإل  نَّ إف  ،وفيه نظر بدَّ   يامن عرض،  ال   لٍّ له من حم  عرض 

  ، بالقلٰىل  إه أضافه  لِّ ٰىل حمإضافه  أ   امَّ ـل  اىلٰ ه تعأنَّ    شكَّ يقوم به، وال

تقل َمنْ :  عاىلٰ وله   
�

   إِال
ُ
 أ

ْ
بُهُ رِ �

ْ
ل
َ
َوق مُ َه  بِ ْطمَ    ��ِ ِ

ْ
 انِ يمَ اإل

ِ :  وقال  ]،١٠٦ ل:[النح
َ

و�
ُ
و�ِهِ أ

ُ
ل
ُ
ق  �ِ تََب 

َ
ك  

َ
ِ ك

ْ
اإل  يمَ ُم 

َ
 ان

يُرِِد اهللاُ :  وقوله  ]،٢٢[املجادلة:   َمْن 
َ
ِديَ   �

ْ
ه

َ
�  

ْ
ن

َ
َ ُه  أ

ْ
َص �َ�  

ْ
رَُه ح

ْ
  د

 ِ� 
َ

ال ِسْ
ْ

بالص  ]،١٢٥عام:  ألن[ا  مِ إل ف  ر دوأراد  كان  القلب،  لو 

الالتص يص   جزءاً ينالسديق  مل  لعدم  ّح منه  اللس  ذلك،  اين  حصول 

املحلِّ إالقلب  يف   ولو كانعٰىل احلالِّ   طالق اسم  ك لذالتصديق    ، 

 يف القلب. لعدم حلول اللساين ،منه مل يصّح  اللساين جزءاً 

ة  يَّ ماماإلحابنا  أص  بعضقال    السابع:]]  ٤٤٢ص  [[/

النَّ إة:  شعريَّ واأل واديصته  فقط،  القلبي  ابق  بخت  ونن  ختاره 

الدِّ  موكامل  يف  ين  األقواعديثم  وهو  ق مل  ،قربه،  أنَّ ا  من  لغةً لناه   ه 

أنَّ قلب، عٰىل الإته   ورد نسبامَّ ـول  .التصديق املراد به التصديق    رفنا 

أ  ال  بالقلبي،  كان،  تصديق  يُ ّي  الرسوصدِّ ل  يف  ق  عُ   كلِّ ل    مَ لِ ما 

وال    جميئه]  رةولرض[با غريه  زوجيبه،  عٰىل    ك ارتلالش  دفعاً   محله 

اوامل ويكون  باللسانجاز،  عامل  واأل   لظهوره،  ناً مبيِّ   لنطق 

 دة له.الصاحلات ثمرات مؤكِّ 

 تذنيبان:نا فه ،ر هذاذا تقرَّ إ

الزاإل  نَّ إل:  وَّ األ يقبل  هل  أماييامن  والنقصان  ول: فنق  ال؟  دة 

كاامَّ ـل ع  انن  عن  عبارة  [الق  القلبي  ديقلتصدنا  و]اللساين    لبيأو 

ا  لكلِّ  به  جاء  عبارة عن،  ل  وسلرما  واحد ال  كان  يقبل   أمر 

وأمَّ اً نقصانوال    زيادةً  ل.  املعتزلة  عند  عبارة  امَّ ـا  كان  األ     عامل عن 

األالص وترك  كان  احلة  جرم  فال  الطاحلة،  للزيادة    الً قابعامل 

 تها.قلَّ و لامعاأل ثرةسب كن بحنقصاوال

 نا عند  ل: احلقُّ ال؟ فنقو  ن أم مؤهو م رية هل  الكب  علفا:  ينالثا
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مؤمنأنَّ  ااإل  نَّ أل  ،ه  هو  ويامن  شكَّ لتصديق،  مصدِّ أنَّ   ال  ه  نَّ أل  ،قه 

وقال احلسن   ديث.اب احلوأصح  ةشعريَّ رض، وهو مذهب األفال

بأنَّ البرص وقالي  منافق.  اله  كانَّ إة:  زيديَّ ت  نه  وقالت فر  عمة. 

كافر.  نَّ إ  رج:اخلوا  مرشنَّ إ  وارج:خل ا  من زارقة  األ ت  الوق ه    . كه 

ه  نَّ فأل  ،ه غري مؤمنأنَّ   اأمَّ   .كافر  ه ال مؤمن والأنَّ   ىلٰ إوذهب املعتزلة  

للمعايص  تارك  وال  للطاعات  بفاعل  أنَّ أمَّ و  .ليس  كافرا  غري    ، ه 

وإلفإل بالشهادتني  ا قراره  يفعليه  حلدودقامة  ودفنه  بر مقا  ، 

  ني ب]]  ٤٤٣[ص  [/  له منزلة:  واالند موته. ق ه عسيل، وتغملسلمنيا

 الكفر.و ناميزلة اإلني، أي مناملنزلت

*   *   * 

 ): هـ٨٧٧ ايض (تافعات/ البيالكلامت الن

ر  يه، واملحرَّ العلامء ف  فقد اختلف  )اإليامن(ا  وأمَّ ]]  ٢٧٧[[ص  

 مذهبان: 

األوَّ  أ [املذهب]  واعه  نَّ ل:  بالقلب  أو باللنطق  تقاد   سان، 

وكمهح امل،  اختيار  الدِّ قِّ حهذا  نصري  جتريق  يف  وسديد  هدين   ،

حمف[الدِّ  بن  سامل  والسيِّ   وظين]  منهاجه،  الدِّ يف  ضياء  يف    يند 

 به. تُ قني يف كثري من كُ قِّ املح ومجالرسالته، 

وََجَحُدوا    قوله تعاٰىل:  اٍف وحده غري كاالعتقاد    عٰىل أنَّ   ويدلُّ 

�َ ا وَ هَ بِ  هَ اسْ
ْ
نَت

َ
   ا يْق

ْ
�
َ
سُ أ

ُ
ت ااآلي  بتلك  قاهنمستيفا  ،] ١٤ل:  [النم  ُهمْ ف

أنكروامَّ ـل ويبألس  اه  كفرهم،  يزل  مل  أنَّ   دلُّ نتهم  غري    اللسان  عٰىل 

 آَمن�ا  قوله تعاٰىل:  ضاً أي  ٍف كا
ُ

ول
ُ
ق

َ
َ   بِاِهللا   َوِمَن ا��اِس َمْن �

ْ
ْوِم  َو�ِا�

 
ْ

َومَ اآل ِمنَِ�  ِخِر 
ْ
بُِمؤ ْم 

ُ
ه أنْ   ،]٨رة:  [البق  �ا  ن  يكو   فوجب 

 .اً عمام عنه بارة يامن عاإل

أنَّ اينلثا  املذهب التصديق:  فقط؛  قلا  ه  لغةً ألنَّ لبي   كذلك،   ه 

تعاوقل َت ا  َومَ   ٰىل:له 
ْ
ن
َ
 أ

ْ
بُِمؤ   َ

َ
� أي   ]،١٧:  [يوسف  اِمٍن 

وهذا مذهبمصدِّ  النقل.  واختيار ةب األشعريَّ ق، واألصل عدم   ،

 داد.املقبه   تقرَّ ت، واسن نوبخن ميثم يف قواعده، وابيكامل الدِّ 

اللساننَّ [أ   ىلٰ ع  ويدلُّ  فيه:ال    ]  له  عرض   ناإليام   أنَّ   مدخل 

  امَّ ـ ل )وعزَّ  جلَّ (اهللا  أنَّ  وال شكَّ ]] ٢٧٨ ص[[/ ،له من حملٍّ  بدَّ  ال

إٰىل  أضاف قوله:حملِّ ه  القلب، يف  إٰىل  أضافه     ه 
�

   إِال
ُ
أ ِرهَ َمْن 

ْ
بُُه    �

ْ
ل
َ
َوق

 ِ
ْ

 بِاإل
تَ   له: قو، ويف]١٠٦النحل:  [  انِ مَ يُمْطَمِ��

َ
   ِ�   َب ك

ُ
ل
ُ
  ِهمُ و�ِ ق

 ِ
ْ

 مَ ياإل
َ
ويف] ٢٢لة:  اد[املج  ان َ   له:قو  ، 

ْ
رَُه  �َ�

ْ
َصد  

ْ
ِ �ِ ح

ْ
 إل

َ
  مِ ْسال

 .]١٢٥: [األنعام

القلب  راد  وامل وبالصدر  فيه،  لغةً امَّ ـ لحللوله  كان  التصديق،    

القلتا  وحملُّ  وأنَّ صديق  أيضاً لب،  إليه  أضافه  سبحانه  أنَّ ، عه    لمنا 

من   ليس  معاً يهعلل  حيموال    ،ءيش  يفامن  اإلياللسان    اً فعد  ام 

مُ   لب  واملجاز،  رتاكلالش باللسان  النطق  واألعامل    ،هل  رظهِ نقول: 

 ده. ؤكِّ ثمرات تُ  الصاحلة

*   *   * 

٨٤  - ب أ :  

 :)هـ٤٣٦(ت   د املرتٰىض السيِّ  /تنزيه األنبياء

 :  ]بعاقَ  يُ ومل ب امتحاناً ذِّ عُ  وب أيُّ  يف أنَّ [ ]]١١٣ص [[

الواملاألمراض    يف  لكمام قوفل:  قي  فإنْ   ة:ألمس حلقحن   ت تي 

الأوَ   ،وب  أيُّ   ]اهللا  [نبيَّ  نطق  قد  جزابأهنَّ   نآ قرليس  كانت    ءً ا 

قوذنب    عىلٰ   له:  يف 
�

�
َ
يْطَ   أ

�
ا�ش  َ�ِ  َ�س�

َ
وََعذ بِنُْصٍب   

ُ
 �اٍب  ان

إالَّ [ذاب  لعوا]،  ٤١ص:  [ يكون  جزاءً ال  واآلالم  ]  كالعقاب   

  ليس قد أوَ ،  وال عقاباً   اباً عذ  ٰى سمَّ  تُ ن ال تحاماال  سبيل  واقعة عىلٰ ال

امل  ٰى ور   األمر   ك يرتلئالَّ عاقبه بذلك    امإنَّ   اهللا تعاىلٰ   ين أنَّ رسِّ فمجيع 

 ته مشهورة يطول رشحها؟ وقصَّ  ،عن املنكر باملعروف والنهي

  وب  أيُّ   أنَّ   عىلٰ   ا ظاهر القرآن فليس يدلُّ أمَّ قلنا:    اجلواب:

م  قبعو به  نزل  وليارِّ ضاملن  بام  يف،  ظنَّممَّ   ءيشره  ظاه  س    ه ا 

أل تعاىلٰ نَّ السائل،  نَ قال:    ه  بْدَ َ� ْر 
ُ
ك

ْ
 َواذ

َ
أ نَ ي� ا   

ْ
إِذ  ُه  �� رَ   ىٰ ادَ وَب 

�
�

َ
  أ

 َ�س� 
�
 طَ يْ ِ�َ ا�ش

َ
ٍب وََعذ  بِنُصْ

ُ
وفيه والنصب هو التعب،    �اٍب  ان

والتعب    النون وتسكني الصاد.  والصاد، وضمِّ   بفتح النون  :لغتان

ا خت  ةملرضَّ هو  ال  تعقابال  تصُّ التي  وقد  سبيل    عىلٰ كون  ب، 

 ار. بتخمتحان واالاال

التي   ضارِّ امل   ٰى جيري جمر   اً فهو أيض   اب ا العذ وأمَّ   ]] ١١٤ص  [[ / 

يقال  خيتصُّ [ال]   وهلذا  جهة.  دون  بجهة  ذكرها  للظامل   إطالق 

معذِّ نَّ إ   : لم لظ با املبتدئ  و  ومرضٌّ ه  وربَّ   ب  قيل ومؤمل،  عىلٰ   : ام   معاقب 

 ، ألنَّ لفظة العقاب  ٰى ر جم بجارية  ذاب الع لفظة  جاز. وليست امل  يل ب س 

اجلزاء قتيضتالعقاب    ة لفظ  ظاهرها  التعقيب  هنَّ أل   ،   من  عاقبة، وامل ا 

الع و  فأمَّ كذل ست  لي   ذاب لفظة  إىلٰ ك.  إضافته ذلك  وإنَّ   ا   امالشيطان، 

به ا  وجه   بتاله  ألنَّ   فله  إىلٰ صحيح،  والسقم  املرض  يضف  مل   ه 

ويتعب به  ، ته وسوس به من  رضُّ يست كان  ا إليه م ضاف أ   ام نَّ الشيطان، وإ 

 إىلٰ  ]ه ل [ والرخاء، ودعائه  ة يف عا م وال عَ ما كان فيه من النِّ ه ل من تذكريه  

 قومه بأنْ   يوسوس إىلٰ   ه كان أيضاً ا هو عليه، وألنَّ ممَّ   م ر والتربُّ ضجُّ لت ا 

 ةعبش ل ا   ن األمراض ملا كان عليه م   ]وه ويستخفُّ [ بوه  تجنَّستقذروه وي ي 

  .إبليس   للعني من جهة ا   رضر   هذا   . وكلُّ م ينه ن ب ه م جو ر ، وُخي ظر ن امل 
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أنَّ  روي  منازهلم   الناس  مدختكانت    زوجته    وقد   يف 

لقي  يُ  )لعنه اهللا تعاىلٰ ( ن الشيطان وكا به،بام يأكله ويرش صري إليهوت

ب خدمة زوجته من  ن إليهم جتنُّسِّ عدي، وُحي يُ   داءه    أنَّ إليهم  

تبا ح كانت  ق يث  وسدج  ومتسُّ   روحهرش    شبهة ال    رٌّ مضاذه  هه، 

 فيها. 

تعاىلٰ قو ا  وأمَّ  األنبياء:    له  سورة  ي�ووَ يف 
َ
نَ   َب أ  

ْ
   َر��هُ   ىٰ دَ اإِذ

َ
  أ

�
�

� َ�س�    وَ ِ�َ ا���
ْ
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َ
 ف

َ
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َ
ُ ف

َ
 ا �

َ
نَ ش

ْ
ا بِِه  ا مَ ف

نَ 
ْ
َوآتَ�  ��ُ هُ ِمْن 

َ
ل
ْ
ه

َ
أ َومِ اهُ    

َ
ل
ْ
َ   ُهمْ َمعَ ُهْم  ث

ْ
مِ رَ�  

ً
 ْن  ة

ْ
 ا  نَ دِ ِعن

ْ
 ىٰ رَ َوِذك

عَ 
ْ
يقتيض ما    أيضاً   افال ظاهر هل  ،]٨٤و  ٨٣بياء:  نأل[ا  �يَن  ابِدِ �ِل

الرض  رضَّ ال  ألنَّ   وه،ذكر الذهو  يكون    ير  كام  حمنة  يكون  قد 

 عقوبة.

فت  لتَ يُ    الين فمامَّ ب عن جهلة املفرسِّ ابيف هذا الا ما روي  فأمَّ 

ألثلم  إىلٰ  الهؤال  نَّ ه،  يضي  ء  إيزالون  تعاىلٰ رهبِّ   ىلٰ فون   وإىلٰ   م 

 بكلِّ   ]]١١٥ص  [[/، ويقذفوهنم  ]ومنكر[  قبيح   كلَّ    لهُس رُ 

رو  ،عظيم هذهايويف  إذاسخال  تهم  ما  املتأمِّ تأمَّ   يفة  عَ له  ه أنَّ   مَ لِ ل 

  ط إبليس عىلٰ سلَّ   اهللا تعاىلٰ   وا أنَّ م روألهنَّ موضوع باطل مصنوع،  

أيُّ    ٰى ورأ   ،مليهر عودمَّ    أهلكهمامَّ فل  ه وأهله،نموغ    وبمال 

قال  ومتاسك    صربهمن     د ق   بوأيُّ   إنَّ   ،يا ربِّ   :هبِّ لر  سإبليه، 

ستخأنَّ   مَ لِ عَ  ماله  لفك  فسلِّ   عليه  عوولده  فقال    ىلٰ طني  جسده، 

قالإالَّ   ]هكلِّ [جسده    طتك عىلٰ سلَّ   قد  :تعاىلٰ  وبرصه،  قلبه  فأتاه    : 

عىلٰ  قرنه  لدن  من  قردق   فنفخه  فصار  فقُ احدةو  حةمه    عىلٰ   َف ذِ ، 

إرسا  لبني  سنني  كناسة  سبع    عىلٰ   الدوابُّ   فلختت  وأشهراً ئيل 

فمن يقبل    كر تفصيله،ذ  نصون كتابنا عنيل  وطح  رش   جسده، إىلٰ 

يُ ا اجلله هذعق أنَّ ق بروايته، ومن ال يعلوثَ هل والكفر كيف    اهللا   م 

قرح  يُ  أنْ   يقدر عىلٰ ال  يسبلإ خلقه، وأنَّ  ط إبليس عىلٰ سلِّ ال يُ  تعاىلٰ 

 ! ؟هتيروا] [عىلٰ  مدعتَ ض كيف يُ يفعل األمرا] أنْ [ الو اداألجس

األمراض  فأمَّ  هذه  بأيُّ   ]ةميعظال[ا  تكن     وبالنازلة  فلم 

عليها  وتعريضاً   ،اً تحانوام  اختباراً   الَّ إ بالصرب  والعوض   ،للثواب 

ا يففيلنالعظيم  ُس   س  وهذه  تعاىلٰ نَّمقابلتها،  اهللا  أ  ة  فيائه  صيف 

 أيُّ   :َل ئِ ه قال وقد ُس أنَّ   9  لسولرعن ا  رويقد  . فئه  وأوليا

ل  مثاألمثل فاأل  ن ثمّ واحلالص  فقال: «األنبياء ثمّ   ؟ءً بال  أشدّ   ناسال

به    عىلٰ   ربه  فظهر من ص،  »من الناس حمنته ومتاسكه ما صار 

مَ   إىلٰ  حتَّ الً ثَ اآلن  أنَّ   ٰى ،  خاللروي  يف  كان  كلِّ   ه    ] صابراً [ه  ذلك 

فيه    ام ب  اً ناطق  حمتسباً   اً كرشا والفافعنملا]  نم[له  وئة  ما أنَّ دة،    ه 

بتضجُّ تفوَّ   ال و  ٰى شكوله    سمعت تربُّ ه  تعاىلٰ وَّ ع ف  ،مر وال  اهللا    ضه 

نعيمم ا  خرةاآل  ع  وأهله    دَّ ر  أنْ   لدائمالعظيم  ماله  عليه 

قولوضاعف عدد  ]]١١٦ ص[[/ نَ :  تعاىلٰ   ه هم يف 
ْ
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ثمّ ]٤٣[ص:    ُهمْ عَ ث ما    ،  العلل[  بهمسح  وشفاه    ]من 

وأمره  عاو وردت  عىلٰ فاه  بأن  لا  به  ما  برجلك  ارواية،  ركض 

فظهرت   ف  ]له[األرض  ما  ،منها اغتسل  عني  عىلٰ   فتساقط   كان 

ق  الداء.  من  اجسده  تال   :  عاىلٰ هللا 
ْ

ض
ُ
 بِرِ   اْرك

ْ
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   اذ

ْ
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ٌ
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َ
ال  والركض ]،  ٤٢[ص:    � اٌب َو�   : ومنه  ،تحريكهو 

 ة. بَّ ركضت الدا

رويصحِّ أفتُ   :قيل  فإنْ  ما  حتَّ أصاب  جلذام ا  أنَّ [من]    حون    ٰى ه 

 أعضاؤه؟  تساقطت

إنَّ  وتوحشهنفِّ تُ ي  الت  قذرة املست  العمل   قلنا:  رآها  من   ، ر 

يشجي  الف  مواجلذا  صلربكا عىلٰ منه  ءوز  م دَّ قتا  مل    نبياءألا  ا 

هذاذكره يف ص بواقف عىلٰ ر  وف الن  ، ألنَّ الكتاب  در  مور  األُ   ليس 

بيبلقا منحة،  يكون  قد  والقبا   ل  معاً حلسن  ولييح  يُ .  أنْ كَ نس    ر 

أيُّ  له  أه  يف  سمه ثمّ وأوجاعه وحمنته يف ج  وب  يكون أمراض 

مبلغاً   ]وماله[ يفزيي  عظيامً   بلغت  عىلٰ   الغمِّ   د    ال ينا  م  واألمل 

األملنكِ نُ   وليس  املجذوم، تزايد  فيه  ر    َّوإن نُ ،    اقتٰىض   امر  نكِ ام 

 التنفري.

ابتيل  ممَّ الغرض    نَّ إ  :ولونقتأفقيل:    فإنْ  أيُّ ا    كان   وب  به 

 االجتامع؟  اب أو العوض أو مها عىلٰ ثوال

جيوز   م  أنْ وهل  و  ايكون  املصلحة  من  اآلالم  هذه  ف  اللطيف 

 ذلك؟  نعون منم متأ مل ا ليس بأممَّ ها ريغ يف حاصالً 

أمَّ ناقل اآلال:  التي  ا  تعاىلٰ   يفعلهام  عىلٰ   اهللا  العقوبة   ال  سبيل 

  العوض من   هافي غرضه    ]]١١٧ص [[/يكون  أنْ   زوجي فليس

ك قادحيث  الغرض    أنْ   عىلٰ   راً ان  بل  العوض،  بمثل  فيها  يبتدي 

يُ املصل وما  إىلٰ ؤدِّ حة  فالعوضلا  اقاستحق  ي    تابع   ثواب. 

أصل،   باوإنَّ واملصلحة  خيرج    ظلامً   يكون  أنْ من  لعوض  ام 

 .يكون عبثاً  لغرض من أنْ باو

مفأمَّ  فيه  كان  إذا  األمل،  ا  ةحصلا  يف  وهناك  ما ملولطف،  علوم 

أنَّ الَّ هام، إوم مقامه فييق ليس بأمل    أو  ةيكون لذَّ   ا بأنْ إمَّ   ،ه ليس بأمل 

لذَّ و م ال  الناس  ففي  ذهة،  إىلٰ ن  ال  ألا  أنَّ   ب  هذمل  يف   احيسن 

حيوإنَّ   ،وضعامل مقامه  ال  يثحب[سن  ام  يقوم  بأمل  ليس  يف   ]ما 
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ام شاء،   يف فعل أهيِّ خمريَّ   اىلٰ واهللا تع  ،ه حسنوالصحيح أنَّ   املصلحة،

أنَّ   ماة  صحَّ   لدليل عىلٰ وا من  ذكرناه  قبح واحلال هذه، مل خيل  ه لو 

إنَّ   أنْ  منيكون  قبح  كان  ام  حيث    ظلامً   حيث  من  عبثاً أو    . كان 

أنَّ  لومعلوم  الذئزاال   العوض  لم، ألنَّ ظبيس  ه  العظيم  حيصل  د  ي 

العبث هو ما ال   نَّ أل  بعبث . وليس أيضاً ظلامً   هنرجه من كوُخي عليه 

ما  ضغر أو  غر  فيه،  فيه  مثلهليس  وهذاض  فيه  .  غرض    األمل 

تقدَّ  الذي  وهو  جليل،  بيانه.  عظيم  هم  كان  غولو  الغرض  ري  ذا 

ُخي   فيه  اٍف ك من  رِ وال  مل  ذلك  من    هأخرجملا  العبث  جه  يكن  إذا 

 . ا يقوم مقامهم اكنه

أنْ  هلم  إنَّ إنَّ   :يقولوا  وليس  عبثاً ه  وصار  قبح  كان    ثحيمن    ام 

يُ  يُ   عنه، ألنَّ   غنيهناك ما  أو   كلَّ   نَّ أ   إىلٰ ي  ؤدِّ ذلك  فعلني أملني كانا 

ليسالذَّ  أو  وال  تني،  أفعلذَّ   بأملني  أو  تتني،  وجه  ال  يف  ساوت 

يقبح  ملا كلِّ صلحة  ألمنها  واحدٍ   فعل  عيت  ادُّ   يتالة  لَّ الع  نَّ ، 

 . حاصلة

املصلحة،   نم  هام يقبح إذا كان فيمل إنَّ ألا  إنَّ   :يقول  وليس له أنْ 

غني عنه ما ليس بأمل، وذلك  كان يُ ة من حيث  فعل هو لذَّ يفمثل ما 

  له يف أنْ دِخ ويُ   ن كونه رضراً رجه ممقابلته خيالعوض الذي يف    أنَّ 

ونفعاً   يكون لي  ٰى جمر  حوالاأل  أقّل   عىلٰ يه  جير،  بما  فقد  رضس  ر، 

ه  يفل  وحص  ، ما ليس بأمل  ٰى قد ساو  ضواألمل بالع  أنَّ   مر إىلٰ عاد األ

 اً كون خمريَّ ي  جب أنْ فيه، فيل ما  حة مثاملصل  ي إىلٰ الغرض املودِّ   من

 ام شاء.يف االستصالح بأهيِّ 

أ قيل:    فإنْ   ]]١١٨ص  [[/ أيكوما  انكرتم  بني لفرن  ق 

قر  يفتة، والهنا لذَّ كود  جرَّ بمل  فعَ تُ   أنْ   حيسنة قد  اللذَّ   نَّ أ األمرين  

  ه ال حيسن أنْ نَّ إف  كذلك،  د، واألمل ليسئأمر زا  ن فعلها إىلٰ يف حس

 ؟د جيعله حسناً ئزا  من أمر وال بدَّ  داً جمرَّ فَعل يُ 

هذا فرق بني األمرين   املقلنا:  ينهام  ا بعنمجوضع الذي  يف غري 

إنَّ   ألنَّ   فيه، إ واللذَّ األملبني  يف التسوية    كانام  غرضنا  [يف]  كان  ذا  ة 

مث  دٍ احو  كلِّ  ص[ما]    لمنهام  وأنْ   بهحايف  املصلحة،  حيكم   من 

نُ نَّ ك  ، وإنْ منهام  حدٍ او  صالح بكلِّ ة التخيري يف االستحَّ بص ر نكِ ا ال 

فرقاً   أنَّ  أح  بينهام  كان  حيث  نفعاً من  به  االبجيوز    دمها  تداء 

إالَّ خر  الشكر عليه، واآلقاق  استحو  الوجه  هذا  أنَّ   ليس كذلك، 

 ة. اللذَّ  ، ووجوب فعليس يقتيض قبحهيكن يف األمل فل مل نْ إو

املذَّ الل  أنَّ   ٰى تر  أَال  يساوهيا يف  قد  فعل  ة  بأمل   ]ام[صلحة    ليس 

ل تعاىلٰ املكلِّ   فيكون،  ةذَّ وال  االست  اً خمريَّ   ف  بأهيِّ يف  شامصالح    اء،  

جيوز  وإنْ  أنْ   كان  اللذَّ   وحيسن  بمجيفعل  عرَّ ة  غري  من  وض  دها 

  ىٰ ابلتها متجعلناه يف مق   الذيل اآلخر  لفعك اسن ذلد، وال حيئاز

وإنَّ جترَّ  زد،  لغرض  حيسن  ُخي   دايام  هذاخت  جهامرِ ومل  يف  ا  الفهام 

من فيامتساوهي  الوجه  احلكم  ام  من  اللذَّ   ،ذكرناه  كانت  قدوإذا   ة 

  يس ح ما ليف االستصالن التخيري  ي ذكرناه م الذكم  احليف    ويتسا

وبيَّ بلذَّ  أ   العوض  أنَّ   انَّة،  ماأل  خرج قد  كونه  مل  وجعله  رضراً ن   ،

ة   اللذَّ التخيري بني  ألنَّ   هارنة ما ذكبأمل، فقد بان صحَّ   سيا لبمنزلة م

 اجتمعا يف املصلحة. ٰى ة وال أمل، إذا حسن متذَّ ليس بل ومامل] األ[و

أمل وال ما ليس ب  ٰى جمر  ٰى جر  ة وماذَّ بني الل[  خيريالت  نفكذلك حيس

من  رض يقا  ]األملر  االذي  بافعملنبله  وليس  إالَّ ذه  عد،  قول  ا  من  

فعليوج نفعاً اللذَّ   ب  لكوهنا  وهذا  ة  ا  بهمذ،  ال ظاهر    لبطالن 

 ع.ملوضذا امن هنه عالكالم  حاجة بنا إىلٰ 

ي  فإنْ   ]]١١٩ص  [[/ ما  أنكرتم  ما  االستصقيل:  الح كون 

كاإذ  ملباأل هنا  مان  به،   اك  بأمل  يستصلح  القبيوليس  يف  جيري  ح  

بذ  ٰى جمر  لعبثوا امن  ملنملال  اململ  مَّ حيت  ل  رضب  وال نه  قارع، 

 قبيح؟  ذلك عبث نَّ  إيصال املال يف أ ض له إالَّ رغ

هناك ما    ما ظننته من أنَّ   فيه غريفالوجه  كرته  ما ذ  ا قبحا: أمَّ قلن

وجه القبح  ذلك لو كان هو  أنَّ  انَّا قد بيَّ نَّ ، أل  الغرضمقامه يف يقوم

، وقد وقبيحاً   عبثًا مه  مقافيه    يقوم غريهض  غره  في  فعل  كان كلُّ ل

ذلكعلمنا   ملن    امنَّ إو  ،خالف  املال  بذل  ب، الرض  ل مَّ يتحقبح 

إ إلصيوالغرض  املال  حيثال  من  أنْ حي   يه  املال    يبتدئ  سن  بدفع 

من    اً وقبيح  عبثاً   رافص  ب،الرض  فالذي هو الغرض من غري تكلُّ 

 ،ملأب  ا ليس له مقاب  لك يف األمل إذاكن مثل ذس يمولي  ،هذا الوجه

 البتداء به.ض ال يمكن اغرما فيه من ال ألنَّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ (ت املقداد السيوري /ةاللوامع اإلهليَّ 

ق ا  ]]٢٥٨  [[ص أيُّ صَّ لسادسة:  قوله:  وب  ة     يف 
�

�
َ
أ

 
�
ِ�َ ا�ش طَ َ�س�

ْ
 ي

ُ
ٍب وَعَ نُ بِ   ان

ْ
 ص

َ
 ىلٰ ذاب عوالع  ]،٤١[ص:    �ٍب  اذ

 .الذنب

املر بواجلواب:  الالعذاد  ا اووساب  الشيطان قيل  لتيس  يف   يها 

عنه مع    نبصدور الذ  ز محله عىلٰ يف جيوكوش منها،  حَّ قلبه فيتو
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 ):هـ٣ق ( النوبختي  ىٰ موسبن  حلسن  شيعة/ اق الفِرَ 

أوىلٰ   اعلي�   نَّ إ  : قالت  )(وفرقة  ]]٢٠[[ص   بعد   كان   الناس 

  ه وهو أفضل الناس ضله وسابقته وعلمفبالناس ل 9 اهللارسول 

وكلِّ  وأسخاهم  وأشجعهم  بعده  وأزهم  ازوا أجو  ،مهدهأورعهم 

  ، املقامن وملكالذلك ا  هالً أ   اومهوعدُّ بكر وعمر  إمامة أيب    مع ذلك

 وبايعهام طائعاً   كلمر وريض بذم هلام األلَّ س    اعلي�   نَّ ا أ وذكرو

ه  املسلمني لاهللا    ضون كام رٰىض ه هلام فنحن راحقَّ   كتر غري مكره و

باي حيلُّ وملن  ال  منَّ  ع  يسع  وال  ذلك  غري  ذلإالَّ   حداً أ   ا لنا    وأنَّ   ،ك 

أيبوالي ال ول   ،ورضاه  ليم عيلٍّ تسل  ىوهدً   بكر صارت رشداً   ة    و 

و لتسليمرضاه  بك  كان ه  خمطأبو  هاضاال�   اً ئر  وهم  لكاً   ئل  اوأ ، 

 ).ةالبرتيَّ (

(فر  من  ترجوخ]]  ٢١[[ص  / الفرقة  قالتهذه    نَّ إ   :قة) 

رسول  النا  أفضل    اعلي�  من  لقرابته  ولسابقته    9اهللا  س 

كا  ،وعلمه أنْ   اً ئزجان  ولكن  غريهيولُّ   للناس  عليهم  كان    وا  إذا 

 الذي  يلفوالية الوا  ،ههكر  وأ   لكذ  أحبَّ   اً ئزجم  ونهيل الذي يولُّ الوا

وطاعته      هللا   ٰىض منهم رشد وهدٰى وطاعةبر  منفسهأ ٰىل  ع   واولُّ 

و أ كان    ابني هاشم علي� خالفه من قريش و  نفم،  اهللا  ن  واجبة م

 .ر ضالٌّ غريه من الناس فهو كاف

*   *   * 

الضعفاءفأمَّ ]]  ٥٧  [[ص فسمُّ   ا  وهم    )ةعجليَّ لا (وا  منهم 

سع(اب  أصح بن  الهارون  منهم    )،عجيليد  ون مُّ َس يُ وفرقة 

أ يَّ (البرت وهم  بن    باصحة)  و(احلسن  النواء)  بن    حلصا(كثري 

بحيٍّ  و(سامل  حفصة)  أيب  عتيبة) كَ (احلَ و)  ن  بن  بن لَ و(َس   م  مة 

ثابت    كهيل) املقدام  اين  الذوهم  اد)  احلدَّ و(أيب  إٰىل دعوا  لناس 

ة  عامَّ د الم عنأيب بكر وعمر فهخلطوها بوالية    ثمّ     الية عيلٍّ و

ون إمامة أيب تبثوي  اي� عل  لونفضِّ م يُ هنَّ صناف وذلك أ األ  هذهضل  أف

من   مع كّل   روجويرون اخلن وطلحة والزبري  امثع  بكر وينتقصون

عيلّ  با    ولد  األمر  إٰىل  ذلك  يف  والنهي  ملعريذهبون  عن  وف 

ملنكر  امل خويثبتون  عيلٍّ رج  ن  ولد  واإل  من  خروجه  عند  ال مامة 

اإل يف  ق ماميقصدون  بة  رجل  كلُّ حتَّ عينه  صد  خيرج،  علو  ٰى   يلٍّ د 

 . بطن كان أيِّ من  عٰىل السواءعندهم 

 *   *   * 

  ااء: -  ٨٦

 ): هـ٣٨١دوق (ت صخ الين/ الشيكامل الدِّ 

َيشْ هللا  َبَدا    ا«مَ :  َقْوُلهُ   افأمَّ ]]  ٩٩[ص  [ َبدَ َكَام   ءٍ ِيف  ِيف   َلُه  ا 

يل  امعإس  له يف ظهر  اممر ك أ ما ظهر هللا  :يقول  هفإنَّ ،  »إِْسَامِعيَل اْبنِي

ااب إذ  حيايت خني  يف  بذلرتمه  ليعلم  بعديأنَّ   ك  بإمام  ليس    . ه 

الي   اهللا    أنَّ   من زعم  ناوعند له  يعلمويبدو  مل  أمس  م يف يشء  ه 

 .الصادق  وي عنكام ر ،واجبة منه الرباءةفهو كافر و

ِد ْبِن َحيْ ،  نَا َأِيب  ثَ َحدَّ  َد  َأْمحَ ِن  ِد بْ  ُحمَمَّ نْ عَ   ، يَٰى اْلَعطَّارِ َعْن ُحمَمَّ

َحيْ بْ ا ْبِن  ِن  ايَٰى  ثَ   :َقاَل   ،ْشَعِريِّ ْألَ ِعْمَراَن  اِزيُّ   اهللا َعبِْد  َأُبو    انََحدَّ   ، الرَّ

اْحلََسنِ  اْحلَُسْنيِ   َعِن  ْبِن  مَّ ُحمَ   َعنْ   ،ِؤيِّ ْؤلُ اللُّ   ْبِن  رٍ   ،نٍ نَاِس ِد  َعامَّ   ، َعْن 

َأِيب َبِصٍري وَس  أَ   ،َامَعةَ َعْن  َمْن  «:  َقاَل   ،ِدِق  االصَّ   اهللابِْد  عَ   ِيب َعْن 

ٍء الْ  اهللاََأنَّ  َزَعَم   .»وا ِمنْهُ ؤُ رَ بْ ا َأْمِس فَ َم َملْ َيْعَلْمهُ وْ يَ َيبُْدو َلُه ِيف َيشْ

 ، همر ر أ ظهوقول به هو  ة الميَّ ب إٰىل اإلمانَس ام البداء الذي يُ وإنَّ 

اهللا    ىلٰ عات  ،بداء ندامة  ال  ،بدا يل شخص أي ظهر يل  :يقول العرب

 .كبرياً  او� لك علعن ذ

*   *   * 

قال]]  ١٣٦[[ص   إحداث    إنَّ   :ومن  من  له  يبدو   ي رأ اهللا 

 . هللاافر باوعلم مستفاد فهو ك

*   *   * 

 ): هـ٣٨١لصدوق (ت الشيخ ا التوحيد/

الكتاب  مؤلِّ   عيلٍّ   بند  مّ حم  قال]]  ٣٢٦[ص  [ هذا  أعانه (ف 

طاعته عٰىل  البد  :)اهللا  كام  ليس  جُ نُّظي]]  ٣٢٧[[ص  /اء  ال  هَّ ه 

  نقرَّ   ب علينا أنْ جي  نولك  ،عن ذلكتعاٰىل اهللا    ه بداء ندامةنَّ بأ  اسالن

البداء  نَّ بأ  هللا   أنْ   أنَّ معناه    ،له  فيخلقه ء من خلقه  دأ بيشبي  له 

  أمر ثمّ أمر بأو ي  ،غريهء ويبدأ بخلق  اليشيعدم ذلك    مّ ء ثيشقبل  

وذلك   ، عنه  هنٰى يأمر بمثل ما   أو ينهٰى عن يشء ثمّ   ،ينهٰى عن مثله 

وحتويل  الرشسخ  مثل ن وعدَّ اائع  ٰ   ةلقبلة  وال    ،ا زوجهاهنع  املتوىفَّ
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اهللا عب إالَّ   هاديأمر  ما  يعبأمر يف وقت  يف  الصالح هلم    نَّ أ  لم وهو 

الوق  أنَّ   ،بذلكيأمرهم    أنْ   يف  تذلك  آخر ق و  يف  ويعلم  ت 

هلا أنْ لصالح  يف  به  م  أمرهم  ما  مثل  عن  كافإذ  ،ينهاهم  ذلك  ا  ن 

ما يشاء يفعل  له أنْ   بأنَّ   هللا  قرَّ أ نمهم فام يصلحهم بأمر الوقت

يش دويع ما  مكانه  وخيلق  يشاء  ما  ويُ قدِّ ويُ   اءم  يشاء  ما  ما  خِّ ؤم  ر 

كيفويء  يشا شاء  بام  عظَّ   ،اءبالبد  أقرَّ   فقد  شاء   أمر  اهللا  وما   م 

اإلأفضء  بيش من  بل  والتقدي  أنَّ قرار  واْألَْمُر  اْخلَْلُق  والتأخري  َلُه  م 

موإثب ملات  وحم  ا  مايكن  ه  ،نكا   قد  و  ال  ردٌّ   و والبداء  يهود  عٰىل 

  ، شأنيف  وم  ي  كلَّ هللا ا   إنَّ :  فقلنا  ،مر أل ا  اهللا قد فرغ من   إنَّ  :قالوا   م ألهنَّ 

َيشاءُ   ْفَعُل يرزق ويَ يُت ومِ يُ وُحيْيِي   ل لبدوا  ،ما  وإنَّ يس من نداماء  ام  ة 

أمر  ظهور  العرب  ،هو  شخص    : يقول  يل  أي  بدا  طريقي    ، ظهريف 

اقا  َو�َدَ   :هللا  ل 
َ
� اِهللا هُ ا  ِمَن  يَ�ُ مَ   ْم  ْم 

َ
�  ا 

ْ َ
�   �َ ونُوا 

َ
  �ِسبُون

من عبد صلة  ره  ذك   تعاىلٰ ومتٰى ظهر هللا   ،م هل   ر هظ   أي   ] ٤٧[الزمر:  

  ، مرهص من عنقَّ عة لرمحه  ومتٰى ظهر له منه قطي ،يف عمره   زاد ه  محلر

هر  ٰى ظومت  ،وعمره رزقه ص من ومتٰى ظهر له من عبد إتيان الزنا نقَّ 

 . زقه وعمره رلزنا زاد يف ن ا ف ع لتعفُّ له منه ا

اِدِق  لَِك ذَ وِمْن  - ١٠ ُه  ا لَ دَ  بَ  َكَام َبَداءٌ هللا  َبَدا  ا«مَ : َقْوُل الصَّ

إِْس  إِْسَامِعيَل َظَهَر  َكَام    رٌ َأمْ هللا  َر  «َما َظهَ   : َيُقوُل ،  »َل اْبنِييعِ َام ِيف  َلُه ِيف 

 .»اٍم َبْعِديمَ إِ َليَْس بِ   هُ نَّ َك أَ َلَم بَِذلِ عْ يُ  لِ َمُه َقبْيلاْبنِي إِِذ اْخَرتَ 

َطِريِق    دْ وقَ   -  ١١ ِمْن  ِيل  اْألَ ِيب أَ ُرِوَي  اْحلَُسْنيِ  ِيف     َسِديِّ  

ادِ ُه َرَوٰى َأنَّ  َأنَّ وُهوَ  ،يٌب رِ غَ  ءٌ َذلَِك َيشْ  هللا  «َما َبَدا : َقاَل   َق   الصَّ

َراِهيَم  بْ اُه إِ  َأبَ َمرَ أَ   إَِذاَأِيب    ]]٣٢٨[ص  [/إِْسَامِعيَل  َبَداٌء َكَام َبَدا َلُه ِيف  

ثُ بِ  َفَداهُ مَّ َذْبِحِه  َعظِيمٍ     عٰىل  ،  »بِِذْبٍح  احلديث    اً مجيع  الوجهنيويف 

 . للصواب قاملوفِّ  هللاوا ،ظ البداءملعنٰى لف أوردته ينِّ أ  عندي نظر إالَّ 

*   *   * 

 ):هـ٣٨١االعتقادات/ الشيخ الصدوق (ت 

 :اءالبد تقاد يفاالعباب ] ١٠[ ]]١٠[[ص /

أبو   الشيخ  إنَّ   عفرجقال  قالو  :  تبارك   نَّ إ  :االيهود  اهللا 

 من األمر. غرف دق  وتعاىلٰ 

 يَْوٍم    :  هو  : بلقلناف
� ُ

وَ �
ُ
ٍن    ه

ْ
أ
َ
 ، ]٢٩[الرمحن:    �ِ� ش

 
ْ ُ
َو�ُمِ � ويرزق،  ]،٢٥٨قرة:  [الب  يُت ِ�  مَ و  وخيلق   

ُ
َعل

ْ
ف

َ
ا  �

 
َ
 .]٤٠[آل عمران:  �اُء �َش

مْ   وقلنا:
َ
 مَ   اهللاُ   وا حُ �

َ
�َش وَ ا  وَعِ اُء  بُِت 

ْ
م� �ُ�

ُ
أ َدهُ 

ْ
ِكتَ   ن

ْ
  �  اِب ال

 . يكنمل   ماإالَّ  ثبتوال يكان،  ما ه ال يمحوا إالَّ نَّ إو ،]٣٩[الرعد: 

د يف نا اليهوهم فنسبتاعتبأ قالت اليهود و  وهذا ليس ببداء، كام

ع وتابعهم  بالبداء،  القول  إٰىل  خالفذلك  من  ذلك  مٰىل  أهنا  ل  ن 

 .لفةختاء املاألهو

ال «   اِدُق صَّ َوَقاَل  َبَعَث  :  َحتَّٰى   اَنبِي�   هللاُ اَما  َعَليْهِ يَ   َقطُّ    ْأُخَذ 

ِة،بُوعُ الْ بِ   هللاِ  اَر  ْقرَ ْإلِ ا اْألَْنَدادِ و  ِديَّ وإِنَّ  َخْلِع  رُ   اهللاَ  ،  َما   ُيَؤخِّ

ُم َما َيَشاُء» َيَش   . اُء وُيَقدِّ

الرش بونسخ  واألحكام  نيعرشايع  حمبيِّ ة  ك،  ذل  من   9د  مّ نا 

 ذلك.بالقرآن من  بتُ ونسخ الكُ 

  َملْ   يَْومَ ٍء الْ َيشْ   ِيف  ه يبدو هللا نَّ أَ   : «َمْن َزَعمَ  اِدُق الصَّ  َوَقاَل 

 . »نْهُ وا مِ ؤُ ِس َفاْبرَ َأمْ  ْمهُ ْعلَ يَ 

أنَّ  زعم  تعافمن  اهللا  عندنا    ىلٰ   فهو  ندامة،  بداء  يشء  يف  له  بدا 

 اهللا العظيم. كافر ب

الصَّ   امَّ وأ  َبَدا    ِق ادِ َقْوُل  «َما  ءٍ   هللا :  َيشْ َبدَ   ِيف  ِيف   اَكَام  َلُه 

ما  فإنَّ ،  »ياْبنِ   إِْسَامِعيَل  يقول:  أ سبحا  هللا ظهر  ه  كيش  يف  مرنه   امء 

يف  ظهر اله  إسامعيل،    قببني  اخرتمه  لي«إذ  أنَّ يل،  بإمام ليه  علم  س 

 . بعدي»

*   *   * 

 ):ـه٤١٣لشيخ املفيد (ت ة/ ااملسائل العكربيَّ 

والثالسألامل  ]]٩٩[[ص   السابعة  عن   ثون:ة  قول   وسأل 

ب  قصادال ما  بدا هللا يف يشء  «ما  وله يف إسامعيل  دا:  قال:  »، 

 امه؟بل مته ق نقضًا ثّم يئي شاهللا هل يبدأ 

ال  واجلواب: اهللا  أنَّ  من  هو  بداء  من الظهتعاٰىل  ظهر  فإذا  ور، 

ما مل قيل يف  نون  والظساب  كن يف االحت]] ي١٠٠[[ص  /  أفعاله 

 ا ََو�َد :قد قال اهللا و كذا وكذا، هللا بداذلك: 
َ
ْم  ِمَن اِهللا مَ ُهْم �

َ
ا �

 نُ و�ُ يَ 
َ
�َِسبُون

ْ َ
م  فعله هب  نمي ظهر هلم  أ ]،  ٤٧  [الزمر:  �  وا �

يكن   مل  احتساهبم.ما  البدا  يف  اهللا  وليس  من  تعقُّ ء  رأي،  تعاٰىل  ب 

إٰىل    لوال استدراك فائت، وال انتقا م  دوث عل، حلتدبريمن تدبري 

بدا هللا يف يشء كام    ام: «قوله    واملعنٰى يف  ،ملعلومن يف ايك  مل  بام

له بمعنٰى: إسامعيل  يف  بدا  ظ  »  ف ما  له  أهل أ   يف   لعهر  من  حد 

يف     البيت له  ظهر  وذلك  ما  كان  إسامعيل،  عليه أنَّه    اخلوف 

القتل   والظنُّ من  فرص  به  مستندًا،  اهللاغالبًا،  ذل  ف  بدعاء  عنه  ك 

بن   يلِّ  عن الرضا عرباء اخلهبذا ج . وهللاته باومناجا  دق  الصا

  عة يف ظنَّه قوم من الشي  كام، وليس األمر يف هذا اخلرب    موسٰى 

ا كان    صَّ لنا   أنَّ  إسامستقرَّ قد  يف  فق  اهللاعيل،  وجعل  بضه  إليه   
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من م  اإلمامة  يف  فقدوسٰى بعده  بضدِّ   ،  الرواية  عن    جاءت  ذلك 

ه ء فإنَّ  يف يشهللا  بدامهام  قالوا: «م  أهنَّ ، فروي  9ل  الرسوة آل  أئمَّ 

إمام عن إعن نبوَّ   يٍّ ه يف نقل نبال يبدو ل ه، وال مؤمن تمماته، وال 

إياإلب  دهعهذ  أخقد   عن  هذا  »،  هنيامامن  من  مصحّ   اخلربفكان  حًا 

مناهالتأويل يف البداء م  .ا قدَّ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣أوائل املقاالت/ الشيخ املفيد (ت 

(لف  إطالقعٰىل    افقوواتَّ ]]  ٤٦[[ص   والبداظ  اهللا  صء) يف  ف 

 سمع دون القياس.من جهة ال ك، وأنَّ ذلتعاىلٰ 

*   *   * 

 ة: شيَّ مللبداء واا يفل قوال - ٥٨ ]]٨٠[[ص 

معنٰى  يقوأقول: يف  ما  البداء  بأمجع  املسلمون  النسول  خ هم يف 

اتة  اإلماإلعفاء، و اإلمراض بعدمن اإلفقار بعد اإلغناء، ووأمثاله 

ومااإلحياءبعد   أ هب  يذ  ،  العإليه  خاصَّ دهل  من  ل  يف  الزياة  دة 

منه  جالآلا والنقصان  إطابا  واألرزاق  ا  فأمَّ ظ لفالق  ألعامل. 

الوسائط بني العباد وبني   رد عنالوا  يه بالسمعت إلرص اماء فإنَّ بدال

ته ما استجزت إطالقه، كمل ي  ، ولوهللا  ا ام  رد به سمع أعلم صحَّ

مل   لو  بأ  عىلٰ يرد  إنَّه  اسمع  يتع  هللانَّ  وياٰىل  وُحيِ ٰىض رغضب   بُّ  

أطلوي ملا  عليه    تقعجب  ولكنَّ- سبحانه    -ذلك  جاء  ـل  ه،  امَّ 

ب املع  إليهرصت  ه  السمع  التي  عاينٰىل  تأبا  وليس  العها  ال  قول، 

كافَّ  وبني  املسلمبيني  هذا  ة  يف  خالفني  من  الباب  خالف  وإنَّام   ،

اللف يف  دوخالفهم  ما ظ  وقد    ن  عنأوضحسواه،  يف    علَّتي  ت 

  ة بأرسها وكلُّ يَّ ممذهب اإلما  ، وهذاالكالم   معهرصبام يققه  طالإ

عنٰى  دون امل  سمالوصفت من ا  ام   ره عىلٰ نكِ املذهب يُ   يفمن فارقها  

 ضاه.وال ير

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ملفيد (ت الفصول املختارة/ الشيخ ا

ا الرواية عن أيب عبد اهللا ٣٠٩[[ص   ا  من قوله: «م    ]] فأمَّ

هللابد يفا  يش  كام  لبد  ء  يفا  إسامعيله  عىلٰ »  ا  فإهنَّ ت ،  ما  غري  وه  مهَّ و 

اأيض يف  البداء  من  معنامإلًا  وإنَّام  عن    ااهمة،  روي  عبد   أيبما 

قاأنَّ    اهللا «ه  ابنل:  عٰىل  القتل  كتب  تعاٰىل  اهللا  إسامعيل  إنَّ  ي 

تني فس بمرَّ فام  فعفا عن ذلك،  فيه  له يف  ألته  بدا  له  يشء كام  يف  دا 

يعسامعإ بهيل»،  من  ذك  ما  ني  مكتو االقتل  ره  كان  فرصلذي  فه  بًا 

 .سألة أيب عبد اهللا  بم هنع

إمجاع    ذلكوعىلٰ   بالبداء،ه  فيصف اهللا  يو  ال  إلمامة فإنَّها  امَّ وأ 

أثر عنفقهاء اإلماميَّ  قالأهنَّ   هم  ة ومعهم فيه  وا: «مهام بدا هللا  م 

 والته  إمام  إمام عنوال  ته  عن نبوَّ   قل نبيٍّ يف يشء فال يبدو له يف ن

 . »ن عن إيامنهعهده باإليام قد أخذمؤمن 

*   *   * 

 : )هـ٤١٣د (ت يفملااميَّة/ الشيخ ماإلتصحيح اعتقادات 

 معنٰى]  البداء:[يف  فصل: ]]٦٥[[ص /

 ...، إٰىل آخره. يف البداء : اعتقادناقال أبو جعفر 

اإلماميَّ  قول  اهللا:  عبد  أبو  طقال  البداء  يف  دو الس  ريقهة  ن  مع 

ألصل يف  او،  اهلدٰى    ةبه عن أئمَّ   اءت األخبار جقد  ، وعقلال

الظهور،   هو  تعاٰىل:    لقاالبداء  مِ دَ َو�َ اهللا  ُهْم 
َ
� مَ ا  اِهللا  مْ   اَن 

َ
�  

  �ُ يَ 
َ
�َِسبُون

ْ َ
� يعن٤٧[الزمر:    �ونُوا  ظهر  ]،  به:  من ي    هلم 

ُحسب يف  يكن  مل  ما  هبم  تعاٰىل  اهللا  وتقديرهم،  أفعال  :  وقالاهنم 

 ََو�َد 
َ
� مَ �� سَ   ُهمْ ا  سَ   ائاُت 

َ
وَحَ بُ ك بِ وا   

َ
يعني:  ٤٨:  رم[الز  ِهمْ اق  ،[

جزاء   هلم  هلهبكسظهر  وبان  ذلم  وم  العك،  بدا رب:  تقول  قد 

من  حسن،  عمل    لفالن بدا  يقولون:  كام  فصيح،  كالم  له  وبدا 

فيفال كذا،  الالن  قولجعلون  يف  فاملعنٰى  مقامه،  قائمة  ة ميَّ اإلما  م 

 أي ظهر منه،  -فيه    نٰى ظهرومعيه  له ف  أي: ظهر  -ا   كذبدا هللا يف

املرا تعقُّ   دوليس  أمر  منه  ووضوح  الرأي  ع  نكاب  خفي  نه  قد 

مل تكن    بعد أنْ ]]  ٦٦[[ص  /  هخلق   الظاهرة يفتعاىلٰ أفعاله  مجيع  و

ام يوصف منها بالبداء ما مل يكن يف   يزل، وإنَّ فهي معلومة له فيام مل

نه علم كوما  ا  فأمَّ   وقوعه،  لظنِّ لب اهوره، وال يف غااالحتساب ظ

 البداء.  ل فيه لفظمعوله فال يستحص يف الظنِّ  بوغل

أيب  بدا  :    اهللا   دبع  وقول  يشهللا  «ما  كيف  يف ء  له  بدا   ام 

ف  عيل»،إسام تعاٰىل  اهللا  من  ظهر  ما  به  أراد  دفاعفإنَّام  من  القتل    يه 

مظ  عنه ذلك  من  عليه  خموفًا  كان  فلنونًا  وقد  يف  به،  له    دفعه طف 

 .عنه

ج اخلوقد  عبذ  رباء  الصلك  أ     ادقن  عنه  قال:  فروي  نَّه 

ُكتَِب عٰىل إساماك« نه  عه ع دف يففسألت اهللاتني  مرَّ   ليعن القتل قد 

اهللا    ط فيتغريَّ احلال فيه، قالء مكتوبًا برشيشون اليك  دق فدفعه»، و

َ�ٰ : تعاىلٰ 
َ
م� ق

ُ
� 

ْ
 ُ�َس�� ِعن

ٌ
َجل

َ
 َوأ

ً
َجال

َ
 . ]٢: [األنعام َدهُ  أ

أ  افتبنيَّ  رضبال  آلجنَّ  مشرترضني:  عٰىل  منها  فيهب  يصحُّ    ط 

رُ مَ وَ   عاٰىل:ت  لهقو   ىلٰ إ  لنقصان، أَال ترٰى الزيادة وا َعم�
ُ
ٍر  م�  ِمْن ُمعَ ا �

 
َ

ِكتَ   َوال  �ِ 
�

إِال ُمِرهِ 
ُ
ِمْن � ُص 

َ
ق
ْ
ن
ُ
وقوله١١[فاطر:    اٍب � تعاٰىل:   ]، 
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 َر
ُ
ق
ْ
ال  

َ
ل

ْ
ه

َ
أ  

�
ن

َ
أ ْو 

َ
 ىٰ َو�

�
َوا� آَمنُوا  وْ  

َ
 ق

َ
ل تَحْ ا 

َ
عَ نَ ف يْ ا 

َ
بَرَ هِ ل  ْم 

َ
َن  مِ ٍت  �

مَ  رِض اءِ ا�س�
َ ْ
َواأل      :أنَّ ٩٦[األعراف فبنيَّ  كانت  هلاجآ  ]؟  م 

 لفسوق.باع واالنقطا بالربِّ االمتداد يف طة مشرت

يف نوح  عن  به]  خربَّ  [فيام  تعاٰىل  لقوقال  خطابه  ومه:  

  َر��ُ�ْم ِفُروا 
ْ
هُ   ]]٦٧[[ص  /اْستَغ

�
 إِن

َ
�   

َ
   ن

ً
ارا

�
ف

َ
يُرِْسِل    �  �

مَ ا يُْ�ْم مِ عَ  اءَ �س�
َ
 ل

ْ
 د

ً
 ر اآليات.إٰىل آخ ]١١و ١٠ وح:[ن �رارا

هل األجل  يف  مفاشرتط  االستعَ النِّوغ  وسب  مدِّ  مل  غم  فلامَّ  فار، 

بالعذاعليف أعامرهم واستأصلهم  وبرت  آجاهلم  قطع  فالبداء وه    ب، 

ل  نتقاهو االير، وليس يف التقد عاٰىل خيتصُّ ما كان مشرتطاً من اهللا ت

منمة  عزيإٰىل  عزيمة    من تعاىلٰ   بتعقُّ   وال  عامَّ الرأي،  اهللا  يقول     

 .اً كبري اطلون علو� املب

قال أص  وقد  لف  نا:حاببعض  ُأطلق يف  ظإنَّ  اللغة أص  البداء  ل 

تعقُّ  عزيمعٰىل  من  [واالنتقال  الرأي  عزيب  إٰىل  وإنَّ ة  ُأطلق  مة]،  ام 

ضا والر  ه الغضبعلي  طَلقكام يُ الستعارة  ٰىل وجه اعٰىل اهللا تعاٰىل ع

هذا  ة حقيقزًا غريجما وإنَّ  يّرض ،  مل  املجاز    القول  إذ  من باملذهب، 

اهللاُيطَلق    وللقا تعٰىل  فيامعاىلٰ   وقدو     السمع،  به  السمع    رد  ورد 

أنَّه الظهور عٰىل  ٰى البداء  ناه يف معنا، والذي اعتمدبالبداء عٰىل ما بيَّنَّ

م قدَّ القول يفما  فه  ت  يفي  و خاصٌّ معناه،  من  ام  ذي ال  الفعلظهر 

من   واقع  يف كلِّ إذ لو كان    ون املعتاد،د يف النظر دعوعه يبكان وق 

ل  اهللا  لعافأ  بالبداء  ٰىل  عات  اهللاكان  تعاٰىل  أفعاله،   كلِّ   يفموصوفًا 

 فاق.وذلك باطل باالتِّ 

*   *   * 

الرازيَّ ١(ج  رسائل  ال املرتٰيض لسيِّ ا  /ة))/ (جوابات املسائل    د 

 :)هـ٤٣٦(ت 

 : ء وحقيقته][مسألة البدا :سألة اخلامسةملا] ]١١٦ [[ص/

لفظ وهل هو  ٰىل؟  اععٰىل اهللا ت  ء)اما تقول يف إطالق لفظ (البد

 أم ال جيوز إطالق هذه اللفظة عٰىل حال؟   قِّ للح  مطابقعنٰى ه مل

الوباهللا  -   واباجل أمَّ -توفيق    هو  :  العرب:  لغة  يف  (البداء)  ا 

 . بانر وظهذا ، إءاليش دام: بالظهور، من قوهل

ء االبد هذا  وا ما يقتيضمُّ َس يُ   نْ يام بينهم أن تعارفوا فومواملتكلِّ 

فقاب إذا  اسمه،  اهللا  لوا:  باليشاتعأمر  وقت  ءٰىل  عٰىل خمصوص    يف 

ها، فهو  لوجوه كلِّ هذه اعٰىل عنه  هنٰى  ف واحد، ثمّ  بمكلَّ وجه معنيَّ 

جاز   اإمَّ   اً كن ظاهرمل يأمر    مل تظهر  من حيثعليه    ه يدلُّ بداء. ألنَّ 

   ه الطائفة. نهي أمر هبذمليطابق ا أنْ 

النسخ  وفرَّ  بني  االتالف  خاب  داءوالبقوا  يف  لناسخ  وقتني 

 وخ. نسوامل

ه، عامل بنفس  ه دناه ال جيوز عٰىل اهللا تعاٰىل، ألنَّ ما حدَّ   والبداء عىلٰ 

ما    وماتاملعلظهر له من  ي  ، وال أنْ د كونه عاملاً يتجدَّ   له أنْ   زال جيو

 . ظاهراً مل يكن 

ز  وز عليه مل جيال جي  كان البداء  لوا: إذاا قاذوهل]]  ١١٧[[ص  /

أو داءالب  عىلٰ   يدلُّ   ما   هليع  ضاً أي عن  ضيقت  ،  النهي  من  ما  س  نفيه 

 حد. هي واواملن أمر به عٰىل وجهه يف وقته، واملأمور

علامً  توجب  ال  آحاد  أخبار  وردت  تقتيضوقد  وال  ق ،  ، طعاً  

ال اهللا    بداء بإضافة  أ لها حمقِّ ومح،  تعاىلٰ إٰىل  أ  حابناصقو  املراد    نَّ عٰىل 

  جواز   لامء يفخالف بني الع  ال و  ،عئاللرش   خالنسبداء فيها  فظة اللب

 النسخ للرشائع. 

أنْ  ُمحِ بنيِّ نُ   وبقي  إذا  (البداء)  لفظة  هل  معنٰى عىلٰ ت  لَ   النسخ     

أوح أنْ   قيقة  ويمكن  النسخ  حقيا  أهنَّ   ينصَّ   مستعارة؟  يف  غري  قة 

   ر.و هللظ ة اسامً غة العربيَّ الل يف ء إذا كانبداال ألنَّ تعارة، املس

ٰى  تَّ ، حاً ظاهر  نكومات ما مل ياملعل  نم  من ظهر لها  ينوإذا سمَّ 

أ   أنْ    ذلكاقتٰىض  أو ينهي عن نفس ما  مر  يأمر بنفس ما هنٰى عنه، 

أنَّ  أنْ به،  يمتنع  مل  بدا،  قد  النهي  سمِّ يُ   ه  بعد  األمر  بعد  ي  واحلظر 

  مل ما    ن األمره ظهر مألنَّ   ه بداء له،فإنَّ ج،  لتدريسبيل ا  عىلٰ احة  اإلب

ا  اء الذيبد، بمعنٰى الئناً ابن  يكوبدا ما مل    ،راً كن ظاهي ر  لظهو هو 

  ل يف األمرين.والربوز حاص

االستنفات   نفص  عٰىل  املانع  ألنَّ األي  سمِّ يُ   أنْ فام  بداء،    مرين 

 . ظاهراً  ظهور أمر مل يكن فيهام معاً 

إنَّ هيل:  ق   فإنْ  (الأُ   إذا غ  يسوام  ذا  لفظة  تضفبطلق  ومل  ،  داء) 

ون  د اهذكرن  بامليق إالَّ فال ي ا)يف كذا له يل: (بدق ت و ضيفأُ  اا إذفأمَّ 

عىلٰ اطِّ   جتموه، ألنَّ ما خرَّ  أمر  بعد  أو هني  هني،  بعد  أمر  من    الع 

كا ما  مطلقاً أمر  يتعدَّ خصَّ   ن  فال  غري]]  ١١٨/[[ص    ىٰ ه،  ه،  إٰىل 

 ا له.  دب: تخصيصسبيل الٰىل ال عيق وز أنْ فيج

هي، الن  بعد  داً دِّ تجن ماك  نْ األمر وإ  ألنَّ   ك النسخ،لوليس كذ

اإلباحعب  ظراحل  كلكذو فذلكد  يقتيضممَّ   ة،  ال  اإلضافا  عٰىل    ة 

سامع له   ولكلِّ األمر،   هرظا داألمر املتجدِّ   بيل التخصيص، ألنَّ س

 وخماطب به. 

فرققلنا:   ألنَّ   هذا  أنْ ضعيف،  جيوز  قد  ء البدامن    يضاف  ه 

شارك    ورهالظهو  ذي  ال غريه،  فما  مشا  واليه  أنَّ   هتركيمنع    يف 
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أَال   إىلٰ   هتفاضإة من  لَّ بأد  ذلك أ   األمر.   يظهر يل  جيوز أنْ   قده  نَّ ترٰى 

د هني  ، فأمر بعما مل يكن ظاهراً   الفعل أو قبحه   ولغريي من حسن

 يضاف إليه.   ه قد بدا له وأنَّ  هني بعد أمر، فدلَّ أو 

أنَّ كرشا  وإنْ  يف  فاملشاركغري  له  ظاهر  هه  هذ  ةه،  تنفي  ه ليس 

يف  األصل    ، وأنَّ ةافضاإله  يكون القوي هبذ  وز له أنْ جيوفة،  اإلضا

هوهذا    ظهور ل  األمر  كالفاعل  دون  ألهنَّ   لِّ ه،  سمعه،  وإنْ من   م 

ال به عنداشرتكوا يف  فا  علم  الفاعل  ظهوره،  ألصل يف ظهوره هو 

 ضافة لذلك. له، فيقوم اإل

ا قونما واف  اللغة  أهل  ج، ألنَّ خريالتهذا    ينكر  غي أنْ بنس يولي

 مني،املتكلِّ الذي ذكره بعض  ضع  وملا يف   يكون إالَّ اء الالبد  نَّ  أ ىلٰ ع

 ملشهورة. ط اائالرش  ط بتلكورش 

يزيدوا عٰىل ذلك،  الظهور، وملالبداء هو   بل قال أهل اللغة: إنَّ 

موضقرص  مونواملتكلِّ  عٰىل  اخوه  ما  بحسب    معنٰى   ألنَّ وه،  تارع 

يه  دِّ عيُ  أنْ  ريهملغز  جويف]] ١١٩[[ص / الظهور،ي هو  الذاء البد

ف آخر  موضع  يف  اً ضيأ   يهإٰىل  الظهور  اللغةمعنٰى  ق     عليه   رصال 

 ذلك. 

سلَّ   ثمّ  أنَّ لو  اللغة  البداء خيتصُّ   منا خلصوص    ام ب   حقيقةً   لفظ 

هور  فيه معنٰى الظ  يستعار يف غريه وهو النسخ ألنَّ   أنْ   ذكروه، جاز

 .  لٍ حا كلِّ  عىلٰ 

 .ألةسيف هذه امل جتامجيع ما حي ن هبذه اجلملةباد ق و

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  ٰىض ترد املالسيِّ  /يعةصول الرشأُ  ة إىلٰ الذريع

والنسخالثاين:  فصل  ال  ]]٣٠٤ص  [[/ البداء  بني  الفرق    يف 

 :والتخصيص

أنَّ  وإنَّ   اعلم  الظهور،  هو  اللغة  وضع  يف  (بداالبداء  يقال:    ام 

 .هراً اكن ظما مل ي أو ظنٍّ ن علم ه مر لذا ظهكذا) إ ن يفلفال

أربعة:  رش   ءاوللبد وهي  به  فلا   يكون  أنْ ائط،  املأمور  عل 

واداً واح واحداً ملكلَّ ،  والوجهف  و  ،  فام  كذلك،  كذلك،  الوقت 

األ  هبذه  اختصَّ  من  الوجوه  هنمأ ربعة  بعد  هنير  أو  أمر،    ي،  بعد 

 اقتٰىض البداء.

ألنَّ ىلٰ ع  يدلُّ   ذلك  إنَّ   ا:لنق   اموإنَّ   ]]٣٠٥ص  [[/ البداء،  ال    ه 

تغريُّ إالَّ   لهوجه   املكلَّ     احال  يف  أ ف  العلم  ألنَّ نِّ لظو  كانت  ،  لو  ه 

عىلٰ  أ   كانت  ما  حاله  ملا  ما  عليه،  بنفس  عن  مر  هنٰى  أو  عنه،  هنٰى 

به أمر  ما  ا  مع  نفس  اهللا  لرش باقي  يف  يمنع  هاشم  أبو  وكان  ائط، 

أنْ  الرشبا  ه معهنٰى عن  أمر بامي  تعاٰىل  أنَّ أ :  جهنيلو  ئطا قي    ه حدمها 

الدال ق ه يقتيض أنَّ   ر ، واآلخلبداءة  إليه   إضافة  مر،  ا األإمَّ   ىلٰ اعتبيح 

له  د قويل أيب عيل.  حأ   وهوالنهي،  أو   ه يمنع من  أنَّ والقول اآلخر 

ه، من اقتضائه إضافة  ذكرناخري الذي   للوجه األوقوعه منه تعاىلٰ 

 عامل بنفسه.و ن هر فيمتصوَّ ال يُ  ءبداال نَّ اٰىل، ألعت قبيح إليه

منهيم  أنْ   ىلٰ وألاو من  نَّ ، ألنيهللوج  نع  عٰىل   لَّ يد  أنْ شأنه    ما 

األُ  من  تعاىلٰ   تاره  خيأالَّ ر  مو أمر  مدلولهفق  مع   القديم  ذلك    نَّ أل  د 

أَال  قبيح،  فعل  جمرٰى  أنَّ جيري  ترٰى  اقرتاح      يطابق  ما  تعاٰىل  فعله 

لتصديقه، داللامَّ ـل  الطالب  كان  ال  جي  ق،تصدية  أنْ مل  من    علهيف  ز 

 ؟هياحلال عل اعٰىل خالف م ه يدلُّ نَّ ألاب  الكذَّ 

إنَّ  اف  لا خي  اموالنسخ  بتغاير  املأمور  فإنَّ   لفعلني،البداء  به    فعل 

كان  الوقتني. ف من تغاير   عنه. وإذا تغاير الفعالن، فال بدَّ   املنهيِّ   غري

 ني. لوقتالفعلني وا ]] ٣٠٦ص  [[/النسخ خيالف البداء بتغاير  

ال ف  م،تقدَّ يام  ف  ، فقد مٰىض صتخصينسخ والل ابني  فرقالا  وأمَّ 

 .إلعادتهوجه 

*   *   * 

الق ]]  ٣١٧  ص[[ ب [أدلَّة  ت  النسخ قبل حضور وق   جوازائلني 

 ل واجلواب عنها]: العم

السيِّ   وسادسها:]]  ٣١٨[[ص  ...   منَّأنَّ  عبده  د  يأمر  قد  ا 

 .. ال ينهاه.  بالتجارة وغريها برشط أنْ 

به لَّ تع  عامَّ واجلواب  ]]  ٣١٩  [[ص ال  :ساً ساد  قوا  إنَّام  سيِّ أنَّ  د 

اهللا  ز عٰىل ه، وذلك ال جيو علي ءداالبمع عبده جلواز  ذلكمنه  نسح

 تعاٰىل. 

*   *   * 

 : )هـ٤٣٦(ت  د املرتٰىض السيِّ  /)١الشايف يف اإلمامة (ج 

فوأمَّ ]]  ٨٧ص  [[ الشيعة  وأكثر  هشام  فقول  البداء،  هو  ا  يه 

املعت يفبعينزلة  قول  يفنسال  ه  اخ  مراد    دهمومراٰى،  نملع  تزلة املعبه 

رب  وال معتألخبار رووها    داءبلبابه  تلقُّ   ام خالفوهم يفوإنَّ   ،بالنسخ

 .فيهااأللفاظ واخلالف  يف

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  املرتٰىض  دالسيِّ  /الذخرية يف علم الكالم

ألحدٍ ]]  ١٩١[[ص   أليس    أنْ   وليس  يتغريَّ يقول:  داعيقد  ه  

 ؟فللطه ايلزم و له، فالبدوي

ق أنَّ   وذلك  ]]١٩٢ص  [[/ رش ا  االد  يف تسطنا  الداعي  مرار   
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و واإلرادة تغريُّ   جيوز  قد،  حالهمع  ال    واديف  أيضاً عي    أنْ   اإلرادة 

ام جيب  نَّ إكرناها  ذا كان بالصفة التي ذإالباب دونه، فاللطف    يغلق

هو  ء، فلبدافال جيوز عليه اا القديم تعاٰىل  بحيث جيب املمكن، فأمَّ 

 . ه ال يتغريَّ للطف عليا  وبج ، فورادةواإل  يعالدا رُّ مستم

*   *   * 

من  خيتل  ودليهوا]]  ٣٥٧[[ص   فمنهم  مفون:  نسخ يمتنع   ن 

طريق  الرش من  ويعتلُّ ائع  يقتيض  العقل،  وأنْ بأنَّه  البداء،    يصري    

قبي ومناحلسن  سمعاً حًا.  منه  ويمتنع  عقالً  النسخ  جييز  من  ، هم 

أنَّ  عي  ه  ٰى  موس  ويدَّ بأنَّ خربَّ وابَّ مؤ ه  عرش   م  الثالثة رفلد.    قة 

ة  يعتنا، ألنَّ حجَّ برش  مل ن العًا، ويمتنع معقالً وسمع  خجييز النس

ت عندهم.  9نا نبيِّ   ما صحَّ

أنَّ ال ا الفرقة األُوٰىل فالكالم عليها:   البداء،  يضنسخ ال يقتفأمَّ

اقتٰىض  ما  رش ألنَّ  مجع  ما  هو  البداء  أ  ل  األوَّ ا يك  نْ وطًا:  لفعل  ون 

عاملنه  هو  هب  أمورامل والث  ه نيُّ  أنْ بعينه،  واحد  يكون  اين  ًا  الوجه 

وط دلَّ هذه الرشع  مج  . فإذاف واحداً  واملكلَّ اً ضأيواحدًا    والوقت

 .ٰىل البداءع

امل الفعل  ألنَّ  ذلك،  خيالف  غريوالنسخ  به  عأمور  املنهي  نه،  

هو غري ما     ام موسٰى ه يف أيَّ اك السبت املأمور بإمساكألنَّ إمس

يف  يهنال  ناولهت نبيِّ يَّ أ   بإمساكه  و9نا  ام  فام    الفعالن  ريتغا  إذا، 

  البداء.تيضقيا لت رشوط متكام

ميت اهللا تعاٰىل من أحياه، ال ي ه الطريقة أنْ هذ مدعتمن ا ويلزم

فإذا جاز ذلك وأمثاله من أمرضه.  وال يصحُّ  غني من أفقره،  وال يُ 

 له. خ مثلبداء فالنسيدّل عٰىل اومل 

ألزموا   ا خت  ال   أنْ طريقة  ال  هذه  ىلٰ عوقد  رشائع  نبياء ألتلف 

عليهم٣٥٨[[ص  /  اهللا  تاصلو( اختال  دوق   )]]  وعلمنا  مل  فها، 

بيكن   رشيذلك  يف  ألنَّ  آدم  داء،  األخ    عة  تزويج  [إباحة] 

رشيعة ويف  وقت   إبراهيم    األُخت،  إٰىل  اخلتان  تأخري  إباحة 

ذا وه  .نيختبني األُ   معاجل  إباحة  إرسائيل  الكرب، ويف رشيعة  

 . يعة موسٰى لف رش ه خياكلُّ 

ا الن يحًا عٰىل  حسنًا قب  حد ء الوااليش   كون تيضفليس يق  خسفأمَّ

ظنُّ يقتيضوإه،  وما  أنْ نَّام  مثل  يك     صار  ون  األفعال  من  احلسن 

بح أحدمها وحيسن اآلخر يف  يق لتني أنْ ع يف املسأقبيحًا. وليس يمتن

 ٰىص.ُحت  أكثر من أنْ  ثلتهوأم العقول،

  * *   * 

 :)هـ٤٤٧بي (ت ح احللالصال ويف الفقه/ أب  يفكالا

وال٧٩[[ص   النهي]]  األ  ن ع  بداء هو  وقع  ما  أ مر  نفس  و به 

كون ما  ي  ن كذلك بأنْ عنه، وإنَّام يكو  بنفس ما حصل النهير  ألما

ًا، حدًا، واملأمور [به] واملنهيُّ [عنه] واحدمر واالنهي واأل  تعلَّق به

واحد كدواحجه  ووال ًا،  والوقت  : عنيَّ ملشخص    كلِّفامل  قولًا، 

سل يوم كذا  علا   له، وال تأكل  رماً الشمس مك  عويدًا عند طلز  الق

هن[ثمّ   عًة،طا مكرماً ]  اه  زيد  لقاء  الشعن  طلوع  قبل  له  من    مس 

 اليوم.  بل ذلككل العسل ق يأمره أو يبيحه أ غده، و

 ر ظهو  إالَّ   ه لهه ال وجاء ألنَّ وط بدوقلنا: إنَّ ما مجع هذه الرش

خفائه،  اللصاوجه   بعد  جاوح  منهو  وك  ئز  حمَدث  قبيح، ري غلِّ   

عا  كون ل غري  يف    ملمجيعهم  الصالح  ُيثبِتون  وإنَّ بل،  ستقاملبوجه  ام 

ق، وغري جائحت  لتي جيوز أنْ فهم عٰىل الظنون اتكالي ديم  ز عٰىل الققَّ

 بحانه من وجهني: س

يقتيض أنَّه  علأحدمها:  ما  است  منمنا  فسه لن  اً ملعاه  كون  حقاقه 

أنَّه  يحن  م علمنا  وجالث  لل  املأنهي  ه  نفس  ا و معن  أو  به  مر  ألر 

 ة.قب اجلهل بالعاالَّ إه باملنهيِّ عن

لة حسنه وهنيه داللة قبحه، والنهي  دال ء  باليشنَّ أمره  أ ين:  الثا

 وز عليه سبحانه.قبيح ال جيواألمر بالعن احلسن 

، ءبداال  حدِّ عن     رشط واحد خرج]] ومتٰى اختلَّ ٨٠[[ص  /

أ بص  منالعل ة  ااتع  مرهحَّ وهنيبيش  فملكلَّ ٰىل  غ  هء  وهنٰى  ريه،  عن 

آخر   وتك  عنمكلَّف  به،  أمر  ما  شينفس  زليفه  وهنئًا  معيَّنًا  يه  مانًا 

يه عن  هنعٰىل وجه ولفعل يف وقت  ان آخر، وأمره باعن مثله يف زم

العل واتِّفاق  آخر.  وجه  عٰىل  مثله  ماإيقاع  حسن  عٰىل  هذه له    امء 

 اء.ة البدصف عن خروجهة والصف

*   *   * 

 :)هـ٤٤٩ح الكراجكي (ت الفت أبو /)١د (ج لفوائكنز ا

 : داءبلذكر ا فصل يف ]]٢٢٧[[ص 

ون  مني يقول أنَّ أصحابنا دون املتكلِّ   - تعاٰىل  أيَّدك اهللا  -اعلم  

 .ومعهم فيه آثار ،ة القول به كالموهلم يف نرص ،اءبالبد

 . م م به مناظروه ه ي لع عوشنَّ   ،م لفوه خما منهم وقد استشنع ذلك  

لظنِّتشنعوام اسوإنَّ  أنَّ ه  بؤدِّ يُ ه  هم  القول  إٰىل  تعاٰىل علم   أنَّ ي  اهللا 

ر النارص للبداء عٰىل االحرتاز من  ا قدفإذ  .مل يكن يعلم   اء مايف البد

وقد  ،عليه أكثر من إطالق اللفظ  ومل يبَق   ، نضع فقد أحسهذا املو

 .عمساله  رد بذلك قد و إنَّ  :قلنا
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ف  لتق   كيهحأ أنا    ،بمرص  تزلةاملعأحد     فيه كالم معيل  قفاتَّ د  وق 

 .عليه

 :البداء يفحكاية جملس 

م سألت  جملساً م  تحرض  اعتزلي� كنت  مفيه    ،عه  أهل  قوم  ن 

ه ال جيوز  أنَّ   عمتوز  ،البداءأنكرت القول ب  مَ ـلِ   : فقلت له  ،العلم

 ؟ عٰىل اهللا تعاىلٰ 

ويف   ،وراً مستنه  كان عنه  سبحاهللا    رٍ م ظهور أ ه يقتيضألنَّ   :فقال

 .مل يكن به عاملاً  بام ملد له العدَّ ه قد جتنَّ أ  اهذ

أنَّ ن عأين  لنا مأبن    :فقلت له  ]]٢٢٨ص  [[/ ه يوجب  لمت 

 .ليسع الكالم معك فيه ؟وتقتضيهذلك 

مع  :فقال هو  البداءهذا  يقيض  ،نٰى  بينناوالتعارف  ولسنا    ، 

د  جتدَّ   يشءٍ   هورلظ  مر إالَّ لآلو  بدي  وال  ،هورهو الظ  البداء  أنَّ   نشكُّ 

 .قبل نيكن معه م مل و ظنٍّ علم أ  من

ذلك أنْ   ول   طبيباً   أنَّ   :وبيان  لعليل  وق   بيرش  وصف  ته يف 

  ، ب ما أمره بهأخذ العليل القدح بيده ليرش إذاٰى حتَّ  ،اب الوردرش 

  ب النيلوفر به وعليك برشال ترشوصبه    : اليب يف احلله الطب  الق 

من    ر لههظو  ،األمررك  ستدد ا ق ب  يبالط  يف أنَّ   كُّ فلسنا نش  .بدله

د له  عليه األمر ملا جتدَّ   فغريَّ   ،به من قبل  يكن عاملاً   العليل ما ملحال  

 ذا اخلالف.يكن معنٰى هل ولوال ذلك مل ،علممن ال

 فيجوز عندك أنْ   ،لبداءو من ااهد وهالش  ا يف هذا ممَّ   :فقلت له

 ؟ غري هذايكون يف البداء قسم 

ز يف ه جيوٰى أنَّ رأ  وال ،القسمذا  ههد غرييف الشاعلم أ ال  :فقال

 م.علَ قسم غريه وال يُ  البداء

ته حاله وطاع خيترب نْ د أراأ  ،دعب له  لٍ ما تقول يف رج :هفقلت ل

رس   :شديد الربدفقال له يف يوم    ،ونشاطه من كسله  ، تهمن معصي

كذا مدينة  إٰىل  هذا  ماالً   ،لوقتك  ال  .هبايل    لتقبض  د عبفأحسن 

الطايِّ لس حيومل   ،املبادرةدم  وق   ،ةعده  بحجَّ   رأٰى  لامَّ ف  ،ةتج  ده  يِّ س 

شهامته    ،مسارعته ذلك  ، تهضوهنوعرف  عٰىل    : لهوقال    ،شكره 

وأهل للتعويل    ،ك موضع للصنيعةت أنَّ عرف  فقد  ،عٰىل حالك  قمأ 

هذا  ،يمةالعظمور   األُ عليك يف هذا    وإنْ   ؟أجيوز عندك  فهل  جاز 

 ؟ ال  يف البداء أمداخل 

م  :الفق الشا  يناورأ   ،عمل ستهذا  ل  قدو  ،هد يف  فيه    ،د لسيِّ بدا 

قسامً   سولي بعي  ،ثانياً   هو  هو  الذي ال  ،لاألوَّ   نهبل  جيوز  هو    عىلٰ  

 .اهللا 

أوٰىل من   مَ ـلِ   :فقلت له جعلت اجلمع بينهام من حيث ذكرت 

دو له يب  إلمتام قبل أنْ   من حيث كان أحدمها مريداً   ،هاملتفرقة بينا

   مريدٍ رير غآلخوا  ،طبيبلا]  ]٢٢٩  [[ص/  وهو  ،ه عنٰى فينهفيه  

 من ق بينهامفرِّ تُ   مل  فيك  بل  ؟د العبدوهو سيِّ  ،وجهٍ   ٰىل كلِّ امه عإلمت

ق   نَّ إث  حي د   لتجدُّ يقع منه اختالف األمر إالَّ   أنْ   طُّ الطبيب مل جيز 

ن  يقع منه النهي بعد األمر م  د العبد جيوز أنْ وسيِّ   ،نه مل يكعلم ل

ومسارعته   ،ني احلالته يف بنهض  اً عامل  ويكون  ، لمع  د لهيتجدَّ   أنْ غري  

أح ما  اوإنَّ   ،ّب إٰىل  ليعلم  بذلك  أمره  طاعتهرضاحلام  حسن    ، ون 

ممَّ وأنَّ   ،أمره  إىلٰ رته  بادوم اصطفاؤهه  جيب  إليه  ،ن    ، واإلحسان 

 ؟ مور عليهوالتعويل يف األُ 

  ىلٰ ع   داال� ن  كو ي  ر أنْ كِ نفام تُ   ،مت لك الفرق بينهامفإذا سلَّ   :قال

 ؟ البداء داخل يفه غري بت أتيالذي مثالك   أنَّ 

ذلك  :قلت قِ   أنكرت  أنَّ بَ من  عندنا    ل  اآلمر   يهن  اً عيمجالبداء 

املراعٰى فهو    ا كان هذا هو احلدُّ إذو  ،تهوقوعه يف وق   ه قبل  أمر بعامَّ 

ا د فيه قد بدالسيِّ   عٰىل أنَّ   العقالء أيضاً أمجع  وقد    ،الناموجود يف مث

 . دهبه عمر بيام أ ف له

 تعاٰىل هللا يز عٰىل افام الذي ُجت   ،ءن يف البداام سقلل ادخذا  فإ  :قال

 ؟منهام

وأشبههام ملا أمر   ،  لم اخللية إبراهيقصَّ إٰىل    امأقرهب  :فقلت

أمور إٰىل امل سارع  امَّ فل  ،نام بذبح ولده إسامعيل  اهللا تعاٰىل يف امل

عن  هناه اهللا    ،بنيه للجوتلَّ   ،نيبرصا  وأسلام مجيعاً   ،باملقدور  راضياً 

متقدِّ بع  ذبحال األد  ال  ،مرم  عليهوأحسن  هلام   ،امثناء  وضاعف 

وهو النهي عن    ،هعبدد وسيِّ لت من أمر المثَّ   ام  وهذا نظري  .األجر

 فعله.أمور به قبل وقوع امل

ل اهللا بَ مأمور بذلك من قِ   إبراهيم    م لك أنَّ فمن سلَّ   :قال

 ؟سبحانه

األنبي امامن  بأنَّ   قرُّ ي   من   يل مه  سلَّ   :قلت    ،قة دصا  اء  ت 

بأهنَّ  اهللا  ويعرتف  وحي  احلقيقة ا  بالقرآنوسلَّ   .يف  يؤمن  من  يل    ، مه 

ه قال  سامعيل أنَّ ن اخلرب عن إ تضمَّ وقد   ألخبار.ق ما فيه من اصدِّ يُ و

مَ يَ :  ألبيه   
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 .بداءً ذا ي هسمِّ أُ   الفإينِّ  :قال

لهقف لناملاما    :لت  مع  بة عله احلجَّ أتوجَّ   ؟لكن ذك  أم    ،هيك 

 ؟م ذكرهلفته للمثال املتقدِّ اخم

أنْ   : القف من  ال  أنَّ   ،اءلبدا  يهسمِّ أُ   يمنعني  إالَّ البداء  يكشف    

ة  وليس يف قصَّ   ،رتهعد سه له بوظهور  ،د علم ملن بدا لهعن متجدِّ 

وإسامعيل   جتدُّ   يكشفما    إبراهيم  اهللاعن  علم  سد    ، هبحان 

 .ببداءه ليس إنَّ  :تفلهذا قل ،يهعل ذلكجيوز  الو

ن  م  ،وأقررت به  ،قبل  ن م  مته لناهذا خالف ما سلَّ   :له  فقلت

أنْ   دسيِّ   أنَّ  جيوز  ذكرناهيأ  العبد  بام  ممَّ   ثمّ   ،مره  به  يمنعه  أمره  ا 

علمه  ،هوينها كبأنَّ   مع  يف  لغرضه  احلالني  يف  يطيعه  أ ه  مره شف 

 ن. ارضيللح

م ة إبراهيقصَّ  يفظ بالبداء للفق اإطال ر منكِ نما تُ  :لك يقال ثمّ 

ن كا  ،ظهر هلام  ، ددِّ جمتا كشفت هلام عن علم ألهنَّ   ،يل  وإسامع

هذا    ،هسوا  هامنُّظ إزالة  تعلُّ وهو  بعد  عن    ،قهالتكليف  والنهي 

 به. الذبح بعد األمر

 ؟ مل يردهبه أم   أمر امَّ ـ ل لذبحاهللا تعاٰىل أراد ا  إنَّ  ل:أفتقو :قال

إنْ أنَّ م  واعل دخلت إنَّ   :قلت  ك  يرده  مل  مذاهب    ه   ، ةجربِّ امليف 

 . يريده ال اهللا تعاٰىل أمر بام  إنَّ  :كلولق

إنْ  أرإنَّ   :لتق   وكذلك  مذهبهاده  ه  يف  أيضاً دخلت  من    ،م 

 ؟ ان هذالصك مفام خ ، أراده عامَّ ٰى ه هنحيث إنَّ 

له أم  :فقلت  يقرب  شبهة  عن  ،رهاهذه  لنا ها  واجلواب  الزم 

 . رنا هباقراوإ  ،ةصَّ قنا بالقصديلت ،مجيعاً 

فاوجو تفرقة األجزاءحلا   الذبح يف  أنَّ   :يهايب   د ق   ثمّ   ،قيقة هو 

األفعالسمَّ تُ  مقدّ ]]  ٢٣١/[[ص    ٰى  يف  االتي  مثل   ،لذبحمات 

الشفرة  ،واإلضجاع  ،القصد عىلٰ ووضعه  ،وأخذ  ونحو   ،لقاحل  ا 

 .ساعاً واتِّ  جمازاً  ذبحاً  ،ذلك

أنَّ ذري  ونظ بقة هو ز حلقيا  يف  احلاجَّ   لك  تعاىلٰ اهللايت  ائر   عىلٰ   ، 

 .يسعوال ،والطواف ،عة من اإلحراميرته الرشرَّ هاج ما ق من

رشع ملن  يقال  حوا  وقد  ليف  حجِّ ئجه  يف  من  سفره  أه    نْ قبل 

 .زاً وجما ساعاً اتِّ  ،ه حاجٌّ إنَّ  :يتوجه إليه

تعاٰىل    إنَّ   :فأقول اهللا  به خلل  فياممراد  إبرأمر  من   اهيم  يله 

أوَّ تمن االع  ،ذبحال  ماتمقدّ   ام كاننَّ إ  ،لدهذبح و   ، والقصد  الً قاد 

ألفعال  وهذه ا  ،قعٰىل احلل  رةترك الشف[و]  ،االضطجاع للذبح  مّ ث

 . رقة أجزاء احللقغري اإلمتام بتف ة التي ليس بعدهاالشاقَّ 

قاد  عتالا  ليصح من إبراهيم    ،بحالذك بلفظ   عن ذلوعربَّ 

 يه.عل لثوابجزيل ا تحقُّ ي يسذال ،املضض فيه عىلٰ صرب وال ،له

َ ولو فُ    ، للذبح  اد منه االعتق  تعيني ملا صحَّ ال  ىلٰ املراد ع له يف األمر  رسِّ

  . ثناء واملدح وعظيم األجر ه ال علي   يستحقُّ   ا ق� به شا   رَ مِ ُأ وال كان ما  

اهللا   ال  تعاٰىل عنهوالذي هنٰى  احلقيقةهو  مل ا  هوو  ،ذبح يف   لذي 

تع  أنَّ ذا  هب  صحَّ   فقد  ،به  قطُّ ادة  رق اإل تتعلَّ   ملو  ،غريه  يبَق  ٰىل مل  ااهللا 

 .هللاد واحلم ، أرادوال هنٰى عامَّ  ،ريدبام ال يمر يأ

اخلصم أنَّ   لكقو  هٰى انت  فقد  :قال  أ   إٰىل  غالذي  به  الذي مر  ري 

 . وليس هذا هو البداء ،هنٰى عنه

املراد    أنَّ   إالَّ     إبراهيم  نَّ ام ظا يف ابتداء األمر ف مَّ أ   :فقلت له

انكشفلامَّ   ،ولده إسامعيل    نُّ كان ظوكذلك  ،  يقةاحلقو  ه ف   

هبته ملشا  ،كان ظاهره بداءً   ،ها وس   هاما كان ظنُّما علامه ممَّ   امهل  هيبالن

يأ من  باليشحلال  وقتهمر  بعينه يف  وينهٰى عنه  وليستسلمه عٰىل    ،ء 

 .ا ذكرت شيئاً  مفلم يرد عىلٰ  ،نهدون باطاهر األمر ظ

 اء.لبد ا الم يفيل من الك قفتَّ ي اوهذا الذ]] ٢٣٢[[ص /

*   *   * 

ة يف   ):هـ٤٦٠شيخ الطويس (ت ال /لفقهُأصول االعدَّ

البداءوأمَّ   ]]٥٢٧ص  [[ يففحقيق  :ا  هو    ته   )، الظهور(اللغة 

، وقال )أيروجه اللنا  بدا  (، و)بدا لنا سور املدينة(قال:  ولذلك يُ 

هُ َو�َدَ :  اهللا تعاىلٰ 
َ
واا َعمِ اُت مَ ��ئَ ْم سَ ا �

ُ
  ادَ �َ وَ و ،  ]٣٣اثية:  جل[ا  ل

ُهْم  
َ
مَ اَس��ئَ   ]]٥٢٨[[ص  /�  ُت 

َ
ك راد ويُ   ]،٤٨[الزمر:    اوَسبُ ا 

 .)ظهر( ه:لِّ كك بذل

يُ  بيفذلك  عمل  ستَ وقد  العلم  بعاليش  أنْ ء  حاصالً   د  يكن  ،  مل 

 .وكذلك يف الظنِّ 

ه  فمنه ما جيوز إطالق ، تعاىلٰ  اهللافظة إىلٰ ذه اللضيفت ها أُ ا إذفأمَّ 

 :جيوزال  ومنه مايه، عل

ما  فأمَّ  ذلكز  جيوا  م  :من  ا  افهو   ن ويكو  بعينه،لنسخ  أفاد 

  ل مَ الوجه ُحي ع، وعٰىل هذا  سُّ تولان  م  ق ذلك عليه عٰىل رضٍب إطال

ا عن  ورد  ما  املتضمِّ   لصادقني  مجيع  األخبار  إلضافة  من  نة 

  ه، من حصول العلم بعد وز عليال جيما    نتعاٰىل، دوإٰىل اهللا  البداء  

يكن  نْ أ  إطالق ذلون وويك  .مل  فيهجه  والتشبيهاىلٰ تع  ك  ه  أنَّ و  ه  ، 

ماإذا   للمكلَّ   يدلُّ   كان  به  يظهر  النسخ  ظاهراً   فنيعٰىل  يكن  مل   ما 

به بصل هلهلم، وحي العلم  أ م  أُ   يكن حاصالً   مل  نْ عد  طلق عٰىل هلم، 

 ء.ذلك لفظ البدا
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 نْ أ وهو    ،آخر يف ذلك  وجهاً     ٰىض املرتّل  جدنا األوذكر سيِّ 

مح(  قال: ذليمكن  عل  حقيقك  بٰىل  ت(ل:  يقا  أنْ ته،  له   )اىلٰ عبدا 

  وبدا له من النهي   ،هل  األمر ما مل يكن ظاهراً من    هله ظهر  أنَّ   بمعنٰى 

مل   ظما  ألنَّ   اهراً يكن  يكونان    بلق   له،  ال  والنهي  األمر  وجود 

مدرِ  وكنيظاهرين  أ يعلام  إنَّ ،  ين  هنَّ م  أو  امليأمر  يف  فأمَّ هٰى  ا  ستقبل. 

،  األمر والنهي  إالَّ إذا وجده  علمي  أنْ   ، فال يصحُّ هياً أو نا  آمراً   ونهك

ذلكوجر املذكورين  جمرٰى   ٰى  الوجهني  تعاىلٰ   يف  أحد    : قوله 

 َ
َ

 َو�
ُ
 بْل

�
ٰ ُ�ْم  َون عْ   َح��

َ
� 

َ
ُمجَ مَ ل

ْ
ا� ُ�مْ  

ْ
ِمن   ]، ٣١[حمّمد:    اِهِديَن 

قبل    نَّ ، ألوداً ٰى نعلم جهادكم موجحتَّ املراد به    أنَّ   له عىلٰ نحم  بأنْ 

لم  ام يع، وإنَّ موجوداً   ]]٥٢٩[ص  [/  دجلهالم ايع  د ال جلهاوجود ا

وهذا وجه حسن    ،)ء، فكذلك القول يف البداحصوله  لك بعدكذ

 .اجد� 

إطالقه  ا الا موأمَّ  تعاىلٰ  جيوز  أنْ   :عليه  املكلَّف   هو  تعاٰىل  يأمر 

ه  لذي هناعنه، يف الوقت ا  ي هناهوجه الذ الىلٰ ع  ه،ما هناه عنبنفس  

 عنه.

الوجو  انرشطام  وإنَّ  كلَّ هذه  ع  نَّ أل  ها،ه  غناملنهي  كان  لو   ري ه 

له،  ي عن مثر به والنهماأل املصلحة  تقتيض  مل يمتنع أنْ   ،مور بهاملأ

ال  وكا البداءن  يف  له  وألنَّ مدخل  غري    ،  عٰىل  به  تعلَّق  لو  النهي 

  لصالة عىلٰ يأمر اهللا با ، نحو أنْ حسناً ن ر كااألمذي تناوله الوجه ال

 لشيطان.لعبادة وجه ال عىلٰ  عنها وينهٰى  ٰىل،تعا وجه العبادة له

اام  وإنَّ  ال و ل رشطنا  ألنَّ قت  ب  واحد،  هنٰى   وقٍت   يفه  املأمور  لو 

يف احلكمة، كام   ناً َس ذلك حَ ان لك  ،وقوعه وصحَّ  ،آخر يف وقٍت  عنه

   بعض األوقات، وإنْ سم يف اجل   فعل ىلٰ عات  من اهللا  نُس َحي   أنْ   يصحُّ 

  . بيحاً يكون ق   أنْ نع   يمتأفناه ملوقد  آخر  ه بعينه يف وقت  كان لو فعل

يقبحوإنَّ  ألنَّ   ذلك  ام  يدلُّ ال  أل   ه  لكن  البداء،  ال  نَّ عٰىل  ما  تكليف  ه 

  تفعله يف وقٍت  أنْ  ال يصحُّ  وقٍت  تفعله يف أنْ  يصحُّ ما  ، وألنَّ يطاق

  ، لدليلعليه ا ٰىل ما دلَّ ات ع ألوق ر با لقدا ور مقدآخر، الختصاص 

ال   حَّ لو ص  ه ألنَّ   نهي،امل  املأمور هو   علناام جوإنَّ  املقدور  احد  وكون 

 عد ذلك.بُ  عىلٰ ا به وهنٰى اآلخر عنه أحدمه رمتنع أممل يلقادرين 

هذ  إنَّ   :قلنا  اموإنَّ  فيه  اجتمعت  الرشما  عٰىل  ه  جيوز  ال  ائط 

ق  ء لتعلُّ باليشالعبد    ام يأمر  تعاٰىل إنَّ هللا  نَّ ا أنَّبيَّ د  ا ق القديم تعاٰىل، ألنَّ 

امللُّ لتع  نهاهبه، وي  مصلحته لواحد يف  ا  ءيف اليش  وحماٌل   به،فسدة  ق 

 .ومفسدةً  صلحةً يكون م أنْ  وقت الواحدلا

الرش  اوأمَّ  ملفمخا  ،يعةنسخ  بيَّ اه، ألنَّ نمقدَّ ا  لف  قد  حدِّ نَّا  ه  ا يف 

لكان    الهلو  عٰىل وجهٍ  ،م تقدِّ مل ا   النصُّ   لهتناوإسقاط احلكم الَّذي  (ه أنَّ 

ي ) يه عنهبه مع تراخ  ثابتًا  ور  أمامل  أنَّ   ]]٥٣٠[[ص  /   قتيض ، وذلك 

  وقت املأمور به. عنه غري  يه وقت املن  نَّ نهي عنه، وأ به غري امل

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ طويس (تالعتقاد/ الشيخ الق با يتعلَّ االقتصاد فيام

 .البداء ىلٰ ي إؤدِّ يُ  لكذ نَّ إ :ومتٰى قالوا]] ٢٦٥[[ص 

 بعة:ا مجع رشوطًا أر ك بداء، ألنَّ البداء مليس ذلقلنا: 

 نه بعينه. عملنهي ه هو ار بأمون امليكو أنْ  - ١

 . جه واحداً وليكون ا أنْ  - ٢

 ون الوقت واحدًا. يك  أنْ  - ٣]] ٢٦٦[[ص /

 ف واحدًا.املكلَّ   ونيك  أنْ  - ٤

ا  ألنَّ   ،والنسخ بخالف ذلك به غري ملأمالفعل  عنه،   نهيِّ ملا  ور 

ا إمس  ألنَّ  ما(لسبت  اك  زمن موسٰى هو غري  النهي ع  يف  ن  تناوله 

امل رشوط  كتلفعالن مل ياوإذا تغاير    ،9  نان نبيِّ يف زم  )ساكهإم

 داء.بلا

  لوجب   اءً ك بدايرين، ولو كان ذلغتم  وكذلك إذا كان الوقتان

اخل  نْ أ  إماتة  بعدإو  ،حيائهمإبعد  ( لق  يكون  هم،  فقر  غنائهم 

فبداءً   )مبعد مرضهم  تهوصحَّ  لتغريُّ إ،  يكن كذلك  مل  املصلحة  ذا   

وفيه   مثله.  األنبتخت  ال  نْ أ   أيضاً   عليهلزم  يفالنسخ  رشائع    ، اءيلف 

علم بداءً   ،اختالفها  انوقد  يكن  مل  كألنَّ   ،وذلك  رش   ان ه  آدم  يف  ع 

تزجوااء  وحوَّ  ويفألُ ا ويج  ز  األخ،  من  رشع  خت  إباحة  إ  براهيم 

واز اجلمع بني  يل ج رسائإ يعة ويف رش  ،ربالكن إٰىل وقت خلتاتأخري ا

 .ٰى  ع موسلف لرشخما ذلك وكلُّ  ،ختنياألُ 

اؤدِّ يُ   لكذ  نَّ إ  :وقوهلم كون  إٰىل  حسناً يشل ي  ليس   يحاً قب  ء 

إنَّ ألنَّ   ،حيحبص يقتيضه  قبيح  )نوك ي  نْ (أ   ام  احلسن  وال اً مثل   ،  

 .ٰىص ُحي  نْ أكثر من وذلك أ  ني ذلك.ع يف املثليمتن

*   *   * 

  :) هـ٤٦٠ت  (الشيخ الطويس    / )١(ج  رآن  تفسري الق  يان يف تب ال 

زوال    عىلٰ   يدلُّ دليل رشعي    كلُّ   ا الناسخ فهومَّ أ ]] و٨٤[[ص  

ن  ا كل  يف املستقبل عٰىل وجه لواله  لاألوَّ   نصِّ بال  م الثابتكمثل احل

ل  ليد   ألنَّ   ،عا دليل الرشعنه. اعتربنراخيه  مع ت  لوَّ األ  ثابتًا بالنصِّ 

ٰى  سمَّ ل ال يُ وَّ األ الثابت بالنصِّ   محلكثل ازوال معٰىل   لَّ إذا دالعقل 

أنَّ أَال نسخًا.   ترٰى  للعبادلَّ املك    إف  زال  عجزذا  ات،   ،عقله  أو 

ع /[زالت  الع٨٥[ص  نه  باب]]  يُ دة  العقل، وال   كلذ  ٰى سمَّ حكم 
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  ، ترب احلكم نفسهمثل احلكم ومل نع  زوال  اعتربنالدليل ناسخًا؟ وا

 ٰىل البداء. إي ؤدِّ ذلك يُ  نَّ أمر به، أل ينسخ نفس ما جيوز أنْ  اله ألنَّ 

*   *   * 

يف   ]]٨٦[[ص   البلخي  كتوحكٰى  ا  ال (ق   فقال:  لتفسرياب 

يُ ممَّ ليسوا    -قوم   ولعتَربن  األُ   كنَّهمون  حال  من  عٰىل  ة  إنَّ -مَّ  : 

ض إليهم ن  -   مهمزعب  - يهم  ة املنصوص علئمَّ ألا سخ القرآن  مفوَّ

وهوتدبري ا قوب  ينالدِّ    خرج منحتَّٰى   بعضهم  جتاوز،  إنَّ  لنسخ  له: 

ء وال  باليش  دهمعن  ر اهللا  يأم  قد جيوز عٰىل وجه البداء، وهو أنْ 

هله فيُ    يبدوثمّ   له،يبدو   ه هو    به أنْ   أمره    وقتيريد يف، وال  غريِّ ُيغريِّ

عند  لهويبد ال  وينسخه، ألنَّه  اعيهم  يكون،ليشلم  حتَّٰى  ما   ء  إالَّ 

عرقدِّ يُ  فيعلمه  تقدير،  ه  نزل  أنَّ موا  فزع  وتعجرفوالم  ما  باملدينة  

 ة).ناسخ ملا نزل بمكَّ 

من   ةمَّ ه ليس يف األُ نَّ أل  ،ةميَّ اإلماا  حابنا أصه عنٰى هبذنَّ أ   وأظنُّ 

فجميع ما  اهم  نعن  كا  نْ إف  ،سواهم  ة   األئمَّ ىلٰ ع  ل بالنصِّ يقو

ب  حكاه وعنهم  ألهنَّ اطل  عليهم،  ُجي   مكذب  عىلٰ اون  يزال   لنسخ 

ام  نَّ إو  ،وث العلميقول بحدحد منهم  أ   وال .  ة  ن األئمَّ حد مأ 

تقدَّ ُحي  من  بعض  عن  املكٰى  شيوخ  من  كاعتزلم  حظ  اواجلام  لنظَّ ة 

ب  ،امهوغري واوذلك  الطل.  ينسخ  املتأخِّ   نَّ إ:  يقولون  كذلك  ر 

بالرشإالَّ م  املتقدِّ  يقو  الذي  مجيعط  وهو  أ من    له  النسخ،    نْ أجاز 

 خالف  عىلٰ ا  مَّ أ ، وهامال يمكن اجلمع بين  ناٍف وت   تضادٌّ ينهاميكون ب

 ل منهم.ذلك فال يقوله حمصِّ 

*   *   * 

 : )هـ٤٦٠ت (يس الطوالغيبة/ الشيخ 

توأمَّ   ]]٦٤ص  [[ ما  اخلرب  نمَّ ضا  قوله:ه  فيه»   اد«ب  من    ،هللا 

يُ   عيف مجيالقول    افيه، وهكذ  هللابدا من ا  :معناه أنَّ ما  ا ه بدروٰى من 

معنسامعيلإ  يف  هللا أنَّ ،  من اهللا،  اه  بدا  ون يف  يظنُّكانوا  الناس    نَّ فإه 

أنَّ  جعفر  بن  اإلإسامعيل  به  أبمام  فلامَّ عد  ن  بطال   مواعل  مات  يه، 

د  إمامة حممّ   نويظنُّكانوا    ، وهكذاسٰى  وقوا إمامة مقَّ وحت  كذل

 وه.بطالن ما ظنُّ  علمواة أبيه   مات يف حيافلامَّ  ،يهبعد أب عيلٍّ  بنا

*   *   * 

حممّ   ]]١٢٦[[ص   احلسنقال  بن  تضد  ما  اخلرب مَّ :  م املتقدِّ   ن 

ظهر من    :اهمعن  ، إسامعيل»له يفبدا    د كاممن قوله: «بدا هللا يف حممّ 

أخيهره  وأماهللا   الريما    ناحلس  يف  والشكُّ زال  فإنَّ إ  يف  ب   مامته، 

الشي من  يظنُّ  عةمجاعة  أنَّ كانوا  يفاأل  ون  حممر  كانمّ   حيث  من   د 

كان  كرباأل كام  أنَّ   يظنُّ ،  د  إسامعيليف  مر  األ  مجاعة  جعفر  ون  بن 

ف مات حممّ فلامَّ ،  موسٰى   اهللا  أمر  من  وأنَّ د ظهر  مل  يه،    صبه نيه 

بدا    ثمّ   هعلي  نصَّ ان  ه كأنَّ   ال  ،كمثل ذل  يلامعإس  يف   ر ظه، كامإمامًا 

النصِّ  يف  فإنَّ هغريعٰىل    له  جي  ،  ال  عىلٰ ذلك  العامل  تعا  اهللا  وز  ٰىل 

 قب.وا لعبا

   **   * 

ه   ]] ٢٦٦[[ص   يتأوَّ وعٰىل  أخبارنا روي  ما    أيضاً   ل ذا  من 

 أهليع  ده مج ا يري م  عىلٰ نسخ  معناها ال  أنَّ  بنيِّ ويُ  ، نة للفظ البداء املتضمِّ 

فيام  الع  النس وز  جي دل  تغ فيه  أو  إنْ   ريُّ خ،  طريقها اخلرب   رشوطها  كان 

يظهر لنا  يمتنع أنْ  فال  ة هو الظهور،غ الل  ء يفبدا ال  نَّ الكائنات، أل عن 

 رشطه.  أو نعلم وال نعلم فه، خال   ا نظنُّ تعاٰىل ما كنَّ  من أفعال اهللا

ما رواه حممّ    بن  ، عن عيلِّ دي  د بن جعفر األسفمن ذلك 

الريَّ   ،هيمإبرا بنعن  أ قال:    ،تالصل  ان  احلسمعت  ن سبا 

  هللا  يقرَّ  نْ ، وأ رميم اخل بتحرإالَّ  انبي�  يقول: «ما بعث اهللا  لرضاا

    ،ءالبداب
ُ

َعل
ْ
ف

َ
 اَهللا �

�
 مَ إِن

َ
ون يف  يك   وأنْ ]،  ١٨:  [احلّج   �اُء  ا �َش

 تراثه الكندر».

اهللا، عبد  بن  سعد  حممّ   وروٰى  بن  أمحد  بعن  عد  عن ن   يسٰى، 

نحممّ   بن  أمحد أيب  بن  احل،  رصد  أيب  الرضاعن  قال:    ،  سن 

عيلُّ  احلسني،    [قال]  قبله  يلُّ وعبن  طالب  أيب  وحممّ بن  ب،   عيلٍّ ن  د 

مُْحو    :اآليةحلديث مع هذه  : «كيف لنا با  دمّ بن حمجعفر  و
َ
�

َ  ااُهللا مَ  � 
َ
ِكتَ ش

ْ
م� ال

ُ
هُ أ دَ

ْ
بُِت وَِعن

ْ
 ». �اِب اُء َو�ُ�

د كفر  عد كونه فقب  إالَّ   ءلم بيشيع  ال  عاىلٰ اهللا ت  أنَّ ال با من ق فأمَّ 

 التوحيد. نع وخرج

بن   سعد  روٰى  هاشم  ،اهللا  دعبوقد  أيب  ل: قا  ،يفراجلع  عن 

بن  حممّ   سأل ا صال   ]]٢٦٧[[ص  /د  حممّ ح  أبا  د  ألرمني 

اهللا  ق   عن   العسكري مَ   :ول  اُهللا  ْمُحو 
َ
� 

َ
�َش بُِت  ا 

ْ
َو�ُ� اُء 

 
َ
د

ْ
كِ وَِعن

ْ
م� ال

ُ
كان    ما  د: «وهل يمحو إالَّ مّ أبو حمفقال  ،  �  اِب تَ هُ أ

إالَّ ثبِ ويُ  يكن  ت  مل  نفيس  ،»؟ما  يف  يقول خ  اهذ  :فقلت  ما  الف 

إكَ احلَ ن  ب  هشام اليشنَّ م:  يعلم  ال  إيلَّ ي  ٰى حتَّ   ء ه  فنظر  أبو    كون؟ 

«  د  حممّ  كوهنا»  ار بَّ اجلتعاٰىل  فقال:  قبل  باألشياء  ، العامل 

 . واحلديث خمترص

ن مسلم، ان بسعدعن  ،  عيلٍّ د بن  مّ ن حمن، عالفضل بن شاذا 

أبدانأهلذا األ  :قال: قلت له  ،ن أيب بصريع وننتهي    نامر أمد نريح 

 ه». فيكم أذعتم فزاد اهللاولكنَّ، بىلٰ «ل: إليه؟ قا
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قدَّ  ما  األخبار  هذه  يف  ذكر والوجه  تغ منا  من  فيه،   ريُّ ه  املصلحة 

مر أل ظهور ا   دون   اه، نَّخر عٰىل ما بيَّ مر إٰىل وقت آ تأخري األ   واقتضائها 

 .اً بري ك   ا اهللا عن ذلك علو� اىلٰ ع ت زه،  جوِّ نُ  وال   نقول به  ا ال نَّ إ تعاٰىل، ف له  

 اهللا تعاٰىل.خبار أ   من ءيشال نثق ب نْ  أ إىلٰ  يؤدِّ ا يُ : هذقيل فإنْ 

 يف خمرباته، ريُّ فيه التغال جيوز  ب  رض  خبار عٰىل رضبنيقلنا: األ

لعلمفإنَّ  عليها،  نقطع  بأنَّ ا  جينا  ال  ايتغريَّ   نْ أ   وزه  ،  سهنف  يف  ربملخ 

اهللا  خباركاأل صفات  الكائن  عن  وكاأل  فيام  تاوعن  خبار  مٰىض، 

 منني.املؤيثيب  هبأنَّ 

 املصلحة عند  سه لتغريُّ  نفه يفريُّ ما جيوز تغ  خر هوب اآلرضوال

ف تغريُّ  رشوطه،  مججوِّ نُ ا  نَّ إ  ذز  كاأليع  يف  لك،  احلوادث  عن  خبار 

 ئذٍ ينحف،  ال يتغريَّ   هربخم  نَّ م أ علَ يُ   جه ويرد اخلرب عىلٰ   أنْ   املستقبل إالَّ 

ب ونقطع  من  نَ رِ قُ   ذلك  ألجل كونه،  بكثري  ،  اتربخملا  احلتم 

 نقطع به.  د ذلك، فعنالً أص تغريَّ ال ي  اه ممَّ أنَّ  فأعلمنا

*   *   * 

 ):هـ٥٨٥لبي (ت بن زهرة احل)/ ا٢غنية النزوع (ج  

يف]]  ١٤٣[[ص   البداء  من  هذا  ألنَّ وليس  يشء،  جي  مع  ه 

 وهي: طاً رشو

 .داً احو اآلمر والناهي كوني نْ أ 

 .كذلك املنهيمور وواملأ

 . واحداً  النهيو مربه األ قلَّ عيكون الفعل الذي ت نْ أ و

كذلك،  ال و  وجهوال لغوقت  القائل  زيداً كقول  ألق    غداً   ريه: 

له يف ذلك    ينهاه عن لقائه مكرماً   له، ثمّ   شمس مكرماً عند زوال ال

 قبل حضوره.  الوقت

*   *   * 

لنقد املح  ):هـ٦٧٢ (ت ين الطويسالدِّ ري نص /صَّ

إهنَّ لوأق ]]  ٤٢١[ص  [ بالبدا:  يقولون  ال  النَّ إو  ،ءم  قول ام 

كلبدبا ما  إالَّ اء  رووه  ان  أنَّ ق  ا عن جعفر الصاديف رواية  ه  : 

القائم   إسامعيل  بعدهجعل  من مقامه  فظهر  ]] ٤٢٢/[[ص    ، 

ن ع  َل ئِ ، فُس موسٰى امه  فجعل القائم مق  ه منه،إسامعيل ما مل يرتِض 

أمر    هللا  فقال: «بدا  ،كلذ أنَّ   ،ايةرو  هوهذ  ،عيل»امسإيف   وعندهم 

 . الً عم الو ب علامً جد ال يوحالوا اخلرب

   **   * 

مة احليلِّ  /هممعارج الف  ):هـ٧٢٦ (ت  العالَّ

ال  فرقوال  ]]٣٩٤[[ص   والبني  الختالف نسخ  ظاهر،  بداء 

األوَّ  يف  دونالوقت  االثا  ل  فجاز  املختالين،  بف  ف اختالصلحة 

 ت.لوق ا

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧(ت  بيايضلا)/ ١(ج قيم الرصاط املست

نبوَّ يلزم    -  ٢٤]]  ٤٩[ص  [ حممن  المّ ة  اهللا   ،بداءد  عٰىل  وهو 

معنيان  :قلنا  .الحم ندامة  :للبداء  تعوهذا عىلٰ   ،بداء  اهللا   ، حمالىلٰ ا 

اليش  ألنَّ  حال  ظهور  خفائهفيه  بعد  خلق  .ء    رب تَ عويُ   ،وبداء 

املصاب اهللا جا  اهذو  ،لححسب  أورد  ،قعا و  زيمن  بابو  وقد    يه ابن 

الصمجَّ   اً اربخأ   )يدالنض  رِّ الدُّ (يف  ]]  ٥٠[[ص  / عن   ادقني  ة 

 عنٰى.لبداء هبذا املعٰىل اعتقاد ا ثِّ احلب

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧(ت  بيايض)/ ال٢(ج  الرصاط املستقيم

ي فأمَّ ]]  ٢٧٠[[ص   فلم  البداء  منَّا  أحد  به  ز  جيو  نعم  ،ا قل 

 .رق بينهامالف ولص يف األُ  َف رِ عُ  وقد ،النسخ

*   *   * 

يف  بدا  كام ء بدا هللا يف يش ام«: أبيه لبقووا احتجُّ ]] ٢٧٣[[ص 

 .سامعيل»إ

يفال  :قلنا اإلمامة  يف  البداء  منه  عنهم    ،قع  روي  :  وقد 

إمام  ،تهعن نبوَّ   دو يف نقل نبيٍّ هللا فال يب«مهام بدا   إمامت  وال    ، هعن 

 نه».إياميامن عن باإلده   عهن قد أخذ اهللامؤم وال

ذ  والبداء القتل  كره  الذي  ابنه هو  ه أنَّ   هنع  رويد  فق،  يف 

ك  «إنَّ :  قال الاهللا  ابنتب  عٰىل  إسامقتل  فيه    ،تنيمرَّ عيل  ي  فسألته 

 .»دا له يف إسامعيلام بء ك ه يف يشفام بدا ل ، عنهٰى فعف

*   *   * 

٨٧  - ا:  

 ):هـ٤١٣املفيد (ت خ يشال /ملقاالتأوائل ا

ار،  فَّ كُ  هم أصحاب البدع كلَّ  أنَّ  ة عىلٰ فقت اإلماميَّ واتَّ  ]] ٤٩[[ص 

أنْ   عىلٰ   أنَّ و  الت تيب يست   اإلمام  عند  ا مكُّ هم  بعد  هل ن  وإقامة  لدعوة  م 

هم  قتل   واب وإالَّ لص ا   بدعهم وصاروا إىلٰ   تابوا عن   نات عليهم، فإنْ البيِّ 

تلك البدعة فهو من أهل    ىلٰ ع منهم    مات ن  م   امن، وأنَّ ي هتم عن اإل ردَّ ل 

املعتزلة ر ا لن ا  ذ ال خ   عىلٰ   . وأمجعت  أنَّ وزعمو   لك، ف  أهل    اً ثري ك   ا  من 

ببدعته وال خيرج هبا     يفسق فيهم من ال   ار، وأنَّ بكفَّ يسوا  اق ول سَّ البدع فُ 

اإل  كاملرجئة عن  ابن   سالم  أصحاب  من رتيَّ والب بيب  ش   من    ة ديَّ الزي   ة 

  ت اإلمام. صفا   م يف خالفوه   صول وإنْ األُ   املوافقة هلم يف 

*   *   * 
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 ):هـ٤١٣ت د (يفخ املت/ الشيأوائل املقاال

 :  البدلالقول يف - ١٠٩ ]]١٠٦ص [[

  يكون يف وقت اإليامن بدالً   نْ جيوز أد كان  فر ق الك  وأقول: إنَّ 

و قد]]  ١٠٧[[ص  /منه،  بد و يك  أنْ ز  جيو   كان  اإليامن  من    الً ن 

أقول  تالكفر يف وق    الكفر جيوز كونه فيه   إنَّ ن  اماإلي  يف حاله، وال 

  منه، وذلك أنَّ   الً ر بدالكف   لحا يف  هوجودن جيوز منه وال اإليام الً دب

اليشواج وصحَّ   ءز  تصحيحه  وا  ةهو  استحالته،    رتفاعإمكانه 

مضادٌّ  الض   والكفر  ووجود  و   دِّ لإليامن  جلواز  كام ضدِّ جود  حميل    ه 

ن الذي هو  اإليام ه جيوز منافر  الك ل: (إنَّ ئ فإذا قال القا،  وده يل وجحي

(قد    :قال ، وإذا  ن يدَّ ضل جتامع ان ذلك جواز اتضمَّ   )فرالك  بدل من

 . االً ن ذلك حم مَّ (كان) عٰىل (جيوز) مل يتض  م لفظ وز) بتقدُّ كان جي

بأنَّ فأمَّ  القول  اإليا  الكافر  من  جيوز  أ ه  مستقبل  يف   وقات امن 

وجيالك من فر،  كذلكؤامل  وز  الكفر  ال  من  بمنكر  رتفاع  وليس 

 ةربِّ املج  ننا وبني اخلالف بي  وه  هذا القول  واإلحالة، وليس  دِّ االتض

ار  بجأهل اإل  نَّ أ العدل كام    ه أهلعليل ويف األوَّ   الفهم لناخ  امإنَّ و

 فهم فيه.عٰىل خال بأرسهم

 *   *   * 

 :)هـ٤١٣(ت  رتٰىض د املالسيِّ  /المالذخرية يف علم الك

 : لبدلل اابطإيف  :فصل]] ١٠٣ [[ص

هؤالنَّ إ فزع  ملا  إالقوم    ءام  البدل  ذكر  ال مزألٰىل  ما  تكليف  وا 

 يامن يف حال كفره. اإل فر جيوز منهقالوا: الكا بأنْ ا لولَّ فتعق، ايط

 يامن ال جيتمعان؟ ذلك والكفر واإلوز جي م: كيف قيل هلفلامَّ 

 الكفر. ن كا يكون ال  بأنْ  بدل،ة الجيوز عٰىل جه :قالوا حينئذٍ 

أجزنَّ إ  يقال هلم:  ما   لفأوَّ  ويامن برشالكافر اإلمن    متام    هوط، 

  يجُب يقع، فمل  ط  هذا الرش  أنَّ م  علمت  قد، ورفيكون كان الكال    أنْ 

املعلَّ   أنْ  اجلواز  مرتفيكون  به  الرش  وإالَّ   عاً ق  معنٰى  أَال بطل   ط. 

ه قد  أنَّ ا  لمنأع  قدكن  يلو مل  انبي� اهللا يبعث  ز أنْ ذا قلنا: جيوإا ترون أنَّ 

النبوَّ تخ بم  أمراً   دقف  ،9نا  نبيِّ ة  ار  رشطنا  اآلن  ه،  عاتفعرفنا 

أنْ  بوجتفع  يرت  فيجب  الرش  بيٍّ ن  عثةيز  فقد    ؟ تجويزلايف  ط  مع 

برشإوكذلك   الدار  زيد  دخول  أجزنا  أنْ ذا  خي  ط  بأنَّ ال  ال  ربين  ه 

 واز. ارتفع اجلدخلها ه ال ييدخلها متٰى أخربين بأنَّ 

ز  ج عال يكون ال  ، بأنْ العاجز  نيامن مويز اإلجتزم  ه يلنَّ إف  وبعد،

 ه.من تكون القدرة بدالً  بأنْ 

عٰىل جهة    امً يدث ق واملحدَ   ثاً دَ ديم حمقكون اليز  جتو  يلزم  وأيضاً 

عاٰىل ويف املايض  صفاته تبدل يف  ال  زوا وِّ ُجت   البدل الذي ذكروه، وإنْ 

  يقة لطرهذه اعٰىل  م  يلز  وما  الوجود،  ملستمرِّ ويف املستقبل والباقي ا

  امن والكفر يف يف اإلن املكلَّ مني جتويزنا  . والفرق بٰىص يكاد ُحي ال  

الثاناح عل  الىلٰ ية  واضح، ألنَّ قوهل  بنيو  بدل  ]]  ١٠٤  [[ص/  م 

كالرش حقِّ البدل  ومن  أنْ ط،  يدخل    ه  اإالَّ ال  يف  املنتظرة  ألُ   مور 

يوامَّ ـاملستقبلة، ول مل  ما  منتظراً  كان  ادخو  صحَّ   جد  فيهل  ذا إ  لبدل 

ذ إفيه البدل،    يصحُّ    منتظر، فالوجود واقع غرينع اجتامعه، واملامت

 . باقيلايض وايف امل لصحَّ  ك فيهل ذ لو صحَّ 

ملا   كاً كونه تار  وال يصحُّ   ،يامنالكافر تارك لإل  إنَّ   ونه:ا يقولوممَّ 

 ين.للجمع بني الضدَّ  ام ال يكون تاركاً تحيل، كيس

ألهو نافع،  غري  يف  ال  نَّ ذا  ككافر  ت  نْ وإ  فره حال   اركاً كان 

د  ق ن  اآل   ن اك  عليه وجائز منه، وإنْ   قادراً   نكاتارك ملا  يامن فهو  لإل

 ة واجلواز. الصحَّ رة ولقدان خرج ع

ين الضدَّ   اجلمع بني  ين: أنَّ ذلك واجلمع بني الضدَّ   ق بنيوالفر

 الكفر، فلهذايامن يف حال  ، وليس كذلك اإلحالٍ   حيل يف كلِّ مست

أنْ جا إنَّ يق  ز  تارال:  به  اإلالك  [جيزويامن،  كفر  ذلكمل  اجلمع   ]  يف 

 ين.الضدَّ  نيب

*   *   * 

٨٩ - اا:  

  َّمهة.االرب شبهة  /ة النبو 

*   *   * 

  ن اوث: - ٩٠

 .احلدوث 

*   *   * 

٩١  - ن ا:  

 ): هـ٣٨١التوحيد/ الشيخ الصدوق (ت 

َثَنا َأبُ   -   ٢٥  ]] ٢٨[[ص   َأْمحََد  ِد بْ ُحمَمَّ   نُ  بْ ْمحَدُ َسِن أَ ْحلَ و اَحدَّ ْبِن ِن 

َعمْ َأبُ ا  نَ َربَ ْخ أَ   : َقاَل   ، ِطيُّ اْألَْنَام   َغالٍِب  َأْمحَ رٍ و  بْ ْبُن اْحلَ ُد  و   ،ِن َغْزَوانَ َسِن 

َثَنا إِْبَراِهيُم  : َقاَل  َثَنا َداُوُد ْبُن َعْمٍرو  : َقاَل  ، دَ ْبُن َأْمحَ َحدَّ َثَن : َل ا قَ   ، َحدَّ ا َحدَّ

َزيْ   ، َفرٍ عْ ُن جَ بْ اهللا    ْبدُ عَ  َأْس دِ َعْن  ْبِن  عَ   ، مَ لَ   َيَسارٍ اِء  طَ َعْن  أَ   ، ْبِن   ِيب َعْن 

رَ «َبيْ :  9اهللا  وُل  َرُس   َقاَل   : َل َقا   ، ةَ رَ يْ رَ هُ  َظْهِرِه َنا  َعَىلٰ  ُمْسَتْلٍق  ُجٌل 

َامِء َوِإَىلٰ النُُّجوِم َوَيقُ    ِإَىلٰ َيْنُظرُ ]]  ٢٩[[ص  /   ا َلَرب� َك لَ   نَّ ِإ اهللا  وَ   :وُل السَّ

  .» َلهُ  رَ فَ غَ فَ  إَِلْيهِ   اُهللا «َفَنَظَر :  َقاَل  ، ِيل»   مَّ اْغِفرْ هُ اللَّ لُِقَك  َخا َو  هُ 
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ُظُروا ِ�    :اهللا  قال    قدو  :ابالكت  ف هذامصنِّل  قا
ْ
ن
َ
ْم �

َ
َو�

َ
أ

ا� وِت 
ُ
ك

َ
مَ َ�ل رِض اِت  اوَ س�

َ ْ
اهللاُ َومَ   َواأل َق 

َ
َخل ءٍ ا  ْ َ

� ِمْن     

بيعن]،  ١٨٥  عراف:[األ يأوَ   :كلذي  ملكوت   يف  روا تفكَّ مل 

مل ينظروا يف ذلك نظر أوَ   ،ا ه عجائب صنعات واألرض ويفوالسام

في  لٍّ دتمس يروعرفوا  معترب  ما  بام  ا  اهللا  أقامه  ن  وات  لساممن 

أجسامها وثقلها عٰىل غري إيَّ عمد وتسكي  واألرض مع عظم  اها  نه 

آلة خالقهافيستدلُّ   ،بغري  عٰىل  بذلك  ومقيمه   وا  أنَّ ومالكها  ال    ها 

يتَّ وال  ساماألج  يشبه ما  إهلاً لكافا خذ    اهللا  رون  دون  إذ  ،    من 

تقد إقامة  ىلٰ ع ر  كانت األجسام ال  واء  اهل  يف   امجسن األالصغري م 

عمد   آلةبغري  واألرض    ،وبغري  الساموات  خالق  بذلك  فيعرفوا 

األج أنَّ   ،ساموسائر  قدرة ويعرفوا  يف  تشبهه  وال  يشبهها  ال  اهللا    ه 

الساممل  امَّ وأ   ،وملكه مل  رضواألوات  كوت  اهللافهو  هلا   ك 

عليهاواقتدار أوَ   دار وأ   ،ه  ويتفكَّ بذلك  ينظروا  السام  اورمل  وات  يف 

فيعلموا   ،وهنام عليهما يشاهد   امها عىلٰ إيَّ     لق اهللارض يف خواأل

وهي يف    ،ا مملوكة خملوقةليها ألهنَّ قتدر عا واملالكههو م  اهللا    أنَّ 

  ألرض ويف وا  واتالسامظرهم يف ل نفجع ،هوسلطانه وملك قدرته

  ال خيلق     هللا  ك اهللا هلا ألنَّ ويف مل  ايف ملكوهت  اً اهللا هلا نظر  خلق

ماإالَّ  بقول  ،يهعل  درويقكه  يمل    ِمْن َومَ :  هوعنٰى  اُهللا  َق 
َ
ل خَ ا 

ءٍ  ْ َ
�  أنَّ فيستدلُّ   ،خلقهصناف  من أ   :يعني اهللا خالقها    ون به عٰىل 

 . قةخلوامل ةثاملحدَ  ساماألجإلهلية من  باه أوىلٰ وأنَّ 

*   *   * 

٩٢  - ا:  

 ):هـ٣ ق(  ختيالنوب  ن بن موسىٰ ة/ احلسعيفَِرق الش

ينهم  )فرقة(و]]  ٨٣[[ص   هلا اقم  صحاب أ   )ةيَّ البرش(  :ل 

بشريحممّ ( بن  بني    )د  من  أ موٰىل    نَّ إ  :لتقا  ،وفةالكهل  أ سد 

وأنَّ   )موسٰى بن جعفر( وأنَّ   ه حيٌّ مل يمت ومل حيبس  ئم  لقاه اغائب 

وأنَّ املهد ا  هي  غيبته    ) بشري  نبد  حممّ (مر  تخلف عٰىل األسيف وقت 

وصيَّ  مجوعه  متخااه  عطوأ ه  وجعله  حيلمه  ما  إليع  ته يَّ رع  هيتاج 

بعده  م  ماد بن بشري اإلموره وأقامه مقام نفسه فمحمّ أُ   ض إليهوفوَّ 

لحممّ   وأنَّ  بشري  بن  تُ امَّ ـد  (أ   ويفِّ   ابنه  إٰىل  حممّ وٰىص  بن  بسميع  ن  د 

اإلريشب فهو  و)  (سميأ من  مام  إليه  اإلعوٰىص  فهو  فرتض  امل  مام) 

ناس  لايلزم    ره فامموسٰى وظهو  جوخر   وقتإىلٰ   ةمَّ  األُ عة عىلٰ اطال

يف   حقوقه  ومواهلأ من  ممَّ م  ذلك  يتقرَّ غري  إٰىل  ا  به    اهللا  بون 

أنَّ أ   رض عليهملففا القائم، وزعموا  قيام  إٰىل  إٰىل هؤالء    عيلَّ   داؤه 

موسٰى  ا اإلادَّ ومن  بن  بعده  ولمن  مامة  عٰى  موسٰى  طيِّ فد  ب  غري 

وكفَّ أعن    ونفوهمالدة  الو  دع  همرونساهبم  مامة اإل  ماهويف 

بئلنياالقروا  وكفَّ  واستحلُّ امإ  دماءهم  ]]  ٨٤[[ص  /  وامتهم 

أنَّ أ و وزعموا  من  مواهلم  إق عليهاهللا    الفرض  الصلوات  م  امة 

و رمضان  شهر  وصوم  اأ اخلمس  ونكروا    ائر وس  احلجَّ لزكاة 

بفرائض وقاال   يف   وا ن، واعتلُّ فروج والغلاملاملحارم من ا   حةباإلوا 

 :    اهللا  ذلك بقول
َ
رَ ُجهُ و� زَ يُ   وْ أ

ْ
ك

ُ
 انْم ذ

ً
  َو�ِنَ ا

ً
 ]،٥٠:  [الشورٰى   اثا

وأنَّ قاو بالتناسخ  إنَّ األئمَّ   لوا  واحد  عندهم  منتقة  هم  من ام  لون 

يف    بدن واجبة  بينهم  واملواساة  بدن،  من  كلِّ إٰىل  ملكوه   ،مال  ما 

 دحممّ   ميع بنفهو لساهللا    لل منهم يف سبيرجبه  وٰىص  أ يشء    كلُّ و

بعده  ائهوصيأ و ااذم  ومذاهبهم  ،من  الغالية  يف  ملفوِّ هب  ضة 

 .ضلتفوي ا

 *   *   * 

 ):هـ٤١٣املختارة/ الشيخ املفيد (ت  صولالف

ممَّ فرت  وشذَّ ]]  ٣١٣[[ص   احلقِّ قة  عٰىل  كان  قول   ن  إٰىل 

  أنَّ   موا، وزعوحبسه  ن  ساحل  فأنكروا موت أيب  اسخيف جد� 

خت أ وادَّ   للناس،  ييالً ذلك كان  وأنَّ   يٌّ ه حنَّ عوا  املهغائب   ،ديه هو 

أنَّ  استخوزعموا  عىلٰ ه  حممّ األم  لف  برشر  بن  مود  أسد،    بنيٰىل   

 ناسخ. بالتحة ودانوا والقول باإلبا وذهبوا إٰىل الغلوِّ 

*   *   * 

البرشوأمَّ ]]  ٣١٥[[ص   فيَّ ا  وفاة    إنَّ ة    احلسن    يبأ دليل 

احلل  ا  لرضا  امةوإم واالحتِّ ووبطالن  الرشولزواد  ل    ع يام 

ا  ساد معٰىل ف  وبآحاده  ذلك  بمجموع  والتناسخ يدلُّ   وِّ الغل  سادوف

 ذهبوا إليه.

*   *   * 

  اة: -  ٩٣

 ):هـ٣تي (ق النوبخ ىٰ سفَِرق الشيعة/ احلسن بن مو

 :اربة من حاربهحمو   واختلفوا يف حرب عيلٍّ ]] ١٣[[ص 

الشيعة  الفق املعتزوم  ةديَّ والزيت  (ن  سيإلة  بن  ار  براهيم 

املعتمر)و(برش]  ]١٤[[ص  /  ام)النظَّ  بن  من  بقوهلام    الق   نمو   

يوسفو  (أبئة  ملرجا و(أبو  و(برشحنيفة)  املرييس)  قال    ومن   (

ه طلحة والزبري وغريمها،  ًا يف حربكان مصيب  علي�ا بقوهلم: إنَّ 

منوأنَّ  مجيع  كوحار    علي�اقاتل      عىلٰ به   ىلٰ ع  وجب خطأ    ان 

 . بتهم مع عيلٍّ رالناس حما
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اهللا    لكذ  عىلٰ   لدليوال كتا  قول     :بهيف 
َ
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اهللاِ   � ِر 
ْ
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َ
قتاهل٩[احلجرات:    أ وجب  فقد  م  ]، 

ألهنَّ لبغيهم   ادَّ عليه  وما  م  هلم  ليس  ما  يكونوا  عوا  من مل    أولياءه 

بدالطل عثب  فبغ م  علامن  باخلاعتلُّ و  يه،وا  عيلٍّ ربوا  عن        يف  

والقاسطني   تالبقت  ر م«أُ :  لهقو قاتلهملاو  الناكثني  فقد  م  ارقني» 

 .م قتاهلووجب 

ابن (بكر  الو  وقال  عبد  إنَّ  ُأخت  بقوله:  قال  ومن    علي�ااحد) 

والز مرشوطلحة  مجيعاً بري  ذلك  مع  وهم  منافقون  اجلنَّكون  يف  ة   

] ]١٥أهل بدر /[[ص    عىلٰ     «أطلع اهللا  :9  اهللا  لقول رسول

 ».ت لكمفرغ دق تم ا شئوا مفقال: اصنع

(أبو اهلذيل  مر) وو) و(معلة (رضار بن عمرتزعاملة  وقالت بقيَّ 

وبقيَّ العالَّ  إنَّ ف)  املرجئة:  مة  أحدمها  أنَّ  نعلم  واآلخرا   صيب 

ٰ خمطئ، فنح   ىلٰ هم ع نتوالَّ راد والاالنف  عىلٰ   منهم  واحدٍ   كلَّ   ن نتوىلَّ

وعاالجتام ذلك  تهملَّ ع،  واحدٍ كلَّ   أنَّ   يف  قدنهم    يته  الو  تثبت  م 

 .مجاعباإل  ل عنه العدالة إالَّ وزت عدالته باإلمجاع فالو

(احلشويَّ و األ  ة)قالت  بكر  إنَّ  صمُّ و(أبو  بقوهلم:  قال  ومن   (

و  اعلي�  ملوطلحة  والزبري  حرهبم،  يف  مصيبني  يكونوا  املصيب  ني  أنَّ 

الذين عقعد  هم  يتووأهنَّ   نهم،وا  ويتلَّ م  مجيعًا  من ربَّ وهنم  ؤون 

 . اهللا  أمرهم إىلٰ  نوويردُّ هبم حر

*   *    * 

  ):هـ٣٨١(ت الصدوق االعتقادات/ الشيخ 

:  9َقْوُل النَّبِيِّ      علي�اقادنا فيمن قاتل  عتوا]]  ٣٦[[ص  

قَ  و  علي�ااَتَل  «َمْن  َقاَتَلنِي»،  «َمنْ َفَقْد  ْد  َفقَ   علي�اَحاَرَب    قوله: 

 ».اهللا َقْد َحاَرَب نِي فَ َحاَربَ ْن ومَ نِي، َحاَربَ 

ْرٌب  َنا حَ : «أَ   ْنيِ واْحلََسِن واْحلَُس   ةَ مَ لَِعِيلٍّ وَفاطِ   9ُلُه  وْ َوقَ 

 ، وِسْلٌم ملَِْن َساملََُكْم». َحاَرَبُكمْ  ملَِنْ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣الة الكافئة/ الشيخ املفيد (ت رسال

ع  باب  ]]٧١[[ص   حماريب    ىلٰ الدالئل  ني ؤمناملأمري  كفر 

 :اإليامن ن جهم عرووخ ) آلهعليه و صلوات اهللا (

فإنْ  ال  -  اآلن   -  وينخربِّ   قال:  سؤال:  من نَّ [أ   عىلٰ دليل  ما   [

أمري اهللا(  املؤمنني  حارب  فقُ بالبرص  )عليه  صلوات    عىلٰ   َل تِ ة 

 يامن؟ خارٌج عن اإل اإلرصار، كافر بذلك، قي عىلٰ ، أو بخالفه

  نة،ته بيِّ حَّ لص  ججَ كثرية، واحلُ   لكذ  ىلٰ ة علَّ داأل  له:  جواب: قيل

ذلك  مإلعالوا القو أنَّ   من  وجدنا  يف ا  اهللا(  هبرح  م  يه  عل  صلوات 

نني بسفك دماء من قتلوه  متديِّ   ناهم االستحالل، وعلم  عىلٰ   )وآله

وأ  شيعته  أ من  من  وتقرَّ   هلنصاره  أهنَّ اإليامن،  ب  مر  ذلك  قصدوه 

 والشنآن. داوةالع عىلٰ 

أ ق و اإل  مجع د  مؤمناً   أنَّ   سالم:أهل  قتل  حقٍّ   من    ىلٰ ع   بغري 

أ لحالاالست كافر    لك واالعتقاد، فهو ذبن  ديُّ الت  دمه عىلٰ   باح ، أو 

 ن.اسم اإليام  ، زائل عنهتعاىلٰ  اهللاب

عامَّ  أيضًا  ذلك  اإلمجومن  به  حصل  أنَّ   من  استحلَّ اع  من   ه 

بعينه، اخلمر  من  يف  جرعة  إقامته  عىلٰ مع  اجلملة  بجميع    ارقرإلا   

 ٍف. الختبال ا رافك م، فهوسالإلل ا مَ شهادة بجُ لوا يعةرشال

و العقل  يف  ثبت  أنَّ عمع  السموقد  لدماء االستحال  ًا:   ل 

منملسا أعظم  اهللاالل  استح  لمني  عند  يف   اخلمر  معاصيه،   وأكرب 

ول أكرب  عن ذلك يف العق   الزجر  وأنَّ  لعقاب،استحقاق ا  وأغلظ يف

ال استحالمن  عن  واخلمل  زجر  من    عمالسيف  اء  ج   ما  كذلكر، 

واتعاظم   عنه  مكان،  يف  الزجرف  ادترلنهي  الوعي  غري  د وتغليظ 

 ارهبا عىلٰ ا جاء يف اخلمر وشممَّ   وأوضح  لعند التحصي  ه أكثربكرتمل

 االستحالل.

أنَّ  ثبت  كان  وإذا  أمرييف حر  -  وا القوم  املؤمنني  ب  صلوات  ( 

أنصار  وقتله  ) وآله  عليه  اهللا ام  ك  ن،تديُّ لا  ظاهر  عىلٰ   -  ه وقتل مجيع 

وظ االستحالاذكرناه،  يمكومل ،  لهر  إالَّ حأ   ن  ذلك  دفع  بدفع د   

له،  لستحالا الشام  وق وإنك  أهل  عىلٰ   هلأ   وعار  له    النهروان 

أهل كفر  ثبت  البطالن،  واضح  ذلك  وكان  ة  البرص   االستحالل، 

رتَّ   عىلٰ  ما  بناه،ما  وجود  ال  هو   الستحالة  من  لأكرب  فيام  يس  كفر 

  ليه بني ع  فقاملتَّ   كفرلا  األكرب عىلٰ   رلكفيف ا  ب العظمووجوفر،  بك

 نام. ألا

قتاهل د  ىلٰ عه  م لومن ذلك ظهور  العناد،  الريسبيل  فيام ون    ب 

 واإلشكال. استحقاقه ذلك، والشبهة]]  ٧٢[[ص / وا به يفاعتلُّ 

أوذل بايعا عىلٰ ة واطلح  نَّ ك  واال  لزبري  غري الطاعة  ختيار من 

إكراهج وال  ثّم  التِّ اب  ٍرب  َحدَ ته  بيعنكثا  فاق،  عىلٰ وأ   ٍث بغري    جب 

أخذه   هلا إبطال ماوأباح    ه،امتمإ  عن يفغها الطَّ أو سوَّ   هاة خلعمَّ ألُ ا

  تبعهم يدعون إىلٰ  مجلة من ا مع عائشة يفمن امليثاق، وخرج ليهامع

ب ويتعلَّ كُّ يش  أمٍر الحربه  منه،  براءته  يعلمون فساقون  ون يف    ده بام 

 وه منهم يفموما را  ثامن،ل عقت  ني مناملؤمن  دماءمه ويف استباحة د

إىلٰ ساإل   أهل  يمسلت إقا  الم  له  ليس  امن  الرعيَّ ودحلمة  من  ة  د 



 ١٨٥  ................................................................................................................  البغاة  )٩٣(/  لباءا رفح

عمل يف حرب  ستَ ما يُ يف حربه   واستعملوا  تحقاق، سا غريب  تلوهم ليق

يف    ينره الدِّ حظك وما  الرش  ع بأهلصنَيُ   ايف ذلك م   ة، وزادوا املرتدَّ 

فوا  ال، ونفع لا  له أقبح امَّ بعُ ا  ولكَّ ن ويامن  د اإل ه بع، فقتلوا أشياعر اُكفَّ ال

  املسلمني، وهنبوا   لا ومأ   بضواطاعته عن األوطان، وق   عىلٰ   من أقام

ل، وسفكوا دم من جاءهم من  بالقتا احلرب  وبدأوه عند  ال، بيت امل

يدعوهمبَ ِق  ومل   ن،القرآ  إىلٰ   له  عليهم  احتجاجه  عن    وأعرضوا 

 ان. الربه ه من حقِّ   ده يفستهزأوا بام أور يصغوا إليه، وا

األمر كان  ثبتوصفنما    عىلٰ   وإذا  عىلٰ أهنَّ   اه،  العناد  يف  ما    م 

شكَّ وال  .اهنَّبيَّ  اهللا  من  أنَّ     عىلٰ   عاىلٰ ت  خالف  فهو   العباد  وعصاه 

 .كافٌر، بال تنازع يف ذلك وال اختالف

 يف   9  رسول اهللاة من قول  ت عليه األُمَّ ما اجتمعومن ذلك  

ت  د ثب». فقهعادا  د منوعاه،  اال ومن    وال  مَّ هُ للَّ : «امٍّ غدير ُخ   ميو

  أنَّ ا ثبت  مناه، وممَّ بام قدَّ   )مسالآله العليه و(  اءه وا أعدن االقوم ك  نَّ أ 

الرش أ أهل  كانوا  رسول  ك  وأنَّ 9  اهللاعداء  معاوية   ،  بن  يزيد 

 بن  أعداء احلسني انوا ك )عليهم لعنة اهللا(ورهطه  )امعليه  اهللالعنة (

 .)امهل آ وعىلٰ  عليهام هللاات  صلو( عيلٍّ 

كان ث  وإذا  أنْ   -   فناهوص  كام  -  ابتاً ذلك  ب   وجب  ه  يكونوا 

منيعاد  ال  تعاىلٰ   اهللا  نَّ أل؛  اً ارُكفَّ  من    ي  أ عاداه    املعاداة   نَّ ِقبَِل 

إالَّ  تكون  ال  واملفاعلة  فاعل    اختصَّ   ٰى فمت  ،فاِعَلْنيِ   من   مفاعلة، 

  ًا يادمع    ان اهللاذا ك، وإمجاع أهل اللسان يكن مفاعلٌة بإبفعٍل مل

عاد اريأم  ىٰ ملن  اهللا واصل(  ننيؤممل  وآله  ت  ته معادا  وكانت  )عليه 

إلمجاع، ًا باكافر    اهللا   ٰى ادمن ع  ه، وكانامعاداهتم إيَّ   تيضقتم  هل

ما   ، عىلٰ ارُكفَّ  )هعليه وآل وات اهللال ص(املؤمنني  حماريب أمري ثبت أنَّ 

 حناه.رش 

ما ذلك  ابن    ومن  قااسعبَّ رواه  خ،  رسولل:   9  اهللا  رج 

  أبغض اهللا   ض هذا فقدأبغ  منَال ل: «أ ا، فق عيلٍّ  يد عىلٰ  قابضاً 

 وله».ورس  اهللا د أحبَّ هذا فق أحبَّ  ومن ،هولورس

 من يب ه يؤ: «كذب من زعم أنَّ )عليه وآله  صلوات اهللا(وقوله  

 ».بن أيب طالب  يلَّ يبغض عوهو 

وله، ورس   اهللا  بحار  ا فقدلي� ناصب ع: «من  9وله أيضًا  وق 

 .افر»هو كفيف عيلٍّ  شكَّ  ومن

امل  ولق و ا(نني  مؤأمري  وآلهعل  هللاصلوات  «عهٌد )ملَّ سو  يه   :

اسور  إيلَّ عهده   ُحيِ 9  هللال  ال  إالَّ بُّ :  والك  مؤمن،  إالَّ بغِ يُ      ضك 

 كافر». 

 . كافر أو ولد زنا»إالَّ  يبغضني: «ال له [و]قو

اهللا جابر  وقول  ]]  ٧٣[[ص  / عبد  امحر(  اريِّ ألنصا  بن   هللا ة 

 . طالب  أيببن  عيلَّ  مافقني ببغضه ملناا نعرف نَّكا : إنَّ )ليهع

نبنَّك:  وقوله با  أوالدنا  أ ن  ب  عيلِّ   حبِّ ور  فمن  طالب؛  ه حبَّ أيب 

 نفيناه. قبلناه، ومن أبغضه

 ا يطول بالرشح ذكره.األقوال ممَّ يف أمثال هذه 

ثب أنَّ وإذا  إنَّ   ت  الامالقوم  مع  قاتلوه    ة الستحال له،  بغض   

دمه  ىلٰ إهم  قصد و  احلبِّ   مع  سفك  بيَّ له،  داللم  هانَّبام  حرب    ةن 

لرسواملرش ب  عىلٰ   9  هللال  كني  يقتبغضه  معنيضام  يف    ٰى   ذلك 

 ما وصفناه. بقتاله، عىلٰ  ارُكفَّ م بت أهنَّ حربه، ث

اتَّ ذلك  ومن   قوما  من  الرواة  مجهور  عليه  رسول فق  ل 

 .مي»سل سلمك يا عيلُّ ، وحريب يا عيلُّ بك «حر :9 اهللا

ني فقد ن حاربموحاربني، قد ا فلي� ارب عح «من :وقوله  

 . » اهللا حارب

أنَّ الو خالف  حا    رسومن  وال   9  اهللا  لرب  كافر،   فهو 

مع كفره   هوف  ه، يف معاصيالعناد    عىلٰ   تعاىلٰ   من حارب اهللا  ينازع أنَّ 

وإ ملحٌد.  كانبذلك  اهللا  ذا  عىلٰ   9  رسول   اريبحم   حاكًام 

أنَّ   فقد،  )ذكره  جلَّ (  اهللا  وحماريب  يهاربحمكم  بح   عيلٍّ  ه  ثبت 

 . هم بالكفر والضاللم عليحاك

ملؤمنني  احلديث عن أمري ا  ر أهلاه مجهون ذلك أيضًا ما رومو

اهللا( و  )وآله  عليه  صلوات  إكفارهم،  عىلٰ يف  ضالهلم،   القطع 

 والفسق يف أفعاهلم:

هاش  منهم: عيلُّ  أبيه، عن    ،مبن  د عب  بن  ة بكريعكرمأيب  عن 

م  رامَّ وع  ويل،الط  هللا أيب  أ بن  عن  قال: البجيلِّ   ن امث ع  يبعاوية،   ،

علي�   ريأمسمعت   ا  ا  املؤمنني  نَ�َ   يقرأ:جلمل  يوم   
ْ
ثُوا  َو�ِن
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ة م�
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ْ
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ْ
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َ
مَ ُهْم ال

ْ
�
َ
   أ

َ
هُ ان

َ
عَ �

َ
هُ ْم ل

�
 يَ ْم  ل

ْ
 ُهوتَ �

َ
ثّم  ،  ]١٢[التوبة:    �  ن

ح «ما  نيحلف  منذ   قرأها:  أهلها  حتَّ لزن  قوتل  هذا   ٰى ت  كان 

 اليوم». 

وسأل[أبوقال   عكرمة:  جعفٍر  ]  أبا  أيب    ت  حديث  عن 

أرنؤمي  وكان  -  عثامن فقال: «صدق -  نةبعني سا  هكذ  .  ا الشيخ، 

 ».ا كان، وهكذ)هوآليه لع صلوات اهللا( قال أمري املؤمنني

أ ومنه عامَّ ااجلحَّ   بوم:  عن  الطوي  عن،  الدهنيِّ ر  ف،  ل،  بكري 

 ذلك.  ثلأيب عثامن معن 
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، عن  بن جبري  بن حكيم  عبد اهللا ، عن  بن سعيدومنهم: عثامن  

قوتل أهل هذه   ل: «مامل، قااجل أهل  عيلٌّ   لقيامَّ ـأبيه، قال: ل

  قبل اليوم:اآلية 
َ
واق

ُ
ئِم�  اتِل

َ
�ُ أ

ْ
 ال

َ
رِ ة

ْ
 .»]١٢ [التوبة: ف

 جلمل». قوتل أهل ا ي ما، ولوالت عني الفتنةأأنا فققال: « مّ ث

سعي الغفَّ   نبد  ومنهم:  عن  عبد  [بار،  الهاشم  عن ن]  ربيد، 

العامَّ  قال:دهنيِّ ر  مؤذِّ حدَّ   ،  أفٰىص ثني  بني  هلم  ذَّ أ   وكان  -  ن  ن 

سنمخ أمريأنَّ   -  ةسني  سمع  «   املؤمنني    ه   يقول: 
َ
ئِم� اق

َ
أ وا 

ُ
  تِل

َ
ة

�ُ ا
ْ
رِ ل

ْ
  اليوم». إالَّ  ؤالءه  تلقو ما هللاو ف

 عبيَّ شلا  عمر بن سليامن، قال: سمعت  :مهومن]  ]٧٤[ص  [/

قال   اجل  يقول:  تأو  واهللا «  مل:يوم  نزل  إالَّ   يلما  اآلية   هذه 

  اليوم:
َ
 ق

َ
ة ئِم�

َ
وا أ

ُ
رِ  اتِل

ْ
ُ�ف

ْ
 ».ال

جاب بن  إسامعيل  قال:  ومنهم:  يرفعه،  علر      اي� سمعت 

  اآلية:  ههل هذقوتل أ  ما هللا م با]: «ُأقسمل[اجل  يقول يوم
َ
ق

َ
وا اتِ �

ُ
ل

ئِ 
َ
 ام� أ

َ
 ة

َ
ُهْم ال

�
ِر إِ�

ْ
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ْ
  ل

َ
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ْ
ُهمْ �

َ
� 

َ
 وم». الي إالَّ   ان

أيب بن  داود  ب عوف، عن حسَّ ومنهم:  العالء، عن عامر ان  ن 

ق الشعبيِّ  قال،  «أَال   عيلٌّ   ال:  إنَّ :  يفة  أئمَّ     اإلسالم    الكفر 

  ٰى بو موسوأ  اص،علا  و بنروعم ة،عاوي، ومبري: طلحة، والزمخسة

 ».)مهعلي هللاة العن( شعريُّ ألا

   رجاء،عن عرفجة وأيب  ،خالد  عنومنهم: القاسم بن عوف،  

«لقد علمت    يقول:    اسمعت علي�   بن صليع، قال:  مروعن ع

أ  اهلودج  عىلٰ اجلمل  أصحاب    نَّ صاحبة  ا   ملعونون    لنبيِّ لسان 

وهمياءٌ أح  9  األُّميِّ  للون  نقَ يُ   ،  انعيف  الناراهتموأ و،  هللا ة  يف   ،م 

 ». دوة اليهملَّ  عىلٰ  ونَرش ُحي 

ُأَخ  املوأخباٌر  هذا  يف  وخير  ٰى عنر  رشحها،  غرضنايطول  يف   ج 

 .قهارُ لباب بذكر طُ ا

  إالَّ  - اة بأرسهمَّ ما وصفناه، واجتمعت األُ  وإذا كان األمر عىلٰ 

  ) آلهيه وعل  اهللا  صلوات(نني  تعديل أمري املؤم  عىلٰ   -  عنها  من شذَّ 

اه، نَّما بيَّ   ىلٰ عة وقتاهلم  البرص  لأه  ىلٰ عيف احلكم    بهصواة بدالشهوا

 حناه. الذي رش وضمنها  باألخبار، مرهفقد وضح كف

يف صواهبم   9  هللان أهل بيت رسول اومن ذلك ما روي ع

«إ  حيث خملِّ ينِّ يقول:  إنْ   ف  ما  الثقلني  لن   كتممتسَّ   فيكم  هبام 

وعرتاهللا  كتابوا:  تضلُّ  بهأ   يت،  يفرتقا حتَّ   امهنَّ إويتي.  ل  دا  ير  ٰى لن 

 احلوض».  عيلَّ 

املسعم  هفمن كليب  بن  يوسف  رواه  حدَّ يُّ ودا  قال:  أب ،  و  ثنا 

،    فر حمّمد بن عيلٍّ عن أيب جعبن عطاء،    بد اهللاعن ع  مالك،

 هل اجلمل.أ   : ُلِعنَ )عليه وآله صلوات اهللا( قال: «قال عيلٌّ 

 ًا. ؤمننهم مكان من م إالَّ   ني،أمري املؤمن فقال رجل: يا

 م مؤمن». ما كان فيه !ك: ويلفقال 

أنَّ   :لقا «لو  جعفر:  أبو  قال  وي� لع  ثّم  مؤمنًا  قتل  لا  كان  احدًا 

 يديه.  محار بني وأومأ بيده إىلٰ  ،ا»ي هذمحار عندي من ارش� 

، قال: سألت أبا عن كثري النواء األسود،  صالح بن أيب  ٰى ورو

أمري  جعفر   حماريب  اهللاصلوا (  ؤمننيامل  عن  وآله  ت  :  )عليه 

 ن؟ مؤمنو همو هملأقت

 .»ذاأضّل من بغيل ه اهللا كان و اً قال: «إذ

حي  ٰى ورو بن  أ ، عٰى يحمّمد  ،  بن حمّمد   ، عن جعفراجلارود  يبن 

يف حرب    اكِّ كالش    يف حرب عيلٍّ   ، قال: «الشاكُّ عن أبيه  

 ». 9 رسول اهللا

 سود، أيب األ  د بنُأسي  ألسود، عن أخيهصالح بن أيب ا   ٰى ورو

 .9املؤمنني  ريمعن حماريب أ احلسن،  بن اهللا ت عبدسألل: قا

 . لُضالَّ فقال: 

 نون.ل مؤمُضالَّ فقلت: ]] ٧٥[[ص /

 ام هذا قول املرجئة اخلبيثة. ، إنَّ قال: ال وال كرامة

تر ا  ىلٰ إ  ٰى أفال  اهللا(  ملؤمننيأمري  وآلهعلي  صلوات   ) ه 

اإل  فكي   تهوذّريَّ  عنهم  ثبت وق ،  نيام نفوا    ينتفي   ال ه  نَّ أ  د 

 ؟ راُكفَّ عن ال الَّ احلقيقة إ اإليامن يف

اهللا  ٰى روو بكري  عبد  بن  نويُّ غلا  بن  حكيم  عن  عج،  ن بري، 

العبَّ الف بن  اآلية:  ل:قا  اس،ضل   يَ   نزلت هذه 
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بن  ٰى ورو الفضل  جبري [عن  بن  قال:بَّ علا   حكيم  نزلت   اس، 

 يَ أهل اجلمل:    يف   ةيذه اآله
َ
أ  ا 

�
ُ�مْ �

ْ
يَن آَمنُوا َمْن يَْرتَد� ِمن ِ

�
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 اآلية.  ... نِهِ َ�ْن ِدي

ذصحِّ تُ و ما  الروايتني  هاتني  أصحح  اكره  كتاب   من  َري لسِّ اب 

ة،  فتح البرص  بعد  البجيلِّ   هللان عبد ابجرير    ىلٰ إ  9ني  ؤمن املأمري

«فلامَّ  فيه:  البرص  نزلُت   فقال  ارُت  أعذة  بظهر  وقدَّ ليف  مُت  دعاء، 

ألهلجَّ احل العثرة  وأقلُت  عليهم،  قر  ةالردَّ   ة  وغمن   ريهم،يش 

نواست من  اهللاتبتُهم  وعهد  بيعتهم    ، »يلقتا  إالَّ فأبوا  عليهم،    كثهم 

 رب.اخل ضمن كام ةردَّ فوصفهم بال
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رواهذل  نوم ما  أص  ك  خيار  اهللا ب  احعن  يف    9  رسول 

 إلكفار:با ميهعل احلكم

ما و  فمنه  ورواه  عنكيع  فضيل،  بن  منذر  ف  حمّمد  عن  طر، 

يف أهل   يقول  )ليهع  هللا رمحة ا(رس  ر بن ياعامَّ   ، قال: سمعُت الثوريِّ 

واهللالبرص أسلم    ة:  ولالقوما  الوأرسُّ   لموااستس  هاكنَّم  ،  كفروا 

 نًا. ليه أعواعوجدوا  ٰى تَّ ح

ن، قال: قال  ارعمعن أبيه، عن األجلح، عن  م،  يهإبرا  ٰى ورو

أ حذيفة من  شيعة    أنْ   كممن  دار:  الناكثني    الالدجَّ يقاتل  فليقاتل 

 وأهل النهروان. 

أمري   هل النهروان اخلوارج عىلٰ ة، وأ لبرصأهل اكثني  بالنايعني  

 .)يه وآلهعل هللا صلوات( نيمنؤامل

أ وثب الدجَّ   نَّ ت  فيجارُكفَّ   لاشيعة  أنْ ،  أ   ب  رصة  الب  لهيكون 

 . اً ارُكفَّ والنهروان 

كهيلَ َس   ٰى ورو بن  امة  عن  بن  عبيِّ لشل،  صعصعة  عن   ،

ة،  طلح  مخسة:  ة الكفرمسعود، قال: أئمَّ   بن  عن عبد اهللا  حان،صو

وم العاص،والزبري،  بن  وعمرو  أ   عاوية،  ذكره،   ٰى خفورجل 

 . )هللا لعنةعليهم (

عاد  يز  ٰى ورو عن  املنذر،  جابيَّ طبن  عن  عبد  ة،  بن   اهللار 

قال:األنصار[يِّ  عيلٍّ   يف  الشاكُّ   ]،    ) يهعل  اهللا  صلوات(  حرب 

 .9 رسول اهللايف حرب  كالشاكِّ 

 ، فهو كافٌر. 9 ول اهللايف حرب رس من شكَّ  وال خالف أنَّ 

والزبريو طلحة  عن  روي  ما  ذلك  خامن  يفصَّ   ا  ارمهإكف  ة 

 القتال:  عىلٰ  هامبعتَّ ن ا ومفسهامأن

إ  نهمف رواه  عما  بن  عن ورمسامعيل  دينار،  بن  احلسني  عن   ،

 ًا. ارفَّ كُ نموت  خشيُت أنْ  لقد :ةال طلحقال: ق  ،يِّ ن البرصساحل

دينا  ٰى ورو بن  احلسني  عن  أرقم،  بن  احلسيونس  عن  ن ر، 

ق يِّ البرص سحدَّ ]]  ٧٦/[[ص    ال:،  من  طثني    يوم   لحةمع 

  أقبل عىلٰ   - قد اهنزموااس الن ٰى أ ر و - سهمه الأصابمل، حيث اجل

 ًا.رافَّ كُ  ة يومنا إالَّ قيَّ أرانا ب فقال: ماٍل رج

،  ٰى بكر بن عيس  ثني أيب، عن: حدَّ قال   ،بن عمر  إبراهيم  ٰى ورو

 ًا. ارُكفَّ  يومنا إالَّ  ةيَّ أرانا بقله: ما  يوم اجلمل ملوىلٰ  قال: قال الزبري

  ىلٰ و مل ل يقوريلزبت اسمع قال:، السعديُّ عوف    نبكر ب ٰى ورو

 ًا. ارُكفَّ  إالَّ  اة يومنبقيَّ أرانا  ن، ماله: يا فال

فإنْ  خربِّ ول قا  سؤال:  هذا:  عن  األخبونا  أوردمتوها الار  ه  تي 

منسطرمتوما   ممَّ   وه  أهي  ويزولاآلثار،  العذر  يقطع   هبا  ا 

ممَّ ياب؟  االرت ُيعتَ أم هي  بالظنِّ ا  أ نقظواهر    وحسن  قد  من  هل لها 

 ن؟ امي واإلالة العد

إنْ هل  قيلاب:  وج هببأردتم    م:  العذر  فقطع  التواتر  ا هيا 

 اد. اآلح ا طريقهمجيعها عندنا مذلك  يفعي ندَّ  ار، فلسناواالنتش

ا ندنة عاألدلَّ   ة بالنظر واالستدالل؛ فإنَّ ك احلجَّ أردتم بذل   وإنْ 

هبيوجب   اعتربو  ا،العمل  ملن  العلم  من    بالصحيح  هاتولد 

و أ رلة  لعداذلك  االعتبار،  عىلٰ   قرَ الفِ   فاقواتِّ   ،الً وَّ واهتا   املختلفة 

  -  الصفة هل فيام ذكرناه من ا -  وٍ ا هو مسا رض هلا ممَّ م املعادع نقلها، و

اه نَّبيَّ ة ملخربها، وما  ج العقليَّ جَ مناه من احلُ ا قدَّ ها، ومقارنة مدِّ ضب

 صحيح القياس.  ها من معنايف

كذلكان  وإذا   بفه  ك،ذلك  العذر  قاطعة  ط رش   عىلٰ ا  نهقرائي 

 دالل.ستاال يب رتت

عمرو بن شمر، عن جابر،   ٰى أفليس قد روقالوا:    فإنْ   :سؤال

«أنَّ جعفر    أيبعن   املأمري  :  اهللا(  ننيؤم    ) وآلهعليه    صلوات 

إىلٰ امَّ ـل دنا  من    مقبالً  النا،  ةالبرص  الكوفة،  قرظخرج  مع  بن ة  س 

يتلقَّ  هنفلقوونه،  كعب  دون  زياد،النظ  ره  بن  منفدنو  ر  ُهي ا  ه ئوننِّه 

وفتحالب ليمسح  إنَّ ،  جاه  عن  له  بينلعرق  فقال  كعرق ه،  بن   ب:ظة 

ك  ك، ونرصعدوَّ   أذلَّ ك ووليَّ   زَّ أع  ني، الذياملؤمن  مرييا أ   هللاحلمد  

 الباغني الظاملني. القوم عىلٰ 

ا عبد  له  وه  هللافقال  ابن  واهللالراسبيُّ ب  إي  إهنَّ :  ا،  ن لباغوم 

 .كوناملرش الكافرون ظاملونال

أم ُأمُّ   :)عليه وآله  صلوات اهللا(  ننيؤمري املفقال له  ك،  ثكلتك 

ابن   يا أبطلَت  تعلم، تقول ما ال   أنْ   عىلٰ   اكوأجر ما أْقَوَلك بالباطل

القوم    السوداء، تقول؛أليس  كانوا مرشكني، سبينا    كام  وغنمنا لو 

 م». ثناهناكحناهم وال وار اهلم، وماأمو

 ين؟ افرنوا كم كاأهنَّ  ىلٰ ع مع هذا القطع كمل صحُّ ف يوكي

ن من حيث ال يتضمَّ  ٰى نعنفسه مر يف الكف م: إنَّ جواب: قيل هل

 الكفر.  نضمَّ يت ٰى ك معنرشك، وال الرش ٰى معن اً فركان ك

وكلُّ   كلَّ   أنَّ   وذلك كفر،  فهو  وليس مرش  رشك  كافر،   كلُّ   ك 

ون بجحد  قد يك  كفرال  نَّ أل  ،ككافر مرش  ك، وال كلُّ فهو رش كفر  

 .التوحيد مع عدم إالَّ  ونيك ك الد، والرشتوحيالع ة مفريض

القوم من الكفر   ىلٰ ا ينفي ما حكمنا به عث ممَّ يدهذا احل  يف  فام

 ناه.ما ذكر مع
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الكفر    من كالمنا أنَّ   منا فيام مٰىض قدَّ قد    لسناوَ ]] أ ٧٧[[ص  /

ين عن  ة ومرتدِّ لَّ م ارفَّ كُ  ةأهل البرص ألحكام، وأنَّ ا فلنفسه خمت يف

أنْ دو  ،اإليامن ملَّ   نيرتدِّ م  وا يكون   ن  وأنَّ   ةعن مجلة  من    اإلسالم، 

ك ملَّ فاكان  أنْ ر  جيب  ال  ال  هليع  ٰى ُجير  ة    حد جل  ار ُكفَّ أحكام 

بإنكار   حيد،التو لتباينالرسالة  أو  يف    ،  الفريقني  هلذين  جيب  ما 

 األحكام.الديانة من 

عىلٰ ذإو األمر  كان  فقدوصفنما    ا  أنَّ   اه،  ااخل  وضح  لذي رب 

غريو أوردمت مضه  وئلناللد   ادٍّ   عىلٰ اأحكا  بقال  منا  ا  مو  الكفر،وم 

 األخبار. نرويناه م

وممَّ  يُ فصل:  أنَّ   حوضِّ ا  املؤ  ذلك  عليه   اهللاوات  لص(منني  أمري 

  وأمسك اك،  باإلرش   حكمه عليهم  إالَّ   وهب  ابن  ر عىلٰ نكِ مل يُ   )وآله

 ل.والكفر والضال بالبغي يتهمن النكري عليه يف تسمع

وصفه  ٰى جيري جمر -  اً أيض -  فرالك  من م بهوصفها فلو كان م

م خطاءه فيه،  هل  والتيه عن الصواب، لبنيَّ   ءاطاخل  باب  يف  ك،بالرش

عننيَّ كام ب إذ مستحيل يف    كم عليهماء يف احلطاخل    يف اإلرشاك، 

والقيا الصحيح  يوردالنظر  أن  منَكرين،إ  س  ا  نسان  م  إلمافيقصد 

لاملنص إىلٰ وب  فيُ   لبيان  و  قَّ احلر  ظهأحدمها،  عمِس يُ فيه،  ن  ك 

معا اواست  آلخر،  يفاء  وت  لعلل  الدعاواكباطلهام،  عىلٰ فؤ  له    ي 

ٌ ا بوهذ ار.مرتكبهام واإلنك ىلٰ ع التغيري  . هللا، واحلمد نيِّ

  أل أمري سرجالً   ة: فقد روي أنَّ قال بعض احلشويَّ   سؤال: فإنْ 

  ة؟ أهل البرص  ونك، فقال: أمرش)هليه وآلع  اهللا  صلوات(املؤمنني  

 ». : «القال

 . هم؟ قال: «ال» رافَّ كُ : أ قال

 ».انليقال: «إخواننا بغوا ع منني؟ؤيا أمري امل قال: فام هم

باألُ  له،خوَّ فوصفهم  يفومل    ة  هلم  األسامحيكم  بغري  اسم   ء 

 الم واإليامن. اإلس ن أهلم مأهنَّ  عىلٰ  البُغاة، وهذا يدلُّ 

ن ه مضدِّ يف    مناهقدَّ بُطُل بام  هذا احلديث يَ   هلم: إنَّ قيل  جواب:  

واآلث  رخباألا املاالصحيحة  الظاهرة  بفساده  يضوتق  شهورة،ر   

 ع.وبرهان اإلمجا قوملار دالئل القياس يف كف

يولو   عىلٰ كمل  دليل  ن  أمري   إالَّ   سقوطه  ملذهب  ُمنافاة 

ااملعلوم    9 املؤمنني أهل  دمائهم،   -  ة رصبليف  سفك    من 

ونتهولع والربم،  منهم،  إىلٰ اءة  عند  والشهادة    ،م وهتعدا  الدعاء 

 ان كافيًا.كل - سقهميم فظبع والعامِّ  صِّ خلاا

مجاع، ف ذلك، ودالئل اإلالخب فكيف، وما ذكرناه من التواتر 

ع ضعف احلديث يف نفسه بشذوذه،  ر، مواالعتبا  ر الصحيحنظوال

إسناده  وو طرهي  وك  ه،يقوفساد  توليده،  روبرهان  اويه، ذب 

 له. افتعالهو

سلَّ أنَّ مع   لو  تمناا  أللسه  جدل،  تيم  من  عىلٰ له  أويمكن    وجٍه 

من أنَّ قِ   النظر،  املؤمنني  لا   بَِل  أمري  سأل  عليه    اهللا  اتصلو(سائل 

ذلك، فسأله عن  بعدم    فأخربه  ك،اسم الرشاقهم  استحقن  ع  )وآله

 ذلك. مننع تق واماإلطال تسميتهم بالكفر عىلٰ 

يُ  أ   أنْ   رنكَ وليس  امليكون  ق   مَ لِ عَ   9ؤمنني  مري  صده من 

التسميةحقُّ تسي  ال]]  ٧٨/[[ص    ما  لكفراب إذ كان   ون  كفر  لا  به، 

اجلنس  نَّبيَّ   ام  عىلٰ  يف  خمتلفًا  أحكامهناوكاه  يف  ت  الرشعخمتلفة   ، 

 صد. ق تنع من التسمية بامفام

فرون، من  كا  به   الذي همالسائل أراد غري الكفر    أنَّ   بل ال شكَّ 

  ىٰ جمرم جيرون  أهنَّ   وظنَّ ة،  يعة الرشة عن مجل الردَّ   كفر ة دون  مللَّ كفر ا 

امللَّ   تدَّ ار  من  أو جمرعن  ال  الكتاب   أهل   ىٰ ة،  فلذلك ضمَّ من  ه  كفر، 

 . امثلة م املوتوهَّ  عنده،  اربةاملق  يقك من طر الرش  إىلٰ   ل اسؤيف ال 

املؤمنني   أمري  من   عىلٰ   )آلهليه وع  صلوات اهللا(وكان اجلواب 

ك بالفرض  وملهانَّيَّ ام  إىلٰ   ،  اأجن  صيلتف  حيتج  تلك يف    لكفراس 

استحقُّ   متهنعأو  احلال،   اطن  يف مو  له ذلك  مدَّ إذ قد تقنه،  موه  بام 

وانترشُأَخ  أ ر،  يف  وعنباصح  رسوله،  وعن  ق   9  اهللا   ه    بله، من 

 ة ورشحناه. خبار املرويَّ اه يف األما ذكرن عىلٰ 

وصفهمفأمَّ  يفخوَّ باألُ   ا  اإليامن  ألهل  قوة  «إخ  بله:  غوا  واننا 

 لمن أه  مأهنَّ   عىلٰ   يدلُّ م، وال  سالم اإليوجب هل  ال  فذلك  ،ينا»عل

من  اإليام  أنَّ ن  مع  هِقبَِل  معص  وصفهم  بالبغي يف    تعاىلٰ   اهللا  يةذلك 

اإليام العاداإلمام    عىلٰ  وأهل  من ل  عىلٰ   اعه أشي  ن    احلقِّ   وأنصاره 

موجٌب  وذلك  لكالظاهر،  كانفرهم،    ال  إذ    ن م  إالَّ يقع    البغي 

 كافر. ال من الَّ إيكون  ال اىلٰ تع هللا ف يف اخلالاملعاند، والعناد 

ذ األُ كوليس  االتِّ يوة  خوَّ ر  ألنَّ افجب  الديانة؛  يف  قد   ق   ذلك 

ٰ   :اىلٰ تع  شرية، قال اهللاوللع  ،لديانةخالف ا  مع  ن للنسبوكي
َ
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باألُ  سبحانه  وضالخوَّ فوصفه  كفرهم  مع  لقومه،    لتهمة 

لوتكذي الديانة،لع  همدِّ ور  هبهم  بذلك  يرد  ومل  الوصف    وال  يه، 

 رية.شالع األخ يف راده أ كنَّلوطاعة، وال يامنهلم باإل
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سب وتوقال  ٰ   :عاىلٰ حانه 
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أخبأنَّ ضًا  يأ ه  فوصف وإهًا لقومه كان  أخًا يفنَّ ،  أراد  العشرية، ام   

ل ملن تريد قووت  ة.ريالعشأخو    مَ يريد مدحه: نِعْ   رب تقول ملنوالع

 . و العشريةه: بئس أخذمَّ 

بنَّبيَّ ما    األمر عىلٰ   كان  وإذا مااه،  ملَّ تع  طل  القوم  به  اخلرب   نق 

 ما ذكرناه. عىلٰ 

فإنْ ؤس مج  ال:  كان  وإذا  املؤمن  يعقالوا:  أمري    9ني  حماريب 

سامتنعتم    مَ فلِ   ،اً ارفَّ كُ  جواز  وأجزتممن  مناكحتهم،    بيهم، 

 مقابر املسلمني؟ يفم ودفنه همتثغتم موار وسوَّ 

عىلٰ   وهالَّ  هلحك  به  أنَّ   قطعتم  القتل  أ مهم  أخم،  اجلزيو  ة ذ 

عليهألُمَّ ااجتمعت    ما  عىلٰ   م،نهم ا  أنَّ   ة  أنْ واملرش  افركلحكم    ك 

 زية؟ هم اجلاب منكتال ي أهلؤدِّ أو يُ  القتيتوبا أو يُ 

امتنأوَ  من  ليس  ختفاعكم  ال  ُمناقضة  بالكفر  هلم    ٰى تسميتكم 

 عقول؟ أهل ال ىلٰ ع

قيل:]]  ٧٩[[ص  / تقدَّ   جواب:  منفقد  مجلة  اجلواب   مت 

فالسؤ هذا    عن مٰىض ال  وبيَّ تابالك  من  يام  أ نَّ،    أهل   أحكام  نَّ ا 

خمتال الكف  عىلٰ   فلكتاب  يف  اختالفهم  وبعد ا و  رحسب  لضالل، 

الرشاألحكا  فإنَّ  للععيَّ م  عمل  ال  إجياهبة  يف  وإنَّ   ا قول   امبإمجاٍع، 

 اس.والتوقيف دون الرأي والقي النصِّ  ىلٰ إ ع فيهارجَ يُ 

مل  وإذا كان األمر عىلٰ  يُ ما وصفناه،  أنْ نكَ     عىلٰ كم  ن احليكو   ر 

حكملَّ امل  ُكّفار ما  املؤ  هب  ة  اهللا(ني  نمأمري   يف  )وآله  عليه  صلوات 

الصالة أهل  وجحماربة  بل  أنْ ،  احلقُّ   يكون  ب  هو  اهللا   ذلك    عند 

ألنَّ   تعاىلٰ  اإلماموالصواب؛  املاالع  ه  أحكامه   نأمودل  يف    عليه 

 د.والفسااجلور 

منفأمَّ  فا جواز  نذا الإنَّ اكحتهم:  إ  ا  ء، ولكنَّابتداال  ليه عىلٰ هب 

ا  نسخه  نوجب البحدوث  اللكفر  صاحبهخي  ذي  امللَّ   رج  ة،  عن 

 فناه.ما وص ك السمع عىلٰ يف ذل انيقوطر

فإفأمَّ  القتل:  عنَّ ا  نوجبه  سا  وبذلك  التوبة،  عدم  مع  ار ليهم 

 آلثار. نقلة ا  يف القوم بإطباق )لهعليه وآ اهللا  صلوات(ني ؤمنامل مريأ 

لأنَّ   ٰى  ترأَال  اامَّ ـه  خذ البيعة أل  حلرب وجلس  ر اأم  نقٰىض  

بن طلحة بن    ٰى وستتاب أهل اجلمل، وكان فيهم مسا  الناس  ىلٰ ع

لهفلامَّ ،  اهللاعبيد   قال  عليه  وفد  وإالَّ   اهللا   إىلٰ   «ُتْب   :  طلحة،  ابن   يا 

التوبة  ،»عنقك  بترض  هللاوا مجاعة   وبايع  -  نئذٍ يح  -  فأظهر  مع 

 هل اخلالف.أ من  ن كانايعني ممَّ املب

فإنَّ أخا  وأمَّ  اجلزية:  هبا  ذ  ورد  ووق ام  أهل    فالقرآن،  عليها 

القرآ ، وليس جيوز تعدِّ باتكلا  اإلسالم يف أهل    اع إىلٰ مجواإل  ن ي 

ما هب  غري  القياس،ثبت  جهة  من  تعلَّ   ام  ما  يف    موقلا  بهق  فبطل 

 ؤال. الس

أجاب وقد  أصحابنا    فصل:  بأنَّ بعض  ذلك  ا سب  عن  لقوم  ي 

ذراواسرتقا  هلمأمواوغنيمة   ق رهيق  كان  م  أمري    لكن  ،جائزاً د 

وآله  اهللا  ت اصلو(ؤمنني  امل منَّ   برتك  همعلي  منَّ   )عليه  كام    ذلك، 

هم  يسرتقَّ   كان له أنْ   الفتح، وقد  يفة  أهل مكَّ   عىلٰ   9  هللارسول ا

أهريغه يف  سريتب من  وأُ ل الرشهم  ببدٍر  وُحنني    د واألحزابحُ ك 

امل التي غنم فوسائر  ء واألوالد،  نساال  رتقَّ واس  والاألم يها  واطن 

 .البيت  عن أهل  يأثروهناية روا هلم بذلكو

ي ثّم  خربِّ   لقاسؤال:  عن  هلم:  اونا  أليست سَّ لفُ أحكام  اق، 

 ل؟ لضالاختالفهم يف الفسق وا ع بحسبلرشيف اخمتلفة 

 .وا: بىلٰ إذا قال: فوابج

هلسؤال:   أيِّ قيل  من  أمري    م:  حكم    عىلٰ   املؤمنني  جهة 

اإلقبقتباللة  قبال  أهل  من  ربيهحما يف  عن ال  والنهي  يف   ل،  ذلك 

م  كرهعس  ٰى ، وقسمة ما حوٰى حاجلر  اإلجازة عىلٰ   ار، وتركبداإل

والسالاامل  من واملتاع  ما عدا ذلك ،  حل  من األحكام، وهم   دون 

 اٌر؟جَّ  فُ ٌق اسَّ فُ  ندكمع

 : من جهة القرآن.لواقا جواب: فإنْ 

 يف     حسب فعله  ك عىلٰ ذل : وأين تفصيل  سؤال: قيل هلم

 ؟ رآن قال]] ٨٠/[[ص  حيرص

و مقالو   إنْ جواب:  السُّ جه  نا:  اهللانَّة  رسول  عن  يف   9  ة 

 الة.أهل الص اقسَّ فُ 

 ؟ قاسَّ ذلك حكم مجيع الفُ  ة أنَّ نَّيف السُّ أوَ  يل هلم:: ق السؤ

 .وا: نعمقال  إنْ : فجواب

 مجاع، وخالفوا القرآن. ضوا اإلحكم: نق

ب  لرض ك ابذلفسق    ه فيمن لكنَّ، والوا: الق   ر: وإنْ جواٌب آخ

 . )السالم عليه وآله(ؤمنني ملااريب أمري حم لذي كان منابعينه، 

أوَ ؤس هلم:  قيل  دس  ليال:  فذلك  املؤمنليل  أمري  ني عل 

اهللا( وآله  صلوات  قي  وملقبا )  عليه  عىلٰ جَّ احل  مامع  إذ   هم،فسق  ة 
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ع  بقط  9  النبيِّ   بنصِّ ة رشح ذلك احلكم يف القوم  ع األُمَّ يس مل

 . )وآله ليهع وات اهللالص(منني  املؤأمريهة غري جعذر من ال

 واإلنصاف. صدقلاع ، م: بىلٰ ِمنْ  اب: فال بدَّ وج

أنْ   :هلم  قيل  ام:إلز أنكرتم  وذلك  ارُكفَّ القوم    ونيك  فام  ًا، 

الحكمه يف  ارضم  يف اك  لذي ب  منهم  أ   ن  املؤمنني    مري حرب 

  كفر يف ل، إذ الفعااأل ة من بني سائرخاصَّ  )عليه وآله صلوات اهللا(

عىلٰ اوأحك  خمتلف،  فسهن ذلك ويكو  ،فاالختال  يف  حسبه   مه    ن 

أمري   فعل  اهللا(منني  ؤاملصوابه  و  صلوات  قيام    ،)آلهعليه  ومع 

 . هانَّبيَّ  كفرهم بام عىلٰ  ةاحلجَّ 

جيب  الو ذلكيكو  أنْ   أنْ ارفَّ كُ المجيع  حكم    ن  جيب  مل  كام   ، 

 ن.لبياضح ااق، وهذا واسَّ فُ مجيع ال يكون عندكم حكم

حدَّ   اىلٰ تع  اهللا  نَّ  سواء، أل وال  وا:قال  فإنْ   فصل: يف    ارُكفَّ لل  قد 

حكم    وكلُّ   جلزية،أخذ االسبي وحدودًا من القتل و  ةنَّالقرآن والسُّ 

 . ارُكفَّ الحكام ليس من أ  هلمنا أنَّ ة، عذلك يف العصاخالف 

يب السؤال، إسقاط هذا الكالم يف ترت  بيان: قيل هلم: قد مٰىض 

أ بذ  قواتتعلَّ   أنْ لكم  جاز  ولو   آلخر  جلاز  بمثيتعلَّ   نْ لك،  يف ق    له 

والتسمية  القوم  إخراج الفسق  يتعلَّ   ،ةخاصَّ   عن  أصأو  به  حابنا  ق 

إكفيف عىلٰ   قدفيقولون  البيان،  ارهم  أحكامًا   اقسَّ للفُ   دناجو  : 

د، والقطع، والقتل بفعٍل خمصوص،  لْ اجلَ   ن منآ القر  وصة يفخمص

والتعزي  والنفي، فيوالصلب،  ير  أمام  با لتبس  يُ   ق،لفسره  ع  قطَ وال 

ه  منا أنَّ لع،  ما خالف ذلك يف العصاة  فكلُّ   البيان،  ىلٰ كبريًا عونه  كب

 .اقسَّ لفُ ا أحكامليس من 

إىلٰ   فإنْ  الالنوحكم    أنَّ   رجعتم  من  أمريفسع  عن  مأخوذ    ق 

 القرآن. رصيح دون  9 ننياملؤم

من بعينه  النوع  حكم  وكذلك  لكم:  عن  قيل  مأخوذ  ه، الكفر 

 له. ملن تأمَّ  ، وهذا بنيِّ اهنمحسب ما قدَّ  عىلٰ  الوة،يح التون رصد

  م كانول عندكنا أمستحيل يف العقوسؤال: ثّم يقال هلم: خربِّ 

يف العبادة  ال  َجميء  حكم  ارُكفَّ بعض  أمري  بام  يف    9املؤمنني    به 

  والنهروان، فيوجب قتلهم إنْ ]]  ٨١/[[ص    شاموالة  لبرصا  هلأ 

ممل   ويمنع  اتِّ يتوبوا،  ُمدبرن    ىلٰ عواإلجازة    رب،حلا  يف   هيمباع 

و ويُ جرحيهم  حووِّ سسبيهم،  ما  غنائم  دو  ٰى غ  مل    امن  عسكرهم 

 املكان؟ من  ذلكيف غري دَ جِ ووُ  َحيووه

 ك مستحيل.نعم، ذل وا:قال  فإنْ  جواب:

ستحال ذلك، والعقول ال  ن اأي  : ومنم : قيل هلسؤال وحكم

األحكام تُ السمعيَّ   توجب  وال  إؤدِّ ة،  من    تي ال  لحاملصا  عىلٰ   الَّ ي 

ا وجبت  وهذالأجلها  ال  عبادات،  أهل أ   هبيرتك  ما  من  حد 

 الديانات؟ 

 ذلك. يستحيل قالوا: ال  إنْ ر: وخآ  جواٌب 

فلِ  هلم:  قيل  به،  ون  يك  أنْ   مكرتأن  مَ سؤال:  جاء  قد  السمع 

وصار يف   حسبه،  عىلٰ   )عليه وآله  صلوات اهللا(  نياملؤمن  مريمل أ فع

عىلٰ احل م  كم  كفالقوم  موهذه؟  جبمو  إىلٰ رهم  ع  إىلٰ   اا  سبيل    ال 

 نصاف.دفعه مع اإل

نع مع مالس  ٍع، لوال أنَّ نتممقالوا: هذا قد كان غري    نْ فإ   :جواب

 واإلمجاع. ، منه

ق  هلسؤال:  اخلٍع  سم  أيُّ   م:يل  أو  القرآن،  يف  ُس ع  ربجاء  ة  نَّ ن 

أنَّ 9  يِّ النب إقام  :  مع  العادل،  اإلمام  بحرب  كفر   عىلٰ   ته من 

أحكاوإظهني،  الشهادت امللَّ لَّ امل  مار  يستحيل  ما ة،  حكمه  يف    ة 

ال   وهذا ما  إمجاع؟  أيُّ   أمذلك ؟    فاق حصل عىلٰ اتِّ   أيُّ   ذكرناه؟ بل

 ب من األسباب. وال سب الوجوه، من وجهٍ  إثباته عىلٰ  ل إىلٰ سبي

  أنَّ   د السمع، أو وقع اإلمجاع عىلٰ ور  هل  هلم:  لاثّم يق  سؤال:

عىلٰ  ذ  بتيعاواالس  العموم  الكافر  سبي  ماله،   ه،تّريَّ جيب  وغنيمة 

منأ و منخذ اجلزية  مقا  حتهكاه، وحترم  ودفنه يف  أهل    بروموارثته، 

 اإلسالم؟ 

 نعم.ا: لوقا فإنْ  جواب:

هب وبيان:  ألتواحكم  القرآن،    نَّ ؛  يف  موجود  غري  ال وذلك 

ال  فمعرو األُمَّ باالتِّ   ةنَّسُّ يف  واختالف  موجودفاق،  فيه    عىلٰ   ة 

 البيان.

عىلٰ مِ ُجي عة  الشي  أكثر  أنَّ   ٰى تر  أَال  أ   فاركإ  عون  مري حماريب 

أنْ   9  املؤمنني غري  هذ  من  فيهم  ومجهور    حكام،ألاه  يوجبوا 

هة مع امتناعهم من أخذ بِّ واملش  ةربِّ املج  إكفار  عىلٰ   ونمععتزلة جمامل

منهجلا س  ،مزية  وغنيمةذرا بي  أو  وإجازهتم  رهيم،  بل   ،أمواهلم، 

 م.اإلسالبر أهل مقا م يففنهمواريثهم، ودإباحتهم 

عاه اخلصم من ذلك، دَّ ا ام ل فيل للعقوه ال عمأنَّ  عىلٰ  وهذا يدلُّ 

 مجاع.وال إ ال سمع فيه، هوأنَّ 

ر  كفاق به يف دفع إل التعلُّ ، بطدناهدَّ ع   مايكون فيه    طل أنْ ذا بإو

 اه.نَّيَّ ب ما عىلٰ  القوم

ولعلَّ  يق  فصل:  اخلالف  أهل  من  ما  مستضعفًا  بيان  عند  ول 

أنكاه:  وصفن اختص  جهةمن    رلست  اجلهات  من    صامن  طائفة 
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أمريكحل امن    ارُكفَّ لا به  بام حكم  البرص  9  نياملؤمن   م  أهل  ة،  يف 

  ه عىلٰ وا ب تستدلُّ  ال جيب أنْ  كمر، لكنَّكفافيهم مع اإل لكذ  ىفٰ يتنا الو

 م. األحكا الً كفرهم، ثّم توجبوا فيهم هذهتوا أوَّ بث تُ  ن أنْ ودكفرهم  

ا  منَّ   انك، وعليه كذل  لناقد فعفيقال هلم:    ان:بي  ]]٨٢[[ص  /

 وكشفنا عنه بجيلِّ   ة،بأوضح الدالل  كفر القوم  عىلٰ   لناد، فدلَّ االعتام

ثمّ الربهان احل  ،  بعلي  كمأوجبنا  اإلمامهم  الرشيد    فعل  العادل 

 األفعال. يف مجيعب صي، املُ أطعليه اخلملأمون ا

حرَّ وإنَّ  جام  يف  السؤال  وصرنا  األحكام،  فيها  نححَّ واز  ا 

 ل.فر والضالأهل الك عىلٰ  جوازها كاركمإلنل، ستدالاال

كنَت  املستضعفأهيُّ   -  وإذا  أ   -  ا  بام  ذلك  أجزَت  وجبه قد 

باب،  ال  لوَّ ما سطرناه يف أ   فارهم إىلٰ كإئل  دال  ىلٰ ر، فارجع إعتبااال

مبتوان من  الغفلةدكرق ه  من  الكالم رتَّ عامَّ   ، واستيقظ  جتد  بناه يف   ،

عىلٰ  رش   ذلك  وتقفحناما  و  ما  عىلٰ منه    ه،  ق  املوفِّ   هللا اأوضحناه، 

 للصواب. 

*   *   * 

الاختال  أنَّ   -  اهللا   كدشر أ   -   واعلم]]  ١٠١[[ص   ة صبناف 

أمري   حماريب  كم عىلٰ يف احل  احلديث  بأصحائة ورجوامل  ن املعتزلةم

امل  ، وأعدائه )عليه وآله  ت اهللاوا صل(منني  ؤامل متنعني  اخلاذلني له، 

بيعته واعن  ع  لقول،  يدلُّ دقلعا  ىلٰ فيهم  يُ   دِّ ض  عىلٰ   ،   نهظهروما 

ويوجب  ٰى بالدعو واليته،  أضفت  -  من  فيمن    ىلٰ إه  إذا  أحكامهم 

، بل 9ته  عداو  -  مامتهر إمأنكن، ووعثام  وعمربكر    الف أباخ

 : 9اختلفوا يف أحكام حماربيه م أهنَّ  لكذوعنادهم،  إىلٰ  يضطرُّ 

معبعضهمفقال  ]]  ١٠٢[[ص  / كانوا  ماحل  :  أهل رب  ن 

وكانوا من   ،هبوأحسنوا حلر  ين والصوابجتهاد يف الدِّ االن وإليام ا

 .اهلداة األبرار

آق و مال  كانوا  اخرون:  أهل  إالَّ إليامن  خطأ    اخطأوأ م  هنَّ أ   ن، 

 ل وإحسان.ترك فض

خم  ون:آخر  وقال خططكانوا  ُخي ضالأ  ئني  ال  عن ل  رجهم 

 اإليامن.

املعتزل رؤساء  من  وقال  وقع  قد  ف  ٰى دحإ ة:  سق  الطائفتني 

  نأمن به أنْ   ا النَّكحدامها، لإ  نقطع به عىلٰ   ناالضالل، لسب وحلربا

الفا عيلُّ   سقيكون  أيب  به  ،  )هوآل  عليه  اهللات  صلو(  لبطا   بن 

ايمجو من  أصحابه  واألع  وب  لوأه  نصارملهاجرين   ةعيبدر 

 ن. الرضوا

  ٍق بفس   اقاً سَّ فُ كانوا    ع منهم:عي التشيُّ وقال مجهور املعتزلة وُمدَّ 

ب جيب  اإلال  أنَّ وادَّ   ر.كفاه  الفتن  عوا  خرجوارؤساء  سق  فلاعن    ة 

 نان. باجل عليهم اة، وقطعوالعصبيَّ  الَّ نٍة أقاموها إبغري بيِّ 

ع  ملعضهم:  ب  الوق  بني  وا    يلٍّ يكن  قتوطلحة  ، اللزبري 

ذلك   اموإنَّ  واستخفافاً   كان  وجتاهالً  هبتًا  األعراب   ينبالدِّ   بني 

 اإليامن. و

احلوقطع ومجشويَّ ت  اة  امت  عىلٰ   جئةملرهور  بيعنمن  من  ته ع 

اهللا( وخذَّ )وآله  عليه  صلوات  عن،  الناس  واعتزل   ته،رصن  ل 

 لصواب. اد وا، بالسدالقتال

 الَّ يف ذلك، إر خطأهم  نكِ نُ   : لسناعتزلةرجئة واململا  بعض  وقال

 لثواب.با هلم وهم مع ذلك، وقطعوا االجتهاد، وتولَّ  خطأ يف هأنَّ 

 بالضالل.  مصفه متنع من ووا هم،ثم عنمنهم املأ كثري وأسقط

م  الوق  وصفن  ع أكثرهم  أعما  يف  أحكامهم  من  أمري    ءدااه 

بك  لفخا  من  إنَّ :  9املؤمنني   وأنكر ام وعثمر  وع  ر أبا    ن 

 اإليامن.  نع ، خارجعاىلٰ ت ر باهللا م، كافإمامته

إنَّ  مجاعة:  األكثر  هذا  من  شكَّ   وقال  إما  من  واحدٍ يف  من  مة   

 م. العن اإلس ملرتدِّ م ابحك ن كافراً ، كاالثةالث

الب ممَّ وقال  إهنَّ كذن  اقون  فُ رناه:  بذلك  ُض سَّ م  فُ الَّ اق  ار. جَّ ل 

أو لعمر،    دالعق  يب بكر، أوأل  العقدت  وق   نع يفمتو اه لأنَّ وزعموا  

مملعث عامن،  من  أصحاامظتنع  اهللا  ب ء  أهل    9  رسول  وفضالء 

بذل دمه  لكان  حالالً،اإليامن،  هدرًا  بن  ر  عم  به   قٰىض   بام   ك 

 اآلثار. ورواه نقلة  ،ٰى يف الشور باطَّ اخل

أقرَّ   عىلٰ   اوموحك رشاي  من  يُ إلا ع  بجميع  ومل  ها منر  نكِ سالم 

أنَّ غ  ة،لبتَّ ائًا  شي إمامة    هري  من  بكرامتنع  إليه    ملحي  أنْ   ٰى وأب  أيب 

بكزال بحلِّ دِّ الراة،  فأفتوا  والكفر.  ذّريَّ   دمه  ة  وسبي  ته، وماله، 

يف اإلكالسرية  وهرشا  أ لمويع م  ك.  وطلحة  نَّ ن  والزبري    عائشة 

 ، ودفعوا إمامته،)هلوآ عليه    صلوات اهللا(املؤمنني    ا بيعة أمرينكثو

إود  ،هحقَّ   اوأنكرو دمه،  به،حر  ىلٰ عوا  شيعوقتلو  وأباحوا  ته  ا 

صربًا،  وأنصا ماوره  الزكاة،    ن متنعوا  ومنعوه  معه،  الصالة 

املس أموال  املوأخذوا  بيت  من    ما   همفي  وأحكامهم  ال،لمني 

 ُه]! [حنارش 

ألافلوال   النصب  اهللا وصل(ملؤمنني  مري  وآله  ت  ، )عليه 

(اهللالرسول    وةوالعدا   ٰ   ، )لهوآ  عليه   هللا]]  ١٠٣[[ص  /  صىلَّ

بيته ألهل  والوالبغض  عليهم  عصبيَّ ،  لِ ة  يسوُّ ـوالعناد،  مل  بني َم  وا 
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املتقدِّ   أعدائه كم  حلايظ  تغل  عدلوا عن  إنْ مني يف األحكام  وأعداء 

ه،  لِّ حمفضله ورشف    لعظيملقياس،  ا يوجبه    ة بامصَّ خا  ائهعدأ   عىلٰ 

 م؟ ااألنسائر   نم ر عنهمه وتأخَّ دَّ تقمن  وتأكيد أمره عىلٰ 

يف بغضهم  الفة والشكِّ خلال  هختريج العذر أل لسبب يف أم ما ا 

لظهوريف  القول  فعوض فيه،  ذلك  يمكن  مل  وانغالق   من  كفره، 

ألهل    الباب العذر  وجوب  ون،  ثام وع  مروع  بكر  أيب  خالفيف 

قول  لا   ناملمتنعني م  احلكم عىلٰ   يف  ظ يتأكيد التغليف القول، و  ة القوَّ 

لوال الببإمامتهم،  ألمغ  اض  وا   ننيملؤمري  لرسول  لناص،  بة 

ألهل  ،9 اهللا والو  والعداوة  والوالية  ألعدائه  دُّ بيته،  م، 

 اه؟ نَّما بيَّ  خلصامئهم، عىلٰ 

 *   *   * 

 ): هـ٤١٣ت د (ياملفشيخ ال امة/اإلماإلفصاح يف 

متك  كانقد    :فصل]]  ١١٧[[ص   رام لِّ بعض  املعتزلة  مي 

هللا  ض اذين فرقوم اللا  أنَّ قد ثبت    :قال  بأنْ   ،الكالم  اهذالطعن يف  

ة اإلسالم  ن عن ملَّ وجرخا  ارُكفَّ ه  ة من أخرب عنبدعو  مقتاهل  تعاىلٰ 
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بسعن  ذلك  دوأكَّ  نفسه  املؤمند  أمري   رب خوب،  فيهم    نيرية 

ع ُس أنَّ   نه  رواه  فقال  َل ئِ ه  علي:  عنهم  بغوا  ومل ،  نا»«إخواننا 

 سالم.ل اإلأهحكم عن  خيرجهم

ووصفه   ه اهللا تعاىلٰ امَّ قتال من س  الداعي إىلٰ   فثبت بذلك أنَّ   : ل قا

 . ون أمري املؤمنني مر د ع وو بكر  بأ هو ام  شديد إنَّ لاس بالبأ

له  :فصل غفلتك  :فقلت  أبني  قول نأ   ،عامك  أشدَّ و  ،ما  سيت 

يف   املنزلتنيأصحابك  بني  عىلٰ   ،املنزلة  استحقَّ   أنَّ   وإمجاعهم    من 

  ، واإلسالم  ن اإليامنك علذ  قَّ به استحام  ج بق خارية بالفستسمال

االريغ هذين  بأحد  تسميته  سائغ  الدِّ نيمس  يف   يدقيلتا  ىلٰ ع  ين 

هذا    ،القواإلط جهلت  االعتز  نمأم  جتاهلت   ،الأصل  أم 

 ؟! ت العنادوارتكب

  ق بإجياب اإلسالم عىلٰ املتعلِّ   لست تعلم أنَّ أوَ ]]  ١١٩[ص  [/

والشاالبرص  هلأ  واة  ال  لنهرم   وال  ، مإكفارهلك  بذ  يلزمهوان 

نفي  يمنعه عنهم   من  نبَّ   ،الكفر  ما  مق بحسب  من  عليه   ةالهناك 

اأصحابك   هذكف،  اماألحكو  ءألساميف  الوجه  ا  يف ذهب عليك 

الكالم أنَّ   ،من  تزعم  بعلممتحقِّ   كوأنت    ٰى فاستح  ؟!جاحلجا  ق 

 .اهلذيان بام كان يدافع به من ،لذلك وبانت فضيحته

ن ونا نحجقد ن :الكالمرض حا وكان املرجئةبعض  قال  :فصل

من   داً أحج  خرال نُ   األنَّ   ،يها أهل االعتزالوقع ف  يملناقضة التمن ا

ن  يكو   هذا األصل أنْ   فيجب عىلٰ   ،يامناإل   بكفر يضادُّ إالَّ   الماإلس

 ٰى  لزمكم معنوإالَّ   ،ما تذهبون إليه  قوم عىلٰ ال  يف إكفار  االكالم بينن

 اآلي.

 ، الفرع  عىلٰ  من نقل الكالم  تظننما   تاج إىلٰ ا نحلسن :فقلت له

مذه  وإنْ  األسام  كبكان  وصفتيف  ما  نا  عند  سالمإلا  ألنَّ   ،ء 

بيننا  ،دنقياواالستسالم  االهو  ام  إنَّ   كوعند خالف   اهللا    أنَّ   وال 

مفارقة ما هم عليه بذلك    ملؤمننيأمري ا يبرحما أوجب عىلٰ قد 

العصيان االستسالألو  ،من  لهزمهم  وهم  يدعما    إىلٰ نقياد  واال  م 

الالدخ  من  ،إليه يف  وكفِّ ول  تعاىلٰ   ، قتاللا  طاعة  قوله  :  فيكون 
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املعن  عىلٰ  ذكرناه  ٰى هذا  موافق  ،الذي   عىلٰ   رٍ وجا  ،ألصلك  وهو 

القرآ هبا  نزل  التي  اللغة  باألوَّ   ،نأصل  يففلحق  ومل   ،نقطاعاال   ل 

 .يانذة يف باب اهلداخل ت فارغةا عباره إالَّ من حفظأ 

يقال  أنَّ   عىلٰ   :فصل مجواحل  ملرجئةاو  لةتز عملله   مَ ـلِ   :اً يعشوية 

إكفكرتأن أ م  حماريب  اار  ف  ني  ملؤمنمري  اإلوقد  طاعة  م  امارقوا 

تعاىلٰ وردُّ   ، كروهاوأن  العادل اهللا  فرائض  وجحد  وا    ، وهاعليه 

أولياء    ،ها وسفكواملؤمنني  ء  ماد  واواستحلُّ  املتَّ اوعادوا  يف    قنيهللا 

الفاسق  ،طاعته الفجرة  أعداءه  د ق   نتموأ   ، يتهعصم  يف  نيووالوا 

بك مان  مأكفرت أيب  الزكاةعي  بخروجهم  ،ر  ملَّ   وقطعتم  ة  عن 

سمَّ   ؟!ماإلسال شارنيومن  قد  مناه  يف  املؤمنني  كهم  أمري   ع 

إليه    ،الزكاة الذوأضاف  كبائر  م كق فرَّ   هلو  ،دناهعدَّ ما    نوبمن 

يف اجلميع  الكفر  بني  إ  أحكام  الدِّ الَّ واإليامن  يف  عناد  وعصبيَّ   ة  ين 

 !؟لاجرلل

إالزك  مانعو  :قالوا  فإنْ   :فصل منعوها  نَّ اة  العناد  عىلٰ ام   ، وجه 

وا الدماء  هتم واستحلُّ نعوه زكااربوه ومح امملؤمنني إنَّ وحماربو أمري ا

خالفه عىلٰ  دالتأو]]  ١٢١[[ص  /  يف  العنادويل    رتق اف  فلهذا  ،ن 

 األمران.

 يب ارحم  فحكم عىلٰ   ،ة عليكمالقصَّ   ن قلبا ممَّ انفصلو  :مهل  ليق 
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اأم حروب  نني  ملؤمري  املؤمالستحوا   ،هيف  دماء  من  ل  نني 

مانعي   عىلٰ وحكم    ،دانكار حقوقه بالععه الزكاة وإنمنو  ،أصحابه

ال يف  والغلط  بالشبهة  الزكاة  بكر  أوىلٰ   ،تأويلأيب    قِّ احل ب  وهذا 

ام أنكروا  نَّ وإ  ،الزكاة   جيحدوا فرضملأهل الياممة    ألنَّ   ،وابوالص

إىلٰ  محلها   ،نانيائأغ  من ا  نأخذهنحن    :االووق   ،كرب  أيب  فرض 

فرتض  ي ملمن  محلها إىلٰ أنفسنا   جب عىلٰ وال نو ،فقرائنا ونضعها يف

 ة وال كتاب. نَّعلينا بُس ه ذلك ل

ملحاريب   نجد  املؤمنني  ومل  خالفهحجَّ   أمري  يف    ة 

أهنَّ ة أكثر مهوال شب  ،تالهل ق حالواست أعطوه    عته فقديبم نكثوا  ن 

أ إيَّ  من  بالوادَّ   ،رتياباالخ  مهفسناها  إليأهنَّ عناد  عوا  أجابوا  ها  م 

  ، نعثام   اله فتنةزتوهم يعلمون اع  ه بقتل عثامن رفو وق  ،باالضطرار

يف هلم  وليس  إليهم  قتلته  بتسليم  سلطان  وطالبوه   الو  ،األرض 

اوجي تسليم  واألسبلِّ كالوجوه    عىلٰ هم  إليلقوم  ز  ودعاه    ،ابها 

إىلٰ ارقون  ملا الك  منهم  إلي  فلامَّ   ،ابتحتكيم  زعمواأجاهبم  ق أنَّ   ه  د  ه 

بإجابتهمك بالق   إىلٰ   فر  ال   ،رآناحلكم  ما    ن مالعناد    ٰى خيف  وهذا 

 .أحد من ذوي األلباب يه عىلٰ ف هممجاعت

كا فإذ  :قالوا  فإنْ   :فصل  ]]١٢٢[[ص  / أما  حماربو  ري ن 

العن  ه،كم بحربندع  اً ارُكفَّ     ننيؤمامل خالفه  دامرتكبي  فام   ،يف 

ويتبع   ،جرحاهم  عىلٰ   فيجهز   راُكفَّ ال  بسريةفيهم    رسي   مل  باله  

مجيع  ،برهممد وذرارهيويسب  ،أمواهلم  ويغنم  نسائهم  وما    ،مي 

أنْ أن صحَّ   كرتم  من  يمنع  حكمهم  يف  ذلك  عن  عدوله  ة  يكون 

 ؟ كفارباإلالقول عليهم 

هل يف  نَّ إ  :مقيل  وصفتموه  ال  الذي  هوإنَّ   راُكفَّ حكم  يشء   ام 

امل  خيتصُّ  اإل  ملو  ،نيكرشبمحاريب  حكم  يف  وايوجد  ة  نَّلسُّ مجاع 

هم ريغ  منهم إىلٰ   ٰى دَّ يع  فال جيب أنْ   ،ارُكفَّ سائر ال  فيمن سواهم يف

أنَّ أَال   ،اسبالقي ترون  ختتلف    الكافرين  جي  فمنهم  ،أحكام  ب من 

من ومنهم    ،مهالقتله بعد اإل  جيبمن  هم  منو  ،حالٍ   لِّ ك  قتله عىلٰ 

مؤَخ تُ  وُحي   هنذ  دقَ اجلزية  والهبمه  ن  ال  ،تباحسي  ا  من   حيلُّ   ومنهم 

نكاحه ومنهم    من حيلُّ   نهموم  ،حال  زية عىلٰ ذ منه اجلؤَخ ال تُ دمه و

 فاق األحكام من الكافرين عىلٰ فكيف جيب اتِّ   ،اعم باإلمجرمن حي

فيمنا  م يف    هابيَّنَّما    وهي عىلٰ   ،اً ارفَّ كُ   كانواإذا    ،يناهسمَّ   أوجبتموه 

 ؟! ختالفم من االالسدين اإل

أو    ة أو الكتابنَّسُّ يف الون  جتد  ونا هلخربِّ   :هلم  لايق   ثمّ   :لصف

يف  احلك  اإلمجاع من م  اسَّ الفُ   طائفة  بقتل  مملاق  وترك هنقبلني  م 

عىلٰ ]]  ١٢٣/[[ص    وحظر  ،املدبرين   املقاتلني   ٰى جرح  اإلجهاز 

حو  نيمةوغ من  رهمعسك  ٰى ما  سواه  ما  وأمو  دون  اهلم  أمتعتهم 

 ؟ أمجعني

ومعرفعوا  ادَّ   إنْ ف ذلك  فيم  دهجووة  بتعيينه  عدا   نطولبوا 

ا  لبغاةا أمري  حماريب  عن  فإهنَّ   ، ملؤمنني  من  يعجزون   ،ذلكم 

 .سبيالً اته إثب إىلٰ  نوال يستطيعو

وإنْ   إنَّ   :قالوا  وإنْ  مو  ذلك  غري  من كان  طائفة  يف   جود 

  ه يف أنَّ   ىلٰ يل علبغاة دلابه يف    نني  ؤمامل   أمري  فحكم  ،اسقنيالف

 .ف وجه التعينيعرَ يُ  مل وإنْ  ،لكتابا أوة نَّلسُّ ا

هل أنْ أن  ما  :مقيل  ح  كرتم  املؤمنيكون  أمري  يف     نيكم 

سمَّ ممَّ البغاة   تعاىلٰ أنَّ   عىلٰ   يالً لديتموه  ن  اهللا  حكم  من    ه  طائفة  يف 

وجه  مهور ال اجلرف  مل يع  تاب وإنْ الكة ونَّوجود يف السُّ الكافرين م

عىلٰ   يف أ جيفال    ،نيتعيال  ذلك  الكفر    نمالقوم  ج  رخي  نْ ب 

احلكم  يصتخل من  حبخالصهم  ما  تعاىلٰ اهللا  مكف  فيمن      به 

من   جيب  ،نالكافريسواهم  ال  الفسق   كام  من    خروجهم 

احلبتخصيصهم   تعاىلٰ من  اهللا  حكم  ما  بخالف  فيمن    كم  به 

 . فيهال فصل ما  وهذا ،م من الفاسقنيسواه

يقاملع  رأكث  أنَّ   عىلٰ   :فصل اتزلة  بكفر  ةجاملو  هةشبِّ ملطعون   ، ربِّ

ويرون الصالة    ،ةمللَّ هم عن ابكفرخيرجوهنم  ]]  ١٢٤ص  /[[  وال

مقابر  نهم  ودف  ،أمواهتم  ىلٰ ع من   ومنهم  ،مهتوموارث  ،املسلمنييف 

ال  ،مناكحتهم  ٰى ير من  بغريهم  يلحقوهنم  أحكامهم   ارفَّ كُ وال    يف 

 ذلك. م مناقضة يف هوال يلزمون أنفس ،هوصفناة ملا ضادَّ امل

ه اجلُ شاوأبو  خاصَّ بَّ م  بائي  يقطع  ا  ركفة  ترك  م اوأق   لكفرمن 

حسنقبيح    عىلٰ  قبحه  أو  م من أحكا  شيئاً وال جيري عليه    ،يعتقد 

قت من  أخذ    ،لالكافرين  من موارثة  ،جزيةأو  منع  دفن يف    ،أو  أو 

املسلم علي  ،نيمقابر  صالة  بعأو  أنْ ه  ميكو   د   ،دتنيشهالل  اً ظهرن 

بجميع  ا واإلقر النبيُّ ما جر  به  يمنع  ،اإلمجال  ىلٰ ع   9  اء  ه وهذا 

 حماريب أمري  ة يفصحاهبم من املطالبوأ   لةاملعتز  من  كرهم ذمن تقدَّ يف

عنب   املؤمنني   حكايته  سلف  هلم  سوِّ يُ   ال و  ،اخلصوم  ام  غ 

 .ٰى االعتامد بذكر اإلسالم من األذ

إلك  يصحُّ   يفك  :اقالو  فإنْ   :فصل  م اة والشلبرصا  أهلار  كفم 

ُس  /[[ص  َل ئِ وقد  اأمري  ]]١٢٥  : فقال  ،عنهم  ؤمنني  مل 

بغو« عليناإخواننا  ي،  »ا  اإليام نع  نِف مل  ح  ،نهم  عليوال  هم  كم 

 ؟! واإلكفار بالرشك 
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هلمق  ش  :يل  خرب  ي  ،ذٌّ اهذا  األخبار  أِت مل  من  التواتر  وال    ،به 

عن أمري   ،همن  أشهر  ه ما هوقابلوقد    ،رواة اآلثار  هتصحَّ   أمجع عىلٰ 

اإل  قاً يطر  حوأوض  ًة،نقلوأكثر    نني  ماملؤ   أنَّ   وهو  ،سناديف 

ا  َل ئِ ُس   الً جر مصط  ،ةلبرصبا    ملؤمننيأمري  ون فُّ والناس 

لهفقا  ،للحرب القوم  عالم    :ل  أمري    -نقاتل هؤالء    - املؤمنني  يا 

 نا؟قبلت ون إىلٰ ويصلُّ   دمائهم وهم يشهدون شهادتنا، ونستحلُّ 

  :  تهوهبا ص  رافعاً   ،ةآليهذه ا  فتال  
ْ
 نََ�ثُوَو�ِن

َ
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سمع حني  الرجل   رس وك  .الكعبة  ربِّ و  ،ارُكفَّ   :ذلك  فقال 

 . َل تِ قُ  ٰى ل حتَّ تفه ومل يزل يقاين سجف

اأنَّ     عنه  رباخل  روتظاه يوم  قال  قوتل «:  ةرصلبه  ما   واهللا 

 يَ :  اليوم  ٰى ية حتَّ ه اآلأهل هذ
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َ
ِ�يِه َمْن �َش

ْ
ُهللا ااُء وَ يُؤ

  ]. ٥٤[املائدة:  � ٌع َعِليمٌ اسِ وَ 

 ا مهوغري  ،)يهامعل  اهللامحة  ر(ر وحذيفة  عامَّ   وجاء مثل ذلك عن

النب أصحاب  اجت  رألمفا  ،9  يِّ من  أمري حاصأ امع  يف  ب 

والطالبني  ع  راكفإ  عىلٰ    املؤمنني وأ ثامن  البدمه  نهروان  هل 

أنْ  من  إىلٰ   أظهر  فيه  وب  حيتاج  اخلوارج    ،يانرشح  أخذت  وعنه 

املذم أ هبها  يف  عفَّ وجود  بن  لعثامن  اإلكفار  من  اليوم  ان  خالفها 

البرص الشكان  وإنْ   ،ماشوالة  وأهل  عليهدخ  بهةت  يف  لت  م 

األحكا  هعملاست  وما  ،همفي   ريتهس حتَّ من  ناظره    ٰى م 

 . رباقد تواترت به األخبام  فحججهم قتهم لهرم عند مفاهفالأس

لنَّ أ   عىلٰ   :فصل سلَّ ا  يف  و  احلديث  هلم  باإلصومنا  خوة فهم 

كفرهم  ، له من  منع  بغي  ،ملا  من  يمنع  مل  يضادّ   ،همكام    ومل 

عن    ،ينافخمالفاق  باتِّ م  هلالض فسقهم  ولدِّ اوال  هم قاق استحين 

واإلهو  ةلعنال ااالستخفاف  وسلب  عنهم    سمانة  اإليامن 

 اجلحيم.خللود يف عليهم باع لقطوا ،المواإلس

تعاىلٰ قا]]  ١٢٧[[ص  / اهللا  ٰ :  ل 
َ
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َ
أ  اٍد 

ً
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  ار ُكفَّ وهم  اهللا وهو نبيٌّ  ،ةخوَّ فأضافه عليهم باألُ ]، ٦٥[األعراف: 

 . هللابا
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َ
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ُ
ومل    ]،٨٥راف:  [األع  ش

كفرهمذل  اِف ين ضادَّ   ، ك  ال    أنْ   ٰى فأحر  ، همورشك  مضالهل   وال 

املؤمنني    يضادَّ  أمري  بحمار  تسمية  مع  بيه  م  كفرهاإلخوة 

 . ال فيه إشك  الا بنيِّ هذو ،فهالبخن يدِّ ال عن مالهلوض ه،رببح

يدلُّ وممَّ   :فصل أمراحمكفر    عىلٰ   ا  املؤمنني  يب   علمنا   ري 

التديُّ بإظه بحربارهم  لد  ه،ن  ودواالستحالل  من  مه  املؤمنني  ماء 

وعرت وأصحابتولده  أنَّ   ،هه  ثبت  املؤمنني    وقد  دماء  استحالل 

من   عليه  تحقِّ ملسااظم لتع  ،رعة مخل جراهللا من استحال أعظم عند

 . فاقاب باالتِّ قعلا

جممعة عىلٰ مَّ ألُ ات  ناإذا كو شهد   وإنْ   ،اخلمر  تحلِّ سمر  إكفا  ة 

وآدتنيهالشا الصالة  وأقام  عىلٰ القط  فوجب   ،الزكاة  ٰى ت   كفر    ع 

ه أكرب من ذلك وأعظم  ألنَّ  ،ؤمننيامل دماء]] ١٢٨/[[ص  مستحلِّ 

ريب  احم  فارإكم ب احلك  ت ذلك صحَّ بثذا  وإ  ،بام ذكرناه  يف العصيان

 .هانفما وص عىلٰ   املؤمنني ريأم

آخر ب  ىلٰ ع  أيضاً   ويدلُّ   :دليل  تواترت  ما  األخبذلك  من ه   ار 

حريب، وسلمك   -  يلُّ يا ع  -«حربك  :    عيلٍّ ل  9  قول النبيِّ 

 .»سلمي

ثبت أمري أنَّ   وقد  حرب  كون  عن  اخلرب  بذلك  يرد  مل  ه 

دون    م احلكيفيه  تشبالاد  ام أروإنَّ   ،قيقةاحل  حربه عىلٰ    ننياملؤم

عداه كاوإالَّ   ،ما  لغواً لا  ن  الفساد  كالم  حكم    اذوإ  ،ظاهر  كان 

كام    ،اربيهوجب إكفار حم  9ول  الرس   م حربحكك  حربه  

 .9 اع إكفار حماريب رسول اهللااإلمججيب ب

أيضاً   :آخردليل   عىلٰ   وهو  أمجع  م  ما  اآلثار  محلة  قول   ن نقله 

اهللا   ٰى آذ اين فقدذومن آ ،اينآذ  قدف اعلي�  ٰى «من آذ: 9 رسول اهللا 

 . »تعاىلٰ 

اإلسال أهل  بني  خالف  للنبيِّ   نَّ أ م  وال  رب باحل  9  املؤذي 

ب  لسبِّ وا له  ملَّ   ،كافر  لذلك  دوالتعمُّ   ٰى األذوالقصد  ة  خارج عن 

أمري  ثبت    فإذا  ،مالساإل حماريب  بإكفار  احلكم  وجب  ذلك 

  بام ك  ذل   من  9  يُّ النب]]  ١٢٩  [[ص/  بام أوجبه  ، املؤمنني

 ه.ابيَّنَّ

آخر أيضاً   :دليل  األخبارانترش  ام  وهو  به  لامء علا  هاوتلقَّ   ،ت 

:   ألمري املؤمنني  9  قول النبيِّ   من  ،ثاررواة اآلبالقبول عن  

 . »همن عادا داوع ،وال من وااله مَّ هُ «اللَّ 

و  ة فه وجه املعادا  ىلٰ وعصاه ع   اهللا تعاىلٰ   ٰى من عاد  وقد ثبت أنَّ 
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خكا ث  ،امنإليا  عن  ارجفر  أ فإذا  تعاىلٰ   نَّ بت  يعا  اهللا  أولياءه   ديال 

أعداءوإنَّ  يعادي  تعاىلٰ أنَّ   وصحَّ   ،هام  أمري ملحار  معادٍ   ه    يب 

له   املؤمنني بتديُّ ذ  امب  ،لعداوهتم  العلم  نهم  كرناه من حصول 

عه ويزول م  9بام ثبت به عداوة حماريب رسول اهللا      بحربه

 اه. نمما قدَّ  ارهم عىلٰ فكب إوج ،ياباالرت

اس يف    تتقصيوقد  الباب  هالكالم  املع  يفذا  ب ركتايب    ـ وف 

 . هللاشاء ا فاية إنْ هنا كمنه ها هوفيام أثبتُّ  )،ةئفكااملسألة ال(

*   *   * 

 :)هـ٤١٣(ت  د العرتة/ الشيخ املفيدسيِّ ة لالنرص

ة يف فتنة ا  ]]٤٩[[ص  / جلمل وأحكام القول يف اختالف األُمَّ

 : فيهاتال الق

ا هللقتا  نولُّ واملت  أمَّ يف  فقدذل  الفتنة  عن   مهعمل  أنبأنا  ه  فيها 

عهاظودهم، ودلَّت  اعتقا ذلك  يف  العلم فيه،  طنهم  واب  ىلٰ رهم  إذ 

املؤمنني  بأنَّ حييط   بني      ي�اعل  أمري  من  وأهله  شم اهوولده 

املهوأتبا من  ملعه  املؤمنني  من  وغريهم  واألنصار  يسلكوا   اجرين 

با ومن    رشوهفيام  الدماء اواستب  القتل  نم  هيفسعوا  احلرب  حة 

املجطر الطا  رمنييق  ولذلك،  العاجل،  به  ثواب  اتاللبني  به  ركني 

م دهصعلوم من حاهلم وق هرهم يف ذلك، واملان ظال، بل كاآلج

إىلٰ التديُّ  والقربة  تركه    تعاىلٰ   اهللا  ن  وأنَّ  فيه،  واالجتهاد  بعملهم، 

عنه  األعام  واإلعراض  من  وا موبق  فيه،لتقصل    موجب   ري 

 عقاب.قاق الحستال

َل ئِ ُس   وقد  -   املؤمنني  قول أمري  نمتهر  ما اش  إىلٰ   ٰى  ترَال أ 

للقو  قتاله  «مل-م  عن  أج:  قت  د  أو  إالَّ  باماهلم  االكفر  أنزل    عىلٰ   هللا 

 ؟»9حمّمد 

ا الناس، واهللا ما  : (أهيُّ بن يارس    رول عامَّ ق و]]  ٥٠[[ص  /

ولك استسلموا  أسلموا  الكفر،وأرسُّ نَّهم  لهدجو  فلامَّ   وا    واناً أع  وا 

من  هذين  أمثال  أظهروه)، يف من    القولني  أجلَّة  مري أ   ةعشيمجاعة 

برش  املؤمنني   يالئمالكتاحها  يطول  فهم  كالمه  ب،  م  معاين 

فيه  مريَّة هذا ما ال قصودهم، و  لك ظواهر فعاهلم واملعلوم منذ يف

يشتب وإنَّام  العلامء،  عىلٰ بني  فيه  األمر  الذينهالاجل  ه  ي  ء    ا وسمعمل 

 ار.ل اآلثعثروا بتأمُّ  ، والاراألخب

عكو ظاهر  بأنَّ  حميط  األمر  وك  ةشائذلك  والزبري  ثري وطلحة 

حيِّ كان  ممَّ  يف  التدن  أمري  يُّ زهم  بقتال  وأنصاره،    ؤمنني  املن 

إ س  ىلٰ والقربة  واهللا  كانو   تعاىلٰ بحانه  م  وأهنَّ فيه،  اجلهد  ا  باستفراغ 

املظلوم    ةخلليفا  دم ب بلطلوا   اهللا  وجه  -ا  زعموما    عىلٰ   -يريدون  

املعند حقٍّ   قتولهم،  يسعهم  ،  بغري  ال  م  يف  اميفوأهنَّ أضمروه   

إالَّ اعتقاد الذهم  من    فعلوه، فوضح  أنَّ كال� ي  الفريقني ن  م  ذلك 

ف فيام  رأيه  ب  لنفسه  طِّ وُخي   لعيصوِّ ويشهد  صنع،  فيام  صاحبه  ئ 

 ك. هلالل واصاحبه بالضال بالنجاة ويشهد عىلٰ 

أنَّ إالَّ  أ   باحلكم  رصَّ   منني  ؤامل  مري   ، هحماربي  عىلٰ ح 

وأخووسم والنكث،  بالغدر  النبيَّ   ربهم  بقأمر  9  أنَّ   م،تاهله 

جهادهم،و عليه  حي٥١[[ص  /  فرض  ومل  فيه   فظ]]  حماربيه  عن 

وم من رأهيم التخطئة  ن املعلكا  لك، وإنْ له بمثل ذ  يشء وال سمة

ه  ن ردِّ ناع ماالمتو  مرألا  امه عىلٰ  مقه، يفتال، واحلكم عليله يف الق

وبين  ٰى شور ق هم  عثاملتتسليم  اة  عن  بالزلل  إليهم،  وترك    قِّ حلن 

 واب. هم والصالواجب عند

بن   سعد  مذهب  وقَّ   -مالك  وكان  بن    -  اصأيب  اهللا  وعبد 

ممَّن    -زيد وأمثاهلم  امة بن  نصاري وُأسمسلمة األ  عمر وحمّمد بن

واعود  الق  ٰى رأ  مللتبدعن احلرب    أمري   عىلٰ   كماحلو  -  هان توالَّ يع 

 ومجيع    وحمّمد بن عيلٍّ     نين واحلسساحلو  ني  املؤمن

ط  دلو وكافَّ أيب  ب  -  املؤمنني  أمري  أتباع    ة الب  هامن  شم  ني 

واملتديِّ   ينواملهاجر بنرصواألنصار  املتَّبتنني  عىلٰ ه  له  يف    عني  رأيه 

واخلطأ،  -اجلهاد   بالضالل  والفع،  املقال  هلوالتال،  يف   يفم  بديع 

 . حالٍ كلِّ  عىلٰ  كلذ

  ة وطلحة والزبري ومن كان عىلٰ شئيف عاهم  ذهبوكذلك كان م

قتال أمري م بذلك ُض   ،ني  املؤمن  رأهيم يف  ،  ل عن احلقِّ الَّ وأهنَّ

م،  أهل اإلسال  الل دماءحتدلون عن الصواب، مبدعون يف اساع

الطائفتني وال يفومل   تسميةحيفظ عنهم يف  وال   فسوقبال   إحدهيام 

 يامن. اإلن ل عرب والقتاوه من احللَّ و  تبام جهمارإخ

  حرب بني يفق يف املتحاررَ فِ [آراء أهل ال  فصل:  ]]٥٣[[ص  /

 : مل]جلا

 ة]: [آراء احلشويَّ 

حكيا الذي  النبيِّ نخلالف  بعد  السلف  عن  فتنة  ال  يف  9  اه 

ن س  قد تشعَّب وزاد عىلٰ   ذكورة،امل يناه يف اخلالما أثبتناه عمَّ ف،  مَّ

العافقال إىلٰ ويَّ حلشا  ةمَّ ت  املنتسبة  نَّ  ة  ز  عىلٰ   -ة  السُّ يف   -وا  معما 

 .رةكو هم مذبوا مذاهب ظهرت عنهذو ذلك أقاويل مشهورة،

 باعه]:تاص وأوقَّ بن أيب  [رأي سعد ]]٥٤[[ص /

من   - رشكائه  و اص  أيب وقَّ سعد بن    يأ فمنهم طائفة اتَّبعت ر 
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وم الفريقني  عن  إنكا  - ذهبهم  املعتزلة  اليف  ا وكموح،  قتال ر 

املؤ  عىلٰ   أطباخل واحلمأمري  عيلٍّ مّ وحم  احلسني  وسن  نني  بن   د 

عبَّ  وخزيموابن  الشهادتني  نبة  اس  ذي  وأيب  ثابت    وب يُّ أ  

اهل وأيب  التيهان  األنصاري  بن  يارس وقيس بن سعد عامَّ ويثم  بن  ر 

وأم  بن من وعبادة  املهثاهلم  ونقباء األنصار. وعائشة جوه    اجرين 

والزبري   بع  من  ع ومجيوطلحة  معواستح  رب احل  يف  مهاتَّ م  هلَّ 

وشلقتا عليهم  ال،  صنعوه    -يعًا  مجهدوا   نع  بالزلل  -فيام 

في  الصواب، بعقاومللك  هم مع ذووقفوا  يقطعوا هلم  ب، ورجوا   

عندهم من   ٰى ويف ذلك أق  ة والغفران، وكان الرجاء هلممحهلم الر

 اخلوف عليهم من العقاب. 

 منهم]: ىٰ ُأخر[رأي فرقة 

ك لت  قا  ٰى ُأخرة  ئفطا  نهممو اجلميع  ق امبتخطئة  لون  األوَّ ال   

يف وقطعو  منهم  عىلٰ ذلك،  أمري    ا  واحلسن ؤامل أنَّ    منني 

وعامَّ عبَّ بن  وا   نيواحلس يارس اس  بن  /[[ص  ر    ٥٥  [[

الدماء يف القتال  سفك   وا يف زلُّ  كانوا قد  مة ذا الشهادتني وإنْ يوخز

مل ذلك،  هلم  مغفور  عظفإنَّه  من  موا  قدَّ هللاتهاعط  يما    عاىلٰ ت  م 

اهادوج رسول  مع  مو  وصحبتهم  9  هللاهم   ، اه. إيَّ   مهتاساله 

قتال،  اليفرشكهم    وطلحة والزبري ومن  ةئشوكذلك قوهلم يف عا

صح له  وممَّن  جهاد.  وسالف  سوَّ أ بة  من  ا  من    ٰى مَّ الصحابة 

  هلم واستحالهلم الدماء من أهل النار. وحكوا بقتا  قني منهميرالف

مشيختهم بعض  اتهم  مَّ وأئ  عن  يقوه  أنَّ ين  لدِّ يف  ت  جن(  ل:كان 

وهل األتباع)،القادة  ب  ك  قوا  وغريه  وفرَّ الصحايب  ك  ذل   يفني 

عن   رووه  املس  هأنَّ   9  النبيِّ بحديث  لبعض  ممَّن    -لمني  قال 

سامكأدر وقد  صحبته  له  تكن  ومل  من    ٰى ه  : -الصحابة  رجالً 

مثل«إيَّ  أحدكم  أنفق  فلو  وأصحايب،  ذهباً   اكم    ٰى مد  بلغ  ما  ُأُحد 

 ه». نصفوال  أحدهم

 تضعفة]: سقة م[رأي فر

فمنهو ُأخرم  أنْ   ٰى رقة  ينبغي ألحد  ذكر    وضخي  قالت: ال  يف 

وما بين٥٦[[ص  /  ٰى جر  الصحابة  تناز]]  من  واختالف هم  ع 

يف  وتباين بالنظر  ض  يتعرَّ وال  ا  وقتال،  وال  فيه،  ذلك  لفكر 

عن وإنْ ويعرض  جانبًا،  أنْ   ه  ي  استطاع  شيئاً ال    ر خبااألمن    سمع 

بال اخلرب    إىلٰ   ٰى وأصغهذه الوصاة    فخال  إنْ   إنَّه، ففعله فليواردة 

ت أو  الصحابة،  وترسَّ كلَّ باختالف  واحد،  بحرف  باحلم  كم  ع 

املليهم بيشع يشني  فقد  ء  الرشالدِّ   يفأبدع  سلم،  وخالف  ع،  ين، 

النبيِّ   وعدل عن بقوله  9  قول  منه  ره  حذَّ ممَّا  :  9، ومل حيذر 

وما«إيَّ  بوايرل ا  أنَّ   وزعموا  يب»،حاصأ بني  ر  شجا  كم  ذكر  ة 

وم  بأصحا والسقيفة،  عثامن  وصفِّ جلاقتل  بدعة،  نيمل   

االست  يفوالتصنيف   أو  ضالل،  إىلٰ ذلك  يكسب    منه  يشء   امع 

 اآلثام.

مست فرقة  احلشويَّ   فةضعوهذه  إىلٰ من  يميل  ك  قوهلا  ة  ثري  مجع 

العامَّ ممَّ  من  املتظاهرن شاهدناه  إليه  واالب  ونة، ويدعو  د، هزلورع 

عن   م بذلك بعداءهوسان، فظ اللوح  مة،السالت وطلب  الصمو

 ال أغامر.هَّ له، جُ هأ العلم و

 قه]:عرفة بالفعي املدَّ تة [رأي فرق

فاق و منلت  بمذاهب  -ة  العامَّ   رقة  ا شويَّ حلا  ختتصُّ  أهنَّ غري  ة 

ع،  رظالن  ٰى تتعاط املعوتدَّ أهل  ي  من  ا  أهنَّ وتزعم  بالفقه،  رفة 

ع  :-  راالعتبا أ   يلَّ إنَّ  طبن  حيف  نكا  منو  الب  يب  من يِّ   زه 

واألنهامل الصاجرين  وسائر  وعائشةانار  وطلحة    س، 

وأتباعهم مجيزلوا]]  ٥٧ [[ص/ معاً اً عبري  فيام    ا عىلٰ كانو    صواب 

دماء  وسفك ال لاباين واالختالف واحلرب والقتلتا  من انتهوا إليه

فإنَّ ورضب   عليالرقاب،  تعنيَّ  الذي  فرضهم  مه  طم  ريق  ن 

ذ هاد  تاالج بعينهو  دونلك  ملسو  ما  ه  عن بيش  اخيرجو  اه،  منه    ء 

م كانوصعم   دخلوا به يف يشء منه إىلٰ الو  طاعة اهللا   ا عىلٰ يته، وأهنَّ

قرصَّ   ٰى اهلد ولو  املؤدِّ جتهااال  وا عنه معوالصواب،  إليه، د  ي هلم 

 وخالفوا السبيل والرشاد. عن احلقِّ  اولضلُّ 

كان م  أهنَّ احل  -عًا  يمج  وا وزعموا  انتهواالال  مع  مإليه  تي  ن ا 

  عىلٰ   -ر  ال والدياوم روج عن األل النفوس واخلتء وق فك الدماس

ومواالت،وم  ةاافمص  أتمِّ  يف  وخمالص  ودَّة  والنيَّ ة    ات. الضامير 

بأنْ   عىلٰ وا  واستدلُّ  وزعموا  وجدنا    ذلك   منفريق    لَّ كقالوا: 

تعذ ة  بحجَّ متعلِّقًا  أتالفريقني  فيام  عاه،  ره  العوتوجب  باممليه   ل 

أ عه. وذلصن عنَّ ك  أيب طال  يلَّ   مذهبه    ببن  قتل   كان    حتريم 

وإنْ جلا بالواحد  مذه  يفاشرتكوا    امعة  وهو  معًا،  مشهورقتله   ب 

ضًا أنَّ املعروفني ه أيعند  اد، ومل يثبتذاهب أصحاب االجتهممن  

ع تولُّ امثبقتل  ذلك    عىلٰ   -وه  ن  من  عليهم  ادَّعي  يس  -ما  عه فلم 

الست إىلٰ ليم  ا  قوم  منه  لتمسمن  يه  لووجب عثامن،  بع  وهم لقتليهم 

 .  حالٍ كلِّ  عىلٰ  الدفاع عنهمباجتهاده 

و٥٨[[ص  / عائشة    نكا]]  قود    والزبريوطلحة  مذهب 

اب وغريه ر بن اخلطَّ ب عممذه  ن الناس، وهواجلامعة بالواحد م
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الص ومجاعاحمن  التاببة  من  دان  ة  وبه  الفقهاء عني،  من  مجاعة 

أ عند  وثبت  تهاد،االج  ابوأصح اجلهم  بالرتلو ليقعة  امنَّ  جل  ن 

أماالو وأنَّ    ،ناممهم ليقتلوهم بعثسلِّ مل يُ     ري املؤمننيحد، وأنَّ 

تولَّ  قتلالناس  واشوا  دمه  يف  وكارتكوا  إمامه،  عندن   امرضي� هم،  ًا 

حقٍّ  بغري  فلم  ُقتَِل  من  املطترك  عهم  سي،  واالستفادة  بدمه،  البة 

 ذلك.يف  هدل اجلقاتله، وبذ

  وعمل كلُّ   ،تهادمن االج  روهذك  ك ملاقان يف ذلريالف  فاختلف

عىلٰ فر منهم  وع  يق  مأجورًا  بذلك  فكان  تعاىلٰ   ندرأيه،    اهللا 

وإنْ مشكوراً  الد  كانوا  ،  فيه  سفكوا  فماقد  وبذلوا  ا ء  ال.  ألمويه 

شا قد  مجاعة  مذهب  وكلَّ دهوهذا  وهم  هتم  هذا متهم  وقتنا  يف 

 . غفري خلق كثري وجمٌّ 

فمَّ فم كلَّمتهم  من  مشيه  أ ن  املعروف خلامل  ابصحيخة  وق، 

التامَّ   بأيب ب ب  ربكر  د  بعب  يف وقته شيخ أصحا  زان، وكانرد امللقَّ

بن سعيد  بن  سن�أكربو  ب ُكالَّ   اهللا  يفتقدُّ   وأكثرهم  اهم  لس  جما  مًا 

 لكالم.ا

الصيدي حمارب  املكنَّيناومنهم  أيب    ٰى   خليفة  العالء،  بابن 

 قضاء. الالسائب يف

 . رشفيم املعروف بالنهمو

  دف بابن جماه عرواهللا امل  دبأيب عب  ٰى نَّملكم اومنه  ]]٥٩  [[ص/

أيب    عيل بنبن إسام تلميذ عيلِّ  يلي األشعري، صاحب الباهالبرص

 برش األشعري.

 اقالين.بلب واملعروف بابن االطيِّ  كر بنأيب بعروف بم املومنه

 ايض.القيب عمر  بن أ اس بن أيب احلسني ومنهم أبو العبَّ 

س من  يومجيع  ممَّ مَّ جارت  يف ن  ه يته  أصحالباذا    من  ب  اب 

واملخلوق ُكالَّ ،  أشعريَّ يَّ ببعضهم  وبعضهم  يذهة  وإليه    يف ب  ة. 

مجهور   هذا  اوقتنا  والبرص فعلشاأصحاب  ببغداد  زستان  وخوة  ي 

  له   اشافعي� ال أعرف    ،راسان وغريها من األمصارارس وخبالد فو

ة لشيعا  ولعن ق   ب ليبعد بههذا املذه  ب إىلٰ يذه  وذكر يف قومه وه

 .زالاالعتوأهل 

 عتزلة]:ء املا[آر ]]٦٠[[ص /

 مرو بن عبيد]: عطاء وع نب [رأي واصل 

ذ  لفاختو أييف  املعتزلة  كاخلك  فقال احلشويَّ تالف  ضًا  ة، 

ماامل  - ماهم  إما وشيخ قدَّ اللَّ ن  املعظَّامن،  أصال  نذااهم  ن  مها 

م فخر اجلامعة منهوهم لكالم، ن فيه اتقديال، وافتتحا للمعلالعتز

ال، وعمرو  ن عطاء الغزَّ بواصل   ه سواهن بدلو ال يعم الذي اهلومج

ب  نبا بن  املكاري  عبيد  الفحأ   : إنَّ -اب  البرص  ريقني ضالٌّ د  ة، يف 

اخللود    ن مستحقٌّ م، ملعو واإلسالاإليامن    فاسق خارج من   ضلٌّ م

ال والفرانيف  مصييق  ر.  مهدي،  هاٍد  مساآلخر  ثواب  لل  تحقٌّ ب 

]]  ٦١/[[ص عىلٰ   ليل دال أنْ   م زعمواهنَّ ري أ غ ات،د يف اجلنَّواخللو

ل هبا  يِّ ب  املهتدي، وال  وال برهان عىلٰ   ،ريق الضالِّ الف  تعيني نة نتوصَّ

 حوال.من األ ذلك بحال اآلخر يف حدمها منأ  ييزمت إىلٰ 

أنْ  جيوز  ال  أ   يلَّ عيكون    وأنَّه  طابن  واحلسن يب  لب 

عيلٍّ   وحمّمد   نيواحلس اهللاوعب    بن  وقثمد  فضل وال   

اهللا  وعبي بعبَّ لا بنو  د  اهللا  وعبد  الطيَّ   ناس  يارس    ر بنر وعامَّ اجعفر 

يثم  اهل  بووأ صاري  األن  وب وأبو أيُّ نيتادثابت ذو الشهة بن  وخزيم

وا التيهان  شيكافَّ بن  عيلٍّ ة  املهاجرين     عة  من  وأتباعه 

وأهل  صنواأل وبيعة  ار  وأ الرضوابدر  ا ن  إليه املتحيِّ   ينلدهل  زين 

بسمواملحقِّ  اإلقني  اسالة  هم  والفاسق  ضالُّ ال  لفريق م،  لباغي  ا ، 

اإليامن  جاخلار والرب  العدوُّ وواإلسالم،    عن  دينه    ءيهللا  من 

  النار. لود يف للخملستحقُّ مللعون اا

ان  ورواحلكم بن أيب العاص ومالزبري وطلحة وعائشة ون وتك

ر بن  بن عام  يد بن عقبة وعبد اهللاوالول  رسح  بن أيبوعبد اهللا  ابنه  

بنيكر وم  عبد  ز  كانشمس  أهلحيِّ   يف  ن  من  هم  البرص  زهم  ة، 

ظام  إلع لقُّ حربه، املستح  يف   اهللا املصيب  املوفَّق إىلٰ   ،يهدلفريق املا

 ان. ناجلالل واخللود يف جواإل

نُ : نعم،  ال مجيعاً قا إذ ال  هبر ذلك وال نؤمن  نكِ ما  دليل يمنع ، 

    عيلٍّ  ك يفنا ذل  قول أنَّ ما ذكرناه بحال. وكام به عىلٰ  حلكممن ا

فبهصحاوأ  حاك  كذل،  فيمن  فإنَّ رهو  لهبم،  نُ ا  أهنَّ كِ نسنا  م ر 

عىلٰ وأتباع ول  هم  أنْ نكِ نُ   اسنالسوء،  هميك  ر    لُّ الضا  الفريق   ونوا 

العد دينه،الربيء    هللا،  وُّ امللعون،  يف  املستحقُّ   من  للخلود  نار، لا 

، املتويل ديهم الفريق اهلادي املهت  حابهوأص    يلٌّ كون عي  وأنْ 

يف سبهللا  بقُّ املستح  يله،  وطلحة  قتا  عائشة  وقتل  وله  الزبري 

 . باثويم الاجلنَّة وعظ قتل منهم، ن]] م٦٢ [[ص/

ال ومنزلة  فيهام  منزلةفريقني  قاال:  الاملتالعنني،  فاسق  يعلمه    

 . اهللا  التميز له والتعيني إالَّ  عىلٰ 

مقاهو مذه  قد سطرها اجلعن هشهورة  لة  الرجلني  حظ اذين 

املقاالت   با أصحاوحكاه زلةعتلة املوم بفضيملوسبه اعنهام يف كتا

ختتعن ومل  صحَّ العلامء    فلهام  يف  املذاهب  الرجلني   اه تيف  عن 
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امورين وأ املذك العتقاد هلا بال  ا وان هبديُّ الت  عىلٰ  خرجا من الدنيا  هنَّ

 ارتياب. 

 ف]: عالَّ ذيل الي أيب اهلأر[

ف كانذ: أنَّ أبا اهلٰى ابن حيي  ٰى كحو ب  هذا املذه  عىلٰ   يل العالَّ

اأمرييف   وائشة  اوع  ملؤمنني    متَّ وطلحة  إماَميِْه ًا  عبلزبري،  فيه 

 .مات أنْ  ومل يزل عليه إىلٰ  نِ املذكوَريْ 

 ]: يب بكر األصمِّ ي أ[رأ

ة يعالرشوأحكام    هق، ومتكلِّميها يف الفزلة أيضاً يخ املعتال شق 

األصمُّ ٦٣/[[ص    وهلاُأص  ىلٰ ع امل]]  امل  ٰى كنَّ،  بكر،  ب  لقَّ بأيب 

أ:  خربانب منلِّ كيف  قف  أنا  فريق  هبفال الفريقني،      له  أحكم    ىٰ د 

  ال يل و  التفصء من ذلك يف مها بيشدحأ  وال ضالل، وال أقطع عىلٰ 

لكنِّ عيلُّ   إنْ أقول:  ي  اإلمجال،  طالب    كان  أيب  قصد    بن 

عائ و  ةشبحرب  يف    كفَّ   بري،الزوطلحة  الفتنة  ومنع  الفساد 

ودفعاألرض التغلُّ ،  عن  وال  عىلٰ ب  هم  العباد،    عىلٰ   عدواناإلمرة 

مأجورفإنَّ  مصيب  وإنْ ه  أ  ،  اجلاركان  بذلك  واالستبداد  ربيَّ د  ة 

  هلم عىلٰ القهر  الناس ب  مرة عىلٰ اإل، وامءالعلمن    مر بغري مشورةألبا

 ار.أهل الن نم مضلٌّ  واإلرضار، فهو ضالٌّ  لكذ

و األمر    إنَّامقال:  خلفاء  ذلك  فيهقلت  النيَّ   عيلَّ  يف اواستتار   ت 

 .عند العقالء تتار احلقِّ سفيه بالباطل ب ا سباباه أ اه واشتمعن

ة  شة وطلحر، أقول: إنَّ عائخاآلقال: وكذلك قويل يف الفريق  

إنْ وال قصد  زبري  بقتكانوا  عيلِّ وا  وأصحابه    اهلم  طالب  أيب  بن 

من رٰىض   منمر  األب  اداالستبد  منعهم  وأر   دون  به،  ادوا  العلامء 

واالق الطلب   عثامن  ظاملله    تصاصبدم  برمن  شور  دِّ يه    ٰى األمر 

ف  املسلمونتار  خلي يرون،  مستحقُّ بذ  مهمن  أبرار  هداة    ون لك 

وإنْ واثلل أر  ب.  بذكانوا  الادوا  والعصبيَّ لك  واإلدنيا  يف  فساد  ة 

ون  ل مستحقُّ الَّ ُض ك  لبذ  فهم  بغري رضا العلامء،  ر  األمتويلِّ األمر و

  وال فيه،  أعراضهم     عىلٰ أنَّه ال دليل يل د يف النار، غري  اللعنة واخللو

ام وقفت يف  فت فيهم كق وهلم، فلذلك عناه من أعامميف  ة تظهرحجَّ 

 من  والزبري أحسن حاالً   طلحة  كان  وإنْ به، كام بيَّنت.  احصوأ   عيلٍّ 

 .أتاه فيام عيلٍّ 

 بن سليامن]: ادوعبَّ  طيِّ وف[رأي هشام ال ]]٦٤[[ص /

ال هشام  وصاحبه  وقال  بعبَّ قوطي  الصيمراد  سليامن    - ي  ن 

زبري  وال ةوطلح علي�ا: إنَّ -زلة تة املعأئمَّ  من ضاً ن أيوهذان الرجال 

من مجاعة  يف  كانوبتأ   وعائشة  الفريقني،  عىلٰ اع   ٰى دوه  حقٍّ   ا 

ضالل وبوار، وذلك    هبم عىلٰ ون من أصحاالباق   وصواب، وكان

واع  أنَّ  والزبريطئشة  إ  لحة  خرجوا  يفالبرص  ىلٰ إنَّام  لينظروا  دم  ة   

و ظابثارذوا  يأخعثامن  من  األمورادوأ   مليه،ه  بذلك  باملعروف    را 

املوا تعاىلٰ   ر، وطلبواكنلنهي عن  اهللا  وجه  أيب   وخرج عيلُّ   ،به    بن 

وأهله،  لح اإلسالم  دبري يف مصاوالت  الرأي  ق معهم عىلٰ يتَّفطالب ل

العامَّ ومن  ةفتنلا  يف  يالسع  وكفِّ  إع  ليس  ممَّا  إة  هو  بل   ىلٰ ليهم، 

الوجو وليقه  العلامء،  بينهمرتايضع  يف    صافإن  عىلٰ     واجتهاد 

احلقِّ ط والب  عىلٰ الجت  ترائ  امع  فلامَّ  ع  ترسَّ   اناجلمع  ٰى الرأي، 

إىلٰ  فاالقتا  غوغاؤهم  اختيار  عىلٰ   بينهم  نتشبت احلربل،  من    غري 

األالقادة   وخرج  أيد  ر موالرؤساء،  تاليفهيعن  يف  فكان  م  ذلك،   

  زبري والحة طلو  ره عيلٌّ ؤثِ يُ ك الدماء ما مل اع يف الفتنة وسفإليقمن ا

ووج منووعائشة  أصحاهبم  فهلا]]  ٦٥/[[ص    ه  لك فضالء، 

 لرؤساء.ا اجنوبذلك األتباع 

الفه  ة من وجه خيعامَّ حكايته عن بعض ال  مناه ما قدَّ وهذا يشب

رار  ة ودفعا فيه علم االضطافَّ كلمن ا نال جرز به الآخر متيَّ  من وجه

 عيان. وجحد املعروف بال

 ]: ةعتزلامل [رأي سائر

اباق ل  قاو اب  كبرش  -زلة  تملعي  وأ ن  موسملعتمر  د ارامل  ٰى يب 

خي  لبلا  لد جمام وأيبااط والشحَّ يَّ خلوا واإلسكايف  وجعفر بن برش

فيمنبَّ واجلُ  أهلا  ائي،  من  الشي  -االعتزال    تَّبعهم  مومجاعة  ن  عة 

  ا حمق� ]]  ٦٦كان /[[ص     املؤمنني  ة: إنَّ أمريوالزيديَّ   ةيَّ اممإلا

مجيع   محروبيف  بصه،  والشام  برصال  أهلقتال  يباً  النهروان، وة 

تعاىلٰ لذ  جورًا عىلٰ أم اهللا  وإنَّ كلَّ   يف  ك، مؤّديًا فرض  من  اجلهاد،   

ون  ، مستحقُّ ٰى ن اهلدل عالَّ ملواطن ُض امجيع  ه وحاربه يف  ج عليخر

يناه من امل  نار، غري أنَّ منالف عليه  اله واخلببحر   ، ةعتزلة خاصَّ سمَّ

عائشة ووطل  استثنوا  احلمالزبري  حة  العقا  كمن  ،  بباستحقاق 

أهنَّ  موزعموا  خرجوا  إىلٰ   نم  با  ذلك  الثواب  ة  بو لتاستحقاق 

عىلٰ  فحكم  هممن  طَ ُفرِّ ما    والندم  القتال،  م  بضدِّ   اويف  ن  الظاهر 

منالفعال   مواملعلوم  املهم  وضعفواقن  دعواهل،  يف  عامَّ  ا  هو  م 

وأظنُّ  همصناعت احلجاج،  ممن  به  اتَّقوا  الهم  وتقرَّ عامَّ ن    بوا ة 

إىلٰ ظهابإ الزماُأمر   ره  إذء  تع  ان،  أمثرتال شبهة  العلامء  ض  من  اهلم 

 فساد هذا  يفتقليد  م من أهل الالكالزين بار، املتميِّ ظَّ والنُ  رباباألخ

 تقاد.االع

سمَّ  من  امل  يناهوخالف  يف  عمن  الباب  تزلة  ) صمُّ (األهذا 
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أنَّ معة، فإنَّه زعخاصَّ   -ليه  ة عمَّ األُ   ، إلمجاع احمق�   إماماً اوية كان  م 

 هنم  مع تظاهره بالشكِّ     عيلٍّ   نيمنأمري املؤبعد قتل    -ل  افيام ق 

امل أمري  إمامة  ححسب  ؤمنني  يف  سلام  فيام  هذا    فكيناه  قبل 

 .املكان

يناهوكلُّ      علي�امع تصويبه  (األصّم)    ٰى م سومنه   من سمَّ

 خالفهام  ص يفالعاوية وعمرو بن  عام  وتفسيق حماربيه، يقطع عىلٰ 

اأمري حالواستح  ملؤمنني    بهلام  وأهنَّ ربه  خرجالنار،  من  ام  ا 

/[[ص   ل  ىلٰ ع]  ]٦٧الدنيا  املوبق  االفسق  عليه   ملوجبصاحبه 

العقاب من    ،دوام  مجيع  عىلٰ وأنَّ  إما  مات  ماعتقاد  عاوية  مة 

وخارج   ٰى عن اهلد  هم ضالٌّ عند  فهو    قتال عيلٍّ   صويبه يفتو

 . الناراخللود يف  حقٌّ الم، مستعن اإلس

سمَّ ق و من  وافق  املعتيد  من  وكافَّ ناه  يف ا  ة زلة  اخلوارج  لشيعة، 

مع العاص،    ةياوختطئة  بن  أمري   يف  اموتضليلهوعمرو  قتال 

من   نياملؤمن ومجاعة  وأصح،  احلداملرجئة  ماب  ن يث 

غريةربِّ املج الفريق  أنَّ   ،  عهذين  يف  وقفا  يقطعا  ني  ومل  ذاهبام 

عىلٰ ٦٨ [[ص/ عيلٍّ وملحارام  هل   ورجواالنار،  ام  دخوهل  ]]    يب 

من ممَّ   وأصحاهبام  اإل  نغريهم  من اهللاظاهره  العفو  ،  تعاىلٰ   سالم، 

 لضالل. امع حكمهم عليهم ب كذلك اخلوارجوقوهلم يف 

 [رأي اخلوارج]:  ]]٦٩[[ص /

املؤمإنَّ بأمجعها:    رجوااخل  وقال أمري  يف    نني    مصيبًا  كان 

ال أهل  الشاموة  برصقتال  وإأهل  ، اً ارُكفَّ الً  الَّ ُض له  بقتا  كانوا  م هنَّ ، 

ه  ه أخطأ بكفِّ أنَّ ر. وادَّعوا مع ذلك  اب الناذعخللود يف  ا  نيمستحقِّ 

املصالشل  أهقتال  عن   رفعوا  حني  بذام  واحتالوا  لك  احف، 

ذلك    قهم يف، لوفاباإلثم  أنفسهم  ىلٰ وا ع، وشهداهلم عن قتللكفِّ 

  دموا عىلٰ  نامَّ ـم لموا أهنَّ م زعهنَّ  أ البغاة، إالَّ هم عن قتال  الرأي وكفِّ 

منه  وتا  كذل إىلٰ بوا  الضالل لا  ودعوا  عهدة  من  خرجوا    قتال، 

إىلٰ جرو كانوا  عوا  م  ما  واإلن  عليه  واإليامن،  أمري  نَّ أ سالم   

مل  ـ ل   املؤمنني إىلٰ جيبهامَّ  عىلٰ وأقا  لالقتا  م  ملعاوية   املوادعة   م 

 .ينالدِّ من  رجاً اإلسالم خا ك عنبذل  اوأهل الشام كان مرتد� 

أهل    عىلٰ   لتبس فسادهاضمحلَّة ال يمم يف هذا الباب  هتهوشب

أنَّ  وذلك  املؤمنني  مأ   االعتبار،  عكفَّ ام  إنَّ   ري  القوم  ن    قتال 

ل، القتا  هم عنفِّ ه وكة ل، وتركهم النرصصحابه يف احلالأ   نخلذال

إليه من حت  لك إىلٰ وه بذاضطرُّ ف ملا دعوه    كيم الكتاب، ومل اإلجابة 

بعقتاهلم  له    جيز العملكد،  من  اهل  هد هلمان  ة  مدَّ التي اضيف    رَّ طدنة 

يف    ةخاصَّ ة وملَّ   وحظر ذلك يف كلِّ   دهوللفساد يف نقض العإليها  

 م.سالملَّة اإل

 لشيعة]:ي ا[رأ ]]٧٠[[ص /

   املؤمنني  مري أ   فر حماريباحلكم بك  عة عىلٰ ت الشيمعجتوا

ُخي  مل  ملَّ بذلك    رجوهمولكنَّهم  حكم  إذاإلسة  عن  كان   الم، 

ال  -  همفرك م  -أويل  تمن طريق  يكلَّة وكفر  كفر ردَّة عن  وا  رفمل 

 تصامشهادتني واالعالار  ه، وإظهاجلملة من  هم عىلٰ تمقاع مع إالرش

الربذل كفر  عن  املخِرج ك  ا  دَّة  بكفراك  وإنْ   ،مإلسال عن  هم  نوا 

مستحقِّ خارجني   اإليامن،  وعن  اللعنة  النااخللود  ني  حسبام يف  ر 

وكلُّ مناهقدَّ  ق   ،  حماريب  عىلٰ طع  من  املؤمن  ضالل  من    ني  أمري 

ال  ، و لنارتحقاق اخللود يف اساو فهو حيكم عليهم بالفسق زلة، تعامل

الكفلِ طيُ  عليهم  وال ق  حير  باإل  عليهم  واكم  تُ را خلوكفار.  ر  فِّ كج 

ا والشرصبلأهل  وخترة  فيهم  ام  اعتقدوه  الذي  بكفرهم  جهم 

رشك ويزيد  الب  مهسمِّ م من يُ ومنهم،  عن ملَّة اإلسال  ووسموهم به

 اإلكفار.حكمه فيهم ب عىلٰ 

ُمجَ ٧١ص  [[/ فهذه  فيام]]  القول  أهل خا  ل  فيه  ة،  القبل  تلف 

بالبرصكام  حأ من   واالفتنة  ممَّ ملقتوة  هبا  ذكرناهلني  ام حكوأ ،  ن 

والنهفِّ ص وقد  ورني  يان،  الحترَّ أرباب  ت  عن  باملحفوظ  قول 

العل   ر عنهماملشهواملذاهب   بع  وإنْ   امء،عند  ق كان  ا ضها  ض  نقرد 

، وبعضها له معتقد مجاعإلل به ا القو  فساد  صل عىلٰ حدوه، ومعتق

إىلٰ   وملقبل   وإنْ إمجاع  فساده  عىلٰ   ليسو  ن،الزماهذا    ينقرضوا   ، 

لهاملن ت واضحة لَّةنه أدكان يف بطال  ب. لبامن ذوي األ أمَّ

*   *   * 

 : ] عصمة أمري املؤمنني [ ]]٧٣[[ص /

امأ فعل  صواب    عىلٰ القول  باب   حروبه     مننيملؤري    يف 

بآرائه وبطالن   وناملقرواله وأفعاله والتوفيق ق أ  ه يف مجيعها وحقِّ كلِّ 

 :أعدائهخصامئه و منذلك  من خالفقول 

ا وضوح  ذلك  يف  هتعصم  عىلٰ   ة حلجَّ فمن  اخلطأ  ين الدِّ   من 

أحدمها    :بنيبرض  ل إليهاوالعصمة له من ذلك يتوصَّ   ،ل فيهزلوال

 .األخبارورد من  امب  ثوقالو واآلخر   ،باراالعت

امل  ا طريق فأمَّ    ىلٰ ع ل  فهو الدلي  : عصمته    صل إىلٰ و االعتبار 

  ًا صوميكون مع  أنْ   بدَّ   مام الإذ اإل   ،نام األ  عىلٰ   عتهإمامته وفرض طا 

اعصك قد   ة بأدلَّ   ياء  ألنبمة  كُ أثبتناه  كثرية  من  مواضع  يف  بنا  تُ ا 

 . ابالب ذا يف ه   ةئل اخلاصَّ ملساعن ا األجوبةوة  املعروفة يف اإلمام 
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ذلك   ال  ةاألئمَّ   نَّ أ فمن  يف  هو   ٰى معن  وأنَّ   ،نيدِّ قدوة   االئتامم 

ثالا وقد  أنَّ قتداء،  اال  ]]٧٤  [[ص/  بت  هحقيقة  االتِّ قتداء   باعو 

باع فيه دون االتِّ   ةكان حجَّ   من حيث  ،عل وقاليام فبه ف  ٰى تدقللم

  ، ءن األشياك مذل  ٰى بسو  ،لفعل وقا  صواب ما  ة عىلٰ األدلَّ   لقيام

االقتداء   لو  إذ للمقتدالتِّ ا  وه  كان  ج  ٰى باع  من  سواه  حجَّ   هةبه  ة 

مقو  يف  حلةٍ ن  وفاق لذي  كلُّ كان    ،كذل  عىلٰ  فعل ال  أو  ن جهة  ل 

وفاقنا  باطل ل وذلك    ،وائتامماً   به  اقتداءً   ها وس  ةجَّ بل حل  ،علهقوله وف

والنصاراليهمن    ارُكفَّ ال ل  ضالوالطل  باال  أهل  م منريهوغ  ٰى ود 

بعض  وأ   يف  حي  ،اهلمفعأقواهلم  صواب    عىلٰ   ة األدلَّ   قامت  ثمن 

  بال   لك باطلوذ  ،وفعلوهالوه  رأوه وق ال من حيث ما    ،هميفك  ذل

 . ارتياب

احلاجة  ك:  ذل  ومن أسباب  هوئمَّ أل ا  إىلٰ أحد  الغلط جوا   ة  ز 

ط  د الغالسدِّ يُ ا كون من ورائهيل ،وارتفاع العصمة عنها ةيَّ الرع عىلٰ 

ومنه عندقوِّ يُ ا  واإل  مه  السنبِّ يُ عوجاج  عند  واإل  و ههه   ،غفالمنه 

 ٰ فيام    دِّ احل  ةامإق   ويتوىلَّ فعليه  ملجناه،  األئمَّ   لو  املتكن  ن  عصومو ة 

  ممَّا ذكرناه إليه اج حتتام يف ةيَّ الرعلشاركت   -كام أثبتناه  -معصومني 

  تكون عاة وساسة  رعن    ا وال تستغنيليهة عأئمَّ   وكانت حتتاج إىلٰ 

 .ة أغنياء عن إماممَّ ئاأل أنَّ   ىلٰ ل باإلمجاع عطئها، وذلك باورامن 

من األدلَّ ذ   ما  وغري  موجودة   وهوكثري،    تهمصمع  عىلٰ   ةكرناه 

ثبت عصمة  فإذا ت  .ءاتقصواس  بيان للوجوه  بنا عىلٰ تُ كنه من كُ يف أما

وصفناه    -  ة  األئمَّ  األُ   -حسبام  عىلٰ وأمجعت  ة  لأنَّ   مَّ كان ه  و 

ا عىلٰ   9  لنبيِّ بعد  ط  رالفو  إمام  عجتب  وجب    األنام،  ىلٰ اعته 

ن  ريه ممَّ دون غ  طالب  بن أيب    نني عيلُّ مؤملأنَّه أمري ا  طع عىلٰ الق

تله اإل  ادَّعيت حد  لوايكن    مل ه  أنَّ   لإلمجاع عىلٰ   لك احلال،مامة يف 

العصمة   ذكروه  بالممن  أوجبناها  الصحيالتي  ألئمَّ نظر  ة  ح 

الشيوإمجم،  اإلسال بن    عيلَّ أنَّ    عىلٰ   ةاإلماميَّ ]  ]٧٥[ص  [/عة  اع 

خمصوصاً   لب  اطأيب   بني   هبا  كان  يك  ،نامأل ا  من  مل  لو  ن  إذ 

احلقُّ   كذلك   األمر إ  خلرج  يف    ،الصالة  أهلمجاع  عن  ما  وفسد 

وإذا تثبت  .  اهة املسلمني بام ذكرنألئمَّ   ةمصعال  بوجومن  العقول  

املعصمة   اخل  ؤمنني  أمري  مشاركت  ،طأمن  للرووجب   سوله 

  ، ما فعل وقال  يف كلِّ   يباً صمه كان  أنَّ   ثبت  ، ته فيهاامعناه ومساو  يف

اقهم واستحق  حربهم يف  وضالهل   الفيهخطأ خم  القطع عىلٰ   بجوو

 ق للصواب.ملوفِّ ا واهللا ه،ر ملن تدبَّ وهذا بنيِّ . ذلك العقابب

ذلك:   إىلٰ بثومن  احلاجة   وت ثب  وفساد  فاقتِّ اباإلمامة    وت 

جإلا من  المامة  وجب فسد    اوإذ  .واآلراء  ٰى شورهة    النصُّ   ذلك 

مر إذ األ،  أمري املؤمنني  ة  ماإمويف وجوبه لثبوت    ،ةاألئمَّ   عىلٰ 

  أمري إمامة    ويقطع عىلٰ   نصِّ مامة باليوجب اإلأحدمها  :  ني رجلنيب

جهتهمو  ني  نمؤامل سواها  ن  ما  اجلهات  دون    واآلخر   ،من 

من وُجي   يمنع  بوِّ ذلك  ما  ل  ريقالفا  هذ  فسد  وإذا  .يالرأ زها  فساد 

ة  مَّ أئ  عن  خروج احلقِّ   يصّح لرأي ومل  ابقد اإلمامة  وا إليه من عبذه

 .نني املؤم أمري ةمامت إثب ،اإلسالم

ب ا ط وأمَّ  ن   ه  ت م إما   عىلٰ    يدلُّ مامَّ اآلثار: ف ريق الوثوق   صِّ من 

تع  قوله  مَ اسمه:    اىلٰ القرآن 
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إىلٰ وجِّ تمخطاب  وهذا   جعلمجاع  ه  أ   ة  هلم  أُ اهللا  ضيفوا ولياء 

من الذين    :ه عنه بأنَّ عربَّ   ومن  ،هم ورسوله وليُّ هللاو  ،بالذكر  يهمإل

وأقامواآمنو وآالصال  ا  الزكاة  ت ة  روا  حال  ون،اكعوهم   يعني 

لوأنَّ بداللة    ،عهمورك املكلَّ   داأر  ه  مجيع  باخلطاب   ،نيفسبحانه 

إضافةو  ضافاملهو    لكان]]  ٧٦[[ص  /   ، نفسه  إىلٰ   ءاليش  حمال 

تكن    اذوإ  ،غريه  إىلٰ إضافته    صحُّ تام  وإنَّ  ختمل  وهنا  كب  تصُّ طائفة 

ال لذلك  وليس  لغريها  اختصَّ أولياء  ما  مثل  الوال  بهت  غري    ء يف 

،  ة حال ركوعهوالزكا  نباإليام  ىلٰ ناه اهللا تعاعد من مجلتهم من  رَّ وتف

يبَق  االَّ إ  مل  إليه  ذهبت  ما  يف  واللشيعة  امل  عيلٍّ ية     ؤمنني  أمري 

حيثمَّ األُ   عىلٰ  من  عل  ةماماإل  ة  الطا  هايله  يكن   ،عةوفرض  ومل 

يُ أح الزكاة يف حال   ٰى عدَّ د  إالَّ ركوع  له  امل  ه  فني  ؤمنأمري  قد  ، 

عىلٰ بذلته  مامإبتت  ث رتَّ   تيب رتال  ك  ويفبناهالذي  إمامته   ثبوت  ، 

منا وختطئة    ه وأفعالهقوالأ مجيع  ه مصيب يفنَّ أ   فصحَّ   ه،ثبوت ما قدَّ

 .حناهحسبام رش خمالفيه 

آخر عليه  مجأ ما  رب  اخلمن  و  :دليل  القع  وملأهل  يف تي  بلة  نازع 

أهل  ةصحَّ  من  به  بالرواية  اخلرب    قول وهو    اثنان.  ثارواآل  العلم 

أنَّ إالَّ   ٰى من موس  نزلة هارونمب  يمنّأنت  «  :له    9  نبيِّ ال ه  

نبيَّ  بذ  ،بعدي»  ال  له  كان ما    مجيع   ]]٧٧  [[ص/لك  فأوجب 

  لك أنَّ  ذويف  ،ةوَّ بنال  ناه مناستث ما  ل إالَّ ملنازيف ا  ٰى سون من موهلار

ض طاعة  ران فكام ك  9د  ة حممّ مَّ أُ   قد فرض طاعته عىلٰ   عاىلٰ  تاهللا

عىلٰ هار موسمَّ أُ   ون  كان    مهل  إماماً   علهجو  ،ٰى ة  إمااه كام    مًا رون 

واجبة    هذه  نَّ أ و  ،ٰى لقوم موس بعد  املنزلة  كام    9  النبيِّ   ميضِّ له 

أ   هلارون لو  نت جتبكا جه عنها  ورز خومل جي  ٰى سمو  خيهبقي بعد 

ذلك    .بحال إمامويف  املؤمننيثبوت  أمري    تدلُّ   مامةواإل،    ة 
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صاعصم  عىلٰ  كامة  ووصانَّبيَّ   حبها  سلف  فيام    والعصمة   ،ناهفه 

له  وج  نفيم  -  تقيض باألقوال  -بت  عىلٰ ألاو  بالصواب    فعال 

فيامأثبتنا التقدَّ   ه  من  بويف    . كالمم  أمذلك  صواب  ري  يان 

بو  هاكلِّ   وبهحر  يف   املؤمنني وأفعاله  بأرس أقوالأمجعها   ،هاه 

منا يض من كالملانا اقد أشبعو  .هداه  وخطأ خمالفيه وضالهلم عن

 املنَّة هللا.وله،  بياناً  ذلكيف 

ة واخلوارج  واحلشويَّ  لةألهل اخلالف من املعتزلَّة دويف هذه األ

ق أسئل أ ة  مواضعه  عنها  ناجبد  غري هيف  من  الكا  وأ ذا  سقطنا تاب 

باهبَ ُش  ن،  انهالربدليل  هتم  ه وردهمل  بثبوهتا نهاا  ذلك  عن  لغنانا  ا 

اقترصإنَّ و  ،فيام سواه األ  ذكر  عىلٰ نا  ام  ودلَّ هذه  وعدلنا    ،هها وجوة 

مع إيراد  يفن  واا  معناها  عليهتفرِّ مل  احلإل  ،ع  رسم  يف    جاجثبات 

 يامء إىلٰ واإل  يهالناكثني ف  هبد مذوفسا  ؤمنني  أمري املصواب  

العمدة بام    م هذا ويعلكتابنا    يفن نظر  م  يهف علليق  ،صول ذلكأُ 

  ه ب  ةختصَّ امل  اضعه مو ذلك جيده يف  حبَّ أ   فإنْ   ،فيه ويستويف معانيه

م  نال من  اتولغرينا  عصابة  هذا    وألنَّ   ،حلقِّ كلمي  يف  الغرض 

ال  الكتاب إىلٰ تفي  ما  األدلَّ   قر  من  هذه  إصاببراهنية  أمري  ة   

 .هيوحمارب  يهلفخما  وخطأ  حروبه ]]  ٧٨[[ص  /يف     مننياملؤ

فسنا  وإنَّ  يذكر  الكالميام  من  الفصل  هذا  احلوضِّ نُ و  يل  فيه جَّ ح  ة 

اإلمامةطر  يف  أيضاً خمالفينا  ل  صوأُ   عىلٰ  عندهمثو،  يق  من   بوهتا 

اآل مو  ،ءارجهة  إليه  نذهب  ما  طريقهاصق ن  إنكارهم    عىلٰ   ور 

 .فناهفيه ووصه عن الغرض انَّبيَّ مناه ودَّ كام ق  يقتوفوال نصِّ ال

 كان مصيباً   ؤمنني   املأمري  أنَّ   عىلٰ   لالدلي[  ]]٧٩  [[ص/

 ]: هايف حروبه كلِّ 

الدليل   امل  أنَّ   عىلٰ ومن  وبه  ركان مصيبًا يف ح    ؤمننيأمري 

  ات وايبه الر  تهرما تظاوضالل،    لك عىلٰ يف ذ  هي خمالفوأنَّ ها،  كلِّ 

ال ق  9  نبيِّ عن  عيلُّ «:  ولهمن  يا  يا  حربك  وسلمك    عيلُّ   حريب 

عيلُّ :  9له  وقو  ،»سلمي حر  ،«يا  ملن ن  مل  بأنا  وسلم  حاربك 

مرو  ،ساملك» القوالن  طريقيَّ وهذان  من  ة،  واخلاصَّ   ةامَّ لعا  يان 

أصحاب  ناملو من  إىلٰ اتسبة  املنَّلسُّ ا   حلديث  منهمتسنة    إىلٰ   بني 

  ٰى عوال ادَّ   سندمها  ىلٰ عالطعن    العلامء  ض أحد منرتعي  لشيعة، ملا

ه  بيلا سن كان هذمو  .وايتهامكذب رثار  آلاة بملعرفمن أهل ا  إنسان

كان    بوج لو  إذ  به،  والعمل    ملا   ، باطالً   ]]٨٠[[ص  /تسليمه 

ممَّ األُ   خلت عة  ماملن  والكذِّ ويُ   رهنكِ يُ   نها  روايته،  من  ب  سلم   

خترُّ   ،فيه  نطع سبب  وافولعرف  ايق ألُ و.  هلاتع صه  دليل  هللا م 

كرناه ذ  ما  يعمج  منن  خلربيالمة هذين االنه، ويف سبط  ىلٰ ع  انهسبح

 ه.ابيَّنَّام حسبام  وهتثب عىلٰ  ةحة واضحجَّ 

ذلك املستفي  :ومن  النبيِّ الرواية  عن  قال  أنَّ   9  ضة   ألمري ه 

يا  :ني  ؤمنامل القرآنأوت   عىلٰ   عيلُّ   «تقاتل  عىلٰ   ، يل  قاتلت    كام 

 تنزيله».

ومن  لس  هولوق  عمر  بن  معهحرضهيل  عىلٰ خلطا    من   ردِّ   به 

مأ  معرش  هنيَّ لتنت«:  مواليهم  نسلم  ليبعثيا  قريش  علي    م  كاهللا 

ل فقا  ،تنزيله»  تأويل القرآن كام رضبتكم عىلٰ   بكم عىلٰ يرض  رجالً 

أصحابه  له ه  هومن    :بعض  اهللا؟  رسول    ، «ال»:  قال  ؟فالن   ويا 

روا نظف  ،يف احلجرة»  نعللاف  ه خاصولكنَّ  ، «ال:  فالن؟ قالف  :قال

 . 9 رسول اهللاخيصف نعل يف احلجرة   يلٌّ إذا عف

ذ ا  9قوله  لك:  ومن  بعدي    :ؤمنني  ملألمري  «تقاتل 

الر  ل يفلقووا  ،الناكثني والقاسطني واملارقني» ألخبار  كا   وايةهذه 

تا منقدَّ لتي  سلمت  قد  سنده  مت،  يف  ومبحجَّ   اطاعن  ام قي  نة 

عىلٰ  ثبوهت  دليل  الوسلَّ   ،ابطالن  لروايتها    ىلٰ ع  فدلَّ   ،فريقانم 

 تها. صحَّ 

ذلك]]  ٨١[[ص  / «9ه  قول  :ومن  احلقِّ   عيلٌّ :   قُّ حلوا  مع 

احلقَّ   همَّ اللّ ،  يلٍّ عمع   دار»  مع عيلٍّ   أدر  أيضاً   ،حيثام  قد    خرب  وهذا 

حمدِّ  يف    ،ةامَّ الع  وثرواه  عندهماوأثبتوه  يعرتض    ،لصحيح  ومل 

لتعلحأ  أقدم  دهم  وال  سنده،  عىلٰ   مهمنيل    ، ناقله  تكذيب  مقدم 

حجَّ توجوليس   العد  يف  اة  وال  عىلٰ قل    جب فو  ،دهفسا  لسمع 

 وصوابه.  هتاالعتقاد بصحَّ 

 ، اهمن عادوعاد  ،وال من وااله مَّ هُ «اللَّ : 9قوله   :ومن ذلك

ية أشهر من  اوهذا يف الرو  ،»ذلهمن خ   واخذل  ،هنرصمن    وانرص

له  إىلٰ   معه  حيتاج  نْ أ  السند  أيضاً   ،مجع  نقلة  لَّ سم  وهو  عند  م 

 .خباراأل

من    :9وله  ق و اهللا  عا  اهللا  ٰى وعاد  ،قاتلك«قاتل   ، داك»من 

 الرواية معروف مذكور. ل أه دوعن ر وواخلرب بذلك مشه

ذلك آذ:  9قوله    :ومن  آ  علي�ا  ىٰ «من  آذاين  ،ذاينفقد    ومن 

  ٰى أذ  له    ٰى ذاأل  أنَّ كم  فح  ،»تعاىلٰ   اهللا  ]]٨٢[[ص  /  ٰى آذ  فقد

: قال اهللا  ،  نإليامعن ارج  هالك خم  )اسمه  لَّ ج(  هللا  ٰى واألذ  ،اهللا
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أثبتناأ و ما  األ  -  همثال  هذه  ممن  يف    عىلٰ   الدالَّةنيها  اعخبار 
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أمري خما  ؤمنني  ملا  صواب   إن عملنا عىلٰ   ،كثرية  -لفيه  وخطأ 

ال  ا طااد مجيعهيرإ وانتلكتابه  به اخلطاب، ورشب  أثبتنيف  مام  نه  اه 

 . تعاىلٰ  شاء اهللا  كفاية للغرض الذي نأمله إنْ للحقِّ 

[االفصل  ]]٨٣  [[ص/ االدل  نَّ بأ  عرتاض:  من  خبار أليل 

 :]هواجلواب عن اآلحاد

يف خبار  هذه األ  تمدتم عىلٰ قد اع  متكن  كم إنْ إنَّ   :قال قائل  فإنْ 

املؤعصمة   من   ادآح  وهي  ،منني  أمري  الذي   ليست    املتواتر 

الف  ،الاالفتع  قائليه  ىلٰ عيمنع   فيام  صفام  بينكم وبني خصومكم  ل 

أ   قونعلَّ يت من  النبيِّ ا  مثاهلبه  وفالن    فضليف    9  عن  فالن 

 سفيان؟ معاوية بن أيبو

  فضائل   ٰى دعو  اخلالف يف أهل    اق هبله: األخبار التي يتعلَّ   لقي

 رضبني: يت عىلٰ مَّ من س

ته  ُتنكَ   : الأحدمها   -ه  دين بنقلرفنوإن كان خصومنا م -ر صحَّ

  ل ما نا اخلصوم يف نقإذ ليس فينا مشارك هلم يف يشء منه، كام شارك

أ فضائ  تناه منأثب مإالَّ   ،نني  املؤم  مريل    ٰى وع ديغلطون يف     أهنَّ

 لون يف معناه. يَّ ختي ما التفضيل هلم به عىلٰ 

أهل   عىلٰ  ٰى فال خت  ةاضحة ودلَّ ع بفساده عندنا بأمقطو :واآلخر

تساممَّ   توليس  ،االعتبار أخا  قدَّ وي  التي  عىلٰ   ،مناها بارنا   لقطعنا 

دوا  ا  بطالن م   ىلٰ واستدللنا ع  ،ااهتور  ىلٰ ع  ناطعنو  ،كذل  نبه متفرَّ

  ]]٨٤[[ص  /قد    اما رويناه ممَّ   رواية  نا عىلٰ يخمالفمجاع  إو  ، فسادها

صحفهم  ليمتسو  ،هانَّبيَّ  وختليدهم  ذكه  عن   موعدوهل  ،رناكام 

  كان هذا سبيله ليس يكون  امو .فناهصو منه حسبام ءالطعن يف يش

كذلك فيه  القوم    إالَّ   ،األمر  ه  لنقل  وتسخريهمته  صحَّ العتقاد 

العا  إذ  ،لرواته  هميمتسلو به  يتعلَّ   ء يش  كلَّ   نَّ أ ب  دة جاريةً كانت  ق 

خمالفيه    قلَّ متع حجاج  دوند  املتفرِّ   ،هبهذ م  ةونرصيف    ، خصمه  به 

يفوكا به  ا  ن  عىلٰ القرار  خمالفيه،    ةناملباي  هتلاقم  ةصحَّ   شبهة  ملقال 

 إالَّ   ،ه إبطالهم بيرو  حد وطاعن فيامجاو  ،ه ال خيلو من دافع لهفإنَّ 

صوابهجَّ احلز  متيُّ   أنَّ  يف  يكون    ة  أو    له  طوفاً لموأن  اعتقاده،  يف 

حجَّ   اً رمسخَّ  به  تلإلقرار  هللا  صحَّ   عاىلٰ ة    وته ثب  عىلٰ   ودليالً   ،تهيف 

من    فيه بلطف  حلقِّ وتأييد ا ه  ب  حتجِّ ملاة  قوَّ ته ونرص  منه عىلٰ   رهاناً وب

 .لطائفه

ا كان  هذفإذا  يف  البألمر  عا  تسليم   تبوثه  انَّبيَّ ما    ىلٰ اب 

اختالفهم  - ألخبارنا    الفريقني االعتقا  مع  عىلٰ يف  ذكرناه،   د    ما 

االختالفحَّ صو باأليف  ناومصخوبني    بيننا    االحتجاج  خبار   

اعتمدناه  سحهينها  وبرا توهُّ   -بام  ملا  الخامل  مسقط  من ختيَّلف  ه 

 اه.املساواة بني األمرين وتظنَّ

أمري  فضل  ة  نيَّ عثاموالة  مويَّ واألُ   وارج إنكار اخل[  ]]٨٥[[ص  /

 : ]ؤمنني ملا

اخل   نْ إف وقالوا وعارض  ما    :ارج  يدفعون  من ه  و مبتأثهم 

املؤمنني    مةعص  عىلٰ   لَّةالدااألخبار   اكروذ،  أمري  ة، يَّ موألُ وا 

يُ  من  عرَ وما  رويناه  يف  أمرهم  رهوظاهم  وكسلف  ما    ، جحد 

أخبارنا  وقالوا:   جحد  يف  جحد حكمهم  يف  كم بارخأ   كحكمهم 

 ؟ ينرل بني األمصالف فام الَّ وإ ،سواء

اخلوارج    منوبني من عارضتم به    ل بينناصفال  :هلم  قاله يفإنَّ 

وا من  رج ليس اخلوا  أنَّ وذلك  ،  االعتباري  ذور لظاه  ،لقيف دفع الن

ال والروأهل  عىلٰ   حفظبفون  عرَ يُ   وال  ،ايةنقل  االعتامد  وال    اآلثار 

األُ إلكفاره  ،األخبار مجيعمَّ م  كلِّ واهتِّ   ،اً ة  فيام   يقفر  ام  منهم 

القرآنهاظ  لذلك عىلٰ واعتامدهم    ،هيروون ما خرج   ،ر    وإنكارهم 

الفكتاب  ال  عن وا من مجيع  هذا طر  .مكاألحرائض  يقة  ومن كان 

اعتقبيله  سو  دينه يف  ،ادهيف  و  ومذهبه  ُيعتَن    مل  ،خبارألاالنقل 

 حال.  عىلٰ  بخالفه فيها

األُ  سبيل  ا  امويَّ فأمَّ وطريق  م جحودهفسبب  ،  نيةلعثامة 

أ فضال املؤئل  وهو    معروف،     ]]٨٦[[ص  /نني  ممري 

عىلٰ احل والع  رص  وجبا  ةيَّ صبدولتهم،  وبرهتمللوكهم  هم  م، 

 ه النقل، لبعدهم عنقيطر فيامهبم ض اعرت ج يف سقوط االاروكاخل

هم للعمل به. وقد انقرضوا مع  همه وإطراحهم عن فوِّ علمهم ونب

أ  منهمل يبَق   ٰى حتَّ   -ه  اهللا ومنِّمد  بح  -ذلك     ضل ف  إىلٰ   ُينَسبحد  م 

العلامء خلالُيذكَ   نمنهم موال    حال،   عىلٰ  من    هفر يف مجلة  يف يشء 

ا كا   قطسف  ة،مللَّ أحكام  هبم  رقة  اباملاض  العرتا   وطسقالعرتاض 

تعاطت الطعن يف    ٰى وارج متأنَّ اخل ار. مع  بخاأل يه عىلٰ فيام ُتعتَمد ف

  -     مننيملؤ ارية أمعصم  ىلٰ ة عحلجَّ بتناها يف ا ي أثالت  -أخبارنا  

ين به من  دتا  رواهتا يف دينها املخالف مل  بالطعن عىلٰ   قطعوهناام يفإنَّ 

ة  ابن  ائشة وعلزبريواة  لحوعثامن وط  ب  الط  أيببن    إكفار عيلِّ 

وإكف بكر،  ٰ أيب  توىلَّ من  أوواحدًا    ار  أهل   منهم،  من  أنَّه  اعتقد 

لك لذ  سقطة، فن امللَّ ين م الد  يعمُّ مجيع نقلةاإلسالم، وذلك طعن  

يف  قدح وليساهم  طعونن  ألخبار.  ما  اكذلك  نقل  به    يف  دت  تفرَّ

ة احلجَّ   قيامكذهبم فيه ول  تهرواطعن يف  ا نيف احلديث، ألنَّ   بةالناص

ا  النبط  عىلٰ  دون  عقائمعانيه،  يف  عندنا  كانت    وإنْ   -م  هدلطعن 
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يه  برأ   ارضنا من اخلصوم ، فوضح الفرق بيننا وبني من ع-فاسدة  

 ما رشحناه .  ار عىلٰ  األخبيف

 		صواب أمري املؤمنني   يف من القول ر باب آخ ] ]٨٧ ص [[ / 

  :فيه   يف الشكِّ   قِّ احل  م عن هلضال و  وخطأ خمالفيه   ه ب ور ح يف  

عىلٰ احلك  أنَّ   انَّيَّ بقد   املؤمريب  حما  م  ل، بإضال    نينأمري 

القول  و بني  إذا  بالصواب.  حربه  يف  له  عىلٰ القضاء   إمامته  فيه 

منه بام ق ة لاجبه الوصة وعصمتنصوامل يف    هحقِّ   عىلٰ   ه، ثبت القطعادَّ

هذا  ل  قبام  ا فيناهاألخبار التي ذكر  تحَّ ما فعل وقال، وإذا ص  كلِّ 

الهنضمووم  -ن  املكا حكم  من  بالفسق  اربحم  عىلٰ   9  نبيِّ ا  يه 

املا عن  إىلٰ   - إليامن  خرج  طريق  يكن  وخطأ   الشكِّ   مل  صوابه    يف 

 ه.انَّبيَّ ا م خمالفيه عىلٰ 

مقنع    يف اه  لفنأسام  وفي األلبابلذلك   يف هلم    ٰى وغن  ،ذوي 

البنيِّ ونحن نُ   .هاسوفيام    خصومهم  ة عىلٰ جَّ احل بعد    ضاً أي  فيهقول   

عد  بلوثبوت ااإلمامة خصومنا يف    بذهم  عناه عىلٰ م  يف  متقدَّ   الذي

مهل ذم  اختالفهمن  حسب  الرأي  عدد  وي  العقد  يتمُّ   يف    ، به 

عىلٰ  عاتَّ   ما  واجتامعهم  يف فقوا  هليه  يف   ليعلم   ،البابذا    الناظر 

  ق وفِّ ملا  واهللا  .حتجاج لهالا  ن نارصيه منومتكُّ   ة احلقِّ ابنا هذا قوَّ كت

 . ابصولل

 *   *  * 

 ):هـ٤١٣يخ املفيد (ت املقاالت/ الشئل أوا

 :اريب أمري املؤمنني يف حم القول - ٥ ]]٤٢[[ص 

اإلماميَّ  والزيديَّ واتَّفقت  واخلة   ثني الناكأنَّ    عىلٰ   وارجة 

ل ملعونون  الَّ ُض   ارفَّ كُ عني  شام أمجة والل البرصهني من أ لقاسطوا

املؤمنني  ريمأ   بحرهبم   َّوأهن   دون. لَّ خم  نارال  يف  لكبذم  ، 

املعتزل /[الغزَّ   ٰى سوة  وأمجعت  باب  وابن  منهم  ]]  ٤٣ص  [ال 

واحلوا عىلٰ   ةيَّ شوملرجئة  احلديث  أصحاب  ذلك.   من    خالف 

امل مكافَّ   عتزلةفزعمت  إالَّ  سمَّ ة  مناه  ينن  وطائفة  امل  ومجاعة  رجئة 

احل أصحاب  مدمن  أهنَّ بسَّ فُ   يث  ليسوا  املعتزلة راُكفَّ اق  وقطعت   ،

 النار خملَّدون. هم يفسقلفم أهنَّ  ىلٰ ع ن بينهمم

ون اسم م ال يستحقُّ ث: إهنَّ يداقي املرجئة وأصحاب احلل بوقا

ن جمتهدي  انوام كالفريقني: إهنَّ   الكفر والفسوق. وقال بعض هذين

 ه مأجورين.يلمطيعني وع وهللا بذلك  ملؤمننيأمري ام حرهبيف 

يسوا م لأهنَّ   إالَّ عاصني    كانوا هللا تعاىلٰ   لب:  وقال البعض اآلخر

م للعذاب مستحقُّ  عىلٰ ع سقني وال ُيقطَ فاب  ون. أهنَّ

واصل كافَّ ال  الغزَّ   وزعم  بني  من  باب  بن  عبيد  بن  ة  وعمرو 

بن    عيلِّ   زهم منيف حيِّ ن  كا  نة وم وعائشلزبرية والة أنَّ طلحعتزامل

كان  واحلسني  ن  سواحل  طالب    أيب ومن   يف  وحمّمد 

كعامَّ حيِّ  بنزهم  و  ر  ووجواجريامله   نمه  غرييارس  األنصار  ن  ه 

اخأ   ياوبقا يف  كانوا  الرضوان  بيعة  كاملالتهل  وفهم  إنَّ  تالعنني 

ه  أنَّ   إالَّ   رالنايف    ون للخلودستحقُّ ل مالَّ اق ُض سَّ الطائفتني فُ   ٰى إحد

 . ليها دليقم عل يمل

ا ومجاعة من أصحاب احلديديَّ زلاة وإلماميَّ واتَّفقت    عىلٰ   يثة 

اخلوارج   الدِّ   املارقني   نني  ؤمامل  ريأم  عىلٰ أنَّ    ار فَّ كُ ين  عن 

ال يف  م  وأهنَّ عليه  خمانبخروجهم  بذلك  ور  الَّدون.  ملعتزلة أمجعت 

  م عىلٰ يف تسميتها وترصمن إكفارهم واق  خالف ذلك، ومنعوا  عىلٰ 

 .د يف اجلحيمعليهم التخلي فسيق، وأوجبوالتا

أصحاب   وباقي  املرجئة  فُ داحلوزعمت  م  أهنَّ ف  خيااق  سَّ يث 

/يعل و٤٤[ص  [هم  العذاب  ا  ٰى يرج]]  والثواب  لعفو  هلم 

 ول جنَّات النعيم.ودخ

 *   *   * 

(ج  ال امليافارقيَّ ١رسائل  املسائل  (جوابات  د  السيِّ   /ات))/ 

 :)هـ٤٣٦ (ت املرتٰىض 

وعرش]]  ٢٨٣ص  [[ ثالثة  [املحاربومسألة      لعيلٍّ   ن: 

 ر]: فاك

جيش البرص ويف غ  دقاة واالعتصاحب  وكيفيه   ا وكان  فريه، 

   ؟9عهد رسول اهللا  عىلٰ 

أ   اجلواب: املؤمنني  قتال  جم  مري  قتال   ٰى ربغي وكفر جار 

لمي»،  حريب وسلمك س  : «حربك يا عيلُّ 9، لقوله  9  النبيِّ 

   ة.احدا وحروبنأحكام  أنَّ ريد ي وإنَّام

أنَّه ما كان يف   نا عىلٰ عطري توبة، ق ومات من غ  هفمن حارب

نَّ  اإليامن، أل أظهر    إنو  اً نمؤت م ]] من األوقا٢٨٤[ص  [/  وقت

ما كان    ن عىلٰ يكو  ز أنْ واحلقيقة يف الباطن ال جي   عىلٰ مؤمناً ان  من ك

 ذكرها. القوم عليه، ألدلَّة ليس هنا موضع

*   *   * 

(ج  لا (ج٤رسائل  اات  واب )/  د السيِّ   /ات)يَّ ملرصاملسائل 

 :)هـ٤٣٦ت ( املرتٰىض 

والعاسالاملسألة    ]]٣٤[[ص   ل اتق  من  با[عقرشون:  دسة 

 ماماً]:إ
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إ  ه جيعة إالَّ خروجميع الرشمؤمن ب  الً وهوعاد  ماماً من قاتل 

صَّ منه بقدر  يقت  م وُقتَِل ومل يصّح منه توبة، هل جيوز أنْ مااإل  عىلٰ 

 ؟ةاجلنَّ م ويدخلإلمامه لظل

التووباهللا  -اجلواب   اإلمام قم  ]]٣٥[[ص  /  :-فيق    اتلة 

لدوام، وال ه اوج  عىلٰ   ارفَّ كُ الب فاعله عقاب  اق ع  العادل كفر ...

 . بالتوبة اعة فيه، وال يسقط عقابه إالَّ شفالفو عنه والع يصحُّ 

*   *   * 

ـ ٤٣٦(ت  د املرتٰىض لسيِّ جوابات املسائل الطرابلسيَّة (خ)/ ا    ):ه

أنَّ   ىلٰ ع  ملن احتجَّ ما يقال  :  رشعسألة اخلامسة  ملا]  ]٢٣٧  [[ص

املؤمنني  سابَّ  غري    أمري  وال    سالمإلا  عن  جخار  ومكفِّره 

اسمهزائل   فعله  ب   كمهوح  عنه  املام  بقيَّ   ؤمنني  أمري  ة  من 

ا  رقةا زاأل منهم خلوار من  يأتيه  من  قتل  كام  قتلهم  وتركه  ج 

بعاربةاملحب وتوريث  وإبعضاً ضهم  ،  السلم  وام  حكاأل  اءجر، 

عامَّ ذهب   واملحتجُّ   ،عليهم معرض  رواه  ا  قول   من  مسعود  ابن 

ومن سسبَّ   قدف  اي� عل  من سبَّ «:  9 يِّ نبال فق ني،  هللا ا  بَّ د سبَّني 

 ؟»تعاىلٰ 

التوفيق  -اجلواب   أ-  وباهللا  انَّ :  أمري  يكن يف   ملؤمنني    مل 

قًا عام مبارشته لتدبري األُمَّ أيَّ  ناختياره ومت  ىلٰ ة متفرِّ إيثاره، من  ًا  مكِّ

اته  ضقل  عثراته، وهلذا قاله وطالبي  ئا داراٍة ألعديف تقيَّة وم  انوك

  ٰى م تقضون حتَّ نتاقضوا بام ك«:    فقالضون  يق  وه بامألس  قدو

كثريًا   ا أقرَّ ال ملهذه احل ال و، ول »ن الناس مجاعًة أو أموتكوي

ير كان  التي  األحكام  وقد    ٰى من  ا  انَّيَّ بخالفها،  يف   لكتابذلك 

 يف اخلوارج بام يواجبه  رسإنَّام مل ي) ورشحناه، و ةماميف يف اإللشا(ا

والتقيَّ ل  ةامللَّ عن    وخروجهم  همكفر يف  يرسمل  كام  الستصالح،  ة   

م وصحماربته  اجلمل  أهل  الفِّ ن  بالسرية  للعلَّ ويستحقُّ   يتني  ة هنا 

نالتي ذكرناها، ومن أيِّ  أيَّ      يشٍء متكَّ كان    وما  يته؟ام واليف 

مإالَّ  صًا؟    صاً نغَّ   عنو مغصَّ سأل  ما  اخلهل  أمر  يف  والسري وه  ة  ارج 

ها  فيقِّ إقامة احلن  م  ن  يتمكَّ   ملي  ور التألُممن ا  هفيهم إالَّ كغري

 ن.د التمكُّ قفور ا؟ وذلك فرضها مع التعذُّ اهلح تركها عىلٰ و

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  د املرتٰىض السيِّ  /االنتصار

 ني]: ارب ملححكم ا ] [٢٦٩ة [ألمس ]]٤٧٦[[ص 

 ل ادمن حارب اإلمام الع  ل بأنَّ وقماميَّة: الاإل  نفردت بهاوممَّا  

وخليع  ٰى وبغ عه  طاعالتزا  ن رج  جمرم  جيري  رب  حما  ٰى ته 

وخ9 لنبيِّ ا احلكم٤٧٧[[ص  /الع  ،  يف  طاعته  عليه    ]] 

وإنْ بالك املدافنة  تلف أحكامهام  اخ  فر،  واملوارثة  من وجه آخر يف 

 .واهلمة من أمغنيمة الوكيفيَّ 

الفقهخو باقي  وذاالف  ذلك،  يف  لء  املحصِّ منهم   نوهب 

قووامل إىلٰ حقِّ العااإلما  اريبحم  أنَّ   ن  جتاسَّ فُ   لدم  منهم    ةالرباء  بق 

 التكفري. تهاء إىلٰ غري ان هلم من ع الواليةوقط

حق   بوذه من  أصشويَّ وم  إىلٰ ة  احلديث  الباغي   حاب  أنَّ 

 .هادجتئل االيف سائر مسا طأاخل ٰى ه جيري جمرجمتهد، وخطؤ

يدلُّ  ة    عىلٰ   والذي  ذهبنصحَّ إلما  وأيضًا  :  هيا  الطائفة،  إمجاع 

كوج طاعت  وتلزم عرفته  مجتب    عندنامام  إلا   نَّ فإ املعوه  رفة  ب 

تعلزو  9  لنبيِّ با باهللا  وكاملعرفة  طاعته  فكامىلٰ اوم  جحد  أنَّ    ، 

 هذه املعرفة. تلك املعارف والتشكيك فيها كفر فكذلك 

اف  اً يضوأ  دلَّ  اإل  عىلٰ   لدليلقد  عصمة  كلِّ وجوب  من    مام 

وكلُّ ا إىلٰ   لقبائح،  ذهب  ذه  من  عصمته  ري  تكف  ىلٰ إ  ب وجوب 

له واخليلباغي علا بوالت  ته،طاعالع  خالف  ني األفرقة  إمجاع مرين 

ة.األُ   مَّ

ك  فإنْ  لو  ذكرت  ناقيل:  بمن  إىلٰ م  أنْ   الغًا  لوجب  الكفر    حدِّ 

مرتد�  أحكام  وأنْ   ،ايكون  أحتكون  وياملرتدِّ كام  ه  عت ماجتن، 

عىلٰ  ة  أحكام  األُمَّ ختا  أنَّ  املرتدِّ   فلالباغي  وكيفأحكام    ن يكو  ، 

 ؟ م بالعباداتوويق ادتني،هوهو يشهد الش اد� ترم

نسالخ اال   يف  ه حكم املرتدِّ كون الباغي لي  س يمتنع أنْ : ليقلنا

اإلي وإنْ عن  العظيم،  العقاب  واستحقاق  أح  امن  كامه كانت 

وغري ٤٧٨[ص  ته /[ه وموارثفنتمدا  عية يف الرش الف  ختذلك    ]] 

ا كام ملرتدِّ أحكام  الذمِّ كا  ،  الكافر  الكفر  رحللكًا  ارمشي  ن  يف  يب 

 ة. الرشعيَّ مهام أحكا اختلفت ن وإنْ يام إلوج عن اواخلر

بدامَّ فأ فليس  الشهادتني  إظهار  أَال ترامك   عىلٰ لٍّ ا   ٰى ل اإليامن، 

وج وجحد  أظهرمها  من  والعأنَّ  الفرائض  ال باداوب  يكون    ت 

العإوكذلك  فرًا؟  كا  بل  ؤمناً م بعض  صال قامة  من    ة بادات 

مانه  ز إمام وأوجبها، من طاعة  تاادبثر العد أكومن جحوغريها، 

 من صالة وغريها. ٰى رخأُ   يقوم بعبادة أنْ ته، مل ينفعه ونرص

ا   احلشويَّ يه  إل  يذهب  امفأمَّ غفلة  من  الباغي قوم  عذر  من  ة 

ن اب، وملصون ايدة مال البعألقومن اأهل االجتهاد، فوإحلاقه ب

أنَّ لاملع رضورًة  ةوم  األُمَّ ا    يف  الصدأطبقت  ل  ألر  البغاة    مِّ ذ  ىلٰ عوَّ

ة منهم، ومل  ربيه والرباء وحمايه)  صلوات اهللا علنني (املؤم  ريأم  عىلٰ 
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ذل يف  أحد  هلم  و  كيقم  املعنعذرًا،  كُ   ٰى هذا  يف  رشحناه  بنا  تُ قد 

عناه وبلغن  . فية نا كاملة هاهاجل وهذها فيه النهاية، وفرَّ

امل  فإنْ  عّمر يه ميرو  الذي  رباه باخلذكرنما    الف عىلٰ خاعرتض 

ا   نعن  سليامن  ب بن  الرمحن  الغحلعبد  بنت  فاري  كم  عديسة  عن 

بُأهب قالتان  جاء عيلٌّ ن صيفي،   :     ٰفقال:    إىل أال خترج  «أيب 

ذ  الناس أنْ ك وخليلك أمرين إذا اختلف  عنا؟»، قال: ابن عمِّ م  اختَّ

 ن خشب. ًا مسيف

قال   ل:قاه  ) أنَّ هياهللا عل  محة(ر   ذرٍّ أيب   نع  ٰى الذي ُيرو  خلربأو با

اهللار إذا  :9  سول  بك  ا  ترأي  «كيف  غرقت  لزيت  أحجار  قد 

اخت   قال:؟»،  بالدم ما  اهللا يل وقلت:  «تلحقار  قال:  أو »رسوله،   ،

أفال آخذ    «عليك بمن  قال: أضعه  بسيفي و أنت منه»، قال قلت: 

ين يا رسول  رتأم  قال: فام»،  إذنلقوم  «شاركت ا  ل:؟ قاعاتقي  عىلٰ 

«ا قال:  بيتك»لإهللا؟  عيلَّ   فإنْ ت:  قل  ،زم  «فإنْ   دخل  قال:   بيتي؟ 

شعا  أنْ   ]]٤٧٩/[[ص    تفخ اليبهرك  عىلٰ سيف  ع  رداك    فألق 

 وجهك يبوء بإثمه وإثمك».

املقطخلربان و: هذان اانقل وع أمثاهلام ال يرجع هبام عن املعلوم 

عل همعارضة  وهي  يه،  باألدلَّة  أ بام  من    وأوىلٰ   ٰى وأقومنها    ظهرو 

 .العادل اإلمام نةومعو قِّ احل ة ونرصة غيباال ةئل الفوب قتاوج

يرومل  لوو ذ    ما رويف    والعدوُّ   والويلُّ   والعامُّ   اصُّ اخلاه  لك إالَّ 

قوله   يا    :9من  وقد    عيلُّ «حربك  سلمي»،  وسلمك  حريب 

أنَّه   ي  علمنا  أنَّ مل  وي تساأراد  لك، بل  رب تاحل   نفس هذهرد 

فيج أحك  أنْ   باألحكام،  حماربيه  تكون  حمأحك  يهام  اريب  ام 

ه الما    إالَّ   9 النبيِّ   مَّ هُ لَّ  من قوله: «الأيضاً   ا رويوم،  دليلخصَّ

نرصانرص من  وألنَّه  و  ه  خذله»،  من  استنرصامَّ ـل  اخذل  يف     

أجابته األُ قتال أهل اجلمل وصفِّ  ة بأرسها ووني والنهروان  جوه  مَّ

 ّج تحي  نته، وملته ومعونرص  عوا إىلٰ  وساربعنيلتايان اابة وأعالصح

  عىلٰ   ن.عيفاضيثان الان اخلبربهذان اخل  هنء ممَّا تضمَّ بيش  ليهد عأح

اخلرب ل  أنَّ  األوَّ روي  ز  عىلٰ   قد  ألنَّ  الوجه،  هذا  بن  رهخالف  م 

هبان، أَما  ا أُ : «ي9 ُأهبان: قال يل رسول اهللا ال يلارث قال: ق احل

إنْ إنَّ  ب  ك  اخ  ٰى رتسفعدي  بقيت  أصحايب  فإنْ تيف  إىلٰ ب  الفًا،    قيت 

 ».  عراجني نم يفك يا ُأهبانجعل سوم فاي لا كذل

وقد٤٨٠[[ص  / الذباالخت  يريد    أنْ   جيوز  ]]  ي  الف 

 ة. واملخارج ةالقول واملذاهب دون املقاتل يرجع إىلٰ 

الردَّ   عىلٰ  أهل  قتال  من  منع  ما  اخلرب  هذا  بغيهم  أنَّ  عند  ة 

أ رهتمجماهو فهو  من  ما  غرييضًا  ،  كنع  بالِّ قتال  عن   ٍج وخار  غٍ  

 ام.مإلا طاعة

الثاين  أ و ا اخلرب  يُ امَّ فممَّ أنَّ  ضعِّ   ا(رمح  أبا ذرٍّ فه  مل  ة  يبلغ  هللا عليه) 

اهللا بن  د بن عبد  ن مع حممّ اك زيت، ألنَّ ذلك إنَّام  حجار ال وقعة أ   إىلٰ 

ل أيَّ  احلسن يف   كيف ن، ف ام عثامأيَّ  يف  اتم    ، وأبو ذرٍّ ام املنصور أوَّ

 إليه؟   ىٰ بقي  ت ال ك» يف وق : «كيف ب9  هللاول ا ول له رسيق

أبا    عىلٰ  مع    ذرٍّ أنَّ  بإكان  املروفًا  وبلوغه  نكر  نكار  بلسانه، 

أ في الغايات،  ه  يف  بعد  يسمواملجاهرة  وكيف  من   عإنكاره، 

 ما يقتيض خالف ذلك. 9 لالرسو

*   *   * 

 : )هـ٤٣٦ت ( املرتٰىض  يِّدالس /)١مامة (ج الشايف يف اإل

بن    لصن وااك : (ينه، قال لفظه بعنحكي    ونحن]]  ٩٣[[ص  

ٰ نني  عاملتال   بمنزلة الزبري و  حةلطو  علي�اعطاء جيعل     واحدٍ   كلُّ   يتوىلَّ

عىلٰ  والحاله  منهم  وكذ  ،  جمتمعني،  مها  يف   كليتوالَّ إجازة  قوله:   

قني،  ٩٤[[ص  /ادهتم جمتمعني  شه يد  وكان عمرو بن عب]] ومتفرِّ

جيال شهاد  ُيفق متفرِّ  وال  معنيجمتهتام  يز  وكان  بنيني،  ل  الصِّ ية  الو 

ٰ وتأ د ادة، وكان يقول: ق هوالش وجدت  وقد  شهادته،ال أقبل من   ىلَّ

يتو كلَّ لَّ املسلمني  أه  مستور  ون  ولو شهد رجل ممن  القبلة،    ن ل 

م عنه  اب سأل احلاكعثامن وأيب بكر أو عمر بن اخلطَّ   ىلٰ ُعرضهم ع

وقد    ،تلك الدماء  كمنهام بسف   واحدٍ   م كلَّ نا أهتَّ ، فأشايفالسؤال ال

 ادة).جائز الشه غريأنَّ املتَّهم بالدماء  عىلٰ  واأمجع

حرفألفاظه  هذ كتاه  يف  بحرف  باملبه  ًا    (فضائل  ـعروف 

ن حكاية اجلاحظ عن  بول مبالق  ىلٰ وأ لة)، وال حكاية أصحُّ واملعتز

 ه. قالتنحلته، ورئيسا مهذين الرجلني ومها شيخا 

ذكر   اهذ  أيضاً وقد  امل  يالبلخحلكاية  ه  (كتاب   ت)، قااليف 

وبعض  تهائها: (ل عند اناق و  اجلاحظ،  ندها إىلٰ ]] وأس٩٥ص  [[/

مل يكن  إنَّ عمرًا    عبيد، ويقول:بن    يدفع ذلك عن عمرو  بناحاأص

خيلف و  بالذي  مقواصالً،  عن  ح  يرغب  صحَّ فكأنَّه  عليها الته)، 

األ ااملذهب  هو  الذي  ل  (أ عتقاوَّ ام  د  وأنَّ ننيالعكاملتهنَّ شهاد،  ام  هت 

ه  يكن عندعني)، وملمتجمُتقبَل إذا كانا    ني، والق رِّ متفانا  ذا كُتقبَل إ

دف ماملع  يف  أكثر  الثاين  بتنزيايته عن بعض  ن حكذهب  ه  أصحابه 

خمالفة   عن  وهذااوعمرو  ضعي  صل،  للعلَّةإنكار  له  واملنكر   ف، 

 االً.نه حبح مقرِّ به، بل أق التي حكاها كامل

*    *  * 
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 : )هـ٤٣٦(ت  ٰىض رتد امل سيِّ ال /)٤مة (ج االشايف يف اإلم

صاتعلُّ   افأمَّ ]]  ٤٠[ص  [ الكتابق  وْ   بقوله:  حب 
َ
 أ

 ُ � 
َ
  ، كانوا مسلمني  أمري املؤمنني    مالذين حارهب  إنَّ و  ،ْسِلُمون

أهنَّ   مال  فأوَّ  مسلمنيفيه  غري  أصحابه  م  وعند  الكبائر    ألنَّ   ،عنده 

و  ن ه إليامذ كان ان، إاماإلي  ج عنرِ ُخت  كامندهم سالم عإلن اج مرِ ُخت 

عىلٰ السإلا ثمّ   م  أمريحم  يفنحن    ابنمذه  مذاهبهم،  املؤماريب   نني 

  نذكر منها   ونحن  ،بحربه بوجوه  اً ارُكفَّ وا  نا كانم عندألهنَّ   ،عروفم

 والستقصائها موضع غريه.  ،اً فهاهنا طر

رتكابه  اه يفألنَّ   مظهراً   هقتل لال� كان مستح  من حاربه  نَّ أ منها:  

نعلم  حقٍّ   عىلٰ  ونحن  مخر  استحال  رهأظ  من  أنَّ ،  جرعة  رشب  ل 

ك واستحالمجاعباإل  رفافهو  امل،  دم  أكابرهم    فضالً من  ؤل  عن 

يكونوا    رشب اخلمر واستحالله، فيجب أنْ   م منوأفاضلهم أعظ

 .اً ارُكفَّ  هذا الوجه من

أنَّ   ]]٤١[[ص  / خالف   بال  قال له    9  بيَّ الن  ومنها: 

أ  البني  «نقلهل  ع:  يا  وسلمك    يلُّ حربك    ونحن   ،مي»لسحريب 

أنَّ  إالَّ نعلم  يرد  مل  اله  حماريب   أحكامومن    ،ميف األحكاام  بينه  هيشبت 

 الكفر بال خالف. 9 نبيِّ ال

أنَّ    ،وااله  ال منو  مَّ هُ لَّ : «الضاً يأ قال بال خالف    ه  ومنها: 

ثبت   قدو  ،»واخذل من خذله  ،ه من نرصوانرص  ،وعاد من عاداه

ين يعادونه دون  ذلا  ارُكفَّ لل  الَّ  تكون إالداوة من اهللا  لعا   أنَّ   اعندن

 ة. لَّ امل اق أهلسَّ فُ 

قوله:أمَّ ف بقاءنع  الا  إنَّ (  ا  امل  لم  إىلٰ خلَّ هؤالء  أمري  أيَّ   فني  ام 

علمنا      املؤمنني إىلٰ قبكام  بكرأيَّ   اءهم  أيب  بيش  )ام   ء،فليس 

ملألنَّ  إذا  جموَّ   يه،عل  ومقطوعاً   ماً معلويكن    ه  غفهو  معلوم  ري  ز 

امل  الن  ٍف كا  زواجلوا  ،خالفه هذا  ولوويف  له:  ضع،  أين    قيل  من 

ام  أيَّ   طع إىلٰ سبيل الق  ة عىلٰ ياآل  يف ذكورين  فني املخلَّ اء املقبت  علم

بقاءهم حتَّ يقتيض  حكم اآلية  :يقول  أنْ   لكان يفزع إىلٰ    بكرأيب  ٰى  

م  زمهه يلجو  عىلٰ   شديدس الويل البأقتال أُ   ين إىلٰ كوهنم مدعوِّ   يتمَّ 

وف الطاعة،  بهيه  أنْ مك ي  عينهذا  ل  ن  يفعتَ ويُ   هيقال  إىلٰ   مد    بقائهم 

 ة.حكم اآلي هيوجبما  ىلٰ ع املؤمنني  أمري ماأيَّ 

  فيهم  ومل يرس  اً ارُكفَّ ني  اجلمل وصفِّ   يف يكون أهليل: كق   فإنْ 

اأمري ال  ملؤمنني    سباهم ألنَّ   ؟ارُكفَّ بسرية  ما  غنم    ،ه  وال 

 يهم. تبع مولِّ أ وال ،أمواهلم

فيهم   ألنَّ   ،رهم اسم الكفشمل  إنْ ف وتلختر  الكفأحكام  ا:  قلن

ذ منه اجلزية  ؤَخ يُ   م منفيه، وٰى ستبقال يُ و  ]]٤٢  [[ص/  لقتَ يُ من  

احه نك  ال جيوز  نمالكفر، ومنهم   غري   بسبب طارٍ قتله إالَّ   حيلُّ   وال

عىلٰ  نكاحه  جيوز  من  ومنهم  أ   بإمجاع،  املمذهب  فكثر    عىلٰ سلمني. 

أ  جيوز  هيكو   نْ هذا  الؤالن  بجمرسي  مل  وإنْ   اً راُكفَّ قوم  ء  فيهم    ع ي 

أه الكفرسرية  قد  ألنَّ   ،ل  ال  انَّبيَّ ا  يف  ونرج  ،راُكفَّ أحكام    أنَّ ع 

  عىلٰ .  وسريته فيهم  فعله    إىلٰ   ارُكفَّ ألحكام الحكمهم خمالف  

يُ   ل مقبالً قتَ يُ   اق من حكمه أنْ سَّ ن الفُ جد مال ن  انَّ أ    ، ياً ل مولِّ قتَ وال 

ذ  إىلٰ   ،هحيجر  ز عىلٰ هجي  الو من  غري  التي سرياأللك  هبا  حكام  يف  

 ني.فِّ البرصة وص لأه

قيل   ذلك  اجو  يف  -فإذا  أحكام  -ب  خم:  وفعل  تلفةالفسق   ،

ة    ننيأمري املؤم ما    نيم أهل البرصة وصفِّ يف أنَّ حك  هو احلجَّ

 .قلنا مثل ذلك حرفًا بحرف ،فعله

*   *   * 

اص وقَّ   أيب  ا سعد بنمَّ : (أ قال صاحب الكتاب  ]]٣٦٢[[ص  

ري  أم قضيِّ ومل يُ  ،ام ترك القتال معه، وإنَّ  هعتبي رٰىض   هنَّ أ  ابيَّنَّقد ف

اله  مثأ   ق عليه وعىلٰ كان ضيَّ  إنْ عليه، و ثم إفال ،يهلع  املؤمنني

م  ري ما يبلغ هذا اإلثم ألهنَّ دن، وال نوم معهم فهم آث  يف املحاربة

 ). ةماسَّ  اجة إليهمم واحلقعوده الذين يعظم

 يف   ٰىص ُحي ا ال  ممَّ   ةالندام  عىلٰ   ما يدلُّ   ذلك   عم  روي  (وقدقال:  

ه كان  مر أنَّ ابن عن  ع  ،بن أيب ثابت]  بدن[ج  ٰى ورو  ،الوقت ذكره

  ، باغيةلا أكون قاتلت الفئة  تي أالَّ دامكن  ءيش  ت عىلٰ ندمما  :  يقول

املجر  خرب آخر  يروو هذا  أنَّ   ٰى جيري  الزهري  قال: اويمع  عن  ة 

أح األمر    قُّ من  عمر  لقا  ؟يمنِّهبذا    ن م  :ولأق   أنْ   تفهمم  :ابن 

 .)بك وأباكرض

حممّ  يف  (والكالم  بنقال:  وأُ لسم  د  زيد مة  بن  م  كالكال  سامة 

تقدَّ مفي وإنَّ ن  التشدُّ و  امم،  يفجب  والزبري    ذكر   د  طلحة  توبة 

فكان ال    ،بعظم خطبهم  ]]٣٦٣[[ص  /  يطلم حمالع  ألنَّ   وعائشة

به ذك  من  بدَّ  يزول  ما  فأمَّ مُّ الذ  ر  ممَّ هريغ  ا،  فال  نم  وجه    ذكرناه 

 ).الذي فعلوه كبرية  أنَّ  ىلٰ ه عبع قطَ يُ 

 البشارة يدلُّ رب  وخ  ،ةعرشن الاص معد بن أيب وقَّ س  نَّ أ وذكر (

 . توبته) عىلٰ 

عيلٍّ   ٰى وحك ابن  موس  نَّ أ(  عن  ت  ٰى أبا  ما األشعري  بعد  اب 

دخل  وقد قال له:  منني أمري املؤ وروي أنَّ  ،التحكيم عمله يف

  ، ؟»دئأم عا  ٰى موس  أبايا  شامت  أ ة: «ه من علَّ وديع  ن  سحلا  إىلٰ 
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أقول    ك أنْ  علييف نفيس  ه ال يمنعني ماإنَّ   اقال: بل عائد، قال: «أمَ 

  كان يف   مريضاً   يقول: من عاد  9  من رسول اهللا  معتهما س  لك

مااهللا  رمحة التوبة»  ٰى حتَّ   شياً   غمرته  قعد  وما    ذلك  صحَّ   فإنْ   ،إذا 

مانف  عن  الأز  فقدار  باألخمن    شاكله فالذوإالَّ   هيستحقُّ   سه   مُّ  

 ارتكبه).  يذالاألمر العظيم  ه عىلٰ زمان لالوالعقاب 

رامها ومن جيري جم  عمر  اص وابنوقَّ   بن أيبسعد    ا: أمَّ يقال له

  فلم يفسقوا عندنا عىلٰ   منني  أمري املؤ  ف عن بيعته التخلُّ   ما يف

م  احلقيقة كان  البام  من  عنهم  بيقعود  تل  ه  تعن  احليف    ، الك 

 همتهم يف إما، وشكِّ النصَّ دهم  وحم من جتقدَّ بام    اقاً سَّ فُ   ام كانواوإنَّ 

الرسول   تقدَّ   انَّبيَّ د  وق   فصل،بال    9بعد  أمري    أنَّ م  فيام  إمامة 

  نه أنْ مكِ ال يُ   من دفع النصَّ  أنَّ ، ولنصِّ اب إليها إالَّ  طريقاملؤمنني ال 

 نملمتنعني مل يكاء  هؤال  أنَّ   ]]٣٦٤  ص[[/  ابيَّنَّختيار، وتها باالثبِ يُ 

يف   عذر  عنهلم  مج  االمتناع  بلاملحاربة  من  يعهم،  ذر  تعا  فيهم 

وإجالة   ٰى لشورون االختيار بعد ايك  أنْ التمس    وفيهم من  ،بذلك

 لبيعة لفقده.تنع من امااإلمجاع و ٰى م من راعرأي، وفيهال

فأيُّ  تأخُّ   وبعد،  معه  املحا   رهم عن عذر هلم يف   انوا ك ذا  إ ربة 

الكتاب ه  عا ادَّ   ا م   عىلٰ  ورض   د ق  صاحب  بإمامته بايعوه،   ،وا 

عىلٰ  تشتمل  و النرص   والبيعة  ف   ، حاربة ملا ة  يدخل  من فكيف  يها 

 ؟!د التشدُّ   اربة إىلٰ وجوب املح  اج يف تُحي   وأنْ   ، عن بعضهاخيرج  

م و   ب سب   ألنَّ  البيعة تقدِّ جودها  وهو  قد     ه أنَّ   عىلٰ   . م 

ني، ومل وصفِّ   جلمل عه يف ا ال م قتال   اهم إىلٰ س، ودع  النا استنرص 

غ يرت  التشدُّ اك  يف  املحارب يأثمو   نْ أفينبغي    ،د ية  عن  بالقعود   ة ا 

  .حالٍ   كلِّ   ىلٰ ع 

ة الباغية فام  ترك جهاد الفئ  ندم عىلٰ   كان قد  فإنْ عمر    ا ابنفأمَّ 

، وكيف ال يكون ما فعلوه من القعود  سقهب فا جيغريه ممَّ   عىلٰ   ندم

ك ، ويف ذلرياً كب  -  جب عليهم و  دوق   -  اربةأو من املحعن بيعته  

  فسقاً ال يكون    أنْ   ولئن جاز  ؟!وج عن طاعتهة اإلمام وخرمشاقَّ 

 .كذلك حماربتهال يكون  وزنَّ أنْ جيل

 عليه.الم  الك ارة فقد مٰىض ا خرب البشفأمَّ 

موس أبو  ا  يف  ي  مفل  ٰى فأمَّ فيها   عىلٰ   -توبته  ذكر  تصحيفه 

الاخلرب  إالَّ   -كه  وتشكُّ  ف  ، ادةعياليف    هرواذي    دلوليس   عىلٰ يل  يه 

رونَّ وإ  ،وبةلتا أنَّ     املؤمنني  ريأم  ٰى ام  ومعلوم  سمع،  ال  ما  ه 

والفاسق،  افر  الك  املرٰىض   يعود  فيمن  ألنَّ ،  العموم  محله عىلٰ   صحُّ ي

ح بام يف نفسه قد رصَّ   ؤمنني  ملا  أمري  أنَّ   . عىلٰ مستثنون منه  فهم

ذلك   بلق   باً ولو كان تائ ،معام سب ه ِرب ُخي  نْ مل يمنعه ذلك أ عليه، وإنْ 

 ثابت.  ]]٣٦٥ص [[/ غري ئالً لنفس عليه زا اما يف  لكان

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  ٰىض رتاملد لسيِّ ا / علم الكالميف ة خريلذا

  ة بووت  يب أمري املؤمنني  ذكر حمارفصل: يف    ]]٤٩٥ص  [[

 ته منه: عي توب من يدَّ 

لني املنصفني  ة يفاألُ من    ال خالف بني املحصِّ أنَّ مَّ ن حارب  م 

بيعتيه  لع  ٰى وبغ    نيؤمناملأمري   عنونكث  وَفَرق  ته  طاع  ه 

 فاسق صاحب كبرية.

تها عتله   مقاة بتكفريلشيعة اإلماميَّ ا  تصَّ ختوا   ىلٰ ، وحجَّ

إمجاعها   خالذلك  فال  وقدعليه،  فيه.  بينهم  إمجاع نَّ أ   ابيَّنَّ  ف   

ة يف غري موضع.  اإلماميَّة حجَّ

وباربوح  ينلذا  فإنَّ   وأيضاً  عليه  كانغوا  إلمامته  ركمنا  وه  ين 

هلا،  و اإلمامدافعني  النب   ةودفع  احلكم،  كدفع  يف  ة  هل  اجل  نَّ أل وَّ

ات ومل  ]: «من م[قال  9  ة، وقد روي أنَّهلنبوَّ جلهل باباإلمامة كا

 . ة» جاهليَّ  ةتام زمانه مات مييعرف إم

عنه   عيلُّ   9وروي  «يا  قال:  وس  ،أنَّه  حريب  ك ملحربك 

  متاثل أحكام   كأحكام حرب   أنَّ   رادأام  إنَّ   9ه  أنَّ لوم  معو  ،»لميس

ومل   هي    9د  ريحريب،  احلربني  أحد  املعلوم ٰى رخاألُ أنَّ  ألنَّ   ،  

ثل ذلك كفرًا وجب م  9به  ذلك، وإذا كان حر  خالف  رضورةً 

 .هبجعل له مثل حكم حرفيام 

ق  لوفإذا  أنْ   ٰى تساو  يل:  لوجب  احلربني  كلِّ   حكم  مال   نغنم 

 .جرحيه ز عىلٰ نجهو هيمولِّ  ونتبع ]]٤٩٦[ص [/ام منهحد وا

الظاه التسويقلنا:  من  يقتيض  ةر  احلربني  اتِّ بني  مجفا    عيق 

خرج من الظاهر الف يف بعضها أُ ختا  ىلٰ دليل ع  حكام، وإذا قاماأل

 ي ما عداه.قبو

ع ُيدَّ ما  ا  توبة    ٰى فأمَّ والزمن  وكلُّ طلحة  وعائشة  إنَّام    بري  ذلك 

في و طوع  مق  غري  أمر  إىلٰ ه  يرجع  ومعلوال  به  لومة  مع  صيةملعام، 

 ه.مثلإالَّ بمعلوم  عن معلوم عوس جيوز الرج ع عليها، وليوومقط

يوجب هذا  قيل:  النرجع  ال    أنْ   فإذا  من  أحد  ذمِّ  اق سَّ فُ عن 

عل ألنَّ وممَّن  فسقه،  وإنْ منا  الت  ه  فإنَّامبو أظهر  يف  ة  يرجع  وقوعها   

 .نِّ الظ غلبة ىلٰ إعقاب قط للسامل الوجه وحصول رشائطها عىلٰ 

أ ناقل امَّ :  يعللا  فقد  منمندم  اإلنسان  رضورة،  ه  ا   غري  وأمَّ

وتكارشا التوبة  يالفا  ملهئط  هبا  صحُّ علم اإلنس  وإنْ من غريان   ه 
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يه طريق لإممَّا    يف الغري غالب الظنِّ ا  فسه، وطريق إثباهتعلمها من ن

ن من  جيللعلم  أنْ دمه  وما  ب  معلومًا،  به  لعا  يمكنال    يكون  لم 

ر الع  ائره، [و]إذاظكام ُيعَمل يف ن  الظنِّ   بغال  ه عىلٰ  فيُعِمَل    م لتعذَّ

ي الندمعلم وقوفمن ال  ماير  اله  من  ع  أحكام  من    علمناه  جع عن 

نا يف تكامل رشائط  ات ظنَّارمنادمًا وغلب باألسقه. وإذا علمناه  ف

 مظهر اإليامن برشطه.نمدح  برشطه كام ه مدحناهتبتو

هذا    انجتاوزذا  إو كااملوضعن  لنع  فيامن  أخبار    ٰى عُيدَّ   ا  من 

أحطريقان  ة التوب أنْ :  ت  ض رتعا  دمها  اإلرصار  قتيضبأخبار   

أ التو  عفاوارت ونعتمد يف    ٰى وء ُير يشتامل كلِّ  احُنبنيِّ   نْ بة. والثاين 

جيوال وال  الفستوبة،  عن  الرجوع  ليس  قز  بأ  الذي  مر بمحتمل 

 حمتمل. 

*   *   * 

 : )هـ٤٣٦(ت  رتٰىض امل دالسيِّ  /لعملاوم لعلل ارشح مج

السيِّ اق   مسألة:]]  ٢٣٥ص  [[ ال    لبغاة عىلٰ او:    تٰىض ملرد 

أم املموالنا  جيرو    نينؤمري    ٰى نب جمرالذم  عظ  ن يفوحماربوه 

ا لقوله  9  لنبيِّ حماريب   ،  :وسلمك   له حريب  «حربك 

يمتن  سلمي». أنْ وليس  والسبأح  ختتلف  ع  الغنائم  يف  ،  ٰى كامهم 

املاتَّ   إنْ و عظم  يف  كعصيفقوا  ا  الفاختة،  مع   تدِّ ملرحكم    واحلريب 

 كفر.ا يف الووتسا ي وإنْ مِّ املعاهد والذ

ذلك: حا  رشح  ا  رب من   وجهه   بورض  ملؤمنني  أمري 

يف    9  رسول اهللامن حارب    ٰى ري جمجيرأصحابه بالسيف  وجه  

 مفإهنَّ ية،  ة الناجذلك إمجاع الفرقة املحقَّ   دليل عىلٰ لاكونه كافرًا. و

 ناه. ركمن ذفري تلفون يف تك خيال

أنْ   ]]٢٣٦[[ص  / روي    لكذ  عىلٰ   دلَّ تَ سيُ   ويمكن   ن عبام 

 ي». لمك سلمحربك حريب وس ،يلُّ عا ال: «يه ق أنَّ   9هللا رسول ا

من  وو االستدالل  أنَّ جه  هو:  اخلرب  أنْ هذا  خيلو  ال  يكون    ه 

ايلع(  النبيُّ  وآله  أنَّ أر  )لسالمه  حريب  اد  حربك  وذنفس  ال  ،  لك 

ينَّ ألجيوز،   أو  كذب.  حكم  ك  حربحكم    أنَّ     ادر أ كون  ه 

لكافر بال خالف وجب  ا  محك  النبيِّ   كان حكم حرب  احريب، وإذ

  مل يفد.الَّ وإ لهمث ني أمري املؤمنم حرب  كحن يكو  أنْ 

مرو  وإنْ   -رب  واخل طري  اي� كان  اآلحاد  من  بأمجفاألُمَّ   - ق  ا عهة 

فيق  وليس  بالقبول  ته  تلقَّ مد  تردَّ ها  والن  عىلٰ م  د  قطع  كذب   ن 

وإنْ ]٢٣٧/[[ص    هروات تأوتلف اخ  ]  يف  أمارة    ،يلهوا  كونه  وهذا 

 . صحيحاً 

 ه أحكام جيري علي أنْ  وجب اً رافكرتم كقيل: لو كان من ذ  فإنْ 

أمواهلم  فالك أخذ  من  وأه  يوسبر  واإلجهذرارهيم  عىلٰ اليهم    از 

عنا   أمج، فلامَّ سلمنير املدفنوا يف مقابرثوا وال يُ ال يتوا  نْ أ جرحيهم، و

م  أهنَّ   عىلٰ   ك دلَّ ل ن ذل شيئًا ميفعمل  منني  أمري املؤ  وأنَّ خالفه    ىلٰ ع

 . ارُكفَّ ب اليسو

  ًا، ألنَّ ارُكفَّ   كانوا  نْ أحكامهم وإ  ختتلف  نْ أع   يمتنقلنا هلم: ال

ا للرش  ألحكامهذه  أنْ تابعة  فينبغي  بحيقرِّ نُ   يعة،   رهتاقرَّ   ثرها 

 سًا.قيا يعة وال نوجبهاالرش

ترَال أ  اأحك  أنَّ   ٰى   احلريب  لفة:خمت  ارُكفَّ لام  واملفحكم    أنْ   دِّ رت  

ثان  واأل من عبد ة، و أهل الذمَّ ك يف لذ جيوز ، وال  ناكحوا يُ وال    لواقتَ يُ 

تُ واأل ال  مقبَ صنام  والا  نهمل  يُ جلزية  ويُ هل ح  نكَ   اجلقبَ م،  مل  ن  زية 

هم كام  أحكام  لف ختا  قهاء وإنْ الف  أكثرعند    مح إليهنكَ ني ويُ الكتابيِّ 

 ؟ سم الكفراهم كان قد شمل  وإنْ   ]] ٢٣٨[[ص  /  ٰى تر

ًا ال  ار فَّ كُ كانوا  وإنْ   املؤمنني رييف حماريب أمول الق ذلك كف

 .ارُكفَّ ن الهم مفيها غريأحكام ال يشاركهم ب  واصُّ ُخيَ  يمتنع أنْ 

*   *   * 

 ):ـه٤٤٧الح احللبي (ت رف/ أبو الصتقريب املعا

وأ ٤٠٧[[ص   حممَّ ]]  من اربوه  ا  أظهر  كفرهم  فربهان   ،

املتقدِّ بره ك دلَّ  ُأولئ  كفر   دلَّ عىلٰ ء  يش  كلَّ   ، ألنَّ عليهمني  ان كفر 

هؤ  عىلٰ  عدالكفر  األوَّ ء،  الدليل  ألنَّ ا  بفسق   املعتزلة  ل،    حتكم 

عي توبة أ ني دون كفرهموصفِّ  ملاجلأصحاب   ة. ل البرصه، وتدَّ

خاصَّ  فيهم  اجتمع  : ةويدلُّ  األُمَّ ما  عت  رسول ق   من   ليهة  ول 

ي9اهللا   «حربك  وسل  عيلُّ   ا:  سحريب  وقول»لمي مك    : ه  ، 

حقف  علي�احارب    نم« ومند  فقد  اربني  اهللا»حار  حاربني  ، ب 

ملن  :  لعيلٍّ   9وقوله   حرب  حار]٤٠٨[ص  /[  «أنا  بَت  ] 

 َت». وسلم ملن سامل

اتَّفقت ة ع  وقد      وعيلٍّ   9  هللا اأنَّ حرب رسول    ىلٰ األُمَّ

أنْ حموكفر،    ةلَّ مل فيجب  كافر،      عيلٍّ حرب  ل  اح  يكون  اربه 

 م به.كليه وحنصَّ عما سب لك، حاربه كذوحم عليه

م  عىلٰ   أيضاً   ويدلُّ  العلم  حصول  قصورهضالهلم:  م  ن 

م  إيامهن  قطوع عىلٰ فاق، واملتِّ هر باالظا  ني عىلٰ ماء املؤمنتحالل دسا

ا تعاىلٰ عند  كعيلٍّ هللا  وحممّ واحلسنين  سواحل  ،  وابن يَّ فاحلن  بن  د  ة 

وعامَّ عبَّ  ومجاس  وال  اعةر  الصحابة  بتابعمن  اإمجاع،  ني  فق  تَّ وقد 

 هم.جب الكفر حلكمن، فيام يأهل اإل ماء دمستحلِّ  فرك عىلٰ  الكلُّ 
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عىلٰ أيض  لُّ ويد ا  اً  شعملعلوم  ذلك:  املؤمنني  من  أمري    ار 

اجل يف  والصفِّ وأصحابه  والمل  بني  احلكم  من  أهلها  فكنهر  ر 

دوحتل حئهم  مايل  وبعدها،يف  احلرب  املسلم   بكفر  واحلكم  ال 

دمحالواست ضالل  واله  يف  بذ  حكمأحد    ل،      عيلٍّ لك 

 ة فتياهم. ه، فتثبت صحَّ ووجوه أصحاب

أ   إنْ  اخلقيل:  ب  ج رواليس  من ذكرتدين  فكيكفر  يتم،   صحُّ ف 

 عتبار؟ مع ذلك هذا اال

ا ال  بفتقيل:  لضالهلم  عتداد  اخلوارج،  والدِّ   نعيا  م  وقهرمين 

منإلامن  ة عىلٰ فاق األُ اه، وباتِّ سالم بام قدَّ هذه حاله ن ، ومكفرهم مَّ

  وولده    يلٍّ ن عام ياع بإاإلمج  أنَّ   ه، عىلٰ ق وفا  الفه وال خل  ثريال تأ 

ذكرناوم بث   أصحابه  نمه  ن  عوالقطع  سابق  اهللا ند  واهبم  سبحانه   

فجرلب اخلوارج،  حص  ٰى دعة  ذكرنا  من  إيامن  يف    ل وقدحهم 

  ٰى ، جمررضورةً   9  علومًا من دين النبيِّ ونه مكونه،  بإيام   اإلمجاع

كالمن  مات  املعلو والثوزكاوالصالة  دينه  واة  ال لاب    عقاب، فكام 

  كذلك إيامن القادح ف  فريب يف كمنها وال رح يف يشء  دقُحيَكم لل

 .ريناملذكو

ر  وبعد، فإنَّ اخلوا  ُتكفِّ وشيعته بقتاهلم القوم،     اي� علرج مل 

بشهادهتالو يف  وك  فرهم،بك  م  رشكاؤهم  وهم  بذلك  يف 

بد ابع  وبان  دليلنا،  ىلٰ م عفسقط االعرتاض هبمرين؟!  األ ه  لشبهة 

 . منه

اشت]]  ٤٠٩[[ص  / األمر  عىلٰ   هبوإنَّام  الت  اخلوارج  ، ميحكيف 

 ة كافر. رتكب الكبرية عامَّ م يف ومذهبهموه كبرية، فظنُّ

قبَّ   انَّبيَّ وقد   من  وجهل  التحكيم  وسنُبنيِّ هححسن  ة  صحَّ   ، 

رين ماأل  من  بكلِّ واحدٍ   ائر، فسقطاإليامن مع ارتكاب الكبثبوت  

ًا  دحاق عرتاض هبم  مل يكن اال  إنْ و،  كلِّ وجهٍ   ىلٰ ج عخلوارمذهب ا

 فيام ذكرناه.

ي، : من سبارُكفَّ م البأحكا  م فيهمًا حلكارُكفَّ كانوا    لوقيل:    نْ إ

 صال. ة يف استيوقسم

سريته فيهم  ح يفيقد ة، فالقاهرة القيل: قد ثبت كفرهم باألدلَّ 

خيا املرشبام  أحكام  الكتالف  وأهل  بكني  العلامإمجاب،  عىلٰ ع    ء 

أمري   سرية  ق هم  في  ملؤمنني  اصواب  جلميودوكوهنا  ة ة  األُمَّ ع 

ا  يشء ممَّ   اض عىلٰ اعرت  ذلك، فالومن كان كالقبلة    لهأ    حماريبيف

 يفعله. 

ف علمن وبعد،  القد  أحكام  اختالف  كحراُكفَّ ا  ا،  يهود لال 

احلربيني    ٰى صاروالن الداواملجوس  حال  حتت خيالف  منهم  خلني 

اجلة،  لذمَّ ا عُ لف  خياميع  وحال  ابَّ حال  الكلِّ وأحكاصنام،  ألاد   م 

هة  بِّ واملش  ةجربِّ املين ختتلف، ودِّ ترملوأحكام ا،  أحكام املرتدِّ ف  لاخت

مارُكفَّ ل العدل  أهة  عند كافَّ  من    هان، وحاهلم خيالف أحوال من قدَّ

ارضو عداارُكفَّ لب  ومن  واملعتزلة  وغري،  اخلوارج  من  من ها  هم 

إمللنصِّ  حدة  اجلاالِفَرق   من  إم  امةأو  تام  الش  اىلٰ ع اهللا  يعة عند 

ملن   ،ُكّفار حاهلم  خمالفة  مجعن  ارُكفَّ قلِّدة  ملاو  ذكرناه،  مع  أهل يع  د 

ن ذكرناه.حكامهم خاربأرسه، وأ  قَّ احلا اعتقدو لنظر وإنْ ا  جه عمَّ

ملمع  اذوإ املنا  دين  أحكامن  اختالف  مع    ارُكفَّ ال  سلمني 

الكفاشرتاك يف  ملهم  املخما  تكن  ر،  يفحاربنيلفة  لبعض      احلكم 

عن  خمرجة    ارفَّ كُ ال الثابتنيكف لاسمة  هلم  وحكمه،  باألدلَّ ر  مع    ،ة 

باستنادعلمن عىلٰ   ا  بالة  سري  ذلك  له  احلاملشهود  ومقارنة  ، قِّ علم 

 وفعله.قوله ب  ةجَّ حلا وتثب حيث كان املدلول عىلٰ 

*   *   * 

ـ ٤٦٠ت يس (الطو العتقاد/ الشيخ اد فيام يتعلَّق باقتصاال   ): ه

 :  املؤمنني ري أم بغاة عىلٰ ليف أحكام ا ]]٣٥٨ص [[

اإلمام مذهب  أنَّ يَّ ظاهر  امل  عىلٰ ارج  خلا  ة   ؤمنني  أمري 

ة عىلٰ امل  رقةليل إمجاع الفل له كافر، بدقاتوامل م ذلك، وإمجاعه  حقَّ

فيهم،صوم الذي ال جيوز علياملع  ونة لكجَّ ح وأنَّ    ه اخلطأ داخالً 

منكريكانوله    املحاربني إلما  وامتن  ودفع  النصَّ   دافعنيه   عليها، 

ة وحاإلمامة وج :  9وله بداللة ق  ،اءجحدها سودها كدفع النبوَّ

 . ة» مات ميتة جاهليَّ  يعرف إمام زمانه الهو ت ون ما«م

: «حربك    عيلٍّ قال ل  هنَّ أ   9]] وروي عنه  ٣٥٩[[ص  /

عيلُّ  وسحريب  يا  الن  وحرب  سلمي»،  بال   9  بيِّ لمك  كفر 

فيخالف أنْ ن،  عحر  يكون   بغي  د  أرا  9ألنَّه    مثله،    يلٍّ ب 

حربك  حك حريبكحم  فمحم  وإالَّ  أنْ ،  حربك  :يدير  ال   نفس 

 خالفه.وم علنَّ املحريب، أل

ن فر معليهم أحكام الك  ٰى ألجركفرًا  و كان ذلك  قيل: ل   فإنْ 

واملدافناملوارث  عنم وة  والصالة  ة  واتِّ عليهم  الغنيمة  املدبر    باعأخذ 

عىلٰ واإلجاز جير  ه  أنَّ   لومواملعاخلروج،    ة  عليه  مل  م،  ذلك 

 ؟ اً ركيف يكون كفف

الك أحكام  خمتلفقلنا:  احلريبحكة  فر  واملعاهكم  والذمِّ     يد 

منهم م، ودينه  ون عىلٰ ويقرُّ   ةقبَل منهم اجلزيلوثني، فمنهم من تُ وا

من ال   ذبيحته، ومنهم   ُيناكح وُتؤَكلنهم، ومنهم من  ل مال ُتقبَ   نم
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أنَّ  بالشهادتني و  ظاهراً كون متي  نْ ع أيمتن  لف. والملخاند اُتؤَكل ع

حك أل  همحكم  الخمالف  يفا  لوقت  كام  ارفَّ كُ حكام   ةجربِّ ملا  ملعتزلة 

منشبِّ وامل وغريهم  الذ  هة  حيالِفَرق  وإنْ كمو ين  بكفرهم  جت  ن  ر  مل 

 وه.ا قالهم، فبطل محكام عليألا ههذ

اإلماميَّ  خالف  من  ا  ففأمَّ ع  ممنهة  حيكم   فسق، بال  ليهممن 

يقول]٣٦٠  [[ص/ من  ومنهم  مغفو  : ]  خطأ  من هو  ومنهم    ر، 

 مصيب.  ده تجم ن وكلُّ م جمتهدويقول: إهنَّ 

عي توبة لي  نعتزلة وغريهم ممَّ املن  فسقهم مفمن حكم ب لقوم دَّ

 م. هلقوبنيِّ نُ  فنحن ورجوعهم

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠الشيخ الطويس (ت )/ ٢يف (ج تلخيص الشا

كثرة  وهام،  مع صحبتري  لزبحة واأنَّ طل  ٰى ر ت]] أَال ١٣١[[ص  

  منني  أمري املؤ  عا، قد بايين الدِّ اماهتام يفقميف الظاهر وفضلهام 

 ني عليه، ضاربني لبيعته، جملب ثني اكهني، ثّم عادا نر مك غريئعنيطا

بالسصنأ  ووجوه  هوجهل نسبا    أنْ   ا عىلٰ خطؤمه  لهامثّم مح  يف،اره 

بريء  ١٣٢  [[ص /  هو  ن ماعثام اركة يف دم  املشمن    إليه    [[

 ه؟ا منغمسان فيمنه، ومه

وه ١٣٣[[ص  / وقد]]  عائشة  إىلٰ   ذه  الصحبة    مجعت 

ي النازل يف  ، وسامع الوح9سول  بالر  اللتصاقاالختصاص وا

وبيته عىلٰ ا،  ر  يفق وقد  ها،  معس  املتكرِّ منها  أمري    ع  حرب 

سوا   ؤمننيامل وكثرة  بفضله  علمها  فمع  وروايتها  مبقه،  ا  يه 

عىلٰ يز ما  ظيتع  كلِّ   يد  وتبجيل،  طلحشم  فيه  والزبري اركت  ة 

 . دت عليهامازو

 لمة مسّمد بن  اص وحموقَّ بن أيب    دعس  ]] وهذا١٣٤[[ص  /

أر  عذ  مع انتفاء كلِّ   أمري املؤمنني  يمتنعان من بيعة     نْ يمكن 

 هلام. مايق

  ٰى جراص مع صحبتهام أيضًا قد  عمرو بن العذا معاوية وهو

ح من  أ منهام  عداوتهاهإظو    ؤمننياملمري  رب  يف    هولعن  ر 

  9يَّ بلنيسمعون اكره، وهم تغني عن ذ  هالة ما شهرتقنوت الص

»،  لمك سلميحريب وس  يا عيلُّ   ]]١٣٥/ [[ص    يقول: «حربك

«اللَّ وقوله واوال    مَّ هُ :  ع١٣٦ص  /[[  ن موعاد  ه  المن  داه ا]] 

  قِّ احلع  م  : «عيلٌّ 9وله  ه واخذل من خذله»، وق  من نرصوانرص

مع  واحلقُّ  د  عيلٍّ   حيثام  إىلٰ ايدور  عال  األف  نمذكرناه  ما    غري   ر»، 

تدلُّ واألقوا التي  اإلعظام  عىلٰ   ل  وغواإلكر  هناية  الفضل  ام  اية 

ته ه ومظاهرنعه ولحرب  ع منملن ايضيقت  ام أنْ م. وأقلُّ أحواهلوالتقدُّ 

مبالعد ذكرناه  فيمن  ليس  أنَّه  نعلم  ونحن  احلقِّ اوة.  عن  ضلَّ    ن 

مل يساو  ظاهر فضل إن  وحبته  نت له صكا  من  إالَّ عن سننه  دل  وع

الذي  فيه يشارالقوم  بدفع  ن  عىلٰ   صِّ ن لا  إليهم    والتواطؤ 

ع١٣٧ [ص[/ إزالته  مست]]  مقاربحقِّ ن  فهو  وليس   ه،  له، 

هؤالء من الضالل   جيوز عىلٰ   أنْ تيضني ما يقتلفضيني الما ب فعرَ يُ 

 ئك.ُأول  جيوز عىلٰ  والعناد ما ال

للمخال  أنْ وليس  ذك ل:  يقو   ف  ما  حارب    م رت مجيع  أمري ممَّن 

  د.عم ال دون    لشبهة اخلطأ عليه با   ته إنَّام تمَّ وقعد عن بيع    ني املؤمن 

  حال القومبة علم  وقلَّ يدة  ة شد غفل   ه يدلُّ عىلٰ ألنَّ هذا من قائل

دناه. وأيُّ ما ع منهم    الذين وقع طلحة    تدخل عىلٰ    شبهة يصحُّ أنْ دَّ

   باختصاصه  إيثارًا وعلمهام واً طوع  ه  هام لبيعت مع   والزبري

إليه األئ  بام يزيد عىلٰ   لعلوملسوابق وا اومن الفضائل   ة  مَّ ما حيتاج 

حتَّ افًا  أضع بينك  ٰى مضاعفة  ويرضثا  ف،  سيالب  وجههبا  يعته 

 ُسِفَك؟ا ام مسببهسلمني بملاك من دماء فَ سفيُ 

خلع له وقتا  ل شبهة عليها يفوهذه حال عائشة يف امتناع دخو

 منه. برباءته حدٍ  واوعلم كلُّ  د علمتبام ق  بتهطالته ومطاع

وعذر    وأيُّ  أيب  بن  يف  صاقَّ لسعد  مسلمة  االوابن  من اع  متن 

ما ظهر   دهزهينه وده وعلمومل يظهر من فضله عته وقد بايعا من  بي

وق منه   هذا  اشاد  ؟  ورضوا  هدا  عليه  اجتمعوا  قد  لناس 

 يق.رشبهة طبَق للم يفل منياملتقدِّ  الثةالث ام اجتمعوا عىلٰ بإمامته، ك

يشت عىلٰ وكيف  وأشيا ة  ي ومعا   به  حربهوعمرو  أمر  نه  عل و  عهام 

ما يمنع من   9  م من دين الرسولسل م لُّ وك  ورةً ن رض ومها يعلام

 به.   سلمنياملء ته، ورضا م اوه من ثبوت إم مل ع ما عه؟ م ك فيذل

أنْ   وإنْ  عىلٰ   جاز  الشبهة  أنَّ ذكرنمن    تدخل  مع  نا  اه  عرف ال 

فل١٣٨  [[ص/  لدخوهلا وجهًا  أنْ ي]]  عتد  جوزنَّ  الشبهة    ىلٰ خل 

  األمر ، وعقد أمري املؤمنني   ىلٰ ع  بخالف النصِّ  مجيع من عمل

وعدل  ذ  لغريه،  العن  ونقله،نصِّ كر  مجيكو  ىٰ حتَّ     فعل  ن  من  يع 

 . هذا ما ال فصل فيه وال حميص عنه.هةالَّ بالشبإ يفعله ملذلك 

*   *   * 

امل  ]]٢٧٤[[ص  / ال    ؤمننيوأمري  أهل  يقاتل  إالَّ قمل  بلة 

كالمه الذي   منبذلك يف كثري  ح. وقد رصَّ 9 لهد من الرسوبع

  سرية. المن   ه إليه بام عهد فيهم إالَّ وال يرس  بعضه،حكاية   ٰىض قد م

أنْ   وليس اأحكا  فلخيت  بمنكر  فم  ُيقتَل  ملحاربني  من  فيهم  يكون 
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وفيهم   يُ   نموُيغنَم،  أحك، ألغنَمُيقتَل وال  النَّ  يف األصل    ار ُكفَّ ام 

(وإذا)   .لهبقتاهلم    ارُكفَّ   عندنا  ني  نمأمري املؤ  لفة، ومقاتلوتخم

م من  ، ومنه ةيجلزنهم اُتؤَخذ مكفره، و  رُّ عىلٰ ُيقَ ن  م  ارفَّ كُ ن يف الكا

ه  غري ذلك ممَّا اختلفوا في  اربته إىلٰ قَعد عن حميُ   وال ره  فك  ال ُيَقرُّ عىلٰ 

 ُيغنَم،  الم ومن  ُيغنَ  من  يهمكون في  ًا أنْ أيض  جاز)من األحكام، (

 روي أنَّ ف، وقد  التخب من االه هذا الرضنَكر فييُ   ع النَّ الرشأل

ُيعرَ   عىلٰ   اتد� مر بكر  أيب  بعهد  ار(غالبة  ـف  فت)   ، يعردَّ أبو  لم  ض 

، فإنَّ   يكن  ته: إنْ ت امرأ لاقفبكر ملاله،   مل نرتّد. وروي  ا  غالبة ارتدَّ

رض ملاله.  عفلم ي  اب،طَّ اخل  بن   م عمرايف أيَّ َل  ُقتِ   مثل ذلك يف مرتد

أمريور أنَّ  العجيل    املؤمنني  وي  مستور  يعرض    ،قتل  ومل 

 حته. باستال واامل تناول به ليس بأمارة عىلٰ ووجو فالقتل .ملرياثه

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠الشيخ الطويس (ت )/ ٣(ج  يفاتلخيص الش

أنْ ]]  ١٠٧[[ص   هلم  إنَّ   وليس  الذل  يقولوا:  محله يمك  ك  ن 

حيث    له  قاتمن    عىلٰ   ال:  ق من 
َ
ق
ُ
� 

ُ
ُهمْ اتِل

َ
 و�

َ
أ ُ   وْ    ْسلِ �

َ
، ُمون

الكفر. وذلك    عىلٰ نوا  وومل يك  اإلسالم  كانوا عىلٰ   وهوالذين حارب

م غري مسلمني عند مجه أ في  ل ماأوَّ أنَّ   ة، من املعتزلخالفنا    نميع  هنَّ

ليس الكبرية  صاحب  أنَّ  عندهم  مسلمب  ألنَّ  وال  ألمؤمن  نَّ ، 

ا مذهدء واحندهم يشم عسالواإل  اإليامن أمري   يببنا يف حمار. وأمَّ

أل  ملؤمنني  ا عندنا  هنَّ فمعروف،  لحرب  ارُكفَّ م  نذكر  وجوه  به، 

 ا موضع آخر:هائستقصوال ،ا اهن همنها طرفاً 

أنَّ  من   حذلك:  مرامن  كان  يف   ستحال� به  ألنَّه  مظهرًا،  لدمه 

ب  ل رشحالر استمن أظه  أنَّ علم  ، ونحن نحقٍّ ن ودي  ارتكابه عىلٰ 

مخر  جرع باإلفة  كافر  واستحهو  املالمجاع،  دم  عن  ل  فضالً  ؤمن 

رش   همأفاضل من  أعظم  واساخلم  بوأكابرهم  فيجب  ر  تحالله، 

 ًا. ارُكفَّ ه جلون هذا اموا كوني أنْ 

أنَّ  خبال  9له    لاق   ه  ومنها:  النقل:   أهل  بني  الف 

  د إالَّ ه مل يرأنَّ علم  نحن نك سلمي»، وحريب وسلم  «حربك يا عيلُّ 

بينهام  ال ويفتشبيه  األحكام.  حم   أحكام  النبرامن  بال   9  يِّ يب 

 ر.خالف الكف

أنَّه   «اللَّ   فخال  بالله    قال  9ومنها:  من   وال  مَّ هُ أيضًا: 

واو  ه،واال عاداه،  من  منرصعاد  ن  خخذاوه،  رصن  من   ذله»، ل 

أنَّ  عندنا  ثبت  العداوة  ١٠٨/[[ص    وقد  اهللا ال تكون ]]    إالَّ   من 

 ة.هل امللَّ ق أ اسَّ دونه دون فُ عان يالذي ُكّفارلل

أهل صفِّ كيف يك  قيل:  فإنْ   أمري ًا ومل يرسرافَّ كُ ني واجلمل  ون 

فيهاملؤمنني ال  ما  ألنَّ   ،ارُكفَّ م بسرية  أمواهل  سباهمه  وال   موال غنم 

 هم؟ يأتبع مولِّ 

أحقلنا ال:  وإنْ   ارُكفَّ كام  الكفر، ألنَّ   خمتلفة  من   شملهم  فيهم 

اجلؤيُ   من  يهموف،  ٰى تبقُيس  وال  ُيقتَل منه  حيلُّ زَخذ  وال  إالَّ   ية   قتله 

ومنهم  بسبب   الكفر،  غري  باإل  من طارئ  نكاحه  جيوز    مجاع، ال 

جيوز    ذاه  لمني. فعىلٰ ب أكثر املسذهم  عىلٰ   كاحهمن جيوز نهم  منو

القوؤهيكون    أنْ  وإنْ ارُكفَّ م  الء  يرس  ًا  أهل مل  سرية  بجميع  فيهم   

قد  ر، ألنَّ الكف ال  انَّبيَّ ا  أنَّ حكم  رجعون  .ارفَّ كُ أحكام  م خمالف هيف 

الألحك عىلٰ   فعله    إىلٰ   ارُكفَّ ام  فيهم.  يف  أنَّ   وسريته  نجد  ال  ا 

 ُجيَهز عىلٰ   يًا، واللِّ ُيقتَل مو  ، والمقبالً   لُيقتَ   ه أنْ ن حكماق مسَّ الفُ 

ذ  ىلٰ إجرحيه   من  غري  البرص لك  أهل  يف  هبا  سري  التي  ة  األحكام 

حكام الفسق : أ ] ذلك]١٠٩[ص  /[  جوابقيل يف  . فإذا  نيوصفِّ 

أمريفخمتل وفعل  أهل هو    املؤمنني    ة،  حكم  أنَّ  يف  ة  احلجَّ

 .ًا بحرفذلك حرفثل مب، قلنا ني ما فعلهة وصفِّ رصبال

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠)/ الشيخ الطويس (ت ٤ج لشايف (تلخيص ا

بن    مري املؤمنني عيلِّ أحكام حماريب  أيف    :فصل  ]]١٣١[ص  [/

 :رصته  دين عن ن قاع وال يب طالبأ

جهه ووجه  و  بورض  منني   املؤرب أمريامن ح  عندنا أنَّ 

كاف بالسيف  يف  ر.أصحابه  املعتمد  ة  فرق لا  اع مجإذلك    والدليل 

  ة عىلٰ ه املسألذهم ال خيتلفون يف هنَّ إذلك، ف ة عىلٰ ماميَّ إلن اة مقَّ ملحا

 .مقدَّ ام تة فيمجاعهم حجَّ إ أنَّ  لنا عىلٰ حال من األحوال. وقد دلَّ 

هلا،   افعاً دومامته إل  اً ن منكرربه كاامن ح نعلم أنَّ  ننحف ضاً وأي

  حدٍّ   عىلٰ هبام    اجلهل  نَّ أل،  ة كفردفع النبوَّ   نَّ أكام    ر،مامة كفودفع اإل

 . واحدٍ 

مات    : «من ه قالأنَّ   9  ]] وقد روي عن النبيِّ ١٣٢ص  [[/

يعرف   ال  جاهلإوهو  ميتة  مات  زمانه  اجلا  ،ة»يَّ مام  ال    ةهليَّ وميتة 

 كفر. ىلٰ  عن إالَّ تكو

وسلمك يا   ، حريب   ا عيلُّ ي   قال: «حربك  ه أنَّ   9عنه   ي رو  وأيضاً 

ح   نَّ أ   راد: أ   امنَّ إ   9ه  نَّ أ ومعلوم    ،سلمي»   عيلُّ  متاثاحكام  ل ربك 

يرد    ، حريب   ام حك أ  ه ب راحل   ٰى حد إ   أنَّ   9ومل  ألنَّ ٰى خر ألُ ا  ي ني   ، 

رضورةً  و   املعلوم  ذلك،  ك إ خالف  حذا  النبيِّ ان   راً كف   9  رب 

  .ه ب له مثل حر جع ه  نَّ ، أل  ني مري املؤمن أ  حرب يف  ذلك    وجب مثل 
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 وعاد   هاالن ووال م  مَّ هُ : «اللَّ 9  لهقو  ذلك أيضاً   عىلٰ   ويدلُّ 

أ ونحن    ،عاداه»ن  م عداوةجت  اله  نَّ نعلم  إالَّ أ   ب  باإلطالق    حد 

 . ارُكفَّ الة واعد

اهللا  ىلٰ إ ب دمه ويتقرَّ  من كان يقاتله يستحلُّ  نَّ أ فنحن نعلم   وأيضاً 

مسلم    ل حال واست   بذلك.  امرئ  باإل ك دم  م وهو    مجاع، فر   نأعظم 

  ق.ا ف تِّ االمر الذي هو كفر ب خل ا ] ] ١٣٣/[[ص   استحالل جرعة من 

أنْ   اً ارُكفَّ قيل: لو كانوا    نْ إف ، ارُكفَّ هم بسرية اليسري في  لوجب 

يفعل    مل  ذرارهيم، فلامَّ   ٰى سبجرحيهم، وتُ   وجيهز عىلٰ   م،يهمولِّ ع  بتفي

 . اً ارُكفَّ  نواو يكم ملهنَّ أ  عىلٰ  ذلك دلَّ 

جي  :قلنا بالتال  الكب  يف  أحكامه  رفساوي  مجيع  يف   ، التساوي 

الكفر    نَّ أل احلفحك  ،فةخمتلأحكام  خالف  م  الذمِّ ريب    ، يحكم 

الك أهل  ال وحكم  من  خالف  عُ   تاب  من  له  األصنابَّ كتاب  م،  اد 

تُ أ   نَّ إف الكتاب  ويُ ؤَخ هل  اجلزية  منهم  عىلٰ رُّ قَ ذ  وأدياهن  ون  ال م، 

ذفعَ يُ  وعن  ادبَّ بعُ لك  ل  م  داألصنام.  خالفنا  جيمن  الفقهاء  ز ون 

الذمَّ أ   ىلٰ إج  التزوُّ    دِّ تاملر  وحكم  .همغري  ىلٰ إذلك  مل جيز    نْ إوة  هل 

فاق يف  مع االتِّ   حكم الكفر خمتلفاً   كانذا  إو  .عكم اجلميبخالف ح

كفراً ك أنْ   ونه  يمتنع  حاربه    ال  من  سار    نْ إو،  كافراً   يكون 

ع بام ثبت  رشلة يف احجَّ   ه  لعوف،  ارُكفَّ م الأحكاالف  فيهم بخ

ب  ي جيهو الذ  همتكون سريته في  صمته، فيجب أنْ عمن إمامته و

الكالاست  ته. وقدلصحَّ   ادعتقبه واال  العمل ملسألة  هذه ام يف  وفينا 

 : عاىلٰ وله توا بقدلُّ تسم حيث افيام تقدَّ 
َ
ق
ُ
� 

َ
ْو �ُْسِلُمون

َ
ُهْم أ

َ
و�

ُ
  ...اتِل

 .عادتهبكر، فال وجه إل يبأ مة ماإ عىلٰ  ]،١٦تح: [الف اآلية

من   ق بفسون  ل ويقوكثري من املنصفني من غريهم    ا املعتزلةوأمَّ 

ط  بيعتهونكث      هبحار عن  وعاومرق  يدَّ نَّ إته،  م  هنَّ أ عون  ام 

ويرجعون   بعد ذلك،  مقطوع  أُ   ىلٰ إبتهم  تو  عاءادِّ   يفتابوا  مور غري 

من معلومة  وال  اآلحاد،  أ   هبا  ع قطوم  مةمعلو  عصيةواملخبار 

جيوزاليهع وليس  امل  ،  عن  إالَّ ١٣٤  /[[ص  علومالرجوع   [[  

 .بمعلوم مثله

*   *   * 

 ):ـه٥٨٥ت رة احللبي (بن زه)/ ا٢ج  ( لنزوع ة اغني

اخلامسلا]]  ٢٢٢[[ص  / حماريب  أيف  :  فصل  مري  أحكام 

 : نني املؤم

املؤمنني  أ حماريب    نَّ أ اعلم   حماريب بمنزلة  عندنا    مري 

 : مورأُ ك لذ عىلٰ  ويدلُّ  ،صيةاملع يف عظم 9 لنبيِّ ا

اإلإا:  منه عليه ماميَّ مجاع  حجَّ إو   ،ة  عصوم امل  كونل  ة،مجاعهم 

 . اعتهم يف مج داخالً ]] ٢٢٣[[ص /لتهم ومج من

ثفق  يضاً أ و اإلد  عصمة  وجوب  وكلُّ بت  بذ  مام،  قال  لك  من 

 .ذكرناه يف حماربته   قال بام

قال بذلك  ن  م  وكلُّ   ،اجليلِّ   النصِّ ثبوت    لنا عىلٰ فقد دلَّ   يضاً أ و

 . ام ذكرناهبقال 

ق ف  يضاً أ و قوله  دَّ ام  من  يا«:  9مناه    ريبح  عيلُّ   حربك 

قلناه،    عىلٰ   يدلُّ   »ميسلوسلمك   جيو  9  النبيَّ   ألنَّ ما    نْ أز  ال 

ذلك حمال، فلم   بعينها، ألنَّ   ٰى خراألُ   يهاحلربني    ٰى حدإ  نَّ أ يريد  

ويف يبحر  حكامأ ك متاثل  حربام  كحأ   نَّ أراد  أ ون  يك  نْ أ   الَّ إ  يبَق   ،

 .ردناهأ ذلك ما 

يلاملخاوقول   عىلٰ زلف:  ذكرمتوه    م  ف  نْ أما    مجيع   ميهيثبت 

اأ  ا  ارُكفّ لحكام  وسبي    ،اجلريح  عىلٰ   ازجهواإل  ،املويلِّ ع  باتِّ من 

باطل،   والنسوان،  يوجب  االتِّ   نَّ أل الذراري  ال  الكفر  يف  فاق 

 .امحكفاق يف سائر األاالتِّ 

ترَال أ  املعا  نَّ أ   ٰى   ختاحكام  حكام أ وريب،  احل حكام  أ   الفهد 

  ويف ة  اكحملناوة  خذ اجلزيأ كتايب يف  الحكام  أ   فوثان ختالألعابد ا

 ؟ ةخاصَّ  ]]٢٢٤[[ص /ملخالف ا عندحة لذبيكل اأ 

من  نَّ أ  عىلٰ  بتكفري  حكمت  قد  من  املعتزلة  ة ربِّ املج  خالفها 

نكروا من أ   فام  ، ارُكفَّ هم من الحكام غريأ عليهم    ر هة، ومل جتواملشبِّ 

 ؟ناهاهلك مثل ذ

توباملع  عاءوادِّ  اجلأ ة  تزلة  ألنَّ مصحاب  باطل،  اءهم  طخ  ل 

معم  تهبووتمعلوم   ولغري  جيوومة،  عن  الرج  زال    ىلٰ إم  املعلووع 

 .زاملجوَّ 

القوم    نَّ أ   عىلٰ  بنَّ إخطاء  كان  بيعةكنام  املؤمنني  أ   ث   مري 

فيجب تابوا  وحماربته واخلروج عن طاعته،  كانوا    نْ أذلك  من    لو 

م   ىلٰ إوا  يصري معتذرين  با  نعسكره  من  خمالفته،  ما  سنفأ ذلني  هم 

أل بيعته،  من  فيه  رشوط    نَّ نكثوا  الصحَّ من    ىلٰ إج  رواخل  توبةة 

م  ء توبتهافتان  تركه عىلٰ   لوا ذلك دلَّ يفع   ملالمته، فلامَّ املظلوم من ظ

 . ا مل تكنهنَّ أ و

يتعلَّ  التوما  وقوع  يف  به  منهم  قون  يصحُّ   آحادخبار  أ وبة   ال 

 .اهعليد عتامالا

م  ثمّ  ب عهي  تقتيض أخبار  ارضة  عىلٰ اإل  مثلها  لو  هنَّ أ   رصار  ا 

 ذلك نيِّ وبة، وقد بُ لتا  عىلٰ لة  يها دالمل يكن ف  هك كلِّ لذ  نم  سلمت
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كُ يف مواض من  فمن  Bب شيوخنا  تُ عه  هناك،  وقف علي  ه دراأ ،  ه 

 ذكره هاهنا.  ىلٰ إ فال حاجة بنا متسُّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٠٠(ت  ريقبط ابن /األخبار حاحون صعمدة عي

الطائفةمَّ أ و  ]]٢١٣ص  [[ و  ا  فهلكوا  أبغضوه،    وا دخلأُ الذين 

افه  ،رنالا نم  لهلذين  بوه  اروح  ]]٢١٤ص  [[/  اوةالعد  صبوا 

،  9  رسول اهللا  هلاهللا له وجعله    مقامه الذي جعلودفعوه عن  

قوله ذلك  مَ :  تعاىلٰ   فمن 
�
َوِ��ُ�مُ إِ� َورَُسوا  اُهللا    ُ

ُ
ينَ َوا  � ِ

�
آمَ � ا نُو 

يا ِ
�

يُقِ نَ � ا�ص�    
َ
 يُمون

َ
تق  ،اآلية  ]٥٥ائدة:  ملا[  ...  ةَ ال  مدَّ وقد 

 .ا به اختصاصه

 :  عاىلٰ ه تقول
َ
 �ِ مَ �

َ
ك ِم ا جَ مَ يِه ِمْن َ�ْعِد  ْن َحاج�

ْ
ِعل

ْ
اَءَك ِمَن ال

 
ُ
ق

َ
� 

ْ
عَ   ل

َ
وْ �

َ
  ا�

ُ
ع

ْ
�ْنَ ا نَد

َ
�ْنَ اَءنَ أ

َ
ِ   ا اَءنَ اَءُ�ْم َو�ِسَ ا َوأ  اَءُ�ْم وَ سَ َو�

ْ
�
َ
سَ أ

ُ
ا  نَ ف

 
َ
 َوأ

ُ
ف
ْ
عمران:  مْ َس�ُ � ن،  ]٦١  [آل  نبيِّ فجعله  فمن    ،9ه  فس 

س أو  دفعه  هبَّ حاربه  الوال  نع  أو  فقد  مقام  ل  سوبر  ذلك  فعلء، 

ك  9 اهللا حيث  الوالءمن  ع  ان  نفساً   حدٍّ   ىلٰ هلام  وكانا    واحد، 

 .ه الكتاب العزيزنطق ب بام قد ةدحوا

 ».الهمو مواله فعيلٌّ كنت «من : 9 ومن قول النبيِّ 

 .»ٰى ون من موسري بمنزلة هامنِّ أنت«: 9 وقوله

 .ة»نممؤو يبعدمن مؤ كلِّ  «أنت ويلُّ  :9وبقوله 

نا أو  أ   الَّ إي  عنِّ  يؤدِّ ، وال يُ عيلٍّ ا من  ي وأنمنِّ  «عيلٌّ :  9وبقوله  

 خبار. ويف الصحاح من األ  ،يز ب العز تاكل يف ا  وغري ذلك  ،» عيلٌّ 

رد لك أوادته، فلذعإل  ٰى  معنوطرقه، فال  م بيان ذلكوقد تقدَّ 

سبحانهاهللا من  ىلٰ اوتع    وحاحادَّ   النار  عنبر ه  ودفعه  مه، مقا  ه 

قوله  »، وسلمي  ، وسلمك«حربك حريب:    يلٍّ عل  9له  ولقو

و ا:  تعاىلٰ سبحانه   
�
ينَ إِن ِ

�
وَ � اَهللا   

َ
ون

�
َاد

ُ
� ُ  رَ  

َ
ِ ُسو�

َ
و�

ُ
ِ� أ  

َ
  ك

 َ�
�
ل
َ
ذ
َ ْ
 ]. ٢٠[املجادلة:  � األ

*   *   * 

بن أ   نقال: ع  ،مملقدَّ د اسناإلوبا  -   ٦٦٧]  ]٣٤٢[[ص   ياس 

أبيلَ َس  عن  النبيِّ   ،همة،  «،  9  عن  َس قال:  السيف   لَّ من  علينا 

 ا». منَّ فليس

حي اع  ٰى يقال  احلسن:  أنَّ بن  ا  لم  هذا  تعرييف    وكنايةً   ضاً خلرب 

َس   نَّ أ ح  وضِّ تُ  عىلٰ   لَّ من  املؤمنني    السيف  من    أمري  ليس 

ال    9ه  ألنَّ   ،كبذل  نفسهيرد    مل  نا»«عليقوله:    نَّ أل ،  9 النبيِّ 

أنَّ الف  خ  َس   ه يف  السيف  ي ل ع   لَّ من   كان  ما ه  نَّ وأل  ، منه   فليس ه 

سه لنف  يع ه وال يدَّ من ليس من  الَّ إف السي  عليه  لُّ س ي  ]] ٣٤٣  ص [[ / 

ك عابد ا مرش مَّ إ ناس ثالثة:  ج أ   م ألهنَّ   ، له ذلك أحد   ي علك وال يدَّ ذ 

هيودي  أو  يف  ،اين نرص أو    ، صنم،   من  ثةثالال   جناس األ  هذه   وليس 

 َق يبك، فلم  يقال ذل   أنْ   من  عاىلٰ ت   نعوذ باهللا   قال له،أو ي  ه ه من نَّ إ ل:  و يق 

  .نني أمري املؤم  ٰى ن عن كوي   نْ  أ الَّ إول  هذا الق   فائدة 

َس :  9وقوله   السيف»  لَّ «من  غري  املراد  علينا    وحسنه،  به 

وصحَّ  وساغ  أحدمهذلك  لسببني:  عنه  الكناية  وهوت  األصل    ا 

ق اآل  ينيه بوعل آ  ىلٰ وتعانه  بحاوله سخر،  املبييف   اهلة:  ة 
ُ
ف
ْ
�
َ
  انَ سَ َوأ

 
َ
 َوأ

ُ
ف
ْ
   ي�ا لع  عاىلٰ نه وتفجعل سبحا  ]،٦١:  [آل عمران  َسُ�مْ �

اهللا   رسول  جاز  9نفس  «علينا»قولي  نْ أ   فلذلك  به   :  واملراد 

ه  إنَّ   :خر الذي قلناوالسبب اآل  .النفس واحدة  حيث إنَّ   نمغريه  

 .نا منه»أو يمنِّ : «عيلٌّ 9 بيِّ نل ال، قوذلك األصل منرع ف

كان  ذاري طريق، وإحاح من غالص ه منلِّ ر ذلك كذكم وقد تقدَّ 

  ريه، به غنا» واملراد  يقول: «علي  نْ أ  جاز خر  آلمن ا   اممنه  حدٍ وا  كلُّ 

منَّ «ليس  واملراويقول:  حينئذٍ فحسن  غريه،  به  دا»  الكناية  من    ت 

تق  التأويلذا  ة هصحَّ   عىلٰ   يدلُّ   حيث كانت النفس واحدة، م  دَّ ما 

وقد  ،  »فقد آذاين  اي� لع  ٰى : «من آذ9  ول النبيِّ ق من الصحاح من  

يب، وسلمك  بك حر: «حر9  وقوله  .قيمن غري طر  لكورد ذ

 . لصحاح من غري طريقلك من ام ذكر ذتقدَّ  وقد»، يسلم

قدَّ   اً ضوأي النبيِّ ما  قول  من  املغازيل  ابن  : 9  مناه من طريق 

  ، »اني� اأو نرص  ادي� ويوم القيامة هي  َث عِ بُ   اعلي�   ٰى ذآ  من،  ا الناسيا أهيُّ «

ال    نْ أ   شهد  نْ إو  ،رسول اهللا  ياألنصاري:  اهللا ان عبد  ب  برجا  قالف

إ والَّ إله  اهللا  اهللا؟مّ حمك  نَّ أ   رسول  ج  د  «يا   كلمة  ،ابرفقال: 

  نْ أ و  ،باح أمواهلمستَ ال تُ   نْ أ و  ،ك دماؤهمسفَ تُ   ال  نْ أ هبا    حيتجزون

 . وهم صاغرون» يد اجلزية عن يعطواال 

النبيِّ قو   ومن  املغ ريق  طمن    9  ل  :   يلٍّ ع ل   اً أيض ازيل  ابن 

  ال».الدجَّ  تل مع ام قاآخر الزمان فكأنَّ  ]] ٣٤٤ص  [[ /  «من قاتلك يف 

أمري   داناية يف اخلرب والتعريض املرلكا  نَّ أضح بذلك  فقد اتَّ   به 

املؤمنني    نَّ أل  ،املؤمنني   أمري  مدَّ كلَّ   حماريب  م هنَّ أ عون  هم 

رملَّ   ىلٰ ع شفاو راج  مهنَّ أ و،  9  هللا  سولة  يومن  ، يامةالق  عته 

منه وا  ليسم  : إهنَّ قال  9 النبيَّ  نَّ إف،  واعتقدوا ولؤم ما ظنُّا  امسئبو

، فقد خرجوا ن طاعة الويصِّ ع  وام، ومن حيث خرجوال هو منه

  السواء.  عىلٰ  ويصامل طاعة نع

*   *   * 
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 ):ـه٦ق ( الفضل الطربيس)/ ٩(ج  جممع البيان

 طَ :  ال ق   ]] ثمّ ٢٢٢[[ص  
ْ
تَ ائِ َو�ِن

َ
   اِن ِمنَ ف

ْ
 مُ ا�

ْ
وا  �َ نِ مِ ؤ

ُ
تَتَل

ْ
  ا�

فريقان   قاتل  منأي:  صأحدمه  املؤمنني   ،  هاحبا 
َ
ْصِلُحوا ف

َ
أ

نَ 
ْ
داللة    . يصطلحا  ٰى حتَّ   ]٩  [احلجرات:  اُهمَ بَ� عىلٰ   يفوال   هذا 

إذاأهنَّ  عىلٰ   ام  بقيا  ويُ   اقتتال  اال طلَ اإليامن،  هذا  عليهام    وال   سم،ق 

 .يعاً مجأو تفسقا  ،الطائفتني ٰى دإحسق يف أنْ يمتنع 

 *   *   * 

 ): هـ٦٧٢ين الطويس (ت دِّ الجتريد االعتقاد/ نصري 

 .سقةوخمالفوه ف، كفرة  وحماربو عيلٍّ  ]]٢٩٥[[ص 

 *   *   * 

 ):هـ٦٧٣(ت  طاوسبن محد ة/ أاطميَّ فلبناء املقالة ا

طلح  ]]٣٤٤[[ص   حديث  عليه وذكر  وخروجه  ة عائشو  ة 

  ل يفنن  رو بعمن  ب  د بن زيدعيس  أنَّ (  :ٰى عادَّ و  ،الشامرب أهل  وح

 سامة.من ذلك عن أُ  شيئاً  كروذ ،)طلحة طعن عليه وعىلٰ 

  احلقَّ   أنَّ   طريق اخلصمأوردنا من    ا قدإنَّ  :هذا  ىلٰ يقال علذي  او

ع]٣٤٥ص  [/[  مع تقرَّ   ،  يلٍّ ]  عىلٰ وإذا  الدرك  كان  هذا    ر 

 .]نهمتنع املم ال عىلٰ [ع املمتن

ام أهنَّ   ة عرفريسال  من عرف   نَّ فإ  ،لحة وعائشةطيث  ا حدوأمَّ 

 ف ثمّ لمتالضاه لعرَّ   ،حني يف عثامنداقال  ،ةرصكانا أصل وقعة الب

إذ هو   ،ا  جاهل بالسرية جد� هله إالَّ وهذا ال جي،  بدمهخرجا آخذين  

 لف. آعن الصديق املؤ  العارف فضالً  وِّ ر عند العدظاه

ا  إنَّ   ثمّ  ا    ننيملؤمأمري  ا  ريهوغ  جلاحظعند    ملسلمنيمن 

الربهان    وميق  أنْ ر هذا فينبغي  ذا تقرَّ إو  ،توصحَّ   هلعة  وقعت البي

 وما عرفناه. ،عليه اخلروججواز   عىلٰ 

املوهلذ م  ،معروفةباحث مواضع  ه  فيه   ، عنقوهذا الذي ذكرنا 

ت  إذ هو أقوقلَّ كيف  احلال  من  ٰى بت  اعترب    من كالم اجلاحظ عند 

 اف.ص بيد اإلنإالَّ  قلَ غ يُ عات باب الافداملو ،وأنصف

 :يقول  أنْ   ظ اح اجل مكن أل  الً أعرف مفصَّ   ما  ت أورد  مثًال  أينِّ ولو  

نُ  أقبل   : يقول كتاب هلم    ل عىلٰ ي ح أُ   نْ وأ   ، م سلِّ ال  تأوَّ   إنْ و   ، ال   ،ل قبل 

ل أرضب عن اجلواب رشع يف مل يتأوَّ   وإنْ   ،ه تأويل يف    دل عان تأوَّ   وإنْ 

  داء أهوائه.بي   يف  اً اري ه س ئ غلوا  يف ا  قطع احلديث مار�  فحش أو 

ت اعافت وفنون املدعليه من البهه  انأظهر ما  ا  هذ  عىلٰ   هن ربنو

وقد٣٤٦/[[ص    ،عياناً  الدأسلف  ]]  من  يلزم  ما  الطعن رك  نا  يف 

 م.لقومن طريق ا واملباعدة له أمري املؤمنني  عىلٰ 

النبيِّ  قول  من  روي  ما  ت«إنَّ :    ولنذكر  الناكثني   لقاتك 

 .ىلٰ اع تاهللا شاء  نْ إق القوم رُ طُ  من ،»رقني واملااسطنيوالق

 ) االستيعاب(احب كتاب ص ابن عبد الربِّ عمر احلافظ و بأ قال 

حديث  و  ودن حديث ابن مسعوم   من حديث عيلٍّ وي  ور  :املغريب

 بقتال الناكثني والقاسطني واملارقني. رَ مِ ه أُ نَّ أ  ،وب األنصاريأيب أيُّ 

قالأنَّ   وروي عنه القإالَّ   تدوج  «ما:  ه  أ   اتال  باملكف و  أنزر  ل  

يعنيهللا أعلمواهللا  »   :   َاِهُدوجَ و  �ِ جِ ا  َحق�    هِ دِ اهَ اِهللا 

 .هذا آخر كالمه   .هن مثلوما كا ،]٧٨ :[احلّج 

لف  ؤتامل(ني يف  طق بن عمر الدار   احلسن عيلُّ   أبو  وذكر:  قال  ثمّ 

بثنا حممّ حدَّ   :قال  ،)واملختلف القاسم  بن  ا نثدَّ ح  :قال  ،ن زكرياد 

بنعبَّ  سنانب  انعفَّ ا  ثنحدَّ   :قال  ،بيعقو  اد  و  أب   اثنحدَّ   :قال،  ن 

  عىلٰ   ما آيس  :قال ابن عمر  :قال   ]]٣٤٧/[[ص    ،عن عطا  ،حنيفة

 ر. جاصوم اهلو وعىلٰ  ،الفئة الباغية أكون قاتلت الَّ أ  عىلٰ يشء إالَّ 

حيي  إنَّ :  وأقول الفاضل  العامل  ر  ٰى الشيخ  البطريق  يف   ٰى وبن 

 مقدَّ ناد املسوباإل  :قال  ،)حنيصحيالني  ع باجلممن    عمدةال(كتابه  

أ   ،ذكره سليامنن  ابعن  النبيِّ   ،بن  ٰ (  عن  [وآله]  صىلَّ عليه    ، )اهللا 

 . ا»منَّس ]] فلي٣٤٨[[ص / علينا السيف لَّ من َس «: قال

أراد واهللاإنَّ   :أقول أنَّ   ، اديننمن    :أعلم  ه  من    علي�ا  وقد أسلفت 

 سد.لة الرأس من اجلرسول اهللا بمنز 

د سعي  أيب  إىلٰ   عاً ومرف  ثاً حدي  م ارزخو  خطباءأخطب    ٰى ورو

لفظهصو  يدرخلا اهللا  :رة  رسول  الناكثني    9  أمرنا  بقتال 

  ، هؤالء نقاتل أنْ أمرتنا    ،ول اهللايا رس :قلت ،ارقنيوامل لقاسطنيوا

 . ر بن يارس»ل عامَّ قتَ معه يُ  ،بن أيب طالب مع عيلِّ «: قال ؟فمع من

ٰ (هللا  ال  وس رخرج    :قال  ،اهللاعبد    آخر إىلٰ   ديثاً ورفع ح  هللا ا  صىلَّ

[وآل أُ زنم  ٰى تفأ  )ه]عليه  عيلٌّ   ،مةلَ َس   مِّ ل  اهللا  لقاف  فجاء  :  رسول 

و الناكثني٣٤٩[[ص  /  اهللا «هذا  قاتل  وامل  ]]  ارقني  والقاسطني 

 . بعدي» ]من[

إىلٰ   اً ورفع حديث أيُّ   آخر  معبدأيب  ابن  ورفع    ،وب نحو حديث 

  ثمّ  ،ية»غئة الباالفلك قت«ت :رامَّ ه قال لع نَّ أ  النبيِّ  إىلٰ  آخر حديثاً 

 .الصحيح يف ممسل أخرجه :قال

وقا٣٥٠[[ص  / خوارزخأ ل  ]]  خطباء  فطب  يف روا  يامم   ه 

اجلملفرسَّ     علي�ا  إنَّ   : )املناقب(كتاب   بأصحاب  الناكثني   ، 

 م.والقاسطني بأهل الشا ،وارجباخل قنيراوامل

ع الطرائف  كتاب  اخلطيبومن  فرسَّ أيُّ أبا    أنَّ   ن   كثني نالا  وب 
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بامو املارقون  «وأمَّ   : وقال  ،ؤمنني  امل  أمري  هفرسَّ   القاسطني  ا 

الطرفاوات  ]مفه[ السعوأ   أهل  وأهيفات  هل  النخيالت  ل  وأهل 

 ».ممن قتاهل ما أدري أين هم ولكن ال بدَّ  هللاوا ،النهروانات

حبيب٣٥٢[[ص  / بن  يونس  كان  وقد   أنْ   بُّ حِ أُ   :يقول  ]] 

 ٰ ثالساح  أتوىلَّ مب  طثة  ال  ،لزبريوا  لحةنهم  نقام  ذما    عيلٍّ   عىلٰ ي 

 .ٰى عنملاا شبه هذ أو شيئاً  ؟خرجا عليه ٰى حتَّ 

نق ما  يقال عىلٰ وأمَّ   ،التخصيصيل  سب  لناه عىلٰ هذا  ما  ل  بيس  ا 

املغازيل  فإنَّ   العموم ابن    ٰى روالشافعي    ابن  عن  بإسناده 

اهللا  :قال،   اسعبَّ  رسول  جرب:  9  قال   ئيل  «أتاين 

  رصت بني  امَّ فل ،عليه لستجف ،ةاجلنَّ ]]٣٥٣ص /[[ نوك مبدرن

ر كلَّ يبِّ يدي  وناجاين  علَّ إالَّ   شيئاً   مني لَّ ع  فام  ،مني    ثمّ   ،»ي�العمه   

حريب  ،عيلُّ «يا  :  فقالإليه    دعاه وحربك  سلمي  نت  أو  ،سلمك 

 .بعدي»  تيمَّ وبني أُ  فيام بيني العلم

كالماً  طائن  ع  وذكر  ال  فيالشعبي  عوه  ،هل   ن م  مبني  وٌّ دو 

املَ  عبد  قصَّ للشعكانت  وقد    ،كلِ حزب  الرس  ةبي  للدراهميف   ،قة 

ينب  ،روانخليط بني م  ع ذلكوهو م  ،ل قول سارققبَ يُ   أنْ   غيوال 

ٰ ص( شنوؤهم وأمري املؤمنني م  .)اهللا عليه ىلَّ

من أكثر    ن شهد بدراً ه مل يشهد اجلمل ممَّ إنَّ (  :يعن الشعب  لقا

 ! )عةأرب

عة  أربدر إالَّ بمل يشهد من أهل    لوو  ]،لقو  كال[  عبيالش  وقول

  ت وصحَّ   املؤمنني    مري إذ البيعة وقعت أل  ،عليهم  ك ردال  فإنَّ 

ومن    ،ق الحقمعه موفَّ   والناهضف زاهق  فاملتخلِّ   ،صومعند اخل

السِّ  أَري عرف  أ   القاعدة  لص وعرف  املؤمنني  ميف حروب    ري 

املصوِّ ٣٥٤/[[ص    كان وإنْ ]]  له  ي  ب  ه  فقتوام  بأنَّ   ديثحرد  مل 

 أ. طخ والعدول عنه وابص

ا أوَّ  عىلٰ ص أ   أنَّ   : ل حلا ل  نقموا  اجلمل  عليه [  ا م   عثامن   حاب  نقم 

و حمار  وكانوا   ]، غريهم  معاديه  عىلٰ اصم  خم   عيلٌّ بيه  املاء   ل مح   طلحة 

وقد ذكر مجلة   ، نوه رواه الرواة ودوَّ   ، ا معلوم ه ع وعائشة فحاله م   ، إليه 

ك صاحب  يُ   لذي ا  ) االستيعاب (تاب  منه   عثامن  َل تِ قُ   فلامَّ   ، هم تَّ ال 

أنَّ إالَّ   ، بدمه   ا علي� ني  عوا مطالب رش  ه مل ألنَّ   ، ك ل ذ  خروجهم كان لغري    

وال طالت   ،ه ذونه ب عليه ويؤاخ خياصمونه    ء أصًال يل يش د من عيتجدَّ 

  .ذلك   ٰى ع ادَّ   ا وال مبطالً ال عرفت حمق� حوادث و   ا ه في  ة حيدث له مدَّ 

يطالب  معا  رشع  ثمّ  عادم  بوية  عثمِّ بن  أمري   رباً حما  ،امنه 

 ان. ما ك فكان ،يهعل باغياً  ،ني نؤمامل

أمري موالنا  قال  أهك  نا«فأيُّ   :ؤمنني  ملا  وقد   ٰى دان 

 . »؟اتلهقمل

كمن    كان  ثمّ  ما  عىلٰ   ،اناخلوارج  فعل   فلامَّ   ،التحكيم  قهروه 

عليهحارب أُ   ،وه  يُ وهذه  ال  خا  ٰى بنمور  حديث  من  بل   ،صٍّ عليها 

ِس  يفائضواخلفها  يعر  َري هذه  ق بل    ،َري السِّ   ن  عن    فضالً   م ارهبمن 

 لوا فيه.ام أوغيفال معهم يغاإل

*   *   * 

ا  ثمّ (  :قال]و[  ]]٤٢٠  [ص[ الدليل  ضلروافتزعم    عىلٰ   من 

حمق� ٤٢١[ص  [/  كان  علي�ا  أنَّ  طلحة    ا]]    النبيَّ   أنَّ   لزبرياودون 

عليه( اهللا  صوحان  )صلوات  بن  زيد  وم  :ذكر  زي«زيد  يا    سبق د 

إ  عضو عوا  فجعل  ،ملاجل  ميو  َل تِ فقُ   ، ة»نَّاجل  ىلٰ منه   ىلٰ الدليل 

قتاله يف  عيل  طاعته  َل تِ قُ   اً دزي  أنَّ   صواب  قول    ويف  :هلمقيل  ،  يف 

من:    النبيِّ  عضو  إىلٰ «يسبقه  عىلٰ اجلنَّ  ه  دليل  مل   أنَّ   ة»    العضو 

إ قُ ة إالَّ اجلنَّ  ىلٰ يسبق    يده   أنَّ   عىلٰ   عواأمج  وقد  ،هللايف طاعة ا  عَ طِ  وقد 

 .)اونديوم هن تعَ طِ قُ 

يف لذاو يقال  عىلٰ هذ  ي  اجلاروديَّ اوق   ا  غرض   إنَّ   :ةعد 

يندواراجل ال  تصية  يف  عيلٍّ تقض  أنَّ أمَّ   ،ويب  منها  يلزم  تصويب    ه 

اهللارضوا (  عمر عليهن  عنه  ،فال  )  يلزم  كانوا هناونأهل    أنَّ   بل  د 

عىلٰ   الً الَّ ُض  أ   أنَّ   ام ك  ،احلقِّ   واملسلمون  عىلٰ املؤمري  أصحاب    منني 

 ل.طاالب عىلٰ م وحمارهب ]،قِّ احل وعمر عىلٰ [ قِّ احل

أنْ   :قيل  فإنْ  لزم  املؤمنصأ ن  يكو  إذا  أمري    قِّ حل ا  ىلٰ ع  نيحاب 

أنْ  يكون  ٤٢٢/[[ص    لزم  تقرَّ   ،احلقِّ    عىلٰ   ] عيلٌّ []]  هذوإذا    ا ر 

  إالَّ و  ،احلقِّ   وعمر عىلٰ   ،احلقِّ   ن أصحاب عمر عىلٰ يف كو  لتزموافا

 ؟ قلفار افام

تقواجلاروديَّ   أنَّ بام    :واجلواب إنفاذ   يف  احلقِّ   ىلٰ عمر ع  إنَّ   :لة 

من ذلك    يلزم   لكن ال  ،يف املحاربة  قِّ حلا   وأصحابه عىلٰ   ،اجليوش

 حسن.  ارُكفَّ لإذ جماهدة ا ،اسةر برئإقرا

 ، ال :قلتم  فإنْ  ؟ز اجليوش أم ال هيجتالرئيس  هل لغري :قيل  فإنْ 

 يكم. لعكل أش ،نعم :لتمق  نْ إو ،مأشكل عليك

 عث بي  أنْ   قِّ احل   الرئيسلغري  سلي  :هذا  عند  ةديَّ ارواجل  وتقول

املحا  ،اجليوش اجليش  الكتائ  رب لكن  اصطفاف    ب عند 

ر ومقتوهلم  يف النا  فقاتلهم  ،لالقتا   عليهقانب متعنيَّ ف املواصطفا

أنَّ   ،ةيف اجلنَّ وش  اجلي   اذنفإ  أمري املؤمنني كان غاية املوافق عىلٰ   مع 

اإلسالونرص فعنخرجيش    أيُّ ف  ،مة  وباه  رض  ج     رضاه خرج 
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بأنَّ   ىلٰ عاملشورة    :هوبيان.  انبعث يلقعمر  ال    ، هبنفس  شيواجل  ٰى ه 

عىلٰ  بااجله  ويستعني  إذفانبعاث    ،ملسلمنياد  برضا اجليوش  ن 

ف منه الرضا والسخط  عرَ يُ    مثالً نينولو مل يكن أمري املؤم  ،الرئيس

  يف   رينمأجو   وا  يكونن مل ف كاكني كياملرش  قواال  اً  إذاملسلمني  فإنَّ 

عن  الدفا وحوزة  أ ع  مشكورين  مأ  بل  ،إلسالمانفسهم  جورين 

 مثابني. 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ ق احلّيل (تملحقِّ ين/ ال الدِّ املسلك يف ُأصو

عىلٰ   ]]٢٨٧[[ص   الباغي   ٰى عنوم  كافر،    عيلٍّ   الثالث: 

أنَّ  يستحقُّ كفره  ال  اإل  ه  وياماسم  الدائملعا  ستحقُّ ين  ،  قاب 

ون  جوال خير ،مي»لحريب وسلمك س عيلُّ ك يا رب : «ح ولهلق

عن اإلسال  بذلك  والداسم  املال  وحقن  حياربواذإم  م  مل    ، ا 

«  لهلقو الناس  أُ   أنْ   مرت أُ :    ال   :يقولوا  ٰى حتَّ قاتل 

  ماءهم وأمواهلم إالَّ حقنوا د  ذا قالواإف،  اهللا  ]] إله إالَّ ٢٨٨ [[ص/

من أمواهلم    ذَخ ؤويُ   وا،يكفُّ   ٰى حتَّ قتلهم    ا حلَّ و بحار  إنْ ف  ،»هابحقِّ 

 .  بفعله ءً ة اقتداصَّ اواه العسكر خحما 

*   *   * 

 ):هـ٧ (ق حلميصين ادِّ يد ال)/ سد٢د (ج التقلي نم املنقذ

 ني  نمأمري املؤ  البغاة عىلٰ    أحكامالقول يف]]  ٣٦٦[ص  [/

 :يهارب وحم

  نني  ري املؤميب أمراة يف حمميَّ مذهب أصحابنا اإلما ٰى ال خيف

فيهوأهنَّ ليه،  اة عوالبغ حيكمون  امل  مم  ابمثل حكم  ة جربِّ ملعتزلة يف 

وغريمها  واملشبِّ  واملبطلنيالَّ الضُّ   منهة  وزائدل  ا وأمَّ   يه،عل  اً  

 دَّ غ حال يبل أهم خطأطِّ قهم، وفيهم من ُخي فسِّ من يُ  هم ففيهمخمالفو

يقولون  واحلشويَّ   ،الفسق منهم  أ ة  اجليف   :نيوالصفِّ   ملصحاب 

كهنَّ إ جمتهديانوم  فأا  النهروامَّ ن،  أصحاب  فإ  نا  م  هنَّ واخلوارج 

 وجوه: قدوه فيهم فيام اعت ناة أصحابوحجَّ  .تفسيقهم عىلٰ  نجممعو

 ذلك. م عىلٰ إمجاعهها: نم

أنَّ  حالذ  ومنها:  منين  كانوا  عليه  وبغوا  إلمامركاربوه  ته ين 

 ،اهبهل  ة واجلفع للنبوَّ الدفع هلا ك والداإلمامة  هلا، واجلهل بدافعني  

  ه نف إمام زمارات وهو ال يعمه قال: «من  أنَّ     ي عنهوقد رو

ة مَّ ته األُ تلقَّ ايات، وا اشتهر به يف الروة»، وهو ممَّ ة اجلاهليَّ مات ميت

قبالقب من  «حوله  ول  عيلُّ ربك  :   ومعلوم  ،حريب...»  يا 

أنَّ   مل  9 هأنَّ  حل  يرد  حربه  بعينها  و اخلالفة  صولحربه  أراد  نَّ إ،  ام 

مثل  حر  مأحكا  أنَّ  ال  و  ]]٣٦٧/[[ص    ،به  حر   أحكامبه 

حرب أمري   يف  فيجب مثلها  ،لنبيِّ ام حرب اكحنزاع يف أ   وال  شكَّ 

 . ؤمننيامل

 ، منهام   واحدٍ لِّ غنم مال كربني لحكم احل  ٰى لو تساو  ل:قي  فإنْ 

 جرحيه. عىلٰ وألجهز  ،هيوألتبع مولِّ 

يقت الظاهر  ذقيل:  لكن  يض  بلك،  اختالفهامعلمنا  يفالدليل     

 ما عداه. ل وبقيبالدلياه رجنم فأخاألحكا بعض

للمعت  ثمّ  ألستملزيقال  املجربِّ   ة:  بكفر  واملشبِّ حتكمون  هة؟ ة 

أنْ أفيل ال  جيري  زمكم  حكم  أهل احلرب؟  ارُكفَّ عليهم    ، وبعد  من 

ف حلكم خمالاحلريب حكمه    أنَّ   ٰى  ترلفة، أَال تخم  ارُكفَّ أحكام ال  نَّ إف

وامللذمِّ ا ح  رتدُّ ي،  حكخيالف  وإذاكمهاممه    الكفر ام  أحككان    ، 

أنْ   خمتلفة يمتنع  أحكام  ي  مل  خمالاكون  سائر  بغاة  ألحكام  لفة 

يدَّ   .ارفَّ كُ ال اوما  تم  لةملعتزعيه  فغن  منهم  مجاعة  صحيح،  وبة  ري 

حجَّ   يلتعرِّ  عن  ذلك  يف  كلُّ دعواهم  إذ  يتعلَّ   ة،  من  ما  به  قون 

ذ األخبار   طريقهيف  ال اآلحاد    لك  علامً التي  توجب  و    ة يمعص، 

معل مالقوم  يك  از الرجوع عنهوجي  ليها، فالع عقطوومة  ال    ن و بام 

 . معلوماً 

يق  فإنْ  فهذا  ذمِّ   أنْ   تيضقيل:  عن  نرجع  م  ال  الفُ أحد  اق سَّ ن 

أهنَّ ذا  ه إفسقهم، ألنَّ   الذين علمنا   عت عىلٰ وق   اأظهر التوبة مل نعلم 

رجع  ال ن   أنْ والعقاب، فيجب    قاط الذمِّ ب إسرشائطها التي توج

 .تاب وإنْ  همِّ ن ذع

ذُ ي  ال  قلنا: ما  السؤال،  رَ كِ لزمنا  نألنَّ   يف  قد  الغلعا  ندم  يف م  ري 

احلاالت اوأمَّ   ،رةً ورض  بعض  رشوط  عا  يصحُّ امك  ىلٰ لتوبة  فال   هلا 

غرينلمع من  هبا  وإنْ نا  فطر  علمناها  ا،  أنفسنا،  يف   إثباهتا  قيمن 

فلظنِّ ا   لبغاالغري   العلم  ام  ،  من  أنْ مه  بندإليه طريق  ون  يك  جيب 

ومااً علومم ي  ،  كامالظنِّ   عىلٰ   يه ف  َل مِ عُ   رفتهمع  مكنال   ، 

عىلٰ   َل مِ عُ ]]  ٣٦٨ ص[[/ نظائره  تعذَّ لذ  يف  إذا  العلك    فإذا   .مر 

الغريعلمن من  ظنِّ  ،الندم  ا  يف  رشوط  باألنا  وغلب  تكامل  مارات 

ر اإليامن  ظهِ مدح مُ ام نط كه برشدحناه ومعن ذمِّ رجعنا    ،هيالتوبة ف

 .طبرش لككذ

ولأصحاقال   ثّم  سلَّ بنا:  التي  ا  منو  توراألخبار  يف   بة ووها 

 الكالم عليها وجهان:لنا يف  ن لقوم، لكاا

أنْ حأ  ب  دمها:  ا  أمثاهلانعارضها  تقتيض من  التي    ألخبار 

 . توبةاإلرصار وعدم ال
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أنْ  أنَّ بنيِّ نُ   وثانيهام:  التوبة،   عىلٰ   له يدلُّ   ظاهروه ال  رو  ما  كلَّ    

م غري  علو ق معن فسالرجوع  وز  ال جيلتوبة وغريها، وبل حيتمل ا

 .أمر حمتملبتمل حم

الع عليها طِّ ال ا  ت يف ذلك، فمن أراد الروايا  ليوردوا تفاصأ و

 بهم. تُ ا يف كُ مظاهنِّ  لبها يففليط

*   *   * 

مة احليلِّ  /تامللكوأنوار   ):هـ٧٢٦ (ت العالَّ

: 9قوله  لنصِّ املتَّفق عليه يفة لكفر ربوه  وحما  ]]٢٦٧ص  [[

ح« ال»ريبحربك  وأحكام  خمتلف٢٦٨[[ص  /  راُكفَّ ،    ة ]] 

 ي.ي الذمِّ دورب واليهحاامل كاليهودي

ويف مسائل  ئلوخمالفونا يف مسا و  التوحيد  ويف الوعيالوعد  د 

اإلما مبتدعون،مسائل  فسقة  بع  مة  يف  فروعها  وخمالفونا  ض 

 هللا أعلم.وا، براءةً  وال قاً فس ال يوجب نوخمطئ

ا فنيملخال حكم اع يفمة رش ت اإلمامن إثبا  فرغ  امَّ ـأقول: ل ، أمَّ

فقادافعوا   ذهلنصِّ  أكد  أصحاب  إىلٰ نبثر  النصَّ   ا    تكفريهم، ألنَّ 

من   بالتواتر  ف  ،9د  حممّ   دينمعلوم  رضوريًا،  جاحده فيكون 

 .ةا بفسقهم خاصَّ . وحكم بعض منَّيكون كافراً 

اخت أ ثّم  أحكنبصحالف  يف  يف  ا  فاألكثر  امهم    قالوا اآلخرة، 

يُ  الثوألنَّ   نار،بتخليدهم يف ال ق  حقَّ هو ال يتويامن،   باإلحقُّ ستَ اب 

 ة.ماون اإلمبد

اخللو بعدم  قال  من  بأنْ   د،ومنهم  ا  إمَّ منينق  وذلك   إىلٰ   اهلوا 

  م هيهام، واستحسنه الشيخ لعدم كفر. أو ال إلل شاذٌّ اجلنَّة، وهو قو

 ن.يام و اإل وهاب، لعدم املقتيضالثو قاقهماستحم دهوع عندهم، 

حمار ا  أ وأمَّ أصحابنا    قدف    ؤمننياملمري  بو   ىلٰ عاتَّفق 

 . »بك حريبرح«: 9 لقولهريهم تكف

ا  ٢٦٩[[ص  / أمَّ خمت  ارفَّ كُ ال]]  فإفأحكامهم  الفة،  ليهودي نَّ 

 نه.إلسالم مأو طلب ا ب قتله، املحارب جي

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦ت  (يلِّ احلمة العالَّ  /داركشف امل

 :فني خاليف أحكام امل :عةالتاسألة املس ]]٥٤٠[[ص 

 سقة.ه فالفووخم ،كفرة  يلٍّ و عحماربقال: و

«حربك يا :  9  لقول النبيِّ   ،كافر    لعيلٍّ   برأقول: املحا

ا خمالفوه  أمَّ و.  9  ب النبيِّ يف كفر من حار  كَّ وال ش  ،حريب»  عيلُّ 

اإلمامة ا  ،يف  قتخفقد  علف  فيهملامئول  حكم   ،نا  من  فمنهم 

دفعوألهنَّ   ،بكفرهم عُ م  ما  مثبو  مَ لِ ا  رض ته  الدين   وهو  ،رةً ون 

  م أهنَّ   وذهب آخرون إىلٰ   .اترهوتإمامته مع    عىلٰ   الدالُّ   اجليلُّ   نصُّ ال

 . ٰى وهو األقو ،سقةف

 الثة: أقوال ث  ؤالء عىلٰ ه تلفاخ ثمّ 

 ة. جلنَّم احقاقهتسلعدم ا ،دون يف النارم خملَّ أهنَّ  :أحدها

 ة.اجلنَّ نار إىلٰ ال جون منم خيرإهنَّ  :قال بعضهم :الثاين

ا  :ثالثلا ن اب  رتضاهما  علاممومجاعة    وبختن  أهنَّ ن  م ئنا 

النار  خيرجون املوجب    من  الكفر  يدخلون    ،ودلخلللعدم  وال 

 ثواب.ستحقاق الملقتيض الإليامن اا عدمة لنَّاجل

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦ ت( ة احليلِّ مالعالَّ  /مناهج اليقني 

[٤١٤[[ص  / املمسألة]  ٢٢٤/٥]]  ال     لعيلٍّ حارب  : 

لق عقاال  تحقُّ ويس  مؤمناً   ٰى مَّ سيُ  الدائم،  يا  «حربك  :  له  وب 

حسنة ال    يا عيلُّ   ك«حبُّ   :وسلمك سلمي»، وقوله    يبحر  عيلُّ 

يا ع  ،ئةيِّ ا سعهم  ترضُّ  ا حسنة»، وال نفع معهئة ال يسيِّ   يلُّ وبغضك 

 م.السعن اإل  كل خيرجون بذ

 *   *  * 

 ):هـ٧٥٤ (ت عبيديلين الد الدِّ هوت/ عميإرشاق الالَّ 

املؤمارحم  امَّ أ و(  ]]٥٢٧[ص  [ أمري  اتَّ   ني  نبو    فق فقد 

ع  بك «حر  :9لقوله    ،تكفريهم  عىلٰ   اأصحابن حريب»يلُّ يا    ،  

ح  :ادملروا أن    ،ريبمثل  بعينهالستحالة  هو  اربو  حمو  ،يكون 

النبيِّ ٥٢٨[[ص  / فكاقاً فاتِّ   ارفَّ كُ   9  ]]  حم،  أمري  ذا  ارب 

 له.  لكونه مماثالً  املؤمنني 

ارب املح  ديَّ يهولا  فة، فإنَّ لخمتهم  كامأحف  ارُكفَّ ال  امَّ وأ (قوله:  

قتلجي منه  ،هب  اإلسالم  طلب  قب  ،أو    واليهوديُّ   اجلزية،  ولأو 

والؤَخ يُ   يالذمّ  اجلزية  منه  يُ قتَ يُ   ذ  وال  اإلسالم،  طلَ ل  منه  ب 

أنَّ  بذلكنِّصاملاد  رم  والظاهر  عىلٰ جواب    ف  يورد  ذكر ما    سؤال 

 كفرة. ني ريب أمري املؤمنمن كون حما

أ تقري حمار  لو   ال:يق  نْ ره  أمريب كان  املؤمو  ، اً راُكفَّ   نني   

وجيهز هم  برمديتبع    بأنْ   ،ارُكفَّ يف ال  هت] سرييسري [فيهم  لوجب أنْ 

لكنَّ ذرارهيم  ٰى سبوتُ   جرحيهم  عىلٰ  فإنَّ   ،  باطل،   أمر  ه  التايل 

يفحابأص حمه  أصار   وهم  الناكثني  أنْ بة  اجلمل  يتب  حاب  عوا  ال 

عىلٰ وجيهزوال    مدبراً  والجري  ا  مة زملالاو  ،ذرارهيم  ٰى سبتُ   ح 

 ة الواحدة.كامللَّ  رفكال ة، ألنَّ ظاهر
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ا تساوو   ها وإنْ م كلِّ ألحكا يف ا  ار ُكفَّ ل م تساوي اسلِّ ال نُ   ب: واجلوا 

إذا بذهل م اجلزية    لقبو   ي جيبالكافر الذمِّ   ، فإنَّ يف بعضها  والتزم   انه 

 بحارامل   ليهوديُّ ، واذلك   إىلٰ ابة الوثني  وال جتب إج   ، ة ئط الذمَّ ابرش 

  س واملال.وم النف صع ي م الذمِّ   واليهوديُّ ال،  مباح الدم وامل 

*   *   * 

 ): هـ٨ ق( ئقيالعتان اب  /يضاح والتبيني إلا

(]  ]٤٢٨[[ص  / اقال:  لمسألة:  يُ     عيلٍّ ملحارب    ىٰ سمَّ ال 

 ).اً نممؤ

عيلٍّ   ل:قوأ  [  ،كفرة  حماربو  يا9لقوله  حريب  «حربك   :[  

رشب    تحلُّ سوأيضًا م  .فركا  هللاسول احمارب ر  نَّ أ  »، وال شكَّ عيلُّ 

مرتاخل د  ألنَّ   ،دٌّ مر  من  معلوم  رشبه    ، ورةبالرض  النبيِّ   ينحتريم 

يست املؤمنني    حلُّ فمن  أمري  وق   ويستحلُّ دم  أوالدقتله  وقتل  تل  ه 

امل بالرضار  واألنص  ينهاجركبار  وحمبَّ مودَّ   ألنَّ   ،ورةكافر  تهم هتم 

معلومة  وواليت ديهم  المن  ب9[  نبيِّ ن  فاخلوارج    ،رةوالرض] 

مستحصاوالنو كفرة  العقاقُّ ب  الفروع  ،الدائم  بون  يف   وخمالفوه 

خالفه يكون   من ف   ، فمتابعته واجبة   ، ة ضحوا امته  ة إم يَّ حقّ   ألنَّ   ،ةقسف

امل   قد  سبيل   َو�َ ؤمنني،  خالف 
�
 عْ  بِ �

َ
َ غ سَ �ْ مِ  

ْ
ُمؤ

ْ
ا� ِ  ِ�يِل 

�
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 ٰ
�

ِلِه جَ  تََو�  اءَ وَسَ َم َهن� َونُصْ
ْ

 �َ�ِص  ت
ً
 .] ١١٥  : [النساء   �ا

فقال قوم   ،مةامإلصحابنا يف خمالفيه يف الف أ تخه قد اأنَّ  واعلم

وهو   ،بالرضورة يِّ ته من دين النببوث مَ لِ وا ما عُ دفعم ألهنَّ ، همبكفر

 إمامته.  عىلٰ  الدالُّ  اجليلُّ   لنصُّ ا

ثمّ ]]  ٤٢٩[ص  [/ بفسقهم،  قوم  قوم فقال    ،اختلفوا  وقال 

لعدود خملَّ   م هنَّ إ  :هممن النار  يف  ا  من  وقاجلنَّاستحقاقهم   :قوم  لة، 

الناهنَّ إ من  خيرجون  أزاجلنَّ  ىلٰ إر  م  بعد  مدية  ودمنة  قومة،    -   قال 

املتبخت ومجاعابن نو  وارتضاه من    نوجرم خيإهنَّ   :-  منيكلِّ ة من 

لال امل نار  الكفر  للخلود  عدم  يدخلو وجب  ال  لكن  اجلنَّفيها  ة  ن 

 . لثواب الدائمق احقاالست  املقتيض امناإليلعدم 

*   *   * 

ـ ١٠ ق(  )/األحسائي٢حلادي عرش (ج  ا   با الب ح عىلٰ رش   ): ه

ا ]]  ٧٨٣[[ص   اعتقالسابعاألصل  وجوب  أنَّ :  حماريب   د 

و[خمالفيه]  كَ    عيلٍّ  وهب قةَس فَ َفرة  فاهتم  صنَّم   حترصَّ   اذ، 

 معتقداهتم.  ومجيع

 : وحكمهم]  عيلٍّ [التعريف بمحاريب 

بمحار راوأ  ا دوا  ابوقع  [التي]    ائفلطوبيه  وبينه  ملحاربة  ينهم 

من  وامل اثلا   الطوائف  ]]٧٨٤ص  [[/قاتلة  من  لناكثني  الث 

سامَّ وامل  القاسطنيو كام  النبيُّ هارقني،  ق   9  م  ستقاتل  «وله:  يف 

واالنابعدي   واقلكثني  وأراد  »ملارقنياسطني  أهل  بالناكثني.   

ألهنَّ  ناجلمل؛  بعد  كثوا  م  وعقدهبيعته  باا.    أهل ني  لقاسطأراد 

مصفِّ  وهم  وأتباعهعني  الش  اوية  أهل  ألنَّ امن  معناه    م؛  القاسط 

باحلقِّ ن  ا عن] عدلووهم [الذي  احلقِّ   نعل  العاد تأويل  الب  اخلليفة 

باملارالباطل.   الن  هم  قنيواملراد  الذينورهأهل  فيهم   ان  قال 

رشُّ «:  9 النبيُّ  واخلليقة،    هم  اخللاخللق  خري  ق  يقتلهم 

وه»قةخلليوا ال،  الدِّ وا  مرق ين  ذم  عن    نيعن  اإلمام  بخروجهم 

أنَّ ميَّ ة. واعتقاد اإلمال بغري حجَّ دالعا   ون من هم هالكهؤالء كلَّ   ة 

التخليد ا   أهل  كفلنَّيف  لكوهنم  بمحاربة  ار؛    ] ]٧٨٥  ص[[/روا 

:  9ة أقرهبا مسلكًا قوله ئل كثريذلك بدال عىلٰ  اوواحتجُّ  .اإلمام

عيلُّ « سلم  حريب  حربك  ،يا  ح »يوسلمك  بني    ديث،  منقول 

 .الكلِّ 

 : وحكمهم]  يلٍّ بمخالفي ع[التعريف 

يعتقدوا إمامته  ومل    بأحكامهم الذين مل يأخذوا  هف  ا خمالفوهوأمَّ 

اعتقدو  لنصِّ با بلوال  عصمته،  منجعلو  ا  اخل  ه  الذين فلسائر    اء 

خالف واالختيابالبتهم  كانت  فسقوا  يعة  فهؤالء  ومل  ر.  بذلك، 

عنخيرجو اإلسأحك  ا  يفام  االم  الدنيويَّ ألُ   حقمور  لكوهنم  نوا  ة؛ 

فأكثر    أحواهلم يف اآلخرة  اأمواهلم بلفظ الشهادتني. وأمَّ ودماءهم  

عىلٰ األصح خمأهنَّ   اب  النار  لَّ م  يف  لرتكارُكفَّ كالدون  ا؛  ألصل هم 

 اإلسالم. ل صومن أُ  ٰى واألق

الصادق  ذوهل عن  روي  قال:  نَّ أ   ا  ن م  رشٌّ   ناصبيُّ لا«ه 

فق»وديِّ يهال ل.  وهيل  ابن  ذل   كيف:  يا  فقرك    ألنَّ «ال:  سول اهللا؟ 

  وديُّ واليه  ]]٧٨٦ص  [[/،  عامٌّ   وهو  لطف اإلمامة  عَ َمنَ  ناصبيَّ لا

 .»ة وهو خاصٌّ لطف النبوَّ  عَ َمنَ

إمَّ لناس اثنل: ايقو  وكان  مرهبكف  رتٰىض امل  دح السيِّ ورصَّ  ا  ان: 

 ا كافر. وإمَّ   ،إماميٌّ 

 ؛ ردين يف النالَّ  خمم غريب: إهنَّ صحاذ األمجاعة من شذو  الوق 

 الة. سرالتوحيد والالعتقادهم 

  دهم أنَّ عتقاَفرة؛ الكَ   عيلٍّ   عىلٰ   صَّ نلا  جاحدوا  وقال مجاعة: إنْ 

الرضاألُ ن  م  النصَّ  أنكيَّ ورمور  ومن  ماة،  معلوم  ر  ين الدِّ   من  هو 

 كفر. ورة فقدالرضب

*   *   * 



 ٢١٩  ........................................................................................................  البقاء والفناء  )٩٤(/  الباء رفح

  :اء واء - ٩٤

 ):هـ٧٢٦ (ت  ة احليلِّ مالعالَّ  /معارج الفهم

 والفناء:  ث يف البقاءحب  ]]٤٨٦[[ص 

  ) وبرش   . مرَّ   عٰىل ما   ، ق ا التفرُّ فعندن   ، م دا ة اإلع ل: واختلفوا يف كيفيَّ ا ق 

  اء بق ول: ال ق ي عبي  لك ا    أنَّ ، غري لكعبي قول ا   ء، وهو يفعل البقا يقول: ال  

  ال يف حملٍّ   ى ًن يفعل مع  : ان ائيَّ بَّ واجلُ   . ال يف حملٍّ    يقول: الباقي، وبرش   ه حملُّ 

ا  يفع   : ام ظَّ ن وال   . هلا   ضدٌّ   اء لفن هو  اإل ال  األوَّ ي و   حداث. ل  بأنَّ بطل    ل 

  ]] ٤٨٧[[ص /   ده جترُّ   غري معقول   عنٰى ، وامل ُبنيِّ ا  م   بزائد عىلٰ   يس البقاء ل 

  ام. ل النظَّ و ة فبطل ق ي ق األجسام با   وثبت أنَّ ،  ته رضيَّ مع ع 

:  فقال قوم،  تهاخلالف يف كيفيَّ    إعدام العامل ذكر بنيَّ امَّ ـأقول: ل

يُ   هللا  إنَّ  العفرِّ تعاٰىل  أجزاء  اق  ويزيل  الرتكيبيَّ أ يهلامل  مٰىض  ة  وقد  ة، 

 م فيه.الكال

آخرووق  إنَّ ال  باألج   ن:  بالبقاء سام  أراد  اقية  فإذا    تعاىلٰ   اهللا، 

  ، واختلفا . برشالكعبي و  أيب القاسم   وهو قول  ، يفعل البقاء مل  اءهافن 

 . حملٍّ يف  : ال  رش يقول ، وب باقي لالبقاء قائم بافقال الكعبي: 

أبو وأتباعهامهاشوأبو    عيلٍّ   وقال  يفعل معنً  اهللا  إنَّ   :م    ىتعاٰىل 

 هلا. ضدٌّ ر، وهو يع اجلواهبه مج يفني  يف حملٍّ الفناء ال وه

ُحي   ةاألجسام غري باقي  : إنَّ املنظَّ اوقال    تعاٰىل حاالً   ثها اهللادِ بل 

 ا. هثدِ ءها مل ُحي ناف ، فإذا أراد اهللافحاالً 

  فلام مٰىض  ،بي وبرشالكع  لا قوأمَّ ، دةفاسنا ب عندوهذه املذاه

أنَّ م يف  الكالم  لي  ن  ذلكعىلٰ   اً ئدازس  البقاء  لزم    إالَّ و  ،باقيال   

  قول   ويبطل  .ذاتاً   والصفة  فةص  ات وكون الذ  ،لدورالتسلسل أو ا

خبرش بأنَّ اصَّ   والعرض    ة  عرض،  املحلِّ يالبقاء  إٰىل  هبذا و  .فتقر 

  ، ديوجَ   فني لذاته مل  فالفناء إنْ   يضاً وأ   ني.ئيَّ ابَّ قول اجلُ   )لبطي  أيضاً (

 بفناء آخر تسلسل. كان وإنْ 

 األجسام باقية. من أنَّ  ا مرَّ ام فباطل ملالنظَّ  لوق  اوأمَّ 

إنَّ الق  وهؤالء املذاهأتجال  اموم  هذه  إٰىل   أنَّ   العتقادهم   ب وا 

 اإلعدام ال يستند إٰىل الفاعل.

*   *   * 

 للمزيد راجع:

 . ريزبال

 طلحة.

 شة.عائ

*   *   * 

٩٥  - ا:  

  و بكر) / النصُّ عليه.(أب  نبن عثاماهللا عبد 

*   *   * 

  :ام - ٩٦

 ):ـه٣ق ختي ( وب لنا موسىٰ احلسن بن   /الشيعةَرق فِ 

بو  أ مام القائم املهدي هو (اإل  نَّ إ  :تقال  )فرقة(و]]  ٣٣[[ص  

وويلُّ  ف]  ]٣٤/[[ص    هاشم)  ويرجع  النأُ ب  يقوم اخللق  اس  مور 

وال األ  ملكوي ويصَّ رض  ف    وغلوا  وهم  بعده    ) ةيَّ نايالب(يه 

النهدي) (بيان  هاشم  نَّ إ  :اولاوق   ،أصحاب  عن    ناً ياب  نبيٌّ   أبا 

ذلكيفا  لو وتأوَّ   ،يٌّ نبفبيان     اهللا  هَ :  اهللا  قول     
َ
َ�يَ ذ  ا 

ٌ
 ان

يب أ وفاة  عٰى (بيان) بعد  وادَّ   ]،١٣٨[آل عمران:    ىوَُهدً   �ِلن�اِس 

ا إىلٰ لنبوَّ هاشم  وكتب  بن عيلِّ ر حممّ عفج  يبأ   ة    ني  بن احلس  د 

يف    لم وترتق أسلم تس  :هلل  ته ويقوقرار بنبوَّ نفسه واإل   يدعوه إىلٰ 

وتلَّ ُس  وم  فنج  النَّ إتغنم  تك  جيعل  أي  دري  لرسالة  واة  النبوَّ اهللا  ن 

عىلٰ  فأمر  إالَّ الرسول    وما  أنذر،  من  أعذر  وقد  البالغ  بو  أ  

ء  ي جاالذسه  قرطا  فأكل  )بيان(سول  ر  د بن عيلٍّ حممّ    جعفر

ذلك(بيان)    َل تِ وقُ   ،به اسم رسوله    ،َب لِ وُص   عٰىل  ب(وكان  ن  عمر 

 ).زديف األ  عفييبأ 

*      ** 





 

  
  
  

 ءاف 

٩٧ - ا:  

 ): هـ٤١٣فيد (ت مللة/ الشيخ ااملعتزالفة ت يف خمحلكاياا

 ] [ثالثة أشياء ال ُتعَقل]: ١[ ]]٤٥[[ص /

ال  أشياء  يقول: ثالثة   ه)عزَّ اهللا (أدام  اهللاعبد سمعت الشيخ أبا 

 هيا بكلِّ من معتقد  ايهمون يف حتصيل معاناملتكلِّ   دهل، وقد اجتُتعقَ 

ف (يظ  لم حيلة،  إالَّ منهمفروا  يتناقض  عبب  )  فيارات  عٰىل   هااملعنٰى 

 : ممفهوم الكال

 ة.يَّ النرصاناد احتِّ 

 ة.اريَّ ]] وكسب النجَّ ٤٦[[ص /

 ة. بهشميَّ وأحوال ال

(ا ارتا):  لشيخوقال  بامومن  هذرناذك  ب  يف  البه  اب، ا 

لفل إيراد  يتوصَّ م  -معنٰى  ]]  ٤٧[[ص  /  إٰىل  واحد    -   انهيف 

  أنَّ خالف ما علم  اد، ليض والفساق تنال  يفبينها    أو الفرق  معقول،

 ؟! الصواب! وهيهاَت  نا به هوكمح

 *   *   * 

ص يف ُأصول الدين  : )هـ٤٣٦(ت  د املرتٰىض السيِّ  /امللخَّ

 : صارىٰ الن م عىلٰ ل: يف الكالصف ]]٢٩١[[ص 

ا  أنَّ   اعلم فرإبطال  عملذهب  معقوالً   ىلٰ ع    ،هاداعتق  ممكناً   كونه 

ا   اهروالظ قول  ا يف  لنصارٰى من  تناتل  ال  ثليث    أنْ   يمكنقض، 

ح    -ليث  وا بالتثحقل، ولو كانوا رصَّ ٰىل ظاهره عايعتقده ع كام رصَّ

بالتثنية   تقدَّ   -غريهم  ما  اللكان  أدلَّة  من  اج  االحتج  كان  وحيدتم 

 . يهمعل

م  ُنقسِّ حي   ونحن  قو ما  التمله  قسمًة  علي   هلم  فزيادة  ال  ها  نقول: 

بقوهل ار م  خيلو  إنَّه دهم  و   م:  ث ح اجوهر  أقان د  يم:  الثة 

يكون  يقة. أو ق يقة ثالثة عٰىل احلحد عٰىل احلق ]] أنَّ الوا٢٩٢  [[ص/

ك  أنَّه مجلة واحدة ذات   معناه ه  إنَّ   سان:ام نقول يف اإلنأجزاء كثرية، 

له  د، وأنَّ  ح اذلك أنَّه وريدون ب . أو ي كثرية   أجزاء  ذا   كان   وإنْ   واحد 

و  وقدرًة  الكال كام    -  ةً احي علًام  أ - بيَّة  قالت  ذدون  يري   و.  ات  به 

 . ا ل كونه قادرًا وعاملًا وحي� مث  تفاحدة خيتصُّ بص وا

  ألنَّ  ،قليعتقده عا  متناقض، ال جيوز أنْ  ل: متناٍف وَّ ل األوالقو

إث نفياً البات  يف  الثاين  ةيادللز  واحد  من  والثعليه  وكلُّ     الث 

 ينه.ه بعانفيما نثالثة أثبتنا ذا قلنا: إفاألعداد، 

ا ذا  هألنَّ   ، داسف  لثاين:والقول  واتعاٰىل  واحدة،  ال    لةجلمت 

ل بطِ ، يُ فاً مؤلَّ   كون جسامً ي  ه أنْ أبطلنا ب  ا ذوات كثرية، ومكون إالَّ ت

 ذات أجزاء.يكون مجلة  أنْ 

 حد وإنْ واه  إنَّ   نسان:اإل  نقوله يف  ما  شبهال ي  هذا القول  أنَّ   عىلٰ 

أجزا  نكا والعرشمن  كثرية،  أهنَّ ء  عرشة  ت ثبِ نُ ا  ألنَّ   ،واحدةة  ا 

متغايراإلاض  أبع احلنسان  عٰىل  العرشوكذلقة،  قية  آحاد  ة،  ك 

إنَّ  لونقول:  إنسان  اجله  هذه  نقول: يس  ثّم  اجلمل،  سائر  من  ملة 

لي أنَّ واحد  واحد  فيد  هه  وألنَّ   ،اجلملةذه  من  احلقيق  احده  ة،  عٰىل 

القووكذ العرشلك  يف  اجلملنَّ أ   ة ل  هذه  ُيبنيِّ  وصف  ر  سائ   نمة  ه 

م  نبيهًا عىلٰ د تواحقول:  ن  ثمّ ،  مجل األعداد فيجب واح  ةرَّ أنَّه    دة، 

: إنَّ األقانيم متغايرة ويصفوهنا -  انمساوات  اوإذا أراد  -يقولوا    أنْ 

ع املجازبالواحدة  سبيل  أوٰىل  مرادهأنَّ   ،  أهنَّ   مجامم  وا  حدة،  لة 

أ و أنْ يلزم  بذلك  يضًا  نَ معدود    كلَّ   يصفوا  كام  ثالثة،    ُف ِص بلغ 

 ذا املبلغ.هبلغ ٍد دومع ة كلَّ بالعرش نحن

وا ة، ووصفيَّ  معنٰى الكالبم إذا قصدوا إىلٰ قوهل  سد بهما يف  افأمَّ 

مناه يف  قدَّ فهو الذي  انيم،  ا أق اين التي هبا كان عٰىل الصفات بأهنَّ املع

 عاين. من أثبت هذه امل ىلٰ ع دِّ الر

أ  يلزمهمنَّ عٰىل  أنْ يتجا  أنْ   ه  إٰىل  الثالثة  املعتثبِ يُ   وزوا  من  اين وا 

  ب أنْ سميع وبصري، فيج قادر وعاىلٰ ه تألنَّ   ،ةالكالبيَّ   ه بتأثمثل ما  

بأنَّ اً وبرص  عاً سمو  درةً ق   ه لتوا  ثبِ يُ  اجلميع  ويصفوا  وال ،  أقانيم،    ه 

 !الثةوا عٰىل ثيقترص

هو  قالوا  فإنْ  لقاد:  فير  أ ذاته،   ه لذات  احي�   أيضاً   يكون  نْ جب 

  لم وح والعلراات  إثب  ]]٢٩٣  [ص[/  لذاته، ونستغني عن  ملاً وعا

 .ةذي هو عندهم الكلمال

 .أو علمهرته هي حياته قالوا: قد  وإنْ 

ف هعلمعلوا  جاقلنا:  حياةً ه  أحد ي  عن  بذلك  واستغنوا   ،

ق ا كوينفو  يمكنهم أنْ   األقانيم، ومل ري جمرٰى  ك جيذل  ألنَّ   ،ادراً نه 

 ا إبطال األقانيم.هذ ، ويفعاملاً  احي�  ي كونهنف



 التثليث) ٩٧(/  التاء فحر  ............................................................................................................. ٢٢٢

أ  إذه  نَّ عٰىل  كايلزمهم  عندياألقاننت  ا  أنْ م  قديمة،  ال    هم 

من  ها بعضهتصُّ خي الكلُّ الصفاا  فيه  يشاركه  ق ألنَّ   ، ت بام ال  بيَّ ا  ا نَّد 

  م جيب أنْ دَ القِ ما شاركه يف    القديم قديم لنفسه، وأنَّ    أنَّ فيام مٰىض 

مشا  ثالً ممايكون   أو  خيتصُّ مجيع    يف   ركاً له،  وهذا    ه ب  ما  لذاته، 

الق  عليهم  وا  بناال   أنَّ ب  وليوجب  ابن،أل أب  روح  واأل  ب  ب 

أب،  والرو أيح  لي  أنْ   ضاً ويلزم  وللروحكون  ابن  روح،    البن 

لالبن  زلوي وللروحم  الط  روح  عٰىل  قدَّ ابن،  التي  يف ريقة    مناها 

  الذات.إىلٰ  يرجع كة فيامشاروامل لتامثلاعتبار ا

القسفأمَّ  الراا  أنْ بم  وهو  أنَّ يري  ع:  واحد  جوهر  بقوهلم:  ه دوا 

 . امً متكلِّ  قديامً  انه حي� كوب خيتصُّ  هأنَّ لثالثة م ا قانيوباألف، وصوم

ح به النصارٰى من مذهبها يف رصِّ ما يُ ف  لاه خينَّ أ ل ما فيه:  فأوَّ 

واألقانيم أَال اجلوهر  أنَّ .  ترٰى  أنَّ مذ  من    حد تَّ يبن  اال  هبهم 

د، ولو كان القديم عندهم اجياالبن باإلون صُّ يخف ،][ بعيسٰى 

يكنداً احو  ئاً شي مل  القولهذ  ،  يقألنَّ   ،اً حصحي  ا  كان  أنَّ تيضه     

احتَّ  يتَّ الذي  مل  الذي  هو  وإنَّ د  مفرَّ   امحد،  تع  هذا  أخَّ ن  إٰىل  منهم  ر 

ذا   هإىلٰ صار  عليه، ومن  ملكالة اد غريه وقوَّ  رأٰى فساامَّ ـالتأويل، ل

خيفإنَّ القول   دو  يف  الفام  كلِّ   ن العبارة  عٰىل  خمطئ  وهو    املعنٰى، 

االيش  ألنَّ   ،لٍ اح ال لواحء  جيد  بو  وصفه  إذا  لا األعداد  ز  كثرية، 

[و]يُ   اختصَّ  الكثرية،  أنَّ   بنيِّ بالصفات  يصحُّ   ذلك  ال    السواد 

بأنَّ  ك وصفه  حيث  من  ثالثة  من  موجوداً ه  ، ثاً وحمدَ   داً وسوا  ان 

، ويلزم  وموجوداً   زاً ومتحيِّ   جوهراً ن حيث كان  م  وهراجلك  كذلو

ثبت له  ط، بل يثة فقٰىل ثالٰىل عته تعاصفايف    او يقترصعٰىل ذلك أالَّ 

أح من   بعدد  كلِّ األقانيم  وصفاته  أيضاً واله  ويلزم  يكون    أنْ   ها، 

منَّ حيثالواحد  من  أقانيم،  ذا  التفسري  هذا  عٰىل  خمتص�   ا    ا كان 

 درًا وعاملًا.قاو احي� نحو كونه  اٍت صفب

ما  فأمَّ  إثبيذ ا  من  له  اهبون  ابنًا  املسيح  ك  لذ  نع  تعاىلٰ   -هتم 

اً  كبريعلوَّ ح]٢٩٤[[ص  /،  لبطالنا  اهرفظ  -ًا    ألنَّ  هذ]  ه  قيقة 

 ا. وال جمازه ،ة ال جتوز عليه تعاىلٰ اللفظ

ُخ أمَّ  ملن  فهي  أ   َق لِ ا حقيقتها  ماء غريه،  وُ من  ف  دَ لِ و  ، راشهعٰىل 

يُ و يصحُّ فيل  مع ستَ جمازها  لي  أنْ   من  أُ   ولداً   هكون  إملن  ه.  يلضيف 

أنَّ أَال  ترٰى  يضا  ال  طراإلنسان    ىلٰ إ  فه  التبعٰىل  بنِّيق  بع ي  ض  ه 

ملال يكن من جنسهبهائم،  مل  ممَّ اا  يصحُّ ، وال هي  ،  ولداً   يكون  أنْ   ا 

ن  يكو  مكن أنْ مل ي  ، ملا)كبرياً   شيخاً   ٰى الشابُّ تبنَّ: (ال يقالذلك  وك

 له. داً ول

هذ  أنَّ   يضاً أ   لومومع املجمعنٰى  يا  ال  تعاىلٰ از  به    ألنَّ   ،ليق 

لألجسا أ خمالفته  خم  دُّ شم  امن  وألللبهائ  إلنسانالفة  ر تعذُّ   نَّ م، 

لو جاز    اذ، هر كون الشيخ ولد الشابِّ تعذُّ من    ولد له أشدُّ كون ال

 ؟ يها ال يقاس علف وذلك ممَّ  املجاز، فكيالقياس عىلٰ 

يُ  اريهتفس  ل بطِ وهذا  هلذا  بأالكراه  نٰى بمعللفظ  م  قدنَّ ة،    انَّبيَّ   ا 

أيضاً ستَ تُ ا ال  أهنَّ  ال     يف موضع خمصوصالَّ إ  ةهالكرانٰى  بمع  عمل 

أنَّ ق به  ييل يف حال خلق عيسٰى،   أباً  كونه  ذلك يقتيض  تعاٰىل، عٰىل 

 ه أب فيام مل يزل. نَّ إ :قوهلم لبطِ ويُ 

أنَّ  اعٰىل  معنٰى  كان  لو  التعظيم  لتبنِّه  لصحَّ رامةوالكي  ك  ،    لِّ يف 

 . دساك فتني، وذلنب أنْ  همكرِّ مه ونُ عظِّ من نُ 

ك فقد  أالَّ ان جيوبعد،  ا  صَّ خي   ب  هذا  لممَّ   لباب عيسٰى يف  يس ا 

 .الكرامة والتعظيم شامالن للكلِّ  ألنَّ  ،األنبياءلغريه من سائر 

، كذلك قد ٰى لغريه عٰىل جهة اإلكرامأحدنا كام يتبنَّ  فإنَّ وبعد،  

قيقة،   احلة عىلٰ خوَّ األُ شبيه بنٰى المع  ىلٰ ه، وعذا الوج هه عىلٰ يؤاخي

أثبت    منني  بو  بناً  هذا املعنٰى اعىلٰ   اىلٰ تعهللا    أثبت ق بني من   فرالف

 ! أخاً  له

ادِّ مَّ فأ أ ا  عيسٰى   نَّ عاءهم  عن  حكاية  اإلنجيل  ذا«إينِّ   :يف  هب   

ريبِّ  وإٰىل  احلواريِّ أنَّ »،  أمر  أنْ ه  صالهتم:    يقولوا  ني  ، )ناباأ   يا (يف 

  بهم تُ نقل كُ   نَّ أل   ،تجاج بهاالح  ليصحَّ   ا مل يثبت عندناذلك ممَّ   وكلُّ 

  يكون له   جلاز أنْ   ثابتاً   لو كان، وة وإجياب العملجَّ احلورد  يرد م  مل

ص املجاز  من  اوجه  ويكون  اللغة،  تلك  حيتمل  هبذهملحيح،   راد 

في تعاىلٰ اللفظة  به  يليق  ما  إ  ألنَّ   ،ها  نُ   ذا اختلفتاللغات  أ كِ نمل    نْ ر 

بجوَّ يت عىلٰ يف  فاظأللا   بعضز  بعضها  وجهٍ   يُ       عمل ستَ ال 

 غات. باب الل يف ]]٢٩٥ ص[[/

قيام د الو الة إجياستحالم  نع  ا أنْ منزلي  ذيوال  لد عليه بحسب 

وإنْ  ذلك،    نكا  الداللة،  خيالف  ظاهرها  كان  إذا هولفظه  ي 

 ت حممولة عٰىل ما يطابق مدلول الداللة. صحَّ 

يف  افأمَّ  قوهلم  القياسهم  عىلٰ نبوَّ   «قوله  ة  خل  إنَّ :  يله»،  إبراهيم 

م الصحَّ فبعيد  مألَّ خلا  نَّ أل  ،ةن  اال  خوذةة    ص اتصخمن 

فماالصطفو ااء،  غنَّم  ختصَّ ن  واصا  وريه  عطلعأ طفاه  أمره، ه  ٰىل 

املبأنَّ   َف ِص وُ  أنَّ ي ذلقوِّ ويُ   .ٰى نعه خليله عٰىل هذا    مشتقٌّ   ه خمتصٌّ ك 

َخ  األُ لَّ من  فية  من  مور،  اوأُ   هيعل  طلع أ حيث  كون  ر  ألرسا فشيت 

 ،]اهيم [إبر  ت يف ثابٰى نعذا امل، وهللهاُخ   يف  َل عِ ه جُ ، كأنَّ ليهإ

من أهل   ه أحداً ته بام مل خيتّص بسالور  هكرامته من  خصَّ   اىلٰ ه تعنَّ أل
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ألنبياء، فغري ممتنع  يع ايف مج  داً وج ا املعنٰى وإن كان مومانه، وهذز

إلبراه  أنْ  كاللقب  [يصري  حيث  ،]يم  عليه    َب لِّ غُ   من 

خصَّ   ه،ب  اختصَّ و [موس  كام  كليم  بأنَّ   ]ٰى   كان  وإنْ   ،هللاه 

كلَّ تعا قد  احلرامةكئالاملم  ٰىل  والبيت  وناقة  اهللابيت    ه بأنَّ   ،   ،

 ] هذا كثري. ، و[مثلاهللاة ا ناق ] بأهنَّ [ صالح

إنَّ قي  وقد بأنَّ   ل:  خليل  وصفه  املحبَّ اهللا  ه  من  ه ألنَّ   ،ةمأخوذ 

 له. تعاٰىل حمبٌّ 

إنَّ  مأخوقيل:  (بفلَّ اخلَ   منوذ  ه  اخلة  التتح  االاء)  هي    ر ا فتقي 

 ر:ومنه قول الشاع ة،اجواحل

مس  نْ إف يوم  خليل     غبة أتاه 

اليقول  وال  :  مايل    حرم   غائب 

يظهر   اهللاإٰىل     ظهر من حاجته وانقطاعهامَّ ـ ل    هكأنَّ و مل  ما 

اختلَّ امَّ ـمن غريه، ول أحداً   فيه اختالالً     ينل  مثقبله  مل  قذفه  ،  يف  ل 

أبءة موالربا  ابنه،  ه بذبحامتحان، ونارال بذلك وصار   َف ِص وُ   ،يهن 

 .ب لهكاللق

ه  نَّ بأ    صفكم أنتم لهٰى ونعفام م  قيل:  فإنْ   ]]٢٩٦[[ص  /

 ته؟لموكاهللا روح 

بأنَّ  وصفه  معنٰى  أنَّ   هقلنا:  أدياهنم    روح،  يف  به  ملحيون  الناس 

 !أبلغهتشبيه وحسن ذا أ هم بأرواحهم، وهكام حييون يف أجساد

أيضاً ق و إنَّ يل  ح  خيلق األروا   بأنْ   ادةالع  رٰى أج  امَّ ـلتعاٰىل  اهللا    : 

استطَ نُ   يف إذا  الرجال،  أ يفت  قرَّ ف  من  ما  وكنها  يف النساء،  خلق 

اسطة، جاز وبغري و  ةدعٰىل خالف جمرٰى العا  وجسداً   يم روحاً مر

 وجربيل  وحاً آن رتعاٰىل القر  هللاٰى  ، وقد سمَّ اهللاه روح  يقال: إنَّ   نْ أ 

يكن يف ذلك  ومل،  روحاً  ا ا ٰىل جودليل ع  بلتسز  فكيف  وَّ نبلا مية  ة، 

عيمسبت  صلوامل  يصحُّ  بأنَّ ية  إىلٰ اهللاوح  ه رسٰى  بأنَّ  جوا ،  وصفه  ه  ز 

 . اً كبري او� ل يقول املبطلون ععامَّ اهللا  ، تعاىلٰ اهللابن 

النمن ح  ، فهو اهللا)كلمة  (ه  ا معنٰى وصفه بأنَّ وأمَّ  اس يث كان 

كتدوهي به،  هين  بتدوام  تعاىلٰ ن  وهذاكالمه  سمَّ   ،    ىلٰ اتعاهللا    ٰى كام 

 .اءً فوش راً ين نو يف الدِّ  لنجاةاوه بء داكالمه من حيث االهت

  :هه قيل لر، كأنَّ كَ  ذَ من غري   الً ه صار محذلك أنَّ معنٰى    وقيل: إنَّ 

ف توسُّ   من  كانكن  /[[ص  غري  من    ]]٢٩٧ط  خلق  وال  مجاع، 

وكلُّ نطفة ي  ،  ال  القوهلشبه  هذا  يف  بيَّ ألنَّ   ،ةوَّ نبم  قد  ك  تل   نَّ أ  ا نَّا 

 ازها. جم ها والحقيقت تعاىلٰ اهللا  عىلٰ  وز ال جتفظة الل

،  باطالً   كان  ل وإنْ عقَ يُ ا   اإلجياد، فمنه مليه يفإذهبون  ا ما يوأمَّ 

يعقل ال  ما  هو  قعوامل،  ومنه  أو    تفسريهمول:  باحللول  لذلك 

االتِّ  أو  يف املجاورة  املفاق  حتَّ شيَّ     مها أحديشاء  ما    كلُّ   صارٰى  ة، 

،  ارت واحدةالذاتني ص  نَّ إ: قوهلم:  لقيع  ي ال ذوال  .اآلخريشاءه  

إهلًا ليس    امر  وصا  القول يف ٰىض ، وقد مقديامً   ثاً حمدَ   نا كاوم ،  بإله 

 وال املجاورة مستقٰىص.ل يه احللولع] ال جيوز  هديم تعاٰىل، [أنَّ الق

ة  صحَّ نييَّ ح كلِّ  قِّ من ح أنَّ  هيا فل مة، فأوَّ شيَّ فاق يف املا االتِّ فأمَّ 

هام حقِّ   من   أنَّ   يريده، كام  خر أو الآلاملا يكرهه    داً مري  دمهاحأ ون  ك

ملا متيَّ   عي واألفعال، ولوالالدوا  الف يفة االختصحَّ    احليُّ   زذلك 

احليَّ  من  وهذالواحد  مبطِ يُ   اني،  ال  اتِّ دَّ ا  وجوب  من  يف  عوه  فاقهام 

 ة. املشيَّ 

حقِّ   أنَّ عٰىل   أنْ لليش  دريامل  من  عي  ء  أ   اً املكون  يفبه    حكم  و 

ون ما يك لَّ كم سه، يعللنف اً عاملان ث كحي نمديم تعاٰىل ، والقملالعا

    حيما يعلمه، واملس  الح، ويريد من ذلكصامل  نتقبل ميف املس

يعلم   ال  وكام  بعلم،  أنْ جييعلم  كلَّ يعل  ب  عِ يش  م  للقديم  مُ لْ ء  ها 

 ! ريدهما ي يريد كلَّ  لف أنْ تعاٰىل، فكذلك ال خيت

عيسٰى   ألنَّ   ،ءألنبياائر احد بسه متَّ  أنَّ تيضيق  قوللا  هذا  أنَّ عٰىل  

لهإنَّ  جيب  يف  ملا  ام  [ح  ةاملشيَّ وافقة  كثيمن  نبي� ]  فليس  اان  هو ، 

 األنبياء.غريه من  أوٰىل من بذلك

أنَّ  أ يع  عٰىل  قد  األكل  سٰى  من  والرش راد  شاكلهام  وما  ب 

وأرا الاملباحات،  من  الصغائر  رأي كعىلٰ   ذنوب د  م  ا ثري  ، سلنان 

جيو  اىلٰ عتلقديم  وا أنْ ال  ش  ز  لِ   اً ئييريد  ذلك،  من   مَ ـمن  خيلو    ال 

اتِّ جوأ  اإلفاقهم  ب  أيف  واحدة،    جيعل  نْ رادة  أنْ إرادهتام  ت  ثبِ يُ   أو 

 دتني متغايرتني؟  إراهلام

 د اجلميع.فِس مناه من الكالم يُ ما قدَّ و ]]٢٩٨[[ص /

يُ وممَّ  كبطِ ا  واحون  ل  أنَّ خاصَّ دة،  إرادهتام  يريد نَّ إ  اأحدن  ة  ام 

توجبإرا قلدة  يف  والد  إنَّ   قديمبه،  يرتعاٰىل  ت ام  بإرادة  يف    دوجيد  ال 

تكون    أنْ   يف جيوز عٰىل هذاعليه من بعد، فك  دلُّ تَ سما يُ   ، عىلٰ حملٍّ 

 إرادهتام واحدة؟ 

بإرايري  أنْ ز  اجولو   املوجودة ال يف حملٍّ د  تعاٰىل  مل   دته   عيسٰى، 

بأنْ  بيتعلَّ   يكن  أ ق  من  ه  بغريلَّ عيت  أنْ وٰىل  اق  من  لفقد  حياء،  أله 

ٰىل،  بإرادته تعا  نويدع األحياء يرمجي   أنَّ يقتيض ا، وهذصاصختاال

القديم تعاٰىل    ألنَّ   ،االقبيح عٰىل أحدنٰىل امتناع إرادة  ي إدِّ ؤيُ وذلك  

لذ فيُ ق هبذا احليِّ يتعلَّ   و]كراهته  [كارهاً القبيح    كلكان  إؤدِّ ،  ٰىل ي 

 .ال الواحدةحلاع  مجييف  هل ء كارهاً لليش كونه مريداً 
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كو يقتيض   ذاه  أنَّ   عىلٰ  وبج  حداً تَّ م  هن  األحياء،  ل طِ بيُ ميع 

عيسٰى  أنْ   وليس   ،بذلك  اختصاصهم  ا  جيوز  تعاىلٰ [يريد]    لقديم 

هلا به تعاٰىل، ولو  ختصاص ه ال انَّ أل  ،يسٰى املوجودة يف قلبهادة عبإر

أنْ  قل  جاز  يف  بام  أنْ يريد  جلاز  باميعل  به،  يفم  العم  قلبه    ،  ملون 

  ما يقتيض   ألنَّ   ،قاتلَّ عتو وسائر امللسه وال   اجلهلقول يفكذلك او

 . واحدٌ  يمتنع مثالً  أو  كلِّ لاق تعلُّ 

ق  حياء، ويتعلَّ من األ   عيسٰى بإرادة غرييريد    أنْ   أيضاً جب  ويو

ي ما  قلجوبه  يقتيضهبود يف  مريداً م، وهذا  أراده     كونه  إذا  للقبيح 

ويمب األحياء،  معض  كارهاً   اً يدمر  أحدنا  نكو  ننع  غريه    له،   ملا 

 بناق ما يف قلوتعلُّ   معيف جتويز ذلك    ألنَّ   ،به  الً ه بام غريه جا  عاملاً و

ء الواحد يف احلال  لليش  كارهاً    مريداً ا يوجب كونه تعاىلٰ مٰىل  اتع  به

 هل.لم واجلقول يف العوكذلك ال ،الواحدة

يع  مجلم عوه عاادَّ  الذياإلجياد  ن أنَّ مناه مما قدَّ  ويوجب أيضاً 

 يسٰى.بع تصٍّ غري خم حياء،األ

قوهلممَّ أف يُ ممَّ تني صارتا واحدة،  الذا   إنَّ   :ا  يعقَ ا ال   صحُّ ل وال 

عٰىل    واحداً   يصريا شيئاً   يستحيل أنْ   نيشيئال  ألنَّ   ،ده عاقلتقيع  نْ أ 

اليش  احلقيقة،  مقوهل يف  يستحيل  أنْ كام  الواحد  شيئني  ء    . يصري 

موأب ذلك  عد  اصريي  نْ أ  ،استحالةً   دُّ أش[و]ن  قديامً دَ ملح    ألنَّ   ،ث 

أنْ   دَ جِ وُ ما    أنَّ   ماملعلو  ]]٢٩٩[[ص  / ي  بعد  أنْ   كنمل  جيوز    ال 

مويص يُ ألنَّ   ،يزل  مل  جوداً ري  إىلٰ ؤدِّ ه  إثباته  ي  يف    معدوماً   موجوداً  

 حال واحد. 

ذك منروما  إباه  يُ طال  ن  اإلجياد،  يف  يذهبون بطِ مذاهبهم  ما  ل 

اإليه   عبادة  مبن  نَّ أل   ،حملسييف  با  ىلٰ ع  يٌّ ذلك  وقد  إلجيادقوهلم   ،

 .أفسدناه

أنَّ  إ  عٰىل  استحقَّ نَّ العبادة  القام  نعم  ،رديها  كانت  حيث   ه من 

امللشك  صوالً أُ  إذ لوالر  يصاهللا  نعمة    نعم،  نعمل  منعم سواهّح    ، مة 

خلقألنَّ  التي  وملَّ عمني  املن  ه  الشهوة  وخلق  به،  ينعمون  ملا  كهم 

تكن  لواله مل  ما  ،ةً نعم  مةالنعا  ت  وجعل    عىلٰ نعمة  ال  كونبه 

ه من  معن  امجيع النعم كأهنَّ ، فصارت  ااالنتفاع هب  لتي يقعصفات اال

 ملا ذكرناه.

قدراً   فإنَّ   :وأيضاً  بلغت  جيوز    عظيامً   نعمه   مُ عَ نِ   يوازيه  أنْ ال 

املن من  فلهذمعغريه  اني،  سائر    ستحقَّ ا  من  غريه  دون  العبادة 

أنَّ املنعمني، و ي  لكذ  معلوم  من  غريه    نَّ أل  ،عاىلٰ ريه تٰى من غتَّ أتال 

احلياة    ال تصحُّ   رةبقدرة، وبالقد  دراً قا  جسامً    يكون إالَّ اعلني الالف

 له.  حقُّ ستَ تُ   بادةالع ا ذكرنا أنَّ وم، وغري ذلك ممَّ طعوال لشهواتوا

ويدعو إٰىل عبادته،  اهللا  عيسٰى كان يعبد    علوم أنَّ ملاوبعد، فمن  

  أنْ عبود  امل  يف  حُّ يص  وكيف  حلقيقة؟ا  د عىلٰ عبوو امليكون ه   فكيف

 د نفسه؟يعب

 .فيه بهة عٰىل عاقلٍ ا ال شممَّ هذا  وكلُّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩(ت و الفتح الكراجكي أب  )/١ئد (ج كنز الفوا

 : هميلفصل آخر من قوهلم وكالم ع ]]٢٣٧[[ص 

و م ههوم عندواألقن ،إهلهم من ثالثة أقانيم بون إٰىل أنَّ يذههم 

األص  ،وهرجلا الثالفا  ،ليعنون  عندجلواهثة  إلهر    ، واحد  هم 

 ح.األب واالبن والرو :الثةالث هون هذمُّ َس ويُ 

إعند  نويك   أنْ   إذا جاز  :فيقال هلم أقانيم    ،واحداً   هلاً كم ثالثة 

أنْ   مَ فلِ  جيوز  آهلة  ال  ثالثة  ثالثة    ،واحداً   قنوماً أُ   يكون  ويكون 

 ؟واحداً  فاعلني جوهراً 

 . ءهلم سواه قوطل به هذا بب واطل أبفام 

 :قوهلم نمل فص

ن ال  ف وأفضل ممَّ ابن أرش   هلوجدنا من    :قالواف  واحتجُّ وقد ا

 . ناقصومن ال ابن له   ،له بنا

ال  :لوااق  من  وجدنا  ميِّ وكذلك  له  حياة  هي    ،ت  والروح 

 ووجود احلياة. ،ف والكاملرشإهلنا بال تصف فوجب أنْ  ،احلياة

هلم  بنني  إنَّ   :فقولوا  :فيقال    ،هفرشلأكثر  ذلك    فإنَّ   ،ةعدَّ   له 

ملنز قولو]]  ٢٣٨[ص  [/،  لتهوأسنٰى  نسالً   إنَّ   :ابل  له    وإنَّ   ،له 

 ابن فقط. ن ليس له إالَّ ممَّ   جّل أ ن ابن من له اب ألنَّ  ،اد� ج

أ  أهنَّ وجبتم  وإذا  زعمتم  التي  لئا   االروح  ميِّ الَّ حلياة  يكون   ، تاً  

علامً  له  يكو لئالَّ   فأوجبوا  عالئالَّ   رةً وقد  ،هالً جا  ن  يكون    ، جزاً  

عي  إنَّ   :أيضاً   لواقو ليله  ناظراً كنني  ليكون    احلواسِّ مجيع    وأ   ،ون 

 . كاً مدرِ 

م  ]كان[  إنْ   :قالوا  فإنْ  احتَّ   ، مذكرت  ا له  بالملا  فصار  ناسوت  د 

 . مسيحاً 

 . كان ناقصاً زل وإالَّ فيام مل ي يكون له بل جيب أنْ  :قيل هلم

*   *   * 

  ):هـ٤٦٠  (ت الطويس  شيخ  ال   / )٣ن (ج  ري القرآ س  تف التبيان يف 

قوهلا:  النصار  هتشبَّ د  وق   ]]٤٠٣[[ص   ثالنَّ إٰى  أقانيم ه  ثة 

ن  ده  :ه ثالثة أشياءنَّ إ :نقول  نا: رساج واحد، ثمّ لوبقجوهر واحد  
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ثمّ هنَّ إ  :شمسولل  .قطن ونارو سم  ج  اهنَّ إ   :لونق  ا شمس واحدة، 

  اج رس ه  إنَّ   :قلنا  نْ إا وألنَّ وهذا غلط،    :وشعاع. قال البلخي  ءوضو

بل    ،واحد  ءا يشهنَّ أ شمس  ء واحد، وال الو يشقول هن  احد، الو

احلقيقة،  :ولقن عٰىل  أشياء  واحدةعرش  :نقول  امك  هو  وة  ن  انسإ، 

 يرة. اء متغاوهي أشيهر واحد،  واحدة، وشد، ودار احو

إلٓه واحد، فقوهلمنَّ أ يقة كام  حد حقء وايش  هللا  قالوا: إنَّ   نْ إف   ه 

 . هقلناما  شبهال يقضة ه ثالثة منانَّ إ :ذلك بعد

أش  نْ إو هو  ولقالوا:  بيشياء  قول يف  ادخلو  ،احدو  ءيس   

 بالتوحيد.  لقوهة وتركوا الاملشبِّ 

 له، ثمّ   واالبن ال أب  ،بناألب له ا  إنَّ   ن:لو يقو   مأهنَّ والعجب  

له    نَّ أيزعمون   الباالذي  هو  ويقولون  يذن  له،  أب  من   إنَّ   :ال 

أ يزعم  ، ثمّ أ وضلَّ طخأ ن فقد  نساعبد اإل نسان، إ  لٓهإسيح  امل  نَّ ون 

 ح. ن املسيعبدوي مهنَّ أ و

تكلَّ  مذاهبهممنوقد  من  نعقل  ما  عٰىل  واالحتِّ   يف  ا  د  ااألقانيم 

نُ بام ال مزيد ع  )لرشح اجلم(كتاب    يفة  وَّ بوالن ل بذكره  طوِّ ليه ال 

 هاهنا. 

*   *   * 

 ):هـ٦ (ق الفضل الطربيس)/ ٣(ج  مع البيانجم

 ]]  ٢٤٨[[ص  
َ

 َوال
ُ
ق
َ
� و 

ُ
 و�

َ
ث  ا 

َ
 ال

ٌ
ة
َ
  ،للنصارٰى ب  خطاهذا    ث

  نَّ أل   ،اج. وقيل: هذا ال يصحُّ الزجَّ   عن  نا ثالثة،هلإ:  ولواتقال    أي:

مل   آهلة،بثالث  يقولواالنصارى  واحد  :لونيقوهم  ولكنَّ  ة  ثالثة   إله 

وروحأق  وابن،  أب،  وم  انيم:  الالقدس،  ثالثة:    عناه:  اهللا  تقولوا 

  ثة حد ثالجوهر وا  :مهلقو  هوادس. وقد شبَّ الق  بن، وروح، واأب

أشياء: دهن، وقطن،    ةثثال  :تقول  مّ واحد. ثرساج    أقانيم بقولنا:

هوإنَّ   ،واحدة  سموشونار.   جسام  وهذا   ء،وضو  م،ي  وشعاع. 

إنَّ :  ولناعني بقا ال نبعيد، ألنَّ   غلط بل واحد،    ءيشه  رساج واحد: 

ة واحدة،  عرش  لقو تكام  ،لشمسلك اشياء عٰىل احلقيقة، وكذهو أ 

واودا  حد،وا  نإنساو أشينَّ وإ  دة،حر  متغام هي  فاء  قالوا:    إنْ ايرة، 

يش  نَّ إ واحد    ءاهللا  وإله  فقوهلم ةً قيحقواحد  ضة.  ق متنا  ،ثالثة  :، 

ة أشياء مثل ما ذكرناه يف  قيقاحل]]  ٢٤٩/[[ص    ه يفنَّ إن قالوا: إو

والإلا القورسنسان  تركوا  فقد  ولت با  لاج وغريمها،  ا  التحقو وحيد 

تَُهوا.  رينألمبني افال واسطة    الَّ هة، وإباملشبِّ 
ْ
 الةقذه املعن ه   ا�

 ، أي: امتنعوا عنها  ،ةالشنيع
ً
ا

ْ
�

َ
  خ

َ
 ل

ُ
عن   ءالنتهاأي: ائتوا با  مْ �

 ، ا تقولونممَّ   لكم ولكم خرياً ق 
�
 ا اُهللا إٌِ� وَ مَ إِ�

ٌ
يس كام  ل :أي ،اِحد

ثالث ثالثة،  إنَّ   :تقولون ولد    من كان  نَّ أله  ز  ة ال جيوأو صاحبله 

إله   العبادة  ه ل ة وحتقُّ اإلهليَّ  لذي لهاهللا ا ، ولكنَّ داً معبو ن إهلاً يكو أنْ 

 له.  رشيك وال لهشبه له وال صاحبة  والواحد ال ولد له 

سبحنزَّ   ثمّ  نه  عامَّ انه  يفسه  فقال:قول  املبطلون      هُ انَ ُسبْحَ   ه 
ْ
ن

َ
أ

ٌ �ُ يَ 
َ

َو�  ُ
َ

�  
َ
ال  هُ نَ اُسبْحَ ة  فظول،  ون به،    يليق   ال  تنزيه عامَّ تفيد 

و  أنْ   عنه  منزَّ   أي: هو له  ُ ،  لديكون 
َ

ا�س� ا   مَ � َومَ وَ امَ ِ�  ا ِ�  اِت 

رِض 
َ ْ
وله   ،قًا لوخ  اً كلومِ   لكاً مُ   ]١٧١  :ءسا[الن  األ يملكها  وهو 

وفيام  فترصُّ ال و  فيها  وبينهام،  عيسٰى  ذلك  مجلة  فكيمُّ أُ من  ف  ه، 

 للاملك واخلالق؟  ناً اب خلوقوامل اململوك يكون

*   *   * 

٩٨ - ا:  

 ):هـ٢٦٠ (ت بن شاذان الفضل /حاإليضا

أنَّ ]]  ١٢[[ص   م  هللا  ويروون  املالئكة  شعر  خلق   راعيه ذن 

أ  [ويروون  نفساهللا    نَّ وصدره،  عرخلق  من  ويروونه  اخليل]   ق 

لت:  قدمه فيها فقااهللا   استعرت وضع  امَّ ـار للنا  نَّ ]] أ ١٣[[ص  /

اهللا قول    ن يفروويو ]]  ١٤/[[ص    .يسبح  يحسب  يأ   يقط  يقط

   :تعاىلٰ 
َ
م� ف

َ
 ل

�
�َ

َ
ُه دَ ��  رَ ا �

َ
َجبَِل َجَعل

ْ
 ُه �ِل

�
�    :ه ؛ أنَّ ]١٤٣[األعراف  

تسبُّ أنَّ   9  النبيِّ عن  وون  وير  ،هخنرص  أنملة  أطلع قال: «ال  وا  ه 

ف من  هنَّ إالريح  الرا  أنَّ نفس  ويروون  معت  رجالً   محن».    مداً جلس 

كفَّ عىلٰ  خلفه  من  له فقا  يه  ال  عل  بعض]]  ١٥ص  /[[  ل  امئهم: 

هذهجت فاجللس  لس  جلهنَّ إة  يقول  امَّ ع  اهللا تعاٰىل    .العاملني  ربِّ   ةسا   

 .اً كبري اعلو� اجلاهلون 

أنَّ و[  ء ة محراقبَّ   عاملني يفال  يت ربَّ قال: «رأ   9  نبيَّ لا  رووا 

عبَّ الً رجَّ ته مورأي ابن  أنَّ وور  اس.»؛ رواه عكرمة عن    : اهللا    وا 

عيجي]]  ١٦[[ص  / علي  عىلٰ   عرفة  ة شيَّ ء  أمحر  رداء مجل  ؛ هشٌّ   ه 

أبو    ،هريرة  أيب عن    ح و صالب أ رواه   قال  وا فضيحتاه. حلصاثّم   :  

كأ   العرشفوق    اهللا    أنَّ   ورووا  ]]١٧ص  [[/ أطيط  طيط  له 

أب  بالراكب؛]]  ١٨ص  [[/  الرحل   ، 9  النبيِّ يرة عن  هرو  رواه 

 يف  ريبِّ يت  أ : «ره قالأنَّ   9بّي  لن]] ا١٩ص  /[[  ورووا عنه عن 

 مِّ عن أُ   واو ر»، واً قطط]]  ٢٠ص  [[  /عداً فرأيته ج  ،اءٍ رضخ  روضةٍ 

]]  ٢١[[ص  /  ل:قا  هأنَّ   9  النبيِّ بن كعب عن    يبالطفيل امرأة أُ 

بن    اهللاب»، ورووا عن عبد  الن من ذهرجليه نع  ويف  يبِّ «رأيت ر

من     منادٍ نادٰى   ةم القيامن يوذا كا]] إ٢٢ص  /[[  ه قال:أنَّ   مسعود

لالعر فيقو  ماة  مَّ أُ   كلُّ   تلحقش:  تعبد،  ك كانت  من  يعبم    د شيئاً ان 
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إ  نومن د أ إهل األوثان  أ   ٰى ء حتَّ ٰىل ذلك اليشاهللا  هل  وأ   موثاهنٰىل 

أصناإاألصنام   وتبٰىل  املالمهم،  والقٰى  والشهداء  نبيُّ ئكة  ون 

فيناحلوالصا ذون،  ما  فتقولدهيم:  تنتظرون؟  ناأل  ا  نتظر نبياء: 

ٰ  ناربَّ  أنيقولف  الربُّ هلم    ، فيتجىلَّ ا  يبطشو   ون أنْ يهمُّ ، فكمربُّ   ا : 

و أعبه  وأجّل هو  ذل  ّز  فيقولون:  من    ينه بوا  بينن  نَّ إك، 

ساهل  كشفيف  ،ةمعال]]  ٢٣ [[ص/ عن  ويدعون  م  ٰىل  إق 

فال   بَْص خَ   يستطيعون السجود 
َ
أ  

ً
  . ]٤٣:  [القلم  مْ ارُهُ اِشَعة

تي  ة الاللغبفتهم ة معرقلَّ لوا ذلك جلهلهم وام تأوَّ نَّ إو]] ٢٤[[ص /

ة ما  مَّ أُ كّل  قحنا: فتلث عنداحلدي عنٰى م امنَّ إو ،خلقها هب اهللا خاطب

ف تعبد  األُ ٰى قتبكانت  هذه  فيمَّ   م م هلقال  ة  وأُ ا  :  حمّمد   هتمَّ كان 

فيقولو  وأُ يعبدون؟  حمّمد  كان  يعبدون  مَّ ن:   وحده  هللاته 

رشيك ]]  ٢٥ [[ص/ ٰ له    ال  الربُّ   فيتجىلَّ   نا أ ول:  فيق     هلم 

ول:  ، فيقعالمة  وبينه  ون: بينناقولفي  به،  طشوايب  نْ أ ئوا  فتهيَّ كم؛  بُّ ر

فيقولون:  يهما    ؟ 
ُ

ف
َ
ش

ْ
يُ� سَ �َ   يَْوَم  ، ]٤٢[القلم:    اقٍ ْن 

ٰ يف بالتجىلَّ هلم  فيخرُّ   ،ةنورانيَّ   قوله:  داً جَّ ُس   ونفيعرفون  ومعنٰى   ،

 لوه.ليس ما تأوَّ وجه و ال ذا ه؛ فهةٍ عن شدَّ  يساق أ  نعيكشف 

 البجيل واضعاً   اهللا  ن عبدجرير ب  رأٰى بار  كعب األح  ا أنَّ وروو

ف  ،خرٰى عٰىل األُ   ]]٢٦[ص  /[  ه جلي رحدٰى إ ا ال هنَّ إفقال: ضعها 

 . جيلس ارك وتعاٰىل هكذابت هللا نَّ إ ؛تصلح للبرش

أنَّ  حتمل رهبَّ   ورووا   ، هه من رضاتعرف غضب  اوأهنَّ   ،ااملالئكة 

 .ه عٰىل كواهلهاه بثقلرف غضبتعو

عنوورو أنَّ الدردا  أيب  ا  النبيَّ ء  ة  الليل  ريبِّ   ينتا«أ   قال:  9   

وقال:   ي،ٰى وجدت برد أنامله عٰىل صدرحتَّ   تفيَّ ني كيده ب  فوضع

  لت: يف عٰىل؟ فقملأل األ] افيم [خيتصمل:  قا  ،كيلبَّ ت:  قل  ،يا حمّمد

اء السالم  ات فإفشا الدرجأمَّ   ]:قال  نْ أ  ىلٰ إارات [الدرجات والكفَّ 

اإو الكفَّ أمَّ و  لطعام،طعام  ل  ونق  ربات الس  يف  وضوءفال  ارات ا 

 ات». عاجلامٰىل إدام ألق ا

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩كي (ت جاكر)/ أبو الفتح ال٢فوائد (ج ال كنز

  : ليس بجسم  اهللا تعاىلٰ   أنَّ االستدالل عٰىل  ن  م  : ل ص ف  ]] ٣٧  [[ص 

أنَّ  يف  اعلم  وبألة  املس  هذه  اخلالف  املجسِّ بيننا  عٰىل  ني  مة 

 .لفظال يف رخواآل ،املعنٰى  أحدمها يف :قسمني

امَّ أف فلكالا  املعنٰى  يف  خيتم  جسم   هنَّ أ يزعمون    نلذيبا  صُّ هو 

 .اتاهبها يف بعض الصفشيو ،عٰىل صفات األجسام

يفوأمَّ ]  ]٣٨ص  [[/ الكالم  فها  اللفظ  خيتصُّ   بالذين   و 

 . من الصفات ا بصفةٍ يشاهبه وال، جسامكاأل ه جسم الإنَّ  :يقولون

يدل  امَّ أف بطال  الذي  مقاعٰىل  الن  ال  م  جس  هأنَّ يزعمون  ذين  ل 

ثبت    جساماأل  نَّ أفهو    ،جسامكاأل فلو كان صانعها    ،وثهادحقد 

لوجب    امً سج  تعاىلٰ  ذلك  بنيِّ ويُ   .ثاً دَ حميكون    نْ أ مثلها  حقيقة    نَّ أ 

طويالً   نْ أ هي  اجلسم   نع صان  كافلو    ،اً عميق  عريضاً   يكون 

جسامً جسااأل حقيق  م  هذه  ختتلفحلا  ألنَّ   ،تهلكانت  ال   .قيقة 

والشاهفيها    َي وّ وُس    ، عادباألموجبة  اجلسم  وحقيقة    ،ائبالغد 

والنهايات  فيها ة  يطومع من  نَّ أ و  ،املساحة  جمتمع   خمتصٌّ   ، بعاضأ ه 

املجتمع    ألنَّ   ،عراضحلول األهد فيه بوذلك شا  .هاتض اجلببع

غناء   اال  هبال  من  والكا  ،عامجتعن  ي  جهةٍ ئن  ال  غريها    ىٰ عردون 

 . احلدوث ئلدال اهفهذه كلُّ  .كوانمن األ

ع  كانفلو   األجسام  هذصانع  أ الصف  هٰىل  بات  عٰىل  ها ضعو 

حمدَ لكا ك   ،ثاً ن  جاز  وهو    ه ونولو  ا كال  ،قديمعليها    جسام ألنت 

ا  هثم حمدِ دَ حدوث األجسام وقِ   ىلٰ ة عت األدلَّ ثبو  ويف  . ها قديمةكلُّ 

 .تعاىلٰ ه ليس بجسم سبحانه وأنَّ   اضحة عىلٰ لة ودال

 : ثانٍ دليل 

احلقيقة  اماألجسصانع    نَّ أ   وهو  ،آخر  ءويش  حسبام   واحد يف 

ا شهدت   جسامً   ،ةألدلَّ به  كان  كونه    فلو  عن    ألنَّ   ،اً دحواخلرج 

 .جزاءأ ض وبعاأ  نتمع مجم اجلسم

 : لثدليل ثا

 ، رةقدب  اً قادر  هلوجب كون  ه لو كان جسامً نَّ أ و  وه  ،آخر  ءويش

قادراً طاللب اجلسم  كون  ك  ،سهلنف  ن  كان  الستحاولو  ل  ذلك 

األحدو منهجساث  ال  ،م  ب  حُّ يص  إذ  القادر    يفعل   نْ أ   ةقدرمن 

 . داً أو متولِّ  باً بِّ سم ،يف غريه متداوالً ، قدرته لِّ سم يف حماجل

 يف احلقيقة صحَّ   ه لو كان جسامً نَّ أ وهو    : دليل رابع   ] ] ٣٩  ص [[ / 

 ،سام األج   يفعل  نْ أ قادر    جسم حيٍّ  من كلِّ  لصحَّ   ، ام س ج منه فعل األ

يقيناً عل   فلامَّ  األجس   ة ل تحااس   منا  لأل فعل  أنَّ   ، ام جس ام  فاعل   علمنا 

مقال الذين   ن فقد بان لك بطال  ، حالٍ   كلِّ   بجسم عىلٰ   ليس   ألجساما 

  .ا وحقيقته األجسام   عٰىل صفة   اٰىل جسم تع   هللا   أنَّ ن يزعمو

فكذلك  الصفات،  يع  مج  ها يفيشبه  نْ أ   ه ال جيوزوكام علمت أنَّ 

ات  من صف  ةٍ صف  كلَّ   ألنَّ   ،هلا يف بعضها  ه ال جيوز مشاهبتهتعلم أنَّ 

منها    ءفلو أشبهها يف يش  ، حدوثها عىلٰ   ةلَّ دا  هبا   ةجسام املختصَّ األ

 .امثله ثه حمدَ عٰىل أنَّ  ءك اليشلذ دلَّ 
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 يف   ز اجلوهر متحيِّ   ألنَّ ،  بجوهريس  ه لنَّ أ   م أيضاً علَ وبمثل هذا يُ 

 ].ثهوحد[عٰىل  ةالدالَّ عراض األمن  غري عارٍ  ،جهةٍ 

  اهللا   كانفلامَّ   ]،غري جسم[ام  لألجس  فاعالً   نرَ مل    انَّ إ  :ا قوهلممَّ فأ

فاعالً تعا جسامً   نْ أ وجب    ٰىل  فا  ،يكون  مل    ألنَّ   ،سدفقول  الفاعل 

فاعي كلُّ   ،جسامً   ونهلك  الً كن  الف  صفةٍ   وال  يفرأينا  الشاهد    اعل 

 . اائب عٰىل نظريهيف الغ لفاعال نوكي نْ أ  جيب ،عليها

ترٰى  َال أ  نرَ نَّ أ   مل  فاعالً   ا  مؤلَّ إالَّ   يف الشاهد    ناقصاً   ، ودماً   حلامً   فاً  

 ؟ اعل يف الغائب هكذاالف نيكو  نْ أ  يصحُّ وال   ،اجاً تحم

عٰىل  الدتساالو بالشاهد  دون  امإنَّ   الغائبل  باحلقائق  ما    هو 

كذل   و لو  ،جسامً   يكون  نْ أالفاعل  حقيقة  وليس    ،سواها ك  كان 

 . فاعل جسامً  وكلُّ  عالً جسم فا لُّ لكان ك

ال  زو  كان كلُّ   ،الً زوا تكون    يقتها أنْ حقن  كا  امَّ ـاحلركة ل  كام أنَّ 

  نْ أ  بجيالذي  ،  فهذا هو األصل الثابت  ،حركة زوال  وكلُّ   ،ةحرك

الش فيه  وايتامثل  عليهو  لهيتأمَّ   نْ أفيجب    .غائبلاهد    ، يعتمد 

 .ريةثكفيه ئدة لفافا

عون  بطالن مقال الذين يدَّ   عىلٰ   يدلُّ   ا الذيمَّ أ و]]  ٤٠[[ص  /

ال  تعاىلٰ   اهللا  نَّ أ  جسم  قد    ةققيح  نَّ أفهو    ،جسامكاأل  اجلسم 

ق متف  ،اهاذكرن بعينها   هنَّ إ  :القائل  الٰى  احلقيقة   نْ إف  ،جسم أوجب 

 . فكان قد ناقض ،وجبما أ  ٰى نف ،مجساال كاأل :قال

 .اءال كاألشي ءيش هنَّ إ :ولكميف قم لكم الز  هذا :قالوا فإنْ 

األ   : هلم قيل   ذكرتم ليس  كام  منه   ء يش قولنا    ألنَّ   ، مر  يستفاد 

خم واملثب   ، ات ب ث اإل أج   فات تل تات  وجمن  إذا ف   ، عراض أ و  واهر سام 

نه وبني لة بيث املام  ونفينا ، عنه  خمرباً  اً ال كاألشياء أثبتنا معلوم   ء يش   : قلنا 

املث  ننِف   ، ات بت سائر  هي الت   ء اليش   قة قي ح  ومل  اهللا و ق و  ، ثبات اإل  ي  ل 

ءٌ :  عاىلٰ ت  ْ َ
ِلِه �

ْ
ِمث

َ
َس ك

ْ
�
َ
  .رنا ا ذكعٰىل م   يدلُّ   ]، ١١:  [الشورٰى   ل

ا هو  ذهو ،نفيناه مّ ث ، امً ا جستنثبكاألجسام) أ  ال م جس( :وقولنا

 . التناقض الذي ذكرناه

إ  أنَّ   ،ملعوا ٰى متٰى ثبت   املسمَّ جراؤها عىلٰ اسن  حيام  نَّ التسمية 

يثبت    إنْ ف  ،معناهاله   يمل  مل  جهة    إالَّ   اجراؤها  ّح صذلك  عٰىل 

معن  يصحَّ   نْ أ وبطل  ،  ليبغالت اجلسمفيه  ا  ٰى  وفسد    ،يقلتحقعٰىل 

 .مسيه هبذا االسمِّ يُ  نْ أ  يصّح  ومل ،ه جسمأنَّ  زعمل من قو

أل يُ     اهللا  يسمِّ يُ   نْ أ   حدٍ وليس  مل  ن  مِّ َس بام  يملو  ،فسهبه  ت ثب 

 .سميته بهعٰىل جواز ت ذلك

اجلسم    هذا حدُّ   نَّ أ و  ،سهبنف  مه قائألنَّ   ،جسم  هأنَّ   زعممن    امَّ أف

  وذلك  ،هبخطئشهد واللغة ت ،قوله فغري مصيب يف ،عنده وحقيقته

إذا زاد عليه  )أجسم من هذا  هذا: (يقولونا أهل اللسان  دنوج  انَّ أ 

  نْ أهي    دهمنسم عاجل  يقةحق  نَّ أفلوال    ،قهمعو  يف طوله وعرضه 

 .مر كام ذكرناهاألمل يكن  اً يقعم عريضاً  يالً يكون طو

اقا  نْ إف متكلِّ   :ائللقل  أحد  عن  اشتهر  قد  وهو  ،  ميكمأليس 

ينَّ أ م  كَ احلَ ]]  ٤١[[ص  /بن  هشام   كان  جسم    إنَّ   :قوله  معبوده 

ا  وأ مل تتربَّ   بل كيف  ،ذلكموه يف  تففكيف خال  ،مااألجس   صفةعىلٰ 

 ؟ لاا املقمنه وهو عٰىل هذ

قد اشتهر عنه اخلرب  ف  )يهعل  هللا  ةرمح(م  كَ احلَ   ا هشام بنأمَّ   :ناقل

كانأنَّ ب التجسيمرصين  ه  ال    إنَّ   :ويقول  ،  جسم  تعاٰىل  اهللا 

 .هلا ه مماثلبأنَّ ول القه من قرنوه بما  عنه ومل يصّح  ،جسامكاأل

فاعل   نَّ أب  ،هلقوا رأينا خصومه يلزمونه عٰىل  نَّ أ ذلك    عىلٰ   ويدلُّ 

ه  أنَّ ن يرٰى  فلو كا  ،يقاً عم  عريضاً   ون طويالً يك  نْ أ   ،مسام جساألج

 .لزامهلذا اإل يكن معنٰى  م مللألجسا مماثل

فهومَّ أف املقام  هلذا  خمالفتنا  ثباتِّ   ا  ملا  منباع  ضح بوا  قِّ احل  ت 

 .اف عنهوانرص ،انربهلا

ملا    تنا هشاماً الاا مووأمَّ  م  فهي  من    نهشاع عنه واستفاض 

باجل للقول  الذتركه  عنهينرصكان    يسم  ورجوعه    اره رق إو  ،ه 

ر بن  اهللا جعف  م أبا عبداماإلوذلك حني قصد    .منه  وتوبته،  هبخطئ

ال    نْ أقد آٰىل  ه نَّ : إوقيل له ،جبهفح ،إٰىل املدينة ،د الصادق حممّ 

موصلي قائالً ك  دمت  ما    :ل قاف  ، مباجلس  ا  إالَّ لق واهللا  به  ألت   ينِّ  

لقولفوه  نَّ أ ظننت   إمَّ أف  ،مامي إ  اق  أنذا  عيلَّ كا  إئتاني  فإنَّ   ره   ىلٰ ب 

 . بخري له اودع ،هإلي فأوصله اإلمام  .نهم اهللا

به تعاٰىل ال يش اهللا  نَّ إ«: ه قال هلشامأنَّ  عن الصادق  ظَ فِ وُح 

 . فه»خالب فهو الوهم ام وقع يفوكلَّ  ء،بهه يشوال يش يئاً ش

و  أحد كيف ه   ال يعلم  نم  «سبحان  :ه قالأنَّ   عنه أيضاً   يورو

يش  ،هو  الَّ إ كمثله  ُحيَ   ،البصري  يعلسماو  وه  ء،ليس   ،سُّ وُحيَ   دُّ ال 

يش  ،بصاراأل   هكتدر  الو به  حييط  جسم  ء،وال  هو  وال    ،وال 

 . ديد»وال حت يطذي ختطوال ب ،صورة

بيد اهللا ع  بنسني   احلشيخي أبو عبد اهللاين  خربأ   ]]٤٢[[ص  /

أبو حمأ   :قال،  اسطي  ولا أيب   ،التلعكربي  دمّ خربين  جعفر    عن 

حممّ   ،يلكلينا احلعن  بن  بنن  ع  ،نسد  بن    ،يادز  سهل  محزة  عن 

له عن القول باجلسم  أأس  أيب احلسن    كتبت إىلٰ   :قال له  ،دحممّ 

 .والصورة
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إيلَّ كف م«سبح:  تب  كمثلهان  ليس  والجس  ال  ء،يش  ن    م 

 . صورة»

 : لزينبا الرأس عيني اين ربطلد ابن حممّ   ر عامَّ أنشدين

ينف  نإ    َعَرضٍ   كُّ منكان جسًام فام 

فب  جوهٍر    د جومو  قطاراأل  يذأو 

بال  متَّصالً  كان  فهو يشأو     به   ء 

فالكلُّ ك  أو  منفصالً  حمدودان     

إىلٰ  َتطلبنَّ  سبٍب لتا  ال  من     كييف 

السبيل  مسدودتكيال  إىلٰ   إنَّ    يف 

   ظ ل العقل حتحب  بلاحل  ستمسكاو

إىلٰ   حبل    ود ممد  كريبا  فالعقل 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ (ت لطويسلشيخ اا قاد/باالعتام يتعلَّق اد فيصاالقت

جيو  ]]٧٠[[ص   أو تعاٰىل  يكون    نْ أ   زوال  اجلسم  بصفة 

دلَّ   اجلوهر، ألنَّ  كوعىلٰ   ما  متح  اجلسم  ع مجييف  قائم    ثاً حمدَ   اً كرِّ ن 

  اً ثدَ ٰىل كونه حمإٰى ألدَّ  ] جسامً ]٧١[[ص / اىلٰ تع لو كان جسام، فاأل

األ كون  وال  وك  ،قديمةجسام  أو  فاسد.  كان   ضاً أياألمرين    لو 

صحَّ   جسامً  ا  ملا  فعل  كاممنه  يصحُّ   ألجسام  مٰىض منَّ   ال  ما  عٰىل   ا 

 اعله فنَّ أ   لنا عىلٰ لَّ دقد  ، وجساماً أ وهنا  ة يف ذلك كالقول فيه، والعلَّ 

ه جسم مع انتفاء  فه بأنَّ صو. وال جيوز  جسامً ه  طل كوناألجسام، فب

ون  مُّ َس يُ   ةللغأهل ا   ة، ألنَّ اللغ  ض ذلك نق  اجلسم عنه، ألنَّ   ةيقحق

له طول واجلسم م وا  أ   :مهلبداللة قوعمق،  عرض  من هذا    طول 

هذاذا زاد طوالً إهذا،   أعرض من  وزاد عرضاً   ذاإ  ،، وهذا   هذا، 

هذا من  أ عمقاً   دزا  إذا  ،أعمق  وهذا  من،  مجع   ،ذاه  جسم  إذا 

  ، قلناه  حقيقة اجلسم ما  نَّ أ ك  بذل  مَ لِ عمق، فعُ والعرض وال  لالطو

 بذلك. ز وصفهجيو ، فالىلٰ تعا يستحيل منه وذلك

ال  إنَّ   :وقوهلم جسم  ألنَّ ةاقضنمألجسام  اكه  ملا  ،  نفي  ثبت  أُ ه 

ذا  إ، فمقاً وع  اً وعرض  الً طو   له  نَّ أ   جسم يقتيض  :قوهلم  بعينه، ألنَّ 

بعد كاالال  :ذلك  قيل  فيكون  ن  اقتٰىض   جسام  بعينه  ذلك  في 

ء  يش  :ناولق   نَّ ، أل ةضق منا  ء شيااألء ال كيس قولنا: يشلو  .ةمناقض

أكثيقتيض  ال من    معلونَّ أ ر  وليه  جتم،  فيه  فينس  ال    :اقلنذا  إس، 

 .ةثة مل يكن يف ذلك مناقضشياء املحدَ كاأل

 ا�ر� :  وقوله
ْ

� ٰ
َ َ

�    ُن 
ْ
اه  عنم  ،]٥  [طه:  �  ىٰ تَوَ اسْ ِش  َعرْ ال

 شاعر:لال كام قا ،]] خلقه٧٢[[ص /ا ملليه ستوٰىل عا

ب استوٰى  عىلٰ رشقد  و  غريمن     اق العر      اق مهردم  سيف 

 �ِمَ :  وقوله
َ
ُت ا َخل

ْ
ٰ نَّ أ   ناهمع  ، ]٧٥  : ص[  �ِيََدي�   ق  خلقه  ه توىلَّ

القائل يقول  كام  يدا  :بنفسه،  عملت  ما  فعلتهأ ي  أ   ،كهذا   .نت 

 . ةويَّ ة والدنينيَّ يدِّ ي النعمتل ملا خلقت :معناه :لوقي

ِب اهللاِ :  وقوله
ْ
ويف اهللا    يف ذات  معناه:  ،]٥٦  زمر:لا[  ِ� َجن

 ه.طاعت

مَ   :ولهق و مَ اوَ ا�س� �ِيَ وِ طْ اُت  أي ٦٧  :ر[الزم  ِمينِهِ ��اٌت   ،[ 

 ، كام قال الشاعر: بقدرته

رُ  راية  ما  ملعَ فِ إذا  عتلقَّ    جد ت    باليمني   رابةاها 

يُ : وقوله
ْ
�

َ
ِري بِأ

ْ َ
 حن عاملون. نو :أي ،]١٤ ر:[القم انَ �ِ �

*   *   * 

جيوز    ]]٧٣[[ص   ج  تعاىلٰ يكون    نْ أوال  غريهيف  من    نْ أ  ة 

يدلُّ نَّ أل  ،هلا  شاغالً يكون   ما  الفعل  يف  ليس  يفنَّ أ   عىلٰ   ه  ال    جهة  ه 

بيَّ (بنفسه وال بواسطة،   وصفه بام  جيو   ه النَّ أ ا  نَّوقد  يز  عليه    دلُّ ال 

 .)ةبواسط  ]]٧٤ص [[/ سه والبنفال لفعل ا

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠ (ت  الشيخ الطويس /ة)ميَّ الك (مسائل /رسائلال

اهللا) مس١٥(  ]]٩٥[[ص   تعاىلٰ ألة:  وال عرض    بجسمليس     

  د هذه األشياء لكان ممكنًا مفتقراً لو كان أح  يل أنَّهلدوال جوهر، ب

 ل. حما انع، وأنَّه صإىلٰ 

ليتع  هللالة: ا) مسأ١٦( نَّ  أ  يلمكاٍن، بدل  ال يفٍة وجهس يف  اٰىل 

 . اىلٰ ععليه تإليهام، وهو حمال  رتقما يف اجلهة واملكان مف

   **   * 

  : ) هـ ٤٦٠يس (ت  و ط الشيخ ال   / ات) ة يف االعتقاد سال (ر   / رسائل ال 

أنَّ ١١(]]  ١٠٥[[ص   تع  ) والدليل عٰىل  ليساهللا  بجسم:   اٰىل 

هو    ألنَّ  القس  باملركَّ اجلسم  يقبل  اجلهات، ن  م  جهةٍ يف    مةالذي 

عاٰىل تهللا  ا، ونهاب ماء الذي يرتكَّ زج ألب ممكن الفتقاره إٰىل اركَّ ملوا

 سم.يس بجفهو ل، دولوج واجب ا

عىلٰ ١٢( والدليل  أنَّ )  ب  ليس  ألرعه  الذي   نَّ ض:  هو  العرض 

  فلو كان ته.  بذا  وال يمكن قيامة  يف األجسام من غري جماوزة،  حيلُّ 

قر ممكن وهو  واملفت م سه وهو اجللِّ حمٰىل قر إفتال  ضاً ٰىل عرتعاري البا

 ٰى. ض هبذا املعنبعرس يباري لفيكون ال ،الوجود بجواتعاٰىل 

وال١٣( عىلٰ )  ليأنَّ   دليل  تعاٰىل  أله  بجوهر:  ه   نَّ س  و  اجلوهر 

الاملتحيِّ  حمِدثز  وهو  منه  األجسام  يرتكَّب  حدوثه  ذي  وبيان   ،
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إفتقاا املكا  -  فيه صل  ز حيٰىل حيِّ ره  ايكو، ف-ن  وهو  تعان   ىلٰ لباري 

 وهو املطلوب. - ٰى نعهبذا امل -س بعرض وال جوهر لي

*   *   * 

 ): ٦أو  ٥اهيم بن نوبخت (ق رب إ /مالالك قوت يف علمياال

بولي]]  ٤٠  ص[[ كان  س  وإالَّ  عرض  وال  جوهر  وال  جسم 

مل يصّح َحَدثًا،  ومل  ذكرنا  أنْ ا  وهبذسماجل  ]]٤١  /[[ص  ليفع    ا ، 

أ ملعاا  تبطل القديضين  يف  إثبو  رةًا  يف  اإلمجاع  خرق   اتاستحالة 

 . ىمعنً دون ىمعنً

م إحيِّزتوليس  ألنَّه  أب  امً قسمن  كان  نْ ًا،  وإالَّ طفقد  كان  لناه،   

 كبريًا. ان ذلك علو�  اهللا عىلٰ ء تعاأصغر يش

  ستغنٍ  وهو محلِّ بامل  يشء وإالَّ يقوميف    وال حاال� ]]  ٤١[[ص  

 أيضًا. حلِّ م املدَ ويلزم ِق ًا، طلقم

 ثًا. داح  كانحلوادث بذاته وإالَّ م ا وقوال ت

*   *   * 

 ):هـ٦٦٤ت ( سبن طاو عيلُّ  )/٢(ج ائف طرال

 : اهردِّ مة وجسِّ مليف عقائد ا ]]٣٧[ص [

حكوأمَّ  ما  األصفهاين  يا  حنبل  بن  أمحد  الشيباين  عن   ، ال 

أ باينالشي  ه مذهبإنَّ   :لقيو اتَّ   ،يضاً   قالممَّ   هوشاهببعه  ومن   نَّ إ  :ن 

جسم ال كاأل تعاٰىل  جسم وله جوار  ، ماجساهللا  مثل  أو  وارح  جح 

أ  ،البرش كتاباً   نَّ فقد عرفت  ا صنت  هلم  ا يف    ر يذك  ،نبيلاحلاء  لفرَّ بن 

رهبِّ جو التفصيل  مارح  فليطلبه  ،عٰىل  عليه  الوقوف  أراد  من   فمن 

إل أرشت  ال  فإنَّ   ،يهحيث  رش عىلٰ أقدم  ني  ذل  لعظم  ح    رأهتم جك 

 .كبرياً  ان ذلك علو� اهللا ع تعاىلٰ  ،اهللا عىلٰ 

يفق و كتاب  عٰىل  وقفت  اعتقد  كتاب    داهتما   ) اداالعتق(اسمه 

إس أيب  اهللاعبل  عيامتأليف  عيلحممّ ن  ب  د    ، رويهلاي  األخبار  د بن 

يُ  بأنَّ رصِّ وهو  فيه  أنَّ   ح  جو  اهللا  اعتقادهم  له   ،رشكالبارح  تعاٰىل 
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  ، ه يمدح هبا نفسه أنَّ ك الصفات تبنيَّ عدم تلت باغيلطو  عاب افلامَّ 

 يل. بب االعتقادات احلنصاح  ظفصورة لفهذا  .حقائق فيه اوأهنَّ 

 ، اللة من الضميغاية عظفهؤالء قد بلغوا    :حموداملقال عبد  

ونبيَّ  وكتاهبم  العقول  بكلِّ وفارقوا  فأمَّ   ،حال  هم  العقول  ا  إهنَّ ا 

  ، فهؤلِّ به ويُ ركِّ ن يُ له ممَّ   بدَّ  ه الفإنَّ اء عضب من األ مركَّ  كلَّ  شاهدة أنَّ 

امل  أنْ فيجب   حمدَ ركَّ يكون  صانع  إتاج  حفي  ثاً ب  أحٰىل  ثه  دقديم 

الصحيحة  يشهد  هكذا  ،فهوألَّ  امل  العقول  بات  كَّ ربحدوث 

 فات واملحدودات باحلدودات أو باجلهات. املؤلَّ و

فإنَّ مَّ وأ  كتاهبم  وصف  قاه  ا  يف  َس   :ىلٰ تعااهللا  ل 
ْ
�
َ
 ل

َ
ك لِ مِ  

ْ
ِه  ث

 ْ
َ

فلو كان هللا    ،امِّ تلا   وغري ذلك من التنزيه  ،]١١  :ٰى [الشور  ءٌ �

 رية.كثل ثاروا كانت هلا أمام ذككأعضاء 

حممّ يُّ نبا  مَّ أ و أخبٰىص ُحت   فال  9د  هم  بترا  وكذلك   ،اهللا  نزيهه 

ن  م  )غةلبالهنج ا (ن كتاب  مَّ وقد تض  ،أخبار عرتته املرتمجون عنه

أ ب  عيلِّ م  كال ات  فص عن  زيه اهللايف تن  اً بليغرفا  ط  لب  طايب  ن 

 ثات.ملحدَ ا

صوأمَّ  قول  احلنااع(كتاب    ب احا  تعا  أنَّ   من  )بلةتقاد  ٰىل اهللا 

ليس حديثه    ألنَّ   ،يب منهفهذا عج،  تاغيلطوعاب ا ذلك    يفاهللا 

تعيبهااألصنامع   من عبدها ووإنَّ   ،م وال قصد  آهلة اختَّ ام عاب  ذها 

عو يسصفاٰىل  هي  أ معه  تحيلت  مت  نْ ا  للستحقَّ كون    ، ةعبادة 

يعتقد   أنَّ اع وكيف  ذك  قل  الذي  الكالم  اال  رههذا  عتقاد  صاحب 

ك أ   اال� دتاهبم  عن  ر  نَّ عٰىل  م  وعيناً   ويداً   جالً هللا  ذلك  ن  وغري 

لي  هألنَّ ؟  األعضاء بجسمتعاٰىل  أصالً   ،س  ذاته  يف  مرئي  هو   ،وما 

ٰى  وجوارح حتَّ  ضاءبأع  ]]٣٩ /[[ص  اهللاه رأٰى قل أنَّ عا عٰى وال ادَّ 

ميكو ال  ،رادهن  يرون  بغري  وط أفال  جواغيت  يل  وأنا    ح ار جوارح 

خيفٰى   ،وأعضاء اهذ  أنَّ   قللعااعٰىل    وال  وجهعىلٰ   خرجكالم  لا    

 م.ة األصنادالوه من عبعلوه وقاام ملا فستعظاال

أنْ  عقوهلم  اقتضت  ظهور  وكيف  مع  اهللا  عن  داللته   يعدلوا 

دوه  عب إنْ  همينفعبمن ضوا عوَّ يت فلماهللا لوا عن ث عدوحي ،وآياته

ي  ،ة نسبةهليَّ إلا  وال بينه وبني  ، مل يعبدوه  إنْ   مهأو يرضُّ    قدر أنْ وال 

ينتفع هبا    ا أو هبوال رجل يميش  اهب  بطش بيد يسه  فنينفع   جوارح 

 ب واالستعظام. موضع التعجُّ هذا  وكان ،هريغأو ينفع 
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رأيت ما  طريف  ا  ومن  ذكره  قد  صحلنبالذي  كتا يل  ب  احب 

االسم غري    إنَّ   :يقال  الو  :ههذا لفظ  ل ماقاه  أنَّ إليه    راملشااد  عتقاال

 . دحلامن اإل هذا القول فإنَّ  ،ٰى مَّ املس

املل  قا اعتق  إنْ   :حمودعبد  هذا  كلِّ ل  ادكان  أو لحنابلة  هم 

أ  ه  وأكثرهم  ااعتقاد  وأمثالهملصنِّذا  وأتباعه  من    ،ف  قول  فهذا 

 أحد  به عىلٰ ه ما يشتنَّ أل  ،ةيَّ بالكلّ   نونأو جمالعقل أو مكابر  مريض  

أهل الصح  من  أنَّ حيالعقول  املسمَّ   ة  أقبح هذه    امف  ،ٰى االسم غري 

 لضالل. ا  هذا وأوضح األحوال

الطرائ وقفت  ومن  ما  أخبام  عليهف  يف ن  نقلوها  التي  رهم 

 لت بعضها كام وجدته. عندهم ونق املعتربة مبهتُ كُ 

اهللاِ   َعبْدِ    ْبنِ َجابِرِ   نَدِ ُمْس   يُّ ِيف َميْدِ اْحلُ ُه  لَِك َما َذَكرُ َفِمْن َطِريِف ذَ 

  ْمِع َبْنيَ اِب اْجلَ كِتَ   ِمنْ ٍم  لِ ْس ِد مُ َني ِمْن إِْفَراِس مْ الثَّاِين َواْخلَ   ِديِث ْحلَ اِيف  

َعْن َأِيب   ،ِريِّ َعِن اْبِن جريحبَُخاَوالْ ٍم  لِ ُمْس   ِحيَحْنيِ ِمْن َصِحيِح الصَّ 

بَ  َأنَُّه َس الزُّ «َنِجيُء   : َل َفَقا  ،ُرودِ اْلوُ    َعنِ ْسَأُل يَ اهللاِ    بْدِ َن عَ بَِر بْ َجا  ِمعَ ْريِ 

َيْوَم ا َذلِ رُ ظُ نْ أَ   ، اذَ كَ ا وَ يَاَمِة َعْن َكذَ قِ لْ َنْحُن  َأيَّ  َفْوَق ا   :َقاَل   ،سِ النََّك 

اْألُمَ  بَِأوْ مُ َفتُْدَعٰى  فَ   ،َثاِهنَا  ُل  اْألَوَّ َتْعبُُد  َكاَنْت  ُل َوَما  يَ ُثمَّ   ،اْألَوَّ ْأتِينَا  

نَرَ  ذَ َبعْ ا  بُّ فَ َد  رَ   :َفيَُقوُلونَ ؟  نَ َتنُْظُروْن  مَ   :ُل يَُقولَِك   :َفيَُقوُل ،  نَابَّ َننُْظُر 

َننْتَّ َح   : وُلونَ قُ َفيَ   ]] ٤٠[[ص  /،  مْ كُ بُّ رَ   انَ أَ  إَِليَْك ٰى  ٰ َفيَتَجَ   ،ُظَر  َهلُ ىلَّ   مْ  

َويَ :  َقاَل ،  بَِضِحٍك» ِهبِْم  وَ «َفيُنَْطَلُق  ُكلُّ َطٰى ُيعْ تَّبُِعوَنُه  ْم  ِمنْهُ ٍن  َساإِنْ    

ُنوَأْو    افٌِق ُمنَ ثُ اً رُمْؤِمٌن  َوعَ   َيتَّبُِعوَنُه  ِجْرسِ َىلٰ مَّ  َجَهنَّمَ   كَ     يُب لِ َال  

َتْأُخذُ َسٌك َوَح  َمنْ   املُنَ  اهللاُ   َشاءَ     ُنوَر  ُيْطِفُئ  َينْفِِقَني  اُثمَّ  ُجو  ُثمَّ 

 » اخلرب....ْؤِمنُونَ املُ 

املحقال عب الم حسن  كيف    :مودد  ين هؤالء  أهنَّ دَّ ذين  م  عون 

أنْ مسلم احلديرووا    ون  هذا  رهبِّ والض  ثيمثل  عن  ثمّ حك    م 

 ؟ لك ذ موهلعق وكيف قبلت؟ صحيحاً  هونجيعل

أهنَّ لعوا ربَّ جب  أسقطوام  يقولون  حديث  ام  من  ه إنَّ   :بعض 

عن ما    حكٰى  هذا   ،كذب  وهفالن  مثل  يسقط  فال  هذا  ومع 

أنَّ هشتاحلديث الذي   العقول  افي  كذب  هد  ته عٰىل  ر وظاه  ،عاىلٰ هللا 

عٰىل  كذبو  مأهنَّ   حاهلم كانت    فإنَّ   ،جابرا  اإلسالم  يف    ل ضأفحاله 

الن هذا  من  تهذو  ،نقصاوأكمل  بأنَّ ح  يرصا  أو  هللا  منهم  جسم   

 صفات األجسام.عٰىل 

الذي يشهد   عطي املنافقني نوراً ه يُ نَّ إ  :ه قالومن طريف هذا أنَّ 

 .ارِ لنَّ اِمنَ  لِ ْسفَ اْألَ  ْركِ ِيف الدَّ  م كتاهبم أهنَّ 

طر روومن  َذَكُرهُ   ايتهمائف  ِيف َأيْ   َما  اْحلَُميِْديُّ  اِب تَ كِ   ضًا 

ُمْس   )ْنيِ يحَ حِ صَّ لا  ْنيَ اْجلَْمِع بَ ( َأِيب ِمْن   ِديِث  اْخلُْدِريِّ ِيف اْحلَ دٍ  َسِعينَِد 

َعَليْهِ اْلِعْرشِ  وَ اِين الثَّ  املُتََّفِق  ِمَن  َكيْ هِ يفِ   ُكرُ َيذْ   ِهمْ بِيِّ اُه َعْن نَ َروَ وَ   ،يَن  ِفيََّة   

اِر ِيف ِط الْ َتَساقُ  َما    ،النَّارِ   ُكفَّ َقاَل  َملْ ذَ إِ   ٰى «َحتَّ :  ا َلْفُظهُ ذَ هَ ُثمَّ  إِالَّ ا  َيبَْق     

َأَتاَوَفاجِ   َتَعاَىلٰ ِمْن َبرٍّ اهللاَ  بُُد  َن َيعْ َمْن َكا ِيف َأْدَنٰى ُصوَرٍة ِمَن  اهللاُ  ُهُم  ٍر 

َرَأْوهُ ا تِي  تَ َفَام   :َقاَل   ،َهافِي  لَّ ُكلُّ بَّ تَ تَ   ؟ُرونَ تَظِ نْ  مَ ُع  ٍة  ُأمَّ َتْعبُدُ   ا  ،  َكاَنْت 

َفاَرقْ يَ   :َقاُلوا نَا  َربَّ ْنيَا    نَّاَس لاا  نَا  الدُّ كُ َأْفَقَر  ِيف  َوَملْ  نََّما  إَِليِْهْم  ا 

  كُ ُنْرشِ   َال   ،ِمنَْك بِاهللاِ    َنُعوذُ   :َفيَُقوُلونَ ،  َأَنا َربُُّكمْ   :ُقوُل يَ فَ ،  ُهمْ بْ ُنَصاحِ 

تَ َشيْ   بِاهللاِ   : َل وقُ يَ َأْن َينَْقلَِب فَ   ادُ إِنَّ َبْعَضُهْم َليَكَ  ٰى َحتَّ   ، َالثاً َأْو ثَ ْنيِ  ئًا َمرَّ

َوبَ   ْل هَ  عَ َبيْنَُكْم  ِهبَا  ةٌ َالمَ يْنَُه    : ونَ ُقولُ َفيَ   ]]٤١  [[ص/؟  َفتَْعِرُفوَنُه 

َساٍق   ،َنَعمْ  َعْن  َمْن  َيبْقَ   َفَال   ،َفيَْكِشُف  يَ َكانَ ٰى  تِ ِمنْ هللاِ  ْسُجُد    َقاِء  لْ  

ُجودِ   اهللاَُأِذَن    إِالَّ ِسِه  َنفْ  بِالسُّ يَ   ،َلُه  َمنْ قَ بْ َوَال  يَ   ٰى  َأْو    فاً آنِ   ُجدُ ْس َكاَن 

َأْن َيْسُجَد َخرَّ َعَىلٰ  َأَراَد    ُكلََّام   ،َظْهَرُه َطبََقًة َواِحَدةً   اهللاَُل  الَّ َجعَ ِرَياًء إِ 

َيْرَفُعونَ مَّ ثُ   ،َقَفاهُ  رُ   وَ ؤُ   الصُّ وَّ َحتَ   َقدْ وَسُهْم  ِيف  الَّ وَرةِ َل  َرَأْوهُ   فِيَها    تِي 

ةٍ أَ  َل َمرَّ  . اْخلََربَ » ...نَاَأْنَت َربُّ  :نَ ولُ ُقويَ فَ  ،مْ َأَنا َربُّكُ  :ُل وقُ َفيَ  ،وَّ

املحمود عبد  ألبإينِّ   :قال  هذعىلٰ   يك  الع  ثمّ ه  أضحك    قول 

مقتٰىض   ،منها عٰىل  احلديثوهو  ااملتقدِّ     يف  أنَّ   رةإلشام    م رهبَّ   إٰىل 

يُ وأهنَّ   سمج ال  رونهكِ نم  ويتعوَّ يوم  منهقيامة  من    ،ذون  وهذا 

ال امل  تيالعجائب  أهل  منها  بطريقة   هدونويز  ،ةكافَّ ل  ليضحك 

 قون ذلك. صدِّ قوم يُ  ذ اهللا منعام ،ماإلسال

د بن عمر الرازي يف ذلك ما ذكره حممّ   رواياهتم  ومن طرائف

كتاب   العقولهن(صاحب  موه  ،)اية  علامء  نو    ، ةعريَّ األش  أعظم 

ينزل كلَّ   أنَّ   ونوريم  إهنَّ   :لقا ف  ،)ديسس التقتأسي( كتاب  يف  اهللا 

 كافور.  يب منث كعىلٰ ة نَّل اجلأله مجعة لةلي

ر ك ذ و   ، ي يف الكتاب املذكور ه الراز ما ذكر   رواياهتم   ئف ومن طرا

بني الصحيحني اجل(ي يف  احلميد  والتس   ) مع  التاسع  عني يف احلديث 

أ ه  لي ع   فق من املتَّ  نب ي لك  ما  نس بن من مسند   ويشهد  ،هم يِّ روونه عن 

قاله   ه بأنَّ   العقل قال إنَّ   : قالوا   ، ما  مِ ْل هَ   : ُل َتُقو   م جهن   تزال   ال «   : ه   نْ  

قد «ربُّ العزَّ :  ويف رواية   ، العرش»   ضع ربُّ ي   ٰى حتَّ   ، َمِزيدٍ   ،فيها ه  مَ ة 

  .» ويزوي بعضها إٰىل بعض   ، تك قط قط وعزَّ  : فتقول 

كِتَاِب   َبْنيَ ْمعِ اْجلَ (َوِمْن  الصَّ   أَ َميْدِ لِْلحُ   )ْنيِ حَ يحِ   ِيف يِّ  ْيضًا 

الاْحلَ  َوالثََّام ِديِث  ِ َبعْ   نيَ نِ ثَّاِين  املْ َعلَ املُتََّفِق   ِمنَ   تَْنيِ ئَ اَد  ُمْسنَ  ِمْن  َأِيب  دِ يِْه   

عَ ُهَرْيرَ  َرَواُه  َنبِيِّ نْ َة  َمتْتَلِ :  َقاَل   ،مْ هِ   َفَال  النَّاُر  ا  َحتَّٰى  «َفَأمَّ ُئ 

َوَتَعاَىلٰ ارَ َتبَ   هللاُ اَيَضَع    ]]٤٢ ص[[/ َفتَ   ْجَلهُ  رِ َك  َقطْ   : وُل قُ فِيَها   ،َقْط 

ْ  َفُهنَالَِك   .اْخلََربِ  » ...ضٍ إَِىلٰ َبعْ  َهاَض ي َبعْ وِ َيزْ   وَ ُئ لِ تَ َمت
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ِحيحَ   اْجلَْمِع َبْنيَ (ْن كِتَاِب  مِ وَ  َأْيضًا ِيف ُمْسنَِد    ُحَميِْديِّ لِلْ   )ْنيِ الصَّ

عَ َأِيب  ُهَرْيَرَة  َقاَتَل «إِ   : َل َقا   ،يِِّهمْ َنبِ ْن    َأحَ َذا  َفَال   ُدُكمْ   نَّ  َيْلطِمَ   َأَخاُه 

اِب نِ يَتْجَ َفلْ «:  ةٍ ايَ وَ رِ   ِيف وَ   ،اْلَوْجَه» آدَ اهللاَ  َفإِنَّ  ْلَوْجَه    َعَىلٰ  َخَلَق  َم 

 . »ُصوَرتِهِ 

ل من هذه األحاديث التي وا تعجب العقأمَ   :موداملح  دقال عب

نقلو صحاحهمقد  يف  أ   وم ق   منو  ،ها  سلمني  امل  نم  مهنَّ يذكرون 

ب هوقد  الغلغوا  تقبيحذه  من  ربِّ   اية  إساءة    ذكر  ومن  العاملني 

إٰىل   9 يَّ رهم النبتقبيح ذكمن  مهأعداؤ  لغل بوه ؟همنبيِّ  ةعسم

عاقل خري    عدوٌّ   :امءلعوما أحسن قول بعض ال؟  لغ هؤالءما قد ب

لو  بار  األخ  د ظاهر هذهن رأٰى فساوالعجب ممَّ  من صديق جاهل.

الضأ  اهللا    تهور صمري يفرجع  ه  سبحانهإٰىل  فاعكام  ظاهرها  ر ذتو 

 ر.ه ظاهسادوف ،دمالضمري راجع إٰىل آ بأنَّ 

َذكَ مَ   ماهتوايرف  طرائومن   َعنْ  ُرهُ ا  اِزيُّ  كِتَاِب الرَّ ِيف   ُهْم 

ِح السُّ (َوَذَكَر َأنَُّه َرَواُه َصاِحُب    ،)ْقِديسِ تَّ َتْأِسيِس ال( ُه َوَرَوا  ،)نَّةِ َرشْ

ِيف َميِْديُّ ْحلُ ا َبْنيَ ْجلَ ا(    الاهللاُ  ِرُجُه  ُخيْ فِيَمْن    )ِحيَحْنيِ الصَّ   ْمِع    ، رِ نَّاِمَن 

عَ َقالُ  َنبِ وا  َقاَل َأنَّ   يِِّهمْ ْن  اْجلَ َأْصَواَت  َمُع  «َفيَْس :  ُه  َفيَُقوُل َأْهِل  ْي أَ   :نَِّة 

َأنْ يُ أَ   ،َيا اْبَن آَدمَ   :َفيَُقوُل   ،يَهاَأْدِخْلنِ   َربِّ  ا َومَ ا  ْنيَ َك الدُّ طِيَ ُأعْ   ْرِضيَك 

َأتَ ْي  أَ   :ُل ُقويَ فَ   ؟فِيَها َوَأنْ تَْهزِ ْس َربِّ  ِمنِّي  الْ بُّ رَ َت  ُئ   َوِيف   ،»؟ملَِنيَ َعا 

َبْنيَ اْجلَ ( الصَّ ْمِع  ِرَوايَ   َميِْديِّ لِْلحُ   )ْنيِ ِحيحَ   َبْعِض  َهَذا  ِت اِيف   

َأْو َتْضَحُك ِيب :  اْحلَِديِث  ِيب  املَلِ   «َأَتْسَخُر    اْبنُ   َفَضِحَك ،  »؟ُك َوَأْنَت 

َوَقاَل عُ ْس مَ  تَ َأَال   :وٍد  َأْضَحُك مَّ مِ   َأُلوينِّ ْس   ؟  َحُك ْض تَ   مَّ مِ   :واَفَقالُ ؟   

ْضَحُك َيا َرُسوَل  تَ ِممَّ   :َفَقاُلوا  9اهللاِ  َك َرُسوُل  حِ َض   اَهَكذَ   :َقاَل 

َقاَل «:  َقاَل   ،اهللاِ ِحَني  اْلَعاملََِني  َربِّ  َضِحِك  مِ تَ أَ   :ِمْن  ي  نِّْستَْهِزُئ 

َال :  َتَعاَىلٰ   اهللاُُقوُل  يَ فَ   ]]٤٣[[ص  /،  »؟ملَِنيَ َعاالْ   بُّ رَ َأْنَت  وَ   «إِينِّ 

ِمنَْك ُئ زِ هْ تَ ْس أَ  َقادِ   َىلٰ عَ   َناَوأَ   ،  َأَشاُء  الرَّ ،  »رٌ َما  َوذَ َقاَل  َحِديثاً  اِزيُّ  َكَر 

َعْن  ًال يَطوِ  ُهرَ   قَ َأِيب  َأْن  إَِىلٰ  َيقُ :  اَل ْيَرَة  َربِّ   :وُل «ُثمَّ  أَ َأْي  نِي  لْ ْدِخ  

قَ َلْس وَ أَ   :يَُقوُل فَ   ،ةَ ْجلَنَّا َزَعْمَت  َت  غَ أَ ْد  َتْسَأَلنِي  َال  َيا  ْيلَ وَ   ،اهَ ْريَ ْن  َك 

آَدمَ اْبنَ  َوَأمْ ا  مَ     َربِّ   :َفيَُقوُل   ،َكَركَ َأْغَدَرَك  َعْلنِي    ،َيا  َجتْ ْشَقٰى  أَ َال 

َيْضَحَك   ،ْلِقَك َخ  َحتَّٰى  َيْدُعو  َيَزاُل  َضحِ   ،َفَال  مِ َفإَِذا  َأذِ نْهُ َك   َلهُ   نَ  

 .ِة»نَّ اْجلَ ُخوِل إَِىلٰ دُّ البِ 

عَ  ابْ َقاَل  َبْنيَ اْجلَمْ (  ِيف   ْيُت َرأَ وَ   :ملَْحُمودِ ُد  الصَّ ِع   ) ْنيِ يحَ حِ  

ُمْسنَدِ لِْلُحَميْدِ  ِيف  هُ   يِّ  اْحلَدِ َأِيب  ِيف  السِّ يَرْيَرَة  مِ ِث  َعَليِْه  تَِّني  املُتََّفِق  َن 

اْحلَدِ  آَخ َهَذا  بَِلْفٍظ  َال يَ   :وُل قُ يَ «فَ   : َقاَل   ،رَ يَث  َربِّ  عَ   ا  َأْشَقٰى    ْلنِيَجتْ

 .  اْجلَنَِّة»ُخولِ دُ ُه بِ ُثمَّ َيْأَذُن لَ  ،هُ ِمنْ اهللاَُفيَْضَحُك  ،ِقَك لْ َخ 

اْحلَُميْ رَ وَ  َأْيضًا  َوٰى  أَ ِديُّ  ُمْسنَِد  ُهَريْ ِيب ِيف  ا  ِيف  الثَّالِِث  َرَة  ْحلَِديِث 

ِ ْسِعَني َوالتِّ   .َربَ اْخلَ  ...  لَِرُجَلْنيِ ُك حَ َيْض  هللاَاَأنَّ  تَْنيِ ائَ َبْعَد املْ

أنَّ كذي   منف اهللاا خاأمَ   :حمودامل  دبقال ع ني يف ه من املسلمر 

وشها  وايةر األحاديث  بصهذه  كوه  ؟تهاحَّ دته  أنْ ل  جيوز    ان 

األُ  هذه  أدن  رموتضاف  عاقلإٰىل  اهللا  ؟  ٰى  إٰىل  تضاف   عزَّ (فكيف 

ال  فوَص ويُ   )وعال الصفات  ه  نمَّ تض  لكام   هذا  إنَّ   ؟ة شنيعهبذه 
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روا طرائف  َماومن  أيضا  ا  يتهم  الرَّ َعنْزِ َذَكُرُه  كِ يُّ  ِيف  تَابِِه ُهْم 

إِلَ  بَ   يْهِ املَُشاِر  َقدْ َأنَّ  إِ َذهَ   ْعَضُهْم  أَ َب  َعَىلٰ بَ   اهللاَ نَّ  َىلٰ  َأهْ َكٰى  ُطو  َفاِن  ِل 

 . ُنوٍح 

ُ ذكور أَ  الكتاب املعنهم يف  زيالرا  ه أيضاً ذكر  ومن ذلك ما ْم هنَّ

َأنَّ  /[[  َزَعُموا  دًا    ]]٤٤  صَنبِيَُّهْم  َقَىضٰ ـ«لَ :  َقاَل   9ُحمَمَّ اهللاُ    امَّ 

 ،َرٰى َعَىلٰ اْألُْخ   يْهِ ْجلَ َدٰى رِ إِحْ  َضعَ ُثمَّ وَ   ،َفاهُ َبْنيَ َخْلِقِه اْستَْلَقٰى َعَىلٰ قَ 

 .»ِفيَّةِ ِهبَِذِه اْلَكيْ  َس لِ َجيْ  ٍد َأنْ حَ ِغي ِألَ نْبَ يَ َال  :َقاَل  ُثمَّ 

رواة مثل هذا   ن يذكر أنَّ ممَّ  ويا للعقول  هللا يا :عبد املحمودل قا

واملحلا مستبرصونصدِّ ديث  أو  عقالء  أو  مسلمون  هبا  لقد   ،قني 

رهبِّ   قبحوا بام  بيِّ ون  مذكر  يبهم  أعداؤهم إللغ  مل  دي  يقت  هل ف  ،يه 

 ؟لق هبم فاضثيالء عاقل أو هبؤ

املا الكتيفعنهم    رازي أيضاً لا ه  ا ذكر ن ذلك ممو َأنَّ  ب  ذكور 

إِ يَّ ابِ َأْعرَ  َجاَء  َنبِ ًا  َفَقاَل َىلٰ  اْألَْنُفُس اهللاِ،  ُسوَل  رَ   ايَ   :يِِّهْم    ، َهَلَكِت 

اْلِعيَ  َربَّ ِق تَْس َفاْس   ،ُل َوامْ اْألَ   َوَهَلَكِت   ،اُل َوَجاَعِت  َلنَا    ا إِنَّ فَ   ،َك  

وَ َليْ عَ بِاهللاِ    ِفعُ َنْستَْش  ُسبَْحاَن   هللاِااَن  «ُسبْحَ   :َفَقاَل اهللاِ،    َىلٰ عَ َك  بِ َك 

ُيَسبُِّح َفَام َزاَل ،  »اهللاِ أَ َك ِيف وَ لِ  َحتَّٰى َعَرَف ذَ   َقاَل   ،ْصَحاُبهُ ْجِهِه  : ُثمَّ 

 بِِه  عُ  ُيْستَْشفَ ُه َال ، إِنَّ ُم ِمْن َذلَِك ظَ عْ ُه أَ  َشْأنُ اهللاُ،  اهللاَُتْدِري َما  «َوْحيََك أَ 

َوَأَشاَر   -َذا  كَ ُه َعَليِْه َهلَ َعْرِشِه، َوإِنَّ َىلٰ  ِه عَ تِ اَلَفْوَق َسَاموَ   هُ إِنَّ   َحٍد،أَ   َىلٰ عَ 

ط  أأيضًا ي  »، قال الرازي: وأشار أبو األزهر- ةِ َل اْلُقبَّ ِه ِمثْ دِ َوَقبَّ بِيَ 

 كب. رجل بالراالطيط  به أ 

املحمودعبل  اق  َبْنيَ ا(ِيف    َي ُروِ وَ   :د  حِ   ْجلَْمِع   ) ْنيِ يحَ الصَّ

 َد الثََّالثِِامَئِة ِمنَ  الثَّاِمِن َبعْ َة ِيف اْحلَِديِث ْيرَ رَ ِيب هُ  أَ  ِيف ُمْسنَدِ يِّ دِ َميْ ْلحُ لِ 

يُضَها  غِ يُ    َال َمْآلءُ   هللاِاَد  نَّ يَ إِ «:  مْ َقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة َعْن َنبِيِّهِ   ،هِ َعَليْ َفِق  تَّ املُ 

َسخَ َنَفقَ  اُة  َوااِء  َما  تُ يْ «َأَرأَ :  اَل قَ وَ   ،»َهارِ نَّلللَّيِْل  مُ َأْنَفَق ْم    َق لَ َخ نُْذ   

َامَواِت وَ  ِء اُه َعَىلٰ املَ  َعْرُش َوكانَ   ، هِ  ُيِغْض َما ِيف َيدِ ُه َملْ َفإِنَّ   ،اْألَْرَض السَّ

 . »َفعُ َوَيرْ  ِفُض َخيْ ٰى املِْيَزاُن َوبِيَِدِه اْألُْخرَ 
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اْحلُمَ وَ  ِيف يِْديُّ َرَوٰى  بَ اْجلَ (كِتَاِب      حِ   ْنيَ ْمِع    املُتََّفِق   ِيف   )يَحْنيِ الصَّ

مِ يْ لَ عَ  مُ ِه  َعبِْد  ْن  ِيف   اهللاِْسنَِد  ُعَمَر  اْحلَِديِث ْبِن  َبعْ     اِدِس  ِة  املِْائَ   دَ السَّ

َأنَّ َرَواهُ  َنبِيِِّهْم  َعْن  َقاَل   َأَحَدُكمْ نَّ «إِ :  ُه  كَ إِذَ     ِيف ا  ِة  َال الصَّ   اَن 

وَ   اهللاَ  َفإِنَّ   ]]٤٥ [[ص/ يَ َفَال   ،ِههِ جْ ِحيَاَل  حِ خَّ تَنَ  ِيف َل ايَ ْع  َوْجِهِه     

َال ال  .»ةِ صَّ

اْحلَُميْ وَ  ِيف َرَوٰى  َأْيضًا  ا ِديُّ  ِيف  املَْذُكوِر  كِتَابِِه  اِدسِ ِديِث  ْحلَ    السَّ

َعلَ  املُتََّفِق  ِمَن  ُمسنَ  يْهِ َواْخلَْمِسَني  ْبنِ َأنَ ِد  ِمْن  َقاَل  أَ   ٍك َمالِ   ِس  َعْن  نَُّه 

فَ ِث اليُهْم ِيف َحدِ بِيِّ نَ  َفأَ تُ أْ يَ «فَ :  َقاَل   ،َعةِ اشَّ َفيُْؤذَ َعَىلٰ   ْأِذنُ ْستَ وينِّ  ُن   َريبِّ 

 . اْخلََربَ » ...داً جِ ْيتُُه َوَقْعُت َساَأَنا َرأَ َفإَِذا  ،ِيل 

كِتَاِب  ِيف  ُمَقاتٍِل  اْبُن  َيرْ َحدِ ِيف    )اْألَْسَامءِ (  َوَرَوٰى  ُه َفعُ يٍث 

َرُسوَل   :ِقيَل   :َل اقَ   ،َأْسنََدهُ وَ  نَِممَّ    ،9  اهللاِ  َيا  مَ :  َل اقَ ؟  اَربُّ اٍء  «ِمْن 

َأرْ مِ   َال   ،يٍّ َروِ  مِ ْن  َوَال  َسَامءٍ ٍض  َفعَ َق  َخلَ   ،ْن  َفَأْجَراَها    ، َقْت رِ َخيًْال 

 .َق َنْفَسُه ِمْن َعَرِقَها»َخلَ فَ 

َرَوْت    :َل َقافَ   ،اً َأْيض  )ْسَامءِ اْألَ (اِب  ِيف كِتَ ٍل  َقاتِ مُ يَْامُن ْبُن  َوَذَكَر ُسلَ 

تَ ةٌ عَ اَمجَ  وَ عَ   رَ َكثَّ   َمجْ وَ تَ َدُدُهْم  َر  :  َقاَل   َأنَّهُ   9اهللاِ    ُسولِ رَ َعْن    ُعُهمْ فَّ

 . ْنيَا»َامِء الدُّ إَِىلٰ َس  َينِْزُل ُكلَّ َليَْلةٍ   هللاَا«إِنَّ 

ْبُن   ُسَليَْامُن  اَوَذَكَر  ِيف  املَذْ تَاِب ْلكِ ُمَقاتٍِل  عَ ُكورِ   َبْعِضِهْم  نْ     ُ ْم  َأهنَّ

ُمْ نَّ أَ  ِهمْ يِّ بِ نَ  ْرُووَن َعنْ يَ   املََالئَِكُة.ْتُه َعادَ فَ  يْنَاهُ ِمَدْت عَ رَ   َرهبَّ

 ، هللابزاق ا نالبحر م ومنهم من يذكر أنَّ  ل:سليامن بن مقاتل قا

 .قططاً  عٰىل رأسه شعراً  وأنَّ 

 من   ف حسنعرق فكيوال  خليل ا حديث اأمَّ   :دقال عبد املحمو

مثل    ينقلوا  أنْ   نومل م مسأهنَّ   ]] ٤٦[[ص  كرون /ؤالء الذين يذه

قول ا كان بصفة من ي م  هميَّ بن  أنَّ ه  رف أعداؤهم وقد عيِّ ا عن نبهذ

قب  ؟ذلك   اقل أنْ جيوز لع  فيوك؟  معن رهبِّ   املحالَّ لوا هذا  وكيف 

 ؟ قتدي هبؤالء أو يثق بروايتهمي

اهللا يقولون  سبحان  أوَّ   ايف   ثمّ   ،خيالً ق  خل   اهللا  إنَّ   :يثحلدل 

  ق خل ليت شعري من    ،هامن عرق   هنفس  ه خلق إنَّ   :هآخر   ن يفولو يق

موك  فإنْ   ،راهاأج  التي  اخليل اخل  جوداً ان  خلق  فأّي قبل  يشء    يل 

  يف العقول أنْ   ف يصحُّ يككان غري موجود ف  وإنْ ؟  من عرقهاخلق  

 ؟أو شيئاً  خيلق املعدوم خيالً 

أهنَّ   فالخر  ا األحاديث األُ وأمَّ  والبمجمن  ا  شبهة  الزور  هتان لة 

ه عي أنَّ دَّ ي  من اقهصدِّ ينقلها أو يُ يف  فك  ،ياندواألة للعقول  ملخالفا

 ؟ م واإليامنإلسالاهل ن أ م

َأْسنََدهُ ِيف َحِدي  ) ْسَامءِ اْألَ (ٍل ِيف كِتَاِب  ْبُن ُمَقاتِ َليَْامُن  َر ُس َوَذكَ   ، ٍث 

َخيْلُ بْ قَ   نَااَن َربُّ  كَ ْينَ أَ اهللاِ،    ُسوَل َيا رَ   :ُقْلُت   : َقاَل  َأْن  : َقاَل ؟  ْلَقهُ َق َخ َل 

تَُه َهوَ َغَام  ِيف  نَ ا«كَ   اِء». املَ َشُه َعَىلٰ َلَق َعرْ  َخ مَّ ثُ  ،ءٌ َوَفْوَقُه َهَوا ءٌ اٍم َحتْ

بق   مإذا كان رهبُّ   :عبد املحمودل  قا فقد صار    ه اهلوٰى د أحاط 

جهة  زاً متحيِّ  دون  جهة  خمل  أنْ   لزمفي  ،ويف   نَّ فإ  ،حادثاً   وقاً يكون 

إٰىل من جعله يف  تاج  ه حمإنَّ فهة   جو يف ز أ يِّ متح  كلَّ   يشهد أنَّ   لوقلعا

أو اجلهةيِّ حلا ك  ذل كاإذو  ،ز  حمدَ رهبُّ   ن ا  قوهلم  فقد ساووا    ثاً م عٰىل 

األصنامأ  ك  صحاب  ما  إٰىل  اناورجعوا  قبل  وفاوا  رقوا  إلسالم 

و وكتاهبم  عىلٰ واحلمد    ،رسوهلمالعقول  منالسالم  هللا  قتداء  اال   ة 

 م.ة بينهفيهم والوالد شأملنم واهب

حموذك بنمّ ر  علامء  الر  رمع  د  أكرب  من  وهو  ة عريَّ شاألازي 

علامء   كتاب  ملذا  ةعاألربوأعظم  يف  ما    )التقديس  تأسيس(اهب 

جسامً   :فظهلهذا   تعاٰىل  كونه  أثبت  فإنَّ   ا خمتص�   اً زمتحيِّ   من  ه بجهة 

كافر لذلك  املعتقد    ا خمتص�   ونيكن  م  كلَّ   ألنَّ   ،اً يكون 

وحيِّ   ]]٤٧ [[ص/   ، دثهأح  ه لإوله    ثدَ وحم  خملوق  ه نَّ فإز  بجهة 

باجلسمي وجود  اوة  والقائلون  أنكروا  هسوجود  م جلهة  ذه  وٰى 

ي التي  إليهاألشياء  اإلشارة  املوجود    ،امكن  لذات  منكرون  فهم 

كُ   ،ه اإللهأنَّ   يعتقدون  يذال كانوا  منكرين لذاته  كانوا  ال    اراً فَّ وإذا 

 حمالة. 

بخال  :قال املوهذا  يُ فإنَّ   ،يلعتزف  موجثبِ ه  هار و  وداً ت  ذه ء 

التياياألش باحلسِّ   ء  إليها  أنَّ الَّ إ  ،يشار  خيالفنا  صف  ه   ذلكت  ايف 

إواملجسِّ   ،املوجود يف  خيالفون  املعبومة  ذلك  ووجودهثبات   ،د 

ويلزمهم كوهنم منكرين لذات املعبود   ،مف أعظاخلالذلك    فكان

 زي. هذا لفظ الرا .هذات يف يف صفته ال ةعتزلوامل ،ولوجوده احلقِّ 

باتِّ ريقل  عا  يُّ فأ املجسِّ ٰىض  واالقتداءباع  قبول   وأ م  هب  مة 

 ك.معاذ اهللا من ذل ؟اهبهمذل بمعمالروايتهم و

اخلوارزم كتوذكر  يف  حممود  من  مود  حموهذا    ،)الفائق(اب  ي 

املذاهبعظم  أ  األربعة  شيوخ  وعلامء  املعتزلة  هذا   ،علامء  ما  قال 

املشوأمَّ   :ظهلف امَّ ذه األُ ه  نم  هةبِّ ا  ت  نَّ بأحون  ملرصِّ ة  جسم  ىلٰ عااهللا   

 فريهم.  تكىلٰ وخنا إفذهب شي ،تكفريهم يفا ختلفوفقد ا ،و أبعادذ

  ة يفة الشافعيَّ م قول شيخ األشعريَّ وقد تقدَّ   :حمودقال عبد امل

تكفريهم  ،هةاملشبِّ   احلنابلة يف  املعتزلة  شيوخ  قول  فهل    ،وهذا 

ملَّ  ذو  يف  أوة  يرغب  الضالل  مكتهمشار  بصرية  ذلك  وهل  ؟  يف 

 ؟ د من أهل الكاملحأ  عىلٰ  ضالهلمه يشتب

اقترص مىلٰ ع  توقد  األحاديث  تلك  أنَّ   يفأحادي  ع  ذلك   ثهم 
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بعض ما    لويكفي العاق   ،اء ذلك من استيفام خفت اهللاوإنَّ   ،كثرية

 . ففيه تنبيه عٰىل ما أضمروه ،ا ذكروهته ممَّ كرذ

*   *   * 

 ):ـه٦٧٦ (ت ق احليلِّ حقِّ ن/ امليُأصول الدِّ  ك يفاملسل

لا  ل:األوَّ   ]]٥٦[[ص   سبحانه  بجسم، واللبارئ  ق  طلَ يُ   يس 

أنَّ أمَّ   .سمعليه لفظة اجل للزم    ه لو كان كذلكنَّ ه ليس بجسم، فألا 

يكون  بيَّ حادثاً   أن  ملا  حدونَّ،  من  األجساما  الالزم  ث  هذا  لكن   ،

 حمال. 

استدلَّ  أ بع  وقد  عىلٰ ض  الكالم  ذ هل  ب     ان ك  لو  قال:  أنْ لك 

  للزم   جسامً   كان  ه لوزمة أنَّ م. بيان املالل اجلسفعمنه    ملا صحَّ   جسامً 

  فعله عىلٰ   ال يصحُّ اجلسم    د، لكنَّ لُّ التو   وارشة أ باملب  فاعالً يكون    نْ أ 

القدرة    دأ به يف حملِّ بتَ يُ   ا أنْ مَّ الفعل إ   أنَّ لوجهني. بيان احلرصأحد ا

متعّدياً  حملِّ   أو  والعن  يُ إمَّ   ثاينها،  أن  بو  داءً تبا  لفعَ ا  فعل    اسطةأو 

مبارش ألوَّ وا،  خرآ متو خم  ينوالثا  ،ل  والثالث  أنَّ لِّ رتع،  فثبت    د. 

ال  األفع أ عتال  لكنَّ دو  األقسام،  ال    حد  ]]  ٥٧[ص  [/املخرتع 

إذ لو    ، بالقدرةرة إالَّ  تكون قاداألجسام ال  من اجلسم، ألنَّ   يصحُّ 

ها م كلِّ اسجوي األوجب تساته لبذا  جسام قادراً األ  من  كان جسامً 

 ع،تقع هبا املخرترة ال  والقد   ،ةا يف احلقيقتساوهي  رضورة  ك ذليف

اجلسم  د، لكن فعل  تولِّ  املبارش واملعىلٰ   الَّ إيقدر    اجلسم ال  فثبت أنَّ 

يص أ   حُّ ال  منهام،  املبامَّ بواحد  فألنَّ ا  يف  رش  جوهرين  اجتامع  يلزم  ه 

و  حملٍّ  املتولِّ أمَّ واحد،  أمكنَّ فأل  دا  لو  لكاه  بواسطة  ل ذن  ن  ك 

  د احمن الو  تامد لصحَّ العاسطة اوب فعل اجلسم    صحَّ   ول امد، وتاالع

 ن ذلك حمال. نواع االعتامد، لكأ  ىلٰ ع ادرون ا ق ك، ألنَّ ا ذلمنَّ

عىلٰ الناومن   اجلسم  لفظة  أطلق  من  وسبحااهللا    س  تعاٰىل نه 

لأل٥٨/[[ص    داً مقيّ  املساواة  بسلب  يلزم]]  لكن  من    جسام، 

ا  التناقض ذلك   ألنَّ ظفلليف  ماجل  لفظ  ،  ملوسم  الطول  ضوع  له  ا 

ُس وعرض  لاو فإذا  مل ذد  بع  َب لِ العمق،  لألجسامك  يف    ساواته 

وإسميَّ اجل التناقض،  لزم  غرياملساوا  َب لِ ُس   نْ ة  يف  لزم اجلسميَّ   ة  ة 

 يقة. باحلق امً سكونه ج

جسامً  جعله  من  الناس  ُحي   ومن  كام  أهل    ٰى كباحلقيقة  عن 

 لك. ذىلٰ عم زا يلا منَّيَّ قد بر، والظاه

 ا�ر� تعاٰىل:  بقوله  وا  جُّ تاح  فإنْ 
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آله  ه وعلي(  يِّ بلناقول  ]] وب٥٩ص  [[/،  ]٤٢  [القلم:  قٍ اَ�ْن سَ 

اجلبَّ حتَّ «م:  جهنَّعن    حكايةً   )لسالما يضع  قدماٰى  فيها    ، ه»ر 

وبقوله ٦٠[[ص  /  [[  إ» ص  اهللا  نَّ :  عٰىل  آدم  ،  ورته»خلق 

 .ا شاكل ذلك من األحاديث] وممَّ ]٦١[[ص /

 ومن حيث التفصيل.  ،إلمجالمن حيث ا فاجلواب 

اإلمجالأمَّ  تع  ،ا  إذا  ذارض  فنقول:  م ركذ  ما  عم  كرمتوهما  ن  نا 

ل  النق  أحدمها: أنَّ   لوجهني:  لقنب العجلايح  فالرتجلعقيل  دليل اال

ه لزم  عقل ألجلرح العمل بدليل الفلو ط  العقل،ف ثبوته عٰىل  وقَّ تي

معاً رطإ الدليلني  أ   .اح  الداللة    نَّ والثاين:  التأويل،  العقل  حيتمل   

للتأويل،   حمتمل  بام  والنقل  العمل  حيفوجب  وتنزيتملال    ل ، 

 ليلني. دال بني اً توفيق تأويل، العىلٰ  لمحتامل

لمَّ أ و فنقول:  التفصيل  مامَّ ـ ا  األ   العقل  نع  إجراء   ىلٰ لفاظ عمن 

 عٰىل املجاز. هرها وجب تنزيلها ظا

الذاترافامل بالوجه:  وجه   ]]٦٢[[ص  /  كقوهلم:  ،د  هذا 

 لصواب.ا

 . يل بكذا دَ ال يَ كام يقال:  ،ةوباليدين: القوَّ 

 .اقس  نرب عرت احلقال: شمَّ  يكام ،مرألة االساق: شدَّ بو

يقال:    ،تيالءساالباالستواء عٰىل العرش:  ]] و٦٣[[ص  / كام 

 ٰىل العراق.عبرش   استوٰى 

اواجلبَّ  اار  حيتمل  ملذكور يف  إىلٰ   أنْ خلرب  إشارة  من جبَّ   يكون  ار 

 .ار البرشفَّ كُ 

وقوله٦٤[[ص  /  [[   َّإن» صورتق  خلاهللا    :  عٰىل  ه» آدم 

ُس و  ،ةاذَّ لشار  باخن األم لكا لِّ لو  يمكم  اعو  نن  آد  إٰىل  ،  مدلضمري 

أنَّ ع ذُ ٰىل  قد  وهصَّ ق   فيه  رَ كِ ه  الريب،  تزيل  أنَّ ة    رجالً   ٰى رأ     ه و 

عبديرض له  اً ب  [فقال  ترض ]له  «ال  إنَّ :  آدماهللا    به  عٰىل    خلق 

عائداً   ه»،ورتص التقدير  هذا  عٰىل  الضمري  اهللا  و  العبد.إٰىل    فيكون 

 .لمأع

 *   *  * 

مة احل /قِّ حلج اهن  ): هـ٧٢٦ت  (يلِّ العالَّ

 ليس بجسم: أنَّه تعاىلٰ  ]]٥٥[[ص /

 :سمجيس بل عاىلٰ ه تيف أنَّ  :لثالثا حثالب

 ، ةفَّ ل الظاهر كداود واحلنابلة كاأه  عٰىل ذلك إالَّ   أطبق العقالء

قالوافإهنَّ  العرشإنَّ   :م  جسم جيلس عٰىل  تعاٰىل  من  يفو  ،ه  ضل عنه 

ر  ا عٰىل مح  مجعة  ليلة  يف كلِّ ه ينزل  وأنَّ   ،هربشببار  أشة  ستَّ نب  جا  كلِّ 
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الصباحوين إٰىل  م  :ادي  مستغفر  ؟ئباتن  هل  من   اومحلو  ؟هل 

 هرها. ظواالتشبيه عىلٰ  آيات

يف  ]]  ٥٦[[ص  / قلَّ والسبب  وذلك  متييزهم  تفطُّ دعة  م  نهم 

تلزمهم التي  التيوريَّ وإنكار الرض  ،باملناقضة  مقالتهمبطِ تُ   ات    ، ل 

بيضاق   ورةرضال  نَّ فإ ال  كلَّ   أنَّ ة  ينفجسم  كة  احلرعن    كُّ  

أهنَّ   ،نووالسك الكالم  علم  يف  ثبت  حادثاناموقد  ة  ور والرض  ، 

فيلزم حدوث   ،ثاً حمدَ  كونه يث فإنَّ دَ املحعن   ما ال ينفكُّ  أنَّ  ةاضيق 

بأنَّ لرضوا  .اىلٰ عتاهللا   قاضية  الثانية  إىلٰ حمدَ   كلَّ   ورة  مفتقر    ث 

 فال  ،اً نن ممكويكو  ،رمؤثِّ   إىلٰ   اً تقرفود مالوجب  واج  فيكون  ،ثحمدِ 

 . فلخ هذا ،ه واجبأنَّ  َض رِ وقد فُ  كون واجباً ي

أكثر فقاوقد متادٰى  تعاٰىل جيوز علإنَّ   :ل هم  املصافحةه    وإنَّ   ،يه 

الدني يف  يعانقونه  دا  ،ااملخلصني  الفرج    :ودوقال  عن  اعفوين 

  م و حلذجسم  وده  عبم  إنَّ   :وقال  ،ء ذلك وراواللحية واسألوين عامَّ 

وأعضاءم  ود بكٰى وإنَّ   وجوارح  حتَّ ون طوفان  عٰىل    ه  رمدت  ح  ٰى 

 .عيناه  اشتكتامَّ ـالئكة لملا عيناه وعادته

املقلِّ نِص فليُ  العاقل  هل جيف  نفسه  من  تقليد هد  له  ؤالء يف وز 

جمل  لوه  ؟ءيش تلعقل  يف  الكاذبة  ال  املقاالت  هذه  يف  صديقهم 

الفاسدة واالعتقا توه  ؟دات  بالن  قثل  هابإصفس  يفؤالة  ء  يش  ء 

 ؟ ةالبتَّ 

 : ةهليس يف ج ىلٰ تعاه نَّ إ

 :ليس يف جهة ىلٰ اتعه يف أنَّ  :بحث الرابعامل

كافَّ العق  ]]٥٧[ص  [/ ذالء  عٰىل  خالفاً ة  حيث يَّ ماللكرَّ   لك  ة 

  ورة قضت بأنَّ الرض  ومل يعلموا أنَّ   .جهة فوق  ه تعاٰىل يفإنَّ   :قالوا

أ فإمَّ يف جهة  ما هو    كلَّ  أ يهف  اً ن البثو كي  نْ ا  فهو    ،عنها  كاً تحرِّ و ما 

يإذ ال  احل  نفكُّ ن  ينفكُّ   وكلُّ   ،دثاوعن  ال  فهو  ادث  واحلعن    ما 

 .مدَّ ما تق حادث عىلٰ 

*   *   * 

م /مللكوتأنوار ا  ):هـ٧٢٦ت ة احلّيل (العالَّ

وال  نَّ أ  يف  :العارشة املسألة    ]]٩٥[[ص  / بجسم  ليس  تعاٰىل  ه 

 :عرض جوهر وال

ملا  ادثاً  لكان حإالَّ ، وعرض وال  هرجوال و مسبج سقال: ولي

يصّح   ،رناذك يبطل    نْ أ   ومل  وهلذا  اجلسم.   يف  أيضاً   اينعامليفعل 

 معنٰى. يثبات معنٰى ونفإ مجاع يفخرق اإل ةتحالسوا ،رةالقد

 :مباحث ةثالهذه املسألة ث قول: يفأ 

 : ه ليس بجسمنَّ أل: وَّ املبحث األ

 سم.بجيس ه لنَّ أ ٰىل إء كثر العقالأ ة وماميَّ اإل تذهب

  جسم.عاىلٰ ه تنَّ أ ٰىل إة احلشويَّ  توذهب

 ق.ه طويل عريض عمي نَّ إال بعضهم:  قف

 جسام. كاأل م السه جنَّ إوقال آخرون منهم: 

فهو    قه طويل عريض عمينَّ أ عنوا    نْ إ  مهنَّ أل  ،ق حمقَّ وهذا غري

  : مك فقوهلومع ذل  ،ل، ودليل اإلبطال مشرتك بينهاموَّ هب األاملذ

 ة. ناقضم )،امسجاألكال (

القائم    هنَّ أ   ه جسامً بكون  نوا ع  نْ إو كاألبذاته  ليس   أي  ،جسام 

مسلَّ   ،عميق  الو   عريضوال  بطويل   اجلسم  أ  هنَّ أ   الَّ إ  مفهو  طلقوا 

بذاته  عىلٰ  القائم  عليههو  مصطلح  غري  املن  ،و  ٰىل إعة  زافرتجع 

 ظ.اللف

 وجوه: ة عنه اجلسميَّ  يالدليل عٰىل نف]] و٩٦[[ص /

يكون  ادثة فاحل  ان كوعن األ  انفكَّ   امل  امً ن جسه لو كانَّ أ ل:  وَّ ألا

 .وثبيان احلد وقد سلف تقريره يف ،حادثاً 

لو  نَّ أ :  الثاين جه  األ  ّح يص  مل  امً سكان  فعل  والتايل عنه   جسام، 

تقدَّ نَّ ألطل  با ما  عٰىل  فاعلها  فاملقدَّ ه  مثلهم،  الرشطيَّ   .م  ة  بيان 

 وجهان: 

  ،ا منَّ  حَّ م صساجل  فعل  منه  حَّ ص  لوف  ،ثلةمما  جساماأل  نَّ أ ل:  وَّ األ

 م مثله.فاملقدَّ  ،ورةلرضل باباط يلوالتا

بصورتهنَّ إ  اجلسم  نَّ أ :  الثاين يفعل  موجوداً   امنَّ إ  ه نَّ أل  ،ام    يكون 

ل  تفعام  نَّ إ  ةريفعل من حيث هو موجود، والصو  امنَّ إو  ، ل هبالفعبا

رب  ق ما    فق بلتَّ م اجس  أيَّ ن  سخِّ النار ال تُ   نَّ إف  ،بمشاركة الوضع

  والفاعل   القريب،  ا يفة فعلهبواسط  ام تفعلنَّ إ  نهاد عبع  ماو  ،امنه

يفاملركَّ   يف فاعل  بني  ،هئزج  ب  مشاركة  يف واهل  ةالصور  وال    يوٰىل 

  ىلٰ إ  مضافاً   ،ه تعاٰىل ليس بجسمنَّ أ ٰىل  ل عوائاأل  هذا دليلالوضع. و

 ة. دلَّ غريه من األ

و أ   أ تجزَّ ال ي  يلتء ا جزاا من األإمَّ ب  جسم مركَّ   كلَّ   نَّ أالثالث:  

 ب.ركَّ بم ب الوجود ليس، وواجورةالصة وملادَّ ن ام

املصنِّ املعاينت  ذاوهب (ف:  قال  شار أ و  )،درةقال  يف  أيضاً   بطل 

بقدرة    قادراً   نا كامَّ ـا لالواحد منَّ  نَّ أه  رادوم  ،ه الثاينالوجٰىل  إبذلك  

و  أ   داً ولِّ و متأ   عاً خمرت  يفعل  نْ أ ا  مَّ إه  نَّ جسام، ألمنه فعل األ  مل يصّح 

  يَّ القو  نَّ إف  ،لقدرةاب  يصحُّ ع ال  املخرت  نَّ أل   ،ل باطلوَّ واأل  .اً ارش مب

يف  نْ أ يمكن    الد  الشدي ا  خيرتع  حتريكريض  ملبدن   وأ   اً الضعيف 
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بالَّ إ  تسكيناً  أيضاً   والتايل  ،عتامداال  إمَّ نَّ أل  ،باطل  يفا  نفعل    حملِّ   ا 

أو التداخل،  فيلزم    يكون   امنَّ إوهو  درة  الق  لِّ حم  يفال    قدرتنا 

يفالوا د  امتعباال اهااجل  قع  جهة  ملختلفت  وال  من  ىلٰ وأ ة،  بوقوعه   

نفعملطويلة    وقاتاً أ مدنا  اعت  ولا  ألنَّ و  .خرٰى أُ  جسامً   والثالث    .ل 

منها   يصحُّ   القدرة ال  نَّ أ ذا ثبت  إو  . لزم التداخلوإالَّ ،  باطل أيضاً 

  ي نف  من ذلك لزموي ،ةبالقدر  راً اده تعاٰىل ليس ق نَّ أ فعل اجلسم ثبت  

واحل  عايناملمجيع   وكالعلم  اإل  ،غريهاياة  حد  أ عٰىل    عامجلوقوع 

 ،مجاعخارق لإل ثالث قفالفر و نفيه.أ  ،اجلميع تاثبإا مَّ إاألمرين: 

 .باطالً  كونفي

 : س بجوهرتعاٰىل لي هنَّ أ يف :املبحث الثاين ]]٩٧ [[ص/

 :اجلوهر يقال عٰىل معانٍ 

املتأ  الحيِّ حدها:  الذي  يقبز  ال  م  ،قسمةل  اهللا   عن  يٌّ نفوهو 

  ينفكُّ   الز  متحيِّ   كلَّ   وألنَّ   ز عليه.يُّ استحالة التحٰى من  ا يأتتعاٰىل، مل

 . ثاً ن حادوفيك ،ثعن احلواد 

ذات  الثاين وحقيقتهاليش:  وحقيقةهللا  او  ،ء  ذات    هألنَّ   ،تعاٰىل 

كحمقِّ  يُ ،  حقيقة  لِّ ق  لكلِّ فكيف  ثبت  ما  عنه  فهو   ؟قةحقي  نفٰى 

 ٰى.ملعنهبذا ا جوهر

  نٰى عذا املجوهر هباٰىل  عتهللا  او  ،موضوع  يف  ال  جودوامل  لثالث:ا

وجود القائلني بكون  ماهيَّ   ئداً ا زه  عند  ر عند بجوه  سولي  ،هتعٰىل 

بكالقا وجودئلني  ماهون  نفس  املوجود  نَّ إف  ،تهيَّ ه   ال  ،قوهلم: 

  يف   ايد شك� زود  وج  يف   لكان الشكُّ وإالَّ   ،بالفعله املوجود  يعنون ب

وهذا   ،موضوع  ال يفانت  لكت  دَ جِ لو وُ   يلتة ااهيَّ بل امل  ،تههريَّ جو

 .اً دئزا ل لو كان الوجود عقَ ام يُ نَّ إ

 : بعرضيس ه لنَّ أ يف :املبحث الثالث

يُ   وهر الذيسم واجلحدوث اجل قيام العرض إالَّ عقَ ال    امهي فل 

حدويستل بحادثزم  ليس  الوجود  وواجب  ليس    ،ثه،  فهو 

 .عرضب

 : زيس بمتحيِّ ل ىلٰ اه تعنَّ أ يف :رشية عاحلاد املسألة

 كان  الَّ إو ،اهبطلنأ فقد  ن كان منقسامً إه نَّ أل ،زاً حيِّ ليس متقال: و

 . كبرياً  اعن ذلك علو�  هللاٰىل اتع ،ءصغر يشأ 

 مة.سِّ ج املفق العقالء عليه إالَّ اتَّ قول: أ 

و أ   قسامً منا  مَّ إن  كال  زاً ه لو كان متحيِّ نَّ أف عليه باملصنِّ  دلَّ ستوا

منقسمغري بااألوَّ و  ]]٩٨ص  [[/  ،  ملل  نفتقدَّ   اطل  من    ي م 

تعاىلٰ يَّ مساجل عنه  لزم  الَّ وإ  ل اطب  والتايل  ،ة    تعاىلٰ   اهللا   نيكو   نْ أ  

كان    ول  . وأيضاً كبرياً   الك علو� ذ  عناهللا  تعاٰىل    ،صغر املوجوداتأ 

ينفّك   زاً متحيِّ  بالرض  مل  ال ما    كلُّ و   ،ةحادث  يوه  ،ورةعن األكوان 

 حادث.ليس ب  وواجب الوجود ،ثحادفهو  احلوادث عن فكُّ ني

*   *   * 

مة احليلِّ  /ج الفهمرامع  ):هـ٧٢٦  (ت العالَّ

 :ة عنه تعاىلٰ سميَّ جلنفي ا ]]٢٩٤[[ص /

ه  وألنَّ   .ملا مرَّ   ثجسم حمدَ   كلَّ   ألنَّ   ،ةسميَّ ومنها: نفي اجل  ل:قا

سم  إذ اجل  ،ئاً ل شيال يفعيلزم أن    ه وألنَّ   .فهو ممكن  ،زيفتقر إٰىل احليِّ 

مشاركة بني اجلسم   الو  ، وضعه  يف  اركهيام يشيفعل بصورته ف  امنَّ إ

 د.لصورة واملجرَّ او واهليوىلٰ 

 ثالثة أوجه:هة، وتقريره من ملشبِّ مذهب ا بطال ريد إيأقول: 

ث، وواجب الوجود ليس جسم حمدَ   كلَّ   ا أنَّ نَّيَّ با قد  ل: أنَّ األوَّ 

 م.جسب و ليسهث، فبمحدَ 

ر يف وجوده  قو مفتز، فهله من احليِّ   دَّ  بالم  جس  كلَّ   أنَّ   :اينالث

 . كون جسامً ي فال ،يه، وواجب الوجود ال يفتقرلإ

أنَّ الثال لو  ث:  جه  فعل  المتنع    سامً كان  ومنه  التايل  اجلسم، 

 مات:ف عٰىل مقدَّ ة يتوقَّ يَّ طيان الرشبو م مثله.فاملقدَّ  ،اطلب

أنَّ  إنَّ ساجل  إحداها:  ب  امم  إألنَّ   ،هصورتيفعل  إذا كان  يف  امنَّ ه  عل 

يكون وإنَّ   ،للفعبا  داً موجو   ]] ٢٩٥[[ص  /بالفعل    موجوداً   ام 

 ة. بالقوَّ  موجوداً ون يك ةادَّ ه بحسب امل، فإنَّ هتروصب

أنَّ  إنَّ لصا  الثانية:  الوورة  بمشاركة  تفعل  اعضام  وهذا  حلكم ، 

  الصور   نَّ إ  بيه:التنسبيل  عٰىل    ولا نق أنَّ عن البيان إالَّ   اان غني� ك  وإنْ 

 ا.هل ا هو مفارق م منهاة، ون للامدَّ مقار هو ما منها

قرب يام يهتا ف مادَّ انت موجودة يفإذا ك  لفعام يل إنَّ والنوع األوَّ 

ب  يف   فعلوت  ،منها فعتوسُّ البعيد  فإنَّ ط  القريب،  يف  إنَّ لا  لها    ام نار 

 ها. طه ملا بعد عنحترق ما القاها، وبتوسُّ 

كانت   ا وإنْ ، ألهنَّ اً أيضلوضع  ا   طبتوسُّ   عل يف  املثاين إنَّ وع ا والن

إالَّ   مفارقة الفعلأهنَّ   الذات  مفارقة    ،  لكانت عقالً إالَّ و  ،فيه  ا غري 

 لف. خهذا 

أنَّ لا املالفا  ثالثة:  مركَّ عل  يف  وهذا طلق  أجزائه،  يف  فاعل  ب 

 . مةاملقدَّ  ظاهر

 تسلسل.الم  لزوإالَّ  اهليوٰىل ال وضع هلا، الرابعة: أنَّ 

 ]] ٢٩٦[[ص/فعل وضع ال يال  ركةبمشا لفاعال نَّ أ  مسة:اخلا

 . هام ال وضع ليف
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ملا (ام  جس ىلٰ تعا اهللات فنقول: لو كان  امدنا هذه املقدَّ وإذ قد مهَّ 

فاعالً  اتِّ   والتايل  ،للجسم  كان  فاملقدَّ فاقاً باطل  مث،  بيان   .هلم 

أنَّ طيَّ لرشا له  ،هائألجز  فاعالً فعل اجلسم لكان    )ه لوة:   وال وضع 

إىلٰ نبال أ سبة  أ جزائه  ي  .لصورةوا  اهليوىلٰ   عني،  فاوال    عالً كون 

 .، هذا خلف مطلقاً  ، فال يكون فاعالً د أيضاً جرَّ ملل

 :لني بالتجسيمالقائ أدلَّة

اقال بالعلمحتجُّ :  اجلسام   وا  حصوهلنيَّ بالصور  قبل  بدَّ   ،اة   فال 

.  درَّ تنفي وجود جمة  رطالف  أنَّ وب  .فهو جسم  ،تعاىلٰ اهللا  هو    من حملٍّ 

أنَّ وَّ األ  جواب  لنقل.وبا الالع  ل:  الصورةيفتقر    لم  والثاين:   .إٰىل 

ُجت   أنَّ  ِّ   زهوِّ الفطرة  الكيلِّ تألوالثا  .كاإلنسان    عارضوإالَّ   ،ويلهث: 

 سه. نف قدح يف لقأو بالن ، فهو حمالعمل هبام  إنْ ، فالعقل النقل

احتجَّ  بأنَّ   أقول:  واملم  اٰىل جستعه  القائلون  ا  مَّ أ   .ولنقباملعقول 

 : وجهني ]]٢٩٧[[ص /ن ول فماملعق

أ األوَّ  والعمق  ىلٰ تعااهللا    نَّ ل:  والعرض  الطول    ل ب ق   يعلم 

ن والعلم  الوجودها،  ثبوت    دَّ ب  سبة  من  ثبوته  وإذ يف  املنتسبني، 

الثبوتيل الطول   من حلَّ   وكلُّ   ،العامل  فيكون يف  ،اخارجي�   س  فيه 

 . سامً ج ىلٰ تعااهللا فيكون  ،ق فهو جسمالعموالعرض و

اإلنسان  نَّ أ ين:  الثا اليَّ الفطرة  تة  يف   )داً جمرَّ   وجوداً (  عقل  ليس 

 بل جتزم بنفيه. ،نجهة وال يف مكا

 القرآن. فظاهر من لنقوملا امَّ وأ 

منا لَّ س نْ وإ ،الصور العلم ال يفتقر إىلٰ  ل: أنَّ واجلواب عن األوَّ 

 د.وج وب الواج ذلك يف حقِّ ن كيكو ل أنْ يستحه ي أنَّ افتقاره إالَّ 

أنَّ   نْ أ   :لثاينوعن ا  ن مم العقل، بل  من حك  في الن  ذلك   نمنع 

كح يكون  ال  وكيف  الوهم،  من   كذل كم  أخرج  قد    والعقل 

ما  واملحس اس  وهي  بمحسوس،  الكّليَّ ليس  ملعقولة  اة  ملعاين 

 وهذا أعجب من ذلك.  ؟ةشخصيَّ ال موراملستخرجة من األُ 

ا وأمَّ  ألنَّ عنه    فاجلواب   ، ل لنقا  بالد نَّيَّ ب قد  ا  التأويل،  ليل ا 

هبام لزم   َل مِ عُ   فإنْ   ،لارضه النق ا عفإذ   ، ه جسامً امتناع كون   يلِّ لعق ا 

وإ ني ب ع  اجلم  النقيضني،  ال ل مهال  أُ   نْ   للنقيضني زم  وإنْ رتك   ، 

و   َل مِ عُ  العقل    كَ رِ تُ بالنقل  إبطال  لزم  معاً ا و العقل   ألنَّ   ، لنقل 

للن   العقل  بطالن قل،  أصل  يب   ومع  فلم    لط األصل   بَق ي الفرع، 

العملالَّ إ  ال وي تأو   ]]٢٩٨[[ص  /   قل، بالع     ول  هو نقل، 

  به.تُ كُ مشهور يف  

*   *   * 

 :)هـ٧٢٦ (ت مة احليلِّ الَّ علا /تسليك النفس

 : زتعاٰىل ليس بمتحيِّ  هل: يف أنَّ ألوَّ ] ا[املطلب] ]١٥١[[ص 

  فكُّ ز ال ينمتحيِّ   كلَّ   نَّ أل،  مةللمجسِّ   فاً يه، خالالء علعقلا فق  اتَّ 

احل اركة  عن  فيكو لأو  حمدَ سكون،  حينئوألنَّ   .ثاً ن  جسم إمَّ   ذٍ ه    ا 

قول،  وهو غري مع  ،أ جزَّ تي  ال   أو جزءاً   ،فيكون حادثاً   اً بن مركَّ فيكو

ه لو  وألنَّ   .املتناهينيري  م غبالقدرة والعلصاف مثل ذلك  اتِّ   عمتناال

مرلكا  جسامً   كان ا  ،باً كَّ ن  اجلحلاصفالعلم  ألحد  هو أ زل  ليس  ين 

م ال  ز الوهلة، وعجتأوَّ ر مواهوالظ د اآلهلة.يتعدَّ ، فرخاحلاصل لآل

 قيل. علعارض القطع اي

*   *   * 

 :)هـ٧٥٤يل (ت العبيدين عميد الدِّ  /وتهإرشاق الالَّ 

ه تعاٰىل ليس بجسم وال  أنَّ يف    :لعارشة ألة ا[املس  ]]٢٤٢[[ص  

 :]وال عرض رجوه

  كان لإالَّ جوهر وال عرض وال  م ويس بجسول( ف:قال املصنِّ

ذكرنامل  اً حادث اجلسم،  ي  أنْ ّح  يص  ملو  ،ا  املعاين   تبطل وهبذا  فعل 

القدرة  أيضاً  اإل  ،يف  خرق  معنٰى امجواستحالة  إثبات  يف  ونفي   ع 

 نٰى). عم

 ثة مباحث):املسألة ثال: (يف هذه )هظلُّ دام  (قال الشارح 

 : ]جسميس ب ه تعاٰىل لأنَّ ل: وَّ األ [املبحث

أنَّ وَّ ألا( تعاىلٰ ل:  ليسه  ذهب ب     اإلجسم.  وأ ماميَّ ت    الءلعق اكثر  ة 

فقال   ،سم ه تعاٰىل جة إٰىل أنَّ شويَّ حلجسم، وذهبت ا ليس ب اىلٰ تع ه  أنَّ إىلٰ 

إنَّ بعضهم  ع عطويل    ه :  م   ، ميق ريض  آخرون  من  وقال  أي  نهم) 

 ]. جسام ه جسم [ال كاألنَّ إ(  : امً ة القائلني بكونه تعاٰىل جسيَّ شواحل

 ل يطوه نَّ (أ  ه جسامً نبكو عنوا) إنْ م هنَّ ق، ألغري حمقَّ  القولوهذا 

فه عميق،  املذعريض  بعينه،وَّ األ  هب و  ا  ل  أي ودليل  إلبطال) 

ال املذه  لُّ داالدليل  إبطال  اعٰىل  (م ألوَّ ب  ب  شرتكل  أي  ني بينهام) 

املذه  أنَّ ،  بنيهذين  إبطابمعنٰى  عٰىل  دليل  ا  له   ،أيضاً لثاين  املذهب 

واحداً ٢٤٣  [[ص/هنام  لكو احلق  ]]  ال  عىلٰ   يقةيف  ،  متقسيهذا 

ذلك أي  (ومع  املكو   ومع)  هذا  الثاأعن  -  ذهبن    باطالً   -ين  ي 

  (ال   ه جسم ): إنَّ (فقوهلم،  لاألوَّ   بهذعٰىل إبطال امل  لدليل الدالِّ اب

يف    مشاركته لألجساميقتيض امً ه جسكون اقضة)، ألنَّ كاألجسام من

  يف   ام  عدم مشاركته لألجسقتيضاألجسام يال كة، وكونه  اجلسميَّ 

ليش إذ  يشركشاو  ء،  يف  اسألجكا  كانل  ءها  ذلك  يف   ،ءليشام 

 ناقض.توهذا 
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أ   م نظر، فإنَّ الكال  اويف هذ أنَّ القائل بذلك ال ير  نَّ الظاهر  ه  يد 

مكاألجال   أمر  يف  األُ سام  أنَّ بمعنٰى   ،مورن  يش  يف  يشاركها  ال  ء  ه 

فإنَّ أصالً  معق  ،    يف   مفهومني فهام مشرتكان  كلَّ   ألنَّ ول،  هذا غري 

سوا ما  عمهسلب  املنهاما  بل  لألمشاركت  عدمبه  راد  ،  يف ه    جسام 

كاحلر  موأُ  واالفدخمصوصة  واوث  الغري  إٰىل  من    بكُّ لرتتقار 

كاألشياء،  ال  ء  ه يشيقال: إنَّ ة والصورة، كام  املادَّ وفراد  اجلواهر األ

 .]رة [لهياأي كاألشياء املغ

  أي،  مه ال كاألجسابذات  ه قائمأنَّ   ه جسامً عنوا بكون  إنْ قوله: (و

و  يسل فهعمقال  ض وال عرله طول  أطلقو أهنَّ   إالَّ م،  لَّ و مس،    ا م 

اجل القائملفظ  عٰىل  عليه  تهبذا  سم  مصطلح  غري  فوهو   عرتج، 

ق بحسب الوضع  طلَ ل يُ جلسم هلفظ ا  وهو أنَّ  ،نازعة إٰىل اللفظ)امل

ا وغالل عٰىل  عملجرَّ اته  بذالقائم  ي  اد  أمن  بح  ؟ال   ألبعاد  ث  وهو 

 ة.لغالل أهإٰىل  يرجع

 :وه)ٰىل وجتعانه ة عميَّ اجلس نفي يل عىلٰ (والدل

 :]تعاىلٰ  اهللا عنة ل عٰىل نفي اجلسميَّ األوَّ  [الدليل

األكوان احلادثة) ن  ع  ملا انفكَّ   امً لو كان تعاٰىل جس   هأنَّ   ل:وَّ (األ

ينفكُّ   وكلُّ   رتاق،الفوا  عواالجتام  والسكون  ةكاحلر  يعني ال    ما 

األ ينتج:حاو  فه،  احلادثةكوان  عن  ك  دث،    ىلٰ تعاان  لو 

سلف بيان صدق هاتني    دق و  ،حادثاً ان  لك  امً ]] جس٢٤٤ ص[[/

الرش نيتالقضيَّ  أعني  واحلٰى الصغر  ةطيَّ ،  الكربٰى مليَّ   بيان    ة  يف 

 .جساماأل ثحدو

 :]ىلٰ تعا ة عن اهللاجلسميَّ  ي[الدليل الثاين عٰىل نف

يل لتاوا ،مفعل اجلس نهم صحَّ  ملا امً  جستعاىلٰ  اهللا اين: لو كانلث(ا

ت ملا  تبيا  منم  قدَّ باطل)،  كونه  (فاملقدَّ لألجسام  عالً فا  عاىلٰ ن  م ، 

 : ة وجهانطيَّ رشيان الله)، أي باطل. (وبثم

مت  نَّ أ   ل:األوَّ  عىلٰ األجسام  صحَّ   امثلة)  فإذا  سلف،  عٰىل    ما 

يشأحده صحَّ ا  املتامثالت    لوجوب  الباقي  عىلٰ   ء  يف  تساوي 

فلاألحكام صحَّ ،  عتعا  منه  و  كونهتق  ىلٰ ٰىل    سم اجل  فعل  جسامً   دير 

إيَّ   ضاً يأ ا  منَّ  لصحَّ  ملشاركتنا  يففعله  املتامثلةسميَّ جلا  اه  يل  اوالت  ،ة 

جسام،  ألاا فعل ه يمتنع منَّأنَّ   اهيي� بد امً عل  ا نعلمورة، فإنَّ طل بالرضبا

 م. قدَّ كذا املف

أ (الثا إنَّ   نَّ ين:  يفاجلسم  يكون إنَّ ]  هألنَّ [بصورته،    علام    ام 

[هبا])    داً موجو بصوبالفعل  يفعلوإنَّ (  ،رتهأي  حيث    ام  هو  من 

بالفعل إنَّ ور صلوا(  ،موجود)  تُ ة  الوكبمشار  لفعَ ام  أي  ة  ضع) 

ع اإلأل  ةلَّ ليست  عٰىل  بمشارثرها  بل  الوضع  طالق،  كة 

رش ه تومصاحب فهو  تأث،  (فإنَّ ريهاط  تُ   ،  ال  أيَّ سخِ النار    جسم   ن 

علها  اسطة ففيه بو   تفعلامنَّ نها إوما بعد ع  ،منهاقرب    فق، بل مااتَّ 

فيف القريب)،  الذإ  الصورة  تأن  فيام  هلا  وضع  سيل  ثري   ،ذا 

ا(والفاع يف  جزئيه)  ركَّ ملل  يف  فاعل  ملا  وإالَّ   معاً ب  فا  يف    عالً كان 

يوٰىل والصورة،  اهل  ب منمركَّ   سمواجل،  يهأحد جزئ  ب، بل يفاملركَّ 

لفالفا أنْ عل  جيب  في  ه  كلِّ   اعالً كون  ماحو  يف  جد  أعني  هزئين   ،

أنَّ الصورةوٰىل واهلي  ىلٰ يواجلسم لو فعل اجلسم لفعل ه  ، فقد ظهر 

لكن   اجلسم،  مشار  هألنَّ   طل،با  التايلذلك  اهليو(ال  بني  ٰىل  كة 

وضع  والص ال  إذ  الوضع)،  يف  بللورة    لو   األهنَّ ،  ادهاانفرهيوٰىل 

م لكانت  وضع  ذات  /[[ص  نقسمةكانت  ال ٢٤٥،  ة  لستحا]] 

جوه ذي  ثبوت  منقسم،  غري  وضعر  يوٰىل اهل  منب  كَّ فترت 

أُ ف  ،ةلصور وا هيوٰىل  هلا  وتكون  حمالوإنَّ   ،سللسيتخرٰى    وألنَّ   .ه 

ت  الوضع الذي  ركة يفاملشا فيها موقوف  الصورأثري  [هو] رشط  ة 

موجودة بالفعل  كوهنا    وف عىلٰ وق امل  لفعلت وضع بااذعٰىل كوهنا  

إجيادوقوف  امل هلالفا  عٰىل  املوقوف  عل  الوشاراملعٰىل  ا  يف    ضع، كة 

 اتب. ور بمروهو د

د األيل(وهذا  تعاىلٰ ل  كونه  عٰىل  مضافاً   سيل  وائل   إىلٰ   بجسم 

 ملطلوب.ة) عٰىل هذا ادلَّ األن م غريه

 :]تعاىلٰ  هللاة عن ٰىل نفي اجلسميَّ الثالث ع[الدليل 

  (أنَّ   امً  جسكونه تعاىلٰ   ستحالةة عٰىل اة الدالَّ األدلَّ ث) من  ثال(ال

ف  كلَّ  إمَّ مركَّ هو  جسم  منب  التجزاأل  ا  تتجزَّ اء  ال  هو    )أ ي  كام 

 هو مذهب ة) كامر والصو  ةاملادَّ   (أو من   ،منيمذهب مجهور املتكلِّ 

ليس بمء، (وواجب احلكامور امجه   ب ج، فواأصالً   )بركَّ لوجود 

تقدَّ   اأمَّ   .مسجبس  ليوجود  ال فقد  بياهنالصغرٰى  ام  يف  يف  ا  لقول 

وأمَّ روالعوهر  اجل بياهنا  دفق  ٰى كربالا  ض،  خو  سلف    اصِّ يف 

 اجب. لوا

املعاين نِّصملاقال  ( تبطل  وهبذا  القدرة)  اً ضيأ   ف:  ار أش  ،يف 

الثاين  إىلٰ   كبذل عىلٰ هو  و  ،الوجه  تعاىلٰ االستدالل  كونه  ليس     

 .امجسلأل عالً افبجسم بكونه 

أ  منَّ  نَّ (ومراده  لالواحد   اته ذ  عىلٰ زائدة  بقدرة)    قادراً   كان  امَّ ـا 

) أي من غري  عاً رتخم  يفعله  أنْ ا  إمَّ ه  نَّ م، ألل األجسافع  منهيصّح  (مل  

وال   متولِّ   ،ةرش امباعتامد  وهو  داً (أو  تعدَّ م)  حملَّ ا  (أو   ،درةالق  ٰى 

 امد. عتالا  طوسُّ ت بالقدرة  ملحلِّ  ما كان جماوزاً مبارشة) وهو 
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) حُّ  يصخرتع الامل  ألنَّ باطل،  ( رتعاً يفعله خم ل) وهو أنْ وَّ األ(و

فدرة(بالقوقوعه   يالشدي  القويَّ   إنَّ ،  ال  أنْ د  بدن   ع خيرت  مكنه  يف 

 د).امالعتبا إالَّ  وال تسكيناً  اً املريض الضعيف حتريك

ا (باطل، ألنَّ   داً ه متولِّ لكون فع  ) أعني]] والثاين٢٤٦[[ص  /

فيلزم  حملِّ   م يفاجلس  نفعل  أنْ ا  إمَّ  أ   قدرتنا،     حملِّ و ال يفالتداخل، 

يكوإنَّ   وهو  ،درتناق  باالام  اجل  امدعت ن  ايف  والملختلفهات  جهة   ة، 

ب أُ ق و أوٰىل  من  اوألنَّ   .خرٰى وعه  لو  أوقاتاً دمعتا  نفعطويلة    نا    ل مل 

 .جسامً 

أعني   باملبارشةوالثالث)  (باطل  ،كونه  لزم  وإالَّ   ،فهو   

أل)التداخل حما  عللفا   نَّ ،  عن  يتجاوز  ال  وإذا  القدرة،    لِّ ملبارش 

  تعاىلٰ   اهللا  وثبت أنَّ   ،سماجلعل  منه ف  ال يصحُّ ة  بقدر لقادر  ا   بت أنَّ ث

ن ذلك  بالقدرة، ويلزم م  اً در قا  تعاٰىل ليس  اهللا  ت أنَّ بثاجلسم  فعل  

مجن كالعلمفي  املعاين  وا  يع  ذلك(  ملكالواحلياة)  لوقوع    ،وغري 

ع أ ىلٰ اإلمجاع  املعا  ،ن)مرياألحد    مجيع  ثبوت  املذكورة  ومها  ين 

مج (فونفي  بثبو ا  وهو  الفرق)يعها،  بعضلقول  ونفي عاامل  ت  ين 

  وت أعني ثب  -  ل وبطل األوَّ   ، )عا مجث خارق لإلال(ث  قول  ،ابعضه

في  وهو ن  ، الثاينفتعنيَّ   ،-  رة معنٰى القد  ت ن ثبوببطال  مجيع املعاين

 عٰى.وهو املدَّ  ،ميعاجل

فإنَّ نظ  داللستاالا  هذ  ويف من  ر،  يلزم  ال  إيَّ ه  يف مشاركتنا  اه 

الق عىلٰ زيادة  ا درة  مساواة لذ  لقدرت  ات  وحيقدر ه  جيوز    نئذٍ تنا، 

 تعاٰىل به.  اهللا ةدر ق ق بإجياد اجلسم وثبوت تعلُّ  اق قدرتنتعلُّ  انتفاء

يفوق  جهة  االعت   له  (ال  أ بوقوامد:  أُ عه  من  ممنوع، ٰى خروٰىل   (

أولويَّ  ثبوت  إمَّ اهاجل  بعض  ةجلواز  لتعلُّ ت،  اإلرادا  [هبا]،ق  أو   ة 

 حات.ملرجِّ ن أسباب اذلك م لغري

أنَّ  إنَّ واعلم  الثجع  امه  الدليل  [ال  الدالَّ اين  نفي  عٰىل  ة سميَّ جل] 

داال�  تعاٰىل  املعاين    عىلٰ   عنه  أحد  النفي  مساوياً درة،  قوهو   لكونه 

املعاين  املذكور عىلٰ ليل  للد القدرة يف    نفي  وملشارو الصيف  ركته  ة، 

س  يا ق رجع إىلٰ هام يد منواح  حاصل كلُّ   ته، فإنَّ يف بعض مادَّ   اهإيَّ 

 نتجيل] تاليها  يضاء [نقنواستثصلة  ]] متَّ ٢٤٧  [[ص/  من ب  مركَّ 

 م.نقيض املقدَّ 

 ا:منَّ الواحدقياس عٰىل زمة بالالملوبيان ا

، مسل اجلفع مل يصّح منه  جسامً  تعاىلٰ لو كان اهللاهكذا:  لفاألوَّ 

ألنَّ   هلكنَّ اجلسم،  فعل  يفاه  قد  فال  للعامل،  جسعل  وبيا امً كون  ن  ، 

عىلٰ ا  زمةاملال الولقياس  فإنَّ منَّ  احد  الا،  يه  امنه    صحُّ   جلسم  فعل 

املشرتكة  و اجلسميَّ امع هجلوا حتقيبتة يف األصاثالة  ع الفر  ويف  قاً ل 

  التقدير.عىلٰ 

هكذا: لو  او اهللالثاين  قادراً   كان  مل ذا   ىلٰ ئدة عازة  بقدر  تعاٰىل  ته 

ع  صان  لكونه سم،عل اجلمنه ف اجلسم، لكن قد صحَّ  يصّح منه فعل

الواحد    ة القياس عىلٰ ملالزمان ابيو  .بقدرة  راً قادون  ال يكالعامل، ف

واحد منهام    كلِّ ون  ك  امعواجل  ،منه فعل اجلسم  ه ال يصحُّ ا، فإنَّ منَّ

زائدة،    اً رقاد ثابقدرة  اجلامع  حملِّ وهذا  يف  ويف    قيقاً حتق  افالو  بت 

 .التقدير املتنازع عىلٰ 

ضعيفا ألنَّ وهذان  نمنعن،  علّ   ا  امل  ة يَّ من   كلٍّ يف  ذكور  اجلامع 

للحك املذمنهام  فإنَّ م  فيه،  [أنَّ سلِّ نُ   ا الكور  امتالعلَّ   م  فعلنا   عناة يف 

منا] لَّ س  بقدرة، وإنْ   راً أو كونه قاد  جسامً ا  منَّ  الواحدجسم كونه  لل

جيوزذل لكن  هذ[اشرتاط    ك،  العلَّ تأثري]  احله  يف  برشة  ط كم 

 ه.د مانع فيأو وجومفقود يف الفرع، 

 : ر] ليس بجوهاىلٰ تعه  أنَّ الثاين: يف ثبح[امل

 :ه ليس بجوهريف أنَّ  املبحث الثاين(: لهقو

 :عٰىل معانٍ يقال  رهولفظ اجل

يقبحيِّ املت  :أحدها ال  القسمة) يف  ز الذي   ، اجلهات  من  جهةل 

  (وهو منفيٌّ   ، الفردوهر  وباجل  ،أ يتجزَّ   الذي ال  ء زٰى باجلوهو املسمَّ 

يأيتمل  ،تعاىلٰ   اهللا  عن منا  الا      كلَّ   وألنَّ   .يهعل  زتحيُّ ستحالة 

ال  متحيِّ   ]]٢٤٨ [[ص/ األكوا لو  خيز  أعني  احلوادث)  ن  عن 

 ).فيكون حادثاً (

اليشهاجلو  :ثاين(ال ذات  وحقيقر  كامء  ر وهج  :يقال  ته)، 

ه تعاٰىل  قيقة، ألنَّ تعاٰىل ذات وح (واهللا  - قته وذاته أي حقي  - اد السو

من   كلَّ   ألنَّ   حقيقة)،  كلَّ   ققِّ ُحي  عداه  لوال  لوا  ائقاحلق  ما  ذوات 

 ، (فكيف ينفٰى فاً رص وعدماً  حمضاً  لكان نفياً  هاتعاٰىل إيَّ  لباريجياد اإ

يث  عنه يطلق    لكن ال   ،ا املعنٰى جوهر)حقيقة، فهو هبذ  ت لكلِّ بما 

 املعنٰى.  لكذ  الرشعي يف  دم اإلذنعل، هذا اللفظعليه 

اجلوهر(الثالث يفاملوج  :  ال  باملوملروا  ،موضوع)  ود  ضوع اد 

  (واهللا   ،واحلركة  للسواد  مسفيه كاجل  ما حيلُّ   لكلِّ   مّل املقوِّ حاملنا  ه

  وده [زائداً القائلني بكون وج  عند  ٰى ناملع  هبذا   ون جوهراً يك  اىلٰ تع

  وهراً ج  اعرة، وليسلة واألشزتعب أكثر املته، وهو مذهماهيَّ   عىلٰ 

القائ عند  املعنٰى  بكهبذا  وجودهلني  نفس  ون  وهم تهحقيق]   ،

وفالسفال البرص  أبوة  وأب احلسني  احلسي  (و  األشعري،    نَّ إ فن 

امل  قوهلم:  امل  يعنون  (ال  ال يف موضوع  دووجاملوجود) يف  وجود  به 
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الشكُّ وإالَّ   ،بالفعل لكان  وجود    بالفعل  يف    يف   اشك�   زيد 

باة إذا كانت عبارة عن الوريَّ اجلوه  نَّ ، ألته)يَّ هروج   لفعل ال جود 

حيصلإذا  ع، فيف موضو مل    دوجوال  لزيد  مل  ة  وهريَّ تكن اجلبالفعل 

له، جوهراً   وحينئذٍ   حاصلة  بكونه  جيزم  بكإالَّ   ،ال  جزمنا  إذا  ونه  

عل وحصول  ده بالفوير عدم اجلزم بوج بالفعل، فعٰىل تقد  وداً جمو

عدمقَّ حتيفيه    شكِّ ال بجوهريَّ اجلز  ق  الشكِّ م  وحصول  فيها،   ته 

دون  يريم ال هنَّ ر أ فظهرة، وجوهر بالرض اً يدز فإنَّ   حمال،التايل لكن

ة وراء  ماهيَّ   ه ل ي  ء الذيريدون به اليش  ل، بل ع فال ملوجود املوجود ب با 

كانت ل  ،-   ارجأي يف اخل   -  عيانيف األ  ت دَ جِ و وُ ل  يث حوجود ب ال

يف   (وال  فيام  عقَ يُ ام  إنَّ   اذهموضوع،  وجول)  زائداً يكون  عٰىل    ده 

 .ذاته

 : ]بعرض  يسل ىلٰ ه تعايف أنَّ لث: الثا[املبحث ] ]٢٤٩ [[ص/

(الهقو ال:  أ  :ثالثملبحث  بعرضنَّ يف  ليس  تعاٰىل  حدوث   :ه 

ال  واجلوه  مسجلا الذي  إام  قي  لعقَ يُ ر  هبام  الَّ العرض  يستلزم   

أي ال  حدوثه)  وجورضورة    ، رضعحدوث  ن  ع  احلالِّ   دتأّخر 

حملِّ  حملُّ   ،هوجود  كان  حادثاً فإذا  مأ   -  ه  ن  كا   -  العدمب  قاً سبو ي 

(وبوس  دوثباحل  أوىلٰ   الُّ احل العدم،  اق  ليس  واجب  لوجود 

 ). يكون عرضاً الفبحادث، 

أنَّ  قولهد  ار ملا  واعلم  م واجلوهر) اجلس  ث: (حدوباجلوهر يف 

مع   ةد املجرَّ  رواهواجل طُّ أ، خرج اخليتجزَّ  هو اجلزء الذي ال كان إنْ 

  شامل ه اجلنس الراد بأ   وإنْ   واحد منها،  قيام األعراض بكلِّ   لتعقُّ 

 اجلسم إليه. ضمِّ إٰىل  يكن له حاجة مل وهرم اجلأقسا يعجلم

 : ]زاٰىل ليس بمتحيِّ عته سألة احلادية عرش: يف أنَّ ملا[

متحيِّ نِّاملص  قال (وليس  ألنَّ زاً ف:  إنْ ،    فقد  سامً منقان  ك  ه 

اهللا  وإالَّ   ،أبطلناه يشتعاٰىل    كان  اهللاأصغر  تعاٰىل  علو�   ء  ذلك    ا عن 

 ). رياً كب

الشا ظلُّ (رح  قال  عل  ثرأكق  ف(اتَّ :  )هدام  أيالعقالء  عٰىل    يه) 

ه  بأنَّ  ف عليهاملصنِّ ، واستدلَّ ةم املجسِّ (إالَّ  ،زاً س متحيِّ يل كونه تعاىلٰ 

م إمَّ   زاً تحيِّ تعاٰىل لو كان  أ منقسامً   الكان  قابالً )   (أو غري  للقسمة  ي 

وانقسم منقسامً ألوَّ م،  كونه  وهو  تق(باطل،    ل)  نفي    مدَّ ملا  من 

  ، سم (باطل) أيضاً ري منقوهو كونه غ  ين)اثالو  ،ة عنه تعاىلٰ سميَّ اجل

ذلك  عن    ٰىل اهللاملوجودات تعاأصغر ا  تعاىلٰ   يكون اهللا   لزم أنْ الَّ إو(

 ).كبرياً  اعلو� 

نظر، هذا  يلزم    إذ  ويف  ا  منال  انتفاء  جلسميَّ انتفاء   االنقسام ة 

ه نَّ نقسام، فإالافي  لن  ملزوماً   ةيَّ اجلسم  م من نفيما تقدَّ   ل عَ ٰى ُجي حتَّ 

كلِّ   يلزم  ال كون  م  من  كلِّ   نقسامً جسم  فإنَّ جسامً   مسمنق  كون   ،  

والسط  املصنِّ  وحاخلطوط  مف[عند  ]، أجساماً   وليست[  نقسمة] 

إالَّ الّلهمّ  أنْ   عىلٰ   ]]٢٥٠[[ص  /يريد      األ اجلسم  رأي  ري  عش 

واحد    بعد  كان يف ، سواء  اجلسم هو املنقسم مطلقاً   أنَّ عنده  الذي  

 عاد.أو أب

 ، ةروان بالرضعن األكو  فّك ين  مل   زاً تحيِّ ن ماكو  ل  ضاً قوله: (وأي

(حادثة األكوان  أعني  تقدَّ   )،وهي)  الملا  (وما  ينفكُّ م،  عن     

با   ادثاحلو الرضحادث)  (وواجب  بورة،  ليس  ث)،  حادلوجود 

 . زاً يِّ ح يكون متفال

 *   *  * 

 ): هـ٨٢٦(ت  املقداد السيوري /االعتامد

لي ه  كون   فمنها:   ]] ٦٩ص  [[  بجس تعاٰىل  وال   والم،  س  عرض، 

اها لتثبت ن ع م  ف عٰىل معرفة توقَّ تعاٰىل ي  ه لإثبات صفة  أنَّ ام  وك . هر جو 

  : عنه، فنقول  ة معناها لتنفٰى ه حيتاج إٰىل معرف عن   فةص   ك نفي ، كذلله 

 .وعمقاً  وعرضاً  طوالً  ل القسمةبقهو الذي ياجلسم: 

 جوه.الو لقسمة بوجه منا   يقبلواجلوهر: هو الذي ال

 .انتقاله عنه يصحُّ  م، واليف اجلس لُّ ي حيالذ: هو والعرض

 واحد. ءيشز واملكان عبارة عن  واحليِّ 

 ز.يف احليِّ اصل حلهو ا :زواملتحيِّ 

املتحيِّ   لُّ واحلا العرض    :زيف  باهو  هو لا ز  ملتحيِّ القائم  ذي 

فيقالمثاسم،  اجل املاء،  فيه  الذي  اإلناء  وللامحيِّ   ء:لإلنا  له:  ء: ز، 

 ز. املتحيِّ  يف الٌّ ة باملاء: حمقائال ربودةز، والتحيِّ م

 ذا، فنقول: ت هفرإذا ع

ه لو  جوهر أنَّ   ض وال روال ع  ه تعاٰىل ليس بجسمأنَّ الدليل عٰىل  

هكا أحد  الثالثن  متذه  لكان  كعىلٰ   زاً حيِّ ة  تقدير  جسامً نو  أو    ه 

ز يف املتحيِّ   ز، أو حاال� يِّ ح  له من  واحد منهام ال بدَّ   كلَّ   ، ألنَّ هراً جو

هالذ وكلُّ اجلو  ي  إمِّ متحيِّ   سم،  فهو  متحرِّ ز  ساكن    كا  كام    -أو 

كون  ه، فيركته أو سكونيف ح  هز يتبعيف املتحيِّ   الُّ حلاو  ،-  سبق بيانه

ما ال    ، وكلُّ احلادثني  نة والسكو من احلرك  ام ال خيلوهنم  واحدٍ   لُّ ك

  ثاً يكون حمدَ  نْ زم أفيل ،- متقدَّ   كام - ثفهو حمدَ  ثاتخيلو من املحدَ 

مه حمال، فال  دَ ِق وحدوثه مع  ]]  ٧٠[ص  /[  ،مه تعاىلٰ دَ قِ ثبت    قدو

 ة، وهو املطلوب. ثثاليكون أحد ال

*   *   * 
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 ):هـ٨٢٦ت ( قداد السيوريملا /ع اإلهليَّةوامالل

ء من أجزائه، وال يش ،بجسم ه ليسأنَّ  الثانية: ]]١٦٣[[ص /

مفوإالَّ  لكان  احليِّ إ  تقراً   وٰىل  سا  كاً متحرِّ   لكانز،  يكون ف  ،كناً أو 

  عن ذلك. اهللا، تعاىلٰ حادثاً 

*   *   * 

احتجَّ   تأويل  يف  :الثاين عرش]]  ١٦٥[[ص   قا  هبا  آيات  ل من 

ذكرناهبخال ما  املجسِّ   ف  وامن  وغملشبِّ مة  والهة  من   بدَّ   ريهم، 

ورد  يل ما  فنقول: جيب تأو  ،خلوض يف املقصودبل امة ق ر مقدَّ ريقت

 : لوجوه ،هشبيالت ا ظاهرهممَّ 

نقل وجب تأويل لاإذا تعارض العقل و هأنَّ  م منا تقدَّ ل: موَّ األ

 .طراح أصلهإل أيضاً ل  لنقاح طرَ طراح العقل، فيُ إم زل لنقل، وإالَّ ا

أنَّ  الكتوره  الثاين:  يف  العزيز د  وق   اب  عٰىل اإلمجاع    ع أشياء 

 آيات:  ك، وذلورة إٰىل ذلكعت الرضتأويلها، ودوجوب 

نُوُر  هللاُ ا:  وىلٰ األُ  رِض   اِت اوَ مَ ا�س�  
َ ْ
 وكلُّ   ،]٣٥ر:  [النو   َواأل

أنَّ   يعلم  عاقل العا  بالبدهية  اليش  ملإله  هو  املنبليس  عىلٰ ء    سط 

ال  مر، فوالقالشمس   مجرالفائض من  هو ران واحليطان، والاجلد

بأنَّ ويأتمن    بدَّ  الساممنوِّ   هله  واألرضر  هادٍ   ،وات  أو ألهله  أو    ا 

 . حهاصلم

قوللا]]  ١٦٦[[ص  /    ه:ثانية: 
َ
 أ

ْ
 زَ ن

َ
ِمنَ   ل ْم  ُ�

َ
 ل

َ ْ
األ عَ  

ْ
اِم �

مَ 
َ
� 

َ
ْزوَ   اِ�يَة

َ
:  كذاوسامء،  مل تنزل من اله  نَّ أ م  ومعلو  ]، ٦[الزمر:    اٍج أ

 َ
ْ
َا ا�

ْ
َز�

ْ
ن
َ
 ]. ٢٥ حلديد:[ا ِديدَ أ

نُ   قوله:  الثالثة:
ْ َ
رَ   َو�

ْ
ق
َ
َوِر�ِد  إِ   ُب أ

ْ
ا� ِل 

ْ
َحب ِمْن  ِْه 

َ
��  

 ِمنْ مَ ،  ]١٦ [ق:
ُ
ون

ُ
 ا يَ�

ْ َ
 ىٰ وَ  �

َ
ال

َ
  ث

َ
إِ ث  ٍة 

�
   ال

ُ
]] ١٦٧/[[ص    وَ ه

نَمَ و]،  ٧  :ة[املجادل  ُعُهمْ بِ ارَ 
ْ
�
َ
أ
َ
وف

�
تَُو�  ا  ا 

َ
اهللاِ � ُه 

ْ
وَج  ثَم� 

أنَّ ]،  ١١٥ قرة:ب[ال القاملر  ومعلوم  بذلك  بالعلماد  ة،  والقدر  رب 

نقل   عنايلغزلا ولذلك  ح    بن  أنَّ أمحد  أقرَّ نبل  ثال  ه  يف  ثة  بالتأويل 

 يث:ادأح

 رض. األ يف اهللا د يمنيواألسجر أحدها: احل

 .ل اليمن»بَ الرمحن من قِ   ألجد نفس: «إينِّ  : قولهوثانيها

ق اهلثوثا تعاىلٰ :  «وله  جل:  من  يأنا  وقع    ،ذكرين»س  وحيث 

 فيات. املنا ها منريغ افكذ ،نافاهتا العقلمل أويل هذهتفاق عٰىل االتِّ 

أنَّ الثالث كالكلمة  :  االتِّ   دةاحالو  القرآن   م دوع  فاقيف 

تقا  وهلذاالتناقض،      اٰىل:عل 
َ
 َو�

َ
 ْو �

َ
 ن

ْ
ِعن ِمْن    ِ�ْ

َ
وََجُدوا   اهللاِ   ِد غ

َ
�

 
ْ
اخ  تِ ِ�يِه 

َ
  ال

ً
ثِ�ا

َ
ك  

ً
شكَّ   ]،٨٢ء:  ا[النس  �فا فيجه  أنَّ   فال  ما  اء  ه 

اجلسميَّ   عىلٰ   دلُّ ي عن  واالتنزيه  ُهَو    كقوله:  وغريها  ،ةهجلة   
ْ

ل
ُ
ق

َحٌد  
َ
أ يدلُّ فإنَّ   ]،١  الص: [اإلخ  �اُهللا  نفعىلٰ   ه  اجلسم  ة يَّ ي 

 ز.حليِّ اة وجلهوا

تركُّ أقّل    اجلسم  فألنَّ   ،لوَّ ا األأمَّ  إنَّ ما قيل يف  ني، ئجز  نمه  به: 

ينايف الوحوذلك  َحٌد    :ولهوق  ،ةد 
َ
يف بام  �أ الوحدانلغة  ة،  يَّ  

 . اً فرد هراً وجي كونه عٰىل نف وذلك يدلُّ 

ينفيه، فإنَّ أمَّ  كون  ي  أنْ   ز ال بدَّ متحيِّ   : كلُّ ه يقولا عٰىل رأي من 

ز  ما يتميَّ   خلفه، وكلُّ مه غري اوقدَّ  ]] ١٦٨/[[ص  ارهيس ه غرييمين

وإالَّ   رخأحد جانبيه عن اآل منقسم،  لي  ليمنيالكان    فهو  س بعينه 

 أحد. منقسم فليس ب ، وكلُّ لعكسوبار يساببل مني بي

ام ك  حداأل  من وجه آخر، وهو أنَّ   ته فيدلُّ ثبِ ي من يُ ا عٰىل رأ وأمَّ 

، ولو  والندِّ   لضدِّ اد به نفي اريُ   فقدأليف  يب والت لرتكفي اراد به نيُ 

ج كلُّ   فرداً   راً هوكان  ف  لكان  أكَّ   مثالً   ردجوهر  وهلذا  هذله،   اد 

ْم  ه بقوله:الوج
َ
ُ ْن يَ�ُ َو�

َ
� 

ُ
ف

ُ
َحدٌ ك

َ
 أ
ً
 . ] ٤ص: [اإلخال � وا

ز  يِّ احلنفي  عٰىل    ة دلَّ ة واجلوهريَّ عٰىل نفي اجلسميَّ   لكذ  ذا دلَّ إو

كان   ان منقسامً ك  فإنْ   ز وجهة،حيِّ ب  اص� ن خمتما كا  كلَّ   نَّ واجلهة، أل

 ام.بطالهن  ، وقد مٰىض فرداً  اً هركان جو مل يكن منقسامً  وإنْ  جسامً 

هو    مدلصا  فإنَّ ،  ] ٢ص:  [اإلخال  �َمُد  �ص� اُهللا ا  ه:قولكو

املصيِّ سال إلد  كان مود  فلو  احلوائج،  يف    جسامً ]]  ١٦٩/[[ص    يه 

  يكن صمداً   لمف  ،هليإ  حمتاجاً   اي� غن   يكنأجزائه مل  إىلٰ   حمتاجاً   باً مركَّ 

املتامثلة    وألنَّ   .مطلقاً  اللوا  بجياألجسام  يف  فل زماشرتاكها    و ، 

ك   ذلإىلٰ  حمتاجاً  لِّ كن ال بعض وجب كو األجسام إىلٰ   ج بعضاحتا

 ذلك حمال.  إٰىل نفسه، وكلُّ  حمتاجاً زم كونه لواجلسم، 

احليِّ   يدلُّ وكذا   نفي  واعٰىل  ألنَّ جلهةز  لو  ،  مع في  حلَّ ه  هام 

يفاحللو  وجوب افتقاره  لزم  ذلك  ل ا  ل،  ويكون  غريه،  إٰىل  وجود 

مستغنياً يِّ احل وإنْ طلقًا م  داً صم  ونكيفال    عنه،  ز  جواز   لَّ ح  ،    مع 

إىلٰ احلل افتقر  ُخي صِّ خم  ول  يوجاحللول،  ب  صهصِّ ص  كونه  وذلك  ب 

 . حمتاجاً 

ْم يَ   وقوله:
َ
نْ َو�

ُ
�   ُ

َ
� 

َ
 أ

ً
وا

ُ
ف

ُ
  ك

ٌ
ه  إنَّ ف  ،]٤ص:  [اإلخال  �  َحد

نفعىلٰ   يدلُّ  وااجلسميَّ ي    واجلواهر    ألنَّ   ة،جلوهريَّ ة  األجسام 

 . لطاوهو بله،  فيكون كفؤاً  ،ةثلمتام

تعاىلٰ قووك    :له 
ْ
�
َ
مِ   َس ل

َ
ْ ك

َ
� ِلِه 

ْ
ولو    ]،١١:  ورٰى [الش   ءٌ ث

 مثل.  ن لهلكا جسامً  كان

ِ��   وقوله تعاٰىل:
َ
غ
ْ
 وَ   َواُهللا ال

َ
 أ

َ
ق

ُ
ف
ْ
تُُم ال

ْ
  ولو  ]،٣٨[حمّمد:    اءُ رَ �
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ي  جسامً   نكا ألنَّ اغني� ن  كمل  /[[ص  ،  مركَّ   كلَّ ]]  ١٧٠  ب جسم 

غريأجزائه.    إىلٰ وحمتاج   م  إٰىل  وجاآلي  نذلك  وإذا  تأويات،  ل  ب 

وجب    أمثال غريتذلك  لئم  هاأويل  املتشاهبات،  يتناق الَّ ن  ض   

 سبحانه، وهو املطلوب.  كالمه

 :علة أنواتأوَّ امل اآليات م أنَّ علفاا هذر إذا تقرَّ 

 :سامأق  وهو ة،يَّ شعار باجلسمإفيه  ل: مااألوَّ ] عولن[ا

 وهو قسامن: ،هالوج عىلٰ  ل: ما يدلُّ األوَّ 

ٰ َو�َ   ه:قول  :لاألوَّ 
َ

 بْ�
ْ
وَج    هُ  

َ
أضاف   ]،٢٧:  رمحن[ال  َر��ك

نف إٰىل  وإضافةهسالوجه  جزؤه، اليش  ،  فيكون  حمال،  نفسه  إٰىل  ء 

هَ   ه:قولوكذا   ٍء  ْ َ
�  

� ُ
� 

ٌ
إِ ا�ِك وَ    

�
 ال

ْ
]، ٨٨صص:  [الق  َههُ ج

نَمَ  ه:ولوق 
ْ
�
َ
أ
َ
 ف

�
ُه  اوا تَُو�

ْ
ثَم� وَج

َ
 .]١١٥: ةربق[ال اهللاِ �

ق  مَ إِ   وله:الثاين: 
�
� 

ُ
� �ِ طْ ا  اهللاِ ِعُمُ�ْم  ِه 

ْ
]، ٩ن:  اسإلن[ا   وَج

  :  وكذا
�

 تِ ابْ إِال
َ
 غ

ْ
وَج َر�� اَء  ٰ ِه 

َ ْ
�

َ ْ
األ  وغري]،  ٢٠[الليل:    �  ِه 

 لك.ذ

  أنْ    لزمالعضو، وإالَّ   وجهبالراد  ل: ليس املاألوَّ واجلواب عن  

أ   جه، بلويبقٰى الو  دسفنٰى مجيع اجلي ه املوصوف باجلالل  نَّ ظاهره 

وع برف َئ رِ قُ  ذاوهل ،ماإلكروا
ُ
املوصوف باجلالل   نَّ أ   وال شكَّ  ،ذ

 :ذات، وكذا الكالم يف قولهعن ال  يكون كنايةاهللا، ف  وهواإلكرام  

 
� ُ

ٍء هَ  � ْ َ
� 

ٌ
 ره.إٰىل آخ ... ا�ِك

نَمَ   امَّ أ و
ْ
�
َ
تُ أ وا 

�
املراد   ،اَو� كان  حصول  فلو  لزم  يف العضو  ه 

جوا ومعلوم  نبمجيع  حوإالَّ   ،فهالخ  سِّ باحل  العامل،  لزم  صول   

الواحد  ا املراد  ماكنأ يف  جلسم  فيكون  به  ]  ]١٧١  /[[ص  كثرية، 

 ات، واملقصود به التأكيد واملبالغة.الذ

عنكنَّام  نَّ وإ بالوجه  يف اإل  من  رئيملا  ألنَّ ات،  الذ  ٰى  نسان 

لياأل إالَّ غلب  وجهه، وبوجس  و  ض علا  ه ز عن غريه، فكأنَّ يتميَّ   هه 

 . هق وجودالذي به يتحقَّ 

اإلنساقصود  امل  إنَّ   ضاً أيو ظهو من  عقر  ن  وحسنه آثار  له 

أنَّ مووفهمه وفكره،   معدن هذه القوٰى هو الرأس، ومظهر   علوم 

 .وجهال  هو آثارها

لعجيب  والرتكيب ا  افةطلالو  سِّ ه بمزيد احلتصاصالخ  وأيضاً 

فحسن    ،هليور ما يف القلب من األحوال عه ظوالتأليف الغريب و

 اإلطالق. 

والقديم  عندهم،  م  ه قديضو، ألنَّ اد العه ليس املرنَّ  أ ينالثان  عو

يُ  حصولهال  يُ يشال  ألنَّ   ،راد  الذي  يُ ء  معناه  حصوله  راد  راد 

ال  جود،الو  يفودخوله   يف  حماواأل  قديموذلك  بزل    اد ر امل  لل، 

وإنَّ  كالرضا،  الرضا،  ٰى  نَّام  عن  إ  نَّ ألبه  قلبه  مال  إذا   ىلٰ اإلنسان 

وإذاهه  وجبقبل  أ   ءاليش]]  ١٧٢[[ص  / أ   عليه،  عرض كرهه 

 .هه عنهبوج

يدلُّ لا ما  العني  ثاين:  يُِ�نَ نَعِ َواْص   ه:لوق   ،عٰىل 
ْ
�

َ
بِأ  

َ
ك

ْ
ل
ُ
ف
ْ
ال  ا 

ٰ ْص َوِ�ُ   ]،٣٧[هود:  
َ َ

� ِ�ْ َواْص ،  ]٣٩:  [طه  �ِ�  َ�يْ   نََع 

 
ْ
 بِ ِم رَ ِ�ُ�

َ
ك

�
إِن

َ
 ف

َ
 ��ك

َ
يُِ�نَ أ

ْ
 .]٤٨[طور:  ا�

يم  :ابواجلو إجال  ذلكاركن  كون    وإالَّ   هره،اظعٰىل    ء  لزم 

  ا قر� مست ٰى سويكون م  وٰىل، وأنْ يف األُ  صنيعةلك التلعني آلة لا

 يها. لع هبا مستعلياً  عٰىل العني ملتصقاً 

أ للزم إثب  وأيضاً  ون  فيك  ،و قبيحه، واحده الو  الوجيفعني  ات 

ذلملا غري  وهوراد  شدَّ ]]  ١٧٣[ص  [/  ك،  عٰىل  ااحلمل  ية  انلعة 

ه  ووجه  واحلراسة، املذحسن  أنَّ ا    ء رعايته ليشمن عظمت    جاز 

 ت عنايته به كثر نظره إليه. دَّ واشت

م يدلُّ الثالث:  اليد  ا  تارةً   ،عٰىل  وردت  د  اإلفرا بصيغة    وقد 

تعاٰىل:كقول    دُ يَ   ه 
َ
ف   اِهللا 

َ
يْ ْوق

َ
اِهللا  ،  ] ١٠ح:  [الفت  ِهمْ يدِ أ يَُد 

 
ْ
 َمغ

ُ
 ل

ٌ
ة
َ
التثنية  ةً وتار  ]،٦٤[املائدة:    ول  خَ   ه:كقول  بصيغة 

َ
 ل

ْ
 ُت ق

   وقوله:  ]،٧٥[ص:    ي� �ِيَدَ 
ْ

ُسوَطتَ يَدَ   بَل
ْ
َم�  انِ اهُ 

تعاٰىل:  ارةً تو،  ]٦٤ :ةد[املائ كقوله  اجلمع  ا    بصيغة   ِ�م�
َ
تْ  َعِمل

يْ 
َ
 ]. ٧١يس: [ اِدينَ أ

 مور:عن أُ  جمازاً   هباعربَّ يُ د ليا ب أنَّ واجلوا

 ته. ، أي قدرةالرعيَّ   ديق  فيقال: يد السلطان فو  ،قدرةلامنها:  

أنَّ   هذا  حسنه  جوو حا  املجاز  اكامل  هذا  إنَّ لعل  يظهر  ضو  ام 

 طلق اسم اليد عٰىل القدرة.أُ  صود القدرةكان املق بالقدرة، فلامَّ 

إطالق اسم   ونيكف  ،اليد  اء النعمةعطإ  لةآ  ، ألنَّ النعمةمنها:  و

 ب.عٰىل املسبَّ السبب 

للك  أنْ   : اهومن صلة  اليد  لفظ  يوتوكيداً   م اليذكر  يقال:  ك  دا، 

من  وكوف  تاكأو ويقرب  ْي   تعاٰىل:ه  ولق  هنفخ، 
َ
يَد  َ ْ

بَ� ُ�وا  د�
َ
ق

َ
�

 
ْ َ
َص وَ �  اُ�ْم 

ً
ة
َ
و]١٢[املجادلة:    َدق  ، ْيََدي  َ ْ

َ   بَ�
ْ

 تِهِ رَ�

 ].٥٧: [األعراف

عرفت األُ   درافاملهذا    إذا  غالبة    أنَّ :  وىلٰ يف  اهللا    ىلٰ ع قدرة 

 .ةمنعال ويف الثانية: .قدرهتم

اليهوده  أنَّ   هعلي  ويدلُّ ]]  ١٧٤[[ص  / يكونوا    أنْ ا  مَّ فإ  ،كالم 

يقال:   ل امتنع أنْ األوَّ   كان  فإنْ   .نأو منكري  ،اخلالقين بإثبات  قرِّ م
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العامل مغلو مقيَّ خالق  فإنَّ ل  يد،  ا  وإنْ   .اقلع  قولهه ال  مل    ،ينلثاكان 

لذلك فائدةالكال  يكن  يبَق   ،م  أنْ الَّ إ  فلم  النعمة،     املراد    يكون 

 هم.نععن اخللق ممنوعة  وسة  باهللا حمنعمة  قادهم أنَّ تعال

ُت �ِيََدي�  :تعاىلٰ   ا قولهوأمَّ 
ْ
ق
َ
 ه قوالن:للعلامء فيفنقول:  ،َخل

أنَّ األوَّ  تقائمتاصفتان  اليدين    ل:  بذاته  حيعاىلٰ ن  هبام ،   صل 

  ، ألنَّ آدم    الصطفاء كام يف حقِّ ريم وا  وجه التكعىلٰ ق  ليخالت

   قوله:
ْ
ق
َ
َبالعّيل   رشعِ يُ   يََدي� �ِ   ُت َخل للّ كانة  فلو  راد  امل  سجود، 

لكانت اخللقعلَّ   القدرة  مجيع  يف  للسجود  مهنَّ ألو  .ة    ذكورة ا 

واحدة والقدرة  إشعافي  وألنَّ   .بالتثنية،  خم  بأنَّ   راً ه    صوص آدم 

 عن غريه. نفيمكم احل ذلك، وأنَّ ب

هذايفو أوَّ أمَّ ،  نظر    بالفألنَّ   الً ا  التخليق  يوجب   نييده لو كان 

ومزالتك ال  ،طفاءصااليد  ريم  باألبهالكان ختليق  واألنعام  دي يئم 

عىلٰ  رجحاهنا  آدم  يوجب     ،حقل يف  تْ    اهلا:وله 
َ
َعِمل ا  ِ�م�

يِْدينَ 
َ
عَ أ

ْ
�
َ
 اما أ

ً
 ]. ٧١س: [ي ا

 ليل قوله تعاٰىل: دد، بد حصول الععىلٰ   دلُّ ال ي  هفألنَّ   ،اً نيثاا  وأمَّ 

 
َ
� 

ْ َ
ْي � َ يَدَ ْ

ُ�وا بَ� د�
َ
ْم َص اوَ ق ُ� 

ً
ة
َ
ق  .]١٢: ةادلملج[ا دَ

  عامَّ  عٰىل نفي احلكم دلُّ الذكر ال يالتخصيص ب فألنَّ  ،لثاً ا ثاوأمَّ 

 ه.عدا

كوينه يف تآدم العناية بلكثرة  اها نَّام ثوإنَّ  ،املراد القدرة  الثاين: أنَّ 

إ  نَّ فإ،  هإجيادو أرااإلنسان  بع ذا  املبالغة يف  وتكميلها  هامَّ ملاض  د  ت 

هذ ومنبيدي  تلعما  يقول:  أنَّ علوملا]]  ١٧٥/[[ص    ،    م 

 .ميف غري آد ما كان حاصالً  عنايةمن الهذا النوع  يق معتخلال

عن قول   اً د جوابه وراه مبسوطتان، فاملراد النعمة، ألنَّ يدا  وأمَّ 

واليهو بد،  ذ وجا  نَّيَّ قد  عبارة لوا  لك،ه  كث  تثنية  النِّعن  م  عَ رة 

 خلق.للوشموهلا 

 . آلخرةا واينمة الدنع أو ،والباطنة ةرهظاتاه الوقيل: املراد نعم

ما اليم  يدلُّ   الرابع:  كقوله:عٰىل  مَ   ني  َمطْ اوَ َوا�س� ��اٌت  وِ اُت 

ِمينِ �ِ 
   وقوله:]،  ٦٧[الزمر:    هِ يَ

ْ
َخذ

َ َ
مِ نَ أل بِ ا  ُه 

ْ
َِم�ِ ن   �  ا�ْ

 .]٤٥: ة[احلاقَّ 

ٰى سمَّ يُ ه بدليل أنَّ  رة، دقة والوَّ ارة عن الق عبمني الي  اب أنَّ جلواو

با  نبجا أللاأليمن  أ نَّ يمني،  لف  حلا  يمِّ وُس جلانبني،  اوٰى  ق ه 

ألنَّ  الفباليمني  عٰىل  اإلنسان  عزم  يقوي  هذا  والرتك،  لعه   فعٰىل 

 ه.ات بقدرتيَّ بالساموات مطو املراد

قوله:وأمَّ     ا 
َ َ
 أل

ْ
بِ نَ َخذ ُه 

ْ
ِمن َ ا 

ْ
ثمّ   �  �ِ مِ ا� بيمني    أخذنا  أي 

اإل يقال:كام   ،نسانذلك  اأ     بيمني  املىلٰ إ  لصبي خذت  أو    ،كتب 

 ة والقدرة. نا منه بالقوَّ خذأ  :، فيكون املرادآلخذا  بيمني يكون

يدلُّ  ما  القبضةىلٰ ع  اخلامس:  ت       عاٰىل:كقوله 
ً
يعا ِ

َ
� رُض 

َ ْ
َواأل

بْ 
َ
ِقيَ يَْومَ  َضتُهُ �

ْ
 .]٦٧[الزمر:  َمةِ ا ال

اآلية  ب:واجلاو أنَّ   يدلُّ   ظاهر  ق   عٰىل  وذضباألرض  لك  ته، 

 ال لوجوه:حم

حمتوية  أنَّ   :لاألوَّ  يقول لنجاساعٰىل    األرض  فكيف  ات، 

 ؟املإله الع ا قبضةاقل: إهنَّ الع

أنَّ  أنَّ   دالٌّ ن  آر الق  الثاين:  وقبضة اخلالق    عٰىل  األرض خملوقة، 

 لوقة.تكون خمال 

تقبل  أنَّ الثالث:   وتاماالج  األرض  والا ع  عامرة  الفرتاق 

 كذلك.  الق ال تكونخلوالتخريب، وقبضة ا

ب  فإذن ا  دَّ ال  أ من  وهو  يف األ   نَّ لتأويل،  ث  رض  إنَّ قبضته.    ّم 

يُ  قد  ا  األنامل]]  ١٧٦/[[ص    احتواءهبا  راد  القبضة  ، ءليشعٰىل 

  د يف ال: البللكه، يق فه ومّرص ء يف قدرته وتراد هبا كون اليشوقد يُ 

 .اههنا ما ذكرناد راملان، وة السلطقبض

َ يَ   تعاٰىل:  نب، قالاجل  عىلٰ   دس: ما يدلُّ ساال
ْ

ٰ ا َح�
َ

�   ٰ
َ َ

ا   مَ �

ر� 
َ
  ِ� ْطُت ف

ْ
 ].٥٦: [الزمر ِب اهللاِ  َجن

سن هذا سبب يف حلا، واد من اجلنب احلقِّ قيل: املرواجلواب:  

أنَّ امل اليش  جاز  إنَّ جنب  حق� ٰى سمَّ يُ   امء  به  ألنَّ   ا  اليش  يصري ه  ء  ذلك 

اهللا فقد    حقِّ   يف  عٰىل سبيل اإلخالصبعمل    ه، فمن أتٰى لغري  اً نبجما

ذلكج يف  فيصحُّ علا   انب  اهللا،  غري  بذلك  إنَّ قال:  ي  أنْ   مل  أتٰى  ه 

اا جنب  يف  معروفتع  هللالعمل  االستعارة  وهذه  يف   ةاٰىل،    معتادة 

 العرف.

يدلُّ  ما  الس  السابع:  يف  عٰىل  تاق     عاٰىل:قوله 
ُ

ف
َ
ش

ْ
�َ يُ� ْن  

  عن أيب سعيد   )ةنَّح السُّ رش (روٰى صاحب  و  ]،٤٢  م:لقل[ا  ساقٍ 

أنَّ اخل سدري  النبيَّ ه  ربُّ   :لويق  9  مع  ع«يكشف  ساقه  ن  نا 

 يف الدنيا رياءً  يسجد  ن كانة، ويبقٰى ممؤمن ومؤمن  ه كلُّ سجد ليف

 ».ظهره طبقاً  د له فيعودذهب ليسجيف وسمعةً 

 : جوهاخلرب، لوآلية وة يف ا حجَّ واجلواب: ال

إاألوَّ  أنيف    سليه  نَّ ل:  بل  عن    شفيك  اآلية  قال: «عن  ساقه 

 . هعلاف مَّ َس مل يُ  بام ، وذكره»قاس

أنَّ اينالث]]  ١٧٧[[ص  / السإثبا  :  لت  الواحدة  لحيوان  اق 

 هللا عنه. اتعاىلٰ نقص، 
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ث الثوب  ن عن االحرتاز عن تلوُّ يكوام  نَّ إ  فشالك  الثالث: أنَّ 

أهودَّ اد شاملربل    إله العامل،  لَّ ور، وجء حمذبيش يقال: قيالال  ة  امة 

احلق  أ امت  ساقها،  عٰىل  فقولدَّ ش  يرب      ه:هتا 
ُ

ف
َ
ش

ْ
 نْ �َ يُ�

شدَّ   اقٍ سَ  عن  عذوأهو  ةقيامالة  أي  وأنواع  إٰىل    ،ااهباهلا  وأضافه 

  هو. إالَّ  عليهادر قية ال ه شدَّ نَّ فسه يف اخلرب ألن

 : سام و أق ، وه باألجسام إالَّ تقوم   صفات العٰىل  الثامن: ما يدلُّ 

    : تعاىلٰ   ء، قال اهللاياحلا  :لوَّ األ
�
 اَهللا  إِن

َ
َ   ال ِ ْستَْحِ� �

ْ
 يَ�

ْ
ن

َ
َب   أ

 ثَ مَ 
ً
مَ ال  َ�ُعوا   

ً
سلامن  ،]٢٦:  ة[البقر  َضة روٰى  عن   وكام 

  ه إليه أنْ د يديرفع العب  اكريم يستحيي إذ  اهللا حيٌّ   نَّ إ: «9 النبيِّ 

 ».خرياً فيهام ٰى يضع حتَّ  مها صفراً يردَّ 

أنَّ واجلواب ه  :  تغريُّ احلياء  ا كوان  و  يعرتي  من   إلنسان سار 

يُ  أو    باقَ عخوف ما  ء ياجعل احلاحلياة    نمه  واشتقاق   عليه،  مُّ ذَ يُ به 

والت  هعرتي يا  مل االنكسار  فتنكرسغريُّ من  الق،  احلياةوَّ   فتنقص    ، ة 

 ال بدَّ   ئذٍ ، وحينمن كذا، ومات حياءً   حياءً   هلك فالن  :وهلذا يقال

إ،  لتأويمن   الك  نَّ فنقول:  أيلِّ القانون  خيتصُّ   كلَّ   نَّ     وصف 

وُ جسام  باأل فهو حممول  اىلٰ تع  به  َف ِص إذا  هنايا  غراض  ألات  عٰىل 

 راض. غيات األ بداال عىلٰ 

دأ  بملا ادأ وهناية، أمَّ نسان هلا مب لة حتصل لإلاء حااحلي  مثاله: إنَّ 

  فعل، فإذا ورد يف ذلك الفهو ترك    ا النهايةاملذكور، وأمَّ   التغّري فهو  

 بل  ، أ هو مبداخلوف الذي   وغريُّ راد ذلك التامل  ليس ٰىل فاهللا تعا  حقِّ 

ا ترك  هاملراد  الذي  الغضب  .ايتههنو  لفعل  مب  وكذلك  وهودله   أ 

و القلب  دم  االغليان  وشهوة  ونتقام،  غاية  العقاب له  إيصال  هو 

امل  اهللا تعاٰىل به  َف ِص وُ ليه، فإذا  املغضوب ع  إىلٰ  بل  راد املفليس  بدأ 

 .غايةوال النهاية

ق ينثاال  ]]١٧٨[[ص  / اللقاء،  اهللا:  تعاٰىل:ال      ُه
�
�
َ
 �ُ   مْ أ

َ
وا  ال

ُ
ق

   ]،٤٦  :رة[البق  ِهمْ َر�� 
ْ
يَل ْونَ يَْوِم 

َ
من واللق  ]،٧٧بة:  لتو[ا  هُ ق اء 

 ام.صفات األجس

 د وجهني:حأ ه حممول عٰىل واجلواب أنَّ 

هناك حتت   يه دخل ند ملك ولق عالرجل إذا حرض   ل: أنَّ األوَّ 

الرفعه، وكان    يف  له  لةحي  ال  والً ه دخ وقهرحكمه     لقاء سبباً ذلك 

ق  ال ك عليه،  املل  ةردلظهور  هذا    قسم احلمل من    يكون  هوجفعٰىل 

 األغراض.  تاياهن عىلٰ 

 مضاف، أي مالقوا جزاء كالم حذف  كون يف الي  : أنْ وثانيهام

  غريها. كذا يفم، ورهبِّ 

املجيء    نحو:  ،الثالث: 
�

 إِال
َ
أ   

ْ
ِ�يَ ن

ْ
يَأ ِ� اهللاُ ُهُم    لٍ  

َ
ُظل ِمنَ      

 ا
ْ
 ل

َ
مَ مَ غ

ْ
َوا�  اِم 

َ
 ئِ�َ ال

ُ
قول  ،]٢١٠لبقرة:  [ا  ة يف  ِ�َ   ه:وكذا 

ْ
يَأ ْو 

َ
 أ

 �� رَ 
َ

  رَ اءَ جَ و ]،١٥٨ [األنعام: ك
َ

 . ]٢٢: [الفجر ��ك

وجميئه  أنَّ واجلواب:   تعاٰىل  اهللا  محل  إتيان  ظاهيمتنع  عٰىل  ره، ه 

حمدَ إالَّ و لكان  ألنَّ ثاً   ي،  ال  ولكان واحل  من   حينئذٍ   نفكُّ ه    ادث، 

وجلداً حمدو إ،  إثبات  األجسام،غريه    ةهليَّ از  إهل  نَّ أل  من  تها  يَّ منع 

  طعن اخلليل    يتمُّ كان    ا ملا وإالَّ األجسام عليه  ت فاجلريان ص

إهليَّ  الكيف  املواكب  ة  فيكون  والقمر،  حينئذٍ اروالشمس  غري    د 

 ذلك.

 جهان:فو ،ا يف اإلتيانأمَّ 

 عىلٰ   له  ا جميئاً هيئل جمجع، فهللاات ام آيأتيهي  املراد أنْ   نَّ ل: أ األوَّ 

لالتعظ ه  لُّ دوي شأهنا،  يم  قبل:عٰىل  من  قوله     ذا 
َ
ِمنْ إِ ف تُْم 

ْ
ل
َ
َز�  

ْ
  ن

َ�� جَ ا  مَ دِ َ�عْ  ُم ا�ْ ُ�
ْ
 .]٢٠٩ [البقرة: ُت انَ اَءت

   سورة النحل:  ، لقوله يفأمر اهللا  مهأو يكون املراد أن يأتي
�

 إِال

 
ْ
تَأ  

ْ
ن

َ
 ِ�يَهُ أ

َ
َمال

ْ
ا�  ئِ�َ ُم 

ُ
 ]]  ١٧٩[[ص  /  ة

َ
يَ أ  ْو 

ْ
َر��   ِ�َ أ ُر 

ْ
�
َ
 أ

َ
  ك

مذهفكان    ]،٣٣النحل:  [ ب  اً فرسِّ ا  ولقوله    ك: لذد  علذلك، 

 َ�ِ
ُ
 َوق

َ ْ
رُ  األ

ْ
�  فيكون    ،السابقللمعهود  م  والالَّ   ]،٢١٠رة:  [البق

جرٰى   مقتضياً  أمر  معهويل  لذكر  بالالَّ   .اذهني�   داً كون  هواملراد  نا  م 

ُرنَ َومَ   :ولهكق  ،الفعل
ْ
�
َ
أ إِ ا   ا 

�
وَ ال ةٌ  ا  مْ ِحدَ

َ َ
ََ�ِ ابِ   حٍ �

ْ
�  �  

أ   َل ُمحِ   وإنْ   ]،٥٠ مر:[الق   مناداة مناٍد   د رايكون امل  نْ عٰىل القول جاز 

غاممات  وصة يف تلك الخمصعة ول أصوات مقطَّ وحص، ند اهللا من ع 

 وعد  يأتيهم اهللا بام   ه: أنْ ف تقديرهناك حذ ن وة عٰىل حكم، أو يكدالَّ 

العذ  ت اب، فح من  به  يأيت  ذف  احل   نويكف   ،هم عٰىل الف   عويالً ذف ما 

  : ومثله  ، وجه  واطرهم يف كلِّ خو  رهمل لتقسيم أفكايالتهو   غ يفأبل

 
َ
تَ ف

َ
 ْن َحيْ اُهُم اُهللا مِ أ

َ
� 

ُ
�َِسبُوا ث

ْ َ
 . ] ٢[احلرش:   ْم �

الباء،    أنْ ين:  الثا بمعنٰى  يف  اجلرِّ حويكون  بعضها    روف  يقام 

  أي   ،ئكةملالم واام بظلل من الغهم اهللايأتيأن ْ ديره:مقام بعض، وتق

 .ةئكملالا مع

 :فوجهان أيضاً  ،جيءا املمَّ وأ 

 : وجوهًا  ذٍ فيحتمل حينئ ،اف ل: حذف املضاألوَّ 

 ة.بسباملجازاة واملحاك ربِّ  مراء أ ل: جاألوَّ 

  ه. ا جاء عسكر القاهر إذ   كام يقال: جاء امللك   ، ك قهر ربِّ الثاين: جاء  

م، اليوذلك   بالرضورة يف   تعاىلٰ وره معرفة اهللالثالث: جاء ظه

 ه. ظهورو رٰى جميئهجم ياً جارذلك  فصار
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أنْ الثاين املراد  مضاف، هناك حذف    يكون  :  اآلية    نم  ويكون 

آبظه  كالتمسُّ  قدرت  اهللا  تياور  آثار  وسلطانه،وتبيني  وقهره   ه 

متث بحواملقصود  احلالة  تلك  إذا  ]]  ١٨٠[[ص  /  امللك  لايل 

فإنَّ حرض آثار  وره  حضد  يظهر بمجرَّ   ه،  ال    ياسةوالساهليبة  من  ما 

 .اهساكره كلِّ ور عبحضيظهر 

جسنَّ أ عٰىل    يدلُّ   ماسع:  التا أوه  كمتعلِّ   م  باجلسم  ح ورال ق 

   كقوله:  ،والنفس
َ
ف
َ
ُت  َو�

ْ
ِمْن  خ   ]، ٢٩[احلجر:    ُروِ� ِ�يِه 

تعاٰىل:غريو وقوله      ذلك، 
َ
ْعل

َ
   ا ِ�  مَ مُ �

ْ
ف
َ
� �ِ    :١١٦[املائدة ،[  

 ذلك. تلزما يسعٰىل م ي أوتجزِّ  الىلٰ ع ه يدلُّ فإنَّ 

افة إض  فهو  هإٰىل نفسح  الرو  افةإض  نَّ ، فإا الروحأمَّ ب:  جلوااو

  ب، المتناع أنْ بَّ سملاب عن  بالسبنفخ التعبري  لاب  يف، واملرادالترش

 ي والتبعيض. للتجزِّ   ن تعاٰىل قابالً يكو

 :عٰىل وجوه لغةً  فقد جاء ،سا النفوأمَّ 

   كقوله:   ، : البدن ل األوَّ 
� ُ

�   
ْ
ف
َ
� 

َ
 ٍس ذ

ُ
ة

َ
 ائِق

ْ
  . ] ٣٥  اء: بي ألن [ا   ِت َموْ  ا�

اال سحون  ،لدمثاين:  نفس  له  حيوان  ُس ئا:  ومنه  ّميت  لة، 

 .ساءفَ النُّ

الروحلا تعاكقول  ،ثالث:  ٰ  هللاُ ا  :ىلٰ ه 
�

تََو�
َ
� ِح�َ   َس 

ُ
ف
ْ
�
َ ْ
  األ

 .]٤٢[الزمر:  اَ�ْوتِهَ 

تعاٰىل:  ،العقل:  عبالرا ِ�   كقوله 
�
ِ� َوال ُمتْ 

َ
� ْم 

َ
� َمنَ     اِ�هَ ا 

ِ ا  وَ وَهُ   وقوله:  ]،٤٢[الزمر:  
�

   ي�
َ
ا�ُ �

�
يْلِ بِ   مْ تََوف

�
  ا�ل

ب  وذلك ألنَّ   ]،٦٠ :ما[األنع باقية حاهأرس األحوال  النوا  إالَّ لة    م 

 نوم واليقظة. عند ال ال فيهخيتلف احل ه هو الذيل، فإنَّ العق

 َومَ   ، نحو قوله تعاٰىل:عينهء واليش  تااخلامس: ذ
َ
َدُعون

ْ َ
  ا �

 إِ 
�

 ال
َ
َسُهمْ  أ

ُ
ف
ْ
� ٩: بقرة[ال ،[ 

َ
 ف

ْ
 ا�

ُ
مْ ا وتُل

ُ
َس�

ُ
ف
ْ
�
َ
 .]٥٤: بقرة[ال أ

تقرَّ ]]  ١٨١[[ص  / هإذا  فاملراد  هذا  واحلقيقة،    نار  الذات 

 ال أعلم معلومك.ره: تعلم معلومي وتقدي ا هذىلٰ فع

قوله:وأمَّ   وَ   ا 
َ

ِ�   اْصَطنَْعتُك
ْ
 دالٌّ ه  فإنَّ   ]،٤١[طه:    �  ِ�َف

لنفيس    ارلده ات هذرال: عمَّ ا ق ن إذاإلنسا  ة، فإنَّ بالغملاد  عٰىل تزيي

 . ةغالمنه املب  مَ هِ فُ  تها،علأو ج

 عىلٰ   ما يدلُّ   -وليس يف القرآن    -  ر العارش: ما ورد يف األخبا

كث  ،ةسميَّ اجل منه حديري ذكرنوهو  حماس  واحداً   ثاً ا    ن الشتامله عٰىل 

عن    مها:حدأ   :قد ورد بعبارتنيديث الصورة، ورة، وهو حيف العبا

خلق  نَّ إ«:  9  يِّ النب ع  اهللا  أبو    ٰى رو  ام:وثانيه  ،ته»روص   ىلٰ آدم 

أحدكم لعبده:    نَّ لويق: «ال  9  عن النبيِّ   ،يرةهر يبعن أ   ،خزيمة

ووجهو  هللاح  قبَّ  أشبه    جهك  فإنَّ من  عٰىل  خلق    اهللا  وجهك،  آدم 

 صورته». 

 :ه» حتتمل وجوهاً  قوله: «عٰىل صورتاء يفاهل أنَّ   :واجلواب

 اهللا. غريودم رة آو ص ء غري يشإىلٰ  تكون عائدة أنْ  :لوَّ ألا

 . دة إٰىل آدم ئا تكون ع الثاين: أنْ  ]]١٨٢ ص[[/

 .تعاىلٰ اهللا  عائدة إىلٰ  نو تك  الثالث: أنْ 

املوَّ  األفعىلٰ  ا ل يكون  من  الردُّ األُ لعبارة  راد  قال:   وٰىل  من  عٰىل 

ة طويل ثَّ ظيم اجله كان عقوهلم: إنَّ ك  ،خرٰى  صورة أُ ان عىلٰ آدم ك  نَّ إ

بالقا رأ يكوحيث  مة  ق ن  الفي  السامء،  من  اً يبرسه    9  نبيُّ كون 

إىلٰ أشا معنيَّ نإ  ر  إنَّ سان  وقال:  آدلخ  اهللا  ،  صورتهق  عٰىل  أي    ،م 

الثانيةالعبا  وكذا عىلٰ   ن.إلنساهذا اآدم مثل شكل  شكل    نكا   . رة 

وج وهو  هوزيادة  ألنَّ   امإنَّ   9  النبيَّ   أنَّ   آخر،  عنه  شهنٰى  تم ه 

،  لك الشخصذ رة  و بصبهون  م مشألهنَّ   ياء،ومجيع األنب   مآلد

 ابتدأ خلقه عٰىل هذه الصورة.  هألنَّ  بالذكر   دمآ خصَّ و

مل قرب حيتإٰىل األ   ونه عوداً وه لك جٰى الوٰىل الثاين وهو أقوعو

 : وجوهاً 

لاألوَّ  عٰىص امَّ ـل:  وأُ   آدم  اجل  من  بمثل  نَّخرج  يعاقب  مل  ما ة 

ا من  غريه  به  فإنَّ ووالطاو  ةحليَّ عوقب  أ س،  يف وغريَّ   هامخرجه     

  خلقه.غريِّ مل يُ  هفإنَّ  ه ، بخالفهامقخل

قباو وما  اجلواب  هذا  بني  ه  أنَّ   :لهلفرق  من  ذا  املقصود 

املس  مصوناً   انك   هأنَّ  واألوَّ عن  بيانخ،  الصورة    أنَّ   ل  هذه 

ليس هي  إالَّ   املوجودة  غريالتي    من  قبل  للمسخ تعرُّ   كانت  ض 

 وعدمه. 

أنَّ الثاين ال    اإلنسان  نَّ إن:  ولويقين  ة الذيَّ رالدهقول  ه إبطال ل: 

 خلق آدم عٰىل  هللا  فقال: إنَّ   ،ودم الطمثالنطفة     بواسطة الَّ د إولَّ يت

 ة وعلقة ومضغة. م نطفمن غري تقدُّ  تداءً بورته اص

 قالوا: إنَّ سفة الذين   الفالىلٰ ع  ه ردٌّ الثالث: أنَّ ]]  ١٨٣[[ص  /

يتكوَّ  ال  مدَّ   إالَّ   ناإلنسان  طويلةيف  وبو   انوزم  ة  طة  اسمديد 

 ط. هذه الوسائ ه خلقه من غري: إنَّ فقال لعنارص، وا كفالاأل

الردُّ  األطبَّ ىلٰ ع  الرابع:  والفال  ااء  بالقوَّ قائلنيلسفة  املصوِّ   رة  ة 

  تعاٰىل وإجياده.تخليق اهللادة ال باملولِّ 

أنْ ااخل املري  مس:  الصورة كون  من  رشحت   اد  يقال:  الصفة، 

، فيكون افتهي صلة، أ سأة املصور   تكرورة الواقعة، وذفالن صل

أنَّ امل وذلك    عىلٰ   َق لِ ُخ   آدم    راد  وأحواله،  صفاته    أنَّ مجلة 
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علمه    ّم يزدادة العجز واجلهل، ث غاييفيكون    نسان حني حيدثاإل

فبوق  م  أنَّ     نيَّ درته،  خلق  األأوَّ   نآدم  علمه   كامالً مر  ل  يف 

 قدرته.و

 : وجوهاً  حيتمل وعٰىل الثالث:

ايك  نْ أ   ل:األوَّ  منملرون  فيك  ةر صوال  اد  املالصفة،  أنَّ نعون    ٰى 

واألجسام  زاتام  آدم   األشخاص  سائر  عاملاً وكب  عن    نه 

ق باملعقو احلر  راً داالت،  استنباط  وهذعٰىل  والصناعات،    ه ف 

من بعض   تعاٰىل لصفات اهللا  ةصفات رشيفة للشخص نفسه مناسب

 جوه. الو

أنَّ  كالثاين:  الصفة    يصحُّ ام  ه   يصحُّ ا  كذ  وصوف امل  ىلٰ إإضافة 

اخلافإض إٰىل  وتها  الغوجِ ملاالق  ويكون  اإل  ضرد،  هذه  ضافة  من 

امة  الصور بمزيد الكر   سائر ن تازة عهذه الصورة مم أنَّ   الداللة عىلٰ 

 لة.واجلال

اإلثاال ليس  الغزايل:  قال  ال  بارة عنع  ن نسالث:  بنية، بل  هذه 

م ليس بجسم وال جسهو  تعلُّ امين ووجود  بالال  له  ٰىل  ع  الَّ إبدن  ق 

أنَّ   ونفيكف،  والترصُّ   بريدالتسبيل   ذ  املراد  هذا آدم    تانسبة  إٰىل 

إٰىل الابالالبدن كنسبة   نهام واحد م  كلَّ   إنَّ   يثن حم،  عاملري تعاٰىل 

 ف.ه بالترصُّ يف راً كان مؤثِّ  هذا اجلسم وإنْ  يف  حالٍّ غري

متسَّ النو]]  ١٨٤[[ص  / فيام  الثاين  باجلمن    به ك  ع  ل قال  ه  هة 

 ه:جووكتاب و من الوه عاىلٰ ت

 العرش.  االستواء عىلٰ  ة الواردة بلفظستَّ ال ياتل: اآلألوَّ ا

القطعيَّ يالدال  نَّ أ ب  جيبوأُ  دالَّ ل  خمتص� أنَّ   عىلٰ   ةة  ليس  بجهة   اه 

ما    فالز،  وحيِّ  باالستواء  املراد  وإالَّ هفيكون  كونه  موه،  لزم   

احلاصل  ، ألنَّ منقسامً  يف  اجلزء  العمنه  يمني  غري  احلرش  يف    صلا 

مل    ون، وإنْ كس احلركة والدر عىلٰ إن ق   ثاً يكون حمدَ   أنْ   لزموره،  يسا

أنْ  يلزم  كالز  ونيك  يقدر  أو  أس ب  منكاملربوط  حاالً ول  منهام،    أ 

 َر��   :ولهبق  يكون حمموالً   ولزم أنْ 
َ

 َعرْش
ُ

ِمل
ْ َ
 َو�

َ
هُ   ك

َ
ْو�

َ
  ئِذٍ ْم يَْومَ ف

مَ 
َ
  ا�

ٌ
ة:  �ِ�يَة الق  ، لكن اخليهملاحب  حمفوظاً   فيكون  ]،١٧  [احلاقَّ

تأويله، وهو   بذا مل يكن كذلك وجكس، وإالع  خلوق الامل  فظحي

ونفاذ  اليتساال  املراد:  أنَّ  والقهر  األحكام  وجري  ،القدرةء  ان 

  اللغة.ة، وهذا جائز يفاإلهليَّ 

 قال الشاعر:

استوٰى  عىلٰ برش   قد     ق العرا   

غري  مهراق   من  ودم    سيف 

 ش وجهان:رص العة ختصيوعلَّ 

أنَّ ألوَّ ا فخصَّ ق خلواملظم  أع  هل:  للذا  ات،  كام  كر  ه خصَّ ذلك 

َعرِْش  ه:لويف ق 
ْ
 ا وَُهَو رَب� ال

ْ
 .]١٢٩وبة: [الت  � َعِظيمِ ل

ذكر  الثاين:]]  ١٨٥[[ص  / الغزايلما  كتاب    ه  إجلام (يف 

أنَّ )العوامِّ  تعاىلٰ : وهو  أجزاءيترصَّ   ه  بواسطة العرش،    ف يف  العامل 

صورة  اله  أنَّ و ُحي   ماامل  الع  يف  حيدث  أ ش،  لعرا  يفا  هثدِ مل    نَّ كام 

اسطة  ماغ بو دلا  ثها يفدِ ث صورة ما مل ُحي دِ اش والكاسب ال ُحي نقَّ ال

 .ما فيهوفيه  د احلكامء،عٰىل قواع مبنيٌّ  لكالماوهذا  .القلب

  كقوله: ،ةقيَّ الفو عىلٰ  الثاين: ما يدلُّ 
ْ
 وَُهَو ال

َ
 ِعبَ ق

َ
ْوق

َ
 اِدهِ اِهُر ف

 ]، ١٨ نعام:[األ
َ َ
� 

ُ
 واف

َ
  ِمنْ  َر��ُهمْ ن

َ
 . ]٥٠حل: [الن ِهمْ قِ وْ  ف

بأنَّ وأُ  بالفوقيَّ ارامل  جيب  الفوقيَّ د  بالقدر ة  اهللا  اوة  ة  قال  لقهر، 

  َ�ُعو  اٰىل:تع
ً
مَ َضة

َ
هَ �

َ
ْو�

َ
أي أزيد منها يف صفة    ]،٢٦[البقرة:    اا ف

وا وإحلالصغر  اللقارة،  كان  حمتمذا  تعنيَّ   الً فظ  لهلذلك   له:كقو  ، 

 َو 
َ
ق
ْ
ال َو  وْ   رُ اهِ هُ

َ
  ف

َ
املقرونة  وقيَّ فلوا  ، اِدهِ ِعبَ ق الفوقيَّ   بالقهرة  ة  هو 

أنَّ   ةربالقد سلطان  احلارس يكون فوق ال  واملكنة ال اجلهة، بدليل 

اجليف إنَّ   يقال:  وال  السلطان،  هة،  فوق  ْم   ولقوله:ه  َمَع�ُ َو  وَهُ

 
ْ
�
َ
 مَ   نَ أ

ْ
ن
ُ
ك  ،  ] ٤[احلديد:    تُمْ ا 

َ
عِ ا  َو�ِذ  

َ
ك

َ
�
َ
عَ ابَ َسأ     �� ِدي 

�
إِ�

َ
ف

 
َ
ِمنْ ا  مَ ]،  ١٨٦:  البقرة[  ٌب ِر�ق  

ُ
ون  يَ�ُ

ْ َ
�  وَ  

َ
ال

َ
ث  ٰى 

�
إِال ٍة 

َ
َو    ث هُ

 وغري ذلك.]، ٧: [املجادلة ابُِعُهمْ رَ 

بايَّ ق الفو  وألنَّ  صة  ليست  مدحجلهة  ألنَّ فة  الفو  ،  ة  قيَّ تلك 

كانت صفة   حاصلة أ   للجهة، فلو  أفضل تكون اجل  نْ مدح لزم    هة 

 بها.سبله بحصلت  دح حينئذٍ امل ةفص هللا، ألنَّ وأكمل من ا

 :  فة املالئكة صيفله  ا قووأمَّ 
َ َ
� 

ُ
 َر��ُهْم مِ اف

َ
ْوقِِهمْ نْ ون

َ
ففيه    ، ف

آ أنَّ   ،خرجواب  أوهو  حيتمل  ْوقِِهمْ   له:قو  يكون  نْ ه 
َ
ف صلة    ِمْن 

   لقوله:
َ َ
� 

َ
ون

ُ
فوقهم  اف من  خيافون  ألرهبَّ   أي  خيافون  هنَّ م،  م 

 فوقهم. ب عليهم من جان ل العذابنزو

الد  :الثالث]]  ١٨٦[[ص  / لعىلٰ ة  الَّ اآليات  العلوِّ ف   ، ظ 

َعِ��   له:قوك
ْ
ال َعِظيُم    وَُهَو 

ْ
َعِ��   ،]٢٥٥[البقرة:    �ال

ْ
ال  وَُهَو 

 
َ
ك

ْ
 . ]٢٣[سبأ:  � بِ�ُ ال

أنَّ أُ و العلاملرا  جيب  والقهر،    وُّ د  القدرة  يقانَّ إفبسبب  ل:  ه 

غريأعٰىل  سلطان  ال ويُ من  يف كتَ ه،  أمثب  الس  األلة    عىلٰ الطني 

ويقاألعىلٰ وان  الدي األمراألوال  ،  واملجلس  األعىلٰ   مرهم:   ،

 ة.هاجله ، وليس املراد من ذلك كلِّ األعىلٰ 

   سٰى:ملو   تعاىلٰ قال اهللا  وأيضاً 
َ

 إِ ال
ْ

ف
َ َ
�  

ْ
ن
َ
 أ

َ
ك

�
 ن

َ ْ
ٰ َت األ

َ ْ
�  �  
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 ]،  ٦٨[طه:  
َ

وَ ِهنُ تَ   َوال  وا 
َ

 ال
ْ َ
� وَ    َزنُوا 

َ ْ
األ تُُم 

ْ
�
َ
 أ

َ
ْون

َ
ل
ْ
 ع

 .]١٣٩ :مرانع [آل

الد  :ابعالر لعىلٰ ة  الَّ اآليات  إلف  العروج  والظ  وهي  يه  صعود، 

 القرآن. كثرية يف

بأنَّ وأُ  معرج،مجج  املعار  جيب  املصع  ع  ومنوهو  :  ه د، 

 َيْهَ عَ مَ و
َ
  ااِرَج َعل

َ
َهُرون

ْ
ظ

َ
��  :وليس يف قوله: ]٣٣[الزخرف ،  

 ْع
َ
� م� 

ُ
ْ رُ �

َ
إِ� يش  ، ]٥السجدة:  [  هِ ُج  يعرأي  إليهء  أنْ   ،ج    فجاز 

 . تعاىلٰ م اهللا ج نعمعارون يك

قوله:وأمَّ     ا 
َ
مَ ْعُرجُ �

ْ
ا�   

َ
وَ ال  

ُ
إِ �ائَِ�ة وُح  ْهِ ر�

َ
�  :٤  [املعارج [  ،

مراده    مور إىلٰ هاء األُ ان، بل املراد انتاملك  رق إىلٰ فليس املراد من خ

يُرْجَ   قوله:ك ِْه 
َ

 عُ إِ�
ْ
�
َ ْ
األ هُ ُر   

� ُ
�  انتها،  ]١٢٣د:  [هو املراد  ء  أو 

منازل    وابالث ]]  ١٨٧/[[ص    أهل   ل كقومة  الكراإٰىل 

 :  إبراهيم
�

 إِ�
َ
ٰ  ذ

َ
  رَ اِهٌب إِ�

�
�  َّ٩٩ات: [الصاف[ . 

اآلا:  اخلامس عىلٰ يات  لفظ  ملشتملة  وهي اإلنزا   والتنزيل،  ل 

   املائتني كقوله:]]  ١٨٨[[ص  /  ثرية تزيد عىلٰ ك
َ
  أ

َ
َزل

ْ
 ن

ْ
 ال

َ
ْرق

ُ
 ف

َ
 ان

 وغري ذلك. ]،٤ مران:[آل ع

أنَّ يجوأُ  و  ب  حروف  فأصواالقرآن  ات،  عنتقاال يكون    اليهل 

فيحماالً  اإل إطكون  ،  لفظ  عىلٰ الق  حيسن سبيل    نزال  فال  املجاز، 

 به.  كمسُّ الت

يض  وأيضاً  الفقد  يضإىلٰ   لعاف  كام  به  األمر  املبارش  ا  إٰىل  ف 

   كقوله:
َ ْ
األ  ٰ

�
تََو�

َ
�  اُهللا 

ُ
ف
ْ
يف وقا  ]، ٤٢  [الزمر:  َس � موضع   ل 

   آخر:
�
تََوف

َ
مْ �

ُ
َموْ   ا�

ْ
ا�  

ُ
ك

َ
 ،ذلكري  وغ  ]،١١[السجدة:    ِت َ�ل

 .وهو املطلوب ،هإليه، لألمر ب افاً زال مضفيكون اإلن

 ا النتهاء مع أهنَّ   ) ىلٰ إ ( بحرف  رونة  باآليات املق   ك سُّ السادس: التم 

كقو  تع الغاية  ٰ   اٰىل:له 
َ

نَ إِ� َر��ها  ٰ ]،  ٢٣  امة: [القي   �  اِظَرةٌ  
َ

  ِإ�

تُرَْجُعو    َر��ُ�ْم 
َ
ٰ ِإ ]،  ١١:  سجدة [ال   �ن

َ
مَ   �

ْ
ا�  � ِص�ُ اِهللا 

ٰ رْ ا ]،  ٢٨عمران:   آل [ 
َ

  . ] ٢٨[الفجر:    ِك  َر�� ِجِ� إِ�

أنَّ وأُ  ابنيِّ نُ   اجيب:  النوع  يف  األُ   جلواب الثالث    اآلية  ، وىلٰ عن 

الثاينوأمَّ  اخلليفمعارض    ا  عن  تعاٰىل   :    لبقوله 
�

   إِ�
َ
اِهٌب ذ

 ٰ
َ

ِدينِ   إِ�
ْ
 َسيَه

�
ا جلهة فكذد املراوليس ا  ]، ٩٩ات:  الصافّ [  �  َر�

 . هنا

قوالساب]]  ١٨٩[[ص  /    ه:لع: 
� َ

هُ �
�
إِ� رَ   مْ   يَْوَمئِذٍ َ�ْن    ��ِهْم 

 
َ
  مَ �

َ
ُجو�ُون

ْ
إنَّ   ]، ١٥فني:  املطفِّ [  �ح يصحُّ امواحلجاب  حقِّ      يف 

 آخر. ءبيش وباً جحمٰى يصري من يكون يف جهة حتَّ 

 نه بوجوه تأيت. ع جيبوأُ 

   له:امء كقوالس  ه يفة عٰىل أنَّ لدالَّ يات ا: اآلامنالث
َ
أ
َ
 مِ أ

ْ
ِ�  تُْم َمْن  ن

مَ ا�  وغريها. ]، ١٦[امللك:  اءِ س�

 :وجهنيلهرها، راؤها عٰىل ظان إجكمي ه ال جيب بأنَّ وأُ 

تاألوَّ  قوله  ا  عاٰىل:ل:  ِ� وَُهَو  ِي 
�

مَ � ا�س� إٌِ�   وَ اِء    �ِ 
َ ْ
األ ِض  ر 

أنْ يقتيضوهذا    ]،٨٤رف:  [الزخ  إِ�ٌ  امليك    بالصورتني ون    راد 

ستقرار، فكذا  نٰى االرض ليس بمعأل اه يفنن كو، لكواحداً   ىعنًم

 .ررا يف السامء ليس بمعنٰى االستق هكون

هو اهللا، الذي يف السامء    عٰىل أنَّ   ا يدلُّ م  يةآلا  س يفه ليالثاين: أنَّ 

أ امل  يةانك  )من(  تكون  نْ جلواز  الكُ ألهنَّ   الئكة،عن  أعداء  ار  فَّ م 

ه  أنَّ ا  منسلَّ   .اقسَّ والفُ  اهللاملراد  إمَّ راً امإض  المالك  يف  كنَّ ل،  و   ا، 

تف  صَّ وُخ   ملكه، من  امً يخبالسامء  أعظم  لكوهنا    رض. ألا   بشأهنا، 

 غري ذلك.و أ  ،هباامء عذا يف السوإمَّ 

 مُ   له تعاٰىل:كقو  ،اع إليهاالرتفعٰىل    دلُّ : ما يالتاسع
�

 تَوَ إِ�
َ

يك
�
  ف

  َورَ 
َ

� افُِعك
َ

 بَ ]]  ١٩١/[[ص    ]،٥٥:  [آل عمران  إِ�
ْ

 رَ   ل
َ
 َعُه اهللاُ �

ْ إِ 
َ

 .]١٥٨[النساء:  هِ �

بأنَّ أُ و لجيب  ومكار  امَّ ـ ه  الكرامة  موضع  إٰىل  صحَّ خآن  فعه    ر 

م منصب  عظَّ   امللك إذا   أنَّ رفعه اهللا، كام  ال:قي  أنْ   املجازعٰىل سبيل  

  ، جة علياٰىل دردرجة إمن تلك ال  فعهره  إنَّ   :ليقا  ان، حسن أنْ إنس

 َوا�س�   ه:قول  من نفسه، ومنه  هبقرَّ   هوإنَّ 
ُ
 ابِق

َ
  س� ا�  ون

َ
ون

ُ
و �ابِق

ُ
ِ أ

َ
�  

َ
ك

 ُ� ر�
َ
ُمق

ْ
 وا�

َ
 .]١١و ١٠[الواقعة:  � ن

الدالَّ رش اعلا اآليات  كقوله:لعنديَّ اعٰىل    ة:  ا  ة   
�
ينَ إِن ��   

َ
د

ْ
ِعن

ِ ا
ْ

اإل المُ ِهللا 
ْ
 ]،  ١٩عمران:    [آل  س

�
ِ إِن

�
ا� عِ    يَن 

ْ
 ن

َ
 د

َ
َر��ك   

مُ عِ   ،]٢٠٦[األعراف:   َ�ِليٍك  َد 
ْ
تَ ن

ْ
،  ]٥٥:  القمر[  �  ِدرٍ ق

 وغري ذلك.

أنَّ وأُ ]]  ١٩٢[[ص  / العنديَّ ارامل  جيب  بالرشد:  أنَّ ة  مع    ه ف، 

بقوله   املنكرس  ه:بِّ رعن    ةً حكاي  معارض  عند   ،قلوهبم  ة «أنا 

أقوٰى ب  ،عبدي يب»  نِّ ند ظوأنا ع هذا  يدلُّ وَّ ألا   ألنَّ   ،ل  أنَّ   ل    عٰىل 

 لعبد.اهللا عند ا أنَّ عٰىل  اين يدلُّ ، والثاملالئكة عند اهللا

 َو�ِ   قوله:  اً يضوأ 
�
ُ ن

َ
�   

َ
د

ْ
ِعن   

ْ
ُزل

َ
� ٰ نا 

َ
وَحُ � َمآٍب      �ْسَن 

 هة، فكذا غريها. ها اجلية فنديَّ وليس املراد بالع ،]٢٥ [ص:

أنَّ  إنَّ ميَّ ارَّ ا نقول للكمع  أ كم تساعدون عىلٰ ة:    القرآن ظواهر    نَّ  

األدلَّ   وإنْ  إثبات  عٰىل  جيب  ت  دلَّ القطع  عضاء  ملا  عبنفيها،    ليه ت 

  ٰىل غري اعمراده ت  ليه، وأنَّ ة عسميَّ استحالة اجل  من  ةعيَّ القط  الدالئل
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فيام نقول  فكذا  اجلكذ  ذلك،  دالئل  من  ل  عالن  وحذ  هةرمتوه 

 بالنعل.

*   *   * 

 : )هـ٨٢٦(ت  قداد السيوريامل /رشم احلالنافع يو

 ر:ليس بجسم وال عرض وال جوه اىلٰ إنَّه تع] ]٥١[[ص /

مة    قال العالَّ بجسأنَّ   :نيةالثا  الصفة:  ]احليلِّ [أي  ليس  وال  ه  م 

و جوهر،  وال  والمتإالَّ عرض  املكان،  إٰىل  الفتقر  من    نع  انفكاكه 

 وهو حمال.  ،اً دثحا ن، فيكواحلوادث

ب  عاىلٰ ت  يالبار  ل:قوأ  خالفاً جليس  ومجسِّ لل  سم   سم جلامة. 

، وال  اجلسم  يف رض وعمق. والعرض هو احلالُّ له طول وع اهو م

 .دونهوجود له ب

 ان:رض وجهبجسم وال ع سلي  ونهٰىل كوالدليل ع

باطل،   ،اً كنه لو كان أحدمها لكان ممنَّ أ   :لاألوَّ الوجه   والالزم 

هو  جسم ف  كلَّ   أنَّ   رةوبالرضا نعلم  نَّ أ   :. بيان املالزمةمثله  مامللزوف

املكانىلٰ إمفتقر   املحلِّ إمفتقر    عرض  وكلُّ   ،  و  ، ٰىل    املحلُّ واملكان 

واملفت ممإقر  غريمها،  غريه  جستعاىلٰ   يالباركان    لوف  ،كنٰىل  أو    امً  

 . ناً كلكان مم عرضاً 

لأنَّ   :الثاينالوجه   جاكو  ه  حادث  سامً ن  بيان  ل حما  ووه  ،اً لكان   .

و  ال خيل  ام  ادث، وكلُّ لو من احلو خي  و الجسم فه  كلَّ   نَّ أ   :الزمةامل

احلوا حادث  دثمن  تقدَّ   ،فهو  بيانهوقد  لكان   جسامً   كان  لوف  ،م 

 نقيضان. ع الجتمفي ،مه قديلكنَّ ،ثاً حاد

*   *   * 

 ): هـ٨٧٧(ت  البيايض /الكلامت النافعات

 ة). رضيَّ العة و(واجلسميَّ له: وق  ] ]٢٤٧[ص  [

 . تعاىلٰ جتسيمه  ة إىلٰ أقول: ذهبت احلشويَّ 

جلني وصفوه بالرِّ   ٰى الثة حتَّ ث  أبعاد  اذ  جعله جسامً   فمنهم: من

قالوا:   عىلٰ وضع رجحيث  بي  له  املصخرة  فمنهاقدست    ٰى ارتق  ، 

وو  إىلٰ  بالسامء!  قالواصفوه  حيث  قال:   داً حممَّ   إنَّ   :األنامل 

 . »قلبي امله عىلٰ نأ د وجدت بر«

قالوا:   ٰى حتَّ ن ذُ وأُ سان وعني له جوارح من ل نَّ هم: أ ضوعن بع

فعااشت عيناه  املالتدكت  وبكئه  حتَّ   عىلٰ   ٰى كة،  نوح    ٰى طوفان 

 اه.رمدت عين

لوين عن  ة وسلحيوالج  عن الفروين  أعف  داود الظاهري:ن  وع

 لك.وراء ذما 

أنَّ حمّمد    نعاألشعري    ٰى وحك قيس  حكبن    رضم ن  ع  ٰى ه 

اجل وأمحد  عىلٰ أج  مهنَّ أ هيمي:  وكهمس  املالمرهبِّ   ازوا  سة  م 

 ة. صافحوامل

ا عن  قال:  أنَّ   9  لنبيِّ ورووا  ريبِّ «له  فصافحني   قيني 

 وكافحني». 

طائفة   املوزعمت  أنَّ من  ة بواسطاألنبياء    بخاط  اهللا  قاربة 

 لفه عليهم.ختمجيع اخللق واس ىلٰ مه عاختاره وقدَّ  كلَ مَ 

البك من  روي  أنَّ   اءوما  ومن  اجلضحه  املذكور    ٰى حتَّ ار  بَّ ك 

نواجذ وأنَّ بانت  اله،  كتب  بيتو ه  ذلك  إىلٰ   -  دهراة  مول حم  -  غري 

املَ   ىلٰ ع أنْ لَ ذلك  العادة  وجيوز يف  مَ   ك،  من مجلة   داً احو  كاً لَ يبعث 

 مكاين. فيكم  ل: مكان هذاوويقمه يه اسه ويلقي علواصِّ خ

إنَّ ق و]]  ٢٤٨[[ص  / املقالة    يل:  هذه  مني ايبنصاحب 

 النهاوندي. 

وإنْ فهذا    ملةاجلوب ي  القول  ف  باً صواكن  مل  نفسه  أسويف   ٰى هو 

 قبله. ا مرَّ ممَّ 

اتهمحجَّ  والعلألج:  حالَّ سام  للمعلوم  مساوية  صورة  يفم    ة 

 . سامً ن جفيكو ،م فيهاألجسرة ا فتحصل صو ،لعاملا ذات

العلم صواملنع  واجلواب:     ه لو كان جسامً أنَّ   عىلٰ   رة،من كون 

املستلزم الرت  مزتلالس املقلالفت  كيب  املار  لإلمكان    نايف ستلزم 

 .تعاىلٰ   الثابت لهيت اللوجوب الذ

مع   املؤكِّ طابق  امل  سمعلا  ودروهذا  عن  للعقل  ذلك  يف  له  د 

 .  لامءات العساد

  ا يقوليب احلسن مأل  فتوص  قال:  ،بن حكيمد  حممّ   فمنه عن

و اجلواليقي  احلَ شههشام  بن  «إنَّ   ،مكَ ام  ي  اهللا  فقال:  شبهه  ال 

 يشء».

ا  ّمدحم  وعن قال: كتبت  لبن  أله سأ     أيب احلسن  إىلٰ فرج، 

احلَ   عامَّ  بن  هشام  هاجلسم،    يفم  كَ قال  قال  يف  وما  سامل  بن  شام 

ن  باهللا متعذ  واس  حلريان،ك حرية ا«دع عن:  الصورة، فكتب  

 ا قال اهلشامان».لقول مرجيم، ليس ان ال يطاالش

صحَّ او لو  املروي  جهل  خلرب  ملابربِّ   9  بيِّ نلا  لزم    صحَّ   ه 

ما  «واهللا    : نهع ف آمن يب    قال:  بر  رسَّ من  وما  كالمي  أيه، 

 ي».هني بخلقعرفني من شبَّ 

مقتبسة  أكثره  وهذه األخبار(:  )امللل والنحل(صاحب  قال   ا 

 .)عاطب يهمبيه فالتش فإنَّ  هود،من الي



ْك ) ٩٩(/ التاءرف ح  ٢٤٨  ................................................................................................................  الرتَّ

ملَّ ام، وكأهنَّ سجه جسم ال كاألإنَّ   ن قال:ومنهم م ه إنَّ ا قالوا:  م 

بذاته، بذئقا  كلَّ   أنَّ دوا  اعتق  ]]٢٤٩ص  /[[  قائم  جسم  م،  اته 

 ة. املنازعة لفظيَّ ف نئذٍ وحي

  * *   * 

٩٩  - ْك:ا 

 ):هـ٤٤٩ي (ت راجك)/ أبو الفتح الك١كنز الفوائد (ج 

ْ  ام يفالكالفصل من  ]]١٣٢ص [[  :كلرتَّ

ق   يئابَّ سالم اجلُ ر عبد الاختاد  وق    هيف  ضاهٰى   ،قبيحاً   والً لنفسه 

تعاهللا  نَّ إ  :ةربِّ املجقول   يُ ا  اعذِّ ٰىل  م  لعبدب  ُحي عٰىل  مل  وزاد    ،ثهدِ ا 

بأنَّ علي ق هم  يُ نَّ إ  :اله  الععذِّ ه  فعلهب  فعل  غري  من  يشء    ،بد  وال 

 اكتسبه.

يقولألنَّ   وذلك الطاعة    نَّ إ  :ه  تعاىلٰ ضهافرتالتي  ترك  اهللا   ا 

أنْ   ،بهاوأوج يك  جيوز  تعذِّ يُ   ثمّ   ،فعالً   نو ال  اهللا  العبد  ىلٰ عاب  ه  نَّ أل 

 .وال كسباً  عالً ال ف ،ن ترك شيئاً مل يك وإنْ  ،كتر

انفرو قول  بههذا  اسورأ   ،د  املعتزلة معظعه  تب  ثمّ   ،هثتحدي  م 

 عده.عليه من ب

يدلُّ  أنَّ عىلٰ   والذي  تعا    يُ ٰىل  اهللا  فعل   إالَّ   عبدالب  عذِّ ال  عٰىل 

العذاب  أنَّ   ،لهفع رأينا  يستحقُّ نَّ إا  يستحقُّ ام  من   ،لوملاو  الذمَّ   ه 

أنَّ ال  نا يفورأي  ا حاالً تقبحن وقد اسالَّ إأحد    ن ذمَّ حسنست  ا الشاهد 

  امنا ارتفع استحساننا من أوهارتفعت    ٰى مت  ،عليها  مومملذحصل ا

حصلت    ،هلذمِّ  ذمُّ ومتٰى  خفنَّ إ  ٰى حتَّ   ،هحسن  متٰى  أمره  في  لم  ه 

 لابح بتعليقه إالَّ  ،هه وال ذمُّ دهو مل يستحسن مح الٍ ح أيِّ م عٰىل علَ يُ 

ع حصل  عنها  تحسنس  ،يهالما  نستقبحولنقيف  أو   نْ إ  :فنقول  ،اها 

ه  حسن ذمُّ  كذا  كان عىلٰ   نْ إو  ،هوقبح ذمُّ ده  سن محٰىل كذا حكان ع

 وقبح محده.

  بَق  يه ملأنَّ   نٰى تيقَّ ر حتَّ آخر أوقات الظه  وكذلك من انتهٰى إىلٰ 

وقته   ممق  إالَّ من  ركعات  أربع  قادر  ي،ما جيز  أخفِّ   ندار    ، وهو 

عقول ال  ال  فإنَّ   ،صلِّ فلم يُ   ،ةلصاليه من اللواجب عذاكر ل  ،نكَّ مم

استقمتت من  اإلنسان  باحنع  هذا  أيِّ   حال  عليهاة  أهي  عٰىل   ،حصل 

أ   من اضطجاع قعود  أو  أو  قيام    ئات اهليمن    أو غري ذلك  ،ميشو 

 معها الصالة. تصحُّ   ي الالت

ع بمستقبحيتعلَّ   حاالستقبا  أنَّ لمنا  وقد  أ  ،ق  وجب    نْ فقد 

هناككي كاإذو  .قبيح  ]]١٣٣[[ص  /  ون  هذاا  ام  نَّ إاح  االستقب  ن 

إ يوجد ع ا متٰى  هنَّ أل  ، هام بعدمعدَ ويُ   ، اهليئات  تلك  حدٰى ند وجود 

كمَ دِ عُ  أنْ   ،ياً مصلّ ان  ت  الت  وجب  هي  اكون  به  تعلَّ لذي  قبيح  ق 

 .باحالستقا

هذا االستقباح    عقولنا عند حصول   يفه  ذمُّ   لذلك ثبت حسنو

اهلو ثب  ،سن حي ملوإالَّ   ،ةأيوجود هذه  حسن أ اهليهلذه    أنَّ   توإذا    ة 

ة من  حادث  ةأه اهليذه  ئات أنَّ وث اهليالئل حدلنا بداستدل  ثمّ   ،همُّ ذ

 له.فع ىلٰ ع ]إالَّ [ان نساإل ه ال حيسن ذمُّ أنَّ بذلك  صحَّ  ،فعله

لاملستحقِّ ئر  سا  سبيل  وكذلك يستحقُّ إهنَّ   ،لذمِّ ني  ال   إالَّ   نوم 

 ك للصالة. رالتوقد جروا جمرٰى هذا ا

اب ال  عقاليكون    وجب أنْ   ،ناقل ملا  إالَّ   نحيسال    ذمُّ ن الوإذا كا

 له. تأمَّ   ملنبنيِّ  وذلك ، لهن إالَّ حيس

معرتض  فإنْ  وقال  اعرتضه  هذا  تُ   :يف  أنْ نكِ ما  يكون    رون 

ما    هألنَّ   ذمَّ ال  حقُّ يست  نساناإل يفعل  علمل  قد   ،يه وجب  كان  إذا 

  ؟ موهملت مَ ـلِ   :مهلفقيل    ،ا إنساناً ومالام بيننا إذا  من العقالء في  نحيس

قدر  لاوا عٰىل هذا  قترصوي  ،وجب عليه  ل ماه مل يفعنَّ أل  :يقولوا  نْ أ 

 . قاقه الذمَّ ستحيف ا

أنْ لسا  إنَّ   :قلنا من  نمنع  يُ   يكون  نا  عنعربِّ اإلنسان  ء اليش   

غريويري ممَّ د  يتعلَّ ه  بها  لع  ،واستعارةً   زاً جما  ق  أو   ، جاريةٍ   ةٍ داأو 

ب  يف   عربِّ فيُ   ،ةٍ قائم  لداللةٍ  إثبات  رااملو  ،فين  عبارة حال  هبا    ضدِّ د 

أنَّ   أَال   ،فياملن لا نقترٰى   مع  ال متيض   أنْ عٰىل  در  اق أنت    :إلنسانول 

ت  أنْ وعٰىل    ،فالن معهال  أنْ أُ   وأنا  ،قوم  منك  تصال  ريد  وال  حبه   

 . معهمتيش

وعلقاو عندنا  خمادرة  قدنَّ إلفينا  ند  هي  يفعل    أنْ عٰىل    ةرام 

 .ليفع ال  أنْ   ىلٰ ليس ع ،ءاليش

عٰىل    :النفقو  ]]١٣٤  [ص[/ قادر  متيش  أنْ أنت  معهال  ام  نَّ إ  ، 

أ  أنَّ نريد  عٰىل  قادر  ض  نْ ه  معاليش  دَّ يفعل  امليش  يقع  ال  وما    ، هء 

 وكذلك يف اإلرادة.

ألعاق   زمل جي  صفناام ووإذا كان هذا ك الباب   يف هذا  قترصي  نْ ل 

يُ  ما  الطلِ عٰىل  مانقه  عباراهتمس  التأمُّ   ،ن  الذللل  ويدع    ي معنٰى 

 عقول.ال  يف مُّ لذبه ا قتعلَّ 

أهنَّ فإنَّ   :اً وأيض نعلم  يقولون    ما  يُ كام  مل  إسأ   :لِّ َص ملن    مل   نْ أت 

له  ،لِّ َص تُ  يقولون  الصالة   :فكذلك  تركك  يف  وتشاغلك    أسأت 

ب العنها  جيام  عليك  د  دي  دنياوال  نٍ ي يف  وضوفرَّ   ،     ، عتيَّ طت 

  ال و  حيلُّ  العلت ما فو ،ه الذي له عليكإذ منعته حقَّ  وظلمت زيداً 

اعلِّ يُ ف  ،دمَ ُحي  بأ  لذمَّ قون  القول  ظاهر  علم  . فعاليف  أهنَّ وقد  مل  نا  م 



 ٢٤٩  .......................................................................................................القرآن حتريف) ١٠٠(/ التاءرف ح

إالَّ   مِّ الذ  ا منوديقص القولني  إىلٰ بأحد  ما    ويف   ،يقصدونه باآلخر 

القولني اإلأحد  فعفصا  عن  أنْ ف  ،لوهعق  لٍ ح  هو  يكون    وجب 

 .كلرتا وهو الفعل املعقول الذي هو  ،قصود بالقول اآلخرامل

 :فصل

أنَّ  املالفا  واعلم  خيحدِ عل  ال  منث  تركٍ   أخذٍ   لو  ا ومه  ،أو 

 يف تعاقب األضداد. فعالاأل من ]وريع[فهو ال  ،اندَّ فعالن متضا

 صحُّ ه يألنَّ   ،ركأو ت أخذ  لو من  انه ال خياهللا سبح  إنَّ   :اليق  وال

األ  نْ أ  من  بمحلٍّ   ،فعالخيلو  هو  لتعاقب  رعلأل   وليس  وال  اض 

 األضداد.

يُ   ،ثنيدَ باملح  قة خيتصُّ احلقي  يف  كلرتوا  به  تعاىلٰ   ف اهللاوَص وال 

املجاز    إالَّ  تاركاً إنَّ   :قالي  أنْ   حُّ صيوال    ،ساعواالتِّ عٰىل  يزل  مل   يف  ه 

أنَّ يوج  ذلك  ألنَّ   ،احلقيقة مل  ب  ا  الياً خيزل  ه  قول  وال  ،لألفعامن 

  يع جلم ماً متقدِّ  ،عل وال تاركافن قبل خلقه ليس بكاه نَّ إ :الصحيح

 .ذكرناه ا هم مافف ،العاألف

*   *   * 

١٠٠ - آا :ن  

 قرآن. حتريف ال /آنالقر 

*   *   * 

  :ا -  ١٠١

ل (قواعد ا    ): هـ ٦٧٢الطويس (ت  ين  نصري الدِّ   / لعقائد) نقد املحصَّ

علَّ عامل ون  يك  أنْ وهو    -  دورلا للول  غري  أ واسطة  ب  تهعلَّ ة  و 

لك  ن تم   مهتقدَّ  معىلٰ   ماً متقدِّ ر  خِّ هو متأر من حيث  أخِّ ، واملتة طواس 

دد  ع   كلُّ   . وباجلملة مطلقاً مني حمال كلِّ تسلسل عند املت الو ،-  ةثيَّ ياحل

ق فرَ عدد يُ   لَّ ك   ، ألنَّ ض فهو متناهٍ فرَ يُ    صينق  ة بأنْ لَّ ابل للقض فهو 

ثرة فهو  كلاة و قابل للقلَّ   لُّ ء، وكيزاد عليه يش  بأنْ رة  ثوالكء، منه يش 

ومتناٍه  ال أمَّ .  أ ل  يكون   الذي  دعد ا  ي وَّ ه  وال  ل ل  آ كون  إنَّ   خر،ه  ام  بل 

يش وجَ يُ  منه  بد  يشء  إىلٰ عد  ال  ف ء  هناية  بمح   أكث  لا ليس    ، رهمعند 

ا عند  وأمَّ  .ض متناهياً فرَ وقت يُ   يِّ  يف أ حرص نه د موجَ ما يُ   لكون كلُّ 

،  تناهٍ فهو م بي وله ترت دفعةً   ودةً ده موجدد يكون آحا ع فكلُّ كامء  احل

أنْ ويستح متناهٍ   ونيك  يل  ال  م  اوأمَّ   . غري  موجودةً ادآحيكون  ا    ه 

  ي ه  . فهذه هٍ ان يكون غري مت  أنْ ز  جوه ترتيب، فيو ال يكون ل أ ،  ةً دفع 

ء  ي يجها فإٰىل البيان من   ن ما حيتاجيمها. وبياأردنا تقد   يصول التاألُ 

 . ب راده يف مخسة أبوادنا إيوردنا ما أر أ قد . واضعهايف مو

*   *   * 

١٠٢  - :ا  

 ): ـه٣٨١(ت الصدوق  د/ الشيخيحوتلا

َل: اقَ ،  ْلَفاِميُّ  ا   نَ ْبُن َهاُروا َأْمحَُد  َثنََحدَّ   -  ٣٦  ]]٧٨ص  [[

ُد ْبُن َعبْ   َثنَاَحدَّ  يُّ ِد اهللا ْبِن َجْعفَ ُحمَمَّ ْمَريِ َد ْبِن  َأْمحَ ْن  ، عَ َأبِيهِ   َعنْ ،  ٍر اْحلِ

ِعيَسٰى،مَّ ُحمَ  ْبِن  ْبنِ نْ عَ   ِد  ِد  ُحمَمَّ ا    ،  َربْ لْ َخالٍِد  ُحمَ ِقيِّ ِد  َعْن  ِيب أَ ِن  بْ مَّ

، عَ  ِل بْ ُعَمْريٍ : «َمْن َشبََّه اَل ، قَ   اهللا  دِ بْ ْن َأِيب عَ ِن ُعَمَر، عَ ِن املَفضَّ

ُمْرشِ بِ   اهللاَ َفُهَو  اهللاََخْلِقِه  إِنَّ  ُيْشبِهُ َال   اَىلٰ َتعَ وَ اَرَك  َتبَ   ٌك،  َوَال  َشيْئ    ًا 

ٌء، َوُكلُّ  هُ ُيْشبِهُ   ».هِ فِ بِِخَال   َفُهوَ مِ اْلَوهْ  ِيف  َما َوَقعَ  َيشْ

هذ مصنِّف  الكتاب  قال  الدلا  عىلٰ :  أنَّ  يل  سب  ال  اهللا  حانه 

شيئًا  بشي خلقه  ه  أ من  اجلهات  من  جهة  ليشمن  جهة  ال  من نَّه    ء 

حمأفعال إالَّ  والدثةه  حم،  جهة  عىلٰ وه  الَّ إدثة    تدلُّ  حدوي  من    ث 

ثه عٰىل حدوت  ا لدلَّ ه نم  اً يشبه شيئ   )هجلَّ ثناؤ(اهللا    نكاهي له، فلو  

ح من  دلَّ   يثمن  حدوث  عٰىل  املتامثت  إذ  له  العقول الهي  يف    ن 

من  و  امً يقتضيان حك متاثالاحدًا  قام احيث  وقد  منها،  لدليل عٰىل   

ا وحمال      هللاأنَّ  وجه  من  قديامً كون  ي  أنْ قديم،  من اً ثحادة   

ومنُأخرٰى  أنَّ   .  عٰىل  وتعهللا  الدليل  تبارك  أ   قديم  كان    وله  نَّ اٰىل 

اعل،  فال يكون إالَّ ب  ِدث، ألنَّ الفعله حمل  يكون   أنْ ًا لوجب  حادث

ا حمدِ ولكان  يف  كثلقول  فيه،اه  هذا    لقول  قبل ويف  حادث  وجود 

ل،  حاد أوَّ إٰىل  أ وهذث ال   يم،قد  صانع  بدَّ منال    نَّها حمال، فصحَّ 

و٧٩[[ص  / كا]]  فالذيإذا  كذلك  ذلك  قِ جوي   ن  ذلك دَ ب    م 

 .يه عل دلُّ انعنا ويم صدَ ب ِق يوج يهلُّ علالصانع ويد

*   *   * 

تفسري  -  ١٥  ]]١٥٠[[ص   اهللاباب  قول     :   وُر
ُ
ن اُهللا 

 ا�
�
 س

َ
رِض اِت اوَ م

َ ْ
 اآلية:إٰىل آخر  ... َواأل

َثنَ  -  ١ َأِيب  َحدَّ َقاَل ا  حَ ،  َس دَّ :  اهللا، عَ ُن  بْ   ْعدُ َثنَا  َعْن    بِْد 

  ا  َض رِّ ال  ُت لْ َسأَ   : ٍل، َقاَل َال هِ اِس ْبِن  ِن اْلَعبَّ َد، عَ يزِ َيْعُقوَب ْبِن يَ 

ا َقْوِل     :هللا  َعْن 
ُ
ن ا�س� اُهللا  وَ ااوَ مَ وُر  رِض ِت 

َ ْ
 ،]٣٥لنور:  ا[  األ

َامِء وَها: «َهاٍد ِألَْهلِ َفَقاَل  ِقِي:  ْلَربْ  ا اَيةِ ِيف ِروَ و  ،ِض»ِألَْهِل اْألَرْ ٍد   السَّ

َام َدٰى مَ «هَ   .»ضِ  ِيف اْألَرْ َهَدٰى َمنْ  وَ ِت اوَ ْن ِيف السَّ

قال١٥١[[ص  / امصنِّف    ]]  املشبِّ هذا  إنَّ  تُ لكتاب:    فرسِّ هة 

اآل عىلٰ هذه  ضياأنَّ   ية  الساموات  ه  ولاوء  كذلكألرض،  كان  ملا   و 

  ل وال الليمن األوقات ال بوقت  األرض مظلمة يف    توجد  جاز أنْ 

أل بالنه انَّ ار،  نورهاهللا   هو  تأويلهم  وضياؤ    عٰىل  موجود    ووهها 

فوجو  غري امعدوم،  با  ضرألدنا  ولليمظلمة  داوجل  ها  خلودنا 
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مَ �ااُهللا نُوُر  ه:   تأويل قولنَّ هار يدلُّ عٰىل أأيضًا مظلًام بالن  اِت اوَ س�

ر
َ ْ
ا  ِض َواأل قاله  ما  امل  لرضا  هو  تأويل  فإنَّه  شبِّ دون   هة، 

ألهادٍ  السام  ألاملبنيِّ ،  رضواألوات  هل  الس  واألرض  هل  اموات 

فلينهم  د  ورمأُ  كان  ومصاحلهم،  وهبداههللا باامَّ  أه    ل هيتدي 

ور  هيتدون بالن  وُأمور دينهم كام  األرض إٰىل صالحهمت وواالسام

ياهم قال:  رض إٰىل صالح دنساموات واألهلم يف ال  هللاالذي خلق  

   نفسه هذا ىلٰ  عجرٰى ٰى وأ ا املعن هذعىلٰ   الساموات واألرضنور  إنَّه  

أنَّ العقول دالَّ نَّ  أل ،  زاً عًا وجماتوسُّ   االسم   وز أنْ جي  ال     هللا  ة عٰىل 

نوراً يك جنس   والون    ه خالق ، ألنَّ والضياءاألنوار    ضياًء وال من 

مجاألنو وخالق  أجناس  يار  وع  ذلكاألشياء،  عٰىل  دلَّ  أيضًا   قد 

 قوله:  
ُ

ه،  نور هو غريالذا  وه  نوره،د به صفة  راام أوإنَّ   ِه نُورِ   َمثَل

  وال   اآلية،  ذهه ووصفه يف هوئه الذي ذكروض  حباباملصه شبَّهه  ألنَّ 

  نظري، فصحَّ   هللا ال شبه له والباملصباح، ألنَّ اسه  نفه  شبِّ يُ   جيوز أنْ 

ا  نوره  باملبَّ شذي  لأنَّ  إنَّ هه  أهلصباح  داللته  هو  الساموات    ام 

ه،  دلوع  متهم وحكيد رهبِّ توح  عىلٰ  مصالح دينهم وعىلٰ   واألرض

  ه ادحيث هيتدي هبا عب  نورًا من  اهه هذه وسامَّ ح داللت وضوثّم بنيَّ 

دينه وصالحهإٰىل  فقال:م  كوَّ   ثلهم  م  املكمثل  وهي  فيها  ة  شكاة 

هااملصب واملصباح  الرسح  شبيهة  افص  اَجةٍ جَ زُ ِ�  اج  و  ية 

  بَّه املشي هو الكوكب رِّ دُّ يف صفائه، والكوكب الي رِّ بالكوكب الدُّ 

ة يتوقَّد  يفصالزجاجة ال هذه ا ذي يفالا املصباح هذ، وونهيف ل  رِّ بالدُّ 

زيت زيت  مبمن  بةكارونة  وأراد  زيتون  ،  إنَّه نَّ ألالشام،  ه  يقال:  ه 

وعنبور  ألهله،  فيه   بقوله:      ٰى ك 
َ

ِ�ي�ٍة  ال ْ َ
�  وَ  

َ
ْر�ِ ال

َ
غ أنَّ    ي�ةٍ  

ل الزيتونة  برش هذه  /[[ص  قيَّ يست  الش]١٥٢ة  تسقط  فال  س  م] 

فربيَّ غ  والب،  الغرويف وقت  يها  عل تة  الال  يف  شسقط  عليها  مس 

ليها يف مس تسقط عشلواأعٰىل شجرها  لوع، بل هي يف  طلا  وقت

هنا وأضوا،  رهطول  هلا  أجود  أكَّ فهو  ثّم  لزيتها،  وصفه لصفاأ  ء  د 

 يَ  :زيتها فقال
َ
 َز�ْ �

ُ
 ا يُِ� تُهَ اد

َ
ْم �

َ
ْو �

َ
 ُء َو�

َ
َسْسُه ن

ْ
من فيها ملا  ارٌ م

دال  فبنيَّ   الصفاء، ااهللاالت  أنَّ  هبلت  دلَّ ي  السامو  دهعبا  ا  ات  يف 

أُ مصاحل  عىلٰ   ضرواأل وعٰىل  اهنديمور  هم  يف  هي  لوضوح  م 

بوا الذي  زلةمنلبيان  املصباح  الزجاجة    هذا  هذه  لصافية  ايف 

مع  جتمع فيه ضوء النار  وصفه في الذي  يفاصال  تد هبا الزيويتوقَّ 

وٌر  له:   قوالزيت، وهو معنٰى   ضوء الزجاجة وضوء
ُ
ٰ ن

َ َ
،  رٍ نُو  �

بقولو ِدي    :ه  عنٰى 
ْ
ه

َ
� ُ�ِ َمْن  رِ واُهللا   ِه 

َ
ع  اءُ �َش من   هدبايعني 

املك للَّ وهم  به ويستدلُّ بذلك  يعرفوا  فون  به عٰىل توحيوهيتدوا   دوا 

ن  هبذه اآلية وبام ذكره م    لَّ اهللاد  دوق   مور دينهم،أُ   ائرم وسرهبِّ 

منهم    اً أحد  هم أنَّ ٰىل دينده ععبا  ه التي دلَّ هباوضوح دالالته وآيات

فياميمل   من اجل   صارؤت  الومن تض  لهإليه  ولبس دِّ ييع  لشبهة    ين 

يفالً خد عليه  من  ذلك  اهللا    اهللاِقبَل      كان  إذ   ،    هلم بنيَّ  قد 

عدال وآياته  و  ىلٰ الته  ما  إوإ  صف،سبيل  م  أ هنَّ من  نَّام  ذلك  يف  توا 

النظ  ِقبَل برتكهم  اهللا  رأنفسهم  دالالت  عتدالواس  يف  هبا  ٰىل  ل 

يشء من مصالح    لِّ كبه  ، وبنيَّ أنَّ نهميف دي  حهمٰىل صالوع   هللا

 .ذلك عليم غريعباده ومن 

*   *   * 

 ):هـ٣٨١(ت خ الصدوق ات/ الشيادعتقاال

بخلقه     هًا هللاال تشبيهَّ اجلُ  ها لتي يتومهَّ ألخبار ا]] وا٤[[ص 

حم يف  فمعانيها  ما  عٰىل  نظائرها،القمولة  من  يفألنَّ   رآن  القرآ   ن:   

 
� ُ

�   ْ
َ

 هَ ٍء  �
ٌ

   ا�ِك
�

َههُ إِال
ْ
وَج    الوجه:  ]،  ٨٨  :[القصص ومعنٰى 

ه به إليه.تويُ  نه، مؤتٰى اهللاجه الذي يُ ولواين، الدِّ   وجَّ

 يَْومَ القرآن:  ويف
ْ
 �َ  يُ�

ُ
ف

َ
 اٍق ْن سَ ش

ْ
 وْ عَ َو�ُد

َ
ٰ ن

َ
جُ   إِ�   ودِ ا�س�

ته. مر وشوالساق: وجه األ]، ٤٢[القلم:   دَّ

القر وآن:  ويف 
ُ
ق
َ
�  

ْ
ن

َ
 أ

َ
 ل

َ
� ٌس  

ْ
َ ا  يَ   ف

ْ
ٰ َح�

َ
�   ٰ

َ َ
ْطُت   امَ   � ر�

َ
  ِ�   ف

 
ْ
 الطاعة. :نب]، واجل٥٦[الزمر:   اهللاِ ِب َجن

 ن:   القرآيفو
َ
 َو�

َ
 ف

ْ
، وهي  ]٢٩[احلجر:    ِ� ِمْن ُرو  ُت ِ�يهِ خ

خم اولروح  جعل  قد  آد  هانمهللا  قة  وعيسيف  قال:  ٰى  م  وإنَّام   ،

 .وأريض ئيوساماري عبدي وجنَّتي ونتي ووحي، كام قال: بير

 يَ بَ :  قرآنلا  ويف
ْ

 ل
َ
ُسوَطتَ اهُ مَ د

ْ
]، يعني نعمة  ٦٤  دة:ئا[امل  انِ �

 ة اآلخرة.معونالدنيا 

الق يْدٍ ا  اهَ بََ�يْنَ اَء  مَ ا�س� وَ رآن:  ويف 
َ
]، ٤٧يات:  [الذار  بِأ

اواأل ةيد:  وملقوَّ تعق  هن،  َ�بَْدنَ اٰىل:  وله  ْر 
ُ
ك

ْ
يْدِ دَ   اَواذ

َ ْ
األ ا 

َ
ذ   اوَُد 

 ة.القوَّ  ذا ]، يعني١٧[ص: 

مَ مَ   إِبِْل�ُس   ايَ :  رآنالق  يفو سْ نَ ا 
َ
�  

ْ
ن

َ
أ  

َ
ُت  �ِمَ   دَ جُ َعك

ْ
ق
َ
َخل ا 

 يت. وقوَّ بقدريت ييعن ]، ٧٥ :[ص �ِيََدي� 

القرآن:  يفو   
َ ْ
   رُض َواأل

َ
�  

ً
يعا ِ

َ
يَ � ِقيَ مَ وْ بَْضتُُه 

ْ
ال  ةِ امَ  

 ه أحد. لكه ال يملكها مع]، يعني م٦٧ [الزمر:

القرآن:   مَ ويف  مَ اُت اوَ َوا�س� �ِيَ �� ْطوِ    
ٌ

]،  ٦٧زمر:  [ال  هِ ِمينِ ات

 قدرته.ي بيعن

القرآن:  وَجَ   ويف 
ُ

ك
َ
َمل

ْ
َوا�  

َ
َر��ك  َص   اَء 

�
 ف

�
َصف   �ا  ا 

 .كعني وجاء أمر ربِّ ي]، ٢٢ ر:لفج[ا
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القرآن:    ويف 
� َ

هُ   �
�
َ�ْن  إِ� مَ ْوَمئِ يَ   ِهمْ َر�� ْم 

َ
�   ٍذ 

َ
  �ْحُجو�ُون

 م.ثواب رهبِّ  ]، يعني عن١٥: فنيطفِّ [امل

 آن:  قرال  ويف
ْ

   َهل
ْ
ن
َ
 ُظرُ �

َ
   ون

َ
أ  

�
 إِال

ْ
 ن

ْ
يَأ   �ِ اُهللا  ِمَن  ظُ   ِ�يَُهُم  ٍل 

َ
ل

مَ 
َ
غ
ْ
 ال

ْ
 مَ اِم َوا�

َ
 ال

ُ
 ب اهللا.ذاي ع]، أ ٢١٠البقرة: [ ئَِ�ة

القرآ  يَوْ ن:  ويف  نَ وُُجوٌه  ٰ   �  ةٌ اِ�َ َمئٍِذ 
َ

  �  اِظَرةٌ نَ   اهَ �� رَ   إِ�

 ا.رهبِّ  قة تنظر ثوابعني ُمرش]، ي٢٣و ٢٢[القيامة: 

 وَ   رآن:الق  ويف
ْ َ
�  َمْن 

ْ
عَ ِلل   

َ
َضِ�   هِ يْ ل

َ
   غ

ْ
د

َ
ق

َ
َهوَ �  �  ىٰ  

 . بههللا عقابه، ورضاه ثواوغضب ا ]٨١ [طه:

القرآ  عْ ن:  ويف 
َ
مُ �

َ
ِ�   ِ�   امَ   ل

ْ
ف
َ
� 

َ
َوال   

ْ
ع

َ
أ مَ   ُم 

َ
ِ� ل    ا 

ْ
ف
َ
� 

َ
 ِسك

 غيبك.  أعلموال غيبي  ي تعلمأ  ]،١١٦ة: [املائد

القرآن:   َ وَ ويف 
ُ

ا� ُرُ�ُم 
�
سَ ُهللا  ذ

ْ
ف
َ
ع  هُ � ]، ٢٨:  انمر[آل 

 . امهانتق يعني

  القرآن:    ويف
�
 اَهللا  إِن

َ
تَ َوَ�ال    هُ ئِ�َ

َ
ون

�
ٰ يَُصل

َ َ
�   ا��ِ��    

ويف٥٦  [األحزاب: القرآ ]،   هُ ن:   
�

يَُص� ِي 
�

ا� ْم َو  يْ�ُ
َ
َعل  

 وَ 
َ

تُهُ َ�ال موالصال  ]،٤٣:  [األحزاب  ئِ�َ اهللاة  ومن  ن  رمحة،   

 ء. لناس دعاتزكية، ومن ااملالئكة 

ويف٥[[ص  /    رآن:الق  ]] 
َ
 وَ   ُرواَوَمك

َ
وَ رَ َمك اُهللا  ُ  اُهللا    ْ� خَ

مَ 
ْ
 ].٥٤[آل عمران:  � �نَ اِكرِ ا�

 : نآقرويف ال
َ ُ
 ادِ �

َ
ُهمْ َو خَ  وَهُ اهللاَ ُعون  . ]١٤٢ء: [النسا اِد�ُ

َ رآن: ويف الق  اُهللا �
ْ
 ْستَه

ُ
 ].١٥ة: [البقر مْ  بِهِ زِئ

ُهمْ  مِ  اهللاُ َسِخرَ ويف القرآن: 
ْ
 ]. ٧٩بة: لتو[ا  ن

ُسوآن: رقال ويف
َ
�َ  هللاَ ا ا�

َ
 ].٦٧: التوبة[ يَُهمْ سِ ف

  خادعة،وجزاء امل  ، ركجيازهيم جزاء امل  ه أنَّه  لِّ كومعنٰى ذلك  

ا السخريالستهوجزاء  وجزاء  النسيانزاء،  وجزاء  أنْ   -  ة،    وهو 

أنفسهمينس كام  يهم   وَ   :ل  اق ، 
َ

   ال
َ
� يَن  ِ

�
�

َ
� وا 

ُ
ون

ُ
�

َ
اَهللا ُسوا  ت

 
ْ
�
َ
أ
َ
 اسَ ف

َ
َسهُ ُهْم أ

ُ
ف
ْ
كر،  ال يم  يف احلقيقة  ه  نَّ ، أل-  ]١٩:  [احلرش  مْ �

عن      تعاٰىل اهللا  ،ستهزئ، وال يسخر، وال ينسىٰ ي  الوال خيادع، و

 بريًا.ك او� لك علذ

  الَّ حلاد إاإلخلالف وا أهل اشنع هبالتي ي األخبار  وليس يرد يف

 القرآن.  ألفاظ األلفاظ، ومعانيها معاينذه ل همث

 *   *   * 

 ):هـ٤٠٦ (ت الريضف رشيالة/ يَّ لنبوجازات اامل

[٣٢٠[[ص   ذلك  ٢٨٢]]  ومن  اليلع(قوله  ]  صالة  ه 

 صابع اهللا». ن أ م نيإصبع قلبه بني إالَّ ويٍّ دم: «ما من آ)والسالم

األ  النوعوهذا   مجلة  التي  من  وتقتيضالتجسي  همتوخبار    م 

ل كتابنقد ذكرناه  التشبيه، عليها، ألنَّ  م  لكالغفل اا نهذا أنَّ ا  ا يف أوَّ

منمجاع سبقونواللغ  عةيالرشعلامء    ة  قد  إىلٰ ة  القول    ا  استقصاء 

د  ،ايهف له  ما  منها  نذكر  اال  ل خووإنَّام  باب  منستعارة  يف   بجهة 

أنَّ جلها إالَّ  نتات،  اا  هذا  عٰىل  لرضخلكلَّم  هاهنا  من  رب  ب 

إنْ   االستظهار، وجه  فنقول:  فله  صحيحًا  نقله  كالم يف  كان   

محال يسوغ  وردُّ عرب  عليه  إله  يوافقممَّ ليه  ه  حانه  سب  اهللا  صفات   ا 

يشبالذي   خلقال  التي  اخللق  ر  ، هاه  وصوَّ براها  التي    ، هاوالربايا 

أنَّ  كالماإلصبع    وهو:  احلسنلعرا   يف  لألثر  اسم  تظهر    ب  التي 

حسنة، أي قيام   ماله إصبع  : لفالن يف ، يقالتشتهر عالمتهوسمته  

 :لهبًا إل الراعي يصف راعي ٰىل ذلك قولمجيل. وعثر حممود وأ 

    له عروق ترٰى الدي با العصاضعيف 

أجد  ما  إذا  إصبعا   بعليها    الناُس 

له   ترٰى  أثرًا حهيعلأي  وق سنا  قيل  ًا،  املراد بذلك   ضًا:يأ د    إنَّ 

إلي الناس  باألصابع هإشارة  ونها  سحل  ا  ضعيف و ق وشارهتا.    له: 

ي أنَّه ال  يريد  يعتنف هبا، ال]] و٣٢١[[ص  رضهبا /  كثرالعصا،   

أ وذ أبدتشح  بأنْ ر  جدلك  ألباهنوتا،  اهنم  ومثغزر  قول ا.  هذا  ل 

م ذكره:آلا الشاعر  خر، وقد تقدَّ

واديرش   عليها لنيِّ ب     االعص  ع 

مجَّ اجلهسي  وتساجله ا    اته 

 ب:ر علبعض ال )نيالع(اب بن أمحد يف كتوأنشد اخلليل 

كلِّ   كضوء  أغرُّ  يف      منكب  البدر 

ُنعم  الناس  حين  وإصبعُ مٰى    تذهيا 

هاهنا:ذهيتحي يفتعلهانَّ كأ  ها،يعطي  ا  احل  ه  تقول: من  كام  ذي، 

لكعنصطي اسم  عندهم:  واملنكِب  عرش  لِّ ها.    رافة، عِ   ةاثنتي 

ة من  دَّ لعا ُيدبِّر هذهًا، وهو من منكِبرجل الذي ييل ذلك الٰى وُيسمَّ 

 .ءالعرفا

 :اً إلصبع أيضيف معنٰى اعر آخر وقال شا

ا جيعل  علمن  إصبعا هللاُ  واللخري   يه    معا   يصادفه  لرشِّ  

أثرًا  جيعل    ]] أي من٣٢٢[[ص  / ه    لُّ دتيساهللا عليه  أنَّ به عٰىل 

أه  ،ريمن أهل اخل الفعل  ءجلزادف ايصا  ل الرشِّ أو من    ني عٰىل كال 

عقابم أو  ثواب  عذن  أو  ونعيم  ا  ب،ا ،  األثر  جيعله  ذلوذلك  ي 

ااهللا هو  عليه  احلم  الناس    دستحقاق  حمس  إنْ من  أو كان  نًا، 

 ًا. سيئكان م نهم إنْ م مِّ الذ حقاقاست
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د ف  معنٰى قرَّ   ت الذيإذا متهَّ  من آدميٍّ إالَّ   مالفظ اخلرب:    رناه كان 

من   ما منَّ به عليه   حسنتني: إحدامها نعمتنيبني   نهحا هللا سبوقلبه من ا 

واألُ   قهمعرفة خال  الغبط رخ ورازقه،  بٰى  أنعم ة   حتسني  به عليه من  ام 

 قِّ ن حٰىل م ليه تعا وج إ اخلر ب عليه  وذلك يوج وتوسيع رزقه،    خلقه 

لنِ ننه، و شكر عٰىل م ال  وقد عربَّ بعضهم عن هذا   . مه عَ إحسان اجلوار 

أُ   ٰى عن امل  قا بعبارة  تقلُّ بذ  اد ل: املرخرٰى  القلوب ب لك  آثار ب  ني حسن 

  ل.ن قبل مفصَّ ه م رنا الذي ذك  ل و ول جممل، والقالقعليها، وهذا   اهللا 

ا تذ م  فأمَّ املشبِّ ا  إليه  اهة  هب  همن  حقيقتعىلٰ   اهناإلصبع  ها،   

أص   هللاأنَّ و ويسبحانه  وقدماً ابع  وساقًا  من  ىلٰ إ  دًا   غري ذلك، فهو 

تدفعهالا ت  اجلهاال قبل قيضوت  ا،بأوائلهالعقول    تي  بفسادها   

هلم م يف عقووقالقول هلم، وي  ذاوكيف يصحُّ ه  ،عامل النظر فيهاإ

أ   مع اهللا  اعتقادهم  ا سبنَّ  عٰىل  مستوٍّ  تواء  كاس  لعرشحانه 

م  القاعد  ]]٣٢٣ [ص[/ مهاد عىلٰ ملتمهِّ واه،  قعديف  بينه    وأنَّ  ده، 

س  بنيو سبع  آدم  بني  من  بنيا واماملخلوقني  وما  كلِّ ت،  ء سام   

ومسريء  وسام عام،  مخسامئة  كلِّ ة  مثل  سمك  فيكف    سامء  ذلك، 

لة إٰىل  اصو  - كبريًا    اعلو�   ن ذلكع  تعاىلٰ   -  هتكون أصابع  أنْ   وغيس

خلقه   ال  عمقلوب  البعد  واعظيمهذا  ا،  ولطويلملدٰى  ن  كالو  ؟ 

أنْ حقيقت  ذلك عىلٰ  ل  ه لوجب  له    نمه  يكون  هناية  ما ال  األصابع 

ده. هذا  إصبعني من أصابع يه بيدد من عبعب ب كلِّ قل خيتصَّ  ٰى حتَّ 

 ذب. اكاملت د، والظنُّ اسالقول املتف لعمر اهللا

هذثوبم اجلو ل  من  ا  نجيب  عاب  تعاٰىل:  سأل  قوله  ا مَ ن 

ويَ 
ُ
ِمْن  �  

ُ
 ن

ْ َ
   ىٰ وَ �

َ
ال

َ
ةٍ ث

َ
 إِ   ث

�
وَ   ال

ُ
رَ ه وَ ابِ    ُعُهْم 

َ
 ال

ْ َ
� ُهوَ    

�
إِال   َسٍة 

معهم    هأنَّ نه  سبحاراد  ل: أ]، فنقو٧  :ةدلاآلية [املجا  ...  ِدُسُهمْ اسَ 

عٰىل ذلك     األمر لو كاننَّ املقاربة، ألو  حاطة ال بالدنوِّ بالعلم واإل

أنَّه تمستحيالً، وذلاملعنٰى    انلك أنْ جيعاٰىل ال  ك  ك  وز  مع    لِّ يكون 

اعٰىل    حال واحدة  يفسة  مخ  ع كلِّ ، وال مالثةث   م سجلاحلقيقة، ألنَّ 

أنْ  يصحُّ  مكانني  ال  تعاىلٰ حال واحد  يف  يكون يف  اهللا  ة،  ل قُّ تن  عن  

 كبريًا.  اب األزمنة علو� األمكنة وتقلُّ 

ُيبنيِّ  وممَّ  توفسهلم،  وقكذب  ا  معأويلاد  أبو  رواه  ما   اوية هم، 

  ]] عن ٣٢٤[[ص  م، /راهيإب  ن األعمش، عنير وغريه، عالرض

اهللا  ،قمةعل عبد  معن  بن  أتٰى    قال:  الصالة  (  يَّ بنالسعود،  عليه 

أبا  ، فقال:  أهل الكتاب  منرجل    )والسالم أنَّ  قاساليا  أبلغك  م، 

الساموات  اهللا حيمل  واع  إصبع،  عىلٰ ألٰىل  إصبع،  رض  شجر لاو 

 واخلالئق عٰىل إصبع؟  ع، والثرٰى عٰىل إصبع،ب إصعىلٰ 

ا َومَ : لكب ذ عقيحانه اهللا سبنزل ، وأ من قوله 9فضحك 

 
َ
رِ اَهللا َحق�  َدُرواق

ْ
د

َ
 .]٩١اآلية [األنعام:  ... هِ ق

زعم أنَّ    اس: أنَّ منبن عبَّ اهللا  يث عبد  ًا يف حدد روي أيضق و

 انه.حبك باهللا سفقد أرش  اً ًا وبنرصرصخنهللا 

عٰىل هذا اخلرب  سري يف أقطار الكالم ن  كتابنا هذا أضيق من أنْ  ال وجم 

 . ) حقائق التأويل (    كتاب صينا ذلك يف تق اس   وقد سري،  هذا امل من    أكثر 

 *   *   * 

 ):هـ٤١٣ املفيد (ت خشية/ الاملسائل العكربيَّ 

والسامل  ]]٨٢[[ص   السابعة  ق   ون:عرشألة  عن  اهللا وسأل  ول 

ر  :ىلٰ اتع
َ ْ
ِ َواأل

َ
�  ُض 

ً
   يعا

َ
 بْ �

ْ
ال يَْوَم  مَ اَمةِ ِقيَ َضتُُه  َوا�س� اُت اوَ  

 قبضة؟وما الا اليمني؟ م ال:فق ]،٦٧[الزمر:  ينِهِ ِو��اٌت �ِيَمِ َمطْ 

مللك. قبضة هي الاو  اآلية هي القدرة،اليمني يف    واجلواب: أنَّ 

 ر:الشاع لاق 

ُرفِ ا  إذ راية  ملعَ ما  عرتلقَّ    جد ت  بالياها    مني ابة 

ة. فلااها بتلقَّ   يريد: اقوَّ فيقول القائل: لقبضة،  مللك باشاهد ا  أمَّ

ا قبضتي)،(هذه  يف  او(ه  لدار  يفذا  قبضلغالم  يتي)  يف  ري،  به:  د 

ُروا اَهللا َحق� َومَ   :هولكان املعنٰى يف ق لكي، فم دَ
َ
   ا ق

َ
رِِه وَ ق

ْ
رضُ د

َ ْ
  األ

يع  ِ
َ

� 
َ
�  

ً
تُهُ ا ملكه،يريد:    بْضَ �ِيَمِ �� وِ  َمطْ اُت اوَ مَ َوا�س�   يف   هِ ينِ اتٌ 

رة هاهنا معنٰى ه. وليس املراد بالقدات يف قدرتمطويَّ ا  هنَّ به: أ   يريد

ا كالكملعامن  التيواكة  حلرون واين  وإنَّ يقدر    لقدرة    ام هبا احليوان، 

ا مطويات بكو  قائل: (يل  ال  ولكام يق  ها، طيِّ قادرًا عىلٰ   نهيريد به أهنَّ

كذ وهعٰىل  قدرة)،  وكذا  أنَّ   وا  عليه،قا  هيعني  كا  در  من    نإذ  أكثر 

يقصم  يتكلَّ  ال  الكالم  معهبذا  إثبات  إٰىل  به  قانٰى د  املعاين  من  ئم  

 ناه.كرا ذه مقصد بت، بل يالذاب

*   *   * 

 ):هـ٤١٣يد (ت صول/ الشيخ املفنكت يف مقّدمات األُ لا

 تشبيه:ي الفم يف ن باب الكال ]]٣٧[[ص /

أنَّ ليل عىلٰ ال: ما الدق   ] فإنْ ٦١[ يف   افقل: م  ه خلقه؟شبي  ه ال 

 قديم.ه فاق، وقد ثبت أنَّ اللة احلََدث باالتِّ ن دباه ماالشت

؟ فقل: ما  ألبصار ُيدَرك با  اله  أنَّ عٰىل  لدليل  اما    قال:  ] فإنْ ٦٢[

 االشتباه. يةاشتباهه بخلقه، وإجياب الرؤ نم استحال

فإنْ ٦٣[ أ   ]  داليقال:  ذلن  عٰىل  السمع  اك؟  لة  قول   هللا فقل: 

   تعاٰىل:
َ

رِ تُ   ال
ْ
 د

َ ْ
األ ُه 

ُ
وَهُ َص بْ �  اُر 

ْ
يُد بَْص َو 

َ ْ
األ وَ رُِك    اَر 

ُ
ِطيف

�
ا�ل ُهَو 

َ ا
ْ
 ].١٠٣م: اعألن[ا �بُِ� �
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أنَّه عما الدقال:    فإنْ   ]٦٤[  ]]٣٨[[ص  / لنفسه؟    املليل عٰىل 

ما    ائرس  زه عىلٰ وجوب جوا ل عليه، وهاجلفقل: استحالة جريان  

 ت. املوجودا علم بمعنٰى من

م   فإنْ   ]٦٥[ أنَّ لاا  قال:  عٰىل  فقل:لنفقادر    هدليل  دلَّ    سه؟  ما 

 هبا عاملًا.  عٰىل كونه

 حلياة.  باب اوكذلك يف

؟ فقل: ما فيه حمَدث  أنَّ كالمه  عىلٰ يل  الدل  قال: ما  فإنْ ]  ٦٦[

 .اماحلََدث، من التفصيل والنظ ةيآ من

*   *   * 

 ): هـ٤١٣ت فيد (ملاملعتزلة/ الشيخ االفة ت يف خماحلكايا

أزال  فإينِّ :  لتق   ]]٧٨[ص  [ ال  يدَّ عتاملمع  سأ   عٰىل  زلة  عون 

م كانوا  أسالفنا:   ة  امَّ لعا  هة منشبِّ ع املهة. وأسممشبِّ   -  هم كلُّ   -أهنَّ

ة  ث من اإلماميَّ يدحلمجاعة من أصحاب اوأرٰى مثل ذلك.  نو قولي

خذناه  أ   في التشبيه إنَّام ننَّ إ  ولون:، ويقايةهذه احلك  عىلٰ يطابقوهنم  

 ل ذلك.بطِ يُ  روي يل حديثاً ت  أنْ حّب لة! فأُ زعتمن امل

من يدين      . ومل يكن يف سلفنافقال: هذه الدعوٰى كاألُوىلٰ 

وإنَّامناملع]]  ٧٨[ص  [/طريق  من    شبيهبالت خالفٰى.  هشام    

له  بقو   )السالم  ]]٧٩عليه /[[ص  (أيب عبد اهللا    ةعاوأصحابه، مج

 .األجسام)جسم ال ك: ( اهللا تعاىلٰ أنَّ  عمسم، فزيف اجل

اختلفت   ذلك. وقدقول بعد  لاهذا  ه رجع (عن  أنَّ قد روي:  و

 ت. إالَّ ما ذكر - منها -عنه، ومل يصّح احلكايات) 

ا الردُّ أ و   /   أنْ يه، فهو أكثر من  التشب  القول بنفيو  ام،هش  عىلٰ   مَّ

 . آل حمّمد نعة  من الرواي]] ُحيٰىص ٨٠[[ص 

أأخرب حم اسالقبو  ين  بن  جعفر  ( قولو  نبّمد  م  عن يه   ،(  

بن  حممّ  حممّ   وب، يعق د  بن  عن  اهللايب أ د  عبد  حم  عن  بن  ،  ّمد 

  ن بن احلسن بكر بن صالح و ، عن احلسني بن احلسنإسامعيل، ع

املغرية،ب  هللاد اعن عبسعيد،   قالعن حم  ن  بن زياد،  عت  م س:  ّمد 

له:  ، فقلت  د اهللا   أيب عب ىلٰ عت  يونس بن ظبيان يقول: دخل

بن  إ اهللا    ليقو  م كَ احلَ نَّ هشام  عظيامً   يف  ]]  ٨١[ص  /[  ، قوالً 

ال  (  اهللا سبحانه: (جسم   لك منه أحرفًا، يزعم: أنَّ  أخترص أينِّ   إالَّ 

ز  ال جيو ل اجلسم، ف فع ، وجسمئان:  شياء شياأل  نَّ كاألجسام) أل 

الصانع   أنْ  أنْ ع مب  يكون  وجيب  الفعل،  بم  نٰى    ٰى عن يكون 

 الفاعل). 

أب افقال  عبد  و هللا  و  «يا  أَما  :  أنَّ اجلعحيه!  دود،  سم حملم 

واحمتم،  اهٍ متن للزيادة  ومنلل  ذلقصان،  احتمل  خملوقًا؟!  ا  كان  ك 

 ق».فر خلوقلق) واملاخلابني جسًام، مل يكن  اىلٰ (فلو كان اهللا تع

أيبف قول  عبد  هذا  عىلٰ اهللا    ته  وحجَّ فيام  ،  به    هشام  اعتلَّ 

 املقال.  منهشام 

 ؟! ينة الدِّ قلَّ  اللو   عتزلةعن امل لكا ذقد أخذننكون   يففك

*   *   * 

 ):هـ٤١٣د (ت يخ املفيشلملختارة/ اا ولفصال

وأخرب٦٥[[ص   الشيخ  ]]  اهللا  أدا( ين  هم    عيلِّ   الً عنمرَس   ) عزَّ

عبن  ا عطاعاصم،  بن  ا ء  ميلسن  عن  أنَّ رس ائب،  أمة  املؤمنني    ري 

  ع رجالً ة فسمكوفارين بالصَّ قالمرَّ برحبة    ب  بن أيب طال  يلَّ ع

والذولقي ال  احتجب  :  قال:  بسي  طباق،  بافبع  وقارَّ دلعاله  ل ة 

ر ل الرجل: فُأكفِّ ء عن يشء»، فقايشال حيجبه    إنَّ اهللا  له: «ويلك

اعن   أمري  يا  اهللا حلك  إنَّ «ال،  فقال:    نني؟ملؤميميني  بغري    فت 

 ٰىل». تعا

الشيخ   عزَّ   ماأد (قال  احلدي)هاهللا  هذا  ويف  عٰىل  جَّ حث  :  ة 

املع مذهة عىلٰ وحجَّ   ،ةهاملشبِّ  ذ  ة واإلرجاء وقويلرفبي يف  ح  بائيف 

ا  الكت  أهل ا زعمهة فشبِّ ملااب، فأمَّ ن   يف السامء دوأنَّ اهللا تعاىلٰ   تإهنَّ

حمتجباأل وأنَّه  ابالسام  خلقهعن    رض  دليل  ويفع،  لسبوات   

عىلٰ الع حيويقل  الذي  أنَّ  إالَّ كمه    يكون  ال  حجاب  ويسرته   ان 

ج أو  واجسًام  ودَ حمجلسم  وهرًا  عالربث  قائم  اهللا   ىلٰ هان  ِقَدم 

َس  سبحانه:  وقول اهللا  .شبيه ويفسدهن التمنع ميما  ه،  نسبحا
ْ
�
َ
ل

لِ 
ْ
ِمث

َ
وَ ك

ُ
وَه ٌء  ْ َ

� ا�س� ِه  َِص   ا�ْ ل  وقو]،  ١١:  [الشورٰى   �  �ُ ِميُع 

ك أيضًا عٰىل ما  د ذلسفحيه يبرص   ملؤمنني  أمري ا]]  ٦٦[[ص  /

م  الرشح.  هب تقدَّ

  ف اهللاعرَ يُ   أنْ   يس يصحُّ ه لإنَّ   ني أقول:فإنَّ   فةعرامل يف  ا قويلمَّ وأ 

منتعا وُجي   ٰىل  وإ  لهَ وجه  يصحُّ من وجه  املحسوساذ  نَّام  ت  لك يف 

 . باطالستنهبا با لعلمق ال حقائقها لتعلُّ هَ وُجت  سِّ فتُعَرف باحل

*   *   * 

 ): هـ٤١٣فيد (ت شيخ امللاماميَّة/ قادات اإلاعتيح تصح

 :قالسا شفمعنٰى ك ]]٢٨ [[ص/

ي ه القمِّ ن بابوياحلسني ب بن عيلِّ  ّمد بنجعفر حم أبو لشيخ  ا قال

ٰ امل سنةتوىفَّ معنٰى يف    )هـ٣٨١(    يف  اعتقاداته  تعاٰىل:  رسالة  قوله   

 ْنْ َم يُ يَو
َ
� 

ُ
ف

َ
ش

ْ
عَ ٍق وَ ا سَ �

ْ
 �ُد

َ
ٰ   ْون

َ
ُجودِ ا  إِ� : ]٤٢م:  [القل  �س�

 ته.األمر وشدَّ  الساق: وجه
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امل الشيخ  معنٰى ديفقال  ق :     مَ وْ يَ :  تعاىلٰ   وله 
ُ

ف
َ
ش

ْ
َ�ْن  يُ�  

/[[ص  ريي  ساقٍ  به  يو٢٩د  القي]]  [يم  عامة  فيه]  أمر    نكشف 

واجلزاء  عامل،  ة عٰىل األداقَّ هو احلساب واملو  صعب عظيم،  شديد

األ وفعاعٰىل  الل،  عٰىل  قَّ واملداالبواطن،    كشافنوا  ائر رسظهور  ة 

اسيِّ لاو  احلسنات عن  بالساق  فعربَّ    قالت   ولذلك  ة،دَّ لشئات، 

ة ا عربَّ   عرب فيامال احلرب  قامت  (رب وصعوبتها:   حلت به عن شدَّ

بنا  )، و(قامتٰىل ساقع أي، وعٰىل ساق)  احلرب  ضًا قال شاعرهم 

 ن خالد: وهو سعد ب

سا عن  هلم  ا   قها كشفت  من    اح الرص  لرشِّ وبدا 

عقاب األج   املوت   وبدت  حتتها    املتاح  لخيفق 

(ق  قوهلم:  ذلك  إذالسوق)  متاق د  ومن  از،  أها  ها لدحم 

 جتهاد. ذلك واال يف اجلدُّ  وقعوايعة واملشاراة، شتدَّ أمرها باملبوا

 [تأويل اليد]:  ]]٣٠[[ص /

 قوله درة  د اليد عن الق اه ش   كالم أيب جعفر  يف    ومٰىض   فصل: 

 وَ :  تعاىلٰ 
ْ
 اذ

ُ
نَ ْر  ك بْدَ يْدِ اوُدَ  ا دَ �َ

َ ْ
ا األ

َ
ة. ١٧  [ص:   ذ   ]، فقال: ذو القوَّ

ن ة عأنَّ اليد عباروهو    آخر  وجه: وفيه  ملفيد  خ ايشالال  ق 

 ر:شاعالنعمة، قال ال

عيلَّ  أيادٍ له  أكفر    الوإنَّ    ا هلست  النِّام  تشكر  أالَّ    معَ كفر 

ت قوله  أنَّ  ا  اوُدَ  دَ عاٰىل:  فيحتمل 
َ
 ذ

َ ْ
م،  عَ نِّال  ذابه  يريد    يْدِ األ

تومنه   يَدَ   عاٰىل:قوله   
ْ

ُسوطَ   اهُ بَل
ْ
ني  يع  ]٦٤ئدة:  [املا  انِ تَ َم�

 . آلخرةيا واالدن تني يفالعامَّ ه نعمتي

 ح]:[نفخ األروا ]]٣١[[ص /

جعفر   تعاىلٰ   أبو  قوله     :يف 
ْ
خ

َ
ف
َ
ِ�يَو� ُروِ� ُت  ِمْن    ِه 

ر٢٩:  جر[احل هي  فقال:  أضافه]،  خملوقة  إىلٰ وح  نا  كام     فسه 

 خلقًا له. كان إنْ ٰىل نفسه وإ بيتال أضاف

  حروضافة الإ  جه: ليس والشيخ املفيد  ] قال  ]٣٢[[ص  /

إىلٰ [والبي من    نسبة وال  سهنف  ت]  فحسب،  إليه  اخللق  ل  بحيث 

ذ يف  التمييز الوجه  وابهلام    لك  واإلعظام  ص  الختصااإلجالل 

التوالتبجيل    باإلكرام  جهة  ودلَّ حقُّ من  هبام،  بذق  ع  أهنَّ لك  ام  ٰىل 

بكرامةن  اصَّ خيت لغريمهوإجال  منه  جيعله  مل  األرواح  م  ال  ن 

الوالبيوت فكان  د  ضغر،  ذلك  اخللق عمن  ا  اء    لك ذ  قادعتإٰىل 

 ام هلام به.  فيهام واإلعظ

 ]:ة رة واالستعاالكناي[حكمة  ]]٣٣ص [[/

جعفر    فصل: أبو  قاله  ت  والذي  تعاٰىل:  فسري  يف    امَ قوله 

 
ْ
ن

َ
أ  

َ
سْ   َمنََعك

َ
�ِمَ ُجدَ �  خَ ا   

ْ
ق
َ
املرا،  ]٧٥  [ص:  َدي� �ِيَ   ُت ل د:  أنَّ 

يت بقدريت  .وقوَّ

أبق  اهللا:ال  عبد  ه  سيل  و  اهذا  يفو  ألنَّ التفسري  لوجه  يفيد ،  ه 

امل ق تكرار  فكأنَّه  وق   ل:اعنٰى،  بق بقدريت  أو  يت  دريت  إقووَّ يت،  ذ وَّ

ه القوَّ القدرة  القدة والقوَّ ي  لة هي  وليس  وجرة،  معنٰى يف  ه  ذلك 

والوجكالمال ما  ،  ال  اهمنقدَّ ه  ذكر  وأنَّ  ٣٤[[ص  /نعمة،  من   [[

 ا  مَ اد بقوله:  رامل
َ
 أ

َ
 َمنََعك

ْ
   ن

َ
  امَ  �ِ ْسُجدَ �

َ
 َخل

ْ
  إنَّام أراد به  ي� دَ  �ِيَ ُت ق

اللَّت الدنمه  نينعمتيَّ  يف  واآلخرةا  والبيا  قوله  ءا.  تعاٰىل:    يف 

 ِيََدي��    اتقوم فكأنَّه  لالَّ مقام  ليدي،م،  خلقت  به يري  قال:    د 

 َومَ   :  قالام  ، كلنعمتيَّ 
َ
ُت  ا َخل

ْ
ِ ق

ْ
ِن� َواإل

ْ
 ا�

ْ
 ِ�َ إِ   َس �

�
  �  ْعبُُدونِ ال

والعب٥٦ريات:  اذل[ا من  ]،  عليه اهللا  ادة  نعمته  ا  تعاٰىل  ألهنَّ م، 

 ال يزول. م الذي يف النعيوابه تعاىلٰ ث متعقبه

و  آخر،  وجه  اآلية  تأويل  باليويف  املراد  أنَّ  مها  هو:  فيها  دين 

 متي.يت ونعخلقت بقوَّ : قاله فكأنَّ لنعمة، ة واقوَّ ال

إ  وفيه وجه آخر، أنَّ  ُأريدنَّ إ  إليه  افة اليدينضوهو:  ق قُّ به حت  ام 

ن  سوٰى ذلك ما  موختصيصه به دون    تأكيد إضافته إليهله و  لالفع

أو   أ قدرة  ذلك  غريمها،    ونعمة  توشاهد   عاٰىل:  قوله 
َ
 �ِ ذ

َ
بِمَ ك ا   

يَ  َمتْ  د�
َ
أروإنَّ   ]،١٠[احلّج:    اكَ دَ ق ذام  من  ق   باملك  اد:  مت  دَّ

وف تعاٰىل:  علك،  َص   اَومَ قوله 
َ
ِمْن  ابَ أ ْم   ُ�ِصيبٍَة  �ُ

َ
َسبَتْ مَ بِ ف

َ
ك   ا 

يْدِ 
َ
مْ أ  سبتم.به: فبام ك ]، واملراد٣٠رٰى: [الشو ي�ُ

تقول  وا  أمثاهلا لعرب  (يدا يف  وف   ك :  نفخ)،  أوكتا  وك 

أنَّك  ريدون  ي  يته و فعلت ذلك و به:    وإنْ   صنعته واخرتعته، تولَّ

اإل مل   جارحتيه  ب   عمل است نسان  يكن  ت ه  ذ اللَّ يف  يداه  مها    لك ني 

  عل. لف ا 

  *   *  * 

 :)هـ٤٣٦(ت   املرتٰىض د السيِّ  /ءابيألن تنزيه ا

وج   ]]٢٠١[[ص  / قول  [يف  حممّ سيِّ ه  وضع    9د  دنا  عن 

 ]:رايف الن قدمه لربِّ ا

بن جرير رب الذي رواه حمّمد  قيل: فام قولكم يف اخل  فإنْ :  مسألة

ل  ر تقول: (هنا الأنَّ   9  نبيِّ العن  رة   هريإٰىل أيباده  بإسنالطربي  

 يها.مه فقد  تعاىلٰ  يضع الربُّ  ٰى هلها، حتَّ لقي فيها أ أُ ) إذا ؟ديمن مز

قط فقط  وتقول:  وين،  متتلئ  إىلٰ   ويزحينئٍذ  وقد بعضها  بعض.     

 لك]؟ أنس [بن ماذلك عن  لثروي م

قلن شبهة  اجلواب:  ال  كا:  أنَّ  اقتٰىض   لَّ يف  مخرب  تن  ة  ا  أدلَّ فيه 
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فالعقو مردود،  باهو  ل  تأويل  أنْ إالَّ  طل  له  غري  ئ اس  يكون  غ 

 .ةدلَّ قًا لألناه مطابعيحًا، ومحصن يكو جوز أنْ ف، فيتعسِّ م

اهللا  أنَّ   نَّة عىلٰ صحيح من السُّ ل او ل وحمكم القرآن وقد دلَّت العقو 

بذي تعاىلٰ  يشبه   جوارح،    ليس  خرب   وكلُّ   املخلوقات،   شيئًا من   وال 

 ام ق  يطاب الً عٰىل ما  و حممومردودًا أ   اإمَّ ون  يك  أنْ اه وجب ذكرن ما    ينايف 

كيف حض، ف بيه امل التش هره  ظا   يقتيض  م د لق دلَّة، وخرب ارنا من األ ذك 

أ قوم: إنَّ   وقد قال   ؟ يكون مقبوالً  القوم   م القديريد بذكر    نْ ه ال يمتنع 

مه ال    .امله ها بأعن استحقَّ ون إليها ممَّ م يدخل أخرب أهنَّ م هلا، وذين قدَّ

فأمَّ ]٢٠٢[[ص  / فهلل  قو  ا]  مز  النار:  ق من  فقد  يل: يد؟ 

ا  ذ  ٰى معن لو    ة، وبحيث يادللزها  يفع  صارت بحيث ال موضلك أهنَّ

قدممَّ ت  كان لقالت:  تقول  بقي  ن  وما  مز  امتألُت  [من]  يد، يفَّ 

ال املج  يها عىلٰ لإقول  وأضاف  الشاز، كام  سبيل  القوأضاف  ل  اعر 

 [من قوله]: إٰىل احلوض

ق حلاأل  امت فقال     طنيوض 

قد  مهالً     بطني مألت    رويدًا 

 ن الرجز] [م

؟)  من مزيدهو (هل    القول الذي  ائي: إنَّ بَّ اجلُ   عيلٍّ د قال أبو  ق و

كام    نم اخلزنة.  البلدقول  قالت  [كالفالنيَّ   ة يقال:  قال  ة  أي  ذا]، 

قا  .اأهله تعاٰىل:  وكام    وَجَ ل 
َ

َر��ك  اَء 
�
َصف  

ُ
ك

َ
َمل

ْ
َص َوا� ا  ا 

�
  �ف

 ع.تن ممضا غري، وهذا أي]٢٢ر: [الفج

*   *   * 

م  د: «إنَّ قلوب بني آ9ّمد  حم  ادن سيِّ [يف قول  ]]  ٢٠٥[[ص  

 صبعني»]: ها بني إلَّ ك

معنٰى اخل  قيل:  فإنْ   مسألة: املروي عنفام  بن عمر   دعب  رب    اهللا 

قال:   ك  9  النبيَّ   سمعتأنَّه  آدم  بني  قلوب  «إنَّ  بني  لَّ يقول:  ها 

أ   ولرس  قولثّم ييشاء».    كيف ها  فصابع الرمحن يرصإصبعني من 

ذعن  9اهللا   امرصِّ   مَّ هُ «اللَّ   لك:د  إىلٰ لوب  قلف  قلوبنا   ارصف 

الذ  ».طاعتك يرويه  واخلرب  ق ي  اهللا  [قا:  الأنس  : 9ل] رسول 

، فإذا   تعاىلٰ هللاابع  إصبعني من أص وهو بني  الَّ إما من قلب آدمي  «

 لِّبه قلَّبه»؟ ُيق ذا شاء أنْ إته، وته ثبَّ ثبِّ يُ  ء أنْ شا

ا دفعهخبار ومل يألهذه ا   ويلم يف تأتكلَّ ن  نَّ ملقلنا: إاب:  اجلو

]  لويق  العقول أنْ   نافاهتا ألدلَّةمل   وإنْ   عربال كالم  اإلصبع يف: [إنَّ

ل:  ثر احلسن. يقافهي أيضاً األ  ارحة املخصوصة،كانت [هي] اجل

 ن.] قيام وأثر حسي: [لهنة)، أ له إصبع حس ماله وإبلفالن عىلٰ (

  ،-ندلبأيب جٰى  كنَّويُ ،  احلصنيبيد بن  مه عواس  -قال الراعي  

 ٰىل إبله:ع ]]٢٠٦م /[[ص اي حسن القف راعياً يص

بادالق  يفضع العرووٰى  ل  قي     هترٰى 

أجد  ما  إذا  إصبعا عليها  الناس    ب 

 [من الطويل]

 ال لبيد: ق و

يبس إصعلي  اهللا  طمن  والرشِّ    بعا ه  بباخلري    أولعا أيٍّ   

ل  منه  يمأل  مرته     عا ذنوبًا 

 ز] [من الرج

 :اآلخر الوق 

نزاأك ورم  املشعارًا  أ  فإنَّ    شعا سقه  خصالت    ربعا فيه 

ويددووججمدًا       بعا وإصًا  ًا 

أورد  بع يف كلِّ اإلص  فإنَّ  نعمة، ر احلسن والث األراد به  ناه املما 

 .  تعاٰىل جليلتنيني هللانعمت  وقلبه بنيآدمي إالَّ  : ما منٰى ناملع فيكون

  عباده ال  عىلٰ    تعاىلٰ هللا  نعم  وتنينعمال  ثنيةٰى تمعن  قيل: فام  فإنْ 

 ؟  ةً ركثُحتٰىص 

ال  أنْ حيتمل  قلنا:   نِ   هوجيكون  ذلك  الدنياعَ يف    م]عَ و[نِ   م 

وثنَّآلخا ألهنَّ رة،  كاجلنسني  امها  وإنْ ا  أوام  كلُّ   لنوعني،  يل  قب  كان 

نفسامهمن ك يف  ذا عدد  اليك  أنْ ثري. ويمكن  ه  تسميتهم ون  وجه يف 

باإل  احلسن  حيث  هو    صبعاألثر  بليإيشار  من  ًا  إعجاب  صبعاإله 

ام  ه وب ع عندقي  ء بامعادهتم يف تسمية اليش  هذهو  ] وتنبيهًا عليه،به[

 علقة. ه بهل

ق  أنْ م: إنَّ الراال قووقد  إصبع،  يف موضع  يداً ول  قي  عي أراد 

ا من  اإلإىلٰ   فعدل عن اليدلم يمكنه،  النعمة، ف   اليدألنَّ  صبع ألهنَّ

 اليد.

ويف ]٢٠٧[[ص  / هذ]  وجاألخب  ه  آار  أ وهخر  ه  وضح من  و 

بمجه  الو وأشبه  ل  وترصُّ   بذهاألوَّ كالمها،العرب  مالحن   ف 

يفيكون    أنْ   وهو األ  الغرض  تيسري   صابعذكر  عن    اإلخبار 

القلترص وتيف  والفعل قليبهوب  [ع  ا  ،  )وعزَّ   جلَّ (ليه]  فيها 

م يقولون: (رٰى ت   ت قدرته، أَال دخول ذلك حتو ء يف  هذا اليش أهنَّ

ويفوإ  ي،رصخن ويدي  صبعي،  كلُّ يتقبض،  أ   لكذ  )؟  رادوا  إذا 

ة  سرييوصفه بالت  واملؤونة. هفيوالتسهيل وارتفاع املشقَّ

ه [امل وعٰىل  ق  عنٰى]ذا  املحقِّ ل  ت  ونيتأوَّ رُض  عاٰىل:  قوله 
َ ْ
َواأل

 ِ
َ

بْ �
َ
�  

ً
ِقيَ يَْوَم    هُ َضتُ يعا

ْ
َوا�س� اَمةِ ال �ِيَِميَمْطِو�� اُت  اوَ مَ    نِهِ اٌت 
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لقدرة عٰىل  صفه باة يف وبالغاملد  اأر امَّ  ـل   9ه  فكأنَّ ]،  ٦٧ [الزمر:

وترصقلا  تقليب ولوب  ة  مشقَّ بغري  قال:  اليفها  ا    كلفة،   بنيإهنَّ

 ه. ل فيلفظ الطويختصارًا لنٰى، واكناية عن هذا املعبعه، أصا

قوم   ذكر  معنٰى    -وقد  عىلٰ يف  أهنَّ األصابع  [تسليم]  ا  

ا من  املة عىلٰ جَّ احل   يفوالدم استظهاراً   للحماملخلوقات    - لف  اخ 

ون القلب يشتمل عليه جسامن  كي  نْ َكر أ نَّه ال ُينوهو أ   آخر،وجهاً 

اإلص  عىلٰ  ُحي شكل  كه  بعني،  فيهام.  بالفعل  وُيقلِّبه    [هبام]  اهللارِّ

توي وجه  منهام  سميتكون  كانا    باإلصبعني  شكلهامحيث  .  عٰىل 

إضا تعاىلٰ فتوالوجه يف  اهللا  إٰىل  أ كانت مج  ، وإنْ هام  تضاف    هفعاليع 

والقدملا  نٰى بمعإليه   أللك  يرة،  ال  عىلٰ نَّه  فيهام  لا  قدر  فعل 

ام إصبعان قيلو  تعاٰىل،ا غريه   جاوزمهامَّ عن  وحتريكهام منفردي إهنَّ  :

تأويل  وهذا ال  .هٰىل هذا الوجام ع فيه   بالفعلحيث اختصَّ   [له] من

تقدَّ   وإنْ  ما  دون  و  مهكان  حيتمله،  ذكر  فالكالم  من  بدَّ   يِّ القوال 

 احتامل.أدنٰى كالم [له]  اليف ان ك إذاالضعيف و

 ]: »تهعٰىل صور مدآ إنَّ اهللا خلق«: 9 نا حمّمدد[يف قول سيِّ 

مقيل  نْ فإلة:  أسم فام  اخلرب:  النبيِّ   املروي  عنٰى  ه    9  عن  أنَّ

اهللاقال «إنَّ  خلق:  /[[ص      عىلٰ ٢٠٨آدم  أَوليس صورته  ]]   ،«

ا هذا  يقتيضظاهر  وأنَّ    خلرب  ذتعاىلٰ هللا  التشبيه  عن  [عل     اً لوَّ ك 

 ة؟ بريًا] صورك

قيل    :واباجل قد  اخل  يفقلنا:  هذا  اهلتأويل  إنَّ  قوله:   اءرب:  يف 

صحَّ   - ه»  صورت« هذإذا  اخلرب    إ  -ا  آدراجعة  اهللا   م  ٰىل    دون 

َض عليها،  الصورة التي ُقبِ خلقه عٰىل  تعاٰىل    ه ملعنٰى أنَّ أنَّ ا، فكتعاىلٰ 

تتغريَّ يف    وأنَّ حاله بالصومل  ورة  نقزيادة  أح   امك  صانال  وال  تتغريَّ 

 برش.ال

ث وجه  أنْ نٍ اوُذكَِر  وهو  راجعةت  :  اهلاء  تعىلٰ إ  كون  اهللا  اٰىل،   

 ألنَّ ا،  ها واجتباه التي اختارلصورة  أنَّه خلقه عٰىل اعنٰى  ن املكووي

 يه. الوجه إٰىل خمتاره ومصطفذا  هف عىلٰ اضء قد ياليش

وج أيضًا  أنَّ وُذكَِر  ثالث: وهو  هه  الذ  ب  ب سعىلٰ   جركالم خا 

أنَّ ٰى وي رالزهر  روف، ألنَّ مع مرَّ رسول    ه كان يقول: عن احلسن 

األ  9  اهللا من  وهبرجل  يرضنصار  وغ  وجه ب  و  له  يقول:  الم 

اقبَّ  ووجح  وجهك  تشبهه،  هللا  من  النبيُّ قفه  «ب9  ال  ا  م  سئ: 

فإنَّ قلَت  عٰىل  ،  آدم  خلق  اهللا  عٰىل]    -[صورته    صورة  يعني 

  .- املرضوب

 املراد أنَّ اهللا   يكون  نْ أ ابع: وهو  ر  وجهرب  ] اخلذان يف [ه مكوي

وخلق] صورته  عت الفنلياٰىل خلق [آدم  بذلك  أ  شكَّ ي  تأليف  ه  يفنَّ 

ألنَّ م غريه،  فعل  جنس  الت  ن  من  البرشأليف  واهر  واجل،  مقدور 

من األهلوما شاك املخا  األعراض [جناس  من  التي  صوصة  هي] 

اتفرَّ  بالقدلقدد  تعاٰىل  عيم  فليهارة  تكون    أنْ ظر  لناقبل    يمكن. 

ماجلو وتأليفها    ناهر  أنَّ ف  منفعله،  ترٰى  أَال  غريه.  نرعل  يف    جع ا 

ال داللة    السمع، ألنَّه  من فعله تعاٰىل إىلٰ ء  سامأليف الن أنَّ تالعلم م

العقل٢٠٩ص  [[/ يف  ذلك.  ]]  نرجع    عٰىل  تأليف  كام  أنَّ  يف 

املوضع ال  من فعله تعاىلٰ نسان  اإل امل  ع  هأنَّ   عىلٰ    [به]تَدلُّ ُيس  يذيف 

حيث املحكم،م  ظهر  من  الفعل  أنْ ىلٰ إ  نه  ل     أوَّ يف  الكالم  جيعل 

[ااسإن تعاىلٰ ن خلقه  أنْ ه  نَّ ]، ألهللا  يمكن  م  ال  إذا  ؤلِّ يكون  فه سواه 

ل   أوَّ هو  املخلكان  من  فكأنَّ ق واألحياء  هبذه   9ه  ات.  أخرب 

اجل جواهرالفائدة  أنَّ  وهو  فيفه  وتأل  آدم    ليلة    هللا اعل  من 

 . ىلٰ تعا

 تعاٰىل أنشأه  هللا  كون املعنٰى أنَّ ي  أنْ و  ه خامس: وهوجكن  ويم

ال هذه  شوه  ةر صوعٰىل  عليها  التي  سبد  مل اال   يلعٰىل  وأنَّه    بتداء، 

ج كام جرتتقل إليها ويتين  .العادة يف البرش درَّ

اخلالوجوه    هذه  وكلُّ  معنٰى  يف  وجائزة  تعاٰىل  واهللا  وله  رسرب، 

 د.باملراأعلم 

  ترون القمر ليلة  كم كامسرتون ربَّ : «9 ّمدنا حمد قول سيِّ يف[

 در»]: بلا

فام    فإنْ سألة:  م اٰى نمعقيل:  اخلرب  عنملرو  ه  أنَّ   9  بيِّ الن  ي 

ربَّ ق  «سرتون  الكال:  ترون  كام  البدم  ليلة  يف  قمر  تضامون  ال  ر 

 ه إٰىل الشذوذ؟ونسبت ر ال يمكن تضعيفها خرب مشهوته»، وهذيؤر

اويه، يف رمقدوح  ه  عليون  فمطع  خلرب ا اا هذمَّ أ اب: قلنا:  اجلو

] يف آخر  هلعقيب حازم، وقد كان خولط [يف  أ   بنفإنَّ راويه قيس  

مع   رواية األخبار.  عىلٰ ه  استمرارعمره  قدح ال شبهةوهذ  فيه،    ا 

ك عنه    لَّ ألنَّ  مروي  جيبُيعَلم    ال خرب  مردوداً   أنْ   تارخيه  ،  يكون 

[ألنَّ  ُيؤَمن  ال  ممَّ   أنْ   من]ه  ُس يكون  [ِمعَ ا  منه  ح  .  اللختاالال  يف] 

األخبار  طريقة  هذه  و قبول  أنْ دِّ وريف  ينبغي  أصالً    ها  يكون 

 َل عنه. قِ ُيعَلم تاريخ ما نُ مل و اخلروج لَِم منه فيمن عُ اً تربومع

لو أنَّ  عٰىل   [من  قيسًا  السلم  هذا  مطدق]  كان  فيه  ح  من عونًا 

وه آخر،  حازمأنَّ و  وجه  أيب  بن  قيس  مشهوراً     باكان    لنصب  

ألمملعاداةوا[ وصلوات  (  نينؤماملري  ]  عليهاهللا   )سالمه 

رأيت ع  فاحرواالن قال:  أيب طال  يلَّ عنه، وهو الذي   ب  بن 
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/[[ص    وفةلك ا  منرب  عىلٰ  بق«ا  ]] ٢١٠يقول:  إٰىل  ة  يَّ نفروا 

حيه  ذلك من ترصي. إٰىل غريم يف قلبويفبغضه حتَّٰى ال  األحزاب»،

 الته.  عديف كَّ قادح ال شوهذا  اداة.اصبة واملعباملن

أنْ يحًا جي وجهًا صحخربلل  نَّ  أىلٰ ع إذا   الً يكون حممو   وز  عليه 

الرؤي ألنَّ   ، بمع  دق ة  صحَّ العلتكون  وهذانٰى  اللغة    اهرظ  م،  يف 

تعاىلٰ علويدلُّ   قوله  تَرَ :  يه  ْم 
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 ال الشاعر:ق و

نزاهللارأيت   ى  سمَّ إذ  ة  وأسكنهم   ارا     قاطنينا  بمكَّ

مع  نْ أ فيجوز   هذايكون  عٰىل  اخلرب  (إنَّكمنٰى  ر   :  كم بَّ تعلمون 

تك  ارضوري� علًام   ا ام  ا ليل  مرلقعلمون  ةدر من غري  لبة  كّد   مشقَّ وال 

 نظر).

الرؤية  أنْ   حدٍ أل  سولي إنَّ  بمع  اذإ  يقول:  العلكانت  م نٰى 

إدَّ تع جيوزىلٰ ت  ال  مفعولني  أ ا    عٰىل  مذالقتصار  عٰىل  ب  هحدمها 

  ب أنْ د، فيجٰى إٰىل مفعول واح تتعدَّ برص رؤية باللا أهل اللسان، و

اخلُحيمَ  معل  املف  رب  عىلٰ الثاعول  فقد  أنَّ برصبالية  الرؤ  ين  وذلك   ،  

اللغةالع أهل  عند  ومعرفة.  ىلٰ ع  لم  يقني  علم  رضبني:  ب رضلوا 

الظيكون بمعاآلخر     بمعنٰى اليقني ال   حلسبان. والذي هووا  نِّ نٰى 

إىلٰ ُيتعدَّ  أ ٰى  مفعول    من  وهلذاوكثر  يقولون:  حد.  زيدًا)  ا  (علمت 

ثبمفع   يأتون  وال  نته،وتيقَّ عرفته    نٰى بمع كوإذ  اٍن،ول  بما    عنٰى ان 

إ  نِّ لظا املاحتاج  [وٰىل  الثاين،  أنْ ق   قدفعول  يمتنع  ليس  يكون    يل: 

يف  لعواملف اخلرب  الثاين]  ودلُّ ي  حمذوفاً   عليه،  الكالم  يكن    نْ إ  مل 

حاً    به. مرصَّ

جيب  نْ إ]] ف٢١١[[ص  / تأوي  قيل:  أنْ عٰىل  هذا  اوي  يس  لكم 

  باهللا   ةوريَّ لرضافة  ملعراحلكم الذي هو ا  يف هذاة  أهل اجلنَّ  ارأهل الن

مععاىلٰ ت ألنَّ  مج،  عنارف  اآلخرة  أهل  إالَّ    مدكيع  تكون  ال 

أنَّ ا  ذااضطرارًا. فإ ل دون الكافرين بطني  منرة للمؤخلرب بشاثبت 

 ويلكم. تأ

ا هذالبشارة  قلنا:  امل  اخلرب  يف  عىلٰ مؤختصُّ  ألنَّ احلقيقة،    نني 

ًة.  بشاردُّ عَ اف يُ ن نعيمه خالص ص مل  من األذٰى ل اليسريبزوااخلرب  

ُيَعدُّ ك  ذل  مثلو غايةبشارةً   ال  يف  هو  ملن  األمل  ملا    وهناية  كروه 

عيمهم ن  يف رضورًة يزيد  باهللاة  اجلنَّ  علم أهل  ضًا فإنَّ يأ و  والعذاب،

م يعلم  ورسورهم، هلم من  بام يفعله   يقصد  ىلٰ ان بذلك أنَّه تعوألهنَّ

 ه.عط يقذلك واله ُيديم أنَّ جيل، والتبتعظيم وم الالنعي

إٰىل  ورًة  ه تعاٰىل رضموعل  إذالنار  وأهل ا تهم  ناإه علموا قصده 

  يف   ن ف العلامم. فاختلهم وعذاهبورمكواالستخفاف هبم وإدامة  

 ان. ام رضوريَّ فقا يف أهنَّ اتَّ  نْ باب البشارة وإ

 :تعاٰىل]عن اهللا  ليف حديث نفي املل[

ف   فإنْ سألة:  م اام  قيل:  الذي  خلربمعنٰى  هريرة    أبو   ن عرواه 

ق أنَّ   9  لنبيِّ ا إاأل  أحبَّ   «إنَّ ل:  اه  تعاٰىل  عامل  اهللا  وإنْ موأدٰىل   ها 

، فعليكم من األ  ». والُّ حتَّٰى متلُّ يم ال اهللا ون، فإنَّ بام تطيق  لعامقلَّ

[قلنا هاجلواب:  تأويل  يف  [يف]:  وجوه  اخلرب  د واح  كلِّ   ]ذا 

 : هةز الشبمن حيِّ  9مه ج كالمنها خير

هلا:   قه بام  ، فعلَّ يملُّ أبداً ال    هنَّ ، وأه تعاىلٰ ل عنامللفي  د نأنَّه أراأوَّ

يقع   /[[ص    عىلٰ ال  التبعيد،  : )وعزَّ جلَّ  (قال    كام]]  ٢١٢سبيل 
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 ال الشاعر: ق ]، وكام ٤٠عراف: ألا[

سوفإنَّ  أو  فك     تباهي  حتكم 

ششبت    ما  إذا    الغراب   ابأو 

 فر] االو[من 

 كم أبدًا.ك ال حتأراد: أنَّ 

أ   :قيل  فإنْ  علَّ ومن  الذي  أنَّ  لكم  يقع،   قهين  ال  حتَّٰى    به 

 د]؟   سبيل التأبيعىلٰ ل أراد [نفي املل هأنَّ م بحكمت

مع أنَّ قلنا:  ال  لوم  الب  امللل  مجرش يشمل  يف  ُأمورهم   يع 

يعرفونم،  وأطواره ال  م  حر  وأهنَّ ورغبمن  وص  ،  وطمعأمل  ة 

 ن مللهم.و كي تعاٰىل أنَّه ال [اهللا]ق ما علم لِّ ُيع نْ أ جاز  فلهذا

أنْ  الثاين:  املعنٰى و ك ي   والوجه  ت  ن  يغض عاٰىل ال أنَّه  ب عليكم  

 ،ترتكوا العمل له   إحسانه حتَّٰى يكم من فضله و خيلم و فيطرحك 

إٰىل جودهكيف حاجات   والرغبة له،  عن سؤا وتعرضوا    ٰى . فسمَّ م 

ي   وإنْ ملالً    ني فعل ال  عىلٰ مل  احل كونا  مذ كذ قة  قي   عٰىل  هب لك 

ال الع  م   ء يش رب يف تسميتها  إذا وافق معناه  ض ع ب ن  باسم غريه 

  الوجوه. 

 ادي:العب بن زيد قال عدي

لعأضحو  ثمّ  الا     هبم  دهرب 

ي  الدهر    بالرجال   ودي وكذاك 

 الرمل] ن[م



 التشبيه) ١٠٢(/ التاءرف ح  ............................................................................................................. ٢٥٨

 :برص األسديعبيد بن األال ق و

ُأمِّ  بن  حجر  بنا  إذ ق   سائل     طام 

بهظلَّ     تلعب   بلالذوا السمر    ت 

 مل][من الكا

 .والقنا تشبيهاً  راللعب إٰىل الده سبفن

 :ةل ذو الرماق و ]]٢١٣[[ص /

   نصبته   ص قميال  موشٰى   وأبيض

سفيهخرصٰىل  ع  مقالة    لها ديج    

 ]لطويل[من ا

اضفسمَّ  زمامرطٰى  ألنَّ س  اهاب  يف    فهًا،  هو األالسفه  صل 

ا ورسعة  واحلركةالالطيش  وإضطراب  ننَّام ،  وصف  ء  ذكابالاقته   

 والنشاط. 

خريه    م نكتعاٰىل ال يقطع ع  نٰى أنَّهعيكون امل  أنْ   الثالث:لوجه  او

حتَّٰى ونائ متلُّ له  من  و  ففعلها  مللسؤاله،  و  عىلٰ   م  ي ُسمِّ احلقيقة، 

ل  لتشاكالزدواج والقة. وكذلك   احلقيىلٰ ع ملالً وليس  اىلٰ تعفعله  

و الصورة،  خمتلفاً املعن  كان  إنْ يف  وٰى  ت  مثله.  َمنِ :  عاىلٰ قوله 
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 ر:عاشل الومثله قو

أحال    أَال  عليناجيهلنَّ     د 

ج  فوق  اجلاهلفنجهل    يناهل 

 ر] [من الواف

وال   لهجللعاقل ال يفخر بانَّ ا اجلهل، أل ىلٰ ة عازا املج نَّام أرادإو

ح به.  يتمدَّ

أنَّ  األخباهل  واعلم  املضافذه  إٰىل  ر  يق  9  لنبيِّ اة    تيضممَّا 

أو جورًا له يف  تعاٰىل بخلقها تشبيهًا هللااهرظ أو   ه،  طاالً  إب  حكمه، 

ما    رٰى لشهرة جمري يف ا انت ال جتك  كثرية، وإنْ عقيل، نظائر    صلأل

تومتٰى   ذكرناه، الكالم  يقصَّ   مجنا  الكتعٰىل  طال  ذلك    ا د� ج  ابيع 

املقصو الغرض  عن  ألنَّ هبد  وخرج  رش ،  أنْ ا  نتكلَّ   طنا  و ال  ال  م 

ل   ينتأوَّ إىلٰ فيام  األنبياضاف  املعايص  ء    عىلٰ من  إالَّ  أنَّ   من   ه 

خرباالكت أو  مشهورمعلوم  ب،  أو  يف  ،  جمرٰى ش  جيري    هرته 

 فاية. بالغ وكناه ذكر املعلوم، وفيام

بالكالنب  حنون عىلٰ تدئ  األ  م  إٰىل  يضاف  ظنَّ     ةمَّ ئما  ممَّا 

اهللا  من  ، وء  يف األنبيا  بناه كام رتَّ ب ذلك  يح، وُنرتِّ بق ه  ون أنَّ ظانُّ 

 لتوفيق. سن املعونة واح نستمدُّ 

*   *   * 

 : )ـه٤٣٦(ت  د املرتٰىض لسيِّ ا /)٢(ج  األمايل

ن ع  يواملراخلرب    ل عن سائ  سأل  رب]: إنْ يل خ[تأو  ]]٢[[ص  

يقول: «إنَّ قلوب بني      بيَّ ه قال: سمعت النمر أنَّ اهللا بن ع  عبد

إصلَّ ك  آدم من  ها بني  ابعني  ثّم    ف شاء»،فها كييرص  رمحنلأصابع 

رسيق قال  اهللا  ول  «الذلك  عند  ول  القلرصِّ م  مَّ هُ لَّ :  ب،  وف 

ف طا  رصِّ إٰىل  يرويه  عتقلوبنا  وعامَّ  رسولأنسك».  قال  قال:   ، 

إآدمقلب    : «ما من اهللا أصابع اهللا  إصبعني   وهو بنيالَّ ي   من 

يرويه    ». وعامَّ بهلَّ لِّبه ق ُيق  ء أنْ شا  ه، وإنْ تبَّ ُيثبِّته ث  ، فإذا شاء أنْ ىلٰ اتع

قل  بن حوشب،ا ثر  أك  ما كان   :  ج النبيِّ زومة  َسلَ   ت ألُمِّ قال: 

ت  لِّب القلوب، ثبِّ ئه: «يا مقن أكثر دعا: كاالت؟ ق   نبيِّ دعاء ال

يا  «: ، ما أكثر دعائكول اهللاقلت: يا رس: التفق ينك»،عٰىل د قلبي

  مة، ما من َسلَ  يا ُأمَّ فقال: «  دينك»؟ىلٰ عي مقلِّب القلوب، ثبِّت قلب

إالَّ  وقلبآدمي  إص  بني  من  ه  ما  اهللا  أصابعبعني  وما  ام  ق أ شاء    ، 

 ء أزاغ».اش

ما ه  فقال:  عٰىل  تأويل  األخبار  يذه  ويما  التوحيد  نفي طابق 

أوَ التش األبكمذهمن  ليس  بيه؟  أنَّ  ام  ظاهرهاخبار  خيالف   لتي 

جيألُ ا ال  العقول  تطابق  وال  والقردُّ   بصول  عٰىل  ها  كذب  طع 

ان ك  نْ ل؟ وإويتأ  خمرج وال اللغة  ون هلا يفال يك  أنْ الَّ بعد  ا إهيراو

  هذه   يقول ذلك يف مثل  ستم ممَّن ول  ٍف،اٍه أو تعسُّ فباستكر   كلهلا ذ

 ها؟ أويلخبار، فام تاأل

ل عليهيُ   ذيال  إنَّ   :اجلواب خبار  ألاه  لَّم يف تأويل هذمن تك  عوِّ

أنْ  اإل  هو  إنَّ  ا  عصبيقول:  كالم  وإنْ يف  ا  لعرب  ة  ارحجلكانت 

أياملخصوص فهي  األث ة  وإبلهعٰىل  فالن  ليقال:    ر احلسن،ضًا   ماله 

ن ساعي يصف راعيًا ححسن. قال الرر  أثأي قيام و  بع حسنة،صإ

 :ام عٰىل إبلهلقيا

با  يفضع الالعصا  تعرودي  له رٰى ق      

إلع  أ يها  ما  إذا  الناس    عا بصجدب 

 :الً فحوقال طفيل الغنوي يصف 

 ]]٣[[ص /

أ باالكركن  كميت   بناتب     هحيٰى 

فاستحشمتهالمق  إصبيتها    ع نَّ 
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  :ةيد بن ربيعلب الوق 

يبسط ع  من  إاهللا    أولعا   بأيِّ   والرشِّ باخلري     صبعا ليه 

ذن  منه  له     ا مرتع  وباً يمأل 

 ر: وثبن يد مح الوق 

ك الأغرُّ  كلِّ لون  يف  منكببدر      

وإ  حتتدهيا  نعمٰى  الناس    ع صبمن 

 ر:وقال آخ

ليوأرزن ُأبن هنَّ فيس  ات      

إصب  م ذو  يف  وذوع  ها    فطن   سِّ

 ر:وقال آخ

نزار  وأكرم  املشعساًا     شعاقه 

أإف  خصالٍت  فيه    ربعا نَّ 

وندً وجوداً   احد�      عا وإصب  ى 

كاو يف  هب  اهردنأو  ما  لِّ إلصبع  األثاملراد  والنعمة، ا  احلسن   ر 

إالَّ كيف آدمي  من  ما  املعنٰى:  بني    ون  هللاوقلبه  جليلنعمتني    تني  

 سنتني. ح

ه  إنْ ف ُذكِ قيل:  قد  كامذا  يُ   أنَّه  إالَّ   يتم،حك  َر  ما    :لفصِّ مل 

ومالنع هاهنا  متان؟  التثنية  تعاىلٰ عَ ا ونِ وجه  اهللا    عباده كثريةىلٰ ع  م 

 ؟ ُحتٰىص ال 

خرة، آلا  معَ م الدنيا ونِ عَ نِ   يف ذلككون الوجه  ي  أنْ   تملحيا:  قلن

ام كاجلوثنَّ كالننيسنامها ألهنَّ أو  ك  نْ وعني، وإ  منهامقبي  لُّ كان  يف    ل 

ذ كثنفسه  عدد  ا، ألنَّ ريا  أنع  تعاىلٰ   هللا  عبقد  عٰىل  بأنْ دام  فهم  عرَّ   ه 

م  فهعرَّ ة، والدنيا واآلخر  معَ ن نِ أنعم به عليهم م  ته وبراهينه مابأدلَّ 

هل يف  ما  والش  افعرتاالم  عليبذلك  من  كر  به  والثناء  اب  وث اله 

 طويل.لام اجلزيل والبقاء يف النعي

الوجيك  أنْ كن  ويم يفون  احل  تسميتهم  ه   باإلصبع   سنلألثر 

ي  من  هو إليشحيث  /[[ص  ار  باإلص٤ه  وتنبيه  إعجاباً   عب]]  ًا  به 

  ه علقة. له ببام  يقع عنده، و  بامء  يشدهتم يف تسمية العليه، وهذه عا

ام  طفيل ويف بيتْي    قوم:  لقاد  وق  يقوال: (يدًا)   ا أنْ داأرالراعي: إهنَّ

يد إٰىل  لفعدال عن ا مكنهامم يفللنعمة،  اليد اصبع، ألنَّ أل ا يف مكان

 يد.ا من الألهنَّ صبع اإل

تح األلف  حة ثامن لغات: َأْصبَع بفاري هي اجلتلويف اإلصبع ا

وأَ  األلفوالباء،  بفتح  وأُ وكرس  صبِع  الباء،  أللف  ا  مِّ بض  صبُع 

 عم  األلف  الباء، وُأصبوع بضمِّ   حتوفاأللف    صبَع بضمِّ ء، وأُ والبا

وإِ  بكالواو،  األلرسصبِع  وال  بكرس  باء،ف  وفت  وإِصبَع  ح األلف 

 ء.ابال  األلف وضمِّ رسإِصبُع بكء، والبا

ه األويف  أوذه  وهو  آخر،  وجه  وأشخبار  ُذكَِر،  ممَّا  به  ضح 

العرب كالمهمالحيف    بمذاهب  وترصُّ ن  وهو  اي كن  ف ا    أنْ اهتا، 

  لوب قلا   يف ترصابع اإلخبار عن تيرسُّ صاألن املعني يف ذكر  يكو

واوتقلي فيهالفبها  عظمته   هعلي  عل  ذلك  ودخو  جلَّت  حتت  ل 

أهنَّ   قدرته، ترٰى  يقولو أَال  ي وإصبعي، خنرصء يف  اليش  هذان:  م 

وقبض يدي  كلُّ ويف  أراد  تي؟  إذا  تسهُّ ذلك  وتيرسُّ وا  وله  اع  ارتفه 

ة  املش وعىلٰ ملوا  فيهقَّ ا  ؤنة.  اهذا  ل  يتأوَّ تعاٰىل:  قِّ حمل ملعنٰى  قوله  قون 

 
َ ْ
ي  ُض رَواأل ِ

َ
� 

ً
   عا

َ
يَوْ بَْضتُ � اُه  قِ َم 

ْ
َوا�س� امَ يَ ل مَ اوَ مَ ِة    اٌت �� ْطوِ اُت 

ِمينِ 
وامَّ ـل  فكأنَّه    ،]٦٧[الزمر:    هِ �ِيَ يف  املبالغة  أراد  صفه  

ةبغا  فهييب القلوب وترصبالقدرة عٰىل تقل ن وإة،  كلفوال    ري مشقَّ

غريه والتعاىلٰ   كان  ذلك  عن  يعجز  بنيتي    ا  إهنَّ فقال:  منه،  ن   مكَّ

أ صإ من  كنبعني  عصابعه  واختصارٰى املعنهذا    نايًة  للفظ اً ،   

وطوال مذ  جرياً يل،  إخبا  ربالعهب  عٰىل  مثلهريف  عن  هذا   م 

اللفاملعن هذا  بمثل  جيٰى  الوجه  وهذا  أنْ ظ.  مًا    ب  مقدَّ   عىلٰ يكون 

 ح جيل.ه واضعليه، ألنَّ  مداً معتل وجه األوَّ الو

أنْ  اخلرب  نو يك  ويمكن  تسل   يف  عٰىل  آخر  يقرتحه   يموجه  ما 

]] ٥  [[ص لحم / ن ال وقتان م خل مها امل بعني إلص  انَّ أ ن، من  املخالفو 

ة وإق حل رًا يف ااستظها  ، والدم   أنَّه ال ُينَكر  وجه، وهو   ٰىل كلِّ امًة هلا ع جَّ

ك بع إلص ل ا شك سامن عىلٰ يه ج ل عل يكون القلب يشتم   أنْ   ه اهللاني ُحيرِّ

با س ت ه  به بالفعل فيهام. ويكون وج لِّ ق تعاٰىل هبام، ويُ  ن ألصابع م ميتهام 

نت كا    وإنْ  تعاىلٰ  اهللا ام إىلٰ إضافتهه يف  والوج لهام،   شك ىلٰ نا ع ا ك حيث  

تضا ف أ مجيع   بمع عاله  إليه  والقدرف  امللك  يقدنٰى  ال  ألنَّه  عىلٰ ة،   ر 

ام   عاٰىل، مها غريه تورجا   ين عامَّ  منفرد يكهام وحتر الفعل فيهام   فقيل: إهنَّ

 غريه ، ألنَّ ذا الوجه ام عٰىل ه هي ف  ن له، من حيث اختصَّ بالفعل ا ع صب إ 

يقدإنَّام  عىلٰ   القل حتر   ر  ومايك  جم   ب  ل هو  األلق اور  من  عضاء لب 

مجلة  ر ح بت  وال يك  حتريك   اجلسم،  عٰىل  وترص يقدر  ممَّ ه  منفردًا  ا يفه 

غريه  أي   ٰىل، تعا   جياوره  للم فمن  لني  امل ني  بطل ن  األ تأوِّ خبار هذه 

فهي  ودمًا كانت حلامً  اإذ آرائهم أنَّ األصابع هاهنا   فضع بأهوائهم و 

ل أنْ  املت عىلٰ يد. و اه ببع ي ذكرن جه الذ الو   ما هذا؟ و  تعاىلٰ هللا   رحواج   أوِّ

كلَّام و ي  ارد  حيتمله  ت   ال  ممَّا  وإنْ لكالم  ة،  حجَّ عٰىل ترتَّ   دفعه  بعضه  ب 

واالق  ض يف بع  ة  و لوضوح وَّ ت ن   نحن .  إٰىل  م عود  أنْ فسري  لعلَّه  ه يشتب  ا 

  . األبيات التي استشهدنا هبا   ن م 
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قوله:مَّ أ  فمعنٰى اً وإصبع  ىدً نو  اً وجود  ا(حد�   ا  ضاء  امل  احلدِّ   )، 

(ووقول  .  النفاذو لآخر:  فاألفيهنَّ    سيَأرزنات  رزنات  ُأبن)، 

 كب منمن  كلِّ   (يف  ثور:ا قول محيد بن  ن الُعَقد. فأمَّ األُب، والعيص

ا  )،ناسال الناحيجلامعةفاملنكب  واملنكب  معنو  ة.،  ا  أبيات   ٰى أمَّ

فإنَّ  من    هلبيد:  اهللاأراد:  خإلي  يسق  يرص  اً ريه  رش�   فأو  ل فع  اعنه 

وأ  به،  حذلك  له  ف  تَّٰى سبغ  منتهاه.  بيت  مَّ أينتهي  الغنوا  ي،  طفيل 

 ن البابكرك  نَّهكميت، وأ بأنَّه  ي وصفه  هذا الفحل الذفمعناه: أنَّ  

لوشدَّ مه  لتام رضـ ته  يف  امَّ  وب  التي  عاإلبل  أوشاصفها  الدها  ت 

ولد،  هلا     يعيشلتي القالة اليت، واملكنَّ مقا  نْ أد  التي هي بناته بع

هذف أثراً كان  منه  مجيالً ا  ع  الا.  ليه  بيت  ا  فمعنارفأمَّ قوله: عي،  ٰى 

قليل الرض   ضعيف العصا) يريد( إمَّ ب هلأنَّه    وجنَّه ال حينَّ  ا ألهنَّ ا، 

لشوُّ وتأًا  سداد أو  عدًا،  كنافقته  وهذه   ، احلسن،  يف   يةليهنَّ هناية   

شدي قد    د،واختصار  أنْ ألنَّه  الضعيكون    جيوز  عٰىل  عصا  يف 

حيقة  قياحل حيتاج  من  ال  الرضا  هلعاماست  إىلٰ ث  فيختايف  ا  هرب 

ه:  ضعيف فعل العصا. وقوليكون حذف، وأراد    جيوز أنْ و  ة،قويَّ 

  ثر هذا السعي يف أن ا مسدهه لفاروق رجلني ع) يع(بادي العروق

با وأراد  النبصإل اإلبل،  جدب  يف  عليها  له  أنَّ  مجيالً   اسع    أثرًا 

يف   هلراعي لبيت قاي الام ُسمِّ إنَّ   نَّهإ  . وقد قيل:هدتعهُّ مه وقيا  حلسن

ه٦[[ص  / بيتني  القصيدة  هذ]]   أ   بعد  الذي  البيت  نشدناه، من 

 وهو: 

أمر حتَّ هلا  م ها  إذا  تبٰى  أ ا     ت وَّ

م  ىمأوً ها  حقافأب  َأ    ضجعاتبوَّ

األصمعي.   قول  ُسمِّ ق وهذا  السكري:  لقولال  بذلك   يف ه  ي 

 :اً ة أيضيدهذه القص

وصاحب  أخو  هدان    علبةٍ   طٍب 

املجد  جالءً ي  نْ أ   يرٰى    تعا مرو  لقي 

 بذلك لقوله:  يأنَّه قال: إنَّام ُسمِّ   رينمض بني عبوروي عن 

مر مزلَّ   افقهنَّ تبيت     ةٍ فوق 

يست  هبال  مقيال راالق ا  طيع    د 

ب بني فقال  ل  عض  همسامَّ  ـنمري  إ ع  هو  ما  واهللا  البيت:    الَّ ذا 

إبل فبقراعي  بال حمق يه. وعلت  ي،  اُسمِّ   امإنَّ ن سالم:  ّمد    عي لراي 

ا  وصفه  هللكثرة  نعته  وحسن  واسمه  اإلبل  حص.  بن  بن  عبيد  ني 

 بو نوح. وقيل: أ  ته أبو جندل،جندل، وكني 

*   *   * 

 : )هـ٤٣٦(ت  رتٰىض امل دسيِّ ال /)٣مايل (ج ألا

ا مَ   :ىلٰ سأل سائل عن قوله تعا  ]: إنْ ةي[تأويل آ  ]]٢٥[[ص  

 عَ َمنَ 
َ
 أ

َ
 ك

ْ
   ن

َ
ُت �ِ مَ َد �ِ ْسجُ �

ْ
ق
َ
ل:  ]، فقا٧٥[ص:    اآلية  ...   َدي� يَ ا َخل

 ارح؟ ون يتعاٰىل عن اجل، وهو ممَّ نفسه اليد أضاف إىلٰ كيف 

 وجوه: ية ه اآلذ]] يف ه٢٦[[ص /اجلواب: قلنا: 

ُت �ِيَ �ِمَ اٰىل:  ون قوله تعيك   أنْ ا:  هلوَّ أ 
ْ
ق
َ
جاريًا جمرٰى    ي� دَ ا َخل

) أن  املقوله:  وذلكا)خلقت  يف هشم  ،  يقول    لغة  ور  العرب، 

أرادوا    عليك يداك، فإذا  تاك، وما جرَّ ا كسبت يدم  ذا: هدهمأح

عننف الفعل  استعملوا  ي  الرض  الفاعل  هذا  الفيه  من  كالم،  ب 

قدمتيشال    فالنقولون:  في والق  ينطال  ومه،    يده،  تكتب    لسانه، 

اإل يف  إىلٰ ا بثوكذلك  رجوع  للفعل  يكون  وال  يف جلا  ت.    وارح 

 ل.عافيه النفي عن الف ةائدالفبل  يقة،احلق

أنَّ    وال إشكال  د هاهنا النعمة،يليكون معنٰى ا   انيها: أنْ ثو يف 

 النعمة. اليد حد حمتمالت لفظة أ 

ا    ونعمة   عمة الدنيااد نراملإنَّ  ل فيه:  د قيا فق تثنيتهالوجه يففأمَّ

مل  ٰىل قال: ما منعك أنْ اعت  اآلخرة، فكأنَّه ي،  نعمتخلقت ل  اتسجد 

 م.الَّ لا  باءبال دأراو

أنْ  اليد  يك  وثالثها:  معنٰى  وهنهاون  القدرة،  أيضًا ا  ذلك 

 ما يل هبذا األمرة، يقول القائل:  هذه اللفظ  حمتمالت  نمعروف  م

وميد  من   يدان،  جيوال  جما  ذلري  وارٰى  ال  :  نٰى ملعك.  أقدر  إنَّني 

ُأطيقه،  ع قدرة عىلٰ   سيولليه وال  إثبات  بذلك  باحل  املراد  ل  قيقة، 

كونهق   ادر قالكون  بات  إث ونفي  فكأنَّه    ادرًا،  مقادرًا،  قال:  ا تعاٰىل 

أنْ م مل  نعك  وأ   اتسجد  عىلٰ خلقت  قادر  فعربَّ  نا  خلقه،  كونه   عن 

يف    ضحوا   ذلك  وكلُّ لقدرة،  عن ا ارة  هو عباليد الذي  درًا بلفظ  قا

 اآلية.تأويل 

*   *   * 

إنْ   ]]٤٦[[ص   آية]:  ع  [تأويل  سائل  قوله  ٰى نعمن  سأل   

 :  عاىلٰ ت
� ُ

ءٍ   � ْ َ
هَ � إِ ا   

ٌ
 �ِك

�
َههُ وَ   ال

ْ
وق ٨٨  [القصص:  ج وله  ]، 

مَ :  عاىلٰ ت
�
 ا  إِ�

ُ
 ْطِعمُ �

ُ
اهللاِ   مْ � ِه 

ْ
و٩ن:  [اإلنسا   �ِوَج قوله:  ]، 

 َْو�َب ٰ
َ

هُ وَ   �
ْ
  َر��   ج

َ
و  ك

ُ
 ذ

َ
َال

ْ
ِ ِل وَ ا�

ْ
رَ اإل

ْ
 ]، وما٢٧  ن:لرمح[ا  �اِم  ك

ال  شاكل ذلك نة  من آي  املتضمِّ :  لناق اب:  اجلو   وجه.لار  لذكقرآن 

 إٰىل أقسام: ةيَّ غة العربم يف اللقسين وجهال

ب فيجه املعروف لوفا  حيوان.  ان من كلِّ نيه العاملركَّ

أوَّ  أيضًا  اليشوالوجه  ذ ل  ومن  وصدره،  تعاٰىل: ء  قوله   لك 
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 َو 
َ
طَ اق ْت 

َ
  ائِ ل

ٌ
ة

َ
 ِمنْ ف

َ
أ   

ْ
ِكتَ ه

ْ
ال آمِ ِل  ِي  اِب 

�
بِا�  نُوا 

ُ
 أ

ْ
ٰ ن

َ َ
�  

َ
ِ   ِزل

�
َن  يا�

ا  اوآَمنُ  َه 
ْ
وَ هَ �� وَج  اِر 

ُ
ف

ْ
آورُ ا� عمران  ِخَرُه ا  أي  ٧٢:  [آل   ،[

 اد:يع بن زيبر نه قول الهار. ومل الن]] أوَّ ٤٧[[ص /

مرس كان  ممن  بمقتل     الٍك ورًا 

نسوت  هنافليأِت  بوجه    ر نا 

 .م موضعجه هنار اسو وم:ل ق . وقايوم كلِّ داة أي غ

بال القصد  قولهعفوالوجه  ذلك  من     نْ مَ وَ تعاٰىل:    ل، 
َ
 أ

ْ
  َسنُ ح

 دِ 
ً
نْ ينا سْ   ِ�م�

َ
َهُه أ

ْ
َم وَج

َ
 دق: رزلف]. وقال ا١٢٥[النساء:  ِهللاِ ل

وجه ُشدَّ   يوأسلمت  ركائبي حني     ْت 

مرو  آل  اإٰىل  ُبناِة    ملكارمان 

 ء:ارَّ د الفم. وأنش هلراديتأي جعلت قصدي وإ

اهللا  أس حمصيه ذنبًا  تغفر     لسُت 

الوا  ربَّ   إليه  والعمُل لعباد    جُه 

هت وجهي للذصالةلام يف  نه قوهلومد.  أي القص فطر   ي: وجَّ

و قصدالساموات  أي  وعت  األرض،  بصاليت  ، يلمقصدي 

قِْم وَ : قوله تعاىلٰ  وكذلك
َ
أ
َ
 �ِ�� ف

َ
َهك

ْ
 ج

ْ
ي�مِ يِن ال

َ
 ].٤٣: [الروم ق

ا  من  األيف  ال  الحتيوالوجه  هلذا    قوهلم:مرين،  الوجه  كيف 

 . ةليه؟ أي ما احلر؟ وما الوجه فيماأل

 ض احلنفي: يية. قال محزة بن بلناحاواجلهة ذهاب والجه والو

انتجعتالوجوأيُّ      هلم   قلُت   ه 

إيِّ أل  وجٍه  إىلٰ   احلكم الَّ     

يقل رس   متٰى     ادقه صاحبا 

بالباا  هذ  بيض  يبابن    تسم ب 

القوالوج ومنه  نواملدر  ه  عريض،  قوهلم:زلة،  وجه    لفالن 

فالنالفو من  أوجه  ق ن  أعظم  أي  أ وي،  وجاهاً   اً در ،  وجهه قال: 

 س: . قال امرؤ القي، إذا جعل له جاهاً لطانسلا

قي ملكه رصونادمُت  يف      

وركأف  الربيوجهني    دا بُت 

له يف  أ  ا هيَّ عٰىل الربيد، إذفالنًا    ال: محل فالن]] يق٤٨ص  [[/

خرٰى نزل عن  ألُ اة وصل إٰىل املرحل ، فإذابًا لريكبهكومر حلةمر لِّ ك

 صده. مق يصل إىلٰ  إٰىل أنْ  هكذافه، ورامل املعيي وركب

الرئي إلوالوجه  املنظور  وجيقاليه،  س  فالن  القوم،  :  وهو  ه 

 أمحد بن جندل: ء نفسه وذاته. قال وجه اليشعشريته، و وجه

ح اونحن  بفزنا     طعنةٍ حلوفزان 

هند عتهه  وج  منها  فافلت    د 

أ ]٤٩[ص  [/ أراد  ونجَّ ]  قو  .هافلته  أفع  هلم:ومنه  ذإنَّام    لك ل 

اٰىل:  الذات قوله تععن الوجه ُيعربَّ به  نَّ أ عٰىل لُّ أيضاً ك. ويدلوجه

 نَ  يَوْ وُُجوٌه ٰ إِ   �ةٌ  اِ�َ َمئٍِذ 
َ

نَ َر��هَ   � ةٌ  وٌه يَْوَمئٍِذ بَ وُجُ وَ   �اِظَرةٌ  ا  اِ�َ

ظُ   �
َ
 ن�  �

َ
عَ أ

ْ
ف

ُ
�  

ْ
بِ ن  

َ
 ا  هَ ل

َ
وقوله  ٢٥  -  ٢٢:  امةلقي[ا  �ةٌ  رَ اقِ ف  ،[

  عِ انَ   يَْوَمئِذٍ وُُجوٌه  :  اىلٰ عت
ٌ
 اِضيَ رَ   اَسْعيِهَ �ِ   �َمة

ٌ
  ٨[الغاشية:    �  ة

أُ   ]،٩و ما  مجيع  الوألنَّ  إٰىل  ظاهر  ضيف  يف  النظر   اآليجوه  من 

  ف إىلٰ نَّام يضاها، وإإلي فته عٰىل احلقيقةرضا ال يصحُّ إضاوال والظنِّ 

ق فمعنٰى جلملة،  ا  عاٰىل:  ت  وله 
� ُ

� ْ
َ

� هَ    ا�ِ ٍء 
�

إِال  
ٌ

َههُ   ك
ْ
 وَج

أ ٥٠ [[ص/ كلُّ ]]  إالَّ   ءيش  ي  إهالك  تعاٰىل: وله  ق فكذلك    اه،يَّ  

 َم  
� ُ

يْ �
َ
َعل  هَ ْن 

َ
ف ٰ   �  انٍ ا 

َ
َر��   َو�َبْ� ُه 

ْ
 وَج

ُ
ذ  

َ
   و ك

َ
َال

ْ
ِل  ا�

 ِ
ْ

رَ َواإل
ْ
ل� امِ ك كامَّ ـ،  بالوجه    املراد  يقل: ذيان  مل  : قال  كام  نفسه 

ِذي  رَ ُم  اسْ   رَكَ تَبا 
َ

 ��ك
َ

َال
ْ
ِ ا�

ْ
رَ ِل َواإل

ْ
امَّ ـ] ل٧٨:  [الرمحن  �اِم  ك

 ه.ريغ هسمكان ا

قو  كنيمو تعاىلٰ يف  هَ   :له  ٍء  ْ َ
�  

� ُ
هَ ا�ِ �

ْ
وَج  

�
إِال  

ٌ
وجه    هُ ك

ا  وقد روي عنآخر،   منيملبعض  أنْ   تقدِّ امليك  وهو  بالوجه ون    راد 

،  )ظمتهع  تجلَّ (  إليه  القربة  نحو  ه،هللا تعاٰىل ويوجَّ به إٰىل ا  ما ُيقَصد

باهللا والترشل: ال  فيقو فإإهلاً   تدعُ   ك  بقتيُ فعل    نَّ كلَّ  غريه،  ب  ه  رَّ

شبِّهة ف يسوغ للمل. وكيسواه فهو هالك باط  د بهوُيقَص   غريه  ىلٰ إ

جب  ر؟ أَوليس ذلك يوعٰىل الظاهي قبلها تلهذه اآلية وا لواحيم أنْ 

 له. ن قائوجهل م كفر وهذا ويبقٰى وجهه؟ أنَّه تعاٰىل يفنٰى 

تعفأمَّ  قوله  مَ اٰىل:  ا 
�
 إِ�

ُ
�  ا 

ُ
اهللاِ   مْ ْطِعُم� ِه 

ْ
وقوله�ِوَج  ،  : ِإ  
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 غاءَ تِ ابْ 
ْ
ٰ   هِ ِه َر��  وَج

َ ْ
�

َ ْ
تُ َومَ ]، وقوله  ٢٠  ليل:[ال  �  األ

ْ
�
َ
ْم ِمْن  ا آت

 
َ
تُ َز�   رِ ةٍ 

َ
اهللاِ �ُدون َه 

ْ
عٰىل    ]،٣٩[الروم:    وَج هذفمحمول  ه  أنَّ 

 عنده. لفة لزبة إليه واقروالبه ا ثواقصود هب، ومة لهاألفعال مفعول

تعاىلٰ ق  مَ   :وله 
َ
ن
ْ
�
َ
أ
َ
وف

�
َو�

ُ
ت م� ا 

َ
ث
َ
� ُه    ا 

ْ
]،  ١١٥قرة:  [الب  اهللاِ وَج

أنْ ف به  يُ   يحتمل  مع  لولٰىل معنٰى احل فثَمَّ اهللا ال عراد    ىٰ نولكن عٰىل 

ربة  والقهللا وثوابه  ثَمَّ رضا ا راد به ف يُ  وحيتمل أيضًا أنْ  والعلم،  التدبري

ٰى  نعبم ضافة  ويكون اإل  ، اجلهة   لوجه راد باملن ا يكو  ل أنْ ، وحيتمإليه 

ِ   ِهللاِ وَ :  قال   ه  نَّ داث، ألح اإلق واإلنشاء وامللك واخلل
ْ

َم�
ْ
  ا�

ُ
ق

 
ْ
رُِب َوا�

ْ
   َمغ

ْ
�
َ
أ
َ
وا تُ نَمَ ف

�
ثَ َو�

َ
هُ ا �

ْ
اٰىل  ها هللا تع نَّ اجلهات كلَّ ي إ، أ اهللاِ  م� وَج

 . د اهللا بحم  هذا واضح بنيِّ   وحتت ملكه، وكلُّ 

*   *   * 
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سا  إنْ آية]:  أويل  [ت  ]]٩١[ص  [ عسأل  قول ئل  ٰىل:  تعا   هن 

 
َ
َُهوَوق ِت ا�ْ

َ
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ْ
وا بَل

ُسوَطتَ  مَ اهُ دَ يَ 
ْ
ضافتها اليهود  : ما اليد التي أ ]، فقال ٦٤  [املائدة:   انِ �

هود وال  الي   الً من  أنَّ عاق ٰى ر  نفام  لولة؟ا مغا أهنَّ عوهللا تعاٰىل، وادَّ  اإىلٰ 

أنَّ ز يم  غريه   منها   يكون  أنْ من    أ تتربَّ   ليهود او،  يدًا مغلولة   لربِّه  عم 

م  وما  بذلك.  القائل  عليه عنٰى  بدعاء  ْت    ـ م 
�
ل
ُ
يِْديهِ غ

َ
وهمْ أ   و ، 

فعل  ي قادر عٰىل أنْ   غريه؟ ألنَّه تعاىلٰ  يدعو عىلٰ   يصحُّ أنْ ن الاٰىل ممَّ تع

 . ه ل  ن من فعله طلباً  يتمكَّ ام ال داعي بال عو يد   نَّامشاء، وإما ي 

أنْ جلا حيتمل  قلنا:  القوم    نكو ي  واب:  اهللا وصف يهود  من   وا 

لوا: إنَّ  يقو  أنْ ذلك جمرٰى  ره، فجرٰى  ي مقدو تناه بام يقتيضتعاىلٰ 

أل  يده عادة  مغلولة،  بأنْ نَّ  جارية  هبذه    الناس  وا  عن العباُيعربِّ   رة 

املعن يدفيقوٰى،  هذا    كذا عن  ]]  ٩٢ص  [[/ة  قبضمن  فالن  لون: 

ور.  والقص  فقرلاب  إٰىل كذا، إذا أرادوا وصفه  طسنبوكذا، ويده ال ت

بذلك  شهوي آخقوله  د  موضع  يف  َسِمعَ ر:  تعاٰىل   
ْ
د

َ
ق
َ
وْ ل
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 ].١٨١[آل عمران: اءُ نِيَ  َو�

تعا قال   بَ :  هلم  با مكذِّ ٰىل  ثّم 
ْ

ُسوطَ اهُ يَدَ   ل
ْ
َم� ال  انِ تَ   إنَّه  أي   ،

وثنَّ  هجزيع اليديشء،  تأكيداً ٰى  لهوتفخي  مر،ألل  ين  ذلك  وألنَّ  ،  ًام 

 ة.مبسوط بل يده يقول: نْ قصود من أامل ٰى بلغ يف املعنأ 

أيضاً  قيل  الي  :وقد  بالب  هودإنَّ  تعاٰىل  اهللا  خل، وصفوا 

وأواستبط وقيوا فضله  إهنَّ رزقه،  ء:  تهزاساالسبيل    ا عىلٰ قالوم  ل: 

ع عليىلٰ إ  يداه الذي أرسله    ده حممّ  إلإنَّ    ىلٰ عوه   عنقه، إذ ليس ُيوسِّ

فردَّ أصحاب ق   ه،  بقوله:  وهلم  اهللا  هبم   وكذَّ
َ
يَد  

ْ
 بَل

ْ
َم� ،  انِ ُسوَطتَ اهُ 

ر يف ف يف اللغة، متظاهوذلك معرووالنعمة،    د هاهنا الفضلاليو

 ارهم.أشعكالم العرب و

بذل منويشهد  قولاتالك  ك  تعاب   وَ :  ىلٰ ه 
َ

   ال
ْ

َعل
ْ َ
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َ
يَد َك   
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ل
ْ
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ٰ ول
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� ُ
� ُسْطها 

ْ
تَ�     

ْ
]،  ٢٩اء:  [اإلرس   �َْسِط ال

قة يف احلقوق،  نفاك اليد عن الاألمر برتك إمس   معنٰى لذلك إالَّ وال

 ط.لقصد والتوسُّ اف، إٰىل ارك اإلرس تو

 م عَ ا نِ ريد هبيث أُ من ح تثنية النعمة  يكون الوجه يف   مكن أنْ يو

اآلخرعَ ونِ ا  دنيال ألنَّ م  الكلَّ ة،  حيث عَ نِ ت  كان  وإنْ     فمن  هللا  ًام 

كلُّ  األمم  دٍ حاو  اختصَّ  بصن  ا ختالف    فة رين  صارا  صفة  آلخر 

ام  قبيالن. جنسان وكأهنَّ

أيضًا   ت  أنْ ويمكن  يف  أل  ثنيةيكون  ُأريدالنعمة  النِّ  نَّه  م عَ هبا 

 طنة. رة والباالظاه

ا   اٰىل: تعقوله فأمَّ
ُ
 غ

�
يْ ْت ل

َ
 ه:جوه وففي مْ ِديهِ أ

أنْ اهلأوَّ  عىلٰ ال  :  ذلك  يكون  سب  وجه ال  لي  عٰىل  بل  دعاء، 

  الم ضمري، وقد قيل  الكهبم، ويفلك  زول ذعن ن  منه    اراإلخب

ْت  قوله:  
�
ل
ُ
يِْديهِ غ

َ
ْت وموضع    مْ أ

�
ل
ُ
ه حلال، كأنَّ ب عٰىل اصن  غ

دهيم  أياىلٰ  تعاهللا حال ما غلَّ يف  وكذاقالت اليهود كذا تعاٰىل قال: و

اهنا كام ساغ  ه  د). ويسوغ إضامر (ق ك فيهمم بذلأو حك،  نهمولع

قوله    إِ   :يف 
ْ
   ن

َ
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مِ ن
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ق  يُصُه   
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ِمنْ ق بُ د� 
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د� مِ  هُ ن

ُ
بَْت  ْن ُدبُرٍ ق

َ
ذ

َ
ك

َ
 ٢٦سف:[يو ف

 بت. د كذوق  : وقد صدقت،]، واملعنٰى ٢٧و

لة ولمغاليهود يد اهللا    وقالت  الكالم:  ٰى عنن ميكو  : أنْ وثانيها

وُغلَّ  أو  أيدهيم  فأأيدهي  تفُغلَّت  تعم،  الفااىلٰ ضمر  وال  واو، ألنَّ  ء 

واس  كالمهم بعتمَّ  كالمتؤنف  عاآخر،    ده  أومن  العرب    نْ دة 

فيام جمرحتذف  جيري  م  املوضع.  هذا  تعاٰىل:  ٰى  قوله  ذلك   ن 
ْ
َو�ِذ

 
َ
 ُ�واق

َ
ٰ ل وْ لِ  �َ

َ
 ِمِه إِ ق

�
مْ يَ  اهللاَ ن ُ�ُر�ُ

ْ
  أ

ْ
ن

َ
رَ أ

َ
ُوا َ�ق َ�

ْ
  ةً تَذ

َ
نَ ق

ُ
ت�ِخذ

َ
�
َ
وا أ

ُ
ا  ا�

ُزو  هُ
ً
ٰىل  فأضمر تعاأتتَّخذنا هزوًا،  لوا:  اد: فقاأر ]،  ٦٧  لبقرة:[ا     ا

لتامالف كالماء  الصال(  موسٰى   م  /[[ص  )والسالم  ةعليه   ،٩٣[ [

 ر:ومنه قول الشاع

نبطا  رأ   امَّ ـل    صارا أنيُت 

اإل رُت  شمَّ   ركبتي    زارا عن 

النكنت    من     جاراصارٰى  هلا 

 ر الواو.هلا، فأضم أراد: وكنت

القوليكو   أنْ وثالثها:   خم  ن  الدعارخرج  إالَّ ج  معناه ء،  أنَّ   

اال من  تعتعليم  والتاٰىل لهللا  فنا  تعأديب،  وقفناىلٰ اكأنَّه  الدع    اء  عٰىل 

وعلَّ  ينبغنمعليهم،  ما  أنْ ا  عنقول    ي  كام  الَّمفيهم،  يف الستنا    ثناء 

بقوله:  وامل  هذا  غري  ضع 
ْ
َد َ� 

ُ
ل

ُ
َمْسجِ خ

ْ
ا�  ن� 

َ
َراَم    د

ْ
 ا�

َ
ش  

ْ
اهللاُ إِن   اَء 

 .واضح واملنَّة هللا ذلك ]، وكلُّ ٢٧ح: لفت[ا �َ نِ مِ آ

*   *   * 

صاملل  : )هـ٤٣٦ (ت رتٰىض ملد االسيِّ  /ينالدِّ  يف ُأصول خَّ

 اهر: سام واجلوه األج  يشبه تعاٰىل الأنَّ  فصل: يف ]]٢٠١[[ص 

  َي فِ من نُ  ق بالعبارة؛ ألنَّ لَّ ام تعالباب ربَّ  ذا هف يفاخلال  اعلم أنَّ 

الوصف  يه  عل  يرجق، فأُ ي التحقاهر عىلٰ وجلا و  عنه شبه األجسام

أ  حيباجلسم  من  اجلوهر  قائامً كاث  و  مشبِّ فسهبن  ن  غري  فهو  يف    هٍ ، 

 ة.عبارول إٰىل الؤوخالفه ي قيقة،احل

ف املؤلَّ م  جلسة ابصف  هتثبِ ويُ ٰى،  ملعنالف يف اخيالذي  ه هو  واملشبِّ 
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أ نَّ أل   ؛نٰى م الكالم يف املعقدِّ نحن نُ و  ز،ملتحيِّ اجلوهر ا  صفةو بأ    همّ ه 

 رة. االعبد إٰىل ونعو

  جلواهر واألجسام،تعاٰىل بصفة ااستحالة كونه    عىلٰ   الذي يدلُّ 

من  هلا و  ثالً جب كونه متاملو  تامثلة، فلو كان جوهراً اهر ماجلو   أنَّ 

يقوذل  جنسها، اتيضك  مدَ ِق حالة  ست  استحمه  حيث  ِق ن  م دَ ال 

من ح  أو كون األجسام  ،ماجلواهر واألجسا له وج  يثقديمة  ب 

 يل.حمست ذلك لُّ م، وكدَ القِ 

نُ نَّ أ ر،   متاثل اجلواهىلٰ ع  والذي يدلُّ   ني مك اجلوهر أو اجلسدرِ ا 

اللاملنتف عليا  أحدمها  فيلتبس  أَال   يناون،  ترٰى باآلخر.  أنَّ   من     

ثأدركه أ ام  وأ عنهرض  عّم  جيوم  هامدركام  بعد،  كن  يف    واحدٍ   لِّ ز 

أنْ  هو    منهام  بأنْ يكون  يلهنامكإٰىل    َل قِ نُ   اآلخر  ومل  عليه،   تبس 

إالَّ اإلدرا  يف  ك  الشرتاكهام  اإلد  تناوهلا  ول يتناام  وربَّ   ؟راكصفة 

م م  ناإلدراك  إىلٰ الصفات  يرجع  وإذاا  الذوات،  مشرتكك    ني انا 

 ل.التامثاملستفاد بو ك هذل ألنَّ  ،ثالناممت فهامع إٰىل ذواهتام يرج فيام

دلُّ   فإنْ  أهنَّ ىلٰ عوا  قيل:  إالَّ   يلتبسا  مل  وق صفةٍ رتاك يف  شالل  ام  د ، 

ربَّ   أنَّ   متمعل ا الشيئني  ذلكشتبهام  لغري  دلُّ .  ا  عىلٰ ثّم  أنَّ وا  تلك     

تناممَّ   الصفة عىلٰ وهلا  ا  ثّم  أنَّ اإلدراك،  يتناول  اإلد      أخّص راك 

 . اتالذوفات ]] ص٢٠٢[[ص /

الدعىلٰ كم  لزمفيد،  وبع هذا  أنْ   األب  ليل  اجلسم    يض يكون 

 به. سبلته ال يألنَّ  ،لألسود الفاً خم

 املجاورة، ة، وهي  ها االلتباس معقولقع فيالتي ي  وجوه: القلنا

بالشعر،  الل  خضابكالتباس   التبس  احللول    وأ حية  قومٍ كام    عٰىل 

  كلُّ ، وزحيِّ   السواد  أنَّ ا  ودٰى اعتقال، حتَّ للح  صفة املحلِّ   أنَّ   وافظنُّ

منتٍف  الت  هذا  اجليف  أحدمهاباس  حلول  ألنَّ   ،باآلخر  سمني  ال  ه 

بلتباس حي، بل اال  جماورةوال  امبينه بتصل  العلم  مع  غايرمها، ينهام 

 .هاباس ما ذكرنااللتوجه   أنَّ ىلٰ ع لَّ فد

يدلُّ   اوأمَّ  اقتضت  التة  الصف  أنَّ عٰىل    الذي  ممَّ التباسهي  ا ام 

اتناوهل أنَّ إلدرام  كال مر  األ  اك،  ذلو  بخالف  ملا  ن  عليهك   التبسا 

داللةكا دراإل عليه  التباسهام  ويف  اتعلُّ   ىلٰ ع  ،  بق  التبإلدراك  سا  ام 

وأنَّ أل فياماملشار  جله،  يتعلَّ   كة  بهال  يقتيض  ق اإلدراك    ه ا االشتبال 

 ك.رِ داملعٰىل 

ترٰى أَال  الاالسو   أنَّ     ويسلبه    د  االبياض  عند  به  ك  درِ مليلتبس 

يف  اشرتك  وإنْ  كان،  جودالوا  حيث  يتعلَّ اإلدر  من  ال  ق  اك 

 د. وجبالو

تقتيض   وألنَّ  التي  اجلسملا  الصفة  اجلتباس  أو  وهرين ني 

املدرِ املدرَ  عٰىل  بدَّ   ككني  علم  تكون  أنْ   ال  املصفة  وما درِ ها  ك، 

اراك من صفات  ديف حال اإل  يعلمه وكونهلاجلوهر هو  يف    وجود 

وحت وقد  يُّ جهة  ال املشاركة    نَّ أ   مٰىض زه،  الوجويف    يقتيض   د 

 تباس.االل

اجلوهرا  يشرتك  أنْ   نوليس  ج  يف  يف  لتبسا يف  واحدةٍ   هةٍ يكونا 

ز  حيُّ يف الت اشرتكا  سا من حيثام التب أهنَّ الَّ إ بَق ، فلم يذا الوجهمن ه

 ة.هذه الصف ا يدركان عىلٰ ممَّ و

مل  إلدراك،ناوهلا األجل صفة مل يت لتبساي أنْ  فمتٰى صحَّ : وأيضاً 

   اللبس يقتيض  نْ راك بأ ل حتت اإلددخ تال  نْ فات أبعض الصيكن  

ات  ائر الصفاركة يف سشاملتكون    بعض، وهذا يوجب أنْ   من  أوىلٰ 

 .لتباس االيقتيض

الذوأمَّ  يدلُّ ا  أنَّ   ي  يتع  عٰىل  بأخصِّ لَّ اإلدراك    صفات   ق 

أ الذو أنْ   ه النَّ ات،  أو  اعل  الف  الصفة الراجعة إىلٰ ب  ق يتعلَّ   خيلو من 

  الذات. إىلٰ عة راجأو الالعلل   إىلٰ جعة الرا

يتعلَّ ]]  ٢٠٣[[ص  / من   ق والذي  إليه  وترجع  بالفاعل 

  ق بكلِّ يتعلَّ    أنْ القتٰىض   دراكاوله اإل، ولو تناملوجود  هو   تافالص

حقِّ   ألنَّ   ،موجودٍ  تن  من  إذا  أنْ وااإلدراك  صفة  كلِّ فينت  ل  يف    ع 

أنَّ أَال   هبا.  خمتصٍّ  ترٰى  ل  التحيُّ تي  امَّ ـ ه  ، زٍ حيِّ مت  كلِّ يف    شاع  زناول 

ال  ذلكوك كون  عيف  خيتصُّ سواد  ما  مجيع    سادفوبه،    ٰىل  كون 

  خيُل اول الوجود مل لو تندراك إلا   أنَّ ظاهر، عىلٰ  ةكت مدرِ املوجودا 

أنْ  أ إ  اهيتعدَّ   من  الذات  يتعدَّ ٰىل  ال  فو  أنْ   عدَّ يت  مل  نْ إاه،  ال    وجب 

ه ول ما بيتنامل  اإلدراك ألنَّ  ،دراك املختلفني باإللفصل بنيحيصل ا

و لفااخت تناول إنَّ ،  الوجوعٰىل    ام  القول  اهذا  يشرتكان   يذلد  مها 

راك لفني جمرٰى إداملختإدراك    كدرِ امل   عند  جيري  نْ أ ب  ان جيفيه، فك

جياملث فكان  أيضاً لني،  بيفصل    ال   أنْ   ب  كبري  ال  نيباإلدراك 

واوالصغري ولط  فويل  يبَق القصري،  ا عدَّ تيه  أنَّ   إالَّ   لم  إٰىل    لصفة اه 

اك  ردفني باإلبني املختلل  يفص   أنْ ا يقتيض هذ، وذات الئدة إىلٰ االع

يف  من   افرتقا  اإلد هبق  يتعلَّ   ي تالالصفة  حيث  وأا  بس  لتي  نْ راك، 

يتعلَّق به ا  ودكا يف الوجمن حيث اشرت  اآلخرأحدمها علينا ب   لذي 

 ذلك باطل. اإلدراك، و -أيضًا قول ا العٰىل هذ -

 أنْ ن  يمكذي  ، فالاجلوهر  صفاتمن    إٰىل العللجع  ريا ما  مَّ أف

لههة يف  تدخل شب كائناً وك،  تناول اإلدراك  ن حيث ، ميف جهةٍ   نه 

 هتني.بني الكائنني يف جوجوه بعض ال  راك عىلٰ باإلد َل صِّ فُ 
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يدلُّ  أنَّ   والذي  يتناولإلا  عٰىل  ال  أنَّ ذ  دراك  ل لك،  تناوله ه  و 

وقد  دَّ صفتني ض   كلِّ راك بنيباإلد  َل صِّ لفُ  منه،  أنَّ علمنين  ذلك    ا 

يس فتمرُّ ال  أد  أحدنا  إنَّ ،  جوهراً لو  ا  رك  بعض  ثمّ جليف    هات، 

أنْ أعرض عنه جي والتبس    هإلي  األماكنأقرب    إىلٰ   انتقل  نو يك  وز 

يلتبسعليه األم فيه، وال  اسودَّ أمره    ر  بياض  لو  إنَّ أنَّ   عىلٰ   .بعد  ام  ا 

صفةً  اإلد  نطلب  فاق تناوهلا  التباس  تٰىض راك،  اجلوهرحأ   ين  د 

وهآلخربا ي،  ال  بصااختيف    صحُّ ذا  اجلوهر    ألنَّ   ،اتاملحاذص 

يصحُّ   ناجلوهري الكواشرتاكهام    ال  وا  يفن  يف   وإنْ   ة،حدجهة 

قد    ةٍ كونه يف جه  عٰىل أنَّ   .امثلتنيا القبيل صفتني متهذمن  ا  ستحقَّ ي

دراك،  باإل  نهامبيل  فصِّ خر، وال نُ ون اآلين درد اجلوهحأ   يتزايد يف

 ز. حيُّ عة وهي التاجالرفة ل الصام يتناونَّ اك إاإلدر أنَّ  مَ لِ فعُ 

وأمَّ ٢٠٤[[ص  / ب  ا]]  االعرتاض  عن   اجلسمني اجلواب 

وأنَّ ونامهال  لفذين خيتللا باآلخ  ا الأحدمه  ،  فيه يلتبس  فليس  ر، 

املمن    أكثر اإثبات  مع  ارتفادلول  ودلع  ممتهذليل،  غري  فإنَّ نا   ع، 

مالدليل   وإنَّ   وجبغري  عنه،  للمدلول  يكشف  يدوهلذام   عىلٰ   لُّ ا 

الدليالن احالوكم  احل وإنَّ املخت  د  املنلفان،  الدليل  ثبوت    ركام 

املدلوارتفا أنَّ   .ولع  هاهناااللتبا  عٰىل   ألنَّ   ،حاصل  أيضًا   س 

اجلسمدرِ امل هلذين  أنْ ك  جيوز  هويك  ني  أحدمها  وإنَّ رخاآل  ون    ام ، 

يلتبسان    تغريَّ  وقد  املساً   أيضاً لونه  فالذي  صتع،  عىلٰ مدناه    حيح 

 . حالٍ  لُّ ك

آلد اجلو  عىلٰ خر  يل  ومتاثل  أيض  يدلُّ اهر:  ذلك   كلَّ   أنَّ   اً عٰىل 

يُ  جنس  شجوهر  امله سائما حيتس  جنحيتمل    هيإلار  واهر من جلر 

يراألعراض،   لذلك  إىلٰ جواحتامله  يفمتَّ   اأهنَّ فلوال  ذلك،    ع   فقة 

يتَّ ملات االذو  ألنَّ   ،ب ذلكنس مل جياجل   فيام يرجع إىلٰ   قفختلفة ال 

 . اهتاذو

ي اذهب  ستدلُّ وقد  عىلٰ ه  وجه  لطريقة  اختلآ  لو  فيقال:   ت فخر 

يظه مل  اخاجلواهر  [إذنلآلتالفها  ر  بع]  ات،  ما  حيتمل  ال ضها 

غريهحي يظهر  ألنَّ   ،تمله  التي  الذ  الوجود  اآلن  يتأتَّ   واتهبا  ٰى  ال 

أ هيف أهنَّ تر  َال ا.  ممَّ ٰى  يوجب  ا  ال  فحوااألا  اختالفل،   اهظهر 

ي ما  بغرييتعلَّ   وال  وجبهباختالف  افُري ،  ها ق  تغاير ختالفهاعٰى يف  ا 

 اير. ما جيري جمرٰى التغ وأ  متعّلقهام

ايفص  يسول بني  فت باإلدرا  جلوهرينل  إٰىل ك،  بذلك  وصل 

 بأنَّ   العلم  يمكن  لبياض، وليس السواد وايف  الفهام، كام نقولاخت

ينتفبعضه ال  بام  ينتفي  با  بي  فيكون  ه  آخر،  طريقاً لذ عض    إىلٰ   ك 

فلم  خاال ماإالَّ   يبَق تالف،  من    وهي  احتام  ذكرناه  األعراض  ل 

 فيه، فيجب متاثلها.  ةكرتمش

اختلفأَال   ل:قي  فإنْ  حي  من  يصّح   ث ت  أنْ مل  واحد   كلُّ   حيلَّ    

  عنيٍ ة بحدوا  لِّ ق كلُّ ر لتعدَ القُ   تلفت اخاآلخر، كام  ما حيلُّ   نها غريم

يتعلَّ  هباال  وإنْ ألُ ا  ق  ميف  أنْ   صحَّ   خرٰى،  مثل  هبا  يفعل  عل  ا 

 ؟ خرٰى ألُ ا

األمر  الفرقا:  قلن أنَّ بني  صحَّ   ين  لو   كلُّ   حيلَّ   أنْ   اجلوهرين 

غريمن  واحدٍ  ف  كانت   ر،خاآل  حيلُّ   ا م  هام  ذاته ي  يامحاله  إٰىل  رجع 

وإنَّ كحا أنْ مل  امله اآلن،  يصّح  ]]  ٢٠٥[[ص  /  حيلُّ   ماه نفس  لَّ حي   

ان  ما كٰىل  فهو يف نفسه ع  يه، وإالَّ احلال ال إليرجع إٰىل    ءٍ ليشغريه،  

لو  وإذا  ،هحتلَّ   أنْ   حَّ ص  لو  عليه  يكون أنَّ   كان  حيلُّ   حيلُّ   هقدرنا    ما 

  - ة  اته عٰىل تلك الصف ٰىل ذيرجع إ امآلن فيوهو ا  - ه  زحيُّ لت  مثالً  غريه

أنْ  له،  مماث  يكون  فيجب  القدوليالً  صحَّ    ، ألنَّهنارتس كذلك  لو 

  احدة و  لُّ كخرٰى، لكانت   ما يصحُّ باألُ دٍة غرييفعل بكلِّ واح  نْ أ 

إنَّام حيتمل    روها أنَّ اجلبيَّنَّ  ن، وقدي عليه اآله  ما  الفها بخيف نفس

وال  يُّ حلتاألعراض    مجيع للتحزه،  مع  يُّ حكم  ابز  ألعراض  عض 

ه ال ريمعه يف غ  وجدما يغري  وجد فيه  ي   إنَّام امتنع أنْ دون بعض، و

 مران. ألارتق  ذلك احلال، فافيه، بل األمر إىلٰ ع إليرجٍر ألم

اعرتنجهذا  وبمثل   من  ا  أنَّ ب  لنادلي  اض يب  ال   جلواهربعض 

 اجلواهر.  فال] الختلكوالظرف، [و ذ رادةإلعلم واحيتمل ال

ال  نعامتام  إنَّ فنقول:   واإلرحلول  والقدعلم  يفادة  جلوهر ا  رة 

املعا  حلاجة  نفردملا أغ  ينهذه  مل  ءٍ فليش  ها،يارإٰىل  إليها  حيّل يرجع     

املنفرد  املحلِّ   اجلزء  إٰىل  أَال ال  أنَّ .  ترٰى  العىلٰ   حلَّ امل    الصفة  تي   

  يف ر  ل ذلك األماحد؟ وهلذا لو جعو  اضها مع مجيع األعرحكم

 تمللو كان ال حيكم واإلرادة، واحله  لَّ حي  ز أنْ قلب جلالتضاعيف ا

امل لهذه  ذ  ءٍ يشعاين  إٰىل  عٰىل    تصحُّ   اللكان    ه تايرجع  فيه  حلوهلا 

 راض. ذلك جمرٰى األع من الوجوه، وجيري جهٍ و

تبنيَّ وممَّ  أ ا  ال  نَّ   بأنْ متاثل  اعتبار يف  ه  جيعل   نْ أ  يصحَّ   اجلوهرين 

نف حيلُّ أحدمها  ما  ألنَّ رخآلا  س  اجل  يقتيض  لكذ  ،  ن  وهريكون 

معتلفنيمتامثلني خم إألنَّ   ،اً   أنْ ذا  ه  يصّح  كلُّ   مل  ا   مريغ  واحدٍ   حييل 

أحدمها    حلَّ   وإذايكونا خمتلفني،    األكوان، جيب أنْ   اآلخر من  لُّ حي

  ني، وإذا حلَّ خمتلف  يكون  ب أنْ جي  وانألكمن ا  اآلخر  حيلُّ   س مانف

 .ثلنيا متامكوني جيب أنْ  ،فليآلخر من التأا س ما حيلُّ نف اأحدمه

] يفاألمرين [كون ي أنْ ا جب عٰىل هذييقول: ف أنْ  ألحدٍ وليس 
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بعض  حملٍّ   كلَّ   ألنَّ   ،متامثلة  اهكلِّ راض  األع حيتمل  احتمل  فهو  ها 

 .اجلميع

أنَّ  يقتيضالراض  األع  وذلك  اح  ام يف ا اشرتاكههل  حلِّ امل  تامل 

أنَّ نَّيَّ صفة ذاتية، وقد ب إذا اشرتك يفاجلواه  ا    راض، تامل األعحا  ر 

صفةٍ يرجع  ذلك    فإنَّ  اجلميعي  ةٍ ذاتيَّ   إٰىل  ]]  ٢٠٦[[ص  /  شرتك 

األعرصَّ يتو  اً ظرف  لنا  أنَّ   عىلٰ ا،  فيه اختالف  إٰىل  هبا  مثل  ل  اض، 

ال  حواألمن  عنها  ما جيب  الف  اخت  باإلدراك، ونحو  الفصل بينهام

 .واحدٍ  ي بضدٍّ فتن يق ونحو أالَّ تعلُّ اير الونحو تغ

 ما  إالَّ ا  اختالفه  ىلٰ يق إطر  اله  نَّ أ   انَّد بيَّ ر فقاجلواه  اضا أعرمَّ أ و

 ذكرناه.

عىلٰ  آخر  اجلومت  دليل  أنَّ   اهر:اثل  ثبت  خيالف   قد  اجلواهر 

أنَّ األعراض،   لغ  وثبت  إنَّ رياملخالف  خياله  بام  إىلٰ صفة  فه    ترجع 

الع  نَّ وأ   ته،ذا ذا الباب من  ه  ا يف فاعل ال مدخل هللل والصفات 

ألحوال دون  اض  ببعها  تصاصواخ  لفة،د املخادُّ جت   ي إىلٰ ؤدِّ حيث يُ 

يببعض،   ذلك  َق فلم  أنَّ إالَّ   بعد  األجلا    خيالف  وأمَّ رع واهر  ا  اض 

اقتٰىض بالتحيُّ  ما  أو  فيز  ال  كوهنا  تحيُّ ها  من    ا عد  ما  ألنَّ   ،اهروجز 

  امً ك فاعل، أو يكون ح  أوة  علَّ قاقه إٰىل  تحاس  رجعتني يهاتني الصف

 أيِّ بول،  داخامل  ناعوامت  ل األعراضامحتز، مثل االتحيُّ من أحكام  

كان  األم التاخلرين  من  أ حيُّ الف  كوهنز  جوو  تا  فقد    ما   مَّ اهر، 

الف خي  اكها يف ذلك، وما بهمجيع اجلواهر، الشرتمتاثل    دناه منأر

غري بالذات  يامها  ما  ه  فشاركهثل  خالفت  و  يه، ا  ر  اجلواهإذا 

بالتحيُّ  جواأ   زاألعراض  بكوهنا  باألمرينو  أو  أنْ يف،  هر    جب 

 .تني الصفتنييف ها ااكهالشرتها يعثل مجيتام

] عٰىل [أنَّ  ما دلَّ  ،مواألجسااجلواهر  يشبه ال ه أنَّ دليل آخر عٰىل  

ما كان   كلِّ بل هو شائع يف    ،تصُّ واألجسام ال خي  حدوث اجلواهر

 .ثاً دَ لكان حم أو جسامً   جوهراً  كان تعاىلٰ و فل فة،ه الصهبذ

أ   بنيِّ يُ  اجلملة،  كنَّ هذه  كان  لو  لكانه  واً زمتحيِّ   ذلك  ه  كون ، 

جهةٍ يضقتي  زاً متحيِّ  يف  كونه  كونهجوامع    ،  و  ز  غريها،  ذلك يف 

الم  كلا  وقد مٰىض  تبعد منها،منها وال  ال ينفكُّ  معانٍ   وجودتيضقي

من كونه   بدَّ   ث فالم املحدَ قدَّ يتمل  ما    أنَّ عاين، وامل  مجيعيف حدوث  

 . اً ثحمدَ 

أل جوهثبِ يُ   أنْ   حدٍ وليس  كون  راً ته  متحيِّ وينفي  ك  ل ذ  ألنَّ   ،اً زه 

يف  خ ا  العبارةالف  كالمنا  غريها،ن  آلالتي  أنْ   عٰىل  له    ه تثبِ يُ   وال 

ات عٰىل  هة كونه يف اجلنفي صحَّ ، أو يوينفي كونه يف جهةٍ   زاً متحيِّ 

يفلكون  املقتيض  نَّ أل  ،بدلال ال  جهةٍ   ه  هو  حصل    ز،تحيُّ ما  ومتٰى 

 مقتضاه. من حصول  بدَّ  فال

 ، هيقتضي  أيضاً ز  تحيُّ فال  ، البدلعىلٰ هات  كونه يف اجل  ةا صحَّ فأمَّ 

عألنَّ  كوهنا  ]]٢٠٧[[ص  /  لدخوند  ا  يف  نمتحيِّ   الذات  علم  زة 

يصصحَّ  وال  فيها،  ذلك  بكو  أنْ   حُّ ة  ذلك  اجلهات    ه ننشرتط  يف 

ك املع  د جوو  نَّ أل  ،ثةحمدَ   عانٍ مل يوجب  يف نٰى  خمصوصة،    ونه  جهة 

أنْ ونه يف غك  يلوحي البكونه يف اجل  يصحَّ   ريها، فمحال  ة،  اقيهات 

 حميل لذلك.  هع أنَّ م

يحَّ ط ذلك، لصيشرت  أنْ   أيضاً   حُّ يص  وال به  ما  عدم  ن يف وكة 

ال  ألنَّ   ،نةاملعيَّ   هاتاجل يرجعذلك  و    اجلسم،  صفة  صحَّ   ام إٰىل  ح 

 ا.يهإل رجعما ي يكون أنْ جيب ذات ال

آخ عىلٰ دليل  [أنَّ   ر  لو  هذلك:  تعااك]  أنْ   جسامً   ىلٰ ن    لوجب 

شأ   ألنَّ   ،ةٍ قدر ب  دراً اق ن  يكو األمن  أالَّ ن  ق جسام  تكون    عىلٰ   ادرة 

ال وقدهذا  يفط  مٰىض   وجه،  الكالم  من  فيام  رف  من    ذلك  سلف 

قا كان  ولو  يأيت    بقدرةٍ   دراً الكتاب،  انمال  فعل    جلواهر ه 

قد  ألنَّ   ،مجساواأل عىلٰ لنا  دلَّ ا  قبل  أنَّ من  اختالدَ القُ     عٰىل  ال  فر  ها 

الفاعل   هو اىلٰ تع  هأنَّ ب انيف علما، وام هبسجألفعل اجلواهر وا صحُّ ي

 .ه ليس بجسمنَّ ٰىل أ لة ع دال ساملألج

ك لو  آخر:  بيَّ   جسامً تعاٰىل    نادليل  ما  عٰىل  يكون    أنْ   اهنَّلوجب 

عل  الف  ع هبا، وأنَّ اخرتاال  يصحُّ القدرة ال    أنَّ ا  نَّ، وقد بيَّ ةٍ بقدر   قادراً 

هبا يف غال يقع  إالَّ هحملِّ   ري  أنْ ا،  بعد  لة ها وصلِّ نه وبني حميبن  يكو   

يام فعل في  أنْ   ان جسامً فيه تعاٰىل لو ك  يقتيضوهذه اجلملة  ة،  سَّ اومم

يصحُّ الوه،  ماسَّ  املتباع  أنْ     األماكن  يف  أنَّ يفعل  نعلم  ونحن  ه  دة، 

يف  عت يفعل  ويفالب  داخلاٰىل  احلاغواملق  ملرشا  يضة  يف  لة رب 

املامالو فقد  مع  أنَّ   .صالتِّ واال  ة سَّ احدة  ما    اىلٰ تعله  عفي  فيام  عٰىل 

ذا  وإ،  ييح والطعوملوان واألرال األ ده مثولِّ يُ ه  سبب له ال  م أنَّ علَ يُ 

يف   ذلك  منألاحدث  توليد  جسام  حملِّ غري  يف  يكن  ومل  القدرة    ، 

 جسم.من  يكونالذي ال  خرتعملفهو ا عليه،

لوجب    جسامً   ه لو كان تعاىلٰ أنَّ   ذلك  عىلٰ   ا يدلُّ وممَّ ر:  آخ  يلدل

أشي مؤتكونه  يالوا  ءيشال   ألنَّ   ،ةلفاء  ال  جحد  وهذا    ،سامً كون 

كلُّ   أنْ   يقتيض قديامً جزء    يكون  م   اً قَّ ستحوم  منه  ه  يستحقُّ   اجلميع 

أثبتناها له  من   خيتصَّ   أنْ   نفسلا صفة    من حقِّ   ألنَّ   ،الصفات التي 

ِق  إثبيقتيض   ذاوه  يع،اجلم  حاد دوناآل  هبا   ل صفته، مًا هلم مثدَ ات 

 ك.ل ذابطِ يُ  -ها ركن اهللا ذوعب  التي يأيت -لَّة التوحيد وأد



 التشبيه) ١٠٢(/ التاءرف ح  ............................................................................................................. ٢٦٦

األ  أنَّ   يف  :فصل  ]]٢٠٨ص  [[/ والكوناحتامل    يف   عراض 

 : عليه عد مستحيٌل القرب والبوالسكون و اجلهات واحلركة

حكمٍ   صفةٍ   كلُّ  التحيُّ جر  أو  إٰىل  جيع  نفز  عمَّ ب  يستيه   حيل ن 

الصفا  وكلُّ ز،  التحيُّ   ليهع من  ذكرناه  إنَّ وا  تما   امألحكام 

عأنَّ   ا نَّبيَّ   وقدز،  يُّ لتحا  ضيها تقوي  حهاصحِّ يُ  يستحيل  تعاٰىل  ليه  ه 

 ه. األحكام علي استحالة هذه بز، فيجالتحيُّ 

 . ح هلذه األحكامملصحِّ ز هو االتحيُّ   أنَّ وا عٰىل  قيل: دلُّ  نْ إف

أمَّ  اقلنا:  ف  لحتاما  ا إىلٰ راجع  األعراض  بدالحيُّ لت  أنَّ ز،    لة 

املعدومة وحيتمال    اجلواهر  األعراض  حلل  فيها،   اوهليستحيل 

خيلو  ول يف  ؤثِّ امليس  مامتنار  فيها  ذلك  أنْ ع  هو  ن  ها، عدم  يكون 

يكون    جيوز أنْ   زة، وليسيِّ غري متح  اموجودة وكوهنيست با لوأهنَّ 

د  الوجوخلت يف  لو دا  ألهنَّ   ،موجودة  نكمل ت  تناع ذلك من حيث ام

التحيلم  ف هلا  حيتمل األعراض.ز ملحيُّ صل  أنَّ   َال أ     ألعراض  ا  ترٰى 

و حيتمل    ادهجومع  أ  ؟ ضاألعراال  انتفاء ؤثِّ ملا  نَّ فوضح  هو    ر 

والتحيُّ  عهلذا  ز،  التحيُّ وجب  احتامند  األعراز  ووجود    ض ل 

نتفائه مع  ا وز  يُّ يف ثبوته مع التحاحتامل األعراض    كون، وجرٰى ال

جمفقد يف  التعلُّ   رٰى ه،  املتعلِّ ا  واتالذق  تبقة  العدم  لتي  مع  طل 

 لوجود.ا عم توتثب

ما   افيجب    :ليقا  أنْ   هذا  عنل  ئَ سيُ وأقوٰى  أنْ عتباالهبذا    ر 

 ،عاملاً   نويك  من أنْ   ج احليِّ ر يف خروؤثِّ فقد العلم هو امل  يقولوا: إنَّ 

كالطريق  ألنَّ  فيه  أالطريقة  وجيب  ذكرتم،  فيام  من    نْ ة  كون  ينفوا 

 احلياة. قدرة ولقول يف الك اذلوك  ،ملاً عا علمٍ بذي ليس 

ن أحدنا م  روجر يف خأثَّ ام  لعلم إنَّ فقد ا  نَّ أ  :ذلك  واب عنواجل

صحَّ برش  عاملاً كونه   كونهط  عامل   عاملاً   ة  أ وغري  فيجب  عل جي  نْ ، 

 فيه. اط الذي ذكرناه تام� الرشفيمن كان   راً قده مؤثِّ ف

أنْ  يمكن  احتامل    يعيدَّ   وليس  بتفرت  رشطراض  األعيف    هق 

 ت.ذواال

يدوممَّ  أنَّ   ضاً أي  لُّ ا  يا  لاحتام  عٰىل  ال  مع إالَّ   صحُّ ألعراض    

واملباحللو  املرجع  أنَّ   :زحيُّ تلا احلل  حصول  به  بحيث  استفاد  ل 

عىلٰ وتعلُّ   املحلِّ  به  حدٍّ قه  انتقل    احلالُّ اكل  املحلُّ   لو    ن 

كأنَّ ٢٠٩ [[ص/ يصحُّ ]]  وال  انتقل،  قد  املس  أنْ   ه  من   تفاديكون 

ة  ري ثالكاألعراض    ألنَّ   ،غريها  دَ جِ يث وُ حبات  الذود  وجل  احللو

املحلِّ توج يف  حا  سيلوالواحد،    د  وابع  يف  ال� بعضها    ملحلُّ ض 

أيضاً  وإنْ العر  بحيث  موجود  يك  ض  فيه، وال    اال� ] حن [يكونمل 

اليشا  يكون  أنْ   زوجي وجود  وُ ملراد  بحيث  وتعلُّ   دَ جِ ء  بهغريه    ، قه 

املاحلي  ألنَّ ،  هذا  مَ دِ عُ   ذلك   مَ دِ عُ   ٰى مته  نَّ إٰى  حتَّ  فيه جتواة  ب  جودة 

ولو عُ بوج  مللعل لعُ مَ دِ وده،  ومع  لا  مَ دِ ت  فالععلم،   لم حالٌّ ذلك 

ا فصحَّ يف  احلل  أنَّ   حلياة،  يف  ذكرناه.املعنٰى  ما  يتمُّ وإ  ول  ال  كان    ذا 

أ  ،املحلِّ   ز مع حتيُّ إالَّ   املحلِّ ه املنتقل بانتقال  ال كأنَّ كون احل   نَّ ثبت 

ي ال  يفإالَّ   صحُّ احللول  تعاىلٰ ا  أنَّ   صحَّ و  ز،املتحيِّ     يستحيل    لقديم 

 .اً زيكن متحيِّ  ملن حيث عليه احللول م

ه  ألنَّ   ،حهصحِّ يُ ز  التحيُّ   يف أنَّ شبهة    اجلهات: فالن يف  ا الكوفأمَّ 

املص كان  الحتامحِّ إذا  األعح  التحيُّ ل  هو  فكاراض  الصفة  ز،  نت 

حتصل   جهةٍ كللالتي  يف  الكون    بةٍ وجم  ائن  اإنَّ الذي  عن  حتمله  ام 

وساواجل اهر  لتحيُّ ئر  إىلٰ   ،زهألعراض  األمر  عاد  أنَّ فقد  ز  يُّ تحال   

  اجلهة،   ل كونه يفزه استحاتحال حتيُّ اسام  ، فسطةٍ ذلك بوا  حصحِّ يُ 

وا  أيضاً   ل عليهواستحا والبعدكون والقسلاحلركة    كلَّ   ألنَّ   ،رب 

 صة.خمصوات عٰىل وجوه هلكون يف اجلرجع إٰىل اذلك ي

أنَّ  ل عٰىل  صه  تك  حَّ و  جه  عاىلٰ ونه  اجلها  ةٍ يف  خيمن  مل    أنْ   ُل ت، 

 .ٰى عنأو مل لك لنفسهيكون كذ

جيو أنْ وال  عليهاو يك  ز  بأنْ ألنَّ   ،هلنفس  ن  ليس    هةٍ بج  خيتصَّ   ه 

أنْ ٰىل  بأو وهذا  صَّ خيت  من  إىلٰ ؤدِّ يُ   بغريها،  أ ي  مجيع    نْ   يف  يكون 

  مريد   ه تعاىلٰ نَّ ل: إألزمنا من يقو  ا، وعٰىل هذذلك متضادٌّ اجلهات و

مريكو  أنْ ،  سهفلن يصحُّ اسل  يداً ن  ما  وإنَّ داً مراون  كي  أنْ   ئر  ام  ، 

جهةٍ   يكون  أنْ ر  هوجلا  خيتصُّ  أُ   يف  فيه    بأنْ   خرٰى،دون  ما  يوجد 

بتلك االخهة،  اجل  اختصاصه  مفقووهذا  فيمن  تصاص  ون كيد 

عىلٰ كذلك   أنَّ لنفسه،  اختصَّ   لو  وذلك    ه  لنفسه  حيصل    الباجلهة 

هر وال حيصل  جلوة اك يف جهدرَ يُ رض  الع  أنَّ  ترٰى  أَال   ز.يُّ مع التح

من  ل للجوهر، من حيثا ه  حيصل  ما  متحيِّ   مل   لصفة  فلو زاً يكن    ؟ 

يففسلنكان   لوجبه  اجلهات  /   كلِّ   يف    شاركه ٢١٠[[ص  ما   [[

  أنْ   -   زيُّ أعني التح  -  لنفسئدة إٰىل اصفة العا لا جلواهر يف هذه  ا  من

ا ففسه لن  اهب  خيتصُّ   انك  ذاإ   ختصاص بجهةٍ اليشاركه يف   يبَق   م ل، 

م ، ملا تقدَّ يامً يكون ذلك املعنٰى قد  جيوز أنْ   اله كذلك ملعنٰى، و أنَّ إالَّ 

ك حمدَ   ،الباب  هذا  يفالمنا  من  جيألنَّ   ،اً ثوال  كان  أنْ ه  ينفكَّ ال  ب     

 مه.دَ بطالن قِ  حدوثه ويضمنه، وذلك يقت

يدلُّ وممَّ  أنَّ   ا  العٰىل  تعاٰىل  األ  ه  والعراضحيتمل  يص،   أنْ   حُّ  

لنا عٰىل وقد دلَّ   ،ملحلِّ وجوده بحسب ااحلال  من    ملعقولا  نَّ أ   :هحتلُّ 

 ات.ه اجلهليع ال يصحُّ  ه تعاىلٰ أنَّ 
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رجع  ي أنْ من   ، مل خيُل احتمل األعراض لوه : عٰىل أنَّ يضاً  أ لُّ ويد

إٰىل كونه عامل  موجوداً   إٰىل كونه   احتامهلا ك  ل ذ، وما أشبه  واجباً   اً أو 

صفته   ة إىلٰ ن راجعيكو  أول،  مجلٰىل اينا إف  يرجعلتي  ات امن الصف

 هبا خيالف. تية التيَّ الذا

الوجود له،   ه يف ما حيلُّ   ةملشارك    الوجودىلٰ إ ك  وال جيوز رجوع ذل

أ ول ذلك فيه  حل   يقتيض   وجوده بأنْ فليس   وجود   نيكو   نْ بأوٰىل من 

إٰىل الصفات   يرجع االحتامل   وز أنْ  حلوله هو فيه، وال جييقتيض   ذلك

في راجع ال  إىلٰ ة  يوجب    ألنَّ   ،ل اجلم   نا  ك يكو  أنْ ذلك  اختصَّ   لُّ ن   ما 

، عراض ل األ حتام جيب فينا ا   انلألعراض، وك   الصفات حمتمالً   ه ذ هب 

امل الح وا  إٰىل  يرجع  يتعلَّ حلِّ تامل  وكيف  بصفةٍ ،  اجلملة،   إىلٰ   يرجع   ق 

  لتي هبا خيالف؟ة اصفته الذاتيَّ   وع ذلك إىلٰ جيوز رج   س ي ول 

أنَّ يقتيض   هألنَّ  له مش  لَّ حاامل    حيث فةالصلك  تيف    اركة  من   ،

مقتٰىض ته  اركش صفة  يف  الذي ستحقَّ وا  ،ذاته  الوجه  عٰىل    تها 

 فيها، كام  واجباً جود يكون  ل مع الوامحت اال  أنَّ  ترٰى  ها. أَال حقُّ تسي

فيه،   ايل  والجيب  ذلك  عٰىل  يفملزم  عامل  شاركة    ألنَّ   ؟اوحي�   اً كونه 

و فينا  خيتلف  حيثيفالوجه  من  تعا  باً واج  كان  ه،   زاً جائو  ىلٰ فيه 

 ينا. ف

م ة احللول هو حكصحَّ   : إنَّ اً ضك أيال يف ذليق  أنْ   كنيما  وممَّ 

بصفة،  لو عيس  يذات  ال  ليه وما  حكامً   أنْ   حُّ صال  وإنَّ يوجب  ام  ، 

صف أَال يوجب  ترٰى ته.  صفات    أنَّ     يف  لا مجيع  ال  اذوات  لشاهد 

  حيث   كذلك منكانت    امألحكام، وإنَّ ت دون ا  الصفاتوجب إالَّ 

  ألنَّ   ،تلصفان موجبة  يكو  أنْ   اب يقتيضاإلجي  يها فٰىض ما اقت  كان

أنْ   املقتيض هو  يف  يَّ متُ   إلجياهبا  جنس  مز  جنسٍ الوجود   وهذا  ،ن 

دونحيصل   ف  بالصفات  أنَّ   مَ لِ عُ األحكام،  الذاتيَّ فاص  بذلك  ة  ته 

 عراض.  احتامل األيقتيض  نْ  جيوز أ ]] ال٢١١ص [[/

استحال  :فصل تعاك  ةيف  جه يفٰىل  ونه  منةٍ   ون يك  أنْ غري    ، 

 :اهل الً شاغ

يف الغرب    لفعد الإٰىل تعدُّ   ه مؤدٍّ أنَّ   ،كتحالة ذلعٰىل اس  ا يدلُّ ممَّ 

 نا خالفه. ملاحدة عليه، وقد علو ة ا ال احلق يفوالرش

 ، بحيث هو  ول جوهرٍ صح، مل يمتنع  جهةٍ   : فلو كان يف وأيضاً 

يمألنَّ  وجه  ال  مه  ذلك  من  تضادٍّ نع  ومالو  ن  غريه،   حصل  تٰى  

فالبحي هو  ينفصحالَّ   نَّ أل  ، فيه  ال� حاه  كونن  م  بدَّ   ث  ال  عن   له 

احلاحالَّ  األعراض  سائر  اجل  ةلَّ ة  ذلك  وسيف    عىلٰ   لُّ ندوهر، 

 .  حاال� كونه تعاىلٰ استحالة 

يدلُّ وممَّ  إ  نَّ أ عٰىل ذلك:    أيضاً   ا  الفعما طريق  يصحُّ ثباته   ل، ال 

، سطةبواه أو  ا بنفسإمَّ   صفاتالن  ه الفعل م يض عٰىل ما يقتته إالَّ إثبا

الطريهف بذه  قد  يفنَّيَّ ق  نفياها  باب  أنَّ   ة،املائيَّ     علمنا  ق  طري  وقد 

هوتعاىلٰ   باتهثإ دونال    صفاتغريه  فعل  إثبات  فيجب  هذا ،  من  ه 

أثبتناه  وٰى س   صفةٍ ىلٰ  كونه عما يقتيض  يف الفعل  ليسوالوجه،    ما 

يقت وال  جهةٍ يضله،  يف  كونه  الوجوهم  وجهٍ   عىلٰ     فن  ني،    في جب 

جه  امب  سقطوقد    ذلك، منأوردناه  تعاىلٰ أنَّ اعتقد    الة  فوق   ه 

وإنْ ا متحيِّ   لعرش  يكن  تعزاً مل  وقوله     :اىلٰ ، 
ْ

ٰ ا�ر��
َ َ

� َعرْ   ُن 
ْ
ِش ال

موضعٍ   ،]٥  [طه:  �  ىٰ تَوَ اسْ  اْستَ   :آخر  ويف  م� 
ُ
ٰ   ىٰ وَ �

َ َ
� 

َعرِْش 
ْ
  ٰى تواس(:  كام يقال  ،ءبه االستيالاد  املر  ،]٥٤  عراف:[األ  ال

 اعر: ال الش عليه، ق وىلٰ است أي  )اكذالن عٰىل ف

علونا  امَّ فل    عليه ستوينا  او 

رص    ُرس وكا  كسريٌ   عٰى تركناهم 

 عر: تشهد بقول الشااسو ،لكاهنا املُ رش هالع : إنَّ يلوق 

بن ما  ثُ إذا  مروان  علَّ و     هم شورث 

أُ وأُ   كام  ومحوذوا  أياد    ريُ وذت 

 ام له، وإنَّ حتمة ئكاملال اٰىل بأنَّ عت  اهللاخرب الذي أ   اهللاقيل: بل هو و

بالذكخصَّ  استياله  مع  ع  هئر  كلِّ تعاٰىل  من  يش  ٰىل  كان   ث حيء، 

يشأ   رشالع مستولياً   وإذا  خلقه،  ءعظم  األعىلٰ   كان  فبأنْ    عظم، 

مستولياً ي أوىلٰ   كون  تعاٰىل:    كام خصَّ   ،عٰىل األصغر  العاملني بقوله 

 ٢١٢[[ص  /  رَب�[[   
ْ
 اعَ ال

َ
حي]٢مد:  [احل  �َ مِ � من   كانواث  ، 

 ء.يش كلِّ  بُّ كان ر ، وإنْ لق وأرشفهاخلظم أع

تَوَ   وله:ق و
ْ
اس م� 

ُ
خلق  :هبد  املرا  ىٰ � و  ثّم  مستوٍ العرش    هو 

أ علي مستولٍ ه،  كامي  َ وَ تعاٰىل:  قال    ، 
َ

� 
�
َون

ُ
ل
ْ
ٰ ب َح�� ْم 

ُ
�   

ْ
ع

َ
� 

َ
َم ل

مُ 
ْ
ُ�مْ اِهِديَن  جَ ا�

ْ
حتَّ   ،]٣١  د:مّ [حم  ِمن جتأي  ونحن   دواهاٰى 

 غة.لل ار يفمشهو از هذاوجم، ذلك نعلم

م� اْستَ   :)وعزَّ   جلَّ (له  وقيريد ب  متنع أنْ ال ي:  يضاً وقيل أ 
ُ
 ىٰ وَ �

 ٰ
َ َ

�   
ْ
يُ عَ ال  َدب�رُ رِْش 

َ ْ
األ رَ  

ْ
�،   ُي ثّم  وهودبِّ أي  األمر  عٰىل    مستولٍ   ر 

 ستقبال. ق به لفظ اال علَّ يُ  أنْ  فيصحُّ حادث  ريبدالت ألنَّ  ،العرش

تعاىلٰ وق     :وله 
ْ
ِمن

َ
أ
َ
مَ تُمْ أ   �ِ    اءِ مَ ا�س�   ْن 

َ
  أ

ْ
 ن

ْ َ
بِ�ُ �  

َ
ُم  ِسف

 
َ
 رْ األ

َ
أمِ   :معناه  ] ١٦  [امللك:  ض يفمتُ نْ[هل  من  عذا لا   ]    ه بسامء 

 .بانتفائه لونكَّ ته املوومالئك

ْ :  تعاىلٰ   وقوله
َ

يَْص إِ� اِه  ِمُ َعُد 
َ

�
ْ
ي� ل الط�  ، ]١٠  :[فاطر  ُب  

أنَّ ومعن يتاه  وجياقبَّ ه  كامله  عليه،  أحدن  زي  ،  فالناً   هببع  تا  :ايقول 
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ود ارتفاع  عصومعنٰى ذكر ال ذلك،أشبه  حق يب، وماوال يلَّ إ اصلو

 ه. ره ومنزلته عندقد

قول  ه:  ومعنٰى 
�
ِ إِن

�
ا�    ينَ  

َ
َر��ك َد 

ْ
يف ٢٠٦  عراف:األ[  ِعن  [ 

املاخلرب   أنَّ الئكة  عن  ا،  واخفطصه  هذا   وعىلٰ تارهم،  اهم 

 ة.ساف املال  نزلةامل قرب نبني ماملقرَّ  القرآن م يفهسامَّ 

ل كذا،  وصد فالن من األُ : عن يقاليف ملكه كاماد  أره  : إنَّ وقيل

 يملكه.  ق كذا، أيزرالوكام يقال: عنده من 

 شه.ند عروقيل: ع

عند   :كام يقالفيه سواه،  كم  احلالذي ال يملك  وقيل: املوضع  

ف  لترصُّ يملك ا  الذيي يف بالده  و قحط، أ ب أ خص  العرب  كمل

 .ما سواها عىلٰ  ةنبيِّ ة ذه مجله وفيها، 

 : من األعراض يئاً ه شال يشبه تعاٰىل أنَّ  يف :فصل

رار  باضط  مَ لِ عُ   ما  س األعراضانأجه ال جنس من  د علمنا أنَّ ق 

إالَّ و حمدَ ٢١٣ص  [[/   وهواستدالل  أشبه  ]]  فلو    تعاٰىل شيئاً ث، 

 من جنسه.ام هو ال في، كام استحديامً كونه ق ستحال ال امنه

ثوأيضاً  فقد  ك:  يف  إرَ عَ   لِّ بت  يشار  وض  استحالة ل،  قَ عيُ ليه 

قبيلكو ق ن  قبيل احي�   عاملاً   ادراً ه  من  كان  فلو  ا  ،  اض،  رعأل بعض 

 له. وقد علمنا وجوهبا عليه،الصفات الت هذه الستح

يدلُّ وممَّ  أنَّ   ا  ذلك  عٰىل    عٰىل    ب فرض   بني:رضاألعراض 

ه كإرادت  ،حلِّ ملارضب يستغني عن  و،  لٍّ يف حم  جوده إالَّ يستحيل و

 هر. للجوا ضادِّ ملء اغناه والوكراهت اىلٰ تع

الرضونوك قبيل  من  يقتيضوَّ ألا ب  ه  ِق ل  اجلواهر  دَ    أو م 

لوج حدوث  وحدوثه،  يب  ال  املحلِّ   ستغنيما  من  ال وك،  عنه 

 د.األمرين فاس

ق  من  الرضوكونه  الثاينبيل  إنْ ألنَّ   ،باطل  ب  قبيل  ك  ه  من  ان 

   مل يام ف  يَّ  حه ال ألنَّ   ،مدَ قِ د بالتفرُّ ه اليلالكراهة استحال عأو    اإلرادة

فيويزل سواه أو  بج،  املريد  وج  له حال  وحمال  له  الكاره،  ما  ود 

 يد.املر لوجب حاي  أنْ غريرادة من إلاة صف

أنَّ   ل بقائه، كام يستحي  الكراهة حييلفة اإلرادة وه بصكون  عٰىل 

 ليهام.البقاء ع

الوجه بصفةٍ بطِ يُ   أيضاً   وهذا  كونه  ويُ ل  ك  ل ذ  عىلٰ   زائداً   هلطِ ب، 

  حَّ يص واهر، ولوجب أنْ جلجود استحال مع والته  بصف كان ه لوأنَّ 

  وذلك ين،  دَّ ض  كم كلِّ هذا ح  نَّ أل   ،همن وجود ضدِّ   وجوده بدالً 

أو كو حييل كوهن أحدمهاام  أنْ   ،قديامً   ن    ءٍ بيش  مشتهياً   يكون  فبطل 

  ب من حيث أوج  املحلَّ   صُّ ا ما خيتمَّ إ  ني: رضبعىلٰ األعراض    نم

 . هاوغريكاأللوان  حاالً جب يوال ة وخمتصَّ و ن، أ كالكو  له حاالً 

ماوالرض الثاين  للحيِّ   ب  وا  حاالً   أوجب  وما ار إلكالعلم  دة 

 ههام.بأش

أبطلق و أنْ د  صف  نا  عٰىل  اليكون  األوَّ رض ة  وكوب  عىلٰ ل،   نه 

ا يصفة  صحَّ قتيضلثاين  ض  ة  امل  دِّ منافاة  عىلٰ هذه  له  بعضعاين    

الثيام  ما  ألنَّ   ،الوجوه جييشل  ال  أ ء  عديس  نْ وز  عىلٰ تحيل   كلِّ   مه 

اليش  يصحُّ ا  ممَّ   الٍ ح ذلك  يفعدم  به  فيقتيضاجلنس  ء  أيضاً ،  ما     

استحنمقدَّ  من  تفرُّ اه  تالة  ما  أنْ   ،مقدَّ ده  وجب  حيث  كون  ي  من 

 خصوصة.له احلال امل هناك ما يوجب

إنَّ الذي ذكرمت   كلُّ   :لقي  نْ ] فإ]٢١٤[[ص  / ه  أنَّ عٰىل    دلُّ ي  اموه 

يشبه األ  ىلٰ اتع املعراال  يشبأنَّ   أين  فمن  عقولة،ض  ال  ال    ضاً عره  ه 

أوَ  إنَّ   قد  ليستعقلونه؟  بعضكم:  ممتقال  غري  يف   أنْ   نعه    يكون 

   جاز قياساً َال أل من األلوان، فعقَ ما يُ   ون خيالفل  ىلٰ تعا  هللامقدور  

 ع؟ األنوف هذه الاعٰىل ذلك نوع خي

إ ما ال  قلنا:  باطللدال  يقتضيه ل وال  عقَ يُ ثبات  يُ ألنَّ   ،يل  ي ؤدِّ ه 

ف هذه  لابات لون خيوليس إث  رها،ذكم  قد تقدَّ ي  التت  جلهاالإٰىل ا

  ، عقولةض املاألعرا  مجيع الف  ض خيرَ عَ   ت اثبلوان جيار جمرٰى إاأل

أ   ألنَّ  أجازه عىلٰ جاز ذمن   حيصل للمحلِّ   بأنْ و  ل، وجه معقولك 

هي حي  ،ةأبه  بكام  املعقوصل  فلم  األلوان  بقو لة،    عامَّ   اذه  لهخيرج 

 . لعقَ يُ 

بمنز  يسول إثهذا  يُ رَ عَ   باتلة  ال  والقَ عض  جمرٰى  جيري    ل، 

 . ألحكاماوت ء من الصفايف يش من األعراض لاملعقو

راض خيالف األعبت ما يث أنْ  وجاز ملثبٍت ساغ  ذلك لو   أنَّ ىلٰ ع

لك  يف ذ  ه ال بدَّ ألنَّ   ،س ذلك من جنىلٰ اعستحال كونه تال  لة،املعقو

أنْ أُ   ذيال من  ممَّ كي  ثبت  إذا  ون  حمدَ   دَ جِ وُ ا    به يش  فيفك،  ثاً كان 

 ؟ديمالق

عَ   يسوغوال   خيرَ إثبات  األعراض لاض  من  يعقله  ما  ف 

عىلٰ   ليتحويس كلِّ وجوده  معرفة  نَّ أل  ،وجهٍ     إٰىل  كون    الطريق 

ّح ذلك  صفام مل ي  ا،من جنسه  ما هو   ة وجود، صحَّ ةالذات معلوم

يصحُّ ه  علي عىلٰ و  م، علَ يُ   أنْ   ال  يثبت  وما  أنَّ   كيف  ضيه  يقت  الفعل 

  ك جب نفي ذلعراض، فياأل  بعضفة  كونه بصعٰىل     يدلُّ فعل الال

 م؟ ما تقدَّ عنه عىلٰ 

*   *   * 
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 ):هـ٤٤٧حللبي (ت الح اأبو الصالفقه/  الكايف يف

يل ُحي اض عرجلواهر واألمه وحدوث ادَ وثبوت قِ ]] ٤٤[[ص 

دوثه أو  يض حتقذلك ي  نَّ ، ألنيساجلنمن    ءٍ ليش  شتهياً متعاٰىل    نهكو

 . الن حمألمريام، وكال اهمدَ ِق 

التعاىلٰ وكونه   شيئاً     بيشرادإيل  ُحي   ،يشبه  سبحانه  من  كه  ء 

ا  ،احلواسِّ  االختصاص  من باجلوملعقول  إلدراك  وأجناس  اهر 

 . عاىلٰ ل إدراكه تتحااجلنسني، فاس عراض، وليس هو مناأل

  لوجب أنْ   ء من احلواسِّ بيش  كدرَ يُ   أنْ   ا يصحُّ ممَّ ه لو كان  وألنَّ 

  ام يصحُّ ك كلَّ درَ يُ   ب أنْ معها جيلتي  ا  صفة ال  عىلٰ   األنَّ   ،ناآل  كهدرِ نُ 

برش املوانعإدراكه  ارتفاع  سبحانه  هو،  ط  واو  ملوانع  موجود 

عليهمستحل والرقَّ اللا  ألهنَّ   ،ية  البعد  ة طافة  والقرب    وتفاوت 

يف  لكاوجاب  احلو جون  املغري  وذهة  صفات   عمجأ لك  قابلة،  من 

دلَّ و  ،زاتاملتحيِّ  عقد  سبحانهكٰىل  لنا  ففهابخال  ونه  ممَّ كا  لو،    ا ن 

ألدركنادرَ يُ   أنْ   يصحُّ  لعلمناه  اآل   هك  أدركناه  ولو  من    رةً ورضن، 

ال  حيث باملعكان  ويف  منك  درَ لم  العقل،  به  كامل  العلم  عدم   

رضبس عىلٰ   ورةً حانه  إددليل  عدم  إ[وعد  ،كهار  مع   اكه]درم 

 . اك عليهإلدر لة ااستحا يل عىلٰ لدك تعاٰىل درَ ن يُ ممَّ  وجوبه لو كان

ال  تكونه  وت  وثب شعاٰىل  اُحي   ،يئاً يشبه  عليه  ل  نقُّ تليل 

زات  تحيِّ ملأحكام اذلك من    ألنَّ   ،رةواجوامل  واالختصاص باحلياة

 .زوليس بمتحيِّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩كي (ت جارتح الكو الفأب  /)٢ائد (ج الفوكنز 

 : خربتأويل  ]]١٦٧[[ص 

ه نَّ أ   9  النبيِّ   ي عنملرومعنٰى اخلرب ا  ام  :سأل سائل فقال  نْ إ

ليس ظاهر هذا  وَ ، أ ته»صور عىلٰ  خلق آدم  ىلٰ تعا اهللا «إنَّ  :قال

التشيقتيض  رباخل له  بت  بيه  عٰىل    فإنْ   ،خلقهعاٰىل  يكن  فام  مل  ظاهره 

 ؟تأويله

 اهلاء عائدة إىلٰ كون  ت  هذا أنْ   نة عأحد األجوب  :اقلن:  اجلواب

عىلٰ نَّ أ واملعنٰى  ،  تعاىلٰ اهللا   خلقه  اختارا  رةصوال  ه   قدو  ،هالتي 

 .هرخمتا إىلٰ  ءاليشيضاف 

 اهللا   نَّ أ   رادملان  ويكو،  دة إٰىل آدم  اء عائهلاتكون    أنْ   :ومنها

خلاىلٰ تع عىلٰ   التي  قه  صورته  عشوه  ينتق  ،ليهاد  إليها  مل  عن ل 

كغري   مّ ث  علقةً   ثمّ   نطفةً   أحدهمون  يك  ينالذ  هأوالد  لتنقُّ ها 

خلقاً   ،مضغةً  خلق  وخيلق  بعد  ، اً صغري  فالً ط  دلَ ويُ و  ،من 

يكن  .  كهالً   ثمّ   ،اشاب�   ثمّ   ،اً غالم  يصري  ثمّ   ]]١٦٨ [[ص/ ومل 

 .يهالات عالتي م صورته عىلٰ  َق لِ ُخ  لب ،كذلك  آدم

رو  :ومنها الزما  احلاه  عن    9  النبيُّ   مرَّ   :قال  ،سنهري 

غاليرض وهو    نصارألا   نمبرجل   وجه  ويقب  له  اهللا  قبَّ   :لوم  ح 

  إنَّ   ،تقلام  بئس «:  9  النبيُّ له    فقال،  جه من تشبههوو  ،وجهك

 .صورة املرضوب ينعي ،صورته» آدم عىلٰ  خلق اهللا

 .مد هللاواحل ،يحةحصة وهذه أجوب

*   *   * 

 ):ـه٧ق احلميص ( ني)/ سديد الدِّ ١ج قذ من التقليد (نامل

 : ىلٰ رك وتعاه تبايه عننفي التشبلقول يف ا ]]١٠٢[[ص /

املحدَ   همنزَّ   القديم   شبه  جوابأرس ثات  عن  هرها  ها، 

أنَّ والدل  وأعراضها.  هاساموأج عٰىل  تعاىلٰ يل  وال   ليس  ه  بجسم 

ما   ، ألنَّ ثاً ون حمدَ يك أنْ لوجب    سامً كان جه لو نَّ أ  و ه يشبه األجسام

ه  وِّ الة خلمن استح ماسائر األجسرد يف مطَّ  وث اجلسمعٰىل حد دلَّ 

  تاب، الك  ام سبق من هذايفما ذكرنا القول فيه    وادث، عىلٰ احل  من

 .امً يكون جس جيوز أنْ  الف ،ديموتعاٰىل ق  ركا تبه ت أنَّ وقد ثب

ا  فإنْ  التي  الداللة  هبا علد ستقيل:  ة  مبنيَّ   اجلسم  ٰىل حدوثلتم 

ة تنقُّ  يم دق: الاليق  وز أنْ جيفلَِم ال  ت،  ال اجلسم يف اجلهعٰىل صحَّ

ة  بجهة معيَّن  فإنَّه خيتصُّ   -ن ذلك  تعاٰىل ع  -جسًام    انك  نْ  وإعاىلٰ ت

و   كونهجيب   ايستحيفيها  فال النتقل  عنها،  تثبته  داللة     فيه 

 ث.احلدو

  لوف  ،هازلتحيُّ   شاهدامل  سامعن األج  لالتنقُّ   ام يصحُّ قلتم: إنَّ   إنْ 

جسامً  تعاٰىل  بدَّ   كان  ال  أنْ   لكان  متيكو   من    يصحُّ   زه وحتيُّ   ،زاً حيِّ ن 

 ها.له يف اجلهات كلِّ تنقُّ 

ل كقيل  أنَّ كم:  تنقُّ صحِّ يُ   زالتحيُّ   ام  يفموصول  ح  اجلهافه  ت،  

تحِّ صيُ   احي� ه  كونلك  كذ املتضاعاق ح  الصفات  عدَّ ب  املتعاقبة  ليه ة 

 . نه عاجزاً كوو راً قاد ونهوك اهالً وكونه ج اً املمن كونه ع

عليه  ل  فيستحي  جيب كونه عاملاً   ٰىل حيٌّ عاك وته تبارإنَّ   :قلتمثّم  

قادر هالً ]] جا١٠٣[[ص  /  كونه   ويستحيل كونه   اً ، وجيب كونه 

فلِ زاً عاج جي  مَ ،  يفيك   أنْ وز  ال  كذلك  حتَّ مسألت  ون  يكون  نا،  ٰى 

معيَّ   زاً يِّ حمت جهة  يف  كونه  تنوجيب  يستحيل  مننقُّ ة  إىلٰ له  ا ريهغ  ها 

 ؟ من اجلهات

  الزم ه المكز من حاملتحيِّ   ، وذلك ألنَّ نيني املوضعق ب: فرقلنا

يُ   هلا ال  بدونه  عقَ الذي  كونل  ما  وجوب  جهة  يف  معيَّ ريغه   ،نة 
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اجلهات، ثّم ال     سائر من الكون يفه  لوُّ ل ختحييسه  ذلك أنَّ   عنٰى وم

حقِّ تعنيُّ   بجي يف  جهة  إ  وهذا  يتحقَّ امنَّ ه،  يف  له  قُّ تنة  لصحَّ   ق  

وجب  اجل فلو  يفكونهات.  ي  ه  بحيث  عليه  سجهة  نتقال االتحيل 

جهة   الذ  لبطل   ٰى خرأُ إٰىل  فيهحكمه  كاحلقيقة  هو  وباعتباره    ي 

وعقَ يُ  حقيقتهك  لذل،  ولينقض  ك.  كونيس  حي� ذلك  ألا ه  ال نَّ ،  ه 

غري    يهت املتعاقبة علحدة من الصفااويكون عٰىل    أنْ   يِّ يف احل  جيب

حتَّ متعيَّ  حقِّ إذا    يقال:   ٰى نة  يف  تعاىلٰ وجب  وه  تلكاح  من   دة 

 ه يصحُّ ألنَّ ض حقيقته،  إٰىل نق  ٰى ليه غريها أدَّ ل عتحاالصفات واس

  اهالً وج  اً نه عاملن كو يه ماملتعاقبة عل  تامن مجيع الصف  يِّ احل  خلوُّ 

ة لكونه  صفة مضادَّ   جزاً اعكان كونه    إنْ   اً اجزوع  راً ن كونه قادوم

الق  .اً قادر مجوكذلك  يف  الصفول  امليع  يف  ات  عليه  ة  حَّ صتعاقبة 

عنها  خلوِّ  ي  ،هابأرس ه  وج فال  واحدكون  موب  من  يَّ عة  تلك  نة 

  فرتق ، فاة احليِّ قيقحل  يه نقضاً غريها عل  واستحالة  صفات للحيِّ ال

 املوضعان.

يوممَّ  أنَّ   دلُّ ا  بتعاىلٰ   هعٰىل  ليس  أنَّ   ،جسم  جسامً هو  كان  لو    ه 

من األجسام  م جسااألفعل حيل يست اجلسم كام لفعالستحال منه 

املشاهجواملو فيامدة  وذلك  بين  دة   نشاهدها  يتال  األجسام  ألنَّ نا. 

  سم ال فعل اجل  نَّ أ   يففقت  رها وبناها، اتَّ دَ عٰىل اختالف أشكاهلا وقُ 

أهنَّ لعلَّ واا،  منه  ءبيش  حُّ يص فيه  لة  ق ا  فلو كان    ادرة ألنفسها،يست 

د من خمالفة آككل  يف الش  ألجساما  ذهلفته هل اخم  مل يكن    جسامً تعاىلٰ 

األجساه  بعض لبعض  ذه  ايفم  ق كاف  ،كالألش  يكون  ال    اً ادر ن 

يتأتَّ   ،لنفسه فعل اجلوكان ال  منه  خالف  سم، وقد علمنٰى  ك، لذا 

 . وث األجسامبحد] ]١٠٤[[ص / ناهثبت أ اما إنَّ نَّ إف

ز  ه متحيِّ نَّ أ   ه جسم، ال بمعنٰى إنَّ   :يقال  نْ أ ال جيوز    مَ ـلِ   قيل:  فإنْ 

 نفسه؟ ئم به قانَّ ل بمعنٰى أ يق، بعريض عمطويل 

، وذلك نفي ال  عن املحلِّ   ستغناءال امعناه    بالنفس  القيام  قلنا:

التزاي اجلسميَّ يقبل  ومعنٰى  يدد.  بداللخة  التزايد  هذا قوهللة  ه  م: 

عنٰى  م  ل عىلٰ مَ ُحي   فيجب أنْ   و جسم،سم منه، وهاجل  كوذل  ،جسم

التزايد    يصحُّ  الطول    هفيدخول  ما  ىلٰ ال عمق،  العض ووالعرمن   

 النفس. بيام زايد من القت يدخله الال

جيوز  مَ ـلِ يل:  ق   فإنْ  كام    :يقال  أنْ   ال  كاألجسام،  ال  جسم  هو 

كاألشيا  :ولونيق ال  أل  ،ءيشء  يتناقض،  :  )ءاليش(معنٰى    نَّ ال 

ه تعاٰىل يشء  إنَّ   :ذا قلناإف  ، عنهَرب م وُخي علَ يُ   أنْ   الذي يصحُّ جود  وامل

أنَّ ندأف به  موجود  ا  وُخي لَ عيُ   نْ أ  يصحُّ ه  عَرب م  قل  نه.  ال  (نا:  وإذا 

به  عنين  )ياءاألشك وجودات بأرسها، وال  املمن  لغريه    ه خمالف أنَّ ا 

قولوأمَّ   .ض يف ذلكتناق    نْ ، إ)مكاألجسا  ال  جسم  هإنَّ (ئل:  القا  ا 

بٰى نع أنَّ   طوه  ع ه  فقرييل  عميق،  دلَّ ض  هذه    الند  بطالن  عٰىل 

فيه وإنْ اعت  األوصاف  به  ٰى عن  ٰىل،  أخطفق  خرآ  معنٰى   هة  من ج  أط 

بقوٰى عن  إنْ و  .غةالل عريضنَّ إ  :)لاألوَّ (له    طويل    وبام   ،عميق  ه 

، فقد تناقض  قيه ليس بطويل عريض عم: أنَّ )ال كاألجسام( لوا  قا

 .والهق 

أ   حُّ صه يستحيل عليه ما يت أنَّ يس بجسم ثب لىلٰ اتعه  نَّ إذا ثبت 

  ون يف ول والكود والنزكون والصع سلواعٰىل األجسام من احلركة  

 رح.ضاء وجواعيكون له أ  أنْ يه ول يشء فمكان وحلو

ه  إنَّ (  :قالن  م   ليس بعرض، فهو أنَّ عاىلٰ ه تأنَّ   ا الدليل عىلٰ وأمَّ 

ملا   فقد أبطل،  لبث،لال  د قليد الوجوجدِّ ه مت به أنَّ ٰى عن  نْ إ،  )عرض

أنَّ نَّيَّ ب تعاىلٰ ا  و  ه  مل  موجود  بذاته  الوجود  يزال  ليزاجب   وإنْ   .وال 

من   ،باطلفهو    يها،ه إلج يف وجودوحيتا  لَّ املحا  حيلُّ ا  ه ممَّ نَّ  به أ ٰى عن

]] ما  ١٠٥[[ص  /  بحدوث  ثاً حمدَ   كذلك لكانه لو كان  نَّ إحيث  

املحال  حيتاج من  وإإليه  أ ٰى عن  نْ .  به  ا  منه  نَّ   أو  جنس  أللوان 

  ل طبا فذلك  ،ألعراض التي عقلناهاا  عضأو الروائح أو ب الطعوم 

وقِ األ  هث هذحدومن    لمناه عبام  أيضاً  رك وتعاٰىل.  تبامه  دَ جناس 

ثّم   .هااستحال عليعليه ما  ليشء منها الستحا من جنس كان لو ف

  ا ي� ح  قادراً   اً عاملهذه األجناس    نمون يشء  يك  استحالة أنْ والعلم ب

باس  ر منهظأ  بقولهٰى عن  وإنْ   .ملاً اع  اكون اجلامد حي� تحالة  العلم    :  

هذه    ألنَّ جهة اللغة،  من  طأ  أخقد  م، فليس بجس  هأنَّ   )عرض  هإنَّ (

عن إالَّ معستَ تُ   ال  دهماللفظة  يقل  فيام  ثبلبثه.    لُّ   أنَّ فإذا  تعاٰىل  ت  ه 

عليس   جيز  مل  ما  بعرض  األعرجيليه  عٰىل  موز  احلاض  يف ن    لول 

 . الِّ املح

ا  لُّ ويد عليه    ستحالةعٰىل  حلوله  أنَّ   أيضاً احللول  وجب  لو  ه 

لنا  وقد دلَّ   ،ملحالِّ م ادَ  ِق تيضقي  هذا، وحاال�   بداً يكون أ   أنْ   ىلٰ ٰى إألدَّ 

حع وٰىل  أنْ   حلَّ   إنْ دوثها.  حاال�   مل  بعد  يف   يكن  حلوله  ينفصل  مل 

حالٍّ   لِّ املح غري  كونه  ألنَّ   من  املسألا يع  مج  فيه،  ه  ليإتندة  حكام 

وتعاىلٰ تبا احللولتثبت    رك  دون  من  وصحَّ صحَّ   نم  له  الفعل  ة  ة 

الفعل  قيوإأحكامه   وجهاع  وج  عٰىل  وهدون  املال ،  حيصل    حلُّ  

أ بحل عٰىل  فيه  من    مروله  صحكم  زائد  هو    ،فةأو  ارك  بتوليس 

 لَّ حاملك  درِ ه كام يُ يفبحلوله    ك املحلَّ درِ يُ   :ٰى يقال حتَّ   كاً  مدرِ ىلٰ اوتع

هي السأعٰىل  فثبت  البو  ادوة  يف    اله  أنَّ ياض.  حلوله    حلِّ ملاينفصل 
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حالٍّ  غري  كونه  ما    ،هفي  من  ينوإثبات  نفمثبوته    فصلال  ال ن  يه 

 إليه. ملا ال طريق باتاً ه ال يكون إثوز، ألنَّ جي

حلولهنعقيل:    فإنْ  للمحلِّ ،  املحلِّ   تبارك وتعاٰىل يف  د   حيصل 

 .ذلك املحلِّ يف ة يَّ اإلهل األفعالهور هي ظقبل، و تكن من فائدة مل

وتقلنا كان:  األفعال  و  لك  تبارك  أنْ يمكنه  فيه    ها يفعل  تعاٰىل 

احل الت  أو  اعاً اخرتا  إمَّ   ،لولقبل  طريق  فالعٰىل  ذوليد،  يكون  ك  ل 

 . كبرياً  اعنه علو�  حلوله فيه تعاىلٰ ن م مستفاداً 

ما اء وألعض اجلوارح واىلٰ اارك وتعأحلتم عليه تبقيل: إذا    فإنْ 

واحلركة   الِّ من الكون يف املحجسام ]] األ١٠٦ص [[/ عىلٰ  يصحُّ 

تُ  ذا  فبام  اآليوِّ ؤوالسكون،  املتضلون  لمِّ ات  وارح  جلاذكر  نة 

يفملقتضية  وا قوله ملجنة  واملتضمِّ   املكان،  لكونه  مثل  تبارك    يئه، 
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ع  ويٌّ مر ابن  حا  مّ ث  .اسبَّ عن  عن  إخبار  أهنَّ هلهذا  ينتظرون  م  م 
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استو العبرش   ٰى قد  عٰىل     راق  

غري    ومن    اق مهردم  سيف 

 ]]١٠٧ [[ص/ ر:وقال آخ

عفلامَّ  عليهم نو ل  واستوينا     ا 

لنرسعٰى رص  ماهتركن  و    كارس  

ورد  قات، عٰىل ما  ه أعظم املخلونَّ رش بذلك أللعا  صَّ  ُخ اموإنَّ 

احلديث أنَّ علَ يُ ل  ،يف  مستولياً م  كان  إذا  م  ه  أععٰىل  هو  فألن  ا  ظم، 

 وٰىل. أ  غريهعٰىل  مستولياً  يكون

َ�نْ يُ :  لهوق ا  وأمَّ   
ُ

ف
َ
ش

ْ
سَ � شدَّ   ،اقٍ   عن  كام    ،ةفتأويله 

 هتا. ٰىل شدَّ أي: ع ،)اٰىل ساقهع ربامت احل ق ( يقول العرب:

 تعاٰىل: له وقو
ْ َ
يُ�ِ �

ْ
�

َ
 منا.، أي: بعلانَ ِري بِأ

ٰ ْصنََع َوِ�ُ وقوله: 
َ َ

 فتدٰى بعلمي. ، أي: لتُ �يِْ�  �َ �

  ِ�ُ َواْصِ�ْ ه:  ل و ق ا  وأمَّ 
ْ
  ِم َر�� �

َ
 ك

َ
 ِإ ف

�
 ن

َ
ُي�ِ   ك

ْ
�

َ
يف كالئنا   ي: أ   ا َن ِبأ

  عينني.أكثر من  ه يكون ل   نْ أ   م الظاهر للزولو جرينا عٰىل    . ا وحفظن 

مَ قوله:    اأمَّ  بََ�يْ اَوا�س� بِ اهَ نَ َء  يْدٍ ا 
َ
بم  .ةبقوَّ ي:  أ ،  أ ٰى  نعواليد 

يكون   للزم أنْ  ينا عٰىل ظاهر الكالمة معروفة يف اللغة. ولو جرالقوَّ 

 .نين يدأكثر م اىلٰ ه تعل

قوله:  وأمَّ   َمنَ   امَ ا 
َ
أ  

َ
ْسُجدَ َعك

َ
�  

ْ
 �ِمَ   ن

ْ
ق
َ
َخل �ِيََدي� ا  ،  ُت 

تأ  وفرعاملف اليف  ه  هأنَّ   هاهنا   يدويل  يقال:  كام  ممَّ صلة،  جنت  ذا  ا 

وبيانه يف قوله    خلقت أنا.  قال: ملا  هفكأنَّ   ه أنت.نيتا جك، أي ممَّ يدا

 اَوِمَن ا�� تعاٰىل:  
ُ

َمْن �   ادِ ِس 
ُ

بِ ِ�  ل ِ اِهللا  ْ�
َ
مٍ عِ   غ

ْ
 ل

َ
َوال دً      ى هُ

َ
  َوال

ُمنِ�ٍ ِكتَ     �  اٍب 
َ
ق   ...  ِعْطِفهِ   اِ�َ ث    :هلوإٰىل 

َ
بِ ذ  

َ
د� مَ �ِك

َ
ق  َمتْ ا 

أنَّ ].  ٨و  ٧  :[احلّج   اكَ دَ يَ  أ   ومعلوم  إما  اشار  من  الليه   ألعامل 

العرب وعادهتما تثنية اليد، فالوجه فيمَّ باليد. وأ   لعمَ يُ   ،ها عرف 

 : رالشاعقال  ،ٰى نَّمث ضعواملذه امثل ه يد يفن الم يذكروألهنَّ 

شفاك   لنا   هللا او  اهللافقاال     ما 

ضمنت  يدانِ لاك  من  بام    ضلوع 

 ]]١٠٨ [[ص/ :آلخرل ااق و 

رأ  املروإذا  أميت  يشعب     رهء 

ال  ويشعب  العصعصا  يف    نِ ايلح 

بالذي مد  فاع لك  فام  تعلو     ملا 

األُ   من  تستطيع  يدانِ وم ال    ر 

ه  لقي  وقد تأويل  ا يف  بنعم  ملا:  يةآلذه  أو  خلقت  لنعمتي، تي 

تني  دٰى النعمحإو  عض،عضها مقام بات يقوم بصفال  حروف  ألنَّ 

 ته. يَّ ٰىل ذرّ خرٰى ع، واألُ دم  آىلٰ علنعمة ا هي

قوله:  وأمَّ   َو�َ ا 
ْ
ٰ ب

َ
رَ � ُه 

ْ
وَج   �� 

َ
فاك كام ملرا،  الذات،  بالوجه  د 

وويق الرأي  وجه  هذا  أي  هجال:  املو  ه.فسن  :األمر،  كان    راد لو 

املا  وجهبال أنْ خصوصة  جلارحة  جيب  تبارك وق  يدلَّ   لكان    له 

ْ وتعاٰىل:  
َ

� 
� ُ

 ءٍ �
َ
  ه

ٌ
 وَ إِ   ا�ِك

�
َههُ ال

ْ
  هيلك   ]، أنْ ٨٨  صص:قَ [ال  ج

 هذا حمال.  وجهه، وإالَّ قٰى ذاته وال يب
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قتأو  فام  :لقي  فإنْ  تعاٰىل:  يل  ِْه  وله  ايَْصَعُد  إِ�َ ُِم 
َ

�
ْ
 ي�ُب ط� لال

 ]؟١٠ ر:[فاط

ال شكَّ قلنا:  جماز  أنَّ   يف    وذلكهذا  ا أنَّ   ،  أضاف  إٰىل   لصعوده 

فال    ووه  الكالم، كون  شكَّ حمال،  أنَّ .  جمازاً ه  يف  جمهذ  فكام  از، ا 

جعله غ  كذلك  نفسه  جمازة  ايتعاٰىل  وإنَّ الصعود  ج.  أضاف    ة هام 

طري  والعلوِّ الصعود   عٰىل  نفسه  التجوُّ إٰىل  إنَّ ق  حيث  من  جلهة   ز 

عىلٰ و  فلرشا  العلوِّ  سالفضل  ق هاتجلار  ائ  لكوهنا  لل،  دعاء، بلة 

القمولكو املو  نرين  املرش الكواكب  فنرية  كامالَّ إذا  ه ما    .ايهقة    

تعن    عربَّ يُ  بعباذاته  وإنْ رعاٰىل  الذكور  ا   هاً منزَّ   كان  ة  لذكورة  من 

كان  مل  ،نوثةواألُ  اإلنامفضَّ   الذكورا  عٰىل  عن لني  والعبارة    ث، 

 . اثعن اإلنارة العبلة عٰىل مفضَّ  رالذكو

تأويل  ل:  قي  نْ إف تفام  تُ عاٰىل:  قوله 
ْ
ِمن

َ
أ
َ
ِ�   مْ أ مَ   َمْن    اءِ ا�س�

 ؟]١٦ ك:[املل

 ئكته.السامء عذابه ومال من يفأأمنتم ه: معنا قلنا:

قد    نَّ فإ  وأيضاً  ورد١٠٩[[ص  /السمع  لنفي    داً مؤكِّ   ]] 

 تعاٰىل: اهللا  ال التشبيه عنه تعاٰىل، ق 
ْ
�
َ
ِلِه  َس ل

ْ
ِمث

َ
ْ ك

َ
َو اٌء وَ �  يعُ مِ �س� هُ

 َ
ْ

 وَ �  ،ِصُ�  ا�
َ
يَ � ُ  ْم 

َ
� ْن  ُ� 

ُ
 ك

ُ
 ف

َ
أ  

ً
  ]، ٤  [اإلخالص:  �دٌ  حَ وا

 املثل.لكفو هو او

*   *   * 

م /قِّ احل هنج  ): ـه٧٢٦ت ة احلّيل (العالَّ

اإلماميَّ   ]]٧٧[[ص   ق   التوحيد  يفة  وقول  يف  يضاهي  وهلم 

يقولونفإهنَّ   ،العدل قد    اهللا  إنَّ   :م  ال  سواحد  إل  ،واهيم  ه  وال 

ي  ،هغري األشياوال  يصحُّ ز  جيو  وال  ، ءشبه  ما  م  عليه    ن عليها 

ال   ،كاً رِ مد  عاملاً   راً قاد  ا ل حي� وال يزا  ه مل يزلنَّ وإ  ،ك والسكونالتحرُّ 

إىلٰ  يعلم هب  حيتاج  وحيقدِّ ويُ   ،اأشياء  أمرهم   هوإنَّ   ،ي ير  خلق اخللق 

 قبل خلقه هلم.  وناهياً  يكن آمراً  ملو ،وهناهم

وقالت ]٧٨  ص[[/ يشبه  نَّ إ   :هةبِّ ملشا  ]    ووصفوه   ،خلقهه 

خلق    قبليزال  وال    ياً ها نو    ه مل يزل آمراً نَّ أو   ،وارحجلا باألعضاء و 

شي   ال و   ، قهخل بذلك  غري   ئاً يستفيد  يفيد  آ  ، هوال  يزال    مراً وال 

ا د  ع بما    وناهياً  احلرش لعامل  خراب  والنرشوبعد  دا   ذاته    ئامً   بدوام 

املقا تعاىلٰ  وهذه  يف.  األلة  وال  و مر  ممهدوا نهي  األشع ا  ة  ريَّ قالة 

 . ضاً أي 

  ذلك غري    إىلٰ   حيٌّ   امل ه تعاٰىل قادر عإنَّ   : أيضاً   ةاعر وقالت األش 

الص  بمن  هفات  ليست  قديمة  تذوات  اهللا  وال ي  و عاٰىل  غريه  ال   

ي  ،ضهبع مل  ذ   ،احي�   عاملاً   قادراً   نك ولوالها  عن  علو� تعاٰىل    ا لك 

 . كبرياً 

*   *   * 

١٠٣  - :ا  

 ):هـ٦٧٢طويس (ت لاين نصري الدِّ  /لملحصَّ نقد ا

رسها ت بأ ليس  يهو:  اتتصديقاليف  ول  لق : اقال  ]]١١[ص  [

تسلأ ار  دل  الَّ وإة  نظريَّ وال    ي،و بدهيهوة  هييَّ بد   حماالن، ا  سل ومهو 

  وما هو إالَّ ،  كتسابعن اال  اني� كون غء إٰىل ما يمن االنتها   بدَّ بل ال 

كالعليَّ احلّس  بأنَّ ات  مضيئ  م  حاالشمس  والنار  و  أ   ،ةرَّ ة 

كعلوجدانيَّ لا كلِّ ات  الق   يوهه،  شبعو  وعهبج  واحدٍ   م   نفع،ليلة 

غريهنَّ أل مشرتكةا  البدهييَّ أ   ،  بو  كالعلم  ال ثباواإل   يفنال  أنَّ ات    ت 

والجيت يرمعان  املت  هذا  ويف  صافعان.  العاوقف  أهل  فِ ر    قاً رَ مل 

 ة: أربع

األُ  املعرتوىلٰ الفرقة  باحل:  والبدهييَّ يَّ ّس فون  وهم  اتات   ،

 األكثرون. 

القا   ةق الفر يفادحولثانية:  احلّس ن  فيَّ   أفالطون  م  عز  قط.ات 

  ال   قوالتاملع  يات هنيَّ يقيال  نَّ أيوس وجالينوس  لموبطرسطو  وأُ 

 .املحسوسات

مدرَ تأليف    واحلكم  ،فقطبآلة    إدراك  احلسُّ أقول:   ت اكبني 

امليعر  هٍ وج  عىلٰ   بغري احلسِّ   وأ   باحلسِّ  إمَّ ؤلِّ ض  دق ا الصف لذاته 

الكذبأ  ثانٍ   واليقني  ،و  بألوَّ ا م  احلكعٰىل    حكم    عىلٰ   دقالصل 

،  يالتأليف احلكم  سِّ ن احلل. وليس من شأويز  أنْ   مكنال ي  هٍ وج

فقك  ارإده  نَّ أل فال  بآلة  ايشط،  من  أصالً ألحكاء  بمحسوس  .  م 

كلُّ إف حم  ذن  هو  ال  ما  حيوَص يُ   أنْ يمكن  سوس  من  كونه    ثف، 

يقيني� اً وسسحم باطالً أ   او حق� أ ،  ييقينري  و غأ   ا، بكونه    اً وابو صأ ،  و 

  إالَّ   مَّ هُ ق األحكام، اللَّ احمن لو  صافذه األوع هيمج  نَّ إف  ،طاً و غلأ 

ف وَص يُ   ذٍ ، وحينئ ن احلسِّ  مأخوذ مريغم  وس حكإذا قارن املحس

األوصاف ح  هبذه  كونه  حيث  لهكامً من  ويقال  حيسِّ   :،   حكم 

  : املحسوسات يف قوله  ر هذا ثبت أنَّ . وإذا تقرَّ ي نو غري يقيأ   ييقين

العقوامل]  ]١٣/[[ص    يهات  اليقينيَّ   إنَّ (   ) تاملحسوسا  الت 

وال غري   ةقينيَّ تكون ي  ا ال يمكن أنْ هنَّ إحسوسات فقط، فت بمليس

  عنٰى السلب، بمة  ليست يقينيَّ   يام هلكة، بل إنَّ ملدم اٰى عمعنة بينيَّ يق

 . حكامً  حده ليسو كدرااإل  كام أنَّ 

املحسوسا كانت  مقوإذا  الكالم  هذا  يف  يقال    ةنارت  للحكم 
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املحسوسح  :اهل مطابقة  نكوار  عتبباات  كم  و أ قة  مطاب  غري   وأ ه 

  ا أنَّ ء زعموحلكاممن اورة  املذك  ةعاجلام  عاء أنَّ . فادِّ غلطاً   وأ   صواباً 

  ا واحلكامء ذكر  أنَّ ، وذلك  بحقٍّ   ة، ليسون يقينيَّ املحسوسات ال تك 

هاليقينيَّ   يادمب  أنَّ  واملجاليَّ األوَّ   يات  واملحسوسات  بات  رَّ ت 

الولقاب  وهاوسمُّ   ات،احلدسيَّ و  راتواملتوات قبوهلاجضايا    ، اب 

أنَّ  واملتواتاملجرَّ   يدامب  وذكروا  وبات  هسيَّ داحلرات    ي ات 

باستعداد    بها الصبيان يكتس  تاليَّ األوَّ   وأنَّ ات،  ئيَّ باجلزحساس  اإل

اإلل  صحي من  باجلزسحلعقوهلم  ولذئيَّ اس  كبري  ات.  حكم  لك 

بأنَّ اجلام حس� (  عة  فقد  علامً   امن  وأ )فقد  أ صأُ   نَّ ،  اول  م  للعكثر 

بالكالع  ،يبيعلطا والعامللم  والعسامء  والفساد، بال  مل،  كون 

وبويَّ ل عالثار  وباآل واال  أحكامة،  من  حليوانبات  مأخوذ  نات، 

علم  وبطلميوس،    ة عليها عندبنيَّ ة املأاهليد ورصا؛ وعلم اإلسِّ احل

الطبّ  جيَّ التجارب  عند  مة  املحالينوس  من  وعلم وسأخوذ    سات؛ 

عٰىل   يٌّ ها مبنة كلُّ ضيَّ الريا  واحليل  قالاألث  رِّ علم جرايا ووامل  ناظرامل

ااإل وأحكام  جُ إف  .تساملحسوحساس  يقأقاوي  لُّ ذن   يضتلهم 

ا  وثوقال مبادباملحسوسات  المجي  يلتي هي  فكي ع  ف ساغ  علوم، 

أ صنِّللم املحسوسات ال تكون    م قالوا: إنَّ م بأهنَّ عليهعٰى  دَّ ي  نْ ف 

بإهنَّ   بل  ؟ةيَّ نييق أحكانيَّ م  الوا  أهيُّ حامليف  قل  عم  تكسوسات  ون  ا 

 ة. يقينيَّ تكون غري اة وأهيُّ يَّ يقين

افإذ إ  بوالص ن  يعرنَّ واخلطأ   ة، ال عىلٰ العقليَّ حكام  ضان لألام 

التي    ماكانت األحك. ولو  سوساتيث هي حمات من حاملحسوس

معرض  تق يف  موثوق  ع  غري  املعقوالغلط  لكان  فة  رصلات  الهبا، 

  َل عِ وملا جُ فيها،  ط للعقالء  غلال  قوعة وثرق هبا، لكوثو مغري  يضاً أ 

ا وملبيان   املعقوالاضع  يف  واللغلط    صناعةٌ   املحسوسات  يف  ت 

 املناظر. سوفسطيقا و]] ١٤ص /[[ كصناعتي

مت هذه وبعد  النظر املقدَّ   هيد  أقول:  ال   مة  ن  يمك   والبحث 

إالَّ  ح متهيدمها  بعد  الع   االتِّ أ لم  صول  عٰىل  ا فو    ي ه ت  ما مقدَّ ق 

احصوو  أ ،  يملبادا مقدَّ   افعرت ل  ه بوضع  كامل مات  ولو  بي  ادي. 

املباد  مل مع وَ األُ   يتكن  مل    وأ   لومةل  نظر  موضوعة  يش يكن  ء  يف 

يشب  وال  عن  فحث  يقت   نَّ إ ء،  والبحث  التأدِّ النظر  من    ي ضيان 

إىلٰ  حاصالً   ل.فرع مستحص   أصل حاصل  يكن األصل  مل  ،  وإذا 

التأدِّ  ال  ي امتنع  يش  ءيش   من  يمكنذا  وهل  ،ء إٰىل    مع   البحث  مل 

واألاملحسوسا  يكرنم يتكلَّ ليَّ وَّ ت  ومن  يقصد  ات.  معهم  م 

و  اأ   همتنبيه إرشادهم  حتصيل  من و  بنوعرتاف  من  هم،  احليل،  ع 

أنْ  استعد حي  إٰىل  هلم  أصل  يش ين  نْ اد  يف  أنْ أ ء  ظروا  استحقاق    و 

 ء. يش   يباحثوا يف

ال الشكوك  افإذن  عتي  الفاضل  هذا  قوم  ل  نخرتعها  سان 

يُ روضمف ععربَّ ،  تستحائيَّ طفسبالسونهم    ال  أصالً وااجل  قُّ ة،  .  ب 

  ت ملحسوسا ات واليَّ وَّ  األىلٰ عق الوثواب من يثق أو يعرتف بجي امإنَّ 

التفيصِّ ببي مضا  ان  مواضعن  بيق  الغلط  أسبابع  لط،  الغ  ذكر 

تصويب وخت  وإحالة  اخلطأالصواب  رص  طئة  إٰىل  ذلك  ح  يبعد 

بر املرتاض،  ية  الواهليدات  التقوطلة  با ال  العقائد  ضفالعقل 

 ه. يفا إٰىل ما كنَّنرجع ولة. دات املضلَّ عاوال

ات  اجلزئيَّ يف    ربعتَ يُ   ا أنْ إمَّ   م احلسِّ كح  بأنَّ   وا عليهقال: واحتجُّ 

اأ  يف  أمَّ يَّ لكلّ و  مقبول،ات  اجلزئيَّ   يفا  ات.  يف   ألنَّ   فغري  حكمه 

 .والً بقحكمه مد مل يكن جمرَّ ط. وإذا كان كذلك معرض الغل

ات وال   اجلزئيَّ ، ال يفلهال حكم   سَّ حلا أنَّ   ا مرَّ ممَّ  رهد ظول: ق أق

  عىلٰ   لعقلم احك  حلسِّ من حكم ا  دار ون امليك   أنْ ات، إالَّ يَّ لكلّ ا  يف

ام يعرضان  واب والغلط إنَّ ن كذلك كان الصكاا  املحسوسات. وإذ

أحكام  لللعق حكم احلسِّ   أيضاً ه. ويف  مقبول   لو كان  لكونه    غري 

 . كذلك ضاً ل أيم العقكان حط، لكض الغلمعر يف

 سة أوجه: مخل يفوَّ ن األ: بياقال

يُ البرص  أنَّ   :أحدها قد  كامرياً بك  صغريالك  درِ   نار ال  يرٰى   ، 

 املاء يرٰى العنبة يفعظيمة، وكام    لمةالظ]]  ١٥/[[ص    يفعيدة  الب

إذو  ،ةاصجكاإل قرَّ كام  إىلٰ ا  اخلاتم  حلقة  ف  بنا  نراها نَّ إالعني،  ا 

 دة. البعيياء شاألك اً صغري الكبري كدرِ وقد يُ وار. لساك

ق قأ  مرَّ ول:  صد   الشكوك  أنَّ   د  عمَّ إذا  يعرترت  ال  ف ن 

واألوسحبامل يمكن    حقُّ تست  فالات  ليَّ وَّ سات  وال    أنْ اجلواب، 

  ة، فينبغٰى أنْ العقليَّ   من يثق باألحكامَّ  إذا صدرت عجياب عنها إالَّ 

 . طل أسباب الغهه عىلٰ بِّ نجياب بام يُ 

قدالبرص  أنَّ   اأمَّ  كال  اً كبريري  الصغ  كدرِ يُ     وهفعليه  أنَّ م،   و 

أ البرص إذا  يُ   ء صغرياً ك اليشرد  واً كبري  همعكه  رِ دمل  س.  بالعكال  ، 

و  كون ه ي  أنْ   ال يمكن   ء واحد،يش  حلالنيك يف ااملدرِ   نَّ أباكم  واحل

  ن ذإ، فعاً لتني ميف احلا  عند إدراكه  م إالَّ ال حيك  احلاكم  نَّ أل  ،البرص

 يال.اخلط سُّ بتو  و العقله

العقل حكم   ، وذلك أنَّ ال البرصل  العقه   تومهَّ امإنَّ لط  لغا اوهذ

  ، به كذلك   أحسَّ إذ البرصبالصغر،    يف اخليال  سمرتاملء  عٰىل اليش

و البثّم  أنَّ هَّ فتو  ، كبرياً ه  ب   أحسَّ رصجد  إبصلغ  البرص  م  اره ط يف 
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ا  ن إمَّ كوي ار بصاإل  ذلك أنَّ  نه هاهنا. وبيانبيِّ يغلط هو، عٰىل ما نُ ومل 

ابَرص املبح  ع شباانطب  عٰىل  البرص  نما بوقوع شعاع  وإمَّ ،  لبرص يف 

 خري. هو األ إٰىل احلقِّ  ربق واأل. املبَرص 

يُ   إىلٰ   تفلتَ يُ ال    أنْ   يغنبوي الشعاع    نَّ لشعاع بأول بال القبطِ من 

ل  قولزم ال رضاً ان عك نه تداخل األجسام، وإنْ م ملز  جسامً  نكا إنْ 

  الشمس ان كشعاع النريِّ  ألنَّ ر، آخ إٰىل حملٍّ  حملٍّ  لعرض منل اتقاناب

والنا يقيناً   روالقمر  يدفموجود  فام  به  .  هناكحاملع  بيندف  الني  ه ع 

 .يشعاع البرصٰىل الشكال عورده من اإلأ ما  عينهب

ممتدٌّ لش ا  نَّ إثّم   ق لشعاع  ا  يذ من    عاع  غري  إٰىل  من  الشعاع  ابل 

باج  أو   عا الشع   عن  ل خلل خالٍ لُّ خت من  شعا   ع تامتراكم  مأخذ  عني 

خمروط  ة  أبل عٰىل هي  أجزاء امتداده، بعض  يف    ذلك املمتدِّ ن  م  دواح 

بل  اعدته عٰىل سطح قااع وق ذي الشعأسه عند  جوفه، ر  وٌّ لدير مممست

ا وين لكثيفالشعاع  منه  ،  كان  عكس  حيا ىلٰ إ  صقيالً إذا  ما  عىلٰ     ذيه 

الصقيل،  ح  سطوال  متدِّ امل  ع االشع   ة احلادثة بني وي زاوية مساوية للزا 

ف ذي  الشفا القابلع، وينفذ يف الشعا بزاوية]]  ١٦[[ص / يه سمِّ ونُ 

انب   ج ىلٰ إ   ثخنه ينعطف يف عن سطحه و   سعك، وينالسطح الصقيل 

كلِّ  الشعاع  معًا ذي  واالنعها  واال.  بزاويتني يكون   نعطافكاس    ان 

 ه. عهذا يف موض يع   مج نيِّ عاع. قد بُ لزاوية الشمساويتني  

،  دد من جنسه م  ىلٰ ج إحمتا  احليوانات  رثأك  يف  يالبرص  عاعشلوا

ل  ختيُّ   يف تعان  ة، ويساألشعَّ   يذوسام  جأ ء من  إٰىل شعاع يش  يأعن

ط  ورج من سطح املخرم خطوط ختات بتوهُّ ملبَرص صاله باة اتِّ كيفيَّ 

و اإلالشعاعي،  بزايكون  حتدثيوبصار  عند  ن  م  ة  اخلطوط  تلك 

املخ فكلَّ ررأس  املبام  وط.  إٰىل    َرص كان  تلك    لبرصا أقرب  تكون 

ك  منه تكون تل  ام كان أبعد. وكلَّ  أعظمفرياه البرص،  وسعأ   ةلزاويا

اخلطوط وتصري   قاربتت   أنْ ، إىلٰ صغر أ ه البرصافريضيق،  الزاوية أ 

انلتوهُّ   احلسِّ عند   بعضهام  كخطٍّ   عىلٰ   طباق  فرياه    ،دٍ واح  بعض 

وبعد ذلكالبرص كالنقطة،  فأثر  يمحين    أصه  يراه  هذا عىلٰ الً ال   ،  

 .شعاعائلني باللقا  يأ ر

با  مَّ وأ  اوية التي حتدث عٰىل  ز لا  اع فيقولون: إنَّ االنطبالقائلون 

الس اجلليديَّ بو رططح  تصغر ة  املرئبحسب    وتكرب  ة    وقربه،   يبعد 

 زاوية.بتلك ال   يئملرك ادرِ  يُ والبرص

إىلٰ  ب  ولنعد  تقرَّ لاالقول  إذا  ونقول:  هرشعاع  ات  ، اعدةلقذه 

اع يف ي نفذ الشعائالر من    ةً يبقركانت  إذا  لمة  الظالنار يف    فاعلم أنَّ 

إ الرقيقة  امليض  ىلٰ الظلمة  بمجاورةاهلواء  البرص  ر،النا  ء  ما  فرأٰى   

ية واما تقتضيها زفرآها عٰىل    منهازها  ن نورها وميَّ نة موا بمعاحوهل

كثيفة،  ظلمة ال اليف  مل ينفذ الشعاع  اة جد� ديكانت بع  ابصار. وإذاإل

حوهل  يرَ   مفل ا ا  ما  بزا  هاورآها  بنور  ءمليضا  لنورمن  وية  وحدها 

  قريبة وال   نكت  ذا ملات. وإيف سائر املرئيَّ   كام غر فرياها أصغر،  أص

البرص  نَّ إف  اجد� بعيدة   حوهلا    يذحاامل  يالشعاع  يف ملا  ينفذ    مل 

أدركهام  هبا، بل  ءيضز النار عن اهلواء املميِّ ، فلم يُ اتام�  ة نفوذاً ظلمال

البرص فري،  ةً دواح  مجلةً   اً عم بزااها  الزاوي  وسع أ   ةيو  التي من    ة 

املحاذا من  العلَّ حوة  حتدث  هو  وذلك    الرؤية   يفا  وهنلكة  دها. 

 . حدهااة وكورة باملحاذالظلمة املذ  غريؤيت يفا لو رُ م ممَّ عظأ 

اصة،  جبة يف املاء كاإلعنالرؤية    يفا السبب  وأمَّ ]]  ١٧[[ص  /

أنَّ ف يف  العني  هو  باالمامل  ترٰى  ا تداء  يفالنا  يعلشعااد    اء ملا  فذ 

معو والًا املنعطف  يت،  الشعاعان    سطحقلاميز  من  و  رهبام   اأمَّ املاء، 

فريا  يف بالهلواء  وح اها  ه نافذ  العنبده.  كانت  إذا  قريبةً ذا  من   ة 

ين، فرأهتا عان متاميزار الشعاصو  ا صارت بعيدةً إذا  مَّ املاء. أ سطح  

 حدة. ة واحال متاميزين يف نيعيف موض فذة واملنعطفةبالنا

ع الزاوية سُّ تو قربه من العني فلر عند  اتم كالسوا اخل  ةيرؤا  مَّ وأ 

شياء  إدراك األو   ني. عند العخلاتم  باا  أضالعه  طيحتتي  الة  الشعاعيَّ 

 .كام مرَّ لزاوية، ق تلك ا لتضيُّ  يكون ةً عيدة صغريالب

وقد كامدرِ يُ   قال:  اثنني،  الواحد  غمزنا    ك  العيإإذا    نينحدٰى 

 .األحول  يف حقِّ كام، ورينمٰى ق ا نرنَّ إمر فالق ا إىلٰ ونظرن

البرص النور  يف    ممتدٌّ   يأقول:  الدماغ  فتني  وَّ جم  عصبتنيمن 

  واحدٍ   كلُّ   لصويتَّ   يتباعدان   إٰىل العينني، ثمّ هلام  قبل وصون  تالقيات

 ء معاً ليشا  انذا كانتا مستقيمتني تبرصإعينني. فلامنهام بواحدة من  

ااً دحوا  شيئاً  وإذا  إأ فتا  نحر.  انحرفت  عحدامهو  اا  ستقامة،  الن 

  َرص بار املخرٰى، وصن حماذاة األُ ع  فةذاة إحدامها منحررت حماصا

إحدا غري  من  ا  املبَرص مها  أبرصألُ من  وإذا  شيئاً خرٰى.  ،  واحداً   تا 

املبِرص  نحسبه  لوقوع  شيئني،  علبرص  رو   منه  حماذاتني    يه 

الع،  الفتنيمتخ و  قلوحكم  إكهبالغلط.  احلكم  فت  ختالذا  ذا 

ماببَّ والسلوسطٰى  ا يفن  ة  وأحسَّ وضعهام   األصابع  معاً     اً ئشي  تا 

كحمُّ واحداً  مثالً ،  تصة  أهنَّ وهَّ ،  ل  واألحوني.  تصحمُّ ب  تاأحسَّ   امم 

صواب،  لاقوف عٰىل  ده بالو العتيا  ،نيشيئء  ام يرٰى اليشقلَّ   يالفطر

 .اً فل تكلُّ وَ ي يقصد احلَ الذ ألحولام يقع ذلك لإنَّ  بل

املاء  ٰى يف  ا نرنَّ إالقمر، ف  وعطل  عند   اءمل اإىلٰ   ظرناذا نكام إقال: و

 آخر.  ٰىل السامء قمراً عو قمراً 
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يكذه:  أقول بنا  اون  البرصلشعفوذ  السامء  إىلٰ   ياع   ، قمر 

امل]]  ١٨/[[ص    كاسهانعوب سطح  فمن  إليه،  مرَّ ريه  نَّ إاء  : نيتاه 

 . سكنعبالشعاع املة ومرَّ  ،نافذع الة بالشعامرَّ 

اوقد نرقال:   ا أخرجن  لرحٰى، إذاكاة،  احدوة  ريالكثاء  ألشيٰى 

متقا  طها خطوطاً يحم  من مركزها إىلٰ  بكثرية  خمتلفةاوألربة  وإذا   ،ن 

رس اس لوناً   يعاً تدارت  هلا  كأنَّ واحداً   رأينا  مم،  كلِّ تزه  من  تلك    ج 

 األلوان. 

حسٌّ أد  ما  كلُّ   :لأقو ا  ٰى يتأدَّ   ركه  ثمّ   حلسِّ إٰىل  إاملشرتك،   ىلٰ  

، كان أثر  ون آخرعة إٰىل ل ل برسقتانو  ناً  لو البرصرك  أد  اذإف،  الاخلي

احلسِّ وَّ األاللون   يف  اارإدعند    املشرتك  ل  اللون  فلثاينك    كأنَّ ، 

وال  معاً رآمها    ائيلرا ب،  زمان يكون  للنف  ينهام  أيمكن  ز  يِّ متُ   نْ س 

من    أحدمها فتدركهامثاالفيه  وإممت  ين،  اإلكا  نْ زجني،  دراك  ن 

األ زال  إنْ   اً وأيض  .آلتنيب عنلوت  وارصالباذاة  حم  ان  يف    رتسمت 

توالٍ   حلسِّ ا عٰىل  يُ   ،املشرتك  احلسُّ درِ ال  بعضتراخ  ك  عن    هاي 

 من مجيعها.  جاً ممتز  شرتك لوناً ملا سِّ من احل ك النفسر بعض، أد

  التي و كاألشياء  أ   ،ابكالرس  ،داً املعدوم موجول: وقد نرٰى  اق 

  اخلطِّ ة كنازلة اللقطرا  كام نرٰى ، وةذوالشعبة اليد خفَّ حب رهيا صايُ 

 ة. رئعة كالدا دار برستُ  ة التييم، والشعلستقملا

الرس املرئأقول:  إنَّ اً مطلق  وماً دعم  ليس   ياب  يش،  هو  ء ام 

 كام  بخةمن أرض َس   عاع ينعكسترجرج ش بسبب  للبرص  اءٰى يرت

ياء  واألشط.   فيه غلبرص وليس لل  ،ب ماءً حَس اه فيُ يينعكس عن امل

يُ ال خهيرتي  وا  اليد  موهُّ التيف    يكون  امإنَّ عبذ  املشفيف  بخالف  ا  م 

بسبب  يكون الوجود،  اليش  مدع  يف  بني  النفس    ا م  وبني  ءمتييز 

ب ا بسبوإمَّ   ،بيهه ء إٰىل شة من اليشركاحلة  ب رسعا بسبمَّ ، إيشبهه

ف عليه من  ، عٰىل ما يقعةل عنه برسدَ ء املبيشمقام ال  مة البدلإقا

األعامعري تلك  ورؤف  النازا  ةيل.  كلقطرة  ، متقيمس  خطٍّ لة 

اشعلوال كدائوَّ جلة  إنَّ الة  التِّ رة،  يكون  البرصدرِ يُ   ما  صالام  يف كه   

إليه املحرَّ ضع يتمو قد  بامك  تحرِّ ك  ن كونه  املشرتك م  احلسُّ   أدركه 

ك النفس  رِ د، فيُ نيئةً له وثبت فيه هُ قب  آخر ]]  ١٩[[ص  /  موضعيف  

 . صالً متَّ  اً دحوا شيئاً تني وحتسبه ليع ما يف اآلمج

كراكب    كاً متحرِّ   اكنالس، وكالظلِّ   اً كنسا  كحرِّ ملتا  ٰى ونر  قال:

النَّ إف  ،فينةسلا يشاهد  متحرِّ كاسال  شطَّ ه  والكاً ن  كة  تحرِّ ملا  سفينة، 

 . ساكنةً 

احلأقول بم:  ليست  والبرصرئيَّ ركة  اليشة،  أدرك  إذا   يف   ء 

حم ماليش  اذياً موضع  أنْ   ء  آأدرك  بعد  موضع  يف  حماه  لغري    ذياً خر 

اليش عننفالمت  حك  ءذلك  جممس  بحركةدراإلوع  د  ذلك    اكني 

امل ليشا كانت  وإذا  القدسء.  قليلة  يُ افة  ال  بني  رصبلا  زميِّ ر   

ك  درِ  مل يُ السفينة فلامَّ   اكبا ر. أمَّ س ساكناً النف  فتحسبه  دراكني،اإل

انتقاالً لب موإىلٰ   موضع   نم  دنه  س  حسبه  تاكناً ضع  وإذا  لت  بدَّ ، 

ألجزاحماذ ختيُّ   الشطِّ   ءاته  سمع  نفس  هكونل  حسبيف    شطَّ ال  ه 

 ل.ل األوَّ بالتبدُّ  ل شبيهاً بدُّ ذلك التلكون  ،كاً متحرِّ 

إٰىل   املتحرِّ ٰى ريُ   وقد  قال: جلهة، تلك ا  إٰىل ضدِّ   كاً رِّ جهة متحك 

جهحرِّ املت  نَّ إف إٰىل  الك  يرٰى  متة  شا  يهاإل  كاً رِّ حكوكب  غيامً إذا   هد 

  ٰى يروقد    ة.هك اجلإٰىل خالف تل  اً ككوكب متحرِّ لكان ا   نْ وإ  حتته

إٰىل اسلكا  قمرال إذا   خالف   إىلٰ   كان سائراً   إنْ لغيم وائر  تلك اجلهة 

 . إليه ئراً اسم الغي كان

اأقول:   منائر  سلليكن  ينتقل  جهة  و)ب(إٰىل    )أ (  إٰىل  مر  الق، 

مثل    بالقياس و)ج(إليه  بيوسِّ املتيم  غلا،  ال  ط  الذي  حيجب  نهام 

مثللرقَّ القمر   ف)هـ  د(  ته  كان  إ.  ش  )أ (عند  ئر  الساذا  ه عاعكان 

يرٰى الذي    متدُّ ملا كخطِّ به  القمر  إٰىل    )،ج  ز  أ (    انتقل   )ب(وإذا 

ٰىل إ  )ز(ن  ك مالقمر حترَّ   ل أنَّ فيتخيَّ   ،)ب ح ج(  خطِّ عه كاعش  صار

أوَّ   ،جهة حركته  يف  )ح( الغيم  )ز(طة  لنق  ذياً احم  الً إذ رآه    ثمّ   ،من 

إٰىل  من  منتقالً  وأ )ح(ها  املتمَّ .  القمر  خالفحرِّ ا  إٰىل    هة، اجلتلك    ك 

 . ملا مرَّ  كته،حرب ال حيسُّ ف

ج) مر وهو (ورأٰى الق )أ (نقطة عند  كن الناظر ساكناً يل وأيضاً 

) ووصلت  هـجهة (  يم يفك الغ، ثّم حترَّ طة (ز) من الغيمنقل  ياً حماذ

رأٰى  طة  نقل  وَّ كان يف األ]]  ٢٠/[[ص    حيثإٰىل    نقطة (ح) (ز) 

  نَّ ل أ يَّ (ح)، فيتخ  طةنق  ذاة حما(ز) إىلٰ قطة  ناة  من حماذ  تقالً نمقمر  ال

إٰىل (ح) وهو خال  نمك  القمر يتحرَّ  ال ة الغيم وكرح  ف جهة(ز) 

املحاذاةانتقاله يف  ، ألنَّ الغيمبحركة    حيسُّ  إىلٰ بالقي    الساماس  ال    ء 

إذا . و احلسِّ غيم يفزاء الاء السامء وأجأجزابه  لتش  ،هسِّ ح يف  غريَّ يت

من   بعيداً أٰى القمر ر  )أ ( ند اظر عوالن ،) فقطـهح يم مثل (ن الغاك

وهو  ه  وصل مبدأ   نْ أ  م إىلٰ ك الغيثّم حترَّ   ،(ز ح)  طرف الغيم بقدر

(ح)نق فإٰىل    طة  كان  الذي  القم املوضع  رأٰى  (ز)  (ج)    ريه  وهو 

أ تخيَّ يف  ،لنقطة (ح)  اً ذياحم إىلٰ   ك منقمر حترَّ ال  نَّ ل  ((ز)   ح) فسار 

 م. كة الغية حرجهف الغيم، وهو خال  جهةإىلٰ 

يُ   ل:قا املستقوقد  منكَّ ري  الساً يم  كاألشجار  أطراف   يت،   عٰىل 

 األهنار.
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شعانعك  اذإ  أقول: اس  سطح  لبرصاع  األشجااملا  من  إٰىل    ،رء 

زا  الو يكون  وحمالة  الشعاع  متساويتإلاويتا  يني نعكاس  نعكس  ، 

وإٰىل أسفله    ،لرائيأقرب إٰىل اوضع  جر من مإٰىل رأس الش  عالشعا

أ مون  م منهضع  أ ، إىلٰ بعد  قاعدة  تَّ ي  نْ   بقاعدة عكسه. الشجر  صل 

ذلك    ائم عىلٰ والشجر الق  ،)(ب د  وسطح املاء  ،)أ (   يرائال  يكنفل

(ال الش  يسطح  ولينعكس  (د)،  من  النافذ  (إ)  أ عاع  نقطة  )  هـٰىل 

ـ   أ (  يتايكون زاو)، بحيث  يطة (هو نقجر، والش  سمنها إٰىل رأ    ه

  نقطة   من  نعكسي  مكن أنْ ال ي:  لومتساويني. أق   )د  هـ  ي(ب) و

(   تيل من  جهة  إٰىل جزء هـ(ب)  ال  ) شعاع  رأس  من  شجر،  أسفل 

(حكنق فينوإالَّ   )،طة  م  نعكس  (ر)ن  النافذ  ويكو   قطة  الشعاع  ن 

ية  اون زيكو  نْ ب أ جي  وحينئذٍ    (ح).عنه إىلٰ   نعكسًا ٰىل (ر) مإ)  أ ن (م

  ، ب)  ـه  أ زاوية (من    م) أعظهـ  ر   أ ث (مثلَّ   اخلارجة عنر ب)    أ (

ر    لزاوية  يةً اومس  ب)  ر  أ (   لكن زاوية ( (ح  وزاوية    ) ب  هـ  أ د)، 

ـ   ي(زاوية    ظم منأع  د)   ة (ح ريوزاد). ف  هـ  يلزاوية (  مساويةً    ه

ك أعظم  ويكون  (  ثرياً د)،  زاوية  فالد  هـح  من  مد)،  ث  ثلَّ اخلة يف 

 . لذا خلف حمان خارجتها. همظم ) أعهـر  ي(

زء  شعاع إٰىل ج)  هـ(  عكس من ين  أنْ   نوال يمك  ]]٢١[[ص  /

ب)   هـ  أ ة (يو كانت زاح)، وإالَّ نقطة (س الشجر، كرأ من  فل  أس

زاويت  دٍ احو  لِّ لك  مساويةً  (من  و(ح    هـ  يي  ـ د)  عظمٰى ال  د)  ه

فوالصغرٰى  خلف.  هذا  أنْ   بدَّ ال  ذن  إ،  كلِّ   ينعكس  من   نقطة  إٰىل 

ا  متيل إىلٰ من  نق  لرأس  من  من  طأسفل  إٰىل  هـ(ة تكون  أمي()  ل د) 

 ة. اعدبالق صل القاعدةتتَّ  ٰى حتَّ 

كانت  امَّ ـول تُ النفس    االنعكاسدرِ ال  متعوِّ هنَّ إف  ،ك  لرؤيا  ة  دة 

بنفوذ  يَّ رئامل عالشات  اعاع  املقامستال ٰىل  الشعاع  حتسب  نعكس ة، 

ن  ام ال يكو املاء ربَّ  نَّ إ، فاً فذاناألمر   ون يف نفسء؛ وال يكاملايف  نافذاً 

الشجربق  ميقاً ع طول  يكون  أ   ،در  ال  ينفذال    كدراً و  شعاع  فيه 

أنَّ حيس  حينئذٍ ، وأصالً  نز  ب  أكثر  الشجر  املاء لكونه    الً ورأس  يف 

من  أبع أ هلأصد  وباقي  عىلٰ ،  الرتجزائه  كأنَّ تيب،    متنكِّ فرياه  س  ه 

املا سطح  املساحتت  وهذه  وإنْ ئء.  متعلِّ   ل  سة ندباهلة  قكانت 

 إليها. رَّ جم انالكال ا هنا ألنَّ دناهأور

نو  :قال اإىلٰ ظرنا  إذا  رأيناملرآ  وعريضاً يالً وط ه  وجال   ة   ،،  

غلط   عىلٰ   دلُّ ذلك ي  لُّ ل املرآة. وككش، بحسب اختالف  اً ومعوجَّ 

 .احلسِّ 

املأقول ارآ:  يفلط ة  املستقيمة  واملنحني  ويلة  يف الطول،  ة 

ك مسأُ لب  قاالعرض،  يكون    إليها  نظر  إذاة،  يردتسطوانة  بحيث 

ل  در طوطوله بق  الً طوي  يهاجه فٰى الوريلطول الوجه    اً حماذي  طوهلا

العر  ،هلوجا النعقليل  العريضض  الشعاع  أقّل  ممَّ   كاس  هو  ا 

عاكس نعكس من  ي  طولال  نَّ . وذلك أل قيامً مست  ناك  ا لو ممَّ   عرضاً 

والعرمستق ينعكسيم،  عاك  ض  منحمن  وإذا  ن س   إليها  نظر. 

يبح ا  ذياً حماطوهلا    كونيث  األلوجه  لعرض  باكان    ، لعكسمر 

عريالوج  ٰى فري عرضضه  عر  ضاً ه  من   وطوله  ،هالوج  بقدر    أقّل 

يف    باً مورَّ إليها بحيث يكون طوهلا    نظرطوله. وإذا  ]]  ٢٢[[ص  /

 .اوج� جه مع رٰى الوالوجه ي حماذاة

و أ وضعني  ع من مالشعا  كس منهاحيث ينعاملرآة ب  وإذا كانت

واحم  إىلٰ   رثكأ  رأ وضع  فد  الناظر  ويها  ٰى  أكثر، أ جهني  لنفسه    و 

أكثرأ   ورأسني ومو  يرٰى ن  .  وجهبعضها  م  وكذلكساً تنكِّ ه  يف    . 

تال رايا، وحيملا  ا كتبالتي تشتمل عٰىل أكثره  ةعنوِّ ختالفات املتاال

 ونه. وجه يقصد ايا عىلٰ رامل خذومتَّ هلا 

ن فساين مالن  اكدر اإل  ةذلك غلط بدهي  كلَّ   أنَّ   ا مرَّ فقد ظهر ممَّ 

 .احلسِّ  إليها، ال غلطية تأدّ امل املحسوسات

ه  ء، مع أنَّ ليشعٰىل ااالستمرار  زم بجيد  ق   سَّ احل  أنَّ   هاثانيقال: و

ألنَّ ون  كيال   يُ   احلسَّ   كذلك،  الرِّ فال  بني  ومثليشق  ولذلء  ك ه، 

الحيص بني  االلتباس  فبتقديشل  ومثله،  األء  تواٰىل  يظنُّ مثير   ال 

عند    ان غري باقية األلو   نَّ إف. ولذلك  امستمر�   داً احو  وجوداً   احلسُّ 

ا ُحي ب  ة،نَّلسُّ أهل  أ ، مالً فحا  حاالً   اىلٰ عت  اهللاا  ثهدِ ل  حيكم البرص  نَّ ع   

ل وب مستمرٍّ جود  واحد    أنْ   أيضاً   َل مِ احتُ ذلك    َل مِ تُ احفإذا  .  ون 

  ، االً حف  ثها حاالً دِ ُحي تعاٰىل اهللا    ة، بلقٰى مستمرَّ جسام ال تبال: األيق

  أنَّ   فثبت.  واحداً   شيئاً   ها احلسُّ يظنُّ  واليةلة متئ كانت متام امَّ ـها للكنَّ

 . غري مقبول اءلبقبا حلسِّ حكم ا

احلأقول هو:  بالبقاء  بأنَّ   كم  يف   احلكم  الثاين   انالزم  املوجود 

اهو   يفملبعينه  الزوجود  األوَّ   وهذامان  يصحُّ احلكم    ل.  من   ال 

فاحلسِّ  عنَّ إ،  يقدر  ال  يستحرض  ،الزماننيضار  استح  ىلٰ ه   فكيف 

فاملو احلكإف  ؟هاميجود  يكبالبق  مذن  ال  إاء  العالَّ ون  من  قل.  

يغلط  نَّ إقل  العو عقام  اإذا  بني  املشرتك  ومل    نيئلشيل  املتشاهبني، 

ما  يعق كلَّ   بهل  عننهم  واحدٍ   يمتاز  فاآلخ  ام  الغإر.  هذا  لط حالة 

 بصواب.  يسل عٰىل احلسِّ 

األشاوأمَّ  حكم  فيشغري    لواناأل  نَّ بأ  عرةا   لزمهم   ءباقية، 

املتسلِّ أُ   بحسب الاإل  أنَّ   وهيدهم،  مة عنصوهلم  يمكعدام  أ    نْ ن 
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فعالً كوي واعللف  ن  الباق   أنَّ ،  مس  ياملوجود  بقائه  عن    تغنٍ حال 

إالَّ ال مؤثِّ   أنْ و  ر،ؤثِّ امل وإتعاىلٰ اهللا    ر  أع.  يدوم    راضاً ذا شاهدوا  ال 

التزمووج بتجدُّ الا  ودها  حدقول  ح  الً اها  وبعد  لاال.    امَّ ـ ملعتزلة 

الضدِّ ا  زوجوَّ  مل  ائه  نفإل  املقتيض  خر اآل  الضدِّ   لِّ حمعٰىل    طريان 

والويقو بذلك.  للفالسفا  جعلواامَّ ـة  حال    ]]٢٣  /[[ص    الباقي 

املؤثِّ   اً حمتاجبقائه   حيإٰىل  مل  والنظَّ إٰىل    تاجوار  ذلك.  من  ارتكاب  ام 

غاملعتزلة   األجسام  ذباقية    ريجعل  غري    مكاأح  وهذه  .كلبمثل 

 . قة باحلسِّ متعلِّ 

أنَّ اق  وثالثها  النم  ئانال  ل:  يف  شيرٰى    ثمّ ه،  بثبوتوجيزم    يئاً وم 

ال    مَ لك فلِ . فإذا جاز ذكان باطالً   ذلك اجلزم  قظة أنَّ ييف ال له  تبنيَّ ي

ه أنْ جيوز  حالةيك  نا  كثالث  ون  فيها  لنا  يظهر  رأيناه  ة  ما  يف ذب 

 ؟ قظةالي

يالنا  أقول: ميخيف  رٰى  ئم  املما  ثل  اله  إالَّ يرٰى  أنَّ ستيقظ،     

ل أح  فاً واق   نا ك  امَّ ـاملستيقظ  حكم  اليقكام  عٰىل  مأح  بأنَّ ظة  تبه  را د 

ح وقٌّ واقع  وغرياآل،  واقع  غري  لحقٍّ   خر  والنائم  كامَّ ـ .  غ    فالً اان 

اإل أ   اسحسعن  يرهاقع  الو  نَّ حسب  الذي  خيو  يف  وهذا   اله.اه 

ء  يشبني ال   مييزالت  مدفس من عللنو غلط  ، بل هلط حيسِّ ليس بغ

 .ءالذهول عن اليشاله حال وبني مث

أنَّ و  :قال قدالرب  صاحب  رابعها  ال وجود    صوراً   ريتصوَّ   سام 

يف ويشاهد   هلا  خوجيو ها  اخلارج،  ويصيح  بوجودها،    ؛ انهم  فاً زم 

ا ها يرٰى ملة ألجلنسان حاإلتعرض ل  نْ أ  وزه جيأنَّ عٰىل    هذا يدلُّ و

 . ج موجوداً خلاريف اجود ليس بمو

 يف غراقه  ه الستنَّ إ، فكم النائمالربسام ح  بكم صاحول: حأق

. النائما حيكم به  م  مثله بم نفسساس حتكحاإلعن    تهاخليال وغفل

ا هذه  مجيع  لإلوحألويف  يعرض  مل  حاال  ألنسان  ما   اهجللة  يرٰى 

غفل   شيئاً   أدرك بخياله ، بل ذلك ه مل يرَ نَّ إف ،داً جوود موبموج ليس

ود يف  ليس بموج  ك مادرِ  يُ مل  سَّ احل  أنَّ   رهحساس. فظاإل  ه عنمع

 .أصالً  األحوالحال من 

وإ جقال:  فلِ از  ذا  األمر  أنْ   زجيو ال    مَ ذلك  فيام  كذلك    يكون 

األ لتل  نْ إف  ؟ءاصحَّ يشاهده  املوجب  احلقلت:  املرض،   ةالك    هو 

ال الصحَّ وعند  ية  قلت:  وج  الد.  الواحانتفاء  يوسبب  ال  جب  د 

هذا االحتبكم،  اء احلانتف يندامل  أسباب ذلك     بحرصإالَّ   فعل ال 

الكتخيُّ ال بياذب،  ل  ثمّ   ناثّم  بيانتفائها،  أ    وزجي  ال  بسبَّ امل  نَّ ان 

ه واحدة من هذ  لكن كلَّ   ،بباعند انتفاء األس  بقاؤه  حصوله وال

ممَّ قدَّ امل يمكن  امات  لو  الدقي   بالنظر]]  ٢٤/[[ص    إالَّ بيانه    ال  ق 

أنْ   أمكن، جيال  فلزم  بوجود    وز  امليشاجلزم  من  إالَّ حء    سوسات 

بتل العلم  يدلُّ ة. وذلك ممَّ ك األدلَّ بعد  أ   ا  حكم  جمرَّ   نَّ عٰىل    احلسِّ د 

 بول. مق ريغ

ي  أقول: اإلثمل  غريبيشحساس  بت  أصالً واق   ء  موضع  يف  . ع 

كه النائم  رِ دلتجويزه فيام يُ   اءصحَّ هده األفيام يشاز الغلط  يوجت  اأمَّ و

فمامَّ وامل يريض،  الرصبأ  العقل  مل  .حياه  الوثبِ نُ   ونحن  ثوق  ت 

نقولبدليل،  باملحسوسات   العقبل  يقتضيهالرص  ل:  وهيح  ذه . 

أسب  ردهاون   امإنَّ جوبة  ألا الغلبيان  أ اب  بعد  الذهني،  م كح  نْ لط 

غلطاً  ذلك  بكون  إل  ،هن للذ  العقل  مصحَّ   ثباتال  نُ ة  كه درِ ا 

 منا بيانه. ، كام قدَّ حلواسِّ با

قوله:وأمَّ  الواحاف(انت  ا  السبب  ا  الد  ء  احلنيوجب  )، كمتفاء 

لو نعم،  صحَّ أثبتن  قلنا:  احلكم  ا  املثبة  رج  اخلايف    حسوسات بوت 

لكبدلي ذ  األمر ان  ل،  ما  لعٰىل  نُ كنَّكره.  مل  ذلك ثبِ ا  بشهادة  إالَّ   ت   

من   دلي  هعجوغري رالعقل  فليس  إٰىل  ب عن هذه نجي  نْ أ علينا  ل، 

الصحَّ احتامل    نَّ إف  ،تشكاال اإل ايفة  عدم  يشاهده  ء  األصحَّ ام 

بدهيدفع  من تأعند  غري  من  العقل،  وحرصمُّ ة  األسباب  يف   اهل 

وغري  سباب  انتفاء األ   ب عندبَّ ملسا  اع حصولامتنيان  وانتفائها. وب

 يل. و اجللأ نظر الدقيق بال تا يثبذلك ممَّ 

ا بالغنا يف ية البياض، ثّم إذيف غاالثلج    ا نرٰى نَّ خامسها أ و  :لاق 

رأ   رالنظ أجز  باً ركَّ م  اه ينإليه  وكلُّ صغار  ةديَّ مج  ءامن  من    واحدٍ   ، 

  ن، وَّ غري مل  نفسهيف    اللون. فالثلج  نع  اف خالٍ شفَّ جزاء  ألاتلك  

ملوَّ   اأنَّ   عم أللو ب  ناً نراه  وليس  البياض.  إنَّ   أنْ   دٍ حن  ذلك    يقول: 

بعض    الشعاع  النعكاسن  اك  امإنَّ  األجزاء  سطوح  عن  تلك 

لذي ا  ، ألنَّ انيقدح يف غرضال  ا  هذنقول:  ا  نَّ ة إٰىل بعض. أليَّ اجلمد

إالَّ  ليس  بيذكرته  التي ألجلها  العلَّ ان    أبي رنة  الثلج  ه  أنَّ   ، معضٰى 

ن ليف  ما  يضبأبيس  فسه  ونحن  القدر.  إالَّ سعينا  .  هلذا    يضاً أ و 

اف  ه شفَّ ئأجزامن    حدٍ وا  كلَّ   ، مع أنَّ ضيأبنراه  فالزجاج املدقوق  

ا  الٍ خ ف  للون،عن  حيدث  كيام  ومل  تلك    نَّ أل ة،  مزاجيَّ   ةيَّ يفبينها 

 نرٰى   وأيضاً   .لا فيام بينها فعل وانفعصل  صلبة يابسة مل حي  ألجزاءا

الشفَّ خنيالثاج  زجال  من  الشقِّ   عموض أنَّ   ،ضأبياف    ليس مع    ه 

  غري   واء واهل  ،شقِّ يف ذلك ال  نتقاملح   اهلواءهناك إالَّ   ]]٢٥  [[ص/

ه يف ع أنَّ م  ناً ملوَّ   ءيشالا نرٰى  نَّ فعلمنا أ   ،نملوَّ ن، والزجاج غري  لوَّ م

 ن. وَّ ه غري ملنفس
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ت  أقول: املحقِّ بنيَّ قد  عند  أ   إنَّ   نَّ قني  يامالبياض  بتعاتكوَّ   كس  ن 

أجسام  بني  ضوءال والزجاجشفَّ مُ   سطوح  واجلمد  ان، شفَّ مُ   ة، 

كاوال هلامشفافهام  ذوومتٰى    ،ءوض  ن  وا  يكانا  ملسطح  يكن    حد 

ض فيتعاكس  اأمَّ   هام.وء  إذا  وحدنكرسا  هلا  سث  تعام  اكس طوح، 

مل يكن معها ما    نْ إف  البياض.   عض، فحدثضها إٰىل بن بعوء مضلا

 افاً فَّ أجزائهام شمن    دٍ احو  لُّ ك  ؤيرُ   بعض،ها بجب التزاق بعضوي

ي  حد التي هاوال ذلك    املختلفة يف  دم السطوحعلعن اللون،    خالياً 

يف ا  رشط  ملبياضحدوث  معها  عرض  وإذا  التزاق  .  يوجب  ا 

ببعض  ضبع يف  ك  ،ضأبي  داً واح  جسامً ر  صاها  اام  لبيض  بياض 

كام  ضوء  ابل  ومل يكن فيه ق   ءقبل السلق كان له ضو  هنَّ إوق، فاملسل

واملاءيف   تعاكسا  بعد ،  ذ  الضوء  لسلق  وبني  ي بني  قابله   الضوء 

ضوء  له    ن واحد كاذا سطح    كان مائعاً   ذااء إالبياض. وامل  فحدث

ق  فيه  يكن  يك  ابلومل  فلم  تعاكس ن  ضوء  تأمَّ   ،فيه  إذا   وأ د  زبَّ ا 

اجان األمراجمد  فيه  تمع  ان  املسلوق   ض.لبياوحدث  بياض  ويف 

مع    ام فيه  وا االلذلك  يوجب    داً واح  جسامً   ارفص  سك،املتتزاق 

امتيا  يض،أب يمكن  من  زومل  أجزائه  ي  ،البعض  بعض    نيَّ تبفال 

 ج.  لج والزجاام يف الثلواحد، كا  زءاجل شفُّ ل فيه للمتأمِّ 

اللون    ن، ألنَّ فسه ملوَّ يف ن  فهو  ناً لوَّ ما نراه م  أنَّ ن ذلك  ر مهفظ

إالَّ لي املوصوس  العرض  الصفة،    ف  جيوبتلك  ممل  أ ب  ذلك    نَّ ن 

 نات. أجزاؤه ملوَّ   يكون يمتنع أنْ  ناً ه ملوَّ  يكون جزؤما ال لَّ ك

أ  هذهبفثبت  قال:   وقد   الً ون باطقد يك   احلسِّ حكم    نَّ الوجوه 

حق� يكو كذلك وإذا  ،  ان  ملان  جيك  اال  المه  كحعٰىل    عتامدز   إذ 

ملتَّ  بشهادة  ال  هم،  ليُ   بدَّ ل  فوقه  آخر  حاكم  عن  ميِّ من  خطأه  ز 

وصواب هذعىلٰ ه.  ال  القديتا  احلسُّ   ر  ا  يكون    حلاكم هو 

 ل، وهو املطلوب.وَّ ألا]] ٢٦ [[ص/

ء من املواضع، يش  يف  حكمله    ليس  سَّ احل  ر أنَّ هظد  : ق ولأق

بأنَّ فب القول  ولذباطالً   يكون  قد  احلسِّ   كمح  طل  غري كا  ك ل،    ن 

 د عليه. معتم

اوأمَّ   قال: فاحلسُّ يَّ لكلّ ا  ي  ات    ال   احلسَّ   نَّ إفة،  البتَّ   يهاطعال 

ة فهو غري  عظميَّ ألا وصف افأمَّ   ،جلزءوهذا ا هذا الكّل    الَّ د إاهيش

وبتقدير  سِّ باحل  كمدرَ  الويكون    أنْ ،  مدذلك  لكنَّ كاً رَ صف   ، 

فهو    كلٍّ   كلَّ   ا أنَّ فأمَّ   ،جلزءاهذا    ظم منأع  الكلَّ هذا    ك هو أنَّ رَ املد

منأ  ف  عظم  كلَّ أ   و ول  ك باحلسِّ غري مدرَ جزئه  ا ما    درك  لوجود  يف 

ما   د منه كلُّ اركذا) ليس امل (كلُّ  :ناولق ء، ألنَّ زاألجوا تكالَّ من ال

الوج من تلك  جرا ود اخليف  فقط،  املاهيَّ ي  وُ   بل كلُّ ة    يف   دَ جِ ما لو 

ل علاخلارج  أنَّ صدق  أففرد    ه يه  املمن  تلك  وذيَّ هاراد  ممَّ ة،  ال  لك  ا 

ء  عطا إه عىلٰ ال معونة ل سَّ احل ساس به. فثبت أنَّ حوقوع اإليمكن 

 ة. لبتَّ ت ااكّليَّ ال

ق  عُ أقول:  البادصات يف  يَّ احلّس   يف   دَّ د  بأنَّ ر  العلم  مس  لشا  ب 

اتقييدغري    منة  حارَّ   والنار  ،ةئيمض جيعل  بام  شحلكمها  ،  اخصي� م 

ة، وذلك  البتَّ  ت اّليَّ لكإعطاء ا  عىلٰ ال يقوٰى  سَّ احل ا بأنَّ اهن وحكم ه

أنْ يضيقت عدَّ     ما  يكون  احلّس ال  يف  بىلٰ اي� ّس ح  اتيَّ ه  يمبدأ   ،    كون ه 

قالق و  .اي� ّس ح يش  احلسَّ   إنَّ   :هاهنا   د  إالَّ ال  الكاهد  هذا  وه    ذاّل 

أ  نذإاجلزء. ف   وكون الكلِّ ة،  كون النار حارَّ ب  كماحليكون    نْ لزمه 

من  عظأ  كوهن  متساوياً   ،ءاجلزم  عقلاميف  حمسوسة،    مبادٍ   ام وهل  يني 

 خبط ظاهر. وهذا 

والفر يعالذي  الثالثة   ةق قال:  باحلّس رتفون  يف   دحون قيو  اتيَّ ن 

إنَّ اق ،  اتيَّ البدهي ا  تاملعقوال  لوا:  ولذلكفرع    نَّ إ ف  ملحسوسات. 

حس� ( فقد  والعنِّمككاأل)  علامً فقد    امن  واأله  من  ني.  أقوٰى  صل 

 ع.لفرا

مل جيب   عقيلم حكيف حصول  حساس رشطاً كان اإلإذا  :أقول

أنْ  ذلك  اإل  من  أقوٰى يكون  فالتعقُّ   نم  حساس  عداد  ستاال  نَّ إ ل، 

 من الكامل.أقوٰى وليس ب ،لكامال صوليف ح رشط

س ت مخايَّ البدهي فضععٰىل  قال: ثّم الذي يدلُّ ] ]٢٧[[ص /

 ج:حج

  ن يكو  ا أنْ إمَّ  ءاليش أنَّ بعلم ات اللبدهييَّ  ا أجىلٰ   أنَّ   وىلٰ ألُ ة ااحلجَّ 

إنَّ ال    أنْ   اوإمَّ  ثّم  الق  يكون.  يقينيَّ ضيَّ هذه  ليست  يكن  ف  ة.ة  مل  إذا 

ظنُّفام  اي� يقين  اتليَّ األوَّ وٰى  أق بأ   األوَّ   ؟اضعفهك  رأينا    انَّ أ   :لبيان 

يذكرون  ايَّ البدهيلني عٰىل  املعوِّ  أمثلت  أربعةهلا  أنَّ أحد:  ة    ي النف  ها 

جيتمعاثباواإل ال  ي  نت  أنَّ وثانيه  ان،رتفعوال  من  أعظم    لَّ كال  ا 

أنَّ اجل ا ابعهمتساوية، ورد  حاء واملساوية ليش  شياءاأل  زء، وثالثها 

الواجلس  أنَّ  الواحدا  يف  احدم  يك  آلن  معاً ال  مكانني  يف    . ون 

 .لاألوَّ  ة عىلٰ عرِّ فمتخرية ووجدنا هذه الثالثة األ

ك  أقول: الثاللو  األخريثانت  مة  عىلٰ تفرِّ ة  لاألوَّ   عة  ت كانل 

غنظريَّ  لكيَّ هيبدري  ة  عدُّ نَّة،  البدهييَّ وهم  يف  أنَّ اتها  فعلمنا   .  

ا  مهاعتامد بصحَّ يف  بدهيا  تهحلكم  الععٰىل  مقدَّ ع  ال  قل،ة    ة مٰىل 

 .ٰى خرأُ 

أمَّ  قولقال:  (انا  اجل  الكلُّ :  من  ملنَّ فأل  ، زء)أعظم  لو  يكن    ه 
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لكان  لكذ وعدمهاجلزء  وجود  ك  واب  اآلخر  فحدةمثابة    حينئذٍ ، 

 . معاً  معدوماً  جوداً كونه مو رخء اآلاجلزيف ذلك تمع جي

  ة. والء مع زيادزاجلو  ه  كون الكلِّ   عىلٰ   يٌّ بيان مبنهذا الأقول:  

  ة عىلٰ هو لو كان حجَّ ف  ،ا هذجلزء إالَّ من ا   أعظم  بكون الكلِّ   يعنن

 طلوب.  املعىلٰ  رةً ن مصادكاا احلكم لذهت ثبو

وأمَّ ق  متسا  ءليش  اويةاملس  اء(األشي  :لناقو  اال:    وية)،واحد 

لنَّ ألف مله  او  األلف  لكان  كذلك  يكن  بأنَّ   عليه  يملحكوم   يواسه 

ما   يه يساوبأنَّ   حمكوم عليهه  نَّ ث إمن حيال حمالة، و  داً السواد سوا

بسو أنْ   دٍ اليس  سواد  جيب  يكون  فاً ال  ن  لألمري  مساوياً كان    لو، 

أ  سوايكو   نْ لزم  ي  وأنْ   داً ن  سواداً ال  افيجت  ،كون    ي فنلمع 

 ثبات.واإل

أنَّ يب  هذا  أقول: املساواليش  ان  خما  يء  لنفسه،  ملختلفني  لف 

  : فليس قولنا،  لفباخلبيان  أراد به ال  نْ إ ف  عٰى بيانه.ادَّ   غري ما  وهو

خمال  يساو(امل بأو]]  ٢٨/[[ص    ف ملختلفني  من لنفسه)    ضح 

 ذاك. هذا بنيَّ بٰى يتان) حتَّ اويه متسء بعينليشاويان (املس :نالوق 

ن الواحد ال يكون  اآل   د يفالواح  سماجل  (إنَّ   لنا:ا قوأمَّ : ولاق 

  اصل احلواحد  ز اجلسم المتيَّ جاز ذلك ملا    وله  )، فألنَّ انني معاً يف مك

 ال  حصال كذلك، وحينئذٍ   نذي عن اجلسمني اللتباينني مكانني ميف

اجلس  زميَّ يت اآلخر  وجود  عدمهم  فيصعن  مونَّ أعليه  دق  ،  ود  ج ه 

 . عاً دوم ممع

االمل:  وقأ  يكوعدم  ال  هتياز  كلِّ   نَّ إف  اد،حتِّ الاو  ن  من    املثلني 

صواب  وكان من ال  .داً ال يكونان واح  ك يتاميزان، ومع ذلال    جهة

 ثنني)، وحينئذٍ ا  حدمكانني لكان الواسم يف  (لو كان ج  ل:يقو  أنْ 

  ري كم املذكور غاحل أنَّ ، مع اً واحد دمهاملثلني وع حدجود أ يكون و

 ان. بيلا هذا حمتاج إىلٰ 

يققال:   كلُّ ال  با  لق عا  ال:  القضايا يَّ حقّ لبدهية  يعلم  هذه   ة 

ا  ألنَّ  ا.وهكرمت لتي ذة الدقيقة ا جَّ بباله تلك احل رطمل خي نْ [الثالثة] وإ

ال  نقو أنَّ سلِّ نُ ل:  ا   م  غري  قالءعلحكم  القضايا  عٰىل    فمتوقِّ   هبذه 

ال  و مليقولون: ل   ذلكول  ،اهذكرنا  ة التي احلجَّ  ن  م  أعظم  كلُّ يكن 

مل   ااجلزء  للجزء  البتَّ ثأ آلخر  يكن  اليشر  كان  ولو  الواحد  ة.  ء 

  بىلٰ   ا.كرنما ذ  رة إىلٰ إشا  وهذالنفسه.    الفاً خمملختلفني لكان    اوياً مس

 ،هاصناة عٰىل الوجه الذي خلَّ جَّ حلالتعبري عن تلك امكنهم  قد ال ي

 ة.عبارلوال عربة با وهلم،ر يف عقها مقرَّ ن معناولك

   أنَّ حيتاج يف  الو  ،اهو أحدمهزء  واجل  ،جزءان  و ه  : الكلُّ أقول

  أثراً ين  جلزءألحد ا  ف أنَّ رَ عيُ  وحده إٰىل أنْ منه كثر أ ء مع غريه اليش

والً أوَّ  ملخالفته   ضٍ تقمملختلفني    ساوياً م  ءاليش  كون  بأنَّ   كماحل. 

س بأوٰىل من  يان لتساويم  ءيني ليششيئني مساو  ونان لكلنفسه بي

الثاين  هذون  يك  أنْ  يجَّ احل  نَّ إف  ل،لألوَّ   اً انبيا  أبني تك   أنْ   يغبنة    ون 

  منة يف كونه أبنيلياهنا ألحد احلكمني فضمن الدعوٰى، وليس ه

جج  حلا ر هذه تصوَّ لقضايا هذه ا  رمن تصوَّ  كلَّ  نَّ وٰى أخر. ودعاآل

 م.غري مسلَّ  العبارة، يفه تلخيصمل يقدر عٰىل  وإنْ 

  ي النف ( :ات قولنايَّ هيأجٰىل البد نَّ قد الح أ قال: ف]] ٢٩ص [[/

 يرتفعان).وال عان جيتم ات البثواإل

شكَّ  ال  أنَّ   أقول:  من  يف  أجٰىل  ولذلكريغه  اسامَّ   ه،  ء حلكامه 

وح  وض  عىلٰ   ونه أوضح يدلُّ وح، وكيف الوض   ينل يعئوا ل األبأوَّ 

 إليه.  لوضوح اه يفاج غرييتاحعٰىل  غريه، وال يدلُّ 

 :وهوجل يه غري يقينإنَّ  :قلنا اموإنَّ قال: 

أنَّ أ  اهذ  حدها:  ملتصا  عٰىل  قوديق  العدم، تصوُّ وف  أصل  ر 

قد ألنَّ حتريَّ   والناس  فيه،  باملتصوَّ   وا  ال  غ  زيتميَّ   وأنْ   دَّ ر    ، ريهعن 

ثابت   يف نفسه فهو  متعنيِّ   لُّ نفسه، وك يف  متعنيِّ ه  غري  ز عنتميِّ وامل

فكلُّ   يف نفثابت  ر  متصوَّ   نفسه.  ليس    سه،يف    فغري   ابتبثفام 

ثاملف  ر،صوَّ مت يك باعدوم غري  فال  وراً وَّ صون متت،  كان ذلك    إذا. 

ن  ، كاعاً ممتنر  وُّ وكان هذا التص  ،رعٰىل هذا التصوُّ   عاً التصديق متفرِّ 

 .ممتنعاً   يقتصدال كذل

اإل النفي  أقول:   رفع  اإل تاثبهو  ورفع  يكو،  ال  عني ثبات   ن 

ورفإلا اإلثبات،  اثباع  إخلارت  منسبثجي  ذهني  ال    إىلٰ وب  ات 

خا يف    ي،رجإثبات  متصوَّ اوكونه  غريه ن  ع  زاً ميِّ تمو  راً لذهن 

إليه  سوب  و منهينايف كون ما    هن، اليف الذ  ثابتاً يف نفسه و  ناً ومتعيِّ 

اخل  اً ثابت  ال فاحليف  بأنَّ ارج.  يف  كم  بثابت  ليس  غري    ما  اخلارج 

مطلمتصوَّ  منَّ أل  ،لاطب  قاً ر  حمر  تصوَّ ه  يفليه  نَّ إيث  ن  بثابت   س 

يق  دصك التالوصف، وذل  ذامن حيث ه  الر  ري متصوَّ رج، غاخلا

  إليه هذا   َب ِس نُ ة ال عٰىل ما  حليثيَّ ر من هذه ا التصوُّ عٰىل هذا    موقوف 

 .اً تنعمم  يكنلذلك ملوصف، الو

 : اقولن  نَّ ثبوت يف الذهن، أل  هلر  املعدوم املتصوَّ يقال:  قال: ال  

غ متص(املعدوم  حكموَّ ري  ب  عىلٰ   ر)  غنَّ أاملعدوم  ر،  تصوَّ مري  ه 

ال  كمحلوا مل  راً صوَّ تمم عليه  وك حامل  كون  يستدعي  ء يشعٰىل  فلو   ،

 ر. متصوَّ ري ه غيه بأنَّ كم علحلاالمتنع  راً وم متصوَّ يكن املعد

نجيب:  نَّ أل]  ]٣٠  [[ص/ األا  بأنَّ وَّ عن    الذهن  يفالثابت    ل 
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مطلق أقسام  و  ،بتالثا  أحد  يفوالكالم  لق  طم  بلمقا  روُّ تص  قع 

لكان    الَّ إما، و  بوجهٍ   ابتاً ون ثيك   أنْ   قابل يستحيلملت، وذلك االثاب

وحينئذٍ   داخالً  الثابت،  مطلق  قسيامً   حتت  يكون    قسامً بل    له،  ال 

 ماملعدو  ا عٰىل أنَّ يلندل  عن  جواباً   ليسه  كرتما ذ  ين أنَّ الثاوعن    منه.

م هو  تصوَّ غري  بل  داق إر،  ر،  وَّ متص  ماملعدو  أنَّ   ىلٰ ع  ابتداءً   لليمة 

حد  أ   هوواحدة، و ألةمس يف طعني قاارضة دليلنيعم ذلك يقتيضو

 ات.لبدهييَّ قادحة يف ادالئل اللا

ا ليس ر ملتصوُّ ارجي والذهني  خلالثبوت الشامل لرفع    أقول:

أصالً صوَّ مت  والثابت  ب هو ذلك   ثاحلكم عليه من حي  فيصحُّ   ،ر 

،  قضاً ن تناكو وال يبثابت،    ث هو ليسحي  من  صحُّ وال ي  ر،التصوُّ 

ا وال  ملالختالف  يش  أنْ من    مانعوضوعني،  قسيامً يكون  ء  يشل   ء 

وق تبعاب مثالً   سامً ار،  باعتبار.  املوجود    اذإ  منه  يف   امَّ إقلنا:  ثابت 

ثابمَّ إو  الذهن غري  يف  ا  لموجود  الالَّ ف  هن،الذت  لوجود،  قسيم 

الثابت يف  فمه  ومن حيث ل من  قسم  قد  إف.  الذهنهوم    لَّ انحذن 

 .رض دليلنياري تعمن غ الشكُّ 

  : (النفي انقول نر العدم، لكا إمكان تصوُّ نمسلَّ  ها لووثانيقال: 

جود، وامتياز  ولامتياز العدم عن ا  يعثبات ال جيتمعان) يستدواإل

مسمَّ يك   أنْ   يعيستد  الوجود  م عنالعد متميِّ هويَّ العدم  ٰى  ون  زة  ة 

حمال،  الوج   عن ذلك  لكن  اليشة  ويَّ ه  لَّ ك  نَّ ألود،  إليهعري  ا،  قل 

يمكنفا رفعها.لعقل  ملالَّ إو   ه  مقابل  يكن    فيلزه  أنْ ل،  ن  يكو   ال  م 

نفي  مقابل،    مدعلل باطفيلزم  وهو  أنَّ   ،لالوجود،  ارتفاع    فثبت 

املسامَّ ويَّ هلا باة  اهلويَّ ت  فاعارتلكن    معقول،  لعدم ة  ارتفلك  اع  ة 

داخاصٌّ  فيكون  املطلق،    الً خ،  العدم  العدم    ميسق   فيكونحتت 

 ف. لا خ، هذمنه سامً ق 

احلقأ  بأنَّ ول:  ي  كم  للممت  أنْ   يدعستاالمتياز  ازين يكون 

غاتهويَّ  والالَّ اهلويَّ   نَّ إف  م،مسلَّ   رين،  ولة  هويَّ ة  يس  ممتازتان، 

يف  داخلة االعتبار  بذلك   انتة كنا هلا هويَّ ضو فرة، ولة هويَّ يَّ هولالَّ 

اهلويَّ  وقسم  فُ عتابة،  ما  هذ  َض رِ بار  اله  قسيامً ابعتالا    ، ةللهويَّ   ر 

 لف. م اخلزلال يم، ول يف رفع العدالقو وكذلك

لكنَّ ا االمتينمسلَّ   لثها لووثا  قال:]]  ٣١[[ص  / ثبات  اإل  از، 

ق  املرادوالنفي  يكون  اليشبثمنهام    د  نوت  يف  يف وعدفسه  ء  مه 

كنف أنْ مَّ إالسواد  (  :ناقولسه،  أنْ مَّ إو  ،موجوداً يكون    ا  يكون    ا  ال 

ثبنهم  اداملر  نو يكقد  و  )،موجوداً  و عدمه  أ خر  آ  ءيشء لت يشو ام 

أ   ا أنْ مَّ إ(اجلسم    نا:قولعنه، ك أ يكون  ال  أنْ   امَّ إو  ،سوديكون  ا  مَّ ). 

بوَّ األ املعلوم  فمن  أنَّ الرضل  أ مَّ إالسواد  (  :قولنا  ورة  ن  و كي  نْ ا 

معأ   موجوداً  الت) الاً دومو  يمكن  ب  تصوُّ الَّ إه  صديق  بعد  لنا:  وقر   

ا  أمَّ   باطل،هام من احدو لَّ ك لكنَّ  ،م)ودعم وادلس ا ،اد موجود(السو

فألوَّ األ ا إا  نَّ ل  قلنا:  موجوذا  أنْ مَّ إفد،  لسواد  ك ي  ا  سواداً نوكون    ه 

 له.  ايراً و مغأ  هو نفس كونه موجوداً 

اير د مغالسو، وا ئن موجوداً كا الهو عني  سواداً   نئأقول: الكا

يقال لواحداً   هاهنا شيئاً   نَّ أل  ، وذلكللوجود تارةً ،    ، ادوسه  نَّ إ  :ه 

  ، غايرانملقوالن متحد، واهام واليه منقول عفامل  ،موجود  هنَّ إ  :رةً وتا

إىلٰ القذن  إف مغايراً أ اآلخر    نيعدمها  حأ كون    سمة  ليست    و  له 

و آبحارصة،  قسم  أنْ رخيعوزه  وهو  متَّ يكون  ،  جا  من  هة حدين 

 ٰى. رخأُ من جهة ن يريتغاوم

رٰى  جم  اً يرجا)  جود(السواد موكان قولنا:    لوَّ كان األ  نْ إل: فاق 

موجو(املوجو  وقولنا:  ،سواد)السواد  (  قولنا: ومعلوم د  ه  أنَّ   د)؛ 

اين كان الث  نْ إل مفيد. ووَّ واأل  ،خري هذراأل  ذاه  نَّ لك، ألليس كذ

 :اطل من وجهنيفهو ب

نفسه ليس اد يف فالسو ،وادبالس امً د قائكان الوجو اذإه ل أنَّ األوَّ 

ا الَّ إو  ،جودبمو لعاد  فيه  ال يشالان  لكو  ،لبحث  ر  با باالعتواحد  ء 

بام ليس    لوجود قائامً كذلك كان ا ا كانتني. وإذمرَّ  وداً د موجالواح

الوجود كلجود،  بمو مو  ن  وصفة  االَّ إجودة،  لثبت  بني  ملتوسِّ   ط 

ة  فة املوجود لصن اتكو   نئذٍ رمتوه، فحيكم أنوأنت  ،واملعدوم  املوجود

  أنْ جلاز    لكز ذجاذ لو  إقول،  وذلك غري مع  ،معدوم  ة يف حملٍّ حالَّ 

حمويك األ  لُّ ن  موجات  ركواحل  لوانهذه  يوجب  ودة،  غري  وذلك 

 السفسطة. هو عنيجسام، واأل يف وجود لشكَّ ا

املغ كون  من  يلزم  ال  باآلأقول:  أحدمها  قيام  ذا إا  نَّ إف  ،رخايرة 

يلزم  جسم  نيوا(احل  ]]٣٢/[[ص    :اقلن ال  قي)  اجلسم  منه  ام 

كون    ال  أيضاً و  ن.باحليوا  من  ون  كواد  بالس   ئامً اق د  الوجويلزم 

وال    اً سه ال موجود لسواد يف نفا  كانذا  إ. و وماً سه معديف نفالسواد  

يكالبحث  د  عيمل    معدوماً  اليشومل  موجودن  الواحد  تني.  مرَّ   اً ء 

الو موجود وجوليس  صفة  يقتيض  نَّ إف  ة،د  ثبو ذلك  و  د  جوت 

الوجود    لوجود عنا   فةال يلزم من سلب صلسل. ولوجود ويتسل

ا   وأ   هل  العدمثبوت   ينَّ إ  لكذ   نَّ إفطة،  لواسثبوت    بمالحظة لزم  ام 

الوجود  مع سلبأ العدم    وأ نٰى  مو  مفهوهام  الوع  وحني وجم  د. 

وال يلزم    .كزم ذلحظة الغري مل يللوجود ال مع مالانالحظ نفس  

ملركاواحل  لواناألكون  ذلك  من   مو  لٍّ حت  فغري  كون    نَّ إجود، 
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حا حم  ال� الوجود  موجو  لٍّ يف  كة  واحلراللون  كون    يضيقت   دغري 

ما  أنَّ   ك. وظاهرمتحرِّ   ن واللوَّ  مغري  لٍّ حميف  ني  حالَّ   قاله يف  مجيع 

 مثاله.أيراده بإ يليق بط الخع ضوملا اهذ

أنَّ الث  قال: كاإه  اين  مغايراً الو  نذا  كانيَّ امهلل  جود  ٰى مسمَّ   ة 

م  (السواد)   :ناقول قولناسمَّ غري  د  (السوا  :قلنا  ذاإف  ،)د(موجو  :ٰى 

أنَّ مب)  موجود موجولسواد  ا  عنٰى  ذ كا  ،دهو    بوحدة   حكامً   كلن 

حما وهو  فالثنني،  املقلت:    نْ إال.  ق راد  ليس  اد  (السو  :انلومن 

أنَّ موج هو  امسمَّ   ود)  مسمَّ ٰى  الوجود،لسواد  منه    ٰى  املراد    أنَّ بل 

موص باالسواد  فيَّ جودملووف  قلت:  الكالم  نقَ يُ   حينئذٍ ة.   ىلٰ إل 

املوصوفيَّ مسمَّ  فٰى  أنْ مَّ إ  هنَّ إة،  مسمَّ يكو  ا  ٰى  سمَّ م  هو  السواد  ٰى ن 

حمب  ةاملوصوفيَّ  وهو  قولالوجود،  فيكون  السواد  نال.    موصوف ا: 

  راً مغاي ن ويك ا أنْ مَّ إوسواد).   (السواد :جمرٰى قولنا ارياً بالوجود ج

بوحده   حكامً  الوجوده موصوف بنَّ بأ واد السكم عىلٰ ن احلفيكو ،له

  ه أنَّ وجود  ال ب  وصوفاً لسواد ما   ن وك   ناد ماملر  يقال:   أنْ الَّ إ،  نياالثن

املوص  بتلك  وحينئذٍ يَّ وفموصوف  التقسيم    ة،  تلك    يفيعود 

أنْ مَّ إفالثانية،    صوفيةاملو حمال   ا  وهو  يقتيضأ   ،يتسلسل،  رفع و   

ون   تقرير كعىلٰ   ،)جوداد مو(السو  :ناولق  طلب  ذٍ ية. وحينئفواملوص

 ة.يَّ ودة غري املوجاهيَّ امل

الس  أقول: كان  واو لو  مطلقاً متغايري  دوج لواد  حلكم  اللزم    ن 

االثنني ولي  هام لكنَّ]]  ٣٣ص  [/[  بوحدة  كذلك.  املراد سا    ليس 

أنَّ ٰى الوجود، وسواد مسمَّ ٰى المسمَّ   أنَّ   أيضاً    السواد موصوف   ال 

مأ ة،  باملوجوديَّ  بتلك اوصوو  يعود  ة حتَّ فيَّ ملوصوف  تكرار  الا  مَّ إٰى 

أنَّ   نني، بلثة االو وحدأ  هو واد  ه سإنَّ   :ال لهيق  يذالء  ليشا  املراد 

له   نهبعي يقال  وذلك  إنَّ   :الذي  موجود.  اخلاه  القسم  من رهو  ج 

 . أوردمها نياللذ قسميه

وأمَّ  قولناقال:  معد(السو  :ا  السواد  (وجود    قلنا:  نْ إف  ،وم)اد 

كع لي  :نالقو  كان  ،)سواداً ونه  ني  بموج(السواد  جارياً س    ود) 

  . بموجود)ود ليس  وجملا( و  أ   ،سواد)لسواد ليس با: (انلقو رٰى  جم

 ه متناقض.أنَّ  لوممعو

ل منأقول:  عند  املراد  عنيماهيَّ   :يقول  يس  السواد  وجوة    ه د  

ليس    د وليس بسواد واملوجواد  الس   (السواد معدوم) أنَّ   :امن قولن

ثبات نفيه  إ، ال  نفي السوادل  لقوا امن هذد عنده  ملرابل ابموجود،  

 اقض.زم تنلي، وال له

ف عليز   هد جوو  :ناقل  نْ إقال:  توجَّ ائد  ثالثة    من  الشكاإل  هه، 

أحده قيأنَّ   ا:أوجه:  يلزم  الوجوده  هوالذ  ام  مو  ي  جودة  صفة 

ة  ماهيَّ   نعسلب الوجود    أنَّ   ها:املعدومة، وهو حمال. وثاني  ةملاهيَّ اب

ز ا يتميَّ  موكلُّ   ه.عن غري  ز السوادميَّ يت  مل  ن، ماال يمك  ثالً اد مالسو

بوت يف  ثفله  فسه   نيف  تعنيُّ   ما له   لُّ كو،  هنفس   يفنيُّ غريه فله تععن  

فا سلب  لسنفسه،  يمكن  ال  عنه  واد  كانإ  الَّ إالثبوت  يف   اً ثابت  ذا 

فيكون  نفسه رشط،  له  الوجود  عنه  اً حصول  الوجود  سلب    . يف 

خلف. يُ ا  ت:قل  نْ إف  هذا  عنهسلَ لذي  يف  ود  وجال  ب  موجود 

فلذهن.  ا ا  اً دا كان موجوذإقلت:  الذهن    طلق م  ستحال سلب يف 

عنه،  ولا يفوج امل  ألنَّ جود  الود  مطلقذ  من  أخّص  لوجود.  ا  هن 

يصدقفاملوجود   الذهن  أنَّ عل  يف  عليصد  فال  ،دموجو  هيه  يه ق 

ود،  الوج يقابل مطلق  ام يكالمنا اآلن فوجود. وليس بم   هأنَّ   حينئذٍ 

فيام ويقاب  ال  أنَّ وثالثه  .اخاص�   اً جودل  الدالس  اا  مسألة    ةلنقيم  يف 

عٰىل  يشب س  لي  وماملعد  نَّ إ( الوجود.  يَّ اهامل  لوِّ خ  امتناعء)  عن  ة 

احلىلٰ وع يستحيل  هذا  املا   عٰىل  بالعدهيَّ كم  فظة  لأنَّ   رهم.  يس ه 

ن ذا كاإل. وصَّ حمالسواد معدوم) مفهوم    ،(السواد موجود  :لقولنا

للكذ يكن  مل  ن  يكو   أنْ   اإمَّ   (السواد]]  ٣٤[ص  /[  قولناك 

لك كذن  ا كال. وإذصَّ حمم  مفهو  )ون معدوماً يك  ا أنْ مَّ إو  ،موجوداً 

 .ابدهيي�  كون ذلك التصديق نع صديق به، فضالً ع التامتن

مرَّ قأ  قد  يشاملاهيَّ   أنَّ   ول:  اعتبار  غري  من  الة  معها  تكون ء   

وجود  الام قي  لوجودصافها باتِّ من امة، فال يلزم ودجودة وال معمو

عىلٰ عدومامل ة  هيَّ باملا فهذا  األ  ة.  اوَّ الوجه  وسلب    ن ع  وجودلل. 

نة يف ن غريها ومتعيِّ ع  زةة متميِّ ملاهيَّ ن اكو   يقتيض   ال  ادلسوة اماهيَّ 

ننفسها   يف  املاهيَّ ميُّ الت  نَّ إف  سها،فوثابتة  غري  صفة  وكز  ذلك ة. 

والثبوت.لتعنيُّ ا هواملسلوب      نفعنه  املو  ا  ةاهيَّ س  مع   ةهيَّ ملاال 

د  ويف سلب الوج   له رشطاً   دون حصول الوجويكال  ذن  إف  غريها.

 .عنه

يقال:او اسلوب  ملا  نَّ (إ  لذي  يفعنه  موجود    ،)ذهنال  لوجود 

يف الذهن،   داً كونه موجو  د عندالوجوب عنه  ه مسلونَّ به أ راد  فال يُ 

م   نَّ إف صفة    وجوداً كونه  الذهن  واملغميف  له.  هو    عنه  سلوبايرة 

الفقطوصوف  امل كو  ،  موصباعتبار  الصفة    وفاً نه  غريها    وأ هبذه 

ي  وإنْ  بحيث  هلزكان  غأ الصفة    ذهمها  وههريو  عىلٰ ا.  ه  جالو  ذا 

 الثاين.

خلوِّ اما  وأمَّ  الواهيَّ امل  تناع  عن  ين  ،جودة  افال  املاتعايف  ة هيَّ بار 

االمتن هبذا  املاهاملوصوفة  وتلك  وحدها.  أُ إة  يَّ اع  مخذت  ذا  ع  ال 
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االمت يهذا  العدي  أنْ   مكن ناع  عقالً لحقها  يستحيلنَّ إ  ،م  كم حلا  ام 

  أنَّ   فظهر  وجودها.ة لتضيقها امللواحق  معخذت  ا أُ بالعدم إذا  عليه

موجودسوا(ال  :لقولنا معالسو  ،د  مفهاد  ، الً حمصَّ   وماً دوم) 

 قة صحيحة.هام صادسمة إليقلاو

 أنْ ا  مَّ إ ن أسود، و وكي   نْ ا أ مَّ إ (اجلسم    : ا الثاين، وهو قولنا قال: أمَّ 

 رتصوُّ بعد   الَّ إ ق به  ي التصد   ن يمك   ه ال ظاهر أنَّ ل : من افنقول  ، ون) ال يك

قلنا: إ ل:  نقو ف   ، سود) ليس بأ   سم اجلو  ، أسود (اجلسم    : ا ٰى قولن ن ع م  ذا 

فه (اجل أسود)  و   وسم  من  أنَّ   جهني: حمال،  بوحدة أحدمها  حكم  ه 

أنَّ الثاين و باطل.  ه و م تقريره،   ما تقدَّ االثنني، عىلٰ  سم ة اجلموصوفيَّ    

نقيض   ه نَّ أل ل حمال، وَّ ؛ األ ا ثبوتي�  وأ  اعدمي�  وصفاً  ن كوي   نْ ا أ مَّ إ اد لسو با 

و   ، ة وصوفيَّ مالَّ ال  سل وهي  ال بيٌّ صف  ونقيض  وت، ثب   سلب، 

  . ا مي� عد  أمراً   نيكو   نْ أ ]] ٣٥[[ص /   ة ال يمكن فاملوصوفيَّ 

أمَّ  قوله:  أقول:  أسوإ(ا  اجلسم  قلنا:  بوحدة    ،دذا  حكمنا 

م  ،نني)االث فياللكا  رَّ فقد  وأمَّ م  اجلسم    ة(موصوفيَّ ه:  لقوا  ه. 

أنْ واد جيسلاب ال  نقيضها  نَّ أل  ة،يَّ تكون وجود  ب  ة  موصوفيَّ الَّ وهو 

البيٌّ س ونقيض  ب  ،جياب)إب  لسل،  قلنا:  إ  انَّ أل  مستقيم،فليس  ذا 

ريق  طبة  ة موصوفيَّ جيابيَّ تكون اإل  ة يلزم منه أنْ لبيَّ ة سوفيَّ صومالالَّ 

أخّص يكو   عمّ األ  لبس  نَّ ك أل ذلو  ،ضعكس النقي سلب  من    ن 

بخّص األ واحلكم  معكة  جيابيَّ إة  فيَّ املوصو  أنَّ .  تل زل  اس  من  ك  م 

باب    الغلطوهذا    .ةقضيَّ ال إنَّ   كس.العهيام  إمن  باحل  ثّم    أنَّ كم 

قد يكون  دمي  الع  نَّ إة، فكوهنا وجوديَّ   ال يقتيض  ةيَّ ابجيإة  صوفيَّ املو

 . غلط يف ا غلطوهذ  ولة.كام يف املعد اجيابي� إ

واق  أيل:  التقدير   هنَّ أل ،  اثبوتي�   اً أمر ون  يك   أنْ   ضاً حمال  هذا   عٰىل 

نفس  نْ أ ا  مَّ إ اجل  يكون  والوجود  أنْ مَّ إو  سواد،سم  ميك  ا    اً غايرون 

واأل كنَّ ل حمال، ألوَّ هلام.  ليس  وجود اجلسم و  عقل وجود  نم  لُّ ه 

كو  عقل  موصوفاً السواد  اجلسم  أيد.  او بالس  ن  حمال،   ضاً والثاين 

اجلفيَّ موصو  نَّ أل كبالسوا  سمة  لو  زائد  صفة  لكانت    ت اندة 

بتلك  صوفيَّ مو اجلسم  عليها،ئا ز  فةالصة  حما  دة  فثبتل وهو   أنَّ   . 

 .ه غري معقولةبغريء يشة الموصوفيَّ 

إنْ  املوصوفيَّ كا  أقول:  زنت  عٰىل  دئا ة  وة  فمن   ،السواداجلسم 

فة  ت صكان  نْ إو  ؟صفة للجسم  الزائدة  تكون تلك  أنْ   أين وجب

  نَّ سل، أل لسلت يلزم اعليها مل  ئدةزا  بتلك الصفةة  يَّ صوفاملو  ويكون

وتقف عند   ،رباعتر اال صوُّ دث بتحت ة،اريَّ تبعار مو أُ  وصافهذه األ

 ار.العتبترك ا 

ارج. قلت: خلهن دون اذليف ا  ة ثابتةفيَّ قلت: املوصو  نْ إقال: ف

إنْ  اإلطابق    الذهن  عاد  عربة الَّ إوشكال،  اخلارج  فال    نَّ وأل   به.   

يستحيل ئني  يشالبني  النسبة  ام، وة بينهء نسبباليشء  ليشة اوفيَّ موص

كذ  اذإمها. وريغ  صلة يفن حاتكو  أنْ  من هذه    قُّ احللك كان  كان 

 كم.دناطل ع، وهو ببويتال الث أبداً   زء السلبيهو اجل ملنفصلةا

  عىلٰ   مكيف احل  ام يكون رشطاً نَّ إابقة الذهن للخارج  : مطأقول

أ رجيَّ خا  ءاشيأب]]  ٣٦/[[ص    رجةااخل  موراألُ  ت  عقوال ملا يف امَّ ة. 

الوم األُ   ة عىلٰ الذهنيَّ   ماحكاألويف   سب  ط. والنبرش  ة فليسيَّ نذهر 

الأُ   ضافاتواإل هل  مور  واعتباالعقل يف  الَّ إا وجود  يكون  رها يف  ، 

ل منها تلك عقَ يُ   نْ مور صاحلة أل كون تلك األُ   هوة  يَّ ارجخلمور األُ ا

واإلنلا يف    حصل  اقلع  لهاقذا عإتكون بحيث    أي  ،ضافاتسب 

 .ضافةاإل وأ النسبة   كله تلعق

أ مَّ إ  ءا: (اليشنلقوعٰىل  ض الرابع  قال: االعرتا ا  مَّ إو  كون،ي  نْ ا 

بأجالقضيَّ   ر هذهمنا تصوُّ لَّ س  ،يكون)  ال  أنْ  م  لِّ سال نُ ، لكن  زائهاة 

 : ة. وبيانه من وجهنيالواسطعدم 

  ،ماً عدوو مأ   ،ن موجوداً و كي  نْ ا أ مَّ إمتناع  الٰى امسمَّ   أحدمها أنَّ 

ن  لكا  الَّ إ، وموجوداً   يكون  أنْ   . ال جائزوماً عد موال  داً و ال موجوأ 

ان  وم. ولو كود باملعدام املوج لة قيالستحا  ،وداً موج به  وصوف  ملا

به  املو امل  موجوداً صوف  يكن  واجباً مَّ إ  بل،  ممتنعاً   متنعمل  ا مَّ إو  ا 

أنْ ناً ممك جائز  وال  ألمعدوماً   نيكو   .  ننَّ ،  اامتالالَّ   قيضه    لذي ناع 

الالَّ واملعد  عىلٰ محله    كنيم فيكون  يكون اعدمي�   عاتنامم،  فال   ،

 . اعدمي�  اعالمتنا

اال عقيل،  عتباامتناع  أقول:  فر  يفوالكالم  كام  م  يه  ن غريه 

ذلك    عىلٰ   َل ُمحِ   ذاإع  امتناوالالَّ   بارات.االعت يكون  ال  املعدوم 

كّلي� احل فامل    وال   تنع،عضها ممبع وممتنعدومات غري  امل  بعض   نَّ إ، 

ال  من  زميل عدمي� امتنالَّ كون  اال  ااع   نَّ إف  ،ا وجودي� تناع  مكون 

وبعضيودجون  نساإلا أيضاً نسإالالَّ   ،  والالَّ يدوجو  ان  ممكن  . 

العامِّ باإل املميٌّ عد  مكان  وبعض  عد،  وميٌّ مكنات  قاعدة    هذه. 

 يف كالمه.  رياً ف واهية يستعملها كثللمصنِّ

متعيِّ يَّ ماه  االمتناع  نَّ ألوقال:   يفة  مسهنف  نة   سائر   عنزة  تميِّ ا 

مل  ذإات،  املاهيَّ  و   قللعة اشارإكذلك الستحال  يكن    لو   اذإإليها. 

كذ نف  أنْ   اللك استحكان  ثب  نْ إ. فحمضاً   ياً يكون  له  وت يف  قلت: 

با  الذهن. هذا  ألقلت:  ممتاملمت  نَّ طل،  كاننع  سواء  نفسه،  يف   نع 

عقل   يكن.أ هناك  مل  إنْ لعقيلا   الفرض  نَّ وأل  و  مطك      ابقاً ان 
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  كالمنا فيه، بل فيام  سيل، واذباً  لكان كالَّ إب، واملطلو فهو ج خارلل

ا  الذي  نَّ وأل  وجود.لاق  يطاب موج   نْ إ  هنلذيف  ال  استح  وداً كان 

مل يكن   نْ إود، وتنع الوجمميكون  املوجود ال  نَّ متناع، ألصافه باالاتِّ 

القائم  يكن  مل    موجوداً  ]]  ٣٧ص  /[[  ،موجوداً   هباالمتناع 

بب   ودوجامل  مقيا  ستحالةال ليس  أنَّ   موجود.ام  ٰى  مسمَّ   فثبت 

 لواسطة. وذلك هو ا ،ومبمعد ليس بموجود وال  متناعالا

يف   اخلارجي   ر ووجوده متصوَّ مقبولة بنياع نسبة  المتنأقول: ا

فليلتصوُّ ا نفير،  اخلارج،  ثابتاً   شيئاً   الو  حمضاً   اً س  يف    يف  وليس 

  فرض   عاتنمالا  ل، وليسعق  لوال  المتناعوف باصوم ء  ارج يشاخل

[ء يف اخليش جهالً يك  ٰى حتَّ ارج  يطابق اخلارج.  ول  ون   بقطاوامل  مل 

لذات ذلك    ارضوري�   دماً ] عرجااخل  ر يفوَّ ك املتصل ذجود عدم  ولل

بممتموجود يف    هويث  ن حمتناع مفليس اال  ،روَّ املتص نع،  العقل 

صفإنَّ  هو  يفام  ثابتة  ملتة  العقل  ذوَّ ص  مقيسر    وده وج  إىلٰ   هني 

 طة. الواسلقول بم من ذلك ا زل يوال .رجيااخل

  لعدم إىلٰ روج من اخلاو  ث، وهٰى احلدومسمَّ   ام: أنَّ هيقال: وثان

غريالوجو ومسٰى مسمَّ   د  العدم  الوجودمَّ   وٰى  حيث الَّ إ،  لكان   

من ٰى اخلروج  صدق مسمَّ الوجود    ٰى و مسمَّ أ   العدمٰى  صدق مسمَّ 

 وهو حمال. ،ودالعدم اٰىل الوج

ذثب  اذإو اآلفنقوللك  ت  عىلٰ ي  لذيا  ن:  فيه  املصدق  ة  اهيَّ  

ذلك   يفة اهيَّ تكون امل  أنْ  اإمَّ  ،ٰىل الوجودإمن العدم  جوٰى اخلرمسمَّ 

معدومةأ   ،موجودةاآلن   ال  و  أو  و،  معدومموجودة  فال    نْ إة. 

موجو فقكانت  عىلٰ   ددة  أنَّ املوج  صدق  العود  من  خيرج  ٰىل إدم  ه 

فيكون   وجود،ال ىلٰ إ جود خيرجوملل: ايقا هذلك كأنَّ  ونالوجود ليك 

وهو  مرَّ   وداً وج م  ءاليش ف  نْ إال. وحمتني،  معدومة  حمكانت    ال هو 

عدم  اقية عٰىل العدومة كانت بمانت  ذا كإه  نَّ [أ ل  األوَّ من وجهني:  

ٰى  ق مسمَّ يتحقَّ   نْ تحيل أصيل يساأل  العدمعٰىل  لبقاء  ومع ا  ،صيلاأل

العدم  غريُّ الت من  اإ  امسمَّ   نَّ وأل  ،]جودول ٰىل  فة  ص  حلدوث ٰى 

ثبالَّ إوة،  جودمو ا  املولواسطةت  والصفة  قيامها تحيسيجودة  .  ل 

متٰى أهنَّ   ينالثا  باملعدوم. كانت  ا  ك م  العدومة  اان  باقياً ألعدم  ،  صيل 

العد كان  األومتٰى  باقيم  ا  اً صيل  يكن  العدم  لتغريُّ مل  .  حاصالً   من 

 .وال معدومةدة وجوث ال موة حالة احلداملاهيَّ  فثبت أنَّ 

املاولأق الهيَّ :  مووتك  ة  إن  زم  الَّ جودة  الوجيف  أمَّ ان  يف ود،   ا 

ماهيَّ ز فال  العدم  التصوُّ   الَّ إة  مان  تق  العقيل،  ريف  ان  بي  يفر  رَّ كام 

آنِ   االمتناع. يف    هوم مف  نَّ إف]]  ٣٨/[[ص    ث،دواحل  وكذلك 

عىلٰ حلا فرسَّ م  دوث  فيه  ا  يدخل  معنٰى  أشياءه  الوجوثالثة    د، : 

ي ممَّ   ءيش  وال  ام.بينهونسبة    ،عدموال مفهيف   دخلا  ا  لعدم ومه 

هو صفة   لقوٰى معفاحلدوث معن  اخلارج.يف  ودالنسبة إليه بموجو

احت يف  عندعلصل  اتعقُّ   قل  ال  والوجود  يف ملرتتِّ لعدم  عليه    ب 

تكون موصوفة بالوجود   ال ك الصفة لتوفة بة املوصهيَّ املاالعقل. و

تكو،  هوحد يففال  موجودة  بل  ا  ن  يف  موجودكون  ت  امنَّ إخلارج،  ة 

معنٰى   نَّ دم، ألعلوااسطة بني الوجود  ذلك و  من لزم  ال يف  ،قلالع

أنْ الواس املاهيَّ وك ت  طة  اخلن  يف  غرية  موص ارج  وال    وفة  بالوجود 

حمال  ،العدمب ألوذلك  ا  نَّ ،  يفملاهيَّ كون  وجو  ج رااخل  ة  ا  هدهو 

 صوفة تناقض. رج غري مو اخلارجي، فكوهنا يف اخلا

 ، موجودركة  احل  ىلٰ إون  لسك من ا  نتقالها   آنِ يف    سم يقال: اجلال

بالسك بموصوف  وال  نووليس  باحلركة،  يمكوال  أنْ   :  لايق  ن 

يف اآل  اجلسم  موجوذلك  يف  ن  فالعد  فقط،  هإقل  يفذن  ذلك   و 

وال  الزمان   ساكن  فيلحرِّ تمال  منك،  بني  هزم  السكون    واسطة 

 .واحلركة املتقابلني

وجود  نَّ أل نقول:  يحلاا  ال  يفالَّ إمكن  ركة  زمان   وكذلك   ، 

يش  افاؤمهوانت  ون.ك سالود  وج أنْ عن  شأنه  أحدمها    ء من  يوجد 

يقتيض لكنيب  سطةوا  فيه  اآلناجلسم    نَّ هام،  الفصل    الذي  يف  هو 

السكون  املشرتك زمان  احلركة  بني  من  وزمان  يكون    أنْ   أنهش  ال 

ف حركة  يوجد  يلزم  أ يه  فال  سكون.  وجو  امن  ذلك  يف    ن آلوده 

يف    هبا  وصوفاً م  سم اجل  يكون   والسكون كة  راحل  طة بنيثبوت واس

ال    آلن الذيا  يف   ةهيَّ املا  نَّ فيه، ألما نحن    ذا بخالف ك اآلن. وهذل

تكونجبالو  موصوفة  تكون  ال  املحض  ف  ود  يف  وهتثب   نَّ إ ثابتة،  ا 

 فقط. لوجودصافها باتِّ حال ا

أنَّ   وله  قال: ٰىل إالعدم    نمت  ذا انتقلإة  اهيَّ ملا  تقرير آخر، وهو 

االدلوجوا فحالة  النتقا،  بل  مع  تكون  وأنْ   دَّ   وال ال  دومة 

، بل  االنتقالتأخذ يف  مل د هي بعا لو كانت معدومة فهنَّ ، ألموجودة

ذل   ةباقي  هي قبل  كانت  موجوكام  كانت  ولو  حصل  ك.  فقد  دة 

 نتقل إليه. امل

بتاممه  حصو  وحني ]  ]٣٩  [[ص/ إليه  املنتقل  يل    بَق مل 

  وأنْ   بدَّ ال  ال  النتقحالة حصول ا   نَّ أ  وظاهرينقطع.    بل  االنتقال،

متوسِّ يكو املنتقل    طاً ن  واملنتقل  نعبني    ن كو ي  أنْ   فوجب  إليه.ه 

وغالرص  عدمال  حدِّ   عن  خارجاً  واصل  ف  حدِّ إري  الوجود    ٰىل 

 ف.الرص
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ذا إ  الَّ إان  ال يصحَّ   االنتقال  عنقطاااالنتقال و  ول: األخذ يفقأ 

 ناك  ذا إا  ة. أمَّ حلرككا  جود بالتدريموج  ءيف يش  واقعاً نتقال  الكان ا

أخذ    فالء   يشنتقال من الاال هناك  واملالويكون  انقطاع،  ط توسِّ  

ابني عنه  تنمل  إملواقل  ال  نتقل  كانا  الَّ إل  عقَ يُ ليه  إذا    ، موجودين 

يكن  امَّ ـلوهاهنا   مل  عن  ثباً ثابت  هاملنتقل  فال  لالنت،  أصالً وت  .  قال 

ذن  إله، ف  ثبوتل الذا كان أصإ  الَّ إة له،  لصف  ف ال ثبوتواملوصو

 .والعدمني الوجود ط بسُّ وت ال

اإل فهذه  اإل   تالشكاقال:  بحار  من  دة  رالو ا  التشكاقطرة 

(اوقعٰىل   أ مَّ إء  ليشلنا:  أنْ مَّ إو  ،كوني  نْ ا  كان  ذا  إو  ،يكون)ال    ا 

 ؟ ك باألضعففام ظنُّ ،ككذل اتيَّ البدهي ل أقوٰى حا

التألاك غري  شكِّ ت ال تُ اال شكإلأقول: هذه ا تعذهان    ت د وَّ ي 

أهنَّ   كُّ شز ال يناظر املميِّ ق، واليف احلقائ  ظرالنلف  تأمل  التقليد و ا يف 

 ت. غالطاأغالط وم

احلجَّ  الثانقال:  ملنكة  نجأنَّ   :اتيَّ بدهيال  يرية  العقل  ا   جازماً د 

كثرية،  أُ ب باألمور  أنَّ تاليَّ وَّ كجزمه  مع  في  ،  جائز  غري  ها.  اجلزم 

يوجبوذل التتطرُّ   ك  حكإهمة  ق  العقل.ٰىل  األبيا  م  ن  مل  وَّ ن 

 ه:جوو

إذا  نَّ أ   أحدها ثمّ زيداً رأينا  ا  ا  ،  فتحناها  ني حلظعلغمضنا  ثّم  ة، 

الذي شاهدناه    زيداً  بأنَّ زمنا ٰى، جخرأُ ة  مرَّ  يداً وشاهدنا ز لايف احل

أوَّ هو الذي ش  ياً ثان أنَّ ز، الحتامغري جائ  ذا اجلزمهو،  الً اهدناه    ل 

أعدم  ت  اهللا تلكوَّ األ  الزيدعاٰىل  يف  اغمالتي  حظة  الل  ل   لعنيضنا 

يف  يهف وخلق  ماحلال  ا  عٰىل  هذا  وأمَّ   بذهمثله،  عىلٰ املسلمني.   ا 

فلعفلا  مذهب حدثلَّ السفة  فلغرشكل    ه  اق يب  هذا  تٰىض كي   

الترصُّ الن من  ا  هيوىلٰ ف يف  وع  واعامل  ولفسالكون  كان    نْ إو  وهد، 

جائز  كنَّل  اجد�   بعيداً  التقدير ]]  ٤٠  ص/[[  هذاوعٰىل  دهم.  عنه 

 ل.وَّ يد األغري الز اً نيثا ناهشاهد يالذيد الز يكون

 لو كان ف  ل،وَّ األ  وهد  يالز  هذا  د أنَّ زم بال تردُّ اجأقول: العقل  

نفي االحتام  وفاً وقم  حكمه املذكور لكان  عٰىل    ا ي� ذلك اجلزم نظرل 

.  ممكن الباقي ام املوجود  إعد عٰىل أنَّ فقوا تَّ مون مل ي، واملسلاهيي� ال بد

ا كملؤثِّ قالوا:  هو  حيموجو  لُّ ر  هم  صلد  موجود  أثرهنه  وهلذا  و   .

امل أنَّ إة  لزعتذهبت  ياإل  ٰىل  بعدام  ضدِّ جيإكون  حوجامل  اد   ٰى تَّ ود، 

ء ال هو الفنا  ًا يامة خيلق عرضتعاٰىل قبل الق  اهللا  : إنَّ م قالواخيهشام

سوٰى   ما هد بوجواٰىل، فيفنٰى تع اهللاسوٰى  مجيع ما و ضدُّ وه، حملٍّ  يف

يبنتفٰى،  فيُ   انني زم  يبقٰى ال  وهو    ىلٰ تعا  اهللا   ي ذاهللا  قي غري وجه  وال 

ض  عراألواجسام  مجيع األ  ٰىل أنَّ إ  امالنظَّ كرام. وذهب  اجلالل واإل

 .فحاالً  حاالً  اهللادثها ، بل حيزمانني ري باٍق غ

األ مثل    شاعرةوذهبت  األهذا  إٰىل  يف  وقالالقول    عراض. 

تفنٰى  ن  ولك،  تفنٰى   م الاألجسا  أنَّ ة املعدوم بادعإز  وِّ يع من ال ُجي مج

أجزائهاليفات  التأ بني  هالكاً يف،  التي  ذلك  ألجل  م  عداإف.  كون 

ايز بمم  لألوَّ د  عنليس  ال    ،لمنياملسكثر  أ د  كن  ال  وما  يمكن 

 ملختار. للفاعل ا وراً يكون مقد

 اً  سببن إالَّ كوالغريب ال تة فالشكل  لفالسفمذهب ا  ىلٰ ا عوأمَّ 

زيد    ةمادَّ ل األثر، وحيص  ٰى حتَّ   يلقابسبب  من    معه  ، وال بدَّ اي� فاعل

ونفسهاألوَّ  يمك  ل  أنْ ال  ومادَّ   ن  زيفنٰى،   أنْ   يمكنال    ينالثا  يدة 

صهبل  صتتَّ  إالَّ ا  حصورته  بعد  اعتدالٍ   ، وٍّ نشو  وتغذيةٍ   انساينٍّ   ول 

 . امالً ك مان إنساناً ة من الزر مدَّ د مروبع ريٰى يصحتَّ 

املسلمعىلٰ   الدعوٰى   فهذه الوعىلٰ ني    مفة  سفال  قة طابغري 

أهنَّ ذاهبهم، وهمل   اً جازم   كانامَّ ـ العقل ل  نَّ أ   م يقولون بذلك إالَّ ب 

ثال  ات بسبب أميف البدهييَّ  ء شكٌّ اللعقع ل يقال  ملحتملذلك ا يبنف

 رافات.ذه اخله

فك  نْ إف ا  ليف حاقيل:  ليس يف   ؟ياء  ألنبمعجزات  قلنا: 

إعمع يشجزاهتم  فٍق با  ءٍ دام  ا  نَّ إ،  ثّم  يَّ ح  لعصا جعل    إىلٰ ا  إعادهت ة 

األُ  إوٰىل  سريهتا  صوالَّ ليس  تبديل  الناقةبصورة.    ةر  من    وإخراج 

وانفجارلبجلا م  ،  امل]]  ٤١ص  /[[  ،حلجرا  ناملاء  وتٰى،  وإحياء 

ل وإجياد مث  إعدام باٍق   فيها   العقل ليسمور ممكنة يفأُ ذلك،    وغري

دفع أنَّ ةً للمنعدم  مع  تأو  ،  عقليَّ اليلبعضها  الت  إيمك  ة  دها  يران 

 اهنا. ه

ش  ينِّ أ انيها  وث  ل:قا إإذا  شاب� أ   شيخاً   نساناً اهدت  علمت   او 

بل كان   ،مٍّ وأُ   غري أٍب ن  م  دةً واح  عةً اآلن دف  َق لِ ما ُخ   هأنَّ   رةوبالرض

ذلك   اآل  ٰى حتَّ   اوشاب�   اً ومرتعرع  طفالً قبل  شيخاً صار  وهذن  ا . 

ث أمَّ ااجلزم غري  ا ر، وأمَّ ختال املفاعسلمني فللملاعٰىل مذهب  ا  بت، 

 الغريب.للشكل الفالسفة فذهب م عىلٰ 

قاله،  قول الذي  لاا  بب هذفيام جزمه بس  ال يشكُّ   لأقول: العق

يك  نْ وإ هذامل  مثل  ن  اجلزء)ظم  أع  (الكلَّ   بأنَّ اجلزم    اجلزم    ، من 

بالتف  لكنَّ  ينياوت  حد� هام ال  أحد اجلزمجي  ابلغ  اعترب . وا ظن�نيعل 

التجربيَّ اضالق يفتب  ال  اهنَّ إف  ،ةيا  أهنَّ   ات،ليَّ األوَّ   دَّ ح  زماجل  لغ  ا  مع 

وأ   ةيقينيَّ  االرتياب.  عن  أ فالسفة  ال  دعنا  مَّ بعيدة  د  تولَّ ي  نْ فمحال 

 .مرَّ  ، كاموتربية ة واستعداداتيَّ ري أسباب مادّ من غ شيخ
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من    ذاإ  ينِّ أ ا  هثلوثا  قال: فيها   ما  أنَّ   علمأ   ينِّ إف  يدارخرجت 

األ تنقلب    يناومن  مد  اً ناسأُ مل  املنطق  علو  يف  قنيقِّ فضالء  م 

ه ليس نَّ أ و،  قوتاً ويا  من األحجار ذهباً   ا هفية، ومل ينقلب ما  اهلندسو

رج ألفبمقدااقوت  ي  يلحتت  مائة  البحا  نَّ وأ،  منٍّ   ر  ر  مياه 

دفع  ين  وال  قائم.  لِّ لكامل يف ا. واالحتاً ودهن   نقلب دماً ت  ملواألودية  

ثانيرظن  امَّ ـ ل  بأينِّ ك  ذل إليها  كجدو  اً ت  كام    أنْ ل  تامالحانت،  هتا 

إٰىل هذه الانقلا  هنَّ إ  :يقال   د نع  ثمّ   ،عنها  ييبتات يف زمان غفصبت 

صإلي  يعود كانكارت  ها  إمَّ ام  املختات،  للفاعل  للشكل أ ر،  ا  و 

 يب.الغر

أكث ذكر  أقول:  ما  قلب   نَّ إفحمال،    حتامالتالاذه  ه  منر 

ور  هذه الصديل  بوت  عليه، مقدور  ريغال  مني حمتكلِّ ند املقائق عاحل

 السفة ممتنع.عن الفي ذكرناها التر  لصوبا

خاطبت    ينِّ أ ها  ابعروقال:   بكفتكلَّ   اً إنسانإذا    ممنظوالم  م 

أنَّ وعلمت بالرض  خطايب  يوافق قريب   ا ل فاهم، وهذاق ع  يٌّ ه حرة 

غري /[ألنَّ   ،ثابت  اجلزم  اجلزلذل  املقتيض]  ]٤٢[ص    إمَّ ك  ا م 

أفأ أقواله   أمَّ لهاعو  األ.  توجب،    لقواا   ،عةمقطَّ   واتأصا  ألهنَّ فال 

الوحصوهل يف  يقتيضا  ال  حيَّ   ذات  الذات  عاقلةكون  وأمَّ ة    ا . 

فاأل تدلُّ فعال  أ الحت  ،أيضاً   ال  ا  نَّ امل  الشكل  أ ملختار  الفاعل  و 

ا اح  قتٰىض الغريب  تلك  ما    ةالدالَّ   املخصوصة  ظأللفاصول  عٰىل 

غرَض يو فثبتامل  افق  ال  أنَّ   خاطب.  والفعل  عٰىل  الَّ دي  القول  ن 

 لك.لم بذعلإٰىل ا ا نضطرُّ أنَّ ، مع فامهاً  قالً عا اي� ونه حك

هو    شخص  م مننظواملكالم  ن: صدور الومتكلِّ أقول: قال امل

يدلُّ إ كونهلرضبا  نسان  عٰىل  يندفعاقالً   احي�   ورة  وال  ذلك،  بام    ع 

اإل  اأمَّ   قاله. غري  فال  نسيف  كون    يدلُّ ان  ا عٰىل  حي� شلذلك    ا خص 

  حيٌّ عنها ذلك الكالم  يصدر    الذات التي  أنَّ   عىلٰ   ام يدلُّ إنَّ   ،الً عاق 

إأهنَّ خالف يف    الف  لفعاا األعامل قادر. وأمَّ  ة متقنة كمحم  انتذا كا 

ال  د قدحه،  اريام أ ليس بقادح ف  فهذا الشكُّ   .قادراً   عاملاً   اهكان فاعل

 .ةففالسٰىل مذهب الوال عمني،  مذهب املتكلِّ  عىلٰ 

  كان    جربئيل  نَّ أ   ار:خبيف األكم رويتم  نَّ ا أ قال: وخامسه

قل بدهية الع  يف  ع ذلكوإذا مل يمتن  ،)يالكلب  ةهر يف صورة (دحييظ

يممل األر  يظه  أنْ تنع    سائر  صورة  وخشيف  وإاص.  رأيت    ي لدذا 

لفلعلَّ  بلي ولديس  ه  بلربجهو    ،  يف الذباب  ئيل.  طارت  التي    ة 

ا هذ  أنَّ   كة، فثبت الئامل  ك منلَ مَ   يبل ه  ،ةبذبابها ليست  لَّ ء لعاهلوا

أنَّ   جويز قائم،لتا مه حاصل. فثبت هبذه دعب  يورالعلم الرض  مع 

هبجازالبدهية    أنَّ وجوه  ال األمة  أنَّ م،  كاحذه  باط  مع  ل.  جزمها 

تطرَّ امَّ ـول إليه  تق   حكالتهمة  يكن  مل  مما  إذوالً بقها  شهادة    ال  ، 

 م. هملتَّ 

قولون: ل يلَ املِ   لوغريهم من أه  املسلمني  قون من حقِّ ملأقول: ا

ته منا بصحَّ كحكان ممكن الوقوع    نْ إدق، فبه خمرب صا  أخرب ما    كلُّ 

إ اوأحلناه  املختاردالقٰىل  ممتنكا  وإنْ ؛  ر  إمَّ الوق  ع ن  أنْ وع،    نرجع   ا 

إىلٰ  نت أ ا  ديننصول  مطابق ألُ تأويل    فيه  وإ  فوقَّ و  هذا تقرَّ   ذافيه.    ر 

  أنَّ ر  رَّ قن امل. ومرهيذك  و ملأ   هركا ذموضع ممَّ   حرية يف  بَق األصل مل ي

ين  يقطعاللم  الع باال  الفاسدقدح  واأللظنون  اهوة  لبعيدة  ام 

 الكاذبة.

ي  ]]٤٣[[ص  / ال  جزمقاقال:  القضايا  هبذه    العقل  ل: 

صل  حي ال  نْ جب أكذلك لولو كان  نقول:ا . ألنَّ ي بدهيالاستداليل  

  ل هو ك، بلذ مل يكن كامَّ ـولليل.  لك الد ملن عرف ذجلزم إالَّ ذا اه

ملوملنني،  واملجا  بيانللص  حاصل شيئاً   ن  ا  يامرس  ل، لدالئمن 

أنَّ  نظر  يبدهي  هعلمنا  أ يال  عٰىل  إنَّ .  إىلٰ   ذاا  لأنفسنا    رجعنا  نا  وتأمَّ

أنَّ  أح أُ بأنَّ زيد  -مي  علوالنا علمنا  الذي  اآلن هو  ده  شاهًا الذي 

قبلهداش بل  ته  وأنَّهحظةذلك  جيوز  ،  األ  أنْ   ال  ُعِدَم   لوَّ يقال: 

مثله  و أ لي  -حدث  بضعف من عس  اأنَّ لمي  أ ليش  ا  إمَّ   يكون   نْ ء 

 . ماً موجودًا أو معدو

ام بات  وريَّ الرضلقدح يف  ا   أنَّ ىلٰ عل  الدليأقول: هذا الكالم هو  

 . أصالً  يلاجلزم العق يفر ؤثِّ يُ  امالت المن االحت أورده 

ااق  اجَّ حلل:  مثلثالة  الة  العقلزاولة  تدلُّ يَّ صنائع  أنَّ   ة   عٰىل 

يتعارضإلا قد  دلعند  نسان  يفه  عمسأل  يالن  يعجقليَّ ة  بحيث  ز ة 

.  لااألحو بعض يفو أ   دائامً  ا عجزاً إمَّ هام نمواحد  لقدح يف كلِّ عن ا

يتوالعج ال  مإالَّ   قحقَّ ز  كونه  عند  اعت  اضطر�   صحَّ إٰىل  مجيقاد  ع  ة 

ال  يتالت  ماقدَّ امل وإالَّ   واحداً   أنَّ   . وال شكَّ لنيدلييف    منهام خطأ، 

وه ا  قدلص يلنقيضان.  أ   دلُّ ذا  ق هيدلبا  نَّ عٰىل  بامة  جتزم  جي  د  وز ال 

 اجلزم به. 

مات  مجيع مقدَّ   ةبصحَّ   اً مازان جسنة الرابعة قد يكون اإلاحلجَّ 

مد ثمّ عنيَّ ليل  بعض  يتبنيَّ   ،  يف  خطأ  له  املقدَّ   وألجل   ت.ماتلك 

ينذل م  لقتك  إن  الرجل  م مذهب  فجزمه  ٰىل  تلك حَّ بصذهب،  ة 

 .مةهمتَّ  البدهية  نَّ هر أ لة باطل. فظاطبلمة ااملقدَّ 

أفأقو قصور  بع ل:  التهام  عن  الناس  احلقِّ ب  زيُّ مض    ني 

وا ي  همعتامدوالباطل،  ما  ساتذهتم، أ و  أ   ئهمآبامن    دونهلَّ قتعٰىل 
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ظنِّ  بموجب فيهمحسن  بهم  ليس  يف،   ضاً وأي  .اتليَّ ألوَّ ا  قادح 

النكُّ شلتا يف  بسبظريَّ ك  تات  الدليلني،  ب  ا أ عارض  من  ل  قنلو 

أ سبب ترجُّ هب ب مذ مذهب إىلٰ  ح  ال يقدمتعارضني    لنيليد  دحح 

النظريَّ  صناانوص  ات.يف  السيّام  املنطق  سوعة  إيطفسعة  منه  ام  نَّ قا 

ل يف   الضالما يقتيضوجمانبة    ،احلقِّ إٰىل طريق    لعقالءاد اشر إلنيِّ بُ 

 ة.ظريَّ نباحث الملد وائالعقا

احلقال]]  ٤٤[ص  [/ أنَّ جَّ :  اخلامسة  نرة  الختالف    ٰى ا 

تأوالعزجة  األم وذعاال  يف  ثرياً ادات  يقدتقادات،  يف لك  ح 

فألنَّ مَّ أ   ات.البدهييَّ  األمزجة  املضعي  ا  يالم،  اإليستقبح    جزاف 

املو يست  قايسزاج  غليظ  قد  فرُ القلب  يإنس  بَّ حسنه.  ستحسن ان 

  ذي مارس نسان الاإل  هو أنَّ دات فلعاا اوأمَّ   .تقبحهسوغريه ي  اً شيئ

ار بحيث  ام صربَّ خره،  ره إٰىل آعمل  لفها من أوَّ أو  ةفلفالسكلامت ا

بصحَّ يق وبطع  يقولونه،  ما  كلِّ سفة  يقول  اد  وخمالفو  ما   منهم. 

 أرباب  قول يفذا الر بالعكس. وكاألم  مني كانتكلِّ املم  مارس كال

فامل يستاملقلِّ سلم  امل  نَّ إلل،  كبقد  االح  أوَّ يف  ليهودم  الو  هلة،  ل 

بالعكس،وال ذا  يهودي  الإالَّ   كوما  بسبب  وعادا  ثبتإذت.    أنَّ   ا 

و  فختالال أثراً العادا األمزجة  ب   ت  اجلزم  ا  اميف  جيب  به،  ال  جلزم 

ا هب  مزجلا  لَّ فلع عات  يَّ دهيلبذه  إل أ   امٍّ ملزاج  وعامٍّ   لٍف و  هذا  عىلٰ .   

 ق.ال جيب الوثو التقدير

يق ياالن  إنَّ   ال:ال  نفسان  خفرض  مقتضيات ع  اليةً سه   ن 

وا فادلعاألمزجة  ب  امات،  العقل  يفجيزم  ،  احق� كان    احلالة  تلك  ه 

 .لعادةقل، ال املزاج وا ح العيلة هو رصيف تلك احلا زم بهاجلا ألنَّ 

نقونَّ أل أنا  ه  ل:ا  خب  و  لوَّ فرضنا  املزاج  عن  العادة، النفس 

  ضنا خلوَّ فر  إنْ نا  فلعلَّ   ،لوِّ اخلل  جب حصوال يو  خللوِّ الكن فرض  

ما  لكنَّ  لنفس عنهاما   م بسببهام، زاجل  يكون  وحينئذٍ   ، هامخلت عنها 

ب ا  فرض اخللوِّ   أنَّ   منال. سلَّ عقال  سببال  لعلَّ لوَّ خليوجب    ، لكن 

التفصيل،  ال نعرفه عٰىل    ماة  يَّ والعاد  ة اجيَّ زاملاهليئات    منوسنا  يف نف

 تهمة.ب البسوذلك ، اهنفس عالن ض خلوَّ ال يمكننا فر وحينئذٍ 

استأمَّ   أقول: فيج ه حاواستقب  األشياءحسان  ا  القول يا    ء 

  يف   فال شكَّ   ،ياناتت والد ئع والعادا ا بالطات  تضيمق ا  وأمَّ   . امفيه 

مؤثِّ كو اعتق  رةً هنا  ل امِّ وع ال ادات  يف  ال  كنَّ،  مها    احلقِّ تانة  تعارض 

يعرتف  ال   الذي  مجيع  البله حتَّ   عقالءبه    . ني نجا امل و  انوالصبي  ٰى 

ح  طال ر  ذَّ وقد  األ  احلقَّ   ي بالعلامء  متابعة  وا عن  بائع  طلهواء 

بموالعادات ق ،  القا ثل  ثال ال اء  رؤس ئل: ( ول  ائب  ثة: شوشياطني 

ووس األمث  س اوالطبيعة،  ونواميس  أنَّ شكَّ   واللة).  العادة،     

 هبا.  نقدح تات ال  البدهييَّ 

أ اق ]]  ٤٥[[ص  /   ات،يَّ هيلبد يف اة الطاعننيدلَّ ل: فهذا جمموع 

قالواث أنْ إمَّ صومهم:  خل  ّم  ذكرناعامَّ باجلواب    تشتغلوا  ا  ال  أ   ه  و 

باجلاشتغلت  نْ إ ف  به.  تشتغلوا حوام  أل  صلب    ذٍ حينئكم  نَّ غرضنا، 

معرت بأنَّ نيفتكونون  بالبداإل     ع  الت  اهييَّ قرار  شوائب  الن  يصفو 

بإالَّ    ال اجلواب عنها    أنَّ    شكَّ ت، والشكاالاإل  ب عن هذهوااجل 

إالَّ  بحيصل  عواملو   النظر،ق  ي ق د  النظرقوف  أنْ أوىلٰ   يٰىل  ون  كي   

البدهييَّ كف،  انظري�  مفاانت  ا  تقرةت  إٰىل  املف  اتظريَّ لنإٰىل  تقرة 

ويَّ البدهي خلف.  هذا  بقيمل  إنْ ات.  باجلواب  تشتغلوا  الشُّ     ه بَ ت 

 مع بقائها ال  أنَّ املعلوم بالبدهية  ن  وم  اجلواب.ية عن  الخ  املذكورة

 الات عٰىل كيف البدهييَّ   قدحه الوجَّ ت  . فقداتبالبدهييَّ   جلزمحيصل ا

 التقديرين.

عد باجلاالشتغ  مأقول:  يواب  ال  بققتيضال  ا  دحة قاال  هبَ شُّ لاء 

ليمة،  سلا  لعقولرة يف ا مؤثِّ   العقل غري  ا مع جزمهنَّ إف  ات،ليَّ وَّ يف األ

الإنَّ بل   يُ ام  باشتَ   ي  جلوابغل  ما  من  تَّ لفقدان  عليه    ي ادمبفقون 

األول،  بحاثاأل مستا ليَّ وَّ كون  الذغنيت  عن  با  بِّ ة  حلجج  عنها 

يقال يفلبيِّ وا إنَّ   نات. ال  أوردمتا  كمهبَ ُش   جواهبم:  ت ليسوها  لتي 

حّس ضاق  بدهييَّ إمَّ فهي    ،ةيَّ يا  وإمَّ ا  نظريَّ ات  إىلٰ ا  مستندة    ات 

فسها، أن يف ت لكانت قادحةً ايف البدهييَّ ادحة ت ق كان، فلو تايَّ بدهي

ات دهييَّ إبطال الب  هبَ هذه الشُّ   إيراد  د يفمل نقصنحن    ولون:يق  مهنَّ أل

الشكِّ بل    قني،بالي إيقاع  م  قصدنا  وكيف  كافيها،  فما  ا قصودنن 

 صل. حا

الرابال  ل:قا السفرقة  ق وفسطائيَّ عة  الذين  البدهييَّ   اودحة  ات يف 

ظق و  اتيَّ واحلّس  ا بإلهر  الوا:  تطرُّ زام  احلاكلفريقني  إٰىل  التهمة  م ق 

أ وال جيو   ،ركم آخن حاهام موق ف  بدَّ   ل، فالعقوال  احليسِّ  ن  يكو   نْ ز 

به لزم    مهاحناصحَّ ، فلو  ه فرعهامالل، ألنَّ ستدو االذلك احلاكم ه

 .ف التوقُّ يق إالَّ  طرذن الإف ،آخر كامً حاجد  نالدور، وال

الكالم هذا  يقال:  إركذ  الذي  ال  بفساد   علامً ادك  أف  نْ ته، 

 سقوطه. ب قد اعرتفت فوإالَّ  ،تات فقد ناقضات والبدهييَّ يَّ احلّس 

ننَّ أل هذوق ا  ال]]  ٤٦[[ص  /  ال:  أنذكرتذي  الكالم  يفيد ه  ت 

بالث ذكرالقطع  والذي  أ بوت،  إته  انَّ نا  يفيد  ام  إنَّ   الشكُّ و  مة.لتهام 

 . اجر�  وهلمَّ ، كٌّ اش أينِّ  يف ، وشاكٌّ فأنا شاكٌّ  .ذد من هذا املأخولَّ يت

أنَّ  با  واعلم  هذه  االشتغال  عن  ل صِّ ُحي الشبهة  جلواب 



 ٢٨٧  ...........................................................................................................  التصديق) ١٠٣(/ التاءرف ح

ق عٰىل  ،  غرضهم كلام  هرورَّ ما  أنْ فالصهتم.  يف  نتشاغل  [ال]    واب 

نعلم  عنها، ألنَّ واب  باجل بأنَّ   أنَّ ا  االثن(  علمنا    ، ني)الواحد نصف 

مضيئة)  ،)ةحارَّ (النار    وأنَّ  بل   ،و(الشمس  ذكروه،  بام  يزول  ال 

باحلي  ٰى حتَّ ا  بوعذَّ يُ   نْ أ ق  الطري اعرت  ،اتيَّ ّس عرتفوا  فوا  وإذا 

بالبداعرتفات  يَّ باحلّس  األمل  ب  قرالف  يأعنات،  هييَّ وا  وجود  ني 

وأمَّ  هذه  املفصَّ وبة  األجا  وعدمه.  عن  فسلة  يف    يجيءاألسئلة 

 .تعاىلٰ اهللا  شاء نْ ة إواب املستقبلاألب 

إنَّ ول أق يظنُّ نا ل ا من    قوماً   :  أنَّ س  هل   ة سطائيَّ السوف   ون  م قوم 

ويتشعَّ ومذهحلة  ن  طو إىلٰ   بون ب  ثالث  الالَّ   وه أدريَّ ائف:  م ة، 

قالوا الذ  شا ين  نحن  أنَّ كُّ وشان،  و كُّ :  يف  شاكُّ ون  وهلمَّ ا   ون، 

الذوالعناديَّ   . ا جر�  وهم  يقولون: ة،  قما    ين  بدهييَّ ضيَّ من  و أة  ة 

إالَّ ظريَّ ن  وهلة  م   ومقاوم عا ا  مثلها  رضة  عند القوَّ   يف ة  والقبول  ة 

ا ديَّ والعن   . ان األذه  يق ة، وهم  كلِّ   لون: و لذين  حقٌّ   مذهب   قوم 

وبا يهم إل بالقياس   بالقي ،  إىلٰ طل  و مهم خصو   اس  يكون ق،  د 

فس األمر شخصني، وليس يف ن   إىلٰ ياس  بالق   ا النقيض حق�   طرفا 

  .حقٍّ ء ب يش 

التمَّ وأ  أهل  فحقيا  هذ  قدق  لفظةقالوا:  اليونانيِّ   ه  لغة  ، نيمن 

ا  نَّ إف بلغتهم  لل(سوفا)  اسم و(اسطا)    ،كمةواحلم  علسم 

علمفسوفسط  طة،مغللل معناه  اسم  (فيال  كان  كام  غلط.ال  ا   (

و(فلمحبِّ ل حمبُّ   )يلسوف،  عُ   معناه  ثّم    هذان ب  رِّ العلم. 

واشتُ الل وا  هاممن  قَّ فظان،  ولفة.  لفلسالسفسطة   واليس  قالوا: 

غالط   ملذهب، بل كلُّ ا  ذامل قوم ينتحلون ه العايكون يف  أنْ   كنيم

مو  يئوفسطاس غليف  منوكثري  طه.ضع  م    ال  تحريِّ الناس  ون، 

أصالً   مذهب مثل هذهرتَّ وقد    ،هلم  ت ذلك  ايرادواإل  سئلةاأل  ب 

 أعلمواهللا  ة،  يَّ ها إٰىل السوفسطائسندوم وأ ون من طلبة العلاملتحريِّ 

 احلال.يقة بحق

الذي  وال]  ]٤٧[[ص  / صطريق  أعن ذكره  الكتاب،    ي احب 

إنَّ لتا اعذيب،  ألخذ  ام  يا  قضاال  ببعض  منهم  عرتافاالختاروه 

  ءً بنا  هممعث  و البحأ دهم  إرشا  مننوا  يتمكَّ   ٰى هلا، حتَّ قبو  الواجب 

 اعرتفوا به.  اعٰىل م

عند ما  ه  يفهذا  ايف  واحلقُّ ملباذه  كتاب    أنَّ   حث.  تصدير 

بمثل  ينيَّ الدِّ   صولاألُ  يقتيضكالال  هذاة  تم  طضلي  احلقِّ الَّ ل  ، ب 

 التوفيق.  ويلُّ  واهللا

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩(ت البحراين ن ميثم ب ا /امرد املقواع

صورةصحل:  وَّ األالبحث    ]]٢١ص  [[ ل العق  يف  ءليشا  ول 

ويُ يتجرَّ   نْ أ ا  مَّ إ ،  راً وتصوُّ   معرفةً   صولك احلٰى ذلسمَّ د عن احلكم 

مع  نْ أ ا  مَّ إو ويُ احل  يكون  عليه  سوا  ذلك  ٰى مَّ سكم  كان  احلكم  ء 

تصديإأو    يبنف علامً   قاً ثبات  فمأو  رشائطه  .  تإن  كوم  حم  لعقُّ ذن 

 . بينهام ونسبةكوم به وحميه عل

الث]  ]٢٢ص  [[/ من  و  كلُّ   :اينالبحث  ر  التصوُّ احد 

بدهيي�   نْ أ ا  مَّ إلتصديق  وا و   وهو  مطلقاً   ايكون  كلُّ الَّ إباطل،  لعلم    

أو  ال  اقل كلَّ ع أو    رالدو   لزمالَّ إو ،  اطلو بوه  مطلقاً   اكسبي� علوم. 

 .قُّ حلهو او  اوبعضه كسبي�  اه بدهيي� ون بعضأو يك .التسلسل

ا  ي البدهيف  ينئذٍ وح يكونرلتصوُّ من  ال  الذي  هو  له  صوح  ات 

موقوف  يف جت  اً العقل  كسب، شُّ عٰىل  الوجود  كتصوُّ   م  معنٰى  ر 

و ذلك    يالكسبوالوحدة.  يقابل  ما  معنٰى كتصوُّ منه  املَ ر  ك  لَ  

 .اجلنِّ و

التوالبدهيي   الصدمن  هو  يكو يقات  تصوُّ ذي  طرفيه  ن    - ر 

  مها حدأ بات  ثإاجلزم ب  يف  اً كافي  -ه  ب  واملحكوم املحكوم عليه  ني  أع

كقولنال منأ   لُّ لكا(  :آلخر،  بنفٰى أ   )،اجلزء  عظم  عن أ   و    حدمها 

كقاآل ب(  :ولناخر  ليس  يكن    يسبوالك  )،ثباتإالنفي  مل  ما  منها 

أو  حدمهأ ثبات  إ  يف بل نحتاج    كذلك، ٰىل وسط  إ  نفيه عنه ا لآلخر 

 . )له ليس بحادثاإل(و )العامل حادث( :كقولنا

جا  نْ أ ا  مَّ إديق  تصال:  ثالثال  البحث يكون، أ   ماً زيكون  ال  و 

أنْ مَّ إم  ازجلوا وو  أ   يكون مطابقاً   ا  يكون    نْ أ ا  مَّ إابق  املطال يكون، 

 و ال يكون. أ  جزم العقل به لسبب

فسببهيكون    يفالذ احلمَّ إ  لسبب  وه  سُّ ا  حكام األي  وحده 

  ي ته وهليا بأوَّ مَّ إده، فوح  و العقلأ اخلمس،    لة عن احلواسِّ اصاحل

ا  مَّ إف  ،معاً   سُّ احلو  العقل  وأ ت،  انظريَّ ال  ينظره وهأو ب  ،اتيَّ لبدهيا

احلسِّ إ كالاانيَّ الوجد  ي وه  الباطن  ٰىل  واأللذَّ ت  احلسُّ أ مل  ة    و 

] ]٢٣ص[[/ي  سمع وهال  ا حسُّ مَّ إف  ،الظاهر  ا احلسُّ مَّ إفالظاهر،  

 ا.حوهبات وناملجرَّ  يوه ائر احلواسِّ س أو ،تراتاملتوا

م  از جلا امَّ أ د، والتقلي  هوجب فو ملاللذي  طابق اامل  ا اجلازموأمَّ 

 املركب. الغري املطابق فهو اجلهل

امَّ أ و يكوا  ال  جالذي  اإل  نْ أ ا  مَّ إف  زماً ن  طرف  ثبات يتساوٰى 

وهو  و الذهن  عند  منه  فحدمهأ يرجح  و  أ ،  الشكُّ النفي  الراجح ا 

 م.وهاملرجوح و ظنٌّ 
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هو  ما    قاتوالتصديرات  من التصوُّ   نَّ أ   انَّ بيَّ امَّ ـلع:  البحث الراب 

لة  ق املوصرُ ٰىل الطُّ إنشري    وجب أنْ يق، فطرن  ه مل  ال بدَّ سب فكتم

 ملة. شارة جمإ منهام ٰىل كلٍّ إ

بأنْ وقد   العادة  الطُّ سمَّ تُ   جرت  ارُ ٰى  التصوُّ إملوصلة  ق  ر  ٰىل 

يُ منه  ، فشارحاً   تسب قوالً املك يُ   نهوم  اد� ٰى حسمَّ ما  .  امً ٰى رسسمَّ ما 

امل رُ لطُّ ا  ٰى سمَّ تُ   نْ أ و يُ ا  نهفم  ،ةً حجَّ التصديق    ىلٰ إوصلة  ق    ىٰ سمَّ ما 

يُ ومن  قياساً  وما  استقراءً سمَّ ها  يُ ومنه  ٰى  ما  متثيسمَّ ا  وخيصُّ الً ٰى  ه  ، 

 مون باسم القياس.واملتكلِّ  فقهاءال

الطُّ وهذ وُ نَّ إق  رُ ه  لعَ ِض ام  السالت  يف يأمن  هبا  من  العل  ك  وم 

 عليها. نكو ي جيب أنْ  يط التائلرشا راعٰى ا ذإفكره  يفالغلط 

القدِّ نُ   نْ أ ب  وجي كنَّ أل  ،والنظرفكر  ال  يف  مالكم   يف   اآللةه 

 وجودها. 

*   *   * 

 :  التصديقىلٰ إلة ملوصق ارُ الطُّ  يف :الركن الرابع  ]]٣٢ص [[

 بحاث:أ وفيه 

 : اخلربيف ل: وَّ األالبحث 

ثالثةنواأ و ن م  الً أوَّ   اً كيبترتركيبه    يكون  نْ أ ا  مَّ إرب  اخل  نَّ أل،  عه 

علي وحمكوم  به حمكه  تسمَّ ويُ   وم  كقةليَّ مح  ةيَّ قضو  صديقاً ٰى    : ولنا، 

 .)دثعامل حاال(

تركيباً مَّ إو من    ثانياً   ا  ومركَّ يقع  أوٰىل،  بني    بدَّ ال    حينئذٍ بات 

نسبةاملركَّ  من  ويُ أ لزوم  ا  مَّ إ  ي فه  ،بني  لآلخر  ذلك سمَّ حدمها  ٰى 

رشطركَّ امل الحر  ]]٣٣ص  [[/  دواتهوأ   ،صالً متَّ   اي� ب  ط رشوف 

كقووا العامل  نْ (إ  :النجلزاء  بفل  ثاً ادح  كان  ٰى  سمَّ ويُ   ،)ديمقيس 

 . وتالياً  ماً الز والثاين ،ماً ومقدَّ  ب ملزوماً ن هذا املركَّ ل موَّ زء األاجل

عناد    أنْ   امَّ إو ومنأ تكون  لآلخر  ويُ حدمها  ذلك  سمَّ افاته  ٰى 

رشطي� املركَّ  يفو  )امَّ (إواته  وأد  ،منفصالً   اب   :كقولنا  كمها،ح  ما 

 . )وما معد مَّ إود وموجا مَّ إملعلوم ا(

 : اوأقسامهة احلجَّ  عريفت يف :ثاينالبحث ال

مؤلَّ جَّ احل قول  من  ة  يُ أ ف  مطقَص قوال  حتصيل  هبا  لوب  د 

 ثالثة:  سامهاق أ و جمهول،

يُ   :لوَّ األ قيسمَّ ما  منَّ أ ه  ، وحدُّ اساً ٰى  قول  من  ؤلَّ ه  ذا إقوال  أف 

ون   يكال   ا أنْ مَّ إ  ، وهوورةً خر رضآ  ات قوللذلزم عنها با  سلمت

،  ااني� اقرت   قياساً ٰى سمَّ ، ويُ لفعليه باف  راً قابله مذكوم  والالالزم عنه  

مؤ  كلُّ (  :كقولنا وكلُّ لَّ جسم  يلزنَّ إف  )،ثحمدَ   فمؤلَّ   ف  م ه 

 ث.دَ جسم حم  كلَّ   ني احلكم بأنَّ ورة من تسليم هذين القولبالرض

امللق من ا  واحدٍ   لُّ قياس، وك  فهذا يُ ركَّ ولني  مة، ٰى مقدّ سمَّ ب منهام 

 . حدوداً  ٰى سمَّ ها تُ زاؤجأ و

بدَّ  يذكرمتاملقدّ   بني  مشرتك  من  وال  اختصَّ فيهام  ني  فام   ، 

األُ باملقدّ  ُس مة  كاجلأ   احد�   يمِّ وٰىل  يفصغر  وُس مثا  سم  يت مّ لنا، 

الاملقدّ  صغرٰى  اختصَّ مة  وما  عليه،    كرب أ   يمِّ ُس بالثانية    شتامهلا 

  رتكاً مش  يه، وما كانا علشتامهلكربٰى الالت  يمِّ وُس فيه،  ث  ملحدَ كا

 ف.ملؤلَّ وسط كاأ  يمِّ نهام ُس بي

سط  واأل نَّ أل ،أربعة من الرتكيبوجوه  ع عٰىل القياس يقهذا و

ٰى سمَّ كرب ويُ عليه باأل  صغر حمكوماً  األعىلٰ   به  حمكوماً يكون    ا أنْ مَّ إ

به    ماً ع، أو حمكوابالر  ٰى الشكلسمَّ لعكس ويُ و باأ ل،  وَّ الشكل األ

  الث. الشكل الث  ٰى سمَّ عليه ويُ  امهب  ، أولشكل الثايناٰى سمَّ ويُ  هامليع

 ]]٣٤ص[[/  حتصيل املطالب   يف  تعامالً ثرها اسكأ ربعة و األوأجىلٰ 

 هذا.ذكور امل مثالنا يف ل كاموَّ هو األ

أنْ مَّ إو عنه  ا  الالزم  مذكوراً   يكون  مقابله  ب  أو  الفعل فيه 

قياسمَّ سويُ  مركَّ وه  استثنائي� ا  اً ٰى  فتثناءن رشط واسم  بو  من  مَّ إ،  ا 

ويلزمتيضقي  طرش  اللزوم  استثنا    عمن  امللنيء  عني زوم    فيه 

حادثاً   نْ (إ  :اكقولنلالزم،  ا العامل  العامل   فله  كان  لكن  صانع 

الالصانعاً   له  نَّ أم  فيلز  )حادث نقيض  استثناء  ومن  نقيض  ،  زم 

يس ه لكنَّل  راملؤثِّ عن    يٌّ هو غنف  عامل قديامً كان ال  نْ (إ  :امللزوم كقولنا

 ه ليس بقديم.نَّ أ زمفيل )عنه يٍّ بغن

ا يكو   نْ أ ا  مَّ إو رشرتكيب  لن   ي، يقاحلق  العناد  يقتيض   يطمن 

استثناء عني كلِّ  من  منه نقيض اآل  ويلزم  هذا (  :اخر، كقولنجزء 

ومَّ إلعدد  ا زوج  لكنَّمَّ إا  فرد  بفردا  فليس  زوج  فرد  كنَّل(أو    )،ه  ه 

 ، كقولناخرعني اآل  منه  زءج  لِّ يض كثناء نقن است، وم)جليس بزو

بزلكنَّ(  :ثالامل  يف ليس  فرده  فهو  بفرد  ه  لكنَّ(و  أ   )،وج  فهو  ليس 

 .)زوج

يُ   :ةقسام احلجَّ أ من    قسم الثاينال كم  ، وهو حاءً ٰى استقرسمَّ ما 

كع وُ   يلِّ ٰىل  كقوجزئيَّ   يف  دَ جِ بام  ن  م  واحدٍ   واحدٍ   كلُّ (  :لنااته، 

  نْ أوجب ، ف)عند املضغ فل سه األكَّ ك فرِّ ا ُحي يناهرأ   يالتت احليوانا

كلُّ  غريحي  يكون  وهو  كذلك.  لليوان  مفيد   نْ أ ل  الحتام  ،قني 

من مليكون حا ما شاهدناهنشاه  ل  خالف  نُ   د من احليوان   َل قِ كام 

 تمساح.ال يف

االق يُ   :منها  لثالثسم  متثيالً سمَّ ما  الفقهاء  سمِّ ويُ   ، ٰى  يه 
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قيامواملتكلِّ  جزاحلإوهو    ،ساً ون  بام ق  مثل  ت  ثباإ  يف  يشبهه  ئي 

له،   املشبَّ مَّ سيُ و حكمه  بٰى  فرعاً واملشبَّ   صالً أ ه  ه  املشفيا  وم   ه    اهبة ه 

ظن�وهو    ،جامعاً و  ةً علَّ  بالشدَّ   ايفيد  بحسب  ة  يتفاوت  والضعف 

  حالٍ  كلِّ  ة. وعىلٰ ة وجوديَّ اشتمل عٰىل علَّ ه ما  قوا أالتمثيل، وجودة  

 ل.صاألة بعلَّ صاص الاز اختجلو  ال يفيد القطع

  ك برهاناً ذل  كان  هبا مطلقاً   يلعلالت  صحَّ   نْ إ  ثمّ   ]]٣٥ص  [[/

 وفرع.ل صأ ٰىل إة به ال حاج

الثالث:البح مقدّ ك  نْ إ  القياس  ث  يقينيَّ انت  يُ ماته  ٰى  سمَّ ة 

،  اً بالذات اضطرار ينتج يقيناً  اتينيَّ ن يقه قياس منَّ أ ، ورسمه برهاناً 

املقدّ أُ و اليقصول  البدهيينيَّ مات  كالعايَّ ة  واإلال  بأنَّ لم  ت  ثبات  نفي 

 عان.ن وال يرتفعاتمجيال 

باحلسِّ مَّ إ  ساتاملحسو  ثمّ  كالعا  ا    لشمسا  أنَّ ب  لملظاهر 

بات وما عداها كاملجرَّ   ،وأملاً   ةً لنا لذَّ   علم بأنَّ ن كالو الباطمضيئة، أ 

 نحوها ففرع عليها كام علمته.رات وتواتوامل

 ر يف صغألا  يفرب  كد األلوجو  ةعلَّ ع كونه  قد يكون أوسطه م  ثمّ 

ها  تهذه اخلشبة مسَّ ( :مر، كقولناس األنف  ه له يفود وجل  ةهن علَّ الذ

،  )فهذه اخلشبة حمرتقة  ،رتقةحم  يفه  تها النارمسَّ خشبة    لُّ وك  ،النار

برهان  سمَّ ويُ  هذا  ال  )ملّ (ٰى  وقد  برهان  سمَّ ويُ   كذلك  يكون .  ٰى 

وخيصُّ )نّ (إ كان    ،  ما  معلوالً وسأ منه  األل  طه    يف   كربوجود 

  ، ةذه اخلشبة حمرتق ه(  :يل كقولنالدلا ر باسم  منفس األ  يف  صغراأل

 . )ارتها النة مسَّ اخلشب ذهفه ،ها النارتحمرتق مسَّ  وكلُّ 

اال يفبحث  الدليل  املتكلِّ   لرابع:  يلزمعرف  الذي  هو  من    مني 

  ا ظنُّ م من العلم هبيلز  ي الت  يمارة هباملدلول، واأللعلم  به االعلم  

وترتكَّ املدل املول،  عن  الظنّم قدّ ب  ويَّ ات  وعلميَّ ال  معا  عنهة   امنَّ إة، 

يه عنه  و نفأ صغر  لأل   كربثبوت األاحلكم ب  نَّ أل  اً طلقم  يلزمها الظنِّ

عىلٰ مو حكمقوف  ايظنِّ    احلكم  عٰىل  واملوقوف  يمكن    يلظنِّ،  ال 

 زم به. اجل

عقلي�   نْ أ ا  مَّ إ منهام    كلٌّ   ثمّ   ] ] ٣٦ص  [[ /  م   حمضاً   ا يكون  ا وهو 

 :كقولنا  ضاً حم  ا معي� أو س   ر، ظاه و  ة وه ها عقليَّ لّ مات ك مقدّ  ن ب ع يرتكَّ 

حرام   رشب(  متوعَّ   لُّ وك   ، اخلمر  بال حرام  عٰىل  د  أو   )، له ع ف عقاب 

  .)  حيٌّ سميع بصري   وكلُّ   ، سميع بصري   ي ار الب (  : كقولنا ب منهام  مركَّ 

اإل الدِّ مومنع  فخر  وام  اين  السمعجود  املحض،   يلدليل 

  ال   وحينئذٍ   ،صالً أ  العقل  ىلٰ إائله  ق   يستند صدقه ما مل  نَّ ه بأل  اً رسِّ مف

 رة. ماالدليل وال األسم فال يصدق عليه ا، اوال ظن� امً يفيد عل

 .ف لفظيه، واخلالتفسريعٰىل  حيحصومنعه 

قال اإلالب الحث اخلامس:  اللين  دِّ مام فخر  الدليل  فظٰى : 

ة:  مور عرشن أُ عٰىل تيقُّ   فه له يتوقَّ فادتإ  بأنَّ   ، واحتجَّ ليقنييد اال يف

خطأ األ   عدم  جواه  يف  ظفالرواة  ونقل  وترصاهبعرإرها   ،يفهاا 

واو االشرتاك  والنملجعدم  والتخصيص  واإلاز  ر  ضام سخ 

عٰىل    العقيلملعارض  وا  ،تأخريوال  لتقديموا لرجح  كان  لو  الذي 

أنَّ النق مظنون،    يدليل اللفظال  يفمور  ل هذه األُ حصو  ل. وظاهر 

 ة. يَّ نّظ جةفكانت نتي، مظنوناً  نيكو  نْ أٰىل املظنون أو  املوقوف عىلٰ و

اليقني،    قد ه  نَّ أ  واحلقُّ  يفوالرشيفيد  ا فادتإ  ط  كون  ه  ال  ليقني 

املاألُ  املستفذ  يفحاصلة  ورة  ذكمور  ومتيهن  زعم   نةقَّ يد  كام  له 

كوهنا  ،ماماإل يف  بل  األ  حاصلة  نا  نَّ إف  ،مرنفس  من  تيقَّ قد  املراد  ن 

ه  ولكقائط، ن هذه الرشيشء مٰىل ذهننا إمل يسبق  نْ إظ املنقول واللف

ْم : اىلٰ تع
َ
 يَِ�ْ وَ �

َ
� ْ

َ
املراد   نَّ أن ا نتيقَّ نَّ إف ]، ٣[اإلخالص:  �ْم يُو�

ن  ذهننا هذا التيقُّ  ا حصل يفذإكن . لوداً أو مول  اً والدكونه  نفي نهم

عٰىل  ا به  ال  نَّ أستدللنا  كانائرشتلك  يفط  حاصلة  األنف  ت    ، مرس 

 لم.ع أ واهللا

الساالب  ]]٣٧ص  [[/ املطلوحث  أ مَّ إب  دس:   لَّ تقيس  نْ ا 

ف العلم بصدق  قَّ يتو  نْ أا  مَّ إل فوَّ ، واأل يستقلَّ ال  بدركه اوالعقل  

ع به  الع  ىلٰ النقل  بوجود  كالعلم  يمكن    ومثل  الصانع،لم  ال  هذا 

و بالنقل  الدور،  إالَّ معرفته  لزم  يتوقَّ   ال  بوحدانيَّ كالعلف  أو  ة  م 

 .قل معاً بالعقل والن مكن معرفتهالصانع وي

الثامَّ أ و اننا ذهأ   يف  حمتمالً ه  نفس  يف  ممكناً   مراً أ   كان  ما  فكلُّ   ينا 

يتمكَّ  اوال  فين  احلكم  من  وهو  لعقل  عمَّ إه،  أو يَّ لعادكا  امٌّ ا  ات 

القيامة و  خباركاإل  اصٌّ خ والنار. والطريهل اجلنَّأ حوال  أ عن  ق  ة 

 مع فقط.  السالَّ إ ليس ٰىل ذلكإ

   **   * 

  ر:ا - ١٠٤

ل  :)ـه٦٧٢لطويس (ت ين الدِّ ري انص /نقد املحصَّ

أدرك  ]]٦[[ص   من    أنْ   امَّ إف   حقيقةً   ناإذا   ي ه  حيثنعتربها 

؛  رتصوُّ وهو ال  ثبات،باإلوال    يالنفال با،  كم عليه ، من غري حيه

 ت، وهو التصديق.و إثباأ  يو نحكم عليها بنفأ 

خالف  أ  احلكامءف  نِّاملصقول:  التصديق  سائر  فيف  عننَّ إ،  ده  ه 

 نَّ وعندهم أ مع احلكم،    اك الر إدرتصوُّ ال  أنَّ   امإدراك مع احلكم، ك

  مه، يف مفهور يدخل التصوُّ  أنْ ري حلكم وحده، من غالتصديق هو ا 
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اجلزدخو يفل  هو  والتصوُّ .  الكلِّ   ء  فكأهنَّ اإلر  الساذج.  م  دراك 

ما يلحقه موا  ، وقسَّ ما يلحقهٰىل  إاك ودرنفس اإل  موا املعاين إىلٰ قسَّ 

ك. جيعله كذل  الما    يب، وإىلٰ ديق والتكذتصلل   ما جيعله حمتمالً إىلٰ 

الالَّ ئاكاهلي يفت  به  والنهيحقة  األمر،  و  والتم،  ،  ينِّاالستفهام، 

الووسمُّ   ذلك.ري  وغ األا  وضمري  بالعللني  وَّ قسمني  يف    )هو(م. 

  ) أدركنا( صدر  ٰىل مع إجير  )لتصديقوهو ا(  :ف يف قولهلفظ املصنِّ

لفظكام يف  هو  التصوُّ (:  ه  و)روهو  أ   ال ،  إىلٰ   نْ جيوز  مصدر  يرجع   

قوله:  يف  )حكمن( ع(أ   نحكم  كون  يقتيض   ذلك  ألنَّ   )،هاليو   

 هو احلكم وحده. ديقالتص

ا غري  من  اً شيئ  نَّ أ   يوعند:  راتالتصوُّ   يف  لقولقال:  ها 

 ، لوجهني. ٍب مكتس

مثل ما    ته، يَّ ه كلّ دومرا  كم، احلة  جزئيَّ هذه الصيغة توهم    أقول:

 النكرة.  رف السلب عىلٰ  دخول حيضيقت

األوَّ قال]]  ٧[ص  [/ إنْ   أنَّ   ل :  يكن    املطلوب  به   عوراً مشمل 

؛  ة لهس طالبالنفتصري  ة ال   شعور به البتَّ ا الم  ل طلبه، ألنَّ استحا

ألنَّ به    مشعوراً   كان  وإنْ  طلبه،  احل  استحال  حمال. حتصيل  اصل 

هقلت  نْ إف مشعور:  وجمبه    و  قلت:  وجهٍ دون    هٍ ن  فالوجه . 

غرياملشع به  مشعو  ور  غري  هو  واأل  رٍ ما  ال  وَّ به.  لبه ط  يمكنل 

 .ور به مطلقاً مشعلكونه غري  يضاً ال يمكن طلبه أ  والثاين ،حلصوله

هذاول: يفأق مغالك    هو    طلوبامل  نَّ إحية، فرص  الطةالم  ليس 

املتغاير الوجهني  اليشأحد  هو  بل  اين،  وجه  لذيء  ذلك وان.  له 

لاليش بمشء  مطلقاً   ورٍ عيس  وبه  مطلقاً   عورٍ مشليس غري  ،  بل  به   ،

ت يف  ثاتقسيم املحدَ   بذلك يف  ح هو أيضاً رصِّ سيُ م ثالث، وهو قس

جمهول من  و  هٍ من وج  علوم مجال ماإل  ملعلوم عٰىل سبيلا  إنَّ (مسألة  

قوع  )وجهٍ  يش(له:  ند  يف  جمتمعان  يُ   )،ثالثء  الوجهان  م  قِ ومل 

حجَّ هاه عىلٰ نا  امة  طل  متناع  يكون  ما  القبيلب  هذا  إنَّ ن   نيَّ ب  ام، 

 .لني فقطقسمني األوَّ امتناع ال

أنَّ   ل:قا إمَّ ملاهيَّ ا   تعريف  الثاين  بنفسها  أنْ   اة  هو  أ   ،يكون  بام  و 

ا  خريين. أمَّ من األ ب  رتكَّ و بام ي أ   نها،خارج عهو    و بامأ ها،  داخل في 

فلو عرفنا    ف. عرَّ ل املم قبف معلوعرِّ امل  فمحال، ألنَّ   تعريفها بنفسها 

لاليش بنفسه  تقدُّ ء  ا  م زم  عٰىل  به  بهالعلم  حمال.  و   ، لعلم    ا وأمَّ هو 

ب  فمح ال مور  األُ تعريفها  فيها  ألنَّ داخلة  أنْ إمَّ ها  تعريف   ال،  يكون    ا 

امب تلك  وهومألُ جموع  ذل  هألنَّ   ،ل باط  ور  املنفس  جموع.  ك 

 . حمال  ، وهوء بنفسهتعريف اليشفتعريفها بذلك املجموع  

ق أق املاهيَّ جممو  إنَّ (  وله:ول:  أجزاء  هوع  املاهيَّ ن  ة    ليس  ) ةفس 

الدِّ متق  اجلزء  نَّ بصحيح، أل عٰىل  الطببال  كلِّ م    تي كلُّ ع. واألشياء 

عٰىل  متقدِّ   نها م  واحدٍ  متأخِّ يشم  نفس    أنْ   يمتنع  عنهار  ء  تكون 

واملتأخِّ  أنْ ر،  ما  جيوز  االجتامع  عند  املتأخِّ هيَّ تصري  هي  رة، ة 

مفيتحصَّ  أنَّ ا  عرفتهل  و  هبا. كام  باجلنس  وبالرتكيب    صلالفالعلم 

أجزاؤه،   يهو  بالفصل،  دس املقيَّ نباجل  ٰىل العلمم عمتقدِّ   التقييدي

 . ا حيصل العلم بهوهب

يف تعر  نَّ ألال،  وهو حمها،  ببعض أجزائو  أ قال:  ]]  ٨[[ص  /

 .هاسطة تعريف أجزائ بوابة ال يمكن إالَّ املركَّ  ةهيَّ املا

لو املاهيَّ ريتع(:  قال  أقول:  يمكاملركَّ   ةف  ال  إبة  بواسطة الَّ ن   

غري   اء ون األجزتك  ائز أنْ اجلمن  أصوب، إذ لكان  )ائهامعرفة أجز

  التعريف. حمتاجة إىلٰ 

فقال من :  جزء  كان  [ماهيَّ امل  لو  لكهل   فاً عرِّ ة  اجلا  ذلك  زء] ان 

و  ، وههلنفس  فاً عرِّ ون ذلك اجلزء مة، فيكجلميع أجزاء املاهيَّ   فاً رِّ مع

 . لحما

هذه مل   أقول:  صحيحة  غري  حجَّ قِ يُ   دعوٰى  عليها  فم  من    نَّ إة، 

أنْ اجلا كلُّ جن األتكو   ئز  يلزم فة للامهيَّ معرِّ ا  و بعضهأ   هازاء  ة، وال 

معرِّ   أنْ نه  م أجز  فاً يكون  اجلميع  لنفتَّ ة حملاهيَّ اء  فٰى  بيَّ نَّ إسه،  أنَّ نَّا    ا 

التمييز   من عدم  لغلطاهذا   وقع  امنَّ وإ  ها.ألجزاء كلِّ ة مغايرة لاملاهيَّ 

 ها. وبني أجزائها كلِّ  ةبني املاهيَّ 

اقال ولسائر  و:  التيضيقذلك  ألجزاء،  كون  معرِّ يش  ملا    اً فء 

خا وذلك    رجاً يكون  الثالهو  عنه،  وهالقسم  ألث.  حمال،   نَّ و 

ك  ا يف الزم واحد. وإذا كان كذل رتاكهجيوز اشاملختلفة  ات  املاهيَّ 

  َف رِ  إذا عُ وصوف إالَّ ة املماهيَّ ريف  يفيد تعال    ياخلارج  فالوصف

 العلم  كنَّ ل  داه.ما ع  كلِّ وف به دون  ذلك املوصوف هذا املوص   أنَّ 

عداه، ما    ر كلِّ  تصوُّ عىلٰ و  ،ذلك املوصوف  رف عٰىل تصوُّ وقَّ هبذا يت

اأمَّ   ل.حما  وذلك فألألوَّ ا  ينَّ ل  مه  وأمَّ لزم  الدور،  فألنَّ نه  الثاين  ه  ا 

تقدُّ تيضيق ت  مجيع  صوُّ م  عىلٰ   اتهيَّ املار  هلا  هناية  ال  سبيل    التي 

 لتفصيل.ا

املو تعريف  يتوقَّ أقول:  كو صوف  عٰىل  الف  املعرِّ وصن   ف ف 

ين تصوُّ تقبحيث  من  الذهن  تصوُّ ل  إٰىل  املوصيَّ ماهر  ره  ال ة    وف، 

العل بكعٰىل  ذلكم  كذلك،  الو  ون  الذي يلزم  ٰى  حتَّ صف  املحال 

  لِّ كدون  وصف  ال   وف بذلكملوص املوصوف هو ا  ا كونذكره. وأمَّ 

يقتيض عداه،  إكو   ما  الوصف  مساوياً مَّ ن  وإ  ا  ا مَّ للموصوف، 
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واأل  أخصَّ  لإل ل  وَّ منه.  وكالضاحك  لالنسان،  كالكاتب  ه.  ثاين 

التقدي الو  رينوعٰىل  ملزويكون  الواملوص  ماً صف    . زماً وف 

امللزوم ]  ]٩/[[ص    رتقل العقل من تصوُّ ان  اان عقلي� ك  لزوم إنْ وال

تصوُّ إىلٰ  ا  التفيحصلالزم،  ر  يكون  ل  وال  باللزوم  العريف،  علم 

يل  طاً رش  فال  االنتقال،  امليف  ذلك  والتزم  األوَّ يف  عريفحال.  ل   

مطَّ  ومنعكساً   داً ريكون  الثاين،  منع  داً رمطَّ   يف  والذغري  ي كس. 

من   املللامهيَّ   اً الزمالوصف  كون  ذكره  سبيل    ختلفةات  عٰىل 

حي ال  وإنْ التعريف  صل  االشرتاك  التعريف  كان    اً فمعرِّ   َل عِ جُ   به. 

 رد. غري مطَّ  اً منعكس

فبطالن ما ،  ارجلداخل واخلب من اكَّ ا تعريفها بام يرتل: وأمَّ قا

 بطالنه.  األقسام يقتيضن م متقدَّ 

ه كلِّ  وجويقتيضالكالم  ذا  أقول:  كون  ء  أجزامن    دٍ واح  ب 

  يكون لكلِّ   غري ماع أثر  يكون للمجمو  وامتناع أنْ ،  فاً ف معرِّ املعرِّ 

وجزاأ من    واحدٍ  ظاهر.ئه،  املجموع    نْ إف  بطالنه  حيث  قيل:  من 

 من  ام مرَّ جيب بأُ ة.  اهيَّ ارج عن املزاء، وهو خهو جمموع غري األج

 .فاً رج معرِّ جواز كون اخلا

يقال:  قا نجدال  نحن  طال  ل:  املَ يَّ ماه  ر لتصوُّ   بةً النفس  ك لَ ة 

للفظ،  سري اا طلب تفمَّ إنقول: ذلك    األنَّ   ؟ قولك فيه ح، فاموالرو

 تصديق. ر، وكالمهاود املتصوَّ وجن عٰىل لربهالب او طأ 

  يف كلِّ   وجوده  يناً يقعلم  الروح، ونتفسري لفظ  ا نعرف  أقول: إنَّ 

ال  يذ ونجد  يتخالفون  روح،  سيماهيَّ يف  علامء  كام  هو  ته،  ذكره 

م سه.  نف يُ وليس  منه  طلَ ا  التب  ذكرمها. صديقني أحد  اللذين     

كثري   األشياء  وكذلك  تمن  و  أ جوده  بو  ونحسُّ لفظه  فسري  نعلم 

قطعاً  وجوده  ويكونعلم  تصوُّ ،  ذلك  مع  ماهيَّ ن  عٰىل    راً متعذِّ ته  ر 

 ريها. ن، واملكان، وغماكة، والزكاحلر ،ناسالمن  كثري

تنبي ل  :هقال:  أنَّ ظهر  يماإل   ك  ال  ما إالَّ   روَّ يتص  أنْ كنه  نسان    

دهية  ن بو مأ ة، مل واللذَّ ألطرة النفس كاو وجده من فأ ه بحسِّ أدركه  

اكتصوُّ عقل  ال ملور  أو  والكثرة،  والوحدة  يُ جود  العقل  ركِّ ا  و أ به 

]]  ١٠/[[ص    هرال يتصوَّ ما عداه ف  اوأمَّ األقسام.  ال من هذه  اخلي

 قه.قِّ ُحي  راءة. واالستقلبتَّ ا

يُ   أقول: اركِّ ما  منكتصوُّ خليال  به  جبل  إنأ ياقوت    ر  سان  و 

يُ وم  ،يطري ا وم  ،احدالو   و املوجودأ ان الناطق  كاحليو  لعقلبه اركِّ ا 

معاً ركِّ يُ  ال   بانه  الكلّ كالسواد  واحلرارة  ويَّ واحد  ممَّ ة.  يُ احلدود  به  ركِّ ا 

واعرتفلعا ب  قل.  املركَّ وُّ تصهاهنا  ار  يُ ب  الركِّ لذي  وال عقلبه   ،

بالتيُ  املكتصوُّ راد  غر  نوعسب  هاهنافقول  ذلك.من    ري  ض  مناق   ه 

التصوُّ   ملذهبه إريف  ثّم  األجأ   نَّ ات.  ممَّ ناس  كثر  ك درَ يُ   الا  العالية 

ا  هنَّ إ، فالعقيل   بالبدهية، وال بالرتكيب، وال بالوجدان، والباحلسِّ 

يُ وق   العقل.  يفائط  بس وبتحل  رتصوَّ د  يُ بالرسوم  ما  من  ر  تصوَّ يل 

 ا إليها.أنواعه

  فقوا عىلٰ اتَّ   ابي� ون كسر قد يكالتصوُّ   بأنَّ   قائلونال:  ال: تفريعق 

لأنَّ  كذلككلُّ   يسه  وإه  االَّ ،  لزم  حماالنا و  أ   لدور  ومها   ،لتسلسل، 

بدَّ  ال  تصوُّ   بل  غنيَّ من  ا رات  عن  ثة  الضابطالكتساب.    كلَّ   أنَّ   ّم 

غري  ع  فيتوقَّ   رتصوُّ  تصديق  مليه  غري  فهو  أمَّ كتسمكتسب  ا  ب. 

يت عليهوقَّ الذي  مكتتصد  ف  فيق  مسب  يكون  ال وقد    ، كتسباً قد 

أنَّ فقوا عواتَّ .  ون مكتسباً يك   نفس   ب سلكايكون ا  أنْ    يمكنه الٰىل 

 املكتسب. 

قوله يتوقَّ وُّ تص  كلُّ (  :أقول:  غر  تصديق  عليه  مكتسب  ف  ري 

لتصديق عبارة  ا  به، وهو أنَّ ذهعٰىل م  ام يصحُّ نَّ إ  )تسبهو غري مكف

إنَّ من     قولعىلٰ   . وال يصحُّ ت مع احلكمراتصوُّ ال  عن ه هو يقول: 

أ هييَّ قات البدصديمن الت  رياً كث  نَّ إده، فوححلكم  ا   م األحكا  يعنة، 

التصوُّ جرَّ ملا عن  تتوقَّ دة  عٰىل  رات،  بدهييَّ تصوُّ ف  غري  ة، رات 

 . )بو مركَّ أ ل وَّ ا أ عدد إمَّ  كلُّ (ولنا: كق

إنْ :  قال جممو  بل  احلكان  فهو  أجزائه  بع أ ،  مُّ التا  دُّ ع  ض  و 

ا فهملساأجزائه  احلوية  وحد  راألمو  أ قص،  النا   دُّ و  فهو  اخلارج  ه 

يرتكَّ   وأ ص،  الناق  الرسم الداخب  ما  فواخلل  من  الرسم  ارج  هو 

 .التامُّ 

املشهو أنَّ أقول:  احلكامء  عند  يُ ه  التامَّ   الرسم  ر  الذي  ز ميِّ و 

عناليش عداه.  ]  ]١١[[ص  /  ء  ما  النمجيع  هاوالرسم  و  قص 

يُ ا عن  ميِّ لذي  عدازه  ما  وبعض  عىلٰ اصطالحه.  بخه  هذا  الف   

 .ذلك

 *  *   * 

 ):هـ٦٩٩(ت حراين م الببن ميثا /د املرامقواع

اليشل:  وَّ األ  البحث  ]]٢١  ص[[ صورة  يفحصول  لعقل ا   ء 

أنْ مَّ إ ويُ   د عنيتجرَّ   ا  معرفةً صواحل  ٰى ذلكسمَّ احلكم    ، راً تصوُّ و  ل 

ويكون    نْ أ ا  مَّ إو عليه  احلكم  س  ٰى مَّ سيُ مع  احلكم  كان  ذلك  واء 

تصثباإو  أ   يفبن رش   .علامً أو    ديقاً ت  تعقُّ إائطه  فمن  حمكوم  ل  ذن 

 . امنهحمكوم به ونسبة بيوعليه 

الثاينالب]  ]٢٢  ص[[/ التصوُّ   كلُّ   :حث  من    ر واحد 
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لعلالَّ إو ،  باطلوهو    لقاً مط  ي�ابدهييكون    نْ أ ا  مَّ إوالتصديق   كلُّ    م 

أ   كلَّ   قلعا أ  لالَّ إطل، و و باوه  مطلقاً   او كسبي� العلوم.  و  زم الدور 

 .وهو احلقُّ  اضه كسبي� وبع ابدهيي�   ضهيكون بعأو  .تسلسلال

  ون حصوله يفال يكلذي  رات هو ا وُّ ن التصم   ي فالبدهي  وحينئذٍ 

وا  ر معنٰى م كسب، كتصوُّ جتشُّ   عىلٰ   العقل موقوفاً  لوحدة.  الوجود 

 . واجلنِّ   كَل ر معنٰى املَ وُّ تصبل ذلك كمنه ما يقا  يلكسب وا

اي  والبدهي هو  من  يكون  لتصديقات  طرفتصوُّ الذي    - ه  ير 

حدمها  أ بات  ثإاجلزم ب  يف  كافياً   -  حكوم بهوامله  كوم عليحأعني امل

كقولنالآلخ اجلزءأ   كلُّ ال(  :ر،  من  بنفٰى  أ   )،عظم  عن    حدمهاأ و 

كقولنااآل ب  النفي(  :خر  يكنهم  يبوالكس  )،تثباإليس  مل  ما  ن  ا 

ط  ٰىل وسإعنه    نفيهأو  حدمها لآلخر  أ ت  ثباإ  نحتاج يف   بلكذلك،  

 . )ثيس بحاده للاإل(و )دثحاامل الع( :كقولنا

ال جا  نْ أ ا  مَّ إديق  تصال:  ثالثالبحث  يكون، أ   زماً يكون  ال  و 

أنْ مَّ إجلازم  وا وو  أ   يكون مطابقاً   ا  يكون    نْ أ ا  مَّ إابق  املطال يكون، 

 و ال يكون. أ  جزم العقل به لسبب

فسببهيكون    يفالذ احلمَّ إ  لسبب  وه  سُّ ا  حكام األي  وحده 

  ي وهليته  بأوَّ   امَّ إده، فحو  و العقلأ ،  اخلمس  لة عن احلواسِّ اصاحل

ا  مَّ إف  ،معاً   واحلسُّ   العقل  وأ ت،  االنظريَّ   يظره وهنبأو    ،اتيَّ لبدهيا

احلسِّ إ كالاانيَّ الوجد  ي وه  الباطن  ٰىل  واأللذَّ ت  احلسُّ أ مل  ة    و 

] ]٢٣ص[[/ي  سمع وهال  ا حسُّ مَّ إف  ،الظاهر  ا احلسُّ مَّ إفالظاهر،  

 ا.هحوبات ونرَّ املج يوه ائر احلواسِّ س أو ،تراتاملتوا

التقليجب فومل  اللذي  املطابق ا  اجلازما  وأمَّ  ازم  جلا امَّ أ د، وهو 

 املركب. الغري املطابق فهو اجلهل

امَّ أ و يكوا  ال  جالذي  اإل  نْ أ ا  مَّ إف  زماً ن  طرف  ثبات يتساوٰى 

وهو  و الذهن  عند  منه  فحدمهأ يرجح  و  أ ،  الشكُّ النفي  الراجح ا 

 م.وهاملرجوح و ظنٌّ 

هو  ما    اتيقوالتصدرات  من التصوُّ   نَّ أ   انَّ بيَّ امَّ ـل  ع:بحث الراب ال

لة  ق املوصرُ ٰىل الطُّ إنشري    وجب أنْ يق، فن طره مل  ال بدَّ سب فمكت

 ملة. شارة جمإ منهام ٰىل كلٍّ إ

بأنْ وقد   العادة  الطُّ سمَّ تُ   جرت  ارُ ٰى  التصوُّ إملوصلة  ق  ر  ٰىل 

يُ منه  ، فشارحاً   تسب قوالً املك يُ م  نهوم  اد� ٰى حسمَّ ما  .  امً رسٰى  سمَّ ا 

اٰى سمَّ تُ   نْ أ و ارُ لطُّ   التصديق  ىلٰ إوصلة  مل ق  يُ نها  فم  ،ةً حجَّ     ىٰ سمَّ ما 

يُ ومن  قياساً  وما  استقراءً سمَّ ها  يُ ومنه  ٰى  ما  متثيسمَّ ا  وخيصُّ الً ٰى  ه  ، 

 مون باسم القياس.واملتكلِّ  فقهاءال

الطُّ وهذ وُ نَّ إق  رُ ه  لعَ ِض ام  السالت  يف يأمن  هبا  من  العل  ك  وم 

 عليها. ونكي جيب أنْ  يط التائا راعٰى الرشذإفكره  يف الغلط

القدِّ نُ   نْ أ وجيب   كنَّ أل  ،والنظرفكر  ال  يف  المكم   يف   اآللةه 

 وجودها. 

*   *   * 

 :رٰىل التصوُّ إق املوصلة رُ الطُّ  يف :الركن الثالث ]]٣٠ص [[

 بحاث: أ  يه، وفل الشارحةقوااأل يوه

  م عند العقلتئيلال  ما   يا بسيطة وهل: احلقائق منه وَّ بحث األال

 ا كان كذلك. م  ي هو   ]]٣١ص  [[/  بةكَّ مر  ا ه، ومن مور أُ ة من عدَّ 

املامَّ ـل  ثمّ  كان  لليشعرِّ   الذف  هو  من  ء  يلزم  تصتصوُّ ي  ر  وُّ ره 

م  بنفسه، لعدف اليشء  عرَّ يُ   مل جيز أنْ ء وامتيازه عن غريه  ذلك اليش

فلو   ،فقبل املعرَّ  وماً كونه معلف جيب املعرِّ  نَّ نفسه، وألز متيُّ فادته إ

لفنا اليشعرَّ  بنفسه  اقدُّ تم  زء  ببه عٰىل    لعلمم  فلالعلم  تقدُّ ه،  مه  زم 

ر  يستلزم تصوُّ ال    لعامِّ ر ا تصوُّ   نَّ أل  ،منه  هو أعمّ   وال بام  .عٰىل نفسه

ه  .اخلاصِّ  بام  أخّص وال  أخفٰى   ،و  ن  يكو   نْ أ وجب  بل    .لكونه 

  ا أنْ مَّ إ ياواملسصوص. فذلك  خللعموم واا  ساويه يفي بام التعريف

اليشأ جمموع    نويك وجزاء  الناط كاحليوا  ام� تا  احد�   ٰى سمَّ يُ ء  ق  ن 

، ق لهجلسم الناطكا  ناقصاً   احد�   ٰى سمَّ جزائه ويُ أ و بعض  أ نسان،  لإل

  رسامً ٰى سمَّ له ويُ  ج عنه مساوٍ بعض أجزائه املشرتكة مع أمر خارأو 

والوان  كاحلي  اتام�  له.  جممضاحك  خارأُ   عوكذلك  عمور  ن  جة 

مساوٍ ماهيَّ  ميَّ إ  اهل  ته  عن  ذا  عد  كلِّ زها  جمأ   اها،ما  مور  أُ موع  و 

الب  قصاً نا  ٰى رسامً سمَّ ض ما عداها ويُ عن بعزها  يِّ ميُ  ادي  كاحليوان 

 له.  البرشة

 ذ ال إ،  دٍّ ف بحعرَّ البسائط ال تُ   نَّ أ رنا  ا قرَّ : ظهر ممَّ ث الثاينالبح

  نْ إهلا  نة  هبا البيِّ   ةصَّ ها اخلاارجة عنخلا  مورألُ ف باعرَّ تُ ل  ا، بجزاء هلأ 

 كانت.

أُ لغريه  جزاءأ كانت    نْ إ  ثمّ  ف هبا  عرَّ ال يُ  فالَّ إه وحدِّ   ت يفذَ ِخ ا 

 . اي� حدّ  تعريفاً  أيضاً 

امَّ أ و أُ أ هلا    ذإبحدودها،  ف  رَّ عفتُ بات  ملركَّ ا  لغريها  ت ذَ ِخ جزاء 

 .هارسوم ذ يفؤَخ تُ   ه جاز أنْ ة لو عرضيَّ أ ه حدِّ  يف

الال  البحث  ]]٣٢  ص[[/ الشا األ  يفرتتيب  ثالث:   رحة قوال 

األقدَّ يُ   أنْ  يفأعر  عمَّ األ  نَّ أل،  صِّ خباأل  ديَّ قيُ   ثمّ   مُّ عم  الذهن    ف 

وقوعاً أ و األ  كثر  من  األخصِّ فيه  وتقديم  الرت،  هو    تيب عرف 

 موضع أليق به. يف ر ذلكرِّ وٰىل كام قُ أ ، فكان ييعالطب
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االالبحث   عنالرابع:  باماليش  يفتعر  حرتاز    يفاويه  يس  ء 

  يف    به الَّ إف  عرَّ ال يُ   اممنه ربَّ   ٰى خفباأل  وعن تعريفه  ،ءاعرفة واخلفامل

 مراتب. مرتبة أو 

*   *   * 

١٠٥  - دا:  

 ):هـ٨٢٦(ت  اد السيورياملقد /اإلهليَّة اللوامع 

كون  وهو    ،حقيقي  :نوعان  ضادَّ الت  السابعة: أنَّ ]]  ١٠٥[[ص  

الوجوديَّ الشيئني ال   يف  ني  وا  جيتمعان  واحد  حموضوع    د باعتبار 

ا غاية  مثَّ ك  دلبعوبينهام  بام  وهومشهوري  .هلناه  كون  ،  ئني  الشيو 

 ل. من األوَّ  واحد، وهذا أعمُّ وضوع ان يف مجيتمع

أ  وامللكة  يش   ، يقي حق   : نوعان   يضاً والعدم  عدم  ء  وهو 

أنْ ء من شأن ء عن يش هو عدم يش ومشهوري، و   . ء عن يش    ه 

ن يكون   بحسب  أخّص وال   . جنسه   أو وعه  له  فعدم    ، ثاين 

الث وسل   ، ل  األوَّ ىلٰ ة ع م ملك احلائط عد   عن   البرص    ، اين ب عٰىل 

ت  والتض   عاكس فقد  يف  العمو يف    ادُّ هو  واخلصوص  م 

  يهام. مشهورهيام وحقيق 

 ام:أحك تضادِّ الثامنة: لل

أنَّ األوَّ  الضدَّ   ل:  قدأحد  بعينه  الزماً   ين  للموضوع   يكون 

  ماً الز  ا ال بعينهيكون أحدمه  ا أنْ فإمَّ ،  نيكووقد ال    ،اد القارِّ كسو

كالللموضو للبدن،حَّ صع  واملرض  يكو  ة  ال  لو  خي  أنْ ا  إمَّ ف  ،نأو 

صف بالوسط  أو يتَّ   ،ء اخلايل عن السواد والبياضاهلواك  معاً   عنهام

 كالفاتر.

أنَّ لثاينا إالَّ   الضدَّ   :  له  ليس  ليتحقَّ   ضدٌّ   احلقيقي  ق  واحد 

فيجوز    ياملشهور  اوأمَّ ]]  ١٠٦[ص  [/  البعد،  ، وهو غايةرشطه

 اد. للواحد أضديكون  أنْ 

أنَّ ثالا نواع وط يف األومرش  ،جناسن األع  منفيٌّ   التضادَّ   لث: 

وعُ دخوهلب أخري،  واحد  جنس  حتت  باالستقراء،    مَ لِ ا    َض قِ فنُهذا 

 والشجاعة.ر ، والثاين بالتهوُّ ري والرشِّ ل باخلوَّ األ

أحكام بعلم  وللتناقض  هي  لو  ،نسبأامليزان  :    لمضافكذا 

 .يتيأ أحكام

ذ لو  ن، إال جيتمعا  الن فكذا املثالن قابتمع امل ال جيتاعلم كامثّم  

امتجتمعا ملا  أل ا  إمَّ ا  نَّ ازا،  بالذاتمتيازمها  با  ،ا  أو    ،للوازمأو 

مها يف  ادلوجوب احتِّ   ،اهر وكذا الثاينل ظاألوَّ وبطالن    .ضالعوار

مث ملوإالَّ   ،اللوازم امَّ أ و  .لني يكونا  فلثا  إنَّ الث  يهو  بواسطة    كونام 

إىلٰ نسبة    ارض، ألنَّ لعو ا  ان يفحدفيتَّ   املحلِّ  كالعوارض  حد  وا  لِّ  

 .ازان أيضاً  يمتفال ،ويةنهام بالسم

*   *   * 

١٠٦ - :ا  

 ):هـ٣٨١(ت دوق الشيخ الص اهلداية/

أنْ ١٧[[ص   وجيب  وتعاىلٰ   قدعتَ يُ   ]]  تبارك  اهللا  يُ   أنَّ  ض مل   فوِّ

ا إىلٰ   األمر وأ ١٨  ايص، /[[صاملع  م عىلٰ ربه، ومل جيبادلع    مل ه  نَّ ]] 

إالَّ كيُ  يط  لِّف عباده  ما     :اهللا  قال  ، كام  يقوندون 
َ

  يُ�َ ال
ُ

ف
�
 ل

 وُْسعَ 
�

 إِال
ً
سا

ْ
ف
َ
 . ]٢٨٦[البقرة:  اهَ اُهللا �

الص  «ال ادق  وقال  بني  :  أمر  بل  تفويض  وال  جرب   

  ين». أمر 

*   *   * 

 : )هـ٣٨١(ت  دوقالشيخ الص التوحيد/

مصنِّق ]]  ٤٠٢[[ص   الكتاب  ه  فال   : قوله    :ذا 

أنَّه»، م هيدي ويضلُّ اهللاإنَّ  «   يامة إىلٰ ني يف القؤمندي املهي    عناه 

ويضلُّ اجل الق  نَّة،  يف  اجلنَّة،  الظاملني  عن  قاليامة     :  إنَّام 
�
 إِن

وا
ُ
يَن آَمنُوا وََعِمل ِ

�
اِ�َ   ا� ِديِهمْ ا�ص�

ْ
ه

َ
رِ   مْ هِ نِ ا بِإِيمَ  َر��ُهمْ اِت �

ْ َ
ْن  ي مِ �

 
ْ َ
هَ تِ �

ْ
�
َ ْ
األ جَ ِ� ُر  اِهُم  :  ال  وق   ]، ٩س:  [يون  �ِعيِم  ا��   ن�اِت  

 َُو� 
�

ا�ِ  اُهللا ِضل
 ]. ٢٧[إبراهيم:  ِم�َ الظ�

*   *   * 

إنَّام يريد     اهللا  : إنَّ كتابف هذا ال]] قال مصن٤٠٤ِّ[[ص  

ل  ويوك ٰىل قلبه  ع ع يطب   أنْ    لذنب يرتكبه فيستوجب بهبعبد سوءاً 

شي و يضلُّ   طاناً به  به  ال ه،  ذلك  يفعل  با الَّ إ  د  وق  ستحقاق،  

مَ     يوكل يُ لَ بعبده  با د سدِّ كًا  و تفضُّ أو    ستحقاقه  تَص� ل، 
ْ َ
�  

 بِ 
َ
تِِه َمْن �َش

َ ْ
عْ   َمنْ وَ   :هللا  ]، وقال ا ١٠٥قرة:  [الب  اءُ َر�

َ
ُش  �

 
َ
ق

ُ
� ِن 

ْ
ا�ر�� ِر 

ْ
ِذك يْطَ َ�ْن 

َ
ش  ُ

َ
�  

ْ
 ي�ض

َ
�  

ً
 هُ انا

َ
ق  ُ

َ
�   �ِر�ٌن  َو 

 . ]٣٦خرف:  لز ا [

*   *   * 

 ):ـه٣٨١وق (ت شيخ الصدال /اتاالعتقاد

 : ض والتفوياجلرب نفي اد يفباب االعتق] ٥[ ]]٦[[ص 

أبو جعفر  الشي  قال اهللا عليه(خ  ا)رمحة  ْوُل قَ   عتقادنا يف ذلك: 

 ْيِن».ْمرَ ْل َأْمٌر َبْنيَ أَ َال َتْفِويَض، بَ «َال َجْربَ وَ  :ِق ادِ الصَّ 

 ؟ ْينِ رَ ْنيَ َأمْ ٌر بَ َأمْ  ا: ومَ يَل َلهُ قِ فَ 

عَ َرُج َمثَُل  «َذلَِك  َقاَل:   َرَأْيتَُه  َمعْ ٍل  َفنَِصيَ َىلٰ  َفلَ َهيْ ٍة  َينْتَُه  ، تَهِ ْم 
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ْكتَُه َفَفَعَل تِلْ  ْكتَُه كُ َال    يُْث َليَْس حَ َك املْعِصيََة، فَ َفَرتَ نَْت  َيْقبَُل ِمنَْك َفَرتَ

 ِة».املْعِصيَ بِ ْرَتُه َأمَ  َأْنَت الَِّذي

 *   *  * 

١٠٧ - ا:  

 ):هـ٧٢٦ (ت  يلِّ مة احلالعالَّ  /مارج الفهمع

 عيَّة:ر واملتأخُّ وال ملتقدُّ اام أقس ]]١٤٣ [[ص

 رتبة. ة والرشف وامليَّ والسبق بالزمان والذات والعلّ  قال:

 م عند احلكامء:مسة أنواع التقدُّ ه اخل: هذأقول

 الزمان.أحدها: السبق ب

 مها. مٰىض تفسري قدو ،تبالذاسبق اين: الالثو

بالعلثاالث السبق  كّليَّ :  حركة  اسبق  اخلة  حركة  عٰىل  اتم،  ليد 

لليد    الً أوَّ   ك اخلاتم، فتفرضرَّ ا حتاليد مل  لوال حركة ه  عقل أنَّ ك تفإنَّ 

ك  حترَّ (، وال تقول:  )ك اخلاتمتحرَّ دي فكت يحرَّ (  حركة، فتقول:

  عىلٰ   مقدِّ تممان  هناك زون  يك    أنْ غري  من  )،يدي  كتفتحرَّ   خلاتما

 لول.عزمان امل

ل  علوة وامللعلَّ واحد من ا ن كلُّ كا ال: إذاال يق ]]١٤٤[[ص /

 . حينئذٍ  متقدُّ به فال رتفاع صاحع بايرتف

بحقٍّ ألنَّ  ليس  نقول:  يرت  واحد  كلَّ   أنَّ   ا  بمنهام  ع ارتفافع 

فإنَّ  ب  صاحبه،  يرتفع  العلَّ املعلول  ال  .ةارتفاع  ترتفعلَّ وليست    ع ة 

 .هرالفرق ظاعلول ال به، وملا ارتفاع بل عند ،ولعلامل بارتفاع

أنَّ بينهام يف  رتاك ع االشله مم والذي قببني هذا التقدُّ   فرقوال    

د   بعإالَّ   ليه الوجودر ال يصل إملتأخِّ وا  ،رعن املتأخِّ   نٍ م مستغدِّ املتق

العلَّ  إٰىل  مفتقوصوله  وهو  إليهاة،  فيه  بالعلّ دُّ التق  أنَّ   ،ر  يكون  يَّ م  ة 

كقدِّ ملتا فيها  املتأخِّ و  يف  افياً م  املر  جود  فإنَّ با  متقدِّ بخالف    لذات، 

 نني.االثوجود  يف حد غري كاٍف الوا

للمعنويقا املل  التقدُّ ٰى  بينهام:  بالطبعشرتك  يقال:  م  وقد   ،

بالطبدِّ املتق للمشرتكلمتقدِّ ل  ،عم  ويقال  بالذات.  املم  م تقدِّ : 

وقد  الذاتب (املتليقا،  بالطبقدِّ :  لم  باللمع،  م   )ليقاو  ذات.تقدِّ

ة    وال  .بالذات  متقدِّ امل  ]ةبالعّليَّ [  مللمتقدِّ  هذيفمشاحَّ ه  

ة   يقع اخلطأ بسبب الغفللئالَّ   رفتهاواجب معبل ال   ،اتطالحاالص

 عنها. 

 م.العامل عٰىل املتعلِّ  متقدُّ ك ،فلسبق بالرشالرابع: ا 

السبق  اخلامس صنوه  ،باملرتبة:  مري    مكتقدُّ   ةحّسيَّ   تبةفان: 

 انعكس احلكم عند  وإالَّ   ،لةبدأ القبامل  َل عِ جُ   إنْ   مملأموا  اإلمام عىلٰ 

ال اجلنس  كتقدُّ   ةعقليَّ   ]]١٤٥[ص  [/ة  ومرتب  .فرضانعكاس  م 

عند   كم أيضاً س احلانعك وإالَّ  ،املبدأ هو األعمّ  َل عِ جُ  عٰىل النوع إنْ 

 .انعكاس الفرض

  زمان عىلٰ الزاء  بعض أجم  هو تقدُّ   آخر  ا قسامً مون أثبتولِّ ملتكوا

بالذاتنَّ فإ   ،البعض ليس  لوجوالعّليَّ   ه  املتقدِّ وب  ة  فيهام    ممقارنة 

بول  ،رتأخِّ للم وإيس  لز الَّ الزمان  افت  آخرم  زمان  إٰىل  الزمان    . قار 

 آخر. قسم  فهو ،قسام عنهة األ اهر نفي بقيَّ وظ

 .ةواملعيَّ  رام التأخُّ عرف منها أقسفام التقدُّ  وإذا عرفت أقسام

*   *   * 

مة احليلِّ ع)/ ال١(ج م راية املاهن  ): هـ٧٢٦(ت  الَّ

م: يف املتقالفصل الرابع  ]]٢٥٣ [[ص/  : ر واملعَ أخِّ واملت دِّ

 باحث: وفيه م

 :األنواع  ل: يف أقسام هذه البحث األوَّ 

  ،كيكشم يقال عٰىل مخسة أنحاء بالتدُّ التق  أنَّ وائل إٰىل  ذهب األ

 .ًام سادساً قسمون  ملتكلِّ وزاد ا

 :ةيَّ العلّ ب مدُّ تق: اللاألوَّ 

اآلخر ومستند عن  ا صادر  ود أحدمهيكون شيئان وج  نْ وهو أ 

ووجودإلي ليس صاداآلخ  ]]٢٥٤[[ص  /  ه،  ل، فام األوَّ رًا عن  ر 

املعلول  الذ  -أحدمها    يستحقُّ  هو  إالَّ ال  -ي  حصل    وقد  وجود 

العلَّ   -  لآلخر هو  ووصلالوج  -ة  الذي  وأمَّ   ود  اآلإليه،  خر ا 

ل  الوجود، بل يص  يف  ك اآلخروبني ذل  نهبيمها  ط أحدوسَّ يس يتفل

ا الإليه  علوجود  إىلٰ   يصل  وليس  إالَّ نه،  ذلك  ما  اآلخر،    عىلٰ   ا ر�  

حتقدُّ ك فإنَّ ا  ركةم  اخلاتم،  حركة  عٰىل  ل  أنْ   يصحُّ   هليد  وال  يقال: 

اتم  حركة اخل  الل: لو يقا  أنْ   ك اخلاتم، وال يصحُّ رَّ ملا حتليد  حركة ا

ال ك اخلاتم، ورَّ حكت يدي فتقال: حترَّ ي  أنْ   يد، ويصحُّ كت الحترَّ ملا  

 . كت يديحرَّ ك اخلاتم فتحترَّ ل: يقا أنْ  يصحُّ 

 م.عاقل، وهو املراد بالتقدُّ  لكلِّ معلوم  بن الرتتُّ وع مذا النفه

تقدُّ  عليه:  اقيل  عىلٰ لعلَّ م  املة  أنْ إمَّ   علول  مل  ا  أواهيَّ يكون    تها، 

العلّ  واملعليَّ لنفس  ملجموع  ة،وليَّ ة  مع   ةاملاهيَّ   ي:أعن  رين،م األ  أو 

واملعالعّليَّ   راعتبا ولوليَّ ة  فالال  األقسامة،  باطلة،  املذتقدُّ ثالثة  كور  م 

 باطل.

اأمَّ  بطالن  حيفألنَّ   ل،ألوَّ ا  من  اليد  حركة  فرضنا  إذا  هي ا  ث 

م عٰىل  إلحدامها تقدُّ يكن  ملهي،  ث هياتم من حيهي، وحركة اخل

ت ِربَ تُ عة إذا اماهيَّ   كلَّ   ا أنَّ نَّقد بيَّ ا  نَّ ة، ألر وال معيَّ تأخُّ خرٰى وال  األُ 
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حيث  ف  هي   من  مهي  ال  متأخِّ تقدِّ هي  وال  مقاررمة  وال  وال  نة،  ة 

 رجة عنها. خا  ةذلك لواحق تلحق املاهيَّ  كلَّ   ، ألنَّ وال كثرية حدة  وا

الثاا  وأمَّ  وامللعّليَّ ا   فألنَّ ين،  بطالن  وعلوليَّ ة  إضاة  ان، فيَّ صفان 

يف معًا  فيستلا  فيكونان  أنْ وجود،  أليك  حيل  تقدُّ حون  عٰىل    مدمها 

اخاآل كانت  وإذا  حيث  ةملاهيَّ ر،  متقدِّ   هي  من  وغري  من  مة،  ال 

عحيث   أيضاً تقدِّ م  ةلَّ هي  امتنعمة    ]] ٢٥٥[[ص  /  كوني  أنْ   ، 

 ه.اتردب عن مفكَّ ر املرمًا، لتأخُّ املجموع متقدِّ 

أحدمها    احتياجر إالَّ م والتأخُّ لتقدُّ نعني هبذا اا ال  بأنَّ   جيب:وأُ 

 ه عليه. فجود وتوقُّ لويف ا اآلخر إىلٰ 

أنَّ الَّ إ ك    ألللمشهوراملخالف  هذا  يُ هنَّ ،  التقدُّ   لونعلِّ م  م  هذا 

احلهب فيقولوناجةذه  ل،  حركةاحتا  امَّ ـ :  حركة   جت  إٰىل  اخلاتم 

أنْ اإل وجب  تقاإلصبركة  يكون حل  صبع  اخلاتم،    ٰىل حركةم عدُّ ع 

 ة.ولني للحاجر معلم والتأخُّ التقدُّ  كونر بشعِ ذا مُ وه

ال فإنَّ ن  سؤال ويف  و  ةاملاهيَّ   ظر،  هي  هي  حيث  ت  إنْ من  كن مل 

متأخِّ   مةمتقدِّ  والوال  مصاحبة،  رة  ذل قها  يلح  قدلكن    ك  اقتضاء 

االكزوجي فإهنَّ ة  االثنثنني،  عن  صادرة  ال ا  هي  هي  حيث  من    ني 

 هبا. آخر  قحلوباعتبار 

أُ اهيَّ امل(وقوهلم:   إذا  تك  منت  ذَ ِخ ة  ال  هي  هي  ون حيث 

متأممتقدِّ  وال  يعنون)ةرخِّ ة  ال  أهنَّ   ،  البذلك  بتتَّ   ا  من  صف  يشء 

ذها من  أخ : أنَّ ن بهل يعنو ك، بة عن ذليَّ املاه حمال خلوُّ  ه ذلك، فإنَّ 

مغاير ألخذها من حيث هي  حيث ه أوي هي   مقتضية ألحدمها 

 ه.صفة بمتَّ 

لمنلَّ س لِ ا،  الـكن  أنْ   َم  اال   جيوز  إنَّ ضاقتيكون  حيث  من   ء 

علَّ يَّ املاه ال  ةة  قلت   إضافتان  ةواملعلوليَّ ة  عّليَّ قوله:  معًا.  نا: وجدان 

يثبت   يف  جدان معاً تو آلخر ة ولملبدئيَّ فة األحدمها ص  العقل، لكن 

كيَّ املعلول  صفة أضافة،  يف  التقدُّ تام  والتأخُّ ي  وا م  أنَّ ر.  فيه    ألصل 

ملغايماإلضافة   والعلَّ   بدأ رة  هاإلضافة،  هي يَّ املاه  ية  حيث  من  ة 

 ة. لعّليَّ ا إضافة م عىلٰ متقدِّ ر عتباوهذا اال ة،ة العّليَّ مبدأ إضاف

عٰىل  ة  م العلَّ تقدُّ كان املراد من    نْ : إقيل أيضاً و  ]]٢٥٦[[ص  /

كوهنا  علوهلم العلَّ   فيه،  رةمؤثِّ ا  قولنا:  معنٰى  عىلٰ قدِّ تم  ةكان    مة 

هواملعل اليش  ر ؤثِّ امل  أنَّ   ول  مؤثِّ يف  تكرفير  ء  وهذا  خالٍ ه،  عن    ار 

 . هرادة تصوُّ من إف بدَّ  ر فالشيئًا آخ كان املراد الفائدة، وإنْ 

د  منه الوجو   ء الذيم اليشتقدُّ   بأنَّ (قني:  ملحقِّ وأجاب أفضل ا

 .)معلوم ببدهية العقل ودالوج وجود يفلذي له الء ا اليشعىلٰ 

فإ  وفيه هبالبدهي  وماملعل  نَّ نظر،  واإلسناد،االح  وة  ا مَّ أ   تياج 

 ه املتنازع.إنَّ م فالتقدُّ 

 : لذاتم باالتقدُّ الثاين: 

االثننيعىلٰ   لواحدِ ا  مِ دُّ كتق بافإنَّ   ،  نعلم  أنَّ لرضا  ال ورة   حُّ يص  ه 

وجود إذاإالَّ   لالثنني  موالواح  كان    وق د  يوجد  جودًا،  د  الواحد 

االثن  وإنْ    فته، ع صوصوف موامل   ،زء والكلُّ اجلان. وكذا  مل يوجد 

معوالرش العلَّ   ،طهومرش  ط  مع  وجزء  واملتقدِّ ة  هنا  املعلول.  م 

 اج. تر حمواملتأخِّ  حمتاج إليه

امل  ويصحُّ  واملتأخِّ قدِّ توجود  القسم  هذين  يف  يف    منير  معًا 

يف  الزمان، جيب  اوَّ األ  بل  بيننيَّ الزما  رنةملقال  يف  هام،  ة  ويمكن 

أي  الثاين. أنَّ ويشرتكان  يف  املإىلٰ   حمتاجر  خِّ املتأ  ضًا  حتقُّ يف   متقدِّ   قه،  

إٰىل املتأخِّ وال يكون اآل أ لفرق بينها  ر. لكنَّ خر حمتاجًا  املحتاج    نَّ ام 

ا يف  الذي  وَّ ألإليه  هو  و  بانفرادهل  ويلزم    جوديفيد  من املحتاج، 

   كام اقرتنا االرتفاع زماناً   ان يفويقرتن  ر.ملتأخِّ ود ام وجتقدِّ وجود امل

الوجود. معيرت  منهام  واحد  وكلُّ   يف  إالَّ   اعارتف  فع  أنَّ صاحبه،     

وارتف تابعًا  يكون  املعلول  اع  تفالر  ]]٢٥٧[[ص  /،  معلوالً اع 

ذه النسبة،   هطرف الوجود عىلٰ   س، كام كانا يف كمن غري ع  ةالعلَّ 

  ة واملعلول علَّ من ال  ود كلٍّ ويكون وج  مان، بالزمعاً   ام يوجدان فإهنَّ 

صاح وجود  لكنَّ بهمع  املعو  ،  ت  لولجود  ومعابعاً يكون    لوالً  

 ة.لوجود العلَّ 

يفوأمَّ  فإنَّ   ا  املت  الثاين،  يقدِّ وجود  ال  بإجيم  انفرد  بل تأخِّ ملاد    ر، 

ر د، فاملتأخِّ ر وجول للمتأخِّ حصَّ يت  ٰى إليه، حتَّ   غريه ينضمُّ حيتاج إىلٰ 

املتقيست  بالذات يفدِّ لزم  انعكالوج   م  غري  من  فإنَّ ود    م قدِّ تامل  اس، 

  جد إالَّ يو  ر فال يمكن أنْ املتأخِّ   اأمَّ ر،  تأخِّ ال مع املد  يوج  ن أنْ يمك

 م. مع املتقدُّ 

هلذوق  يقال  املشرتكد  تأا  وتقدَّ خَّ :  يقال:  وبالطبع.    مر  قد 

تأخَّ املشرت بالذاك  لف  ،تر  مشرتكًا  و  ظاً فيكون  ر املتأخِّ بني  بينه 

إنَّ م بالعّليَّ متقدِّ يقال للبالذات. و م  قدُّ لتع أيضًا، فاالطبم بقدِّ ه متة: 

لفباألوَّ   صٌّ تخمة  يَّ بالعلّ  رشكة  وال  غري،  ال  وأمَّ ظيَّ ل  فيه،  التقدُّ ة  م  ا 

رتك، واملش  والثاين  ل األوَّ الشرتاك عىلٰ باالن  لذات فيقابالطبع وبا

التقدُّ  التقدُّ م  وهذا  هو  احلقيقياملشرتك  يالذ  م  ال  إٰىل    نقلبي 

ف  ملعلول بخالا عن ارمهال يمكن تأخُّ   ة وجزئهالَّ عال  به، فإنَّ صاح

التقدُّ زمان  بال  ماملتقدِّ  أقسام  من  جيوغريه  الذي  أنْ م  ينقلب    وز 

 .يف احلالني هووهو رًا، أخِّ ه فيصري متم فياملتقدِّ 



م) ١٠٧(/ التاءرف ح.............................................................................................................. ٢٩٦  التقدُّ

 :انم بالزمالتقدُّ  :الثالث

  زمانا يف  أحدمهتداء وجود  ئان يف زمانني ابشي  يكون  وهو أنْ 

أ رة تقدُّ بالرضو  علومومن املآخر،   زمان  واآلخر يف حد الزمانني م 

يقال   مالزمان املتقدِّ   ]]٢٥٨[[ص  /  دهن وجوقار   ، فامخراآلعٰىل  

إنَّ  متقدِّ له:  قام  ه  ما  وجوده  عٰىل  كتراملتأخِّ   انالزمرن  وذلك  م  دُّ ق، 

 االبن.األب عٰىل  

ماإمَّ والزمان   مستقب  ضٍ ا  حارض،أو  أو  يفتقدِّ فامل  ل  املايض   م 

م  قدِّ تكان أقرب منه. وامل  ر هو ماأخِّ اآلن، واملتد من  ن أبعكاو ما  ه

واملت  ستقبلامل  يف من اآلن،  أقرب  ما كان  أبعد أخِّ هو  ما كان  ر هو 

وأمَّ منه ا.  بمتقدِّ   ه فإنَّ نفسه    آلنا  إىلٰ م  ومالنسبة  املستقبل،  ر  تأخِّ  

اإىلٰ بالنسبة   وهذا  املايض.  الملتأخِّ   يمر  أنْ   يف  م  املتقدِّ   معُجيا  كن 

إال  م يف األنواعتقدِّ ملم. فانقسم اذي به تقدَّ ن الالزما   أقسام ٰىل  ثالثة 

 م، ومنهاان املتقدِّ ر يف زمم املتأخِّ ملتقدِّ جيامع ا ثالثة: منها ما جيب أنْ 

 ما يمكن.  تنع، ومنهايمما 

 :م بالرتبةالرابع: التقدُّ 

مبدءما  وهو   من  أقرب  ثمعنيَّ   كان  ماملراتمَّ  ،  طبيعيَّ ب:  ة  نها 

التي  ب األكرتتُّ  ا  ضهجناس التي بععض، واألبعضها حتت بنواع 

سبة إٰىل  ب الصفوف يف املسجد بالنة كرتتُّ وضعيَّ  منهافوق بعض. و

، اعي� يد يكون طباملرتبة ق   يفم  دُّ كذلك التق الباب. واملحراب، أو إىلٰ 

اكتقدُّ  املتوسِّ م  إذاعىلٰ ط  جلنس  األخري  العابت    من    ، ايلدأت 

إوبالع ا  ابتدأت  ذاكس  يو  .وعلنمن  وضعي� قد  م كتقدُّ   ،اكون 

منريالق  الصفِّ  ماإل  َل عِ جُ   إنْ   اإلمام  ب  إنْ مام  وبالعكس   بدًأ، 

 .مبدأً الباب  َل عِ ُج 

 :الرشفم باخلامس: التقدُّ 

 املفضول. ل عىلٰ م الفاضدُّ كتق

 .  األوائل عليهاام اخلمسة اقترصسفهذه األق 

 : رص احلالثاين: يف البحث ]]٢٥٩[[ص /

ة، سمم يف هذه األنواع اخلالتقدُّ   سامأق    حرصإىلٰ ألوائل  هب اذ

هلم برهان  ذلك    وال  اليقني، االس  سوٰى عٰىل  يفيد  ال  وهو  تقراء، 

املتكلِّ خصو أبدٰى  وقد  ساموصًا  قسًام  للتقن  تقدُّ و  م،دُّ دسًا    م هو 

أجزاء  ب الا عض  عٰىل  كتقدُّ بلزمان  األمعض،  عم  فإنَّ س  اليوم،  ه  ٰىل 

بالع وإالَّ   هام يفتامعاج  الستحالة  اهر،وهو ظ  ةّليَّ ليس  مل الوجود،   

يالزمن  يك فال  متقضيًا،  الزمانان  اجتامع  نًا،  زما  كون  ووجوب 

متساو  وألنَّ   .فيهواملعلول    ةالعلَّ  فيستحيلأجزاءه  اختصاص   ية 

وبالعّليَّ ا  حدمهأ  باملة  لووألنَّ   .ةعلوليَّ اآلخر  املتقدِّ   ه  ة علَّ   مكان 

معلوالً واملتأخِّ  الفيقتهام،  حق  فاختال  لوجب   ر  بًا  مركَّ ن  زما يكون 

 ندهم. ال ععل، وهو حمغري متناهية بالف أ تتجزَّ  المن أجزاء 

 وال بالذات هلذه الوجوه أيضًا.

بالرش يُ وال  ال  إذ  أحد  عقَ ف،  رشف  الزل  ة سَّ وخمان  أجزاء 

بالملتقدِّ ا  وألنَّ   .اآلخر جيامعرشم  قد  يستلوألنَّ   .رأخِّ املت  ف  زم ه 

 فعل. بال الزمانزاء جوجود أ 

وهو    ،ألوضاعمن ذوات ا   يسة، إذ الزمان ليَّ ّس احل  بالرتبة  وال

 ظاهر.

بم هو  وإالَّ حسوسوال  ُيشّك ،  مل  أنَّ   يف    مع  أكثر    وجوده، 

 حقيقته. مثبتوه يف الناس نفاه، واختلف

التقدُّ النهذا    فإنَّ   ،لية أيضاً لرتبة العقباوال     أنْ   مكنم يوع من 

يف تأخِّ امل  مع  به   مدِّ املتق  ]]٢٦٠[[ص  /  جيتمع بخالنالزما  ر  ف  ، 

 ن.أجزاء الزما

بالزمان وإالَّ وال  أنْ ،  لزم  للزماني    آخرزما  كون  بحيث ن   ،

 سل.ر، ويتسلمتأخِّ  م، واليوم يف زمانيوجد األمس يف زمان متقدِّ 

يق أجدُّ تق  :الال  بعض  الزما م  البعض  نزاء  إٰىل را  عٰىل  جع 

غري  با  مالتقدُّ  وذلك  إىلٰ حملزمان،  له  زوج  أل آخ  مان  ع  نَّ ر،  دا  ما 

 الزمان نفسه فال.ا بالزمان، أمَّ م ام يتقدَّ ان إنَّ الزم

الزمان بالفعل   ا امتناع ذلك باقتضائه انقسامنَّبيَّ   : قدا نقولألنَّ 

ال ما  يتناهٰى، إٰىل  وهو  بال  الزمانء  أجزاواختالف      ال  حمنوع، 

 عندكم. 

آمتكلِّ ولل نوع  التقدُّ خر  مني  يُ من  حقِّ ثبِ م  يف   اىلٰ تع  هللا ا  تونه 

البالنسبة   الت  عامل،إٰىل  بزمان قدُّ وهو  ع  م  أنَّ تقديري،  معنٰى:  ل ٰىل  و  ا 

 مًا هبا. تعاٰىل متقدِّ  اية هلا لكان اهللاال هنمنة فرضنا أز

الثالث:   أنَّ البحث  التقوليَّ مق  يف  أنواعه  عىلٰ م  دُّ ة    ىٰ معن  بأيِّ  

 هو؟ 

و ا  قعتقد  بني  وقو ألو املشاجرة  يف  التق ائل  عدُّ ع  أ م  ه  نواع ٰىل 

ا  ألهنَّ بالتشكيك، وذلك    قع عليها واه  إنَّ   ة منهم: ل طائففقا سة،  اخلم

يف واح   اشرتكت  هومعنٰى  التقدُّ املو   د  له  فيه  ضوع  واختلفت  م، 

م   هو متقدِّ م بامتقدِّ امل نَّ رتك، هو أ عنٰى املش وعدمها، وذلك امل  ة ليَّ ألوَّ با

ل  يشء  وال  للمتأخِّ يس  له  إالَّ خِّ للمتأ   يشءر،  موجود و   ر    هو 

م بالطبع،  ة قبل املتقدِّ م بالعّليَّ متقدِّ لل جد  م يو قدُّ  هذا التثمّ   .م تقدِّ ملل

 م. طبع قبل سائر [أنحاء] التقدُّ بال   ]]٢٦١[[ص /  مدِّ وللمتق
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فإنَّ  نظر،  الزمااملتقدِّ   وفيه  يف  بطلم  إذا  بعد  املتأخِّ   دَ جِ ووُ   ن  ر 

فقد حصالبط لنه،  للمتقدِّ حي  ر زمان مللمتأخِّ ل  ام حصل  ك  م،صل 

زماتقدِّ ملل ملم  للم  ن  قوهلم:  عم  ن  ر.تأخِّ حيصل  تقييد  وال  (جيب 

 م.قولنا: بام فيه التقدُّ ب )متقدِّ موجود للم  وهور إالَّ متأخِّ لل يشء

ا يشءملتقدِّ قيل:  ليس  بالزمان  أوىلٰ   م  بامل  منه  يقع ممَّ   رتأخِّ منه   ا 

 حد. د الزماين واووج ال نسبتهام إىلٰ  م فإنَّ التقدُّ  باعتباره

نظ  بالزمان قدِّ ت امل   فإنَّ ر،  وفيه  ال يكن    مل   وإنْ   م  لكن  تفاوت  فيه 

نشرتط التفاوت ن ال  ونح   التفاوت،   ن م باعتباره ع لتقدُّ خيرج مطلق ا

كلِّ  ا جزئيَّ   يف  فإنَّ ات  بالتشكيك،  يوجد  ال  ملقول   بنيمتفاوتًا  بياض 

بياض ال   رج ساوية، وال خيمت  عٰىل أشخاص  ل رتبة تشتم م اتب، كلُّ مر 

  ه.أفراد عٰىل ك   بالتشكيقوًال م   كونه و وت  عن التفا ي  ذا التساو هب 

إنَّ  ُأخرٰى:  طائفة  باالش  ه وقالت  عليها  اللفظواقع  بني رتاك   ي 

 معنٰى  ة قد اشرتكا يفوالعّليَّ   ذاتم بالالتقدُّ   ميع وهو خطأ، فإنَّ اجل

  خر. [فإنَّ ذاِت آ  ذات يشء عىلٰ   منهام تقدُّ م  واحدٍ   لِّ لك  نَّ م، فإتقدُّ ال

وجودها  هتا وم ذادَّ تتق  أنب  ة جي تامَّ و غرية أ ت تامَّ كان  ة] سواءعلَّ لا

 عٰىل املعلول.

م يقال عٰىل قدُّ الت  أنَّ   خرٰى إىلٰ وذهبت طائفة أُ   ]]٢٦٢[[ص  /

وا بمعنٰى  باالشرتالبعض  الباقي  وعٰىل  أوحد،  أمَّ وُّ التج  اك  ا  ز. 

ي يقع لذاا  ذات. وأمَّ بالم  د ففي التقدُّ حبمعنٰى وايقع عليه    ذيال

م أحدمها عٰىل  قدَّ ام يتني إنَّ الشيئ  نَّ إ، فلزماينا   مكالتقدُّ از فه باملجعلي

بالز تقدُّ اآلخر  ألجل  زممان  أحدمها  م  الاآلخ  عىلٰ ان  بحسب    ر 

  بعضها عىلٰ   زاء الزمانم بني أجالتقدُّ   إٰىل أنَّ وذهب قوم    -  ،ذاتيهام

الشيئني    مقدُّ ع تريجر فللمتأخِّ   ةم علَّ ملتقدِّ اإذ    بيعي،م طعض تقدُّ لبا

باملجاز. وكذلك    امهل   )مالتقدُّ (  ويقال  ،-  لطبعبام  دُّ التقزمان إٰىل  لبا

ة ال باعتبار ذاتيهام وال  برص  الة عىلٰ ماد متقدِّ بغد الرتبة، فإنَّ م بالتقدُّ 

با  زهيامحيِّ  بل  القاومكانيهام،  خراعتبار  من  البرص إىلٰ سان  صد  ة   

أنَّ أوَّ  قصده  ومعنٰى   .الً وَّ د بغداد أ صه يقفإنَّ    صوله إليها ان وزم  الً 

.  م الزماينم إٰىل التقدُّ التقدُّ   ع هذاك، فريجه إٰىل تلوصولن  ماز  قبل

معنٰى    ز أو اشرتاك، فإنَّ خيلو عن جتوُّ ه ال  إنَّ ف، فبالرش  ما التقدُّ وأمَّ 

الفضيلتقدُّ  صاحب  تقدُّ م  وجوب  يفة  فالفضيلة   ب،ناصامل  مه 

اسم لتقدُّ ظ ا لف  ُأطلق عليهاوجالس،  يف امله  مسبب لتقدُّ    م إطالق 

فيالسبب  عىلٰ ب  املسبَّ  جمازاً ،  هذكون  من  اجل  إٰىل  ه  ويرجع  هة، 

هذا املعنٰى يف      ربتعمل ي  وإنْ الزماين.    ين الذي يرجع إىلٰ م املكاالتقدُّ 

 االشرتاك.  الذات بيف كان إطالقه عليه وعىلٰ رشم الالتقدُّ 

ه  فنا عٰىل أصواقعاً   مقدُّ التجعلنا    اإذا  م أنَّ واعل  ]]٢٦٣ص  [[/

بل هو  فيه،  فاوهتاس هلا، لتبجن ه ليسأنَّ   يف شكَّ ال بمعنٰى واحد، ف

جم وإضافته  هلا  يُ أمر الزم  هبا  عرَ هولة  الذف  هوالالزم  م.  دُّ التق  ي 

إنَّ والتقدُّ  يكونم  كالز  ،جودبالو  ام  ثالث  بمعنٰى  واملكاأو  ن،  مان 

 ر.أخَّ  يتآخر وال سه عىلٰ فيف ن مدَّ ٰى فال يتقعنامل افأمَّ 

 ر. تأخُّ م الف أقساتعر وبه ،مقدُّ تقد عرفت أقسام ال ه:تنبي

متكافئي     بالطبع إذا كانافيقال: معًا بالزمان، ومعاً ،  ةعيَّ ا املمَّ وأ 

كاأللوجوا الوجود  تكافؤ  مع  ال  أو  واألخ،  كجزئيخ    ، العلم  د 

ة  املعيَّ و  ،يعته بًا عن طمع رين  تأخِّ املنس  كنوعي اجل  يف الرتبة  ةواملعيَّ 

 .هريف الرشف ظا

بينهام  يل شيئني    ليس كلُّ و وتأخُّ تقدُّ س  زم  تثبت ر  ة  املعيَّ   ماين 

فإنَّ زمانيَّ ال  بينهام،  ال   ة  الواجب  ع يتقدَّ   وجود  احلادث م    ٰىل 

يكون    أنْ   الزمان. ويصحُّ ر عنه، وال يصاحبه بوال يتأخَّ   زمان،بال

معًا  ش الزمانيئان  الوج مجمن    يف  املكا وه  يع  اندون  ويف    ة ملعيَّ . 

 . ة إشكالبالعّليَّ 

*   *   * 

  :ا - ١٠٨

 :)هـ٤٣٦(ت  ملرتٰىض د االسيِّ  /ائقواحلق دوداحل

قب ليد احلقيقي هوالتق  -  ١٠٧]]  ٧٤٠[[ص   ة و  ول بغري حجَّ

لة. ة باخلاصَّ عامَّ   ة جمملة وال مفصَّ

 *   *   * 

(جو٢  ج(رسائل  ال الر  ابات)/  األُ املسائل  د لسيِّ ا  /)وىلٰ سية 

 :)هـ٤٣٦(ت  رتٰىض امل

 ]: داً تقلي حلقِّ قد اكم معتح: [وىلٰ ة األُ سألامل ]]٣١٦ص [[

 اسق؟ أم فكافر أم مؤمن ؟ أ تقليداً  ول يف معتقد احلقِّ ا القم

ك  فإنْ  النظ  افراً كان  إٰىل  وقصد  تقليده  عن  أيرتك وندم  ر، 

الرش ا أنْ   عيلتكليف  ا  قرَّ تتس  إٰىل  كانت  ملعرله  إذ  تها  صحَّ فة؟ 

حصولقوفة  مو أو  ا  عٰىل  علمنا هب  مليعملعرفة،  مع  غري  هنَّ بأ  ا  ا 

 .بادةع

كان غري    صول. وإنْ ه خالف األُ ، ففيواجبًا   العمل هباكان    فإنْ 

ففيه مخال  واجب،  املسلموف  أمجع  عليا  وجن  من  ب وه، 

 كامل العقل.  بالغ كلِّ  التكليف الرشعي عىلٰ 

ليها اد عزف وما  كلَّ م  النظر لكلِّ هلة   زمان ميفوكذلك القول  

الا  من النفيط  فرَّ   تيألزمان  يف  املع  يف  رظها  جي  رفة،طريق  ب  هل 
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اعل فيها  ومالعباداتيه  ب  يفعله  ؟  املعرفة  له  حصلت  دليلها؟ إذا 

 ال؟   مه أ تركه أو ما فعلما  أيقيض

أنَّ ااجلواب:   احل  علم  س  قِّ معتقد  عارف  عٰىل  غري  التقليد  بيل 

عته افر إلضاو كبه. فه  عرفةليه من املع  ب بام أوج، وال تعاىلٰ باهللا

 الواجبة.ة عرفامل

فو إضاعال  ارق يف  املعر  عليهلواجب  ته  كون  ي  أنْ   فة، بنيمن 

بني  ، أو  ءغري معتقد ليش  ايكون شاك�   أنْ   ، وبنياحلقِّ   معتقد  جاهالً 

صل  اها حعرفة عٰىل الوجوه كلِّ من امل وجهخر . ألنَّ داً يكون مقلِّ  أنْ 

إط كاثابتة،  هلا    اعتهيف  ]]  ٣١٧  [[ص/  خاللإلا   ألنَّ فر.  وهو 

 .  كفراً إالَّ يكون  ه الب العلم بمن جيرفة مع واهللافة بمعر

كفر من   إىلٰ ) كيف الطريق  (الذخرية   ـب  كتابنا املوسوم  ا يفنَّوقد بيَّ 

  ها املعتزلة.ق التي سلك رُ ها، وسلكنا فيها غري الطُّ رف كلَّ املعا  ع ضيَّ 

أنَّ عارف، فال شملع امن ضيَّ   رفإذا ثبت كف   فاسق، ألنَّ   ه بهة يف 

 .راً ق كففس يكن كلُّ  مل نْ وإ كفر فسق كلَّ 

 من فها إالَّ كلَّ يُ   ز أنْ س جيوة، فلييَّ عدات الرشلعباعمل باا الفأمَّ 

 عليه. ي وجبعٰىل الوجه الذهبا يأيت  منه أنْ  يصحُّ 

أنَّ  قلَّ   وقد علمنا  ي  تقليداً   قَّ فاعتقد احل  دمن    يض ف من غري نظر 

إىلٰ  ابه  فملع  قد  فيام  رَّ رفة،  امل  وجبط  من  وععليه  من    ريعرفة، 

ه، وهو  عه وتفريطتضييعٰىل    عاقبم  فهو ملزميه،  لتفريطه ف  لمالع

الو   خماطب ابتداء  يف  العبادات  نظ  قتهبذه  لو  وعالذي  ما  ر  رف 

من عاملاً املع  يلزمه  فيه  كان  هذه    ارف،  ليه  ع  العباداتبوجوب 

 ت. وجبلذي لوجه ا ا منه أداؤها عىلٰ  وصحَّ 

ادة  زمه فيه عبيل  أنْ وز  جي  ه الفإنَّ ...    ت الذيلوق ثل هذا ام  افأمَّ 

  ملعرفته.ا إالَّ بوجوهبملعرفة منه قبل ا حُّ ال يص اة، ألهنَّ رشعيَّ 

يف   مثوالقول  النظر  هذمهلة  ألنَّ ل  بعينه،  ال  الزم  ا  الذي  ان 

هو   م عليه دَّ يتق  يه، وال يمكن أنْ تقضِّ    بعدإالَّ   املعارف  يقع  جيوز أنْ 

مهلٰى املسمَّ  النظ  وة  يم  هذا زمانر،  انقضائه  ق   كنال  رف  يع  أنْ بل 

  أنْ   ال يصحُّ ما    يفعل  ه أنْ ف يلزمفكي  العبادات،  من  ءوجوب يش

 يعلم وجوبه عليه.

أ فأمَّ  من  وفرَّ ا  النظر  انقفيه حتَّ ط  مهل  اٰىض ٰى  وب لزمان املرض 

فإنَّ  النظر،  تلزمه، ألنَّ العبادا  ملهلة  ل ت  أه    مان الز  ر يفينظ  نْ و شاء 

املوب  املرض لنظرلنظهلة  جيب  ]]٣١٨[[ص  /  ر  ما    يه عل  وعرف 

عٰىل    يفعلها  أمكنه أنْ يه و دات عللعباوجوب هذه اعلم  معرفته، و

 ... معاقباً  اً ملومع ذلك كان يَّ الوجه الذي وجبت عليه. فإذا ض

النظرق   فإنْ  أمهل  فيمن  تقولون  كيف  معرفة    يل:  تعاٰىل يف  اهللا 

وتقيَّ وض ٰ عها  وأض  ةمهلزمان    ىضَّ أهعاالنظر  وحالَّ و مكفه؟    له ف 

 ؟ دات يفعل العبا ألنْ  هذه

علم يف  ال ي  هألنَّ   ال يطاق،  ملا  فمكلَّ فهو  ف،  ه مكلَّ إنَّ قلتم:    فإنْ 

احلال عليه  هذه  يتمكَّ وجوهبا  وال  بذ  اً أيض  ن،  العلم  لك،  من 

كثريةحل علوم  إٰىل  العلم  هذا  عيتقدَّ   اجة  تضيَّ م  الزمان   قليه  هذا 

وإنْ هنع مه  إنَّ   لتم:ق   ا.  مذهتركتف  كلَّ غري  أنَّ   مبكم  ار  فَّ الكُ   يف 

 ات. رشعيَّ بون بالاطَ م ُخي هكلَّ 

ت  لنائِ ُس مان الذي  الز  ان ذلكك  إنْ قلنا:   الرشعن  ات  عيَّ كليفه 

زماناً  حول  نمكَّ يت  فيه  منقبل  ه  ه  بوجوب  الالعلم  ات  عيَّ رشذه 

بفعلها   خماطب  فهو  ذلك،  يض  كان  وإنْ عليه،  عن  لتفريطه  يق 

 تهٰى إليه.ان نْ ه إٰىل أ لاوإمه

خماطَ   نقول:  اإنَّ ف الرش  باً كان  هذه  الزما  يفات  عيَّ بفعل  ن، هذا 

ات، عيَّ هبذه الرشالله  عٰىل إخوم معاقب  مذم  ه، فهوفلِّ أضاع ما كُ ف

خماطب منها بام  اآلن الزمان، وهو   ال هذواجبة عليه قبا كانت ألهنَّ 

  جب، وإنْ اود قام بال فق  علم وفعل  فإنْ بوجوبه.  م  ن من العليتمكَّ 

 ه... م ذكرما تقدَّ  لقول فيها انك ط أيضاً فرَّ 

وجوأمَّ  عليه  الوب  ا  اهللا    متٰى قضاء  ووجتعاىلٰ عرف  وب   

و  هفإنَّ ات،  عيَّ لرشا بسق غري  سقوط  وال  القضاء  عليه  وطه،  اجب 

هاتني  كلِّ النفصال   من  األُ العب  واحدة  عن  ألنَّ ادتني    يف   خرٰى، 

 ائض.احل كصوم ه،ه وجيب قضاؤال جيب أداؤعبادات ما ال

أحكمن  ةملسألا  وهذه واستقصيناهقد  أُ اها  مسائل  يف  ل  صوا 

 ات. يَّ ون بالرشعب اطَ ار خمفَّ الكُ   عٰىل أنَّ لنا دل قه، حيثلفا

أهنَّ نَّوبيَّ ]]  ٣١٩[ص  [/ أ يف حال كفرهم  نون  م متمكِّ ا  داء من 

ون نا، ويتمكَّ هبفيعلموا وجوويسلموا،    يؤمنوا  أنْ ات، بهذه العباد

 ن فعله. م حينئذٍ 

أنَّ نَّيَّ وب ذل  من  ا  وجوب  من  ك دفع  يتمكَّ   عليهم  نون  حيث ال 

الثا يف  أحواوا  ينمنه  كثألبعد  يلزمه ل  يكو  أنْ   رية،  املال  ث  حدَ ن 

يتمكَّ ة، ألنَّ الصالب  باً طَ خما إيقاعهدَ مع احلَ   نه ال    امَّ ـه لكنَّا، لث من 

ع، وبلغنا يف  يقا باإل  اً بخماطَ   كانع  يقاث قبل اإلدَ من إزالته احلَ ن  كَّ مت

 قصوٰى...  الغاية الك إىلٰ لذ تيفاءسا

أنَّ  فايقيض  رتدَّ امل  وعندنا  ما  وغ  منته    من    ريهاالصالة 

ق يل ال يكافر األصال  نكا  وإنْ ات،  العباد إذا أسلم،  لزم  ضاء ذلك 

 لشافعي. وهو مذهب ا
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بيوالفر أنَّ ق  االلكف  تدَّ املر  نهام  بعد  الرشر  هلذه  ات، عيَّ تزام 

كافر  ال  يل، ألنَّ األصالكافر    ملزمه من القضاء ما ال يلزي  جوز أنْ في

 .الزماً ] ن لهكا [ظ: وإنْ ه ل ، وأنَّ شيئاً  ذلك مل يلتزم من األصيل

ما  فأمَّ  أثناء  مٰىض ا  إ  الكالم  يف  أنَّ من  عٰىل  املسلمني    مجاع 

الرشالتك لال  عيليف  كامل    كلِّ زم  فهوالعقلبالغ  بال    ،  خطأ 

 .. .ذلك ه يفف كلَّ الاخل ، ألنَّ شبهة

املتأمَّ  فيذهبوومكلِّ ا  إىلٰ ن  أنَّ ن  ه    مهلة  من  جيب و يف  النظر ال 

العبادات ع فإنَّ ايَّ عرش ال  ليه  يه  ت،  من  تمكَّ ال  بوجوالعلن  هبا  م 

 .عاقالً  لغاً كان با عليه، وإنْ 

يذهبون الفقهاء  أنَّ   وأكثر  كلَّ افَّ كُ ال  إٰىل  الير  من    هود هم 

وغو خمالنصارٰى  غري  وإنْ عيَّ الرشعبادات  بالبني  اطَ ريهم،  كانوا    ة 

فبعقالء   فيه  عاإلمجاينبغي  كيف  الغني،  كلِّ   فيام   حمقٍّ   خالف 

 بناه.ورتَّ  اهنَّما بيَّ ن إذ ومبطل؟ فالصحيح

الثانيملسأا]]  ٣٢٠[ص  [/ رجيَّ [كيف:  ةلة  العامِّ ة  إٰىل  وع  ي 

 : العامل]

تقولون  إذا بأرس العقال  إنَّ   :كنتم  متء  كامسهم  يف  ل اوون 

  امء يف العله تقليد  لغ  ي املسوَّ العامِّ   نَّ بأ  يف فتياكم   الوجهالعقل، فام

يتمكَّ صول، هو  األُ   ع، وعلم جلِّ الفرو لتدقيق يف  ا   من  نالذي ال 

ياألُ  وال  اقدر  صول،  غوالتغلعٰىل  يف  وال  ارف،  املع  مضغل 

إهة، وال سبيل  الشب[ظ: حّل]  يستطيع محل   مله  الفرٰىل  وع،  عرفة 

إىلٰ الع  فتقارال هبا  الأُ   لم  كوهنا  امِّ لعايستطيعها    مور  مع  بحال  ي 

ف العقالء يف   اختال يقتيضإالَّ   وهل هذا،  فاً مكلَّ   اقالً عكونه]    :[ظ

العقل، من حا  املك تكليفيث  أنَّ ع عىلٰ أنف  أوهم،  ختلف  ي  لعامِّ ا   

 .ءف ليشاقل، فيكون غري مكلَّ غري ع

جيعامِّ ال  أنَّ علم  ااجلواب:   ال  أنْ وي  العملسوَّ يُ   ز  له  بفتيا   غ 

ء  الستفتاة ا بصحَّ   ةاحلجَّ   هن قامت عليممَّ   يكون   أنْ   دبع  ، إالَّ العلامء

 جوازه.والعلم ب

إالَّ ولن يكو وهن كذلك  ممَّ   يصحُّ و  األحواليع  نْ أ   ن  ي  الت   لم 

مل يكن   ه إنْ ا عٰىل مجلة أو تفصيل، ألنَّ ء إمَّ الستفتاة اا صحَّ عليهنشأ 

بال  نم  ماً مقدَّ   كان   عاملاً لك  ذب يأمالعمل  ال  ما  عٰىل  كفتيا  ونه  ن 

وإنَّ اً حقبي أنْ ،  يأمن  بأ   نيكو  ام  يفجَّ احل  لميع  نْ كذلك  جواز  ة   

 .تهستفتاء وصحَّ اال

ع السممناه با علومن مجلة موع،  ستفتاء مرشال ا  وقد علمنا أنَّ 

جهة   فال9  الرسولمن  بدَّ ،  أنْ     العامِّ   من  هذا  الذي  يكون  ي 

ة من العلم بصحَّ   ناً متمكِّ   ]]٣٢١  [[ص/  مل بالفتياالع  ا لهغنوَّ س

أ   دَّ بال    . وكذلك9صدق الرسول  وة  عيَّ الرش  عاملاً ون  يك  نْ من 

 . دلالعية من التوحيد وة الروا صحَّ  يبتني عىلٰ بام

هذه   يكفيالعللكن  قد  منوم  امله  التفصجمل  ها  يل  دون 

 والتدقيق والتعميق.  طويلح الوالرش

ي املستفتي ال امِّ العلوا:  فقااالستفتاء،  ة  قوم يف صحَّ طعن  وقد  

أنْ   خيلو عامّ   من  أُ   اي� يكون  الدِّ يف  أيضاً صول  عاملاً   ين  وال ا.  هب  أو 

 جاز امنَّ  الفروع إيف  ليدالتق  ، ألنَّ داً مقلِّ   صولاألُ   يكون يف  أنْ جيوز  

ح أ من  هذايث  من  قلِّ امل  من  وإنَّ اً قبيح  ذلك  كوند  منه  ،  يأمن  ام 

سوَّ هنَّ وأ صول،  باألُ   تهملعرف االا  له  فقطعتفتسغت  صحَّ   اء  ة  عٰىل 

 عليه.  الدالَّةصول علمه باألُ  مذلك، لتقدُّ 

يواألُ  فيهاالتمكن  صول ال  وجه    قليد  ته،  يقطع عٰىل صحَّ عٰىل 

من ليفيه، ألنَّ ح  قبيال  ويؤمن  وراه  يسها مءس   ذلك، كام  إىلٰ   تدلُّ ا 

القلناه   بدَّ يف  فال  أنْ   فروع.  عايكو  من  ابصحَّ   ملاً ن  ا  إمَّ   ول،صألُ ة 

 ، أو عٰىل تفصيل.مجلة عىلٰ 

عل ومن  أُ قالوا:  الم  وميَّ دِّ صول  احلقَّ ين  من  ز  الباطل،   فيها 

 صول.األُ  ع، وهو أهون منيعلم الفرو أنْ  يصحُّ ال كيف 

صول يف أُ   قِّ ة احلن إصابن من ال يتمكَّ ممَّ ي  ا العامِّ هذان  ك  وإنْ 

التفروع  وال من  خارج  فهو  جم،  وجار  البهائم، ركليف   وال  ٰى 

 .م عليه وال واجبمحرَّ بء فليس يشتيا، ٰىل الفحاجة إ

وع الذي لفريف ا ي  العامِّ   حكيناه غلط فاحش، ألنَّ   يوهذا الذ

لهسوَّ يُ  والعما  غ  بدَّ الستفتاء  ال  به،  عاملاً كو ي  نْ أ   ل  سبيل  ٰىل  ع  ن 

بااجلمل حتَّ صولألُ ة  يكون،  احلجَّ يقوم  ن  ممَّ   ٰى  بعليه  جواز  ة 

 .ءاالستفتا

ه  أنْ   جيب  وليس]]  ٣٢٢[[ص  / اليكون  املذا  يف علم  جمل 

مبسوطاً  يفعباً مشعَّ   اً عمفرَّ   وحاً مرش  موضع  ما  حسب  مدقِّ ل،  و قه 

 مني. كلِّ تامل

ن  يتمكَّ   نْ أ   صولاجلملة يف األُ   من حيصل له علم ليس جيب فيو

م عىلٰ الفرو  عرفةمن  التع  بفصيل  ال  بل  كلِّ   معرفة يف    دَّ ،    حكم 

احا فروع  من  منيلرشدثة  ربَّ ع  عة  عليها  املوم  يقدر    صاحب   مل 

 الرشيعة، ملا ذكرناه.  عوفتاء يف فرصول، إٰىل االستملة يف األُ اجل

املسائل   عناه يف جواببسطناه وفرَّ ذا الكالم وهينا قد استقصو

 . ياته أبعد غاه إىلٰ انتهينا فيو ات،احللبيَّ 

كان    جيب  وليس فرضه  الذي  يالعامِّ إذا  و  من  ال  االستفتاء، 
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العلمن  يتمكَّ  عىلٰ حكبأ  من  احلوادث  التام  أنْ ف  غري    صيل،  يكون 

غري أو  العق  عاقل،  ألنَّ لكامل  لعلوم  .  اسم  خمصوصة    العقل 

 والقيام به. فهبام كلَّ  فمن املكلَّ  صحُّ ي

 فصيل  التث عىلٰ كام احلواد  أحالنظر يف  َف لِّ كُ ي ما  هذا العامِّ و

هب فالوالعلم  ألنَّ   ناقص  يكون  ا،  ال  العقل،  من  التي  عمعه  لوم 

يكفي  عقالً   ٰى مَّ سيُ  كُ   معرفةيف  ه  ما  وفَ لِّ ما  به،  والعمل  من ه  فاته    ما 

إذا ذلك  عٰىل  زائدة  خم  علوم  تكن  تكء  بيش  ةلَّ مل  فإهنَّ من  ال  ليفه،  ا 

 رناه. قرَّ  ذيال عٰىل هذا عقالً  ٰى سمَّ تُ 

وإالعقال  نَّ وأل ا فوا  اختل  نْ ء  حصول  اليف  هلم وريَّ رضلعلم  ة 

يف ونق  وزادت  يفبعضهم  آصت  بعض  ال  يكونوا    أنْ   جيب   خر، 

ا إذا ا االسم. ألنَّ ذة هبملسامَّ يف كامل العقل، وال يف العلوم الفني  خمت

ه  فَ لِّ عرفة ما كُ عاقل إليه يف مال  ا حيتاجعٰىل م  اقعاً وسم  هذا اال  اجعلن

مل    وند بعضيكن  غريه،  فات  يفما  بكامل   ٰى مسمَّ   ومالعل هذه  هم 

 . هفَ لِّ ام كُ ب غري خملٍّ ه ، ألنَّ لعقلا

بجفا]  ]٣٢٣[[ص  / التلقول  صحيح. فاوت  واز  العلوم  يف 

 اه. نَّالعقل ملا بيَّ  ول يف كاملوليس بصحيح الق

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  املرتٰىض  دالسيِّ  /ميف علم الكال ة خريالذ

 قليد: الت : يف إبطالصلف] ]١٦٤[[ص 

 قٍو بأنْ وية، فليس ممتسا  قلِّداملعند  املختلفة  وال   األقأنَّ   اعلم

ا أنْ قد نفيعت  من أنْ وىلٰ ع بأد إثبات الصانتقيع يعتقد اجلميع   يه، فإمَّ

 اوي. سو يتوقَّف عن الكلِّ للتأ  -هو حمال و -

ألولي أنْ س  بالكثرةُيرجِّ   حٍد  الص  ح  بإظهار  والعبادة، أو  الح 

يتَّفق١٦٥ص  ذلك قد /[[  نَّ أل بأمارة  طل، وليس  الباقِّ وباحل   ]] 

ه،  ة فيام ذكرنادَّ تضامع األقوال املساوي  ام وقع التحدمها. وربَّ أ عٰىل  

 ٰىل من األُخرٰى. ود جهة األُ جع األمر إٰىل أنَّه ليس بتقليفري

عىلٰ   ويدلُّ  التقليد  ف  أيضًا  املقلِّ ساد  منأنَّ  خيلو  ال  يكون    أنْ   د 

زيعلان ال  ك  إنْ ذلك، فعلم   أو ال يحمقٌّ    املقلَّدنَّ بأ  عاملاً    نه كو  م جوَّ

بأنَّ   املاً كان ع  طأ، وإنْ واخل  ال يأمن اجلهلألنَّه    قبح تقليده،خمطئًا و

قلَّده حمقٌّ  أنْ مل خيلو    من  بدليل، وع  يعلم  من  أو  م  لذلك رضورًة 

ارتفاعه.معة  ورالرض أنْ بدليل ال خيلو  علمه    وإنْ   لوم  يكون    من 

د، بالتقلي  نيكو  يح، أوالصحوهو القسم  ليد  ل غري التقليالدذلك  

املقلَّد  أنَّ   يوجب  ذاوه علم    ما  ما  أيضًا  ة  إالَّ   إليهذهب  صحَّ

 هناية هلم. ي إٰىل إثبات املقلِّدين ال ؤدِّ د، ويُ بالتقلي

يت الذي ال رٰى التبخ أنَّه جيري جم  تقليد إالَّ ل ولو مل يدّل عٰىل فساد ا

و يؤم  اإلصابة  معه  فكام   طأ اخل ن  يقمعًا،  خال   بال  ال بح   -تبخيت  ف 

احلقِّ ت ل  في والبا   ساوي  ال   -   هطل  فسا فكذلك  ولوال  التقتقليد.  ليد د 

  يف حكم العبث.  يدي األنبياء ٰىل أ هار املعجزات ع ن إظ لكا 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠الطويس (ت  يخلشعتقاد/ اقتصاد فيام يتعلَّق باالالا

 مني؟تقدِّ آلباء واملا ليدأين أنتم عن تق قيل: ]] فإنْ ٢٦ [[ص

إالت  قلنا: ق أُ   نْ قليد  به  (قولبريد  ا ول  غري لغ)  من  ة   ري  حجَّ

وه٢٧[[ص  / ح]]  التقلو  ايد،  قيقة  يف  قبيح  ، ألنَّ  لعقولفذلك 

ال ما  عٰىل  إقدامًا  التقليد)  كون  يأمن   فيه  (عند  يعتقده  جهالً    ما 

الدليل  هدفرُّ لت واإلقداممن  قبيح  ،  ذلك  وأل  عٰىل  العقول،  ه  نَّ يف 

النظر   فعنارحد إذا  مللقليد امن ت  أوىلٰ د  حِّ تقليد املوقول  ليس يف الع

 .والباطل احلقُّ  اوٰى يتس جيوز أنْ  والبحث عن أوهامنا، وال

 دون املبطل. قيل: تقليد املحقِّ  فإنْ 

العل حمق�   مقلنا:  يمكن    ابكونه  إالَّ حال  ألنَّ ب  صوله    إنْ   االنظر، 

أدَّ   علمناه إٰىل التسلسبتقليد آخر  ب  نْ وإل،  ٰى  فالدليل    دليلعلمناه 

لك (ال باب التقليد، ولذ  من ه  ِرجمنه ُخي   ب القبولوجو  عىلٰ   لدالُّ ا

  م فيام يقبله منه، لقيام الدليل ملعصوأو ا  ًا للنبيِّ لِّدكون) أحدنا مقي

 ما يقوله. ةعٰىل صحَّ 

يُ   وليس يمكن أنْ  إليهم،  د األكثر ويرقلِّ يقال:  وذلك ألنَّ جع 

يكونون عاأل قد  ااملعت  ك هوالل، بل ذل ض  ىلٰ كثر  أ ملعراد    َال وف، 

أنَّ ت إٰىل  املب  الِفَرق  رٰى  باإلضافة  املطلة  من  حقَّ الِفَرق  جزء   كلٍّ ة 

 يف  الورع، ألنَّ ُيعتَرب أيضًا بالزهد و  يمكن أنْ وال    وقليل من كثري؟

عٰىل غاية   ن النصارٰى لك ترٰى رهبالذف ملبطلني،امثل ذلك يتَّفق يف  

/[[ص  الع مع  ض  ورف ]]  ٢٨بادة  بام  أهنَّ الدنيا    لِمَ فعُ طل،  عٰىل 

 قليد.لتساد اأمجع فلك بذ

*   *   * 

  :) هـ٤٦٠يخ الطويس (ت  الش   )/ ١القرآن (ج  يان يف تفسري  التب 

 ]]  ٤٧٠[[ص  
َ
 ه

َ
بُرْه وا 

ُ
 ات

ُ
�

َ
أي ١١١:  ة[البقر  مْ ان  [

تكم. ويف   ليد ملا ه لو جاز التققليد، ألنَّ ٰىل فساد التع  لةآلية دالاحجَّ

 ن.الوه بربهاام ق يأتوا في نْ أ قومألزم ال

*   *   * 

  ):هـ٤٦٠طويس (ت  يخ ال )/ الش ٢فسري القرآن (ج  ت ن يف  لتبيا ا 

  قوله تعاٰىل:  [أي يف]] وفيها  ٧٨[ص  [
َ
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ْ
دال١٧٠رة:  [البق  �  ه عٰىل  ]]  لة 

هم  اهللاتقليد، ألنَّ  فساد ال تقليد آبائهم، ووبَّخهم عٰىل    عىلٰ   تعاٰىل ذمَّ

جاذ ولو  إلي  زلك،  ه  يتوجَّ مل  توبيخ  هالتقليد  واألمر    والم  لوم 

 خالفه.ب

*   *   * 

 اٰىل:  تعله  ]] وفيها [أي قو٣١٨[[ص  
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املحاجة واجلدال، ألنَّ الت لو كانقليد وحسن  ملا    ه  ذلك غري جائز 

 ك.لذ اهيم رفعل إب

*   *   * 

  ):هـ٤٦٠  (ت يس  )/ الشيخ الطو٤  فسري القرآن (ج تبيان يف ت ال 

 وَ اٰىل:  عله ت[أي قو ية  ويف اآل  ]]٣٩[ص  [
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دال١٠٤ ائدة:[امل العىلٰ لة  ]]  فساد  ألنَّ  ليتق  ر  أنك   تعاىلٰ هللا  اد، 

اآلت  عليهم أ ٤٠/[[ص    فدلَّ   باء،قليد  عٰىل  ذلك  جيوز  ]]  ال  نَّه 

ة.من أمر الدِّ  ءيش  يعمل عىلٰ   أنْ ألحدٍ   ين إالَّ بحجَّ

*   *   * 

قو٣١٣  ص[[ [أي  اآلية  ويف  تعاىلٰ ل]]     :ه 
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داللة  ]] ١٥٠نعام: [األ �ْم �

اهللاملًا  د جائزان التقليلو كد، ألنَّه  ساد التقليعٰىل ف ار  فَّ كُ ال  ا طالب 

ةباحل زهم عن اإلتيان هبا داللة  ان عجوملا ك ة مذهبهم،صحَّ  عىلٰ  جَّ

 إليه.بوا  بطالن ما ذهعىلٰ 

*   *   * 

  ):هـ٤٦٠(ت    شيخ الطويس )/ ال ٩بيان يف تفسري القرآن (ج  الت 

وا١٩٢[[ص   قبل]]  بيتقليد  العقلح  لو  ألنَّ   ،موجب  كان ه 

للزجائز أًا  فيه  ا  نْ م  اليش  قُّ حليكون  ويف  عنقيضء  فيكون  ابد  ه، 

أسالفقلِّ يُ لوثن  ا وكذلد  يُ ه،  والنرصأ د  لِّ قك  اليهودي    اين سالفه 

و أنَّ   كلُّ واملجويس،  يعتقد  وهذا اآل  فريق  وضالل.  خر عٰىل خطأ 

و كتاب  أ ل  ة عقٰىل حجَّ إمن الرجوع    إذًا ال بدَّ فبال خالف،  باطل  

 .اهللال بَ زل من قِ من

 *   *  * 

 ):هـ٥٠٨ت (ال الفتَّ بن  ّمدحم /)١ (ج ني وضة الواعظر

 :كالم يف فساد التقليداب الب  ]]٢٠ [ص[

ة، فإذا ال دليل وحجَّ غري بهو قبول قول الليد  التق  حدَّ   نَّ اعلم أ 

حدُّ  باطل  هثبت  باطالً ألنَّ   ،فهو  يكن  مل  لو  يكن    ه    املحقِّ   قليدتمل 

تقليأوىلٰ  من  املبطِ   النظر ال ل، ألنَّ د  قبل  يُ ه  امللَ ع  ل،  بطِ امل  من  حقِّ م 

تعوالق قولننرص  اىلٰ ديم  سو  يف  الا  فقال:رة  بَعْ   بقرة 
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َ َومِ :  احلّج سورة    ويف
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يفوقا  تعاٰىل  األنبيا  ل   ء:  سورة 
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 . ]٥٤  - ٥١نبياء: [األ � �ٍ بِ  مُ لٍ ِ� َضال

وا  ة:  يف سورة التوب  وقال
ُ
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 ].٣١ توبة:[ال ُدوِن اهللاِ 

اختَّ :  عنه    يواملرو أرباباً «ما  لكنَّ  يف   ذوهم  هم احلقيقة 

 ».اً أرباب مذوهن اختَّ لوا حتت طاعتهم فصاروا بمنزلة مدخ

ذ روومثل  ا  يلك  «نَّ أ   ق  لصادعن  قال:  صواه  ما  وا  لُّ هللا 

ص وال  أحلُّ هلم  ولكن  هلواموا  حمرَّ وح  حراماً   ما  عليهم    ، الالً وا 

 شعرون». وهم ال ي  دوهمفعب

املؤمنني  ٢٢  [[ص/ أمري  وقال   [[  :  دينه  أ «من من خذ 

الرجال  أ  ومن  الته  زأ فواه  الكتابأ الرجال،  من  دينه   ةنَّالسُّ و  خذ 

وملزال اجلبال  يزل»ت  مراخلربا  هذو،    الصادق  يو   أمري   عن  عن 

 .ملؤمنني ا

شاكر  أنَّ   يورو عديال  أبا  دخل  اهللاٰىل  صاين  عبد    أيب 

ق  لصادقا له:  ،  أحدنَّ إال  آباؤك  النج  ك  وكان  الزواهر،  وم 

عباهر  هاتكمَّ وأُ   ،بواهر  بدوراً  أكرم  وعنرص  ،عقيالت  من  ك 

ذُ  إذا  ف  رَ كِ العنارص،  اخلنتُ ك  بالعلامء  حر الب  اأهيُّ ين  فخربِّ   ، ارصثنٰى 

 العامل؟  دليل عٰىل حدوثما ال :اخرالزاخلضم 

ا بأقر  دلُّ ستَ : «يُ   دق لصا فقال  وما    : ل قا  ، شياء»ب األعليه 

  قال:   احته ثمّ ببيضة ووضعها عٰىل ر  الصادق  فدعا  ؟ قال:  هو

وذهبة   ةة سائل غرقٰى دقيق لطيف به فضَّ اخله ا حصن ملموم، د«هذ

:  قال  ، : القال   ، ؟» ء ها يشأدخل   وس، وعن مثل الطا تنفلق    ثمّ   ة ع ماي

الدليل عىلٰ «ف العامل» هذا  فأو  ل:قا   ،  حدوث  وقلت    جزت، أخربت 

بصارنا، أو سمعنا  أأدركنا ب  ما  بل إالَّ ا ال نقنَّ أ مت  فقد عل ،نت فأحس

ملس   ، ذاننا بآ بأو  وشممناأكفِّ نا  بمننا،  بأفواهنا   ،اخرنا ه  أو    ، وذقناه 

 . قاناً يإ يات وا ر الواستنبطته  ، وب بيانًا لر يف القتصوَّ 

وهي ال تنفع    ،ساخلم  ت احلواسَّ : «ذكردق  الصا  فقال

 مصباح». غري ظلمة بع القطَ  ال تُ ، كامبغري دليل اً شيئ

*   *   * 

 ):هـ٦(ق  الفضل الطربيس)/ ١(ج  ع البيانجمم

ُهمْ :  أي قوله تعاىلٰ [ية  ]] ويف هذه اآل٢٧٧ص  [[
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ال  وأنَّ   ،جائزغري    العلم أبواب  ظنِّ االقتصار عٰىل  ال  الد  يف  يانات 

بالكتاب احلجَّ   وأنَّ   جيوز، مج  قائمة   ة  اخلعٰىل  يكونوا    مل  إنْ ولق  يع 

تعويل  يكون ال  اجب أنْ الو  من  نَّ وأ   . علم بهالمن    نواكَّ مت  ني إذاعامل

 وته. تال دٰىل جمرَّ ال عين الكتاب عاة معٰىل معرف

*   *   * 
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  وا فيام قالوه بربهان؟يأت  نْ مروا بأ يد ملا أُ لتقل جاز ا  ه لو أنَّ  ترٰى 

 ين.دِّ يف الة جواز املحاجَّ  ىلٰ أيضًا داللة عوفيها 

  * *   * 

 ):هـ٦(ق  ربيسلطاالفضل  /)٣(ج  لبيانجممع ا
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التقليدنها:  م االبطالن  ة  وصحَّ يف  ،  الدِّ أُ ستدالل  ألنَّه  صول  ين، 

 ك.ذل   عىلٰ ر وحثَّ والتدبُّ ر كُّ التف ىلٰ إدعا 

*   *   * 
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عىلٰ ١٠٤ملائدة:  [ا التقليد،    ]] داللة  ال جيوز  وأنَّ فساد  ل يف  العمه 

 ة.إالَّ بحجَّ ين دِّ مور الن أُ يشء م

*   *   * 

 ):ـه٦(ق  الطربيسالفضل )/ ٤(ج  جممع البيان
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]] ١٥٠ نعام:[األ  �  ن

ع ا  ىلٰ داللة  ألنَّ لفساد  طاتقليد،  سبحانه  عىلٰ افَّ الكُ ب  له  صحَّ ر  ة   

  . الن قوهلمبط  ان هبا داللة عىلٰ اإلتي  عجزهم عنبهم، وجعل  مذه

 باع اهلوٰى. اتِّ  ندليل دو باع التِّ جب اانه أوسبح هفإنَّ  ضاً وأي

*   *   * 
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 ):هـ٧ (ق احلميصين يد الدِّ )/ سد١(ج ليد ذ من التقاملنق

بالتعرَ يُ   ز أنْ وال جي  مَ ـلِ ل:  قي  فإنْ ]]  ٢٦٣[[ص   يد لقف تعاٰىل 

 ة؟ ة وأهل احلريويَّ فة من احلشذهب إليه طائما  عىلٰ 

التقلي لقلنا:  املعريصحت  إىلٰ   طريقاً   يسد  قول قبو  هألنَّ فة،  ل  ل 

واعتالغ مري  حجَّ قاد  دون  من  وبيِّ ضمونه  حاله  ومنة،  ة  هذا   الا 

 الباطل.  من قُّ ه احلز فيتميَّ ي

  ن تقليدم  بالصانع أوىلٰ   يد املقرِّ لمل يكن تق  التقليد   ولو رصنا إىلٰ 

وناف ومنكره،  أنْ يه  جيب  و  كان  اليهود  ومجيع  يكون  النصارٰى 

مفَّ الكُ   افأصن تقلي عذورار  يف  تكون    أنْ و  ،مأسالفهدهم  ين 

 . ومعلوم خالف ذلك.معارفقائدهم ع

ملبطل، عرفة ال تقليد ا املىلٰ  هو طريق إامإنَّ  حقِّ تقليد املقيل:   فإنْ 

 .هما ذكرمتو فال يلزم

نُ  ذا  وبام  تقليب  زميِّ قلنا:  املني  إنْ وتقليد    حقِّ د  قيل:    املبطل؟ 

آ قلنا:  الدلبالنظر يف    :قيل  وإنْ   .خر، تسلسلبتقليد  ثبت فقد  يل، 

الا  أنَّ  إ  ملعرفة  الدليل  الَّ حتصل  يف  ال  امل  طالب   أنَّ و  ،بالنظر  عرفة 

 الل.الستدظر وا له عن النة نيغ

  *   * * 

م  /الرسالة السعدية  ):هـ٧٢٦ (ت احليلِّ  ةالعالَّ

 قليد:حتريم الت الثانية: يف ّدمةاملق ]]٩ [[ص/

املك  اهللاطلب   من    من  ذاً مأخو  ا يقيني�   ازماً ج   اعتقاداً ف  لَّ تعاٰىل 

واألدلَّ احل وذجج  يف ة،  األُ   لك  واعتقاداً صوليَّ املسائل    مستفاداً   ة، 

 ة.املسائل الفروعيَّ  تقليد يفمن الة أو جَّ من احلا مَّ إ

ل: ال -]] أ ١٠ص [[/  ل.ل والنققعويدلُّ عٰىل األوَّ
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 . ]١٦٦ [البقرة: �اُب بَ ِهُم األ

 :ا العقلمَّ أ و

تققاض  ورةالرض  إنَّ ف بقبح  كانليد  ية  أل النامن    من    نَّ س، 

واطاخل منهمأ  يأمن  قع  فال  ماملقلِّ ،  اخلد  ارتكاب  بطن  بدَّ أ،  ال    ل 

الصدقلِّ يُ   نْ أ و واعتقاد  صدقه،  يعتقد  من  رض د  ليس  بل   اي� ورق 

النظر  اكسبي�  النظف،  من  عىلٰ يجب  كلِّ ر  املسمكلَّ     يف  ائل  ف 

  علمه : «من أخذ  ني  مري املؤمنأ   ناليه أشار موالإو  ة.صوليَّ األُ 

زالت   ةنَّكتاب والسُّ علمه من ال خذومن أ ال، لرجأزالته ا  واهمن أف

 يزل». ومل جلبال ا

فلي]١٣[[ص  / أل]  جيوز  هل  نفسه،  من  العاقل   نْ أ   حدٍ نظر 

وبني    لجيع يف  وتعاٰىل  اهللا  بينه  يعلم  اعتقاسطة  مل   يقنيبال  احلقَّ اده 

 به؟  وال جيزم

لسامل  أكثر   فإنَّ  املترصِّ   ىلٰ اتعهللا  ا  نَّ أ ٰىل  إوا  ذهب  امَّ ـلمني  ف هو 

يُ الك  امل ويرحم  عذِّ خللقه  يشاء  من  يشب  ومن  طاعة  ال  نَّ أ اء، 

والعقثأال  واملعصية   الثواب  استحقاق  يف  هلام  مر  امتنع  هم  ناب 

كيف حيصل    زم خالص نفسه جيد من ال لَّ ق   ومن،  اجلزم باخلالص

تذر  و اعل  ف غداً ملكلَّ اٰىل عذر اتع  اهللاوهل يقبل    ته؟له اجلزم بسالم

قلَّ ينِّ إل:  اوق  فالن  صدقهأ   نْ أ غري    ن م  اً دت  يعلم    ،علم  ن فالوال 

رْ   قال تعاٰىل:ه ما  ؟ ويكون جواباً أيض  صدق نفسه َعم�
ُ
ْم �
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َو�

َ
ْم أ
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 مَ 
َ
ُر ِ�يِه َمْن  ا �

�
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َ
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�
]. وهل ٣٧  ر:[فاط  يرُ ُ�ُم ا��ذِ اءَ جَ ك

ع من  با باتِّ اد  شهألٰىل رؤوس اية عع هذه اآلسامعد  ف بر املكلَّ عذَ يُ 

يف  صومني؟ ثّم كعصدقه من األنبياء واملاليقني  طع وقعلم بال يال

يف    ان اعتقاداً مل يزل وال ارتفع؟ فينطق اإلنس  لنفاقوز التقليد واجي

مجاعة كانوا   ذلك عن  ٰى تعاٰىل حك  اهللا  نَّ إٰى  تَّ ح  ،ويظهر غريه  نفسه

النبيِّ   يف أتبم  وهم  9  زمن  مجلة  ل فقا  ]]١٤[[ص  /  ،اعهن 

   : عاىلٰ ت
َ
 ْو  َو�

َ
ش

َ
رَ اُء  �

َ َ
 أل

َ
تَُهمْ ا�ْن
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ْ
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َ
�  ...   ّتعاىلٰ   وقال،  ]٣٠  د:[حمم :    ُهْم

ْ
مِ نْ مَ َوِمن

ْ
يَل  ُزكَ  

دَ   ِ� ا�ص�
َ
 يات.آلن اٰىل غري ذلك مإ ،]٥٨ [التوبة: ... اِت ق

يف  احلمروٰى   الصب  معاجل(يدي  سهل    )حيحنيني   بن عن 
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رسول    قال:  ،سعد عٰىل    ناأ «  يقول:  9اهللا  سمعت  فرطكم 

رش   حلوض ا ورد  وممن  رش ب  أبداً   بن  يظمأ  ولريدنَّ مل    عيلَّ   ، 

أقو  : بينهم، فأقولني وال بيُحي   ثمّ   م أعرفهم ويعرفونني،ااحلوض 

مهنَّ إ أُ م  فيقمَّ ن  تدنَّ إال:  تي،  ال  بع  ماري  ك    : فأقولدك،  أحدثوا 

 ». ل بعديدَّ ن بمل حقاً س اً سحق

اهللا سند عبد  من م )اجلمع بني الصحيحني(ويف  ]]١٥ [[ص/

ع «  9  بيَّ الن  نَّ إقال:    ،اسبَّ بن  سيُ نَّ إ  َال أ قال:  من    جاءه  برجال 

يب، صحايب أصحاأ   ل: يا ربِّ فأقو،  الشامل  ذات  ذ هبمؤَخ تي، فيُ مَّ أُ 

أ نَّ إفيقال:   ما  تدري  ال  كفأق   بعدك.  واحدثك  اول  قال  بد  لعام 

ُت  وَ   :لصالحا
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ن
ُ
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ْ
يل:  في  ،]١١٨و  ١١٧  :ائدة[امل  � ِكيمُ ا� ملهنَّ إقال  يزالوا    م 

 . »منذ فارقتهم اهبمين عٰىل أعقدِّ مرت

الصحيحني ( ]] ويف  ١٦ص  [[ /  بني  مسند    ) اجلمع  بن    س ن أ من 

قال    ، مالك  «ل 9  يُّ النب قال:  ممَّ احل   عيلَّ   ريدنَّ :  رجال  ن  وض 

أي  قول:  أ ا، ف جو ِل اخُت م  ؤوسه ر   يلَّ إ وا  فع ور   ٰى إذا رأيتهم صاحبني، حتَّ 

  ». ك ا أحدثوا بعد ك ال تدري م نَّ إ يل:    ليقالنَّ يب، ف صحا يب أ أصحا   ، بِّ ر 

كان  و ا[هذا]  إذا  مع  حال  األوَّ هنَّ أ لصحابة  صدر  يف م   ل 

 غريهم؟! لف حاهلم السابقة فيه فكيواإلسالم 

املسمَّ أ و  -ب   الفروعا  عن  اهللا  ف  فقد خفَّ   ،ةيَّ ائل    دهعباتعاٰىل 

وْ   : )من قائل  زَّ ع(فقال    ،تقليد للحقِّ ل الفيها بقبو
َ
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 ف
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 . ]١٢٢ [التوبة: �ذ

*   *   * 

 ):هـ٨ ق( مين الديلساحل /ينأعالم الدِّ 

كقا  فإنْ ]]  ٣٨[ص  [ ايف  ل:  منقبيحاً لتقليد  يكون  العقالء    

وقداملميِّ  الناس  قلَّ   زين،  أ   9اهللا    رسولد  بفيام  ربِّ خرب  عن   ه 

 ؟ عونفهم ما تدَّ كلِّ يُ عنهم، ومل العاملني، وريض بذلك 

ذلك    أنْ اهللا  معاذ  قل:  ف]]  ٣٩ص  [[/ إليه، نقول  نذهب  أو 

ا   َض ير  مل  9اهللا  ورسول   اال ليد  التقلناس  من  وماعتبدون  ا ر، 

إالَّ اهدع ونبَّ االبهللا  اإٰىل    م  بآيستدالل،  عليه  من  اات  ههم  لقرآن 

وَ   سبحانه:  قوله
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 .]١٩٠: [آل عمران �اِب  األ

رِض  وَ   :وقوله
َ ْ
ُموقِنَِ�    اٌت آيَ ِ� األ
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   وقوله:
َ

ال
َ
ف
َ
 أ

ْ
ن
َ
�   ٰ

َ
إِ�  

َ
ِ ُظُرون

ْ
اإل   

َ
ك  يْ بِِل 

َ
ْت خُ   ف

َ
  �  ِلق

 .]١٧ية: لغاش[ا

  نظر االعتبار.ك إالَّ بذلراد  ه ما أ نَّ لم أ حن نعنو

كان   الننَّ إ  فلو  دعا  إام  واس  التقليد،  يرٰىل  (منهم  مل  د 

 ه اآليات.ذٰى لنزول هاالستدالل)، مل يكن معن

كان   قولهقوه  صدِّ يُ   نْ أ أراد  ولو  ب  ويقبلوا  ل تأمُّ   غريتقليدًا 

حيتجواعت مل  عىلٰ يكو  أنْ   إىلٰ   بار،  من  يده  ن  ظهر  يات  آلا   ما 

 زات.ملعجوا

قيام الداللة عٰىل صدق   9  قوله  ا قبولفأمَّ  ه، فهو تسليم بعد 

 بتقليد.  وليس

أوهيم يف  تعنا إٰىل ف، ورجوتنا  نا ملا أتت به أئمَّ قبول  وكذلك

 . مسالإل[رشيعة] ا

قاقا  فإنْ  لنل  فأبن   : التقلئل  ما  احلقيقة،ا  يف  التسل  يد  يم؟ وما 

قبولالت  فقل:  ق.لفرا  يقعل من  [قو  قليد:  يل]  صدقه، مل    ثبت 

ا  ومأخوذ من  لقالدة.من  قبول  وه   والتسليم: هو  ذا ثبت صدقه، 

 . هللاة، واحلمد وحجَّ  نةيِّ  ببيكون إالَّ ال

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦(ت  سيورياملقداد ال /احلرش مالنافع يو

معرفةوال    ]]١٣[ص  [ تعاىلٰ   جيوز  وب  اهللا   هو يد  التقلالتقليد. 

 وجهني:لنا ذلك لام ق نَّ إو يل.ل من غري دالغريول قول قب

اإه  نَّ أ   :لوَّ األ  الوجه تساوٰى  يفذا  واالعلم  لناس  يف ،   ختلفوا 

نه، فيلزم اجتامع وع ما يعتقدف مجييعتقد املكلَّ   ا أنْ ، فإمَّ تقداتاملع

أو  فملتناا فالبعيات،  بعض،  دون  أنْ مَّ إض  ملرجِّ ي  ا    . ال  وأ   ،حكون 

ا  نْ فإ فاملرجِّ وَّ ألكان  هل،  الدليلح  ال  نْ إو.  و  فيلثاينكان  زم  ، 

 ح، وهو حمال. رجِّ بال ملرتجيح ا

تعاىلٰ نَّ أ   :الثاين الوجه   ذه  بق  مَّ      وله:التقليد 
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واع  وحثَّ  النظر  تعا بق  ل تدالالس ٰىل  تُوِ�   : ىلٰ وله 
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*   *   * 
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١٠٩  - ا:  

 ): هـ٣٨١لصدوق (ت بار/ الشيخ ااألخمعاين 

حممّ   ]] ٢٥٩[[ص   بن قال  هذا مؤلِّ   عيلٍّ   د  أهل   إنَّ   : تاب الك   ف 

توهم ام أف وربَّ   ، احلقِّ   لشيعة بمرِّ تون ا ولكن يف فون  خيتل   ال  ت  البي 

  .شيعة ة رمحة لل والتقيَّ   ، ة هو للتقيَّ هلم ف ام خيتلف من قوف  ، ة بالتقيَّ 

 *   *   * 

 :)هـ٣٨١وق (ت دية/ الشيخ الصاهلدا

 ة:باب التقيَّ  ]]٥١[[ص /

فالتقيَّ  علينة  واجبة  يفريضة  الظامل  ا  تركهاف  ني،دولة   فقد   من 

 ه.رق ة وفاماميَّ اإلدين الف خ

ك الصالة، كتار ة ارك التقيَّ و قلت: إنَّ ت: «ل ال الصادق وق 

 ًا».صادق  لكنت

والتقيَّ ٥٢[[ص  / كلِّ ]]  يف  حتَّ   ة  الدٰى يشء  يبلغ  بلغ    فإذا  م، 

الة الكافرين  إظهار موا   )سمهاجلَّ  (اهللا  ة، وقد أطلق  قيَّ دم فال تلا

فالتقيَّ ل  حا  يف قا(  قالة  من   :  )ئلجلَّ 
َ
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عن قولأنَّ   الصادق    وروي  عن  ُسئَِل   إِ   :  اهللا  ه 
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ْ
�

َ
 ْم  َرَم�ُ أ

ْ
 اهللاِ دَ  ِعن

َ
  أ

َ
ق
ْ
مْ � قال: «أعملكم   ]،١٣رات:  [احلج  ا�ُ

 .ة»بالتقيَّ 

«خاوقال   بالربَّ   لطوا:  باجلوَّ ة،  نيَّ االناس  ة، انيَّ وخالفوهم 

 ة».يَّ نإلمرة صبياما دامت ا

وقال  ٥٣[[ص  /  [[  :» اهللا إامر   رحم  حبَّبنا  الناس، ًأ   ٰىل 

 إليهم».  ضنابغِّ ومل يُ 

مرضاهمعو«:  وقال   جنوا  ،دوا  ا  ووصلُّ   زهم،ائشهدوا 

 . مساجدهم» يف

ٰ : «موقال   ٰ األوَّ    معهم يف الصفِّ ن صىلَّ مع    ل فكأنَّام صىلَّ

ل». لصفِّ يف ا  9رسول اهللا   األوَّ

«الرياءوقال   املناف  :  ع  قمع  داره  امليف  ومع  من ؤبادة، 

 رشك».

واجبةتقيَّ وال ت  ة  جيوز  أنْ رال  إٰىل  القائم  خي  كها  فرج  من ، 

ةاأل له وي رسو هنو ي اهللا  هن ل يفقد دخكها فتر هللا  لوات اص( ئمَّ

 . )ليهمع

*   *   * 

 ):هـ٣٨١(ت الشيخ الصدوق االعتقادات/ 

 ة: ] باب االعتقاد يف التقيَّ ٣٩[ ]]٣٨[[ص 

أب قا أهنَّ قيَّ تعتقادنا يف ال: اجعفر    ول الشيخ  واجبة، من   اة 

 الة.نزلة تارك الصمركها كان بت

لِ َوِق  يَ   ِدِق الصَّ يَل  ابْ :  َرُسولِ ا  إِ اهللا  َن  ِيف   نَّا ،  املْس َنَرٰى    ِجدِ  

يِهْم. َفقَ ُيَس ْعَدائُِكْم وَرُجالً ُيْعلُِن بَِسبِّ أَ  : «َما َلُه َلَعنَُه اهللا  اَل  مِّ

 . »ِرُض بِنَاَيعْ 

  : وقال اهللا
َ

 َوال
َ
ِ ب�وا اسُ  �

�
ُعو�

ْ
 ِمْن دُ يَن يَد

َ
َ� ون

َ
ُسب�وا ِن اِهللا ف

 اَهللا عَ 
ْ
 د

ً
ْ�ِ  وا

َ
 عِ  بِغ

ْ
 ].١٠٨ عام:[األن مٍ ل

الصَّ وقَ  « ِيف    اِدُق  اَل  اْآلَيِة:  َهِذِه  َتُسبُّوهُ َتْفِسِري  ُْم ْم  َال  َفإِهنَّ

 وا َعَليُْكْم».ُسبُّ يَ 

 اهللا».  َفَقْد َسبَّ  ِيلَّ اهللاْن َسبَّ وَ : «مَ َوَقاَل 

النَّبِيُّ َقاوَ  َس   لَِعِيلٍّ   9  َل  «َمْن  يَ :  َعِيلُّ بََّك  َسبَّ قَ فَ   ا  ،  ينِ ْد 

 ». َسبَّ اهللاْد ي َفقَ بَّنِ وَمْن َس 

أ تقيَّ وال إٰىل  رفعها  جيوز  ال  واجبة  القائم  نْ ة  فمن  ،    خيرج 

لف اة، وخاميَّ فقد خرج عن دين اهللا ودين اإلم خروجهتركها قبل 

 .  ةئمَّ سوله واألاهللا ور

اِدُق    ئَِل َوُس  َقوْ   الصَّ اهللا  َعْن   إِ   :ِل 
َ
أ  

�
َرَم�ُ ن

ْ
 عِ ْم  �

ْ
دَ  ن

  اهللاِ 
َ
 أ

ْ
مْ ت  بِالتَِّقيَِّة». ُكمْ َأْعَملُ « َقاَل: ]،١٣رات: احلج[ قا�ُ

ا أطلق  وتعوقد  تبارك  مواالة    اىلٰ هللا  حال  الكافإظهار  يف  رين 

وقال  التقيَّ  قائل  جلَّ (ة،   :  )من 
َ

ت�خِ ال
َ
� ِمنُ  

ْ
ُمؤ

ْ
ا�  ِذ 

َ
�

ْ
ال  

َ
�َن فِرِ ون

ْوِ�َ 
َ
 أ

ُ
د ِمْن  مِ اَء 

ْ
ُمؤ

ْ
ا�  نِ وِن 

َ
� َوَمْن   �َ 

ْ
 عَ ف

ْ
 ل

َ
ذ   

َ
 �ِك

َ
ف   

ْ
�
َ
اهللاِ َس  ل ِ�    ِمَن 

 ْ
َ

  ءٍ �
َ
 أ

�
ت� إِال

َ
� 

ْ
ون

ُ
 ق

َ
ق
ُ
ُهْم �

ْ
 ]. ٢٨: [آل عمران اةً ا ِمن

   :وقال  
َ

هَ ال
ْ
ن
َ
 ُهللا  اُ�ُم ا  �

َ
ق

ُ
ْم �

َ
� يَن  ِ

�
 َعِن ا�

ُ
و�

ُ
يِن  ْم ِ� ا�� اتِل

 
َ
 َو�

ُ
رُِجو�

ْ ُ
  ا ِديَ ْم ِمْن  ْم �

ْ
ن

َ
ْم أ

ُ
وهُ ِر� ��َ

َ
سِ مْ ت

ْ
ق
ُ
ْهِ ُطو َو�

َ
 ْم إِ ا إِ�

�
ِب� هللاَ ا  ن

ُ
�   

ِسطِ ا
ْ
ُمق

ْ
�  �َ�   

�
هَ ما  إِن

ْ
ن
َ
اهللاُ اُ�مُ �    َعِن    

َ
ق يَن  ِ

�
اا�  �ِ ْم 

ُ
و�

ُ
يِن  اتَل ��

 
ْ
خ

َ
ْم ِمْن دِ رَجُ َوأ

ُ
 يَ و�

ُ
ٰ ْم َوظَ اِر�

َ َ
رَ   اَهُروا �

ْ
 تَ اِج�ُ إِخ

ْ
ن

َ
وُْهمْ وَ ْم أ

�
َوَمْن    �

تَوَ 
َ
ُهْم  �

�
� 

ُ
أ
َ
ِ ف

َ
ُم و�

ُ
 ه

َ
ا�ِمُ ك

�
 و الظ

َ
 ]. ٩و  ٨: نة[املمتح � ن

«اِدُق  لصَّ ا  اَل قَ وَ  َألَ :  ال مَ ْس إِينِّ  جُ ُع  ارَّ ِيف  وهُ ملْسِجدِ َل  َو  

 اِين».َيرَ  َيِة َكْي َال ارِ ِمنُْه بِالسَّ  َيْشتُِمنِي، َفَأْستَِرتُ 

اَوَقاَل   «َخالُِطوا  بِ :  انِ النَّاَس  وَخالِ ْلَربَّ بِ فُ يَِّة،  يَّةِ اْجلَ وُهْم 
انِ ، وَّ

ْمرَ مَ َما َدا يَّ  ةُ ِت اْإلِ
 .ًة»ِصبْيَانِ

مَ «ال  :اَل  َوقَ  َياُء  وِن  املْؤمِ   عَ رِّ ٌك،  املِرشْ َداِرِه نَافِ َمَع  ِيف  ِق 

 ِعبَاَدٌة».



 التقيَّة) ١٠٩(/ التاءرف ح  .............................................................................................................. ٣٠٦

ٰ اَل  ]] وقَ ٣٩[[ص  / لِ  مَ : «َمْن َصىلَّ فِّ اْألَوَّ ،  َعُهْم ِيف الصَّ

ٰ َفَكَأنَّ  فِّ اْألَ  الاهللا ِيف   َمَع َرُسولِ َام َصىلَّ ِل».صَّ  وَّ

«ُعودُ اَل  قَ وَ  َمْرَضاهُ و:  ومْ ا  جَ َهدُ اْش ،  ونَائِ وا  وا  لُّ َص َزُهْم، 

 ْم». َساِجِدهِ  مَ ِيف 

 ».َليْنَا َشيْناً ا عَ وَال َتُكوُنو: «ُكوُنوا َلنَا َزْينًا،  َقاَل وَ 

َعبْداً َقاَل  وَ  اهللاُ  «َرِحَم  َحبَّبَنَ:  ا  إَِىلٰ  وَملْ ا  ا  ْضنَ ُيبَغِّ   لنَّاِس، 

 ». إَِليِْهمْ 

اُصو  َوُذكِرَ  الصَّ   نَ اْلَقصَّ «َفَقاَل ،    ِق ادِ ِعنَْد    هللاُا  َلَعنَُهمُ : 

 .يْنَا»ُعوَن َعلَ نُِّيَش 

اِص: أَ  ئَِل َوُس   : «َال». َقاَل ُع َهلُْم؟ فَ تَِام َحيِلُّ اِالْس َعِن اْلُقصَّ

ُق  اَن النَّاطِ  كَ ، َفإِنْ هُ َفَقْد َعبَدَ  َناطٍِق  َغٰى إَِىلٰ : «َمْن َأْص َوَقاَل  

اهللا َعبَ   َعِن  وإِنْ   دَ َفَقْد  عَ اطُِق النَّ  نَ َكا  اهللا،  إِْبلِي  َد  َعبَ َقْد  فَ   َس ْن 

 يَس». إِْبلِ 

اِدُق  ُسئَِل و الصَّ    ا َقْوِل     :هللا  َعْن 
�
بُِعهُ اَعرَ ا�ش

�
يَ� ُم  ُء 

 
ْ
 ال

َ
 غ

َ
 اُص».  اْلُقصَّ مُ َقاَل: «هُ ]، ٢٢٤[الشعراء:  �اُوون

َأتَ 9  النَّبِيُّ   َوَقاَل  «َمْن  بِدْ :  َذا  َفَوقَّرَ ٰى  َفَقْد  َعٍة  َهْدِم    ِيف ٰى  َسعَ ُه 

 ْسَالِم».ْإلِ ا

 *   *   * 

 ):هـ٤٠٦يض (ت ف الرالرشي /ق التأويلحقائ

 ة: رين عند التقيَّ لكاف: مواالة ا٧ة مسأل ]]١٩٢[[ص 

تعاٰىل:  و قوله  معنٰى  عن  سأل   من 
َ

ت�خِ ال
َ
� مِ ذِ  

ْ
ُمؤ

ْ
ا�    

َ
نُون

 
َ

�
ْ
 فِ ال

َ
أ  ْوِ�َ ِر�َن 

ُ
د ِمْن   اَء 

ْ
ا�  وِن 

ْ
وَ ُمؤ عَ َمنْ ِمنَِ� 

ْ
ف

َ
�   

َ
ذ  

ْ
 ل

َ
 �ِك

َ
ف   

َ
َس ِمنَ ل

ْ
�  

ْ   ِ� اهللاِ 
َ

 ٍء �
�

  إِال
ْ
ن

َ
 أ

ُ
ت�ق

َ
�  

ْ
 ُهْم وا ِمن

َ
ق
ُ
]،  ٢٨ اآلية [آل عمران: ... اةً �

ظ يقتاهر  فقال:  الكالم  إبيضهذا  عند    الكافرين  مواالة  احة 

 املسلمني! ول أحد منق وليس ذلك   اخلوف،

 : قواالً ذلك أاب: أنَّ يف اجلو]] ف١٩٣ ص[[/

أنَّ من  -  ١ االها  يف  ختِّ   القصد  صلألااذ  أخإىلٰ   هو:  اليش  ء ذ 

عوا واملك  والتمسُّ ليه  لعزم  تعا  الزمةبه  قوله  إٰىل  ترٰى  أَال  ٰىل:  له، 

 
َ �
  َوا�

َ
 اهِ اُهللا إِبْرَ ذ

َ
  يَم خ

ً
  ي: قصد إىلٰ ]!، أ ١٢٥[النساء:    �ِليال

ما   لت كلَّ إذا تأمَّ و   داومة عليها،واملهار هلا  ظهبذه احلال واإل متييزه  

ن هذدته  اذ، وجختِّ االكر  ذ  ه القرآن منب  نطق   فمن   عنٰى،ا امليتضمَّ

قوله  :  تعاىلٰ   ذلك 
َ
ٰ اق

َ َ
بُوا �

َ
ل
َ
يَن غ ِ

�
 ا�

َ
   ل

َ
َ أ

َ
رِِهْم �

ْ
يْ ت� �

َ
َعل  

�
ن

َ
ِهْم  ِخذ

  
ً
أي:٢١[الكهف:    �َ�ْسِجدا هنا  ]،  يدوم  موضعًا    كلنجعل 

وا  وَ تعاٰىل:  له  . ومنه قوة لهاملالزم  رلبثه، وتكث
ُ
ذ

َ �
  آ�ِهَ ْن ُدونِهِ مِ ا�

ً
  ة

 
َ

 ال
ُ
ق
ُ
ل
ْ َ
�  

َ
 وَ ون

ً
ئا

ْ
�

َ
  ُهمْ ش

َ
ل
ْ ُ
و�

ُ
 ق

َ
انقطعوا إليها،   ، أي:]٣قان: [الفر  ن

رنا، بان أنَّ هني اهللا  ا قرَّ ن األمر عٰىل ما كاعبادهتا، فإذ  وأقاموا عىلٰ 

إظهار    تعاىلٰ  المعن  هواالة  إنَّام  هذ  وكافرين  ال عٰىل  من ا  وجه: 

باتوطني النفس  ذ ل  إلك  عزم عٰىل  واإلوالقصد  ه  له، فكأنَّ   ارظهليه 

قال:ت املنَّ  ُيظِهرال    عاٰىل  من  الكُ مواال ؤمنني  أحد  من  أحد  ار  فَّ ة 

متعمِّ  وعادالً  قاصدًا  املؤمنبموا دًا،  عن  الالته  أحقُّ  ني  هم  ذين 

 صد ال باملقاةً ام تكون مواالفعال إنَّ ألنَّ هذه األ  بذلك من غريهم!

:  ه تعاىلٰ ولوق   ة أيضًا،التقيَّ سن مع  ك مل حتل  ذل، ولوال رة الفعبصو

 ِْمن 
ْ
  ُدوِن ا�

ْ
وعٰىل هذا قول القائل:  رنا،   ما ذكيدلُّ عىلٰ   ِمنِ�َ ُمؤ

دوين،  أعطيَت  ومنعتن  أي:  فالنًا  وهلأعطيته  سبحانه:  ي،  قال  ذا 

 َع
ْ
ف

َ
�  َوَمْن 

َ
ذ  

ْ
 ل

َ
ف  

َ
مِ �ِك َس 

ْ
�
َ
ْ ل

َ
�  �ِ اِهللا  /ءٍ َن  ] ]١٩٤[[ص  ، 

: ذلك  عنٰى إنَّ م:  ضاً ة، وقيل أيحمبَّ ية وال  يف وال  اهللايس من  أي: فل

 . من دين اهللابرئ منه و اهللافقد برئ 

   ة فقال:نٰى تعاٰىل حال التقيَّ استث  ثمّ 
ْ
ن

َ
 أ

�
ت�   إِال

َ
ُهمْ �

ْ
وا ِمن

ُ
 ق

َ
ق
ُ
،  اةً  �

وك (َتِقيًَّة)،  يرجعوُقِرَئ:  إٰىل ماالمها  ه  ه سبحانعنٰى واحد، فكأنَّ ن 

احل  احأب هذه  اخلال  يف  معند  إظهاروف  وممايم  نهم  م  لتهواالهتم 

 نان.باجلال عقدًا   سان، باللقوالً 

معنٰى قال بعضهمو  -  ٢ الكُ   أنْ   ذلك:  :  املؤمن بني  ار  فَّ يكون 

ح ويف  اوحيدًا،  كان  كم  إذا  املظاهر،  قليل  لوحيد  غائب  النارص، 

خيالقهم    أنْ   هفمباح ل  ،والدار واحلوزة  والكثرة  ةهلم الغلب  ارفَّ والكُ 

وال  ًا، تيح له فرجوي،  له منهم خمرجاً اهللا  ٰى جيعلتَّ حسن خلقه، أحب

ا بألتقيَّ تكون  يفيد  نْ ة  معهم  انتهاخل  حمرَ   م،  ك  حمرَّ واستحالل  م، 

التق ويَّ بل  بالقول  عاق الكالة  والقلب  عىلٰ م،  يظهره  د  ما  خالف   

ع وروي  العااللسان.  أيب  أنَّ لن  (التقيَّ ية:  قال:  ال   نباللسا  ةه 

 بالعمل).

 نَّه قال: ي: أ سن البرصحلا  وروي عن - ٣
�

  إِال
َ
 أ

ُ
ت�ق

َ
� 

ْ
ُهْم  وا مِ ن

ْ
ن

 
ُ
� 

َ
 ق

ً
أ   اة برحاميف  التي  وبكم  هلا،    ينهم،ينكم  بالصلة  فتتَّقوهنم 

فوالر هلمأمَّ عي حلقوقها،  املحبَّة  ا  ا  الدِّ لدِّ يف  وعٰىل  جتوز ين  فال  ين 

 . بحال

ابن    وروي  -  ٤ اآليعبَّ عن  أنَّ  يف  ةاس:   من   قوم   نزلت 

اليهوك  األنصار، يف  ي  دان  ويستفتنوهنم  ق ميلودينهم،  هبم  لون 

بن    جلدِّ ل، واأيب سلواهللا بن    كعبدهبم.    تالطهلم، واالخزجة  باملام

فنهٰى   وغريمها،  /[[ص  قيس،  س١٩٥اهللا  مالطف]]  عن  ة بحانه 

واختِّ فَّ الكُ  ومداخلهم،  شعاراً ار  ااذهم  دون  من  وبطانة   ؤمنني،مل 
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يف اٰىل  منها قوله تع  :ائرنزيل نظالت  اآلية يفذه  ين، وهللدِّ ال  دون أه

 يَ :  ورةهذه الس
�
�
َ
ِ   َها ا أ

�
   نُوا يَن آمَ ا�

َ
 ال

َ
وا بِطَ ت�خِ  �

ُ
 مِ ذ

ً
ونُِ�ْم  ْن ُد انَة

 
َ

خَ ال ونَُ�ْم 
ُ
�
ْ
يَأ وابَ  

�
وَد  

ً
 ا  مَ   اال

ْ
د

َ
ق َض بَدَ   َعنِت�ْم 

ْ
َغ ا�ْ ِمْن  ِت  اُء 

وَ 
ْ
ف
َ
[اآل  ... مْ اِههِ أ عمية  ومن١١٨ران:  آل  ته]،  قوله   :  ىلٰ عاا 

َ
 ال

 ِ
َ

  دُ �
ً
ْوما

َ
ق ِمنُ يُ  

ْ
بِ ؤ  

َ
َوْ ون َوا�ْ  ِم  اِهللا 

ْ
يُوَ اآل  ِخِر 

�
حَ اد َمْن   

َ
 ون

�
اهللاَ اد    

ُ وَ 
َ

ت٢٢[املجادلة:  آلية  ا  ...  رَُسو� قوله  ومنها  ا َو�ِم� عاٰىل:  ]، 

  
َ

ِسَ�ن�ك
ْ
 يُ�

�
 يْطَ ا�ش

َ
ال

َ
ف  

ُ
 ان

�
ا� َ�ْعَد   

ْ
ُعد

ْ
ق
َ
� رَ  

ْ
اعَ مَ   ىٰ ك   

ْ
ْوِم ل

َ
ق

ومن٦٨  ام:ألنع[ا  � ا�ِِم�َ الظ�  سب]،  قوله   يَ ه:  انحها 
�
�
َ
أ ا  هَ ا 

آمَ  يَن  ِ
�

   وانُ ا�
َ

ت�خِ ال
َ
� و 

ُ
َُهوذ ا�ْ وَ ا  ْوِ�َ   ىٰ ارَ َص ا�� َد 

َ
َ�عْ اأ ْوِ�َ ُضُهمْ َء 

َ
أ اُء   

 
َ
� َوَمْن  ُهْم  َ�ْعٍض 

�
 تََو�

ْ
هُ ِمن

�
إِن

َ
ف    ُ�ْم 

ْ
. ِمن فكلُّ ٥١[املائدة:    ..ُهْم   ،[  

أ ذلك   باملغاعامَ يُ   نْ يوجب  وامللوا  د خاشلظة  انة،  ملالطفة ون 

إالَّ الوامل شاذ� ينة،  كان  ما  نادراً ا  وخرج  األلع،  ،  من  مر، ارض 

 .لعذروواضح من ا

  بعضهم:    وقال  -  ٥
�

  إِال
ْ
ن

َ
 أ

َ
ق
ُ
ُهْم �

ْ
وا ِمن

ُ
ت�ق

َ
 أنْ معناه: إالَّ  ،  اةً �

منهخي اخلائف  تلف اف  اجلسم،    م  أعضاء  بعض  أو  النفس، 

 صدق فيها.وال د هلا قاتن غري اعاملواالة، مار هظقيهم بإتَّ في

املحوق  ذهب  العلقِّ د  من  أنَّ  قون  إٰىل:  اأُ من  امء  عٰىل    لكفر كره 

يفعل   ُقتِ حتَّ فلم  أف  َل،ٰى  ممَّ إنَّه  أظهضل  وإنْ ن  بلسانه،  الكفر    ر 

اإل وأضمر  بقلبه،  أرس قالويامن  قد  املرشا:  بن كون    خبيب  ة  بمكَّ

]/ وطالبوه  ب١٩٦[ص  عدي،  الكفظهاإ]]  كلمة  العرر  أو   ضر 

ال احلنف  قتل،عٰىل  يُ يَّ فلزم  ومل  التقيَّة،ة،  ُقتَِل    ِعط  ذلك،    عىلٰ حتَّٰى 

أ عند  وكان   أعطٰى ن يارس، حر بمن عامَّ فضل  املسلمني  التني  ة،  قيَّ  

عند   الكفر  كلمة  عليه  وأظهر  جرِّ بالعاإلحلاح  من  عذاب:  ٰىل  ه 

  ن و ن، ويستدلُّ باإليام ان�قلبه مطمئ كان لرمضاء وحتريقه بالنار، وإنْ ا

عىلٰ  أبذلك  إعطا  النَّ  رخصتقيَّ ء  األفضةة  وأنَّ  إظهارها، ،  ترك  ل 

يف    لكوكذ في  كلِّ قالوا  كان  إعأمر  اله  ا  ين،دِّ زاز  علفإقامة  يه ملرء 

 . نه حتَّٰى يسلمول علرخصة يف العدخذ بامن األٰى ُيقتَل أفضل حتَّ 

أنَّهلة عىلٰ هذه اآلية (وأخواهتا) دال  ويف ل  ال    لكافر عٰىل والية 

يشءلاملس يف  فإنَّ األشيمن    م  كااء،  إذا  صغري    نه  ابن  مسلم  له 

 .ألحوالمن ايه يف حال ه علال والية لف ه،بإسالم ُأمِّ 

 تعاٰىل: قوله  (إنَّ  ال بعضهم:وق 
َ

 ال
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ُمؤ

ْ
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�

ْ
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َ
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ْ
ُمؤ

ْ
وِن ا�

ُ
  ه تعاىلٰ خرب، فكأنَّ هو    وإنَّامهي،  ليس بن   د

إنَّ  هذقال:  املؤمن  ه  يصفة  أالَّ  الكافرتَّ ني  وهذخذوا  أولياء).  ا ين 

  ون (ال لكان يكه ما ظنَّ عىلٰ و كان مر ل ك أنَّ األوذل  من قائله، طأخ

الذال برفع  املؤمنون)  (جييتخُذ  يكن  ومل  قاء ها اللت)، وكرس زمها، 

مكسا فكوهنا  علساكنني،  يدلُّ  عىلٰ   هني  اأهنَّ   ىلٰ ورة  خرب،  أنَّ  ال   

ز  و جيالنهي، ألنَّه الاربًا ملعنٰى  قاملعنٰى م  ام قاله لكانان كمر لو كألا

منني،  املؤ بمواالةهو مأمور  ومن إالَّ املؤالصفة صفة هذه  تكون  أنْ 

 ين.عن مواالة الكافر منهيٌّ 

رين فاذ الكان اختِّ ه تعاٰىل هنٰى عن أنَّ ما أنكرمتوه م ائل:قال ق  فإنْ 

أولياء١٩٧[[ص  / أنْ ]]  بمعنٰى:  دون  املب  )ُيفردوا(  ،  واالة 

فا تولَّ أملؤمنني،  إذا  ا  وتولَّ مَّ معهم،  ؤماملينا  يناهم  ذلك    فليسنني 

،  اذهم أولياء مجلةً ملنع من اختِّ نهي اراد بالإنَّ امل  له:  ه. قيلعن  بمنهيٍّ 

ِمنِ وِن  ِمْن دُ بقوله:  ٰىل  ونبَّه تعا
ْ
ُمؤ

ْ
  ب ية جيالوال هذه  عٰىل أنَّ   �َ ا�

امل  أنْ  عٰىل  مقصورة  وؤمتكون  بت  النني،  مشرتكة  وبني  كون  ينهم 

وترك  ًا، ؤمنني خصوصامل راد مواالةمل ايدلُّ عٰىل أنَّ  لكافرين، فهذاا

الكافريواالم عٰىل  ة  تعاٰىل    الٍ ح  كلِّ ن  بنيَّ  ثّم  إظهار  عمومًا،  أنَّ 

افوا خي  وهي: أنْ ،  ةالتقيَّ   منني إالَّ عند املؤم عىلٰ الكافرين حمرَّ   االةمو

 الهتم.وام  وا إظهاركرت  عٰىل نفوسهم إنْ 

ع أنَّ  وقد  تدلتقيَّ المنا  ال  الظة  يف  إالَّ  يف  ،  اهرخل  ما  دون 

الباطن،الضم من  ألنَّ   ري  ليخوَّ   غريه  أمرف  منفعل  إذا   ًا  األُمور 

ال أفعال  من  يتمكَّ كان  ال  حقيقةن  قلوب،  معرفة  يف  من  قلبما  ه،   

يست عىلٰ   بإظهار  دلُّ وإنَّام  حي  لسانه  فالذي  جنانه،  عند   سنإبطان 

مواال  ةيَّ التق الكُ إظهار  باخلالط  ق ار  فَّ ة  وحسنوالً   واملقاربة، 

واملخالعرشال القلقة،  ة  عىلٰ ويكون  ما  ب  يفكان    قبل  إضامر   من 

ويعداوهت منهم،  الرباءة  واعتقاد  بم،  اإلنسان  ينوي  من ام  ظهره 

 ت اخلطاب. كالم، واحتامال الاريض ذلك مع

*    *   * 

 ):هـ٤١٣(ت  فيداملقاالت/ الشيخ امل لائأو

 ة:التقيَّ  القول يف - ١٢٤ ]]١١٨[ص [

د ، وق النفس عىلٰ عند اخلوف ين دِّ ائزة يف الج ةقول: إنَّ التقيَّ وأ 

يف دو  جتوز  حال حال  من    ن  ولرضوب  املال  عٰىل  للخوف 

 االستصالح.

جتب  قول:وأ  قد  ا  فرضاً أحيا  إهنَّ وتكون  أحنًا  وجتوز  من   ياناً ، 

أ ووج  غري وقت  يف  وتكون  منب،  وي  فضل  تركها ن  كوتركها 

و فاع  إنْ أفضل  وملكان  معذورًا  متف  اعفو� ها  برتك   الً ضَّ عنه    عليه 

 وم عليها. الل

ام  ها عند الرضكلِّ   قوالة يف األا جائز: إهنَّ وأقول  فصل: ورة وربَّ
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لرضو فيها  واالستصالمن    بجبت  من  و  ح،اللطف  جيوز  ليس 

يف   املاألفعال  يغلفوال    ؤمننيقتل  أو  يعلم  أنَّه  يام  يف اب    ستفساد 

مذ دِّ ال وهذا  عنين.  خيرج  /[[ص    هب  أهل ١١٩ُأصول   [[

و خاصَّ ا   أهلالعدل  املعتزة  إلمامة  ودون  واالزيديَّ لة  خلوارج  ة 

 سّمية بأصحاب احلديث.املت ةلعامَّ وا

*   *   * 

 ): هـ٤١٣ت املفيد (لشيخ ااإلماميَّة/  اداتتصحيح اعتق

 ة:يَّ قالت صل: يفف ]]١٣٧[[ص /

 إٰىل آخره.   .،..ةالتقيَّ   بو جعفر: بابقال أ 

ومكامتة   فيه   االعتقاد سرت و  ة: كتامن احلقِّ املفيد: التقيَّ   قال الشيخ 

وملخاا يعقمظاهرهتم  ترك  لفني  رضربام  الدِّ ب  يف  الدنيا،  ًا  أو  ين 

عُ وفرض   إذا  أو  الرض ب  مَ لِ ذلك  يف  ورة  ي  ، الظنِّ قوي  مل  علم  فمتٰى 

 .  ة ض التقيَّ ر ذلك مل جيب ف   الظنِّ ي يف ووال ق   حلقِّ إظهار ارضرًا ب 

الص أمر  أشياعهمامج  ادقون  وقد  من    بالكفِّ   عة 

، ينداء الدِّ ن أع له عالسرتاملباطنة و، وإظهار احلقِّ ن  ك عواإلمسا

خاهرة  واملظ يف  عنهم  الريب  يزيل  بام  ذهلم  وكان  هالفهم.  و  لك 

هلم،   طائفوأمرواألصلح  منا  ُأخرٰى  بمكامل  ة  اخلشيعتهم    صوم ة 

او إٰىل  ودعائهم  لعلقِّ حلمظاهرهتم  رض م  مه،  ال  يف بأنَّه  عليهم    ر 

يف مواضع  ضها  ، ويسقط فراهكرنة جتب بحسب ما ذذلك، فالتقيَّ 

منا معىلٰ  - خرٰى أُ   . -ه ا قدَّ

جعوأ  يُ بو  ومل  هذا  يف  القول  أمجل  ما  -له  فصِّ فر    -اه  نَّبيَّ   عٰىل 

بٰىض وق  أط  غلام  من  فيه  تقيَّ قه  نفسري  عٰىل  لتة  اه  يف لضييع  غرض 

/[[ص  التقيَّ  وحكم١٣٨ة،  يف  رتب  ]]  الواجب  إذ ك  قد   معناها، 

ف نفسه  اكشف  من  اعتقده  امل  حلقِّ يام  ومقاماشهوبمجالسه  ته رة، 

سارت يف اآلفاق، ومل يشعر    التي  صنيفاتهعروفة، وتنت ملتي كاا

ة موضعه،  قيَّ لقول يف التوضع ا ، ولو  وأفعاله  والهأق ناقضته بني  بم

ف  من  وقيَّد املنيلفظه  من  لسلم  أطلقه  ما  وتباه    نيَّ قضة، 

كل بام يش، وتّج عليهم باهبافيها، ومل ير  رحقيقة األمللمسرتشدين  

معناها،  فيه  ورد عىلٰ لكنَّا  مذه  أصحاب    الاحلديث  هب  عمل  يف 

والع األلفاظ،  ظواهر  طريقعٰىل  عن  وهذالعتا  دول  رأي  بار.  ا 

 تبصار.سعن اال هليينه، ويمنعه املقام عصاحبه يف د يرضُّ 

 *   *   * 

 : )هـ٤٣٦ت ( املرتٰىض  دالسيِّ  /)٤ج ( مةيف اإلما الشايف

يف    وحاهلمة  ة لألئمَّ يَّ التقإذا جازت  (:  ولها ق فأمَّ ]]  ١٠٥  [[ص

ما الرسول  جاز  نعوتدَّ   العصمة  عٰىل  بني)،  9ت   فالفرق 

وبالرشئ  بتدم  9رسول  ال  نَّ أل  ،واضحاألمرين   مفتتح  ع، 

  زت ، فلو جاه من جهته وبيانف إالَّ رَ عتي ال تُ لا  لتعريف األحكام

  الطريق إىلٰ   وافقدفني، ولاملكلَّ   ةبإزاحة علَّ   كذل  ألخلَّ   ةليه التقيَّ ع

  ،  من جهتهف إالَّ عرَ تُ   ا الا أهنَّ نَّقد بيَّ   ي الت  ة لرشعيَّ هم اعرفة مصاحلم

بخواإلم هذا  ام  منفِّ ألنَّ   ،ماحلكالف  عُ   ائع رشلل  ذه  قد  ت  مَ لِ التي 

غري جمن  وليس  ه  واحلقُّ يته،  هبا  العلم  قهفي  قف  عٰىل  دون  ه  ولا 

فم اتَّ غريه،  األحكاميفقٰى  ن  بعض  يوجب      ّل خيمل  ذلك    لسبب 

الوإم  رفة احلقَّ بمع  تهتقيَّ  وا  وصولكان  وإليه،    وإنْ   لالرسوإلمام 

فليس   العصمة  يف  التقيَّ يف    يستويا  أنْ جيب  استويا    للفرق ة  جواز 

  س ة عليه ألجل العصمة، وليز التقيَّ جتم مل  اإلما  ذكرناه، ألنَّ   ذيال

 نفي جوازها. ة وال تقيَّ يف جواز ال ثريتأللعصمة 

قد ائع؟ و الرشة يف  حجَّ   ماماإل  م: إنَّ لكقو  قيل: أليس من  إنْ ف

األينت  أنْ   عندكم  وزجي أنْ هي  إٰىل  يُ   يكون احلقُّ   مر  إالَّ عرَ ال     من ف 

 من جهة   يرد إالَّ الناقلون عن النقل فالض  يعر  ه، بأنْ ه وبقولجهت

احلجَّ   نم تقوم  يوج  بقوله،  ةال  اإلمام  مسب  وهذا  للرسول  اواة 

 ام فيه.قتم بينه فرَّ  فيام

إ يف كاذا  قلنا:  احلال  اإلنت  عٰىل    صمام  نت وتعيَّ وه،  رمتوَّ ما 

 . لنبيِّ عٰىل اوز  جتعليه كام ال ز ة ال جتو التقيَّ  وله، فإنَّ يف ق  ةاحلجَّ 

قدَّ قي  إنْ ف فلو  أنَّ ل:  بنيَّ ق   9  النبيَّ   رنا  مجد    ع ي  

وا الرش  ]]١٠٦ [[ص/ الألائع  بياهنا  ي  تي حكام  مل  حتَّ لزمه    بَق يٰى 

ذ يف  لكاشبهة  ريب،  وال  جيلك  هون  واحلال  عز  التقيَّ ذه  يف ليه    ة 

 .كاماألحبعض 

يقلنا ليس  قوَّ متنع  :  اعند  اخلوف  أسباب  للتقيَّ ملوجبة  أنْ ة    ة 

 رة عنه.وال منفِّ  صول إٰىل احلقِّ ة بالوة خملَّ يَّ التق نمل تك ي إذاقيتَّ 

لصاحب    ثمّ  أ ايقال  عنالتقيَّ   ستليلكتاب:  ع ة  جائزة    ىلٰ دك 

 واألمري؟ مام وعٰىل اإل اباهبنني عند حصول أساملؤم مجيع

اجائ  ال: هيق   إنْ ف  ست جائزة عٰىل اإلمام ولي  ،ملؤمننيزة عٰىل 

 .واألمري

ة يف  ا بحجَّ األمري عندك ليسمام وإلبني ذلك وا  فرٍق   وأيُّ   قلنا:

أنَّ   ءيش من  ،ةحجَّ   9  لنبيَّ ا   كام  ملكا  فتمنع  ة  جَّ احلن  ذلك 

 ؟ بقوهلام

  9  نبيِّ از عٰىل الج  قيل له: فأالَّ   هام ف بجوازها علياعرت  فإنْ 

 إلمام؟ وا األمري عىلٰ  قياساً 
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النبيِّ   ألنَّ قال:    نْ فإ األحجَّ   9  قول  وليس  واإلمام   ريمة، 

 .كذلك

إذا مل تكن  ةري للحجَّ تأث  ه: وأيُّ قيل ل   عة مننة مالتقيَّ ا  يف ذلك 

ها  امعة التي نقلنا عن اجلربِّ إليه؟ وَخ   يقطرة باللَّ وال خم  إصابة احلقِّ 

أوقنيفرِّ  متار ظاملجبَّ   هبم  ة لو ظفرحجَّ ار  األخب  يف باب جمتمعني    

أهنَّ ون أو يغلب يف  اهبهم وهم يعلممذ  عنفسأهلم     متىٰ   مظنوهنم 

أليست  قتلهم،    وجههاوها عٰىل  ذكر ة  زة جائتقيَّ الوأباح حريمهم، 

ة عٰىل  لتقيَّ اع من جواز من اهلم؟ فإنْ قوأ   يف ةجَّ حلا عٰىل هؤالء، مع أنَّ 

م دفع  ه ما ذكرناه  ا  بني  فرق   وأيُّ   له:  قيل،  معلومو  ا  عة  جلام هذه 

م عوبني  نقص  عدَّ ن  جوازن  يف  فال يَّ قالت  ]]١٠٧[[ص  /  هتا  ة؟ 

 .اً فرق  جيد

إ  فإنْ  التقيَّ زجوَّ   امنَّ قال:  ذكنا  من  عٰىل  اإلرتة  لظهور  كراه  م 

إ  واألسباب التقيَّ ىلٰ امللجئة  من  ة،  أل  ومنعناكم  ذلك  كم نَّ مثل 

تظهرتقيَّ   عونتدَّ  مل  األُ باأس  ة  وال  احلاملة  موهبا  إعليهر  من   كراها 

 .وغريه

له:  ق  ايل  أرهذا  بام  العرتاف  جواز  من  عند  يَّ تقدنا    وجودة 

نذهب    ناتفصيل هذه اجلملة، ولس  آلن يفالم اوصار الك،  ااهبأسب

م منويف  أنَّ   ضع  إٰىل  ا  املواضع  سبب  قتَّ اإلمام  بغري  موجب  ٰى 

عىلٰ لتقيَّ  وحامل  فعلهته،  غريا  يف  والكالم،    يف  الك  لتفصيل  الم 

ا  كلُّ وليس    ملة،اجل التتوج  لتي األسباب  تظهر  قيَّ ب  أحد    لكلِّ ة 

حال    وعٰىل كلِّ   فيها،  حلالام اختلفت ابَّ بل رلق،  مجيع اخل  مهاويعل

بدَّ  أنْ   فال  تقيَّ   تكون   من  أوجب  ملن  زة  وِّ جمو  أ   معلومةوة  معلومة 

قد    لغريه، امللوكنوهلذا  بعض  رعيَّ   جد  عيسأل  أ ته    قه صدِ فيُ   مرن 

ذلك،  بعضه عن  آخق صدِ يُ وال  م  ويستعه  رضرون  ن  م  باً ملون 

إالَّ   ،التورية ذلك  ألوليس  ملمن    نَّ   ومن  خيف  صدق  نفسه   عٰىل 

نفسهجمر  جرٰى  ورَّ ،  ٰى  فألنَّ ومن  عٰىل    هٰى  يف    ،فسهنخاف  وغلب 

وقوعظنِّ بهالرض  ه  عامَّ   تٰى م  ر  أنْ   ،فيه  َل ئِ ُس   صدق  جيب    وليس 

قٰى  ن اتَّ ة ميَّ  تقحد السبب يفأ  لكلِّ  يظهر نْ وأ ع، يستوي حال اجلمي

ذكرنممَّ  بعن  حتَّ اه  اإلشارينه  تقع  إليه ٰى  الت  عىلٰ   ة    ، يلفصسبيل 

ام  ربَّ  الناس، بل من العرض عٰىل السيف يف املأل جمرٰى  ٰى جيريوحتَّ 

 .اخاص� ن كاام وربَّ  كذلك، كان ظاهراً 

جت  فإنْ  مع  التقيَّ قيل:  كيف ة  ويز  اإلمام  السبال  عٰىل  إٰىل   علم يل 

وا لنا ميف خيوك  ؟دهعتقابمذاهبه  يُ لص  التقيَّ ٰىل سبيبه ع  فتيا  ة ل 

  ؟غريهمن 

  ال   قي فياميتَّ   مام ال جيوز أنْ اإل  نَّ إ  :وله يف ذلكنقا  ل م: أوَّ قلنا

  ز ام جيوإنَّ احية قوله، ون  من  ه إالَّ ي من جهته، وال طريق إلإالَّ   معلَ يُ 

عليالتقيَّ  ب  هة  بان  قد  وناوالبيِّ   ججاحلفيام  علبَ ِص نُ ت،  يه  ت 

الطريق  فيه مزيلة    ]]١٠٨[[ص  /  ياهيكون فتٰى ال  تَّ ح  ،تلدالال ا

احلقِّ صابإ ثمّ   وقعةوم  ة  يتَّ ال  للشبهة،  يش  يف   عىلٰ   ويدلُّ   إالَّ   ءقي 

خمخ منه  التقيَّ روجه  ملا  مَّ إة،  رج  كال يا  يتقدَّ أ   مهصاحب  أ و   ومه 

اعتربعر  يتأخَّ  ومن  عن  نه،  روي  ما  سبعىلٰ   تنا  مَّ أئ  مجيع   يل 

  وِّ ن من العدام تكو ة إنَّ التقيَّ   إنَّ   ه، ثمّ ما ذكرنا  يعريده ال  ة وجالتقيَّ 

ومالويلِّ   دون املتَّ ،  دونن  إىلٰ ملو ا  هم  عنهم  يصدر  فام  به،    ثوق 

وشيعأول جمال  همتيائهم  غري  يف  ي  سونصحائهم   فعرتاخلوف 

نون  أو يمتح  وَّ عدال وما يفتون به ، ة جهة التقيَّ ريه عٰىل غيف أنَّ  الشكُّ 

  أنْ   كام جيوز  ،ةيَّ التق  سبيل  يكون عىلٰ   نْ وز أ وف جيس اخلبه يف جمال

 .غريهاٰىل يكون ع

ٰىل  فيقال له: إذا أجزت ع   ،خالفامل  ىلٰ هذا السؤال عقلب  نُ   ثمّ 

أي  ،راهجم  ريد وما جييالشد  ة عند اخلوفالتقيَّ   مجيع الناس ن  فمن 

املي  ما  يفصل بني  ؟ وكيفبهم واعتقادهمهف مذاعرت فتي  فتي به 

عٰىل   ية  التقيَّ   سبيلمنهم  ما  يعتقد  م  وهوبه    يفتوبني  له  ذهب 

 اه.رنع إٰىل ما ذكلرجومن ا رضورةً  بدَّ  فال ؟تهصحَّ 

وإنْ   إنْ ف غريي  مذهب  أعرف  التأجز  قال:  عليه  بأنْ يَّ قت    ة 

 يكون ذلك.ة ال التقيَّ د عنو ،تقادهعإٰىل ا ينيضطرّ 

  ؟ ألت عنهام سا بعينه فيهذول نق نع لنا من أنْ لنا: وما املاق 

تأمَّ ف ما  صا  الكتاال  كالمهاحب  ع  الذي  ب  منحكيناه  به    نه 

بنصِّ ال  أنْ   ك يوجبذل  (إنَّ له:  وقو،  ةقيَّ التكالم يف  ال يوثق  ه عٰىل   

ة  ه التقيَّ ليع  جيوز  9  يَّ النب  ام بناه عٰىل أنَّ فإنَّ   ،)ني  ؤمنأمري امل

 ه. ناقصيما يف ذلك واست انَّل، وقد بيَّ اح كلِّ  ىلٰ ع

 منني  ؤن أمري امل يكو   جاز أنْ   وقوله: (أالَّ   ]]١٠٩[[ص  /

أ ما ذله  بطِ فيُ ،  ؟)ةً يَّ عاء ذلك تقعن ادِّ   وعدل  انبي�  ة  لتقيَّ ا  نَّ كرناه من 

  اً ئدزا له بطِ يُ و من جهته، ال يسلم إالَّ   إلمام فياموا ال جتوز عٰىل النبيِّ 

ذلك   نعٰىل  نعلمه  رض  وكلُّ   نحما  أنَّ   ورةً عاقل  ة  نبوَّ الفي  ن  من 

 .9 للرسودين ا ل منحا  كلِّ ه عىلٰ بعد

(إنْ هوقول ا  والعوَّ   :  علم  فعنعٰىل  ورة  الرض  أنَّ دهم  الضطرار 

اإل  نصِّ لا  يف ق عٰىل  أنْ   ،ائمة)مام  اهللا  الندَّ   فمعاذ  يف  رضعي  ورة 

  ب إليه أنَّ والذي نذه ،همعيسعنه فلم  عٰىل من غاب  علم بالنصِّ لا

يش  كلَّ  مل  المن  إالَّ   هده  وب  يعلمه  نفي ليس  استدالل،  كذلك 
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ق بني  يشهد بالفر ، ولو ملرةً رضو ن دينه م ه معلومنَّ أل  ،ةلنبوَّ ا

إالَّ  يفتاخ  األمرين  العقالء  تصديقهم    النصِّ   الف  مع 

  قول صاحب بوال اعتبار  ، ةي النبوَّ فتلفوا يف نومل خي 9 بالرسول

 ألنَّ   ،إله)    هأنَّ   يف  رَ كِ ام ذُ ك  رَ كِ قد ذُ   اً  ذلك خالفيف  تاب: (إنَّ لكا

اخلالف  ه يُ ذا  خالواملخ  ،به  دُّ عتَ ال  فيه  عف  فال    ،سالماإل   ن ارج 

إمج  ربعتَ يُ  املسلمني  يف  أنَّ   لبقواع  يف  خالف  إمن  أنَّ   ،لهه    من   عٰىل 

وا النبوَّ   عٰى دَّ خالف  مصدِّ   ته  عامل  9للرسول    قاً يكون    اً وال 

علندَّ   وال  ،تهنبوَّ ب يف    معي  نبيَّ أنَّ االضطرار  ال  نعوإنَّ ه  بعد  ه  لم ام 

 . دهة بعوَّ النب نفي  9ينه د من ورةً رض

قولفأمَّ  (إنَّ ا  يُ اإل  ه:  ال  بوثَ مجاع  عندهم)ق  أنْ ااذ  فمع  ،ه   هللا 

ذي ال يكون  لاإلمجاع ا  د أنَّ أرا  ة، فإنْ اع وكونه حجَّ اإلمج  يف  نطعن

عندهم، وما  واع عندنا  فذلك ليس بإمج  ،ةليس بحجَّ   فيه قول إمام

حجَّ لي فال  بإمجاع  تقف  ةس  وقد  كالمن  مدَّ يه،  يفعند  ماإلمج  ا  ن  اع 

 . فايةك فيهتاب ما الك هذا

اع عٰىل طريق  اإلمجيقع    أنْ   وزنَّ (لتج  :لهوقو  ]]١١٠ص  [[/

أوكدألنَّ   ،ةالتقيَّ  يكون  ال  قو  ه  أ من  الرسول  اإلمام    ول  قول 

ول واإلمام  وز عٰىل الرسجت  ة ال تقيَّ ال  ا أنَّ نَّبيَّ د  ا ق ألنَّ   ،عندهم) باطل

عٰىل  ام  وإنَّ   ،حالٍ   كلِّ   عىلٰ  حاحال  جتوز  أنَّ عىلٰ   ،خرٰى أُ   لدون     

ة  التقيَّ   ألنَّ   ،ة طريققيَّ الت  عٰىل طريقها جتمع  بأرس   ةمَّ األُ   بأنَّ   القول

الرض من  اخلوف  العظيسببها  األُ يتَّ   اموإنَّ   ،مر  بعض  من مَّ قي  ة 

 ة عليها من أحد.ة ال تقيَّ مَّ ومجيع األُ  ،يه وقهره لهعله لغلبت عضب

 ئع. الرشا ا يفمن خمالفيهقٰى تَّ قيل: يُ  نْ فإ

األ ب قلنا:  ذم  دِّ الض مر  خالطهم وصاحبم   ألنَّ   ،لك ن    هم منن 

خالفيهم  ة مل يَّ فالتق  ،منهم وأضعف بطشاً   دداً ع   امللل أقلُّ   م يفالفيه خم

 . واالستقصاء اإلطالة فيه  ىلٰ حيتاج إ   نْ وهذا أظهر من أ  ، أوىلٰ  م همن 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠(ت   شيخ الطويسال)/ ٣خيص الشايف (ج تل

فإنْ ٨٠ص  [[ التقيَّ قيل  ]]  تك ة  :  إالَّ ال  ديد،  عن خوف شون 

له بدَّ  أس  وال  وأممن  ذك  اراتباب  ممَّا  تظهر    رناه،تظهر  مل  فمتٰى 

 . ةكان غري جائز فال تقيَّ  اويزه، وإذ يسع جتأسبابه مل

هذا   ؟ورويناه  ممَّا ذكرناه  ررات هي أظه أسباب وأمايُّ وأ قلنا:  

بالظهورردأ   نْ إ والرواوال  تم  ع نقل  اجلية  وإنْ ملةٰىل  تم  أرد  . 

ة ويعلموينقله مج  نْ أ هور  بالظ فذاك اقرتاح    به،  ال يرتابوا ه ويع األُمَّ

ةنكم الم  . ترجعون فيه إٰىل حجَّ

لك  أنْ ولنا   وممنقول  ذلك؟  أوجبتم  أين  من    نْ أ  مناملانع    ا: 

هلم  ض غرانقلها آخرون، ألوم، ويعرض عن قة التقيَّ  ينقل أسباب

ذه هبام يف  اء  واإلخفنقل  ن الع  ]]٨١/[[ص    فهمترص  وصوارف

 وأمثاهلا؟ لدعوٰى ا

أنَّ ا  حيتاج فيه   أنْ ح من  ب التقيَّة أوضأسبامر يف ظهور  ألعٰىل 

رواي ونإٰىل  خرب  خمصة  لفظ  أنَّ  وقل  تعلمون  ألنَّكم  مري  أ ص، 

ر عن    نيمناملؤ   ثمّ ه،  ارتفع اخلالف فيرًا ُعلَِم وخُّ البيعة تأ  تأخَّ

بعد مرتاخٍ زما  بايع  ومدَّ يف    تُلَِف اخ  نْ وإ  ن  تته،    بيعته كن  مل 

ن  مر ملاستقرَّ األ أنْ   بعد وقع منه إالَّ ان مساكه عن النكري الذي كوإ

األنص وبايعه  له  واملهعقد  وأمجار  الظاهر  اجرون،  يف  عليه  ع 

فاق، وأنَّ  مجاع واالتِّ إل انعقدت با  م أنَّ بيعتهنهبين، وشاع  واملسلم

امل  اق� ليه كان شاع  الفمن خ  اراد� ،  ين الدِّ يف  دعًا ، مبتمني سللعصا 

يعة  من قعد عن الب  عىلٰ وا  عينه احتجُّ ذا باهللا وعٰىل رسوله، وهب  عىلٰ 

فأيُّ و عنها،  ر  أظسبب    تأخَّ ذللخوف  ممَّا  ُيراد  كهر  وكيف  رناه؟ 

له الذكَ يُ وال يشء    سبب  هذا  إالَّ  ر يف  ممَّاوباب  أرشنا    هو أضعف 

بايعه    نف م خال م عىلٰ ااملق  ني  ؤمنكن أمري امليميف  إليه؟ وك

دع  ه مبه وأنَّ خمالفون إليوأظهروا الرضا به والسكلمني  ع املسيمج

 لَّة؟خارج عن امل

أنْ  يصحُّ  ايقال  وإنَّام  إنَّ  بدَّ :  ال  وأسباب  خلوف  أمارة  من  له   

وإنَّ هتظ افين  ر،  عند  واجب  أسباه  أمري برتفاع  كان  لو    ه 

يفباي   املؤمنني م  ع  األاالبتداء  مبتدن  هلا،  لبطابيعة،  بال  أً مر  ًا 

فر غري    يها،اغبًا  ومن  تقاعد  غري  باللتأخذ  أنْ من  األلسن  وم  ه 

وو فيقول  آخر:احد:  العذل،  ويقول  الرجل،  أردت    حسدت 

ووقوعال املسلمني،    فرقة  بني  آخرواالختالف  متٰى  :  ونيقول 

عىلٰ  مل  أقمت  هذا  أهل  ي  أحد  ويطمع  قاتل  ة،  يف دُّ رتاملالردَّ ون 

ومنسلمامل وييتلوَّ   أنْ   غري  ني  حرتبَّصم  جي،  قون،  تمع  تَّٰى  املتفرِّ

إالَّ   اخلارجون،  ويدخل يبقٰى  متظاهر    راضٍ   وال  ا  بالرضأو  فأمَّ ا. 

جرٰى   خالواألمر  والعٰىل  ذلك،  فيه:  ظف  إشكال  ال  الذي  اهر 

للرشِّ ع  ايب   نَّهأ  وفارَّ مستدفعًا  الفتنة،،  من  أنْ   ًا  يبَق   وبعد   مل 

 .افعةملدوا اجزةيف املحذر ال عه بقيَّة وندع

لنا يف إمساكهإذا ع  ]] هذا٨٢[ص [/ ٰىل اخلوف عن النكري ع وَّ

إمساكه ع  أنْ   جيوز  للتقيَّة. وقد  قتيضامل غري  ن النكري  يكون سبب 

ا منفردًا أو مضموماً إاخلوف     بيننا وبني   نَّه ال خالفأ   لكإليه، وذ مَّ

أنَّ   من خالفنا يف ا  منه  ط،ائرش إنكاره بب   جينكر إنَّامامل  هذه املسألة 
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أنَّ لظنِّ يف ا يغلب  ال  أنْ  يُ   وأنَّه م منكر هو أعظم  ي إىلٰ ؤدِّ ه  تٰى  منه، 

مري  أ كانت حال    ولعلَّ هذهرناه مل جيز إنكاره.  ما ذكغلب يف الظنِّ  

الن ترك  يف  والشكاملؤمنني  تقترص ة  يعري،  يف  ال  الباب    ٰىل عهذا 

روايات  التجويز،   تروي  النب  ةكثريبل  إىلٰ   9  يَّ أنَّ    ري أم  عهد 

ونه  ه عن األمر ويغلبالقوم يدفعونأنَّ  ذره بأنبذلك و    مننياملؤ

عة،  وع احلرب جذٰى إٰىل الردَّة ورجه أدَّ متٰى نازعهم فيه  عليه، وأنَّ 

أ بوأمره   إٰىل  واإلمساك  ن  نْ اإلغضاء  باألمن  م  يتمكَّ ر، القيام 

 .ملا ذكرناه كاٍف  يف هذا الباب زوالتجوي

*   *   * 

أمن يف مل ي لتقيَّة اد أسباب فق عجاز م : لوقيل  ]] فإنْ ٨٧ ص[[

 ة.  سبيل التقيَّ ن عىلٰ يكو من أنْ  9 ثر ما ظهر من النبيِّ أك

بيَّنَّ  ايل: هذا باطل، ألنَّ ق  أسبابا  قد  مل    أنَّ  التقيَّة كانت ظاهرة 

ا الرسولف  ة.كن مفقودت ال    عةيرشعليه، ألنَّ ال  جتز التقيَّة  فإنَّام مل  أمَّ

من  إالَّ   عَرفتُ  إلوَص يُ   وال  جهته  جازفمتٰى   بقوله،  إالَّ يها  ل  ت   

ليس العلم بأنَّ  يق. و ُكلِّفناه طرم بام لنا إٰىل العلالتقيَّة عليه مل يكن  

عاإل يُ   ليه موقوفاً مام منصوص  قول اإلمام، وال  إالَّ عٰىل  ن  م  عَلم 

حتَّٰى  تقيَّ جهته  يكون  لطري   دافعة  اة  فبان  العلم،  بني  ق  لفرق 

 ن.مرياأل

ألقي  إنْ ف ة  إلمام حقول ا  نَّ م: إقولكن  يس مل:  ائع، لرشيف اجَّ

أ ُيعَرف إالَّ  ال    يكون احلقُّ    أنْ إىلٰ   ينتهي األمر  نْ وقد جيوز عندكم 

ج بأمن  وبقوله  الن  نْ هته  إايعرض  يرد  فال  النقل  عن  من الَّ قلون   

احلم  هةج تقوم  ال  بقولن  ة  مه جَّ يوجب  وهذا  اإلمام  ؟  ساواة 

 ه.بينهام في قتمفيام فرَّ  9ل رسولل

رمتوه، وتعيَّنت ا مام عيف اإل   انت احلال ك ذا  لنا: إ ق  ة ٰىل ما صوَّ حلجَّ

  .9  يِّ وز عٰىل النبوز عليه، كام ال جت ال جتإنَّ التقيَّة ه، فيف قول 

الق   فإنْ  أنَّ  زنا  جوَّ فلو  الرشبنيَّ د  ق   9  بيَّ نيل:  مجيع  ائع   

يلزمهكواألح التي  حتَّىٰ   ام  يفت  مل  بياهنا،  شبهة  ذبَق  وال ل  ك 

 ة يف بعض األحكام؟ قيَّ الته عليه واحلال هذوز أكان جي اب، ارتي

لي ق قلنا:  عند  يمتنع  ةس  ا  وَّ اخلوف  أنْ ملوجبأسباب  للتقيَّة    ة 

 عنه. دةفر، وال منلَّة بالوصول إٰىل احلقِّ خمن تقيَّته قي إذا مل تكيتَّ 

 ة مَّ مجيع األُ   ىلٰ ع  ة عندكم جائزة: أليست التقيَّ ةال للمعتزلثّم يق

قالوا: جائزة عٰىل    فإنْ   اإلمام؟األمري و  عىلٰ وهبا،  أسبال  عند حصو

األ]٨٨/[[ص    دوناملؤمنني،   واإلمام.  ]  فرٍق    قلنا:مري  وأيُّ 

واإلبينه واألمري  عندكم  م  أ لمام  كام  يشء  يف  ة  بحجَّ النبيَّ نَّ يسا     

محجَّ  فيمنع  تقيَّتهامة،  حجَّ ن  لكوهنا  فإ،  قوهلام؟  يف  وا  الق   نْ ة 

عٰىل األمري  اسًا  قي  نبيِّ ت عٰىل الجاز   الَّ فأ م:  قيل هلهام،  علي  هابجواز

فإنْ  قولقال  واإلمام؟  ألنَّ  ولي  بيِّ الن  وا:  ة،  كذلحجَّ قول  س  ك 

واإل هلم:األمري  قيل  تأث  مام،  مل ري وأيُّ  إذا  ذلك  يف  ة  للحجَّ تكن     

إص  ةيَّ التق من  احلقِّ مانعة  بالطريقخم  ابة  وخربِّ   لَّة  عونإليه؟  ن  ا 

ةقتي نعة الاجلام ظامل  ار  بَّ هبم ج  رر، ولو ظفخباباب األ  يف  لها حجَّ

قني أم جمتمعني، ف يغلب  وهم يعلمون أو  بهم  سأهلم عن مذاهمتفرِّ

م تلهم، وأباح حريمهم، ق ٰىل وجهها  متٰى ذكروها ع  يف ظنوهنم أهنَّ

التقيَّ سألي هؤج  ةت  عٰىل  أنَّ ائزة  مع  يف  الء،  ة  احلجَّ   فإنْ أقواهلم؟   

التن  م  عوامن ما  قيَّ جواز  دفذكرنة عٰىل  مععوا  اه،  وقيلما هو  ل وم. 

اجلامعةهلم هذه  بني  فرٍق  وأيُّ  نقص    :  من  عوبني  يف  عن  ددها 

ا  ذلتقيَّ جواز  نجد يف  فال  فإنْ ة؟  فرقًا،  إنَّ   لك  التقيَّة  قالوا:  زنا  ام جوَّ

اكم ة ومنعنوجبة للتقيَّ ملواألسباب اهور اإلكراه  لظم  من ذكرت  عىلٰ 

م تقيَّ تدَّ ألنَّكم    كذلثل  من  أمل    ةعون  قيلسباهبتظهر  هذاهل  ا.   م: 

التقيَّ اعرت جواز  من  أردناه  بام  أاف  وجود  عند  وصار سباهبة  ا، 

يف  الكال اجلملةم  هذه  يفتفصيل  نذهب  ولسنا  من .  موضع   

مل عٰىل اقيَّته، وحسبب موجب لت  ريلغاتَّقٰى    ملواضع إٰىل أنَّ اإلماما

التوالكال  فعله، يف  الكالم غل  فصيم  و  يف  ري  كلاجلملة،    لُّ يس 

خللق،  ظهر لكلِّ أحد ويعلمها كلُّ اة تب التقيَّ توجالتي    سباباأل

 ها.ختلفت احلال فيام ابل ربَّ 

زة لغريه، متكون معلو  فال بدَّ من أنْ عٰىل كلِّ حاٍل،  و أو جموَّ ة 

نجدذوهل قد  يسأل  عضب  ا  ع  امللوك  فيصدق   نرعيَّته  ه  ُأمور، 

ية. التور   منباً عملون رضويستقه آخرون،  دص يهم عنها والبعض

ألذلك  وليس   ومننَّ  إالَّ  نفسه،  عٰىل  خيف  مل  صدق  جرٰى   من 

]] ٨٩/[[ص    ه خاف وغلب يف ظنِّنَّه  ٰى فألومن ورَّ   فسه،جمرٰى ن

يستوي    ب أنْ جيس  عنه. ولي  ه متٰى صدق عامَّ ُسئَِل بقوع الرضر  و

اجلميع،ح لكلِّ   وأنْ   ال  يف    يظهر  السبب  اتَّ قيَّ تأحد  من  ممَّ قة   نٰى 

حتَّ بعي  ذكرنا اإلشاتقٰى  نه  إليهع  وحتَّٰى    عىلٰ   رة  التفصيل،  سبيل 

كان  لناس، بل ربَّام  من ا   السيف يف املأل ٰىل  جمرٰى العرض عجيري  

 كان خافيًا. ك، وربَّامظاهرًا كذل

مع  فإنْ  الجتوُّ   قيل:  اإلميَّ تقز  عٰىل  السة  كيف  العلم بام  إٰىل   يل 

واعتق ُيفلنص  يتخلَّ   وكيف  ه؟داتابمذاهبه  ما  با  عىلٰ تي  ل  سبي  ه 

 ه؟ ة من غريالتقيَّ 

ل ما نقوله: إنَّ اإلق  م إالَّ  ُيعلَ تَّقي فيام ال  ي  أنْ مام ال جيوز  لنا: أوَّ
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ه  ليتقيَّة علهة قوله، وإنَّام جتوز اجإالَّ من    وال طريق إليه  من جهته،

بان   قد  والفيام  وُنِص يِّ بباحلجج  الدالبَ نات  عليه  ال  ٰى  حتَّ   التت 

مزيفتي  تكون  فيه  لاه  إلة  للوم   احلقِّ   بةصاطريق  ال    شبهة،وقفة  ثّم 

و إالَّ  يشء  يف  خرتبقٰى  عٰىل  التقيَّ وجه  يدلُّ  خمرج  بام  ة،  منه  ا  إمَّ

ما روي    ر عنه. ومن اعترب مجيعخَّ مه أو يتأكالمه أو يتقدَّ يصاحب  

 . ناهذكر يعرٰى ممَّاال يَّة وجده ق سبيل التعىلٰ  تنا مَّ أئن ع

إنَّاميَّ لتق إنَّ اثمّ  تَّهم دون  ن امل، وميلِّ دون الو  عدوِّ لن من اتكو   ة 

به، فام يص إٰىل  املوثوق  م يف أصحاهبائهم وشيعتهم وأوليدر عنهم 

يفتون   عٰىل وجه التقيَّة، وما  هيف أنَّ   كُّ خلوف يرتفع الشغري جملس ا

ُيمتَ دوَّ لعا  به أو  به يف،  أ   اخلوف،  جمالس  حنون  ع  نْ جيوز    ىلٰ يكون 

 ها.غري عىلٰ  نيكو  ام جيوز أنْ ة كيَّ بيل التقس

يُ  لثّم  هذاقَلب  فيقال    ه  املخالف،  عٰىل  أجزت السؤال  إذا  له: 

راه، فمن يد وما جيري جمة عند اخلوف الشدتقيَّ مجيع الناس ال  عىلٰ 

واعتقادايأ  مذاهبهم  تعرف  وكيفهتن  يفتفصي  م؟  ما  بني  به ل  ي 

الم عٰىل سبمنه  ياملفت وها  م  تقيَّة وبنييل  ميفتي  يعتقد  ذهب  و  له 

تص  إٰىل ما ذكرناه. لرجوعًة من ا له رضوربدَّ  ؟ فالهحَّ

غريقالوا:    فإنْ  مذهب  ونعرف  عليه    إنْ نا  ة التقيَّ أجزنا 

بأ٩٠ [[ص/ إٰىل    نْ ]]  ويضطرَّ  يكون  عاعتقاده،  ال  التقيَّة  ند 

 نه. ع فيام سألوال ذلك بعينه مثم . قيل هلككذل

يُ اقالو  فإنْ  هذا  إىلٰ ؤدِّ :  بن  أنْ   ي  يثق  هال  أم  صِّ  ري عٰىل 

نأم، و ؤمننيامل أنْ أالَّ  من  نبي�   يكون  ن  املؤمنني  وإنَّ اأمري  مل  ،  ام 

 قيَّة.للت ُيظِهر

من  : هذاقيل هلم أنَّ التيبطل بام قدَّ   وز عٰىل النبيِّ قيَّة ال جتاه من 

ورًة  نعلمه رضما  له زائدًا  بطِ هته. ويُ م إالَّ من جلَ عيام ال يُ فواإلمام  

رضعا  لُّ وك يعلم  أنَّ   ورةً قل  نه  من  نببع  بيَّ ال  و9نا  يِّ د  من  . 

ذ  خالف ُحيفَ يف  وال  إليه،  ُيلتَفت  ال  ألنَّ لك  بقوله،  دافع  ه  ل 

ة  ك فيه املقرُّ  هذا العلم ُيرشَّ ألنَّ  ورات،للرض واملنكر هلا، فإنَّ   بالنبوَّ

ته.  نبوَّ د بع ال نبيَّ ه نا أنَّ ين نبيِّ دنَّ من م ألمون كام نعليعة ي امللَّ فخمال

 يه.  إشكال فالاضح وهذا و

*   *   * 

  ):هـ٤٦٠)/ الشيخ الطويس (ت  ٢آن (ج  القر    تفسريالتبيان يف 

و٤٢٨[[ص   عندنا]]  عىلٰ واجب  التقيَّة  اخلوف  عند  النفس،  ة   

باحلقِّ عندج ي رخصة يف  وقد رو اإلفصاح  ن  ساحلا. روٰى  هواز 

مسيلم أ خذ  أ اب  الكذَّ   ةأنَّ  من  اهللاصرجلني  رسول    9  حاب 

ألحدمها:قاف حمأتش  ل  أنَّ  رسولّمداً هد  ناهللا    قال:  قال؟  : عم. 

  فقال: أتشهد أنَّ خر  . ثّم دعا باآل رسول اهللا؟ قال: نعمشهد أينِّ أفت

اهللاحم رسول  فقاّمدًا  نعم.  قال:  أفتش؟  له:  أينِّ هل  اهللا؟ د  رسول   

أصمّ ينِّ إقال:   ثالثق   -    تًا  اهلا  ذلك  فت-يًَّة  قكلُّ  ذلك  قو.  ل 

] 9اهللا    رسول[يعني    لكغ ذلب عنقه، فبرض] ف]٤٢٩ ص[[/

«أمَّ ف هذا  قال:  فمٰىض املقتا  وتقيَّته  ول  صدقه  عٰىل  بفضله    وأخذ 

ا انيئاً فه  ا. فعٰىل هذ، فال تبعة عليه» فقبل رخصة اهللاآلخر   له. وأمَّ

واإلفصاح رخصة  وظاهر  يلفضباحلقِّ    التقيَّة  يدلُّ أخبة.  عٰىل   ارنا 

ا  أ. فها خطاجبة وخالو أهنَّ

*   *   * 

  ):ـه ٤٦٠  طويس (ت الشيخ ال   )/ ٤  رآن (ج الق  ن يف تفسريبيا ت ال 

اجلُ ١٦٥[[ص   واستدلَّ  اآليةابَّ ]]  هبذه  تعاٰىل:   [أي  ئي  قوله 
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وز   أنَّه ال جي]] عىلٰ ٦٨[األنعام:    �ِمَ�  ا�ِ ِم الظ� َع ال

اع ة  مبنا التقيَّة. (وقامني عٰىل مذهملعصوٰىل األئمَّ إذا كانوا    ل: ألهنَّ

كانوا ة  النب  احلجَّ جيو،  يِّ مثل  ال  التق  ز وكام  ايَّ عليه  فكذا    - ام  إلمة 

 ! )-م عٰىل مذهبك

ليس   ألنَّ بصحيوهذا  الح،  نُ ا  ز    ا   عىلٰ جوِّ ال    فيام  لتقيَّةاإلمام 

، وإنَّامُيعَرف إالَّ من جهته كال   ام يكون عليه يه فيوز التقيَّة عل جتنبيِّ

موصلة قاطعة  العل  داللة  علَّتهمإٰىل  املكلَّف  ألنَّ  يف   ،    مزاحة 

يُ   أنْ   9يِّ  بنوز يف الجي  يفه، وكذلككلت ته ما مَّ ألُ   بنيِّ يف احلالال 

ميق منوم  بيان  أونه  اهللا   ه  أ من  دال  عليه  عقلو  ويَّ لة  قال   لذلكة، 

حني    9  النبيُّ  الكاللعمر  عن  فسأله  آيلة  «يكفيك  ة  قال: 

آالص وأحال  تعرُّ يف»،  يف  الوضوء  خر  اآليةف  ال    ،عٰىل  ما  ا  فأمَّ

لتقيَّة يف  وز فيهام اجي  سواء ال  فيهواإلمام  فهو  ،  ته من جه  ُيعَرف إالَّ 

 ألحكام.ا من ءٍ يش

*   *   * 

  ):هـ٤٦٠يس (ت  الطو  الشيخ   / )٦رآن (ج  الق  تفسري  ن يف التبيا 

 َمنْ تعاٰىل:    قوله  ]]٤٢٨[[ص  
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 ال خالف.آية ب ،]١٠٦ [النحل:

 ة بمكَّ كون  كرهه املرشأ   ،ر بن يارس  امَّ نزلت هذه اآلية يف ع
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،  ربالكفيلفظ    نْ أ ماء عٰىل    روه يف بئطُّ م غذاب، وقيل: إهنَّ بأنواع الع

ق    9   النبيِّ ىلٰ إء  ز من ذلك، وجاافج  يامن،إلبا  امطمئن�ه  لبوكان 

ل  ،اً زعج الفقال  قلكيف  «:  9  نبيُّ ه  ن كا  : قال  ،بك؟»كان 

  باهللا ذين يكفرون ال نَّ أ خرب  أ و ية.فيه اآلاهللا  باإليامن، فأنزل  امطمئن�

بأنْ مصدِّ كانوا    نْ أ د  بع به  اإلدُّ يرت  قني  عن  يْهِ   سالموا 
َ
َعل

َ
ْم �

َض 
َ
ِمنَ غ ماستث  ثمّ   ،اهللاِ   ٌب  ذلكنٰى  بلسانه  ن  كفر  ان وك  من 

 الفه. ه بخنَّ إطنه، ف بايامن يفباإلب لقلا مطمئنُّ 

رَ مَ و
َ
َ�ف ه  دلَّ   بام  عَ فِ رُ   ْن  الذي  الثاين  خرب  قولهعليه   : و 
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ْ
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ْ
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ْ
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ً
قيلكأنَّ   ،ا غضب  فع  :ه  ليه 

تقول  من كام  يأتن  :اهللا،  حي  امن  ارمه،  نكن  سفمن  ل  وَّ ألفجواب 

الوحمذ فيه  كفٰى  الزجَّ ثاف  وقال  رَ َمْن �َ وَ   :اجين، 
َ
ه  أنَّ ب  عَ فِ رُ   ف

ق بدل      :ولهمن 
ُ
ِ أ

َ
  و�

َ
 ُهُم  ك

َ
�فُِرون

ْ
عيلٍّ أوقال    .ال هذه    :بو 

ة،   عند التقيَّ لق إالَّ حيسن من اخلوال  من اهللا مثلها،سن معاريض حي

إ العقوعىلٰ   نَّ أ   الَّ قال:  أهل  مل  نَّ أ   وايعلم  نْ أ  ل    الَّ إيفعل ذلك    اهللا 

   يف الَّ إإلنسان  لك ل]] ذ٤٢٩[ص  [/  سوجيوز، ولي  صحُّ ا يعٰىل م

  هذا يلزمه يف   ن من اخلطأ عليه، فعىلٰ ؤمِّ يُ دليل  ه ال  ة، ألنَّ يَّ التقحال  

م  نْ أ  بيِّ الن منحيسن  تقيَّ   نه  ال  ةغري  معصومًا  لكونه  يف  ،  يكذب 

  كلمة الكفر ر  ظهاإجيوز    اله  عدل أنَّ لالف بني أهل اوال خ  ،ارهبخإ

مع  إالَّ  بأنْ التع  بق  ريض  ُخي م  لبهينوي  كجه  رِ ا  كاذباً عن  فأونه  ا  مَّ ، 

قادر عٰىل التعألنَّ   ،أصالً جيوز  ار فال  خبوجه اإلٰىل  ع ريض الذي  ه 

 ًا.ه عن كونه كاذبج برِ ُخي 

*   *   * 

لنق  :)هـ٦٧٢(ت  دين الطويسنصري ال /د املحصَّ

اف عٰىل  ن خي  ملإالَّ   ازوهنوِّ ُجي ال  م  هنَّ إف  ةيَّ ا التقمَّ وأ ]]  ٤٢٢[[ص  

ف  عىلٰ   وأ نفسه   يظهِ يُ أصحابه،  ال  ما  أ بفساد  رجع  ر  عظيم  يف  مر 

،يند  زوهنا. وِّ ُجي ط فال إذا كان بغري هذا الرش اأمَّ  يٍّ

   **   * 

 ):هـ٨٧٧البيايض (ت )/ ٢(ج يم ملستقالرصاط ا

و٢٧٠[ص  [ التقمَّ أ ]]  ينفّك يَّ ا  فلم  منها  ة  يمكن  وال  ،أحد   
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  *   * * 

 ):هـ٨٧٧ايض (ت )/ البي٣(ج م يملستقاط االرص

 :ةث يف التقيَّ بح: تذنيب ]]٧١ [[ص

  :  تعاىلٰ هللا  قال ا
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تُ وْ عَ رْ ِل فِ ْن آِمٌن مِ رَُجل

ْ
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َ
 . ]٢٨[غافر:  هُ انَ يمَ ُم إِ ن

  ن ال دين ملوال    ،ين آبائيي ودة دينتقيَّ ال«:  وقال الصادق  

لتقيَّ  األرضة  يَّ التق  ،هة  يف  اهللا  منَّ  ،ترس  الا  ليس  يلزم  مل    ، ةتقيَّ من 

عن بالربَّ   ،ةالرعيَّ   سفلة  ويصوننا  الناس  وهم فلوخا  ،ةانيَّ خالطوا 

 .ة»يَّ انبيصاإلمرة  امتما د ،ةنيَّ اباجلوَّ 

ج  9  النبيُّ جر  ها  امَّ ـول أبو  عامَّ أرس   سبِّ ب  زمهوأل   ،راً هل 

  : فقال قوم  ،اكياً ب  9  يِّ إٰىل النبهرب  ه وبَّ فس  ،ورضبه عليه  ،النبيِّ 

عامَّ  مُ إنَّ   الَّ «ك:  9  النبيُّ فقال    ،ركفر  عامَّ فقا  ،»اً إيامن  َئ لِ ه   :رل 

سبَّ أ  من  فعدعا  «إنْ :    فقال  ؟النبيَّ   يفلح  ذلك  بام هل  د  م 

 مَ  ،تقل
�

 نْ إِال
ْ
�

ُ
بُُه مُ  ِرهَ  أ

ْ
ل
َ
ِ َوق

ْ
 بِاإل

 . »]١٠٦: [النحل نِ امَ يْطَمِ��

م  ]]٧٢[[ص  / قوله    سعودابن  بَ   :تعاىلٰ يف 
َ
ِمَن  � ِر�ٌق 

َ
ف  

َ
ذ

 
ُ
أ يَن  ِ

�
ِكتَ ا�

ْ
ال التوراةفحرَّ   :لقا  ،]١٠١[البقرة:    اَب وتُوا    ، وا 

القع  وأعرضوها ذي  أحبار  نر ٰىل  يق  إنْ   :وقالوا  ،همأفضل    بل مل 

ثويفهبا    فجاء  ،علمف  ،تلناهق  حتت  عنقه  أعرضفلامَّ   ،به  يه  علوا   

وضاملحرَّ  عىلٰ ف  يده  وقالصدر  ع  اهللاهذ  :ه  كتاب  مفلامَّ   ،ا  ات   

ة لناجيوكانت ا  ،قاً رَ ل فِ فت بنو إرسائيفاختل  ،ه خلصاؤهأفشٰى رسَّ 

 .هأصحاب

ف إٰىل  برجل  أنَّ رعووسعي  يقن  بوحدانية  وه   ، هبفجيء    ،اهللال 

لق  يل وال خا  ربَّ   ال  ،قهم خالقيلوخا  ،ريبِّ   مرهبَّ   أنَّ   هدأش  :فقال

الفعذَّ   ،مورهبَّ ٰى خالقهم  سو تعا  وذلك  ،سعاةب   :  ىلٰ قوله 
َ
 ف

َ
هُ اَوق

َس��ئَ  مَ اُهللا  رُ اِت 
َ
َمك وَحَ ا  بِآوا   

َ
فِ اق ُسوءُ ِل   

َ
 رَْعْون

ْ
ال   

َ
 �اِب  َعذ

 . ]٤٥[غافر: 

 :ةيلتوريف ا :تذنيب

يف  ذكر ربِّ وا  ،)اجلوابات  حماسن(  الدينوري  عبد  يف   هبن 

 ويلعن ملنربهم ليصعد اراة دمجل  عطٰى عقيالً معاوية أ   أنَّ   ،)لعقدا(

 :الفق  ،فالعنوه  األعن علي�   أنْ   أمرينمعاوية    إنَّ   :الد وق فصع  ،اي� عل

 كشف للناس.  ينالَّ رت لئفاسقال:  ؟نتنيولع أخذت مايل

يأ معاوية    أنَّ   )العقد(ويف   األحنف  علي� مر    :ال فق  ،أبٰى ف  اشتم 

وأنصف كلٌّ ومعاو  اعلي�   إنَّ   :فقال  ،اصعد  ا  ية  بغي  عٰى دَّ منهام   

 لباغية. ئة اعن الفال مَّ هُ اللَّ  ،يهر علاآلخ



 ) التكليف١١٠(/ التاءرف ح  ........................................................................................................... ٣١٤

الكو أنَّ يشِّ ذكر  صوحان    بن  صعصعة  أمر  يلعن   أنْ   معاوية 

و  ،اعلي�  املنرب  أنْ عاوية  م  إنَّ   :قالفصعد    ، هنوفالع  اعلي� ألعن    أمرين 

أ سمه وٰى تذكره باتَّ ح  جعار  ،ي ريواهللا ما عنيت غ  :فقال   ، يهباسم 

وقال لعن  :فرجع  من  االعنوا  عيلَّ هللاه  ولعن  طالببن        فقال   ،أيب 

 ي ال يساكنني.رجوه عنِّأخ ،ينٰى غرياهللا ما عو  :ةمعاوي

الطا]]  ٧٣[[ص  / خولقي  أو فاأُ   ال  :فقال  ،ارجيقي   رقك 

 . هفسلم من ،من عثامن بريءو ،من عيلٍّ نا أ  :فقال ،أ من عيلٍّ ربَّ تت

ن كم تظنولعلَّ   :ل فقا  ، وام يردّ لقوم فعٰىل  ل  اس املعدِّ ليإ  موسلَّ 

ض  ن أبغم  اي� عثامن وعلمر وبكر وعأبا    إنَّ   ؟رفضن الما قيل م  يفَّ 

 له.  وا بذلك ودعوافرسُّ  ،منهم فهو كافر واحداً 

يل  بعضهم  الوكان  ال  ،سلفعن  إٰىل  به  قد    : فقال  ،وايلفسعي 

 .لمسيريد ال ،السلف كثرياً  يفخرست 

اعٰىل    صادق  الل  ودخ شكٍّ   سالعبَّ أيب  يوم  وهو   يف 

من  ل  :الفق  ،ٰى يتغدَّ  هذا  ا  ،مكاأيَّ يس  ما  «:  ق  لصادفقال 

إالَّ ص ف  ،صومك  ومي  إالَّ وال  فطركطري  فدنوت    ،نُ دْ اُ   : فقال  ، 

 . »مضانن رم هأنَّ نا واهللا أعلم وأ  ،وأكلت

يف    ما   :للصادق    وقيل   «إمامان:  فقال  ؟عمرينلاتقول 

قاسطدعا احل  ،انالن  عٰىل  عليهام»  ةفرمح  ،قِّ كانا  خفَّ فلامَّ   ،اهللا     

نَ وََجعَ «:  فقال   ،أويلالت  عن  َل ئِ ُس   لسملجا
ْ
ئِ ال

َ
أ ْم  يَ هُ  
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ْ
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َ
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ً
و لرمحة وهاف  ،عيلٌّ   وهو  ال عن احلقِّ دوع]،  ١٥:  [اجلنّ   � َحَطبا

 ا  َومَ ،  امعليه  9  نبيُّ ال
َ
 أ

َ
ن
ْ
إِ رَْسل   اَك 

ً
َة

ْ
رَ�  

�
 ال

ْ
ِمَ�  عَ �ِل

َ
  �ا�

 ].١٠٧ [األنبياء:

العسكر تفس   ويف  بحرضرجل    قال   : ي ري  ة  لشيعي 

تقو   : الصادق  العرش ما  يف  فيهم:  فقال  ؟ةل  خلري  ا  «أقول 

ك  كنت أظنُّ :فقال  ،درجايت»  هع برفَ وتُ  ،ئايت به سيِّ  طُّ لذي ُحتَ ميل ااجل

أ   واحداً   أبغض   «من :  فقال   ، ضهمبغِ تُ   ا رافضي�    و بعضهم فعليه منهم 

واملالا  عنة ل أمج ئكة  هللا  افقبَّ ،  » عنيوالناس  رأسهل    : وقال  ، لرجل 

 . رم أي غري ح ،» «أنت يف حلٍّ :  فقال  ، ني يف حلٍّ اجعل

  *   * *  

١١٠  - ا:  

 ):هـ٣٨١ق (ت صدولات/ الشيخ ااالعتقاد

 :فتكلياد يف القعت] باب اال٣[ ]]٥[[ص 

الشي جعفرقال  أبو  علير(  خ  اهللا  يف  )همحة  اعتقادنا  يف  كلالت: 

أنَّ  ملاهللا  هو  تعاٰىل  يك  ع  دو  باده لِّف  يطإالَّ  ما  قال    يقون،ن  كام 

   : اهللا
َ

 ال
�
يَُ�ل   

ْ
ف
َ
� اُهللا   

ُ
  ف

ً
 سا

�
وُْسَعهَ إِال ، ]٢٨٦ة:  لبقر[ا  ا 

 . اقةن الطوالوسع دو

«َواهللاِاِدُق  الصَّ َوَقاَل   مَ :  َكلََّف   اهللاُا  إِالَّ  اْلِعبَا    َما دُ َد  وَن 

لََّفُهْم ِيف ، َوكَ َلَواٍت َمخَْس َص ٍة  َليْلَ ٍم وَ ُكلِّ َيوْ ِيف  لََّفُهْم  كَ ُه  يُقوَن، ِألَنَّ ُيطِ 

ِصيَ  نَِة  َثَالثِنيَ السَّ يَ اَم  َوَكلَّ ْوم  ِيف َفهُ ًا،  ُكلِّ ْم  ِماَئتَْي   َمخَْسةَ َهمٍ ِدرْ        

ًة   مْ اِهَم، وَكلََّفهُ َدرَ    َذلَِك». َأْكثََر ِمنْ  ُيطِيُقونَ  ًة، وُهمْ دَ َواحِ َحجَّ

 *   *   * 

 :)هـ٤٠٦(ت  لريضالرشيف ا /أويلحقائق الت

 : ٢١لة مسأ ]]٣٢٠[[ص /
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وا اَهللا ح

ُ
ق

�
 : تِهِ اا�
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أمرهم   ل:فقا]،  ١٠٢ عمران: ل[آ بأنْ تعا  كيف  حقَّ قويتَّ   ٰىل    ه 

وذلك  تقا فيته،  الداخل  إنَّ   ام  تقولون:  وأنتم  ال  ُيستطاع،  تعاٰىل  ه 

ما  كلِّ يُ  ج  خمر الطوق؟ فام    سع ويفصل عنالو   رج عنخيف عباده 

 ندكم؟ م عالكال

أنَّ يف  ذفاجلواب:  أقواالً ل  كلّ ك  تع  ها  أنْ خترجه  كون  ي  اٰىل عن 

 :طاعةبغري االست مراً فوق الطاقة، وآ مكلِّفاً 

ق فمنه  -  ١ بعضا،  معنٰى هم:  ول  القيام اتَّق ذلك:  إنَّ  اهللا يف  وا 

 م.كجوارحم وت به أبدانكتعملرض عليكم، واسبأداء ما ف

ب  -  ٢  عضهم:  وقال 
ُ
ق
�
 َحق� اَهللا  وا  ا�

َ
ق
ُ
� مقدا  اتِهِ   ر  عٰىل 

 . باجتهادكم صلون إليها تية مقتكم وغااط

بعضهم:    -  ٣]]  ٣٢١[[ص  / أنْ نٰى (معوقال  ذلك:  ع ُيطا   

ُيعٰىص  ُينسٰى) ر فالوُيذكَ ،  فال  ومعنٰى   أوامره    أنْ    ذلك،  عند  ُيذَكر 

نوفتُفعَ  وعند  فتُ اهيل،  (ه  أنَّ َرتك،  الال  ب)  مأخوذ  تعاٰىل  عبد  ذكره 

ذلك  فإنَّ ،  أبداً  الغ  ألنَّ  مستطاع،  ات  شهووال  له،ختلَّ   تفالغري 

والنوم  طتتوسَّ  وما يفوا ه،  من  إلغامء  معنٰى ذلك  اض حتول  مراأل 

 نه.دو

ُه عاٰىل:  وله تكيد، كقذلك: التواد ب: املرعضهموقال ب  -  ٤
�
َو�ِن

 َ
ْ

ا� َق� 
َ
وكقو٥١اقة:  [احل  �  ِق�ِ � ا]،  (هو  لقل  الرجل  ائل: 

 ذلك.  ري غ)، إىلٰ احق� 

الق  -  ٥ هذا  بعضهم:  سبيلعول  وقال  وطريق غليالت  ٰىل  ظ 

ليا أدنهالتشديد،  بلوغ  املعصيةبوا  حدود  وٰى  أوَّ يق،  عند  ل  فوا 

السيِّ  ر  ئة،مراتب  عكام  الصوي  بعض  أ ن  (اجعل  نَّه  احلني  قال: 
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احلرام   وبني  مبينك  احلحاجزًا  افإنَّ   الل،ن  متٰى  مجيع  فيستوك  ت 

إىلٰ احل نفسك  تاقت  فالل  احلرام،ع  كا  ل  الزواجر  كثرت  نت وإذا 

 أحوش وأجذب).ت فعل الطاعاع، وإٰىل أردايص ٰىل املعع

وا   ٰىل:  قال تعا امَّ ـ: لوقال بعضهم  -   ٦
ُ
ق
�
  َحق� اهللاَ   ا�

ُ
�  

َ
كان   اتِهِ ق

ة  وَّ الق  ليه، وفيهم يل إالسب ام هلم  الَّ بدليل عٰىل أنَّه مل يأمرهم إ  اآلية يف  

مم٣٢٢ص  [[ / غري  عليه،  فعلهع نو]]  من  عٰىل  ني  حممولني  وال   ،

أ وأنَّه    ،فه خال ال  مره لو  بام  إم  هلم  فعله، جلازىلٰ سبيل  يأمرهم    أنْ    

و  اهمي   بنزح اجلبا نقل  البحار،  وصخور  السامء، إىلٰ   العروج ل،     

وُيكلِّف األعمٰى اإل  ان يفوالطري امع،  ست اال، واألصمّ بصاراهلواء، 

تليق ص   ه واملنقوص التامم، وهذ  لقيام، اَعد  واملُق  باهللا سبحانه،    فة ال 

 . الطاقة منها  ونا وإالَّ د الَّ وسعه إنفسًا ُيكلِّف    ال ألنَّه

بعضه  -  ٧ اآل(إم:  وقال  هذه  بقو ية  نَّ  تمنسوخة   عاٰىل: له 

 
َ
وا  ف

ُ
ق
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   ٰىل:قوله تعا]، وب١٦[التغابن:    ... تََطعْتُمْ ا اسْ اَهللا مَ ا�

َ
  ال

 
ُ

ف
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ْ
ف
َ
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�
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ً
و٢٨٦[البقرة:    ...ا  سا  [ 

َ
  ال

ا  
ُ

ف
�
ل    هللاُ يُ�َ

ً
سا

ْ
ف
َ
�   

�
آتَ مَ   إِال وأنك٧ق:  ال[الط  ...  ااهَ ا  أبو  ])،  ر 

القاسم  وأئي  ابَّ اجلُ   عيلٍّ  وقال  قائل خطأ  ظَّام خي ذلك، وعالبلبو  ه، 

ل خ مثنَّ نسخًا، ألذلك منسو  يكون  ة: (ال جيوز أنْ خاصَّ   بو عيلٍّ أ 

عايص، وا بعض املفعلي  ٰىل للناس أنْ يبيح تعا  بأنْ   إالَّ ون  هذا ال يك

ه  ٰىل قوله ظنُّع  لقائل هبذالذي محل اوا  ٰىل،عليه تعا  وزوهذا ممَّا ال جي

غري الناس  ق أنَّ  أاد  عٰىل  اهللايتَّ   نْ رين  تقاتحقَّ   قوا  و  جهل  ه،  هذا 

اهللا    اتَّقٰى فقد  ه اهللا عنه  اانب مجيع ما هنه، ألنَّ من جن ظنَّظيم ممَّ ع

أنْ اته، وال  قت  قَّ ح ]] عٰىل  ٣٢٣قدر /[[ص   ييكون أحد ال  جيوز 

مج  أنْ  ُهني    يعيتَّقي  املعاعنه  ما  ومعنٰى من  معنىٰ ا  يص،    آليتني 

 ه تعاىلٰ ته، ألنَّ تقا  ه حقَّ قاتَّ تطاع فقد اا اسقٰى اهللا ماتَّ   واحد، ألنَّ من

أحدًا عامَّ ال   يقدر عىلٰ ينهٰى  ومتٰى ترك  فعله وعىلٰ    ال  يشه،  مل  رتط   

 ).قالً طقًا فهي مرشوطة عالستطاعة نا

ا ذلك، من قال ب  سلف  اليكون يف  نْ أكر  أبو القاسم فإنَّه أن  وأمَّ

أنَّ بام روي عن    واحتجَّ  بن جبل:  «هل    له:  قال  9  نبيَّ ال  معاذ 

وا به شيئًا»،  كوه وال يرشيعبد  ؟ هو أنْ  العباد عىلٰ اهللا  قُّ ما حتدري  

 ية.لك اآلكذ، فُينَسخ ز أنْ جيوا ك ممَّ : وليس ذلالق 

  راد يكون امل منسوخًا، بأنْ يكون ذلك  أنْ  وقال بعضهم: (جائز

 :  اىلٰ بقوله تع
َ
ق
ُ
 وفاخلتعاٰىل يف حال    م بحقوق اهللاياالق  اتِهِ َحق� �

و فيالتقيَّ ترك  واألمن،  كهام  ة  ثّم  لِّ  عٰىل  يفُنِسَخ  وجه،  حال  ذلك   

واإلكرالتقيَّ  وبقة  يفاه،  األم  ي  ويكونوان  حال   نٰى مع  الختيار، 

األُ  اآلية  يف  تعاٰىل  اسْ :  خرٰى قوله  اتَّ تََطْعتُمْ َما  أي:  ال   هقو،    فيام 

ألنَّه    ة،تلفيمة واآلالم املالعظ  املشاقِّ ن  أنفسكم: م  فيه عىلٰ   فونختا

االُيط  قد نفي  فيستطَلق  ياعة  كقفعله  اإلنسانعٰىل    شقُّ ام  وله  ، 

 وَ تعاٰىل:  
َ
� 

َ
 سَ و�َْستَِطيعُ   نُوا ال

َ
  ن

ً
وإنَّام ١٠١  ف:هلك[ا  �ْمعا  ،[

ذاملاملراد بذلك   يقولبالغة يف  ة، كام  املشقَّ (ماقال  كر    طيع أست  ائل: 

أرٰى  فالنًا)،أنَّ  بلوغع    عن  البغ  بارة  يف  واإلزورال  ضاءالغاية  ر  ه 

 كتابنا هذا. ن ضع، مة موانٰى يف عدَّ املعا هذا رنه). وقد كرَّ عن

د ق   : ) حرسه اهللا ( احلسن  أبو  اة ل قايض القض ]] وقا ٣٢٤ص [[ / 

ز بعضهم دخول النسخ يف  ، ظاً قاء الالزم مغلَّ ن االتِّ يكو  ك، بأنْ ذل   جوَّ

امل م،  عنه   ف خفَّ فُي  بحقِّ  ويكون  التشديد  تق راد  عليهم،اته   والتغليظ 

 :  تعاىلٰ راد بقوله  مل وا 
�
ا�

َ
و ف

ُ
أي:   ]، ١٦  غابن: [الت   ْعُتمْ ا اْستََط  مَ ا اهللاَ ق

قوله تعاٰىل: ل   قاً مطاب  ويكون ذلك كم،  ال جيحف ب نه وا تطيقوبقدر م 

 
ْ
ن َ� ُع  هُ ُهمْ َوَ�ضَ َ ْ

ِإ�   
َ

ال
ْ
غ

َ ْ
َواأل  ْم 

�
ال  

َ
   ِ� ل

َ
عَ � يْ نَتْ 

َ
 ... ْم  هِ ل

عن  ١٥٧األعراف:  [  كناية  و ]،  التكليف  العبء   يل حتم تسهيل 

ذلك   فيف، اخل  « ه  قول   وعٰىل  باحلني ُبعِ :  قال:   محة». الس   ة فيَّ ثت 

القول   أنْ   بعيد، ألنَّ وهذا  جيب  كانت    - قي  يتَّ   الذي  ثابتة ه  حال إذا 

الً   يف وبالتخف   ةً تكليف فيه بالتثقيل مرَّ خيتلف ال   نْ ز أ مل جي   - كحاله أوَّ

ذارةً ت  كالنسخ، ، وليس  يُ أل   لك  النسخ  أشيا نَّ  ك سِقط وجوب  ت انء 

إ قبل   واجبة من  فالنسخ  ي ،  دا ذن  ا  خالً كون  يف ، ال  واجبات ل يف هذه 

خ نسال   ا، (و)مل يكن ضه ة بع لصالة والواجب ن ا ام لو نقص م قاء، كالتِّ ا 

  ة. الفرض خاصَّ  دخل يف هذا  ي داخالً يف اإليامن، وإنَّام 

ق فإنَّ وبعد،   الذي  ا زيااله    عٰىل  ألنَّ دة  تعاىلٰ   لظاهر،  : قوله 

ا وا 
ُ
ق
�
ا�

َ
تَطَ   هللاَ ف

ْ
اس تُ َما 

ْ
 َحق� و  مْ ع

ُ
�   

َ
ُيفَهمال  اتِهِ ق بح    كم  منها 

 يام هذه حاله،فنسخ  ز إذن دخول الجيو  د واحد، فالل إالَّ مراعقال

 يادة فائدة.مساغ يف ز ولهوجه حلمل ذلك عٰىل التوكيد،  وال

ف]٣٢٥[[ص  / ف   نْ إ]  تقيل:  ا لك  ام  اإلالزيادة  وقع  امء ي لتي 

ق  االتِّ إليها،  إنَّ  ه  يفاء  قيل:  اتِّ التحقيق  العقاو  بفقاء  عل ب 

وق املوبقاناب  واجت  اعاتالط أنَّ   دت  الزيادة  ُعلَِم  يف  والنقصا  ن 

ممكن املتَّقي،  انذلك  األي  قد  ألنَّ  يتَّقي  وقد  األقّل،  وقد كثتَّقي  ر، 

الكلَّ يتَّ  استظ  قي  غري  يتَّ   ،هارمن  ط  لَّ الكقي  وقد  ريق  عٰىل 

  يه التزايد  فه، وما يصحُّ فييد  ذلك صحَّ التزا  ر، فإذا صحَّ هااالستظ

قاء التِّ يمكن من ا  نهاية، فيامبلوغ البه    د املراٰىل أنَّ ع  َملُحي   أنْ   جيب

 ر. ظهاه بوثيقة االستذ فيخواأل

 *   *   * 
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 :)هـ٤٣٦(ت  ٰىض د املرتسيِّ ال /احلدود واحلقائق

غريه ما    مندة املريد  يف هو إراتكل الحدُّ   -  ٥٨  ]]٧٣٢[[ص  

ة.  فيه  كلفة ومشقَّ

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  رتٰىض امل دالسيِّ  /م علم الكالة يفالذخري

 :ال يطاق بطال تكليف ماإيف  :فصل] ]١٠٠[[ص 

أنَّ اعل يتعذَّ لفال  املراد هبذه  م  ما  ذلك  ان  ر وجوده، سواء كظة 

أو وجود عجز،  الرتفا أو  زأو  ع قدرة،  أو  وجارحة،    آلة فقد  مانة 

فيام عإحيتاج    علم  تك  اءسو  الكلَّ   ألنَّ   لم.ٰىل  قبح  واألمر    ليفهيف 

 ر.عذُّ جهات الت لفتتاخ وإنْ ] ه[ب

يأمر   حدنا أنْ من أ ه يقبح ا أنَّ ا قد علمنلك، أنَّ عٰىل ذ دلُّ يالذي و

يأمر    ذلك يقبح أنْ الزمن، فك  أو  تاجلامد أو العاجز أو امليِّ   علالفب

امل  مٰى األع بامّ ألُ وا  صاحفبنقط  قبح ذلك  نَّ إلكتابة. وي  ]  ه[نَّ ألام 

ه مع  نَّ داللة أه، بوجودر عذَّ ]] ويت١٠١ [[ص/ ال يطاق امل تكليف

يقبح  اينلثا التعذُّ   ال  يقبح يُ وعند  أنَّ علَ ر  اه جم  أو ال جيوهة  ز لقبح 

أنَّ ذلك يقتيض  ع رضر، ألنَّ دف  يه من نفع أويكون قبحه لتعرِّ   نْ أ     

ما ال لتك  حال ويطا  يف  تكليفق  يطاق س   حال  ة  ء يف صحَّ واما 

لا العقالء  مع منهام  واحدٍ   كلِّ ختيار  االتساوي يف    ،  ضارِّ واملنافع  مل 

صدرذلك  خالف  مَ لِ عُ   وقد يف  الكالم  وبسطنا  باب  ا   .  يف  لكالم 

 ب.ل من هذا الكتاالعد

أنْ وال جيوز  م    ذلك  وال نَّيقبح  تع  حُّ يص  ا  ألنَّ منه  جهة   اٰىل، 

حا  اذإ  القبح تعاىلٰ يف  صلة  كانت  بدَّ فعله  فال  وه    القبح.  ذا  من 

 . ماً اه متقدِّ نَّبيَّ ا ممَّ  أيضاً 

ر، وال ا النهي واحلظ منَّ  قبحه   ة ن علَّ يكو  وز أنْ  جيه ال نَّ أ   اً ا أيض نَّبيَّ و 

ض هبا يف وجوه التي تعرَّ ال  من ، وال غري ذلك  وبني ثني مربا حمدَ كونن 

  .ستقٰىص ا مٰىض م م دة  عا ا، فال معنٰى إل منَّ  ظلم والكذب ال  قبح 

 يت يف وأُ ام  نَّ إ  :افريقول الك  نا بأنْ يف دفع كالم  ومل الق تعلَّ ام  وربَّ 

ه  ل، ألنَّ وهذا باط .لكفرله باشاغه لتل نفسبَ قِ من  عليه  نيامر اإلتعذُّ 

ويت عٰىل قوهلم  أُ فيام    له  بةو وقدرته املوجيه هبالكفر وخلق فشغل  

 ن خالفه.  مإالَّ 

أنَّ ع تعليل الرتفٰىل  والطاقة ع  اعه  لكونه  تسلنه  غري مطيق. يم 

 ر.ذُّ تعال اختلف جهات وإنْ  و وجه القبح،وه

سعي، يفه اللتك  يصحَّ   ه أنْ تل نفسق من  ا يوجب يف  هذف  وبعد،

 ل نفوسهام. بَ ام أتيا من قِ نَّ إام ألهنَّ 

فرَّ امبَّ ور بني    بأنَّ عاجالقوا  والكافر:  تار  ز  ا الكافر  يامن  إلك 

لكافر  حال ا   نَّ أل   وه،ف ما ظنُّ البخ  عاجز ليس كذلك. واألمروال

حال  م  عنده من  ألنَّ أسوأ  امل  فرلكاا  العاجز،  من  عن وانفيه  ع 

أ يام اإل الكفرأوَّ شياء:  ن  وثانيهلا  قد،  الكفر،  ١٠٢رة /[[ص  ها   [[

ا  فر. والعاجز ما فيه ممَّ الكة  بعها قدرة إرادورا  إرادة الكفر،  وثالثها

 وحده. زلعج ا يمنع من وجوده إالَّ يامن واإل ادُّ يض

أنَّ سلِّ ا ال نُ أنَّ ٰىل  ع يُ نَّ إك  الرت  يامن، ألنَّ افر تارك اإللكا   م  ق  لَ طام 

اآلخر.   من بدالً دمها  ختار أحفي، معاً  ألخذعٰىل ا يه ولمن يقدر عفي

تارك    -اإليامن    عىلٰ وهو ال يقدر    -افر  قال: إنَّ الكي  جاز أنْ   وإنْ 

 إنَّه تارك. جز أيضًا: لعاله. قيل يف ا

ر  كان ال يقد   نْ وإمن الكافر  هو موهوم  ن  يام إلا  : إنَّ االوام ق وربَّ 

 .جزلعاك اكذل وليسنوع، ري ممطلق غوهو مه من أو جائز ،عليه

نا  هكلُّ   وهذا أ غري  الظنُّ   امَّ فع:  أو  كانإف  الوهم  الكافر    ذا 

اإلال    عندهم عٰىل  وامييقدر  متنعن  وأضداد  موانع  د  فق  منه،  فيه 

اإلأنَّ اعتقدوا   منه  يقع  ال  يت  ،امنيه  ما    ونومهَّ فكيف  خالف 

أنَّ   عا نحن فنقطأمَّ ف  ؟يعتقدون   يصحُّ   ه ال حال كفريف  ر  كافال  عٰىل 

يفياإل  منه هذامن  هوه    باإلفي  عندهممأمور    التي  فكيف  ها  يامن، 

 ؟ يامناإلمنه  نُّ ظَ م أو يُ توهَّ يُ 

املستقرُّ جلوا  اأمَّ  فالصحيح  هذه    از  فيام أُ ذا  إفظة  اللمن  طلقت 

ه  يقع من  وز أنْ جييامن ال  إلا  نا أنَّ علمذا  إ، والشكُّ   اتيَّ طريقه العقل

 ؟ ه جائزإنَّ  :يقول ه النَّ إٰى تَّ حلك يف ذ كُّ َش يُ يف يف حال كفره ك

فاالهبذا  عنو  وإنْ  االستحالة،  نفي  اللفظة  ثابتة  ه  مع ستحالة 

 قد مٰىض.، وتهجود الكفر وقدر و

اإلفأمَّ  والا  وارتفاعتخلطالق  مسلَّ   ية  فغري  هلاملنع.   ألنَّ   م، م 

يُ نَّ إوالتخلية    قطالاإل القتَ سام  يف  ارتفعت  إادر  عمالن    ه عنذا 

ا  نَّبيَّ   فقدع  ا املنذلك. وأمَّ ف بوَص  يُ له الس بقادر محلين  ملوانع، وما

أنَّ أنَّ  ثر من  أك  نيام ]] اإل١٠٣[ص  /[  انع الكافر عنمو   ه يلزمهم 

 موانع العاجز.

لو  ذه  ه  وكلُّ  كون  صحَّ الفروق  من  يمنع  ال  غري االكت  فر 

 ليفه.تكك وجه قبح  يامن، وذللإلطيق م

*   *   * 

 ليف:التكالكالم يف : باب ]]١٠٥[[ص /

 باب: ا الهذلة يف مجل: فص

كان  امَّ ـل تعلُّ   ولنا:ق   له  باملكلِّف  (تكليف)  وأفعاق  ل  ومكلَّف 
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التكلمت هلا  ويساٍو  أنْ ف،  التكليف  جب  ما هو  وُيبنيَّ  ما صفات ، 

حيسنامل معها  التي  هذا الغوما  يكلَّف،    أنْ   كلَّف  من    رض 

وما  ا،  اوهليتن  ل التيعاألفما ابه إليه، و  لوجه املجرٰى واالتكليف،  

ء خمتّص من الصفات يِّ يش، وبأفعالاألَف هذه  ُكلِّ   ف الذيكلَّ امل

 ليفه. ب تكٰى حيسن أو جيحتَّ 

لقوَّ   تداخلوربَّام   األُصول  هذه  يف  بة  الكالم  ينها االشرتاك 

والفرض الكتاس  والتامزج،  ال بعىلٰ الم  يفاء  ما  و  منه،  اعتبار    الدَّ 

 .أخرييب تقديم وتبرتت

 ف:كليالت قيقة: يف حصلف

ة. فة ومه كلفي ن غريه مايد مة املرإرادهو و  شقَّ

به إٰىل رجع  ة تكليف، فاملومشقَّ بام فيه كلفة  وإذا قيل: إنَّ األمر  

األم إاإلرادة، ألنَّ  يكونر  ا   نَّام  اآلمر  بإرادة    به،   املأمور  للفعأمرًا 

عل  يد للفمره أنَّ   ]ومل [نعرفمر من بعضنا ألفنا صيغة اذا لو عروهل

 .آمر  ف والمكلِّ بأنَّه فه  نصمل

 كاألمر.تكون الرتبة معتربة فيه،  أنْ  قوٰى واأل ]]١٠٦[[ص /

التكليف    قوم: وقال   إع إنَّ  أو هو  الفعل  وجوب  املكلَّف  الم 

الزائدةالص  إعالم    فة  أو  حسنه،  ام ه قبح عٰىل  وربَّ ذك .  اإلرادة   روا  

م عالاإل  ا هذا و رسَّ وفه، حدِّ  كليف ال يف يف حسن التطاً وجعلوها رش 

  ٰىل أحوال الفعل. لة ع الدال  صب ف، أو ن ملكلَّ م يف ا ل الع بخلق 

من غريه فعالً حدنا  أ ه متٰى أراد  ألنَّ بدأنا بذكره،  والصحيح ما  

ء، بيش   لهمعلِّامً   نيك  مل  بأنَّه مكلِّف، وإنْ يه ُوِصَف  ة فتلحقه املشقَّ 

د صيش  عىلٰ   اال� وال  وهلذا  أنْ ء،  القيق  حَّ  اكلَّ :  ائلول  ،  حلقبيفتني 

تكليف ما ال يطاق قبيح، إنَّ  نا:  لُّ كي. ونقول  لزمنا ال يم  نيوكلَّفت

سن، والواجب  ح واحللقبكلَّف) مع او(م  لفظة (تكليف)  فتجري

و الواجب،  احلدُّ لو  وغري  ب  كان  اإلعالم  من  ذكروه    ب وجو ما 

 هذا.ّح  يصالفعل مل

ري جي  لوجب أنْ   اً فعالم مكلِّ نفس اإله لو كان بأنَّ ه عٰىل  كلُّ هذا  

هذا فق  لوصفا  عليه  اإلمع  الكر بل  رادة  د  علمنا  اهة،  مع  وقد 

 رضورًة خالف ذلك.

ذكرو ما  ة  يميضناه  بصحَّ يفما  الشكال    أنَّ  م  كثريًا:  يوخ 

ٰىل  تعاه  ة، وأنَّ لَّ ألدعد إكامل العقل ونصب ا سن إالَّ بحي  التكليف ال 

وحصَّ أكمل   الرشالعقول  سائر  فالول  من  ط،  بدَّ  كلِّف. يُ   أنْ  

يُ لو  إنَّه    لوا:وقا خلق الشهوة  ريف وان التعذه كال هواحل  كلِّفمل 

 وحدها. قبيحني أو الشهوة 

ي أنَّ   دلُّ وهذا  التعٰىل  التعريف  كليف    وأنَّ  التعريف،   وما غري 

رشط والتعري[يف  يتبعه  وجوبه،  جي]  جمرٰى ف  ر  قدا اإل  ري 

]  ف [التمكنييللتك ال يكون ا فكام  به العلَّة،  اح التي تنزوالتمكني

 . عالمن اإلال يكوذلك فك اإلقدارو

فإنْ ]١٠٧[ص  [/ و  ]  احلدُّ الذي اخرتمتوه  من قيل:  أنَّ  جب 

 . أو يصوم يكون مكلِّفًا لهُيصيلِّ  ه أنْ ا من غرينَّاد مأر

تكليف بغلنا: يبعد  ق  ه، ولو  غري  اىلٰ   يضاف  نْ أ ري  فيام سبق فيه 

  استعامله. لَّ ق  منكر وإنْ ن ضيف مل يكأُ 

ه  ا غري منَّمن نبَّه  يم فاإلعاليف بدِّ التكلحمن    ا يلزم هذنَّ  أىلٰ ع

فإنْ عىلٰ  عليه،  عبادة  وجوب  الامتن    إضافة  من  إلينا  تكليع  ف 

 مثله.نا أطلقه أطلق  فهو عذرنا، وإنْ ءٍ بيش اعتذرو

 :ىلٰ يف صفات املكلِّف تعا فصل:

الل ح أو اإلخالقبي  نه فعلم   مأموناً اٰىل حكيامً تع  يكون  ب أنْ جي

ليُعَلم  جبلوابا القبيح  نتفا،  هاء  المن  مٰىض كليفتذا  وقد   . 

 ذا. نا هالعدل من كتاب ذلك، والداللة عليه يف باب م عىلٰ الكال

أنْ وجي قايك  ب  ا ون  غرض  الذي  الثواب  عٰىل  له  لتكدرًا  ليف 

در  ه قانَّ لنا عٰىل أ حيث دلَّ  ذا، هيدلُّ عىلٰ  ما ملًا بمبلغه. وقد مٰىض وعا

  لنفسه. وعامل

أ  ل  أنْ   يضاً وجيب  التكلي  غرض   هيكون  وايف  ق، اخللاء  بتدف 

ذلواال   التكليفليحسن   عٰىل  وسندلُّ  بمثله.  فصل  بتداء  يف  ك 

 ده.ُنفرِ 

أنْ وجيب   العبا  يكون  أيضًا  من  له  جيب  بام  يف دة  منعًام  ألنَّ   ، 

ة  وصم املخصعَ لنِّدة تتبع ا عباوال  العبادة،  جهةالتكليف ما يقع عٰىل  

منهابصزة  املتميِّ  حتتبنفوتقلَّة  مس  ونتك  أنْ   :فات،  ال  إاسها  ٰىل ج 

 ها. غري

ومنه١٠٨[[ص  / أنْ ]]  للنِّ  ا:  ُأصوالً  كلِّ عَ تكون  فم  ال  ها، 

نعمة   نع يف كوهنتعاىلٰ   غريهتدخل  ومفتا  إليها،  مستندة  إالَّ   قرةمة 

 مها. إٰىل تقدُّ 

 قتضيها ت  ة التٰى كثرنزلة والامل   يف ة العظمٰى يلغاتبلغ ا   ومنها: أنْ 

 حة. املصل

يلزم عىلٰ و أ هذ  ال  بنِ تحقَّ يس  نْ ه اجلملة  بعها عىلٰ بعض  معَ   ض  

من   وذلالعبادةجزء  الشكر،  يف  غاية  العبادة  أنَّ  وإنَّ   ك  ام وهناية، 

خميستحقُّ  بنعم  االنق  صوصة  فيه  جيوز  فال    سام موصوفة، 

 ر]. كالشكام ال جيوز ذلك [يف  والتبعيض،
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جيوممَّ  املكلِّ ب  ا  أيضًا  كون  ع  أنْ يه  علف  برشايكون    ائط ملًا 

التمكئر رضمن سا   غريهمن إقدار وف،  يف املكلَّ   يفتكلال ني  وب 

 علل.حة الوإزا

 يف ابتداء فيه وكمة  كليف ووجه احلفصل: يف بيان الغرض بالت

 ق:اخلل

أنَّ ا التكليف  حسن  ملنزه  لوجه يف  إالَّ تعريض  تنال   لة عالية ال 

ذا حسن  إنَّ أحدنا  أ   لك، ومعنٰى ذهء يف حكمليشيض ل، والتعرهب

 له، فلهذارضه  يع  أنْ   غريهور حسن من  مألُ إٰىل بعض ال  وصُّ التمنه  

ا والت  أنَّ   فإمَّ منفعة،  للمنافع  للمضارِّ التعريض    ة. مرضَّ   عريض 

 م.ن التعريض، ففيه عقدنا الكالن بيابدَّ م وال

ض،إنَّ التعر يتمكَّ يبح  يض هو تصيري املعرَّ وصول ال  ن منث 

 له،  ِرَض فعل الذي عُ الض  املعرِّ من إرادة    ه، وال بدَّ ل  ما ُعِرَض   إىلٰ 

 يه.به إلل لتوصُّ ليه، أو ا علمستحقِّ ض لوعرَّ 

ض عرَّ وصول امل  اان� أو ظيكون عاملًا    ُيشَرتط أيضًا أنْ   وجيب أنْ 

ا تكامل ال  ما هو وصلةعل  إٰىل ما ُعِرَض له، متٰى ف   ت صفاإليه. أمَّ

مع يالتي  فال  ]] من١٠٩  /[[ص  نتمكَّ ها  له  بفعل  منهال  ، ألنَّ  دَّ 

يكون    ناأحد لغريه  عرِّ مال  وفضملناضًا  مع  ائل  فع  ن متكُّ إالَّ 

 ض من الوصول إليها.ملعرتِّ ا

تمكني يستوي فيه ما   اللتعريض، ألنَّ  ادة يفاعتربنا اإلراوإنَّام  

ل وُعِرَض  ُيعرَ ه  مل  بدَّ ما  فال  األفعال،  من  خمم  ض  أمٍر    ٍص. صِّ ن 

أ  لووألنَّ  غريهمكَّ   حدنا  من  باملا  ن  ملمعاً   ارِّ ملضاملنافع وال    يكن   ، 

ضًا   دة. اإلراإالَّ ب املضارِّ  دون لمنافعله لمعرِّ

أقدر   إذا  تعاٰىل  ومكَّ والقديم  بالشهوخلنه  املكلَّف  فيه  وة ق 

أنْ وأ  كام  مكن  املشتهٰى  هبا  أ ينال  أنْ   يشقُّ  يتج  مكن  وجه  عٰىل  نَّبه 

عليتفيس الحقُّ  بثواه  فليس  أحد  تخصب،  دون  وجال يص  هني 

 .ادةخر إالَّ باإلراآل

ألحدٍ ولي يكفي  أنْ   س  إعالومز  ختصيصهيف    يقول:  ته  مه  يَّ

الووجو األمريب  وأحد  القبيح،  وقبح  داعٍ اجب    واآلخر   ن 

 ف.صار

ي  هذا  أألنَّ  ا   نْ وجب  هذا  مع  الفعل  منه  كره  أنْ إلعلو    الم 

ضًا له، وأنْ يكو  ال وأعلمهملريه من ان غمكَّ حدنا لو  أ ون  يك  ن معرِّ

  اق يف ضًا لإلنفمعرِّ يكون  ، أنْ حبالقحسن احلسن وقبح   نبَّهه عىلٰ و

االوج  دون وه  باإلالقبيح  حلسنة  وإنْ ة  يف   عالم،  اإلنفاق  منه    كره 

 احلسن.

َض له أو  م بال اشرتاط العلجه  ا وفأمَّ  ّن يف الظوصول إٰىل ما ُعرِّ

ن من العلم، فمن ال   از ربًا، جلمعتطًا وك رش ذل  كنو مل يلهو   يتمكَّ

ل إليه  يتو  من األُمورر  ألما غريه ا ض منَّمن عرَّ   يكون  نْ أ  بعض  صَّ

ك األمر  تلك الوصلة ال يتَّصل إٰىل ذلفعل ب  ه وإنْ ملًا بأنَّ ل عااألفعا

ي ونالهوال  هذا،  مع  [لإلنفاقمعرِّ   يكون  ُعلِمَ ضًا  وقد  ف  خال  ]، 

 ذلك.

ض  يثحمن  يكون تعاٰىل     جيب أنْ وال   ه يفريدًا لم  وابللث  عرَّ

الت١١٠[ص  [/  حال  والتكليف]]  كونه يكبل  ،  عريض  يف    في 

ولذلك ُيوَصف    ثواب، به الذي يستحقُّ ل اله للفعرادتضًا له إمعرِّ 

ع بأنَّه  للفأحدنا  ولده  ض  ورَّ املستحقِّ املضل  العلوم    عىلٰ   دح 

نه مكَّ إذا  وأزاح  من   واآلداب،  الوصل  ذلك  منه  وأراد  إعلله  ه، يلة 

ي  ائل، بل يكف تلك الفضىلٰ ع  ريض مدحهتعيف حال الرد  مل ي  وإنْ 

 إليه.  توصلالتي  فعالمريدًا لألكون ي ضه له أنْ ريتع يف

ق وإ يفنَّام  للثوالنا  تعريض  إنَّه  التكليف:  مل  لو  أنَّه  يكب،  ن  

ملا كانك ان ك  ثًا، وإنْ عب  خال من غرض كان  ، ألنَّه إنْ حسناً   ذلك 

للنفع.    اً كون تعريضي   من أنْ بدَّ فال  قبيحًا،    انكة  لغرض فيه املرضَّ 

يجب  ليه، فبه إوال يوصل     بهال يستحقُّ   اً نفعيريد به    وز أنْ وال جي

 فعال. هبذه األ ٰىل الثواب املستحقِّ وله إلغرض وصيكون ا  أنْ 

الثوا   ا:قلن  وإنَّام ال  منزلة  تنب  التي  باألفعال  إالَّ  ا اوهلتنال 

م  التعظيارنة  ملق بيحاق ق واالستحق وابالث، ألنَّ االبتداء بالتكليف

التعظيم،  له معلوم،امل  وقبح  ا  يسول  بتدأ  هبلثوا يستحقُّ  إالَّ  ذه  ب 

 فثبت ما قصدناه.ليف، به التكي تعلَّق  الت ألفعالا

ب كثريًا، من أنَّ تُ كُ يف ال  اها ما يميضنَّبيَّ   اجلملة التٰى   وُيبنٰى عىلٰ 

وحمت  التكليف صحَّ  واٰى  فال  وجب،  له  سن  ي  حالت  بنيسطة 

وه  وطه يف مجيع وجإذا تكاملت رش ف املكلَّ  لقبح، ألنَّ وا  وجوبال

 دواعيدًا للكان مرتدِّ يه وعل  اشاق� عل الواجب  الف  تمكني وجعلال

تك وجب  اإلجلاء،  عنه  اوانتفٰى  ويقبح  انتفاء يلتكلليفه،  مع  ف 

 ه الرشوط أو مجيعها.عض هذب

القل  وإنَّام وجوب  تكامل  نا  مع  ألوطالرشتكليف   متٰى نَّه  ، 

كون  تفٰى ان توجب  إه  أومَّ عاٰىل  عابثًا  بالقبيح  ا  ومغريًا  ذلك: بي.  ان 

القبيح فلم يفعل    سن عنيه باحليغن   أنْ  عىلٰ قادراً   كان  تعاٰىل إذاه  أنَّ 

ا أنْ   بينه  ة فيه والتخليةخلوق بالشهوات امل  وأحوجه إليه   وبينه، فإمَّ

ل يكون  فالعبث  ه غ ال   ]]١١١/[[ص    حاصل، وال غرضرض 

 شقَّ   شتهٰى، وإنْ امل  بمًا جتنُّلزيكون م  نْ أ والتكليف،    إالَّ   د ذلكبع
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ية  اء بتقولك فاإلغر كن ذمل ي  نْ ، فإ مة بالثوابلعظيللمنفعة ا  لكذ

 دواعي إٰىل نيله.ال

أنْ  يلزم  البهائم  وال  ألجمغر  تكون  بالقبيح  الشاة  هوة، ل 

اإلغر  معنٰى  ألنَّ  يفاء  وذلك  يصحُّ  البهائال  يص  وإنَّام  فيمن   حُّ م، 

امل  اقب،العو  يف  روَّ يتص فيرضَّ ويأمن  وهة  خيتصُّ ها،  ممَّا    به   ذا 

 لعقالء.ا

 ؟ داء اخللقابت كمة يفاحل ل: فام وجهقي نْ فإ

ا نفع املذلك ال خيرج عن ثالثة أقسام: وجه  قلنا: ، أو قخلوإمَّ

غ  أنْ  أنْ ريه،  ينفع  ذكرناه  أو  ملا  إرادة  ذلكتعرِّ   مع  يكون  من    ي 

  ذلك لنفعه، وق، حسن  لملخفع الن  اخللق  حسن ا  وجوه القبح. وإذ

ألليو به.  ألنتفع  حسن  إذا  أ و  حدنَّه  كان  مع   وىلٰ جهني    باحلسن 

  أنْ ل، فأوٰىل  خيلق لينفع بالتفضُّ    أنْ ه تعاىلٰ ذا حسن من، وإامعهاماجت

 وجه ومن غريه.ذا القه لينفعه من ه لن خحيسن خلق م

إ قلنا:  بالخماملكلَّف    نَّ وهلذا  لينتفع  تفع  نيول  ل تفضُّ لوق 

إيالمه مصلنَّ أ املعلوم    كان يف  إنْ ، وثواببال د  فق  حة له أو لغريه، 

 . الثالثةه الوجوه ل فيفيتكاموض، ينتفع بالعًا لُخلَِق أيض

ان ك  ل والعوض إنْ ضُّ لتفَق لينتفع باا غري املكلَّف فإنَّام ُخلِ فأمَّ 

 إيالمه مصلحة ملكلَّف.  يف

 .تداءً بخيلق ا  نْ أ  منه تعاىلٰ  ممَّا حيسن  أقّل : فام  قيل فإنْ 

خلق ملدرِ شهوخلق  حّي    قلنا:  فيه  فوة  يدركه  موجود   ذَّ يلتك 

وليس ذ  أنْ   جيب   به،  ايكون  احليِّ   غري  ملدِركلك  ه ألنَّ   نفسه،  هذا 

أنْ  احلّي   جائز  أو    راكأد  إنْ   يشتهي  بعضممَّ بعضه  يف  حيلُّ  من ا  ه 

لك  رادة خللق ذ]] إ١١٢/[[ص    ل عن فاملدَركات، وال بدَّ أيضًا م

بممنوع من    ل شيئًا وليسفعلعامل إذا  ، ألنَّ اوتهوشه  حلياته و  حليِّ ا

دته.   إراإىلٰ   اعٍ املراد د  إىلٰ لداعي   ايريده، ألنَّ   أنْ   ال بدَّ منف  ادةاإلر

بيح من  وان ق امد عٰىل احليجلم اب: إنَّ تقدُّ تُ وهلذه اجلملة قيل يف الكُ 

 حيث [كان عبثًا]. 

 لتكليف:ا  اتي يتناوهلاألفعال ال ت بيان صفا: يفلفص

ف لَّ ملكة إجياده من التكليف من صحَّ ا  فعل تناولهلِّ  يف ك  دَّ  بال

ال ُكلِّ وجه  عٰىل  فالذلك  ألنَّ  فه،  الذي  ا  متكني  إالَّ  لتكليحيسن  ف 

تقوية رشوطه  ومن  تعاىلٰ   معه،  دالقديم  إو  املكلَّف  فاعي  عله  ٰىل 

  ي رجيلك أيضًا  التكليف. وذ  ا ال ينايفممَّ باللطف وما جرٰى جمراه  

ا الني  لتمكجمرٰى  رشطهوجوبيف  ومن  الفعل  نْ أ   ،  ممَّا    يكون 

 ب.دح والثوا املبه يستحقُّ 

ذو يف  ولك:  الوجه  حأنَّ  التكليجه  كسن  إذا  هوف    ان 

قدَّ  ما  عٰىل  للثواب  تنالتعريض  جيز  مل  يست  هاولمنا  ملا  به حقُّ  إالَّ 

ول يسـالثواب،  كان  الثواب  تحقُّ امَّ  اىلٰ   به  يستحقُّ   ينقسم   به  ما 

ب يسوإ  -الواجب    وهو  -  به  اللاإلخالعقاب  ما ال  تحقُّ ذلك ٰىل 

وهو  خالاإلعٰىل   به  االندل  جعلنا  ال  لتكلب،  عن   خيرجيف 

والند الواج ونب  ألنَّهب،  باملباح،  التكليف  يست  فينا  ال   حقُّ ممَّا 

 بًا.مدحًا وال ثوا

 ن عليه: يكو ب أنْ جيلَّف وما ملكبا فصل: الكالم فيام يتعلَّق

الكالمأنَّ   معل ا فت  صفايف      معالذات  عٰىل  الذات  رف رع  ة 

  ُيَشكُّ وال  سه رضورًة  ن نف كا  وإنْ   يُّ احل ] و] ١١٣يزها، /[[ص  ومتي 

عفي فذلك  مجلة ها  وااللم  احلّي ،  هو  من  يف  واقع  ملدِرك  ا   ختالف 

الع ا  القادر  جهة  عٰىل  االستداللتفصي امل  ضعف  وهلذا  عىلٰ ل،    أنَّ   ل 

ا  لنم أحواالً  ا ال نعلبأنَّ   ب: تُ  يف الكُ مٰىض   ة بام و هذه اجلملا هنَّ م  يَّ احل

لصفة  م بادًا، والعل معتق ه قاصدًا و ونبك  ًة كعلم اإلنسانكثرية رضور

عف العلم رع  ف باملوص  ٰىل  باحليِّ وف،  العلم  يكون  طريقة    كيف 

 رضورًة. شاهدة املعلومة ة امل نَّه هذه اجلملت أ باالستدالل؟ فث 

هذه    اموإنَّ  ألنَّ اضعفت  [لطريقة  لقائل  إقولي  أنْ   نا أحدنَّ  ]: 

اته أيضًا  صفلم  يع  لة، فصحَّ أنْ كن عٰىل اجلمل  فسه رضورةً يعلم ن

 ورة.بالرض

أنْ ممت  وغري عىلٰ   يعرف  نع  طريقاألصل  يعرف  اجلم    من  لة 

ال جهة  عٰىل  تالفرع  أَال  عىلٰ ٰى  رتفصيل.  استدلَّ  أنَّ من  لألجسام     

حمدِ حم يعلم  طر  ثهاِدثًا  د  يقعٰىل  التفصيل،  اجلملة  أنْ ووجيون    ز 

ق عىلٰ   دلَّ يست كونه  عامل  فيعاحي�   اً ادرًا  ا،  عٰىل  صفاته  ل؟ صيلتفلم 

صيل بنسبة  التف لم عىلٰ ملة ال يعاجل هو هذه يَّ ل: إنَّ احلقا نْ وعٰىل أ 

ان  احليِّ  متٰى  كو التي  من  خرج  حنقضت  س  زهاميِّ ويُ   اي� ه  ائر من 

ال    زهيمتيتدالل، وتعيينه واالس  ه إىلٰ ع فييرجام  لة رضورًة، وإنَّ اجلم

 .يالً فرع معلومًا تفصًا مجلًة والوماألصل معل . فقد صارليهيل عدل

 .صفاتهالم يف ، ثّم الكا هوان، ومإلنسلكالم يف امن اوال بدَّ 

 ة اإلنسان:فصل: يف ماهيَّ 

قه لُّ هو املكلَّف لتعن ما   بيايف التكليف إىلٰ الم   أحوجنا الكامَّ ـل

  احليُّ ٰى  سمَّ ، ويُ حليُّ ا  هو ]] بيانه. واملكلَّف  ١١٤/[[ص    بوج  به

احلُيسمَّ   نْ وإإنسانًا،    امنَّ املالئكة  يُّ ٰى  ،  رُأَخ بأسامء    نِّ جلوا  من 

ا ال  حليُّ [وكذلك  ُيسمَّ بهائمن  لذلك  رُأَخ   بأسامء  ٰى م  موضوعة   [

 نفس.  ل بأنَّهاالفعَّ  يَّ ون احل مُّ فة ُيَس اجلنس، والفالس
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اجلمل  هو  صحيحال  املذهب  عىلٰ   احليُّ و التهذه  نشاهدها  ة  ي 

 .مدح وذمٍّ و ن أمر وهنياألحكام مقت علَّ ا، وبه تهعاضدون أب

ق وق  إنَّ و  وم،د خالف يف ذلك    الذات   ل هواالفعَّ   يَّ  احلقالوا: 

ليمن   بجوهالذوات  متحست  حالٍّ ر  وال  هذه   يِّز  يف  عرض    وال 

وإنْ  ويُ كان    اجلملة،  فيها  املفويرصرها  دبِّ يفعل  وهذا  ذهب  ها. 

 .ه كان يذهب ابنا نوبختر وإليعمن محمكي ع

إنَّ ق و جزيل:  يفه  القلب،  ء  حك  ما  الراوي  عٰىل  ابن  ندي عن 

 . والفوطي

 لروح. من ايف القلب  و ماألسواري: ها قالو

 جلملة.، وهو احلياة املداخلة هلذه االروحإنَّه  ام:النظَّ  وقال

املتأخِّ ع ن بعوحكي   يف مجيع  رقيق ينساب  جسم    أنَّه   رين:ض 

 ملة.اجل هذه

ة مالذوا  راجعة إىلٰ ألحكام ال اأنَّ   نا إليه:بذه  ي يدلُّ عٰىل صحَّ

ن  حليِّ ا هذكّلها  يف  تظهر  اجدها  ومنها،جله  اإلدراكألنَّ   ملة    يقع    

تاوالتلذُّ   والتأملُّ   ئها،بأعضا يذ  املبتدأ  والفعل  لإلدراك،  يف  بع  ظهر 

فهأطراف منا،  بدَّ  ذل إسن  ال  م  ]]١١٥/[[ص    كاد  وإٰىل  لإليها  ه  ا 

ق مل  تعلُّ ن وجوه ال] معي[ما ادُّ   عمجيقول هبا، وإذا أفسدنا  ق معتعلُّ 

 كرناه. إالَّ ما ذبَق ي

ليس  ها وجاً عنخار  هذه اجلملةيف    كون الفاعلي  أنْ   وال جيوز

 نْ  أ يضتقذا املذهب ير ومن وافقه، ألنَّ هعن معمكٰى  كام ُحي   فيها،

م  درةالقويبتدئها، ألنَّ  هذه اجلملة  ل يف  األفعاخيرتع   ذهبهم عٰىل 

رًة من  وام نعلمه رضذا يبطل بوه  ملة.هبذه اجل  ال  الفاسد قائمة به 

يتعذَّ أنَّ   قد  عأحدنا  بعض  لير  محل  بإحدٰى األجه  أو يدي  سام  ه 

ر أو خفَّ املتأتَّ يدين  عان بالفإذا است  ثقل،ي ال    هنَّ ستثقل، ألٰى املتعذَّ

ه وأنَّ هذ،  اعر مع القول باالخرتلوم باضطراعامل  ا احلكموجه هلذ

بمحالٍّ  ليست  والقُ لل  األعضاء  يصَدر،  عىلٰ   حُّ   من إالَّ  مذهب     

اليد  أ  يف  القُ ثبت  من  يصحُّ م  َدراليمنٰى  ال  إالَّ   أنْ   ا  به   يفعل 

وأنَّ ومبارشهت  هلاباستعام القا،  وإنْ   ال  ادر  يف  بام  قادرًا  يمني  كان 

ير  اليساو ب  أنْ   صحُّ ال  إحدٰى اجلمي  ُقَدر يفعل  استعامل  مع  ع 

 ن.دييال

ا أ وهبذه  ُيعَلم  أيضًا  بمع  هنَّ لطريقة  وييف  نٰى  ليس  بطل القلب، 

يف  لذي  املعنٰى ا  َدرحتلُّ القُ   امنَّ للُقَدر، وإ  الٍّ هب ليستا بمحذهذا امل

ا إنْ   ركات ظهور احلملا صحَّ  لب،  الق   عىلٰ   كانت  يف األطراف، ألهنَّ

ا أبطلنا  عخرتاالجهة  فقكان  نْ إو  ه،فقد  التوليد  سبيل  عٰىل  د  ت 

خالفه،  علم يقتيضنا  ذلك  اجلذبألنَّ  وا  من    ولرفعالقلب  قد  ، 

ك من غريتتأنَّ اليد  علمنا   قلب حركة.المن يرسي إليها  أنْ  حرَّ

ر ومن قال:  معم  ني مذهبيع  -معًا  بني  املذه  هذينا ُيبطِل  وممَّ 

قدياملر  : أنَّ -ب  لقلإنَّه معنٰى يف ا إٰىل  به انتهي  ي  ض املدنف  ملرض 

تعذُّ  عليهريحت  رتعريض  يده  للحركة،    ك  احتامهلا  كان   فلومع 

جلازخمرتسان  اإلن هي  ١١٦/[[ص    َدرهبقُ خيرتع    أنْ   عًا  التي   [[

كلِّ ة  ائمق  عٰىل  حبه  األع  يف  االفعل  ضاء  ال  [وحممع  أنْ ملرض    ال 

أخرج العضو عن احتامل احلكون اي ملريض  ا  ري غركة، ألنَّ ملرض 

كهُحي  فإرِّ املرضذا،  كان  نفٰى  ا  ما  ا ُقدَ ]  مر  عٰىل  فام  ليد  يقوله،  ا 

ل وتعذُّ املوجب  ذلك؟  عندر  القار  خرجالفاعل  ما  كونه ع  دهم  ن 

 .قادراً 

أ  الوجه  قا  يضاً وهذا  من  إيلزم  اإلنسال:  جزنَّ  ان  يف   لقلب ء 

ك   ٰىل جهة االخرتاع.ال ع  األطرافُحيرِّ

يُ  مبوممَّا  مذهب  وعمَّ طِل  وافقهر  أنَّ من  كونه  اإلن  :  جيد  سان 

  عب واألمل تال  أدمن الفكر والنظر وجدلبه، وإذا  ة ق ناحي  مريدًا من

فجه  يف قلبه،  أنَّ  ة  حملٌّ اللوال  األلذل  قلب  هذه  تكن  مل  ،  امحكك 

 إليه. ذهب  إالَّ ما نهلا فال وجه 

  غري جماور  انا ذكرناه: أنَّ الفاعل لو كٰىل مائدًا عطِل ذلك زوُيب

اهل وذه  حالٍّ جلملة  اخرتا  هافي   ال  خيرتع  مل وإنَّام  بعض يك  عًا،  ن 

 ؟ صاصالخت وجٍه لفأيُّ ل بذلك أوٰىل من بعض، احلم

بمنكقيل  فإنْ  ليس  بص  أنْ ر  :  بخيتصَّ  يف  الفعل  ة  ه هذعض  حَّ

بيل  عٰىل س  مل ُيعَلم  وإنْ ق  تعلُّ ن الب مبعض لرضدون  األشخاص  

إا يقولون:  كام  احللتفصيل،  يفعرااألمن    الَّ نَّ  خيتصُّ   ض    املحال 

ه، وكذلك ما  وده يف غريوج ض، فال يصحُّ اجلواهر دون بع  ببعض

  آخر.ضمَّ إٰىل حيٍّ ي ال جيوز أنْ األجزاء   من عينهزائدًا ب  يُّ كان به احل

 ا ض خمتص� العرجعلنا    امَّ ـ ا ل، ألنَّ واضحمرين فرق  األني  قلنا: ب

مل  بمحلِّ  أنْ ه  يف    جيز  وجه يوجد  عٰىل  الوجم  غريه  ون    كذلك وه، 

التي  اجلواه الخيتصُّ ر  زائدًا  أنْ   جيوز  وجبغريخيتصَّ      عٰىل  ه،  ه 

ثرية  لكاألجزاء ا  زيدت فيه  لو  جلسداعل يف افال  وأنتم تقولون: إنَّ 

ذلوانضمَّ  لكان  إليه،  ا ت  فلفك  يفعل  عاعل  ميه  حدِّ  كا ٰىل    ن ا 

فاعالً ١١٧ص  [[/ فيها  ]]  إنَّ قبلها  ويقولون:  قادر،  تعاٰىل  من    ه 

انلتي  ازاء  األج إىلٰ إذا  ت  هذضمَّ اجلملة    يفه  واقعًا  الفعل   كان 

عىلٰ ا ا  جلميع  فام  يتناهٰى،  ال  أنْ كملنما  من  تعاىلٰ اهللا  يبني  ر  هذه    

إذا  زا[األج التي  زيء]  جسم  يف  فزادها  شخصاً   علد  آخفيها  ر،  
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زاء ممَّا  نَّ هذه األجل، ألص األوَّ ل يف الشخيفع  يد كاميه زفيفعل ف

خيتصُّ وممَّ   زيد   يهاف  يفعل  أنْ   يصحُّ  هبعلُّ بالت  ا  هبا  ق  لغريه  وليس  ا 

 ق.تعلُّ 

فام املذه  وبعد،  هذا  عٰىل  يف الوجه  احل  ب  اعل  الف  يِّ خروج 

صفاتهالقاد من  رضبو  ر  عند  اجلسم  عدمه  هذا  طع ق   أو  رقبة 

و بنية  ليس  وسطه،  خروتأثرياجلسم  هذا  لنقض  يف  من ه  جه 

 فاته؟ص

[ممَّ  ُيعَقل  وهذا  ال  ق ا]  ومن  يصحُّ الوهلم،  ت  ألنَّ وُّ ص  إره،  ذا ا 

  احلياة، فقد أحلنا إىلٰ   ينقض بنية  امن كونه حي�   نا خروج احليِّ جبأو

مفهومأ  وإمر  إنَّ ذا  .  املحقلنا:  عدم  احل  لِّ   عدم  فقد  الِّ يوجب   ،

وك  إىلٰ   أرشنا تعذلك  معقول.  ما  وجٍه    ببعضبعضه    لَّقسائر  من 

 معقول. 

احليُّ   فكيف   وبعد، ذلك  كونه    خرج  صفاعىلٰ من  و    يبطلته، 

و والرجل، واحلكممل خيبقطع الوسط،  اليد  بقطع  ها واحد  في  رج 

 : إنَّ ذلكوسواء قيلا؟  فيه  واحلالُّ   ةملام ليس بمجاور هلذه اجلفي

جه  ال وم، ألنَّه  عدَ فاته ومل يُ ص  عن  نة الرأس أو خرجعند إبا  حليَّ ا

  ذلك.قتيضول يمعق

ا نجد  هدة: أنَّ ملشاة املهذه اجل  وه   احليَّ ابتداًء عٰىل أنَّ   يدلُّ   وممَّا

قة هبا  متعلِّ   تكون  كن أنْ يم  ًا وصفات تظهر من هذه اجلملةأحكام

فيجب  هإليومستندة   يال  أنْ ا،  القوتجاوزها،    بتعليقها  ل  ألنَّ 

معلبغري غري  وهو  هبا و  وم،ها  املعن    العدول  مع عقولاجلملة  ة 

ا إي  ؤدِّ يُ ق  التعلُّ   مكانإ وإىلٰ ٰىل  أنْ جلهات  جتويز  ال    ات  صفتكون 

تستال امل  حقُّ تي  املعن  متعلِّ عقولعاين  أو ة  طبع  من  بغريها  قة 

  ارئ الط  البياض  ِف ن ييكون السواد مل  ه، وأنْ ]] غري١١٨ص  [[/

حملِّ  نفاهعٰىل  بل  اغ  ه  وكذلك  استحقاقريه.  يف  عٰىل دامل  لقول  ح 

 حكمه.هر لذي ظعقول اه بغري املعليقويز تيف جت أو الذمِّ  فعالاأل

عىلٰ ويدلُّ  أيضًا  ذ  أنَّ   اإلدلك:  بيَّنَّعىلٰ راك    ما  يقعا  بكلِّ    ه 

  شعر ألعضاء حياة لكانت كال يكن يف او مل أعضاء هذه اجلملة، فل 

ال يُ والظفر  ودرَ   هبام،  الك  كان  حياة  ب  إذا  من  األعضاء  دَّ   -حتلُّ 

ذه   كون هقتيضذلك ي  نَّ ته، ألحلَّ   م لكلِّ مااحلكتوجب    ل أنْ اوحم

أحياء  اجل ال فك  -كثريين  ملة  بإراتترصَّ   انت  وال  ودة  ف  احدة، 

هؤالكاليش  يكون بني  يسع  وال  الواحد،  اء  االء  ختالف  ألحياء 

هم إٰىل  عضين ُضمَّ بحياء كثري أ جمرٰى اجلملة    ههذ  والتامنع، وجلرت

 ذلك. ف خالومعلوم رضورًة  بعض،

ه ذري هحلكم لغجب ااة تواحلين هذه تكو ل أيضًا أنْ ملحاومن ا

ل االختصااجلملة  وألنَّ فقد  واحد  ه  ص،  من  ذ   يفليس  بأوٰىل  لك 

أنْ ريه،  غ جيب  املو  وال  احلياة  البعضجود توجب  يف  احلكم    ة 

ري  غ  كون احليِّ   ا مل يصّح وإذًا.  تصاص أيضخااللبعض آخر لفقد  

  حليَّ  اإليه من أنَّ ذهب ا ثبت ما ننهء معضها وال كّل جزهذه وال ب

األيف    ةاملوجود  لصفاتا  هبذه اجلأحد  هو  هجزاء  التي  ذا  ملة 

 عض هلا.ب

بو النظَّ قد  مذهب  ببع اطل  أيضاً م  وُيبطِله  ذكرناه،  ما  أض  نَّ  : 

جهأحدنا   يف  يديه  ك  ُحيرِّ الواحاحليف    خمتلفتني  تنيقد  فلو  الة  دة، 

فها  ت مع اختالركاابتداء احل  ّح يص يف هذا اجلسم ملشيئًا  احليُّ ن كا

 .طرافيف األ

ان  ا ما كبسطهن من قبضها ولَّت مل يمكذا ُش ليد اافإنَّ  وأيضًا  

فل  يمكن صحيحة،  أوهي  احلوال  مجلة  من  األعضاء  هذه  ملا    يِّ نَّ 

ر  مل ُيؤثِّ   نها عمنفصالً   يُّ احل  ]] كان١١٨ك، ولو /[[ص  وجب ذل

 فيها. ا يف فعلها اهتبغري صف

ا  قوال  وليس يمكن ، كةرامل احلاحت  بالشلل من  خرجتل بأهنَّ

ا ُحي تعاهللا  ألنَّ  وغريرِّ ٰىل  ال  كها.  اهذه اجلملة  متَّصلة  ء  الشالَّ ليد  تي 

كها، ولو ال احتامهلا لضًا ُحي هبا أي  ذلك. كة مل جيز لحررِّ

فإنْ  ب  وبعد،  اوالرأشار  إٰىل  احلياح  يقول:ة  عر  لتي  ا  ض  إهنَّ

اء  و ه اهلاد بأر  رة. وإنْ قاد  يَّة عاملةح  كونت  يصحُّ فيها أنْ باحلياة، ال  

يفملرتدِّ ا خمارقد  فذل  هذا    ياجلسم،  ال  ممَّا  أيضًا    ه حتلَّ   أنْ   صحُّ ك 

ة به وهو عٰىل صفتك األياة، وال ُيدرَ احل ذلك    مل يرد  وإنْ ه،  مل واللذَّ

 فهو غري معقول.

ة يف تكون احليا  نْ أ   جلسد، فيجبع بظاهر ايق  دراكأنَّ اإل  ىلٰ ع

ك  املحرِّ كان  ، فلو  طرافاًء يف األابتدالفعل يقع  و  ودة الظاهر موج

شيئ مدهلا  احلركاخالً  ًا  لكانت  اجلسم  عىلٰ هلذا  اة  سبيل   جلذب 

 رضورًة خالف ذلك.لمنا والدفع، وقد ع

ند قطع علة  لتلف هذا الروح املداخبب املوجب  السوبعد، فام  

  رجل. فعٰىل مذهب ع اليد أو القطتتلف عند    لرأس، وملوا  لوسطا

يق  ق جسم ر أنَّهسان اإلنهب يف ذن ييبطل قول مالم ام من الكنظَّ ال

إمن ألساب  اجلملة،  هذه  مجيع  املذهنَّ  ٰىل  يضهذا  مذهب  ب  اهي 

والنظَّ  يلزام.  ممَّا  إليه  الذاهب  ا احرتس  قطع  ام يف  لنظَّ م  الفرق بني 

ُقطِ   ليدل: اقا  ، بأنْ داليالرأس و لف،  لباطن فلم يتا   َعت تقلَّصإذا 

 والباطن.  ظاهرس انقطع الرأ ال وإذا ُقطِعَ 
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وإذبال  لتعلُّ   وهذا اا  باطل،  الرأس   صلتقلُّ جاز  يف  جاز  باليد 

زن، وإوالوسط يبقٰى    رأسه ووسطه أنْ   طِعَ  نأمن يف من قُ اه ملذا جوَّ

 . احي� 

ق و ُألزم  أنْ قد  املذهب  هذا  ا يكو   ائل  بظإلن  سد اجلاهر  دراك 

/[[ص  متناقض األ]١٢٠ًا  ملجاورة  فيها]  التي  ال  ياحل  جزاء  ملا  اة 

 التناقض إنَّام  ألنَّ   الزم،. وهذا غريدرخللعضو ااك ا إدرفيه، ك حياة

إباإلضا  يكون إدراكفة  يقوله  متك  ٰىل  كام  الامل  اخلدر  يف  عضو 

أجزاء    افيهيف مجيع األعضاء أنَّ  ذهب القوم  ن موالتسليم، فإذا كا

 إٰىل ماذا هي؟ اة، فالتناقضياء فيها احلفيها وأجزاة  حيال

اقوَّ  الذي  أنَّ   ا جيب علمهوممَّ  ب ٰى ذهتَّ إلنسان ح ا يفلشبهة  ٰى 

كلِّ لقا إٰىل  اخلطأ  يف  مذهب،  وم  استبعدأهنَّ   أ م  الصفة   نْ وا  ترجع 

س بحيٍّ إٰىل ما ليس  ضمَّ ما ليان ة إٰىل مجلة من األجزاء، وإنْ لواحدا

ح  حيٍّ ب تدواألُمور  ،  اي� فيصري  ال  الرض  خلالتي  وإنَّام    ورةحتت 

الدل  هافي  املفزع و إٰىل  ايل  عليالدل  يدلُّ ما    باعتِّ جيب  فيل  واله   يها، 

دليل  عجب من قول ال   الة، وإنَّامدلَّ ود إليه األب بام يق ٰى للتعجُّ معن

 عليه كائنًا ما كان. 

ا الواحدة  لصفورجوع  اجلة  من  أجزاء  مجلة  دزائإٰىل  فإذا  لَّ ، 

الدليل  علي إثباتهه  اجل،  وجب  [يف  الصفوذلك  كرجوع  ات  واز] 

إىلٰ ال وق الواحدةات  الذ  كثرية  عل.  أنَّ مند  احلا  اجل  يَّ   دومهو  ن لة 

ألنَّ  كلّ   أبعاضها،  إٰىل  ها  األحكام  أجزائهااجلمترجع  دون  من   لة 

ك واحد مريد واحد، أنَّه مدر  رةً ، ومعلوم لإلنسان رضودح وذمٍّ م

،  ان به حي�  معنٰى يكوإىلٰ ا يفتقر  نَّم  ا احليَّ جدنك فوتربنا ذلعا اوإذ

احليا ا  لمنوع ال أنَّ  ه  ة  له  اتوجب  إحلذا  غاية  م  الَّ كم  ع 

واتصااالخ احلص،  حلول  يفستحال  الواحدة  األجزاءمج  ياة  ،  يع 

أنْ وا أيضًا  حي�   املحلُّ   يكون  ستحال  يبَق اهبا  فلم  يف،  تعلُّ   احل  ياة ق 

وإجياهبا هلا،  احل  باجلملة  احليَّ وج   وملاال  ك  دنا  من  حي� ونخيرج    ا ه 

ا  عند هذا  بنية  أنَّ   م. جلسنقض  مل   وإنْ بنية    إىلٰ يفتقر    يَّ احل  علمنا 

 ك وحتديده.يل ذلٰىل تفصيوقف ع

إٰىل ما ليس  ي صفما ليس بذ  مَّ ينض  وليس يمتنع أنْ  ك  له تلة 

كانت لكلِّ واحٍد  ة التي ما لصف]] فتحصل ا١٢١الصفة، /[[ص 

ارق للعادة  بمعجز وال خ  يسإٰىل ما ل  قد ينضمُّ ه  أنَّ   َال ترٰى أ .  منهام

كم حا ليس بموم  ،للعادةقًا  عجزًا وخارري مصو كذلك فيه  ما  إىلٰ 

ا دالٌّ ألفعامن  وال  عل  فاعله  كون  عٰىل  ماامل  إٰىل  كذلك،  هو    ًا 

دالَّ باالجفيصريان   وما  تامع  العلم،  عٰىل  إىلٰ   ليسة  ليس    بجسم  ما 

ج فيصري  واملحلُّ سامً جسًام  بلي  ،  ق س  ك  احلمتحرِّ وجود  كة،  ربل 

 كًا. تحرِّ م صار كمتحرِّ ري أيضًا غو وه َدت احلركة فيهفإذا ُوجِ 

 ن عليها املكلَّف:لتي يكوائط ات والرشصفايف ال فصل:

كونه  بدَّ   ال من  يصحَّ قادر  حتَّٰى  منهًا  األفعال،      من  ُكلِّف  ما 

 بحه.ا ق يَّنَّق، وقد بايط  تكليف ما الصفة يقتيضنه هبذه الكو وفقد

ع  أنْ   وجيب ُكلِّ امليكون  بام  متمكِّ ًا  أو  بذلك،  علالمن  نًا  ف،  م 

 يقع إالَّ من  ال  وذلك  الفعل،  ملحكم مناصفة  ما له  ف  يام ُكلِّ  فألنَّ 

يستحقُّ عامل. وألنَّ  إالَّ الث  ه ال  بالواجب  إواب  الوجه،   فعله هلذا  ذا 

أنْ  عاملًا  يك  فيجب  وكذلك  ون  األفعال.  إنَّام بالقبصفات    يح 

اتحقُّ يس عٰىل  من  اه  المتناع  إذا  وألالثواب  بقبحه،  بدَّ  ال ه  نَّ متنع   

أنَّ   أنْ ضًا  أي أدَّ ه  يعلم  ُكلِّف،م  ٰى قد  بذل   فهو  وإالَّ   ا  مع  آمن  غري 

طاً  املجهود من أنْ   . يكون مفرِّ

يكون   نْ ب أ وم حتتاج إٰىل كامل العقل وجالعل  امَّ كانت هذهـلو

والامل العقل.  كامل  ف، صل للمكلَّ م حتعلو  هو جمموع  عقلكلَّف 

  ة، ألنَّ الصفهي حمصورة  ف ةتكن حمصورة العدَّ مل  علوم وإنْ الوهذه 

إعقل  اليف    لغرضا يرجع  وإنَّ ال  اكتساب  ام  ليه  إٰىل  وصلة  ُيراد 

ُكلِّفالعلو التي  وم  عها  األفعال  اوقوع  /[[ص  ٰىل  ]]  ١٢٢لوجود 

تناوهل فا  التي  أنْ التكليف،  للمكلَّف    وجب  ماامن  حيصل   لعلوم 

 .نيهذين الوجهن معه من كَّ يتم

تع  امَّ كان ـول من  ا لُّ للعلوم  بالبلبق  لما لعض  عض    غريها،يس 

ام هما ال تسل  كلِّ حصول    وجب يثبت إالَّ    لعلومذه  إالَّ معه وال 

 يطول. ذلك بوته. وتفصيل ثب

ُقسِّ  إٰىل  مت اوقد  ة عقالً  هلا العلوم ثة أقسام:  ثاللعلوم املسامَّ أوَّ

واأل  بُأصول ة،  يتمُّ ها  ثانيدلَّ ال  هب ما  العلم  إالَّ ذ  األُصول  معه، ه   

 به.  الَّ طلوب إامل لغرض اال يتمُّ ا ا مالثهوث

ل:  ثال  م بالعاألوَّ عليها  أحواللم  يتغريَّ  التي  من   األجسام 

وسكون والعلموقر  حركة  وبعد،  من باست  ب  الذات  خلق  حالة 

ذه ل هبفعاق األتعلُّ و،  لني، والعلم بالفاعلنيات املتقابثبالنفي واإل

و  ات أ دَرك باملاملو عن هك إالَّ ممَّ  العلم بذلصحُّ ال، وليس ياألحو

 لصنائع علمها. ارس اإذا من ها، وممَّ أدركمتٰى  المهممَّن يع

منه. وهذا    بدَّ   ة فالعيَّ ة الرشدلَّ ت من ُأصول األاوالعلم بالعاد

خبار  أل اق قوم بذلك العلم بمخرب، وقد أحلثاينهو مثال القسم ال

  فيه.الٍف  خعىلٰ 

مثال  فأ ا  فالمَّ الثالث  العلمقسم    لذمِّ وا  دحاملبجهات    هو 
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ر، فيجب  النظ  ن إمهالفه م خويصحَّ   حتَّٰى   ارِّ ضق املرُ وطُ   فخلووا

 .به إٰىل العلمل عليه النظر والتوصُّ 

عىلٰ وا يدلُّ  ب  لذي  قالهيَّنَّما  ما  دون  العقل  هو  وف صن   اه 

هذه  املبطلني حصول  عند  أنَّ  وتكاملالع:  اإلنسان يكولها  وم    ن 

و يتكاملمتعاقالً،  مل  عاقالً،   ٰى  يكن  كلِّ عىلٰ   ُوِجدَ   نْ وإ  مل  ٍء يش   

 ن غريها.قل دوا الععٰىل أهنَّ  ذلك فدلَّ  اها،سو

وإنَّ ١٢٣[[ص  / الام  ]]  هذه  ألمرين:  علوم ُسّميت  من    عقالً 

ال ح ممَّا تدعو  تتعلَّق  إليه، من    نفسيث متنع وتعقل  التي  به  القبائح 

ال  هًا تشبي لشهوات،  ا واأل بعقال  أنَّ    مرناقة.  هذه  اآلخر  ثبوت  مع 

 قلة. ا عال، فكأهنَّ ال ستدظر واالبالن تعلَّق ي تالت علومثبت الت لوم الع

تعاىلٰ  نصفه  مل  اجلملة  و  وهلذه  عاقل  بجميك  إنْ بأنَّه  عاملًا  ع  ان 

 علومات.امل

لتي  ات  ًا من اآلالنيكون متمكِّ   ف عليه أنْ لَّ وممَّا جيب كون املك

ي  جيرة  آللد افه، ألنَّ فقكليق هبا تعلَّ ال التي يتيف األفع  يهاج إلحيتا

تع،  يفالتكل  قبح   القدرة يف  فقد  جمرٰى  الفذُّ وألنَّ  فقدها   عل معر 

القلتعذُّ  فقد  مع  أنَّ  درةره  إالَّ  رضبني:اآلال ،  عٰىل  ال   منها  ت  ما 

  يف أنْ للتكليد والرجل، فيجب مع اتعاٰىل، كا يقدر حتصيله إالَّ اهللا

للله  صِّ ُحي  يف  تعاٰىل  احلاوق مكلَّف  إليت  والرضجة    اآلخر   به. 

يف   والقوس الكتابة، م يفلكالق فسه،صيله من نن حتمن العبد مكَّ يت

تعاىلٰ ا عليه  جيب  فال  حتلرمي،  التمك  بل  مصيله  حتصيله، ني  ن 

 لذلك كاٍف.جياب واإل

األفـول كانت  رض  عالامَّ  رضبنيعٰىل  ال :  يف  حيتاج  ال   وجه ب 

يقع اعلي  الذي  كره  الوديعإلرادة  حي  بورض  ة،دِّ  اىلٰ آخر    تاج 

الدَّ ضقة كاإلراد  الواجبةالصالو  يناء  منعكلِّ يُ   أنْ ز  . جاة  من  ه ف 

إليها،    رادةمن اإل حيتاج  ما حيتومل جيز  ما ال  إتكليفه  ٰىل اإلرادة  اج 

 ع من اإلرادة. املن مع

أنْ  جيب  املكلَّ يك  وممَّا  مشتون  كونه  ة  صحَّ عليه   ونافراً   هياً ف 

وإنَّاماوملتذ�   اً وآمل ألنَّ لنق   .  ذلك  الغا  بالتكلي  هو   ذاإ  فرض    كان 

للثواب،  تعريال الثوااستحصحَّ  يولن  ض  إالَّ قاق  عٰىل  بام    ب 

فعل تركاملكلَّف يف  وإنَّ ه لو  ة،  مشقَّ ال  امه  بيشقُّ عليه  يكون    أنْ فعل 

 ف العدول عنه.  ملا ُكلِّ هياً نافر الطبع عنه ومشت

ا   ]]١٢٤[[ص  / إنَّه  قي  جلملوهلذه  منل:  بدَّ  عٰىل  شم  ال  ة  قَّ

الفعملكلَّ ا يف  نف  أو  فسل  أوسببهه،  يتَّ   ،  بفيام  ويفصل  يل  تفص  ه. 

 .ل طولمَ هذه اجلُ 

يفالرش  ومن املراعاة  املكلَّ ائط    ٰ خمىلَّ كونه  واف  رض  وب  رتفاع 

ألامل املنع  نع،  مع  من  -نَّ  كان  تسواء  مه  أو  غريه  عاٰىل  ر    -ن  يتعذَّ

نَّ القبح ر، فإالتعذُّ   انيِّ جهٍة كر أللتعذُّ ع افه مقبح تكلييل والفع

 .تلف خيال

زقيل: ج نْ فإ  ملنع.ط زوال ا برشتعاىلٰ  فهكلِّ يُ  وا أنْ وِّ

ب، وإنَّام عواق ممَّن يعلم ال التكليف  ال حيسن االشرتاط يف لنا:  ق 

ذلكحيس بالعاقب  ن  علمه  لفقد  أحدنا  ما  ة،  من  خيرج فيشرتط 

 احلسن. إىلٰ تكليفه من القبح 

جاز    جازولو   يعلم  ىلٰ تعاتكليفه  ذلك  من  يعجز  أنَّ   ط برشه 

أو  اعرتفا أنَّ من    العجز،  هبذا يمو  هيعلم  جيالرش  ت  وما  ب  ط، 

واشرت عن  اطه  اإلجلاء  والأنَّ  ذلك:املكلَّف  يف  الغرض  أنَّ   علَّة   

إذبالتكل أ يف  فام  للثواب،  التعريض  كان  من  املكلَّف    خرج ا 

بالف املدح  أنْ أ عل  استحقاق  يسال  جدر  الثو   تحقَّ   وبه    اء اإلجلاب، 

 ًا.ل معأو ال يفع علفي دح يف أنْ قاق املاستحُيسِقط 

ي أنَّه  رٰى  َال ت أ من تل نفسه واحلميم  مل يق حاً من  ستحقُّ مدال 

إذا   الشبهة،  ولده  موكذل زالت  يستحقُّ  ال  اهلرب دحاً  ك  عٰىل 

والنار.  السبع  الفعل وأل   من  امل  نَّ  به  يستحقُّ  فعل  دح إنَّام   متٰى 

ووجوبه حس   هذا  وا نه  الفع يف مللجئ  ،  خوف عل  من  ل  ة اً  املرضَّ

   هلا.عاً ف ود 

عىلٰ جلاواإل قسمء  جيأحدمهاني:    جمرٰى  :  أ املنع،  ري   نْ وهو 

ت اهللاُ  العبدَ ُيعلِم  إنْ   عاٰىل  منعه    بعض   رام   أنَّه  فيكون  منه،  األفعال 

أنْ  إٰىل  يفعل  ملجًأ  يف  ه.  ال  ظنِّومثاله  يف  غلب  من  بالشاهد  ة  قه  وَّ

أ مارااأل إنْ ت  بعضر  نَّه  قتل  ممللا  ام  يمنع  فهذا   نهوك   ،

إىلٰ ]١٢٥ [ص[/ ملجئ  أنْ ]  يقتله.    الووهب  ال  كذا  أهل  جه  ان 

ملاآل منجئني  خرة  االمتناع  ألنَّ   إٰىل  تعاىلٰ القبيح،  اهللا  أع  لمهم   

م مت  موا القبيح منعوا منه. ٰى راأهنَّ

اوالقس من اإلم  باملناآلخر  يكون  ما  اافع  جلاء:  ة  لكثري خلالصة 

ع  من املناف هافي  م ما اجلنَّة وعلأرشف عٰىل    ن كمالشديدة،    ةواملضارَّ 

إىلٰ هف ملجئ  دخو  القتلومن  وهلا،    يف  أقا  إنْ   خاف  بعض  م 

 ارقته.ملجئ إٰىل مفاألماكن فهو 

يواإلجل ما  اء  فمنه  خينقسم:  يتغريَّ ال  وال  إجلاًء  كونه  من   رج 

املنع. وأ ام باإلجلاء من حيث اإلعالحاله، وهو   اجع  الر جلاء  اإل   مَّ

  اء منه عن و إجلوخروج ما هه  ريُّ وز تغع، فهذا جيافواملن  ضارِّ ملإٰىل ا

أَال صفت تره.  ا  أنَّ  مٰى  اهلمللجئ  وعنن  األسد،  من  التغوُّ رب  ث  د 
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الشديد الرضعن فقب  أنْ د  ا  يرغب  د جيوز  العظيم، فال يف  لثواب 

ث.  والهيرب منه   يتغوَّ

  ء،اهلا اإلجل يتناومل  لتيال اار لألفعيختوقد ثبت مع اإلجلاء اال

األسد    خلوف  احليَّ ألنَّ   ه  إىلٰ من  خماهلرب  اجلهاريَّ و  يف  ال  تي  ت 

علمه أنَّه  بعض امللوك ل   الكفِّ عن قتلئ إىلٰ ا امللجها، فأمَّ ذ فييأخ

ملجًأ  كان    ، وإنْ الهشبهة يف أنَّه خمريَّ يف أفعفال    منه متٰى رامه  منَعيُ 

 تل. عن الق من الكفِّ 

من   ملم  يع  أنْ   كفِّ لا  رشوطوليس  ألنَّه  كلَّ أنَّه  ُأريد    نْ إف، 

أ كلَّ كلِّ م  نَّ بذلك  ممَّ   فهفًا  بهاعتبا  ا الفهذا  ار  ي  ملكلَّف، ألنَّ  علم  قد 

الفعل   ويتمكَّ وجوب  عىلٰ عليه،  أدائه  من  ان  وجب،  الذي   لوجه 

  هذا العلم. اجة به إىلٰ  حمل يعلم أنَّ له مكلِّفًا فال وإنْ 

بُأري  وإنْ  مكلَّ أد  بوجوب  العف  نَّه  عليهلم  التمكني أ   الفعل  و 

لك  ف، فذمكلِّ  موجٍب و إىلٰ ذلك مضافاً   ن ك يمل  ذا العلم، وإنْ هب

 ه. ايَّنَّلة قد بط ال حمارش 

الرش من  أنْ وليس  أيضًا  املكلَّف  ي  وط  أنَّه  قبل  علم  الفعل 

ألنَّ ذلك لو كان    ليه قطعًا،ب عللفعل ال حمالة، وإنَّام أوجلَّف  مك

الًا  رشط أ طع عىلٰ يق  لِّفملككان  و  بقٰى نَّه سي  الفإٰىل  وهذا قت  عل، 

ا بالقبيح.راغ إليوجب  ُجيوِّ مكلَّ ]]  ١٢٦[[ص  /  نَّ كلَّ وأل  ء  ز  ف 

 . بقاءالقطع عٰىل التقبل، وهذا يف  كلِّ زمان مسام يفاالخرت

يلزم عىلٰ  هذاوال  األنبياء    إليه يف  ُيذَهب  ومن جيري     ما 

  علموا   بَّامم رم، أهنَّ لسالم امجعهٰىل  ة عئمَّ راهم يف العصمة من األجم

ني أداء   حقٰى إىلٰ سيب يعلم أنَّه  أنْ   ال بدَّ  9 يَّ لنبقطعًا، وأنَّ ا البقاء

ُمحِّ م وذلك  الرش  من  ه لا  اإلغع،  معنٰى  املعصوأنَّ  يف  املراء  وثوق  م 

 قبيحًا زائل. فارق بأنَّه ي

بالصالة    اطبندكم ال يعلم أنَّه خماملكلَّف عان  قيل: إذا ك  فإنْ 

إ  فومكلَّ  أ الَّ لفعلها  بعد  وقبل    نْ   ُجيوِّ يفعلها  االذلك  ،  امخرتز 

ز عل  أنْ   وُجيوِّ تكون  وال  فع  فكيفاجبة،  يه  الصاليلزمه  مع ل  ة 

 ه الوجوب؟ إيقاعها عٰىل وجق الوقت وتضيُّ 

عٰىل   علمز عٰىل نفسه االخرتام فهو يجوَّ   نْ ذا املكلَّف وإا: هقلن

وهواجلم يبقٰى  ال  أنَّه  املعىلٰ   لة  صفة  وف  كلَّ   الصالتلإالَّ  ، ةزمه 

التحرُّ  والفيلزمه  من  تحرِّ ز  بالواجبخالاإلي  يستحقَّ لئالَّ   ل    

زنَّام، وإمَّ الذ  ة. الصال بإيقاع  يتحرَّ

 أنَّه يكفر: علم  تعاٰىل من يم يف تكليف اهللافصل: الكال

 لتكليف ال يطيع  العلم باأنَّ يف هذا الباب، ربَّام ظنَّ    خالف  نم

ويمنيتكليل  حي ال  ادُير  أنْ   عفه  ومنهطاعةمنه  ذلك م  ،  جييز  من 

عي قبليف ن هذا التكحسيف كانًا وخيالف إم ا  تلفو اخ وإنْ حه، ويدَّ

 القبح. ن وجهكرونه مفيام يذ

أنْ وينبغ بالكال  ي  أحنبدأ  من  ذم عٰىل  بال  نتبعه  ثّم  م الكاللك 

 عٰىل ما خالف يف حسنه. 

إرادة فصل:    ]]١٢٧ص  [[/ ة  صحَّ علم  يف  ال أنَّ ريد  امل  ما    ه 

 ع:يق

مٰىض  ا  قد  هذا  اإللكيف  أنَّ  بمتاب  تتعلَّق  جهة    هارادرادة  عٰىل 

أنَّ قد صأو يعتلم [يع  وث، وإنْ احلد ة  أ حَّ ان  امَّ كـده وليري  نْ ه جاز 

ة احلد  خيرجه ال يقع ال  ما املعلوم أنَّ  ] ذلك  يعلم  نْ وث وإعن صحَّ

 راد. يُ  نْ من حاله صحَّ أ 

ثل ذلك  ب مته لوجرادإ يل يقع حيال ه ن العلم بأنَّ ًا فلو كاوأيض

واليف    ، علظنِّ أنَّ قد  باضطرار  أ منا  منحد  يريد  من  كثري  نا   

ال  لفنياملخا وين  دِّ يف  ظنِّغلب    إنْ اإليامن  م  يف  أهنَّ يفعلون ه  ال 

وير  بأمارات له،  متظهر  قُ يد  وقد  اجلائع  مَ ن  أنْ دِّ الطعام  له  يأكل     

أنَّه الهده منِّه ال يع ظوأنَّ يف   بأنَّه   لمالعحال  أ   ل. فلوكيأ  ن جلاجة 

 .الظنَّ   ألحال ذلكته ادال يقع إر

األعنمج  وإنَّام بني  امل  رين،ما  لكونصحِّ ألنَّ  مراداً اليش  ح    ء 

يل املحالظّن، وكذلك  ة حدوثه االعتقاد ولعلم بصحَّ فيه ايساوي  

ث  حدو  م باستحالةلعلوي فيه هذه األُمور، ألنَّ ا  يسالكونه مراداً 

كاالعتق والل لذ  ادالذات  تعلُّ إحايف    ظنُّ ك  فق  لة  كان    لواإلرادة، 

 .ظنِّ يف ذلك ال اواهإلرادته لس يالً أنَّه ال يقع حمالعلم ب

فقوأيضاً  أح  يريد  من  د  ثّم  غريه  دنا  ما  الفعل  أنَّه  له  ينكشف 

ُيفرِّ  وال  بنيق  وقع،  املريد  ما   حالة  هذا  أراد  لو  حالة  وبني  هذه 

ق بني حالتي فكام مل يُ  قع،و  ال يقع. ا يتعلَّقملويقع  ملا داً قمعتكونه رِّ

ا ء عٰىل ميشبال   نَّ العلمأل  لم،هذا الباب كالع  س اإلرادة يفيلو

ف  هو يبه،  أنْ ال  حي  بحدوثتعلَّق  ي  صحُّ  ال  وإنْ ما  واإلرادة    دث. 

حدوث األتن فليس١٢٨[[ص  مر /اولت  متع]]  ما  ت  به عٰىل  لِّقة 

  هو   ما  قه عىلٰ لَّ عبمتتعلَّق  االعتقاد الذي    رية جمرٰى جا  هو به، فهي 

  ع أنْ ه غري ممتنأنَّ   جمرٰى القدرة يفوجيري أيضًا  ،  بهما ليس    به وعىلٰ 

 دوثه.ا يصحُّ حممَّ  إذا كانال حيدث  نَّهعلوم أامل ق بامتعلَّ 

ريد من أيب هلب كان ي  9  أنَّ النبيَّ ًا ب عٰىل ذلك أيض  وقد اسُتِدلَّ 

أ    اهللا بخرب   علم   اإليامن وإنْ  عات مجا من    ريد ا ن نَّ أ ، ون نَّه ال يؤم تعاٰىل 

  ن.ذلك ال يكو  أنَّ علمنا    احدة وإنْ  احلالة الو يف  ر اإليامن افَّ الكُ 
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كنَّق  التعرد  أنَّ  ذكرنا  لليشا  حيض  يف  كلَّ   كمه،ء  من    وأنَّ 

ذا تعريضه له إه  سن من غرير حيل إٰىل أمرين كُأمونه التوصُّ حسن م

القبح،ووج  انتفت الكس  وبع  ه  منقبحذلك  ألنَّ  من  ق   ،  بح 

 له. ه تعريضه غريمن ء قبح ل إٰىل يشالتوصُّ 

الت حيس  أحدنا  أنَّ وقد علمنا   منه  إىلٰ وصُّ ن  الل  با  ألفعال ثواب 

يستحقُّ   أنْ التٰى  فيجب  أنْ   حيسن  هبا،  تعاٰىل  للثواب  ُيعرِّ   منه  ضه 

 ه. وصله إليا يعل موُيكلِّفه ف

حسن أنْ منَّ  وإذا  نُ نفوسنا    ضرِّ ُنع  ا  غريناعرِّ أو  للمنافع   ض 

ام  وإنَّ  ة الدائمة.عظيمللمنافع ال يضاً وٰىل باحلسن تعرنقطعة، كان أ ملا

الكافرسترضَّ ا جهة     من   نفسه  من  أ   ال  مكلِّفه، ألنَّه  عٰىل جهة  قدم 

عن  اٰىل  تع  اه اهللاهن  وء اختياره بعد أنْ اب بس ستحقُّ به العقما يفعل  

عك وحذَّ ذل بوعده  الذي رضَّ ف،  الفهبه يف خورغَّ ليه  ره  نفسه  هو   

دوىلٰ ع احلقيقة  ق   بل  مكلِّفه،  نن  مكلِّفه  فعد  بتع  غايةه    ريضه النفع 

ما    عل كلِّ تكليف وحثَّه عليها، وف بالل إالَّ ال ينا  ثواب التية الملنزل

 يها. ثه عل]] يدعوه ويبع١٢٩ص [[/

أ يع   تكليف من والوجه يف حسن   حسن و الوجه يف  كفر ه نَّه ي لم 

. والفرق تفاع بالثواب نالتعريض لال ؤمن، وهو  ي ه أنَّ من علم   فكلي ت 

إىلٰ ال   ما   بينهام يرجع  ال   ا   املؤ ختياتكليف من  ب ر  يُ من  نف ي  ؤدِّ ام  عه إٰىل 

  واسترضاره.  به ] عط ي [إىلٰ ؤدِّ واختيار الكافر ما يُ   المته، وس 

بأنَّ   قيل:  فإنْ  م  بيِّنوا  القبح  هذا  فنتوجوه  عن  التكليف ية 

 نه. حسعىلٰ  اللد ستحَّ لكم االليص

وج يفقلنا:  القبح  معقول  وه  منتالعقول  أمجع  وهي  ن  ع  فيةة، 

أنَّ ليف  هذا التك ] هذا  [قبحيف وجه  ادَّعٰى    متٰى كفر. وه يمن علم 

، أو كونه  يؤمن  فقد علم بأنَّهأو    نَّه ال يؤمن،التكليف كونه عاملًا بأ

أو   .تهمرضَّ   ىلٰ ٰى إيث أدَّ ار به من حو أنَّه إرضأ ،   ال بحصول لهعبثاً 

ه سوء  نَّ و أواله ملا حصل، أ فساد عنده ولالفيد حلصول  : إنَّه مقيل

َ و ُخ  العبد ل ألنَّ  نظر  خيتاره. ز أنْ مل جي ر لنفسهن االختياوأحسريِّ

 كفر وجه قبح، ه يأنَّ علمه بأنَّ   عٰى : إنَّ من ادَّ فجوابنا عن ذلك

أنْ  من  خيلو  ذيكو   ال  علم  اجللك  ن  [بالرضعٰىل  من    أو  ورةملة 

فاسد، ألب. واألوَّ تسااالكيق  طر بالنَّ ل  العلم    قبح واحلسن عىلٰ  

منة  جه ككام  اجلملة]  العقل،  بقبحالعلل  االظ  م  عٰىل  جلملة، لم 

عقالء،   الاختصاص بني ومسان، وال يقع يف هذه العلاإلحوحسن 

 ًة.ورادَّعوا علمه رض نعلم ما نا الونحن كلُّ 

ف ادِّ رق بوال  م، وبهسادعائهم ذلك مع فني  ادَّ ني  العلم عن  ٰى 

بحالرض للث  سنوري  وإنْ التعريض  امل  واب،  أنَّ عرِّ علم  ض 

 .ض ال خيتارعرَّ امل

، فال بدَّ له من سباً ك مكتعلم بذل كان ال  إنْ ]] و١٣٠[ص  [/

يف   يردُّ أصل  نظ  ليه،إ  الشاهد  يف  وجب  ردِّ ائره  كام  الكذب   من 

نفع د  الذي  ا  رضر فع  أو  بالكذب اخلايل  لتكلإٰىل  ك يف  لذمن  يف 

متعذَّ وه  قبح.ال التكلذا  يف  ال  يفر  ألنَّه  الشاهد  ،  يف   إىلٰ طريق 

 و يطيع. أ يصف يعملكلَّ أمور أو ا املالعلم بأنَّ 

ق و علمأيضًا  املنافع  ناد  حسنه  طريق  ما  قبحه   أنَّ  وطريق 

الظنُّ ملضاا يقوم  ا فيه    ّر،  كالتجاراتمقام  م  لو العوطلب    لعلم، 

ن احلقِّ  ع  لضالِّ إرشاد ا  نبحسف. ونحن عاملون  رصُّ التورضوب  

إٰىل  عام  تقديم الط  سنبح  يقبل ذلك، وكذلكبأنَّه ال    ظنِّ إليه مع ال

معاجلائ يأبأنَّ   الظنِّ   ع  ال  وإده  اكل،  به  حلالء  لينجو  الغريق  إٰىل  بل 

فيخال    بأنَّه   الظنِّ   مع به  ك  فيتمسَّ بدالً لرج.  ذلك  علمنا  من  و   

ملالظنِّ  اختل،  اا  حسن  ف  خيتلف  كام  طرذك  ماحلسن  من  لب  ناه 

 .نَّ لعلم فيه الظا وم، وساوٰى باح والعلألرا

ال كان  حيس  يفتكلوإذا  للممَّا  متٰى ن  ويحسنًا   كان  منافع  قبح  ، 

أنْ   متٰى   املضارِّ ألجل   وجب  قبيحًا،  الع  كان  مقام  يقوم  فيه  لم 

بيَّنَّلظنّ ا وقد  ح،  يف ا  مسنه  الشاهد  الظنِّ   املأأنَّ   ع  يقبل،    مور  ال 

 م. لالعيكون مع  وكذلك جيب أنْ 

قف  فإنْ  عن    اد الضالِّ كرناه من إرشذ  يف وبني مابني التكلوا  رَّ

الطعو  يندِّ ال و تقديم  احلبام  بإدالء  مجل،  يف  يع  أنَّ  ة  مرضَّ هؤالء 

لزواهلا،    حاصلة ضناهم  عرَّ يقبلووإنَّام  مل  كافإذا  عىلٰ ا  هم   نوا    ما 

رض  ومل  عليه والتكليزدادوا  عيرًا،  ماف  رضر  عند  نده  ه كان 

  حيصل.مله حاصالً ولوال

ضنا: مقلنا م، وحمتاج إٰىل طعاّل عن طريق، ضاه لنفي من ن عرَّ

بإنَّ فلم يقبل فة،  اصل يف جلَّ وح ائدًا  رًا زحقَّ رضيست  من أنْ دَّ  ه ال 

ت نعٰىل ما كان فيه، ألنَّ  إذا فوَّ تناعه  بامة  من املرضَّ اخلالص  فسه  ه 

  يستحقُّ   ن كا  هللا تعاٰىل، وماب من االء والعقالعقن ام   الذمَّ يستحقُّ 

 ألمرين. ا بنين أنَّه ال فرق  فيمتنع. فبا ض،مل ُيعرَّ  من ذلك لوًا شيئ

فإنْ ١٣١[ص  [/ ذكريل:  ق   ]]  ف  متوهما    أنْ جيزوا  يُ صحيحًا 

بضاعةيُ  بدفع  ولده  الوالد  ض  و  عرِّ للربح  والنفإليه  أو    إنْ ع  علم 

 منه.  الُيؤَخذ املل ووُيقتَ  ق يف طريقهنَّه ُيغرَ أ  نَّ ظ

ا منافع  والددة  عائ  هومضارُّ   دلولقلنا:  عرَّ إٰىل  وإذا  ضه ه، 



 التكليف) ١١٠(/ التاءرف ح  ........................................................................................................... ٣٢٦

ف بذللمنافع  ينتفع  فرسُّ ويلك  ألنَّه  به،  ظنَّ إذا    أو  أنَّ علم  يغ  رق  ه 

مالهو أ   يتلف  أنْ إيَّ ه  عطاالذي  حيسن  ألنَّه رضر    خيتار ذلك،  اه، مل 

نفسهيض  حم إٰىل  والتكيتعجَّ   وغمٌّ   وصله  ذله.  بخالف   لك،ليف 

ء  ر بيشاال استرض وعاىلٰ فاع له تتان  لص لنفع املكلَّف، والخاألنَّه  

 خر.اآل مرين عىلٰ األحد ، فال جيب محل أ وال املكلَّفأحمن 

يوأكثر   متٰى  ن  أنْ لزمنا  ما  رناجيز  ا   قدَّ ض  يف  ُيعرِّ من  لشاهد 

خي لنفع  ض،  صُّ غريه  يش  وال  املعرَّ منه  وال  معرِّ إٰىل  ء  يعود  ضه، 

بمرضَّ ي والرض  تهلحقه  وإنْ   غمٌّ   ر  طباع،  نفور  لك ذان  ك  وال 

أنْ   ال  راً متعذِّ  أو نظنُّ وهذه حالة ك  ه.حيسن تعريض  يوجد    ام نعلم 

إأنَّ  يصل  ال  باختيا  بسوء  ويسترضُّ   ليه،ه  وره  نعاقبته.  ز جينحن 

 عٰىل هذا الرتتيب والتقدير. ذلك

[ا ا  أنَّ ]  للدليفأمَّ فقد  عٰىل  يطي  علمه  قبح، بأنَّه  بوجه  ليس  ع 

يأنَّ هو  ف ذلك  قبح كلِّ قتيض  ا       ا غريه منَّمر  اآل  د، ألنَّ هلشاأمر يف 

امل إٰىل نفعدِّ ؤبالفعل  إذا امتثل ال  ي  ، وال  يعيصأو    أنَّه يطيعم  يعله 

إ  طريق بذلٰىل  لنا  كلِّ جيب    وكانك،  العلم  الشاهد،   قبح  يف  أمر 

 خالفه. لمنا وقد ع

دأمَّ ف عا  كونه  غفباطلةبثًا  عوٰى  ال  ما  العبث  ألنَّ  فيه ض  ر، 

ف التكوليس  مثله، ويف  ريض تع  وهو  غرض جليل   ليفيه غرض 

ملنلَّف[املك بزل]  االنتفاع  ال  ة  الذي    وال   يستحقَّ   أنْ ز  جيوالثواب 

 ؟! عبثاً ون ، فكيف يككليفذا الت هبحيسن إالَّ 

فإنْ ١٣٢[[ص  / ز  ]]  من  أليس  ظنِّرع  قيل:  مع  ه  سبخة 

ُجت ا  بأهنَّ   لقويِّ ا أنْ ين  والي ُيوَصف بأنَّه عابث،  دال  ل: إنَّ  يقو  فعه 

التعرُّ غريض بالنلالض    كان  وإ  زرع،تفاع  تكليفالَّ  ن  م  مثله 

 يكفر.

مقلنا السبخة  زارع  ظ:  النِّع  ا  أهنَّ ُجت ه  شيئًا    ال   قبيح،  فعلهدي 

  ًا لنفسه، رضَّ ومن حيث كان مضيِّعًا ملاله،  بل م  عبثاً ن  من حيث كا

اومت ل  أنَّه لو جعأ   لك.بذ  لغمَّ عجِّ ترٰى  بإ َال  له  م  زاءل  يتلف  ن ما 

السنيَّ  املنافع  منه  حلة  بذره  أو    نْ وإ  ذلك،سن  ض  رظنَّ يف األ علم 

ا ال   ا  أهنَّ   هه ظنِّدون  واصلة إليهال   هو املضارُّ   بحالقتنبت؟ أنَّ وجه  أهنَّ

تن ولو بال  بأدنٰى  قبح    ت،  خلرج  للعبث  عنذلك  العبث،    غرض 

و  ض أصدقائه أ إذا رسَّ بذلك بع  ةسبخليزرع ا  أنْ   منهحسن  كان  ف

 . حك من فعلهض

ال هذه  سلك  من  بغدقطريفيلزم  من  فامل  ةاديَّ ة  م عتزلة،  إهنَّ

ريه  ن غفًا يف إيامن لطإذا مل يك  فريك  ن املعلوم أنَّهحون تكليف مبِّ ُيق

م يك  وإنْ رسهم  لق بأ خلن تكليف احيس  أنْ  ان فرون، إذا كعلم أهنَّ

واح  يف  ذلك لطفاً ك بل  إيامن  تقعيف طاد  بعضهم،   عة واحدة  من 

وهم  ،  عبثاً من كونه    فعلري من األغراض خيرج الالقدر اليس بألنَّ 

 ون منه.نعذلك ويمت يأبون

  ن فيام يكو  خيلو من أنْ ال    أنَّه يكفرم  علو، فتكليف من املوبعد

امليرج إٰىل  أ   نفعاً كلَّف  ع  نقوله  ما  عىلٰ عٰىل  رضرًا  عيه    ما  و  يدَّ

  تَّٰى خيرج  حإلجياب كونه لطفاً   فال معنٰى   نفعاً كان    نْ لفون، فإ خاملا

ظلًام أو  من كونه    وجهبخر  رًا فليس ن رضكا  من باب العبث، وإنْ 

 لغري وإيامنه.حًا انتفاع ابيق 

كون  اأمَّ و إرضإبطال  حه  من  أ ارًا  إدَّ يث  ال  قلنا:    ة.املرضَّ ٰىل  ٰى 

إ  سلِّمنُ  مان عحسالنفع واإل  رضارًا، بل غايةكونه  ،  ا أوضحناهٰىل 

ة، بل الكفر  رضَّ ي إٰىل املؤدِّ ]] هو امل١٣٣/[[ص    فس التكليولي

ا إىلٰ أدَّ   لذيهو  اٰى  العقاستح  واالسترضقاق  من  ارب  والكفر   ،

با املكلَّف  وقد زجر ارختيفعل  غا  عنه  ه،  ا تعاٰىل  رية  فيام    غبةً لزجر 

بهستي والثو  حقُّ  خمالف.  التكلياب  يكون  مف  كيف   املتقدَّ

 ر بالعقاب.ل الرض ألجلعقاب قبيحاً ق اتحقاالس

ا قبح  بدَّ ألفووجه  ال  والعال  هلا،  مقارنته  من  تأخريه و جي      ز 

ما،  عنه كان  يستحقُّ ولو  بمعصيالرض  من ه  ا  لقبح ر  وجهًا  ته 

إذاليلتكا لوجب  املجوَّ   ف  ذلك  واآلكلِّ ز  أ ف  وال يعلممل    نْ مر  ه، 

بوته يف قبح  ، كثه القبحبوت وججوز ثأمره قبيحًا لت  يكون   أنْ   ظنَّه

أنْ عل  قداماإل وكان  منَّ  يه.  عريقبح  اا  عىلٰ ض  اجلائع،    لطعام 

الضالِّ  إالدِّ   ن ع  وإرشاد  أنْ لت  ليه، ين  وي  جويزنا  أو   رضَّ ستيعصينا 

ام،  هب  اذلك مرض�   فعل  يكون من  أنْ ب  جي  ه القبح. بل كانهو وج

ة يؤدِّ يُ قالوه  ٰىل ماه عنَّ أل  . فه. ومعلوم خالإٰىل املرضَّ

فسدة عٰىل ما ادُّعي، ألنَّ  كفر ميملعلوم أنَّه  من اكليف  وليس ت

  التمكني.   م دُّ ع تق يقع، مملها  ع عندها الفساد، ولوالفسدة ما وق امل

ق  أنْ   يلوربَّام  هلا حظٌّ ي  من غري  سدة يف  املفني، ألنَّ  مكالتيف    كون 

إىلٰ الد  حكم ااعي  والبلفع  عليل  واهاعث  إٰىل  ،  ال  لداعي  الفعل 

 .عليه مني متقدِّ لتمكفيه بل ا ينًا ون متكيك

فأنْ ومث املفسدة:  ت  ال  اهللا  [عاىلٰ يعلم  أنَّه  ولدًا  نْ إ  لزيد  خلق   [

خي  وإنْ   فر،ك يآم  لقهمل  مل  أو  يؤن  ومل  مفسدةمنكفر  فهذا  بغري   . 

 ي ذكرناه. الذ ]ت [احلدِّ حت ولهشبهة، لدخ

لتكليف  ألنَّ هذا ايكفر،    أنَّهوم  ملعلف من اكليلك تيشبه ذوال  

الصالح  نيمتك من  واوالف  واساد  ارتفع  ملعصيلطاعة  وإذا  ة، 



 ٣٢٧  ...........................................................................................................  التكليف) ١١٠(/ التاءرف ح

ذل من  كالتمكني  كلِّ ه ارتفع  لِّ ك  من ذلك  خلق    سوليه.  التمكني 

والو  ]] االستفادة، ١٣٤/[[ص    ضحم  ينًا بل هوأشبهه متكما  لد 

اب اتمكني  فال  وإذا ارتفعله،  مكني سابق  لتل  واللصالمن  اد  فسح 

لوم أنَّه  املعمن  دة يف التكليفسعٰى من املفٰىل من ادَّ جيب عبت. وثا

الضالِّ   أنْ يكفر   بإرشاد  ال  يكون  يق  يندِّ عن  مل  مفسدة إذا  بل 

وإدالء إٰىل  احل  كذلك،  ييق  الغربل  ال  ونالذي  ذلك  ظاتشبَّث،  ئر 

 . لكف ذمثلة معلوم خالمن األ

] هنَّ [أ  أو يظنُّ   علمن ي مإىلٰ   احلبل  مديلتقولون يف  ما    قيل:  فإنْ 

 التمكني؟  أوة حيِّز املفسد ل هو يفبه نفسه؟ ه خينق

يف  قلنا قادر  :  ألنَّه  املفسدة،  نفسهعىلٰ حيِّز  قتل  بأعضائه،    

احل يتمكَّ ال بل  فبإدالء  من  قبلقت  ن  كان  متمكِّ ل  غري  منه،    نه 

ك وليسفخلص  إإدالء احل  لككذ  ونه مفسدة.  يعلبل  من  أو ٰىل    م 

حصال   اك معًا قدان هذا أو ذك ، وإنْ خرجفيك به  يتمسَّ ه الأنَّ  يظنُّ 

ما  جه ل متكني له من اخلروج عٰىل واحلب د، ألنَّ إدالءوفسا يف رضر

وبه    باملفسدة،ها  يلحقعنه ال    دفساالً من قبل، فاختاره لكان حاص

وا  نُيمكَّ  ارتباملصلحة  ولو  الرتاإلفع  ملفسدة،  ادالء  لتمكني.  فع 

كول قايس  نذلك  ألنَّ باحلب  هفستل  ممَّ ل،  ال  ه  يف  ا  له  التمكني  حظَّ 

 نه مفسدة. د كوبق له، فتجرَّ سا

الفأمَّ  نا  التكليف سوء  هذا  بأنَّ  منه من حيث لو  ظر  قول   َ ُخريِّ

إذا  باطل، ألنَّ خيريه، ف  مل  تيارحسن االخأ أو  املكلَّف   علم    املكلَّف 

ته مل  ايبجن  ان ذلكذا كالعقاب وإ  حقاقار واستترضساال  أنَّ عاقبة

ل  سه يف رضر حمن مدخالً نف، فيكوتارهخي  ز أنْ جي به   غمَّ الض يتعجَّ

 .واخلوف منه

َ فأحسن َال ترٰى أ. أ ا الوجه غري ثابت يف مكلِّفهوهذ  نَّه لو ُخريِّ

د يف الدنيا، رة وال احلدوخعقاب يف اآلاختار ال  ملافسه  ختيار لناال

الذمِّ خت اوال ع  بالهق   ار  أ   ملوح،  القبائٰىل  واللوم  ر  خيتا  النَّه  يوجب 

قبيحًا مكو وما  نه  فاعله؟  لغريه    تاره ] خي]١٣٥[[ص  /ن  احلكيم 

اختاره اإلنسان  ن عٰىل ما  حس  فعال ال جيب محله يف قبح أومن األ

موهل  لنفسه، حسن  الطعامتقدا  نَّذا  اجلا  يم  ظنِّ  ئعإٰىل  أنَّ مع  ال نا  ه 

وا املخالف  عاستديأكل،  أ نَّظن  وإنْ   احلقِّ   إىلٰ ء  ال نَّ ا  و  ه  ال  يقبل، 

أ ممَّ   حيسن دعوناه  لنفسه،  نْ ن  ذلك  أنْ وال  خيتار  فيام   نفسه يدخل     

 نا أنَّه جيلب عليه رضرًا.  ظنِّيغلب عىلٰ 

ُأخرٰى ريقط حس   :ة  عٰىل  يدلُّ  توممَّا  اهللاكن  أنَّ يعلمن    ليف  ه  م 

أنَّه تيكف قاهرة  ة الت باألدلَّ ثبقد  من هذا حاله، و  ٰىل قد كلَّفعار: 

فيجب القطع عٰىل حسن  بيح،  الق  لال يفعن  ممَّ   تعاىلٰ أنَّه    ضحةالوا

 جوه القبح عنه.يع وكفر، وانتفاء مجه ييف من علم أنَّ لتك

أو بيان    يل،ة إٰىل وجه عٰىل التفصني عن إشارتغ  وهذه الطريقة

  يف قة  وسلوك هذه الطري التفصيل.  عىلٰ القبح عنه  وجوه    كلِّ اء  انتف

التكل أ هذا  يفيف  منها  موضكلِّ   وجب  أل  تكلينَّ ع،  تع  مناىلٰ فه    

ليعل نظري  يكفر ال  أنَّه  احلقيقة  ه  م  اعٰىل  واألمثايف  يشبلشاهد،  ه ل 

وجوهه، فجرٰى جمرٰى  القبح   شمن كلِّ  لهوة  أنَّه  يكنـيف  مل    ا هل  امَّ 

يف   يفهد  الشاأصل  عىلٰ اعتمدنا  حسنها  تع    اهللا  اٰىل، وكذلك فعل 

قدأنَّ احلس  يفمد  نعت فتعاٰىل    هأنَّ عٰىل    نه.سُيفَعل حل  ن  ذلك  عل  قد 

د حام َم أنَّه إنَّ ُعلِ ستحالة املنافع عليه، فع ام  سنه.فعله ملجرَّ

عي أنَّ  يكفر عٰىل من ينازع يف موت  وليس ألحٍد أنْ  كفره، ويدَّ

أظهرنم[  كلَّ  أ فر  الك  ]  بدَّ  قبل  نْ ال  هذم   يتوب  لوال  ما  وته،  ا 

أنَّ هذهذل. وحسن تكليفه من  ا ادتقم االعنعل  ابرة، ألنَّ مكا  ك  ت 

رضورغري إىلٰ وًة،  نا  استم١٣٦/[[ص    نضطرُّ  من  ]]  كثري  رار 

إفَّ لكُ ا كفره  عٰىل  حار  ذلك  ٰىل  يف  يكن  مل  ولو  موته،  هو  إالَّ ال  ما   

ة ع ع اامجاًة، ومن ررضو 9علوم من دين الرسول م   ٰىل أنَّ يف ألُمَّ

ٰىل  . عه، لكفٰى عليامة  ب يف القياقَ ُيعموت عٰىل كفره وار من يفَّ الكُ 

تك   يفشاكَّ ل ا أنَّ  أنَّه يكفرليف مقبح  ل ذلك   وجيعويعيص  ن يعلم 

الق بنيبح،  وجه  ق  ُيفرِّ عاصٍ وال  وبني      عصيانه  عٰىل  من مستمرٍّ 

ذ بعد  الذيتوب  استحقاق  ألنَّ  قدالرض و  مِّ لك،  لكفر  با  حصل  ر 

فأيُّ األوَّ  أنْ ف  ل،  بني  بتكلي  رٍق  منه  ال  آخيف  تخلَّص  أو  ر 

 ؟ صخلَّ يت

إنْ قيل  فإنْ  ا  :  امل  ملعلكان  يقتيض   يعيصف  كلَّ بأنَّ  قبح  ال   

 ي الرسالة.دِّ ؤال يُ من حاله أنَّه َلم بعثة نبي ُيع تكليفها فأجيزوا

 تهم زاحة علَّ إ ب العباد مصاحلهم حيلُّ ي إىلٰ ُيؤدِّ ال  قلنا: بعثة من  

مل  ك لذلليف والتمكني، فللطف يف التكا   معويقتيض تكليفهم، يف

ال تكليف  ألنَّ   جيز،  يف مه  املعن  يعيصم  لو  وليسأنَّه  أنْ بمنك  .   ر 

  قبحه،    وجه يقتيض عيص ه ي تعاٰىل أنَّ يف تكليف من علم اهللا   يعرض

 وهو غري ما ظنَّ خمالفونا.

امل  : يف متييز فصل ه  وعلوجوه حسن تكليف من  أنَّ   من   يعيص م 

 داء به: بتاال نفع جيري جمرٰى ا التعريض لليهلتي يقع علالوجوه ا

اهو إنَّ ذا  عيقام  لتكليف  وجهني  ىلٰ بح  اأحد  إمَّ كون ي  أنْ   : 

نفسهمفسد املكلَّف  هلذا  أ   ة  آخر  فعل  مليف  واو  غريه.  لوجه كلَّف 

أنْ  يف  اآلخر  تعاٰىل  اهللا  طيعلم  ُأخرٰى   أنَّ   اعة  يعلم  التي  غري  ه  يف 
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فيهاعيصي أنَّ   إيَّ كلَّف  إنْ   ه،  أ ه  والثوطااها  فيها  الطاعتني ع  عٰىل    اب 

لِّفه  ُيك يه بل فيعيص فه ماكلِّ يُ  نْ ه أوجل ذا ايف هجيوز  ه الفإنَّ اٍو، تسم

 فيه.  ما يعلم أنَّه يطيع

ل، ألنَّ كون الفٰىل ا قبح التكليف ع  ة يفوال شبه عل لوجه األوَّ

الوجه   اوأمَّ   قبيحًا.  للفع]] متٰى حصل كان ا١٣٧  مفسدة /[[ص

الث  يف أنَّهاينالقسم  فهو:  غرضه      كان  ضه  عرِّ يُ   [أنْ   ليفهتكيف  متٰى 

عض األفعال ويستحقُّ  ه بكلَّفيع إذا  نَّه يطأ   وعلمثواب  لمن املبلغ  

َض لثواب الذي عُ ذلك ا  ا كلَّفه غريه متٰى انفعل   إذيص  له وأنَّه يعرِّ

تلفًا،  خم   أوقت واحداً وال   فيه، سواء كانما يعيصسن تكليفه  حي  مل

فيهما يعيص  ]نَّ تكليفهأل ام  ربَّ عبث، و  طيع ي  ما  واحلال هذه دون   

 غرض.قض النه يل: إنَّ ق 

  أنَّ رٰى العبث، بهذا التكليف وأنَّه جاٍر جمبح ٰىل ق ِدلَّ عقد استُ و

م إليهٰى  جوعة غريه، وعلم أنَّه مت دّ ا سنَّمن كان غرضه م طعامًا    قدَّ

امتنع وإ  من   خمصوصًا  أكل  مقدَّ   نْ األكل  الغريه  فإنَّه  أنْ   ،    جيوز 

لك  ذري  ليس جيو  .كان عابثاً لفعل  يأكل ولو    اله  م ما يعلم أنَّ ُيقدِّ 

يها  التي يطيع فلطاعة األُخرٰى مزيد ثواب عىلٰ ايف    يكون  أنْ جمرٰى  

ه   هذا الوجعىلٰ لقدر من النفع، ألنَّه حيسن  ذلك اوأراد تعريضه ل

يعيص  أنْ  ما  ما    هفي  ُيكلِّفه  أليطيعدون  غرضه،  م  نَّ  نفعه  ال ا  يف 

 .فيهنَّه يعيص أ  علمإالَّ تكليف ما يصل إليه 

 تعاٰىل أنَّه إنْ   علمو  من كفر  يقال يف  نْ ب أ ريقة جيالط  وعٰىل هذه

أ بقَّ  إنَّه  اه آمن  له  القد  يكون  لو من أنْ ال خيو تاب:  ر الذي ُعِرَض 

الثواب   ايتسمن  فيه  عٰىص اوٰى  الذي  فيه،لتكليف  تكليف  لوا   

  أنْ سن  حيساويا فيه مل  ت  ساوٰى، فإنْ يتطاع أو ال  قي فيه ألو بذي لال

م ذكره،  ما تق  ه عىلٰ ي يطيع فيالذ  لثايناف  لِّ ل ُيكل بألوَّ ف اُيكلِّ  دَّ

ل الذي يكان التكليف ا  فإنْ  ب مل جيب الثوا فيه هو الزائد    عيصألوَّ

زائد  لو اكان التكليف الثاين ه  ، وكذلك إنْ امالتبقية وجاز االخرت

التبقمل  واب  الث ألنَّ  جيب  التعرالية،  من  القدر  غرض  يض 

 .ثاينالل دون األوَّ ب يف الثوا ن ص مملخصوا

ره صاحب كتاب املغني، ر وحرَّ قرَّ   ذي]] هذا ال١٣٨  [[ص/

 شم يقتضيه. هاأنَّ ُأصول أيبوذكر 

يقوال نفيسذي  يف  اآلن  هذا،  وٰى  خالف  األلي واأل  ق  شبه 

ع  دون ما يطيالطاغني    من  فيه  ُيكلِّف  نْ ة أ بمذهب أيب هاشم إجاز

  أنْ  جيبه، وال ن فيمتساويااب ثوال درًا منالغرض ق  كان فيه، وإنْ 

ت يعيص  كليفيكون  عبث  ما  عىلٰ فيه  الًا  ما  العبث  ألنَّ  ذكر،  ما    

وهذ فيه،  الغرض  غرض،ا  فيه  للثواب  وهو    تكليف  التعريض 

يف    ءيض لليشرلتعنًا وإنعامًا، ألنَّ ايكون إحسا  أنْ   والنفع. وجيب

تعاٰىل    اهللايف تكليف    ن طعننا مجبنا كلُّ أ   ليه. وهبذاإيصاله إ  حكم

 بث. نَّه عر بأكفه يأنَّ  علميمن 

ل من حيث  من حيث علم أنَّه ال يقبل، ب  بث الإنَّه عيل:  ق   وإنْ 

 غ به الغرض.ويبل ئه ما يطيع فيهبإزا كان 

بني فرق  ال  مقلنا:  هذا    نسب  عبن  أنَّه  إٰىل  مالتكليف   ن ث 

 ،كفرلوم أنَّه ياملعه تكليف من  نَّ من قال: إ  َر، وبنيُذكِ لذي  الوجه ا 

 ث. وعب قبيح يؤمنأنَّه لوم ملعا يف منتكل والعدول عن

التكليفني   قيل:  فإذا هذين  أحد  يف  يف  الغرض  الغرض    غري 

 خر.اآل

إٰىل  اإلحسان  ض يفمعناه ومن جنسه، ألنَّ الغر  ه يفقلنا: لكنَّ

اإلحس حسن  هو  اوان  زيد  إملحسانتفاع  فإذان  يف  ليه،  هذا   فاق 

الغ تشخص وكان  مير، كان تعرآخ خص  يف ش  اام� رض  ال  ض  ن 

بث. والشاهد م العل يف حكيفعيض من  تعر  روض عنوالعل  يقب

إليه   فزعوا  الباب  الذي  هذا  فإهنَّ   قاضٍ يف  كامعليهم،  ال    م 

خمص طعام  تقديم  ووص  يستقبحون  يأكله  غريه ال  تقديم  ترك 

حاجة خمصوصة    ن له غرض يفبحون ممَّ ستق، ويه يأكلهأنَّ   ومعلوم

خر مل  اآلنفذ أ   وإنْ  ضاهانه ق د غلاما أحهأنفذ في نْ إ هأنَّ  أو يظنُّ يعلم 

وُيعَ يُ   أنْ يقضها،   املنجح  دون  املخفق  سدُّ نِفذ  عبثًا،  تلك  واء  ونه 

 ع املرِسل واملرَسل به. نفاحلاجة ختصُّ 

ا١٣٩  [[ص/  هذه   عمدة يف  ِعَل تقديم الطعام الذي جُ   ]] وأمَّ

فنحامل أنَّ سألة  نعلم  ك  ن  إذا  أنْ اأحدنا  غرضه  ببِ ُيش  ن    عض ع 

 يتناول منه   ًا مل خمصوصليه طعاماً إ  مقدَّ   إنْ ه   أنَّ و ظنَّ أ علم  ياع، واجل

أنَّ هنبه،  و تناول لشبع  كان ل  شيئًا وإنْ  امًا آخر ال  اك طعوفرضنا 

ه  إليمه ه إن قدَّ أنَّ ثبت معه احلياة، وعلم ك الرمق ويمِس ُيشبِع لكنَّه يُ 

م ل  بدالً  األوَّ منهتنن  فإوأمس  اول  رمقه،  أنْ سحيال  نَّه  ك  منه    ن 

اقدِّ يُ  يو شبِع  امل  لطعامم  أنَّههو  يتن  علم  غرضه،  اوله  ال  فيه  يتمُّ  وال 

ك رمقه. وال يقبل  ويمس  أنَّه يتناوله  يعلمالثاين الذي    ويعدل عن 

غريضار  منه االعتذ يتمُّ   بأنَّ  ا  يف   الشبع. وهذا ال  ال  لذي  الطعام 

دو يتنيتناول  الذي  ألنَّ اون  ال  ال  ل،  العذر  ا  هذ  يقبلونعقالء 

ه شطره  ك ففيغرض  كلُّ يكن فيه    مل  نْ إاين والث  الطعامله:  ون  لويقو

م  ت تعلجنسه للشبع وأنمن     تقديم طعامإذا كثر، وإذا عدلت إىلٰ 

 اقضًا للغرض. قبِّحًا ون مأنَّه ال يتناول كنت عابثاً 
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جزتم د أ وق نقض للغرض ه: إنَّه في ختلف وضع اململ  اقيل يف إنْ 

معرشككلُّ  أيبم  أصحاب  خاشه    بال  منكم،وال  منه   الفم   أنَّ    

أنَّ املكلَّف يعيص  التي  الطاعة   تعاىلٰ ف اهللاتكلي ا ويعدل   فيهيعلم 

أنَّ يعلم  ، للطاعة التي  ليفهعن تك واب ما   ثأنَّه يطيع فيها إذا علم 

غرضهيعيص وكان  أوفر،  فيه  لذلتال    العريض  م  قدرك  ن  الوافر 

إ  ذاوهالثواب.   م االطعيم  ثل بتقد ملا  نيف قبحه، مشكال  نظري من 

 الرمق. ذي ُيمِسكن الدول ععوال املشبِع

ب  فإنْ  يف  ورسور  نفع  له  أخذنا  ويلحقيل:  غرضه  غلوغ   مٌّ قه 

 فلهذا استقبح ما ذكرناه.رضه، ورضر بفوت غ

ا  ديمهذا يف االستشهاد بتق  وعليكم مثلا:  قلن ال  لذي  الطعام 

و عامَّ ُيتناول  فال  العدول  جتُيتناول،  أ  ذلك    اهللا   تكليف ل  الً صعلوا 

ال ىلٰ تعا الذي  ي  يف  ١٤٠[[ص  /  حقهل  ن]]  وال متامه  فوته  فع  يف   

ه يكفر: إذا   أنَّ علم اهللا تعاىلٰ من ييوخ يف مسألة رضر، وهلذا قال الش

عليهم   َل  األبإيُهوِّ تلك  دفعراد  مثل  الرائعة  إٰىل  سال  مثلة  من  يف 

نفسه    قتلي دو به  يستعمله يفن  وأوالده  أنَّ  ممن    يف تكل  صاحله، 

ال  أحدن ا  يكادا  من  يمسُّ انتفخيلص  ويتامل  ع  إعدَّ كلِّف  ليه.  ٰى 

تعاٰىل   اهللا  لتكليف  الشاهواألمثال  يف  عىلٰ توجد  وعىلٰ د  حقيقته،    

  عيص يه  ] أنَّ ليوم الذي [يعلممكلَّفًا ا   ُيكلِّف اهللا تعاىلٰ   ا جيوز أنْ هذ

  ام ك  لك،ٰىل ذتوا  يه وإنْ أنَّه يطيع فم  لم الذي يعلِّف اليوُيكوال  فيه  

أ الط  ذهمن ه  كلِّ د الجيوز عن ه يكفر  أنَّ   من علم  كلِّف كلَّ يُ   نْ ائفة 

 .يؤمنن علم أنَّه وال ُيكلِّف أحدًا ممَّ 

اهذه    والصحيح عىلٰ  إماتة  أنَّه جيوز  وإنْ لكاالطريقة:   علم   فر 

وجه يف  وال  .أيب عيلٍّ   قولن، بخالف  آلمفًا اه مكلَّ بقَّ  اهللا تعاٰىل أنَّه لو 

التكل  لك:ذ يفيأنَّ  تفضُّ   ف  وغاألصل  تكريل  واجب  من ليف   

يؤمن يفأنَّ   علم فرٍق يف سقوكذل   األصله  وأيُّ  الفرع،  وط ك يف 

بني عابت  الوجوب  من  تكليف  أنَّ داء  [يؤمنلم  استمرار  ه  وبني   ،[

َ بُ   ن علم أنَّه يؤمن؟ وقدليف عٰىل ملتكا يف  نَّ التكلع أ مواض يف  نيِّ

ل، ف يفون لطفًا يك  الالثاين    ف ال يكون طالل انه، ألنَّ كب مليجاألوَّ

يف  إالَّ  يصمنتظ  وال  أنْ ر،  متكني يكون    حُّ  ألنَّه  نفسه،  يف  لطفًا 

منفص منوالتمكني  يب  ل  فلم  إالَّ اللطف.  أنْ َق  جيب      يقال: 

ال املرضَّ ، ألنَّه  ثاينالتكليف  إزالة  من    غري   وهذاالعقاب.  بة  متكني 

ان  ك  قدبَل نفسه وقِ من  قها   يف استحقاإنَّام أتٰى   ةنَّ املرضَّ أل  واجب،

منناً متمكِّ  بها. والحقَّ يست  ال  أنْ     من فرق  التمكني يف    ني  أوجب 

 لثواب.قاق التمكني من استحجب اب، وبني من أوإزالة العقا

ا تبقية التكليف أنَّه إنْ  مؤمن علعىلٰ   وأمَّ يه  لي عبق  م من حاله 

ك١٤١ص  [[/  يفالتكل فمامَّ ]]  فال  فر،  خالف  ب  أيب  يه    عيلٍّ ني 

أ امل  ن تكليف منحس  ه يف، والوجشمها  وأيب داًء  يكفر ابت  نَّهعلوم 

 ليف.ل إالَّ بالتكحسن ذلك التعريض لنفع ال ُيناه يف وج

ق بني وز  ثواب فال جيال  رين بأنَّ املؤمن قد استحقَّ األم  ومن فرَّ

يف  يكفر  ه  أنَّ ن علم  يس كذلك مول  بطه،أنَّه حيبلم  ُيكلَّف مع الع  أنْ 

فاألص بشبل.  يأِت  إأل   هة،لم  كلله  حباطنَّ  إذا  مثواب  ِقبَ ان  له  ن 

اختياب وجناسوء  عره  اختياره يته  جمرٰى  جرٰى  نفسه،  إٰىل   ٰىل  مسيئًا 

به  نفسه يستحقُّ  أ   ما  فإنْ يف  العقاب،  أمر  صل  ألحد  قبح ين  قبح 

 لآلخر.

 ليف:كالتفصل: يف وجوب انقطاع 

قطاعه ليصل ان بدَّ من فال اب للثو تكليفغرض يف اللا كان ذاإ

الىلٰ إف  لَّ ملكا ا  ابثو   هو  بوقت ليف  بالتك  لغرضالذي    وليس 

قد جيب  اجب  لة، ألنَّ الوان بعينه، بل يوجبه عٰىل اجلمه بزمانقطاع

ا الوجه،  بح عٰىل هذيق  ملة، وكذلك القبيح أيضًا قديل اجلعٰىل سب

يف نقوله  ا  حقب  كام  املحنييتجلناإحدٰى  يف  ا  اجلملة  ٰىل  ع  لواحدلِّ 

وإنَّ ون  د ع  امالتعيني.  تجيب  التكىلٰ عاليه  قطع  ملليف    ل  حيص  إذا 

 عاٰىل.ريه تطع من غذلك الق

مج تكليف  انقطاع  ا  املكلَّفنيوأمَّ عىلٰ يع  االجتام  وجه  فإ  نَّ ع، 

ز أنْ فبالسمع،    مَ ُعلِ   العقل ال يوجبه، فإنْ  ض  ع ن بيكو   والعقل ُجيوِّ

 كلَّف. م نهفيه بعيه يف وقت غريًا مثاباخللق 

عىلٰ وإمج ة  األُمَّ يمر  دااآلخرة    أنَّ   اع  ال  أثواب    يكون   نْ نع 

 ك. الئكة هناامل

مكلَّ   قلنا:  وإنْ  دار ثواب لكلِّ  ا  تت إهنَّ ما  املالئكة  والَّ ف محلنا  ه 

عىلٰ الثو  من اآلخرة  دار  يف  والعقاب  ف  اب  هلم  شهوات  أنَّ  يه 

 .ولذات ومسارٌّ 

ال: يف فصل  ]]١٤٢[ص  [/ أنَّ  يق  بالتكليفرتثواب ال  ال  و  ن 

 راٍخ:ت  غرييتعقَّبه من 

الثواب  ن  كاإذا   خاي  أنْ من  الشوب  لصاً كون  ير والتكد  من 

املشاقِّ حتَّ  إلزام  حيسن  جيالعظ  ٰى  مل  له،  اميمة  بالتكليفز  ،  تزاجه 

 والغموم.  واملضارِّ  اقِّ  التكليف ال يعرٰى من املشألنَّ 

فإنَّ  ارتاق   وأيضًا  بلثوان  اإلجليقتيضكليف  التاب   الفعل   يفاء   

 ضمن عليه.الذي 

  ؟حال الفعل من    الثاين يف   لطاعة ثواب با  ليس يستحقُّ أ  يل: ق  فإنْ 



 التكليف) ١١٠(/ التاءرف ح  ........................................................................................................... ٣٣٠

امل  أنْ   يمتنعليس    قلنا: احلقوق  يف  يقستحقَّ يعرض  أمر    تيض ة 

خي وال  بذتأخريها  أنَّ رج  ترٰى  أَال  االستحقاق.  ولك  اليتي  لو  يلَّ  م 

ها  قبضو  لها أ تعجَّ تيم لو  ليق ا حقو   بعضأنَّ   هعلم أو غلب يف ظنِّ

 ليتيم،حة اطلبًا ملصلريه  ب عليه تأخوجك لهلهو عليه تلف وممَّن 

يف حال    ته؟ وإذا كان اإلثابةمن مرضَّ وفًا  عجيله خعدول عن توال

عالتكل نقض  يف  عٰىل  تأخريها  استحقائدة  وجب  الثواب،  اق 

رة عند  خاآليف    َر فيهاُأخِّ يف هذه األوقات التي    هما يستحقُّ ري  وتوف

 إليه. ابصال الثوتِّ ا

ن غري  ل ومليف بال فصالتك  ب الثوابقَّ يتع  أنْ   ام منعنا منوإنَّ 

 فرق يف ذلك  جلاء إٰىل الطاعات، ألنَّه ال اإل يضذلك يقت ، ألنَّ  تراخٍ 

للتكليبني   تراٍخ،  ف وبنياملصاحب  بغري  له  ب  املتعقِّ اجلميع  ألنَّ    

احلاصل. احلارض  حكم  إذا  لوا  يف  اقتٰىض رضحاكان  نفع  أنْ ًا،     

مفعولا  تكون حلسلطاعات  ال  الطاة،  خم،  عاتن    لٍّ وذلك 

 اب.تحقاق الثوباس

ة   ]] ١٤٣[[ص  /  جي   واملدَّ أنْ التي  التكليف وفعل   ب  تكون من 

فليس متييز ذلك من فروضنا.   اٰىل، إالَّ اهللا تع   يقها ، ال يعلم حتق الثواب 

  .ٍة وتراخٍ مهل من    ال بدَّ   هنَّ عٰىل سبيل [اجلملة] أ   فينا العلم ويك 

وجب  فق   وإذا  التكليف  تعاىلٰ طع  خمريَّ هو  يف  يف    آخقطعه  ر   

 به يقطع التكليف. ممَّاري ذلك ناء أو بغاإلفت أو باملوكلَّفني بامل

ملكلَّفني بني املوت  آخر اجيمع يف  وز أنْ  جينَّه تعاٰىل الوقد قيل: إ

  كون أحدمها عبثًا.نَّه يقتيض، ألوالفناء

*   *   * 

 : )هـ٤٣٦(ت  ملرتٰىض ا دالسيِّ /عملالعلم والل مج رشح

السقا  ة:ألمس  ]]٩٨[ص  [ و  املرتٰىض   ديِّ ل  من تكليف  : 

 ليف العاجز.ح كتكيف القبيس بقادر ل

ذل]]  ٩٩[[ص  / رض   ك:رشح  علمنا  تكليف   ورةقد  قبح 

ة  ر عٰىل محل عرش وهو ال يقدمه  ف غالمن كلَّ    ترٰى أنَّ أَال اجز.  الع

مائتي  مح  ،أرطال وكلَّ   أو  رطل،ل  أوهف  أعمٰى  قراءة  مِّ أُ   و  ي 

املب  تُ لكُ ا م  وهو  فهكلَّ   أو   ف،صاحوتنقيط  أو  العَ قيَّ مقعد    و، دْ د 

مستح مو  لذمِّ ل  اق� كان  عندهم  ملومًا  العقالء  فبَّ عند  عٰىل  عله خًا 

 فرضناه.  ما واحلال ،اه عٰىل خمالفتهإيَّ  تهديدظاملًا لعبده ب

أنَّ و نعلم  لم  تكليف  نحن  بقادر  ين  مصالً أ س  تك  ليف ثل 

أيض  نَّ أل  العاجز، إنَّ العاجز  تًا  قبح  لينَّ أل   فهكليام  بقه  عٰىل  س  ادر 

 يتساويا يف باب القبيح. ب أنْ مثله وجوإذا كان ف، لِّ ا كُ عل مف

الكافر   عتقادها يف أنَّ ا  عىلٰ   ةاملجربِّ م  لزِ نُ   أنْ ض يف املسألة  والغر

  ره، وأنْ كفال يف حن اإليام يفهح تكليقب اإليامن، أنْ  بقادر عىلٰ يس ل

 ني.املسلم دينن ج عارتكاب ذلك خرو ورًا به، ويفأم يكون م ال

 :عاٰىل]من اهللا تليف ن التك[حس ]]١٠٠[[ص /

من    ٰىل كلَّ تعا  ف اهللاقد كلَّ : و  د املرتٰىض قال السيِّ ة:  مسأل

تكليف  وجه حسن ال، ورشوط التكليف فيه من العقالءاملت  تك

 . هب ه إالَّ يإل لوَص يُ  يم الظع عيض لنفه تعرأنَّ 

ذل أكم  كلُّ   ك:رشح  ع  لمن  تعاٰىل  رش جعو  قلهاهللا  فيه  ائط  ل 

من واالش  التكليف  واآللة  لنفاهوة  فيام  األدلَّ   ونصب  والقدرةر  ة 

و إليها  باحلسحيتاج  يغنه  ف  ن عنمل  ال  نَّ إالقبيح،  أنْ   بدَّ ه  يكون    من 

لهمكلِّ  ملنَّ ، ألفًا  لكاه لو  يكن كذلك  جعله     وصافاأل  هذه  عىلٰ ن 

  عن ذلك.اهللاتعاٰىل  ،ثًا قبيحاً عب

التكليفو حسن  لله  أنَّ   وجه  حي  ثوابتعريض  ال  سن الذي 

باالبتد اما حي  مثله، ألنَّ اء  املنافع اخلسن  من  بمثله  من  البتداء  الية 

الوتب  تعظيم حيسن  ال  قبيحًا،    تكليفخيل  يكون  وكان  ألجلها 

ملإنَّ و حيسن  الثواب بام    بنيِّ ا. وسنُهل  بجيلوالتظيم  عالتمقارنة  نافع 

 اهللا.  شاء وضعه إنْ م ذلك يف

 تداء به]:االب ال حيسن ب واالث[يف أنَّ 

املريِّ الس  قالة:  مسأل لليشوالت  :  تٰىض د  يف عريض  ء 

والنإ  حكم]]  ١٠١[[ص  / ايصاله،  إليهفع  أرشنا  هو    لذي 

ألنَّ ا االبتلثواب،  حيسن  ال  وإنَّ   داءه  مستحق� به،  حيسن  وال اام   ،  

 الطاعات. بإالَّ  قُّ حستَ يُ 

 نافع ه تعريض ملأنَّ   وجه حسن التكليف  ا أنَّ نَّبيَّ د  ق   ح ذلك:رش

ا والتعريض لليشء يف  اء هباالبتد  وال حيسن   بهل إالَّ ناتُ عظيمة ال  

 له. حكم إيصا

ذلعىلٰ   يدلُّ  أنَّ   فرك:  ال  بنيه  قدَّ   ق  أنواعاً من  غريه  إٰىل   من   م 

ه ، أنَّ الذِّ ل تلك املصيمن حتن هبا  كَّ يتمه أمواالً  بني من أعطاو  املالذِّ 

 . ةً رضورهذا معلوم ه. والً عليضِّ تفوم كون حمسنًا إليهني ييف احلال

تعظيم  ف هلا هي منافع التي يقارهبا  كلَّ ض املرَّ فع التي عملناوا

اء  بتدهذه صورته، وإنَّام حيسن االبام    حيسن االبتداء  وال  وتبجيل،

ا ما هو مَّ ل. فأتفضُّ له اوج  عىلٰ   لبجيلتعظيم والتخالية من ابمنافع  

 . اق� تحمس حيسن فعله إالَّ فال  الثواب فةبص

ذل  يكشفوالذي  ]]  ١٠٢ص  [[/ أ عن  حينَّ ك:  ال  من ه  سن 

وجب  يست  ال صدر منه مايبتدئ من ال يعرف و  كامئنا أنْ بعض ح
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عُ لتبجيالتعظيم وا ن  كا  . وإنْ لهبجِّ ويُ   مهعظِّ ذلك منه فيُ   َف رِ ل وال 

أنْ  منه  بمنافعدبتي  حسن  تية  خال  ئ  والعظيم  من  جه و  وتبجيل 

باح  امل ألنَّ  جب أو ندب،ن واكان طاعة ما  مبه الثواب إالَّ  حقُّ ستَ يُ 

اب، والقبيح  به مدح وال ثو  حقُّ ستَ  ال يُ حسناً   كان  وإنْ من الفعل  

  به يشء من   قُّ حستَ خال من حسن أو قبح ال يُ وما   ،به الذمَّ   حقُّ ستَ يُ 

 .اهما قلن ةحَّ بذلك ص مَ لِ فعُ  ذلك.

 افر]: ليف الكتكسن [ح

  م اهللاكليف من علت  سن: وحي  املرتٰىض   دل السيِّ قا  ة:مسأل

يأنَّ  ثا  وجه  ألنَّ   كفر،ه  فيه،احلسن  للثواب. وهو    بت    التعريض 

بأنَّ  بوج  هوعلمه  ليس  قبيكفر  ألنَّ ه  نستحسح،  أنْ ا  إٰىل   ن  ندعو 

ا الدِّ  الواين يف احلالة  ُمجِ فَّ كُ لحدة مجيع  لناار لو  معوا  ب  ع،    أنَّ العلم 

ظنوننا    ب يفعام عٰىل من يغلض الطعرِ ا نُ نَّ وأل  ،ؤمنونيعهم ال يمج

يقبل، وحيسن ذلك    ه ال أنَّ   نُّ ين من نظدِّ  الد إىلٰ رِش نُ  يأكله، وه الأنَّ 

 املنافع أو املضارُّ قبحه  طريق حسنه أو    ما   . وكلُّ ة الظنِّ ا مع غلبمنَّ

 لعلم.مقام ا فيه قام الظنُّ 

  ه احلسنووجكفر حسن. ه يأنَّ   لم اهللاع من  ف  تكلي :  ح ذلك رش

قدَّ ف ما  أنَّ من يه  من  تعاه:  حيمل   ريضه  ال  بسن  نافع  ا،  مثله االبتداء 

ه يؤمن فقد  أنَّ   مَ لِ يف من عُ تكل]  ]١٠٣[ص  [ /لك حسن  ثل ذوبم 

 ا يف باب احلسن. يستوي عريض، فيجب أنْ الت   استويا يف باب

ت اهللا  يقبله  بأنَّ   عاىلٰ وعلم  فيامويعيص  ال  الهفكلَّ     أنْ جيو  ،    ز 

وجهًا  يك ا لون  هذا  ألنَّ لتقبح  أنْ   ه كليف،  لوجب  كان    ون يك  لو 

ت قبح  لغري  كليفوجه  إبعضنا  علمه  ال  أنَّ   ظنَّ أو    ذا  ال ذلك    غري 

  ار يف فَّ دعو مجيع الكُ ن  أنْ ا  ه حيسن منَّأنَّ   يقبل. ونحن نعلم رضورةً 

.  نو منعهم ال يؤمجي بأنَّ   ةً علمنا رضور مع  إٰىل اإليامن، واحدةٍ  حالٍ 

د  وق   مناهقبح ما قدَّ بح التكليف للقكفر وجهًا  ه يبأنَّ   علمن الفلو كا

 .ذلك علمنا خالف

ف حيسننَّ إوأيضًا  منَّمن    ه  أنْ الواحد  غريه قدِّ يُ   ا  إٰىل  طعامًا  م 

مع    ضهعرِّ ويُ  بأنَّ ظنِّ  غلبةليتناوله  يته  ه  سيِّ ال  لعادة  ويكونناوله   ئة 

 سنًا منه.ك حذل

ما طريق    كلَّ   نَّ ، أل يضاً العلم أ   عن محس  ع الظنِّ وإذا حسن م

امل  سنح قبحه  املضارُّ أو  أو  واا  من  نافع  والربح  ألسفلتجارات  ار 

مقام  في  الظنُّ قام  ان،  رسواخل الذي والت  العلمه  األمر  من  كليف 

أنَّ   وجه فيجب    عريضه تحسنه  العلم حي  نْ أ للمنافع  مع  أيضًا  سن 

 .والظنِّ 

علم  لع ا محيسن إالَّ   ال  هء يف أنَّ ليشبار عن اإلخكذلك ا  ليسو

الظنِّ ويقب مع  حسنهاإلخبا  ألنَّ ،  ح  طريق  ليس  املنافع  بحوق   ر  ه 

 ب. هذا البا ة يفة كافيمجل . وهذهضارُّ وامل

 طاع التكليف]: ب انق[وجو

الس  مسألة: املرتٰىض يِّ قال  بدَّ :    د  ان  وال  قطاع  من 

التعريض  يه من  غرض فقض الانت  وإالَّ التكليف،  ]]  ١٠٤ [[ص/

 واب. للث

ا نَّقد بيَّ ا  طعًا، ألنَّ نقيكون م  أنْ   من   بدَّ الف  تكليالذلك:    حرش

التعريح  وجه  أنَّ  للسنه  التيض  اال    منافع  بمثلهالبتحيسن  ا، داء 

إٰىل تدام افلو   ملا أمكن وصوله  من شأهنا    نَّ لك املنافع، أللتكليف 

أ وصفا من  نْ هتا  صافية  وال  تكون  يشيق  الشوائب  هبا  من   ءرتن 

 .ن بالثوابيقرت وز أنْ جي فال ةه مشقَّ يف ف، والتكلياملشاقِّ 

ول يز أنْ  ز وِّ العقل ُجي  نَّ عقل فيه، أل للال ة زواله فال جمكيفيَّ  افأمَّ 

ء أو نوم،  العقل من موت أو جنون أو اغاميزيل  ما    لِّ لتكليف بكا

عوا  أمج  املسلمني قد  نَّ  بعض. غري أ ه عىلٰ يح يف ذلك لبعضترج  وال

 اب. ثودهم لليعيُ ي اخللق ثّم فناهللا يُ  أنَّ 

 وت.ملبا ف ال يزول إالَّ التكلي أنَّ  ع قطعنا عىلٰ ذا اإلمجافله

 ]:ما هو؟ ليف ق التكتعلَّ  م[يف أنَّ 

املالسيِّ   قال  سألة:م واحليُّ   رتٰىض د  هواملكلَّ   :  هذه   ف 

 تدئبضو من مجلتها ويع  يقع بكلِّ دراك  اإل  هدة، ألنَّ ملشااجلملة ا

يثقليديبال  تلَ ُمحِ   اإذ  عليها  وخيفُّ   أطرافها،يف  الفعل   ما  أو   ن 

 باليد الواحدة.ت لَ إذا ُمحِ ر يتعذَّ 

يلك:  ذ  رشح أنَّ   دلُّ الذي  هو الف  عٰىل  اجلملة   هذه  اعل 

م]]  ١٠٥[[ص  /ما  دون    ملشاهدةا قوم  فيه  أنَّ خالف  غريهان   ه 

م، أو  اليه النظَّ ب إفيها عٰىل ما ذهه جزء و أنَّ عه، أ ر ومن تابمعم مثل

منسابأنَّ  جسم  ا  يف   ه  عجلمهذه  األما حكي ع  ىلٰ لة  ابن  ذ  شاخن 

 أشياء:

أ جزء    بكلِّ ع  يق  كاإلدرا  ا: أنَّ منه  أملَّ ويت  ،ةجلملجزاء هذه امن 

حيلُّ   احليُّ  يصحُّ ها  بام  ال  واألمل  اآلالم،  يفإالَّ   هجودو  من  فيه    حملٍّ    

ما    نَّ بداللة أ ة،  فيه حيا  لٍّ  بمحإالَّ   يصحُّ اإلدراك ال  كذلك  حياة. و

ُيدِرك  ال  م  لشعر وغريهالظفر وا   ]]١٠٦ص  [[/ه من  ية فال حيا

يتأملَّ   به ااإلد   صحَّ امَّ فله،  ن موال  دلَّ ألجزراك هبذه  أهنَّ عىلٰ   اء  هي   ا 

 الة. الفعَّ ة يَّ احل

أنَّ  أطراف ل يف  يبتدئ الفع  أنْ   فاعلال  من احليِّ   ه يصحُّ ومنها: 
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 صليتَّ ك ما يليها وحرَّ يت  أنْ غري    ل، منلرجوا  اجلملة من اليد  هذه

يبتدئ   تحيل أنْ ل ذلك كام يسحاغريها الستال  الفعَّ   كانفلو  هبا.  

 مل.ن اجليف غريها مل لفعا

مثل ما قلناه، أو ذلك بأيضًا  ب الستحالالقلزء يف ان جولو ك

فيه عٰىل    عالً فعل ف  طرف والقلب إنْ  الك ما بنييتحرَّ   كان جيب أنْ 

أنَّ ذلكلتوليد لوجه ا ا  ك مسام حترَّ جاألك جسًام من  إذا حرَّ   ه ، كام 

 ك.ذل فوقد علمنا خال عتامده عليه،الذلك اجلسم  ينه وبني ب

أنَّ  لكاجلمل  هذه   لو كان غريه  ومنها:  محة  إذا   شيئاً   ل أحدنا ان 

ليدين  با  َل ٰى إذا ُمحِ و تأتَّ أ   ر، ملا خفَّ عذَّ بإحدٰى يديه فثقل عليه أو ت

 . دلياال يف   ر يف احليِّ دَ اخلصم القُ  بذهعٰىل م ألنَّ  ،معاً 

جي أ وكان  باتأتَّ ي  نْ ب  الواحدٰى  يتأتَّ ة  ليد  بما  وال  ٰى  اليدين 

 ذلك.  خالفوقد علمنا ، رذَّ يتع

ثقلاليدب  خفَّ ام  وإنَّ  ما  ألنَّ الواحباليد    ين  يف دَ القُ   دة  حالة  ر 

فُ  الفٰى ر فتأتَّ دَ القُ عملتا تضاعف  تُ ا اسدين معًا، فإذالي   َل عِ عل، فإذا 

 ل.ر الفعذَّ تع ذلك ، فألجلّل أق   يهار فدَ حدة كانت القُ الوااليد ب

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧(ت لبي الصالح احلو أب  /ثبوت اإليامن الربهان عىلٰ 

 ملا ال يوصل إليه  عريضاً لكونه تالتكليف    وحسن  ]]٥٠  [[ص

 من الثواب.إالَّ به 

  هوقبح، ألنَّ   إيصاله من حسن  م حكء يفلتعريض لليشون اوك

التكليف غريه،  له بحسبة    ال ابحانه بكسمه  وعلحسن  لَّف  ملكفر 

ف يقتأو  ال  تكليفه،  يضسقه  تعاىلٰ   قبح  ملكونه  و  اً زحي  ًا حمسنلعلَّته 

كإ إىلٰ حسانإليه  من حامن    ه  أنَّ علم  يؤمله  نفسه  ه  ِقبَل  من  ُأيت  ن، 

 ه سبحانه.لِّفة عليه دون مكفالتبع

   *   ** 

 ):هـ٤٤٧ لبي (تاحلح أبو الصال /تقريب املعارف

 ]:  يطاقا اليف مقبح تكل [يف لة:مسأ ]]١١٢[[ص 

تكل يطاق،  يفويقبح  ال  ما  ما  من   رعذَّ يت  وحقيقته:  وقوعه 

لفقد  املك فقد  معنٰى لو كان  حصول عجز  أو    عليه،  قدرةلَّف  أو   ،

علم   أو  بنية  أو  إلآلة  حيتاج  منع،    يها،فيام  حصول  تأو  ليق  عأو 

 ه. صحُّ يف مثلبزمان ال ت

عال ذمُّ ٰىل  دليل  اكافَّ   ذلك:  م لعقالة  غ  نء  ر  ما  ريه  كلَّف  يتعذَّ

جهو من  األسبا  تهقوعه  ذكرناألحد  التي  بأنَّه  صفوو  ها،ب  ه 

 . اقملا ال يط كليفت

 ]:  التكليف: [يفمسألة

يشتمل  ه، وإليه إالَّ ب  حسن لكونه تعريضًا ملا ال يصلكليف  لتا

 ل:سائم عٰىل مخس

هلا:   ما التكليف؟أوَّ

 فات.صال يه منكون املكلَّف عل  ما جيبا: [نيهوثا

 ن الصفات.عاٰىل عليه مت ن املكلِّفما جيب كو:] لثهاوثا

 التكليف. ض يفبيان الغر ]:عهاراب[و

بياوخا  ]]١١٣  [[ص/ املكلَّ مسها:  حيسن  ف ون  التي  صفاته 

 .معها التكليف

حقيق ا  الفأمَّ إرة  فهي:  اادتكليف،  األة  من  فيألعٰىل  ما  ه دنٰى 

لت  متٰى تكامه أنَّ   ة ذلك:حَّ  صل عىلٰ االبتداء، الدلي  جهةة عىلٰ قَّ مش

الرش املريدوهذه  وصف  مكلِّ   ط  بأهنَّ إلوا  ف، بأنَّه  ترادة  كليف، ا 

بأراد  وامل امكلَّف،    نَّهمنه  يش  ختلَّ ومتٰى  يثبت  مل  هذا رشط  من  ء 

 ف. الوص

ا ما   يكون    ب أنْ ن الصفات فيجه مليكون املكلِّف عجيب  وأمَّ

ومًا أو معلف،   املكلَّ عىلٰ   جب طاعتهم يوعَ نعًام بنِ م  حلسنبا  فاملكلِّ 

 .يريد قبيحاً له أنَّه ال حاظنونًا من م

ًا  مكلِّف  كونه  قِّ يف حلصفات  من ااٰىل عليه  ه تعما جيب كونا  مَّ وأ 

لك،  ذلَّف عبادته كاملكللثواب ويلزم  يشقُّ فعالً وتركًا تعريضًا    ما

إىلٰ ف سينقسم  هو  صفات  ت  عليها،  عاىلٰ بحانه  يتعلَّق   وصفات 

 .بأفعاله

ا ما  أف   ونهحُّ ككلِّ ما يصقادرًا عٰىل    كونه تعاىلٰ تعاٰىل، فه  خيتصُّ مَّ

 ليقطعصفتني،  وجه عن الز خرال جيووم،  بكلِّ معل  ملاً قدورًا، عام

 من دونه.ليف ال حيسن التك املكلَّف عٰىل وصوله إٰىل ما

أليدومر اخًا   [ بوجه  التكل  تصاص[نَّ كويفتيف  إٰىل  ن قر 

 ه. ه دون غريل داً بحانه مرياملكلِّف س

الصفاتوعىلٰ  ت    ال  الصفاتمُّ التي  هذه  دوهنا  من  أو  ت  هي  ، 

 .قديم و جود وحيٍّ كمو تضاة عنها،مق

وينف١١٤[ص  [/ ت]]  عنه  من    عاىلٰ ي  ثبوهتا  يف  يقدح  ما 

 ين. والثااجة، ، واحلاسِّ احلو ه، واإلدراك بالتشبي

يتو ما  ا  بأفعاأمَّ اليكون    فأنْ   له،علَّق  قبيحاً حكيًام  يفعل  و    ال، 

ذلك يرفع  جتويز خالف    ان، من حيث كلُّ بواجبخي  وال  يريده،

التال  باملثقة  ا حيسن  معه  كليف  ويإالَّ  ما،  منيضيقت  علم  ذلك    

 اد ما يقدح فيه. ل وفساملسائ
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له    وأنْ  هبتكون  يستحقُّ  انعم  مستك  بأنْ   لعبادة،ا  لَّة تقون 

 ريه.  غإىلٰ ا ال تفتقر بأنفسه

أُ ت  وأنْ  فالكون  للنعم،  تُ صوالً  نع  ر  مقدَّ عنها،  نفصمة  وال  لة 

 دوهنا. ن حيصل م

 . نعمة يساوهيا  الظم إٰىل حدٍّ لع اغاية يفبلغ يف الي وأنْ 

يف الشكر، ة له تعاٰىل غاية  دة املستحقَّ العباألنَّ    قلنا ذلك،ام  وإنَّ 

يها من  إل نعمة  وافتقار كلِّ  من العظم، ةبغاين اختصاصها  مبدَّ  فال

بالغايةا  حيث شكرها  يبلتال  ختصَّ  ال  كونشكرغها  ي  وهو  ه ، 

 عبادة.

هو  قدو ما  تعا  علمنا  منعليه  وكونه  صفال  ٰىل  بام  حكيامً ات،   

ثبوعلمن  م،تقدَّ  الرشا  ا  وطوت  اإلجياد  عتربنالتي  من  نعمة  يف  اها 

صالً لكلِّ  كون ذلك أ و  ٰى،شهوة واملشتهالفعل  اة واألقدار وواحلي

و كلِّ افتنعمة،  وتعذُّ منع  قار  إليها،  انفصة  و  ااهلر  ها بلوغمنها، 

 ضها.بعنب ني يف جاملحَدث امر مجيع نعمنغالعظم، وا الغاية يف

 منعم.  ة دون كلِّ عبادلل اتحق� تعاٰىل مس كونهفيجب 

 ]: لغرض من التكليف[يف ا

تعاىلٰ ي  جيب أنْ و نَّ  ثله، أل سن مليف التكليف حي  ض غر  كون له 

أو    هخلوَّ  غرض  الثبومن  غرض  عليحي  ت  جيوز  ال  ملثله  ه  سن 

 حانه.بس

كو]١١٥[ص  [/ وجيب  تعاٰىل  ]  لعلَّة  مزنه    املكلَّفحياً 

من  تكليان، ألنَّ  البيالستصالح وواني  بالتمك قبيح  دون  فه  ذلك 

 نته.بيَّ  عٰىل ما

ابتداء   يف  الوجه  ا  وتكليف  وأمَّ فاخلعقالاخللق  منهم،  لق الء 

 .حيوان ومجادسان: جن

املكلَّف با  اد احليِّ إجي  فالغرض يف اب، ل والثوضُّ لتفمنه لينفع 

 .لطف غريه ون يف خلقهيك  وجيوز أنْ  وز العوض،وحي

فالتفضُّ كلَّ املوغري   وف  وجيل  أ العوض،  خلقه يف    يكون  نْ وز 

 ف.للمكلَّ لطف 

 .حليِّ الغرض يف خلقه نفع ا  ري احليِّ وغ

تكلي  الغرض  إنَّ لنا:  وق  ايف  التعرلعف  للثواب، ألنَّه  اقل  يض 

لاسبح وجعلهامَّ  ـنه  عقله  وأكمل  يقب  ذا  خلقه  القبيح   ىلٰ إ  ل طباع 

كون  ي   جيز أنْ وملح،  عن القب  باحلسن  جب، ومل يغنهواينفر عن الو

لغري غ دفع  نتفاض هو اال، وال لغربثاً كونه عرض لذلك  أو  به  ع 

ل لإل، والتعاىلٰ    عليه ر الستحالتهامالرض وال  ظلًام،  ونه  كرضار به 

قادرًا ع نكور عنه للدفع الرض صري  يف فٰىل ذلك من دون التكليه 

 يض للنفع.عرغرض هو التا أنَّ اللمن، ععبثاً 

التعرلنا:  وق  للليض  إنَّ  حسن،    - اقل  ع  وكلُّ   -ا  علمننفع 

أ   قِّ املشا  فتكلُّ   بحسن تعريضًا  نفسنايف  هلا  غرينا  وتعريض   ،

واستحقالنفل املع،  ضق  عرَّ من  لغ  دح  عٰىل   نفع،ريه  كاستحقاقه 

 ه. إلي إيصاله

عداه من   ما  نَّ ثواب، أل  ع لنف]] وقلنا: إنَّ هذا ا١١٦[[ص  /

املنا تع  فعرضوب  منه  هباٰىل  حيسن  أنْ ف  ا،االبتداء  جيوز  لِّف  ُيك  ال 

 عبث ال جيوز عليه سبحانه.ذلك  ، ألنَّ بتداء بهن االا حيسمل قَّ املشا

الثونوقل إنَّ  يقبح  ممَّ اب  ا:  عبهتداء  االبا  واقعًا  نفعًا  لكونه   ىلٰ ، 

اإلعظام  جه والتبجة  باملدح  رض  يل،مقرتنًا  ق ورةً ومعلوم  بح   

ة  شاقَّ ر الٰىل األُموع  اسن مستحق� ام حيلتعظيم، وإنَّ وااء باملدح  االبتد

إيثقعة  الوا  اختار،  عن  منولذلك  ت  مصَّ من  افع  بعاقل  ليس  ن 

 .هم لهستحقاق ر التعذُّ ، نهل والعوض دوضُّ األحياء بالتف

 وما ال ُيعَلم ذلك من  يف أكثره، اهرظ يِّ ووجود اجلامد لنفع احل

تفصيالً لحا فمه  اجلعلو  عٰىل  حم  من  ذل  يثملة،  خالف  ك كان 

 ذلك فاسد.، وحانه عابثاً سبده يض كون موجيقت

تكليف ا  حسيقدح يفوال   بيَّنَّلوجه  لعاقل لن  تكليف الذي  اه 

عل من من  أنَّه  م  يعكفر  ي  حاله  ألنَّ يصأو  حسن لوجا  ،  الذي  ه 

من من    تكليف  يؤحالعلم  أنَّه  التعه  وهو  فيه،  قائم    ريض من 

َض  فع بأنَّه ال ينته  ًا من حالبحانه عامله سوكونللثواب،     ال له  ام ُعرِّ

ن  املم  ض للنفع املعرِّ ألنَّ إليه،  ليف  جري بالتكض املينقض الغر كِّ

ض  إىلٰ   من الوصول إليه حمسن ينتفع،  ال    هظنَّ أنَّ   م أوعل  نْ وإ املعرَّ

 ره. سوء اختياب بل يستّرض 

ح ذليُ  بل  احل  دالءائع، وإجل اك: حسن عرض الطعام عىلٰ وضِّ

 .ام ال يفعالنوإن ظنَّ أهنَّ  جوالغريق لينإٰىل 

سبحانالو وإقديم  م  نْ ه  يف  عرَّ علم  بن  عتكليضه  لنفع  ظيم  فه 

ار هالكه  خت، فيلنفسهء النظر  بل بسو  يقبل ما يصل به إليه،  ه الأنَّ 

بصريعىلٰ  أمره  من  ومت١١٧[ص  /[  ٍة  صالحهكُّ ]]  من  ال ن   ،

، وال  يمللنفع العظبالتعريض  يه   إلنه حمسناً ون ك ُخيِرجه سبحانه ع

املكلَّ قب  يقتيض فعل  وح  لنفسوف  نظره  ق ء  تعسه  فعله  من    اىلٰ بح 

اختعريال فام  الض.  اتاره  بملسعبد  سبحانه  وعلمه  ال يئ  يؤمن    أنَّه 

بوجل قبيس  أنَّ  حه  كام  ب عل،  الكُ منا  مجيع  مجعوا  افَّ أنَّ  لو    لنا ر 

 . اإليامنإىلٰ هلم دعوتنا  حلقبمل يؤمنوا ليس بمقتٍض ودعوناهم 
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ما   أ يفتُِمَد عليه  اعوآكد  الباب:  هذا  قد  ه  نَّ   من كلَّ سبحانه  ف 

يفعل  سبحانه، وأنَّه ال  كمته  لمنا بح، مع ععيصأو ييكفر    نَّهعلم أ 

من ع  وقديريده،     والقبيحاً  أكلَّف  أو يعيصنَّه  لم  جب  في  ،يكفر 

عىلٰ  لكون  القطع  يغني  حسنه،  فعله، وهذا  من  كالكلُّ تعن  ه  م ف 

هذافساإل كون  ل  د  وجوه  يشالتكليف  من  كالظلم  الء  قبح، 

 . اد وغريمهافسستواال

الووإ كان  يفذا  حسن  جه  كونه  التك  فينتعريضاً ليف  أنْ ،   بغي 

وط  ٰىل رش فتقر إف، وهو مكليت حلسن اليض قتا التعريض املُنبنيِّ م

هلثالثة:   أنْ أوَّ متمكِّ امليكون    ا  ض  لهعرَّ َض  ُعرِّ ممَّا  ونًا  أنْ ث،    انيها 

ايكو من  ض  ملا  ملعرِّ بفعلهعرَّ ريدًا  أ لل  ض  وثالثها  ن  كوي  نْ ثواب، 

ض ض إىلٰ املعوصول    اًا أو ظان� عامل  املعرِّ ا  له متٰى فعل مَض  ما ُعرِّ   رَّ

 هو وصله إليه. 

ل قبط ا رش الىلٰ والداللة ع   يتمُّ إالَّ ٰى ملا ال يض األعمح تعرألوَّ

ِمن ملا ال يصل إبالرؤية، و  قول.أوائل الع، بلسعيإالَّ با ليهالزَّ

املال من   طائهن غريه بإعمكَّ   الثاين أنَّ من  طلرشة عٰىل الوالدال

  باإلرادة.ه ألحدمها إالَّ ضًا لن معرِّ ال يكو رِّ ملضاافع وااملن

و١١٨[ص  [/ ملكلِّ امل  كون]]  مريدًا  عرَّ ف  لفعا  النفع ض    له 

كو عن  للننه  كاٍف  ألمريدًا  التعريض،  حال  يف  ض   نَّ فع  عرَّ   من 

لولد ليه  يكفوالتعظيح  املد  ستحقَّ لتعليم  تعريضه م  حسن  يف    ي 

ال  نهكو ُأجريتعليمريدًا  ما  مبه    م  املإليه  والتعن  بلدح  ال    ظيم، 

إرادهتامحي التعري سن  تلك  قِّ مستحغري  لكوهنام    ض، يف حال  ني يف 

إنَّ   وهلذاال،  احل أو    للتكليف يفيد  ه سبحانه مرقلنا:  حال األمر به 

ثواب  رادة  لقبح إ  ب،ه من الثواوصله إلي  هو  ن ماقالً، دوعبه  إجيا

، وكونه  كليفعن التر خِّ الثواب متأنَّ احلال، وألك  تل التكليف يف

مت قبلليش  ريداً عاٰىل  يصحُّ ء  ال  حدوثه  لل  اإل،  اكون  ة  علواق رادة 

 تعاٰىل. يستحيل عليه زماً وجه ععٰىل هذا ال

أنْ يس  ول املكلِّ ي  ألحٍد  إعالم  إنَّ  الو  فقول:  اجب  وجوب 

ضًا  م  ونه كنَّ ذلك يقتيضًا، أله مريدونك  يغني عنح القبيح  وقب عرِّ

علِم  ا قد يُ أحدن  وألنَّ   ذلك فاسد،ه، وره فعلك  إنْ لم وجوبه وا أعمل

ضًا أليال أشياء و  وقبح واجباتغريه وجوب  إالَّ  ا حدمهكون معرِّ

 يدًا. بكونه مر

الرش  لةوالدال التعريضعٰىل  أنَّ  الثالث  طريق  لبس  ط   إىلٰ وك 

 إليه قبيح.حال ليصل  عىلٰ إليه منه   ال يوصلمرص

ثارشال  وهذه أمجع  ملا  نَّه، ألتعاىلٰ يف تكليفه  بتة  وط    كلَّفه  مريد 

دلَّ حسب   واملما  عليه،  ما  قادر  كلَّف  لناه  من كلِّ عٰىل  معلوم  فه، 

له منإٰىل ما عُ   لهصواله وح َض  فه حسب  اله ما كلَّ ثواب بامتثال  رِّ

دلَّ  وذل  لناما  يقعليه  التك  تيضك  ثحسن  وإذا  حسن    بتليف 

 .التكليف

وإ١١٩[[ص  / التكثبذا  ]]  حسن  ألنَّ ليف  ت  ال وجب،    ه 

وق   بني  واسطة منوجوبه  سبحانه    كانحيث    بحه،  قادرًا القديم 

ا  أنْ   عىلٰ  القباقل  لعيغني  عن  فيحباحلسن  وأحو،  يفعل  مل  جه  إذا 

بال املخلوق شهوإليه  ٰ ات  وخىلَّ فيه  وبية  بينه  بدَّ   نه،  لِّفه،  ُيك  أنْ   فال 

إنْ أل االميُ   مل  نَّه  وإنْ كلِّفه  منه  لعظيتع  شقَّ   تناع  الريضًا  نفع  م 

 .ز [عليه] تعاىلٰ و جيوذلك ال ه بالقبح،ًا لن مغريب كابالثوا 

ا     ا، فمن حقِّ وصفاهتف  ق هبا التكليتعل  ل التياألفعا  بيانوأمَّ

  نَّ جياده، ألإة  كه عقالً أو سمعًا صحَّ فعله أو ترف بق التكليعلَّ ما ت

التك ما  إجي  ليف  كاجل  هاديصحُّ  وقبيح،  واحلياة،  سن  حيال  واهر 

يستحقُّ بام  قه  تعلُّ  أو  بفع  ال  ا  بأنْ له  يفعل  الغرض    ألنَّ   لثواب،ال 

كال حسن  له  تعريذي  ف  ضاً ونه  حيللثواب،  تكليال  السن  ما   ف 

 إليه. ل بفعله أو تركه يوص

ي  أنْ  بتحقُّ ما يس  وإىلٰ بفعله الثواب،    يستحقُّ م إٰىل ما  نقسوهو 

يفع وال  العقاب  وإىلٰ   هول  لرتالواجب،  حكم  ال  ما  هو و  كه 

و وإىلٰ اإلحالندب  بأيستحقُّ ما    سان،  يفعل  نْ   وهو    ثوابال  ال 

 لفعله   حظَّ ان اللتكليف، حيث كللمباح يف ا، وال مدخل  القبيح

لثواب ال حيسن  وصل إٰىل ا يثواب، وما الكه يف استحقاق الال ترو

ل  وال  تكليفه، تكلَّ   امَّ ـبدَّ  اهللا  فعلهف  وجأ   عاٰىل  تركه من  اقتٰىض و    ه 

  من ٰىل بذلك  ب أوما وج  يكن  اقتضاه مل  وجه  نَّه لو الأله،  ذلك في

 والندب.  ح من الوجوب القبيب أو الند

رضلوا عٰىل  ومكتسريٌّ رضو  بني:تكليف  وا،    وريُّ لرضب. 

رضب وعٰىل  واجب،  والواجباندبني:  أفعال، .  رضبني:  عٰىل  ت 

 ك.ووتر

مة،  ق، وشكر النعصدالعدل، والاألفعال:  ] و]١٢٠[[ص  /

 وأمثال ذلك.

الظلملرتوا واوك:  واخل،  يطاق،  ما    وتكليفطر،  لكذب،  ال 

 ذلك.وأمثال 

األفوجه وجوب  الة  وقبح  عدالً رتوعال  كوهنا   قاً وصد  ك 

ح  وب ذلك وقبوج  ها كذلك علممن علم  ألنَّ كلَّ بًا،  وظلًام وكذ

 هذه. 
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 وك. وترال، بني: أفع رضواملندوبات عىلٰ 

اإلحسواألف واانعال:  واحللم،  اال،  وقبول  ، ارعتذجلود، 

 اه ذلك.وأشبوالعفو، 

 .ذلك ك خالفلرتووا

من علمها     كلَّ كذلك، ألنَّ   إليها كوهنا  ندوباً ن هذه مووجهة ك

 مندوبًا إليها. مها عل

 ي. عقيل، وسمع كتسب عٰىل رضبني:وامل

ا وإثوالعقيل:  العامل  كونه    جيبوما  حمِدثه،    باتلعلم بحدوث 

متعا عليه  وأحكان  ٰىل  يتالصفات  وما  أفعاله  واحل  قعلَّ م  كم هبا، 

باحلجل ت  سن،ميعها  ترك اجلو  بأفعال  منهء  ليش  قعلُّ وال  وال    ارح 

وجهة   هفيه،  كووجوب  التكليف  العلم  رشنه  ذا  يف  اب  بالثوطًا 

، ولكونه رشطًا  وريِّ تكليف الرضال  هو اللطف يفوالعقاب الذي  

 لك.ف برهان ذسل وقد النعمة، رشك يف

 أفعال، وتروك. عٰىل رضبني: ي معوالس

 نون.ومس  ال: مفروض،فعاألو

فلطف  كوهنائض:  الفرا  وجوبوجهة   اًا يف  العقيل لعل   واجب 

 ترك لواجب.ه بُح تركها ألنَّ يح، وقَ وترك القب

لعقيل، ومل  املندوب ا  يف  كونه لطفاً   غيب يف املسنون:ة الرتوجه

 ه.فيف ما هو لطيقبح ترك مل كام ]] ١٢١ص [/[ يقبح تركه

ورش والرتوك:   والربا  وسائر  اخلب  الزنا  الرشالقبمر  ة، عيَّ ائح 

ركها  قيل، ووجب تلقبح الع ايف  ا مفسدةن فعلهكو  حها:جهة قبو

 ه ترك القبح. ألنَّ 

ب  كتا، وطريقه الالعلم دون الظنِّ   تكليفواجب يف هذا الوال

نَّة املأثورة    واإلمجاع وهه  مل به لوجالع، ولصادقني  اعن  والسُّ

دلَّلنصةخصوامل وقد  هذ،  ة  صحَّ عٰىل  اا  للفه  وفصَّ متيا  أمجلناه نا  ا 

 يف الفروع. )خيصالتل(و )العمدة(كتايب   تيقّدما يف م هاهن

احلسن رشط  تكلي  ومن  هذهيف  تاأل  ف  والرتوك  قوية فعال 

إ مكلِّفها  خيتادواعي  ما  عٰىل  أفعاهلر  تروكها، نده  عن  وصوارفه    ا، 

أ  ذليكون إىلٰ   أو للتكليف،    جلاء املنايفإل اما يقتيضقرب، دون  ك 

 كني. التمجار جمرٰى ك ذل  ألنَّ 

كونه يش  يفه  سبحان  علم  فمتٰى  الًا  لطف  ء  أحد تكليف  عٰىل   يف 

كان   يفعله، وإنْ    أنْ سبحانه فال بدَّ وره  بمقد  اخمتص� الوجهني وكان  

ن كا  نْ عليه، وإ  ابهبدَّ من بيانه له وإجيلَّف، فال  ملكن مقدورات ام

املكلَّف وفعله تعاٰىل  ب  إالَّ تمُّ  للطف ال يا يه سبحانه  علجب  وفعل 

خيتصُّ  فعل   وما  مبه  خيبيان  وإجياملكلَّ   تصُّ ا  م  وإنْ   ابه،ف  ن  كان 

املكلَّف غري  سبحانه  فعل  فعل  يفع  أنَّ م  الغري  هذاذلك  اللطف   ل 

تكليف وإنْ   حسن  خيلم  ع  هذا،  ال  تعاىلٰ أنَّه  أفعاله  ويف  و أ   تاره 

 إنْ ، واملكلَّف خيتصُّ  ه وبنيَّ ماتصُّ ما خيفعل  ف بدل منهلَّ املكأفعال 

له يكن  تكلي  بدل  مل  ماأسقط  ا  ف  ألنَّ   فيه،لطف    للطفذلك 

بواحل  هتكليف ما  عٰىل  قبيح  هذه  وتكليال  غرييَّنته،  ال  ف  ما  ه 

أو بام    علَّق بفعليت  كان لطفه  إنْ يه قبيح أيضًا، وله ف  مصلحة قبيح 

يصحُّ  فال إجي   ال  مبدَّ   اده،  ت  إسقاط  لتعكليفه ن  يصلُّ ،  ال  بام  حُّ قه 

 فعله. قبح إجياده أو ي

ح  يف قب ق  ال فرنَّه  ، ألرناهما ذك  وبوج]] وقلنا ب١٢٢  [[ص/

 من التمكني.ع نع بينه وبني قبح املنامل

موضِّ يُ  أنَّ  ذلك:  صنعح  يري  ن  لقوم  نفطعامًا  حضورهم   عاً د 

رسال مع اإلفعل  ل، فلم يوبرسه جارية يف استدعائهم  هلم وعادت

مك يستحقُّ حل  ريداً ونه  الذمَّ ضورهم  ل  كام  أ ،  دوغلو  الباب   هنم،ق 

 رتكه. ب الذمَّ  حقُّ يست جوب ما ويفوال شبهة 

  فال بدَّ أنْ فه،  مريدًا لتكلي  بحانهصحَّ هذا وكان القديم س  وإذا

أنَّه خي  عل لهيف أو يكو ف عتار التكليما يعلم  أو  نده  إليه،  ن أقرب 

ام ال يصحُّ  قًا بان معلَّ ك  فه إنْ تكلي  عله، وسقطن فان مك  له إنْ   نهُيبيِّ 

أو  أ   ادهإجي يقبح  ال  غريهفعل  ب  اخمتص� و  اللم  عمع   واليفعله    بأنَّه 

 حكمته سبحانه.  ب يفال خيلُّ بواجعادالً   له، لكونه تعاىلٰ  دلب

 للملطوف له به  كون معلوماً ي  نْ  ال بدَّ أ هو من فعله تعاىلٰ وما  

د  نُّ وال ُيعتَقعَلم وال ُيظَ يُ ا ال  ، ومونه داعياً لك  قداً  أو معتاً نونأو مظ

ب  اجًا يف وطفعاٰىل لله تمن فع  ا هوكان مسواء  ، ويكون داعياً   ال

إليه أو تركأ  سبحانه فعله،    كمتهنَّه جيب يف حقبيح، فإ   و مندوب 

للجميع،    لكونه هومريدًا  ما  الط  وبيان  فعل  من  يف  ف  ملكلَّف 

 ثة.لثال التكاليف ا

مفأمَّ  خيا  املا  ماجفالو   كلَّفتصُّ  فعل  عليه  يف ب  لطف  هو  ا 

وواج وتترب  قبيح،  مك  هو  رك  وهفيه   مفسدةا  يفام،  لطف    و 

باخلنامل إعالمه    ار،يدوب  يف  فرق  لطفوال  هو  تكليفه   ما  يف    له 

بنيوإز علَّته  كوني  أنْ   احة  عٰىل  له  وبنينصَّ  كذلك،  أه  يوجب    نْ  

أوعلي عقيل  بدليل  فعالً  فيُعلَ عسم  ه  بي،  لطف  ذلكم  يف كونه    ًا 

ف] يوجب عليه ترك]١٢٣أو /[[ص  ،  واجب بذلك  يُ ه  كون  عَلم 

مفسدةفعل أوه  فعبه  غِّ ُير  ،  أويف  فيُ   ل  يف    عَلمترك  لطفًا  كونه 

وحيسن  من هذادوب،  ما  وإنْ الل  تكليفه  فيه  لطف    جهله   طف 
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مت إذا كان  امكِّ كذلك  من  به، لكونلعلنًا  بالتمكني  م   علَّته مزاحة 

ط  نْ إو  ب عليه. جي فيامفرَّ

رش و اللمن  ر    أنْ   طفط  ولو  يتأخَّ التكليف  واحد   ان بزمعن 

علم سبحانه    فإنْ   ابت، ثإٰىل غري   يدواعر اليتقدَّ عيًا، وال  اه دلكون

األفعاليف من  فعل  إنْ     الصاح  أنَّه  إىلٰ ب  دعا  اره اختي  تكليف 

 . صول التكليفوسببًا حل هاً ف، لكونه وجفليس ذلك بلط

هذ  افوصف  ا جلا  من  لط ال  ألفعنس  اشتبأنَّه  ن  م   قاقاً ف 

للالتلطُّ  امل ف  إيصال  يف  ويُ   فع ناغري  لٰى سمَّ إليه،  صالحًا  ه  تأثري  

أو  ال  عوقو املت صالح  إليه، وكلَّ قريب  ع ُيسمَّ ف  استصالحًا  ٰىل  ٰى 

الوجه  ويُ هذا  توفسمَّ ،  منه  امليقًا  ٰى  وقوع  وافق  فيه ما  به    لطوف 

 ده. عن

   كلِّ لقبيح عىلٰ ك اف تراملكلَّ   هعندٰى منه عصمة ما اختار  وُيسمَّ 

مع  رتفع  ام اإنَّ   القبيحفعل  الان  ك  من الفعل، وإنْ بيها باملنع  تشحال  

اع  له، فساوٰى احلال يف ارتفألج  املنعف ومع  املكلَّ ار  اختيطف بللا

عىلٰ  كلِّ القبيح  وإنْ   وجه  جهاخت    فلذلف  االرتفاع،  ُسمِّ تا  ي  لك 

هبذالطامل له  معصومالرض  وف  اللطف  من  أنْ   ًا،ب  ن  يكو   وجيوز 

معه    نعامتمفعوالً له ما    م من حيث كانصو ية بمعلتسملوجه يف ا ا

 ه. ابيَّنَّ لوجه الذي انوع عىلٰ ماملشبيهًا بت قبيحمن ال

  ا له هذه الصفة مكلَّفني، ألنَّ  يلزم عٰىل هذا عصمة سائر املالو

ا عىلٰ من  موقوف  يعلمه  أللطاف  ما  كونسبح  من  يف  انه  مؤثِّرًا  ه 

ما  كاملاختيار   أو    َف ُكلِّ لَّف  وما  تركهفعله  جيوز  هذ،  حاله    أنْ ه 

ا  خيتصَّ  وال  لَّ كملببعض  املعل  ون يك فني،  ]]  ١٢٤[[ص  /  مو يف 

ُيعلَ يش حاء  من  كلَّفالبل  م  ملا  خمتارين  كوهنم  عنده، اقني  وه 

بمنف  صُّ فيخت ذاك  إذ  كونه  ُعلِ   عله  حاله  من  عَم  خمتار   ندهغري 

أنَّ ء من اليش   ن ء معند يشيح  القبال يرتك    هلقبائح، دون من علم 

عنهك  األفعال، خربَّ  بقوله:ام  سبحانه   وَ   م 
�
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من  ١٤٥ة:  [البقر  ك ذلك  وأمثال   ،[

،  شيئًا من الطاعاتارون  كلَّفني ال خيتود معٰىل وج  الَّةالداآليات  

 .ةآي فعل هلم كل قبائح، وإنْ يئًا من الن شوال يرتكو

متكليوحيسن   أنَّ ف  يعلم  يطيل  ه ال لطفن  وأنَّه  أ ه   و يعيص ع 

مل  لَِّف وا كُ ممَّ   مكنيوب التع رضبجمي  نتمكِّ ه م، ألنَّ حالٍ   كلِّ عٰىل  

  فيام ال هناية   ح أولطفه يف القبينع واجبًا، وليست هذه حال من  يم

 بح تكليفه. فق مل يفعل له،ألنَّ هذا اللطف له، 

الدنيو الصالح  ا  اوأمَّ فغريال  وجوهمن    عريُّ لي  واجب،    قبح 

صدق  كالجوب  فة ونفسه ص  ه يف بالتكليف وال ل  ق له ال تعلُّ   هألنَّ 

ألنَّ نصاواإل وف،  هذج  ما  حاله  وب  جهة   معلومه  عٰىل  رضورًة 

  ن له وجه يقتيض لو كافصيل، وألنَّه  الت  سبًا عٰىل جهةاجلملة ومكت

ر فيه  رض ال  نفع    ، وذلك يوجب كلَّ لكونه نفعاً لك  جوبه لكان ذو

نا  دخالف ذلك، لوجو  علوم رضورةً ملعول له، وافاعل واملالفٰىل  ع

األسا منغنيائر  يا  ء  غريهمنعولعقالء  مان  ا  م  هذه  والله   لصفة 

 من أحد. ون [به] الذمَّ حقُّ يست

القائلنيعلُّ وت إثبات  باأل  ق  يف  لصلح  مان وجه  بذمِّ  ع  وجوبه: 

والتقاط  ]]  ١٢٥[[ص  /  االستظالل حائطه،  من  تاملبظلِّ  ناثر 

زَحبِّ  وت  منارعه،  املاء  ليسن  ول  ألنَّه  بص  هنره،   كانلو  حيح، 

كلوجا فيه  خالصونه  ه  ل نفعًا  كلُّ ًا  ألنف  وجب  خالص،  صفع  ة  نَّ 

مثل،  الو دون  بمثل  ختتصُّ  ال  رضوجوب  علمنا  خالف  رًة  وقد 

وإنَّ  ق ذلك،  ذكام  بحيث  املنع  عبح  لكونه  فبثاً روه  غرض  ال  يه،   

أ وهلذا متٰى حصل في قبح  لوو كان اول  حسن،نٰى غرض  ده  جه يف 

  لظلم، عىلٰ اه كد غرض فيجولون،  حيس   خالصًا ملنفعاً عه كونه  من

مثاهلأنَّ  ب  األصم  لقوخالف  بلح،  نفع  هلم  فيه  ما  فعل  وجوب 

وق  أنَّهخالص،  علمنا  احلائال    د  بناء  لالجيب  وال  ط  به،  ستظالل 

لتح النهر  منناوفر  املاء  نثر احلَبِّ ل  وإذا  التقلال  ه، وال  ب مل جيط، 

 هلم. د فال شاه

هل إجياعلَّقويت  أنْ   موال  يف  بأا  جواد  ف  نَّ به:  بخيل،  مانواعله  عه 

جدير  مدح    اجلودصفة  و سبحوهو  ذمٌّ انه،  هبا  البخل  ال    وصفة 

عليه   ألنَّ جيوز  بعبارة  تعلَّ   ذلك   تعاٰىل،  مطلقها  جيوز  ق  غلط 

جيوزوصواب وال  ال إث  ه،  وجه  للموصوف  بات  والقبح  وجوب 

ت صفات  امء إثباالعلن عند أحد م وزوال جي ،دالالً  أو استةً وررض

  لبخل بغري د وا جلوق ا إطالوم اختصاص  ملعلاٰىل أنَّ  ع  ا،الذوات هب

ذكر ألمن  يمنع  وه،  مل  من  يصف  أحد  ال  االستظالل  نَّه  من 

بذلك من   فونوإنَّام يص  هلم بأنَّه جواد،شاهد  لتقاط الذي هو  واال

وإنْ أ  كحاتم  اإلحسان  في  نكا  كثر  رضعليه  ير،  ه  ال  ون  صفبل 

ما  له  من باجلود   ولو  إحسان  اجلود ،  ذكامً سا  كان  ملن  جب  ه لورو 

 ذلك.م خالف ، واملعلوالقهو إطأ  به، اختصاصه

ا بخيل فليس بوصف ملن لي وجود أكثر نا بس بجواد، لعلموأمَّ
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باجلوالء غالعق البخلري موصوفني  ود وال  منع  لو كان اسامً ،  ملن   

خالص وصف  لًا  نفعًا  ا كافَّ وجب  ا بهلعقالء  ة  حتَّٰى  ياء  نبأل، 

هذه  ا له  مانع  الَّ وهو مهم إمن  ال أحد  هنَّ الفضالء، ألياء وواألوص

وإ هالصفة،  خمتنَّام  لغريه،    صٌّ و  عليه  الواجب  اسًام  بامنع  لكونه 

م]]  ١٢٦/[[ص    لذمِّ ل القرآن،حسب  به  الع  ا نطق  رب  وإطالق 

ون  صفذا ال يوهلهم،  جوبه عليوهم  العتقاد  مانع القرٰى   [عٰىل]  له

أ  من  خيتخلَّ به  بواجب  مانع  هصُّ   وال  عىلٰ ضُّ لتفا،  كلِّ ل  حا  ل،  

أ  ذلكيك   نْ وجيوز  واملجما  ون  ال  زًا،  جيعل يقاس  جاز  وال  عليه 

 ، واملنَّة هللا.بارةً وع ىوا به معنًلَّقه، فسقط ما تعأصالً يرجع إلي

ره، من انحصا  دَّ يف الوقت الواحد ال ب  ملفعول منه اوأيضًا فإنَّ 

  كمه ح  اممَّ   ا زاد عليه،مٰىل الوجود وإ  ه، ما خيرجار وب انحصلوج

مقدور،  غري    اٰىل أورًا له تعمقدويكون    أنْ   ونفع ال خيل الحكمه يف

مق غري  كونه  يصحُّ  تعوال  لكونه  لنفسه،  اىلٰ دور،  نه  ولكو   قادرًا 

خي ال  أنْ مقدورًا  غريواجيكون    لو  أو  واجبًا    بًا  وكونه  واجب، 

، فلم  جبخالل بالواإلن ا  حال ميف    منفكٍّ غري   اىلٰ كونه تع  قتيضي

 ب. ه غري واجنَّ  أ  إالَّ يبَق 

يلزمكم لح، فعل األصجتيزون ف  أنتمقول: في  أنْ   ليس ألحدٍ و

ألزمتموه ما  اجلواز  أل  يف  الوجوب،  بالوا  نَّ يف  ال اإلخالل    جب 

 هة.منه، فافرتقا بغري شب جلائز جائزبا ، واإلخاللجيوز عليه تعاىلٰ 

له   أ أيضاً وليس  ايقول  نْ   بدَّ   فال  صالحاً كان    إنْ د  الزائلقدر  : 

ساواة ا فرضنا مألنَّ لينا،  لة عفال مسألك  ن كذمل يك  وإنْ   ه،علفي  أنْ 

منلقدر  ا ُوِجَد  ملا  املعدوم  الصالح،  الزائد  يف  سقوط ٰىض فاقته   

تعاىلٰ األصلوجوب   كونه  أو  منفكٍّ ح،  غري  اإلخالل    من   

 نا.عن تقدير ارجالواجب، فسؤاهلم إذن خب

 ا هذا.بنتمله كتا حيال الدليل نظرهذا ا يف ولن

أفعيمل    وأيضًا فلو]  ]١٢٧  [[ص/ له صفة  ما    تعاىلٰ اله  كن يف 

ملاإل جيبحسان  دون      به  الشكر  الختصاص  سائر شكره، 

شفإذ  األفعال، يتعنيَّ  مل  ملا  العبادةكره  يستحّق  كي  لكوهنا  يف  فيَّ ،  ة 

 ، وذلك ضالل.الشكر

ف رض  اإنَّ وأيضًا  منأنَّ   ورةً نعلم  األفعال  لمج    منَّوالة  ا  ما  اقعة 

اليستحقُّ   والو  شكربه  الستي  املدح،  به  ن  ،ذمَّ حقُّ  من  علم  كام  أنَّ 

ولتها ومج أنْ اجب  فيجب  قا  مباح،  تعاٰىل  لنفسه عىلٰ يكون  مدرًا  ا   

ما    وال الغائبهد  ليس يف الشاتقض قوله: إنَّه  لك ينهذه حاله، وذ

 ود. اجليف  أو واجب للعدخيرج عن واجب يف ا

علم يل حصول الدل، بملشاهدةحليَّة اة افهو اجلمل، ا املكلَّفأمَّ و

مع  ةالدالَّ عال  بوقوع األف تعلَّ ٰىل كون  به ن  املحكمة    قت  أو  قادرًا، 

كعىلٰ   الدالَّةة  باملرتتِّ  تعلَّقت    من  عاون  منهابه  مريداً  والقادر ملًا   ،

 املكلِّف.  هو احليُّ مل املريد لعاا

املعلكذا  وإ اان  ك دلَّ   ما  ادستنوم  عٰىل  إىلٰ ه  ون  اجلكذلك  ملة،  

إذ   ثريات به،التأق  تعلُّ نُّ  م وال ُيظَ علَ يُ   ون ما الد  به  وجب وصفها 

ا إٰىل من  افتهقها هبا وإض لُّ ا عن اجلملة املعلوم رضورة تعنفيه  كان

ي إال  إالَّ مكن  إليه  هذا  ضافتها  عٰىل  جتاهل،  الو  نعلم جه  وال 

اإلدراك  وببأ  حصول  ا   ِركاملدعاضها،  فيجحليُّ هو  أنْ ،  ون  يك  ب 

ح  كلُّ  مصعضو  اإلدراك  به  مجل  وألنَّ تهالن  األ،  تقع   فعال 

اويب  رافها،بأط هبا  امللتأثرياتدأ  يثقل ت  ما  باليدين  وخيفُّ    حكمة، 

  ر،  للُقدَ ال� ون هذه األعضاء حم ك ال وجه لذلك إالَّ ة، وباليد الواحد

 . و احليُّ هدر َدر هو القادر، والقاالقُ  وحملُّ 

ألليو املي  أنْ حٍد  س  ما  كون  اقول:  من  وتقع  يِّ احلنع    غريها، 

خماعأف فيها  االرتعةله  يتعخرت، ألنَّ  راع  القُ   ذَّ وبجنس  لو  ألنَّ َدر،  ه 

أنْ  منه  فيها    صحَّ  وذل  ]]١٢٨/[[ص    لصحَّ خيرتع  غريها،  ك يف 

صحَّ حما لو  وألنَّه  االخل،  منه  أنْ رتا  جلاز  اإلصبع   ع  يف  خيرتع 

بُينقَ   ما  ثقيلالن محل  مدة  الواح ك، ف ذلعلوم خالملوااليدين،  ل 

ا  غريه  حليُّ ان اولو ك  نية،اض هذه البانتقء احلياة بفانتاا نعلم  وألنَّ 

 .علوم خالف ذلكق بني قطع الرأس والشعر، واملال فرلكان 

مناوب قدَّ ما  يُ بعض  احليِّ بطِ ه  كون  لصحَّ بعض    ل   ة اجلملة، 

ب وبوقوع  اإلدراك  أبعاضها،  ثري ة بكدواحالة  ال يف حعفاألجميع 

 .اهنَّما بيَّ رتاع عٰىل ر االختعذُّ  مع، أعضائهامن 

ا ص ق يك  أنْ   فيجباملكلَّف،  فات  وأمَّ ليصون    إجيادمنه    حَّ ادرًا 

ة بلِّ ما كُ   ا. فيجب عليه فعلهنه، مقدوراته سبحاف، والقدرة خمتصَّ

ه سبحانه فعل جب يف حكمتة وتقر إٰىل آلكان التكليف يف  نْ وإ

خي ك تصُّ ما  والاه  حته  كينومتجل،  رليد  خيصيل  من  كالقلم  تصُّ ما  ه 

لتعذُّ لقوا إىلٰ ا  فعلر الوس،  دوهنا آلملفتقر  من  لتة  دره  عذُّ ،  ون من 

 . القدرة

العلم به وان الك  وإنْ  إٰىل زمتكليف ممَّا يفتقر  جب ان والعمل 

 قبيح.  مه من دونهرتاه، ألنَّ اخان يف مثلذي يصحَّ ان التبقيته الزم

ألنَّ  ، نًا من ذلكتمكِّ أو م جههه ووبتكليف اً امليكون ع أنْ وجيب 

، فعالبوجوب األ  جلهليثبت مع ا  الاب  املقصود من الثوغرض  ال

إليه واجتناب ما  ما وجبإيقاع  استحقاقه  صاص  الخت ب أو ندب 
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من براءة   املكلَّف ال يأوألنَّ نًا وقبح هذا،  ه حسللوجه الذي ل  قبح

 . هبامن العلم ون د وتركًا مب عليه فعالً ه ممَّا وجتذمَّ 

اق ف كوهنت  تضام  فعله  ااحلكمة  متعا  من  بدَّ  فال  فٰىل،  ه علن 

كاللمكلَّف باملش،  بأوااهدالعلم  ات  وسائل  ئر  لعقول 

  وجب   فعل املكلَّف،، وما اقتضت املصلحة كونه من  اتوريَّ الرض

ب عليه  األدلَّ   إكاملإقداره  ونصب  وختويفهعقله  النظر   من  ة    ترك 

 ، وإنْ دالالً ته اسعلمب  جيكليف ما  ت  سن يكفي ذلك يف حفيها، و 

ين،  الثايف  عَلمال يُ وال ممَّا ، ال] معلومًا يف احل]١٢٩[ص كن /[ي مل

ي يصحُّ  باملكلَّف واحلال الت   خمتصٌّ لتقصري اٍف، واالتكليف كنَّ  أل

ترك  من  الً خموفًا  عاق   هي كون احليِّ لوم،  العلم باملع  فتكليمعها  

 دلَّة.يف األالنظر 

علوموجمم  والعقل: فعم  ع  و اىلٰ تعله  ن  رض ،  عٰىل  ،  وبهي 

 اع اللبس. تفار م باملدَركات معنها: العلم

أو منتفيًا، والثابت بتًا يكون ثا بدَّ أنْ  م ال املعلونَّ ا العلم بأومنه

 وده.ل لوجل أو ال أوَّ ه أوَّ يكون لوجود أنْ ال خيلو 

العل شكرومنها:  بوجوب  وردُّ امل  م  والصدق ال  نعم  وديعة 

عل تلك  فاواستحقاق    خلطر،ب واذلكم واالظل  قبحواف  نصإلوا

والوجمتن املدح  هذه  هذع  ذمّ ب  فعل  واٰىل  تلك  ه  وقع إذا  جتناب 

 قصد. ك عنذل

  قتما بني من تعلَّ ق التأثريات بالعبد، وفرق  علُّ لم بتها: العومن

رت ع  ليه.به وتعذَّ

بجه العلم  واومنها:  اخلوف  يارِّ ملضات  وما  من  ،  إليه  ستندان 

 ت.العادا

إنَّ ق و النا:  ه ل جملعق  العلوم،موع  متٰى  أل  ذه  ا  تكاملت حليٍّ  هنَّ

ن ولو كا  يكن كذلك،مل    ء منها  يشمتٰى اختلَّ ل، وبأنَّه عاق   ِصَف وُ 

تكاملها  الع جلاز  معنٰى سواها  يكوقل  وال  عابحيٍّ  بأنْ ن  ال    قالً، 

في املعنٰى،  فعل  يفعل يف  يه ذلك  فيكون عاقالً ا من دوهنحيٍّ أو   ، ،

 .خالف ذلك لومواملع

إلناق و ا  :  تهنَّ فعله  عاىلٰ عمن  حلصوهلا  االضطرا  وجه  يف ٰىل   ر 

، /[[ص  هنَّ أل  احليِّ كان]]  ١٣٠ا  منلو  احليِّ   ت    لكانت ا  منَّ  فعل 

 تابعة ملقصوده.

إنَّ   رش وقلنا:  عاقالً  يفكونه  الرضط  تكليفه  من ه   ريِّ و  و 

جيب    يلذا ٰىل النظر  الفتقاره إ  هنا،من دو  مُّ كتسب ال يتمجلتها، وامل

 للنظر من دونه.نَّه ال حكم ألها، ومجموعالعلم به ميتقدَّ  أنْ 

كونهوممَّ  جيب  التخلية  علي  ا  فإنْ مقدووبني    بينهه  لم ع  ره، 

تعاٰىل أو فعلنه حصسبحا أو    ول منع من فعله  قبح    غريهاملكلَّف 

 . رعذُّ ت أسباب التاختلف وقوعه، وإنْ ر عذُّ تكليفه لت

حيس منه  وال  تكلين  بتعاٰىل  املزوا  طرشفه  عامل ألنَّ نع،  ل  ه 

فيه  واالعواقب،  ب وإنَّ الشرتاط  ر،  يتقدَّ فيمن    ام ال  يحيسن  علم  ال 

والعواق  مب،  أو  تٰى  لذلك  حنَّظنعلمنا  ما  مل صول  فعل  من  نع 

 ه. ا تكليفحيسن منَّ

جيب ة  كون  وممَّا  إجل  الفعله عليه: صحَّ ينقض    اءهوتركه، ألنَّ 

املجري  غال مبالترض  إليه  الثوكليف  عملااب  ن  ر  اإيثٰىل  وقوف 

 . ّق املشا

 يكون بشيئني:ء واإلجلا

نَِع منه ه مُ ٰى رامه متفعٍل أنَّ   يف   اقل أو يظنَّ لعم ايعل  أحدمها: أنْ 

هو امللجأ   منه  امللك ُمنِعَ   لم الضعيف أنَّه متٰى رام قتلة، كعال حمال

. ين اإلجلاء الب مك، وهذا الرض الرتإىلٰ   تغريَّ

بلثوا يكون  الاين:  إٰىل اعدواتقوية  ا الكثريفع  ملناي  أو ة  خلالصة 

عي  قابل الدواي  أنْ ز تغيريه بوا جياخلالصة، وهذ  رِّ صوارف باملضاال

يص وازيد  وارف  وهلذا   دواعٍ لصوارف  عليها،  عليها،  يزيد 

الاستحال اإل ] الستحالة  ]١٣١  /[[ص  سبحانه،  قديمجلاء عٰىل 

 ر.الرضالنفع وخوف نع ورجاء امل منتند إليه ما يس

أنْ اصف  ومن ناإٰىل    الً ئماكون  ي  ته:  الواجب فرالقبيح،  من    ًا 

نت  حيث كامن    ن دون ذلك،يف مقدير التكلت  الةحمتاجًا، الستح

ة رش ا ة من دون امليل والنفو ه، والطًا فيملشقَّ  به  لتذُّ ر، ألنَّ ما ي مشقَّ

وألنَّ    ًا،ان أو تركك  ه، فعالً عليقُّ   ال يشتذُّ به وال تأملُّ ال يلاحلّي أو  

عٰىل   احليُّ   ومتٰى مل يكن،  به  امللتذِّ للنفع    يضرتعال  يف حسنه  هلوجا

ف تكلُّ   إىلٰ   داعٍ دعه  ض مل يببع  كات ويأململدرَ ببعض ا  لتذَّ ي  من  صفة

مرضَّ مشقَّ  دفع  أو  نفع  الجتالب  ي  ة،ة  كذلك  كونه    قتيضوكونه 

اإٰىل  حمتاجًا   ودفع  النفع  فإنْ لرضِّ نيل  باحل  ارضنف  ،  عن  سغناه  ن 

ة التشاملارتفعت  القبيح ر تكليت ال ي قَّ  ا. يف من دوهنقدَّ

أنَّ ملم ايعل  التكليف أنْ   وليس من رشط   ألنَّ مكلِّفًا،  له    كلَّف 

من  وريَّ الرضليف  التك بمكلِّفه سبحانه، وألنَّ دون    ثابت    العلم 

  ، يِّ ورقها بالرضلُّ جوهبا إالَّ تعجه لوف سبحانه ال وكلِّ املعرفة بامل

وقف التكليح  فلو  العلمسن  عٰىل  يشر  عذَّ تل  كلِّف ملبا  ف  ء  ثبوت 

 ف.من التكالي

قبح    انَّا قد بيَّ نَّ ف، أل نَّه مكلَّ أ   فيعلم املكلَّ   ه أنْ وليس من رشط
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تكالشرتا يف  سباط  تبقية   حانه،ليفه  عٰىل  القطع  يوجب    وقبحه 

الز منهمان  املكلَّف  يصحُّ  ُكلِّ فعل    الذي  فلَف عٰىل  ما  كاوجه،  ن و 

  اطعًا عىلٰ ن ق يكو   لوجب أنْ   فلَّ عاملًا بأنَّه مك  يكون   طه أنْ ن رش م

إ أنْ ىلٰ البقاء  مؤدِّ يُ     خيي  أو  ُكلَِّف  يوق رج  ا  وذلك  كونه    قتيض ته، 

بامغرٰى  أ   عصلقبح  واإلو  ال مته،  كلِّ   جيوز   غراء  وعصمة    عليه، 

 ه.م رضورًة خالفمكلَّف معلو

يقطع    ا أحد منَّه اللَّفني أنَّ وغرينا من املك  اأنفسنا نعلم من  ألنَّ و

لتكليف  ا  د دخول وقتخرتامه بعز اجيو ل حدًا، با وتاً عٰىل بقائه وق 

العبادة  وقبل   وما    ]]١٣٢[[ص  /د  وبعتأديته  فيها  مل  دخل 

ه أو خرج  ف ما حيتاج إٰىل زمان إذا فعلمكلَّ أنَّه    ام نعلموإنَّ   ملها،حي

تًا.  إنْ  وقته  كان موقَّ

أنْ   وليس فيقول  ألحٍد  هذا:  أحيل  ال  عٰىل  أزم  يفعل شيئًا   نْ دًا 

له  جوب، ألنَّ  وجه الولغريها فلفع  وإنْ   ،باتالواجمن   ه  ال يتعنيَّ 

ما ذكرتم بعد األدإالَّ   عٰىل  أ   الو اء  يعلم   وإنْ   ألنَّهقت،  و خروج  مل 

ه يعلم  فإنَّ   أو خروج وقته، ما خوطب به إالَّ بعد فعله  لَّفاً كونه مك

وإاالبتوجوب   به،  علمداء  علذلك    ذا  فيه اليه  وجب    دخول 

] خرج  إنْ لم أنَّه [بقاء، ويعال  جيوز   وألنَّه   هه،عله لوجوالعزم عٰىل ف

و يُ وقته  استحقَّ ؤدِّ مل  اه  علرض  فيجب  منالتحرُّ ليه  ر،  ر  الرض   ز 

فًا   منه جزء علم كونه مكلَّ مٰىض   ما  لُّ جهه، فكويفعله لوخوف  امل

حتَّٰى  أ يميض  له  مجلته  وقت  وإو  بعاخ  نْ ه،  عٰىل  وقته ضرتم  يف  ه 

 .هفعله دون ما مل يبام فعل يفه خمتصٌّ تكلف

فيقيل  نْ إ هذا  لزم:  ك  أنْ   عٰىل  من   لَّ يفرد  واجب  مجلة    حكم 

 وص.صد خمتكليف بقص

إ كقيل:  مذا  تكلن مجان احلكم  به  االبتداوجب عليه  يٍف  لة  ء 

عىلٰ   أنْ   كفاه بعزم  به  وتفصيل  يبتديه  لومجلته  الختصاص    جهه،ه 

وإنْ   كليفهت إ  بذلك،  محك  كلِّ فراد  كان  تكلم  مجلة  بنيَّة    يفن 

  ها باحلكم بني قفرق يف تعلُّ ة، إذ ال  افيلة كاجلم  ةيَّ ون  ه أفضل،ختصُّ 

تق أو  ح  هامدُّ مصاحبته  يف  اعليه  باال  التلعباالبتداء  هودة  من    ي 

 ا. مجلته

*   *   * 

 ):ـه ٤٤٧(ت  احللبي الكايف يف الفقه/ أبو الصالح

واش..]]  ٣٣[ص  [ الطاعة   رتطنا.  املريد    فرض  قديم كاليف 

َخ نسبحا ومن  تعاٰىل  وواإلة،  مَّ واألُ   بيُّ نوال،  َق لَ ه  ة، الرعيَّ مام 

 تقومبجميع ما    غريهنعم عٰىل  امل، و، والوالد وولدهد وعبدهلسيِّ وا

من ذكرناه  ه متٰى أراد أحد  ا نعلم أنَّ ، ألنَّ تهمرسَّ وتكمل به  اته  به حي

  من  ذلك يف حُّ ، وال يصفاً يإرادته تكل يتمّ ُس  اً يئلزمه طاعته شن تممَّ 

له طاعة  وكاألغنيا  ،ال  هذ  ام نَّ إوقراء،  لفاء  القضيَّ أوجبت    ة ه 

امتثال  ل ذكرناه  وجوب  من  االمت  وطوسق مراد  من ثال  فرض  يف 

 .عداه

منشقَّ امل  شرتطناوا كا  ة،  لذَّ رإنت  حيث  فيه  ما  كاألكل    ، ةادة 

 بغري شبهة. كون تكليفاً ال تة، شقَّ ة فيه وال ملذَّ  ب، أو ما الرشوال

اواش أراد  تداء، ألنَّ البرتطنا  لو  ة مشقَّ   فيهما    ب طاعتهجتمن  ه 

تقدَّ ق  له  رإمت  د  غريه  واإلادة  الظلم  جتوا  نصافكالصدق  ناب 

الوالك وفعل  ووالزك  صالةذب  ا  الزن  اجتناب  ]]٣٤[[ص  /اة 

مكلِّ  يكن  مل  تكليف  وال  فاً والربا  كانت  م  اً إرادته  حيث  دة  راإن 

 إلرادته. ةً قسبحانه ساب قديمال

وط التي لرشلت اٰى تكامتمه  نَّ أ   ،ة هذا احلدِّ صحَّ   ىلٰ لدليل عوا

 . فاً ه مكلَّ د منواملرا ،اً يفتكلوإرادته  ،فًا املريد مكلِّ  يمِّ اها ُس نَّيَّ ب

ا: ه تكليف، فقالوا املراد بأنَّ فوصفوتباعهم  لعلامء وأ ز اد جتوَّ وق 

وال  عقيلال  التكليف يريد السمعتكليف  كذا  كذا،  بذي  ما ون  لك 

املكراإقت  تعلَّ  دوهنلِّ دة  [به]  سبحانه  جمازو  ،اف  س ولي  هذا 

 .امدوهنه] [بسبحانه ه] دت[إرا قتعلُّ ، لحقيقةٍ ب

تكل...  ه  هذ  وكون ميف  جيوز  يف  ال   ، يحالقبإيثار  منه  ن 

لذلك وجب ت عصمته من اخللق، ومَ لِ من عُ و  ،نهيم سبحاكالقد

أر  كلِّ   عىلٰ    نْ إف  ه،رادالنظر يف م  القبيحجيوز منه    نم[و]اد منه  من 

االمتثال  ،حسناً   كان ولزمه  قب  نْ إ،  االمتثال  [منه]  بح  ق   ، يحاً كان 

املريد    نْ إو جتب    منعامً كان  ملخل  ه العته، ألنَّ طاله  بام    وق يف طاعة 

لعته سمعصي كلِّ   ، احليِّ مه عىلٰ نعاإظم  بحانه،   ملنعم  نعمة  وانغامر 

 منفصل. له وغري عاً ر وكون ذلك ف ،به جنسواه يف

 ن اخللق عٰىل رضبني:م سبحانه ميقدما أراده الو

 لسمع. ق العلم به اري طالثاين:  . ه العقول م بالعلطريق  :ا حدمه أ 

 العاقل   يفه تعاىلٰ فعل لعلم به منا ابني: أحدمهرض ىلٰ والعقيل ع

 ... ٰىل العلم بهإ لذلك مضطرٌّ  فهو ،ابتداءً 

 ه ملنصوبة علية ااألدلَّ ف يف  ملكلَّ لم به نظر االعريق  ط  :يهام][ثان

املعلوم  به  بخطاهان أو  رببالخبار من ثبت صدقه  إبه  طريق  ... وو

 بحانه. س ضافته إليهإ

العل]]  ٣٥[[ص  / بوطريق  سبحانهكالم  ال    أحد  مه  أمرين 

 هلام: ثالث
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 املسموع بمعجز، كمخاطبة موسٰى كالم  قرتن الي  مها: أنْ أحد

 . بيضاءً  واليد ،اناً ا ثعبالعص بذلك بانقال اناقرتو ،الشجرةمن 

أنْ ثاينال كالِرب ُخي   :  يف  صدقه  ثبت  من  خم  كالنَّ أ صوص  م    مهه 

 سٰى... عيخبار إو .. .خبار إك

جب وما ال يو ،حاً ك وجده صحيذلل من تأمَّ ، ةحجَّ  وخطاب

يكلعلم الا اٰىل خإ  ون طريقاً   املتعلِّ طاب  اللتكليف  باملصالح  تي ق 

 ب. يوم الغعالَّ  إالَّ ال يعلمها 

الت  صل]:[ف بيان  الرضيف  التكليي،  روكليف  عٰىل  هذا  ف 

 . بندوواجب وم :رضبني

 كذلك.  املندوب اليهو عال وتروك،رضبني: أف ب عىلٰ والواج

اوش  ،إلنصافوا  ،الصدق  :جبةواال  فاألفعال  وردُّ   ،ملنعمكر 

 .ز من املضارِّ والتحرُّ  ،ينء الدَّ وقضا ،ةالوديع

الواجبةلرتوا  ، واالستفساد  ،طرواخل  ،لموالظ  ،بالكذ   :وك 

 رادة القبيح.إو ،طاقا ال يُ ف موتكلي ،غراءواإل

بوالعل  نَّ إ  :اوقلن األف  جوبم  هتلك  وقبح  الرتوك   ذهعال 

تعاىلٰ رضور فعله  من  حلي  ابتداءً ص  ع  لِّ لك  وله  ال ٰىل  عاقل    وجه 

ويمك دفعه  إدخانه  شبهال  عليهل  مكتسباً   ،ة  كان  عل ف  من  ولو 

بمع بعضجلاز    ،لومهالعامل  كلِّ   نزما  خلو  بل  منهالتكليف  ،  ه 

  ، لعقلع كامل امنه  ة اخلروج عقالء، وصحَّ ه ببعض العصاصواخت

 ف ذلك.واملعلوم خال ة،وم املكتسبسائر العلك

وج كوهناألوب  وجهة  صدفعال  الو  اً وإنصاف  قاً ا  ،  نعمةشكر 

قب الرتووجهة  كوهنح  ظلامً ك  ألوكذباً   ا  إنصافاً   كلَّ   نَّ ،  علم    من 

وهبا  بوج]]  ٣٦  [[ص/  علم  ،الوديعة  دَّ رمة وكر النعوش  دقاً وص

 ولو كانلم قبحها  ع  ، احاً واستقب اً خطرو  وكذباً   من علم ظلامً   وكلُّ 

أفعاله  جوب  ق ووز تعلُّ جيال  و،  ...بح الرتوكاألفعال وق   بجو لو

تروقب بغح  موكه  عليهري  هي  تقدُّ يقتيضذلك    نَّ أل  ،ا  التكليف    م 

أنَّ وق ،  هعلي قبلهتكليال    هد علمنا  أنَّ بفث  ،ف    الوجه يف وجوب   ت 

 ه يف نفسه.ا هو عليملكه جتناب تروا

األفأمَّ  ماملكلَّ ف  ،فرضها   تعنيَّ   ...واجب  لافعا  ٰىل  إوب  ندف 

 .نتيَّ م عليها متٰى تعالعز

  يف ماعقله و  عند كامل  يفهامن تكلاقل  الع  خلوُّ   يصحُّ ومجيعها  

إالَّ  األزمنة  من  الالتحرُّ   يليه  من  برضز  املوصل  الفعل  ر  ٰىل  إنظر 

 نْ إنه  يِّ بحال عٰىل ما نُ    كلِّ يفاجتناهبا  قل  عا  ٰىل كلِّ ملعرفة الواجبة عا

 .ء اهللاشا

امَّ أ و فواجا  اجتناهبا يف  عا  عٰىل كلِّ ب  لرتوك  ذُ   كلِّ قل    رَ كِ حال 

 اجتناهبا. وجوب  اقل من ع خلوُّ  يصحُّ  فال ،تقبح  جه الذي لهللو

فعلهإواملندوب    ، ودواجل  ،والوقار  ،لمحلوا  ،ساناإلح  :ٰىل 

ولني الكلمة    ،ارواجلو ،حبةالصوحسن   ،لسمتا  وحسن  ،ةوالعفَّ 

 ثال ذلك.أمو ،القبيح عن يوالنه ،ناحلسواألمر ب ،بنواجلا

يف وال املكروهة  مرتوك  األقا  هذه  املندوبةفعابلة  ها  إلي  ل 

حسن  عكس،بال هذ  ووجه  األفعل  اله  هذه  واجتناب  رتوك فعال 

غيب لرتلك علم حسنه واعلم ذمن    كلَّ   نَّ أل  ،وحلامً   اً إحسان  كونه

 فيه.

*   *   * 

التكل]]  ٥١[[ص   حسن  تعريك ف  يوبرهان  ال  لنف  ضاً ونه  ع 

  فام له حسن ،  الهلنفع يف حكم إيص ل  ، والتعريضبهاالبتداء    حيسن

أنَّ  ترأَال   .خرآلن له احيس  مها جيب أنْ أحد  ا ابتداءحيسن منَّ  ه كامٰى 

بالن فالغري  تعريفع  حيل  ضهكذلك  وكام  مه،  ننَّسن  أنفسنا ا  فع 

له  كذلك  ف املشاقِّ برضالتعريض  ال جيوز  :وقلنا  ؟وب  ه  ألنَّ   ذلك 

السبحان أنْ جي  ه  الجتاللِّ كيُ   وز  دفع  بف  وال  ر  رض   نفع 

عالستحالتهام سبحانه،  لي  ووال  ه  غرض  إللغري  بيح بالقغراء  ال 

 رلرضادفع    نَّ أل  ،فعن املكلَّ   اً رع بالتكليف رضليدف  وال  .املقبحه

حيسبالرض ال  الالَّ إن  ر  بحيث  يندفع  به،  الَّ إ    قا  وهو  در  سبحانه 

دفع كلِّ  إرضار، ري ن غر مرض  عٰىل  تكليف  حي  فال    ،  له  املشاقِّ سن 

 مور: ألُ  ستحقاقوال حيسن اال

تقدُّ يقتيضذلك    نَّ أ   :امنه تكليف  تك  م  ال إليف  قبل  ما   ٰىل 

ف، فاستخن باال مقرت  حقَّ ستر املالرض  نَّ ألو  .ذلك حمالٰى، ويتناه

  الَّ إسنه حل ومل يبَق م، دح والتعظي املليف يقتيض التك شاقِّ وامتثال م

رضكو ت  أً دتمب  راً نه  وال  اً عريضأو  املبتدرضلنفع،  جيوز    أ ر  ال  ظلم 

حيسن ا  كون ممَّ ي  أنْ ع ال جيوز  لنف  نه تعريضاً كوبت  عليه سبحانه، فث

بهاالب ألنَّ تداء  سبحا،  رضه  عٰىل  قادر  مانه  بهاالبتداحيسن    وب   ء 

يث  هلا من ح  شاقَّ ف املكلِّ يُ ]]  ٥٢[[ص  /  أنْ وز  ال جيمن املنافع، ف 

راد  أ   جمرٰى من   ونه جارياً لك  انه،عليه سبح  وزال جي  عبثاً   كان ذلك

أُ إىلٰ   رمل من جهةل الفه نقكلَّ   ٰى تَّ غريه فلم يفعل حينفع    أنْ  ٰى  خر 

لغرض  ال ذلكالَّ إ  يف  النف    عابثاً ع  الذوا  .كونه  اللنفع  حيسن  ي   

الواقعتداباال هو  به  واإل  عىلٰ   ء  لعلمجهة اإلعظام  بقبح  نا  جالل، 

 .اق� مستح الَّ إن سحي ه الم وأنَّ ل بالتعظيالتفضُّ 

بأ   وعلمه يعيصاملكلَّ من    كثرياً   نَّ سبحانه  فه كلَّ   ام في  فني 
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قبحيقتيضال    الثوابدون    العقاب  ستحقُّ في سن  ه حم، ألنَّ تكليفه   

  الَّ إ ليه إ ع عظيم ال يوصللنف  ان تعريضاً ث كيه من حيبالتكليف ال

لنفسه.    ظرهختياره وقبح نع بسوء اف هذا النفلَّ ام فات املكنَّ إبه، و

دار  ق اإل  ه يؤمن [من]أنَّ عله بمن علم  ف  فعل به ما  سبحانه قده  ألنَّ و

ووالتمك حس  فام  االستصالح،ني  تكله  الطائن  أ ليف  جيب   نْ ع 

 تكليف العايص. ن لهحيس

الت  نَّ فإ  وأيضاً  املكلِّ إ  كليفحقيقة  عىلٰ رادة  تقدَّ ف  ما  بيان  ه، م 

ون  ام تكنَّ إا  أهنَّ كام    ، اً حقبيا كان مرادها  قبيحة إذام تكون  نَّ إ  واإلرادة

ذلك،   الَّ إأو قبح    سنبح  ، ال وجه لهسناً كان مرادها حا  حسنة إذ

متكان  وإذا   وكابربها  راً قرِّ هذا  إرنه،  املك  ادتهنت  من  ف لَّ سبحانه 

يه لإع عظيم ال يصل  نف  ىلٰ إالقبيح ليصل  تنب  عل احلسن وجيفي  أنْ 

ٰىل  إ  ساناً ن ذلك إحاوك   بام علم حسنه،قها  تعلُّ بت حسنها ل، ث بهالَّ إ

احلاملكلَّ  يف  فرقيف  ال  إذ  اإلحسقة،  ثبوت  يف  أنْ بنيان  ق  يكون     

، بل التعريض  هيضه لبني تعر الغري وعىلٰ   نعامإلبه ا   مقصوداً   فعالً 

 ف. أرش 

ف  عصيان املكلَّ   سنهاحر يف  ؤثِّ مل يُ ادة  إلرحسن هذه ا  توإذا ثب

  وجود فت عن التوان وجه حيسن،  ت عىلٰ دَ جِ ا قد وُ ألهنَّ يف الثاين،  

هذوه عٰىل  فصي  الصفة  ووُ اره  معدومة،  امل  دَ جِ ت   فكلَّ عصيان 

املو  ،ة وهي معدوم يوجوالعصيان  ]]  ٥٣  [[ص /قبح    قتيضد ال 

لعدم  ةإلراد ا بالتعلُّ   املعدومة،  فكيف ينق  قبحها    مهَّ يتو  هام،  عاقل 

 م.اجلهل هبذا العل لوال به

   مقتضٍ عيصيه سه سبحانه بأنَّ علم  نَّ إ  :يقول  أنْ   دٍ وليس ألح

إلقب ام  نَّ إت  اهااإلرادات والكر   ق منمتعلَّ   كلَّ   عة، ألنَّ رادة الطاح 

حلسن  أو    حيس يشقبح  أو  هقمتعلَّ يقبح  دون  ذل  ءه  منكغري   ، 

احل كان  والقبح  حيث  ما  دون  احلادث    حلدوثوجهني  سن 

ادته من إر   حسنه يقتيضح بربهانه، ووضوحا واضوهذ  عدامها،

واجتكلَّ امل احلسن  فعل  ق وحييالقبيح،    نابف  ملا  ل    يعلمه بحها 

عٰىل    حانهإرادته سب  وثحد  ف، النفصالكلَّ يف عصيان امل  نهسبحا

املالوج ق تأثري  ، وعدمونه عاملاً عن كخصوص  ه  أو   علمه يف  بحها 

حلسن  الغري ال خيتار ا  أنَّ نا بلمنا أو ظنع  ح ذلك أنَّ وضِّ ويُ   .هاحسن

اواجتنا يب  ال  قبح  قتيض لقبيح  منه  إ  احلسي  أنْ رادتنا  ن  فعل 

القبيح،تنوجي حيس   ب  أنْ منَّن  ولذلك  عٰىل  عرِ نُ   ا  الطعام  ع  ائاجلض 

ظنِّ يأكبأنَّ   نامع  ال  وه  الغإ  حلبلا  نديلل،  ال  بأنَّ   الظنِّ مع  ريق  ٰىل  ه 

االقبيح مججتناب  ن واٰىل فعل احلسإبه، وندعو  يعتصم   لعقالء  يع 

من   مريهة وغمن أهل الذمَّ   ريد يقبل، ونم الأكثره  بأنَّ مع علمنا  

اإلافَّ الكُ   وبرض الظنِّ   يامنر  يؤمن مجيعهم    أنَّ ب  مع  ومن  ونال   ،

  م بأهنَّ  الباقنييف  الظنِّ هم و أكثرلم يفوبة مع العالت ينة املرصِّ صاالع

خيتاروهن يقتال  وال  أو    يضا،  العلم  اإلر  الظنُّ هذا  هذه  ادات  قبح 

العقال من  أحد  حسنهعند  مء، بل  إحساناً ،  ةً ورعلوم رضا   وكونه 

 ن. ساالذي هو إحع العظيم لنفا لض هبرِّ عُ  من ىلٰ إ

*   *   * 

 :)هـ٤٤٩اجكي (ت الكرأبو الفتح  /)١ كنز الفوائد (ج

 :طاقيُ  ال كليف بامتقبح ال] ]١٠٨[[ص 

 : يطيقون ما الف عباده كلِّ يُ ال  اهللا تعاىلٰ  أنَّ  من القول يف :فصل

حه  ا قد قبَّ نوجدا  أنَّ   ، ال يفعل ذلكىلٰ اهللا تعا  نَّ عٰىل أ   دلُّ الذي ي

أو غريههن  ة منلعلَّ   عقولنا اليف   ه  بأنَّ ة  اهدبل جعل العقول ش  ، ي 

لنقبي ك   ،فسهح  ق وما  لللنفس  بيحاً ان  ال  عنهنهه  جي  ،ي  أنْ فلن    وز 

إالَّ يفعل فاعل  وقد  ه  ح  كونه  من  أنْ   ،كيامً خرج  جاز  فنا  كلِّ يُ   ولو 

وتعا نسبحانه  ال  ما  أنْ   ،طيقٰىل  النظركلِّ يُ   جلاز  األعمٰى    ، ف 

الاو ا مِ لزَّ وا  ،نطقألخرس  أنْ جلو  ،وَ دْ لعَ ن  السيِّ كلِّ يُ   از  منَّف  ا  د 

  ، بطالنواضح الا  وهذ  .عليه  يقدرٰىل ما ال  به عويعاق   ،ذلكه  عبد

 طيقه ويستطيعه. ما ي عباده إالَّ  من ف أحداً كلِّ ه ال يُ أنَّ  مَ لِ عُ ف

يطاتكلي  إنَّ   :قالوا  فإنْ  ال  ما  ق ف  من  حوهو    ،بيحق  سن 

وا   قخللا  ألنَّ   ،خالقنا  و  ،رهأم  ألمرخلقه 
َ

�َ   ال  
ُ

 م� �ُْسئَل
ُ

َعل
ْ
ف

َ
�   ا 

 
ُ
ْم �ُْسئَل  وَهُ

َ
 .]٢٣ ياء:[األنب � ون

عفأجيز  :هلمقيل   اإلخبوا  بالليه  ذلك    إنَّ   :قولناو  ،ذبكار 

ح بيننا  خالققبيح  من  خلقه    ألنَّ   ،ناسن  وواألماخللق  أمره   ر 
َ

 ال

ا�ُسْ   َ�م�
ُ

  ئَل
َ
 وَ �

ُ
َعل

ْ
 هُ ف

َ
ون

ُ
 . �ْم �ُْسئَل

ا ممَّ   ءٍ وا بيشثقال ي  جب أنْ دوا ذلك وعتقا  إنْ ف  ]]١٠٩  ص[[/

 متناع. ة االبعلَّ  لبواامتنعوا طو وإنْ  ،األخبار منآن نه القرتضمَّ 

قامهف يفام  اإلخبا  لوه  قولقبح  من  بالكذب  هل  ،ر  قد   :مقيل 

 له.اق مثتكليف ما ال يطقبح 

يشفأمَّ  ما  القرآا  من  بهد  يُ   اهللا  أنَّ ن  ال  ما  كلِّ تعاٰىل  طاق يُ ال  ف 

سفقو    :نهبحاله 
َ

    ال
ُ

ف
�
  اهللاُ يَُ�ل

ً
سا

ْ
ف

َ
� وُْسَعهَ    

�
 اإِال

 : وله وق  ،]٢٨٦ بقرة:ال[
َ

  يُ ال
�
 َ�ل

ُ
  اهللاُ ف

ْ
ف
َ
 س �

�
 إِال

ً
  ااهَ آتَ  امَ  ا

 .]٧[الطالق: 

  *   * * 

ملوأنَّ   ]]٢٤١[[ص   اخللق  خلق  ألجوكلَّ   ، همصلحت ه  ل  فهم 
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ء ح األشيالأص  وفعل  ، التكليف عللهميف  وأزاح  ،م عتهمنازل منف

 . مهب

 . ييزهلم العقل والتموأوجد  ،كليفلتدرهم قبل اه أق وأنَّ 

  بدالً   هوضدّ   ،اعل هبيف  أنْ   تصلحالقدرة    وأنَّ   ]]٢٤١[[ص  /

 . منه

معرفت  احلقَّ   وأنَّ  جتب  بشيئنيدرَ تُ   هالذي  العقل   :مهاو  ،ك 

 .سمعوال

 ف السمعي.ليعن التك كُّ عقيل ال ينفالتكليف ال وأنَّ 

*   *   * 

 ):ـه٤٦٠طويس (ت الاد/ الشيخ ق باالعتقلَّ يتع صاد فيامتالقا

الك٣(  فصل  ]]١٠٦[[ص  / التكليفالم  ): يف  ل من وُمجَ   يف 

 :هحكامأ

املريد من غريه ما فإراة عن  باريف عالتكل ة،يه  دة    كلفة ومشقَّ

بامويق األمر  يف  فيهال  إ    ة:  ومشقَّ تكليف  كلفة  كان من  نَّه  حيث 

 ه. ر بأمو إرادة املب  مر ال يكون أمرًا إالَّ األ

 بارها يف األمر. التكليف كاعت ة معتربة يفوالرتب

ي  مِّ ة ُس شقَّ ه فيه محقا يللغري من ام من أراد  أنَّ    عٰىل ذلكلُّ يد

أراد  مك ومتٰى  له،  الِّفًا  يلمن  ال  ما  مل  حقه  لغري  ة  مشقَّ   ُيَسمَّ فيه 

مل ولذلك  الواحبذلك،  يكن  م  إذا  نَّد  الفأرا  تعاٰىل  اهللا  من  عل  اد 

 له. كلِّفًا م

ة كا الفعل (المنَّ تعاٰىل ا أراد اهللاوإذ  سواء  لِّفاً مكان ذي فيه مشقَّ

اكان والفع) ذلك  أ ل  املكبًا. وإعالندو  جبًا  الفعل    لَّفم  بوجوب 

من  يف حته عليه، رشط  أو داللأو حسنه،   التكليف  ألنَّه   اهللا،سن 

تكليف، لو اه، وليس نفس اإلعالم هففيام كلَّ ة  إزاحة العلَّ من مجلة  

 امنَّ الواحد  مَّ ُيَس له وإنَّام مل    يكن معلِّامً   مل  له (وإنْ   ن مكلِّفاكا  هلذاو

لك  ه)، ألنَّه سبق يف ذ لفاً ة مكلِّ الأو الص  لصوملغري امن ا أراد  إذا  

 ذلك. وه بمُّ ك مل ُيَس فلذلاهللا وإرادته تكليف 

فإذا  ١٠٧[[ص  / ا]]  حقيقة  فيحت لتكثبت   العلم  اجليف 

 أشياء: رفةبحسنه إٰىل مع

 .املكلِّفات ) صفأ 

 كلَّف.املب) صفات 

 . له التكليفاويتنفات الفعل الذي ) صج

 .يفلتكليف االغرض  ما د)

 عٰىل أخرص الوجوه. ذلك   مجيعبنيِّ نحن نُ و

نُ  ذلك  الً وقبل  أوَّ مابنيِّ  يف      احلسن  وبيان ابتداوجه  اخللق،  ء 

أنْ ذ أ   ال  نقول:  لك  غي  نْ خيلو  اخللق  ابتداء  يف  ال  أ رض  كون  و 

بيح ال جيوز  عبث، وذلك ق   هوغرض فيه ف  كان ال  إنْ . ففيه  غرض

  يح يه غرض قبون فيك  أنْ   خيلويه غرض ال  فان  ك  ٰىل، وإنْ عاه تعلي

ك  وذل اإلرضار هبم، يقصد بخلق اخللق القبيح هو أنْ سن، وأو ح

جيو ال  عىلٰ قبيح،  والغرضز  احلكيم.  ي    ال  إالَّ   كوناحلسن 

 ليه تعاىلٰ راجعًا إ  كوني  أنْ ال خيلو    نفعول النفع فيه، وذلك البحص

إٰىل غريه.أ  إليه    و  ه،  علي  حالة النفعالست مستحيل،  ىلٰ تعافام يرجع 

الرجي  وما إٰىل  هو  ع  ا غري  ابوجه  يف  كحلسن  سواء  اخللق،  ان  تداء 

النفع   املراجعذلك  نفس  إٰىل  أو  خلوق ًا  غريه  إٰىل  فإ   أو    نَّ إليهام. 

 ح.جوه القبومن ٰى وجه احلسن إذا تعرَّ لك مجيع ذ

ذلك    إذاف بالتفضيلمنفاملكلَّف  ثبت  بالثوفوع  ومنفوع   اب، ، 

املعل  وإنْ   ]]١٠٨[[ص  / أنَّ وكان  يوم  مله  مصلحة    أوصلحته  مل 

ثة، وغري  الثالع فيه الوجوه  ع أيضًا بالعوض فتجتمفهو منفوغريه  

ن يف إيالمه  كا  لعوض إنْ وباقطعًا،    يلف منفوع بالتفضاملكلَّ ذلك  

 . فنين املكلَّ مه مصلحة لغري

  ون يك  لنفع، فينبغي أنْ ما فيه من ا  لقجه حسن اخلإذا كان وو

ل ، وال   احليِّ  عىلٰ  إالَّ ال يصحُّ   نفعنَّ ال، ألاحي� ٰىل  تعاه اهللا  خيلقما    أوَّ

غريه.  سواء كان هو أو  به  ذُّ ِرك يدركه فيلتملد خيلق فيه شهوة بدَّ أنْ 

أنَّ   اإذ   تعاٰىل بخلق اجلامد،اهللايبتدئ    أنْ   وجيوز  فيام بعد  لقه خيعلم 

منلَّ مك  احي�  يكون  خ  فاً  اختياره  يكن مل    فإنْ   قبله،  امداجللق  لطفه 

معذل حيومًا  لك  االبتسمل  بخلن  اجلداء  ما  امدق  إٰىل  نعود  ونحن   .

 . ئط حسن التكليفرشا  به من اعتبار وعدنا

أمونًا منه فعل ، محكيامً   كوني  : فيجب أنْ ا صفات املكلِّفأمَّ 

والقبيح با،  وجهليُعَلم    جب،الواإلخالل  هذا  ا   انتفاء  عن  لقبح 

 عدل.ال  باب ذلك يف انبي التكليف، وقد مٰىض 

رض بالتكليف له، عالذي  الثواب  رًا عٰىل  قاد  يكون  نْ ب أ وجي

بمب بيَّ وعاملًا  وقد  أ نَّلغه،  لنفسا  قادر  وعانَّه  بدَّ ه  وال  لنفسه.  أنْ مل     

ل١٠٩[ص  /[  يكون التكليف،]]  يف  غرض  فيه   عىلٰ ستَدلُّ  ويُ   ه 

 د. ك فيام بعذل

أنْ  بي  وجيب  منعًام  الكون  به  له  جيب  ُتستَ دةاعبام  وال  إالَّ قُّ ح،   

منمعَ النِّ  صولأُ ب احلي  ،  والخلق  وشاة  وكامل  هوة  والقدرة،  النفار 

يف    مه كّل منعمعَ خل نِ ال يدغري ذلك ممَّا  ، ووخلق املشتهٰى   العقل،

ض  بع   عىلٰ  بعضنا  تحقُّ مها، ولذلك ال يستقدُّ   بعد  إالَّ   عمةكوهنا ن
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  صول هو أُ    ماعىلٰ در  ال يق  ، ألنَّه عليه الشكرقَّ استح  ، وإنْ العبادة

بالقتعا   اهللاتصُّ م، وخيعَ لنِّا فلذلك اختصَّ تعاٰىل    ذلك،  رة عىلٰ دٰىل 

 ة.بالعباد

أيضاً  بت  أنْ   وجيب  عاملًا  يف كامل  يكون  التكليف   رشائط 

 ائر رضوب التمكني.، وسإقدارهمن املكلَّف، 

فإتال  حسن ثكليف:  فالوبت  ذا  حسن  ذلك،  يف  تكليف الجه 

عظتعريض  أنَّه   الو  ال  يمةملنزلة  إالَّ ل  صويمكن  باإليها  ،  لتكليف 

يف  يشلللتعريض  وا إء  التحكم  كان  إذا  هذا  فعٰىل  كليف  يصاله، 

أنْ للنفتعريضًا   جيب  حسن  نفعاً   يكون  ع،  من  التوصُّ ، ألنَّ    ل منه 

 . يعرضه له من الغري أنْ  ع حسن نفإىلٰ 

ل ن من الوصومكَّ وض بحيث يتيري املعرتص عريض عنٰى التمو

  وعرض له، عرضه   الذيفعل  ض للملعرِّ امع إرادة  ه  لٰىل ما ُعِرَض إ

 ه. به إلي ل]] عليه أو التوصُّ ١١٠[[ص / تحقِّ للمس

ترٰى   إنَّاماإل  أنَّ أَال  ضًا لولده يكو نسان  معرِّ إذا    ن   نهأمكللعلم 

التم فيعلُّ ن  علَّته  وأزاح  منهوه،  م،  ومتٰى  علُّ الت  أراد  منه م،  يرد    مل 

 له؟ ضًا رِّ مع نعلَّته ال يكو   حلك أو مل يزذ

رش و أنْ املعرِّ   طمن  ظان� عامليكون    ض  أو  ض   صولبو  اًا  املعرَّ

ا   الواحد منَّ أنَّ إليه. أَال ترٰى صلة  فعل ما هو وإٰىل ما عرضه له متٰى 

ض ولده  لو وأمتجارةلل  عرَّ وغلب عٰىل  ،  بالسفر،  م  هظنِّره  تٰى أنَّه 

ما    فعل حيمجيع  ال  ا يش  صلرسمه  من  ا لربء  يكون  ال  لد  لوا ح، 

له؟رِّ مع القفعىلٰ   ضًا  هذا  ااملع  تعاىلٰ ديم    بأنَّ  ما    متٰى   ملكلَّف  فعل 

  ألنَّ هبا خيتصُّ رادة  ه واعتربنا اإلتحقِّ يوصله إٰىل مسكلَّفه أنَّه يثيبه و

َض  ُعرِّ لبام  د  ما  ه،  والتمكون  له،  ض  ُيعرَّ  يصلحاإلقدار  وني  مل 

 مرين.لأل

أنَّ أَال  ترٰى  أعطٰى     سيمن  ل  لغريه  بيجاهفًا  يكإ  ه،د  ون  نَّام 

ضًا لهم راد قتل الكافر دون  إذا أ مؤمن،    افرًا دونبه كيقتل    بأنْ   عرِّ

و فالسيف  املؤمن،  فعىلٰ   يصلحإالَّ  القديم   هذالألمرين.  أقدر   إذا 

امل ويوكلَّفف،  كلَّ تعاٰىل  الشهوة،  فيه  وخلق    هبا   ينال   أنْ   همكنه 

كامل أ شتهٰى،  يمكنه  عٰىل  جيتنب  نْ ام  يشقُّ ه  عليه،وجه  ُخيصَّ نَّ فإ     صام 

 إلرادة.ر با خن اآل دوأحد الوجهنيب

وإ١١١[[ص  / أنَّه  ]]  التكليف  يف  قلنا  للثواب، نَّام   تعريض 

فيه    يكن  مل  نْ إ رض فيه. ففيه غرض أو ال غ  يكون  ه ال خيلو أنْ ألنَّ 

يه غرض مل  كان ف  وإنْ .  عاىلٰ ز عليه توجي  رض كان عبثًا، وذلك الغ

ا  أنْ   ُل خي مرضَّ   لغرضيكون  أو  وال  تهنفعه  يكون    أنْ   جيوز، 

ألمرضَّ   الغرض قبيح  نَّ ته  يذلك  فلم  إ،  أنْ بَق  غرضه    الَّ  يكون 

 نفعه.

مكن بالتكليف، وال ي  حقُّ نفع ممَّا ُيستَ ك اليكون ذل  غي أنْ وينب

باه  إليالوصول   يتناوهلا  إالَّ  التي  ألنَّ كالتألفعال  اليف،  تداء  الب 

حيسبالث ال  يقار  ن،واب  وتبنألنَّه  تعظيم  وجيله  رضعلامل،  ًة وروم 

ملنق  ذلك  ويستحقُّ ال    بح  ا ه.  يمكن  بام  الثواستحقاق  ال  إالَّ  ب 

م التكليف  ندبتناوله  أو  واجب  فعن  ح.  متٰى  هذا  سن  ٰىل 

ألنَّ ال وجب،  م  تكليف  رش   تٰى املكلَّف  يف  تكاملت  تكليفه  وط 

مجي ا وجوه  ولع  و  اشاق�   علالفجعل  تمكني،  مرتدِّد  كاعليه،  ن 

عدال وزال  تك  اء،جلاإلنه  واعي  نقليفهوجب  ومتٰى  ض  بع   ص ، 

ا م  نَّهليفه، ألوط قبح تكالرشهذه    غريًا بالقبيحلو مل ُيكلِّفه لكان إمَّ

 جيوز عليه.ا ال عابثًا، وكالمهأو 

أنَّه  بيان تعاىلٰ إذ  ذلك:  كان  إغنائها  عٰىل  قادرًا  عن حلبا    سن 

ه  بينية  فيه، والتخل وات املخلوقة شهوأحوجه باللم يفعل، ح فلقبيا

فإنْ وبي غرضمل    نه،  له  وعابثاً   كان   يكن  في  إنْ ،  فكان  غرض  ال  ه 

التكل١١٢[ص  [/ إالَّ  فيه  غرض  وأنْ ]]  م  يف  له  لزماً يكون   

ثواب،  لعظيمة بالة ا ذلك، للمنفعشقَّ عليه    ، وإنْ شتهٰى امل  بحسب

 .حاصل نيله واعي إىلٰ الدوية غراء بتق فاإلمل يكن ذلك  وإنْ 

يلز أنْ وال  متكون    م  ألة  اغرالبهائم  رب ُيعتَ ذلك    نَّ بالقبيح، 

 البهائم.  يف منتٍف ، وذلك ر العواقبصوَّ يمن يتف

ا الفعل ا أ لتكللذي يتناوله افأمَّ إجياده من  يصحَّ   نْ يف: فال بدَّ   

ف  تكليحيسن ال  ال  لِّفه، ألنَّ ذلك ممكنجه الذي كُ الوكلَّف عٰىل  امل

و م دونه.  تمن  ن  دواقورشوطه  بفية  العيه  ممَّاعل  نايف ي  ال  لطف، 

 يف.التكل

أ وال   ما  يك   نْ بدَّ  التكليتناوون  ممَّاله  (املدح يستح  ف  به  قُّ 

للثواب  عريض  إذا كان هو التليف  وجه حسن التك  والثواب، ألنَّ 

ب  به الثوا   قُّ به) الثواب، وما يستح  ما يستحقُّ   يتناول إالَّ   مل جيز أنْ 

واجب  إمَّ   هو فالأ ا  ندب،  واملباعن  التكليف   خيرج   و    ال   حهام. 

حسن    نَّامواب. وإمدح وال ث به    تَحقُّ ُيس  نَّه الأل  ذلك،دخل له يف  م

الندب ا   ]]١١٣/[[ص    تكليف  كان  حيث  الً    لندبمن  مسهِّ

ومللوا فال    اقوي� جب  أنْ له،  تكليفه،    باملكلَّف  ترصيق  يصحُّ  عٰىل 

 فسه.بن قلُّ ع ال يستبتا ألنَّه

املوأمَّ  صفات  فالكاللَّفكا  عىلٰ م  :  فرع  افيها  باملكلِّ لع  ف،  لم 

الكالأل يف نَّ  صفاتم  عال    فرع  العذات  باٰىل  ثبت  لم  فإذا  لذات، 
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فاملكلَّف احليُّ   ذلك  ألهو  بحيٍّ نَّ  ،  ليس  تكليفه،   حيسن  ال  من 

 ر. َخ أسامء أُ  الئكة واجلنِّ ، ويف املاً انإنس  احليُّ ٰى وُيسمَّ 

تُ والفالسف اجلمهذهو    واحليُّ نفسًا،  ه  يمِّ سة  (امله  بة)  تناسلة 

أبعاضدودة  املشاه يتعلَّق  وهب  ها،ن  األمر ام،  األحك  مجيعا  من 

أ ، وشيخنوبخت  . وقال معمر، وأبناءدح والذمِّ وامل  والنهي، بو  نا 

ا]]  ١١٤[[ص  / احليُّ عبد  غري  هللا:  اجلملهو  هذه  ذات    ة،  وهو 

حلي وال  عرض  وال  بجوهر  اجليفال  س  هذه  ابن و.  ملة  قال 

ولراونا اهشدي،  هام  ج لفوطي:  القلبو  يف  ووهر  ل  قا. 

،  الروحام: هو  قال النظَّ ح. ون الرولب مما يف الق  : هوسوارياأل

املتداخلة هبذه   وقال  وهو احلياة  م األخشيد: هو جسابن  اجلملة. 

 جلملة. ق منساب يف هذه ارقي

عٰىل  يي  والذ الً دلُّ  أوَّ ذكرناه  ما  ة  األ  :صحَّ راجعة ال  حكامأنَّ 

اجلميف  هرتظ  يِّ  احلإىلٰ  وال هذه  املدح  من  واو  ،لذمِّ ة،  ،  لنهياألمر 

 .وغري ذلك

فوأ  بأعاإلدراك    إنَّ يضًا  والتأملُّ ضائهايقع  والتلذُّ ،  تابع    ذ 

 .اإلدراك بأبعاضهاوقع  هي احليَّة ملاا دراك، ولو أهنَّ لإل

 لنا جدينا وأرية أ يظهر يف أطرافها، كحركل املبتدأ  علفوأيضًا فا

فوغ ذلك،  منري  بدَّ  إإ  ال  ذلك  لهليسناد  ما  وإٰىل  ق  تعلُّ   به   ها، 

يبَق إالَّ ما ق مل  التعلُّ   ي من وجوهدُّعع ما امجي  إذا أفسدنال. فمعقو

 ذكرناه.

  ا، ألنَّه لو كان غريه  يف هذه اجلملة  فاعليكون ال  وز أنْ وال جي

القتٰىض  ا  أنْ   كذلك  اجلملة،خيرتع  هذه  يف  رة  لقدا  نَّ فإ  ألفعال 

  بام   لالقول. وهذا باط هذا  ري عىلٰ لغك ائمة بذل] قا]١١٥  [[ص/

ه، إذا  يديء بإحدٰى يه محل يشر علتعذَّ   إذا    من أحدناورةً ُيعَلم رض 

األُخرٰى  باليد  أو    استعان  ذلك  هلذايسهليأين  وجه  وال  م احلك  ، 

الق مع  باالخرتاملعلوم  واول  يصحُّ ع  يقإنَّام  من  قول  ول   ذلك عٰىل 

يمقد  يمنٰى ال  اليديف  لقدر  ا هباٰى تأنَّ ار ال  ال    فإذا انضامحل  ف ثقيل، 

اليإ القدر  الشامل  لذي  ها  ذلكتأتَّ يف  وإنَّ أو    ٰى  الفعلسهل.  ال     

 صحُّ إالَّ باستعامل القدرة. ي

يبط ذلك  قووبمثل  إنَّ ل  قال:  من  جزءل  ألنَّ   ه  القلب،   يف 

عىلٰ  هاليدين  ل  القول  بمحلَّ ذا  أ يستا  للقدرة  حتألهنَّ ،  صالً ني   لُّ ا 

اجلملة    ذه هيف  ان الفعل يفعليضًا لو كوأ   ب. القلذي يفجلزء الا

  جيب أنْ وكان ن بعض، ك أوٰىل مبذل  اجلملةبعض  ًا مل يكن  رتاعاخ

 . ص املعقولختصاها، لفقد االيفعل فيها كلّ  يصحَّ أنْ 

  اإلدراك يقع بكلِّ  أنَّ ذه اجلملة  ل هاأنَّ الفع  يدلُّ أيضًا عىلٰ ا وممَّ 

ِرك  دكام ال يُ   ا أدرك هبا،مل  عضاء حياةيكن يف األ  ملفلو  و منها،  ضع

 ر والظفر.شعبال

د بالروح يري  نْ خيلو أ   روح، فليسو ال نسان هاإل  ا من قال:فأمَّ 

عرض، هي  التي  اهلو  احلياة  يريد  اأو  واألوَّ ملرتدِّ اء  بد.  من  ل  اطل 

إنَّ   يستحيث  حيَّ   أنْ يل  حاحلياة  /[[ص  تكون  قادرة.    ]] ١١٦ة 

أراد  نَّ وإ أيين  االث  ألضاً فذلك  باطل،  يصحُّ  نَّ   ال  احلحتلَّ   أنْ ه    ياة  

يدواهل وال  ااء،  واللذَّ رك  عىلٰ ة  ألمل  صوهو  وإنْ   غري  فته.  مها  أراد 

 فذلك غري معقول.

مذهب   ا  يبطل  فإنَّ ابن األخشيد،  فأمَّ أيضًا  به  بمثل  ه  أبطلنا  ما 

النظَّ مذه جيب وذل  ام،ب  بق  أنْ   ك  اجلملة  تبطل  وال  ، اسطهطع 

أو    ص يفلُّ بالتقا قال  وإذا،  رأسه  وبقطع   الرجل، فلِمَ القطع اليد 

قٰى  رًة فيبع اليد تابقط  تقلَّصمل يس والوسط والرأ قطع    ص يفقليت

 لك الفرق؟ ب لذوت؟ وما املوجيًَّا، وتارًة ال يتقلَّص فيمح

 ذه اجلملة.ه أنَّ ذلك احليَّ ثبت   فإذن

 ياء:ف أشكلَّ يها امليكون عل جيب أنْ صفات التي وال

أنْ هلأوَّ  ل  نيكو   ا:  فعيتقادرًا  من  ن  ُكلِّفه  لمكَّ والما  ي،  ن  كو  

 ده. فسا ابيَّنَّوقد ال يطيق،  ملا مكلَّفاً 

ٰىل  اج إبه، فيام حيت  نًا من العلمعاملًا، أو متمكِّ يكون    ها: أنْ وثاني

عٰىل وجه ، وإيقاعه  عالفأحكام األ  لة ما ُكلِّفه منمن مجالعلم به،  

ليستح الثوا  قَّ خمصوص،  مال  و  ب.به  ابدَّ  ون  به.  لك كذلعلم 

 مُّ إالَّ  يتحه، وذلك اللقب  ح إذا تركهبيالقترك  لثواب عٰىل  قُّ ايستح

أ مع العلم   ة عليه يقوم  ن من العلم به بنصب األدلَّ مكُّ و التبقبحه 

 إذاك  لبه. وكذلوري يف ق علم الرض]] ال١١٧/[[ص    خلق  مقام

إنَّ  الكُ قلنا:  بافَّ   مكلَّفون  لتمكا لرشار  هباالعمن  نهم  يئع  بالنظر    لم 

 اء.ت األنبيعجزام يف

وجب  له، امل عقمع كهلا إالَّ  حصو  ه ال يصحُّ ومعل  كانتامَّ  ـول

 .العقللق فيه خي أنْ 

ا إذا  كان احل والعقل هو جمموع علوم  وإذا ع  يُّ جتمعت  اقالً، 

بعضحص يشل  حيصل  مل  أو  أصالً ها،  ملء  عاقالً.  يك    علوم  والن 

 :ثة أقسامالث إىلٰ نقسم  تعقالً ٰى التي ُتسمَّ 

هلا:  األدلَّة.لعلم بُأصول ا أوَّ

 ه.  معل إالَّ صولم هبذه األُ الع ا ال يتمُّ م ها:ثانيو

  الغرض املطلوب إالَّ معه. يتمُّ ا: ما الوثالثه
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كال ل:  األجسامعلم  فاألوَّ حركة  التي  بأحوال  من    تتغريَّ 

والوسكون النفخلباستحالة    علم،  من  الذات  واق  ات  بإلثي 

بأ  ،ابلنياملتق الفاعوالعلم  ذلك.لنيحوال  وغري  يصحُّ   ،    وليس 

عا  أنْ جيب   ممَّن  إالَّ لم  الع أدرَركاباملد  ملاً يكون  إذا  رتفع كها، وات 

 ا. الصنائع يعلمهاللبس عنها، وممَّن إذا مارس 

  و منه، وهبدَّ ، فال  ةعيَّ رشصول األدلَّة ال من أُ   العلم بالعاداتو

 ثاين.نظري القسم ال

ق رُ وطُ   ، واخلوفلذمِّ واهات املدح  العلم بج  فهو:  ا الثالثأمَّ و

خوفٰى حتَّ ،  رِّ املضا يصّح  من   الن  ه  عظر،  إمهال  النظر ليه  فيجب 

 ل به إٰىل العلم.وصُّ والت ]]١١٨ص [[/

يد أنَّ والذي  عٰىل  غ  ذلك  لُّ  ال  العقل  أنَّ هو  تكاملت ري  متٰى  ه 

ا وعاقالً   كانلعلوم  هذه  عا،  يكون  إالَّ  ال    العلوم   هوهذقالً 

 (وال  هذه العلوم خر جلاز حصولآ  معنٰى لعقل  ولو كان اة. حاصل

املعصحي يكن  وإنْ نٰى  ل ذلك  الله    مل  واملعلعلومهذه  خالف)،   وم 

ملكاهنا  ذلك، ألنَّ  عقالً  كثري  وُسّميت  من  منيمتنع  املقبَّحات،    

  وم املكتسبة نَّ العلري. وألالس  من  يمنعهاالتي  هت بعقال الناقة  ُشبِّ ف

هبابمرت حصوهلايصحُّ وال  ،  طة  عقالً  فُس دونه،  من      تشبيهًا  ّميت 

بأيض ولل  عقاًا  وصذلك  الناقة،  جيوز  اهللاال  تعاف  عاٰىل    قل،  بأنَّه 

 عاملًا بجميع املعلومات. كان  وإنْ 

املك  أنْ   وجيب امتمكِّ   لَّفيكون  من  إليه  آلالت نًا  حيتاج  ا التي 

 قبح  ة يفلقدرفقد اة كلاآلفقد  يفه، ألنَّ  ق بتكلتي تتعلَّ لل ااألفعايف  

 ليف.كالت

 :ت عٰىل رضبنيالواآل

يقد فيجب    رجل،يد والكال   تعاٰىل، اهللاصيلها إالَّ حت  ر عىلٰ أ) ال 

 وقت احلاجة إليها. له يفخيلقها  أنْ 

كتابة، والقوس يف ال  يلها، كالقلم حتص  ن املكلَّف منب) يتمكَّ 

]]  ١١٩[ص  ه، /[ن حتصيلها لم  نيلك، فالتمك ذي، وغريالرم  يف

 لقها. خ يقوم مقام يلها عليهحتصاب وإجي

بدَّ  متكينوال  من  من  كلِّ راإل  ه  يف  فعادة  عىلٰ   يقع    وجه  ل 

النهي   ذلك الوجه نحو صيغة األمر وه عىلٰ ف إيقاعإذا ُكلِّ ادة باإلر

الفعل عىلٰ وارتواخلرب   وماالعبادة وغري ذلكوجه    فاع   ىلٰ يقع ع  . 

أفيه اإلراد   ر ثِّ ؤوجه ال تُ  نًا  كِّ متم   يكنمل  نْ ك وإكلَّف ذليُ   نْ ة جاز 

 ب. عني املغصو وردِّ يعة الود حو ردِّ رادة، وذلك نإلمن ا

أنْ و امليكو  جيب  ونافمشت  كلَّفن  ارًا، ألهيًا  إذا كان نَّ  لغرض 

ما تلحق    عىلٰ   ق الثواب إالَّ تحقاوال يصحُّ اس  التعريض للثواب،

امل ةفيه  ذلك  يصحُّ فال    ،شقَّ بأنْ إالَّ   نافراً     ف  ُكلِّ ممَّا    علطببا  يكون 

  تكون    بدَّ أنْ ال  ول:ا نقع منه. وهلذلِّف االمتناكُ تهيًا ملا  فعله، ومش

أمر يتَّصل به، وأمثلة    أو  هل أو شبنفس الفع  ة يفمشقَّ   لَّفعٰىل املك

 رها. بذك لطوِّ عروفة ال نُ ذلك م

أنْ  ات  وجيب  ألكون  مرتفعة،  املنَّ  ملوانع  الينع  مع  ر  ل،  فعتعذَّ

ا  رهكتعذُّ  فقد  فرلقدمع  وال  برة،  ا  أنْ ني  ق  جهيكون  من    ته ملنع 

أو   إذات  قبحيف    من جهة غريهتعاٰىل،  املكلَّ مل    كليفه،  ق يكن  ادرًا ف 

ط ارتفاع  برشُيكلِّف تعاٰىل    وال حيسن أنْ   نفسه،نع عن  إزالة امل  عىلٰ 

 . واقبالعفيمن ال يعرف حيسن نع، ألنَّ ذلك ملواا

أ ١٢٠[[ص  /  أنْ ي ]] وجيب  ملجًأ    ال   ضًا    ألنَّ   ف، ُكلِّ   فيام يكون 

بال  استح الغرض  والث قا تكليف  املدح  واإلجلق  ال واب،  ي اء  معه  ثب   ت 

أَال  قاق  استح  يُ اإلن أنَّ    ترٰى مدح.  أنْ مَدح عىلٰ سان ال  يقتل     نفسه    ال 

ودا وأوالده، وال   ماله  ملجأ إىلٰ ره؟  حيرق  أنْ فإنَّه  يفعله      ل  مع زوا ال 

عل   يف لك كام ل ذ ع يف   الشبهة جيوز أنْ ع دخول   م س، ألنَّ للب وا شبهة  ال 

  اٰىل.  تع ة إٰىل اهللا رب ه ق أنَّ اعتقد ذلك    وإحراقها ملن ،  قتل نفوسهم اهلند من  

 ني:بشيئيكون   جلاءواإل

 ه.ع مندام فعالً من وري بأنَّه متٰى يه العلم الرضهللا فخيلق ا أ) ما

مت أنَّه  فعب)  ختلَّص  ٰى  رضر  ل  أوعظيمن  ًا  منافعال  ين  م، 

 ك. ذلر وغريلنااع ومن يعدو من السبيمة، كعظ

أنَّ مكيعلم املكلَّ   نْ أ   ط التكليفوليس من رش  فه إذا كلَّ ًا  لِّفف 

اله، وقبعلي  جوب الواجب لم وع أداءه    ن منويتمكَّ   قبيح منه.ح 

ع وجب  الذي  الوجه  وإنْ عٰىل  ي  ليه،  وكذلك علم  مل    مكلِّفه. 

العقاشرت الاك  يف  ربو  علمالء  وال  دِّ جوب  من االوديعة،  متناع 

 ف.كلِّ امل تلفوا يفخا نْ الظلم، وإ

املوليس   رشط  أنْ كلَّ من  أيعلم    ف  الفعل  ال    فلَّ مك  نَّهقبل 

أوجلة،  حما علوأنَّه  قطعب  لوًا،  يه  كذ  ألنَّه  لقكان  عىلٰ لك    طع 

إىلٰ ١٢١[[ص  / بقاءه  الفعل،]]  با  ويف   وقت  إغراؤه    لقبيح ذلك 

 ذلك الوقت. يف 

مأيضو فال  وكلَّ ًا  إالَّ  الهف  يف  اخرتامه  جيوز  فكيف ينثاو   ،

 ؟ ءه  عٰىل بقاذلك قاطعاً مع كون ي

أ  يلزم  األن  نْ وال  مغرملوا  بياءيكون  بعصومون  إذين  ا  القبائح 

عصوم  ألنَّ اإلغراء ال يصحُّ يف املالً،  نًا طويقائهم زما بعوا عىلٰ قط

 ب.ال خيلُّ بواج، وبيحاً نَّه ال يفعل ق ق بأاملوثَّ 
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أنَّ املكلَّف مكلَّ  ُيقَطع عالا  فعٰىل هذ   عد أنْ  بإالَّ بالصالة    فٰىل 

الصالة،  يفع بتجويوق ل  ذلك  االخرتام  بل  غري  ي  أنْ   جيوزز  كون 

ة مع ضيق  بالصاللتشاغل  ب عليك ا ه: جينقول لام  هبا. وإنَّ   لَّفمك

ت ال  ألنَّك  أنْ الوقت،  عليه،    عىلٰ تبقٰى    أمن  أنت  خرج  فإذا  ما 

تبنيَّ  كاأهنَّ   الوقت  ونا  علت  التحرُّ   يك،اجبة  حيصل  ل عبف  زوإنَّام 

 فعلها. جيب عليه ذلك، فلالصالة

الكافرن  حس منتكليف  وتكليف  يكف  اهللا   علم  :  ممأنَّه   كن ر 

صح قا يح.  حسن  إومن  غل:  ذلك  ممكننَّ  هو ، ألنَّ ري  التكليف   

د،  رايُ  ال يصحُّ أنْ   يكونلَِم أنَّه ال ا عُ عض الوجوه، وماإلرادة عٰىل ب

اإلألنَّ   طل،با  فقوله بام    تتعلَّق  اء  سو   فسه،وثه يف ند حيصحُّ رادة 

 أو ال.  دثحي أنَّه ُعلِمَ 

أَال ١٢٢  [[ص/ أ ترٰى   ]]  منَّ   الواحد  أنْ ا  نَّ  من  ريد  ي  يصحُّ 

المجي اإلفَّ كُ ع  وار  وأيضاً عل  إنْ يامن،  يؤمن،  ال  مجيعهم  أنَّ  فإنَّ  م   

أعلمه    هللا تعاىلٰ ا نكا ن، وإنْ اإليام   هلبأيب كان يريد من 9 النبيَّ 

يؤمن،أنَّ  ال  فقد  ه  الواحديير  وأيضًا  ممنَّ  د  تا  الغري    ناول طعامه ن 

أنَّه الغلب يف ظنِّ  إنْ و يستحي  ه.اوليتن  ه  يست  ل معوما  حيل  العلم 

الظ حدٍّ وعىلٰ   نِّ مع  وا  الظنِّ ملعلواحد.  مع  يستحيل  أنَّ ذلك ال    م 

 مع العلم.يل يستحال   فيجب أنْ 

إ  اأمَّ ف قال:  ذلمن  ممنَّ  غريكك  حيسأنَّ   ن،  ال  يدلُّ    فالذي ن،  ه 

مبطالعٰىل   قوله  قدَّ ن  أنَّ ما  من  التكليفناه  لنفع الت    ينال    عريض 

حسن منه    من  نَّ كلَّ ، وأ حكم إيصالهيف    ءعريض لليشلتوا  به،  إالَّ 

ت  فانت  تعريضه له إذاأمر من األُمور حسن من غريه    إىلٰ   لالتوصُّ 

من    له يقبح  لصُّ لنا التو  حبء يقيش  وعكسه كلُّ ح،  قبعنه وجوه ال

أ  له  تعريضنا  نيضاً غرينا  ونحن  مأنَّ علم  ،  حيسن  مه  الواحد  ا  نَّن 

إثواب والتوصُّ ض للالتعرُّ  يجب  به ذلك، ف  حقُّ فعل ما يستب  ليهل 

منحيس  أنْ  تعاٰىل  ن  فتعريضه  ه  منَّله،  حسن  التعرُّ إذا   ملنافع  ض ا 

من املبتكلي  التجاراتباح  أر  منقطعة  وحواألس  شاقِّ ف  ن سفار 

غرينا ضنا  أنْ   من  أنْ   ُيعرِّ فيجب  ال  هلا،  للمنافتعرُّ حيسن  ع  ض 

 يض هلا.مة والتعردائال

الكوا إنَّام  ذسترضَّ افر  يف  ب  وسوء  فعللك  ياره، اخت  نفسه، 

به العقاب، وقد هناه اهللا حقُّ  ما يست  أقدم عىلٰ ه  ]] ألنَّ ١٢٣  [[ص/

ره وٰىل وحتعا    نصيبه رضَّ  فهو الذي خالفه. ه يفبعليه ورغَّ ده توعَّ ذَّ

كلَّ ود الذي  نفعه  ن  مكلِّفه  بل  النفع  يبغافه،  حة  ضه  يث  من  عرَّ

  ذلك. ىلٰ ه عحثَّ ما كلَّفه وإالَّ بفعل  النافع ال تنمل

ذلُّ  ويد حسن  أ عٰىل  أ لك  ح  نَّهيضًا  ثبت  تكليقد  من سن  ف 

فعل  وقد  يؤمن،  أنَّه  اهللا  فعافر  بالكتعاٰىل  اهللا    علم  ما  ه  لمجيع 

إقدارملؤمن،  با الشههمن  وخلق  والنفا  وة ،  ة،  فيه  األدلَّ ونصب  ر، 

اوخل والتلق  ومكنيعلم  م،  ذلك  الرشغري  م  الائط  ن  تقدَّ تي 

فينبغيذك مجن  يكو  أنْ   رها،  أويعاً تكليفهام  حسنًا  فقبي    إذا حًا، 

أنَّه يؤمن وجب مثل ذمن ع  ن تكليفحكمنا بحس   لك يف لم اهللا 

 نَّه يكفر.م أ ن علتكليف م

مفأمَّ  من  اا  حسن  أصالً  لتنع  املسألة،  ُيكلَّم يف  الفكليف   هذه 

ُيك تق  ملَّ بل  مفيام  يف  من  دَّ التكالكالم  حسن  بنيلي  والفرق   ف، 

اختياع  يرجال    التكليفني اهللاإٰىل  إىلٰ ر  بل  اخ،  ا  اإليامن ملؤمتيار    ن 

من    ذلكيف    ه، فُأيت  ب، واختيار الكافر الكفر فاسترضَّ نفعه  فيحصل

 فسه.ِقبَل ن

أنَّه يكفر ويموت  علم اهللا    من    حسن تكليفىلٰ أيضًا ع  ويدلُّ 

أنَّه  ركف  عىلٰ  مله  حيلو  ل  ذلك  أنْ سن  طري ن  يكو  وجب  ق  للمكلَّف 

أنْ قبح  ك، ولو علمذلبح  م بقإٰىل العل    عىلٰ قاطعاً   يكون  ه لوجب 

خيرجأنَّه   إالَّ  ١٢٤ص  /[[  ال  الدنيا  دار  من  يستحقُّ    وهو ]] 

 بأمرين: لك إالَّ ذ ، وال يتمُّ بلثوا ا

 يف   ائناوذلك إجل  نه، رام القبيح ُمنَِع ممتٰى   أنَّهلم  عا أنَّه يدمهأح

أ   التكليف، يعلم  يف  نَّ أو  سيتوب  وه  إٰىل    يؤدِّ يُ ذلك  املستقبل، 

اخلروج  جيوز  ممَّن    يكون  ب أنْ ن جين. فإذاسداوكالمها ف  راء،اإلغ

مستحقُّ  وهو  الدنيا  م  من  وهو  ومأر  االعقاب،  ادَّ دناه.  يف    عٰى تٰى 

قب وجه  قدفالكال  حذلك  يفاس  م  اجلُ (  توفيناه  يرجع  )لمَ رشح   ،

 .شاء اهللا إنْ  إليه

عدلُّ وي أيضًا  تك  حسن  اهللاليٰىل  علم  من  يكفف  أنَّه  أنَّ   د ق   هر 

أنَّ  تعثبت  كلَّفه  صومن    اٰىل  نعألنَّ   رته،هذه  أنَّ ا  من  كثري  لم  ًا 

املكلَّ  يموالعقالء  عىلٰ فني  وكفره  تون  إالَّ   لوم،  يكن  ما  مل   علمناه 

حال وهامانف  من  وأيبوأ   رعون  هلب  لكفٰى.  يب  وغريهم  جهل   

ق كلو  و ذلك  ملبيحاً ان  ا  فعله  تعاىلٰ ا  دلَّ ألنَّ ،  هللا  قد  أنَّه  ا    ال   تعاىلٰ لنا 

 ٰىل حال. يح عيفعل القب

يو ذلال  بعلزم  نبيٍّ ك  أنَّ ي  ثة  العلم  محَّله،ؤدِّ يُ   ه  ما  بعثة   ي  ألنَّ 

يُ   نبيٍّ  ما إلي  يؤدِّ ال  فيه    نا  من   مصلحةلنا  لَّتنا،  ع  إزاحة  يمنع 

  ز، ال ذا مل جيهفل  ] منع اللطف والتمكني،]١٢٥/[[ص    جبويو

 ر. أنَّه يكفاهللايف من علم نَّه تكلأل

نُ  أ كِ نولسنا  من علم تكيف  يعرض  أنْ   يضاً ر  أنَّ اهللا  ليف  يك  فر  ه 
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نَّه  أ علم اهللايف من  تكلر ذلك يف نكِ ال نُ كليفه، بل ت حح ُيقبِّ وجه قب

 آمن. تكليفه وإنبح املفسدة لق جهو عرض فيه و) لنَّه، أل(يؤمن

ال حسن  ثبت  ملنيتكلفإذا  أ ع  ف  و نَّ لم  يؤمن،  أنَّ ه  علم    همن 

هو    يف إذا كانلتكل الغرض با نَّ أل  عًا،يكون منقط  نْ يكفر، جيب أ 

يكن  (فل  الثواب مل  منقالتكليفو  ال)  الغرض    نتقضطعًا 

  نَّ ن مقرتنًا، ألو يك  أنْ تكليف ال يمكن  لبا   الثوابألنَّ   تكليف،بال

أ  شأنه  خالصاً ي  نْ من  والت  كون  الشوب  من  حتَّٰى   ركديصافيًا 

  ال   ليفالتكليف، ألنَّ  صحُّ مع التكي  وذلك ال  قِّ زام املشاإل  حيسن

من وذلك  مشقَّ   يعرٰى  إىلٰ ؤدِّ يُ ة،  الثواب  حصو  ي  خالل  ف  عٰىل 

 . ضارّ وامل مومبه اهل فرص]] وي١٢٦[ص ، /[ه املستحقِّ وجال

املكلَّف يكون     أنْ إىلٰ ٰى  ليف ألدَّ تكرتن الثواب بالو اق لوأيضًا  

ألنَّ  العامل  ملجًأ،  فتل  ظيمةنافع  إٰىل  ضمنتجئ  ما  ليه،  ع  عل 

لثواب  ال اليف وبني حالتكبني زمان    ونيك   أنْ لنا: ال بدَّ ولذلك ق 

املكخي  مرتاخٍ   زمان اإلجلف  لَّ رج  حدِّ  وإنَّام من  كاناء،  املن  افع  ت 

ا دون  جلهل الطاعة أليفع  أنْ ه يقتيض ، ألنَّ جئهالعاجلة مل ظيمةالع

ستحقَّ  ي ا من أنْ رجهك خيواب، وذلث ال وه التي يستحقُّ عليهاالوج 

 ض.الغروذلك ينقض  لثواب أصالً،ا هبا

ا القدروأ   اب فليس وبني الثوليف  ن التكزما  ي يكون بنيالذ  مَّ

ما  ور عقالً،  بمحص بحسب  ابل  ق  عٰىل طري   يعلموإنَّام    هللا،يعلمه 

أاجل بدَّ  ملة  ال  وجوفإ  ومهلة،  تراخٍ من  نَّه  ثبت  انقطاع  ذا  ب 

عٰىل    بهنه، بل نوجبزمان بعيعه  نقطاقت وقت اوال   التكليف فليس

والسبيل   اليش  أنْ نع  يمت  اجلملة.  أوحيسن  عىلٰ   ء  ق طري  يقبح 

 لة.اجلم

ُيعلَ  عقالً وال  التكلانقط  م  مجيع  اع  عن  إنَّام    ،املكلَّفني يف  بل 

سم  نعلم واذلك  عٰىل  إلمجاعًا،  حاصل  جيوز    ذلك.ع    عقالً وكان 

وبق  التكليفانقطاع   بعضهم  بعض  اؤهعن  لكعٰىل  ا،  إلمجاع  ن 

 نع منه. ما

ومتٰى ١٢٧  [ص[/ انقطاع  ]]  هللا بفعل غري اف  كليالت  حصل 

ال حصل  فإنَّ مل    ومتٰى   غرض،فقد  تعحيصل  يزاىلٰ ه  وجي  وز يله، 

 ناء.أو الف  ملوتلة العقل وازالتكليف بإانقطاع ا

ا  وأ  جوازه، وال عٰىل   يدلُّ عىلٰ ما  س يف العقل  فلي  فناء اجلواهرمَّ

ذواملرجع    ته،إحال السملك  يف  عُ إٰىل  فإذا  أنَّ لِ ع،  بالسمع  ُتفنٰى َم  ه 

بفي إالَّ ينت  الباقي ال  أنَّ ثّم علمنا  ،  اهراجلو   علمنا ،  عليه  ضدٍّ يطرأ  

 واهر. جلا ٰى نفسالفناء معن أنَّ يف

ي ذ  سأل وما  اعٰىل  من  بيَّنَّهابُ لشُّ لك  فقد  يف اجل  ا ت  عنه  واب 

 . )لمَ اجلُ  رشح(

به  وا ُيعَلم  أمجمعالس  اجلواهر  ء فنالطريق الذي  وقد  عوا عٰىل ، 

تعاىلٰ نَّ أ  اهللا  يفني األج  ويعيدوواجلسام    فاهر،  ُيعتَدُّ ها  الف   بخال 

 . ف فيهخال من

علوي أ دلُّ  قوله:  ييه   ضًا 
َ ْ
األ وَ ُهَو   

ُ
ل ِخرُ و�

ْ
]،  ٣د:  ديحل[ا  اآل

أنَّ  كفكام  وه  الً  أوَّ يشان  موجوال  معه  فء  يكون    أنْ جيب    كذلكد 

يش وال  بغاستُ وقد  موجود.    همع  ءآخرًا  من  ِدلَّ  ذلك  يات،  اآلري 

 ما ذكرناه.د عتمواملاعرتاضات،  وعليها

فإ١٢٨ص  [[/ ث]]  أنَّ ذا  اجلبت  ُتفواه  فاهللار  يدها  يع  نٰى 

وأيضاً إمجا مل    عًا.  أمكفلو  ملا  املستحقِّ إ  نيعدها  م  يصال  ن  هلا 

 . ن إعادهتا إذنفال بدَّ مك، منا وجوب ذلوقد علالثواب، 

عادته فإنَّه جيب إا دار الدني يستوفه يفمل  حقٌّ مات وله  من وكلُّ 

اللٍ حا  كلِّ عٰىل   ألنَّ  ي  ثواب،  ال  الدنيدايف    توفريهمكن  دائم  ا.  ر 

منوأمَّ  فإنَّ يستحقُّ   ا  العوض  أ  جيوز  عله  ُيوفَّر  يفين  وال    ه  الدنيا، 

 رض منقطع. الغادته، (ألنَّ ب إعجت

يستح أمَّ و  من  إعا  جيب  فال  العقاب  ألنَّ ه ادت قُّ   قاب الع   )، 

د، فلم بع ام  ه في سن استيفاؤ إذا سقط مل حيف   اطه عقالً، حيسن إسق 

فإذا  إعا   جيب  أنَّ علمن دته،  يع ا  الكاف اقه  حم ب  ال  ألة،  ا ر  نَّه علمنا 

ا  كلل  ملستحقَّ يعيد  ومن  فالعقا   ان عقاب.  منقطعاً   يكون   به 

ُأعيد ربَّ الدائم بطا اب  الثو   مستحقُّ  وهو  كذلك إالَّ  ام عاته، فإذا 

ِقَل إ   ثمّ ابه  ستويف عق ا  َل ُفعِ عن عقابه، و وربَّام عفي  ،  ٰىل الثواب نُ

و   به  عق ]١٢٩ص  /[[   واجبة  تهإعاد الثواب.  ي ]  ملا  إىلٰ الً   رجع 

دون  حقاق  است  وقد  الثواب  األُ العقاب،  ع مَّ اجتمعت  أنَّ ة  ٰىل 

املك يعيد  اهللا   غ   وإنْ واملجانني    لَّفني أطفال  ذلك  واجب كان  ري 

  عقالً.

إعذال  والقدر جتب  احل  هو  ادتهي  مبنية  التي  انتقضت تٰى ياة   

ك  احليُّ   خرج معتاحي� ونه  من  وال  ب،  وأ رب  ،  السمن  جزاءاألطراف 

أَال  احي�   تها من كونهارق ج بمفخيرال    نَّ احليَّ أل أنَّ .  د  نا ق أحد  ترٰى 

املد واليستحقُّ  يذمَّ ح  ثّم  فال،  حسمن  تتغريَّ  يستح  اله  ه، قُّ فيام 

أنَّه    لكفُعلَِم بذكام كان؟    الذمِّ للمدح و  هقاق وكذلك هيزل واستح

 اء. ألجزتبار هبذه ا ال اع

جتو قال:  إع من  احلياةب  فهاجلوا  دون  ادة  باطلر  أل قوله    نَّ ، 

التيوالعقاب هي اجلملللثواب    قَّ تحاملس ب  ة  منتركَّ اجلواهر،    ت 
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العقاب إٰىل غري الثواب و  صال ي إٰىل إيدِّ ؤا فيُ ل هبالتبدُّ   جيوز  وكيف

 .حقِّ املست

الً قلنما  والصحيح  . اه أوَّ

*   *   * 

  ):هـ٤٦٠ت  يس (الشيخ الطو  / )١  ن (ج تفسري القرآ التبيان يف  

ه  فإنْ ]]  ٣١٦[[ص   جيقيل:  أنْ ل  إٰىل هللا  ا  يردَّ   وز  أحدًا 

يف هللا؟ قيل:  ته باه إٰىل معرفطرُّ ا يضمات وعاين م  نْ أ  التكليف بعد

هللا  يضطّره ا  مل  وز ذلك إالَّ عٰىل من: ال جيعيلٍّ   أبوخالف، قال    ذلك

معرفته،إىلٰ  التكلي  م:وقال بعضه    وإاحلكم  ف يفجيوز  رَّ  ضطا   نْ ة 

 .  عيلٍّ أيب ولرماين ق ال وأعلَّ ٰى. أقو يلٍّ يب عل أ فة. وقوملعرإٰىل ا

ُكلِّفلطاعملعرفة ألجل ا امَّ كانت اـ لقيل:    فإنْ  عبد ها الات التي 

ت، فلو ارتفع الغرض  ائر الطاعاه سض الذي يتبعهي الغركانت  

ل  تفعار كالتابع  الغرام  ه،  الرش أنَّ  يف  يف   ئعاض    االستصالح 

ا  فلوب  جتبلتي  األُصول  الغفارت  العقل،  ذلك  اع  فع  رترض 

بالالعجوب  و أنَّ وكع.  رشمل  تكلام  مع  ه ال جيوز  الطاعة  رفع  يف 

ين القول الثا  قال: ووجهإليها.  ورة  عرفة من غري رضع املن مالتمكُّ 

ل النعامَّ ـأنَّه  عٰىل  الشكر  كان  املجيمة    يف  مشاهب  الرضد  إٰىل   ورةع 

منعم    لِّ مة كأجّل من نعي  ي هالت  لشكر للنعمةم، كان اعَ النِّة  معرف

أوالش  يف إىلٰ االضطر  معجتب    أنْ   ىلٰ اهد  املعرار   أنْ   فة. وأليب عيلٍّ  

رض  ، ألنَّ الغتكليفوز الجوب، لكن ال جيالو  ل: ال نمنع من يقو

 د.وقع التكليف به للعبا هي أصل ما أي املعرفة.

أقوو حيإنَّ له:  الذي  الذي  اإل  بعد  إنْ ميٰى  له  كان    اتة،  خيلق  مل 

  نَّ لم بأ نَّ العليفه، أل كنع ته يمتفإنَّ إليها، ّر يضط ة ملريَّ ولرضا رفةاملع

ض  وغوام طريقه الدليل    اهللاقدر عليه غري  اإلحياء بعد اإلماتة ال ي

  ا يكون مضطر�  يوجب أنْ إلماتة ما د اس إحياؤه بعستدالل، فلياال

معرفتهإىلٰ  فل  تك  ذلك،  وليسيصحُّ  ا ا  ليفه،  بعد  إالَّ إلحياء    إلماتة 

النو   اهتبالنكا وامن  بعدإلفم  فالغ  اقة  ال    إنَّ شية،  ذلك 

نَّه خلق فيه  فرضنا أ   علم االضطرار. وإنْ   جب]] يو٣١٧ [[ص/

وقوف  ف م حسن التكلي كليفه، ألنَّ سن تال حيارضة رضورًة، فاملع

املكلَّف  عٰىل   علَّة  اللطففمن  إزاحة  ذ قدواإل  عل  وغري  لك.  ار 

تكل  لةومن مج للمعرفةاأللطاف  وايفه  تقوم يَّ ورلرض.  مها مقا  ة ال 

ااه  نَّبيَّ   اعٰىل م   تكليفه، ألنَّه يصري مكلَّفاً   سنحي  إذًا الألُصول. ويف 

 وز. جيذلك الا هو لطف له، وبه مومل ُيفَعل 

*   *   * 

  ):هـ٤٦٠  (ت   )/ الشيخ الطويس ٢ن (ج  فسري القرآ  ت التبيان يف 

 عاٰىل:  ]] قوله ت٣٨١[[ص  
َ

 اهللاُ يُ   ال
ُ

ف
�
  َ�ل

ً
سا

ْ
ف
َ
�  

�
ا  ْسَعهَ وُ   إِال

هَ 
َ
سَ   ا ا مَ �

َ
 وَعَ بَْت  ك

َ
�ََسبَ   َما  ا يْهَ ل

ْ
 نا  َر�� ْت  اك

َ
نَ  تُؤَ ال

ْ
ِس�نَ اِخذ

َ
�  

ْ
إِن  ا 

َ
أ ْو  ا 

نَ 
ْ
َطأ

ْ
خ

َ
رَ أ    ا ��نَ ا 

َ
 َوال

ْ َ
�   

ْ
يْنَ عَ   ِمل

َ
 ل

ً
ا

ْ
إِ� مَ ا 

َ
ك   َ

َ
� تَ ا 

ْ
ٰ ل

َ َ
� ِمْن    ُه  يَن  ِ

�
ا�

بْلِ 
َ
وَ رَ ا  نَ �  ��نا 

َ
َ   ال

ُ
نا  �

ْ
ل  مَ م�

َ
ال  ا 

َ
طاق   

َ
َ   ة

َ
بِهِ � وَ ا  َ�ن�    

ُ
ف

ْ
وَ ا�  ا 

ْ
َ   رْ فِ اغ

َ
ا  �

ْنَ ارْ وَ 
َ

� 
ْ
ن
َ
أ  َت  ا 

َ
 نَ َ�ْوال

َ
ف ُ�ْ ا 

ْ
ٰ نَ ان

َ َ
�    ا 

َ
ق
ْ
 ال

َ
�

ْ
ال   �فِِر�َن  ْوِم 

 ة.]، آي٢٨٦ قرة:[الب

ة هب   بطالن مذداللة واضحة عىلٰ ة  اآلي  يف هذه  ملعنٰى:ا  املجربِّ

اهللا تكليف  جتويزهم  العال  يف  ما  رص  قه،يطي  بد  بأنَّهألنَّه    ال   يح 

،  نسانة اإلره قدا يتَّسع بهو مسع  نَّ الوأل ،  هيقونما يط  إالَّ ُيكلِّفهم  

ليس هذا يف  تفراغ القدرة. ويقول القائل:  د واساملجهو  وهو فوق

أقدر عليعي.  وس تتَّ نَّ ه، وإأي ال  قال: من  سع لذلك. و قدريت ال 

ا، هذك  م: ال يسعا، من قوهلهل  لُّ  ما حيالَّ  إال ُيكلِّف اهللا نفساً   معناه

ده:  ال لعبلو ق نَّ رجالً ، أل خطأً ن ذلك كاه، تفعل  لك أنْ لُّ أي ال حي

  ألنَّ  ،اخطًأ وعي� تفعله، كان ذلك  أطلقت لك أنْ    بامرك إالَّ أنا ال آم

أنا وكالق.  نفس أمره إط قال:  أطلإالَّ   ال أطلق لك  أنَّه  ق، وال   ما 

 ك. رآم آمرك إالَّ بام

*   *   * 

  :) هـ٤٦٠  طويس (ت خ ال )/ الشي٣(ج    آن تفسري القر تبيان يف  ال 

جي  نْ إف  ]]١٧٠[[ص   هل  ميف    لتثقيلاوز  قيل:  ع التكليف 

 من التخفيف؟  ن ضعيفًا عن القيام به بدالً إلنساخلق ا

أمكنه  يل:  ق  إذا  فيه  وإنْ   بهم  القيانعم  كاممشقَّ   كان  ثة،  قل  

يف    التكليف إرسائيل  بني  بنا لطاهللا    أنَّ غري  أنفسهم،    قتلعٰىل  ف 

 دنا. سان فم الحنا بدالً ص نا ما يقع بهففكلَّ 

ا قوله    آليةويف  اُهللا  ِر�يُ :  اىلٰ تع[أي   ُد 
َ ُ
�  

ْ
ن

َ
 أ

�
ُ�ْم ف

ْ
َ�ن  

َ
ف

 
ْ
� ِ

ْ
 سَ وَُخِلَق اإل

ً
 َضِعيفا

ُ
عٰىل فساد قول  ة  دالل  ]]٢٨[النساء:    �  ان

ة رادة  إل  اٍف ك منذل  ألنَّ   .ونف عباده ما ال يطيقلِّ كيُ اهللا    نَّ إ:  املجربِّ

عنها التكليف،  م  لتخفيف  حيث  ميف  وقوتثقالية  غا   هنَّ إن  له: يل. 

 اوَُخِلَق ِ
ْ

سَ إل
ْ
� 

ُ
  َض ان

ً
 هواه.  تميلهأي يس �ِعيفا

*   *   * 

  ):هـ٤٦٠ (ت  )/ الشيخ الطويس ٤(ج  تفسري القرآن  التبيان يف  

التناس  قوم  واستدلَّ   ]]١٢٩  [[ص اآلية  خيَّ من  هبذه  [أي ة 

   ٍة ِ� ْن َداب� مِ   اَومَ :  عاىلٰ تله  قو
َ ْ
 األ

َ
 ِ�َ   ِط�ُ ٍر يَ ائِ طَ   رِض َوال

َ
 حَ ان

�
ِه إِال

ْ
  ي

 
ُ
ثَ   َ�مٌ أ

ْ
م
َ
�ُ أ

ُ
مَ ال ر�   ا ْم 

َ
ِ� ْطنَ ف كِ ا 

ْ
ال ٰ اِب  تَ  

َ
إِ� م� 

ُ
� ٍء  ْ َ

� ِهْم  َر��   ِمْن 
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 ُ�َ
ْ ُ
�  

َ
مالبهائ  نَّ أ ٰىل  ع]]  ٣٨[األنعام:    �ون والطيور  فة، كلَّ م 

ثَ   :ه قالألنَّ 
ْ
م
َ
َ�ٌم أ

ُ
 أ

ُ
 هٍ وج  أيِّ ن  م  انَّد بيَّ ا ق ، ألنَّ اطلذا بوه .  مْ �ُ ال

�َ ا  هنَّ إل:  قا
ُ
 ٌم  أ

َ
 أ

ْ
�ُ ثَ م

ُ
لوجب    عموم ٰىل الها علو وجب محلو،  مْ ال

أم  نْ أ  ناساً   ثالناتكون  كوهنا  صورن  يف  مثل  فويف  وأخالقنا،    متٰى ا 

يقل  :قالوا كلِّ لأمثا  مل  يف  وكءٍ يش  نا  قلنا:  االمتحان    ذلك، 

برُّ مق  مهنَّ أ عٰىل    .والتكليف مكفطاأل  نَّ أون  غري  والفني لَّ ال    

  تحان ل بمثله امنحم بعينهبيان لصن امتحالون به احيمني، فام تحنمم

يصحُّ   .ئمالبها والطيور    ]]١٣٠  [[ص/  وكيف  البهائم  تكليف 

عاقلة. واوهي   يصحُّ لتكلغري  الصبيان    نَّ أ عٰىل    .اقلع لالَّ إ  يف ال 

ف يكلت  فكيف يصحُّ   ني،فومع هذا فليسوا مكلَّ ن البهائم  ل مأعق

والبهائم   له:  قوا  مَّ أ ؟! 
ْ
ةٍ ِمنْ َو�ِن م�

ُ
أ إِ     

�
   ال

َ
  �يٌر  نَذِ   ا ِ�يهَ   َخال

خمصوص  نَّ إف]  ٢٤:  فاطر[ البرش فني  باملكلَّ ه  من  واجلنِّ العقالء     

أُ   أنَّ   بداللة  ،الئكةوامل بو  أ   تدلَّ واس  .فيها نذيره  وليس  ممَ األطفال 

البلخي  لقاا بوالع  نَّ أهبذه اآلية عٰىل  سم  دائم   اهللابنيَّ    ال:ق   نْ أض 

  وض منقطعاً الع   ا، فلو كان هضوِّ عويُ ها  يوان كلَّ حل ا ه حيرشنَّ أ تعاٰىل  

ر عٰىل املوت وذلك يتسلسل،  َخ أُ   ضاً عواأ ت ا استحقَّ أماهتن إذا  لكا

ليس  .دائمه  نَّ أ عٰىل    فدلَّ  ألنَّ بيش  وهذا  جيوز  ء،    اهللا يميت    نْ أ ه 

عىلٰ احل األ  يوان  عليهم  يدخل  ال  ي  ،ملوجه  ع و حقُّ ستفال    وضاً ن 

 تعاٰىل. نهم الً ضُّ دام دام تف نْ إقول: ي نْ أ  وىلٰ ، فاألاً ثاني

*   *   * 

 : )٦أو  ٥بن نوبخت (ق  راهيمإب  /مالكال علم يفوت الياق

 : اليفالتكالقول يف  ]]٥٤[[ص /

مجلة العقل  ائرش   من  التكليف  والط  كُ   علموالقدرة  به لِّ بام  ف 

 به.  ملعلن من اأو التمكُّ 

إيشري  وما اإلنس  البنيإنَّ بقوله:  ان  ليه  هذه  واجلملة،  ا    ألنَّ ة 

و  يقع  ا واإلدراكإليهام ترجع  حكألا املبتاألفهبا  تظهعال  ر يف  داة 

شيئاً  وليست  القلب  أطرافها  يصوإالَّ   يف  مل  املري   ّح   يد  ض  حتريك 

 ]. همن[

الصا بدَّ وأفعال  ال  األغرفيه  نع  من  وإالَّ ا  عبثاً اض  كانت    ، 

 به،  وصل إليه إالَّ ي  ع عظيم ال نفالتعريض ليف  للتكغرض يف الوا

بالثوتدباال  يقبحإذ   امل  ،اباء  كفره  ]٥٥  /[[ص  علوموتكليف   [

ألجل  حس قِ التعرن  من  وكفره  مبَ يض،  ال  نفسه  قِ ل  القديبَ ن  م  ل 

وإٰىل   ،م امتناعهنعلالطعام من    إىلٰ   ندعوَ   ا أنْ منَّسن  اٰىل، وهلذا حيتع

 ه. ئإباين من نعلم الدِّ 

ا م اده ف عبكلِّ يُ  ه أنْ منفال جيوز  ،حيفعل القبيه ال أنَّ نا  ررَّ ق وقد 

قونه، كام ال  طييُ   ه ما الف عبادلِّ كيُ   منه أنْ وز  ، كام ال جيونهطيقال يُ 

 ما  ق به عىلٰ ل يتعلَّ ب  وم،ر يف املعلؤثِّ  يُ والعلم ال  ،امدجيوز خماطبة اجل

و  إذ ل قه،  يواف  زليف األ    فرضاً فرض يقتيضفرض ن  وكلُّ   ،ههو علي

قل به أحد  ي وملطاق يف ما ال يُ  تكلوز إالَّ جي ك لكان الكذل يكن مل

 لعقالء.من ا

*   *   * 

 ): هـ٦٧٢الطويس (ت ين لدِّ نصري ا االعتقاد/ريد جت

مصال،  حسن  :والتكليف  ]]٢٠٢[[ص   عٰىل  اللحشتامله    ة 

ثبخ،  حتصل بدونه املعاوضات والشكر  و،  التداوي  مّ الف اجلرح 

حمالن  نَّ وأل  ]]٢٠٣  [ص[/،  باطل اىلٰ إتاج  وع  م املستلزعاضد  لت 

،  ةور العاليمألُ ر يف ا النظوإدامة  ،  ةرياضال  هلا يفعاماستافع  للسنة الن

اإلوتذكُّ  العر  إلقامة  املستلزمة  زيادة  ،  دلنذارات  .  راألجمع 

 لقبائح.ن اع وواجب لزجره

ح متعلَّ ،  مهدُّ وتق،  فسدةامل  انتفاء  سنه:ورشائط    ،قه وإمكان 

زبوث صفة  حسنهعىلٰ   ائدة وت  املكلَّ وعل،    الفعف  م  ل  بصفات 

ف املكلَّ درة  وق ،  يهعل  ناع القبيحوامت،  عليه  تهدروق   حقِّ توقدر املس

 آللة.وإمكان ا، وعلمه به أو إمكانه، فعلعٰىل ال

ا  -عقيل أو سمعي    -   علما  قه: إمَّ ومتعلَّ ]]  ٢٠٤[[ص  / ، وإمَّ

ا عم ،نٌّ ظ  . ثوابيصال الإل، ول. وهو منقطع، لإلمجاعوإمَّ

ال    دةمفسوهو  ،  اختياره  ر الكافر منرضو،  ةه عامَّ ة حسنعلَّ و

 بتة.لفائدة ثاوا، رشطناهما  بخالف كليفالت من حيث

*   *   * 

ل (قواعد العقا    ): هـ ٦٧٢لطويس (ت  ين ا نصري الدِّ   / ئد) نقد املحصَّ

أنَّ فقوواتَّ ]]  ٤٥٣ص  [[ عٰىل  منه  ال  ا  فيه  تكليف  إذ  حسن، 

صل هلم  حي  ل الذي الالجم واإلعظيتال  الستحقاق  بادلعتعريض ا 

 .بدونه

*   *   * 

 ): هـ٦٧٦ت  (ق احليلِّ حقِّ التسع/ املل سائالر

الامل]]  ١٨٤[[ص   د ما املطلوب بالتكليف أهو جم  :ثانيةسألة  رَّ

أو فإن  وجه  الفعل  مها؟  أو  اكاه  فالتكليف  ن  ل  خمتلف،  ألوَّ

ن  م  يسفالوجه ل  اينالثال خيتلف، وإن كان  من حيث هو  عل  والف

 ه.ليد عوار لقسامنيف ا ثالث فام قيلالان ك ، وإنْ درةثر القأ 

بالتكامل  اجلواب: الفليف  طلوب  اهو  عىلٰ عل  الوجه لواقع    
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قبحاملؤ أو  ندبه  أو  وجوبه  يف  عثِّر  واشتامله  يكون  ٰىل  ه،  قد  الوجه 

ل لطمة الي  ذاته، مثاليه  ن ملا هو علر القادر وقد يكو أث  من تيم  األوَّ

د،  القص  ح وحتسن بحسبقب تم إنَّامليتيطمة ا  لإنَّ فالكذب،    حوقب

اوكذ يقبب  لكذلك  إلإنَّام  املخربح  بارادة  خالف به    إلخبار    عٰىل 

الدي  عنه،  املخرب وجوب قضاء  الثاين  وقبح اجلهل،ومثال    ففي   ن 

إنَّامالتواختصاصه ب  لتكليف هو الفعل،با  وباحلقيقة املطل  كليف 

 .صوابق للوفِّ امل ه، واهللاجالوذلك هو لوقوعه عٰىل 

*   *   * 

 :)ـه٦٧٦ (ت احليلِّ ق قِّ املح /ينلدِّ صول اأُ سلك يف امل

  ف:لتكلييف ا :لاألوَّ ملطلب ا ]]٩٢[[ص 

يقالنع التي  احلسنة  املنفعة  هي  اإلمة  فاعلها  إٰىل   حسانصد 

املنفعة  يه.علم  املنعَ  اع  احرتازاً   واشرتاط  اململرضَّ ن  حضة،  ة 

كانإنَّ احلسنة  واشرتاط   موجنامل  نَّ أل   ام  لفعة  ال  لشكوالشكر،  بة  ر 

القو  يح،القببفعل    قُّ حستَ يُ  لاشرتاط  احرتصد  ن  ممَّ   ازاً إلحسان 

 . ضطرارلال اءً عل ذلك رييف

مة عوجود معنٰى النة، للق العامل نعمخ   ذلك ظهر أنَّ وإذا تبنيَّ 

حسناً ف فيكون  كونهأمَّ   .يه،  ا  فألنَّ   ،فعةمن  ا  هي  ا مأو  ة  للذَّ املنفعة 

أتمِّ   مشتهياً   اً ادرق   احي�   سانخلق اإلنوا،  إليهٰى  أدَّ  ا  فأمَّ .  افعاملن  من 

حكوهن فألنَّ ا  السنة،  ا  من  وجهاً   فيهانعقل    ا  ا  وألهنَّ   لقبح،وجوه 

واهللا  فعل   بيَّ تعاٰىل،  أنَّ نَّقد  الا  القبيح.ه  يفعل  أنَّ وأمَّ     هبا ا  قصد    ه 

 اوإمَّ  مل غرضعالق اون له يف خليك و من أنْ ه ال خيلألنَّ اإلحسان، ف

ه تعاٰىل،  ليع إيرج  ال جيوز أنْ   غرضل، والحما  ون، والثاينكال ي  أنْ 

أنْ فتعنيَّ  أ   غريه، والٰىل  إ  ئداً ن عايكو     ذلك رضراً يكو   نْ جيوز  ،  ن 

ا  ألنَّ  يُ اإلرضار  ال  فتعنيَّ   قُّ حستَ لذي  قصداً   هنَّ أ   قبيح،  العامل    فعل 

 .ون حسناً فيكلإلحسان، 

مل،  ب األه رضوناله تقن بعد خلاوي]] ال يقال: احل٩٣[[ص  /

حجودو  ولوال منلسل  كاً مدرِ   اي� ه  نقوألنَّ   ك،ذل  م  حيا  يف ل:  صل 

ينغمعوامن األ  ذلك  ضمن ما  حاصلها  آلالمر تلك اض  فيعود   ،

 إٰىل النفع.

التكليفأمَّ و فها  م:  عٰىل  البعث  وترك،    يشقُّ   او  فعل  من 

 مات: ثالث مقاث يفوينحرص البح

 : سنهح يف :لملقام األوَّ ا

عدليلوا ذل  أ ٰىل  فعل  نَّ لك  حسن   اهللا ل  وفع،  هللاه  ،  سبحانه 

تعريض    هإنَّ   :لةعتزقال املفقد    ،وجه حسنها  ف حسن. وأمَّ ليلتكفا

ال يوصلملا  وال  به،  االبتداء  حيسن  إالَّ     ب إليه  هو  التك   ليف، وذلك 

النثواب لا هو  والثواب  املستحقُّ ،  املقاال  فع  للدائم  تعظيم  رن 

قلنا إنَّ و والتبجيل.   نع نَّ أل  به،ء  سن االبتداال حيذلك    : إنَّ ام  قبح  ا  لم 

  تعظيم من  تقبح م، ونستعظيما يوجب الفعل  م منه عَل يُ   ال م منتعظي

و يفأسلم  شيئاً مل  اإلسالم  أركان  من  نُ كام   عل  ]]  ٩٤ ص [[/م عظِّ  

ولو  ات،  يف العباد  ولةاهتم املتطاالذين قطعوا أوق   لامءع الصلحاء وال

 . بينهام ية تسو ز ال اذلك جل ل بمثجاز االبتداء 

يقال: يف   رُّ يستميؤمن، وال  ه  نَّ أ   اهللا من علم  يف  ستمرٌّ مذا  ه  ال 

ان  ام متساوياالن واحدة، ألهنَّ ل: احلا نقونَّ يكفر. أل  هنَّ أ اهللا  علم  من  

التعريض والتفاوت الللن  يف  الكافر  من سوء نل إالَّ حيص  فع،  ظر 

نه، ألنَّ نفسل للمعلا  التعريض  حسن  ملن    حصالباملام  اإللزوفع  نام 

 عه. اتنامم إجابته ونعل

مه  قلب علالن  ه ال يؤمنأنَّ   اهللاع علم  م  امناإليال: لو فعل  ال يق

جهالً ت ألنَّ عاٰىل  نق.  فمن  ا  للمعلوم،  تابع  العلم  منه  اهللا  علم  ول: 

فر.  كه خيتار النَّ أ اهللا  علم    تياره، وكذلك إذاباخ  هق علمامن تعلَّ اإلي

ي كان  مفب،  نقلفقوهلم:  عىلٰ ستحيرض  التقر  ل  ألنَّ هذا    أيَّ   ير، 

يف  عرض  به، فال ي  لعلمق ا ي تعلَّ لذو اان هف كاملكلَّ   عل وقع منف

االع غلطفكأهنَّ النقالب،  لم  فظنُّم  أنَّ وا  قيااهللا    وا  ثّم يعلم  زيد،  م 

يقوم،أنَّ ضوا  فر ال  فوهو    ه  الغلط،  أفحش  بتقديإنَّ من  أه  ال    نْ ر 

 . مقياال ال  يكون هو املعلومم يقو

نق هلثّم  أخرب    م:ول  أنَّ امل  تعاىلٰ اهللا  قد  برش الئكة  خالق  ن م  اً ه 

البا  خبار، فهذا اإلنيط يستحيل  بحيث    راً قاد  ن كونهرئ مأخرج 

ئ  ل كون الباروَّ األ  ، ويلزم منياً يفعله، أو يكون االقتدار باق   ال  أنْ 

نقض ما ا، ومن الثاين  وعهقبل وق   ومةأفعاله معل  مجيع  ، ألنَّ باً موَج 

فتعنيَّ دأور ال]٩٥[[ص  /  أنَّ بتعاٰىل    اهللاعلم    أنَّ   وه،  الكافر   [ 

مع ذلك    ه، فصحَّ ل منع الفعوقو  ر يفمؤثِّ   ، الع الختيارهابن تيؤم

 امع التكليف. جي أنْ 

بأنَّ احتجُّ  علم  ت  وا  من  مستأنَّ هللا  اكليف  يكفر  له  لرضر،  لزم 

 .اً فيكون قبيح

إواجلواب الرض يك  أنْ ا  مَّ :  ناون  ال  شئاً ر  من يكلتمن  أو  ف 

كلَّ فة  خمال الكافر  طل، ألنَّ با  لألوَّ به، واف  ما  عٰىل  ن  ؤموامل  بعث 

واإليام  ق ن  فلو  أ احد،  و  لقبححدمها  بح  من   ناشئاً كان    إنْ اآلخر، 

يُ  مل  ذلك  ؤثِّ املخالفة  رضور  القبح،  أ يف  منهنَّ رة  حصلت  سوء    ا 

 ختياره لنفسه.ا
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أنَّ عىلٰ  أ الذ    أنَّ را ي  إنَّ ا  ه  دال لتكليف  هو  علام  مصاىلٰ ة   لح  

مة كاحل  ب يفو قبحه، وجي وجوبه أ قتيضي  ٰىل ماله عف الشتامكلَّ امل

ا بذلكملكلَّ إعالم  إلزام  يض تقت  احلكمة ثّم    ،ف  حله  بمصا  اإلنسان 

أم عٰىص  فإذاً أطاع  منتٍف وجه    ،  التقديٰىل  ع  القبح  ة  املرضَّ ر، وهذا 

 ه.لية عبغري مرتَّ  املشار إليها

 :لتكليف اله ويف ما يتنا :م الثايناملقا

أنَّ عرفقد   اتكليال  ت  هو  يعث  لبف  ما  إشقُّ عٰىل  فهو  من    ذاً ، 

 هو  ، أو بامفهو إجيابزم  فعل ال  عىلٰ كان بعث    نْ ، فإفل املكلِّ فع

ة  كراه  ا حظر أوإمَّ   عن فعل فهو  اً كان منع  األوٰىل فهو ندب، وإنْ 

 عرف الفقهاء.يف 

يتناوأمَّ  ما  إمَّ التكليف،    ولها  افهو  فعل  من  من أو    ،ارحجلوا 

وكيفقل]] ال٩٦ص  [[/  علف أنْ فإمَّ ان  ك  وب،  أو    ايكون عقلي�   ا 

والاعي� سم بدَّ ،  كلِّ     ا   دٍ واح  يف  أ   لعلممن  ابثالثة  لعلم  شياء: 

  عل من ة الفالعلم بصف، والً له وتذلُّ  اً ف ليمكن إيقاعه إعظامباملكلِّ 

ليم ندب  أو  أنْ وجوب  واىلٰ عينوي    كن  صفته،  ته  بكيفيَّ لعلم   

 .ةربئ للذمَّ الوجه امل ىلٰ عه عن إيقامكيه لترتيبو

هإ أنَّ ذا عرفت  فاعلم  معيَّ يف الرش اللتكا  ذا  لم الع  رة يفتأخِّ ة 

العقالتكعن   لرتاليف  العقليَّ الرش  بتُّ لية  ثّم  العقل،  عٰىل  ة  ع 

بوجوكالعة  رضوريَّ  ردِّ لم  الدَّ لوديعا   ب  وقضاء  وة  ة كسبيَّ ين، 

الكذ  علمكال يف نظر  ، وكالرِّ اضالسن الصدق  النافع، وح  ببقبح 

ااملع من    لُّ وكة،  إلهليَّ ارف  التكاليواحد  قدهذه  ف املكلَّ   لوخي  ف 

  ة، فإذاً هليَّ رف اإل املعاب النظر يف وجو  ذلك منمع    ، وال خيلومنها

 ف. الم يف املعارجيب تقديم الك

: العلم  قول، فنوالنظر  بيان حقيقة العلممن    ال بدَّ   قبل ذلكو

 ليسا  حتامل، وهذمعه اال  ٰى تفين  ناً ه تبيُّ بهو  ء عٰىل ما   اليشتبنيُّ   هو

 ه تنبيه. لكنَّ عن اإلبانةي غن هورهإذ العلم لظبتحديد، 

ل ليتوصَّ   صحيحاً   ن ترتيباً و ظنو علوم أ   فهو ترتيبنظر  ا الوأمَّ 

أو    به علم  ما والدل  .ظنٍّ إٰىل  هو  يفيضالنظ  يل  فيه  الصحيح  إىلٰ ر     

 م.العل

 ان: هوج واجبالنظر  أنَّ  : الدليل عىلٰ ذا فنقولت هإذا عرف

يُ النظ  أنَّ ل:  ]] األوَّ ٩٧  [[ص/ بهؤمَ ر  ازوا  ل  وكلُّ خلل   وف، 

يُ  زؤمَ ما  به  أمَّ فهو  اخلوف  وال  ل  أنَّ واجب.  يُ ا  زوال  مَ ؤه  به  ل 

فألنَّ  نعاخلوف،  أنَّ ا  يُ العقال  لم  عٰىل  لعوِّ ء  جتدُّ أنظارون  عند  د هم 

املشكلوااحل يكنفلو ملة،  دث  لوا  عوَّ   ملاالكشف  ق  رُ من طُ   طريقاً    

وعليه الذ.  إلياخلوف  نشري  عهو  ه  ي  حيصل  حما  العاقل  ني  ند 

العقا  سمعي االء  ختالف  إثبات  والث لصانيف  أو  والعقاب،  واب  ع 

ِق تنبَّ ي  أنْ  من  اخل بَ ه  جهة  عٰىل  نفسه  أنْ ل  أو  باله  باهللا  ر  طِ ُخي   وف، 

وأمَّ ذلك أنَّ .  به  ؤمَ يُ   ما  كلَّ   ا  وا  ل زوال  فمعلوم جباخلوف   ،

 .ورةً رض

الوج٩٨[ص  [/ أنَّ ثايناله  ]]  يمك جبة وااهللا  عرفة  م  :  ن  ، وال 

ا  أمَّ  فهو واجب.به  إالَّ  واجبال  يتمُّ ما ال ظر، وكلُّ لنبا الَّ حتصيلها إ

فألهنَّ اهللا  معرفة    أنَّ  دواجبة،  للرض ا  منافعة  أو  الوع  خوف  ر  يد، 

ا  اهنَّ أل أداء  يف  وأمَّ لو لطف  ينَّ أ ا  اجبات.  ال  إمكه  حتصيلها    الَّ ن 

لعاقل دفعه  ال يمكن اما  و  ة، وهوريَّ ا رضإمَّ   ارفعامل  فألنَّ   ،نظربال

ال وهو ما  ة،  كسبيَّ ا ف، وإمَّ كلَّ يف املهللا  اعل  ويكون من ف،  فسهعن ن

إالَّ حي اإلصل  واملعارف  بالنظر،  ليست  هليَّ   ق ة  امن  ألألوَّ بيل  ا نَّ ل، 

  أنْ   فتعنيَّ   ذلك الوجه،  صل هبا عىلٰ حي  نرٰى العلم  فالنراجع أنفسنا  

كسبيَّ ي أنَّ مَّ وأ   ة.كون  فإالَّ   الواجب  يتمُّ   ما ال  كلَّ   ا  به  و  ،  اجبهو 

إمَّ ب لكه لو مل جينَّ وري، وألفرض أ ان  ف  توقِّ واجب امليسقط ال  نْ ا 

ه فرضنا يكون ما  ال  أنْ ل  ويلزم من األوَّ ال يسقط،    ا أنْ عليه، وإمَّ 

 يطاق. ال ليف ما تك ومن الثاين ،واجباً  واجباً 

إ  من   بدَّ فال  اطر،اخلذكر    ا منيف كال  ذا مرَّ وإ ء من   يشىلٰ اإليامء 

]  ]٩٩[ص [/ .جهة اخلوف عىلٰ و التنبيه ه اطراخل يقه، فنقول:حتق

  يٌّ ه كالم خفإنَّ وقال أبو هاشم:    .تقاد أو ظنٌّ ه اع: إنَّ ال أبو عيلٍّ وق 

 :يض وقال القا  ك.لَ ل املَ من فع  أو  اهللافعل  ا من  إمَّ   ف،املكلَّ   سمعهي

الكاليتضمَّ  ذلك  أشيأ م  ن  عىلٰ التاء:  ربعة  و  نبيه  ،  نظرالاملعرفة 

جهة  والتنبي عٰىل  أمارة  وعف،  اخلوه  تاخلوٰىل  وعٰىل    رتيب ف، 

 ة. األدلَّ 

أحتقَّ  شيئومل  إنَّ   من  اً ق  أقول:  بل  املجازفات،  عاقل   كلَّ   هذه 

ر  وُّ ذلك التص متلزذلك اس روَّ ، فإذا تصنعاً صا له  ه أنَّ يتنبَّ شئه ند نع

 ن ذلك.ف ممكلَّ  فّك  ينليها، وملإ وامور التي أشارلألُ 

ن،  تكليف اثنا الع منها إىلٰ رج ي، فاما تنقسمهنَّ وط، فإلرشا اوأمَّ 

أ و مفس  ال  نْ مها:  وأنْ يكون  يتناول  ماً مقدَّ   يكون  دة،  ما  فعل  ه عٰىل 

 .به ده متعبَّ لم بأنَّ ف العمكن املكلَّ ا يدر مالتكليف، بق

مها ]] أحد١٠٠[ص  [/  ق التكليف اثنان:لَّ عع إٰىل مترجيوما  

ين، لضدَّ ا   بنيمع   نفسه كاجلبالنظر إىلٰ ا  مَّ إ  ،ستحيالً ال يكون م  أنْ 

إ  امَّ وإ بٰىل  بالنسبة  الوقتي  أنْ وقته  وأنْ عن    قاً ضيِّ   كون   إيقاعه، 

 ة عٰىل حسنه.يكون له صفة زائد 
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املك يرجوما   إٰىل  أحدمهف  لَّ ع  أنْ اثنان:  د  مرتدِّ يكون    ا 

 .ةلعلَّ يكون مزاح ا أنْ واعي، والد

إىلٰ   اوم ايرجع  رشوطلَّ ملك  أنْ ف  مذليعلم    :  حال ك  ن 

واملكلَّ الت التكليفعلَّ ومتف  كليف  ول  ه حصيكون غرض  نْ وأ   ،ق 

 ه يثيبه عٰىل طاعته. لم أنَّ يع أنْ طيع، ووإثابة املاعة الط

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (راين البح ن ميثماب  /مراد املقواع

 :التكليف يف :ن الثاينركلا ]]١١٤ص [[

 ث:بحاأ وفيه 

 ته:حقيق يف: لوَّ لبحث األا

 ما عىلٰ   عته ابتداءً طاب  من جيه بعث  نَّ إ  :تعريفه  ل يفقيما    أسدُّ 

عالم املبعوث  إالباعث ورادة  ط إبرش  عل أو تركمن فة ما  مشقَّ فيه  

 واملالك.  لولدهوالد وال يِّ والنب لقاخلان جيب طاعته كهبا وم

الوالد  بع  نَّ أل  )اءً ابتد(  :قلناو ا ث  عٰىل  مثالً لصاللولده  ال    ة 

 .ازاً به جم يمِّ ُس  نْ إله و اهللاث لسبق بع اً ٰى تكليفسمَّ يُ 

املشقَّ رش و ألطنا  ال  نَّ ة  ك  ةشقَّ   ما  بالطبع  كاألفيه  يُ ل  ٰى سمَّ ال 

 . كليفاً ت

 يعلم ما ال    نَّ أل   ام هبعالرادة واإلرشطنا اإل ] و]١١٥ص  [[/

 . فاً كليال يكون ت منهأراد  فهلِّ مك نَّ ف أ املكلَّ 

 نه:ه حسحسنه ووج يف :البحث الثاين

األمَّ أ  فألوَّ ا  فعل  ه  نَّ ل:  مرَّ اهللامن  وقد  يت  هنَّ أ   ،  ال  فعل عاٰىل 

 القبيح.

فالثاين  امَّ وأ  أنَّ :  وهيَّ   امَّ ـلتعاٰىل  ه  هو  العباد  للثواب خلق  أهم 

عة، الطاتكليف بتقديم ال  رين غاهلام إليهم مصيإن  والعقاب مل يك

ا لكو مشتمن  واإل  الً لثواب  التعظيم    مالً مشت  والعقاب  ل جالعٰىل 

اإل واالعٰىل  يفقارحتهانة  وذلك  ا  حقِّ   ،  امتثال  ب  حقِّ ملستغري 

امت  ،كليفالت وهالرش  لعدمحمال    ثاله وعدم  االستط  حقاق  و 

 من احلكيم. وقبيح عقالً 

احلكيم  ليفالتكالثالث:    البحث من  خالفاً عاىلٰ ت  واجب    

 ة.يَّ شعرلأل

له    ياً لكان مغر  فيهن أكمل رشائط التكليف  مف  كلِّ يُ   مل  لنا: لو

 له.مللزوم مثفا طلوالالزم بابالقبيح، 

أ إه  نَّ أ   مة:الزبيان امل يح للقبلشهوة  يه اشخص وخلق فكمل  ذا 

 فلو  ة كثري منهام،بمعرف  عقله ال يستقلُّ   ع أنَّ سن مة عن احلوالنفر

يُ  يفقرِّ مل  ليموجوب    عقله  ر  وحرمة  تالواجب  ليجتناحلثله  ه  برام 

 به.  له رياً لقبيح مغلوة لكان بخلقه فيه الشه 

اوأمَّ  بطالن  فأل زملالا  بالاإل  نَّ :   ورة، بالرض  يحقب  قبيحغراء 

العولذ كان  ي  قالءلك  الوذمُّ كام  فاعل  يذن  به،    ياملغرون  مُّ قبيح 

فعله   فاعتعااهللا  فلو  لكان  ا ل  الً ٰىل  لكن  ملقلقبيح،  حمبيح  ال  نه 

 منه حمال.  ءغرافاإل

ممنوع  نْ إف  ]]١١٦ص  [[/ املالزمة  قل  لعاا  نَّ أيانه:  بة.  قلت: 

لوج  نْ إو الشهوة  احلسن  والنفرة    بيحلقد  يعلم    هنَّ أ   الَّ إعن 

عىلٰ يمدحونالء  العق  نَّ أ  ورةبالرض احله  فعل  ويذ  عٰىل    ونهمُّ سن 

بامل وكفٰى  القبيح،  والذمِّ فعل  فعلإ  ياً داع  دح    فاً وصار  احلسن  ٰىل 

 ء.غرااإل قتحقَّ ال ي حينئذٍ و ،يحعن القب

والذمُّ  املدح  يكون  نَّ إ  قلت:  ا ام  فيام  لعقمن  م وهلعق  يستقلُّ الء 

  ي فيف، فال يكتكالكثر الأ هو  و  ذلكيس كحه دون ما لبحسنه وقب

،  قبيح  اف عن كلِّ واجب واالنرص  كلِّ   ىلٰ إاء  الدع  يف  الذمُّ ملدح وا

سلَّ غر اإل  ققَّ يتح  ئذٍ وحين كثري  ه،منااء.  يعمن    اً ولكن  ال  بأ  اخللق 

وترتجَّ هب اام  وميوهلم  شهواهتم  عىلٰ عيَّ يلطبح  باملدحفاهلاحت  ة   م 

 توفيق. ال وباهللاراء. غاإل ققَّ يتح وحينئذٍ ارقاهنا، يف ال، فوالذمِّ 

 رشائطه:يف  لرابع:حث االب

 ل فثالثة: وَّ ألا ا  مَّ أ   .به  فو املكلَّ أ ف  ٰىل املكلَّ إيرجع    نْ أ ا  مَّ إهو  و

   جلاز التكليف بام ال فعال وإالَّ األبصفات    ملاً ه تعاٰىل عاكون  :لوَّ ألا

ثو علي  حقُّ تيس قبيح،اب  ه  ا  وهو    وإالَّ   املستحقِّ   وابلث وبمقدار 

 ه تعاٰىل.علي و حمال، وهيكون ظلامً اق فعض االستحقب صاليإز جلا

 ذكورة. امل ةلثواب للعلَّ امن  عٰىل ما يستحقُّ   ه قادراً كون :الثاين

منزَّ يكو   أنْ   :لثالثا القب  عن  هاً ن  جلاز  الَّ وإ  يحفعل  خالل اإل 

 يف.بح التكلقفي ببعض املستحقِّ 

الراجمَّ أ و املإع  ا  عىلٰ قدرت  :حدهاأ   فثالثة:  فكلَّ ٰىل  ف لِّ كُ   ما  ه 

 .به

 غريه. بني بينه وييز التم :ثاينال

من الرشمتكُّ   :لثالثا  ]]١١٧ص  [[/ اخلانه  ذاته رجائط  من  ة 

 ل. حاف باملر تكليمومن هذه األُ  لٍّ دون كليف بذ التكإ، تالكاآل

  ، والثاينونه ممكناً ا كحدمهأ أمران:  فبه  ف  ٰىل املكلَّ إا يرجع  ا ممَّ أ 

 .حسناً  ونهك

 مه:ساأق يف: لبحث اخلامسا

أ وعمل  تقاداع  يوه امَّ .  فقالعتقاا  علد  يكون    يكون   وقد  امً د 
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وكالمها  اظن� العقيس  نْ أ ا  مَّ إ،  من  منهامأ السمع    أو  لتفادا  وق و  د  ، 

 لك. ٰىل ذإشارة ت اإلمرَّ 

ملنعم  ر اوشك  الوديعة  ردِّ ك  فالعقيل  ي،وسمع  عقيلا العمل فمَّ أ و

واإلوال الظلم  وت  افنصصدق  ارك  من    ، باتلواجوالكذب 

وحس الوالفضل  ونحومهن  مسرية  املنا   يالسمع  افأمَّ   .تدوبان 

ممَّ فكال ونحوها  اخلمس  وجوبه بد  لالعق  يستقلُّ   ال  اعبادات    رك 

 ة. عيَّ عامل الرشمن األ دبيتهوال ن

*   *   * 

 ):هـ٧(ق  ن احلميصيالدِّ )/ سديد ١التقليد (ج  املنقذ من

 : يطاقكليف ما ال تيف القول]] ٢٠٢[[ص /

اذه جوربِّ ملجبت  إٰىل  تة  اهللا  از  العتعاىلٰ كليف  م  يطيقبد  ال  ه،  ا 

إ أ بل  الكافرٰىل  كلَّف  قد  يط  والعايص  نَّه  بيقانما ال  إه،  ق ل  أنَّه  د ٰىل 

 قيق والتنقري.ه عند التحقونما ال يطي هف كلَّ من كلَّفكلَّ 

أ  ا  و  نَّ أمَّ مطيقنيفر  الكاالعايص   عة فظاهر، لطاوا لإليامن  غري 

ألنَّ  الالهم  عند  وذلك  مع  ا  فعل،قدرة  يف  قدرة لكاففليس    ر 

 درة الطاعة.ايص ق يف الع يامن، والاإل

ا ا  فإوأمَّ اهللا  ملطيع  ختعاىلٰ نَّ  الطاعة،لق    للعبد وال    فيه  قدرة 

ك  فإنَّ تل   رة،نهم بأنَّ يف العبد قدد من قال موعنعند َجهم،    عليها

 هم.الفعل عنداث حدرًة عٰىل إة ليست قدقدرال

 حلول أنَّه  سب ب الك، وفرسَّ كتسب العبد مإنَّ م:  منه  ومن قال

يف مع  املحلِّ   الفعل  متعلّ   م  هققدرة  أنْ به،  دون  للي  ن  قدرة  كون 

فثري  أت الفعل،  العإنَّ يف  عىلٰ   يقدر  ال  أيضاً   بد  إالكسب  ليس  ،  ذ 

ثر للعبد  بد، وال أ الععل بدرة بالفقال  قالفعل والقدرة وتعلُّ   حلول

ذلك.    يشء  يف امن  هذا  م ا  يق،لتحقفعٰىل  غري  من  تمكِّ لعبد  ن 

 ًا.أيض الكسب

 بقدرة العبد،   صفة للفعل حيصل  أنَّهمنهم ب   الكسبن فرسَّ وم

قد  ب، وتُ من الكُ اضع  ُبنيِّ يف مو ما  ل عىلٰ ال ُيعقَ   ما  ىلٰ أحال ع  فقد

 فيام سبق.  أرشنا إليه

غري   ضاً أين واملطيع  نَّ املؤمن أنا م ما قلحَّ فص  ]]٢٠٣[[ص  /

 ندهم. ع فاهُكلِ ين عٰىل ما قادر

 يطيقه وما ما ال  ف العبدال ُيكلِّ ٰىل  ه وتعابحاننَّ اهللا سنا أ وعند

 من قبح رضورةً علمنا    ك ما قد ذلىلٰ ي يدلُّ علذ يقدر عليه. واال

ات الفعلكليف  ولعاجز  ا،  ِمن  نقطالزَّ واألعمٰى  صحف  امل  لَعْدَو، 

وإنَّ ال  وجه  عىلٰ  هصواب.  قبح  أل ال  ذاام  تكليف  تكليف،  ال  ملا  نَّه 

نولو متنَّ هؤالء  ار أ يقه، باعتبيط تكليفهم هذه  قبح    فوه ملاا ُكلِّ ا ممَّ كَّ

 تكليف  ئمة يفلَّة قا هذه العل. وثها غرض املفيألشياء إذا حصل  ا

از ما  وا جالتزمو   ته عليهام، فإنْ مع فقد قدرعة  يامن والطاعبد اإلال

ال  يف  رناهذك والزَّ تكليف  عنادهم.واألعمٰى  ن  مِ عاجز   وقد  ظهر 

األشعري  تزال ومنه  مجيعم  منذلك،  يل  م  ق  تزمهال  بني   وُيفرِّ

 . لة عٰىل ما نذكرهني بفروق باطتكليفال

يف باب  ل الفقهه يف ُأصو صنَّف يف كتاب شاعرة األ  ضع وقد ذكر ب 

أ ل:  ؟ قا إالَّ به   مُّ ء هل هو أمر بام ال يت ألمر باليش  اأنَّ  هل احلقِّ (اتَّفق 

  ه).  ما كلَّفعىلٰ  من ال يقدر     ف اهللاُيكلِّ   ز أنْ أنَّه جيو   عىلٰ 

) أ واختقال:  يف  هللفوا  مِ ُيكلِّ   أنْ   جيوز   نَّه  والزَّ العاجز   ن ف 

ق جسام وخلوخلق األلبان  ملصحف واألقط اير نلرضالسعي، وا

القدي ومثل  املحدَ م  حمدَ جعل  والقديم  قديًام  قو  ،ثاً ث  منفمنع   م 

 ).ونملحقُّ املصيبون ا آخرون وهمزه جامن ذلك، وأ ل احلقِّ أه

 د). اجلام اهللا ُيكلِّف  ز أنْ ال جيو ه  وا عٰىل أنَّ فققال: (واتَّ 

أبو ذكما    عىلٰ    عجائب،عىلٰ اشتمل هذا الكالم  وقد     ره الشيخ 

 غرره.  ني يفاحلس

ا ده ملَّف عباك  ائلون بأنَّ اهللا تعاىلٰ اطل هم القالب: أنَّ أهل  منها

 . يطيقونهال ما فهمبأنَّه كلَّ  القائلون هم و]أهل احلقِّ طيقونه، [ي

و٢٠٤[ص  [/ أنَّ منها]]  و  أهل  :  هؤالصواب  احلقِّ  الء، من 

أنْ هم   زوا  جوَّ تاهللالِّفنا  ُيك  الذين  وأهل  عاىلٰ   هالبا  املحال،  م  طل 

ز[وا] الذين مل ُجي   . ذلكوِّ

إ القديومنها:  جعل  تكليف  حمجازته  وام  قديًام.  ث  ملحدَ َدثًا 

حماو أمر  ر  ال  ل  هو  م ُيتصوَّ يتمكن  ق وال  القادرينم  ادرنه  الن   ، 

وال املالقديم  تكلومن  حَدث.   من  اجلامعه  ميف  أنَّ  د،  اجلامد  ع 

ر أ  خصوصة وتوجد  ملنية ايبني الب  ير أنْ بتقدف  ُكلِّ عل ما  يف  نْ ُيتصوَّ

ا جعل ال  رة عٰىل مالقد ه احلياة وافي ث  حدَ وامل  حمَدثاً   مقديُكلِّف. أمَّ

 وه.سائر الوج عىلٰ ، فمستحيل قديامً 

ة، لطاععايص اوال فر اإليامن الكابني تكليف م عضهق بوقد فرَّ 

 ه: ِمن الَعْدَو بوجوالزَّ اجز وكلف العوبني ت

، فإنَّه فيه قدرة الطاعة  توجد  مل  العايص وإنْ   إنَّ وا:  قال   ا: أنْ منه

اوُ   قد فيه  الطاعِجَد  ضدِّ  عٰىل  ولقدرة  املعصيهة  وي  اجز العة، 

ه.  عىلٰ  وال ٰىل الَعْدوهام، ال عفي رةِمن ال قدوالزَّ   ضدِّ

موه ما  ذا  عجيب  بهُيفرَّ ن  وذلك  املوضعني   بني  ق  د  فق  ألنَّ ، 

ِمن عاجز  العايص عٰىل الاد  ز، وشملهام  قد  ُكلِّفاهالقدرة عٰىل ما   والزَّ
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موبأنَّ   قدرة  ما    جبةفيه  من  لضدِّ  مانع  وذلك  ما    دوجوُكلِّف، 

حفت  فه،ُكلِّ  يف  حييقِّ ضاعف  ما  ُكلِّ وجول  ه  ما  واد  منه.  ز لعاجفه 

ما  الو ِمن  إالَّ حصل  زَّ مافيهام  واح  ونع  الد،  فقد  عىلٰ هو  ما قدرة     

فلئن يكوكُ  الِّفاه،  تكليف  للطلعن  أوىلٰ   أدخلاعة  ايص  القبح  .  يف 

كقولهو إالَّ  هذا  ال  ل  يقول:  جي من  أنْ   بأنْ يأم  وز  عبده  السيِّد    ر 

املاء  سخِّ يُ  تن  نار  ونُّيف  ال  ُتسخِّ ر  فيه    والن  فيه  ولثلج  د،  كن ُيربِّ

يفتسخ  ُيكلِّفه  نْ أ  وزجي املاء  تنُّني  ال  ناريكو  ور  فيه  ه  فيويكون    ن 

ده؟ وث أ   ال خيفٰى عىلٰ لج ُيربِّ ف  لتكليا من جواز هذا    ملنع انَّ ما قيل 

ل.ن جواز التع مآكد من املنالثاين أوٰىل و  كليف األوَّ

الق   أنْ ومنها:   منيُ   عايصالوا:  وتوقَّع  الطاعة  وكذاتوهَّ يُ ه    م، 

م منهيُ ع ووقَّ الكافر ُيت   ع منهام ال ُيتوقَّ ِمن  والزَّ اجز  يامن، والعاإل  توهَّ

 عي والَعْدو.الس

ع فقد اعة ملطمن العايص ا ]]٢٠٥[ص [/وقَّع أُيتفيقال هلم: 

 ؟ قدرته عليه

إقالوا  وإنْ  ُيتو:  أنْ قبت  قَّع من العايص الطاعةنَّام   فيه كون  ي  دير 

 ليها.القدرة ع

ُيتوقَّ فكذ:  قلنا العاجلك  من  واع  الَعْدوَ مِ لزَّ ز  بتن  وجود   قدير 

 هام. ه فيرة عليالقد

مِ وال  والعاجز رك للطاعة،  العايص تا  الوا:ق   ا: أنْ ومنه سا ن ليزَّ

 ْدو. اركني للعَ ت

 تعنون به أنَّه كان يفلإليامن؟ أ رك  : الكافر تا : ما معنٰى قولكم قلنا 

نون أنَّه كم. أو تع ذهب م   فهذا بخالفن فرتكه؟  يؤم   أنْ   ه وقدرته ع وس 

ك ذل  جاز   ل: إنْ فنقو تركه؟  ذلك  لكنَّه مع  ن،  وسعه اإليام   ن يف يك مل 

  . ْدو والعَ  للسعي  نيِمن تارك العاجز والزَّ يكون   نْ يجز أ فل 

ملا ذكرنا  ع مؤكِّ ورد السموقد    :  ىلٰ يف قوله تعادًا 
َ

  يُ�َ ال
ُ

ف
�
ل

إِ   
ً
سا

ْ
ف
َ
�  اُهللا 

�
وُْسعَ ال و٢٨٦بقرة:  [ال  اهَ    ،[ 

ُ
ق
�
اوا� َما  ا  َهللا 

أوجب والرش]،  ١٦ابن:  تغ[ال  مْ اْستََطْعتُ  ما  يفالق  ع  الة الص  يام 

مِ عٰىل   واملالزَّ أ   منوعن  وال  الزكاة  منه،  عىلٰ إوجب  مال الَّ  ك   

 عٰىل املستطيع.الَّ إ ، واحلجَّ نصابال

: اىلٰ ه تعونه بقولقيطي كلَّف عباده ما ال  اهللا تعاىلٰ   نَّ وا يف أ حتجُّ ا

 ِ�
ْ
ن
َ
بِ أ  ئُوِ� 

َ
 ْسمَ أ

َ
هُؤال  اِء 

ْ
ن
ُ
ك  

ْ
إِن َص تُمْ ِء    ]، ٣١بقرة:  [ال  �قَِ�  ادِ  

بِرب ُخي   أنْ فهم  فكلَّ  موه  كاأسامء  عاملني  نا  طريوا  وال  إهبا  هلم  ٰىل ق 

 ق. كليف ما ال يطات لكا، وذعلمه

أنَّ وا ذلك:  عن  ليس  جلواب  ذلك  وإنَّ تكل  تقرير  يفًا،  هو  ام 

و العامل   هىلٰ وأنَّه تعااألسامء،  م بعلمهوقصورهم    زهمعليهم عج

د يشء  ووهنمبكلِّ  بذحت،  هلم  قال  لك،  دٍّ    إِ :  تعاىلٰ وهلذا 
ْ
 ن

ْ
ن
ُ
تُْم  ك

ولذلك  �  اِدقِ�َ َص  امل،  يوصف  لمل  مل  امَّ ـ الئكة  تُخيِرب   عاٰىل  وه 

 م عصاة.بأهنَّ  باألسامء

*   *   * 

 : سنهالتكليف وحسنه ووجه ح الكالم يف ]]٢٤٠[[ص /

ا   ُحدَّ   ليفالتكأمَّ إفقد  بأنَّه  مندة  را  في  املريد  ما  كلغريه  فة  ه 

إذا  وم ة  أعىلٰ كان  شقَّ راملريد  ممَّ   منه  نتبًة  و  يريد  ُحدَّ  امإنَّ ذلك،   

 ة. ة والرشعيَّ يَّ لعقلاليف ا يه التكك ليدخل فالتكليف بذل

ق  ليف املتعلِّ خروج التك  وهونقٌض،    حلدِّ ه يرد عٰىل هذا الكنَّو

ذا عني عل. هذا إيف  ال  علَّق بأنْ ادة ال تتإلر ا عنه، ألنَّ   فعلال ي  بأنْ 

 نا.صحابه أ قولما يداعي عٰىل  ال زائد عىلٰ نٰى مع رادةباإل

عًا ل نفال يفع  أنْ عل ويف  أنَّ له يف أنْ   إعالم الغرينَّه  دَّ بأوقد ُح 

رض�  مش  اأو  فيه،  مع  تلحقه  ة  يبلغقَّ مل  حدَّ احل  إذا  فيه  اإلجلاء،    ال 

احلدُّ  يوهذا  سد  فيه  التكليأنوائر  خل  العقيلاع  من  رشعي  وال  ف 

 فعل.ال ي عل وأنْ والف

 العلم ن بفعل يكو  نَّامم إاإلعال ل:قي  بأنْ   احلدِّ هذا  ُطِعَن يف د  وق 

  عالمًا لوجب أنْ يف إالتكل  فلو كان غري أو نصب الدليل له،  يف ال

م  ٰى من أحدنا فعل العلإذ ال يتأتَّ د، ًا يف الشاهكون أحدنا مكلَّفال ي

 ه.الدليل ل نصبوال الغري،  يف

ا ب   وابجلويمكن  ذلك  اإل  أنْ عن  مرشايقال:  جهتنا ن  د 

 قط. سالطعن ذا افه إعالمًا، ٰى مَّ رب ُيساخل وباألمر أ  نبيهوالت

احلس أبو  ه  حدَّ بوقد  اني  عأنَّه  عٰىل  ٰىل  لبعث  يشقُّ  من    الغريما 

املف  بأنْ وبنيَّ ذلك  فعل أو ترك،   ي  نفهوم من قول الغري: (كلَّ قال: 

ك عل  أي  ذا)،فالن  بدَّ بعثني  وال  ا  من  يه،  فيهاعتبار  ة  أل ملشقَّ ه  نَّ ، 

ة ملشة وهي الكلفمأخوذ من ا ك ] كذل]٢٤١[[ص  /   كان  . وإذاقَّ

مجع  فام التكليف  به  دنا  واملع  حدَّ فنيني،  ايدخل  العقيل  يه  لتكليف 

ه  رجع إٰىل مق يعند التحقي  عي. وهذا التحديدوالرش ا قاله من حدَّ

يورد فيه  كنَّه مل  ول  ث؟ معنٰى البعالَّ فام  وإ  ناه،الذي وصف  المباإلع

ق   حلادُّ لك اي اعتربه ذلذد اتقييال   به حدَّ   بلغ احلاليمل  (إذا    وله: يف 

بأنَّ جلاإل منه  اعتقادًا  املُ اء)  أي  يكولجأ  مكضًا  أجلن  بام  إللَّفًا  يه. أه 

ا أيضاً وهذا قريب، أل ليه  ع  ذلك باإلجلاء، فإذا شقَّ بعوث عٰىل   مهنَّ

أوالفع مال  ل  كان  ورتك  يستحنَّلككلَّفًا،  ال  يفعه  بام  أوقُّ    ك يرت  ل 

 . اوال ذم� حًا ال مدبًا وعقا ثوابًا أو
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ل بأنْ ا  دِّ حيح احلصويمكن ت إرادة    ام هوكليف إنَّ يقال: الت  ألوَّ

ناع عليه االمت  منه ما يشقُّ   عليه، أو كراهته  يشقُّ يد من غريه ما  املر

برش أنْ منه،  رتبةً ىلٰ أع  يكون  ط  في  احلدُّ ستق،  ينتقض    يم    نْ وإوال 

باإل أُ  والكراريد  مرادة  عىلٰ   انعنيهة  ازائدان  والصل    ارف، داعي 

 كليف.دِّ التيف حكالم و اله هذا

تكليف  حسن  ا  تعاىلٰ   فأمَّ إيَّ اهللا  فظاه   و انا  تعا ر،  ألنَّه  ق ذلك  د  ٰىل 

  يحًا وجب ب ن ق له تعاٰىل، وإذا مل يك حًا ملا فع قبي ان التكليف  كلَّفنا، فلو ك 

  سبق. ا   م عىلٰ   سن والقبح، لو من احل  خي ال   ألنَّ فعله ن حسنًا،  يكو   أنْ 

ا فهو  هوج  أمَّ لتعر  هأنَّ   حسنه،  الذلثويض  ال  اب  سن  حيي 

الغريإي إٰىل  أنَّ لتكلبوسيلة احقاق  إالَّ باالست  صاله  ثبت  وقد    يف، 

اليشتع حكمريض  يف  أَال   ء  أنَّه  إيصاله،  منَّ  ترٰى  حيسن  ا  كام 

إالتوصُّ  املناىلٰ ل  ب  املشاقِّ تحمُّ فع  طلبها  ل  غرينا  سنحي  يف   أنْ   من 

ض  ا. نا هلُيعرِّ

بعثنا  اٰىل  ارك وتعإنَّه تب  يثح  واب منللث  نَّه تعريضا: إلنإنَّام ق و

فيحتمُّ   عىلٰ  املشاقِّ  كل  ذلك    أنْ   فيجبلَّفناه،  ام  ع بمنافيقابل 

إ  يضمنها، وإالَّ  منه  حتمُّ لزاحيسن  فينا، وقد علل  منا  أنَّ   منااملشاقِّ 

اإلتفناكلَّ ما   من  بالواجه  وبايان  من واالمتناع    املندوباتت 

به  يست  ممَّاحات  بَّ ملقا كلَّف للمفيحصل  يم،  ظوالتعدح  امل حقُّ 

أداء ما ُكلِّف  املشقَّ   لتحمُّ ب ،  والتعظيم مجيعاً فعة  حقاق املنباستة يف 

التكلفت أنَّ  ق  لل]٢٤٢[[ص  /يف  حقَّ تعريض  الذي  ]  ثواب 

 وصفناه. 

ف) من لة التكليوسيب   ثواب إالَّ إيصال ال  سنال حيقلنا: (  اموإنَّ 

يقأنَّ   لمناحيث ع من  ه  أنْ أحدنبح  منيأخ  ابي� م صعظِّ يُ   ا  عة قار  ذه 

ذلك  وإنَّام يقبح    مني.ة املسلأئمَّ    ما ُيعظِّم إمامًا من حدِّ يق عىلٰ الطر

يستحقُّ أل ال  التعظي  نَّه  أ م.  ذلك  جيوز  التي    نْ وال  املنفعة  تكون 

تبارك  هضمني مقابل  ىلٰ وتعاا  التكليف  يف  أو  فة  بصة  العوض 

ألالتفضُّ  لك  انك  لو  نَّهل،  حيكذلك  ا ان  بالبتدسن  غه  اء  ري  من 

ب من لرتامن يستأجر أجريًا لينقل اه. كليف لبح التكف، فيقكليت

ل الساقيةملاء   مزبلة، أو اة إىلٰ مزبل   و من آخرها ، أ إٰىل آخرها   من أوَّ

هلا، وال غر  جرة إليه.يصال األُ  إإالَّ يف ذلك  هض لإٰىل أوَّ

كق   نْ فإ إذا  ايل:  الثواب  يفاملكلَّف    ضعرَّ لذي  ان  مقله  ابلة  

الملشقَّ ا تة  بامتلحتي  التقه  األُجرة    كانكليف  ثال  جمرٰى  جاريًا 

االسها،  علي اتيجاوحسن  عٰىل  موقوف  حيسن لرتايضر  فكيف   ،

 ضا املكلَّف؟ ف من دون ركليتعاٰىل الت منه

إنَّ  خيايضالرت  ُيراعٰى   امقلنا:  فيام  أحوال    فيه، عقالالتلف  ء 

ار  بمقد  اشاق�   عمالً   عاقلُيؤثِر  قد  ه  ، فإنَّ شاقِّ لا  عمل الاألُجرة عىلٰ ك

الاألُ    منمعنيَّ  العقالء  من  يرجرة، وغريه  من  املقٰىض بذلك    دار 

م  األُجرة فأيف  العمل.  ذلك  كاثل  إذا  ا  كثنت  مَّ عظيمة املنافع  رية 

خيت ال  فالف  بحيث  للعقالء  وخاصَّ كثريه  القرتاهنهتا  لتعظيم  با  اة 

تلتبجيل حتَّ وا إىلٰ ولل  املشاقِّ ل  حتمُّ   ال خيتار  نم  سفهٰى  ثل   مصول 

 ه. ن دون رضاده مخيتاره تعاٰىل لعب يصحُّ أنْ  هفإنَّ نافع، تلك امل

بن  إنْ ف إذا  أ قيل:  ويتم  التكليف  يف  وهونَّ  حسن،  نه كو  جه 

أنَّ   تعريضاً  فبيِّنوا  وله  للثواب،  فيه  ميس  وجه  القبحن  ألنَّ  جوه   ،

الفعال عنل  حيسن  وإنْ   عدّ ه  وج  فيه  ثبت  دكم  أو  ن مه  حسن، 

 . ه القبحي عنه وجونتفيتَّٰى سن حوجوه احل

قبي  قبيحا: لو كان فيه وجه من وجوه اللنق  ولو قبح    حًا،لكان 

 هللا تعاٰىل. عله املا ف

فإنْ ٢٤٢ص  [[/ ذكرمتقي  ]]  ما  منل:  تكليف  يف  بنيِّ    وه 

  يف تكليف من غري ظاهر  ه  نَّويطيع. ولكه يؤمن  أنَّ   حالهعلوم من  امل

  جه ؟ وما وكليفه حسن تتم: إنَّ  قلمَ يكفر، فلِ ه  من حاله أنَّ م  علوامل

 نه؟حس

التكليفني حسن  داللة  واقلنا:  ووجه  واحد،  حسن  حدة،  هام 

تكليألنَّ   وذلك حسن  املؤمن عىلٰ  داللة  اهللا  ما ذكرناه    ف  أنَّ  هي 

لة بعينها  هذه الدال، فسنإالَّ احل  ال يفعلاىلٰ و تعفه، وهلَّ د كتعاٰىل ق 

الكافت  يف  ائمةق  تعاأل  ر،كليف  كىلٰ نَّه  باإلمجاأيضاً لَّفه    معرفت  ه ع 

الومع وإنَّام  وعدله،  توحيده  أنَّه  نزاعرفة  مكلَّف  هل    يف  هو 

ه، وفعله تعاٰىل ال  ملا كلَّف  حاً تكليفه قبي  ت أم ال؟ فلو كاناعيَّ بالرش

 .يكون حسناً  فيجب أنْ  بح،والقن احلسن ملو خي

أ ووج  احلسن  يفه  واحد  الت يف تكل ال  يضًا  وهو   للثواب   عريض ني 

ال ال  طر ذي  إليه  للو   يق   ا صول  بالكافر لتكلي إالَّ  تعاٰىل  فعل  وقد  ف، 

قدار اإلالتكليف من  زاحة العلَّة يف  ٰىل إ ن ممَّا يرجع إ ملؤم ما فعله با   كلَّ 

والع والتم  اآللة  وإعطاء  األدوقل  كني  و لَّة نصب  بي،  فرق  إالَّ ال   نهام 

أنَّ  يث يعلم ت ن ح م  ما   إىلٰ صل  فسه، فير لنسن االختيا حي من  ؤ امل عاٰىل 

ض عُ  االختيار  ءالكافر، بل يعلم وهو أنَّه ييس ا من  يعلم هذ له، وال   رِّ

إىلٰ نفسه ل  ه   ، فال يصل  له بجنا ما  ض  اخ و معرَّ وإالَّ تيا يته وسوء   ره. 

 بنيِّ أنَّ وسُن.  يفني فرقاً بني التكل جد  ال ن ا  ه فإنَّ ا كرن فمتٰى أعرضنا عامَّ ذ 

ممَّ  ُيؤثِّ ناذكر ا  شيئًا  ال  يفه  حسن  ر  ال تكلي  وكافف  م ر  ُيسَتخرال  ج ا 

  حيسن تكليفه.   منه، فيجب أنْ نبط  تَ وُيس 
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كافر:  قبح تكليف التيض ال يقم بأنَّه يؤمن  العلن أنَّ فقد  ياوب

ا  هذ  ثبوتلشاهد، لايف  جب قبح سائر التكاليف  اقتضاه لو  لو   أنَّه

أنَّ و  يع.ه يطمن كلَّفنا  لم، ألنَّ العد  يه، وهو فقالوجه ف   علمه   بيان 

أنَّه لو    ح هذاقب  قتيضيؤمن ال يوال  كفر  ي  نَّه بأتعاىلٰ  التكليف، هو 

أنْ   اقتضاه الطعاممنَّ  يقبح  لوجب  تقديم  يغل  إىلٰ   ا  ب  اجلائع الذي 

،  املضارُّ ع ونافوقبحه امل  سنهاوله، ألنَّ ما طريق حه ال يتنأنَّ   يف ظنِّنا

الظنَّ ٢٤٣  [ص[/  فإنَّ  يق]]  فيه  كاعلال  مقاموم    فإلتجارم،  ا  هنَّ ة 

ا  مع  حتسن حتسن  لربحظنِّ  العم  كام  باع  ظنِّ  لم  ويقبح مع  لربح، 

ا   ان اخلرس مع  يقبح  وقدباخلرس  لعلمكام  تقديم علمن  ان،  حسن  ا 

 ناه. وصفام إٰىل من الطع

 حالة  ين يف الدِّ إىلٰ ار فَّ يع الكُ مجاء ا نعلم حسن استدعفإنَّ  وبعد،

يف  لو  دةواح واحد، جم  مجعوا  رضو  قدما  مع    مع  من  ًة  رعلمنا 

 ين يف تلك احلالة. دِّ يف اليدخلون ال مجعهم م بأأهنَّ  عادةالطريق 

أنْ  تعاىلٰ ي  فبطل  علمه  بكون  وال  يكفر  قبح  يقتيض  يؤمن  أنَّه   

وحت  تكليف ذكرنقَّ الكافر،  ما  ألنَّ ق  تكليفه،  حسن  من  جه و  اه 

فثاب  احلسن ووجوه ت  منت  يه،  عفيالقبح  ألنَّ ة  القبح   نه،    وجوه 

ا  يفًا مل وتكللامً  وظومفسدةً ثًا   وعبكذباً   كونهل  ضبوطة مثم  ةولمعق

منال   الوجوه  هذه  وكلُّ  مَ تفييطاق.  تكليف  عن  اة  من  ْن  ملعلوم 

 ه يكفر.أنَّ  حاله

أنَّ  يلزمنعٰىل  ال  به  احلا  وجه  تيان  يف  التفصيل  عٰىل   ف كليسن 

امل  يف  وال  الكافر، وال  تكليف  وجان  بيؤمن،  عن انتفاء  القبح    وه 

الً فنييكلالت نهام  حٍد مكلِّ وانَّ يف  أ   ملةٰىل اجلنا عقد علما  نَّ ، أل مفصَّ

قبح، وجه من وجوه المها ام وال يف أحدفيهوجه حسن، وأنَّه ليس  

من   علمنا  قد  عىلٰ بام  احلسن  اه،  بيَّنَّ  ما  حسنهام  وجه  ثبوت  فلوال 

ال  ر يكفينا، ولقدوهذا اا.  نام ملا َحُس القبح عنهوه  ء وج وانتفاامفيه

ذلكصيالتفبيان  إٰىل  ج  حتان يف  غريل  أنَّ ،  ا كنت  ا  يف  لتفصيل  لَّم 

ة. استظه  ارًا يف احلجَّ

الوجفي  قيل:  فإنْ  من  وجه  ا ه  دمتوهاوه  عدَّ وهولتي  كونه    ، 

 نَّهن حاله أ ملم  ان ذلك أنَّه تعاٰىل عكلَّف. وبياملا ال يطيقه  تكليفًا مل

فقد  عة  طاوالن  امكلَّفه اإليفإذا  يع،  يط  ال وال يؤمن و  فر ويعيصيك

يطيقفه  كلَّ  يقدره والما ال  إذ لو  ليع    والطاعة   اإلقدر عىلٰ ه،  يامن 

تع يفع  اىلٰ التي علم  قدر عىلٰ لها  أنَّه ال  قد  أنْ لكان  اهللا      جيعل علم 

 عيصه يأنَّ تعاٰىل ب  هللاآمن وأطاع لكان علم ا  ألنَّه لو  لم،عاٰىل غري عت

 ل. اا حموهذ  وغري علم،ه علامً كون يضقتلم، وذلك يغري ع

ألي  ]]٢٤٥[[ص  / اهللاقلنا:  تعاس  أنَّه  ىلٰ   ُحي   علم  ك  ال  ورق  رِّ

الذ الوقت  يف  ُحي الشجر  ال  ومع  ي  كه،  يقدرذلك  رِّ ال   عىلٰ   فإنَّه 

 ر عٰىل ذلك. قادرين يقدال اق؟ إذ أضعفحتريكه باالتِّف

 علمه غري ل جيع نْ رًا عٰىل أ ليس اقتدا لك  ذعاٰىل عىلٰ تره ثّم اقتدا 

 علم. 

 ن يلزم ما  كاام إنَّ  لوا:يقو ال بأنْ سؤالن عن هذا ويبجي ابناحوأص

اٰىل غري عامل ن تعر اإليامن لكاالكاف  قلنا: إنَّه لو وقع من   لو  أنْ قالوه  

وأنَّ بأنَّ  يؤمن،  ال  تعاىلٰ   ه  بعلمه  يكفر  يؤم  أنَّه  بأنَّه  علًام  ن،  صار 

  نَّه  بأ ون علامً إنَّه يك  :اليق  : خطٌأ أنْ ، بل نقولذلكقول  نحن ال نو

  ول من وخطٌأ قا هو به،   م عىلٰ ال   ء ليشقه باتعلُّ   قتيضي، ألنَّه  فريك

 مه.فيه انقالب عل يكونيكفر، ألنَّه نَّه ال بأ  يقول: يكون علامً 

فرضنا وقوع    يقال: إذا  أنْ   هذا السؤال  اجلواب الصحيح عنو

م تباأ نه  اإليامن  ونَّه  كاتعارك  ما  عاملٰىل  يكون  ماً ن  ب  ال    أنَّهن األزل 

ئل   السااألمر عىلٰ   أشكلام  نَّ ، وإأنَّه يؤمنًا باملبدله ع  انك  لمن بيؤ

ر وقوع اإليأل أنَّه ال  ًا بونه تعاٰىل عاملته ك لكافر مع إثباامن من انَّه قدَّ

و تقدير حميؤمن.  الال هذا  يتعلَّ ، ألنَّ  إنَّه   باملعلوم  قعلم من حيث 

معىلٰ  ت  به  هو  للمعلوما  ايف  بع  فلتعلُّ   وصار  ق،  ن  م  لوماملعالعلم 

منالوجهذا   ا  ه  املتضاألُمور  تلتي  ايفة  يمكن  يف   ضافةقدير اإلال 

ة وا   خر.يقابله يف اآل  ع نفي ماأحد املتضائفني م ة، فإنَّه  لبنوَّ كاألُبوَّ

أنَّ ر يفُتقدِّ   ل أنْ يستحي نَّ  أرك  ه ابن شخص آخر مع تقدي شخص 

لياآلخ أ ر  بس  له،  فرضبًا  مهام  أنَّ يف  ت  ل  فإ   هأحدمها    ه نَّ ولده 

 .كذلك ر إالَّ  ُيتصوَّ ه، اله أبو بأنَّ فرض اآلخر فرض ذا الن هضمَّ يت

  فال بدَّ من أنْ وجه  املعلوم عٰىل  ذا فرضت  كذلك يف مسألتنا، إ

تعلُّ   تفرض مقابلته  به  يف  العلم  الوجعىلٰ ق  ذلك  يمكن    وال  ه، 

أَال  مها  ل: كيف يعراءٍ صف  ةٍ يف ُبرسإذا قال    ائل الق  رٰى أنَّ ت   خالفه. 

س أنْ وابفجه،  حانباهللا  صفرول:  نق  ه  يف  ك  األهنَّ اء،  يعلمها  ذلك 

 سها. نف

 ل يف كيف كان احلا  انت محراءقيل: فلو ك  ]] فإنْ ٢٤٦[[ص  /

عا تعاٰىل  عنه  ملًا؟كون  اجلواب  ل  أنْ   لكان  كنقول:  محراء  و  انت 

مح تعاٰىل  اهللا  يف   .راءلعلمها  واألصللتنمسأ  كذلك  ا  ا،  لباب  يف 

 :قيق فيهلتحوا

وت، الثبقه يف  يسب  قد  كان  وإنْ تبة  لوم يف الرعامل  يتبعم  أنَّ العل

املرآإٰىل  العلم    ونسبة كنسبة  الاملعلوم  إٰىل  ُترة  التي  فصورة  يها.  ٰى 

أرتن املفإذا  كا  حسناء  صورة  الصرآة  تلك  كام   ورةانت    حسناء 
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أ  نَّ ، ألورة كذلكصال  أرتناها. ولكن مل تكن  ك،ها كذلرتنااملرآة 

 فسها. يف نلك كانت كذا سناء، ألهنَّ ح ورةالص  رآةرتنا امل أإنَّام بل

ل: لو يقو   هي أنْ ال بعبارة ُأخرٰى، و السؤ الف هذايورد املخ وقد 

 قتيضمنه، لكان ي يه وفرضنا وقوعه  در عل افر اإليامن وق الك   صحَّ من 

ا أنْ إ ه  ونه عاملًا، وذلك ألنَّ انقالب ك ون فيكن  ه ال يؤم املًا بأنَّ  ع يبقٰى   مَّ

ليه، وم عاملعل ا هو عٰىل م ليس دير   هذا التق ىلٰ ع  ه ق علُّ نَّ ت ال، أللك جه ذ 

  ًا.عامل   ب كونه تعاىلٰ وفيه انقالاملًا بأنَّه يؤمن  صري ع ي   ا أنْ وإمَّ 

و  ه تعاٰىل ل علملك: (انقلب  نقول: أتعني بقو  نه أنْ واجلواب ع

أنَّه   ي مل  أنَّه يؤمنبعاملًا    كانفر لطاع الكاأ لو  أطاع الكافر)  ل وال  ز 

 هو  نَّامًا، وإعاملتعاٰىل    نه ب كوفيه انقال  يسول  ،قولفكذلك ن  ال،يز

أنَّ دل علت علم بإثبا يزل    ملان يكون عاملاً ه تعاٰىل كم، أو نعني به 

يؤ ثمّ بأنَّه  بأمن  عاملًا  يصري  يؤمن،    الفهذنَّه  ممَّا  يصحُّ    ا  وال  نقوله 

 هو به.  ما ال عىلٰ  ،لومعتعلَّق بامل ه األزيلعلمنَّ إذ فيه أ  ره،تقدي

اواقال   فإنْ  هذا  آخريلتكل: يف  وجه  امن    ف  ، وهو لقبحوجوه 

 كافر. ر باله إرضاأنَّ 

أتقولو نفقلنا:  إنَّ  واألن:  التكليف  إرضار؟  مر  س  والبعث 

املفهذا   أ قائم يف حقِّ  فيجب  إرضاراً ي  نْ ؤمن،  أيضًا. عٰىل  كون  به   

  ر أنْ صوُّ ؟ ولئن تُ ة رضَّ يكون م أنْ   رُيتصوَّ  كيفليف مر والتكاأل  أنَّ 

 فيه؟ ري حالٍّ له غمباين وهو املكلَّف   به كيف يسترضُّ ة ن مرضَّ كوت

فإنْ ٢٤٧[[ص  / استرضَّ   قالوا:  ]]  الشإنَّام  بالفعل  الذي    اقِّ  

 .كلِّفألزمه امل

الو فهذا  يف  قلنا:  قائم  املؤمن،تكلجه  أنْ   يف  من  خرج    وقد 

 .تهبل يف مقالذي ُضِمنَ ب ا لثواًا به باررضايكون إ

 به. ازلقاب النلعبا رضَّ ام استإنَّ  قالوا: إنْ ف

الع تكقاب  قلنا:  وإنَّامليفاً ليس  استرضَّ ،  ال  بالعقاب   كافر 

ترك الطاعة.  ة وصيسه يف فعل املعلنف  ةته االختياريَّ ونزوله به إلسائ

نتفع  ال ية  فعل الطاعة وترك املعص  لنفسه بأنْ ار  أحسن االختيولو  

 ن. مملؤكا

إقالوا  فإنْ  ك:  مرضَّ كت  اننَّام  عليفه  حيث  من  أ ىلٰ تعالمه  ة  نَّه  

 يعاقبه.فر فيك

.لكافر ملا اسصية ا عن معلمه تعاىلٰ رد علو انفنا: قل  ترضَّ

تعاقالوا  فإنْ  علم  إذا  ويعٰىل  :  يكفر  فال يصأنَّه  وقوع   من  بدَّ   

واملعصا فإذا  ية  لكفر  فمنه،  العلم  هذا  به  أ قد  كلَّفه مع    جل ألرضَّ 

 ا العلم.هذتكليف مع ال

كالنالق  هذا  يظنُّ  :  من  قدت  اهللا  أنَّ م  أنْ اخت  عاٰىل    أنَّ   يعلم  ار 

ق الكا فعفر  يكفر  وأنَّ د  عللم،  الكا  ساق  ولمه  الكفر.  إٰىل  يس  فر 

 بأنَّه  عاىلٰ لعلم اهللا ت  الكافر ما عٰىص   ألنَّ ظنَّه السائل،  ما    األمر عىلٰ 

تيعيص علم  إنَّام  بل  أنَّه  عاىلٰ ،  يعيصأل  يعيص  بيَّ   ،نَّه  مانَّملا  أنَّ ه   ن 

يتعلَّقال ه حتَّٰى  هو ب ما  ه عىلٰ ، وال جيعلو بهعٰىل ما ه  موعلبامل  علم 

من    طاعةمنه. ووقوع التعاٰىل وقوع املعصية    ال يعلم  ا أنْ لو فرضن

إذا  عٰىل هذا ف. و يعيصي يعيصي يطيع يطيع والذن الذاملطيع لكا

تعاىلٰ  أنَّه  سعلمنا  اي  املطويثامة  لقيقيم  ويعاقبيعيب  مل ار  فَّ كُ ال  ني 

هذا    يكن و  مةقاإسبب  علمنا  املطيعنيإثابالقيامة  وبة  وعق  ة 

 ر.افَّ كُ ال

التلوا: هذقا  فإنْ  إنَّه أجرٰى قبيح ألنَّه عبث من حيث  كليف  ا 

 لثواب. وهو وصوله إٰىل ال،  غرض ال يتحصَّ ه إىلٰ ب

هقلنا التكليف:  بدَّ   ذا  فال  حكيم،  فعل  ممن   فيه   يكون  أنْ   ن 

  ينا يكف  وهذا القدر  ون عبثًا،كي  ال صحيح، فرض  حكمة وغ  هوج

 . ملةق اجلرُ ٰىل طُ ع

نق]]  ٢٤٨[[ص  / اثّم  احلجَّ هارًا  ظستول  ميف  قالة  بعض ا  ه 

أنَّ  وهو:  الكافر  األصحاب  لغريه    لطف  تكليف  من ومصلحة 

 ن عبثًا.يكو  بذلك من أنْ كلَّفني، فيخرج امل

 ريه؟ ة غنفعالكافر مل  اررضقالوا: كيف جيوز إ إنْ ف

وقد أجبنا ،  هذاقبل  وه  ذي ذكرمتالوجه ال  ىلٰ إ  : هذا رجوعاقلن

آلن يف أنَّ تكليفه  م انتكلَّ   وإنَّامبإرضار،    ليس  تكليفهنَّ  ا أ وبيَّنَّ  عنه،

حصليس   فإذا  فيبعبث،  ذل  الذي  الغرض  من    كرناهه  به  خيرج 

أَال   كونه تعبثًا،  أنَّه    منَّرٰى  استئجاريقبح  امللري  الغ  ا  ماينقل  ن  ء 

تويرتاقية  س يف  لكونه  ساق اللك  كه  ولكنعبثاً ية  رناه  أجاستلو    ، 

املليستق السي  من  خللغرين  اقيةاء  ما  بذلك  كونه  رج  وإنْ عبثاً ن   ،  

 رجع النفع إٰىل غرينا.

عن   ُأجيب  بأنْ هذا  وقد  ليسقيل  السؤال  يف   :  الغرض 

الثالتكلي إيصال  وإنَّام  وابف  التعر،  فيه  للثالغرض    ، وابيض 

ق تحقّ ض موهذا الغره.  ليصول إه الوث يمكنبحيف  كلَّ ملوجعل ا

ألنَّ اليف  تكل  يف تكافر،  عرَّ ه  بعاٰىل  وجعلهللث  تكليفه ضه   واب 

وهلم  لك ق ثواب، فبطل بذيؤمن ويطيع، فيستحقُّ ال  ن أنْ نًا ممتمكِّ 

ل).إٰىل غرض مل يتح كليفه(ُأجري بت  صَّ

زارقيل  فإنْ  أليس  ع:  مع  السبخة  بأهنَّ ع  تن  المه   ه ُيسفَّ بت  ال 

والعا  وُيَعدُّ  اُيق  بثًا  منه  بأينِّ البَل  إعتذار  تع  امنَّ   ملنفعة  ضاً رُّ أزرعها   
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حلزرعا من  إ،  حتيث  ال  تلك نَّه  يف  فعة؟  املن  صل  احلال  فهكذا 

ال ألنَّه  تكليف  التعاىلٰ كافر،  أنَّه  علم  يصل  الذ    الثواب  ي  إٰىل 

ضه له  .عرَّ

ث إنَّه  يح   منللذمِّ   قٌّ ستحللقبيح وم  السبخة فاعللنا: زارع  ق 

أنَّ ن  طلبيف    ُيتِعب نفسهوو البذر  ي هلذلف ماله اتي ال  ه  فع يعلم 

إلي فيصل  فعيتمحَّ ه،  إرضاراً ض  بنفسهله  فكذ  يق،  فعله. لك  بح 

فيه   حمال  وهلذاوهذا  اقيل  تعاٰىل،  تكليف  إنَّ  ت:  ال هللا  عبيده  عاٰىل 

 هد.لشاظري له يف ان

د نده الفساع عه يقث إنَّ حي من لكافر مفسدةل: تكليف اقي فإنْ 

هو   ولوالهال]]  ٢٤٩  [[ص/الذي  قبيحي  كان ما    كفر،  من    قبح 

 ذا الوجه.ه

املفقلنا جمسدة  :  هي  مليست  د  ذكررَّ السا  التي ه  هي  بل  ائل، 

عند الفساد، وليقع  ووالهها  يقع  كان  ما  يكا  لال  وال  متكينًا  ه ون 

ال  حظٌّ  والتكلتمكيف  متكني  ني،  أنْ يف  ا  من  نفسه لَّ ملكجيعل    ف 

القدرة    أنَّ رٰى  سدة. أَال تمف  تكونفال ب،ب أو العقااللثو احق� تمس

الفساد،عند  يقع ملولو  ها  يقالها  تكن  ومل  ك مفسدة    ع  انت ملا 

 د؟كينها من الصالح والفسامت

ت   فإنْ  م   كليفقيل:  يقبح  حيثالكافر  أنَّ   ن  تعاٰىل  يكفر  علمه  ه 

ذلك،    ىلٰ  ع. وزائداً ه ه لثواب الذي عرضإليه ال   من وال يصل يؤ  وال

العقاست لي كإ عاَقب ويُ ب  حقَّ  الواحد .  امنَّ  دالء  ال حل ا  إٰىل    غريق بل 

من الغرق، بل خينق  نفسه  لِّص  ال ُخي   ه أنَّه ظنِّيغلب يفأو    الذي يعلم

السكِّ   نفسه.  إوإعطاء  ليذبني  الغري  به  ٰىل  أو ح  العلم  مع  غلبة    غنمه 

 . سلمنيامل  من   غريهنفسه أو  به  غنم وإنَّام يقتل بح النَّه ال يذبأ الظنِّ 

ما  لا  كرهذ  قلنا:  يُ لسائل  وجهاً  اقبِّ يس  وبيالتح  أنَّه  نه:  كليف، 

امنَّ  الواحدمن    حيسن تقديم  إا  الطعام  يموت   جلائعٰىل  يكاد  الذي 

اجلو ظنِّمن  غلبة  مع  أ ع  بأنَّه  ه  علمه  يتو  س ال  أو  للجاج  وء  ناوله 

   ما اىلٰ  تع من اهللااً ابقمن العقالء وع  اذم�    عند ذلكتحقُّ خلق، فيس

 عام.قديم الطتال لوهام يستحقُّ كان 

ا من  ه  ذكرما    فأمَّ إىلٰ إدالالسائل  احلبل  اء  يقبحفإنَّ   لغريق،    ام 

من  مفسد  ألنَّه متة  الغريق  كان  نفس  ناً كِّ محيث  إتالف  بغمن  ري  ه 

إليه ميه، فصار إدالء ا  علاحلبل املدىلٰ  الفسدحلبل  يف    قولة. وكذا 

السكِّ  النَّ أل  ،نيإعطاء  الفسا  نًا منكِّ ممت  كان  غري   دون  ن  مد  ذلك 

إعالسكِّ  فصار  وكنيالسطاء  ني،  مفسدة.  ب  أنَّ يَّنَّقد  اهللا تكل  ا    يف 

 فسدة.كون م فال ياٰىل متكنيتع

وطفل  مؤمن  عن  سألوا  يردون    وقد  فيقول القيوكافر  امة، 

  يف أداء   ل املشاقِّ حتمُّ ي  كلَّفتن  ]] ِملَ ٢٥٠[[ص  ربِّه تعاٰىل: /ؤمن لامل

وجتطال اكانت    التي  الذِّ املب  نُّاعات  فيقول املقبَّح  كابرتيف  ات؟ 

ضتينِّ أل:  عاىلٰ ت عوَّ بذ  الدرجة  ك  واالرفلك  العظيمملنزيعة  ة  لة 

باملقر فيالتعونة  أنت  التي  والتبخيل  التظيم  ولوال  ملا   كليفها، 

إليه فيوصلت  ربِّ ا.  يا  الطفل:  ملقول  فلَِم  تُ ،  ذلككلِّ   حتَّٰى   فني 

ك لو كلَّفت  إينِّ  قلت:  ينِّ تعاٰىل: أل  ل اهللايقوجة؟ فرالده  أصل إٰىل هذ

اتحققلكفرت واس فكنت  لعت  يبًا اآلن ومعاق قاب،  إليمل  ك  صل 

،  فيقول الكافر عند ذلك: ي آلن.لك ا هو حاصلنفع الذي ال ا ربِّ

أينِّ علم  إنَّك وت  أكفر  وُأعاقبستحقُّ أ   العقاب  كلَّ   فلَِم  ني؟  فت، 

 كم.مذهبعٰىل  ةحلجَّ ٰىل ازم اهللا تعالك يلفعند ذ

أنْ واجلواب   هذا  ن  ول:نق   عن  ال  األجوبرتيضنحن  ال  تي  ة 

ذهبهم اختالف م  عىلٰ وابان  لك جحابنا يف ذألص  يتموها، بلحك

 :صلح األيف

ا من ذهب إٰىل أنَّ   ول: ه يقغري واجب، فإنَّ نيا  األصلح يف الدأمَّ

اب  ضتك للثوعرَّ   ألينِّ   ام كلَّفتكإنَّ   من: بأينِّ ملؤاٰىل جييب اإنَّ اهللا تع

.  كافريف تكليف اليض أيضًا  غر  انلك، وهذا كصل  هو حا  لذيا

أحس  ريغ ا أنَّك  لننت  الثوواستفأطعت  فسك  الختيار  اب  حققت 

يصل  ومل  تحقَّ العقاب  والكافر أساء االختيار فاسه،  ت إليووصل

ي  ل منِّتفضُّ   فهملن ُأكلِّ في  لي: إنَّ تكله. ويقول للطفل  ضتهإٰىل ما عرَّ 

ل أنْ تلملعليه، و  ريه.ل عٰىل غفضَّ يتيريد وال  ٰىل منل عضَّ يتف فضِّ

 ي؟ وهالَّ فتنَم كلَّ ـ: لِ قول الكافري أنْ ذا اجلواب  ه ىلٰ زم عوال يل

ألاحرتمت انَّ ني؟  نوجب  مل  اجلواب  هذا  يف  با  الطفل  سبب  حرتام 

بأ تعاٰىل  قلنَّه  علمه  وإنَّام  اهللانا  يكفر،  لمل    تعاىلٰ   بأنَّ  عليه    يتفضَّ

 فر.سؤال الكا يه علٰى  يتأتَّ ال، فليفبالتك

ا ق م  وأمَّ بوجوب  ن  اال  يف  فلدنياألصلح  يقول:  إنَّ ا  اهللا   إنَّ ه 

ضه نَّه عاملؤمن أل   فكلَّ نَّام   إتعاىلٰ  يفه  تكليفه الثواَب ومل يكن تكلب  رَّ

لغري ُيكه،  مفسدة  مل  علملِّف  وإنَّام  حيث  من  ك  الطفل  لو  فه  لَّ أنَّه 

ضه للثو ألنَّه ع  فهكلَّ   ر إنَّامفلكاه، وا مفسدًة لغريليفه  كان تكل ،  ابرَّ

تكو يكن  أيضًا  مل  فاستقللًة  مفسدليفه  اغري،  جلواب  ام 

 .قضم تناومل يلزاملذهبني ٰىل ]] ع٢٥١ [ص[/

ا اجل فمن عٰىل مذهبكم،    سؤال واب عن هذا ال ثّم نقول هلم: وأمَّ

منهم   د ألح فليس ،  ما قاله عٰىل  يفعل   امَّ ل ع  ال ُيسئَ وهلم: إنَّه تعاىلٰ ق 

  ء.يقبح منه يش ه، إذ ال  فعل ا  ن يشء ممَّ ويسأله ع   ضه يعرت   أنْ 
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فلعلَّ ل  نقوف وتع  -ه  هلم:  ذل  اىلٰ تبارك  علعن    -ًا  كبري  او� ك 

لَّه ُيدِخل  ولع  ابني،يد الكذَّ قال، وأظهر املعجزات عٰىل    امذب فيك

 دوننا. ض كم التناق ميلزاجلنَّة، ف ارفَّ ء النار والكُ نبيااأل

أنَّ والق  ]]٢٥٢ص  [[/ يف  كلَّ   اهللا  ل  متعاٰىل  كلَّ  ل  أكم ن  ف 

 :تكليف فيهرشوط ال

تعاىلٰ ل  أكممن   رش اهللا  التكليف  وأقدره    حياهأ   بأنْ   فيه  وط 

او نواآللة  أعطاه  ومكَّ الدليل  له  ونصب  رضوب لعقل  بسائر  ه 

نا نع  ائح والنفارالقبقة باملتعلِّ   لشهوةكني وخلق فيه االتم ت  املحسَّ

ُيغنِ   باتات واملندومن الواجب   من   بيح، ال بدَّ سن عن القاحله بومل 

أنْ   ه النَّ فه. وذلك ألُيكلِّ   أنْ    هذه   إكامل   يفن له تعاىلٰ يكو  خيلو من 

فيه غرض    مل يكن له  ن له فيه غرض. إنْ كو ال ي  غرض، أواألُمور  

جيعبثاً كان   ال  قبيحًا  أنْ   ت  وز  ويفعله  لعاٰىل.  كان  غرض    فيهه  إذا 

عٰىل    ه األُمورهذ  فيه  أكمل  من  ءغرايكون إ  و من أنْ ال خيل  غرضهف

باوا  يحالقب أيلطاعات، وهذإلخالل  تع جيوز عليال  ضاً ا  ه اٰىل ألنَّ ه 

أوقب بعث  كان  يح.  عٰىل  غرضه  واإلحجام    اماإلقده  الطاعات  عٰىل 

ماعن   مع  ةيلح  املعايص  املشقَّ من  ا  قه  واإلحجام  إلقدام  يف 

ال  وهذا  ثواب،ال  به   ليستحقَّ  ق  هو  ه  أنَّ   اه منردنأما  تكليف، فتحقَّ

 تكليف فيه.ل رشوط الأكمن ف كلَّ متعاٰىل كلَّ 

امل  اهللاإذا كلَّف  :  قيل  فإنْ  جة عريضه لدرضه تف وغركلَّ تعاٰىل 

فالثو اقترصهالَّ اب،  ا  عٰىل  تكليفه  يف  إ  الذي  أ ملندوب  به ذا  تٰى 

فإالثو  استحقَّ  يفعلاب،  مل  يسذا  مل  فيكو عقابال  تحّق ه  ذلك ؟    ن 

إ للنظر  أنْ د  ،ليهإحسانًا  الوفُيكلِّ   ون  فعل  واالمته  منااجب  ن ع 

 يه.ب علاب وُيعاقَ العق يستحقُّ  هامفي عٰىص اللذين إذا القبيح 

عٰىل تكليف املندوب ال يصحُّ تصار  ا: االق ]] قلن٢٥٣[[ص  /

 أيضًا.كمة وال يليق باحل

ا ب أ أمَّ : فنَّه  يان  أنَّ ال يصحُّ املنلَّ ا كه إذهو   إليه وجب أنْ دوب  فه 

عُيكمِ  وُيقدِ قل  النوخيره  له  له  املتعلِّ لق  بقفرة  ليشقَّ  ة  عليه،  ه 

الثومقيف  قُّ  فيستح فياب،  ابلته  خلق  الوقد  اه  به لِّ ملتعشهوة  قة 

ليناملباحاب بوجوبت  للعلم  العقل  وكامل  وقب  تفع،  ح  الواجبات 

ٰىل  عيكون قدرة  وب   املندعىلٰ    هبام. وقدرتهاً ن عاملقبَّحات، فيكوامل

  ه، ء وضدِّ اليشب  رة تتعلَّق أنَّ القدمن  اه  نَّملا بيَّ   حبيالواجب وعٰىل الق

واجب   الًا عىلٰ قادررة، فيكون  القدحتت مقدور  ل  يدخا  وخمالفه ممَّ 

مجيوالق املتعلِّ   عًا،بيح  متوالنفار  باملندوب  بالواجب  علِّ ق  . أيضاً ق 

شهوة   مبااملوكذلك  تكون  أيضًا  باللِّ تعح    ألنَّ وذلك  ح،  قبيقة 

ي والنفار  وباألجنا  نقاتعلَّ الشهوة  األجناسرضوس،  وليسا  ب   ،

تعلُّ   رينصومق الفعس،  جناهام عٰىل األقيف  هذا  قد  تقديٰىل  ر يكون 

متناع من القبيح، وقد واال  الواجب  كليفه فعلوط تفيه رش حصل  

 .التكليففيه رشوط أكمل من ُيكلِّف  أنْ من  أنَّه ال بدَّ ا بيَّنَّ

بيوأ  ا  احلكمأ ان  مَّ تقتيضنَّ  إٰىل  ة  يق  أنْ   تكليف  ترصال  عىلٰ يف    ه 

ف ان للمكلَّ ك  دوباملنكليفه عٰىل   يف تقترصا اإذفهو أنَّه  املندوب،  

املن  أنْ  بخالف ما إذا   الً،م يغًا كاتعريضه بلكون  فال ي  دوب،يفعل 

الو فعل  واالمتناعكلَّفه  ألمن    اجب  ي  نَّهالقبيح،  يف  ال  كون 

 جة الثواب.تعريضه لدر دة فيتأكَّ خريتكليفهام 

أنَّ  إمَّ تال  واعلم  أ كليف  بعثاً ي  نْ ا  الفع  كون  ال  بحيل  عٰىل  ث 

أ   يكون يب  لَّ خي  نْ للمكلَّف  بام  أو  إنْ قوم  ه  لك  مقامه  بدل،ان  أو    ه 

 يف  غيباً فيكون ذلك تر  وٰىل فعلهبنيِّ له بأنَّ األيُ   أنْ ب عليه  يكون بعثاً 

ا أنْ ليهبًا إالفعل وند لك أيضًا  ل، وذال يفع  أنْ   ىلٰ  عكون بعثاً ي  . وإمَّ

إ للم  ال  بحيثيكون    أنْ   ىلٰ ينقسم  فعلهيكون  من    وجهب   كلَّف 

ذلالوجو فيكون  اله،  وحت  يفتكلك  ا  ريامً حظرًا  وإمَّ كون  ي  أنْ ، 

يفمكلَّ لل رخصة  فعله،ف  أنْ   بأنْ     األوٰىل  أنَّ  له  يفعله  ال  ُيبنيِّ   

 حتريًام.هيًا ال تنزك غريم، فيكون ذلل اكتقايض

، كلَّفناه  ما  وعقد الباب أنَّ مجيع  مجلة األمر] و]٢٥٤[[ص  /

ا  يكون ممَّ   أنْ من  دَّ  جامًا، ال بمًا أو إح قداإ ال يفعل،  نْ كان أو أ   الً فع

ايس به  الو  ظيم،والتع  ملدحتحقُّ  واملكفعل  إليه    ندوباجب 

، مَّ يه الذلفة فيستحقُّ باملخاما    ّم ينقسم إىلٰ واالمتناع من القبيح. ث

وجفيكون   وإىلٰ وباً كلَّفناه  الذمَّ م  ،  يستحقُّ  فيك  ةالفباملخ   ا  ون فيه 

املجنون و  طفلل الاملباح وفع  هذا خيرج  ىلٰ فعبنا إليه.  ا فيه وندبنغَّ ر

والنائم  لساهوا منواملي  أل   هذا  لجأ  مجالباب،  ذلينَّ  ال  ع  ممَّا  ك 

 يفعل.ال   نْ وال يف أ  لفعليف اال   ذمٍّ مدخل له يف مدح وال

ك ما  إىلٰ لَّفنومجيع  ينقسم  وإٰىل    يتعلَّقما    اه  اجلوارح  ما أفعال 

بي يتعلَّ   وب.القلتعلَّق  باجلواوما  أجناسحرصتن  رحق  يف    ه 

يتعلَّق وما  يفات،  لتألواآلالم واوان  صوات واألكألوا  داتاالعتام

والظ  ينحرصالقلوب  ب واالعتقادات  األنظار  واإل يف    رادات نون 

 كراهات.وال

إٰىل عذلك يومجيع   إٰىل   ا يرجعممَّ عي  رشعي، فالرشقيل ونقسم 

بالق يتعلَّق  ب   لوبما  اُأصوالعلوم  منلرشل  تها    يعة  لة  جماملأدلَّ

وبفروعواملفصَّ  أدلَّ نواإلها،  لة  يف  والالرشة  ظار    قة لِّ املتع  ظنونع، 

نايات  وش اجليف جهة القبلة والظنون يف ُأري  جرِّ كالت  اتعيَّ بالرش
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وتقد املتلقيم  و وال  يرفات،  عامل  ألباقة  املتعلِّ   اإلراداتنفقات، 

النيَّ عيَّ الرش من  والعزوة  عات  واللم    قة املتعلِّ ات  كراهيها، 

ات  عيَّ رشوارح يف الجلل اأعاميرجع إٰىل  ة. وماعيَّ الرشت باملحظورا

كفأمثلت والزكالصثرية،  ها  واحلكالة  ممَّا  وغ  جِّ اة  والعقيل  ذلك.  ري 

إير يتعلَّ جع  ما  باٰىل  فاق  يفلقلب  تعاىلٰ   قطري  لنظر  اهللا  ،  معرفة 

امللنيَّ وا  العزومو الواجبات تعلِّ ات  بأداء  ومنقليَّ عال  قة   هتادوباة 

الودة  العقليَّ  ويعكردِّ  الدَّ ة  واإلحسان  يقضاء  ، غريال  إىلٰ ن 

مها،  ب وغريم والكذلة من الظعقليَّ ائح الالقبقة بملتعلِّ ات اوالكراه

يتع اجلوما  بأفعال  العقلوالَّق  من  ء وقضا  الوديعة  كردِّ   اتيَّ رح 

 سان. اللكر النعمة بوإظهار ش ينالدَّ 

بة  تِّ ملتها مرتبج  ةعيَّ اليف الرشكالتذه التكاليف ترتيب، فثّم هل

ا٢٥٥ص  [[/عٰىل   العق]]  ملتكليف  ميل  التوحيدعان   رف 

وكيفيَّتها،    رهتام بصو العلعىلٰ   بةرتتِّ ة ميَّ عالرش  اداتعدل، والعبوال

ن  كا عيد هبا، وإنْ يالذي لعلم باملعبود ا وهبا، وعىلٰ بوج  العلموعىلٰ 

انَّ فإ  ة،عيَّ يف التكاليف الرش  ود ال يدخلعبالعلم بامل   ليف لتكا ه من 

 ة.العقليَّ 

وللرش ورش   اتعيَّ ثّم  منأسباب  وهي  ال    إىلٰ   قسمةوط،  ما 

علَّق به. وهو يتما  وإٰىل    هذا،   رضنا يف غيدخل    فال  باملكلَّف  لَّقيتع

أيضًا  ي ال  إىلٰ نقسم  ما  كتحصيق  يتعلَّ   تكليف  النبه  يف ل  صاب 

وا  يفالزكاة  احلجِّ وج   الستطاعة  هاهنا،  وب  ساقط  أيضًا  . وهذا 

اف، فتكليف  الة والطوالص  كالطهارة يف به تكليف  ق  تعلَّ ٰىل ما يإو

القسيف  وطاملرش هذا  فيف الرشتكليتَّب عٰىل  م مر  أ  ه،ط  نَّه  أعني 

ط  ان الرشك إنْ ها، وصالة عليال ، ثّم ترتيببتقديم الطهارةف لَّ مك

تاليف   إغرض  للمرشوط،  وجوبابعًا  لوال  وال  ذ  ملا  جبت صالة 

 عليه الطهارة. 

فااالعقليَّ   اوأمَّ  طريقلنظت  يف  اهللا  ر  مقدَّ تعا  معرفة  يف  ٰىل  م 

وكالوجوب بهم  ونه ،  سائرها،  عىلٰ   كلَّفًا  العقوباق   ال    تاليَّ ي 

 .ب فيهاترتي

ل تعاٰىل أوَّ هللا معرفة ا طريق نظر يفملة أنَّ المن هذه اجل فحصل

 ب عٰىل املكلَّف. عل جيف

*   *   * 

باال  ]]٢٨٧ص  [[/ التي  الرشوط  يف  حيسناعتبقول    رها 

 :فكليالت

فقسم  :امأقسبعة  قسم إٰىل أرلتكليف تنن ا حسرشوط  أنَّ اعلم 

يرمنه الا  إٰىل  نفسهتكليجع  وق ف  إس،  يرجع  مام  ه تناول  ٰىل 

إالتكليف،   يرجع  املوقسم  وقسم  كلَّ ٰىل  املك  يرجعف،   فلِّ إٰىل 

ق البعض  لتعلُّ   ها يف بعض،بعضذه األقسام  وقد تتداخل ه  .تعاىلٰ 

 باط به.توار بالبعض 

اأمَّ  األوَّ ا  املراجالوهو    ،للقسم  إٰىل  لتكلكلِّ ع  نف   ، فسهيف 

ة  ملفسدا ألنَّ   ،ف مفسدةتكليكون الال ي أحدمها أنْ   :انطان اثنفرش

 قبيح.

أل  إنْ ف التكليقيل:  اسكلَّ للم  متكيناً ف  يس  من  تحقاق ف 

بامتثال  لثوابا كُ   والعقاب  واملفسدة ال  ماً وإحجا  اماً إقدف  لِّ ما  ؟ 

يقال:   بأنْ   ن متكيناً يكو  ال  ها أنْ دِّ اعٰى يف حريُ ذا  ، وهليناً كمت  تكون 

  كيناً متوال يكون    ،قعكان ي  ه ماولوال  ،سادالف  ا يقع عنده م  سدةاملف

مفسدة    كليفالت  يكون  ر أنْ صوَّ ت، فكيف يُ يف التمكني  له حظٌّ وال  

أٰى تحتَّ  أوَ ةً فسدال تكون م  نْ شرتطوا يف حسنه  أجبتم عن  لست؟  م 

قال من  مَ كت  :قول  حال  اهللا  علم   نْ ليف  أنَّ من  يكه  من  قب  فر ه  يح 

عل  جي أنْ له من كني تكليفه مت أنَّ وهو   ،رناهذكام ب ،ةه مفسدنَّ إ حيث

 . ون مفسدةً يك التمكني ال و ؟والعقاب  ثوابلل امستحق� ه نفس

التكليف  بىلٰ نا:  قل ال  نٌ متكُّ ،  استحقاق  والعقامن  ب، ثواب 

سدة  تكون مففال  ليه،النسبة إبني  ف، فهو متكلِّ ال ما كُ ولكن بامتث

و ليسنَّلكفيه،  مت٢٨٨[ص  /[  ه  آخرلَّ كمل  كيناً ]]  هلذا  وال    ،ف 

آخر،أو    يف فعلف  املكلَّ  أنْ تصوَّ فيُ   ترك  فييك  ر  مفسدة  ليس  ون  ام 

مت فصحَّ   ناً كيهو  أنْ ارش إ  منه،  يكون  ط  حسنه.   ةً مفسد  ال    يف 

يقوالرش اآلخر  وقت    دمهط  كُ عٰىل  يمكن  لِّ ما  بزمان    أنْ   معهف 

 ف.لِّ ور وقت ما كُ فه قبل حض لِّ كُ ف بام كلَّ ه مف أنَّ لَّ املكيعلم 

القسممَّ وأ  ا   اينالث  ا  إىلٰ لراجوهو  التناول  ما  ع   ، تكليفه 

يف نفسه غري    اً كنف مملِّ ن ما كُ يكو   نْ أحدمها أ  :اثنان أيضاً   نطافرش

  خيتصَّ  انيهام أنْ ملوجود، وثد اين وإجياضدَّ ل، كاجلمع بني المستحي

إليه،   أو مندوباً   اً جبيكون وا  أنْ  حسنه، بعىلٰ ائد  ف بوصف زلِّ ما كُ 

  اً امتناع  فلِّ ما كُ   ن كا  . وإنْ عالً ف فلِّ ا كُ ان مك  فعله إنْ   وىلٰ ا األومه

م  نْ أف،  ركاً وت كُ يكون  االلِّ ا  منه  ف  يكو قبيحاً كه  وبرتمتناع  أو  ن  ، 

يم لغريه: افعل ما ال  يقول احلك  أنْ   إذ ال حيسن  ال يفعل،  وٰىل أنْ األ

 . ه عٰىل فعلهح تركجَّ يرت ال تفعل ما و الأ ركه،  تعىلٰ  ح فعلهجَّ يرت

الثاا  مَّ وأ  الراجع  لثالقسم  املكإىلٰ   وهو  ن اثناطان  فرش  ، فلَّ  

أنْ أح  :يضاً أ  مُ   ال  دمها  بلجأً يكون  مرتدِّ يكو  أنْ ،  ان  لدواعي.  د 

 .ةيكون مزاح العلَّ  ام أنْ وثانيه
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مرتدِّ قولومعنٰى   أنْ نا:  الدواعي  له    د  داع الطاعة    إىلٰ يكون 

كعلمه  قويٍّ  أ ،  مندوباً كوهنو  بوجوهبا،   ا يستحقُّ ممَّ   وهناإليها، وك  ا 

الثوابعليه ب  وأنْ   ،ا  ل  ما  هيفعل  ف  اً طفيكون  له ا،  يهله    ويكون 

ناع ما  االمتف فعله ولِّ كُ   ل ماعليه فع  يشقَّ   عنها بأنْ   صارف قويٌّ 

إنْ نَّ أل  ه،متناع منف االلِّ كُ  مُ   مل   ه  يستحّق    مل   لجأً يكن كذلك وكان 

ذم� وال  دحاً م ثواباً   ا  هو  ف  ، عقاباً ال  و  وال  ما  ض الغريبطل 

 يض للثواب.لتعرتكليف من االب

كوأمَّ و منا  اه  فبأنْ لعلَّ زاح  كُ ممَّ   ناً متمكِّ   يكون  ة  باإل لِّ ا  دار  ق ف 

ما إليهحيت  وبجميع  الفعل  الف  فإنْ   ،اج  يف  حيتاج  آلة كان  إٰىل    عل 

أنْ وج يتمكَّ   حارضةً تكون    ب  أو   نْ وإ  رها،من إحضا  ون هعنده 

،  م بهمن العل  اً نتمكِّ و مأ به    عاملاً   يكون  ب أنْ وج  حمكامً   فعالً ف  لِّ كُ 

]]  ٢٨٩[[ص  /  لةن دال م  ناً مكِّ متيكون    نْ ب أ جو  لامً ف علِّ كُ   وإنْ 

إٰىل ذلك ا بالنظر في  يصل يكون    وجب أنْ   ان�ف ظلِّ كُ   ، وإنْ لعلمها 

 . إٰىل ذلك الظنِّ  يصل عندها ارةمن أم ناً كِّ متم

يمك  واألمارة   لةالدال م  يتقدَّ   أنْ   وجيب فيه   أنْ ن  بزمان  حيصل 

 الوقت  يف  نِّ  الظىلٰ إو  إٰىل العلمي  دِّ ؤفيُ   ،مارةاألة وداللالنظر يف ال

 مها فيه.وجود لذي جيبا

أنْ و ا  جيب  كامل  ليتمكَّ يكون  منلعقل،  الدال  ن  يف  لة  النظر 

 األمارة.و

 ، عنه  هوهباخلواطر عند ذهوله وسف  لِّ ما كُ   ه عىلٰ نبَّ يُ   وجيب أنْ 

  ال ما  ليف  وتك  ، ذكرناهن دون ما  ف ملِّ ثال ما كُ يمكنه امتال  ه  ألنَّ 

 ح.قبي يمكنه

يُ و لطم  ته حصوللَّ عإزاحة  يف    دُّ عَ قد  أو   ،فهلِّ فيام كُ ف له  ا هو 

 فعله ومقدوره.  ف منكان اللط ه إنْ تكليف حتصيل

 ة.العلَّ اح  يف كونه مز ع ما ذكرناه داخلفجمي

 : مور فأُ ف تعاىلٰ لِّ ملك الراجع إىلٰ اهو و ا القسم الرابعأمَّ و

ذك  يعلم  أنْ   :نهام ما  ف والتكليف  املكلَّ   حوالأ   من  رناهمجيع 

ه ما ذكرناه من أحوال هذ  ألنَّ   ،اعاً وامتن  فعالً كليف  الت  لهتناوما يو

هو   التكليف،    رشوطاألشياء  بحسن  أنْ   دَّ فال  تعاٰىل    يعلمها  من 

ونه  لك  ذلك،لم مجيع  عي  ه  يف أنَّ   ف، وال شكَّ منه التكليسن  ليح

ما  عاملاً  حيث  علَ يُ   أنْ   صحُّ ي   بجميع  من  من  ل  ملعا  هنَّ إم  دون ذاته 

 ص.ر خمصِّ اعتبا

ه  أطاع، ألنَّ   ف فيثيبه إنْ لَّ كيع امليط  ه أنْ كون غرضي  أنْ   :منهاو

 فه الطاعة. قد كلَّ الطاعة مل يكن رضه مل يكن غ إنْ 

أنْ ومن إنْ بأنَّ   ملاً عا  يكون  ها:  سيثيبه  تعاٰىل  إألنَّ   ،اعأط  ه   ام نَّ ه 

ه  ل  اً ضتعريون التكليف  ب، وال يكثوا اليف لتعريض  سن التكلحي

إذإالَّ  ع  املكلِّ لا  سيثأنَّ   فم  ال  أطاع،    إنْ به  يه  إنْ   أنْ   بدَّ وهو    يثيبه 

لئالَّ  فال يكوأطاع،  قد ظلمه،  بدَّ ن  أنَّ ملا    يعلم ذلك  أنْ     من  ه  سبق 

 م. علَ يُ  أنْ  صحُّ م مجيع ما ييعل

رش  يف  ذكرنا  قد  التك  وطوإذا  واخلاط اللليف  حسن  ر  طف 

منا  كلَّ د تهام، وق منحد  وا  ]] يف كلِّ ٢٩٠[[ص  /  م لَّ تكأ   وجب أنْ 

اخل يتضمَّ وم  هحقيقتواطر  يف  فنا  اللطف، علين  بقيه،  يف  الكالم  ا 

الكال نُ وقبل  فيه  منبنيِّ م  الذياملكلَّ     نحوه  توجَّ   ف  التكليف  ه 

لطف   عرَّ ف  واملكلِّ له  واللطف  بالتكليتعاٰىل  لضه  رجة دف 

 ق به.لَّ تعور حوله وييع ذلك يدفجماب، الثو

 هو؟ ف منلَّ املك أنَّ يف قول لا ]]٢٩١[ص [/

يفقالع  اختلف املسألةهذ  الء  فذه  أنَّ النظَّ هب  ،  إٰىل   احليَّ   ام 

روإنَّ   فاملكلَّ  هو  منام  البدنح  يف  معمَّ وأثبت  ،ساب  جزءاً ه    يف   ر 

يُ األبن  وا  ،القلب منساباً ثبِ خشيد  جسام  متدرِّ بال  يف  ته    عاً دن 

قُ   هنَّ إ  :ويقول  ،هب  صاً قمِّ مت الراطأبعض    عَ طِ إذا  أ ك  بدنف  و  اليد 

يتنَّ إف  غريمها،أو  رجل  ال الغالَّ قه  يف  مل  وربَّ يتلف  فال  لب  ص  ام 

وإيتقلَّ  فيتلف،  وُ ص  البسِّ ذا  أ ط  جُ دن  رقبتهزَّ و  ي  ت  ص  تقلَّ ال 

  جزِّ   عندص عند التوسيط وال  قلُّ يمكنه الت  ال  ه يقول:نَّ أفيتلف، وك

 بة. الرق 

الفالسفوعن املثبتنيد  أنَّ لنفل  ة  حيالذ  عاقلال  يَّ احل  س  ن سي 

اوي واطَ ُخي   أنْ   ةحلكموافق  التكلينح   هوجَّ يُ ب  الوه  هو  نفس،  ف 

منطبعةً  ليست  عندهم  ال  وهي  حالَّ يف  وال  بل  يف  ةً بدن  منه،  جزء   

حالَّ   وليست ج  ةً هي  أصالً يف  ما  موجودةً وال  سم  جهة.     يف 

التا  إهنَّ   :ويقولون قوً بوا بدن  ستعمل  ي  ىسطة  البدن    رون ذكيف 

ا  تفصيلها، وهلفاعلفهي  اة  ال إهنَّ   :لونويقو  .ةاقللعي  ت  متو   ا 

ه تفرغ  ا بعد موتهنَّ أ البدن، بمعنٰى  موت    بدن عندتفارق ال  هاولكنَّ

 ه.عاملمن است

ا أكثر  املتأخِّ ملحقِّ وذهب  من  املتكلِّ قني  أنَّ منيرين  إٰىل   احليَّ    

م،  ني آدة ببنية بيَّ بناجلملة امل هو هذه  امس إنَّ من النا  فلَّ ال املكالفعَّ 

 .حيحالص وهو

يدلُّ وا صحَّ ىلٰ ع  لذي  ق ته    علمنما  هذا  ة  صحَّ   دعن  أنَّ   من  اد 

يصحُّ ا مزاجه  واعتدال  اإلدرِ يُ   أنْ   لبدن  وينساك  ويعلم، ن  قدر 

فساوعن مزاجهد  اعتدال  يبطيَّ لكلّ با  ]]٢٩٢[[ص  /  د  مجيع ة  ل 
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طريقة  عٰىل  وال  حوا  ذلك  ملمقتيضدة،  عىلٰ   زاد  اعتدال  ا    اجه مز  

ب  ،نفيه  ب فوجليه   داللة عوالته  وصحَّ  الطمثل  إذ  نعريقهذا  لم  ة 

يف  ؤثِّ امل بأنْ اليشر  نفياً تبعه  ي  ء  وال  وإثباتاً   التأثري  هناك  ،  يكون 

ولولل  ضٍ مقت عليه.  صحَّ زائد  الطريقة  ال  هذه  عُ ة  فة إضا  مَ لِ ملا 

 ما. ليشءٍ  ءٍ يش ةُ وال مضادَّ  ،إٰىل سببب مسبِّ 

 .فيهانا القول بسطو ذه الطريقةنا هد نرصوق 

ت ازاج  م  فاعتدال  ذاهر  قرَّ إذا   صفة   هوته  وصحَّ لبدن  هذا 

املفبدن،  ال احليُّ وصوف  إذن  هو  الصفة  املطيع  القادر    هبذه 

 . والعايص

يف    عةً نطبلنفس ليست ما  إنَّ (يقولون:    الذيننقول للفالسفة  و

،  هلا  آلةٌ   ، والبدنُ بدنَ ا الستعمل هذت  ُس كانت النف  ، إنْ )البدن  هذا

إالب  أفعاُل   افضيُ   أنْ   لزم دا  ىلٰ دن  النفس  أل لبدنون    فعَل ال  نَّ ، 

عل ىلٰ إال  باآللة    الفاعل  إىلٰ   افضيُ  يعلمون  والعقالء  اآللة،    امً  

واملد  أنَّ   ارضوري�  ورِ الفاعل  الك  هذا  هو  ألهنَّ العامل  م  بدن، 

ذمَّ ي أفستحسنون  من  القبيح  عٰىل  منها.احلٰىل  ومدحه ع  هعاله   سن 

  يرمي ذي  حلجر الا   لةزبمن  آلة له لكان  غريه وهوعل  فاولو كان ال

كان   احلجر وإنْ   ون ذمَّ ستحسنم ال يهنَّ إ، فبهه  مليوه فن غرياإلنسابه  

فلامَّ ل  آلةً  ذمَّ است  لرامي.  ومالب  حسنوا  وهنيه،أ دحه ودن  علمنا   مره 

 ل. ه الفاع العلم بأنَّ ون إىلٰ مضطرُّ م أهنَّ 

،  اىلٰ تعاهللا  ٰىل  دن إل البفعاأ   ذين يضيفونة الجربِّ امل  يلزمما    كلُّ و

هؤلزي الم  فففالسالء  أيهنَّ إة،  فرةوقدريَّ   ةربِّ جم  ضاً م  ال  بين،  هم  ق 

 إٰىل غريه. بدن ضافة أفعال الة يف إولئك املجربِّ وبني أُ 

كانت    مَ فلِ   يف البدن،  بعةغري منط  فُس : إذا كانت النمول هلونق

إٰىل  ة ذاهتا  بنس  نَّ أمع    ؟ريهتستعمل غ  أنْ    منأوىلٰ   ناً دل بتستعم  بأنْ 

واحدة،  نسان  ألبدا  سائر لإبة  حالَّ ذ  منوال  ةً يست  يشء   عةً بط  يف 

يلة  املجاورة مستح]]  ٢٩٣[[ص  /  نَّ إمن حيث    ةً جماورها وال  نم

وإنَّ  ألنَّ يلزم  امعليها،  ذكرناه  ما  عندهم   ةٌ وجبم  النفَس   هم 

 ندنا. ر علقادبخالف ا ،ارةستعامل البدن غري خمتال

أنَّ   وقد ه، به دون غري  اً شغفو  ،نبد  ببدن دون  قاً تعلُّ   هلا  زعموا 

وتر  مِّ كاألُ  ود   الدهؤف  غريها ون  ق  التعلُّ   وذلك  قالوا:  ،لد 

 ه. نك البدن وتكوُّ ث ذلا حدثت مع حدووالشغف سببهام أهنَّ 

إنَّ فن هلم:  األُ سب  قول  رأفة  وشف  مِّ ب  أنَّ بولدها  عليه  ه  قتها 

أنَّ تعتو  يه،ربِّ وتُ   ضها، وترهبع  وهو  ،ا وفيها همن  خملوق عها،  ينفه  قد 

يثا  هذ  نء مويش للال  البدن،  نفس  بت  ليست يف  دكم  عنا  هنَّ إ فمع 

اة.  ادَّ م األُ ويف  شفقة  الولد  مِّ جلملة  فعل    عٰىل  القادر  تعاىلٰ اهللا  من   

ااملخ يعلم تار  ما  يفعل  إحعبالل  ه مصلحةً لذي  إليهم،    سانًا د ويراه 

 ه.  تقولونالا وهذا ممَّ 

تعلُّ   إنْ و ببأضفتم  إٰىل من بدودن  قها  يلدن  آخر،   زمكم وجب 

جب ذلك وأ   مَ ـولِ   :لناوق   ،فسالن  لزمناكم يفما أ املوجب    لكذ  يف

تعلُّ املوج بدنب  دون  البدن  بذلك  ا  ؟آخر  قها  ال  ص ختصاإذ 

املوجب   تعلُّ بإجيالذلك  تعلُّ ب  ثمّ ق دون    يوجب ذلكمل  مَ ـولِ   ق، 

 نفس. نه بنفس دوص لختصاه ال انَّ أل  ؟خرٰى ق لنفس أُ التعلُّ 

حإهنَّ (:  هلمقو  اأمَّ  معا  وتك  لكذ  ثحدو  دثت  ، )نهوُّ البدن 

ذل شيفليس  ا يو  ئاً ك  سيّ قالتعلُّ والختصاص  جب  يكن  ،  مل  إذا  ام 

شخصني   نَّ أ رٰى   تأَال   .بصاحبهمها  وال إحساس أحدبينهام جماورة  

اإلنسامن األ يولدنيَّ شخاص  قد  واحدةة  حلظة  يف    ك ذل  ومع  ،ان 

 ؟  أبغضهامبَّ ر  بل ،اآلخر بُّ  ُحيِ ا الحدمهأ  نَّ إف

يتَّ ثمّ  وقد  ووُّ تك  قف  جنينني  يف   ةثالثن   ، ةواحدة  حلظ  وأكثر 

  كم هذا أنْ  تعليلاللحظة جيب عٰىل مقتٰىض تلك    ادثة يفالنفس احلف

األبدعمل  تست تلك  م  أنْ و  ،انمجيع  هلا  يكون  االختصاص  ال  ن 

ليسببع ما  وملز  ضها  منها،  بغريه  أنْ هوم  هلا  ل أفعالف  ختت  ال  ذا 

ترصُّ ي  نْ أ و  ،األبدان  تلك ق فهقع  بحسب  ،  حدٍ وا  عٍ ودا  صدٍ م 

 لوم. ه معوخالف

تلك  الواق   فإنْ  وإنْ نَّاألج:  و   نت تكوَّ   ة  فواحدٍ   قٍت يف  ا هنَّ إ، 

يف اختأمزج]]  ٢٩٤[[ص  /  ختتلف  وبسبب  أ تها،  مزجتها  الف 

است لقبوخيتلف  أ عدادها  النفوس،ل  ينَّ إجنينني    فكلُّ   ثر    دُّ ستعام 

غريس خمصوصة  فن  أثر  لقبول ال    النفسه تلك  عمليستف  ها،دون 

 .غري

شار داد املعج واالستملزاة يف اكثرية وي أجنَّتسا  فقوقد يتَّ : لناق 

 ليهام فيلزم ما ذكرناه.إ

ٰىل االختالف يف  تجأ إذا اإللزام فالهم هوردت عٰىل بعضوقد أ 

 داد. ستعاملزاج واال

ق فلامَّ    زاج يف امل  ة كثرية نَّأجوٰى  فق تساتَّ د ي قلت له يف اجلواب: 

 محال.لك بيس ذ، إذ لدةواحظة ا يف حلهنكوُّ داد وتستعاالو

 ل. حما  تقدير هذا :قال

 ؟ هذا حمال نَّ إ :َت قل مَ ـلِ وقلت: 

ألنَّ  متشاهبوجو  قال:  مثلني  الوجوهني  د  سائر  ال    بحيث  يف 

بينهام   ومتاييكون  حمتباين  ذلز  إذ  االثنينيَّ ال،  رفع  والتغك    اير ة 
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  ئني شيني  بت بام تثإنَّ   اة، ألهنَّ لثامبطلت املير  تفع التغاار   ذاوإبينهام،  

 غريين. 

فمقتٰىض قلت ذا  هذ  :  ومتايز،   تباينبينهام    يثبت  أنْ   كرتهالذي 

فأقول به  أقول  يتباإهنَّ   :وأنا  وهذا  ينانام  التميُّ   كاٍف   باملكان،   ،زيف 

 .االً ن حمج واالستعداد، فال يكون يف املزافقاتهيان ويتَّ ويش

إقا بمبذا  ل:  فكيف  ملكا  ينتهام يفاأقررت  أنْ يان  ي  لزم  كون  ال 

اآلخر بليس هلا  ما    أحدمهاب  اصمن االختص  عهاماحلادثة م  فسللن

 ؟ تعملهاميس أنْ و

إذ لو   ، اماإللزنافعة يف دفع   كانتام ملكان إنَّ قلت: ومباينتها يف ا

 البدن  لتعمالنفس تس  ت تقول بأنَّ كن  فحينئذٍ ة  لنفس مكانيَّ كانت ا

األيف  لذي  ا ممأقرب  إٰىل  يوالذ  ،هناكااكن  مكاني  يف  أوكون    ىلٰ ه 

ن،   مكاالنفس يف  ا مل تكن ا إذفأمَّ  ن.دا ه من األبل غري تستعم ن أنْ م

تبعاً   ال مستقال�  ا   نَّ إ، فوال  املكان ال ألبدمباينة  تنفان يف  دفع    ع يف 

 .اإللزام

أوردن]]  ٢٩٥[[ص  / قووبام  يبطل  الداللة  من   من   لِّ ك  ُل اه 

ه هذ  ألنَّ   خشيد،بن األر وامعمَّ م والة من النظَّ أهذه املسيف  الف  خ

اضه  بأبع اك حيصلر ر، واإلدلظاهلبدن اا  ذاة هة لصحَّ تابعاألفعال 

ء  يز يشجتو  للزم أيضاً فيه  فته إٰىل يشء  ته. فلو جاز إضاوظاهر برش

ال هذا  يف  ذثالث  يف  أو  املنلك  بدن  اجلزء  اجلسم  يف  أو  فيه  ساب 

حيصل   أنْ  اً أيض ولزم ،نيَّ عها إٰىل مفتثبت إضا ي، فالقلبيف ال لذيا

األفعال  ذهل  قتعلُّ  كتعاليش  بذلكه  هبذاقهلُّ ء  وأنْ الب  ا  اف  ضي  دن 

 . لبدنفة إٰىل هذا اذلك حصول االستغناء عن اإلضا ويف ،إليه

د يف دِّ لنفس املرتح ا بالرو  أردَت   يقال له: إنْ   بأنْ ام  ظَّ الن  صُّ وُخيَ 

هبذه    ونكي  ما  أنَّ   ومواء، فمعلاهلهو    رفه الذياوخمجتاويف البدن  

 .قادراً  عالً فا عاملاً  احي� ون يك  نْ فة يستحيل أ الص

أنَّ   خشيد:األبن  يقال الو التقلُّ اجلس  هب  يمكنه  عند  م ال  ص 

قد    اليد والرجل، إذ  د قطعه يمكن عنلكنَّو  ،ةالرقب  يط وجزِّ التوس

أوعَ طِ قُ   اً كثريشاهدنا   أرجلهم  أو  أيدهيم  وأرجدأي  ت    عًا ملهم  هيم 

هيل وبقوا  ومل  يت  ،ياءً حأ كوا  املبعص يف  قلَّ فلم  قطع    ضعواض  عند 

وملليد  ا يتوالرجل،  أيضرأين  قد  إذ  ،لبعضيف اص  قلَّ   من هلك   اً ا 

 رجل.عند قطع اليد أو ال

 : دن هو غري الب فالفاعل املكلَّ   لقادرا احليَّ  إنَّ  قال:شبهة من 

الظاهر مؤلَّ الب  إنَّ  أ دن   ا ها حي� من  بعض  ليس كلُّ   ضبعاف من 

در  القاالواحد و  يُّ احل  حيصلف  كذلك فكي  وإذا كان   .الً عفا  قادراً 

در وال فاعل إٰىل ما  ال قاو  بحيٍّ   سم ما ليانضامحد من  الواالفاعل  

قادر وال  ليس بحيٍّ  ما   أنْ   جلاز  ولو جاز ذلك  ؟لفاع  وال  جيتمع 

 سود.، فيكون املجموع أ ليس بأسود ما بأسود إىلٰ  ليس

 العقل ال   ال:يق  أنْ   الشبهةهذه  ب عن  واواجل  ]]٢٩٦[ص  [/

يثبت  ، فخمصوصاً   باً ب تركُّ كَّ وترت  تمع أجزاؤهجي  أنْ يل  ع وال حييمن

حكمملج وأثوعها  أَال م  ألفرادها.  يثبت  وال  ترر  اليد    نَّ أ ٰى   

البمجم يف  آلة  ووعها  واجلقبض  والدفع   جزءٍ   وكلُّ   ،ذبالبسط 

ليس فيه  منها  اآلسيف  القول    وكذا  ؟آلة  كذلك س  ولي  .تالائر 

  كلَّ  ه أنَّ أسود معنا  وعجمن املكو ألنَّ  د،ه أسوأنَّ ع ب موف املجصااتِّ 

أسوم  ءٍ جز إنه  يرتد،  ال  مجلةٌ األج  من  ب كَّ ذ  حكمٌ   زاء  هلا    يثبت 

ة  ثبت يف حصول مجل ، وقدألجزاء واآلحادبت ل ا أسود ال يثبكوهن

حي�  حذلك  فاعالً   ملاً عا  قادراً   االبدن  أي  الص  صول،  ات  فهذه 

 حاد.دون اآللة لجمل

املتمسِّ كا  إنْ ثّم   الش  كن  الرص ينمن  بهة  هبذه  مذهب  أو  انظَّ   م 

ام وعٰىل  شبهة ترد عٰىل النظَّ ذه اله  إنَّ   :يقال له  هنَّ إيد، فخشألا ابن  

أ ابن األ جيعل احليَّ من  حدٍ وا  كلَّ   ، ألنَّ يضاً خشيد   ال شيئاً لفعَّ ا  هام 

 . الً اعف اي� ه حمنء جز ل كلَّ عجي أو ال ،أجزاء البدن ذايف  نساباً م

 .اعلدر فقا منه حيٌّ  جزءٍ  لُّ : كالق  فإنْ 

فيجب الفع  أنْ   قلنا:  من الص  ليضاف  إىلٰ اإل   ادر  مجاعة   نسان 

لصحَّ قادري كذلك  كان  ولو  الدواعياختالف  ن،  يف  وع  ووق  هم 

بين يف التامنع  فص  هم  البدن،  اجل  حَّ أفعال  ذكر ملهبذه  التي  ناها ة 

 يضمقتال  و  ن أجزائها،ن دوالبد  لة مجة إىلٰ نيَّ اسنضافة األفعال اإلإ

  الفاعلة   ادرةة القحليَّ ا ات أهنَّ ك ثبذل ذا صحَّ وإا،  غريهافتها إٰىل إلض

 خمالف يف ذلك. طيعة العاصية، وبطل قول كلِّ فة املاملكلَّ 

*   *   * 

مة احليلِّ  /قِّ هنج احل  ): هـ٧٢٦(ت  العالَّ

اوقا  ]]٧٥ص  [[ الت  إنَّ  يُ مل سبحانه    هللا إلماميَّة:  أحدًا  ف  كلِّ  

 فوق طاقته. 

ُيكلِّ األشاعر  تقالو مل  اة:  إالَّ أ   هللاف  الومطاقته،    فوق  حدًا    ا 

ة عٰىل  عٰىل ترك ما مل ُيعطِهم القدر مهم  عله، والفن تركه ون ميتمكَّ 

ال له  م  تابة، ومن ال  مقطوع اليد الكف اهللا ُيكلِّ   زوا أنْ وجوَّ فعله.  

عىلٰ   اة،الزك يقدر  ال  للزِّ يشامل  ومن  إىلٰ ريالطانة  م  و  ان   أنْ السامء، 

العيُ  مِ كلِّف  الزَّ املاطل  األجس  وجفلن  اجيع  وأنْ ام،  خلق  م  لقديل 

أنْ وجوَّ   قديًام.  واملحَدثثًا  حمدَ  ع  زوا  إٰىل  رسوالً  باده  ُيرِسل 



 التكليف) ١١٠(/ التاءرف ح  ........................................................................................................... ٣٦٤

ليباملعجزا بأنْ ت  اجلجيعل  أمرهم  أبيض  وا  األسود  دفعًة  سم 

ت،  الواآل  األيديم  ق هل خيللكتابة احلسنة والاويأمرهم ب،  دةً واح

رؤه  يد ما يقواللم  ال ق وال مداد و  بغري دواةاء  و تبوا يف اهليك  وأنْ 

 ٍد.كلُّ أح

 من ذلك.  وأحكما أعدل نة: ربُّ ماميَّ لت اإلوقا

*   *   * 

 : طاق يُ ما الامتناع تكليف  ]]٩٩[[ص 

 طاق: يُ  ا التكليف مثامن: يف امتناع لب الاملط

يستحاتع  اهللا  إنَّ   :ةاإلماميَّ لت  قا ا   ليه عيل  ٰىل  حلكمة من حيث 

نه  ب ميطل  وأنْ   ،به طاقة له  واليه  ه علا ال قدرة لف العبد ملِّ كيُ   أنْ 

ما  ف ويم  يعجزعل  منهتعنه  أنْ فال    ،نع  له  الزَّ كلِّ يُ   جيوز  ن  مِ ف 

إٰىل     ق املرش  ه يفوال كون  ،ينلضدَّ بني اوال اجلمع    ،ءالسامالطريان 

كوحا يف  ل  امل  وال  ،املغربنه  إع  ،تٰى وإحياء   آدمادة  وال 

ج  ،املايض  أمسة  إعادوال    ، ونوحاً  إدخال  ق وال    يف اف  بل 

اإلبر رشبو  ،ةخرم  جدجل  ماء  ال  يف  إنزالالو  ،واحدةرعة  ة    

إٰىل األرضالشم املحإٰىل غري  ،س والقمر  من  املمتنعة    االت ذلك 

 ا. لذاهت

إىلٰ و األشاعرة  أ ذهبت  تاهللا  نَّ   يُ عاىلٰ   مل  العبكلِّ   إالَّ ف  ماد    ال   

  ، ذلك  عٰىل قبح  لَّ عقول الدااملا  الفوله. فخن من فعتمكَّ  يُ طاق واليُ 

اتواتر  امل  وهو  ،نقولاملو العزلكتامن  اهللا  ،يزب     : تعاىلٰ   قال 
َ
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إرض  لظلموا أعظرضإ  وأيُّ   ،قِّ املستحغري  ار  هو  من  ار  مع  م  هذا 

 .كبرياً  الو� لك عٰىل اهللا عن ذ تعا ؟ه غري مستحقٍّ أنَّ 

*   *   * 

 الفعل: ىلٰ ع قالتكليف ساب  ]]١٣٣[[ص 

 : ليفتكل ايف :رشلب السابع عاملط

خ املس  الفال  أنَّ بني  يف  تعاىلٰ اهللا  لمني  عبادكلَّ     فعف  ل ه 

 لفعل. ابق عٰىل ف ساالتكلي نَّ وأ  ،ملعايصاب ااعات واجتنلطا

التكليف   أنَّ وهو    ، عجيباً   غريباً   األشاعرة هاهنا مذهباً قالت  و

 :ه حماالتمن وهذا يلزم ،هة الفعل ال قبلل حالبالفع

التكيكو  أنْ   :لاألوَّ  املب  ليفن  حال  عالف  نَّ أل  ،قدورغري  ل 

 .دور مقوالواجب غري ،ن واجباً يكو ه وقوع

الفة يان خمالعص نَّ أل  ،ةتَّ الب عاصياً أحد  يكون  ال  نْ زم أيل :الثاين

صيان هو ل العوحا  ،الة الفعل حإالَّ   مر ثابتاً فإذا مل يكن األ  ،األمر

 التكليف  مقدُّ  لزم توإالَّ  ،نئذٍ حي  فاً ن مكلَّ يكو فال  ،الفعلعدم  حال  

اعىلٰ  مذهب  وهو  ،لفعل  العصيال  ،همخالف  باإلكن  ثابت    مجاع ن 

عَ   :تعاىلٰ   اهللاقال    ،القرآن  صِّ ون
َ
�
َ
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ْ
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 .اً أيض  ن الطاعةم وجي هو اخلرء الفسق الذاويلزم انتف

عنوا  ط ذينء التقليد هؤال جيوز ألحدهل ه لعاقل لنفسظر افلين

ال بالرضيعل  عاقل  كلَّ   فإنَّ   ؟تايَّ وررضيف  ديروم  من  حممّ ة  د  ن 

) ٰ عليه    صىلَّ عالكافا   أنَّ   ) وآله]  ]١٣٤[[ص  /اهللا  وكذا    صٍ ر 

 يَ   ،فاسقال
�
�
َ
أ ِ ا 

�
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هسداد    أيُّ ف  ،]٧١و  ٧٠ ب:حزا[األ القوليف    املخالف   ذا 

 ؟ ص القرآن لنصو

الت  :الثالث كان  الفلو  حالة  خكليف  قبله  اصَّ عل  ال  إة  ا مَّ لزم 

احلا خمالفةصحتصيل  أو  بقسمتايلوال  ،ديرتقال  ل  باطل  يه   

يكون    ا أنْ تكليف إمَّ ال  أنَّ   :ةطيَّ لرش ه. بيان امثل  مفاملقدَّ   ،ةوربالرض

حالة  العل  بالف بغريالتكثابت  أو  يواألوَّ   ،هليف  حتل  يل  صستلزم 

تقدُّ و  ،صلاحلا يستلزم  التكليف  الثاين  الفعلم  الف  هو خو  ،عٰىل 

 .اركرتيستلزم ال وأيضاً  .و املطلوبه ضاً وأي .الفرض

 التكليف:  رشائط 

 :كليفالتائط  يف رش  :رشن عملطلب الثاما

 :ةتَّ يف سائط التكلرش  ٰىل أنَّ ة إبت اإلماميَّ ذه

رة  والرض  فإنَّ  ،املعدوم كليفتناع تالم ،فاملكلَّ  وجود :لاألوَّ 

 قبحو  ،رب من املعدومن أق و إٰىل اإلنساوه  ،قاضية بقبح أمر اجلامد

  : ويقول  ،حده منزله ويف  وهو  ،هيمشرتي  يريد أنْ   عبيداً أمر الرجل  

قُ سيا   إٰىل ا  ،ل سفيهاً عاق   ه كلُّ يعدُّ   ،ْل نم كُ غا  ويا   مْ امل  ان  إلنسوهو 

 .ربوجود أق امل

األشاوخ ذلكعرة  الفت  توَّ فج  ،يف  املكزوا  عدوم ليف 

واإلخبا١٣٥/[[ص    وخماطبته عنه]]  يف    اهللافيقول    ،ر  تعاٰىل 

 يَ   :لزاأل
�
�
َ
أ ا�� ا  بُ َها 

ْ
ا� وال ٢١  رة:[البق  ُ�مُ َر�� وا  دُ اُس   [

   : ويقول  ،كاهن  شخص
�
رْسَ إِن

َ
أ نَ ا 

ْ
نُوح ل  ا 

ً
و١  نوح:[  ا نوح  ]  ال 

 ة. رضوريف الابرة مكذه وه  .هناك



 ٣٦٥  ...........................................................................................................  التكليف) ١١٠(/ التاءرف ح

يصحُّ ف  ،عاقالً ف  املكلَّ   كون  :الثاين وال  تكل  ال  الرضيع  يف 

املطلق األشاملجنون  وخالفت  وجوَّ   اعرة.  ذلك  تكزيف  ليف  وا 

فلينظهؤ العاق الء.  هلر  عحي  ل  بأ كم  حال  يؤ  نْ قله  املولود  اخذ 

 يصحُّ   وهل  ؟زكاة وال  صوم واحلجِّ ا وترك الركهة وتبالصال  هتالدو

 ؟ ذلكٰىل طبق عن املنو ملجذة امؤاخ

ن ال يفهم اخلطاب  ليف متك  صحُّ يفال    ،فكلَّ امل  همُ ف  :ثالثال

و فهمه.  األشاعرقبل  يفخالفت  يف  التكلمهم  فلز  ،ذلك  ة 

يوضع   ه ملمع أنَّ   ،راد منهة امله ومعرفرفتمع  فكلَّ ام املوإلز ،ملهملبا

  ٰىض ير  ل أنْ جيوز للعاق   فهل  ،صالً ء أ يشراد منه  يُ وال    ،ةلبتَّ ء ا ليش

 ؟اويلاألق إٰىل هذه  صرينفسه املل

باملحال.  التكليف    فال يصحُّ   ،فاملكلَّ إٰىل  الفعل    ن إمكا  :بعالرا

اوخال ففت  تزجوَّ ف  ،يهألشاعرة  الزَّ وا  الطمِ كليف  إن    ىلٰ ريان 

العا١٣٦  [[ص/  ،لسامءا وتكليف  اخجز  ]]  مثل  ٰىل  تعاهللا  لق 

وو  هوضدِّ  صعود ال  فهكليوت  ،به عٰىل ذلكيعاق   وأنْ   له  لدورشيكه 

 السطح.  عىلٰ   ض ورجالً ريف األ  رجالً يضع    نْ  بأ لسطح العايل اإىلٰ 

ه إٰىل  نقصاً وكفٰى من ذهب  دينه  ةوقلَّ قله  يف ع  ذا  عند   اً وجرم  يف 

 فلِّ ك مل يُ اىلٰ عه تبل مذهبهم أنَّ   ،لك إجياد ذىلٰ إ  حيث نسبه  اهللا تعاىلٰ 

 إذا وقفئل  قاال  هذا  ا يكون جوابترٰى مأوَ   ،قطابام ال يُ   إالَّ   داً أح

اهللا    بني وسأتعاىلٰ يدي  ذهبت  :له  هذ  كيف  القإٰىل  وكذَّ ا  بت  ول 

و العزيز     :فيه  نَّ إالقرآن 
َ

 يُ�َ   ال
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ف
�
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سا

ْ
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�
  اإِال

 ؟ ]٢٨٦ [البقرة:

ي  أنْ   :ساخلام ما  الفعل  الثو  حقُّ ستيكون  لزم وإالَّ   ،اببه   

لوا  جيع  فلم  ،يهة فعرشات األاٰىل. وخالف اهللا تععىلٰ م  لعبث والظلا

يشعىلٰ   احق� مست  الثواب من  بام  جوَّ بل    ،األفعال  ء  التكليف  زوا 

ع يف اخللق فعل مجلِّ كيُ   ل رسوالً ِس ريُ   وأنْ   ،عليه العقاب  يستحقُّ 

ا  تركوالقبائح   هذا  لطامجيع  من  فلزمهم  املطيع ويك  أنْ عات.    ن 

  تعب يث يجلهالء من حس وأجهل الناا  عة من أسفهغ يف الطابالامل

  وأنْ   ،ه فيهون هالككام يربَّ و  اً ال شيئين  نْ فعله دون أيف    له وبدنهامب

املعصي يف  املبالغ  أعقيكون  والفسوق  الة  يتعجَّ ل  حيث  ل  عقالء 

تركام ية وربَّ للذَّ ا فكان    ،لها سبب النجاةك وفعاهلالبب  ها سكون 

التواملساجد  بط  والراملدارس    وضع نقص  البرشريا دبمن    ة يَّ ت 

 ة.آجل  لة والعاج وال فائدة فيه ام ال نفعيف والاألمحيث ختسري 

لواحد من ء ا المتناع كون اليش  ،حراماً   يكون  ال  أنْ   :سالساد

مأمورال  ةاجله من  اً واحدة  ب التكليحالة  الست  ، عنه  اهي� به  ال    امف 

وقٍت   وهاً ومكر  مراداً   نيكو]]  ١٣٧  /[[ص  وأيضاً   .قطايُ   يف 

ة  فت األشاعرالوخ  .الً ا مستحيل عقوهذ  ، احدةة وجهمن    واحدٍ 

ايك  أنْ   زوافجوَّ   ،ذلك  يف الو ليشون  ومنهي� ب  راً حد مأمواء    ، عنه  اه 

تكلي يُ إلمكان  ما ال  أعجبند ع  طاقف  ومن  أهنَّ لعجائا  هم.  م ب 

يف  الصال   موارَّ ح ياملغصوب  ارالدة  مل  ذلك  ومع  ا ة   ،ءالقضوجبوا 

  ، علشارعترب عند اما هو امل  حيحلصا   مع أنَّ   ،ا صحيحةهنَّ إ  :اوقالو

يُ نَّ إو عطلَ ام  املطلوق  رش ٰىل  ماحلرو  ،عاً ب  غري  يف  عام  نظر ترب 

 ؟لتناقض ا ض حمل هذا إالَّ وه ،مطلوب الرتك رشعاً  ،لشارعا

  * *   * 

أيضوخالفو  ]]٣٧٧[[ص   قبح  ،لعقوامل  اً ا  التكليف   وهو 

  ، عن ذلك  غنيٌّ   اهللا تعاىلٰ   ألنَّ   ،ضعو  غري  ة منشقَّ امل  مل عىلٰ املشت

جر  زفلوال ال  ،يهإل  الً ا ميلن  ألنَّ   ،قبيحإلغراء بالا  لزمقاب  ولوال الع

بالق  ،زم اإلغراء بهقاب لبالع إذ    ،لطف  هنَّ بيح قبيح. وأل واإلغراء 

يالمع   املكلَّ علم  منرتدع  وجوق   ،ةاملعصيفعل    ف  ثبت  وب  د 

 اللطف.

   **   * 

 :)ـه٧٢٦ (ت مة احليلِّ عالَّ ال /امللكوت رنواأ

 :لتكليفا يف :ارشاملقصد الع ]]١٧٥[[ص /

 : سائليه موف

 : هرشوط يف :ىلٰ واألُ  سألةامل

 :التكليف ل يفالقو قال:

رشائط   مجلة  والعلموال  العقل  التكليفمن  كُ بام  قدرة  به لِّ   ف 

 به. ن العلم ن مالتمكُّ  أو

التأ  من  قول:  بعث  طاعتهجتكليف  فيهعىلٰ   ب  ما  عٰىل   ةمشقَّ    

م  .اإلعالمط  برشاالبتداء    جهة رشوط:  إىلٰ   هوما  نها  وله   راجع 

عامل كون  وهو  ،فكلَّ امل األب  اً ه  بالقبيحكلِّ يُ   الَّ لئ  ، عالفصفات    . ف 

عاملاً  املس  وكونه  الثوا  تحقِّ بمقدار  وإمن  أنْ   الَّ ب،  صه  نقِ يُ   جلاز 

ظلامً ف قا  أنْ و  .يكون  الثوا  عىلٰ   دراً يكون  يكون    أنْ و  ،بإيصال 

ا   حكيامً  يفعل  مٰىض   ،بواجب  لُّ خي  وال  ،لقبيحال  بيوقد  ذ    لك ان 

فلهذا  هكلّ  وقال ذكره ف  املصنِّ  أمهل،  (ا  رش م:  مجلة  ائط  ن 

رش   تنبيهاً   )كليفالت وجود  أُ ائعٰىل  وقد  ٰى رخ ط  ف  نِّاملصذكر  . 

الرشا املكلَّ ىلٰ إة  لراجعائط  كونه    ،ف  مرَّ   ،اقالً عوهو    تفسري   وقد 

الذي   التكلنمو  هالعقل  بعا تكليف    ألنَّ يف،  اط  ليس    قل من 

قادراً ي  وأنْ   .يحقب بهلِّ كُ   ما  عىلٰ   كون  تكلوإالَّ   ،ف  لزم  م  ال  يف  ا 
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قب  ،طاقيُ  بهكلَّ يُ بام    عاملاً يكون    وأنْ   .حيوهو  مت  ،ف  من   ناً مكِّ أو 

 .طاقال يُ ا ليف م لزم تكوإالَّ  ،علمال

ألنَّ   عىلٰ   يقترصمل    امإنَّ و  ]]١٧٦  [[ص/ باهللا   اهلاجل  العلم 

 ف به. كلَّ و موه ،العلم بهن من مكِّ مت اىلٰ تع

ت خلة حتدا  )املناهج(ب  كتا  ذكرناها يف  ٰى خرط أُ وهاهنا رشو

 .ةه املسألهذ

 : ة اإلنسانماهيَّ  يف :ثانيةلة الاملسأ

وم  يشريقال:  اإلإلي  ا  بقوله  البني)  نا(أ   :هنسان  وهذه    ،اجلملةة 

تر  ألنَّ  إلياألحكام  يق  ،هاجع  هبواإلدراك  بتداة املعال  واألف  ،اع 

د  يك ي يصّح حترمل  الَّ إو  ،القلب  يف  ليست شيئاً و  ،هاأطراف  ر يفتظه

 نه.املريض م

  ،هي ف ماة املكلَّ شار إٰىل ماهيَّ ليف أيخ التكش ذكر الامَّ ـلقول: أ 

اختلو القد  املصنِّخا  يلذفا  ،ذلك  يف  ناسف  هذه  ه  أنَّ   ف  تاره 

له:  عنه بقوربِّ عيُ   وهو الذي  ،ها جلملة املشار إليصة وانية املخصوالب

اخت  .)ُت علف  (أنا السيِّ وهو    . تزلةاملعوأكثر    ،  رتٰىض امل  ديار 

واملفيد حمّمد بن ابنا  من أصح  تبن نوبخ  سهل  يخ أبوالش  وذهب

أنَّ إ  امن  نعحمّمد بن   ق  علِّ مت  إليه باحلسِّ   مشار  د غريجمرَّ   ءيشه  ٰىل 

اهب تعلُّ لبنذه  اية  تعلُّ لعاق  ال  بمعشوقه  اشق  و وه  .لٍّ بمح  الِّ حلق 

حم  معو  ،ئلاألوا  يققِّ مذهب  من  مَّ اختاره   ]]١٧٧  [[ص /ر 

اوذ  .عتزلةامل أنَّ ىلٰ إ  يراوندالبن  هب  ج  يته  ال  ب.  القل  يف   أ زَّ جزء 

ا  هذ ة يفليَّ األجزاء األص و ف هاملكلَّ  إنَّ  :منيوقال مجاعة من املتكلِّ 

 . ٰىل آخرهإمر ل العأوَّ  ةنقصان باقيواللزيادة ا ا ق إليهتطرَّ يالبدن ال 

أ   تجَّ اح إسحاق  الشيخ  وكاللذَّ   األحكام  أنَّ ب  بو   ألمل اة 

اجلمىلٰ إ  رجعتدراك  اإلو هذه  حرذا  إوهلذا    ،لة  أدركاملسنا  ناها رة 

فإو  ،اللمس  بمحلِّ  فعلنا  يفهظ  مبارشاً   عالً ذا   ذهوه  ،األطراف  ر 

 . ملةهذه اجل ية اإلنسان ههيَّ ما أنَّ  عىلٰ  فدلَّ  ،ةثار املاهيَّ ار آاآلث

 ء ذلك اجلز  ادما ع  أنَّ ب  يندابن الراو  أبطل قول  شيخال  ثّم إنَّ 

هة اإلنساماهيَّ إذ    ،تاً ميِّ ون  يك االدرَّ   ين   ىلٰ إ  شارةإك  لوذ،  حليُّ اك 

 يضاملر  من  فال يصحُّ   ،تاً ميِّ ن ما عداه  فيكو   أ،اجلزء الذي ال يتجزَّ 

 .حتريك اليد

النُّ  يفو لصإالَّ و(:  خَس بعض  م  حَّ   املريض  يد    ،) نهحتريك 

أ  كاإل   نَّ ووجهه  لو  عنسان  عبارة  الاجلن  ان  الذي  يتجزَّ زء    يف   أ 

يف ل  قلبال فعله  بمجرَّ أط  كان  ارافه  املرف  ،عالخرتاد  ض  ي كان 

حاله  الذف  املدن انتهت  تعذُّ إي  حتريٰىل  اليدر  قادر إلي  قادراً   ك    اً ه 

يفخي  أنْ عٰىل   التحري  رتع  اده  ذلك  من  ال  جلزيك  الذي    أ، يتجزَّ ء 

 ّح.أصالثانية   أنَّ  أظنُّ . ومثلهم ملقدَّ اف ،باطل والتايل

بأنَّ   واحتجَّ  ينقم  لعلا  األوائل  ال  غبام  منقسمسم    وكلُّ   ،ري 

 ليس أحدمها.  حلُّ فامل ،منقسم وفه سامينأو ججسم 

بالنقعارمو  ]]١٧٨[ص  [/ وضون  ار  ذواالعت  ،دةالوحطة 

ساري  امأهنَّ ب يغري  دل  فإينِّ   ،العلم  يفٰى  أتَّ تني  أقف هلم عٰىل    أنَّ بيل  مل 

 سارية.ألعراض الن الم مالع

 : فكليالت بيان حسن يف :الثالثةلة سأامل

وأف ال  عال  قال:  افيها    بدَّ الصانع  كإالَّ وألغراض،  من  انت   

يفبثاً ع والغرض  التع  ،  عظيمري التكليف  لنفع  إليه  يوال    ض  صل 

بهإالَّ  يإ  ،  االبتداذ  بالثواب،  قبح  املعلووتكء  حسن ليف  كفره  م 

ِق ه النفس  وكفره من  ،يضألجل التعر . وهلذا ىلٰ عال القديم تبَ  من 

من نعلم ين  الدِّ وإىلٰ امتناعه،  نعلم طعام من ىلٰ إو ندع ا أنْ سن منَّحي

 بائه.إ

 مباحث: ةثثال هذه املسألة يفقول: أ 

 :راضلة باألغ معلَّ  تعاىلٰ  الهأفع أنَّ  يف : لاألوَّ املبحث 

البحكا  امَّ ـول هذا  مقدَّ ن  يفث  حسن   مة  قدَّ تال  بيان  مه  كليف 

متَّ وه  ،فصنِّامل حكم  عفذا  اق  بني  خالليه  ة،  جربِّ للم  فاً ملعتزلة 

الغرضم  فإهنَّ  وجعلتعا  أفعاله  يف  نفوا  موجووٰىل  عىلٰ ها  سبيل دة   

 فاق.واالتِّ  العبث

قالوااو ال    لُّ ك  :ملعتزلة  غريقار فعل  عبث  ض  نه  فهو  وغاية 

 ه عن ذلك.اٰىل منزَّ تع هللاوا ،وسفه

 نقص عىلٰ   ه يدلُّ إنَّ عل لغرض فف  كلَّ   رة بأنَّ عشات األواحتجَّ 

 غرض. اللك  ه بذله واستكاملفاع

ض خطوال  الكامل  نَّ أل  ،اجد� عيف  وهو   جيوز   ال  يبٌّ انقصان 

به   ال  يفاالستدالل  فالغرضديتقوعٰىل    .ةعلميَّ املقامات  ا  عندن  ره 

باشتعهو   تعاٰىل  الفلمه  عامل  املصلحة    ]]١٧٩[[ص  /  ىلٰ عل 

 . عاىلٰ يه تده ال إلب عىلٰ إالعائدة 

 :التكليف يف بات الغرضإث يفث الثاين: املبح

 ، مما تقدَّ   فيه عىلٰ زم  لغرض الفا  ،تعاىلٰ هللا  اال  فعل من أفعه  نَّ أل

ال  :نقولف أنْ ذلك  جيوز  ال  اكون  ي  غرض  تعنَّ أل  ،را إلرضهو  اٰىل  ه 

،نغ بدَّ   يٌّ إليه    الف  ،للنفعيض  التعر  ون هويك  وأنْ   فال  جيوز عوده 

  وال جيوز  . العبيدىلٰ إ اً يكون عائد أنْ   يفبق ،طلقمل مه كانَّ أل ،تعاىلٰ 

ليس  ا  ألنَّ   ،لدنياا   يف  عوده األملالَّ إلعاجل  يف كي  أنْ   يبقف  ،    ون 
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 وإالَّ   ،به  تداءاالب  ا يصحُّ ممَّ   ك النفعيكون ذل  وز أنْ وال جي  .آلخرةا

عتوسُّ   كان التكليف  ن  ،ثاً بط  يصحُّ فع  فهو  وذلك ا  ال  به،  البتداء 

هالنف اللتعظيم    ارناملقالثواب    وع  اللذواإلجالل  عله  ف   يصحُّ ي 

 كليف.الت يقتيض حسن وذلك ،الستحقاقا دونمن  ابتداءً 

 :افريف الكن تكلحس : يفثحث الثالاملب

 ة. ربيَّ للج خالفاً  ،تزلةملعا يق وبا  ةة كافَّ اإلماميَّ هذا مذهب 

ع ا تعرال  أنَّ   :يهلوالدليل  للنفع  يفيض  موجود   ،هحقِّ   لعظيم 

عرَّ   ىلٰ تعا  اهللا  نَّ أل لكام  املؤمن  عرَّ فع  لنض  لفكذا  الكافر   هض 

حسن  ،يفتكلبال بعدم  .اً فكان  الإيام  وعلمه  يفثِّ ؤيُ   نه  وال  ه  ر  ذا 

منَّفإنَّ   ،كفره حيسن  طعىلٰ إندعو    أنْ   اه  نع  من  منهالم  ام  ، متناعه 

 .فعله يه العلم أنَّ ن نٰىل اإليامن مدعو إون

بأنَّ احتجُّ   ]]١٨٠ص  [[/ توا  علمعه  يؤمنه  أنَّ   اٰىل  فكان   ،ال 

 .حاً قبيه تكليف

 ر. م غري مؤثِّ علال إنَّ  :واب: قلناواجل

 : طاقيُ ما ال  فالة تكلياستح يف :ةرابعاملسألة ال

قرَّ  وقد  أنَّ قال:  يفعل    اىلٰ تعه  رنا  جيفيح،  قبالال  مال  أنْ وز    نه 

ال    علموال  .وز خماطبة اجلامدكام ال جي  ،نهام ال يطيقوباده  ف عبكلِّ يُ 

ض  فرَ يُ   فرض  فكلُّ   ،عليه ما هو  عىلٰ   بهق  ل يتعلَّ ملعلوم، با  ر يفؤثِّ يُ 

وز  ال جي  كانللك  ذمل يكن كلو    ذإ  ،قهيوافاألزل    يف  رضاً  فيقتيض

 ء. ن العقالد مح يقل به أ ومل ،طاقف ما ال يُ  تكليإالَّ 

 اهللا ف  كلِّ يُ   تحالة أنْ ٰىل اسإة  افَّ واملعتزلة كة  يَّ فق اإلمامل: اتَّ أقو

 زوه.م جوَّ إهنَّ ف ،ةفيه املجربِّ وخالف  ،قطاال يُ ٰىل بام اتع

يُ كلت  أنَّ   ا:لن ال  ما  مه  فإنَّ   ،قبيح  طاقيف  ف  كلِّ نُ   أنْ ا  نَّيقبح 

لك  م بذالعل. واهلواء  يف   ند الطرياقعَ واملُ   ،ط املصاحف نقٰى األعم

فال جيوز   ،القبيح  يم ال يفعلحك ه ا أنَّ نَّيَّ قد ب] ىلٰ هللا تعاو[ا .يٌّ رضور

 ة اجلامد.اطبخم ال جيوز كام ،طاقيُ ال بام ف كلِّ يُ  أنْ  منه

من  اىلٰ تع  ه نَّ بأوا  احتجُّ  أنَّ الكا علم  يؤه ال فر  فل   آممن،  ن لزم  و 

 ال. لمحال حم تلزم لاملس إذ  ،وهو حمال ،الً ٰىل جهه تعاعلمالب قان

عن الشيخ  تابع  نَّ بأ   :هأجاب  يُ   ،العلم   وإالَّ   ،املتبوع  يف  رؤثِّ فال 

أنْ  وأيضاً راً قاد  تعاىلٰ   اهللا   ال يكون  لزم    ألنَّ   ،طةغالم  ما ذكرمتوه   . 

  آمن   فلو  ،كننه ممإيام  وأنَّ   ،افر يكفرالك  األزل أنَّ   م يف علىلٰ تعااهللا  

لم  عاٰىل قد كان عت  اهللا  أنَّ   عىلٰ   إيامنه  بل دلَّ   ،م جهالً العل  ينقلبمل  

أنَّ ا  يف يؤمألزل  وأ ه  ففر  يُّ ن.  اقتٰىض ض  يفرضته  فرضاً       األزل 

 ال  تعاىلٰ اهللا  ون  يك   لك لزم أنْ لوال ذ  ]]١٨١[[ص  /إذ    ،له  قاً مطاب

أ كلِّ يُ  بام  إالَّ   حداً ف  يُ   أوواق   كلَّ   ألنَّ   ، طاقال  م   ع   ،ملوعمعدوم 

 به أحد.  قلوذلك مل ية. من املقدوريَّ  خيرجلعلم وا

 *  *   * 

مة احليلِّ عال /كشف املراد  ):هـ٧٢٦  (تالَّ

  بيانلتكليف واسن  يف ح  :لة احلادية عرشة املسأ]]  ٤٣٧ص  [[

 : ن أحكامهة م لجه حسنه ومجته ووهيَّ ما

 بدونه. صل مصلحة ال حتٰىل الشتامله عن حس كليفالتقال: و

إرادة  :هة. وحدُّ وهي املشقَّ   ،كلفةلمن ا  ف مأخوذيل: التكلأقو

جت ما    عىلٰ ]  ]٤٣٨ص  [[/ته  طاع  بمن  االبتداء  مشقَّ جهة  ة  فيه 

 . ط اإلعالمبرش

الطاع واجب  حتت  اويدخل  تعال ة      نبيُّ والٰىل  واجب 

 ي. اق لبورج اوخي ،املنعموالوالد ود يِّ إلمام والسوا

ا مل يسبقه إذ اً ن تكليفو كام تنَّ ء إدة هؤالإرا تداء ألنَّ االبورشطنا 

ة  بأمر الصال   فاً مكلِّ   دٰى الوالسمَّ يُ   ا الذوهل  ،ا أرادهٰىل إرادة مغريه إ

 تعاٰىل هلا منه.رادة اهللا ق إلسب ،ولده

بدَّ   ةقَّ واملش ليتاعتمن    ال  املححقَّ بارها  التكلي  ،ددوق  ف  إذ 

 فة.الكلمن  مأخوذ

فعل  لف بااملكلِّ   دةلم إرا يعإذا مل  فلَّ املك  ألنَّ الم  رشطنا اإلعو

 . فاً مل يكن مكلَّ 

عر فنقوفإذا  هذا  حسنالتك  :لت  فعله  اهللا   ألنَّ   ،ليف   ، تعاٰىل 

تعاٰىل  وا القبيال  هللا  ال   عىلٰ ووجه حسنه اشتامله    ،حيفعل    مصلحة 

التعريض  وه  ،بدونهصل  حت النافملي  عظيمة  حتصل  ع    بدون  

يكن  إنْ   كليفالت  ألنَّ   ،فكليالت  ،الو حموه  ،عبثاً ض كان  لغر  مل 

تعإلي  عائداً   كان  فإنْ   ،لغرضان  ك  وإنْ  املحاٰىل لزه  كان   وإنْ ال،  م 

ف  كان إٰىل املكلَّ  نْ ، وإقبيحاً ان  ف كاملكلَّ  كان إٰىل غري فإنْ  ،ريه غإىلٰ 

ي  وإنْ   بث،لعكليف لزم ابدون الت  ناً ممك  ان حصولهك  إنْ ف   ، مكنمل 

لنكا  نْ فإ بتكليفانفع  ن  كمن    تقض  اهللا  ان  ك  وإنْ   ،فرهعلم 

 لوب.و املطهف ،لتعريضل

عر فنقوإذا  هذا  من  :لفت  ا  الغرض  هو  يض  لتعرالتكليف 

عظيممل للثوانَّ أل  ،ةنفعة  تعريض  عظيمة مناوللثواب    ،به  فع 

اخ مع  واصلة  دائمة  واملدظلتعالصة  التعظيم    أنَّ   شكَّ ال  و  ،حيم 

ل  رذاألطفال واأل يم ا ا تعظح منَّقبا يوهلذ  ،له  ستحقِّ حيسن للم  امنَّ إ

اظكتع بواسطال  يستحقُّ ام  إنَّ و  ،لعلامءيم  اتعظيم  األفعال   ،سنةحلة 

الط قولناوم  .اعاتوهي  تعريض    إنَّ   :عنٰى    أنَّ   ،للثوابالتكليف 
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جعملكلِّ ا املكلَّ ف  الصفال  عٰىل  اف  متُ لت  النكِّ تي  إٰىل وصوه  ل 

يعىلٰ ه  وبعث  ،ثوابال به  ما  إليه  أ وع  ،صل  إليه  نَّ لم  إذسيوصله  ا  ه 

 ه. فلَّ فعل ما ك

بخقال اجل:  وتداويال  ثمّ   حرالف  و،  الشكر املعاوضات 

 باطل.

 ف:املصنِّ ما اختاره ىلٰ ات عول: هذه إيرادأق

يتنزَّ للنالتكليف    أنَّ   :لاألوَّ  من ]  ]٤٣٩ص  [[/  لفع  منزلة 

ثمّ   جرح قبيح    أنَّ وكام    ،واءللد  طلباً اه  دار  غريه  فكذا ذلك 

 ف.تكليال

يللن  طلباً   كليفالت  أنَّ   :ينلثاا املعمنز   لتنزَّ فع  ضات والة 

وغريواإلبيوع  كال شكَّ   ،هاجارات  إٰىل   قرتفت  املعاوضات  نَّ أ   وال 

امل حتَّ تعاورضا  بغري  نَّ إٰى  ضني  عاوض  إمن  ف  صاحبه  عل  ذن 

 ف. لَّ رضا املك فيهط شَرت ال يُ  مندكوالتكليف ع ،قبيحاً 

 ؟ ابقةالس معَ للنِّ كراً ش  ليفالتكيكون  وز أنْ ال جي مَ ـلِ  :لثالثا

 :ن وجهنيمالفرق ب لوَّ عن األب  واواجل

ام  وإنَّ   ، ةبمرضَّ   كليف نفسه ليسوالت  ،ةاجلرح مرضَّ   أنَّ   :مهاحدأ 

 لتكليف.ا التي يتناوهلة يف األفعال ااملشقَّ 

والت  أنَّ   :ثاينال م  يداواجلرح  ال رضَّ إنزال  فيهة  غرض    إالَّ    

 ف.ليلتكف ابخال ،ةرضَّ من تلك املص خلُّ الت

الث يفعتَ تُ   ضاةااملر  أنَّ   :اينوعن  الختضاملعاو  رب  ف  الات 

النأ  التعاغراض  يف  جنساً اس  هناك   إذا  ا أمَّ   ،ووصفاً   مل  يكن  مل 

حد�   عاوضةم النفع  غاي  اوبلغ  ميكون  الة  يطلبه  خيتلف  ا  مل  عقالء 

بسببهقَّ املشاختيار    ء يفالعقال يُ الع  نَّ إٰى  حتَّ   ، ة  املمتسفِّ قالء  نع هون 

 نه. م

قادر    عاىلٰ واهللا ت  ،ةشقَّ مليه اط فَرت شيُ   الشكر ال  أنَّ   :عن الثالثو

  راً يف شكفلو كان التكل  ،العة عن هذه األفاملشقَّ    إزالة صفةعىلٰ 

ج  رِ ُخي   شكراً   ب الفعل الشاقِّ طل  وألنَّ   .ةصفة املشقَّ   لزم العبث يف

 هنا نعمة.كو ة عنالنعم

وألنَّ  حمتاجال  قال:  التعاإ  نوع  اٰىل  للُس تلملسضد  النَّزم  نافع ة 

ال  هلااستعام يف  وإدامة  ةرياضيف  العاألُ   النظر  وتذكُّ مور  ر  الية، 

 ألجر والثواب. ادة ا مة العدل مع زيإلقا  ات املستلزمةاإلنذار 

لأق ذامَّ ـول:  رأي     فاملصنِّكر    عٰىل  التكليف   حسن 

اإل  يف  رشع  منيتكلِّ امل مسالميِّ طريق  بذكر  دفب  ،السفةالفن  ني  أ 

يقه  قحتو  .ةخرويَّ األُ ة ويويَّ الدنه  كر منافعذ  مّ ث  ،التكليف  إىلٰ اجة  احل

مدناهللا  إنَّ   :لنقو  نْ أ  اإلنسان  خلق  ال  اي�   ]  ]٤٤٠ص  [[/  بالطبع 

أ   أنْ   يوانات، ال يمكنمن احلكغريه   ل هلم  صه وال حتصشخاتبقٰى 

إالَّ  والتبال  كامالهتم  مور  أُ   ساتبوامللو  غذيةاأل  ألنَّ   ،نتعاوعاضد 

حيتاج  اصن عمله    ه عنعمل يستعيضيف    إٰىل صاحبهم  منه  كلٌّ عية 

ح يتَّ له  حيم  كامل  مَّ تٰى  إليا  تباي  ،هتاج  مع  شهواهتم  ن  واجتامعهم 

واختالاير  وتغ قواأمزجتهم  لألفف  املقتضية  الصادرةهم   عال 

مظنَّعن ووقوعة  هم  والفساد  نون  قا  وضع  فوجب  ،تنفال  التنازع 

ينَّوُس  عادلة  فيادلتعة  هبا  بينهمامون  لونَّسُّ اللك  ت  مّ ث  ،  ند  است  ة 

إ ا  ليهم وضعها  متإىلٰ ا  استناده  بفوج  ،ورملحذلزم  شخص  ز ميِّ  

إليه والطاعنقيواستحقاقه لال  عنهم بكامل قواه إنَّ   ،ة لهاد  ام  وذلك 

تيكو بمعجزات  أهنَّ   دلُّ ن  تعاىلٰ عٰىل  اهللا  عند  من  امل  مّ ث  ،ا  م  علو من 

صان  نقوالائل  والرذ  رشِّ لاخلري وا  بولق   ص الناس يففاوت أشخات

وزأم  حسب اختالفبئل  والفضا فوجب    ،همت نفوسهيئاجتهم 

يف مجهور   يعتهز عن أحكام رش ال يعج  داً الشارع مؤيَّ ن هذا  يكو   نْ أ 

وبعبع  ،سالنا بالربهان  بالوعظ  ضهم  بتأليف وبعضهم    ضهم 

بالزجر   يتَّ   النبيُّ   كان  امَّ ـول  ،تالقوالالقلب وبعضهم    كلِّ   يففق  ال 

أنْ وزمان   وق إىلٰ وعة  رشاملن  نَالسُّ   تبقٰى   جب  اضمحال  ا  هلت 

اإلهلاحلكقتضاء  وا جتديديَّ مة  العَض رِ ففُ   ،ا هغري  ة  عليهم  بادات ت 

لصاحبملذكِّ ا عرِّ وكُ   ،عالرش  رة  الحتَّ ليهم  رت  يستحكم  تذكري  ٰى 

هل  ،ريربالتك تلقِّ فيحصل  من  وام  األوامر  اإلهلالنو ي  مهي  ع  نافية 

 ثالث:

باال  ضةريا  :حداها إ اإلمساك  عتبنفس  ا ار   ، توا لشهعن 

الالقوَّ عن  ]  ]٤٤١  ص[[/ومنعها   املغضبيَّ ة  لصفاكدِّ ة  القرة  ة  وَّ ء 

 .ةالعقليَّ 

النظر    تعويد  :لثانيةا االنفس  اإلهليَّ ألُ يف  طالب وامل  ،ةمور 

املعاو  ،العالية يفوالتفكُّ   ،دأحوال  تعاىلٰ ر  اهللا  ملكوت  ة  يَّ فوكي  ، 

  يف   ٰىل متسلسلةتعات عنه  وداوج فيضان امل  قوحتقُّ   ،هامئوأس  صفاته

ة عن  اخلالي ةعيَّ  القطاهنيربة بالهليَّ احلكمة اإل تضتهاق  يب الذيتالرت

 . لطةاملغا

الشارهم  تذكُّ   :والثالثة وعدهم  مما  والرشِّ رع  اخلري    ن 

ينحخرويَّ األُ  بحيث  اني  النظام  للتعادتيضملقفظ  والرتافد    ثمّ   ،ل 

 .آلخرة اب يفوااألجر والث ائع الرش ميلستعتعاٰىل مل هللازاد ا

 ل.عند األوائف كليالت مصالحفهذه 

 قبائح. لعن اه رِ ْج زَ لِ وواجب  ال:ق 
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والدليل   ،ذلكوأنكرت األشاعرة    ،املعتزلةب  ا مذهقول: هذأ 

  كملت رشائط من  هللا تعاٰىل  ف اكلِّ لو مل يُ   هأنَّ وجوب التكليف    عىلٰ 

مغر لكان  فيه  لقتايلوال  ،بالقبيح  ياً التكليف  باطل  م دَّ فاملق  ،بحه 

إذ  اهللا  أنَّ   :ةطيَّ ن الرش بيا  .همثل أكتعاٰىل  وجعل    اننسل عقل اإل ما 

ونفوراً يح وشالقب  إىلٰ   ميالً   فيه له  يُ   فلو  ،عن احلسن  هوة    ر يف قرِّ مل 

الواجبعق وجوب  واملؤاخذ  وقبح   له  اإلخالقبيح  عٰىل    الل ة 

إٰىل و  .دائامً ف  كلَّ يح من املبالقفعل القبيح لكان وقوع  بالواجب و

أ  بشاهذا  (لهقور  القبجره  لز:  التكلي  أ   ،)ائحعن  علزجر    ن يف 

 القبائح.

  ،قه وإمكان متعلَّ   ،مهتقدُّ و  ،دةء املفساسنه انتفحئط  : ورشاالق 

عوثبو زائدة  صفة  الفعلكلِّ امل  وعلمُ   ،حسنهٰىل  ت  بصفات    ، ف 

املستحقِّ و عل  ،قدر  عل  ،يهوقدرته  القبيح  وقدرة    ،يهوامتناع 

 . كان اآللةإممكانه وإ أو ،هوعلمه ب ،لعٰىل الفعف كلَّ امل

أامَّ ـل  ل:وأق يُ يان  ع يف بن رش سالتكليف ح  نَّ  ذكر  ط يف شَرت ما 

منها ما   ،هنان التكليف بدوال حيس موراً وقد ذكر أُ  ،كليفالتن حس

ومنإٰىل  يرجع   التكليف،  يرجع  نفس  ما  متعلَّ إىلٰ ها  ا   ،لتكليفق 

 ف.كلَّ ف وامللِّ ملكأعني الفعل وا

 : يف فأمرانتكلاليرجع إٰىل ا ما أمَّ 

اانتفا  :أحدمها فيهملء  يكون  أنْ ب  ،فسدة   لنفس سدة  مف  ال 

 ف آخر. أو مفسدة ملكلَّ  ،ل يف تكليفهر داخفعل آخ ف به يفملكلَّ ا

مي  أنْ   : الثاينو  ]]٤٤٢ص  [[/ ال  ماً تقدِّ كون  قدراً عٰىل   فعل 

املكلَّ تمكَّ ي بن  االستدالل  من  فيه  الفف  ،هف  يفيفعل  ا عل  لوقت   

 . فيهه جيب إيقاع الذي

 أمران:ف فعلال ما يرجع إىلٰ ا وأمَّ 

 ده.وجو إمكان :مهادأح

  بأنْ  ، صفة زائدة عٰىل حسنهل عىلٰ مقد اشت  ون الفعلك :ثاينوال

واجباً ي فعلالتكلكان    وإنْ   .وباً مند  أو  كون  ترك    أنْ ا  إمَّ ف  ،يف 

 .من فعله وىلٰ أو يكون اإلخالل به أ  ،عل قبيحاً الفيكون 

 لئالَّ  ،للفعات ابصفعاملًا  يكون فأنْ  ،فلِّ إٰىل املك ا ما يرجعمَّ وأ 

الف  كلِّ يُ  عاملكي  وأنْ   .جبالواوترك    حقبيإجياد  ما  ب  اً ون  قدر 

الفعل    حقُّ ستَ يُ  الثوابعٰىل  ون  يك  أنْ و  .ببعضه  خيلَّ   الَّ لئ  ،من 

ممتنعاً  يُ   ،اجببالو  خيلَّ   لئالَّ   ،عليه  القبيح  الثواوِص فال  إل    ىلٰ ب 

 ه. مستحقِّ 

يمَّ وأ  ما  اا  إٰىل  فأنْ كلَّ ملرجع   وأنْ   ،علالفٰىل  ع  قادراً ون  يك  ف 

أو حصوهلا    اآللةوإمكان    ،به  لعلممن ا  ناً كِّ متم  أو  ،به  اً عامل  يكون

 لة.كان الفعل ذا آ  إنْ 

ومتع علمٌ إمَّ   قهلَّ قال:  عإمَّ   ا  سمعيا  أو  ظنٌّ وإمَّ   ،قيل  ا  إمَّ و  ،ا 

 .عمٌل 

متعلَّ أ  ق قول:  التكليف  ي ق  علامً كد  يوق   ،ون  عمالً د  ا  أمَّ   ،كون 

فعل ال يكونم  بوجعلال  ونح  حمضًا   ا قلي� ع   قد  اهللا م  تود  وكونعا  ه  ٰىل 

، وقد  ف السمع عليها ائل التي يتوقَّ املس   ذلك من   إٰىل غري   ملاً درا عا قا

سم  التكاليف    اعي� يكون  وأمَّ يَّ السمعنحو  الظنُّ ة.  كثري  ا    من   فنحو 

ااألُ  و   ة كظنِّ عيَّ لرشمور  ال ا. وأمَّ ه غري القبلة  يكون   عملا    ا قلي� ع   فقد 

وش ا  دِّ كر املنع لوديعة  وكر  وقبح  او ال  برِّ م  والكذب  الظل لدين  م 

واضُّ التف حسن  و س  د وق   ، لعفول  وغريها  امعي� يكون    . كالصالة 

 واملكروه.   حلرامجب واملندوب واالوال تنقسم إٰىل وهذه األفعا 

 ال الثواب.وإليص ،اع إلمجوهو منقطع لقال: 

  .ملعقولاو اععليه اإلمج ويدلُّ  ،قطعف منالتكلي أنَّ  أقول: يريد

  عٰىل أنَّ اقع  هم وري  وغني املسلمنياق بفإذ االتِّ   ،ر اهع فظإلمجاا امَّ أ 

منقالتكلي فنقولاملعقو]  ]٤٤٣ص  [[/ا  وأمَّ   .طعف  ك  :ل  ان  لو 

دائامً ا يم  لتكليف  الثواب  مل  إيصال  املطيعكن  باطو  ،إٰىل  ل التايل 

مثفاملقدَّ   ،قطعاً  ة،  شقَّ ملاوط بيف مرشتكلال  نَّ أ   :ةطيَّ بيان الرش  .له م 

بمرشواب  والث عخلوصوط  وااألكدان  ه  هام نبي  واجلمع  ، قِّ ملشار 

 اإلجلاء. لزم وإالَّ  ،التكليف والثواببني  من تراخٍ  وال بدَّ   ،الحم

 ة. ة حسنه عامَّ وعلَّ  قال:

رشع يف بيان حسنه   ليف مطلقاً لتكحسن ا  الً  بني أوَّ امَّ ـول: لأق

عدليوال  ،الكافر  حقِّ يف   أنَّ ل  حيف  ة العلَّ   ليه  التكلي  وهي    فسن 

ليالتعر يفمَّ عا  ابلثوض  و  حقِّ   ة  ا فك  ،فرلكاااملؤمن  لتكليف  ان 

 هو ظاهر. و ،امفيه ناً سح

 اختياره. قال: ورضر الكافر من

هأقو سؤال:  عن  جواب  مقدَّ ذا  تكليف   أنَّ   :وتقريره  ،رل 

ة مقدَّ ن املبيا  .ناً سن حفال يكو  ،ال مصلحة فيهر رضر حمض  كافال

ملتكا  أنَّ   :وىلٰ األُ  نوع  القَّ شليف  يف  احصو   ،اجلعة  لعقاب ل 

رضر    ،رتكهب افانت  ،ظيمعوهو  ففت  ال   ،هيملصلحة  ثواإذ  له    ، ب 

 .قطعاً  فكان قبيحاً 

برضتكليال  أنَّ   :وابواجل ليس  نفسه  من  وال  ،رف  يستلزم   

رضحيث   تكليف  لوإالَّ   ،راً هو  كذلك  املؤمن  تكليف    ل ب  ،كان 

 لنفسه. فر كاالاختيار   من سوءشأ  نامنَّ ر إالرض
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 ه.اف ما رشطنبخال التكليفيث ح من ال ة: وهو مفسدلقا

لن  الذيأقول:   حتل  اخيطر  هذيف  أنَّ يل  الكالم  عن ا  جواب  ه 

أ كم رش إنَّ   :يقال  أنْ   وهو  ،ر أيضاً مقدَّ سؤال   ال    نْ طتم يف التكليف 

  ر لرض يستلزم ا  ليفوهذا التك  ،وال لغريه  فة للمكلَّ فسديكون م

فكلَّ ملبا ق ف  أنَّ كام  ،يحاً بيكون  لو كت    زيد  دة  سمفزم  استل  ليف 

 .اً قبيح عمرو كان إىلٰ راجعة 

هنلرضا  أنَّ   :بجلواوا مفسر  التكليفا  حيث  من  ال  بل    ،دة 

أعني    ،بخالف ما رشطناه  ،مف عٰىل ما تقدَّ كلَّ حيث اختيار املمن  

 زمة للتكليف. ملفسدة الالء اانتفا

 بتة.اة ثفائدقال: وال ]]٤٤٤ص [[/

هذاأقو مقدَّ عن  ب  جوا  ل:  يف لتك  أنَّ   :هوتقرير  ،رسؤال 

فيهال    الكافر التك  ائدةالف  ألنَّ   ،فائدة  المن  هي  وال    ،لثوابيف 

 .عبثاً فكان  ،تكليفهفال فائدة يف  ،ثواب له

أنَّ سلِّ نُ   ال  :واجلواب الثواب  الفائدة  م  ل  بل  ،هي   ، هالتعريض 

 ؤمن. كامله وهو حاصل يف حقِّ 

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦ت   (حليلِّ ة امعالَّ ال /همعارج الفم

 التكليف: يف ]]٣٥٦ [ص[

البتداء جهة اه عٰىل  تب طاعجت  ة من ف إرادتكليال  :مسألة  قال:

 إلعالم.ة برشط اما فيه مشقَّ 

االتكليف    حدُّ   هذا  أقول: كاجلنسفاإلراد  .ملعتزلةعند    ،ة 

  ، ةالعقليَّ يف تكالل فيه الخليداألمر والنهي   مل يذكراإلرادة و ذكرو

عمَّ صدوب  قييدتوال له  عتطا  ]]٣٥٧  [[ص/ب  جت  نرها  فصل  ه 

إررِ ُخي  عن  منادجه  جي  ة  طاال  فإنَّ ب  يُ عته،  ال  تكليفاً ٰى سمَّ ه   . 

  9لللرسووطاعة الناس  ،اىلٰ تعهللا  العبد   ويدخل يف ذلك طاعة

وطواإلمام ل،  الولد  والعبدلوا اعة  واملنعَ للسيِّ   لد،  علد،  يه  م 

ج(:  النوقو  .ملمنعِ ل االعٰىل  آخرفص  )ءبتداهة  أ إراد  نَّ فإ  ،ل  حد  ة 

قد سبليش  ءؤاله يق علء  ال  ماإرادة    فإنَّ ،  يفاً تكل  كونيه  ن  لوالد 

ال  الو  الصالة  تكليفاً سمَّ يُ لد  كانت  امَّ ـل  ،ٰى   سابقةتعاٰىل  اهللا  ة  إراد 

مشقَّ (وقولنا:    عليه. فيه  من  ) ةما  مشقَّ   احرتاز  ال  التي  ة األفعال 

فإنَّ ف مأخوذلتكا  يها،  ا:  وقولن  ة.قَّ املشهي  و  الكلفة  من  ليف 

آخ  )معالاإلط  رشب( ملف  املكلَّ   إنَّ ف  ،رفصل  بإرادة يعل  إذا    م 

ال  املكلِّ  مكلَّ ف  التكلطلَ ويُ   .فاً يكون  األفعق  عٰىل  ايف  لصادرة  ال 

 .عٰىل سبيل املجازف لِّ عن املك

 يف: تكليف حسن ال

 له. فعاهللا  ألنَّ  ،هو حسنقال: و

 ة.ربامهلل فاً خال ،حسنه ىلٰ ملعتزلة عت افقأقول: اتَّ 

املحجَّ  قد  عاىلٰ تاهللا    نَّ أ   :لةعتزة  يفعل   اىلٰ تع  واهللا  فعله،   ال 

 القبيح.

 بوجوه:ت الربامهة عٰىل قوهلم  احتجَّ وقد 

  .ام مرَّ فل  ،ا الصغرٰى أمَّ   .باطل  تكليف فال  ،اجلرب حقٌّ   نَّ ل: أ األوَّ 

 قبيح. ال  ال يفعلاىلٰ تع يح، واهللابه ق فألنَّ  ،ا الكربٰى أمَّ و

 ]] ٣٥٨[ص  [/ع الفعل  قوو  لع حاوق   إنْ تكليف  ال  : أنَّ اينلثا

لزم التكليف بالفعل  قبله  كان    إنْ واحلاصل،  صيل  بتح  اً كليفكان ت

 قيضني. الن ، وهو مجع بنيحالة عدمه

حالة  إنْ   ليفالتك  الثالث: الد  وقع  الرتج  اعياستواء  يح لزم 

 الواجب. ف بيزم التكلن لرجحاحالة ال عوق  حالة االستواء، وإنْ 

 .قبيحاً  نفيكو  ،ام يأيتبض  غر يهف تكليف ليسال بع: أنَّ لراا

 .رٰى عٰىل ما مرَّ الصغ لطعن يفاب :لوَّ ن األواب عواجل

الثاين أنَّ وعن  وق التكلي  :  الفعف  ال  ع حال عدم  يوجد   بأنْ ل 

 الفعل يف ثاين احلال.بل بإجياد م،  حالة العدالفعل يف

حالة   يوقعه  بأنْ   اءتو لة االسحا  قعتكليف وال  أنَّ   الثالث:  وعن

 ان. الرجح

 د.كره بعا نذم غرض منهلا  لرابع: أنَّ ا وعن

 كون إالَّ لغرض:ال ي تعاىلٰ  كليف اهللات

  ، وإالَّ دونه  من  ، وال يصحُّ لنفعسن التعريض لقال: وجهة احل

 فعبث. 

تكليف  أ  إ  اهللاقول:  أنْ مَّ تعاٰىل   . لغرض  ال  أو  ،يكون لغرض  ا 

ن  كوي  نْ ا أ ل إمَّ األوَّ و  .تعاىلٰ   اهللاوره عن  صد  تحيلبث يس علثاينوا

ا ائد إليه إمَّ ض العالغر  نَّ حمال، ألل  واألوَّ   .ريهأو إٰىل غ  ،يهلإ  عائداً 

دف  أو  نفع  وكالمهجلب  رضر،  مسع  حقِّ ا  يف  واجب    تحيل 

أنْ إمَّ والثاين    .الوجود املكلَّ إىلٰ   عائداً ون  يك  ا  غ  ،ف  إٰىل    . ريهأو 

انفالشخص ليب  تعذ  ألنَّ   ،ل حما  لثاينوا ق ع  ا  إمَّ ل  واألوَّ   .بيحلغري 

أ أو دفع رض  ،نفع  جلب(يكون    نْ أ  ل  ألوَّ او  .للنفعريض  و التعر، 

فيتعنيَّ باطل   الكافر،  أنْ فإمَّ   ،الثاين]] ٣٥٩  [[ص/  بتكليف    ا 

ممكناً البتدا  )يكون به   وإالَّ   ،حمالل  واألوَّ   .الأو    ،احلكمةيف    اء 

 .وبملطلو اوالثاين ه .بيحاً لتكليف ق اط لكان توسُّ 

ن  املقار   قِّ ستحامل  ن النفعع  ارة و عباب، وهالثو  نفع هوال  هذاو
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بمث  بأنَّ   الرضوريَّ   العلمعون  دَّ يو  .جاللواإلتعظيم  لل ل  االبتداء 

 هذا قبيح.

 :  تعاىلٰ ل اهللالغرض يف أفعا عنىٰ م

  دثاً ا ن حكا  م، وإنْ دَ لزم القِ   كان قديامً   إنْ   سؤال: الغرض ( قال:  

األغرا جوا  سل.تسل  تب:  با  :ال سؤ  ).نقطعض  إليه  لالغرض  نسبة 

 ة. لغرضيَّ ل صلوحه   قطعاً م عَل ري يُ ب: نفع الغجوا افتقر.  إالَّ و   ،سواء 

الغرض ول:  نق   قريرمها أنْ ول: هذان سؤاالن لألشاعرة، وتأق

أنْ إمَّ  حمدَ   ،قديامً   يكون  ا  وإالَّ ل  واألوَّ   .ثاً أو  أنْ باطل،  لزم    تكون    

حمال  مة،قدي  تعاىلٰ   اهللا  عالأف ث حمدَ   كلَّ   ألنَّ   طل،ابالثاين  و  .وهو 

 .يتسلسل و ، كان عبثاً إالَّ و ،من غرض يهف بدَّ  ال

هو    الغرض  : التسلسل ممنوع، فإنَّ نقول  هذا أنْ   ناجلواب عو

الذي ألجله  األ  عبارة عن امر  أنْ   ،لفعلفعل  ون بعض  يك  وجاز 

 واهتا.ل لذفعَ تُ  ياءاألش

ق  بالغال  الوا:الثاين:  هللا اكان   لالَّ ة، وإويَّ لس عٰىل ا  ليهبة إنسرض 

ناقص ال  مالً ستكم  اً تعاٰىل  كان    غرض،بذلك    وتركه   فعله وإذا 

 .ضاً يكن غر ة ملسويَّ بال

أنْ  نُ   واجلواب  ال  لأنَّ م  سلِّ نقول:  اامَّ ـ ه  وعدمه ستوٰى   وجوده   

  غرضاً   يكون  صالح ألنْ نفع الغري    فإنَّ   ،غرضاً   بة إليه مل يكنبالنس

 به.فع ينت مل إنْ م ويلحكل

  لألشاعرة: جب خالفاً اف وليالتك ]]٣٦٠[[ص /

مغرياً   وإالَّ   ،واجب  هو: ولقا الطبيعللطللقبيح  با  لكان   ي ب 

 له من زاجر.  بدَّ فال ،له

امل ذهبت  أنَّ أقول:  إٰىل  عىلٰ ا   عتزلة  واجب   ، تعاىلٰ   اهللا  لتكليف 

لت  ف من كمكلِّ ه لو مل يُ  ذلك بأنَّ وا عىلٰ ستدلُّ وا  .لألشاعرة  خالفاً 

ا   يهف  التكليف ط  ائرش  بالقبيحغراإللزم  بء  والتايل  م  قدَّ ملفا  ل،اط، 

ب فيه  وركَّ   عقله  وأكمل  خلق شخصاً إذا  ه  أنَّ ة:  طيَّ ان الرشبي  .مثله

الطبيعيَّ  أنَّ الشهوة  وعرف  عىلٰ مكلَّ غري  ه  ة  أقدم  فعف  القبائح    ل 

يح  بقال  لواجب وقبحعقله وجوب ار يف  قرِّ  يُ حلسن، فلو ملوترك ا

لوإالَّ  بطالن  أمَّ و  لقبيح.با  هل  غرياً م  كان  اء  غر اإل  نَّ فأل  ،التايلا 

 . حقبي بالقبيح

يقا ومدح  (ن احلسن  له حس عقتٰىض قيعلم بم  عاقلال  نَّ ل: إال 

ف عٰىل  ا)علهالعقالء  وقبح  وذمَّ لقبي،  واملدح    عىلٰ   العقالء  ح  فعله، 

الفع  عٍ دا فصار  والذمُّ ل،  إٰىل  عنه،  عدف  من  يلزم  تكليف  لام  ال 

 القبيح.بء  غرااإل

  فإنَّ ك، الفعل والرت يف كاٍف  غري والذمِّ م باملدح لعلا  ا نقول:نَّ أل

ق   ك املدحروت  لذمَّ ون ايستسهل  الءالعق ضاء أوطارهم وحتصيل  يف 

 آخر هو التكليف. حرجِّ من م فال بدَّ  يحة،ات القباللذَّ  مآرهبم من

 .عالرش ىلٰ م عكع، وال حهو الرشاكم احل  ة أنَّ اعرة األشحجَّ 

أنَّ اجلو ها  واب:  الوجلي  ناهاحلكم  هو  الرشس  بل عي،  وب 

 . ذمَّ الو ]]٣٦١ [[ص/املدح  قُّ يستحاعله بحيث ف كوني

 يف: التكلانقطاع  يف

 زم اإلجلاء.  لوإالَّ   ،قال: وهو منقطع

أ   قول:أ  عٰىل  أنَّ ا  نَّ الدليل  منقطع  إمَّ لتكليف  أنْ ه  كلُّ يص  ا    ل 

ح  قبيوهو   ،مظل الثاينو .ال وأ   ،لثوابامن ه إٰىل ما يستحقُّ  حقٍّ مست

 هو قبيح.و ،ءمنه اإلجلام يلزل واألوَّ  .اىلٰ تع  اهللاعىلٰ 

*   *   * 

 الشبهة فيه:  ودفع  التكليف حسن ]]٣٩٢[ص [

بح  والق  ا الغرض واحلسنوكذ  وجوبه،  د مرَّ قال: والتكليف ق 

معرو  وإنْ  الفكانا  لكن  التأكيد  ائدفني  العوأمَّ   ريه.وغة  بث ا 

مصجلوا  ،عوممنف  فجاز،    وسٰى م  عرش   اوأمَّ   ة.ولجمه  لحةز 

قد  أنْ  ومل  ان  بنيَّ   يكون  ت  ،لنقَ يُ قطاعه    يفيض (له:  قو  هم.واترلفقد 

ل  آخر، وباألوَّ   جلواز حدوث مصلحة يف وقت  ،نوعمم  )ء البداإىلٰ 

 ر. لتواترج اجلواب عن ا خ

اب  اجلو التكليف قد سبق  ة ثانية لنفاوالوٰىل ة األُ أقول: املعارض

 وجهني: من ثةالثالوعن  .كليفتال حسنباب  نهام يفع

  ائدة ف  كنَّ ني لكانا معلوم  وإنْ سن والقبح  حل: انقول  ل: أنْ ألوَّ ا

األدلَّ   نَّ فإ  ،دالتأكي  ةالنبوَّ  تطابق  العقليَّ يف  والسمعيَّ ة  حية  من ة  صل 

غري التأكيد، ر  َخ أُ وائد  ا ففهن   وأيضاً   . حيصل من أحدمها  ما الة  القوَّ 

 :جوهوهو من و

  ،طاعةيف ترك الف  لَّ عذر املكع  انقطاها:  أحد  ]]٣٩٣ص  [[/

ق   :  عاىلٰ ال تكام 
�

 �ِلن�  يَ ِ�َال
َ
ٰ اِس ُ�ون

َ َ
 َ�عْ ِهللا ُحج�  ا �

ٌ
  �ر�ُسلِ َد اة

تعاٰىل    اهللا  : إنَّ يقول العبد  أنْ   ةجَّ لوا: وتلك احل. قا]١٦٥[النساء:  

لعبا  لو يُ   إيلَّ ألرسل    دتهخلقني  كيفيَّ عرِّ من  أ  .ادةلعباة  فني    نَّ أو 

يقالع إنَّ وبد  وامل  يفَّ   لق خ  هللا  ل:  االشهوة  والشهوة  يعلطبيل  ي 

فهالَّ والغ أرفلة،  حنيينرذكِّ يُ   والً رس  سل  ويتوعَّ الغفل    حال ة   دين 

للقب أنْ   ؟يحالفعل  عيقو  أو  حاإلي  أنَّ   لمُت ل:  والكفر  امن  سن 

اسقبيح،   أعلم  الثتحقومل  عىلٰ واب  اق  ب  قاعوال  ،لاألوَّ   الدائم 

 خر. اآل ىلٰ ئم عالدا
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أنَّ و الاإل   ثانيها:  أنْ   نسان  إالَّ يعي  يمكن  مم  ش  مشاركة  ن ع 

  . من زاجر  فال بدَّ ساد،  والف  عزة التنامظنَّ، وهو  تامعي نوعه واجبن

بال كاٍف   قبيحوالعلم  اال  ، غري  أكثر  القبيح لناس  ستسهال  صدور 

بدَّ عنهم فال  املالرسومن    ،  بوقوع  ل  عن    رزاجال  ابقالع(نذر 

 د.فساال )وقوع

مور  أُ وهي ، يهاع علالكن االطِّ يم ة الخفيَّ ت ا: الصناعاهثالثو

 .ليمهاياء لتعبعثة األنجب بوع، فوالن ة يف بقاءيَّ وررض

د  والعقائ  ،ملعاشيف ااضلة النافعة  ورابعها: تعليم األخالق الف

 املعاد.ة النافعة يف قَّ احل

ه عقلل  امحني استك هف، فإنَّ املكلَّ   وف عنزوال اخلا: مسهوخا

 ملك  يف  فه ترصُّ من حيث إنَّ اخلوف  له  صل  ح  ل بالعبادةاشتغ  نْ إ

يتعبَّ   ةكيفيَّ   يعلم   ]]٣٩٤[[ص  /فال    يضاً وأ   .غريه بما  مل   وإنْ   ،هد 

 ريط. خاف من التف يشتغل

 ه فيع األنبياء  ما هو معلوم، فنفحلسن  من ا  قول: إنَّ ن  أنْ الثاين:  

جمهول  ومنه  .التأكيد هو  ال  عهمففن  ،ما  ك ذلوك  .ريفتعفيه 

 ح.القبي

*   *   * 

مة /ليك النفستس  ):هـ٧٢٦ت ( يلِّ احل العالَّ

 :فييف التكل :مسب اخلاملطلا]] ١٧٢ [[ص/

االبإراد  وهو جهة  عٰىل  طاعته  جيب  من  مة  فيه  ما  ة  شقَّ تداء 

اإلعالمبرش وهوط  من  ألنَّ   ،حسن  .  تعاىلٰ ه  وفعله  يف  اهللا،  عل  ال 

بدَّ   .قبيحال غم  وال  لقبحرن  عائدليو  .ثالعب  ض،  تع  اً س   اىلٰ إليه 

إٰىل  ستغنائهال  وال  .الغري  لنفعة  املشقَّ   لزامف لقبح إكلَّ املغري  ، وال 

امل بابتداءً قبحه  ف لكلَّ رضر  نفعه النتقاضه  من علم  ، وال  تكليف 

ه  به، ألنَّ  داء االبت يصحُّ وال لنفع  ،لقبحهر  لرض، وال تعريضه لكفره

 ه.تداء بالبن ايمك لنفع ال ضعريفهو الت . عبثاً يصري

الغرض  ونف  رةواألشاع أفعاله،  ا  ناقصاً لك  وإالَّ يف  ذ  ان  اته  يف 

هو األوٰىل له.   له ماه حيصل  لإذ بحصو  غرض،ذلك الب  مستكمالً 

وعات الظاهرة  املصنوإبطال غايات    لعبث لزم اوإالَّ   د،وليس بجيِّ 

 ة. اخلالقيَّ كام يفدة باطلة، تفامها. واالسكَ حِ 

ووه عند  او  ول  فاً خال  زلةملعتاجب  مغر  إالَّ ألشاعرة،   ياً لكان 

عن    وراً ونف  القبيحٰىل  إ  قل ميالً للعا  ألنَّ ]]  ١٧٣[ص  /[  ،بالقبيح

 . ارتكابه التكليف الزاجر عن القبيح لزملوال ف، حلسنا

بيح أو  القف بكلِّ  يُ بصفة الفعل لئالَّ   ملاً ف عاون املكلَّ طه كورش 

املستحقِّ باح،  امل الث  ليهع  وبقدر  لي وا من  اا  ؤمنب    . لظلمنتفاء 

عدروالق اإليصة  م  .الٰىل  القبي  عن  هاً نزَّ وكونه  وافعل  إلخالل ح 

كلَّ   يكون  وأنْ   .واجببال ممك  فما  باملحال،  ناً به  التكليف   .لقبح 

يستحقُّ ممَّ وكونه   كالواجبه    ا  والالثواب،  القبيحب  وترك    . ندب 

يُ ا ملبينه وبني م  زاً يِّ ف عليه، مملَّ وقدرة املك لة من اآل  اً نمتمكِّ   ،فهكلِّ  

إليهحي  باموالعلم   حة  والعلَّ   .تاج  املؤمنتكسن  يف  يف آتي  ليف  ة 

للنفع ثابت فيه. واختيار   تعريضوال  ،رغري مؤثِّ   لعلما  إنَّ ف  ،رالكاف

 ن عن حسنه.احلسج  رِ فر ال ُخي الك

*   *   * 

مة ا /مناهج اليقني   ):ـه٧٢٦ (ت حليلِّ العالَّ

 : فتكلييف ال :ع ب لراحث االب]] ٣٣٠[[ص 

عبار موهو  بعث  عن  عىلٰ   جيبن  ة  مطاعته  فيه  ما  ع شقَّ     ىلٰ ة 

االب اإلعبرش  تداءجهة  الوالإرا  فإنَّ   الم،ط  عة  الطا  الواجب  ددة 

حسن    تعاٰىل، وهو  ة اهللا، لسبق إراداً الصالة من الولد ليس تكليف

تعاىلٰ ألنَّ  فعله  حه  ووجه  للنه  س،  يمكن ثالتعريض  ال  الذي    واب 

 ،يمن التعظضمَّ ه يتألنَّ اب  ثو بتداء بال يمكن االمل  امنَّ إه، وء بابتداال

 ء به. بتدا حيسن االال وهو

نُ   قيل:  فإنْ  أنَّ سلِّ ال  بتفضُّ لا   م  ممَّ التعظل  قبيح  يستحيل يم  ن 

 نفع والرضر. عليه ال

ة،  شاقَّ ال  عالٰىل األفف عظيم ال يتوقَّ التع  نا لكن استحقاقملَّ س

باالتلفُّ   نَّ إف اجله  لأسهلشهادة  ظ    به   املستحقَّ   النفع   نَّ أ ع  ماد  من 

 .ظمأع

د  وألنَّ  مؤدّ ك  بنيائر  التكليف  وإىلٰ   ياً ونه  النفع    ،رالرض  إىلٰ  

ر فدفع الرض  ، ر رضوريدفع الرضوري وليس برض  لب النفعوج

ال جلب  من  الت  نفع،آكد  بحصول  النفع  كليف  لكن  حيصل 

 كان  املَّ لنفع، وكا   ر ويفوتلرضع ايف يندفتكلدم الوبع  ،روالرض

 .قبيحاً ان ك لككذ

 .يففال تكل ،تهلقه وإرادبخ  كلَّ ال ألنَّ و

ال   نَّ وأل ومعل  وجودمعلوم  اواجب  مموم  فال   ،تنعلعدم 

 .يفلتك

إنْ ا  نَّ وأل فال ترجيح    لداعيني  إمكان فالاستويا  يف،  تكل  فال 

 رفني فال تكليف.د الطوجب أح نْ إو

حتصيلوقوع  حال    ليفالتك  وألنَّ  وق   الفعل  ال    لهباحلاصل 

، درةالق  املقدور عن   حصولالَّ إ  الً فاع  لكونه  ال معنٰى   هألنَّ   قدرة،
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أنْ  فلم   احلال،   يوجد يفعل الال لف احليف  ن فاعالً يكو   ويستحيل 

مأموراً  احلال  يف  بلبيش  يكن  إعال  ء  ذلك  بصريورته    ماً يكون 

 بل.ستقامل]] ٣٣١[[ص / يف راً مأمو

يسالفا  وألنَّ  عودهائدة  تعاىلٰ   تحيل  أ إليه  ا  و  ا  ألهنَّ   ف،كلَّ ملإٰىل 

ه يف  ألنَّ  ،يف احلالس فلي عاً كانت نف وإنْ هو قبيح، ف راً انت رضك إنْ 

 فهو عبث. ،من غري التكليف ممكن هألنَّ  ،يف ثانيهوال ٰى أذَّ ل يتاحلا

جتري  عىلٰ التكليف    نَّ وأل ذكرتم  يف جمرٰى   ما  الغري  القاء    

 . به عليهوج ليثييفه باخلرلتك ثمّ  ،البحر

فكيف   ،رةجاألُ ي جمرٰى  رالثواب جي  وهوليف  كالتئدة  اف  نَّ وأل

 ؟ضاها من غري رلهفع اىلٰ حيسن منه تع

أ  االستحقاق   ةبوقيَّ غري مس  نإلجالل مم واالتعظي  نَّ واجلواب 

عقالً  ص  قبيح  ممَّ سواء  ينتفدر  وين  ممَّ أ ر  ترضَّ ع  يستو  عليه  ن  حيل 

  قُّ حيستب ال  الثوا  ألنَّ حيح،  ثال فغري صاملا ذكروه من  وم  .ذلك

   هو امنَّ إتحقاق  وجب لالسامل  ذنلشهادة، فإمن غري ا  هاداجل  بببس

أنَّ   كَّ موع، وال شجامل من   املجموع  ل مناحلاص  ثوابال  يف    أزيد 

ااألجزاء، والرض  ثواب من  قليل جر احلاصل  بالنسبة    اد� لتكليف 

احلاصلتركه  إىلٰ  والنفع  من    ،  أعظم  ب  تعببه  كثري،  التكليف 

 ق.الإلطا ب منتٍف فوجه القبح 

 ا نَّبيَّ    ماوإرادته عىلٰ تعاٰىل    اهللاق  ها من خلرس ألفعال بأت اوليس

بالوقوع   العلم  ف أنَّ لا فيام سنَّوقد بيَّ  .يففحسن التكل لف،فيام س

الذي هو   واتبع للوقوع  للقدرة  يُ   ،يارالختتبع  ،  اممنعه  ر يفؤثِّ فال 

 .حقاً ال م وجوباً لوعه بحسب املإنَّ نعم 

بع بأ وأجاب  ويعال   يعلم  تعاىلٰ   هنَّ ضهم  القدرة  لوقوع  م 

عليه،  كلَّ لمل إخراجه ف  تعلُّ درالقعن    فليس  بسبب  اة  لعلم ق 

 العلم هبا. ق علُّ ة له لتربوت القدمن ثأوٰىل وع ببالوق

يقال: فيكون ال اٰىل غري  تع  جيعل علم اهللا  أنْ من    ناً عبد متمكِّ ال 

 منه. الف العلمع خمقو تقدير ولم عىلٰ ع

ينت  األنَّ  ذكرمض  قنقول:  فإنَّ تعاىلٰ ه  حقِّ   يف  هومتا  بأحد  مل  عاه  ، 

 اآلخر.   عىلٰ  درتهالفعل مع ق  طريف

 ع وصف علوم مملدم طرف ارض عف أنَّ  :اماجلواب فيهريق وط

للمحال،   ملزوم  يتألنَّ ]]  ٣٣٢[[ص  /العلم  وضع  نزَّ ه  منزلة  ل 

 . ان وجودهكم بإمكرف مع احلم الطعد

ف تكليوالاه،  لفنام أسكة  ر ف عن القدج املكلَّ رِ جيح ال ُخي الرتو

حا  أنْ   جاز الفعل  وق  لةيقع  ال  وع  قبله  أنْ ديتق  عىلٰ أو  يوجد    ر 

موجوداً الفع م  ل  واعدوماً أو  ت،  وملكلَّ اع  فلفائدة  يستحيل  ف 

 البحرليف وإلقاء يف  التك، والفرق بني  وجودها من دون التكليف

 رُّ روج وما يضطإٰىل اخل  عهم  يضطرُّ يم  ر عظلقاء رضاإل  ألنَّ ظاهر،  

 والثواب.التعظيم  قاقتح له يف اسال تأثريه فعلف ،لغريليه اإ

ملدح  اهبا    قُّ يستحالتي    خالقملكارم األطلب  ه  يف فإنَّ كلالتا  أمَّ 

وفالتعظيوا الفعل،  إٰىل  إجلاء  وليس  األُ م  الثواب  ا  ألهنَّ   جرةرق 

بالمستح  يسرية إىلٰ قرة  املالثوا  نسبة  للتعظيقار ب   ،واإلجاللم  ن 

 الفه. بخاة ملرض اة عىلٰ رجألُ ا  تففتوقَّ 

الةمسأ]  ٢٠٢/٨[ وا:  وإالَّ لتكليف  لجب  إ   اهللا ء  غرازم 

  اهللا   أنَّ   :ةطيَّ الرش   بيان   ه.لم مثقدَّ فامل  ،قبحهطل لوالتايل با  ،يحبالقب

امل عن احلسن،    وراً ح ونف إٰىل القبي  الً ه ميف وجعل لكلَّ تعاٰىل خلق 

  الَّ إح ولقبيبح اق ب ولواجعقله وجوب ار يف  قرِّ يُ   بأنْ   فهكلِّ  يُ لو ملف

 غراء. لزم اإل

 . معارضاتو ضاتعرتاذلك، وهلم اة يف شعريَّ األف وخال

 سلف.وقد  ،حبسن والق احلعىلٰ  مبنيٌّ هذا  أنَّ  نها:م

أنَّ  الزم  ومنها:  غري  ألنَّ اإلغراء  يعالعاق   ،  أنَّ ل  ء العقال  لم 

فكان هذان    يح،فعل القب  عىلٰ ون  ن ويذمُّ سن عٰىل فعل احلحويمد

العىلٰ   فلَّ للمكثني  عبا  العلامن فعل  وترك    وإنْ قبيالواجب  مل   ح 

 ف.حيصل التكلي

وب مع ج قبح والوبال العلم  عىلٰ ف توقَّ   إنْ ليف التك أنَّ  ا:منهو

 علمال  ف مع أنَّ يتوقَّ مل    لدور، وإنْ  بالتكليف لزم االَّ إال حيصل  ه  نَّ أ 

 بعاقل.يف من ليس لتكالعقل لزم  املام من مجلة كهب

أنَّ ومنه اليتكلال  ا:  مفي  بدَّ   ف  اه  معرفة  وإملكلَّ ن  فكيف    الَّ ف 

مكلَّ أنَّ   يعرف املكلَّ رفومع  ؟فه  م  بدَّ ال    فة  ة  مجل  من   ،انن زمهلا 

ك العقامزمان  ففل  مكلَّ ل،  يكون  الزمان ال  أنَّ   فاً ي ذلك  مامع  ئل ه 

وناإ القبيح  فكام  عن فر  ٰىل  جاجا  الواجب،  وقت  يف  كلِّ يفز  ز     

 .وقت

ق أنَّ   :لألوَّ ا عن  واجلواب  ]  ]٣٣٣[[ص  / بحث يف  الد مٰىض ه 

 ح.سن والقباحل اتإثب

الثا العقال  أنَّ   :ينوعن  يأكثر  الء  رون ويستحق  ذمَّ ستسهلون 

 تكليف. من باعث آخر هو ال ، فال بدَّ طارهمقضاء أو املدح يف

ال أنَّ   :ثالثوعن  من  واالع  املنع  بالقبح  حيصل لوجولم  ب ال 

 .ف بالتكليالَّ إ

الرا  عىلٰ هو  ليف  كالت  من  دراامل  أنَّ   :بعوعن  يشقُّ البعث  ما    ،
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ه ل  دَ جِ ف وُ كلَّ باملقبل علمه    جبلواوب االقبيح ووج  عامل بقبحوال

 ف. ه غري مكلَّ نَّ إ :هاهنا قيل  وقد ،لمعو نفس الوه ،باعث

ال]  ٢٠٣،٩[ خيمسألة:  التك  تصُّ   بليوجوب  دون  ف  املؤمن 

اره  ختيادم  وع  ،الثواب  عٰىل حتصيل  له  ه بعثنَّ ر، من حيث إلكافا

به  ن  يتمكَّ   هو أنْ   بالتكليف  غرضال  وألنَّ   .هيوجب قبح  ال  لنفعل

من  كلَّ امل اسالوصف  إٰىل  الثوتحقاول  قد  اب،  ق  يف  حوهذا  صل 

متمكِّ نَّ إفحلال  ا الثواب  ه  ووصول  لكنَّن،  آخر  مرشغرض  وط  ه 

 ل.يف احلا غرض كيلِّ ليس بباكتسابه و

 .منؤامللكافر فيه مصلحة ليف اوا: تكقال  ونيُّ ادوالبغد

 ؟ رآخ رع الغري برضف حيسن نفكي قال:ال ي

من   الرضر حصل  ه بلل  فر رضراً كاال  كليفنقول: ليس تا  ألنَّ 

 يفه.يف تكل ثذن ال عب، فإلهبَ ِق 

املعتزلة: لعىلٰ   لزاماً إة  قال بعض األشعريَّ  ما  الصبيُّ و  قبل    ت 

يا اهللاقاوغه وبل لكان    ؟ثواب املؤمن  صل إىلٰ أفي  نفتال كلَّ   مَ ـلِ   ل: 

لألينِّ   :واباجل كلَّ   لكفرتفو  علفلامَّ   ،تك  قبل  ك  متُّ أ ا  هذ  مت 

يا  ا  قولفي  .التكليف أ   مَ ـلِ   اهللالكافر:  كالمتَّ ال  فتنقطع    طفل؟ني 

 .ة اهللاجَّ ح

الطفل  و تكلي  أنْ هذا غري صحيح، بل جواب  كيقال:    ان فك 

مفسدة قبيحك  وذل  ،فنيملكلَّ ا  بعضل  فيه  الكتكلو  ،وجه  افر  يف 

يقول: أو  كذلك،  تفضُّ يتكلال  ليس  امل  جيبوال  ل  ف  ل  تفضِّ عٰىل 

 ل.فضُّ الت

[٣٣٤[[ص  / التكتعلَّ م  لة:مسأ  ]٢٠٤/١٠]]  علم  ليف  ق 

منوالعل  عمل،و  وظنٌّ  عقيلم  كالتكحم  ه  بض  يتوقَّ   كلِّ ليف  ف  ما 

ك السمع  الصانع،عليه  كالعلمسمو  إثبات  حمض    بوجوب   عي 

الق  ،ةالسمعيَّ الواجبات   السمعيَّ بائوقبح  املندوبات  ة  وندبيَّ   ،ةح 

املوكراهيَّ   ،ةمعيَّ الس السمكرة  باحات املة  وإباح  ،ةعيَّ وهات 

 ة.معيَّ الس

ض  سمعي حم   ظنُّ ة، والدانيَّ الوحي كالعلم بمعوس  عقيلومنه  

القبجب  الظنِّ ك عنهة  كرلة  عقيل  والعمل  االشتباه،  الوديعة،    دِّ د 

 كالصالة.معي وس

يُ سألةم]  ٢٠٥/١١[ يفشَرت :  ك املكلِّ   ط  فات بص  عاملاً   ونهف 

بمقدار    ملاً عاوكونه    .اببه الثو  حقُّ يست  ف ما الكلِّ  يُ لئالَّ   ،األفعال

ألووإالَّ   ،وابالث  من  املستحقِّ  ا  ومعهامصل  يقلبعض  بح   

قادراً و يك  وأنْ   .كليفالت اإليصالعىلٰ   ن  أيضاً   ،    ال   أنْ و  .لذلك 

  ز منه إيصال جلا  وإالَّ   ،اجبول بالإلخالالقبيح وافعل  يه  عل  يصحَّ 

 ب. الثوا من ضبع

الفعل  شَرت ويُ  يف  به  لَّ كاملط  ممَّ   وأنْ ،  ممكناً   كوني  أنْ ف  ا يكون 

 بيح.الق ندوب وتركاملب ولواجه الثواب كاب يستحقُّ 

 بينه   زاً ف به، مميِّ لِّ ما كُ   عىلٰ   قادراً   نيكو  ف أنْ كلَّ يف املط  شَرت ويُ 

م يُ وبني  مل  مكلَّ ا  املحا  من  ناً تمكِّ فه،  إليآللة  ومتمكَّ تاج  ن م  اً نها 

 ام حيتاج إليه.العلم ب

أنْ  التكلييفط  شَرت ويُ  فني،  لَّ ملكا  دة ألحد منيكون مفس  ال  ف 

علم  ر فيينظ  أنْ ف  يمكن املكلَّ مان   الفعل بزىلٰ ع  ماً يكون مقدَّ   نْ أ و

 لف. حتت ما س يدخلد به، وهذا الوجه الذي تعبَّ  عىلٰ  د بهبَّ عما ت

علمإ  دة:قاع من  احلك  ذا  الفعلنييم  املتضادَّ أحد  أ ي  ذا  إه  نَّ ن 

ق قاقدر االستحو  ،ر عٰىص آلخه بافكلَّ   إنْ و  ، فاملكلَّ   ف به أطاعلَّ ك

أنَّ ىلٰ ة ععتزل، مجهور امليهام واحدف م  بام علليف  ن منه التكحيس  ه ال  

ر من  قدتعريض بذلك البالتكليف هو ال  غرضه  ، ألنَّ نه العصيافي

وهالثواب أنَّ   و،  حيصال  هيعلم  في  كلَّ ه بل يف غريهل  فلو  مف،  ال  ه  ا 

نقضاً حيصل   كان  القدر  ذلك  عويش  .غرضلل  به  هذا    ىلٰ كل 

 ف الكافر.تكلي

عدة القاعٰىل هذه    يننبية: وقايض القضا  قال]]  ٣٣٥[ص  [/

 .خانيفيها الشتلف اخة] يَّ [فرع مسائل

ه  فإنَّ   فة املكلَّ و شه  ذا زادإه  أنَّ تعاٰىل    لم اهللاذا عإل:  ألوَّ فرع اال

وإنْ عيصي يزدها    يعص  مل  أقا  .مل  عيلٍّ ل  البو  زيادته،    :  حيسن 

 هاشم. وأبوخالفه 

 وجد ية تاملعص  ألنَّ ن مفسدة،  تكوة  الزياد  نَّ بأ  بو عيلٍّ أ   حتجَّ او

 ندها. ع

أيبحجَّ  أنَّ ة  هاشم  ز  يف    ت  ،ةمشقَّ   يادةذلك  عريض  وفيها 

 لزائد.للثواب ا

 علم اهللا   إنْ   سة من الوسو  كينهس ومتلي: تبقية إبالثاين[الفرع]  

ام  تعاىلٰ  العبد  يقبمل  وإنْ   ،صيةملعن  مل  حيصل الوسوسة  ن  تمكُّ لاح   

وإنْ سوسالو  من أنَّ عل  ة،  انتفت  واملعصية    صلحي  هبا  م  إذا 

 ذلك. ٰىل بح منه تعاية ق نتفت املعصا  وسةالوس 

 م.تقدَّ  من اجلانبني ما دليل، والبو هاشمأ يف ذلك  خالفو

ا امليتبق  لثالث:الفرع  الكافر  معة  اإللوم  واستنه  قاق حيامن 

 أليب هاشم.  ، خالفاً يلٍّ جبها أبو عأو الثواب،

 .لطف فتجب  تبقيته بأنَّ  عيلٍّ أبو  جَّ تحا
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أنَّ ة أيب هاشجَّ ح ال    سن أنْ فح  ،وليس بلطف  نيمتكقية  التب  م 

 فعل. ي

م منه لو ية املؤمن املعتبق  عٰىل أنَّ   معاً   فقااتَّ والقضاة:  ايض  قال ق 

ألنَّ حسن  الكفر الزاتعريض  املستقبل    يف  هتكليف  ة،    ، ئدللثواب 

 الكفر.  هنم تكليف املبتدأ املعلومفتكون كال

  الذيمنه الغرض    أ مل حيصلبتدملالتكليف ا  يقول:  نْ أ   ارقوللف

 .هذا بخالف سناً ان حفك ،لتعريضا هو

الالفر املع  الفرابع:  اهللاللعق  ملستحقُّ ا  اسقؤمن  علم  إذا    اب 

منه الكفر؟ علم    وإنْ وتكليفه  قيته  ل حيسن تبتوب هال يه  نَّ أ   تعاىلٰ 

نعم،  قال بيَّ   قوم:  ملا    رج بفسقه  خيه الاه، ألنَّ نَّوهو عندي ضعيف 

 ما يأيت.واب عٰىل الثق عن استحقا

بعد   سق ويتوبه يفأنَّ   عاىلٰ ت  علم اهللاذا  إس: املؤمن  اماخلفرع  ال

حسنفسق تبقيته  ه  عل ذإا  أمَّ   ،إمجاعاً ]]  ٣٣٦[[ص  /ت  منا  أ م  ه نَّ ه 

ع فيموت  قاٰىل  جيسقه  حممود:  اخرتامه،ل  باطوه  ب  عندي  ل،  و 

 فيه. بحث الد، وسيأيتيعلوعٰىل ا وهذا مبنيٌّ 

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ (تيل عبيدين اليد الدِّ هوت/ عمالَّ ال اقإرش

 :التكليف : يفالعارشقصد [امل ]]٣٧٩[[ص /

 سائل: يه موف

 : ]رشوطهوٰىل: يف لة األُ املسأ

املصنِّقا التك  ف:ل  ال  منيف،  ل(القول يف  تكليف مجلة رشائط 

 به).لم الع من نمكُّ تلا  ف به، أولِّ علم بام كُ القدرة والو العقل

عٰىل    تهطاعجتب  ليف بعث من  : (التك)هظلُّ م  دا(الشارح  قال  

 م).ال عط اإلبرشداء االبت جهة ة عىلٰ شقَّ يه مما ف

ام والنهي  لز إلواألمر وا   ادة فيه اإلرل: (بعث) ليندرج   قاامإنَّ و

أوٰىل من ذكر    يهو  ،ا باعثةوهنتشرتك يف ك  ا بأمجعهافإهنَّ   الم،عواإل

األُ هن  مواحد   كمذه  مثالً األور  خيفإنَّ   ،مر  التكليفمن  رجه   ه 

جامعاً تعريال  حينئذٍ   ونيك  فال  اتباملنهيَّ  (اوبإض،  ف  ) لبعثافة 

ه ال  فإنَّ   ة،اجب الطاعليخرج بعث غري و  ته)ب طاع(من جت  ][إىلٰ 

املا  ذهه، وٰى تكليفاً سمَّ يُ  إٰىل  ال  صدر الذي هوإلضافة إضافة  بعث 

 ه. تلفاعل، وهو من جتب طاعا

م(عىلٰ وقولنا:   مشقَّ   فيه  يشمل  ا  والرتوفعاألة)  كاحلجِّ ال    ك 

وهي   - الكلفة ذ منف مأخوتكليال  ألنَّ  )ةقَّ املش( عتربوا .مالصوو

 عتبارها. من ا فال بدَّ  ،- ةشقَّ امل

ريه كام  التابع لغ  البعثن  م  زالبتداء) احرتاهة اجوله: (عٰىل  ق و

أ يأم فإنَّ اللصا]] ب٣٨٠/[[ص    أو عبدهحدنا ولده  ر  ال ذل  ة،    ك 

ليسذلك    نَّ ، ألاله هب  ليفاً يكون تك بل  االبتداء،  ة  جه  عىلٰ   البعث 

 .تعاىلٰ  هللاابع لبعث ات

أنْ وي املي  نبغي  يفكون  جهة  راد  (عٰىل  ال    أنْ االبتداء)    قوله: 

الذل  يكون تابعاً ك  كاملغري  بعث  ذكرناهه  صور     الو يف  أمرنا  لد  ة 

بال أنْ والعبد  ال  م  صالة،  يكون  فإنَّ لقاً مط  غريهببعث    اً ق بوسال   ،  

أراد عم  من  فعالً ن  غري  رهأم  أنْ بعد  به    وأمره  بده  ممَّ به  جتب  ه  ن 

لفعل، مع  للعبد بذلك ا  فاً كلييكون ت  دسيِّ ر الشعو   من غريعته  طا

يف    احلدُّ   وه به، فقد انتقضرسَّ ف  بتداء عٰىل مااال    جهةليس عىلٰ   هأنَّ 

 ه.عكس

م فرسَّ وعٰىل  هذاا  يرد  ال  ألناه  الإراد  نَّ ،  وأمره  سيِّ ة  عٰىل د  هنا 

 املفروض. شخصادة ذلك الرإل  ابعاً ذ ليس ذلك تبتداء، إاال هةج

(برشوقول اه:  الم  ألنَّ   م)،إلعالط  للمكلَّ علَ يُ   ا  أنَّ م  من   ف 

 .اً ال يكون تكليفليه ع ثهطاعته بعب جت

وللهقو أي  (وله)  ير،  طرشو( لتكليف  :  ما  إٰىل منها  جع 

ه بيح، وكونالقب  فكلِّ  يُ فعال لئالَّ األفات  بص  املاً عنه  ف، ككواملكلَّ 

  ز أنْ ا جلإالَّ ب، والثوا   (من  ف بهكلَّ  امل) عىلٰ تحقِّ سامل  قداربم  عاملاً 

ظلامً   صهنقِ يُ  لئالَّ الثوإيصال    عىلٰ   قادراً يكون    وأنْ   ،فيكون    اب) 

الٰى يعر الثواب    من  تقدير  تكليف  إيصاله،  ف  املكلِّ   عجزعٰىل  عن 

يف  امً حكييكون    (وأنْ  ق ال  خي  اً بيحعل  جلاز  وإالَّ ،  بواجب)  لُّ وال   

  إنْ  ه ف بما كلَّ فعل واجب عٰىل ب الله بالثواخالوإ بائحتكليفه بالق

 .ركاً كان ت إنْ  وتركه ،فعالً  كان

 ).ذكره فصنِّأمهل امل لهذالك كّله، فن ذمٰىض بيا(وقد 

هذا نظر اماهيَّ   رشحم يف  فإهنَّ   ،ويف  بأنَّ لتكليف رصَّ ة   قد   هحوا 

من   وقدتع  اهللايكون  الويك  ]]٣٨١/[[ص    اٰىل،  من  منَّون  ا  احد 

املعدهوعبلده  لو ومن  يُ أنَّ لوم  ،  ال  يف  شَرت ه  الواحدليتكط  ا  منَّ  ف 

بلو أنْ لده  م  فعل  قدر  يستحقُّ يعلم  الفع  ىلٰ ع  ا  اء،  اجلز  ل منذلك 

يُ  وشَرت وال  حسنه،  يف  ذلك  يُ ط  ف  املكلِّ   يكون  أنْ   اً أيضط  شَرت ال 

  قادراً  كوني بواجب، وال ال خيلُّ ، ويحاً يفعل قب ث البحي معصوماً 

 ٰىل اجلزاء. ع

هذهلِّ ُس   ولو كون  حسن   يف   اً رشوطلكانت    طاً رشو  م 

 وقبيح. نقسم إٰىل حسه ين، فإنَّ تكليففس ال يف نال التكليف،

م )هظلُّ   دام (  قوله  (وقد  أ  بٰىض :  فلهذا  املصنِّيان ذلك،  ف مهل 
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إنْ [ تق  ذكره])  ما  بذلك  مراده  ت] كو[من   مدَّ كان  ال     حكيامً عاىلٰ نه 

  يع ما ذكره ه مجأراد ب وإنْ ، ممسلَّ  بواجب فهو   وال خيلُّ  حاً بييفعل ق 

املائرشالمن   فإنَّ يفف  فاملكلِّ بة  قتعلِّ ط  ف  ملكلِّ ا  أنَّ   ه مل يمضِ ه نظر، 

 يأباه. العرف  ره مع أنَّ  ذكامب   موصوفاً الَّ إون ال يك

يعنه:  قول املصنِّ(وقال)  مج((  :في  التكلا رش   لةمن   )، يفئط 

رشاعىلٰ   بيهاً تن وجود  وقدأُ   ئط   املصنِّ  خرٰى،  ا ذكر  ط  ائلرشف 

عقل الذي  ري التفس  رَّ مقد  ، وعاقالً كونه    وهو  ف،املكلَّ   إىلٰ الراجعة  

 يف). مناط التكل هو

 بقي منه ن الكتاب وال فيام م مه ليس فيام تقدَّ إنَّ يف هذا نظر، فو

العقكر  ذ التكتفسري  مناط  قيل يفو  .فليل الذي هو  تفقد  ه: سري 

ملستحيالت  ا الة استحالواجبات و علم بوجوبال هاغريزة يلزمه إنَّ 

 . وانعارتفاع املعند 

اوالق فيهنلي  ألخرييد  والنائم،السا  درج   ق عليه ه يصدألنَّ   هي 

 . مور املذكورةاألُ لم بعه غافل عن النَّ ع أ ه عاقل مأنَّ 

(أل  من    نَّ قوله:  وأنْ تكليف  قبيح،  بعاقل  أي   )كوني  ليس 

كُ عىلٰ   ادراً (ق   فلَّ املك ما  لوإالَّ   به،ف  لِّ   ما  تكليف    . قيطاال    زم 

عامل كُ   اً وكونه  مت  ،به  ف لِّ بام  ا   ناً مكِّ أو  به،لمن  لزم وإالَّ   علم     

 ال يطاق).  كليف ما]] ت٣٨٢ [[ص/

يق(وإنَّ :  لهقو مل  عتام  يرص  أي  العلم)،  بقوله:ٰىل    أنْ (و  كتفي 

لم لعمن ا  ناً (أو متمكِّ   له:ه قوإلي  ضمُّ يال  و  ف به)لِّ بام كُ   ملاً يكون عا

) ف بهمكلَّ   هوو   العلم به،  ن منٰىل متمكِّ عات  باهللاجلاهل    نَّ ]، أل[به

  عىلٰ   قتعاٰىل متحقِّ   فة اهللالتكليف بمعرا  اه أنَّ عنوم ،العلم كي بذل أ 

ت به  اقترصاىلٰ عاجلاهل  فلو  ا كون الرشنا عىلٰ ،  كُ ط  به لعلم بام  لِّف 

هو و  -دون رشطه  ب  - [هنا]  يف  لتكلوهو ا  -  طورشامل  لزم وجود

ذ، لكوإنَّه حمال ،  -العلم   مت  لكن  العلممكِّ اجلاهل  من  هذا فل،  ن 

 ن منه.أو التمكُّ  مها العلمو ين،د األمرحط أ رشال َل عِ ُج 

الأنَّ   حلقُّ وا يله  املرش  وجود  ذلك  بدو  طوزم  عٰىل  رشطه  ن 

وذ املكلَّ الرش  ألنَّ لك  التقدير،  علم  كُ ط  بام  ووا  فلِّ ف  جب به، 

  ، - هب  فملكلَّ أعني نفس ا   -  التكليفق  علَّ ليس هو مت   ود تعاىلٰ لوجا

امل معرفكلَّ بل  به  تف  التصنبمع  ، عاىلٰ ته  بوجودٰى  وصديق  فاته، ه 

 ر. يث التصوُّ لجاهل من حذلك معلوم لو

متعلَّ املرو كون  من  الاد  معلوماً ق  العلم    أو  تكليف  به كان 

عند    اً زه متميِّ ف بلِّ كون ما كُ ييث  ر بحتصوُّ علم بمعنٰى الال  مقدوراً 

 اده. إجيه قصده إىلٰ توجَّ ي أنْ  بحيث يصحُّ عن غريه  فكلَّ امل

  - لعلم بهن من اتمكُّ ال أعني    - كذل رام ذك نَّ ل: إيقا   أنْ جود  واأل

ا  ليندرج السمعيَّ بكثري لتكليف  فيه  من  البياناملف   ات  إٰىل    تقرة 

  فاً لَّ ن مكر قد يكوومهبذه األُ   اجلاهل   فإنَّ   والصوم،   حلجِّ كالصالة وا

هبا    يفهتكل  ام جازإنَّ و   ها،غري زها عنميِّ عنده ال يُ لة هوع كوهنا جم هبا م 

 . ة أو من املفتي هتا املخصوصبيانا ا من هب  من العلم  نًا متمكِّ ونه  لك

ذكرناه أُ   رشوطوهنا  (:  قوله داخيف    اخرٰى  املناهج  لة  كتاب 

 وط). الرش هحتت هذ

امل  وذكر الكتاب  فات  بص  عاملاً نه  : كوفاملكلِّ   ائطذكور رش يف 

ا من  يهعل  ار املستحقِّ قدامل]] ب٣٨٣/[[ص    ونه عاملاً وك  ل،األفعا

إيصاع  اً ادروق   واب،الث وأنْ لٰىل  القبيح،  عليه    حَّ يصال    ه،  فعل 

 الواجب. ب واإلخالل

كُ   اً قادر  ف: كونهاملكلَّ ائط  ورش  ما  به، مميِّ لِّ عٰىل  وبني   زاً ف   بينه 

ممَّ [غريه يُ ]  مل  متم  فلَّ كا  اآللة    اً نكِّ به،  إلمن    ناً ومتمكِّ ا،  يهاملحتاج 

 إليه. اجحيتبام من العلم 

املكائط  ورش  أ   فلَّ الفعل  ممكيك  نْ به:  وأنْ ناً ون  ممَّ ي  ،  ا كون 

ويف    ستحقُّ ي الثواب،  أنْ به  ميكو   ال   التكليف  ألحد  مفسدة    ن ن 

  ف أنْ كلَّ زمان يمكن للم الفعل بعىلٰ   ماً ن متقدِّ يكو   فني، وأنْ كلَّ امل

 به. دُّ عتوجه الذي يه عٰىل ال ب عتدُّ ر فيام يظين

 : ]انسة اإلن يَّ اه مة: يفسألة الثاني[امل

املص (ومافنِّقال  ا  يشري  :  بنساإلإليه  البنية أن  قوله:ن  هذه  ا 

تر  ألنَّ واجلملة،   إاألحكام  هبا، واألفعال يقع    ليها، واإلدراكجع 

تظهرامل شيئاً أطرافها،    يف  بتداة  القلب،يف  وليست  يالَّ وإ    مل  صّح   

 ريض منه).يك يد املحتر

أ ر  ذك  امَّ ـ: (ل)هم ظلُّ دا(لشارح  ل اقا  ة يَّ اه بيان مإىلٰ   شارالشيخ 

اخت  ف،املكلَّ  امل  ] يفس[الناف  لوقد  اختاره  فالذي  ) فصنِّذلك، 

إسحاق املكلَّ نَّ (أ     أبو  أي  (ه)  املخصف  البنية  وصة، هذه 

اواجلمل إليهة  الذي    ،املشار  ععربِّ يُ وهو  أنا  بقو(  م املتكلِّ   نه)  له: 

وأنتعلُت ف امل   (وهو)  ، علَت ف  )  هذا  السيِّ تياخ(ذهب  أي   دار 

 زلة.عتوأكثر امل ،تعاىلٰ  اهللا  ه رمحرتٰىض امل

نوبختاوذهب   ابن  سهل  أبو  أ  لشيخ  خ والشي  ،صحابنامن 

بن  فيد حممّ امل النعامن    د مّ حمد  أنَّ إ  ،بن  مشار   د غريجمرَّ ء  ه يشٰىل 

اعلَّ يت  باحلسِّ   إليه هبذه  تلبنيق  العاعلُّ ة  بمعشوقهق  تال  شق  ق  علُّ  

وباملحلِّ   لِّ احلا هذاأ   هو)،  ( املذ  ي  حم هب  اقِّ مذهب  )  ألوائلقي 

 عتزلة.ي من املر بن غياث السلممعمَّ  تاره(واخ ،ءني احلكاميع



 ٣٧٧  ...........................................................................................................  التكليف) ١١٠(/ التاءرف ح

  أ يف يتجزَّ ه جزء الإٰىل أنَّ ندي  ووذهب ابن الرا  ]]٣٨٤[[ص  /

ة يف  يَّ أجزاء أصلهو  ف   املكلَّ نَّ : إمنياملتكلِّ مجاعة من    لقلب، وقالا

يتطالبا  هذ ال  إليها  رَّ دن  باق بل هصان)،  النقو  ادةالزيق  (مي  ن  ية 

 . هإٰىل آخرمر عل الأوَّ 

املصنِّ  بوأ   احتجَّ  بأنَّ إسحاق  اللذَّ األحكا  ف  من  مل  واأل ة  م 

تر إىلٰ جواإلدراك  وع  اجلملة،  هذه  مل  إذا  أدر  سناهلذا  كناها حرارة 

و   بمحلِّ  فع  إذااللمس،  كاالرشاً مبا  الً فعلنا  (ظه)  يف ر  عتامد 

اآلثار  ،األطراف أ ع  فدلَّ   ة،هيَّ املار  آثا هي    وهذه    ة ماهيَّ   نَّ ٰىل 

هياإل اجل  نسان  اإلنسا  )،ملةهذه  من  املراد  إنَّ إذ  احليُّ   امن    هو 

ثبت بامادرَّ ال وقد  أنَّ ذكرن  ك،  الاحليَّ   اجلملة هي  ا    إنَّ (ثّم    .اكةدرَّ ة 

املصالشيخ يعني  الراونداب  قول  (أبطل    فنِّ)  أنَّ ن  يعني    ي) 

عبااإل النسان  جزء  عن  يترة  القلبيف  أ جزَّ   عدا  نَّ (بأ   ،    ذلك   ما 

احلءاجلز حينئذٍ اً تميِّ يكون  (  لقلبا يف    الِّ )  كألنَّ ،  )  لو  حي� ه    ا ان 

ك،  االدرَّ  حليُّ إلنسان هو اا ، ألنَّ إلنسانعن ا  مل يكن خارجاً  كاً مدرِ 

 . يدهك ملريض حترييصّح من امل  تاً زء ميِّ جلك ان ما عدا ذلوإذا كا

ال زَّ يتج   ال  ت جزءاً س ي ول   : وت) خ الياق َس ض نُ (ويف بع  ،قلب أ يف 

ة حَّ ي ووجه لزوم ص ض منه، ووجهه) أ املريد  ريك ي حت  لصحَّ   (وإالَّ 

يد اإلنس امل   حتريك  لكون  جز اريض  يتجزَّ   ءاً ن  يف ال  (أنَّ أ  القلب    

لو  عبارة  اإلنسان  اجل  كان  ذلك  فعلهل زء  عن  كيدهأطر يف    كان   افه) 

حالته تهت  نف الذي ان دامل   ريض امل   ع، فكان د االخرتا رَّ مج(ب   ورجله 

قادر يديكه  ر حتر تعذُّ   إىلٰ  ال خي   أنْ   عىلٰ   اً ه  يده  تحريك من ذلك رتع يف 

م) فاملقدَّ يده منه (باطل،    ريض مل ة حتريك ا صحَّ   وهو  زء، والتايل) اجل

  البطالن. يف  أي    (مثله)،   ر ذكون اجلزء امل ان عبارة ع كون اإلنس   وهو 

ا أمَّ ،  ظرالنسختني نر  اتبباع  املذكورتني  ملالزمتني ايف  واعلم أنَّ 

نُ   وىلٰ األُ  أنَّ سلِّ فال  منيلز  هم  احلكون    م  هو  أنْ الدرَّ   يُّ اإلنسان    اك 

 .تاً ميِّ  يكون ما عداه

أنَّ سلِّ منا، لكن ال نُ ] سلَّ ]٣٨٥[[ص  / تلك  زم من كون  يل  هم 

املغايرة  األعضا املذكوزللجء  [مء  أنْ يِّ ر  عٰىل  ها  يكحتر  يصحَّ   ال   تة] 

ناه  ز جوَّ   ، إنْ ل االخرتاعسبي  ريكها عىلٰ حتون  يك  نْ يض، جلواز أاملر

ال بقدر اقعٰىل  أو  در  سبية  بأنْ عٰىل  التوليد  يف  ينبعث    ل  القلب  من 

 يك.  التحراليد يقتيضٰىل إق الباطنة ميل لعروا

عٰىل  الثا  وأمَّ  النانية  الثانية،تقدير  نمنعنَّ فأل  سخة  م لزومن    ا 

قا حاخرتاالعٰىل    دراً كونه  يف  لاع  املرض،  يف  علي  راً قادونه  ك ل  ه 

 نه.م اً مانع ملرضا كون واز، جلةالصحَّ حال 

(و قول إنَّ   أظنُّ ه:  أصّح)  جالثانية  ظنَّام  الصحَّ   هعل  دون  ة  ثانية 

الثاٰىل  واألُ  كون  موافقة  باعتبار  أكثر  ملانية  مني، املتكلِّ   ذكره 

 نياً ملرض مستغبا  يدلكون التقيوغريه، و  )ىلٰ تعا  محه اهللار(  كاملرتٰىض 

من    وِّ اخلل ة ولصحَّ با  ييدالتقكان  ، بل  وىلٰ نسخة األُ الر  قدي تعىلٰ عنه  

 . أوىلٰ  عوارضال

(واحتجَّ  أنَّ األوا  قوله:  عٰىل  عبار   كون  ئل)  عن   ةاإلنسان 

املجرَّ  ين  ]م[العل  بأنَّ د  اجلوهر  ال  متحبام  ألنَّ قِّ قسم)  نق،    علم ا 

ري  ور غموهي أُ ة،  كّليَّ ال  ورمحدة واألُ نقطة والووالجود  واجب الو

أعمةنقسم (وهو)  ذ،  ا ني  (لك  وإنقسم)مغري  لعلم  لكاالَّ ،    ن  

ال، أو  هو حمجزءه، و  الكلُّ   بذلك املعلوم، فيساوي  علامً ا  مَّ جزؤه إ

  غري علم، قسامه، أو  ان  مع فرض عدم  ، فينقسم املعلومبعضهب  علامً 

 يكن  مل  -  ازائد عليه  مل حيصل  نْ إ  -  علمء ذلك الاأجزفعند اجتامع  

ه،  سيم فيتقالعاد    سامً قن منحصل وكا  إنْ و   لف.ذا خ، هامً لم علالع

  -  لك العلم أي ذ  -   و كونه غري منقسم، وهو ب، وه املطلو ت ثب إالَّ و 

قاغري لعرضيَّ   بنفسه  حملٌّ   ته،ئم  له  فمحلُّ   يقوم   بل  غري    ضاً أي  هبه، 

 . ، هذا خلففيه الُّ لعلم احلاسم لو انقسم النققسم، إذ من

ففه  سامينٍّ وج  سم ج  (وكلُّ  منقسم)،  ليس    حملُّ ن  إذو  العلم 

 طلوب. و امله، واني� ساموال ج جسامً 

والوحدةقول  ]]٣٨٦[ص  [/ بالنقطة  (ويعارضون  فإنَّ ه:   ،(  

و وه  -  هاحملِّ  منقسمة مع كون  ي غريهندهم موجودة، وطة عالنق

ا إهنَّ كاجلسم، فمة  نقسامل  حالِّ ملبا  لوحدة القائمة، واسامً منق  -   خلطُّ ا

مع  نقسم  غري حملِّ انقمة  ليس  م  حملَّ   نَّ أ   بذلكت  ثب  وقد  ا،هسام  ا 

[قدسبمنق منقسنيكو  م  لزوم مناق   وهو،  امً ]  من  ذكروه  ملا  ض 

 .ملحلِّ ا مبانقسا حلالِّ انقسام ا

هذاواال(قوله:   عن  أي  (بأهنَّ   عتذار)  النالنقض  أي  قطة ام) 

ساريوالو (غري  جيب  ،ني)حدة  حملِّ انقمن    فال  انقسامههسام    ام ام 

أي العلميف  ٰى تأتَّ (ي   مل أقف   ينِّ سار، (فإ  م غريالعل  ز كونواجل  ،ضاً ) 

 ض السارية). العلم من األعرا يل عٰىل أنَّ  دل(عىلٰ  ئلاو) أي لألهلم

 :]ن حسن التكليفبيا ألة الثالثة: يفاملس[

املصنِّ ا   ف: قال  ال (وأفعال  من   بدَّ   لصانع    الَّ وإ   ، غراض األ   فيها 

ه  إلي  صل يو  م ال ع عظي يض لنف ف التعر لي لتك ا   والغرض يف  ، نت عبثاً كا 

ره حسن ألجل  وم كف املعل   ف ي اب، وتكل الثو تداء ب ب اال إذ يقبح    ،  به إالَّ 

، وهلذا حيسن  تعاىلٰ   ل القديم َب ن قِ ال م ل نفسه  َب ن قِ التعريض، وكفره م 

  . ) بائه م إ نعل   ين من دِّ ل  ا امتناعه وإىلٰ   من نعلم    الطعام إىلٰ   ندعو   ا أنْ نَّم 
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 :احثبم ثةة ثاله املسألهذ : (يف)هلُّ م ظدا(ل الشارح قا

 : غراضة باأللمعلَّ  له تعاىلٰ أفعا أنَّ  : يفل] األوَّ حثب[امل

البحث  امَّ ـول هذا  كان  بيمقدَّ   يف  حمة  قدَّ ان  التكليف  مه  سن 

عىلٰ ملصنِّا أي  ا  ف)  حسن  كو(وهذا  ،ليفلتكبيان  أي  أفعاله  )  ن 

متعاىلٰ  بالَّ ع  ع(متَّ اض  ألغرلة  املفق  بني  خالفاً زلتعليه  ة،  مجربِّ لل  ة 

ل ٰىل سبيعه  قعة منا واوجعلوه،  اىلٰ فعاله تع أ يففوا الغرض  ن  مفإهنَّ 

 فاق.بث واالتِّ الع

امل  ) يفملعتزلة قالوا]] وا٣٨٧[[ص  /   (كلُّ   :ةجربِّ إبطال كالم 

ه عن منزَّ تعاٰىل    واهللا  ث وسفه، اية فهو عبوغ  يقارنه غرض  فعل ال

ثري من  ك  يف  هذه   مقالتهميف  ةاملجربِّ ب  ذَّ ه تعاٰىل كفإنَّ   ضاً وأي  .ك)ذل

 ا  مَ :  اىلٰ تع  كقوله  ،اتياآل
َ
ُت  َخل

ْ
ِ ق

ْ
وَ ا� ِ ن� 

ْ
  اإل

�
إِال َس 

ْ
�
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منه تعاٰىل    يحوهذا ترصك،  وغري ذل،  ]١٤٣  [البقرة:  ِس ا�� �

 نة.عيَّ غراض املاأل هلذهملذكورة اله بكون أفعا

(لهقو بأ ت  حتجَّ وا:  لغرض،  فع  كلَّ   نَّ األشاعرة  يدلُّ فإنَّ ل   ه 

فاٰىل  ع ا  هواستكاملله  عنقص  اهللالغرض)بذلك  كان  فلو  تعاٰىل    ، 

 ه حمال. ه، وإنَّ غريب بذاته مستكمالً  قصاً لغرض لكان نا فاعالً 

د أي  جد� األشاعرة    ليل(وهو)  ألنَّ ا(ضعيف  ل لكاما  ، 

خوالنقص جي  طايبٌّ ان  االال  امل[يف  به  لستدالوز  العل]  ة، يَّ مقامات 

تقديرعىلٰ [و أ   تقه)  وعٰىل  ادير  ي  به  ستال جواز  املقايفدالل  مات   

 ةعل عٰىل املصلحالف  علمه باشتامل  عندنا هو  ة]، (فالغرضلعلميَّ ا

 ).اىلٰ ال إليه تع ،ائدة إٰىل عبدهلعا

ونا يك  وأنْ   بدَّ   ه الالغرض منوء  غاية اليش  ا نظر، فإنَّ ويف هذ

عريمتأخِّ  الو  نهن  وعلمه  يف  الفعشت با  تعاىلٰ جود،  عامل    ىلٰ ل 

عدِّ متق  املصلحة الوجويه  لم  يديف  فال  غ،  بل   وغايةً   رضاً كون  له، 

 إٰىل عباده. دة ئايل املصالح العحتص أفعاله تعاىلٰ الغرض من 

يف الثاين:    بحث(امل]]  ٣٨٨  [[ص/ الغرض  إثبات  يف 

 :فكليالت

أيهألنَّ  (فعال  )    فالغرض الزم عاٰىل،  ت  هللا  أفعال  ل منتكليف 

تقدَّ م  عىلٰ   فيه مما  كلِّ   ن )  بتعاىلٰ   اهللا فعل    كون  فال  يكون    وأنْ   دَّ  

ه (ال جيوز  نَّ إ  :)ني (ذلك الغرضلغرض، (فنقول) أي يف بيان تعي

  ىلٰ ) فال حيتاج إ غنيٌّ ه تعاىلٰ نَّ (أل  ،فنياملكلَّ ون اإلرضار) أي بيك   نْ أ 

يصحك  هبم،اإلرضار   فال  اإلديم  منه  استغنا  اررضر  عنه مع  ئه 

قبكونل بدَّ   ،يحاً ه  ا   وأنْ   (فال  هو  جيوز فع،  للنيض  لتعريكون    فال 

أ  تعاٰىل، ألنَّ   ي عودعوده)  (إليه  النفع  أي ه كامل مطلقذلك  يف    ) 

  النفع يكون) ذلك    أنْ ء، (فبقي  يش  لقياس إٰىل كلِّ وبا  هذاته وصفات

ا  (عائداً  أ، وال جيدلعبإٰىل  العب  ه)كون عودي  نْ وز  الدنيا،    (يف  دإٰىل 

بالعاج  ألنَّ  إ(لي  يفكللتال)  م تضمَّ يملا  )    األمل  الَّ س  املشقَّ نه  ة،  ن 

أنْ (فبق أنْ   ي  جيوز  وال  اآلخرة،  يف  النف  يكون  ذلك  ممَّ يكون  ا  ع 

إذن نفع ال ، فهو  بثاً ف عط التكليوسُّ  لكان تبه وإالَّ داء  تاالب  يصحُّ 

وذل  ءتدااالب  يصحُّ  البه،  املقارالثوا هو    نفعك  يم  تعظللن  ب 

ال    لواإلجال ابعلف  حُّ يصالذي  د  تداءً ه  االستحقمن  ،  اقون 

ك وذلك)   الغرض أي  التك  ون  امن  ال  ليف  الذي  للنفع  لتعريض 

 .كونه حسناً  قتيضالبتداء به (يا يصحُّ 

 :رتكليف الكافالثالث: يف حسن  بحثملا

ا مذهب  كافَّ إلماميَّ هذا  وباق ة  اة  خملي    ة،لمجربِّ ل  الفاً عتزلة 

أىلٰ ع  والدليل ال  يضالتعر  نَّ   ييمعظللنفع  العن)  وي  هو  ثواب 

تعاٰىل    اهللا   ، ألنَّ لكافرا  حقِّ   (موجود يف الل  واإلج  يمعظملقارن للتا

،  الكافر بالتكليف)ض رَّ ملذكور (فكذا عع) اض املؤمن للنفكام عرَّ 

يف  كان) تكلف، (]ة حسن [التكليفعلَّ   فع املذكورللنوالتعريض  

 ).حسناً فر (لكاا

الامن  إيدم  بع(  تعاىلٰ   اهللا) أي علم  لمهوع(  قوله: ال    كافرذلك 

أ يف    رؤثِّ يُ  يفهذا)  الت  ي  (والعحسن  كفرريض  كفر    وال  أي  ه) 

يُ  ]]  ٣٨٩[ص  ا /[ه حيسن منَّفإنَّ ض، (يف حسن التعرير  ؤثِّ الكافر 

الطعا  ندعو  أنْ  ام  مإٰىل  نعلم  إٰىل  من  وندعو  منه  من ياإلتناعه  امن 

 له.ه ال يفعأنَّ علم ن

فه كليفكان ت  يؤمنه ال  أنَّ   مل ععاىلٰ ه تة (بأنَّ املجربِّ   أي  ا)واحتجُّ 

دور بخالف املعلوم وهو غري مق   فاً تكلي  يكون  ذٍ ئه حيننَّ ، أل)بيحاً ق 

 ].[به كليفالت يقبح

أ ا(واجلو مؤ   نَّ ب:  غري  املثِّ العلم  يف  ألنَّ علر)  له    هوم،  تابع 

  صحُّ هو، في  حيث مقدور من    كنم ممف املعلوفخالوحكاية عنه،  

 ه.ف بالتكلي

 : ]يطاقال ليف ما ة تكيف استحال :ةابعالر ألة[املس

املقا قرَّ ( ف:  صنِّل  القبيح،أنَّ رنا  وقد  يفعل  تعاٰىل ال  فال جيوز    ه 

عباده  كلِّ يُ   أنْ   منه البف  يطيقونهام  كام    خما،  جيوز  اجلامد،    طبةال 
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  فرض  لُّ وك ، هو عليه  ه عٰىل ما ق ب علَّ م، بل يت وعلر يف املؤثِّ العلم ال يُ و

ال    ك لكانكذل    يكنلو مل  ، إذزل يوافقه األ  يف  ضاً  فريضض يقتفرَ يُ 

 عقالء). ومل يقل به أحد من ال   ،  يطاقما ال   تكليفجيوز إالَّ 

ا ظلُّ (ح  لشارقال  اإلماميَّ اتَّ (:  )هدام  وفقت  كاة  عٰىل فَّ املعتزلة  ة 

أنْ است اهللاكلِّ يُ   حالة  ال ىلٰ تعا  ف  بام  ف  اق،يط    املجربِّ يوخالف   ة،ه 

 .زوهم جوَّ هنَّ فإ

يطليتك  أنَّ لنا:   ال  ما  ق ف  فإنَّ بيحاق  يق،  منَّه  تكبح  ليف  ا 

نقط  ماألع واملُ املصاٰى  اهلعَ قْ حف  يف  الطريان  بد  والعلم  قبح  واء، 

ي  يفاً  كونه تكلقبح ذلك ليس إالَّ   ةلَّ ع) وذلك رضوريٌّ  طاق  بام ال 

 ق قبيح.يطاال  كليف بامت ورة، فإذن كلُّ بالرض

بيَّ ( تعاىلٰ أنَّ ا  نَّوقد  يفح  ه  ال  جيوزيحلقبا   علكيم  فال    أنْ   منه  ، 

 جلامد).طبة اوز خماجيكام ال  طاق، ال يف بامكلِّ يُ 

ما تكليف  مشاهبة  بمخا  ووجه  يطاق  أهنَّ طبة  ال    ام اجلامد 

حمتشا امتناع  يف  الغاية،  ]٣٩٠/[[ص    صول ركان  غاية   ألنَّ ] 

ف كُ   فملكلَّ اعل  التكليف  بهلِّ ما  إذوه  ،ف  ممتنع  يطاق،  ن كاا  و   ال 

 .أيضاً   تنعوهو مم ،طاباخل إفهام ذلك دجلامة ابوغاية خماط

(احلهقو أ جُّ ت:  املوا)  الجربِّ ي  ما  تكليف  وقوع  عٰىل   : يطاق  ة 

، فلو آمن ؤمنه ال ي(أنَّ   ) الذي مل يؤمن كافرلاعاٰىل علم من  ه ت(بأنَّ 

  لزم للمحال املست[و]  ،الك حمذلو  ،الً ه جلزم انقالب علمه تعاىلٰ 

إ)الحم فإذن  به    فلَّ مك  هأنَّ   مع  ،له  مقدوراً ن  يكوفال    ،امنه حمالي، 

 ا ال يطاق. ليف مق تكقَّ ، فقد حتاعاً إمج

يعني الشيخ)  (بأاملصنَّ  (أجاب  أ   نَّ ف  تابع)  لوم  للمع  يالعلم 

يُ  ا  ر)ؤثِّ (فال  العلم  امللتاأي  (يف  املعلومبع  أعني  لوإالَّ (   ،تبوع)  زم  

، فلو كان  وممعل  لِّ بك ٰىل عاملتعاه نَّ أل  ،ر) غري قادتعاىلٰ  هللاون يك  نْ أ 

م  راً مؤثِّ   علمه ل  فال  ،به  لوجبعلومه  يف  علييبقٰى  ألنَّ ه  قدرة،    ه 

  بالواجب. كن الق باملمتتعلَّ ام  القدرة إنَّ 

 علم يف األزل تعاىلٰ   اهللا  نَّ مغالطة، أل  ما ذكرمتوه   أيضاً : (وهلقو

آمنامنه ممكيإ  وأنَّ يكفر  فر  االك  أنَّ  فلو  يمل  ن،  ا  جهالً لعلنقلب   ،م 

أ يامإ  دلَّ   بل عٰىل  قد تعاىلٰ   اهللا  نَّ نه  يف     األعلم  أنَّ    ّي وأ يؤمن،    هزل 

أ  كفر  أو  إيامن  من  فرضته)  عدم فرض  أو  وجود  يف  قتٰىض (ا  و   

لو  مطابقاً   فرضاً   زلاأل مطابقة  له)  للمعلومالعجوب  فإذا  لم   ،

الكعىلٰ   زيداستمرار    فرضت ا   فرقتٰىض فر  ذلك  اهللا   علم    ضك: 

 . لكفرعٰىل ا رٌّ تممس يداً ز ألزل أنَّ  ااٰىل يفتع

*   *   * 

لشهيد األلا /ةليفيَّ التكقالة امل  ):هـ٧٨٦(ت  وَّ

هللا]]  ٣٥[ص  [ خي احلمد  مل  الذي  ا  عبثًا لق  هم  يدع   ومل  ،خللق 

فعال،  أل ح ا، لينزجروا عن قبائالً وعم   علامً   قِّ فهم باملشا، بل كلَّ مهالً 

 . الل واجلة  زَّ ذي الع بشكر  زوا يفوو  ل،سن اخلال عٰىل حما ا ثوينبعو

معىلٰ والصالة   أيَّ   اهللان  بد  الرصالعقبعثهم     وخصوصاً   ،يحل 

حمّمداً نبيّ  و  نا  الفصيح،  بيته البليغ  أهل  املسوأُ   عٰىل   ،اميحرومته 

 راجيح.املته وذّريَّ  بني من عرتتهطيِّ وال

 :ةل سنيَّ مخسة فصو ىلٰ بة عة مرتَّ يفيَّ د، فهذه املقالة التكلوبع

 ا. عهوابته وتهيَّ يف ما :لوَّ األ فصلال

 . قهيف متعلَّ  :لثاينا الفصل

 غايته. يف :ثالثل الالفص

 يف الرتغيب.  :الرابع الفصل

 .هيبيف الرت :خلامسالفصل ا

هذ الومدار  مصول  فه  كلامت  مخس  وهي: عٰىل    ،) ما(  فردة، 

 . )ِملَ (و  )،كيف(و)،  نْ مَ (و  ،)هل(و

األوَّ صلفا]]  ٣٦[[ص  / يُ لل  ل، وَ األُ الثة  الث  عن  يهف  ثبحَ : 

 ي: وه

 ،- الح  الصط بحسب اومه  فيه عن مفهبحث  وي   - كليف؟  لت ا ا م 

 ف؟املكلَّ ف وة اهللا أم ال؟ ومن املكلِّ  حكمل جيب يفهو

  ليف؟ أي عىلٰ ن مدلول كيف التكيه عفث  بحَ : يُ لثاينصل االف

 ون؟ صفة يك يِّ أ 

الثالث يُ الفصل  مف  ثحَ ب:  عن  ال  مَ ـلِ   دلوليه  تكليف جيب 

 يته.عن غالسؤال و اوه ؟ثالً م

 ل.الفصالت هذا مكمِّ  من ألخريانا النصالفو

 : ة التكليف وتوابعها]ماهيَّ  يف: لاألوَّ  ل[الفص]] ٣٧ص [[/

تفا  ،لا األوَّ أمَّ  ملتكليف  املشقَّ الك  نفعيل  أعني  :  ة. وعرفاً لفة 

 .امً معلِ  ابتداءً  اطاعة شاق� دة واجب الإرا

نظوفي سبباإل  ألنَّ   ر،ه  الكليلتا   رادة  وهلذعينه  ف  يقا،  ل:  ا 

تعاىلٰ ا  رادأ  فكلَّ الط  هللا  يف بالتكل  ه ه يف عكستقاضوالن  .هبا  فاعة 

فإنَّ با املنهيّات  إرادة  ه كراهة جتناب  منَّ وأل   .ال  الته خيرج  ليف  كنه 

 هفي ةحلليلة، وما ال مشقَّ ي، ونكاح اهلدكأكل حلم ا ،باملشتهٰى طبعاً 

 وحتميدة.  حةتسبيك أصالً 

إالعاإل  وأيضاً  هو  امنَّ م  يف  وتكلي  رشط  مطلق  القع  اف    يف 

 يف.لتكلا
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سمعي عٰىل فعل،   أو  بعث عقيل  تكليف هو: اليقال  نْ  أ فاألوىلٰ 

 . ثوابللتعريض لل ءً ابتدا أو كفٍّ 

إمَّ والكال ميف    ام  ظاهر  وهو  حدِّ حسنه،  اإلنسان    نَّ وأل  .هن 

ع تامجبااللتعاضد  من ا  بدَّ ال  ه، ف أمر معاشب  بطبعه ال يستقلُّ   مدينٌّ 

ن  بدَّ ال  ف  ،عالتنازإٰىل    ملفيضا بقانونمب  بيٍّ من  يعد  كيلِّ   عوث    عىلٰ  

النوع عٰىل  عٰىل معصيته بالعقاب، ليحمل    ويوعد لثواب،  اطاعته ب

ولزواملشاقِّ م  شُّ جت ممتنعامل  م،  وذلك  معرفة  يثاق،  صانع،  ال  بدون 

 د لذلك. مؤكِّ ه ليمه وإجالظعوتنفٰى عنه، يثبت له ويُ وما 

نصب  ار، بذكللت  وجبكرار املالتيق إليه  رالطو  ]]٣٨  [[ص/

يفباداع معهودة  أوت  خم  فيُ   صوصةقات  اخلايذكر  بصها  فات  لق 

 ث: ايات ثالن ذلك غصل مته، فيحنَّلُس جالله وكامله، واالنقياد 

اوىلٰ ألُ ا رياضة  النفس:  بمنعهانيَّ لقوٰى  مقتٰىض ة،  عن  الشهوة  ا   

األبضلغوا وعن  اباس،  هل ب  منملثرية    م التوهُّ ول  يُّ التخ  ام 

توانع  املعل  فوالإلحساس،  وا الن  ه جُّ عن    جناب إٰىل    اطقةالنفس 

 نس.األُ  لِّ حمالقدس و

األُ الثانية يف  النظر  دوام  ا:  العالية  عملطهَّ مور  العواررة   ض ن 

ة نيعا مالحظة امللكوت، ومملؤّدية إىلٰ ، اةت احلّسيَّ ة والكدورااّديَّ امل

 ت.اجلربو

دواملثةلثاا إنتذكُّ   :  اذار  وولر    يدهعوو  للمطيع،  عدهشارع، 

امللعايصل استلز،  إلقامة  ونظالعدل م  ال،  زم  مع  األينوع  جر ادة 

 زيل والثواب العظيم.اجل

فهوا  وإمَّ  وجوبه،  عىلٰ واج  يف  تع  ب  قاعد   بناءً   ٰىل،ااهللا  ة  عٰىل 

   خيلُّ وال  ح،بييفعل الق  ال   ه تعاىلٰ ، وعٰىل أنَّ نيالعقليَّ   قبحاحلسن وال

لعالواجب بلمب،  وغنقه  لث  ائهبحه،    بجميع ه  علم  بوتعنه، 

الستواءلومااملع ذاتهنسب  ت،  وتة  اجل،  صمساوي  يف  ة حَّ يع 

ائه  نفعال، وغام األأحك  ٰىل اجلملة منة، واستفادة علمه عاملعلوميَّ 

 .سل لو كان ممكناً دور والتسللل ،قطعاً  لقاً من وجوب وجوده مط

ذلك،هَّ مت  إذا التك  مل   لوف  د  عجيب  اليف  تهللاٰىل  لزمع  م عد  اٰىل 

ا  وهب  مغرياً   كان  بل   ،حلقبائا  عن  رلزجوجوب  ل،  باط  التايلا. 

فعل  االستح تعاالقبيلة  عليه  بالواجب  واإلخالل  فكذا ح،  ٰىل، 

 م. قدَّ امل

امل  وال والالزممتنع  املدح  بعلم  ألهنَّ ذمِّ ة  ب   ام ،  ام  خمصوصان 

 ات.عيَّ سمال بباقي  ال ه،العقل بدرك يستقلُّ 

ذ  ]]٣٩[[ص  / الفك  لكومع  من  يععقثري  ال  ، امهببأ  الء 

بمقتويفع وال  ٰىض ل  القبيح  باإلغراء  ق  فيتحقَّ   ،غضبالشهوة 

 . حينئذٍ 

ب  بنص  و، أ لدالِّ عقل اق الا بخلعث، إمَّ ، فهو البافا املكلِّ وأمَّ 

 .املخِرب  النبيِّ 

اوأمَّ  فهو  فلَّ ملكا  وتسمية  ،  العقل.  ف لَّ كبامل  يِّ بلصاالكامل 

 از. جم

 عة:ربوط بأه مرشوحسن

 ة: ر ثالثموأُ و وه ،به قا يتعلَّ م :لاألوَّ 

  منه.تمكنيأو ال ،به اإلعالم - أ 

 ليه.ع عالف فيه االطِّ يمكن املكلَّ   الفعل زماناً مه عىلٰ تقدُّ  - ب

 فسدة فيه.امل ءانتفا - ج

يُ  نم اشرتاعلَ ومنه  اللطف يفط  أو ترك ال     كلِّ صب   قع يفعل 

 ة.املنفيَّ  سدةفزمت امله له، إذ لوال بالَّ إامتثاله 

 :أيضاً وهو ثالثة ق، ملتعلَّ  اإىلٰ جع االر: الثاين

 ة.باملحال عند العدليَّ  تكليفحالة التانه، السإمك - أ 

 بالقبيح.  تكليفة الحسنه، الستحال - ب

يستح  -  ج بحيث  الثو  قُّ رجحانه  الواج اب  به  ب  كفعل 

 كروه.ملوا والندب، وترك احلرام

 بعة: أروهو  ،ىلٰ تعاف ملكلِّ  االعائد إىلٰ : ثثاللا

 .قلَّ املتع بغريف كلِّ  يُ ئالَّ فعل، لة الصفم بلالع - أ 

 من النقص.  عليه من الثواب، حذراً  تحقِّ املس  لم بقدرعال  - ب

 ه إليه.ف بوصولق املكلَّ ليث ، إيصالهته عىلٰ قدر - ج

 اجب. والب  خيلَّ ح عليه، لئالَّ تناع القبيام - د

 أمران:  وهو، فكلَّ  امليعود إىلٰ  ما :بعاالر

 ملحال. ف باناع التكليالمتالفعل،  عىلٰ  اً ر قاديكون  أنْ  - أ 

 .رَ كِ نه من العلم كام ذُ متكُّ  به أوعلمه  - ب]] ٤٠ص [[/

يُ  علَّ مه،  إسال  طشَرت وال  احللعموم  من  ة  والفساد  سوء  سن. 

 افر.الكاختيار 

العقل،  ووجوب بكامل  مرشوط  نصبلوبعه  ما  الم  من شاره  ع 

 ت. ارااألم

التوقُّ   زميلوال   اعف  عٰىل  ألعلسمقيل  يلز  هنَّ ،  منال  علمه   م 

السمماراباأل انحصارعيَّ ت  جل  ة  آخر،  واز  علمه،  بسبب  حصوله 

إدراولعلَّ  األوَّ ه  وااليَّ كه  واال ريَّ ولرضت  الترصُّ قتداات،  عٰىل  ف  ر 

 . اتالنظريَّ  ناصالقت ،فيهام
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ب و ؤهو املسو  ،قهتعلَّ يف م  :اينالثالفصل  ]]  ٤١[[ص  /  ـ ل عنه 

 ):ام( اعتبارب  )يفك(

 كه، أو ال.بدر العقل قلَّ تسن يأ ا فهو إمَّ 

ال وسط وهو الرضوري، أو كون بي  ا أنْ قيل، فإمَّ الع  :لوَّ واأل

 وهو النظري.بوسط 

 هو السمعي. :ينالثاو

أنْ إمَّ ثّم   ال  ا  به ،  اأو ظن�  لامً االعتقاد عد  تكليف بمجرَّ يكون   أو 

وكلعماوب منهامواح  لُّ ل.  فعل  مَّ إ  د  ابرت  حقُّ ستيا  وهو   لذمَّ كه 

الندب،    ملدح وهوله ابفع  ستحقَّ ي  ا أنْ إمَّ . فال يستحقُّ   أوب،  جلواا

 وهو املباح. أو ال

يستحقُّ  ترك  الذمَّ   أو  الاحل  وهو  ،بفعله  أو  فإنْ قُّ يستح  رام،   ،  

 باح.، أو ال وهو املهو املكروهح فبرتكه املد استحقَّ 

 ة:ليَّ ألوَّ ا اسامههنا أق  ركلنذو

 مسة.ألحكام اخلا من كلٍّ  الرضوري بالعقيل علمال :لوَّ فاأل

وكال  :فبالواجب وشكاإلنصدق،  والالنعمة  رصاف،  علم  ، 

ردِّ  وقضا  بوجوب  الدَّ الوديعة،  ودفعء  عىلٰ   وف،اخل   ين،    والعزم 

 ه.ك كلّ ذل فعل مقتٰىض  اجب. والعميل منهالو

كالعلالندبوب بابتداء:  وحاإل  م  احسان،  ق، خللسن 

واالوالصمت واألو  ]]٤٢ص  [/[  ع،ستام،  لم، حلوا  ،ناةاللني، 

الغة  واملبلصحبة،  اجلوار، وسن احة، وحلنصية، والعفَّ ، واوالرفق

الودِّ  وصدق  الرحم،  صلة  ويف  والصرب،  عن    ،الرٰىض ،  واليأس 

يث  ، واإلرشاد ح، واإلغاثةافلوتنبيه الغ  ، وتعليم اجلاهل،لناسا

ب وإجابةهدونيمكن  وفاعالش  ،  اة  واملعذرقبول  يف  سنافملة،  ة 

عن    عراضفهاء، واإلالس  ل، وجمانبةاضألفابة  ضائل، ومصاحالف

والتواهَّ اجلُ  إذا كوالتكربُّ يار،  ضع لألخال،    ان طريقاً  عٰىل األرشار 

احلإىلٰ  يفسب  والفكر  وجتنُّالع  ة،  املاقبة،  واملكب  عٰىل  افأريب،  ة 

والعامل املظلعروف،  عن  الن  ة،مفو  اهلمَّ وّ وعلفس،  ورشف  ة،   

ومدارذألا  واحتامل وٰى،  الناس،  بمألااة  والرتغاحلر  فسن  يه، يب 

  ذلك.، وغريموراألُ  الفحص عنه، واملكروعن  والنهي

 والعميل فعل مقتضاها. 

كالوباحلرام والبقبعلم  :  الكذب  ملك والترصُّ لم،  ظح  يف   ف 

ليف اجب، وتكوالب، واإلخالل  اء بالقبيحنه، واإلغرإذ  الغري بغري

 ث. بلعواالقبيح دة ال، وإراحامل

 ا. هضات مبارشة مقوالعميل

الندوهو    -  املكروهوب وكالبخ  :-ب  مقابل  اخلُ ل،  ق،  لُ سوء 

 ه فعله. وعمليُّ ذر. واهل

 ة. تَّ جحان فيه البر ا الفعل والرتك، ممن ال واملباح

العقيل  الثاين كال:  الع  علمالنظري،  ووجود بحدوث   امل، 

وإ كام  تباثالصانع،  ونبوَّ لوعدله  صفات  مامة إو  ء،األنبياة  ه، 

 ري.قتٰىض النظم فعل هصياء. وعمليُّ األو

ال الثالث  كا الرض   السمعي علم  :  برض ل وري،  الدِّ ا وريَّ علم  ين،  ت 

والصال  الطهارة  إتيا كوجوب  وندب  امل ة،  ا ن  وحرمة    زنىٰ ل ساجد، 

  بع. ر احة تزويج األ جة، وإب ن عند احلا مري استقبال الق والسكر، وكراهة  

الصالة، احلمد يف  ءة  ار لم بوجوب ق منه، كالعي  رالنظ:  الرابع

الكوالر  بيحتسو وندب  األقنوتع،  وحرمة  ا  رنب ،  ،  لنابوذي 

 ة. والعميل مبارشة ذلك.ليَّ األه رمُ احلُ  وكراهة

الظنِّخلامسا كظي:  وط  نِّ ،  وعدد ارة  هالقبلة،  الثوب، 

 عل مقتضاه. فعات. والعميلالرك

  تنبيه:]] ٤٣[[ص /

وعٰىل    ، إمجاالً   ليه ع  عٰىل ما هي  اعتقادهاب  ور جيمذه األُ ه  كلُّ 

كُ م هبلِّ ن  خلوُّ ويمك.  تفصيالً   اف  من  كلَّ امل  ن  إالَّ أكثرف  دفع    ها 

احلاخل املكلِّ وف  معرفة  ترك  من  ساصل  يتف  وما  ق علَّ بحانه، 

 تركها. ك، ووباعتقاد الرت

أنَّ  رش   واعلم  استحقطوالعلامء  يف  املا  هباق  والثواب  ا دح 

لوجواإيق ومثالً هبا  عها  أو  وتركها    .متالزمانا  ومهه وجوهبا،  ج، 

ح  الً مث  امتهحلر وجه  أيرمتهأو  ومها  فلنذكر   .انمتالزم  ضاً ا، 

 ذلك.وجه يف لا

الثالث]]  ٤٥[[ص  / غ:  الفصل  احلاصلة  يف  متثال، باالايته 

  ):مَ ـلِ ( ـعنها ب ول ؤسوهي امل

 وهي أربع:

التقوىلٰ ألُ ا س  برُّ :  اهللا  لدلوا   بحانهإٰىل  معناه و  -،  يهزلفٰى 

قرب    -   فعن املكلَّ   اىلٰ عه تيرضي  فعل ماتعاٰىل، و  اهللاة  فقة إرادموا

 كان.وامل الزمانال  الرشف،

اانيةثال اهللا  ملدح  :  من  والثواب  العقالء،   ص تعاٰىل، واخلالمن 

 يتا حسنه. ن غاان العقاب. وهاتم

منةالثالث القرب  والبعال  :  الع  د منطاعة  وهو   ني،قليَّ املعصية 

باللعن  ربَّ املع ال  طف.ه  امحا  يةغاوهذه  ا صلة يف  ال    اتلسمعيَّ تثال 

 ات.عقليَّ ال
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املبتعظالفوز    عة:لرابا سبحانهكلِّ يم  عليوالثنا  ،ف  ه،  ء 

املع وهو  بنعمه،  بالشربَّ واالعرتاف  عنه  الغايتا.  كر    ن وهاتان 

 اح. حان ملا عدا املبتصل

املا  ـَّثّم مل ب لواجا  اخلوف  علدف  ة سبباً عارف العقليَّ كان بعض 

 ا. هل ه غايةجعل ن أيضاً مكأ 

كامَّ ـول إا  السمعي  يُ امنَّ ن  باألمرلَ ع  لوال  م  عٰىل  سان نهي 

تر  ،9 النبيِّ  غالباً   زماً مستل  الواجب  كوكان  وترك  للمفسدة   ،

 .ام وجهان أيضاً أهنَّ  نَّ صلحة كذلك، ظُ للم قبيح مستلزماً ال

 :متنيدَّ مق ف عىلٰ وقَّ ل يف ذلك يتوحتقيق القو] ]٤٦[[ص /

حيكم  لعقا  أنَّ :  وىلٰ األُ  وقبسن  بحل  كام  حأشياء  ،  مرَّ   أشياء 

يه  خفي عل  دفق  ابراً ن مكمل يك  ع إنْ ي. واملنازرضورلعلم بذلك  وا

ات  إثب  ب، النسداد بااً سمع  النتفيا  عقالً ام لو انتفيا  ر، وألهنَّ تصوُّ ال

 ة. النبوَّ 

ق  ح لالَّ أو للوجه ا  حها للذات،قبألشياء ون اهل حس  انية:الث

ايُّ رصالب  للذات؟  من  عىلٰ عدليَّ لون    عىلٰ ون  لبغداديُّ وا  ل،وَّ األ  ة 

ء  ليشن كون اكأم  مَّ ثَ ومن  ارضة،  لل عمنهام بع  كلٍّ   ين، لتعليلثاال

ليتيم، وعٰىل  ب ا كرضباعتبارين،    وقبيحاً   الواحد بالشخص حسناً 

 ب النسخ.تَّ ا يرتذه

فن  إذا ذلك  لوقولحلظ  الو:  املال  ترجيح جه  لكان    خصوص 

بخصووال مل  احلرام  ىلٰ عصه  اجب  أوٰىل  وبعكسن  يس    طالن ه، 

 مباحث: الثةيف ث الً الوجه مفصَّ  بياننرشع يف  ئذٍ حينفر، التايل ظاه

 ل: األوَّ  املبحث][

 يمكن   التي ال   ضارِّ وامل  نافععٰىل امل  وري هو اشتاملهوجه الرض

إيَّ  وا  اه،مفارقتها  جصافالنكالصدق،  ومن  علَّ علها  .  لها لذاته 

ام تلك  بأحك  لعلمن اراآخره، لدو  ىلٰ إ  افاً إنصو  اً وهنا صدق كفس  بن

 ههناك وج  كان  . فلوعدماً و  ا وجوداً م هبوك مع العلرتوال  عالاألف

ام ذآخر  بذلك  تنع  اجلاهل  إٰىل  بالنسبة  وأللك  لونَّ الوجه،  كان    ه 

 . اله حمحكام، وإنَّ االنقالب يف األ مكنألغري ذايت 

 :يف النظري :اينث الثاملبح

 ثة: الث وبه وجوهجولو

ايف  ه رشطأنَّ   ل:األوَّ  والعقاببالث  لعلم  وري،  لرض اعىلٰ   واب 

 ب.واج اجب املطلقالو ورشط

اأمَّ  معرفة  لعلم  ا  ألنَّ ف  ،لصغرٰى ا  عٰىل  موقوف  باجلزاء 

ومعامل العامَّ اتيَّ ذال]]  ٤٧/[[ص    ه قدرترفة  جازي،  لتو ة  ف  قُّ ة، 

ومععلياة  املجاز عها.  حذراً رفة  كذلك،  أوامن    لمه   لنقص، 

لغرييفاإلا الو  ليصحَّ   اته،حي  فةومعر  .فاعلال  ء   .نصفاعليه 

قِ معو وجوده،  ووج  مهدَ رفة  عدمليمتوب  وعنع  صفاتهه    ، دم 

حذراً احلا  ومتتنع عليه،  املستح  جة  أخذ  شويمت  ،قِّ من  بهه نع 

اجتاموحد  ةومعرف  .للحوادث المتناع  واجبني ته،   رفةومع  .ع 

بالواجبليؤمَ عدله،   إخالله  ون  بحسُحي ،  وتععالأفن  كم  ها  ليله. 

ا وب  ض،باألغرا التتوقُّ ل  اء،يوصاء، ونصب األألنبيعث    كليف ف 

 ليه.بالسمعي ع

يُ وهنال كيفعلَ ك  اجليَّ م  كعقاب  زاء،  ة  منه  إسقاطه  يمكن  وما 

وثواال املفاسق  مو   .رتدِّ ب  عق واجلزاء  وهذاوف  املعاد.  القدر    ٰىل 

 ة. عقليَّ لاف حوث عنه يف املعاراملبق به هو لَّ يتعوما 

ل فألنَّ   ،ٰى الكرب  اوأمَّ  املطخروج    لزمه  وال ه  ن علق  الواجب 

 . حاللتكليف باملأو ا، ه واجباً ونك

امل من شككال�   أنَّ   ين:الثا يتمُّ ر  ودفع اخلوف واجب، وال    نعم 

امل  عرفةبامل  إالَّ  الوجه  يتمُّ ذكورعٰىل  ال  وما  إالَّ ا   ،  هو  ف  به  لواجب 

 واجب. 

 .فرضوريٌّ  عدفا وجوب الشكر والأمَّ 

توقُّ مَّ وأ  املع  فها  احلتل   نَّ فألة،  رفعٰىل  اآلثار  ملاصك  احلياة  ن  ة 

إاملنافمن    وتوابعهام   قدرةوال أنْ مَّ ع،  نعمت  ا  الشكر،  في  ةً كون  جب 

الدفع فيجب  نقمة  حمأو  وذلك  املعارمعرفال  ،  بدون   فته 

 ذكورة.امل

 ثالث فظاهر.ا الوأمَّ 

للخوف  امل  أنَّ   لث:ثاال دافعة  االااحلعرفة  من  ف ختالصل 

 دهية.البب باجفع اخلوف و، ودوغريه

 تنبيه: 

النذلمن    مَ لِ عُ  وجوب  نظر  وال  واجبة،رفة  املع  ألنَّ ظر،  ك 

هو  به ف الواجب إالَّ  ال يتمُّ ]] ٤٨/[[ص  ، ومايس إالَّ إليها ل طريق

 واجب. 

 م. ل، فقد تقدَّ األوَّ  اأمَّ 

الثوأمَّ  للعلم، حلمولِّ   لنظر ا  فألنَّ   ،اينا  و  هلصو د  ه حسببعقيبه 

  فه از ختلُّ جللك  ذال  تاركه، ولو  ظري عنالنلم  لعف اوختلُّ   ته،كّميَّ و

ه طريق  نَّ ثبت أ ، فورةً و باطل رض، وهلتاركهوله  فاعله، وحصعن  

وأمَّ  انتفإليها.  ما  غريه  الاء  شيئاً ليس  ةاملعرف  فألنَّ   طرق،ن  من    ت 

 . ي قطعاً نظر س برضوريليما وري، والرض أقسام
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 .رَّ ث، فقد ملالثا اوأمَّ 

  غري  من   من رام بناءفهو ك  نظرري  بغل املعرفة  حصو  ن زعموم

 ت. ن دون أدوام ةً الت، وكتابآ

 :يه السمعجيف و :لثالثاملبحث ا

وجوب  ل  اً ه وجهكون وجوبات قد يبعض السمعيَّ   ريب أنَّ   ال

آخر،   للطهاالصالكبعض  املوجبة  أنْ ة  ك  ذل ق عٰىل  طلَ يُ   رة، فجاز 

فالكالأنَّ  وجهه.  مطلق  يفم  ه  ونَلسُّ وا  باتلواجا  القبائح  ن 

 ة. يَّ هات السمعروكملوا

. وقد  حلكمذلك ا  كان  لتي ألجلهاية اهنا، الغا  جهالوباد  واملر

 :- ما سلف مأخذها - يه عٰىل أربعة أقوالامء فلف العلتاخ

األوَّ ملذه[ا مجذم  -   لب]  العدليَّ هب  مهور  اإلماميَّ ة  ة  ن 

أنَّ -  املعتزلةو ا :  يف  اللطف  مالعق  ليفلتكه  و  أ   نبعاثاً ا  طلقاً يل 

 . انزجاراً 

االو السمعغاية يف  الواجب  ايف   لطفلي  الواجب  ويف لعقيل   ،

ا الن العقيلالندلسمعي  دب  زيا  ،ب  الأو  الواجب  دة  يف  لطف 

فإنَّ العقيل بوَص تُ   الزيادة  ،  تركف  ويف  السمعي  القب  الندب،  يح 

،  لعقيلاوه  كركروه السمعي ترك امليف ترك املو  ،قبيح العقيلترك ال

 ح.ترك القبي اللطف يف ادةو زيأ 

أنَّ ب]]  ٤٩[ص  [/ أق   لتثِّ مامل  معنٰى  مللسمعي  العقيل، رب  ن 

أبعدوغري واله  ب،  نعني  أنَّ ذ  منحرصاللط  لك  العقيل  يف  يف ف   

  ، وعيدعلامء والوعد والد الوة واإلمامة ووجبوَّ الن  ات، فإنَّ السمعيَّ 

أ ايَّ ح لأللطاف يف العقللاآلالم يصيع  بل مج نوع    وه  ام، وإنَّ ضاً يت 

ا الومن  أنْ بة  اجأللطاف  مالكها،ي  يكاد    9  نبيَّ ال  نَّ فإ  كون 

والعامل  إلماوا يدعإنَّ م  إام  وال ون  والووليه،  إعد  يتوجَّ نَّ عيد  هان  ام 

 عليه.

 فال جيب. مه، امن األلطاف مق غريهيقوم  فإذن ت:قل فإنْ 

أنَّ نَّبيَّ ا  ر ممَّ ظه  قلت: ، يهها إلدُّ روم  قة بهلِّ يع األلطاف متعمج  اه 

قيام  فيم مقاتنع  يُ   ومن.  مهغريه  الرسُّ علَ هنا  ايف  م  ب  واجل 

اصل  وهو حاللطف،    املقصود   كان  امَّ ـل  هنَّ ين، فإريَّ املخ  واملستحبِّ 

كلٍّ  مز  يف  بال  اخلصال  إلمن  عية  ياألُ ٰىل  حدامها  مل  ن  كخرٰى، 

معنًإل اجلميع  وىجياب  لرتك،  سباإجي  ال  يشء  فتعنيَّ ب    يل، 

 . خيريطريق الت ىلٰ التكليف ع

كر لشه اأنَّ لكعبي، وهو  القاسم ا  أيبب  مذه  لثاين:املذهب] ا[

عٰىل  ، بل  شكر فيهلر طريق انحصاي به انعن  بحانه. وال سلنعم اهللا

ق عٰىل  طلَ يُ الشكر    ، فإنَّ واعهأرشف أن  ر، بله نوع من الشكمعنٰى أنَّ 

ا. اهتيَّ ا وجزئهتايَّ سبحانه كلّ عم من اهللا  مجيع الن  أنَّ ق بعلِّ املتاالعتقاد  

 ثالثة: مور ويلزمه أُ 

األوَّ الال[ ال  ل:زم]  عظمتهفكبال  نفسشغل  يف  وار  ر  لتصوُّ ، 

واالوال  نعمته،ئل  جلال النعزم  وابتغاء  دائم  بعاث  طاعته،  إٰىل 

الرسِّ وصيانمرضاته،   بتصوُّ عن    ة  فضالً غري  راالشتغال  عن    ه 

 .عنهإليه وفائض  منسوب  هجهة أنَّ  من يق به إالَّ التصد

سبجالوعب  يست  نالكهو اهللا  الفكرحال  يصري    حيثب  نه 

ل  وراً مقص همُّ   ،الَّ إيس  عليه  شيئاً ال  ويصري  وداً واح  عاقل  ه غايت، 

ال فينيشذلك  فيء،  وعليه،  ظر  وإليه،  ومنه،  وبه،  غريه وحيه،  ذف 

 ة والنار. اجلنَّٰى  ات االعتبار حتَّ درج من

قال  هنا  الربَّ ال  ومن  العامل  عيلٌّ اين  واؤمنامل  أمري  قديس  رث ني 

أفضل عليهام (  يِّ لنبا «م)والسالمالصالة  ]  ]٥٠ص  /[[    ا  : 

 الً وجدتك أهبل    عقابك،من    وال خوفاً   ابك،يف ثو  معاً ط  دتكبع

 عبدتك».ادة فللعب

تعاٰىل: اهللا   جَ رِ   قال 
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 . ]٩نافقون: [امل ِر اهللاِ ك

هاور خارجةرون  وٰى  أيب  ، بن  حمّمد  عبد    عن  بن  جعفر  اهللا 

ٰىل  وتعااهللا تبارك    بدواعاد ثالثة: قوم  بَّ لعُ ه قال: «اأنَّ   الصادق  

  تلك ف  ابللثو  باً لط  وا اهللا  د، وقوم عبدبيعبادة الع  تلكف  خوفاً 

،  دة األحرارباك علفت  له  ا حب�   دوا اهللا  عب  ومجراء، وق عبادة األُ 

 ».بادةي أفضل العوه

مسبَّ و  الثاين:زم  الال عنهو  األوَّ   ب  شغل الالزم  وهو  ل، 

اهللالل بتنزيه  تسان  عامَّ   وصعاٰىل  الف  وحتميظه  محده  ده  املون،  بام 

ن ذكره  عرت يف  ن كام ملاللساهللا بافرت عن ذكر   ين بحيث الدواماحل

 جلنان.با

ا��ُسَ   نه:بحاس  قال  
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 ب�ُحون
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املالو  ]،٢٠ء:  نبيا[األ الرشئكة  صف  الوصف  ليُ هبذا    ه نبِّ يف، 

اق البرش عٰىل  ويترشَّ تفائ  فهنالك  اصطفبفوا  ه،  ألسنتهم    تصريائه، 

عإالَّ   ةً زونخم وألفان    موزوذكره،  فيإالَّ   نةً ظهم  وتعلَّ ي  ام  به،  هو  ق 

 تعاٰىل.  اهللا ذكر عن ت إالَّ مر بالصماأل يف الرسُّ 

القستخدا  الثالث:  الزمال أُ   واألركانوٰى  ام  من   رَ مِ فيام  به 

 الل.اضمحا انقطاع وال هل عبادته بحيث ال يكون
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الع بانيفيشغل  عجائ  يف  مصلنظر  والب  من   ءبكانوعاته، 

 طاعته.  يف التقصري ملا يراه من، خشيته

كال  نذُ األُ و العزيز بسامع  أوامرهتلقِّ ل  مه  و  ي  م هُّ فالتونواهيه، 

 ه. عانيملقاصده وم

ر بمعروف،  من أمقها له  لش فيام خالبطاليد بو]]  ٥١[[ص  /

منكر أ أو هنٰى عن  إعانة ضعيف،له،  و جهاد يف سبي،  غاثة إأو    أو 

 . ملصيلِّ من هيئات ا اضع يف حماهلِّ أو و ملهوف،

بالسعيوا ا   يف  لرجل  أُ لبقاعه  ورُ   بالسعي  رَ مِ تي   ب غِّ إليها، 

ه  م نبيِّ وحر  سة،املقدَّ بته  احلرام وكعه  بيت  فهاعليها. وأرش بالعكوف  

أفضلع( واألئ)موالسالالصالة    ليه  األنبياء  ومشاهد  ،  ة  مَّ ، 

وجمالس  وامل  واجلوامع وزيارلعلم اساجد،  اإلخوان،  اهللا    ة  يف 

 . اىلٰ عت

هنامل    وإنْ  إىلٰ يكن  حيتاج  ما  اك  شغلها  ل،  نقُّ والتبطش  ل 

والوبال مقاسكينة  ذلك  يف   ستشعراً ر  مجيع  وكامل  رئبا  ة عظم  ه 

ذ  نَّ أ   معتقداً   شئه،من أعظم نلك ممجيع  وأكربعن  مننمه  فحينئذٍ     ه، 

 خطر  امَّ ـول. ار� ج ره، وهلمَّ لشك  حسن توفيقه عىلٰ   يشكره حيتاج أنْ 

ل نعىلٰ (داود  هذا  ربَّ   )مالسالوعليه  نا  بيِّ   به  أ وناجٰى  «إذاجه  ا  به: 

 ». تنيكري فقد شمنِّذلك  أنَّ مت عل

لة مشتما  ة فإهنَّ لصالا  وخصوصاً   اتبادعال  نقول: هذه  وحينئذٍ 

نٰى للشكر   معة عن االعتقاد القلبي، والنبعثالثة املثلوازم ال العىلٰ 

إالَّ اصَّ اخل  عند ذلة  أوك  إنَّ ن  ،  يكو الشك  قول:  بفعلر  ه  هذ  ن 

وأبعأقرمور  األُ  الوقوع  إٰىل  واالرتفا  ند مب  اللهو  ع،  طف معنٰى 

الشك ذلكالقا  علَّ ول  ر.يف  عنٰى  وئل  يفه،  شع  و  ماحلقيقة  ن  بة 

ا فإألوَّ املذهب  أهنَّ زل  األوَّ   نَّ ل،  لطعم  العقيل  ا  التكليف  يف  ف 

بأهنَّ ،  اً مطلق يقول  ن  اوهذا  يف  منلطف  وههوع  وإنْ و  ،  مل   الشكر، 

 ي.لح العامِّ صطعٰىل امل هعينالشكر بيكن 

الندب    إنَّ ث  حكام من حية األقيَّ ل بف حاعرَ يه يُ جولتوهبذا ا

للفك احلرام  تنواج  رض،التكملة  يوجب  واملاب  ة  صيانكروه 

 مذهب حسن.وهو  النقص.  قعن تطرُّ ازم اللو

الثالث: األشعريَّ جلم  املذهب  أنَّ و  ،ةهور  ام إنَّ   ماألحكا  هو 

قاعدة    مده  عىلٰ   خرٰى، بناءً ة أُ يهي، ال لغاالناألمر و  دعت ملجرَّ ُرشِّ 

العقوا  حلسنا وأ ليَّ لقبح  الباأ   نَّ ني،  جلَّ فعال  مذكر  رئ   لةلَّ عه 

 . بادة أصالً الع ة إىلٰ حلاجعٰىل عدم ابل  باألغراض،

ٰىل  نظر إامنَّ ذا البناء، وإهو هباعث عٰىل هذا القول ليس ال ولعلَّ 

باوالق بالال  حقر مجيعاستف]]  ٥٢/[[ص    لشكرل  إٰىل  نعبادات  ظر 

سب اهللا  وأ وتعاىلٰ   هنحاعظمة  تواهنَّ ،  ال  ذرَّ ا  نعمه،  جب  من  ةً زي  ال 

 مه.كرار حن بم وال قطرةً 

إ باللٰىل  ونظر  فالقول  غطف  موجده  يفطَّ ري    ثبتت  من  حقِّ   رد 

 :ه تعاىلٰ سمع قوله، واأللطاف مقام  ه منقيام غري  عصمته، أو ظنَّ 

 
َ

 َ�م� ال
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  ْم �ُْسئَ هُ وَ �

َ
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ُ
أ أو تكاف  . ]٢٣[األنبياء:    �ل

اده  عن خاسئجع  فرملذكوران،  الوجهان  حس  اً برصه  ، رياً وفكره 

 تهام.ييعلم غا ن الاللذي لنهيد األمر وا رَّ ترص عٰىل جماق ف

إٰىل    أنْ   أيضاً يمكن  و هبام  عٰىل    قرصيشري  إٰىل ه  جُّ التوالعبادة 

وإنْ كاللطف والش  فإنَّ ،  ودباملع إليهلل  كانا  ر  أنَّ الَّ إ  قرب  إسقاط    

 . أقربن البني مئط ا الوس

الرا أنَّ عتامل: لبعض  ابعملذهب  م  زلة،  تالوجه هو  ترك  ن  مَّ ضا 

االفعل   وتمن  املفسدة،  القبيح  رك  ألنَّ وملصلحة،  من  ك  تر   ذلك 

مقرِّ  إٰىل  العبادات  ومبعِّ املعاب  منيص   وال  ،ةالعقليَّ   اعاتالط  د 

إ باملفسدة  والَّ نعني  ذلك.  معنٰى  باالقبيح    ترك   وهو  لعكس، 

 حة. لاملص

كامَّ ـول ا  مستلزماً لرتان  واجب،  املفسدة    تركو  للمفسدة،  ك 

ي الإالَّ   تمُّ وال  بزوال  بالرتك    عندفعل  احلاصل  وجب  الف  أو  عل، 

 لفعل.ا

ون  لطف واجب، فيك  وكلُّ نقول: ترك القبيح لطف،  كذلك  و

الفعل، أل  لزمهي، فك واجباً لرتا حينَّ حتريم  الل اصه ال  ب  واجلرتك 

ه نَّ  أ ل، إالَّ ألوَّ املذهب ا  من  ضغث  احلقيقة  و يف وهعنده، لتنافيهام،  

جي فعلمل  نفس  بطفاً ل  اجبوال  عل  بل  حي،  اللطف،  ه    وفعل صل 

جبات   الواة، بل تركه لطف يفعقليَّ ئح ال القبايف   س لطفاً ح ليالقبي

 ة.العقليَّ 

ر  هب األممذ  قبله، وإىلٰ   ب الشكر بعني منمذه  ه نظر إىلٰ لعلَّ و

ع  نو ة عىلٰ غضبيَّ ة والويَّ لشهٰى البة القوغٰى رأ النهي بعني اهلدم، وو

  مقتٰىض   باعهالك باتِّ  املجلمح به يف  عهوطب  يلِّ بحيث لو ُخ   اإلنسان

 ه.عنهام باحلرام واملكرو ربَّ ضب املعغشهوة والال

األ]]  ٥٣  [[ص/ معدٌّ ل  فعاوترك  ومسلِّ لذلك  احلسنة  ط  ، 

تلك  ،  عليه قيوفعاألفجعل  لئالَّ   داً ال  يفله،  يرتطم  ا  ات  كهلل 

يفويقتح فكال  م  اتبعات،  الغرض  ترك  ايت لذان    مقتٰىض   عنده 

 بغرض، فوجلل  منافياً رتك  ه، فكان النافيالعبادات يك  وتر  بع،الط

 ملذكور. للرتك ا لتغال بالفعل املحصِّ االش أو ندب
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ممَّ   حبصا  ولعلَّ  الرأي  أنَّ ن  هذا  النهلواملط  يرٰى  ام  إنَّ ي  ب يف 

  القدر يصلح ور، وهذا  مقدغري  الرتك    أنَّ   ىلٰ ع  ، بناءً اد الضدِّ إجي  هو

 ن. ني األخرييهبملذاين ك أصحاب هذكون متمسَّ ي نْ أ 

 ون بوجهني: لوَّ األ تجَّ ح. فقد اهاملِ بَ ن ِق م ةً لنذكر حجَّ ف

 .فيكون لطفاً  ،افيه ٰى اللطف حاصلمعن أنَّ ل: األوَّ 

هبا من الطاعة  صفتَّ ب املبقرري لم الرضوللعا الصغرٰى، فأمَّ 

 ملعصية. امن عده وب

 : عاىلٰ تله  يف قو  )وعزَّ   جلَّ (ارئ  البه  وعليه نبَّ  ظاهرة.  ربٰى والك
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 ألخرية. اال من األقو : إبطال كلٍّ الثاين]] ٥٤ص [[/

بناءً نَّ ألوالنهي، ف  ذهب األمرا مأمَّ  د فق  ىلٰ وع  ٰىل ما سلف،ع  ه 

 ل.وجه الفع

فرإهنَّ نحن نقول:  و ال ام  فيهمؤثِّ يكونان    فال  ،وجهع   وإالَّ   ،رين 

بجل األمر  فينقلبالاز  عن  ،  اً حسن  قبيح    فينقلب   حلسنا والنهي 

 . ه باطلوإنَّ ، قبيحاً 

ة،  لرتك البتَّ با  شعورال، وال  ع ألفه اخلطاب باك، فلتوجُّ ا الرتأمَّ و

بيانه   ِربَ اعتُ   لو  ه وألنَّ  وا  انبي   ل قب  لوجب  رضورة  لقبي الواجب  ح، 

،  واملصيلِّ   بني الساهي قفرَّ ولكان ال يُ   ر،صوُّ يف الت ةالغائيَّ ة م العلَّ قدُّ ت

 . تركاً  ذا مل يفعالارب إ والش   ب اهي عن الرشلسني اوب

فأل  اوأمَّ  لغةً نَّ الشكر،  ال  ه  تعظ  نفسطمأنينة  اعٰىل  كام  ملنيم  عم 

عروف  امل   أواله منبامسن  حامللثناء عٰىل  مني، أو الِّ تكله بعض املنق

 .اللغويكره كام ذ

باعاال  رفاً وع الت  لنعمةرتاف  من  رضب  لدوران  عظمع  يم، 

 .ماً عدو اً لشكر معه وجودا

 ني.بادة للمعنية العغايرم وظاهره

كر  نه شهللا سبحاافة  يف معر  اف القلبي كاٍف د االعرتجمرَّ   وألنَّ 

وإ احتينَّ العبد،  اللسان  إىلٰ ج  ام  املش  معنٰى   فال  ،كورإلشعار 

 رتاف. االعزائد عٰىل  ب ال لوجو 

ا قد العبادة، فإهنَّ ف  من وجوبه بخال  خللوّ يمتنع ا  الشكر  وألنَّ 

 مَّ ثَ مليتة، ومن  يحها كأكل اب قب، وجيضئكصالة احلا  هاواجبيقبح  

إٰىل السمعيَّ ق  تطرَّ  اإللزقول  ت.االنسخ  ببح    اهداً النعمة ش  شكرام 

 .اً ائبغ فكذا

 جلميع نظر.ويف ا

  إنَّ ة فأو نقليَّ   ة كانتعقليَّ بادة،  ع  وارد يف كلِّ ه  ، فألنَّ لوَّ ألا اأمَّ 

مقرِّ  عبادة  فعلها  من  وتركهاأُ ب  أنَّ مبعِّ   خرٰى،  مع  ال    وهباجو  د، 

معلَّ  فلو  الً يكون  لزم    صحَّ   هبا،  كلِّ هذا  باألُ   تعليل  ، ٰى خرعبادة 

 ن به.ولو يقوهم ال

اآلياتوأمَّ  فإهنَّ لكرا  ا  تدلُّ يمة،  الغايال  حصو  ىلٰ ع  ا  ت هذه 

 دها. عن

أنَّ وأمَّ  والنزاع   بة ألصلها فال.املوجة  لعلَّ ا ايات هي  الغ  تلك  ا 

  هو فيه.امإنَّ 

ي  لنه وال باألمر  ز إرادة القائجوافل  ،ثاينا الوأمَّ ]  ]٥٥ص  [[/

 ه. وذكرناه، فال يرد عليه ما ما فرسَّ 

الوأمَّ  يلزم  رتكا  املخاط  فال  أنْ با  بةمن  يكون    ألفعال  ال 

يتضمَّ   جلأل  بوجوال الما  املن  من  ووجوفسدةرتك  سب .  ق  ب 

مكلَّ والساممنوع،    البيان غري  شمول  .فهي  ملا  ال  ونمنع  تفسريين 

أنَّ نَّقد بيَّ ن  ونح  .لشكرعليه اسم ا  صدقي شامل    اصَّ اخل  الشكر  ا 

 ام.ليهلة عادة مشتمبالع منا، لكنَّ ادات. سلَّ للعب

 د تقبح.ا ق فإهنَّ دة بابخالف الع قوله:

كيفيَّ تربملعاا:  قلن للعباصَّ ة خ هو    ار، وأصلهي شكالتي هادة  ة 

ا   مَ ـولِ قائم،   يكون  وظا جع  )اسمه  جلَّ (رئ  لباال  للشكر    ئف ل 

  نَّ ع أمكنة؟ مواألألزمنة واألحوال  وا  صاحسب األشخلفة بخمت

بحسب  الشكر   خيتلف  الشاهد  إليهرَّ يتط  ئذٍ وحين  ،امقامليف   ق 

وال قبح يف   وغريمها،  صيصتخالنسخ  ذا  بالشكر، وهلم  لزااإل   وال 

 ة.النعم كافر حيسن ذمُّ 

ق لَّ س شاهدبمنا  لاً حه  لعدم  ،  الغ  اع عوض،استتبكن  ائب  ويف 
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  وله: بق   شكر نعمهر به تعاٰىل أمألنَّ ح،  بق زيل فال  اب اجلالثوع  تبستَ يُ 
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 ه: ثة أوجبثالحاب الشكر  أص واحتجَّ 

 وَ   عاٰىل:كام قال ت،  ٰىص ال ُحت   تعاىلٰ   اهللا  نعم  نَّ أ ل:  ألوَّ ا
ْ
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َ
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اهللاِ َت نِْعمَ    
َ

ال ُصوهَ  
ْ ُ
� أب]،  ٣٤  [إبراهيم:  ا  أقسام  فيجب  لغ 

 أوٰىل. فها إليه فرصلك، صاحلة لذ ادةالشكر، والعب

الذيتعبُّ المن    -ة  عالفِ   -ادة  العب  أنَّ :  اينالث اخلضوع، هو    د 

 شكر.نٰى الو معوه

 ة يَّ دة كيفالعبا مني: إنَّ كلِّ املتكثري من قول ر من ما اشته الثالث:

 يف الشكر.

عبادة إليه،  لزم رصف ال يوٰىل، والألُ امات  تسليم مقدَّ يب بجأُ و

أبلغ  ان ما هو مكإل العبادة، عٰىل حدِّ  يقفمل  ب األبلغ جو وه لوألنَّ 

 منها. 

 عىلٰ   عامِّ ل الاشتام  عليهوإن اشتمل    راً اخلضوع شك  ونع كنونم

فاخلاصِّ  ي،  العمسمَّ ]  ]٥٦  /[[ص  كونال  ن اك  نْ وإ  كراً بادة شٰى 

 .فيها قعاً الشكر وا

ط العبادة، والرشة  رشط صحَّ ود  خلضوع للمعب: اويف التحقيق

ق لغائيَّ ة ا العلَّ ، ووجودوط يف الملرشقبل ا وبعده يف    ر التصوُّ ه يفبلة 

 عني اآلخر. مها  يكون أحدفالد، ولوج ا

مموال ُس نوعشهرة  ولو  فلِّ ة،  ولةً جَّ حليست  مت  ُس ،  مت لِّ و 

فتهاحّجيَّ  اسم  ،  ،  رَّ كام مامهلا عليه  الشت   الشكر   ادة عىلٰ لعبا إطالق 

يُ واملجا إليه  ز  وإنَّ صار  يُ للقرينة.  اسم  عق  طلَ ام  عند    ادةالعبليه 

الغاية،  بلوغ النعجل  أله  الغاية،  بلوغ  يُ   مَّ ثَ   ومنمة    عىلٰ   قطلَ مل 

 ة.نعام الغايغ اإلعدم بلوللعبادة، سم ابعض ا نعمهشكر بعض  

أنَّ  كجتوي  واعلم  الو  لٍّ ز  والوه  جمن  قاطعقائم،  عٰىل هنا     

وإنْ التعيني ا     مذهب  قريباً للطكان  يف  ،  ف  اللطف  مذهب  وكذا 

يمت  .شكرال أوال  اللطفي  نْ نع  علَّ   كون    يف   ةً تامَّ   ةً والشكر 

 الوجوب. 

أحدمها    تبار كونباع  ، أواً جزء منهام  احدٍ و  بار كون كلِّ عتبا  امَّ إ

م  ا: جيوز قييقال  ن أنْ كأم  مَ لِ ا عُ ذد اللطف إجمرَّ   نَّ لآلخر، أل  اً رشط

مقامهغري وجمرَّ ه  إذا.  الشكر  عىلٰ   مل   د  إجزاء  يشتمل  يمكن  لطف   

 ض. ده عن بعاأفربعض 

اشتمَّ أ  إذا  ع ا  اللطف  اىلٰ مل  ومل    غريهلشكر  يف   من   يكن 

أولطاأل ذلك،  عاشت  اف  الشكر  جمومل  اللطف  ٰىل  مل  يف  د رَّ يكن 

 يهام.ن استناد الوجوب إلكف ذلك، أمرتاعاال

قُ  اعملكلَّ امن    أحداً   أنَّ ر  دِّ ولو  واحدفني  األُ   اً تقد  ور  ممن 

وجوبه  الواجب ل   فعله  ر أنَّ دِّ قُ لو  ، ووجب، مل يكن خمطئًا األربعة مل

احلراموت  ،مثالً  معرض  رك  اع  اً لقبحه  الوجلنن  يف  ملظر  يكن    ه 

دقيقة  مسأل  افإهنَّ   تعاٰىل،  اهللاشاء    نْ إ  اً مؤاخذ العوامِّ رسيعة  عٰىل     

احلالحت نفتكلها،  في  قيق  هبا  عرسويفهم  منفيٍّ ع  لقوله     تعاٰىل:، 

 ُُد اُهللا بِ ِر�ي َ
ْ

�ُ�
ْ
 ُ�ُم ال

َ
عُ ُم ا�ُد بِ�ُ يُرِ    َوال

ْ
َ ل

ْ
�  ١٨٥لبقرة:[ا،[ 

 ق.هللا املوفِّ وا

*   *   * 

 ):هـ٨ ق( الديلميسن احل /ينالدِّ  مأعال

ا]  ]٥٠  [[ص ال  اً تعريض  لكونه  ،تكليفلوحسن  يوصل    ملا 

 واب.من الث به ه إالَّ إلي

ه  نَّ أل  ن حسن وقبح،يصاله مإحكم  يف    ءليشلوكون التعريض  

التكليف غريال حس له بحسن  املكلَّ بك  حانهوعلمه سب  ه،بة  ف  فر 

فسقه يال   أو  قبح  قتيض  لكو  لع  عاىلٰ تنه  تكليفه،  وحمسناً تلَّ مزحيًا   ه 

إكإحسا  إليه من عنه  من  لٰىل  قِ أُ من،  يؤه  نَّ أ له  حام  من    ، نفسهل  بَ يت 

 ه.نفه سبحامكلِّ  نه دوعة عليفالتب

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦(ت  وريقداد السيامل /اإلهليَّة اللوامع 

عليه  به  جو احلكمة وفيام تقتيضع:  لراب املقصد ا  ]]٢٢١[[ص  

 : نهسبحا

 : واعوهو أن

 : يفل: التكلوَّ األ

 ث: وفيه مباح

حق  ل:األوَّ ]]  ٢٢٢[[ص  / وأ يقيف  من    ه،قسامته  بعث  وهو 

طا فعٰىل    ابتداءً عته  جيب  مشقَّ يما  إمَّ ه  فبقيفعل  من    اة  ترك،  د  أو 

ممَّ و  النبيُّ   خرجاالبتداء   وغريمها  و  جتبن  اإلمام    بقيد طاعته، 

ال    اإلعالم اطشرتا، واح املستلذّ فيه كالنكة قَّ ج ما ال مشة خرشقَّ امل

 يء.جيكام  هيف رشائطبل  قيقته،يف حرٰى دخوله أ 

 . وعمل ،إٰىل اعتقاد م ينقسو

يوَّ األ إل:  عقالً عٰىل  نقسم    ورشعاً   ،باهللا رفة  عكامل  لم 

إمَّ   .بلةكالق  ظنٍّ   ىلٰ وإ  .لعباداتكا عوالثاين:  ة، وديعال  كردِّ   قيلا 

املن الظلمو  ،افواإلنص  ،عموشكر  الواجبا  ترك    ضل الفوت،  من 
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املع املندو  ارشةوحسن  سموإمَّ   .باتمن  كفعل  ا    ات لعباداعي 

 كه.عقل بدرال ا ال يستقلُّ ها ممَّ ريس وغاخلم

 ه عاملاً كون، وهي  لربِّ راجعة إٰىل اا  ي إمَّ هيف رشائطه، و  :ثاينال

األفعالب األ  زجلا  وإالَّ   ،صفات  والنبالمر  عليه  عن قبيح  هي 

  . ن ظلامً فيكو  ،ض احلقِّ بعصل  وأل  وإالَّ   ،وابمقدار الثوب  .ناحلس

إيصالعىلٰ   قادراً   كونهو ق مل  ،حقِّ املست    خيلُّ   .اهلنا  ال   وكونه 

 ه.أو بكلِّ   حقِّ ملستااإلخالل ببعض  جلاز إالَّ و ،واجببال

ه  كون و .هف بلِّ كُ  ما عىلٰ  وهي كونه قادراً  ٰىل العبد،ة إا راجعوإمَّ 

إمك   ، به  عاملاً  ومتكُّ   ]]٢٢٣[[ص  /  انأو  ام نه  علمه  ائط  لرشن 

 ذٍ حينئ  ليفالتك  ه، فيكونن هذعل بدوالف  لعدم إمكانت،  واآلال

 ملحال. اب

راجعوإمَّ  إىلٰ ا  التكة  نفس  و ليف  املفه،  انتفاء  ال  أي  دة،  سهي 

مفسدة يفللمكلَّ   تكون  فف  آخر  املكلَّ   أو  ،عل  من   .فنيلغريه 

قدران   زممه عىلٰ دُّ قوت االستديه  ف  نيتمكَّ   اً الفعل  وكون    .اللمن 

 ه. حسن زيد عىلٰ فة تعٰىل صله واشتام  .متقدَّ  ملا ،كناً مم قهتعلَّ م

يفلثالثا أمَّ فنقول  .ههامووج  ،ووجوبه  ،حسنه  :    ،ل وَّ األا  : 

ففألنَّ  تعه  تقدَّ عاله  وقد  الٰىل،  انتفاء  ووجقبيم  عنه،  حسنه  ح  ه 

لثواب  ق اقاأه الستحالعبد وهيَّ لق   خامَّ ـ ه لنَّ ، أل التعريض للثواب

وعىلٰ  التعظيم  إيصو  ،ابقالع  يكن  إالَّ اهلاممل  إليه  م  الطا  أ ع  و عة 

  ال إلهانة، و اعقاب عىلٰ ب عٰىل التعظيم والثوا ل الالشتام،  ةاملعصي

إي إيصاهلام  أل م  الَّ مكن  االستحقاق،  م  نَّ ع  ال تعظيم  يستحقُّ ن     

 .مةئقني باحلكيكونا ال فلم ،اً ورشع الً قن عالتعظيم وإهانته قبيحا

الثأمَّ و مغرياً لكه  ال لو  هفإنَّ   ،اينا  كبيح، والال بالق  ان  م امللزوزم 

  وكمل عقله، ان لق اإلنس خامَّ ـه لة، فإنَّ اهرزمة ظاملالو ،البطالن يف

قله  ل ععدم استقال  نفرة عن احلسن مع يح وبق فيه شهوة للقوخل

والقبح  بمعرفة احلسن  من  لكثري  يُ   و،  وجوب عندر  قرِّ مل    ه 

ليمتثلهواجال]]  ٢٢٤ [[ص/ احلر  ب  لكان    ،هنبيجتلام  وحرمة 

 .لك مغرياً عل ذبف

بطوأمَّ  رضورةً ب  غراءاإل  نَّ إف  ،الالزمالن  ا  قبيح  فإنَّ القبيح   ،  

يالع كام  القبيح  و مُّ ذقالء  فاعل  به  كذافن  بحسن  والع  .املغرٰى  لم 

  فإنَّ  ،ٍف  كاليهام غريع مِّ ح واستحقاق املدح والذوقبح القبيسن احل

ال  رياً كث ذ  الءعقمن  أ يعلمون  ويقضون  اللذات    منهم  روطالك 

مستسهلنيقبيحال خمغري  مِّ للذ  ة  با  بانوق   ،دح ملتلفني  ثناء أ   يف  د 

 وجوبه.ذلك وجه 

 ه:مبع: يف أحكااالر

وهي   ،نهته حسعلَّ   نَّ والكافر، ألاملؤمن    يف حقِّ   امٌّ عه  ل: أنَّ ألوَّ ا

لذلك، الكافرووك  التعريض  ال  ينتال    ن  به  قبحهفع    ألنَّ ،  يقتيض 

 ن.املؤم  حقِّ ه كام يف حقِّ  التمكني يفد وجوله، سوء اختيار  ذلك من

اا اجلُ تَّ لثاين:  أنَّ ا يَّ ائبَّ فق  عٰىل  إذا    ن  ال  علماملؤمن  جيب   كفره 

كاملبتدئ  ،نفحس ،للثواباملستقبل تعريض   ه يففيتكل ته، ألنَّ إمات

 ملعلوم منه الكفر. ا

ن دة ال حتسمفسه  بقاء  فإنَّ إماتته،    جيببل    وارزمي:خلل اوقا

  ه ل منحيص  ئ ملاملبتد  نَّ املبتدئ بأليف  وبني التك  نهبي  قوفرمن اهللا،  

للثوابالوهو    الغرض، حتعريض  قد  وهذا  منصل  ،   ،هالغرض 

 ة.وفيه قوَّ  قيل: ،غرضه قاه لنقضو أبفل

  أبو عيلٍّ   جبهفأو  ،ر املعلوم إيامنهبقاء الكافب إتلفا يف وجوواخ

اللطفي  ملا من  ممكنهاشم، ألنَّ بو  أ   ومنعه  .فيةه    ، طفبل  سولي  ،ه 

 .أقوٰى ، وهذا باً واج فال يكون

: اً شاعرة إلزامؤال بعض األ س  جواب  ا البحثذٰىل هع عفرَّ ويت

إخ ثالبفرض  ووة  القثة  يوم  صمياردوا  وكافرة:  ومؤمن    ، بي 

الصبي لِ فيقول  كلَّ   مَ ـ:  ثواب  ال  إٰىل  ألصل  املؤمن؟    أخيفتني 

ل  قوفي  .كت فلهذا أمتُّ بلغت لكفرلو  ك  علمت أنَّ   هللا: إينِّ ل افيقو

أ   مَ ـلِ   ،بِّ يا ر الكافر:   ة  ع احلجَّ فتنقط  ؟ لالطفكالبلوغ    قبل  نيمتَّ ال 

 .صلحةباعتبار امل

اجلوا  يقالف إيف  يب:  من  مماتة  النعلم  واجبة،  ه  ليست  كفر 

هبا دون بعض]]  ٢٢٥/[[ص    بعضفجاز ختصيص     أو   .الناس 

اإل مبقايقال:  والتفضُّ تفضُّ   طلقاً ء  بواجبلي  لل،  إنَّ   .س    أو 

ترتَّ ي  لصبايف  تكل حصل  مفسدةب  لو  املكلبع  عليه  ني، فلَّ ض 

 ر ليس كذلك.يف الكافوتكل قبح، جهووهو 

 : ع لوجوهمنقطالتكليف   أنَّ الثالث: 

 إلمجاع عليه.ل: ااألوَّ 

إنَّ الث أمكلواله  اين:  ملا  والتاه  الثواب،  إيصال  يف   ماملقدَّ كيل  ن 

 طالن.الب

الرشوبي وامشقَّ   التكليف  أنَّ   :ةطيَّ ان  مالثوة،  وط  رشب 

 ال. ام حمع بينهاجلم، فملشاقِّ عن ابخلوصه 

 وهو باطل. ،زم اإلجلاءطاعه ل ق انلث: لوالاالث

املالزمة الثوا إي  أنَّ   :بيان  املكواج  بصال  علم  فإذا  ف لَّ ب، 

ية ملعصا جزاء اذوك  ،ا فعلها يف تلك احلالالطاعة إذ  زاءحصول ج



 التكليف) ١١٠(/ التاءرف ح  ........................................................................................................... ٣٨٨

تركها جمَرب إذا  يكون  ذلك،  اً ،  باطل،    عٰىل    اط رتالشوهو 

با اخت  صدورالستحقاق  ب  وإالَّ   ،ياراً الفعل  فرق  صدوره نيال     

 ه. موعد

ُخي ك  ه  ، وبأنَّ دنتقض باحلدوقلت: هذا ي  إنْ    األعرايب ريَّ ان 

 وهو إجلاء. اإلسالم والقتل، بني

األقل جواب  كوهناوَّ ت:  من  باملنع  لتجويجمل  ل  الئة   عايص ز 

ملا    غري  ز جويالت  ة فإنَّ وم القيامف يالعور به، بخعدم الش حاصل 

 ت. ازئيَّ ن علمه باجلبت مث

ابترة  والص   هذه  نَّ أ :  الثاينواب  وج يف  التكليفحسنة    ال   داء 

وحسنمطلقاً  ال،  عٰىل  شها  االطِّ صلحةمتامهلا  وهو  أدلَّ الع  ،   ةعٰىل 

فيدعقِّ احل اإل،  يف  الدخول  إٰىل  فاختياراً   نياموه    ، ابالثو   حقُّ يست، 

ه وإسالم  ،هاعلي  لعال يطَّ   ذٍ ينئحه  كفره، فإنَّ   بقي عىلٰ   لو   مابخالف  

 . ثواباً  هب ستحقُّ ال يل وَّ األ

 *   *  * 

 ): هـ٨٢٦(ت  قداد السيوريامل /يوم احلرشالنافع 

 التكليف: بيان رشائط حسن  يف] ]٨٢[[ص /

من   بعث وهو  لتكليف،  امن    : فال بدَّ ]مة احليلِّ أي العالَّ [  لقا

 م.رشط اإلعالب داءتالبعٰىل جهة ا ةيه مشقَّ ا فم اعته عىلٰ جتب ط

لأ  نفع  ىلٰ تعا  فعلهمن    الغرض  ثبت  امَّ ـقول:  نفع   ،بدالع  وال 

إما عد  ، ألنَّ لثواب االَّ إ  ييقحق أ مَّ اه  نفع غري    جلب  وا دفع رضر 

حيسن  مستمرٍّ  ذلك غ  أنْ ، فال  ثّم    رضاً يكون  العبد.  اب  والثخللق 

كام  تدااالبيقبح   به  فاقتيأيتء  توسُّ احل  ضت،  التكليفكمة    ، ط 

 ما ىلٰ ع  حاً طالواص  ة،شقَّ امل  يالكلفة وهمن    مأخوذ  لغةً ف  كليتوال

 ف.ملصنِّا كرهذ

هللا اجتب طاعته هو    منو  و احلمل عليه،ء هاليشالبعث عٰىل  ف

قا فلذلك  جه(ل:  تعاٰىل،  اعٰىل  غري   ألنَّ   )،البتداءة  طاعة  وجوب 

والسيِّ وال  مام  اإلو  9  يِّ كالنب  هللا ووالد  تاد  بع املنعم 

وق اهللاة  اع طعىلٰ   عومتفرِّ  ما  (  وله:.  عامَّ رتاح  )ةمشقَّ   فيهعٰىل  ال  از   

كالبع  ةقَّ مش النكفيه،  عٰىل  املسث  امل  ،تلذِّ اح  من ذَّ ستل وأكل  ات 

وقوله:  واأل   ةاألطعم اإلرشب(رشبة.  إعالبرش  يأ   )عالمط  م ط 

كُ املكلَّ  بام  بلِّ ف  رشائط  وهو]]  ٨٣[[ص  /،  هف  حسن   من 

 :ه ثالثةرشائط حسن. ويفالتكل

 :ةعهو أربو ،هلتكليف نفس اىلٰ إل عائد وَّ األ رشطال

 .ه قبيحألنَّ  ،دة فيهفساملانتفاء  :لاألوَّ 

 الفعل.وقت  مه عىلٰ تقدُّ  :الثاين

 املستحيل.ف بيقبح التكليه ألنَّ  ،ن وقوعهإمكا :الثالث

 باح.تكليف باملال ذ إ ه، حسنىلٰ ة عديثبوت صفة زا :الرابع

عائد  الثط  الرش املكلِّ إاين  التكليف  وهو  ،فٰىل  هو و  ،فاعل 

 : ةربعأ 

 . قبيحاً  وأ  سناً نه حوعل من كفبصفات ال لمهع :لاألوَّ 

فني من ثواب  كلَّ ملواحد من ا كلُّ ه قُّ حبقدر ما يست علمه :ثاينال

 اب.وعق

 ه. حقَّ  يصال املستحقِّ رته عٰىل إقد :الثالث

 ح. اعل للقبي فه غريكون :ابعرال

املكلَّ ىلٰ إعائد    الثلثاالرشط     يوه  ،التكليف  لُّ حم  ووه  ،ف 

 ثالثة:

الفعع  تهقدر  :لوَّ ألا تالستح  ،لٰىل  مالة  يُ كليف  ال    ،طاقا 

 ان. رين بالطمِ والزَّ صحف ملنقط ابعمٰى كتكليف األ

ن  ه به، فاجلاهل املتمكِّ إمكان علم  وأ   ف بهلِّ  كُ علمه بام  :الثاين

 ر. عذوري مالعلم غ نم

 عل. الفة إمكان آل :الثالث

ا فإمَّ   ،لعلما اأمَّ   و عمل.أ   ،أو ظنٌّ   ،علما  مَّ إيف  ق التكلتعلَّ م  ثمّ 

وصفواهللا  بم  العلك  عقيل وعدله  واإلمالنبوَّ اته  أو  ة   يسمعامة، 

وأمَّ كالرش يف  ،لظنُّ اا  عيات.  ا  فكام    ، العملا  وأمَّ   .لقبلةجهة 

 لعبادات.فكا

 كمة: احل ف يفب التكليووج يف]] ٨٤[[ص /

 خلق   القبيح حيثب  ياً رمغ   لكانوإالَّ :  ]احليلِّ مة  [أي العالَّ   قال

  ، زاجرمن    ال بدَّ ف  حلسن،عن ا ور  ف بيح والنالق  ل إىلٰ امليوات والشه

 .يفوهو التكل

هذقأ  وجوب  إارة  شإا  ول:  يفلتكلا ٰىل  وه  يف  و احلكمة، 

عٰىل  وا  وجبيم مل هنَّ إف  ة،شعريَّ لأل  خالفًا   ،قُّ ة، وهو احلتزلمذهب املع

تكليفاً ال  ئاً تعاٰىل شي  اهللا قلنع  ليلد والوال غريه.      ما  أ ٰىل  لوال  نَّ اه  ه 

وقلل  فاعالً هللا  اان  لكذلك   يفه  نَّ أ   :ذلكبيان  بيح.  العبد    خلق 

ر  قرِّ و مل يُ عن احلسن، فل  يبِّ التأوقبائح والنفرة   الىلٰ إمليل  وا  ةوالشه

الوكلِّ يُ مل  و  عقله  بدهع بوجوب  الق  اجبفه  عده  وي  بيح،وقبح 

م  هللا  لكان  ،دهويتوعَّ  با  غرياً تعاٰىل  بالواح،  يلقبله    قبيح إلغراء 

 بيح.ق 

 كاٍف:قبحها غري وياء سن األشح العلم ب  أنَّ يف ] ]٨٥ص [[/
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 يف  سهال الذمِّ الست ،لعلم غري كاٍف : وا]ة احليلِّ م[أي العالَّ  قال

 ضاء الوطر.ق 

ال   مَ ـلِ   هنَّ أ   :لسؤالاير  ر، تقدب عن سؤال مقدَّ ل: هذا جواقوأ 

بايكو العلم  والعلم ع  راً جزا  القبيح  عىلٰ الذمِّ  ق  حقاستن    نه، 

عاملدتحقاق  باس احلىلٰ ح  د  حاجة  ال   ئذٍ نوحي  ؟هيلإ  اعياً سن  ٰىل  إ 

 .ض بدونهغرالتكليف حلصول ال

اأج بملصنِّاب  كاٍف   لعلما   نَّ أ ف  كثرياً نَّ أل   ،غري  تسهل يس  ما  ه 

  ي دواعع حصول الة ماصَّ طر منه خوال   عٰىل القبيح مع قضاء  الذمُّ 

 . ةيَّ قلالع يلدواعل هرةان ق األكثر تكو  يف يلتي هة ايَّ احلّس 

 يف: لالتك حسن جهة بيان  يف] ]٨٦[[ص /

احليلِّ العالَّ [أي    لاق  ح]مة  وجهة  للثو  سنه:  اب، التعريض 

امل  يعنأ  للتعظيم  تحقَّ سالنفع  ا  املقارن  يستحيل    لذيواإلجالل 

 بتداء به. اال

هذا  أ  ع  اً أيضقول:  تمقدَّ ال  ن سؤ جواب    أنَّ   ل:قدير السؤار، 

حس إجهة  التكليف  بو  ،العقاب  ولحص  امَّ ن  قطعهو  أو    ،اً اطل 

  :هنيل لوجطبا ضاً يوهو أ  ،بلثوا حصول ا

يموال  نَّ أ   :لاألوَّ الوجه   الذي  عىلٰ كافر  مكلَّ ت  كفره  مع   ف 

 ه. دم حصول الثواب لع

مقدور  ال  أنَّ   :ثاينال  الوجه فافال  ،داءً تاب  تعاىلٰ هللا  ثواب   يف   دةي 

 التكليف. طتوسُّ 

بأنَّ اب  أج ه  جهة  عنه  احسنه  ل حصو  ال  للثواب  يضتعرلو 

عوالتاب،  الثو اىلٰ إ  بالنسبة   امٌّ عريض  وكون  وؤمن  مل  الكافر، 

مق اهللا    دوراً الثواب  لكنمسلَّ   ءً بتداتعاٰىل  به  يستح  م،  االبتداء  يل 

  تعظيم من وم،  ه مشتمل عٰىل التعظيتكليف، ألنَّ ال  طن غري توسُّ م

 . قالً ظيم قبيح عالتع حقُّ يستال 

امل يفصنِّوقول  ارن املق  تحقُّ املس  لنفعاه  إنَّ ب:  وا الث  ريفتع  ف 

والتفضُّ ا الثو  يشتمل  عفالنف  ،مظيتعلل فب  والعوض،  بقيد  ل 

 عظيم خرج العوض. للت ن، وبقيد املقارلفضُّ خرج الت ستحقِّ امل

*   *   * 

 ): ـه٨٢٦(ت  املقداد السيوري /د الطالبني رشاإ

 ]: كليفتعريف الت[] ]٢٧١[[ص 

م  [أي  لقا احليلِّ العالَّ اصالف:  ]ة  فر  :سعالتل  ا يف  لعدل:  وع 

ة  شقَّ ب طاعته ما فيه ممن جت  ةف إراديتكلال  :لوَّ األحث:  مبا  وفيه

 م.عالًء برشط اإل ابتدا

فروع   من  لغ  لعدلاأقول:  وهو  كم  مشتقٌّ   ةً التكليف،  لفة  ن 

فعال  األ  وهو  ،ازي: جمنينيعٰىل مع  قطلَ يُ   واصطالحاً   ،ةملشقَّ أعني ا

ته ما فيه  طاع  دة من جتباإرهو  و  ،يوحقيق  ف.لَّ ة عن املكادرلصا

 عالم. اإل برشط داءً بتة امشقَّ 

 ة. ليَّ ة كانت أو نقيَّ اخلمسة، عقلحكام دة شاملة لألاإلراف

(وقوله جت:  ملرِ ُخي   )تهطاع  بمن  من  طاعته،  ج  دخل  وي  جيب 

جت طاعته  فيمن  والسوال مام  واإل  بيُّ نوالتعاٰىل  اهللا  ب  د  يِّ والد 

 . عمواملن

كونهو ألت  هللا  الَّ إع  ميجلا  خرج  )ابتداءً (  بقيد   رادهتم إ  نَّ عاٰىل، 

وغللو ليهرياجبات  إرفاً تكلي  سا  لسبق  عٰىل  تعاٰىل    اهللادة  ، 

 رادهتم. إ

أكول فيه، كامل ةا ما ال مشقَّ رادته تعاٰىل منَّإرج خ )ةاملشقَّ (يد وبق

 ح.وب واملنكوواملرش

اإلبرش(و طُ يع  مل ذا  إف  كلَّ امل  نَّ أل  )معالط  بام  ال   َب لِ لم    منه 

مويك بتمَّ إم  عالاإلو  .فاً كلَّ ن  ل  رساإو  أ   به،  دلُّ تفيسعقله    يلكما 

يلوالع  .لُس الرُّ  القلب  يف  غريزة  باقل  العلم  مع  ريَّ ولرضزمها  ات 

 ت.آلال اسالمة 

 جوه: وهنا نظر من و

سبل:  وَّ األ ألاإلرادة  نفسه،  ال  التكليف  أ   هنَّ ب   اهللا راد  يقال: 

 منظور فيه. لها نفسه فجع، ف هبافكلَّ الطاعة 

يُ أنَّ لثاين:  ا]  ]٢٧٢  ص[[/ عنقَ ه  فاهيَّ نبامل  كساً ض  ا  هنَّ إت، 

 ح. صطاللرتك خالف اال، واستعامل اإلرادة يف ا مرادةة ال كروهم

 ضحية مشتهٰى ألُ م اهلدي واح احلليلة وأكل حلنكا  الثالث: أنَّ 

مشقَّ   طبعاً  فيه  وكفة  وليس  مشقَّ ما  ذلك  يخرج،  أصالً   ةال   فيه 

 . يحة واحدةتسبك

  ، فالتهاهيَّ  ميد يفال ق تكليف ن الرشط حلس  معالاإل  نَّ أ   الرابع:

 ي رشائطه. ل باق مهاإوكره لذ هوج

من شأنه    عىلٰ   الطاعة ابتداءً اجب  قال: هو بعث وي  وٰىل أنْ فاأل

يف جنسه    ةفاعتربنا املشقَّ   .كذلك  ةهو مشقَّ   حيثمن    ة جنساً املشقَّ 

  كاح ني وهلدليدخل ا  ا احليثيةربنعتوا  ،لواحدةلتسبيحة ا ل اليدخ

 ليلة.حلا

 ]:ف حسنلتكليون اك[

ا الَّ الع  [أي  الق  ح:  ]يلِّ حلمة  تعاٰىل. نَّ أل  سن،وهو  فعله  من  ه 

  لقبح تكليف  ٰىل غريه،إ وال عاىلٰ تإليه  عائداً  نفعاً وجه حسنه ليس و
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غريشخ لنفع  املص  عن  رضر  دفع  وال  ج  ،فكلَّ ه،  نوال  فع  لب 

حقِّ قُّ لتح  ،إليه يف  اال  قه  مع  فالغرضنتفاء  كافر  يكون    أنْ   عنيَّ ت. 

 . ء بهتدابيمكن االال  ع الذيفالنحلصول  ،يضلتعرل

ه  نَّ إفقال:   ، كامهليف رشع يف أح ة التك بحث عن ماهيَّ امَّ ـ: للأقو

  ه نَّ فأل  ،ا الصغرىٰ ة. أمَّ أفعاله حسن  تعاٰىل، وكلُّ   اهللا ه فعل  نَّ أل  ، سنح

 . لربامهة ل اً تزلة خالف ملعا وهو مذهب   ،مت  تقدَّ ربٰى والك  . الفرض 

  فعالهأ   ، وكلُّ ىلٰ تعا  اهللا  علف  : التكليفل فنقو  ،وجه حسنها  مَّ أ و

ب ال    دَّ ال  فالتكليف  غرض،  من  غر  بدَّ هلا  من  وله  الصغرٰى ض. 

الكربٰى وأمَّ   .ظاهرة ينَّ فأل   ،ا  مل  لو  تعاىلٰ كن  ه  لكان  فعله  لغرض   

 قبيح. ثلعب، واعبثاً 

ال  وحينئذٍ ]]  ٢٧٣[[ص  / مغرنقول:  التكليفض  أنْ مَّ إ  ن    ا 

تعا  داً ائع  كوني   ب ا جلمَّ إ  هنَّ ال، ألحم  لوَّ واأله،  ٰىل غري إأو  ٰىل  إليه 

  نْ ا أ مَّ إوالثاين    .تعاىلٰ ه  حيل يف حقِّ نفع أو دفع رضر، وكالمها مست

  ع لنفتعذيب شخص   نَّ ال، ألوالثاين حم .هأو غري ،فلَّ ٰىل املكإيعود 

 أمرأو    ، ع رضرفأو د  ، نفعلب  ج  يكون  ا أنْ مَّ إل  وَّ واأل  .يحغريه قب

التعريضه  آخر والوَّ األو  .و  فباطالناين  ثل  الذي ر  فالكا  نَّ إ، 

مكلَّ وت  يم كفره  أنَّ عٰىل  مع  جيلب  تك  ف،  ال  يدفع    نفعاً ليفه  وال 

 فع.للنهو التعريض  و ، الثالثتعنيَّ ، فاً رضر

النفع  ذل  ثمّ  أنْ مَّ إك  حمال،  وَّ واأل  .ال  وأ   ،هبتداء بال ا  يصحَّ   ا  ل 

توسُّ   الَّ إو التكليف  لكان  الثاعنيَّ فت،  اً بثعط  ال  ،ين  هو    نفعوذلك 

أعابالثو النفع،  والتبجيلامل  ستحقَّ امل  ني  للتعظيم  ام  نَّ إو  .قارن 

حيسن    ال  لتعظيم الذيالشتامله عٰىل ا  به،  ءاالبتدا  يصحُّ   ه النَّ إ  :قلنا

ملستحقِّ الَّ إ يق  وهلذا  تعظي نَّمبح  ه،  األا  واألطفم  كتعظيم رذال  ال 

وعلامال يستحقُّ نَّ إء.  األب  ظيمعالت  ام  وهياحلسنعال  فواسطة   ة 

واعالط املعااجتنات  العنوم  ،يصاب  املكلَّ ٰى  ف تعريض هو جعل 

يمعٰىل ا التي  الإالوصول  كنه  لصفات  وبعثه عىلٰ واب  ثٰىل   [معها] 

 به. فهذا ما كلَّ إه سيوصله يه وعلم أنَّ إل ما به يصل

 ]:ىلٰ تعا يعٰىل البار ف واجباً كليالت كون[

  الَّ إة، ويَّ شعرلأل  فاً خال  اجب،و و: وه]يلِّ احل  ةم[أي العالَّ   لقا

باطل، أل   ،بالقبيح  ياً  مغرتعاىلٰ   اهللا لكان   بيح  بالقغراء  اإل  نَّ والتايل 

 يفعل القبيح.ال  واهللاقبيح، 

ن ونفور ع  حقبيٰىل فعل الإف فيه ميل  املكلَّ   أنَّ   ة:طيَّ ان الرش وبي

افع يُ   فلو   ،حلسنل  وجوبعيف  ر  قرِّ مل  وتكالوا  قله    به   هليفجب 

 القبيح. اء بغراإل لزم ليفه برتكهوتك القبيح قبحو

ذهقأ  أنَّ إة  شعريَّ بت األول:  تفضُّ   ٰىل  تعاىلٰ التكليف  منه   نْ إ،  ل 

و فعله  يف]]  ٢٧٤  [[ص/  نْ إشاء  مل  وذهبت  شاء  عتزلة  املعله. 

  ال    ذلك،تقتيض احلكمة    أنَّ نٰى  ليه، بمععجب  ه واٰىل أنَّ إة  ماميَّ واإل

ف  اللطمن    واجباتي الق الم يف بالكا اذوك  أوجبه عليه،غريه    نَّ أ 

 ه.وغري

 كليف واجباً ه لو مل يكن التالوجوب: بأنَّ عٰىل  ف  صنِّملا  احتجَّ و

 زوم مثله.فاملل ،الزم باطلوال ،غراء بالقبيحإلزم ا ل

ه  م كون قدَّ د ت، وق بيح قبيحقبالغراء  اإل   نَّ فإل  ،الزما بطالن المَّ أ 

 ل القبيح.يفع تعاٰىل ال

بياوأمَّ  اا  أنَّ   ،ةزمالملن  لفهو  ا   امَّ ـ ه  وكمَّ نسإلخلق  ه عقلل  ان 

فيه  وركَّ  عنإ  وميالً شهوة  ب  ونفرة  القبائح  فلو   ٰىل  مل    الطاعات، 

وقرِّ يُ  عنده  ا جر  بفوب  وتكليفه  وحرمة  لواجب  رام  احلعله، 

 لقبيح.له با ياً مغركان  لالَّ إو دهه برتكه، ويعده ويتوعَّ وتكليف

بعلوال القبي  نحسن احلسم  من   ثرياً ك  نَّ ، أل اٍف ك  ريح غوقبح 

  ٰىل احلسن والذمِّ دح ع حصول امل  علمونوي  ذلك،عرفون  ء يالعقال

القبيح أوطاعٰىل  ويقضون  اللذَّ رهم  ،  القمن   استسهاالً يحة  بات 

االحت  للذمِّ  ف   فالوعدم  بدَّ باملدح،  مرجِّ   ال  آخرمن  و هو  ،ح 

 ف.التكلي

 ]: فئط التكليرشا[

مال  أي[  قال فة  بصف  املكلَّ علم    يفتكللط ا: ورش ]حليلِّ ة اعالَّ

وبالفعل امل،  من  قِّ ستحقدر  عٰىل  وقدر  الثواب،  به  يصاله، إته 

به    ا يستحقُّ ه ممَّ نكان الفعل، وكومإو  القبيح عليه،  واستحالة فعل

كالواا املواملندوب،  جب  لثواب  وقدرة  القبيح،  عٰىل  كلَّ وترك  ف 

 ل.الفع

 ثة أقسام: ثالىلٰ إم نقست كليفئط التأقول: رشا

 مور:هي أُ و ،فكلِّ مل اىلٰ إئدة العا: لوَّ األ

أنْ وَّ األ التكليف  ب  اً كون عاملي  ل:  يقع  الفعل الذي  به،  صفات 

 بيح.الق لرتك الواجب وفعمر ب يألئالَّ 

عل ف ال  عىلٰ   حقُّ سَت قدر ما يُ ب  ن عاملاً يكو  الثاين: أنْ ]]  ٢٧٥[[ص  / 

  .ليف ك الت   ، فال حيسن ليه بعضه إ ل  وِص ي  ن أنْ يؤمَ  مل  الَّ إ ، و ثواب من ال 

أنْ ا قادراً يكو   لثالث:  لواله  إل،  ايصاإلٰىل  ع  ن  وصل  ملذ  ٰىل إا 

 .قبيحاً ف عوضه، فيكون تكليفه املكلَّ 

أالراب ملا   بيحاز عليه القذ لو جإعليه،    اً تنعمميكون القبيح    نْ ع: 

 نه خلف الوعد. من مأ 
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 : انمربه، وهو أ  فاملكلَّ  فعل الىلٰ إائدة عال الثاين:

 باملحال. ليف كتحالة التس، الكناً ن مميكو  أنْ  ل:وَّ األ

يممَّ   يكون  أنْ :  لثاينا الث ب  تحقُّ سا  والندب  ه  كالواجب  واب 

 يح. وترك القب

 مور: هي أُ و ،فٰىل املكلَّ إدة لعائالثالث: ا

 ف به.لِّ عٰىل ما كُ   راً ل: كونه قادوَّ األ

 به.ف  لَّ كا مل يُ  غريه ممَّ وبنيينه ب زاً يِّ ه ممالثاين: كون

 .علآلة الف من اً نكِّ ه متمث: كونالثال

 .]إليه  حيتاجامالعلم ب من ناً مكِّ ه متلرابع: كون[ا

 ن. بدوهنا ال حيسو ،فهذه رشائط حسن التكليف

 ]: والعمل ٰىل العلم والظنِّ إ به  فانقسام املكلَّ [

العالَّ   لقا احليلِّ [أي  و[هو]  ]مة  عإم  سينق:   ، وظنٍّ   ،لمٰىل 

 مل. وع

 . عملا مَّ إو  ،نٌّ ا ظمَّ إو  ،علم امَّ إبه  فكلَّ أقول: امل

العلمأمَّ  عمَّ إهو  ف  ،ا  وصتعاىلٰ   هللاكمعرفة  قيل  ا  وعدله    فاته 

األنبياء  ونبوَّ  األة  كالرشع  ،ةئمَّ وإمامة  سمعي  ميَّ أو  الفقه  ات  ن 

 والتفسري. واحلديث 

 . ريهالقبلة وغات كافنحو كثري من الرشعيَّ  ،ا الظنُّ أمَّ و

العمَّ أ و عقف  ،ملا  امليالود  دِّ كر  يلهو  وشكر    قصدوال  نعم عة 

وغريوالكالظلم  ترك  و]]  ٢٧٦[ص  /[  نصافواإل من  هذب،  ا 

ن ها من السرية وغريحسان وحسل واإلوالتفضُّ   ،اجباتل الوفع

و ك  امَّ أ املندوبات.  الصإسمعي  والزكاةيقاع  واحلّج وا  الة    لصوم 

 بة.دوجبة واملنوال ة ايَّ عل الرشامعألواجلهاد وغريها من ا

*   *   * 

 : )هـ٨٧٧ت ( يضايالب/  ةاليونسيَّ الة الرس

بوجوتفضَّ الذي    هللا  احلمد  ]]٨٩[[ص   ته  ملعرفخليقته    دل 

ل بوجود رش  ته،  ره عٰىل أيدي سفرادتيعته إلنفاذ إوعبادته، وتطوَّ

إىلٰ  الغاية  تذ  وجعل  لطف  نعمكرتذلك  وشكر  والتعريض  ه  ته 

عىلٰ ووصلته،  جلنَّ رحٰى است  من  اته  سهم،  وؤر  عىلٰ العاملني    دارت 

دجٰى استناو ارت  ننياملعل  بتكميل  وفوسه  د سيِّ خصوصا  م، 

وخامتنييِّ النب ا  مه  صالةً ملنيبوآله  وقائمهم  بقرضهم  ني  ،  تقوم 

 ضهم. بفر تدوم ومدحةً 

اد اهللا ز  -الشهيد    أبو عبد اهللا  وضع الشيخ السعيد  امَّ وبعد: فل

  ) ةفيَّ كليالت(  ـملوسومة بااملقالة  -  هتنَّبحبوحة ج كنهيف درجته، وأس

اب إلسهومن ا  ة،حث جليَّ مبا  فيهاة،  ل سنيَّ صوف  ةسمخ  ة عىلٰ دائر

وإشارةخليَّ  وت،  خفيَّ ات  وترهلوحيات  وترغيبات  حفيَّ ة،  ة.  يبات 

عٰىل   فاقتي  رِ يدمل  ها، ولفلِّ   ها وهنضتيي بحلِّ طاقت  من ظنَّ   إيلَّ   أشار

وهبظتيأقلِّ  فرشلِّ بق  ها،  الرمحن    ملتمساً   فيه  عتها؛  ان  غفرالمن 

وواإلحس نوعان،  النقصان  ساناإل  من  واسرت  وبلنسين    اهللا ان، 

 ل.الطو ]دُّ [نستم

  الرمحن الرحيم).م اهللا: (بسالق 

] يف  بالبسمأقول:  والبدء]  قدلة  مشهورة،  منها أورد  جوه  نا 

األسام  يف  طرفاً  ماء.  رشح  النبيِّ   وأشهرها  عن  قا9  روي  ل: ، 

يبدأ   بالٍ   ذي  أمر  كلُّ « ب  مل  الرَّ اهللاِِم  ْس (بِ   ـفيه  الرَّ ْمح   فهو  )  يمِ حِ ِن 

 أبرت».

أ واع]]  ٩٠ص  [[/ [اهذ  نَّ لم  خمحلكما  بمنفص]  صل وص 

فإنَّ عق ي  يل؛  بسمالبسملة كالم وال  إٰىل  التسلسلة؛  فتقر    ل المتناع 

 نفسها. ا با، فهو فيهيبتدئ] غريها هب نْ [بأ

بخطِّ ووج (ق املصنِّ  دنا  رسَّ   سدَّ ف  ق ه)اهللا  بعض  :  علامء: الال 

ربِّ ق لة  سمالب من  أنزله  نول  يُ   لِّ ك  رأس  عندا  أم  قِس سورة    نَّ لعباده 

أُ بأينِّ   حقٌّ   -  بادييا ع  -  مت لكوضع  لذي][هذا ا ويف بجميع ما   

 ي.وبرِّ طفي لسورة من وعدي وه النته يف هذضمَّ 

عيلٍّ  اهللا(كرَّ   وعن  وم  «هي    كلِّ جهه):  من  وعو  شفاء  ن داء، 

 ان». هي أم، ودواء  كلِّ ىلٰ ع

 هبا. أحقَّ ا  انوكي تالتقوٰى ال ا كلمةهنَّ أ  ي:وعن الزهر

عبَّ   وعن وق وجم   اسابن  أنَّ تادةاهد  التقلك  :  كمة  لمة وٰى 

 الوحدة. 

واه اإلمام ما ر  اللهاميم  لغرِّ قب االنظيم يف منا  ويف كتاب الدرِّ 

رسول  ق  الصاد «أنَّ 9  اهللا  عن    له   قال  )وعزَّ   جلَّ (اهللا    : 

 ب».الن أيب طب التقوٰى عيلُّ كلمة  نَّ : إرساءاإل  ليلة

بل   ،الً م مه يدعه، وملخللق عبثاً ق الالذي مل خي  هللا  دحلم(ا:  قال

 ). وعمالً  علامً  اقِّ باملشفهم لَّ ك

 مجيل كامله  عىلٰ  لوب إليه بالقبوملنسمد: هو وصف اأقول: احل

 يل نواله. وجز

 [عليه] بفائدتني:  لُّ العبث، يد نفيو

الكرآلبا  تباساالق ا:  مهأحد    يمة:ية 
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 نفٰى   ملن  توبيخ  وفيه]،  ١١٥ون:  ؤمنمل[ا  بَثا

 عنٰى العبث.من ذلك م َف رِ تعاٰىل، وقد عُ   فعالهرض عن أ غال
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به يف    أيتِّ عٰىل امل  لُّ اح الكتاب بام يد افتت  وثانيهام:]]  ٩١[[ص  /

ذلك  سمَّ ويُ   ،الكتاب بالبد  نِّ فيف  ٰى  االستهالعرايع  لقولة   ل؛ 

بمرع مسو  ح ن  كتب عدة  ولدت    قرةً ب  أنَّ مه  علِ يُ ة  ليفاخل  إىلٰ   ني 

 ق األنام يف بطون األنعام. ذي خلهللا ال داحلمان: إنس بوجه عجالً 

لتكليف. عٰىل من نفٰى ا ردٌّ  ه يد وتكميل، وفي تأك  في اهلمل: نوع ون 

 ،..] ٰى وال [. د س   جلب   ر له يف ظ ن ي ومل   هَ ْنر ومل يُ ؤمَ يُ   ل: الذي مل ام واهل 

  .اءت ٰى ش أنَّ ي لرع ل لت  رس أُ  لة إذا اهلام يمة  لبها  له وأص 

كلَّ ب( وعطف  حرف  )لب(  :)فهمل    لهم.محَّ   )همفكلَّ (. 

]  ل عىلٰ [مح ه باملشاقِّ قييدة، وتأو مشقَّ  مجع واحده مشقٌّ  )املشاقُّ (و

ال  ،األغلب يدلُّ إذ  نفي  اقُّ الش    إالَّ   عٰىل  اخلغريه  بمفهوم  ،  بطا 

ح عُ ع  ةً جَّ وليس  ما  األُ يف   مَ لِ ٰىل  مل،  صول  يأ وهلذا    يف   فنِّاملص  ِت  

 ة. بقيد املشقَّ ليف للتكديده حت

اوالعل بهملرام:  [غري  د  الرضهنا  التكليف   المتناع  وري]؛ 

ن  علم الراجح منعبال  وري، والقصدبالرض   [إذ ال علم   ،قيضهمن 

 . نِّ الظ] بيتعنيَّ 

وا دلُّ لنا، واست  رةمقدوملعارف  ا  كونقومنا منعوا من    أنَّ   واعلم

 ا:ن منه] كاياتوابر[

ول؛ ملفعبغري ا  نُّ  حيسن املوال  ،ك»ك بمعرفتادعب  عىلٰ   ننَت «وم

ر  خَّ . وأ واملستدّل به  ع بخلق اآلالت كاحلياة والعقلوق   ] املنَّ [ألنَّ 

 .عاً ليكن ذلك سج، وره طبعاً تأخُّ لك لذو )العمل(

(ليقال األفع:  قبائح  عن  اسن حم  عىلٰ   ينبعثواو  ال،نزجروا 

 ).جلاللة واالعزَّ  ر ذيبشكا زول، ويفواخلال

الرة عىلٰ قدَّ م  )ينزجروال(  يف  )مالالَّ (:  قولأ  ا فقرت   خريتني ألني 

الغرض وهي   هو  ]]  ٩٢/[[ص    الم  التكليف  الذي  وهي  غاية 

 الوجه. 

إٰىل    )ويفوزوا(   ويفطف،   اللُّ ضمري  )ينبعثوا(و  )جروازين(ويف  

 و الوجه. ه رالشك ني أنَّ ع؛ أ آخره ضمري الشكر

 منهم. يدلعباال أفع م بأنَّ ة إملاالثالثح فاتويف امل

واالنبعنزجواال مار  وتقابالاث  واملاالقبكذا  ن،    حاسن،ئح 

يُ  البديع  من  نوع  الضدَّ أنَّ ك  )،املطابقة(ٰى  سمَّ وهذا  طابق  ه، ضدِّ ل  ه 

تعا قوله     ٰىل:ومنه 
�
ن
َ
 هُ َوأ

ْ
ض

َ
أ ُهَو  بْ�َ  

َ
َوأ  

َ
 وَ   �ٰى  َحك

َ
 أ

�
ُهوَ ن    ُه 

َ
  اَت مَ أ

يَ 
ْ
ح

َ
 . ] ٤٤و ٤٣ م:[النج � اَوأ

األفعالأمَّ  عمفبيل  الخلوا  ا  كلُّ وم،  نهام  ُخ فع  إذ  أي ة،  لَّ ل 

 . ة فعالً لَّ اخلُ  تكون وقد ال ،وصفةصلة خ

اصلةاخل  -  بالضمِّ   -  ةلَّ واخلُ  عٰىل  وتقال  من ودَّ مل،  واحللو  ة 

ا هها، ومجعتاكهة خبز اإلبل واحلمض فلَّ اخلُ  رب:الع رعٰى. تقول امل

قال  ،  قريالف  يل:اجة، واخلل: احل-فتح  لبا  -  ةلَّ واخلَ ،  بالكرس  اللخ

 : زهري

خل  إنْ و يأتاه  مسغيل     بة وم 

غائب  يقول:  حرم  مايل  ال    وال 

 . مة إبراهيلَّ ُخ  ترسِّ ته فُ ومودَّ  وبالفقر إٰىل اهللا

، قال:  9رسول اهللا  عن    العسكري    ويف تفسري اإلمام

 .ه»ٰىل أرسار عيه، ووقف عانل مه ختلَّ نَّ أل ه؛ه خليل«سامَّ 

مجه وقد  املصنِّذا  املحلَّ هللا  هلَّ (أحف  ع  اال    يف  ل خلالرفيع) 

 البديع: ني مننوعالل واجل

ومالتص بالنقط،  االختالف  وهو  تعاىلٰ حيف:  قوله  وَُهْم    :نه 

َسبُ 
ْ َ
� 

َ
سِ ون

ْ ُ
ُهْم �

�
�
َ
ع أ

ْ
 ُصن

َ
 نُون

ً
 . ]١٠٤ف: [الكه �ا

 .تف باحلركاتالاالخ يف: وهورلتحوا]] ٩٣[[ص /

 ح اجليم. تاخلاء وفرس ك وهو هنا

«ا9لنا  ورسول  ق نه  وم حسَّ   مَّ هُ للَّ :    نفحسِّ   قيلْ َخ نت  كام 

 ي». قلُ ُخ 

ألنَّ )اينبعثو(عٰىل    )ينزجروا(م  قدَّ ام  وإنَّ  والثاين   لوَّ األ  ؛  دفع 

 ء. امن جلب الرسَّ  اء أقدمسلب الرضَّ ع، وفن

ه األوىلٰ فعٰىل  كان  اآليت هيالرتتقديم    ذا  ذكب    عىلٰ   أخرياً ره   

أ يمك و  له،مقاب إنَّ يقال  نْ ن  قدَّ :  لتعلُّ غالرت  مام  بمقيب  فهومات  ه 

 ة. دميَّ عابله مق وماتة ومفهديَّ وجو

وجمانبته، أو خر  تلزم كراهة اآلومالزمته تس  إرادة الضدِّ   نَّ أو أ

:  نهائز عندهم، ومتيب، وهو جلرت ال عٰىل اونرش  ف لفَّ ملصنِّا  نَّ أ 

 
َ
أ
َ
ِ  ام� ف

�
 اسْ يَن ا�

�
 وُ وَد

ْ
 . ]١٠٦مران: ع [آل ُهمْ ُجوهُ ت

 ب.تيالرتتفيد  و الالوا أنَّ  بيان. من] بعد .. [اللة وباجلم

ون  ثمّ  واملفازة:قول:  نرجع  املخيف،  قطع   املهلكة عىلٰ   الفوز: 

 .اً تطريُّ  ّميت مفازةوُس  ،زا فاهمن قطع ٰى أنَّ معن

اوملَّ  كان  سبباً ا  من  للخ  لشكر  والعافخامللوص  قاب  ة 

 .تفعر عٰىل ما  زاً كان فوب، ثواالة والسالم عىلٰ صول واحل

اوا هللا  بلكريلشكر  املنعم  اعتاجلسم  منعَ النِّ  أنَّ قاد  يم  مع م  ه 

 عة.الرفنعة واجلالل وة واملرضب من التعظيم والعزَّ 

يف   اهوتندرج  صفاتذا  القليل  وال  للفظ  عٰىل    سلبالثبوت 

 ع والتفصيل.اجلم



 ٣٩٣  ...........................................................................................................  التكليف) ١١٠(/ التاءرف ح

(واللقا من ع  ة صال:  العببع  اهللاُد  أيَّ   ٰىل   يح، لرصا  قَل ثهم 

أهصيَح الف  لبليغَ ا  اً د حممّ نا  نبيَّ   اً وخصوص وعٰىل  بي،  وأَ ل   هرومتته 

 ح).ته املراجي من عرتته وذّريَّ بني يِّ ح، والطياملسام

الص واالة  أقول:  الرمحة.  ومنهتأييلهنا  التقوية،   دَ :  د: 
َ
ذ ا اوَُد 

يْدِ 
َ ْ
  لعبادة ٰىل ا ا عإمَّ ة،  القوَّ ]  ]٩٤ص  /[[  ي ذايعن]،  ١٧[ص:    األ

أ بَّ ع  ابنل  كقو األعاس،  عٰىل  فإنَّ ل  كقو  داء و  رغريه،  رجالً ه    مٰى 

 ره.من ظهفأنفذه  يف صدره العهمن مق بحجر

اإل إٰىل  إشارة  ذكر  بنبوَّ وفيام  السالفني  ُس الرُّ ة  قرار  م مَ األُ ٰىل  إل 

يبطل   ه وب ،ل إمجاالً حكم به العقبتفصيل ما وا م جاءوأهنَّ املاضني، 

 .االً ء حميااألنب بعث حيث جعل، هامبر لقو

غريزةوا وها   قلب  يف  لعقل:  هوإلنسان.  قي  ل  بهالعلم؟  ؛ ل 

كام يف  اد  يمها ال يلزم منها االحتِّ ع تسلوعة، ومنوهي مم  ،زمةللمال

 . يفنياملتضا

. الً مجلتهم أوَّ يف  مع دخوله    9  نا حمّمداً نبيَّ الة  صبال  ثّم خصَّ 

 ال. يكئيل وموجربالئكة املل كملقاأفرده با يهمفضيلته عل وألجل

ول وُ امَّ ـهذا،  لعبد  الرج  لاق   دَ لِ   ما  طَّ امل   قريش  يت  سمَّ لب: 

أردت  ما هو من أسامء آبائك، قال:    : هذاقالوا  ،دل: حممّ اك؟ ق ابن

يفمَ ُحي   أنْ  األ  د  ويف  املرض.  السامء  شارح  ذلك  عن  فصَّ حكٰى  ل 

س  بن طاوا  فإنَّ اه، إيَّ  ةنآمذلك بإخبار  ن أن يكون دريد. ويمكبن ا

مُ   ذكر أنَّ إلي  سنداً مه  جِ هيف  أ ها:  منامها    آٍت   ااهته  د بسيِّ   محلِت يف 

 وراة أمحد. التاسمه يف ،حمّمداً  ّميهة فسلربيَّ ا

ُس  يف وقد  رجال  اجلاهليَّ ّميت  ببمحمّ ة    ابن  منهم:  بالد  ن  ل 

وحمّمدأُ  ا  حيحة،  محران  وحمّمد جلعبن  ب  في،  هالل  دارم، بن  ن 

 اري. صناألمسلمة  بن ، وحمّمددايناهلمبن خويل  دمّ وحم

صاص  له اخت  دٍّ اين إٰىل ح املعيف تأدية    مكلِّ تملاالغة: وصول  والب

خب حقَّ رتاكيال  اصِّ وتوفية  الكنايب  أنواع  وإيراد  واملجاز ها،  ة 

 ه عٰىل وجهها. تشبيوال

خ]]  ٩٥[[ص  / الكالم  والفصاحة:  التعقيد عن  لوص 

عٰىل ة  يارتهم، جبيَّ وثوق بعرامل  لسنةة عٰىل أرائدة  ة أصليَّ لفاظ عربيَّ بأ

وأ قانو  لغتهم.  واإلباظاإل   اصلهن  أفصَح نة:  هار  إذا    للبنُ ا   من 

 . إذا خلصت من لكنته لغته جميُّ األع ه، وفصحترغو ْت ذَ ِخ أُ 

نقلت العربيَّ عنه  والذين  اللغة  وهبةم  ومت،  قيس  اقتدي:  يم م 

ث وبعضّم  وأسد،  الطائيِّ كنانة    هذيل،  تُ و،  نيوبعض  عن ؤَخ مل    ذ 

 .اف بالدهمن سكن أطرممَّ  ئر قبائلهمهم من ساغري

 مرتادفان.احة الغة والفصلب: الوقي

تلخيصيفاكي  السكَّ   وقال الفاملفتاح     هبا  :  يوصف  صاحة 

دة فصيحة، وقصي  ل: كلمة فصيحة،فيقام،  واملتكلِّ   املفرد والكالم

 ان فقط. األخرييوصف هبا  غةفصيح. والبالوشاعر 

ته نَّوُس   به اهر يف كتاظهبام    9  يِّ النبا، فوصف  ذت هرفإذا ع

 .مهارن تدبَّ مل

 ه. الوتر آدابه وتعتبالكتاب: فباا امَّ أ 

فباعتةنَّلسُّ اا  وأمَّ  ت:  مثلبار  وهدايته،  يغ  :لوحياته    لُق «ال 

 نحة مردودة». و«امل ،»الرهنُ 

 ، م»لِ كَ امع الوتيت جو«أُ ه:  بذلك يف قول  9  ح النبيُّ دَّ قد متو

 ».اً صاراخت [الكالم] يل رص«واخت

بالصال   ثمّ  بيتعىلٰ ة  عطف  أهل  آ  وهم  وهم    ه،ومتروأَ له  ه، 

 ته.وشجرأصله 

عبنيوالطيِّ ( من  إشا)هتوذّريَّ   رتته  من،  املعصومني، رة  إٰىل  ه 

ملا ذووصفهم بامل ملا شاع من  اجيحرن كرمهم، وباملاع مساميح؛  ؛ 

 هم. فضل

 :ةنيَّ فائدة إيام]] ٩٦[[ص /

ل فيهم تدخ  د، وق حد عرشوالده األوأ   ابني علي� لطيِّ باام عنٰى  إنَّ 

ألإل  ال  ،هتاارلطه  طمة  فا يُ هنَّ مامتها؛  األلودِخ م  لفاظ  ن 

عىلٰ الثال مقطوعاً تفاسرياختالف    ثة  فصار  آلبأهنَّ   ها،  دون م  ه 

 غريهم. 

الرجل  فقد   آل  دامقيل:  تن  لقوله  بدينه؛     عاٰىل:ن 
�

    إِال
َ

آل

وٍط 
ُ
�  ا]٣٤ر:  [القم قال  هم فرسِّ مل.  دينه بعتمن    ون:  وقيل:  ه يف   .

جه  ا خرَّ ألوساخ؛ ملا   عن  مادهبعصدقات؛ إلعليهم ال  رمتح  من

اود النسائي، يسندانه أبو دقشريي ولاج احلجَّ ابن  مسلم    مان:اإلما

  حلارث، قال: سمعت بن ا  لب بن ربيعةطَّ امل  يهام إٰىل عبد يف صحيح

اهللا   «هذه  ي  9رسول  ملح  الزكاة قول:  ال  ومّ أوساخ  آلل  الد   

 . ّمد»حم

 . ندنواألم األهل لعشرية وهم اه رتة: فقيل:عا الأمَّ و

الذرّ قيو هم  واملذكويَّ ل:  ذرّ لفدخكذلك،  رون  ة.  يف  ته يَّ وا 

ه ب عٰىل ما نطق  نييِّ ة النبذّريَّ   ه يفمِّ ، كام دخل عيسٰى بأُ   فاطمةب

 كتاب املبني.ال

جوابوهب كان  لال  ذا  بلغ امَّ ـشعبي،  أنَّ احلجَّ     ياج  إليهم   ميله 

ناء  أب  عيلٍّ   أبناءتقول:  ك  ني أنَّ بلغ:  الين، وق رصاملعلامء  له    حرضفأ
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وايَّ وذرّ   الرسول يك   لنسبته،  إال  باآلالَّ ون  فس  الباء،  شعبي  كت 

حتَّ  تعنيفعنه  يف  زاد  هٰى  قال:  ثّم  كه.  كالذا  جيهل  من  اهللاالم   م 

الكتا  ورسوله، هؤالء أهل املرصب ممحلة  إالَّ   ين،ن  منهم  من ما     

 نْ مِ وَ   قرأ:  ثمّ أقول،  ما  ]  ]٩٧/[[ص    مليع
ُ
ذ تِ  

�� أ إىلٰ   ...   هِ ر�  نْ  

اوق ]،  ٨٥و  ٨٤األنعام:  [  وَِع�َ�ٰ   :لقا «ابني    :9  لنبيُّ ال 

 عبي. بالشف ين، وتلطَّ اج من احلارضفخجل احلجَّ  ،د»يِّ هذا س

وجوأمَّ  املذرصاحل  ها  العدد  يف  فاالعت   عٰىل    امدكور،  فيه 

القدسيَّ األ وا حاديث  النب نَلسُّ ة  اويَّ ن  عملشتة  عدملة  دهم ٰىل 

وصفاهتساموأ  دوَّ م،  ئهم  يف    )عليهم  اهللارضوان  (امء  علال  اهنوقد 

اكعيم،  كتبه وكون  األوتلرضا،  وغريهم، صياء  اب  اإليامن  وهنج 

 لذي إحنة طعنة. وال  لذي فطنة فتنة،رتك مل ي ٰىل حدٍّ بالغة إ

  .ة) يَّ ل سن صو مخسة ف   ىلٰ بة ع رتَّ ة م التكليفيَّ ة  قاله امل فهذ: (وبعد،  ال ق 

له.   اة أد  ي: هطاب. وقيلخلت لفصل اعَ ِض وُ كلمة    هذه  أقول:

ها عن  لقطع  ت؛ يَ نِ بُ هي لفظة  ]، ومنياليه [واب بالتنبياخلطوفصل  

 داهلا.  كرسَت من] بعدك،  ُت : [قماإلضافة، فلو قلَت 

أوَّ   َف لِ واختُ  أُ يف  من  فقيل:  وتل  النبيُّ داويها،  لآلية   9  د 

 . بن لؤّي  عب. وقيل: كس اعبَّ بن عن ا لنقومة، وهو مالكري

أهل  قال إ  أكثر  الشها  فصل  نَّ التفسري:  وخلطاب  األيامن؛ ود 

 نك.  بذيالَّ تنفصل إ م الصواخل نَّ أل

ومقاتل وو وقتادة  ابن مسعود  إنَّ عن  اف  احلسن:  خلطاب صل 

 ضاء.بالق هو العلم

 ف.  موضع اخلالىلٰ اآلية ع يف ني ال داللةوعٰىل القول

قُ   كيما حطق هبل ناأوَّ وقيل:   اهللا رمح(ة  بن ساعد  ّس العرب  ة 

 .9 بيِّ ديث عن النح يف كذل ، وقد روي)يهلع

 ذلك. دعوٰى  هإليه، فيب َس نيُ  اً بيت ووجدنا

 ]]٩٨[[ص /

احليُّ  علم     ني أنَّ   امينُّ الي  لقد 

أمَّ   قيل:  خطيبها أينِّ   بعد  اإذا     

 ح.هب التمدُّ  ذوإالَّ ، الً أوَّ  هباعني اخلاطب ي

يف  الدِّ فخر  اإلمام    لوقا الكتاين  جامع  إنَّ ائدفوبه  من  أوَّ   :  ل 

 .  طالببن أيب   عيلُّ ري املؤمننيأما هبم تكلَّ 

 الً منهام نطق هبا جاه  بكون كلٍّ   قوالهذه األ   اجلمع بنيوز  وجي

وال يرضُّ بغريه؛  اإلمام    دبذلك  جهل  مسألة  ليس  إذ  وهذينيَّ ؛  ا ة، 

 ع.يدلبن املذكورين يف ا اطريتوافق اخلن م

  للتنبيه،  )ءاهلا(ون،  يمكا  عٰىل حسب مقيب  للتع  )اءالف(فهذه  

 ا لإلشارة.تهيَّ قوب

 حدة. ة وابالغم فيه قالة: مجعوامل

ن  )ةليفيَّ التك(:  هقول التكليف،  إٰىل  هلا  إنسبة  املوصوف  ٰىل  سبة 

 رابه. إعيفالصفة، فيتبعه 

ج  ،)بةمرتَّ ( يف  كلِّ عل  الرتتيب:  مرتيشء  بوضع   كالبناء    بته 

آالته  ربكأ  ق يف   و اعد  ال  شو  وح  ه،ها يف ذروتأصغرته،  له  ما  وجه 

 .فاً تأليل ب اً يكن ترتيب ك ملفلو عكس ذله وسط يف منها

   صل. والفصل لغة: القطع، حده ف مجع وا   : والفصول 
َ
ل
َ
  ف

َ
َصل

َ
ا ف م�

و طَ 
ُ
ُنُودِ ا�

ْ
بِا� وسار  أي    ]، ٢٤٩لبقرة:  [ا   ُت  وفصل    ، هبم قطعهم 

الرضاعة. بيِّ الص  عن  قطعه  ع ق وي   :  يف  امل ر ال  عىلٰ قيِّ نط ف  املميِّ ني    ز  

  . ًا خمتلفة شخص   فاً حدة صن متَّ ل  سائ ع مل : اجلام حًا يت. واصطال لذا ا 

هو دود وهو الرفعة، أو املقصور واملم  السناء  نا مإمَّ   ة:لسنيَّ وا

بَْرقِهِ َسنَ   ادُ �َ يَ   الضوء،    ا 
ْ
بَْص يَذ

َ ْ
بِاأل ُب  ،  ]٤٣  ور:ن[ال  �ِر  اهَ

 مع بينهام صالح. واجل

يفاألوَّ صل  ف(ال:  الق  واهيَّ م  ل  اته  يف صل  لفتوابعها.   الثاين 

الث  ]] ٩٩  ص[[ /  قه.متعلِّ  غايته.  الث  الفصل    بع يف الرال  الفصيف 

 مس يف الرتهيب). اخلا . الفصلبالرتغي

 .وذلك اليشء هو هبه  ة اليشء هي ماأقول: ماهيَّ 

قيوه احلقيقة؟  هي  وق ل  نعم.  مل:  يل:  يف   ااحلقيقة  دخلت 

 جي. خلارالوجود ا

بوال اهلويَّ بو  ينهافرق  أنَّ ني  كّليَّ اهيَّ ملا  ة،  واهلويَّ ةة    ة،يَّ صشخ  ة، 

 .زيد ةهويَّ اإلنسان و ةيَّ يقال: ماه

تابعمجلتوابع:  وا وهوع  مقصوداً   ،  كان  الثاين  ما  ، بالقصد 

حويتأخَّ  مت  صولهر  عن  نفسه  ا  وعه.بيف  هبذا  عن واحرتزنا  لقيد 

فإنَّ قدَّ امل مقصود  وإنْ   هم،  إاصد  بالق  اً كان  متقدِّ أنَّ   الَّ لثاين،  م ه 

 سه.نف يف احلصول

 . )من(و )هل( ه يف مطلبيعنوث حملببع هنا هو اوالتا

العتعلِّ بامل  اداملرو اللق:  أو  فإنَّ   ظنُّ م  العمل؛  له    أو  التكليف 

 عليه.  وجوبلق بمن سقط ا لُّ وتع ق بموجبه،علُّ ت

بعلَّ علوامل  قتعلُّ   ل:واألوَّ  تعلُّ   ته.ل  احلاوالثاين:  بق  ه، حلِّ مل 

 يف موضعه. به ح ملا ُرصِّ   ادين هنا؛مر اليسو

  افإهنَّ   ه،علل  وهي إحدٰى   لها،ل ألجفعَ يُ ا  ي مهء:  وغاية اليش

 اعل.اية الفغة لعلَّ 



 ٣٩٥  ...........................................................................................................  التكليف) ١١٠(/ التاءرف ح

كلُّ  بع  والرتغيب:  فعل  أو  أ قول  قول  عٰىل  فعثا  أوجبا  و  ل 

 .حمبوباً 

ٰى  قول، أو فعل نف ترك عٰىل   ثّال] ح[أو فع قول لرتهيب: كلُّ وا

 . هاً مكرو

(وقال الفصول  هذ  رمدا:  مخس  ه  وهت  لامكعٰىل  ي:  مفردة، 

الفصل ا)مَ ـلِ و(كيف) و(  ن)(مَ ول)  (ما) و(ه يه  حث فل: يبألوَّ . 

ال األُ ثعن  فيهلوَ الثة  ويبحث  التكليف؟  ما  وهي:  مفهومه    ،  عن 

  ف املكلِّ ؟ ومن  حكمة اهللا أم ال   ب يفوهل جي،  الصطالحسب ابح

لتكليف؟  ف اكيل  عن مدلو  هفي  ين: يبحث؟ والفصل الثافكلَّ وامل

لث: يبحث  ثاال للفصوا]] ١٠٠[ص /[ يكون؟  صفة يِّ ي عٰىل أأ

لِ يه عف التجي  مَ ـن مدلول  السؤو؟  مثالً   كليفب  غايته.   ال عنهو 

 صل).الف الت هذامكمِّ  والفصالن األخريان من

قد   عجأقول:  بورت  البحث  أهل  تلادة  الكلضع    امت ك 

، قطب لرحاهكالها  نم  واحدةٍ   لَّ فوجدوا ك  م نظرواأهنَّ مس، وكاخل

 . ئلهو مرجع ملساضع الذي هملوكاها فجعلو

لف  -  ذهوه ع  كشفستَ يُ   -)  ما(ظة  أعني  احلهبا  ام  ك  -  قيقةن 

 يلحقه من  عامَّ   ه: يعني عارياً فلهذا قال عن مفهوم،  -  اللغة  ر يفرِّ قُ 

 ارات.عتبالا

اعبار  واالصطالح: عن  ق جتامة  يف  ع  اتِّ وم  عن  فاق.  معنٰى 

 .ذه الصنعةل هأهأو العرف، وهنم أهل ل كمتَ هنا ُحي  )مولقا(و

و(هل)  ما)  (ٰىل مطلب  ت عل من الكلام تماش  دل ق وهذا الفص

 ن). و(مَ 

 .))مَ ـلِ (ومدلول  )كيف(ه عن مدلول ث فيبحَ يُ (: هوقول

  امذكره وإنَّ ما  ليلني عٰىل ثبوت  تا دسلي  )مَ ـلِ (و  )يفك(  اعلم أنَّ 

بقول مدلول،  قصد  امله:  الل  عوضواملعنٰى  أل فله  ي  نَّ ظ؛    دلُّ اللفظ 

 . همالً  لكان مإالَّ و عليه،

والرتهرتال  هجعلويف   مغيب  هلكمِّ يب  ما   ذالني  إلفصل  ٰىل يل 

 . طفاللُّ  مذهب

األوَّ   ]]١٠١ص  [[/ م:  ل[الفصل  التكلياهيَّ يف  ف  ة 

 :وابعها]وت

 . ة)املشقَّ  لفة أعنيلكن اتفعيل م ليفل: فالتكا األوَّ أمَّ (: قال

يعن بأقول:  اوَّ األقسم  الل  ألوَّ اي  من  و وه  لاألوَّ   لفصلل 

 . )ما(مدلول 

(قال واجب  إ  :اً فوعر:  شاق� الطارادة  وفيامً علِ مُ   داءً بتا  اعة    ه. 

أل عينه،  نَّ نظر؛  ال  التكليف  سبب  اهللا   أراد:  قاليوهلذا    اإلرادة 

ا باجتناب التكليف  ب   كسهاضه يف عنتقف هبا؛ والفكلَّ   طاعةلتعاٰىل 

فإنهيَّ امل ا  خيرج ه  وألنَّ   دة؛إرا  ال كراهة    ه نَّ ات  باملشتهكليلتمنه  ٰى  ف 

ونكاحاهلم  حلكل  كأ  طبعاً  وما  احل  دي،  ،  أصالً فيه  ة  شقَّ م  ال ليلة، 

إنَّ   ة، وأيضاً حتميدسبيحة وتك هو  اإلعالم  يف تكليف  ام    واقعرشط 

 ف). يال مطلق التكل

من   ذكر  ما  حلٌّ وجأقول:  النظ  حدأل  وه  والطرف طريف   ر، 

 رات. تذا االعن نضعه م بام اآلخر يظهر

  آخره.إىلٰ  )عكسه يف ضهالنتقاو(: قوله

عىلٰ   حدٍّ   ادوا تطريدأر ذا  إت:  قل عليوأد  رتيبه،ت  تركوه   ه خلوا 

  شيئاً وجدوا    وا فإنْ أو غريه من صيغ العموم، ونظر  ،)لٍّ ك(حرف  

ده، كام  طر  ]]١٠٢/[[ص    كموا بانتقاضه يف ة، حيَّ خرج من الكلّ 

سه  عكيت  أرادوا   إنْ وة كاذبة،  يَّ لكلّ ا  نَّ فإ  ، ساناإلنف احليوان برِّ عُ   لو

مؤخِّ موقدَّ  و ا  احلرف علوا  لأدخره    مَ لِ َس   نْ فإ  -   عرفت  كام   -  يه 

 ف اإلنسان باحليوان وحده.رِّ لو عُ  ال، كامف وإالَّ  نعكسا

ة، يَّ زئوجبة اجل امل ة إىلٰ يَّ لكلّ بة اجون انعكاس املوطقيُّ وقد ذكر املن

هو وامل  وليس  هنا،  ذلك  راد  انعكاسو فيجمع  كز  بدلينفسها  ل  ها 

 هٰى الوصول.يه يف منتإل ارخارجي، وأش

ما    وجوبوهو    -  هنا ل  دليلوا    فيه   ملحدودا  منإدخال 

مموإخراج   ليس  عنا  فنُ  -   ه نه  كّليَّ خَ ِس قائم،  ا ت  يف  ة  لعكس 

يفمجأد  احلدو ذكره  وما  كبأنَّ   -  عكسه  نقض  ع.    ه في  -راهة  ه 

فإنَّ توقُّ  كافية اإل   ف،  إ ال إذ  عنها،    رادة  طريق  سو إثبٰىل      ٰى اهتا 

صا الرتجيح،    إىلٰ االفتقار   ل  الفع حت  رجَّ   إنْ ف   له،   حلة واإلرادة 

إرا ارجَّ   وإنْ لفعل،  ا   دةكانت  كرتَّ ل حت  إ ك  الرتَّ انت  فال  رادة  ك، 

  ، وهو غري الحاً ط ذلك كراهة اصٰى سمَّ سواها، نعم يُ أمر معقول  

 هنا. ضائر 

ذكو مما  املشتهٰى ر  صحيونحو  طبعاً   ن  فذلك  أنَّ غ،  حه   ه ري 

 عدوم.جمرٰى امل ادرلنم أجروا ابأهنَّ هلم ذر يعت

أ  باملشقِّ راامل  نَّ أو  جنسما    د  يف  وقَّ مشه  كان  يفة  بعض لو   

ة  اقَّ الش  من التكاليف  ا نعلم أنَّ بعض األعيان، فإنَّ   عىلٰ   حيان أواأل

ترتفع عنهقَّ املش  ما  و  ة  خيلذلك،  من  ال  تكليفاً كونرج  ؛  اشاق�   ه 

 ه.سجن جود ذلك يفلو

  م ال اإلعال أنَّ  به إالَّ عن  يصعالم ال حمط اإلن رش ر ما ذكنعم م

 فرتكههلا،  اً كونه رشطها بوجه عنرخل ة؛املاهيَّ ريف ذكره يف تعب جي
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ريف نقص هذا لتعاوط يف اب الرشء منها، ولو وجبيش  غري خملٍّ 

 التكليف. وط قي رش ٰىل با تامله ع؛ لعدم اشعريفتال

الم.  باإلعريه  ن غف دون التكليمع  ق شرتاط الواما ذكر من او

ت  أنْ ل  فلقائ من  ايمنع  قبل  تولوق سميته  سبيل عىلٰ   إالَّ   يفاً كلع   

يلليش  تسمية  جاز؛امل بام  إليهؤء    ]]  ١٠٣/[[ص    : مثل  ول 
َ

ك
�
إِن

قبلحَّ لص،  ]٣٠[الزمر:    َمي�ٌت  السلب  وختصالوق   ة  يص  وع، 

مناإلعال ا   م  بالذكرلرشبني  جزألنَّ   ،وط  مفهوم  ه  من  ة  قحقيء 

من    كال�   ، فإنَّ كان جزءاً   إنْ و  يف الرشوط  د ذكرهيبعال  ف، والتكلي

 ة.معيَّ شرتاط خر اآلمرشوط باة زاء املاهيَّ أج

و سمعي عٰىل  التكليف هو بعث عقيل أ  : قالي   أنْ (فاألوىلٰ   :قال

 ثواب).ريض بالللتع ابتداءً  و كفٍّ عل أف

ال  جنسالبعث:  ول:  أق والفعل،قويشمل  اإلل  ل  ام  زويشمل 

للعقيل   قسام. ويفاأل ة  دمه كبقيَّ رام، وعحلوا  واجب ام يف الك   ذكره 

 ام.يهمه إلسُّ  تقتنبيه عىلٰ  عيلسماو

 ه ولو بواسطة.سبحانعث منه بالعقيل  أنَّ وعٰىل 

قوله:   كفٍّ عىلٰ (ويف  أو  فعل  جانب ال  )  إٰىل  اهة الكر  تفات 

  ٰى سمَّ يُ   ه الونحوه، فإنَّ عث النهي  ب  جرِ ء ُخي تدا. واالبلرتكق باتعلِّ امل

 . يفاً تكل

 لسمعي إىلٰ وايل  قالعتكليف، ويف  ة المادَّ   إىلٰ بعث إشارة  ويف ال

والبصور دخاعته،  التزث  يُ اماً ل  وقد  بالبر.  ا اد  لعقل  اعث 

من الفاعل  فيكون  مفهو  طوقاً والسمع،  تكو  ،ماً ال  هذا    ن وعٰىل 

وال  ورة يفالص اريناملذكو   كفِّ الفعل  ويف  بالثلتع،  إٰىل  ريض  واب 

 ه. يتغا

 وجهني:من  نظراً يه ف . وأرٰى )ليهة اهللا عرمح( تارهذا ما اخه

وال  أنَّ   :لاألوَّ  امل  كفَّ الفعل  ال  فلَّ كقسمي  من   قسامً   به 

إنَّ   ق به التكليف؛ فإنَّ ما تعلَّ   ل مهاكليف؛ بتال د و جمرَّ ام هالتكليف 

مالوا   األمر تعارد  وتسميتىلٰ ن احلكيم  ل.  من جم  يفاً ل تكلألفعاه  از 

ق قِّ  ما ُح عىلٰ   ر،ّميت أوامبب، كام ُس سالاسم  ب بسبَّ ملة اتسميباب  

 .لهال موجب  ريف ها يف التعكرفذ ،صوليف األُ 

عكسه )اببالثو لتعريض  ل( قوله:    أنَّ ثاين:  ال يف  نقض  عليه   ،

 فة. باملعر

األ لوجو وَّ والنظر  املعّرف  يقفإنَّ ظر؛  الن  بل  ال  ب  التقرُّ   عه 

 . لهامب قبقرُّ تال تناعهبذين؛ الم الثوابمناط ي هو الذ

(والقال  ]]١٠٤[[ص  / وهو ظا يف  إمَّ م  كال:  من   اهرحسنه، 

من    دَّ فال ب معاشه،    بأمر  لُّ يستقعه ال  بطب  يننسان مداإل  ه؛ وألنَّ حدِّ 

امل باالجتامع  النزفيضالتعاضد  إٰىل  بدَّ اع،    نب  فال    بعوث م  يٍّ من 

كيلِّ  طعىلٰ   دُ عِ يَ   بقانون  وبالثو  اعته   ماب،  عٰىل    عصيته يوعد 

ليلبا جتلناحمل  عقاب؛  عٰىل  املششُّ وع  امل  ،اقِّ م  وذلك ولزوم    يثاق، 

ابدنع  تمم معرفة  يلصان ون  وما  عننفىٰ ويُ له    ثبتع  وتعظي  ه  مه، 

مؤوإجال التككِّ له  إليه  والطريق  لذلك،  للد  املوجب  ر، تذكارار 

عبادات خمصودة  معهو  بنصب  أوقات  فيهيف  يذكر  اصة  ق خلالا 

 ه).ت نَّ لُس  دقياواالن له وكامله، ت جالبصفا

أمَّ قوأ  يف)هحدِّ من  ر  ظاه(قوله:  ا  ل:  ما  .  تسمية    احد�   هذكر 

فإ كام ذاتيَّ بال  احلدَّ   نَّ نظر؛  قُ ات  يف  رِّ   والكفُّ والفعملنطق،  ار    ل 

عىلٰ  عوارض  فيوالتعريض  عرفت،  ما  إالَّ رسامً كون    أ،  ن  يكو   نْ  

 .ق املنعالذي هو مطلوي  اللغ دِّ حل ا شرتاكهام يفال ؛زاً ذلك جتوُّ 

رش إىلٰ   )نساناإل   نَّ وأل (له:  وق  آخره.  علَّ   يف  وع  ثانية  بيان  ة 

 اء.نبيبعث األ جوب  ق ومن طري وائلما ذكر األي وه ،سنهحل

م)بطبعه  ن مدينٌّ اإلنسا  أنَّ ( ال كغريه  أي خلق  ال  ،  ن احليوان 

إىلٰ رضور تلجئه  له  ظاال  ة  وهذا  و  اهرجتامع،  الطري  ش،  حالويف 

تياجه يف  ؛ لعدم احيٌّ وررضال    عيٌّ يطب  نوع منهاف النوع بالإل  فإنَّ 

وإصاليل  صحت ظهرزقه  إٰىل  رزقه    فإنَّ اإلنسان،    يفام  كري  حه 

صيل آالت صناعتها يف حت  ف عمرهرصة لو  يَّ صناعمور  أُ وته  وكس

قبله،   زماننفد  يف  امل  ذلك  ولضعف  الرزق  لضعف  وجب  لعدم 

ا التملوالقوٰى  لعدم  دولحصيجب  وذلك  بقالتوقُّ ر  ،  القوٰى ف    ء 

  خيلُّ ف يسري ال  ع فالتوقُّ تامجا مع االمَّ عليها، أ   قوفو امل الرزق  عىلٰ 

 ذكرناه.  امب

رضإذا  ف شكَّ وال  -   جتامعاال  ورةعرفت  جمبنَّ أ    عىلٰ ه    ول 

ه  ريوما لغ  احق�   ا لهأشخاصه يرٰى ممن    فكلٌّ   -  الشهوة والغضب 

وحيبُّ طالً اب اال  ،  ويكره  فأفٰىض غبالنغبن  ]] ١٠٥[[ص  /  ان، 

ي هو  املرج الذ، ونةذي هو الفتاهلرج ال  وقعفع،   النزاىلٰ ع إاالجتام

 . لرشِّ  ايفط االختال

أ  اهل«سيكث  قال:  9  النبيَّ   نَّ وروي  رسلقي  ،رج»ر  يا  ول : 

 وما اهلرج؟ قال: «القتل». ،اهللا

هذا عرفت  يفرت  إذا  قانون  من  وقو  جعونركهم  عند  عه  إليه 

، وهو ةيعوهو الرش  يجب القانونف  ن احلكيم،مدر  مفسدة ال تص

  اً وردست  ٰى سمَّ امها، ويُ ف منه أحكعرَ تُ ات   جزئيَّ ينطبق عىلٰ   كيلِّ ر  أم

 .أيضاً 
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إىلٰ نصب  َض رِ فُ ولو   جممه  الف  وعهم  لعدسلزم  اجت اد؛  امع م 

من   ونهك من ح، فال بدَّ رجِّ الرتجيح بال مقلوهبم، وإٰىل بعضهم لزم 

 . القديس اجلانب

  متهت حكتض، اق ىلٰ تعاعليه    حماالً ة  حلّسيَّ ا  اإلشارة  انت كامَّ ـول

شخص   وجهني:  خلق  منٰى  يتلقَّ   يٌّ إهلذي  الوحي    ربِّ   به 

من   بدَّ   وال 9 هو النبيُّ ، وفنيكلَّ امل طب بهخيا ساينٌّ املني، وإنلعا

ي بام  نوعه  بني  عن  قولهمتييزه  قبول  وهوجب  العادة ،  خرق    و 

  بمثله. ة البرشق قدرتعلُّ نع يمتلدعوته، ده، مطابق عٰىل يعجز مب

جتعىلٰ   النوعمل  حلي(قوله:   املشُّ   يقال لُّ تكأي    )شاقِّ م  :  فها، 

 فته.تكلَّ ا إذ رألممت اجتشَّ 

املولزو وامليثعليهداومة  امل  يثاق:م  العها،  وهق:  الوصاة  د،  و 

ا وترك  املأمور  ونعنيبحفظ  الظاهبه    ملزجور.  وهو   ر،اللزوم 

فإنَّ اللساين االعتقاداا  ؛  ي  ةبيَّ لقلت  احلال  لظهومكن  عليها؛  ر  مل 

 .كثريق يف نفالا

 رب. احللة  ام حيف االستسالرب، كام باجل )احلمل( رسِّ فُ  ذا إنْ ه

  -   ياراالختعليه ب  لع املحموليق  -  غيب والرت  احلثِّ  برسِّ فُ   وإنْ 

 احلمل القلب. عمَّ 

النبيُّ واحل هو  بااملوعِ   9  امل  العىلٰ   ب لثواد  طاعات  

 ت. يئااخلط ب عىلٰ والعقا

املكلَّ يعتمل    فإنْ  صانعاً قد  الثبوتئدا   ف  بصفات    وفاً موص   م 

منفي� ا مل  ت  صفا  قاتمتعلَّ ]]  ١٠٦/[[ص    عنه  الكامل  اجلالل 

 يثاق. عٰىل امل دواموال شاقِّ ف امللُّ تك حيصل

  والطريق إىلٰ وم،  زد لذلك اللوإجالله مؤكِّ   تعظيم الربِّ   ّم إنَّ ث

واتعظيلا الم  هو  الالتكرا  عن  باملسبَّ تذكار  إلجالل  هو  ر  ذي 

عبادات فبنصب  العباصن،  للتكرارموجدات  ب  املوجب    ب 

  ما يثبت ، و صانعبمعرفة ال  وطرشملق الزوم امليثااملوجب ل  كارتذلل

 ه. عننفٰى ويُ له 

وكاملهفيها  يذكر  (  :وقوله جالله  بصفات  إٰىل إ  )اخلالق  شارة 

 ة. يَّ ندبة والالواجبيف العبادات  ة قلبيَّ لة وا اللسانيَّ  ذكاراأل

إٰىل   )مل النوعليح(  :هعٰىل قول  عطف  )تهنَّاالنقياد لُس و(قوله:  

علي  :عنٰى وامل.  آخره النوع  املشاقِّ جتشُّ   ىلٰ حمل   امليثاقوم  ولز  م 

 .  مذهب اللطف أيضاً يل إىلٰ  ذلك ميفته، ونَّلُس  نقيادواال

 :تذنيب

كلُّ  فعل    قول  التعظيم:  تركأو  يُ هأو    حال  ح عن ارتفاعضِّ و ام 

 ال  اهللا  إنَّ نحومها.  وول  وهو هنا اعتقاد أو ق ،  لقصد إليهامع  الغري  

 .حقيقة صفاتهاته وال به ذكنط العقول بحتي

لهالإلجاو مرادف  فإل  عامل  اجلليل   نَّ ،  مشرتفع  اهبة ن 

ومامل ثَ كنات؛  ل  مَّ من  التبجيل  أو  التعظيم  املستحقِّ قبح  م  لعد  غري 

 األسامء.  حرش  رناه يفم ذكهذين مزيد كال ٰى معن قة، ويفاملطاب

لقوٰى  : رياضة اىلٰ وألُ ثالث: ا  تايا: (فيحصل من ذلك غالق 

بمنعهانيَّ ساالنف مقتٰىض   ة  وعن  واوة  هالش  عن  ب  بااألسلغضب، 

هلاملثري من  ة  واليُّ التخام  واإلول  عن    حساس،هم  املانع  والفعل 

 نس).األُ  س وحملِّ ناب القد جفس الناطقة إىلٰ ه النتوجِّ 

ذا إة وٰىل احلركات املناسبع  ن البهيمةيمتر:  لغةً   ياضةأقول: الر

يفالنفكانت   ة  للقوَّ رة  مسخَّ   غريا  ميداهن]]  ١٠٧/[[ص    س 

تقوروقبل  كالبهيمة    نتكا  ةاقلالع ،  ةً تار  الشهوةدها  ضها، 

تارةً ضوالغ والتخيُّ   ألجل  ب  الوهم  هلام  إثارة  مالئمهامل  ،  إٰىل 

 السوء.ة بارن أمَّ فتكوتالف دواعيها، اخجل ألكها ختلف حترُّ في

اوأمَّ  بغلبة  روضها  بعد  العاق وَّ لق ا  ا ة  حتَّ ليَّ لعملة  صارت  ة  ٰى 

بأفس  لنا منتهمؤمترة  زمية  وامرها  انتظموان  حرجرها  هتا، كات 

 ة.طمئنَّون مفتك

لة يف بعض  ة العاق ة عن طاعة القوَّ انيَّ احليوة  لقوَّ اخرجت    إنْ و

ثّم  حياناأل وال،  نفمفاءت  كات  ذلك،  عٰىل    قد وامة،  لوَّ   نتسها 

 .يف مواضع ثةلذكر احلكيم إٰىل الثالا أشار يف 

 وَ   عة موالها،أمرها بطاا واهيها عن هوة النفس هنياضفر
َ
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وحم(و القدس  إٰىل احلقِّ االلت  إىلٰ رة  إشا  )األنس  لُّ جناب    فات 

تلك  نفسقاد  من    إنَّ ف،  تعاىلٰ  يف  ورصه  تلك ها  فالطرائق  عن 

 ات.خللوهبا يف ابوبمح رات، وأنستدوالك عن عوائق، طهرتال

 لوهم واإلحساس والعقل.ال واٰى اخليننعرف مع  ي أنْ بق

قوَّ فاخليا مركوزل  يفة  األ  ة  منوَّ التجويف  وف  ل  علها  الدماغ، 

يريد    نْ أ كن  ، ويمغيبتها عن احلسِّ سة بعد  حسو املصورة  حفظ ال

املب وهيِّ تخه  قوَّ لة،  مري  التجويزة  كوة  يفيف  األوسط  ، ماغدال  ف 

ا  عقل هبتعني السة، وقد يافظهم واحلالو  يف ما يف  فرصُّ وفعلها الت

 ة العقل.آلو الوهم الذي ه ا آلةيف املعقوالت؛ ألهنَّ 

قوَّ ملوهوا آخ  ة مركوزة:  التيف  ار  الدم  سطألوجويف  اغ،  من 

إدر املعوفعلها  غريئيَّ جلزا]]  ١٠٨[[ص  /  ايناك   املحسوسة،  ة 



 التكليف) ١١٠(/ التاءرف ح  ........................................................................................................... ٣٩٨

احليواإدرك يف  اك  معنٰى  اهلرب،ي  رتسفاملن  بمنزلة   وهي  وجب 

 نسان. ل اإلعق

يواإل أنْ محساس:  بي  كن  املدرَ ريد  من  مطلقه  باحلسِّ ه    ك 

  به   يريد  أنْ اخلمس، و  قوٰى لن كامس، والباطاخل  لظاهر كاآلالت ا

خاصَّ امل  احلسَّ  قوَّ شرتك  وهو  يف  ةة،  امركوزة  األوَّ جل  من  ل  زء 

ا من  ألوَّ التجويف  وفعلهادماالل  املح  غ،  ا اسوسإدراك  ي  لتت 

 هرة.الظا اسُّ واحل كهادرِ تُ 

فهو  الف  اأمَّ  التمعل:  اليشغيري  بدأ  إخراج  أو  آخر،  من يف  ء 

ال اإل إٰىل  إجياوجوبمكان  أو  اليش،  بعد  أنْ ء  مقدوراً كا  د    -   ن 

يف  ري التعرخاألقائق، ويف  انقالب احل  ويف األوسط   -  هكذا قيل

لقوٰى  ا منع علهه الفعل. وفمن ن صحَّ بم درريفهم القاق؛ لتعئضااملب

فإنَّ ليَّ العق ف  لنفسا  ة،  أُ   ةً مرَّ   املشتهٰى علت  إذا  توطَّ بعد  نت  خرٰى 

 . ابلهقذاهبا إٰىل م انجعليه ويعرس

أنْ وحاذ  هواها  [فارصف    يه] ولِّ ت  ر 

ماهلوٰى   إنَّ     ٰ توىلَّ يُ ا  يَ   أو    صمصم 

(اقال دوامن لثا:  األُ ظر  الن  ية:  العالية  مويف  عن  طهِّ املر  رة 

املاا احلواة  ّديَّ لعوارض  املؤدِّ يَّ ّس لكدورات  ظة  مالحإٰىل    ية ة، 

 جلربوت).ينة ات، ومعاوامللك

  له كام  تسبحانه وصفارئ  البا   )اليةمور العاألُ (  ـأقول: املراد ب 

وتُ  صفاسمَّ وجالله،  كامٰى  مجال  لهت  الدعاء:  ويف  ،هصفات   

 وت.لكمالحظة املذه موجبة وه ،لك»لك وجالام بج «أسألك 

 جلرب اجلربوت: ا. وةلك للمبالغكذني  ، بُ لك: هو املُ وامللكوت

 دة.  زائاملوضعني التاء يف. ووالكرب

تذكُّ قال دوام  (الثالثة:  إنذ:  الشا ر  للمطيع، وورع،  ار  عده 

املللع  ]]١٠٩/[[ص    ه وعيدو العزم  ستلايص،  ون إلقامة  ظام  دل 

 يم).ثواب العظوالزيل ألجر اجلادة النوع مع زيا

اإلنا  أقول: هو  واسذار:  اتعاملتخويف،  جمالول  هنا  ؛  زعد 

صل يف  والوعي  ةحَّ وقوعه  فنٌّ د،  البديم   هو  ومن  اُء  وََجزَ :  نهع، 

 َس��ئٍَة َس�� 
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إنْ  متعانا  جعل   هذا    ماً كال ه  جعلنا  وإنْ   باإلنذار،  اً قلِّ لوعد 

ين،  ملذكوريد الوعد والوع با  وفاإلنذار هه يقت ق ح جرٰى عىلٰ  اً معرتض 

أنَّ إالَّ  ت    وتذكُّ فصيل  ذلك  االاإلمجال،  يوجب  ذلك  عٰىل  سر  تقامة 

 سبحانه. لق لوب للخانوع املط ال  ءا يق املوجبة لبق طر ال

والثامع زي(له:  وقو العظيم    ـب  قلِّ متع  ،)اجلزيل  وابدة األجر 

ت تلك  داعبالبا  وجب للتذكارتكرار املال  من، أي حيصل  )حيصل(

معه  يات،الغا األوحيصل  الا   ومها  اجلزيل،  والثواب  عظيمجر 

 مرتادفان.

أنَّ  م  واعلم  ذُ حصول  ت  ا عيَّ الرش  مالز  نْ مَ   كلِّ   م يفمعلو  رَ كِ ا 

امل وأ انهيَّ واجتنب  مشفوعاً الع  أجلَّ   نَّ ت،  كان  ما  ر  ذكُّ تبال  بادات 

تذكُّ فائ  ألنَّ ب؛  ناسامل احلقِّ املر  دهتا  مواملجرَّ   عبود  ئكة،  الامل  ند 

قد يكون  به، ومشفوعة    جب كوهنا، فوبالفكر  أ إالَّ يتهيَّ ال    كوذل

خارجيَّ  معينات  اة  هلا  من  فيه  قيِّ لتكالوعظ  ان  األحلو،  املعتقد 

عن   األنذخمالربيئة  وكلُّ األ  ومالقاةال  الطة  ممَّ   رذال،  يذلك  د يِّ ؤا 

 طف. اللُّ ول بالق

(وإمَّ قال فهو  وج  يفا  :  اوبه،  عٰىل  بناءً ىلٰ تعا  هللاواجب  ٰىل  ع  ، 

احلس واقاعدة  ان  وعىلٰ لعقللقبح  أنَّ يني،  القبيح،  تعاىلٰ   ه  يفعل  ال   

خيلُّ  ل  وال  ب علبالواجب؛  وغنائهمه  لنع  قبحه،  علمه    ثبوته؛ 

ة  حَّ  صذاته، وتساوي اجلميع يفبة  تواء نسالساملعلومات،    بجميع 

  كام جلملة من أحعٰىل ا]]  ١١٠ص  /[[   ة علمه، واستفادةلوميَّ املع

تسلسل لللدور وا؛  اً قطع اً مطلقجوب وجوده  من و  ال وغنائه فعاأل

 ). ممكناً  و كانل

أمَّ  وجوبأقول:  ته  ا  اهللا  لوال فألنَّ   ٰىل؛عاعٰىل  راء اإلغلزم    هه 

ال  ،بالقبيح خلق  واإلمعبيحيث  البسيطة اء  د  يف  بينهم    ومجع 

يُ ت،  شهوالهم ذوي  عوج مل  إليهمرِس فلو  يم  ل  فعل  منعهم عن  ا 

زم عن  يح ال وهو قبيح،  هلم بالقب  رياً غلهم كان ممهل أ با  مقتضياهت

التكلرت فك  أنَّ يف،  ال  حكمته،  يف  فعله  أوجف   يجب  آمر    به وقه 

  عقل سني ال حتعىلٰ   مبنيٌّ  كصيل له. وذل حتمن ال بهه، كام غالط علي

إذ لواله جل بااز  وتقبيحه،  قيليفالتكإلخالل  فإذا  قبيح،  ،  ل: هو 

 .ك قبيحاً ل ذلع مل أجينِّ إ اء:يألشح ا لذي قبَّ الشارع ا قال

بأمَّ  فله العلم الرضبعد    تهاميِّ عبطالن رش يان  ا يف  بذلك،  وري 

لجوهو أمتنها  املضمر؛  الد  زوم:  عىلٰ   صدقف  قُّ لتو ور    الرسول 

  لقبح وف ذلك ا ق ملو اب، اإظهاره عٰىل كذَّ   قبح  ف عىلٰ وقوز املاملعجِ 

صدقه،  عىلٰ  الدو  فيثب  وهور  فيلزم  وهخلف  نقيضه،  حت  م  كو 

 هللا.شاء ا نْ إيد كالم ك مزيف ذل يأيتملطلوب، وسهو او قل هبام،لعا

أنَّ وأمَّ  منزَّ ا  تعاٰىل  عه  الفعل  ه  للوالرتن  والوك  اجب قبيح 

بة ما عداه يف  ته ونسة ذانسبمه الستواء  م علبقبحه؛ لعمو  علمهلف

 . أحكام فعلهمطلقه من اد ستفته امليَّ معلوة مصحَّ 
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منزَّ )وغناه(ه:  قول أي  ع،  لعلمهقبال  ن ه  ولغناه قبحهب  يح   ،

 لسل من إمكانه. والتسالدور  مبه؛ للزووجو فاد منملستا

  طلقاً موبه  جأي و  ،)وجوبه(  إىلٰ عوده  يمكن    )مطلقاً (وقوله:  

يتَّ  و  صفال  يف  يفقت  بزوال  حال، أو  إٰىل      عوده   )ئهغنا(ويمكن 

 خدام. يف االست الحص مل عليهامفاته، واحلوص ذاتهيعني يف 

ا ادستخوقد   ) غنائه(:  الً أوَّ   قولهيف    -  أعلمهللا  وا  -  فصنِّملم 

ف عطَ تُ ه، وذكرناائه كام  ولغن   ، أي لعلمه)علمه(ف عٰىل  عطَ تُ ا  إهنَّ ف

بقبأ   )حهبق (  عىلٰ  لعلمه  داللةحه،  ي  ا لفظ  ال  وتكون  لغنٰى  عٰىل 

 ة.التزاميَّ 

قلن  بوجوامل أ ملا  القب  نَّ اه  عنفي  موقوف  ثىلٰ يح  أشيا  ء: الثة 

بق والع  ]]١١١  /[[ص  نٰى لغوا  ،بحهالعلم  بعنه،  ؛  عنه  الغنٰى لم 

 حاجته.تقاد عن القبيح قد يفعله الع غنائهجلاهل با فإنَّ 

ذلمتهَّ إذا  : (الق  فلد  تعاىلٰ   عىلٰ ب التكليف  جيمل    و ك،  لزم  ،  اهللا 

ب عدم وج القبائح  با. وهبا  ن مغرياً ال كوب الزجر عن  طل؛ التايل 

القبيح،فع  لةالستحا ب   ل  تعاىلٰ علجب  االوواإلخالل  لك  فكذ  ،يه 

 م). املقدَّ 

 اجع. يضاح ذلك، فلُري عن إ غنيا يُ ما لف منَّقد سأقول: 

صوصان  ام خم؛ ألهنَّ ذمِّ وال  حم املدزمة بعل املالع  نَ (وال متُ   :قال  ثمّ 

 من  كثريلك فت، ومع ذاعيَّ بدركه، ال بباقي السم  العقل  قلُّ يستبام  

يعبالعق ال  ويفعل  هبامأ  الء  الشبمقتٰىض ،  فيتحقَّ غضوال  هوة    قب 

 ).غراء حينئذٍ اإل

متُ (:  قولهأقول:   املنَوال  والذمِّ الزمع  املدح  بعلم  جواب  )ة   ،

م احلبامل  العلم  أنَّ   ره:تقرير،  قدَّ سؤال  عٰىل  ودح    عىلٰ   الذمِّ سن، 

ل اين، فيحصالثعن  واإلحجام ل،يف اإلقدام عٰىل األوَّ  يح كاٍف قبال

بذ  فتوسُّ ال  لكالزجر  وعلم،  األمر  عهالنط  الف  اري  ة.  ائدعن 

 ني:طريقاجلواب من  و

ال  الزاجر  كرت من العلم الباعث وما ذ  ل: أنَّ ق] األوَّ لطري[ا

  خر اآلبقٰى القسم ة، فيبدركه خاصَّ  عقللا  تقلُّ فيام يسهو  رد، بليطَّ 

 ء فيه.زم اإلغرايل الَّ ي له؛ لئهالنعن ذلك، فليكن األمر و خالياً 

اريالط أنَّ ق  ام  كثرياً   لثاين:  يلت  ءعقاللن  ويفعل  إليهفت  ال  ام، 

شهومقتٰىض  م  نظته  غري  قدَّ   وإنْ   فيهام،  ر ن  وطره  نظر  قضاء  م 

يرتتَّ   معيُّ الس  التكليف  فلوالعليهام،   املع  بوما  من  ثوبات ليه 

ل كثري  االنزجار    عدموالعقوبات  عن  للبأس  لناس، ا من  املوجب 

 .ينئذٍ ملالزمة حت اق دَّ فص

خروج  هام  لزاميث استح  من  ؛نظرن اجلوابني  يف هذي  أنَّ   لمواع

ا من  ألشخبعض  التكليعلَّ اص  وهمالسمعي  فة  املكتفون   ، 

بامل والذبالعلم  األمر  ع  مِّ دح  وكوالنن  خيرج  هي،    تقلُّ يسا  مذا 

  إالَّ   اعام�   التكليف السمعيُّ   فال يكون  ،رفته عٰىل ما عقل بدركالع

يستقلُّ   ال:يق  نْ أ  ب  ما  واواملكتفو  كه،درالعقل  باملدح    اء ج  لذمِّ ن 

مع  داً مؤكِّ   السمع عىلٰ اشتام ]]  ١١٢[[ص  /  له،    اإلعالم   له 

وتفاصيلهبالث والعقاب  ودوامواب  عقل  ال  لُّ يستقوذلك ال  هام،  ام 

 عضهم.هم يف ب رأي بعضىلٰ ع هبدرك

املكلِّ مَّ (وأ:  قال إمَّ ا  الباعث،  فهو  العقل  لبخ  اف  أو  لِّ الداق   ،

وأمَّ خربملا  النبيِّ   بنصب فاملكلَّ ا  .  وتالعقل  مللكااهو  ف،    سمية . 

 .از)ف جملَّ املكب  الصبيِّ 

خلة يف الدا  الثالثة   املختلفان من األقسامسامن  ذان القهأقول:  

وهي  األوَّ   لفصلا ماهيَّ   حثلبال،  التكعن  الة  ومن    ل فاعليف، 

عٰىل    الُّ ، أي الد)لِّ الداق العقل  لبخ  اوالبعث إمَّ (فقوله:    والقابل.

منسم  لقا إىلٰ ) خربامل  لنبيِّ ا  نصببأو  (التكليف،    العقيل  إشارة   ،  

 . لنبيِّ عٰىل ا في املوقولسمعلقسم اا

  ال، هو أنَّ اب سؤ، جو)ف جمازملكلَّ با  لصبيِّ وتسمية ا(وقوله: 

من  ما بالصبيِّ قوض يف طذكرت  مكلَّ فإنَّ ؛  رده  بالعقليَّ ه  ات عٰىل ف 

واجه  و وجه االسمعيَّ   من  كثريلوجوب،  عٰىل  عدم لندا  ت  مع  ب 

 كامل عقله. 

 ة السلب. صحَّ بدليل  از؛  يف عليه جملتكلق اإطال  أنَّ ب باوأج

 . زاً أو جما يقةً من كونه حق أعمُّ  تكليفوصدق ال

الص  منعل: نونحن نقو كا  يِّ بمن كون  العقل بغري  النسبة مل 

ه  ه، فتسميتدونب ف ال يصحُّ يتكلالعقل مناط ال ، فإنَّ ف بهلِّ كُ  ما إىلٰ 

كُ   إىلٰ بالنسبة   حقيقة؛    فلِّ ما  ايبدلبه  المتل  إٰىل  بالنسلب  ناع  سبة 

 لقدر. لك اذ

مور  أُ   ق به، وهول: ما يتعلَّ األوَّ   ربعة:وط بأرشم(وحسنه    :قال

به، أواإلأ:    ثالثة: اله. ب: تقدُّ كني من التم  عالم  عٰىل    زماناً   علفمه 

م  علَ يُ   فيه. ومنه  ء املفسدة تفا: ان عليه. ج  ع الف فيه االطِّ كن املكلَّ يم

به؛إالَّ   قع امتثالهال يترك    عل أوف  لِّ كيف  نصب اللطف    اشرتاط إذ     

 ة). نفيَّ دة املت املفسملواله لز

ه األُ أقول:  بالتكعلَّ تتمور  ذه  رش فا  ليف،ق  به  لئإلعالم   الَّ ط 

 ال عندنا. حم الغافل، وهولزم تكليف ي

الضمري  علم به، ف ال   من ي التمكنينيع  )والتمكني منه(وقوله:  



 التكليف) ١١٠(/ التاءرف ح  ........................................................................................................... ٤٠٠

مثل   -  ذكرله   جير مل وإنْ ، علملا]  ]١١٣/[[ص  يعود إىلٰ  )نهم(يف 

 ٰ تَ َح�� ِ ارَ وَ  
ْ
بِا�  

ْ
ال]  ٣٢ص:  [  �اِب  جَ ت عند  يعني  شمس 

املفرسِّ   مجاعة اإلعال  -  ينمن  إٰىل  صف  فإنَّ   ؛الم  من  ات  اإلعالم 

 ليه.لتمكني إا ود ٰى يعللعبد عليه حتَّ  ، وال قدرةىلٰ عافعله ت

الوق  يف  الفعمه  تقدُّ (ثاين:  وله  زماناً عٰىل  فلَّ ملكاكن  يم  ل  يه ف 

عليهالطِّ اال املالضم.  )ع  ليف،  التك  هو  )مهتقدُّ (يف    ستكنري 

أنْ  تقدُّ   وحيتمل  به  ليريد  به؛  العلم   ئذٍ وحين  ،)عالاالطِّ (ة  نقريم 

ا تذكُّ  أحد  مر  وم  عن   غنٍ ألمرين  حسنه  اآلخر،  فاشرتاط  ذلك  ع 

إنَّ الإلعبا هوام م  وا  يف    ذكرتكليف  كام  األفضل إلما   قع  يف    ام 

ذكر  وكام  ة،فيدامل  األبحاث  ف  فهو  سلف،  غالتكل  يكون يام  ري  يف 

ال عالواق  أو  إىلٰ واقع  ،  وصوله  املكلَّ قبل  ك  السف  ام ف،  زمان    ارة يف 

انكذن، وساحلُ عن    خالياً  الكالم يف  املا  إفسدتفاء  كيم ذا علم احلة 

 لوقوع.ن ازما انتفاءهاورة حصوهلا زمان السفا

فعل   كلِّ   يفطف  لال  م وجوبعلَ يُ املفسدة    فاءنتن اشرتاط اوم

ت يمتثأو  ال  إالَّ رك  بهل  أل   كا  فاللط  نَّ ؛  مصلإذا  فعدمه ن  حة 

ريه،  وغف  لَّ املكملفسدة عن  افي  يف التكليف ن  طَ ة، وقد اشُرتِ مفسد

به    رألم ا مصلحة التكليف تقتيضنع منها، وامل  يضفسدة تقت امل  ألنَّ 

افيجت لملتمع  الفعل  قابالن؛  حينئذٍ واحالكون  من  به    مأموراً   د 

 فسدة.امل منه من حيث عاً لحة ممنوصامليث ح

واملتعلَّ   إىلٰ   الراجع   :(الثاين   :قال أيضاً ق،  إمكانه؛  :  هو ثالثة  أ: 

التكليحاستال بامل لة  العدليَّ عحال  ف  بند  حسنه؛ة.  لة  تحاالس  : 

ب   التكليف رجحانه  ج:  ا  يستحقُّ   حيثبالقبيح.  كفعل  لثوبه  اب 

 واملكروه). رك احلراموت دبلواجب والنا

ما  هذل:  وأق األُ الثاين  األرن  هبواملرشبعة  مور  حسن ط  ا 

  ليف كوهو الت  -  م الالَّ بنصب    -  قعلَّ جع إٰىل املتهو راكليف، وتال

أل املتقدِّ موألُ ا   نَّ نفسه؛  يف  ر    ]] ١١٤[[ص  /  لاألوَّ البحث  مة 

 ه.ق بيف متعلَّ للتكقت بالتكليف، فاتعلَّ 

  ، لكنَّ فنيلَّ كاملق التكليف بم لتعلُّ لالَّ ا   يكون بكرس  وحيتمل أنْ 

 ل أوجه.ألوَّ ا

 تقع عليها، ال   ل وجوهاً ألفعال  أنَّ   ينبئ عىلٰ ،  )هحسن(:  قولهو

له    امَّ ال جيوز النهي ع   امك  ،جه احلسنس له و لياماألمر منها ب جيوز  

 ه.قبيحالعقل وت سنيام رجع ذلك إٰىل حتبَّ بالعكس، وره ووجه

لكن   سنه حإنَّ ه املباح، ف، ليخرج ب)نهحارج(لثالث:  قوله يف ا

رج وتحان  ال  فعله  ث  ركه،يف  عقابواب  فال  امل  ،وال  ن  علوالوال 

الطاعاآلخرا  لعدم  والعن؛  أ ة  عٰىل  الرذ  نَّ صيان،  كاٍف كر    جحان 

 س بحسن.لي جحان مااع رذكر احلسن؛ المتنن ع

يستحقُّ (وله:  وق  يذومل  )،وابث ال  به  بحيث  أل كر      نَّ العقاب؛ 

و  من  يفالتكل باهلاحلرام  واجراملكروه  الثو  هون  كمناط  فعل اب 

 ام.مقابله

  تنبيه:

إنَّ واملكرو  ك احلرامتر يتعلَّ ه   ل ة، فلو جهيَّ مع النق به الثواب  ام 

يشف  كلَّ امل علمهامو  أ   ءحتريم  أو  نيَّ وغف  كراهته  عن  مل    ةل  تركه 

لعمومتعلَّ ي ثواب؛  به   وَ   ق 
ْ
�
َ
ل  

ْ
ن

َ
ِ   َس أ

ْ
سَ �ِإل

ْ
مَ   انِ �  

�
  �  َ�ٰ سَ   ا إِال

 ».نوٰى  امرئ ما لِّ لكام وإنَّ ، «]٣٩نجم: [ال

 :ةسام أربعا أق ذا فهنفت هإذا عر

  ؤمهاة إجزاالنيَّ   ، ويقف عىلٰ واجب واملندوبض العل حمف  -  أ 

 وثواهبام.

واملترك    -  ب احلرام  عكحمض  ويقف  ثواهبام  ليهروه،  ال  ا 

 إجزاؤمها. 

يف عل  لف، فيلحق باواإلحرام  يامكالصالفعل،    هيشبترك    -  ج

ليه، أو  ع  ا للنصِّ إمَّ ء بشبهه،  اليش  ؛ إلحلاقهمامفيه  ةه عٰىل النيَّ فتوقُّ 

 سألتني فيه.امل طريق ادحتِّ ال

يشبه  -  د كإز[الرتك  فعل  والطاالة  ]،  يف   يبلنجاسة 

حيتم وال  إىلٰ اوضعهام،  هذا  من نيَّ ]]  ١١٥ص  [[/  ج  تلوناه  ملا  ة 

 .ةلَّ الع

أنَّ والضاب ليسفعل    كلَّ   ط  ترك  فاملذي  ب  أو  يف وجهني  عترب 

وقوعه.  رَّ جم  هزائإج االعتأمَّ د  ذو  فال  باريا  إجزا  بدَّ ن  من ئيف  ه 

وخت املأم  قوعهصيص  وذلكبالوجه  به،  با  امإنَّ   ور  إليه    لقصدهو 

النيَّ عليه  يلوالتعو وهو  ا،  املة  بني  املطلوب  لوجائزة  للشارع  ه 

 ق. التوفيباهللاوغريه فلزمت، و

 .)بعةاٰىل وهو أرف تعكلِّ امل العائد إىلٰ  (الثالث: :الق 

مور  أُ   هسنه، وفيا حرشوط هبامل  من األربعةالث  ل: هذا الثوقأ 

 : أربعة

العلم  لقا (أ:  الفعل؛:  ب كلِّ يُ   لئالَّ   بصفة  املتعلَّ غف  ب:   ق.ري 

املستا بقدر  من  قِّ حلعلم  حذراً ال  عليه  ج:    ثواب؛  النقص.  من 

اليث  إيصاله؛  عىلٰ قدرته   ب ملكلَّ ق  إليهف  الد:  .  وصوله  قبيح امتناع 

 ب).بالواج لَّ خي لئالَّ عليه؛ 

م ما  ذكر  رَّ أقول:  ارجح  من  يف  الثلانه  مقسم  الالث  ط  رشن 
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يد العلالثاين  فيه  بصفة  خل  فإنَّ ماً االتزالفعل  م  وقوعه  ق  قُّ حت  ، 

ي العلم  سلرجحانه  املوجبةبصفتلزم  ولكنَّ   ته  وقوعه.    لرجحان 

املرد  فصنِّامل باملظهَ ضمَ ف  بياناً ر  واملحاً يضاوإ  ر   توحمف  -  قتعلَّ . 

ا  -  مالالَّ  سبقألوجعٰىل  وقد  ويه،  ب،  بصفة  الع(  ـ عني    ) لفعلالم 

 ٰىل. ف تعااملكلِّ  علم )ملستحقِّ ا بقدر(و

، ولكن ال  مررشط يف نفس األصال  ياإل  لقدرة عىلٰ ا  واعلم أنَّ 

املك  صلحي املذكور  لَّ وثوق  بالوصول  ي  كبذلف  مل  ٰىل  إ  نضمَّ ما 

نفسهاحصوهل به؛لم  ع  ا يف  الوثوق    العبد  ه ال عٰىل  ليعف  وموقإذ 

لتكليف  ا   بقدرةالعبد    متقدير عل الر فيصرياألمول يف نفس  احلص

إ ديع  الب  زه يفشهور. وجوا امل  از احلذفن إجييصاله، وذلك معٰىل 

وا ممتنمذكور.  القبيح  أيض  بنيٌّ اع  و  اً هنا  العقل  تقبيح  قد  عٰىل 

 لف.س

يعوراب (ال  :قال ما  املع:  إٰىل  أمرفكلَّ د  وهو  أنْ ،  أ:   كون ي   ان: 

ه نمتكُّ به، أو    ب: علمه  حال.ف باملتكليالمتناع العل؛  عٰىل الف  راً دقا

 ). رَ كِ  ذُ من العلم كام

ك  بدَّ   ال  أقول:]]  ١١٦ص  [[/ المن  مفون  ملن   قدوراً عل 

الف عن  سال  بذكر إمكانه  ومل يكتِف ة،  العلَّ   من  به؛ ملا ذكروطب  خ

يلألنَّ ذا؛  ه ال  كون  ه  من  للعبد  ،  ممكناً   ءيشالزم    اً رومقدكونه 

العكسب فإخالف  ملزوريَّ املقدو  نَّ ،  إلة  خالف بمكانه،  مة 

امللزوم  فعكس،  ال الوجود  وجود  ال  الزميستلزم    س. عكبخالف 

من   أ فظهر  مقدوريَّ ذ  نَّ ذلك  مغتكر  إ   نٍ ه  ذكر  بخالف  مكاعن  نه، 

 العكس.

أنَّ  كهيِّ أ كر  ذ  والصواب  مام  اآلخر  غنٍ ان  ألنَّ عن   كان ماإل  ؛ 

بإنَّ املذكور   هو  العبد،  إىلٰ ة  بسالنام  عُ وهلذ  بلِّ ا  الاستحل  ف  تكليالة 

لكونهلباملحا فظهر  قدوراً مليس    ؛  فال  ،  يف  فائدتالزمهام،  ة 

 رٰى.ام تكيضاح سوٰى اإل ارمهتكرا

متناع  ه اليعني ب  )رَ كِ م؛ ملا ذُ نه من العلكُّ ه به، أو متعلم(وقوله:  

بتكليال املرادو  املحال.ف  ق م  ليس  م) رَ كِ ذُ   ملا(وله:  ن  ذ،   يفه  ركا 

الرشأوَّ  منوط  ل  أوعالاإل(ه:  قول  األربعة  به،   ؛)منه  التمكني  م 

يففإنَّ  ليس  عىلٰ ه  دليل  ذلك  صحَّ   ح  هذا  يُ ىٰ تَّ ة  به،لعلِّ   ذ  ه  لك بل 

  إىلٰ ف تعاٰىل وهذا مضاف  إٰىل املكلِّ اف  وهو أمر مض  وٰى،د دعجمرَّ 

أ وهلذالعبد،   بالباا  الزائدة  تٰى  هناة عٰىل  دالَّ الء    ها ذفحوك،  التعدية 

ن من العلم  متمكِّ باهللا    لاجلاه  ألنَّ   العلم؛ٰىل  مل يقترص عام  هنا، وإنَّ 

 به.ف ه مكلَّ ، مع أنَّ به

لعهإسالمط  شَرت يُ   ال(و:  قال علَّ ؛  احلموم  من  سن.ة    والفساد 

 لكافر). ء اختيار اسو

 عب: ذي ثالث شحث يف بالم هنا كال صأقول: يتلخَّ 

الاألُ   ة][الشعب يُ وٰىل:  إشَرت   لعمولَّ كامل  مسالط  علَّ ف؛  ة  م 

ما    بتداء به عىلٰ سن االي ال حيذلثواب اليض لالتعر  وهي  احلسن،

األ قرَّ  ولعموم  صحابره   ا  يَ ؛ 
�
�
َ
   ا��اُس   َهاأ

ْ
رَ ا�   ��ُ�مُ بُُدوا 

ممَّ ،  ]٢١[البقرة:   الكتاب.  ونحوها  به  يطول  تكلي  عومنا  ف من 

 آن. عقول والقر حمجوج باملهو و ع النعامن،ار بالفروفَّ كُ ال

االشع]]  ١١٧ص  [[/ ال بة  إَرت شيُ   لثانية:    يعني  -  هسالمط 

املنقوالبامل  طلقاً م  -  فاملكلَّ  أو  فإنَّ عقوالت  إشرتا  ت،  ه سالماط 

ا أحد  دور  ليستلزم  يفإنَّ القسمني،  يف  ال  ذلك   صحُّ ه  تكليفه    عٰىل 

 ال يصحُّ ، وفهمجلة تكلي  إسالمه من كن  ل  كان مسلامً   إذا  إالَّ   مطلقاً 

 . مسلامً  انا كذ إإسالمه إالَّ 

أنَّ ورد  ب سؤالجوا  ة الثالثة:لشعبا وط ف مرشيلالتك  ، وهو 

يم  لللعذاب األ امه  ستلز ال  افر مفسدة؛كاملفسدة، وتكليف البعدم  

ل، من الشكل األوَّ هنا قياس    تظماجلحيم، فينيف طبقات  اخللود  ب

الكافلتك  :هو مفيف  يشءسدةر  وال  املفسد  ،  من يصدة  من  ر 

تعاٰىل،  احلك الم  يشء  فاليم  تكليف  ا  كافرن  من  م  حلكييصدر 

 . تعاىلٰ 

 قسامن:  فسدةامل أنَّ   واجلواب:

 ط نفيها. رشوي امله هوهذ ،تكليفلفسدة تنشأ من نفس ام

وله، وهذه وهو عدم قب ف، يار املكلَّ ن سوء اختتنشأ م فسدةمو

الزمة   وإالَّ كللتليست  التك  ملا  ليف،  فقبل  أحد،   رتكاشليف 

 فت. عٰىل ما عراب، تعريض للثوالهي وة، ن يف القائد التكليفا

  اد أوسطه؛ فإنَّ لعدم احتِّ   كور؛ذياس املقك عقم الن ذلفظهر م

 فاعلم ذلك. الثانية   ضوعة يفاملو وٰىل غري األُ لة يفحموملفسدة املا

رع الشاما نصبه    علممرشوط بكامل العقل، وب : (ووجوبه  قال

 ات).من األمار

يف  لضما  أقول: إ  )وبهوج(ري  بنوعيه، كلالت  ىلٰ عائد   يف 

بواش الصوابظاه  )العقلامل  ك(  رتاطه  ت  ؛ر  ال  ليف  كلقبح  ما 

يلت يفه إٰىل حتسفم اخلطاب، وهذا  ة قدر  قبيحه وإىلٰ ل وتالعقني  ت 

 .يحهح الفعل وملعٰىل قبي العبد

 .)ماراتألن ابعلم ما نصبه الشارع مو(قوله: 

أ اعل الرشاألما  نَّ م  معيَّ رات  الة  مجلة  السمعي،ن   مل   نْ فإ  نوع 
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خلروج  ة،  ة كّليَّ كن القضيَّ مل تخرٰى  ات أُ هبام بأماروجو  ط علمشَرت يُ 

السمعيِّ بع اشرت  ض  بأماراتاطمن  وةيَّ سمع  ه  األمارات ،    هو 

وإأنفس أُ طَ اشُرتِ   نْ ها،  بأمارات  تَخ ت  أو  دار  وإن ر    سلسل، 

بعطَ اشُرتِ ]]  ١١٩ [[ص/ صت  املدق  لم  إىلٰ الرسول   املك  ستند 

 ا، إالَّ عليه  عيِّ الرش   فقُّ ذلك عدم تون  ر مهفظ  .فهو عقيلٌّ ل  املرِس 

امر  ا أوارع أهنَّ الش  مارات املنسوبة منف باألملصنِّا   يعنمليقال:    نْ أ 

 ذلك،  ت عىلٰ ف دلَّ لَّ يف عقل املك  موراً نصب أُ ه   أنَّ ٰى ة، بل عنعيَّ رش 

إهلإمَّ  نوع  خطور    ام،ا  أ خاطرأو  مَ ،  كالم  نحلَ و  أو  .  ذلكو  ك، 

 ة.سعوا ةقدرجامعة، وال فالعلوم

 .ه كاٍف كرقل فذعكامل ال إىلٰ عائد  هنَّ بول، غري أ ا مققلت: هذ

توقُّ قال يلزم  (وال  عىلٰ الع  ف:  السمقيل  أل  يلزم  نَّ ع؛  ال  ن  م ه 

ب عل السمه  انحصمعيَّ األمارات  جلواار  ة  بسبب علمه؛  حصوله  ز 

 آخر).

 لعقل ونصب ل اامالتكليف بك ف نوعي صنِّط امل رش امَّ ـل ول:أق

لعستشااألمارات   بأ زور  الدور  لو    نَّ م  رات  باألمارشط  العقيل 

مرشأهنَّ   شكَّ ال  و  -  ةعيَّ الرش ألا  بالعقيل  جموطة  الجل  رسول  يء 

صدقه  ثابتال العقل  كلِّ ل  -  هبا  من  اشرتاط  باآل  زم   ،خرواحد 

 ظاهر.وذلك دور 

لو قصد ، وةوامر رشعيَّ ا أ أهنَّ   راتألماه قصد باأنَّ من هنا  مَ لِ وعُ 

ه  أنَّ   دور:عن ال  أجاباملذكور. فدور  ه اليتوجَّ   ه مليأخوم وا اإلهلاهب

ميلز  ال العقيلأ   -   هن علمم  النوع  علم    -   ةالسمعيَّ مارات  باأل  ي 

علمه؛   آخر  حص   وازجلانحصار  بسبب  العوله  حصول  لم  أي 

السمعي.  بيش  بالعقيلِّ  مل  أمَّ ء آخر غري  لو  بإىلٰ يكن  ا  العلم  العقيل   

 ور.لزم الد السمعي  سوٰى ل سبي

يلزم  ولنق  نونح و: ال  الريه  جود سبيل غمن    ألنَّ   دور؛نفي 

الد  شيئاً أفاد    إنْ سمع  لا العقل لزم  فيهيف  وإنْ ور  يفد    .    طت سقمل 

إالَّ رشطيَّ  أنْ ته،  العقُل     عقل  دلَّ   يقال:  الآخ  عليه  وجاء  سمع ر، 

 له. داً مؤكِّ 

مسلَّ هل:  فنقو لذا  برشاملؤكِّ   كنَّ م،  ليس  ول  حلص  ؛طد 

 .يللعقابب بالس ط قبلهاملرشو

(ولقال اعلَّ :  إدراكه  عواالقت  ،اتوريَّ رضوال  اتليَّ ألوَّ ه  ٰىل  دار 

 ات).نظريَّ لالقتناص ا ف فيهامالترصُّ 

هذا]]  ١١٩[ص  [/ اآلشارإ  أقول:  السبب  إٰىل  وإنَّ ة    امخر. 

ب عن بعدم اجلز  )لعلَّ (  ـونه  ا تي ذكرناهال  سباباأل  نَّ أل م؛  املشعرة 

لحلصا  آنفاً  أيضاً ة  ولذلك  ذ،  ما    ؛ فعاً ن  وأعمُّ   فعالً   كثرُ أ كر  كن 

 ة.وريَّ مات رضإٰىل مقدِّ  هيتنتبأرسها   ةلنظريَّ وم االعل أنَّ  وذلك

باألوَّ روأ  مليَّ اد  يتوقَّ ات  ال  حا  اعتقوله  صف  عٰىل  اده  للعاقل 

 أو ظاهر.طن بحسن با

 ر.َخ األُ و اخلمسة وه ذلك،ف عٰىل توقَّ ات ما يأراد بالرضوريَّ و

ت  ا ليَّ األوَّ ات ووريَّ ي الرضعن، ي)يهاف فرصُّ الت  تدار عىلٰ الق ا(و

بالترصُّ وا استف  واملتخيِّ ملفكِّ اة  قوَّ لعامل  ونحومهارة  ليصلة  طاد ؛ 

 . رفتا عٰىل ما عيها وانتهائها هبا إلهحتياجة اللنظريَّ وم ا لك العل بذ

 :ليف]ق التكلِّ متعيف : [الفصل الثاين ]]١٢١[[ص /

(الفصالق  يف:  الثاين  وهلِّ متع  ل  عؤاملس  وقه،   ) يفك(  ـب نه  ول 

 ). )ما(باعتبار 

بالتكليف،    قيتعلَّ   أي ماورة،  كسم  )قهعلِّ مت(  يف  )مالالَّ (أقول:  

 ف؟ يف التكلأي كي )كيف(عنه بلفظة  ولؤوهو املس

أنَّ و لغةً الكيفيَّ   اعلم  هة  ا:  التي عليها اليشلصفة واحلاي  ء.  ل 

هيحاً الاصطو ق أ:  حملٍّ ارَّ ة  يف  يوجب  ة  نسبعتبا  ال  أمر    ةً ارها  إٰىل 

 ت. الوَّ  املطرة يفأربعة مذكوكيف وأنواع ال ه.عن جخار

صفتالتكليف  ة  يَّ بكيف  ادروامل هي  يالتي  التي  من   قعه،  عليها 

 . بلهاماريم ومقب والتح لوجوا

املأم  املباَح   أنَّ ف ينشأ من  خال  حة تكليفاً ويف كون اإلبا ور هو 

 مر والنهي،ألال عنه اي خلذخيري، أو اسبيل الت  ىلٰ كه عفعله وترب

موَّ األ  ىلٰ فع هو  األل  الرشن  وعىلٰ عيَّ حكام  الا  ة،  ع  تتفرَّ و  .لثاين 

 ل. األوَّ  دون عٰىل الثاينة ف باإلباحوَص ائم، فتُ عال البهأف

يباملصنِّ  أنَّ   مواعل مل  املفهف  عن  أ وماحث  اخلمسة  نفسها ت 

  هي   تي الصفة الل البحث يفجع  ، بلعروضاهتامار  دة عن اعتبجمرَّ 

اخل باعتبار  مأحد  نفس    ]]١٢٢/[[ص    لذيا  صوف وامل سة  هو 

ق   هوا  ف. وهذتكليال ب  ول ؤسامل(:  لهومعنٰى  ار باعتب  ) كيف(  ـعنه 

لو،  ))ما( ق امَّ ـهلذا  واذكر    مسَّ   واملكر  رامحل الواجب  وه  واملندوب 

 واملباح. 

بالندبوع أُ املندوَب   نٰى  مصدر  وهو  ال  مقي،  :  مثل فعل  مقام 

 َخ اهللاِ هذا  ُق 
ْ
خملوقه.  ]،١١امن:  [لق  ل بالذكر  فرِ يُ   ومل  أي  د 

واالو  التي هي  ةَ الصف فذكر يم وغريمهلتحرجوب  روضات  املف  ا، 

بالقص ومقصود  الثاين،  مد  يف  قال  ومل    ))ما(باعتبار  (قه:  تعلِّ هلذا 

 ، فافهم ذلك. قهر متعلِّ تبالتكليف، باعيقل: فيام ا

يل،  العقل  وَّ األو  كه، أو ال.العقل بدر  ستقلَّ ا أن يمَّ و إ: (فهقال
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ب الرض  ال وسط وهوب   كونيأن  ا  فإمَّ  . نظريوهو الوسط  وري، أو 

الس  والثاين إمَّ معي.  هو  أنْ ثّم  ب يكو  ا  التكليف  االعتقاجرَّ من  د  د 

ظن� أ  امً عل ب   ،او  وكلُّ أو  وبالعمل.  إ منهام  واحدٍ   ه  يمَّ   فعل    ستحقُّ ا 

الذمَّ  يأو الالواجب،    وهو،  برتكه  ف ستحقُّ   أنْ إمَّ ،  عله  بف  حقَّ ستي  ا 

، ذمَّ ه اللبفع  تحقُّ أو ترك يس  باح.، وهو املال  أو  ،ندبملدح وهو الا

 وه،ملكره املدح فهو اكبرت  استحقَّ   ، فإنْ تحقُّ ال يس، أو  احلرام   ووه

 اح). املب و ال، وهوأ

 قسام املذكورة.كليف يف األالتق رص متعلَّ أقول: هذا ح

املجرَّ تقااالعأقسام    أنَّ   واعلم العملد  عن  وهسةمخ  د  ي  ، 

 هر.عٰىل الظا هاذكر يتة اآلليَّ وَّ األ

أقسوأمَّ  ا ا  املقاالعتام  العمىلٰ إ  نضمِّ د  فخم  ول  ون عرشسة 

سة،  مقادات اخلعتااليف    الفعل اخلمسة  اممن رضب أقس  حاصلة

مثالً   فإنَّ  علام  ون  يك  تارةً   الواجب  وارضوري�   اعقلي� سببه    ةً تار، 

وتااظري� ن  اعقلي�  وتارا ري� نظ  اسمعي�   وتارةً ،  اوري� رض   اسمعي�   رةً ،   ةً ، 

 شاء اهللا.  ة إنْ لمفصَّ  كا عليلوهوسنتئرها، ا سا، وكذان�ظ

عرفإذ]]  ١٢٣[ص  [/ هذا  ا  دخوت  الففي  ا ل   -   لألوَّ قسم 

جمو ارَّ هو  االعتقاد  الرضد  التكليفري  ولعقيل  فإنَّ   -  يف    منع؛ 

موريَّ الرضالعلوم   فعة  ان  فينا  ل  الهللا  وجه  دفعه  ننيمك  عٰىل  ا  عنَّا 

هذا  ةٍ شبه  وال   بشكٍّ  وما  الت  شأنه،  و  كليف يمتنع  من  ق البابه،  ي 

 لك األحكام.سوٰى رسوم تفيه  يسالم لكال

أ(فلنذ:  قال هنا  األقسامكر  العوَّ فاأل  :ةيَّ لوَّ ها  العلم  قيل  ل: 

األ  لٍّ بك  وريالرض فبالواجب من  اخلمسة.  ك حكام  لصدق ا: 

النعف،  نصاواإل والعلموشكر  وقضاال  ردِّ   بوجوب   مة،  ء  وديعة، 

اخليندَّ لا ودفع  عىلٰ وف،  ،  الوالعزم  منه  موالعواجب.    عل فيل 

 ه). ك كلِّ  ذلتٰىض مق

أ أ  يمكن  بأ رايُ   نْ قول:  ااخل  ة ليَّ وَّ قسامها األد  التي  ذكوملمسة  رة 

 .اهللاشاء  إنْ  قريباً  واضحاً ستسمع ذلك ، والً يها أوَّ أرشنا إل

باألقسارايُ   أنْ ويمكن   األوَّ د  كليَّ م  ف  لُّ ة  ممَّ فرد  أدرد  يف   رجه ا 

املذكاخل الوجوب  ورة،مسة  وواحل   من  والكراندالرمة  ة  هب 

 احة.واإلب

الفاألوَّ (وقوله:   العقيلُّ ل  ا  كلٍّ ب  الرضوريُّ   علم  ألحكام  من 

 ل.األوَّ ، يعضد االحتامل )مسةاخل

كالصدقفبالواج(:  ولهوق  بالص)ب،  يريد  الصدقهدق  ،    نا 

 . صدق الضارِّ بخالف ال وب،وجال  رضوريُّ ه ، فإنَّ افعالن

إباإلم  لعلاو برضلَّ تع  نْ نصاف  كشورق  الي  ودفع عمة  نكر 

وشبههواخل فرضف  بنظريٍّ تعلَّ   وإنْ   وري،ام  والعلم يٍّ نظرف  ق   .

الو  لعزماجوب  بو إاعٰىل  العلم  نَّ جب  جيب  وجوبه ام    بوقوع 

 تضييقه.ضور وقته ووح

ذلكأمَّ  قبل  الع  فال  ا  فجيب  األقيه  زم  خالفاً عٰىل  د يِّ لسل  وٰى 

 صول. ألُ يف ا ق قِّ قد حُ و ع،وسَّ يف امل ٰىض املرت

منه  مالعو(:]  قوله[]]  ١٢٤[ص  [/ ميل  ذلك  ٰىض قتفعل   

 -  بالفتح  -  ، فاملقتٰىض وريرض العميل من العقيله ال، يعني ب)هكلِّ 

فعل وفعل   وهو  وفعلاإل  الصدق  وأخواهتا؛ ألنَّ   نصاف   الشكر، 

 ا.تٰىض فعلهاق  وهبالعلم بوج ا

 تنبيه: 

صفةالق ا الز  تضاء:  إليه  أُ ا  ملمة  مفعولة  فضيفت  هلا، ال  اعل 

اللقديا  صفاتك اذ  فإنَّ   ة،ذاتيَّ م  ليستقدَّ ملاته  فيمؤثِّ   سة  ورة  ال ها 

وكذ إمغريها،  اكا  وزان  غجيَّ وملمكن،  إٰىل  االثنني  ممَّ ة  ذلك،  ا  ري 

ا هذا  بوجيري  العلم  وهنا  املع  جوبملجرٰى.  لدوداتلك  زمه  ت 

 ان. اإلتي

(قال كالعلالنب و:  ادب،  بابتداء  اخلُ و  ان،سإلحم  ق، لْ حسن 

واع ستامالصمت، واالو واأل للني ،  واحللة نا،  وا،  والعفَّ لرم،  ة،  فق، 

وحوالنصيحة وا،  اجلوار،  واةلصحبسن  يف،  الرحم،    صلة  ملبالغة 

الو والصربدِّ وصدق  و،  وا،  وتعليم الرٰىض،  الناس،  عن    ليأس 

وتناجل واإلالغبيه  اهل،  واإلافل،  يمكن  اد  شرغاثة،  بدونه،  حيث 

 ةاحب، ومصضائلالف  يففسة  رة، واملناملعذة، وقبول ااعلشفابة  وإجا

وجماألفاض السفهاءال،  واإلعراض  نبة  ا،  والتهَّ جلُ عن   واضع ال، 

والتلألخ إذ  ربُّ كيار،  والفكر ٰىل احلسبةإ  ا كان طريقاً عٰىل األرشار   ،

العاقبة،   املرنُّ وجتيف  عىلٰ وامليب،  ب  املعروفكافأة  عن وال  ،  عفو 

ورشفامل ا  ة،اهلمَّ   علوِّ و  فس،نال  ظلمة،  ومدألذىٰ واحتامل   اراة ، 

ب واس،  الن في  احلسناألمر  ع والرتغيب  والنهي  امله،  كروه،  ن 

 ها). العميل فعل مقتضاك. ولر، وغري ذموألُ عن اوالفحص 

احلكم    هذاأقول:   املهو  األحكام  من  القجندرالثاين  يف  سم ة 

علم  ال، فيورالرض  العقيلُّ هو العلم  ، وةسقسام اخلمل من األألوَّ ا

نداء  باالبت ق باإلحسان  بهدب  ورة  رض]]  ١٢٥  [[ص/  ضت 

  كلامت بام ذه اله ينشري إٰىل معانُ  ي أنْ . بقرَ كِ ذُ  كذا سائر ماقل، والع

زيادة يف   -ن ذلك  ع ىيف غنً ضهاكانت أو بع وإنْ  -فهمنا إليه بلغ 

 ا. عمومه منه عىلٰ كن إجراؤه ما ال يم يهاد فقيِّ ولنُ .ضاحاإلي
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ن  كلُّ :  سانحاإلفابتداء   أ أمر  دفع سوء  فع   وضاً عليه ع ا  رجو 

 ه.دة عنرَّ كاهلبة املجلقرض، أو كاه، دٰى إليسمن املُ 

اخلُ  يُ مالزمق:  لْ وحسن  ما  كالتحلية  نفساً له  كمِّ ة  بالضامئر ، 

وبدنيَّ قدسال املندوب  اً ة،  كاستعامل  الرشامن  ،    حة، لصحيائع 

تصدر    ة،لكة نفسانيَّ م  ق لُ اخلُ   بدن، فإنَّ قة باللِّ تعامل  ةالعقليَّ واآلداب  

 ة.رويَّ  من غري ةسهولعنها بل عااألف

الكفُّ لصوا الكالم  مت:  مواض  عن  كهذيف  كراهته،  ه رع 

 .بلغ به رضراً مل ي ثراته إذاخوف عو

 ثر كالمه كثر خطؤه».: «من ك مننيل أمري املؤقا

يُ ساالو اإلصغبه  راد  تامع:  اهنا  وهو  ايملاء،  الول  اصل  لقلبي 

سب األدنٰى دراإلببه  إليه  وذاك  األُ ،  يف  إىلٰ املندور  مو لك  فعلها ب     

 وهبا. غ إٰىل وجبل يال ندباً 

ضدُّ واللني وهو    :  ويف  األش  بعضلالصعوبة،  عض بخاص، 

 وال.ألقاألفعال وا  ألحوال، ويكون يفا

 لة فيها.لعجد امَ ال ُحت   يالتمور  اة: الصرب يف األُ واألن

ع الغضب  إعامم  دواحللم:  معل  النفس  ٰىل ع  درةقال  يف 

 ام. ضواهت ذلٍّ  وعن   فهووإالَّ ام، االنتق

 . ي اجلميل ؤدِّ يُ ياد ملا  و حسن االنقاللني، وهن ب مفق: قري ر وال

االنزجلعفَّ وا عامَّ اة:  اللذَّ ر  يوافق  املحرَّ   من  ت ماة 

ما واملكروه إٰىل  واالنجذاب  أيضايو  ات،  ام  اً فقها  لواجبات  ن 

الطرف  يقاو  ،املندوباتو اللاألوَّ بل  وةذَّ ل  اجلموال،  وثاين  مها  د، 

 .نمذموما

واحلياء،  الصرب،    ها: منب:  عَ ُش   ةوللعفَّ ]]  ١٢٦[[ص  /

ن السمت،  وحس  ،والنزاهة  وقار،وال   سخاء، والدعة،لورع، والوا

 ة.ام، والقناعواالنتظ

حسنوأمَّ  فهام   ا  والصحبة:  وااألذٰى   فِّ بك  اجلوار  ل حتام 

والذكر  األذٰى  والربِّ ميلجلا،  بالقلي  ،  صلة بااملول،  ولو  يف    لغة 

باأل ولو  السالرساإرحام  ول  وم  اجلميلثنواإلهداء  ابالنفس  ل  اء 

 واجب.در الالق فيام زاد عىلٰ ذلك  كلُّ والدعاء، 

 لب واللسان. : بموافقة القدِّ الو قوصد

 هوال.واألالم عٰىل اآل   تها يف باب الشجاعة فقوَّ لصرب: أمَّ وا

 . ٰى هلوعن متابعة ابس النفس ة حفَّ  باب العويف

 ا ، ومهريُّ عدم التغمع  ويفوته به يفس فيام يصالن لرٰىض: طيبوا

 . يلزم فعلها فيام الهن

برتواليأس   الناس:  العن  ف ك  رقِّ   أذلُّ   هرقَّ   إنَّ طمع    من 

 ة.ديَّ العبو

وتنيم  وتعل أيضاً اجلاهل  ومها  الغافل:  به فس  الن  ا تكملممَّ   بيه 

 الواجب.  دون امفي وعمالً  علامً 

 ف.ملخوهوف بدفع الامل ةغاثواإلغاثة: إ

 . ليم اجلاهتعل دخل يف: يدواإلرشا

موالشة  وإجاب مطلوب  فاعة:  وافقة  قبول الشافع،  منه   يقرب 

  لشفاعة نوع  ايف   ذرة بأنَّ ني الشفاعة واملعرق بفويمكن ال  عذرة.امل

 ع الذنب.لدفيلة رة نوع حذملعالتزام بالذنب، ويف ا

وهيال  يف  واملنافسة النفيس  فاضل:  بهمن   طلب  يف  رتقِّ الا  ي 

 ها.راتبم

 فضائل.لر حصول امتث فاضل:ة األومصاحب

السفجمانو واإلعرابة  اجلُ هاء  عن  متالزمهَّ ض  أو   انال: 

 بان.متقار

 . : خطام سفيهة، من قوهلمخلفَّ ا ه:فوالس

لألو ذوالتواضع  استعظام  وهو  اخيار:  وملي  دوفضائل  نه  ن 

 .فعالً و وقوالً  داً قاتواملال اعيف اجلاه 

عىلٰ لتكربُّ وا]]  ١٢٧  [[ص/ ا   إذ   إىلٰ   طريقاً   كان  ا ألرشار 

ر باالصغار والكهو استحقار  التواضع، و  مقابل  :ربُّ . فالتكةاحلسب

واحلاألرش   من هسار،  باملعربة  األمر  عنا،  والنهي  اوف  ملنكر.  ن 

 إليه.  باً تقرُّ  وهللا احتساباً  لفعَ ا تُ ّميت حسبة؛ ألهنَّ وُس 

متعلِّ   والتكربُّ ضع  واتوال واملكرنبامل  قانهنا  لو  وه؛  دوب  إذ 

لة اليشء  وسي  ؛ ألنَّ الواجبا يف  مهعدُّ   محلرام لزواب  بالواجقا  تعلَّ 

 تيس صفته.تك

 ه من حسن أو يعقب اليشء ويلزمما    يعاقبة: وهيف النظر  الو

 ز.جب التحرُّ يح، وهو يوقب

فإنَّ راملب  وجتنُّ أ مثالً قة  برس  ةً قامال  يب:  غيبةً   ىزنً و  ،   أو 

 .توجب الريبة

امل  حبتص  ال الريحدٰى إفقربه     ريبالنطف    ب  

بأ كامتُ    ه ذنوب  نَّ واعلم  اجلريُ   عدي    ب عدي 

 عروف. وف: معرملكافأة عٰىل اوامل

ه  أنَّ ، إالَّ ة واملعذرةفاعيف قبول الشن املظلمة: يدخل  فو ععوال

 ك. ط ذينوسُّ  ت بغري ابتداءً  نيكوهنا قد 

 عن الرذائل. ارتفاعها س: نفالورشف 
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 ة.ين الغادوسه ب لنفٰىض الرعٰىل عدم  وطنية: التمَّ اهلّو لوع

الصاامل  واحت إالقدرة  رب عليه مع  ألذٰى:  يؤدِّ مل  ذاعٰىل زواله،    

 وان. اهلذلك إىلٰ 

ال التلطُّ ومداراة  قوالً ف  ناس:  انقيادهموفعالً   هبم  ومنه    ،له   ، 

وْ ،  هعن  ذاهمأ   وكفُّ 
َ
َت َو�

ْ
ن
ُ
ك     

َ
ِليَظ    ا ظ� �

َ
 غ

َ
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ْ
ل
َ
ق
ْ
 ال

ْ
ض� �

َ
ِمْن  ف وا 

 ْو�ِ حَ 
َ

 .]١٥٩ :ران[آل عم ك

باحلمواأل والرتسر  والنهيفغيب  ن  املكروه  يه،  وهذانعن   ،  

 ام عرفت.اجب كلوا فيام مل يبلغ

و  مور: هوص عن األُ الفحو معرفة  فائالتفتيش،  يتمُّ دته  به    ما 

 عاقبة.فكر يف الال ب منوهو قري ،ادهمعاشه ومع

مقتض  يلُّ عمالو إفعل  يعني  جود  الو  مور يفاألُ ك  تل  لدخااها: 

 ي.اخلارج

 نبيه: ت]] ١٢٨[[ص /

 ما وضع. عىلٰ  يٌّ رضور عقيلٌّ  رَ كِ ا ذُ م ميعلعلم بجا

خال  يف  أنَّ   مواعل عن    فإنَّ   ،فاً بعضها  قيالعفو  ل: املظلمة، 

 : ممنوع.جائز، وقيل

والنه طريقق ي،  واألمر  وقيل:العهام  يل:   ىلٰ وعالسمع.    قل، 

 رضوري.ال  يل أو سمعيعقري ظك نفالعلم بذل تقدير لِّ ك

ك باحلرا(و:  قال بقام:  الكذببلعلم  والترصُّ لظوا  ح  يف لم،  ف 

الغري  لمِ  إذنهك  باغرإلوا  ،بغري  وااء  بالواجب، خالإللقبيح،  ل 

ووتكلي املحال،  القبيح  إراف  مبارشدة  والعميل  ة  والعبث. 

 تضاها). قم

  ة يفمسة املندرجحكام اخلاأل  منلث  كم الثاذا هو احل: هأقول

 . الرضوري عقيلعلم الالو ألقسام، وهمن ال م األوَّ قسال

ا إىلٰ   ب:لكذفقبح  الإشارة  الكذب  حسن ، كضارِّ    ام سلف يف 

 دق.الص

 ر.ظاه :قبح الظلمو

يف  والترصُّ  الغري  مِ ف  يعبغريلك  إذنه:  عدا   ما  هنا  باملالك   ني 

ه؛  نه عه ما مل ينهلكف يف مِ ترصُّ ال  ، فيجوزتعاىلٰ   لربُّ ا ااجب. أمَّ وال

 . وٰى ألق عٰىل ا عود الرشربل واحته ق إبل صويف األُ  ررَّ ه قد تق نَّ أل

 .ه فيهغيبرالغري إليه وتهو جذب   اء بالقبيح:واإلغر

 ة. العدليَّ ند حال: وهذا عواجب، وتكليف املبال لواإلخال

وهي رص القبيح:  منإىلٰ ازم  لعزم اجلاف  وإرادة  فعله  م  أو  ن ه 

 .هغري

 ه.ل ال غرض فيالعبث: فعو

 يل.عقي شياء رضوره األبتحريم هذ لمالعف

فال ،  حراماً   ا، فال تكون مؤاخذ هبري  غ  القبيح   ة : فإرادقلَت   إنْ 

  بقة فضالً ؛ لعدم املطالامً ع]]  ١٢٩/[[ص    احريمهم بتيكون العل

 .اونه رضوري� ن كع

املؤاخقلُت  غري  ب:  إ  هذ  هام نَّ منها،  خيطر  ما  من بالنف  و   س 

واهلولوسا املتعلِّ اوس  أمَّ عبامل  قةاجس  العصمَّ   إذا  ا ايص،  ٰىل ع  زمم 

أنَّ لِّ سفال نُ   ظ منه،تحفُّ إمكان ال  معه،  قلب عليلوعقد ا  ،قبيحال ه  م 

بمؤ  غري علياخذ  بل  حينئذٍ جزا  هه،  لصريورته  أفعال    ء  من 

االق كام  البيالوب،  جممع  صاحب  فختاره  تفين  عند    إِ   سريه 
ْ
ن

بْدُ 
ُ
مَ �  ِ�  ا  وا 

َ
 أ

ُ
ف
ْ
� 

َ
أ وِسُ�ْم 

ُ
ف
ْ ُ
� َ ُه  ْو 

ُ
بِهِ سِ ا� اهللاُ بُْ�ْم     ...  آليةا 

 .]٢٨٤ رة:[البق

يعضق وأ  ت  ذلك  دول:     عاٰىل:قوله 
�
مْ إِن ا�س�   َ�ََ

ْ
َوا� وَ َع    

ُ
ف
ْ
ادَ  ؤَ ال

 
� ُ

و  �
ُ
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َ
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َ
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ْ
ن َ� 

َ
 ئُو َ�سْ ن

ً
يُ ]،  ٣٦:  [اإلرساء  �  ال  ل عامَّ ئَ سأي 

  ا مل  ، واإلرادةا ال حيلُّ مل  اراإلبصامع ومن االست   ارحاجلوعل هبذه  في

 . بحيق

 لُّ ال يدذة  ؤاخملعدم ا   أنَّ ه، عىلٰ بيانيف ت    شيخه الهكذا ذكر

  «إنَّ   :هر احلديثهو ظاكام  دنا،  العفو عنلتحريم؛ جلواز  عٰىل عدم ا

 ثت به أنفسها». ما حدَّ نسياهنا و عن ةمَّ ذه األُ اهللا جتاوز هل

(وبامللقا قا  -  كروه :  ما  الوهو  وسوء  البك  -ندب  بل  خل، 

واهلاُخل  فعله.يُّ ملوع  .ذرلق،  موامل  ه  الباح  ال  ما    كوالرتفعل  ن 

 .ة)تَّ البفيه  رجحان

متأ  هذان  اخلقول:  األحكام  املام  ل األوَّ   القسميف    ندرجةمسة 

  ما ترٰى. ضع بحث عىلٰ مو ، وليس فيهوري العقيلهو الرضلذي ا

 ي).لنظرالعقيل ا  ين:: (الثاقال

فقال    ل،وَّ األ  قسام اخلمسةين من األلثاا  القسم  ا هوأقول: هذ

 فيه:

ب (كا صفات  ات  وإثب  الصانع،  وجودوامل،  الع  حدوثلعلم 

ونبوَّ ]]  ١٣٠/[[ص    لهكام األن وعدله،  اوإم  بياء،ة  ألوصياء.  امة 

 لنظري). ه فعل مقتٰىض اعمليُّ و

حدوث   ول:فنق تغريُّ   دليل  ووجوالعامل  اه،  حدول د  ثه،  صانع 

صفات  وإث وجوكاملبات  وبه ه:  غنا،  األعدله:  ونصب  اء  ي نبؤه، 

عوا ابحد   ونعني  دله.ألوصياء:  نظري  الذي  لعاملوث  مل   هو    ما 

 . وثه رضورةً حد   مَ لِ عُ  ما  اء العامل يف أجز  ؛ ألنَّ دهثه وجتدُّ حدوشاهد  ن
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مقتٰىض   هعمليُّ (و النظريفعل  أنَّ يع  :)  اقتٰىض ال  ني  كون  نظر   

امل هبذهوذكهذه  اعت  ال،احل  رات  كذلك  قدفإذا  عفقها  مل  د 

 .قلبي ال غريا هن للعم النظر. وابمقتٰىض 

عرفإ هذذا  ف ت  ذاملصنِّا،  هذف  يف  األسم  الق  اكر  ام  حكمن 

ا يذكاخلمسة  ومل  ا  ر قسيميهلواجب،  والكرواحل  لندبمن  هة  ارام 

است و كام  تقاسيماإلباحة،  ااأل  وٰىف  يف  من  حكام  والغابر  ملايض 

 . ساماألق 

 .سلنفٰىل تثقيف اية إؤدِّ امل  ةالعقليَّ  ابعلم باآلدكالوب: فباملند

 .امليرسحر والس بتعليمعلم حلرام: كالباو

ي  املكروه:وب املقابما  كالتخلُّ ندول  املب،  باألخالق  ذمومة  ق 

 ة. طالواحلسد والبكاحلمق والرذالة يم، رإٰىل التحنتهي ال ي اً ذمَّ 

 فعل مقتٰىض ذلك.  والعميلُّ 

كالكباملوب يفاح:  أ ون  املكان  ف،  ينياملتساو  نيحد  يه،  والصالة 

 فعله. هيُّ عملوك. ونحو ذل

  تاوريَّ برض  لعلماوري، كرضي العالسم  لعلمث: ا(الثال:  الق 

 جد، وحرمةاملسايان  وندب إتصالة،  وجوب الطهارة والين، كالدِّ 

وكراهالزن  والسكر،  استقبال  ٰى  االقية  عند  وإباحة  مرين  حلاجة، 

 ع). ب ألرتزويج ا

  السالفة إالَّ م اخلمسة  قساأل لثالث من او القسم اا ه: هذأقول

 .ظراً ن نمريالق ستقبالهة اكرا ة رضوريَّ يف نَّ أ 

يذ عاملصنِّر  كومل  ال  يلَّ مف  أنَّ هذا  والظاهر  أدرقسم.  يف ه  جه 

 واحدة.مة روي أَ فرعَ  ؛ لكوهناملسمعيِّ من ا النظريُّ  ، وهواليهت

(الرابع:قال]]  ١٣١ص  [[/ بوجوب   علمكال  ظري منه،نال  : 

 نوت، وحرمةلقب ادون   بيح الركوع،صالة، وتسال  يفاءة احلمد  قر

الرنب  األ اراهوك  ناب،وذي  امُ حلُ ية  والةليَّ هألر  مبارشة  ع.  ميل 

 ذلك).

 و النظريُّ ة وهسقسام اخلمن األبع مسم الراهو القأقول: هذا  

ة  صال  : «ال9ب القراءة قوله  العمل بوجويل  ، فدلسمعيِّ من ال

الر  ،الكتاب»ة  بفاحت  إالَّ  «كووتسبيح  يف  ع  ركوعكم». ضعوها 

و�ُ   :وتلقن ادب  ون
ُ
   ِهللاِ وا  َوق

َ
 ما  عىلٰ ]  ٢٣٨البقرة:  [  �َ�  نِتِ اق

فعله  قيل أو  األرنب9،  وحرمة  الن  .  وكوذي  ر، مُ احلُ   راهة اب 

 .ياتاالرو

البغال واحلمري،  يم اخليل وحتريف فحواها    وقد وردت روايات

أصل اإلر،  وأشهح منها  رصبأ  عورضت    :ومباحة، وعممع 
ْ

ل
ُ
ق

 
َ

 ال
َ
أ مَ    �ِ  ِجُد 

ُ
أ    وِ�َ ا 

َ ُ
�  �  ر� إِ�َ

ً
ٰ ما

َ َ
� طَ    اآلية  .. .  مٍ عِ ا 

يذكر    .]١٤٥ نعام:أل[ا البابيف    اإلباحة    فاملصنِّومل  ،  هذا 

منأ لظهوره،    هظنُّوأ  الكُ   و  وتَّ سهو  كااب،  كثري،  بإباحة لعلهو  م 

 باحات.امل ك منوغري ذل ،ناتملعامالت، وأكل احليواا

(اخلامالق  كظنِّ ظنِّ ال  س::  وعدد  الرة  اوطه القبلة،    ي،  ثوب، 

 .ضاه)عل مقتفيل عات. والعمالرك

،  الظنُّ ه  د جهة القبلة يكفي فياعتقا  إنَّ   ل:أقو]]  ١٣٢[[ص  /

افيك طهارة  ذا  ، وكبالظنِّ كتفاء يف العمل  د االانفس اعتق  لظنُّ ون 

ن  يتمكَّ  يف من ال طاق يُ يفه ما اللتك ب وعدد الركعات؛ للزومالثو 

الكعبمشان  م يقهدة  ما  أو  والبناء  هاقامموم  ة،  يف   عىلٰ .  األصل 

وااالث الث  حلرجين،  واعللا يف  ا  أنَّ م  ث.  من  مجيع  املستنبطة  ملسائل 

 لقسم.هذا ا يف  ة داخلدلَّ األ

؛ يقه الظنَّ كان طر  وإنْ م،  تقادها العلالعلامء عٰىل اع  أطلق  وقد

 صول. األُ  ر يفرِّ قُ ام ك ة احلكميَّ طريق وعلمال ةيَّ بني ظنّ ةافالعدم املن

هكاحلو اعتقاد  نا م  هاال  هو  يف    دوق ،  ظنِّ بال  ألشياءا  ذهكتفاء 

يقه  يف طراقع الو والظنُّ  ،املذكور علم جمزوم به العتقادا  نَّ عرفت أ

؟! نعم جيوز  لظنَّ ف عليه ا صنِّق املطلِ ف يُ ، فكيإٰىل الظنِّ رجه  ال ُخي 

امكالمحل   عٰىل  تملجاه  باسمسبَّ للم  سميةً ز  مع  ببهس  ب  هذا   أنَّ . 

اإىلٰ   الطريق بظنِّ ال  امتو  ،قبلة علميٌّ لا  كتفاء  ال    ماتكليف  ناع  هو 

 ! ؟اظنّي� يف العمل  نِّ اعتقاد االكتفاء بالظ يف يكون، فكقطايُ 

أل أنْ حوليس  با  د  املراد  ألنَّ به  العمل  لظنِّ يقول:  ك  ذل   ؛ 

قوله:   يف  م  عميلُّ وال(مذكور  ذل  ،)هقتضافعل  فإنَّ فاعرف  ه  ك، 

 اشتباه. ضع مو

 الوجوب.  نِّ هذا سوٰى ظ ف يفصنِّمل يذكر املو

احلرمة   لة، وظنَّ ت النافركعا  يف عدد  كامالندب    نَّ ظ  أنَّ م  علوا

ظنِّ يفكام   من  بنو  رالرض    كظنِّ   ظنَّ واملأكول،  ع  راهة  ك  الكراهة 

شاهد ا لنحوهلصحاري وا يف  اإلباحة كام    ة، وظنَّ املارَّ   حقَّ   املالك

محاهل بإباحة  اخلكها الا  فهذه  والعرش.  بذكرها، عوملواون  مسة  د 

 عصمة.اله النعمة وب وهللا

جياألُ   ه هذ  كلُّ   ه:(تنبي  :قال هيمور  ما  عٰىل  اعتقادها  عليه   ب 

وعإمجاالً  م،  كُ ٰىل  تهب ف  لِّ ن  خلفصيالً ا  ويمكن    من   فاملكلَّ   وُّ . 

إالَّ  احلاصل  أكثرها  اخلوف  دفع  ،  نهف سبحا كلِّ امل  رك معرفةتمن   

 ).رتوك وتركهااعتقاد الق ب وما يتعلَّ 

ا أعر  مو هذه األُ :  قولأ  أقسام  م اأقسسة، واخلمقادات  عتالني 



 ٤٠٧  ...........................................................................................................  التكليف) ١١٠(/ التاءرف ح

اخلاألحك يف  ]]  ١٣٣[[ص  /  مسةام  ها، من  واحدٍ   كلِّ املندرجة 

ف  لِّ من كُ   كلُّ ، وورة إمجاالً ٰىل وجوهها املذكا عهببط القلب  جيب ر

يُ ،  صيالً عرفته تفميه  ء منها جيب علبيش   كيه ارزه عن مشميِّ بحيث 

 . لكذ ه منه بدوناعإيق ناعو نوع؛ المتيف جنس أ 

 اعتقاده.  جيب قٍّ ح لُّ ، وكا حق�  كوهناها؛ اعتقادوب جة ووعلَّ 

بإم اخللوِّ كواملراد  العجلواا  ان  الز  أو  اإلمكان  معي  سقيل  ال 

 ع. يجلممن ا اره يمكن اخللوُّ باعتب نَّ ؛ ألاوي الطرفنياملتس

 ر ذكواألكثر امل  من  خللوِّ ز اوايف ج  أنَّ   علمذا، فاه   اوزَت إذا ج

عد  يالً دل األقلِّ ممه  عٰىل  ا ذكور  املف  ،ن  من  كان    إنْ   اءالستثنيف 

 كرار.الت لزم  ن األقلِّ مكان  زم املناقضة، وإنْ كثر لاأل

جيوز املصنِّي  أنْ   نعم  عدلكون  املفهوم  ف  املنطوقإىلٰ   عن     ،

املذكور إفراد  منبات  ويكون  اخلتر  باب   الذكر  عٰىل    اصِّ جيح 

  ل:مث امالع
َ
 اِكهَ ف

ٌ
ل

ْ َ
 َو�

ٌ
 ُرم�  وَ ة

ٌ
 . ]٦٨ن: لرمح[ا �ان

 منه، ومل يكن بذلك   لوُّ خلوز اوك جيلرتااعتقاد    أنَّ   أيضاً علم  وا

لذي  ا اا تركهأمَّ   ، تركها ثواباً ه عىلٰ نم  اخللوِّ مع    تحقُّ ، نعم ال يسآثامً 

 ه. من اخللوُّ  يصحُّ باب العمل املجازي ال هو من 

اب هبا ثووال دحاستحقاق امل رشطوا يف امء علال لم أنَّ واع: (قال

ملوجوهب   اعهايقإ وثالً ا  أو  و،  وججه  تركها  و  زمان،متالا  مهوهبا، 

الوجه   نذكر لالزمان، فمت اً أيض حرمتها، ومها وجه  أو  حلرمتها مثالً 

 يف ذلك).

 وع املعقول واملسموع.رتاط املوضالشأقول: وجه ا

ه  يك به، فإنَّ كذا ألجز  يل  عللغريه: اف  قال من    ألنَّ ل: فا األوَّ أمَّ 

إذأنَّ   ورةً رض   علمي فعله  ه  مل لغريا  جيب  ه  عليه  ااجلز  يت فاآل  نه،م ء 

الغفلة عن  املب مع  به  أ الوجأمور  وجهه،  أو    ة الضدِّ إراد  و معوب 

يسالريك ال  والسمعة  اهللا  تحقُّ اء  والثواباً   من  املخلوقني ،  من   

شابذوك  ، مدحاً  لو  بغريقرُّ الت  ا  املنافي ه  ب  لاتمن  حتقُّ ؛  ق عدم 

اإل وصخالمعنٰى     :تعاىلٰ   ]]١٣٤  /[[ص  ولهلق؛ 
َ

ِ   َوال
ْ

�ُ�  
ْ
ك

 َر��   ةِ ادَ بِِعبَ 
َ
أ  ِه 

ً
ومل]١١٠[الكهف:    �  َحدا احلد،  يف  جاء  يث  ا 

خريلقديسا «أنا  يشرشي   :  يف  خولطت  ما  إالَّ ك  تركء  ته   

 لرشيكي».

�ِ   امَ وَ   :، ولقولههرناا الثاين: فلام ذكأمَّ و
ُ
 ِ�َ   ُروا أ

�
  ُدوا اهللاَ ْعبُ إِال

ِلِص 
ْ ُ
� َ�   ُ

َ
ما   امرئ  لكلِّ   ام«إنَّ   :ةنَّالسُّ   ومن  .]٥ة:  يِّن[الب  ينَ ا��   �

 نوٰى».

 وه. ملكرااملندوب وإٰىل به  املوضعني يشريكور يف واملثل املذ

ها من غري اعتبار لوجوب يوقعس اأي لنف  )هبالوجو(وقوله:  

و و  جبتما  أو  وله،  يوجوهبجه  اللعلَّ   قعهاا  فيها،ائيَّ لغة  وهي    ة 

 .الً فصَّ كره مذ أيتيوس الوجه،

فيه   رتديد؛ للشكِّ المل  حتت  )أو(بـ    ف هناصنِّان املإتي  م أنَّ واعل

التخيري؛ أله، وحتتممن ال  ذكلتالزجل  الذي  فقرم  أهيِّ ،  كان  صد  ام 

اآلخر.ي التالزموو  لزمه  علَّ   أنَّ   جه  يف  الوجه  فإنْ جالوة    وب، 

  وجه ل ا لأوقعه  ، وإنْ هي الوجه  لتيا   تهمته علَّ وب لزللوج ها  أوقع

ول لني املعبم  التالزمن    فا عرب؛ ملهو الوجو   يالذ  ه معلولهزمل

 ته. علَّ و

يبقٰى   جلهل از ا ول، جلوَّ صد األبالقام يقصد  أهيِّ الكالم يف  لكن 

حال   هعن ، أو الغفلة اخلارجيِّ   عن التالزمب ذهني املسبَّ بالتالزم ال

 فلةغال  ه منهام حالما يستحرضصد  ق    عليهعنيَّ ذا يت هفعىلٰ عل،  الف

ولكن  كاملذالتالزم  ن  ع يفاألشور،  معرفالنا  يع  لوجه،  ا ة  س 

األقوٰى.  كاٍف صده  قف عج  عٰىل  يف  الثال[و]  الفصل  من ز    ث 

 لك. ضد ذعف ما ينِّاملص

ال عدم  العينيويمكن  أحدمها؛عىلٰ   وجوب  حرج ألنَّ     نوع  ه 

 قع. وانفس األمر هو يف ، فابعزم تالال نَّ وأل وعرس،

ا بينهاموحيتمل  تعىلٰ   جلمع  ا  )أو(  يكون   أنْ   يرقد   لواو بمعنٰى 

ماطالع    تُِطعْ   َاَول:  ثلفة 
ْ
وْ ِمن

َ
أ  

ً
آثِما     ُهْم 

ً
ورا

ُ
ف

َ
  �ك

ش   ]،٢٤ [اإلنسان: فيضمُّ أكمل  هأنَّ   كَّ وال  ال  ،  أحد  إٰىل  وجوب 

رض  تعا؛ لرياً ا ختيمَّ إا، اآليت ذكره]]  ١٣٥[[ص / ه األربعةوجوال

أو  دلَّ األ الجتهاً يينتعة،  تقليد؛  أو  واد  ضمُّ   وىلٰ أ .  إٰىل  مملجا  منه  وع 

 .ملطلوباملة اجل ل يفيدخ؛ لوجوبال

عدم مكن  عن الوجوب أ   ه منها عارياً لو انفرد بقصد وجنعم  

جلا ليواز  إلجزاء؛  الوجه  ذلك  يف  كون  بغاية  فال   نفسس    األمر، 

لعدم   الوجوب؛  بييَّ لّ العيلزمه  فنهامة  خيكو،  قد  عنهام،  ن    وال رج 

هذتوجَّ ي يفه  املحذور  اا  الورانفال  بقصد  للمالزمة    جوبد 

ما   ياره، بل نذكرا اختام سلف منَّبه ك ءالكتفااد ؤيِّ يُ هذا ، وورةملذكا

م أبلغ  فنقن ذلهو  إىلٰ   ضمُّ   كان  امول: ربَّ ك  خمال�   الوجه    الوجوب 

ان  ء. وبيجزااإلرشط  الذي هو    الصباإلخ  ؛ لكونه خمال� باإلجزاء

أنَّ  الال  ذلك:  هو  ألوجه  التي  كهجلغاية  احلكم  انا    كام   ذلك 

 أيت.ام يفي  ذكره

الذكر  و فصل    - هلذا  التايل    فصليف  األربع. الغاي  - بال  ات 

املدح   ووالثومنها:  منواب  ذكر.  العق  اخلالص  ما  عٰىل  وقد  اب 
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الع العلامقطع  بكون  نعء  بقصدها،  فاسدة  ق بادة    يف   قال    دم 

ظنَّ (:  راهذك أنَّ   وقد  خي  قصد  قوم  عنه  الثواب    عني ي  - رج 

نُ بذاكوليس    -ص  خالاإل اق   أنَّ م  سلِّ . وال  ج عن  رخي  لثوابصد 

اهللا كان من عنامَّ ـ الثواب ل  اهللا بالعمل؛ ألنَّ تغاء  اب   غ بتغيه مبت فمد 

 . )اهللا وجه

أ  اال  نْ ولقائل  النفر يقول:  بقصد  عن اد  خيرج  وجوب 

إىلٰ لوا  االختالف االنزاع  واإلمجالئت  وذلك  ف  يف    ٍف كااع، 

 ح.الرتجي

 : ]ية التكليفغا يف: الثالث لصالف[]] ١٣٧[[ص /

(االق  غا  ثالث: ال  لفصل:  احل يتيف  باالمتثال،ه  وهي    اصلة 

 ). أربع  وهي )مَ ـ(لِ بـ  عنهاول ؤاملس

عللاليشاية  غأقول:   أحد  هي  إء  اجلاذبة  فهي  ىلٰ ه  ة علَّ   فعله، 

  مَّ ، ومن ثَ الً ملقصودة أوَّ الغاية ا  هل  حصلتإذا فعل  فل،  ة الفاعيَّ لعلّ 

 عمل. ر الل الفكر آخوَّ أ  :امءقال احلك

ا الالَّ ملكسو ا  )مَ ـلِ (بلفظة    اعنه  لئَ سيُ لتي  وهي  هذه   فإنَّ م،  رة 

 ة.علَّ ب هبا الطلَ تُ اللفظة 

 يعني الغايات.بع) رل: (وهي أ قا

(األُ الق [ التقرُّ ىلٰ و]:  وال   ب:  سبحانه  اهللا  لديه  ىٰ زلفإٰىل    -  

  - ف كلَّ املعن  ىلٰ ا يرضيه تعا، وفعل ماىلٰ تعرادة اهللا موافقة إ اه نومع

 .)كانن واملمالزلرشف، ال ارب اق

املوالز  بتقرُّ لاأقول:   من  أزلفلفٰى  يقال:  قرَّ رتادف،  إذا   به، ه 

 :  هومن
َ
 قِِم ا�ص� أ

َ
 ال

َ
ِ ا�� ة

َ
 هَ  َطَر�

َ
 اِر َوُزل

ً
   فا

�
لِ ِمَن ا�ل

ْ
  ]، ١١٤[هود:  ي

]]  ١٣٨/[[ص   إىلٰ  بناه التقرُّ لليل، ومعا نبة مات متقارعسا أي

ان عليه  لزماكان وع املف؛ المتنالرشُّ ب اف ال قرلرشَّ ا  ربرضاه ق 

 وث املصاحب هلام.زامهام حدالستلعاٰىل؛ ت

م يف الكال  نظر؛ فإنَّ   فيه  )فاملكلَّ   يه عنيرض  وفعل ما(وله:  وق 

ا ه  -ل  لفعوجه  املذكور الذي  الغايات  أحد  نف  -ة  و  يف  س  ال 

ليكون  ؛  ضيهري  اإليه بفعل مب  التقرُّ ل:  قاي  أنْ   تمُّ ، فكان األفعللا

 به.  روه املأمالوجعٰىل   لفعلاه يوقع ه أنَّ معنا

يمكنع بأنَّ ن االعتذم  له،  يقصار  مل  الوا ه  بالفعل  بد  ة  مبارشقع 

والتومجع مهَّ بل    ،اجلوارح إٰىل رجُّ ته  فيكون الضاهه  املذكور  ،  فعل 

 .يقةً حق هاق عليطلَ يُ الفعل ال  نَّ  أوب، إالَّ لالقمن أفعال 

(الثانية:قال اهللاوالثء،  العقال  مندح  امل  :  من  تعواب  اٰىل،   

 سنه). غايتا ح هاتانو ،عقابلاالص من واخل

 ٰىل آخره.دح إوامل بتني: التقرُّ أقول: يعني هبا

واملدح يف الثانية،   نيل الثواب، ووىلٰ يف األُ ب  ا حصول التقرُّ أمَّ 

 ر ظاهر.أم هحسنام غاية كوهنف

اخلالأمَّ و غاالعقاب،    من  صا  كونه  إذ م  سنهحة  يففي   نع؛ 

التكلدير  بتق اليعدم  عيتوجَّ   ف  اإله  عقابسنٰىل  يتوجَّ حتَّ   ان  ه ٰى 

بالتكلي منه  ذلك  خلوصه  فيكون    إالَّ والتكليف،  حسن    غايةف، 

 م وغريها. هائملجنون والبلعوقب الطفل وا

ال عدمه  تقدير  عٰىل  ينعم  تقوجَّ ت   والوال   برُّ ه  مدح  ثواب،    

 ت.الغاياك تل هعن تمَ دِ يف لعُ وال التكله لفإنَّ 

يو لوالال  لعُ التك  قال:  ا  مَ دِ ليف  من  خلعنه  ب؛  العقاالص 

حينئذٍ   للزوم أنَّ الظلم  مع  من    ،  عالتكاملباح  القولليف  ه  بأنَّ   ٰىل 

يُ فإنَّ اية حسنه،  ح غرب وال املدتكليف ليس الق التقعقَ ه ال    ب رُّ ل 

 .ىلٰ تعاشاء اهللا  نْ يد كالم إمز يه. وسيأيت فرجحان فيهال  بامواملدح 

ني، العقليَّ   ةصين املععد مبة واللطاعا  القرب منثة:  الثال: (الق 

املو وهذه عربَّ هو  باللطف.  عنه  حاصلة     اتالسمعيَّ تثال  بام  الغاية 

 ات).لعقليَّ ال ا

الطال  أقول:]]  ١٣٩[[ص  / من  العقليَّ قرب  والبعد  اعة  من  ة 

مها اهللالقراا  ملعصية  إٰىل  سبحانه، ب  يف تندف    هذه  ت الغايا  رج 

،  ن طاعتهمالقرب ي طة ه واس اهللارب إىلٰ الق يف ِربَ ن اعتُ كل ،ىلٰ واألُ 

املقطهوأس هو  القرب  وهذا  هناك،  بالعربَّ ا  عنه  م  ألهنَّ   لطف؛ 

 ة.د من معصيبعَّ من طاعة أو ب ما قرَّ   كلِّ عىلٰ  هأطلقو 

الغاية(قوله:   القري:  )وهذه  معني  حاصلة  (ات.  عقليَّ ال  نب 

 ات. يَّ سمعلل اني بفعيع :)اتالسمعيَّ ال تثبام

ت غاية سة ليلعقليَّ الواجبات ا  عني أنَّ : ي)اتالعقليَّ   ال( وقوله:

ألنَّ  نفسها؛  غ  ءاليش  يف  عٰىل  الغرض  التي  ايتهموقوف  يف    هي 

 ل. ف عٰىل نفسه، وهو حمانفسه لتوقَّ ل غايةً  شيئاً   ألمر به، فلو كانا

 العقل   نَّ فإآخر؛    عقيلٍّ   غاية يف  كون العقيلُّ ي  نْ أ   كنأقول: يمو

ه  ك، فإنَّ لكذ  معيَّ الس   أنَّ ، كام عقيل آخرإىلٰ   ء يقرببيش  يضقتي  قد

سبحانهيضيق هللا  والعلم  بالقدرة  الو  ولزمهام  فقد  واحليجود  ،  اة، 

 كثري.وع ه، وهذا النٰىل ذلك واستلزمابا إرق 

بتعظ  :قال الفوز  عليه، والثناء    نه،سبحا  فملكلِّ ا يم  (الرابعة: 

املعربَّ و  مه،عَ بنِ   افعرتواال وهاتباه  ن ع  هو  لغايتان اان  لشكر. 

 ملباح). ا ادملا ع لحانتص

 ب.قد عرفته يف صدر الكتا  )الفوز( نٰى قول: معأ 
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ه إوالتعظيم  كرب  شارة  نا  نفس  لبارا إٰىل  يف  سبحانه  عبده، ي 

ترصُّ وع  واخلض يف  والثناله  وأحواله،  عفاته  بجملء  ،  الهأفع  يليه 

 له.نوا ل  اف له بجزيواالعرت

  ك إىلٰ أشار يف ذل  وقدالتكليف،    مةزالمل بمور حتصاألُ وهذه  

بالتعظيم، وإٰىل اللسع  خضوفإٰىل    ،الثالثة  هلِّ حما ان بالذكر  األركان 

وا عنها  ه الغاية عربَّ اف بالنعيم، وهذالعرتا القلب بوإىلٰ   سيم،اجل

أيضاً با وفيها  إىلٰ ورج  نوع  لشكر.  فللطفا  ع  لاالم  إنَّ ؛    امَّ ـتثال 

 هلا.  طفاً لزمها كان ستلا

الغاو(ه:  لوقو مل   انيتهاتان  عدتصلحان  املب ا  هبام  )احا    يعني 

عن  خال    امَّ ـ عة، واملباح لوالفوز، ومها الثالثة والراب  قرب الغايتي  

 ية له.غا ح يشء منهامة مل يصلرجوحيَّ وامل نالرجحا

غاية  ن كوهنام  ي مالنفها بحرص  امَّ ـل  هواعلم أنَّ ]]  ١٤٠ص  [[/

 له.فني ة من السالايالغ ةعٰىل صالحيَّ  هبمفهوم دلَّ ح املبا

 ية له.بع غامن األر يصلح يشءال   هأنَّ  أراهذي وال

يُ فإنَّ  ال  كون  عقَ ه  سبيالً ل  التإىلٰ   املباح  والقرُّ   املدح   إىلٰ   ب 

ال  وخط  يف فعله وتركه، وال س  ارئ تعاىلٰ للبإذ ال رٰىض  والثواب؛  

  ف يك ما هذا حاله وابلهام. يق ماوتركه وال يف فعله  واب ال ث مدح و

 له؟!  يةً ما ذكر غا ونيك

امل  كان  امَّ ـل  (ثمّ :  لقا العبعض  سبباً قليَّ عارف  اخلوف   ة  لدفع 

أم أيضاً الواجب  إنَّ كان    امَّ ـا. ولهل  ةً غاي  جعله  كن  يُ السمعي  م  علَ ام 

 ماً ستلزلواجب ما  ترك، وكان  9  لسان النبيِّ لنهي عٰىل  وا  باألمر

 امأهنَّ   نَّ ظ  لك،ذة كللمصلح  زماً ستلقبيح مال  رك، وتغالباً للمفسدة  

 . )يضاً هان أوج

يمولأق  أ :  د  نْ كن  اخلفيكون  املعارف    غاية  وف ع  لبعض 

 خول اجلنان. ب لدج عليه املوف قَّ يتو ك البعض هو ما ة، وذلالعقليَّ 

املتر(و الواجب  للمفسدستك  املستلزم لزم  والقبيح  ة، 

 يأيت.وس ة.عض املعتزلالرابع لبهب املذ، هو )ةحللمصل

فالناد  رجليخ  )لبغاال(بـ    دوقيَّ  الواجتر  إنَّ ر،  قدك  ال   ب 

كزمه  تل تممفسدة،  شن  طمأنينةً   ةً دَّ رك  أو  قراءته  رك  يف  وعه  يف 

ذلك. القوتر  ونحو  ربَّ ك  مفسدةً است  امبيح  بالدَّ كاإلق   لزم  ين  رار 

 ستخفي. امل

صواب  دم حكمه ب ععىلٰ   داللة  )ناوجهام  أهنَّ   ظنَّ (قوله:    ويف

عفيكو   طابقاً م  لظنُّ ا  كونليذلك؛     ه بخطئحكمه    وعدم،  امً لن 

 .الً ن جهفيكو  فاً الليكون خم

  نَّ : أوىلٰ متني: األُ ف عٰىل مقدِّ ول يف ذلك يتوقَّ ق الق(وحتقي  :قال

حيكما أشيا  بحسن   لعقل  وقبح  مرَّ أشياء  كام  بذلك  وا  ، ء  لعلم 

إنْ  واملنازع  الخف  فقد  مكابراً   نيك  مل  رضوري.  عليه  ر؛  تصوُّ ي 

اب  النسداد ب   ]]١٤١/[[ص    ؛اً معا سينتفال  الً يا عق لو انتفامهنَّ وأل

 ة).لنبوَّ ثبات اإ

وجه  وأق العقلتوقُّ ل:  حكم  عٰىل  الوجه  معرفة  باحلسن   ف 

ها  و لوجه يلحقبح لذات الفعل، أ والق  كون احلسنعٰىل  ح، ووالقب

 ية.لغا  الفعل ال ابه لوال ذلك جلاز إجينَّ ، فإظاهراً 

 .يحاً قب اً : يكون عبثفإذا قيل

ه، له في  حيكموالعقل ال    لك،ح ذقبِّ يُ   ال رع  االشز كون  ا: جاقلن

يطلب  ف حياال  إنَّ   .نئذٍ لوجه  قلنا:  إذا  الف  وكذا  وقبحه حسن  عل 

  حسن يقع عليه فيله وجه    قلنا:  إنْ ه. وجتطلب الو  عل ملالف  لذات

أو   معرألجله  إٰىل  احتجنا  فظافة  يقبح،  أ لوجه،  يف   نَّ هر    البحث 

 .عٰىل هاتني فقَّ الوجه يتو 

عرفتإ العلقوفن  كذل  ذا  حكم  اب  قل:  بعض  ء شياألحسن 

اكالص رضدق  وريٌّ ولنافع  الضارِّ يقبح  ،  كالكذب    بعضها 

كارضوريٌّ  وببعضهام  والكرِّ الضا  لصدق،  الذ،  نظري؛  ب  نافع 

 ثبات.اإل  ء لعدم عموم النكرة يفف أشياصنِّاملر نكَّ  مَّ ومن ثَ 

 ره. إٰىل آخ )اً رابمل يكن مك ملنازع إنْ وا(له: قو

سؤ أنَّ رقدَّ مال  جواب  هو  للعلا   ،  بذلك  ملا   ارضوري� كان  و  م 

فا  وقع لكلنزاع  نقي نَّيه  استثناء  من  لزم  وقع،  نقيض ه  التايل    ض 

 . اس رضوري� ه لي، وهو أنَّ مقدَّ امل

بعالن  بأنَّ   اب  فأج ليس  رضوريَّ زاع  أ دم  يشء  حسن  و  ة 

ألبق  بل  إمَّ أمرحد  حه،  و  ا ين:  لساناً احدجم ملكابرة  ا  ، ة  عتقاد  مع 

ر  واألصغ   ،هحكوم ب املاألكرب  رصوُّ أو لعدم ت  ،ناً ناه إيقاقلا  ة مصحَّ 

فإنَّ امل عليه،  الطرفتصوُّ   حكوم  خفر  يكون  قد  الذهن  عن    اي� ني 

فإنَّ عن    ففيق لذلك،  استفهم  احلكم  ع   عن  من  ربع    رش نصف 

اجلالعرش عن  يقف  است  ،بوا ين  نصف  عن  فهم  ولو  نصف 

 ه.يإلع لدرهم لسارا

السمعاً   ياتفالن  عقالً   يانتفالو  ام  هنَّ وأل(قوله:   باب نسدا،  د 

 .زاماً الت ينتفيا عقالً  فاقا ملاتِّ  مل ينتفيا سمعاً  هام، لكنَّ)ةت النبوَّ إثبا

امل أنَّ الزمبيان  إ  ة:  صحَّ الطريق  اٰىل  صحَّ لسمة  الع  ة، نبوَّ ة 

إليها احلاملا  والطريق  هبعجز  خلقه  والطريق    ا،كم  قه  يصدلتإٰىل 

من  ]]  ١٤٢/[[ص    ادتفسغنائه امل  نم  فادتملسحكمته ا وعدل اهللا
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كانبه.  وجو إنَّ والتقلتحسني  ا  فلو  حتَّ بيح  الشارع  من  مها  ٰى  ام 

بخلصدَّ  املق  بنعجز  ق  ليس  تصديق  ،يٍّ بمن  قيل:  الكاذب    فإذا 

كذبألنَّ ح؛  قبي إنَّ ه  قال:  األ  ،  أضع    مل  وأنابوضعي،    ءاشيتقبيح 

 .يبيح عٰىل كذالقب

 فيبطل   ة، وَّ ثبات النبإ  ه طريق إىلٰ ل  يبَق   مل  اقل ذلك الع  زإذا جوَّ ف

 هام. ف عليقِّ و مع املتالس

األشياقال حسن  هل  (الثانية:  للذا:  وقبحها  أ ء  للوت،  جه  و 

البرصللذا  الالحق من  يُّ ت؟  عالعدليَّ ون  ون والبغداديُّ ل،  األوَّ   ىلٰ ة 

الث بعلل  من  كلٍّ لتعليل    ؛يناعٰىل  ومنهام  كو  مَّ ثَ   عارضة؛  ن  أمكن 

؛  يتيمب الرضن، كاريباعتب بيحاً وق ص حسناً خشبال احدء الواليش

 لنسخ). ب اذا يرتتَّ ه وعىلٰ 

ام يأيت.  ا فيهه أدرجنَّف لكصنِّمل يذكرها امل  لنية األوَّ أقول: حجَّ 

حسنه،  المنع وإنصافاً  ء صدقاً ليشلمنا كون ا  عا متٰى ها أنَّ صوملخَّ 

فدلَّ   ال  متٰى و لوأنَّ   ىلٰ ع  الدوران   فال،  وجه  ه  له  غكان  كرية  ه  ون 

العلخلَّ تل  صدقاً  بحف  وألمكهالوجذلك  جهل  ن  عمَّ سنه  م  ن ، 

 كس.وبالع قبيحاً  نقالب يف األحكام فيصري احلسناال

 أيت ذلك يف وسي،  وه حماالً ون هبذا ومل جيعللتزمييل اآلخر  والقب

 تهم. حجَّ 

اآلحجَّ  واحل  أنَّ   ين:خرة  يُ القسن  ععلَّ بح  بعلل   ضة، راالن 

لو ن. وارضاومها عها،  مابقته وعدمطه بحوقبحسن اخلرب    لعلَّ فيُ 

 كوهنام بالعارض، نتج من الشكل الثاين  يلهامتنع تعلمني اتيَّ ا ذاكان

تنييَّ ذات  ليسا وألجل  أمكنليلهع،  بالعوارض  اليشء    ام  كون 

حسناً الو قبيحاً   احد  ويتي  رضب  إنَّ فر،  باباعت  باعتبار  يف  م  احد 

ع قصد  ومح،  يمل  صد التأديبق واحد مع    اربض  ان واحد منزم

بالوحد  قيَّ ام  وإنَّ قبيح.  انة  هاإل ذك  صالشخدة  لتخرج    رناه؛كام 

والنوع، باجلنس  ال  فإنَّ   الوحدة  حسن  ينقسمفعل  جنس   إٰىل 

كاخل  ح.وقبي نوعه  إوكذا  ينقسم  فيح  ىلٰ رب  غريه مطابق  وإٰىل  سن، 

 ح.فيقب

هذوعىلٰ (ه:  لقو ي  الرتتَّ ا  خرٰى أُ ة  يف حجَّ نه  م  . رشوع)نسخب 

أنَّ ،  نييِّ دادللبغ ت  لنسخا  وهي  بتاألحغيري  هو    ، صالحامل  غيريكام 

ف  وملكلَّ ]]  ١٤٣  /[[ص  يف زمان دون آخر،  حسناً   الفعلفيكون  

آخد عون  فيجب  اىلٰ ر،  تغي  تعاٰىل  األحكام  حلكيم  ولو  لذلري  ك، 

ذاتيني  كان والقبح  اتوجَّ يمل    احلسن  اللنسخه  زو؛  الذايت  متناع  ال 

 هو ذايت. عامَّ 

ح ن ترجي لكا  خصوصجه املالو  ال نقول: لو ف   ك ذل  حلظ : (إذا قال 

التايل   ام ليس أوٰىل من عكسه، وبطالن احلر   صه عىلٰ و ب بخص واج ال 

  ث).ثالثة مباح  يف   الً لوجه مفصَّ ان ا ي ع يف ب نرش نئذٍ فحي   ظاهر، 

ة  ه حقيقنَّ أل  لبي؛ لفهم القاهو  ، ود باللحظ هنا جمازهأقول: يري

ا نظر  ال  -ظ  حاواللَّ   ني،لعيف  العنيؤخَّ م  -  فاءبفتح  ييل ممَّ   ر    ا 

 ه. رعيت ظته إذاحال نْ مِ  -ها بكرس -غ، والصد

إٰىل   يعود  ذلك  يف  إاً وجوهلألفعال    أنَّ والضمري  لوالها  ؛  ذ 

بال كان  ل الواجب  الختصيص  دون  واحلراتحروجوب  م  يم، 

  ة. األولويَّ   ح؛ لعدممرجِّ غري  من    يحاً جتر  جوببالتحريم دون الو

 لة.اصحة ويَّ وجوه فاألول ا مع الأمَّ 

يف املذكفصيل  بالت  وعنٰى  األبور  العموالثة  الثحاث    يل جه 

الرضال العقيلعقيل  والعميل  والع  وري،  ي. السمعميل  النظري، 

 رضوري  ينقسم إىلٰ   معي الس  ؛ ألنَّ يكون هلا رابع  أنْ بغي  نوكان ي

كام الوجه  امَّ ـل  ، ولكن  همن  سلف  ونظري  و  كان   مل  داً احفيهام 

 ه إليهام. مقسِّ يُ 

امل([ا  :الق  هورالرض  وجهل:  ألوَّ بحث]  اشتامي،  ٰىل  عله  و 

إيَّ   ضارِّ افع واملنامل .  نصافه كالصدق واإلاالتي ال يمكن مفارقتها 

لذ  ومن عاجعلها  كوهنلَّ ته  بنفس  صدقاً لها  آخ  اً صافوإن   ا  ره؛ إٰىل 

الالرتال ولك األفعتام  م بأحكلدوران العل مع    اً ودوج  علم هباوك 

فوعدماً  هناك.  كان  اسببالنذلك    امتنع ر  آخ  هوج  لو  إٰىل  ل جلاهة 

وألنَّ الو  بذلك كجه؛  لو  غريه  يف  ان  االنقالب  ألمكن  ذايت   

 ). حماله حكام، وإنَّ األ

ظأق هذا  كهر،  اول:  فيه  أسلفنا  ذ  الماً وقد  ة حجَّ كر  عند 

وأسلفنا  يِّ البرص /أنَّ ني،  حيكديِّ بغداال]]  ١٤٤  [[ص  ال  مون  ني 

 يم.ليتا  رضب يف ملذكور، كامالب االنقة امحاليَّ ب

ني  يِّ لبرصذهب املام بمإ، )اهإيَّ ا تهمفارق  يمكنال (قوله: يف  نعم

اإللكنَّ عٰىل  ليس  كالمه  بل  يف طالق،  العقيلالرض  ه   دون  وري 

فحي منه،  ثمن  ينشعب    نئذٍ النظري  مذهب  أنَّ ذلك  هو    الث 

 غريي. ريلنظوافارقة، املالمتناع  ؛ذايتٌّ ه وقبحه نحس وريَّ لرضا

 ة: ثالثجوبه وجوه لوو  النظري.يف ثاينلث اح: (املبقال

أنَّ لوَّ األ ارشه  :  يف  الرضوريلعلم  ط  عٰىل  والعقاب  ،  بالثواب 

 اجب.طلق وامل ورشط الواجب

 رفة املجازي، وف عٰىل معموقلم باجلزاء الع غرٰى: فألنَّ الص اأمَّ 

رفة علمه  ها. ومعلية عزاف املجاقُّ ة؛ لتومَّ لعاة االذاتيَّ   هدرتومعرفة ق
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؛  هرفة حياتومع  لفاعل.ري ااإليفاء لغو  أ  من النقص،  اً حذر   لك؛ذك

الوصفان.علي  ليصحَّ  قِ   ه  ووجدَ ومعرفة  ليممه  وجوده؛  تنع  وب 

،  املستحقِّ   أخذمن    ؛ حذراً تنع احلاجة عليه، ومتهوعدم صفاتعدمه  

واجبني  ع  تناع اجتامالمته؛  عرفة وحدم. و ه للحوادثويمتنع شبه 

لة  عرفوم إخالل عدله؛  بحس  ب،واجلبا  هيؤمن  عاله.  أفن  وحيكم 

األ   راض،باألغ  يلهاوتعل لتوقُّ ونصب  نبياء،  وبعث  ف  األوصياء؛ 

 لسمعي عليه. التكليف با

يُ هنالو كيفيَّ لَ عك  اجلم  إة  يمكن  وما  كزاء،  منه  ب  عقاسقاطه 

وما  قدر. وهذا العادامل قوف عىلٰ وء م. واجلزاثواب املرتدِّ الفاسق و

 .ةالعقليَّ  رفعامل ايفبحوث عنه  ه هو املب  قعلَّ يت

ملطلق عن كونه  اجب اروج الوخاله لزم ه لوفألنَّ ٰى: ا الكربمَّ وأ

 . كليف باملحال)، أو التواجباً 

هأق املول:  هو  ا بذا  الثالثة حث  من  ل  لثاين  يل تفصاملوضوعة 

ذكرالوجه.   م  جوبلو]]  ١٤٥  /[[ص  وقد  الالعميل    عقيل ن 

 :ثة أوجهثالالنظري 

 طاً هو كونه رشي  ظرلعقيل النام  لعلاجه  و  ل: أنَّ ه] األوَّ وج[ال

أو  ، يعني عٰىل الفعل الذي حسنه  وريِّ  الرضىلٰ اجلزاء علم بيف الع

بد  للعه ال جزاء  ؛ فإنَّ وريِّ الرض  لعلما د   جمرَّ  عىلٰ ال  قبحه رضوريٌّ 

ل معليه؛  ليس  فالكونه  ة معرف(ٰىل  ف عموقوباجلزاء    علمن كسبه، 

 .علفافعل بدون  وعوق  عتناموجوده؛ ال بمعرفتهي يعن، )ملجازيا

لي)هقدرتومعرفة  ( فعل  صحَّ ؛  لئالَّ وعمو  اجلزاء.  منه   مها؛ 

 ته.قدوريَّ دم معن الوقوع؛ لعخيرج بعض أفراده 

ل)علمهرفة  عوم( وعمومه؛  ائالَّ .  يقع  اإليفلنق  أو  لغري  ص  اء 

 جلزئي. و ا أ هل الكيلِّ جلب ابسب ستحقِّ امل

اقترصا  هذ عىلٰ نِّصامل  ولو  العف  ذكر  ذكر   كفٰى   منيمو  عن 

 م. د الالزولزوم وجد املومن وجلزم فتني؛ إذ يالص أصل

 .عن ذكر احلياةهر من هذا، االكتفاء بذكرمها وظ

ودَ قِ   معرفةو( ع)وجودهجوب  ومه  ليمتنع  لو  ؛  إذ  ز وِّ جُ دمه، 

 م صفاته.دا عاجلزاء، وكذ ز عدموِّ عدمه ُج 

احلاجةمتنوا( حذراً ع  اع  املستأ من    ليه  لك)حقِّ خذ  ي  غينبن  ، 

غريه فال إٰىل  وازها  جل  ستحقِّ ع املنوٰىل  يه إاحلاجة عل  تناعد امقيَّ يُ   نْ أ 

 اجة.ق احلط المتناع مطليأخذه، فهذا هو الرش

أنَّ )للحوادث  شبهه  وامتناع( ال  مدخالً   ،  الرشطيَّ يف  له  ة؛  

 ث.واد اء من احلز اجلة وقوع بصحَّ للعلم 

م  وعد  ته،قدر  ه، وعدمث جاز عدمدواحللو شابه ا  :قلَت   فإنْ 

 ء.زاباجل ء، فال يثقجلزااعلمه قبل 

 فال حاجة إٰىل اإلمجال بعده.  الً مفصَّ  رَ كِ : قد ذُ قلُت 

ذا  ه إة؛ ألنَّ طيَّ يف الرش  خالً ا مد] هل [أنَّ   ، ال ) حدته وكذا معرفة و (

كُ  اإل  ال� كان  موصوفاً من  ا   بام   هلني  من  املك  التلكامذكر  ف  لَّ جزم 

يرضُّ زا اجلبوقع   وال  التء،  يمكن  ]]  ١٤٦/[[ص    عم ن   نا، هد  عدُّ ه 

ا أ   أوجب ا  ء إذجلزاعدم  أمَّ املكلَّ   أوقعه دمها، وحالفعل  ا  ف لآلخر. 

 مفعول له.   ه غريمر؛ فألنَّ ا اآلبه، وأمَّ    آمره غريول له؛ فألنَّ املفع

عدله؛وم( بالواجبليؤمن    عرفة  وإخالله  بحسل؛  ن  يحكم 

ويلزم)هعالأف لق  هناكومن حسنها    ،  العبثلغرض؛  وبح  م  كليح، 

السفراء؛صنب أي  وقوفم  سمعيبال  التكليف  ألنَّ   ب  عٰىل    عليه 

السفراألنَّ عدل؛  ال نصب  عٰىل  موقوف  عىلٰ ه  املوقوف  الء  عدل،  

يشءٰىل  عواملوقوف   عٰىل  عىلٰ املوقوف  موقوف  ذ ،  اليش  ء،  لك 

  وقوف عىلٰ السمعي امل ي عىلٰ عليه، أ  فوقوء عٰىل السمعي م فاجلزا

 دل.العوف عٰىل راء املوق لسفا

لكيتَّ   اذوهب أفعا  أنَّ   ضح  وحسن  موقوف   رائهسفنصب  له 

 ه. في د الكالمَ طرَّ  وري كامي ال عٰىل العقيل الرضالسمعيه، أي لع

حعالعرف  ذا  فإ التكليف  دل  بحسن  وعلَّ كم    ةالسمعي، 

التع لحسنه  نصب  ريض  وحسن  لتعرفالسثوابه،  كراء  ته.  يفيَّ يف 

  ن رضراً ء كااجلزا أنَّ  للعدا لم ا عء، أي إذة اجلزايفيَّ ك معلَ لك تُ افهن

إسقبل    ه،فعل  جيب  ال إالَّ اجيوز  عقاطه  لإلمجاع،   الكافر؛  ب 

  عاٰىل]:و[لقوله ت
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 . ] ٤٨[النساء:  َك بِهِ  �ُ�

ن  وإنْ  فإمَّ فعاً كان  فال:  عوض،  ار  إشعوال  دوامه،    بجي  ا 

 تعاٰىل. ربِّ ل ان عىلٰ إذا كا ته إالَّ اديز ه به، والمستحقِّ 

فيج  امَّ وإ دوثواب،  وإامب  لو  همستحقِّ   شعاره  جوب به؛ 

نقلم جيوز  وال  للتعظيم،  الواجب    قارنته  مثواب  ه ستحقِّ عن 

 ه.قاطوال إس -ف ويف املندوب خال -ريه غبعوض و

مل يكن   امَّ ـ . ولفيهفاة  اط املواشرت يسقط به؛ ال  رتدِّ ب املنعم ثوا

وزااجل ايف    اقعاً ء  كلتكليفدار  أُ دا  من  بدَّ   ال   ن ا،  وهي  ر  خرٰى، 

 ة. ظريَّ ة نرف عقليَّ اهذه املع  لُّ د. وكااملع

الصغرٰى،   تقرير  العميلفهنا  كون  الوهي  يف   رشطاً نظري   

 رضوري.باجلزاء عٰىل ال لعلما

امل  أنَّ هي  الكربٰى، وا  وأمَّ   ظاهر واجب، ف  قطلرشط الواجب 

 .)ب ثراهطا(  ذكره بام
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ع]]  ١٤٧  [ص[/ فاع  رفتإذا  يف   لواجبا  نَّ أ لم  هذا 

 رضوري. الاء عىلٰ ز اجلٰى هو نفس لصغرا

من   ف،ففي وجوبه توقُّ به    قاً ط معلَّ الرش  َل عِ ذي جُ لم الا العمَّ أ 

ينَّ أ  ال  مله  وجزم  اجلزاء  وجوب  بهن  العلم  ووب  أنَّ ،  المن  م  عل 

وق رشط يف  الووقو  اء،اجلزلفعل ذي  اوع  باجلزاء  فعل واجب،  ع 

واط  ورش  ياجب.  و  زاءباجلفالعلم    جب،الواجب  من  لزم  وال 

ٰى خيرج ع للجزاء حتَّ إليقاء كون ااعلم اجلزب  اً مرشوط  للفعإيقاع ا

ا عن  يكبه  بل  اإلخالص،  العىلٰ   باعثاً لعلم  ون  يف    كام  فعل 

السمعاملرغِّ  فعيَّ بات  وعند  ه  لهة،  التي  القربة  ميقصد  افقة  وي 

 ا.غريه ال رادةاإل

  ، والواجباخلوف  ع  ودف  نعمشكر املمن    كال�  أنَّ   :: (الثاين الق 

هو  به فالواجب إالَّ   ا ال يتمُّ ر، وماملذكو   هٰىل الوجفة عباملعر  إالَّ   يتمُّ 

 واجب. 

فة؛ عرفه عٰىل املا توقُّ وري، وأمَّ فرض  ع شكر والدفوب الا وجأمَّ 

  ن املنافع،  موابعهاموت  قدرة ياة والحلن اتلك اآلثار احلاصلة م   فألنَّ 

أنْ مَّ إ فيجب  نع  تكون  ا  وذلك  الد  فيجب  نقمة  أور،  ك الشمة  فع، 

 ا الثالث فظاهر). أمَّ رة. واملذكو فن املعاربدو معرفته الحم

ه اأقول:  الوجه  هو  من  لثاينذا  ال  املذكورة    الثةثالوجوه 

 النظري.يل العميل العقلوجوب 

 ذكر. وري كام فرض ا وجوب الشكر والدفعأمَّ 

اتوقُّ ا  مَّ وأ  عٰىل  املقدَّ عرفملفه  ذة  فألم  ا ق   ما  نَّ كرها؛   لفاعل صده 

مبتل اآلثار  كك  نِ ون  نِ   امً عَ هنا  عرف  إالَّ يعلم  ال    امً قَ أو  فإذا  هبا.   

ت كالباري  وصفات  الوتنز  املهعاٰىل  وغري ذلك عرف بيح  قهيه عن 

ة  طانيَّ يس ش. وإن عرض له وساورةً وب الشكر رضفيجم،  عَ ا نِ أهنَّ 

إجذبت اه  تعاٰىل  عتقاٰىل  ذلك    عىلٰ ده  جوَّ حتَّ خالف  أ ٰى  صد  ق   هنَّ ز 

وجب  اإل  آلثاربا رضور فالدرضار،  فع  املعة،  وهي رتجب    فة، 

 ة ما ذكر. نتيج

 ق إالَّ ملطلاالواجب    يتمُّ   ا الهورها لوجوب مح هبا لظرصِّ ومل يُ 

 . كورالثالث املذبه، وهو 

من  املصنِّ  وعدَّ ]  ]١٤٨[[ص  / احلياثاآلف  واار  رة  لقدة 

وعنٰى وابعوت يالت ب  هام،  ما  حصولتوقَّ وابع  عف  من    فإنَّ   ،يهامله 

اتواب احلياة  ارإلد ع  والظالباطاكات  واال هنة  اخلارجة؛  نتفاعرة  ات 

النتفٰى  لوالها  كلُّ إذ  ذلك  م  توابعومن  ه.    املعاش افع  نالقدرة 

 حلياة.امن توابع   درةالق مع أنَّ واملعاد، 

هذا. عرفت  ق فري  إذا  عٰىل    شكٌّ   )الدفع  فيجبنقمة  (:  وهلمد 

نتقاع  اإذ  ه اآلثارهذ  دفع  أنَّ   هو يمقمة الدها  إالَّ   أكثر   ررض بكن 

أنَّ   نها،م يوذلك  ال  إالَّ ه  بقِ قع  حواسِّ بَ   وإعالم  نفسه  فكيف ل  ه، 

 ؟! لجَّ ر معل برض ؤجَّ ر املالرض يدفع

أنَّ وحلُّ  ي  ه  ا  لزمما ورد  اعتقاد وجومن وقوع  من    به،لدفع ال 

نظر بعنينسااإل   فإذا  بصن  فعرف  حقَّ   املك  ريته،  معرفته،    بارئه 

إىلٰ النظ   بهٰى  هانت وجر  و  الشكر  ال  عوقووب  ال  إىلٰ ه،  فع  دوقوع 

 زم املحال املذكور.ٰى يلحتَّ 

الو املؤدِّ وصاحب  خسيساوس  عة  وغلبةاسة  إٰىل    جهله  قله 

ال    هجهلب  نه إن كان غري مركَّ ك، وشأرتَ ل يُ فات إليه، بذلك ال الت

 ي. عوق له ال يرلطريضاح ابإيي، ويلتو

(الثقال أنَّ الث:  لدافة  رملعا  :  من احلالخوف  فعة  صل 

 ة).يَّ لبدهيواجب با فع اخلوف، ودوغريه  فتالاالخ

الثا الوجه  هو  هذا  الوجوه  أقول:  من  االثاللث  ملذكورة  ثة 

إذا نشأ  اإل  ، فإنَّ اهرنظري، وهو ظالعميل العقيل الجوب  ول نسان 

النا ويف  اختالرس  لديان  األ  يف  فهمأٰى  له  وف،  اخلك  ذل عرض 

أمَّ دفيجب   بيف   نشأ  من  ا فعه.  مل  وشبهة  ّريَّ   أو  الف االخت  نظريها، 

 خلوفبحانه بباله ار اهللا سطِ ُخي   أنْ   ة، فال بدَّ بمعيشاشتغال    لغفلة أو

للمعرفاملو واةجب  إمَّ .  بإهلخلاطر  اهللاا  خيلقه  بك  ام  أو  الم فيه، 

 يه.له إبعض املالئكة يبعث

 ، جبةاملعرفة وا  ظر؛ ألنَّ النب  وجومن ذلك    مَ لِ عُ :  بيه(تن  قال:

إل  ظرلنوا إالَّ يها  طريق  يت  وما  ،ليس  إ  مُّ ال  به  الَّ الواجب  فهو   

أمَّ و تقدَّ ا األوَّ اجب.  فقد  وأمَّ ل  الثم.  م  فألنَّ اين  ا  للعلم؛   دلِّ والنظر 

ع وبحسبهحلصوله  العوختلُّ ]]  ١٤٩[[ص  /  ته،ّميَّ وك  قيبه  لم  ف 

عن ا ذلو  كه،تار  لنظري  جلاز  لوال  فاعله،فه  ختلُّ ك  وحصوله    عن 

 ).إليها طريقه ثبت أنَّ ، فطل رضورةً باو وه ،ركهلتا

 ة.حَّ ر الصكره ظاهذقول: ما أ 

إالَّ (وقوله:   مع)ليس  غري،    : ناه،  صناعة  فنٌّ   وذلكال    من 

يُ البد االكتسمَّ يع  أنْ ٰى  وهو  العقتك   فاء،  يف  بقيَّ ون  عٰىل  داللة  ة  ل 

 .عن ذكرهة يَّ العقلاللة م بالدلِّ تكي املم، فيكتفلكالا

م جاء  اتاالك  يف  نهوقد  العزيز   :  ويلسامب 
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أال أن  ال  أرعوي نتهي  ال     ثني 

د  احليفمت  ما  قيد  إذا وال  ياة     

رون: حيصل آخال ق . واعةمذهب مج هذا ،)دمولِّ ر النظ(: ولهق 

عقيبالعل الم  وآاً تزامه  بالعادخرون،  وجيوزة:  فخر عدمه  ،  وقال   .

 مه.ين: ال جيوز عدالدِّ 

 وجوه:يد ب لعٰىل التوف نِّاملص واستدلَّ 

العلم عل: حاألوَّ  يدلُّ ه، وهذا كامقيبصول  التوليد       يدلُّ عٰىل 

 . زامت اللعٰىل ا

العل  الثاين: بح  به،بحسم  حصول  الأي  وعسب    ه،فقو  ىلٰ نظر 

أنَّ  حدونظر  من    وذلك  اليف  حث  لعامل  علصل  دون  ة  الطبيع  مه 

  -   )حسبه(ة  لفظ  أنَّ   واعلم  لتزام.عٰىل اال  يدلُّ   ه، وهذا أيضاً وغري

 ون السني معناهاوالتي بسك  اه،اها ما ذكرنومعن  -وحة السني  مفت

   ا يَ   ، اءاالكتف]  ]١٥٠[[ص  /
�
�
َ
اهللاُ ْسبُ حَ ��ِ��  ا  َها أ  

َ
 ك

 كافيك. ي أ ، ]٦٤ [األنفال:

هباونع  ته،كّميَّ   الث:الث بكثيالعلم    أنَّ   ني  الكثر  ويقلُّ رة   نظر 

يبقلَّ  كاألمل  الرضته،  بكثرة  وكثر  باالستقراء    مَ لِ فعُ   ته،بقلَّ   يقلُّ ب 

 عٰىل االلتزام.  دالٌّ  أيضاً  وهوده له، ولُّ ت

ن  مل ر، وحيصل  لنظا  صل ملن تركحيظري ال  النعلم  ال  أنَّ   :ابعالر

 نظر.

سببيَّ ة  اللد  يهوف انتفت  ته،عٰىل  العكس،   جلازة  ببيَّ الس  ولو 

، وهو  لتامِّ اء اتها باالستقرت صحَّ مَ لِ ة عُ ه، وهذه األدلَّ تأبا  البدهيةو

 ة. حجَّ 

حصو  إنْ ف جيوز  بريقيل:  العلم  فوشبهه  اضةل  يكون  ا،  ال 

 .ةً ن حجَّ كوفال ي ااالستقراء تام� 

يفقي إ  ل  باما  نَّ اجلواب:  ع  حلاصل  ليس  ، اري� نظ  لامً ذكرت 

 ق. رُ الطُّ  ني غريه م نفوسيأيت ،فيه ليس إالَّ الم والك

الطُّ (وأمَّ   قال: من  غريه  انتفاء  فألنَّ رُ ا  لاملع   ق؛  شيئاً رفة   يست 

أ الرضمن  ومقسام  برضوري،  ليس  ن ورا  ا  وأمَّ   .قطعاً ظري  ي 

 .الثالث فقد مرَّ 

من غري    ام بناءً ن رمك نظر فهو  فة بغريعرامل  حصولزعم  ومن  

 . ات)ومن دون أد ةً تاب ك، وتآال

امل  منحرص عار أقول:  يف ف  الرض ة  أل والنظر   ي ور   إنْ هنَّ ي؛   ا 

أحد   ج من رعلم أخ  . فكلُّ وري  فرض ري، وإالَّ افتقرت إٰىل طلب فنظ

  .) قطعاً ( ؛ فلهذا قال:   املذكور رص للح يف اآلخر؛    القسمني دخل 

يتمُّ   هو وجوب،  رَّ ذي مث: الثاللوا ه. ثّم دونواجب بال   ما ال 

نفنِّملصاهر  ستظا عٰىل  غريف  الطُّ ي  من  زعم  (ال:  ق   بأنْ   قرُ ه  من 

 ابةً غري آالت، وكت من    ري نظر فهو كمن رام بناءً فة بغصول معرح

د أدواتمن  أنَّ فكام   ،)ون  ب  يستحيل  أحه  بغري  وأخشاب،    جار ناء 

كواغو غري  من  ذلو  ،الموأق   دكتاب  مننحو  فك صال  ك  ذا نائع، 

مور  ه من األُ نَّ أل   ؛نظرغري  ل علم بحصو  ]]١٥١[ص  [/  يستحيل

 من غالبه هواه  لك إالَّ يف ذ   يعاجمٰى ، وال أرإليهفتقرة  امل  ةالصناعيَّ 

 ه هداه. وجانب

ا(املقال:   يف  بحث  اولثالث  أجه  ريب  وال  بعض   نَّ لسمعي. 

الة  ر، كالصخآعض  لوجوب ب   ن وجوبه وجهاً ات قد يكومعيَّ الس

للطهامل فجاوجبة  فهوجهه  أنَّ ذلك    ق عىلٰ طلَ يُ   أنْ ز  ارة،   كالم يفال. 

 ة.سمعيَّ وهات الرئح واملكلقبان وانَ لسُّ لواجبات والق امط

الغا هنا،  بالوجه  و  ن ذلك ا كاية التي ألجلهواملراد  د  ق احلكم. 

 ما سلف).ل مأخذها اأقوعٰىل أربعة تلف العلامء فيه اخ

 الوجه.  وع لتفصيلضو ث املحث الثالبال أقول: هذا هو

أ علوا عٰىل  وجه  ال  الق اسمإطاز  جه  جب لغرييشء و  كلَّ   نَّ م 

ة املغشوش للزكاة،  وتصفيلصالة،  لالواجبة  ارة  كالطه  لغريذلك ا

 لك.إٰىل غري ذ

 ة. لسمعيَّ عة ابحكام األر  األنا يفوالكالم ه

ا  يأ   )هنا(بلفظة    دوقيَّ  وجه  ليُ يف  الخرِ لسمعي؛  وجه   عقيل ج 

 . ةمَّ فته ثَ ي، وقد عررنظوال الرضوري

األ قو واأل واللطف  ربعة:ال  وواألمر  ر،لشكا،  يف اللط،  ف 

 به.يف بااح ذلك ضسيأيت إية، واملفسدحة واملصل

  يف الفصل  مقدَّ ما تيريد بام سلف  ،  )مأخذها ما سلف(وقوله:  

غايته.الثا يف  والبعد  فال  لث  واملامن  قرب  العقليَّ لطاعة  تني  عصية 

وموافقة    كر،لشأخذ اعمة مرتاف بالنالعز باف، والفوطلالمأخذ  

 مر. خذ األمأ ىلٰ تعادة اهللا إرا

ع  اَج فلُري   آخره،إٰىل    )يان السمع كامَّ ـ ول(  وله:ذ الرابع قومأخ

 من هناك. 

األوَّ ([اقال:   العمذهب    -ل  ملذهب]  اإلماميَّ ليَّ دمجهور  ة  ة من 

  قاً عقيل مطللا  فه اللطف يف التكلي أنَّ ]]  ١٥٢[[ص  /  :-واملعتزلة  

فااً زجاروان   عاثاً انب الواج   اية لغ.  الب  يف    واجب اليف    لطفالسمعي 

والعقيل ا،  الندب  الندلسمعيف  الي  أوب  ا  عقيل،  يف للطف  زيادة 

فإنَّ  العقيل؛  تُ الزي  الواجب  باوَص ادة  ويفلندبف  القب  ،  ح  يترك 
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السمعي ترك املكروه  ك املكروه  تر  العقيل، ويفسمعي ترك القبيح  ال

ل للسمعي تثاملم أنَّ ٰى  عنيح، بمالقبف يف ترك  للطادة  ، أو زياقيلعال

 بعد). ه أ، وغريلعقيلا من بأقر

بط، وقد اشتهر  واملراملسلك كالذهاب  موضعذهب: : املأقول

جوه انتجعت أي  الو  يقال: أيُّ جه، فالو  راد فيه ويُ   ي.يف السري القلب

 قدت.اعتاملذاهب  أيُّ 

 يه. ضيفوا إلن أُ ممَّ ألكثرون ام ه: -اجليم  بضمِّ  -هور واجلم

ال يليق   امَّ زهيه عوتن تهحكمو م بعدل اهللاحكمن  كلُّ  ة:يَّ والعدل

 ه.رمحتب

للتبيه  )نم(و مثل نينا   ،:  ا
َ
 ف

َ ْ
األ ِمَن  َس 

ْ
ا�ر�ج تَِ�بُوا 

ْ
 ج

َ
 انِ ْوث

 .]٣٠: حلّج [ا

  مة عيلِّ ائلون بإماالقلشيعة، وهم  فرقة عظيمة من ا  ة:يَّ واإلمام

 .  بن أيب طالبا

واسبوين  :املعتزلةو إٰىل  عطاء  صلن  اعتغزَّ لا  بن  جملس  زال،  ل 

 ني.ت املنزلة بنياملنزلول باه يف القه إيَّ ند خمالفتعي برصلن ااحلس

 ه. إلي مل يكن ملجئاً عليه و ب من يشء وحثَّ ما قرَّ لطف: وال

  - أي الغاية  - ه  الوج    أنَّ هب املذكورون إىلٰ ا فذ ذا جاوزت ه إذ

  ني الرضوري ، يعطلقاً  ملعقيل التكليف  اهو  عي  يف التكليف السم

تفص،  والنظرينه  م سلف  املراد  ول،  اميلهوقد  السمعي  كون  يس 

 ر، بل يف العمل به؛ فإنَّ الدو  ٰى يلزموري حتَّ الرض   وجوبيف  اً لطف

كذا إلنصاف وغريها. وق واد فعل الصة إىلٰ برِّ زمة السمعي مقمال

 ظري.العقيل الن يفالكالم 

باالنبع وباالوالمنه    الواجب  إىلٰ اث  وأشار  إىلٰ ندب،   نزجار 

واملاحل لكلِّ علفج  ]]١٥٣/[[ص    روه،كرام  من    احدٍ و  وا 

 من األربعة.اثله يف مم اً ة لطفعيَّ السمربعة م األ األحكا

التع لُرشِّ   الندب السمعي  يكون  نعم يمكن أنْ  من   برُّ قزيادة 

العقيل كامَّ ـ، ولالواجب  الزيا  انت  واجبة عىلٰ تلك  احلدة غري    كيم  

ه،  تعاىلٰ  تبل  يُ منهل  فضُّ ي  مل  إليقرِّ املف  َص و،  بالوجوب، ب    ها 

 .يوه السمعملكرترك ا ةيَّ الم يف رشعالك ، وكذاوباً ندمن افك

ه  ز كون جيو  ة املذكورةيَّ من األقسام السمع  واحدٍ   كلَّ   إنَّ   أقول:

العامثلمل  لطفاً  األقسام  من  وخماقليَّ ه  فإنَّ لفهة  جاز  فع  ،  الواجب  ل 

 إِ :  عاىلٰ ه ترب قولاعتام،  احلررتك  ل  اً نه لطفكو
�
 �ص�  ان

َ
  ال

َ
ٰ ة

َ
�

ْ
ن
َ
   َعنِ �

 ا
ْ
 ل

َ
 حْ ف

َ
 ش

ْ
 اِء َوا�

ْ
رِ ُمن

َ
 حوه.ون، ]٤٥ت: نكبو[الع ك

 . لفعل مندوب أو ترك مكروه طفاً ونه لجيوز ك اوكذ

يكون ال  علَّ هذا   نعم  إجين  يف  عرَّ ل  املتوسَّ   فإنَّ به،  اة  إذا    اه إليه 

الوجوب  وسيلت  عن  يعريت  بل  عنه  يف  كونه  اب  إجي  الوجه 

فعال السمعي  أ ل  ا  تركو  واجب  ولعقليَّ احلرام  يف   فاً لطان  ك  إنْ ني 

 ة وجوبه.  يف عّليَّ ل هلامفال مدخ ةلتبعيَّ ه با أنَّ إالَّ واملكروه  ندوبامل

حرام عقيل، أو ترك    يف  لطفاً   يكون   رام الم يف ترك احلوكذا الك

 خران. تبعه اآل إنْ ، ول واجب عقيلفع

  ك تر قيل، أو ع  فعل ندب يف  لطفاً كونه  اً ضيأ   جه الندب جازوو

 .روهكامل، وكذا ترك كروه عقيلم

أيضاً  املنكو   وجيوز  فعل  ادوب  ن  لطفنيملكروترك  لفعل   وه 

 رك حرام. جب وتوا

يكون أن  جيوز  ال  رشع  نعم  يف  هتيَّ الوجه  اللُّ هام  هذه  ة، طفيَّ و 

املن  واجب واجباللطف ال  نَّ ا واجبني؛ أل لكانوإالَّ    ب دوفريتفع 

 .انمعيَّ الس واملكروه

هذاعإذا   هقاف  رفت  إنَّ ل  مَ ؤالء:  وجدنا  ات سمعيَّ الزم  ال  نْ ا 

قرَّ ذكوامل اذلك  به  رة  امليَّ لعقلإٰىل  ومنةضوعيَّ وات  بل    ،  فال،  ال 

البعد   له  ولالواقع  ات  السمعيَّ   كانت  باً مقرِّ   اللطفكان    امَّ ـعنها. 

 ملا عرفت. منه، 

بذلك  ( :  قال ]]  ١٥٤  [[ص /  نعني  ال ل ال   أنَّ وال  يف   قيل ع طف 

يفحرصمن  ال   فا سمعيَّ   وو واإلة  النبوَّ   إنَّ ت؛  والوعد لام الع   جود مامة  ء 

ام هو ، وإنَّ أيضًا ات  يَّ  العقل يف لأللطاف  صلح  الم ي ع اآل عيد بل مجيوالو 

األ من  الواجبة  نوع  فإ ا كون مالكه ي  أنْ   يكاد لطاف  مام واإل  النبيَّ   نَّ ؛ 

  ه).لين ع ها وجَّ ام يت إنَّ   والوعيد إليه، والوعد    ام يدعون إنَّ   مل والعا 

لأقو يف  ل:  ا كو يس  تلك    فإنَّ ؛  هاريلغ  نفياً   طفاً لات  لسمعيَّ ن 

 فيها.  طافاً تكون ألفة عليها ثَّ يها وحمة إلبمور مقرِّ األُ 

وهو    أيت عليه،به ويتبط  ء فيه ويراليشء ما يندرج  ومالك اليش

اليش وسناكذروة  وهلء  فمه،  ا  9  النبيَّ   إنَّ ذا  رواه  لرتمذي  فيام 

قلت:   ،لك؟»ك بمالك ذخربأُ   : «أَال ال ل اخلري ق خصاعاذ  مل  عدَّ   امَّ ـل

 يك هذا». عل فَّ «كُ  :قالبلسانه، و فأخذسول اهللا، ر يا بىلٰ 

  ورة يقارب أنْ معي نوع من تلك األلطاف املذكف السوالتكلي

شدَّ مالك  يكون أي  وها  يتمُّ ها  وبه  و وصو  رباطها،  د ؤكِّ يُ هلا، 

فإنَّ وهلاحص إنَّ ئمَّ األ  ؛  إليدعيام  ة  فون  لطيفيَّ كوته،  متفرِّ ن   عةتهم 

 يه.عل

إوعوال والوعيد  يامنَّ د  عىلٰ جَّ تو  ترهان  امتثاله،  به  ويع  ك  يف ني 

 من نقيضه.  عَ نِ ما مُ تثال ترك ام درف الوعيط
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يدعون  إنَّ (وقوله:   وإنَّ إليهام  يتوجَّ ،  احلرص   )عليه  هانام   من 

إليهاملش فإ   )امنَّ إ(فظة  بل  ار  الليَّ قالعاآلداب    نَّ نظر؛  من    ةنظريَّ ة 

يدعونريهوغاألخالق،    مكارم دات  توعُّ الثر  كوأ   إليها،  يضاً أ   ا 

ات النعيم، وعٰىل  يف جنَّاخللود    ةلعقليَّ رف ااملعا  عىلٰ ق عليها، فعلَّ م

 حيم.اجل  لود يف طبقاتأضدادها اخل

هم ار بدعائذكرت صما    ىلٰ ا دعوا إم ملَّ ل: إهنَّ ألوَّ  ا ىلٰ ع  قلَت   إنْ 

 .ف وأضدادهااريف املعم الالكي، وكذا علسميف القسم ا

إذا  ه  ؛ ألنَّ ينئذٍ زم الدور حيلل  ألوَّ : عٰىل الُت ق ]]  ١٥٥ص  [[/

يرص بدعاإالَّ   اي� سمع  مل  إالَّ ئهم،    يدعون  ال  سمعيوهم  إٰىل  لزم     

 ذلك.

اوعىلٰ  نفي  لثاين  قبتعذي  يلزم  ومات  غفل  من  السمع؛  ل  ب 

 سمع ال به.بال قاً ب معلَّ العذاون  لك

يفقِّ حُ   لقدو أنَّ ق  الن    وهظوجوب  عقيل،  ال  وا  ذار  ر  غبا ضح 

 . عرتٰى إليهيُ ال كإش عليه، وال

ي:  َت قل  (فإنْ ل:  قا من  قوم  فإذن  فال مقامهأللطاف  اغريه   ،

  ها إليه، ، ومردُّ ة بهقاف متعلِّ األلطيع مج ا أنَّ نَّ يَّ ا ب ظهر ممَّ  :جيب. قلُت 

 . مقامه) ريه م غيمتنع قياف

عىلٰ   أقول: ظاهر  وجود    أنَّ عرفت    قد  نتوأ ،  نيِّ بُ   ما  هذا 

يم  ي فال يستقلسمعقا بغري الَّ تع  د ق دات للفاعلنيتوعُّ وال  دينرشامل

 .ساس فيهلعدم األ ليه؛ناؤه عب

م  أنْ   سدُّ واأل غريه  قام  لو  تعنيَّ يقال:  ملا  تعنيَّ لكنَّ  ،قامه   ه 

 اع، وال دور.اإلمجب

يق  أنْ   تجين مقامهغوم  ال  أنَّ ، وذلريه  إنْ   ك  علَّ   نكا  تعيينه  ة له 

يُ فال   عبثاً   انة كعلَّ كان ال ل  إنْ مقامه، و  ريه غ   عدم قيامل سوٰى عقَ  

 ٰىل.تعا من احلكيم يصدرال 

هناال:  ق  واملستحبِّ الرسُّ م  علَ يُ   (ومن  الواجب  يف  ين؛ املخريَّ    

بال ل  امن اخلص  لٍّ ف، وهو حاصل يف كاللط  ن املقصود كاامَّ ـل  هفإنَّ 

األُ إل  ة مزيَّ  عٰىل  يك  ٰى،خرحدامها  إلمل  اجيان  معنجلب  وال  ميع  ٰى، 

 خيري). الت عٰىل طريق يفتكلل ابيل، فتعنيَّ اب يشء سجيإ كلرت

ظأقو من  ل:  غريعدم  هر  ولسنا    مقامهالسمعي    قيام  تعيينه، 

قيام عدم  أيضاً   نبني  ل  عىلٰ   قامهم  غريه  قد  لزم  يتعيينه  بل  الدور، 

ه كنَّل  اً يينال تع  اً يريبدل لكان وجوبه خته  ه لو كان لنَّ ت مبناه؛ ألعرف

خت ف  ونيكفال    يرياً ليس  بدل،    يقوم   ريتياخاالالبدل    إنَّ له 

امل]]  ١٥٦ [[ص/ رض  بدلمقام  سبورةبال  فال  إٰىل  ي،    تعيني ل 

الكفَّ  بعض  كخصال  بعامَّ ـ ل  اراتاملبدل،  قام  مل مقام  ضها    بعض 

ااجل  بجي يسقط  إذ لجلميع، ومل  ل وج  وميع؛  اجلميع  العبث  ب  زم 

 وجوبه.لواجب عن اج ع خر اجلميقط سلو د، ويف الزائ

هذ  :َت لق   إنْ  الرتفعٰىل  ينتفي  الكفَّ ب  من  بتيا   فإنَّ ات،  ارعض 

راكفَّ  خرة  كصاهلمضان  خصال  الفَّ ا  األُ   ظهار،ارة  ختيري  وٰىل مع 

ب جاوي اخلصال املو تسة عىلٰ انيَّ الرمضت  دلَّ   ثانية، فإنْ وترتيب ال

الدلَّ خيري،  للت عدمظهاريَّ ت  عٰىل  املوجب  ة  فيكرتلله  ن  و تيب، 

 افيني. تنامل بنيه، وهو مجع ل خمالفاً ه وريلغ مساوياً ء الواحد ليشا

اقلُت  واال:  هناختاللتساوي  ذاتيَّ ليس  ف  حتَّ نيا  يكوٰى   ن  

يار  تة إٰىل اخمستندرضة ل من أحكام عاللمتناقضني، ب مجعهام مجعاً 

أنْ  فجاز  أحخيتا  املوجب،  يف  ار  الملوضد  لعلمعني  بأنَّ رتتيب،  ه  ه 

فيكو  قلثأ  أرفيه  أ دع  ن  مع  جينَّ عنه،  مسيك  أنْ وز  ه  يشء   اوياً ون 

ق به بام تعلَّ   قلَّ املتع  لعلمخر، كجزء امن آله    الفاً وخمجه ومن  ء  ليش

فإنَّ لعلم  ا موضعه؛  يف  قيل  ما  خال  عٰىل  العلم  مججزء  يف ف    لته 

  اخلصلة   للحكم أنَّ م  يعل  جاز أنْ   هنا و  ق،ا يف التعلُّ اواهسالذات و

مع العجز    مة إالَّ دِّ تقام املة مقيف املصلحوم   تقال  ملرتبةايف    رةاملتأخِّ 

املخريَّ   لمويع  ها،عن يف  ة  يف  مقاملصقيامها  وإنْ امها لحة  ت نكا  ، 

مخاألُ  للحرصرٰى  وليس  عىلٰ قدورة،  اعرتاض  كام    التامم    جرٰى  

ا  ٰى  ملوس يف    رض  خلمع  قبح  حسن  فمعرحيث  ما  ته 

 ه.ر يف حكمتخلآل

اقال:   الأيب  مذهب  :اينلث ([املذهب]  الكعبي،قاس  أنَّ وه  م    هو 

لنِ لشكا ن ال. واهللا سبحانهم  عَ ر  انحصاعن  به  فر طري  الشكر  يه،  يق 

عىلٰ  معبل  أنَّ   من  هنٰى  فإنَّ الشك  نوع  أنواعه؛  أرشف  بل  كر  الش  ر، 

االق عىلٰ طلَ يُ  املتعلَّ عتقا  بأد  النِّ   نَّ ق  اهللا س  معَ مجيع  كّليَّ ن بحامن  ا  اهته 

 اهتا). يَّ وجزئ

ااملذ  هو  اهذ  قول:أ  األلثاهب  من  وهو  رين  يف   أنَّ بعة،  الوجه 

الس لنِ الهو    معيالتكليف  وحمالُّ اهللا  معَ شكر  ثالالش  ،  ثة:  كر 

والاجلناين  االعرتاف والعمل،  اللساين،  ]] ١٥٧/[[ص    نطق 

 السمعي.  ر يفكينحرص الشا مل فلهذاألركاين، 

أن(  ه:وقول أرشف  شكٌّ   )هعوابل  فإنَّ فيه  م عَ نِّبال  االعرتاف  ؛ 

امل  قاداعت  يلزمه وحصولهنوجود  الك  ىلٰ ع  عم  ونعوت  صفات  امل 

العدل  ومل،  جلالا لنصب  املسنها  ووالرؤتلزم  ا ساء  لتكليف  ضع 

إؤدِّ ملا أ ي  اإليامن  ٰىل  هو  وذلك  اجلزاء،  لسكنٰى حسن    املوجب 

 جات.درلوجب الرتفاع ارح ماوعمل اجلو نان، اجل
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اجلكا  امَّ ـول دخول  النِّ  ةنَّن  كانعَ أصل  إليهوامل  م  هو و  -  صل 

فف  لرشبا  أحقُّ   -   االعرتاف ليست  ا  هن  ة يَّ األرشف  إنَّ اجلسيم؛ 

وأعٰىل   يه أجلُّ صل إلان املوكام فكلَّ هام ب عنمسبَّ  بل ملا هو هام،لذاتي

 .أوىلٰ الرشف أحجٰى وكان املوصل ب

اكّليَّ (و أنواعه)معَ نِّلات  ووأج  ا:  أصن)اهتائيَّ زج( ناسها،  ها  اف: 

 ،  وأشخاصها
ْ
 َو�ِن

َ
� وا    اهللاِ َمَت نِعْ ُعد�   

َ
ال ُصوهَ  

ْ ُ
�   ا 

 صوها. تقة اهللا والرمحمن  طوا، فال تقن]٣٤ براهيم:[إ

ل: شغل النفس بالفكر يف األوَّ   الالزم][ ثالثة:    مورلزمه أُ (وي  قال: 

عته، ٰىل طا ائم إ الد النبعاث  م وا ز مته، والع ئل نع جلال ر ته، والتصوُّ عظم 

 عن  ضالً ف   ريه ر غ غال بتصوُّ ت الش عن ا  الرسِّ ه، وصيانة  تتغاء مرضا واب 

  فائض عنه).و   ليه إ وب  ه منس ة أنَّ  من جه إالَّ   ه،التصديق ب 

الأقو يلزم  القاالعوهو    -شكر  ل:  لنِ لتقاد  اهللاعَ بي  ثالثة    -  م 

هيه  بتنز  غل اللسانه، وشعظمتفس بالفكر يف  أشياء: هي شغل الن

يلي  عامَّ  به،ال  أُ فيالقوٰى    دامواستخ  ق  فإنَّ   رَ مِ ام  زم  المن    هبه؛ 

ونذامل  تقاداالع مجالكور،  يف  املطاملطلق،    اتهذ  ظر    لق، وغنائه 

قدرهودُّ يقدر العا  ي ال مه التعَ نِ م  وعظ تٰى  طاعته م  عزم عىلٰ ا، ون 

حصرضح إذ  فعلها  عٰىل  وانبعث  بت،  وابتغٰى    رضاه، ذلك  لت، 

التص  واه فضالً ما س ر  بتصوُّ ا  اشتغاهلعن    هوصان نفس بام    ديقعن 

للحكمسوا أي  سواه    بعضب  ه،  يُ ضبع   عىلٰ ما  نعم،  من .    ستثنٰى 

ة،  وقيَّ عنه باملخلائض  ة، وفوديَّ عببال  ليهواه منسوب إما س  أنَّ لك  ذ

الوجهني من هذين  ]]  ١٥٨/[[ص    ٰىل غريهنظر إه إذا  يعلم أنَّ   هنَّ فإ

يك منمل  النظر   رصفاً ن  ذلك  ،  تعاىلٰ   إليه  عن  مجبل  العمن  لم  لة 

 ته. هليَّ وكامل إ تهبربوبيَّ 

ق ذوهل ي(وهنال:  اا  اعستولك  جالل  سبحانهب  ر  لفك ا  هللا 

يص مقصوراً بحيث  ويصإالَّ س  لي   هعلي  ري  ه،    اً شيئ  العاقل  مُّ ري 

فيلك اليشذوغايته    ، داً واح وإليه، وء،  وبه، ومنه،  فيه،  عليه، نظر 

 .نار)ة والجلنَّ ٰى ار حتَّ اجة االعتبمن درريه وحيذف غ

 .املذكورة مورل النفس باألُ ي عند شغيعن )هنالكو( أقول:

اعستوي( جالل  سبحانهب  يلفكا  هللا  بحيث  الفكر  ر،  صري 

   معنٰى ، عىلٰ )داً واح  شيئاً   عاقلال  ري همُّ ويص   اجلالل.عىلٰ   اً رقصوم

تصوُّ أنَّ  تفصيل  عن  يرجع  إىلٰ ه  املراهتا  اجلالل  ٰى حتَّ هلا،  وجب   

اجلويك ا الل  ن  اهو  واتحرضملسلغاية  امللنهة  وملعترباية  له   يبَق   ة، 

سومهَّ   وال  همٌّ  فيوجِّ   وملاه،  ة  إالَّ ه  فيهف(ذكراه،    إىلٰ   كره   )ينظر 

 ه. مطالب عىلٰ ذلك إٰىل أ صل بمراتبه؛ لي عىلٰ  يقفل

النو عظظليكن  يف  ور  سبباً مته  بزي  جالله  التصديق  ادة  إٰىل 

 كامله.

عٰىل  باجلالنظر  وي جيأنَّ   عنٰى مل،  آلةً ه  حتصيلهيف  عله  من إل    يه 

 يل.يث التفصحمن ال والتحصيل،  اإلمجالحيث 

ال تقالنا ٰى  ل عٰىل معنه من اجلالنظرأ  ي جيعل مبدظر منه، أ وين

 وفائض عنه. منه  به صائر ام يظفرأنَّ  عتقداً دئ مإٰىل املباالب من املط

اجلالل إٰىل  ترجيوينظر  بمعنٰى  ال،  كع  بعرَّ نظر  يل حتص  دتني 

 . اقلةة العقوَّ سخ يف اللريور فيه؛ نظامل

  من  اً ئيه متربِّ اجلالل عليف  ظره  يف ن  داً م معتٰى  عليه، بمعن  وينظر

 يه.ل إة إالَّ لقوَّ احلول وا

غريه( اعتبمن    وحيذف  جنَّرجا  ٰى حتَّ اره  درجات  وخوف    ته ء 

العبد واألجري،  )رهنا يوجِّ اللذين مها سبيل  ذ، بل ال  إالَّ ه  إٰىل  لك   

 ن. يرشكو عاٰىل عامَّ وت  سبحانهكبريال لعيلِّ ا

   عيلٌّ اين القديسربَّ  الال العاملقنا  ن ه(ومقال:  ]]  ١٥٩[[ص  /

العلي(  نبيِّ ال  رثوا أفضل  ع)الملسوا  ة صالهام  «ما    طمعاً   بدتك: 

والثواب يف   عق  اً خوف  ك،  بل  امن  للعبادة    أهالً   وجدتكبك، 

 فعبدتك»). 

إنَّ أقو سمَّ ل:  أ ام  اٰى  الربَّ ملالعا  ملؤمنني  مري  أل   أهنار   نَّ اين؛ 

الدنئفضاال يف  فض  يال  بحور  ورمن  دل لعواالتوحيد    ياضائله، 

م ه،  ئلخطبه ورسا  من بساتني تفرَّ وقد مجع  فيا  منها  تشعَّ وها  ق  ب 

وجيزتنيكلمتيف   «الفقا  ني  أالَّ توحيل:  والهتومهَّ ت  د  أالَّ ،    عدل 

تتبَّ تتَّ  ومن  هنهمه».  يف  كالمه  اع  منهلبالغج  عثر  صول  أُ   عىلٰ   ة 

 ة.اجلاهليَّ يف الغواية  ل عن األقوا عربة، ولدينيَّ ا  لدرايةا

: بقوله  9  يِّ علوم النبه لاثبمري  عيلٍّ ح اإلمام  دُّ متر  وقد اشته

اهللامنلَّ ع« رسول  من  9  ي  باب  انفالع  ألف  يللم  كلِّ تح  من    

أل ه  لوجهعبادته خالصة    ح يف كالمه بأنَّ ». وقد رصَّ ف بابباب 

 من عقاب. ب  اهلرثواب، واللب لطيشوهبا الال 

اهللا  (  ل:قا    اٰىل:تعقال 
َ
 رِج

َ
ال  

ٌ
 ال

ُ
ت هِ  

ْ
ِ�َ ل   ارَ يِهْم 

ٌ
 ة

َ
 َوال

ْ
ي
َ
�   

ْ
ن

َ
�  

ٌ
ع

 ذِ 
ْ
   :اىلٰ تع  لوقا،  ]٣٧لنور:  [ا  اهللاِِر  ك

َ
 ي

َ
أ  ا 

�
ا�

َ
ِينَ   ه

�
 آمَ   ا�

َ
ال وا 

ُ
 ن

 
ُ
مْ ت

ُ
ِه�

ْ
  ل

ُ
وال

ْ
�

َ
مْ أ

ُ
�   

َ
 َوال

ْ
 ذِك

ْ
ن

َ
ْم �

ُ
�

ُ
ْوالد

َ
،  ]٩قون:  ناف[امل  ِر اهللاِ أ

قاأنَّ     ادقالصاهللا   عبد  خارجة عن أيبن بن  هارو  روىٰ و ل: ه 

ثالثة ق«العبّاد  الفتل  خوفاً     اهللا عبدوا    مو:  عبادة  وقوم    يد، عبك 

اهللا  عبد عباواالث  طلبل  وا  فتلك  اب  وألُ دة  عبدوا  قوم  جراء، 

 ).»ة ادة األحرار، وهي أفضل العبادلك عبله فت اب� ُح  	اهللا
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اأق ]  ]١٦٠[[ص  / فيآليتول:  حهان  الذكر، ع  ثٌّ ام  ٰىل 

 واألهل. ل ملاب عن اوترغي

 :يف معانٍ  لعمستَ الذكر يُ  لم أنَّ واع

انهام الذكر  وهو:  جالل  ستحا  لقلبي،  وعظمته ضار   يف   اهللا 

 د هنا.ملرابده، وهو اع قلب

لهإذا عرها:  ومن ذك  ض  ف  رطاعة  له    فعلها اهللا  وإذا عرض  له، 

 . هللا فرتكها لهمعصية ذكر ا

تمجيد الء ووالثناحميد ترطيبه بالتوهو  اين،سر اللالذكنها: وم

 اء. لدعوا

ِ�ي امَ  ومنها: القرآن:
ْ
رٍ مِ  ِهمْ يَأ

ْ
 . ]٢اء: [األنبي مْ هِ ِمْن َر��  ْن ِذك

   ل:سوالر  ها:ومن
َ
أ  

ْ
د

َ
زَ ق

ْ
اُهللا  ن  

َ
ْ ل

َ
   ُ�مْ إِ�

ْ
  ِذك

ً
 رَ   �را

ً
  ُسوال

 .]١١و ١٠طالق: [ال

ا أمري   :  ملؤمنني  ومنها: 
َ
 ل

ْ
د

َ
ضَ ق

َ
أ   

�
عَ ل اِ�   ِن 

�
� 

ْ
َ�عْدَ  ك  ِر 

ْ
  إِذ

 .]٢٩الفرقان: [ جاَءِ� 

ري جو عبادة األالثاين وهسم  الق  غري أنَّ   هر،ومعنٰى احلديث ظا

منفهَ يُ  واسطم  ثبوت  له  عية  حر�   اً بدس  بل  فيهان  واحلقُّ   ،اوال   ،

 : من وجهني  كالعبدألجريا

 . جماز هنَّة لكوديَّ العب من رقِّ  الطمع أذلُّ   رقَّ  ل: أنَّ وَّ األ

 العبد.ك فعهكة منامملو األجري أنَّ اين: الث

 عنه.  اً كافير العبد كن ذ: فعٰىل هذا يكوقلَت  نْ إ

،  ملوك نفسهامل  ىلٰ ق إعند اإلطال  ام ينرصفإنَّ د  : لفظ العبقلُت 

 رفت. ز كام عاألجري جمة اعبوديَّ ه، وو حقيقة فيفه

دة  عبابيد كالع  [عبادة]  :ديرهأو نقول: هو حمذوف املضاف وتق

 .ا هو األظهرذ، وهجراءاألُ 

شكَّ وال األ  أنَّ     لحعبادة  العبادة؛  أفضل    ة شائبيَّ   عدمرار 

فهي منخالاإل يف  مزيد كالم    ، وقد سلفصِّ وامراتب اخل   ص، 

 صل.ري فالثالث بغ لفصلفصل أمام االذا ه

الث (الالز   : قال ]]  ١٦١[ص  [ /  مسبَّ م  وهو  عن اين:  ب 

األ  شغ وَّ الالزم  وهو  الل،  اهللا بتن لسان  ل  تعزيه  وصفه عامَّ   اىلٰ    

هللا عن ذكر ا   فرت احلامدون؛ بحيث ال ي ه  د بام محد ي حتم ملون، و الظا 

باللستعا  مل  ٰىل  كام  برت  يفان  ذكره  قال عن  س اهللا   اجلنان.   انه:بح  

 
َ
س

ُ
� 

ُ
ح

�
 ب

�
ا�ل  

َ
 ون

َ
ل

ْ
 َوا��   ي

َ
 ا ه

َ
ال  َر 

َ
�   

ْ
 ف

َ
ون ُ ُ

�  �    :٢٠[األنبياء[ 

ا   وصف املالئكة  ال نبِّ ف؛ ليُ ي لرش هبذا الوصف  اقتفائه،   ىلٰ  ع رشب ه 

باص رشَّ ويت  فهنالك ا طففوا  خمزونة    ئه،  ألسنتهم  عن الَّ إ تصري   

و ذكر  موزو ألف ه،  إالَّ اظهم  ف نة  ي يام   به تعلَّ   الرسُّ ق  وهو  ر م األ   يف   ، 

  ).عن ذكر اهللا  الَّ بالصمت إ 

ب عن شغل النفس بالفكر بَّ هو مسلثاين واالالزم    هذا  أقول:

 .ده تنزهيه وحتمييف سانهلزمه شغل  لزمه من ال عظمته، فإنَّ يف 

امل إنَّ الووجه  وغريه  امزمة  اللسان  من  اجل  من  حيدث  ند أفعال 

اجلالذ هم  مسبَّ ين  السل  عن  بوارح،  هوأمر  الذي  لب  قال  طان 

 ل.العقبه  عنيُّ امل

ربَّ  لليتوقَّ ام  نعم  عمف  والعبث   نادراً بدونه    لجوارح  كاهلذر 

عن   والغفلةالصادرين  وجيالسهو  رف،  ؛ )رتفي(من    )الراء(  ع ب 

  كام ال (  ن كا  ، ولو كان هنياً )يفرت  كام مل(ده  هشاال هني، و  ه خربألنَّ 

 . )يفرت

ه دوام جتنتي  خرهإٰىل آ  )نةً نتهم خمزوألس  فهنالك تصري(وقوله:  

 .ناً يِّ ب لزوماً زمه  وهي الكر، سان فيام ذالل شغل

من    هأمر ب يام  ٰى واألركان ف(الالزم الثالث: استخدام القوقال:  

ب تعباد ل العني  حالل، فيشغماضقطاع وال  ان ث ال يكون هلا  يحه، 

عجا يف  خشيت بكاوال  صنوعاته،مب  ئبالنظر  من  يرا ء  ملا  من  ه  ه؛ 

يف واالتقصري  طاعته.  كالمه  بسن  ذُ ألُ   لتلقِّ العزامع  ره  أوامي  يز 

والتفهُّ اهيهونو ملقا،  وم  واليدصده  ]] ١٦٢/[[ص    معانيه. 

خلقهبال فيام  له بطش  أ  ا  بمعروفمن  أو  هنأو    ،مر  منكر،  عن  ي 

إعانة  ه،لهاد يف سبيج إغاثة ملهوف،  أو  أو  يف    أو  ضعيف،  وضع 

هيئات  ااهلِّ حم بالسعي  لرجوا.  املصيلِّ   من  الل  بقاعه    رَ مِ أُ تي  يف 

إل يفورغَّ   يها،بالسعي  علالع  ب  وك  وأرشفها  يها.كوف  عبته  بيته 

نبيِّ املقدَّ  وحرم  وعليه  (ه  سة،  الصالة  و )مالسالأفضل  مشاهد ، 

واوا،  ة  واألئمَّ   اءبين األ وجمساجملجلوامع  العلم،  الس  د، 

 ٰىل البطشج إتاهناك ما حيمل يكن    نْ وإ  ٰىل.اهللا تعا  يف  وان وزيارة اإلخ

ظمة  لك عمجيع ذيف    ، مستشعراً وقارلسكينة والباها  لشغ  ل،والتنقُّ 

معتقداً منشئهوكامل    هبارئ أ  أنَّ   ،  من  ذلك  نِ مجيع  وأعَ عظم  كرب مه 

  هلمَّ كره، وه لشفيقن توعٰىل حسكره  يش  إٰىل أنْ   جتاحي  ه فحينئذٍ ننَ مِ 

ولاجر�  لداو  خطر  امَّ ـ.  ونبيِّ   عىلٰ (د  هذا  السالنا  به  ونا  )معليه  جٰى 

 . ني»)ي فقد شكرتمنِّ  ذلك ت أنَّ لما عذ«إ ه، أجابه:ربَّ 

هذأقول الال:  هو  الثا ا  للزم  أيضاً لث  وهو  عن مسبَّ   شكر،  ب 

  اجلوارح عال  ب أفتُّ اين من تر الث  مزيف الال  علمَت ا  ملل؛  زم األوَّ الال

 طنة. البواعث البا ارجة عىلٰ اخل

اهنا    )انكألرا(و الجلوهي  ال  وارح  هنا    )وٰى لقا(عنارص. 
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املركوامل يُ ب  يهافزة  نافع  ال   رتفاع،باالاالستخدام  ف  َص وحيث 

 ع.نقطاادة باالبف العوَص فتُ 

قسَّ  شعبوقد  سبحانه  اهللا  مكتمالت  اً م  عٰىل  يامن  اإل  من 

   ،امعن احلرزجر  عني بالف الفكلَّ رح.  ا واجل
ْ
 �ِل
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َ
مْ أ

َ
�  

 َ  ُ�وا ِ�  سِ �
َ ْ
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ْ
يَن
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�  ُظرُ رِض 
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 .]٩ [الروم:
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 .]٣ – ١: [املؤمنون � ُمعْرُِضون

اكلَّ و فليف  بالبطش  ميام  د  له  الخلقها  يف  للصالتطهري  ن  ة 

   ه:لقو
َ
مْ إِذ

ُ
�  ا 

َ
ال ا�ص�  ٰ

َ
إِ�  تُْم 

ْ
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َ
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ُ
وُُجوهَ ِسل مْ وا  ُ�   
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 مْ يِْديَ�ُ َوأ

 . ]٦املائدة: [

َ وَ   قوله:  يف  والنهي  ألمروبا
ْ
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َ
 ف

َ
�َ إِذ يَن  ِ
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َ
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عَ وَ   قوله:  يف  نة واإلغاثةعاوباإل
َ
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ْ
ٰ ا�

َ َ
وا �

ُ
،  ] ٢ئدة:[املا  ِ�� اَون

 ونحوه.

من املصيلِّ يئاه  وبالوضع  األُ   ت  التكبري يف  نني ذُ كمحاذاة   

 ع.ود والرك تشهُّ يف ال بتنيجود، والركوالس

   :عصيات فقالون امل يف الطاعات درجل بامليشف الوكلَّ 
َ

  َوال

مْ 
َ
ا  ِش �  �ِ 

َ ْ
 رأل

ً
َ�رَحا  وَ ]،  ٣٧رساء:  [اإل   ِض 

ْ
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ْ
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َ
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ْ
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ْ
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ْ
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ُ
َ ف

ْ
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ْ
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ْ
اس

َ
ٰ ا إِ ف

َ
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ْ
 ]. ٩ اجلمعة:[ اهللاِ  ك

 جفاين،  قدرين ف يزومل  : «من حجَّ فلقوله ؛9 ا حرم النبيِّ وأمَّ 

 ه.نحوو ،القيامة»ه يوم جفاين جفوت منو

فيه من  ام  ؛ فل)  ةئمَّ واألمشاهد األنبياء  (و]]  ١٦٤[[ص  /

بذكذك اهللا  ولقووسار  ر  النبيِّ ئطه،  أبا   يلٍّ لع  9  ل  «يا   :

جاهللا  إنَّ   ،ناحلس قرب  وق عل  ولدك  ك  بقا م  قاعاً برب  اجلنَّن  ة ع 

ع  وعرصةً  جاهللا  وإنَّ   رصاهتا،من  ق   أ عل  من  سخلوب    قه لخياء 

ع من  حتوصفوة  املذلَّ توحت  إليكم،  نُّ باده  فيكم،  مل  واألذٰى  ة 

زيارهتاثروويك  قبوركم،  نمروفيع اهللاهم  من  باً تقرُّ   ن    ةً ومودَّ   إٰىل 

يا  أُ   اهللا  سوللر بشاملخصوصو  عيلُّ ولئك  اردون  الو  فاعتي،ن 

 ة.اري يف اجلنَّزوَّ  غداً ، وهم يضحو

عيلُّ  عمَّ   ،يا  قبومن  فكأنَّ وتعاهركم  ر  أ امدها  سليام  عٰىل  عان  ن 

ة بعد  جَّ  حقبوركم عدل ثواب سبعني  س، ومن زارقدبناء بيت امل

احجَّ  وة  ذنوإلسالم،  من  من حني  بهخرج  يرجع  كي    وم زيارتكم 

 ه.مُّ أُ ه لدتو

 ما ال عني العني  ةوقرَّ   ممن النعييك  وحمبِّ   ياءك أولوبرشِّ   برشأف

من   الةثح  . ولكنرشقلب بٰىل  خطر ع  عت، والن سمذُ أُ   رأت وال

يُ النا ق ون زوَّ عريِّ س  ئك رشار  لوأُ  الزانية بزناها،  ريَّ عكم كام تُ ربو ار 

 ».يردون حويضال و م شفاعتي،، ال تناهلتيمَّ أُ 

تكل اإلخل  لرجايف  ومن  «ال :  لقوله    وان؛زيارة 

،  ال تدابرواوا، وال تباغضوا، وتقاطعا، وال  وال تناجشا، وهتاجرو

 ».اناً و إخاهللا وا عبادوكون

 ارْ   قوله:  السجود يفالوجه بف  لَّ كو
َ
جُ عُ ك بُُدوا  وا َواسْ

ْ
ُدوا َوا�

 �ُ َر�� 
ْ
 ْم َوا�

ُ
َ وا َعل ْ�َ

ْ
 .]٧٧[احلّج:  ا�

 نب من ذلك.جاين خريالفصلني األ وسيأيت يف

اإلفهذ مراتب  ومكمِّ يامه  فمن  الن  اهللالته،   كلَّ   اً موفي  قي 

 ن.ل اإليام هو كامفرض عليه فجارحة بام 

  )لش والتنقُّ بطلتاج إٰىل اهناك ما حي مل يكن  وإنْ (  ف:ملصنِّاقال  

 .)وقاروالينة ها بالسكلشغ( يعني باليد والرجل

 إفاضة تيضتقة  نيَّ ة جسامأنة هيالسكي  نَّ م أ علا]]  ١٦٥[ص  [/

 ها.نية عٰىل موطِّ الدع

هيلوقا وا نأر  فالةسانيَّ فة  إ  ،  عليها  هنا  االَّ تعطف  عٰىل  لقول  

 .بالرتادف

، أي ) ئه ش ئه وكامل من ك عظمة باريع ذل يف مج   اً مستشعر( :  وله وق 

العلم، الذي هو    راك اإلدهو طلب    ر شعااالست   ذلك؛ فإنَّ   ركاً مستد 

أنَّ اعت ا  فإذ  حصل  مج   قد  ما  نيف له  يع  وجوارحه  فس   أ ه  نِ من   مهعَ كرب 

 ذا شكره عىلٰ يق هبذا الشكر، فإ التوف هذا  ىلٰ ر جديد ع  شك اج إىلٰ احت 

  فيقه وهكذا.ثالثة؛ لتو نعمة  ليها ع ر  ان الشك ك   نية الثاالنعمة    هذه 

ديث نه احلمَّ تض كام م منهعَ النِّ املراتب اعتقاد أنَّ  كفي يف هذهوي

 .السالف
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هذه   (وحينئذٍ :  قال فإهنَّ لصالا  وخصوصاً   اتبادعال  نقول:  ا  ة 

نٰى  لبي، وال مع ة عن االعتقاد القنبعثالثة املثلوازم ال اللة عىلٰ مشتم

ه  هذ ر يكون بفعلالشك إنَّ  نقول:  . أوكذل إالَّ  ةاصَّ اخل لشكر عندل

وأبعمور  األُ  الوقوع  إٰىل  مأقرب  اللهو  ع، واالرتفا  ند  طف  معنٰى 

الشك ذلك القا  علَّ ول  ر.يف  عنٰى  وئل  يفه ،  شع  و  ماحلقيقة  ن  بة 

ا فإألوَّ املذهب  أهنَّ يل  األوَّ   نَّ ل؛  لزعم  العا  التكليف  يف  قيل  طف 

يكن  مل    كر وإنْ هو الشه، ونم  يف نوع   طفا لهنَّ يقول بأ   وهذا  ،مطلقاً 

ة  قيَّ ل ب ف حاعرَ يه يُ جلتوي. وهبذا اصطلح العامِّ ه عٰىل املعينالشكر ب 

اب احلرام  تنواج  رض،التكملة للفالندب ك  إنَّ ث  حكام من حياأل

يوجب  وامل اللوصيان كروه  تطرُّ ازم  ة  مذهب  وهو    النقص.  قعن 

 حسن).

أنَّ أقول عرفت  قد  الثا  :   فكر، لباالنفس    شغل   :الثةللوازم 

العبادات مشتملة    أنَّ عل. وظاهر  الفبواجلوارح    لسان بالذكر،وال

 ة. الثالث اللوازم عىلٰ 

اللوازم    ٰى سو  ييعن،  )ذلك  إالَّ ة  اخلاصَّ ند  ع  عنٰى للشكروال م(

 ثة.لثالا

 ، فكيف يكون بني ة عنهاخلارج ه ء من عللاليشغاية  أنَّ واعلم 

 ؟ راً شكهذه اللوازم 

فإنَّ وح  شيعةلا  ءالعلامهنا    ة:واخلاصَّ  املذهب هذ  دها،  ا 

 ، وهو معتزيل املذهب.عن الكعبي هورمش

من وقوع رب  يقه اللوازم  فعٰىل هذ  ول:و نقأ ]]  ١٦٦  ص[[/

ويبعد  ا لطفاً ف  دمهعمن  لشكر  ولعلَّ فيه  يكون  ني  يع  -ل  لقائا  ، 

ذلكع  -لكعبي  ا وهذنٰى  مذهب.  من  شعبة  ألنَّ   ا   اللطف؛ 

اللطف جعصا ال حب  ا ل  كان   لقاً مط  عقيللا  للطف يفوجه    سواء 

 ة.اصَّ فيام هو شكر خ ه لطفاً ، وهذا جعلال  أمشكر نعم 

يفوالشك الاال  ر  هو  عامِّ صطالح  بالنععرتاال:  ولاف    امَّ ـ مة، 

السا  فعل  كان علالكعب  أطلقله    الزماً معي  لتكليف  الشكر ي    يه 

 .ساعاً واتِّ  جمازاً 

ت أنَّ وجَّ فإذا  لك  بالواجبلا  ه  ا  فلط  قيام    رفَت علشكر  يف 

األُ   طفالل الثالثة  فإ يف  كالتكمال  نَّ خر؛  فيكون  ندب  للفرض  لة 

 ام سلف.ب كجيٰىل ما ال التكملة عنا محل ، إذاباً ومند لطفاً 

احل( صكوامل  رامواجتناب  يوجب  ثة  الثال  )اللوازم  يانةروه 

عواجلوا  واللساين  قلبيال تطرُّ رحي  النق ن  املذهب ق  وهذا  ض، 

 . فستحسنه املصنِّا

الدور، للزر؛  الشكر نظيف    وهنا لطفاً بككم  حل ا يفقول:  وأ   ومه 

ماهيَّ فإنَّ  ال  معه  سو  ةقولة  اهنا،  القلالعٰى   هوالذي    -بي  تقاد 

بااال فتكونثالال  هازمولو  -لنعمة  عرتاف  لطفاً الل  ثة،    منه   وازم 

سبتستدع عليهي  تأخُّ لواز  وكوهنا   ، قها  تستدعي  وهو م  عنه،  رها 

 ر ظاهر.ود

نُ   :لَت ق   إنْ  الالزم عىلٰ خُّ تأ  أنَّ   مسلِّ ال  للاإلطال  ر  اجلزء   زومق 

 مه عليه.مع تقدُّ  لِّ للك

واللوازم   ارج فال،اخل  الداخل، أمَّ الالزم ا  يف  ملَّ : هذا مسقلُت 

 الدور.  رَّ رجة، فاستمخاثة لثالا

ام  حكام إنَّ األ  وهو أنَّ   ة،يَّ األشعر رلث جلمهوالثاملذهب (ا:  قال

والماألد  عت ملجرَّ ُرشِّ  أُ الغ  النهي  ر  بناءً ية  ق عىلٰ   خرٰى،  هدم   اعدة  

والقبحاحل وأنَّ العقليَّ   سن  اأفعا  ني،  لة  معلَّ   )ره ذك  جلَّ (بارئ  لل 

 ). صالً ة أدعبااجة إٰىل ال عدم احلعىلٰ ل األغراض، ب ب 

 عة:بصول أرأُ ٰىل ناؤه عكن باملذهب يم هذا أقول:

أنَّ األوَّ ]]  ١٦٧ص  [[/ األشعري  اعتق  امَّ ـله  ل:  م حك  أنَّ د 

ال عال يف  حكم  قل  والتقبله  التحسني  وأنَّ يح  ال لباا   ،  يفعل    رئ 

وأنَّ  ال  لغرض،  حالعباد  إا  هبم  بل  العٰىل  جة  مثجوَّ بادة،  ة  وبزوا 

وعقا العابد؛جلاحد  ذلك  نه يمك  مل  وبة  عند  للعبجي  أنْ م  ادة علوا 

و  سوٰى   وجهاً  ألااألمر  أسقطهنَّ لنهي؛  العقليَّ م  العلل  وملوا   ة، 

 ها.نء ملة بيشمعلَّ امر األوجيعلوا 

هذا الب  (ولعلَّ قال:   عٰىل  اعث  ه ا  ليس  وإنَّ لقول  البناء،    امو هذا 

  هللا إٰىل عظمة ات بالنظر  اداعب قر مجيع الشكر فاستحبالقول  إٰىل ال  رنظ

تو وأهنَّ   ه وتعاٰىل،ان سبح  نِ من ج ة  ذرَّ ازي  ا ال  من  قطرة  ه، وال  م عَ بال 

باللُّ  القو ونظر إىلٰ   ر كرمه.بحا  من    قِّ حيف    ردطَّ م  غري جده  ف فوطل 

أ عصمته،  األلغري  قيام  ظنَّ   وثبتت  من  قوله  ه  وسمع  مقامه،  طاف 

  : ىلٰ تعا
َ

  ال
ْ

س
ُ
� 

ُ
ل

َ
ا  ئ

�
م

َ
 وَ  �

ُ
ل

َ
ع

ْ
ف
َ
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ُ
   مْ ه

ُ
ل
َ
ئ

ْ
س

ُ
�  

َ
 ). ]٢٣ اء: ي نب[األ  �ون

ي، األشعر  بعليه مذهلذي  ثاين ال ال[هو] األص  هذا  أقول:

ن  الطع هجَّ بل و ام،هب ضِ تلم يرسالفني فهبني اله نظر إٰىل املذو أنَّ وه

 منهام.  واحدٍ  إٰىل كلِّ 

 ه. ر منوال أصغ ،عمةن ه ال يوازي أقلَّ نَّ الشكر: فإ اأمَّ 

الوأمَّ  فمنلُّ ا  أ   بتتث  طف:  مه ال قاه مغري  قيام  و ظنَّ عصمته، 

 إليه. به  حاجة

   :مةيية الكرل اآلالقائ  هذا  وسمع
َ

 �ُْسئَ   ال
ُ

   ل
ُ

َعل
ْ
ف

َ
ا � م�

َ
ْم   �

ُ
وَه

 ُ � 
ُ
  ْسئَل

َ
ف�ون طل،  للو  معنٰى  ذللكان    وغايةً   وجهاً   علهفبنا  ك يف 
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عدم  عم  للن  اة الشكرزمواال يلزم من عدم    :نقولؤال، ونحن  الس

ويكوجهاً كونه   املقدوبح  ون؛  وامليسور،سب  عن  ج  خر  اوم  ر 

  اً ت لطف كانامَّ ـالعصمة ل، وصل عقيلبمنفقدور عنه  امل  ذلك خصَّ 

  سامً أو ق   لطف،للك ايف ذ  بباً لعبادة سكون اف جاز  كلَّ يفعله اهللا بامل

السبب ومن  ظنَّ ،  عغنا  من  اله  بغريه  [و]نه  اآلية؛  تنفعه  مل    امَّ ـل 

اإىلٰ   يوصله في  يعتقملطلوب  مل  عنه.  الغد  ه،  تقدَّ نٰى    حرص م  وقد 

 طف فيه.اللُّ 

 و
َ

ُ ال �  َ� 
ُ

اْسئَل عَ   م�
ْ
ف

َ
� 

ُ
، فيكون خرباً   ماجلز  ؛ لعدماً ليس هني  ل

ه تعاٰىل؛   خرب يفالكذب    زم ل]]  ١٦٧  ص /[[  الدنياار  ق بدتعلَّ   نْ فإ

األ  ألنَّ  جعل  وجهاً واممن  ُس فق   ر  وإنْ   َل ئِ د  بدار علَّ ت  عندهم،  ق 

 ار.تباع طسقااآلية يف إ فال تنفعهل، ؤا نفي الس يدّل عىلٰ ة ملآلخرا

 اسئاً ه خبرص  ع ران، فرجذكوهان املالوجكافأ عنده  أو ت(قال:  

حسرياً  جمفاقترص،  وفكره  عٰىل  ورَّ   األمر  اللالنهد  يعذيي  ال  م  ل ن 

 يتهام). غا

هذأق األصل  ول:  هو  يالثا  الذي  مذهب  الث  بناء  مكن 

أ يعل  األشعري وهو  حيامَّ ـل  ه نَّ ه،  مل  ببطالن    ميشكم  املذهبنيء   ن 

اق الرجز  يف حيِّ   عندهمنهام    لٌّ ك  قام  بل  السالفني، كذلك    ترصحان 

لعدمماأل  دجمرَّ   عىلٰ  والنهي؛  لغايتهام  ر  ألنَّ   ،علمه  غااله  ال    يف ية   

ته،  لدهيام فكرت  بصريته، وحرست عنها  ، بل قرص هلام  رنفس األم

حريته. فيها  بني  لوا  فعظمت  قباألهذا  فرق  وما  أنَّ صل  ا  هذ  له 

كلٍّ عٰىل    يٌّ مبن ام  قيام  واألوَّ بنيذهملن  عىلٰ ،  فل  القدح  من    يهام 

 ني.انباجل

هبام   أنْ   اً أيض(ويمكن    قال: العباإٰىل قرص  يشري  الت  عٰىل  ه  وجُّ دة 

و  إنَّ فاملعبود؛  إٰىل   وإاللطف  بالقالشكر  كانا  إالَّ رب  ن    أنَّ   إليه 

 ). بني أقربلن اإسقاط الوسائط م

هو  قولأ  هذا  الرا:  حيتمل  ال  بعاألصل  مذهب  ذي  بناء 

فإنَّ علري  عألشا الامَّ ـ ل  هيه؛  كانت  تُ عباد  اللب  قرِّ ة  عٰىل  طإٰىل  ف 

األوَّ ملذها و ب  عىلٰ ل،  الشكر  الث  إٰىل  وايناملذهب  يُ مه،  إقرِّ ا   ىلٰ بان 

إسقاانه وتعاىلٰ هللا سبحا رصحة  طهام كان  أوٰىل؛ ألنَّ  من  ه  االعتبار 

إليه  ق أ  ا  ا هببوتقرَّ   وإنْ ،  ن كفراً وثاألنت عبادة ا وهلذا كا  ،تعاىلٰ رب 

العزيزالك  ه كام حكاهليإ ْعبُدُ ا  مَ   قوله:يف    تاب 
َ
إِ هُ �  ْم 

�
ِ�ُ ال   ُ� ر�

َ
ا  ونَ ق

ٰ اهللاِ 
َ

ٰ  زُ إِ�
َ

�
ْ
 . ]٣ر: [الزم ل

نقول:  ون بأ  هذاٰىل  عحن  حكمنا  ال  نَّ إذا  ات يَّ سمعوجوب 

 م،لواسطة. نعأدخلنا ا  فقد  هًا األمر وج  دد األمر واعتربنا جمرَّ ملجرَّ 

  ن عىلٰ  غريه أمكر والة، أملبتَّ ا   جهٍ و ل عري: وحيث القال األش  لو

 لك. ذم تقدِّ ه املأصل

ه  نَّ أ  يد، ير)قرصإٰىل  هبام  يشري(وقوله:  ب:تذني]] ١٦٩ص [[/

از احلذف ل عٰىل إجيشتمي  فكالمه    إٰىل إبطاهلام،ي  ، أ اميشري إليه

 وَْسئَِل  ـك
ْ
 ال

َ
 ق

َ
 عضهم:ل بقو القلب ك، وعىلٰ ]٨٢ سف:[يو ْر�َة

به  وإذ انبذت     ه يتَ رأ اة  صاحلا 

طنزو  ي    األخيل مور  لوقعتها، 

ن  ضمَّ ا يتجه هو مالو  عتزلة، أنَّ عض املبع لبالرا  هبذ(املال:  ق 

ترك   نَّ حة؛ وذلك ألالقبيح من املصل وترك املفسدة، عل منلفا ترك

مقرِّ العبا املعادات  إٰىل  اد  ومبعِّ   يص،ب  العقللطامن  وال  يَّ عات  ة، 

ذلك.  إالَّ باملفسدة  ني  نع بالعكس،قبال  كوتر   معنٰى    وهو  يح 

ولصلحةامل كامَّ ـ.  الرتك  املفسدة    فسدة،للم  ستلزماً م  ان  وترك 

والو الرتزواب   إالَّ   مُّ يت  اجب،  احلاصلل  الفعل، بالف  ك  عند  أو    عل 

الفعل.  نقول:  وك  وجب  وكلُّ ذلك  لطف،  القبيح   فلط  ترك 

ف واجباً ال  يكونواجب،  فيلزمه  رتك  صل  ه ال حينَّ الفعل؛ أل  ريمحت، 

 تنافيهام). ه، لالواجب عندك لرتا

  وال(ال:  ام ق . وإنَّ نيِّ عن مبكثره  ستغن أ م  م مبنيَّ كال  ل: هذاأقو

ول  حص ؛ ألنَّ )عل، أو عند الفعلبالف  ك احلاصلل الرتزواب إالَّ  مُّ يت

الرتك مسبَّ   زوال  يكون  اعالفعن    باً قد  كفعل  يلزمة  لعلَّ ل  ه  الذي 

عندهقد  و  املعلول، سب  حيصل  يكن   املعلولني  حدكأ  -به  ومل 

اآلاحل عند  و  اً سبب  وليس  -خر  اصل  زوالنهله،  حاصالرت  ا  ل  ك 

أنَّ وا  د الفعل.بالفعل، أو عن  بزوال  ع إالَّ قفسدة ال يك املتر  ملعنٰى 

لكالم  اذا   بالفعل فيجب. وكإالَّ ك ال يقع  الرتفعل، وزوال  ترك ال

فإنَّ ال  ترك  يف لقبيح،  وكا  امَّ ـه  هو و  يضهقم نحر  نه لطفاً لكو  اجباً ن 

 الفعل.

ا  قال: يف  ضغثحلقي(وهو  امن    قة  مل أنَّ   إالَّ ل،  وَّ ألاملذهب  ه 

نفس الواجب]  ]١٧٠[[ص  /  جيعل  بللطفاً   فعل  حيصل   ،  به 

ة، بل تركه لطف  يَّ بائح العقلالقيف  س لطفاً ، وفعل القبيح ليفللطا

 .ة)قليَّ جبات العاالويف 

حشي  لكفِّ ا  ملء  )الضغث(أقول:   شامريخ من  أو   ش 

 لة. من مج عضاً نا بونعني به ه، وهاحون

فس ئل باللطف جعل نالقا  كنَّ للطف، لانوع من    لقولوهذا ا

ال والندب  وافعل  واملكرواحلراترك  وجب  العقل.    اً فلط  هم  يف 

ذا زال  إ، ف طف الذي هو زوال الرتكيف الل  باً سب  ا جعل الفعلوهذ
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زواحص  لرتكا منه  املفسدة  ل  القرب  تي  الل  املعصية  هي  من 

 الطاعة. منعد بوال

قيل، الع  لقبيح ترك ايف  ي لطفاً لسمعقبيح اك العل هذا ترمل جيو

لطف يف    بيحقل: ترك اله قاألنَّ   جب العقيل؛وايف ال  فاً بل جعله لط

ا  مهين ني اللذعصية العقليَّ لبعد من املوا ب من الطاعة حصول القر

 كورة.ملذحة ااملصل

لطفقبيالوفعل  (له:  وقو ليس  القبا  اً ح  الذي )ةليَّ لعقائح  يف   ، 

للطف مل جيعلوا  ب اأصحا   ، فإنَّ باتَّ الكُ   غلط  وقع منه  ه فيه أنَّ أظنُّ

القبيح  تلطفاً   فعل  بل  لر،  احل  طفاً كه  ترك  قرَّ م  را يف  املصنِّكام  ف  ر 

 .ذلك عنهم

إٰىل مذهب الشك(ولعلَّ :  الق  ب ه نظر  مَ عر   إٰىل مذهب، وقبله   نْ ني 

ب نه األمر وال ا ، ورأٰى غلبعني اهلدم ي   ة عىلٰ ضبيَّ والغة  الشهويَّ   قوىٰ ل ة 

 قتٰىض باع م باتِّ   ح به يف املهالك م بعه جل وط يلِّ ُخ بحيث لو سان  ع اإلن نو 

احلسنة ال وترك األفع  احلرام واملكروه. ب امه  عن عربَّ ضب امل والغة الشهو 

طم رت  ي، لئالَّ له   قيوداً ال  ألفع عل تلك ا ج ، فط عليه لذلك، ومسلِّ   معدٌّ 

املهلك  يف يف  ويقتحم  اات  الغ ات تبع ل   فكان  ا ،  عنده رض   ترك  لذايت 

ال مقتٰىض  وت  ين العباد   كر طبع،  الرتك  اف ات  فكان  رض، للغ   منافياً يه، 

  ور).ل للرتك املذك صِّ ملح ا  ال بالفعل الشتغ دب ا ن   و فوجب أ 

إٰىل مذهب النَّ أقول: كأ]  ]١٧١[[ص  /   بعني أهل  شكره نظر 

سلف    طف،الل املوقد  هذا  فلم  من    ضغثاً هب  ذكون  اللطف، 

 كر.لشا  ضِ يرت

إ األشعٰىل  ونظر  فرآهريَّ مذهب  حت  عىلٰ   مالً مشت  ة  سني  هدم 

وهدلعا وتقبيحه،  أفعقل  تعليل  الباري  م  وهغرااألبال  دم ض، 

األ لوجو  عالفكون  وقبحت  عليهاحسنت  تقع  فه  يرتضه ،  لم 

 فساد مبناه عنده.ل

إشارة  آخرٰىل  إ  )ورأٰى (ه:  وقول املصنِّه،  أنَّ إىلٰ ف  من  مل  هذ    ا 

عطالل  يرتضِ  املىلٰ ف  الوجه  لألوَّ رتٰىض   كل  عرفني  قال:،  َت ام   بل 

 جم.عاأل احليوان  إٰىل مناسبةية املؤدِّ  )ةويَّ الشه  ةالقوَّ (

 أوقعه  طبعه هبام يلِّ السباع لو ُخ ية إٰىل مناسبة  ؤدِّ ملا  )ةضبيَّ الغ(و

 تضامها. مق مها ه اللذينوكريف احلرام وامل

عليه،  ياً باع ومقوّ تِّ اال )لكلذ ا معد�  ال احلسنةفعاألترك (رأٰى و

 ذي الطبع.ل )وداً فعال قيألتلك ا ( كيماحل بُّ الر فجعل

يفلئالَّ ( يرتطم  يرأ   ،)املهلكات    عي  أمره،تبك  يقدر  ال  ف  ليه 

 منه. عٰىل اخلروج

ت  ذوا  )التبعات(بـ   ة. ونعنيل عٰىل الشدَّ : الدخو)امقتحاال(و

وا إجيالتبعات،  من  م احلز  هو  وهو  اإلنذف،  يتبع  ه علي  سانا 

 نه.ليستوٰىف م

والغضب.   لشهوةأعامل ا  ركقائل تا العند هذايت  فالغرض الذ

ال ينايفوترك  الرت  عبادات  وكذلك  الاملن،  مايف  جيتمع  فيه،  منا  ع 

 الفعل أو ندب.  لرتك، فوجبك ا دات حيصل ذلوبفعل العبا

ن إنَّ   قولونحن  متٰىض مق  هنا:  الطبع  املرِس   وفعل الكهل يف   ،

موجبال ذفلد  عبادات  إذ    لكع  واجآلة  فيجب؛  بة،  الواجب 

و اوسقط  عجه  قرَّ   ىلٰ لندب  صاما  فحر  املذهب،  هذا    إنَّ ب 

عله.  ع بفدفَ ٰى تُ حتَّ ندب  لعند ترك ار  وَّ تتص  ال  عاتت والتبااملهلك

يث عٰىل  بت  نعم  األوَّ وجهه  أنَّ املذهب  ا  لطفه  ل  فعل    لندب يف 

 عقيل.ال

نهي  طلوب يف الملا  أنَّ   ن يرىٰ ممَّ   هذا الرأيحب صا  (ولعلَّ :  قال

هو  إنَّ  الضدِّ إجياام  أنَّ عىلٰ   بناءً ؛  د  وهذا  الرتك    مقدور،  القدر    غري 

أصحاسَّ متم]  ]١٧٢[[ص  /  يكون  أنْ   يصلح ن  هذي  بك 

 لهام). بَ من قِ  ةً حجَّ  ين. فلنذكراملذهبني األخري

ل املقتات  بالذاملقصود    كان  امَّ ـأقول:  والرتترك   ال   كضيات، 

أثر األاً يكون  فكان  وا   فعل  ثر،  تعلُّ املالعبادات.  من  انع  لقدرة  ق 

  ق قِّ قد ُح و  جوازه،ل به يقوفإنَّ   با اهلذيل منهمأ   تزلة إالَّ عامل  عدامباأل

 صول.ألُ يف ا

من األخذقادال  از خلوِّ البهشميان يف جو  ختلفاو والرتك،    ر 

أبو  فجوَّ  ومنعه  مهاشزه  فأبوه،  جواز،  والرتك  خذ  ألا  اخللوِّ   عٰىل 

 ه نقيضان. عدم وعىلٰ  -ف نِّملصاكر كام ذ -ان ضدَّ 

بوجاألوَّ   احتجَّ (وقد    قال: أنَّ األوَّ :  هني لون  اللط  ل:  ف معنٰى 

قرب  فللعلم الرضوري ب ٰى؛  ر صغا المَّ . أاً لطف  فيكون  اصل فيهحا

 رة).ربٰى ظاهكوالعة وبعده من املعصية. ا من الطاف هبصاملتَّ 

خر  آلوا  ،يٌّ : أحدمها ملطف بوجهنياللب  القائلون  ول: احتجَّ أق

 لفي. ُخ 

قال:  وَّ فاأل اللمعن(ل  حٰى  وهذه  )فيها  اصل طف    ٰى صغر، 

ُح  لظهو  تفَ ذِ دليل  حصم  كلُّ و  : وهي  رها،كرباه  فيها  معنٰى    ل 

 هو لطف. طف فلال

  نَّ أ  ب الصغرٰى ات لطف، وبنيَّ العباد نَّ ل أ الشكل األوَّ ينتج من 

من    قضتورة  الرض هبااتَّ بقرب  ام  صف  وبعن  من  لطاعة  ده 

 ان.ن البية عكربٰى غنيَّ وال ن املعصية.م عدهبة والطاع



 التكليف) ١١٠(/ التاءرف ح  ........................................................................................................... ٤٢٢
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الضمري)هنبَّ   هعليو(قوله:   إىلٰ يعو  )ه علي(يف    ستكنُّ ملا  ،    د 

نبَّ   ،لطفال عىلٰ أي  اشته  اللُّ   عٰىل  الصغرٰى  باآليات  امل  طف 

وذكوامل أتإنَّ رة،  بلٰى ام  قدالرض  ألنَّ   )هنبَّ ( فظ    تصوُّ يك  وري  ر  ون 

خفي� أ  فإ  إىلٰ فيحتاج    اطرافه  كُ كشف،  ال  َف ِش ذا  بثبوت  جزم  ذهن 

 آليات عىلٰ ا  لوسط، واشتام  إىلٰ   ياجمن غري احت  ه ملوضوعهمولحم

 ل.تأمُّ   نٰى ر بأدظاه ةطفيَّ الل

األمر   مذهب  امَّ ال األخرية. أومن األق  ين إبطال كلٍّ (الثا  قال:

بناءً فألنَّ   نهي؛لوا سلف،ع  ه  ما  وجوع  ٰىل  فقد  ونحن ٰىل  الفعل.  ه 

إ اهنَّ نقول:  فرع  يكونان  فال  لوجهام  فمؤثِّ   ويهرين  جلاإالَّ ،  األمر    ز 

حسناً نقفي  حقبيبال احلسلنوا،  لب  عن  فيهي  قن  وإبيحاً نقلب   هنَّ ، 

 باطل).

هذا  أقول كلٍّ :  إبطال  يف  الثال  من  رشوع  فإذا  ثة،  املذاهب 

ثبت   وهذا  وَّ األ]]  ١٧٤/[[ص    بملذهابطلت  قياس  هو  ل، 

 طال نقيضه.طلوب بإبامل  ثباته: إأنَّ بون  فه املنطقيُّ الذي عرَّ   اخللف

 ). اً ونطق خلف فاً أل تسك(حال. يقال: لف هو املاخلو

ملحاالت لزم اخرية  اهب األذامل  ء منيش  لو صحَّ   نا:وتقريره ه

ذكرها،   املواآلتية  استلزم  حمحال  ما  فاملفهو  األخرية  اهب  ذال، 

 ملطلوب.يضها وهو انق ذا بطلت ثبتحمال، فإ

إنَّ  أقول:  تناقض  هوأنا  األامل  بني  ال  جلواذاهب    لوِّ اخلز  ربعة؛ 

اأمجع، ويكو  منها ينع  آخر ال  يئاً ش  وجهل ن    من عدم   لزملمه، وال 

لز اجلوه. وجيمه عدلم بالع بينها؛ إذمع؛  جيوز اشتامل    عدم املنافاة 

كلِّ   عبادة  لِّ ك والنقيض  دٍ واح  عٰىل  جيتمعمنها،  ال  وال    ان،ان 

 ان.يرتفع

 اثنني:ين بأمروالنهي  رألم وقد أبطلوا مذهب ا

األوَّ [ا وم(قوهلم:    :لألمر]  األمر  بهالنذهب  ما  ءً ناي    عٰىل 

عاله  يل أفم تعلدحه، وهيوتقبعقل  الم حتسنيده ه، يعنون ب)سلف

 .قبحه  ب حسنه أول يوجللفعه ال وجه أنَّ وتعاٰىل باألغراض، 

ن(قالوا:   إهنَّ ونحن  فامقول:  الوجه،    مؤثِّ رع  يكونان  رين فال 

ا  ،)يهف فرع  وا  ألمريعنون  فإنَّ لنهي  ل الوجه،  الواجب  وال اشتامه  ل 

  ر ق األمتعلُّ كان  ، ملةوحيَّ ج ملررام عٰىل ااحلون يف نفسه  حالرجا  عىلٰ 

ترجيحاً ل  وَّ باأل بالثاين  مرجِّ   والنهي  غري  فظحمن  بذ،  لك  هر 

فرع عاد عٰىل  كلُّ  لسقطا؛ إذ اطهر يف إسقثَّ عٰىل الوجه فلو أ هام تفرعيَّ 

 .  نفسه بهعىلٰ عاد اإلبطال بله أص

 ار، تح من املخجِّ مر  بال  ناع الرتجيحي منع امتشعرأل وأقول: ل

 .عط الفرقفيس وجه،ط ال، فيسقبنٰى فيسقط امل

الاأل جلاز  مر  الوجه  لوال  املذكا ثاين:  أ النقالب  وهو   ،يضاً ور 

 م. عنده  حمال

نزيدمها  ون]]  ١٧٥[[ص  / فنقولثاً ثالحن  الوجه ،  كان  لو   :

 م.قدَّ امله باطل ومثل ، والتايلدوباملنمر لوجب األ دجمرَّ 

 ة فيه.علَّ الود ج: وان املالزمةبي

أنْ ولي ألحد  األموليق  س  حق:  ا  يقة ر  يفجم  وجوب،ليف    از 

  سواه. مر الد األاعتربنا جمرَّ  امإنَّ  ا نقول:ندب؛ ألنَّ ال

فلوأمَّ (ل:  اق  الرتك؛  اخلطتوجُّ ا  شعور  باألفعال،  اب  ه  وال 

البتَّ  اه  وألنَّ   ة؛بالرتك  قبل  لوجب  ِربَ عتُ لو  الواجب    يان ب   بيانه 

رضوو التصلغائاة  العلَّ   مقدُّ ترة  القبيح،  يف  ق فرَّ يُ ال    ولكان  ر،وُّ ية 

واالساني  ب  اصيلِّ ملهي  عن  الساهي  وبني  مل ب  لرش  إذا    والشارب 

 ).ركاً عال تيف

هوأق للمذهل:  إبطاهلم  وذا  الرابع،  ا هو  ب  يف  لرتك، اللطف 

 :الثةث  موراً أُ له وقد ذكروا إلبطا

 رتك. اللم عري ف من غكلَّ د عٰىل املور علخلطاب بالفل: األوَّ ا

اعتُ (:  ثاينال لوال  ِربَ لو  برتك  قبلجب  البي  يانه  واجب  ان 

 .)روُّ التص ة الغائية يف لعلَّ م االقبيح؛ رضورة تقدُّ و

ال متقمتَّ   جهانووهذان  أو  ومع  حدان  نظر  ذلكاربان،  ،  فيهام 

غاي  كثرياً   فإنَّ  غاات  من  ملتكليف  للمكشعو ري  به  كعدَّ لَّ ر    ة ف، 
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والال ويكوصغرية  ايائسة،  إىلٰ يانقال ن  يفسجيَّ وجب  امل  د  ذلك    ة 

 أبلغ.

الغائيَّ العلَّ   متقدُّ   ة رضور(ه:  لوقو التصوُّ ة  يف  يف نَّ إ  ،)رة  هو  ام 

حكام،  األسقطت عليه    اإلحجام، ال فيمنام ودلزم باإلق امل  لربِّ ا

 . ا املقامذ هف بالكالم يفيت املصنِّوسيأ

اعتُ ثالال لو  الفر  ملاك  الرت  ِربَ ث:  الساهوقع  بني  وق  ؛  يلِّ ملصاي 

معامهنَّ أل ويفْني كَ تار  غري  اً   وجوب  فالفرق ر  رفع  ،  وملا  الالصع  ة. 

أي الفرق  رشب   بني  ضاً وقع  ألهنَّ مر وشاخل  الساهي عن  مل    ام اربه؛ 

تركاً  ال  ،يفعال  رفع  حتريم  فرقويف  باطالن،  الرش  رفع  ومها  ب، 

 ام. ل ملزومهطفيب

س  نف ال  ةنينطمأ  ه لغةً كر؛ فألنَّ الشا  (وأمَّ ال:  ق ]]  ١٧٦ص  [[/

 املحسن عىلٰ اء  أو الثن  مني،كلِّ ملتاه بعض  نقل  كام  ملنعم،يم ا تعظعىلٰ 

بالنعمة  اف  رتاالع  رفاً ي. وعللغووف كام ذكره اعرمن املبام أواله  

 اهر. وظوعدماً  معه وجوداً ران الشكر لدون التعظيم؛ مع رضب م

ا كاٍف االعرتاف  د  رَّ جم  وألنَّ   للمعنيني؛دة  لعبامغايرة    يف   القلبي 

سب فتمعر شه  احانه  شعار إلاللسان    ىلٰ إاحتيج  ام  وإنَّ لعبد،  كر 

اكوملشا لوجوب  معنٰى  فال  االعرتاف؛  عىلٰ   لزائد ر،  شكر ال  وألنَّ  

بخال   وّ اخلل  يمتنع  وجوبه  العبادة،  من  يقفإهنَّ ف  قد  واجبها  ا  بح 

ق النسخ  رَّ تط  مَّ ومن ثَ امليتة؛  أكلها كجيب قبيحو ض، كصالة احلائ

 ). ائباً فكذا غ داً ة شاهالنعم شكر لزام ب اإل بحولق ات،ٰىل السمعيَّ إ

إب  :لأقو وهو    هلمطاهذا  الثاين  ذكروا وق   الشكر،للمذهب  د 

 أربعة:  موراً له أُ إلبطا

تألوَّ ا ال  العبادة  تعريل:  يف  ا دخل  ملا  ف  من لشكر؛  عرفت 

،  شكرب  الشكر فليسيف تعريف  خل   يد، وما الاً عرفو  تعريفه لغةً 

قد  و  -  تراه  كام  -تني  من سالبكل  ش  هذاو.  ة ليست شكراً فالعباد

 ب منهام قياس.رتكَّ  يال هن أنَّ از يف املير رِّ قُ 

قد إهنَّ يق  نعم  مال:  ألوجبتام  أنواع بار  تاالع  نَّ ان؛  بإجياهبام 

 . زعها عنهام ال بصورهتاموبسلبهام ن، النسبة فيهام

د بالعلم اهللا من يع يف أنْ  اٍف ك اف القلبيد االعرتجمرَّ  نَّ لثاين: أ ا

بام ه  كرش يفلعلمه  والص    كاامَّ ـلدور.  إلاللسن    ر  املشكو   ر شعاان 

 ع. ا املوضعن الفائدة يف هذ خال

 يمتنع جوبه، والعبادة ال من و  ع اخللوُّ يمتن  لشكر ا  لثالث: أنَّ ا

، فإذا  ادةً س عبالشكر لي :ينا. ينتج من الشكل الثامن وجوهب لوُّ اخل

  ء عن اليش  بسل نَّ أل ؛ليست شكراً العبادة   :هامننعكست حصل ا

منه  يل  آخر الكنيِّ بنُ ثّم    عنه،ر  اآلخسلب  زم  من ممَّ ربٰى    أبلغ  ا هو 

فإنَّ الدعوٰى  الاليش  من  اخللوَّ   ؛  اإل   ء  أتٰى بضدِّ يان  تيلزم  وقد    ه، 

  وأكل لتحريم،  ا  املنتقلة من الوجوب إىلٰ ة احلائض  صال  يف  بالضدِّ 

 وب.إٰىل الوجيم حرقلب من التيتة املنامل

اتطرَّ   مَّ ثَ ن  وم(  ]]١٧٧[[ص  / إٰىل  لنق  ،  )اتعيَّ السمسخ 

 ينتقل احلكم. الوجهل انتقا  ألجل نونيع

يفلرابع:  ا إلزايقبح  الشاهد  فا  الم  شكر  عل  ا، ابلهق نعمة 

 حتسني العقل وتقبيحه. راجع إٰىل ذا ه أوٰىل، وهفالبارئ سبحان

 لِّ ه وارد يف كل؛ فألنَّ وَّ ألا ار. أمَّ اجلميع نظيف  (و:  فاملصنِّ  قال

كعقليَّ   ة دعبا نقليَّ أانت  ة  فإ ةو  م مقرِّ لها  فع  نَّ ؛  ،  خرىٰ أُ ة  عباد  نب 

هذا لزم   حَّ صهبا، فلو  الً معلَّ وهبا ال يكون وج نَّ د، مع أوتركها مبعِّ 

 ال يقولون به). خرٰى، وهم ألُ عبادة با تعليل كلِّ 

ٰىل  وع  طفة صاحب اللعٰىل حجَّ     فنِّورد املصأ قد  أقول:  

 دات: ارإي بذاهيف باقي املطعنه 

ااإلير عىلٰ وَّ ألاد  الل  األوج  موَّ ه  وجهل  ما   أنَّ   ف:اللط  ين 

ة  عقليَّ ت الااد العبادن أفرم   يد وارد يف كلٍّ والتعبلتقرير  ه من اذكرتَ 

د  بعِّ وتركه م  ، رٰى خب من عبادة أُ ا مقرِّ منه  واحدٍ   لَّ ك  ة، فإنَّ والنقليَّ 

أك مع  ك  نَّ ذلك،  م  ردٍ ف  لِّ وجوب    َل عِ جُ   و فل  ،خرباآل  الً علَّ ليس 

ال (ل:  قا  ،رآخب   ردٍ ف  كلِّ يل  تعل  لزم  ةً علَّ والتعبيد    قريبالت وهم 

 . )ون بهيقول

إلز  أنَّ   واعلم   ذا املذهب وإالَّ اب هحف ألصصنِّن املام مهذا 

 .علمهع ذلك بَّ تت خرٰى، ومنعبادة بأُ  د تعليل كلِّ بعيفليس من ال

وجوب  ل  يه؛له عملزم تقدُّ  يف العقيل اً طفن السمعي ليل: لو كاق 

التقدُّ  الم  عٰىل  وا فيه  وفمللططف  بالتا،  فاملطيل  مثله، م  دَّ قل 

 ظاهرة. واملالزمة

يفوهذا   رأيته  املالوجه  أنْ نام    املحلَّ وزت  اجت  بعد  م، ابأيَّ   هذا 

وعليه  وج  وبعد ذلك أعتقده صواباً دته  أ ، هجواب  ي  السمع  نَّ و 

يفلط الف  وقوع  امل  من  يف  لَّ كعقيل  ال  عليه،ف،  م  دِّ تقملوا  وقوعه 

ال التايل  عيسمعٰىل  واألوَّ   ال  هو  ذل،  سلف  عند    أيضاً ا  منَّ ك  لقد 

 لطف.ذكر ال

الكري  اوأمَّ (قال:   تدلُّ فإهنَّ مة؛  اآليات  هذه  ٰىل  ع  ا  حصول 

وأمَّ   الغايات العلَّ تلك    أنَّ   اعندها.  هي  املالغايات  ألجلها بوجة    ة 

 .ه)ام هو فيالنزاع إنَّ . وفال

عنه؛ ون  كغريه قد ي  معء  يشال  أقول: حصول  ]]١٧٨[[ص  /
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علولني  له فيه كحصول امل  أثر  ن عنده وال د يكووق   ،]٢١[الطور:  

 عند النذير.  خر، والفوزاآلمع 

  ٰىض قت لعبادات بميات عند الغالك افحصول ت  اهذ  إذا عرفت

ا فمن األمري  لكلٍّ   تململذكورات حماآليات  أعمُّ ن،  ، وال هامنم  هو 

 .املعنيَّ  خلاصِّ عٰىل ا  ة للعامِّ لدال

الثمَّ (وأقال:   إا  فلجواز  باألمرالقا  رادة اين؛  ما والن  ئل  هي 

 ا ذكروه). ه مفال يرد علي ناه، فرسَّ 

الث اإليراد  هذا  املصنِّ  اينأقول:  اعىلٰ ف  من  الوجه  لثاين  

اللح  حِّ املص أهلملذهب  بزعم  عداإبهو  وه،  طف  ما  منطال   ه 

ل صاحد  وق هو،    صحَّ ياألقوال  األمر  مذهب  اللطف    بأبطل 

مبوالن بضعف  وهوهي  احل  ناه،  قاعدة  وهدم والقبسن  هدم  ح، 

 من فعله تعاٰىل.غرض لا

املصنِّ اإليرادف  فقال  أنْ يف  جاز  األشعري   :  ذلك  ٰى بن  يكون   

  ائط سوالوهو إسقاط    ،اه آنفاً كرنذ  بل عٰىل ماما ذكرت،  ري   غعىلٰ 

عن  و وعد  دراكإالعجز  صالالوجه  اللم  وطح  لهف  كام    ،الشكر 

ذلعر إيرفت  عند  األ ك  مذهب  فالاد  ضعشعري،  عليه  يرد  ف   

 .بنٰى امل

يلزم    امَّ أ(وقال:   املخاطبةالرتك فال  أنْ با  من  ال يكون   ألفعال 

م ألجل  يالوجوب  الضمَّ تا  سبق  املفسدة.  من  رتك  ن  ووجوب 

 ).فلَّ مك والساهي غرين ممنوع، بياال

ه الثااإل  ذاأقول:  عىلٰ ليراد  الوث  ا  ا جه  أبطل  ذللثاين  به  ي 

اللطفصا الرا  حب  وهو  املذهب  الرتبع،  يف  فاللطف  يفك،   قال 

 .الً وَّ ف بالرتك أ جيب إعالم املكلَّ كان  إبطاله:

ء يشن وجوب ال م ميلز ه الإنَّ فم، ف: ذلك غري الزاملصنِّوقال 

ا بغايته،عالإلوجوب  اإل  م  عدم  لكون  ىلٰ أو  مالعبل  اد  نقياال؛ 

عرتاض اال]]  ١٧٩[[ص  /  لص منخأ سليم، والت  عىلٰ   أدلَّ   حينئذٍ 

 ريد.إذا أُ  عاجَ عيد، فلُري غري بذلك كيم. وقد سلف أفعال احلعٰىل 

اللطف  وقال ه  ضاً أي  صاحب  الوعٰىل  املذهب: لو كان  جه ذا 

ي والشارب   والساهصيلِّ امل الساهي والفرق بني  وقعملا  ا ذكرتم  م

 .  تركاً عاليف ذ ملإ

ذليف  فاملصنِّقال  ف م  ساهيلا(ك:    فال)فكلَّ غري  يشم ،  له   

 حكام.قه باألم؛ لعدم تعلُّ الكال

ا  ملا  نالتفسريي  شمول  نمنع (وقال:   اسم  عليه  لشكر.  يصدق 

أنَّ نَّ بيَّ قد  ونحن   اخلاصَّ   ا  سعلل  شامل  الشكر    لكنَّ   نا،ملَّ بادات. 

 يهام. عل لةعبادة مشتمال

 بح.د تقا قإهنَّ ة فدعباله: بخالف اقول

ا ، وأصلها  هي شكرالتي  لعبادة  لة  خاصَّ   ةيَّ يفهو كترب  ملعقلنا: 

ولِ قائم الباريال  مَ ـ،  يكون  للش  )هاسم  جلَّ (    وظك جعل  ائف  ر 

بحسب   واألخمتلفة  واألحوازماألشخاص  أنَّ نة  مع  واألمكنة؟    ل 

  يه النسخ ق إلتطرَّ ي ئذٍ قام، وحينف بحسب املتلهد خييف الشا رلشكا

 ا).ريمهوغيص صلتخوا

اول:  أق مرا د الإليراهذا  املبع  الوجىلٰ ف عصنِّن  الث  الذي اين  ه 

ص به  اللطف  أبطل  واحب  الشكر،  قاامَّ ـل  هأنَّ ذلك  مذهب  إنَّ ل   : 

تد ال  تفسريالعبادة  يف  املصنِّ  ين،خل  يصدق منع  ملا  شموهلام  ف 

جالشكر،    هعلي واألخصُّ شكرالمن    أخصَّ   التفسريينعل  بل   ،  

 د.يف احلدو َف رِ عُ  كامامل غري ش

ق ث ، ويعني  )ل هلاامش  صَّ كر اخلاشال  أنَّ   انَّد بيَّ ق نحن  و(ال:  ّم 

اخلاصِّ ب ال  الشكر  ال  بأنَّ   قلبياالعتقاد  سبحانهعَ نِّمجيع  اهللا  من  ،  م 

ن  ل األركامفع  نان واألركان كام سلف،للسان واجلل اويلزمه شغ

أ أح الشكد  اخلاصِّ قسام  بايس  ول.  ر  ت حت  عنو  هأنَّ   خلاصِّ املراد 

كاإلنس حتجنس  احليوانان  التقعاال   نَّ فإ  ؛ت  مع  اللاد    ة ثالثوازم 

امل بل  كذلك،  أنَّ ليس  أ راد  الشه  أنواع  كلِّ لوجودكر؛  نفع  مع    ه 

 نس.اجلاالعتبار ك منها، وهو هبذا واحدٍ 

سلَّ  املصنِّثّم  التم  شمول  يفسريف  ملا  الشكر،  عليصدق  ين  ه 

أ وادَّ  مشا  نَّ عٰى  اتمللعبادة  الللتبا  رلشكة عٰىل  ذكرمها ذين  فسريين 

 لطف.ال بصاح

عٰىل  عال  فإنَّ (:  لقا]]  ١٨٠ص  [[/ مشتملة  طمأنينة  بادة 

لذي  عرتاف بالنعمة ا اال لغوي، وعىلٰ ري اللتفسالذي هو ا  )فسالن

التف و  سريهو  العبادةُ العريف،  اللسان    لبعمعليهام    زادت 

والذي  ركاواأل أنَّ ن.  امل  يمَ تسلال  أرٰى  عارٍ صنِّمن  دة  ائالف  عن   ف 

[ه  فإنَّ  منع  هو  أوَّ [املذكور  ينريالتفس  مولشالذي]  ه  فإنَّ   ،الً ين] 

 .  هلامولنيسريان كانا مششملهام التفمتٰى مل ي

 .)قد تقبح االعبادة فإهنَّ  خالفب(قوله: 

قائ(  ف:املصنِّ  قال العبادة  حسن  ا  ،)مأصل  ض لعاروالقبح 

 .بهسن احل فال يزولر، ال املذكوملثا املخمصة يفو احليض وه

أ(:  لف وقاصنِّر املثم استظه عل بحانه جسون اهللا  يك  نْ جيوز 

آ  ) وظائف  رشكال ذكر،  إٰىل  ما  صالخر  ترك  احلفيكون  يف  ائض  ة 
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يفكراً شاحلال   الكالم  وكذا  امليتة  ،  وعىلٰ ون  أكل  اختالف   حوه. 

 خ.لنسقع افي ،حكاماأل املصالح ختتلف

. افر النعمةك مُّ ذسن وهلذا حي ر،زام بالشكإللا وال قبح يف(قال: 

قبحهلَّ س لداً شاه  منا  لك،  استتن  عوض،بعدم  الغائب    ويف  اع 

الث :  مه بقولهعَ نِ   أمر بشكر  عاىلٰ ه تفال قبح؛ ألنَّ واب اجلزيل  يستتبع 
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ي الذ الثاينوجه الف عٰىل  صنِّامس من املاخلاد  رإليأقول: هذا ا

  يقبُح (قال:    اه ملَّ أنَّ مذهب الشكر، وذلك  لطف  لصاحب ا   ه أبطل ب

ف هذا  صنِّاملمنع  )لغائبالنعمة فكذا يف اشكر باإللزام  لشاهديف ا

 .  )عمةالن كافر مُّ ذسن وهلذا حي(القبح. قال: 

 :ووه ه عٰىل ذلك،بفحوا لُّ يد اً بعضهم شعر وأورد

عوَّ   لُّ ك اتدمن    ـ خلي ه 

 

يعفل  ر  مم    نه كارف 

ا  منلفاقطع    ه عادة 

 

هوا  اجالً ع    نه واطلب 

ليم جدل،  تس  اً قبحه شاهدف  نِّاملصم  ثّم سلَّ ]]  ١٨١[[ص  / 

غ بإظل  بطِ ليُ   ائباً ومنعه  الثوابالقياس  وهو  الفرق،  زيل  اجل  هار 

 ح.ض، فال يقبع من العوأنفهو  الذي

أكَّ ثمّ  عدمملصنِّاد    بحقب  ف  أم  أنَّ ه  بهاهللا  كتا  ر  مر  واأل  به،يف 

ال، والقببيف الوجو يقة  حق به حلكمته  يح  الشيأمر  ينتج يف  كل  ، 

 هو املطلوب.ح، وير ليس بقببالشكمر األ :الثاين

 م اهللا عَ نِ   نَّ ل: أالثة أوجه: األوَّ ب الشكر بث صحاأ (واحتجَّ  قال:

ُحت بحاس ال  قٰىص نه  كام   وَ   اٰىل: تع  ال، 
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أب   ]، ٣٥يم:  اه[إبر  اه أقسل فيجب  والعبادة  الشك  امغ  ر، 

 ).ها إليه أوىلٰ حلة لذلك، فرصفصا

للطف ب ا ة أصحا جَّ حُ من تقرير      فنِّاملص   فرغامَّ ـلقول:  أ 

ه،  د عرفتَ ذلك ما ق   ىلٰ ته عوإيرادا  ةاقياضهم عٰىل املذاهب البواعرت

 :ة أوجهثالثمن  نهموردها عأ  وقد كر،ة ملذهب الشجَّ  احلُ ع يفرش 

يجب شكره بأبلغ م، وهو ظاهر فعَ نِّال  أجّل ب   منعمٌ اهللا  ل:وَّ األ

 .ف إليهَرص ذلك فتُ ة لحللعبادة صا، واوريٌّ الشكر، وهو رض

أنَّ اين(الثقال:   ا  -  ةعالَ فِ   -  بادة الع  :  الذيبُّ لتعمن  هو    د 

 .ر)معنٰى الشكضوع، وهو اخل

الذلَّ العبقول:  أ  إذامعبَّ ريق  ه طومن  ، وعضواخل  ةادة هي    كان  د 

 ان.بالقطر امطلي� د إذا كان بَّ ري معوبعطء، وبكثرة ال  الً مذلَّ 

هذ الوتقرير  هاالعب  أنَّ وجه:  ا  واخلضودة  اخلضوع،  هو  ي  ع 

 الشكر.لعبادة هي فا الشكر،

من  اما  (الثالث:  قال:   املتكثريقول  شتهر  من  إكلِّ    نَّ مني: 

 . )كرشة يف الفيَّ كي لعبادة ا

ايَّ كيف  أنَّ   يعنون ول:  أق]]  ١٨٢ص  [[/  تفصيله،   ء ليشة 

 ر.شكر أو جزء شكهي جزء منه، فهي يقع عليها، فالتي ل واحلا

املق  مقّدماتجيأُ و(ف:  صنِّال  بتسليم  يلزم   والوٰىل،  األُ   ب 

 ة، العباددِّ قف عٰىل ح يلغ ملوجب األب   لو  هالعبادة إليه؛ وألنَّ رصف  

 .)و أبلغ منهاا همكان مإل

جوه  ول من  وَّ األ  لوجه ا  عىلٰ ف  نِّاملص  ورده أ   هذا جواب:  قولأ 

فلشا إنَّ كر،  النعمة   ما  قال:  من  ووجو  ذكرتم  الوكثرهتا  شكر  ب 

إ  لكنَّ   ،ليها صحيحع العبادة  أنَّ م.  ليه غري الزرصف  أوٰىل  غايته  ه 

ذكرت، ما  اللزال  قد    ةولويَّ ألوا  عٰىل  وألنَّ تبلغ  وجب  لو  ه  وم؛ 

الشكر  بلاأل من  ا بوجل غ  عىلٰ لزت  ا العب  يادة  اآللواقعادة  فإ نة    ه نَّ ، 

 رفع  لزم أيضاً إٰىل غري ذلك، وي ام الصوم  أيَّ ائض وفردة الايمكن زي

 يف.لمن التكا صَخ الرُّ 

كون  قال:   شكراً (ونمنع  عو  اخلضوع  اشتمل  اشتامل إن  ليه 

شكر  كان ال  إنْ و  راً العبادة شكٰى  ن مسمَّ يكوفال  ،  خلاصِّ ا  عىلٰ   العامِّ 

وافيه  واقعاً  بادة،  الع  ة صحَّ   طرش   للمعبود   وع اخلضقيق:  التح  يف. 

قبلرشلوا الواملرش  ط  يف  والعلَّ وط  الغاجود،  يفئيَّ ة  قبله    ر صوُّ الت  ة 

 .خر)مها عني اآلود، فال يكون أحدالوج وبعده يف

من وجوه  ين  الثا الوجه  عىلٰ   فا جواب أورده املصنِّأقول: هذ

الشكرقال ص  املَّ   هلشكر؛ ألنَّ ا   الذي ضوع  هي اخلة  بادعال(:  احب 

الشكره م)و  ذلك  ن،  بأنَّ نِّاملصع  نُ   اف  اخلض  مسلِّ ال  وع  كون 

متَّ  متساويني ححدين  والشكر  ال  ٰى تَّ ال  و  من  أ جيلزم  كان هيِّ ود  ام 

شكر،  لن ام نقول: العبادة أعمُّ عدمه، بل  دمهاآلخر ومن عوجود 

 .صَّ اخلا مِّ ام العالزاستم وجوده؛ لعدن وجودها م ميلز فال

الول:  أقنا  أ و نظرلشا  من  أعمَّ   ةعبادكون  بلكر  األمر    ، 

يف   لٍ داخلبي، وهو غري الشكر االعتقاد الق من حمالِّ  إنَّ عكس، فلاب

دها وج]]  ١٨٣ص  [[/  اد العبادة، ومن استقرأ أفربادةعمسّمٰى ال

: ولهق   ما ذكره منجه، وهو  متَّ دور  إلزام ال  عم،غري منعكسة عنه. ن

 ره.آخ إىلٰ  )يقوالتحق(

أنَّ نهبيا و  ونه رشطاً لك  ،لعبادةا   م عىلٰ تقدِّ مضوع  اخل  :  هي  هلا، 

المة عىلٰ قدِّ مت الشكر الذي هو  فإنَّ   الوجه  ال  وجه،  وهي هو    غاية، 
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بعد  صل يف الوجود إالَّ ال حت ط،  ف الصالة عٰىل الرش، فتتوقَّ اغيَّ امل 

 ظاهر.ذلك دور وا، يهف عللتوقَّ د الغاية وجو الجعلناه يف فلو

اخليَّ طرش   منعنت:  قل  نْ إ لو    ،ضوعة  يف اإلنسادخل  وهلذا   ن 

  و كان رشطاً ت، ولها كذلك صحَّ عنها فأمتَّ قلبه  ّم عزب  ثالصالة  

 طلت.ب

رشطيَّ سلَّ  لمنا  تقدُّ ته  نمنع  مقار  مه،كن  هو  واشرتاط ن،  بل 

العبادة اشرتاط معصحَّ  أجزاءة  صحَّ   كاشرتاط  ةيَّ ة  الصالة    بعض 

 .عضبب

أمَّ ق  فرشطيَّ   الت:  بعض  وحض  ويكفي  ،ايهف  كَّ ش ال  ته  يف  ره 

وأداالعب النيَّ قلُّ ة  ونلتزةه  هنا،  ُخي بالبطال  م  مل  لو  وأمَّ طر الرشطِ ن  ا  ، 

يفة  املعيَّ رشوط  من    جعله كان  اخلض  ؛ ألنَّ رضُّ ال  إذا    حبًا مصاوع 

املتقدِّ للعبا الدة  متق   ة غايمة عٰىل  تق  ؛ اً مدِّ كان    حب م املصادُّ لوجوب 

لزم    هي اخلضوع  -ر  ي هي الشكتال  -  ةغايانت الك  فإنْ م،  متقدِّ لل

 فسه.ن  ء عىلٰ اليش متقدُّ 

ُس الشهر(ول:  قا ولو  ممنوعة،  فلِّ ة  حُ مت  ولو  ة،  جَّ ليست 

عليه كام   الشتامهلا شكر ادة عٰىل الفإطالق اسم العب تهايَّ جِّ مت حُ لِّ ُس 

إلييُ از  ، واملجمرَّ  للصار  وإنَّ قريه  يُ نة.  العبا  يهعلق  طلَ ام  د  دة عناسم 

  ٰىل شكر ع  قطلَ يُ  مل  مَّ ن ثَ ، وم ةعمة الغايلنا ألجل بلوغ  ة؛غايله ابلوغ

 اية).الغ بلوغ اإلنعام ه بعض اسم العبادة؛ لعدممعَ نِ بعض  

ة بادة كيفيَّ الع  ن أنَّ  ممنياملتكلِّ   ف الشهرة بنيصنِّامل  عأقول: من

الشكر ويف  ذ  قَّ ح،  وقاجدالً مها  سلَّ   ثمّ لك،  له  ليسهنَّ إ(  ل:،  ت ا 

 دليل.ب ناٰىل ذلك هع يأِت  ومل، )ةجَّ ُح 

مع عدم مطابقتها  عامل  يف التشتهر    ةياء كثريأش  ل: إنَّ نقو  نونح

األ مذاهب  كم]  ]١٨٤/[[ص    مرلنفس  القياس    أنَّ   عاخلالف، 

 .بل جدالً  ،ناً  تفيد يقيت الب من مشهورااملركَّ 

سلَّ  حُ ال  كون   فاملصنِّ  مثّم  وقال:  جَّ شهرة  أطلق  نَّ إ(ة،  ام 

الدباالع  اسممون  ملتكلِّ ا و)ة عليهشتملما  ألهنَّ   ر؛شكة عٰىل  مرَّ .   قد 

منه  ذ جولك  عيف  قوله:ابه  يف  الثاين  الوجه  الش  وإنْ (  ن  كر كان 

 . )فيها اقعاً و

يُ (له:  وق  إواملجاز  للقرينةصار  سؤال    )،ليه  ر، مقدَّ جواب 

أنَّ  إذما    تقديره:  من  العبادة اس  طالقكرت  الشك  م  ل  جألر  عٰىل 

علاشتامهل جمازا  الكلِّ ت  باب  من  يه  اجلزءبا  سمية  ة  تسميك  سم 

 صار إليه.  يُ صل فالف األجاز خالاملسود، وجي أ الزن

إذا   ا احلقيقة، أمَّ عىلٰ   ل أمكن احلمإذا    إليه صار  ه ال يُ فأجاب بأنَّ 

يم ذُ وامل  فال.  كن][مل  ما  األد  رَ كِ انع  الةلَّ من  وهي  اقرين،  ملوجبة  ة 

 .ازجملحمل عٰىل الل

 أنَّ   هوو   ،ر منهأشهبمون معارض  تكلِّ امل  ما ذكرهول:  ونحن نق

هوالشك فإنالقلبي  فااالعرت  ر  حُ كان    ،  الشهرة  لنجَّ يف  فهي  ا،  ة 

 مهم. كال  سقطوإالَّ 

شكراً   كون  :قالوا  فإنْ  من    االعرتاف  يمنع  العبادة    كون ال 

 .كراً ش

إمَّ  ا  حدمهأ   اك، أو يفلزم االشرتوي  يهامحقيقته ف  اقلنا: فالشكر 

 جاز.املويلزم 

جُ   ٰى شَّ ميت  نعم املللق  َل عِ إذا  وهشرتكدر  مطلق،   ، جحانالر  و 

 جماز.وال  اشرتاك فال

يُ إنَّ (وقوله:   عق  طلَ ام  العبادة  باسم  آىلٰ إ  )الغايةلوغه  ند  خره.  

ا هبذا  أنَّ يريد  يُ ال  لكالم:  ال  عبادةً مَّ سشكر  إذاإالَّ   ٰى  الغاية   غبل   

 إليها.  وغ النعمةبل ألجل

أنَّ   دلَّ ستوا ال  عٰىل  ر، املذكولوغ  الب  قبل  عبادةً   ٰى مَّ سيُ   الشكر 

يُ عَ النِّ  عضكر بش  أنَّ ب  لِّ بعض اسم، كالشكر عٰىل ك  عليه  قطلَ م مل 

 ذلك.نحو ويد غريه  عىلٰ  إليهنعمة تصل 

أ ذلك  العبادة  اس  إطالقهم   نَّ وغاية  بعض إنَّ م  عٰىل  هو  ام 

ف   زاء أج  نظرن   منها،   مَّ أع   يكون الشكر،  التي التسمية    ىلٰ إ   ا إذا 

  ا.هب وا  احتجُّ 

 ا عىلٰ قاطع هن م، وال ائوه قن الوجم  ويز كلٍّ جت أنَّ  علم(واال: ق 

وإنْ الت اللطف  عيني  مذهب  وكذاقريباً   كان  اللمذه  .  يف ب  طف 

 ر).كالش

 رها. م من تدبُّ علَ الفة، يُ السة ن األدلَّ أقول: هذا ظاهر م

أنْ يمتوال  (قال:  ]  ]١٨٥[[ص  / اللطفيكو  نع  كر  لشوا  ن 

الوجامَّ ة تعلَّ  و  ، أ جزءاً منهام  واحدٍ   لِّ ون كبار كباعت  اإمَّ   ،وبة يف 

 لآلخر).  رشطاً دمها كون أح رباعتبا

 .اً ءمنهام جز كلٌّ  يكون ة تقتيض أنْ أقول: كوهنا علَّ 

 . ة عرفاً يه اسم العلَّ ق علطلَ يُ  فال دمها رشطاً ا إذا كان أحأمَّ 

فرسَّ منع إذا  ان،  بكلعلَّ ا  عاملعلوف  قَّ يتو  ما  لِّ ة  دخل  ل  ليه 

 .امفيه طُ الرش

يمكن    مَ ـلِ   :قلَت   إنْ  كلُّ ي  أنْ ال  للطف  امن    احدٍ و  كون 

لول  عني عٰىل متامَّ ني تتاجتامع علَّ  ة؟ فإذا قيل: يلزمة تامَّ علَّ لشكر وا

ك حمال  وهو  تبنيَّ شخيص،  يف ام  ا  العلل ُت قل  صول.ألُ   يف  ذلك   :
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  عىلٰ   فني وأكثرع معرِّ تاماج  از ال؛ جلو ت ففااملعرِّ ا  أمَّ   ات حمال،رثِّ املؤ

 فات. معرِّ  عةيوعلل الرش ،حدوا

الذي يأيت ذكره جلواز ليل  الد  ط؛ ألنَّ ق حتامل سااال  : هذاقلُت 

يقتيضاجل ُجي رِّ املعوبأحدمها،  تزاء  االج عدم  مع  بتَ فات  أحدمها،  زأ 

ال ، ففنيشكر معرِّ لوا  الثاين عدم كون اللطف  ج من الشكلناتفال

ري  خيلتإٰىل ا  اً عجون رالك  كولو جاز ذلة،  امَّ ت  ةعلَّ منهام    لٌّ يكون ك

 مع.اجل ال إىلٰ 

قيام غريه  يقال: جيوز    أمكن أنْ   مَ لِ ا عُ طف إذ د اللرَّ جم  ألنَّ (:  لقا

الشكر  وجمرَّ مه،  مقا ملإد  يشتمل عٰىل لطٍف ذا  إجزا    ب يمكن  عض  ء 

بعض.أفراده   اشتأمَّ   عن  إذا  عىلٰ امل  ا  الللطف  يكن    شكر   يفومل 

يف كن  ياللطف ومل    عىلٰ   شكرالأو اشتمل  اف ذلك،  طأللا  غريه من

 ).يهاموب إلاد الوجنأمكن استك، لذرتاف االعد جمرَّ 

  ؛نيع املذهبواز مج جاالستدالل عىلٰ   أقول: هذا رشوع منه يف

وحده    نَّ أل يقااللطف  أن  بيمكن  غريه  ل  والشكر  قيام  مقامه، 

 عن بعض. عض أفرادهء بإجزايقال ب نْ أ كن وحده يم

اشتم  اأمَّ و اللطف  إذا  اعىلٰ ل  يف  و  شكرل  يكن  من    غريهمل 

شكاأللطا تعف  لنيَّ ر  يقم  فة  لطفيَّ   اشتمل مقاغريه  لم  وإذا  مه، 

عىلٰ  يك  الشكر  ومل  يفاللطف  أفراد  غريه  ن  ]] ١٨٦  [[ص/  من 

 .بعضيقم بعض أفراده مقام  ، وملشكراً نه  لكوتعنيَّ  الشكر لطف

اعتقدلِّ كمن امل  داً حأ  ر أنَّ دِّ لو قُ (وقال:     موراألُ من    واحداً   فني 

 ).اً  يكن خمطئجب ملألربعة ملوا

 جتهد أو التقليد ألهله. للمدليل ا المَّ إوجب هنا امل ل:أقو

ا يكون   أو أحدمها، إمَّ شيئنيبالتزام    )طئاً كن خممل ي( قوله:  ويف

حقَّ اً مصيب  تهدٍ جم  كلُّ  اجلميع  بكون  أو  تقاً ،  ملا  م  يف  مدَّ ؛   ناملايض 

  أ اخلطنفي  ه قصد بلَّ عل، ودأح  به  ن مل يقلنهام، ولكبي  معجواز اجل

أ إالَّ و،  اخذةاملؤنفي   عليه ما يظهر لنا، فهو    فٰى أن خيمن    لُّ ج فهو 

 ا. لم بام قال منَّأع

قُ قال:   أنَّ دِّ (ولو  لر  الواجب  فعل  مثالً ه  ووجوبه  احلرام،    ترك 

معرضاً  النظ  لقبحه  يفعن  مل  ر  يكالوجه  م  اهللا   نْ إ  ذاً ؤاَخ ن    شاء 

فإهنَّ اىلٰ عت مسأ؛  دقا  الع  رس يع  يقةلة  احلا  مِّ واعٰىل  فيحتقيق  ، هال 

ن ليفكفت هبا  عرسوهم  مع  تعاٰىل:  ؛نفيٍّ   اهللاُ   لقوله   
ُ
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 الوجه.ي لوجه وذ ام بنير التالز كه ذأقول: قد سلف عن

نكر  ذ  وما فيه  الهنا  إوع  أبلغ  ه  بل  ،ليهتفات  ألمنهو   نَّ ؛ 

ما سوٰى   اض عن كلِّ راإلعذا فيه  هتالزم، وال  راعتبا  فيه  السالف

وا ق الوجوب  وقد  أممدَّ لتحريم.  الفصل  نا  فصل لثالاام  بال  ث 

نرٰى ع  ذلكفيه حتقيق    كالماً  فريداً ال  مليه  فلرياجع  ثَ ،  فإمَّ ن   هنَّ ة؛ 

النايع عٰىل    ظر ثر  احمفيه  عني  إىلٰ ر  طااخلويعرب  ويه،  وير  حلقِّ ض   

 يرويه. دق والص

أ واع ن�   ومنه:  ،كللتربُّ   يكون  تارةً   شيئة هللامل  رذك  نَّ لم 
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ْ
إِن ااَم  يكون    ارةً وت  ].٢٧الفتح:  [  ُهللا آِمنِ�َ َء 

والتوقُّ للرش ألومنه،  فط  اهللا يشا  نْ أ   الَّ إ  دخلنَّ :  وعٰىل  ء  ن  ذيه، 

املس  از ع جوتفرَّ ي اهللا  إنْ   ]]١٨٧[[ص  /  سلمم  أنا  :لمقول  .  شاء 

املصمق  واألخري للتربُّ ه  نَّ ف؛ ألنِّصود  معنٰى  املال  ذة ؤاَخ ك يف عدم 

ر  ا  ويدلُّ   أيه.عٰىل  مٰىض توقُّ لعٰىل  فيام  قوله  ك(:  ف  من    لٍّ جتويز 

 .)لتعينيا  قائم وال قاطع هنا عىلٰ   الوجوه

تعارضعرفت    قد   ول:وأق    ىلٰ يق احلال ع ق حتة عرس دلَّ ألا  من 

  آلية اب  نفيٌّ م  والعرس  ني.لالغاف  الءهعن اجل  الً  فضالعاقلنيء  لامالع

وب ملزومه،  فينتفي  موالرواية،  العصمة  الاهللا  احلغوايةن  وله  د م، 

  اهلداية.عىلٰ 

اغت  وهذا ما  وا نينآخر  بجمعه  متنكِّ ا  وضعه  يف  من   بنيعتنينا 

 .نهنَار ُس ختصالا بني منومتنكِّ  نه،نَار ُس اإلكث

*   *   * 

١١١  - ا:  

 :)هـ٤٣٦ت ( ملرتٰىض د االسيِّ  /المكيف علم ال رية خالذ

 خ:أصحاب التناس فصل: يف الردِّ عىلٰ ]] ٢٣٤[ص [/

أ ا قد استفيدهذا    نَّ بطالن علم  من  املذهب  قدَّ   أيضًا، ألنَّ اه  بام 

ا  دمويق  قاق ومل الستحال  الماآل   ٰىل أنَّ إون  أصحاب التناسخ يذهب

دفع   اهللا  عٰىل  والبطاأل  ىلٰ تعاإيالم  فإنَّام  ائمهفال  أهنَّ ادَّ ،    ا عوا 

مت وتكليف سبق.  ت ملعاصٍ وباعق هذه ال  تاستحقَّ  ا  وإذا كنَّ  تقدَّ

 هب.  هذا املذسُّ فقد يبطل أُ   لغري االستحقاقاألمل  عٰىل أنَّ لنا دلَّ  قد

عىلٰ  يدلُّ  قوهلمال بط  وممَّا  أنَّ ن  األم  :  شأن  إذن  فُ مل  عٰىل    ِعَل ا 

واالستو عقال  ]]٢٣٥/[[ص    لسبي وأنْ قاقحبة  نه  ار يق  ، 

واالستخفا ذلك مُّ الذو  الرباءةواإلهانة  ف  فعل  قبح  علمنا  وقد   ،

 ة.ري مستحقَّ اآلالم الواقعة غنَّ أ . فعلمنا بهائموال ع يف األطفالأمج

إنَّ   نْ فإ ذمَّ قيل:  تستحسنوا  مل  ولعنهفألطا  ام  ألال  ال  نَّ م  كم 

أنَّ  قتعت هباآل   الإنز دون  عقالم  وم  ذمَّ حسستن  نحنوبة،  هبا   مهن 

 االستحقاق. بيلس م عىلٰ ال م من اآلهب لفع أنْ  ادنام العتقعنهول
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ذمِّ  قبح  وواألطف  بهائمال  قلنا:  هلا  عنة  لوال  خفافاالستال 

،  سبٍب اقل وعٰىل كلِّ وجٍه ومن كلِّ ع  رةً ا معلوم رضووالرباءة منه

 العموم.ك ا البابهذ ص يفواخلصو

وممَّاآخيل  دل عىلٰ ي  ر:  اآلناذكر  ام  دلُّ  أنَّ  ة  لشاقَّ ام  ال : 

صلوات اهللا  (ل باألنبياء  تنزة  املؤمل  بواملصائ  يدةداض الشألمروا

ط)عليهم علمنا  ومن  منهارهت،  جيب  هَّ والزُّ   الصاحلني  م  ممَّن  اد 

وع مدحه  فدلَّ تعظلينا  [عىلٰ   يمه،  مذذلك  بطالن  يرٰى  ن  مهب  ] 

 ات.وبلعقلسن إالَّ م ال حتالاآلنَّ أ 

 يص قبل ملعام واقعوا اهنَّ أ   نبياء  األيف    عوايدَّ   هلم أنْ ليس  و

ة، فالن ة. وذلك ألنَّ األ  يف  اوقبوا هبعبوَّ   ة قد دلَّة الصحيححال النبوَّ

يف    األنبياء  من  من املعايص  ء   جيوز وقوع يشه الت عٰىل أنَّ دلَّ 

وال   ة  النبوَّ وسنُشاهقبلحال  الكال  ذلكبِع  ،  النيف  يف  ن م  اتبوَّ م 

 ته. ومشيَّ  عاىلٰ ت إذن اهللاتاب بذا الكه

أ ]] عىلٰ ٢٣٦ص  [[/ م    كل هنَّ واق و  ذلك  ع انوا  اق وا  مل  بل  ة  لنبوَّ

ة من أمرختُل حاهلم بعد ال ا ين:  نبوَّ تلك املعايص من    ايكونو  أنْ   إمَّ

عليهتائب أو  مني،  فإنْ رصِّ ا  [تائبني  ين.  منها  حيسن   فال  ]كانوا 

عم،  هالمإي [السيّام  يمن ند  أنَّ   ذهب ]  حيا  إٰىل  ال   إالَّ   سنألمل 

ا  نَّوا مقُّ يستح  نْ أايص وجب  ملعاعٰىل    ينكانوا مرصِّ   نْ وإ  ،احق� مست

والذمَّ  واإلهانة  اواللعن يف ح  االستخفاف  فعل    ة، وحيسنلنبوَّ ال 

لاملغ إٰىل هذا ذلك هبم، وما يبل  . وضع حمصَّ

وممَّ  آخر:  يد دليل  ب  لُّ ا  ق طالعٰىل  اآلال   التناسخ:ول  ن  م  أنَّ 

كان يف  فعولة  ملا ع األطفال  فنذ  ىلٰ ت  سالفة  كامللوهع وب  وهم  و  ا 

السيّام    -يذكروا    ال هذه أنْ  أحويفقوهلم  ع  كامل  عىلٰ   بعقل وجال

التذكُّ م الش ع  وحبوالتي  ااألحوال    تلك  - ديد  ر  فيها،  ما    عصوا 

وز   جيقل الالعا نَّ ، ألم أطفال لذي نزل هبم وهه العقاب اا بواستحقُّ 

مث ين   نْ أ  ذلسٰى  مل  الت قوَّ ع  ك  وإنْ ذكُّ ة  أنْ ف  عضهب   يسن  ر،  جيوز    ال 

ينساه مجيع    أنْ    جيز مل   عقالءلاه بعض اينس  جاز أنْ   وإنْ ٰى مجيعه،  ينس 

نسٰى أحدنا  ي   أنْ   ول كتجويزالعق  ه عنيز ذلك يف بعدالعقالء. وجتو

أمرياً   أنَّه البلد  يف  كان  عظي بعض  كثريان  اململكة  ورُ عالر   م    ِزَق يَّة 

 ا شيئًا. نهر مكيذ  ال  ك حتَّٰى  مجيع ذلسٰى ين   والد، ثمّ ألموال وااأل

اعرتاو هذا  بأنَّ لدلياضهم  ينسٰى ه  ل:  أص  قد  ح  اب ما  ال يف 

بيش ليس  ألنَّ الطفولية  أوجبناا  ء،  بدءأنَّ   إنَّام  كان  لتي  ا األحوال     

ال كامل  مكلَّفاً فيها  معقل  منه  الطفوليَّ   ،اي� أمورًا  ف  بخالة  وحال 

 ذلك.

واع٢٣٧ص  [[/ بطولرتا]]  بيشملدَّ ا  ضهم  ليس  أيضًا ة  ،  ء 

ة كقرصا  طول  نَّ أل   ثال، امل  كرناه منا ذمداللة  اب بيف هذا البها  ملدَّ

أهل اجلنَّة ال  وهلذ أحيذكرو  بدَّ أنْ ا نقول: إنَّ    دنيا ليف دار ا   واهلما 

 أو أكثرها.

ختواعت بام  احللَّ ذارهم  بني  وفقدالنيل  زوال  من  غري    املالك   

  بني  للَّ خت وإنْ مسه، ا فعله بأم ومه ييذكر يف ا قدأحدن نَّ أل ،صحيح

إزا، جيماحلالني يو ًا  ر أيضد يذكوق   الثواب،  رٰى لعقل جملة ا ري يف 

 غامء.أو إجنون أو سكر   من األُمور ما ختلَّل دونه

هلم أي  أنْ   وليس  زوا  جوِّ املدَّ   نْ قولوا:  ُكلِّ   ةتكون  فيها التي  فوا 

. وذلك ت ِسيَ لهذا نُ ف  ارية جد� يس  كانتصوا  ة فعيَّ فولحال الطمثل  

النسيان  أنَّ  ا يتام  إنَّ   يف  ه  اليسريةمألُ وجَّ كانت  ذا  إقرية  واحل  ور 

فأمَّ دةامعت إ،  جيوز  ا  فال  معتادة  غري  كانت  وإنْ   أنْ ذا    قلَّ   ينسٰى 

ها يف  الفيلة فرآبلد  إٰىل    افرثّم س   قطُّ جالً مل يَر فيالً  رنَّ ا، ولو أ زماهن

يذك ذلك حتَّ نسٰى ي  أنْ  جيز  مل  نزما  أقرص مٰى ال  جل  ر ألالتذكُّ ع  ر 

زماقرص أنَّ يَّنَّب  وقد  نه.  اتَّفق  هذا  ا  ويف    لو  جيزاعمجواحد  مل    أنْ   ة 

 يتَّفق يف  ز أنْ  جيوقٍت واحٍد مل  اتَّفق يف  مجيع العقالء، وإنْ   فق يفيتَّ 

 وقٍت. كلِّ 

أ م  ويدلُّ عىلٰ   دليل آخر: امل  نَّ ا ذكرناه  عٰىل    لفعومن حقِّ األمل 

الوج أنْ واالست  بةعقوه  جيال  حقاق:  به  ب  علي  الرضا  ه،  والصرب 

يفعلن  حيسو من  أنْ به    ممَّن  وخي هيرب  وه  بخالكلُّ لك  ذدع.  ف  ه 

ليها  صرب عبال  دونا متعبّ نَّ ض التي يفعلها اهللا تعاٰىل، ألألمراحكم ا

هبضوالر وأنْ اء  نجزع    ا،  والال  ألهنَّ كوهنش  منها  يف    اا،  نعم 

 ات. ليست بعقوباألمراض  نَّ ه بأ  ذكرناامبنا ، فعلماحلقيقة

م: بطالن قوهل  ىلٰ علُّ أيضًا  يدا  وممَّ دليل آخر:    ]]٢٣٨[[ص  /

حيق أنَّه   أ د  من  أنْ حسن  العلوم يؤمل    دنا  طلب  يف  وُيتِعبها    نفسه 

ا مل  اومستحق�   سن إالَّ عقوبةً ال حي  كان األمل فلو    ارة،واألدب والتج

 فسه.ب ناق يع حدنا أنْ أ من  حيسن ذلك، ألنَّه ال احسن منَّ

وممَّ   دليل أ يُ ا  آخر:  ذستَدلُّ  عٰىل  البتداء ا  حسن  لك:يضًا 

 مؤمل.قٌّ يف، وهو شاتكللبا

أنْ ال  و إنَّ ي  يمكن  وجقال:  ألنَّ   االستحقاق،  حسنه  قد ه  ا 

. وهذه قوبةبله يستحقُّ به عنب ق ذليف، فال  التك  تداءرضنا أنَّه ابف

 هم.الردِّ علي فية يفة كامجل

  *   * * 
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لنقد املح  ):ـه٦٧٢ ويس (تالط ينصري الدِّ ن  /صَّ

التناسخ  ساف  :ةسألم  قال:  ]]٣٨٤[[ص   عنتَّ مد  عليه  د فق 

 : وث النفسبحد قائلني ال

بالقائ اتَّ لون  النفس  فساحدوث  عٰىل  لوفقوا  التناسخ،  جوه  د 

 :ثالثة

عن    ون حدوثهاكفي  دوث النفس،حلنا عٰىل  قد دلَّ ا  نَّ أ أحدها:  

ممبدئ القديم  رش حد  عىلٰ   وفاً وقها  ملوإالَّ   ط،وث  ي  حدوث  ها  كن 

   حدوث الَّ إيس  لط  ذلك الرشو  لك.ذ بل  من حدوثها ق ن أوٰىل  اآل

فالب حذإدن.  االسن  التدوث  لفيضان علَّ   بدينعداد    ة 

ذي ث الدلبدن احلام. فالقديس عن مبدئها االنف]]  ٣٨٥ [[ص/

نفيتعلَّ  به  سبيل   سق  بتال  عٰىل  ال    س نف  بوللق  يستعدَّ   وأنْ   دَّ ناسخ 

فيجتمع  اءً ابتدرٰى  خأُ  عىلٰ ال،  وبد  نفسان  واحد.  ألن  حمال،   نَّ هو 

 . يئنيال ش شيئاً ته اواحد جيد ذ كلَّ 

  عٰىل حدوث النفس، ودليلكم يف  ة نيَّ ة مب جَّ : هذه احلاضرتاالع

م  النفس  ال عىلٰ   يٌّ بن حدوث  فساد  احل   ناسخ ت  الح  ما  فيهعٰىل    ، ال 

وس  قال: النفي   نْ وز أ ال جي  مَ ـ ن لِ لك  ه ال دور،منا أنَّ . سلَّ دورًا ون فيك

فاهيَّ ا باملخمتلفة   املستعة،  ال  حدلوا  دُّ لبدن  منها    ا مستعد�   كون ية 

س لغري  التس م لَّ ها.  لكن  ي وا نا  بدَّ ،  اهلويَّ   ال  يف  التباين  و من  به  ة،  ما 

فل مشرت  غري  التباين فيه.  البدن  يلز  مك  كون  من  ملخصوص  ا م 

ا   اد� مستع  اخلاّص   ملوصوفةللنفس    . خرٰى ألُ ل  اد� مستع ونه  كة  يَّ هبذه 

 ؟ دنبلنفسني بال ا ق لُّ عز ت ال جيو مَ لِ ف  ،ساواة املول منا حصسلَّ 

الذي يدرك   ، قلنا:)حداً وا  يئاً ش  د نفسهد جيحأ   كلَّ   نَّ قوله: (أل 

نف  نفيس نفساً نفسه  جتد  نفس  وكلُّ   ،يسهو  فلم    حدةً او  ا  ال غري، 

 م حمذور. يلز

ة  اهيَّ باملفوس  الن  تالفخوا  ،ٰىل ما تبنيَّ الزم ع  الدور غري  ول:أق

ماطب ملا  اهلويَّ والتباين  .  رَّ ل،  جهةحي  امإنَّ   ةيف  من  وإذا الب  صل  دن. 

اك مان  املستفللن  اتعد� سلبدن  وس  تعلَّ نسخ  احلادث  معًا للنفس    قا 

يكن    وإنْ   ،به بطل  اد� مستع مل  وتعلُّ التن  هلام  نفسنياسخ.  ببدن  ق   

أحوالاخ  يوجب بأنْ تالف  امل  ه  فيه  كًا مع  نبالتقاحيصل  م النو، 

 ل بالبدهية.وذلك حما ن،سكوحلركة والااليقظة، وو

آخر    بدنا يف  دننبة قبل  وجودتنا مهويَّ نت  انيها: لو كثا: ولقا

 ا تلك احلالة. رنكَّ لتذ

جي مل  أنْ االعرتاض:  ت  وز  كلِّ أحوا  رذكُّ يكون   فاً موقو  بدن  ل 

 .دنبذلك الب قعلُّ عٰىل الت

أنَّ و لزم ، فياجباً ن ويكو  ا أنْ إمَّ   كانلتناسخ لا  ه لو صحَّ ثالثها: 

امل  اهلالكني  ددن عيكو   أنْ  حمال،    وهو  ،و جائزاً أ   .ثنيحدَ مثل عدد 

به  ألنَّ  فيطَّ مع  النفساء  قيلزم  بنيلة  التعلُّ ام  هذه   وضعف  قني. 

 ة ال خيفٰى.احلجَّ 

ال  ]]٣٨٦[[ص  / لليل  دأقول:  بصحيحالثاين  ألنَّ يس   ، 

إنَّ ذكُّ الت بآلة،ي  امر  اختلف  كون  ياآل   ت وإذا  مل  بالت  ر  لتذكُّ ا   قاءكن 

وال الل  دليبحاله.  يقتيضالثالث  تسذي  هلالكني ا  عدد  ياو 

 تقدير  يل عىلٰ ز التعطا وجو  ناسخالت  ر وجوبتقديثني عٰىل  حدَ ملوا

جديلٌّ  بال  ، ألنَّ جوازه  يقو تناسالقائلني  بالتسخ  والون  ن  كا  إنْ وي 

يفمَّ وأ   األوساط.يف    مستبعداً  األا  و  الذخيار  ون  غيبلين  األرشار 

 يل. زون التعطجوِّ ٰى فيُ قصوة الالدرج

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦ت  ( مة احليلِّ عالَّ لا /معارج الفهم

 :اسخلتنايف ]] ٤٨٤ [[ص

ويلزملقا صحَّ :  التناسخني    اجتامع  يلزم  هبأنَّ   هووأفسد  ،ة 

 زمة. أمنع املالو ،نينفس

هذا اإللز أقو الت  امل:  الثفسريعٰىل  ٰىل  ل اإلعادة ع وهو محاين،   

النفس  دإعا آخردب  إىلٰ ة  الناسوا  .ن  التنحَّ ص  يف  ختلف    ، اسخة 

 ه آخرون.فاون مقو  فأثبته

فسني عٰىل بدن  امع نلزم اجت  ناسخالت  حَّ صه لو  بأنَّ النفاة    حتجَّ او

 مات:مقدَّ بعد  تظهرام الزمة إنَّ واحد، وهذه امل

 ثة.ادالنفس ح أنَّ ها: إحدا

 قديم.  دجمرَّ  ة يف حدوثهاالعلَّ أصل   أنَّ  ية:الثان

 ض.في ال  اممت وجبياألصل ذلك  أنَّ  ة:ثالثال

أنَّ ا بدَّ   ثحدَ ملا  لرابعة:  ذلكوحام  ،استعداد  من  هل  ال   ل 

 ة. املادَّ  واد هستعداال

 ا.مات قد مٰىض بياهناملقدَّ  هذه و

لنفس ا   ببيان أنَّ و  ام هذلك إنَّ ن، والبد  ة النفسمادَّ   أنَّ اخلامسة:  

 .بسيطة

أنَّ السا  . ل املعلولة جيب حصومَّ التاة  العلَّ   صولند حع  دسة: 

 .ةمه املقدَّ هذان يب ]]٤٨٥[[ص /  أيضاً مٰىض د وق 

 إٰىل بدنٍ   نٍ من بدالنفس    لانتقا  صحَّ   وقول: لا فنذا عرفت هذإ

اجتامع لزم  عٰىل  نفَس   حادث  فس  الن  نَّ ألاحلادث،    البدنذلك  ني 

فع حدوثهالَّ حادثة،  بتامكان  إنْ   ة  ق ت  قِ مها  لزم  فمهادَ ديمة  بدَّ ال،    
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قديمو  ،حادثة  كونت  أنْ و ااحلو  .األصل  هو  أعني  ادث  لقابل 

ال ل الفعَّ قو العس هلنفاحدوث    ةلَّ البدن، فع  نفسلة اومادَّ   ة،دَّ اامل

  وأنْ   بدَّ   ال  َث حدِ أُ املفروض إذا  البدن، فالبدن احلادث    حدوث  مع

نفس  نتقلت إليه  ا  هبا، فإذااإجية وض العلَّ في  له نفس لعموم   حيدث

 ر.ذولزم املح  آخربدن 

 مٰىض   قدو  ،تماهذه املقدَّ   املنع منب  هو  ام هذا إنَّ جلواب عن  وا

ق به  نه تتعلَّ م تكوُّ قبل متا  البدن  إنَّ   :م نقولتسلييه، ومع الم فالكال

  من استعداده ن  بدلل  مانعاً   قعلُّ الت  ويكون ذلك  ،خةالنفس املستنس

 ها به.قرٰى وتعلُّ خ النفس األُ  لحلصو

 ابه:وعدوم وجامل يف شيئيَّة بحث

واملثبقا راموا  ل:  هذهصوا  تخلَّ ي  بأنْ تون  ائيَّ بشي  عن    ،عدومملة 

م  مع أهنَّ   ، عدمل يف الصغري حاد  وجولندهم اع  صوا، فإنَّ تخلَّ يومل  

ت هبام الذا  صفتَّ مخر  جود آصل وحي  وإالَّ   ،نهحيكمون بإعادته بعي

اتِّ   ،وقتني  يف في  افها هبامصويستدعي  و  هو  ،تزايد الوجوديف وقت 

 . حمال

مأقول الب:  أرادوارصعتزلة  ا صوا  تخلَّ ي  أنْ   ة  الدليل   لِّ لداعن 

استحالةعىلٰ  املعدومإعا    وهدة  أنَّ ،  آخر    زيتميَّ   ال  هو   مثله،عن 

إٰىل القول بأنَّ أفالتج م  أعد  اعيان، فإذ األبت يفء ثاملعدوم يشا  وا 

متيَّ عض اجلواب  اهللا لثبوته    ]] ٤٨٦[[ص  /  خر لبعض اآلن اعز  هر 

فعيانألا  يف إعادته  أراإذا  ،  بعيند  عنمتيَّ و  ،هأعاده  املخلوق    ز 

  بهم أنَّ همذ فإنَّ ل، طدهم باص عنهذا التخلُّ و .بوهتام معاً لث، ءً تدااب

فإذا الو العدم،  يف  بثابت  ليس  ال   جود  ذلك  عند    وجود ارتفع 

دوم أعاده   املعتعاىلٰ  اهللا عادأ  ، فإذاضاً حم نفياً  الوجود تفٰى نا اإلعدام 

فقالً أوَّ   كان   الذيجود  وال  بذلك اعرتفوا  .  عدوم  امل  أنَّ   ناهاهد 

 . ثابتاً ن يكو ال املعاد

 :  وجود آخرل الود األوَّ ج د هو الوعاملا  أنَّ ٰىل  والدليل ع  وا:لقا

ذلك    صحَّ ه لو  ألنَّ   ،يف وقتني  جودينة بوصاف املاهيَّ ه يستحيل اتِّ أنَّ 

اتِّ  هبامافهصألمكن  واحيف    ا  ألنَّ وقت  ت  قبل  اإذ  الذات  د، 

قاب  قت  ويف  )الثاين  بالوجود(  صافتِّ اال   ، قتو  لة له يف كلِّ كانت 

لوا الق  كون(  ورةَ رض من  ابول  يستح  ة،ملاهيَّ زم  اتِّ يلكن  اف  صل 

 الوجود.د يف تزايالستحالة ال ،ة بالوجودين يف وقت واحداهيَّ امل

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦(ت  يلِّ احلمة العالَّ  /ليك النفستس

هر، حلدوث  عندنا فظاا  أمَّ   باطل.  سخالتنا  ) هـ(]]  ١٢٥[[ص  

تهي  ث يناحلاد   نَّ فأل   ،ثر األوائلأكد]  ن[ع  ااها. وأمَّ أثبتن  إنْ   فسالن

قديمم  إىلٰ  إنَّ   ،فيضال  عامِّ   بدأ  استواحلدوث  بواسطة  هو  عداد  ام 

قة  لِّ س متعيوجب فيضان نفثه  فحدو  ،لبدنفس ال النوقابالقابل،  

انتقلتف  ،هب نفس  إ  لو  اجتمأُ ليه  نخرٰى  عىلٰ فع  حد،  وا  بدن  سان 

 ال. وهو حم

*   *   * 

١١٢ - ا:  

ريَّ  ئلاسملت اجوابا  :هـ)٤٣٦(ت  السيِّد املرتٰىض  /ةالسالَّ

مون   به املنجِّ ُخيِرب ل فيام  وما الق:  امسةلة اخلملسأا]  ]٣١٤[ص  [

ا املانع  ؟ وممالنجو  ات تأثري  إىلٰ ن ذلك  ويضيفو   حوادث  من وقوع

؟  لشعاعاب  ااألدمة فينأثري الشمس  حدِّ ت  ىلٰ ب عر الكواكؤثِّ تُ   أنْ   من

  ت ا ريأثتال تكون  من أنْ  ام املانعف  الً واكب مستحيتأثري الك ان ك إنْ و

ا فعل  هذ  عند  العادة  ٰى ربمجتعاٰىل  هللا  من  أو  الكواك  هطلوع  ب 

ذلك،  فلينعم    انتقاهلا؟ وكيف وق مش  إليهاألنفس    نَّ فإببيان  ة. 

أنَّ ح  منيملنجِّ ا  إنَّ   :ولقن مع  م  ه ادسون  يفسد  إالَّ ال  أقواهلم    ن 

باِرب ُخي   مهنَّ إٰى  تَّ حل،  القلي ومووقت  لكسوفون  فالقه  كون  ي  داره، 

ثري  أهذا الت حصولارهم بإخب بنيفرق  يُّ ، فأمنهأخربوا ا م عىلٰ  إالَّ 

 ؟سامناتأثريها يف أججلسم وبني حصول هذا ايف 

أإىلٰ هبون  مني يذاملنجِّ   نَّ لم أع: ا -  ق لتوفيهللا ا اوب  -   اجلواب   نَّ  

ت عليهالكواكب  ومن  األرض  يف   إىلٰ ا  ندوهنيس  عاالً فأ   افعل 

فيطباع وما  أ ها،  يذهب إىلٰ حهم  أنَّ د  تاهللا    العا  اىلٰ ع    أنْ ب  دةأجرٰى 

قرعن  يفعل بعضهد  منب  أو    ا  أفعببعض  أ  ،االً عده  غري    نْ من 

للكوا يف أنفس  كب يكون  تأثري  ا  لك.ذ  ها  هذدَّ ومن  ذهب امل  اعٰى 

ل  يف ذلك، ومتجمِّ   دماءا ذهبت القف مائل بخالو ق فه  اآلن منهم

إومتقرِّ   اإلسالم،  أهلعند  املذهب    اهبذ وليس   بإظهاره.  ليهمب 

بق تقدَّ   دٍ حألول  هذا  كاالذفكأنَّ  م،  ممَّن  جيوزي  يكون    أنْ   ن 

الدلَّ   نْ وإ  -ًا  حصحي فسا  عٰىل  يذه  -ده  دليل  إليال  وإنَّ بون   امه، 

إىلٰ يذهب ال  حالملا  ون  ص  الذي  ف  ته.حَّ يمكن  ن  مواملتكلِّ رغ  وقد 

الكالم]   أنَّ [من  ال  كال  يف  فين  أنْ   جيوزواكب   فاعلة.  اتكون 

أ تكلَّ و نحن  موا  يضاً منا  وبيَّ ذ  ىلٰ عضع  يف  بطنَّلك،  الطا  ع  بائالن 

 . ليهاإفعال  افة األضذكرها وإون بذي هيذال

أنَّ نَّوبيَّ  أنَّ   وقد  ،قادراً   احي�   يكون   أنْ من    بدَّ   الفاعل ال   ا    علمنا 

ال عألفا  حصحِّ وما يُ   ؟ف تفعلكيفالصفة،  ذه  اكب ليست هبالكو

 ؟افيه مفقود



 ٤٣١  .............................................................................................................التنجيم ) ١١٢(/ التاءرف ح

ة  قادر   ة واليَّ بح  يستا ليف أهنَّ   كثريةً   اً ق رُ طُ   مونملتكلِّ وقد سطر ا

 . ]ضعرتكثرها مأ [

أنَّ احليا  إنَّ ك:  ذلقيل يف    ما]]  ٣١٥[[ص  /وأشف   معلوم    ة 

تور تنفيها  النا  رارةكحرة الشديدة  احلرا   أنَّ   ، ومعلومثبت معهاال 

أشدّ ال  حرارة حرارةو  شمس  من  ألنَّ ريبكثالنار    أقوٰى  ي  الذ  ، 

إلينا  ي بعد اصل  أو  ثامي  ااعهشعبة الشمس  ة من حرارفملساعٰىل  ل 

كاار،  النحرارة    عىلٰ يزيد   الصفةن هبوما  ستحيل مة  ارمن احلر  ذه 

 .احي�  كونه

من كلِّ   وأقوٰى  يفذلك  انفي    ه  وما  كون  مفلفلك  شمس  يه  ن 

وكوكبوق  الأحياءً   مر  بني  نَّ فإ  مجاع،واإل  سمع،  خالف  ال  ه 

الملسا يف  ارتفامني  عنع  وما    حلياة  من    ليشتمالفلك  عليه 

وأ  مدبَّ سخَّ ما  هنَّ الكواكب،  مرة  موذ  فة،رصَّ رة  دم  علوملك  ن  ين 

والقدرة عن  ا عٰىل نفي احلياة  وإذا قطعن  .ةً وررض  9  هللارسول ا

 لة؟ عف تكون فاب فكيكواكال

أهنَّ  احلجَّ يف  ستظهاراً ام  إليهمنا  لَّ نا قد سعٰىل أنَّ  قلنا: و،  ةا قادرة 

  ًء وإنَّام داتاب  ريهيفعل يف غ  نْ ال جيوز أ   هنَّ فإ  قادراً   كان  م وإنْ جلسا  إنَّ 

غرييفع يف  والوالت  سبيل  عىلٰ ه  ل  الف  وصلة  من  بدَّ   ليد،  اعل  بني 

فيه.   غريواواملفعول  مملكواكب  لاسَّ   وصلة  ناة  وبينبينه  وال  نا، ا 

 ؟ يناكون فاعلة ففكيف ت

أنَّ ٰى عادَّ   فإنْ    ال جيوز أنْ   الً أوَّ   واءفاهلاهلواء،    هي  الوصلة بيننا   

لة  اء آ هلو و كان ال مّ األثقال، ثل ومح يدةحلركات الشدا  آلة يف  نيكو

اكرِّ ُحت  هبا  أ ل  كواكبلنا  أنَّ   نحسَّ   نْ وجب  ونعلم  اء  اهلو   بذلك 

نعفنرصِّ ويُ كنا  رِّ ُحي  كام  يفلا،  األجساغري  م  من  حرَّ نا  إذا  بآلة  نا  كم 

 . حتريكه لنا هباموضع 

فينااحلادث  يف احلو  أنَّ عٰىل   أنْ ما ال جيو  ادثة  بآفعَ يُ   ز  لة وال  ل 

واكاإلرادا  بسب  عن  ديتولَّ  كثريوأشيات  العتقادت  فكيف   .ةاء 

ذلككواكال  تفعل تصحُّ فين  ب  ال  وهي  خم  أنْ   ا  ة  رتعتكون 

قدرة  وال بقدرة،  إالَّ   يكون قادراً   نْ وز أجلسم ال جيا  نَّ أل؟  لألفعال

 فعال. األهبا رتع خي نْ أ ها  نوع وز ألمر يرجع إىلٰ جيال 

األدمةفأمَّ  تُ سفلي  ا  عىلٰ   رهاؤثِّ ت  وجوهنا ة  ققياحل  الشمس  يف 

ووأبد ت  امإنَّ اننا،  املىلٰ عااهللا  هو  هلاثِّ ؤ  بتوسُّ اعوف  ر  حرار لها  ة  ط 

كام تعاأنَّ   الشمس،  احل  ملحرقا  هوٰىل  ه  النار،  يقة  قعٰىل  بحرارة 

م  ة لألجساد مسوالشمس   بثقله، وحرارة مه احلجرشِّ ُهت هلاشم ملا وا

مفهومة  جه  من كامة  أنَّ معقولة،  ُحت     األجسرِ النار  ه وج  ىلع  امق 

يف  جاملهذا    ريجيفينا    واكب للكتأثري    أيُّ ف  معقول. ه  ييز مترٰى 

 عليه.در يقال ا  ك ممَّ ذل فإنَّ  يه إلفليرش ه؟توالعلم بصحَّ 

أنْ ممَّ و يمكن  إبطال  معتَ يُ   ا  يف  الكوا  أنْ د  فاعلةً تكون   كب 

األم  يضيقت  ذلك  أنَّ   نا،ل  فةً ومرصِّ  ]]  ٣١٦[[ص  /ر  سقوط 

والذاو ونعنَّ  مِّ لنهي  كلِّ ين  ورذمع  كون ا،  تقعإسا  يف  ا  منَّ  ءة 

عىلٰ وريمشك  وغري  ، ينابأيد  جنيهاون يشن  ا  ء  حسان إلمن 

وواإل بفِس نُ   ءيش  كلُّ فضال،  قولد  هلذا   فهو  ةجربِّ امل  ه  مفسد 

 ب. املذه

اأمَّ ف ولوجا  أنْ ه اآلخر:  تعاىلٰ   هو  اهللا  أ يكون  العاج  برٰى    أنْ دة 

له أو صااتِّ وبه  واكب أو غروطلوع الك  دعن  خمصوصةً   الً يفعل أفعا

بيَّ ف  ،قتهمفار أنَّ نَّقد  ام وإنَّ   ة،البتَّ   منيمنجِّ للبمذهب    ليس  كذل  ا 

  جيري اهللا تعاىلٰ   أنْ   اً كان جائز  قده  وأنَّ به،    بالتظاهرن  لون اآلجمَّ يت

بذ طر  لك،العادة  ال  إىلٰ لكن  بأنَّ   يق  وثق لك  ذ  العلم  وقع    بت. د 

  يخ أو املرِّ ل  حز  نيكو   العادة بأنْ  أجرٰى  ىلٰ تعا  اهللا  بأنَّ أين لنا    ومن

  ذا كان كذلك إشرتي  امل  نَّ أ ، ونحساً كان    طالعلجة ا در  كان يف  إذا

سعداً  ب  وأيُّ   ؟كان  مقطوع  جاسمع  بذله  وأيُّ ء  به  خربَّ   بيٍّ ن  ك؟   

 د من جهته؟واستفي

يفعوَّ   فإنْ  التجربة،  لوا  عٰىل  ذلك  كان وم  ذلك  بناجرَّ   اأنَّ و  ن 

فوجدناقبل عىلٰ نا،  هذهه  ملالص    وإذا  أنْ في  اً جبوم  ن يك  فة،    جب 

 .اً ن معتاديكو

  ؟ادهارامها واطِّ ربة وانتظتجال  ة هذهحَّ م لكم صسلَّ   نا: وملنق 

رأيناوق  صوابأكثا  فيه  خطأكم  د  من  وكر  أقّل م،  من    صدقكم 

  يقع لذي فاق ا تِّ ال ا فقت منكم إىلٰ إذا اتَّ  ةتم الصحَّ نسب بكم، فأَال كذ

املخمِّ  واملرجِّ من  رأينا  ؟من  من  من  فقد  ممَّ أك  ءالهؤ  يصيب  ن  ثر 

 صحيحة. ةوال قاعدتمد عأصل مري غ وهو عىلٰ  طئ،خي

أو طالع  ذ الخخل عليه يف أ م زلل دجِّ بب خطأ املنقلتم: س إذاف

 كب. لكواا رييتس

ولِ  كانت    مَ ـقلنا:  وتِّ االسببها    بتهصاإال  ام  وإنَّ   ؟التخمنيفاق 

أحكام  ن عٰىل صحَّ الو كوالتخريج    ا التأويلهذ  لكم  ان يصحُّ ك ة 

 ةل صحَّ يا كان دلا إذفأمَّ   م.جِّ نملإصابة اغري  ل قاطع هو  ليدم  ولنجا

فأكام  األح دليل  َال اإلصابة،  كان  اخل  يف  أحدمه  فام  ؟طأفسادها  ا 

 .  كصاحبهإالَّ  ابلةقامل

أُ ممَّ و نهم مل عنه  تحصَّ ة األحكام ومل يبصحَّ   ه القائلونم بفحِ ا 

يش  قيل  نْ إب،  جوا يف  خذوا  يبع  ء هلم  واحكنه:    هل   مواالطالع 
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يُ ؤَخ يُ  أو  فإنْ كرتَ ذ  الرت  ألخذباا  إمَّ   اكموح  ،    َل عِ وفُ   لفواخو  كأو 

خ ما  وقد  ربَّ خالف  به،  ا  أعضلتهموا  ا  هفيعتذروا  وا  لةملسأهذه 

 دها من الصواب. ل سمعها بععاق خيفٰى عٰىل قة ال عذار ملفَّ بأ

 د أنْ ا ما يريهبٰىل هذا املبت يكتب  ب أنْ جي  ألة:هذه املس  يف  قالواو

غريه  ِرب ُخي أو  ه  يفعل مخرِ نُ ا  فإنَّ   ،به  قدج  أحد  ليه  ع  عزم   ا  من 

 كان  ه إذاألنَّ ]]  ٣١٧[[ص  /اطل،  البم بل منهتعلُّ   وهذا  مرين.ألا

خيتاره   مجلتها ما   من  كائنات التيال  عٰىل مجيع  لُّ م يدور يف النجالنظ

أخذ   من  املاليش  هذاأحدنا  تركهأ   ضعروء   نْ أ بني    فرٍق   أيُّ ف،  و 

  وبني  ده،عن مام نجِّ قول املٰى ييكتبه حتَّ  الو ه  بِرب ك فال ُخي يطوي ذل

به  ِرب ُخي   أنْ  قبل يكت  وأ   إىلٰ وإنَّ ؟  ذلك   به  ومام فزعوا  الكتابة  جي  ري  ا 

حتَّ جم الراها،  املنجِّ ٰى  خيالف  أ وحييذكره    فيامم    من  به  أو كم  خذ 

ا كانت  ولو  صحيحةكألحترك.  عىلٰ ها  وفي  ام    الكائنات   داللة 

 . الٍ ح ٰىل كلِّ ين عرأحد األم من رهااختم ما املنجِّ يعرف  أنْ  بلوج

نول حكمحت  زلناو  وكهت  ما  تبنم  أنْ نريا  وجدنا  د  ملا    نفعله، 

ما يفعله    يزيدوا فيه عىلٰ  ومل  ،هم أمن خط  أقّل   الَّ ذلك إ  بتهم يفإصا

املرجِّ مِّ ملخا غرين  من  طال  م  يف  ونظر  والع  غارب  ر  إٰىل    جوعال 

 .وبينهمٰى بيننا والبل ف، وإالَّ أصل

بوكا بل  لراض  عن  ممَّ وزراال ؤساء  فاكا  نء  األيف  ضالً ن  دب  

ق   النجوم عامالً ب  غوفاً مشو  ابةتوالك يوماً ال يل عليها،  رٰى  وقد ج   

بيتعلَّ حديث   منٰى ورأ   النجوم  حكامأق  الت    ممَّ عجُّ خمائيل  ن  ب 

  .  نفيسيف ءعن يش ألكأس  نْ ريد أ أُ  :به شاغل بذلك ويفني زمانهيت

لك.  عامَّ   ْل َس لت:  فق بفني  عرِّ تُ   أنْ   يدرأُ   ال:قف  بدا  بك  لغ  هل 

بأذيالتك أنْ إالنجوم    امحكب  ولبس    يوماً   تارختال    ٰىل  ثوب  لسفر 

ح  اً هوتوجُّ   جديد بلغت فقلت  ؟اجةيف  قد  هللا    إىلٰ   :  واحلمد  ذلك 

ذلك  رأيت مع  وماوال أنظر فيه،  تقويم ما يف داري، ووزيادة عليه

ند  هعلي  أقبلت   ثمّ   . خرياً إالَّ  يدلُّ فقلت:  ما  أحكام  ن  ال طب  عىلٰ   ع 

قريب   ءا يشهاهنوطويلة،    يةيق ورؤدق ر  كف  ىلٰ اج إحيتا  ممَّ   نجومال

أو انيف ال  قتهن علت طبممَّ    عٰىل أحدال خيفٰى  ين  خربِّ   ،فضتخفهم 

  يف ، واراً هنو   فيه الناس ليالً يميش  وطريقاً   كةً سلوم  ةً ا جادَّ لو فرضن

آبار  جَّ حم وته  وبعضببني  متقاربة،  حيتاج  عضها    إىلٰ   كهلسا  طريق 

وتأمُّ  يٰى حتَّ   فتوقُّ ل  يف السقمن  ص  تخلَّ   بع وط  ا   ض    ، بارآلتلك 

أنْ  يمكو ت  هل جيوز  من  هذا الطيشن سالمة  الريق   يف    عميان من 

ال خيلو طرفة  ه  ضنا أنَّ فر  اء؟ وقدلبرصمن ا  ا فيهن يميشم  مةكسال

م من  وبرص  فيه  شاةٍ عني  جي  ان.عمي اء  أنْ وهل  عطيكو  وز    ب ن 

المة  لس  ربةً مقا  يانالعمأو سالمة    ن؟اميعال  عطبًا لبمقاراء  البرص

ممَّ هذ  :فقال  ء؟البرصا الا  الا  بل  جيوز،  أنْ   سال  واجب  مة  تكون 

  ذا التقارب. ال جيوز يف مثل هن، وا مة العميسال  منكثر  اء أ البرص

نه،  بينه وبي  فرقال    ظريه ومانوا  فأحيل  كان هذا حماالً   : إذالهلت  فق

م]]  ٣١٨[[ص  /ون  زيُجت   وأنتم ذشبيه  أل ه  انر كا    نَّ وعديله، 

يعرذال  هم  اءالبرص الفون  ين    من زون سعدها  ميِّ ويُ   م،جونأحكام 

ويتوقّ  املعرفة  وننحسها،  ويتخال  رَّ مضا  هبذه   ا،وهنطُّ زمان 

مناف ويقصدوهنويعتمدون  العم  ا.عه  كلُّ ومثال  حيسن    يان  ال  من 

الديانات  وأهل  هاء  قوالفالعلامء  ن  فت إليه ميلتوال  النجوم،    علمب

أضعاف    وهم  كراد،واأل  رابواألع  عوامِّ ال  سائر  مّ ث  تداالعبوا

من  ضأ  النج  يراعي عاف  ال  وم.عدد  الطريق  اآلبار ومثال  فيه    ذي 

ا الز يميضمان  أمجع  ىلٰ ع  لذي  موم  .نياخللق  آباره  به  صائثال 

  ا أنْ م وأحكامهنجوبال العلم  حَّ و صوقد كان جيب ل  وحمنه. ونوائبه

ن  حون امليتوقّ م  هنَّ ، ألّل ق أ   مئبهأكثر ومصا  منياملنجِّ   ةسالمتكون  

هبلعلم حمو،  كوهنا  قبل  اهم  ذك  كلِّ   نتكون  الطبقات من  من  رناه 

وأظهر،الكثري أوفر  تحتَّ   ة  السالٰى  هيمكون  الغريبة  ة    . الطريقة 

ة  قاربجلميع متايف  السالمة أو املحن    نَّ ف ذلك، وأ خال  وقد علمنا

ر  ة. متفاوت  ريغ ماتَّ   امبَّ فقال:  ذلك.فق  للفق  ثل  أ يجف:  هت   نْ ب 

مصدِّ نُ  خربَّ ق  ذنا  ن  بفرض  لذيا لوك  املسريق  الطلك  يف    أنَّ ناه 

العميان   البرصكسالمفيه  سالمة  ونة  اتَّ   لعلَّ   قول:اء،   .فقذلك 

فإنَّ  يستماالتِّ   وبعد  ال  ينقطع[  رُّ فاق  الذي احلكم  وهذا    ]،بل 

 ح. ير صحعذ كن عندهفلم ي .طعمنقغري  مستمرٌّ  هرناذك

امذه  دفِس يُ   اوممَّ  ويدلُّ مجِّ نملب  أ عىلٰ   ني،  يتَّ لعلَّ ما    نَّ   م  هل فق  ه 

ا غع  صابةإلمن  أنَّ   ريٰىل  مجاعةأصل،  شاهدنا  قد  الزرَّ   ا    اقني من 

منه،   ءيش  يف  نظروا قطُّ النجوم وال من علم ئاً ييعرفون ش ين الالذ

به  حيكمون  فيام  مستطاإص  يصيبون  املوق   رفة.بات  كان  عروف  د 

شاهد  راينالشعب الناهالذي  وهو    ب رال األسط  يأخذ  نْ أ   ن سحي  ، 

ولعللطا ن،  قطُّ ال  تقويمالوبل  زيج  يف    ظر    حارض   يكذه  أنَّ   غري ،   

فطن   معروف  اجلواب،  وبلواإل  ة كثرببالزرق  فيام  الغ  غصابة  اية 

 .األرسار من جهرِ ُخي 

اجتمع  و ك  يوماً لقد  مجاعة  يدي  و  اانو بني  نا  كلُّ   اكنَّعندي، 

جهةاعتزم األغلدها  نقص  نا  أ ربعض  فسأله  نحن  امَّ ع  ادنحاض،   

فبصدد مابتده،  غأ  أ ن  والالط  خذري  يفع  نظر  نا  فأخربتقويم،     

قصدها،   أردنا  التي  إٰىل    ثمّ باجلهة  اجلام  واحدٍ   كلِّ عدل  عة، من 
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ٰى قال ألحدهم:  حتَّ   وأغراضه.  رهومن تفصيل أُ فأخربه عن كثري م

ك بليك، وقلإ  صلهيو  ءعد بيشد وعدك واة ق امعن بني اجلمنت  وأ 

  ه ٰىل كمِّ ده إيب برضوا،  هذ  ىلع  لُّ ا يدممَّ   ءك يشمِّ ك  يف، وقبه متعلِّ 

ف  خرجفاست ووجمما  الرجل  ذلك  فاستحيٰى  من    يه،  ومنع 

عىلٰ الوقو ماف  كمِّ     ذلك،جهدهبه  يف  ينفعه  فلم  وأعان   ، 

كعىلٰ ]]  ٣١٩/[[ص    نرضواحلا يف  ما  إخراج  أحامَّ ـل  همِّ     وا سُّ  

صك   اتهلمج يفوكثرية  عرقاه من كمِّ  جفأخرق، االزرَّ  إلصابة منبا

بنا  فعج  .الوقت  ك لذراء يف  الوزخليفة  من    ةصلب بالرضر  دا  عىلٰ 

 .لنجومعة اع بعده من صنافق من أصابته ما اتَّ ممَّ 

لن أبداً صدي  اوكان  يقول  أ عىلٰ   دليل  أدّل   : منق  حكام  بطالن 

 .ينعراالش النجوم إصابة

قال:  ث، فهذا احلدي  نجومطٰى علم الع من يتعام  يوماً وجرى  

اعن إصابةيفب  بالس  أنَّ   منيجِّ نملد  شال    من    عل  يئًا يعلم  م  من 

يتوالَّ   أنَّ لنجوم،  ا وما  ويقتضيهمولده  اقتٰىض ك  ه  ذ   واكبه    لك. له 

لف له:  وكّل   لَّ عقلت  من عامَّ عامل   بطليموس  ومنجِّ امل  ة  صيب  مني 

إ  يف أحكامه   ن م  بهقتضيه كواكتلده وما  مو  ابتهصإ سبب  امنَّ عليها 

علم   فالوغري  فهم،  جيال  عىلٰ صاإلاب  يستدلَّ   نْ أ   ب    ا إذعلم  ال  بة 

تكا منت  جاقع  ويكونهن  املولد.سببه  ل  اإلصابة   ا  كانت  وإذا 

فا ع  لنظرباملواليد،  النجوميف  ُحي توعبث    لم  ال   ليه، ألنَّ إ  تاجعب 

 . ركه ال يرضُّ وت ينفعم ال علُّ تفال اإلصابة أو اخلطأ ٰىض اقت ولد إنْ امل

شاعر   كلُّ   يكون  زم أنْ يل  ٰى حتَّ صنعة    كلِّ   ىلٰ ي إترس  ةلَّ ع  وهذه

وحاذ  نعوصا  فلقم للدينق  مباسج  ال  ق دفاج  بتلك ،  له  علم 

كواكب مولده،  ضيه تلم ملا تقع غريعة بفقت الصناتَّ  امالصناعة، وإنَّ 

 ٰىص.ت ال ُحي من اجلهاال هذايلزم عٰىل  وما

أ  بع  نَّ واعلم  مالتعب  الكواكبراكلم  هلا  اوأشكدها  وأبعا  ز 

ملوتسري متٰى  امرثن  كت  اهتا  بته  واالكاألحلعلم  عٰىل  الع  طِّ ام 

قبل كواحلا فيه، ألنَّ   له وال  معنٰى هنا ال  ودث  يف  نفعة  مه ال  غرض 

جي  نفس  ه وخيصَّ كلُّ ذلك    معلَ يُ   أنْ  وما  به   عىلٰ   العري االطِّ العلم 

إذا تتعدَّ   ذلك  إىلٰ   مل  ب  ٰى جمر  إالَّ ام  ألحكاب  لعلما  املعرفة  عدد  العلم 

ء  االعن  أنَّ ام  ك، فهناوزاأ ول اجلبال واطأ ةعرفومٰى ثرل ال وكيحلٰىص ا

فلك  بشكل ال  ، فكذلك العلمي نفعاً  جيدك عبث الل ف ذتعرُّ   يف

وكواكات  ريوتسي كلِّ املعوأبعادها،  بها  قطع  بزمان    كوكب   رفة 

وللفل فك  شق  ،يهتفاصيلها  هبٰى وما  القوم  وأفاذا      فيه نوا  لشأن 

 م.كاحألا فةمعر  إىلٰ يضف ه يُ أنَّ  ميره لتقدإالَّ أعامرهم 

سنا ف نفو ذلك لرش   تنظر يف   نا: إنَّ هم ل من يقو قول من  ب  رتُّ غ فال ت 

اهلي  في   ة، أبعلم  ما  األعاجي ولطيف  من  ف ها  جتمُّ   إنَّ ب،   منهم  ل ذلك 

ا وبتع هم معرفة األحكام ملا غرض  أنَّ لوال و ، اإلسالم  ب إٰىل أهل وتقرُّ 

  ة.ائد وال منه ع   ائدةف فيه   كانتوال  ه،  لِّ ك ا  هذ ن  م   ء بيش 

أ  بىلٰ عة  دلَّ األ  دّل ومن  عا  أنَّ   ،جومالنأحكام    طالن  أنَّ قد    لمنا 

مجل معجمن  عن  اإل]]  ٣٢٠/[[ص    األنبياء    زاتة  خبار 

األكمه  اء  ت وإبرمليِّ ا  لعادات، كإحياءل  اً ق ذلك خار   دَّ وعُ وب،  الغي

ب  ،برصواأل العلم  كان  طريقحيام  ولو  ماي  ملمي  نجو  دث   كن 

 للعادة. وال خارقاً  جزاً معذكرناه 

أحكابطال  مسلم  عىلٰ   بهتيش  فكيو ان  وقد  جو لنم    أمجع م 

املنجِّ   ثاً وحدي  قديامً   ناملسلمو تكذيب  والعٰىل  بفساد  مني  شهادة 

وبذاهبم أحكاهم  ال؟  هممطالن  دين  من    9رسول  ومعلوم 

بام  ةً رضور يدَّ التكذيب  املنجِّ   عليهز االو  مونعيه  وراء    جني لتهام 

  لك وكذ.  ةً ركث  ٰىص ك ما ال ُحي من ذل   ه  نات عروايويف ال  هلم.

ون من  تربُّ يزالوا  ال، فÓبه أصحاوخيار   ه بيتأهل   ءعلام عن

املنجِّ  ضالالً دُّ عَ ويُ   مني،مذاهب  اشتهر  . الً وحما  وهنا  هذه   وما 

  لٍّ ومص ةنتسب إٰىل امللَّ بخالفه م  غرتُّ سالم كيف يالشهرة يف دين اإل 

 ؟بلةإٰىل الق

إصابمَّ فأ اإلتا  يف  ا  خبارهم  ومالكسوفعن    اءنأث  يف  مٰىض   ات 

أثري من ت  ون بهِرب ر ما ُخي سائ  ك وبني ذلبني  رقب الفطل  نسألة مامل

يف فال  الكواكب  األمرأجسامنا،  بني  أ فرق  لكسوفات  ا  نَّ ين 

 الكواكب،  ريساب وتسياحل طريقه صاهلانات الكواكب وانفقرتااو

ن مونه  عما يدَّ   كوليس كذل  دة.سدي  ة وقواعدحصحيصول  وله أُ 

 . لرضِّ وا عوالنف لرشِّ وا رياخل كب يفالكوا  ثرياتتأ

صلة يف إلصابة الدائمة املتَّ  امرين إالَّ ق بني األ الفر كن يف  مل يلو  و 

يو ها،  جمرا   جيري وما    الكسوفات  ا تَّفق  ي اد  ك ال  خطأ  وأنَّ لبتَّ فيها   ة، 

هو  الصواب  نَّ إٰى حتَّ  ية، اق لب ألحكام ا ايف ام هو إنَّ  هود الدائم اخلطأ املع 

أكثر   ن مِّ ن املخ فق م تَّ قد ي بة  إلصاا من ا فيه  هعلَّ ل فق  يتَّ ما ا، و زيز فيه لع ا 

  وحياء.دين   ة هبت وقلَّ   ألمرين عٰىل اآلخر أحد ا، فحمل ه من 

*   *   * 

مة احليلِّ  /كوتلأنوار امل  :)هـ٧٢٦ (ت العالَّ

عرشا  ]]٢٣٠[ص  [ السادسة    منينجِّ امل  عىلٰ   ردِّ لا  يف  :ملسألة 

 ني:لطبيعيِّ وا

املن  قال: يُ جِّ وقول  واال  مدَ قِ   لهبطِ مني  اختياشرتاصانع   ، رهط 
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عليويل أ زم  يست  نْ هم  عىلٰ الف  رَّ قال  حالٍ عل  األحوال    وقول    ،من 

 . ل ذلكبمث الطبيعة يبطل أهل

 ٰىل قسمني:مني عقول املنجِّ تلف خأقول: ا

 رة.خمتاة ة حيَّ علسبالكواكب ا  إنَّ  :ن قالقول م :مهاأحد

 بة. ا موجهنَّ إ :القول من ق  : ثاينوال

بوالقوال  حمدَ أجساا  فألهنَّ   لوَّ ا األأمَّ   ،نطالان    فال تكون   ،ثةم 

إٰىل حمدِ ألهنَّ و  .آهلة  بدَّ فال    ،جسم  ]]٢٣١ص  [[/ث غري  ا حمتاجة 

 نع. الصابمن القول 

الثاوأمَّ  املعيَّ الك   فألنَّ   ،ينا  مثالً كاملرِّ   ةنواكب  ان  كذا  إ  يخ 

للحرل  اً تضيمق دواب  اهل زم  وقوع  يفاو  رجم  ال    نْ أو  ،لعاملا  ملرج 

ان  ك  اطالً بكان ذلك    امَّ ـول  ،لحوااأل  حال من  ىلٰ عفعاهلم  أ   رَّ قستت

 .ذكروه باطالً  ما

القائلوأمَّ  بالطباا  ائون  األفعيستن  لذينع  إىلٰ ادون  جمرَّ ل  د  

  ، ةسامنيَّ ة جقوَّ الطبيعة    فإنَّ   ،أيضاً بمثل ذلك    هلمفيبطل قو  ،ةالطبيع

ث إٰىل حمدِ ر  تقفت  ة ثدَ حم  يفيه فه  ةة حالَّ قوَّ   وكلُّ   ،ثدَ جسم حم  لُّ وك

ول بالصانع سبحانه  ن القم  بدَّ   فال  ،سلسلالت   لزموإالَّ   ،ةري طبيعغ

 وتعاٰىل. 

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤لعبيديل (ت ين ادِّ عميد ال /هوتالَّ ق الإرشا

ا]]  ٤٦١[[ص  / الردِّ [املسألة  يف  عرش:   عىلٰ   لسادسة 

 : ]مني املنجِّ 

املص املوقو(ف:  نِّقال  يُ نجِّ ل  اط واشرت  ،نعالصا م  دَ قِ   لهبطِ مني 

أنْ علي  لزموي  ،ارهاختي يسال  ه  عىلٰ فال  تقرَّ   األحوالحال    عل   ،من 

 .)لكة يبطل بمثل ذالطبيع وقول أهل

  قسمني:عىلٰ مني املنجِّ اختلف قول (: )هم ظلُّ اد(الشارح قال 

إنَّ أ  قال:  من  قول  ا ا  حدمها:  املت  )ةبعلسلكواكب   ، ةحريِّ يعني 

واملشرتحز  :يوه أي    ،)رةخمتا(  رملقوا  مسشواليخ  واملرِّ ي  ل 

 ختيار.بااللة فاع

ق وا( قاولثاين:  من  إهنَّ ل  موجبةل:  باإلجيا  )ا  فاعلة   ب أي 

  ة باإلجياب] تيار وكوهنا فاعلاالخبا فاعلة  ي كوهنيعن  )[والقوالن(

 اطالن.ب(

م  ا أجساهنَّ فأل، (يارختباال  ا فاعلةهنكو  وهو بطالن  )لا األوَّ أمَّ 

ا]  هنَّ وأل[  .آهلةكون  فال ت(،  سمج  كلِّ   دوثم من حقدَّ تملا    )ثةدَ حم

سم م من استحالة صدور اجلا تقدَّ مل   )سمث غري جإٰىل حمدِ اجة  حمت

اجلسم، بدَّ فال (  عن  القو    الفاعل)صانعبال  لمن  أي  لألجسام   ، 

 ليس بجسم.ذي ال

الثاينوأمَّ ( ف  ن طالبوهو    )ا  (إلجياببا  اعلةكوهنا    نَّ فأل ، 

لزل  اً ان مقتضيك  ذاإ،  ثالً يخ مكاملرِّ   نةاملعيَّ   ب واكالك وام  م دلحرب 

تستقرَّ   نْ وأ  ، العامليف واملرج    هلرج وقوع ا ل من  أفعاهلم عٰىل حا  ال 

كامَّ ـول  ،األحوال با  ذلك  ذكروه  الً طان  ما  اقتضاء    من  )كان 

 .)اطلب( األثر املعنيَّ  ةناملعيَّ   بواكالك

الهذ  ويف أ كالا  نظر،  األوَّ مَّ م  فألا  النَّ ل  يه  كوهن  من  ا لزم 

تكو   أنْ   اً مساجأ  فاال  باالن  ملوإالَّ   ،يارختعلة  من  صدر    احليوان   ا 

من  يلزم  وال    ،ف والشارحورة عند املصنِّوهو باطل بالرض  ،فعل

إنَّ و  ،اعلة مطلقاً ال تكون ف  هلة أنْ ا آهنعدم كو   ، ام هو يف هذاالنزاع 

يل عدملألفعلها  ]  [عدممن    يضاً أ زم  وال    ، ما  ءليش  علهاف  جسام 

 . ملةاجل يف علهام فث عددِ  حمفتقارها إىلٰ ا ]نمم [وكذا ال يلز

دم  ج وعو]اهلرج واملردوام [احلرب    ام يلزم ه إنَّ فألنَّ الثاين    اوأمَّ 

 نْ ام احلرب إدو  الالزمة من  ]]٤٦٢[[ص  عامل /ل الاتقرار أحواس

  ئط ا برش  ضاؤهان اقتإذا كا  أمَّ   ،قاً ذلك مطلل  ياً يخ مقتضلو كان املرِّ 

 .فال ][عنه ارجةوجودة خمو ه]تذا[ ور زائدة عىلٰ م[و]أُ 

إنْ   أنْ   احلقُّ و امل  يقال:  فاعلة   موننجِّ أراد  الكواكب  كون هذه 

العنرصل فيَّ ألجسام  با ة  تقهو  بام  ام  دَّ طل  كون  استحالة  جلسم  من 

آخر،    عن  صادراً  إنْ جسم  أهنَّ أرا  و  فادوا  م  علةا  اآللغريها  ر  اثن 

ضاءة  إلا و  سلشماعن    درتنيرارة الصااحل و  كاإلرشاق  ةاملحسوس

القموسة  املحس بامملة فهو  اجل  اكب يفالكور وعن   حلدس،علوم 

أنَّ   وإنْ  أفعاالً   أرادوا  عنصادر  وآثاراً   هلا  عىلٰ ة  اها  سبيل  ار  ختيال 

 .فهو غري معلوم

القائلونمَّ وأ (قوله:   يسندبالطبا  ا  الذين  ا وئع  إىلٰ لن   د جمرَّ   فعل 

قوهل  الطبيعة، بفيبطل  ذلكمم  م،  )ثل  بمثل  ل  قو  به  بطلا  أي 

قوَّ طبيعال  فإنَّ (  ،نيماملنجِّ  جسة  (مباجلسقائمة    يأ )  ةامنيَّ ة   وكلُّ ، 

ث غري   حمدِ إىلٰ   ر ثة تفتقدَ هي حميه فة فة حالَّ وَّ ق   وكلُّ   ،ثجسم حمدَ 

لوإالَّ   ،ةطبيع كلِّ اعتباب  )التسلسلزم    افتقار  أُ إعة  طبي  ر    ٰى خرٰىل 

عليهابقس حما  ،اة   )ىلٰ عاتنع  بالصاالقول  من    بدَّ   فال(  ل،وذلك 

 ت. جوداملومجيع ا مبدأ الذي هو 

  ة مبدأً  إبطال كون الطبيعام يقتيض نَّ ه إظر، ألنَّ نفيه    ضاً ا أيوهذ

 ء ما.ال كوهنا مبدأ ليشإبط ك ذليقتيض وال  ،داهاملا ع

*   *   * 
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 :)ـه٨٢٦(ت  ريولسياد ااملقد /هليَّةاإل اللوامع 

 :ةعبيطال وأهل مني جِّ عٰىل املن ردُّ الالسادس:  ]]٣١٥[ص [

ر لقمت فلك اة فيام حتكائنادث الاحلوون  عة يسندمجا  اعلم أنَّ 

الفعَّ  العقل  احلإٰىل  بواسطة  الفلكيَّ ال  بنةركات  القولع  اءً ،    بأنَّ   ٰىل 

يصدر ال  إالَّ   الواحد    مجهور ]]  ٣١٦ص  [/[  وهم   ،دواح  عنه 

ق و  .ءاحلكام يفال  متقدَّ   دهؤالء  مقامبنٰى   قول  ومجاعة   .لتهم 

مني  نجِّ م باملعنه  م املعربَّ ، وه الكواكبإىلٰ   دثاحلوون تلك اسندي

عند  شياء  ود أ ع التجربة بوج عٰىل وقو  أو بناءً   ،مما تقدَّ عٰىل    بناءً   اإمَّ 

بروجمعيَّ   واكبكحلول   يف  فظنُّنة  إىلٰ استوا  ها،   ،ذلك  نادها 

وبعلاحل  طبرش  فاعالً   هنفسالكواكب  فجعلوا   جعلها  ضهم  ول، 

 . رياتالخوبعضهم با، باإلجياب ةفاعل

 لَّ ما استد  نحن نذكرء، واحلكامقو  قِّ لمون وحماملسوأنكر ذلك  

 وهو وجوه: ،لفريقان به عٰىل بطالن قوهلما

دلوَّ األ احلكامل:  عاملثِّ املؤ   أنَّ   :قريرهوت  ،ءيل  يف  ار  لكون   

إمَّ والفس ذات  اد  ال  أو  ،الكواكبا  ن  يستلزماا  ومه  .وجربذات 

أنْ ق ادث  وث احلحد باطل  ،ثحيد  بل  الكواكب    وللح  وأ   .وهو 

تكون    ا أنْ مَّ وج إكب والرباالكو  نَّ ، ألباطل  أيضاً هو  و  ،ربوج اليف

حدوث احلادث   أيضًا   ل يستلزماألوَّ و .ةأو خمتلف  ،ة متساوية باملاهيَّ 

  ذا ، وإبسيطةك الألفا  ه من أنَّ روملا قرَّ طل ثاين باوال .حيدث ل أنْ قب

 ب. وهو املطلو، رآخ ئاً ر شياملؤثِّ   ثة يكونالالث ر هذهؤثِّ مل يكن امل

عتأث  خيتلف  ال  مَ ـلِ قيل:    نْ إ حلوهلنرياهتا  يف  د  ال  ا  الربوج 

يف   الربوج  ال  ،ذواهتاالختالف  ما  ختالبل  اف  من  ب  كواكلفيها 

 ؟ الثابتة

 نَّ تلف األحكام، ألخت  ب أنْ لوج  تام قلر كلو كان األمقلت:  

  ت: قل فإنْ ( ٰى.خرأُ إٰىل   واكبتنتقل من كن ل الزماطو  عىلٰ الربوج 

يف    رب قلعا القوسأوَّ اليوم  ل)يهثان  أو  ل  ا،  عنكن  ال  دلربوج  هم 

 طال الزمان.  عن طبائعها وتأثرياهتا وإنْ تغريَّ ت

أنَّ لثاينا إٰىل العلم بأحل هليه ال سب:  ، التجربة  إالَّ كام النجوم  م 

التجربة  ومل معرش   ألنَّ ونه،  عيدَّ   فيام]]  ٣١٧  [ص/[  تصّح    أبا 

واألُ األ  أنَّ   ميزع هذا  ألاي  هف  ول دوار  يف  وهيالعاصل    ال   مل، 

 ٰى حيكم بالتجربة.حتَّ  خص واحدشبة إٰىل النسر برَّ تتك

دل املتكلِّ الثالث:  كان: لمنييل  مؤثِّ و  باإلجيابإمَّ   لكان  رة ت   ، ا 

باطل،   سقوإالَّ وهو  لزم  األ  واملدوط  والنهي    ا مَّ وإ  .لذمِّ اوح  مر 

:  م. الثايندَّ قت ام مل: لزوألوَّ ا  وجوه:ل ،يضاً وهو باطل أ  ،يارالختبا

ء إٰىل  تنتقل من اليش، بل  ة واحدةلعٰىل حا  اهلاأفع  ستقرَّ  تال  زم أنْ يل

كامضدِّ  الفاه  شأن  هو  ب  والالاالختعل  بيار،  ألنَّ زم    الفعل   اطل، 

إىلٰ  جي  املنسوب  ال  عنوز  كوكب  غريه  إٰىل   كالقتل  ،دهمنسبته 

املرِّ إىلٰ تك  والف إىلٰ   اناتوالدي  ،يخ  املشرتيواخلري  م  وعللوا  ، 

 طارد. عالدقيقة إىلٰ 

ألث:  لثاا هلا حتك  نْ يلزم  ل: األوَّ   ، لوجوه:باطل  وهو  ،اةيون 

املس كاٍف   ،لمنيإمجاع  الهن  وهو  أنَّ ا.  احلياة من    ثاين:  رشط 

مفقالرطو وهي  الكواك  دةوبة،  الثالباتِّ   بيف  من    أنَّ   ث:فاقهم. 

احلر  ياةاحل  رشط ق كون  عٰىل  خمارة  عىلٰ   وأنَّ   ،صوصسط    النار 

  ، لنارامن    ارةً حر  س أشدُّ الشم، وةن حيَّ تكو  يستحيل أنْ   هاتافرص

النار عىلٰ ؤثِّ ر ما تُ ؤثِّ ا عٰىل بعدها تُ إهنَّ ف ة  يَّ ون حك ال ت  فألنْ هبا،   قرر 

  درة قة بقادرا  ء قادرين فإهنَّ اكواكب أحيال  ن تقدير كوأوٰىل. وعىلٰ 

أ لكوهن بقدرة  ، والقماً اجسا  باالخرتايف  أنْ   حُّ صي  ال ادر  ل  ب  ،ععل 

 خرتاعي. االالتأثري اإليه ونيسندهم نَّ، لكرشةباملبا د أوا بالتوليمَّ إ

أيضاً  هلم  تالرابع:  كان،  لو  مؤقريره:  ا  رةثِّ ت  هذه  ث وادحليف 

فينا  ؤثِّ  املنريد باإلله إالَّ   ال  ا، ألنَّ هلةآ  لزم كوهناالكائنة عندنا   ويف ر 

الكااحل آهل  لكن  ئنة عندنا،وادث  جلسكوهنا  باطل،  إلله  وا  ،اهتميَّ ة 

 ملطلوب. هو ارة، ومؤثِّ ون فال تك ،جسمليس ب

لِ   إنْ ]]  ٣١٨[[ص  / أنْ   مَ ـقلت:  و  ال جيوز  بيننا تكون  سائط 

 تها.يَّ ري؟ فال يلزم إهللتأثاعاٰىل يف هللا تني اوب

 ل.قالنر  وبتوات ،اعة باإلمجيَّ اسطة منفلو: اقلت

 يه لد عر، يحقيقةً  اكب فاعلةو الك  قصد أنَّ   نْ م إملنجِّ ا أنَّ  علموا

  ، غريهعل فيه  اادث والفاحلوعٰىل    مارة ا أ صد كوهنق   إنْ و  .متقدَّ   ما

الصواب من  ببعيد  أمارةعلَ ويُ   .فليس  كونه  يف أمَّ   ،تجربةبال  م    ا 

فظاهأزم متقاربة  يف  وأمَّ   ،رنة  فأل املا  بتوقُّ ا  نَّ تباعدة  عىلٰ نقول    فه 

املشارتك ا  بل  هدة،ار  بالتكرالععٰىل  إمَّ لم  مشاهدةً ر  إخبار  ا   اً أو 

 .ايفيد ظن�تر ف متواو غريأ  ،د علامً فيفيقل متواتر بن هانع

سندون يعة يالطبجلسم، وعلامء ة يف اة حالَّ لطبيعة فهي قوَّ ا اوأمَّ 

اثاآل األار  يف  الصورجسالظاهرة  من  والنواأل  م    موِّ شكال 

الن  طمن بم  ام تقدَّ طل ب هو با، وليهانفعلة إملاو  ت الفاعلةاوالكيفيَّ 

اآلثا  ،ىلٰ أو  هناوالكواكب،    تأثري البل  وعلويَّ ر    واقعة   ةفليَّ السة 

 م.ز العلييدير العزبتق

*   *   * 
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١١٣ - :اا  

 ):ـه٤١٣د (ت املفيشيخ املقاالت/ ال أوائل

 : خباراأل واتر منالت يف حدِّ  ولالق - ٧٤ ]]٨٩[ص [

امعة ل اجلخبار هو نقه يف األتحَّ ع بصر املقطوتتوا ال  أقول: إنَّ و

عىلٰ   أنْ   دة االعيستحيل يف    التي اتتواطأ    وي ذلك فينط رب  فتعال خ 

واختالف   ذا أمر يرجع إٰىل أحوال الناسن، وهالبيا  يظهر عىلٰ   وال

والعوأسبايهم  دواع رابذ  ملهبم،  امللك  إٰىل  والوجشجع    ود، اهدة 

للغيتصوَّ وليس   ذلك  ر  عن  ووالكال  ةر عبابالائب  مذهب    هذام. 

بام  ونه وحيدُّ  ون يُّ رصبال وخيالف فيه نيلبغداديِّ من ا اب التواترأصح

 .طرار االضعىلٰ  امً أوجب عل

 *   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  د املرتٰىض السيِّ  /حلقائقود وااحلد

ة كثرية  مجاع  هو عبارة عن  اتروحقيقة الت  -   ٧٤]]  ٧٣٥[[ص  

االجيوال   عليها  عىلٰ تِّ ز  وال  فاق  عليه،  طتوا الكذب    أنْ وال  ؤ 

 تواطؤ.قًا بغري فااتِّ ٰىل الكذب  جيتمعوا ع

 جيلٌّ   قيل:. فالعمعنيوس  : عقيلقسمنيفهو ينقسم    صُّ لناا  فأمَّ 

هو  : «)]عليه [السالم( يف أمري املؤمنني كقول النبيِّ  يلُّ . فاجليٌّ فوخ

بيفتخل من  بعديودي،  عي  من  ع«و  ،»إمامكم  بإمرة    هليسلِّموا 

ا اخلفيُّ امل أنت  وله فيه: «غدير، وكقال  يوم  جرٰى يف  فام  ؤمنني». وأمَّ

أم  كلُّ السمعي هو  و  .»ٰى موس  ة هارون مني بمنزلنِّم كن خطاب 

 ه.اد بة املرمعرف

 *   *   * 

(جوابات١(ج  ئل  رساال التب  )/  د لسيِّ ا  /ت)انيااملسائل 

 :)هـ٤٣٦(ت  ٰىض ترامل

إىلٰ ال  اوأمَّ ]]  ١١[[ص   خطاب  طريق    9الرسول    معرفة 

بيكو  دفق  ام  ماإلو يشهدمهاملشافهة  ن  ويملن  رضورةا،   علم 

 . امهليإاب خلطإضافة ا

نأٰى  عنومن  فطر  هذه  إىلٰ   يقههام  اخلرباملع  الاملتوا  رفة  ذي تر 

 العلم. يفيض إىلٰ 

*   *   * 

املسائل  جواب ()/  ٢(ج  رسائل  ال األُ الرسيَّ ات  د لسيِّ ا  /)وىلٰ ة 

 :)هـ٤٣٦(ت  تٰىض رامل

 :اتر]خلرب املتو[حول ا: ةابعالس املسألة ]]٣٣٦[[ص 

املرش   من  نَّ ون: إم تقولوإذا كنت ب كتسابا  م خمربهعلوط اخلرب 

ما يقوم  فاق وال تواطئ وعه الكذب باتِّ تنع ميم اد� ناقلوه ح بلغي أنْ 

والمقامه يكو،  إالَّ   ن   بكذلك  ويالك  من   احد� بلوغهم      كون ثرة، 

 اآلراء. يتلفخم ي الديارثرة متباعدكهؤالء ال

ق  الطري هم يف  يكون حكم  جب أنْ ن بواسطة وا ينقلو نو كا  فإنْ 

اقل  ن  ء كلِّ ا، بلقدّ ا احلليه هذتي تال  الطبقة  بلوغالناظر    لميع  ذيلا

باخلرب عنه، وال واسطب أم  الن ه من  يلي  ة بني األمرينعينه    صِّ ناقيل 

زمانهريه  وغ أهل  أو بالال  يف مجيع  من  ي  د،  بممن  ة  ثلهم احلجَّ قوم 

واملتعذِّ كلك  وذ صحَّ   ه فير،  اساتِّ   إذا  عىلٰ نَّم  مستدلٍّ   تداللفاق   ا 

 ه. كرنان ذتبقي م أنْ   9 ات النبيِّ جزعوم نصِّ ال

فالعباخلرب    كان  وإنْ  إمَّ   خيلو   نهم  وجوه:  من  ذلك  ا حصول 

كذابخرب مجيعهم،ع  داً وواح  واحداً     خأ   ن  مجاعة  و  يصحُّ رب    ال 

الكذ مجاعةع  بمعها  عنثم  ن  أو  والق  لها،  ن  ال األوَّ   نسامآحاد. 

 ه. اعتداد ب ، فالطريق للعلمابع ليس بالرو

اوال اوجيث  للثاقسم  اختصاص  باالستب  عن اتر  لتودالل 

ن ب  [ظ:  بقي واتر،  ن له صفة التعن غريهم ممَّ   نيلناقلمن اي]  قعمَّ

من   يدون  كذمل  وهذا  كن    ] ]٣٣٧[ص  [/  بالقسمحق  اللك. 

نتر مبتوا   دلٍّ تمس  وإذا أنصف كلُّ ما فيه.  ا  نَّقد بيَّ و  ،ماملتقدِّ  فسه  ن 

ت هذاعذُّ علم  وع  ر  عليه  صفة  ارتفاعه  سمن  ممن  يقول   ما  هم نع 

 يعرفون.  يكاد ال عيانه فاأل حصول صحَّ  وإنْ  تره،بتوا

 :اتر عٰىل رضبنيالقائلني بالتو علم أنَّ ا اب:اجلو

مم يذهنهم  إىلٰ ن  أنَّ ب  املتوات    فعل  اخلرب  عنده    ىلٰ تعااهللا  ر 

 ه.ربخبم الرضوري عني العلملسامل

 .مكتسبم بمخربه العل إٰىل أنَّ  خر يذهبوناآلب رضوال

يقاألوَّ   إىلٰ   ذهبفمن   عل  وقوول  اٰىل  لوالرض  لعلمع  ه، ري 

نفسهوفإذا   أنَّ   عليه  جد  صف  علم  له  املخربين  املتواترين،صفة   ة 

 املخربين. فةبص لعلماصول ح نَّ دهم أ فعن

قا باملومن  اذهل  يب  العل  قول:لثاين  إٰىل  بالطريق  ة  فصم 

أل  هوين  املخرب قد  العاد  نَّ العادة،  بنيفرَّ ة  اجلقت  ا   ز  و جي  لتيامعة 

  ، وبني م مقامهوئ وما يقتواط ن غري  م  ذبالكق منها  فتَّ عليها أن ي

وفرَّ  عليه.  ذلك  جيوز  ال  أيضاً من  جيمن    [بني  قت  علال  يه، وز 

منه    من  ]بنيو وقع  وبي  أنْ   ي جازالتواطإذا  من ال جيوز ني  نكتم، 

 ي. طتواانكتام 

أ عا  كلَّ   فإنَّ  خالط  العاداتقل  يعلهل  رضورةً ،  أهل   أنَّ   م 

عليه    ري تواطئ من غلواحد  ذب االكق منهم  فتَّ ه يم، أنَّ السال  ينةمد
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مقام  رب  جامع عٰىل اخل  هلم]]  ٣٣٨[[ص  /  يتواطؤا ويقوم   أنْ وال

 حرض بعض.  من وز عىلٰ  جيم ذلك فيستزيل، الينكتفتواطئ، ال

أنَّ ف علم  كو  إذا  كذباً خلان  وجود  هذه عٰىل    حُّ يص  ال  رب 

ب  عج وأيُّ دق، ه ص أنَّ الَّ إ اً كذبع كونه رتفابعد ا  ليسات، فاجلامع

ن هو عٰىل ويسمع اخلرب ممَّ نفسه  يلقٰى ب  ون أحدنايك  نْ عاد ألاستبو

 ة املتواترين.صف

كأوَ  م  لُّ ليس  ينَّواحد  ممَّ ا  األخبار  عنسمع  خيربه  ن  عام   ن 

  علم أنَّ   إذاقهم  فيعلم صد  ؟هاهدوالبلدان التي ما شا  انوسجست

مل منجتئ    العادة  مثل  عن  خربَّ   يف  جوكذ لبا  ذلكه  لعدم  از  ب، 

اتِّ ا والكذفاق  وهلتواطئب  العلم،  الكبار  واحل  الوقائعب  ل  وادث 

 ؟ موراألُ  هذعن ه فهةً مشاا ربنن خي ممَّ إالَّ نا مستفاد يف عرص

بالنصِّ لعوكذلك ا أ اإلماميَّة، ال يزد به  ينفر  لذيا  لم   ا حدنال 

كلَّ  ول  اميإم  يسمع  يرويه  عارصه  مقاه  كثرهتم  له،  تناع  وامع 

  ذا النصُّ لم هال يع ب أنْ جي م، وليسمثلهادات عٰىل لعا  يفذب الك

بإالَّ  أنْ   كلَّ   عد  كلِّ   يلقٰى  يف  يرويه  ألنَّ   إمامي    من لقي    إذا  ه بلد، 

خ   مجلتهم بربَّ من  وق النصِّ ه  من    د،  حلكابلغوا  إٰىل   يقيض  دٍّ ثرة 

بأنَّ ا جيلا   لعادات  ال  صدَّ   معهوز  كذب  وإنْ عليهم  خي  قهم،  ربه مل 

 .رضاأل امي يفإم كلُّ 

أ املتواترب  من رشط اخل  يسلو ديار لتباعدي اته مون روايك   نْ ر 

ع  تلفيخم حيصيهم  وال  واألوطان  عىلٰ دداً اآلراء  ما،  يفمٰىض       

بأهل حيصل    التواطئ قد  ألنَّ ربة له،   خال  ه من يظنُّما  ٰىل  عاملسألة،  

واحد،   حملَّ ببل  بلد  وأهل  اتِّ احدة  ومع  اآلراة،  واألفاق  وطان  ء 

 له. طلوب امل محلكري يف اتأث عتباره والال ٰى نمع الفها، فالتواخ

أ إالَّ   ومل يبَق  إذا كانوا    أنَّ نيِّ بنُ   نْ   ي  الناقلني  ه شاهدو  نقلوا عامَّ مل 

طب  ]]٣٣٩[[ص  /  بل  ،بنفوسهم كثعن  إقات   صليتَّ   أنْ   ىلٰ رية 

رة  الكث  ها يفت كلَّ الطبقا  بأنَّ علم  إٰىل ال  لسبيملنقول عنه، كيف البا

 . اهاي شاهدنالت وىلٰ ة األُ بقطالكها الكذب علي عوامتنا

ا يف كتاب  نَّبطريقة قد بيَّ    ذلكون عىلٰ لُّ بنا يستدأصحاد كان  وق 

وغريهال ومرضيَّ غري    اهنَّ أ   شايف  فنَّطعة  أنْ يهاا  وهي  إذا    :واقولي  ، 

ي  ناأخرب الطبقاتلينا  من  نقبأهنَّ   من  مثل  هو  ن  اخلرب عمَّ   لوام  عٰىل 

 .ةفقمتَّ الصفات   نَّ ، علمنا أ لكثرةصفتهم يف ا

مل    بذلك إنْ   من يلينانا  خيرب  أنْ وز  ه جي، ألنَّ صحيحوهذا ليس ب

يفال  صادقني، ألنَّ   كونواي ذ  كذب  جيوزمثل  اجلعىلٰ   لك  ات،  امع 

ام  يتواطؤا، وإنَّ   نْ من غري أ  دواح  م إليه داعٍ يدعوه  قد جيوز أنْ ه  نَّ أل

به   اإلخبار  تمعوا عىلٰ جي  أنْ    ال جيوز عامَّ   ا كانإذ  امعة خرب اجل  لقبَ يُ 

 .دقاً ه صالكون وه، أ سادعلمنا فوقد بالتواطئ،  الَّ إ

نقولوهل إنَّ ذا  الكثرية  :  أ   اجلامعات  نقلت    9  النبيَّ   نَّ لو 

املؤمنأمف  ختلَّ  نصَّ   ،  نيري  با  أو  غعليه  من  تعيني    ري إلمامة 

 .ة خمصوصةرصو بعينه وألفاظ هلا خرب عىلٰ 

بوق  أنَّ وغري  بردٍّ   )الشايف(يف    انَّيَّ د  إٰىل  لا   ه  فاق اتِّ بم  لالعطريق 

كان هذا    ك، أوعٰىل ذل  و مل يكنمر لاأل  ة أنَّ لصفا    هذهات يفالطبق

واية ري رثعف، وكد ضوي بعو ق أ فقد،     بعدترشث وانا حدرب ممَّ اخل

 لرواية ذلك من  خالطونيعلم امل  أنْ ب]  : لوج[ظوجب  ة يبعد قلَّ 

ني  وب  قوا بينهفرِّ ه، ويُ بعين  زمان حدوثه هلم  نيَّ يتعون وم وخيرب هلحا

األقدَّ تا  م من  ألنَّ زمنمه  تقيضلعادا   ة،  بوات  العل  بام    مجوب 

 رناه.ذك

ترٰى أَال  أنَّ   حدث  كلَّ     يُ   مذهب  فقد  رض علَ بعد  من    ورةً م 

فقدنا يف أهل   فإذا  ؟مهتقدَّ وبني ما    ثهزمان حدو  ق بنيفرَّ يُ و  حاله،

  ت ة الطبقاصف  أنَّ   ]]٣٤٠ص  [[/  علمناه،  كرنالم بام ذعال  التواتر

الشبهة   زيلي  يعاً تفر  ملةهذه اجلعنا  حدة، وفرَّ وا  رباخل  يف نقل هذا

 ا. هب

 . هنا كفايةذي ذكرناه هالقدر الهذا اويف 

   *   ** 

 : هـ)٤٣٦(ت  السيِّد املرتٰىض  /)١ جاإلمامة (  يفلشايفا

ا]]  ٧٧[ص  [ (ولذ  فأمَّ بعضهلك  قوله:  هذا ارتكب  عند  م 

الق البول  اإللزام  سر..توات إبطال  فهو  عجي.)،  منه  ألهو  ال  نَّ ب،  ا 

وها  -  اهللا  بحمد  -بطِل  نُ  عنلتواتر،  احلو  يفجَّ دنا  ثبوت    ة 

وكعيَّ مالس ُنبطِ يات،  النصِّ   ه نحتجُّ له وبف  أعيان  يف  ة،    عٰىل  األئمَّ

فإنْ ناأل  جزاتومع زنا  يظنُّ كان    بياء؟  جوَّ املتو  إذا  ين  اترعٰىل 

أو ت  اإلعراض  أبدٍ عمُّ عن النقل بشبهٍة  د وقع  تواتر، فقال  طلنا فقد 

أو  ا نقتواترين إذم  ننو ويك   قلني إنَّامانَّ النًا، ألبعيد   عىلٰ وا  أخربلوا 

أهنَّ ن، وعصوصجه خمو اتر كان  التو عٰىل وجه  نقلوا اخلرب  ذام إدنا 

وحجَّ   نقلهم اإلة،  الراض  عجتويز  عليهم  النقل  يف  عن  يقدح   

 طالً له.بم مزه عليهوال يكون جتوُّ  ة التواتر،حَّ ص

*   *   * 

القفأمَّ ]]  ٢٨٣[[ص   الا  يف  فمعاذ  ت دح  أو ن  نْ أ  اهللاواتر  راه 

ه فقد  ع بالرشظ  فَ ُحي   ن أنْ ما منعنا  ذا إأنَّ   نُّ ظي  نكا  يه، فإنْ ب إلنذه

فقد    قدحنا يك إنَّ فيه    لقدحا  ألنَّ   ،أبعدفيه،  باوام  كونه  ن  يف  لطعن 
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عإىلٰ   وطريقاً   ةً حجَّ  العلم  وروده  رشائطه  ند  ملا  مَّ فأ  ،عٰىل  اه ذكرنا 

 فال. 

*   *   * 

 ليه نطعن ع  ا الا أنَّ نَّبيَّ د  قف  رواتا الت: أمَّ له يقال    ]]٢٨٥  [[ص/

عباده، وأحد    تعاٰىل عىلٰ هللا  حجج ان  دنا منهو ع  بل  فيه،  نقدح  وال

الق  رُ الطُّ  رمانا  خال  اعلين   ظنَّ   فمن  علم،إٰىل  أو  هذا،   ،بإبطالهف 

 دولوالعالكتامن    وازإليه من ج  والذي نذهب  ،فبطل َرسِ و مفه

عمل عليه  ال  ركت، والتواتر  طال إب  يقتيض  ني العن الناقل  عن النقل

وإ عذا  إألنَّ ،  ائطهرش   ىلٰ رد  يكنَّ ه  بق   إذا  ةحجَّ ن  وام  الرواة  أدائه  ام 

فأمَّ  إذونقله،  يفا  مل  سقطت  ذلك    علوا ا  ما  حلجَّ افقد  ومجيع  به،  ة 

ا وجعل  طريقاً لتوذكره  ا  اتر  بكون  العلم  من    ن والقرآ   يِّ لنبإليه 

وليسي  التحدِّ   قوعوو عليبحجَّ   صحيح،  من  نا،ة  عٰىل    ن طع  بل 

 . العلمق إىلٰ س بطريه لينَّ ٰىل أ إ وذهبالتواتر،  ىلٰ ع

*   *   * 

 : هـ)٤٣٦(ت  املرتٰىض السيِّد  /)٢إلمامة (ج لشايف يف اا

 بنيِّ نُ   كرناه أنْ ذي ذلا  ح النصِّ تصحي إىلٰ والطريق ]] ٦٨[[ص 

  لتي معها اوط  ربت كانت صادقة، والرشإذا أخ  لتية ا صفة اجلامع

خيكو داللن  تلك    أنَّ   بنيِّ نُ   ثمّ خرب،  بامل  العلمإٰىل    وموصالً   ةربها 

للنصِّ يالش  نقل  يفصلة  حا  وطرشوالفات  الص أمري  عٰىل    عة 

 .ؤمنني امل

اجلامأمَّ  رشوط  أ ا  إذا  التي  ة صحَّ   معلَ يُ   أنْ   أمكن  خربت عة 

 : فثالثة خمربها

الكين  أنْ   :أحدها يف  حدٍّ تهي  إٰىل  يصحُّ   ثرة  أنْ عم  ال  فق  يتَّ   ه 

ا  ذبالك الواعٰىل  منملخرب  اوالرشها،  حد  أنْ ط  مل  أنَّ   ملَ عيُ   آلخر  ه 

  خر أنْ آلوا  مقامه،  موما يقو  اطؤوع من تجام  كذبعٰىل ال  عهاجيم

 عنه. ت  خربَّ لني عامَّ زائ يكون اللبس والشبهة

يفهذا    ]]٦٩[[ص  / الكالم  كان  اإذا  اجلامعة  عن ملخ  ربة 

اعتبارا وغريهربة عن  خم نت  كا  فإنْ   ،خرب بال واسطةامل هذه   جب 

فيموالرش حتَّ ت  خربَّ ن  ط  خربَّ ال  تاجلامعا  أنَّ   ملَ عيُ   ٰى عنه  ت  تي 

وبه نقطع   ،هذه اجلامعة  صفةناه  رفيام ذك  عة صفتهاجلاماهذه    عنها

أنَّ عىلٰ  ي  مل  بيتوسَّ ه  وبني  ط  ململخرب انها  مجاعة  عنه  هذهت    هلا   كمل 

 .رشوطال

بيِّ   فإنْ  قائل:  تأثقال  اللرشاري  نوا  ذوط  اكرمتتي  يف  لعلم  وها 

ف  نَّ أ و  ،رباخل  ةبصحَّ  أو  ببالع  خملٌّ ا  هعضبقد  فقدها  ته  صحَّ لم 

لطحمصِّ   ودهاووج ثمّ مالعل  ريقل  العلم نويِّ ب  ،  إٰىل  السبيل  كيف  ا 

 .ليهيق إوما الطر ،هلابحصو

أ  له:  الرشا  مَّ قيل  املتأثري  فبنيِّ وط  مل  اجلام  ألنَّ ،  ذكورة  إذا  عة 

يستحيلا   احلدِّ   تبلغ علذي  بلوغ  يهال  عنعند  الكذب  رب  املخ  ه 

ه،  لوجذا ا  هنها عىلٰ ذب مكن وقوع الم  نأمن  مل  فاقاً ص اتِّ واملخص

واالاالو   أنَّ كام   يف    إذاثنني  حد  نأمن  مل  أمر  عن  أنْ أخربا    خربمها 

ون  مأمالكذب غري  فاقاتِّ  ذكرناه منما  نمن حيث كا ،باً ن كذيكو

أهنَّ   ،منهام نعلم  مل  متٰى  تتوا  اوكذلك  أ مل  حطأ  م  صلو  يقوم فيها  ا 

التمقا أنْ جوَّ واطؤ  م  منهاوق   ذبكال  يكون  زنا  سبعىلٰ   ع    يل  

أنع  انَّ أل  ،اطؤالتو جيواطوبالت  نَّ لم  عىلٰ ؤ  يستحيل  ز  ما  اجلامعة   

ووقوع  و،  لواله أيضاللبالشبهة  أَال مع  جيا  ممَّ   اً س  الكذب،    عٰىل 

إٰىل   ر  خباني يف اإللبط اخللق العظيم من املالكذب عىلٰ   زجوا ترٰى 

دياناهتع ومذاهبهمن   ريجي  امبأو  هات،  بُ بالشُّ   تقدوهااع  التي  م 

جاز  امنَّ وإ  لتقليد، امن  جمراها   كثرهت م  واِرب ُخي   أنْ   بالع  عٰىل م  كذب 

هلم كون    ليِّ الشبهة ُخت   نَّ ؤ، أل تواط   يكن هناكمل    سبيل الشبهة وإنْ 

ص صأهنَّ   امفك  ،احق� هب  واملذ  ادقاً اخلرب  علموه  إذا  أنْ   دقاً م    جاز 

  هم معل  وكان  ]]٧٠  ص[[ٍؤ /واط ت   غريالكثرة من  ا عنه مع  وِرب ُخي 

ذلك امع، فكاجلالسبب  قام  يقوم مرب وخلام إٰىل  عوهده صدق ينَّ بأ

أنَّ ذا اعتقدوا فيام ليس هبذه الصإ   ري ام جيياملعترب ف  نَّ أل  ،اه عليهفة 

املجرٰى   نفسه، وهلذا  ءاليش   بام عليهد الهو باالعتقاهذا  ز وجي  يف 

اللكذا   ارخيت  أنْ  عٰىل  بعضب  يف  تسومل ا  صدق  مع  يف  اضع  اوهيام 

ام  فرق في   وال  ،قصد  هنَّ لكذب أ يف ا  دَ قِ  اعتُ متٰى   فع املضارِّ دو  فعاملنا

اللبسرش  ارتفاع  من  أنْ   والشبهة  طناه  عناملخيكون    بني  ه  رب 

غ  مشاهداً  مشاهد أو  كام   ألنَّ   ،ري  ليس  دخوهلا    يصحُّ   الشبهة  فيام 

عٰىل   دشاهملا  وهلا يفدخ  يصحُّ   فقدهها  وما أشب  تانابمشاهد كالدي

اطِ بنُ   ذاوهل  ،الوجوه  بعض نقل  وليهل  صارٰى النصود  لب   

اتَّ نقلهم    إنَّ   :لقوون   ملسيحا استيفاء  لو  مع  عنه  باملخرب  صل 

احلللرشأسالفهم    مجيع يف  وط  الكث  ؤالءهاصلة  من  رة  األخالف 

أل باطالً يكون    أنْ   نمكوغريها  ا  خربهم  جهة  ووقوع  هلشبمن  ة 

  ه، فال رتو ص رتنك حليته، ويتغريَّ  أنْ   بدَّ  ال  املصلوب  س، ألنَّ تبااالل

كيعر ممَّ ثريفه  الوبع  يعرفه،كان  ن    عن  منده  عٰىل    أيضاً   عنيٌ اظرين 

 دخول الشبهة.

حكمة، هلم به معرفة مستيكن  ا قتله ملعودَّ ين االيهود الذ وألنَّ 

  تنع أنْ يم  ه الهذه صورت  ومن،  اً هلم وال مكارس   طاً  يكن خماله ملألنَّ 
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أ حابس  اهللا  إنَّ   : قيل  ه، وقدغريه بفيال  تبه احليش سيح ملبه القٰى شنه 

 كان غري جائز  د األنبياء، وإنْ  عهجيوز عىلٰ   الك ممَّ ذ  نَّ إه، وغري  ىلٰ ع

أُ   يف وَخ أحوال  الوجوهه  كلُّ ر،  وال  ترجع  ذه  الشبهة  لبس، إٰىل 

وإنْ ذكر  فلذلك مقصد  ناها،  عن  كاخلارجة  بدَّ   ،ناكانت  من    فال 

 اهد. مش ريغأو ن كا شاهداً خرب عنه مامل الشبهة يف عاط ارتفااشرت

رش اموإنَّ  يف   املامعاجل  طنا  اتوسِّ ات  بني  عنملطة  مثلخرب  ما   ه 

ت  رشطناه يف التي  نعتٰى  ا مألنَّ   ،لينااجلامعة  ذلك جوَّ مل  كون    زنالم 

امل لنااجلامعة  خربَّ عمَّ   صادقة  ]]٧١[ص  [/  خربة  وإن  عنه،   نْ ت 

اخلرب  اك ان  باطالً ألصيف  يصحُّ   ،ل  كوعلَ يُ   أنْ   فليس  اخلم  يف ن  رب 

ا  عنه  خربوامل  اً دق ص  لصاأل تنلا  حلدِّ عٰىل  إ  اولهذي  بأنْ الَّ اخلرب     

املالرش  حتصل طبقات  يف  املذكورة  هوط  ومن   مل  اهناخربين، 

إىلٰ ن تأبيأخبا  لتفت  عن  اليهود  الرشر  ود  وبارخإع  خبار إ هم 

ٰىل  ي إم ينتهقلهان نمن حيث ك  ح  صلب املسي  النصارٰى عن

 ريه. وغ طؤا لتومن فيه ا يؤ أنْ  يصحُّ  يل اللعدد ق 

ق وإنَّ  ال الرشمتكا  إنَّ   :لناام  وصفنوط  ا   ضٍ مقت  التي  خلرب كون 

اجلامع  صدقاً  خرب  حيث  ملمن  املوصوفة  ملة  أنْ   خيُل   ا  ن  و يك  من 

كذباً   قاً صد وكأو  كذ،  وقوعه  بدَّ   باً ان  إمَّ   نْ أ   ال  اتِّ يكون   أو  فاقاً ا 

ل  ؤٍ لتواط وقد ةٍ شبهأو  كلِّ اارتفلمنا  ع  ،  فوج  ع  يكون    أنْ   بذلك 

يمكننَّ أل  ،قاً صد ال  كذباً كون  نَّ إيقال:    أنْ   ه  االجتيضيق  ه  امع ت 

والعلي الته،  األقسام  أحد  إٰىل  حيتاج  كام   ي   تق ذكرمتوها  يف  ولون   

 هذا  والكذب يف  قلصدالن تساوي ا عن بطبنيِّ ا سنُألنَّ   الصدق،

 الوجه. 

اوأمَّ  ايلطرا  إٰىل  ابح  لعلمق  هذه  يفرشلصول  اوط  ة  جلامع  

 ا. د إليهستنا ا ٰىل ممَّ أج  ءات، وال يشادعالبق  متعلِّ ه ألنَّ ضح، فوا

عادات  من عرف ال  املخرب الواحد فكلُّ ب عن  اق الكذفا اتِّ مَّ أ 

الفة  ه خماجلامعة في  حال  امعة، وأنَّ ن اجلمه ال يقع  أنَّ   ورةً رض  يعلم

أنْ جيذا  وهل  واالثنني.  الواحد  حلال أ ِرب ُخي   وز  مع  اجلا  حرضحد من   

اجليو بأنَّ مم  رأسه  س  كَّ نفت  سها  ماماإل  عة  اعٰىل  وملمن  هو نرب 

 لتواطؤ   اجلامع بذلك إالَّ حرض  من  مجيع  ِرب ُخي   أنْ   جيوز، وال  كاذب

املتثَّ وقد ممه،  و ما يقوم مقاأ  لكذب منهم امتناع وقوع ا  ونملِّ كل 

،  صوصخم  ]]٧٢ص  [[/  فطؤ بامتناع وقوع ترصُّ مل يكن تواذا  إ

يش  ، معنيَّ   لباسو ونظم  او  ءوأكل  بعينهق حد،    من   همنم  اصيدة 

أنْ  سبب  هلون  يك  غري  وجامم  أيلومثَّ ع،  معلومهبام    ضاً ه  من    و 

اِرب ُخي   أنْ   ستحالةا أو  الواحد  األُ   عن  فيقع  الكث  مورجلامعة  رية 

صدقاً باالتِّ   ربهمخ علم  فاق  غري  وبامدَّ تق  من  أيضاً   م،  من   يعلمه 

أوناملابة  الكتقوع  ولة  استحا املال  تظمة  اجلام كمة  حصنعة  ة  عمن 

احد  و  لُّ كان ك  وإنْ   اق،فاالتِّ   بيلسمنها عٰىل  ع  ق و  بام  لةوهي جاه 

أنْ   منها وكيقع    جيوز  احلرف واحلرفني،  كتابة    الذي ذكروه   لُّ منه 

ولصحي منزلة  ح،  ا  لعلمايس  وقوع  اتِّ باستحالة  من    اً فاق لكذب 

 نء مالعند العق  فٰى أخو  ون رتبةً دأب  الكثرية من غري تواطؤ  اجلامعة

ما  مجي برَ كِ ذُ ع  م،  هذهل  عأ   ملوعال  نزلة  منمجع  ت  العادا   خرب  ند 

وإنَّ احدةو بمَ ُحي ام  ،  عىلٰ عل  بعضضها  الكشف      سبيل  عٰىل 

رج العلم الذي  س خييواحد، ول  حدٍّ   عىلٰ    فالكلُّ إالَّ يضاح، وواإل

عادة،  لر لب من االختباعند رض  عهورة وقو لرضز ارناه من حيِّ ذك

يفغري  هنَّ أل ممتنع  ا  ا  أنْ يَّ رولرضلعلوم  تقدُّ   قعت  ة    و أ   ارباختم  عند 

  ع عند الواق   ظفتها واحلزاولعند م  قوعهوو  الصنائعلم بغريه كالع

 .الدرس

ألحدٍ  أنْ يقول:    أنْ   وليس  جاز  ة  الكثري   عة اجلام  ِرب ُخي   إذا 

توابا غري  ومن  الكثري   ِرب ُخي   أنْ   جاز  فأالَّ   ،طؤلصدق  ة  اجلامعة 

هذا  ىلٰ ع  ذببالك ا  ٍق فر  وأيُّ ه؟  الوج  رقة  مفا  ألنَّ رين؟  ألمبني 

ي جير  الصدق  أنَّ هة  من ج  ،ةعلومذا الباب مه  يف  بلكذالصدق ل

الع جمرٰى ايف  ما  دة  فيه  اجلام  حصل  وعلم  جامع،  بكونه  سبب  عة 

ذب  الك  ألنَّ   ،كذلك الكذب  وليس  ليه،عيه وجامع  إل  عٍ دا  صدقاً 

بدَّ  ز   يف  ال  أمر  من  وسبفعله  جائد  ولصحَّ ماب  مذكرناما  ة  ع،    ا ه 

وهم   ظيمةع  وع حادثةوق ب  ريكب   أهل بلدِرب ُخي   أنْ دة  العا  يف  استحال

مع ذبوكا مق  وما  تواطؤ  ن  وجاايقوم  أنْ مه،  بذلك ِرب ُخي   ز  وهم    

 تفاع التواطؤ. صادقون مع ار

عة فهو  جلام لتواطؤ عن ام ارتفاع اعلَ يُ   ا به ما  فأمَّ   ]]٧٣ص  [[/

إ  أنَّ  أنْ مَّ التواطؤ  أ فواملشاة  قااملالب  واقعاً   نكو ي  ا  باملهة   كاتبةو 

بل عادةال  بمجرٰى   فيه  موراألُ   ذهه  تررَّ تكام  وربَّ   ،ةواملراسل  ،

تكرُّ لغالا الكثريةاجلام   ألنَّ   ،رهب  يستقرُّ   عات  ال  ما   العدد  بينها 

أوَّ إل اىلٰ ع عمَ وُجي عليه  ل  مَ عيُ  من  به   سبب،  أيرسل وهلة، وبخبار 

حاله    وما بدَّ هذه  كيشرت  ظهوراً   ريظه  أنْ   ال  ك  لُّ ك    له   انمن 

املالقب  اختالط يف  حوم  به،  عدم  دِّ ؤيُ   ٰى تَّ عرفة  عند  إٰىل  ظهوري  ه 

عىلٰ ال  بوجو اقطع  و  ما  ظنتفائه  مهور  اجلامعة  يقع  تواطؤ  ن 

اجلام يف  ا  عةواجب  حتَّ أيضاً   لعددالقليلة  عٰىل    نَّ إ  ٰى ،  خالطها  من 

عددهاقلَّ  ذلك  عىلٰ   قفي  أنْ   بدَّ   ال   ة  منو  نْ إ  وجب   ها،قع    وإذا 

ري  كثلا  دلعديف ا  ات فهواجلامع  منعدده    فيمن قلَّ ه  اا ذكرنر مهوظ
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ع راماجل  أنَّ ٰىل  أوجب،  مبلغاً رالكث  يف  بلغتام  بَّ عة  معه  يست  ة  حيل 

التواطؤ مجلةً  ت  ،عليها  بغداد    نَّ أنعلم    انَّ أل  ،هر عذُّ ونقطع عٰىل  أهل 

أنْ   همبأرس  جيوز  مجيعئواطيو  ال  خراسان،    ا  ع  باجتام  ال أهل 

 سلة.مراة واتببمكوال   مشافهة،و

األوأمَّ  اجلاا  األ  معةسباب  مقام  لقا ل  افععٰىل  اطؤ  التوائمة 

والس  ويفكتخ بإرهالطان  فال  ووقوف من    أيضاً   دَّ به  ظهورها 

احد من خوف الو  رعٰىل األمامعة  اجل  جيمع  ه ليسنَّ أل  ، الناس عليها

  هور هذا ظال  ا بلغ من، ومشديداً   اً ر هلم ظهورظه    ماان إالَّ السلط

معريك   نْ أ   بدَّ ال  لغ  املب مل  ،وفاً ون  املعرفت  فمتٰى  بكن  ة  صلاح  هة 

 . اعه ارتفع عىلٰ وجب القط

امعة، ت عنه اجل خربَّ واللبس عامَّ   لشبهةرتفاع اام به  علَ ا يُ ا ممَّ فأ

أنَّ  تدإنَّ شبهة  ال  فهو  فيخام  املل  إٰىل  يرجع  واالعتام  ات،  قادذاهب 

يُ   عنوخيرج   ما  رضورعلَ باب  الع  ةً م  الوجٰىل  ام في  رناهذكذي  ه 

خرب  فإذا  م،قدَّ ت معلوم   عن  عةجلاما  ]] ٧٤[ص  [/  كان    أمر 

 الباب. هذا خرج عن رةً رضوشاهدة بامل

تدخلو أيضاً الشب  قد  االلتباس  ويقع  األ  هة  املدركةيف    شياء 

لليش  نَّ ألالوجوه،    بعض  عىلٰ  ربَّ م  ءاملشاهد  بعد  اام ن  عليه    شتبه 

اب  لرسد اشاه  ب منييص  كام  ،ف احلقِّ خال  يعتقد فيه  ٰى أمره حتَّ 

ماأنَّ   اعتقدو قدءه  وكذلك  بُ ا  عمَ سيُ   ،  من   عىلٰ فيشتبه  عد  لكالم 

أنَّ إالَّ سامع،  ال نُ   بفرِّ ا  ونُ أح  نيق  املدركات  ماميِّ وال  بني    يصحُّ   ز 

فالش  اعرتاض البهة  وما  شبهة  أنْ   يصحُّ   يه  كان يعرتضه  فمتٰى   ،  

طها  رشو  تملوتكالها،  مث  ة يف تدخل الشبهحلال ال  اوالً رب متناخل

 . هت صحَّ نا عىلٰ باقية قطعلا

حصفأمَّ  املذكورة ائلرش اول  ا  اليف    ط  فطبقمجيع    بام   معلَ يُ ات 

  نَرش وتُ   وال التي تظهراألق  ا جارية بأنَّ ألهنَّ   ، اً ة أيضالعاد  يرجع إىلٰ 

أنْ  بدَّ   كذلكتكن    مل   بعد  يُ حتَّ   حاهلامن  ف ذلك  عرَ يُ   أنْ   ال  م علَ ٰى 

وا  وتولُّ وها،  لذين ابتدع ا لرجال  واه،  بعينأت فيه  دتاب  الزمان الذي

وحكإ اظهارها،  يقوٰى   اربخألم  ويفر  التي  إىلٰ نقل  رجعوعها    ها 

مجآح أو  قليلااد  الععة  احلكمة  هذا  بدَّ   ،دد  له  فيمن    وال  كانت 

أنْ األخ  بأهلخلطة   من   ا،هتوقوَّ   عفهابحالتي ض  عارفاً   يكون  بار 

جرت  هب واالعادذا  املذاهب  يف  احلادوألقات    نت كا  أنْ عد  ب  ثةال 

والم بقويَّ فقودة،  الضة  علمعد  كام  اخلوارج  حا  من  ناهعف،  ل 

واهميَّ واجل ومن  اريَّ لنجَّ ة  أحممَّ جمراهم    جرٰى ة  مقن  مل  دث  الة 

فرَّ م، حتَّ تتقدَّ  ببأرس   خبارل األأه  ]]٧٥[[ص  /  قٰى  ان   زمنيهم 

أقواهلم   الذحدوث  كوالزمان  فيهي  وبني ق أ  انت  مفقودة،    واهلم 

الاحواأل تل  فظاهرتي  مذاهبهيت  وانترشه  امعات  اجل  يفت  م 

التيوا عيهفت  نكا  ألحوال  مقصورة  اٰىل  ا  يف يل،  لقلالعدد    وهذا 

وجوب  يفبه جيري  با التالظهو   ما نوجبه من ظهور  واطؤ  ر جمرٰى 

 عات. اجلاممن  متٰى وقع

يُ   إنَّ   :يلق وقد   ما  استيفعلَ أحد  به  ااء  م  يف توسِّ ملاجلامعة  طة 

إ  نْ أ وط  للرش  النقل التجلا  ليناينقل  أهنَّ امعة  تلينا  اخلرب ا  ي    أخذت 

م  ربهتعة أخاجلاملك  ت  وأنَّ ها،  ا مثل صفتهل  ةاعمج  ناملخصوص ع

 لنقلصل اٰى يتَّ عن مجاعة هذه صفتها، حتَّ   اخلرب  يضاً أخذت أ   ابأهنَّ 

  ، تهاصف  هلا مثلعة  امبحال اجل  العلم  وجه، ألنَّ هذا  وخرب عنه،  بامل

ا  وأنَّ  يفجلامعتلك  الكفاواالتِّ   ؤطا التومتناع  ا  ة  عٰىل  فيق  ها  ذب 

إذا و   ،ماهليف أمث  عادةال  واخترب  همطالخمن    حيصل لكلِّ   رضوري،

الكا بحاهلن  رضوري� علم  التي ربَّ وخ  ام  اجلامعة  عن    ت  تلك  تلينا 

وقد ثبعرف  احلال  الرشنا  أنْ   فيهم  وطوت  قة،  صاد  تكون   وجب 

اا عربهجرٰى خو التي  ن حال  عنهاجلامعة    ن يكو   ه ال أنَّ   يف  نقلت 

ز  كام ال جيوف  ،عةجلامته عن القَّ رب الذي تس اخلنف  جمرٰى    صدقاً الَّ إ

يفاذبك  تكون   أنْ  تلأهنَّ   ة  ذلكقَّ ا  غريه  ت  وسعن  منه ا،  معته 

أنْ  جيوز  ال  فيامتك   فكذلك  كاذبة  بخربَّ   ون  صفتهت  من    ألنَّ   ،ه 

  رتض عت  أنْ   يصحُّ ا  ليس ممَّ ورة، ولرضا  رجعان إىلٰ ي  األمرين مجيعاً 

 هة.شبفيه ال

يُ وهذ اعرتقول  ل  بطِ ا  هذمن  الوجه،  ض  لع  بأنْ ا  م  هلَّ قال: 

ن  ومتومهِّ وجلامعة،  فة اه من صوا بفيام خربَّ   ]]٧٦[[ص  /  طونالغ

لهما   أصل  أيضاً بطِ ويُ   ،ال  السبي(ه:  قول  ل  إىلٰ كيف  الل  علم   

واجل  يبتساو العدد  يف  غريامعات  أمر  منحنضم  هو  وال  ؟  رصبط 

  هلا يف نقلت عنه    مساواة مننا  يتل  التي  عةاماجلعلم  وجه ي  أيِّ   ومن

عٰىل  ن  مل  انَّ أل  )،والعدد؟الكثرة   ظعتمد  مننَّما  العدد   اويتس  ه 

وإنَّ والك اعتثرة،  بأنَّ ِرب ُخت   أنْ ربنا  ام  اجلامعة  مثل ملن      عنه    نقلت 

يف  صفته اا  واالتِّ تواطلاستحالة  موهذالكذب،    عىلٰ فاق  ؤ  علوم ا 

 بنقصانه. الالعدد ودة ابزيبار معه تاع وال ،مٰىل ما تقدَّ ع رضورةً 

*   *   * 

 : )ـه٤٣٦(ت  رتٰىض د امل السيِّ  /)٣ج (مة يف يف اإلماالشا

قوأمَّ ف]]  ٩٧[[ص   (إنَّ لا  داخالً اخل  ه:  يصري  ال  التواتر   رب   يف 

ا   عةالشي  إنَّ   :يقولوا  بأنْ  ها  فروايت،  عرص  بعد  اً عرص  بالدلطبقت 

أ جي حدَّ   نْ ب  د  تبلغ  أنْ التواتر  النقح  بنيِّ نُ   ون  وط رش   عىلٰ   لصول 
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بأيِّ شعرن  فليت  ،اتر)التو م؟  راتوالتم  علَ يُ   ءٍ يش  ا  أكثر  أنْ أهو    ن 

م  عون أهنَّ ويدَّ   ون ينقل  التعارف والتواطؤ  يهم  وز علال جيرة  نجد كث

هما عمَّ   اً نقلوا خرب ونعلثل صفو بمن    فة الص  هلم يفأوَّ   أنَّ   متهم، 

إ ا  ىلٰ كآخرهم  التي  لرشسائر  ذكره تقدَّ وط  عىلٰ ودالا  م  ثبلتنا   اوهت 

شوم  ؟الشيعةنقل    يف ذكرنا  شاكٌّ   كَّ تٰى  إىلٰ ط  ا تعيفل  فيام   اإلشارة 

متواخ إنْ يوازنالشيعة    خرب  أنَّ لمه  عنُ   ٰى حتَّ تر  رب  عليه،    ه  يزد  مل 

ا فيه  نه ملا اقترصا منفرغنووبسطناه    مقدَّ ت  امحكمنا هذا في  اولوال أنَّ 

بيَّ لة، واجلم  هذهعٰىل   أيضاً نَّقد  لتواتر  ة اصحَّ   من رشط  سلي  هأنَّ   ا 

ه  هذ   أنَّ عىلٰ   لةلدالجيعل ا  ه أنْ ي، فليس لورلرضول العلم احص

هذا قد   وكلُّ ها،  بمخرب  ريوعلم الرضد الترة فقمتواري  خبار غاأل

 م.تقدَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت بي (للصالح احلأبو ارف/ تقريب املعا

ا]]  ١٩٥ص  [[ األ  ملعلوطريق  أششعهبذه  كسائر  عار  ار 

 :هنيمن وج اجليلِّ   صِّ ثبوت الن ىلٰ ة عدالَّ وهي  ،راءالشع

أح١٩٦[ص  [/ داعينَّ أ :  ادمه]]  ال  معلقا  ه  ور  ظه  ئلها 

ن دون املنصوص عليه وإخافة مر م األويلِّ ت و  النصِّ   جلحدلكلمة  ا

 دق.الص  دائن به إالَّ ال

أنَّ ا مللثاين:  ُحيفَ ه  أحد    عن  األُمَّ ظ  لقاتك  ةمن  مع ئليذيب  ها 

 .كريالن ترك ا يفهكلِّ تفاع األعذار ار

  خرب الدار   داعا  مهو  ة،  إلماميَّ الشيعة ا  تواترب  املختصُّ   والثاين

 ه. را مل نذكممَّ رناه وا ذكتسليم ممَّ وال

العوطري أنَّ ق  بتواترهم:  وكلُّ لم  نعلم  فر  ا  وجود  قة  خمالط 

  إىلٰ  زمان  كلِّ يف  ديث  نقل احلة معروفة بيَّ ماماإل  ة طائفمن الظيمة  ع

ف  يتَّصلوا  ٰى حتَّ   سلفف عن  لل خبنق  9  زمن النبيِّ  ه،  بمن شوَّ

مقام    لعيلٍّ   وله  بق م  نتأ «  :اتيف  بعاخلليفة  دي»، ن 

النصِّ    »،ني املتَّق  وإمام  املسلمنيد  سيِّ   أنتو« من  ذلك  غري  إٰىل 

باإلمامة،  الرص كلِّ وبلويح  منه  غ  ر    دَّ احل  مطبقة  يتعذَّ عه مالذي 

ب اتِّ وا ت الكذب  أو  بيَّنَّفطؤ  ما  عٰىل  فابوَّ نال  يف  اهاق  لك،  ذ   علريات، 

ُقِدَح يش  فكلُّ  يف  ء  الشبه  نقل  عىلٰ   عائد  وكامل  قلن  يعة   لُّ سلمني، 

ح هلك صح ذء صحَّ يش  ذا.حَّ

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧لفقه/ أبو الصالح احللبي (ت يف ا الكايف

لوم   املعواخلرباملشاهدة،    عجزةباملالعلم  طريق  و  ]]٦٧[[ص  

وهو عٰىل  ر،  توات به أو  كذ  وز ق ال جيٰىل قول صادإده  الستنا  ته،حَّ ص

 رضبني: 

العلمها:  أحد حلبسبق  بمخربه  نار  ظلناال  م  صفات   ، قلهيف 

اجلمل، وما  ني ونني وصفِّ حود بدر وووج  ةالبرصاد وبغدكوجود  

جم جيرٰى  حاله  العلم  هذه  يف  ك  رَ دباملاصل  احل]]  ٦٨ص  [[/رٰى 

 لطريقان. الف اخت نْ إهة، ون الشبالبعد ع

الثاينوالرض التو  ب  ي  :اترمن  ما  اهو  عىلٰ لعلقف  به  العلم    م 

ناق بصد يُ نَّ إو  ه،ليق  الكذب  ذُّ تعلم  هصدق م  علَ ام  وعليهر    ام نَّ إم، 

 ني: هواحد وج ك منم ذللَ عيُ 

احلالمها:  أحد ت  ،بشاهد  التي  األمكاجلامعة  ركوب  أ نقل  و ري 

عال   قتل صىلٰ وزير  يص  ال  معها  فة  والاتِّ لح  وهذا  تو  فاق  اطؤ، 

التالرض من  يب  ال  بلإ  رفتقواتر  اٰىل  حد� لناوغ  من    متفاوتاً   اقلني 

 نْ إعنه و   خربامل  ة م صحَّ ه عللمن تأمَّ   لُّ ك  ل، بالديار  ينائالكثرة وت

 عرشة.   يبلغوامل

أنْ لثاين ا حد�   :  الكثرة  ا يبلغوا  الدو  من    يوتنائ اعي  واختالف 

الناقلني    كنقل ،لتبس  م معروف غريعن   واحداً  ون لفظاً ينقل  ،لديار ا

نبيِّ جمع  املسلمني   من الشيع ،  9  نازات  النصَّ ومن  من    ،يلَّ اجل  ة 

يه  نها عليق مفر  نجد كلَّ ما    لفريقني معا  ن ذيهثل  م   لمنا أنَّ حيث ع 

الكثرةم يصحُّ الديا  ي وتنائ  ن  ال  األغراض  وتباين  افتعال  في  ر  هم 

عىلٰ واح   لفظ االد  جهة  كامفا تِّ   يصحُّ ق،  ال  إقليم  من  شاعر    لكلِّ    

 . يهشاعر ف  لكلِّ ذلك فق  فيتَّ  شعرمن ال  م بيتاً ينتظ  أنْ  واحد

با والتوا  يفطؤ  واحدالجتامع  مكان  التعارف بو ثل  عفر    ت 

لفريقني، ولو وقع  قيل ا ه من نا ان ذكرنممَّ   هارتفاع  مَ لِ عُ م، وقد  بينه

الري أل الرتفع  فيه،  املتباعالبالأهل    نَّ ب  وذدد  اة  ألغراض  وي 

 خيِف   مل  أمراً   مواكان واحد ليربم إٰىل ممن أماكنه  لواحاينة إذا رباملت

 ار. خبٰى باإلعن دٍ م عٰىل أحلك من حاهلذ

  يمنع منهعال  االفت  هلا  نهمجيوز م  ةلَّ قلني بعد ق نالا  ءؤالوكثرة ه

 سببان:

أنَّ ]]  ٦٩[[ص  / الذي  أحدمها:  ن  انَّبيَّ   النقل    اقلهصدق 

أمرينتضمَّ ي وا لفظ اخلربمهأحد  :ن    فام نقول عنه،  املفة  الثاين ص، 

 اآلخر.  نأمنه يف أنْ  جيب األمرين دأح  ا الكذب يفمنَّأ  له

العلثاينوا عدم  م:  بأعيان  كالعلمزموة  لفتعلم  تداء  باب  انه 

ار واألشعري  ونحلة النجَّ تني،  املنزل  نزلة بني بامل  والقول  ،رجوا اخل

 ام.كرَّ وابن 
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األوالنق  ٰى عرفمتٰى   من  اا  افصل  يصحُّ ملذكورة  عها  م  لتي 

ثبت ذب  الك وص  والصدق  الناقلني،  اكا  نْ إدق  بخالألن  ف  مر 

تذل الععذَّ ك  الر  بصدق  احلناقلنيلم  ووجب  خرب  عٰىل    هم كم 

 .هكذب فيوال صدقدخول ال حُّ يص واحداً  نهوبك

ا  نْ إو طبقة    نْ إف  ناقلون،لكثر  عن  ينقلون  بقة]  ط  [إىلٰ كانوا 

  عها ر مي يتعذَّ ن الصفة التذه مبت هلث  ت هلا مايثب  نْ جب أوخرٰى  أُ 

قلُّ خرٰى أُ عن    نقلطبقة ت  هكذا حال كلِّ   ثمّ الكذب،   ،  أم كثروا  وا 

فرع بأعيان  العل  وذلك  املم   لهاح]  [هو  كامملنقول  با  لةصتَّ األزمنة 

جيوز عليهم الكذب.    ون الناقل]]  ٧٠[[ص  /ه  ن فيزما  كلِّ ]  [يف

يبالزهل  اجل  نَّ أل  ذلكوقلنا   اقتيضمان  والعلم  في  بمن  لجله  ه، 

اجلالب مع  فيهل  زمان  ومبمن  يمنعه  الناقلني  أعيان  القطع    نم  ن 

 .تهصحَّ رفع الثقة بانقطاعه يويز  النقل وجتالطبقات يفال صتِّ با

*   *   * 

 ):ـه٦(ق  يسالطربالفضل )/ ٣(ج  البيانمع جم

   :ىلٰ تعا  [أي قوله  يةل عن هذه اآلئَ سا يُ ] وممَّ ]٢٣٤  [[ص
ْ

 بَل

 
َ
ِْه وَ   اهللاُ   َعهُ َر�  إِ�َ

َ
 اُهللا عَ �

َ
 حَ ِز�ن

ً
  ِكيمزا

ً
  نْ أ ]  ]١٥٨[النساء:    �ا

ق  اليهود  اترد تويقال:  أنَّ وأمج  رهتم،مع كثوالنصارٰى  ت    عت عٰىل 

قُ   يحسملا   ء اليش  عن  اوِرب ُخي   م أنْ ز عليهجيو  كيف، فَب لِ وُص   َل تِ قد 

جاز  بخ ولو  به؟  هو  ما  فالف  يُ ذلك،  بيشوثَ كيف  ن  م  ء ق 

 ر؟ خبااأل

دخلت  نَّ أ  ]]٢٣٥/[[ص    واب:واجل ، الشبهة  يهمعل  هؤالء 

ٰى  يعرفون عيس  ن اليهوديك  فلم  هم بذلك،نه عكام أخرب اهللا سبحان

وإنَّ بع إنَّ قيل    لوا رجالً قت  مأهنَّ ام أخربوا  ينه،  فهعيس  ههلم:   م يفٰى، 

  مر عىلٰ األشتبه  ام انَّ وإ .يكن املقتول عيسٰى مل    نْ وإ  دقوناخربهم ص

غ  لقيأُ   ٰى يسعبه  ش  نَّ أل  ٰى لنصارا فرأوا  عٰىل  عٰىل  همن  ريه،  و 

مقتوالً صو مأ   ِرب ُخي   فلم،  لوباً صم  رته  احد  إن  عامَّ الَّ لفريقني    رآه،    

ر خباالن األبط  إىلٰ ي ذلك  ؤدِّ يُ  به، فال  خربأ ا  م  مر عىلٰ األ  أنَّ   وظنَّ 

 بحال. 

*   *   * 

مة /رج الفهممعا  ):هـ٧٢٦ت   (احليلِّ  العالَّ

 :واترتال معنىٰ  يف ]]٣٧٥ [[ص

وأنتم   -العلم    صل بهتواتر ما حبالعنيتم    فإنْ قيل:    فإنْ قال:  

 ر. دا -العلم ٰىل حصول ر عتواتون باللُّ دتست

لأق اال  امَّ ـول:  من  العىلٰ   لالستدفرغ  ثبوت  رشع  نبوَّ   يف ة 

أوَّ فاستفرس  ،عنه  اجلواب  عالدليل مٰىل  رتاض عاالع عن معنٰى    الً  

وقال:  ال لزا  خلربا اتر  بالتونيتم  ع  إنْ تواتر،  للعلم  الدور، ملفيد    م 

يفنَّ أل اآلن  بثب   كم  االستدالل  املتواخل  وتمقام  ثبوت  عىلٰ اتر  رب   

إثبات  لزم  وجب للعلم  ملاو  هتر  خلرب املتوا فلو كان اة،  علم بالنبوَّ ال

باليش  ]]٣٧٦  [[ص/ مععنيتم    نْ وإ  نفسه.ء    بدَّ   فال  ،آخر  ىنًبه 

 نه.من بيا

 ر:اتبالتوعلم ة حصول الكيفيَّ 

يفيدسلَّ   قال: ال  لكن  كذبه،  واحد    كلَّ   م، ألنَّ العل  منا،  جيوز 

الع  نَّ وأل  .احلوادثك  لُّ الك  فكذلك ال،  احد حم و  لم بكلِّ حصول 

فعنجلوا كذبه،  از  إنْ امتجالد  ز  ع  يُ   وإالَّ   ،تسلسلائد  حصل  د  فِ مل 

 لعلم.ا

ك  ذل  معليه سلَّ ر واعرتض  معنٰى التوات عن  فرس استامَّ ـل: لوأق

وهذا مذهب  م،  يفيد العل  التواتر ال  ن أنَّ بيا  ض، ورشع يفاعرتاال

 :نيوجهليه بع واستدلَّ  .لقوم

املتوا  كلَّ   أنَّ ل:  األوَّ  من  ك  نواتريحد  وع  فاملجم  ،ذبهجيوز 

 دث.اح جموعاملو ث حادثواداحل  واحد من لَّ ك كام أنَّ ، كذلك

إمَّ حص  أنَّ اين:  الث العلم  أنْ ول  معلَّ يكو   ا  كبق  الً ن  احد و  لِّ ول 

  كلَّ   فألنَّ   ،لا األوَّ أمَّ .  نسامن باطال ققول املجموع، والأو ب  ،واحد

كذبهوجي  واحد بالرضا  وألنَّ   .ز  أنَّ نعلم  ا   ورة  ال  خرب  يفيد  لواحد 

اين ثوال احد.ول و معلة عىلٰ ثريعلل الكع اليلزم اجتامه  نَّ وأل  .العلم

ل  لَّ ك  نَّ أل  ،لباط عامَّ ـواحد  يكن  مل  يفلَّ   د  فعن  مالعلحصول    ة 

امل  ئدمل حيصل أمر زا  إنْ   عاماالجت  لعلم، وإنْ ل  ع مفيداً جمومل يكن 

  ، واحد بكلِّ  الً ن معلَّ يكو ا أنْ إمَّ ائد ألمر الزا لك فحصول ذحصل 

  ، ة العلملعلَّ   ةعلَّ احد و لكان كلُّ  وإالَّ  ،باطل لوَّ ألوا .و باملجموعأ 

 سل.تسلال اين يلزم منهوالث .ا مٰىض طل ملوهو با

أ  ]]٣٧٧[[ص  / بالتواتر  العل  حتصيل   نَّ يف  مم  علوم،  غري 

 ه:وجواب 

ز  جلوا ،علم ال  يفيدساس وال حاإل ف عٰىل لكن يتوقَّ  ،نا مقال: سلَّ 

  : لقوله ، مماثلخلق شخص 
َ
 َول

ُ
 ب� ِ�ْن ش

َ
  ه

َ
 . ] ١٥٧ ساء: [الن ُهمْ �

تسول:  أق الالوجهني  دورو  عدمليم  بعد  عىلٰ الَّ د  خرب   أنَّ   ني 

العلالالتواتر   يفيد  ب  رشع  م  أنَّ ييف  يمكن  وإنْ   ه ان    يفيد   أنْ   كان 

الت   وبيانه: أنَّ   .غري معلومه  العلم لكنَّ إٰىل  اء  نتهرشطه اال  ر واتخرب 

فإنَّ املح لو  أهل    سوس،    ٰىل موجوداً عات  اهللا  أخربوا بكوناألرض 

أفمل  اً عامل  أو  قادراً   أو لك فنقول:  ا كان كذوإذ  .م العلمهاد إخبارا 
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توالت  هلذا إذا  مثله، وء ويشز بني الميِّ يُ ال    هيكذب، فإنَّ   دق   احلسُّ 

احلسِّ ال  األمث شيئاً   عٰىل  لِ قفن  ،واحداً   حسبها  أنْ جيوال    مَ ـول:    ز 

لي  يكون هو  املرئي  آخر  ،  النبيُّ س  شخص  يف   هللا  هخلقبل    تعاٰىل 

لال مماثاحل ه جتىلٰ ع  دلُّ يوالذي    .ممكنه  إنَّ ف  ؟ هل  ذا االحتامل  ويز 

تعا  :  ىلٰ قوله 
َ
 �ِ َول

ُ
هُ   ب�هَ ْن ش

َ
ذلك وإذا جاز    .] ١٥٧اء:  س[الن  مْ �

 ؟ األنبياء جيوز يف سائرال  مَ فلِ   يف عيسٰى 

*   *   * 

 تر: از والتوااإلعجبهة منكري جواب ش]] ٣٨٦[[ص 

وا نستدلُّ نَّ أ   ب:اجلوقال:   ا وأمَّ   .مالعلة  ريَّ ورض  ىلٰ تواتر عبال  ا 

ال  ،تواترال  عىلٰ   المالك عٰىل  كلُّ وقوله  .مردود  ورةرضفكالم   :  

إذا ثبقلنبه.  ذحد جيوز كوا  ،لِّ رد ثبت للكف  ت حكم لكلِّ ا: ليس 

فد  ائد مل يُ صل زمل حي ه: إنْ ة. قوليَّ كلّ د الل ال يفياملثة، واالعرش  اعترب

 .عنومم ،العلم

 تواتر ال أنَّ  وتقريره: ور، فع الد ل بد وَّ ؤال األ الس  ل: أجاب عن قو أ 

 ول: نقالالعلم، ف   حصول  عىلٰ ال   ا رضوري� العلم  ستدللنا به عٰىل كون ا 

  .  يلزم الدور ٰى حتَّ   ، صل تواتر قد ح ال  خرب   ، ألنَّ العلم قد حصل 

االعرتعو بن  عىلٰ الواض  من    جهني  االدور   ، إلمجالحيث 

حيث  و مأمَّ .  تفصيلال  ]]٣٨٧  [[ص/من  اا  حيث    ، الإلمجن 

  ، يلالتفصا من حيث  وأمَّ   ع. سمَ يُ   فال  ،وريالرض  الم عىلٰ ه كفألنَّ 

قوفن يفقول:  الوله  األوَّ   كذ  لُّ ك(:  لجه  جيوز  ع فاملجمو  ،بهواحد 

وصمتَّ   )ذلكك غري  اللزوم،  لة  احلكم    ثبتإذا  ليس    هفإنَّ اضحة 

حد وا  كلَّ   نَّ كاذبة، فإ  اهنَّ أ   وع، بل احلقُّ وته للمجمزم ثبفرد يل  لِّ لك

ا وافرد  ة  لعرشمن  لجموملواحد،  كذع  من    .لكيس  ذكروه  وما 

ا  املثال مكا  وإنْ   حلوادثيف  املت  هباً ذن  فليس   ،نيملِّ كلبعض 

ع والتمبصحيح  يفي  ثيلندنا،  ال  اليقنيبه  اد  تقدير  عٰىل   ة.لصحَّ  

أ والف سبقهواح  كلَّ   نَّ رق  إذا  فاملجموالعد  د  العدم  سبقه   ،م ع 

 العدم.  ة عنر تأخِّ امل ائهعن أجز جموعر املتأخُّ  وبجلو

، )وعممن  ،د العلمفِ يُ   زائد مل  مل حيصل  إنْ (الثاين:    الوجهه يف  ولق 

بة،  كَّ ة مرصل ماهيَّ حت  ال   أنْ ذا يقتيضا نقول: هثّم إنَّ   ؟انهفأين الرب

 رضورة. لبا وهو باطل

*   *   * 

  :ا -  ١١٤

 ):هـ٤٠٦ت (يض الرشيف الر ة/النبويَّ  جازاتامل

: )سالملوا  لصالةيه اعل(وله  لك ق ن ذوم  -  ٧٧]]  ٩٠[[ص  

 أصاب دماً فإذا  ًا،  صب دمما مل ي  نبه معنقًا بذال العبد خفيفاً ال يز«

ألبلَّ  جماز  وهذا  ا(نَّه  ح»،  والسالملصالعليه  غري شبَّه    )ة  املذنب 

احل  اتلالق أنَّ  إالَّ   مل،بحامل  اخل  بعض  ةفيه  ُيع  ،فَّ أي  فهو  به،  نِق 

فإذ  من  عُيِرس  أصحتته،  ثق]] د٩١  اب /[[صا  ذلمًا  العبء  ك  ل 

يتَّٰى ح م  والتبليحبلح  بل  مأخوذ: اإلعياء،  نه،  هو ء، ووح اليشمن 

ته ُمنَّتَُه قد نفدنَّ أفك قطاعه،ان  انقطعت.قد ت، وقوَّ

الصالة(قال    نَّاموإ اليظاً تغل  ذلك  )سالملوا  عليه  ألمر  دم،   

عٰىل  داإلق   ليقلَّ  ويكثرام  التعرُّ ر  جزاتال  سفكه،  ومع    له،  ضعن 

فذل ُتسالتوك  ا  ِقط بة  ُتسقِ عليه    ستحقَّ ملالعقاب  العقاب  كام  ط 

نَّ  ه بعض الناس من أ ظنَّ  فًا ملااليص، خملعا غريه من اىلٰ ع  ملستحقَّ ا

ألال  القاتل   له،  عىلٰ نَّ  توبة  كان  لو  ماألمر  مل  ا  قاتل  لل  يكن  قاله 

االن  سبيل يفبتفاع  إٰىل  أل  طاعته  وتق  اهنَّ املستقبل  حمبطة،  جيع  وز ال 

يف    عايص، ألنَّ قاب املمن ع  النفكاك ايق إٰىل  طر  للعايص  يكون  أالَّ 

 عليها.  لهومحالً اًء له هبا، رذلك إغ

بعيفو أنَّ   األحاديث:  وتسعنيتل  ق   اأعرابي�   ض  إنستسعة  انًا،   

أتٰى ر وبًة،  رٰى لك تأ : ما  ه، فقال لهه يف توبتفتييست   بالشاماً اهبثّم 

 ! راهبقتل ال، فائةً هم بك ملنَّاهللا ألُكمو مجر ال فقال:

ح عبوكوما  عن  اهللاه  عد  بن  فتوامن    س  ابَّ   يف   ه اختالف 

،  ال توبة لهه  القاتل بأنَّ ًا سأله عن توبة  تفتيسه أفتٰى مألنَّ ٰى، هذا املعن

 تن ثقاد ُنِقَل عجه صحيح ق ا وعندنًة، فله  بتو  تٰى آخر بأنَّ لهوأف

أنَّ الناقلني ل: اب، فقالباذا  يه يف هقول  عن اختالف  َل ئِ ُس ه  ، وذلك 

من  عليه أمارات    يت رأ ، ألينِّ للقاتل توبةأنَّ  يته بٍت فأفتفستتاين مأ 

عىلٰ وهتل  ق  نادم  قتو  جرائ  من  خائف  واسله،  فعله،  آخر  تفتر  اين 

  م عىلٰ ت من قد عزليه أمارا ت عرأي  تل ألينِّ اللقبأنَّه ال توبة   فتيتهفأ

يف٩٢[[ص  / القتل  أنْ بل قستامل  ]]  وأراد  إٰىل  يلج  ،  د  بعوبة  التأ 

عقدااإل سم  الدم  ف ٰىل  فأفتيته  املحرَّ ك  عم،  ليقف  عزبذلك  مه،  ن 

 مه.ثقب إوخياف عوا

*   *   * 

 ):هـ٤٠٦ف الريض (ت ق التأويل/ الرشيحقائ

 :تدِّ وبة املرتول : عدم قب١٧مسألة  ]]٢٧٧[[ص 

عن  وم سأل  قولهن   :  تعاىلٰ   معنٰى 
�
ينَ إِن ِ

�
ا�     َ� 

َ
َ�ْعَد    وارُ ف

 انِ يمَ إِ 
ُ
� ازْ م� ِهْم  �ُ اُدودَ    ا 

َ
ل  

ً
را

ْ
بَ نْ ف

ْ
ق
ُ
�    

َ
ِ ْو�َتُُهمْ تَ ل

َ
و�

ُ
َوأ ُهُم    

َ
ك

 
َ
ون

�
ا� ع  � ا�ض� اآليفقال  ]٩٠مران:  [آل  هذه  فحوٰى  خمالفة  :  ة 

  بدَّ أنْ ال  انه  نَّه سبحأ كم  ة، ألنَّ من مذهبالتوبم يف وجوب  ولكلق
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اي توبة  بقاء    لتائب قبل  وق مع  /التكليف،  قال  ٢٧٨  [ص[د   [[

ِ اَو  وَهُ :  حانهسب
�

� 
َ
�  ي 

ْ
ا�� بَ ق  

ُ
�َ وْ ل  

َ
عِ نْ �َة   ...  اِدهِ بَ  

ل التوبة غري  قبو  عٰىل أنَّ   يدلُّ الم  كوظاهر هذا ال]،  ٢٥ رٰى:[الشو

سواج وأنَّه  متفضِّ بحاب،  يفعله  بذلك  ل  نه  أالَّ  ما  ئكساوله  ر 

ليتف  !به ضَّ

أنَّ إطالفاجلواب  عٰىل لُّ دت  ةصف  هنا من غرياهالتوبة    مق اس: 

بطال  تهاصحَّ  الهنأو  عنالتوب  ألنَّ   ،خلصومنا  فيه  قتعلُّ   ا  هلا  ة  دنا 

متٰى مل ترشا مطابقةئط،  كانتقعة عووا   هلا  كن  مقبولة،  غري    ليها 

ذل قوهلوجيري  جمرٰى  ة)،    م:ك  أهنَّ (حجَّ صحييف  تكون  قد  حة  ا 

وق ال تكزمة،  داحون  د  كباطلة  فإذا  عضة،  الوجوىلٰ انت  التي    ه 

نت عٰىل  كا  نْ وإ  ات،الثبة وبالصحَّ َفت  ليها، ُوِص ع  نكوت  أنْ جيب  

بالبطالن  فَ ُوِص   ذلك  دِّ ض أَال ت  إ  واالندحاض،  قوترٰى  له  ٰىل 

تُ :  عاىلٰ ت دَ دَ   ُهمْ ُحج�
ْ
ِعن  

ٌ
ة ، ]١٦:  [الشورٰى   ...َر��ِهْم    اِحضَ

ة فسامَّ  وال   اقائله ة ال تنرص ا داحضبأهنَّ ذلك صفها مع  و، و ها: حجَّ

 ا. ع املديل هبتنف

  تقع  ا ملهنَّ بولة، أل مقذلك غري مع بة،ة: تووبالت ٰى قد ُتسمَّ ا ذلهف

لرش ق مطابقة  ذلك  وعٰىل   يَ تعاٰىل:  وله  ائطها، 
َ
أ  ا 

�
ينَ   َها� ِ

�
نُوا  آمَ   ا�

 ٰ
َ

إِ�  نَُصوح ْو�َ اِهللا تَ   تُو�ُوا 
ً
  ة

ً
أبو بكروق   ]،٨[التحريم:    ...ا بن أ    ر 

لنون،  ا  مِّ ض بعاصم ُنصوحاً اء (عن)  رَّ القُ   ًا عن سائراش منفردعيَّ 

أ  من قر، ونصح  رهو مصدو   حًا،ها نصون فيصحونتوبة تاه:  نومع

بالغة بة موومعناه: توبة،  الت   أراد به صفةامصوحًا بفتح النون، فإنَّ نَ 

ل: من أسامء الفاعلني  سكم، وَفعونف]] أل٢٧٩[[ص  يف النصح /

للمتَ ُيس يفبالغعمل  الوصف،  ة  رجل    صبور،  وشكور  يقال: 

ومجوس قطوع،  كان  ،  ل ومحل  يف  صفنصوح(فإذا   -  توبةلل  ةًا) 

املبب  رادوامل ما  عىلٰ لغة  اه  تو  -ا  قلن  هناك  أنَّ  عٰىل  بة  علمنا  تقع  قد 

هغ الري  ويشمذه  التوبهام  لصفة،  اسم  يمجيعًا  حتَّٰى  أنْ صحَّ ة،     

باملبالغة،  ُيوَص  إحدامها  يك وإالَّ ف  مل  لز  الصيادن  هذه  معنٰى،  ة  فة 

التوأ فبان   عنَّ  تقع  قد  مقه  ووج  ىلٰ بة  تلة،  بوفتكون    عىلٰ   قعوقد 

تلخ ال الف  فتكوك  غو جوه  من  الغرض  ،  قبولةري  ح  ُيوضِّ وهذا 

 ينا إليه.ي رمالذ

إنَّه ال ا:  كالمنا فيه   هذه اآلية التيرب يفخسبحانه أ   إنَّهد، فوبع

وي الذي  القوم  توبة  وصف  مصفهقبل  ببام  خيرب  ه،  هم  سبحانه ومل 

أيِّ عىلٰ  وقعت     وق   وجه  ثتوبتهم،  جينَّ أ ت  بد  ال    ما   كلِّ   قبولب  ه 

عليق اسمع  أَال تال  يه  أ  وبة،  اترٰى  القبيحنَّ  من  تاب  لو  ال    لتائب 

آلق التو   تكنخر مل بحه بل ألمر  املة مقبتلك  عاين بولة؟! وكذلك 

حض وانقور  عند  لوازم  أجله،  وزوال  أمله  عنه، كالتطاع    ليف 

املع  امضطر�   ولهوحص مإٰىل  إٰىل  لرفة  من  التحرُّ جأ  بة،  قوعال  رضرز 

توتقب  ال ويُ بتهل  قوح  صحِّ ،  سَ وَ بحانه:  سله  ذلك 
ْ
�
َ
ا�� ل  ِت 

ُ
ْو�َة

 
َ
� يَن  ِ

�
�ِ� 

ُ
�� ْعَمل ا�س�  

َ
ٰ   اِت ئَ ون    َح��

َ
حَ إِذ مَ   َ�َ ا 

ْ
ا� َحَدُهُم 

َ
 أ

َ
ق   وُْت 

َ
 ال

�
  إِ�

بُْت 
ُ
�  ...    :منارل التوبة أه  ككذل]، و١٨[النساء ملجئون    ، ألهنَّ

ل يقب  أنْ   يه غريهلء إم من أسالزي  ال  كلذلا القبيح، و يفعلو أالَّ إىلٰ 

 يف املستقبل.ساءة عن اإل  زعاجوهو  اره،تذاع

ف  فإذا ذلك  للخصومصحَّ  أين  سبأنَّ   من  يه  ال  تقحانه  وبة  بل 

ت توبتهم عٰىل الوجه  عوا وقد وق تاب]]  ٢٨٠[[ص  /هؤالء الذين  

قبو  لذيا فظاهرمنههلا  يوجب  الكال  م؟!  عىلٰ هذا  قدَّ   م  ال  ما  مناه 

أضاعات  ك، ألنَّهلذ  ىلٰ ع  يدلُّ  اٰىل  إللتوبف  وهيهة  منهم    تقعي ال  م 

ح وق  كلِّ عىلٰ  . هتا الجها عاء العموم يفوعها، فادِّ  وجه ُيصحِّ   يصحُّ

جيو أنْ قد  أيضًا  بذيكو  وز  املراد  التولك  ن  املتقدِّ بأنَّ  التي ة  مة 

و  لقب  كانت منهاالقبل  الكفر  م  زدياد  تقبل  ازدادونهم،  ال  وا قد 

وله:  قنني بمؤمذلك  قبل  ا  كانوم  رب أهنَّ د أخه تعاٰىل ق نَّ أل   ًا،اآلن كفر

 َ� ُر
َ
إِيمَ ف َ�عْدَ  هبذافبنيَّ   انِِهمْ وا  سبحانه  توبأنَّ     وقعت    تهم 

ام تكون التوبة نافعة  بها، وإنَّ عق  فها ووقع يفة بالكفر الذي ردبَطحم

طريقئب  التااستمرَّ    إذا الصالح،  عٰىل  قبائح  موبعد  ة  األفعال، ن 

ا  ار،رصصباب واإلألان  عرج  وخ أ احلذا وفاق  إلشإٰىل  ترٰى َال ر،     

فِ اٰىل:  له تعقو  إىلٰ 
ْ
اغ

َ
يَن  ف ِ

�
�ِ�  ْر 

�
 وا سَ بَعُ تابُوا َوا�

َ
ك

َ
] ٧:  غافر[  ِ�يل

بق جيتز   وله:  فلم 
َ
قا  اابُوت َسِ�ي:  لحتَّٰى  بَُعوا 

�
 َوا�

َ
ك

َ
أي:   ل

 وبقة. عامل املألقوا ااحلة، وفارطريقة الصال زمواال

أنْ أي  لكذمل  وحيت هؤيكو  ضًا  الق ن  الت رأظهوم  الء  ومل وبة  وا 

مل ه، ول ما تابوا منعٰىل إثبات أمثا  يف املستقبل  عزمواا بل  وه ديعتق

عىلٰ ين ف  دموا  لقبحه، وهذاما  األمران  علوه  الندمأع  -ن  عٰىل    ني: 

  - قبل تاملس  دة مثله يفترك معاو ىلٰ زم عيح، والعبه ق فعل القبيح ألنَّ 

التوبةطُ  وعمو٢٨١  ص[/[  نُبا  الداه]]  هبا  ام  وعليه  متقو ام  لذان 

فت م  هبام  أخلَّ   ذاإستقيم،  بواحد  التوبة  أو  كانت  غري نهام  معتلَّة 

ة غري، ومعليمةس  ة.قويم وجَّ

أنَّ  بن رتدُّ ا ت يف قوم  نزلهذه اآلية    وقد روي:  وا مع احلارث 

الصا  ويدس ابن  وحلقألنمت  بمكَّ صاري  رة،  وا  احلار اثّم  ث  جع 

فاملدي  إىلٰ   وفداإلسالم و النبتقبَّ نة،  فتو  9  يُّ ل  بقي ال  قبته،  من 

ة:  عىلٰ   أصحابه  نم أرد(نقيم بمكَّ   الردَّ نا   أهلإىلٰ   نا، فإذا رصناة ما 
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بلت من احلارث  ق ا كام  منَّلت  التوبة، فقباملدينة وأظهرنا  ٰىل  إرجعنا  

ة بألسنتهم  ار التوبه إظم عزموا عىلٰ ٰىل أهنَّ  عيدلُّ ا اخلرب  ذفه  قبلنا)،

بعاق ليو  ،اً ذعيا إدين  سوا  :  سبحانهقال    فلذلك صًا  الخعليها 

 ِ
َ

و�
ُ
هُ َوأ  

َ
ا�ك   ُم 

َ
ون

�
ا� ألهنَّ �ض� قوا  ،  حقَّ لو  وأ التوم  خلصوا  بة 

 . وحمسوبة هلمانت مقبولة منهم ، لكافيه

 ية:  اآل  قوله تعاٰىل أمام هذه  كبنيِّ ذليُ 
�

ِ   إِال
�

  َ�ْعدِ بُوا ِمْن  ايَن تَ ا�

وَ   
َ

حُ ذ�ِك
َ
ْصل

َ
   واأ

َ
 إِ ف

�
   ن

ُ
ف

َ
� ع[آ  �  رَِحيمٌ وٌر  اَهللا   ]، ٨٩ن:  مرال 

اإلصال ٰى ومعن  ه   حتَّٰى نا:  ه اح  التوبة،  يف  يكون اإلخالص   

كظاهر  كال   الباطن  سبحانه  لعال ا واخلايف  فأخرب  يق ن،  ال  بل أنَّه 

التوبة  عليه  من  ُعِقَدت  ما  والض ق ال   إالَّ  و امئر لوب  قته ،  صدَّ

  .ظواهر ألفعال وال ا 

بع إنَّ وقال  ْن  نه:  احبس  لقا  امضهم: 
َ
 ل

ْ
ق
ُ
�  

َ
  مألهنَّ ،  مْ تُهُ ْو�َ تَ بَل

الك  ا تابو ال من  الثازائدفر  وثبتوا عٰىل األصل  كان،  فلذلك  ت  بت، 

من    اومل يتوبول  الكفر األوَّ يل: بل تابوا من  . وق ةغري مقبولبتهم  تو

/[[ص   فكاناالث]]  ٢٨٢الكفر  بعهم  كفر  ين،  التوبة،  واقعًا  د 

 منهم. مل يقبل  فلذلك

أع  -  يدعن  وزد جيوق  ايكو  أنْ   -لم  واهللا   :  بذلك  دملران 
َ
  نْ ل

 
ْ
ق
ُ
 تَوْ بَ �

َ
ِ ُهمْ �َتُ ل

َ
و�

ُ
  َوأ

�
ا� ُم ا�ض�  هُ

َ
  ك

َ
هم ول توبتهم  ُتقبَ ال    أي:  �ون

الصفة منع قو  ني،كوهنم ضالِّ   ٰىل هذه  تعاٰىل:  لفيكون  ِ ه 
َ

و�
ُ
 َوأ

َ
  ك

امُ هُ  و ا�ض�
�
� 

َ
  ول ب ق  اىلٰ نفٰى تع، فًء وخرباً اابتد ، وال يكونحاالً  �ن

الً  أ   انَّكام بيَّ   -التوبة    نَّ ل، ألضالالال  م يف حههم والتوبة من ال    -وَّ

إالَّ  قبوهلا  و  جيب  العقيق،  التحمع اإلخالص  واقوبقاء  لضمري،  د 

   :ساءية التي فيها يذكر النٰىل يف اآلتعاإٰىل قوله    أَال ترٰى 
�

ِ   إِال
�

يَن  ا�

 ابُوتَ 
َ
ْصل

َ
تََص وَ ُحوا  ا َوأ

ْ
 وَ   وا بِاهللاِ مُ ا�

َ
 أ

ْ
 خ

َ
   ِهللاِ   مْ هُ ُصوا ِدينَ ل

َ
 ف

ُ
ِ أ

َ
 و�

َ
 َمعَ   ك

 
ْ
ُمؤ

ْ
[النساء:    ...ِمنِ�َ ا� فذكر تع١٤٦اآلية  بعد ذكر  ]،  بة، التواٰىل 

وا ا التوبة  خالإلإلصالح  يتبعه  إنْ ص، ألنَّ  ذ مل  تسمَّ ا  مل   توبة  لك 

 بة. ومل ُتسِقط عقو

دخلت بعىلٰ   وقد  العلام  فزعض  شبهة،  أنَّ ء  جيعم  ال  أنْ و ه    ز 

تعاٰىل:  ولق ب  دأرايكون   نْ ه 
َ
بَ ل

ْ
ق
ُ
�   

َ
وْ   ل

َ
  املوت،   رعند حضو  مْ هُ �َتُ ت

إ  وجعل الكافر  أنَّ  ذلك  يف  معلَّته  قبل  أسلم  بوته  ذا  طرفة  ولو 

قبفحكم  عني، أسلم  من  حكم  باأليَّ ه  ذلك  ة  والكثرية    ام ل  املدَّ

حكام  ئر األوارثة، وسا، ويف املله  لدفنعليه وا  ةصال الطويلة يف ال

فيه    ه كلِّ ك  بذل  دناتعبّ د جيوز  ه ق ب عليه أنَّ ذهو،  ةيعرشارية يف الاجل

ملكمع   إىلٰ جونه  تعبّ أ  كام  اإليامن،  إظهار  املنافقني  دنا  راء بإج  يف 

املسأ  وإنْ مني  لحكام  بنفَّ كُ   كانوا   عليهم،  فكانفاق ارًا  لعمل  ا   هم، 

 بواطن. ال فسادالعلم ب عر معٰىل صالح الظواه

 صل: ف ]]٢٨٣[ص [/
ُ
 م� �

ْ
  از

َ
ود

ُ
 اد

ْ
ف

ُ
 ا �

ً
 : را

م� :  عاىلٰ ت   قوله عنٰى  ا م أمَّ ف 
ُ
 اُدو  ازْدَ �

ً
را

ْ
  ت فيه وجوه: كِرَ فقد ذُ   ا ُ�ف

أنَّ    -  ١ نزلأحدها:  اآلية  يفهذه  ألهنَّ اليه  ت  كاود،  نوا م 

بنُيبرشِّ  نبيِّ ون  ة  حمنبوَّ والسامباحلُ   9ّمد  ا  واألوصاف،  ت  ٰىل 

  9 ظهر  امَّ جرة، فلهلاد وارتة، واجلهد بعد الفورووال  األخالق،و

البشالتل  اً ق مصدِّ  قئر،  ك  أ هد،  الشوا  تلكلًا  وحمقِّ به  اهللا عكذَّ   داء 

بمثلحسد العرب  عٰىل  ونفاسة  له  اهللاًا  فأنزل  فتعا  ه،   يهم:  ٰىل 
�
  إِن

 ِ
�

ُرواا�
َ
َ�ف إِي  يَن  ازْدَ   9بمحّمد    أي:  ِهمْ انِ مَ َ�ْعَد  م� 

ُ
ا  وادُ �

 
ً
را

ْ
ُأنزلي:  أ   ُ�ف ا   بام  من  ك  نلقرآ عليه  دففكفروا  جمدَّ  ًا  رًا 

َ
 نْ ل

 
ُ
 تَ �

َ
بَل

ْ
 م. ند موهتي: عأ  تُُهمْ �َ وْ ق

ألنَّ    ،9  ر إيامهنم تصديقهم بالنبيِّ ا بذكهناانه هحبوأراد س

ن  نقولة عاملمن األسامء  يق، إالَّ أنَّه لتصدااللغة هو ن يف  يام أصل اإل

  يد استحقاق ، وهذا يفدحء املمن أسام  ماس  عألصل، ألنَّه يف الرشا

 يف  من كونهرنا  يكشف ما ذك  اممَّ ، ومن التعظيم  بب مع رضا لثوا

اسامً األ لصل  قلتصدي  سبحاوق  بني   -نه  له  عن  حاكيًا 

بِمُ مَ وَ   -  : يعقوب َت 
ْ
ن
َ
أ مِ ا 

ْ
َ ؤ

َ
� وْ ٍن 

َ
َو� ن�   ا 

ُ
َص ك   �اِدقَِ�  ا 

قي: بمص] أ ١٧[يوسف:   متك لنا.ة هتلنا ولو صدقنا، لشدَّ  دِّ

ذ   -   ٢]]  ٢٨٤ص  [[ /  يف  إهنَّ ل وقيل  كفروا  اليه م  ك:  ود 

قَبل  فلن تُ   ، 9ّمد  ًا بمح كفر   دوا زدا ّم ا يه ث عل   ا ُأنزل وم     يسٰى بع 

قت بتهم  تو  عن  مرويٌّ  وذلك  موهتم،  لن عند  وقيل:  ت ُتق   ادة.  وبة  َبل 

  . 9ّمد  بمح   الكفر   ىلٰ ع إقامتهم ع م   فرهم باملسيح  من ك   هؤالء 

أيضاً   -  ٣ إوقيل  اليهنَّ :  منوالهود  م  الكت  نصارٰى  ب  ا أهل 

بعوكفر إيا  بالنبد  ،  اتهعالمكر  ه وذصفاتإعطاء  د  نع  9  يِّ امهنم 

ازداثمّ  بذكدوا    واقعن فرًا  وهم وها،  وب  منها،  توبتهم  تنفع  فال 

 ا.قبله الذي كان  ألصيلهم ايمون عٰىل كفرمق

أيضاً   -  ٤ ا:  وقيل  م� 
ُ
 اُدوا  زْدَ �

ْ
 ُ�ف

ً
عٰىل    را أقاموا  أي: 

توبة، وال  نفع الت  حني الوا  ثّم تابآجاهلم،    ضورقت حم إٰىل وهكفر

 . تعاىلٰ اهللا  بحمدكاٍف  ذلكه من ناذكر يف مابة. ووحلا طامتُ 

 *   *   * 

 ):هـ٤١٣(ت وائل املقاالت/ الشيخ املفيد أ

 توبة وقبوهلا:  اليفالقول  - ١٥ ]]٤٨ص [[

ليس و  اهللا    من  ل نَّ قبول التوبة تفضُّ  أ ة عىلٰ اميَّ تَّفقت اإلموا
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العبوا يف  إسجب  ملاقاطهقول  اس  ا  من  العقلف   ،ابستحقاق 

السمأنَّ   الوول ور  بإ]٤٩/[[ص    دع  العاجل  سقاطها]  يف  ول  قز 

ا  فعله االستحقاق،  يف  رشط  عٰىل  عٰىل  لتائبني  ذلك ووافقهم 

عٰىل  أمجعواحلديث.    أصحاب املعتزلة  وزعت  أنَّ    مواخالفهم، 

 ب. لوجوب عٰىل االعقبة مسقطة ملا سلف من االتو

*   *   * 

 التوبة:قول يف لا - ٦٧ ]]٨٥[[ص 

مبام ق  توبة ال يف :ولوأق  عد  بة، ومن اميَّ ة اإلممجاععن ذكره  تدَّ

:    ل اهللا، قايأس من احلياةما مل ي  عاصٍ   ا مقبولة من كلِّ إهنَّ ذلك  
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وقو١٨اء:  س[الن سبحانل]،   حَ ه:  ه 
َ
إِذ  ٰ جَ �� َحَدُهُم  ا 

َ
أ َموُْت  اَء 

ْ
ا�

 
َ
 ق

َ
رَ ال ا     �  رِْجُعونِ ب� 

َ
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ْ
�

َ
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�
 َع�

ُ
�ِ   ل  

ً
ُت  تَرَ   ايمَ صاِ�ا

ْ
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� َ
هَ   �

�
ا  إِ�

ِمَ 
َ

�  
ٌ
 هُ ة

َ
ق هَ ائِ َو 

ُ
بَرْ ئِِهمْ اَورَ   ِمنْ وَ   ال   

ٌ
ٰ   َزخ

َ
يَ إِ� بْعَ  

ُ
�  ثُوْوِم 

َ
  �  ن

أ ول  ]،١٠٠و  ٩٩:  [ملؤمنون هذا   ة يفافَّ كل العلم   أهعلم بنيست 

 الباب اختالفًا.

 ة:  حقيقة التوب القول يف - ٦٨

  لتوبة وجه ا   ما فات عىلٰ وبة هو الندم عىلٰ الت  ةإنَّ حقيققول:  أ 

اهللا   ورشطها  إٰىل  عىلٰ اهو  ،  تر لعزم  ا  إملك  ذل  ىلٰ عاودة  ك  مثل 

مجنالذ يف  فيب  حياته،  ملمع  توبته    معجي  ن  ذيف  ما  من  ناه رذكنبه 

ب وإنْ تائبفليس  أم  كتر  ،  مفعل  معايص  ثال  من  منه  سلف  ا 

و اهللا مجهو،  مذهب  أههذا  العر  أ ل  ولست  فع دل  يه  رف 

اإل شيئاً ماميَّ ملتكلِّمي  اجلُ وعبد  كيه،  أح  ة  ابَّ السالم  ومن  عه  بتَّ ائي 

 يه.فون خيالف

يفالق  -   ٦٩  ]]٨٦[[ص  / مال  ول  القتوبة  مع ن  ة  م اقاإل  بيح 

 : لقبحيف اعٰىل مثله 

د التائب قبح ما يقيم اعتق  حُّ وإنْ صمن ذلك توبة   الت: إنَّ قولأ 

إذ الدوعليه  اختلفت  املاعي  ا  وامليف  إذ  عزومرتوك  ا  فأمَّ ا عليه، 

ل  أهع  مذهب مجي  هذا تصحُّ التوبة منه، ويه فالاعي فلدواتَّفقت ا

أنَّ ائي فإنَّ بَّ م اجلُ ٰى أيب هاشسو  لتوحيدا ن  ال تصحُّ مة  بتولا  ه زعم 

  فضالً عن أنْ حسناً   كان  وإنْ   تقد قبحها يععٰىل مامة  إلق ح مع ايقب

 يكون قبيحًا. 

 باد:عمظامل ال  بة منالتوالقول يف  - ٧٠

رش أ  من  إنَّ  إقول:  التوبة  العباد  سبحا  اهللا  ىلٰ ط  مظامل  من  نه 

حقوقهم  منيظلواملإٰىل    جرواخل بأدائها  ن  باستح  همإليم  الهلم  أو 

بذل  بةيط  عىلٰ منها   والنفس  فمله  الختياراك  عدم  ،    منهم ن 

امل إٰىل أوليائه من ظالمته أوقده خظلمة وفصاحب  استحلَّهم    رج 

عمن مها  ذكرناه،ٰىل  حقَّ ومن    ا  األولياء  عىلٰ عدم  العزم  ج  اخلرو  ق 

واستفرغإلي وجدهم  متٰى  يف  وال  هم  باذل سع  حياتب  لطلك  ه  يف 

هم  عواضلومني أو م ظملا  نعيا ، ومن جهل أ عد وفاتهبه  ة لوالوصيَّ 

احقَّ  اخلروة  والنيَّ   لعزمق  الظ  جيف  عرفهم  المة  من  متٰى  إليهم 

وأجهد   التاموجهد  حضور  لك بذخاف فوت    فإذا  سهم،نفسه يف 

 ٰ ]]  ٨٧[ص  /[  مل جيد طوالً لردِّ   ، ومنمناهقدَّ به عٰىل ما    أجله وىصَّ

ال  سألامل  املظ واملالناس  له  م  عونةصلة  من  ا  عٰىل   أو  هاردِّ يمكنه 

إنْ آج نفسه  وك  نفعه   ر  إىلٰ طريقان  ذلك  اسًا  ما  به   تفادة  من    خيرج 

 ملظامل إٰىل أهلها. ا

 استفراغ اجلهد مع ني ملعٰىل الظاجيب  نَّه  هذا الباب أ واجلملة يف

قبل  م  هك منهللا ذلا  معل  مل العباد، فإنَّه إذان مظاروج ماخلالتوبة يف  

ض  توبته وعوَّ عمملظلوام  عجز نهم  ني    ردِّ ن  عن  و ائبالت  إذا 

هم إٰىل ن أمررناه كاكم فيام ذالظلون من  تائبال  قرص  وإنْ م،  اهتظالم

ان،  لغفرابالعفو و  عليهمل  شاء تفضَّ   م وإنْ شاء عاقبه  فإنْ   اهللا  

 مني والفقهاء. املتكلِّ من  الةاع أهل الصوعٰىل هذا إمج

 نني:قتل املؤممن بة ول يف التوقال - ٧١

ل  ستحالن االمه دولد  يمرلتح وجه اعىلٰ   ل مؤمناً تمن ق   قول:أ 

 إنْ نفسه إٰىل أولياء املقتول، ف  سلِّميُ   يه أنْ لفعله فع  اتوبة ممَّ د الأراثّم  

استق الديألزم  شاؤوا  وإنْ منه    الوا شاؤوا  وإنْ وه  عفوا  شا  ة  ؤوا 

  ه مقبولة وبتنت ت له كافع  نْ وإ  بتهل ذلك مل ُتقبَل تومل يفع  وإنْ ه،  عن

هب عنه  عقوسقط  ما  اا  نطجناب  وهبذا  ا ه.  انعق  نآ قرلق  د  وعليه 

منذَّ ُش فيه  خالف    اموإنَّ مجاع،  اإل القول  وامِّ والع  ةاحلشويَّ   اذ  ا  فأمَّ  .

نَّ ٰىل االستحالل فإًا عنمنهم مؤم  وقتل  مننيلَّ دماء املؤفيمن استح

يالعقل ال التمن توبمنع    وقبول  منه،  ته    د عن السمع ور  نلكوبة 

منصادال اهلأئمَّ   قني  م  دٰى  ة  ملأنَّه  ذلك  فعل  يُ ن  للتوبة    ق وفَّ  

اعىلٰ   ومل يتبدًا  أب تارًا لذلك  به خمالعقاب    يسقط عنهلذي  لوجه ا 

مضطرّ  وال  جمرب  اخلغري  ورد  كام  ع  ونهم  رب  «إنَّ  د ل: 

ال٨٨ [ص[/ الزنا  خي  ]]  وال  عنتاينجب  بلوغر  عىلٰ د  اإليامن    ه 

وإحالٍ   كلِّ   عىلٰ أظهره    نْ إوة  احلقيق يظهرنَّ ،  أو  ف  الشكِّ   ىلٰ ه عام  يه 

   عن اهللا  خلربورد ا  وكام»،  االيقانٰىل  عتقاد له عالان  وق داالنف

إٰىل الناراعة ميف مج أنَّ مآهلم  م ال ي  ن خلقه    أبدًا وال ن به  ؤمنووأهنَّ
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والطيرتك به  الكفر  وعىلٰ ون  الهذ  غيان،  إمجا  الفققول  من اع  هاء 

أجثمنهم واآل  يثاحلدة ورواة  ممااإلأهل   ومل  فيه  لِّميهم  كملتد  ار 

 ال. مجلة األقو يفه يأحك مقاالً 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت ملفيد (االشيخ  /االتل املقأوائ

بل وجوده د قلّ ملتو التوبة من االقول يف  -  ١٤٠  ]]١٢٧[[ص  

 ده:و بعأ

ا  ل قبل وجوده ن األفعايشء م  ة منتوبال يصلح ال  وأقول: إنَّه

  به مسبَّباً ًا أوجب  بسب  علإنَّ من فودة  متولّ   وأ   ارشةكانت مب  ءسوا

ام  دن  ثمّ  فعل  وج  لسببعٰىل  فاملسود  قبل  ابه ق قط عنه عقد سبَّب 

  ه ليس ألنَّ بَّب  املساحلقيقة عٰىل مل يكن نادمًا يف   سبَّب وإنْ اب املوعق

  ىلٰ ج إخير  دم ممَّا مل له النيصحُّ    ال  هبه لكن ألنَّ   عليه أو متهاون  مرصٌّ 

ومل    ودج لوا  إىلٰ   متٰى خرج إنَّه  ريعد، غمل يفعله ب  بة ممَّالتود واالوجو

نًا، متمكِّ   فاعلهذا كان  إه واجبة  ة منالتوب  إنَّ ك فع من ذلمان  يمنعه

أ  مجهور  مذهب  التولُّ وهذا  نفرخالفهوقد  د  صحاب  فيه  من    م 

أنَّ أ  وزعموا  من    هله،  منبب  السالتوبة  وقالامل  توبة   سبَّب. 

جيب ، ولذلك  بمسبَّ للكالفاعل  ون  ب يكسبَّ امله  ه بفعلنَّ : إبعضهم

باطال مجيعوالقوالن    ه،نم  ةتوبيه العل التوألنَّ ن  ًا  م  اليشبة    ال ء  ن 

السبب  توبة  يكون   أنَّ  ثبت  وقد  غريه،  املسبَّب  من    وألنَّ غري 

 منه.ع يمنعه نبام  إٰىل الوجود خيرج املسبَّب د والجسبب قد يوال

 *   *   * 

 : )هـ٤٣٦(ت  ٰىض ملرتد ايِّ الس /ملعلم والعلل ارشح مج

  وبة بول الت: وق   املرتٰىض د  يِّ سال  قالة:  مسأل  ]]١٤٨[ص  [

تعاٰىل، للوجه الذي ذكرناه  اهللا  ل من  ضُّ فعندنا ت  عقابقاط الوإس

 فقد التنايف. مع

ط  ذلك:  رشح واالتوبة  ألهنَّ عة  اماجبة،  قبيا  من  هبا وح،  تناع 

.  الثوابعلها  بف  حقُّ ويستعليه،    ايكون مرص�   نسان من أنْ اإلخيرج  

أنَّ غري جيب  ال  العقاسقو  ه  عط  وإنَّ ع  ادهنب  يقالً  عندام  ها سقط 

  العفو. وقد أمجع املسلمون عىلٰ   ط عندكام يسق  تعاىلٰ اهللا الً منتفضُّ 

 ه.ة إسقاطا يف علَّ تلفو خا ابه وإنْ قط عقب يسالتائ أنَّ 

  الً،عقلعقاب  اط  سقِ ا ال تُ عٰىل أهنَّ   والذي يدلُّ ]]  ١٤٩[[ص  /

من قباه  نَّيَّ ب  ما هذا  تضادَّ   هأنَّ   ل  الطا  ال  بنيعصاملوعة  بني  وال   ية، 

الثهام  علي  ستحقِّ امل ثب  والعقاب،واب  من  ذلكفإذا  ما    ت  ثبت 

 أردناه. 

مفأمَّ  قول  ذلكا  يف  خالف  إهنَّ وقا  ن  تُ ل:  السقِ ا  من  ط  عقاب 

  ن ل مالعتذار احلاصك عٰىل اذل  ومحلوا  ود،بذالً للمجهحيث كان  

اليهملا  عىلٰ سيئ  امل الشاهد  ساء  وأنَّ يف  ي   ،  ذمِّ وذلك  إسقاط   هجب 

امل  عىلٰ  فتقدِّ اإلساءة  نُ ألنَّ عوٰى،  الد  محضمة.  ال    ذلك،   م هلملِّ سا 

فال   يدفعونه،  املرجئة  ادِّ ومجيع  فإذ  رضوريعلم  عاء  يمكن    ا فيه. 

 أردناه. ما قالوا ثبت ما بطل

*   *   * 

 ):ـه٤٤٩(ت راجكي لكاتح )/ أبو الف١(ج لفوائد نز اك

أنَّ ويعتق   ]]٢٤٨[[ص   وهي    ،اهلبطن  وبة مفتوح مللتباب ا  د 

مٰىض عىلٰ   الندم ما  ا    عىلٰ وا  ،ملعصيةمن  امل  لعزم  إٰىل  عاودترك  ة 

 مثلها. 

 . لعبد منهااب ا تصية التي املع ا مناحية ملا قبلهالتوبة م وأنَّ 

 ا غريه  ةٍ لَّ ز  عىلٰ   ب منها مقيامً ن التائا كاإذ  ،ةزلَّ التوبة من    وجتوز

تشبههاال له    ،  ا   األجر ويكون  مقيم    هو  ما  وزر وعليه    ،وبةلتعٰىل 

 . ةالزلَّ من  عليه

وكبالتوبة    يقبلاهللا    أنَّ و لوجوب    ،رمهفضله  ذلك  وليس 

 دون غريه. سمع لبا مَ لِ عُ ام وإنَّ  ،قل قبل الوعدقبوهلا يف الع

*   *   * 

  :) هـ٤٦٠ت  (يس  )/ الشيخ الطو١رآن (ج  الق  تفسري  يف  التبيان 

وكلُّ ٢٣٤  ص[[ هللا]]  معصية  تعا  فإنَّ ىلٰ   التوب  جيب  مه   ، هانة 

جيبو ألقبو  التوبة  طهنَّ هلا،  فا  إسقاط  أمَّ اعة.  عاا  نده  لعقاب 

املعتفضُّ ف وقالت  تعاٰىل.  منه  وافقل  ومن  واجب. وذلك  ها:  تزلة 

من ذلك نَّبيَّ   وقد (رش   ا الصحيح  اجليف  كانت    إذا  والتوبة).  ملح 

ندب   ترك  ،نعندمن  تصحُّ وون  تكو  ا  إىلٰ جه  عٰىل  فعلالرجوع  .  ه 

نَّه  ن، أل القرآ  ق بهنط  مجيع مايف    همبياء كلِّ نأل ا  ةتوبهذا ُحتَمل  عٰىل  و

وبة،  له ت   قلبهاملطبوع عٰىل  ال جيوز عليهم فعل القبيح. و  أنَّها  بيَّنَّ  قد

أ ق وبه   العدل. وقالت  ال  وهتو  ة: الالبكريَّ هل  له.  من    وبة  خطأ، 

ر  ص من رضتخلَّ ي  ن من أنْ مكِّ  وهو متإالَّ يفه  تكلصحُّ  يال  ه  ِقبَل أنَّ 

 دقابه. وق اط ع إسقق إىلٰ طريكون له  ي  أنْ  إالَّ بتمُّ ي  اللك  عقابه. وذ

 صلت التوبة.إذا ح -الً كان تفضُّ  وإنْ  -لك  بذوعد اهللا

يفاختلو التوبة  فوا  الم  معن  تصحُّ  هل  عىلٰ اإلقام  غصب،    ة 

وهو   -  حُّ ص: تال آخرونق ، و تصحُّ ب؟ فقال قوم: الاملغصومنع  

/  نْ أالَّ  إ،  -قوٰى  األ ف٢٣٥[[ص  يكون  فيعاق املب  اً اسق]]    ب نع، 

 ب.صعقاب الغعنه سقط  نْ ، وإانعقاب املع
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.  تص. وقال قوم: النَّ القاتل عمدًا تصحُّ توبتهحيح أ والص  حُّ

م القالق  نوالتوبة  الذي يوجب  ق تل  قومود،  إالَّ   ال  :ال   تصحُّ 

لويلِّ باالستسال وحصقملا  م  اتول،  والعزملندول    ال   أنْ عٰىل    م، 

ق ديعو وقال  ت.  آخرون:  نفس  تولا  صحُّ وم  من  ويكو القتبة  ن  ل، 

 اين.مَّ ٰى، واختاره الرُّ األقوهذا هو وستسالم. اال  برتكاسقاً ف

ا ائب  عٰىل أصلنا، كالتحُّ  صخر، فال تفعل آيح بالتوبة من قب  فأمَّ

اإلحل امل  ادمن  وبعبادة  تصسيح.  قوم:  وحُّ قال  ٰى  جمر  جراهأ . 

ُيؤاَخ ، فإنَّ ٰى ألُخرحدامها ابإتني يرتك  عصيم كة. وقال  ورتملا ذ به ال 

ا معصية   يعلم  حبها الاذا كان صلة إاد جهااعتقمن  التوبة  وم:  ق  أهنَّ

أ  لَّص من رضر تلك  يتخ  هرف، فإنَّ  عاإالَّ   نَّه ال حمجوج بأنَّه يعتقد 

إذا إىلٰ رج  املعصية  عنها  املعرع  وإنْ   ميوق   مل  فة،   لوقا  توبة.ها  عع 

ع  خوذ بالنزومأ  ه،يج فألنَّه حمجوالتوبة،  بالَّ  يتخلَّص إ  آخرون: ال

 ٰى. ألقووهو ا ليه،ة عاإلقام عن

 وجه   توبة منه عىلٰ الذنوب، فإنَّه جيري جمرٰى ال من  ا ما نيسفأمَّ 

وقال  اجلم   ليه يف تلك س عي، ألنَّه لأال جيري. وهو خطوم:  ق لة. 

ممَّا  احلال فعمل  أكثر  ما  مَّ أ،  ممَّ من    نيسا  ذكرالذنوب  لو  ي  ا  ن  كمل 

م يعنده  وهل  أ اجل  يف  دخل عصية.  إذا   كلِّ من  التوبة  وقع  ملة 

ه ل آخرون: ال يدخل فيها، لكنَّ. وقاخل فيهادل قوم: ي؟ قاخطيئة

من   ممَّ   ليس  هية، ألنَّ املعصرضر  يتخلَّص  أكثر  تل   ا عليه    ك علم يف 

ل أ ساعة. واألال كلِّ    توبته إىلٰ ف  كر رصمل يذذا  إبد  الع  قوٰى، ألنَّ وَّ

 . اهللا معصية يف معلوم ية هيمعص

 ك ن الرش م إذا تاب  سق،  بته بف ل توقب   ُيعَرف   كان   ك إذا املرشا  مَّ أ ف 

ال ق وبة منه؟ ر التظهِ مل يُ   حلكم وإنْ دخل فيه التوبة من الفسق يف اهل ي 

ق املعتقول أكثر    وهو ،  سق حكم الف ه  وم: ال يزول عن ق  وم: زلة. وقال 

حكم  عن   زول ي  األخ ق.  الفس ه  القول وقال  ه   شيد:  باجتها ذ يف  د. ا 

إٰىل  العدالة فيه األصل سالماإل ألنَّ  زول،  أنَّه ييس نف يف وٰى والذي يق 

  تفسيقه. د منه بعد اإلسالم ما يوجب  يتجدَّ   أنْ 

الفأمَّ  متوبة  ا  قبيح  قبياإل   ع من  آقامة عٰىل  يُ ح  عتَقد ويُ م  علَ خر، 

فعقبحه من  ،  أكثر  مند  وقالحيصح  تقدَّ ه:  بشم وأصحاها  أبو  ة. 

تصحُّ  وق ال  ما  د.  ذ  قلنا  يف  اجلمل).  رش (  يفلك  عندنا  مد  واعتح 

من قبيح لقبحه، ويفعل   يمتنع  وز أنْ جيوا: كام  قال  ٰىل أنْ ون علاألوَّ 

وإنْ   قبيحاً  ق ع  آخرًا،  ك لم  أ بحه  جاز  القبيند  نْ ذلك  من  مع  م  يح، 

عىلٰ ااملق /[[ص  قب  م  يعل٢٣٦يح  آخر  وه]]  قبحه.  لزام  إا  ذم 

 . تمدح معصحي

التوبختلفووا يف  عندا  أرش   ة  الساعة،  ظهور  أم   صحُّ تهل  اط 

فقا احلال؟  حيل  ا  عنهاجب  سن:  الستِّ آلياعند  ع  .ت  ن  ورواه 

مس من ع الشطلو  :عامل قبل ستٍّ أنَّه قال: «بادروا األ  9  بيِّ الن

والدخاوالدجَّ ا،  هبمغر ودال،  وخاأل ابَّة  ن،  أحدكم    ويصةرض، 

املوت، يلعامَّ امر  وأ   يعني  وق قالعني  ة  اليامة».  قوم:  أنَّ    شكَّ   ال 

 ألقوٰى.هو اا حمجوز. ويهق باوب، اآليات حيج بعض

*   *   * 

ه  للتوبة هاهنا، وإذا ُوِصَف ب  لقابلاب) ا وَّ ت]] (وال٥٢٢ص  [[

  فعىلٰ ة.  ملبالغفيد افيعد ُأخرٰى،  ة بدفع  ةاعل التوبه فه أنَّ العبد فمعنا

إذمذهب قبلنا  قلنا:  تبتو  اهللا  ا  أي  عته،  أ يهلاب  معناه  يستحقُّ ،   نَّه 

وإذثال تابواب.  قلنا:  مع    من  بدعال  ا  عىلٰ اإلق كبرية  ة  كبري  امة 

عنٰى،  ُأخر أجا  دمعناه  ذلكمن  ت  ز  عٰىل  هبا  العقاب  رفع  لك  أنَّه 

 . أيضاً  لثوابا يستحقُّ هباه أنَّ  اها. وعندناب منتي تالكبرية ال

*   *   * 

  ):هـ٤٦٠يس (ت  طول يخ ا )/ الش ٢  ج ن (القرآ ن يف تفسري  لتبيا ا 

و٥٠[[ص   قولم]]  تعاٰىل: عنٰى     ه 
َ
يِْهمْ   ُب وتُ أ

َ
  َعل

أق ١٦٠ لبقرة:[ا توب]  أتوب  يفواألصل    تهم.بل  إالَّ  أفعل    التوبة 

ُوِص ـأنَّه ل أنَّ دلَّ  افة  َل بحرف اإلضامَّ  ام  إنَّ ، وأقبل التوبةه  معنا  عٰىل 

ملفظكان   التوبةبني  شرتكاً  ه  للرتغهلبل  والقا  فاعل  يفا  صيب  فة   

إذ ُوِصَف التوبة   عىلٰ إنعام اهللا  من  لكذ، وا وهو اهللالقابل هل   هبا، 

ُيتلئالَّ ه،  عباد فيوهَّ   بام  الهم  من  أنَّ    داللةا  الذنب  مقارفة  عٰىل 

  وبة املدح، والتت  صفا   ت يف أعالُجِعلَ ذلك  ف هبا عيب، فلالوص

  ىلٰ  علتحرسُّ اك بء، وذلل من اليشصُّ التنع موقع يق لذيالندم اهي 

والموا ت فقته،  عٰىل  مععزم  إنْ ارك  املعا  ودته  رب  عتاو  .ودةأمكنت 

امل إٰىل  عاودقوم  يفمثلة  وهالقبح  ه  األقوى.  عٰىل  األُ   إلمجاع  ،و  ة  مَّ

 فيه.  ختلفوما عداها فم سقوط العقاب عندها،

العنلمبار وقد عخهذا اإل  لفائدة يفا  ما  قيل:  فإنْ  أنَّ  متٰى ا  بد 

 ؟ عليه وب اهللات ي نْ ال بدَّ أ  تاب

أمَّ ق  مذهلنا:  عٰىل  فا  فائدة  لبنا  وهو  ه  ط قاسإ  أنَّ واضحة، 

ع بو  ندهاالعقاب  فإعقالً   اجبليس  أ ،  بذلكذا  مل أفادنا    خرب    ما 

ت  نامَّ كاـل  أنَّهذلك  ذلك قال: وجه  نكن عاملني به. ومن خالف يف  

ذه  عٰىل أنَّ ه بالداللة   دةت الفائصحَّ ري مقبولة غلة وتوبة بة مقبوتو

ها وإسقاط  ثواب عليلصول ال التوبة حمعنٰى قبو. وبولةمقلتوبة  ا

 ها. ندعب العقا
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إمَّ بالغ ه م في   اُب و� ا�� و  ي ا لك ة  ما  التو ق ثرة  و بل  يردُّ  بة،  ا ألنَّه ال  إمَّ

أصًال   تائباً  وق منيبًا  ا .  بمع بول  إ ن لتوبة  ال ٰى  عنده سقاط  غري    ا عقاب 

عٰىل ما   تعاٰىل  اهللا من    ًال وتفضُّ   عاً لَِم ذلك سم وإنَّام عُ ،  نا عقًال عند واجب  

ه ال  أنَّ   صول يف األُ مل  ح اجليف رش  ا نَّ يَّ ب قد  عٰىل ذلك. و اإلمجاع  ب د به  وع 

عقليَّ دالل  وو ع ة  ة  ن ليه،  قوله:  صفه  عقيب  بالرحيم    و�اُب ا�� فسه 

  جهته. ن  ة م ه ورمح ل من عند التوبة تفضُّ ب  لعقا ا قاط   إس  أنَّ ة عىلٰ دالل 

*   *   * 

 ، واستحقاق ا طاعةألهنَّ جب،  لتوبة واا ول  ]] وقب٥١٥[[ص  

ثاا الثو هبا  فب  عقالً.  عقوسا  أمَّ بت  العقاب  فإنَّ ندهاط  هو  ام  ، 

مفضُّ ت اهللال  ولوالن  ا  ،  يف لسمع  أنَّ  داللة  فال  وإالَّ  بذلك    ورد 

 لك. العقل عٰىل ذ

 :  وقوله
�
إِن

َ
وٌر رَِحياهللاَ   ف

ُ
ف

َ
  لت] دخ٨٩ن:  اعمر[آل    �ٌم   �

باجلزا لشبهه  اإء،  الفاء  كان  ق لكالذا  ن  م  تضمَّ إنْ د  ابوا  ت  معنٰى 

  
�
إِن

َ
وف

ُ
ف

َ
رب موضع خيف   يستهلم. ولغفر  أي ي  �  يمٌ حِ رَ ٌر  اَهللا �

 َين ِ
�

ألنَّ ا�  ،   ِ
�

باالستث  ينَ ا� نصب  موضع  اجلملةيف  من   ناء 

ِ   :ولهق لتي هي  ا  وىلٰ األُ 
َ

و�
ُ
 َجزَ أ

َ
 ك

ُ
 اؤ

�
ن

َ
ْم أ يِْهْم  عَ   هُ

َ
 ل

َ
 اهللاِ ل

َ
 ...  عْنَة

أنَّ إسقاط يل عٰىل  لية دغفرة يف اآلوذكر امل ].٨٧ن:  [آل عمرا يةاآل

ب٥١٦[ص  [/  ابقالع تفضُّ التو]]  لو  ألنَّ ل،  بة  ملكان  ه  ا واجبًا 

   فيام له إالَّ   غفورال يقال: هو    لك اإلثم بأنَّه غفور، ألنَّه بذاستحقَّ 

ا ما املؤ  .جيوز تعليقه باملغفرة ذة به فالؤاخال جيوز امل اخذة، فأمَّ

تعاىلٰ لقو  إِ :  ه 
�
ين ِ

�
ا� ُرو 

َ
ف َ� َ�عْ َن  إِيمَ ا  م� ادَ 

ُ
� انِِهْم  وا دُ ادَ زْ  

 
ً
را

ْ
ف

ُ
نْ   �

َ
بَ ل

ْ
ق
ُ
�   

َ
وْ   ل

َ
ِ ْم  �َتُهُ ت

َ
و�

ُ
 َوأ

َ
ُهُم  ك   ا�ض�  

َ
ون

�
  �ا�

 آية بال خالف.]، ٩٠ عمران: [آل

 ل:بعة أقواأر   هبذه اآليةعنيِّ ملا قيل يف نٰى:عامل

ق أحد ابها:  عبَّ ال  فرقةن  هي  عزمت  ت ارتدَّ   اس:    عىلٰ   ثّم 

التوإ جهظهار  عٰىل  الت بة  فأطوة  نبيَّ رية،  اهللا  بإنزال   عىلٰ   ه لع    ذلك 

 اآلية. هذه

أ وق  العال  ُتقاليةبو  مل  توبتبَ :  منل  مع    هم  أصابوها  ذنوب 

  كفرهم.اإلقامة عىلٰ 

ه قتا  وقال اليهدة:  وكفر  منواآود  م  ببموسٰى  م�   عيسٰى وا 
ُ
� 

 اُدوا  ازْدَ 
ً
را

ْ
 ـ  ف  9  بمحّمد  ُ�ف

َ
   نْ ل

َ
بَل

ْ
ق
ُ
ند  ع  تُُهمْ �َ تَوْ   �

 هتم.حضور مو

احلسو اليهوقال  هم  ون:  بارصلناد  كفروا  ـ  ف   9  يِّ النبٰى 

 
َ
 ل

ُ
 ْن �

َ
بَل

ْ
 ق

َ
 يف حال إيامهنم.  كانت التي مْ ْو�َتُهُ  ت

 ة؟ ق هذه الفر  نبة مالتول َم مل ُتقبَ ـقيل: لِ  فإنْ 

ألق  كيل:  ا  إيامهن  فرتهنَّ ثبعد  ازدادت  ا  إىلٰ ّم  انقضاء  كفرًا   

عىلٰ   ها،أجل ضفحصلت  فلم  الل  منه تها،  التُتقبَل  األُووا  يف  بة  ٰىل 

 اهبا. ل إجييف حا انيةالثالتوبة  وال إيامهنا،    عدبا هكفرحال 

م مل يام مليل: إنَّ ق و لة ال، بدلصنيخم  كونوا فيها ُتقبَل توبتهم ألهنَّ

  قوله:
ُ
ِ َوأ

َ
 ُهُم و�

َ
 ض� ا�ك

َ
ون

�
 . �ا�

عند ل توبتهم قبَ ن تُ ن قال: لميل ه ال جيوز تأوي: إنَّ وقال الطرب

أنَّ  ألُ ا  بني  ه ال خالفقال: ألنَّ   وهتم.حضور م ة  م  أسلفر إذا  الكامَّ

موتهقب يفبطر  ل  عني  ح  فة  حأنَّ  وجوب  كمه  يف  املسلمني  كم 

ع وموارالصالة  يفودفنيثه  ليه  امل  ه  مجيع وإج  لمنيسمقابر  راء 

ذلك.   جازغري صحيح ملا  إسالمه    ه، ولو كانعلي  ام اإلسالمكأح

الوهذ ليس  ذي  ا  ألنَّ قاله  البصحيح،  أ   ه    ء راجبإ  ُنتَعبَّد  نْ يمتنع 

اإلسالأ  عحكام  وم  إسكا  نْ إليه  عن  اٰىل  المه  من  الإلوجه   جلاء 

كيثب عليه،  الثواب  استحقاق  معه  أنَّ ت  ُتُعبِّ ام  بإجدنا  أحكام ا    راء 

يف    وبة ام مل جيز قبول الت نَّ ارًا. وإفَّ ا كُ كانو  ني وإنْ افقنم عٰىل املالاإلس

ا ألنَّ اء  إلجلحال  امللإليه  فعل  كف  املكرَ عجأ  سقوط  ل  يف  ه 

وال  ]]٥١٧ [[ص/ قا  ،ذمِّ احلمد  اوقد  َسِت وَ :  تعاىلٰ هللا  ل 
ْ
�
َ
  ل

 ا��وْ 
ُ
ا�س�   �َة  

َ
ون

ُ
عَْمل

َ
� يَن  ِ

�
َح�� ئَ �� �ِ� إِ اِت    

َ
حَ ذ حَ َ�َ ا 

َ
أ هُ    دَ

ْ
ا�   َموُْت ُم 

 
َ
 ق

َ
 ال

ُ
� 

�
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َ
ن

ْ
 ]، وقال:  ١٨[النساء:     اآل

َ
ل
َ
 ف

َ
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ْ
 أ

َ
وا  اا ق

ُ
�

 اا بِ آَمن� 
ْ
 ِهللا وَح

َ
ف

َ
هُ َو� ن�ا بِ مَ بِ ا  نَ رْ دَ

ُ
ِ ِه  ا ك

ْ
مْ   �  �َ �ُ��

َ
ل
َ
   ف

ُ
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َ
ف
ْ
ن
َ
ُهْم  عُ  �

 يمَ إ
ُ
ْوا بَ ا�

َ
ا َرأ م�

َ
َسنَ ُهْم �

ْ
 ]. ٨٥و ٨٤افر: [غ ا أ

عا  افأمَّ  فال  يف  دإذا  العقابيعود    الذنب،  سقط    ذيال  إليه 

قابه  فال جيوز ع يعمله،  ا مل لة مصار بمنز  منهتوبة، ألنَّه إذا تاب  بال

كام  ع عقاليه  جيوز  يعملهم  ىلٰ عبه  ال  مل  سوا  قلنا،  إاء  سقوط  نَّ  : 

 الً أو واجبًا.تفضُّ  وبة كانت ب عند اللعقاا

قبع علَّ السموقد د إ  ،لتوبةول اىل وجوب  ة. ع  امجوعليه   األُمَّ

تو وَ وَ   عاٰىل: قال 
ُ
ِي    ه

�
  ا�

َ
ا��ْو�َة  

ُ
بَل

ْ
ق

َ
نْ �

َ
وَ اِدهِ ِعبَ   �   

ْ
َعنِ �َع و 

ُ
  ف

ئَ 
�
�    ]، وقال:٢٥  الشورٰى:[  اِت ا�س�

َ
ِب    رِ فِ �

ْ
ن
�
 ا�

َ
 وِْب بِِل ا�� اَوق

 آلية.لك من اذ]، وغري ٣ر: [غاف

*   *   * 

  :) هـ٤٦٠طويس (ت  ال   يخ الش   )/ ٣القرآن (ج    ان يف تفسريالتبي 

قول]١٤٠ص  [[/ تعاٰىل:  ]   ه 
�
ا�� إِ� ٰ َما 

َ َ
�  

ُ
�ِ   ْو�َة ِ اِهللا 

�
يَن �

 
َ
وْعمَ �

ُ
ول ا�س�  

َ
ِ�َهَ ن  َء 

َ
 ال

ُ
� تُ ٍة 

َ
�  ِمنْ م� 

َ
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َ
ِ   ٍب �رِ ق

َ
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َ
 ف

َ
تُ   ك

َ
  وُب اهللاُ �

 
َ
  وَ يِْهمْ َعل

َ
 اهللاُ �

َ
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ً
 ما

ً
 ة واحدة. ]، آي١٧[النساء:  �ِكيما
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يعود إٰىل   أالَّ   زم عىلٰ ع الع القبيح مم عىلٰ دي النبة هالتو  :نىٰ املع

ال ويف  القبح.  قال:    ناسمثله يف  من ما مٰىض ندم عٰىل  ال  يكفي من     

ة  مَّ اع األُ إلمج ٰى،ل أقواألوَّ  مثله. وإىلٰ  ودع  يم عٰىل أالَّ ح، والعزيالقب

إأ عٰىل   ا  حصهنَّ ذلك  ذا  عٰىل  أسقطتلت  وإذا العق  الوجه  اب، 

 خالف.  ب عنهاقوط العقاسففي  لثاينجه ا  الوىلٰ ع حصلت

عمل ا ممَّن يبله يقبة إنَّاموالت يف هذه اآلية أنَّ  اهللا تعاىلٰ   ذكروقد  

 اهَ ِ�َ  معنٰى ، وقيل يفةبجهالالسوء 
َ
 ال:أربعة أقو  ةٍ ل

عبَّ ادة  هد وقتجما  قالأحدها:   زيد: هو    وابن  س وعطاءاوابن 

،  هلا جهالة  صيةعم  نَّ كلَّ ، ألتعاىلٰ   املعصية هللا  عٰىل جهةيفعلوها    نْ أ 

نها للعبد وإنْ اجلهل وُيزها يدعو إليه ألنَّ   ًا.دعم كانت يِّ

ةٍ هَ ِ�َ ين:  الثا
َ
بحال  ال أي  يعلجلهالة،  اكحال  ،  ال  م  التي 

 ة. رضَّ امللها من مث ما عليه يف ا هحباص

ةٍ اهَ ِ�َ ٰي  اء: معنر قال الف  الث:الث
َ
ما فيه يعلمون كنه    أي ال   ل

 رضورًة.ء يشلاُيعَلم  كام، قوبةن العم

ةٍ ِ�َهَ لرابع:  ا
َ
جيهلأ   ال وهم  ومعايص ي  ذنوب  ا  أهنَّ ،  ون 

ق ائيبَّ تاره اجلُ خا   أو   خيطئون فيه،بتأويل    اإمَّ   هنا بجهالةال: يفعلو، 

طوا يفيُ   نْ بأ ،  يفهذا ضع  :اينمَّ الرُّ قال  بحها.   ق عىلٰ   ستدالل االفرِّ

تأأل علنَّه  أمجع  ما  بخالف  املفرسِّ ويل  قاونيه  أبو،    إنَّ   العالية:  ل 

ر اهللاأصحاب  يق  9  سول  ذنولو كانوا  كلُّ  عبد ن:  أصابه  ب 

ذلكعىلٰ   9اهللا  حاب رسول  أص  أمجعقتادة:    لوقافبجهالة،     .  

يوجبوأيضًا   ان  م  أنَّ   فإنَّه  أهنَّ أنْ ذنو  علم  ليك  ال  ب  توبةون  ،  ه 

  :نَّ قولهأل
�
 ��ْو�َ ا امَ إِ�

ُ
 م. ء دون غريهيفيد أنَّه هلؤال ة

اآلوظاه يدلُّ  ر  اهللاٰىل  عية  ا أنَّ  يقبل  مج  من  املعايص يع  لتوبة 

قتالً كف أو  كان  غري  رًا  املع  امهأو  أ ويُ   ايص،من  به  قوله: قرِّ   يضًا 

َوا ِ
�

 يَن �
َ

 ال
َ
ُعون

ْ
  هللاِ ا]] ١٤١[ص [/ عَ  مَ  يَد

ً
 َر آخَ  إِ�ا

َ
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َ
تُ  �

ْ
 ق

َ
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ُ
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ْ
   َس ف
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 ِ�  ال

�
إِال َم اُهللا  َق� بِا  َحر�

ْ
�  ...   ٰقوله  إىل  : 

�
 َب اتَ   َمنْ   إِال

ال  ٰى تثنفاس]،  ٧٠  -  ٦٨  الفرقان:[ استثنمن  كام  الز  ٰى قتل  نا  من 

والرشو أنَّ عن  حكي  ك.  الاحلسن  قال:  توب  يقبل  ه  القاتل.  اهللا  ة 

قا  هأنَّ   رويو ذلإنَّام  لرجل  ل  عىلٰ قتل  عٰىل    عزم  كانك    أنْ   رجل 

ه عن  فيام يتوب  ذلك. بعد، فأراد صدَّ

ِ :  ولهوق 
َ

و�
ُ
أ
َ
  ف

َ
تُوك

َ
 عَ ُب اُهللا  �

َ
 ل

ْ
   بعد قوله:  ِهمْ ي

َ
م� �

ُ
  تُو�

َ
�ُون

ِر�ٍب   ِمنْ 
َ
أنَّ   ق ت اهللا  معناه:  يقبل  إوبته  تابوا  م  وذا    قوله: وأنابوا، 

 
َ
أ التوبة جينَّ أ   عىلٰ   حثٌّ   ِر�ٍب ِمْن ق املعقيتكون    نْ ب   عصية،ب 

من االخوف اس  وليخرتام،  ًا  أهنَّ بذلك  ر  املراد  تأخَّ ُقبِلَ   تلو  .  تملا 

الوق  معزجَّ ال  اثّم يتوه:  ان اج:  قبل  ان  بني اإلنس  ما  ملوت، ألنَّ بون 

و قريب،  املوت  مقبولو التوبني  قببة  اة  باملل  وقال ليقني  وت. 

 ت. املومل يعاين  ما يبرالقوابن عمر:  اكوالضحَّ  احلسن

قي    عيلٌّ   وقال لهوقد  فإل  قالدعا  نْ :  له    «يغفر:  ؟  اهللا 

مرارًا»،  ويتو م  قيل:ب  ق إٰىل  يكون«حتَّ ال:  تٰى؟  هو  شيطالا  ٰى  ن 

 حسور».امل

ة قبل املو اس: يفعبَّ  ابني ودِّ قال السُّ و  ت.حال الصحَّ

 وَ قوله:  و
َ
� 

َ
 َحِكيُهللا َعلِ  ان

ً
  يما

ً
 اهللا   هاهنا: وكانمعناه    �ما

بتوبتعل إيًام  وتابوا  نْ هم  إنْ إرصا،  يف  امً حكيوا،  أرصُّ   رهم   

 ا.مل يتوبو  نْ م إؤاخذهتم

تك  ل: وعزَّ س قاي هبط إبلامَّ ـل«ال: أنَّه ق   9 بيِّ النوروي عن 

اهللا:   لفقاٰى تفارق روحه جسده،  بن آدم حتَّ ق ا ك، ال ُأفاروعظمت

 ٰى يغرغر». عبدي حتَّ  بة عنأحجب التو وعظمتي اليت عزَّ و

 ٰىل:  عاته  لقو
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 أ

َ
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ْ
نَ تَ �

ْ
 د

َ
 عَ   ُهمْ ا �

َ
ِ� ذ

َ
 أ
ً
 ابا

ً
ية ]، آ١٨:  ءالنسا[  �  ما

 واحدة.

لذي ا  بة منو يقبل التال    هأنَّ   آليةه ا يف هذعاىلٰ خرب اهللا تأ   :ىٰ نملعا

  قال:  وت  ه امل] إذا حرض]١٤٢ٰى /[[ص  املعايص حتَّ عمل  ي
�

إِ�

 
ُ
   بُْت �

ْ
 اآل

َ
ية تناولت عصاة أهل   أنَّ اآلعىلٰ   أهل التأويل. وأمجع  ن

إالَّ لصالا الربي  حكيما    ة،  قاعن  أنَّه  إهنَّ ع  ال:  وا يف   هذاملنافقني. 

املن،  طغل كُ افقنيألنَّ  وارفَّ   ب،   وله:  قبار  فَّ الكُ هللا   انيَّ قد 
َ

يَن    َوال ِ
�

ا�

 وَُهمْ 
َ
ُموتُون

َ
�   

�
ف

ُ
له:  ة منسوخة بقواآلينَّ  إع أيضًا:  الربيقال  . وارٌ ك

  
�
 اهللاَ إِن

َ
  ال

ْ
غ

َ
�   َ

ْ
�ُ�  

ْ
ن

َ
أ بِ ِفُر  ِفرُ وَ ِه  َك 

ْ
 دُ   ا مَ �َغ

َ
 ذ

َ
 ون

َ
َ   �ِك �  �َِمْن 

َ
  اءُ ش

وهذا  ٤٨  [النساء: النَّ أل  ،خطأ ].  النسخ  اخلخيد    يف  ي الذ  ربل 

إنَّ   يقول:   توبة يمكنه أنْ لعفو بالز اومن جوَّ   ،ٰى املجر  هذا  جيري

يف  متٰى حصلت    ب عندها قطعاً عقاط الااهللا بإسقوعد    التيالتوبة  

الوقت   يهذا  العقاب، وال  يسقط  أ   منعال  من  اهللا  فضَّ يت  نْ ذلك  ل 

غري   من ادار الدني من رجخلو توبة، كام  داًء بالتاب ابإسقاط العقب

مل  أصالً ة  بتو الجمن    ذلك  يمنع،  فلفو عنعواز  ما  ه،  يس يف اآلية 

 توبة. ن غريفو مقول بجواز العلينايف ا

كا املفرسِّ يع  ل مج ا وق  عبَّ ين  وابن  وإبراه بن  اس  وابن زيد عمر  يم 

إ  حي   نَّ وغريهم:  الوترض الذين  ُتقَبل  ن  توبة،    أ هلم  الذيننَّ غري    

  ليها.إ   شارةا اإل هب   ن يمك   معرفة   حلال ارفون تلك  يع  ال  ت يِّ ون امل حيرض 



 ٤٥١  ..............................................................................................................  التوبة) ١١٤(/ التاءرف ح

 ؟ خرةمل ُتقبَل التوبة يف اآل فلِمَ  قيل: إنْ ف

ا لرفع  ولتكلقيل:  اإلجليف،  إحصول  دواء  احلسن  فعل  ن ٰىل 

جمرٰى    ريه جي، ألنَّ باً اعق  حقُّ بفعله ثوابًا واللجأ ال يستاملالقبيح، و

وحاال اضطرار.  عمَّ رُّ لكٰي  أهنَّ اين  قوم  ق ن  أهل  تكليب  الوام  ف 

وأنَّ راآلخ إنَّ التو  ة،  ق ام  بة  جيب  ألبمل  مثل  ص  نَّ وهلا  يف  هناك  احبها 

يعلم   نَّ اهللا تعاىلٰ أ، ألطا. وهذا خص فيهملخلذ هبا، ال ال املتعوِّ حا

 عالهنم. كام يعلم إهم أرسار

*   *   * 

َمْن    :تعاىلٰ ]] قوله  ٥١٩  [[ص
َ
ِمهِ   َ�ْعدِ اَب ِمْن  تَ �

ْ
حَ ُظل

َ
ْصل

َ
  َوأ

 
َ
 إِ ف

�
تُ اهللاَ   ن

َ
يْ   وُب  �

َ
 ِه  َعل

�
  اهللاَ إِن

َ
وٌر رَ  �

ُ
]، آية ٣٩ائدة:  [امل  �يٌم  حِ ف

 خالف.  بال

تعاىلٰ أخ اهللا  أنَّ رب  من  وأقل    منوند  عتاب  كان  ما  عٰىل  من م  ه 

 ،  الصالح  لميغريمها، وفعل الفعل اجلقة وبالرس  ظلمفعل ال
َ
  إِ ف

�
ن

عَ   اهللاَ  تُوُب 
َ
يْ �

َ
ومعنهِ ل تو.  يقبل  اقاسبإ  بتهاه:  هبط  علعقاب  ن  ا 

 نها.تاب م التيية املعص

  ة عظيمة، ألنَّ فيه فائد  ه يتوب عىل التائببأنَّ   تعاىلٰ هللاووصف ا

لذلك    يف التوبة،    عايصلترغيبًا  فعل  قال تيف   واصفًا  عاىلٰ ولذلك 

توَّ  بأنَّه  رحينفسه  العبوم.  اب  بأوصف  توَّ نَّ د  مه  أوَّ اب  ب، اعناه: 

مدح  يوه امل  صفة  أجل  التيا  ىلٰ عدح  من  العقايسق  لتوبة  ب  ط 

 من  لندم عٰىل ما مٰىض وهي ا  عندها  هسقوطيف    خالفال  . وندهاع

يف لرجوع إٰىل مثله  ا  ركت عزم عٰىل  ب واللواجأو اإلخالل باالقبيح  

 القبح.

ق يف  و من  العالناس  مع  الندم  يكفي  ة.  اوداملعٰىل ترك  عزم  ال: 

أوىلٰ والذي   ألذكرناه  سقوط،  عند  نَّ  جمالعذاب  وإنْ عل  معه    يه 

كن  . ويمالفيه خفقالوه  ا  ؟ وملفضُّ ت  ب أوواجهل هو    لفوااخت

ا من  أنَّ التوبة  إالَّ  يدعحلسن  ال  حسنه  إىلٰ   الو  منه    دعو  ي  امكتوبة 

إ القبيح  التوبة  قبح  يمنهٰىل  قد  لقبحه، لكن  منه  اإلنسان    ام في   توب 

أ يتومهَّ  مله  تلرضَّ و  والة  به.  جيوحقه  كيالتوبة    ز  احلسن  ف من 

يح.  بقبليس    يح ملاقب، وتبحرام  ليس  ملاحتريم    نَّه احلال، أل  فترصَّ ت

أنْ و القبيتكون    يمكن  من  كالتوبة  هللا  معصية  من    يتوب   الذيح 

 . ةدخل يف النرصانيَّ د ويااإلحل

 اىلٰ  تعنَّ اهللا ألح،   كفارة. وهذا غري صحيإنَّ احلدَّ د:  وقال جماه

األمعٰىل  ]]  ٥٢٠[[ص  /  دلَّ  بالتوبة،عنٰى  ا  امنَّ وإ  مر  ب ملذنيتوب 

 ه. ريل غمن فع دُّ واحلذنبه،  من

ة  عقوب يه عقوبة، والإقامة احلدِّ عل  كان  اُمرص� كان    فمتٰى   اً وأيض

ر اال   ب.  هبا الثواة، كام ال يستحقُّ طيئخلُتكفِّ

وٌر رَ إِ   وقوله:
ُ
ف

َ
 اَهللا �

�
إليه من     ما نذهبعىلٰ لُّ  يد   �  مٌ ِحين

ق أ  التوببنَّ  الول  وإسقاط  تفضُّ دننع  بعقاة  منا  فلذلاهللا  ل  ك  ، 

بًا عند التوبة  الغفران واجكان    م. ولويحه غفور رأنَّ وصفه ب  حَّ ص

 .رحيمبه غفور  يلق مل

*   *   * 

  ):هـ٤٦٠الطويس (ت  يخ  )/ الش ٤(ج    يف تفسري القرآن  بيان ت ال 

 : قوله:  لقي  ]] فإنْ ١٥٠[[ص  
َ
حَ ْص َوأ

َ
] هل ٥٤نعام:  [األ  ل

الصالف قبعل  فإأو ال  بةولتاول  ح رشط يف  َم فلِ   طاً يكن رش   مل  نْ ؟ 

 ؟ جموعهامملغفران با قعلَّ 

خالف  قيل ال  ح:  متٰى  التوبة  رشائأنَّ  عٰىل  التي  طها  صلت 

ذ منا  فإنَّ رها  كقدَّ موضع،  غري  اليف  يقبل  وُيسِقط  توبه  العقاب، ة 

ب  وإنْ  يعمل  ص  اعدهمل  أنَّه ،  احلاً عمالً  و  غري  تاب  بإذا  د  عبقي 

لِّ  يف كخيلو    ه النَّ ار، ألاإلرصد إٰىل  عا  لحالصال  ممل يع  ، فإنْ التوبة

،  ومعرفة نبيِّهمن جتديد معرفة اهللا  أو ندب    عليه  من واجب  حالٍ 

املعري ذلوغ من  أفعال اجلرف واك  من  فأمَّ كثري  رنا   إنْ ا  وارح،    قدَّ

التوبة   عقيب  صغمن  اخرتامه  فعل  الرمحفإ  الح،ري  بإسقاط نَّ  ة 

  خالف.تلحقه بال لعقابا

  * *   * 

وق ٥٥٢ص  [[ بيَّ ]]  فنَّد  ا التو  أنَّ   مٰىض ام  يا  ع أ لتي  بة  ٰىل  مجعوا 

اس عىلٰ قوط  الندم  هي  عندها  والعقاب  القبيح،  ال    أنْ   عىلٰ   لعزم 

إىلٰ وعي القبحد  يف  مثله  غريها  ويف  يقال:  خال  ،  يتوب ف،  تاب 

تاب  ء له، و(االدع لتوبة عىلٰ وفَّقه ل ٰى:بمعن عليه) اهللا  توبًة، و(تاب

أ عليه قبَِل  نعمب  يضاً )  واتوبتٰى:  ب  ا الثو  هباقُّ  يستحة  طاع  وبة لت ه، 

يسقط  دنا  إالَّ أنَّ عنالعقاب عندها بال خالف،    يسقط الف وبال خ

تفضُّ  منالً ذلك  بور    تعاٰىل  بذ اهللا  السمع  املع  لك،ود  تزلة  وعند 

 العقل يوجب ذلك. 

كيف  فإنْ  مِ تَ   :قال  قيل:  َ�ْعدِ ابُوا  وَ هَ ْن   َمنُواآا 

 ن؟ وبة هي إياملتاو ،]١٥٣ عراف:[األ

 ة:ة أجوبثثالنه لنا: عق 

 عصية وآمنوا بتلك التوبة.عد املوا من ببحدها: تاأ 

 يامن. ل اإلا عمثاين: استأنفوال

 ة.قابل التوب آمنوا بأنَّ اهللالث: اثال



 التوبة) ١١٤(/ لتاءارف ح .............................................................................................................. ٤٥٢

إنَّ  تاب    وقيل:  فيمن  نزلت  كانامن  اآلية  علذين  ا بدووا 

تاالعجل،   م  وفإهنَّ وأ نبوا  تعبَّ كثرهدموا،    يقتلوا   بأنْ   اهللا  دهمم 

فقتأنف بسهم  فقُ لستسلموا  وا،  بعضًا   ضهمعل  يوم   تَِل ذلك،  يف 

 بتهم.بل تو ك وق  رفع عنهم ذلواحد سبعون ألفًا، ثمّ 

*   *   * 

  ):هـ٤٦٠لطويس (ت  )/ الشيخ ا ٥ج  ري القرآن (التبيان يف تفس 

ت]٢٩٣[[ص   قوله   :  عاىلٰ ] 
َ
� ْم 

َ
�
َ
ُموا  أ

َ
 ْعل

�
ن

َ
هُ   أ  َو  اَهللا 

ُ
بَل

ْ
ق

َ
�  

عِ �َ وْ ا��  َ�ْن   
َ
َو�َ دِ ابَ ة  هِ 

ْ
 أ

ُ
 قادَ ا�ص�   ُخذ

�
ن

َ
َوأ اهللاَ ِت  ا��و�اُب   وَ هُ    

 ة.] آي١٠٤[التوبة:  � ا�ر�ِحيمُ 

مُ   ه:لولف يف قاأل
َ
ْعل

َ
ْم �

َ
�
َ
هبا التنبيه    م، واملرادفهاألف است  واأ

ما   رجع    اطباملخيعلم    أنْ   جيبعٰىل  نفسه  إذا  نُ   روفكَّ إٰىل  ه بِّ فيام 

 .اً بجووم لعليه ع

ذلك كان   علم انَّه إذلتوبة، أل بل اقهللا ي اأنَّ  يعلم أنْ ب وجوإنَّام 

إٰىل   له  داعيًا  واذلك  التوبة  هبلتمسُّ فعل  واملساك  إلعرا  وما ة  يها، 

صور عليه هذه  وجب  ليت  أنْ   ته  العقاب  يعلمه  من  به  خلَّص 

 ب. له الثوا صلوحي

أهنَّ   سببو   ما  مهل ما  ذ منيأخ  أنْ   9  لنبيَّ األوا  امَّ سـم لذلك 

ن يل ُيؤذَ   ىٰ حتَّ   :ذلك وقالمن    النبي  متنعفا  هبم،ذنورة لافَّ يكون ك

أنَّه ليس  فبنيَّ اهللا تعاىلٰ   فيه، قبوالنب  إىلٰ     م، وأنَّ ذلك إىلٰ وبتكت ل  يِّ 

فإنَّ   اىلتع  اهللا الذي  ٢٩٤/[[ص    ه دونه،  ل ويقبالتوبة    ليقب]] 

 لصدقات. ا

التوبة و اعةاط  األهنَّ الثواب،  به  حقُّ  ُيستَ   فعل  فأمَّ  سقاط إ  ، 

ذلك، وإنَّام ُعلَِم  يوجب  ال  عقل  لعندها فامة  تقدِّ املايص  ملعا  عقاب

سمعاً  السمذلك  ألنَّ  قط،  العع  بأنَّ ع  عنهللا  ا  ذر  العقاب  د  ُيسِقط 

التي    وبةالت  م أنَّ دَّ تق  ا يف غري موضع فيامنَّحة. وقد بيَّ صحيالتوبة ال

  ال   أنْ عٰىل  لعزم وا يحبالقعٰىل  الندمًا هي طعق ندها ط العقاب عيسق

عة عٰىل سقوط العقاب عند  ة جممألُمَّ ا   ح، ألنَّ القبله يف  مث  إىلٰ يعود  

 ف. الخ التوبة ف هذهخال التوبة، وفيامهذه 

*   *   * 

واآلية  ٢٩٦[[ص   تعاىلٰ   [أي]]  ُ�رْجَ :  قوله   
َ
 وْ َوآَخُرون

َ
  ن

 
ْ
�
َ
ا  هللاِ ِر اِأل ُ�هُ  إِم�

�
َعذ

ُ
 �ِ ْم وَ �

َ
ا �  تُوم�

َ
  �  ِكيمٌ حَ يٌم   َعلِ اهللاُ وَ   مْ يْهِ ُب َعل

ة،  قولنا يف جواز العفو عن العصاة  حَّ عٰىل ص  تدلُّ ]]  ١٠٦:  التوبة[

أم   مناً ومق   نَّ أ  بنيَّ ٰىل  ه تعاألنَّ    نْ إ  اهللا   ىلٰ إرهم مرجأ  هؤالء العصاة 

عذَّ شا وء  قبل  نْ إهبم  فعفابتو  شاء  سم.  عنه   تهم  كان  قوط فلو 

وااعند    العقاب ججبلتوبة  ملا  باملشيذلق  يعلتاز  ًا،  وجه عئة  ك    ٰىل 

قب  اوتاب  نْ إ  م، ألهنَّ تخيريال بتهم عند اخلصم وإسقاط ول تووجب 

وإنْ   العقاب معُيع  فاليتوبوا  ومل    واأرصُّ   عنهم،  فال  نٰى فٰي عنهم، 

أنَّ مع  من  له:   ما نقوعىلٰ   ، وإنَّام يصحُّ ذلك-  عٰىل قوهلم  -  للتخيري

التوبةح فب  فإنْ   ةاملؤاخذ  سنحت  صول  عاقب   نْ إو   هفضلعفا 

 ه.دلفبع

 *   *  * 

 ): ٦أو  ٥اهيم بن نوبخت (ق إبر /المالكعلم وت يف لياقا

ء امليس  ، ألنَّ تعاىلٰ   اهللا   عىلٰ قبوهلا  جيب    ة ال]] والتوب٦٤ص  [[

  عىلٰ   مجاعواإل  ،نهعاض  بول توبته وحيسن اإلعرعرف حيسن ق ال  يف

 . اً ضا أييمنع وجوهب الدعاء

عىلٰ والت الوبة  لقضاءبةجوا  عبد   ، وهبابوجع  والرشعقل  ال  ، 

المن    وليس عنرشطها  وإالَّ   مجيع  ىلٰ دم  أذنبت  الذنوب  لو  لزم   

]] توبتي  ٦٥/[[ص  لقبَ تُ  الَّ أ قلمه  منه ت كرسخص وإٰىل ش ذنوباً 

 طل. اك بوذل ،هم وأعتذر من كرسأذكر القل  مل لو

*   *   * 

 ):هـ٦ق ( يسلطربالفضل ا)/ ١(ج  نمع البياجم

ال: يفل خمترصفص  ]]١٧٦  [[ص ف  الختال اها ووطورش  توبة 

 : يهاف

رشوم  أنَّ   معلا مٰىض ن  ما  عٰىل  الندم  التوبة  القبيح،   ط  من 

إىلٰ ويع  ال  أنْ   عىلٰ   لعزموا القبحد  يف  مثله  فإنَّ   أمجع  ال  هذه  ،  توبة 

  اها. وكلُّ ا فيام عدلفوواختعندها،    بعقااملسلمون عٰىل سقوط ال

تعاهللا  ةمعصي فإ  منهاوبتال  جيبه  نَّ ٰىل  واة  يصال  ةلطاع،  وبة  الت  حُّ  

ذلك  ذا كانت من ترك الندب، ويكون  وبة إالت  حُّ صوعندنا يها.  من

  يف   األنبياء    ل توبة مَ هذا ُحي   عىلٰ و  . فعلهوع إىلٰ الرجوجه    عىلٰ 

ن ما  بهمجيع  ا  طق  وقبول  وإسقاطبلتو القرآن.  عندها    قابالع  ة 

من اهللاضُّ تف تعال  املد مجيعنو،  اندنع  عليه واجب  ، غري  ىلٰ   ة عتزلع 

ه ال وعلمنا أنَّ   ،الً تفضُّ   كان  نْ وإ  ٰىل بذلكتعا  د اهللاعد ووق   .واجب

 يعاد. خيلف امل

أو يامة عٰىل قبيح آخاإلق   قبيح مع  نوبة مالت  اوأمَّ  د عتقر يعلم 

فع أكثرقبحه،  هاملتكلِّ   ند  صمني  وعنحي  أيبيحة،  هد  اشم   

يصحُّ وأصحا وابه ال    أنْ   كام جيوز :  ا  وال ق   أنْ   ون عىلٰ لتمد األوَّ ع. 

ع أ لقبحه  بيح  ق ن  يمتنع  يفنَّ مع  قبحه،    علم  وإنْ آخر    حاً قبي  لعه 

 يعلم قبحه. آخر  ٰىل قبيحعقام ع املندم من قبيح مي كذلك جيوز أنْ 
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التو واختل يف  أبة  فوا  ظهور  تصحُّ عند  هل  الساعة،   أم   رشاط 

فقال عجَ ُحي   سن:احل  ال؟  اآلب  عند  عن  ور،  لستِّ ا ات  ينها  وي 

«بنَّ أ   9  النبيِّ  قال:  طلاست� ل  امباألع  دروااه  ا:  من لشمس  وع 

  - دكم  وُخَوْيصة أح  ل، والدخان، ودابَّة األرض،ا والدجَّ ا،  غرهبم

اع]] ي١٧٧  ص[[/ ة  ، وأمر الع-ملوت  ني  ايعن  - امَّ   »، -لقيامة  ي 

ا  أنَّ  شكَّ  ال  بعبلتووقيل:  عند  هذة  ا ض  ُحت ه  وعند  آليات  َجب، 

 م.علأ  واهللاال ُحتَجب،   نْ جيوز أ  عضهاب

*   *   * 

 ):ـه٦ق ( ربيسالطفضل ال)/ ٣(ج  يانلبمع اجم

 : تعاىلٰ  ]] ويف هذه اآلية [أي قوله٣٢٦[[ص 
�

ِ  إِال
�

ا ويَن تابُ ا�

 مِ 
َ
�  

ْ
ن

َ
أ بِْل 

َ
� عَ ْن  ِدُروا 

ْ
 ق

َ
ال

َ
ف اَهللا  يِْهْم   

�
ن

َ
أ ُموا 

َ
ل
ْ
 ع

ُ
ف

َ
رَحِ �  �يٌم  وٌر 

  مع معصيٍة    من  بةوالت: ال تصحُّ  قالمن    ة عىلٰ ]] حجَّ ٣٤:  [املائدة

ُأخمعصي  عىلٰ قامة  اإل صاحيعل  رٰى ٍة  أ بم  معهنَّ ها  تعاىلٰ ا    صية، ألنَّه 

بال ال علَّق  حكًام  بهختلُّ   توبة  السكر    ىلٰ عاإلقامة      هي  أو  معصية، 

 غريه.

*   *   * 

 ): هـ٦٧٢ويس (ت طال يناالعتقاد/ نصري الدِّ  جتريد

] ]٣٠٦، /[[صرلرضعها الدف  ،اجبةو والتوبة ]]٣٠٥[[ص 

اللوو عنوي،  جبابالوإخالل  أو    بيحق   كلِّ   عىلٰ ندم  جوب    ىلٰ دم 

لقبحه القب انتفتوإالَّ   يح  إنْ   وخوف،    فالغ  كان   النار  ،  كذلكاية 

القياس   تمُّ وال ي،  بعضال  من  ال يصحُّ ف،  خالل بالواجباإل  اوكذ

 به. ّف ملستخا اوكذ، تحلسن صحَّ ه ا د فيولو اعتق ،جبعٰىل الوا

اىلٰ إعي  الدا  يحجتر  نَّ أ   والتحقيق:( عنلن  يبعث بعض  ال  دم 

ٰىل  إواعي  لندم عٰىل القبيح، كام يف الديف ا   اعي الد  كاشرت  وإنْ ليه  ع

يُ   ،شرتك وقوع الندميح اجشرتك الرتولو ا،  علالف كالم  ل  تأوَّ وبه 

  ببقاء   احلكم   ملز  الَّ وإ]]  ٣٠٧  [[ص  /  املؤمنني وأوالدهأمري  

 ة).غريص ىلٰ ع منه املقيم التائب فر عىلٰ الك

 : وبة]تم ال[أقسا

تعحقِّ   يف  كان  إنْ ذنب  وال ق من  ٰىل  اه  كفٰى فعل  الندم   بيح  فيه 

اإلخالل،  والعزم حكمواجب  بال    ويف  وقضائه  بقائ  اختلف  ه 

يف  نْ إو.  وعدمهام حكان  إنْ   آدميٍّ   قِّ   إيصاله  أو  امً ظل  كان  استتبع   

ال  -ه  عليعزم  ال إنْ شراإل   أو   -ر  تعذُّ مع  إضالالً كا   اد    س ولي،  ن 

االوجي،  أجزاء  كلذ إو،  بلوغه  مع  ابملغتا  ىلٰ إعتذار  ب  ب جيايف 

إشكالالت الذكر  مع  وجو،  فصيل  التويف    -   أيضاً   -جديد  ب 

وكذإ العلَّةامل  اشكال،  مع  جوب وو  ]]٣٠٨/[[ص    ،علول 

 هبا. لعقابسقوط ا

 :لتوبة]اام [باقي أحك

هبعقا[وال يسقط  بكث،  ا] ب  ثال  ألهنَّ اورة  تقهبا  قد    ،ة طحمبع  ا 

اول ملا  الفرقتفٰى نواله  البني    واالأخُّ والتم  تقدُّ   وال ،  صختصار 

 ط.ل يف اآلخرة النتفاء الرشقبَ تُ 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦(ت  املحقِّق احليلِّ ين/ دِّ ُأصول ال لك يفاملس

  أنْ   طرشة، ب املعصيعىلٰ   ا التوبة، فهي الندموأمَّ   ]]١٢٣  [[ص

ق  الفرودة، وملعاا  كتر ىلٰ يعزم ع نْ ط أ ، ال برشةعاوداملزم عٰىل  يعال

ظبينهام ق وربَّ   ر.اه  إنَّ ام  عالعز   يل:  تم  من ٰىل  جزء  املعاودة  رك 

 عن داللة. لٍ ن خايكال األمرو ها،ط فيام جعل رش ربَّ التوبة، و

ه  ن لكوبة الندم عٰىل القبيح  في يف التويك  ]] وهل١٢٤ص  [[/

ا يفتأم    قبيحاً  لقلندم  قر  قبحه  إىلٰ   بحهعليه  للزواجر أ   وجه    م 

 . حندم للقببال جتزاءاالر يظهوالذي  الف.ذلك خ ؟ يفعيادولاو

يوه معصية؟    أنْ   صحُّ ل  دون  معصية  عن  تردُّ يتوب  د، فيه 

 زه.وار جألظهوا

قبيح   لَّ يرتك ك  أنْ   وجب  ونه قبيحاً ذا ترك القبيح لكل: إاال يق

 ارف. صالق  لُّ  تعيقتيض ما الستوائهام يف

ال  األنَّ  وسلِّ نُ   نقول:  تعىلٰ   التساويجوب  م  يفت  رديق    ساوهيام 

وهالق حينَّ ا ألذبح،  قد  أحدمهصل  ه  حيصل يف    ةزيَّ املمن    ايف  ما ال 

الداعي به دون    قعلُّ تل  مقتضياً ة  يَّ املزذلك القدر من  اآلخر، فيكون  

  ه ال فإنَّ   ،مثالً حلموضته    ترك مأكوالً   ا جمرٰى منهذ  آلخر، فيجريا

أنْ جي اآل  كيرت  ب  إاحلامض  مشا  ذخر  ن  م  ةدزياعٰىل    تمالً كان 

ي  ساوالت  ني فرضه مالذ  فالفرضاء،  غتذ افع يفأو نعذوبة طعم  

 . واعي والصوارفالقبح ال يوجب التساوي يف الديف 

العقاب  يسقل  وه عقالً التوبط  أق بة  فيه  جي؟  قيل:  يف  ب  وال. 

.  ف ظلامً كلَّ زاله باملنإ  ديعوالعقاب ف  طقِ سالتوبة تُ   معنٰى أنَّ العقل ب

اجلجيب    آخرون:ل  اوق  الأنَّ   قُّ حلاو  ود.يف  جيه  عق  والً ب  ام  إنَّ ، 

 ل. ب عندها بالتفضُّ العقاوط وسق ،عليه لَّ ع دالرش

يف اإلسالم،   لفناامن خ  أنَّ ا:  مهأحد  وجبون بوجهني:امل  احتجَّ 

ا  كباً مرت تملذلبعض  إذا  وباهب،  مذهبه،  عن  وأقلع  يف    الغاب 

باالته،  وم]]  ١٢٥[[ص  /  ب وجيلومه،    سقطي  ه،إنكار اعتبار  ال 

  نْ أة، فيجب  لتوب االَّ لك إلذ  وجه  والعه،  مع فرض رف  بل  ع،الرش
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وون  يك سق  مسقطاً   جهاً ذلك  رضورة  الذمِّ للعقاب،  حيث    وط 

 ا.ذكرن

الثاينال العقاب    : لووجه  يسقط  لكامل  ابالتوبة  بعد ن   لتكليف 

أو    ،ابلثول ف تعريضاً كلَّ يُ  أنْ ا إمَّ  ه، ألنَّ االً وقوع الذنب الواحد حم

ل ويلال  بطالنوَّ ألان  مزم  لتعريض،  ال تال  ل    حالة ستكليف، 

 .ن الغرض، فيكون عبثاً ه عوِّ خل ثاينله، ومن اإلي وصوله

األوَّ واجلوا عن  سسلِّ نُ ال    ل:ب  وجوب  اق م  املثال   لذمِّ وط  يف 

د  نج  ا ال ألنَّ ا ،  لوهنمثِّ ن األمثلة التي يُ يف غريه م  واللذي ذكروه،  ا

ب رضورة،العلم  برهانعل  قيموايومل    ذلك  عٰىل صاتق الوا  ،ًا يه  ر 

 د. جمعوٰى غريالد حمض

عنواجلوا بناذل  إنَّ   الثاين:  ب  أنَّ   ءً ك  ودوامه   عٰىل  العقاب 

عقالً علَ يُ  ونامن  نم،  ذلكحن  من  إالَّ ثبِ نُ   وال  ، نع  رش ت  فكام عاً    ،

 .اً رشع  لتوبةل اوقب  ، فقد ثبتودوامه رشعاً نا العقاب ثبتأ 

الطريق   يف م تالفوخ التوبة، بول اب ق جيٰىل إقد رصتم إ ال يقال:

 ب. وجوإٰىل ال فيضامل

ا بنينا  يف ذلك، فإنَّ صل مل يقع إالَّ  األة يف خالفامل  إنَّ   قول:ا ننَّ أل

رشعاً التو  لقبوعٰىل   منع  الً  عقال  بة  وأو، واخلصم   جبهمن ذلك، 

 .الً أوَّ  اهنذكر ملا ياً فامن يكن ما ذكرناه ثانياً  فلم عقالً 

  *   * * 

 :)هـ٦٩٩ت ( اينرلبحيثم اابن م /رامامل دقواع

 : بةوقيقة التحيف تاسع: ث اللبحا ]]١٦٨ص [[

قول من    يضملاالندم عٰىل ا  حدهاأ مور:  أُ بة من ثالثة  ركَّ وبة مالت

فع والأو  يف  لثاين،  والثاا   الرتك  عىلٰ لث  حلال،  يف   العزم    الرتك 

 االستقبال.

ر للرض  زماً لة مستصيفعل املعتقاد كون  اع  ا هوعث عليهابوال

لزم  تست  ة عنهانفر   قادك االعتن ذلع  حتصل  ثمّ ة  رخآلا  ظيم يفالع

 ثة.الثالور م ألُ اتلك 

العارش:   واجالبحث  العبدالتوبة  عٰىل  تعقول  بة  ا و�ُوتُ   :اىلٰ له 
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ا هبلعقويسقط  عنداب  تا  وعاىلٰ ت  اهللا  ن م  الً فضُّ نا  وجبت  أ ، 

 .ا عقالً اب هبعقالقبوهلا وسقوط املعتزلة والفالسفة 

فقالوا  امَّ أ  جيباملعتزلة  مل  لو  العقاب  سق  :  حسن  وط  ملا  هبا 

ا  هنَّ أ ة: مزاملاليان ذلك. بامللزوم كل فطبا والالزم ،ايصتكليف الع

لعقاب  من ا خلروج   اىلٰ إ  له طريق  بَق مل ي  لعايصا   بقاعقط  و مل يسل

طريقائامً د  ستحقِّ امل له  يكن  فلم  حصول  إ  ]]١٦٩ص  [[/  ،  ٰىل 

و  استحقاقيهام عىلٰ امع  تستحالة اجب، الوا لثا ا بطالن مَّ أ ما سبق. 

 . د مّ حم ورة من دينالزم فبالرضال

 و. عفلا ووه آخر طريقاً  له  نَّ أ  انَّبيَّ ا نَّ إمة، فنع املالز: مابواجل

فقالفالا  مَّ أ و االوسفة  تستلنَّ إ  ملعصيةا:  الزام  من  عذام  حيث ب 

رقة للبدن  ملفاالنفس بعد وهر اج يف ام بقي نَّ إا الدنيا وقنياهت حبَّ  نَّ إ

يت المكَّ ومل  من  حمبإل  وصون  فحينئذٍ ٰىل  ب  وهبا،  فا ؤهاليعظم  ذا إ. 

  اد تقعالا ا  انية وحصل هلمور الفاألُ ذه   قبح هعىلٰ بدهنا    يف عت  لطَّ ا

ت  بذلكاجلازم   هنايكوال    ةاملفارق   فبعدة،  بَّ املحلك  زالت  ك ن 

 عذاب بسببها.

احلاد األُ أ :  عرش  يالبحث  عىلٰ مَّ كثر  عن   تصحُّ وبة  تال  نَّ أ   ة 

 هاشم.  يبأل ، خالفاً بعضدون ال عايصبعض امل

مع    ةديَّ يهواب عن الت  ة ثمّ حبَّ صب  ذا غإ  يليهودا  نَّ أ تهم:  حجَّ 

من    يرضوربه   علمته، والتوب  لقبَ ة يُ بَّ حلا  كتل  ره عٰىل غصبارصإ

 ين.لدِّ ا

هو  نت ال من حيث  كا   نْ إ التوبة عن القبيح    نَّ أ   هاشم:   يب أ ة  حجَّ 

لعلم بقبحه،  لقبيح هو ا ن ا بب التوبة ع س   نَّ أ ا  نَّ ا بيَّ نَّ أل   ، ليس بتوبة بيح ف ق 

يت  ملا هو  القبيح    ن انت ع ك   نْ إ و ب.  املسبَّ   ق تحقَّ ال ي ق السبب  حقَّ وما مل 

دو ة  ب تو ل ا ف   قبيح  قبيح  قب عن  يكشف ن  تا التائ   كون   عن   يح  عن    ئباً ب 

  وبة. ا ت ك يمنع من كوهن ذل   نَّ إ   : ، وقد قلنا نه قبيحاً  لكو ح ال لقبي ا 

بحس  نَّ أ واجلواب:   مقبول  األالقبيح  فلِ ضألوا  شدّ ب   مَ عف، 

  ال يح، ولقبنه ذلك ا ولك  قبيحن فعل العن انسيتوب اإل  ال جيوز أنْ 

 توفيق. ال وباهللا ؟بيحق   لِّ ك عنوجوب توبته من ذلك  ميلز

*   *   * 

 ):هـ٧ين احلميص (ق د الدِّ سدي /)٢ د (جيمن التقلنقذ امل

 :وبةالت القول يف ]]٨٢[[ص 

أنْ  ا  الً أوَّ   نيِّ بنُ   جيب  يحقيقة  وما  ثتعلَّ لتوبة  هبا،  نذكر  ق  ّم 

 هنَّ وأ وجوهبا،    ةطريق معرفو،  عصاةال]]  ٨٣  ص[[/  وجوهبا عىلٰ 

د العقل،  السمع  العقابس  رذكنّم  ثون  وأنَّ عند  قوط  ل تفضُّ   هها، 

 لسمع. ا طريق ذلك أيضاً  م، وأنَّ تُّ وال حتيه وب فجٰىل ال وتعا منه

  أنْ   ىلٰ ه، والعزم ععٰىل القبيح لقبحندم لفهي ا بة:التو  قيقةا حأمَّ 

يعو إىلٰ ال  مثله.د  أنْ   ايصالع  وعزم    إنَّ مثلٰىل  إ  عودي  ال  عٰىل  و  ه   امه 

 عن القبيح. ة بتولو اهذا همثله. ته لفعل هكرا
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التوأمَّ  بااإلخالعن    وبةا  فل  الهلواجب:  اإلخالل    عىلٰ   ندمي 

إخالالً  لكونه  و  بالواجب  عىلٰ العزبالواجب،  أنْ م  خي      لَّ ال 

ات  الواجب زم عٰىل أداءع  ام هوإنَّ  عزمبل. وهذا الالواجب يف املستقب

 بل.  املستقيف

ا  ه ذكرناما    إنَّ   :قلنا  امنَّ إو ألنَّ لتوبحقيقة  اإلنابة ة  بتولا  ة،    هي 

ووال روَّ تصيُ ال  رجوع،  أوفع  امَّ عاإلنسان  جوع  ر  إالَّ   أخلَّ   له    به 

 ه.عاودترك موالعزم عٰىل تبالندم عليه 

التوبة عاعت  اموإنَّ  أنْ ربنا يف  القبيح  ندمه عليك  ن  لقبحه،  يون  ه 

ن  أنْ جب  الوابإلخالل  اعن  التوبة    ويف لدمه  يكون  كونه  عليه 

ه به  اررضستلقبيح ال  الو ندم عىلٰ   هإنَّ   حيثواجب، من  الب  خالالً إ

لتأذِّ    رشب عىلٰ ندم  يكمن    -  اجالً ع أو خواخلمر  باخلامر  من  يه  فًا 

يك  - ن  االسلط تائبًا.مل  اإل  وكذا  ن  عٰىل  ندم  بالواجلو  ب  خالل 

مل يكن   اجلفع عت نو فوا أ ان  لعقوبة سلطة عاجلة رضَّ من م وفاً خ

 .تائباً  يضاً أ 

ا  دوق  اللاختلف  يف  بفق  ،وصفناهي  ذال  عزمشيوخ  عضهم:  ال 

أ ه جو  الحد  هتوبةزئي  وهذا  هاشأيب  قول  و،  بعضهم:    .م  وقال 

فيها ح أنَّ تَّ هو رشط  منل  هٰى  من  و  وندع  تائباً لكا  م العزم  وقال  ن   .

إنَّ ب هالن  عضهم:  وحده  الفقا  التوبة.  ودم  صاحب   وهذا  :ائقل 

 لكذف  شا كيعاود مثله  ه أنَّ ىلٰ عزم ع  نْ إ، فوىلٰ ا هو األنعندقول  ال

أنَّ  غريعٰىل  نادم  ه  عىلٰ عز  وإنْ ها،  علي  أنْ م  إيعاو  ال    مد  أو ٰىل  ثلها 

  م عىلٰ زمل يع  وإنْ يها،  ه علدمد نعن تأكُّ   غريها من املعايص كشف

وال يعا  أنْ   ىلٰ ع]]  ٨٤[[ص  /  املعاودة  بأال  ساهياً   نْ ود  عن   كان 

 . اً تائبكان  قبلستملايص يف اعامل

و للقول   الايضق   احتجَّ قال:  من  لعا  بأنَّ قضاة  بة، التوزم جزء 

بذالتوب  إنَّ ل:  فقا مل ما س  يف تاليفل الوسع  ة  فإذا  املعصية،  من  بق 

 .ع فال يكون تائباً للوس كن باذالً مل ي اودةملععٰىل ترك ايعزم 

  ة يفعصيعن امل  الً اهذمن كان    م أنَّ سلِّ نُ   ا الأنَّ   ب:واقال: واجل

عىلٰ ستقبامل وندم  املل  منها  يضا  يكأنَّ   ال  يف    الً اذبون  ه  للوسع 

دواعيه إٰىل   نَّ إستقبل فيف املية  ملعصاملثل    اً ذاكرا كان  ا إذمَّ فأ  ،يفالتال

والن عليها  عنصوارهي  دم  القب  فه  ترصيذلك  يف  ح  مثلها  عن  فه 

  ال   لها،إٰىل مث  ةودالعزم عٰىل ترك املعن ا ع  ينفكُّ   ك الالقبح، فلذل

 .عزممن هذا ال كَّ نفالو  يف تالفيها للوسع  ن بذالً ندم ال يكو ال ألنَّ 

ذهب  لَّ ولعقال:   أنَّ إىلٰ   من  توبةً للند  رشطعزم  لا    كونه  يف    م 

هذا إٰىل  أنَّ   ،ذهب  موهو  يكتٰى  ه  ذاهالً مل  مثع  ن  يف  ن  املعصية  ل 

بدَّ امل ال  عا  نْ أ   ستقبل  املعاود  اً زميكون  ترك  ملوة،  عٰىل  يكن    متٰى 

يك  ماً عاز تائباً مل  إنَّ   فيقال،  ن  ينفكُّ له:  ال  ألنَّ ا  ذه  نم  ام    العزم، 

اإىلٰ   لدواعٰى ا ع  هىلٰ إيدعوه    ليهالندم  يعزم   ،العزمذا    مل  ومتٰى 

أنَّ ائباً تال يكون    فلذلكدم،   ناه غريأنَّ   كشف ذلك عىلٰ  هذا    . غري 

ن  يك  مل   اً نه عازمو ن كوحده من دو   دَ جِ و وُ ل   الندم   أنَّ   عىلٰ   ال يدلُّ 

 . وبةً ت

ي وما  و  نْ أ نبغي  قال:  هذه:  يقال  رشط ا  ذه  نَّ إاحلال  العزم 

ء، وإذا  ك اليشذل  عليه  الذي يقفهو    ءلليش  طلرشا  م، ألنَّ للند

أ لني، ولٰىل فعإ  كان الداعي واحداً  مل يصّح    ام،هل   ن فاعالً يكو  نْ زم 

  أنْ  اكسللع]] ٨٥[[ص / ألنَّ   ،رشط لآلخرا  أحدمه إنَّ  :يقال أنْ 

 .ذلكيعكس 

فيقال:  ، ةوبتال لعزم جزء منا  بأنَّ  لللقو  حيتجَّ  أنْ  ال: ويمكنق 

متال  إنَّ  املعاوعىلٰ   عازماً كان  ٰى  تائب  إىلٰ د  ا  ة  يكن  مثل  مل  ملعصية 

أ لعزم عىلٰ يكن ا  . فلو ملتائباً  بة  من التو  ها جزءاً مثل   يعاود إىلٰ ال    نْ  

عٰىل  زم  كالع، فصار  ةبلتو رنه باآخر ق   ودة فعالً ملعاعٰىل ازم  الع لكان  

 .ضٍ قبيح ما  ندم عىلٰ لنه بامباح لو قر فعل 

عىلٰ العز  أنَّ   ب:اوجلوا املعم  يكاود  عن  ة  غرينا  أنَّ شف  عن وه 

قبيح مل عٰىل    امً كان مقي، ومن  هذا العزم قبيح  بيد أنَّ   ،بحهيح لقلقبا

 حه.لقب   قبيحعىلٰ  يكون نادماً  نْ ّح أ صي

اوالس  قال: ملا  موافق     :اىلٰ تعاهللا    لقا  خرتناه،مع 
َ
ُرون  َوآخَ

 َ
َ

�
ْ
 اع

ُ
بِ ف و�ِهِ وا 

نُ
ُ
ٰ :  هولق   إىلٰ   ...  مْ ذ  اهللاُ   َع�َ

َ
أ تُ  

َ
�  

ْ
يْهِ  عَ وَب ن

َ
  مْ ل

ف]١٠٢  [التوبة: ا،  توبةً جعل  بالعرتافهم  واالعرتاف  ال ،    ذنب 

م ندخيلو  علين  يرش م  ومل  فيه،  أمراً ط  ويف   ه  ث احلدي  آخر. 

 .اخرتناه ما فصحَّ  ،بة»ندم تو «ال : عنه

 .املعنٰى  ريب يفق فائق وهوا صاحب الردهأوة ذه اجلمله

الوأمَّ  التوبةوج  يف   قولا  ع باإلمججبة  وا  اأهنَّ   فهو  :وب  ٰىل  اع 

باالعص األُ خالف  ال  ة،  وإنَّ مَّ بني  ذلك،  يف  طراخل  امة  يف  يق الف 

 هه. جبه، ويف ولعلم ا

أنَّ  ابوجو   العلم  طريق  فعندنا  عىلٰ لتوبب  إنَّ   ة  هو  امالعصاة   

فا  مَّ أ   .اإلمجاعومع  الس وأ اإلمجاع  المَّ ظاهر.  فآياتسا  القرآن،    مع 

ق مث    اٰىل:تع  لهول 
َ
إِ نِ� َوأ ٰ بُوا 

َ
له  وقو  ،]٥٤زمر:  [ال  ُ�مْ َر��   �

ٰ   :تعاىلٰ 
َ

إِ� و�ُوا 
ُ
وْ   ت

َ
ت  اِهللا 

ً
   �َة

ً
ُصوحا

َ
:  لهووق]،  ٨م:  لتحري[ا  ن

 َوَس ٰ
َ

ِفَرةٍ  ارُِعوا إِ�
ْ
 .]١٣٣عمران:  [آل مْ ْن َر���ُ مِ  َمغ

تائب يف  لل  حةً ومصل  فاً لطا كوهنا  جوهبجه وو] و]٨٦  ص[[/
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من الحاقبّ امل  االمتناع  وأداء  الواسائ  يف  كام  ،اتواجبت    جبات ر 

 .ةعيَّ الرش

ن   الصحيح معىلٰ نا سقوط العقاب عندها بالسمع  ا علمإذ  ثمّ 

داف  ذهب،امل ملعصارت  العقابرضَّ ة  سقو  نْ وإ  .ة  قاب العط  كان 

وجازداد    الً تفضُّ عندها   وفيها  آخر،  جه  دافعكوهنوهو  وب  ة ا 

 .وجه أيضاً ن ذلك ال مفيجب ة، للمرضَّ 

 اً فولط  لحةً ه مصنا كونعلي  جيبق فيام  تحقيإذا كان ال:  لقي  فإنْ 

إنَّ   أنَّ   نا،ل علينا  وجوبه  كوجه  هو  جارياً وام  ارٰى  جم  نه  ر لرضدفع 

إنَّ من    ،اعنَّ متع  حيث  ما  نده  العقاب    نستحقُّ نع  اإلخالل  مبه  ن 

واب القبيحاقرتالواجب  افعة  دوهنا  ك   إنَّ   :كمقول  يصحُّ يف  ، فكف 

 جوهبا؟ يف و زائداً  اً جهو رييص ة العقابملرضَّ 

 فعله لكونه لطفاً   عليناب  ما جي  وجه وجوب يف    لتحقيقا: اقلن

وإنْ  ذُ ك   لنا،  ما  ا  رَ كِ ان  إ  لسؤاليف  أ ىلٰ وذهبنا  عالتوب  نَّ   جتب  لينا ة 

ف  فاً لط  لكوهنا ذكرناه  لنا.  أنَّه    -ام  س  ذاإمن  قاب  العقوط  ُعلَِم 

 -هنا لطفًا  كو  ىلٰ  عجوهبا زائداً آخر يف و  حيحاً صار ذلك ص  عندها

ة باعتبار  رضَّ للم فعةً ا داكوهن نَّ لك ألعه. وذموض يف يح، وهوصح

لطفاً  بواسطإنَّ   كوهنا  هو  أدام  الة  وااء  ت، املقبّحا  تنابجواجبات 

 سطة.او هاين ليس فيبالوجه الث ة العقابرضَّ مل فعةً ا داوكوهن

الوج  نَّ : وهو أنيالوجهتغاير بني  هر الر يظآخ  وجه  ومن ه يف 

يدنَّ إ  لوَّ ألا اام  ا فع  يفيستحقُّ   كان  لذيلعقاب  املستقه  لوب    لَّ أخ  ل 

القبيح.ب ارتكب  أو  الثاين  يف  و  الواجب  يدنَّ إالوجه  عقاباً ام   فع 

 الوجهان.  ، فافرتقومٰىض ق منه ام سبه بحقَّ است اق� مستح

خمالفيو الوعيديفا  نعند  املعصالتوبجوب  و  أنَّ     من  الة  ي تية 

املكلَّ ارتكبه كوهناوَّ ج  وأ   موعلف  ا  معلوكبري  ز  عة  لكوهنقالً م  ا  ، 

إذ دفع الرضأو مظوم  معل   رافعة لرضد اجب  لنفس ور عن ا نون، 

 . ناً مظنو ر أوالرض كان لوماً ، مععقالً 

و٨٧  [[ص/ ه]]  وجه  هذا  التووجوو  هذه  ال ب  عندهم   بة 

 غري.

عناا  وأمَّ  العصيامل  لتوبة  علة  كتي  العايص  غرية،  صوهنا  م 

اوذ كمعايص  وكغريع  ءيابألنلك  الندهم،  ه  وأخرب   عٰىص ذا  إ  نبيِّ  

ال    التي  يتهمعص  بأنَّ   يٌّ نب إذ  صغرية،  فيامفعلها  يف  جيوز  يفعله   

أنْ ستقامل عىلٰ   بل  صغرية  كون  يقطع  فيه  ه  املا    عىلٰ إلغراء  من 

 ا.جوهبالعلم بو ريقختلفوا يف طم اهنَّ إف ،املعصية

أبو  فقا إنَّ عيلٍّ ل  ب  اوجوهب  :  وإنْ معلوم   ايص عال  علم  العقل، 

ب  تمل ي  ه إنْ نَّ ، ألراً مكفَّ   اار عقاهبذا صإ اباً عق  حقُّ ال تست  غريةا صأهنَّ 

مرص� منها   إا كان  حيث  من  خيلوالعايص  نَّ ،  ال  ا    ار  إلرصمن 

عىلٰ والتوبة،   قباملعص  واإلرصار  يُ وب  يح.ية  وجعلَ العقل  وب م 

القكنفواالالمتناع  ا من  ياك  وال  القبيح  النفكاك  ا مكنه  بيح،  من 

 توبة. ب الفيجلتوبة،  بارصار إالَّ اإل هو لذيا

هاش  وقال الالتوب  : إنَّ مأبو  جيب يف  منها ال  و ة  جيب  نَّ إعقل،  ام 

ألبالرش مصلح  نَّ ع،  ألنَّ   تعاٰىل.اهللا  مها  يعل  ةفيها  ه  وج  قال: 

  . ومن علم غريال    رلة للرضيمز  وهناالعقل هو ك  وبة يفب التوجو

صغمعصي  أنَّ  أ ريته  ففد  رضرهاة  من  فمن  من  كن يم  ل ،  ها التوبة 

 قل.الع يف جه وجوبو

ار، التوبة واإلرص ال خيلو من  عٰىص الذي    م أنَّ غري مسلَّ ل: وقا

الصحي أنَّ بل  جيح  خلوُّ ه  القبي  راإلرصا   ألنَّ ،  منهام  هوز  هعٰىل  و  ح 

ممع أ اودة  العزم عىلٰ ثله  معاو  وا  ودة  أنْ م  ةلتوبمثله.  يكره    نه هي 

  سان اإلن  وُّ ز خلقبيح، وجيو ال من علهم عٰىل ما فمع الند هة مثلمعاود

 .هاهتن كرمء واليش عىلٰ العزم من 

 ، لقبيحٰىل ادم عه جيب النأنَّ سني: الصحيح  ال الشيخ أبو احلوق 

عىلٰ نه  نَّ أل فيه  اءسو  القبيح،]]  ٨٨ص  [[/  دم  مل  مرضَّ   كان  أو  ة 

فيه كاممرضَّ   تكن  جتنُّه  أنَّ   ة.  أل  بجيب  كانق ه  نَّ القبيح  فيه    بيح، 

 ة.ن فيه مرضَّ يك مل أو ةمرضَّ 

أ  احل   عيلٍّ با  فوافق  ا يف  و كم  هو  ه ج لذي  عقًال التوب ذه  وب  ،  ة 

  ندمًا  قبيح لكونه ال  الندم عىلٰ  ه جيب أنَّ جهه. إذ عنده ته وو فه يف علَّ وخال 

  . ا ان مرص� لك   يندم   ه لو مل نَّ ام جيب أل إنَّ ه  أنَّ   يلٍّ وعند أيب ع   ح، عٰىل القبي 

نحن  الذي  والصحيح ذ  نذهب  ما  وجوب    أنَّ ن  مه  اكرنإليه 

إنَّ التو بالعلَ يُ ام  بة  و  وأنَّ   ،واإلمجاعسمع  م  كوهنا  وجه  جوهبا 

م علَ سنها يُ  حىلٰ ب   .ةعيَّ ت الرشاجبافهي من الو  ،الن  ولطفاً   صلحةً م

 . م بالعقللَ عا فال يُ وهبجا و، فأمَّ عقالً 

ن  لكا  قالً عوجبت  ا لو  أهنَّ بنا إليه  ذه  ة ماٰىل صحَّ ع  والذي يدلُّ 

بدَّ  أم  ال  و  ونكي  نْ ن  وجه  يف  عقل،بالف  عرَ يُ جوب  هلا  ساكام  ئر   

ا بالواج مليَّ لعقات  ردِّ ة  الدَّ الودي  ن  وقضاء  وعة  النعمةين    ، شكر 

 اأهنَّ   ملَ عيُ مل    ، وإنْ ةً م رضورعلَ تُ   جباتالوا  هذهوجوب    وجوه  نَّ إف

 للعاقل.مة معلواجلملة  ا يفهه الوجوب، ولكنَّوجو

م ما هو معلوو  نرآ قوالع  ا عن الرشلو أعرضن  اأنَّ   من املعلومو

ال  من وارسودين  ملإلمجاعل  علمنا  ،  التوبة    وجهاً نا  عقولبا  يف 

 يقتيض وجوهبا. 
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  عىلٰ   ، معلوم عقالً غرياب فقة للعمزيلوهنا  من كا ما يدعوه  فأمَّ 

التوبة   جوبان والعقل لكب اً . ولو كان معلوماهللاء شا نه إنْ بيِّ ما سنُ

  معلوم. ه غريكنَّلو ،عقالً  علوماً م

عيلٍّ ذ  ام   امَّ وأ  أبو  أ غرية،  الص   من  التوبة   يف   كره  وجه    نَّ من 

هجوهب و أنَّ ا  خيرج    و  كهبا  من  الصغرية  مرص� صاحب  ،  اونه 

رصار  إلا نفكاك مناالفإذا مل يمكن  .ب جوا  رن اإلرصام ب جنُّ والت 

إالَّ جنُّ والت  منه  بالتوب ب  ك   التوباة  وا نت  فقد  ]]  ٨٩[[ص  /  .جبةة 

] [أ بق من س بام   بطل  كن. ار مموبة واإلرصلتا ن م ال االنفص نَّ

وجمَّ فأ ما  حيوهبا  إهنَّ ن  القعىلٰ ندم    اث  م  عٰىل  أبو  بيح  ذكره  ا 

ال    ف أنْ عٰىل املكلَّ ب  اجوال  ألنَّ   م،لَّ  مسفغري صحيح وال  احلسني،

ال يعقبييفعل  فعل  زمح وال  فعله، سواء  مل  من  ه عٰىل  أو  يفقبل    عله  

 .قطُّ 

الندم  وأمَّ  منمعٰىل  ا  سبق  القبيحا  من  فه  قال  قلعا،    ضٍ غري 

بمعنٰى وجوبب اه  الذستحق  بباإلخالل  ب  مِّ اق  و  ىلٰ ه.  من هو  اجب 

ب  جهة عمله  أي  واالداعي،  القبيح  اب،  قوالع  ذمِّ ال  اقستحققبح 

قد علم  إنْ  الاس  كان  أنْ   يدعوهليه،  ب ععقاتحقاق  يه  يندم عل  إٰىل 

فيال حمالة  حصلفي املعنٰى هب  واجباً   كون،  ا  ، الذا  ستحقاق  بمعنٰى 

 اع.لنزا حملُّ  وهو إلخالل به،ا  ىلٰ ع الذمِّ 

أ  بملرجاكان    إنْ   هنَّ عٰىل  الغمِّ   الندمع   مِّ وبالغ  ،واألسف  إٰىل 

أو   اىلٰ ر إصول رضقاد وعتا  سف إىلٰ واأل ملا فع عنفوات نملعتقد  ه 

فعم  سبق من  ظنَّ نه  أو  ترك  أو  بقبح  لفع  ذلك،  ل  يح القبمه 

ما    لعقابوا  الذمَّ   واستحقاقه اعٰىل  من  ندمه،    نيعح  يلقباقرتفه 

 . يلهحتص هجيب علي :قالٰى يه حتَّ سوا شيئاً  س هوولي

املرج  وإنْ  آمر  كان  إٰىل  بالندم  عىلٰ ع  زائد  فذكرناما    آخر  ال ه، 

يالأنَّ   يف  شكَّ  واله  ينزمه  يُ إه،  من  فكُّ   ال  ارتوَّ تصذ  فيمن  كب  ر 

والقبي استحقعح  أنْ والعق  مَّ الذاقه  لم  عليه  ي  اب  نادماً كال    ون 

  ه عن قبح  اهالً يكون ذ  بأنْ يه  نادم علغري  ر كونه  وَّ تصيُ   امعليه، وإنَّ 

 اب عليه.والعق ذمِّ اق التحقواس

معفأمَّ  ذك  ا  ملا  حقيقةً ب  وعلمهناه  رذكره  ال  وأنَّ   ه   من   ينفكُّ ه 

يه  عل  يندم شاء    إنْ   ٰى يف ذلك حتَّ   اً فسه ختريُّ  جيد من نال و  لندم عليها

 يندم؟  نْ أ  ه علييقال: جيب  أنْ  يصحُّ  فكيف ء مل يندم،شا وإنْ 

 فيه خرس  رشاء  أو  بيع  نمعاملة مامل  من ع  أنَّ   اه:ما ذكرن  بنيِّ يُ 

ا، وال  هعلي  م يند  من أنْ   بدَّ ال    ظهر لهي  بيناً م]]  ٩٠/[[ص    اناً خرس

  يندم. ملاء ش شاء ندم وإنْ  إنْ ٰى لندامة، حتَّ  ايف ةً فسه خريمن نجيد 

 أنْ   يه لب عه جيد فإنَّ يف الشاه   غريه  أساء إىلٰ   : أليس منقيل  فإنْ 

إلي منف  ؟هيعتذر  إليعت  أنْ   هجيب علي  اىلٰ تعهللا  ا  عٰىص   كذلك  يه  ذر 

 عصيته بالتوبة.من م

نُ القلنا:   أنَّ سلِّ   عه  م  امليسجيب  إاال  ءٰىل  املُ عتذار  إليه    اءسٰىل 

ّح محل  يص  ك ملمنا ذل لَّ و ساملتنازع فيه. ثّم ول  بل هو نفس  ،عقالً 

وجال معبوب توعايص يف  من  ء  ر امليسذاتاع  جوبصيته عٰىل وته 

إسم ون  إساملُ با  أرضَّ ء  يسامل  ألنَّ   ذلكاءته.  وء  ه،  وغمَّ   آملهليه 

لدعاء  غري وبانة باو باالستعفسه أ م بنرضر االنتقا  هع من جهتفيتوقَّ 

ه  إليءته  ر إساكَّ ذ تام ه كلَّ ات نفعه، ألنَّ وازدياد فو يه  واحلقد عله  علي

بذلك،  نوباط   قلبهتأملُّ د  جتدَّ  خر  آ  لك عوضاً ذ  ةبلامق  يف   فيستحقُّ ه 

فإع إليه اعتذذا  ليه.  باعتتشفَّ   ر  التشفِّ   إليهساء  املُ اره  ذٰى  ي،  بعض 

له سلوة،  ب  وحصلت  بفيأذلك  ممن  اذلك  رضر  امه  قنتن 

 ت نفعه.ا زدياد يف فوواال

ولة  ومج أنَّ   عقداألمر  إنَّ الباب  يه  دف  رعتذام    ضارِّ للم  عاً إليه 

املتامل جهته  ةعوقَّ ظنونة  أرشنا  من  الوجوهو   .هايإل  التي    غري   هذه 

ومعالعايف  قائمة   جواز  متع   ه  ألنَّ   ،ىلٰ تعاهللا    صيتهيص  عن  ال 

 . رتقافاف عليه، ارِّ ضاملنافع وامل

كوفأمَّ  اا  شكَّ ل  ومصلحةً   فاً لط  توبة لن  فال  أنَّ يف  نا،  وج  يف ه  ه 

ولك التوبة،  كوجوب  لطفاً ون  يُ   ةً صلحوم  هنا  عقالً لَ عال   اموإنَّ   م 

 ه.نارذك ما عىلٰ  رشعاً  معلَ يُ 

إذقيل  فإنْ  كانت  :  القوبة  التا  الندمبيح  عن  لعزم  وا  عليه  هي 

مث  أنْ   عىلٰ  إٰىل  يعود  يفال  بافمعلو  القبح،  له    عىلٰ   مالند  أنَّ لعقل  م 

أنْ زم عالفعل والع ي  ٰىل    كه، إٰىل تر  صارف عنه داعٍ    مثلهإىلٰ   عودال 

 لعقل؟ با لطفاً  لتوبةم كون اعلَ ه ال يُ إنَّ  :لونفكيف يقو

بالعقللَ عيُ ي  ذال  قلنا: القم عىلٰ نادال  أنَّ هو    م    ىلٰ العازم ع بيح   

يعوال  نْ أ  إىلٰ   المث]]  ٩١[[ص  /  د  يف  منرصقبح  له  عن    فاً يكون 

حقال يف  وعرفه،ندل  ابيح  بان  مه  يرصإذ  عنه  عتحقَّ افه  ندمه  ليه  ق 

قبيح لعن ا  فذلك يرص  ا أنَّ أمَّ ، فمثله دة إٰىل  وعاوعزمه عٰىل ترك امل

 .عقالً  علوم م، فغرياً لطف كون التوبة  ٰى عنمهو املستقبل، ويف 

القمَّ وأ  يفوا  القب  ل  عنت ول  العقاب  وسقوط    أنَّ   فهو،  دهاوبة 

ال ي  توبةقبول  بمعنٰى كقد  الثواب  ام ض  ون  يف عليها،  ن  علمنا    كام 

أ من الطاعات، إذ هي طاعول غريها  بق  وقد   ات،لطاعمن ا  ضاً ية 

تدر  ين هو املبثالا  عنٰى ا. وهذا املقاب عندهعوط البمعنٰى سق  يكون

 وبة. الت  ن قبولام مفهإٰىل األ
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 له ما ودليل العقل،  بدلي  م عقالً فمعلو  لعنٰى األوَّ ا باملوهلا قبأمَّ 

جعل الطاعة   تعاٰىل إذاه  ر، من أنَّ َخ عات األُ قبول الطا  ىلٰ عهو دليل  

الذي أدخل  ه  كأنَّ  نا، كاة فيهشقَّ ل املوحتمُّ ها فعل فناوكلَّ  يناة علشاقَّ 

ه  كون  نخرج به ملي  ه نفعاً ابلتمق  يضمن يف  أنْ   لينا، فيجبع  ةقَّ ملشا

  ألنَّ   يل،بجوالتبالتعظيم    ناً ك النفع مقرويكون ذل  وجيب أنْ   .لامً ظ

ختتصُّ طاعت  يكون  ام عىلٰ بو  ه  زائد  حصف  فيستح  عليه   قُّ سنه، 

واملد باملدح،  بطريقكح  فيحصل  عظيالت  ون  تم،  طاعته    عاىلٰ يف 

استح وجهة  النفع  التعظيمحقتاس  جهةقاق  فياق  ه  علي  ستحقُّ ، 

 . وابالث وعظيم، وهالت نفع معال

باملعنأمَّ  قبوهلا  الثاينا  العق،  ٰى  سقوط  اوهو    عىلٰ   قِّ ستحملاب 

العصيملا عندها،ة  تفضُّ   سالفة  ال   منهل  فهو  لوجوبه،  تعاٰىل،  وجه   

يُ  الع  ملَ عفال  عقالً عندقاب  سقوط  ت  .ها  وعد  يبأنَّ   عاىلٰ وقد  عفو ه 

التا وقِ سيُ وئب  عن  عقابه،  األُ أمجعط  ذلك،عىلٰ   ةمَّ ت  يُ نَّ إف    م  لَ عام 

 ع واإلمجاع.ب عندها بالسماالعق قوطس

بة  لعقاب عند التوا  سقاطإفو والع  إنَّ   :نولو قيل: كيف تق   نْ فإ

منتفضُّ  أليس لو ملعاٰىل مع سه تل  يبق وعده به؟  التع  ائب ف عن 

عسقِ يُ   ومل لكانط  أ   قابه،  وعدهخقد  الوعد  ؟لف   ح،يقب  وخلف 

  يجب ف]]  ٩٢[[ص  /  ،لوعدنجاز ا بإالَّ ك منه إنفكا يمكن االوال

حترُّ جاإلن ا   زاً از  القبيح  همن  الوعدلذي  خلف  ا  م  رتقرُّ مع  ف  .و 

ب عند  سقوط العقاوب  ول بوجن القمكنكم االمتناع ميال    ذكرنا

وادِّ  تفضُّ أنَّ   عاءالتوبة  بىلٰ تع  منه  له  أاٰىل.  يمكنكم  لوال لتقو   نْ     وا: 

الساب ملوعده  فواجباً   انكا  ق  إنكارأمَّ ،  به وعد  مع سبقوبه  وج  ا  ه 

 مكن. ي الفمامَّ 

الق  يكونلنا:  بام  ال  الً تفضُّ   وعد  نفسه  جييف  وال اً بواج  عله   ،

  ل وجهاً د بالتفضُّ و كان الوعه ل أنَّ   :انهبييف وجوبه. و  جهاً ري وصي

للتفضُّ ل  اً موجب وعدنا  يكون كذلك   أنْ وجب  ل  إنَّ يمن ح  ،يف   ث 

إو الوجوب  اقت  يف  صلحذا  جه  لف خيت  والوجوبه،    ٰىض الفعل 

يه  يعط  غريه بأنْ دنا إذا وعد   أحجيب يفان  . فكالفاعلني  تالفباخ

مثدنانة  عرش  غداً  أ الً ري  إعطزمه  لي  نْ ،  عليه  ة  العرش   اؤهوجيب 

وعنانالد التي  ومعلوري  الغد،  يف  هبا  خده  ذلك،  الم  ال  ه  وأنَّ ف 

 . به وجوباً   وعده الوفاء باميلزمه 

اجي  مل   اإذ  قيل:  فإنْ  إنجاز  فأجيزلوعدب  تي  أنْ وا  ،   عاىلٰ عاقب 

ا  التائب املعتالرشب  ايصملعمن  إوط  التوبة،  يف  عربة  بعد  ذ  قابه 

 ه. عن وعده بالعفوسبق  ا ذكرتم وإنْ  مىلٰ ع يحاً قب ة ليستوبلا

  يث إنَّ ، ال من حقبهيعا  عاٰىل الته  بأنَّ   ونثق نجيز ذلك،  قلنا: ال

به  عاق ه لو  ث إنَّ ، بل من حيجباو  دلوعإنجاز ا  نَّ يح، أو إبابه ق عق

  ه عن تعاٰىل منزَّ   وهو  ،كذباً   نكاق  سابه الدوع  أنَّ   ك عنكشف ذلل

الكذب وعن مجا نبَّ   ح.لقبائيع  فيام سلف    اجلملةعٰىل هذه    هناوقد 

 بيح.القٰىل  تعاٰىل ع ارهمنا يف اقتدحيث تكلَّ  ذا الكتاب،ن هم

ق  فإنْ  أخلف وعإ أحدنا  يفولكم  قيل: كيف  جزه، ين  ملوده  ذا 

عن  ف  شيكده  ف وعلخ  وأنَّ   ٰىل،يه تعاكم فقوليه مثل  ون فأتقول

 ذلك؟  ائب يفوالغ بني الشاهد  نقوفرِّ وعده، أم تُ  كذبه يف

  ء مل خيُل غريه بيشا إذا وعد  حدنأ   ذلك ألنَّ نهام، وق بيفرِّ ا: نُ نقل

ه ِرب ، أو ُخي به جزماً   وعده  عن وقوع ماه  ِرب ُخي   أنْ   امَّ أمرين: إ  أحدمن  

ذلك.  مهزع  نع و أخرب  إنْ ]]  ٩٣ص  [[/  عٰىل  عن  ذلك  قوع  ه 

  ه ال ألنَّ ه لوعده،  ازفرضنا إنج  بيح، وإنْ لق  اعالً ان فك  اً جزم  ءاليش

بحه  بيح نعلم ق ك ق ، وذلكذباً   نأمن كونه  خرب الٰىل  ع  ن مقدماً كوي

نعلم  الوعد، بل  حني خلف    ىلٰ حه علعلم بقبا ف  ، وال يتوقَّ ناجزاً 

وإنْ ق  ك  بحه  ك، ذل  مه عىلٰ ن عزأخربه ع  إنْ و  .بقسام  أنجز وعده 

  يتغريَّ خيلف و  نْ أ، فبحسناً   دقاً ربه صخ  عد وق قعليه، ف  زماً كان عاو

يصعزم ال  خه  ذري  كذباً ربه  ق و  لك  كذلكاً بيحال  وليس  القديم   . 

إ، ألنَّ ىلٰ تعا ُخي نَّ ه  وقوع  ِرب ام  عن  يَ   ذلك  عن  ِرب ُخي ام  وإنَّ   به،  دُ عِ الذي   

وموقوع   يعلم  ذلو  زنجيمل  فإذا    ،قوعها  كشف  عىلٰ عده  أنَّ ك     

 .حاً يقب  كذباً وقع لسابق ده اوع

 ا لو أهنَّ ، هو  وباً عقاب وجط القِ س تُ التوبة ال  عٰىل أنَّ   دلُّ لذي يوا

ال  وجوباً ته  أسقط أ لكان  من  خيلو  بطرسقِ تُ   نْ   أو  طه  التحابط،  يق 

حيث بإ  قسب  من  عندهال  سقاطوعده  حعقاب  من  أو  إهنَّ ا،  ا يث 

وإفبذل   تاليف    سعوال  راغاملجهود  االسايف  من  صية  ملعلف 

 نه. ولوقا تمها عٰىل ع عنوالرجو

وبيَّ قد  و التحابط،  أ نَّأبطلنا  وعده    نَّ ا  بذعاىلٰ تسبق  ال    لك 

مجهود يف الرجوع  لل  ا بذالً وهنسبق إٰىل ك  فيام  أرشنا أيضاً ه، وبيوج

ال يوجب  حقبيعن  اسقو  ال  القبيحع  ملستحقِّ ط  ا   ٰىل    ذمِّ لمن 

بأنْ وال الورصا  نوردأ   عقاب،  واضحة  األمخيف  ة  فٰى  عٰىل  يها  ر 

أنَّ   نصف،م إىلٰ أسامن    وهي  البء  كبري  من  كبري  جاه   ذي  لد 

اك أو  بأنْ قايضلالرئيس  بس  ،  والوقيعهة  افواجهه  يف والشتيمة  ة 

وبأنْ والاألهل   وجرَّ رض  ولد  كلُّ به  برجله،  يدلذ  ه  بني  ي  ك 

وأذهعامَّ ال وجهه  منواع  ب هبذه األة،  املألبحرضاء  ، اسنال  من  ة 

ع  رضُّ التو  رذا العتا  بالغ يفذر وه واعتإلي  شٰى ذلك وم  عىلٰ ثّم ندم  
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يديه،   اس  نَّ إفبني  ا قَّ تحما  من  إساعىلٰ   لذمِّ ه  بام  يسق  ال ءته تلك    ط 

و أ   هإليساء ن ذلك الكبري املُ بل حيسن م  ره،ندمه واعتذاذكرناه من  

إع  همَّ يذ  نْ أ ]]  ٩٤[ص  [/  ريهمن غ بعدسٰىل  و  اءته    هذا اعتذاره. 

 .ال خفاء بهر هظا

أيوذ أنَّ هو  ،راً اهظ  اً آخر  اً وجه  ضاً كرنا  من امليس  و  املعتذر   ء 

كان ينبغي   : مالوقاالندم  ذلك    أظهرتذاره وٰىل اعندم عإساءته لو  

  ه ذمُّ اء إليه  سملُ من ا  ان حيسن بال شكٍّ فعلته، لك  اتذر إليك ممَّ أع  أنْ 

إساءتهعىلٰ  السا    ذوبقة،  إليه  كان  الذمُّ لو  عتذار  الاب  قطاً سا  لك 

عٰىل  ندم   نْ ر، وإتذااالع ه بعدذمُّ ه ليساء إاملُ  من ال حيسن أنْ   لوجب

 .امستحق�  يعود ه الا سقط استحقاق م ار، ألنَّ االعتذ

رضو  نْ فإ معلوم  احا  أنَّ   رةً قيل:  بعد  مليسل  من ء  اعتذاره 

قبل  حف  إساءته بخال يستذااالعاله  فيام  اتحقُّ ر  من  فكيف    ،لذمِّ ه 

 ؟ قبلهه قُّ حن يستا كار ماالعتذابعد  من الذمِّ  حقُّ تيس هإنَّ  :ولونتق

سبب خالفة ليست ب امل ، ولكن تلك الفة حالتيه  خم يف كَّ  شال ا:  ن قل 

 ب أنَّ ام هي بسب نَّ إ خرٰى، و األُ يف إحدامها دون   ذمِّ ل استحقاق اط  سقو 

ه عليه، ن م   مةً ، فيكون نع ي صدره شفِّ وت   وره رس   فيه اء  س ُمل اعتذاره إٰىل ا 

شكراً قام   يفها  من   فيستحقُّ  كبلتها  يستح ،  ذ إسا   بلةمقايف    قُّ ام   .ا م� ءته 

 حقُّ ست ن ي ني م وب   ،  اإلساءة ىلٰ اخلالص ع  الذمَّ   ستحقُّ من ي بني    فرق و 

   إساءته.عىلٰ   الذمَّ   قُّ  نعمته كام يستح عىلٰ   ر الشك

أ االتومن وجه آخر تفرتق احل ر كان يف ل االعتذاقب  هنَّ ن، وهو 

املح و   عىلٰ   رصِّ كم  ة، اإلساء  عىلٰ   الذمَّ   حقُّ تيس  كاناإلساءة، 

اعتعليهاره  رصإ  بببس  اً زائد  ام� ذ  حقُّ ويست وإذا  عن  ا.  خرج  ذر 

مرص� ونك فياه  وختتلف  ر.ااإلرص  مُّ ذعنه  سقط  ،  تفرتق  ف لهذا 

 ا قالوه.  ملحالتاه، ال

أنَّ  وجه لوجفثبت  العقسوب  ه ال  بطل و  ،التوبةند  اب عقوط 

 عوه.ما ادَّ 

و]٩٥[[ص  / تعلَّ ]  اقد  امل  لف اخملق  هذه  بأنْ سأليف  ا: الوق   ة 

اة  لتوبا جمرجت  ملعايصمن  ندمرٰى ي  منَّالو    عاحد  إساءته  ا  ٰىل 

 ه.إليء أسا ٰىل منتذاره إواع

منَّ  أنَّ   ومعلوم لو  الواحد  غا  إٰىل  كالماً مكلَّ   بأنْ   ريهأساء    ه 

الذ  قَّ واستح  موحشاً  إذا  نَّ إف  ،مَّ عليه  ذه  عٰىل  مل أنَّ   دَّ وو  ،لكندم  ه 

أنْ ىلٰ عم  زوع  يفعله، يع    إال  مثلود  اوباله،  ٰىل  إىلٰ ذاالعتغ يف  ن م  ر 

يقبح    هنَّ إ ف  ه،صدق    الظنِّ وغلب عىلٰ ل،  التقبُّ   ، واجتهد يفإليه  ساءأ 

 ه.ل ذمُّ لعقوايف 

م عٰىل  زوع  تنا، ثّم ندم عٰىل ذلكٰى يف عداوناهمن ت   أنَّ  ترٰى أَال 

ه  نذمَّ   أنْ ن  سحي  ال   هتنا، فإنَّ يف مودَّ   يتناهقل إٰىل التنا، وانتداورك عت

الذمّ نلعنو كال  ه  نذنَّذي  اعتذه  مُّ ا  أنَّ عونه،  ر اقبل  مفارق  حا  لم  له 

 ؟ ذريعت وملته ثل إساءال من أساء محل

عنو ذمِّ   أنَّ   ذلك:  اجلواب  اعيسامل  قبح  بعد  عن تذاء  ره 

مسلَّ اإلس غري  هواءة  بل  ومن نمم  م،  ععلوامل  وع.  خالفه  ما  م  ٰىل 

يفذكر الرئيسء  امليس  ناه  باإلساءا ايضقال  أو  إٰىل  ال  تي  ت 

ن تلك  اعتذر م  إنْ ، ويقبح  وال سقط  يليها ال  ه عمَّ ذ  نَّ إ، فاها وصفن

ه  تذار وبعده، وأنَّ االع  التيه قبلاق حافرت  وجه يفل كرنا اات، وذكرَّ 

ظ ما  ثبوت  ونُّليس  من  الذمِّ ه  اال  استحقاق  وسقوطه اعتذقبل    ر 

و  الهوزو رنَّ إبعده.  هو  إام  خلوص  ىلٰ اجع  ال   لقب  ذمَّ استحقاقه 

ونا خالعتذار  بعلفي  بعنَّ أل  ده،وصه  االه  يد  ح  ملدا  تحقُّ سعتذار 

اعتذ عمومعٰىل  العقالء  من  من  والش  اً اره  إاملعكر  ليه تذر 

 .خصوصاً 

يفرتق  ويف آخر  وجه  وهو  االأنَّ   حالتاه،  قبل  يستحقُّ ه   عتذار 

وذ اإلساءعىلٰ   اذم�  إرصاره  آخر عىلٰ   ا م� ة  عتذار ال  وبعد اال  ،عليها  

لو   هأنَّ  اً ضكرنا أي، وذرصارإلبل لقاامل لذمُّ نه افيسقط ع امرص�  كوني

اعتن عٰىل  فدم  حيسننَّ إذاره،  عذمُّ   ه  اإلساءة  ]]  ٩٦[[ص  /  ىلٰ ه 

وأنَّ تقدِّ ملا ذمُّ ه لو كمة،  يعود مستحق�   باالعتذار  طاً ه ساق ان  كان    ا ملا 

 قاقه. عود استحيط ال الساق  نَّ عتذار، أل اال عىلٰ ند ندمه ع

 .بهقوا تعلَّ  طل ملابو موه ،مٰىض  فيام  رقد تكرَّ  اممَّ  هذا كلُّ 

أ لَّ وتع أنَّ ق   بأنْ   اً يضق  معلوم  دخ  ال:  يف شبهة    عليه  لتمن 

ينإلسالا ومل  العم،  ففارقم  إليها،  وخ  نظر  ثّم  رج  اإلسالم  منه، 

فحلَّ ع وأنعمه  النظر  وعاوبش  اود  إىلٰ هته  وأق الدِّ   د  [عىلٰ ين    ] بل 

ون  عتنقالء يمالع  نَّ إعله، فف  نم  بوتاعنه    والذبِّ اإلسالم    ةنرص

 ه. وذمِّ  ن لعنهم

 ا أنَّ نَّوقد بيَّ د،  : هذا تقدير االرتداولق ن  لك أنْ ذ  ناب عواجلو

الدِّ الرتدا عن  الياد  قاعدة  ن  فبطل  هذه  يقع،  ثشبهتهم  ولو  .  ّم 

جوسلَّ  جدل  تسليم  هلم  عُ إنَّ   :نقولا  لكنَّ  الرتداد،ااز  منا   مَ لِ ام 

 مجاع.واإل ن بالسمعيدِّ ال ىلٰ ه إنده عند عودالعقاب ع سقوط

ن، الكافر إذا تاب وآم  نَّ أوم  معل  :واللو قابهم  يجنذا  ثل هوبم

اب، لتوبة مسقطة للعقا  نَّ لك عٰىل أ ذ  لَّ ، فده يسقطقاب كفرع  نَّ إف

والتوبةسقوط عقاب  نَّ وذلك أل عند اإليامن  إنَّ   عن  ه  م  علَ يُ   امالكفر 

 به. اعق وطقم سا نعلما كنَّاإلمجاع ولسمع . ولوال اسمعاً 
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يف   لفوناخمااله  ق ما  نذكر  نحن  ف  طها،ورشوبة  ات التو فا صوأمَّ 

ذهب ه ونربام نختا  د فيه  نرثمّ   ،ها فهم فيعتزلة واختالالوعيد من امل

 إليه. 

، ةتوب كلَّ  ان: أحدمها يعمُّ رشوطها رضبة وصفات التوب قالوا:

: هو الندم  لفاألوَّ   عنه.  ف ما يثاببحسب اختاللف  خيت  واآلخر

وي  ام  عىلٰ  منه،  عٰىل  عزالتاب    ب لرضاو  .همثل  إىلٰ دة  عاوامل  تركم 

أنَّ خر:  آلا يتوب    هو  بيناملكلَّ ما  أنْ إمَّ   هف   ،قبيحاً   فعالً كون  ي  ا 

 بواجب.  أو إخالالً ]] ٩٧[[ص /

ه  نَّ ، ألندم عليهي  أنْ وجب عند أيب هاشم    حاً قبي  فعالً   كان  فإنْ 

وي معاودةقبيح  أيضاً ه  ألنَّ   ،مثله  كره    إخالالً ن  اك  نْ وإ  .قبيح 

م عٰىل  يعز  نْ وأ   .جباول بإخال  هنَّ يه، ألعلم  يند  وجب أنْ اجب  بو

 ،لنار فقطمن ا  ندم خوفاً   ا إنْ مَّ أ   .واجبه  ألنَّ به،    مثل ما أخلَّ   فعل

اجل  اً أو شوق  أو  نَّإٰىل  فقط،  فعل  ألنَّ ة  الذي  يالقبيح  مل ببدن  رضُّ ه    ه، 

توبته  ت وإنْ كن  القبعندم    صحيحة.  وخلٰىل  لقبحه  ر، انَّال  وفيح 

قبحهانف  وكان لو لو   كان  نْ وإ  يحة،حص  بتهتو  نَّ إفليه،  دم علن  رد 

وبته  ت  نَّ إعليه، ف   ا ندمة ملاجلنَّأو شوق  فرد قبحه عن خوف النار  ان

 حة.ال تكون صحي

صحَّ ع  واستدلَّ  بأنَّ ة  ٰىل  جت  مذهبه  اعتجمري  التوبة  ذار رٰى 

  ّم ندم عىلٰ ث  هريغ  ىلٰ إ  ااحد منَّأساء الو   ، ولوساءةمن اإلا  احد منَّالو

إلعتذوااءته  سإ عم  اً خوف  يهر  ملا  ل   ٰى حتَّ ان  لسلطاقوبة  ن  أمنها  و 

إليه،   كان  اعتذر  إاإلسيواصل  بل  فاءة  النَّ إليه،  ذمُّ   ه    . هيسقط 

 ح الفعل.قبِّ يُ  ف النار الخو ك التوبة منفكذل

إنَّ نَّ وألقال:   جيه  م  أنْ ب  ام  ليتوب  القبيح  عن املرضَّ   طسقِ يُ ن  ة 

 هوة واملرضَّ   جلبذي  جه اللوجل اتوب منه ألي  نْ أ   بفيجفسه،  ن

أنْ ج  نْ إف  .القبح ن  از  قبحه،  القبيح لوجه  من  أنْ يتوب  توب  ي  حو 

عترب  امل  ه كذب، قيل:ب من الكذب ألنَّ ويتو  ه ظلم،نَّ لم ألالظ  من

ألنَّ بالق بوجهه،  ال  ل بح  كه  الفعل  او  أنْ   اً قبيحن  دون    خيتصَّ   من 

ن ومل يك  حلقببوجه ا  صَّ ختاو  ل، ولتوبة منها  بح لوجبتقجه البو

  بار بالقبح يف وجوب التوبة ال عتاالان  ذا كإوبة. فلت ب امل جت  بيحاً ق 

 له.جالتوبة أليوقع ] نْ وجب [أ بغريه 

  ؟  القبيح لعظمه يندم عىلٰ   نْ ز أ  جال: هالَّ قي  فإنْ ]]  ٩٨[[ص  /

أ  أوبيح يف زمالقفعل  دم عٰىل  ني  نْ نحو  رشيف  رشيف،    مكان  ان 

د  جرَّ  ملح، اللقبا م ذلك  لعظ  ديف املسج  أو  انضرم  رلزنا يف شهكا

 قبح.ال

هذلق  والذمِّ   أنْ   قتيضيا  :  العقاب  بعض  عنه  ومهايسقط   ،  

دون هذه  ما  د يف القبح  ه لو انفر، ألنَّ عظمهودة القبح  لزيا  بالناملقا

 .ليهه إمل يتوجَّ  ندمزيادة مل يتب منه، فالال

ق   نَّ إف  وأيضاً  ،  ن اآلخرم  هبيأب  أبرّ أحدمها    لدينه وريتل لغمن 

أ قت  عىلٰ ندم  ف بأببّرمهل  أ نَّ أليه،  ا  يفعه  اظم  ملجرَّ إلساء  ال  د  ة 

مل  ه  نَّ إ  ٰى اإلساءة، حتَّ  ملا  أبرّ يكن  لو  فإنَّ ندم    بأبيه  ال  عليه،  يسقط  ه 

عذمُّ  بالك  ىلٰ ه  وإنَّ ّليَّ قتله  ماة،  يسقط  اايق  ام  ذلك  لك وت  لعظمبل 

 ة.الزياد

أبو ثبت  :هاشم  قال  جيب  أنَّ   إذا  ع ين  أنْ   فلَّ كملا  عىلٰ ه  ٰىل  دم 

ق رَّ ملج  بيحالق نإه  نَّ إف  ،بحهد  يندم عليه  دم  ذا  حمالة  ال  الغرض  هلذا 

يعلم يف  مل    ال ندمه، فإنْ يف ح  امل بقبحهوهو ععله  قبيح ف   كلِّ عىلٰ 

قبححلال[ا  تلك وفعله  ]  منه  سبق  ما  فبعض  ال  نَّ إ،   .يهعل  يندمه 

م  وهلذا يلزم  جهةال  عىلٰ ا  إذ  الً مث  اخلارجي،يف  الدواعي    ن    ندم 

 مها قبيحة. يعله النَّ أل ،ةارجيَّ  اخلدم عىلٰ ين نْ ه أ نا لقبحزال

يند مل  ومتٰى  عٰىل  قال:  الم  التقبائبعض  يعلمها  ح   بائح ق ي 

 . ولةفلم يكن توبته مقب  ،حهالقبيح لقب  مل يندم عىلٰ  هتنكشف لنا أنَّ 

 كلِّ   ىلٰ ه يندم عنَّ إقبحه، فليح  قبدم عٰىل المن ن  نَّ أ   عىلٰ   واستدلَّ 

يعلمه ومنالعاإلق وك  الرت  معنٰى بة يف  التو   بأنَّ   حاً قبي  قبيح  ترك    ، 

ف  فعالً  األغراض  من  ينَّ إ لغرض  كلَّ ه  ذلك  ساوا  ما  رتك  يف  ه 

ا  .لغرضا الرتك  ألنَّ وخيالف  فعالً   من  لفعل،  من    فعل  لغرض 

أ  هنَّ إاألغراض، ف  .  ضالغر  كواه يف ذلما سا  كلَّ عل  يف  نْ ال جيب 

تأَال  أنَّ   ملجانمَّ رُ ل  كأي  مل  من  رٰى  ال  نَّ إفا،  وضتهمح  درَّ ة    أنْ   جيوز ه 

مغريه  يأكل الرُّ ا  احلامضةمَّ ن  غري  ؟انات  أكل  يف  ومتٰى  ذلك  ها 

لكوهنا   تها  ما أكلإينِّ لعقالء يف قوله:  ا]]  ٩٩[[ص  /  هبكذَّ وقت  ال

نة  امَّ يأكل رُ  مل جيب أنْ ضة حام األهنَّ   ةانمَّ فلو أكل إنسان رُ  .مضةحا

 ة.رٰى حامضخأُ 

ورس زنٰى   من  نَّ أ  كذلب  ال: فصحَّ ق  ف  يه  نَّ إ ق  من   وبتهت  صحُّ ال 

 قة دون الزنا.وال من الرس قة،رسال دون االزن

صاحب  قا الفيف  -   الفائقل  ت  الذي  من كره  ذرق  الشيوخ 

هاشم بنيأصحاب   ا أيب  والرت  إنَّ -ك  لفعل  يتبنيَّ :  ال  به  ينبغي    ل، 

عٰىل  فيه  األمرري  جي  نْ أ  فيسوام  ومن  قاء  ه نَّ إفة  علَّ ل  فعالً   فعل ال: 

من أكل    كلَّ   أنَّ روه  كوما ذ  .ةعلَّ تلك ال  يف  واهل ما سايفع  ب أنْ جي

أه ال جينَّ إة فا حامضانة ألهنَّ مَّ رُ    نَّ إمضة، فة حانامَّ رُ   ل كلَّ يأك  نْ ب 

يكون  نَّ إذلك   إكذلام  حيث  من  الثانَّ ك  عند  يكون  ال  عٰىل    نيةه 
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عال  واعيالد يكون  اتي  عند  تت،  وىلٰ ألُ ليها  شبل    أو   هوته،ناقص 

ا  عيأ أو    ةن الثانياوجدن عدم  ة، مانيلثأكل امن    له ما يمنع ض  ريع

إٰىل غري ذلك منأو   رناه  لو قدَّ ٰى  ف. حتَّ الصوار  رضس األسنان، 

العىلٰ  ا   أكل  إٰىل  عىلٰ دواعي  عليها  ما  لثانية  األُ   كان  أكل  وٰىل  عند 

 ة. يثانيأكل ال نْ م أللز

 .أظهر  هاشمأيب كالم  هذا يكونقال: وعىلٰ 

ف صار بكن للتائيمل ذا إ بنيَّ يت ام إنَّ  ذكره الذي   أنَّ  ريغ :قالثّم 

القع إالَّ ن  فقطبيح  قبحه  بدَّ ه ال نَّ إ ف  ،  أنْ     .  حقبي  كلِّ   عىلٰ   يندم  من 

إمَّ أف إذا انضاف  الصارف  ا  القبائعن  ٰىل  بقبحه  بعض  العلم  من  ح 

ق َخ أُ ف  صوار غري  عظم  نح  حه،بر  كثرالقو  أو  الزبيح  اجر  وة 

العقالبشاواست ذلكم  ىلٰ إء،  ع  أشبه  فا  جينَّ إ،  عنرصي  أنْ وز  ه    نه ف 

ولتل اللقبحه  الصواك  ختتصُّ رف  فيند  تي  غريه،  دون  عليه  هبا  م 

 ه.دون غري

أنَّ ذ هبنيِّ يُ قال:   أنَّ ا   ذلك  رق الفعل يفيفاال    نبغي أنْ ه يا ذكرنا 

  صَّ ت اخ  ذاالقبائح، إريه من  غ  دون  حاً قبييفعل    أنْ   فإذا جاز   الرتك.

ك جيب كذل  ه،شتهي غرين ياك  ريه، وإنْ غ  ندو  ةذَّ دة شهوة ولابزي

 لصوارف.ا يف

يصحُّ قا]]  ١٠٠[[ص  / هذا  فعٰىل  من  ل:  دو  التوبة  ن  ذنب 

أنْ أوجب  وإنْ   ذنب، لقبحه.  عىلٰ   ميند  نا  القبيح  الذ  هو  ي  وهذا 

أ ي إليه  عيلٍّ ذهب  شيوخن  بو  من  عٰىل  مجإل با  وا استدلُّ و  ،اوغريه  اع 

 لك.ذ

حكوق  الد  أنَّ اقٰى  الذامل  يض  حذهب  أيب  ع  اينكي   هاشم ن 

املأمريعن    يٌّ حمك احلس،    ؤمنني  وعنرصيالب  نوعن    عيلِّ   ، 

 ينبي. الز براهيمسم بن إ، والقابن موسٰى الرضا ا

تاب يهودي إذا  ال  القول بأنَّ أبا هاشم    يب عيلٍّ اب أ حوألزم أص

  ه أنَّ  ذلك عىلٰ  يدلَّ  ه أنْ ذكرهم يب درن غصمتب  ية وملمن اليهوديَّ 

  ىلٰ ع  عقابه بقٰى ي نْ بته، وأ  توا، فلم تصّح حهبلق  ةديَّ عٰىل اليهو ندممل ي

اق  ستحقئ عن انبيُ   )ركاف(  :قولنا  ، ألنَّ ٰى كافراً سمَّ يُ   أنْ ة، ويَّ اليهود

 اب عظيم.عق

 م، فيجب أنْ ول أيب هاش ق إسالمه عىلٰ   املعنٰى ثابت بعدهذا  و

 .فراً كاٰى سمَّ يُ 

ال أنَّ   و أبتزم  وقد  الي  هاشم  يسقط  ة ديَّ هوعقاب  يلت  ،مل  زم  ومل 

ذا  إ امً عظي  باً اعق تحقَّ اسن يفيد مافر الكاسم  ألنَّ  ،ه كافرنَّ بأ تهيتسم

 ل.وَّ ه األدالف اعتقاخ داً عتقار اظهِ ومل يُ  عٰىل كفره ر ندماً ظهِ مل يُ 

 يض يقتهتا  ول التي ذكرصاألُ   عٰىل ثبوت  به  لتما دلَّ   قال: ألنَّ 

 نْ ه ينبغي أ نَّ أ   عىلٰ   دلُّ ي   افراً ٰى كسمَّ يُ ه ال  عٰىل أنَّ   ةمَّ األُ   اعمج إو  عقابه،

 .هما ذكرت افركه أنَّ ته بسميط يف تيرش

عىلٰ تَّ وي وجه  آخر:  إشكال  هاشم  أيب  قول  أنَّ   ف العار  هو 

والعدل  لتوحيبا عندوَّ النبود  فسد  إذا  الة  اعتقاد  بشبهة  نبوَّ ه  ة 

،  اً حقبي  الً ة كان جهوَّ  النب ل يفوَّ تقاده األعا  قد أنَّ عليه، فاعت  دخلت

منثّم   كذَّ ري غ  عىلٰ   ظلمه  تاب  أو  ونما    به    ، لقبحه  عليهدم  قاله 

ينبنَّ إف اعتقاد  أيب هاشم أنْ مذهب    ي عىلٰ غه  النبوَّ يندم عٰىل    نْ ة وأه 

 ه.وب منيت

أوجبإينِّ يقول:    بأنْ   هذا اإلشكال  لَّ حي  أنْ   ويمكنه ما  عٰىل    ت 

أنْ التا القباأع  عىلٰ ندم  ي]]  ١٠١  [[ص/  ئب  ما  وأعيان    ئحيان 

يعلمه  لذي  ح ا القبيعىلٰ   يندم  يه أنْ عل  بتجأو  ام، وإنَّ اً قده قبيحتيع

لندم إٰىل ا  ا ندم عليه لقبحه، فالذي دعاهت: إذقل  ثمّ   ،لقبحه  اً بيحق 

بقبحه، وذلكأي    ، هو قبحهامإنَّ ليه  ع    كلِّ عىلٰ    ندمهيقتيض   علمه 

أو    يعلمهما     كلِّ يندم عىلٰ   نْ أ   يلزمام  نَّ إف  ،اً و يعتقده قبيحيعلمه أ   ما

ه  ه يدعو إلي نا الذي أرش اعي  عي، أي الددالا  ةجه من ه قبيحاً قديعت

أينِّ   ،كلِّ ال  عىلٰ    الندمإىلٰ  ا  ال  الندم  لتكليف  أوجبت عليه من جهة 

 . حاً قبي هما يعتقد كلِّ  عىلٰ 

ه  فاقرت القبيح الذي  ندم عىلٰ إذا   م فيهكالال  َض رِ ن فُ فعٰىل هذا م

فلقبحه إ  نَّ إ،  عىلٰ داعيه  الندم  ي  إدليه  عىلٰ   ىلٰ عوه  ه  دقاتاع  الندم 

 ليف.كجهة الت ه منجب عليم والندذلك ا  ألنَّ ة،  النبوَّ 

وجه وم أنَّ   ن  إنَّ آخر: وهو  ممَّ ه  اق ام تاب  ما  لعلمه  قبيح  ن الرتفه 

ق ما يع  كلِّ   يندم عىلٰ   أنْ   ام يقتيضنَّ إهذا  ه، وحبقب ويسكن    بيحاً لمه 

 .حهسه إٰىل قبنف يسكن ا المال  قبحه، إىلٰ  نفسه

اختتلخت  رَخ أُ لتوبة رشوط  : ولالواق    ،املعايصالف  ف بحسب 

ي  نَّ أل متما  املذنوب  حقٌّ يك  أنْ ا  إمَّ   بنه  فيه  إلنسان  ال  ون  أو   ،

إليك فيهنسون  كرتحقٌّ   ان  الصالة،  ا  ك  ممَّ أو  يكلصوم  ال  ون  ا 

 . مٰىض  ما ىلٰ عوالعزم  مدلن اال جيب فيه إالَّ ه  نَّ إ، فحقٌّ يه إلنسان ف

ه  ن جنٰى عليكوي  نْ أا ببني: أحدمهعٰىل رض  يه حقٌّ نسان فا إلوم

هام ما ال يكون  وثانيه،  دين  وو ماله أ ئه أ ان أعضضو مو عنفسه أ   يف

 كذلك.

يك  وهو  -ل  فاألوَّ  جما  نناية  ون  يف  أ فعليه  أو سه  له  عضو  و 

فالواجب-  ماله النيعل  ،  فيه  وأنْ   دم ه  نسلِّ يُ   والعزم،  أو  فم  سه 

  ذلك، وأنْ ]]  ١٠٢[[ص  /  عليه  استحقَّ   نْ قصاص إال  ىلٰ وه إضع
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أتلم  لِّ سيُ  ما  ممثل  ماله  فه  فإلين  ذيتمكَّ   مل  إنْ ه.  من  لفلن  أو  قر  ك 

ح دن مل يق كُّ التم  قبل  مات  نْ إمنه. ف  نريه عزم عٰىل ذلك مهام متكَّ لغ

 اب.ل العقأه منومل يكن  ة توبتهك يف صحَّ ذل

] عن [ ه هبا لَّ بشبهة أض   هلَّ أض   يكون قد  نْ بأ   دينه جنٰى عليه يف  وإنْ 

أنْ   دم ن ال   مع   الواجب عليه قيدته، ف ع  يف   لوسع ل ا هد ويبذ جيت   والعزم 

ه، ن من إذا متكَّ اء به عزم عٰىل ذلك ق من االلت ن كَّ يتم مل  نْ بهته، فإش  لِّ ح 

الت ما  إنْ ف  قبل  متكَّ ن  كُّ مت  واجتهد أو  فلم حتّل شبه ال   حلِّ   يف   ن  يف   ة 

  فرغ وسعه.است ه نَّ ليه، ألعاب  ق فال ع   ضالِّ نفس ال 

يت  ترضُّ سي  ال  إنسان شيئًا   يف حقِّ   همعصيت كانت    وإنْ  به  أملَّ وال   

اذل ومليغ  نْ كأان،  إلنسك  الندم نَّ إفبته،  غي  يسمع  تابه  يلزمه  ه 

ه مل  ليه، من حيث إنَّ ذر إتيع  وال أنْ ه،  ستحلَّ ي  ه أنْ ال يلزموالعزم، و

ٰى  حتَّ  همَّ ، وال غشراأل ط عنه  ه ليسقتحلُّ ه فيسملن اغتاب أرشه يلزم

، عليه  إدخال غمٍّ ه  حلَّ تليسالغيبة له    ويف ذكر  .عتذاره باالغمَّ   ليزي

فذلك جناية عليه،  يبته ب غغتاملد أسمع اان ق ك وإنْ  ذلك.ز فلم جي

 . ارباالعتذ التهزفيلزمه إ ،لغمِّ ة اه مرضَّ وصل إليه قد أ ألنَّ 

 ا. توبة ورشوطهيف صفات ال ا يقولونه ممجلة عىلٰ هو هذا 

ا: فهو ة ورشوطهبالتو  ره يف صفاتونختا  نحنله  نقو  ا ماأمَّ ف

القكلَّ امل  توبي  أنْ  من  فعبيح  ف  عليه  يند  بأنْ ه،  لقبحله  الذي  م 

عوي  بحه،قل أنْ عزم  يف    ٰىل  مثله  إٰىل  يعود  من  ويتوب    .القبحال 

بالواجبإلخالا إخاللكون  ل  كانبالواج  الً ه  وإذا  يتوب   ما  ب. 

رش لفقوسان  إن  بحقِّ   اً قمتعلِّ منه   يف  تنا  ما  توبوط  مثل  ال  ه  قالوه، 

 م فيها. هنخالف

صحَّ   اهنكرذما    نَّ أ واعلم   يف   عنٰى بم  وهلاوقبالتوبة  ة  رشط 

عقابسق وإنَّ ا]]  ١٠٣  [[ص/  وط  عندها.  ذملعصية  قلنا  لك  ام 

أنَّ   انَّيَّ ا بناه ملواخرت   جهة من  و  اب وجوباً لعقط اسقِ ال تُ ة  لتوبا  من 

  ذلك. عىلٰ  دلُّ و الذي يهاع واإلمجام السمع نَّ إو العقل،

إنَّ و عٰىل  حام  اإلمجاع  العقابصل  التي تولا  دعن  سقوط  بة 

موقعها  لعظم  عض  ون بدالقبائح  بعض  من  بة  التوا  ا. فأمَّ فناهوص

مقام   وما يقمدها، وال اب عنالعقسقوط  مجاع يفه ال إنَّ إيف اإلثم، ف

ره  عٰىل كف  موندا آمن   الكافر إذ يفلك، إالَّ  ذعىلٰ يف الداللة  اع  اإلمج

المن    غريهون  د اق املعايص  أنْ فها وعزرتتي  يعو  م  إال  كان    ما  ىلٰ د 

اعليه   كمن  اليه   يتوب ذي  ال  هودياليلكفر،  ما    دونة  ديَّ ومن 

فرضوا ما  عٰىل  الدرهم  من  فغتصبه  أنَّ جممع  ةمَّ األُ   نَّ إه،  عٰىل   ة 

 . صفناها عنهو توبته الذي قط عنداب كفره يسقع

ذلك مقامه، فل  ما يقوموال فيه ال إمجاعفرة هذه الصو  ا غريفأمَّ 

بُحي   ال العقابكم  الب  . هادعن  سقوط  تلك  مق  توبةٰىل  ة  بولتقع 

ضعنٰى بم عامن    غريكك  يها،لالثواب  مقبولةً ون  الطاعات  من   ها 

 ا. فائدة هلال أنْ  يظهرفال  ،املعنٰى هبذا 

ذلك  ها متنع من  ه عندأنَّ   يوههلا فائدة،  ر يثبت  من وجه آخو

فامن  النوع   يلقبيح،  كانالعقا  قُّ ستحال  الذي  لو  قُّ يستح  ب  ه 

فلها  ار اجللفان  اهاتتكبه،  فأمَّ ليلتائدتان  ا سقو  اان.  اب  لعقط 

هبنا  وافق مذندها فغري معلوم. فعٰىل هذا يسبق عما  ٰىل  ع  ملستحقِّ ا

 . لرضا وابنه انني مأمري املؤي عن ملروا

إذ  إنْ ف هذاخ  اقيل:  فا ارتتم  كال شاإلام جوابكم عن  ملذهب، 

أ دمت أور  لذيا عٰىل  ووه  هاشم،  اليب  بالتعهو  والعدل ارف    وحيد 

ومسأب  يعمبج إذا  ائلهواهبام  علدخلام  يفشبهيه  ت   مثالً   ةالنبوَّ   ة 

أراد يف  و  حاً قبي  جهالً   ]]١٠٤ص  [[/  اعتقاده فيها كان  د أنَّ فاعتق

يندم    نْ يلزم أ  أليس  ،غريه  عىلٰ ظلم ظلمه  يتوب من    نْ الة أك احللت

 ة؟  النبوَّ ه يفعتقدلذي اه ادتقاعٰىل اع

ه القلنا:  فُ ذذا  يتَّ   َض رِ ي  امل  يفا  نعندفق  ال  ل ستكمالعارف 

أبجميفة  للمعر البواع  وا ب  مؤمناً ه  نَّ أل  عدل،لتوحيد    يكون 

اعتقا عن  النبوَّ وبرجوعه  يكد  عندنواملؤفر،  ة  يكالا  من  ب  عد  فر 

يف  ؤال يف الس رَ كِ ما ذُ  َض رِ فُ  . فإنْ تدادن االربطال من اه نَّا بيَّ إيامنه، مل

املؤم املستكملغري  ا  عجلمي  ن  والعمعارف  ا  هبووجل دل  لتوحيد 

 آخر.  واب جىلٰ حيتاج إ ، القبلمن نهم ه عا ذكرنااب مكان اجلو

*   *   * 

مةال /أنوار امللكوت  ):ـه٧٢٦  (تاحليلِّ  عالَّ

 : ول التوبةبب قعدم وجو يف :املسألة اخلامسة ]]٢٠٣[[ص 

جيب ال  والتوبة  عىلٰ وقب   قال:   يف   ء امليس  نَّ أل   ،عاىلٰ ت  اهللا  هلا 

حيسنلا توب  عرف  عنها  نسحيو  ،تهقبول  واإلعراض    عىلٰ إلمجاع  ، 

 . ضاً يوجوهبا أ منع اء يدعال

اأق املتكلِّ ول:  هناختلف  ا  ،مون  جيإنَّ   :ونيُّ لبرصفقال    ب عىلٰ ه 

 قط هبا.ه يسألنَّ  ،ابمنه العق بحويق ،قبول التوبة ىلٰ اتعاهللا 

إولبغداديُّ ال  اوق ]]  ٢٠٤[[ص  / قبونَّ ن:  جيب  يفه   ، وداجل  هلا 

 . الً سقاطه تفضُّ إ نكوي، والعقاب اعده حيسن بالف

ق  أ وم  وذهب  حيأنَّ ٰىل  إة  ماميَّ اإل  حابناصمن  املكلَّ ه  من  ف  سن 

التائب اختي  ،الً تفضُّ عقابه  وإسقاط    ،عقاب  أيب الش  راوهو    يخ 

 :بوجهني ليهع واستدلَّ  . إسحاق 
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أنَّ ألوَّ ا يفل:  نلشاها  ا  بحسن  حد  اال  قبولكم  من  ء مليستوبة 

تااإل  حسن بو  ،نباملذ عنه  أسم  فإنَّ   ،رٰى خأُ   رةً عراض  إىلٰ ن   اء 

 ه ال جيب قبوله. فإنَّ  ،إليهعتذر ل يأقب ثمّ  ،اءاتاإلسأنواع ه بغري

 ،وبتهم ل تقبو   اٰىل يف تع   اهللاعاء إٰىل  الد   ىلٰ تمعة ع ة جم مَّ ألُ ا  أنَّ لثاين:  ا 

  ك.سن فعل ذل حا  مل   لك واجباً ذان  ولو ك   ، ع إليه فيه ترضُّ وال 

 : ةبواجالتوبة  نَّ أ يف :سةدالسا املسألة

 .هبابوجو عل والرشالعقلقضاء  جبةوا  العبدعىلٰ  ل: والتوبةقا

وجوباتَّ   :لقوأ  عٰىل  أصحابنا  ال  التوبة  فق  و وه  ،ركبائعن 

أ ر فقد ذصغائا الوأمَّ   ة.عتزلامل  مذهب واجبة عنها    اأهنَّ   عيلٍّ بو  هب 

 .هاشمبو أ فيه  الفوخ ،ضاً أي

يمَّ أ  ما  فا اوجوب  عٰىل    دلُّ ا  والسمعلتوبة   ، لعقلا  امَّ أ   .لعقل 

فإذا مل    ،اجبر والرض  ودفع  ،ونمظن   لوم أومع  رلرضدافعة    افألهنَّ 

وا إِ   : تعاىلٰ   قولهف  ،معلسا  اوأمَّ   .واجبة  هبا كانت  يتّم إالَّ 
ٰ تُو�ُ

َ
  هللاِ ا  �

  تَْو�َ 
ً
 نَ ة

ً
وجعىلٰ   دلُّ يما  ا  وأمَّ   ].٨[التحريم:    ُصوحا عن  وهب  ا 

التوبة  وألنَّ   .ةاآلي  فعموم  ،ريةالصغ املعصيةعىلٰ   ارإرص  ترك    ،

  . فتكون واجبة  ،ةالتوب بإالَّ   ص عنهخلُّ الت  يمكن  ح القبيإلرصار  وا

 . وهو عامٌّ  ،حاً يكونه قبل  جتبامنَّ قبيح إة عن الالتوب وألنَّ 

هاشم ة  وحجَّ  ا  -  أيب  أنَّ  إنَّاموهي  دفعاً   لتوبة  لجتب  ر،  رضل 

/[[حا  غري  وهو يف  ال٢٠٥ص  صل  بيَّ ألنَّ   باطلة،   -  صغرية]]  ا نَّا 

الوجوب  و  نَّ أ  اهو اجه  ا رية  غلصشتامل    شتمل ا ح، سواء  لقبيعٰىل 

 ر أو ال.  رضعىلٰ 

 :بيحققبيح دون  من صحُّ تبة  لتوا أنَّ  يف :املسألة السابعة

 لزم لو  وإالَّ   ،نوب مجيع الذعىلٰ طها الندم  : وليس من رش قال

  لو مل أذكر   ي ل توبتبَ قتُ   ال  أنْ   قلامً   ُت ص وكرسشخ  إىلٰ   ذنوباً   نبُت أذ

 طل. وذلك با ،هعتذر من كرسوا لمقال

ذهبأقو أصمجا  ل:  من  أنَّ ماميَّ اإل  ابناحعة  إٰىل  تصحُّ   ة    التوبة 

 .صحُّ ال ت :أبو هاشمل وقايح. ن قبدون قبيح م

أصوحجَّ  أنَّ حة  منَّلشخ ا  ابنا  لو  ص  إىلٰ ا  بأنواع أساء  غريه    

يه  ّم اعتذر إلث  ،قلمه  لو كرسكام    سرياً ي  ىذً به أ عل  ّم فث  ،اتءسااإل

كار  ذاالعت  وتركاإلساءات    لكتن  م القرسمن  يفإنَّ   ،لم    حُّ صه 

التوبة    ،لقبَ ويُ ذاره  اعت تصّح  مل  قبيح فلو  آ  من  لدون  ن  كا خر 

رسق  لو    يليهودا  نَّ وأل  .طعاً ق   ء، وهو باطلسوادمه  عالعتذار وا

عن  اً درمه تاب  دوهوديَّ يال  ثّم  الة  مسلامً   هفإنَّ   ،ةرسق ن    يكون 

 مجاع.إلبا

 ، يحاً ه قبلكون  صحُّ تام  يح إنَّ القبالتوبة عن    أنَّ   اشمه   ة أيبحجَّ و

 قبيح.  م عن كلِّ الند يضيقت ووه

 ي.وداليهمثال  م يفدَّ وجوابه ما تق

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦ت  (مة احليلِّ الَّ الع /املراد كشف

 : وبةالتجوب يف و :ة رشة عاملسألة احلادي ]]٥٦٦ [[ص

 ٰىل كلِّ ع  م ندلب اولوجو  ،رلرض لدفعها ا  ،اجبةوالتوبة و  قال:

 .واجبل بخالأو إبيح ق 

الأقول هي  :  املعىلٰ   لندماتوبة  معصية  لكوهنا  والعزم   ،عصية 

تع العزم    نَّ أل  ، ملستقبلا  يف  ودةاملعا  ركٰىل  نفي يكشف  ترك    عن 

واجبة    .مالند اختلفوا  . مجاعباإلوهي  مجاعةذف  ،لكن  من    هب 

ا  فيه أو املظنونر  ئباكا املعلوم كوهنالكبائر   ب منا جت أهنَّ عتزلة إىلٰ امل

ال  جيب   وال  ،كذل املعلو صغائمن  أ منه  مر  وقال    اهنَّ ا  صغائر. 

  : آخرونقال  ومن قبل.    عنها  بتا  ن ذنوب م   جتبا الإهنَّ   :آخرون

ب  جلواايص أو اإلخالل بااملعوكبري من    غريص  لِّ ب من كا جتإهنَّ 

  يتب. قبل أو مل نهااب عسواء ت

 ين:مرأب اوهبف عٰىل وجاملصنِّ لَّ استد وقد

دهنَّ أ   :لاألوَّ  للافعا  الرضة  هر  العقابذي  ا  و  منهخلوأو   ، ف 

 ر واجب.ودفع الرض

فعل   ]]٥٦٧  [[ص/ندم عٰىل  وب الوج  م قطعاً نعلا  نَّ أ   :الثاين

 . لواجببا إلخاللأو ا  القبيح

جتب من  ا  ألهنَّ   ،نبذ  ب عن كلِّ جتا  إهنَّ   :فت هذا فنقولعر  إذا

معلعصية  امل اإل  ،صيةكوهنا  كوابل  خالومن  لكونه    ، ذلكجب 

 اجب.ووإخالل بذنب  كلِّ  يف امٌّ هذا عو

ويقا وإالَّ ل:  لقبحه  القبيح  عٰىل  إنْ ناالوخوف    ،فتانت  ندم   ر 

 .اإلخاللوكذا  ،لككذف ةكان الغاي

زم  يع  وأنْ   ،هقبحيندم عٰىل القبيح ل  أنْ  التائب  عىلٰ   ول: جيبأق

ب عن  توين  مك  ،نتفت التوبةال ذلك اوإذ ل  ،اودة إليهترك املع  ىلٰ ع

 ،لناسعند الم  ينث  ه بحيث اللعرضنه أو  ة بدالملس  اً فظية حاملعص

من    خوفاً التائب  ا  مَّ م فيه. وأ الند  تفاءنال  ،توبةً   دُّ عَ مثل هذا ال يُ   فإنَّ 

أ   بتهالنار هو الغاية يف تو  اخلوف من  كان   فإنْ   ،نارال ال  لو   هنَّ بمعنٰى 

ت  ا ليسهنَّ أل  ،بةوالت منه    يصحُّ   أي ال  ،كلفكذ  ،نار مل يتبخوف ال

مل    وإنْ   .بدنمة السالالب  ط جمرٰى  فجرٰى   ،قبحهيح للقبعن ا  بةتو

ب الغاية  ألعليندم    نْ أيكن هو  قبينَّ يه  وفيه  ه  الاعقح  ولوال    ،نارب 
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عل  حالقب ندم  فيكا  وإنْ يه  ملا  صحَّ ن  النار  خوف  توبه  وكذا   .تهت 

إنْ با  خاللاإل عليه أل   لواجب  ع  ،اجبإخالل بو   هنَّ ندم    ىلٰ وعزم 

  توبة   فهي  ،اجببو   إخالالً ونه  ل ك ل ألجقبملستلواجب يف اا  لفع

  هو  كان نْ فإ  ،ةجلنَّافوات  أو منمن النار  كان خوفاً  وإنْ  .يحةصح

صحيوإالَّ   ،توبته  تصّح مل    ةالغاي كانت  لو  امليس  نَّ أ ذا  وهل  .حة  ء 

  لسلطان مل اقوبة  خلوفه من عساءته بل  ل إألج  ظلوم المل ااعتذر إىلٰ 

 ه.رعذ الءيقبل العق

 .اجبالو قياس عىلٰ ال  يتمُّ وال ،بعضمن ال تصحُّ قال: فال 

ة  توب ال   أنَّ شم إىلٰ هاأبو    فذهب  ،ل: اختلف شيوخ املعتزلةأقو

ت دون  حُّ صال  قبيح  أبو    ،قبيح  من  جواز  عيلٍّ وذهب    . ذلك  إٰىل 

  ه جيب أنْ ا أنَّ نَّا قد بيَّ هاشم بأنّ يب هب أ عٰىل مذ دلَّ است  فواملصنِّ

تكن  ذلك  ولوال  ،بحهلق  يحبالقيندم عٰىل     ، متقدَّ ما    عىلٰ   بولةً مق  مل 

حالقبو يفح  اجلميعاصل  تاب  ،  دو  فلو  قبيح  قبيح  من  كشف  ن 

 .لقبحه  ه النع تائباً   نهكو ك عنذل

تصّح بأنَّ   عيلٍّ   بوأ   واحتجَّ   ]]٥٦٨[[ص  / مل  لو  ع  ه  ن التوبة 

ق بق  دون  بواجب  اإلت  يصّح مل  بيح  يح  ويان  ايل  والت  ،جبادون 

جيب  ه كامنَّ أ   :ةطيَّ الرش  بيان  .مثله م  دَّ قاملف  ،باطل الق  عليه  يح  بترك 

اك  اشرتزم من  فلو ل  ،جوبهل الواجب لوا جيب عليه فعكذ  ،هقبحل

التوبدم صحَّ ع  لقبحايف    قبائحال من بعضة    ئح دون بعض قباال  ة 

الواجب اشرتاك  من  الوجوبيفات  لزم  اإلتيصحَّ   عدم    ان  ة 

د آخ بواجب  وأمَّ رون  التا  ا.  ال  ،اعمجإلبافيل  بطالن  يف  خال  إذ  ف 

 بالصوم. خلَّ ة من أ صال ةصحَّ 

أوأجا هاب  بنيبو  بالفرق  القبيح  شم  وفعل لقب  ترك   حه 

لالواج الثاينوَّ  األيفميم  بالتعجوبه  وب  ال    :قالمن    فإنَّ   ،ل دون 

د  االحتِّ   ،ضحام  ل كلِّ أك  عىلٰ ال يقدم    هفإنَّ   ،انة حلموضتهامَّ لرُّ آكل ا

املهاجل أكل  .نعة يف  أنْ مل يحلموضتها    نةامَّ رُّ ال  ولو   كلَّ اول  يتن  لزم 

ف  انةمَّ رُ  املصنِّأ   وإليه  .افرتق احامضة  (بقوله    فشار    يتمُّ   وال: 

الوعىلٰ   القياس يتالأي    )،اجب  ترك    مُّ   عالققياس  لقبحه    ىلٰ بيح 

 ب لوجوبه. فعل الواج

 .تن صحَّ فيه احلس تقدقال: ولو اع

تائب ال   قد ت اع   ون قبيح إذا ن قبيح د م توبة  ال   د تصحُّ أقول: ق

يُ إنَّ ف   ، اً بيح ده قق يعت امَّ اب ع سنة وتا ح هنَّ قبائح أض ال يف بع  ل قبَ ه 

الرش  حلصول  في توبته  ند ه  ط  ا ع مه  وهو  هلذا و   ، ه ح لقب  لقبيح ٰىل 

تاب   الز اخلإذا  عن  يُ فإنَّ نا  ارجي  وإنْ بَ ق ه  توبته  اعت   ل   ه قاد كان 

يعتقد   ه ألنَّ   ،قبيحاً  كذلك ال  يففي   ، ه  أحقِّ   صدق  عننَّ ه  تاب   ه 

  قبحه.ل   ح بي ق ال 

 . حقرا املستذوك قال:

إذأق كاول:  فا  هناك  وعدمها  أح  الن: عن  القبح  اآلخر  ظيم 

حإ  بةبالنس  حقرمست  وهو  ،صغريه ال  ٰى تَّ ليه    ، به  امعتد� كون  ي 

  ل القبيح عفا  ٰى تابعظيم كعدمه حتَّ بة إٰىل اللنسون وجوده باويك

فإنَّ العمن   تُ ظيم  ت قبَ ه  ولد  ق   اإذ  سان اإلن  أنَّ   : مثال ذلك  ،وبتهل  تل 

  دون كرس   لدل الو قت  عىلٰ   هر الندموأظ  تاب  مّ ث  ،لامً  له ق رسكه وغري

تُ فإنَّ   ،قلمال ووت  ]]٥٦٩ص  [[/ل  بَ قه  يُ بته  بكرسال  دُّ عتَ ال   عقالء 

أنْ   بدَّ   كان ال   وإنْ   قلمال أنَّ اموك  ،ندم عٰىل مجيع إساءتهي  من    رس ك   

 فكذا الندم. إساءة  دُّ عَ يُ الولد ال  م حال قتللقلا

ث عالبعض يبعن    الندم  إىلٰ عي  يح الداترج  تحقيق أنَّ الو:  لقا

الداعا  وإنْ يه  عل الندم عٰىل الشرتك  ايح كامقبي يف  إىلٰ لدوا يف    عي 

يُ   ،ندمرتك وقوع الجيح اشاشرتك الرتولو    ،الفعل ل كالم  وَّ تأوبه 

املؤمن احلالَّ وإ  ،أوالده  وني  أمري  لزم  ا  ببقاء  ٰىل علكفر  كم 

 غرية.ص ىلٰ عيم ئب منه املقالتا

هذا   يفيق  تحقر الك هاشم ذم أيبير كالتقر  يف   رشعامَّ ـ: للأقو

  ، ون قبيحيح دبتوبة عن ق وز اله جتأنَّ   احلقُّ  :نقول وتقريره أنْ  ،اماملق

تقع  ا  ألنَّ  الدواعي  بحسألفعال  الصوارفب  بحسب    ، وتنتفي 

 .وقع الفعلعي الداح ترجَّ  افإذ

عرفت أنْ جي  :نقولفهذا    إذا  دا  لاعفح  رجِّ يُ   وز  عيه وا لقبائح 

ال بعض  عىلٰ   ندمإٰىل  دون  القب  ئح  القبا  كانت  وإنْ   ،عضبائح 

أنَّ  يف  يدعوداال  مشرتكة  عالندٰىل  إ  عي  قرتن  ت  أنْ بوذلك    ،هاليم 

أو  أو كثرة الزواجر عنه    كعظم الذنبدة  ح قرائن زائببعض القبائ

عنا اللشناع  فععقالد  عند  تق  ،لهء  هوال  القرائذرتن  ببعض  ه  ن 

عليهي  فال  ائحالقب دووهذ  ، اندم  يف  األفعال   نَّ فإ  ،علالف  اعيا 

تش  ةلكثريا يفقد  ثمّ رتك  الدواعي  الدواصاحر  يؤثِ     بعض عب    ي 

عٰىل  ألفا   تلك ببعال  دواعيرتجَّ ي  أنْ عض  ذلك  ح  إٰىل  بام  الفه  عل 

  فعل داعياً ون قبح ال كاد يفال استبعف  ،ين به من زيادة الدواعيقرت

  ، ليهدم عالني إٰىل  دواعالح زيادة  ائبلقا عض  تقرتن بب  مّ ث  ،الندم  إىلٰ 

اشرتكت  ولو   ،ندم عٰىل ذلك البعض الي إىلٰ اعدا الهح ألجليرتجَّ ف

الدواعيقوَّ   ح يفالقبائ الندم كت يفاشرت  ة  وقوع  يصّح     م  لندا   ومل 

 .عض دون اآلخرعٰىل الب

ه أنْ يذا  وعٰىل  أمريل  مَ ُحي   نبغي  أيب   نب  عيلِّ املؤمنني    كالم 
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  عنهم   َل قِ يث نُ ح  ،ه  رضا وغريالكه  دوالوكالم أ    بطال

ت ا بع ن  عالتوبة    صحيحنفي  دون    ]]٥٧٠[[ص  /  حلقبائض 

ذلوال  هألنَّ   ،بعض لزم  باوالت  ،اعاإلمج  رقخ  لك   مفاملقدَّ   ،طلايل 

يم و مقوأسلم وه  فرهالكافر إذا تاب عن ك  أنَّ   :الزمةاملبيان    .مثله

إمَّ عٰىل الكذ   . الأو    ،كفرال  عن  بتهل توقبَ وتُ   بإسالمه  مكُحي   ا أنْ ب 

خوا املستِّ ال  ،اعاإلمجرق  لثاين  إجرعىلٰ ني  ملفاق  أحكام    اء 

عل هووَّ واأل  .يهاملسلمني  ا  .بواملطل  ل  أبو  وقد  اشم  هلتزم 

ال عقاب  قب استحقاقه  وعدم  وإسالول  كفر  يمنع    ،مهتوبته  لكن 

 عليه. مالسإطالق ا

 :توبةلسام ايف أق :رشة الثانية علة ملسأا

إقا والذنب  تع حقِّ   يفن  اك  نْ ل:  ماىلٰ ه  ق   فعل  فيه  كفٰى   بيحن   

والعزمالند حكمه  لخالاإل  ويف  ،م  اختلف  بقائه   بالواجب    من 

حقِّ ك  وإنْ   .اموعدمه  قضائهو يف  إيصال  يٍّ دمآ  ان  إنْ استتبع  كان   ه 

العزم  ،امً ظل التعذُّ   أو  مع  إنْ راإل أو    ،رعليه  إك  شاد   ،الً ضالان 

 . جزاءً أ ذلك  وليس

إمَّ ل: التوبوأق يتعلَّ ذ  نم  نتكو   ا أنْ ة  أو    ،ة خاصَّ تعاٰىل  به    قنب 

إمَّ واألوَّ   .اآلدمي  ]]٥٧١ص  [[/  حقُّ   ق بهعلَّ يت ون عن  تك   ا أنْ ل 

ك الصالة  إخالل بواجب كرت  أو  ،ازنمر والب اخلح كرشعل قبيف

منهفاألوَّ   .اةلزكوا التوبة  يكفي يف  عٰىل ترك  زم  والعدم عليه  نال  ل 

إليه الثاينوأمَّ   .العود  أحا  فتختلف  ني  القوان  سبحب  هكام 

ومنه    ،كالزكاة  اءً له أد فع  ه مننوبة مالت مع     بدَّ ما النه  فم  ،عيةالرش

جيب اكالصال  القضاء  معه  ما  موم  ،ةليوميَّ ة  عنه  يسق  انه  طان 

اودة عامللندم والعزم عٰىل ترك  يكفي فيه اري  وهذا األخ  . كالعيدين

ما  وأمَّ   .القبيح  فعليف    كام حقُّ يتعلَّ ا  به    ه في  يجبف  ،اآلدمي  ق 

  و عىلٰ ه أ الكم ه عىلٰ دُّ جب رمال و أخذ  كان فإنْ  ،هم منإليهخلروج ا

إ يتمكَّ   ولو  ،مات  نْ ورثته  ذ  نمل  وجبمن  وكذا   ،يهزم علالع  لك 

 هم منه بأنْ اخلروج إليجب  و  ان قصاصاً ك   وإنْ   ، قذف  ن حدُّ كا  نْ إ

اٰىل أوليإسه  م نفسلِّ يُ  أويقتل  ا أنْ فإمَّ   ،تولملقاء  ه بالدية  يعفوا عن  وه 

  تصَّ ليقفسه  يم نسلجب تء واألعضا  بعض  ن يفكا  وإنْ   ،اهنوبد  أو

العذل  ه يفنم إٰىل املسضك  امل  تحقِّ و  أ   جنيِّ من  الورعليه    وإنْ   ،ثةو 

إضالالً ك أضلَّ   وجب  ان  من  عامَّ   هإرشاد  بسب  ورجوعه  به  اعتقده 

 .ذلكأمكن  من الباطل إنْ 

أ  أجزاءً التوابع    هذه  نَّ واعلم    العقاب   إنَّ ف  ،لتوبةامن    ليست 

 ةوبللت  ماً اذلك إمت  انك  لتبعاتبا  فلَّ ام املكق   إنْ   ثمّ   ،توبةالبط  قيس

املم جهة  الت  ألنَّ   ،عنٰى ن  الترك  سيمنع    بعات  ا من  لعقاب  قوط 

منهعامَّ وبة  تبال تاب  العقب  ،  يسقط  ترك  اب  ل  القيام  ويكون 

إذا    ب التائنعم    ،منهاه التوبة  لزمفة توب مستأنن ة ذبالتبعات بمنزل

بع  فعل إالتبعات  كت  رهاظد  ذ وبته  دان    ، الندمدق  ص  اللة عىلٰ لك 

 ة الندم.عٰىل عدم صحَّ داللة  جعله مكنا أ هبمل يقم  إنْ و

 بلوغه.مع  ب املغتاار إىلٰ عتذالجيب اقال: و

امل  إمَّ أقول:  بل   أنْ ا  غتاب  قد  اغتيابه يكون  عٰىل    لزم وي   . ال   أو   ، غه 

  ، مِّ ر الغ رض   يه ل ل إ ه أوص ألنَّ   ، نه إليه م تذار  ل االع وَّ يبة يف األ للغ اعل  الف 

ين ال   الثا ويف   . ه علي ندم  ل ا و   ]] ٥٧٢[[ص  / منه    تذار ع ال عليه ا   فوجب 

و   يلزمه  االس االعتذار  يفع ألنَّ   ، منه ل  تحال ال  مل  كال    . أملًا به    ل ه  ويف 

  اودة. ملع رك ا م عٰىل ت ز الع و   ، ٰىل ملخالفته النهي دم هللا تعا الن لقسمني جيب  ا 

 لذكر إشكال. صيل مع افب الت: ويف إجياقال

  نوبه ذب  عاملاً كان    ئب إنْ التا  إٰىل أنَّ ضاة   القب قايضذه  ل:وأق

 وإنْ   ،الً مفصَّ ها  من  واحدٍ   لتوبة عن كلِّ وجب عليه ا  تفصيل الىلٰ ع

وعلمهيكان   اإلمجال  عٰىل  التا  عليه  جممالً   وبةجب   وإنْ   ،كذلك 

  عليه   إلمجال وجبها عٰىل ابعضيل و التفصىلٰ ا عكان يعلم بعضه

ع املفصَّ التوبة    تشكل واس  .مجالباإل  املجملوعن  ل  يفصتبالل  ن 

اليل  لتفصاإجياب      فصنِّامل اإل  ،ذكرمع  بالندم  إلمكان  جزاء 

 .الً فصَّ ره مكمل يذ وإنْ منه  وقع قبيح ٰىل كلِّ ع

 إشكال.  ديد وجوب التجقال: ويف

إذا تاب املكلَّ أق ليه  هل جيب ع  ،هاذكر  عصية ثمّ معن  ف  ول: 

أب  ؟ةالتوبجتديد   أنَّ ىلٰ ع  ءً بنانعم    :و عيلٍّ قال    قدرة ر بلقادف اكلَّ امل   

  ا أنْ ية إمَّ فعند ذكر املعص ،كفعل أو الرتا الإمَّ ين عن الضدَّ  فكُّ ال ين

أ   نادماً كون  ي قبيحوالث  ،عليها  امرص�   وعليها    . لاألوَّ   يجبف  ،اين 

 هام.بقدرة عن  ادرالق واز خلوِّ جل ،ال جيب :وقال أبو هاشم

 ة. ع العلَّ ملعلول ماوكذا قال: 

املكلَّ فع  ذاإ:  لأقو وقب  ةعلَّ الف  ل  املجل  جيب   ،علولود   هل 

املعلوعندم  ال  عليه العلَّ ٰىل  عٰىل  أو  عة  ل  إذا الراماله  مث  ؟امليهأو  ي 

دم عٰىل  جيب الن  ]]٥٧٣[[ص  /  :شيوخقال ال  .اإلصابة  قبل   رمٰى 

القبي  األهنَّ   ،اإلصابة حقد  و  ،حهي  يف  املوجودصارت   ،كم 

ه  ليب عجي  :قايضال  الق و  .سببعند حصول الب حصوله  و لوج

عىلٰ دأح  ان:ندم امها  ألنَّ   ق لرمي  وابيحه  عٰىل  ل،  مولِّ ثاين    داً كونه 

إنَّ الندم عٰىل    نَّ أل  ،لوٰىل املعلندم عي  أنْ جيوز    وال  ،يحللقب ام  القبيح 

 .وقبل وجوده ال قبح ،هو لقبحه
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 ب هبا.عقاط الوجوب سقوول: قا

املصنِّأق وجا    فول:  العستشكل  سقوط   . اهب  قابوب 

أنَّ وا اتَّ االن  علم  سقوعىلٰ ا  فقو س  ال  بالط    ، افوختلوا  .وبةتعقاب 

جيبإنَّ   :املعتزلةفقالت   اسق   ه  املرجئةوقال  ،هبالعقاب  وط    إنَّ   :ت 

 ال عٰىل جهة الوجوب.  قاط العقاببإسل عليه فضَّ اهللا تعاٰىل يت

 جهني: بو تزلةت املعجَّ احت

لو  أنَّ   :لوَّ األ إسمله  جيب  العقاب    يف  كلت  ن سحيمل  قاط 

مقدَّ فامل  ،اعاً إمجل  باطلتايل  او  ،العايص ابيا  .لهثم    نَّ أ  :ةطيَّ لرش ن 

إنَّ  حيالتكليف  للتعسام  للن  العقابوبوج  ،نفعريض  ال    قطعاً   ود 

  يص فال يبقٰى للعا  ،لعقابال يسقط ا  وبةوبغري الت  ،حيصل الثواب

إىلٰ ط عناط  إسق  ريق  الثواب اجتام  ويستحيل  ،هالعقاب    ع 

 . ليف قبيحاً تكلا  نيكوف ،والعقاب

 ، عتذاراتنواع االه بأيإل  عتذراو  ،غريه  إىلٰ أساء    من  أنَّ   :لثاينا

ون  العقالء يذمُّ   إنَّ ف  ،ةيَّ الكلّ اءة باإلسن تلك  قالع عوعرف منه اإل 

 .كه بعد ذلذمَّ  املظلوم إذا

 ،وبة قاب يف التسقوط الع  صار انح  م سلِّ نُ   ال  : ل واجلواب عن األوَّ 

سقوجل أ واز  بالعفو  ب طه  عدنمن لكن    ، ا من سلَّ   . الثواب ة  د يا زو  م ع 

 :ثاين ال وعن    . فاسق عندنا منقطع ب ال عقا  نَّ أل   ، ني تحقاق الس ع ااجتام 

  . والغائب هد  اة بني الشا لكن نمنع املساو  ، منا سلَّ   . ذمِّ بح ال من ق املنع  ب 

قاب لكان  سقوط الع  وجبلو    ها بأنَّ و تجُّ فقد اح  ،ا املرجئةأمَّ و

 ،لاألوَّ ا  أمَّ   .نباطال  والقسامن   ،ااهبو ة ثهلا أو لكثروجوب قبولا  مَّ إ

  األوالد تل  اع اإلساءات وأعظمها كقأنو ريه ب غإىلٰ   ءمن أسا  ألنَّ ف

ثاألموهنب   ق فإنَّ   ،ليهإاعتذر    مّ وال  جيب  ال  عذرهه  ا أمَّ و  .بول 

 حابط. تال ا من إبطالنَّفلام بيَّ  ،الثاين

ة  قعلِّ ملباحث املت باقي ايف  :ة رشالثالثة ع  املسألة  ]]٥٧٤[ص  [/

 : توبةلاب 

 ، حمبطةً   د تقعا ق هنَّ أل  ،واهباث رة  ال بكثهبا  قط  ب يسعقاوال  قال:

يبق ال  الفولواله  بني  ٰى  واالتقدُّ رق  اخ  ،رلتأخُّ م  وال   ،صاصتوال 

 الرشط. فاءالنت  ،آلخرةل يف اقبَ تُ 

العقاب   طسقِ بة تُ لتوا  إنَّ   :قوم  لفقا  ،ول: اختلف الناس هناأق

عٰىل    ،اهتابذ أهنَّ ال  لمعنٰى  يف  ؤثِّ تُ   ااهتذا  العقاإسقار  ع  ،بط  ٰىل  بل 

قاط ر يف إسؤثِّ هبا تُ رشوطها والصفة التي   عىلٰ عت  ا وق ذإا أهنَّ نٰى مع

أمر زائن غريمت العقاب  أسقط  عقابال  :ونوقال آخر  .د اعتبار 

 .هباط العقاب لكثرة ثواسقِ ا تُ إهنَّ 

 :بوجوهل  األوَّ عىلٰ   فصنِّامل واستدلَّ 

 ن رجي ماخلابة كتو ،ابو ث بطة بغريحم عقتد ق بة  التو أنَّ  :لاألوَّ 

 ثواب هلا.قابه من الزنا وال  ا عهبقط ه يسنَّ فإ ،ناالز

ب  أسقطتلو    ه أنَّ   :الثاين يبَق ثرة  كالعقاب  مل  بني ف  ثواهبا  رق 

التي    عاتالطاريها من  غا كرها عنهاملعصية وتأخُّ   لتوبة عىلٰ م اتقدُّ 

العقابقِ ستُ  صحَّ   ،ثواهبا  ةبكثر  ط  عن  ا   نكاللك  ذ  ولو  لتائب 

 . بلعقانه اقط عأس فسقأو  كفريص إذا عاملا

لع  لو  :ثلثاال بعض  هبا    ا اختصَّ ظم ثواهبا ملأسقطت العقاب 

ملا  فلم    ، ب عن بعضالذنو  وٰىل من  بأ  هي توبة عنهيكن إسقاطها 

 . ب دون بعضعقاض الص له ببعاختصالثواب ال ا ألنَّ  ،هغري

 أنَّ   :وتقريرها  ،فلخاامل  ةاب عن حجَّ أج    فنِّاملص  إنَّ   ثمّ 

دار ل املعاينة يف اليف حا  تهسقطألهتا  لذا  عقابال  قطتو أسة لالتوب

 . اآلخرة

إأهنَّ   :واجلواب يف ؤثِّ تُ   ام نَّ ا  عىلٰ اإل   ر  وقعت  إذا  وجههاسقاط   ،  

  فال   ،جلاءاإليقع  اآلخرة    ويف  ،عٰىل القبيح لقبحه  اً تقع ندم  أنْ هي  و

 .حبم للقيكون الند

*   *   * 

مة ا /همفال معارج  ):هـ٧٢٦ (ت  حليلِّ العالَّ

 : وبةتال سألة: يفم ]]٤٩٨[[ص /

أبو    لتوبة.: مسألة: يف اقال إقال     املعصيةم عىلٰ الندا  هنَّ هاشم: 

من  صحُّ يوهل  .ثاين يشرتط الد ملوحممو .اودةزم عٰىل ترك املعوالع

قبيح؟ديح  قب عيلٍّ أب  قال  ون  نعو  أ :  ومنعه  هام،  ل  واألوَّ   .مشبو 

يفلا   ازو جل  ،احلقُّ  الرغبة  بنوع  عصيا  إلتيان  ا  وألنَّ   .خرآ  دونن 

 التوبة. فكذا ،ممكن  واجب دونجب اوب

الندم عٰىل فعل   ة عنرلتوبة عباا   نَّ  أ اشم إىلٰ ب أبو هأقول: ذه

وال ترك    عزماملعصية  حممود    .املعاودةعٰىل  إىلٰ واخلوذهب    ارزمي 

نها، م  ء جز  والوال عزمها)  (التوبة    ط يفاودة غري رش ترك املع  نَّ أ 

عىلٰ الن  إنَّ ف ارتزم عٰىل  عال  يقتيض  اتف  ما  دم  مل    لو   هألنَّ   اودة،ملعك 

 .نادم  غري ن كونهلكشف ع  يعزم عٰىل ذلك

ن فظوفيه  منإنَّ ر،  يلزم  ال  ذلك  ه  أنْ هذ  اقتضاء  يك  ا  ون  ال 

احلدِّ   داخالً    حلدِّ اب  آٍت وحده    )اطقالن(بـ    اننسلإل  احلادَّ   فإنَّ ،  يف 

 ان. د احليو وجوك لذ ٰىض تاق   ناقص وإنْ ال

قبيم  تصحُّ   للتوبة ها   يف أنَّ   يخانشال  واختلف يح  ح دون قبن 

  ا أهنَّ   إىلٰ   عيلٍّ أبو    ، وذهبحُّ ال تصا  ٰىل أهنَّ هاشم إال؟ فذهب أبو    أم
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 ايص،الف املعتاخ  الرغبة ختتلف بحسب  نَّ وٰىل، أل ألُ و ا. وهتصحُّ 

االستغفج ذنباز  عن   ]]٤٩٩[[ص  /  اً وأيض  .خرآدون    فار 

ن  وديح  ن قببة ملتوك افكذل  ،كناجب ممون وان بواجب دتيإلاف

ألنَّ بيحق  إنَّ ال   ،  لوواجب  فعله  جيب  ا  ،جوبهام  إنَّ لتوبوكذلك  ام  ة 

ع ولالق  نجتب  لقبحه،  اامَّ ـبيح  وجه  كان  عام� لوا  جيب    ومل  اجب 

 .توبةلك يف الذفك عموم الفعل،

فلو تاب   ه،بحقليح قبجتب عن الام إنَّ  ةالتوب هاشم أنَّ ة أيب جَّ ح

 . حهلقب كذل عن ائباً ن تكا ملا آخر يح دونن قبع

 ل؟ م تفضُّ لعقاب عند التوبة واجب أقوط اهل س

سقوط    تلفواواخ  قال: والعقاايف  هو  هل  عندها  جب؟  ب 

ن  كا   ط إنْ السقو  نَّ أل   ،لوقالت املرجئة: تفضُّ زلة عليه،  عتأطبق امل

منألنَّ   ،الحمفهو    واجب بوهلا  ق   ألنَّ  بأعظم  ريغ  إىلٰ   أساء  ه  ه 

ثساءاإل إلاعتذّم  ة  وجبر  معوقب   يه  لينَّ أ   له،  كذله    وإنْ [  .كس 

 ابط. التح من إبطال مرَّ  ملا ،و باطلعظم فهثواهبا أ  ألنَّ  ]كان

املعتحجَّ  أنَّ ة  أنْ لعاا   زلة:  جيب  يُ   يص  ألنَّ كلَّ ال  ال  إيص  ف، 

إلا بلثواب  اعد  يه  حمال استحقاق  أل  وهو  .لعقاب   نَّ ضعيف، 

من    كثرفعل أ نو  أ   ،يفهتكل  فصحَّ   صل بالعفوحي  قد  ب عقاسقوط ال

ليه  ويوصل إ  قطعاً ب منعذَّ أو يُ   ،ند من يقول بهع  هطحبِ يُ ة فيصاملع

 ب.الثوا 

املعت  ]]٥٠٠[[ص  / أنَّ أقول: ذهبت  إٰىل  العقا   زلة    ب سقوط 

و واجب،  التوبة  إنَّ املرجئة  ت قالعند  ق تفضُّ   ه:  ألنَّ ل،    الوا: 

إنْ قالس حمال،  ب  اجو  اهلقبو  ألنَّ ن  كا  وط  يلزألنَّ فهو  أنَّ ه    ن م  م 

ل ذلك  ثّم اعتذر إليه وجب عليه قبو ءةسام اإلأعظب  غريهإىلٰ  ءأسا

  نَّ ن ألكا  وإنْ   .باً  يكن القبول واجلك ملذمل يكن ك  امَّ ـلر، واالعتذا

 بط. تحال المن إبطا مرَّ ملا  ،ا أعظم فهو باطلثواهب

املعتزلةوحجَّ  مل  بأنَّ   ة  لو  اله  سقوط  ملا د  عن  بعقاجيب   التوبة 

عايص  لعا  تكليف  حسن والتايانهصبعد  مثله دَّ املقفطل،  با  يل،   . م 

الرش كلَّ   هأنَّ   :ةطيَّ بيان  عفه  لو  فإمَّ بعد  أ صيانه    الثواب   يستحقَّ   نْ ا 

باطل  .الأو    ،فهلَّ ا كعٰىل فعل م باطل  ل  ألوَّ وا  .قبيح  ه ألنَّ   ،والثاين 

واحد، فلو  ص  شخل  قابعالثواب وال  اجتامع  ليستحيه  ألنَّ ،  أيضاً 

جي سقومل  كلتوبا  عند  عقابال  طب  ملا  إٰىل  طري  عايصلل  ناة  ق 

 كليفه.سن تحيان ا كممَّ عصية استحقاق الثواب بعد امل

ضعذوه أوَّ أمَّ ،  يفا  قد  وط  سق   فألنَّ   الً ا  حيصل العقاب 

ر من  بب فعل أكثالعقاب بسقط  و يسأ   .كليفهتنه  م  فيصحُّ   ،بالعفو

ه إنَّ   ول:قأو ن  .حباطيقول باإل  منب  هذ م عىلٰ يجب هبا  فملعصية  ا

 ذلك. فيوصل إليه الثواب بعد ،حلقُّ هو ا  ماعىلٰ  منقطعاً  بذَّ عيُ 

 ؟ م سمعيٌّ أ يلٌّ وهل هو عقوبة، الت يف وجوب

قا أبو هاشم:قال:  يف   هذار،  لكوهنا دافعة للرض  ا واجبةإهنَّ   ل 

  و أبو  .ا بالسمعجبهة فأوالصغري  يف   ]]٥٠١[[ص  /ا  وأمَّ ة،  الكبري

 . مشأيب ها هانلرب ،سنهو حو .ةبريالكقل كبالعوجبها أ  يلٍّ ع

 ة.منثبته يف هذه املقدَّ  دنا أنْ ما أرهذا ف

ذهب  أقو أنَّ هاشم  أبو  ل:  بالعقل  التو  إٰىل  واجبة  كانت   إنْ بة 

ا  فعلعن   ألهنَّ املعصية  دافعةلكبرية،  الذي  رضلل  ا  ار  اب، لعقهو 

واجبالرضودفع   فالر  واجبوت،  اأمَّ و  .ةبة    ، ةصغريالة  يصملعا 

ا قل، ألهنَّ بالع  يضاً أ ا  هبأوج  عيلٍّ أبو  و  .سمعالب  عنهاتوبة  لجب افأو

 ا حسن. ، وهذدافعة للرضر أيضاً 

 .مةهذه املقدَّ يف  هما أوردناآخر  فهذا

*   *   * 

مة احليلِّ ال /النفس ليكتس  :)هـ٧٢٦ (ت عالَّ

 : بةيف التو :ع طلب الساب امل]] ٢٢٣[[ص /

البهشاق  املعصعم  ندلاا  إهنَّ   :ةيَّ ملت    ترك   عىلٰ العزم  و  يةٰىل 

جي  .ودةاملعا ا واراخل  لعومل  رشطاً زمي  جزءاً   ألخري  وهي وال   .

 .ر العقابعة لرضداف األهنَّ اجبة، و

قبي  فإنْ  فعل  من  تتضمَّ كانت  إح  إىلٰ يصان  رضر  الغري    ل 

ثته من  ر و أو  املظلوم اخلروج إىلٰ عد  بتصّح إالَّ  مل كالظلم والقذف،

ي  نْ اء إعٰىل األد  مزلعاو  ،نأمك  ه إنْ قِّ ح  مل  الالً كان إض  وإنْ   .كنمل 

كن. أم  نْ ه منه إورجوع  بطالن قوله   للضالِّ بنيِّ يُ   نْ بعد أ   إالَّ   ّح يص

تتض  إنْ و ان  مَّ مل  إٰىل  كالزناإيصال رضر  كفٰى ب اخلمر،  ورش   لغري 

 دة.ك املعاور تالندم والعزم عىلٰ 

من    وإنْ  يمكبواجإخالل  كانت  يف  نب  وقت    كلِّ   فعله 

يصمل  ة،اكزالك إالَّ   بّح  أداع  إد    ت ق بو   تصَّ اخ  نْ وإ  .كنأم  نْ ئه 

 ن.أمك إنْ تقر إٰىل االشتغال يف القضاء ة، افلصالكا

 :بيهتن]] ٢٢٤ [[ص/

وجوب  امل   ت ذهب  إٰىل  العقاب عتزلة  وإالَّ عن   سقوط  لقبح دها،   

العايص  ب تكليف  إ ع عد    مل صيانه،  طري   َق يب   ذ  إ له  اخل ق   نم روج  ٰىل 

  .عقاب وام ال  د عىلٰ   مبنيٌّ   هو و    الثواب، إىلٰ ق  ي ر ه طل  فلم يبَق   العقاب، 

تفضُّ أنَّ إٰىل  جئة  ملرا  وذهبت وإالَّ ه  قبول،  لوجب  عذر    من ل 

 ة. ءعظم اإلسانا بأإلي أساء
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 :ذنيبت

ه أبو  أهنَّ ذهب  إٰىل  تصحُّ اشم  ال  ألنَّ   ا  آخر،  دون  قبيح    من 

منا أنْ   بيحالق  لتوبة  لقبحه،ك ت  جيب  مل تكنإالَّ و  ون  مق    ة  لبو توبة 

ضه  عبتاب من  فلو  ،  ميع اجلصل يفقبح حاوال  كن مقبولة،ت  مل  وأ 

 توبته ال للقبح. أنَّ  غريه لكشف

أ  عيلٍّ وقال  تصحُّ بو  وإ:  صحَّ   الَّ ،  دون  إلتيا  ملا  بواجب  ان 

جيب  توبال  ألنَّ   ،بواج فة كام  كذا  لقبحه  القبيح  لواجب  اعل  من 

لوجوبهجي  امإنَّ  االاقتٰىض   فإنْ   ،ب  يف  ش  ااألوَّ رتاك    ن منع  ملل 

 ك. رتللفعل واني ااهر بظفرق وال لثاين.يف ا ذا خصيص فكلتا

*   *   * 

مة احل /مناهج اليقني   ):هـ٧٢٦ت  (يلِّ العالَّ

 : يف التوبة :اينالث داملقص]] ٤٤٣[ص [

الندم عٰىل ابأهنَّ   اشم التوبةو هأب   وقد حدَّ    م عىلٰ ية والعزصملعا 

امل البالتو  ودة، ألنَّ عاترك  بذل    باذالً ص  شخلا ون  يك وال    ،وسعة 

 الف. سلٰىل امه عند عمعاودة ك املٰىل ترزم عذا عإ الَّ إعه وسب

عىلٰ  العزم  جعلوا  تركومجاعة  رش املعاو    ج  طاً دة  ال   ، ءاً زفيها 

 .اً جزءوال  رشطاً  وحممود مل جيعله

إنْ ]  ٢٤٤/٩[ التوبة  المنت  كا  مسألة:  فعل  ن  تضمِّ امل  قبيحن 

اإل إىلٰ لرضيصال  القبهه  أشا  مو  ظلامً كان    فإنْ الغري،    ر  ذف من 

تصحُّ ال  هنَّ إف  ،غريهو اخلروقب    املإىلٰ   جل  حقوقهم  ظلوم  من  و  أ ني 

االأ إٰىل ورثتهم   ااب  تستيو  يتمل  نْ إمني، وملظلومن  ن يف احلال  مكَّ  

عم عزم  ذلك  متٰى   ىلٰ ن  وإنْ أدائه  أمكن،  إضالالً     تصحُّ ف  كان    ال 

 . لهبطالن قو هأضلَّ  ن ملبنيِّ يُ  د أنْ  بعالَّ إ وبةالت

القتضمَّ ي  مل  نْ وإ إىلٰ رضالإيصال  بيح  ن  الغر  ك  يف  ري  ة توبلافٰى 

 العزم. ندم وال

  وقت   كلِّ   ئه يفداأ   ن يصحُّ جب وكاكانت من إخالل بوا  وإنْ 

أدائه إالَّ   كاة مل تصّح كالز بوقت وكان    اختصَّ   إنْ املكنة، و  مع   بعد 

ع  ء مايف القضغال  الشتابعد    الَّ إ  تصّح لصالة مل  كا  ضاؤهق   يصحُّ   اممَّ 

 .لعزموا مدفٰى النيد كه كالعقضاؤ حُّ صا ين ممَّ مل يك وإنْ  ة،كنملا

أنَّ واع إنَّ   لم  تصحُّ التوبة  الق  ام  ندموقع  ذاإبيح  عن  عليه   اً ت 

من    وألنَّ   .ح جهة رصفلقبجهة ا   فإنَّ بحه، وهذا ظاهر،  جل ق أل

اخل عن  رضرهألمر  تاب  وكتائباً   دُّ عَ يُ   ال  به   جل  م،  ك  تر   نذلك 

  غري   توبته   إنَّ ه، فلا لفعمنه  ولوال خوفه ،  را نلن اف مخوبيح للالق

 ترك الواجب.  ول يفالق كذاو صحيحة،

قا لقبح الم عىلٰ يند  أنْ   ل: جيبومن الناس من  جه ولو  هقبيح 

 . ]الفاخل ع عٰىل هذاويتفرَّ [قبحه، 

هي  ]  ٢٤٥/١٠[ تصوالت   نَّ أ مسألة:  هل  من   حُّ بة 

 ال؟   أم  قبيح قبيح دون] ]٤٤٤ [[ص/

أبذ عهب  وادَّ ازجو  إىلٰ   يلٍّ و  عمجاإل  عٰى ه  أبو  وذه  ،ليهاع  ب 

  ن أمري  قايض القضاة قول أيب هاشم عوحكٰى   منه،نع  ملإٰىل ا  هاشم

 . موسٰى الرضا  بن يلِّ أوالده كعوعن  ني املؤمن

هأ ة  حجَّ  إنَّ القب  أنَّ   اشم يب  تُ يح  تركف  ،هلقبح  كَ رِ ام  ما    يجب 

ه جيب  إنَّ ف  ،اضتهموانة حلمَّ رُّ  آكل الال  قول:ة، كمن ي العلَّ ه يفاواس

 ة.ة حامضانمَّ رُ  لَّ يأكل كال   أنْ 

عبأ   احتجَّ و صحيح   أنَّ ب  يلٍّ و  واجب  دون  بواجب  اإلتيان 

فإنَّ مجاعاً إ يُ صام    من   ،  التوبة عن [وكذا    صومه.  يح صح  لِّ َص ومل 

قبيح    بيحق  الرش مثله].  دون  كام  أنَّ   :ةطيَّ وبيان  اجته  من  لتو ب  بة 

من  لزم  إنْ ، ف بهجوول جب الواب فعل ام جيإنَّ  ككذل  قبحه،ل بيحالق

العائح  القبشرتاك  ا مالت   حُّ صتال    أنْ   ةلَّ يف  من  وبة  لزم  البعض،  ن 

 .البعض صحَّ  ية أالَّ العلَّ   بات يفاشرتاك الواج

الفرق  قال هاشم:  ا   أبو  بني  والرتك،  لفعواقع  تارك    فإنَّ ل 

  كالً آ  حموضةللكل هلا  اآل  وليس  يع،اجلمها ترك  تضموانة حلمَّ الرُّ 

ك  الرتصورة    ل يفاألكنع من  املا  طل، ألنَّ با  لا ثاملهذا  جميع، ولل

يس فعل فلا يف صورة الجب العموم، وأمَّ ذلك وفل  ،وضةمهو احل

احلمو  لألكل   تيضاملق ال ضهو  دواع  ،غري  ة  مع  جيب  ،  بل  فال 

 وم. لعما

أبو   أنَّ واعلم   ول الق الَّ به إص عنوال خال  مالزهاشم    ما قال 

لالقبيب عن  جتام  نَّ إ  لتوبة ا   بأنَّ  قبحه،و  هحبقح  يف    شكَّ   وال  لوجه 

الالقبائ  نَّ أ  ويف  تتشابه  ح  القبح،   وإنْ   القبحجوه    يف  تشاهبت 

أبا  وألزمو  ةذا رسق حبَّ إدي  ليهوايف صورة    مجاعق اإلهاشم خرا 

ال عن  يتب]]  ٤٤٥[[ص  /ة  ديَّ يهووتاب  الرس   ومل    إنَّ ف  ة،ق عن 

 .إمجاعاً لة قبو ته متوب

التوبلمسأ]  ٢٤٦/١١[ واجة:  أمَّ ة  فألهنَّ الن  ع  ابة،   ا كبائر 

ا للرض  دافعة هور  فالع  لذي  مطلقاً وأمَّ   جبة،وا  ن وك تقاب   ا 

تعاىلٰ  كقوله  ٰ و�ُوا  تُ   :فبالسمع 
َ

تَْو�َ اهللاِ   إِ�   
ً
نَ ة   

ً
  ُصوحا

 . ةوبت من وجوب ال األنبياء من دين  مَ لِ ، وما عُ ]٨ :[التحريم

هل جيب  بعد  كرها من  ذ  ثمّ   ب عنهاا تاعصية إذمل اوا يفواختلف

 ها؟ عنة  بوتال
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  أنَّ   هاشميب  أ   ةحجَّ   .خرونوجبه آ، وأ جيب  شم: الو هاقال أب 

فُ  قد  التع  َل عِ الواجب  بهبُّ فيسقط  بأنَّ آلخروا  احتجَّ و  .د  ذا  إه  ن 

فإنْ ذ من  كرها،    الَّ إن  لك ال يكور عليها وذمرانفسه االست  وجد 

فايد  دبتج واججت  يكونلتوبة،  وإنْ باً ديدها  وجب    جيد  مل  ، 

يعالب  يتاآل  ألنَّ   دها،جتدي ال  ستوبة  اللم  فيجب   هبا  عقابقوط 

 . ضعف هذا  ويف .دهاجتدي

إ]  ٢٤٧/١٢[ املعتزلة  ذهبت  أنَّ مسألة:  قاب  الع  سقوط  ٰىل 

 . له تفضُّ نَّ إ :، وقالت املرجئةواجب ند التوبةع

 بوجهني:  ملعتزلةت ااحتجَّ 

بالق  أنَّ   ل:وَّ األ الع  دمعول  يقتيضسقوط  ا ق   قاب  تكليف لبح 

حينَّ إ  هنَّ أل  ،ايصالع  حقِّ   يف تام  الإىلٰ   الً وصُّ سن  ال  والث  ،ثواب  واب 

إحقاق  است  امعجي طريق  له  يكن  مل  فلو  الالعقاب،  متخلُّ ٰىل  ن ص 

 ه. فلقبح تكليعقاب ال

أنَّ ا جيبلثاين:  الذمِّ   ه  التوبة،عق  سقوط  سقوط فيج  يب  ب 

 خر. آلا  املعلول وي هاب الذالعق

رف صدق وعه  يلر إه واعتذغري  ساء إىلٰ أ من    ألنَّ ل، فوَّ األ  اأمَّ 

ت  ه ذمَّ ط  سقِ يُ   أنْ ليه  وجب ع  ذاره اعت ذمَّ وم  ،ةساءاإل  كل عٰىل  ه  تٰى 

 ه العقالء.ذمَّ 

  صية، فلامَّ املع   هلام معاً قتيضمل ا  فألنَّ   ثاين،ا الوأمَّ ]  ] ٤٤٦ص  [[ /

 قاب. لع ق اتحقااسري يف  ثلتأ خرجت عن ا  المنا أهنَّ ع  ط الذمُّ سق

عفو ي الوه  ،التوبة  غري  يقاً له طر  نَّ بأل  األوَّ   هم يفعلي  َض ُرتِ اع

يد ثوابه عٰىل عقابه  يث يزم بحأهير  ات عىلٰ لطاعه من اكثار است  أو

عق تسليو  ،ابهفيسقط  عدمع  الطم  نمنع  م  اعريق  ستحقاق  دم 

 ا منقطع.لعقاب عندنا فإنَّ  ،لعقابالثواب وا

بويف الثاين  ونامل  من  قب جوع  م لِّ ُس   ولو   عتذار،اال ول  ب 

  تيض ح يقالقب فإنَّ وض، ه منقأنَّ  مع ،نيمت لشاهد غريا ياس عىلٰ قفال

  قبيح عن رج الال خي مَ ه تعاٰىل، فلِ يف حقِّ  ب كاملعقا ايض توال يق ذمَّ ال

استحتريَّ مؤثِّ  يف  ا قه  مؤ  وال   شاهداً   لذمِّ اق  عن  يف ريَّ ثِّ خيرج    ته 

 لعقاب؟ تحقاق ااس

ل والقب   كان لوجوب  السقوط إنْ ب  و وج  ن بأنَّ روخاآل  احتجَّ 

إليه    عتذرا  مّ اءات ثاإلسريه بأعظم  غ  ىلٰ إاء  يكون من أس  أنْ   وجب

اعومل   اليذمُّ   ارهذتيقبل  وإنْ ه  كذلك،  وليس  أل   عقالء،    نَّ كان 

املال منأ ا  هب  قَّ ستحثواب  باطلالعق  كثر  فهو  هبا  مرَّ   ،اب  ن  م  ملا 

 . بططال التحابإ

إواأل قالوا:  ممَّ نيَّ سامباجل  قالتعلُّ   نَّ وائل  التات  يوجب   ، بعذُّ ا 

عالشتغال   هبا  االنفس  املالئموالعقملن  هلت  فالة  عٰىل    ندم  توبةا، 

عإقالو  قالتعلُّ ذلك   مسقطف  ،نهع  يدلُّ ألنَّ   ،للعقاب  هو  عٰىل    ه 

 ت. املعقوال س إىلٰ النفالتفات 

ذ]  ٢٤٨/١٣[ الشيوخ  مسألة:  مسقطة لتو ا   نَّ أ  ىلٰ إهب  بة 

 ا.واهبث  ة له بكثرةا مسقطهنَّ أ  إىلٰ قوم  ذهبوا، ذاهتللعقاب ل

ب  احتجَّ  وبالغ  أ   من  أنَّ املشايخ  ا ساء  قبالعتذايف  ذمُّ ر  ال  ح  ه 

لكاتذار، ألنَّ باالعدح  امل  قاة استحقلكثر لو كان كذلك  ن ذلك  ه 

إلباإلحسا بعن  اإلساءةيه  أنْ فكا  ،د  جيب  يسقط  ن    إالَّ   الذمُّ   ال 

 سها. بنفقطة ا مسهنَّ أ نا علم اً  سقط مطلقفلامَّ سان، باإلح

أ ف بأهنَّ املخال  جَّ واحت سقطه يف أل  هاسفبن  سقطت العقاب ا لو 

 ة. اآلخر لدارا

فارضعامل  :وابواجل]]  ٤٤٧[[ص  / بكثرة  إهنَّ ة،  أسقطته  لو  ا 

 خرة.اآل   الدارقطته يفالثواب ألس

 إليها. ملجأ ا ألهنَّ  ،ةار اآلخر تحقاق هبا يف الد اسالال يقال: 

نألنَّ  فالا  يقول:  هبالعقا وط  سق  تحقُّ س  ملجنَّ أل  ،اب  ،  اإليه  أه 

  لقبحها.ال يةصعاملنادم عٰىل   هألنَّ 

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤(ت  يديللعبا يند الدِّ عمي هوت/الَّ ق الإرشا

اخل  ]]٤٢٥[[ص   عدم  امسة:[املسألة  قبووجو  يف  ل  ب 

 :التوبة]

جيب    وبةوالت(  ف:املصنِّ  قال اقبوال  عٰىل  ألنَّ تعاىلٰ   هللاهلا   ،  

العر  ءيسامل ق حيس  فيف  توبتهن  اإلوحيس  بول  نه، ععراض  ن 

 . )يضاً ع وجوهبا أ مني ءالدعمجاع عٰىل اواإل

ظ(ارح  الش  قال يف  )هاهنامون  تكلِّ امل  فاختل(  :)هلُّ دام  أي   ،

عىلٰ  قبوهلا  اهللاوجوب  املمون  البرصيُّ فقال  (،  تعاىلٰ     إنَّ ن  ه  عتزلة: 

اهللا جي قبول  تع  ب عٰىل  منه    ،التوبةاٰىل  العىلٰ   )قابالعويقبح  ذنب   

عنهالذ تاب  هب  هألنَّ (رتكبه،  م  ي  الب  .ايسقط  ه  إنَّ :  ونيُّ دغداوقال 

يف  قبوهلجيب   حيث  أ   )داجلوا  حيسن وال  (،  اً وادج  تعاىلٰ   كونهي 

 . )الً ضُّ اطه تفويكون إسق ،العقاب بعدها

القوهذ باطل،  ا  عٰىل    نَّ ألول  االذالعقاب  بعد  مل بة  لتو نب  إذا 

قاطه  سف جيعل إفكيجب، قبيح والارك وت ،اً كان قبيح اً حسن يكن

 ؟الً تفضُّ 

قومو( أصحابنا    ذهب  من  أنَّ   إىلٰ من  حيسن  علِّ املكه  قاب  ف 
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وإسالتا تقاط  ئب  اخو  ،الً ضُّ فعقابه  أيب  هو  الشيخ  تيار 

 هني:ليه بوجع دلَّ واست ، إسحاق

أنَّ األوَّ  ا  ال:  نحكميف  ء امليس  من  التوبةقبول  بحسن    لشاهد 

عوبحسن    ،ذنبامل أسم  نَّ فإ  رٰى،خأُ   ارةً ت  نهاإلعراض  إٰىل  ن  اء 

 ه. قبول جيب ه الإليه، فإنَّ ر تذعيبل ءات، ثّم أق ساظم اإل عه بأغري

وبتهم قبول تتعاٰىل يف  الدعاء إٰىل اهللا عىلٰ  معةة جممَّ األُ  أنَّ  لثاين:ا

ه ، ألنَّ )لكن فعل ذا حسمل  جباً ان ذلك والو كوليه فيه،  ع إالترضُّ و

 حلاصل.كون حتصيل اي

 : ة واجبة]التوب  نَّ  أة: يفة السادسلسأ[امل

ا عىلٰ (ف:  صنِّملقال  لقضد  عبلا  والتوبة  ا واجبة،  لعقل اء 

 .)جوهبامع بوالرشو

القا  ]]٤٢٦[[ص  / ظلُّ (شارح  ل  أصحابنااتَّ (:  )هدام   ) فق 

الت  عىلٰ (  ةاإلماميَّ يعني   عووجوب  الكبائ بة  ال  )رن  ب،  ذنومن 

املعتزلمذهوهو  ( وأمَّ ةب  ا،  فقد  ا  عيلٍّ   ذهب لصغائر   إىلٰ   أبو 

 .شماهبو وخالف فيه أ ، أيضاً  اة عنهوجوب التوبأي  )هباووج

 . لسمعل والعقاف(جلملة  يف ا  )توبةب الوجو  عىلٰ   يدلُّ ا ما  أمَّ (

العقلأمَّ  دافعةفألهنَّ   ،ا  أ ر  لرض  ا  مظمعلوم  العق  )،نونو  ب  اوهو 

  علوم احلصول ه مفإنَّ ه،  توبة عنال  ب الذي تقعنبسبب الذ  ستحقُّ امل

مظلوعيديَّ اند  ع جموِّ   نونة  واالغفر  زيعند  أو    الً تفضُّ عفو  لان 

 .اً قطع الرضر ذلك دفعوبة ينبالتو ،فيه  يِّ نبلاعة بشفا

الرض  ،واجبر  رضال  عفود( دفع  يتّم  مل  إالَّ وإذا  هبار  أي    ) 

ب  الواج  ما ال يتمُّ   من وجوب كلِّ   مقدَّ ا تمل  )ت واجبةكان(  توبةبال

  ة، بالتو وجوب قبول ٰىل تقديرع  يتمُّ ام إنَّ  لدليا الوهذ ، بهطلق إالَّ امل

تقدير  اأمَّ  مذهكام    -  قبوهلا  وب وج  معد  عٰىل  املهو    -   فصنِّب 

 ملظنون. م أو ام كوهنا دافعة للرضر املعلولَ ع يُ ال ذٍ ينئح األهنَّ ال، ف

اأمَّ (  يَ :  اىلٰ تع  هلفقو  ،لسمعا 
�
�
َ
أ ينَ هَ ا  ِ

�
تُو�ُ نُ آمَ   ا ا� ٰ اهللاِ   وا وا 

َ
  إِ�

 تَوْ 
ً
  �َة

ً
 . )]٨ حريم:الت[ نَُصوحا

ال   الوعيديَّ الفاسق    ليتناووهذا  ليسوا  هنَّ أل  ،ةعند  نني بمؤمم 

 دهم. عن

ممَّ وأ ( يدا  الهبا  وجو  عىلٰ   لُّ ا  اآليةعن  فعموم   ) صغرية 

إرصالتوترك    وألنَّ (  .املذكورة عٰىل  بة    واإلرصار   ،ةيملعصاار 

يمكيح[قب ال  ا]  منهخلُّ لتن  بالتوبالَّ إ  ص  فتكون  واجبت ال  ة،    . ةوبة 

  ني القبيح يع  )وهو  ،كونه قبيحاً ام جتب لإنَّ   عن القبيح  التوبة  ألنَّ و

 ة. كبري ة أوغريص اء كانت، سوهاكلِّ  بائحالق يف )عامٌّ (

هاشموحجَّ ( أيب  أنَّ   -  ة  إنَّ الت   وهي  دام  وبة   ، رللرض  فعاً جتب 

د  ا ق ، ألنَّ باطلة( - رة ا تقع مكفَّ ، ألهنَّ )صغريةيف ال و غري حاصلهو

أنَّيَّ ب هوجه  و  نَّ ا  ال  الوجوب  الق  ةصغرياشتامل  سواء  عٰىل  بيح، 

 .)رضر أو ال عىلٰ  لشتما

من قبيح   حُّ بة تصالتو  نَّ أعة: يف  لساب سألة ا[امل]]  ٤٢٧[[ص  /

 :]دون قبيح

مول(ف:  املصنِّقال   رشويس  الندمن  اعىلٰ   طها  مجيع   ، لذنوب 

لإالَّ و ذنوبأ   و لزم  ق   إٰىل شخص  اً ذنبت  له  ل  قبَ تُ   ال  أنْ   لامً وكرست 

 . )اطلوذلك ب ،رسهتذر من كعألم و أذكر القوبتي لو ملت

ظد(الشارح    الق  من  مجا  ذهب(  :)هلُّ ام  اإلأصحاعة  ة ميَّ امبنا 

نٰى دون  ن الز وب عيت  كأنْ   )قبيح  من قبيح دون  التوبة تصحُّ   نَّ ٰىل أ إ

 أو بالعكس.مر، ب اخلرش 

 .صحُّ : ال تاشمه وقال أبو(

أصحابناوحجَّ  صعىلٰ   )ة  عالتوة  حَّ   أ بة  القبيحن  دون  حد  ني 

أسمنَّ  الشخص  نَّ أ(خر  اآل لو  بأنواعغ  ىلٰ إاء  ا    ثمّ   ساءات،اإل  ريه 

أذً   فعل لامك،  سرياً ي  ىبه  كرس  قلمو  تلك    من  إليه  اعتذر  ثّم  ه، 

االساءات  اإل منعتذوترك  الكرس  ار  فإمقل  ره  اعتذا  يصحُّ   هنَّ ، 

ر  تذا االعذلك   كانليح  من قبيح دون قب التوبةتصّح و مل فل ل،قبَ ويُ 

س يك أنَّ   ٰى بمعن  )،واءوعدمه  ال  مقبوالً ه  قطعاً اطب  وهو(  ،ون   .ل 

قة،  دون الرس ة  وديَّ اليهعن    بثّم تا   مهاً رسق درلو    وديَّ اليه  ألنَّ و

 مجاع.باإل ه يكون مسلامً فإنَّ 

 ، ه قبيحاً ونلك  تصحُّ   امنَّ وبة عن القبيح إتال  شم أنَّ  هاة أيبوحجَّ 

  ب ة يوجيف العلَّ   االشرتاك  نَّ ، أل)قبيح  لِّ  ك الندم عىلٰ هو يقتيضو

 ك يف احلكم.االشرتا

تقدَّ ه  ابوجو( مم  ما  اليف  دااإل   فإنَّ   ،)يِّ يهودثال  ٰىل ع  لٌّ مجاع 

  عن   ت التوبةد متَّ ، فقةليهوديَّ ة عن ا ق بالتوبام يتحقَّ وهو إنَّ   ،هإسالم

 بيحة.القدون الرسقة ة القبيحة ليهوديَّ ا

أنْ لت وا  اجلواب  يف  إالتو   نَّ إ ل:  قا ي   حقيق  تصحُّ نَّ بة  قبيح   ام  عن 

ية ، غا آلخر لذنب ايف ا غري حاصل    نيَّ ع امل   وذلك القبح   ، عنيَّ مل بحه ا لق 

أنَّ يف اما   ي لباب  يست لرتك ل ة يف امطلق القبح، لكن العلَّ ه يف  شارك ه 

ال مطل  القبح  ،  قبح ق  يتحقَّ ملخصا بل  فال  يف   قوص،  ة علَّ   االشرتاك 

به    املختّص حه املعنيَّ لقب حني  حد القبي أ   عىلٰ فال يلزم من الندم    دم، الن 

  بح.لق الق  مط قه يف واف   إنْ نه و ف له بتعيُّ ال خ مل ا خر  القبيح اآل  ندم عىلٰ ل ا 

*   *   * 
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 ): هـ٨٢٦(ت  املقداد السيوري /احلرشيوم  نافع ال

 :بةوب التووج يف]] ١٤١[[ص /

م قال  بة.التو وب ووج :]حليلِّ ة ا[أي العالَّ

هقأ  التوبة  يف  ىلٰ ع  ندمال  يول:  والرتكايضامل  القبيح  يف  ،    له 

 .الستقباال يفه ليإ ودة عدم املعالعزم عىلٰ او ،الاحل

النلوج  ،جبةوا  يوه إوب  إخالل    قبيح  كلِّ   ىلٰ ع  مجاعاً دم  أو 

الس  .بواجب عىلٰ ولداللة  وجوهبمع  دافعلكوهنو  .ا  لا    ر، رضلة 

الرض مظ  وإنْ ر  ودفع  لكو فيندم    جب،وا  نوناً كان  القبيح  نه  عٰىل 

خلوف  ،حاً بيق  لدفع  ار  الن  ال  عنوال  ملإالَّ و  ،فسهن  الرضر  تكن     

 توبة. 

كان    فإنْ   .يمدآ  حقِّ   و يفاٰىل أ ه تعحقِّ   ا يفإمَّ   الذنب   نَّ أ م  علا  ثمّ 

فإمَّ حقِّ   يف تعاٰىل،  فعه  من  قبيحا  عوال  الندمه  في  يفيكف  ل    ىلٰ عزم 

املعاودع أو  دم  إخة،  بو من  أفإمَّ ،  اجبالل  ب  نْ ا  وقته    اقياً يكون 

وذلك  يتأفي منه،  التهو    به،  ووبة  خرج  فإقتأو  أنْ مَّ ه،  سقط  ي  ا 

و م  عد  ىلٰ ع   زموالعالندم    يكففي  ،العيد  ةصالك  قتهبخروج 

ا  إمَّ دمي، فآ حقِّ  كان يف يجب قضاؤه. وإنْ ف ،قط يسو الأ  ،عاودةامل

عالمه وإ  وبة إرشاده ت، فالخطيئةفتوٰى  ين بد  يف   الالً ون إضيك  نْ أ 

ظلامً أطباخل أو  فالاحل  من  حلقٍّ   ،  إيصاله  من  توبةقوق،  أو  ه    إىلٰ إليه 

 ه.علي العزم فيجب ،عليه ذلكر ذَّ عت نْ إاب، وهتِّ ثه أو االروا

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦(ت  د السيوريملقداا /لبني اطرشاد الإ

ا]حليلِّ امة  عالَّ ال  [أي  قال]]  ٤٣٠[[ص   يف   :سعالتابحث  ل: 

اله  ذ لوإة،  دعاوملعٰىل ترك ا  ة والعزمٰىل املعصيم عدة: وهي النبالتو

 م. غري ناد ف عن كونهلكش

  ق حقَّ مل تت ظلم  كانت عن نْ إف ر،رضلل ا دافعةهنَّ اجبة، ألووهي 

باالَّ إ حقِّ ىلٰ إأو    ،ومظلملاٰىل  إج  خلرو  عن  ورثته  االستي  أو  هاب،  ه، 

تتحقَّ ضإعن    كانت  نْ إو  ليه.ععزم  عجز    نْ إف مل  بالَّ إق  الل  عد   

الضالِّ رشاإ فعل خم  نْ إو  .د    -   ]]٤٣١/[[ص    هب  تصٍّ كانت عن 

عن ترك  ت  انك  نْ إومان.  تقدِّ العزم املولندم  ٰى ا كف  -  ر ب اخلمكرش

اء كفٰى الندم  القض جيب مل  ول فعله. و بالَّ إ ق تحقَّ مل تلزكاة ب كاواج

 ن.والعزم كالعيدي

بواجب  ان  تياإل  نَّ ، أليلٍّ ع  يبأ قبيح عند  دون    بيحق من    حُّ ويص

ودو ممكن،  ن  الواجبةفاجب  التوبة  كع  كذا  و  أب  ومنع ذنب.    لِّ ن 

أل تُ نَّ إة  لتوبا  نَّ هاشم،  كانت  إل  قبَ ام  وا  يحقبلامن  ذا    لقبح لقبحه، 

ف ذلك عن ه كشن غريدو  حيب عن قبو تايع، فلاجلميف    مشرتك

 لقبحه. ال  يحعن القب كونه تائباً 

الو أمَّ  جينَّ فأل  ،اجبا  أنْ ه  لوجو ي   ب  جيببهوقعه  وال  وم  عم  ، 

فوا  كلِّ  الفعل،  يف  آك(  :لقا  من  نَّ إ جب  هذال  ا ل  انة  مَّ لرُّ ه 

أنْ جي  )اموضتهحل عن  ب  حانمَّ رُ   كلِّ   يمتنع  من ،  ضةماة  بخالف 

 .)موضتهاة حلانمَّ لرُّ ذه اكل هأنا آ(: الق 

  لة عىلٰ عتزاملل؟  تفضُّ   أو  ،قاب بالتوبة واجبط العسقو  وهل

 قرب. وهو األالثاين، عة عٰىل مجاو واملرجئة ل،وَّ األ

لزيادة    أو  هلا،وجوب قبولا  مَّ إو وجب السقوط لكان  ه ل ا: أنَّ لن

األأمَّ   ،باطالن  قسامنوال  .واهباث أنَّ نَّ ألف  ،لوَّ ا  يلزم  أساءم  ه   ىلٰ إ  ن 

ا ه بأعغري إلياعتذ   مّ ث  ساءات إلظم  وار  قبول عذره،  وجب  لتايل  ه 

فباإلل  باط وأمَّ املقدَّ كذا  مجاع،  مرَّ فل  ،ثاينال  ام.  بطالن    ام  من 

 بط.تحاال

بأنَّ واحتجُّ  جيبا:  مل  لو  تولسقا   ه  لقبح  بعد ال  كليفط  عايص 

لو  ه  مة: أنَّ الزه. بيان املثلم  مقدَّ مجاع، فاملباطل باإل   لتايل، واعصيانه

بلَّ ك اف  الثوابمَّ إائدة  الف  انتكللعصيان  عد  غ  ،ا    ين والثا  .ريهأو 

حمال  وَّ واأل  .اً مجاعإل  باط استح  للتنايفنا،  هل  الثواب  بني  قاق 

وال  لوا استحعقاب،  من  للعايص  اقاخملص  حينلق    ، ئذٍ عقاب 

 كليفه. ان يقبح توك

من نع  د سبق، واملوق ق  ساالفدوام عقاب    املنع من  واب:واجل

أو  الع  جلواز  خلص،امل  عدم والطارة  ثكفو،  عٰىل  عات  زيادهتا 

 ب.العقا

 مسائل: ثالبحهذا ول: يف أق]] ٤٣٢[[ص /

يف  وىلٰ ألُ ا حقيق:  التوبة،  بيان  مسباذ  إة  بالتصوُّ لتصديق  ر، وق 

 قول: فن ،هار حقيقتوُّ تص عىلٰ حث فيها بال ففيتوقَّ 

هاشم  أ ذهب   أنَّ إبو  الندباع  ةبلتو ا  ٰىل  عن  عىلٰ رة  فعل م    

بة من  مركَّ ، فحقيقتها  قبالً ا مستتركه  ىلٰ عوالعزم    ، يةاملاض  عصيةامل

 . خاصٍّ وعزم  دم خاصٍّ ن

ية فعل املعص ىلٰ ي ع، أ خلاصُّ ها هو الندم ا يقتحق نَّ إ ل قوم:وقا

داخ  عزمالا  وأمَّ   ،املاضية ثمّ حق  ل يففغري  الفوا  اختل  يقتها.  زم عيف 

رشط.   هنَّ إم: ل بعضهفقا رشط أم ال؟و  ه  لهخل ه غري دانَّ إحيث 

  . زماً ون اليك   يمكن أنْ ه غري رشط، ونَّ إ:  رزميواخلاحممود    وقال

ان  م  لفتحصَّ  أنَّ لكالهذا  لاالن  م  العازم  بتائدم غري  اتِّ يس  ،  اقاً فب 

أنَّ نَّ إو يف  اخلالف  ت عد  ام  لزواوم  جزبته  ال  أوء    لزوال   لتوبة، 
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أ رشط ال  وها،  وقد  لزوال  حكق األ  تعرفزمها.  كام  ، يتهاوال 

 وحينئذٍ ليس بتائب،    نادم  غري  ازمعلا  أنَّ   عىلٰ مجاع  ع اإلك وق ولذل

 .ئالً طا نفعاً   جيديالف الاخل

احلحتقيو أنَّ اق  بدَّ ل  ال  ا  ه  ميف  ندلتوبة  يفن  احلالم  يف و  ،  ترك 

ل  عَ ُجي   ز أنْ جيو  حينئذٍ ستقبال، وااليف    دم العودع  عىلٰ وعزم    ،احلال

رش أ   عزم جزءاً ال املمن حذلك    يرضُّ وال  .  و الزماً أ   اً طو    . عنٰى يث 

 ةم حجَّ قو  لِّ ولك  . مقول أيب هاشف اختيار  املصنِّالم  ن كم  ويظهر

 الت أشبه.وَّ املطبهم هي عا مدَّ عىلٰ 

أو   ،ئراصغ  أومجيع الذنوب كبائر    ة واجبة منتوبهل الانية:  الث

الع عيلٍّ أ بنا وأصحا  ؟ ذهبئر ال غري كبان  ل، وَّ ألا   ىلٰ إي  ئابَّ اجلُ   بو 

 . ثاين الىلٰ إشم و هاوذهب أب

بأ حابنأص  احتجَّ ]]  ٤٣٣  [[ص/ لرض التو  نَّ ا:  دافعة  ر  بة 

مظنمعلوم   وأو  فهو  كان    امكلَّ ون،  عن  ا  مَّ إا  هنَّ وأل  .جباوكذلك 

حمرَّ  واجم  فعل  ترك  وكلُّ أو  قبيحان،  ومها  تريقب  ب،  جيب    . كهح 

ٰ    او�ُوتُ :  تعاىلٰ موم قوله  ولع
َ

 اِهللا تَْو�َ إِ�
ً
 وُص نَ   ة

ً
  ]، ٨  ريم:[التح  حا

 . املطلوبوهو وجوب، ر للماألو

أ حجَّ  هاة  أنَّ يب  لنَّ إالتوبة    شم:  جتب  الام  غري وهر،  رضدفع   و 

 ر.ئال يف الصغحاص

 ر هبا.الرضدم حصول ن عواجلواب: املنع م

التال أقسام  يف  أنَّ ا  ،ةوبثالثة:  عنمَّ إ  وبةالت   علم  حقِّ ذن  ا  يف    ب 

أو عن حقٍّ تعاىلٰ   اهللا الث  نْ إف  .يمدآ  ،  أنْ مَّ إف  ،اينكان  ن ذلك  يكو  ا 

  ، الي� ما اكون حق� ي ا أنْ مَّ إف ،لوَّ ان األك نْ إ ف .الً ضالإأو  ،ب ظلامً الذن

 . رضاً عو أ  ،دماً أو 

، أو  قِّ حستاملٰىل  إ باخلروج  الَّ إق التوبة  حقَّ لني مل يتوَّ كان األ  نَّ إف

املا  من  رثتهو تسليل،  ذلك  نفسأو   .ابأو االستيه  للقصاص،  هم 

 ره. تعذُّ   ذلك معٰىل و والعزم ععفالو

 أو   ،ه ثلب عرضهاملغتاب أنَّ   د بلغان ق ك  نْ إف  ،لثالثان اك  نْ إو

ن كا  نْ إو   .اب منه الهتِّ ذر إليه واالع  نم  بدَّ   الف  ،لوَّ ألكان ا  نْ إف  .ال

 .كرهام ذكلَّ  له تغفره يسأنَّ  رويو .فٰى الندم عٰىل ذلكالثاين ك

الك  نْ إو تصحُّ فال  ،الالً ضإيكون    أنْ   وهو  ،اينثان   الَّ إ  توبةال   

 اطل.لك به ذلو ق   أنَّ    لهبنيِّ يُ  أنْ  بعد

حقِّ ك  نْ إو يف  عيك  أنْ ا  مَّ إف  ،تعاىلٰ اهللا    ان  القبيح    فعل  ن ون 

ا رشك الندمفيكف  ،مثالً   خلمرب  فيه  املتقوا  ي  ترك    .ماندِّ لعزم  أو 

أنْ مَّ إف  ،واجب ويك  ا  منفا  ،باقياً   قتهون  فعللتوبة  ة كالزكا  ، هه 

خأ   .واحلجِّ  قضاجي  أنْ ا  مَّ إف  ،هقتو  ج رو  كب  اليالصال ؤه    ، ةوميَّ ة 

بشتغاال  ةبفالتو كص  .لقضاءاال  جيب  ال  العيدأو  لتوبة  فا  ،ينالة 

 م.قدِّ املت لندما

ذهب أبو    أم ال؟  ،يحقب  من قبيح دون: هل يصح التوبة  ةابعرال

ٰىل إشم  اأبو ههب ابنه  وذل،  وَّ األ  ىلٰ ] إ]٤٣٤[[ص  /  يائبَّ اجلُ   عيلٍّ 

هونق  .الثاين اللق ا  اذل  قايض  أم  قضاةول  اعن    نني  ملؤمري 

 .رضا  ٰى الموس  بن يلِّ ده كعوأوال

عيلٍّ أ   احتجَّ  ببو  لو  أنَّ :  مالت  يصّح   مله  دوبة  قبيح  مل قبي  نون  ح 

والالزوا  ن بواجب دونتيا اإل  يصّح  باطل باإلجب،  فم    نَّ إ مجاع، 

ومل  نم خوم[ص  يصحُّ   لِّ صيُ   صام  بال  املالبالف.  ه]  أنَّ يان    زمة: 

يُ كامح  يبالق ا   قبحهك لرتَ   يُ لواجكذا  ل فعَ ب  من  زم  ل  ذاإه، ووجوبل 

ن بعض  ها دوبعض  وبة منت ال  حَّ  يصال  ة أنْ علَّ ال  القبائح يف  شرتاكا

 .ذلك أيضاً ستعامل الواجبات من ا زمل

ن ام كاكلَّ ، وقبحهالقبيح ل عن بةه جيب التو شم: بأنَّ أبو ها جَّ احت

مل   البعضم  تصّح كذلك  الصغأمَّ   .ن  الق  نَّ فأل  ،رٰى ا  هجهة  ي  بح 

مناملنجهة   والع  هوذ  ون فيك   ،فعلهعن  ف  رصه،  املقصود    لك 

والرتكبالن رشبتمن    نَّ وأل   .دم  إلاخل  رك  بمر  يُ اله  رضاره    دُّ عَ  

 ملفه  خومن النار، ولوال    اً القبيح خوفعن  ذلك من تاب  ، وكتائباً 

مل الكأمَّ و.  تائباً   دّ عَ يُ   يتب  مشرتكا  نَّ فأل  ،ربٰى ا  ع،  ميجلا  يف  لقبيح 

كاإو اذا  ت  كة،مشرت  ةلعلَّ نت  عفلو  ااب  لكشف ،  ةاصَّ خ  لبعضن 

 م. تقدَّ ملا  ،اطلوهو ب ،لقبحه  ح الللقبي ائباً ذلك عن كونه ت

ل والرتك، ل بني الفعحاصالفرق    أنَّ ة أبيه: بعن حجَّ جاب  أ و

  انة، مَّ رُ  ل كلَّ يأك ب أنْ جيوضتها ال حلمانة مَّ كل الرُّ أ من   نَّ وذلك أل 

ق  الرُّ آك  ال  :البخالف من  رك  يه تعلجيب  ه  فإنَّ   ،وضتهاحلم   انةمَّ ل 

احلانامَّ لرُّ ا  يعمج وات  أنَّ   الَّ إمضة،  عن  مللكشف  يرتكه  ة  نامَّ الرُّ    

 ها.موضتحل

أنْ   أنَّ   واعلم هنا  مقولة الق  نَّ إنقول:    التحقيق  ة  بالشدَّ   بائح 

  مطلق  مشرتكة يف كانت نْ إو حهات قبلفة جلهاتخم هيوالضعف، ف

جهة  يف    اركةله مش  قبيحالعبد عن    ابت  اذإ:  نقول  حينئذٍ القبح، و

وحقب توبته  وال  خ اآل]]  ٤٣٥  /[[ص  حلقبياذلك  عن    هجب  ر، 

توبتيلز غم  عن  مريه  القه  التين  تل  ليست  بائح  يف  له  ك مشاركة 

الدواعيختالال  ،اجلهة لو واأل  ف  وهلذا  هيودي    سلم أ   غراض، 

 .اعاً مجإ ة لقبوتوبته م نَّ إ ة، فصَّ افره خندم عٰىل ك صغرية وعىلٰ  مرصٍّ 

 . هوأوالد ننيم املؤأمري كالمل أوَّ ا يتوهبذ
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خالفسة:  ماخلا أنَّ   ال  مقبولال  يف  تعالقو  ،ةتوبة  َو وَهُ :  ىلٰ له 

 ِ
�

   يا�
ْ
ق

َ
� 

َ
 ا��ْو�َة

ُ
ع م  العقاب يسقط  ف أنَّ وال خال  ،ِدهِ ا َ�ْن ِعبَ بَل

لقبق  عَ َو�َ :  ىلٰ تعاوله  وهلا،  وا 
ُ
ا�ْعف . ]٢٥:  [الشورٰى   اِت ��ئَ س� ِن 

ه  عندهاقاب  لعا  سقوط  أنَّ   يف  َف لِ ختُ وا واجب  هل  ل ضُّ تف  وأ و 

ة  يَّ مامنا اإلأصحابئة وملرجوا  ل،وَّ املعتزلة باأل  عاٰىل؟ قالت ت  اهللامن  

األ وقال  باجلتعلُّ ال  نَّ إوائل:  بالثاين،  ممَّ اسامنيَّ ق  يوجب  ت  ا 

فالتوبة  مة هلا،  ئاملالاملعقوالت  س هبا عن  لنفال اب، الشتغيتعذال

والتعلُّ   لك ذ  عىلٰ   ندم عقالإق  للعقمسق  فهو  ،نهع    ال ه  نَّ ألاب،  ط 

 ٰىل املعقوالت. إس التفات النفعٰىل  لُّ يد

وط  ه لو وجب سقبأنَّ اب:  حصمذهب األعٰىل  ف  املصنِّ  احتجَّ 

] لكان  هباالعقاب  أو  مَّ إ]  قبوهلا  لوجوب   ايلوالتثواهبا،    ثرةلكا 

 . فظاهرة ،ةطيَّ ا الرشمَّ أ  .لهم مثملقدَّ فا ،باطل

األا  مَّ أ و قسممل  وَّ بطالن  الن  وجب  ه  نَّ فأل  ،يلتاي  ا  وهلبق لو 

ب  وأذه  ولده قتل    أنْ ثل  ، مساءاتريه بأنواع اإل ٰىل غإاء  أسان  لك

تل  ثمّ   أمواله، من  إليه  اإلاعتذر  وجب  العساءات  ك  قبول  ظيمة، 

ي مل  ولو  عقبعذره،  مذل  كان  العق  اً ذمومره  با  ،ءالعند  طل، وهو 

قب  لب وحيحيسن  عذره  فالراعإل اسن  ول  عنه،  قبوهليكو   ض  ا  ن 

 . جباً او

ث كا  لو ه  نَّ ألف  ،الثاينا  وأمَّ  كثرة  مسقطاً ن  هب  واهبا  لزم  ا  لعقا 

 م. ملا تقدَّ  ]]٤٣٦، /[[ص لو باط، وهحباطاإل

املعتزجَّ احت لو بأنَّ   لة:ت  العقاب  ه  سقوط  جيب  حيمل  مل  سن  

عصي  ايصالع  تكليف والالزابعد  باطنه،  فكذا   ،عمجاباإل  لم 

أنَّ ن املالزمةياب  .ملزوامل ال    وأ   ،ةائدفلا  مَّ إ  ليفهكان تكلف  كلَّ   ه لو: 

  . ضلغر لعاٰىل يفعونه تمن كم تقدَّ ملا ، مجاعاً إوالثاين باطل  .لفائدة

أنْ مَّ إل  وَّ واأل ت  ا  حصلك  يكون  الثوابالفائدة  غريه  ،ول    . أو 

باطل  االثو تقدَّ و  . أيضاً   عاً مجاإين  ك  مملا  الغرض  ومن  من ن 

باطلوَّ واأل  .لثوابل  ضرُّ عالتالتكليف   ول  ا  الَّ إ،  ع  جتاملزم 

وذينيفاتنامل أل،  عنَّ لك  سقوه  وجوب  عدم  تقدير  العقٰىل  اب  ط 

فلنفن احلممك  يكون دائم،    اقعاً ضه ورصول،  إليوهو  ه  فلو وصل 

 . الهو حمو ،افينينملتا لزم اجتامع ئم أيضاً لثواب الدا ا

أنَّ بواجلوا نخت:  أنَّ ا  والتكلي  ار  لفائدة،  هي ائلفا  تلك ف  دة 

التنااملع  واجتامب،  ا الثو ديدتق  عىلٰ زم  فيني    ، قالفاسعذاب    وامر 

 وقد أبطلناه.

 اب بأمرين: العق  قدير ثبوتٰىل تص عن التخلُّ ه يمكنَّ إ ثمّ 

 لنا عليه.ملا دلَّ  ،عن عقابه عفوحصول ال :لوَّ األ

أنْ ثاينال اليفع  :  طاعات  عايصل  تزيد  ك  بحيث   همعاصيثرية 

 وب.املطل وهو يفه،سن تكلحي ذٍ صم، وحينئخلا لو ق رها عىلٰ كفِّ تُ 

 *  *   * 
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