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الكامل اإلنسان الثاين: الباب





بفصليه. كله الباب لخاتمة الكامل» «اإلنسان الثاني الباب عنوان رشح تركنا





اخلالص(الذات)1 الوعي اخلامس: الفصل

بني القديم والعنوان الخالص»، «الوعي وهو كأساس الجديد العنوان نضع هل كثريًا، األمر يف ترددنا 1

التأويل نضع أم الجديد، التأويل بجواره ثم الرتاث لفظ أوًَّال نضع هل العكس؟ أم «الذات»، وهو قوسني
إىل منه الرتاث إىل أقرب املصنف هذا يبدو ال حتى الثانية الطريقة لنا فضَّ وقد الرتاث؟ بجواره ثم الجديد

التجديد.





الرباهنيعىلوجود أوًال:
اخلالص(الذات)1 الوعي

الذات؟ أو الخالص الوعي يعني ماذا (1)

التوحيد، علم هو التوحيد فأصبح اسمه أعطاه كله، الكالم علم لب هو التوحيد موضوع
يظهر الِفَرق كتب ويف واألفعال.2 والصفات الذات إثبات حول يدور كله العلم وأصبح
وتطوره املوضوع بناء يبدو ال ولكن وتجتمع.3 الِفَرق فيه تفرتق أول كموضوٍع التوحيد
املتقدمة العقائد كتب وتبدأ الِفَرق. كتب خالل من ال املوضوعية املؤلفات خالل من إال
ملوضوعات تقسيم أو تفصيل دون به مرتبطة األخرى املوضوعات كل وتكون بالتوحيد،

األخرى.4 املوضوعات كل تدور حوله الذي املحور هو التوحيد وكأن جديدة،

نظريتَي يف فعلنا كما وتطورها النظرية نشأة عن األوىل الفقرة فصل كل بداية يف كالعادة نضع لم 1

العلم». «بناء عن الثاني الفصل يف بالتفصيل قبل من لذلك عرضنا ألننا وذلك والوجود؛ العلم

للغزايل. «االقتصاد» يف بوضوح مرة ألول التقسيم هذا يبدو 2
األصول عىل بناءً الِفَرق تاريخ يف والنحل» «امللل والرد»، «التنبيه اإلسالميني»، «مقاالت موقف هو هذا 3

ص٣٢٣). (الِفَرق، التوحيد وأولها األربعة
ص١٨٤–١٨٧. األكرب، الفقه 4



(٢) الثورة إىل العقيدة من

وتم الوجود، نظرية عرضته كما العالم من االنتقال بعد الذات؟ تعني ماذا ولكن
الوعي أي الذات، حول السؤال يبدأ فيه، رئيسيني كبُعدين واإلنسان الطبيعة اكتشاف
الوجود نظرية انتهت ملا مفارًقا وعيًا أم اإلنسان وعي أم الطبيعة وعي كان سواء الخالص،
أن الخالصبعد الوعي أي الذات، هو كموضوع الدِّين أصول علم بداية املفارقات. إثبات إىل
الحيس. العالم إثبات إىل أقرب والوجود العلم نظريتي يف بدت كما النظرية املقدمات كانت
العالم إثبات هل ذات؟ خالصأو وعي هناك هل الحيس؟ العالم بعد وماذا إذن: السؤال كان
بديهية أنها أم إثباته يمكن افرتاض الذات وهل الذات؟ إثبات إىل بالرضورة يؤدي الحيس
تعني وماذا خالًصا؟ يكون وقد شائبًا يكون قد وعيًا له بأن ِمنَّا كل يشعر إذ وجودية،
االنتقال أي تعريفها، قبل الذات إثبات القدماء حاول لقد بديهيٍّا؟ وجودها كان إن الذات
الجوهر، املاهية، الحقيقة، مؤقتًا الذات وتعني الوعي. حقيقة إىل الحيس العالم حقيقة من
ال ألنه تعريفها؛ قبل أوًَّال الذات إثبات لرضورة الحاجة أتت وقد التعايل. املطلق، الوجود
من طبيعيٍّا انتقاًال اإلنسان ينتقل هل السؤال: كان لذلك بعد. يثبت لم يشء تعريف يمكن
ما إىل الذهاب دون الطبيعي العالم مستوى عىل بقي لو وماذا الذات؟ إىل الوجود نظرية
وضع وبالتايل الطبيعة، أبعاد كأحد اإلنسان وضع الطبيعي العالم ولكن ذلك؟ من أبعد هو
لتفسح القدماء عند الوجود نظرية تنتهي لذلك التعايل. أو الذات افرتاض الطبيعي اإلنسان
الذات إلثبات والواجب املمكن لدليل أو الفرد الجوهر لدليل أو والحدوث الِقَدم لدليل املجال
أمور إلثبات الوجود» «ميتافيزيقا يف االعتبارية األمور استخدام بداية أي «الصانع»، أو
األعيان. عالم إىل األذهان عالم من االنتقال يتم وبذلك الوجود»، «أنطولوجيا يف وجودية

والصانع، الذات بني التوحيد وهي بمسلَّمة الذات إثبات بصدد وهم القدماء، يبدأ ولكن
أحد الصانع أن مع الصانع، إثبات عىل براهني هي الذات إثبات عىل الرباهني أن إىل ويشريون
يتسلسلون مطلقة ببداية إذن القدماء يبدأ لم الذات. أوصاف من وليس األسماء أو الصفات
العقالنية من قصوى درجة إىل يصل لم العلم أن عىل يدل مما أوالني بديهي نحو عىل منها
دوره، عليه ويُبطل مكانه عن العقالني الفكر ليزحزح أتى الديني الفكر وأن والتجريد،
صانع، صنعه مصنوع، العالم أن عقيدة وهي تتأصل؛ أن قبل العقائد إحدى بإدخال وذلك
وبالتايل العقالنية، من قصوى درجة بلغ قد الذات لفظ كان وإذا «الخلق». عقيدة وهي
اللفظ عكس عىل التشبيه يف فوقع يبلغها لم الصانع لفظ فإن التنزيه، عن ًا معربِّ أصبح
أكثر الصانع لفظ وهل الخالق؟ يعني وماذا الخالق؟ هو هل الصانع؟ يعني فماذا ل، األوَّ
العالم أن أم الخلق رضورة إثبات إىل الوجود نظرية انتهت وهل الخالق؟ لفظ من تجريًدا
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(الذات) الخالص الوعي وجود عىل الرباهني أوًال:

كانت بل الخلق وظيفتها من يكن لم املفارقات وأن القسمة طريق عن بذاته مكتفيًا كان
يف موجودان والخالق الصانع اللفظني كال أن صحيح الخالص؟ الوعي وجود إىل مؤًرشا
أوىل؛ حقيقة إىل وليس تالية حقيقة إىل يشري الصانع لفظ إن «هللا». أسماء وكالهما الوحي
مسبًقا افرتاًضا الصانع لفظ يكون وقد ثانيًا. الصانع صفة ثم أوًَّال، الذات إثبات يتم إنه إذ

العالم.5 إثبات إىل إال اآلن حتى يصل لم الذي العقل من وليس مبارشًة الوحي من أتى
املراحل يف فمثًال مراحلها. وتطور العلوم تعدد إىل بالنسبة الذات إثبات براهني وتتعدد
مثل: القرآنية، اآليات عىل تعتمد كانت بل منظرة، وغري متميزة غري الرباهني كانت األوىل
بداللة توحي فطرية أدلة وهي ،﴾… َخَلَقُهْم َمْن َسأَْلتَُهْم ﴿َوَلِنئْ أو ﴾… َشكٌّ ِهللا ﴿أَِيف
اعتماًدا الوجدان وشهادات الحس وبداهات املعقول أوائل عىل وتعتمد الصانع عىل الصنع
إن بل فطرية، معرفة ألنها الصانع بمعرفة التكليف يرد لم لذلك األوىل؛ العلم نظرية عىل
ْن ﴿أَمَّ مثل: قرآنية، آيات أيًضا األدلة مقدمات كانت بالفطرة.6 معرفتها يمكن أيًضا صفاته
لم النحو هذا وعىل .﴾… اْلَخْلَق ُ يَبَْدأ ْن ﴿أَمَّ ،﴾… يُكْم يُنَجِّ َمْن ﴿ُقْل ،﴾… اْلُمْضَطرَّ يُِجيُب
الحدوث دليال األدلة، إذن تفرتق لم الصوفية. وموقف األشاعرة موقف بني فرق هناك يكن
املواجيد مع القسمة عىل القائم العقيل التحليل يتحد عندما الصوفية العواطف عن واإلمكان

الصوفية.
أحيانًا ويبدو بل الوجود، نظرية من الصانع إلثبات الحدوث دليل خرج ذلك بعد
الجوهر بمبحث حادث»، «العالم األوىل مقدمته إلثبات خاصًة وارتبط، عنها.7 بديل وكأنه
يف الواحدة املادة بني التفرقة ليصعب إنه حتى وثيًقا، ارتباًطا الوجود نظرية واألعراضيف
إال هي ما فالطبيعيات املوضوعني. كال يف الطبيعيات انترشت وحتى مستقلني، موضوعني
كل إن بل عليها. التوحيد يقوم التي األصول فروع إلثبات التوحيد مسائل دقيق يف حديث
هو كما الطبيعة عىل مقلوبة إلهيات أنها أو لإللهيات مقدمة إال تكن لم الطبيعيات مسائل
واملالمسة املجاورة يف املتكلمني نظريات كل وأن الحكماء. عند الطبيعيات يف أيًضا الحال
حدوث وإثبات الحدوث دليل خالل من أتت إنما واالفرتاق واالجتماع والتأليف واالعتماد

ص٢٦٦. املواقف، 5
عليها.» الشيطان فاحتالهم معرفته، عىل الخلق هللا «خلق مشهور: حديث ويف ص١٢٣–١٢٦. التمهيد، 6

باألشياء.» ربي عرفت وما بربي، األشياء «عرفت آخر: حديث ويف
ص٣٣٢–٣٤٠. املسائل، 7
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

بني التفرقة يصعب أنه درجة إىل أحيانًا ويصل العالم. حدوث إلثبات كمقدمة األعراض
بني فيه التفرقة يصعب إنه بل اإللهيات. يف األوَّل املوضوع الذات، إثبات وبني الحدوث دليل
الحدوث مثل الطبيعية، الخصائص إىل تشري كلها ألنها الطبيعيات؛ وبني الذات أوصاف

إلخ.8 … والحد والزمان واملكان والجهة والفناء
يف أو املتكلمني براهني يف سواء واملتأخرين، املتقدمني بني تمايز حدث ذلك وبعد
ففي اللفظ. مستوى عىل األقل فعىل املضمون مستوى عىل يكن لم إن الحكماء، براهني
وعىل للعالم التصور نفس عىل تقوم واحد، عقيل بناء لها واحدة براهني هي األمر حقيقة
درجة إىل تشري التي األلفاظ يف الخالف إنما النتائج. نفس إىل وتؤدي منه، املوقف نفس
الثاني أن حني يف الطبيعة إىل أقرب ل األوَّ اللفظ ولكن اإلمكان، هو فالحدوث التجريد.
الطبيعة، إىل أقرب أيًضا ل األوَّ اللفظ ولكن الواجب، هو واملحدث الطبيعة. بعد ما إىل أقرب
العهد قريبي وكانوا الطبيعة ألفاظ املتقدمون استعمل الطبيعة، بعد ما إىل أقرب والثاني
فاالنتقال الطبيعة. بعد ما ألفاظ املتأخرون استعمل حني يف واألعراض، الجوهر مبحث من
الحسإىل من الطبيعة، بعد ما إىل الطبيعة من انتقال هو الثانية املرحلة إىل األوىل املرحلة من
حدث وقد تجريًدا. أعىل مرحلة إىل تجريًدا أقل مرحلة من التنزيه، إىل التشبيه ومن العقل،
يحدد الكالم بدأ عندما الخامس القرن بعد الكالم علوم عىل الحكمة علوم سيادة بعد ذلك
الحدوث دليل فتحول العالم، ِقَدم رأسه وعىل الجديد الداخيل الخطر لهذا بالنسبة نفسه
خطًرا الحكمة علوم مثلت فلما العالم. ِقَدم ُشبَه تفنيد إىل واألعراض الجوهر عىل القائم
الفيض نظريات من يتبعها وما العالم ِقَدم نظرية رفض يف الكالم بدأ التوحيد، علوم عىل
لم الخامس القرن يف الحكمة علوم عىل الهجوم وكأن إلخ،9 … العرشة والعقول والصدور
العلوم عىل دخيلة علوم إىل مستقلة علوم من وتحولت وجهتها ت غريَّ أنها من أكثر يفعل
معظم الحدوث دليل استغرق وقد كلها. العلوم أساس التوحيد، علم مقدمتها ويف األخرى

املكلف يلزم ما أول التوحيد. أبواب جملة بيان يف «باب الجبار، عبد للقايض «املحيط» يف ذلك يتضح 8

ما (٣) محدث. من لها بد ال املحدثات إن (٢) هللا. إىل الطريق إثبات (١) خمسة: أصول عىل معرفته
يف عليه تصح ال التي الصفات عن نفيه يجب ما (٤) لذاته. تجب التي الصفات من املحدث هذا يستحقه
وإثباتًا نفيًا مجموعها يف يشاركها أحد فال الصفات، هذه يف واحد إنه (٥) الحاالت. بعض يف أو حال كل

ص٣٥-٣٦). (املحيط، تعاىل» استحقه الذي الحد عىل يستحقه أن آحادها يف وال
ص٢٠٣–٢٠٥). (غاية، املتقدمني الحكماء من تابعه ومن ل، األوَّ العلم نظرية اآلمدي يجعلها 9
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(الذات) الخالص الوعي وجود عىل الرباهني أوًال:

دليل أو الفرد الجوهر دلييل من ذلك بعد يُقال وما األدلة. أول باعتباره القدماء اهتمامات
التجريد.10 ودرجة األلفاظ اختلفت وإن واحد فالبناء املنوال، نفس عىل يتم إنما اإلمكان

الحدوث دليل (2)

دليل أن عىل يدل مما بالصانع، العلم وإثبات الحدوث بدليل القدماء عند اإللهيات تبدأ
هو ما األجسام عوارض مبحث يف واألعراض الجواهر مبحث عىل نشأ الذي كله الحدوث
العالم، وراء ما إىل العالم من انتقال ونقطة عنها، ينفصل أن دون لإللهيات مقدمة إال
األعراض، عن للحديث مقدمة الجواهر عن فالحديث الطبيعة.11 بعد ما إىل الطبيعة من
دون الحدوث إلثبات عقلية مقدمات تأتي وقد الحدوث. لدليل األعراضمقدمة عن والحديث
الحادث؟ هو وما الحادث؟ يعني فماذا وسكونًا.12 حركًة للتغري، بالحسواملشاهدة االكتفاء
من وحركة الزمان يف وجود إنه أي يكن»، لم أن بعد كان «الذي الحادث يعني
وصادر منه ومنبثق عدم عىل قائم الوجود وكأن عدم من موجود وهو الحارض، إىل املايض
صفات من صفة عىل مستمر غري محض «نفي اإلسالميني معظم عند العدم كان وملا عنه.
عىل دليل إقامة ثم عليه، الحدوث إقامة يمكن فكيف عليه»، يشء ترتيب يتحقق فال اإلثبات،
إثباتها، مطلوب مسلمة عىل يعتمد التعريف هذا إن ثم الحدوث؟13 من ابتداءً الذات وجود
موجوًدا» صار ثم معدوًما كان «ما بأنه الحادث فتعريف عدم، من الخلق نظرية وهي
يف وتغريًا تحوًال يكون قد والحادث الكائنات. تحول مقابل يف النظرية هذه عىل ينبني
أول»، له الذي «الوجود الحادث يعني وقد عدم.14 من خلًقا بالرضورة وليس الكون

األجسام. مبحث يف بعرضه اكتفى بل يتجزأ، ال الذي الجزء أي الفرد، الجوهر برهان إىل اإليجي يرش لم 10
الصانع: إثبات يف طريقني املتكلمون سلك «وقد قائًال: الباقالني ويفصل ص٢٦٦–٢٦٩). (املواقف،
املمكنات بإمكان االستدالل وهو آخر طريًقا األوائل سلك (٢) صانع. محدث عىل بالحوادث االستدالل (١)

ص٢١٣–٢١٦). (التمهيد، اإلمكان» طريف ألحد مرجح عىل
املحصل، ص١٧. الكالم، بحر ص٢٨-٢٩. اإلرشاد، ص١٣-١٤. النظامية، ص٦٨–٧١. الدِّين، أصول 11

ص١٥–٢١. االقتصاد، ص١٥٥. ص١٥٢، األنوار، طوالع ص١٠٦–١٠٨.
ص٢٤٤–٢٤٩. املواقف، ص١٠٦–١٠٨. املحصل، ص٣٢٧–٣٣٨. املسائل، ص١٥. االقتصاد، 12

ص٢٥٨–٢٦٠). (الشامل، الرواندي ابن اعرتاض هو هذا 13

(االقتصاد، حيًِّزا وللجوهر محالٍّ للعرض أن أساس عىل األعراض انتقال افرتاض الغزايل يرفض 14

ص١٨-١٩).
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

نفسه، أول اليشء يكون أن ويستحيل نفسه هو الحادث أول فإن متناقض، تعريف وهو
«املتأخر هو الحادث يكون وقد نهاية.15 ال ما إىل التسلسل لزم غريه هو حادث له كان وإن
من معرف هو ما عىل باملرتبة والتقدم بالزمان التقدم بني خلط وهو األزيل»، عن بوجوده
من يكون وقد الوجود.16 نظرية يف األعراض مبحث يف النسبة موضوع يف بينهما تمييز
إال منغلًقا أو منفتًحا ليس فالوجود تشبيهية، صورة وهي وجوده، املنفتح الحادث معاني
فنية صور ا وإمَّ هندسية، أو حركية طبيعية مفاهيم ا إمَّ واالنغالق االنفتاح شعرية. كصورة
األعراض، وسائر والسكون للحركة القابل هو املنفتح فالوجود شعورية. أحوال عن تعرب
اليشء، هو الحادث يكون وقد خالصة.17 إنسانية مفاهيم العلم مفاهيم أن عىل دليل وهذا
متناقض، تعريف وهو شيئًا.18 بكونه يتصف ال الوقت نفس ويف األشياء، مشيئ و«هللا»
يف الخلف إىل بخطوة ثم الطبيعي، الفكر يفعل كما اليشء إثبات يف األمام إىل بخطوة يقوم
أو الحادث وجود عني الحادث يكون وقد الديني. الفكر يفعل كما آخر ليشء تابًعا جعله
فهو عليه زائًدا وصًفا كان وإن حاصل. تحصيل هو وجوده عني فإن عليه. زائًدا وصًفا
عىل قارصة إذن كلها التعريفات هذه ل.19 األوَّ املعنى إىل يرجع ما وهو عدم، بعد وجود أنه
ديني مفهوم نفسه الحادث أن عىل يدل وهذا معنى. له تصوغ أن أو الحادث تعرف أن
ال إضافة، أو نسبة مفهوم فهو القديم، لصالح اليشء يدين مسبًقا حكًما يتضمن رصف
اليشء كان وملا باالقرتان. إال يفهم وال متضايف، معنى له للقديم، بالنسبة إال معناه يعقل

املعنى. وعقل التعريف استحال إثباته املطلوب هو به املقرون
دون واملشاهدة الحس عىل باالعتماد مكتفيًا إنشائيٍّا خطابيٍّا شكًال الدليل يأخذ وقد
كما صورية واستدالالت منطقية وقياسات عقلية مقدمات يف الحسية التجربة صياغة
بريئة ليست الحسية التجربة هذه أن والحقيقة بعد. فيما املتأخر الكالم علم يف سيحدث
والحرص التناهي يجعل قوي ديني بإيمان مرتبطة هي بل مسبق، إيمان كل عن تماًما
ال الوجود. واجب إلثبات رسيعة خطابية مقدمات والنقصان والزيادة واإلحصاء والعد

ص٢٥٩–٢٦١). (الشامل، الراوندي ابن اعرتاض أيًضا هو هذا 15

ص٢٥٩. الشامل، 16
ص٢٥٩–٢٦١. الشامل، 17

ص١٢٥). (اإلرشاد، صفوان بن جهم رأي هو هذا 18

ص٢٦١-٢٦٢. الشامل، 19
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(الذات) الخالص الوعي وجود عىل الرباهني أوًال:

نتائج إىل الوصول أجل من عقلية مقدمات عىل الحدوث دليل صياغات كل إذن تقوم
وعىل واإلجالل التعظيم عواطف عن تعرب إنشائية عبارات مجرد بعضها يكون بل منطقية،
إثبات إىل الصياغات هذه ترمي وال الساذج. التشخيص عىل معظمها يقوم بدائية مقوالت
الصفات إثبات وكأن وتنزيه، وخلق وقدرة علم من صفاتها إثبات إىل بل املشخصة، الذات
ما فإذا الحصان!20 تسبق العربة وكأن جوهر، بال األعراضتوجد وكأن الذات، إثبات يسبق
مقدمات تخرج باطنها يف اإليمانية ظاهرها يف الحسية التجربة هذه عىل نفسه فرضالعقل
أنه عىل بإحداها املسبق اإليمان تعكس احتماالت ثم العالم، عىل الحسية األحكام إىل أقرب
مفاهيم بني كوسط والقبح الجمال مفاهيم تستعمل عبارات يف باطلة واألخرى الصحيح
األدلة تأتي املنطقي واإلحكام الصياغة عن العقل عجز ما فإذا العقل. وتصورات اإليمان
خالل من العقل بزوغ عن األوىل املحاوالت هذه تكشف ذلك ومع والعون. للمساندة النقلية
وهذا الرصف،21 العقيل التحليل إىل املبارشة والتجربة الحسية املشاهدة تجاوز وعن اإليمان
صياغات فتكتمل النتائج، وترتيب القياس وتنظري املقدمات بإحكام ذلك بعد سيسمح ما

الحدوث. لدليل رصفة منطقية
من يتحول إنه أي محكم، دليل إىل يتحول أن قبل إراديٍّا شكًال الدليل يأخذ وقد
أو األشياء من وجداني موقف ا إمَّ الحدوث أن عىل يدل وهذا اإلنسانية، اإلرادة إىل اإلنشاء
ذلك يف ويستوي لألشياء، وليس لإلرادة مقولة هنا فالحدوث الوجود. من إنساني موقف
باإلرادة األشاعرة بعض عند إذن الحدوث دليل يرتبط املعتزلة. وجمهور األشاعرة بعض

«بالرضورة والحس»، «باملشاهدة وعيانًا»، ا حسٍّ ذلك «نشاهد بقوله: األدلة هذه من حزم ابن يكثر 20

إلخ. … والحس» باملشاهدة وباطل محال وهذا … أن رضورة يوجب الحس «إن ،«… والحس والعقل
وكل العالم هذا يف شخص كل (١) مقدمات: خمس يف الحسية التجربة هذه صياغة حزم ابن يعيد 21

ال له نهاية ال ما (٣) طبيعته. وأحصته العدد حرصه بالفعل موجود كل (٢) متناٍه. زمان وكل عرض
إىل والطبيعة بالعدد مناله فاإلحصاء له، نهاية وال له أول ال العالم كان إن (٤) فيه. الزيادة إىل سبيل
أول بعد إال ثاٍن وجود إىل سبيل ال (٥) إليه. سبيل ال جمال من فيه ملا العالم أوائل من له نهاية ال ما
احتماالت إىل ينتهي أول ذو العالم أن حزم ابن يثبت أن وبعد أول! له يشء وكل عدًدا»، يشء «وأحىصكل
موجوًدا يكون أو مستحيل، وهو موجودة، وهي معدوًما يكون الحال هذه ويف ذاته يكون أن (١) ثالثة:
حدث قد يكون أن (٢) كذلك. مستحيل وهو موجود كالهما يكون أو أيًضا، مستحيل وهو معدومة، وهي
(الفصل، املطلوب وهو غريه. أحدثه قد يكون أن (٣) نفسه! هو يحدث أن ومقبح غريه، يُحِدثه أن بغري

ص١٣–١٨). ج١،

19



(٢) الثورة إىل العقيدة من

ونسبتها الحدوث بدعوى جديد من سلبها أجل من اإلنسانية الحرية تتأكد وهنا اإلنسانية.
دليًال «هللا» أفعال وتكون لإلنسان،22 وليس «هلل» صفة الحرية تكون وبالتايل املحدث، إىل
األشياء.23 عالم من جزء فاألفعال وجوده، عىل دليًال األشياء حدوث كان كما وجوده، عىل
قبوًال أكثر الجمهور عند ويصبح إرادية، عقلية صيغة املعتزلة عند الحدوث دليل ويأخذ
عند الحال هو كما رضورة يُعَرف ال «فاهلل» األشاعرة. عند الحال هو مما إنسانيًة وأكثر
تُعَرفرضورة ال ذات كل األشاعرة. عند الحال هو كما استدالًال يُعَرف ولكن الطبائعيني،
ليس وبالتايل منها، وقع فعل طريق عن أو عنها صدر حكم طريق عن ا إمَّ إليها فالطريق
كانت وملا اإلنسانية. واإلرادة العقل طريق بل الطبيعية والجواهر األجسام هي الطريق
يوجب وذلك املعلول، عن تنفك العلة ألن بعلة ليس و«هللا» علل، عن تصدر إنما األحكام
«هللا» وحدانية يف يأتي ما وهذا وحدوثها، العلل تعدد إىل األمر وينتهي وثالثة، ثانية علة
إذن الطريق يكون كذلك. ليس و«هللا» األعراض. من عرًضا «هللا» يكون أن إىل أو وقدمه
األوَّل مقدورنا. تحت يدخل ال ونوع مقدورنا، تحت يدخل نوع نوعان: واألفعال منه. فعًال
«هللا» عىل بها االستدالل يمكن والثاني أصحابها، ألننا «هللا» عىل بها االستدالل يمكن ال
تحت تدخل ال التي الجروح وأفعال القلوب أفعال من ِمنَّا يقع ما مثل وذلك لها، كفاعل
عىل مقدورنا يف يدخل بما االستدالل أيًضا ويمكن بل العكسية. األفعال اإلرادة، سيطرة
غرينا، فعل ومن فعلنا من تكون قد ألنها واالعتقادات «هللا». جنس من ألنه العقل مثل «هللا»
فهي شيئًا، منها نستطيع ال التي الشعور أفعال ألنها أقل فعلنا من تكون أن واحتمال
تكشف التي باألفعال مرتبط هنا االستدالل والدواعي. والدوافع والكراهة باإلرادة مرتبطة
صلة بالطبيعة الذات صلة تصبح حيث الحدوث دليل يف األفعال وحرية اإلنسان قدرة عن
القلوب أفعال من كانت سواء الجواهر أن والحقيقة ووجود. وجوب صلة ال وإيجاد أثر
والرطوبة والربودة والحرارة والروائح والطعوم األلوان مثل: األفعال باقي وكذلك ِمنَّا تقع

الرد وفيها سبحانه. له بإحداث بأرسها الكائنات حدوث «يف قوله: يف الباقالني عند ذلك يظهر 22

والخلق» اإليجاد وبني بينه والفرق الكسب، تحقيق وفيها والفالسفة، والطبائعيني والثنوية املعتزلة عىل
ص٥٤). (التمهيد،

ال هللا معرفة وأن األدلة، أنواع باهلل العلم إىل فيه يتوصل الذي «الطريق الجبار: عبد القايض يقول 23

ص٨٧–٩٢). الخمسة، األصول (رشح األفعال» وأقسام أفعاله إىل بالنظر هللا معرفة بالعقل، إال تكون
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(الذات) الخالص الوعي وجود عىل الرباهني أوًال:

والفناء بحواساإلنسان، مرتبطة فكلها والفناء، والنفرة والشهوة والقدرة والحياة واليبوسة
دليل إطار يف قائًما الدليل يظل ذلك ومع واملوت.24 والشيخوخة العجز تجربة ألنه أيًضا
عن يكشف مما طبيعي بناء عىل وليس إنساني بناء عىل يقوم ولكنه التقليدي، الحدوث
اإلنساني الوجود تحليل طريق عن يتم إنما «هللا» وجود إثبات وأن باإلنسان الدليل ارتباط
حال يف أفعاله صاحب اإلنسان كان وملا العجز، أو القدرة اإلنسانية، األفعال خالل من

اإلنساني. الضعف عن تعبريًا ويكون العجز، حالة يف إال يثبت ال هللا فإن القدرة،
كانت ملا الطبيعة إىل اإلرادة ومن األجسام، إىل األفعال من ذلك بعد الدليل ينتقل ثم
ومن الطبيعة إىل اإلنسان من الحدوث دليل يتحول وهنا وأعراًضا، أجساًما أيًضا األفعال
«هللا» إىل األفعال من عام دليل مجرد يكون أن وبدل الطبيعية. األجسام إىل اإلرادية األفعال

ثالث: يف خطواته تتفصل

األلوان، سبعة: واملدركة مدرك. وغري مدرك رضبني: عىل وهي األعراض، إثبات (١)
التفصيل، عىل منها كل ويثبت واألصوات. واآلالم، والربودة، والحرارة، والروائح، والطعوم،
متماثلة فاألجسام لها، مخالفة ولكنها األعراض، نفاة يقول ما عىل املحل نفس ليست وهي

األعراض. يف واالختالف
القديم. بعكس والبطالن العدم عليها يجوز إذ األعراض، حدوث (٢)

الشاهد. عىل للغالب قياًسا وذلك «هللا»، وهو لنا مخالف وفاعل محدث إىل احتياجها (٣)

ويف ص٨٩–١١٥، الخمسة»، األصول «رشح يف الجبار عبد القايض عرضه الذي الدليل هو هذا 24

والحرارة، والروائح، والطعوم، واأللوان، الجواهر، وهي: عرش، ثالثة واألفعال ص٣٦–٧٥. «املحيط»،
بها االستدالل يمكن كلها والفناء. والنفرة، والشهوة، والقدرة، والحياة، واليبوسة، والرطوبة، والربودة،
الجوارح، أفعال من خمسة أنواع، عرشة والجواهر بالسمع. إال يُعَرف ال الذي الفناء باستثناء «هللا» عىل
االعتقادات، وهي: القلوب، أفعال من وخمسة واآلالم، واألصوات، والتأليفات، واالعتمادات، األكوان، وهي:
املدلول ألن «هللا»؛ عىل األخرية الخمسة بهذه االستدالل يمكن وال واألنظار. والظنون، والكراهات، واإلرادات،
من تقع وقد ِمنَّا تقع قد ألنها غريه؛ من تقع أن من أوىل منه تقع يجعلها نحو عىل بالدليل يتعلق ال فيها
عن الجبار عبد القايض ويتحدث بها. االستدالل يمكن حينئٍذ هللا، من تقع أنها من التيقن أمكن إذا إال هللا،
(رشح واإلرادات والصوارف والكراهات واملقاصد والدواعي واألثر االحتياج عىل قائمة وكلها الصانع أدلة
هللا عىل الدالة املحدثات إثبات من ابتداءً الدليل لنفس «املحيط» يف ويعرض ص١١٨). الخمسة، األصول

واألكوان. األعراض وإثبات
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

هو كما باستدالل وليست باضطرار معلومة ألنها أوىل باألجسام االستدالل كان وملا
االستدالل كان وملا األجسام. بحدوث يحصل التوحيد بكمال العلم فإن األعراض، يف الحال
بها لالستدالل طرق ثالث ظهرت وحدوثها، األعراض إثبات بالرضورة يتضمن باألجسام

هي: األجسام، حدوث عىل

السمع صحة معرفة بعد وعدله وتوحيده ومعرفته «هللا» عىل باألعراض االستدالل (١)
والعقل. السمع بني مركب دليل فهو األجسام. حدوث عىل بالسمع االستدالل ثم

للمشاركة، منًعا األجسام عن الِقَدم نفي ثم ِقَدمه ومعرفة باألعراض االستدالل (٢)
أحدهما يف وأنها و«هللا»، اإلنسان بني مشرتكة مفاهيم املستعملة املفاهيم أن عىل يدل مما

مجاز. اآلخر ويف حقيقة
عن تنفك لم األجسام أن وهي التقليدية، الدليل صيغة وهي املعتمدة، الداللة (٣)

دعاوى: أربع عىل مبنية وهي محدث.25 فهو الحوادث عن يخل لم وما الحوادث،

بأنها ووصفها والسكون، والحركة، واالفرتاق، االجتماع، هي: معاني األجسام يف أن (أ)
ال وملاذا بسؤال: عليها االعرتاض ويمكن الطبيعة. إىل منها الفلسفة إىل أقرب يجعلها معاٍن

لقانون؟ طبًقا لحدوثه أو لوجوده أو لذاته مجتمًعا الجسم يكون
ِقَدم إىل ذهبوا الذين والظهور الكمون أصحاب ويعرتض محدثة، املعاني هذه أن (ب)
االجتماع. ظهر االفرتاق كمن وإذا االفرتاق، ظهر االجتماع كمن فإذا واالفرتاق، االجتماع

إىل ذهبوا الذين الهيوىل أصحاب ويعرتض يتقدمها، ولم عنها ينفك لم الجسم أن (ج)
محدثة. والرتاكيب قديمة األعيان أن

طريق عن ويعرتضجماعة مثلها، حدوثه وجب يتقدمها ولم عنها ينفك لم إذا أنها (د)
لها.26 أول ال حوادث إثبات

الفكر تنازع عىل مقدمات من مقدمة كل يف يعتمد وما الصورة بهذه الدليل ويكشف
يصل حتى اإلنساني الفكر عىل الطبيعي الفكر تقدم وعىل الطبيعي، والفكر اإلنساني
الفكر أصحاب من عليه االعرتاضات من وبالرغم خالًصا. طبيعيٍّا ويصبح األشاعرة إىل

العالف. الهذيل أبو هو الصيغة بهذه استدل من أول 25
الراوندي. ابن ومنهم املالحدة جماعة القدماء يسميهم 26
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(الذات) الخالص الوعي وجود عىل الرباهني أوًال:

عقالني إنساني طابع من فيه تبقى عما النظر برصف الدليل يظل الخالص الطبيعي
والحكماء. الطبائعيني موقف من األشاعرة دليل إىل أقرب

من منها البعض يأتي وتشعبت. مقدماته وتفصلت األشاعرة. إىل الدليل انتقل ثم
مجرد ثالثة ومجموعة عقلية، أو نقلية دينية، مسلمات من اآلخر والبعض الحس، شهادة

الذات.27 عجز إلثبات وخامسة للعالم، تدمريية نظرة عن تعرب ورابعة حاصل، تحصيل
منها: املميزات بعض له الحدوث، دليل الدليل، هذا أن فيه شك ال ومما

وليس مقدماته، بعض يف األقل عىل واملشاهدة الحس عىل يقوم تجريبي دليل أنه (١)
وهي الجدل. لقواعد طبًقا آخر عقيل بدليل معارضته يمكن خالًصا صوريٍّا عقليٍّا دليًال
نظرية يف املعرفة وسائل إحدى الحس شهادة كانت وقد الجميع. عليها يتفق مشاهدة
استقرائي دليل الفكر، إىل الواقع من وينتقل املشاهد، الحيس بالواقع يبدأ دليل فهو العلم.
أدلة هي «هللا» وجود إلثبات والذائعة املعروفة األدلة أن حني يف بعدي، دليل أو تجريبي

حدثها. إثبات (٢) األعراض. إثبات (١) أصول: أربعة إثبات عىل الجواهر حدث الجويني يقيم 27

هذه ثبتت فإذا لها. أول ال حوادث استحالة (٤) األعراض. عن الجواهر تعري استحالة إثبات (٣)
(اإلرشاد، حادث. فهو الحوادث يسبق ال وما الحوادث تسبق ال الجواهر أن عليها ترتب األربعة األصول
قيام عدم استحالة (٢) القديم. عدم استحالة (١) ثالثة: بأصول األعراض حدث يثبت كما ص١٧-١٨).
ص١٩–٢٢؛ (اإلرشاد، والظهور بالكمون القائلني عىل والرد انتقالها استحالة (٣) بنفسها. األعراض
سبب. فلحدوثه حادث كل (١) ونتيجة: مقدمتني يف الدليل نفس الغزايل ويصوغ ص١٩٣). الشامل،
أو جسم كل (أ) فرعيتني: بمقدمتني الثانية املقدمة ويثبت سبب. له العالم … (٣) حادث. العالم (٢)
الرازي ا أمَّ ص١٥). (االقتصاد، حادث فهو الحوادث عن يخلو ال ما (ب) الحوادث. عن يخلو فال متحيز
لذاته. الوجود ممكن هللا سوى ما (١) ونتيجة: مقدمتني املنوال نفس عىل أخرى صياغة يعطي فإنه
أو: ص٣٣٧-٣٣٨). (املسائل، محدث هللا سوى ما (٣) محدث. فهو لذاته الوجود ممكن كان ما كل (٢)
األجسام (٣) محدث. فهو املقدار يف متناهيًا كان ما كل (٢) املقدار. يف متناهية العالم أجسام كل (١)
الحوادث. عن تخلو ال األجسام (١) مقدمتني: استعمل فإنه اإليجي ا أمَّ ص١٠٦–١٠٨). (املحصل، محدثة
ال األجسام (أ) فرعيتني: بمقدمتني األوىل املقدمة أثبت ثم حادث. فهو الحوادث عن يخلو ال ما (٢)
ص٢٤٤–٢٤٩). (املواقف، حادثان وهما والسكون الحركة من يخلو ال الجسم (ب) األعراض. عن تخلو
واإلحكام الوضوح من غاية يف رشد ابن استطاع وقد ص١٣٢). األنوار، (طوالع البيضاوي ذلك يف وتابعه
األعراض (٢) األعراض. عن تنفك ال الجواهر (١) ونتيجة: مقدمتني يف لتفنيده األشاعرة دليل صياغة
الصياغات (لباقي ص١٣٧–١٤٤) األدلة، (مناهج حادث فهو الحوادث عن ينفك ال ما (٣) حادثة.
ص٢٨-٢٩؛ اإلرشاد، ص١٣-١٤؛ النظامية، ص٦٨–٧١؛ الدِّين، أصول ص١٥–٢١؛ االقتصاد، انظر:

.(١٥٥ ص١٥٢، األنوار، طوالع ص١٧؛ الكالم، بحر
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

ويتفق العالم من الدليل هذا يبدأ االتساق. ونظرية العقل صورية عىل تعتمد استنباطية
الصانع.28 إثبات إىل واألعراض الجوهر مبحث من واالنتقال العالم، بناء مع

«هللا»، وجود عىل االستدالل يف الخليل استعمله الوحي، يف موجود قرآني، دليل أنه (٢)
به يوحي قد مما بالرغم غريها أو يونانية مجاورة حضارات من خارجي أثر فيه وليس
عىل واالستدالل أصلية، قرآنية ألفاظ والقديم العرض لفظ إن بل والِقَدم. الحدوث لفظا
تحول وصف يف الوحي يف مستعمل والتطور والتحول التغري وإثبات األعراض حدوث
يف األم رحم يف للجنني تصوير من معروف هو ما آخر إىل مضغة إىل ثم علقة إىل النطفة

املختلفة.29 البيولوجية أطواره
العقيل، إىل الحيس ومن غريه، إىل اليشء من واالنتقال الوجدان، شهادة يطابق أنه (٣)
مع يتفق أنه كما العام. إىل الخاص ومن الشمل، إىل الفردي ومن الكيل، إىل الجزئي ومن
إىل اليشء ومن املعنى، إىل اللفظ من بالذهاب للعامة الطبيعي واملوقف البسطاء، بداهة

الداللة.
عند اليشء فهم أجل من والتكوين والنشأة األصل عن البحث إىل يؤدي قد أنه (٤)
رؤية وتكوين البعيدة، العلل يف األصل هذا عن والبحث وتكوين، أصل فاليشء العلماء.
الغاية عن البحث إىل أيًضا يؤدي كما شامل، فلسفي ومنظور بعيدة، ميتافيزيقية
العشوائية وتنتفي والغائية القصدية فتثبت األمام، من األوىل العلة إىل والنظر والقصد،

واملصادفة.30
هذا تغيري بإمكانية أيًضا اإلحساس إىل به الوعي بعد العالم حدوث يؤدي قد (٥)
حدوث يكون وبالتايل لحريته، وطيع اإلنسان إلرادة يخضع فيه يشء كل وبأن العالم،
طبًقا جديد من الواقع تشكيل يتم حتى الحرة اإلرادة وممارسة التغيري إىل دعوة العالم
منه يستنبطه الذي للعالم املثايل النظام وهو القومي، الجماعي وملرشوعه اإلنسان ملثل
أو إياه نبذه أو له تركه أو عنه عزلته وليس فيه، اإلنسان بقاء يعني العالم ففناء الوحي.
قيمة، ذي غري باعتباره العدم إىل ودفعه املطلق، السلب يف ووضعه الحساب من إسقاطه
أن معنى هو وهذا لإلرادة، ونشاًطا للفعل، وميدانًا لإلنسان، طرًفا يكون أن يستحق ال

ص١٣–٢٠). ج١، (الفصل، حزم ابن عند بوضوح ذلك يظهر 28
ص٢٧٢–٢٧٤. ص٢٤٥–٢٤٨، الشامل، ص١٧–١٩؛ اللمع، 29

ص١٦٦). (الشامل، لها غاية ال حوادث يثبت من عىل للدليل عرضه يف الجويني يرد 30
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(الذات) الخالص الوعي وجود عىل الرباهني أوًال:

وقد تجاوزه. يف والرغبة بالنشاط يوحي قد العالم حدوث إن مؤثرة.»31 علة ممكن «لكل
استثنائية وبطولة فردية، شهادة يف رغبًة وحدهم القديسني بعض عند بالفعل هذا يحدث
وانعزاًال للعالم، إسقاًطا يكون قد فإنه الناس عامة عند ا أمَّ وأبقى. خريًا آخر، عامًلا يؤثر

له. ونبذًا عنه، وتخليٍّا فيه، زهًدا أو عنه

بالفكر يتعلق ما ومنها العلمي، بالفكر يتعلق ما منها كثرية، عيوب فللدليل ذلك ومع
فمن السيايسواالجتماعي. بالفكر يتعلق ما ومنها الديني، بالفكر يتعلق ما ومنها املنطقي،
الجواهر؛ حدوث إثبات من بكثري أسهل األعراض حدوث إثبات إن العلمي: الفكر ناحية
املتغرية، واألعراضهي الثابت هو فالجوهر عليها، وتتواىل الجواهر عىل األعراضتطرأ ألن
مما وأعراضه الجوهر بني التوحيد تم إذا إال حادثة أنها عىل الجواهر تصور يصعب وبالتايل
للعلم مواضيع األعراض وباقي والسكون الحركة موضوعات أن كما الجوهر. وجود ينفي
األعراض أن عىل كدليل الخالص الفلسفي للتأمل مجاًال وليست الديناميكا مثل الخالص
لوجود فلسفي إلثبات وسيلة وليس الحياة لعلم موضوع وفساًدا، كونًا والتغري، حوادث.

يتطور.32 وال يتغري ال
استحالة بإثبات وذلك الحدوث، دليل يف الديني الفكر ثنايا من العلمي الفكر بزغ وقد
تعري إمكان وكذلك ظهور، حالة يف وليست كمون حالة يف كانت إذا األعراض حدوث
اجتماع يستحيل وملاذا كمون. حالة يف كانت إذا انتقالها واستحالة األعراض عن الجواهر
فهو الحوادث من يخلو ال جسم «كل مقدمة تكون النحو هذا وعىل واحد؟ مكان يف الضدين
والجسم حادثة، واألعراض قديًما الجوهر يكون أن يمكن ألنه بذاتها؛ واضحة غري حادث»
حادثة وصفاته قديم العالم الكمون. بعد والطفرة االنبثاق طريق عن حادثة وصفاته قديم
الظهور يعني وال لألعراض. مستمر تجدد عن الجواهر تكشف إذ مستبعًدا، ليس افرتاض
مقدمة تكون وكذلك الخصب. الوجود يعني بل الحدوث، وبالتايل االنتقايل الكمون أو
أو ظهور حالة يف تكون قد األعراض ألن مستبعدة، غري األعراض» عن تنفك ال «الجواهر
«ما قضية ا أمَّ صادقة. تكون ال املقدمة فإن كمون حالة يف كانت فإذا كمون. حالة يف
يكون قد وبالتايل السابقة، القضية عىل مرتتبة فهي حادث» فهو الحوادث من يخلو ال

ص٢٢٦. املواقف، 31
ص٤٤. التمهيد، 32
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

موقف وهو األعراض، وحدوث الجوهر ِقَدم إلمكانية نظًرا قديًما الحوادث من يخلو ال ما
الطبيعة لظواهر العلم تصور إىل أقرب أنه مع للكمون رفضاألشاعرة والعجيب الحكماء.33
ظاهرتان والكمون الظهور هللا؟ وجود إلثبات والكمون الظهور يبطل وملاذا وتجددها.34
ذلك يف وأن ذاتها، من الطبيعة لفعل إثبات إثباتها يف أن األشعري املتكلم ظن طبيعيتان

يشء. كل خلق الذي «هللا» عن بعيًدا يكمن أو يظهر يشء ال وكأن للحدوث مناقضة
األمر حقيقة يف هو سواه ما كل واستبعاد الحدوث إىل تؤدي بحيث الطبيعة تحليل إن
والعواطف واالنفعاالت لألهواء وخاضع مسبقة بأحكام موجه علمي يغري االنتقال فكر
العلمي. الفكر عن دفاًعا والطبائعيني الدهريني فعل رد حق عن هذا سبب وقد الدينية،
الجواهر ِقَدم والحدوث، الِقَدم بني يجمع الذي العلمي املوقف إىل أقرب الدهرية فموقف
املوضوع يف الداخلة القريبة بالعلل وتفسريها الحركة، قوانني واكتشاف األعراض، وحدوث
تكون قد لها. نهاية ال والحوادث قديمة، الجواهر عنه. الخارجة البعيدة بالعلل وليس
يظهر والكمون، الظهور طريق عن فيها األعراض حدثت ثم األعراض عن عرية الجواهر
بني يجمعون ولكنهم الدهرية، مع الطبائعيون ويتفق محله. يف ضدها كمون عند بعضها
من األعراض األجسام خلقت ثم األجسام خلق «هللا» أن من املتكلمني وقول الحكماء قول

نفسها. تلقاء

أجسام بأن مرصحون (الفالسفة) «وهم كاآلتي: الغزايل يعرضه الذي الفالسفة موقف هو وهذا 33

عىل متالحقة دائًما ولكنها حادثة حركاتها وآحاد الدوام، عىل متحركة وهي السموات، إىل تنقسم العالم
لصورها حاصلة مادة يف مشرتكة وهي القمر، فلك مقعر يحويها التي األربعة العنارص وإىل أزًال االتصال
بالحرارة ينقلب املاء وأن وأبًدا، أزًال عليها متعاقبة واألعراضحادثة والصور قديمة، املادة وتلك وأعراضها،
منها فتتكون حادثة امتزاجات تمتزج وأنها العنارص، بقية وهكذا ناًرا، بالحرارة يستحيل والهواء هواء،
الحركات عن السموات تنفك وال أبًدا الحادثة الصور هذه العنارصعن تنفك فال والحيوان، والنبات املعادن

ص١٧). (االقتصاد، أبًدا» الحادثة
ويقول: فاسدة، معتقدات بأنها ويصفها والكمون، بالظهور يقول من تكفري حد إىل الجويني يصل 34

قيام واستحالة والظهور الكمون يف يتكلم لم إذ منهم والتربؤ الربية معظم تكفري للزم قلناه ما «ولوال
لنظرية الغزايل رفض أيًضا (انظر ص٢٤٥–٢٤٨) (الشامل، العرص» أهل من رشذمة إال بالنفس العرض
قولهم: يف القدرية من وأتباعه معمر والجماعة السنة أهل ر كفَّ كما ص١٧-١٨). االقتصاد، يف الكمون
نفسها» يف لألعراض الخالقة هي األجسام وأن األجسام، خلق وإنما األعراض من شيئًا يخلق لم «هللا

ص٣٣٢). (الفرق،
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(الذات) الخالص الوعي وجود عىل الرباهني أوًال:

أن فاعتبار العلِّية. مفهوم يف الديني والفكر العلمي الفكر بني الرصاع يربز كما
املؤثرة القوة يجعل تصور الحادث عىل خارًجا يكون أن بد ال حادث لكل املوجب املحدث
العلة صورية إىل األمر فينتهي فيه. داخلة علة بال العالم ويرتك العالم خارج العلة أو
هذا يف يُستخَدم ولكنه طبيعية، مفهوم العلية مفهوم وفنائه. املعلول ومادية وبقائها،
لظاهرة علمي طبيعي فكر هذا سبب، حادث لكل يكون أن ميتافيزيقيٍّا. استخداًما الدليل
بل علمية، ظاهرة ليس فالعالم ككل. العالم إىل منها االنتقال يمكن وال محددة، علمية
كان إذا إال العلية مفهوم عليها تطبق أن يمكن ال إنسانية تجربة أو ميتافيزيقي مفهوم
الدليل يفرق ال عنه.35 خارًجا وليس ذاته الوجود وهو املتيافيزيقي، Grund السبب بمعنى
والسبب لألثر، العلة ميتافيزيقية، علة والسبب طبيعي، سبب العلة والسبب، العلة بني إذن
الذي الطويل املشخص النحو هذا عىل بالعلة واملعلول باملحرك الحركة عالقة إن للوجود.
إيمانية دينية عالقة بل علمية عالقة ليست مشخصة أوىل علة إىل فيه الوصول من بد ال
ذاتية، حركة هناك معلول. علة لكل وليس محرك، حركة لكل فليس التشخيص، عىل تقوم
كل دائري، شكل عىل واملعلول العلة بني أبدي دوران وهناك ذاتي. وفعل ذاتي، وتغري
دون أخرى، لعلة معلولة ليست أوىل علة إىل الوصول دون معلول، علة وكل علة، معلول
ملاذا لنفسها؟ فاعلة املوجودات تكون ال ملاذا أوىل. «فرخة» أو أوىل «بيضة» إىل الوصول
وال له، فعل ال اإلنسان، ذلك يف بما له فعل ال العالم وكأن خارجي، بفاعل فعل كل يحدث

له؟ قوة وال منه، خري
كونها تتجاوز وال محكمة، منطقية صياغة إىل تصل لم الدليل مقدمات وبعض
الحادث، عدم لجواز قلب ألنه حاصل تحصيل الِقَدم عدم فاستحالة حاصل. تحصيل
له، نهاية وال له أول ال ما واحد، ليشء طرفان والبقاء فالِقَدم للِقَدم، طبيعية ونتيجة
يعدم، ال فالقديم القديم، عدم استحالة إثبات وملاذا اآلخر. دون أحدهما وجود ويستحيل
يأتي العدم استحالة أن إىل باإلضافة هذا القديم. إثبات يف متضمن العدم استحالة وإثبات
العدم.36 باستحالة وليس الحدوث باستحالة يأتي القديم استحالة وإثبات الوجوب لصفة
كلتا يف إثباته املطلوب هو فالحدوث العالم، بحدوث الجواهر حدوث إثبات يمكن ال كما
باملمكن الحادث إثبات يمكن ال كما الجواهر. هو والعالم العالم، هي الجواهر الحالتني.

واملعلول. العلة العامة)، (األمور الوجود» «ميتافيزيقا أوًَّال: الوجود، نظرية السابق: الفصل انظر 35
الِقَدم. عدم استحالة عىل الدليل ص٢١–٢٨. املحيط، 36
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

عند مرة امليتافيزيقا، بلغة ومرة الطبيعة بلغة مرة واحد مفهوم فهما بالحادث، املمكن أو
حادث» فهو الحوادث عن ينفك ال «ما مقدمة وكذلك املتأخرين. عند وأخرى املتقدمني
بالهواء يتصل ما أو ماء، فهو املاء عن ينفك ال ما يقول: اإلنسان فكأن حاصل، تحصيل
يكون قد املاء عن ينفك ال فما املوضوعات. كل عىل تصدق ال أنها إىل باإلضافة هواء. فهو
يحتاج وملاذا الجواهر. مثل قديًما يكون قد الحوادث عن ينفك ال وما السمك، مثل حيوانًا
فهي األكوان ا أمَّ مرئية، فاألعراض (الجواهر)؟ واألكوان األعراض إثبات إىل التوحيد علم

األعراض. مع مرئية أيًضا وهي األجسام، وجود مجرد
ويف بل النشأة، سؤال ويف والحدوث، التناهي مفاهيم يف رصاحًة الديني الفكر ويظهر
التي القفزة ويف والتناهي، والالتناهي والحدوث، والِقَدم والعرض، الجوهر بني التقابل
الحقائق إىل االعتبارية األمور ومن األعيان، عالم إىل األذهان عالم من املتكلم بها ينتقل
بالحدوث العالم إدانة فلوال بالفعل. وجوده إىل بالذهن «باهلل» العلم ومن الوجودية،
مثل مقدمة صياغة أمكن ملا وقديم متناٍه ال «هللا» بأن مسبق افرتاضديني عىل بناءً والتناهي
التام بالتجرد ذاته العالم حدوث الجواهر. بِقَدم ممكنة وتصبح لها، أول ال حوادث استحالة
وموقف دينية عاطفة من يأتي إثباته أن إال إثبات. إىل حاجة يف املسبق االفرتاضالديني عن
يضعفه لم طبيعي وجدان بداهة أو عقل حكم أو حس شهادة عىل يقوم ال رصف إيماني
األمر حقيقة يف الحدوث؟37 عىل دليًال املقدار يف املتناهي يكون وملاذا الديني. اإليمان بعد
املحدث. املتناهي هو العالم فكان القديم، الالمتناهي هو «هللا» ألن مقلوب؛ ديني فكر هذا
الحب املتناهية، اللذة املتناهي، العمر املتناهي، اإلنسان العظمة، عىل دليًال التناهي يكون قد
… املتناهي والطعام املتناهي، الجبل وحتى بل املتناهي، الغياب املتناهي، األلم املتناهي،
الطبيعة، جوهر التغري الطبيعة. بناء إىل يشري بل حدوث، أي والفناء التغري يفيد ال قد إلخ.
يشء عىل يدل وال الطبيعة، ومن الطبيعة يف يحدث التغري كبري. َفرق والحدوث التغري وبني
كما التغري هذا تحدث مشخصة ذات أي إىل يشري وال واالرتقاء، والتطور التغري غري آخر
قادرة غيبية وملكات بقوى الظواهر يفرس الذي البدائي العلمي التفكري صور يف الحال هو
والربودة املحرة، بالقوة والحرارة املمطرة، بالقوة يحدث فاملطر الظواهر. هذه إحداث عىل
التناهي مظاهر كأحد يشء كل يف والقسمة الرتكيب افرتاض وملاذا إلخ.38 … املربدة بالقوة

املقدار يف متناهيًا كان ما كل (٢) املقدار. يف متناهية العالم أجسام (١) كاآلتي: الدليل الرازي يضع 37

ص٣٣٨). (املسائل، محدثة األجسام (٣) محدث. فهو
ص٣٠–٣٢. اإلنصاف، 38
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(الذات) الخالص الوعي وجود عىل الرباهني أوًال:

مركَّبًا كان ولو بسيط، اإلنسان فيها. تركيب ال بسيطة تكون قد األجسام الحدوث؟ أو
موضوع الطبيعي والزمان شيئًا.39 كان ملا مركَّبًا كان ولو بسيط، واليشء إنسانًا، كان ملا
بالتصور الدليل وينتهي الزمان. وراء زماني ال وجود افرتاض دون الطبيعة علم لدراسة
أثر عن يعرب الذي التصور وهو خالق، قديم، «إله» أحدثه مخلوق، العالم أن وهو الشائع
واألساسخارج األصل والباقي والخالد والدائم الثابت اعتبار وعن الطبيعة، إدراك يف التأليه
إثبات إن أول؟ لها املحدثات أن إىل الحدوث من االنتقال ملاذا السؤال: ويكون الطبيعة.
معناها كان سواء أول، لها الظاهرة هذه أن بالرضورة يعني ال معناها وإدراك ظاهرة
وتطورها، ووجودها بنائها يف ويتحكم الظاهرة، عن مستقل املعنى أن صحيح غريه. أم
عىل قضاء والنشأة األصل فسؤال ونشأتها، وأصلها الظاهرة أول أنه يعني ال ذلك ولكن
موجودة الظاهرة أن حني يف صانع، إىل واملعنى صنعة إىل الظاهرة وتحويل املستقل، املعنى
فرض عىل وحتى الدليل. إىل الداللة كنسبة إليها ونسبته عليها محمول مستقل واملعنى
املصنوع كان إذا املصنوع؟ للعالم مناقضة بصفات الصانع يوصف ملاذا النشأة تشخيص
أن كما حادث فالفنان أقرب، املصنوع جنس من الصانع إن قديًما؟ الصانع يكون حادثًا

يتشكل. أيًضا ألنه حادث فنه
واملصنوع الصانع اتفاق البرشية التجربة الحسومضمون وشهادة العقل إىل واألقرب
بفنه واٍع فالصانع الشعور. أو الوعي أو الفكر باستثناء اختالفهما، من أكثر الصفات يف
يمنع الذي وما الفنان. لعمل يخضع متشكل طبع املصنوع أن حني يف عليه، وقادر به وعالم
فقط ذلك من يمنع لها؟ أول ال حوادث وجود يستحيل ملاذا لها؟ أول ال حوادث وجود من
«هللا» مع نشارك ال حتى أول لها يكون أن بد ال الحوادث أن تظن التي املتدينة العقلية بناء
حيث من نهاية ال ما إىل تتسلسل أن لألشياء يمكن األشياء. أول «هللا» ألن ل؛ األوَّ صفة يف
تسلسًال األشياء تسلسل أيًضا ويمكن املرتاجع. الطويل التصور من بد وال كان إن ل األوَّ
الوقت نفس يف ومعلوًال علًة اليشء يكون وأن آخرها إىل األشياء أول يرجع حيث دائريٍّا
حادث العالم أن فرض عىل وحتى أخرى.40 علة إىل معلولة ليست أوىل علة إىل حاجة دون
واالنتقال التشخييص، املنطق بهذا املحدث إىل الحدوث من االستدالل فلماذا التغري، بفعل
ويتعامل موجودة، الطبيعة مصنوعة. ليست الطبيعة إن الظاهرة؟ صانع إىل الظاهرة من

ص٢٣١. األنوار، طوالع 39

ص٢٠٥–٢٧٤. الشامل، 40
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

الصنع بصانع. يلحقها وال عليه، والحقة عليه، سابقة موجودة، باعتبارها اإلنسان، معها
الطبيعة وكأن مصنوعة، فيجعلها الطبيعة عىل املتكلم يسقطه مشخص، إنساني تصور
إىل الطبيعة وحول الفن، جمال إىل الطبيعة جمال حول قد املتكلم وكأن مصنوع، عالم
كله املجتمع وكان سوق، وابن تاجًرا أو ِحرفيٍّا الخاصة حياته يف املتكلم كان لقد صنعة.41

مالك. ولها ومملوكة صاحب، ولها مصنوعة األشياء تجاريٍّا، صناعيٍّا مجتمًعا كذلك،
قوًة القسمني أقل واألعراض األعراض طريق عن «هللا» وجود إثبات يف العظمة وما
القسم عىل قائم هنا فالدليل محدث، له حادث وكل الحدوث، دليل فاألعراضبداية وقدرًة؟
يبدأ منه الذي الجوهر وهو األقوى، القسم عىل وليس العرض وهو الجسم من األضعف
اليشء، من الضعيف الشق عىل هللا وجود أقمنا وكأننا الفرد. الجوهر دليل الثاني، الدليل
هللا وجود إلثبات األكوان إىل األعراض من والتحول هش.42 مائل ركن عىل كله البناء فقام
وهو الضعيف القسم من يثبت ال هللا أن وهو االعرتاض، لهذا استجابًة الحدوث من ابتداءً
أكثر فاألكوان فأًرا. فيلد األسد يتمخض ال حتى الجوهر وهو القوي القسم من بل العرض
يفيد العرض أن حني يف والصالبة، التكوين عىل وتدل باألعراض، منه بالجوهر التصاًقا

والفناء.43 والتغري الزوال
الديني الفكر طبيعة عن يكشفان إنما األمر حقيقة يف والعرض الجوهر مفهومي إن
بالناقص، وآخر بالزائد قسم منفي، وآخر إيجابي قسم قسمني: إىل العالم يقسم الذي
وجوب وحدوث. ِقَدم وآخر، أول ومعلول، علة ورشف، أولوية عالقة الطرفني عالقة وتكون
قيام فاستحالة الديني. الفكر يف املعروفة الثنائيات هذه آخر إىل وتناٍه، تناٍه ال وإمكان،
فكر عن يعربان إذن املفهومان واألساس. الجوهر وهو األصل إىل لحاجتها األعراضبنفسها
األصل باملتحول، الثابت عالقة هي والعرض الجوهر بني العالقة ألن وذلك مجرد؛ ديني
أولوية إعطاء والعالم، «هللا» بني املشهورة الدينية العالقة وهي بالدائرة، املركز بالفرع،
عالقة أيًضا وهي األطراف، بني التساوي عالقة وليست اآلخر، الطرف حساب عىل لطرف
والتبعية االستقالل عالقة باختصار أو طرفني، بني متبادلة عالقة وليست واحد طرف من
أصبحت حتى واالقتصادية واالجتماعية السياسية حياتنا مظاهر شتى يف منها نعاني التي

ص٧٦–٨١. األدلة، ملع 41

ص٢٣–٦٦. الدِّين، أصول 42
ص٩٦–١١٥. الدِّين، أصول رشح 43
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(الذات) الخالص الوعي وجود عىل الرباهني أوًال:

يف إيمانية دينية الظاهر، يف ذهنية قسمة هي للعرص. أساسية وسمة لجيلنا مميًزا طابًعا
تفنيها ولكن الظاهر، يف عقلية قسمة عليه. التفريع ثم األساس تثبيت شأنها من الباطن،
الذات من ا مستمدٍّ أساًسا له وتجعل داخله، من أساس بال العالم فترتك التأليه عواطف
املثايل، الفكر دعامات من باستمرار القسمة هذه كانت يشء. كل عليها يعلق التي املشخصة
املادة هي والفرع الصورة، هي األصل اعتبار يف عقالنية صوره أكثر يف الديني الفكر وهو
التي القسمة وهي وفرع، أصل عليه، ومؤسس أساس عاملان، أنه عىل العالم تصور يف أو
وتبعية، تسلط والسيايسعالقة االجتماعي املستوى ببعضعىل بعضها األشياء عالقة تجعل
نفسها القسمة وتفرضهذه إلخ. … وأدنى أعىل وفقري، غني ومغلوب، غالب ومقهور، قاهر
أعراض، والصفات جوهر الذات والصفات، الذات فتصري التأليه ويف املستويات، كل عىل
والوجوب والحدوث، الِقَدم مفهوما وكذلك أعراض. والكيفيات يشء الجوهر الطبيعيات ويف
«األعراضحادثة» مقدمة تكون وبالتايل املجرد. الديني الفكر مفاهيم من إلخ … واإلمكان
عكسنا قديم هللا فألن الطبيعيات، عىل مقلوبة إلهيات بل األعراض، عىل طبيعيٍّا حكًما ليست

حادثًا. العالم وجعلنا الحكم
والصور الِقَدم عالم إىل واألعراض والجواهر الحدوث عالم من االنتقال أن والحقيقة
كتعويض القلب طريق عن الضد إىل الضد من االنتقال عىل تقوم خالصة شعورية قفزة
القوي. إال الضعيف يهزم أن يستطيع وال الكبري، إال الصغري يأكل أن يستطيع فال نفيس،
األشياء تفسري يمكن أنه حني يف السلطة، إىل أي األعىل، إىل الرجوع طريق عن تعليل فهو
«هللا» هي التي القاهرة السلطة إىل الرجوع دون املستوى نفس عىل بالظواهر والظواهر
أسلوب فذلك الفاعل، عن بالبحث بالرضورة يأتي ال فعل يف والبحث السياسة. مستوى عىل
الفاعلة العلة تكون وملاذا وأثره. وتكوينه، الفعل، طبيعة عن ولكن جنائي، بولييسمباحثي
فعل لكل أن الطبيعي من الغائية؟ العلة أو الصورية العلة أو املادية العلة عىل السبق لها
الطبيعة يف يحدث يشء فال ومادته، وغايته الفعل بناء عن البحث هو األصعب ولكن فاعل،
من االنتهاء وهي ثانية، شعورية قفزة عىل الدليل يحتوي كما باملصادفة.44 أو عشوائيٍّا
إلثبات آخر دليل إىل حاجة يف الدليل يكون ثَمَّ وِمْن خالق. أو صانع وجود إىل الذات وجود
الصنع. صفة إثبات دون الخالص الوعي أي الذات أحد يثبت فقد الخلق. أو الصنع صفة

ص٤٤-٤٥. التمهيد، 44
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

املوضوع إىل استباق هو صانع أنها عىل الذات موضوع يف البداية منذ الذات فتصور
بحث يف املوضوعات أحد ستكون الخلق أو الصنع صفة وأن خاصًة الصفات، وهو الثاني،
عىل يدل ذلك فإن السابق، املوضوع يف يرتاءى إنما الحق موضوع كل كان فإذا الصفات.
أم ذهابًا اآلخر إىل منها كل يؤدي بحيث العقائد وتنظري الدِّين أصول لعلم املحكم النسق
قائًما، السؤال يبقى هللا وجود إثبات فرض وعىل رجوًعا. أم ًما تقدُّ نزوًال، أم صعوًدا إيابًا،
تعني ال الصانع عىل بالصنعة االستدالل إن به؟ العلم يمكن وهل به العلم يمكن كيف وهو:
واألفعال والصفات الذات عن ذلك بعد الحديث لزم ثَمَّ وِمْن بالصانع، العلم بالرضورة
األهم، هي الثالثة الشعورية القفزة ولكن تصوره.45 وكيفية الصانع لتعريف كمحاولة
القديم أن بالرضورة يعني ال ذلك ولكن القديم، هناك أن يثبت الحدوث دليل أن وهي
ألنه فالحادث أسود. إىل يحيل أن بد أبيضال مثل إضايف تصور الحادث تصور ألن موجود؛
هناك وكأن بالفعل، موجوًدا القديم يكون أن دون القديم إىل يحيل وأن بد ال إضايف تصور
األعيان. عالم إىل األذهان عالم من االنتقال بواسطته يمكن مسبًقا مفرتًضا أنطولوجيٍّا دليًال
أن إىل انتهت قد الوجود نظرية يف الوجود» و«ميتافيزيقا يوجد أن االفرتاض لهذا وكيف
والكثرة، والوحدة والحدوث، والِقَدم واملستحيل واملمكن والواجب والعدم واملاهية الوجود

الذهن؟ يف إال لها وجود ال اعتبارية أمور كلها واملعلول، والعلة
يسمح مما اإلنسان عجز وإثبات العالم تدمري هو الحدوث دليل يف يشء أخطر ولكن
تكون فلماذا له. والحافظ بالعالم املاسك «هللا» بدور تقوم بأن والتسلط القهر نظم لكل
هذا من فينشأ الطبيعة، عىل التأليه عواطف من إسقاط الحدوث إن حادثة»؟ «األعراض
الحدوث ليس ورشًفا. قيمًة األكثر إثبات مقابل يف والقيمة الرشف يف لها تقليل اإلسقاط
لقضايا بالنسبة نفسية وأزمة التأليه، لعواطف عكسية نتيجة هو بل لألشياء، تصوًرا
بالنسبة «ماسويش» اتجاه الحدوث بالفعل. العالم تغيري من ويأس االجتماعي، التغري
باقية مستقلة تكون أن عليها وينكر وتدمريها، إفناءها ويريد عليها يقيض ألنه لألشياء
عليه، ًعا ترفُّ لوجوده، وإنكار عليه، وقضاءً كله، للعالم تدمري الحدوث بنفسها. موجودة
مهزوم مجتمع يف ذهني بانتصار ذلك وتعويض ضائع أمل عن بحثًا وراءه ما إىل وذهابًا
مسبق حكم أنه إىل باإلضافة هذا منصور. مجتمع حالة يف للقدرة وتثبيتًا للسلطة تأكيًدا أو
من االنتقال افرتاض عىل وحتى مسبق. ديني تطهر عن وناتج العلمي، الفكر مع يتناىف

ص٢٨–٣٥). (املحيط، بالصانع العلم إثبات 45
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(الذات) الخالص الوعي وجود عىل الرباهني أوًال:

حقه العالم يسلب ضمنيٍّا حكًما يتضمن حادث بأنه العالم عىل فالحكم الحدوث، إىل التغري
وهو الريح، مهب يف ريشة غريه، إىل وجوده يف يحتاج أنه أي حادث، فهو الوجود. يف
العالم تصور واالطراد. الثبات عىل القائم العلمي للتصور مناقض للكون، عادم تصور
آخر طرف من وجوده ا مستمدٍّ ذاته، من وجوده فاقًدا غريه، إىل محتاًجا يجعله إذن حادثًا
يف املعارص وجداننا يف ترسب ما وهو املدد، طالبًا له داعيًا العالم ويجعل بالعون يمده
ويد عليا يد قسمني: إىل مجتمعاتنا فتحولت والسياسية، االجتماعية للعالقات تصوراتنا
بني الفصم هذا إن للعطاء. ا وإمَّ لألخذ ا إمَّ ممدودة أيادي النهاية يف كلنا وأصبحنا سفىل،
يجعل ألنه العالم؛ يدمر بل والتغري، الحركة يفرس ال والعلة املعلول أو واملحرك الحركة
الطبيعة تسقط وبالتايل املتحرك، دون وللمحرك املعلول دون للعلة كله والفعل كله األثر
كشف إىل تدفع العالم يف والحركة التغري رؤية إن الطبيعة. بعد ما إال يبقى وال نهائيٍّا
إىل اليشء من وليس اليشء إىل اليشء من االنتهاء أي الحركة، علة إىل وليس للحركة قانون
الطبيعة من االنتقال دون العلم وينشأ التجربة مستوى عىل املالحظة تبقى حتى الاليشء،
ليشء كمقدمة الطبيعة تستعمل ال حتى امليتافيزيقا إىل العلم من أو الطبيعة بعد ما إىل
وملاذا حكيم».46 صانع «مؤثر من بد ال وأنه الصانع، حكمة القدماء سماه الذي وهذا آخر،
التضاد يكون وملاذا ورشًفا؟ كماًال الثبات ويكون ونقًصا عيوبًا والسكون الحركة تكون
أو ناقصة الطبيعية الظواهر هل قيمة؟ الطبيعة يف وهل كماًال؟ والوئام واالتساق نقًصا
األمر ويسوء القيمة؟ وأحكام الواقع أحكام بني خلًطا هذا أليس رشيفة؟ أو خسيسة كاملة،
وجوًدا األوَّل سلبًا، والثاني إيجابًا ل األوَّ نقًصا، واآلخر كماًال أحدهما باعتبار فأكثر أكثر
مما العالم، وراء ما هو آخر يشء لصالح العالم تدمري إىل كله األمر فينتهي عدًما، واآلخر
أيًضا يوقعهم قد ومما غائبًا، بالدنيا وشعورهم معدوًما، بالواقع الناس إحساس يجعل
كان وملا عنه. بوجوههم يشيحون العالم، عن مغرتبني ويجعلهم واألساطري، الغيبيات يف
الطبيعة بعد وما الطبيعة مستوى من العالقة هذه تتحول فيه مفعوًال والعالم فاعًال املؤثر
العالقة فتنشأ للعالم، والتصور الشعوري البناء خالل من والسياسة االجتماع مستوى إىل
بني العالقة نمط نفس عىل واألدنى األعىل بني واملرءوس، الرئيس بني واملحكوم، الحاكم بني
التسلطية النظم فتنشأ الحدوث، دليل يعرضه كما والحادث القديم بني أو والعالم، «هللا»

العقل عن الثامن الفصل يف أيًضا املوضوع هذا وسيظهر ص١٧-١٨. اإلنصاف، ص٢٦٦؛ املواقف، 46
والنقل.
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

كل من الشعب وحرمان السلطان إىل يشء كل وإعطاء والسيطرة القهر عىل تقوم التي
هللا توحد حتى يشء، كل من العالم وحرم «هللا» إىل يشء كل قبل من أعطى كما يشء،
عىل ذلك وكل السياسية، بالسلطة الدينية السلطة والتحمت املعارص، وجداننا يف والسلطان

والحرية. العلم حساب عىل والشعب، العالم حساب
أن حني يف عليه، سابقة املعاني بل املعاني، يتقدم لم الجسم أن عىل اإلرصار وملاذا
وليس عقيل املعنى أن صحيح مدرك؟ املعنى أن هو واملعنى اليشء بني الطبيعية العالقة
ال وملاذا والبعدية. القبلية من بد وال كان إن اليشء حصول بعد حصل ولكنه اليشء، يف
يشء فال اليشء، وجود بمجرد يحدث املعنى إن القبلية؟ مثل معقوًال افرتاًضا املعية تكون
سابقة املعاني بأن القول إن الشعور. وانتباه اإلدراك فعل برشط مصاحب معنى وله إال
«فاهلل» «هللا»، وجود إثبات إىل يهدف أولويتها إثبات ذلك بعد يمكن حتى األجسام عىل
مسلمة. النتيجة وافرتاض املطلوب، عىل مصادرة وهي الجسم، عىل السابق املعنى هو
عن تعبري هو إنما جسًما، أم لفًظا كان سواء باليشء، املعنى عالقة يف املثالية والنظرة
إثبات درجة إىل للعالم التدمريية النظرة وتصل دفني. تقليدي وإيمان مقنع، ديني تصور
العالم بقاء وكأن العالم، تدمري بعد إال يثبت ال «هللا» وكأن األعراض، وتناهي العالم نهاية
هذه عن يعرب إنما واألدنى األعىل بني لألشياء التصور هذا إن «هللا». وجود ينفي بالرضورة
الذي لألشياء العلمي للتصور مناقض وهو والعالم، «هللا» بني التقليدية اإليمانية العالقة
سؤال أن كما النوع. يف ال الدرجة يف الظواهر بني فالخالف واحد، مستوى عىل يجعلها
يطبع مما ماضيه أجل من مستقبله ويلغي اليشء، بنية يقيضعىل واألصل واملصدر النشأة
الحارضة. الكائنات عن البحث دون واملصادر األصول عن البحث بطابع كلها العقلية
أكثر القريبة بالعلل والتفسري خارجه، من وليس اليشء داخل من التكوين يدرك ال وملاذا
وأيهما املختار؟ القادر هو وحده «هللا» يكون وملاذا البعيدة؟ بالعلل التفسري من علمية
عامل األوَّل البحث أن صحيح واملصري؟ للغاية اإلعداد أم والتكوين النشأة عن البحث أوىل:

الحدوث. دليل يف الحال هو كما ضده أو عنه بديًال ليس ولكنه الثاني للبحث مساعد
فعل عن اإلنسان عجز إثبات من الحدوث دليل به يوحي ما هو كله ذلك من واألخطر
اإلنسان؟ قدرة أم اإلنسان عجز إثبات أفضل: وأيهما تغيري. أي إحداث أو العالم يف يشء
املقصود هل ولكن ذبابة،47 صانع وال العالم صانع وال نفسه ليسصانع اإلنسان أن صحيح

يَْستَنِْقذُوُه َال َشيْئًا الذُّبَاُب يَْسلُبُْهُم َوإِْن َلُه اْجتََمُعوا َوَلِو ذُبَابًا يَْخلُُقوا َلْن ِهللا ُدوِن ِمْن تَْدُعوَن الَِّذيَن ﴿إِنَّ 47

ص١٣-١٤). النظامية، ص٣٧٢–٣٧٤؛ (الشامل، (٧٣ :٢٢) َواْلَمْطلُوُب﴾ الطَّاِلُب َضُعَف ِمنُْه
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(الذات) الخالص الوعي وجود عىل الرباهني أوًال:

العون واستجالب اآلخر قدرة بإثبات خالصها ثم منها، أقل هو ما إىل وردها النفس تعذيب
تعذيب وملاذا الوجود. وصف وليس القدرة صفة يثبت الدليل أن إىل باإلضافة هذا منه؟
وأهل علم وصاحب للقدرة فاعًال اعتباره من أكثر ميِّتًا جاهًال عاجًزا اإلنسان واعتبار الذات
أو يشء أي فعل عىل قادر غري اإلنسان يكون وملاذا الذات؟ شأن من اإلقالل هذا ملاذا حياة؟
له؟48 علة يكون وأن العالم يف الفعل عىل منه أقدر غريه يكون وأن يشء أي علة يكون أن
اليشء خلق عىل اإلنسان قدرة إثبات املهم ليس اإلنسان؟ غري املختار الفاعل يكون ملاذا
االجتماعي بنائها تغيري عىل قادر واإلنسان موجودة، فاألشياء بنائه، تغيري عىل قدرته بل
ويف القدرة. نطاق يف داخلة الثانية ولكن القدرة خارج األوىل نوعان: فاألعراض والسيايس،
اآلخر قدرة يثبت وال الفعل عىل اإلنسان قدرة نزع إىل الحدوث دليل ينتهي األمر حقيقة
موضوع كان وإذا ذبابة؟ فيلد الفيل يتمخض فكيف اإلنسان قدرة تثبت لم فإذا عليه.
أجل من املصنوع قدرة فتضيع املصنوع قدرة مع الصانع قدرة تصادم الفعل عىل القدرة
يكون عليه، قادر فهو وبالتايل يشء، كل صنع قد الصانع كان وملا الصانع. قدرة إثبات
إثبات يف متضمن ألنه بجديد، يأتي وال حاصل، وتحصيل الكل، من جزءًا القدرة إثبات
ضاعت ثم «هللا»، وجود إثبات أجل من أوًَّال اليشء وجود فضاع منها، جزء والقدرة الصنعة،

«هللا». قدرة إثبات أجل من ثانيًا اليشء قدرة

العالم حدوث (3)

موضوع إىل الوجود واجب أو الصانع إلثبات دليل مجرد من الحدوث دليل يتحول وقد
احتماالت يضع رباعي بناء يف وصفاٍت ذاتًا وِقَدمه العالم حدوث عن مستقل ميتافيزيقي
ِقَدم الصفات، وِقَدم الذات حدوث والصفات، الذات حدوث والصفات، الذات ِقَدم أربعة:
األشاعرة خاصًة املتكلمني اختيار والثاني الحكماء، اختيار ل األوَّ الصفات. وحدوث الذات
عقًال مستحيل والثالث مالحدة، بأنهم أصحابه واتهام ل األوَّ االختيار عىل فعل كرد منهم
الطبائعيني تصور والرابع األوىل، بدليل واألعراضقديمة حادثة الجواهر تكون أن الستحالة
فيها تظهر ثم قديمة الجواهر يجعل الذي الطبيعي التصور إىل أقرب وهو املعتزلة، من
الفعل.49 إىل القوة من التحقق بمعنى حادثة فتبدو الكمون أو الطفرة طريق عن الصفات

ص٤٥. التمهيد، 48
ص٥٥. الدِّين، أصول ص١٢٧؛ األنوار، طوالع ص٨٤؛ املحصل، 49
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

الوجود» «ميتافيزيقا يف سواء الوجود، نظرية يف ألهميته نظًرا قبل من املوضوع ظهر وقد
«الجواهر» يف الوجود» «أنطولوجيا يف أو والحدوث الِقَدم مفهومي يف االعتبارية» «األمور أي
الخاص، قوله بإثبات ثم الخصم قول بإبطال يقوم فريق كل كان وملا عوارضاألجسام. يف
بإيراد الِقَدم أنصار يقوم كما حدوثه إثبات ثم العالم ِقَدم بإبطال الحدوث أنصار فيقوم

ِقَدمه.50 يثبت كي العالم حدوث عىل الشبهات
واستحالة لها أول ال حادث وجود استحالة إثبات عىل الِقَدم إلبطال األشاعرة ويعتمد
نهاية.51 وله أول له الذي الوجود هو الحادث ألن وذلك املكان؛ يف تتناهى ال أجسام وجود
باملحمول املوضوع إثبات ألنه منطقي؛ دور أو حاصل تحصيل هذا أن األمر حقيقة ويف
الحادث. هو نهاية وال له أول وملا نهاية وال له أول ال ما فالحادث باملوضوع، واملحمول
أو متصلة كأجسام والنهاية ل األوَّ وبني املكان يف كجسم والنهاية ل األوَّ بني خلط أنه كما
ما عادًة فإنه الحدوث إثبات ا أمَّ أجسام. إىل قسمتها عن النظر برصف مستمرة كمادة
بالتايل وهو إيجابيٍّا، دليًال يكون وال الِقَدم حجج بإبطال أي الخصم، قول بإبطال يكون
وكالهما متحرًكا، أو ساكنًا ا إمَّ لكان أزليٍّا الجسم كان لو أن وإثبات ل. األوَّ املسلك إىل يعود
وليس الحادثة لألجسام إال تكون ال والسكون الحركة ألن افرتاضخالص؛ مجرد هو باطل
الغائب وقياس الِقَدم عىل الحدوث تصورات إسقاط عىل تقوم فالحجة وبالتايل لألزلية،

من يخلو ال له مدبر ال وأنه يزل لم العالم بأن قال من عىل الكالم يف «باب ذلك: يف حزم ابن يقول 50

ص٩). ج١، (الفصل، كان» ثم يكن لم محدثًا، يكون أن أو (الدهرية) يزل لم يكون أن ا إمَّ وجهني:
استحالة وبيان العالم حدث يف األوىل، القاعدة الحرمني. إمام وطريقة األشعري بطريقة بالِقَدم إبطال 51
أن كلها امللل أهل من الحق أهل مذهب مكانًا. تتناهى ال أجسام وجود واستحالة لها أول ال حوادث
من جماعة ذلك عىل دوافعهم يشء. معه يكن ولم هللا وكان وأبدعه، الباري أحدثه ومخلوق، محدث العالم
ملطية أهل من تابعهم ومن وأنكسمايس، وأنكساغورس تاليس مثل الفالسفة وقدماء الحكماء أساطني
ولهم والنساك، الشعراء من وجماعة ويونان أثينة من وأفالطن وسقراط وأنبذقلس فيثاغورس ومثل
دخول هنا ويُالَحظ ص٥). اإلقدام، (نهاية األوىل املبادئ يف رأي واختالف اإلبداع كيفية يف مذهب تفصيل
فالسفة من تابعها ومن اإلسالمية الفلسفة رأي وهو متأخر، وقت يف اإلسالمي الفكر يف اليونانية الفلسفة
الذي الوجود هو الحادث ألن لها؛ أول ال حوادث استحالة الجريني اإلمام نفى وقد العكس. وليس اليونان
واستبان عنها الجواهر تعري استحالة وثبتت حدوثها، وثبت األعراض ثبتت إذا أنه إىل وينتهي أول، له
لم عنه تعر لم وإذا أول له عما تعر لم الجواهر أن األصول هذه مضمون من فيخرج أوًَّال للحوادث أن

ص٢١٥–٢٢٣). (الشامل، أول فله أول له ما يسبق ال وما عنه عارية لكانت سبقته لو أو تسبقه
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(الذات) الخالص الوعي وجود عىل الرباهني أوًال:

تناهي إثبات طريق عن العالم حدوث يثبت وقد الديني.52 الفكر منطق وهو الشاهد، عىل
وتناهي وتناهيها، األمزجة وحدوث اإلنسانية، األشخاص وتناهي عدًدا، اإلنسانية النفوس
افرتاضات كلها وهي السماوية، والحركات املتحركات وتناهي للعنارص، الدورية الحركات
النفوس تناهي عىل الدليل فما إثبات. إىل وتحتاج مسبق ديني إيمان عن تعرب رصفة
والسلوك اإلنسانية األفعال تحليل من ابتداءً الحدوث يثبت وقد والحركات؟53 واألشخاص
أفعال ليست فهي وبالتايل وإرادات، ومقاصد بواعث إىل محتاجة أنها إىل واالنتهاء البرشي
وال خالفها. آخر شيئًا يثبت وال واملقاصد البواعث يثبت ذلك أن األمر حقيقة ويف ذاتها.
فيه.54 وبقائها العالم، يف تحققها بعد لألفعال بقاء يثبت قد بل ِقَدًما، أو حدوثًا يثبت
نظرية أشكال أحد باعتباره الفيض أو الصدور ضد الخلق إلثبات الحدوث دليل ويستعمل
الخلق بني بالَفرق يتصل فيما الوجود واجب بأفعال الحدوث دليل يتصل لذلك الِقَدم.

الحتمية.55 عن بديًال والحرية الفيض، عن بديًال الخلق ووضع واإليجاد
لِقَدمه حججهم موردين العالم حدوث حول الحكماء لُشبَه املتكلمون عرض ولقد
واضحة وحسية وميتافيزيقية منطقية حجج وهي وتفنيدها، عليها الرد يصعب بحيث
إىل وهذا محدث، إىل الحتاج محدثًا العالم كان فلو بها، اإلنسان اقتناع يسهل وقوية
غرضوحاجة، لفاعله يكون أن لوجب محدثًا كان ولو ُمحال. وهو نهاية، ال ما إىل محدث،
ا إمَّ وجوبه الستحال محدثًا كان ولو «هللا». عىل أيًضا ُمحال وهو رضر، دفع أو نفع جلب

الخالء هو الذي املطلق واملكان النفس وإن يزل لم خالًقا للعالم إن قال من قول حزم ابن يرفض كما 52

بنفسه قائم جوهر هؤالء عند فالنفس محدثة. غري وأنها موجودة تزل لم املدة هو الذي املطلق والزمان
بقوله: األجسام حدث حزم ابن يثبت ثم مكان. يف ال أي متمكن وال منقسم وال متحرك ال ألعراض حامل
بكونه القول فبطل باطالن، والقسمان متحرًكا أم ساكنًا يكون أن ا إمَّ األزل يف لكان أزليٍّا الجسم كان «لو

ص٢١–٢٥). ج١، (الفصل، أزليٍّا»
عن وأحسنها الطرق أسهل هي هذه أن رأيه ويف العالم، حدوث إثبات يف الشهرستاني طريقة هي هذه 53

ص٤٩–٥٣). اإلقدام، (نهاية الخمس األشياء هذه تناهي إثبات طريق
يف ترصفاتنا عليه يدل الذي األوىل بحجتني: الصنع يثبت إذ الجبار، عبد القايض طريقة هي هذه 54

وجوب الحدث يف شاركتها ما فكل لحدوثها، إلينا احتاجت وإنما بنا، ومتعلقة إلينا محتاجة فإنها الشاهد،
ويستحيل غريها، أحدثها أو نفسها أحدثت قد تكون أن ا إمَّ والثانية محدث، إىل االحتياج يشاركها أن

ص١١٨–١٢٠). الخمسة، األصول (رشح فعله عىل متقدم غري الفاعل ألن األوَّل
ص٢٥٠–٢٥٢. املرام، غاية ص٢٠٣–٢٠٥؛ اإلقدام، نهاية 55
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

محدثًا كان ولو القادر. ولعجز املقدور وجد ملا وإال محال، وكالهما القادر، أو املقدور إىل
علمه كان وإن العلم، يف التغري يوجب مما وهذا بوجوده، عالم غري القديم كون لوجب
دجاجة، من إال بيضة وال بيضة من إال دجاجة توجد ال أنه كما العالم. ِقَدم وجب قديًما
ال ما إىل التسلسل استحالة عىل تعتمد حجج وهي العالم.56 ِقَدم يوجب وهذا أبًدا، وهكذا
العلم وإىل أول، معلول أو أوىل علة إىل حاجة ما دون واملعلول العلة أن دور وإىل نهاية،
بني والتجانس املادة وِقَدم الزمان ِقَدم عىل تعتمد أخرى حجج وهناك واالستغناء. والقدرة
لن وبالتايل مدة، بال يكون قد ذلك فإن التأخر، يعني املحدث كان فإذا واملعلول. العلة
العالم، ِقَدم فوجب متناهية ال بمدة أو القديم تناهي وجب متناهية بمدة أو قديًما يكون
يف إال يتصور ال وهو الوجود، أنماط أحد واإلمكان عدم إمكان يسبق حادث كل أن كما
موجود إىل االنتهاء لزم وبالتايل التسلسل، ويستحيل زمان يف إال تتصور ال واملادة مادة
ما أن كما شيئًا. املعدوم املعتزلة جعل أجلها من التي الشبهة وهي العالم، هو بذاته واجب
الحجج تأخذ وقد مثله.57 حادث ألمر إال حادث سبب يثبت وال وجوبه، يثبت جوازه يثبت
عىل يدل مما للقديم التي والكرم واإلحسان الجود صفات مثل خالًصا إنسانيٍّا طابًعا
عن واالمتناع إحسان فاإليجاد االستدالل. وأحكام العقل منطق عىل اإليمان عواطف فيض
التجانس رضورة أو نهاية ال ما إىل التسلسل استحالة حجج تنكر وقد نقصان. اإلحسان
موجًدا، صار ثم موجوًدا األزل يف القديم كان لو مثًال عديدة. بصور واملعلول العلة بني
أن لزم أزلية كانت وإن محال، وهو آخر موجد إىل تفتقر وبالتايل محدثة املوجودية فصفة
تكون أن ا إمَّ الباري ذات أن كما العلة. عن املعلول انفصال الستحالة أزلية املوجودات تكون
متناٍه غري التقدم كان وإن الباري حدوث فيلزم متناٍه والتقدم العالم وجود عىل متقدمة
العالم.58 ِقَدم أو محال وهو الباري حدوث لزم متقدمة تكن لم وإن قديًما، الزمان يكون
أصبحوا ثم أخرى حضارة إىل ينتسبون الذين القدماء بعض الحجج هذه يف يشارك وقد
الصانع أن أو والكرم، الجود حجة مثل وذلك الحكمة. علوم يف خاصًة الحضارة يف رافًدا

(رشح الطبيب للرازي االحتياج عن الثانية والشبهة الجبار عبد القايض يوردها التي الشبهات هي هذه 56

ص١١٥–١١٨). الخمسة، األصول
سينا ابن من والثالثة أرسططاليس، عن سينا ابن حكاية والثانية الشهرستاني، يوردها الشبهات هذه 57

ص٣١–٤٩). اإلقدام، (نهاية
ص٣٣٨–٣٤٠). (املسائل، الرازي يوردها االعرتاضات هذه 58
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(الذات) الخالص الوعي وجود عىل الرباهني أوًال:

وتغري، إخراج إىل فيحتاج بالقوة أو مثله املعلول يكون وبالتايل بالفعل، ا إمَّ كذلك يزال ال
كما االنتقال عليها يجوز ال الذات جهة من العلة أن أيًضا وذلك القديم. عىل مستحيل وهو
عرض يف حرًجا الفقهاء يجد ولم قديًما.59 كالهما يصبح وبالتايل املعلول، عىل يجوز ال
فلم للعالم. الحسية لنظرتهم طبًقا واملشاهدة بالحس عليها واالستشهاد الحكماء شبهات
ساحر. بفعل إال يشء ال من يشء خروج أحد يشاهد ولم يشء، من يشء حدوث إال يشاهد
واملعلول لعلة، أحدث أو مثله الحدث يكون وبالتايل كذلك ألنه أحدث ا إمَّ املحدث أن كما
يكون أن ا إمَّ ثالثة، أوجه من األمر يخلو فال محدث لألجسام كان وإن العلة. يفارق ال
وجه، من وخالفها وجه من مثلها يكون أن أو قدمها، يعني وهذا الوجوه، جميع من مثلها
واإلحداث محال. وهو الوجوه جميع من خالفها يكون أن أو الِقَدم، ينفي ال أيًضا وهذا
ألشياء تحدث أو القديم عىل مستحيل وهو رضر، ودفع نفع لجلب أو للحاجة يحدث قد
محدثها لكان محدثة كانت لو األجسام أن كما واملعلول. العلة فيها يفرتق ال التي بالطباع

وأعراًضا.60 أجساًما ِقَدمها يوجب وهذا لرتكها فاعًال يحدثها أن قبل
تحاول «الدهرية» ألن له؛ مربر ال دهريني باعتبارهم الحكماء نقد أن والحقيقة
هي آخر. يشء إلثبات كوسيلة تستخدم أن يمكن ال التي املستقلة الطبيعة إىل الرجوع
الطبيعة، بعد ما إىل الطبيعة من ينحو الذي الرأيس التقليدي التفكري عىل فعل رد أكرب
حاولت التي وهي ذاتها. إىل الطبيعة من يتجه الذي األفقي الفكر وهو آخر بديًال ويضع
عن بل أول، مبدأ أو أوىل علة إثبات طريق عن ليس نهاية، ال ما إىل للتسلسل بديل وضع
الكالم. علماء أي اإللهيني وليسوا الطبائعيون هم إذن الدهريون واالستمرار. الدوران طريق
املتكلمني.61 تصور من العلمي التصور إىل أقرب للعالم والطبائعيني الحكماء تصور إن
تسلسل والحوادث الكمون، بعد فيها تظهر واألعراض األعراض، عىل سابقة فاألجسام

ص١٠–١٢). ج١، (الفصل عليها ويرد حزم ابن يوردها االعرتاضات هذه 59

ص٤٨-٤٩). اإلقدام، (نهاية اإلسالمي للفكر رافد إىل تحول أن بعد أبرقلس شبهات هذه 60

ال الشمس قرص أن فكما أزيل، قديم العالم «إن بقوله: والطبيعيني الدهريني مذهب الرازي يصور 61

خاليًا كان ما الباري ذات كذلك النور، لوجود علة الشمس جرم كان وإن أبًدا النور عن خاليًا يكون
ويعرض ص٢٣٣–٢٣٦). (املسائل، العالم» وجود يف مؤثرة علة ذاته كان وإن أبًدا العالم وجود عن
الفلك دورة تزل ولم عليه، هو ما عىل يزل لم العالم أن معظمهم «فأصل بقوله: «امللحدة» ملذهب الجويني
ذلك فكل مفتتح، غري إىل تتعاقب والفساد الكون عالم يف الحوادث تزل لم ثم أول، غري إىل دورة قبل
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

فالطبائع بالحدوث، القول عىل فعل رد أكرب بالطبائع القول كان لقد نهاية.62 ال ما إىل
تفسري فهو عليها. خارجة مشخصة لقدرة تابعة لجعلها ورفض استقاللها لألشياء رد
بطبائع الظواهر تفسري يمثل وقد الخارجية.63 األوىل بالعلل ال الداخلية املبارشة بالعلل
هائًال. فكريٍّا ًما تقدُّ يمثل الالهوتي الفكر إىل بالنسبة أنه إال مرحليٍّا، علميٍّا تفكريًا األشياء
الالهوتي للفكر بالنسبة نقضها يمكن ال فإنه علميٍّا، الطبائع نقض اآلن يمكن كان وإذا
علمي فكر من العرص إليه وصل ما آخر كانت فالطبائع له. بالنسبة ًما تقدُّ تمثل ألنها
حتى القومي وجداننا يف موجوًدا زال ما الذي الرصاع وهو الالهوتي، الفكر سيادة إبان
بالعمليات أو الخمس أو األربع الطبائع ذاتها، األشياء إىل بالرجوع األشياء وتفسري اآلن.64
العلمي.65 الفكر مراحل أوىل والفطرة التولد واالختالط، االمتزاج مثل األشياء يف الطبيعية

(اإلرشاد، بدجاجة» مسبوقة بيضة وكل ببذرة، مسبوق زرع وكل بوالد، مسبوق ولد وكل بمثله، مسبوق
األبد. إىل يبقون الجنان وأهل الفلك. علم وليس الكبري والعالم الطبيعة يعني هنا والفلك ص٢٥–٢٧).
«ذهبت قائًال: املوقف نفس اآلمدي ويعرض لها. أول ال حوادث فهناك لها، آخر ال حوادث هناك أن فكما
وجب ما بوجوب القول إىل اإلسالميني فالسفة من تابعهم ومن واملشائني كالرواقيني اإللهيني من طائفة
مبدأ له ألن لغريه وجوده وجوب أن بمعنى إال فليس حادث له قيل وإن وجوده. مع بذاته الواجب عن
بل عدم من حدوثه أن بمعنى ال واملعلول العلل تقدم نحو عىل بالذات ًما تقدُّ عليه ويتقدم إليه، مستنًدا
املرام، (غاية جرٍّا» وهلم بالواجب، وجوده وجب عما وجب ما حكم وكذلك يزال. وال يزل لم أبدي أزيل هو
هللا: لعنهم الطبائع وأهل والزنادقة الدهرية «قالت قائًال: املوقف لنفس النسفي ويعرض ص٢٤٨–٢٥٠).
﴿َوِيف آية: من املستمد والصنع والحكمة التغري دليل إليهم ويوجه قديمة.» النطفة وكذلك قديم، العالم
ُل َونَُفضِّ َواِحٍد ِبَماءٍ يُْسَقى ِصنَْواٍن َوَغرْيُ ِصنَْواٌن َونَِخيٌل َوَزْرٌع أَْعنَاٍب ِمْن َوَجنَّاٌت ُمتََجاِوَراٌت ِقَطٌع اْألَْرِض

ص١٤-١٥). الكالم، (بحر يَْعِقلُوَن﴾ ِلَقْوٍم َآليَاٍت ذَِلَك ِيف إِنَّ اْألُُكِل ِيف بَْعٍض َعَىل بَْعَضَها
األجسام وأن األعراض بحدوث يقولون الذين الهيوىل أصحاب (أ) مذاهب: ثالثة عىل الدهرية اختلف 62
إىل حادث وقبله إال منها حادث ال حوادث األعراض بأن يقولون الذين الدهرية أزلية (ب) عليه. سابقة
ضده، كمن ظهر عرض كل وتظهر، تكمن األجسام يف قديمة األعراض إن يقولون الذين (ج) نهاية. ال ما
التمهيد، ص٥٥-٥٦؛ الدِّين، (أصول الحركة كمنت السكون ظهر وإذا السكون. كمن الحركة ظهرت وإذا

ص٥٢–٦١).
وحدانتيه. عىل شاهد وال هللا عىل دليل والنهار الليل واختالف واألرض السموات يف ليس معمر: عند 63

ليس تدل ال كلها األجسام هيئات ألن وذلك هللا، عىل يدل وافرتاق تأليف وال الفوطي: عمرو بن هشام وعند
ص٥٧–٥٩). (االنتصار، خالقها عىل بلة وال يابس وال برد وال حر وال رائحة وال طعم وال لون العالم يف
نجيب وزكي مظهر، وإسماعيل موىس، وسالمة حداد، ونقوال رصوف، ويعقوب شميل، شبيل يمثل 64

القديم. الديني الفكر مقابل يف التيار هذا زكريا وفؤاد والقصيمي، محمود،
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(الذات) الخالص الوعي وجود عىل الرباهني أوًال:

يريد كما اضطراًرا أو األشاعرة، تريد كما استدالًال هللا معرفة يف فقط إذن الخالف ليس
يفعل كما ديني تصور خالل من الطبيعة تصور يف األسايس الخالف بل الطبائعيون،
بعلل الطبيعة تفسري يتم هل الطبائعيون. يفعل كما علمي تصور خالل من أو األشاعرة
تدرك هل لغريها؟ تابعة أنها أم بذاتها مستقلة الطبيعة هل داخلية؟ بعلل أم خارجية
تكون وقد مقلوب؟ إليه كفكر إيماني افرتاض أنها أم طبيعي، كفكر وبالعقل بالحواس

«املنجمني».66 عند للقدم تشبيهية صورة الدائرية بحركاتها السماوية األجرام صورة
عن له تنزيًها بل الصنع عن الصانع تعطيل يعني ال العالم بِقَدم القول أن والحقيقة
والغائية، العلمية ترك يف لحكمته وإثباتًا الطبيعة، قوانني يف والتدخل بالعالم االشتغال
عىل الباعث قوانينه.67 الكتشاف اإلنساني وللعلم العالم، يف للعمل اإلنسانية للحرية وترًكا
اإلنسانية الحرية عىل والحفاظ العالم استقالل عىل الحفاظ وهو رشعي باعث الصانع نفي
الحرية ونفي العالم استقالل عىل القضاء إال آخر باعث له ليس الصانع إثبات وإن فيه.
عن الدفاع موقف هو املالحدة موقف كان وبالتايل الحدوث.68 دليل يفعله ما وهذا اإلنسانية،

يف والطرد والجذب بالقوة الطبيعية الظواهر وتفسريهم الطبائعني ملوقف الحرمني إمام رفض انظر 65
ص١١–١٣. «النظامية»،

الهشاميان علل وقد ص٢٧٢). ج١، (مقاالت، هللا وجود عىل األعراض تدل أن وعباد هشام أنكر 66
ج٢، (امللل، الوجود رضوري يكون أن يجب الباري عىل به يستدل وما استدالًال، يثبت ما منها بأن ذلك
(الِفَرق، نهاية ال ما إىل دليل إىل منها دليل كل الحتاج نظريٍّا هللا عىل األعراض دلت لو ص١٣٤-١٣٥).
لون العالم يف ليس بأنه قوله هشام عن الراوندي ابن يروي وبينما ص١٠٩). ج١، امللل، ص١٦٢-١٦٣؛
هيئات أن وذلك هللا، عىل يدل افرتاق وال تأليف وال بلة وال يبس وال برد وال حر وال رائحة وال طعم وال
أن بد ال هللا عىل األدلة أن يزعم كان الفوطي هشام أن الخياط ويروي خالقها. عىل تدل ال كلها األجسام
يعرف التي األجسام عنده وإنما ونظر باستدالل وجودها يعرف إنما واألعراض اضطراًرا وجودها يعرف
أن من حكمته يف بد وال عللهم وأزاح عذرهم قطع فقد نفسه عىل دل إذا هللا ألن ومشاهدًة ا حسٍّ وجودها

ص٢٠٣–٢١٢). املرام، غاية ص٥٨-٥٩؛ (االنتصار، نفسه عىل األدلة من لهم نصب ما يعرفهم
تعطيل (ج) الصانع. نفي (ب) الصانع. عن العالم تعطيل (أ) وجوه: خمسة للتعطيل أن الباقالني يذكر 67

ص١٢٣–١٢٦). (التمهيد، املعاني عن النصوص تعطيل (ه) األسماء. عن تعطيل (د) الصفات. عن
عن مقدس بنفسه قائم موجود إثبات أن (أ) طريقني: الصانع نفي يف للحكماء أن الجويني يبني 68

ال ما فعل أن أي والتجوير، بالتعديل يتعلق ما (ب) معقول. غري اإلسالميون إليه يصري ما عىل الحادثات
انظر ص٢٢٣. (الشامل، والسفه العبث قبيل من عنه رضًرا يدفع وال الفاعل إىل نفًعا وال رضًرا يتضمن

ص٣٤–٣٦). االنتصار، أيًضا:
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

كل وخالق املتقابالت، لكل مبدع «هللا» جربه. ضد اإلنسان حرية وعن التشبيه ضد التنزيه
الكثرة، عىل والوحدة العدم، عىل الوجود تقدم مثل اآلخر، عىل أحدهما تقدم دون األضداد
لها. صانًعا يكون أن دون وخالقها األضداد هذه عن متعاٍل «هللا» اإلمكان. عىل والوجوب
بل البطالن»، بني «هذيًا ذلك وليس التشبيه، صفات أي عن املجردة املاهية هو «هللا»
من يخُل لم الحكماء عند األمر أن مع التشبيه.69 يف الوقوع من وخوف التنزيه عىل حرص
القول شبيه وهو الفلك، أو العلة أو العقل أو النفس هي أوىل بعلة القول يف تشبيه بقايا
أكثر املشخص الكائن النوع. يف واالتفاق الدرجة يف االختالف مع مشخص كائن بوجود
كلتا يف واألمر حسيًة. وأكثر تجريًدا أقل املوجودات باقي أن حني يف جسمانيًة، وأقل تجريًدا
ومواقف علمية، أم دينية العالم من ومواقف عقلية أو إيمانية إنسانية عواطف الحالتني
الِقَدم حجج تقل ال الحالة هذه ويف اإلنسان. عن دفاع أم «هللا» عن دفاع واإلنسان، هللا من

الحدوث. حجج عىل داللًة
الصنع. أو الخلق إلثبات الحدوث دليل من أخرى صورة إذن الصنع أو الخلق دليل
الصفات. موضوع إىل الذات موضوع من قافًزا صفة، إثبات إىل الذات إثبات يتجاوز أنه أي
وهو كخالق، وليس كصانع هللا وتصور الداخلية وبنيته الدليل ضعف إىل وباإلضافة
وتفسري العلم، لقوانني وإنكار للطبيعة، فعل كل وإبطال الكون،70 لنشأة البدائي التصور
عىل السلبية وآثاره الدليل هذا مخاطر فإن داخلية، بعلل وليس خارجية بعلل الظواهر
«هللا» وأن ضياع، حالة يف العالم تصوير إىل يؤدي إذ عظيمة. والسياسية االجتماعية الحياة
أهمية يعطي قد العالم ِقَدم أن حني يف له.71 مفٍن فهو له صانع أنه فكما له، املاسك هو
وليسخارًجا العالم يف داخًال «هللا» يجعل أو «هللا»، مثل إله بنفسه، نفسه ماسك ألنه للعالم

وال للعالم صانع ال أنه الصانع وجود يف املالحدة «خالفت قائًال: املوقف لهذا اإلسفراييني يعرض 69

والعدم الوجود من املتقابالت لجميع مبدع أنه بمعنى بل واسطة، بل معدوم، وال بموجود ليس أنه بمعنى
وال موجود له يُقال فال منها. بيشء يتصف أن عن متعاٍل فهو واإلمكان. والوجوب والوحدة والكثرة
قصدوا كأنهم أقول هنا … البطالن بنيِّ هذا أن يف خفاء وال التنزيه. يف مبالغة واجب وال واحد وال معدوم

ص٥٢). (اإلسفراييني، الصفات» جميع عن ذاتها حد يف العارية املاهية هو الكل مبدأ أن بذلك
وكهًال شابٍّا طفل تحول أو والعظم والدم اللحم إىل ثم العلقة إىل النطفة تحول دليل األشعري يصف 70

يجري ال القديم ألن قديمة املادة تكون أن استحالة ويثبت حال، إىل حال من نفسه ينقل أن دون وشيًخا
ص١٤-١٥). الكالم، بحر وأيًضا: ص١٧–١٩. (اللمع، التغري عليه

ص٨٧-٨٨). الدِّين، (أصول صانعه من العالم إفناء صحة 71
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(الذات) الخالص الوعي وجود عىل الرباهني أوًال:

عنه، ورغًما العالم، فوق من وليس خالله ومن وبسببه العالم يف «هللا» ينشط وبالتايل عنه،
وِمْن واحد. آن يف وعاملية ألوهية كله عالم يف يعيش اإلنسان يجعل أنه كما قوانينه. وضد
الفارغة والروحانية االزدواجية، مخاطر يف الوقوع من ومجتمعه نفسه اإلنسان يحمي ثَمَّ

وستار. كغالف مقنعة مادية إىل أو فعل كرد رصيحة مادية إىل تنقلب التي
العالم ِقَدم موضوع كان اليوم. وعندنا القدماء عند واملالبسات الظروف تغريت ولقد
العلمي الفكر عن دفاًعا و«املالحدة» والحكماء والطبائعيون الدهريون عنه دافع الذي
صورة يف املتكلمون تصورها كما الجديدة الدينية العقيدة عىل خطًرا يمثل واإلنساني
املجاورة. والحضارية الدينية البيئات يف موجوًدا كان عما بديل كتصور عدم من الخلق
واملحاجة الجدل عىل اعتماًدا العالم ِقَدم لتفنيد القدماء عند التفصيلية الحجج ظهرت
حتى واملؤثر، والسبب، والعلة، والجزء، والسكون، الحركة، مثل: عرصهم بمفاهيم العقلية
العالم. بِقَدم يعتقد العامة من اليوم أحد يعد ولم وانترشت، الجديدة العقيدة انترصت
بل اليوم،72 األمة عىل خطًرا تمثل العالم ِقَدم نظرية تعد ولم اآلن، تغري قد الحال ولكن
تحول فقد عدم، من العالم خلق يكون قد به ووعيهم العالم من موقفهم يهدد الذي إن
يخرج كمن عدم، من خالًقا ساحًرا، هللا جعل إىل أيًضا الخاصة وربما العامة تصور يف
مرئيٍّا، شيئًا منه فيخرج الهواء ويقبض يده يفتح الذي أو املعطف كم من العصفور
هللا تصور وأصبح األسطوري.73 الغيبي الفكر روافد أحد إىل العقيدة تحولت وبالتايل
النظم يف يؤثر ذلك جعل مما العلم، عىل القدرة لرتجيح مساعًدا عامًال يشء كل عىل قادًرا
علمه! قدرته تفوق والذي يشء، كل عىل القادر الحاكم صورة يف والسياسية االجتماعية
موجوًدا، يكن لم أن بعد ُوجد واعتباره العالم، تدمري إىل عدم من الخلق عقيدة تؤدي كما

العام الرد معرض يف الهند يف املادية الِفَرق بعض عىل ا ردٍّ لألفغاني الدهريني» عىل «الرد باستثناء هذا 72

والعدميني. والشيوعيني واالشرتاكيني دارون لدى الغربية املادية عىل
أحدثها الحوادث صانع أن «يف البغدادي: يقول ذلك ويف ص١٥–١٧. العضدية، ص٧٠؛ الدِّين، أصول 73
تكن لم وقالوا: يشء. ال من ابتداءً واألعراض األجسام خلق الصانع أن إىل املوحدون ذهب يشء، ال من
نقلها منه يصح صانعها أحدثها أن وبعد عوارَض. وال جواهَر وال أعيانًا وال أشياءً حدوثها قبل الحوادث
من البغل كإخراج الصورة يف مختلفني جنسني بني من مخصوص جنس وإخراج صورة إىل صورة من
ص٧٠). الدِّين، (أصول ذلك» ونحو والضبع الذئب بني من والعسبان والسمع والحمار، الفرس بني
واملعلول العلة ِقَدم عىل بناء والعالم هللا بقديمني، القول أي النظريتني، بني مصالحة أي حزم ابن ويرفض

ص١٩-٢٠). ج١، (الفصل، يزل» لم فاعل ذلك مع وله يزل لم العالم «إن قال: من ويرفض مًعا،
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

عدم، إىل محالة ال يصري فإنه عدم من موجوًدا دام وما كوجود، له أساس فال وبالتايل
الوجود أساس العدم فيصبح العدم، إىل الفناء إىل عدم من بالخلق القول يؤدي وبالتايل
الدليل يرمي والذي موجود، بأنه املوصوف هللا نقيض عىل ويصبح والنهاية، البداية يف
عندما منه الصوفية موقف ذلك وغذى القومي، شعورنا يف استقالله العالم فقد إثباته.
وهي العدم من الخلق ميزات من نستفد ولم املتأخرة. األشعرية أساس التصوف أصبح
اإلنسان صفة ومحونا املستويات، واختالف الكيفي، والتمايز واإلبداع، واالبتكار الجدة
هذا وتعويض الخلق عن اإلنسان عجز عن يكشف مما «هللا» إىل ونسبناها منه وانتزعناها
ِقَدم من مخاطر اليوم تعد لم فيه، وتحققها الكامل املوجود إىل نسبتها طريق عن العجز
القدماء يتصور كما قديم العالم أن يثبت أو موجود، «هللا» أن ينكر أحد يوجد فال العالم،
آثار زالت وما املعركة، القدماء كسب فقد مسبق، يشء من ُوجد له، صانع وال خالق ال
مشابهة أيديولوجيات هنا منها. يُخىش قديمة ملل أو ديانات توجد ال موروثة. انتصارهم
وجدان عىل خطًرا تمثل وال بالعلم مدعمة ولكنها علوم فلسفات وهناك القديمة، للمادية
العالم إىل االعتبار ترد فهي آثارها، وإدراك مميزاتها عىل التعرف يمكن إنه بل املعارصين،
فيصبح اإلنسان، واهتمام الشعور بؤرة إىل العالم وتعيد الفارغ، الوعي وتمأل املفقود،
عنه، انعزل أن بعد فيه ويعمل فقده، أن بعد العالم اإلنسان ويجد للنشاط، ميدانًا اإلنسان
االتصال عىل القائم الكمي العلمي الفكر فيه تبعث كما منه. خرج أن بعد إليه ويدخل
«هللا» تجعل والتأخر. التقدم بني والعالقة واملعلول، العلة بني الصلة ويجد به، يتطبع حتى
النشاط أعادت كما العالم يف فاعليته هللا إىل فتعيد إليه، داخًال فيه، عامًال العالم، من قريبًا
املادة فتحيا بها، متحدة بل للروح مضادة ليست وأنها املادة إىل االعتبار ترد اإلنسان. إىل

مضمونها. الروح إىل ويعود

الفرد الجوهر دليل (4)

الكالمية، املؤلفات يف ظهوًرا منه وأقل الحدوث، لدليل أخرى صياغة الفرد الجوهر ودليل
عرضه يتم مما أكثر الوجود مبحث يف عرضه ويتم الحدوث. دليل عىل صغري تفريع وكأنه
الشعور يجعل علمي، دليل أنه مميزاته ومن الذات.74 موضوع يف الصانع إثبات أدلة يف

تتجزأ. ال أجزاء من األجسام ترتكب (أ) اآلتي: النحو عىل ونتيجة مقدمتني يف رشد ابن يصوغه 74

األشاعرة عليه ويتفق ص١٣٥). األدلة، (مناهج محدثة األجسام (ج) محدث. يتجزأ ال الذي الجزء (ب)
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(الذات) الخالص الوعي وجود عىل الرباهني أوًال:

واتِّباع الجزئيات عن البحث طريق عن العلم نشأة أجل من العالم من طبيعي موقف يف
أحد الدليل هذا كان وقد يتجزأ، ال الذي الجزء إىل الوصول حتى والتدقيق التحليل منهج
الذي اآلن الغربي الحديث العلم أمام يُقال ماذا ولكن القدماء، عند الذرة نظرية مصادر
نهاية، ال ما إىل التجزئة يمكن وأنه بالفعل، جزئيات إىل ُ يتجزأ يتجزأ ال الذي الجزء يجعل
فهو مميزاته، من أكثر الدليل عيوب ولكن طاقة؟ إىل واملادة كيف إىل الكم يتحول ثم
بالوهم إال ينقسم ال فاليشء الواقع، يف وال الذهن يف ال له وجود ال خاطئ وهم عىل يقوم
يمكن وال افرتاًضا إال ينقسم ال واحد كل أو واحد جزء واحد، اليشء والخيال. واالفرتاض
أقسام لوجود نظًرا عمًال يستحيل فذاك قسمني، إىل قسم وكل قسمني، إىل بالفعل قسمته
خالص افرتاضعقيل هو الحديث. الغربي العلم بأساليب ولو حتى قسمتها يصعب صغرية
يف يحتاج ثَمَّ وِمْن ينقسم، ال الذي الفرد الجوهر مشكلة إبراز عىل قائم بالفعل، له وجود ال
لوجوده! تربير إىل احتاج عليه استعىص فإن تعدمه، القسمة وكأن غريه إىل وجوده تربير
عقيل افرتاض نهاية ال ما إىل شيئني إىل منهما يشء كل قسمة ثم شيئني إىل اليشء وقسمة
يتم حتى بالفعل القسمة يمكن وال شيئني، يكون انقسم وإن ينقسم، ال اليشء خالص.
له يسمح حتى ذاته يركب ملتدين عقيل تمرين ذلك كل الصغر. يف املتناهي إىل الوصول
عنده الغري غريه. إىل وجوده لتربير يحتاج ثَمَّ وِمْن قسمته، عىل يقدر فرد جوهر بإثبات
وهو الغري إىل بالرجوع بل الذات إىل بالرجوع األمور تفهم وال الذات. إال املسائل لكل حل
الحلول وباستبعاد الذات، عىل ال الغري عىل باالعتماد اآلن حتى القومي وجداننا يف ترسب ما
نهاية ال ما إىل افرتاًضا القسمة تستمر أن املانع وما اآلخرين. عىل التبعة وإلقاء الذاتية
األبد إىل باٍق فاملوضوع نهاية؟ ال ما إىل ينقسم الذي الصغر يف املتناهي إىل نصل حتى
فالطاقة الغربي، الحديث العلم يف الحال هو كما طاقة إىل تحول ولو حتى ثقل له طاملا
فإنه نصفني إىل اإلنسان انقسم لو شيئًا. يصبح ال اليشء فإن بالفعل انقسم ولو ثقل. لها
معنًى اليشء يأخذ شيئًا. تكون ال فإنها قسمني إىل الشجرة انقسمت ولو إنسانًا يكون ال
اليشء واسمه. وبناؤه ومعناه وحدته يشء لكل لألول. مخالًفا جديًدا شيئًا ويصبح جديًدا
وإن وحقيقة. معنى عىل يدل الذي الحي اليشء يعني قد بل بالرضورة، الجماد يعني ال
النشأة سؤال بالرضورة يثري ال بالفعل موجوًدا كان ولو حتى يتجزأ ال الذي الجزء افرتاض

والست والعرشة والثمانية والستة والجزأين الواحد بني األجزاء عدد يف اختالفها من بالرغم واملعتزلة
ص١٥٧–١٦٠). (الشامل، جزءًا وثالثني
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

وجوده سبب هو يكون قد وجوده. سبب هي تكون مشخصة علة عن البحث طريق عن
به يكون وأن ذاته، من وجوده الطبيعة، يف موجود نفسه، من نشأته وسبب نفسه، من
عىل يقوم عقليٍّا سؤاًال وليس ديني سؤال نفسه النشأة وسؤال الوجود. وجوب من نوع
من الخاصة حركته قوانني عن فيه البحث يمكن املعلول أن حني يف علة، معلول لكل أن
النشأة.75 سؤال طرح دون العملية الحياة يف واستخدامها عليها والسيطرة معرفتها أجل
إىل الوصول فرض فعىل السببية. إىل القسمة من االنتقال يف الدليل خطأ يكمن وبالتايل
أعظم قدرة إىل غريه، إىل وجوده لتربير يحتاج أنه إىل منه يستدل فلماذا يتجزأ ال جزء
يتجزأ ال الذي الجزء طريق عن القادر هللا وجود إثبات أوىل وأيهما «هللا». قدرة هي منه
هللا؟ قدرة بإثبات جديًرا يكون حتى الكرب يف املتناهي طريق عن أم الصغر يف واملتناهي
سؤال أن افرتاض عىل وحتى األصغر. عىل القدرة من باإلثبات أجدر األكرب عىل فالقدرة
أن دون علة وله صانع له يتجزأ ال الذي الجزء أن يثبت الدليل فإن رشعي، سؤال النشأة
وخطوة مفقودة، حلقة عىل إذن الدليل يحتوي «هللا». هو العلة هذه أن بالرضورة يثبت
كما «هللا». إىل العلة من أو «هللا» إىل الصانع من االنتقال وهو شعورية، وقفزة تتم، لم
منها. أفضل لها، سابًقا عليها، ًما متقدِّ األشياء، وخارج العالم، خارج «هللا» الدليل يثبت
بعدها يسهل مما مرتبة منه أقل العالم تجعل العالم، عن تفصله هلل متطهرة نظرة وهي
العالم. جانب من العدمية أو املادية ويف «هللا» ناحية من واإلرشاق التصوف يف الوقوع
تفسري عىل وظيفته تقترص ولكن بالعالم متصًال «هللا» يثبت أنه الظاهر يف يوحي وقد
التسلسل يكون أن املانع وما املتكلمون.76 يتصوره كما قدرته من إقالل وهذا العالم، نشأة
بالرضورة الوقوف يجب ملاذا الدور؟ طريق عن التسلسل يكون أن أو نهاية ال ما إىل
أثر واملعلول العلة بني يكون أن أو التسلسل خط يقف وأن ممكنًا، ليس ذاته واجب إىل
درجة إىل بعد يصل لم هنا الديني الفكر أن يبدو له؟ ومعلوًال لآلخر علة منهما كل متبادل،
بالغري، والوجود بالذات الوجود مفاهيم إن الديني. الوجدان أسري وظل العقالنية من كافية
الفكر بني الرصاع تعكس مفاهيم كلها هللا، وجود عىل الرباهني يف االستدالل أساس وهما

هو التامة العلة تكون أن جواز وهو املتأخرين، بعض ملسلك املوجهة االعرتاضات أحد معنى هو هذا 75

ص٢٦٧). (املواقف، نفسه املمكن
ص٢٦٧). (املواقف، بالتناهي تشعر ال قد املجموع علة أن اعرتاض معنى هو وهذا 76
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(الذات) الخالص الوعي وجود عىل الرباهني أوًال:

يف داخله من اليشء وتفسري بالذات الوجود عىل يقوم العلمي فالفكر العلمي، والفكر الديني
الذي التفسري وهو خارجه، من اليشء وتفسري بالغري الوجود عىل الديني الفكر يقوم حني
خارجه، من املجتمع يف يشء كل بتفسري واجتماعي سيايس موقف إىل يتحول ما رسعان
بغريه موجوًدا كله الشعب اعتبار أو والعمالء املندسني بفعل النظام ضد شعبية مظاهرة
عن تعرب اعتبارية مفاهيم كلها املفاهيم هذه إن بذاته. املوجود هو الحاكم يكون حني يف
واملمكن، بالغري، والواجب بالذات فالواجب الواقع، يف أساس أي لها وليس شعوري مطلب
أجل من يفهمه حتى الواقع عىل اإلنسان يسقطها إنسانية مفاهيم كلها والحادث، والقديم،
عالم يف فاهًما مدرًكا فيه اإلنسان فيعيش مفهوًما العالم يصبح كي العلم مع املعريف التكيف
واملمكن األخالقي، الواجب هو الحقيقة يف الواجب املفاهيم. عليه وتصدق العقل يحكمه
الجدة هي والحادث لإلنسان، التاريخي العمق هو والقديم الفعل، عىل اإلنسان قدرة هي
بالتبعية. الشعور هو بغريه واملوجود باالستقالل، الشعور هو بذاته واملوجود واملعارصة،
إثبات تبدو الظاهر يف فالغاية مزيف، وعي عىل «هللا» وجود إثبات عىل دليل أي ويكشف
والوعي «هللا».77 تناهي ال إثبات أي الطبيعة عىل مقلوبة إلهية غاية وهي األجسام، تناهي
عنه تعويض عن البحث دون العالم إىل الالتناهي إعادة عىل القادر هو بالعالم الرشعي

الدليل. عن البحث يف العقل وإجهاد

اإلمكان دليل (5)

نفس وله املعنى نفس يفيد أنه من بالرغم الحدوث دليل من شيوًعا أقل اإلمكان ودليل
وهو الدِّين، أصول علم عىل الحكمة علوم سيادة بعد املتأخرين عند ظهر أنه إال البناء،
الثالثة: املعلومات كانت لذلك واإلمكان؛ واالمتناع الوجوب الثالثة: العقل أحكام عىل مبني
املوجودات أنواع إىل االنتقال يتم ومنها لذاته، واملمكن لذاته واملمتنع لذاته الواجب أقسام

واملمتنع.78 واملمكن الواجب الثالثة:

الجزء بإثبات متناهية غري بأنها األجسام ِقَدم عىل االستدالل إبطال يمكن أنه الجبار عبد القايض يرى 77
ص٣٥-٣٦). (املحيط، يتجزأ ال الذي

وممكن لذاته، وممتنع لذاته، واجب أقسام: ثالثة يف املعلومات حرصت العقلية «القسمة اآلمدي: يقول 78
ص٢٥٠–٢٥٢). املرام، (غاية ممكنًا» أو ممتنًعا أو موجوًدا يكون أن ا إمَّ فالعالم لذاته،
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

القدماء يعطي البسيطة الصياغات فمن مركبة. وأخرى بسيطة صياغات وللدليل
قابلة العالم فحقيقة موجوًدا، صار ثم موجوًدا كان ما العالم أن ثبت ملا األوىل ثالثًا:79
مرجح ترجيح ألجل عدمه عىل وجوده فرجحان كذلك كان ما وكل للوجود. وقابلة للعدم
ثالثة عيوب به الدليل هذا أن والحقيقة وموجد، مؤثر إىل محتاج العالم وجود أن فثبت
معدوًما كان بأنه اإليمان طريق عن به يوقن ثم العالم وجود يف يشكك أنه األوىل رئيسية:
دينية مسلمات ألية اعتبار ودون الرصفة العقلية الناحية ومن الخلق. بافرتاض ُوجد ثم
موجود، عالم يف نولد فنحن ال، أم ُوجد ثم موجود غري العلم كان هل ندري ال نحن سابقة
وجوده ثم وجوده عدم افرتاض إنما فيه. نشاطنا ونمارس العالم، يف ونعمل فيه، ونشب
وأن العالم عىل السابق هللا وجود تفرتض التي الخلق نظرية من اإليمان عن ناتج افرتاض
املوقف وكأن املحضة، العدمية هي وهذه العدم، من منبثق الوجود وأن األساس، هو العدم
أن بعد عدم إىل وتحويله العالم فناء افرتاض هو والثاني واحد. العدمي واملوقف اإليماني
برهانًا وليس الفناء عقيدة هي دينية مسلمة عن أيًضا ناتج افرتاض وهو عدم، من وجد
املستمر فعلنا بدليل فيه نشاطنا يتوقف وال اآلخرون، ويرتكه العالم، يف نعيش نحن عقليٍّا.
لم ولكن عنه، يغيبون الناس نرى نحن نرتكها. التي واآلثار واألفعال األفكار خالل من
مرجح أو سبب إيجاد أن هو والثالث وجوده. بعد عدم أنه أي العالم، فناء أحد يشاهد
سبب طريق عن يكون أن يمكن بل خارجي، مرجح طريق عن بالرضورة يكون ال للوجود

الوجود. إىل العدم من والتحول االنتقال افرتاضصحة عىل هذا داخيل،
البعض أو الوجود ممكن أو الوجود واجب ا إمَّ املوجودات أن هي الثانية والصياغة
واجب من أكثر الستحالة نظًرا واجبًا الكل يكون أن واستحالة ممكن، والبعض واجب
قسمة أن والحقيقة الواجب، إىل املمكن لحاجة ممكنًا الكل يكون أن واستحالة واحد، وجود
عن بتنظريها العقل يقوم رصفة دينية عاطفة خالصة، إيمانية قسمة واملمكن الواجب
الوجود واجب رشًفا. واألقل رشًفا األكثر بني رأسية عالقة يف مستويات بني التمييز طريق
لم الذي الكمال إىل وتطلع إنسانية وحاجة غاية، نحو نفيس ونزوع أخالقي، مطلب مجرد
واجب والحادث، والقديم والعرض الجوهر مثل ممكن أو واجب أمامنا يشء وكل يتحقق،
كل تكون أن هناك استحالة فال ويتقلب، يتغري ألنه وممكن باستمرار، أمامنا موجود ألنه

ص٣٤٠–٣٤٢. املسائل، يف للدليل البسيطة الصيغ لهذه الرازي يعرض 79
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(الذات) الخالص الوعي وجود عىل الرباهني أوًال:

تكون وقد العقيل. اإليمان صنع من قسمة دون واحد آن يف وممكنة واجبة املوجودات
أي اإلنساني، والنشاط الفعل خالل من والتغري للتحقيق قابلة ألنها ممكنة املوجودات كل
عملية يصف بل العالم، عن خارًجا واجبًا وجوًدا يثبت ال فالدليل األخالقي، الوجوب بدافع

الوجوب. إىل اإلمكان ومن اإلمكان إىل الوجوب من اإلنساني النشاط ومسار التحقق
االختالف وسبب الصفات، يف مختلفة الجسمية يف متماثلة األجسام أن الثالثة والصياغة
بالقصد بل واإليجاد بالطبع ليس واملؤثر نهاية، ال ما إىل التسلسل الستحالة جسًما؛ ليس
سبب أن والحقيقة واالختيار. بالقصد هو إذن يختلف، وال واحد الطبع ألن واالختيار؛
يرجع أنه أي وطبائعها، وتراكيبها ذاتها األجسام تكون قد األجسام بني واالختالف التشابه
تعرب إنسانية مقولة فاالختيار واالختيار، القصد إىل وليس الطبيعة قوانني وإىل الطبع إىل
ويعزوها ذلك بعد عنها يتنازل ثم الطبيعة، عىل األشعري املتكلم يسقطها األفعال حرية عن
األفعال. خلق مستوى إىل الطبيعة مستوى من الدليل يحيل وبالتايل إثباته، املطلوب إىل

مقدمات، ثالث يف املفصل أو مقدمتني يف املوجز الدليل بني املركبة الصيغ وتتفاوت
بحد دليل منها كل طرق، أربع يف املفصل أو أخرى، مقدمات بثالث الثالثة املقدمة تثبت
جائز فيه ما بجميع العالم (أ) هي: مقدمتني، من املزدوجة فالصيغة انفراد، عىل ذاته
بأحد صريه فاعل أي محدث، وله محدث، الجائز (ب) عليه. هو ما مقابل عىل يكون أن
ومتكثر. متغري العالم (أ) هي: املفصلة، الثالثية والصيغة باآلخر.80 منه أوىل الجائزين
غريه، بإيجاد العالم وجود إذن (ج) بذاته. الوجود ممكن فهو ومتغري متكثر وكل (ب)
اختالف ال والذات الوجود أن (١) أوجه: لثالثة ًحا مرجِّ يكون أن يستحيل الغري وذلك
جائزة. هي حيث من متماثلة بأرسها الجائزات أن (٢) وموجود. موجود بني فيهما
العقل يقِض لم ما، تعلق أو مناسبة املوجب وبني بينه كان مهما بذاته الواجب أن (٣)
الجوهر مبحث عىل تقوم فإنها املتأخرة، الرباعية الصيغة ا أمَّ اآلخر. عن أحدهما بصدور
بنائي أنه والحقيقة اإلمكان. أو بالحدوث ا إمَّ الصانع إثبات إىل منهما واألعراضواالستدالل
من األول مختلفتني، بلفظني ولكن اإلمكان هو فالحدوث اللفظ، يف الخالف وإنما ثنائي
الذات لفظ يستبدل عندما الرباعي التقسيم نفس وهو الطبيعة. بعد ما من والثاني الطبيعة
الذوات، حدوث والثاني الذوات، إمكان ل األوَّ أربعة: االحتماالت تكون وبالتايل الجسم، بلفظ

ص١٤٤–١٤٩. األدلة، مناهج انظر 80

49



(٢) الثورة إىل العقيدة من

بحدوث االستدالل وهي األوىل والطريقة الصفات.81 حدوث والرابع الصفات، إمكان والثالث
بأقوال أو املجاورة بالحضارات له شأن ال أنه عىل يدل مما القرآن يف الخليل طريقة األجسام
له محدث كل أن والثانية محدث العالم أن األوىل مقدمتني، من مركبة وهي الحكماء،82
لحًما ثم مضغة ثم علقة النطفة انقالب بدليل األعراض محدث هو يكون وبالتايل محدث.
موجود الدليل االعرتاضعىل أن والحقيقة أبويه. أو اإلنسان ليس وهو مؤثر من بد وال ودًما،
والرد النطفة»؟ يف املركوزة املولدة القوة هو املؤثر يكون أن يجوز ال «لم وهو: القدماء عند
يمكن إذ مشخص، كائن وجود بالرضورة يستدعي ال والقصد واالختيار الشعور برضورة
باإلمكان االستدالل الثانية والطريقة والقصدية. الغائية خالل من واعية الطبيعة تكون أن
األعراض بحدوث االستدالل الثالثة والطريقة لألجسام. بالحدوث االستدالل قبل من تم كما
نشاهد وأن واحد من أكثر يكون أن ويستحيل الوجود، واجب أنه عىل الدليل وإقامة
األعراض بإمكان االستدالل الرابعة والطريقة مؤثر. له ممكن وكل ممكنة كثرة األجسام
يف بل الجسمية إىل يعود ال واختالفها الصفات يف مختلفة الجسمية يف متساوية فاألجسام

مؤثر. إىل حاجة
عىل يعتمد إذ الحدوث، لدليل كما املميزات بعض له اإلمكان دليل أن والحقيقة
الكمون، التحقق، قبل اليشء بالقوة، الفعل تعني فاإلمكانية الحياة. جوهر وهي اإلمكانية
الفعل خالل من واالزدهار والتطور والطفرة الظهور يف بالطبيعة ويوحي النماء، الخصب،
وهدف، غاية وأمل، حياة وينمو، يظهر للفعل، قابل أنه أي ممكن، فالعالم والعمل. والجهد
العقل أحكام نظرية هي ممكنة عقلية نظرية عىل يقوم كما ونشاط. تحقق واتجاه، قصد
طبيعة عىل تعتمد ألنها نقدها يصعب نظرية وهي واالستحالة، واإلمكان الوجوب الثالثة:
يطبقها، وأن يعقلها أن إنسان لكل يمكن بديهية فهي وبالتايل البرشي، الفكر وبناء العقل
مشاهد والتغري التغري، يعني اإلمكان كان وإذا وعقيدة. وعقيدة ودين، دين بني فرق ال

العقول. أوائل إىل باإلضافة الحس شهادة عىل أيًضا الدليل اعتمد بالحس،
بالطبيعة يتعلق ما ومنها باملنطق، خاص هو ما منها كثرية، عيوب فللدليل ذلك ومع
يمكن ال الدليل منطق حيث فمن الالهوتي. والفكر بالدين يرتبط ما ومنها العلمي، والفكر

عىل منهما واحد بكل يستدل وقد أعراض، ا وإمَّ جوهر ا إمَّ العالم أن عرفت «قد الرازي: يقول 81

الدِّين، أصول معالم ص١٠٦–١٠٨؛ (املحصل، أربعة» وجوه فهذه حدوثه، أو بإمكانه ا إمَّ الصانع وجود
ص٢٢٦). املواقف، ص٢٦–٢٩؛

اآلفلني.» أحب «ال بقوله: إبراهيم فيه ينتهي الذي الدليل هو 82
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(الذات) الخالص الوعي وجود عىل الرباهني أوًال:

العالم وأن األعراض مثل حسية بمشاهدات العالم إمكان مثل ميتافيزيقي تصور إثبات
نفس عىل االستدالل يبقى وأن النتائج، نوع مع يتفق وأن بد ال املقدمات فنوع مركب.
األجسام أن إىل أيًضا تنتهي متماثلة األجسام بأن الحس شهادة أن كما الحكم. من املستوى
حس شهادة جزئية، ورؤية لها، ابتسار بل كاملة حس شهادة تكون ال وبالتايل مختلفة،
يرى أن يمكن العالم إن وجداني. انفعايل إيماني بموقف موجهة نظر وجهة عىل تقوم
إن بل ممكن. كالهما وواحد، بسيط أنه عىل أيًضا بل وكثري، مركب أنه عىل فقط ليس
من االنتقال يمكن وال املطلوبة. النتائج نوع مع يتفق وبالتايل امليتافيزيقا، إىل أقرب الثاني
يشريان مرتادفان لفظان والحدوث اإلمكان ألن الحدوث؛ عن نتيجة إىل اإلمكان عن مقدمة
إليه يشري أن يمكن ما أقىص إن فيزيقي. والثاني ميتافيزيقي، لفظ ل األوَّ املعنى، نفس إىل
يعرب ما وهو الوجود، بواجب ى يَُسمَّ ما أو مطلقة بداية نقطة إىل الذهن حاجة هو الدليل
دون نسق ألي كأساس واملصادرات باألوليات البداية وهي خالصة، معرفية حاجة عن
وِمْن أنطولوجية. حقائق وليست معرفية وظيفة هي مشخصة. موجودات يف لها تشخيص
معها ويستحيل مًعا، وللذهن للعالم نهاية تضع مطلق واجب إىل النهاية رضورة كانت ثَمَّ
إليه يهدف ما عكس عىل وهو اإلنساني الشعور يوقف مما األمام إىل مستمر تقدم تصور
ماهية ألية أخرية صياغات عند الوقوف وعدم والتجاوز، املستمر، التقدم يعني الذي التعايل
وصياغاته. مراحله وأحد مستمر كبحث العلم بني وخلطنا واملذهبية القطعية يف وقعنا وإال
صياغة يشء، بعدها ليس معينة نقطة إىل االنتهاء الدليل يف النحو هذا عىل الرضورة تعني
إىل التسلسل عكس عىل والتوقف، السالح وإلقاء والتسليم، العجز إعالن وبالتايل أخرية،
برهان عىل يقوم الدليل زال وما الدائم. والتجاوز املستمر التعايل يفيد الذي نهاية ال ما
فيثبت واحًدا، احتماًال إال كلها االحتماالت يبطل أنه بمعنى سلبي دليل أنه أي الخلف،
ال وقد ضده. عن للناهي وليس لليشء املثبت الدليل من يقينًا أقل وهو غريه، لبطالن نظًرا
املفاهيم بعض تبدو كما نفيًا، كلها لالحتماالت النفي يكون ال وقد شامًال، الحرص يكون
واجب أو بغريه ممكن بل لذاته ممكن هناك فليس الوجود، ممكن مفهوم مثل متناقضة

للغري. التبعية املمكن يعني حني يف االستقالل تعني فالذات بغريه،
يقوم الديني. الفكر لحساب جانبًا العلمي الطبيعي الفكر زحزحة عن الدليل ويكشف
التقليدي، الديني لإليمان كقناع متطهرة ثنائية عن بدورها تكشف التي القسمة عىل الدليل
وأوسطها املستحيل وأقلها الواجب أعالها رأيس وضع يف الثالثة املستويات توضع وبالتايل
ويجمع، يداخل بل ويفرق يرتب وال يحلل، بل ينقسم ال العلمي الفكر أن حني يف اإلمكان.
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ومؤثًرا، أثًرا ومعلوًال، علًة يكون فاليشء نهاية، ال ما إىل دائريٍّا تسلسًال األمور فيه وتتسلسل
عليها. الخروج إىل حاجة ما دون واحدة عضوية وحدة متداخلة، الطبيعة ومنفعًال. فاعًال
فكل مقنع. عقيل إيمان كله الدليل الديني. الطويل التفكري مقابل يف دائري العلمي التفكري
الوجود، واجب «هللا» بأن مسبق إيمان لحكم مقلوبة نتيجة هو إنما ممكن العلم هذا يف يشء
عقيل تجريد الوجود واجب هللا وأن ممكن، فهو سواه ما كل أن ذلك بعد رضورة لزم ثم
واجب هو فلسفي لفظ استعارة تمت وقد «هللا». بوجود التسليم عىل يقوم إيماني ملوقف
وإحكاًما. عقالنيًة أكثر ألنها نظًرا الدِّين أصول لعلم الحكمة علوم غزو مرحلة يف الوجود
عن تكشفان دينيتان مقولتان املمكن، أي بغريه، والواجب بذاته، الواجب مقولتي إن بل
وهو بغريه، املوجود هو والعالم بذاته، املوجود هو «هللا» والعالم. «هللا» بني التقليدية العالقة
عندما املقولتني هاتني وخطورة تجريًدا. وأكثر أعم مستوى عىل للداللة لفظي تغري مجرد
وعالقة االستقالل عالقة العالقة، من نوعني لتحدثا والسياسة االجتماع ميدان يف تتحوالن
موجوًدا الحاكم فيصبح باملحكوم، الحاكم صلة إىل بالعالم هللا صلة تتحول كما التبعية.
الدليل هذا ينتهي فال تابع. واملحكوم مستقل، الحاكم بغريه، موجوًدا واملحكوم بذاته،
الطبيعي كله، العالم يجعل بل قوانينها وحتمية الطبيعة استقالل عىل القضاء إىل فقط
وإسقاط التشخيص، من كبري قدر عىل الدليل ويحتوي قاهر. لسلطان خاضًعا واملجتمع،
ومرجح واحتياج، حاجة ألفاظ من ذلك يبدو كما مًعا و«هللا» الطبيعة عىل اإلنساني البعد
خالص وجداني موقف عن ويكشف التشبيه عىل إذن الدليل يقوم وغاية. وقصد وترجيح،
املمكن حاجة مخصص، إىل التخصيص حاجة مؤثر، إىل األثر حاجة بد، ال مثل: عبارات يف
هذا عىل االجتماعية العالقات إىل وتنتقل والتبعية، والعوز االحتياج عالقة وهي واجب، إىل
وطابع تجريد من الدليل عىل يبدو مما بالرغم والتبعية االحتياج عالقات فتنشأ النمط
واالفتقار، االحتياج، بمفاهيم اإلنسان يف الوجداني الجانب عن الدليل يكشف ميتافيزيقي.
والقدرة، واالستفادة، واملشابهة، والتخصيص، والتأثري، واالقتضاء، واالشرتاك، والرتجيح،
املحتاج وجعل مخصص إىل املمكن احتياج إن والكمال.83 والنقص، والصدور، واإلرادة،
بعد، فيما إزالته أجل من غبار إثارة مجرد محض، تشخييص افرتاض إليه املحتاج دون
إلقناع وجداني أساس عىل يقوم عقيل تمرين فهو وبالتايل حلها، أجل من مسألة ووضع
األشياء مفهوًما. العالم يصري حتى الوجدان مع العقل تكيف الذات، مع والتكيف النفس

ص٢٥٠–٢٥٢). ص٩–٢٣، املرام، (غاية خاصة بصورة اآلمدي عند واضح ذلك 83
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الداخلية بالتفاعالت طبيعي، لقانون تخضع اليشء وتحوالت بالطبيعة، عليه هي ما عىل
عن الدليل يكشف باآلخر. التعليل من علمية أكثر الذاتي والتعليل الخارجية، بأسباب وليس
بالعلة اإليجاد يكون وملاذا بالذات؟ اإليجاد من الخشية وملاذا الطرفني،84 بني قوى عالقات
إن بل غريي؟ من ا مستمدٍّ وجودي يكون ملاذا وجوده؟ سبب اليشء يكون ال ملاذا الخارجية؟
وال هدف وال له غاية ال ممسوح كائن إىل بذاته الوجود ل وحوَّ التنزيه، يحرصعىل لم الدليل
فانقلب واالفتقار، كاالحتياج اإلنساني النقص مظاهر جميع ونفي التنزيه يف إمعانًا قصد
دون الرتجيح يمكن فكيف املوت، إىل االنتهاء وبالتايل والغائية، القصد نفي وهو الضد، إىل
ممكنًا؟ كان إن استبعاده يتم وملاذا املرجوح؟ االحتمال استبعاد يتم وكيف غاية؟ أو قصد
ال عشوائية مجرد وليس واألصلح للصالح أو للحرية طبًقا اختياًرا الرتجيح يكون ال وملاذا
يف الرغبة عىل يقوم افرتاض عليه هو ما غري عىل اليشء افرتاض إن غاية؟ وال فيها قصد
يكون أن إال يمكن ال فاليشء لها، وجود ال إمكانيات وتحيل أوضاعه، ونفي العالم، تدمري
املعنى بهذا ممكنًا العالم ليس برغوثًا. الفيل أو فيًال الربغوث يصبح فال عليه، هو ما عىل
ممكنًا؛ املحيط فليس عليه هو ما غري عىل اليشء يكون أن هو املمكن كان فإذا يدمره. الذي
ممكنًا الشاهق الجبل وليس يابًسا. فيصبح عليه هو ما غري عىل يكون أن يمكن ال ألنه
كان إذا األرض. باطن يف سحيقة هوة فيصبح عليه هو ما غري عىل يكون أن يمكن ال ألنه
هو ما غري عىل يكون أن يمكن ال ألنه ممكنًا ليس العالم فإن «هللا» سوى ما هو املمكن
الكواكب وال النجوم وال القمر، وال الشمس وال األرض، وال السماء ال «هللا»! ويصبح عليه،
وبأوائل الثابتة الطبيعة بقوانني اصطدمنا وإال عليه، هي ما غري عىل تكون أن أي بممكنات،
وليس هو هو اليشء يكون أن وهو الهوية، مبدأ مقدمتها ويف امليتافيزيقا وبمبادئ العقول
استحالة وهو املرفوع الثالث ومبدأ غريه، هو اليشء يكون أن وهو االختالف ومبدأ غريه،
الدليل يكشف قد واحد. آن يف وغريه ذاته يكون أن يمكن ال فاليشء بينهما، وسط وجود
الخيال يف الواقع لتغيري مكبوتة ورغبة لعاجز، وتمٍن ديني، انفعال عن النحو هذا عىل

عن بحقيقته متفرد الباري أن محالة «وال بقوله: اآلمدي عند الدليل خاتمة يف أيًضا ذلك ويتضح 84

وتعني بالذات اإليجاد امتنع قد فإذًا معقوًال، يكون ال بالذات لغريه فإيجاده والتعليقات، املناسبات جميع
(غاية الِقَدم» بلزوم القول يلزم فال ذلك ومع باإلرادة. املعنى وهي التخصيص بها زائدة بصفة يكون أن
يسند ما إىل مفتقر غري ذاته، له وجود موجود، وجود بوجوب «القول قوله: وأيًضا ص٢٥٠–٢٥٧). املرام،

ص٩). املرام، (غاية عليه» إبداعه يف متوقف فوجوده سواه ما وكل إليه، وجوده
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

األدلة تواجهه بما األمر نهاية يف يصطدم كله الدليل إن بل بالفعل. الواقع يف وليس والوهم،
العقل أحكام من األعيان، عالم إىل األذهان عالم من االنتقال كيفية بيان نقصيف من جميًعا
الوجود نظرية يف الوجود» «ميتافيزيقا من ذلك بان كما رصفة اعتبارية أمور وهي الثالثة،
فهو مسبق. كافرتاض أنطولوجية حجة عىل إذن الدليل يقوم بالفعل. الوجود واجب إىل
األنطولوجي. الدليل وهو فيه متضمن آخر دليل عىل يعتمد ألنه بسيًطا؛ أوالنيٍّا دليًال ليس
ما وهو للمعلومات، قسمة هي هل الثالثة: العقل أحكام وصف يف الصعوبة هذه وتظهر
واملوجودات املعلومات بني التوحيد عىل الدليل وما املوجودات؟ قسمة أو الدليل، من يبدو

األنطولوجي.85 الدليل افرتاض إال

األدلة نقد (6)

ضعف وعىل نهاية، ال ما إىل التسلسل إبطال عىل تقوم كلها لألدلة عامة انتقادات هناك
عىل اإلنسانية للمفاهيم إسقاًطا املستعملة والتصورات املفاهيم نوع وعىل االستدالل، منطق
االستدالل، منطق حيث فمن اآلخر. البعض املحدثون ورأى بعضها القدماء الحظ الطبيعة
التفكري هو فالدور ممكن. كليهما أن مع والتسلسل الدور بطالن عىل كلها األدلة تقوم
آن يف ومعلوًال علًة نفسه، علة اليشء يكون فقد واملعلول. العلة بني األثر تبادل أي العلمي،
والبيضة»، «الدجاجة مثل املشهور املثل وهو للسحاب، علة واملاء للماء، علة السحاب واحد.
سواء يستحيل ال نهاية ال ما التسلسل أن كما أوىل. لبيضة أو أوىل لدجاجة وجود فال
موجود برضورة ينتهي الذي اآلخر من أو أوىل علة وجود برضورة ينتهي الذي ل األوَّ من
علمي. فكر إىل يتحول أن قبل التجريد من درجة أقىص يف الديني الفكر هو فذلك أول.
التوقف ورضورة عديدة مرات العلة عن للبحث الوراء إىل الرجوع بطريقة التفكري وملاذا
هناك أن فرض عىل وحتى العلل؟ لكل والكمال الطبيعة يف مخالفة علة إىل التسلسل يف

تعينه يف وهو عيني، وجود له فيما نهاية ال بأن القول هو «املستحيل قائًال: الحاجة بهذه اآلمدي يشعر 85
وإن األمور هذه أن علم التحديق يف وأمعن التحقيق بعني نظر من فإن القدح. يف له أثر فال حقيقي، أمر
األذهان» يف وجود تحقيق من لها بد فال األعيان يف لها وجود ال وأنه تجويزية ومعاني تقديرية كانت
يعتمد والالتناهي، للتناهي وتصور الخيال عىل يعتمد «والدليل أيًضا: ويقول ص١٢-١٣). املرام، (غاية
ثالثة يف املعلومات حرصت العقلية «القسمة قائًال: وينتهي الخيالية.» والتجويزية الوهمية التقديرات عىل

ص٥٠–٢٥٣). املرام، (غاية األعيان» عالم يف وليس األذهان عالم يف أننا أي … أقسام
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دائريٍّا، وليس مستقيم خط يف طوليٍّا دائًما التسلسل يكون فلماذا نهاية، ال ما إىل تسلسًال
سبب هناك يكون أن دون لالحقة علة السابقة والعلة للسابقة علة الالحقة العلة فتكون
العلمي الفكر أن حني يف تراجعي، طويل فكر الديني الفكر أن يبدو مطلق؟ لحق أو مطلق
الذهاب يمكن إنه مرفوًضا؟ نهاية ال ما إىل التسلسل يكون وملاذا تقدمي.86 دائري فكر
بقدر العلم صورية وتكون علمي، حرج أدنى دون األوىل العلل إىل ثم املبارشة، العلل إىل
مستمرٍّا باعثًا يكون نهاية ال ما إىل التسلسل إن بل املبارشة. للعلل أوىل علل عن البحث
العلم. يوقف القلب طريق عن بالقفز مفرتضة علة عند الوقوف أن حني يف العلم تقدم عىل
ال ما إىل التسلسل طريق عن الحجة ذلك؟ بعد العلم ففيم إليها وصل قد العلم دام فما
كان إذا حتى التأليه، لعواطف عقلية صياغة الالنهائي ألن خالصة؛ عاطفية حجة نهاية
عن «باهلل» العلم يستحيل كما الطبيعية.87 بعد ما أو الطبيعة أو بالرياضيات متعلًقا األمر
للفكر وإيقاف العلمي، للفكر إبطال ذلك ألن نهاية؛ ال ما إىل والتسلسل الدور إبطال طريق
العلة أو األثر عىل املؤثر تقدم بديهيٍّا فليس علمي. فكر إىل وتحوله تقدمه عن العقالني
والتلميذ األب، يف االبن يؤثر كما العلة، يف واملعلول املؤثر، يف األثر يؤثر قد املعلول. عىل
أثر تبادل هناك املايض. يف والحارض القديم، يف والجديد الناسخ، يف واملنسوخ األستاذ، يف
أحادية ليست طرفني. من بل واحد طرف من العالقة وليست واملعلول. العلة بني وتأثر
كله الديني الفكر جعلت التي هي األحادية العالقة هذه األطراف. مزدوجة بل الطرف
التصوري السبب وهي العالم. عىل و«هلل» الثانية، العلة عىل األوىل للعلة األولوية يعطي
ومن املحكوم، إىل الحاكم من واحد، بُعد ذات والسياسية االجتماعية العالقات يجعل الذي
العلم إثبات استحالة إىل أيًضا القدماء تنبه وقد األدنى. إىل األعىل ومن املرءوس، إىل الرئيس
يوجب أوىل علة إىل العلل تسلسل فإيقاف نهاية.88 ال ما إىل التسلسل إبطال طريق عن باهلل
أقرب نهاية ال ما إىل العلل تسلسل يكون وبالتايل الالمتناهي، لتصور مضاد وهو التناهي،
يربره ما له ليس تعسفي وقوف أوىل علة إىل التسلسل وقوف أن كما التوحيد. تصور إىل
كما أوىل. كعلة أو أول كموجود «هللا» إلثبات إيمانية رغبة إال مطلب أو واقع أو عقل من
علماء فيه برع الذي الحساب وهو الالمتناهي، حساب عن وعجز املجهول، من خوف أنه

ص١٠٨-١٠٩). (املحصل، والتسلسل الدور إبطال عىل الحدوث دليل إلثبات خاصًة الرازي يعتمد 86
ص٣٣. اإلنصاف، ص٢٠؛ اإلبانة، ص٣٣-٣٤؛ اللمع، 87

ص١٥١-١٥٢). األنوار، (طوالع خاصة البيضاوي ومنهم 88
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طريق عن العلل تناهي إثبات يمكن وال لألمان. وارتكان للسالمة، وإيثار القدماء، الرياضة
املمدود بالخط إليه يرمز التناهي زال فما الطرفني، التقاء أي للمكان، الدائري التصور
بالرضورة نهاية ال ما إىل املمكنات تسلسل يتطلب وال مسطحة. مساحة عىل الجهتني من
اإلمكانية، داخل من بالفعل تحقيقها ويأتي لها. نهاية ال فاإلمكانيات أول، واقع وجود
هو فيه، داخًال وال نفسه هو ال ممكن، غري إىل حاجة يف املمكن واعتبار خارجها. من وليس
هللا بني للعالقة الخارجي التصور نمط عىل املمكن الواجب بني للعالقة الخارجي التصور

والعالم.
ُوجد إذا أنه منها موضوعات، عدة يف فيبدو االستدالل منطق لضعف بالنسبة ا أمَّ
القدماء برر وقد إثباته.89 املطلوب فيبطل اآلخر منهما كل ينفي مسألة كل يف دليالن
الضعيف الدليل فيبطل اآلخر من أقوى أحدهما دليلني وبوجود األدلة، تكافؤ برفض ذلك
بمنطق معارض الحقيقة يف وذلك اليشء. وجود ذلك ينفي وال مًعا، الدليلني ببطالن أو
برهان عىل االستدالالت من كثري تقوم كما نفيه». يجب عليه دليل ال «ما بقاعدة األصوليني
قدمه.90 بنفي العالم حدود إثبات مثل وذلك اليشء، يثبت حتى النقيض نفي أي الخلف،
انهدم شامًال االحتماالت حرص يكن لم فإن الحرص. شمول عىل يعتمد سلبي برهان وهو
يكون أن للدليل بد وال فحسب. لضده نفي بل لليشء إثباتًا ليس العكس ونفي الدليل.
ال «ما لقاعدة طبًقا ل. الحرصاألوَّ يف تدخل لم أخرى احتماالت هناك كانت ولو خاصًة مثبتًا
إثبات يكون ما وعادًة اليشء. نفي وجب املثبت الدليل غاب إذا فإنه نفيه» يجب عليه دليل
مزاعم و«تفنيد الخصم اعرتاضات يقيضعىل ال الحدوث فدليل ضعيًفا، الخصم قول بطالن
لقد رد. بال ترتك إثباته املطلوب ضد الخصم اعرتاضات أن كما العالم».91 بِقَدم القائلني
طوت األشعرية سيادة ولكن الحدوث، دليل ضد األساسية بعضاالعرتاضات القدماء عرف

ترديًدا بينهما فريدد متقابالن مذهبان تراد مسألة كل يف هنا يوجد «إن بقوله: ذلك اإليجي يوضح 89

ص٢٦٨). (املواقف، املشرتك» القدر نفي يلزم اآلخر بدليل منهما واحد كل يبطل ثم الخلو من مانًعا
ص١٩–٢١. االقتصاد، 90

املسلك املتقدمني وفضالء املتكلمني من الجهابذة الباب، هذا يف أيًضا عليه اعتمد «وما اآلمدي: يقول 91

الحركة إلثبات قصدوا ثم واألعراض، الجواهر يف العالم حرصوا أنهم وهو املذكور والطريق املشهور
ثم رابًعا، عنها الجواهر عرو امتناع لبيان ثم ثالثًا تناهيها لبيان ثانيًا حدثها لبيان ثم أوًَّال والسكون
أمكن وإن الطريقة وهذه حادث. الحوادث يسبق ال ما وكل الحوادث، يسبق ال العالم أن ذلك عىل بنوا
إقناع يصعب فقد واالنتقال بالكمون القول وإبطال الجواهر عىل زائدة وكونها األعراض وجود بيان فيها
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(الذات) الخالص الوعي وجود عىل الرباهني أوًال:

بالصواب، نفسها وحدت ألنها يعرتضعليها ال فاألشعرية النسيان، حيز االعرتاضاتيف هذه
القومي.92 شعورنا يف الفكري الوجدان بعث عىل اآلن القادرة هي االعرتاضات هذه أن مع
يكون فمثًال االستدالل،93 عملية قلب يف أخرى استداللية منطقية نقائص وهناك
خاصًة اإلجابة وتكون صانًعا؟ للعالم أو خالًقا للخلق أن عىل الدليل ما مثل: ا عامٍّ السؤال
تجربة عن واإلجابة جميعها املخلوقات عن السؤال وأحواله. اإلنسان يف التغري بتجربة
إعطاء مبدأ سؤال عىل يجوز هل خاصة؟ بتجربة عام سؤال عىل اإلجابة يجوز فهل واحدة.
وإذا بالتجربة. املبدأ يثبت وهل واالطراد؟ التعميم ذلك بعد يمكن وكيف واقع؟ تجربة
منطق مناقضة يمكن فكيف العموم، صيغة إلنكارها ذلك عىل األشعرية رد يسهل كان
بنفي اإلجابة تكون الخالق عىل األدلة عن السؤال كان وإذا العموم؟ يثبت الذي األصوليني
نفيها عن والجواب هلل صفة إثبات عن السؤال السؤال، غري والجواب خالًقا! اإلنسان كون
وتعويض بالعجز النفس واتهام للذات تعذيب من ذلك يمثل ما إىل باإلضافة هذا غريه! عن
واألوىل الصنع، إثبات قبل الصانع إثبات عىل الدليل يقوم كما للغري. القدرة بإثبات ذلك
ذلك عن يغني وال الصانع. عىل الدليل إقامة طلب ذلك بعد يسهل حتى أوًَّال الصنع إثبات
من كثري ويف جدًال. االفرتاضات بأحد التسليم عىل يقوم الجدل أن عىل األشعرية اعتماد
من العامة استهجان عىل تعتمد خطابية أدلة توجد بل عقًال، مقنعة حجج توجد ال األحيان
الخصم إىل املوجهة البداهة إىل لجوء وهو كاتب. غري من وكتابة باٍن غري من بناء تصور

الحركات من وجوده يف عنه الجوهر من يعرى ال ما كل حدث بيان يصعب وقد بل عنها، جوهر عرو
الجائز من بل السكون، من به بطل ما حدث منه يلزم فليس مسلًما. كان وإن الحركة وحدوث والسكنات
لذاته» ذلك له يكن لم أنه عىل دل وإن حدثه عىل يدل ال وفواته له أول ال وأنه بِقَدمه الخصم يقول أن
الِقَدم. بلزوم القوم إبطال (أ) خطوتني: عىل حجته اآلمدي يقيم لذلك ص٢٦١–٢٦٣). املرام، (غاية

ص٢٤٦-٢٤٧). املرام، (غاية العدم بعد الحدوث إثبات (ب)
قديًما يكون أن بد ال الحادث لوجود مرجح إثبات رضورة (أ) رئيسية: اعرتاضات أربعة اآلمدي يذكر 92
به. التصق وإال الباري وبني بينه مدة وجود رضورة (ب) نهاية. ال ما إىل املرجحات تتسلسل ال حتى
الزمان. ِقَدم يوجب وهذا الباري، مثل متناهية ال فهي ولذلك متناهيًا، الباري كان متناهية كانت إذا واملدة
وذلك جواًدا يزل لم الباري أن يعني العالم حدوث فإن نقصان وعدمه كمال صفة الوجود كان ملا (ج)
الزمان لِقَدم كلزوم املادة ِقَدم رضورة (د) جواًدا. يزل لم الباري أن يستتبع فإنه العالم ِقَدم ا أمَّ نقص،

ص٢٦٥–٢٧٤). املرام، (غاية
أو والجدل النظر حكم يف بالرتتيب أو باللفظ باملناقشة سواء الدليل عىل املعتزلة اعرتاضات هي هذه 93

ص٢٧٥–٢٨٧). (الشامل، الجويني يوردها كما باملعاني
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

الحكيم. من وسخريتها العامة استهزاء أمام بالجهل نفسه وصف بها يعرتف لم إن الذي
الصورية العلل دون الفاعلة الجهة عىل وتركيز لألشياء تشخيص األمر حقيقة يف وهي
إىل والكون الطبيعة مستوى من الدليل انتقال كله ذلك من واألخطر والغائية. واملادية
هدم وبالتايل اخرتاًعا، أو كسبًا فاعًال اإلنسان يكون أن وإنكار اإلنسانية اإلرادة مستوى
األشاعرة، مبدأ عىل عنه العجز يعني ال إنسان عليه يقدر ال ما أنه مع لذاتها. األشعرية
للغائب إثباتًا واإليجاد األحداث نفي مع املحدث إثبات يجوز وال بالعجز؟ التسليم فكيف
بالقصد املختار املريد فعل يتعلق ال األشاعرة أصول فمن وغاية. قصد عىل الشاهد عىل
الشاهد عىل الغائب قياس ويعتربون األصويل باملنطق األشاعرة يسلم أال والعجيب والغاية.
العقول رضورات عىل يقوم الدليل أن ويظنون كله.94 الديني الفكر أساس وهو عيبًا،
عامي وتصور خالص ديني إيمان عن يكشف تجريدي فكر عىل يقوم أنه مع وبدايتها
بمعنى فاالستدالل ينكره. والخصم بالنقل االستدالل يمكن ال أنه إىل باإلضافة هذا شائع.95
سلطة. حجة — ونقيضها الحجة — فكالهما أخرى، بآية أو آخر بمعنى يعارض قد اآلية
الشعر استعمال للخصم فيمكن األفهام، إىل التقريب اآلية استعمال من الغرض كان وإذا
النقل شأن من إقالل وهذا خصومه، أفهام إىل يريد ما لتقريب الشعبية والحكمة واملثل

استعماله.96 قيمة ومن
الجوهر، افرتاض العرضعىل إثبات يقوم إذ دوًرا؛ الحدوث دليل البعضيف يجد وقد
موجود افرتاض عىل العالم حدوث إثبات يقوم كما العرض افرتاض عىل الجوهر وإثبات
موقف األمر حقيقة يف هو املنطقي والدور العالم. بحدوث القديم املوجود وإثبات قديم
للوجود الزمنية األسبقية املهم ليس العالم. يف وموجود التأليه عواطف عىل يقوم شعوري

باطل» وهو الغائب، عىل بالشاهد االستشهاد الجواهر) ِقَدم (أنصار قالوه ما «أقىص الجويني: يقول 94

ص٢٤٩–٢٥١). (الشامل،
ص٢٦٢–٢٦٤. الشامل، 95

االستدالل، ملناهج رسد من الجزء هذا يف كثريًا يرد ما االستدالل بمنطق الصانع إثبات أدلة ارتباط يدل 96
ندل أن (أ) أنواع: أربعة باملدلول الدليل عالقة حول اعرتاض عىل ا ردٍّ الجبار عبد القايض يورد فمثًال
الصحة بطريقة ندل أن (ب) متحرًكا. حصل ملا الحركة لوال ألنه العلل؛ يف يثبت كما الوجوب بطريقة
الفاعل كون لوال فنقول واالختيار، الدواعي بطريقة ندل أن (ج) الفعل. صح ملا قادًرا كونه لوال فنقول
وجوب لوال فنقول الرشعية، األدلة وهي الحسن بطريقة ندل أن (د) اختاره. ملا محتاًجا أو جاهًال للقبيح
النقلية). األدلة العلم، نظرية الثالث: الفصل انظر ص٥٥-٥٦. (املحيط، إيجابها هللا من حسن ملا الصالة
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(الذات) الخالص الوعي وجود عىل الرباهني أوًال:

يف موجود شعور يف تحدث التي الشعورية العملية املهم بل التأليه، لعواطف أو العالم يف
ومن األساس التأليه عواطف من تجعل التي العملية وهي التأليه، عواطف يف وغارق العالم

كأساس.97 التأليه عواطف عىل بناءً الفرع العالم من تجعل التي أو الفرع العالم
أهمية عىل التنبيه من بالرغم واملصطلحات واملعاني األلفاظ يف خلط عىل األدلة وتقوم
والِقَدم بالزمان الِقَدم بني األدلة يف خلط هناك دليل.98 كل صياغة قبل بينها التمييز
يف ِقَدًما وليس والرشف بالرتبة ِقَدم أنه أي الزمان، يف وليس بالذات فالِقَدم بالذات.
ألن إنساني؛ ِقَدم والرشف بالرتبة الِقَدم فيزيقيٍّا. ِقَدًما وليس ميتافيزيقي ِقَدم الزمان،
هو بل بالزمان، األعراض عىل سابًقا الجوهر ليس إنسانية.99 مقوالت الرشف أو الرتبة
للتقدم مخالف هو هل األدلة موضوع هو الذي بالوجود فالِقَدم والرشف. بالرتبة سبق
أم الخالص بالوجود تقدم هناك هل العلية؟ أو الطبع أو الرتبة أو الرشف أو بالزمان
والرشف؟ بالرتبة أيًضا فهو وبالتايل القيمة عن تنفصل ال شعورية تجربة الوجود أن

العدم بعد الحدوث إثبات (ب) الِقَدم. بلزوم القول إبطال (أ) خطوتني. عىل حجته اآلمدي يصوغ 97

صانع إىل العالم افتقار بيان املتكلمون فيه سلك األدلة إبطال «ويف ويقول: ص٢٤٦-٢٤٧). املرام، (غاية
ص٢٤٨–٢٥٠). املرام، (غاية ثانيًا» اإليجاد إبطال بيان ثم أوًَّال مبدع

عبارات وإيضاح فصول ورشح أصول تقديم عىل ينبني العالم حدث يف «القول الجويني: يقول 98

فيما كالمهم ومعاني مراجعهم عىل الوقوف بعد إال أغراضهم إىل يتوصل وال املتكلمني، بني واصطالحات
ص٢٢٣). (الشامل، وماهيته» والعرض وحقيقته ومعناه اليشء فيه القول بسط إىل يحتاج

مًعا والتأخر التقدم أقسام يف القول من ابتداءً الحدوث دليل اآلمدي عن رواية الشهرستاني صاغ 99

بالزمان. التقدم (أ) وجعلها: الرتبة، أو بالرشف والتقدم بالزمان التقدم بني الخلط يف املتكلم يقع ال حتى
(الواحد بالطبع التقدم (د) واملأموم). (اإلمام بالرتبة التقدم (ج) والجاهل). (العالم بالرشف التقدم (ب)
غري من وذلك (املكان)، بالوجود التقدم (و) والضوء). (الشمس بالذات أو بالعلية التقدم (ه) واالثنني).
الخصم ا أمَّ ص٢٥٨-٢٥٩). املرام، (غاية غريه عىل هللا تقدم وهو السابقة، التقدم وجوه سائر إىل التفات
ص٢٦٠-٢٦١). املرام، (غاية األوىل الخمسة األقسام إىل ويرجعه السادس القسم هذا عىل يعرتض فإنه
واإليجاب اإليجاد بني الفرق عىل املسألة «ومدار السبب مبينًا التقدم من أنواع خمسة الشهرستاني ويذكر
ال قط يتناهى ال وما األقسام بني َفرق غري من متناٍه فهو الوجود حرصه ما وأن والتأخر، التقدم وبني
فيكون يتخلص حتى النزاع محل عىل بحث من بد وال والعقل. الحس دون والتخيل الوهم يف إال يتصور
يتبني وال والباطل. والحق والكذب الصدق انقسام فيصبح واحد محل عىل واإلثبات النفي بني التوارد
ويظل والزمان، املكان خاصة التقدم أنواع كل وينفي والتأخر.» التقدم أقسام عن بالبحث إال النزاع محل
ص١٨٧–١٨٩؛ ص١٦٦، الشامل، ص١٠٨-١٠٩؛ املحصل، ص٧–٩؛ اإلقدام، (نهاية بالعلية التقدم فقط

ص٥٩-٦٠). الدِّين، أصول
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

الجوهر مثل الوجود عن أو والحدوث الِقَدم مثل الزمان من خالصة إنسانية مقوالت وكلها
مثل اإلنسانية العواطف عن أو والرتجيح واالختيار القدرة مثل الحرية عن أو والعرض
استدالل االستدالل أن عىل تدل واحتياج تأثري ألفاظ استعمال كثرة وإن واالفتقار. الحاجة
وليست يحتاج الذي هو فاإلنسان واقعيٍّا. أو عقليٍّا استدالًال وليس عاطفي وجداني إنساني
االحتياج، مثل واالفتقار املحتاج.100 عىل الفضل سبق له إليه املحتاج يكون وأن األشياء،
الوهمية املشاكل من كثري تُثار أن ويمكن الغني. هو و«هللا» «هللا»، إىل الفقري هو اإلنسان
إىل أقرب كله املوضوع يكون وبالتايل إثباته، يُراد ما وجود تثبت بطريقة حلها يمكن
بل العالم. مع الذات واتساق العقل، مع الوجدان واتساق وجداني، ملوقف العقيل التمرين
أوائل أو الحس شهادة عىل بناءً وليس والخيال للوهم نتيجة بالزمان التقدم موضوع إن

االستدالل. يف اإلنساني الوجداني البعد عن تكشف العقل،
عن تكشف ألنها بل شيئًا، تثبت أنها يف ليست األمر حقيقة يف األدلة هذه أهمية إن
وجود عىل فالرباهني اإليمان. عواطف عن التعبري العقل يحاول كيف شعورية، عمليات
عقلية محاوالت املشخصة، الذات وجود عىل عقًال لالستدالل الشعور محاوالت هي «هللا»
التأليه، لعواطف عقيل أساس وإعطاء الشعوري املوقف لتربير الذهن بها يقوم خالصة
ومحاولة ذاته، مع الشعور تكيف بل الخارج، يف شيئًا تثبت ال «هللا» وجود عىل فالرباهني
أن استطاع الذي الخالص العقيل واالتجاه التأليه. لعواطف نظري أساس إعطاء الذهن
ذات إلثبات أدلة صياغة إىل يحتاج ال العقلية الصياغات يف التأليه عواطف كل يمتص
العقيل االتجاه أن حني يف الصفات حولها تتجمع التأليه لعواطف بؤرة تكون مشخصة
لصب العقلية الصياغات هذه مثل إىل يحتاج التأليه لعواطف معادًال يكون ال الذي النسبي
يحتاجوا لم لذلك املعتزلة، يمثله ل األوَّ فعيل. ترصيف دون التأليه عواطف من تبقى ما
صياغة إىل بحاجة كانوا الذين األشاعرة يمثله والثاني «هللا»، وجود عىل براهني صياغة إىل
الثابتة، النقطة هذه مثل إىل الشعور يحتاج ال قد العقالنية زادت وكلما الرباهني. هذه مثل
عملية يف فالشعور لديها، الشعور حركة تتوقف كي غريًا أو فرًدا أم ذاتًا كانت سواء
أو العقل من تدخل أي دون املوضوع هي ذاتها الشعور حركة مطلًقا. يتوقف ال التنزيه

وكذلك ص١٠٨-١٠٩؛ (املحصل، واالستغناء واالحتياج االفتقار مفاهيم كثريًا الرازي يستعمل 100

ص١١– النظامية، ص٤٤-٤٥؛ التمهيد، ص١٧-١٨؛ اإلنصاف، والتفتازاني؛ ص٥٢؛ النسفية، النسفي:
ص٢٦٢–٢٦٧). الشامل، ص٢٨-٢٩؛ اإلرشاد، ١٣؛
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(الذات) الخالص الوعي وجود عىل الرباهني أوًال:

بال خالصة ماهية التنزيه موضوع يكون الحالة هذه ويف فيه. نقطة لتثبيت اإلرادة من
ذات. وال ماهية بال يكون التنزيه موضوع فإن الذات معنى للماهية أعطيت وإذا ذات.
والتثبيت التجسيم عىل فعل رد تتوقف ال التي التنزيه وعملية ذاتها الشعور حركة إن بل
عىل الحقيقة يف تقوم أدلة عدة صياغة الذهن استطاع لقد املضاد. االتجاه إىل بالذهاب
من العقل، إىل الحس من آخر، عالم إىل العالم هذا من االنتقال وهو واحد انفعايل أساس
البسيط إىل املركب من الواجب، إىل املمكن من القديم، إىل الحادث من الصورة، إىل املادة
من عليه يسود بل العالم هذا من ليس املطلق الحق وأن التطهر، عاطفة عىل بناءً إلخ. …
العقلية القسمة هذه عىل والباعث املتعايل. الحاكم أو املنترصة الجماعة لغة وهي فوقه،
التعبري من نوع أنها أي موجودة، لظاهرة علمية نظرة وليس ديني تطهر الحقيقة يف
العلمي التحليل وليس واالنفعاالت العواطف تبخري مهمتها خربيٍّا، فكًرا وليست اإلنشائي
واحد آن يف وموضوع ذات إىل ويتحول ذاته، عىل العقل يعيش الحاالت، أسوأ ويف للواقع.
وينتهي خالص منطق مع اإلنسان وكأن الشعور، يف حية كتجربة املوضوع ينعدم حتى
فالوجود الوجود، تفقر باألدلة واملحاجة العقلية القسمة عىل االعتماد إن باليشء. اإلحساس
صوري جدل مجرد إىل كله املوضوع يتحول وبالتايل العقلية، القسمة من بكثري أغنى
موضوعات بصدد وكأننا الصوري، العقل إال حينئٍذ يوجد فال فيه، املوضوع يتبخر فارغ

خالصة.101 رياضية
وليس «هللا» وجود إثبات أجل من الطبيعة يستخدم بأنه رصاحًة املتكلم ويعرتف
واالنتفاع واستخدامها عليها السيطرة أجل من عليه هي ما عىل وفهمها وتحليلها لدراستها
وتتلخص مشخصة، خارجية إرادة ألفعال حامل مجرد لديه الطبيعية العملية. حياته يف بها
استخدام فهو األوحد. فاعلها عىل بها واالستدالل األفعال هذه عن البحث يف الطبيعة دراسة
يجعلها للطبيعة أفقيٍّا استخداًما وليس الطبيعة، بعد ما إىل بها يذهب للطبيعة، رأيس
الطبيعيات رسالته. فيه ويحقق اآلخرين، مع ويتصل فيه يسكن لإلنسان وعامًلا حيٍّا تاريًخا

حجج وكذلك ص١٥–٢١). (االقتصاد، الحدوث دليل مقدمات إثبات يف الغزايل حجج مثل مثًال وذلك 101

الجواهر كون احتماالت إىل األشعري قسمة ومثل ص٢٣٣–٢٣٦). (املسائل، العالم ِقَدم ضد الرازي
كل عرض ثم مفرتقة، وال مجتمعة ال أو ومفرتقة مجتمعة أو مفرتقة أو مجتمعة تكون أن ا إمَّ فهي قديمة،
مثًال، الشامل مثل املطولة املؤلفات يف خاصًة ذلك ويبدو ص٢٤٩–٢٥١). (الشامل، العقل عىل احتمال

ص٢٢٣–٢٢٥.
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

به يصف ما فكل أسفل، إىل مقلوبة طبيعيات اإللهيات أن كما أعىل إىل مقلوبة إلهيات
من الخلق «هللا»، وجود الشائعة، لإللهيات مقدمة هو إنما للطبيعة حدوث من املتكلمون
يف ليس «هللا» ألن حيز يف والجوهر محل يف والعرض قديم، «هللا» ألن حادث العالم عدم.
ما فكل له. أول ال «هللا» ألن أول له العالم باٍق. «هللا» ألن فاٍن العالم متحيز. وغري محل
من عليها يبدو مما بالرغم مقلوبة إلهيات أو مسبقة إلهيات هي إنما العالم وصف يف يُقال

وبديهياته. العقل وأوليات واملشاهدة الحس عىل تعتمد حية رؤى
السؤال: يكون مقلوبة، إلهيات أنها إىل والطبيعة فراغ، إىل انتهى قد العقل كان فإذا
إثبات براهني إن خالصة؟ عملية الرباهني أن أم الذات إثبات عىل نظرية براهني هناك هل
وجدانية تجارب بل نظرية براهني ليست فإنها الفردية الذات منها املقصود كان إذا الذات
بالعالم، والوعي بالذات، الوعي هو والشعور للشعور، ومرادفة موجودة الذات بديهية.
الذات بالذات املقصود كان إذا ا أمَّ الرشعي. الطبيعي الوعي هو وهذا باآلخرين. والوعي
إلثبات نظرية براهني ليست أيًضا الرباهني فإن الشامل، الوعي املطلقة، الحقيقة الكلية،
عىل تحول والذي التاريخ يف املطلق الوعي هذا لتحقيق عملية براهني بل شيئية، حقائق
وحتى بالعالم، والوعي بالذات الوعي لفقدان نتيجة مشخص وعي إىل املتكلمني أيدي
العملية باملسائل القدماء عند التوحيد ارتباط من املقصود هو وهذا مزيًَّفا. وعيًا أصبح
التاريخ يف والرسالة العقيدة تحقيق بمسائل االرتباط أشد مرتبط التوحيد ألن كالسياسة؛

النظرية.102 باملوضوعات وليس

بالذات؟ العلم يمكن هل (7)

وقد الصانع، وجود عىل األدلة قبل الذات مبحث «باهلل» العلم إمكانية موضوع يتصدر قد
ذاتها يف الذات وصف إمكانية عن كسؤال البداية يف يأتي أن يمكن الذات. مبحث ينهي
املسألة تظهر وقد كاستدراك.103 النهاية يف يأتي وقد مظاهرها، يف غريها إىل بالنسبة أو

واإليمان اإلمامة مسائل يف العميل الطابع األوىل الِفَرق كتب عىل غلب ألجله الذي السبب هو وهذا 102

بني «الَفْرق والرد»، «التنبيه مثل: النصوص تفسري يف واالختالفات التأويل مسائل عليها يغلب كما والعمل
اإلسالميني». «مقاالت الِفَرق»،

املواقف، يف اإليجي عند النهاية ويف ص١٥١-١٥٢، األنوار، طوالع يف البيضاوي عند البداية يف يأتي 103

ص٣١٠-٣١١.
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(الذات) الخالص الوعي وجود عىل الرباهني أوًال:

عن كمسألة أيًضا تظهر وقد بعدها. أو عنها الحديث قبل سواء الذات أوصاف ذكر مع
يتصدر وقد عددها. عن والتساؤل الصفات مبحث نهاية يف معرفتها وإمكان املاهية مبحث
فالصفات السلبية، وتتصدر وثبوتية، سلبية إىل تقسيمها بعد الصفات مبحث املاهية مبحث
يتضمن مما التشبيه صفات نفي طريق عن للذات تصوري بناء إلقامة محاولة أول السلبية
للذات، وصف كأول بالوجود املبحث يلحق وقد بالذات.104 العلم باستحالة قبل من اإلجابة
ولهذا «هللا».105 كنه معرفة البرش من ليس وأنه معرفتها، وإمكان املاهية مبحث وهو
فكالهما العلم. مصادر أحد الرؤية أن باعتبار الرؤية جواز موضوع يف وضع أيًضا السبب
إىل أقرب الرؤية كانت ملا ولكن مستحيل. «هللا» بكنه والعلم مستحيلة، الرؤية مستحيل،
يوضع أن يمكن وكان الثالثة. العقل أحكام كأحد االستحالة يف وضعت فإنها املحل، نفي
تدل قد كنهاية أو الذات لوصف كمقدمة بدأ أنه لوال االستحالة يف أيًضا باهلل العلم إمكان
الذات عن بحثهم القدماء به صدر الذي التساؤل هذا أن والحقيقة واملشاركة. التقريب عىل
الفكر لجوهر علمية رؤية عن يكشف إنما الذات صفات عن بحثهم به ختموا أو وأوصافها
«هللا»، يف بالفعل شيئًا تصف والصفات األوصاف هذه اعتبار يمكن حد أي إىل وهو الديني،
«هللا» قياس وبالتايل الشاهد، عىل الغائب قياس عىل تقوم خالص إنساني موقف أنها أم
تصف بالفعل إلهيات اإللهيات اعتبار يمكن حد أي إىل وصفاٍت؟ أوصاًفا اإلنسان عىل
االحتمال كان فإذا اإلنسان؟ ذات عن تكشف مقلوبة إنسانيات أنها أم «هللا»، موضوع
ومعرفًة. وجوًدا إليه ووصل ورآه موضوعه أصاب قد الديني الفكر يكون الواقع هو األوَّل
عن وكشف نفسه فرض قد اإلنساني الفكر يكون الواقع هو الثاني االحتمال كان وإذا
انعكاس مرحلة يف الذات هو فاملوضوع ذاتها، عن موضوعها تخلق أنها وهو الذات جوهر
لآلخرين وجودها عن وتعلن نفسها عن تتحدث التي الذات هو «هللا» يكون وبالتايل الرؤية.
الذات حديث بداية هو العالم عن فاالغرتاب كواقع، وجودها إثبات يستحيل عندما كمثال
بالعالم الوعي ويكون العالم، خارج «إلًها»، باعتبارها أي موضوًعا، باعتبارها نفسها عن

العالم. يف موجوًدا ذاتًا باعتبارها نفسها عن الذات حديث رشط هو
جواز يف والثاني «باهلل»، العلم وقوع يف األوَّل نوعني: إىل الحديث القدماء قسم لذلك
من أبلغ الواقع فحجة الجواز، عن الحديث عىل سابق وقوع عن والحديث «باهلل»، العلم

ص١١٠-١١١. املحصل، 104
ص١٧-١٨. الدين، أصل معالم 105
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

من هنا البداية ممكنًا. يصبح بالرضورة فإنه واقًعا، أصبح األمر دام وما اإلمكان. حجة
عن وليس فعلية أشياء نحو موجه والبحث الواقع، إىل الفكر من وليس الفكر إىل الواقع

وهمية. افرتاضات
الصوفية أو املتكلمون أو الفالسفة قاله وما «بإله»، العلم يستحيل الوقوع حيث فمن
يف إنسانية تجارب عن تعبريًا إنسانية، وبمفاهيم إنسانية، بلغة التقريب، من نوع هو إنما
مرتبط لألفهام، تقريب هو إنما «هللا» عن اإلنسان يقوله ما كل وأن إنسانية.106 مواقف
الديني الخطاب بني فارق باستمرار هناك وسيظل وبالعرص. وباملوقف وبالتجربة باللغة
بعبارة: عنه املعرب ذاته التعايل انتفى وإال حال بأي عبوره يمكن ال الديني واملوضوع
والتقريب، التشبيه طريق عن إال إذن هللا عن الحديث يمكن ال يَِصُفوَن﴾.107 ا َعمَّ ﴿تََعاَىل
إثبات يف القدماء استعمل وقد هللا. لحقيقة مطابق هللا عن الحديث بأن االدعاء يمكن وال
من كثري وغريها ذلك»، خالف فاهلل ببالك خطر ما «كل مثل: عديدًة نقليًة حجًجا ذلك
يمكن ال واألعراض. الجوهر بني التفرقة عىل تقوم عقليًة حجًجا أو واألثر، والسنة الكتاب
وبلغة العالم. يف تجلياته أو الجوهر أعراض معرفة يمكن ولكن كجوهر، «هللا» معرفة
وال الكون.108 يف آياته من عليه االستدالل فقط يمكن بل «هللا» معرفة يمكن ال صوفية،
ماهية عن هنا نتحدث ألننا حاصل؛ تحصيل فذلك هو، إال يعلمها ال ماهية «هللا» إن يُقال

معلومة غري تعاىل هللا حقيقة «إن بقوله: اإليجي عنه يعرب الذي املدققني العقالء موقف هو هذا 106

والغزايل املتكلمني من رضار «ذهب الرازي: ويقول ص٣١٠). (املواقف، املحققني» جمهور وعليه للبرش،
ص١٣٦). (املحصل، الحكماء» قول وهو هللا ذات حقيقة نعرف ال أننا إىل املتأخرين من

القاهرة، والنرش، للبحث العربي املركز ص١٢٧–١٣٠، القديم»، الرتاث من موقفنا والتجديد: «الرتاث 107

.١٩٨٠
ككونه سلوب أو كالوجود عامة أعراض منه «املعلوم اآلتية: األوىل بالحجة املوقف هذا عن اإليجي يعرب 108
بهذه العلم أن شك وال عامًلا. قادًرا خالًقا ككونه إضافات أو مكان يف وال بجوهر ليس أبديٍّا أزليٍّا واجبًا
عن نفسها يف متميزة مخصوصة حقيقة ثمة أن عىل بل املخصوصة، بالحقيقة العلم يوجب ال الصفات
املغناطيس عن الخاص األثر بصدور علمنا من يلزمنا ال كما فال. الحقيقة تلك عني ا وأمَّ الحقائق. سائر
الرازي ويعرض .٣١٠-٣١١ املواقف، الحقائق.» لسائر مغايرة حقيقته بأن بل املعينة بحقيقته العلم
املعلوم ألن لها مغايرة واملاهية بجسم، ليس كقولنا السلوب ا أمَّ سبحانه، منه «املعلوم قائًال: الحجة نفس
دل وملا … فمجهولة القدرة ماهية ا أمَّ الصحة، سبيل عىل الفعل يف التأثري مستلزم أمر أنه هللا قدرة من
ثبت باملاهية العلم يستلزم ال بها العلم أن وثبت اإلضافات أو السلوب إال هللا من نعلم ال أنَّا عىل االستقراء

ص١٣٦). (املحصل، حقيقة» هللا نعلم ال أنَّا
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(الذات) الخالص الوعي وجود عىل الرباهني أوًال:

فاملعرفة له، إدراكنا واليشء به، معرفتنا هو فالوجود نحن.109 ونعلمها معرفتها، يمكن
هو كما معرفته يمكن ال رس «هللا» أن ذلك يعني وال لليشء. إثبات واإلدراك الوجود، رشط
ووظيفة معريف، مبدأ «هللا» ألن به؛ اإليمان إال أمامه لإلنسان حيلة رسال املسيحية، يف الحال
يجعل تعاليًا باعتباره «هللا» عنها. عاجًزا وليس املعرفة عىل قادًرا اإلنسان تجعل ذهنية
واملذهبية، القطعية يف الوقوع من ويحميه والصوري، الخالص عن مستمر بحث يف الذهن
الخطاب بني والفكرة، الصياغة بني والداللة، العبارة بني واملعنى، اللفظ بني التوحيد يف أي
ويضع كمطلب الوجود عن يكشف أنطولوجي مبدأ أنه كما الديني. واملوضوع الديني
وهو عليه. طارئ والعدم األساس هو فالوجود العدم، مقابل يف كمقتىض الوجود واجب
األصوليون عرب وكما تحقيقه، عىل عامًال أعىل ملثل اإلنسان تمثل عن يعرب أخالقي مبدأ أيًضا
فني جمايل مبدأ وهو للتكليف.110 ووضعها لالمتثال الرشيعة وضع يف ذلك عن القدماء
املعاني عن تكشف التي اللغة وجماليات العلم إدراك عىل بالصوت قادًرا اإلنسان يجعل
قانون وهو أمة. تكوين ويف اجتماعي نظام يف يظهر اجتماعي مبدأ وهو األشياء. إىل وتحيل
أنه إال معرفته يمكن ال أنه من فبالرغم وحركته. التاريخ مسار خالل من يظهر تاريخي
نظاًما أو أخالقية، قيمة أو أنطولوجية، حقيقة أو معرفية، وظيفة عام، كمبدأ موجود
التحقق يمكن أنه إال «إله» ک معرفته يمكن ال أنه من بالرغم تاريخيٍّا. قانونًا أو اجتماعيٍّا
بأن القدماء قصده ما هو وهذا واالجتماعية.111 الفردية اإلنسانية الحياة يف وجوده من
وجوًدا يعرف ونسبة. إضافات أو التشبيه بنفي سلوب أو كالوجود أعراض منه يعرف ما
يُشار ذلك ومع الخالص. الوعي عن يعرب ألنه فيه تشبيه ال خالص وهو كمعرفة، وليس
إال عنه يعرب وال واإلضافة بالنسبة إال يعرف فال واملشاركة، واللغة التقريب طريق عن إليه
السواء، عىل واللغة التصور يف الشاهد عىل الغائب قياس يظهر ثَمَّ وِمْن األسماء، باستعارة
واألبدية، األزلية مثل وكيفياته، الوجود هو املعلوم تقريبية. أو معلومة ا إمَّ إذن الصفات كل

وجماعة حنيفة أبي عن رواية وهي هو، إال يعلمها ال هلل ماهية أثبتا وحفًصا رضاًرا أن آخر قول ويف 109

ج١، (امللل، وخرب بدليل نعلمه ونحن خرب وال دليل بال يعلمها هللا أن أي السنة، أهل من أصحابه من
ص٥٨). الدِّين، أصول معالم ص١٣٣-١٣٤؛

Les Méthodes d’Exégèse, 3 iéme partie رسالتنا: انظر املوافقات. يف الشاطبي مصطلحات هذه 110

.The Revolution of the Transcendence, UNU, Tokyo, 1987 وأيًضا:
الوطنية). الثقافة يف ج١، مرص، يف والثورة (الدين العربية» للشخصية الثقافية «املقومات بحثنا: انظر 111
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

صفات ا أمَّ إثبات. ال نفي وهي السلوب صفات ثم وباٍق قديم الوجود واجب هناك أي
عند يكون ال وبالتايل توضيحية. تقريبية آخر، يشء إىل بالنسبة أي إضافية فهي املعاني
أو الضوء كنه معرفة عدم يف الطبيعي بالعلم القدماء ويستشهد «هللا».112 كنه البرشمعرفة
النفس. كنه معرفة استحالة عىل النفس وبعلم الذات كنه معرفة استحالة عىل املغناطيس
توجه فالتوحيد الطبيعة. بمعرفة التوحيد من الغاية هي فتلك اآلثار من الذات معرفة ا أمَّ
أساسه عىل تفرس نظري افرتاض أو الطبيعة نحو للشعور موجهة فكرة أو الطبيعة نحو
الطبيعة، يف واألعراض الجواهر إىل تحيل «هللا» يف والكيفيات الوجود الطبيعية. الظواهر
عىل الخالصحرًصا الوعي عن الحديث يف والتشبيه التنزيه طريقا هما واإلضافة والسلوب

واحد. آن يف والحلول باملفارقة ًكا وتمسُّ الوقت، نفس يف والتقريب التعايل
(ما السلبية الصفات سواء كلها املعارف هذه أن إلثبات أيًضا ذلك عىل القدماء أكد وقد
يجوز (ما الجائزة الصفات أو «هلل») يجب (ما اإليجابية الصفات أو «هللا») عىل يستحيل
هي و«هللا». اإلنسان بني فيها الرشكة وقوع عن تكشف تقريبية صفات كلها «هللا») عىل
اإلنسان كان وملا اإلنسان. عىل تُقال «إلهية» صفات أو «هللا» عىل تُقال إنسانية صفات كلها
طريق عن قياًسا، «هللا» عىل تُقال إنسانية صفات تكون فإنها غريه، دون بنفسه علم عىل
مجاًزا أو «هللا» عىل النفس يف ما إسقاط طريق عن إسقاًطا أو الشاهد عىل الغائب قياس
كذلك و«هللا» بالحقيقة، مريد متكلم بصري سميع حي، قادر عالم اإلنسان اللغة. طريق عن
ليس «هللا» يَِصُفوَن﴾.113 ا َعمَّ ﴿تََعاَىل التعايل: عىل وحفاًظا التنزيه، عىل حرًصا باملجاز

أمور أحد البرش عند املعلوم أن عليه والدليل تعاىل. هللا كنه البرش عند ليس أنه «يف الرازي: يقول 112

بجسم ليس أنه وهي السلوب ا وإمَّ والوجوب، واألبدية األزلية وهي الوجود كيفيات ا وإمَّ الوجود ا إمَّ أربعة:
الصفات. بهذه املوصوفة املخصوصة والذات والقادرية العاملية وهي اإلضافات ا إمَّ عرض، وال جوهر وال
إال هي ما ندري ال ذات أنها إال املخصوصة الذات تلك من عندنا وليس محالة، ال لها مغايرة املفهومات
الدِّين، أصول (معالم معلومة» غري املخصوصة حقيقته أن عىل يدل وهذا الصفات. بهذه موصوفة أنها

ص٦٧-٦٨).
فيه، الرشكة تصور يمتنع ال منه يعلم ما كل «إن بقوله: اإليجي يقدمها التي الثانية الحجة هي هذه 113

الرشكة، من تصوره يمنع املخصوصة وذاته الدليل. إىل — التوحيد وهو — الغري عن نفيه يف يحتاج ولذلك
استدعاء «إن اآلمدي: ويقول ص٣١١). (املواقف، املطلوب» هو وعكسه املخصوصة، ذاته املعلوم فليس
مخلوقاته، لجميع بذاته مباين والباري الذوات، بني االشرتاك عند يكون إنما األخص بالوصف التميز
األغوص» وهو محال، ذلك وكل وأعراًضا، جواهر كونها يف يشاركها أن للزم وإال لها بمجانس ليس وأنه
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(الذات) الخالص الوعي وجود عىل الرباهني أوًال:

معرفته. يمكن ال ثَمَّ وِمْن عقيل، تصور وال نفيس شعوري إدراك وال حيس إدراك موضوع
بالنفي الحكم ألن متصورة؛ غري بأنها عليها الحكم بدليل متصورة بأنها القول يمكن وال
متصورة أنها يعني ال ذلك فإن نفيًا متصورة كانت ولو وحتى له. إثباتًا وليس للحكم نفي
العبارة يف أيًضا التعايل يعنيه ما وهو التصور، نفي هو «هلل» الوحيد التصور ويظل إيجابًا.
هذا كان سواء للتصور، قابل غري أنه هو «هلل» الوحيد التصور يكون وبالتايل السابقة.
ومعرفة يشء وجوده معرفة إن تصور. غري أم تصوًرا املناطقة عرف يف للتصور النفي
فالوجود يتصوره، أن دون بوجوده يشعر أن لإلنسان يمكن إذ آخر. يشء وصفاته أوصافه
فينفي أكثر درجة البعض يذهب وقد تصوره.114 عىل سابق واليشء املعرفة، عىل سابق
مجرد إىل ويرده بنفسه قائًما خالًصا وجوًدا أو كائنًا «هللا» اعتبار ويرفض ذاته الوجود
العبارات.115 صياغات كيفية ومعرفة الشعور تحليل يف إمعانًا لواقع إثباتًا ال السم إثبات
يمكن ال افرتاضخالص اإلمكانية عن السؤال فإن «باهلل»، العلم جواز إىل بالنسبة ا أمَّ
تستحيل ذلك ومع باالستحالة. اإلجابة أعطى والذي الواقع، خالل من إال عليه اإلجابة
طبًقا «هللا» حملية. قضية يف موضوًعا يكون أن يمكن ال «هللا» ألن «باهلل» العلم إمكانية
فصل، وال جنس له ليس وهللا وفصل، جنس من له بد ال والحد حد، يحده ال للتعريف
التقريب أي الرسم، طريق عن العلم إال يوجد ال املنطقي.116 التعريف استحال وبالتايل

غريه أو بالحس إدراكه إال يشء تصور يمكن «ال كاآلتي: الحجة الرازي ويعرض ص١٣٤). املرام، (غاية
غري فهي وبالتايل األقسام، هذه عن خارجة واملاهية الثالثة، عن يرتكب ما أو بالعقل نتصوره أو بالنفس

ص١٣٦). (املحصل، لنا» معلومة
ووجوده وجوده، نعرف أننا بحجة معلومة أنها إىل واملعتزلة األشاعرة من املتكلمني جمهور ذهب 114

ص١٣٦). (املحصل، ومجهوًال معلوًما باالعتبار الواحد اليشء لكان وإال ذاته تعلم وأن بد فال ذاته، عني
ص٢٨٣). ج٢، (مقاالت، سليمان بن عباد رأي هو هذا 115

والنظر بالنظر. ا وإمَّ بالبديهة ا إمَّ املعقول «ألن كاآلتي: اإليجي يلخصه الذي الفالسفة موقف هو هذا 116

يمكن فال مر، كما فيها الرتكيب لعدم تحديدها يمكن وال الحد يف ا وإمَّ الحقيقة، يفيد وال الرسم يف ا إمَّ
توقف من ومنهم الحرمني. وإمام كالغزايل األشاعرة بعض الفالسفة ومع ص٣١١). (املواقف، بها» العلم
الجرجاني، رشح دائًما. باالمتناع مشعر األكثر يف الصوفية وكالم عمرو. بن ورضار بكر أبي كالقايض
ألنه ذاته معرفته تعني ال البرشية الطاقة أن الحكماء مذهب ذاته، معرفة «يف البيضاوي: ويقول .٣١١
خواصه بذكر أجاب موىس ُسئل ملا ولذلك فيه؛ الرتكيب النتفاء التحديد قابل وال بالبداهة، متصور غري
الحقيقة. يفيد ال والرسم تعقلون.» كنتم «إن وقال: أبني صفات فذكر الجنون، إىل فنُسب وصفاته،
معلوم» هو وعندهم املجرد، الوجود هو تعاىل حقيقته بأن وألزمهم الحرص، ومنعوا املتكلمون، وخالفهم
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

«هللا» يقذفه الذي العلم ا أمَّ الحد. طريق عن املعرفة من يقينًا أقل وهو الخارجي، والوصف
يحدث خالص، ذاتي علم فإنه استدالليٍّا، وليس رضوري علم إىل فيتحول القلب يف تعاىل
التي الدِّين أصول يف العلم طرق ليسمن واإللهام الكشف طريق عن والعلم فرد. دون لفرد
وال للصدق. مقياس وغياب الفردية مثل الكشفية العلوم لنقد ويخضع النظر، عىل أجمعت
معرفتها يمكن ال ألنه لها؛ مخالفة أو الذوات لسائر مساوية «هللا» ذات عن الحديث يمكن
معاٍن أو صفات أو أحوال من لدينا ما وكل السؤال.117 عىل اإلجابة يمكن حتى أصًال
الوجود عن أو الوجود عن معراة هللا ماهية عن الحديث يمكن وال مشرتكة. تقريبية فكلها
إىل افتقارها يعني الرتكيب ألن مركبة غري هللا ماهية بأن فالقول الصفات. عن معرٍّى
الجزء، من أفضل الكل أن عىل يقوم تشبيهي قول هو أيًضا ممكنة تكون وبالتايل أجزائها
يوصف ال إمكانها. يعقل ال والعدم الوجود عن املعراة واملاهية بالكل. يقوم الجزء وأن
فيلزم مقدمة بفصول املجانسات توجب وألنها لألشياء؛ املجانسة تعني ألنها باملاهية «هللا»
حدود بيان هو معرفته يمكن أقىصما فإن وصف، دون الحقيقة عن السؤال ا أمَّ الرتكيب.
بيشء ذات وصف يمكن ال أنه بيان أي املنطقي، ال اللغوي الجنس هو الجنس وأن اللغة،
هو كما وجوده عني هللا ماهية تكون أن يمكن وال ومشاركة.118 تقريب يشء كل إنما ذات،
عرض غري بأنه متقيد بأنه وصفه يمكن وال املاهية، ليس فالوجود الفالسفة، عند الحال
بأن عامًة الفالسفة قول مع يتناىف ذلك أن كما املطلق.119 الوجود هو «هللا» ف للماهية

هللا. يف الكالم عن الطاق) (شيطان النعمان ومحمد سالم بن هشام أمسك وقد ص١٥٥). األنوار، (طوالع
هللا إىل الكالم بلغ إذا قال: اْلُمنْتََهى﴾، َربَِّك إَِىل ﴿َوأَنَّ هللا: قول عن ُسئل أنه تصديقه يوجبان عمن ورويا

ص١٣٨). ج٢، (امللل، ماتا حتى فيه والتفكر القول عن فأمسكوا
الذوات لسائر مساوية ذاته قال فإنه هاشم، ألبي خالًفا لعينها املاهيات لسائر مخالفة هللا ماهية 117

أكثر … والقادرية واملوجودية والعاملية الحية هي: أربعة، أحواًال توجب بحالة تخالفها وإنما الذاتية، يف
أن يصح ما هو عندهم الذات من املفهوم ألن الذاتية؛ يف متساوية الذوات جميع أن إىل ذهبوا املعتزلة
(التلخيص، اإللهية صفة هي غريه دون هلل بإثباتها هاشم أبو بها تفرد التي والصفة عنه. ويخرب يعلم

ص١١٠-١١١). املحصل، ص١١١-١١٢؛
الخيايل، ص٦٣-٦٤؛ التفتازاني، ص٦٣؛ النسفية، ص١١٢؛ التلخيص، ص١١-١١٢؛ املحصل، 118

ص٦٣-٦٤.
أصول (معالم للماهية عارض غري كونه بقيد املتقيد الوجود إال هلل حقيقة ال أنه إىل سينا ابن ذهب 119

ص١١١-١١٢). التلخيص، ص١١٠-١١١؛ املحصل، ص٣٦–٣٨؛ الدِّين،
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(الذات) الخالص الوعي وجود عىل الرباهني أوًال:

القيد عىل أو التقيد غري عىل يقوم ألنه سلبي التعريف أن كما للخلق. معلومة غري حقيقته
واحد. آن يف والجهل املعرفة بني جمع فذلك فحسب، سلبًا اليشء تعريف يمكن وال السلبي،
بالبداهة، تصوره يمكن وال املاهية. من املجرد الوجود باقي عن يفرتق ال الحالة هذه ويف
إال املاهية معرفة يمكن وال مركَّبًا. ليس و«هللا» الرتكيب، يقتيض الحد ألن حده يمكن وال
فيها وتقع اإلنسان من تقريب الخواص وكل الخواص. حرص يمكن وال خواصها، بذكر
يكون وبالتايل صفاته، معرفة من بد فال الفالسفة تقول كما الوجود قيل فإذا املشاركة.
لذلك اشرتاك؛ أيًضا فالوجود وجوده، من يشء معرفة يمكن ال إذ املتكلمني، موقف األسلم
تكون أو هللا، هي تكون أن من املاهية تخلو ال إذ له؛ ماهية ال «هللا» بأن القول املعتزلة ل فضَّ
هو كانت وإن رشك. وهذا غريه «هللا» مع يزل فلم تزل لم واملاهية غريه كانت فإن غريه.
كيفية، له لكانت ماهية له كانت ولو كفر. والجهل «هللا»، نعلم ال فنحن نعلمها، ال وُكنَّا هي
ملن جواب ال وأنه نفسها، أنيته هي ماهية هلل بأن القول الفقهاء ويفضل تشبيه.120 وهذا
ومع «هللا». عند وال لدينا ليس الجواب فرعون. موىس به أجاب ما إال الباري هو ما سأل
إثبات األنية، اإلثبات مراتب أوىل ولكن اليشء. حقيقة أبطل فقد املاهية أبطل فمن ذلك
عنه. املسئول يف األعراض الختالف املاهية عن األنية اختلفت هللا غري ويف فقط. اليشء جود
هي ماهية له بأن القول أن والحقيقة نفسه.121 عن هو به أخرب ما إال عنه نعلم ال ونحن
تكون أن يمكن وال األنية. ما معرفة واملطلوب األنية هي فاملاهية حاصل، تحصيل أنيته
الصفات بهذه نفسه وصف قد «هللا» بأن القول يمكن وال الدور. يف وقعنا وإال املاهية هي
وبالتايل بها نفسه «هللا» وصف بصفات هللا يصف إنما اإلنسان وأن الوحي، يف كالمه، يف

ص٢١٥، ج١، (مقاالت، العباد يعلمها ال ماهية هلل وأن باملاهية، القول إنكار عىل املعتزلة أجمعت 120
ص١٥٨–١٦٠). (املحيط، هللا إال يعلمها ال ماهية إثبات من رضار إليه ذهب ما إبطال يف فصل ص٢٥٦).
الراوندي ابن تشنيع إىل القول ذلك وينسب املاهية. إنكار يف املعتزلة عن يدافع الخياط أن والعجيب
ويروي ص٨٧). (الخياط، املعتزلة عند كفر بها القول أن باملاهية ثمامة قول عن دفاًعا يروي الذي
سختان بن وسفيان النجار وحسني ثمامة وكذلك باملاهية، يقوالن وحفًصا رضاًرا أن الراوندي ابن
وينكر باملاهية، يقوالن مشبِّهان ألنهما املعتزلة من وحفص رضار كون الخياط ينكر حني يف وبرغوث،

ص١٣٣-١٣٤). (االنتصار، باملاهية ثمامة قول
وهي هللا علمه ما إال نعلم ال إنَّا ويقول واملاهية، األنية بني يساوي عندما حزم ابن قول هو هذا 121

ج٢، (الفصل، علًما به نحيط ال فإننا علمنا إذا حتى علًما.» به يحيطون «وال لقوله: الحسنى؛ هللا أسماء
ص١٥٣–١٥٥).
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

«هللا» عن اإلنسان كالم عن مختلف نفسه عن «هللا» كالم ألن وذلك الرشكة؛ وقوع تستحيل
حقه من ليس اإلنسان ولكن نفسه عن الحديث حقه من «هللا» نفسه. عن كالمه مستعمًال
«هللا». موقف اإلنسان أخذ وإال نفسه، عن «هللا» حديث استعمل ولو حتى هللا عن الحديث
نفسه عن «هللا» كالم أن كما موقعه، عن «هلل» وزحزحة اإلنسان ملوقف تجاوز هذا ويف
إنسانية. وبلغة التقريب، وجه عىل إنسانية بصفات لإلنسان، خطاب هو إنما إياها واصًفا
بها يتحدث إنسانية لغة الوحي كان وبالتايل لألفهام، التقريب أيًضا «هللا» استعمل لقد
الذهن، إىل والتقريب بغرضاإلفهام الوحي داخل من واقعة فالرشكة اإلنسان. لتفهيم «هللا»
ودون مبارشًة اإلنسان يراها حتى نفسه كاشًفا مبارشًة نفسه عن ليتحدث «هللا» كان وما
يوجد ال فإنه إياها، واصًفا نفسه عن «هللا» حديث قراءة أعاد قد اإلنسان دام وما لغة.122
لنفسه لوصفهللا استعماله يخضع إذ «هللا». قصده كما تماًما الوصف هذا يفهم أنه ضامن
الخاص، لحسابه اإلنسان يستعمله ما وعادًة التأويل. وأصول التفسري لقواعد الوحي يف
إن «هللا». وقصد الفهم هذا بني للتوحيد ضمان أي يوجد وال ومعانيه. وفهمه بتجاربه
ورفاهيته اإلنسان سعادة بل «هللا»، ذات وصف ليست الوحي يف «هللا» حديث من الغاية
ذاتًا «هللا» عن اإلنسان حديث يكون وبالتايل اإلنسان، هو «هللا» قصد فإن الدنيا، هذه يف
إىل اإلنسان من القصد لهذا وتغيري الوحي، من «هللا» لقصد قلب هو إنما وأفعاًال وصفاٍت
موضوًعا «هللا» اإلنسان يأخذ فكيف للحديث موضوًعا ذاته يأخذ لم «هللا» كان فإذا «هللا»،
املبدئي البعد إظهار منه القصد إنما وأفعاًال وصفاٍت ذاتًا نفسه «هللا» وصف إن لكالمه؟
مجموعة هي إنما وصفاته الخالص، الوعي هو إنما «هللا» فذات اإلنسان. شعور يف املثايل
الوعي هذا تحقق هي إنما واألفعال خالص. معريف إطار يف الذات تنظمها التي املبادئ
كل يعرف مشخص كائن إىل واألفعال والصفات الذات تشري ال وبالتايل التاريخ. يف املبدئي
اإلنساني. الشعور يف والعميل النظري البعد هذا إىل تشري بل يشء، كل عىل وقادر يشء،

والتأمل جديد، من األشياء إىل العود إىل الدعوة بدأت الحديثة اإلصالحية الحركات ويف
العقول قصور ذلك يف السبب ليس ولكن الذات.123 كنه يف وليس العالم يف واآليات اآلثار يف

الرؤية. موضوع الفصل هذا آخر يف انظر هللا. ونفاه اليهود طلبه ما وهذا 122

«ثم التوحيد» «رسالة وتضيف فتهلكوا.» ذاته يف تفكروا وال هللا خلق يف «تفكروا حديث: يستعمل 123

العوارض معرفة إىل حاجة وإنما الكائنات، من يشء اكتناه إىل تدعو حاجة لإلنسان يجعل لم هللا إن
املنافع إىل بالرضورة يهدي الخلق إىل «النظر طريق عن وذلك نحوها، العقل اتجاه هو واملهم والخواص.»
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(الذات) الخالص الوعي وجود عىل الرباهني أوًال:

االغرتاب، عىل والقضاء قوانينه واكتشاف العالم إىل العود بل األشياء، كنه معرفة عن
عندما يربز «هللا» عن فالحديث للحقائق. تشخيص دون العالم خارج إىل النظرة وتحويل
فهم عن بعقله اإلنسان يعجز عندما يبدأ الحقائق وتشخيص العالم، عن الحديث يتوقف
عن السؤال عليها. والسيطرة وتوجيهها وتنظيمها تغيريها عن وبإرادته املستقلة معانيها
العود أن حني يف املزيف، الوعي وهو العالم، يف مغرتب وعي عىل يدل إذن «هللا» ماهية
كما املاهية إنكار يكفي ال إنه الصحيح. الوعي وهو بالعالم، الوعي عن يكشف العالم إىل
سبب بيان من بد ال بل الفقهاء، يفعل كما «هللا» ذات يف النظر تحريم أو املعتزلة تفعل
اجتماعية ظروف أي ويف «هللا» ذات عن السؤال يظهر ومتى التحريم. هذا وعلة اإلنكار هذا
يشري الوحي يف «ذات» لفظ وأن خاصًة الخالص، النظري التساؤل هذا مثل يتم وسياسية
وجوهرها األشياء لب عن أو املجتمع يف والحركة االتجاه عن يعرب كما الوعي مضمون إىل

مغرتب.124 لوعي النظري السؤال عن البعد كل بعيًدا الحيس

علمت ملا البرشي، العقل عىل ممتنع وهو جهة من لالكتناه طلب فهو الخالق ذات يف الفكر ا وأمَّ الدنيوية.
من البرشية القوة تبلغه ال ما إىل وتطاول ذاتها، يف الرتكيب والستحالة الوجودين بني النسبة انقطاع من
االعتقاد يف الخبط إىل يؤدي ألنه ومهلكة يدرك، ال ما إىل سعي ألنه عبث ومهلكة، عبث فهو أخرى، جهة

ص٤٨–٥١). التوحيد، (رسالة حرصه» يصح ال ما وحرص تحديده يجوز ال ما تحديد وألنه
املؤنث صيغة يف شيئني بني العالقة عىل يدل الذي الخمسة أسماء أحد هو لغويٍّا «الذات» لفظ 124

ومجروًرا مرة، ١٦ «ذا» ومنصوبًا مرة، ٣٥ «ذو» مرفوًعا مذكًَّرا مفرًدا القرآن يف استُعمل وقد املفرد.
أخرى مرة منصوبًا مذكر وجمع «ذوي» مرة ومنصوبًا «ذوا» مرتني مرفوًعا مذكًَّرا ومثنًى مرة، ٢٤ «ذي»
«ذواتا» مرفوًعا مرة املثنى، صيغة يف ومرتني املفرد، املؤنث يف مرة ٣٠ مذكورة فهي «ذات» ا أمَّ «ذوي».
َعِليٌم هللاَ ﴿إِنَّ صيغة يف مرة ١٢ الشعور مضمون إىل استعمالها يف تشري وهي «ذواتي». مجروًرا ومرة
،(٤ :٦٤) ،(١٥٤ :٣) ُدوِر﴾ الصُّ ِبذَاِت َعِليٌم ﴿َوهللاُ أو ،(٢٣ :٣١) ،(٧ :٥) (١١٩ :٣) ُدوِر﴾ الصُّ ِبذَاِت
أو ،(١٣ :٦٧) ،(٢٤ :٤٢) ،(٧ :٣٩) ،(٣٨ :٣٥) ،(٥ :١١) ،(٤٣ :٨) ُدوِر﴾ الصُّ ِبذَاِت َعِليٌم َُّه ﴿إِن أو
مرة، ١٢ األشياء لصفات وصف شيوًعا األكثر الثاني واالستعمال .(٤ :٦٤) ُدوِر﴾ الصُّ ِبذَاِت َعِليٌم ﴿َوُهَو
اْلُحبُِك﴾ ذَاِت َماءِ ﴿َوالسَّ مثل: واألفنان، والنخل والحدائق، والربوة والنار، والجنة واألرض، السماء مثل:
﴿َواْألَْرِض األرض: أو ،(١١ :٨٦) الرَّْجِع﴾ ذَاِت َماءِ ﴿َوالسَّ ،(١ :٨٥) اْلُربُوِج﴾ ذَاِت َماءِ ﴿َوالسَّ ،(٧ :٥١)
النار: أو ،(١٦ :٣٤) َخْمٍط﴾ أُُكٍل ذََواتَْي َجنَّتنَْيِ ِبَجنَّتَيِْهْم ْلنَاُهْم ﴿َوبَدَّ الجنة: أو ،(١٢ :٨٦) دِْع﴾ الصَّ ذَاِت
ذَاِت َربَْوٍة إَِىل ﴿َوآَويْنَاُهَما الربوة: أو ،(٥ :٨٥) اْلَوُقوِد﴾ ذَاِت ﴿النَّاِر ،(٣ :١١١) َلَهٍب﴾ ذَاَت نَاًرا ﴿َسيَْصَىل
﴿َوالنَّْخُل النخل: أو ،(٦٠ :٢٧) بَْهَجٍة﴾ ذَاَت َحَداِئَق ِبِه ﴿َفأَنْبَتْنَا الحدائق: أو ،(٥٠ :٢٣) َوَمِعنٍي﴾ َقَراٍر
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

األشياء صفات إىل تشري كلها وهي ،(٤٨ :٥٥) أَْفنَاٍن﴾ ﴿ذََواتَا األفنان: أو ،(١١ :٥٥) اْألَْكَماِم﴾ ذَاُت
﴿َوتََضُع يف: الحمل مثل مرات ثالث واملجتمعات لألفراد األفعال صفات إىل الوصف ينتقل وقد الحسية.
أو ،(٧ :٨) َلُكْم﴾ تَُكوُن ْوَكِة الشَّ ذَاِت َغرْيَ أَنَّ ﴿َوتََودُّوَن الشوكة: أو ،(٢ :٢٢) َحْمَلَها﴾ َحْمٍل ذَاِت ُكلُّ
املكان يف واالتجاه الحركة إىل يشري الثالث واالستعمال .(٧ :٨٩) اْلِعَماِد﴾ ذَاِت ﴿إَِرَم والعمران: البنيان
َغَربَْت َوإِذَا اْليَِمنِي ذَاَت َكْهِفِهْم َعْن تََزاَوُر َطَلَعْت إِذَا ْمَس الشَّ ﴿َوتََرى يف: والشمال اليمني مثل مرات، أربع
استعمال ويشري ،(١٨ :١٨) َماِل﴾ الشِّ َوذَاَت اْليَِمنِي ذَاَت ﴿َونَُقلِّبُُهْم ،(١٧ :١٨) َماِل﴾ الشِّ ذَاَت تَْقِرُضُهْم
مقدمتهم ويف الفقهاء أن والغريب .(١ :٨) بَيْنُِكْم﴾ ذَاَت ﴿َوأَْصِلُحوا مثل: االجتماعية العالقات إىل واحد

رشعيته. من للتحقيق الصفة يف فعلوا كما للفظ التحليل بهذا يقوموا لم حزم ابن
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أوصافالذاتوصفاهتا ثانًيا:

أخص وهو آخر سؤال بالذات العلم إمكانية بسؤال فريتبط وصفها، يبدأ الذات إثبات وبعد
فعىل الصفات؟ حرص تم ما إذا نعلمها ال أخرى صفات هناك وهل الذات، به تتميز وصف
هذه من ابتداءً يمكن فهل عليها تدل التي آثارها طريق عن بالذات العلم إمكانية فرض
الصفات موضوع يظهر وهنا أفعالها؟ يف أو غريها يف أو نفسها يف الذات وصف اآلثار
إىل وتصنيفها حرصها بعد األوصاف عن الصفات تمايزت ثم التوحيد. لب أصبح الذي
وتشبيهات إنسانية تقريبًا كلها أنها من الرغم وعىل وثبوتية. سلبية ومعنوية، نفسية
من الحس يظهر هنا يشء؟ الصفة هل صفة؟ تعني ماذا الشاهد. عىل للغائب وقياس
مظهر كل عن يتخىل أن استطاع قد التنزيه كان فإذا التنزيه. عىل نفسه ويفرض جديد
الذي الحس أمام يضعف فإنه غريًا، أو فرًدا أو ذاتًا كان ولو حتى التشخيص مظاهر من
املجموع ألن أشياء؛ بالرضورة تكون ال فقد الصفات اجتمعت إذا ا أمَّ شيئًا.1 الصفة يجعل
ثانية شعورية عملية وهي بصفته، املفردة الصفة يتجاوز أن يستطيع جديًدا كالٍّ يعطي
ذاتًا تصف دامت ما شيئًا إال الصفة تكون أن يمكن وال الجزء. من أقوى الكل بها يكون
بالشيئية يوحي باليشء الصفة وصف كان وملا يشء. واملوجود موجود فاليشء موجودة.
ألن التنزيه إىل التصورات أقرب املعنى معنى؟ الصفة تكون فهل التجسيم يف املرفوضة
داللة بل مشخص املعنى أن حني يف األشياء هي وحدها فاألجسام بالجسمية، يوحي اليشء

إن يقول ال ولكنه يشء، والحياة يشء والقدرة يشء العلم أن الزيدية وكذلك جرير بن سليمان يرى 1

ج١، (مقاالت، بصفته يشء الباري وبأن أشياء، الصفات بأن الصفات أصحاب يقول حني يف أشياء صفاته
ص٢٠٣). ج٢، ص٢٣١؛ ص١٣٨،



(٢) الثورة إىل العقيدة من

حق كل املعنى يَُوفَّ لم موضوعية حسية والذات ذاتيٍّا مجرًَّدا املعنى كان وملا خاصة.2
هو االسم اسم؟ يعني وماذا اسم؟ هي فهل معنى أو شيئًا الصفة تكن لم فإذا الصفة.
إىل به لإلشارة أو شعوري مضمون عن به للتعبري العادية اللغة من للفظ إنساني اختيار
النحو هذا وعىل ى. امُلَسمَّ بهذا االسم هذا ربط عىل االتفاق تم إذا الواقع يف موجود يشء
إىل الذات من أو برهان بال اليشء إىل اللغة من انتقال والصفات األسماء بني التوحيد يكون
عالم كل فليس املسميات.3 تلك مع األسماء هذه تطابق عىل مسبق اتفاق دون املوضوع
مجرد من بالرضورة قادًرا يكون ال قادر وكل عالم، باسم تسميته ملجرد بالرضورة عامًلا
التي الذات وصف صعوبة عن تكشف كأنما صفة لكلمة الثالث املعاني هذه قادًرا. تسميته
أشياء عىل تدل الصفات هذه هل تقريبية؟ بصفات وصفها يعني وماذا بها. العلم يمكن ال
وألفاظ أسماء مجرد هي أم األعيان يف توجد ال ذهنية معاني مجرد إىل تشري أم بالفعل
اجتماعي ظرف يف خالص إنساني وموقف شعوري مضمون عن بها للتعبري اللغة من

الفكري؟ أو الشعري اإلبداع من كنوع معني وسيايس

والصفات األوصاف تداخل (1)

الوصف ومتعلقاتها، آلثارها والصفة للذات فالوصف والصفة. الوصف بني القدماء ويميز
للنفس الوصف إثبات. أو نفي والصفة للوجود الوصف ملعنى، الصفة أن حني يف ملعنى ال
األوصاف بعض وصفاتها. الذات أوصاف بني التمييز يصعب ذلك ومع للمعنى، والصفة
دليل تداخل مثل مًعا فيتداخالن األوصاف، يف تدخل الصفات وبعض الصفات، يف تدخل
املعنوية الصفات مع بالنفس) القيام (وصف الجسمية وانتفاء الوجود) (وصف الوجود
(الواحد، صفاتها مع اإليمان مضمون يف الذات أوصاف بعض تتداخل وقد السبعة.4
املشابهة والتعرضملسائل وصفاتها، الذات أوصاف بني فصل دون القديم) ل، األوَّ املوجود،
والقيام للحوادث املخالفة وهي الخاصة بمقوالتها عنها التعبري دون والجهة واملماثلة

ص١٨٥). ج٢، (مقاالت، للذات إثبات الصفة معنى مجرد أن الجبائي يرى 2
ص١٣، ج١، (مقاالت، هو هو أسماءه بأن القول يف السنة وأهل الحديث أصحاب موقف هو هذا 3

ص٢٣٢). ج١، (مقاالت، والصفات األسماء بني التوحيد يف كالب بن هللا عبد موقف أيًضا وهو ص٣٢٠).
ص٣١–٣٩. اإلبانة، ص١٧–٣١؛ اللمع، 4
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وصفاتها الذات أوصاف ثانيًا:

وقد عليها.5 املتنازع الحسية الصفات وسائر االستواء عن بالحديث االكتفاء بل بالنفس،
موجود، (قديم، بينها بالتمييز تصوري وعي دون بالصفات مختلطة الذات أوصاف تُذَكر
النزول، الذهاب، املجيء، األصبع، الساق، اليد، (النور، ورفضالتشبيه: نفس)، يشء، واحد،
وإدخال بعد، الصفات إحصاء استقرار وعدم الرؤية)، املكان، العرش، عىل االستواء الجسم،
أوصاف تدخل وقد عليها.6 املتنازع مع لصفاتها) وسبع للذات أوصاف (ست عليها املتفق
العقائد من جزء وكأنها اإليماني، الشعور بناء عن والتعبري النوايا إعالن من كجزء الذات
هذه وتعتمد للذات. نظري بناء أي ودون وصفات أوصاف إىل نظرية قسمة أية دون
تذكر التوحيد، أصل رشح ويف القرآنية.7 واآليات النقلية الشواهد عىل اإليمانية العواطف
والِقَدم، الرؤية، وإنكار والتنزيه، الوحدانية، مثل لها ذكر دون الذات أوصاف بعض
وقد العقلية.8 النزعات عند حتى محكم عقيل بناء دون للصفات أو لها إحصاء ودون
التوحيد، مثل العامة النظريات تذكر ولكن والصفات الذات مسألة كلية، املسألة تذكر ال
والجهة الصور كإثبات صوره جميع ورفض التشبيه، وإبطال الواحد، وصف فيه ويذكر
وقد والخروج.9 والدخول بالنفس والقيام الجهة عن والحديث للحوادث، محالٍّ «هللا» وجعل
وبني بينها تمييز دون الذات أوصاف فتظهر مسائل، صيغة يف والصفات األوصاف تأتي
الِقَدم بعد الوجود فيأتي الرتتيب. يراعى وال عرش)، (اثني إحصاء دون وتظهر الصفات.
واالتحاد، الحلول بني ويفصل الوجود، إىل اليشء إضافة مثل أوصاف وتُضاف والبقاء.
الكرامية). (ضد وللصفات للذات الِقَدم ويُعاد الصوفية. ضد والثاني النصارى ضد األوَّل
واأللم) (اللذة واالنفعالية والطعوم) والروائح (األلوان الحسية الصفات نفس تظهر ثم
عند وصفاتها الذات أوصاف بني املزج ويتم الوجداني.10 التشبيه عنرص عن يكشف مما
أوصاف بني يخلط املتأخرة العقائد مصنفات ففي سواء.11 حد عىل واملتأخرين املتقدمني

ص٢-٣. الكالم، بحر ص٢٣–٢٥؛ ص١٨، اإلنصاف، 5
ص١٧–١٩. الكالم، بحر 6

ُكُفًوا َلُه يَُكْن َوَلْم * يُوَلْد َوَلْم يَلِْد َلْم * َمُد الصَّ هللاُ * أََحٌد هللاُ ُهَو ﴿ُقْل مثل: وذلك ص٢-٣. الكالم، بحر 7
«البسمالت». يف عادًة ذلك ويتضح واملجسمة. املشبهة ضد والوحدانية الوجود إثبات ففيها أََحٌد﴾،

ص٥–١١. االنتصار، 8
ص١٠٩–١٢٢. ص٩٠–١٠٢، اإلقدام، نهاية 9

ص٣٤٢–٣٦٠. املسائل، 10
ص٣. الغيث، ص١٦–٢٩؛ النظامية، 11
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فتتداخل بينها. التمييز يمكن ذلك ومع إحصاؤها، أو حرصها يتم وال وصفاتها، الذات
تتلوها ثم أفعال، صفات أنها عىل السبع املعنوية الصفات مع والقديم الواحد أوصاف
السبع الصفات تتلوها صفة، عرشة األربع تبلغ أنها مع عد أو إحصاء دون السلوب صفات
تقنني، أو إحصاء بال الصفات تذكر وقد النهاية.12 يف الرؤية جواز يأتي ثم جديد، من
السلب أوصاف تأتي ثم السبعة، املعنوية الصفات تتخللها والكمال، والوجود الِقَدم وأهمها
واالتحاد والحدوث والحلول والظهري والرشيك واملثل كالشبه النقائص من الذات وتنزيه
مضادات أيًضا عنه وتنتفي واالنتقال. والحركة والجهة الحيز والجسم والعرض والجوهر
تظهر األفعال وبعد النهاية. يف الرؤية تأتي ثم والكذب، كالجهل السبعة املعنوية الصفات
وال له، حد وال متجزأ، وال متبعض غري فالذات واحدة. أنها عىل جديد من الذات أوصاف
عىل يدل ذلك كل وصفاتها.13 أوصافها مع الذات وحدة عىل الرتكيز أجل من له نهاية
كانت فقد البداية يف ا أمَّ متأخًرا. نشأ إنما والصفات األوصاف بني التمايز أن ل األوَّ أمرين:
وإحصاءها عدها ثم وتصنيفها أنواعها بني التمييز أن ثانيًا: الذات. لوصف محاوالت كلها
قبل رصفة واجتهادات محاوالت مجرد كانت البداية أن عىل يدل مما متأخًرا، إال يستقر لم

االجتهادات. ولتعدد للتطور نتيجة املحكم العقيل البناء يظهر أن

والصفات األوصاف بني الصدارة تبادل (2)

الصدارة تكون فأحيانًا والصفات. األوصاف بني متوازنة عالقة إيجاد أيًضا ويصعب
الصدارة تكون أخرى وأحيانًا الغالبة، هي األوصاف فتكون الصفات عىل لألوصاف
الصفات عىل األوصاف صدارة ففي الغالبة. هي الصفات فتكون األوصاف عىل للصفات
وتجسيم تشبيه من األوصاف مضادات يف خاصًة بكثري، الصفات من أهم األوصاف تبدو
فيها.14 املعارضة النظريات لنقص وذلك لألوصاف تالية مشكلة الصفات وكأن وثنوية،
ذكر دون والتشبيه والتجسيم التأليه نفي معرض يف الذات أوصاف تذكر مرة وألول

ص٩١–٩٤. ص٥٢–٦٨، النسفية، 12
ص٢١٧–٢٢٢. ص٢–١٨١، ج٢، ص٢٢٦–٣٠١؛ ج١، العضدية، 13

حني يف ص١٥٢–١٦٠. ص٤٧-٤٨، الصفات تتعدى ال إذ «التمهيد»، يف الباقالني موقف هو هذا 14

النصارى وجوهر الثنائية رفض (يف ص٥٢–٩٦ واحد)، العالم صانع أن (يف ص٤٦ تشمل األوصاف أن
التجسيم). (يف ص١٤٨–١٥٢ واالتحاد)،
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محدث من لها بد ال الحوادث أن يف الحدوث دليل نهايات من إال عليها إيجابية براهني
نعوته ومعرفة الصانع «معرفة باب يف وذلك يشء ال من أحدثها الحوادث صانع أن أو
وهي السبعة املعنوية الصفات مقابل يف الذاتية النعوت الذات أوصاف فسميت الذاتية».
الوجود، (الِقَدم، ترتيب أو إحصاء بال الذات صفات أو وتظهر باإلله. القائمة الصفات
ولكنها الذات، ألوصاف محدد عدد يوجد ال للحوادث). املخالفة الوحدانية، بالنفس، القيام
يف ويشك الصفات، بقاء مع املعنوية الصفات مع يدخل مثًال فالبقاء صفاتها. مع تتداخل
إلثبات ثالث مقدمات بعد الجسمية عن هللا تنزيه يف كله املوضوع يرتكز وقد الِقَدم.15 صفة
لنفي املتشابهات تأويل ويف والجهة، الحيز نفي فيها ويدخل عنه، الجسمية ونفي الوجود
اليد نفي ذلك يف ويدخل والتشبيه، الجسمية تنفى أيًضا السلف مذهب تقرير ويف الجسمية.
النفس إال الذات أوصاف من تظهر وال إلخ. … والحياء كالفرح االنفعاالت أو إلخ. … والعني
الذات أوصاف تظهر املخالفة والتصورات النظريات معرض ويف التشبيه.16 معنى عىل
واملحاذيات، الجهات عن وتقدسه جسًما، كونه استحالة يذكر التشبيه فبنفي الضد. بطريق
وإثبات والتجسيم، التشبيه آيات وتأويل جوهًرا، كونه واستحالة عرًضا، كونه واستحالة
املؤلفات يف الذات أوصاف ذكر ويزداد والحياة.17 والعلم القدرة مع القديم وإثبات الواحد،
القرون يف التوحيد عمت التي هي الصفات مشكلة وكأن الخامس، القرن بعد املتأخرة
أوصاف تذكر وقد الذات. أوصاف ظهرت انترصالتنزيه فلما والتجسيم، للتشبيه ا ردٍّ األوىل
وأنه يشء، وأنه الواحد، ثم الوجود ثم وقديم محدث إىل العالم تقسيم بعد الِقَدم، الذات،
االستواء ويذكر النزول. أو باملجيء وصفه يجوز وال وساًقا، وأصابع يًدا له وأن نفس،
بعض ويف تصوري.18 أو نظري بناء دون ذلك كل ويذكر الرؤية، وإثبات املكان ونفي
وال األوصاف. تظهر حني يف اإلطالق عىل الصفات مسألة تظهر ال املتأخرة املوسوعات
واملعلول والعلة واملوصوف كالصفة الصفات مقدمات من النظرية املسائل بعض إال تظهر
ولم األذهان، عالم يف االعتبارية، األمور بصدد زلنا ما بأننا يوحي مما والكثرة والوحدة

ص١٠٨-١٠٩. ص٦٨–٨٨، الدِّين»، «أصول يف البغدادي موقف هو هذا 15

ص٣–٧٤. التقديس»، «أساس يف الرازي موقف هو هذا 16

ص٣٤٥–٦٢٥. اإلرشاد، ص٢٨٧–٣٤٢؛ الشامل، 17
ص١٧–٢٩. الكالم، بحر 18
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ذكر نطاق يف عرًضا واحدة مرة إال الصفات تظهر ال وقد األعيان.19 عالم إىل بعد نخرج
القرآن.20 إال التشبيه صفات

عىل يدل مما أوصافها، قبل الذات صفات تذكر األوصاف عىل الصفات صدارة ويف
مستقل، باب يف غريها عىل الوحدانية صفة وتغلب الصفات. األوصافوتصدر أهمية تراجع
إبطال ويف الثالثة، العقل أحكام تحت التشبيه إبطال يأتي ثم األوصاف. أول وتكون
الصانع إثبات أدلة التوحيد مباحث تتصدر وعندما للحوادث.21 املخالفة تدخل التشبيه
الصفات تتصدر كذلك. إحصاء دون السبع الصفات تأتي ثم وأدلتها الوحدانية صفة تأتي
تصور أو نظري بناء دون الكمال عن تعرب إنشائي بطريق األوصاف وتأتي األوصاف، عىل
ويف مكان ويف وعرًضا وجوهًرا جسًما كونه وعدم النقص، عن وتنزهه الكمال مثل محكم
الزمان عن وتنزهه والحلول، االتحاد عن وتنزهه املحسوسة، بالكيفيات اتصافه وعدم جهة،
مع فيها املختلف الصفات من والِقَدم البقاء ويذكر واآلخرية. األولية وعن الحدوث وعن
فجاءت للمعارصين، الثانوية الدراسات سارت النحو هذا وعىل بالرؤية. وتنتهي التكوين
حسب األشخاصوليس أو الِفَرق حسب التقسيم عليها وغلب صفاتها، بعد الذات أوصاف
ترشح لها. إحصاء دون األوصاف الصفات تتصدر االعتزالية املصنفات ويف املوضوعات.22
الخمس الصفات مع الوجود يظهر التوحيد. علوم يف يدخل وذلك عد دون وتحلل األوصاف
عليه. يستحيل ما وهو العدم، يذكر األضداد ويف العدل». يف داخالن واإلرادة الكالم إن «إذ
التي السلوب صفات تذكر كما النصارى. عىل فيه ويرد مستقل فصل يف الواحد ويذكر
الِقَدم مع البقاء ويذكر والعرضوالرؤية. والجسمية الحاجة نفي مثل اإلله عن نفيها يجب

صاحب فأوله الكل، مع الجزء وكذا غري، وال عني ال املوصوف مع الصفة «ذكروا الحفيد: الهروي يقول 19
األشاعرة يالئم ال التوجيه هذا أقول: الهوية. بحسب غريه وال املفهوم بحسب هو ال املراد بأن املواقف
غري وال عني ال هو ما ومنها كالخالق، غريه هو ما ومنها كالوجود الذات عني هو ما منها الصفة أن من

ص١٣٩-١٤٠). النضيد، (الدر كالعلم»
والقدرة والعلم والبرص كالسمع تشبيه وال كيف بال األزلية صفاته من «واليد النسفي: املعني أبو يقول 20

ص٢٩–٣٤). ص١٩، الكالم، (بحر والكالم» واإلرادة
من تعطيل وإبطال الصفات إثبات «يف الثاني القانون عن اآلمدي ويتحدث ص٢٥–٢٠٠. املرام، غاية 21

(ص٢٧–١٣٣). نفيها» إىل ذهب

ص٤٨–١٠٦. التام، التحقيق 22
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الوصف وصف عىل العرتاضات الذات أوصاف تذكر ال وقد خاصة.23 صفة يكون أن دون
والعرض، والجوهر واملكان والحركة والجسمية التشبيه ينفي ولكن والصفة، والنعت
والتوحيد كالقديم، التوقيفية غري والصفات األسماء ونفي واالستواء، املكان معاني ويوضح
تأويل وإعادة أنية، أنها عىل املاهية وإثبات والخرب، األمر أنهما عىل والذات النفس بني
إنشائيٍّا إثباتًا الواحد وإثبات والرؤية، والنزول واألصبع والِقَدم والجنب والعني واليد الوجه
عن واأللفاظ واملصطلحات اللغة عىل االعرتاضات تكشف هل اآلن: والسؤال تصوريٍّا.24 ال
العلم إمكانية وعىل النحو هذا عىل الذات ووصف التوحيد تصورات عىل جوهرية اعرتاضات
وبني بينها املسافة تلغي ال ظنية تقريبية هي هل تغيريها؟ يمكن موضوعة اللغة هل بها؟

واملدلوالت؟ املعاني

والصفات األوصاف تصنيف (3)

جميًعا، لتصنيفها بداية ذاته حد يف كان إنما والصفات األوصاف بني التمييز أن ويبدو
والصفات اليشء هو الوصف وكأن ملعاني، الصفات أن حني يف ملعاني ليست فاألوصاف
بمحمول. حامل عالقة األعراض، هي والصفات الجوهر هو الوصف أن أو مظاهره، هي
عىل تقوم التي العلم لنظرية تأسيسه بعد الدِّين أصول علم يتخىل كيف اآلن: والسؤال

ملعنى؟ ال موضوعة األوصاف ويجعل املعنى عن العقول وأوائل النظر وجوب
صفات، والثانية أوصاف األوىل معنوية، وصفات نفسية صفات إىل التصنيف انتقل ثم
يف الذات أوصاف هي النفسية الصفات الصفات. لتصنيف املستقرة املحاوالت أوىل وهي
الزمة صفات األوىل بالغري. عالقتها يف الذات صفات هي املعنوية الصفات بينما نفسها،
بعلل املعلل للذات ثابتة أحكام الثانية أن حني يف فيها، قائمة بعلل تعليل دون للنفس
ى وتَُسمَّ العلم. مثل والثانية التحيز، عدم مثل األوىل «هلل»، يجب وكالهما بها.25 قائمة

التوحيد أبواب يف «املغني للكتاب: األوىل الثالثة األجزاء أن ومع ص١٢٨–١٣٠. الخمسة، األصول رشح 23

الرؤية، نفي عن الرابع الجزء أن إال والصفات، الذات عن وهي مفقودة، الجبار عبد للقايض والعدل»
أيًضا يكشف بالتكليف» «املحيط وإىل الخمسة» األصول «رشح إىل بالقياس وهو الوحدانية. عن والخامس
الباري. رؤية ج٤. املغني، لألوصاف. إحصاء دون األوصاف عىل الصفات صدارة وهو االعتزايل املوقف عن

ص١١٠–١٤٤. ج٢، الفصل، 24
منها سبحانه صفاته أن اعلم الصفات. من هلل يجب فيما «القول قائًال: التمييز هذا الحرمني إمام يرشح 25
بعلل معللة غري النفس بقيت ما الزمة لنفس إثبات صفة كل النفس، صفة وحقيقة معنوية. ومنها نفسية
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إثبات كان وقد الذات.26 بوجود املتعلقة أي الوجودية، الصفات أحيانًا النفسية الصفات
التشبيه، صفات وإثبات الصفات من الخالية الذات بني متوسطة خطوة املعنوية الصفات
كيف اآلن: والسؤال ذاته.27 يف الصانع أوصاف مقابل يف باإلله القائمة الصفات ى وتَُسمَّ
التعليل؟ فيبطل معللة غري وتبقى النفسية الصفات من واملعلول العلة مبحث استبعاد يتم
نظرية يف سواء النظرية، مقدماته بعض عن التنازل يف يبدأ الدِّين أصول علم أن يبدو

التقليدي. اإليمان سيادة إىل النظرية األحكام تارًكا الوجود، نظرية يف أم العلم
ثبوتية. وصفات سلبية صفات إىل السادس القرن يف مرة ألول التصنيف يتحول ثم
تنفي السلبية الصفات السبع. صفاتها هي والثبوتية الست، الذات أوصاف هي السلبية
مًعا السابقني التصنيفني ضم يتم وقد التنزيه. الثبوتية والصفات والتجسيم، التشبيه
عىل يدل مما سلبية، األخرى الخمس والصفات نفسية، الوجود، وهي األوىل، الصفة ى وتَُسمَّ
املخالفة فقط وليس سلبًا تتحدد األخرى الخمس الصفات وأن نفسية تجربة الوجود أن
محل، يف ليس ضد بالنفس والقيام الفناء، ضد والبقاء الحدوث، ضد فالِقَدم للحوادث،
أيًضا هي الوجود صفة وهي األوىل النفسية الصفة إن بل والتعدد. الرشك ضد والوحدانية
كلها الست الذات أوصاف أن إىل االنتهاء يمكن النحو هذا وعىل العدم.28 وهو للضد نفي
عن الحديث يمكن ال وبالتايل بها، الذات وصف يمكن ثبوتية صفة أية توجد ال وأنه سلبية،
والقضايا، األلفاظ مستوى عىل فقط ليس اإلثبات، أساس النفي ويكون سلبًا.29 إال «هللا»
عن تعرب برشية وكتجربة إنساني كموقف أيًضا ولكن والخطاب، اللغة مستوى عىل أي
هذه أن األمر حقيقة ويف فشًال، أم نجاًحا فيه وفعله به ووعيه العالم يف اإلنسان وضع
للذهن محاوالت تقريبية، كلها النافية والسلبية والثبوتية الوجودية بأنواعها كلها الصفات
تكشف السلبية الصفات بعض إن بل الذات، وهو به العلم يمكن ال ما يصف أن اإلنساني

باملوصوف» قائمة بعلل معللة بها للموصوف الثابتة األحكام هي املعنوية والصفات باملوصوف. قائمة
ص٣٠). (اإلرشاد،

الوجودية الصفات أحيانًا ى وتَُسمَّ ص٣٨–٥١). املرام، (غاية النفسية الصفات إثبات يف الثانية، القاعدة 26
ص٤٧٩). (املواقف،

ص٨٨-٨٩. الدِّين، أصول 27
ص١١٦). (املحصل، الثبوتية وصفاتها السلبية الصفات هي الذات أوصاف ص٢-٣. السنوسية، 28

من يتخيل بما حاصل غري الذوات بني التمييز إذ وجودية، صفة من بد ال إنه األصحاب بعض قال 29

ص١٣٤). املرام، (غاية املنفية السلبية األمور
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وصفاتها الذات أوصاف ثانيًا:

والروائح. والطعوم واأللم اللذة استحالة مثل الخالص، الحيس اإلرادي اإلنساني الجانب
يف مواقف عن تعرب الخارج.30 يف لها وجود ال التي االعتبارية األمور من األوصاف هذه كل
التعظيم عىل يقوم وبالعالم بالذات للوعي اجتماعي نفيس وضع عن تكشف أنها كما اللغة،

الغائب. ولإلمام الضائع للحق والتبجيل

الصفات إحصاء (4)

األوصاف إحصاء يستقر ولم مًعا، واألوصاف الصفات عىل بالتغليب أحيانًا الصفات وتطلق
واستمر بل والثامن، السابع القرنني يف العلم بناء اكتمال مرحلة يف إال ست يف والصفات
فمع الثالثة. العقل أحكام يف انتظمت التي املتأخرة العقائد حتى واإلحصاء العد يف الخالف
تام إحصاء يظهر لم للصفات والثانية للذات األوىل ومعنوية، نفسية إىل الصفات قسمة
للحوادث واملخالفة بالنفس، والقيام والِقَدم، العدم، باستحالة الوجود يذكر ولكن لألوىل،
األعراض، قبول وعدم جسًما، ليس أنه يف به: هللا اتصاف يستحيل ما فيها (ويدخل
السادسة الصفة وهي البقاء ا أمَّ خمسصفات. وهي والوحدانية، جوهًرا)، كونه واستحالة
السلبية الصفات تظهر وقد املعنوية.31 الصفات ضمن فتدخل املتأخرين عند ظهرت كما
واستحالة الحوادث، وقيام والجهة، والحلول، التحيز، نفي صفات: ست إحصاء أو عدد بال
وتأتي الثبوتية، الصفات بعد البقاء صفة وتأتي والروائح. الطعوم واستحالة واأللم، اللذة
صفات.32 ثماني املجموع فيكون الواحدية صفة وبعدها املطاف نهاية يف الرؤية صفة
إيجابية: خمس عرشة، أنها عىل الصفات فتظهر الخامس القرن منذ إال اإلحصاء يبدأ ولم
بجسم، ليس بجوهر، ليس سلبية: وخمس والوحدانية، والرؤية، والبقاء، والِقَدم، الوجود،
اإليجاب بني نظري فصل ودون العرش، عن منزه مخصوصة، جهة له ليس بعرض، ليس
وضمت والبقاء، والِقَدم الوجود األوىل، الثالث الصفات عىل بعد فيما أبقى وقد والسلب.
واحدة رابعة صفة يف بعرض وليس بجسم، وليس بجوهر، ليس التالية: الثالث الصفات
العرش عىل االستقرار عن ومنزه جهة له ليس الصفتان: ضمت كما للحوادث. املخالفة هي

ص٩٤-٩٥). التام، (التحقيق الخارج» يف لها وجود ال التي االعتبارية األمور من والبقاء الِقَدم «إن 30

ص٨٧. ص٣٠–٦٠، اإلرشاد، 31
ص١٣٦–١٤٠. ص١٢٦، املحصل، 32
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بعد الوحدانية، السادسة، الصفة عىل وأبقى بالنفس. القيام خامسة، واحدة صفة يف
فتجعل والسابع السادس القرنني يف كذلك الوضع ويستمر الجواز.33 يف الرؤية إدخال
واالتحاد الجهة مع والجسمية املماثلة نفي أوصاف: خمسة يف التنزيهات يف الذات أوصاف
مستقلة صفة يف التوحيد يظهر ثم املحسوسة. واألعراض بالحوادث والقيام الحلول مع
كالسمع التشبيه صفات مع ويوضع عليه، مختلف كوصف البقاء يظهر ثم ألهميتها.
النطاق.34 هذا يف الرؤية تذكر ثم والعني، والوجه واليد االستواء مثل وغريها والبرصوالكالم
الوجود يدخل ووجودية. سلبية إىل الصفات قسمة تم العلم يكتمل حيث الثامن القرن ويف
عليها املتنازع الصفات مع والبقاء الِقَدم صفتا وتوضع واإلمكان، الحدوث دليل ضمن
الذوات لسائر مخالفتها عن للذات مقدمتان وتُذَكر إلخ. … واليد واالستواء التشبيه كصفات
ونفي واملكان الجهة نفي أوصاف: سبعة يف التنزيه يأتي ثم باملاهية، الوجود صلة وعن
للصفات، والحلول للذات االتحاد ونفي الزمان، ونفي والعرض، الجوهر ونفي الجسم،
منفردة الوحدانية صفة تأتي ثم املحسوسة. األعراض ونفي الذات، عن الحدوث ونفي
آخر موضوع يف الرؤية تأتي وجودية ى تَُسمَّ التي السبع الصفات وبعد مستقل. باب يف
ا وعدٍّ وإحصاءً تصنيًفا كله الوصف ينتظم وأخريًا الجواز.35 يف هللا بحقيقة العلم وبعدها
الرضورة آخر وبتعبري واإلمكان، واالستحالة، الوجوب، الثالثة: العقل أحكام تظهر عندما
يف تدخل والتعطيل والتشبيه التجسيم مثل املستحيلة األوصاف فكل والجواز. واالمتناع
الوجوب. حكم يف تدخل إلخ … والحياة والقدرة العلم مثل الصفات وكل االستحالة، حكم
العرص حتى كذلك األمر وظل اإلمكان. حكم يف تدخل واملاهية الرؤية مثل الصفات وكل
البقاء، الِقَدم، الوجود، هي: الست، الذات أوصاف صفة. عرشون «هلل» فالواجب الحارض.36
(عالم، فاعل اسم مرة السبع الذات وأوصاف الوحدانية. بالنفس، القيام للحوادث، املخالفة
برص، سمع، حياة، قدرة، (علم، فعل كاسم ومرة مريد)، متكلم، بصري، سميع، حي، قادر،
سميع بحياة، حي بقدرة، قادر يعلم، (عالم اثنني يف مرضوبة سبعة فهي إرادة). كالم،

ص١٥–٤٤. االقتصاد، 33
ص١٠١–١٨٩. األنوار، طوالع 34

ص٢٦٩–٣١١. املواقف، 35
الثالثة العقل أحكام صياغة بدأ من أول أنه ويبدو النظامية»، «العقيدة يف الجويني موقف هو هذا 36

ص٦-٧). السنوسية، ص٢٩؛ اإلرشاد، ص١٤–٢٩؛ (النظامية،
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وصفاتها الذات أوصاف ثانيًا:

عرشة ثالث «هلل» الواجب يكون وقد بإرادة).37 مريد بكالم، متكلم ببرص، بصري بسمع،
تنقسم وقد والرتك.38 الفعل جواز الجواز، وصفة وأضدادها للذات أوصاف ستة صفة،
وسلبية الذات، نفس عىل تدل ألنها نفسية الصفات: من أنواع أربعة إىل العرشون الواجبات
وهو معنى، لها واحدة كل ألن ومعاٍن «هللا»، بأمر يليق ال سلب عىل دلت واحدة كل ألن
الوجود، وهي واحدة النفسية الصفة املعاني. من فرع ألنها ومعنوية هللا، بذات قائم وجه
واملعاني والوحدانية. بالنفس، والقيام للحوادث، واملخالفة والبقاء، الِقَدم، خمس: والسلبية
كونه سبع: واملعنوية والكالم. والبرص، والسمع، والحياة، والعلم، واإلرادة، القدرة، سبع:

متكلًما.39 بصريًا، سميًعا، حيٍّا، عامًلا، مريًدا، قادًرا،
وجود من بالرغم الوجوب صفات أضداد هي صفة، عرشون «هللا» يف واملستحيل
الذات، ألوصاف منها ست للحوادث. املخالفة مثل قبل من سلبًا الذات أوصاف بعض
والرشك محل، يف والقيام للحوادث، واملشابهة والفناء، والحدوث، العدم، استحالة وهي:
ميتًا، عاجًزا، جاهًال، يكون أن استحالة وهي فاعل، كاسم للصفات منها وسبع والتعدد.
والعجز، الجهل، استحالة وهي: كأسماء، للصفات منها وسبع مغرًضا. أبكم، أعمى، أصم،
فيستحيل اثنني، يف مرضوبة سبعة أيًضا فهي والهوى. والبكم، والعمى، والصمم، واملوت،
ببكم، أبكم بعمى، أعمى بصمم، أصم بموت، ميتًا بعجز، عاجًزا بجهل، جاهًال يكون أن

بهوى.40 مغرًضا
االستحالة، أو الوجوب يعني الجواز كان وملا الرؤية. هي واحد أمر «هلل» والجواز
مع العدل موضوع يأتي وقد فعل.41 اسم وإىل فاعل اسم إىل ينقسم وال ضد، له فليس
الفعل جواز بدلها ويوضع الرؤية تسقط املتأخرة العقائد يف ولكن الجواز.42 يف الرؤية

ص١٢-١٣؛ ص٦–٩، ص٢-٣، التوحيدية، العقيدة ص٢-٣؛ السنوسية، ص٣٨–٥١؛ املرام، غاية 37

وسيلة ص٢؛ العقائد، زبد جامع ص١٨–٢٣؛ الخريدة، ص١٠–١٢؛ الجوهرة، ص٢٥–٦٩؛ العوام، كفاية
ص٩-١٠. الحصون، ص١٦–١٨؛ العبيد،

ص٩-١٠. الحصون، 38
ص١٢–١٤. العقائد، زبد جامع 39

الخريدة، ص١٠–١٢؛ الجوهرة، ص٦٠-٦١؛ العوام، كفاية ص١٤–١٦؛ النظامية، ص٢-٣؛ السنوسية، 40
ص٩-١٠. الحصون، ص١٦–١٨؛ العبيد، وسيلة ص٢–٥؛ العقائد، زبد جامع ص١٨–٢٣؛

ص٣١٠-٣١١). (املواقف، بها العلم إمكانية وهي جائزة، ثانية صفة اإليجي يزيد 41
ص٤٥. ص٣٤، ص٦–١٨، ص١١، العبيد، وسيلة 42
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من كمشكلة إال تظهر وال األفعال، نظرية من تبقى ما أو العدل موضوع وهو والرتك،
مع العرش صفة تظهر الجواز ومع العقيدة.43 ألصحاب كجزاء أو األربع التوحيد مشاكل

بها.44 لإليمان بل الحتياجها، ال األخرويات،
وهو ل، األوَّ قطبها عىل فقط ليس املتأخرة، العقائد يف الثالثة العقل أحكام طبقت وقد
عليه واستحالت صفات، أربع له فوجبت الرسول. وهو الثاني، قطبها عىل أيًضا بل «هللا»،
عقيدة، بخمسني يؤمن أن املسلم عىل يكون وبالتايل واحدة. صفة له وجازت صفات، أربع
الرسول، حول العقائد يف الخالف ينشأ وقد الرسول.45 يف وتسًعا هللا، يف وأربعني واحًدا
إله «ال من كلها تستنبط عقيدة وأربعني ثمانيًا املجموع ويكون سبع، إىل تسع من وتقل
ما كل وافتقار سواه، ما كل عن هللا استغناء األلوهية تعني إذ هللا.» رسول محمد هللا إال
الوجود مثل مشكالت يف التوحيد مسائل وتنقطع ذلك بعد البناء يغيب وقد إليه.46 عداه
أو وعجب دهشة موضع األمر وكأن وصوت حرف بال والكالم جهة، بال والرؤية مكان بال
عنه.47 إحجام ثم العالم، نحو إقدام الخلف، إىل وخطوة األمام إىل خطوة وضعف، عجز
الوحي ويفقد عقيدة، أو به يؤمن واجب إىل وتتحول عقلية كنظرية الذات صفات وتنتهي

األوىل. العلم نظرية وتستسلم الخالص، النظرية طابع
املتقدمون استطاع فإذا املتأخرين. إىل املتقدمني من الصفات تصور يتطور وهكذا
وما عليه، يستحيل وما له يجب ما وأوصافه، الوجود لواجب اسم أنها عىل الذات تصور
عداه»، ما كل إليه املفتقر سواه، ما كل عن «املستغني املتأخرين عند أصبح فإنه له، يجوز
االستغناء يف يكون أن من مانع وال اآلن. حتى ورثناها التي باألعىل األدنى بعالقة يوحي مما
باالفتقار، االستغناء عالقة إىل الثالثة العقل أحكام تتحول واستحالة.48 وجوب واالفتقار
كله التوحيد يفرس ثم للعبادة، املستحق هو الوجود واجب ويصبح عبادة، عالقة وهي

ص٢٥–٦٩؛ ص٢٥، العوام، كفاية ص٦-٧؛ السنوسية، ص١٢-١٣؛ ص٦–٩، التوحيدية، العقيدة 43
ص٢٨. ص٤-٥، العقائد، زبد جامع ص٣–٥؛ الباجوري،

ص١٠. الجوهرة، 44
النبوة. التاسع: والفصل العلم، بناء الثاني: الفصل أيًضا انظر ص٢٥. العوام، كفاية 45

ص٢٢–٢٤. العقائد، زبد جامع ص٢-٣؛ السنوية، 46
ص٨-٩. العقائد، زبد جامع 47

االفتقار ويف واحد وجائز وأضدادها عرش أحد واجبات االستغناء يف ص٢٩. ص٢٥، العقائد، زبد جامع 48

ص٧). (السنوسية، تسعة ومستحيالت تسعة واجبات
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كل وافتقار سواه ما كل عن هللا باستغناء األلوهية معنى وتحديد هللا»، إال إله «ال بتحليل
الكيل االعتماد عرصنا أعطى مما آخر طرف وافتقار طرف استغناء وهذا إليه. عداه ما
اآلحادية العالقة هذه يف كله التوحيد يُصاغ العاملني. عن املجهول واستغناء املجهول عىل
سواه. ما كل عن استغناءه تعني السلوب أوصاف وهي الستة الذات فأوصاف الطرف.
العالم حدوث ذلك يف بما األطراف بني املتكافئة غري العالقة هذه يف األوصاف كل وتدخل
كان عندما الوجود واجب أوًَّال األلوهية كانت سواه. ما كل عن استغناءه أيًضا يعني الذي
ويف والتخلف االضمحالل عرص يف للعون مصدًرا أصبحت ثم واستقرار، قوة العرصعرص
تمثل القدماء عند باالفتقار االستغناء عالقة أصبحت حتى والحاجة والفقر العوز مجتمع

والفقراء. األغنياء بني للعالقة عرصنا يف دعامة أكرب
إىل والصفات للذات النظري التصور تحويل يتم الحديثة اإلصالحية الحركات ويف
لألوصاف واإلحصاء العد أو التصنيفات أو األبنية تظهر فال وممارسة، وتحقيق عميل جهد
نفس وهو عمل، من يتطلبه وما العبيد» عىل هللا «حق هو التوحيد ويصبح والصفات.
العبارات بعض وتُصاغ إيمان، كعقائد القديمة املسائل بعض تظهر العبيد. واجب الوقت
فالتوحيد الرشك. عن النهي مثل مذهبي، بناء دون والصفات الذات تمس التي اإلنشائية
من تنشأ اإلصالح حركة فكأن لألفراد. العميل السلوك يف للرشك إيقاًفا التوحيد عملية
عىل الرد مجرد وليس العميل الرشك هو والرشك الرشك. وهو ضدها بنفي الوحدانية صفة
والعرش كاليد الحسية املعنوية الصفات ذكر ثالثًا، أو مرتني نادًرا، إال يظهر وال الثنوية.
فأين العبيد عىل «هللا» حق هو التوحيد كان إذا اآلن: والسؤال التوحيد».49 «كتاب آخر يف
عىل البرش وحق والحكام لألئمة بالنسبة العبيد حق وأين «هللا»؟ إىل بالنسبة العبيد واجب
تحولت التساؤل هذا لغياب نظًرا للعبيد؟ بالنسبة والحكام األئمة واجب وأين األمر؟ أويل
يدين والذي املطلق الفرد حكم عىل يقوم تسلطي نظام إىل الواقع يف اإلصالحية الحركة

الناس رواتب عن والنهي الرشك عن حديثه يف التوحيد» «كتاب يف الوهاب عبد بن محمد موقف هو هذا 49

يف الوقوع من خوف دونما لألشعرية خالًفا الصفات وإثبات األكرب، والرشك األصغر والرشك التوحيد يف
خالًفا الصفات إثبات ص٥؛ التوحيد، (كتاب لألشعرية خالًفا إطالًقا الصفات إثبات مثًال فيذكر الحشوية.
األسماء من يشء بجحد اإليمان عدم والصفات، األسماء من شيئًا جحد من باب ص٣٧، املعطلة، لألشعرية

ص١٣٠–١٣٢). والصفات،
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الذات نظرية تسقط استنارة أكثر أخرى إصالحية حركة ويف والوالء. بالطاعة الجميع له
— واملستحيل واملمكن الواجب — الثالثة العقل أحكام من االنتقال ويتم واألفعال والصفات
الرتكيب. وهو والبقاء الِقَدم إال يذكر فال الوجودي. نفساالتساق الواجبيف أوصاف ذكر إىل
مبحث ينتهي ثم الوحدة. إال تذكر ال األوصاف ومن أوصافها. قبل الذات صفات وتذكر
الرسالة وهي النبوة، أمام كله التوحيد يتوارى ثم هللا. كنه معرفة استحالة بيان يف الصفات

العامة.50
اإلنسان لدى ما أفضل عن تعرب بل إحصاء، وال بنية للصفات ليس األمر حقيقة ويف
عن بالسؤال وذلك تطويرها، دون للمسألة القدماء عرض وقد تنقص. أو تزيد صفات من
الصفات حرص تم ما إذا نعلمها ال أخرى صفات هناك وهل الذات، به تتميز أقىصوصف
كانت ولو نقص، فعدمها كمال صفة كانت لو ألنها البعض منعه لقد والثبوتية.51 السلبية

إجماًال. الصفات يف «الكالم الرسالة: صاحب ويقول ص٤٨–٥٢. ص٤١، ص٣١-٣٢، التوحيد، رسالة 50

صفاتها، مع فيها يأتي هي حيث من الذات يف يأتي كما البيان من عليه أتينا وما الحديث هذا أن ريب ال
وراء ما ا وأمَّ بها. متصف أنه نعلم أن بها العلم من فيكفينا لها. شامالن االكتناه إىل واالستحالة فالنهي
سبقه وما العزيز الكتاب يأِت لم ولهذا إليه. تصل أن لعقولنا يمكن وال بعمله، هو يستأثر مما فهو ذلك
كيفية ا وأمَّ الكمالية، وصفاته الصانع وجود معرفة إىل منه لينفذ املصنوع إىل النظر بتوجيه إال الكتب من
يشبه ال موجود، أنه نعلم أن هو اإليمان علينا يوجبه فالذي فيها. نبحث أن شأننا من فليس االتصاف
خلقه، صنع ويف صفاته كمال ويف وجوده وجوب يف متفرد قادر، مريد عالم، حي أبدي، أزيل الكائنات،
كون ا أمَّ عليه. أسمائها بإطالق الرشع جاء التي الصفات من ذلك يتبع وما بصري، سميع متكلم وأنه
السماوية، الكتب معاني من العلم عليه اشتمل ما غري صفة الكالم وكون الذات، عىل زائدة الصفات
النظار، فيها اختلفت التي الشئون من ذلك ونحو واملبرصات باملسموعات العلم غري والبرص السمع وكون
عىل واالستدالل إليه. تصل أن البرش لعقول يمكن ال إذ فيه. الخوض يجوز ال فمما املذاهب، فيها وتفرقت
الحقيقة. يف ينحرص ال اللغة استعمال ألن بالرشع وتعزير العقل يف ضعف الواردة باأللفاظ منه يشء
إن فلسفية مذاهب تلك وإنما الحقيقي. بكنهها املوجودات فيه تراعي ال الغلة فوضع فيها انحرص ولنئ
نسأل وأن عقولنا تبلغه ما عند الوقوف إال علينا فما مقنع. إىل فريق فيها يهتِد فلم أمثلهم فيها يضلَّ لم
ص٥١-٥٢). التوحيد، (رسالة الخائضني» من تقدمنا ممن رسله به جاء وبما به آمن ملن يغفر أن هللا

ص١٥٥–١٥٨). (املحيط، سواها؟» بصفة تعاىل يختص هل «باب يف الجبار القايضعبد ذلك ذكر وقد 51

لعدم ثبوته نقصد لم وإن عقًال جائز ذلك أن وهو األصحاب، بعض ذكره ما األقرب «فإذا اآلمدي: ويقول
يكون أن إال نقًصا ذاته يف الوجود لواجب يوجب ال مما وذلك رشًعا، به اإلطالق وانتفاء فعًال بوقوعه العلم

ص١٣٥). املرام، (غاية ثابت» غري له جائز هو ما
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أنها والحقيقة الحرص.52 عن التوقف اآلخر البعض فضل وقد ممتنع. فثبوتها نقص صفة
أي التأليه، عىل اإلنسان قدرة مدى عىل يتوقف فالكل أسماء. وال صفات ال لها حرص ال
ولم تحقيقها إىل يسعى عليا مثل من لديه ما بأفضل ووصفها مثال إىل ذاته تحويل عىل
كونها من الصفات به توحي فيما السبب هو وهذا لها. نهاية ال فالكماالت بعد. تتحقق
توجد وال اإلنسان. عىل أم «هللا» عىل أُطلقت سواء واحدة، صفات هي تقريبية. إنسانية
والغنى والبقاء الِقَدم حتى وحده، به خاصة تكون «هللا» عىل اإلنسان يطلقها واحدة صفة
ال ويفارق، يتعاىل ألنه للحوادث مخالف باٍق، قديم موجود فاإلنسان كلها، الذات وأوصاف
فهو االستحقاق كيفية يف التمييز ثم االشرتاك إثبات ا أمَّ واحد. شعور هو حيث من محل يف
وكان مثاًال. فيصري غريه إىل ويتحول واقًعا، فيكون ذاته يكون بالتنزيه.53 الشعور عمل
وصف محاولة عن به للتعبري «الصفة» لفظ استعمال عىل قبل من اعرتضوا قد الفقهاء
األدلة عىل واالعتماد ال أم آحاد خرب الرواية كون عن النظر وبرصف عليه.54 والتعرف «هللا»

يوجد لم األزل يف أن ترى أال املدلول. عدم اليشء عىل الدليل عدم من يلزم ال أنه «اعلم الرازي: يقول 52

ثبت وإذا محال. وهذا حادثًا هللا بكون الحكم لزم املدلول عدم الدليل عدم لزم فلو هللا. وجود عىل يدل ما
فوجب دليل، عليه يدل فلم الحرص إثبات ا فأمَّ بها. اإلقرار وجب عرفناها التي الصفات هذه فنقول هنا
الدِّين، أصول (معالم البرش» عقول بها تحيط أن من أعظم الكمال ونعوت الجالل وصفة فيه. التوقف

ص٥٨-٥٩).
القديم صفات إن فقال: أخرى، قسمة الكتاب يف القديم صفات قسم «وقد الجبار: عبد القايض يقول 53

هذا أن إال وغنيٍّا، قديًرا كونه نحو غريه فيه يشاركه ال وجه عىل به يختص ما باب من تكون أن ا إمَّ
وكونه الوجود يف القديم يشارك ِمنَّا والواحد الوجود استمرار إىل بالِقَدم املرجع ألن املثال؛ يف يصح ال
بها يقع التي الذاتية الصفة مسألة يف يذكر أن فاألزيل عنه، الحاجة نفي إىل املرجع ألن بصفة ليس غنيٍّا
استحقاقه كيفية يف ويخالفه الصفة نفس يف غريه يشاركه ما باب من تكون أن ا وإمَّ والوفاق. الخالف
القديم أن إال سبحانه كالقديم الصفات هذه يستحق أحدنا فإن موجوًدا، حيٍّا عامًلا قادًرا كونه نحو لها
يشاركه ما باب من تكون أن ا وإمَّ … محدثة ملعاني يستحقها ِمنَّا والواحد ذاته يف عليه هو كما يستحقها
حيٍّا لكونه مدرك القديم فإن وكارًها. ومريًدا مدرًكا كونه نحو االستحقاق جهة ويف الصفة نفس يف غريه
أن إال ِمنَّا الواحد وكذلك والكراهية، باإلرادة كان مريد فهو وكذلك ِمنَّا الواحد وكذلك املدرك، وجود برشط
يف ال موجودتني وكراهة بإرادة وكاره ومريد حاسة، إىل يحتاج فال لذاته حي القديم أن هو بينهما الِفَرق

ص١٣٠-١٣١). الخمسة، األصول (رشح قلبه» يف محدثني ملعنيني وكاره مريد ِمنَّا والواحد محل،
املنزل كالمه يف قط ينص لم هللا ألن يجوز؛ ال فمحال هلل الصفات لفظ إطالق ا «وأمَّ حزم: ابن يقول 54

قط جاء وال نعم، صفات. أو صفة هلل بأن النبي عن حفظ وال الصفة، لفظ عىل وال الصفات لفظة عىل
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إطالق ويف الرشكة، يف محالة ال يوقع وأن بد ال الصفة استعمال فإن اإلجماع أو النقلية
ال الصفة لفظ «هللا». عىل وإرادة وبرصوكالم وسمع وحياة وقدرة علم من اإلنسان صفات
«هللا»؟ عىل ذلك يطلق فكيف ألجسام، حسية صفات إىل أي جوهر، يف عرض إىل إال يشري

كان ومن التابعني. تابعي خيار من أحد عن وال التابعني خيار من أحد عن وال الصحابة من أحد عن ذلك
يجوز فال لصدقنا. اللفظة هذه ترك عىل يتعني قد اإلجماع إن قلنا ولو به. ينطق أن ألحد يحل فال هكذا
َوآبَاُؤُكْم أَنْتُْم يْتُُموَها َسمَّ أَْسَماءٌ إِالَّ ِهَي ﴿إِْن هللا: قال منكرة. بدعة هي بل اعتقاده وال الصفات بلفظ القول
وإنما اْلُهَدى﴾. َربِِّهُم ِمْن َجاءَُهْم َوَلَقْد اْألَنُْفُس تَْهَوى َوَما الظَّنَّ إِالَّ يَتَِّبُعوَن إِْن ُسْلَطاٍن ِمْن ِبَها هللاُ أَنَْزَل َما
الكالم أصحاب من قوم سبيلهم وسلك الرافضة، رؤساء من ونظراؤه وهشام املعتزلة الصفات لفظ اخرتع
متأخري من اللفظة هذه أطلق وربما … قدرة وال أسوة فيهم ليس الصالح السلف مسلك غري سلكوا
الدين يف الحق وإنما عالم. من وزلة فاضل من وهلة فهي فيها، النظر يحقق لم من الفقهاء من األئمة
وكل ضالل، يف هذا عدا وما عليه. كلها األمة إجماع صح أو كذلك رسوله من أو ا نصٍّ هللا عن جاء ما
وقال ركعة كل يف أََحٌد﴾ هللاُ ُهَو ﴿ُقْل يقرأ: كان الذي الرجل من بالحديث اعتضوا فإن بدعة. محدثة
بالقوي. وليس الراوي بها انفرد اللفظة هذه أن فالجواب أحبها»، فأنا الرحمن صفة «هي ملسو هيلع هللا ىلص: الرسول
واحد خرب ألنه أصولهم عىل يسوغ ال بهذا خصومنا احتجاج فإن وأيًضا حنبل. ابن بالتخليط ذكره وقد
هللا أسماء إن قال من قول أنكرنا إنما ألننا لعقولنا مخالًفا كان ملا صح فلو وأيًضا العلم. عندهم يوجب ال
إرادًة أطلق من وعىل صفات أنها والكالم والقوة والقدرة العلم عىل لذلك فأطلق ذاته، صفات من مشتقة
غريه يف وال الحديث يف وليس اإلنكار. غاية أنكرناه الذي فهذا صفات، أنها وأطلق وحياًة، وبًرصا وسمًعا
خالف هو بل هذا، ننكر ولم الرحمن صفة خاصة أََحٌد﴾ هللاُ ُهَو ﴿ُقْل أن فيه وإنما أصًال، ذلك من يشء
والعلم الكالم ودون القرآن سائر دون بذلك أََحٌد﴾ هللاُ ُهَو ﴿ُقْل يخصون ال النهم عليهم وحجة لقولهم
عن خرب أََحٌد﴾ هللاُ ُهَو و﴿ُقْل بذلك، وحدها أََحٌد﴾ هللاُ ُهَو ﴿ُقْل لقوله تخصيص الخرب هذا وىف ذلك. وغري
حجة الخرب هذا أن فظهر حق، عن خرب أنها ملعنى الرحمن صفة هي فيها نقول فنحن الحق، هو بما هللا
ويعصيه يخالفه من يشء من فيه ليس فيما الخرب بهذا يحتج أن الباطل أعجب فمن وأيًضا لنا. عليهم
فلتعجب الفضائح فلهذه ركعة، كل يف أََحٌد﴾ هللاُ ُهَو ﴿ُقْل قراءة استحسان من فيه ورد الذي الحكم يف
ذلك غري عىل ال جوهر يف عرض عىل واقعة اللغة يف هي فإنما هم يطلقون التي الصفة ا وأمَّ العقول. أهل
تمويه فبطل جملة. الصفات إطالق فأنكر يَِصُفوَن﴾. ا َعمَّ اْلِعزَِّة َربِّ َربَِّك ﴿ُسبَْحاَن هللا: قال وقد أصًال،
نص فيه بإطالقها يأت لم حيث الصفات لفظة إطالق من يحل ال ما بذلك ليستحل بالحديث موَّه من
بأنها القول من ومنعهم الصفات لفظة عىل اقتصارهم من والعجب السلف. من أثر وال أصًال إجماع وال
ج٢، (الفصل، إجماع» يف وال نص يف وال معنى يف وال لغة يف ال األلفاظ هذه بني فرق وال وسمات. نعوت

ص١١٣-١١٤).
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بمعاني وكلها «وصف»، كاسم واحدة ومرة كفعل، إال الوحي أصل يف يرد لم اللفظ إن بل
«هللا»؟55 يوصف فكيف كذبًا، يكون قد الوصف سلبية.

لدينا يكون النحو هذا وعىل التوحيد.56 أصل أول القدماء عند الصفات ذلك، ومع
الخالص للوعي مكونات باعتبارها للصفات وصف ثم خالًصا، وعيًا باعتبارها للذات وصف
نفسها، يف الذات وصف الخالص» «الوعي الكامل. اإلنسان يف أو اإلنسانية الشخصية يف
املخالفة البقاء، الِقَدم، الوجود، أوصافستة: ولها ذات. هي حيث من الذات بذاتها، عالقتها
عالقاتها يف الذات صفات يتضمن الكامل» و«اإلنسان الوحدانية. بالنفس، القيام للحوادث،
السمع، الحياة، القدرة، العلم، السبع: الصفات وهي ونشاطها. وفعلها تخارجها يف بالغري،

«يصفون» مرات)، ٤) «تصفون» (مرتان)، «تصف» فعلية صيغة يف مرة ١٣ صفة لفظ القرآن ذكر 55

يف األوَّل فاملعنى سلبية. معاني يف وكلها «وصفهم»، كاسم واحدة ومرة شيوًعا. األكثر وهو مرات)، ٧)
ِهللا ﴿ُسبَْحاَن مثل: وصف، كل عن ويتعاىل الوصف، عن منزه يوصف، ال هللا أن هو الفعل استعمال
َربِّ ِهللا ﴿َفُسبَْحاَن ،(١٠٠ :٦) يَِصُفوَن﴾ ا َعمَّ َوتََعاَىل ﴿ُسبَْحانَُه ،(١٥٩ :٣٧) ،(٩١ :٢٣) يَِصُفوَن﴾ ا َعمَّ
َربِّ ﴿ُسبَْحاَن ،(١٨٠ :٣٧) يَِصُفوَن﴾ ا َعمَّ اْلِعزَِّة َربِّ َربَِّك ﴿ُسبَْحاَن ،(٢٢ :٢١) يَِصُفوَن﴾ ا َعمَّ اْلَعْرِش
والعقاب: الجزاء سينال ذلك يفعل من وأن ،(٨٢ :٤٣) يَِصُفوَن﴾ ا َعمَّ اْلَعْرِش َربِّ َواْألَْرِض َمَواِت السَّ
فاإلنسان ،(١٨ :٢١) تَِصُفوَن﴾ ا ِممَّ اْلَويُْل و﴿َوَلُكُم ،(١٣٩ :٦) َعِليٌم﴾ َحِكيٌم إِنَُّه َوْصَفُهْم ﴿َسيَْجِزيِهْم
تَُقولُوا و﴿َوَال ،(٦٢ :١٦) اْلُحْسنَى﴾ َلُهُم أَنَّ اْلَكِذَب أَْلِسنَتُُهُم ﴿َوتَِصُف الكذب: سيقول فإنه وصف إذا
﴿َوهللاُ بالوصف: العليم هو وحده هللا ،(١١٦ :١٦) َحَراٌم﴾ َوَهذَا َحَالٌل َهذَا اْلَكِذَب أَْلِسنَتُُكُم تَِصُف ِلَما
﴿َوهللاُ عليه: القادر وحده وهو ،(٩٦ :٢٣) يَِصُفوَن﴾ ِبَما أَْعَلُم ﴿نَْحُن ،(٧٧ :١٢) تَِصُفوَن﴾ ِبَما أَْعَلُم

.(١١٢ :٢١) تَِصُفوَن﴾ َما َعَىل اْلُمْستََعاُن الرَّْحَمُن ﴿َوَربُّنَا ،(١٨ :١٢) تَِصُفوَن﴾ َما َعَىل اْلُمْستََعاُن
عىل تشتمل «وهي والتوحيد الصفات منها األوىل أربعة: قواعد عىل الدِّين أصول علم الشهرستاني يقيم 56
يجب وما الفعل وصفات الذات صفات وبيان جماعة، عند ونفيًا جماعة عند إثباتًا األزلية الصفات مسائل
ج١، (امللل، واملعتزلة» واملجسمة والكرامية األشعرية بني الخالف وفيها يستحيل، وما عليه يجوز وما هلل
قسيم ال ذاته يف واحد هللا أن الصفاتية وجميع السنة أهل قال فقد التوحيد ا «أمَّ أيًضا: ويقول ص١١).
ذاته يف واحد هللا إن العدل أهل وقال له. رشيك ال أفعاله يف وواحد له نظري ال األزلية صفاته يف وواحد له
له قسيم ال ذاته يف واحد هللا إن العدل أهل وقال له. رشيك ال أفعاله يف وواحد له، صفة وال له قسيم ال
قديمني وجود ومحال أفعاله، يف له قسيم وال ذاته غري قديم فال له رشيك ال أفعاله يف وواحد له، صفة وال
«اعلموا الصفات: باب يف الجويني ويقول ص٦٢). ج١، (امللل، التوحيد» هو وذلك قادرين ومقدورين
أرسار حمل عىل وتنطوي تحتوي وهي الصفات. يف ينحرص الكالم من األجل والَخْطب األعظم الركن أن
فيتعني بها والتشبث الصفات مخامرة عن الكالم أبواب من باب يخلو ال املحصلون: قال وقد التوحيد.

ص٦٠٩). (الشامل، فيها» الجهد استفراغ
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

وصفه يتم الذي وهو الشامل الخالص الوعي هي الذات كانت إذا اإلرادة. الكالم، البرص،
نفسها عن الذات تعبري صور تكون الصفات فإن عنه املشابهة نفي أي التنزيه، بطريق
بحبات الخيط عالقة باملحيط، املركز عالقة إذن بالصفات الذات عالقة العالم. إىل وتخارجها
للصفة، واملوصوف للمحمول، الحامل رضورة عن الشائع اإلنساني للتصور طبًقا العقد
أيًضا الذات ى تَُسمَّ الحالة هذه ويف للخرب. واملبتدأ للفعل، والفاعل للمحمول، واملوضوع
التقريب طريق عن إال معرفتها يصعب املاهية كانت إذا وجوًدا. الصفة ى وتَُسمَّ ماهية

الوجدان.57 وشهادات الحس ببداهات منه التحقق يمكن الوجود فإن واملشاركة،

ص٨٨-٨٩. الدِّين، أصول 57
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الوجود ثالًثا:

للذات وصف أول الوجود (1)

هو الدليل غاية إن إذ الحدوث، دليل مع متداخًال أوًَّال يظهر للذات. وصف أول هو الوجود
الذات، أوصاف ضمن الوجود واجب أو الوجود صفة تدخل ال وقد الوجود. واجب إثبات
إىل الحدوث دليل من االنتقال يكون الحالتني كلتا ويف الحدوث.1 لدليل ختاًما تكون بل
األذهان عالم من االنتقال كيفية وهو املشهور االعرتاض باستثناء طبيعيٍّا انتقاًال الوجود
يظهر ال الحالة هذه يف بالفعل. الوجود إثبات إىل الوجود إثبات دليل ومن األعيان، عالم إىل
الحوادث صانع وأن محدث من لها بد ال الحوادث بأن ويُكتفى مستقل، كوصف الوجود
«هللا».2 ذات يف بحث كأول والتسلسل الدور أبطال مع الوجود ويتداخل يشء. ال من أحدثها
يف إال املتأخرة العقائد يف الحال هو كما الوجود واجب أحيانًا الوجود صفة ى تَُسمَّ لذلك
صفة وتتداخل الوجود.3 واجب بإثبات يُكتفى حني الحديثة اإلصالحية الحركات بعض

أصول ص٢٣٩؛ املرام، غاية ص١٠٨-١٠٩؛ املحصل، ص١٧؛ الكالم، بحر ص١٥–٢١؛ االقتصاد، 1
ص١٣٩– املحيط، ص١٧٥–١٨١؛ الخمسة، األصول رشح ص١٦-١٧؛ النظامية، ص٦٨–٨٩؛ الدِّين،

ص٢٦–٣٢. العوام، كفاية ص١٠-١١؛ الحصون، ١٤٥؛
ص٢٢٧–٢٤٦. الدواني، 2

ص٣٠؛ التوحيد، رسالة ص٢٦٦–٢٦٩؛ املواقف، ص١٥٥؛ األنوار، طوالع ص٢-٣؛ التوحيدية، العقيدة 3
ص٢٣٠. املسائل،



(٢) الثورة إىل العقيدة من

الحدوث دلييل ضمن الوجود يدخل املتأخرة العقائد ويف بكليهما.4 وأحيانًا الوجود واجب
األدلة إثبات بعد الوجود وصف إثبات إىل حاجة هناك تكون ال قد أنه مع مًعا واإلمكان
مبحث يوجد ال أنه والحقيقة الطبيعة. من إذن الوجود وصف ينبثق الصانع.5 وجود عىل
األعراضوحدوثها، إثبات عىل القائم الحدوث دليل يف تظهر فالطبيعيات للطبيعة. مستقل
أول إثبات هو فالطبيعة له. أول ال قديم موجود وإثبات والعرض، الجوهر بني والتفرقة

الوجود.6 وهو للذات صفة
ففي الدِّين. أصول علم بناء اكتمال بعد إال للذات وصف كأول الوجود يظهر وال
أكثر وتعبري رشح وكأنه املوجودات، لسائر للحوادث واملخالفة الوجود وصف يكرر البداية
التوحيد موضوعات أول أنه عىل الحدوث دليل يظهر املتقدمة املؤلفات ويف لصفة.7 ا عدٍّ منه
الِقَدم قبل للمحدث وصف أول أنه عىل الوجود وصف يذكر ثم الوجود.8 وصف ذكر دون
وليس الواحد قبل التوحيد إقرار يف وصف أول أنه عىل ويظهر والباقي.9 واألحد والواحد
فاألحد أََحٌد﴾، هللاُ ُهَو ﴿ُقْل يف للذات وصف أول أنه عىل الوجود يظهر وقد يشء.10 كمثله
عىل الوجود واجب يظهر والتحميدات والتسبيحات املقدمات ويف الوجود.11 إىل إشارة
كونه إثبات دالئل يف وذلك للذات، وصف كأول الوجود ويظهر إنشائي.12 تعبري أول أنه
الذات، تحت تدخل التي الصفة وحده هو فالوجود موجوًدا.13 كونه وإثبات الوجود واجب
التاليتني الصفتني الوجود يضم وقد الصفات. تحت تدخل والصفات األوصاف وباقي
سبق الذي البقاء هو فالوجود للوجود، طبيعيتان نتيجتان وكأنهما والبقاء الِقَدم مثل
وموجود الوجود. ثابت بأنه اإلقرار هو والتوحيد الفانيات، جميع بعد ويبقى املكونات

ص١٥١-١٥٢. األنوار، طوالع 4

ص٢٦٩. املواقف، 5

ص١٥. االقتصاد، 6

ص٢٧. اإلنصاف، 7
ص٣٤١-٣٤٢. املسائل، ص١٧–١٩؛ اللمع، 8

ص١٨. اإلنصاف، 9
ص٢٣. اإلنصاف، 10
ص٧. الكالم، بحر 11

ص٢. التقديس، أساس 12
ص١٠٦–١١١. املحصل، 13
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الوجود ثالثًا:

باقي مع الوجود وصف يتداخل متأخر وقت وإىل الوجود.14 دوام أي باٍق أنه تعني
بعد النفس تظهر فأحيانًا الذات. أوصاف أول بالرضورة يكون وال والصفات األوصاف
هي حيث من ورفضها والوجود للذات مرادفة أنها عىل والشيئية والوحدانية والوجود الِقَدم
املخالفة تثبت أن بعد الصفات باب يف الوجود صفة تثبت كما للعرض.15 قابل مركب جسم
إلثبات كدليل الصفات وتستعمل التوحيد، باب يف والوحدانية بالنفس والقيام للحوادث
الحكمة علوم توغل بعد باملاهية السادس القرن منذ الوجود موضوع يرتبط ثم الوجود.16
الجسمية نفي بعد وصف وآخر كثامن باملاهية متصًال الوجود فيبدو التوحيد، علم يف
مشاركة ونفي واأللم، واللذة بالحوادث والقيام والحلول واملكان واالتحاد واملكان والجوهر
بعد املجانسة من خوًفا املاهية وتُنفى املشاركة. بنفي متصل فالوجود لغريها.17 الذات
والصور والجوهر والجسم العرض ونفي السبع الصفات وظهور والِقَدم الوحدانية إثبات
يف بحث أول يف التنزيهات وتبدو والتناهي.18 والرتكيب والتجزيء والتبعيض والعد والحد
الوجود يذكر وقد الوجود.19 يف أو الذات يف االشرتاك ونفي غريه تماثل حقيقته أن نفي
ومتضمنًا الِقَدم حاالت من حالة الوجود ويكون به، الذات وصف يجوز أنه عىل الِقَدم بعد
ال وقولهم الباطنية ضد مرة والبقاء الِقَدم بعد صفة كثالث الوجود يُذكر وقد فيه.20
الوجود كان فإذا واملاهية.21 الوجود بني التوحيد يف الحكماء ضد ومرة معدوم وال موجود
املتأخرة العقائد يف فإنه الحدوث دليل خاصة الصانع إثبات أدلة يف البداية يف دخل قد
صفة، عرشين من «هلل» يجب فيما وصف كأول يظهر للعلم النظري البناء استقرار وبعد
العرشين يف العدم وهو الصفة عكس يظهر ثم معنوية، وسبًعا للمعاني، وسبًعا للذات، ستٍّا
إله «ال معنى تفسري يف يظهر النهاية يف ذلك بعد ثم «هللا». عىل يستحيل فيما التالية صفة

ص٣٧-٣٨. ص٢٣، ص١٨، اإلنصاف، 14
ص١٨-١٩. الكالم، بحر 15
ص٦٠٩–٦١٧. الشامل، 16

ص١١٠-١١١. املحصل، ص٣٦–٣٨؛ الدِّين، أصول معالم 17

ص٦٣. النسفية، 18
ص١٥٦. األنوار، طوالع 19

ص٢٢٧. ج١، العضدية، ص١٧؛ الكالم، بحر 20
ص٣٤٥–٣٤٩. املسائل، 21
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

يذكر وقد االستغناء.22 عىل يدل وصف كأول سواه ما كل عن املستغني أنه عىل هللا» إال
ويذكر السبع، املعاني صفات يتلوه «هلل» يجب فيما وصف أول يف الوجود كواجب الوجود
بعد الذات تأتي عندما وحتى صفة. أول أنه عىل عرشة يف الذات ألوصاف إحصاء أول يف
دون للتوحيد موضوع أول يف الوجود يذكر وقد صفة.23 كأول الوجود يظهر الصفات

والجهة.24 والحيز التشبيه لنفي كحامل بل وصفات، ذات بني فصل
القسمة طريق عن بدليل الوجود يثبت فقد الوجود، إلثبات أدلة إيجاد القدماء ويحاول
وإن متحيز. غري أو متحيز ا إمَّ موجود فكل الحدوث. دليل من الوجود بأصل التسليم بعد
املتحيز وغري جسم، فهو فيه كان وإن فرد، جوهر فهو ائتالف فيه يكن لم إن متحيز كل
يقوم دليل وهو «هللا»!25 وهو يستدعي ال أو األعراض وهي به يقوم جسًما يستدعي ا إمَّ
إثبات أن كما إثباته. املطلوب وهو متحيز غري يكون قد الوجود أن وهو افرتاضسابق عىل
املتحيز غري الوجود هذا إثبات يعني بل «هللا»، إثبات بالرضورة يعني ال متحيز غري وجود
برهانًا وال دليًال ليست والقسمة ذات. يف له تشخيص دون وجود هو حيث من الوجود أي
كما املستويات. بني للعالقة الديني التصور وهي واألدنى لألعىل طبًقا تصنيف مجرد بل
أن يمكن وال جوهًرا؟ كالهما دام ما باألجسام مساوية «هللا» مكانة وهل «هللا». ينزه ال أنه
وليسا عليه تاليان للوجود مظهران والقدرة فالعلم والقدرة، العلم الوجود عىل الدليل يكون
الوجود. من يستنبطان والقدرة العلم بل والقدرة، العلم من يستنبط ال الوجود له: مقدمتني
الوجود يكون الحالة هذه ويف وجوًدا، ليس قدرة وال علم بال وجوًدا أن املقصود كان إذا إال
والعجز، الجهل دون والقدرة العلم عىل الناس ذلك يشجع وقد والقدرة. العلم وجود هو
الحياة وضم الصفات يف التوسع ويمكن وجوًدا.26 ليس العاجز الجاهل الوجود إن إذ
والحياة والقدرة العلم من باالنتقال يسمح أنطولوجيٍّا دليًال يتطلب ذلك ولكن واإلرادة،
وقياًسا منه وتشخيًصا باإلنسان متعلًقا ذلك يكون أن دون الفعيل الوجود إىل واإلرادة

وأيًضا ص٣. الباجوري، ص٧؛ التوحيدية، العقيدة ص٢٦–٣٢؛ العوام، كفاية ص٢–٦؛ السنوسية، 22
التحقيق الحصون، العبيد، وسيلة العقائد، زبد جامع الخريدة، الجوهرة، مثل املتأخرة العقائد كتب باقي

القطر. التام،
ص٢١–٢٩. الدِّين، أصول معالم ص١٥–٢٠؛ االقتصاد، ص٣٠-٣١؛ اإلرشاد، ص٢٦؛ النظامية، 23

ص٤. التقديس، أساس 24
ص١٥. االقتصاد، 25

ص٦١١–٦١٧). (الشامل، القايض دليل هو وهذا ص١٧٧–٢٧٩. الخمسة، األصول رشح 26
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الوجود ثالثًا:

التمرينات إىل أقرب وهو غريه. دون اإلنسان وجود إثبات وبالتايل الشاهد، عىل للغائب
بعض وهناك ويتبخر. موضوعه يختفي أن بعد نفسه عىل العقل فيها يعيش التي العقلية
الرد كان وإذا بان؟ غري من بناء هناك هل سؤال: عىل القائمة األخرى الخطابية األدلة
أي يثبت ال وبالتايل بالنفي اإلجابة أمكن والظهور والكمون التوليد طريق عن باإليجاب

لليشء.27 مغاير صانع وجود

الوجود ماهية (2)

أم للذات وصف هو هل العقل؟ أحكام إليه تؤدي معنى أنه أم للذات وصف الوجود هل
ماهيتان: للوجود كذات.28 بل كصفة ليس الذات مبحث يف الوجود يدخل قد لها؟ صفة
التحيز ألن للجوهر التحيز بمثابة وليست عنها، خارجة وليستصفة الذات نفس أنها األوىل
ذاته.29 إىل بالنظر عدمه ممتنًعا لذاته واجبًا يكون النحو هذا وعىل الجوهر. عىل زائدة صفة
بالنفس القائم هو الوجود أولها.30 بل النفسية الصفات من أنه عىل الوجود يظهر لذلك
الوجود، عني الوجود قائم. جوهر الوجود فنفس بماهيته قائًما يكن لم فإن يكون. ال أو
فالوجود ذاته. عني الحادث وجود أن كما عليه زائد غري ذاته عني هللا وجود يكون وبالتايل
يف موجودة تكون وبالتايل الذات عني الوجود الذات. غري والصفة الذات عني ألنه ليسصفة
وعيوب أنطولوجي.31 دليل أي إىل الحاجة تنتفي وبالتايل إثبات إىل حاجة ما دون الخارج
والوجود حركة.32 أو تجربة أو حياة وليس مشخص ثابت كائن فيه «هللا» أن التصور هذا

ص٦١٥–٦١٧. الشامل، ص١٧٩-١٨٠؛ الخمسة، األصول رشح 27

به يقوم ملعنى موجود إنه قال الذي جرير بن لسليمان خالًفا لذاته موجود أنه عىل العلماء أجمع 28
ص٨٨). الدِّين، (أصول

ص٢٢٧. ج١، العضدية، ص٣٠-٣١؛ اإلرشاد، 29
ص٣-٤. السنوسية، ص٣٠-٣١؛ اإلرشاد، 30

اثنتي الصفات فتكون صفة ليس الوجود كان ملا ص٢٦–٣٢. العوام، كفاية األشعري، موقف هو هذا 31

عني هللا وجود أيًضا سينا ابن وعند ص٦١). العوام، (كفاية للصفات. وسبًعا للذات، خمًسا صفة، عرشة
حقيقته.

أنه املوجود حد يف القضاة قايض وذكر الثابت. الكائن أنه والبغداديني البرصي هللا عبد أبي عند 32

واألحكام. الصفات عندها تظهر بصفة املختص
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

بلحم حقة كتجربة الوجود ليس ا عامٍّ وجوًدا أو ماهية صفًة، أو وصًفا املجرد املعنى بهذا
أن عىل يدل الضد نفي دون النفس أو الذات إثبات وإن وحياة. وحرارة بنفس ودم، وعظم
هو النفي أن حني يف التنزيه، يف زيادًة عقيل تمرين مجرد النفي وأن األساس هو اإلثبات

الكمال.33 صفات تثبت حتى النقص مظاهر نفي األساس،
املعدوم. إىل باإلشارة إال الوجود يحد ال إذ العدم، عليها يستحيل ما أنها والثانية
مرة وجد املعدوم أن حني يف ثابت وال بكائن ليس ما املنتفي ألن املنتفي؛ هو ليس واملعدوم
املعدوم يكون أن فاألوىل انتفاءً.34 أو نفيًا وليس وجوًدا كان أصله يف العدم أن أي عدم، ثم
بني الِفَرق يربز ثَمَّ وِمْن العدم، وإحالة الوجود افرتاض أي بموجود ليس الذي املعلوم هو
وسواء (أنطولوجيٍّا). موجوًدا العدم يكون أن يمكن فال الوجود، ومستوى املعرفة مستوى
العدم، عليه يستحيل الوجود له يجب ما فإن معدوًما، وجوًدا أم منفيٍّا وجوًدا العدم كان
عليه يجوز ال ما أنه أي سلبي وصف إذن الوجود زمان.35 يف ال يتمان واإلثبات والنفي
محض نفي واملعدوم معدوًما، لكان موجوًدا يكن لم لو ألنه موجود؛ العالم صانع العدم.36
التصور هذا ويقوم واملعدوم.37 املوجود بني واسطة هناك تكون أن دون لإللهية يصلح ال
هو الدليل إن إذ االستدالل، منطق يف نقص وهو نقيضها. بإبطال الدعوى إثبات عىل
الغثيان، النفس يف يسبب مما حال، واسطة دون محًضا نفيًا العدم يعترب أنه كما املثبت.
يصبح فإنه موجوًدا، البارئ وكان ضدان والعدم الوجود كان وإذا العدمية. الوجود ويف
املعدومات. جنس من يكون أن يمتنع املوجودات جنس من كان وما املوجودات. جنس من
جنسه من ليست التي املعدومات ومن ند، املوجودات جنس من له لكان موجوًدا كان ولو
الباري أن يثبت وبالتايل معدوًما كان إذا الدليل ونفس والضد. الند عن منزه والباري ضد.
كان اليشء، ضد يكون أن ويمتنع محض، نفي العدم إن قيل: فإن معدوًما. وال موجوًدا ال

عمًال.38 وقوعه ينفي ال نظًرا االسم يف االشرتاك عدم بأن الرد

ص٥٩. العوام، كفاية 33

ثابت. وال كائن ليس الذي املنتفي هو املعدوم البرصي هللا عبد أبي عند 34

ص١٠-١١. الحصون، 35
ص٤٩. التمهيد، 36

ص١٦٩. املحصل، 37
ص٣٤٥–٣٤٧. املسائل، 38
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الوجود معنى (3)

يكون أن بني أي والنفسية، واملادية الصورية بني القدماء عند الوجود معاني ترتاوح
حاًال: يكون وأن شيئًا يكون وأن معنى الوجود

يزل لم بمعنى لألشياء واجًدا يزل لم الباري وأن معلوم، بمعنى الوجود يكون فقد (أ)
الدليل كان ثَمَّ وِمْن معلومات، تزل لم بمعنى موجودات تزل لم املعلومات وأن بها، عامًلا
معدوم.40 وال موجود ال املعنى ذلك وأن به، ملعنى موجود هللا العلم.39 هو الوجود عىل
أقرب هنا الوجود بالذات.41 علم به والعلم الصفات، من أنه عىل األشاعرة أئمة باقي واتفق

الثالثة. العقل أحكام يف األوَّل العقيل الحكم إىل
فالوجود واليشء. الجسم بني يرتاوح الذي املادي املعنى هو للوجود الثاني واملعنى (ب)
الحقائق، لسائر مخالًفا كائنًا الباري يكون ال املعنى فبهذا يشء.42 الوجود ألن جسم
العني ثابت يزل لم الباري فيصبح التصور ويهتز التنزيه يضطرب وهنا مثلها.43 فوجوده
ملا املوجودات لسائر مخالًفا شيئًا يكون أن أو والشيئية.44 الجسمية من له حماية بذاته

املوجودات. لسائر مساٍو ووجوده محدود أنه هو اليشء كان
الذات، أوصاف أحد تكون الشيئية فإن شيئًا البارئ كان إذا يشء؟ البارئ هل ولكن
عىل والوحدانية والوجود الِقَدم بعد اليشء يظهر قد كاألشياء. ال شيئًا أو لنفسه ذاتًا سواء
بعد صفة كثالث الوجود إثبات بعد اليشء يظهر وقد صفًة. أو وصًفا منه أكثر اسم أنه
«هللا» أن الصالة أهل وأكثر كلهم، واملسلمون األشاعرة يثبت أن والعجيب والبقاء.45 الِقَدم
بمعنى إال يشء يوجد ال كان وملا كاألشياء. ال شيئًا أو جسم بمعنى شيئًا كان سواء يشء
ا أمَّ الرصاحة. إىل وأقرب واملنطق النفس مع االتساق إىل أقرب املجسمة موقف يكون جسم

ص١٨٢. ج٢، مقاالت، الجبائي، قول هو هذا 39

ص١٢٣). الدِّين، (أصول الزيدي جرير بن سليمان قول هو هذا 40

ص٣٠-٣١. اإلرشاد، 41
ص١٨٢). ج٢، (مقاالت، الحكم بن هشام موقف هو هذا 42

ص١٨٢). ج٢، (مقاالت، عباد موقف هو هذا 43

ص٣٤٧-٣٤٨. املسائل، 44
ج٢، ص٢٣٨؛ ج١، مقاالت، ص٣٤٨-٣٤٩؛ املسائل، ص١٨؛ الكالم، بحر ص٨٨؛ الدِّين، أصول 45

ص١٨٠.
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الخلف، إىل وخطوة األمام إىل خطوة حاصل، تحصيل مجرد فهو كاألشياء ال يشء إثبات
كل يلغي وعدم، وجود وتنزيه، تشبيه ونفي، إثبات خوف، ثم شجاعة وإحجام، إقدام
وليس كاملاء، ال ماء هناك وليس كاإلنسان، ال إنسان هناك فليس اآلخر. الطرف طرف
عن تعرب فالعبارة كالسماء. لست سماء أو كاألرض ليست أرض أو كالهواء ال هواء هناك
وما الطبيعة والعقل، الحس والغائب، الشاهد نزوعني، بني وتردده وحريته الشعور موقف
يف واالختالف اللفظ اتفاق املعنى، يف بل اللفظ يف النزاع يكن لم ولو حتى الطبيعة. بعد
واستعمال واملعنى اللفظ جدل يف الوقوع من االستعمال حني يمنع ال ذلك فإن املعنى،
وانتشاره العريف املعنى لقوة نظًرا املرئي الحيس الجسم وهو لليشء الشائع باملعنى اللفظ
يقع االشرتاك وكان موجوًدا، تعني شيئًا أن املقصود كان وإذا االصطالحي.46 املعنى فوق
واالعتماد النقلية الحجة خطورة وإن يشء. لفظ يف االشرتاك يقع أن فاألوىل وجوده، لفظ يف
الذي العقيل العارض من تمنع لن التأويل وإحكام التفسري دقة من الرغم عىل حتى عليها
الوجود أي للكلمة، األنطولوجي باملعنى شيئًا «هللا» يكون قد شيئًا.47 «هللا» كون ينفي
علم نطاق عن خارج خطر مزلق ولكنه املجردة،48 املاهية وبمعنى بالجسم، وليس القائم

ص١٤٨–١٥٢). (التمهيد، الجسم يبني ال اليشء ألن جسم، ال يشء هللا أن الباقالني يرى 46
يف األصل أن عىل اعتماًدا َوْجَهُه﴾ إِالَّ َهاِلٌك ءٍ َيشْ ﴿ُكلُّ مثل: القرآنية، اآليات بعض عىل األشاعرة يعتمد 47
إىل الباقالني ذلك دفع وقد بخاص. عام عالقة العالقة وتكون منه، املستثنى تحت املستثنى دخول الكالم
من أهم «يشء» لفظ أن والحقيقة ص١٨). الكالم، بحر ص١٤٨–١٥٢؛ (التمهيد، رشعية التسمية اعتبار
مرة ٧٧ ومنها هلل، ومخصوصة والجر الرفع حالة يف ٢٠٢ منها مرة، ٢٨٣ القرآن يف ذُِكر فقد بكثري، هذا
وأهم باملجتمع. خاصة «أشياءهم» اإلضافة حالة يف مرات ٤ ومنها لإلنسان، مخصوصة النصب حالة يف
مثل مشابهة معاني وتأتي عليم. يشء وبكل قدير، يشء كل عىل هللا أن هي هلل استعماالته يف اللفظ معاني
رب يشء، كل خلق يشء، كل ملكوت بيده ومقيت، ومريد ووكيل وحسيب وحفيظ ومحيط وشهيد رقيب
الصفات. باقي إىل ثم والقدرة العلم إىل أساًسا تشري فاالستعماالت يشء. كل قدر يشء، كل آتى يشء، كل
إنزال خاصًة أفعاله، إىل األخري والربع وصفاته، هللا إىل تشري مرة) ١٤٢ (حوايل االستعماالت أرباع وثالثة
إىل يشري فإنه النصب، حالة يف «شيئًا» لفظ ا أمَّ اإلنسان. أفعال وباقي والنفع والرضر والرزق الوحي
ويأخذ وينفع، ويرض ويبدي، ويخفي ويكره، ويحب ويعلم، يقول إنه حيث من باإلنسان عالقته يف اليشء
شيوًعا االستعماالت أكثر ولكن ويبخس. ويظلم ويدعو، ويسأل ويجيء، ويأتي ويسلب، ويشاء وينقص،
االستعمال ا أمَّ اإلنسان. سلوك يف أي والبخس والظلم والنفع، الرضر ويف آخر، يشء عن يغني ال اليشء أن يف

أَْشيَاءَُهْم﴾. النَّاَس تَبَْخُسوا ﴿َوَال االجتماعية: العالقات إىل تشري فإنها «أشياءهم» صيغة يف الثالث
.Sein, Wesen, Grund األملانية: الكلمات من املعروفة املعاني وهي 48
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عليه يصعب «األنثروبولوجيا»، يف والواقع اإلنساني التشخيص يف الغارق الدِّين أصول
ليس إنه أو يشء هللا إن يقولون فال البعض. توقف لذلك «األنطولوجيا». إىل منها الخروج
عن فابتعاًدا التصورية.49 املزالق يف الدخول وعدم الوجداني التنزيه إىل أقرب وهو شيئًا
أمثال أن من وبالرغم شيئًا. ال وليس شيئًا ليس «هللا» يصبح التنزيه من واقرتابًا التجسيم
اقرتابًا عنه إحجاًما ثم التشبيه نحو إقداًما تحوم أنها إال حاصل، تحصيل العبارات هذه
طريق إال أمامه فليس التنزيه عىل الحرص أراد ما إذا البرشي الذهن وكأن التنزيه، من
التجسيم فإن التنزيه، يف والفراغ الصورية ملخاطر نظًرا ولكن وحده. النفي وطريق النفي،
بني حائًرا متوتًرا الشعور ويظل والشيئية، بالجسمية التصور عىل نفسه ليفرض يعود
الحجة كانت لقد استقرار. دونما والعقل الحس بني والواقع، املثال بني واملادي، الصوري
التشبيه؟ يف الخوف ذلك يوقع أال ولكن التعطيل، من الخوف هو شيئًا الباري إثبات يف
التجسيم يقل وكما التشبيه؟50 من الخوف عىل ًما مقدَّ التعطيل من الخوف يكون وملاذا
إىل الجسم من ارتفاًعا وينتقل درجة، أيًضا يقل فإنه الجسم، إىل املعني البدن من وينتقل
تحتوي مقولة الجسم أن كما الجسم، من أكثر عمومية عىل تحتوي مقولة فاليشء اليشء،
كل أن كما جسًما. يشء كل فليس شيئًا، جسم كل كان فإذا البدن. من أكثر عمومية عىل
أيًضا «هللا» ويصبح درجة التجسيم يخف ثم بالرضورة. بدنًا جسم كل وليس جسم بدن
بني شيئًا، ال ليس وهو شيئًا ليس فهو األشياء. يشابه وال كاألشياء، ال يشء ولكنه شيئًا،
ال جسم بأنه القول مثل وهو كاألشياء. ال ألنه وتنزيه يشء، ألنه تشبيه والتنزيه، التشبيه
من العبارة كون عن النظر برصف كاألشياء ال شيئًا تعني ال باليشء وصفة كاألجسام.

حاصل. تحصيل اللغة بناء حيث
الخروج لدرجة املختلفة معانيه وتفصيل اليشء عن الحديث يف القدماء أفاض وقد
العام تحديد أنه أي الجسم، هو فاليشء الخالصة. الحكمة علوم إىل الدِّين أصول علم من
يشء كل وليس يشء جسم كل أن حني يف التجسيم من أقوى درجة إىل ورجوع بالخاص،
هذه يف اليشء وهو للخاص، تحديد وهو موجود، إال يشء فال املوجود، هو واليشء جسًما.51
عام، واملوجود عام اليشء ألن بالعام العام تحديد شئنا وإن العام. وهو باملوجود الحالة،

يشء. الباري أن يف األشاعرة مع الزيدية جمهور بعض يتفق ص١٣٧-١٣٨. ج١، مقاالت، 49

ص١٨. الكالم، بحر 50
ص١٨٠-١٨١). ج١، (مقاالت، املشبهة من فريق رأي هو هذا 51
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هو واليشء شيئًا.52 ليس موجود كل أن حني يف موجود يشء فكل خاصة، عمومية ولكنها
للموجود، بالنسبة أعم فاملثبت املثبت، وهو بالعام اليشء، وهو للخاص، تحديد وهو املثبت،
عام والجسم الجسم، إىل بالنسبة عام واليشء اليشء، إىل بالنسبة عامة املوجود أن كما
شيئًا بالرضورة ليس مثبت كل فإن مثبتًا، موجود يشء كل كان فإذا البدن. إىل بالنسبة
مجرد أي الكون، فعل هو اليشء ألن وجوده؛ قبل مثبتًا اليشء يكون أن يمكن موجوًدا.
أن يمكن بالفعل. اللوحة يرسم أن قبل يشء الرسام ذهن يف الصورة القرار. أو اإلثبات
تتداخل السابقة الثالثة املعاني هذه واقًعا.53 يصري أن قبل املمكن هو اليشء إن إذن يُقال
النطاق، هذا خارج أخرى معاني هناك ولكن والخصوص. العموم حيث من بينها فيما
اليشء تحديد إىل وأقرب والخاص، للعام بالنسبة املنطقي والتحديد الخمس الكليات نطاق
الخمس. الكليات يف الحال هو كما رأسيٍّا وليس أفقيٍّا املستوى نفس وعىل اآلخر إىل بالنسبة
وهنا له. أول ال وأنه الزمان، حيث من لليشء تحديد وهو القديم، هو اليشء يكون حينئٍذ
قبل يزل لم فالباري الِقَدم.54 وهي الثانية الصفة يف ويشارك عدة، درجات التجسيم يقبل
وال غري، إال يشء فال الغري. هو واليشء ظرًفا. يكون ال حتى األشياء قبل وليس األشياء
الفريد، أو املتفرد هو اليشء واعتبار اآلخر إىل بالنسبة لليشء التحديد وهذا يشء. إال غري
بالنسبة هو يتغاير والذي إليها بالنسبة يشء كل يتحدد الذي للذات أخرى صفة وهي
هو واليشء فرد. هللا إن يُقال وال بعده، األشياء إن أو األشياء أول يُقال ال يشء.55 كل إىل
املعرفة إىل بالنسبة اليشء تحديد يتم وهنا عنه. واإلخبار ذكره أمكن ما هو واملعلوم املعلوم،
يزل لم يُقال وال اإلنساني. الذهن يف نفسها عن هي وتكشف الذات تعرف كما اإلنسانية

خرب.56 هناك يكون حتى عالم يضاف أن دون يزال وال الباري
املوجود أو الجسم يعني اليشء كان إذا الحالة هذه يف يشء الباري أن يعني ماذا ولكن
وهو الثاني، من تجريًدا أكثر ل األوَّ الثالثي أن يبدو املعلوم؟ أو الغري أو القديم أو املثبت أو

ص١٨٠-١٨١). ج١، (مقاالت، املشبهة من آخر فريق رأي هو هذا 52

ص١٨٠-١٨١). ج١، (مقاالت، الخياط رأي هو هذا 53

ص١٨٠-١٨١). ج١، (مقاالت، الصالحي رأي هو هذا 54

ص١٨٠-١٨١). ج١، (مقاالت، سليمان بن عباد رأي هو هذا 55

ص١٨٧). ص١٨٠-١٨١، ج١، (مقاالت، الجبائي رأي هو هذا 56
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جسًما هنا الباري ويكون جسم الباري أن يعني «هللا». عىل لتطبيقه القدماء استهوى الذي
معاني بأحد الوجود إلحاق وهو جسم أنه بمعنى ا إمَّ موجوًدا الباري أن يعني وقد متعينًا.
بمعنى ا وإمَّ املتعني،57 الحيس املوجود هو هنا املوجود ويكون جسم اليشء أن وهو اليشء،
هو املوجود يكون املوجود هو اليشء أن فكما بمحمول، موضوع استبدال وهو اليشء أنه
صفة وهي املتحدد، املتعني هو أنه أي املتعني، املحدود هو املوجود أن بمعنى ا إمَّ اليشء،58
وقد مثبت، الباري أن يعني وقد محسوًسا.59 يكن لم وإن التعني عىل تدل اليشء من أعم
قبل يحدث اليشء فإثبات اليشء، معاني أحد واإلثبات العني، بغري أو بالعني الثبات يكون

وجوده.
والجهمية. املعتزلة التنزيه دعاة عند فعل رد شيئًا الباري تصور أحدث فقد ذلك ومع
منها: معاٍن، عدة عىل األشياء غري وهو شيئًا، ال وليس شيئًا ليس املعتزلة عند «هللا» ف
غري أنه أو والرشك،60 والتعدد التباين يحدث ال حتى لغريية وليس بنفسه األشياء غري أنه
غري أنه أو واألشياء،61 «هللا» بني التمايز يتم حتى ألنفسها غريه واألشياء لنفسه األشياء
والجواهر غريه، هي وال الباري هي ال للباري صفة فالغريية لنفسه، ال لغريية األشياء
التمايز يحدث حتى وذلك تتغاير، ال واألعراض تتغري، فال ارتفاعها يجوز بغريية متغايرة
األشياء،62 من ومرة هللا من مرة اثنني، يف مرضوبة واحدة واضحة، بغريية واألشياء هللا بني
األشياء غري هو التنزيه، إىل أقرب وهذا كاألشياء هو ليس أنه أي األشياء غري الباري أن أو
بالجسمية. توحي التي األلفاظ املعتزلة ل ويُئوِّ األشياء.63 قبل وليس القبل ألنه بنفسه؛
أهل بعضفقهاء اقرتب وقد الحوائج.64 يف إليه املقصود هو والصمد أمره، هو «هللا» فجنب

ص١٨٧). ج٢، (مقاالت، الحكم بن هشام رأي هو هذا 57

ج٢، (مقاالت، الصالة أهل أكثر رأي وكذلك ص١٨٧). ج٢، (مقاالت، املشبهة من فريق رأي هو هذا 58

ص٢٠٨).
ص١٨٧). ج٢، (مقاالت، املشبهة من ثالث فريق رأي هو هذا 59

ص٢٤٩). ج١، مقاالت، ص٢٣٨-٢٣٩؛ ج١، (مقاالت، عباد قول هو هذا 60

ص٢٣٨-٢٣٩). ج١، (مقاالت، الجبائي قول هو هذا 61

ص٢٣٨-٢٣٩). ج١، (مقاالت، الحلقاني قول هو هذا 62

ص٢٣٨-٢٣٩. ج١، مقاالت، 63

ص٤١). والرد، (التنبيه األشياء منشئ ولكنه شيئًا ليس هللا املعتزيل هشام وعند ص٢٦٦. ج١، مقاالت، 64
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الحديث أصحاب وعند بل يشء.65 كمثله ليس «هللا» اعتبارهم يف املعتزلة تنزيه من السنة
عنهم ُعرف الذين وهم الرافضة بعض إن بل األشياء.66 يشبه وال بجسم ليس الباري أن
وال بجسم ليس «هللا» أن بتصورهم التنزيه مراتب أعىل إىل وصلوا قد والتشبيه التجسيم
املعتزلة بقول التوحيد يف وقالوا يماس، وال يسكن وال يتحرك وال األشياء يشبه وال بصورة
«هللا»، أسماء من الوجود جعل التنزيه يف إمعانًا البعض آثر ذلك لكل وتجنُّبًا والخوارج.67
والحلول بل والتجسيم بالتشبيه املعروفة الباطنية حتى شيئًا.68 وال معنى ال لفظ مجرد أي
التنزيه. يف إمعانًا بمعدوم ليس الباري أن أو موجود، ال أو موجود هللا إن يُقال أن أنكرت
الوجود. يف املوجودات لسائر مساويًا لكان موجوًدا كان لو الباري أن ذلك عىل والدليل
وكل الرتكيب، وقوع لزم وجه من خالفها فإن وجه، دون وجه من مخالًفا يكون أن ا أمَّ
يف مساويًا يكون أن لزم مخالًفا يكن لم إن الوجود. واجب وليس الوجود ممكن مركب
فكذلك واجبة ليست املوجودات أن فكما واحد. حكم حكمها املاهية يف واملتساويات املاهية،
ليس أنه يثبت الدليل ونفس بموجود. ليس أنه ثبت القسمني فساد ثبت وإذا الباري.
حقيقته، عني الوجود باعتبار إال ذلك عىل رد وال معدوم. وال موجود ال أنه فثبت معدوًما،
النهاية يف الفضل يرجع ولكن البديهي.69 ى امُلَسمَّ يف اشرتاًكا ليس اللفظ يف االشرتاك وأن
ألن يشء؛ لفظ عليه يطلق أن أو شيئًا «هللا» ى يَُسمَّ أن نفي يف الزيدية وبعض جهم إىل
وقع حني يف التنزيه عن املدافع هو جهم يكون وبالتايل مثل.70 له الذي املخلوق هو اليشء
معانيها. عن النظر برصف «هلل» الشيئية بإثباتهم التجسيم ويف بل التشبيه، يف األشاعرة

وال عرض وال طول له ليس هللا ص٢٣. ص١٨، اإلنصاف، ص٥؛ االنتصار، ص١٨٥؛ األكرب، الفقه 65
ص٢٣٨). ج٢، ص٢٣٨؛ ص٢١٦، ج١، (مقاالت، عمق

ص١٠٥. ج١، مقاالت، 66

مقاالت، ص٢٣٨؛ ج١، مقاالت، ص٢٣٠؛ ج١، (مقاالت، شيئًا كان بمعنى ال يشء هللا أن كالب ابن عند 67

ص١٨٠). ج٢،
ص١٨٣). ج٢، (مقاالت، عباد موقف هو هذا 68

ص٢٤٦–٢٧٧. الدواني، 69
توهم وال يشء، معرفة وال يشء، صفة عليه يقع ال يشء، يف ال يشء، من ما شيئًا، ال هللا الجهمية عند 70

يُطَلق ولم األلوهية، عليه يقع بصفة يوصف وال األلوهية، ى فيَُسمَّ ثَمَّ وِمْن بالتخمني، إال هللا يُعَرف ال يشء.
ص٦٨). اعتقادات، ص٩٦-٩٧؛ والرد، (التنبيه اليشء أو املوجود اسم هللا عىل
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الوجود ثالثًا:

وسيلة أكرب النفي إن إذ نافية؛ عبارات التنزيه إلثبات املستعملة العبارات كل كانت وقد
عرض وال طول له ليس شيئًا، ليس «هللا» بأن القول يمكن ثَمَّ وِمْن التنزيه. عن للتعبري
بل الخارجي. العالم يف موضوع أو مادة له ليس به، يُقاس مقياس له ليس عمق، وال
الخالص، الشعور أفعال من فعل ا، كمٍّ يعرف وال يشخص ال «األلوهية» الفعل اسم إن
التنزيه من نهائيٍّا ويقرتب اإلطالق عىل التجسيم ويخف الذهن. موضوعات من وموضوع
به والتشبث اليشء عىل اإلطباق يف الرغبة من الشعور وينتقل شيئًا، ليس هللا يصبح عندما
بني الفلسفية الثنائية وتبدأ بالطهارة. منه إحساًسا عنه والبعد اليشء من االستنكاف إىل
املتعارضة الثنائية وهي والثابت، املتحرك والواحد، الكثري والقديم، املحدث والصورة، املادة
«هللا» ف مادة اليشء كان فإذا الثاني. الطرف من تسلبه ما كل األوَّل الطرف تعطي التي
متعيِّنًا محدوًدا اليشء كان وإذا بمرئي، ليس «هللا» ف مرئيٍّا اليشء كان وإذا مادة، ليس

منها. خاٍل «هللا» نقص، مظاهر كلها فهي جسًما،
الواجبة الحال باسم القدماء عناه ما وهو وجودية. تجربة الوجود أن والحقيقة (ج)
إىل ينحط وال يشاهد حتى الوجود درجة إىل يرتقي ال والحال بعلة. تعلل ال التي للذات
تعقل ال نفسية صفة والحال واملعدوم. املوجود بني حال الوجود يعدم. حتى العدم درجة
غري الحوادث ذوات أن كما وجوده غري «هللا» ذات تكون النحو هذا وعىل بدونها. الذات
العدم ومن العدم إىل الوجود من الصريورة اكتشاف هو التصور هذا وميزة وجودها.71
وإمكانية وحركة تغري وهو حال، والوجود وجود، فالحال الحال. خالل من الوجود إىل
الذات، من فالحال الخارجي التعليل خارج وهو إيجاد. أو وجود تجربة أنه أي وتحقق،
موجود بأنه «هللا» وصف فإن ذاته، غري «هللا» وجود كان وملا نفسية. صفة الداخل، من
وجوده جعلوا الذي الحكماء عكس عىل غريه عىل وجوده صفة اإلنسان إسقاط عن يكشف
هو إذن الوجود الذات.72 عىل زائدة الصفة جعلوا الذين األشاعرة خالف وعىل ذاته عني
هي امللموس، الحيس اإلنساني الوجود هو الوجود بصفة. املختص أو الثبات ال املشاهد
درجة تختلف ولكن نفسه، من إنسان كل بها يشعر بديهية تجربة وهو اإلنسانية. الواقعة

الرابع: الفصل أيًضا انظر ص٢٦–٣٢)؛ العوام، (كفاية األشعري اإلمام غري األشاعرة موقف هو هذا 71

الحال. الوجود، نظرية
الصفات. أو املتعني الوعي السادس: الفصل انظر 72
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األصول بعضعلماء اعرتف وقد بالوجود.73 وعي وهناك وعي دون وجود هناك بها. الوعي
واجب بني فيه فرق ال املوجودات، كل يف واحد مفهوم وجود هو حيث من الوجود بأن
أن فلوال الوجود، هو واحد يشء العدم نقيض أن ذلك عىل والدليل وحديث. قديم وممكن،
واجب إىل الوجود تقسيم أمكن وإذا واحًدا. مفهوًما العدم كان ملا واحد مفهوم الوجود
املوجودات جميع يف الوجود وحقيقة التقسيم. أمكن ملا مشرتًكا املفهوم يكن لم فلو ممكن،
ثبت الحقائق، لسائر مخالفة الباري حقيقة كانت وملا بالتعيني. فيها اختالف ال واحد يشء
املعروف، التجريبي اإلنساني املتعني الوجود فهو الوجود ا أمَّ وجوده.74 ليست حقيقته أن
بديهي، إنساني شعور إذن الوجود «هللا». عىل يشء منها ينطبق وال الوجود، تجربة أي
يف ويغرتب بوجوده اإلنسان وعي فيها يقل التي اللحظة يف ولكن اإلنسان. يميز ما أخص
آخر وجود يف املأساوي وجوده عن به متجاوًزا آخر وجود يف وجوده يشخص فإنه العالم
حتى والسالم للطمأنينة وجلبًا املتأزم، الهش وجوده عن تعويًضا الخيال، طريق عن أرحب
أن إذن غرابة فال الزائف. الوعي خالل من العالم مع وئام ويف نفسه مع وفاق يف يعيش
أجل من والتنمية األرض، وتحرير الوطني، االستقالل أجل من الوجود، أجل من نصارع
وال الديمقراطية. واملؤسسات الرأي يف االستقالل أجل من والحرية االقتصادي، االستقالل
مزيد ويُحتَل التبعية، نحو وننحو الوطني االستقالل فيُقىضعىل محاوالتنا، تكبو أن غرابة
املقيدة القوانني وتُسن تابع، اقتصادي انفتاح إىل الوطني االقتصاد ويتحول األرض، من
املوافقة مهمتها للحكام، تابعة استقالل، وال لها وجود ال املؤسسات وتصبح للحريات،
والقيم املبادئ وجود فإن لإليجاد، اإلمكانية هذه هو اإلنساني الوجود كان فإذا والتأييد.
ويتحول بالفعل. موجوًدا فيصبح النشاط خالل من بالفعل يتحقق أيًضا ممكن وجود
اجتماعي إنساني وجود إىل الوجود» «ميتافيزيقا يف اعتباري أمر مجرد من الوجود واجب
وطاملا قائمة، فالقيم الجماعة، ُوجدت وطاملا قائم، فالحق اإلنسان، ُوجد طاملا وتاريخي
يسرتد أن شاء إن ومسئوليته اإلنسان ملهمة وإنها قائم. فالتاريخ الجماعة، فعل ُوجد
الوحي، أصل مع يتفق ما وهذا وهوان. ضعف لحظة يف لغريه أعاره أن بعد وجوده

املشهور: البيت معنى وهو 73

األح��ي��اء م��ي��ت ال��م��ي��ت إن��م��ا ب��م��ي��ت ف��اس��ت��راح م��ات م��ن ل��ي��س

ص٣٤٨. املسائل، 74
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الوجود ثالثًا:

الوجود وعالقات «اإليجاد» عملية إىل يشري فعلية صيغة يف إال فيه يرد لم «الوجود» فلفظ
الشعوري البعد عىل مركًِّزا وبالتاريخ واملجتمعات وباألفراد وبالطبيعة باألشياء اإلنساني
من للتسخري والطبيعة لالستعمال، األشياء لألفعال. واملحقق للمعاني الحامل الوجود يف
والرتاث للرصاع، ميدان واملجتمعات واألقوام واألفراد الثابتة، قوانينها عىل السيطرة خالل
ومستقل باإلرادة، وباٍق للمعاني، وحامل لألفعال، محقق والشعور للتقليد، وليس للتجديد
كالمه يف نفسه «هللا» يصف ولم كجوهر. الوجود وليس كفعل اإليجاد هو ذلك كل بالوعي،

املتكلمون.75 فعل كما موجود بأنه

وليس اسًما، واحدة مرة باستثناء أفعال كلها مرة، ١٠٥ القرآن يف الفعلية ومشتقاته ُوجد لفظ ذُكر 75

كل ويف واملستقبل، واملايض املضارع األزمنة، كل يف واألفعال بالوجود. هللا وصف عىل يدل ما فيها
اللفظ وأن اإلنسان، هو يجد الذي أن عىل تدل وكلها وجمًعا، فرًدا امللكية بضمائر ومتصلة األشخاص،
الركوب يجد كما واملاء، والبضاعة واملتاع الرزق اإلنسان فيجد هلل. وجود وصف وليس لإلنسان فعل صفة
إيجاد. مرشوع هو الوجود وأن ممكنة عملية اإليجاد أن عىل يدل مما يجد ال وقد واألشياء. والراحلة
هي فيها ما أهم ولكن والشهاب، واألرض والريح والسماء كالشمس الطبيعة مظاهر اإلنسان يجد وقد
شيوًعا األكثر االستعمال وهو ،(٤٣ :٣٥) تَبِْديًال﴾ ِهللا ِلُسنَِّة تَِجَد ﴿َوَلْن الثابتة املطردة وسنتها قوانينها
امرأة أو رجًال اإلنسان يجد عندما االجتماعية العالقات يف أيًضا اللفظ يستعمل ولكن الطبيعة. نطاق يف
وأقرب عداوة، الناس أشد فهناك بالرصاع، االجتماعية العالقات وتُحدد قوًما. أو امرأتني أو رجلني أو
فردي كشعور لإلنسان كذلك اللفظ ويستعمل املسلمني. بيت إىل ودعوة للقتال دعوة وهناك مودة، الناس
البعد فيها ويظهر نكاحه، وحتى اللني أو بالغلظة يتحدد والذي وعزيمته وجهده يتفق وما أفعاله يجد
َويَُسلُِّموا َقَضيَْت ا ِممَّ َحَرًجا أَنُْفِسِهْم ِيف يَِجُدوا َال ﴿ثُمَّ مثل: وجود، تجربة هو الوجود أن عىل داالٍّ الشعوري
َسَكنْتُْم َحيُْث ِمْن ﴿أَْسِكنُوُهنَّ ،(٩ :٥٩) أُوتُوا﴾ ا ِممَّ َحاَجًة ُصُدوِرِهْم ِيف يَِجُدوَن ﴿َوَال ،(٦٥ :٤) تَْسِليًما﴾
«وجدكم» اسًما اللفظ فيها استُعمل التي الوحيدة املرة وهي ،(٦ :٦٥) ﴾ تَُضارُّوُهنَّ َوَال ُوْجِدُكْم ِمْن
الشعور باتجاه يوحي مما جمع ملكية ضمري إىل مضاف واسم بل الصوفية، يقول كما «وجًدا» وليس
شيوًعا االستعماالت أكثر وهو القديم، الرتاث وتبعية التقليد لرفض أيًضا اللفظ ويُستعمل الجماعة. نحو
اإلنسان يجد وقد .(٢٣ :٤٣) ُمْقتَُدوَن﴾ آثَاِرِهْم َعَىل َوإِنَّا ٍة أُمَّ َعَىل آبَاءَنَا َوَجْدنَا ﴿إِنَّا مثل: مرات)، ٩ (حوايل
،(٦٤ :٤) َرِحيًما﴾ تَوَّابًا هللاَ ﴿َلَوَجُدوا مرتني: «هللا» يجد كما ووحيًا وعًدا يجد أشياء، فقط وليس معاني
النَّاِر َعَىل ﴿أَِجُد مثل: شعوري استعمال األشياء استعمال إن بل .(١١٠ :٤) َرِحيًما﴾ َغُفوًرا هللاَ ﴿يَِجِد
الشعور يجد وكما الغضب». «خريف مثل ،(٩٤ :١٢) يُوُسَف﴾ ِريَح َألَِجُد ﴿إِنِّي أو ،(١٠ :٢٠) ُهًدى﴾
خالل من ذاته وتحقيق واستقالله بنيته يف وملجأه ومرشده ونصريه ووكيله وسبيله وسنده استقالله
التاريخ. حركة طبق االجتماعي الرصاع ميادين يف ودخوله وعمله اإلنسان وجهد وشموله املعنى إطالق
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للذات وصف ثاني الِقَدم (1)

نظرية يف الِقَدم وصف يبدو وقد بداية. وال له أول ال ما ويعني للذات. وصف ثاني الِقَدم
«هللا»، وهو يزل لم بأنه القديم إىل واإلشارة وحادث، قديم إىل املوجودات قسمة يف الوجود
املحدث صفات من أنه عىل الحدوث دليل بعد أخرى مرة ويظهر لذاته. وصف وأنه
واألحد الواحد عىل وسابًقا للوجود تاليًا الِقَدم ويأتي وصفاتها. الذات أوصاف باقي مع
الحدوث فيها يذكر مرة فكل الحدوث. عن الِقَدم إفراز بأنه التوحيد ويعرف بل والباقي.
يظهر وقد وقديم.1 محدث إىل املوجودات قسمة مع القديم فيذكر العكس. أو الِقَدم ينكر
بعد صفة ثاني أنه عىل ويظهر إحصائي. عد دون الوحدانية بعد إنشائية عبارات يف الِقَدم
الوحدانية إثبات بعد زمان عليه يجري ال أنه يف ضد كصفة جديد من يظهر ثم الواحد.
والحد والصور والجوهر والجسم العرض نفي ثم السبع املعاني صفات ظهور ثم والِقَدم
متميًزا األوَّل وصف يبدو واملكان.2 والكيفية واملائية والتناهي والتجزيء والتبعض والعد
واحد، موجود، بعد التوحيد إقرار يف الصفات من أخرى مجموعة يف القديم وصف عن
اآلخر مع األوَّل يذكر وقد لوجوده.3 أول ال أزليٍّا يكون الحالة هذه ويف يشء، كمثله ليس
يذكر وقد عقلية. صياغات دون إنشائية عبارات يف والبعيد والقريب والباطن والظاهر

ص١٧. الكالم، بحر ص٤٢؛ ص٢٢–٣٣، ص١٨، ص١٦، اإلنصاف، 1
ص٢. الكالم، بحر ص٦٥؛ ص٥٨، النسفية، 2

ص٣٣. ص٢٣، اإلنصاف، 3



(٢) الثورة إىل العقيدة من

دون مستقل باب يف العدم واستحالة الِقَدم يذكر وقد الخطابية.4 املقدمات يف الزمان نفي
أول أنه عىل الِقَدم يذكر وقد السبع.5 الصفات الواحد عن ويفصله الذات، ألوصاف عد
وبأن محدث من لها بد ال الحوادث بأن الوجود وصف عىل االستدالل بعد للذات وصف
القيام بعد الذات نعوت آخر يف الِقَدم يذكر وأحيانًا يشء.6 من ال أحدثها الحوادث صانع
كما عليه.7 متفق نعت وكأنه للخلق، ومخالفته والواحد، والغنى، واليشء، والوجود بالنفس
بداية وبعد الصفات، مبحث مقدمة وهو العلل، كتاب قبل للذات وصف كآخر الِقَدم يأتي
عىل والرد الجوهر ونفي العرض ونفي الجهة ونفي الجسمية ونفي بالوحدانية التوحيد
والبرص السمع مع يظهر ثم الدهرية.8 ضد األولوية مع بل لفًظا الِقَدم يُذكر وال النصارى.
مما ل األوَّ لفظ ويفضل املخلوقني، صفات مع ويوضع اسًما، أو وصًفا باعتباره ويرفض
عىل يستحيل ما نفي مجال يف أحيانًا ويذكر و«هللا».9 اإلنسان بني اللفظ اشرتاك إىل يشري
وصف كرابع زمان يف ليس أنه مثل سلبه إال يذكر ال وقد للصانع.10 وصف كثاني «هللا»
يذكر كما والعرض.11 الجوهر ونفي الجسم ونفي املكان مع الجهة نفي بعد التنزيهات يف
والذوق الشم وإدراك واالستواء والوجه واليد والبقاء كالتكوين عليها املختلف الصفات مع
البقاء مع والصفات األوصاف آخر يف عليها املختلف الصفات مع أيًضا ويذكر واللمس.12
يف ويضع والتكوين،13 واليمني واألصبع والِقَدم والجنب والعينني واليد والوجه واالستواء

ص٢٣٠. املسائل، ص٤٢؛ اإلنصاف، 4
ص٤٩). (التمهيد، العدم» عليه يجوز ال القديم أن يف «باب 5

ص٣٤٢-٣٤٣). (املسائل، أزيل» قديم سبحانه أن «يف ص٧١-٧٢). الدِّين، (أصول قديم» الصانع أن «يف 6
واملعتزلة الجبائي وعند ص٢٢٦). ج١، (العضدية، يزال» وال يزل، لم قديًما صانًعا للعالم أن «وعىل

ص٦٦). ص١٢١-١٢٢، ج١، (امللل، الِقَدم هو للباري وصف أخص أن عام بوجه
ص١٢٣. ص٨٨-٨٩، الدِّين، أصول 7

عنها»، واالنفصال الدهر ألهل أسئلة له، أول ال الصانع أن يف القول «باب ص٦١٧–٦٢٠؛ الشامل، 8
ص٦١٨–٦٢٠.

ص١٣٦-١٣٧. ج٢، الفصل، 9
ص٣١–٣٣). (اإلرشاد، الباري» ِقَدم عىل الدليل «ويف ص١٩. ص١٤، النظامية، 10

ص٢٧٤). (املواقف، زمان» يف ليس أنه «يف 11

ص١٣٦. املحصل، 12
ص٢٧٥–٢٩٧. املواقف، 13
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األمر، يستقر وأخريًا سلبي. نحو عىل حادث» بذاته يقوم أن يمتنع أن «يف وهو: آخر مكان
آخر ويف الوجود. بعد وصف كثاني عرشة يف الذات ألوصاف إحصاء أول يف الِقَدم ويظهر
يجب ما الثالثة، العقل أحكام يف ويستقر العقيل البناء يكتمل عندما ست يف لها إحصاء
الصفة هي الحدوث استحالة تكون عرشين، من عليه يستحيل وما صفة عرشين من هلل
كثاني أيًضا الِقَدم يظهر هللا» إال إله «ال معنى تفسري ويف الِقَدم. برهان مع أيًضا الثانية
مع الرتكيب ونفي والبقاء الِقَدم يذكر الحديثة اإلصالحية الحركات بعض ويف صفة.14

الوجود.16 بعد الِقَدم يظهر الصفات بعد الذات تظهر وعندما الواجب.15 أحكام
ُمحال، وهو موجد إىل الحتاج ُوجد ثم موجوًدا يكن لم لو أنه هو الِقَدم عىل والدليل
برهان أنه أي ذاتها، الدعوى إثبات عىل وليس الدعوى نقيض نفي عىل يقوم دليل وهو
صفات فمن القديم.18 الصانع إلثبات الحدوث دليل أيًضا هو املثبت الدليل ولكن خلف.17
وهو غريه.19 قديم وال وحده، القديم فهو آخر. حادث مع الرشكة يقبل ال واحد أنه القديم
الصوفية عند هلل وصف أخص وهو وحدها.20 بذاته وليس ذاته وصفات بأسمائه قديم
واحد قديم إىل الحادث يستند ال األمر، حقيقة ويف لإلنسان.21 أخصوصف املحدث أن كما

ص٣٢–٣٤؛ العوام، كفاية ص٢–٦؛ (السنوسية، الِقَدم» يف الثانية «الدعوى ص٢١. االقتصاد، 14

العقائد كتب وباقي ص٩٤-٩٥؛ ص٨٩-٩٠، التام، التحقيق ص٣؛ الباجوري، ص٧؛ التوحيدية، العقيدة
إلخ). … القطر الحصون، العبيد، وسيلة العقائد، زبد جامع الخريدة، العقيدة، الجوهرة، مثل: املتأخرة،

ص٣١. التوحيد، رسالة 15

قديم، الكل صانع إثبات يف «فصل ص١٤٥–١٥٠؛ املحيط، ص١٨١-١٨٢؛ الخمسة، األصول رشح 16

ص٦١٨–٦٢٠. القديم»، عىل العدم جواز امتناع يف فصل
ص١٨٠-١٨١. الخمسة، األصول رشح 17

ص٢١. االقتصاد، ص٧١؛ الدِّين، أصول 18
مخلوق جوهر عليٍّا أن الروافض غالة ويقول محدث. شيطان أحدهما بصانعني، املجوس يقول 19

وثبتت ص٢٢٦). ج١، مقاالت، ص٣٣٢؛ (الِفَرق، فيه هللا روح بحلول صانًعا إلًها صار لكنه محدث،
كثريًا الفالسفة زاد فقد واملجوس. الروافض وغالة املعتزلة من واملتكلمني الفالسفة ضد القديم وحدانية
مع األزل يف ثابتة أحواًال الصفات جعلوا الذين املعتزلة فيهم بما هللا صفات املتكلمون وزاد املمكنات، من

ص٢٧٤). املواقف، ص٢٧٥؛ (املقاصد، الذات
ص٢١. اإلنصاف، 20

بحدوثهم.» باينوه كما بِقَدمه باينهم أنه تعلم أن «هو فقال: التوحيد، عن التحقيق أهل بعض ُسئل 21

أن الحكمة عقد من املكلف إليه يحتاج ما «أول وقال: الحدوث.» عن الِقَدم إفراز «التوحيد الجنيد: وقال
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ينفي وهذا والزمان. املادة يف متحقق مثله حادث إىل بل التسلسل، ناحية من قديم إىل أو
إال يقوم ال الحادث دام ما الحوادث سلسلة إليه تنتهي بحادث ليس قديم وجود رضورة
يكون وملاذا العامة. الطبيعة لقوانني طبًقا نفسها عىل تقوم والحوادث مثله. حادث عىل
يف كلها الوقائع تنشأ أال املعتمد؟ من أفضل عليه واملعتمد املؤسس، من أفضل األساس
إىل الحادث من القفز تم ولو حتى فيه؟ تعقيلها وعىل النشأة هذه عىل إال تعتمد وال الشعور
والجوهر الطبيعة يف املختلفة األوىل العلة عن والبحث الوراء إىل الرجوع طريق عن القديم
فعل ينشأ وكيف جديد؟ من املتغري العالم هذا إىل الرجوع يمكن فكيف العالم هذا عن
إال تكون ال الحادث وأفعال قديمة، إال تكون ال القديم أفعال إن قديمة؟ علة عن حادث
أو مربر بال الخلق ويظل منه الحادث نشأة يفرس ال القديم وجود يكون أن ا أمَّ حادثة.
القديم إثبات املتكلم يود الذي الحادث العالم عىل قضاء أيًضا وهو قديًما الخلق يكون أن
الحدوث يثبت ال وبالتايل حادث، عن ينتج الحادث والبداية. األساس عىل قضاء أنه أي منه،
قديم، عن ينتج والقديم التأليه. عواطف ترفضه ما وهو حادثًا، موجوًدا يثبت أو ِقَدم أي
إثبات إن للبداية.22 مضاد وهو قديًما علًما يثبت أن أو حادث العالم ألن شيئًا يثبت ال وهو
يقدر فقد زمانية. أولوية ليست بالرضورة فاألولوية القديم. إثبات يعني ال للحادث محدث
عليه تقدر ال ما عىل واملستقبلة الحالية األجيال تقدر وقد األب. عليه يقدر ال ما عىل االبن
القلب طريق عن وأفضلية أولوية إثبات هو املحدث من القديم إثبات املاضية. األجيال
قفزة وهناك املحدث. إال يثبت ال األمر نهاية يف والدليل الغري. وتربئة الذات، واتهام النفيس
من القديم قديًما. يكون أن بالرضورة يستلزم املحدث هذا أن إثبات إىل املحدث إثبات من
إىل يشري اسم كل اللغة. يف األضداد عىل يقوم اسم أنه أي الحادث، وكذلك اإلضافة، أسماء
أن كما الحادثات. حدوث بعد يتحقق القديم وصف فإن وبالتايل القلب، طريق عن ضده
بالقديم، يوصف البعضأن ينكر وبالتايل زماني، بموجود ليس وهللا زماني، وصف القديم

(اإلنصاف، املحدث» من القديم وصفة املخلوق، من الخالق صفة فيعرف املصنوع من الصانع يعرف
ص٤٢). (اإلنصاف، له» الِقَدم ألن الحدث الكل «ألزم التحقيق: أهل بعض وقال ص٣٢-٣٣).

ص٣٤٢-٣٤٣؛ املسائل، ص٣١–٣٣؛ اإلرشاد، ص٣٣؛ اإلنصاف، ص١٣٥–١٣٧؛ األدلة، مناهج 22

النسفية، ص٤٦؛ التمهيد، ص١١–١٣؛ الحصون، ص٣؛ الباجوري، ص٢٢٦-٢٢٧؛ ج١، الدواني،
االنتصار، ص٣٢–٣٤؛ العوام، كفاية ص٣٤–٣٦؛ الدِّين، أصول معالم ص٢–٤؛ السنوسية، ص٥١؛

ص٩٠–٩٣. التام، التحقيق ص٥؛
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ما التشبيه ولوال «هللا»، كان ملا العالم فلوال املحدث. غري والحادث املخلوق، غري فالخالق
اإلثبات.23 كان ملا النفي ولوال التجسيم، كان

القديم معنى (2)

التمهيدي، ل األوَّ السؤال يطرحون فإنهم القديم، يعني ماذا سؤال عىل القدماء يجيب أن قبل
الذي السؤال نفس وهو الذات؟ عني هو أنه أم بالذات، قائم معنى أو صفة الِقَدم هل وهو:
وهو الوجود. معنى عن السؤال قبل الوجود ماهية عن الوجود صفة بداية يف قبل من ُطرح
السبع بالصفات يتعلق فيما الصفات موضوع يف الرئيسية املشكلة سيصبح الذي السؤال
األشاعرة أثبت وبينما الست.24 الصفات مثل بالذات قائمة وليست معاٍن صفات هي التي
لصفة، وصًفا ليس فالِقَدم ذاته.25 عني هو ِقَدًما املعتزلة أثبت الذات، عىل زائًدا «هلل» ِقَدًما
غريه. دون للذات أنه رشفه بل رشًفا، ليس بذاته املستقل الِقَدم ألن للذات؛ وصف بل
الصفات تعدد يف استحالة ال إذ الواجب، من أعم القديم مرتادفني. ليسا والقديم والواجب
لذاته.26 واجب فهو قديم هو ما كل القديمة. الذوات تعدد يف االستحالة ولكن القديمة،
القديم بتعريف يبدأ ما ومنها القديم، بتعريف يبدأ ما منها فمتعددة، القدمية معاني ا أمَّ
اليشء عىل يُطَلق وال القديم، هو فاليشء القديم. أنه عىل آخر يشء بتعريف يبدأ ما ومنها
أنه البعض عند قديم هللا يعني وقد شيئًا.27 هللا كان لذلك ًعا. وتوسُّ ًزا تجوُّ إال الحادث اسم

املحدث» حدث إذا إال قديم أقول «ال يقول: كان لذلك ص٣٥٢–٣٥٥). (الشامل، معمر رأي هو هذا 23

ص١٧٩-١٨٠). ج٢، مقاالت، ص٢٣٧؛ ج١، (مقاالت،
قديم أنه القالنيس سعيد بن هللا عبد وعند لذاته، قديم هللا أن والغزايل األشعري الحسن أبي عند 24

صفة سعيد بن هللا عبد أثبت كما ص١٢٣). ص٨٨–٩٠، الدِّين، (أصول به قائم هو بمعنى أو بِقَدم
القديم الجبائي وعند ص٩٤-٩٥). التام، التحقيق ص٢١؛ االقتصاد، ص١٣٦؛ (املحصل، البقاء وراء
قديمة صفة ثبت فلو وصفه. أخص وِقَدمه قديم، هللا بأن ذلك عىل واستدل الصفات. ينفي ألنه هللا هو
(الشامل، الصفات إثبات أدلة انظر ص٢٥٢). (الشامل، الرشك يوجب وذلك الوصف أخص يف لشاركته
ج٢، ص٢٣٠؛ ص٢٣٧-٢٣٨، ج١، (مقاالت، قدًما له أن كالب بن هللا عبد وعند ص٢٥٣–٢٥٨).

ص٢٠٣).
ص٢٩٧). املواقف، ص١٧٩-١٨٠؛ ج٢، ص٢٣٧-٢٣٨؛ ج١، (مقاالت، الهذيل أبي رأي هو هذا 25

ص٥٩-٦٠). (التفتازاني، الرضير الدين حميد مثل املتأخرين بعض قول هذا 26

ص١٢٥). (اإلرشاد، الناشئ العباس أبي قول هو هذا 27
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أي بعدم مسبوق غري وجوده أن القديم يعني وقد القديم.28 هو وحده اإلله كان ملا إله
عىل املتقدم هو اللغة يف والقديم البداية.29 منذ مستمر الوجود إن إذ سابق، عدم نفي إثبات
ابتداء بال يزل لم أنه يعني فإنه هللا صفات يف ا أمَّ البرش. صفات يف وهذه الوجود، يف غريه
جميع عىل املتقدم واآلخر، األوَّل هو الوجود، يف غريه عىل تقدم يزال، وال يزل لم انتهاء، وال
قديم معنى وأثبت املحدثات، عىل متقدم كائن هللا أن البعض وأنكر لغاية.30 ال املحدثات
املبالغة رشيط عىل الوجود يف املتقدم هو القديم قديم.31 أنه يزل لم ومعنى يزل لم أنه
الحوادث. يف املتقادم التقدم عىل أيًضا يطلق أنه أي لوجوده، أول ال بالذي يتخصص وال
فالقديم الزمان. وهو الِقَدم مضمون يظهر وهنا قديًما.32 وعتق تقادم ما ي تَُسمِّ فاللغة
عند والزمان هللا. عىل يجوز ال والتجدد متجدد. عرض الزمان زمان.33 عليه يجري ال ما
ولكن األعظم، الفلك حركة أو العدم عليه يجوز ال لذاته، واجب مجرد، جوهر الفالسفة
يلزم وال أوقات يف فعله يتم وال «هللا» يفعل كيف ولكن الزمانية. عن منزَّه «هللا» وجود
الزمان إجالًال، أكثر وأيهما َشأٍْن﴾؟ ِيف ُهَو يَْوٍم ﴿ُكلَّ إذن تعني وماذا املتجدد؟34 الزمان
أن قبل كائنًا يزل لم أنه قديم هللا أن يعني وال الخالق؟ املتجدد الزمان أم الرتيب الثابت
ألن واملكان؛ الزمان يف ِقَدم فالِقَدم أيًضا، املكان يخلق أن وقبل بل وحده، الزمان يخلق
يف أيًضا يكون ال فإنه مكانه، يف ليس أنه وكما املكان.35 يف وليست الزمان يف مقولة الِقَدم
يُعَرف أنه أي وآخر، أول له واملكان الزمان. نفي بالتبعية يقتيض املكان نفي ألن زمان؛
لذلك األبدية.36 أو كله الزمان يزول، وال يزل لم والنهاية، بالبداية به، ويُقَرن بالزمان

ص١٧٩-١٨٠). ج٢، ص٢٣٧-٢٣٨؛ ج١، (مقاالت، البغداديني بعض هؤالء 28

ص٢١. االقتصاد، 29
ص٢٣٧-٢٣٨؛ ج١، (مقاالت، الجبائي رأي هو وهذا ص٢١٦. ج١، مقاالت، ص١٧؛ الكالم، بحر 30

ص١٨٨-١٨٩). ص٢٧٩-١٨٠، ج٢،
ص١٧٩-١٨٠). ج٢، ص٢٣٧-٢٣٨؛ ج١، (مقاالت، عباد إنكار هو هذا 31

﴿إِْفٌك اْلَقِديِم﴾، ﴿َكاْلُعْرُجوِن بآيتي: مستشهًدا ص٢٥١–٢٥٥). (الشامل، األشعري رأي هو هذا 32

َقِديٌم﴾.
ص٣٣٣. الِفَرق، ص٢١٦؛ ج١، مقاالت، ص٦٦؛ اإلسفراييني، ص٦٥؛ التفتازاني، ص٦٥؛ النسفية، 33

ص٨٩-٩٠). التام، (التحقيق املعتزلة اعرتاض هو هذا 34

ص٢. الكالم، بحر 35

ص٤٢). (اإلنصاف، الشبيل رأي هو هذا 36
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والرسمدي له، نهاية ال ما واألبدي له، أول ال ما األزيل قديم، بمعنى أيًضا أزيل لفظ يستعمل
والتقدم، ل األوَّ بالتأليه، التقليدي الفلسفي اإلحساس هو وهذا نهاية. وال له أول ال ما
بالرضورة يكون ال فالزمان الزمان، يف أولوية هناك كانت ولو حتى الخلق.37 قبل موجود
اإلنساني: الزمان من إسقاط إال الطبيعي الزمان وما خالص، إنساني الزمان طبيعيٍّا. زمانًا
املتكلمون يتفق ويكاد الوحيد. الزماني املوجود هو اإلنسان الزمان، يف تعيش ال األشياء
جميع عىل واملتقدم لوجوده،38 أول ال الذي وهو للقديم، وأخري واحد معنى عىل والحكماء
مظاهر لكل ومنع إطالق فاألزلية أزيل.40 أنه له أول ال بأنه القول يعني وال املحدثات.39
لفظ عكس عىل َواْآلِخُر﴾ ُل اْألَوَّ ﴿ُهَو لفظرشيف األوَّل لفظ حال أية عىل اإلنساني.41 النقص

إجماًعا.42 إال يُطَلق ال الذي القديم
الوصف يصح وال سواه. يشء وال كائنًا يزل لم أنه ل األوَّ يعني ل؟ األوَّ يعني ماذا ولكن
ووجوًدا، معرفًة وعمًال، نظًرا األوَّل أنه أي كائنة، غري بأشياء عالم وهو إال موجود بأنه
موجوًدا يزل لم ل األوَّ اآلخر البعض وعند موجود.43 وهو إال يشء ال أنه يرى من عند وهذا
أن األمر حقيقة ويف كائنة. غري أشياء يعلمها األشياء كانت وإن موجود، سواه يشء وال
وهو األعداد، سلسلة تبدأ منه الذي الريايض الواحد هو فاألول معاٍن. عدة عىل يُطَلق ل األوَّ
املنطقي ل األوَّ وهناك السلبية. األعداد وهي ،٢− ،١− هناك ألن مطلًقا ليس الحقيقة يف
بوجود مرشوط خالص عقيل أول ولكنه املعرفة، نظرية يف األوَّل التجربة، عىل السابق
طبيعي أول وهو الكون، نشأة دراسة من معرفته يمكن الذي الكوني ل األوَّ وهناك الذهن.
فاألب السبق، بمعنى الزمان إىل بالنسبة ل األوَّ وهناك مطلًقا. صوريٍّا أوًَّال وليس نسبي

ص٢١٧. ج١، مقاالت، 37

ص١٨١-١٨٢. الخمسة، األصول رشح 38

اللسان، إطالق يف قديًما ى يَُسمَّ فإنه متطاوًال زمنًا وتقادم وجوده استمر موجود كل اإلسفراييني عند 39

املتقدمني جميع وعند ص٣). الباجوري، ص٣١–٣٣؛ (اإلرشاد، اْلَقِديِم﴾ َكاْلُعْرُجوِن َعاَد ﴿َحتَّى مثل:
ص٦١٧-٦١٨). الشامل، ص٢٣٧-٢٣٨؛ ج١، (مقاالت، كذلك األشاعرة مشايخ من

ص١٥٥). (الِفَرق، معمر رأي هو هذا 40

للحياة بالنسبة واملوت العلم، إىل بالنسبة الشك أو كالجهل واآلفات األضداد ملنع ضمان «األزلية 41

ص٢٥-٢٦). (اللمع، والبرص» للسمع بالنسبة والعمى والصمم القدرة، إىل بالنسبة والعجز
ص١٥٠-١٥١. النضيد، الدر 42
ص١٩٩-٢٠٠. ج٢، مقاالت، 43
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حيث من األوَّل وهناك مطلًقا. أوًَّال وليس آخر إىل يحتاج أول ولكنه االبن، إىل بالنسبة أول
وهو الشعور إىل بالنسبة ل األوَّ وهناك نسبي. أول أيًضا وهو السباق، يف واملنافسة الجهد
لم الشعور. بحالة مرشوط خالص نفيس أول وهو إليه، يتبادر ما وأول فيه، اليشء نشأة
ليس إذن له أول ال فالذي «هللا». وهو القيمة أو والرتبة الرشف حيث من األوَّل إال إذن يبَق
بأنه بحر يوصف عندما إنسانية مبالغة عن تعبري بل ليشء، قياًسا أو موضوع عىل حكًما
صيغة عن للتعبري إنشائي أسلوب فهو له. أول ال بأنه طويل شارع أو طابور أو له أول ال
وصف واملبالغة له. أول ال بأنه يوصف عندما «هللا» عن للتعبري أيًضا تستعمل التي املبالغة
أطراف. ذو ومحدد ونهاية، أول له الواقع موضوعيٍّا. خربيٍّا وصًفا وليست إنشائي أدبي
ألوان من لون الدينية والتجربة األدبية، التعبريات من جزءًا الدينية التعبريات كانت لذلك
أسلوبًا أنجح والصوفية شعر. بال وشعراء أدب، بال أدباء الكالم فعلماء األدبية، التجارب
قريحة، وأصحاب تجارب أصحاب فهم بالشعر، مواجيدهم عن عربوا عندما توفيًقا وأكثر

برهان. أصحاب وأقلهم وخطابة جدل أهل معارضة، قادة أو سلطة دعاة واملتكلمون
أن حني يف األثر، لعدم املقارن بالقصد مسبوق ألنه املختار؛ تأثري ينايف والِقَدم
أي قصدي، وجود الحادث وجود اإليجاد. قصد إىل أو املختار إىل يستند الذي هو الحدوث
الحادث هو وهذا اإليجاد. قصد يف العالم فيخلق به، الشعور لحظة يف يوجد الوجود أن
وانعدام واالختيار التأثري نفي خصائص من يكون وملاذا القصدي. الحادث أو الذاتي
والقصد الفاعلية، عن تعبريًا والتأثري الحرية، عن تعبريًا االختيار كان إذا والغائية؟ القصد
ملاذا قصد؟ أو غائية أو فاعلية أو حرية بال القديم يتصور فلماذا الحياة، عن تعبريًا والغائية
الحسن بموضوع القديم ارتبط لذلك وتوقًفا؟44 وثبوتًا وسكونًا وفراًغا موتًا الِقَدم يكون
وعند لحسنه، يفعل ما يفعل املعتزلة عند فالقديم والغائية، واألصلح والصالح والقبح
والوحي الوحي، بناء هي والغائية الغائية، القديم يمنع وكيف تقدير.45 غري من األشاعرة

محال» املوجود إيجاد إىل القصد فإن األثر، لعدم املقارن بالقصد مسبوق ألنه املختار تأثري «ينايف 44

استناده يمتنع بالزمان والقديم اتفاًقا، املختار القادر إىل القديم يستند «ال ص٥٩). األنوار، (طوالع
ز جوَّ اآلمدي ولكن ص٢٧٦). (املقاصد، رضورة» للعدم مقارن اإليجاد إىل القصد ألن املختار إىل
املحصل، ص٧٤–٧٦؛ (املواقف، إيجابًا اإليجاد لسبق قصًدا اإليجاد سبق وقال املختار إىل القديم استناد

ص٥٥-٥٦).
والعقل والقبح الحسن عن الغائي» «العقل الثامن: الفصل أيًضا انظر ص٦١٨–٦٢٠؛ الشامل، 45

واألصلح. والصالح والنقل
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الغائية، عىل قضاءً الِقَدم إثبات يكون كيف القدماء؟ يتصور كما للقديم صفة وهو كالم،
الذي االستقالل هذا وفعًال، وشعوًرا عقًال اإلنسان استقالل عىل قضاء الغائية عىل والقضاء

فيه.46 واكتماله الوحي غاية هو
بل قديًما ليس لديهم فاهلل بالِقَدم، الذات وصف عىل فعل رد أكرب الكرامية وتمثل
بأمر أو باإلرادة ا إمَّ اإليجاد يف إليه تحتاج والحوادث به، الحوادث تقوم للحوادث، محالٍّ
فاالعرتاضات هللا.47 هو والتاريخ التاريخ، هو هللا فيجعل هلل، الفاعلية يعطي ما وهو كن،
فارغة، صورية قبلية وليس ونشاط وحركة وفعل ذاتية القبلية أن مثل قوية الِقَدم عىل
دام ما وأنه كمال، إىل كمال من وتنتقل وتتالحق، تتجدد أن يمكن الكمال صفات وأن
يخلو ال فما وضده، اليشء عن تخلو ال والذات حادث، الحادث ولهذا حادث صفة لكل
ويزيد يشء.48 هللا أن يتصورون الذين األشاعرة باعرتاف وهو حادث، فهو الحوادث عن
بالحوادث إال تتصور ال الصفات أن مثل أخرى، اعرتاضات االعرتاضات هذه عىل الكرامية
ما ورأى قبله يُسمع لم ما الباري سمع إلخ. … واملبرص والبرص واملسموع، السمع مثل
عالم، بال إله وال موضوع بال ذات فال وتبرص. تسمع له يحدث أن فيجب قبله، يَُر لم
خالًقا صار هللا وإن له، ومربًِّرا للقدم تعريًفا ليس بالعدم سبقه عدم بمعنى الِقَدم وإن
ولكن هللا، عىل العالم بقياس العالم ِقَدم إلثبات الحجة نفس وهي يكن، لم أن بعد للعالم
ذلك ومعنى العالم، خلق ألنه «هللا» بذات حادثة الصفات العالم.49 عىل هللا بقياس هنا
أو حادثًا تسميته إذن يمكن له. فاعًال صار ثم للعالم فاعًال يكن لم للحوادث، محل أنه
للمرئيات وإدراكه وإرادته أقواله َشأٍْن﴾.50 ِيف ُهَو يَْوٍم ﴿ُكلَّ معنى إىل أقرب وهو حاًال.

التاريخ. يف كغائية الوحي عن املقدمة خاصة البرشي، الجنس تربية لسنج: كتابنا: انظر 46
بمنزله النشار سامي عيل الدكتور املرحوم األستاذ قابلت فرنسا، من عودتنا إثر ١٩٦٦ عام صيف يف 47

هي هذه كرام، بن محمد هذا قال: واملستقبل، والغائية والتاريخ هللا عن حديثي وبعد باإلسكندرية،
الفقه. أصول بعلم مشغوًال كنت إذ حينها يف لذلك ألتفت ولم الكرامية.

حادثة، له يُقال فال وتجدد له وجود ال ما ا أمَّ العدم، بعد املوجود بأنه الحادث اإليجي يعرِّف 48

واإلضافات املعلومات) بتجدد تتجدد العاملية إن قال الذي الحسن أبو إال تجددها يُِجز (لم األحوال فمثل
ص٢٧٥). (املواقف، به هللا اتصاف يستحيل ما إىل فانسب والسلوب،

ص٩٢-٩٣. التام، التحقيق 49
ج٢، امللل، ص٣٤–٣٦؛ الدِّين، أصول معالم ص١١٤-١١٥؛ املحصل، ص٢٧٥–٢٧٧؛ املواقف، 50

ص١٩.
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للمحدث. وإحداث للمخلوق خلق «كن» لليشء قوله فيه. حادثة أعراض واملسموعات،
كثرية أعراض حدوث بعد إال العالم يف يشء يموت ال للمخلوق. إفناء «افَن» لليشء وقوله
حادثة بألفاظ قول وهو «كن»، وقوله الحادث، ذلك لحدوث إرادته منها «هللا»، ذات يف
حدوث بعد إال العالم من يشء يُعدم ال الحادث. بها يرى فيه تحدث ورؤية وأعراض،
أضعاف اإلله ذلك يف الحادثة والحوادث «افَن». قوله أو لعدمه إرادته فيه، كثرية أعراض
عن األخبار مثل كثرية حوادث ذاته يف وأعراضها.51 العالم أجسام من الحوادث أضعاف
يف يحدث وما واألحكام.52 والوعيد والوعد والقصص املنزلة والكتب واآلتية املاضية األمور
واإلعدام اإليجاد أي األحداث، بواسطة يحدث لذاته مباينًا يحدث وما بقدرته يحدث ذاته
واألعراض، الجواهر من باين ما واملحدث واإلرادات. األقوال من بقدرته ذاته يف الواقعني
يف ونشاطه هللا فاعلية تربز وهنا واملوجود. واإليجاد واملخلوق، الخلق بني الَفرق هو وهذا
بمثابة هنا «هللا» صفاته، التاريخ وقوانني ألوهيته، من جزءًا العالم حركة وتصبح العالم،
وملا القومي. وجداننا من التاريخي الوعي ضاع كفرقة الكرامية ذاعت وملا التاريخي. الوعي
يشء كل عىل األولوية لها وأصبح السلطة استقرت للدولة رسمية كفرقة األشعرية استقرت
الكرامية تركز تاريخ. وال حوادث بال العالم عىل األولوية هلل أن كما ومؤسسات شعب بال
فالواجب باملستحيل، الواجب عالقة وتقلب الحدوث، عىل بل الِقَدم عىل ليس الضد، عىل إذن
البعض فقال الخلق، تفصيل يف الكرامية اختلفت وقد الِقَدم.53 هو واملستحيل الحدوث هو
من ملوجودين يصلح واحد إيجاد اآلخر البعض وقال إعدام. عدم ولكل إيجاد، موجود لكل
ا.54 عامٍّ نوعيٍّا أو متجدًدا فرديٍّا يكون أن ا إمَّ فالخلق األجناسخمسة. وجعلوا واحد، جنس
أمر ليس وما املفعول، تحت يقع فعل وهو التكوين، أمر إىل ينقسم ذاته يف يحدث وما
وال مفعوالت.55 تحتها يقع وال القدرة عىل يدل تكليف ونهي تكليف، أو خرب ا إمَّ التكوين
النظر يف واملعنى، اللفظ يف واإلرادة، الكالم يف والفعل، القول يف واإلنسان «هللا» بني َفرق

ص٢١٧-٢١٨. الِفَرق، 51
ص٥٩-٦٠. العوام، كفاية 52

املرام، غاية ص٦٧؛ اعتقادات، ٢١٨؛ ص٢١٧، الِفَرق، ص٦٧؛ اعتقادات، ص١٤-١٥؛ ج٢. امللل، 53
ص١٨٠.

ص١٠٤-١٠٥. ص١١٤-١١٥، اإلقدام، نهاية ص١٥–١٧؛ ج٢، امللل، 54
ص١٨. ج٢، امللل، 55
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القول بني َفرق وهناك باملوضوع. الذات صلة حيث من واحدة حقيقة فكالهما والعمل،56
بينما الزمان، يف حركة أي تاريخ، فالحوادث التجسيم. وبني للحوادث محل «هللا» بأن
عقلية بحجج األمر يتعلق ال النهاية ويف اليشء.57 تصور يف ومادية املكان يف ثبوت التجسيم
الوعي هي برشية بتجربة األمر يتعلق بل التناقض، يف الخصم وإيقاع منطقية وبراهني
للبرشية. تجسيًدا باعتباره والوحي للعالم، تاريًخا باعتباره هللا الشامل، بالتاريخ الكيل
الجماهري وحركة إرادته، والشعوب األنبياء والجماعات، األفراد وأفعال هللا، قول الوحي
بني والتقدم، «هللا» بني ربطت التي التاريخ فلسفات كل مع يتفق ما وهو ونشاطه، فعله

مساره. وقوانني التاريخ وحركة «هللا» صفات
شاركها بل للحوادث، محالٍّ «هللا» وجعل الحدوث عن دفاًعا وحدها الكرامية تقف ولم
اختيار أنه يعني وذلك األخرى، الدينية الِفَرق وبعض والباطنية املعتزلة وبعض الحكماء
متقادم، أي قديم فالعالم العالم، بِقَدم الدهرية فقالت محًضا. «كفًرا» وليس وارد عقيل
الصانع إىل ِقَدمه اعتقاد مع العالم الحكماء أسند ولقد العالم.58 جواهر يف متحقق وهذا
اإلضافات أثبتوا كما بالذات. موجب ألنه الفاعل إىل وأسندوه بالذات، موجب أنه العتقادهم
أحواًال، البعض وأثبتها الصفات ِقَدم أنكروا فقد املعتزلة ا أمَّ والقبلية. املعية عروض مع
أجل من الحدوث الباطنية تلفظ ال وكذلك والعدم.59 الوجود بني واسطة يتغري، والحال
والفطرة.60 الخلق واملحدث والكلمة، األمر هو القديم فيكون للمحدث االعتبار ترد بل الِقَدم،

بما العالم مثل مفعوالت وإرادته لقوله ثم وإرادتنا، قولنا جنس من وإرادته هللا قول البعض: قال 56

جنس من ونون كاف كن قول فإن ذلك، مثل وقولنا بإرادتنا يحصل أن فيلزم واألرض، السموات فيه
َفرق. بال أقوالنا

القائم بالجسم فأراد التجسيم، إىل ردها حتى كرام بن محمد مقالة ترميم يف الهيصم ابن اجتهد 57
تفصيل أيًضا انظر ص١٨-١٩؛ ج٢، (امللل، واملماسة املجاورة ونفى والبينونة، الفوقية مثل بالذات
إبطال أيًضا وانظر ص١١٥–١٢٢؛ اإلقدام، نهاية يف املتكلمني طريق وهما اإللزام، يف واملناقضة الربهان
ص١٨٦–١٩٣؛ املرام، غاية ص٤٤–٤٦؛ اإلرشاد، ص١٥٩؛ األنوار، طوالع يف الكرامية لحجج األشاعرة

ص١٤٣–١٥٣). ج٢، الدواني، ص٤٣؛ ج٢، العضدية،
ص٢٥١–٢٥٥. الشامل، 58

حالة وهي واأللوهية، والقادرية والعاملية والحيية املوجودية وهي لها، أول ال خمسة أحواًال أثبتوا 59
ص٥٥–٥٧؛ املحصل ص٢٧٦؛ املقاصد ص٥٩؛ األنوار (طوالع للذات مميزة لألربع، علة هاشم أبو أثبتها

محل. يف ال حادثتني وكراهة بإرادة الجبائي قال كما ص٩٠). التام، التحقيق ص٥٧؛ التلخيص،
ص١٤٧. ج٢، امللل، 60
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عهود املسلمني وبني بينها ِفَرق وهي بالحدوث، تقول األخرى الدينية الِفَرق بعض إن بل
بالحدوث تقول املسلمني علماء إليها انتسب أخرى ِفَرق وهناك املجوس.61 مثل رشعية
خالل من وذلك به، القول يستبعدون ال السنة وأهل أنفسهم األشاعرة إن بل كذلك.62
رفع وهو النسخ إثبات خالل من أو الذات عىل الزائدة الصفات وهي القدماء، بتعدد القول
عدم إن والحدوث. والتبدل بالتغري وقول وجود بعد عدم إثبات وهو انتهاؤه، أو الحكم
يوافقون العالم أكثر فإن وخوف، جبن بل وغباء، جهل الكرامية رأي يف بالحدوث االعرتاف
ِقَدم تمثلت التي السلطة لقهر واتقاءً الشائع من خوًفا باللسان أنكروه وإن هللا حدوث عىل

فيه. له للعالم مشاركة دون بالحكم وتفرده الحاكم سلطة عن دفاًعا «هللا»
إذا ألنه األشاعرة بعض ينكره القدماء، عند عليها تنازًعا الصفات أكثر من الِقَدم إن
ال اعتباري أمر أنه أي تقرير، ثم تصوير فذلك صفة، أنه أو تعريفسلبي فإنه له أول ال كان
التأليه بها املقصود الصفة أن إله أنه الِقَدم معنى إن قال من يدل كما الواقع.63 يف له وجود
لهذا وصًفا وليس مشخص كائن تأليه بها املقصود شعورية عملية أنها أي إال،64 ليس
مرتبة إلعالن إنسانية مقولة هي بل ليشء، موضوعية ليسصفة إذن الِقَدم بالفعل. الكائن
يف واألقدمية والعمر، السن يف واألقدمية والدرجات، الرتب يف األقدمية أتت هنا ومن الرشف،
إليه تنسب أن أو اإلطالق عىل بالِقَدم «هللا» يوصف أن يجوز ال لذلك والوظائف؛ التعيينات
وجود يوجد ال إنسانية. تجربة بل طبيعية، مقولة ليس الزمان أن كما إنسانية.65 تجربة
ال الطبيعة. عىل اإلنسان من إسقاط الطبيعي الزمان عليه. الحق وآخر الزمان عىل سابق
عىل ساعد وقد واكتمال. نضج تجربة حياة، تجربة الزمان بل الطبيعة، يف زمان يوجد
وكل األربعة. والفصول الشمس حول األرض ودوران والنهار، الليل تعاقب اإلسقاط هذا

محدث. شيطان أحدهما صانعني وأثبتوا به، قائم حادث كل املجوس: قالت 61

والنفس، الباري وهما فاعالن حيان اثنان خمسة: قدماء أثبتوا املجوس. من الحرنانيون هم 62

(املحصل، والفضاء الدهر وهما منفعالن وال فاعالن وال حيان ال واثنان الهيوىل، وهو منفعل وواحد
القدماء يف «القول كتاب فيه وعمل املذهب هذا إىل الرازي الطبيب زكريا ابن مال وقد ص٥٦-٥٧).

ص٥٦-٥٧). املحصل، ص٧٤–٧٦؛ املواقف، ص٥٧؛ (التلخيص، الخمسة»
ص٢٩٧. املواقف، 63

ص١٧٩-١٨٠. ج٢، مقاالت، 64

ج١، (مقاالت، الوجوه» من وجه عىل قديم الباري إن أقول «ال املتقدمني: بعض قال لذلك 65

ص٢٣٧-٢٣٨).
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والِقَدم الطبيعية. الظواهر يزمن الذي هو واإلنسان زمان، بال أو الزمان خارج يتم ذلك
البعد اإلنسان وتعطي التاريخ، يف اإلنساني الوجود جذور إىل تشري تاريخية تجربة أيًضا
املايض ودروس الخربات وتراكم التاريخي بالعمق وتمده للواقع، لرؤياه الالزم التاريخي
يف ظهر تاريخيٍّا وعيًا باعتباره بالزمان اإلنسان وعي هو إذن الِقَدم التاريخ. وتجربة
لدى أي اليهودي، والوعي النهرين بني ما حضارات ووعي الصيني والوعي املرصي الوعي
فلسفة علم نشأة وراء كان الذي الوعي وهو األمريكي، الوعي يف وغاب التاريخية، الشعوب
تحررية كحركات الجذور عن والبحث األصول إىل العودة حركات وتنشأ الغرب. يف التاريخ
عرص يف الحال كان كما وإحياء نهضة حركات وتكون الهوية، وتمييع العرص تغريب ضد
الِقَدم أن يظن من يخطئ لذلك املعارصة؛ السلفية الحركة ويف الغرب، يف الديني اإلصالح
السبق أي «التقدم» من الِقَدم إن إذ فحسب، القديم عن والبحث املايض إىل العودة يعني
صفة تكشف وبالتايل الوراء، إىل الحركة أي التقادم من وليس األمام، إىل الحركة واللحاق،
فاملتقدم املستقبيل. الوعي قضية أيًضا تضع بل التاريخي الوعي عن فقط ليس الِقَدم
األمام إىل التوجه أو الوراء إىل الرجوع يكون وبالتايل املتقدم، يعني والسابق السابق، يعني

تقدم.66 حركة كالهما
املعتق والخمر القديم كالجبن بعضاألحيان يف مقبولة صفة يكون قد الِقَدم كان فإذا
القديم والحذاء القديم كاملنزل البىل بمعنى سلبي بمعنى أيًضا يكون فإنه القديم، واألثر
«من بالقديم الشعبي الوعي ارتباط من العامية األمثال يف يتضح ما وهو القديمة. والنكتة
بأحوال التأزم يف تبدو قد ذلك خطورة ولكن زمان. أيام عىل والتحرس تاه» قديمه فات
العرص، أزمة عىل فعل كرد السلفية الحركات فتظهر منه، العاجز موقف ووقوف العرص،
لعالم استبصار أو تجاوز أي دون وثورًة حلًما وتعويًضا، املايضخالًصا إىل العودة يف تجد
كما العضوض.67 امللك من أفضل الراشدة والخالفة العرصي، من أفضل فالبدائي جديد.
وبالتايل أكرب ورشف أعظم قيمة فله الجديد، عىل املستمرة أولويته يف القديم خطورة تبدو
االتِّباع إىل أقرب كله الحضارة نمط ويكون اإلبداع، وينتهي الخلق، ويقل الجدة، تستحيل
ال اإلنسانية التجربة ويف التجديد. إىل منها التقليد إىل أقرب الروح وتكون اإلبداع، إىل منه

أن قبل األسد بأن الوقتي الرتاجع حركة لتربير باستمرار النضال معارك يف سيايس تشبيه هناك 66

الوراء. إىل خطوات يرتاجع فريسته إىل ينطلق
اإلمامة. عن عرش الثاني الفصل انظر 67
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الوجود عن الجديد يعرب الفني الخلق ففي باستمرار. الجديد عىل األولوية للقديم يكون
الشباب يعرب الحياة، ويف جامًدا. عقليٍّا ساكنًا فارًغا صوريٍّا إال يكون ال الذي القديم من أكثر
عىل واإلبقاء والتقليد املحافظة جانب إىل يتحولون الذين الشيوخ من أكثر الحياة فورة عن
توقفت وإال القديم، عىل املستمرة األولوية للجديد يكون الحياة مظاهر ويف القائمة. األوضاع
واستمراره تطويره ولكن القديم، عن االنقطاع هنا الجديد يعني وال العامة. الحياة صور
وبتغري متغري، والواقع واقع، عن يعرب كالهما والجديد القديم وأشكاله. صوره تغيري مع
الواقع آخر. شكل إال هو ما والجديد للواقع، شكل إال هو ما القديم األشكال. تتغري الواقع
بالجديد القديم عالقة الجديد. شكله يفرض بل قديمة، مرحلة شكل يأخذ ال حاليٍّا املتغري
«هللا» وصف رشف. أو أولوية عالقة وليست التاريخ يف تحدث زمانية حركية عالقة إذن
ثمن.68 بال اإلنسان عىل القضاء أجل من للعالم تدمريية نزعة بالحدوث واإلنسان بالِقَدم
إىل قديم ملوصوف صفة مجرد من الِقَدم صفة تحول ورأوا لألمر، الفقهاء تنبه وقد
الِقَدم كان سواء لغة، قضية القضية أن عىل يدل مما صفًة، ال اسًما القديم فيصبح اسم
البعض ج تحرَّ لذلك مصطلًحا؛ يكون أن دون لفظ مجرد أو اسًما أم صفة أم لذات وصًفا
اإلطالق إنما الوجود، واجب بألفاظ وال به يرد لم القطعي السمع ألن القديم لفظ إطالق من
تغيريها. يمكن البرش اختيار من فهي وبالتايل مستحدثة، نفسها األلفاظ باإلجماع.69 للفظ
واإلجماع عرص، إىل عرص من يتغري واإلجماع اإلجماع، أقرها ولكن السمع بها يرد لم

ص١٧٩-١٨٠). ج٢، (مقاالت، قديم الباري إن يقول ال كان أنه الفالسفة بعض عن ُحكي لذلك 68
«القديم». هللا أسماء يف اإلسالم أهل أحدثه «ومما حزم: ابن ويقول ص١٥٠-١٥١. النضيد، الدر 69
قال: وقد نفسه. يسمِّ لم بما هللا ى يَُسمَّ أن يجوز وال البتة، نص به يصح لم ألنه البتة؛ يجوز ال وهذا
يجوز فال املخلوقني، صفات من القديم أن فصح اْلَقِديِم﴾، َكاْلُعْرُجوِن َعاَد َحتَّى َمنَاِزَل ْرنَاُه َقدَّ ﴿َواْلَقَمَر
هذا من أقدم اليشء هذا أن أي الزمانية، القدمية من اللغة يف القديم يُعَرف وإنما بذلك. هللا ى يَُسمَّ أن
ال الذي االسم هو فهذا أول، بلفظ التسمية هذه عن هللا أغنى وقد هللا. عن منفيٌّ وهذا محصورة، بمدة
وال باالستدالل. ى يَُسمَّ أن يجوز ال هللا إن بالربهان قلنا وقد يزل. لم أنه معنى وهو غريه، فيه يشاركه
يزل لم إثباتًا قديًما سماه من وبني للعدم ونفيًا للوجود إثباتًا جسًما ربه ي يَُسمِّ إنه قال من بني َفرق
كاألجسام جعله ألنه الحد جسًما سماه من قال فإن نص. به يأِت لم اللفظني كال ألن للحدوث؛ ونفيًا
أكذبه قدماء العالم يف ليس قال فإن كالقدماء. جعله ألنه أسمائه يف الحد قديًما سماه ومن له قيل
هذا من أقدم اليشء هذا اللغة يف قائل كل يقول إذ القرآن، نزل بها التي اللغة وأكذبته ذكرنا بما القرآن
ويقول ص١٣٦-١٣٧). ج٢، (الفصل، يشء» كل يف وهكذا قديم، وشيخ قديم وزمان قديم أمر وهذا

ص١٤٦). ج٢، (الفصل، القديم» هللا ى يَُسمَّ أن يحل «ال أيًضا:
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الفقهاء رفض والحاجات. واملصالح الظروف لتغري نظًرا الالحق لإلجماع ملزم غري السابق
وصف ألنه «هللا»؛ أسماء من اسًما اعتباره أو الدِّين أصول علم يف كمصطلح اللفظ استعمال
أكثر التقدم يعني ومشتقاته «ِقَدم» األصيل اللفظ أن والحقيقة للخالق. وليس للمخلوق
التي القليلة واملرات الذات، ِقَدم يعني مما أكثر األفعال تقديم ويعني الِقَدم، يعني مما
لألشياء أو للتقليد أو للضالل أو لإلفك سلبي بمعنى يُطَلق كان إنما القديم فيها يعني

القديم؟ وصف «هللا» عىل يُطَلق فكيف البالية.70

صياغات يف األمام إىل حركة أي تقدم، بمعنى منها ٣٦ مرة، ٤٩ القرآن يف «ِقَدم» اللفظ أصل ذكر 70

مثًال: الصالحة، األعمال وتقديم الخري يف التقدم معنى وتفيد واملضارع، املايض منها عديدة، وأزمنة
ُ ﴿يُنَبَّأ ،(٢٤ :١٥) ِمنُْكْم﴾ اْلُمْستَْقِدِمنَي َعِلْمنَا ﴿َوَلَقْد ،(٣٧ :٧٤) َر﴾ يَتَأَخَّ أَْو َم يَتََقدَّ أَْن ِمنُْكْم َشاءَ ﴿ِلَمْن
أغلب ويف .(١٨ :٥٩) َرْت﴾ َوأَخَّ َمْت َقدَّ َما نَْفٌس ﴿َعِلَمْت ،(١٣ :٧٥) َر﴾ َوأَخَّ َم َقدَّ ِبَما يَْوَمِئٍذ اْإلِنَْساُن
والثبات الصدق بمعنى الرجل قدم بمعنى مرات ٨ ومنها السيئة، األعمال أي سلبي، بمعنى األحيان
َلِفي إِنََّك تَاهللِ ﴿َقالُوا للضالل: سلبي بمعنى القديم بمعنى فقط مرات ٤ ومنها والنضال، والجهاد
أو ،(١١ :٤٦) َقِديٌم﴾ إِْفٌك َهذَا َفَسيَُقولُوَن ِبِه يَْهتَُدوا َلْم ﴿َوإِذْ لإلفك: أو ،(٩٥ :١٢) اْلَقِديِم﴾ َضَالِلَك
أشار الذي املعنى وهو ،(٣٩ :٣٦) اْلَقِديِم﴾ َكاْلُعْرُجوِن َعاَد َحتَّى َمنَاِزَل ْرنَاُه َقدَّ ﴿َواْلَقَمَر مثل: لألشياء
(٧٥-٧٦ :٢٦) اْألَْقَدُموَن﴾ َوآبَاُؤُكُم أَنْتُْم * تَْعبُُدوَن ُكنْتُْم َما أََفَرأَيْتُْم ﴿َقاَل مثل: للتقاليد أو القدماء، إليه

واملصلحة. اإليمان مع والواقع، العقل مع املتفق الجديد ونرصة عليها الثورة أجل من
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للذات وصف ثالث البقاء (1)

من نهائي ال آخر، وال له أول ال فالوجود والِقَدم. الوجود بعد للذات وصف ثالث هو البقاء
وقد له. نهاية ال ما يعني البقاء فإن له، أول ال ما يعني الِقَدم كان فإذا والنهاية، البداية
بناء بعد تباًعا الصفات هذه ظهور عىل يدل مما والِقَدم.1 بالوجود ويكتفي البقاء يُذَكر ال
واالستواء الِقَدم مع عليها املختلف الصفات من يظهر وقد الذات. وتصورات العقائد نسق
الست األوصاف نهاية يف والتكوين واليد واألصبع والِقَدم والجنب والعينني واليد والوجه
ل «األوَّ يف األوَّل مع اآلخر يذكر وقد النسق.2 يف نفسه وفرض ظهوره بداية عىل يدل مما
مما عقلية، صياغات دون إنشائية عبارات يف والبعيد» القريب والباطن، الظاهر واآلخر،
يف تستقر حتى واالنفعاالت والعواطف املواجيد من كنوع الصفة ظهور بداية عن يكشف
والِقَدم. الوجود صفتي مثل الحدوث بدليل البداية يف ارتبط وقد املتأخر.3 العقيل النسق
كائن أي باٍق، فعل اسم أنها عىل املحدث ألوصاف الحدوث دليل ذكر بعد البقاء فيُذَكر
يف ويذكر أحد.4 واحد، قديم، موجود، بعد مجرد، وصف إىل تتحول أن قبل مشخص

املحيط. الخمسة، األصول رشح 1

ص١٣٥-١٣٦. املرام، غاية ص٢٩٦-٢٩٧؛ املواقف، 2
ص٤٢. اإلنصاف، 3
ص١٨. اإلنصاف، 4



(٢) الثورة إىل العقيدة من

عىل يدل مما البقاء، صفة دون لدوامه آخر ال أنه عىل واألول الِقَدم بعد إنشائية صيغة
استحالة مع الوجود واجب بعد التمهيدات يف يذكر وقد املصطلح.5 عىل سابقة التجربة أن
أو العدم طرد استحالة أنه عىل صفة العرشين ضمن سلبية صيغة يف يُذكر وقد الفناء.6
السلب وأن األضداد، من أنه إال سلبيٍّا وصًفا يكن لم وإن أنه عىل يدل مما العدم إحالة
عىل تدل مستقلة كمسألة البقاء يظهر ثم التشبيه.7 عىل سابق والتنزيه اإليجاب، أصل
تعبري مجرد من مستقل وصف إىل ويتحول ويتفرد، ويُصاغ يتموضع بدأ الوصف أن
السبع، املعاني صفات مع البقاء صفة وتتداخل والتعظيم.8 اإلجالل عواطف عن إنشائي
التشبيه.9 صفات وقبل السبع املعاني صفات بعد ذات كصفة وليس معنًى كصفة وتظهر
وجب فيما للقديم نتيجة وكأنه الوجود، إال منها يذكر وال السبع الصفات بعد يأتي وقد
أنه وعىل ببقاء، باٍق الذات أن وهو للمعاني إثبات أنه عىل ويثبت بقاؤه.10 وجب قدمه
ويظهر عليها.11 مختلف ثبوتية صفة وأنها الجميع عليه اتفق مما وليس األشعري، قول
التنزيه صفات وبعد الرؤية،12 وقبل السبع املعاني صفات وبعد الذات أوصاف بعد البقاء
السمع وهي السبع، الصفات من قسم فيها يدخل مجموعة يف البقاء يظهر كما والوحدانية.
اإلقرار يف األوصاف من أخرى مجموعة يف باٍق وصف ويظهر والبقاء.13 والكالم والبرص
الذات ألوصاف إحصاء أول ويف يشء.14 كمثله ليس واحد، موجود، أوصاف: بعد بالتوحيد
الِقَدم بعد البقاء يذكر وقد والِقَدم.15 الوجود بعد وصف ثالث أنه عىل البقاء يظهر عرش يف

ص٣٣. اإلنصاف، 5
ص٢. التقديس، أساس 6
ص٨١. الدِّين، أصول 7

ص٣٧. اإلنصاف، 8
ص٥٨. معالم، ص١٠٨-١٠٩؛ الدِّين، أصول 9

ص١٣٨–١٤٠، ص٧٨، (اإلرشاد، الوجود مستمر الرب ص٢٣. النظامية، ص١٨٣؛ األنوار، طوالع 10

البقاء). صفة الكالم
ص١٢٦. املحصل، 11

ص٥٨. الدِّين، أصول معالم 12

ص١٨٣. األنوار، طوالع 13

ص٢٣. اإلنصاف، 14
ص٢٢-٢٣. االقتصاد، 15
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ويف ست يف للصفات النظري البقاء يستقر وعندما الحدوث.16 دليل يف الوجود دخول بعد
يجب فيما وصف كثالث البقاء يظهر صفة عرشون هلل يجب ما وجعل الثالثة العقل أحكام
العرشين الصفات من هللا عىل يستحيل فيما وصف كثالث العدم طرد نفي يف يظهر كما هلل
والعرشين، الخمسة األضداد كأحد يظهر كما البقاء. وجوب عىل الربهان يذكر كما املضادة.
عن املستغني أنه عىل هللا إال إله ال تفسري يف وصف كثالث أيًضا ويظهر البقاء.17 ضد الفناء
الرتكيب ونفي والبقاء الِقَدم يظهر الحديثة اإلصالحية الحركات بعض ويف سواه.18 ما كل

الواجب.19 كأحكام
ثالثي فهو والِقَدم، الوجود إلثبات األدلة عن منفصلة ليست البقاء إثبات عىل واألدلة
أو الذات عىل زائًدا إلثباته أدلته عن كصفة البقاء إثبات أدلة تنفصل ال كما واحد.20
باٍق الواجب ألن األشاعرة أثبته الصفات.21 موضوع يف الرئييس السؤال وهو الذات، عني
وليس اإلضافات، أو السلوب من ليس البقاء ألن معنى؛ به يقوم أن بد فال بالرضورة،
وإن البقاء أن والحقيقة كاألعراض.22 يبقى وال يوجد قد فاليشء عليه، زائد بل الوجود
من البقاء أن إال ليس أو بال منفية ليست له اللفظية الصورة وأن السلوب من يكن لم
عىل زائدة ليست صفة املعتزلة وعند اإليجاب. أصل السلب ويظل الفناء عكس األضداد
لذاته.23 الوجود واجب كان ملا بالبقاء باقيًا كان لو وألنه للوجود، استمرار ألنه الوجود

ص٣٤٣-٣٤٤). (املسائل، رسمدي باٍق سبحانه أنه يف 16

ص٥٩-٦٠. العوام، كفاية 17

الحصون، ص٣؛ الباجوري، ص٧؛ التوحيدية، العقيدة ص٣٥؛ العوام، كفاية ص٢–٦؛ السنوسية، 18
العبيد، وسيلة العقائد، زبد جامع الخريدة، الجوهرة، مثل: املتأخرة، العقائد كتب باقي وكذلك ص١٣؛

املغيث. القطر التام، التحقيق
ص٣١-٣٢. التوحيد، رسالة 19

ص٨٧. اإلرشاد، 20
ص١٠٨-١٠٩. الدِّين، أصول 21

ص١٠٩). ص١٢٣، ص٩٠، الدِّين، (أصول األشاعرة جمهور رأي وهو ص٩٤. التام، التحقيق 22
أن دون الوجود دائمة أزلية الصفات إن والقالنيس سعيد بن هللا عبد قال ولذلك األعراض. بقاء وأحالوا
اإلرشاد، ص١٠٩؛ الدِّين، (أصول موجودة) تزال ال كانت (وإن بها البقاء قيام الستحالة باقية إنها يقوال

ص١٣٨–١٤٠).
ص٩٠؛ الدِّين، (أصول واآلمدي الحرمني وإمام الباقالني رأي أيًضا وهذا ص٩٤. التام، التحقيق 23

ص١٨٣). األنوار، طوالع ص٥٨؛ الدِّين، أصول معالم ص١٢٦؛ املحصل،
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الدور لزم الذات إىل احتاج لو أنه األوىل الذات، عىل زائدة البقاء صفة لنفي حجتان وهناك
الذات.24 دون الواجب هو فكان الذات عن مستغنيًا وكان إليه محتاًجا الذات لكان وإال
البقاء عىل والدليل «هللا».25 عن ونفوه املمكنات يف البقاء فأثبتوا التوسط البعض حاول وقد
بصفة واملوصوف لذات، الصفة هذه يستحق أنه فهو يزال ال فيما موجوًدا يكن لم لو أنه
إىل أقرب وهو بالذات، الذات تفسري هو وهذا عليها، الخروج يجوز ال الذات صفات من

األشاعرة.26 ترفضه الذي بالطباع التفسري
الذي فإن الذات، عني هي أو الذات عىل زائدة كصفة البقاء إثبات عن النظر وبرصف
العدم؛ عليه يستحيل لذاته الوجود واجب كل أن هو املتكلمني جمهور عند البقاء عىل يدل
كان ولو حاصل. تحصيل يكون وبالتايل الوجود، واجب مفهوم يف متضمن البقاء أن أي
إثبات هو األمر حقيقة يف وهذا محدثًا، يكون املفتقر واملحتاج معدم إىل الحتاج للعدم قابًال
ينعدم قد أنه كما سلبيٍّا دليًال ويظل الخلف، برهان وهو الضد نفي طريق عن اليشء
معدم إلعدام أو لذاته انعدم ولو فاعلة. علة تشخيص إىل حاجة ما دون بطبيعته لذاته
تكرار هو االنعدام إبطال أن والحقيقة باطلة.27 وكلها رشوط لزوال أو ضد لطريان أو
وقد والفقر. والعوز الحاجة بألفاظ األفكار تشخيص عن يكشف وهو السابقة. للحجة
بالبقاء. الِقَدم وارتباط الضد استحالة أي القديم، عىل العدم استحالة إلثبات األدلة تكون
لقطع يعدم أن أو الِقَدم، بطل وإال ُمحال وهذا بقائه، الستحالة يعدم أن ا فإمَّ عدم فلو
عليه، ضد لطريان يعدم أن أو للحوادث محالٍّ ليس «هللا» ألن محال وهو فيه، البقاء أحداث
املوجود، إال ليس والباقي باٍق، إذن القديم محله.28 يف عدمه من أوىل ليس ألنه محال وهو
يوجد ال وأنه له، ضد ال والقديم أوىل، بقائه عدم كان انتفى فإذا بالضد، ينتفي ال والبقاء
يصدر متالزمة صفات والبقاء والِقَدم الوجود أن الحجج هذه من واضح لذاته.29 معدوم

ص٢٩٦-٢٩٧. املواقف، 24
ص١٢٦. التلخيص، 25

ص١٨٠-١٨١. الخمسة، األصول رشح 26

ص٥٨. الدِّين، أصول معالم ص٣٤٣-٣٤٤؛ املسائل، 27
التوحيد، رسالة ص٤٩؛ التمهيد، ص٢٢-٢٣؛ االقتصاد، ص٢٣؛ النظامية، ص٨١؛ الدِّين، أصول 28
السنوسية، ص٣؛ الباجوري، ص٣٥؛ العوام، كفاية ص١٩٤–١٩٧؛ الشامل، ص٢٧٧؛ املقاصد، ص٣١؛

ص٤. ص٢،
ص١٠٧–١٠٩. من الخمسة، األصول رشح 29
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أكثر الذهن يف اعتبارية أمور عن يكشف محكم، عقيل كنسق استنباًطا اآلخر من منها كل
بالفعل. الواقع يف موجوًدا يثبت مما

البقاء معنى (2)

ال ما فالقديم الثانية. بالصفة طبيعيٍّا ارتباًطا ويرتبط آخر، وال له نهاية ال ما البقاء يعني
ال فما والغاية، النهاية بني املتكلمون يخلط أن والعجيب له.30 نهاية ال ما والباقي له أول
تعني الغائية وكأن الفناء، عليه يجوز وال فيتناهى غاية، بذي ليس أنه يعني عندهم نهاية
يحدث قد الغاية تتحقق وعندما متناهية. ال تكون قد كقصد الغائية أن حني يف التناهي
مستمر، والبقاء متصلة فهي بعد تتحقق لم الغاية أن طاملا ولكن النهاية، وتقع التناهي
وال ينتهي ال الذي املستمر الوجود فهو الفانيات، جميع بعد ويبقى املكونات، يسبق البقاء
البقاء يُعَرف كما املطلق.31 االستمرار تحقق، أو غاية إىل ال نهاية، ال ما إىل املستمر يتوقف،
فكما للوجود. اآلخرية عدم هو الشائع املعنى ولكن العدم.32 واستحالة الوجود دوام بأنه
فالبقاء له أول ال ما يعني الِقَدم أن وكما النهاية، عدم البقاء فإن البداية، عدم الِقَدم أن
اآلخر ويعني بالرضورة.33 له آخر ال له أول ال وما واآلخر، األوَّل فهو له، آخر ال ما يعني
أو املستقبلة األخرى العوالم وجميع الدنيا فناء بعد يكون وأن العالم، فناء بعد يكون أن
وهنا للعوالم. تفضيل بال يشء كل يفنى أن بعد الباقي وأنه اليشء، سكون بعد األقل عىل
عىل ينص كما بقيا إن والنار. الجنة يف وتشخيصهما والعذاب النعيم فناء مشكلة تظهر
الرشع. أصل عارضذلك فنيا وإن البقاء، صفة يف «هللا» يشاركان فإنهما الوحي أصل ذلك

ص١٣٥-١٣٦. املرام، غاية ص٢٢٦؛ ج١، العضدية، ص٢١٦؛ ج١، مقاالت، ص١٧؛ الكالم، بحر 30

الباقي. هو اآلخر معنى املعتزلة بعض عند ص١٣٥-١٣٦. املرام، غاية ص٤٣؛ اإلنصاف، 31
َوْجَهُه﴾، إِالَّ َهاِلٌك ءٍ َيشْ ﴿ُكلُّ َربَِّك﴾، َوْجُه ﴿َويَبَْقى مثل: قرآنية آيات وتستعمل ص٣٧-٣٨. اإلنصاف، 32
﴿ُكلُّ وجهه: خال ما كلها تعدم هللا أعضاء أن سمعان بن بيان وزعم بالبقاء. الوجه تفسري يتطلب وهذا
ص٢٣٧؛ ص٢٢٦، الِفَرق، ص٥٧؛ (اعتقادات، َواْإلِْكَراِم﴾ اْلَجَالِل ذُو َربَِّك َوْجُه َويَبَْقى * َفاٍن َعَليَْها َمْن
ص٨١). ص٧٣–٧٥، الدِّين، أصول ٣٣٧؛ ص٢٢٦، الِفَرق، ص١٦٦؛ ج١، مقاالت، ص٧٩؛ ج٢، امللل،

ص٥. االنتصار، 33
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يود الذي املنعم ضد بفنائهما والقول البقاء،34 ومنها بصفاته هللا تفرد ضد ببقائهما القول
املحلني بني الجمع ويصعب العذاب.35 من سيُنَقذ الذي املعذَّب صالح ويف األبدي النعيم
فذاك بالطبيعة أم بالقدرة الفناء كيفية ا أمَّ املشاركة. وعدم الصفة يف املشاركة طريق عن
وحرًصا اإللهيات.36 مستوى إىل األوىل والعلة املبارشة العلل من الطبيعيات ملوضوع نقل
يبقى فال بعضه، أو كله ذاته هللا عىل يجوز الفناء أن البعض رأى بالبقاء التفرد عىل
فإن للحوادث، محالٍّ «هللا» كان ملا البقاء. إثبات إىل األشاعرة ذلك دفع وقد الوجه،37 إال

الجنة أهل يدخل فيه الخلو بعد هللا وأن الدنيا، فناء بعد يكون أن معناه اآلخر أن الناس أكثر يرى 34

البطيخية وترى البقاء. يف ملشاركتهم إثباتًا معاَقبني يزالون ال النار النار وأهل مثابني، يزالون ال الجنة
ص١٩٩-٢٠٠). ج٢، (مقاالت، بالعسل العسل ودود بالخل، يتلذذ الخل دود بمنزلة ذلك أن

معه، يشء ال أوًَّال كان كما معه يشء ال آخر هللا يكون حتى فيهما ومن والنار الجنة تفنى جهم عند 35

لبثوا الجنة أهل دخلها إذا دخولهم. بعد النار أهل ويخرج دخولهم بعد الجنة من الطاعة أهل يخرج
يصري ص١٤٠). (التنبيه، عذابها ويبيد النار وتهلك نعيمها، ويبيد وأهلها الجنة فتبيد طويًال دهًرا فيها
من الجنان أهل جميع الرخاء. بعد الشقاء وإىل الرسور بعد الغم وإىل الفرح بعد الحزن إىل الجنة أهل
النار أهل ويخرج فيها. أحد ال رميًما تصري حتى عمارتها بعد الجنة تخرب واملؤمنني. والنبيني املالئكة
أهل جميع الشقاء. بعد الرخاء وإىل الغم بعد الرسور وإىل الحزن بعد الفرح إىل فيصريون دخولها بعد
أحد، فيها ليس أبوابها، تخفق حتى عمارتها بعد النار تخرب والكافرين. والفراعنة األبالسة من النار
ج٢، مقاالت، ص١٢؛ االنتصار، ص٩٨؛ (التنبيه، أعدائه عن هللا وعقاب أوليائه عن هللا ثواب فيرصف
ال دائًما ويسكنون حركاتهم تنقطع الجنة أهل أن املعتزلة وبعض الهذيل أبي وعند ص١٩٩-٢٠٠).
وعذاب الجنة أهل نعيم أن وعنده ص١٥٨). ج٢، (مقاالت، والنكاح والرشب األكل وينقطع يتحركون،

ص١٩٩-٢٠٠). ج٢، مقاالت، ص٣٣١؛ الِفَرق، ص١٦٨؛ (االنتصار، متناهيات النار أهل
أبديني، والنار الجنة كانت وملا واإلمكان. القدرة طريق عن كله العالم عىل الفناء السنة أهل ز جوَّ 36

(الِفَرق، هاشم أبا وابنه والجبائي والجهمية الهذيل أبا أكفروا لذلك البعض. دون تفنى األجسام فإن
وإنما بعضها، إبقاء مع األجسام بعض إفناء عىل هللا يقدر ال هاشم أبي وابنه الجبائي وعند ص٣٣١).
بغريه يقوم اليشء فناء معمر، وعند ص٣٣١). (الِفَرق، محل يف ال يخلقه بفناء جميًعا إفنائها عىل يقدر
يبقى كي يشء لكل التام الفناء الستحالة فناؤه فيه يحل غريه شيئًا يخلق بأن بأرسه العالم هللا ويُفني

ص١٩-٢٠). (االنتصار، والنار الجنة بدوام هللا إلخبار وحده هللا
لقوله: وجهه إال نفسه يُفني هللا إن يقول كان من املعتزلة يف أن الجاحظ عن الراوندي ابن يروي 37

كما التأويل. ويف الفناء يف مذهبهم ضد ألنه املعتزلة؛ يف له أصل ال ما وهو َوْجَهُه﴾، إِالَّ َهاِلٌك ءٍ َيشْ ﴿ُكلُّ
وهما عليه، جائز الفناء وأن مصنوع مدبر الثاني الخالق رب أن يزعمان رجالن املعتزلة يف كان أنه زعم

ص١٥٢). (االنتصار، الخياط رأي يف املعتزلة من ليسا وهما حائط، وابن الحذاء فضل
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العدم عليه جاز فلو عدمها. يستحيل البقاء، واجبة تكون ذاته يف يحدثها التي الحوادث
بالقدرة ذلك يتم أن ا فإمَّ عدمها قدر ولو الجوهر. يف ولشارك الحوادث ذاته عىل لتعاقبت
ورشط ذاته يف املعدوم إثبات إىل يؤدي ألنه بالقدرة يجوز وال ذاته. يف يخلقه بإعدام أو
جاز وإال إعدام واسطة غري من بالقدرة يجوز وال لذاته، متباينني يكون أن املعدوم املوجود
وهو ذاته يف محدث موجد يوجد حتى املوجد يف ذلك طرد وجواز املعدومات سائر حصول
رد أفضل أيًضا فإنها بالِقَدم «هللا» وصف عىل فعل رد أفضل الكرامية كانت وكما محال.
عقيل نسق يف والثالث الثاني مًعا الوصفني ارتباط عىل يدل مما بالبقاء، وصفه عىل فعل

فيتسلسل.38 اإلعدام ذلك عدم تقدير لجاز وإال بإعدام يجوز وال واحد.
يف منها خال قد كان وإن فيه، الحوادث حلول من املستقبل يف تخلو ال «هللا» فذات
فيها، حدثت ثم األعراض من خاليًا جوهًرا األزل يف كانت الهيوىل أصحاب قول مثل األزل
الوقوع، دائمة الحوادث وأن مستمر، التاريخ أن يعني وهذا املستقبل، يف منها تخلو ال فهي
يحدث وكما متصلة. وحدة البرشية تاريخ وأن واحد، آن يف املايضواملستقبل هو «هللا» وأن
تطورها، وسجل البرشية تاريخ «هللا» ويصبح املستقبل يف يحدث كذلك «هللا» يف املايض
البرشية تدوين تاريخ هو هللا تصورات تاريخ ذاتها. عىل فيه وتتعرف نفسها فيه تقرأ

لذاتها.
كما بالضد الضد ويعرف بالفناء، مرتبط األضداد، من البقاء أن األمر حقيقة ويف
تجربة أيًضا والبقاء مقلوب. فناء معكوسة، إنسانية تجربة وأنها بالشبيه.39 الشبيه يعرف
عىل األوَّل يدل وكما الشاهد.40 عىل للغائب قياًسا إال للذات كوصف البقاء وما الشاهد، يف
يعيش الذي فالشيخ والجالل. العظمة عىل أيًضا يدل اآلخر فإن والكمال الرشف مرتبة
يف واألبدية األزلية تعبريات عظيم. النهاية حتى ويصابر يداوم والذي مهاب، العمر آلخر
تصدر وال فعيل، واقع إىل تشري وال موجود، يشء عىل تدل ال تعبريات هللا صفات عن الحديث
أكثر إنشائية تعبريات أنها أي الذات، وأماني الشعور حالة عن تعرب بل موضوع، عىل حكًما

ص٢١٨). الِفَرق، ص١٧-١٨؛ ج٢، (امللل، منعها أكثرهم ولكن عدمها، الكرامية بعض أجاز 38
من ولكن الذات)، عىل زائدة صفة ليس (فالبقاء البقاء قطع أجل من ليس الجسم فناء الباقالني عند 39

ص٩٠). الدِّين، (أصول عنه األكوان قطع جهة
أن الكعبي يرى حني يف الغائب، يف وال الشاهد يف ال بقاءً ليس البقاء أن املعتزلة من البرصيون يرى 40

ص١٢٣). الدِّين، (أصول بقاء بال باٍق هللا، ببقاء باقيًا يكون الشاهد يف الباقي
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بصفات يعززها بل األخالقية، الصفات «هللا» إىل يعزو أن الشعور يكفي فال خربية، منها
أو الدِّين أصول علم يف كمصطلح اللفظ استعمال الفقهاء رفض لذلك واألبدية. األزلية
وشهادات نفسية انفعاالت عىل بها للداللة لغوية تعبريات مجرد ألنها هللا أسماء من كاسم
مغادرة بعد للذكريات والبقاء املوت، بعد للفكر البقاء إنسانية، تجربة البقاء وجدانية.41
تموت، ال فالحقائق واألفكار، للمعاني والبقاء اآلخرين. شعور يف اإلنسان بقاء العالم،
يف رغبة عن يعرب يخلدون، الذين واألبطال لألفراد البقاء تتغري. ال باقية الثابتة والحقائق
لألثر العالم، يف تتولد التي الصالحة لألعمال البقاء والفناء. املوت قهر عىل وباعث الخلود،
يف املوجودة املعاني وهي اآلثار. بقاء التاريخ يف تبقى التي الحسنة للسنة الفعال، الطيب
والرشع. الحق إال يبقى وال الزيف، وال الباطل يبقى فال الوحي. أصل يف البقاء لفظ تحليل
مما أكثر األرض، يف الفساد تقاوم التي والشعوب والذرية والصالح والرزق للخري البقاء

«هللا».42 لذات وصف هو

ص٢٤٦. ص١٣٦-١٣٧، ج٢، الفصل، 41
اسم أي بقاء صيغة يف اإلطالق عىل يُذَكر ولم مرة. ٢١ القرآن يف ومشتقاته «البقاء» لفظ استعمل 42
وأكثر ملوجود. أو لجوهر أو االسم صفة يف التجريدي املعنى هذا ملثل وجود ال أنه عىل يدل مما الفعل
ِعنَْدُكْم ﴿َما يف: «باٍق» صفة فقط وواحد أسماء منها تسًعا فإن االسمية الصيغ ا أمَّ مرة، ١١ فعلية الصيغ
اإلنسانية. األعمال عىل الثواب أي هللا، عند ما بل هللا يصف ال وهو ،(٩٦ :١٦) بَاٍق﴾ ِهللا ِعنَْد َوَما يَنَْفُد
ِمَن بَِقَي َما ﴿َوذَُروا مثل: النهي طريق عن ا إمَّ سلبيٍّا معنًى اللفظ يفيد مرات) ٧) االستعماالت وثلث
بَْعُد أَْغَرْقنَا ﴿ثُمَّ ،(٥١ :٥٣) أَبَْقى﴾ َفَما ﴿َوثَُموَد هللا: من اإلفناء طريق عن أو ،(٢٧٨ :٢) الرِّبَا﴾
﴿َوَلتَْعَلُمنَّ النار: من اإلفناء طريق عن أو ،(٨ :٦٩) بَاِقيٍَة﴾ ِمْن َلُهْم تََرى ﴿َفَهْل ،(١٢٠ :٢٦) اْلبَاِقنَي﴾
* َسَقُر َما أَْدَراَك ﴿َوَما ،(١٢٧ :٢٠) َوأَبَْقى﴾ أََشدُّ اْآلِخَرِة ﴿َوَلَعذَاُب ،(٧٣ :٢٠) َوأَبَْقى﴾ َعذَابًا أََشدُّ أَيُّنَا
أشياء أو معاني لوصف فمعظمها مرة) ١٤) اإليجابية املعاني ا أمَّ .(٢٧-٢٨ :٧٤) تَذَُر﴾ َوَال تُبِْقي َال
هنا وهللا ،(٧٣ :٢٠) َوأَبَْقى﴾ َخرْيٌ ﴿َوهللاُ وهما: مرتني، إال هللا لوصف وليس مرة)، ١٢) وأقوام وأفراد
القدماء استعملها التي ،(٢٧ :٥٥) َواْإلِْكَراِم﴾ اْلَجَالِل ذُو َربَِّك َوْجُه ﴿َويَبَْقى أو املشخص، غري الحق أي
نصف من أكثر أي عرش، االثنا االستعماالت ا أمَّ الحق. وجود بل املشخص الوجه أيًضا تعني وال وحدها
:٤٢) ،(٦٠ :٢٨) َوأَبَْقى﴾ َخرْيٌ ِهللا ِعنَْد ﴿َوَما خري: من هللا عند ما مثل مشخصة، غري فإنها االستعماالت،
أي اآلخرة أو ،(٨٦ :١١) َلُكْم﴾ َخرْيٌ ِهللا و﴿بَِقيَُّة ،(٩٦ :١٦) بَاٍق﴾ ِهللا ِعنَْد َوَما يَنَْفُد ِعنَْدُكْم و﴿َما ،(٢٦
،(١٣١ :٢٠) َوأَبَْقى﴾ َخرْيٌ َربَِّك ﴿َوِرْزُق الرزق: أو ،(١٧ :٨٧) َوأَبَْقى﴾ َخرْيٌ ﴿َواْآلِخَرُة والجزاء: النعيم
األعمال: أو ،(٢٨ :٤٣) يَْرِجُعوَن﴾ َلَعلَُّهْم َعِقِبِه ِيف بَاِقيًَة َكِلَمًة ﴿َوَجَعَلَها والدرس: املعنى أي الكلمة أو
ُهُم يَّتَُه ذُرِّ ﴿َوَجَعْلنَا الذرية: أو ،(٧٦ :١٩) ،(٤٦ :١٨) ثََوابًا﴾ َربَِّك ِعنَْد َخرْيٌ اِلَحاُت الصَّ ﴿َواْلبَاِقيَاُت
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ُموَىس﴾ آُل تََرَك ا ِممَّ َوبَِقيٌَّة َربُِّكْم ِمْن َسِكينٌَة ِفيِه التَّابُوُت يَأِْتيَُكُم أَْن ُمْلِكِه آيََة ﴿إِنَّ ،(٧٧ :٣٧) اْلبَاِقنَي﴾
ِمْن اْلُقُروِن ِمَن َكاَن ﴿َفَلْوَال األرض: يف الفساد يقاومون الذين األفراد هم كله ذلك من واألهم .(٢٤٨ :٢)
استعمل وقد .(١١٦ :١١) ِمنُْهْم﴾ أَنَْجيْنَا ْن ِممَّ َقِليًال إِالَّ اْألَْرِض ِيف اْلَفَساِد َعِن يَنَْهْوَن بَِقيٍَّة أُولُو َقبِْلُكْم
املسئولية ينايف ما وهو خاللهم، من كله اليهودي الشعب لتربئة كوسيلة الصالحة» «البقية الفكرة اليهود
ل، األوَّ العدد اإلسالمي». «اليسار يف إرسائيل؟» بني مع الصلح رشًعا يجوز «هل دراستنا: انظر الفردية.

.Theology of Land in, Religious Dialogue & Revolution, pp. 137–144 وأيًضا: ،١٩٨٠
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للحوادث املخالفة سادًسا:

للذات وصف رابع (1)

بجوهر، «ليس مثل: أخرى، أوصاف عدة يشمل للذات وصف رابع للحوادث املخالفة
صفات معظمها يف وهي بيشء».1 يتحد ال يشء، يف يحل ال بجسم، ليس بعرض، ليس
كانت والتي املجاورة الديانات من منترشة كانت التي العرص عقائد ضد موجهة نافية
الرابع الوصف هذا بني التفرقة ويصعب الجديدة. التوحيد عقيدة عىل خطًرا حينئٍذ تمثل
عرض أو جوهر يف محل، يف وجوده عدم يعني والذي بالنفس القيام الخامس، والوصف

جماد. أو إنسان أو
للحوادث مخالف الوجود فواجب جميًعا. تبتلعها وتكاد الست، الصفات أهم وهي
مخالفة والبقاء حادثة، الحوادث ألن للحوادث مخالف القديم الوجود. ممكنة جميًعا ألنها
مخالف والواحد محل، يف والوجود للتحيز مخالفة بالنفس والقياس فانية، ألنها للحوادث
فهي وبالتايل التنزيه، عن باألصالة تعرب التي هي الصفة هذه املتعددة. الكثرية للحوادث

التشبيه. صنوف كل ضد موجهة
الوجود األوىل الثالث الصفات مثل أو التنزيه مثل واحد لفظ من مكون اسم يوجد وال
السلبي الطابع عىل يدل مما للحوادث املخالفة وهو مركب اسم هناك بل والبقاء، والِقَدم
للتجريد، قبول منها أكثر للحس ورفض هلل، إثبات منها أكثر للعالم نفي وأنها للصفة،
الشاهد عىل الغائب قياس وأن «هللا»، عن التعبري قضايا يف اإلثبات أساس النفي وأن

باليمني وال بالزمان وال باملكان يتصف وال عرض، وال بجسم فليس الخالئق، لجميع ذاته يف «مخالف 1

ص٣٠٢). التوحيدية، (العقيدة باألمام» وال بالخلف وال بالشمال وال
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التوحيد يصبح وقد عنه. نفيه ثم الغائب عىل نفسه الشاهد إسقاط األمر حقيقة يف هو
باب أنه عىل التشبيه نفي ويظهر وحيز. جسمية من صوره بكل التشبيه لنفي مرادًفا
األوَّل أن إال أقسام أربعة حول يدور التقديس» «أساس أن فمع واألخري. األوَّل التوحيد
السلف»، مذهب «تقرير والرابع والثالث املتشابهات»، «تأويل والثاني الجسمية نفي يف
التشبيه نفي يبدو واملقدمات الخطب ويف التنزيه.2 وإثبات التشبيه نفي حول تدور وكلها
ما بني يتميز التشبيه إبطال ويف الوحدانية.3 إلثبات قال للتوحيد، الثاني االنفعال أنه عىل
والحلول والعرض والجوهر الجسم لنفي تفصيل دون يجوز ال ما وبني (الرؤية) يجوز
يظهر األوىل املؤلفات ويف الجهة.4 أو للحوادث محالٍّ كونه أي واملكان، والزمان واالتحاد
وقد الِفَرق.5 عليها اختلفت التي العقائد من أنه عىل الوحدانية إثبات مع التشبيه نفي
أن فالتوحيد التوحيد، هو الذات أوصاف وإثبات الحدوث عىل الدالة النقائص نفي يكون
عىل التشبيه نفي يظهر خاصًة الفقهاء وعند بالصفات.6 وال بالذوات مشبه غري أنه تعلم
مع تذكر بذاته الحق وهو إنشائية صيغ يف التشبيه نفي ويبدو التوحيد.7 يف موضوع أنه
انفعالية مواقف مجرد هي الصفة بداية أن عىل يدل ذلك كل الحياة.8 ضمن والكمال الواحد
نسق يف الداخل املحكم العقيل التصور من ثانية مرحلة إىل تتحول أن قبل إنشائية وعبارات

األخرى. تلو الواحدة تستنبط التي الصفات من عقيل
بعد للذات سلبية صفة أول أنها عىل املاهيات لسائر الذات ماهية مخالفة تظهر ثم
سلبية صفة أنها عىل مركبة غري الذات ماهية وتظهر للذات. الوحيد الوصف وهو الوجود،
والوجود بالذات القيام بعد بذاته الخلق لجميع مخالفته الرابع، الوصف هذا ويظهر ثابتة.9
أول أنه عىل التشبيه نفي يظهر املتقدمة املؤلفات ويف والواحد.10 والغنى واليشء بالذات،

ص١٧٣–١٩٧. ص٧٩–١٧٣، ص٣–٧٩، التقديس، أساس 2
ص٢٦٩-٢٧٠. املواقف، ص٣٢-٣٣؛ اإلنصاف، ص٤٦؛ التمهيد، ص٤؛ اإلبانة، 3

ص١٥٧–٢٠٠. املرام، غاية 4

ص٨. اإلبانة، 5
ص٣٣. ص٢٣، اإلنصاف، 6

ص١١٠. ج٢، الفصل، 7

ص١٤٤. ج٢، الفصل، 8
ص١١–١١٢. املحصل، 9

ص٨٨. األصول، 10
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وجواز الوحدانية بعد الجسم نفي يظهر ثم الوحدانية.11 وقبل الحدوث دليل بعد وصف
السبع، املعاني صفات بعد للذات وصف أول أنه عىل التشبيه نفي ويظهر الخلق. إعادة
وكأنه الحدوث دليل أواخر يف التشبيه نفي يظهر وقد والوجود.12 الِقَدم إثبات وقبلها
فيها.13 املشاركة ونفي الذات أو النفس عن دفاع هو هذا وكأن التوحيد، وبداية نهايته
للتشبيه نفيًا للوحدانية تاليًا التشبيه نفي يظهر اإلحصائي العد عىل السابقة املؤلفات ويف
والحد والعرض والجوهر الجسم ونفي كاألشياء ال يشء أنه يف الصفات بعد أخرى ومرة
الوجود بعد يشء» كمثله «ليس عبارة يف التشبيه نفي يظهر كما واملثل.14 والند والضد
ضمن وذلك التوحيد، كتاب يف صفة كثاني التوحيد بعد الجسمية نفي ويأتي والوحدانية.15
كما األكوان دليل معرض يف تنفى الجسمية أن أي واألكوان. والتأليف الجسم عن الحديث
يف والِقَدم الوحدانية بعد التشبيه نفي يظهر وقد الحدوث.16 دليل آخر يف التشبيه يُنفى
الوجود إثبات بعد أيًضا ويظهر والكيف.17 الصورة نفي مع إحصاء دون إنشائية عبارات
يف يظهر وقد الوحدانية.18 بعد التشبيه إلبطال فصل ويعقد «الصمد»، رشح يف والوحدانية
ذكر بعد صفة آخر التشبيه نفي يكون وقد والوحدانية.19 والبقاء الوجود بعد التحميدات
والصور والجسم والجوهر العرض ونفي سبع وصفات وِقَدم وحدانية من الصفات جميع
والزمان.20 واملكان والكيفية واملائية والتناهي والرتكيب والتجزئة والتبعيض والعد والحد
الوجود بعد للذات وصف رابع أنه عىل الحوادث مخالفة تعبري مرة ألول ويظهر
أيًضا ويظهر بالجهات.22 والتخصص التحيز نفي يدخل وقد بالنفس.21 والقيام والِقَدم

ص١٨–٢٠. اللمع، 11
ص١١٩. ج٢، العضدية، ص٢٣-٢٤؛ اللمع، 12

ص٢٨٧–٣٤٣. الشامل، 13
ص١٨٥. ص١٨٤، األكرب، الفقه 14

ص٢٣. اإلنصاف، 15
ص٤٠٩–٤٠٧. الشامل، 16
ص٢-٣. الكالم، بحر 17

ص١٠٣–١٢٢. اإلقدام، نهاية 18

ص٢. التقديس، أساس 19
ص٦٧. النسفية، 20

ص٣٤–٣٩. اإلرشاد، 21

ص٣٩–٤٢. اإلرشاد، 22
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الرب كون استحالة ويف لألعراض.24 هللا قبول وعدم جسًما،23 هللا يكون أن استحالة
يف وليس للحوادث املخالفة يف النصارى عىل الرد دخل النصارى،25 عىل والرد جوهًرا
ونفي والوحدانية الوجود بعد وصف كرابع والنصارى اليهود معتقد ويظهر الوحدانية.
وجواز الِقَدم إثبات بعد (النور) التشبيه وينفي يُوَلْد﴾.26 َوَلْم يَلِْد ﴿َلْم آية: وتفسري التشبيه
الحوادث قيام عدم ويظهر النعت.27 وجواز التشبيه، وجواز الوحدانية، وإثبات الوجود،
ونفي االتحاد، ونفي التحيز، ونفي تركيبها، ونفي لغريها الذات مشاركة نفي بعد بالذات
وصف خامس أنه عىل بالذات الحوادث قيام استحالة وتظهر الجهة.28 ونفي الحلول،
يف الوجود ودخول الحلول، ونفي املكان، وهو الجوهر ونفي الجسمية، نفي بعد للذات
املشاركة نفي بعد وصف كرابع الحوادث قيام نفي ويظهر واإلمكان.29 الحدوث دليل
االتحاد نفي بعد بالذات الحوادث قيام نفي يظهر وقد والحلول.30 واالتحاد والجسمية
بعد بدورهما يظهران اللذين والرشك التشبيه نفي بعد يظهران وكالهما الحلول، وقبل
وصف ويظهر والوجود.31 الِقَدم إثبات بعد األخرى هي ظهرت التي السبع املعاني صفات
ونفي واملكان الجهة نفي بعد التنزيهات يف وصف كسادس بالحوادث ذاته قيام عدم
وبعد وأخريًا والحلول.32 االتحاد ونفي الزمان ونفي والعرض الجوهر ونفي الجسمية
أنها عىل للحوادث املخالفة تظهر الثالثة العقل أحكام يف للعقائد النظري البناء اكتمال
يكون وأن للحوادث املماثلة واستحالة عرشين، صفات من هلل يجب فيما للذات وصف رابع
للحوادث مخالفته وجوب عىل الربهان مع زمان أو مكان يف أو جهة يف أو عرًضا أو جوهًرا
أنه عىل هللا» إال إله «ال تفسري يف رابع كوصف وأيًضا عرشين صفات من هلل يستحيل فيما

ص٤٢–٤٤. اإلرشاد، 23

ص٤١–٤٤. اإلرشاد، 24

ص٤٦–٥٢. اإلرشاد، 25
ص٣. الكالم، بحر 26

ص١٩. الكالم، بحر 27

ص١١٤-١١٥. املحصل، 28
ص٣٤–٣٦. الدِّين، أصول معالم 29

ص١٥٩. األنوار، طوالع 30

ص١٤٣. ج٢، العضدية، 31

ص٢٧٥–٢٨٧. املواقف، 32

136



للحوادث املخالفة سادًسا:

ونفي والبقاء الِقَدم يظهر الحديثة اإلصالحية الحركات بعض ويف سواه. ما كل عن الغني
الواجب.33 كأحكام الرتكيب

التأليه (2)

يعطي األوَّل والتنزيه. التشبيه تياران: للحوادث، املخالفة الرابع، الوصف هذا ويتنازع
صفات بإعطاء وينتهي الخالق عن املخلوق صفات ينفي والثاني للخالق، املخلوق صفات
وظائف وإعطائه اإلمام تأليه التأليه، من يبدأ درجات. عىل والتشبيه للمخلوق. الخالق
النصارى، عند واتحاده الصوفية يف حلوله واالتحاد، الحلول ثم األئمة يف هللا وحلول كونية،
الجسم واشكال الجسم تأليه حتى أبعاضه يف أو الكيل اإلنسان يف هللا تجسيم التجسيم، ثم
نفي مع الحرفية للغة خضوًعا التشبيه ثم الجواهر، وأنواع الجواهر وتأليه الجسم ومادة
من ابتداءً الِفَرق عقائد يف معروف هو ما آخر إىل الصفات ونفي التنزيه وأخريًا الكيفية،
الالشخص. الشخصإىل من العام، الخاصإىل من املجرد، إىل العياني من العقل، إىل الحس
العقيل والخالص الحيس املادي القطبني هذين بني وتوتره الشعور بعدي عن ذلك يعرب وقد

وكوجود. كمعرفة الخالص للوعي وصف الحقيقة يف هو ديني قالب يف

األئمة تأليه (1-2)

واملكان، الزمان يف املوجود املتعني الشخص تأليه هو الحس درجات من درجة وأول
أثر وله ومات، وعاش ُولد الذي التاريخي الشخص هو وعينه. ووصفه باسمه واملعروف
مشجبًا يكون معني تاريخي شخص بوجود إذن التأليه عملية تبدأ وزيارة. ومشهد وقرب،
عىل املؤله، الشخص إىل املعني الشخص من صاعدة وبحركة اإلنسانية، االنفعاالت لتعليق
أحد أصبح أن بعد الغربي الرتاث ويف القديم تراثنا يف األديان تاريخ يف معروف هو ما
بوذا وكان إلًها، يصري أن قبل قريته يف فاضًال شيًخا الوتزي كان فقد املعارص. فكرنا روافد
تدريجيٍّا يتحول أن قبل ُمرَسًال نبيٍّا أيًضا املسيح وكان إلًها، يصبح أن قبل فاضًال معلًِّما

رسالة ص٣؛ الباجوري، ص٧؛ التوحيدية، العقيدة ص٣٦-٣٧؛ العوام، كفاية ص٢–٦؛ السنوسية، 33
العبيد، وسيلة العقائد، زبد جامع الجوهرة، مثل: املتأخرة العقائد كتب وباقي ص٣١–٣٣؛ التوحيد،

املغيث. القطر التام، التحقيق الحصون،
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من األئمة لبعض أو لبنيه أو لعيل حدث ما وهو األوىل، املسيحية الجماعة شعور يف إله إىل
وبال (فجأة التأليه عملية منهم بدأت بالفعل موجودة تاريخيًة أشخاًصا كانوا فقد بعدهم.

األوىل.34 الجماعة شعور يف حدثت التي النفسية للصدمات نتيجة مقدمات)
بعض له معني تاريخي شخص من بل كان، شخص أي من ليس التأليه عملية وتبدأ

منها: الرشوط أو األوصاف

إىل اإلنساني الكمال من االنتقال السهل من أنه وذلك وعمًال: قوًال الخلقي الكمال (١)
واملعنوية، املادية الكمال بصفات متمتًعا املؤله الشخص كان ما فغالبًا املطلق. الكمال
هذه اجتمعت وقد الخري. وحب والتقوى والعلم الحكمة أو والقوة والشهامة الشجاعة مثل
السواء. عىل والشفاهي املدون الرتاث حفظ وكما النصوص تروي كما «عيل» يف الصفات
النصوص من كثري وضع عىل باعثًا كانت التاريخي للشخص الكاملة الصورة هذه إن بل
وتُنَسب باسمه تُؤلَّف الكتب أن كما وحكمته. وعلمه وآثاره فضائله تذكر التي املشابهة
خالصة.36 أسطورة إىل تتحول حتى الصورة إحكام يف الشعبي الخيال ويساهم إليه.35
ووصف وتطورها نشأتها تتبع ويمكن تُحىص. وال تُعد ال «عيل» فضائل يف املروية واآلثار
هذه بعض كان إذا وتتأصل األسطورة وتقوى الشعبي. الخيال بها قام التي الخلق عملية
يف وتتحقق الصفات هذه تتأكد الجماعة. بها تؤمن التي الدينية النصوص يف مذكوًرا اآلثار
الشخص تحيل التي الشعبية األساطري يف تتضخم ثم التاريخ، يرويها كما الشخص حياة
ًحا متوشِّ املنام يف ويأتي وينرصاملظلوم، الغيب، ويقرأ باملعجزات، يقوم أسطوري بطل إىل

بالبياض.
يف الحق وعمًال نظًرا صاحبه يعطي الخلقي الكمال هذا كان ملا الضائع: الحق (٢)
زحزحة العكس، هو بالفعل يحدث الذي فإن الصدارة، مكان أخذ يف واألولوية الزعامة
من خالص إنساني وبدافع مهضوم. حق صاحب فيصبح الريادة مكان عن الشخص هذا

يف النصارى قول وكذلك آلهة، وبنيه «عيل» من تجعل التي الروافض غالة الِفَرق، اتجاهات كلها هذه 34

ص١٠٤). االنتصار، ص١٩؛ (التنبيه، عيىس
«عيل». إىل املنسوب البالغة» «نهج كتاب مثل وذلك 35

من ابتداءً اآلثار لهذه العلمية للدراسة خصب مجال وهناك تُحىص. ال عيل فضائل يف املروية اآلثار 36
تطبق الجماعة، شعور خلقها التي الشعبية واألساطري املوضوعة اآلثار حتى الصحيح والحديث القرآن

املقارن. األساطري وعلم األديان، تاريخ مناهج فيها
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الرثاء بدافع أو الزعامة واسرتداد الضائع الحق عىل الحصول يف ورغبًة املظلوم نرصة
منارصة حركة تنشأ العامة عنها تعرب أو األتقياء يظهرها الوجدانية واملشاركة والتعاطف
الحق لها للمعارضة تياًرا وتكون املهضوم، الحق صاحب للشخص واعية غري أو واعية
البيئات يف املشابهة التجارب من والصيغ الصور وتأتي عمًال. الحكم لها يكن لم وإن نظًرا
وأحيانًا الالشعورية. االستعارة بطريق أو والتأثر األثر بطريق ا إمَّ املجاورة، الحضارية

استعارة.37 أو تأثر أو أثر دونما متشابهًة وصيًغا صوًرا الشعورية التجارب تفرض
الضائع، الحق وأصحاب الواقع األمر دعاة بني املعركة تشعبت ما فإذا الهزيمة: (٣)
ال شهيًدا املهضوم الحق صاحب أصبح الظلم، قوى واشتدت املظلوم، عىل الدائرة ودارت
األئمة. وباقي بنيه مع النضال باستمرار أو الحسنة والنيات باالنفعاالت إال منارصته يمكن
النارصة الجماعة ويئست الضائع، الحق عاد أن يحدث ولم األئمة عىل الهزائم توالت ما فإذا
لألئمة وتعظيًما الشهداء عىل وبكاء أماني مجرد إىل املعركة تحولت النضال، واستحال له،
شخص إىل التاريخي الشخص وتحول التعظيم، اشتد الظلم ازداد وكلما للزعماء. وإكباًرا
واألمري إلًها، الشخص فصار خالدة، وحقيقة فكرة إىل املعنوي الشخص تحول ثم معنوي

بعدهم. من واألئمة وبنيه لعيل حدث ما وهذا ربٍّا.
وتنشأ الضائع. الحق أصحاب عىل االضطهاد يتواىل الهزيمة وبعد االضطهاد: (٤)
والعودة والخالص الخلود مثل االضطهاد سيكلوجية من غالبًا تنشأ التي األفكار معظم

أخرجوهم حتى أئمتهم حق يف غلوا الذين «هم فيقول: النحو هذا عىل الغالية مواقف حزم ابن يرشح 37

الغلو طريف عىل وهم بالخلق، اإلله شبهوا فربما اإللهية. بأحكام فيهم وحكموا الخلقية حدود من
إذ والنصارى، اليهود ومذاهب التناسخية ومذاهب الحلولية مذاهب من شبهاتهم نشأت وإنما التقصري.
الشيعة أذهان يف الشبهات هذه فرست بالخالق. الخلق شبهت والنصارى بالخلق، الخالق شبهت اليهود
وإنما الشيعة. يف والوضع باألصل التشبيه وكان األئمة. بعض حق يف إلهية بأحكام حكمت حتى الغالة
عن وأبعد املعقول، إىل أقرب ذلك أن رأوا ملا فيهم االعتزال وتمكن ذلك بعد السنة أهل بعض عىل عادت
ألقاب. ولهم والتناسخ. والرجعة، والبدأ، التشبيه، أربع: يف محصورة الغالة وبدع والحلول». التشبيه
الذقولية، وبأذربيجان والسنباذية املزدكية وبالري والكوذية الخرمية بأصفهان لهم يُقال لقب. بلد وبكل
أن هنا الشهرستاني ويالحظ ص١١٥-١١٦). ج٢، (امللل، املبيضة النهر وراء وبما املحمرة وبموضع
بالتشبيه القول مثل خاص نسق لها الشيعة عقائد وأن التشبيه. عىل وأصيل طبيعي فعل رد االعتزال
حتى والتناسخ النرص، يعود حتى والرجعة بالحق، نفسه هللا يراجع حتى للنسخ كتأويل البدأ (أي والبدأ
مما لألماكن طبًقا أسمائهم تفسري يالحظ كما البرشي). ظامله من وألوهية روحانية أكثر اإلمام يكون

الِفَرق. عقائد تكوين يف الحضارات مع املحلية البيئات أثر عىل يدل
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

ويف البابيل. األرس أيام القدماء اليهود تاريخ من معروف هو كما الباطنية واالتجاهات
املساملني اضطهاد من والشهداء األولياء رفات واحرتام القديسني عبادة نشأت املسيحية
البناء هذا عن يوحنا رؤيا عربت وقد عرصالشهداء. يف الحقوق أصحاب وظلم األبرياء وقتل
بالخيال الخري وانتصار والرش، الخري بني الرصاع باالضطهاد، الشعور عىل القائم النفيس
نرص نبوخذ وأرس للمسيحيني، الرومان كاضطهاد للشيعة األمويني فاضطهاد النهاية. يف

للعربانيني.

فيه تجتمع الذي الشخص إىل بالنسبة الجماعي الشعور من التأليه يحدث وكما
كل ففي لها. كمخلص الجماعة تخلقه الذي الشخصنفسه من أيًضا يحدث التأليه رشوط
الخالصيف أفكار فيه تنشأ الخالص، يبغي مستضعف أمره، عىل مغلوب مضطهد مجتمع
هذا لتحقيق آجًال أم عاجًال سيظهر الذي املخلص شخص صورة يف وتتشخص املستقبل
الصدمة عنف من فجأة ا إمَّ نفسه هو أله الجماعة تؤلهه ولم الشخص ظهر فإذا الخالص.
عندما تدريجيٍّا ا وإمَّ وإماًما، نبيٍّا يصبح وبالتايل نفسه، فيؤله املهزوم املجتمع تلقاها التي
إىل ثم نبي إىل إمام مجرد من نفسه ل فيحوِّ النرص، طلب عىل ويرص الخالص يصعب
رساب يف وأمًال الهزيمة، يسرت وغطاءً الواقع يف يحدث عما تعمية هنا التأليه ويكون إله
غالة من فرقة كل صاحب ادعى وهكذا الخالص. من واليأس الواقع مرارة عن كتعويض
تحقيقها يف يفشل أن وما والرسالة. النبوة بادعاء يبدأ تقدير أقل عىل أو األلوهية الشيعة
نفسه فيؤله بالفعل، حققها قد أنه يظن الخلود ينال حتى بالفعل يحققها أن من بدًال أو
فشل تأليه فكل عمًال. بالرسالة القيام عن عجز أو فشل أن بعد نظًرا ويعبدها ويخلدها
وأعظم الكون يف ما أرشف أنه يجد نفسه يتأمل عندما ألنه اإلنسان تأليه ويسهل وعجز.
عملية التأليه بالعمل. نفسه فيخلد جاهًدا يعمل أن من بدًال بالخيال نفسه فيؤله آياته،
بالفعل الذات تخليد أن حني يف الضعيف بها يقوم الهواء يف معركة أو العاجز بها يقوم

الفعل.38 خالل من للخلود موضوعي ووجود إيجابي عمل

وأن شيعته، فعبده نبي، وأنه رب أنه الجناحني ذي جعفر بن هللا عبد بن معاوية بن هللا عبد زعم 38

الخطابية وزعمت ص٦٧). ج١، (مقاالت، فيه تناسخت ثم آدم يف كانت هللا روح وأن تناسخت، األرواح
ج١، (مقاالت، إله محمد بن جعفر وأن إله، أنه وزعموا الخطاب، ابن وعبدوا كذلك. وأنهم آلهة األئمة أن
والحسني الحسن أوالد وأن آلهة أنهم زعم ثم أنبياء، األئمة أن أوًَّال يزعم الخطاب أبو وكان ص٧٧).
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وطرقه التأليه درجات (2-2)

الصدمة لعنف تبًعا واإلمامة، والنبوة، األلوهية، التأليه: يف درجات ثالث بني التمييز ويمكن
إىل اإلمامة من متدرًجا التأليه نشأ عادية األوىل الجماعة صدمة كانت فإذا ضعفها. أو
الصدمة كانت إذا ا أمَّ وخلقها. خيالها من جماعة كل إلضافة تبًعا األلوهية إىل ثم النبوة
إىل األلوهية من تدريجيٍّا انخفض ثم األلوهية يف له صورة أعىل يف أوًَّال التأليه نشأ عنيفة
والنبوة األلوهية بني القصوى الدرجة تجمع وقد اإلمامة، يف درجاته أقل إىل ويصل النبوة

فحسب.39 واإلمامة النبوة جمعت حدتها خفت فإذا مًعا، واإلمامة
املطلق، الوجود إىل املطلق العدم من االنتقال النحو هذا عىل إذن األلوهية تعني
كل ويف الكيل، الوجود إىل الكامل الضياع ومن املحقق، االنتصار إىل الشاملة الهزيمة ومن

أتباعه وزعم لنفسه اإللهية يدعي الخطاب أبو وكان إله. جعفًرا إن يقول وكان وأحباؤه، هللا أنبياء كانوا
يعلمون أنهم زعموا كما ص٢٤٧). (الِفَرق، عيل من وأفضل منه أفضل الخطاب أبا أن غري إله، جعفًرا أن
محمد بن جعفر أن (الخطابية) البزيغية وزعمت ص٢٤٨). (الِفَرق، يكون أن قبل كائن هو وما الغيب
مقاالت، ص١٢٦؛ ج٢، (امللل، بزيغ بعده اإلمام وأن الصورة، بهذه للناس تشبه بل يُرى ال وأنه هللا، هو
معمر وأن وعبدوه، ربهم جعفًرا أن (الخطابية) املعمرية وزعمت ص٢٤٨-٢٤٩). الِفَرق، ص٧٨؛ ج١،
نور والنبوة النبوة، يف نور واإللهية ص٧٧). ج١، (مقاالت، بعده وعبدوه الخطاب أبي بعد النبي هو
(الخطابية) املفضلية وتقول ص٢٤). ج٢، (امللل، واألنوار اآلثار هذه من العالم يخلو وال اإلمامة، يف
وزعم كالحلولية الربوبية سمعان بن بيان ادَّعى كما ص٢٤٩-٢٥٠). (الِفَرق، ونبوته جعفر بربوبية
(الِفَرق، الرب هو جعفر بن إسماعيل بن محمد أن الباطنية وزعمت ص٢٣٧). (الِفَرق، إلًها كان أنه
يقول عام وبوجه ص١٢). (الِفَرق، ببغداد املقتول العذافر أبي بإلهية العذافرة وقالت ص٣٠٢-٣٠٣).

ص٢٨). التنبيه، ص٢٣؛ (الِفَرق، األئمة بإلهية الروافض غالة
(الِفَرق، بعده من الشيعة غالة ادَّعى وكذلك إله. أنه فزعم غال ثم نبيٍّا، كان عليٍّا أن سبأ ابن زعم 39

(الِفَرق، منهم قوًما عيل فأحرق اإلله، أنت لعيل: السبئية بعض وقال ص٥٧). اعتقادات، ص٢٣٣؛
لهم فأوقد يرجعوا، فلم فاستتابهم البارئ، الخالق قالوا: أنا؟ ومن قال: أنت، أنت لعيل: قالوا ص٢١).
وأسلم. يهوديٍّا كان إنه وقيل املدائن، ساباط إىل عيل نفاه وقد ص١٨). (التنبيه، وأحرقهم ضخمًة ناًرا
القول أظهر من أول وهو عيل. يف قال ما مثل موىس، ويص نون بن يوشع يف يقول اليهودية يف وكان
يجوز وال اإللهي، الجزء وفيه يُقتَل لم عليٍّا أن فزعموا الغالة أصناف انشعبت ومنه عيل. بإمامة بالفرض
ومن ص١١٦). ج٢، (امللل، سوطه والربق صوته، والرعد السحاب، يف يجيء الذي وهو عليه، يُستوىل أن
عندما عيىس يف النصارى كقول الجسد يف روح هو وإنما هللا، دون من إله عليٍّا أن زعم من الرافضة غالة
منهم آخرون وقال ص٢٣). (الِفَرق، األئمة بإلهية الروافض غالة وقال ص١٥٦). (التنبيه، إله أنه زعموا

ص٧٩). ج١، (مقاالت، الفاريس سلمان بإلهية
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تشتد الضائع الحق اسرتداد عن بالعجز اإلحساس ومع التأليه. يزداد الضياع يتأكد مرة
بهذه يحدث وأن بد ال النرص وكأن بالعجز، اإلحساس هذا عن كتعويض التأليه انفعاالت
الخيال. متاهات يف له تعويًضا يجد وأن بد ال الواقع غياب وكأن الفردية، االنفعالية الصورة
االنفعاالت، يف وزيادة العقل، يف ونقصان الذاتية، يف وإغراق للموضوعية، غياب إذن التأليه
ولو حتى وجه أي عىل تترصف وأن بد ال اإلنسانية الطاقة وكأن العاطفة، وراء وانسياق

«عيل».40 ألوهية الشيعة غالة من الِفَرق كل ادعت النحو هذا وعىل طبيعي، غري كان
ويتم للرشوط، مستوٍف بالفعل موجود شخصتاريخي من ابتداءً التأليه يحدث وكما
يرتفع أن بدل إليه ونزوله الشخص يف هللا بحلول أيًضا يحدث إلًها، يصري حتى رفعه
الشخص تأليه األول طريقني: إحدى إذن التأليه يأخذ مقامه. يف ويصري إليه الشخص
عن والتعظيم اإلجالل من نوع وهو اإلله، نطاق إىل الشخص حيز من وتصعيده ذاته
أيًضا حدث ما وهو األئمة، ولبعض ولبنيه لعيل حدث ما وهو بالتصعيد، التفخيم طريق
إىل األلوهية نطاق من هللا تنزيل أي ذاته، الشخص يف هللا حلول والثاني وبوذا. لألوتزي
فيه. وحلوله هللا نزول طريق عن والتعظيم اإلجالل من نوع أيًضا وهو الشخص، حيز
الصوفية عند املفضل الطريق وهو بعده، من األئمة ولبعض وبنيه لعيل أيًضا حدث ما وهو

للمسيح.41 بطبيعتني القائلة الِفَرق بعض عند املسيحية ويف الحلول، أنصار

أن يزعم كمن هللا هو عليٍّا بأن يقول من املعتزلة يف أن زعم قد الجاحظ أن الراوندي ابن رواية عن 40

والذي لهم، واملتجيل القيامة يوم للناس املحاسب وهو واآلخرين، العاملني رب وهو العالم، خلق املسيح
السبئية قول وهذا النبي. عىل املسيح حابط ابن ل فضَّ وقد ،«… ربكم «ترون حديث: يف النبي عناه
(االنتصار، املعتزلة من ليسا الحذَّاء وفضل حابط وابن ص٢٣٣). ص٢٢٨، (الِفَرق، املعتزلة قول وليس
ومنهم ص٢٥١). (الِفَرق، ُمحمًدا وشتموا هللا، هو عليٍّا أن الرافضة من الذمية وزعمت ص١٤٨-١٤٩).
يف ُمحمًدا يقدم من ومنهم العينية، ويسمونهم اإللهية أحكام يف عليٍّا ويقدمون مًعا، بإلهيتهما قال من
وفاطمة وعيل محمد الكساء: أصحاب أشخاص خمسة بإلهية قال من ومنهم امليمية. ويسمونهم اإللهية
فاطمة يقولوا أن وكرهوا بالسوية، فيهم حالَّة والروح واحد، يشء خمستهم وقالوا: والحسني، والحسن

ص١١٩). ج٢، (امللل، فاطم فقالوا: بالتأنيث
مسح هللا وأن السماء، إىل صعد أنه وزعم بربه، نفسه شبه الذي العجيل منصور أبي أتباع املنصورية 41
السماء من الساقط الكسف أنه وزعم األرض إىل انزل ثم عني، بلغ بني، يا له: وقال رأسه عىل بيده
ج٢، (امللل، ورسالته نبوته دون جعفر بربوبية العجلية تقول كما ص٢٤٣-٢٤٤). ص٢٢٦، (الِفَرق،
(اعتقادات، والنار بالنفط أُحرقوا ثم اإللهية ادعى فقد العجيل سعد بن مغرية أتباع املغرية ا أمَّ ص١٢٦).

ص٥٨).
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من خالصًة ألوهيته، عن كشف الذي هو ألنه هل اإلله!42 قتل من تأليه والعجيب
الحال هو كما يقتل أن بد ال اإلله ألن هل غري؟ يف وتناسخها روحه إطالق أجل من جسده،
وتصبح عنارصها كل تدخل وبالتايل للكون، اإللهية الخطة من جزء ذلك وأن املسيح يف

إلهية؟ مكوناتها كل
العملية هذه إسقاط التأليه عليه وقع والذي املؤله يرفضالشخصالتاريخي ما وغالبًا
كان إذا املؤله ادعاء من وليس الجماعة فعل من التأليه أن عىل يدل مما عليه، الشعورية
للعزائم تقويًة األلوهية عقيدة إىل اللجوء إىل حاجة دونما النظري الوعي من كبري قدر عىل

االضطهاد.43 وجماعات املتخلفة املجتمعات يف الحال هو كما للهمم وشحذًا
القديم اإلمام وأن معارص، سيايس تأليه إىل تحول قد القديم الديني التأليه أن ويبدو
الحسن أوالد وأن العرص، حكام هم أصبحوا األجداد أئمة وأن العرص، سلطان هو أصبح
قد التأليه أن من وبالرغم العسكر. وسواري الجند، وضباط الجيش، أوالد هم والحسني
السنة أهل عند استمر أنه إال قديًما، االضطهاد جماعات باعتبارها الشيعة ِفَرق لدى حدث
ومن الداخيل. والقهر األوروبي االستعماري املد بعد حديثًا االضطهاد جماعة باعتبارها
تجاوزها عن تعبريًا الجماعة شعور بفعل املضطهدة الجماعة قائد تأليه يحدث أن الطبيعي
الحلم، إىل املشاهدة ومن الخيال، إىل الواقع من وتحويلها املعنوي، وانتصارها الهزيمة آلالم
وأن االنتصار، وعسكر الثورة، قواد من ذلك يحدث أن العجيب ولكن الخلود. إىل الزمن ومن
الرتاث أثر يبدو وهنا املطلق. والسلطان األوحد، والحاكم الفرد، اإلله اليوم قائد كل يدعى
عىل شعورها يقوم مضطهدة، مطحونة، زالت ما الجماهري الجماهري.44 نفيسعند كمخزون

ص٧٩). ج١، (مقاالت، الفاريس سلمان بألوهية الروافض غالة بعض قال 42

فأوقد يرجعوا، فلم استتابهم البارئ! الخالق قالوا: أنا؟ من وسألهم: أنت، أنت لعيل: السبئية قالت ملا 43

وأنشد: وأحرقهم، ناًرا

ق��ن��ب��را ودع��وت ن��اري أج��ج��ت م��ن��ك��را أم��ًرا األم��ر رأي��ت ل��م��ا

اآلن قالوا: منهم قوًما أحرق وملا هللا. بذات وشبهوه إلًها عليٍّا السبئية سمت ذلك ومع ص١٨. التنبيه،
ص٢٢٥). (الِفَرق، هللا إال بها يعذب ال النار ألن إله؛ أنك علمنا

الرتاث، مستويات (أ) الرتاث، معنى تجديد (١) القديم»، الرتاث من موقفنا والتجديد: «الرتاث 44

ص١٠–١٨.
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الحكام فيدرك الحكام. لتأليه التكوين بهذا مستعدة فهي وبالتايل االضطهاد، سيكلوجية
وخربائه االستعمار لنصائح طبًقا سواء الشعوب، عىل للسيطرة وسيلة أنجع الدين أن ذلك
يفك أن يستطيع بمصالحها الجماهري وعي ألن موقوتة سيطرة فهي ذلك ومع بدونها، أو
اإلسالمية الثورة يف حدث ما وهو املايض، قيود الحارضعىل ثقل فيقيض التاريخي، اإلسار
خالصة سياسية اإلمام قيادة وأصبحت الجماهري، ثورة من التأليه عقيدة تمنع لم إيران. يف

شيعة.45 والسنة سنة، الشيعة فانقلبت الجماهري، تقود

الكونية اإلمام وظائف (3-2)

وظائف رأسها وعىل بمفرده كليًة بها يقوم إنه بل وظائفه. يف هللا يشارك املؤله واإلمام
اآلخرة. يف وعقابهم الخلق، وحساب الدنيا، يف املعجزات وإجراء املوتى، وإحياء الخلق

اآلتي:46 نجد الخلق أساطري إحدى وبتحليل

اإلله فاإلمام ومخلوق. خالق بني تمييز أي دون خالصة كونية بطريقة الخلق يتم (١)
يتجىل بل واألشخاص، األكوان عن ينفصل ال هللا مًعا. ومخلوق خالق واحد، يشء والكون

مرتبط ألنه العقائد، يف موضوع آخر اإلمامة، نظرية يف األئمة تأليه موضوع يدخل أن يمكن 45

املضطهدة. الجماعة يف الزعيم دور عن ويكشف االضطهاد، سيكلوجية عن تعبري اإلمام فتأليه بالسياسة،
كتب يف ظهوره من أكثر الِفَرق كتب يف املوضوع هذا ظهر وقد اإلمامة. عن عرش الثاني الفصل انظر
عقائد وكانت األمة، وجدان يف تستمر لم الرافضة غالة رأسها وعىل الِفَرق هذه عقائد ألن نظًرا العقائد

مجتمعها. بظروف موقوتة رصفة، تاريخية
األشياء يخلق أن أراد فلما معه، يشء وال وحده هللا كان سعيد. بن املغرية عند الخلق أسطورة هي 46

املعايص، من العباد أعمال كفه عىل بأصبعه كتب ثم التاج، رأسه فوق فوقع فطار األعظم باسمه تكلم
ظله فأبرص البحر يف اطلع ثم عذب. نري واآلخر مظلم مالح أحدهما بحران: عرقه من فاجتمع فعرق
يكون أن ينبغي ال وقال: الظل ذلك ومحق شمًسا، منها فخلق ظله، عني فانتزع فطار ليأخذه فذهب
املؤمنني وخلق املظلم، املالح البحر من الكفار خلق البحرين، من كله الخلق خلق ثم غريي. إله معي
الناس إىل ُمحمًدا أرسل ثم منها، خلق من أول فكان الناس، ظالل وخلق العذب. النري من (الشيعة)
والجبال األرض عىل عرض ثم فأبني، ظامليه، من عليٍّا يمنعن أن السموات عىل عرض ثم ظل وهو كافة،
بكر، أبو ففعل به، يغدر وأن منعه يتحمل أن فأمره بكر أبي إىل عمر فقام كلهم. الناس عىل ثم فأبني،
ص٧٢-٧٣؛ ج١، (مقاالت، عمر فالشيطان بعدك، الخالفة يل لتجعل عيل عىل أعينك أنا عمر: وقال

ص١٢٠–١٢٢). ج١، امللل، ص٢٣٩-٢٤٠؛ الِفَرق،
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ذاتها من الطبيعة نشأة وتفسري الخلق أساطري يف البدائية الديانات يف معروف هو كما فيها
وحدة معه، يشء وال هللا كان هللا. هو واحدة وحدة من العالم يبدأ هللا. هي الطبيعة دامت ما
عىل كان وملا تعني. أو مادة بال خالصة تكثر، أو تعدد وال فيها انفصام ال خالصة مجردة
بانفصال يحدث الخلق فإن تاج، رأسه وعىل ملبس له ويحط، يطري رأس، له بدن صورة
فالوجه األعضاء، لتفاضل طبًقا عزيز فاضل جزء ولكنه التاج، وهو عنه خارجي جزء
وجهان والعالم فهو البحر يف ظله يبرص األرجل، من أفضل واليدان اليدين، من أفضل
البحران الطبيعة. هللاوبدن بدن بني الكونية للصلة طبًقا بدنه من الكون يخرج واحد، ليشء
املسيح، جسد والعالم إيزيس، دموع من النيل أن األديان تاريخ يف ومعروف هللا، عرق من
يف له انعكاس أو هلل صورة كله والعالم البحر، يف هللا بدن ظل من الشمس رأسه. والكنيسة
لكالمه صدى فالعالم باسمه. هللا تحدث أن بمجرد باإلرادة ال بالكالم الخلق تم وقد املاء.
يتم عندما أسطورية نشأة الطبيعة نشأة التجسيم يفرس النحو هذا وعىل لصوته. ورنني
اإلرشاقيات، خالل من الثنائيات وتتوحد والطبيعة، الروح بني والبدن، النفس بني الخلط
الطبيعة وتكون الطبيعة، من اإلنسان ويخرج اإلنسان، الطبيعة تسبق األحوال هذه ويف
من الحي الجماد، من والسائل السائل، من الجماد ويخرج وسفليه، علوه كله الكون هي
وتظهر الجماد، ويحيا الطبيعة، تتشخص الطبيعة. أساس الدورة الحي. من وامليت امليت
الَفْرق يمحى حتى وتقرتح تجادل وترفض، تأبى املوجودات، وتتحدث وعقل، إرادة لألشياء

واإلنسان. والطبيعة «هللا» بني
وحده هللا كان فقد االضطهاد. سيكلوجية عن األمر حقيقة يف الكوني الخلق يكشف (٢)
الشهادة. سبب فالكلمة بالكلمة، الخلق وتم العادل. هللا باستثناء الظالم العالم تدمري أي
البدء يف األديان، تاريخ يف وكذلك الكلمة، أهمية عىل املضطهدة الجماعات شعراء ركز وقد
كرغبة بالتمني، أو واقًعا املنهارة، السياسية السلطة إىل الواقع التاج ويرمز الكلمة. كانت
مسار يف املحتوم والقدر املصائر، وجربية األفعال، قدرية عن األسطورة تعرب كما مكبوتة،
االنتصار. يف أيًضا بل وحدها الهزيمة يف أو العدل، يف أيًضا بل الظلم يف فقط ليس التاريخ
التاريخ، قوانني حتمية مع اتحادها بمعنى جربية الثورية الحركات من كثري كانت وقد
الرشور من والغضب املعايصوالظلم رفض األسطورة تبني كما والعبد. السيد لجدل طبًقا
التعارض ويشري القائم. والنظام الدولة بفعل بعد يتزيَّف لم خالًصا زال ما فالوعي واآلثام،
عىل والظلم العدل بني والباطل، الحق بني الرصاع إىل والظلمة، النور بني واملالح، العذب بني
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اليوم.47 االضطهاد جماعات تمثل التي املعارصة اإلسالمية الجماعات يف معروف هو ما
والظاهر، الباطن بني والظهر، الوجود بني التمايز عن «هللا» ظل يف األسطورة وتكشف
تعرب فإنها معه يشء وال ووجوده اإلله فردية ا أمَّ والوهم. الحقيقة بني والباطل. الحق بني
تحمل عدم ا أمَّ غريي». إله معي يكون أن ينبغي «ال التسلط: يف والرغبة املطلق الحكم عن
ثَمَّ وِمْن االضطهاد. جماعات لواقع وصف فإنه الحق، منارصة عن الناس وتخيل األمانة
والهزيمة، واالضطهاد األلم مرارة عن مرة الحلم، عن ومرة الواقع عن مرة األسطورة تعرب
الخلق، يف األوىل الوحدة هذه من وبالرغم واالنتصار. والفرح الفرج قرب عن أخرى ومرة
تاريخ يف املعروفة الخالدة الثنائية يمثالن طرفني بني االنفصال عملية يف التمييز يمكن فإنه
واآلخر مظلم، بحر هناك األلوهية. يف أو الطبيعة يف وتشخيصهما والرش، الخري بني األديان
منه ُخلق والثاني الكفار منه ُخلق ل األوَّ الخري، يمثل والثاني الرش يمثل ل األوَّ عذب، نري
للخري تجسيًدا البرشي للسلوك أبدية أنماط إىل الفانون البرش يتحول وبالتايل املؤمنني.48

املطلق. والرش املطلق
كما األوَّل الشخص الكون من ويربز الشخيص، الخلق يأتي الكوني الخلق بعد (٣)
ولكن الكون. خلق بعد آدم خلق من الدينية والنصوص الخلق حكايات يف الحال هو
مادة، يف تتمثل أن قبل مجردة صورة وهو أي ظل، وهو محمد، هو هنا األوَّل الشخص
إرساله قبل الناس إىل الظل هذا إرسال ثم وتتزمن تتعني أن قبل أبدية خالصة وحقيقة
تشارك التي املحمدية» «الحقيقة عن بعد فيما الصوفية قاله ما وهو برشي. رسول وهو
ظواهر ه يوجِّ الذي والتكوين الخلق عىل السابق األزيل الخالد محمد ووظائفه، صفاته يف
الثانية الدرجة عىل يأخذ أخرى أسطورة ويف واملعارف.49 العلوم منه تنبع والذي الطبيعة،
أو محمد إىل فعله ما كل فوض بل شيئًا، يخلق لم هللا أن ثالثة أسطورة ويف آدم. بعد

املودودي األعىل أبي عن دراستنا وأيًضا التحقيقات». يف دراسة اإلسالمية، «األصولية دراستنا انظر 47
الديني». اليسار يف ج٤، ،١٩٥٢–١٩٨١ مرص، يف والثورة «الدين يف قطب سيد الشهيد واملفكر

يؤذي وكان محًضا، ا رشٍّ كان وعمر محًضا، خريًا كان عليٍّا أن إال أزيل، قديم وعمر أزيل، قديم عيل 48

ص٦١). ِفَرق، (اعتقادات املجوس من املقالة هذه اقتبسوا وكأنهم دائًما، عليٍّا
التصوف. علوم عن القديم» الرتاث من موقفنا والتجديد: «الرتاث من الثالث الجزء موضوع هو هذا 49

أم الشخص «محمد وأيًضا: هللا؟»، رسول ُمحمًدا وأن هللا إال إله ال أن أشهد تعني «ماذا مؤقتًا: انظر
الديني). اليسار ج٤، ،١٩٥٢–١٩٨١ مرص، يف والثورة (الدين املبدأ؟»
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طريق عن التدبري أسطورة يف ويُالَحظ الكونية.50 الوظيفة بهذه قام الذي وهو عيل، إىل
والخلق. هللا بني وواسطة للعالم أول ومدبر كون إىل وتحوله محمد تضخم التفويض
إلهية، قدرة املضطهدة الجماعة إمام يعطي مما وتفويضه، إلرادته ملحمد، وريث واإلمام
الجماعة إمام مع قرابة عالقة يف أنه من ناتج النبي تضخم النبي. خالل من للحق وتمثيًال
قال بولص أن األديان تاريخ يف ومعروف الرسالة. لتفويض حامل الدم فقرابة املضطهدة
عيىس املسيح قبل باهلل املتحد والخليقة الكون عىل السابق الخالد األزيل املسيح يف ذلك مثل
يند وتجعله فرتفعه قائدها، عىل االضطهاد يقع بيئة كل يف يحدث ما وهو مريم.51 ابن
هي الرفع درجات وأقىص ظلم. كل عىل ويتغلب هزيمة، كل ويتجاوز اضطهاد كل عن
يشء. كل من وتعويض وعزاء يشء، كل عىل وأولوية خلود من به تتصف بما األلوهية
الكون، هو والشخص الشخص، هو الكون فيكون كله الكون يبتلع حتى اإلمام ويتضخم
ال وحده للعقائد الذاتي التأليه وكأن األرض.52 وأهله وعيل السماء، وأهله الرسول ويصبح
وتتضخم وللكون. وألهله موضوعي تأليه إىل فيتحول والجالل، العظمة عن للتعبري يكفي

ودبرها، فخلقها الدنيا، خلق عىل أقدره وأنه محمد، إىل األمور فوَّض هللا أن الغالة فرق إحدى زعمت 50

نفس من املفوضة فصلت وقد ص٨٦). ج١، (مقاالت، عيل يف ذلك مثل ويقولون شيئًا. يخلق لم هللا وأن
ثم هللا، دون العالم خلق الذي فهو وتدبريه. العالم خلق إليه فوض ثم ُمحمًدا خلق هللا أن األسطورة
خلق الباري أن يزعمون كما ص٢٥١). (الِفَرق، الثاني املدبر فهو عيل. إىل العالم تدبري محمد فوض
الركوع يف يقولون وكانوا والسموات. األرضني هم فخلقوا إليهم العالم وفوض أوالده، وأرواح عيل روح
الذي فهو األعظم اإلله ا وأمَّ وأوالده. عيل هو هللا ألن األعىل ربي سبحان السجود ويف العظيم ربي سبحان

ص٥٩). ِفَرق، (اعتقادات العالم إليهم فوض
امللل، ص٧٤؛ ج١، (مقاالت، عيل ثم هللا، خلق من أول هو عيىس أن أيًضا والعجيل منصور أبو زعم 51

اإلله أنه وزعم بربه، مريم ابن عيىس (النظام) املعتزلة إىل املنسوب خابط ابن أحمد وشبه ص٢٤). ج٢،
La Phénoménologie de L’Exégèse, essai d’une رسالتنا: ذلك يف انظر ص٢٢٨). (الِفَرق، الثاني

.Hérméneutique existentielle à pratir du Nouveau Teslament
هاشم بني من الساقط الكسف وأنه األرض، هم والشيعة السماء هم محمد آل أن منصور أبو زعم 52

من الساقط وربما السماء، من الساقط الكسف هو عليٍّا أن العجيل زعم وقد ص٧٤-٧٥). ج١، (مقاالت،
عىل بيده فمسح معبوده، ورأى السماء إىل به ُعرج أنه لنفسه اإلمامة ادَّعى حني وزعم هللا. هو السماء
وزعمت السماء. من الساقط الكسف فهو األرض، إىل اهبط ثم عني، فبلغ انزل بني يا له: وقال رأسه
عليك قال: الرعد صوت سمع ومن سوطه. والربق صوته الرعد وأن السحاب يف عليٍّا أن السبئية بعض
اْلَغَماِم﴾ ِمَن ُظَلٍل ِيف هللاُ يَأِْتيَُهُم أَْن إِالَّ يَنُْظُروَن ﴿َهْل تفسري: يف البيانية قالت لذلك املؤمنني. أمري يا السالم
ص٥٣). اعتقادات، ص٨٧؛ ج١، مقاالت، ص١٢٢-١٢٣؛ ص٧٩، ج٢، امللل، ص١٣٤؛ (الِفَرق، عيل أنه
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باطنها. يف وتحتويه وتتمثله به وتتحد املوضوع نحو وتتجه رسوًال، أو إماًما العقائد، ذات
وقد كله. الكون يحوي للشخصحتى التأليه اشتد والضياع بالهزيمة اإلحساس قوي وكلما
حاالت يف الطبيعة عىل اإلنسانية العواطف إسقاط من كنوع التشخيصللطبيعة هذا يحدث
الكون. إىل الحديث ويوجه املوضوعات، مع ويتحدث األشياء، يخاطب فاملجنون الهسترييا.
الجماعي الشعور تلقاها التي األوىل الصدمة آثار من نوًعا الطبيعة تشخيص يكون قد
ويف البدائية الديانات يف الحال هو كما األشياء مع إال يتحدث ال وأصبح صوابه فأفقدته
به. املحيطة األشياء أو الكورس أو املوتور البطل يخاطب عندما القديم اليوناني املرسح

أولوية ليست عيىس، أو عليٍّا أو محمًدا أو آدًما كان سواء للشخص، األولوية هذه (٤)
الذي اإلنسان هو فالشخص خلقية. معنوية أولوية أيًضا هي بل فحسب، كونية مادية
أن كلهم الناس وعىل والجبال واألرض السموات عىل هللا عرضها التي األمانة بحمل ريض
غدًرا عمر وأعانه منعه. يتحمل أن فأمره بكره أبو إال يقبل ولم جميًعا فأبني عليٍّا يمنعن
الظروف مع لها وتوفيًقا الدينية لألفكار تحويًرا نجد وهنا بعده. من الخالفة يأخذ كي
الوحي، تطبيق الدينية النصوص يف الحال هو كما األمانة تعد لم أوًَّال، للجماعة. النفسية
التحوير هذا حدث وقد بالرسالة. القيام من عيل منع بل الخري، وفعل باهلل اإليمان أي
تعرض أن بدل ثانيًا، بها. القيام منع إىل بالرسالة القيام من الضد، إىل الضد من بالقلب
والبرش الطبيعة عىل ُعرضت الوحي، أصل يف الحال هو كما وحدها، الطبيعة عىل األمانة
هو العام اإلنسان يكون أن بدل ثالثًا، مشخصة. والطبيعة الطبيعة، من جزء فالبرش مًعا.
النفسية فالظروف بكر. أبو وهو يقبلها الذي الخاصهو اإلنسان أصبح األمانة يقبل الذي

والتخصيص. القلب بطريق أسطورة إىل الدينية األفكار حولت للجماعة
ويصارع، ينافس ويغضب، يرس واالنفعاالت، األهواء تسوده الكوني اإلمام هذا (٥)
عىل بناءً الكون خلق حكيًما عاقًال إلًها ليس فهو غريه، إلًها يريد ال ألنه البحر يف ظله يمحق
يصاحبها النفسية انفعاالته إن بل لهواه. خاضع يشء وكل منفعل، إله بل وقانون، نظام
هذه أن بما طبيعي وهذا بدنه. يعرق غضبه شدة ومن يغضب فهو جسمية. ظواهر
النفيس. التوازن الهزيمة وأفقدته الصدمة هزته الذي االنفعايل الشعور خلق من الصورة
يثق يعد لم ألنه بجواره؛ أحًدا يقبل وال األعداء، يصارع وعدوان، ظلم من به ألم ملا غاضب

القاهر. املتسلط صورة بعد فيما أصبحت التي الصورة وهي بأحد،
وهو له. نهاية ال أبدي أيًضا فهو له أول ال أزيل أنه فكما يموت. ال املؤله واإلمام (٦)
منهم، البعض األقل عىل أو عبده أو به اتصل من كل أيًضا يكون بل خالد، وحده ليس
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اإلمام وكأن خالد، فهو بالخلد اتصل من كل بالتبعية. وينترش باالتصال يرسي فالخلود
خاصة صفة الخلود ليس جماعته. يف خلوده عدوى وترسي اآلخرين، عىل خلوده يشع
اإلمام يرفع املوت لحظة ففي اآللهة، ألبدان الخلود يكون وقد مشعة. صفة هي بل ثابتة،

وروًحا.53 بدنًا خالد فاإلمام آخر. إمام بدن يف روحه وتحل السماء، إىل ببدنه
اإلله باسم أو بفعله سواء املعجزات، وإجراء األموات إحياء عىل قادر املؤله واإلمام (٧)
ويفعل األلوهية. درجات أقىص إىل وصل لو باسمه يفعل فهو التأليه، لدرجة تبًعا األعظم
العجز عىل فعل رد املعجزات وإجراء درجة. هللا وبني بينه يحفظ كان لو األعظم هللا باسم
الخيال ويتدخل عليها. الكلية السيطرة فقدان فعل رد عليها املطلقة والسيطرة الطبيعة، يف
فبدل األرض. انشقاق مثل الدينية بالصور مستعينًا املعجزات إجراء طريق عن للتعبري
قادر وهو الدنيا. إىل أحياءً املوتى ويرجع اآلن، تنشق الزمان نهاية يف األرض تنشق أن
عىل السيطرة عىل اإلله اإلنسان قدرة وكأن عيىس، كقدرة الخلود وإعطاء املوتى إحياء عىل
الثقة جديد من وتعطيه البرش، عالم يف الدنيا يف خسائره عن تعوضه العلوية الطبيعة

باالنتصار.54 واألمل بالنفس
يحاسب الذي فهو املؤمنني. وعقاب حساب يف اإلله وظائف املؤله اإلمام ويأخذ (٨)
من األديان تاريخ يف معروف هو كما يديه بني الجميع يقف ويشفع، يرحم ويعاقب،
البرش حساب من عدًال أكثر املرة هذه الحساب ويكون للناس.55 وإثابته املسيح معاقبة
البداية. يف اإلنساني الظلم القايضعىل هو النهاية يف اإللهي والعدل الظلم، عىل يقوم الذي

يعاينون امللكوت إىل ُرفع عبادته أحدهم بلغ وإذا أحد. منهم يموت ال أنه (الخطابية) البزيغية تزعم 53

ص٧٨). ج١، (مقاالت، وعشيًة بكرًة أحوالهم
العسكر يهزم وأنه األعظم، باالسم ذلك يفعل وأنه فتجيبه، الزُّهرة يدعو أنه سمعان بن بيان زعم 54

بحركة وال جسدانية بقوة خيرب باب قلعت ما وهللا وقال: ص٢٣٧). الِفَرق، ص٦٦؛ ج١، (مقاالت،
املشكاة، يف كاملصباح نفسه يف امللكوتية فالقوة مضيئة. ربها بنور ملكوتية، بقوة قلعته ولكن غذائية،
األعظم، باالسم املوتى يحيي أنه سعيد بن املغرية وزعم ص٧٨). (ج٢، املصباح يف كالنور اإللهي والنور

ص٢٣٩). الِفَرق، ص٧٢؛ ج١، (مقاالت، واملخاريق النرينجيات من شيئًا وأراهم
الراوندي ابن ويروي ص٢٢٨). (الِفَرق، القيامة يوم الخلق يحاسب الذي هو عيىس إن الخابطية تقول 55
الهذيل أبي عند وهللا ويفعل، يختار ويعاقب، يُثيب وينفع، يرض أهله عند عليٍّا إن قوله الهذيل أبي عن

ص١٥١). (االنتصار، الرواية هذه الخياط وكذَّب يعاقب، وال يُثيب وال ينفع، وال يرض ال
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

اآلتية: النتائج استخالص يمكن التأليه ومن

منه تبدأ أن يمكن الذي الوحيد املوجود فهو يؤله. أن يمكن األقل عىل أو إله، اإلنسان (١)
عند الحال هو كما باملؤله االتحاد طريق عن فقط ليس إلًها اإلنسان ويكون التأليه، عملية
الفالسفة عند الحال هو كما ملهًما نبيٍّا ليس اإلنسان ذاته. املؤله عن كبديل بل الصوفية،
يف اإلنسان يجعل وهذا إله. نفسه هو بل الصوفية، عند الحال هو كما ملهًما وليٍّا وليس

الطبيعية. للموجودات بالنسبة الرشف من مستوى أعىل
يسقط وال فحسب، املؤله عىل وعباراته وصوره تصوراته ذاته من اإلنسان يسقط ال (٢)
اإلسقاط يتجاوز أي مشخًصا، ذاته يؤله بل فحسب، وأشواقه ورغباته وأحالمه آماله عليه
ويقدسشخصه، نفسه، ويعبد ذاته، يؤله فاإلنسان الشخيص. االعتقاد إىل واللغوي النفيس
املوضوعات. كل أمامه من تمحى حتى الذات فيه تتضخم خالص، نرجيس موقف وهو

هللا. وهو تعظيمه يتم فاضل شخص من ابتداءً تأليه، عملية الحقيقة يف هو هللا (٣)
فقد األخرى، الديانات من عديد يف حدث ما وهذا فاضل. إنسان نشأته يف الحقيقة يف وهو

كذلك. قريته يف فاضًال شيًخا تاو وكان مدينته، يف فاضًال معلًِّما بوذا كان
االنتصار عن وعجزت الظلم، قائدها عىل وقع جماعة يف هذه التأليه عملية تحدث (٤)
الخيال، يف انتصار إىل الواقع يف الهزيمة تتحول ثَمَّ وِمْن عديدة. مرات حاولت أن بعد له
الخيال، يف تأليًها الواقع يف البطل عجز ويصري الخيال، يف خلود إىل الواقع يف املوت ويتحول

املعجزات. إجراء عىل قادًرا تجعله للعادة خارقة قوة وإعطاءه

النصارى عند واالتحاد والصوفية األئمة يف الحلول واالتحاد: الحلول (3)

األئمة يف الحلول (1-3)

يف اإلله روح بحلول جزئيٍّا أيًضا يكون اإلمام يف هللا ذات بحلول كليٍّا الحلول يكون فكما
املطلق بني املستويني، بني الَفرق لبعض إبقاءً وذلك ذاته، يف ذاته تحل لم إن الشخص
مستوى عىل تكن لم إن الروح مستوى عىل العالقة وجعل املحدود، والنسبي الالمحدود

الطبيعة.56

ذلك أجل من األئمة ويعبدون األئمة، أشخاص يف هللا حلول يزعمون الذين عام، بوجه الحلولية هم 56

الروحاني ظهور يمتنع ال وقالوا وأوالده، عيل يف تعاىل حلوله إىل الشيعة غالة وذهب ص٢٢٦). (الِفَرق،
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للحوادث املخالفة سادًسا:

العلم يُتَوارث فال التوارث. طريق عن إمام إىل إمام من اإللهي الروح هذا وينتقل
الروح تنتقل متوارثان. كالهما والوجود املعرفة اإللهي. الروح وهو اليشء أيًضا بل وحده،
ذات عن هنا حديث فال األئمة. آخر إىل تصل حتى آخر إىل إمام من أو آخر، إىل النبي من
الحلول ويكون األئمة، يف ثم األنبياء يف يحل الذي القدس الروح وهو هللا، روح عن بل هللا،
وشخص هللا شخص ال اإلمام، وروح هللا روح هو يهم الذي خالًصا. روحيٍّا حلوًال هنا
تُويف إذا الروح. بفعل دائم واستمرار ينقطع ال حبل واألئمة هللا وبني باقية، الروح اإلمام.
إىل هللا روح من آخره، إىل أوله من الحلول وصف ويمكن آخر.57 إمام يف الروح حل اإلمام

الكاملني بعض صورة يف هللا يظهر أن يبعد فال الكلبي، دحية صورة يف كجربائيل الجسمانية الصورة يف
لم جربائيل وأن الحلول، غري الظهور أن تعلم «وأنت الدواني: ويضيف املعصومني. واألئمة وأوالده كعيل
(الدواني، الحقيقي» املعنى بالحلول يريدوا لم أنهم عىل قرينة وهذه بصورته، ظهر بل دحية، يف يحل
ص٢٢٥، (الِفَرق، الجسد يف ربي روح وقالت: إله، بأنه عليٍّا السبئية ووصفت ص١٤٢-١٤٣). ج٢،
هللا أن الرشيعي وزعم ص١١٧). ج٢، (امللل، عيل بعد األئمة يف اإللهي الجزء بتناسخ وقالت ص٢٧٢).
آلهة فهم وبالتايل والحسني، والحسن وفاطمة وعيل النبي أشخاص: خمسة يف حلت هللا روح وأن فيه حل
الصادق جعفر يف هللا روح بحلول الخطابية وقالت ص٢٥٥-٢٥٦). الِفَرق، ص٨٢–٨٤؛ ج١، (مقاالت،
يف ثم العابدين زين يف ثم الحسني يف ثم الحسن يف ثم عيل يف هللا حل فقد األسدي. الخطاب أبي يف ثم
الصادق سمع فلما يعبدونه. وكانوا الصادق جعفر زمن يف مكة إىل هؤالء وتوجه الصادق. يف ثم الباقر
أكمل هو وأنه فيه، وحل جعفر عن انفصل قد هللا أن فزعم رئيسهم، وهو الخطاب أبا به أبلغ بذلك
فيه، هللا روح حلول العذافر) (أبو العذافر أبي ابن ودعا ص٥٨). اعتقادات، ص٢٥٧؛ (الِفَرق، هللا من
قتله وحني يشاء. ما عىل بالقدرة ويصفونه واملوىل بالرب أتباعه ويخاطبه القدس، روح نفسه وسمى
وتقول ص٢٦٤–٢٦٦). (الِفَرق، أعدائه عىل والنقمة السماء من براءته فيها تنزل مهلة أيام ثالثة طلب
جزءًا وإن ص٢١). (التنبيه، سواءً النصارى قول عىل الناسوت يف الالهوت بحلول والديلم القرامطة
املختارية الرافضة من والتناسخ بالحلول تقول كما ص٧٨). ج٢، (امللل، بجسده واتحد فيه حل إلهيٍّا

ص٢٣). (التنبيه، عيل املؤمنني أمري بإلهية البيانية تقول كما والجارودية والسمعانية
هاشم أبي إىل صارت حتى واألئمة األشياء يف تناسخت هللا روح أن سمعان بن بيان ادَّعى 57

ص٤٠-٤١، ص٢٣٧، (الِفَرق، هاشم أبي ابنه خالل من إليه انتقلت ثم الحنفية، بن محمد بن هللا عبد
يف كانت هللا روح وأن تناسخت، األرواح أن الجناحني ذي جعفر بن هللا عبد وزعم ص٢٥٥–٢٧٢).
معاوية بن هللا عبد يف ثم الثالثة أوالده يف ثم عيل يف ثم واألئمة األنبياء يف دارت ثم شيث يف ثم آدم
ص١٣، الِفَرق، ص٩٥؛ ص٦٧، ج١، (مقاالت، فيه صارت حتى تناسخت ثم جعفر، بن هللا عبد بن
تحولت الحنفية بن محمد بن هللا عبد هاشم أبي روح أن حرب بن هللا عبد زعم كما ص٢٧٣). ص٢٤٦،
ص٢٤٣). الِفَرق، ص٩٤-٩٥؛ ص٦٨، ج١، (مقاالت، واألئمة األنبياء يف هللا روح تناسخت أن بعد فيه
وصلت حتى تناسخت هللا روح أن طالب أبي بن جعفر بن هللا عبد بن معاوية بن هللا عبد وزعم

151



(٢) الثورة إىل العقيدة من

السابع يكون قد األخري، اإلمام حتى بعده من األئمة يف ثم آدم يف هللا روح تحل األئمة. آخر
أول آدم إىل اآللهة األئمة وانتساب الزمان.58 آخر يف يظهر الذي الغائب أو عرش الثاني أو
الحدوث، من والتعظيم اإلجالل عن تعبريًا أكثر فالِقَدم الِقَدم. يف أولوية يعطيهم الخلق
يف األقل عىل األبناء من االحرتام إىل مدعاة أكثر واآلباء الالحق، من عراقًة أكثر والسابق
بآدم املسيح بولص ألحق عندما األديان تاريخ يف اليشء نفس حدث وقد املحافظة. النظرة
إحساس وهذا آدم. من ابتداءً موىس حياة التوراة وقصكتاب بآدم، ُمحمًدا الصوفية وألحق
نالت التي املضطهدة الجماعات قيادات كل يف ظهر موضوعية حقيقة منه أكثر وجداني

وإجالًال. تعظيًما الشهادة،
آلهة أبناء هللا، أبناء اآللهة األئمة ويكون توالد، عالقة باإلله األئمة عالقة تكون وقد
واالستمرار االتصال عن تعبري من اإلنسان لدى ما أفضل والبنوة األبوة فعالقة اإلله.59 كاألب
املرصي الدين ويف خاصة، املسيحية يف األديان تاريخ معروفيف هو ما عىل واالتحاد والقرب
زيوس، عن صدرت اليونان وآلهة هللا، أبناء وفرعون فاملسيح عامة. اليوناني والدين القديم

هللا روح أن الخطابية زعمت كما ص٧٦-٧٧). ج٢، (امللل، مًعا والنبوة اإللهية وادَّعى فيه وحلت إليه
(الِفَرق، الناس أرواح دون اإلله روح بتناسخ يقولون وهم الخطاب، أبي إىل انتهت ثم األنبياء يف دارت
ص٢٧٣). (الِفَرق، مسلم أبي إىل انتهت ثم األنبياء يف دارت هللا روح أن املسلمية ادعت كما ص٢٧٣).
الروح تلك أن زعم من ومنهم بيان إىل انتقلت ثم هاشم أبي يف كانت هللا روح أن الكيسانية وزعمت
(الِفَرق، عمر بن هللا عبد إلهية الِفَرق هذه وادعت حرب، بن عمرو بن هللا عبد إىل هاشم أبي من انتقلت
يف ثم الحسن يف ثم عيل ثم النبي يف كان هللا، هو القدس الروح أن عرشية االثنا وزعمت ص٤٠-٤١).
بن موىس يف ثم عيل بن محمد بن جعفر يف ثم عيل بن محمد يف ثم الحسني بن عيل يف ثم الحسني
بن عيل بن محمد بن عيل يف ثم موىس بن عيل بن محمد يف ثم جعفر بن موىس بن عيل يف ثم جعفر
عيل بن الحسني بن الحسن بن محمد يف ثم موىس، بن عيل بن محمد بن عيل بن الحسني يف ثم موىس،
بيان وادعى ص٨٢). ج١، (مقاالت، الهياكل يف يدخل واإلله التناسخ، عىل آلهة وكلهم عيل! بن محمد بن
وخليفة، إماًما يكون أن استحق ولذلك التناسخ، من بنوع اإللهي الجزء إليه انتقل قد أنه سمعان بن
عيل يف حل هللا أن زعم كما ص٧٩). ج٢، (امللل، املالئكة سجود آدم به استحق الذي هو الجزء وذلك

ص٧٥). (اعتقادات، وأوالده
بحلول إلًها صار أنه مسلم أبو وادَّعى عرشية. االثني عند عرش والثاني اإلسماعيلية، عند السابع اإلمام 58
أن النمريي ادعى كما ص٢٥٧). (الِفَرق، املالئكة وسائر وميكائيل جربيل من خري وأنه فيه، اإلله روح

ص٥٥٢). (الِفَرق، فيه حل هللا
ولده وهم آدم فهو أنفسهم يف ذلك قبل وقالوا وأحباؤه، هللا أبناء الحسني ولد بأن الخطابية قالت 59

ص٢٥٥). الِفَرق، ص٢٧؛ ج١، (مقاالت،
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للحوادث املخالفة سادًسا:

فيصبح هللا، وبني املعظم املبجل الشخص بني القرب وجوب عىل تدل شعبية صورة وهي
العظمة، يف مثله يكون تقدير أقل عىل أو وينده األب االبن يعظم ما وكثريًا وحبيبه. هللا ابن
إله. وفرعون إله، فاملسيح وفرعون: املسيح حالة يف معروف هو كما كاألب إلًها االبن فيصري
من أعظم إله هناك بينهم. فيما ويتفاضلون األئمة، وتتعدد اآللهة تتعدد التأليه ويف
األوملب كآلهة اآللهة مدينة يف يعيشون كلهم أنهم صحيح إله.60 من أفضل وإمام إله،
التوالد عالقة أي والبنوة، األبوة عالقة بينهم تجمع وأبدال كأقطاب الصوفية كمدينة أو
األئمة اآللهة أو اآللهة األئمة ترتيب يقتيضأيًضا ذلك ولكن بالفرع األصل عالقة واألنساب،
األقل اإلله وهناك العظيم، اإلله هناك والجالل. العظمة من قدرهم حسب ُقيِّم سلم يف
خاصًة األديان، تاريخ يف معروف هو ما عىل اآللهة صغار وهناك اآللهة، إله هناك عظمة.

والرومانية. اليونانية الديانتني يف
املعروف وهو عليها، وتقلُّبه الصور من عديد يف الروح تشكُّل مجرد الحلول يكون وقد
صورة، بال مجردة تُرى وال حسية صورة يف إال تُرى ال الروح ألن ا إمَّ التناسخ.61 بعقيدة
الوحدة. إىل التعدد وردِّ واحد، مصدر من وصدورهم واألئمة اآللهة تعدد لتفسري ا وإمَّ
أجسام عىل تتواىل واحدة الروح تفنى، واألجساد تبقى الروح ألن الخلود من نوع والتناسخ

كثرية.62

ص٧٧). ج١، (مقاالت، عيل من وأعظم بل محمد، بن جعفر من أعظم الخطاب أبا أن الخطابية زعمت 60

لنفسه املقنَّع ادعى فقد املقنَّعية. تصور وهو ،Métamorphose املسخ أو التحول عقيدة هي هذه 61

أوالده، يف ثم عيل، يف ثم محمد، حتى إبراهيم، يف ثم نوح، يف ثم آدم، صورة يف للناس مرة تصور اإللهية،
التي صورته يف رؤيته يطيقون ال عباده ألن الصور يف وينتقل الحكم، بن هشام يف ثم مسلم، أبي يف ثم
أنه املقنَّع وزعم ص٢٥٧-٢٥٨). (الِفَرق، اإلله هو أنه أتباعه وزعم بنوره. احرتق رآه ومن عليها، هو
أن (الخطابية) البزيغية وزعمت ص٢٢٦-٢٢٧). (الِفَرق، مخصوصة بصورة زمان كل يف مصور إله
ويروي ص٧٨). ج١، (مقاالت، الصورة بهذه للناس تشبه بل يُرى ال وأنه هللا، هو محمد بن جعفر
الراوندي ابن ويفندها الخياط، ويؤيدها الصورة، يف ينتقل هللا بأن يقولون أنهم الرافضة عن الجاحظ

ص١٤٤-١٤٥). (االنتصار،
وعظم النبوة بعده ادَّعى ثم الدعوة، صاحب مسلم أبي أصحاب من وكان — مقنَّع أتباع املقنَّعية ادعت 62
— جيحون نهر وراء بما باملبيضة األمر عاقبة وُقتل األلوهية، ادَّعى ثم كثري، خلق عليه واجتمع أمره
الِفَرق، ص٧٩-٨٠؛ (اعتقادات، مخصوصة بصورة ومكان زمان كل يف مصور وأنه إلًها كان املقنع أن

ص٢٢٦-٢٢٧).
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ثم املعبود روح من يبدأ الحلول أن منها والتناسخ. الحلول بني فروق عدة وهناك
وإنسان املبدأ حيث من اإلمام األئمة. آخر حتى بالوراثة آخر إنسان يف ثم اإلنسان يف ينتقل
رضورة، املعبود روح من يبدأ ال فقد التناسخ ا أمَّ مًعا. وإنسان إله فهو النهاية. حيث من
درجة أقل فهو وبالتايل آخر، بدن يف إنسانية أم إلهية سواء كانت أيٍّا الروح بحلول ويكون
اإلنسان بدن يف يحدث قد التناسخ أن حني يف إنساني بدن يف إال الحلول يتم وال الحلول. من
حل إذا العقاب من نوع التناسخ فإن الفضل، من نوًعا الحلول كان وإذا الحيوان. وجسم
حني يف للروح والحلول ل. األوَّ الجسم من أو ل األوَّ البدن من درجة أقل جسم يف أو بدن يف
إسقاط الحلول ويف الخلق. وقبل الرسالة قبل بالعقل مكلف فاإلنسان للعقل. التناسخ أن

اإلطالق.63 عىل للتكاليف فرًضا التناسخ يف أن حني يف اإلطالق عىل للتكاليف

صورة كل يف يحل اإلله أن زعم الذي الدمشقي حلمان أبي إىل املنسوبة الحلمانية الحلولية ومنهم 63

عىل متفقون كلهم أصنافهم عىل والغالة ص٢٢٦). (الِفَرق، حسنة صورة لكل يسجد وكان حسنة،
والهند واملزدكية املجوس من تلقوها أمة كل يف لفرقة مقالة التناسخ كان ولقد والحلول. التناسخ
بشخص ظهر لسان، بكل ناطق مكان، بكل قائم هللا أن ومذهبهم والصابئة. الفالسفة ومن الربهمية،
بجزء الحلول ا أمَّ بكل. يكون وقد بجزء الحلول يكون وقد الحلول. معنى وذلك البرش، أشخاص من
بشخص ملك كظهور فهو بالكل الحلول ا وأمَّ البلورة، عىل كإرشاقها أو كوة يف الشمس كإرشاق فهو
ص١١٨). ج٢، (امللل، والرسخ! والفسخ واملسخ النسخ أربعة: النسخ ومراتب بحيوان. كشيطان أو
والحلولية. الروافض من والراوندية والخطابية والجناحية البيانية مثل اإلسالمية الِفَرق يف التناسخ وأهل
مذهب إىل مال من الشيعة مشبهة ومن ص٢٧٢). (الِفَرق، األئمة يف اإلله روح بتناسخ كلها قالت وقد
وقد أعرابي صورة يف ينزل جربيل كان كما شخص بصورة الباري يظهر أن يجوز وقال: الحلولية.
ظهور إن الشيعة غالة من واإلسحاقية النصريية قالت وقد ص١١). ج٢، (امللل، سويٍّا بًرشا ملريم تمثل
أو األشخاص ببعض جربيل كظهور الخري جانب يف ا إمَّ عاقل، ينكره ال أمر الجسماني بالجسد الروحاني
أشخاص، بصورة هللا ظهر برش. بصورة الجن ظهور أو إنسان بصورة الشيطان كظهور الرش جانب يف
ببواطن يتعلق فيما هللا من بتأييد عيل اختُص فقد وأوالده. عيل من أفضل شخص الرسول بعد يكن ولم
يف قالوا ما فيك الناس يقول «لوال مريم: ابن بعيىس شبهه لعيل. واملنافقني للنبي املرشكني قتال األمور،
كما تأويله عىل يقاتل من «فيكم الرسالة يف رشكة له أن أثبتوا وربما مقاًال.» فيك لقلت مريم ابن عيىس
خيرب باب وقلع الجن ومكاملة املنافقني وقتال التأويل فعلم النعل.» خاصف وهو أال تنزيله عىل قاتلت
املالئكة فسبحت فسبحنا العرش، يمني عىل أظلة «ُكنَّا الخلق قبل موجوًدا وكان روحانية. بقوة ذلك كل
النصريية أسبق. أحدهما أن إال النورين بني فرق ال الضوء»، من كالضوء أحمد من «أنا بتسبيحنا»،
املواقف، ص١٣٩–١٤١؛ ج٢، (امللل، النبوة يف الرشكة تقرير إىل أميل واإلسحاقية اإللهية، تقرير إىل أميل
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تاريخ يف معروفة واألضداد ضد. إمام أو إله فلكل األضداد. تظهر التأليه عملية ويف
يف خاصًة وأرمزدا، أهرمان للرش، وإله للخري إله للظلمة، وإله للنور إله هناك األديان.
عمر، ضده وعيل بكر، أبو ضده النبي والزرادشتية. واملزدكية كاملانوية املثنوية الديانات
ال وقد العاص.64 بن عمرو ضدها وفاطمة معاوية، ضده والحسني عثمان، ضده والحسن
فالنقيضهو الخرية، أضدادها معرفة أمكن بفضلها ألن مرذولة بالرضورة األضداد تكون
إنسانية حقيقة واألضداد بنقيضها. إال تظهر ال والحقيقة ويظهره، املوضوع يوجد الذي
الوالية والكراهية، املحبة هناك االنفعاالت. أساسها ولكن التأليه، عملية يف الالهوت شخصها
تحليل معروفمن هو ما آخر إىل والحزن الفرح واليأس، األمل والغرور، التواضع والعداوة،
الصوفية سماها النقيضني، بني وتثبيتها اإلنسانية لالنفعاالت النفس علماء أو الصوفية
مستوى من األضداد هذه تتحول وقد وسالبة. موجبة انفعاالت النفس وعلماء أحواًال
الفضيلة والرش، الخري بني املثالية األخالق ثنائيات فتظهر العقل، مستوى إىل االنفعال
وكفر، وإيمان حرام، أو حالل من املثايل الترشيع ثنائيات أو والغريية األنانية والرذيلة،
من باألخرويات يتعلق فيما التشبيه يف األضداد تتشخص وقد ونهي. وأمر وعقاب، وثواب
وحرمان. وإشباع ومر، وحلو ويسار، ويمني وظلمة، ونور وشيطان، ومالك ونار، جنة

العقيل وضعفها البدائي، النفيس بتكوينها فالعامة التأليه. عىل العامة تساعد ما وكثريًا
فيه ترى وعواطفها، انفعاالتها عليه تصب فرد إىل أو جماعية وظيفة إىل تحتاج الثقايف
املجتمعات تحتاج لذلك الخطر؛ ساعة يف عنها واملدافع لرغباتها، وامللبي ألمانيها املحقق
الواعية الجماعة بخالف األشخاص وعبادة األفراد، وتأليه للزعامة، املتخلفة أو البدائية
الجماعة ملعارضة مهدها يف الدعوة ألخمدت األلوهيات األشخاص أحد فيها ادَّعى إن التي
والخزعبالت الخرافة تستعمل وقد الواعية. الجماعة يف ترسي ال األشخاص فألوهية لها.
وظيفة من معروف هو كما األشخاص بألوهية العامة إليهام املختلفة السحر ووسائل

القدرية مذهب املعنى بهذا والتناسخ الرافضة مذهب الحلول إن ويُقال ص٦١). ِفَرق، اعتقادات ص٧٤؛
عليهم. للتشنيع الخصوم بعض يرويه كما

والحسني، والحسن، وعيل، النبي، أشخاص: خمسة يف حل هللا أن الشيعة) غالة (من الرشيعية زعمت 64

(مقاالت، العاص بن وعمرو ومعاوية، وعثمان، وعمر، بكر، أبو خمسة: أضداد لها آلهة وهم وفاطمة،
ص٢٥٤). الِفَرق، ص٨٢–٨٤؛ ج١،
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غريه، ألَّهت ولكن اإلمام كذب اكتشفت الجماعة وعت فإذا البدائية.65 الديانات يف السحر
تتربأ قد فإنها الجماعة وعت ما فإذا الجماعة.66 شعور يف التأليه وظيفة الستمرار وذلك
وتعبريهم الروح بنفس وارتباطهم املصدر نفس من األئمة تسلسل من فبالرغم اإلمام. من
عىل أو لسانهم عىل بعًضا بعضهم ر فيُكفِّ بينهم، العداوة تظهر قد الحقيقة نفس عن
بينهم للتفرقة مدعاة كانت أقوى أخرى اجتماعيًة ظروًفا أن عىل يدل مما جماعتهم لسان

التأليه.67 نشأة يف سببًا كانت التي األوىل االجتماعية الظروف تحتوي أن استطاعت

الصوفية يف الحلول (2-3)

ارتباط يظهر وهنا الصوفية. حلول يف الحال هو كما خالًصا جماليٍّا الحلول يكون وقد
ويف الرومانسية الحركات ويف الديني الجمال علم يف معروف هو كما بالجمال األلوهية
ذلك عن عرب كما الجمال، يحب جميل «فاهلل» دينية، تجربة الطبيعة جمال الصويف. الشعر
األعراض، يف الجوهر حلول جواز بعدم ذلك عىل الرد يمكن وال تعبري. أصدق الصوفية
نفسيٍّا الحلول يكون وقد منطقية.68 عقلية تجربة ليست الجمالية الصوفية فالتجربة
ليشعر حتى بمبادئها والتزامه لها حياته ووهب بالرسالة الفرد إلحساس نتيجة خالًصا
الشعر» «أنا الشاعر أو الفن» «أنا الفنان أو مرص» «أنا الوطني فيقول بالغاية اتحد قد أنه

القطران مع النحاس فيه أذاب تنور يف نفسه املقنَّع أحرق املهدي، وهزمه اإللهية لنفسه املقنَّع ادَّعى ملا 65

ص٢٥٧). (الِفَرق، السماء إىل صعد أنه أصحابه زعم رماًدا وال جثته يجدوا لم وملا فيه. ذاب حتى
هاشم أبي روح وتحولت إماًما، حرب بن عمر بن هللا عبد نصب هاشم أبا أن الكيسانية من فريق زعم 66

ص١٣). الِفَرق، ص٩٥؛ ج١، (مقاالت، إماًما معاوية بن هللا عبد ونصبوا كذبه عىل وقفا ثم فيه،
ص٧٨). ج١، (مقاالت، منه الرباءة أظهر جعفًرا ألن الخطاب أبي من الرباءة يف املفضلية خالفت 67

ص٨٠-٨١، ج١، (مقاالت، فيه حالٌّ هللا لعل قالوا: يستحسنونه شيئًا رأوا الصوفية إذا كان 68

يسجد وكان حسنة، صورة كل يف يحل اإلله أن (السلمانية) الدمشقي حلمان أبو وادَّعى ص٣١٩).
تَْقِويٍم﴾. أَْحَسِن ِيف اْإلِنَْساَن َخَلْقنَا ﴿َلَقْد بآية: ذلك عىل ويستدل فيها، حل قد هللا ألن حسنة صورة لكل
قبيح كان وإن إنسان لكل السجود ذلك ويستلزم فيه، هللا لحلول آلدم ساجدين املالئكة خر لذلك
الصور وذوات املثمرة، والشجرة الرائع، الغرس فيها بما الحسنة الصور أصحاب لكل والسجود الصورة.
الدِّين، أصول ص٢٥٩-٢٦٠؛ (الِفَرق، الرائعة الصورة ذي النار ولهب والبهائم، الطيور من الحسنة

ص٧٧-٧٨).
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والتضحية املطلق والتطهر التام اإلخالص طريق عن يتم وذلك الحق».69 «أنا الصويف أو
ذلك إىل والطريق حجاب.70 أي موضوعها وبني بينها ويسقط النفس شفافية تظهر حتى
كراهية عىل فعل كرد اإلباحة» «أهل الصوفية سمى لذلك الرشائع؛ وإسقاط هللا محبة
يؤدي قد األمر حقيقة ويف املظهرية. والعبادات الشعائر ونفاق البرش قوانني وظلم العالم
التصوف يف حدث كما التأليه عملية إىل باالضطهاد اإلحساس دون وحده بالعجز اإلحساس
التشيع بني يوحد البعض يجعل مما التشيع، لنشأة تقريبًا مشابهة ظروف يف نشأ الذي
وانقالبًا القائم النظام ضد سلبية مقاومة حركة يصبح أن إىل انتهى كالهما والتصوف.
أئمة استُشهد أن بعد بالفعل، الخارج مقاومة استعىص أن بعد الداخل إىل فرديٍّا روحيٍّا

ثم املقربني، مقام إىل وارتقى والشهوات اللذات عىل وصرب الطاعة يف نفسه هذَّب من أن الحالج يرى 69

الذي اإلله روح فيه حل حظ البرشية من يبَق لم فإن البرشية، عن يصفو حتى ويرتقي يصعد يزال ال
عليه: ويرد فالن»، عبده إىل صوره كل يف املتصور األرباب رب هو الهو «من يكتب وكان عيىس. يف حل
بصورة هذا زماننا ويف بصورة، زمان كل يف املتصور أنك نشهد الشهوات غاية منتهى يف الذات ذا «يا
وقال ص٢٦٠–٢٦٣). (الِفَرق، الغيوب» عالم يا رحمتك ونرجو نستجريك، ونحن منصور، ابن الحسني

املعنى: نفس يف الحالج

األم��ر ف��ت��ش��اك��ل وت��ش��اب��ه��ا ال��خ��م��ر وراق��ت ال��زج��اج رق
خ��م��ر وال ق��دح وك��أن��ن��ي ق��دح وال خ��م��ر ف��ك��أن��ه

أيًضا: ويذكر

ب��دن��ا ح��ل��ل��ن��ا روح��ان ن��ح��ن أن��ا أه��وى وم��ن أه��وى أن��ا
أب��ص��رت��ن��ا أب��ص��رت��ه وإذا أب��ص��رت��ه أب��ص��رت��ن��ي ف��إذا

الصوفية كالم أن اإليجي ويرى شاني». أعظم ما «سبحاني قوله: البسطامي يزيد أبي عن ونُقل
ص٣١٢-٣١٣؛ املحصل، ص١٧٩؛ املرام، غاية ص٢٧٤-٢٧٥؛ (املواقف، واالتحاد الحلول بني مخبط
ص١٥٨؛ األنوار، طوالع ص٧٢؛ الدِّين، أصول ص١١٣؛ التلخيص، ص١١٣؛ الدِّين، أصول معالم

ص٨٩). التام، التحقيق ص١٣٩–١٤٢؛ ج٢، الدواني، ص١٣٩؛ ج٢، العضدية،
حجاب خلقه وبني هللا بني ليس إنه (الحالج) أتباعه وقال حجاب. هللا وبني بينه يكون أن جهم أنكر 70
يشء، خلقه من يبقى فال أجمع يفنيهم أن إال منه الخلق يتخلص وال خلقه منه يتخلص ال خلل، وال
من يشء يخلو ال منه، وتخلصوا منهم، تخلص خلقه مات فإذا به، ممتزج خلق آخر يف اآلخرين مع وهو

ص١١٢). والرد، (التنبيه منهم هو يخلو وال خلقه
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املنكر. عن والنهي باملعروف واألمر الظلم مقاومة يف الصحابة كبار استُشهد كما البيت آل
لديه والصويف اإلمام من فكل سنية. مقاومة حركة والتصوف شيعية مقاومة حركة التشيع
ضاعت أن بعد للعالم مثايل كنظام جديد من الوعي لتحقيق والدعوة بالرسالة إحساس
الذين اإلنسان هو فالصويف الطرف. أحادية بطبيعة ًا مسريَّ العالم وأصبح الرسالة، فيه
نفس وهو مجتمعه، من وضاعت العالم عن انحرست وإن فيه ظاهرة الرسالة زالت ما
وأنظمة املادية القوى أمام بالعجز إحساس الصويف وعند اإلمام. لدى الذي اإلحساس
جماعة أو حزب تكوين بمعنى علميٍّا الرسالة لتحقيق محاولة أية لغياب ونظًرا الحكم.
تمثل أجل من الجماهري وتجنيد القائمة الحكم ونظم املادية القوى هذه ملناهضة رسية
لبعض الفردية الدعوة عىل الصويف جهد اقترص تحقيقها عىل والعمل الجديدة األفكار
شيئًا الدعوة وتحول الروحية، الرتبية تقترصعىل منعزلة صغرية جماعات وتكوين األفراد
يف العمل ومن أخالقية، دعوة إىل سياسية دعوة ومن خاصة دعوة إىل عامة دعوة من فشيئًا
جماعات وتكوين نفسه، عىل انغالقه من أيًضا للتشيع حدث ما وهو منه. الخروج إىل العالم
اإلحساس كان وملا الروحانيات. يف واإلغراق الباطنية التأويالت يف نفسها عن تعرب رسية
قويٍّا بالعجز أيًضا اإلحساس كان وملا الرتبية، بفضل يوم بعد يوًما يزداد قويٍّا، بالرسالة
األمام، إىل وليس أعىل إىل لها اإلنسانية الطاقة تحولت العزلة، بفضل يوم بعد يوًما يزداد
اتحد قد أنه الصويف فيشعر األمام، إىل التاريخ يف تسري أن بدل أعىل إىل الروح فصعدت
بطرقة حدث قد التحقق هذا أن حني يف بالفعل، تحققت قد رسالته وأن القصوى بغايته
وهو الخارجي، العالم ويف الواقع يف وليس الشعور ويف الخيال يف تتحقق إنها إذ منحرفة،
تتحقق أنها كما النفس. عن والرضا الذاتي االكتفاء من كنوع الخالصة النرجسية يف وقوع
حركة ويف جماعة يف التاريخ، يف جماعي نحو عىل وليس الصويف شخص يف فردية بطريقة
وليست متعالية الغاية أصبحت فقد األمام، إىل وليس أعىل إىل تحقق وهي عامة. تاريخية

األذهان. يف الطوباوي الفكر تحقيق من أسهل وما التاريخ، يف غاية

النصارى عند االتحاد (3-3)

األوصاف وذكر رفضالثنوية بعد النصارى أقانيم ومعه يُرفضالجوهر رفضالحلول ومع
والوجود والبقاء الِقَدم إثبات بعد والحلول االتحاد عن التنزيه يُفصل ثم والصفات.71

التوحيد. لب وجعله الباب هذا ل فصَّ الذي املتكلم الباقالني يُعتَرب ص٧٨–٩٦. التمهيد، 71
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نفي يظهر كما والحيز.72 والجهة املكان عن والتنزيه والجوهر الجسم ونفي واليشء
األخرى للذوات مشاركتها وعدم الذات ماهية مخالفة وإثبات الجسمية نفي بعد الحلول
ونفي الجوهر، ونفي الجسمية، نفي بعد وصف كرابع الحلول ويُنفى تركيبها.73 ونفي
وصف كسادس االتحاد ويُنفى واإلمكان.74 الحدوث دليل يف الوجود دخول بعد املكان
به.75 الحوادث قيام ونفي الحلول ونفي املكان ونفي الجوهر ونفي الجسمية نفي بعد
الحلول ينفي وقد والجسمية.76 املشاركة نفي بعد صفة كثالث والحلول االتحاد يُنفى وقد
والوجود، الِقَدم إثبات بعد وقبلها السبع املعاني صفات بعد والرشك الشبه نفي بعد
أنه عىل والحلول االتحاد نفي يظهر وقد بالحوادث.77 القيام نفي بعد االتحاد يُنفى ثم
مع الجوهر ونفي الجسمية ونفي املكان مع الجهة نفي بعد التنزيه يف وصف خامس
بإثبات التوحيد مبدأ بعد النصارى عىل ويُرد الجوهر يُنفى وقد الزمان.78 ونفي العرض
الهجوم يقل املتأخرة املؤلفات ويف واملحاذيات.79 الجهات ونفي الجسمية نفي ثم الوحدانية
دون سلبية أخالق إىل تحول والتصوف خطًرا، تعد لم فالنرصانية واالتحاد، الحلول عىل
البارزة املوضوعات من كان أنه مع قبل من الحال كان كما رصيحة ميتافيزيقية نظريات

التوحيد. يف مستقالٍّ موضوًعا يصبح أن كاد أنه لدرجة األوىل املؤلفات يف
أنهما إال النصارى عند واالتحاد والصوفية الشيعة أئمة عند الحلول أن من وبالرغم
الذين بالصوفية يتعلق فيما خاصًة تقريبًا، واحد وبمعنى واحد نطاق يف مًعا يوضعان

ص٣٥٧–٣٥٩. ص٣٥٦-٣٥٧، املسائل، 72
ص١١٢-١١٣. ص١١٢، املحصل، 73
ص٣٣-٣٤. الدِّين، أصول معالم 74

ص٣٦. الدِّين، أصول معالم 75

ص٢٨. الخريدة، ص١٥٨؛ األنوار، طوالع 76

ص١٥٣. ص١٣٩، ج٢، العضدية، 77
ص٢٧٤-٢٧٥. املواقف، 78

يف ال الوحدانية يف واليعاقبة) (النساطرة النصارى عىل الكالم يدخل وقد ص٥٧٠–٦٠٩. الشامل، 79
لتفسري الالهوت وحلول باالتحاد القول إىل فلجئوا عيىس معجزات رأوا أنهم «والسبب الحوادث، مخالفة
لها فاعًال مان» «السوبر من نوع وإثبات املعجزات عىل فعل رد التأليه عملية أن أي الخارقة»، القوى
املتكلمني عند والحياة والعلم الوجود بني الظواهري ويربط ص٢٩١–٢٩٨). الخمسة، األصول (رشح
(التحقيق كصفة األقنوم وبني بالنفس القائم الجوهر بني يربط كما القدس، والروح واالبن األب وبني

ص٨٧-٨٨). التام،
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عقلية بأدلة مًعا والحلول االتحاد عىل ويرد واالتحاد. الحلول بني التمييز لديهم يصعب
القديم إثبات وأدلة واألعراض الجوهر ومباحث الحدوث دليل جديد من تسرتجع منطقية
ال القديم ألن الحلول يستحيل العدم. واستحالة البقاء وإثبات هللا، عىل الحدوث واستحالة
ينايف بالذات.80 قائمة ألنها الصفات حلول يستحيل كما الذات) (حلول الحادث يف يحل
بالنفس والقيام للحوادث واملخالفة والبقاء الِقَدم مثل وصفاته الوجود واجب الحلول
يف ملعنى تقريب وكل تصوًرا. ليس والتشبيه فكرة، ليست الصورة أن كما والوحدانية.
االتحاد طرق تشعيب ا أمَّ جوهًرا. يكون ال والتوحيد والفاعلية االتصال معنى وهو النفس،
أصول علم من فرًعا أصبح الذي املقارن األديان تاريخ علم يف أدخل فهي االتحاد، ومعاني

الدِّين.81
ثورات إىل أدت التاريخ يف تقدم حركة باستمرار كانت الحلولية النظرة إن يُقال وقد
صحيح. وهذا وسكونه. العالم عزلة وأنهت هللا، فعالية واستعادت نهضة، وحركات شعوب
للفكر العام الحلول وبني الصوفية أو األئمة يف روحه أو اإلله حلول بني فرق هناك ولكن

العضدية، ص١١٢؛ املحصل، ص٣٦؛ املسائل، ص٣٦؛ الدِّين، أصول (معالم الرازي حجج هي هذه 80

ص١٥٣). ج٢،
يصري أن (أ) هللا: عىل تستحيل وكلها لالتحاد، طرق ثالث العضدية العقائد شارح الدواني يعرض 81

أن (ب) واملاء). (الزيت يشء إليه ينضم أن أو يشء عنه يزول أن غري من آخر شيئًا بعينه اليشء
بطريق آخر شيئًا اليشء يصري أن (ج) واملاء). (الخمر واحدة حقيقة منهما فيحصل يشء إليه ينضم
اإلنجيل من النقلية الحجج عىل الباقالني ويعتمد هواء). املاء (صار العرض يف أو الجوهر يف االستحالة
جسد يف حلت االبن هي الكلمة (أ) مثًال: لالتحاد املختلفة املعاني ويربز النصارى. بكتاب مستشهًدا
(اليعقوبية). باالتحاد ودًما لحًما انقلبت هللا كلمة (ج) (اليعاقبة). وامتزاج اختالط االتحاد (ب) املسيح.
الكلمة اتخاذ (ه) واللبن. بالخمر وامتزاجه املاء كاختالط وامتزاج اختالط بالناسوت الكلمة اتحاد (د)
ومازجته فيه حلت أنها (١) معاٍن: بعدة وذلك فيه وظهورها األشياء وتدبري ، ومحالٍّ هيكًال لها الناسوت
حلول غري من املرآة يف اإلنسان صورة ظهور سبيل عىل (٢) باملاء. واللبن الخمر اختالط به واختلطت
وال ممازجة وال مماسة غري من فيه حلت (٣) والطني. الشمع يف الخاتم نقش وكظهور فيها الصورة
وصارت واحًدا صارا االثنني أن (و) النفس. يف حل الجوهر أن أو السماء يف حل هللا أن كما مخالطة
االتحاد فرفوريوس، القدماء من باالتحاد قال وقد ص٨٦–٩٦). (التمهيد، الروم) (امللكية قلة الكثرة
النوبختي إىل ذلك يف ويُحال ص٤٨–٥١). (اإلرشاد، باملوضوع الذات اتحاد أي اليشء، عقل طريق عن
األديان مقارنة أو األديان تاريخ علم إىل تحول قد كله املوضوع أن عىل يدل مما والديانات» «اآلراء يف

الديني. الفكر ونقد العقائد نقد من ابتداءً
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يف العام الحلول أن حني يف يشء، يف يشء حلول شيئي، حلول األئمة فحلول التاريخ. يف
املادة. يف للروح الفعيل االتحاد إىل منها الفنية الصورة إىل وأقرب معنوي، حلول التاريخ
يعني ال مجازي حلول التاريخ يف العام الحلول أن حني يف حقيقي حلول األئمة حلول
بفعل إال له وجود ال فالفكر الطبيعة. يف الروح وفاعلية للتاريخ، الفكر توجيه من أكثر
فرد حلول شخيص، فردي حلول األئمة حلول فاعليتها. يف إال لها وجود ال والروح التوجيه
وتوجيه عام، حلول التاريخ يف العام الحلول أن حني يف شخص، يف شخص أو فرد يف
ذلك يف بما األفراد وعالقات املجتمعات، وأبنية لحكم، وأنظمة التاريخ، ملجرى للفكر عام
الحلول أن حني يف بالخيال، األئمة شعور يف يتم أسطوري حلول األئمة حلول األفراد. بناء
ليس فهو الجماهري. بفعل التاريخ يف يتم علمي، عميل ملحمي، حلول التاريخ يف العام
عن عجز األئمة حلول بالفعل. العميل الحلول تحقيق بل نظري، حلول افرتاض مجرد
الحلول أن حني يف نحو، أي وعىل ثمن، بأي نرص عىل الحصول يف ورغبًة الواقع، تغيري
عجز عن تعويًضا وليس والحركة، التغيري عىل الجماهري قدرة عن تعبري التاريخ يف العام
واالتحاد الخارج عىل للذات انفتاح بل الذات، عىل عكوًفا ليس فهو هزيمة. عىل فعل رد أو
الدور نفس املنكر عن والنهي باملعروف األمر خالل من التنزيه يؤدي قد املعنى وبهذا به.

التاريخ. يف الثورات تحقيق ويف الجماهري تثوير يف الحلول به يقوم الذي

التجسيم (4)

كل التجسيم، وكذلك النصارى، عند واالتحاد والحلول والصوفية األئمة تأليه أن والحقيقة
التي النظريات هذه بنفي يبدأ الذي للحوادث، املخالفة وهو الرابع، للوصف استطراد ذلك

العقائد. كتب يف التفصيل بهذا تذكر لم وإن الِفَرق، كتب بها امتألت
كرابع الجوهر، نفي أنه الذاتيفعرشعىل ألوصاف إحصاء أول الوصفيف هذا ويظهر
والوجود والبقاء الِقَدم إثبات بعد صفة كخامس أو والبقاء،82 والِقَدم الوجود بعد صفة
أوصاف بعد الجسم نفي بعد وصف ثاني أنه عىل الجوهر نفي يظهر كما الجسم.83 ونفي
والِقَدم الوحدانية إثبات بعد الجوهر نفي يظهر كما واإلمكان.84 اإلحداث دلييل يف الوجود

ص٢٣-٢٤. االقتصاد، 82
ص٣٥١-٣٥٢. املسائل، 83

ص٣١. الدِّين، أصول معالم 84
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يف نفي ثالث أنه عىل الجوهر ويُنفى والجسم.85 العرض نفي ثم السبع الصفات ظهور ثم
ويف الذات.86 حول الجدل معرض يف الجسمية وتُنفى والجسم، واملكان الجهة بعد التنزيه
الوجود بعد للذات وصف خامس أنه عىل الجسمية نفي يظهر لألوصاف اإلحصاءات أحد
نفي ويبدو التشبيه.88 نفي معرض يف الجسم ينتفي وقد الجوهر.87 ونفي والبقاء والِقَدم
والفالسفة.89 الباطنية ضد مرتني والوجود والبقاء الِقَدم إثبات بعد وصف كرابع الجسم
العرض.90 ونفي السبع الصفات وظهور والِقَدم الوحدانية صفة إثبات بعد الجسم ويُنفى
بعد بالذات الحوادث وقيام والحلول االتحاد نفي بعد والجسم والعرض الجوهر ويُنفى
والوجود.91 الِقَدم بعد ظهرت التي السبع املعاني صفات بعد والكل والرشيك، الشبه نفي
وأنها مشرتكة وغري الذوات لسائر مخالفة الذات ماهية أن إثبات بعد التحيز يُنفى كما
دليل يف الوجود إدخال بعد للذات وصف كأول الجسمية وتُنفى للجسمية.92 رفًضا مركبة
املشاركة نفي بعد التنزيهات يف وصف كثاني والجهة الجسمية وتُنفى واإلمكان.93 الحدوث
عىل الجسم ويُنفى للجهة.94 نفي الوقت نفس يف هو الجسمية فنفي الوجود. أو الذات يف
للذات وصف كرابع الجسم ويُنفى واملكان.95 الجهة نفي بعد التنزيهات يف وصف ثاني أنه
يُنفى وقد فقط.97 والِقَدم الوجود إثبات بعد أو الحاجة،96 ونفي والِقَدم الوجود إثبات بعد
النسخ إنكار عىل والرد وإثباتها النبوة إنكار عىل والرد والجوهر الثنوية رفض مع الجسم

ص٦٢. النسفية، ص٢٧٣-٢٧٤؛ املواقف، 85
ص١٠٧-١٠٨. االنتصار، 86

ص٧٧–٧٩. ص١٥–٣٢، التقديس، أساس 87
ص٢٤. االقتصاد، 88

ص٣٤٩–٣٥١. املسائل، 89
ص٦٢. النسفية، 90

ص١٦٢. ج٢، العضدية، 91
ص٢٩-٣٠. املحصل، 92

ص٢٩-٣٠. الدِّين، أصول معالم 93

ص١٥٧. األنوار، طوالع 94

ص٢٧٣–٢٧٥. املواقف، 95
ص٢١٦–٢٣٠. الخمسة، األصول رشح 96

ص١٩٨–٢٠٢. املحيط، 97
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ثم الطبيعي الحسم ضد الصانع عىل والنهاية الحد نفي صفة مرة ألول وتظهر وإثباته.98
نفي ثم السبع الصفات وظهور والِقَدم الوحدانية إثبات بعد محدود ال صفة يف الحد يُنفى
حتى والنهاية والحد والتجزيء التبعيض نفي يظهر وقد والجوهر.99 والجسم العرض

العدل.100 موضوعات وظهور التوحيد موضوعات نهاية بعد
وملا األعراض، عن تتعرى ال الجواهر كانت ملا العرض نفي الجوهر بنفي ويلحق
بعد هلل وصف ثالث أنه عىل العرض نفي ويبدو الجواهر. يف إال توجد ال األعراض كانت
يذكر كما العرض.101 نفي وقبل القديم بعد السبع الصفات ظهور وبعد والقديم، الوحدانية
الوحدانية بإثبات التوحيد بدء بعد واملحاذيات الجهات معرضنفي يف عرًضا كونه استحالة
الشبه نفي بعد والجهة والجسم الجوهر نفي مع العرض نفي ويظهر الجسم.102 ونفي
الِقَدم إثبات بعد ظهرت التي السبع املعاني صفات بعد والكل واالتحاد)، (الحلول والرشك
العرض نفي يظهر عرشة يف الذات ألوصاف إحصاء أول ويف الجسم.104 ونفي والوجود.103
نفي ويظهر الجسم. ونفي الجوهر ونفي والبقاء والِقَدم الوجود بعد سادسوصف أنه عىل
العرض.105 ونفي الحاجة ونفي والقديم الوجود إثبات بعد خامسوصف أنه العرضعىل
أي بدنًا ليس أيًضا فإنه ليسجسًما، أنه فكما الجسم. من أكثر تتخصصالصفة وقد
اإلنساني البناء كل من أعظم و«هللا» للفناء، موضوع البدن ألن ودم؛ لحم من حيٍّا جسًما
الحدوث، أمارات وكل تحيز أو تركيب وليسفيه األعضاء أو بالصورة يوصف وال منه وأجلُّ
مقادير أو متصلة كميات أية من خال ألنه يحىص وال يعد وال نهاية، له أو محدوًدا وليس
يكون ال فإنه جسًما يكن لم وملا متناهيًا.106 وليس متجزئًا وال متبعًضا وليس منفصلة.

ص٧٣. الدِّين، أصول ص١٤٧–١٥٢؛ التمهيد، 98
ص٦٣. النسفية، 99

ص٢١٧. ج٢، العضدية، 100
ص٦١. النسفية، 101

ص٥٤٢-٥٤٣. الشامل، 102
ص١٦٢. ج٢، العضدية، 103

ص٣٧٣. املواقف، 104
ص٢٠٢–٢٠٨. املحيط، ص٢٣١-٢٣٢؛ الخمسة، األصول رشح ص٢٤-٢٥؛ االقتصاد، 105

التفتازاني، ص٦٢-٦٣؛ النسفية، ص٣٣٢-٣٣٣؛ الِفَرق، ص٢٠٧؛ االنتصار، ص٢١٦؛ ج١، مقاالت، 106

الدِّين، أصول ص٨٤؛ التام، التحقيق ص١٦٢؛ ج٢، الدواني، ص١٦٢؛ ج٢، العضدية، ص٦٢-٦٣؛
ص٧٠٦.
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إىل تحول جسًما ليس ألنه طريٍّا أو يابًسا أو رطبًا أو حارٍّا يكون فال بالحواس، مدرًكا
وهو الخالص.107 الشعور يف حية مادة إىل تحولت مصمتة مادة أو الشعور إىل أو جسم
املتناهي. باملحدود يتصل وال النقص صفات من والتناهي فالتحدد متناٍه، ال محدود غري
والتجسيم واالتحاد والحلول التأليه االتجاهات: لكل الجامع هو التنزيه أن يبدو وهنا
كل من ويتحرر القيود، ويكرس التقسيم، ويرفض الحدود يتعدى هنا التنزيه والتشبيه.108
كل يف املهم وليس املستمر.109 التعايل طريق عن هذه التحرر بعملية فيه الشعور يقوم قيد.
وهي اتفاق نقطة إىل االنتهاء هو املهم بل الحدوث، أدلة تكرر التي العقلية الحجج هو ذلك
السلب. موقف منها ويقف الشعور يرفضها مواقف أنها عىل والتشبيه التجسيم رفض

البدن (1-4)

أو للتأليه بداية كنقطة يُستخدم الذي التاريخي الشخص غاب وإذا درجة، التأليه قل إذا
يف هللا تصوير أي التجسيم، حدث اإلنسانية، واالنفعاالت العواطف عليه تعلق كمشجب
بل اإلمام، بدن أو بنيه أبدان أو عيل بدن بعينه، بدنًا ال يشء، أو جسم أو بدن صورة
إنسان، أي إنسان، صورة عىل إال تصويره يمكن ال فاهلل اإلنسان، بدن أنه يكفي بدن أي
أي عن بل بالذات، اإلمام عن الحديث يكون ال وهنا لألطراف. تعيني أي دون العام اإلنسان
القول بالبدن القول يحتم فال اإلنسان.110 صورة تكفي جسم، بال إنسانًا يكون وقد بدن.
أو تعيني دون إنسانًا املعبود يكون حينئٍذ التجسيم، دون التشبيه يحدث فقد بالتجسيم،

ص٢١٦. ج١، مقاالت، 107

وال يسكن وال يتحرك وال األشياء يشبه وال بصورة وال بجسم ليس أنه الروافض بعض عند مثًال 108

الحلول عليه يجوز وال محدود وال بجسم ليس أنه األثري زهري وعند ص١٠٥). ج١، (مقاالت، يماس
وال يتغري وال يزول وال يحول وال األقطار، به تحيط ال املعتزلة وعند ص٣٢٦). ج١، (مقاالت، واملماسة
ج١، مقاالت، ص٨؛ ص٥، (االنتصار، حد وال صورة بذي وال بجسم ليس أنه الهذيل أبي وعند ينتقل.

ص٣٢٦).
ص١٠٧. االنتصار، ص٢٣٣؛ الِفَرق، ص٢١٦؛ ج١، مقاالت، 109

ج١، (مقاالت، الجواليقي سالم ابن هشام عن الروايات وإحدى الروافض بعض رأي هو هذا 110

وفرقته ص٢١٦). (الِفَرق، إنسان صورة عىل جسًما ليس هللا الطاق شيطان وعند ص٢٥٩). ص١٠،
مؤمن تقول والشيعة الطاق بشيطان امللقب األحول جعفر أبي النعمان بن محمد (أصحاب النعمانية
أن الخرب يف ورد وقد جسم، له يكون أن دون إنسان صورة عىل هللا أن الحكم بن هشام وافقت الطاق)
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اإلنسان هو هنا اإلنسان ودم. لحم له يكون أن دون إنسان صورة عىل «هللا» يكون تجسيم،
املجوف صورة يف التجسيم يظهر وقد الخالص. األنطولوجي اإلنسان إنسان، هو حيث من
وهي الحديد، وكرة كالجبل والعظمة والثقل والرزانة للمالء صورة فاملصمت واملصمت.
والطهارة والخفة والشفافية للخالء صورة واألجوف الصمد»، «هللا الدينية الصور إحدى
الجزء خالصة. إنسانية صورة للتجسيم، تنزيه أو للتنزيه تجسيم وهو والصعود، والعلو
العقلية، واملعارف للحكمة محل مجوف األعىل والجزء والغرائز، للشهوات محل األسفل

أعضاء.111 له ليس أم أعضاء له ميِّتًا، أم حيٍّا البدن كان سواء
وحواس أطراف مثل وحواس أطراف أعضاء، ذو بدن، الجسم أن الغالب ولكن
إال يشء كل البعض يزيد وقد والفم. والعني واألذن واألنف والرجل اليد مثل اإلنسان،
وأعضاء، وجوارح ورجالن ويدان وعينان ووجه أطراف له بدت «هللا» والفرج.112 اللحية
البدن هلك وإذا البدن، يف ما أفضل فالوجه البدن، أجزاء وتتفاضل خمس.113 حواس وله

مقاالت، ص١٣٧؛ ج٢، (امللل، الخرب تصديق من بد وال الرحمن صورة وعىل صورته عىل آدم خلق هللا
ما نقله وسبب الصحاح يف مروي غري بأنه الحديث صحة يف الجويني ويشكك ص٢٥٨-٢٥٩). ج١،
العبد عىل راجعة والهاء «… هللا «إن وقال: الرسول فنهاه الوجه حسن له عبًدا يلطم كان رجًال أن روى
يُؤوِّالن فإنها والبغدادي حزم ابن ا أمَّ ص١٦٣-١٦٤). (اإلرشاد، نفسه آدم إىل أو رضبه عن املنهي
إنسان، صورة عىل هللا أن يعني ال ذلك بأن تَْقِويٍم﴾ أَْحَسِن ِيف اْإلِنَْساَن َخَلْقنَا ﴿َلَقْد آية وكذلك الحديث
الدِّين، (أصول أخرجه حتى وتطوًرا األرحام يف تحوًال أو وهداه، صورة أحسن يف اإلنسان خلق هللا أن بل
كان فقد اليهودي، األثر إىل اإلنسان بتأليه القول يرد فإنه الرازي ا أمَّ ص٤٩). ج٢، الفصل، ص٧٥-٧٦؛
سالم بن وهشام الحكم بن هشام وأبو سمعان بن بيان مثل الرافضة منهم تعلم مشبهة اليهود أكثر

ص٦٣-٦٤). فرق، (اعتقادات الطاق) (شيطان األحول جعفر وأبو القمي، الرحمن عبد بن ويونس
مجوف األعىل نصفه وأن إنسان، صورة عىل معبوده أن الجواليقي سالم بن هشام يرى 111

بن ومقاتل الجواربي داود يرى كما ص٢٥٧). الِفَرق، ص١٣٥؛ ج٢، (امللل، مصمت األسفل ونصفه
ص٢١٤، ص١٢٤، ص٧٢، ج١، (مقاالت، مصمت ولكنه وجوارح أعضاء له جثة معبودهما سليمان
عىل جثة جسم، هللا سليمان بن ومقاتل الجواربي داود وعند ص٧٤-٧٥). الدِّين، أصول ص٢٥٨-٢٥٩؛

ص٦-٧). ج٢، (امللل، إنسان صورة
ذو تعاىل أنه الحديث أصحاب من وغريهما املرصي عماد بن ونعيم الجواربي داود عن يُحكى 112

يف فإن ذلك، وراء عما واسألوني واللحية الفرج عن أعفوني قال: أنه داود عن ويُحكى وأعضاء. صورة
ص٢٢٨). الِفَرق، ص٦٥-٦٦؛ فرق، اعتقادات ص١٣٧؛ ج٢، (امللل، ذلك يثبت ما األخبار

الجواليقي سالم بن هشام ويرى ص٢٦٥-٢٦٦). ج١، (مقاالت، عام بوجه املجسمة رأي هو هذا 113

به، يبرص ما بغري يسمع وفم، وأنف وأذن وعينان، ورجل يد له اإلنسان، كحواس حواس ذو هللا أن
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الذي وهو لإلنسان، املميزة العالمات يحمل الذي هو فالوجه خالًدا.114 يظل الوجه فإن
ويصف املحبوب، به يتغنى الذي وهو الشخص، عىل للتعرف الصورة يف له كعالقة يؤخذ
يف ما أفضل يكون األحيان بعض ويف رؤياه. ويتمنى وجماله، حسنه الحبيب، وجه به
املعنوي، الوجه بها البدن، حياة به الرأس ألن الوجه؛ به الذي املكان أي الرأس، هو البدن
ولكن ممكنة، أطراف بال فالحياة الحياة.115 رشط هو بل والحياة، الحس مراكز وبها
استبداله. يمكن ال الرأس ولكن ممكنة، بأطرافصناعية الحياة رأسمستحيلة. بال الحياة
تدحرج بولص ورأس البابا، يمثله املسيح فرأس األديان، تاريخ يف معروفة الرأس وصورة
رأس اللغوية الصور ويف بالرأس. القسم الشعبية األمثلة ويف للتثليث، إثباتًا مرات ثالث
فقط ليس للذكر الجنيس العضو قيمة الشعبي التصور ويف وصلبه. وأساسه قمته اليشء
إىل إشارًة الجوف هو البدن يف ما أفضل يكون األحيان بعض ويف الرأس. يف بل الطول يف
صورة وهو الخارج، من قيمة أكثر الداخل الداخل، إىل يرمز فالجوف الروح.116 أو القلب
عن الحديث يكون وقد العلن. منبع وهو للحكمة، مصدر الجوف واملختبئ. والباطن للرس
البدن.117 يف حياء وال واالستدارة، العورة عن الحديث يف حرج فال مكشوفة. بلغة البدن

ما مثل والخلق األعضاء من له رجل هللا أن سعيد بن املغرية ويرى ص٦٩). (الِفَرق، متغايرة حواسه
املحدثة، األجسام بصفة معبودها وصفت أنها الرافضة بعض عن وُحكي ص٧٢). ج١، (مقاالت، للرجل
وإنه صورته عىل آدم خلق هللا إن النابتة وقالت ص١٤٦). (االنتصار، وآالت وجوارح صورة أنه فزعمت
عىل يجوِّزون أنهم النساك من قوم عن ويُحكى ص١٤٤-١٤٥). (االنتصار، نواجذه تبدو حتى يضحك
ودم ولحم وأبعاض وجوارح أعضاء ذو أنه يرى من ومنهم الدنيا. يف واملجالسة واملالمسة املعانقة هللا
جسم معبوده أن داود ويرى ص٣١٩). ج١، (مقاالت، الجوارح من لإلنسان ما له اإلنسان، صورة عىل
الِفَرق، ص٢–٧؛ ج٢، (امللل، وأذنني وعينني ولسان ورأس ورجل يد من وأعضاء وجوارح ودم لحم له

ص٣٣٢-٣٣٣).
لقوله: وجهه إال كله يهلك فجزءًا، جزءًا فعضًوا، عضًوا إنسان صورة عىل معبوده أن بيان يرى 114

أصول ص٢٣٧؛ ص٢٢٦، الِفَرق، ص٦٦؛ ج١، مقاالت، ص٧٩؛ ج٢، (امللل، َوْجَهُه﴾ إِالَّ َهاِلٌك ءٍ َيشْ ﴿ُكلُّ
ص٨١). ص٧٣-٧٤، الدِّين،

ص٧٢). ج١، (مقاالت، تاج رأسه عىل نور من رجل معبوده أن سعيد بن املغرية يرى 115

امللل، ص٢٢٧؛ الِفَرق، ص٧٢؛ ج١، (مقاالت، الحكمة منه تنبع قلب له هللا أن سعيد بن املغرية يرى 116
ص٦-٧). ج٢،

قدميه، مثال منها األلف الهجاء. حرف صور عىل وأعضاؤه أعضاء، ذو معبوده أن أيًضا املغرية يرى 117
ص٢٣٩؛ ص٢٢٦، الِفَرق، ص٧٢؛ ج١، (مقاالت، والعورة بالفرج الهاء وشبه عينيه، صورة عىل والعني

ص٦٥-٦٦). فرق، اعتقادات
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التعبري يف أحيانًا املكشوف األسلوب استعمال يف الصويف األدب مع التجسيم يلتقي وهنا
تماثيل أو عديدة لوحات ألعطونا فنانني املجسمة كان ولو وأفعاًال. وصفاٍت ذاتًا هللا عن
األدب من رائعة نماذج ألعطونا أدباء كانوا ولو أعضائه، بجميع البدن جمال تمثل عدة
يوصف بل عاريًا، وحده البدن يوصف ال وأحيانًا الرواية. أو السينما أو املرسح يف املكشوف
امللوكي، البدن هو األبدان وأحىل زينة. وأروع حلة أبهى يف إنسانًا املعبود فيكون بلباسه،
ودور صاحبها ألهمية وتأكيد لها، وزينة للرأس كمال فالتاج التاج.118 هو يزينه ما وأحىل
كان وطاملا التاج، أجل من واألرس املجتمعات تقاتلت طاملا وقديًما الرئاسة. يف شخصها
لألدباء خصبًا وموضوًعا األرحام، وذوي واألبناء اآلباء الغتيال وسببًا للطامعني مطمًعا التاج

التاج». سبيل «يف خاصًة املرسح ولُكتَّاب عامًة
وعظم.119 وشعر ودم لحم من إنسان جثة هامدة، جثة حياة، بال الجسم يكون وقد
لقواعد تطبيق دون الخيال أو الشعور صنع من فنية صورة مجرد التجسيم أن هنا ويبدو
تكون وكيف الحياة؟ رمز وهو حياة بال جثة املعبود يكون كيف العقل. لقوانني أو املنطق
وتآكل الجسم تحلل إىل يؤدي الحياة انعدام ألن أعضاء؛ الوقت نفس يف ولها حياة بال الجثة
القتيل الزعيم صورة هذه هل الحركة؟ صورة عىل الثبات صورة تتقلب كيف األعضاء؟
عىل القادر عمًال، امليت نظًرا، القوي الزعيم صورة أنها أم الجماعة؟ رعب عن تعرب املسجى
للزعيم الجماعة توليه الذي الحب مبلغ إىل ذلك يشري قد باللسان؟ والكالم باألطراف، العمل
الدنيا يف واملجاورة واملالمسة للعناق جسًدا سويٍّا، بًرشا ا إمَّ فيتمثله هلل الصويف أو الشهيد
التشبيهات تعقد وقد والتأليه. العبادة ثم والتخليد والتحنيط والنواح والبكاء للتأمل أو

الرأس.120 أشمط شيًخا أو قطًطا جعًدا أمرد شابٍّا املعبود يكون أن ا فإمَّ ككل لإلنسان
ساطع نور من يكون الحالة هذه ويف عظم. أو دم أو لحم بال البدن يكون وأحيانًا
الحكمة منه تنبع وقلبًا سوداء وفرة للمعبود ويصبح درجة النور يتجسم ثم بياًضا.
وهذه والظلمة. للنور تجسيًما واألسود121 األبيض بني التقابل ويظهر األلوان تكتمل حتى

ص٧٢). ج١، (مقاالت، تاج رأسه عىل نور من رجل معبوده أن كذلك املغرية يرى 118

ودم لحم له إنسان، صورة عىل جثة جسم، املعبود أن سليمان بن ومقاتل الجواربي داود يرى 119

ص٢١٤). ج١، (مقاالت، وعينني ورأس ولسان ورجل يد من وأعضاء جوارح وله وعظم، وشعر
ص١٨٠. املرام، غاية ص١٦٢؛ ج٢، الدواني، 120

نور بل دم، وال بلحم ليس ولكن إنسان، صورة عىل معبوده أن الجواليقي سالم بن هشام يرى 121

اعتقادات ص١٣٥؛ ج٢، امللل، ص١٠٤-١٠٥؛ ج١، مقاالت، ص٢٢٧؛ ص٦٩، (الِفَرق، بياًضا ساطع
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للخيال. وإثارًة شفافية وأكثر الشعر، من أرشف مادة والنور أسود. نور السوداء الشعرة
هو النور الحركة. من عظمة أكثر الثبات ألن واالنتقال الحركة عليه تجوز ال ذلك ومع
الرؤية. يف وأسهلها شفافية الطبيعية األجسام أكثر فالضوء الضوء، خالل من التأليه
لتشخيص املختارة املادة وهي والتنزيه. والتشبيه التجسيم بني يجمع مادة، وال مادة النور
كل يف موجودة والظلمة النور ولغة الصوفية. عند حادث هو كما هللا ولتصوير اآللهة
والزرادشتية. املانوية يف الحال هو كما إلهني يف ويتجسدان والرش، الخري إىل ترمز دين،
من هالة برأسه يحيط أمه أو املسيح فرُيَسم الديني، الفن يف شائع الدينية الصور يف والنور
املأثورات ويف اإللهي. للوجود ونورها الشمس أشعة ترمز القديم املرصي الفن ويف نور.
القريب بقدوم ويحل الرتحاب، لغة يف ويستعمل وبالقديس، باملالك النور يحيط الشعبية
بال خالًصا النور يكون وكما الصيام. شهر مع ويقرتب الحبيب، بدنو ويهل الصديق، أو
ناًرا، فيصبح النور يقوى وقد تُعبَد.122 ناًرا ويصبح يتجسم قد فإنه أبدان، وال أجسام

وأنه سوداء وفرة ملعبوده أن ويرى ص٧٢). ج١، مقاالت، ص١٦٢؛ ج٢، العضدية، ص٦٤-٦٥؛ فرق،
(امللل، إنسان صورة عىل نور هللا إن الطاق شيطان وقال ج٦٩). (الِفَرق، أبيض نور وباقيه أسود نور
الذي كاملصباح وهو بحت ونور خالص ضياء العاملني رب إن الرافضة من فريق وقال ص١٣٧). ج٢،
املغرية وعند األجزاء. يف اختالف وال أعضاء وال صورة بذي وليس واحد. بأمر يلقاك جئته ما حيث من
أعضاء، ذي إنسان صورة عىل نور من إنسان أنه سمعان بن بيان وعند نور. من رجل املعبود سعيد بن
(الرافضة) الديلم القرامطة وعند ص٢٣٧). ص٢٢٦، (الِفَرق، وجهه إال كله يفنى نور من رجل وهو
الشعشعاني النور العلوي النور من تولد الظالم، يمازجه وال األنوار تشبهه ال علوي نور هللا أن
الشمس يف الذي النور وهو ظالمي نور منه وتولد الناس، طبائع بخالف واألئمة األنبياء منه فكان
اآلالم عليه وتحل والنقصان، اآلفات عليه وتجوز الظالم يخالطه الذي والجواهر والنار والكواكب والقمر
من كله الخلق تولد واملنكرات. والشهوات والسيئات والنسيان والغفالن السهو عليه ويجوز واألوصاف،
األبدان عىل نور هللا إن التناسخ أصحاب وقال ص٢٠). والرد، (التنبيه العلوي النور وهو الباري القديم
ص٢٣). والرد، (التنبيه نور هللا إن الغالية، من وهم الجارودية، وقالت ص٢٢). والرد، (التنبيه واألماكن
عند اآلية ومعنى ص١١-١٢). ج٢، (الفصل، واألرض» السموات نور «هللا مثل النقل عىل اعتدوا وقد
للناس األمثال يرضب وهللا جسًما ليس والنور النور، خالق وهو واألرض، السموات هادي هللا السنة أهل

ص١٥٨). اإلرشاد، ص١٩؛ الكالم، (بحر
مجمرة مسجد كل يف يكون وأن كلها، املساجد تجمر أن ينبغي الباطنية من فريق رأي هو هذا 122

يتبخر مجمرة الكعبة جوف يف يتخذ أن للرشيد الربامكة زين وقد حني. كل يف والعود الند عليها يوضع
ص٢٨٥-٢٨٦). (الِفَرق، النار يطفئ لسان أو يد كل وقطع أبًدا العود عليها

168



للحوادث املخالفة سادًسا:

النور تعارض عىل قائمة الخلق أساطري من أسطورة حولها وتنسج الخلق، مادة منها
له تعظيًما شفافية النور درجات أكثر املعبود ويصبح املتفاوتة، درجاتها وعىل والظلمة
والعدل الباطل، مواجهة يف الحق اآلفات. عليها تطرأ التي الظلمة مقابل يف وذلك وإجالًال،

االضطهاد. جماعة فيه توجد الذي السيايس املوقف وهو الظلم، ضد
الضائع، اليشء عىل الحصول يف العارمة الرغبة التجسيم يف السبب يكون وقد
عىل ينكب اإلمام منه يضيع فمن املوجود. عىل للقبض اليد ومد الحس، عىل واالنكباب
بثياب األم وكتمسك بنعشه، وتشبثه جثته، عىل وارتمائه عزيز فقد عىل اإلنسان كبكاء بدنه
بأي ويمسك ويساًرا، يمينًا يذهب والضائع يوسف. بثياب العزيز امرأة وكتشبث االبن،
كل برفض بدأت التي اآلن لنا املجاورة الحضارات ويف والهدوء. االستقرار يف رغبًة يشء
املرفوضة.123 أو الضائعة الحقيقة تجسيم أجل من والتجربة الحس إىل لجأت املوروث
بني الصلة لطبيعة اإلنسان صورة هي للتشبيه املثىل الصورة تكون أن الطبيعي ومن
عامًلا إال العالم يدرك وال لتكوينه، طبًقا إال األشياء يدرك ال بطبيعته فاإلنسان وهللا. اإلنسان
إذ ذلك. عىل الخرب ساعد وقد األقىص. الحد إىل مضخًما اإلنسان عظم عظم فإذا إنسانيٍّا،
يفرتق ال لذلك ومثاله». صورته عىل آدم خلق هللا «أن وهو املعنى نفس يؤكد الخرب إن
االضطهاد جماعة الدوافع، اختالف من بالرغم التجسيم إثبات يف السنة أهل عن الشيعة
النوع. يف ال الدرجة يف هو بينهما والخالف السنة، أهل عند الحريف والخرب الشيعة عند
كاللحوم ال ولحم كاألجسام ال جسم املعبود أن أحيانًا يبدو أنه إال التجسيم من وبالرغم
يشء،124 يشبهه وال املخلوقات من شيئًا يشبه ال الصفات سائر يف وكذلك كالدماء، ال ودم
التجسيم وأن النهاية، هو التنزيه يكون قد ولكن البداية، هو التجسيم أن عىل يدل مما
هذه أمثال كانت إذا عما النظر برصف الدائم املوقف هو التنزيه وأن العارض املوقف هو

يشء. عىل تدل اليشء لنفس واملنفية املثبتة العبارات

من الثاني القسم موضوع وهو الحديثة، صورها يف األوروبية للحضارة بالنسبة حدث ما هذا 123

الغربي). الرتاث من (موقفنا والتجديد» «الرتاث
وإنه جمجمة له وإن جسم هللا إن بقولهما سليمان، بن مقاتل وكذلك الجواربي، داود رأي هو هذا 124

مصمت، وعينني ورأس ورجل يد من وأعضاء جوارح وله وعظم وشعر ودم لحم من اإلنسان صورة عىل
ص٢١٤). ج١، مقاالت، ص٧٦؛ ج٢، (امللل، غريه يشبه وال غريه يشبهه ال هذا مع وهو
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الجسم (2-4)

ثم جسم، أي الجسم، صورة إىل واألطراف الجوارح ذي البدن صورة من التجسيم ويتدرج
تصورات وتختلف ًما، مجسَّ جسًما وتصبح البدن صورة تكرب يشء. أي اليشء، صورة إىل
ولالجتماع للقسمة قابًال جسًما يكون ومرة ثالثة، أبعاد ذا جسًما يكون فمرة الجسم.
األبعاد ذو الجسم هو استقر الذي التصور ولكن لألعراض. قابًال جوهًرا ومرة واالفرتاق،
القابل والجوهر وتصغري، تفتيت القسمة أن حني يف التصوير عىل األقدر فهو الثالثة
أبعاد له الجسم الصانع.125 إثبات أدلة يف قبل من دخل وكالهما طبيعي، لألعراضتصور
الجسم ومن الطبيعة، جسم إىل اإلنسان بدن من انتقاًال والعمق، والعرض الطول ثالثة:
يوصف اليومية الحياة ويف املسطح. من عظمًة أكثر املجسم الكوني.126 الجسم إىل البرشي
يف املسطح تجاوز أمكن مجاورة أخرى حضارات ويف بالعمق. والذكي بالسطحية الغبي
هندسة صياغة الرياضيات يف أمكن كما املجسمة. والسينما التكعيبية إىل والسينما الرسم
أكثر األحجام حساب يكون الحساب ويف الالإقليدية. الهندسة وهي مسطحة غري أخرى
للظاهرة ثالث كبعد الزمان إدخال أمكن الطبيعيات ويف املسطحات. حساب من تعقيًدا
أعمق فاألجسام البعدين، ذات األجسام من للروح تجسيًدا أكثر إذن الثالثة األبعاد الطبيعية.
رونًقا وأكثر االختالف، من اتساًقا أكثر فالتساوي متساوية. الثالثة واألبعاد املسطحات. من
األبعاد الطبيعة. يف االتساق علة رياضيٍّا، البعض عند املعبود كان لذلك الالتساوي. من
املثىل الصورة هو التساوي الروح. مقوالت من وهما واالنسجام التآلف عن تعبري املتساوية
واالنسجام، التآلف هذا الريايض. للتجانس رمز األضالع املتساوي فاملثلث الرياضة. يف
الفالسفة بعض وعند واليونان الهنود القدماء، عند الرياضة تاريخ يف معروف هو كما

ص٢٢٤. ج١، مقاالت، 125

عرضه، مثل طوله طويل، عميق عريض نهاية، له محدود جسم هللا أن الحكم بن هشام يرى 126

لدخل كذلك يكن لم ما ألنه الطويل غري طوًال يعن ولم بعض. عىل بعضه يويف ال عمقه، مثل وعرضه
تجسيم إىل كرام ابن ودعا ص٢٢٧). ص٦٥، الِفَرق، ص٢٥٧؛ ص٢٠٣، ج١، (مقاالت، التاليش حد يف
(الِفَرق، عرشه منها يالقي ال التي والجهة تحته، من ونهايًة ا حدٍّ له وأن جسًما، له وأن معبوده،

ص١٨). املرام، غاية ص٢٢٨؛ ص٢١٦،
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يرى كذلك اإللهية.127 والعواطف الدينية واألذواق الروحية املعاني عن تعبري املحدثني،
شيئًا تصف أن دون التأليه عواطف عن للتعبري فنية صورة مجرد التصور هذا أن البعض

الواقع.128 يف
قدر له نفسه، بشرب أشبار سبعة املعبود فيكون الجسم لقياس املقدار يدخل وأحيانًا
الجسم. مع تتفق كمية مقولة واملقدار يتجاوزه.129 ال وعمقه وعرضه طوله يف األقدار من
يف سواء الغنوصية، االتجاهات يف معروف رمز من العدد يف ملا سبعة املقياس اختري وقد
اليونانية الحضارة يف أو عام بوجه والصوفية والباطنية اإلسماعيلية عند القديمة حضارتنا
هو ما ولكن اإلرشاقية. االتجاهات ويف يوحنا رؤيا يف املسيحي الفكر يف أو الفيثاغورية عند
«شرب اإللهي املقياس مع «سبعة» اإلنساني املقياس تداخل املقدار يف يبدو النفس؟ شرب
يكون قد بالالمحدود. متصًال واملحدود التنزيه، عىل مفتوًحا التجسيم يظل حتى نفسه»
املعبود يكون وقد .(٤٧ :٢٢) تَُعدُّوَن﴾ ا ِممَّ َسنٍَة َكأَْلِف َربَِّك ِعنَْد يَْوًما ﴿َوإِنَّ ميًال، أو ذراًعا
فالذي القميء.130 القليل أو الجايف بالعظيم ليس فهو األقدار، أحسن اآلخر البعض عند
يحدد الذي أن كما مقداره الجسم عىل يفرض الذي الكمال هو هنا الجسم مقدار يحدد
الذي أن وكما الخرب. يسببه والذي منه الحاصل اليقني هو األصوليني عند التواتر عدد
عن بدليل الحيس فالكمال املعنوي. االستقراء يف املعنى هو عندهم التام االستقراء يحدد
إحساس وهو املتناسب، بالوسط إحساس أيًضا هو بالكمال واإلحساس املعنوي. الكمال
يكون وقد االعتدال.131 فضيلة وسموه الذهبي، بالوسط اليونان قدماء عنه عرب ريايض

أية تعني ال إليه واإلشارة L’harmonie Pré-établie املسبق االنسجام عن ونظرياته هوليبنتز 127

الحضاري وعينا يف معارص وحضاري نفيس كمخزون فقط تُستَخدم بل األوروبية، الحضارة مع مقارنة
الغربي). الرتاث من (موقفنا والتجديد» «الرتاث من الثاني القسم انظر اآلن.

ص١٠٢). ج١، (مقاالت، التحقيق دون املجاز عىل عرضه مثل طوله إن البعض قال 128

ص١٠٢، ج١، (مقاالت، نفسه بشرب أشبار سبعة األقدار، من قدر له معبوده أن الحكم بن هشام يرى 129
ص١٣٣-١٣٤). ج٢، امللل، ص١٦٢؛ ج٢، الدواني، ص٢٢٧؛ ص٦٥، الِفَرق، ص٢٥٧؛ ص١٠٤-١٠٥،
الدِّين، أصول ص٦٤؛ فرق، (اعتقادات املقادير سائر من االعتدال إىل أقرب ألنه املقدار هذا الرازي ويعلل

ص٣٣٢). الِفَرق، ص٧٠٠؛
ص٢٥٨). ج١، (مقاالت، املجسمة مقاالت إحدى هي هذه 130

الفكر روافد أحد أصبحوا ألنهم وذلك غريبة، حضارة إىل اإلحالة تعني ال هنا اليونان إىل اإلشارة 131
اإلسالمي الفكر روافد أحد الحالية العربية الحضارة جوانب بعض أصبحت كما القديم، اإلسالمي

الحديث.
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تورط التعني ألن وذلك القدر، ذلك ندري أن دون املساحة يف مقدار له جسم للمعبود
التشبيه بني التوازن يحفظ التعني نحو االتجاه أو التشبيه مجرد أن حني يف التجسيم يف
ولكنها غاية وال نهاية بال فيجعلها باالتجاه املساحة اآلخر البعض ويحدد والتنزيه.132
درجة، التشبيه من التجسيم يقرتب حينئٍذ للفضاء.133 مماثًال أو الست، الجهات يف ممتدة
وأحيانًا قطب. أو هيئة أو عمق أو عرض أو طول أو جسم اسم عليه يقع ال ثَمَّ وِمْن
يف كيل تورط وهو العالم، مساحة قدر مساحته املعبود ويكون كمقياس، كله العالم يؤخذ
يشء كل من أكرب ألنه العالم مساحة من أكثر مساحته البعضويجعل يستدرك لذلك الكم.
موجوًدا فيصبح الجسم تصور التنزيه ينازع وقد والتنزيه. التشبيه بني التوازن عىل حفاًظا
العالم ومساحة املتناسب والوسط السبعة األشبار خارج الجسم تحديد ويبدأ مكان. كل يف

مكان.134 كل يف موجوًدا أو العالم من أكرب كونه إىل
فالدائرة املستديرة. كاللؤلؤة املعبود كان الخلود صور إحدى االستدارة كانت وملا
فهي والصورة. املادة بني للجمع صورة أنسب وهي مًعا. والالتناهي التناهي عىل تحتوي
إذ نهاية، ال ما إىل املحيط تتبع يمكن ألنه متناهية وال املحيط داخل محدودة ألنها متناهية
وال باملحيط محدودة ألنها متناهية فهي العجلة. يف الدائرة وتتجسم آخر. وال له أول ال إنه
الخط؛ تفضل هنا الدائرة نهاية. ال ما إىل وتدور تتحرك إنها إذ والدوران، اللف يف متناهية
ولكنه نهاية، ال ما إىل الطرفني من مده يمكن إذ لالتناهي، صورة يكون أن يمكن الخط ألن
الفالسفة عند الدائرة صورة أُخذت وقد مساحة. يضم ألنه للتناهي صورة يكون أيًضا
«هللا» فجعلوا وحدوثه، العالم ِقَدم مشكلة ولحل بالعالم هللا صلة عن تعرب صورة كأفضل
ال فالخط واحد. آن يف به ومتصًال العالم عن منفصًال هللا يكون حتى دائرًة والعالم ا مماسٍّ
واحدة صفة يف األقل عىل «هللا» العالم يشارك وحتى متناٍه. الدائرة محيط أن حني يف نهائي
وقدماء الرشقيني قدماء عند القديم التاريخ يف الدائري التصور كان الحركة. أزلية هي
يف املعارصين الفالسفة بعض وعند القديمة حضارتنا يف خلدون ابن عند وحتى اليونان
البداء عىل العود ثم البدء عن به التعبري يمكن تصور أفضل هو املجاورة135 الحضارة

يسكن وحد، وصورة وهيئة قدر ذا جسًما املعبود ترى التي عام بوجه الرافضة مقالة هي هذه 132

ص٥–٨). (االنتصار، وينتقل ويثقل ويخف، ويبعد ويدنو،
ص٢٥٨). ج١، (مقاالت، للفرقة تحديد دون املجسمة مقاالت إحدى هذه 133

ص٢٠٣. ج١، مقاالت، 134

.L’éternel retour األبدي العود فكرة يف نيتشه هو 135

172



للحوادث املخالفة سادًسا:

تحتوي أو الصفر من تبدأ كانت سواء وتعود تبدأ متصلة حلقات يف التاريخ وتفسري
أو الدائرة» «تدور الشعبية األمثلة ويف لولبية، حركة صورة يف تقدم عنرص عىل بداخلها
تكون وبالتايل منه، مفر ال الذي القدر صورة تمثل األيام» «دارت أو الدوائر» عليه «تدور

دائرية. أيًضا الشعبي الحس يف الحقيقة
النور إىل أقرب الروح كانت املعتمة األجسام من شفافية أكثر امُلشعة األجسام كانت وملا
تتحد وبالتايل األشعة. سبيل يف بالجسم يضحى ال حتى السبائك نور ولكنه الظالم، إىل منها
فيصبح امليضء، والشعور املعتم اليشء والشعور، اليشء باتحاد الجسم ولغة النور لغة
لغة تتغلب قد مضيئة. لؤلؤة أو نورانيٍّا جسًما أو صافية سبيكة أو شفاًفا جسًما املعبود
ليس ساطًعا نوًرا جسم، وال بدن غري من خالًصا نوًرا املعبود فيكون الجسم لغة عىل النور
تجمع لغة وهي الصوفية، عند املفضلة اللغة هي الخالص النور ولغة صورة.136 أية عىل
أو خارجية لغة ليست النور فلغة وبالتايل شفاف. جسم فالنور والتنزيه. التجسيم بني
وبنائها الروحية التجربة ماهية عن تعرب صوفية نزعة كل يف موجودة لغة بل أجنبيٍّا، أثًرا
وتعبريًا والقيم العواطف يف إيجابي رصاع إىل الواقع يف السلبي للرصاع وتحويًال املزدوج
للمعبود مالئمة صور والنار النور وصور والظلمة. النور بلغة الرصاع هذا عن ًما مجسَّ

ييضء.137 أو يسمع ألنه جسم؛ من أكثر الوقت نفس يف هو الذي الجسم
نهاية.138 وال غاية ليسبذي فيه، األشياء تحل أيجسم الفضاء، هو املعبود يكون وقد
تجمع الفضاء فصورة به. قائمة األشياء ولكن بجسم ليس وهو االتساع، صورة فالفضاء
فيكون معني، محدد جسم هو وال جسم الفضاء ألن صورة هو فال والجسم، الصورة بني
األفق، ويف السماء يف مكان، ويف مكان كل يف له، ونفي للمكان إثبات هو صورة. حينئٍذ

كالسبيكة مكان، دون مكان كل يف األقدار من قدر له ساطع نور ربه أن الحكم بن هشام يرى 136

نظرت جانب أي من الذي كالشمع كالبلورة، جوانبها، جميع من املستديرة كاللؤلؤة يتألأل الصافية
فرق، اعتقادات ص٦٥؛ الِفَرق، ص٢٥٧؛ ص١٠٤، ص١٠٢، ج١، (مقاالت وجهه الجانب ذلك كان إليه

ص٦٤).
الدين من املجسمة إخراج يف زيادة الثنوي األثر هو خارجي أثر إىل التجسيم السنة أهل يعزو 137

ص٢١٦). (الِفَرق،
ج١، مقاالت، ص٦٤؛ فرق، اعتقادات ص٢٥٨؛ ج١، (مقاالت، املجسمة فرق إحدى مقالة هذه 138

ص١٠٢–١٠٤).
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

باإلنسان محيط واليسار، اليمني واألسفل، األعىل والخلف، األمام االتجاهات، كل يف وسط
ألنه بثابت وليس ثابت، ألنه يتحرك ال والثبات، الحركة بني وسط جوانبه، جميع من
مظلم مرة والظلمة، النور بني وسط وهو فيه. تتحرك والطيور والكواكب فالريح يتحرك،
بل بينهما يجمع واألرض السماء بني وسط القمر، ضوء ويف بالنهار منري ومرة بالليل
محمل ألنه شفاًفا ليس فالفضاء والشفافية، العتمة بني وسط األفق، يف بينهما ويوجد
صورة أفضل إذن الفضاء صورة بالرؤية. يسمح ألنه معتًما وليس األتربة بجسيمات
الحس بني يجمع كما له، حدود ال ولكن جسم، فهو والتنزيه التشبيه مقتضيات عن تعرب

بالذهن. ومعقول بالحس مرئي فهو والعقل،
الجبل يكون فمثًال منها. أقل أو لها مشابًها أو الطبيعة مظاهر أحد املعبود يكون وقد
وأن محض، افرتاض املعبود أن عىل يدل مما جليل،139 عظيم شاهق الجبل ألن منه أعظم
بعواطف مختلط بالطبيعة إحساس التجسيم الجسم. عن ال الطبيعة عن باحث املجسم
وقد الغالب. هو بالطبيعة اإلحساس لكن واجتماعية، نفسية ظروف عن الناشئة التأليه
الحق عن تعويًضا يضيع ال بيشء اإلمساك يف رغبة وحددته املعبود التأليه عواطف عينت

الضائع.
وصوره. عباراته وتستعمل بل التنزيه، من ويقرتب للغاية التجسيم يخف وأحيانًا
وبني املعبود بني فما جسًما، يكن لم وإن جهة من لألجسام مشابًها املعبود يكون حينئٍذ
الجسم، صفات جميع عن خارج جسم أو كاألجسام ال جسم هو تشابه.140 مجرد األجسام

الجبل؟ أم معبوده أكرب: أيهما فسأله قبيس، أبي جبل عند مكة يف الحكم بن هشام الهذيل أبو لقي 139
ص٦٦، الِفَرق، ص٢٥٧؛ ج١، (مقاالت، منه أعظم الجبل وأن عليه يوىف الجبل أن إىل فأشار قال:

ص٢٢٧).
ولوال الجهات. من جهة من تشابًها املشاهدة األجسام وبني املعبود بني أن الحكم بن هشام يرى 140

وال يشبهها ال أبعاض ذو جسم هو كاألجسام. ال جسم أو صورة غري من جسم هو عليه. دلت ما ذلك
بلون يوصف وال عميق، وال عريض وال بطويل ليس الجسم، صفات جميع من خارج جسم تشبهه،
معنى عىل إال العرش عىل وال األشياء يف ليس وأنه األجسام، صفات من يشء وال مجسة وال طعم وال
فوقها أنه من أكثر األشياء وبني بينه ليس العرش، وفوق األشياء فوق وأنه له مماس غري فوقه أنه
رأي ويف ص١٣٣–١٣٦). ج٢، امللل، ص٦٦؛ الِفَرق، ص١٨٠؛ ج٢، ص٢٦٠؛ ص١٠٤، ج١، (مقاالت،
عليه الخياط ويرد بجسم. ليس يشء هللا بأن املعتزلة قول من شناعة أقل القول هذا أن الراوندي ابن
ويبعد، ويدنو ويسكن يتحرك بأنه قولهم مع متناقض األجسام مع هللا تشابه بمنع الرافضة قول بأن

ص١٠٣–١٠٧). (االنتصار، وهيئة وقدر صورة ذو وأنه
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للحوادث املخالفة سادًسا:

صفات من يشء وال مجسة وال طعم وال بلون يوصف ال عميق، عريضوال وال بطويل ليس
التعيني يقل الصفات. من غريها دون الصفة هذه ويقترصعىل فقط، موجود هو األجسام.
تكون أن دون موجود أنه جسم تعني كاألجسام. ال صورة دون جسًما ويصبح بالصورة،
تنفي ألنها يشء عىل تدل ال عبارات األمر حقيقة يف وهي وأبعاضملتصقة. مؤلفة أجزاء له
وهو والعقل، الحس بني الشعور توازن عىل اإلبقاء يف ورغبة صورة مجرد هي تثبت. ما
ويتحول التجسيم عىل التنزيه يطغى الحالة هذه يف املنزهة.141 بعض تصور إىل أقرب
تعنيُّ بال مطلًقا التشبيه يكون وقد كاألشياء.142 ال ويشء كاألجسام، ال جسم إىل املعبود
يشء فهناك الخالق. عىل املخلوق بداللة البعض يعنيه ما وهو بخلقه شبيًها املعبود فيكون
الحركة تعني املعرفة فإن للمخلوق، الخالق حركة يعني الخلق كان فإذا طرفني. ذو واحد
التشبيه.143 يف أيًضا يشاركون الذين الصوفية تقول كما الخالق إىل املخلوق من املقابلة

الجوهر (3-4)

املعبود تصور يف سواء حد عىل والتشبيه التجسيم يف التوحيد عىل نفسها الطبيعة فرضت ملا
تعبريًا أكثر الجسم كان رؤيته ويمكن ورائحة، وطعم ولون حد له طبيعي جسم أنه عىل
الفارغ، املبدأ ضد اليشء الوجود، األنطولوجي، امليتافيزيقي، الجسم املجرد، من الروح عن
املعبود فيكون بالجوهر، التعبري يفصل لذلك بإثباته. التنزيه يخاطر الذي الصورية الهوية
الجواهر كل ليست ولكن جواهر األجسام كل وجالًال. عظمًة أكثر لكن جسًما أي جوهًرا
املعبود فاعتبار الديني. الفكر يتصورها كما واملفارقة الخالصة الجواهر هناك أجساًما.
محاولة يف العقل يف التنزيه من واقرتاب الطبيعة يف التجسيم عن ابتعاد جسًما ال جوهًرا

ص٢٢٥). (الِفَرق، كاألشياء ال يشء هللا أن أيًضا املعتزلة ترى 141

يثبتون وال موجود، أنه جسم وتعني كاألجسام، وال بصورة ليس ربهم إن الرافضة فرق إحدى قالت 142

كيف وال مماسة بال مستٍو العرش عىل هللا أن ويزعمون متالصقة، وأبعاض مؤتلفة أجزاء ذا الباري
كاألحياز، ال حيز وله كاألجسام ال جسم هو فقال بالبلكفة تسرت من ومنهم ص١٠٤). ج١، (مقاالت،
إال منه يبقى ال حتى الجسم خواص جميع ينفون أحيازها، إىل األجسام كنسبة ليس حيزه إىل نسبته

ص١٦٣). ج٢، (الدواني، بالجسمية املرصحني بخالف يكفرون ال وهؤالء االسم،
(مقاالت، عليه دلت ما ذلك ولوال الجهات، من جهة من خلقها التي األجسام يشبه الراوندي: ابن يقول 143

ص١٦٨). ج١، (مقاالت، الخوارج) العجاردة (الثعالبة الشيبانية رأي أيًضا وهذا ص٢٥٧). ج١،
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خارجي.145 أثر أي ذلك يف وليس والعقل.144 الحس قطبيه: بني التوازن إيجاد الشعور
يسمح وهو القدماء، عند الوقت ذلك يف املعارصة الثقافة حسب الجسم هو فالجوهر
من مضمونه عن التعبري يف مالءمًة أكثر إنه بل املعبود، وهو الفريد الجسم عن بالتعبري
لفظ ألن استعارة ليست إنها بل أكثر، ال لغوية استعارة عملية إذن هي الجسم. لفظ
لفظ أصبح حني عىل بينهم، ومتداوًال القدماء عند العرص ثقافة يف شائًعا أصبح الجوهر
هذا إثبات السنة أهل ويرفض مضمونه.146 كل عن يعرب أن يستطيع ال قديًما «الجسم»
ال بنفسه، قائم للمتضادات، قابل بالذات، واحد عرض، أو جسم هو ليس الذي الجوهر
عرًضا عرض كل من يحمل أو يتجزأ وال عمق وال عرض وال طول وال له مكان ال يتحرك،
ينفيانه. الحيس والدليل العقيل الربهان ألن واملجسة والرائحة والطعم كاللون فقط واحًدا
الخالق.147 وهو الوجود، واجب إال يعرف ال والعقل الحيس، الجوهر إال يشاهد ال فالحس
هي والهيوىل والصورة. والعقل، والهيوىل، والنفس، البارئ، للجوهر مثاًال القدماء ويذكر
أي واملدة، الخالء البعض وزاد واألبعاد. األعراض عن العاري الجسم أو الخمرية أو لطيفة
اللغة من رشعيته يستمد ال ألنه اللفظ الفقهاء ويرفض الفرد. الجوهر ثم والزمان املكان
الجوهر لفظ أن والحقيقة هللا.148 صفات مع يتفق بمعنى كان ولو حتى الرشع من أو

هللا إن وقال: جوهر، بأنه كتبه بعض ويف القرب» «عذاب كتابه يف معبوده كرام بن محمد وصف 144

األشاعرة عند الشناعة من خوًفا الجوهر بلفظ يبوحون ال أتباعه كان وإن الجوهر، أحدي الذات، أحد
وجوهر جسم هللا الكرامية عند ص٢١٦). (الِفَرق، الجوهر اسم من أشنع الجسم اسم وإطالقهم

ص١٠٤). التمهيد، ص٦٧؛ فرق، (اعتقادات
رأي وهو ص١٩). ص١٢، ج٢، امللل، ص٢١٦؛ (الِفَرق، نرصانيٍّا أثًرا الجوهر مفهوم يف البغدادي يرى 145
والنسطورية (امللكية والنصارى والدهرية والصابئة املجوس من وارد املفهوم أن يف عام بوجه السنة أهل
أو امليتافيزيقي الجوهر رفض معرض يف الجوهر السنة أهل يرفض لذلك والهارونية). واليعقوبية
املتحيز هو املتكلمني مصطلح يف الجوهر أن إثبات طريق عن وذلك والتجسيد الحلول نظريات رفض
(الكلمة) واالبن األب والعلم، والحياة الوجود الثالثة: األقانيم رفض وكذلك الباري، عىل يستحيل ما وهو
املسائل، ص٤٦–٥١؛ (اإلرشاد، املسيح يف والكلمة بالناسوت الالهوت حلول ورفض القدس، والروح

ص١٨٤-١٨٥). املرام، غاية ص١٤٣؛ الشامل، ص٧٨–٨٦؛ التمهيد، ص٣٥١-٣٥٢؛
ص١٩٤–١٩٦. القديم»، الرتاث من موقفنا والتجديد: «الرتاث 146

رؤساء أحد العطار قول جوهًرا النفس اعتبار أن حزم ابن ويرى ص١٤٣–١٤٧. ج٥، الفصل، 147
للجوهر. وليس هلل صفة بالنفس فالقيام الجوهر، وهو يتجزأ ال الذي الجزء لنظرية طبًقا املعتزلة

ص٢٣-٢٤). (االقتصاد، والغزايل حزم ابن موقف هو هذا 148
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والجوهر لألعراض القابل املتحيز الجسم أي الطبيعي الجوهر إىل يشري ألنه مشتبه؛ لفظ
بالرضورة الجوهر يعني ال فقد لألعراض. القابل غري الالمتحيز الجسم أي امليتافيزيقي
الجسم، أي الطبيعي الجوهر يعني قد بل النصارى، عند الحال هو كما اإللهي الجوهر
املفارق؛ للجوهر أي اإللهي للجسم نفي بل الطبيعي للجسم نفيًا ليس الجوهر نفي ويكون

حادثًا.149 وليس األعراض عليه تطرأ وال بجسم وليس يتحيز ال هللا ألن
أن مع تفصيلية أو إجمالية منطقية بحجج التجسيم تفنيد السنة أهل ويحاول
بالرجوع إال فهمه يمكن وال عقيل. تصور منه خالصينشأ اجتماعي نفيس موقف التجسيم
ال ولكن العقل تقنع معظمها يف باردًة جاءتحجًجا لذلك نشأ. منه الذي ل األوَّ املوقف هذا إىل
وتراه باليد تمسكه أن وتريد الضائع الحق عن تبحث التي االضطهاد جماعات غليل تشفي
واألعراض واملقدار واألضداد والحدوث والرتكيب التحيز للزم جسًما كان لو مثًال بالعني.
واالجتماع والعمق، والعرض والطول واألبعاد، والزمان واملكان والجهة والتجزئة والقسمة
بمفهوم أي كيف، بال كاألجسام ال جسم بأنه عليها الرد ويسهل والكم. والكيف واالفرتاق،
والرد واالفتقار. واالختصاص واالحتياج الرتجيح للزم جسًما كان لو أو: نفسه. األشاعرة
عبارة جسم» «هللا أن عىل يدل مما عقلية. حجة وليست خالصة إنسانية مفاهيم أنها عليها
جسم مثل شيئًا تثبت ال قد وعبارة ذهني. معنى لها وليس اجتماعي نفيس موقف عن تعرب
الشعور توتر عن تعرب الخلف، إىل وخطوة األمام إىل خطوة تثبت، ما تنفي بل كاألجسام، ال
ال بما قياسها يليق وال توقيفية هللا أسماء ألن األلفاظ يف مشاحة وال والتنزيه. التشبيه بني

النصارى. عند املعنى وهو بذاته القائم (أ) للجوهر: معاٍن أربعة مقاالته يف األشعري يورد 149

يف ال موجود فيه، تركيب ال بسيط جوهر وهو الفالسفة، عند للمتضادات القابل بالذات القائم (ب)
(الصالحي)؛ احتماًال لألعراض الحامل (د) (الجبائي). املتكلمني عند لألعراض الحامل (ج) موضوع.
السابقان املعنيان وهما العرض يقبل ما (أ) أخرى: معاٍن أربعة الجويني ويورد ص٨). ج٢، (مقاالت،
قائمة صفة الحيز يف الجوهر (وحصول األئمة بعض عند املتحيز أو الحيز يشغل ما (ب) والرابع. الثالث
(املعتزلة) الوجود يف تحيز ما (د) املساحة. من حظ له ما األئمة) وبعض (القايض، جزء كل (ج) به).
يوجد، ال الذي الوجود منها كثرية، معاٍن له نفسه والتحيز ص٢١). املعالم، ص١٤٢-١٤٣؛ (الشامل،
بعض وعند (القايض). جوهر وجوده والذي (القايض)، املساحة من حظ له والذي (القايض) والجرم
صفة وأنه الجرم عليه والدليل النفس صفات من التحيز بنفسه. تحيز وهو مكان، تقدير التحيز األئمة
وما بالنفس، والقيام العرض وقبول التحيز للجوهر يجب وما عنه. ينفصل معنًى وليس بالذات قائمة
وعند ص١٦٥-١٦٦). ص١٥٦، (الشامل، ضده إىل االنقالب عليه ويستحيل األعراض طروء عليه يجوز

ص٨). ج٢، (مقاالت، جسم جوهر كل الصالحي وعند جسًما، جوهر كل ليس والجبائي الهذيل أبي
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

إنسانية مقوالت يف إال هللا تصور واستحالة التشبيه عن التجسيم حجج وتكشف يليق.150
أو والعرض كالجوهر اآلخر يف ساريًا أحدهما يكون أن بد ال موجودين كل فمثًال: خالصة
بالنفس قائًما لكونه والجهة الحيز يقتيض الجسم أن أو واألرض كالسماء الجهة يف مباينًا
خالص.151 إنساني قياس وهو الشاهد، عىل للغائب قياس كالهما ذلك، يف يشارك ال وهللا
بأنه مثًال فالقول نقدها. يسهل إذ رصفة منطقية عقلية بحجج التجسيم إثبات يصعب كما
هو جسًما كان عرًضا الباري يكون أن بطل فلما عرض أو جسم إال العقول يف يوجد ال
ثالثة أبعاد له ما الجسم ألن مغلوط جسم من إال الفعل يصح ال بأنه والقول ناقصة. قسمة
أو املنطقي الجدل عىل تقوم أخرى تفصيلية أدلة وهناك هللا.152 عىل يطلق أن ويستحيل
يحاول التشبيه. عن تكشف ما بقدر التجسيم تنفي ال النقلية والشواهد اللغوية الحجج عىل
وإبطال منفصلة رشطية قضية العكسيف تفنيد عىل بناء ليسجسًما املؤله أن إثبات أحدها
داللته يف عليه متواضع لفظ والجسم واحد، واملؤلَّه كثرة فالجسم مًعا. الضدين االحتمالني
للجسم بالنسبة التأليه عواطف عىل يقومان االحتمالني كال أن والحقيقة املوصوف. عىل
بالرضورة تعني ال الجسم وأبعاد التكثر، بالرضورة يعني ال فالجسم اللغة. إىل وبالنسبة
التأليه عواطف ولكن ثالثة. أبعاًدا له أن من بالرغم أيًضا واحًدا يكون فالجسم الرتكيب.
تطابق اللغة عىل فرضت كما للمؤله. الوحدة إبقاء أجل من التكثر العالم عىل فرضت
أجل من ولكن للغة اجتماعية نظرة أجل من ال املوصوف، مع والصفة ى امُلَسمَّ مع االسم
عني، له يكون أن دون راءٍ فهو وحده. للمؤلَّه الصفة دون باالسم التسمية تخصيص
عرًضا «هللا» كون نفي فإن تم، قد الجسم نفي كان وملا أذن.153 له يكون أن دون وسامع
عىل زائدة صفة وهو غريه. عىل وجوده يف ويعتمد بذاته، يقوم ال العرض ألن أسهل يكون
عارض للسحاب يُقال ولهذا الوجود، يف يعرض ما اللغة يف العرض الجوهر. أي الذات،

حجج وهي ص١٩. والرد، التنبيه ص٢٣-٢٤؛ اللمع، ص١١٢؛ املحصل، ص٢٧٣-٢٧٤؛ املواقف، 150
االفتقار يوجب بالجسمية القول أن يجمعها حجج أربع الرازي ويعطي واملشبهة، الكرامية ضد موجهة
األصول، رشح ص١٤٨–١٥٢؛ التمهيد، ص٢٥؛ (االقتصاد، اآللهة وتعدد واالنقسام والرتكيب والحدوث

وص٣٢٠-٣٢١). ص٢١٦–٢٣٠،
ص١١٠-١١١. ج٢، الفصل، ص١٥٦–١٥٨؛ األنوار، طوالع 151

ص٤٢–٤٤). اإلرشاد، ص١١٠-١١١؛ ج٢، (الفصل، حزم ابن يعرضها كما الحجج هي هذه 152

ص١١٢). (املحصل، الرازي لدى املنطقي البناء نفس عىل يقوم آخر ودليل ص٢٣-٢٤. اللمع، 153
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عن مسئوليتها والجهة التجسيم، عن مسئولة النقلية والحجج ُمْمِطُرنَا﴾.154 َعاِرٌض ﴿َهذَا
الَفرق النوع. يف ال الدرجة يف إال والتشبيه التجسيم بني فرق هناك يكون ال وقد التشبيه.
تشبيه الثاني بينما بالخالق املخلوق تشبيه ل األوَّ أن هو والتشبيه التجسيم بني الوحيد

باملخلوق.155 الخالق

التشبيه (5)

موقفنفيس من نشأتها من أكثر واألحاديث لآليات الحريف التفسري من الناشئة النزعة وهي
تذكر آليات التفسري يف الحريف املنهج نتيجة نظريٍّا فالتشبيه اجتماعي. موقف عىل بناءً
والصعود والنزول والَقَدم والساق والجنب واألصبع واليمني واليد والعني والوجه الرأس
أصول علم عن خارًجا يكون وبالتايل املنقول، إال ثبوته عىل دليل وال والذهاب. واملجيء
ال فيه والنقل الوجدان، ومعطيات الحس وشهادات العقول أوائل عىل يعتمد الذي ين الدِّ
املؤلفات بعض يف الصفات هذه تظهر ال لذلك العلم.156 نظرية يف ورد كما الظن إال يعطي
واليد والوجه والعني االستواء مثل التشبيه صفات مع تكون فإنها ظهرت وإذا املتقدمة.157
وليست جسًما، اإلله كون إلثبات سمعية دالئل أنها عىل واملجيء والساق واليمني والجنب

فيها.158 داخلة أو السبع الصفات عىل زائدة مستقلة كصفات

مقاالت، ص١٦٢؛ ج٢، الدواني، ص١٦٢؛ ج٢، العضدية، ص١٨٥-١٨٦؛ ص١٧٩، املرام، غاية 154

الخمسة، األصول رشح ص٢٧٣؛ املواقف، ص٦١-٦٢؛ التفتازاني، ص٦١؛ النسفية، ص٢١٦؛ ج١،
شبًها يكون أن ا إمَّ يخلو ال (أ) عرًضا: هللا كون لنفي أدلة أربعة الباقالني ويورد ص٢٣٠–٢٣٢.
ال ا إمَّ األعراض (ب) محدثًا. فيكون البعض دون بالبعض شبيًها أو ا متضادٍّ يكون وبالتايل باألعراض
وهو مخصص، إىل يحتاج والثاني مستحيل واألول تُدرك، ال أو تُدرك ا إمَّ األعراض (ج) هللا. عىل تبقى

معلوًال. أو املعنى بهذا علة هللا وليس معلول، أو علة ا إمَّ األعراض (د) مستحيل. أيًضا
عىل نسًجا به متشخص واإلله اإلله، من جزء فيه أو إله شخًصا أن ل األوَّ الشيعة. غالة كالهما 155

إنسان صورة عىل اإلله أن والهاشمية) والبيانية (املغريية والثاني أمة. كل يف والحلولية النصارى منوال
ويف الرحمن»، صورة عىل آدم هللا «خلق الرسول: بقول ًكا تمسُّ الصفاتية مشبهة منوالهم عىل ونسج

ص١٠٣-١٠٤). (النهاية، صورته» «عىل أخرى: رواية
األدلة. ثامنًا: العلم، نظرية الثالث: الفصل انظر 156

اللمع. 157
ص٢٢٦–٢٣٠. الخمسة، األصول رشح 158
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اليد إثبات يأتي فقد خاص. مكان أو معني ترتيب أو لها دقيق إحصاء يوجد وال
وقد باملعاني.159 املجازية تفسرياتها ورفض السبع الصفات إثبات بعد والنفس والوجه
وتثبت االستواء.161 مع تذكر وقد الصفات.160 ذكر بعد والعني واليدين الوجه صفات تأتي
البقاء مثل عليها مختلف صفات أنها عىل السبع الثبوت وصفات (للذات) السلوب صفات
الوجود، وراء الوجه وصفة القدرة، وراء اليد صفة من األشعري يثبته عما والتكوين
واألصبع والَقَدم والجنب والعينني االستواء صفات تذكر وكذلك كصفة.162 واالستواء
واألوصاف.163 الصفات آخر يف والِقَدم البقاء مع عليها املختلف الصفات من والتكوين
كصفات مرة صفاتها، مع ومرة الذات أوصاف مع مرة التشبيه صفات تظهر وهكذا
أوصاف بعض عىل حتى تطغى وقد بالفعل، موجودة لصفات كتشبيهات ومرة مستقلة
الغالب يف الطبيعي مكانها ولكن والبقاء. والِقَدم الوجود مثل تنبيهات إىل وتحيلها الذات
فيذكر األسماء. أو الصفات أو الذات يف ذلك كان سواء التشبيه، ونفي التوحيد يف هو
بعض ومعها املكان وصفات والتنزل واألصابع والقدم والجنب والعني واليد الوجه أحيانًا
والذات.164 النفس مثل الذات أوصاف وبعد والقدرة واألمر والرحمة كالعزة األسماء صفات
الوحدانية وإثبات الوجود وتجويز الِقَدم إثبات بعد والِقَدم واألصبع والساق اليد ويجوز
مكان إيجاد يف االضطراب ويستمر (النور).165 الشبه ونفي والنفس الشيئية وتجويز
والوجه والعينان اليدان فتأتي واألسماء. والصفات الذات بني وترددها التشبيه لصفات
املعاني وصفات الذات أوصاف بعد األسماء مع والنور والنزول واملجيء والساق والجنب
اإلرادة وقبل واالستواء الكالم بعد خاللها ومن السبع الصفات مع تأتي وقد السبع.166
أو الصفات إثبات مسألة من كجزء الصفات بعد وتأتي والبرص.167 السمع مع وإثباته

ص٨٥. األكرب، الفقه 159
ص٢٤. اإلنصاف، 160

ص١٠٩–١١٤. الدِّين، أصول 161
ص١٨٤. األنوار، طوالع ص١٣٥-١٣٦؛ املحصل، 162

ص٢٩٦–٣١٠. املواقف، 163
ص١٤٧–١٥٣. ج٢، الفصل، 164

ص١٩–٢٢. الكالم، بحر 165

ص١٥٥–١٦٤. اإلرشاد، 166
ص٣٥–٣٩. اإلبانة، 167
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العميل التوحيد نهاية يف إال العرش أو الكريس أو اليدين مسائل تظهر ال وقد نفيها.
كعمل.168 التوحيد يف رضوري كتصور التشبيه وكأن عمل إىل التوحيد تحول أن بعد
جسم ضد الصانع األبعاضعن نفي يظهر عنه وتمايزه بالتجسيم التشبيه الرتباط ونظًرا
إثبات بعد والتناهي والرتكيب والتجزيء التبعض ونفي واليد، والوجه وصورته اإلنسان
والصور والجوهر العرضوالجسم ونفي السبع الصفات وظهور والِقَدم الوحدانية صفات

والعد.169 والحد (األعضاء)
الخامس الوصف إىل أقرب االستواء مثل أخرى صفات التشبيه صفات يف تدخل وقد
تشري ال أخرى صفات تدخل وقد واملكان.170 الجهة واستحالة بالنفس القيام وهو للذات،
إدراك مثل أخرى صفات تأتي وقد التكوين.171 مثل أفعاله إىل بل اإلنسان، جسم إىل
الرحمة مثل اإلرادات أو األسماء أو االنفعاالت إىل أقرب صفات أو واللمس،172 والذوق الشم
والبقاء، والِقَدم الوجود مثل السابقة الذات أوصاف تظهر وقد والسخط.173 والرضا والكرم
وراء والعاملية املعلوم، وراء العلم الصفات، إثبات إىل األمر ويمتد تشبيه.174 صفات وكأنها
وراء والوجه القدرة وراء لليد إثباتًا الصفاتية عند أو األحوال.175 مثبتي عند العالم
من الصفات إثبات وبعد الصفات.177 يف يقع كما الذات يف إذن التشبيه يقع الوجود.176
التشبيه إىل الصفات إثبات ينتهي ثَمَّ وِمْن «هللا»، أعضاء باعتبارها التشبيه يف الوقوع السهل
عىل زائدة الصفات إثبات التنزيه. إىل الصفات نفي ينتهي حني يف التجسيم، إىل وأحيانًا

ص١٨٢. التوحيد، كتاب 168

.١٤٤–١٤٨ االنتصار، ص٦٣؛ النسفية، ص٧٣–٧٦؛ الدِّين، أصول 169
واإلسفراييني. األشعري موقف هو هذا 170

القدرة. تغاير قديمة صفة إنها الحنفية قالت 171

القايض. عند هذا 172

سعيد. بن هللا عبد عند هذا 173

سعيد. بن هللا عبد عند أيًضا هذا 174

الصعلوكي. سهل أبي رأي أيًضا هو األحوال مثبتي إىل باإلضافة 175

األشعري. رأي هو هذا 176

(ملحصل، سعيد بن هللا وعبد واإلسفراييني واألشعري كالب بن هللا عبد مذهب هو الصفات إثبات 177
كتاب ص١٣٥–١٣٨؛ املرام، (غاية الحشوية منهم ويقرتب ص١٨–٢٤). الكالم، بحر ص١٣٥-١٣٦؛

ص١٨٢). التوحيد،
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الذات عني الصفات اعتبار أن حني يف أحيانًا، التجسيم وإىل غالبًا التشبيه إىل يؤدي الذات
يجب أو التشبيه وبالتايل للصفات إثباتًا فيه التوقف يجب ال والكل التنزيه.178 إىل يؤدي

والصفات.179 األوصاف عن يخرج ال بحيث تأويله
كل تشمل الصورة بناء عىل إبقاءً ولكن التشبيه. لصفات معني ترتيب يوجد وال
الجنب، الجسم ويف والعينان، الوجه الرأس ويف واألطراف. والجسم الرأس اإلنسان: جوانب
إىل التشبيه آيات تقسيم يمكن لذلك والَقدم. والساق واألصبع واليمني اليد األطراف ويف

رئيسية: مجموعات أربع

والعينني الرأسوالوجه آيات (1-5)

والقول التعطيل. من خوًفا نفيها ورفض لآليات الحريف التفسري إىل صفاتها إثبات ويرجع
الوراء، إىل وخطوة األمام إىل خطوة كاألجسام، ال بجسم القول مثل هو كيف بال بصفة
توجد وال معني، نحو عىل إال اإلنسان يدركها ال فالصفة تنزيه، ثم تشبيه إحجام، ثم إقدام

يشء. إىل إحالة بال تشبيه صفة
ال ولكن والبرص.180 السمع مراكز عىل تحتوي ألنها نظًرا البدن عىل أولوية وللرأس
أي العضو الوجه يعني وال والعينني. الوجه صفات تظهر ما بقدر الرأس إىل إشارة تظهر

ص٢٢٥. الِفَرق، 178
ص١٣٥– املرام، غاية ص١٨–٢٤؛ الكالم، بحر ص١٣٥-١٣٦؛ املحصل، ص١٨٤؛ األنوار، طوالع 179

ص١٨٢. التوحيد، كتاب ١٣٨؛
مرات ٩ ومنها هللا، عىل يستحيل ما وهو جمًعا، مرة ١١ منها مرة، ١٨ القرآن يف الرأس يُذكر 180

هللا. عىل مستحيل أيًضا وهو مرات)، ٦) «رءوسهم» مرات)، ٣) «رءوسكم» الجمع ضمري إىل ُمضافة
يف املؤمن أو السجني أو املريض أو يحيى أو هارون رأس ا إمَّ ورءوسهم، البرش رأس إىل اللفظ ويشري
غالب ويف اإلطالق. عىل هلل تُستعمل وال يلويها، الذي املنافق أو الرأس مطأطأ الكافر أو الوضوء مسح
اْألَْلَواَح ﴿َوأَْلَقى موىس فعل كما تأنيبًا اللحية من شدها ا إمَّ سلبي، معنى لها مرة) ١٥) استعماالتها
،(٩٤ :٢٠) ِبَرأِْيس﴾ َوَال ِبلِْحيَتِي تَأُْخذْ َال أُمَّ ابَْن يَا ﴿َقاَل ،(١٥٠ :٧) إَِليِْه﴾ يَُجرُُّه أَِخيِه ِبَرأِْس َوأََخذَ
َواْشتََعَل ِمنِّي اْلَعْظُم َوَهَن إِنِّي َربِّ ﴿َقاَل زكريا: مع الحال هو كما السن لكرب رمًزا األبيض بالشعر أو
ِمْن َفِفْديٌَة َرأِْسِه ِمْن أَذًى ِبِه أَْو َمِريًضا ِمنُْكْم َكاَن ﴿َفَمْن املريض: رأس أو ،(٤ :١٩) َشيْبًا﴾ الرَّأُْس
الصلب: بعد الجوارح الطيور لحمه يف تنهش باإلعدام عليه املحكوم السجني أو ،(١٩٦ :٢) ِصيَاٍم﴾
الطَّرْيُ تَأُْكُل ُخبًْزا َرأِْيس َفْوَق أَْحِمُل أََراِني ﴿إِنِّي ،(٤١ :١٢) َرأِْسِه﴾ ِمْن الطَّرْيُ َفتَأُْكُل َفيُْصَلُب اْآلَخُر ا ﴿َوأَمَّ
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للحوادث املخالفة سادًسا:

والحقيقة، والوجود الذات بل والصدارة، األمام إىل الجهة حتى يعني وال الرأس، واجهة
اللغة.181 بقواعد التزام بل النص عىل خروًجا ليس والتأويل املجاز رضورة فإن وبالتايل

:٤٤) اْلَحِميِم﴾ َعذَاِب ِمْن َرأِْسِه َفْوَق ُصبُّوا ﴿ثُمَّ للكافرين: العذاب صب موطن ا وإمَّ ،(٣٦ :١٢) ِمنُْه﴾
أَْصِل ِيف تَْخُرُج َشَجَرٌة ﴿إِنََّها الشياطني: رءوس أو ،(١٩ :٢٢) اْلَحِميُم﴾ ُرءُوِسِهُم َفْوِق ِمْن ﴿يَُصبُّ ،(٤٨
ُرءُوِسِهْم َعَىل نُِكُسوا ﴿ثُمَّ وندًما: حرسًة أو .(٦٤-٦٥ :٣٧) يَاِطنِي﴾ الشَّ ُرءُوُس َكأَنَُّه َطْلُعَها * اْلَجِحيِم
:٣٢) َربِِّهْم﴾ ِعنَْد ُرءُوِسِهْم نَاِكُسو اْلُمْجِرُموَن إِِذ تََرى ﴿َوَلْو ،(٦٥ :٢١) يَنِْطُقوَن﴾ َهُؤَالءِ َما َعِلْمَت َلَقْد
واملجاز ،(٥ :٦٣) ُرءُوَسُهْم﴾ ْوا َلوَّ ِهللا َرُسوُل َلُكْم يَْستَْغِفْر تََعاَلْوا َلُهْم ِقيَل ﴿َوإِذَا نفاًقا: لويها أو ،(١٢
:٢) تُْظَلُموَن﴾ َوَال تَْظِلُموَن َال أَْمَواِلُكْم ُرءُوُس َفَلُكْم تُبْتُْم ﴿َوإِْن املال: رأس يف االستعماالت يف واضح

.(٢٧٩
ص٢٠٣، ج٢، (مقاالت، غريه هما وال هللا هما ال بالخري، صفات والعينان الوجه كالب ابن عند 181

القولني أحد يف الوجه األشعري وأثبت وعينان. وجه هلل الحديث وأصحاب السنة أهل وعند ص١٨٣).
واملشبه الوجود. أنه عىل القايض وافقه آخر قول ويف زائدة. صفة السلف وعند اإلسفراييني. وكذلك
الهذيل أبي مثل املعتزلة من غريه وعند الوجود، يعني عبَّاد عند والوجه الوجه. إثبات يف كالصفاتية
ج٢، الفصل، ص١٨٣؛ ج٢، (مقاالت، هللا هو أيًضا هللا وجه الزيدية وعند هللا، أنه جرير بن وسليمان
وجه هلل يكون أن الجهمية نفت وقد ص١٤٤). ص١٣٨، ج١، مقاالت، ص٣٥؛ اإلبانة، ص١٤٧-١٤٨؛
القرآن خارج والجنب واليدين والعني والذات والنفس الوجه سليمان بن عبَّاد ينكر ص٣٥). (اإلبانة،
(مقاالت، الوجه إال األعضاء جميع املعتزلة أنكرت وقد ص١٦٥). ج٢، ص٢٤٤، ص١٢٦، ج١، (مقاالت،
(مقاالت، توسًعا إال هلل يُقال ال الوجه أن بغداد ومعتزلة النظَّام وعند ص٢٦٦). ص٢٢٨، ص١٤٨، ج١،
ص٢٦٦). ص٢٢٨، ج١، (مقاالت، هللا هو ويُقال وجه إثبات غري من الرب ويبقى ص٢٤٤). ج١،
رشح ص١٤٠؛ املرام، غاية ص٩٥؛ (التحقيق، الوجه ذكرت التي القرآنية اآليات بعض املصنفات وتذكر
اإلرشاد، ص١٠٩-١١٠؛ الدِّين، أصول ص٢٨٨؛ املواقف، ص٢٤؛ اإلنصاف، ص٢٢٧؛ الخمسة، األصول
أحد وهو اتجه، بمعنى وجه أفعال مرات ٣ منها القرآن، يف مرة ٧٥ الوجه لفظ ذُكر وقد ص١٥٧)
َعَىل َكلٌّ ﴿َوُهَو ،(٧٩ :٦) َحِنيًفا﴾ َواْألَْرَض َمَواِت السَّ َفَطَر ِللَِّذي َوْجِهَي ْهُت َوجَّ ﴿إِنِّي الوجه: لفظ معاني
َسَواءَ يَْهِديَنِي أَْن َربِّي َعَىس َقاَل َمْديََن ِتْلَقاءَ َه تََوجَّ ا ﴿َوَلمَّ ،(٧٦ :١٦) ِبَخرْيٍ﴾ يَأِْت َال ْهُه يَُوجِّ أَيْنََما َمْوَالُه
َفاْستَِبُقوا ُمَولِّيَها ُهَو ِوْجَهٌة ﴿َولُِكلٍّ وجهة: أو اتجاه بمعنى اسًما واحدة ومرة .(٢٢ :٢٨) ِبيِل﴾ السَّ
بالسيد خاص مرتني، واملآل واالستقبال الوجه حسن أي «وجيًها» أيًضا ومنها ،(٢٤٨ :٢) اْلَخرْيَاِت﴾
َوَكاَن َقالُوا ا ِممَّ هللاُ ﴿َفَربَّأَُه ،(٤٥ :٣) َواْآلِخَرِة﴾ نْيَا الدُّ ِيف َوِجيًها َمْريََم ابُْن ِعيَىس اْلَمِسيُح ﴿اْسُمُه املسيح:
يُشار أن ومستحيل جمًعا، مرة ٣٨ مفرًدا، مرة ٣٤ اللفظ استُعمل وقد .(٦٩ :٣٣) َوِجيًها﴾ ِهللا ِعنَْد
ومنها اإلنساني، الوجه أي اإلنساني االستعمال هو الغالب املعنى أن عىل يدل مما بالجمع هللا وجوه إىل
نسبة عىل يدل مما متكلًما، مرتان غائبًا، مرة ٣١ مخاطبًا، مرة ١٧ ملكية، بضمائر ٤٨ ضمري، بال ٢٤
ذُكر حني يف مرة ١١ إال هللا وجه يُذكر لم مرة ٧٢ بني من أنه كله ذلك من واألهم شخص. إىل الوجه
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

شيئًا والذات هي تكون بل الذات، عن منفصلة األعضاء إثبات هللا هو هللا أوجه أن وإثبات
أخرى، ناحية من مشبهة وصفات ناحية من مجردة ذات التشبيه، حدة تقل حتى واحًدا

فقط ثالث عرشة اإلحدى املرات هذه ومن هلل. ال لإلنسان الغالب االستعمال أن أي مرة، ٦١ اإلنسان وجه
َوْجُه َفثَمَّ تَُولُّوا َفأَيْنََما َواْلَمْغِرُب ُق اْلَمْرشِ ﴿َوهلِلِ حقيقة أو وجود أو حضور بمعنى هللا وجه إىل تشري
إِالَّ َهاِلٌك ءٍ َيشْ ُكلُّ ُهَو إِالَّ إَِلَه ﴿َال ،(٢٧ :٥٥) َواْإلِْكَراِم﴾ اْلَجَالِل ذُو َربَِّك َوْجُه ﴿َويَبَْقى ،(١١٥ :٢) ِهللا﴾
االتجاه معنى وهو والقصد، والنية والهدف الغاية بمعنى فكلها الثماني املرات ا أمَّ .(٨٨ :٢٨) َوْجَهُه﴾
َربِِّهْم﴾ َوْجِه ابْتَِغاءَ َصَربُوا ﴿َوالَِّذيَن ،(٢٧٢ :٢) ِهللا﴾ َوْجِه ابْتَِغاءَ إِالَّ تُنِْفُقوَن ﴿َوَما مثل: للفعل الذي
ِهللا﴾ َوْجَه تُِريُدوَن َزَكاٍة ِمْن آتَيْتُْم ﴿َوَما ،(٣٨ :٣٠) ِهللا﴾ َوْجَه يُِريُدوَن ِللَِّذيَن َخرْيٌ ﴿ذَِلَك ،(٢٢ :١٣)
َوْجِه ابْتَِغاءَ إِالَّ * تُْجَزى ِنْعَمٍة ِمْن ِعنَْدُه ِألََحٍد ﴿َوَما ،(٩ :٧٦) ِهللا﴾ ِلَوْجِه نُْطِعُمُكْم ﴿إِنََّما ،(٣٩ :٣٠)
،(٥٢ :٦) َوْجَهُه﴾ يُِريُدوَن َواْلَعِيشِّ ِباْلَغَداِة َربَُّهْم يَْدُعوَن الَِّذيَن تَْطُرِد ﴿َوَال ،(١٩-٢٠ :٩٢) اْألَْعَىل﴾ َربِِّه
االستعماالت ا أمَّ .(٢٨ :١٨) َوْجَهُه﴾ يُِريُدوَن َواْلَعِيشِّ ِباْلَغَداِة َربَُّهْم يَْدُعوَن الَِّذيَن َمَع نَْفَسَك ﴿َواْصِربْ
يَْخُل أَْرًضا اْطَرُحوُه أَِو يُوُسَف ﴿اْقتُلُوا مرات: ثالث يوسف أبي وجه إىل تشري فإنها األخرى اإلنسانية
ا ﴿َفَلمَّ ،(٩٣ :١٢) بَِصريًا﴾ يَأِْت أَِبي َوْجِه َعَىل َفأَْلُقوُه َهذَا ِبَقِميِيص ﴿اذَْهبُوا ،(٩ :١٢) أَِبيُكْم﴾ َوْجُه َلُكْم
بالتوجه مأموًرا الرسول وجه إىل تشري ا وإمَّ ،(٩٦ :١٢) بَِصريًا﴾ َفاْرتَدَّ َوْجِهِه َعَىل أَْلَقاُه اْلبَِشريُ َجاءَ أَْن
﴿َفَولِّ ،(١٤٤ :٢) تَْرَضاَها﴾ ِقبَْلًة ََّك َفَلنَُولِّيَن َماءِ السَّ ِيف َوْجِهَك تََقلَُّب نََرى ﴿َقْد مرات): ٧) القبلة إىل
اْلَحَراِم﴾ اْلَمْسِجِد َشْطَر َوْجَهَك َفَولِّ َخَرْجَت َحيُْث ﴿َوِمْن ،(١٤٤ :٢) اْلَحَراِم﴾ اْلَمْسِجِد َشْطَر َوْجَهَك
َحِنيًفا﴾ يِن ِللدِّ َوْجَهَك ﴿َفأَِقْم الدين: يف واالستقامة بالتوجه ا عامٍّ نداءً توجه أو ،(١٥٠ :٢) ،(١٤٩ :٢)
١٥) املؤمنني وجه إىل شائع استعمال ويُشري ،(٤٣ :٣٠) اْلَقيِِّم﴾ يِن ِللدِّ َوْجَهَك ﴿َفأَِقْم ،(٣٠ :٣٠)
:٣١) ،(١٢٥ :٤) ،(١١٢ :٢) ُمْحِسٌن﴾ َوُهَو هلِلِ َوْجَهُه أَْسَلَم َمْن ﴿بََىل هلل: الوجه إسالم حيث من مرة)
َفَطَر ِللَِّذي َوْجِهَي ْهُت َوجَّ ﴿إِنِّي هلل: التوجه أو ،(٢٠ :٣) هلِلِ﴾ َوْجِهَي أَْسَلْمُت َفُقْل وَك َحاجُّ ﴿َفِإْن ،(٢٢
:٣) ُوُجوٌه﴾ تَبْيَضُّ ﴿يَْوَم القيامة: يوم األبيض والوجه ،(٢٤ :٨٣) ،(٧٩ :٦) َحِنيًفا﴾ َواْألَْرَض َمَواِت السَّ
﴿ُوُجوٌه املسفر: الوجه أو ،(٢٢ :٧٥) ٌة﴾ نَاِرضَ يَْوَمِئٍذ ﴿ُوُجوٌه النرض: الوجه أو ،(١٠٧ :٣) ،(١٠٦
:٨٨) َخاِشَعٌة﴾ يَْوَمِئٍذ ﴿ُوُجوٌه الخاشع: الوجه أو ،(٣٨-٣٩ :٨٠) ٌة﴾ ُمْستَبِْرشَ َضاِحَكٌة * ُمْسِفَرٌة يَْوَمِئٍذ
﴿َوَحيُْث القبلة: نحو املتجه الدنيا يف الوجه أو (٨ :٨٨) نَاِعَمٌة﴾ يَْوَمِئٍذ ﴿ُوُجوٌه الناعم الوجه أو ،(٢
ِق اْلَمْرشِ ِقبََل ُوُجوَهُكْم تَُولُّوا أَْن اْلِربَّ ﴿َليَْس ،(١٥٠ :٢) ،(١٤٤ :٢) َشْطَرُه﴾ ُوُجوَهُكْم َفَولُّوا ُكنْتُْم َما
،(٢٦ :٥) ،(٤٣ :٤) َوأَيِْديُكْم﴾ ِبُوُجوِهُكْم ﴿َفاْمَسُحوا التيمم: يف الوجوه مسح أو ،(١٧٧ :٢) َواْلَمْغِرِب﴾
.(٢٩ :٧) َمْسِجٍد﴾ ُكلِّ ِعنَْد ُوُجوَهُكْم ﴿َوأَِقيُموا املسجد: إىل التوجه أو ،(٦ :٥) ُوُجوَهُكْم﴾ ﴿َفاْغِسلُوا
السلبي، املعنى أي اآلخرة، ويف الدنيا يف الوجه تعذيب هو مرة) ٣٧) شيوًعا األكثر االستعمال ولكن
،(١٧ :٤٣) ،(٥٨ َكِظيٌم﴾(١٦: َوُهَو ا ُمْسَودٍّ َوْجُهُه َظلَّ ِباْألُنْثَى أََحُدُهْم َ بُرشِّ ﴿َوإِذَا املسود: الوجه مثل
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للحوادث املخالفة سادًسا:

أو هللا ذات تعني فنية صورة الوجه التشبيه. ترفع أن يمكن الصفات مع املتوحدة فالذات
إنكار ألحد أمكن وإذا الحق. بقاء إىل أو خارجه يشء إىل يهدف ال الذي الخالص الفعل
العني ا أمَّ آخر. عن لفرد املميز ألنه خاصة داللة له فالوجه الوجه، إنكار يمكنه فال األعضاء

﴿َوُوُجوٌه البارس: الوجه أو ،(١٠٦ :٣) ُوُجوٌه﴾ َوتَْسَودُّ ُوُجوٌه تَبْيَضُّ ﴿يَْوَم ،(٦٠ :٣٩) ،(١٠٦ :٣)
َعَليَْها يَْوَمِئٍذ ﴿َوُوُجوٌه الغابر: الوجه أو ،(٢٤-٢٥ :٧٥) َفاِقَرٌة﴾ ِبَها يُْفَعَل أَْن تَُظنُّ * ٌة بَاِرسَ يَْوَمِئٍذ
اْلَعذَاِب ُسوءَ ِبَوْجِهِه يَتَِّقي ﴿أََفَمْن القيامة: يوم املعذب الوجه أو ،(٤٠-٤١ :٨٠) َقَرتٌَة﴾ تَْرَهُقَها * َغَربٌَة
يَْشِوي َكاْلُمْهِل ِبَماءٍ يَُغاثُوا يَْستَِغيثُوا ﴿َوإِْن املغيل: باملاء املشوي الوجه أو ،(٢٤ :٣٩) اْلِقيَاَمِة﴾ يَْوَم
:٢٣) ،(٣٩ :٢١) ،(٥٠ :١٤) النَّاُر﴾ ُوُجوَهُهُم ﴿َوتَْغَىش بالنار: املحروق الوجه أو (٢٩ :١٨) اْلُوُجوَه﴾
من عديد عن ببعيد املجاز وليس هللا. عىل يستحيل ذلك وكل ،(٤٨ :٥٤) ،(٦٦ :٢٣) ،(٩٠ :٢٧) ،(١٠٤
املنكب: الوجه أو ،(١١ :٢٢) َوْجِهِه﴾ َعَىل انَْقَلَب ِفتْنٌَة أََصابَتُْه ﴿َوإِْن املنقلب: الوجه مثل االستعماالت
املجعد الوجه أو ،(٢٢ :٦٧) ُمْستَِقيٍم﴾ اٍط ِرصَ َعَىل َسِويٍّا يَْمِيش ْن أَمَّ أَْهَدى َوْجِهِه َعَىل ُمِكبٍّا يَْمِيش ﴿أََفَمْن
الوجه أو ،(٢٩ :٥١) َعِقيٌم﴾ َعُجوٌز َوَقاَلْت َوْجَهَها َفَصكَّْت ٍة َرصَّ ِيف اْمَرأَتُُه ﴿َفأَْقبََلِت السن: لكرب رمًزا
ِيف ﴿تَْعِرُف والسيئات: الكفر عىل الدال الوجه أو ،(١١١ :٢٠) اْلَقيُّوِم﴾ ِلْلَحيِّ اْلُوُجوُه ﴿َوَعنَِت املطيع:
﴿ِمْن ،(٢٧ :٦٧) َكَفُروا﴾ الَِّذيَن ُوُجوُه ِسيئَْت ُزْلَفًة َرأَْوُه ا ﴿َفَلمَّ ،(٧٢ :٢٢) اْلُمنَْكَر﴾ َكَفُروا الَِّذيَن ُوُجوِه
بُوَن يَْرضِ اْلَمَالِئَكُة َكَفُروا الَِّذيَن يَتََوىفَّ إِذْ تََرى ﴿َوَلْو الوجوه: رضب أو ،(٤٧ :٤) ُوُجوًها﴾ نَْطِمَس أَْن َقبِْل
أُْغِشيَْت ََّما ﴿َكأَن املظلم: الوجه أو الدبر، عىل معطوف فالوجه ،(٢٧ :٤٧) ،(٥٠ :٨) َوأَْدبَاَرُهْم﴾ ُوُجوَهُهْم
ُهْم ﴿َونَْحُرشُ حواس: بال األصم األبكم األعمى الوجه أو ،(٢٧ :١٠) ُمْظِلًما﴾ اللَّيِْل ِمَن ِقَطًعا ُوُجوُهُهْم

هللا؟ أوجه من كله هذا فأين ،(٩٧ :١٧) ا﴾ َوُصمٍّ َوبُْكًما ُعْميًا ُوُجوِهِهْم َعَىل اْلِقيَاَمِة يَْوَم
العلم هو العني الجبار عبد القايض وعند املاء. عني هي أنها اآلمدي لحظ فقد للعني، بالنسبة ا أمَّ
وعند ص٢٨-٢٩). الحميدية، الحصون ص٢٦٥-٢٦٦؛ ص٢٤٨، ج١، مقاالت، ص٢٢٧؛ األصول، (رشح
فيها جرت التي العيون تعني كما ص١٥٧)، (اإلرشاد، والرقابة الحفظ أي ِبأَْعيُنِنَا﴾ ﴿تَْجِري الجويني:
أصول مني. رؤية عىل أي َعيْنِي﴾ َعَىل ﴿َولِتُْصنََع البغدادي: وعند ص٢٣–٢٥). (النظامية. السفينة
املاء، عني بمعنى مرة ٢٨ منها مرة، ٦٥ القرآن يف ومشتقاته اللفظ ورد وقد (ص١٠٩–١١١). الدِّين
املعنى ليس وهو عني حور بمعنى مرات ٤ املقصود، املعنى ليس وهو للماء صفة «معني» مرات ٤
هلل، مرتان فقط منها البرص أي العني بمعنى مرة ٣٣ اللفظ وذكر النصف. من أكثر أي كذلك، املقصود
ِمنِّي َمَحبًَّة َعَليَْك ﴿َوأَْلَقيُْت هما: واملرتان خالص. إنساني استعمالها أن عىل يدل مما لإلنسان مرة ٢٩
مجازيان معنيان وهما ،(٤٨ :٥٢) ِبأَْعيُنِنَا﴾ َفِإنََّك َربَِّك ِلُحْكِم ﴿َواْصِربْ ،(٣٩ :٢٠) َعيْنِي﴾ َعَىل َولِتُْصنََع
فالعني عيني»، «يف عيني»، «عىل العامية: األمثال يف الحال هو كما واملودة واملحبة القرب مدى عىل يدالن
بمعنى منها بل اإلبصار بمعنى كلها فليس اإلنسانية االستعماالت ا أمَّ بها. للقسم اإلنسان عند قيمة أغىل
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

الحالة هذه ويف املاء، عني ا إمَّ فهي الوجه، أعىل يف بالرأس الذي الرؤية عضو ليست فهي
ومصدًرا والرؤية للبرص أداة العني كانت ملا العلم ا وإمَّ ثاٍن، تأويل إىل حاجة يف تكون
يف واضح هو وكما العميل، العلم وهو والعناية والرقابة الحفظ ا وإمَّ الحسية، للمعرفة
بالرأس الحلف يف العرف ذلك عىل يدل كما إنسانية تعبريات كلها وهي العامية. األمثال

العني. يف والحفظ بالوجه والتغني

ِبي َواْرشَ ﴿َفُكِيل ،(٩ :٢٨) َوَلَك﴾ ِيل َعنْيٍ ُقرَُّة ِفْرَعْوَن اْمَرأَُة ﴿َوَقاَلِت مثل: مرات)، ٧) العني قرة يف الرضا
ِه أُمِّ إَِىل ﴿َفَرَدْدنَاُه ،(٤٠ :٢٠) تَْحَزَن﴾ َوَال َعيْنَُها تََقرَّ َكْي َك أُمِّ إَِىل ﴿َفَرَجْعنَاَك ،(٢٦ :١٩) َعيْنًا﴾ َوَقرِّي
﴿َفَال ،(٧٤ :٢٥) ﴾ أَْعنُيٍ ُقرََّة يَّاِتنَا َوذُرِّ أَْزَواِجنَا ِمْن َلنَا َهْب ﴿َربَّنَا ،(١٣ :٢٨) تَْحَزَن﴾ َوَال َعيْنَُها تََقرَّ َكْي
كما ،(٥١ :٣٣) ﴾ أَْعيُنُُهنَّ تََقرَّ أَْن أَْدنَى ﴿ذَِلَك ،(١٧ :٣٢) ﴾ أَْعنُيٍ ُقرَِّة ِمْن َلُهْم أُْخِفَي َما نَْفٌس تَْعَلُم
،(٨٣ :٥) ْمِع﴾ الدَّ ِمَن تَِفيُض أَْعيُنَُهْم ﴿تََرى مثل: مرات)، ٣) وانفعاالتها النفس حزن عن العني تكشف
اْلُحْزِن ِمَن َعيْنَاُه ْت ﴿َوابْيَضَّ ،(٩٢ :٩) يُنِْفُقوَن﴾ َما يَِجُدوا أَالَّ َحَزنًا ْمِع الدَّ ِمَن تَِفيُض َوأَْعيُنُُهْم ﴿تََولَّْوا
تُِريُد َعنُْهْم َعيْنَاَك تَْعُد ﴿َوَال مثل: مرات)، ٣) والتطلع القصد العني تعني كما ،(٨٤ :١٢) َكِظيٌم﴾ َفُهَو
:٢٠) ،(٨٨ :١٥) ِمنُْهْم﴾ أَْزَواًجا ِبِه َمتَّْعنَا َما إَِىل َعيْنَيَْك نَّ تَُمدَّ ﴿َوَال ،(٢٨ :١٨) نْيَا﴾ الدُّ اْلَحيَاِة ِزينََة
ِليَْقِيضَ أَْعيُنِِهْم ِيف ﴿َويَُقلِّلُُكْم مثل: تعظيًما أو إقالًال النفسية بالحالة البرص إدراك يرتبط كما ،(١٣١
،(٣١ :١١) َخرْيًا﴾ هللاُ يُْؤتِيَُهُم َلْن أَْعيُنُُكْم تَْزَدِري ِللَِّذيَن أَُقوُل ﴿َوَال ،(٤٤ :٨) َمْفُعوًال﴾ َكاَن أَْمًرا هللاُ
ِمثَْليِْهْم ﴿يََرْونَُهْم صائبة: معرفة تكون وقد ،(٤٤ :٨) َقِليًال﴾ أَْعيُنُِكْم ِيف اْلتََقيْتُْم إِِذ يُِريُكُموُهْم ﴿َوإِذْ
َلَعلَُّهْم النَّاِس أَْعنُيِ َعَىل ِبِه َفأْتُوا ﴿َقالُوا .(٧ :١٠٢) اْليَِقنِي﴾ َعنْيَ َلَرتَُونََّها ﴿ثُمَّ ،(١٣ :٣) ﴾ اْلَعنْيِ َرأَْي
رؤية لذة أو ،(٨-٩ :٩٠) ﴾ َوَشَفتنَْيِ َولَِسانًا * َعيْننَْيِ َلُه نَْجَعْل ﴿أََلْم نعمة أو ،(٦١ :٢١) يَْشَهُدوَن﴾
ِبالنَّْفِس النَّْفَس أَنَّ ِفيَها َعَليِْهْم ﴿َوَكتَبْنَا جزاء أو ،(٧١ :٤٣) ﴾ اْألَْعنُيُ َوتََلذُّ اْألَنُْفُس تَْشتَِهيِه َما ﴿َوِفيَها
عدم مثل مرات) ٨) سلبية منها كثريًا فإن إيجابية املعاني بعض كانت وإذا ،(٤٥ :٥) ﴾ ِباْلَعنْيِ َواْلَعنْيَ
،(١١٦ :٧) َواْسَرتَْهبُوُهْم﴾ النَّاِس أَْعنُيَ َسَحُروا أَْلَقْوا ا ﴿َفَلمَّ للسحر: فريسة والوقوع الرؤية عىل القدرة
الحق: تخفي أنها أو ،(١٩٥ :٧) ،(١٧٩ :٧) ِبَها﴾ وَن يُبِْرصُ َال أَْعنُيٌ ﴿َوَلُهْم والعمى: بها اإلبصار عدم أو
:١٨) ِذْكِري﴾ َعْن ِغَطاءٍ ِيف أَْعيُنُُهْم َكانَْت ﴿الَِّذيَن التام: العمى أو ،(١٧ :٣٢) ﴾ اْألَْعنُيِ َخاِئنََة ﴿يَْعَلُم
﴿َوَلْو ،(١٩ :٣٣) اْلَمْوِت﴾ ِمَن َعَليِْه يُْغَىش َكالَِّذي أَْعيُنُُهْم ﴿تَُدوُر املوت: غشية عن تكشف أو ،(١٠١
غائبًا املجازى املعنى يكن ولم ،(٣٧ :٥٤) أَْعيُنَُهْم﴾ ﴿َفَطَمْسنَا ،(٦٦ :٣٦) أَْعيُنِِهْم﴾ َعَىل َلَطَمْسنَا نََشاءُ
كله هذا فأين ،(٨٦ :١٨) َحِمئٍَة﴾ َعنْيٍ ِيف تَْغُرُب َوَجَدَها ْمِس الشَّ َمْغِرَب بََلَغ إِذَا ﴿َحتَّى الشمس: عني مثل

هللا؟ عني من

186



للحوادث املخالفة سادًسا:

واألصبع واليمني اليد آيات (2-5)

القدرة بل الجسم، عضو اليد تعني وال الجسم. وقبل الرأس بعد األطراف آيات وهي
عن تعرب فنية صورة مجرد اليد القدماء.182 فيها أفاض التي الصفات من وهي والقوة،

السنة أهل وعند الفارسية. باللغة وليس األصلية باللغة الصفة إثبات حد إىل التشبيه وصل لقد 182

اإلنصاف، ص٣٥–٣٩؛ ص٩، اإلبانة، ص٣٢٠؛ ص٢٦١، ج١، (مقاالت، يدان هلل الحديث وأصحاب
ص١١٠–١١٢؛ الدِّين، (أصول وأصابع كف فيهما وعضوان جارحتان هللا يدا املشبهة وعند ص٣٤).
اليدان القالنيس وعند ص٢٢٨-٢٢٩). األصول، رشح ص١٤٨؛ ج٢، الفصل، ص١٣٩–١٤٠؛ املرام، غاية
ص٢٩٨). (املواقف، الذات عىل زائدة صفة لديه فاليد األشعري، أثبتهما واحدة. صفة بل صفتني ليستا
خلقه. مجرد أي باليدين آدم فخلق صلة، مجرد أنها أو النعمة تعني اليد املعتزلة وبعض الجبائي وعند
التخصيص بدعوى مستقل بمعنى كلمة كل تفسري ذلك يتطلب وال التصوير حيث من لغويٍّا معقول وهذا
مرة ٢١ منها مرة، ١٢٠ القرآن يف «يد» لفظ استُعمل وقد ص٢٨٨). ص٢٦٦، ص٢٢٨، ج١، (مقاالت،
الحريف باملعنى أيادي هلل يكون أن يعقل وال الجمع، هو الغالب أن أي جمًعا، ٦٥ مثنى، ٣٤ مفرًدا،
مرة، ١٦ إال هلل تضف لم األسطوري. والوحش التنني صورة أو الهند قدماء آلهة صورة كانت وإال
وهذه خالص. إنساني معنى أنها عىل يدل مما لإلنسان، مرات، ١٠٤ أي اإلضافات، باقي أن حني يف
ِهللا ِبيَِد اْلَفْضَل إِنَّ ﴿ُقْل الفضل: صفات تفيد مجازية استعماالت كلها هللا إىل أُضيفت التي القليلة املرات
اْليَُهوُد ﴿َوَقاَلِت والتقتري: البخل ضد والكرم ،(٢٩ :٥٧) ،(٧٣ :٣) َعِليٌم﴾ َواِسٌع َوهللاُ يََشاءُ َمْن يُْؤتِيِه
والخري: ،(٦٤ :٢٥) يََشاءُ﴾ َكيَْف يُنِْفُق َمبُْسوَطتَاِن يََداُه بَْل َقالُوا ِبَما َولُِعنُوا أَيِْديِهْم ُغلَّْت َمْغلُوَلٌة ِهللا يَُد
ِبيَِدِه َمْن ﴿ُقْل للملكية: صورة واليد يشء كل ومالك ،(٢٦ :٣) َقِديٌر﴾ ءٍ َيشْ ُكلِّ َعَىل إِنََّك اْلَخرْيُ ﴿ِبيَِدَك
َوإَِليِْه ءٍ َيشْ ُكلِّ َمَلُكوُت ِبيَِدِه الَِّذي ﴿َفُسبَْحاَن ،(٨٨ :٢٣) َعَليِْه﴾ يَُجاُر َوَال يُِجريُ َوُهَو ءٍ َيشْ ُكلِّ َمَلُكوُت
والسيطرة والقدرة ،(١ :٦٧) َقِديٌر﴾ ءٍ َيشْ ُكلِّ َعَىل َوُهَو اْلُمْلُك ِبيَِدِه الَِّذي ﴿تَبَاَرَك ،(٨٣ :٣٦) تُْرَجُعوَن﴾
املبدأ فهو ،(١٠ :٤٨) أَيِْديِهْم﴾ َفْوَق ِهللا يَُد هللاَ يُبَاِيُعوَن إِنََّما يُبَاِيُعونََك الَِّذيَن ﴿إِنَّ واالحتواء: والهيمنة
بنَْيَ ا بُْرشً يَاَح الرِّ يُْرِسُل الَِّذي ﴿َوُهَو الرحيم: وهو لها، نظريٍّا أساًسا ويكون اإلنسانية األفعال يضم الذي
َعذَاٍب يََدْي بنَْيَ َلُكْم نَِذيٌر إِالَّ ُهَو ﴿إِْن يعذب: الذي وهو ،(٦٣ :٢٧) ،(٤٨ :٢٥) ،(٥٧ :٧) َرْحَمِتِه﴾ يََدْي
تَْسُجَد أَْن َمنََعَك َما إِبْلِيُس يَا ﴿َقاَل باليدين: الصنع الخلق وصورة الخالق، وهو ،(٤٦ :٣٤) َشِديٍد﴾
وإنه ،(٧١ :٣٦) أَنَْعاًما﴾ أَيِْدينَا َعِمَلْت ا ِممَّ َلُهْم َخَلْقنَا أَنَّا يََرْوا ﴿أََوَلْم ،(٧٥ :٣٨) ﴾ ِبيََديَّ َخَلْقُت ِلَما
بني االسم يف االشرتاك ويظهر صنعه. من يكونا وأن باليدين، هللا يخلقهما أن وللحياة لإلنسان لرشف
يََدِي بنَْيَ ُموا تَُقدِّ َال آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا هللا: يف املجازي االستعمال عىل يدل مما الرسول ويدي هللا يدي
مرة ٣٠ فقط منها مرات، ١٠٤ تبلغ والتي األخرى، اإلنسانية االستعماالت ا أمَّ .(١ :٤٩) َوَرُسولِِه﴾ ِهللا
االغرتاف أو نزعها أو إخراجها أو الجيب يف وإدخالها ضمها أو بها والبطش باليد القتل مثل حقيقة،
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

فال اليمني ا أمَّ والتنزيه. واالحتواء واالستيالء والقهر والعلو والقدرة القوة ومعاني اإلرادة
فاليمني واإلمساك. لألفضل والحفظ العمل يف واإلتقان القدرة بل الجسم، طرف أيًضا تعني
ليس فإنه األصبع ا أمَّ العربي.183 الشعر يف وارد هو ما عىل الشمال من العمل يف أفضل

املجازي االستعمال هو الغالب ولكن العقاب، يف لقطعه أو الوضوء يف به للمسح كعضو اليد أو بها
ِمْن بَاٌت ﴿ُمَعقِّ مرة)، ١٢) السابقة السماوية للكتب أي يََديِْه﴾ بنَْيَ ِلَما ًقا ﴿ُمَصدِّ وأكثرها: مرة)، ٧٤)
يد، عن الجزية إعطاء مثل هللا به يشبه والباقي مرة)، ١٣) يََداُه﴾ َمْت َقدَّ ﴿َما أو مرة)، ١٩) يََديِْه﴾ بنَْيِ
والتقتري للبخل رمًزا املغلولة اليد أو ،(٢٩ :٢) َصاِغُروَن﴾ َوُهْم يٍَد َعْن اْلِجْزيََة يُْعُطوا ﴿َحتَّى كرًها: أي
تعبريًا باأليدي الكسب أو الندم، عن تعبريًا اليدين عىل العض أو األمر، ويل أو النكاح عقدة بيده الذي أو
الكرم عن تعبريًا األيدي أولو أو األذى، منع عن تعبريًا األيدي كف أو الفردية، واملسئولية الحر الفعل عن
ما اتقاء أو ،(١٩٥ :٢) التَّْهلَُكِة﴾ إَِىل ِبأَيِْديُكْم تُْلُقوا ﴿َوَال الهالك: يف النفس إيقاع من التحذير أو والقوة،
تعبريًا اليد سقط أو والفعل الكرم عن تعبريًا اليد بسط أو الفعل ميدان عن تعبريًا خلفها وما األيدي بني
يف والصالبة القوة عن تعبريًا اليد قبض أو ،(١٤٩ :٧) أَيِْديِهْم﴾ ِيف ُسِقَط ا ﴿َوَلمَّ واملباغتة، العجز عن
عىل اليد وضع أو ،(٦٧ :٩) أَيِْديَُهْم﴾ َويَْقِبُضوَن اْلَمْعُروِف َعِن َويَنَْهْوَن ِباْلُمنَْكِر ﴿يَأُْمُروَن املعارضة:
:١٤) أَْفَواِهِهْم﴾ ِيف أَيِْديَُهْم وا َفَردُّ ِباْلبَيِّنَاِت ُرُسلُُهْم ﴿َجاءَتُْهْم الحوار: أو السماع أو للكالم رفًضا الفم
يَْعَملُوَن﴾ َكانُوا ِبَما َوأَْرُجلُُهْم َوأَيِْديِهْم أَْلِسنَتُُهْم َعَليِْهْم تَْشَهُد ﴿يَْوَم اإلنسان: عىل شهادة اليد كالم أو ،(٩
اإلنسانية االستعماالت بعض أن ومع .(٦٥ :٣٦) أَيِْديِهْم﴾ َوتَُكلُِّمنَا أَْفَواِهِهْم َعَىل نَْخِتُم ﴿اْليَْوَم ،(٢٤ :٢٤)
،(٨ :٦٦) َوِبأَيَْماِنِهْم﴾ أَيِْديِهْم بنَْيَ يَْسَعى ﴿نُوُرُهْم املؤمنني: أيدي بني يسعى الذي النور مثل إيجابي
والقتل، الكره، مثل (مرة) سلبًا لليد االستعماالت أكثر أن إال باليد وللمؤمنني هلل البيعة أو ،(١٢ :٥٧)
والندم والعذاب، والظلم، والذنب، ،(١ :١١١) ﴾ َوتَبَّ َلَهٍب أَِبي يََدا ﴿تَبَّْت واللعن: والبخل، والبطش،
،(٤١ :٣٠) النَّاِس﴾ أَيِْدي َكَسبَْت ِبَما َواْلبَْحِر اْلَربِّ ِيف اْلَفَساُد ﴿َظَهَر الفساد: أو اليدين عىل العض يف
ِمْن أََصابَُكْم ﴿َوَما واملصائب: والتقطيع، والهالك، ،(٢ :٥٩) ِبأَيِْديِهْم﴾ بُيُوتَُهْم ﴿يُْخِربُوَن والتخريب:
،(٧٩ :٢) ِبأَيِْديِهْم﴾ اْلِكتَاَب يَْكتُبُوَن ِللَِّذيَن ﴿َفَويٌْل والكذب: ،(٣٠ :٤٢) أَيِْديُكْم﴾ َكَسبَْت َفِبَما ُمِصيبٍَة

هللا؟ يد من كله ذلك فأين ،(٤٨ :٤٢) أَيِْديِهْم﴾ َمْت َقدَّ ِبَما َسيِّئٌَة تُِصبُْهْم ﴿َوإِْن والسيئات:
﴿َوَلْو األوىل: لإلنسان! مرة ٢٢ هلل، فقط منها اثنتان مرة، ٢٤ القرآن يف ذُكر فقد «اليمني» لفظ ا أمَّ 183
َمْطِويَّاٌت َمَواُت ﴿َوالسَّ والثانية: ،(٤٤-٤٥ :٦٩) ِباْليَِمنِي﴾ ِمنُْه َألََخذْنَا * اْألََقاِويِل بَْعَض َعَليْنَا َل تََقوَّ
الشمال دون باليمني واإلتقان الفعل يفيدان وكالهما ،(٦٧ :٣٩) ُكوَن﴾ يُْرشِ ا َعمَّ َوتََعاَىل ُسبَْحانَُه ِبيَِمينِِه
﴿َفَراَغ مثل: مرات)، ٦) األخرى اإلنسانية االستعماالت تؤكده ما وهو اللغوي، العرف يف معروف هو كما
،(١٧-١٨ َعَصاَي﴾(٢٠: ِهَي َقاَل * ُموَىس يَا ِبيَِمينَِك ِتْلَك ﴿َوَما ،(٩٣ :٣٧) ِباْليَِمنِي﴾ بًا َرضْ َعَليِْهْم
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للحوادث املخالفة سادًسا:

أصل يف رشعية ألفاًظا ليست فهي واألنامل الكف ألفاظ ا أمَّ هللا.184 إىل يُضاف رشعيٍّا لفًظا
عميل تبيني السنة إن إذ الوحي، يف العقائد وأصل وتضعف، تقوى روايات وأقصاها الوحي،

نظرية.185 لعقائد مصدًرا وليست التطبيق ألوجه

،(٥٠ :٣٣) َعَليَْك﴾ هللاُ أََفاءَ ا ِممَّ يَِمينَُك َمَلَكْت ﴿َوَما ،(٦٩ :٢٠) َصنَُعوا﴾ َما تَْلَقْف يَِمينَِك ِيف َما ﴿َوأَْلِق
مجازيان األخريان واملعنيان يَِمينَُك﴾، َمَلَكْت َما إِالَّ ُحْسنُُهنَّ أَْعَجبََك َوَلْو أَْزَواٍج ِمْن ِبِهنَّ َل تَبَدَّ أَْن ﴿َوَال
والنجاة والصالح والخري اإليمان معنى أيًضا اليمني يفيد وقد والعشرية. واألرسة األهل يف يدخل ما أي
اْليَِمنِي ﴿َوأَْصَحاُب مثل: العامية، األمثال يف أيًضا املجازي املعنى وهو مرات)، ١٠) الشمال مقابل يف
َوثُلٌَّة * لِنَي اْألَوَّ ِمَن ثُلٌَّة * اْليَِمنِي ﴿ِألَْصَحاِب ،(٢٧-٢٨ :٥٦) َمْخُضوٍد﴾ ِسْدٍر ِيف * اْليَِمنِي أَْصَحاُب َما
من الصالحة البقية هم اإليمان. يف املتقدمني عن يقلون ال فاملتأخرون ،(٣٨–٤٠ :٥٦) اْآلِخِريَن﴾ ِمَن
اْليَِمنِي﴾ أَْصَحاِب ِمْن َلَك َفَسَالٌم * اْليَِمنِي أَْصَحاِب ِمْن َكاَن إِْن ا ﴿َوأَمَّ عرص، كل وطليعة جيل كل
أُوتَِي َمْن ا ﴿َفأَمَّ ،(٣٨-٣٩ :٧٤) اْليَِمنِي﴾ أَْصَحاَب إِالَّ * َرِهينٌَة َكَسبَْت ِبَما نَْفٍس ﴿ُكلُّ ،(٩٠-٩١ :٥٦)
يَُحاَسُب َفَسْوَف * ِبيَِمينِِه ِكتَابَُه أُوتَِي َمْن ا ﴿َفأَمَّ ،(١٩ :٦٩) ِكتَاِبيَْه﴾ اْقَرءُوا َهاُؤُم َفيَُقوُل ِبيَِمينِِه ِكتَابَُه
بل رمز دون الشمال مقابل يف اليمني إىل االتجاه اليمني معنى يفيد وقد .(٧-٨ :٨٤) يَِسريًا﴾ ِحَسابًا
:١٦) َداِخُروَن﴾ َوُهْم هلِلِ ًدا ُسجَّ َماِئِل َوالشَّ اْليَِمنِي َعِن ِظَاللُُه ُ ﴿يَتََفيَّأ مثل: مرات)، ٦) الفعلية الحركة
َوُهْم أَيَْقاًظا ﴿َوتَْحَسبُُهْم ،(١٧ :١٨) اْليَِمنِي﴾ ذَاَت َكْهِفِهْم َعْن تََزاَوُر َطَلَعْت إِذَا ْمَس الشَّ ﴿َوتََرى ،(٤٨
يَِمنٍي َعْن َجنَّتَاِن آيٌَة َمْسَكِنِهْم ِيف ِلَسبٍَإ َكاَن ﴿َلَقْد ،(١٨ :١٨) َماِل﴾ الشِّ َوذَاَت اْليَِمنِي ذَاَت َونَُقلِّبُُهْم ُرُقوٌد
اْليَِمنِي َعِن يَاِن اْلُمتََلقِّ ى يَتََلقَّ ﴿إِذْ ،(٢٨ :٣٧) اْليَِمنِي﴾ َعِن تَأْتُونَنَا ُكنْتُْم إِنَُّكْم ﴿َقالُوا ،(١٥ :٣٤) َوِشَماٍل﴾

.(٣٧ :٧٠) ِعِزيَن﴾ َماِل الشِّ َوَعِن اْليَِمنِي ﴿َعِن ،(٢٧ :٥٠) َقِعيٌد﴾ َماِل الشِّ َوَعِن
يضعها التي اإلنسان أصابع إىل لإلشارة الجمع صيغة يف مرتني إال القرآن يف «األصبع» يذكر لم 184

،(١٩ :٢) َواِعِق﴾ الصَّ ِمَن آذَاِنِهْم ِيف أََصاِبَعُهْم ﴿يَْجَعلُوَن وهي: الحق، سماع لعدم آذانهم يف الكفار
.(٧ :٧١) آذَاِنِهْم﴾ ِيف أََصاِبَعُهْم َجَعلُوا َلُهْم ِلتَْغِفَر َدَعْوتُُهْم ُكلََّما ﴿َوإِنِّي

خالصة، سلبية حاالت يف لإلنسان املثنى صيغتي يف القرآن يف مرتني إال يُذَكر فلم «الكف» لفظ ا أمَّ 185

﴿َوأُِحيَط للحرسة: أو ،(١٤ :١٣) اْلَماءِ﴾ إَِىل يِْه َكفَّ َكبَاِسِط إِالَّ ءٍ ِبَيشْ َلُهْم يَْستَِجيبُوَن ﴿َال للخداع: ا إمَّ
يف واحدة مرة ورد فقد «األنامل»، لفظ ا أمَّ .(٤٢ :١٨) ِفيَها﴾ أَنَْفَق َما َعَىل يِْه َكفَّ يَُقلُِّب َفأَْصبََح ِبثََمِرِه
(١١٩ :٣) اْلَغيِْظ﴾ ِمَن اْألَنَاِمَل َعَليُْكُم وا َعضُّ َخَلْوا ﴿َوإِذَا الغيظ: يعني سلبي وبمعنى لإلنسان، القرآن
ص٢٦–٢٨؛ الحميدية، الحصون ص٢٩٨؛ املواقف، ص١٩–٢٢؛ الكالم، بحر ص٧-٨؛ ج٢، (امللل،

ص١٤٨-١٤٩). ج٢، الفصل،
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

والَقدم والساق الجنب آيات (3-5)

بل البدن، جنب الجنب يعني وال السفىل. واألطراف البدن جذع إىل تشري التي اآليات وهي
ليسا فإنهما والَقدم الساق ا أمَّ يرتكن.186 عليه والذي البدن صلب فالجنب ونهيه، هللا أمر
أصًال تكون ال رواية ألفاظ وغالبها «هللا».187 عىل يطلقان الوحي أصل يف رشعيني لفظني

ص٢٢٨–٢٢٩؛ األصول، رشح ص١٤١؛ املرام، غاية ص٢٩٨؛ املواقف، ص٩٥؛ التام، التحقيق 186
جمًعا، مرات ٥ مفرًدا، مرات ٣ مرات، ثماني القرآن يف كاسم اللفظ ذُكر وقد ص١٥٨-١٥٩. اإلرشاد،
ِيف َفرَّْطُت َما َعَىل تَا َحْرسَ يَا نَْفٌس تَُقوَل ﴿أَْن هلل: فقط واحد منها واملفرد هللا. عىل يطلق ال والجمع
اِحِب َوالصَّ اْلُجنُِب ﴿َواْلَجاِر لإلنسان: اآلخران واالستعماالن والنهي، األمر أي ،(٥٦ :٣٩) ِهللا﴾ َجنِْب
َال َوُهْم ُجنٍُب َعْن ِبِه ْت َفبَُرصَ يِه ُقصِّ ِألُْخِتِه ﴿َوَقاَلْت املجاورة، بمعنى ،(٣٦ :٤) ِبيِل﴾ السَّ َوابِْن ِباْلَجنِْب
﴿َوإِذَا الدعاءين: يف عليه لالتكاء الجسم جنب بمعنى األخرى الست واالستعماالت .(١١ :٢٨) يَْشُعُروَن﴾
َقَضيْتُُم ﴿َفِإذَا هللا: لذكر أو ،(١٦ :٣٢) ،(١٢ :١٠) َقاِئًما﴾ أَْو َقاِعًدا أَْو ِلَجنِْبِه َدَعانَا ُّ الرضُّ اْإلِنَْساَن َمسَّ
للطعام: الحيوانات جنوب أو ،(١٩١ :٣) ،(١٠٣ :٤) ُجنُوِبُكْم﴾ وََعَىل َوُقُعوًدا ِقيَاًما هللاَ َفاذُْكُروا َالَة الصَّ
ومشتقاته، «جنب» الفعل ا أمَّ ،(٣٦ :٢٢) َواْلُمْعَرتَّ﴾ اْلَقاِنَع َوأَْطِعُموا ِمنَْها َفُكلُوا ُجنُوبَُها َوَجبَْت ﴿َفِإذَا
يف املجاورة أي املعنى، بنفس مرات ٩ جانب املكان ظرف وكذلك املعنى بنفس مرة ١٢ استُعمل فإنه

هللا. عىل يستحيل ما وهو املكان،
لفظ ا أمَّ ص٢١. الكالم، بحر ص١٥٩؛ اإلرشاد، ص١٥٠؛ ج٢، الفصل، ص٢٢٩؛ األصول، رشح 187

َعْن يُْكَشُف ﴿يَْوَم مثل: القيامة، يوم اإلنساني الساق بمعنى مرات ثالث القرآن يف ذُكر فقد «الساق»
يَْوَمِئٍذ َربَِّك إَِىل * اِق ِبالسَّ اُق السَّ ِت ﴿َواْلتَفَّ ،(٤٢ :٦٨) يَْستَِطيُعوَن﴾ َفَال ُجوِد السُّ إَِىل َويُْدَعْوَن َساٍق
يوم والعذاب اإليمان وعدم الكفر نطاق يف تُستعمل سلبية معاني وهي ،(٢٩-٣٠ :٧٥) اْلَمَساُق﴾
.(٤٤ :٢٧) َساَقيَْها﴾ َعْن َوَكَشَفْت ًة لُجَّ َحِسبَتُْه َرأَتُْه ا ﴿َفَلمَّ الدنيوي: لإلغراء مثنى واحدة ومرة القيامة،
ذكر فقد الَقَدم للفظ بالنسبة ا أمَّ رصفة. إنسانية استعماالت كلها والسوق الساق مثل املشتقات وباقي
أَنَّ آَمنُوا الَِّذيَن ِ ﴿َوبَرشِّ الصدق: قَدم بمعنى مجازية إنسانية معاٍن وكلها الكريم، القرآن يف مرات ثماني
َقَدٌم َفتَِزلَّ بَيْنَُكْم َدَخًال أَيَْمانَُكْم تَتَِّخذُوا ﴿َوَال األقدام: تثبيت أو ،(٢ :١٠) َربِِّهْم﴾ ِعنَْد ِصْدٍق َقَدَم َلُهْم
ُكْم يَنُْرصْ هللاَ وا تَنُْرصُ ﴿إِْن ،(١١ :٨) اْألَْقَداَم﴾ ِبِه َويُثَبَِّت ُقلُوِبُكْم َعَىل ﴿َولِرَيِْبَط ،(٩٤ :١٦) ثُبُوتَِها﴾ بَْعَد
ذُنُوبَنَا َلنَا اْغِفْر ﴿َربَّنَا ،(٢٥٠ :٢) أَْقَداَمنَا﴾ َوثَبِّْت َصْربًا َعَليْنَا أَْفِرْغ ﴿َربَّنَا ،(٧ :٤٧) أَْقَداَمُكْم﴾ َويُثَبِّْت
﴿يُْعَرُف للعذاب: باألقدام األخذ بمعنى السلبي باملعنى أو ،(١٤٧ :٣) أَْقَداَمنَا﴾ َوثَبِّْت أَْمِرنَا ِيف اَفنَا َوإِْرسَ
ِمَن نَا أََضالَّ الَّذَيِْن ﴿أَِرنَا باألقدام: الهرس أو ،(٤١ :٥٥) َواْألَْقَداِم﴾ ِبالنََّواِيص َفيُْؤَخذُ ِبِسيَماُهْم اْلُمْجِرُموَن
الفصل، ص٧-٨؛ ج٢، امللل، ص٩٥؛ التام، (التحقيق (٢٩ :٤١) أَْقَداِمنَا﴾ تَْحَت نَْجَعْلُهَما َواْإلِنِْس اْلِجنِّ
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للحوادث املخالفة سادًسا:

الروايات هذه انترشت وقد النظرية. ال العملية ومهمتها الرواية، لضعف نظًرا العقائد يف
هلل.188 تصوراتها يف العامة عىل يؤثر خصب فني خيال من فيها ملا الشعبي الدين يف

النفس آيات (4-5)

تخرب اإلنسان، أبعاض إىل أيًضا تشري أنها إال التشبيه صفات من ليست النفس أن ولو
الخمس الحواس نسبة إن بل الهوية. إىل وتميل الذات، إىل تشري غريه، يشء عن ال عنه
ذكر مقابل يف باألشياء وعيه إىل اإلشارة منها القصد كان إنما للعالم مدرًكا وجعله له
سبيل ال الشعور.189 مقابل يف أشياء وتكون األشياء مقابل يف شعوًرا فيكون له، األشياء
املجازي التفسري للنصوصإىل الحريف التفسري عن والتخيل بالتنزيه إال التشبيه لتجاوز إذن

ص٢٢). الكالم، بحر ص١٤١؛ املرام، غاية ص١٣٥–١٣٨؛ ج١، امللل، ص٧٦–٧٨؛ الدِّين، أصول ج٢؛
ويسكن شدتها يدفع مما مجاز هو بل الساق، أسفل يعني ال الَقَدم أن الجبار عبد القايض ويذكر
األمر أي القيامة وأهوال األمر شدة أي ساقها عىل العرب قامت يقول من مثل الشدة به فاملراد هياجها،

ص٢٢٩). األصول، (رشح الصعب العظيم
هللا «إن لليد: بالنسبة منها اآليات، عىل وليس األحاديث عىل تعتمد الخربية الصفات هذه من كثري 188

مسح هللا «أن أو بيده»، طوبى شجرة وغرس بيده، التوراة وكتب بيده، عدن جنة وخلق بيده آدم خلق
أو لألصابع وبالنسبة صباًحا». أربعني بيده آدم طينة «خمر أو ذريته»، منه فاستخرج بيده آدم ظهر
«كلتا الرحمن»، أصابع من أصبعني بني املؤمن «قلب صدري»، يف أنامله برد وجدت حتى كتفي عىل «كفه
ص١٣٥–١٣٨، ج١، امللل، ص٢٣–٢٥؛ النظامية، ص٣٥–٣٧؛ (اإلبانة، الرحمن» «يمني يمني»، يديه
ال جهنم «إن النار»، يف قدمه الجبار «فيضع للقدم: وبالنسبة ص٩٥). التام، التحقيق ص٧-٨؛ ج٢،
ص٧٥-٧٦؛ الدِّين، أصول ص١٤٨؛ ج٢، الفصل، ص٧-٨؛ ج٢، (امللل، قدمه» فيها يضع حتى تمتلئ

ص٩٥). التام، التحقيق
النفس آيات يف هو وكما والوجود، الذات بمعنى والجماعة السنة أهل عند نفس هلل بأن يُقال أن يجوز 189
الفارسية ويف ص٨٨). الدِّين، (أصول لإلنسان ل األوَّ الوصف هو والذات ص١٨-١٩) الكالم، (بحر
٣٣-٣٤؛ ص٣٧–٣٩، العوام، كفاية ص٢-١؛ السنوسية، ص٧٢؛ الدِّين، (أصول الذات وخودي هللا خدا
ذكر وقد ص٣٣-٣٤). اإلرشاد، ص٨٤-٨٥؛ التحقيق، الجوهرة، ص١٤؛ الحصون، ص٤؛ الباجوري،
إنساني وصف فهو وبالتايل هلل، فقط مرات ٦ باستثناء لإلنسان كلها مرة، ٢٩٥ القرآن يف «نفس» لفظ
يف مرشوع وهو ،(٣٠ :٣) ،(٢٨ :٣) نَْفَسُه﴾ هللاُ ﴿َويَُحذُِّرُكُم للتوكيد: منها مرتان إلهيٍّا. وصًفا وليس
التشبيه، من وابتعاًدا التنزيه نحو دفًعا املبدأ هو شخصه وأن املبدأ هو هللا أن لبيان ومرتان اللغة،
الرَّْحَمَة﴾ نَْفِسِه َعَىل َربُُّكْم َكتََب َعَليُْكْم َسَالٌم ﴿َفُقْل ،(١٢ :٦) الرَّْحَمَة﴾ نَْفِسِه َعَىل َكتََب هلِلِ ﴿ُقْل مثل:
أَْعَلُم َوَال نَْفِيس ِيف َما ﴿تَْعَلُم لعلمه: موطن اإلنسان نفس أن كما للعلم كموطن واحدة ومرة ،(٥٤ :٦)
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

التكفري فسالح الضالل، هو والتنزيه الحق هو التشبيه ليس اللغة. قواعد إىل أقرب وهو لها
التشبيه إبطال طريق عن التنزيه إىل التشبيه تجاوز ويتم الخصوم.190 ضد سالح هو
التشبيه فيها يشارك التي الدوافع وهي وسياسيٍّا، واجتماعيٍّا نفسيٍّا دوافعه وفهم لغويٍّا
التشبيه جذب عىل القادر هو والتنزيه النوع. يف ال الدرجة يف بينهما فالفرق التجسيم.
نفي أو التوقف أو القرآن إطالق يكفي ال إذ النفي، طريق عن التجسيم عن بعيًدا إليه
التشبيه لحرص نظًرا قليًال إال التنزيه عن التشبيه يفرتق ال قد الحالة هذه ويف الكيفية.191

يف معروف هو وكما القرب درجة عن للتعبري ومرة ،(١١٦ :٥) اْلُغيُوِب﴾ ُم َعالَّ أَنَْت إِنََّك نَْفِسَك ِيف َما
.(٤٠-٤١ :٢٠) ِلنَْفِيس﴾ َواْصَطنَْعتَُك * ُموَىس يَا َقَدٍر َعَىل ِجئَْت ﴿ثُمَّ الشعبية، واألغاني العامية األمثال
ثم مرة)، ٣٢) لنفسه اإلنسان ظلم شيوًعا االستعماالت فأكثر واألغلب، األعم اإلنسانية، االستعماالت ا أمَّ
واملعاني مرة)، ١٢) ألعمالها النفس كسب ثم مرة)، ١٦) بالحق إال هللا حرم التي النفس قتل تحريم
وشهادة مرات)، ٦) يزكيها ملا النفس وتقديم مرات)، ٧) طاقاتها حسب النفس تكليف مثل املشابهة
ثم مرات)، ٦) ألعمالها طبًقا النفس وجزاء مرة)، ١١) النفس وجهاد مرات)، ٩) نفسها عىل النفس
بني متفاوتة فإنها االستعماالت باقي ا أمَّ مرات). ٦) واحدة نفس من وخلقها مرات)، ٨) هللا بإذن موتها
وتتيقن، تظن وتجهل، تعلم وتظهر، تبطن وتعلن، تخفي فالنفس العملية. وقواها النظرية النفس قوى
والقراءة والجدال والكالم والقول للحديث لغوية قوة وهي وتعقل. تبرص العالم، ويف نفسها يف تتفكر
وتسول وتوجس، توسوس وتفرح تضيق وتغضب، ترىض وحاجات، ودوافع بواعث أنها كما والتعليم.
ويهديها الحرسة وتنتابها الهوى يدفعها مطمئنة، أو لوامة أو بالسوء أمارة ا إمَّ فهي لذلك وتدفع،
يُطاق، ال بما تكليف فال لقدراتها طبقا شيئًا نفٍس عن نفس تجزي ال أفعالها، عن مسئولة وهي اإليمان.
عىل بصرية نفس كل شيئًا. تظلم أن دون أمامها محًرضا عملته ما ترى كسبت، ما نفس كل وتوىفَّ
من خلقت الفائزين. من فتكون العقبة تجتاز حتى وتمتحن الحياة يف تبىل نفسها، عىل شاهدة نفسها،
وتموت حافظ عليها بالنفس، فالنفس بالحق، إال تموت ال زوجها، منها وخلق البداية، يف واحدة نفس
وفتنت وسفهت وتخاذلت ومكرت وأرسفت وكنز وشحت وبخلت وأرسفت وكذبت خادعت إذا بأجلها.
وتركت بالحق، نفسها واشرتت ونرصت وجاهدت أنفقت وإذا أعمالها. خرست وبغت واختانت وضلت

هللا؟ نفس من كله ذلك فأين بالخري. فازت وذكرت وشكرت
ص٣٥–٣٩. اإلبانة، 190

واملصافحة والوفرة واالستدارة والصورة الهيئة من هللا عىل املشبهة أطلقه الذي إن الهيصم ابن قال 191

وأنه عرشه عىل استوى وأنه آدم خلق أنه من الكرامية أطلقه ما سائر يشبه ال ذلك ونحو واملعانقة
إىل التشبيه املعتزلة من جماعة نسب وقد ص٢٠-٢١). ج٢، (امللل، الخلق ملحاسبة القيامة يوم يجيء
عن اعتقادهم يف منزهون فإنهم خطأ، وهذا معني، بن ويحيى راهويه بن وإسحاق حنبل بن أحمد
كانوا أنهم مع وصدقنا آمنا يقولون كانوا بل املتشابهات، يف يتكلمون ال ولكنهم والتعطيل، التشبيه
(اعتقادات التشبيه عن ا ِجدٍّ بعيد االعتقاد هذا أن ومعلوم يشء، كمثله وليس له شبيه ال هللا بأن يجزمون
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للحوادث املخالفة سادًسا:

بني السنة أهل ِفَرق كانت كذلك التجسيم، يف الوقوع دون للنصوص الحريف التفسري عىل
والتنزيه.192 التشبيه

إىل الفنية صوره بعض ترجع قد بل دوافعه، يف خارجي أثر إىل التشبيه يرجع وال
محيل هو ما بني التمييز يصعب الشعبي الخيال ويف وأساطريها. خيالها يف الشعبية البيئة
تفسري يف خطأ التشبيه إنما خاص.193 ذاتي بإبداع يشء لكل مصب ألنه وارد؛ هو وما
اليشء، إىل الحرف تجاوز التشبيه املجاز. يصح حيث الحريف التفسري يف ووقوع النصوص،
فاملؤلَّه الوجود. إىل املعرفة من ومرور الطبيعة، مستوى إىل اللغة مستوى من وانتقاله
بالقوالب التنزيه من متفاوتة درجات عىل عنها التعبري يمكن شعورية حالة مجرد ليس
فالحروف صورة. بذي يكن لم وإن وصورة جسم، بذي يكن لم وإن جسم هو بل العقلية،
والهاء القدم، موضع األلف حي. يشء هو بل كلمة مجرد ليست ه» ل، ل، «ا، مثًال األربعة
هو بل Logos كلمة ليس فاملسيح الكلمة، تشخيص األديان تاريخ يف ومعروف العورة.194
فعل كرد ولكن ل، األوَّ التجسيم إىل عود املعنى بهذا إذن التشبيه بدن. يف مشخصة كلمة
من كإقالل أو واإلنسان املؤلَّه بني تشابه ألي تجنُّبًا الصفات وإنكار التنزيه عىل متأخر

التأليه.195 إىل أقرب كان الذي التجسيم

من بوجه منها يشء يُشبهه وال املخلوقات من شيئًا يشبه ال هللا أن الحق أهل ومذهب ص٦٦). فرق،
وال جسم وال بجوهر الباري فليس اْلبَِصريُ﴾، ِميُع السَّ َوُهَو ءٌ َيشْ َكِمثِْلِه ﴿َليَْس واملماثلة: املشابهة وجوه

ص١٠٣). (التمهيد، للحوادث محالٍّ وال لألعراض قابل وال زمان يف وال مكان يف وال عرض
ص٢٢٤). ج١، (مقاالت، بالتشبيه قال من ومنهم املعتزلة، مثل بالتنزيه قال من املرجئة من 192

يف ال اليهود يف خالًصا رصًفا التشبيه كان «ولقد اليهود من خارجي أثر إىل التشبيه حزم ابن يرد 193

ص١٣٥–١٣٨). ج١، (امللل، ذلك.» عىل تدل كثرية ألفاًظا التورية يف وجدوا إذ منهم، القرايني يف بل كلهم
وبكى املالئكة. فعادته عيناه اشتكت قالوا حتى طباع فيهم التشبيه فإن اليهود، من مقتبس «وأكثرها

ص٧-٨). ج٢، (امللل، عيناه» رمدت حتى نوح طوفان عىل
ج١، (مقاالت، الستدارتها عورته والهاء العوجاجها، قدمه موضع األلف سعيد بن املغرية عند 194

ص٧٢).
رد حدث ثم ثانيًا، التنزيه لهما فانربى أوًَّال، والتجسيم التأليه عملية بدأت التاريخية الناحية من 195

ويف التجسيم. إىل وعود التنزيه، عن وردة والتنزيه، التجسيم بني وسط فالتشبيه ثالثًا. التشبيه عىل فعل
فتشبيه الغلو ا أمَّ وتقصري. غلو يف وقعوا فقد الرشيعة هذه يف الشيعة ا «أمَّ الشهرستاني: يقول ذلك
املعتزلة ظهرت «وملا أيًضا: ويقول الخلق.» من بواحد اإلله فتشبيه التقصري ا وأمَّ باإلله أئمتهم بعضه
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

تكتيكي موقف التوقف أساًسا. يحلها وال املشكلة التأويل يف التوقف يُلغي ال لذلك
بقراءة: معارض فإنه أعلم» «هللا وقول التفويض ا أمَّ نظريٍّا. طرًحا وليس حذر عميل
اتِّباع وهو وإرجاء. وجبن خوف أنه كما بعدها. الفصلة كانت إذا اْلِعْلِم﴾ ِيف ﴿َوالرَّاِسُخوَن
يمكن وال العلم،196 لنظرية طبًقا يجوز ال املقلد وإيمان التقليد، إىل ينتهي األمة لسلف
االبتداع. دون االتِّباع بدعوى تقليد أيًضا فذلك اإلجماع، وسلطة النقل سلطة عىل االعتماد
النظرية مقاصده ويغفل املتجددة العرص حاجات ينفي بالرسول أسوة التعرض وترك
والعقل النقل موضوع يف أيًضا تدخل فإنها التأويل، يف القضية فحل الفهم. يف واتجاهاته
يؤدي التي الخربية الصفات مجموع هي العقل.197 دون بالسمع إال تثبت ال أخبار ألنها
يوجد وال املنقول، من إال التشبيه صفات عىل دليل يوجد ال التشبيه.198 يف الوقوع إىل إثباتها
لنظرية طبًقا الدِّين أصول من أصًال تكون أن يمكن ال وبالتايل املعقول، من دليل عليها
إال يقني إىل تتحول وال ظنية تظل فإنها يشء عىل تضافرت مهما النقلية فالحجج العلم.
االصطالحي والعرف اللغوي بالوضع مرتبطة النقل فمدلوالت واحدة. ولو عقلية بحجة
بآيات إال إذن التشبيه من االحرتاز إىل سبيل ال رواية. النص كان إذا التاريخية والصحة
النفي اإلثبات، قبل النفي اْلبَِصريُ﴾. ِميُع السَّ َوُهَو ءٌ َيشْ َكِمثِْلِه ﴿َليَْس مقدمتها: ويف السلوب

جماعة وتخطت االعتزال، يف ووقعت والتقصري، الغلو عن الروافض بعض رجعت السلف من واملتكلمون
السلف أن حزم ابن ويرى ص٣٥–١٣٨). ج١، (امللل، التشبيه» يف فوقعت الظاهر التفسري إىل السلف من
والخروج القرآن وخلق الصفات نفي إىل أدى قد التأويل يف املعتزلة توغل رأوا ملا الحديث أصحاب من
واإليمان التأويل ورفض والسنة بالكتاب اإليمان إىل دعوا املتشابهات يف والجماعة السنة أهل مذهب عىل
َما َفيَتَِّبُعوَن َزيٌْغ ُقلُوِبِهْم ِيف الَِّذيَن ا ﴿َفأَمَّ التاويل: تحريم (أ) حجتني: عىل اعتماًدا النصوص بظواهر
ُكلٌّ ِبِه آَمنَّا يَُقولُوَن اْلِعْلِم ِيف َوالرَّاِسُخوَن هللاُ إِالَّ تَأِْويَلُه يَْعَلُم َوَما تَأِْويلِِه َوابْتَِغاءَ اْلِفتْنَِة ابْتَِغاءَ ِمنُْه تََشابََه
الرد ويمكن جائز. غري بالظن الصفات يف والقول باالتفاق مظنون أمر التأويل (ب) َربِّنَا﴾. ِعنِْد ِمْن
ظنية أيًضا النصوص ظواهر وبأن اْلِعْلِم﴾، ِيف ﴿َوالرَّاِسُخوَن بعد: والوقوف القراءة إعادة بأن عليهما

ص١٩-٢٠). ج٢، (امللل،
العلم. نظرية الثالث: الفصل انظر 196
والنقل. العقل الثامن: الفصل انظر 197

ثم الحادثات، بصفات التشبيه حد إىل الصفات إثبات السلف بعض «فبلغ الشهرستاني: يقول 198

والقول ظاهرها عىل إجرائها من بد ال به، فقالوا السلف قاله ما عىل زادوا املتأخرين من جماعة إن
خالف عىل وذلك الرصف، التشبيه يف الظاهر يف توقف وال للتأويل تعرض غري من وردت كما بتفسريها

ص١٥٥-١٥٦). اإلرشاد، ص٢٣–٢٥؛ النظامية، ص١٣٥–١٣٨؛ ج١، (امللل، السلف» اعتقده ما
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للحوادث املخالفة سادًسا:

مخاطر يف جديد من وقعنا وإال الصفات إلثبات وليس األفهام إىل للتقريب واإلثبات للتنزيه
التجسيم. وربما التشبيه

لدرجة الزعيم تخليد يف وكرغبة الهزيمة عىل فعل رد نشأ قد ل األوَّ التجسيم كان وإذا
فإن للعقل، طبيعي كامتداد الخيال يف األقل عىل وإثباته الضائع الحق عىل حرًصا التأليه
للنصوصوتفسريها الحرفية املعاني عىل املحافظة يف للرغبة نتيجة يحدث املرة هذه التشبيه
فإذا التعبري.199 وسائل كأحد الذهنية الصورة بدور معرفة وعدم شخصيٍّا ماديٍّا تفسريًا
نظرية يف خطأ التشبيه فإن الهزيمة، عىل فعل ورد سيايس لوضع نتيجة التجسيم كان
لذلك النص.200 عىل حضاري أو عقيل عمل أي ورفض اللغة طبيعة فهم ويف التفسري
جانب من تدخل أي دون حرفيٍّا تفسريًا مفرسة خالصًة نقليًة حجًجا املقدمة الحجج كانت
ألنهم بل النظري، للسؤال استبعاًدا ليس للتأويل السلف ترك عىل الدافع يكون وقد العقل.
إثبات أي الرسالة، وتحقيق الجديد، للدين والدعوة البرش، وتحرير بالفتوح مشغولني كانوا
استبعدوه. ثم مطروًحا النظري السؤال يكن لم بالفعل. تحقيقها طريق عن عمليٍّا الصفات
اآلن ُكنَّا وإذا العمل. عن تعويض فالنظر الفتوح، توقف بعد إال نظريٍّا السؤال يُطَرح لم
عمليٍّا؟201 يتحقق أم نظريٍّا مطروًحا السؤال يظل فهل األرض، لتحرير مشابه ظرف يف

بالرغم املتعارضان الطرفان يلتقي وبالتايل السنة. أهل من واملشبهة الشيعة، من غالبًا املجسمة 199
ج٢، (امللل، والتشبيه التجسيم إىل تنتهي أنها إال الصفاتية من تعترب فالكرامية الدوافع. اختالف من

ص١١).
ألن خربًا؛ والوجه والعني اليد إطالق والرسول، هللا قاله ما إال يقولون ال إنهم الحديث أصحاب يقول 200
السمع ألن خربية صفات والوجه اليدين األشعري وأثبت ص٢٢٦–٢٦٥). ج١، (مقاالت، ذلك أطلق هللا
ص١٥٣). ج١، (امللل، التأويل ترك من السلف طريقة واتِّباع ورد كما بها اإلقرار ويجب بها ورد قد
بهم مالت القدر وأهل املعتزلة من الحق عن الزائغني من كثريًا «إن قائًال: التأويل األشعري ويهاجم
به هللا ينزل لم تأويًال آرائهم عىل القرآن فتأولوا أسالفهم من مىض ومن رؤسائهم تقليد إىل أهواؤهم
(اإلبانة، الروايات» فخالفوا املتقدمني، السلف عن وال الرسول عن نقلوه وال برهانًا، أوضح وال سلطانًا
واملجيء والجنب واليدين والوجه االستواء من التنزيل يف ورد ما ا «وأمَّ حزم: ابن ويقول ص٦-٧).
ما وهذا األجسام، عىل اإلطالق عند يفهم ما أعني ظاهرها، عىل فأجريها ذلك، وغري والفوقية واإلتيان

ص٧-٨). ج٢، (امللل، «… األخبار يف ورد
من يمنعك القلب يف تعظيم وجود ومعناه اسم املعرفة فقال: املعرفة عن الزاهد بكر أبو ُسئل 201

وال الذوات مبهة غري أنه تعلم أن قال: التوحيد؟ ما البوشنجي: الحسن ألبي وقيل والتشبيه. التعطيل
وهو والتعطيل، التشبيه تيارين، بني اتجاه عملية إذن الشعور ص٣٢-٣٣). (اإلنصاف، الصفات بنفي
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التشبيه إيجابيات (5-5)

أنه إال منه، الشعور واستنكاف للعقل، وصدمه منه، النفس وجزع التشبيه من وبالرغم
منها: حقائق، عدة عن يكشف

اإلنسانية اللغة كانت وملا اإلنسانية. باللغة إال التأليه عواطف عن التعبري يستحيل (١)
عن والتعبري التشبيه، إىل حتًما يؤدي فاستعمالها اإلنسان، حياة من مستقاة بطبيعتها
املؤلِّه اإلنسان عن بالحديث إال املؤلَّه عن الحديث يمكن ال ثَمَّ وِمْن اإلنسان. بلغة يشء كل
الذات، عن الحديث دون املوضوع عن الحديث يمكن ال وكأنه له، حد أقىص إىل املدفوع

واحد. املؤلهة والذات التأليه فموضوع
الرياضيات، يف الحال هو كما خالص مجرد بأسلوب املؤلَّه عن التعبري يمكن ال (٢)
تجاوز من وبالرغم الفنية. الصورة بلغة أي والكناية، واالستعارة التشبيه بأسلوب بل
عن املعرب األسلوب هي الصورة أن إال اليشء، إىل اللغة من التجسيم، يف خاصة التشبيه،
تعرب حقيقة ألنها بل فهمها عىل وأسهل العامة إىل أقرب الصورة ألن ال التأليه، عواطف
األنطولوجيا من نوع وهو الوجود، إىل والتصور اليشء، إىل تحيل فاللغة حقيقي، وجود عن

الذهن. لحضارات املتقدم النظري اإلحكام قبل البدائية الشعبية
موجود يشء ويُلَمس، يُوَصف يشء هو بل خالًصا، مجرًَّدا موضوًعا التأليه ليس (٣)
عالم من الخروج كيفية مشكلة التشبيه يف يوجد ال عقيل. موضوع مجرد وليس بالفعل
يف العالم يف قبل من موجود املؤلَّه ألن التنزيه؛ يف الحال هو كما األعيان عالم إىل األذهان
فاملؤلَّه منه. قربنا كلما يوجد بل العالم، عن بعدنا كلما املؤلَّه يوجد ال مرئية. حسية صورة

املمسوك. بالعالم عنه والتعويض الضائع العالم هو

التشبيه مخاطر (6-5)

أهمها: مخاطر، عدة التشبيه يمثل أخرى ناحية من ولكن

يرى أعىل. إىل أسفل من إسقاط ولكنه املوضوع، عىل الذات من إسقاط التشبيه (١)
صورة أنها ظانٍّا الخالصة، صورته فيها ويرى ذاته، تشبه ذاتًا التأليه موضوعه يف اإلنسان

فإن له، حدود ال فالذهن يتوقف، ال النظري التنزيه كان وملا العملية. والفاعلية النظري التنزيه طريق
تشبيه. أو تجسيم إىل تحولت توقفت إذا العملية الفاعلية
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كمن موضوعية مشاكل أنها ظانٍّا الخاصة مشاكله فيها يرى موضوعي. لوجود موضوعية
معروف هو ما عىل حياته يف يراه أن تعوَّد ملا وأشكاًال صوًرا فيها فيجد السحب إىل ينظر
«إن القول: يمكن وبالتايل وسماتها. الشخصية مكونات عن للكشف النفسية التجارب يف
نفسها الذات وتحويل للموضوع إعدام التشبيه ومثاله.» صورته عىل املوضوع خلق الذات

الذات. من املوضوع خروج وبالتايل وموضوع، ذات إىل وقسمتها
نطاق إىل الفكر نطاق من اللغة وتتحول شخص، إىل الكالم يتحول التشبيه يف (٢)
يف خطأ التشبيه األشخاص. عن مستقل والفكر للفكر، حامل اللغة أن حني يف الشخص،
وبالرغم واليشء. واملعنى اللفظ مستويات بني وخلط وظيفتها، معرفة ويف اللغة استعمال
اللغة يف املادة فموضع موضعها. غري يف تظهر أنها إال التشبيه يف املادة ظهور أهمية من
ومحدودة مصغرة صورة املادة أن مع الفكر ويف الشعور ويف الشخص ويف الصورة ويف
التشبيه إليه. وتحيل العالم عن تكشف معاشة تجربة خالل من مادة العريض، للواقع
التقريري الخطاب أنواع بني وخلط التعبري، يف بوظيفتها دراية وعدم اللغة نظرية يف خطأ
الفنية الصورة يستعمل بل مادي، يشء إثبات إىل يهدف ال الوحي فأسلوب واإلنشائي، منه

للسلوك. وبواعث للعالم تصورات إعطاء أجل من النفيس للتأثري
واالعتماد سلطانه، وفقدان العقل زحزحة بعد الخرافة يف الوقوع إىل التشبيه يؤدي (٣)
وأسلوب واملجهول. الرس نطاق إىل والبداهة الوضوح من املوضوعات وتحويل الخيال، عىل
مع متفق ألنه القدماء استعمله العلم. مضمون عن للتعبري علميٍّا أسلوبًا ليس التشبيه
العالم مثل حينذاك العلم موضوعات ومع السحر، أو التأمل وهو عرصهم، يف العلم منهج
النحو عىل التشبيه أسلوب وصف ويمكن العامة. الكونية املوضوعات من وغريها والكون

اآلتي:

الصورة، عن يتحدث اليشء عن الحديث من فبدًال غريه. باليشء التشبيه يُستَبدل (أ)
آخر. يشء واليشء يشء، والصورة الصورة. أجل من ويناضل الصورة، وصف يف ويغرق

الهواء. طواحني مع الخيال يف تحدث الهواء يف معركة التشبيه
أو تحليليٍّا فكًرا وليس الخارج، من اليشء يصف خالص، وصفي فكر التشبيه (ب)
تعرف ملا الذات وتكرار الحاصل تحصيل إىل أقرب هو جديد. لكشف التجريب عىل يقوم

للذات. املوضوعية الرؤية إىل الذاتي اإلحساس من آخر، نحو عىل
األجزاء بتحليل يقوم وال عليه، كليًة أحكاًما ويعطي ككل، اليشء يتناول التشبيه (ج)

حكم. إصدار أجل من واملوضوعية الدقة بغية
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املحددة النتائج وليست التقريبية العامة النتائج هي التشبيه إليه يصل ما أقىص (د)
ذاتي يقينه الدقيق. القياس أو املانع الجامع التعريف طريق عن الباحث إليها يصل التي
بني للَفرق نظًرا عمًال يستحيل ما وهو واليشء، الداللة بني والقياس الصور دقة عىل يعتمد

واإليحاءات. الرؤية يف والدال الداللة
أسلوب إىل منه الفن أسلوب إىل أقرب وهو العقل، دون الخيال عىل التشبيه يقوم (ه)
بالربهان. للواقع علمي وصف إعطاء وليس كالخطابة النفس يف التأثري غايته العلم.
فنية، أعمال دون فنانون واملشبهة العلم، تاريخ إىل منه الفن تاريخ إىل أقرب فالتشبيه

لوحات. دون ورسامون نظم، دون شعراء
لضبط عقلية قوانني يعطي وال اليشء، نحو نفسية انفعاالت عن التشبيه يعرب (و)
ولكن موقفها، تصحيح وإعادة النفس لضبط وسيلة يعطي مساره. يف والتحكم الواقع
عواطف عن التعبري مجرد بل فكًرا، ليس التشبيه الطبيعة. قوانني عىل للسيطرة ليس
قائلها مزاج عن تعرب قيمة أحكام بل واقع أحكام يصدر ال فنية. بصورة والتعظيم اإلجالل
الظروف إىل بدورها ترجع التي النفسية أسسها إىل إرجاعها يمكن االنفعاالت. حدة ودرجة

كله. املوقف فيها نشأ التي االجتماعية

طاملا التي القديمة الوثنية إىل عود أنه إال التجسيم، عن تميزه من بالرغم التشبيه، (٤)
بالتفسري ذاته الوحي يدعمها وثنية ألنها وأعظم؛ أخطر جديدة وثنية وخلق الوحي، حاربها
من له وتفريغ للوحي تجريد التشبيه منه. الرشعي بوجودها وبالتايل لنصوصه، الحريف
مستوى من ونقله داخله، من جسم وخلق ذاته عىل وغلقه له تجسيد ثم االجتماعي مضمونه
تجسيم ومقصده، الوحي اتجاه يف خطأ التشبيه واملادة. اليشء مستوى إىل والنظام الفكر
األسطورية األبنية من كثري بدخول السماح إىل ذلك أدى وقد منه. العالم وتفريغ ذاته من له
أفقد مما واالجتماعية النفسية املواقف لتشابه نظًرا املجاورة الثقافية البيئات من القديمة
والبيئات الحضارات يف القديم الديني الفكر عن واستقالله وهويته أصالته الديني الفكر

األديان. تاريخ من جزءًا وأصبح له، املعارصة الثقافية
تصوير طريق عن سيايس، استخدام وللتنزيه وللتجسيم للتأليه كما وللتشبيه (٥)
ويحرك باليد ويبطش باللسان ويتكلم باألذن ويسمع بالعني يرى الذي الحارض هللا
إىل املشخصة التأليه عواطف قمة باعتباره الشخص يتحول باألقدام. ويدوس باألصبع
الطاعة لها تجب وسيطرة، قوة من السلطة مظاهر كل يديها يف تجمع مركزية سلطة
وقوام التسلط، وركيزة السلطة، أساس فالتشبيه أوامرها. معارضة وتستحيل املطلقة
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بدور التأليه قام لذلك مكان. كل يف حضورها إلبراز الدولة تستعمله والطغيان، القهر
جوًرا. ُملئت كما عدًال األرض سيمأل الذي الغائب اإلمام تأليه النشطة، الرسية املعارضة
التنزيه سيقوم وكما حزب. يف املنظمة غري الكامنة الرسية املعارضة بدور التجسيم قام كما
غري املبدأ باسم (الخوارج) الخارج من أو (املعتزلة) الداخل من العلنية املعارضة بدور
والتجسيم واالتحاد والحلول فالتأليه والذات. املبدأ بني والتوحيد له، الذات وتمثل املشخص،
يف ا إمَّ نفسها، عن للذات دفاعية أنظمة هي بل لأللوهية، تصورات فقط ليست والتشبيه
تصورات وأن والتنزيه. والتجسيم كالتأليه املعارضة موقع يف أو كالتشبيه، السلطة موقع
ألي وصًفا تكون أن دون نفسية أبنية خالل من اجتماعية أوضاع عن لتكشف األلوهية

دينية. مجتمعات يف سياسية أيديولوجيات األمر واقع يف وهي إلهي. موضوع

التنزيه (6)

وتشبيه الكرامية وتجسيم النصارى واتحاد الصوفية وحلول األئمة تأليه بعد إذن يبَق لم
من ممكنة بأقىصدرجة الذات عن الحديث محاولة أي املعتزلة، عند التنزيه إال السنة أهل

التشبيه. يف أو التجسيم يف الوقوع دون التجريد

التنزيه أدلة (1-6)

حاول فقد التنزيه، درجات أحد هو الكيفية نفي عىل بناءً األمر حقيقة يف التشبيه كان وملا
يلحق دليل وهو الشبه. نفي دليل مقدمتها ويف التشبيه لنفي عقلية أدلة صياغة األشعري
منه أكثر التنزيه عىل دليل أنه أي والقديم، الحادث بني الشبه نفي مهمته الحدوث، بدليل
كل إىل األشياء قسمة بديهية، قسمة عىل الشبه نفي دليل ويقوم املؤلَّه. وجوه عىل دليًال
كونها عن تزيد وال شيئًا تثبت ال قسمة األمر واقع يف وهي بينهما. التشابه واستحالة وجزء
ويقوم حدتها. من والتقليل التأليه عواطف عن للتنفيس به العقل يقوم زائًدا عقليٍّا عمًال
التأليه، عواطف من املشخصة الذات وبني العالم هذا بني تشابه أي رفض عىل أيًضا الدليل
عىل إبقاءً فيه تشابه ال آخر جزء يظل جزئيٍّا. التشابه كان ولو حتى جزءًا، وال كالٍّ ال
خالص تطهري موقف وهو العالم. هذا من شائبة كل من خالصًة التأليه عواطف بعض
ورذيلًة. ونقًصا عيبًا امللموس املرئي الحيس املادي واعتبار الخالص عن البحث عىل يقوم
وإضافتهما نسبتهما يكفي والذات، العالم بني التشابه أنواع كل عىل يقيض ال أنه كما
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

عىل الشبه دليل ويقوم عنهما.202 الحديث أو باالختالف أو بالهوية املزدوج وإدراكهما
الطبيعة يف يكمن والقياس شيئني. بني كتشابه القياس نفي عىل أي املعكوس، القياس
بطل املستوى تغري فإذا الطبيعي، املستوى نفس عىل توجد األشياء أن وبما لالطراد. نظًرا
إبطال أجل من هنا القياس بل رشًفا، واألعظم رشًفا األقل بني قياس يوجد وال القياس
أضعف الشبه قياس أن إىل باإلضافة هذا استعماله.203 ضد يستعمل أنه أي القياس،
كما الداللة. وقياس العلة قياس بعد مرتبة ثالث يف ويأتي األصوليني. عند القياس أنواع
دليل يقوم التمثيل وعىل واالستقراء، االستنباط من أضعف الصوري املنطق يف التمثيل أن
كله الديني الفكر أساس وهو الشاهد، عىل الغائب قياس يتغلب األمر نهاية ويف الشبه.
هو التأليه عن قيل ما كل وأن نفيه. دليل من بالرغم الشبه ويثبت الشبه، نفي دليل عىل
لرفض التشبيه يستعمله العالم، يف الشعور موقف عىل قائمة شعورية عمليات الحقيقة يف

التشبيه.204 لرفض التنزيه ويستعمله التجسيم
ويقوم الحدوث. دليل نتائج أحد أيًضا وهو الكمال، دليل إىل التشابه نفي دليل ويؤدي
ثم باطنيٍّا تتحول التي التأليه عواطف من أساس عىل أيًضا واملؤلَّه العالم عن التشابه نفي
وكماًال رشًفا أعظم واملؤلَّه املؤلَّه، من وكماًال رشًفا أقل فالعالم ورشف. قيمة حكم إىل ذهنيٍّا
مشابه.205 غري قادًرا حيٍّا يكون وأن بد ال الفاعل ألن لنفسه فاعًال العالم ليس العالم. من
املستقني الدليلني هذين عن تخرج ال أخرى أدلة صياغة األشاعرة متأخرو حاول وقد
كما التعقيل.206 من متفاوتة درجات عىل التأليه عواطف عن واملعربين الحدوث دليل من
األشاعرة أدلة مثل ولكنها للحوادث، املخالفة وإثبات الشبه لنفي أدلة صياغة املعتزلة حاول

وتجريحها.207 عليها الرد ويمكن والسلب، النفي طريق من بكثري وأضعف

املرام، غاية ص٣٣٠؛ املسائل، ص٢-٣؛ الكلم، بحر ص٧٨؛ الدِّين، أصول ص١٩-٢٠؛ اللمع، 202

ص٦٦. ج١، امللل، ص٦٣؛ التفتازاني، ص٦٣؛ النسفية، ص١٧٩؛
الكفاية، ص١١٨. ج٢، الدواني، ص١١٨؛ ج٢، العضدية، ص٤٢؛ ص٢٩–٣٣، اإلنصاف، 203

ص٣-٤. الباجوري، ص٣٦-٣٧؛
ص٨٢–٨٤. التام، التحقيق ص١٥٢–١٥٦؛ ص٧٩، التمهيد، 204

ص٢–٤. السنوسية، ص١٥٦؛ األنوار، طوالع ص٤٤–٤٦؛ التمهيد، 205
ص٣٨. معالم، الرازي؛ أدلة انظر 206

ص٣٤–٣٧. اإلرشاد، املعتزلة؛ ومتأخري الجبائي محاوالت انظر 207
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كالخلق، ليس فهو والسلب. النفي طريق عن التنزيه طريق إىل السنة أهل لجأ وقد
الثابت ل األوَّ عاملني، بني املشهورة الفلسفية الثنائية وهي مخلوقاته، من أحد يشابهه وال
عىل تقوم التي الثنائية هذه النسبي، الناقص الفاني املتحرك والثاني املطلق، الكامل األزيل
واستمر باملرشوط.208 الشارط عالقة الطرفني عالقة وتجعل الثاني، وتبعية ل األوَّ استقالل
وأصبح الطريقة بهذه املعتزلة ُعرف وقد املتأخرة.209 العقائد كتب يف حتى النفي طريق
التنزيه عىل إبقاءً والتشبيه التجسيم عىل فعل رد أكرب هو التوحيد عن الجسمية نفي
بحثًا النفسية وتجاربها الفكرية لحظاتها إحدى يف الباطنية طريقة أيًضا وهي املطلق.210
املثىل الطريقة أن والحقيقة والغاية.211 القصد يف واألبعد التصور يف األقىص الحد عن

(مقاالت، الوجوه» من بوجه الخلق يشبه وال حدوثهم، عىل الدالة الخلق صفات من بيشء يوصف «ال 208

ص١٨٤). (الفقه، خلقه» من يشء يشبهه وال خلقه من األشياء من شيئًا يُشبه «ال ص٢١٦) ج١،
اتخاذ عن جلَّ … العبيد صفات تبلغه «ال ص٣٦). (التنبيه، بديل» وال ند وال نظري وال له شبيه «ال
له يُرضب حد وال تُقال صورة له ليست واألرجاس. األجناس مالبسة عن وتقدس واألوالد، الصواحب

ص١١٢-١١٣). ج٢، (الفصل، عرًضا» وليس جسًما «ليس ص٤). (اإلبانة، املثال»
مكان، له وليس زمان، عليه يمر فال به، اتصفوا مما يشء يف الحوادث يماثل أن عليه «يستحيل 209

الجرم. يمني عن وال الجرم فوق يُقال فال بجهة. وال بألوان يتصف وال سكون، وال حركة له وليس
ص٥٩-٦٠). (الكفاية، هللا» تحت إذن يُقال فال جهة له وليس

وال لحم وال جثة وال شبح وال بجسم ليس يشء، كمثله ليس واحد هللا أن عىل املعتزلة «أجمعت 210

برودة وال حرارة بذي وال ومجسة، ورائحة وطعم لون بذي وال عرض وال جوهر وال شخص وال دم
وال يسكن، وال يتحرك، وال افرتاق وال اجتماع وال عمق وال عرض وال طول وال يبوسة وال رطوبة وال
وأمام وشمال يمني بذي وال جهات، بذي وليس وأعضاء، وجوارح وأجزاء أبعاض بذي وليس يتبعض،
وال العزلة وال املماسة عليه تجوز وال زمان، عليه يجري وال مكان به يحيط وال وتحت. وفوق وخلف
وال متناٍه. بأنه يوصف وال حدوثهم، عىل الدالة الخلق صفات من بيشء يوصف وال األماكن. يف الحلول
وال األقدار، به تحيط وال مولود. وال والد وال بمحدود وليس الجهات. يف ذهاب وال بمساحة يوصف
تجري وال الوجوه. من بوجه الخلق يشبه وال بالناس. يُقاس وال الحواس، تدركه وال األستار، تحجبه
يسمع وال األوهام، به تحيط وال األبصار، تدركه وال العيون، تراه ال … العاهات به تحل وال اآلفات، عليه
إليه يصل وال واللذات، الرسور يناله وال املضار. تلحقه وال املنافع، اجرتار عليه يجوز ال … باألسماع
عن تقدس والنقص. العجز يلحقه وال الفناء، عليه يجوز وال فيتناهى، غاية بذي ليس واآلالم. األذى
بجسم ليس الباري «إن ص٢١٦-٢١٧). ج١، (مقاالت، واألبناء» الصاحبة اتخاذ وعن النساء، مالمسة

ص٢٥٧). ج٢، (مقاالت، نهاية» ذي وال محدود وال
بكونه القديم وصفوا لو أنهم وزعموا اإلثبات، صفات من صفة للباري يثبت ال الباطنية: قالت 211

فيما النفي مسلك وسلكوا موجودات ذوات هي إذ بالحوادث، له منهم تشبيًها ذلك لكان ذاتًا موجوًدا
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املعتزلة طريقة وهي للتشبيه، تحاشيًا الصفات كل نفي النفي، طريقة هي التنزيه إلثبات
يف والتشابه اللغة ملشاكل تحاشيًا بليس أو بال النفي ويأتي السنة. أهل أيًضا أثبتها وقد

لكمال.213 وإثبات لنقص كنْفٍي كلها الذات أوصاف تأتي وقد األلفاظ.212
والتعني التشخص عىل يقيض أن واستطاع التجسيم. عىل فعل ردِّ أكرب التنزيه كان
ذلك وأطلق التأليه. عملية يف والحسية واملادية والشيئية الجسمية عن يتخىل وأن والتحدد
تعنيُّ بال املطلق نحو الشعور فيها يتجه خالصة شعورية عملية التأليه عملية وجعل كله،
شعورية عملية مجرد املطلق التنزيه هل آخر، يشء الشعور واجه ثم تشيؤ. أو تحدد أو
كان وإن يشء نحو اتجاه أنه أم يشء ال أمام العالم يف اتجاهه الشعور فيها يحدد خالصة
لحالة وصف التنزيه هل التنزيه؟ حالة يف نحوه الشعور يتجه الذي املوضوع هو ما ُمنزًَّها؟
ل األوَّ فرضان: يظهر هنا نحوه؟ الشعور يتجه وصفملوضوع أيًضا أنه أم خالصة شعورية
عىل القضاء تم أن بعد التأليه يف مطلبه ويكون نحوه الشعور يتجه موضوع إثبات رضورة
يكون ال فالشعور التجسيم. يف واليشء والجسم البدن وعىل التأليه منه بدأ الذي الشخص
املوضوع هو موضوع، لها يكون وأن بد ال شعورية كعملية والتنزيه بيشء، شعوًرا إال
يستطيع وال عليه، الصفات لتعليق مشجب إىل بحاجة ليس الشعور أن والثاني املنزه.214
يف يتجوهر أن يستطيع وال عليه، الصفات لتعليق حياته ويثبت موضوع يف يتجوهر أن
مجموعة ويكون دائمتني، وحياة حركة يف ويظل ارتكاز، نقطة يف حياته ويثبت موضوع
هنا الشعور يحتاج وال صفة. مجرد التنزيه موضوع ويكون موصوف، بال الصفات من
األقوال من مجموعة وتكون ذات، بال الصفات توجد بل الصفات، حولها تتعلق ذات إىل

(اإلرشاد، بمعدوم ليس إنه وقالوا ذلك أبوا موجود الصانع لهم قيل فإذا اإلثبات. صفات من عنه يسألون
ص٣٧–٣٩).

وال الحادثات من شيئًا يشبه «ال ص٢-٣). الكالم، (بحر له» شكل وال له شبيه وال له مثيل «ال 212

ص٦٣؛ (النسفية، ر» يُتَصوَّ «ال ص١٧٩). املرام، (غاية يشء» كمثله ليس الكائنات، من شيئًا يماثل
ص٩٧). (النسفية، يشء» يُشبهه «ال ص١٣–٢٤). الحصون، ص٦٦–٦٨؛ التفتازاني،

وانتقاًال وتحيًُّزا وجسًما وصورة ومكانًا وجه كل من عنه التشبيه «نفي ص٨١-٨٢. التام، التحقيق 213
ص٦٦-٦٧). ج١، (امللل، توحيًدا» الخط هذا وسموا فيها املتشابهة اآليات تأويل وأوجبوا وتغريًا. وزواًال
ص١٨٨). ج٢، (مقاالت، الكالم معنى هو املعنى ألن معنى الباري إن يقول أن الجبائي يرفض لذلك 214
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ينشأ خالًصا وهميٍّا افرتاًضا الحالة هذه يف الذات تكون التشخيص. يف درجاتها تختلف
أو موضوعه القلب تركيز يخلق عندما الصوفية عند الحال هو كما التنزيه عاطفة بفعل
إيمان عن تعبريًا الذات أو العالم يكون وبالتايل موضوعه. التأمل يخلق عند الحكماء عند
كما موضوعه يخلق الذي اإليمان هذا اإلنسان، أماني عن بدورها تعرب التي بالصفة ديني
ولكن وجوده. والكمال موضوعه الفكر فيه يخلق الذي األنطولوجي الدليل يف الحال هو
املاهية كانت وملا إنساني. وموقف شعورية تجربة بل بداهًة، أو عقليٍّا دليًال ليس املرة هذه
سادسة بحاسة أو الخمس الحواس من بحاسة لإلدراك موضوًعا ليست فهي لها، وجود ال
بال وجود وإثبات برهان، بال قول معلومة ماهية وافرتاض آخر. عالم يف أو العالم هذا يف
لعملية تشخيص هو املاهية إثبات إنما وجود. بال معرفة اإلنساني املوقف يثبت كما معرفة
اإلدراك حساب عىل ذلك وضع ثم الخارج يف له خالصوتوهم ذاتي ملوضوع وخلق شعورية
بها تُدرك سادسة حاسة افرتاض ويتم مكان إىل اآلخرة فتتحول التشخيص يستمر حني
ا أمَّ األسطورة. وتدخل الخيال ويبدأ الواقع، وينتهي العقل، يتوقف هنا املتوهمة. املاهية
إثبات أو معرفة بال وجود إثبات ألنه حاصل؛ تحصيل فهو الناس يعلمها ال افرتاضماهية
الصفات، علم يبقى ذلك ومع الوهم.215 صنع من أنه والحقيقة واحد، آن يف وجهل علم
ثَمَّ وِمْن باأليديولوجية. العرص لغة يف ى يَُسمَّ ما وهو النظريات، أو واألفكار للمبادئ كعلم

تحقيقها. ثم األيديولوجية صياغة عملية هو والصفات التوحيد علم يكون
وهو صوره. بكل التجسيم وعىل درجاته كل يف التأليه عىل فعل رد أكرب هو التنزيه
املعتزلة عند الثاني القرن ساد الذي التنزيه ألن تاريخي مًعا، وشعوري تاريخي فعل رد
وشعوري األوائل، الشيعة عند ل األوَّ القرن سادا اللذين والتجسيم التأليه تال األوائل216
الالمتعني، إىل املتعني ومن الصورة، إىل املادة ومن العقل، إىل الحس من للشعور تحول ألنه
نفسها. العبارات صياغة يف الشعوري القلب هذا تظهر وقد الالمتناهي. إىل املتناهي ومن
العبارات ظهرت وأشكاًال صوًرا للمعبود تعزو التي املثبتة التقريرية العبارات من فبدًال

الرؤية. (٤) بالنفس، القيام سابًعا: وأيًضا (الذات)، الخالص الوعي عىل الرباهني أوًَّال: الفصل هذا انظر 215
الهذيل أبي ت١٨١ه، عطاء، بن واصل ت١٤٤ه، عبيد، بن عمرو ت١٢٨ه، صفوان، بن جهم مثل 216

ت٢٢٠ه. عبَّاد، بن معمر ت٢٢٦ه، العالف،
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لنفي مرادًفا التنزيه أصبح حتى واألشكال الصور كل هللا عن تنفي التي النافية التقريرية
عام. بوجه وللسلب خاص بوجه الصفات

فإن بنيته. عن يكشف كما الذات أو الخالص الوعي تطور الِفَرق تاريخ ويكشف
جميع يف الدِّين أصول علم مادة أن واملعروف لبنيته. مطابق لها التاريخي التطور وصف
مركب إىل ثم نقيضه إىل املوضوع من جدليٍّا تطوًرا تطورت قد استثناء بال موضوعاته
وتجسيم تأليه من درجاته اختالف عىل بالتجسيم التوحيد بدأ فقد ونقيضه. املوضوع
الصفات بإثبات ثلَّث ثم كنقيضللتجسيم، الصفات ونفي بالتنزيه ثنَّى ثم وتشيؤ، وتشبيه
تاريخيٍّا وعيًا باعتباره الخالص الوعي وكأن واحد. آن يف والتنزيه التشبيه بني يجمع الذي
املادة بنية تعطي كما الحسوالعقل.217 بني بالجمع ثلَّث ثم بالعقل، ثنَّى ثم بالحس، بدأ قد
أبعاده ودرجات الخالص الوعي لبناء وصًفا التاريخي تطورها عن النظر برصف ذاتها
ويف الخالص. الوعي ، الالمتعنيَّ إىل بالذات، الوعي هذا ، املتعنيَّ من ابتداءً والعقل الحس بني
متعينًا. ا حسٍّ كن لم وإن الحس من قريب ألنه التجسيم بعد التشبيه يكون الحالة هذه
فإنه القسمة أردنا وإذا العقل. وهو الثاني الشعور قطب يمثل النهاية يف التنزيه يأتي ثم
طرف يف التنزيه ووضع الحس، طرف يف مًعا والتشبيه والتجسيم التأليه وضع يمكن
الحس كان وملا للصفات.218 تجسيم والتشبيه الذات، تشبيه والتجسيم التأليه إن إذ العقل،
إعادة يمكن والعقلية الحسية الدِّين أصول علم مادتي فإن للشعور، قطبني مًعا والعقل
حتى أخرى شعورية أصولية بمادة مًعا وتكملتهما شعوريتان مادتان أنهما عىل عرضهما
ألنها للشعور؛ وصًفا القدماء مادة تكون الحالتني كلتا ويف الشعور. يف املوضوع يكتمل
والصورة املادة بني شئنا إن أو والعقل، الحس بني يجمع الشعور كان وملا للشعور. مادة
مادة والتنزيه الحس، من أتت للتوحيد مادة فالتشبيه والتنزيه، التشبيه بني ى يَُسمَّ فيما

العقل. من أتت أخرى

والثانية الشيعة، عند األوىل املرحلة إن يُقال أن يمكن الِفَرق تفاصيل يف الدخول ودون عام بوجه 217

املعارصين. دراسات يف َجيًِّدا معروًفا أصبح ما وهو األشاعرة، عند والثالثة املعتزلة، عند
ثالث طريق عن أخريًا البحث يف ورغبًة األوروبي الشعور يف املعروفان التياران وهما ص٢٢٥. الِفَرق، 218
L’Exégèse de la Phénoménologie, رسالتنا: انظر والعقل. الحس بني يجمع الذي الشعور طريق هو

.Paris 1966 Le Cairo 1977
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للحوادث املخالفة سادًسا:

التنزيه إيجابيات (2-6)

عىل العلم وروح الوحي روح إىل أقرب خصومه من عليه يُقال ما كل من بالرغم والتنزيه
لآلتي: والتشبيه التجسيم من سواء حد

التنزيه يف فاهلل بنيهللاواإلنسان. تشابه أي ينفي ألنه التوحيد؛ عن معرب أكرب التنزيه (١)
وبهذا للتوحيد. التقليدي املعنى مع يتفق بهذا وهو إنساني. تصوير أو تصور كل عن يند
من يحمي أنه كما املبارشة.219 الحسية الوثنية من يقرتب الذي التشبيه عن التنزيه يمتاز
بعد حدث كما الصفات عليه تعلق كمشجب املؤلَّه عن والحديث التشخيص، يف الوقوع
يف إمعانًا الوسائل بأكثر العقل عنها يعرب خالصة شعورية حالة فاملؤلَّه التشبيه. يف ذلك

التجريد.
التشبيه ورفض املستمر التعايل يعني فإنه شعورية، حالة مجرد التنزيه كان ملا (٢)
موضوع، إىل للذات تحول أي ورفض املستمر التقدم إمكانية التعايل ويعني واملماثلة،
دون ثابتة صيغ يف األبد إىل العلم إيقاف تريد التي الجاهزة للصيغ املستمر واالستبعاد
شعورية وحركة نفيس بناء وهو البرشي، للتقدم صورة التعايل أخرى. صيغ عن البحث
أنها حني يف «التعايل»، صفة يذكر لم القدماء من أحًدا أن والعجب عقيدة.220 منه أكثر
وتعاىل» «سبحانه بعبارة يُردف هللا اسم فيها يُذكر مرة كل ففي وثناء. كمديح مذكورة
عالقة فالتسبيح يصفون».221 عما العزة رب ربك «سبحان أو يصفون» عما «تعاىل أو

وطوائف الخوارج فيه ويشاركهم املعتزلة اتجاه أساًسا ولكنه فرقة، دون فرقة التنزيه يخص ال 219

ص٢١٧). ج١، (مقاالت، الشيعة من وطوائف املرجئة،
«كل أو ص٣٦-٣٧). (الكفاية، ذلك» خالف فاهلل ببالك خطر ما «كل املأثور: القول معنى هو هذا 220

العامة يف الناس واختلف ص٢١٦-٢١٧). ج١، (مقاالت، له» مشبه فغري بالوهم وتصور بالبال خطر ما
ذلك يف ويتبعوا ذلك يف يتفكروا أن (أ) قولني: بني خاطر ببالهم خطر إذا الدين جملة عىل والنساء
أن عليهم ولكن شيئًا، فيه يعتقدوا فال عنه يعرضوا أن يجوز وقد عليهم بواجب ذلك ليس (ب) الحجة.

ص٢١٣). ج١، (مقاالت، باطل فهو عليها هم التي للجملة ناقًضا كان إن يعتقدوا
َوتََعاَىل ﴿ُسبَْحانَُه مرات): ٩) رشك هو يشء بأي هللا فوصف مرة، ١٤ القرآن يف التعايل وصف ذكر 221

ا َعمَّ ﴿َفتََعاَىل ،(١٩٠ :٧) ُكوَن﴾ يُْرشِ ا َعمَّ هللاُ ﴿َفتََعاَىل ،(٦٧ :٣٩) ،(١ :١٦) ،(١٨ :١٠) ُكوَن﴾ يُْرشِ ا َعمَّ
:٢٨) ،(٤٠ :٣٠) ُكوَن﴾ يُْرشِ ا َعمَّ ﴿َوتََعاَىل ،(٩٢ :٢٣) ُكوَن﴾ يُْرشِ ا َعمَّ ﴿َفتََعاَىل ،(٣ :١٦) ُكوَن﴾ يُْرشِ
ا َعمَّ َوتََعاَىل ﴿ُسبَْحانَُه الوصف عن يتعاىل واحدة ومرة ،(٦٣ :٢٧) ُكوَن﴾ يُْرشِ ا َعمَّ هللاُ ﴿تََعاَىل ،(٦٨
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

يف الذات وظيفة أو الذات أوصاف من وصف التعايل تعبريي. ذاتي موقف وهو به، اإلنسان
القطعية ورفض املاهية، وبني بينها املسافة لبيان القائمة الصياغات نقد يتم بها الشعور
نحو باستمرار الشعور يتجه وبها واملوضوع. الصياغة بني والخلط والتوقف واملذهبية
الوقوع من له وحفًظا والشيئية املادية من الشعور عىل والخالصحفاًظا والصوري املجرد
وروح اإلنسان بنطقية والثقة الوضعية نطاق كرس التعايل يعني للبدن. الطبيعي الثقل يف

العلم. روح وهو املستمر، والتقدم موجود هو ملا النقد
يف الوقوع دون Le Pure الخالص عىل الحصول يف الرغبة أيًضا التنزيه يعني (٣)
الثنوية. العقائد كل يف الحال هو كما له املعارض املادي عن املنفصل الخالص أي التطهر،
عالم هو التنزيه عنها. بالبحث التنظري يقوم التي الصورة جانب من التنزيه يف الحقيقة
الصوري نحو اتجاه هو الشاملة.222 الرياضيات أو العامة األنطولوجيا أو الخالصة الصورة
ومصري العلم، لتقدم مقياس والصورية خالًصا. صوريٍّا تأسيًسا للعلم وتأسيس الخالص،
اختفت أن بعد التنزيه من املتأخرين من كثري تشبيه اقرتب لذلك باطراد. ينمو فكر كل
الذي الخطاب نفس املشبهة استعمل لقد بل إليه. أدت التي واالجتماعية النفسية الظروف
يف التشبيه عاد ثم ال.223 النفي بحرف الحسية الصفات نفي يف والفالسفة املنزهة يستعمله
والهزيمة، كاالضطهاد، القديمة واالجتماعية النفسية الظروف نفس لعودة الحايل عرصنا
الحقيقة، عن املستمر البحث مهمتها شعورية كعملية التنزيه إلخ. والتعويض… والضعف،
الخلط وعدم املستويات عىل املحافظة مهمتها محددة كفكرة «هللا» ذلك ومع العلم. وتقدم
بني توتًرا الشعور يجعل ألنه واليشء؛ املعنى بني والدال، الداللة بني واملادي، الصوري بني

والعقل. الحس قطبي

،(٤٣ :١٧) َكِبريًا﴾ ُعلُوٍّا يَُقولُوَن ا َعمَّ َوتََعاَىل ﴿ُسبَْحانَُه القول: عن واحدة ومرة ،(١٠٠ :٦) يَِصُفوَن﴾
َربِّنَا َجدُّ تََعاَىل ﴿َوأَنَُّه ،(١١٦ :٢٣) ،(١١٤ :٢٠) ﴾ اْلَحقُّ اْلَمِلُك هللاُ ﴿َفتََعاَىل بذاته: يتعاىل مرات وثالث

.(٣ :٧٢) َوَلًدا﴾ َوَال َصاِحبًَة اتََّخذَ َما
اكتفت حني يف للتنزيه صادقة صورة املونادولوجيا أعطت الحديثة األوروبية الحضارة يف 222

يف الحال هو كما الرش عن وتنزيهه مشخص إله وجود بتربير اإللهي، العدل نظرية «الثيوديسيا»،
التقليدي. الالهوت

وال يسكن وال يتحرك وال األشياء يشبه وال بصورة وال بجسم ليس املعبود املتأخرين املشبهة عند 223

جسم اسم عليه يقع ال كذلك كان ما ص١٠٢–١٠٥). ج١، (مقاالت، والخوارج املعتزلة تقول كما يماس
ص٢٥٨). ج١، (مقاالت، قطب وال هيئة وال حدود بذي وليس عميق وال عريض وال طويل وال
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للحوادث املخالفة سادًسا:

عقلية صورة يف التأليه رأسها وعىل البرشية العواطف عن التعبري التنزيه استطاع (٤)
لم ما وهو الخالص، العقيل التحليل إىل الشعورية التجارب إخضاع أمكن وبالتايل خالصة،
االنفعاالت عىل املطلقة العقل سلطة عن يعرب فالتنزيه والتشبيه. والتجسيم التأليه يف يحدث
املوضوعية. الرؤية عن التجسيم يعرب وكما الحيس، اإلدراك عن التشبيه يعرب بينما واألهواء،
أي إبعاد أجل من الرشع يف التصوير تحريم يف السبب هو الخالص العقيل التنزيه هذا
األشكال عىل يقوم خالًصا صوريٍّا الفن خرج ولذلك التجسيم. أو التشبيه يف للوقوع احتمال
الصوري الجمال خلق أجل من واملتماثلة املتقابلة االتجاهات كل يف وتكرارها الهندسية

الخالص.
ويعطي املشخص، للمؤلَّه متوهمة فاعلية أية عىل القضاء إىل التنزيه يؤدي (٥)
تمليها رضورة هي بل للفكر، نقًدا تمثل ال إذن التعطيل فشبهة للعالم. التام االستقالل
والقهر التسلط مظاهر كل التنزيه يمنع الطبيعة. ظواهر واستقالل العلمية الروح
األعني خائنة عليه تخفى وال يشء، كل ويرى يسمع الذي املشبَّه اإلله باسم والطغيان
هللا فعني والتسلط، القهر نظم يف املخابرات أجهزة يف الحال هو كما الصدور، تكنُّ وما
الصفات تمثل عىل قادًرا العقل التنزيه يجعل بل الساهرة.224 املباحث عني هي الساهرة
وتمثلها، إدراكها عىل قادر والجميع إرادة يف مشخصة غري وشاملة مطلقة عامة كمبادئ

سبيلها. يف والشعوب األفراد ضحى طاملا التي العامة اإلنسانية املبادئ وهي

التنزيه سلبيات (3-6)

الوعي عن صادق كتعبري التنزيه يف املزايا هذه كل من وبالرغم أخرى، ناحية من ولكن
والتجسيم التأليه عىل مرشوًعا تاريخيٍّا فعل رد كونه من وبالرغم الذات، أو الخالص
عىل العقل سلطان إعالن ويف الخالص التوحيد عىل املحافظة يف دوره أدى والتشبيه،
يثري فقد كله هذا من بالرغم واملجتمع، اإلنسان وحرية الطبيعة قوانني واستقالل االنفعال

وأمام الصعود قبل السلم باب عىل فنية لوحة هناك بالقاهرة العامة املباحث إدارة مبنى مدخل عىل 224

الساهرة»، هللا «عني مكتوب: وتحتها ضوء أشعة منها يصدر كبريًة فرعونيًة عينًا تمثل املنتظرين مقاعد
بارتعاش! القاعدين يصيب مما
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

كيفية عن والبحث التأمل من مزيد إىل الجديد األصويل املتكلم تدفع تساؤالت عدة التنزيه
ومنها: التشبيه، عنارص بعض إىل يرتد أن دون الخالص الوعي عىل الحرص

شبهة كل من املؤلَّه وتخليص التشبيه عن بُعد من التنزيه حاوله ما كل من بالرغم (١)
وتصوراتها. بألفاظها اللغة استعمال مجرد من بالتماثل ُمشابًا أيًضا زال ما أنه إال إنسانية،
حتى اللغة أيًضا يستعمل أنه إال التطهري، أسلوب وهو النفي أسلوب استعمال من وبالرغم
لغة، يف صياغتها تمت قد التنزيه عواطف دامت فما وتصوراتها. ألفاظها تنفي كانت ولو
الرمز استعمال تقدير أكثر عىل أو الصمت الصوفية ل فضَّ لذلك تنزيًها. تعد لم فإنها
مرتبط وتجريده صوريته درجة بلغت مهما فالتنزيه اإلنسانية. اللغة حدود يتجاوز الذي
وتجاربه الحياتية مواقفه من اإلنسان تجريد يستحيل ألنه اإلنسانية والتصورات باللغة
والعصور املجتمعات يف بينها فيما مختلفة الناس كانت وملا وهدًفا. وضًعا االجتماعية،
يمكن التنزيه يف وزيادًة التنزيه. درجات يف بينها اختلفت فقد واللغات، الثقافية والبيئات
عىل تقوم التي تلك حتى اإلنسانية باملقوالت اإلطالق عىل عنه التعبري يمكن ال إنه يُقال أن
التصورات هذه ألن والواجب؛ املمكن أو والعرض الجوهر مثل التجريد يف درجة أقىص
تعبري أيًضا هي التي التأليه عواطف عن تعبريًا الحقيقة يف كونها تتعدى ال الثقافية
التمرينات من نوًعا حينئٍذ الخطاب ويكون والعلو. والرتفع والتقوى التطهر عواطف عن
أُضيف قد التجسيم يف كان فإذا لها. العقل وتحليل الشعور مضمون عن تعرب التي الذهنية
التجسيم كان وإذا ويُطَلق. الزمان يُضاف التنزيه ففي املؤلَّه فيه يتحدد للتأليه كبُعد املكان
والعرض، كالجوهر القسمات باقي مثل التأليه تصور التنزيه فإن املكان، يف للتأليه ًرا تصوُّ
هي التي الطهارة عاطفة عن بها للتعبري البرشي الذهن بها يقوم والنفس والكثري، والواحد
والبدن، والنفس والكثري، والواحد والعرض، كالجوهر القسمات باقي مثل التأليه أساس
أن فكما الوجود. يف التأليه عن بها للتعبري بعد فيما الحكماء لها فضَّ التي القسمة وهي
والنفس املادة، من أرشف والصورة الكم، من أرشف والكيف العرض، من أرشف الجوهر
هللا يكون للتأليه التشخيص وبإضافة الحادث. من أرشف القديم فإن البدن، من أرشف
خالصة، إنسانية ظواهر القديمة التوحيد صور كل إن الحادث. هو سواه وما القديم هو
ظهر فقد واالقتصاد. والسياسة واالجتماع النفس كعلوم اإلنسانية العلوم يف نظائرها نجد
الحصول يف للرغبة ونتيجة والهزيمة، والضياع العجز عن مطلق تعويض أنه عىل التأليه
السبب، لنفس أيًضا التجسيم ونشأ الشاملة. الهزيمة عن تعويًضا ودائم كامل انتصار عىل
العدل إىل املظلوم رفع فبدل الضائع. للحق واسرتداد انتصار عىل الحصول يف الرغبة وهي
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للحوادث املخالفة سادًسا:

البعيد ويصبح الحق ويتجسم الظلم يف املطلق العدل يأتي التأليه، يف الحال هو كما املطلق
املنال. قريب

نوع إىل انتهى أنه إال حسية، وثنية كل عىل القضاء التنزيه استطاعة من بالرغم (٢)
وتتوقف خالص، عقيل موضوع إىل التأليه يتحول العقلية. الوثنية هي مضادة وثنية من
حد إىل مدفوعة اإلنسانية األماني عليه تعلق سهًال مشجبًا ويصبح لديه، الشعور حركة
يف هو الفرق وأن والتشبيه، التنزيه بني فرق هناك يكون ال قد الناحية هذه ومن اإلطالق،
خالص، عقيل التنزيه التشخيصيف ولكن مشخص، ملؤلَّه إثبات كالهما النوع. يف ال الدرجة
مرئي غري عقيل األوَّل وثنية. كالهما شيئي، عياني مادي، حيس التشبيه ويف صوري، مجرد
غليظ. فظ تجسيم والثاني مرهف، ناعم تجسيم األوَّل تجسيم، كالهما حيسمرئي. والثاني
التشبيه عىل يدل ال حادثة جعلوها عندما الصفات مشبهة بأنهم املعتزلة السنة أهل فاتهام
ألهل ًها موجَّ االتهام يكون وقد تشبيه. كل عن للذات تنزيه الصفات حدوث إثبات ألن
ا إمَّ التشبيه يف الفريقني كال وقع فقد ذلك ومع واملجاز. التأويل لرفضهم أصدق السنة
من كالهما والتشبيه التنزيه التجريد. درجة يف فقط بينهما والخالف املعنوي، أو الحيس
تفاوتت مهما خالصة إنسانية صور وتأليه أعىل، إىل الشعور من وإسقاط الذات، خلق
يعزو ثم األنا يؤله يدري، أن دون ذاته اإلنسان يؤله الحالتني كلتا ويف التجريد. مستويات
األنية. إليه نُسبت ثم اآلخر ألَّه عندما والتجسيم التأليه يف قبل من حدث كما اآلخرية إليها
بداخله، وليست العالم خارج التأليه عواطف قمة وبأن بالخارجية، التنزيه يوحي (٣)
استُل والنظر الصورية يف أغرقنا وكلما أعظم، تنزيه إىل وصلنا العالم عن بعدنا كلما وأنه
اإلنساني العالم وأن جانب يف املنزه املؤلَّه بأن التنزيه يوحي ثَمَّ وِمْن والعمل. الواقع ِمنَّا
إعالن يف بعد فيما ظهر ما وهو اإلطالق، عىل العالم بهذا له صلة ال وبأنه آخر، جانب يف
وكلما واطرادها. الطبيعة قوانني حتمية ويف املستقلة اإلنسانية واإلرادة اإلنسانية الحرية
وال فيه تشخيص ال طبيعيٍّا، ماديٍّا الذات، عن بعيًدا العالم ظهر الصورية يف اإليغال تم
حركتني إىل دعا قد التنزيه وكأن الرصف. الطبيعي التحلييل العقيل العلم ونشأ ألوهية،
للعالم. بالنسبة املادية يف وأقىصدرجة للذات بالنسبة التعايل يف أقىصدرجة متناقضتني،
فإنه للتشبيه، أثر كل من التأليه عواطف إنقاذ كبري حد إىل استطاع قد التنزيه كان فإذا
تحليل إال يبَق ولم أنطولوجي، تربير أو تصوري أساس أي دون ذاته املادي العالم ترك

العلم. نشأ وبالتايل للطبيعة، العقل
التصور إىل الوحدة عىل الحصول أجل من محاوالته كل من بالرغم التنزيه يؤدي (٤)
التأليه، عواطف عن بصدق يعرب الذي الخالصة الصورة عالم عاملان، فهناك للعالم. الثنائي
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

الصورة لوجود أنطولوجي تربير فالتنزيه والتجسيم. التشبيه خطورة يمثل مادي وعالم
تعارضمستمر. عالقة املادة، وعالم الصورة عالم العاملني، عالقة وتكون املادة. حساب عىل
عندما الحكماء عند أكثر بوضوح ظهر ما وهو الثاني. عن سلبناه شيئًا األوَّل أعطينا كلما
والوجود الصوري الوجود وجودين، إىل وقسمته للوجود عام تصور إىل لديهم التنزيه تحول
مستويات وإىل متعددة طبقات إىل تتحول وبالتايل وتتداخل القسمة هذه تتعدد وقد املادي.
األفقي، البعد يف وليس الرأيس البعد يف الكمال بأن التنزيه يوحي عندئٍذ متداخلة. عديدة
دام ما النفس عن الذاتي الرضا من نوع إىل يؤدي قد مما األرض، من أرشف السماء وبأن
يؤدي ثم التنزيه. عملية يف أدنى» أو قوسني قاب «فكان السماء قبة إىل وصل قد الشعور
الفعل يف ضمور إىل بدوره يؤدي مما التأمل، يف ورغبة بالتنزيه الذاتي االكتفاء إىل الرضا

العالم. نحو التوجه يف وقصور
التصور هذا من الخروج يتم كيف وهو التنزيه، يف الحقيقية املشكلة تبدأ وهنا (٥)
التنزيه يحتاج ثَمَّ وِمْن الوجود؟ إىل الفكر من االنتقال يتم كيف الواقع؟ إىل الخالص العقيل
تصوره يحتوي والوجود، الفكر بني يجمع الذي الوحيد هو املؤلَّه يجعل أنطولوجي دليل إىل
الذات أماني عن خالصيعرب افرتاضعقيل األنطولوجي الدليل هذا حتى ولكن وجوده. عىل
وملا مقاومة. أو جهد أو حركة بال فكرته عىل الحصول مجرد من الوجود عىل الحصول يف
لعبت وبالتايل له، مضمونًا تكون أن السلطة استطاعت فقد فارًغا، صوريٍّا التنزيه كان
(أجهزة يشء كل عىل والسيطرة األمن) (أجهزة يشء بكل العالم يف وظائفه ومارست دوره،
منه. االقرتاب يجوز ال الذي للحاكم السيايسبالنسبة للجربوت رمًزا التعايل وأصبح القمع)،
يف املنكر عن ونهي باملعروف أمر إىل املعارضة وعي يف يتحول قد الوقت نفس يف ولكنه
الخالص الوعي يظل حتى اإلنساني وضعه إىل له ا ردٍّ املتعايل الحاكم ضد أكرب» «هللا صيغة

املجردة. بصفاته متفرًِّدا

والتجسيم والحلول واالتحاد التأليه مخاطر ضد القدماء اختيار هو التنزيه كان
ولم اآلن، الظروف تغريت وقد القديمة. الديانات يف السائدة العقائد وهي والتشبيه،
فأي الشعوب. واستقالل والثروات باألرض محيطة بل العقائد، من آتية املخاطر تعد
تجسيم األرض؟ تأليه األمة؟ مصالح عن الدفاع عىل أقدر الخالص للذات التصورات
به والتمسك املبدأ تمثل الحكم؟ وكرايس واألهواء األغراض من الحكام تنزيه الشعب؟
أنا املواطن يقول وأن والحلول االتحاد بلغة ذلك ظهر ولو حتى والشهادة التضحية لدرجة
بينها واالختيار القيمة، من واحد مستوى عىل كلها القديمة البدائل إن واالستقالل؟ الحرية
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للحوادث املخالفة سادًسا:

جماعات تصورات اختيار يف راغب هو هل يقول أن ولجيلنا منها. أحد تكفري دون حر
السلطة.225 جماعات تصورات أم االضطهاد

١٣٢ ذُكر وقد ومشتقاته، إله لفظ هناك الوحي. أصل يف ليست كألفاظ غالبيتها يف التصورات هذه 225

،(٨) آلهتنا ،(٤) آلهتك ،(١٨) آلهة ،(٢) إلهني ،(٢) إلهه إلهنا، ،(١٠) إلهك ،(١٦) إلًها ،(٨٠) إله مرة،
توحيد، مثل تأليه فعل اسم منها وليس (٥) اللهم الغالب، اللفظ وهو (٩٨٠) هللا ثم آلهتي، ،(٢) آلهتهم
املتعني، الوعي السادس: الفصل (انظر ثابت جوهر إىل وليس التوحيد، أو التأليه عملية إىل يشري وكالهما
،(٢٥) واحد مرات)، ٦) «وحده» إال يوجد ال الرشع. أصل يف موجود فغري «االتحاد» لفظ ا أمَّ األسماء).
الحاء بكرس سواء حل لفظ أما أفعال. فيها وليس صفات وكلها (١) وحيدا ،(٣١) واحدة ،(٥) واحًدا
يف يحل بمعنى واحدة ومرة الحرام، مقابل يف الحالل بمعنى ٣٨ منها مرة، ٥١ ورد فقد بضمها أو
مجاًزا: الدار يف يحل بمعنى مرة) ١٢) والباقي ،(٢٧ :٢٠) ِلَساِني﴾ ِمْن ُعْقَدًة ﴿َواْحلُْل يربط: مقابل
يف يحل أو ،(٢٨ :١٤) اْلبََواِر﴾ َداَر َقْوَمُهْم ﴿َوأََحلُّوا ،(٣٥ :٣٥) َفْضِلِه﴾ ِمْن اْلُمَقاَمِة َداَر أََحلَّنَا ﴿الَِّذي
إَِىل َمنَاِفُع ِفيَها ﴿َلُكْم العتيق: البيت أو ،(١-٢ :٩٠) اْلبََلِد﴾ ِبَهذَا ِحلٌّ َوأَنَْت * اْلبََلِد ِبَهذَا أُْقِسُم ﴿َال البلد:
يقع بمعنى الهدى أو الغضب أو العذاب يحل أو ،(٣٣ :٢٢) اْلَعِتيِق﴾ اْلبَيِْت إَِىل َمِحلَُّها ثُمَّ ى ُمَسمٍّ أََجٍل
َعذَاٌب َعَليِْه ﴿َويَِحلُّ ،(٣١ :١٣) َداِرِهْم﴾ ِمْن َقِريبًا تَُحلُّ أَْو َقاِرَعٌة َصنَُعوا ِبَما ﴿تُِصيبُُهْم مثل: القارع أو
﴿َفيَِحلَّ مثل: الغضب أو ،(٨٦ :٢٠) َربُِّكْم﴾ ِمْن َغَضٌب َعَليُْكْم يَِحلَّ ﴿أَْن ،(٤٠ :٣٩) ،(٣٩ :١١) ُمِقيٌم﴾
َغَضِبي َعَليِْه يَْحِلْل ﴿َوَمْن ،(٨٦ :٢٠) َربُِّكْم﴾ ِمْن َغَضٌب َعَليُْكْم يَِحلَّ ﴿أَْن ،(٨١ :٢٠) َغَضِبي﴾ َعَليُْكْم
يَبْلَُغ أَْن َمْعُكوًفا ﴿َواْلَهْدَي ،(١٩٦ :٢) َمِحلَُّه﴾ اْلَهْدُي يَبْلَُغ ﴿َحتَّى الَهْدي: أو ،(٨١ :٢٠) َهَوى﴾ َفَقْد
اْلِعْلِم ِيف بَْسَطًة ﴿َوَزاَدُه سلبي: بمعنى مرتني إال الجسم لفظ يرد فلم التجسيم ا أمَّ .(٢٥ :٤٨) َمِحلَُّه﴾
مرتني مرات، أربع الجسد لفظ وورد .(٤ :٦٣) أَْجَساُمُهْم﴾ تُْعِجبَُك َرأَيْتَُهْم ﴿َوإِذَا ،(٢٤٧ :٢) َواْلِجْسِم﴾
ِعْجًال َلُهْم ﴿َفأَْخَرَج ،(١٤٨ :٧) َجَسًدا﴾ ِعْجًال ُحِليِِّهْم ِمْن بَْعِدِه ِمْن ُموَىس َقْوُم ﴿َواتََّخذَ الحيوان: لجسد
القرآن يف يرد فلم تشبيه لفظ ا أمَّ تجسيد. أو تجسيم فعل اسم يوجد وال (٨٨ :٢٠) ُخَواٌر﴾ َلُه َجَسًدا
الخلق: أي الطبيعة يف ا إمَّ التشابه بمعنى مرات)، ٧) واالسم مرات)، ٥) الفعل ورد ولكن فعل، أو كاسم
ُمتََشاِبًها﴾ ِبِه َوأُتُوا َقبُْل ِمْن ُرِزْقنَا الَِّذي َهذَا ﴿َقالُوا الرزق: يف أو ،(١٦ :١٣) َعَليِْهْم﴾ اْلَخْلُق ﴿َفتََشابََه
الحيوان: يف أو ،(١٤١ :٦) ،(٩٩ :٦) ُمتََشاِبٍه﴾ وََغرْيَ ُمْشتَِبًها اَن َوالرُّمَّ يْتُوَن ﴿َوالزَّ النبات: يف أو ،(٢٥ :٢)
،(١٥٧ :٤) َلُهْم﴾ ُشبَِّه َوَلِكْن َصَلبُوُه َوَما َقتَلُوُه ﴿َوَما اإلنسان: ويف ،(٧٠ :٢) َعَليْنَا﴾ تََشابََه اْلبََقَر ﴿إِنَّ
الكتاب: نصوص بعض لتشابه وذلك ،(١١٨ :٢) ُقلُوبُُهْم﴾ ﴿تََشابََهْت واإلدراك الرؤية يف أي القلب ويف
ُمتََشاِبًها﴾ ِكتَابًا اْلَحِديِث أَْحَسَن َل نَزَّ ﴿هللاُ ،(٧ :٣) ِمنُْه﴾ تََشابََه َما َفيَتَِّبُعوَن َزيٌْغ ُقلُوِبِهْم ِيف الَِّذيَن ا ﴿َفأَمَّ
،(٧ :٣) ُمتََشاِبَهاٌت﴾ َوأَُخُر اْلِكتَاِب أُمُّ ُهنَّ ُمْحَكَماٌت آيَاٌت ِمنُْه اْلِكتَاَب َعَليَْك أَنَْزَل الَِّذي ﴿ُهَو ،(٢٣ :٣٩)

كلية. الوحي أصل يف فليس مشتقاته أو التنزيه لفظ ا أمَّ هللا. صفات يف التشبيه لفظ يرد ولم
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بالنفس القيام سابًعا:

للذات خامسوصف (1)
مثل الحركة آليات الحريف التفسري وضد املكان يف والوجود التجسيم بقايا ضد موجه وهو
رئيسية: موضوعات ثالثة ويشمل والقعود، والقيام واالستواء واملجيء والصعود النزول
بالنزول يتعلق فيما الحركة نفي ثم باالستواء، يتعلق فيما خاصًة الجهة، أو املكان نفي

الرؤية. نفي وأخريًا واملجيء، واإلتيان والصعود
النقص نفي معرض ففي عدة. أماكن يف القدماء مصنفات يف الوصف هذا ويظهر
يظهر وقد االستواء.1 ومكان الجهة بنفي املثل يرضب خاصة مسألة يف الكمال وإثبات
االختصاص عدم يذكر وقد املكان.2 عن هللا تنزيه معرض يف الخطابية املقدمات يف ذلك
ولكنه لوصف.3 أو لصفة إحصاء أو عد دون هللا عىل يستحيل ما معرض يف الجهة ونفي
التخصص نفي مع االستواء ويذكر والِقَدم.4 الوجود بعد للصانع وصف كثالث أيًضا يذكر
وإدخال الجوهر ونفي الجسمية بعد وصف كثالث املكان نفي ويذكر والجهة. والتحيز
واالتحاد والرشك الشبه نفي بعد الجهة نفي ويظهر واإلمكان.5 الحدوث دليل يف الوجود
ظهرت التي السبع الصفات إثبات بعد والكل والعرضوالجسم، والجوهر والشبه والحلول
القديم، بعد للذات وصف ثاني بالنفس القيام يذكر مرة وألول والوجود.6 الِقَدم إثبات بعد

ص٨٨. الدِّين، أصول 1
ص٣٣٠. املسائل، ص٤١؛ اإلنصاف، 2

ص١٥. النظامية، 3
ص٣٣-٣٤. اإلرشاد، 4
ص٣١–٣٣. املعالم، 5

ص١٦٢. ج٢، العضدية، 6



(٢) الثورة إىل العقيدة من

الحوادث صانع وأن محدث من لها بد ال الحوادث بأن استُبدل قد الوجود وأن خاصًة
مرة وصف ثاني أنه عىل والوجود للذات وصف أول أنه عىل ويُذكر يشء.7 ال من أحدثها
الجسمية، ونفي الوحدانية بعد واملحاذيات الجهات تنفى التوحيد» «كتاب ويف أخرى.8
وتأويل بالذات، الحوادث قيام معه وينفي الحدوث، دليل آخر يف التشبيه نفى قد إذ
الجهة نفي يظهر عرش يف الذات ألوصاف إحصاء أول ويف واملكان.9 الجهة آيات جميع
الجوهر ونفي الجسم ونفي والوجود والبقاء والِقَدم الوجود بعد وصف سابع أنه عىل
والبقاء الِقَدم إثبات بعد صفة كسادس والحيز والجهة املكان ويُنفى العرض.10 ونفي
نفي بعد الجهة وتُنفى االستواء.11 يدخل ومعه الجوهر، ونفي الجسم ونفي والوجود
ويظهر الحلول.12 ونفي االتحاد ونفي التحيز ونفي تركيبها ونفي لغريها الذات مشاركة
معرض يف والجهة التحيز يُنفى وقد التنزيهات.13 يف صفة أول أنه عىل واملكان الجهة نفي
عىل االستقرار عن التنزيه يظهر عرش يف الذات ألوصاف إحصاء أول ويف التشبيه.14 نفي
الجوهر، ونفي الجسمية ونفي والبقاء والِقَدم الوجود بعد وصف ثامن أنه عىل العرش
بعد املكان ويُنفى واليمني.15 واألصبع واملعية النزول يظهر االستواء ومع الجهة، ونفي
والجوهر والجسم العرض ونفي السبع، املعاني صفات وظهور والِقَدم الوحدانية إثبات
وتُنفى والكيفية.16 واملاهية والتناهي والرتكيب والتجزيء والتبعض والعد والحد والصور

للتنزيهات.17 وصف كثاني الجسمية مع الجهة
عرشين صفات من هلل يجب وما الثالثة العقل أحكام يف النظري البناء استمرار وبعد
ويظهر للذات، وصف كخامس مخصص وال محل إىل افتقاره وعدم بالنفس القيام يظهر

ص٧٢. الدِّين، أصول 7

ص٨٨. الدِّين، أصول 8
ص٥١٠–٥٧٠. الشامل، 9
ص٢٥–٢٩. االقتصاد، 10
ص٣٥٢–٣٥٦. املسائل، 11
ص١١٣-١١٤. املحصل، 12
ص٢٧٠–٢٧٣. املواقف، 13
ص٧٢–٧٧. األساس، 14
ص٣٠–٣٤. االقتصاد، 15

ص٦٤. النسفية، 16
ص٢٥٧. األنوار، طوالع 17
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أال استحالة وهو وصف كخامس أخرى صفة عرشين من عليه يستحيل مما ضدها أيًضا
الربهان. مع مخصص إىل يحتاج أو يحمل أو يقوم أو صفة يكون بأن بنفسه قائًما يكون
وعرشين الخمس ومن باالستغناء.18 هللا» إال إله «ال تفسري يف صفة كخامس يظهر وأيًضا
موجد أي مخصص إىل أو يقوم ذات أي محل، إىل االحتياج منها العرشون هذه صفة
يف التشبيه نفي معرض يف التشبيه صفات جميع وتدخل بالنفس.19 القيام صفة وهي
ويسقط صفاتها.20 أو الذات ألوصاف ذكر دون األخبار وتأويل والحيز الجسمية نفي
والبقاء الِقَدم يُذكر أن بعد الحديثة اإلصالحية الحركات بعض يف الجهة ونفي الوصف

الواجب.21 كأحكام الرتكيب ونفي
غريه من أكثر يظهر فإنه الوصف هذا يف رئييس كموضوع االستواء ألهمية ونظًرا
والعينان والوجه االستواء يثبت املتقدمة املؤلفات بعض ففي والحركة. والجهة املكان مثل
والكالم الرؤية إثبات بعد بل صفاتها، أو الذات أوصاف ذكر قبل حتى واليدان والبرص
املوضوعات أوائل من أنها تبدو كما نفاتها.22 ضد إثباتها حيث من ألهميتها نظًرا القديم
وصفات والصفات األوصاف العرضبعد عىل االستواء ويظهر الِفَرق.23 عليها اختلفت التي
ونفور.24 وميل وحنق حقد من االنفعاالت صفات وبعد ونفس ويد وعني وجه من التشبيه
مع االستواء ويُذكر والحلول.25 االستواء يُذكر وبها املكان استحالة مرة ألول ويظهر
عبارات يف االستواء إثبات ويظهر التشبيه.26 ونفي التوحيد يف الكالم معرض يف املكان
النقصان.27 ونفي الكمال وإثبات الشبه ونفي والِقَدم الوحدانية بعد إحصاء دون إنشائية

العقائد باقي يف وكذلك ص٤. الباجوري، ص٧؛ العقيدة، ص٣٧–٣٩؛ الكفاية، ص٢–٦؛ السنوسية، 18
القطر. التحقيق، الحصون، الوسيلة، الجامع، الخريدة، العقيدة، الجوهرة، مثل املتأخرة

ص٥٩-٦٠. العوام، كفاية 19

ص٧٩–١٧٣. التقديس، أساس 20
التوحيد. رسالة 21

ص٣١–٣٩. اإلبانة، 22
ص٩. اإلبانة، 23

ص٢٥. اإلنصاف، 24
ص٧٦. الدِّين، أصول 25

ص١١٤–١١٧. ج٢، الفصل، 26
ص٢. الكالم، بحر 27
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الوحدانية وإثبات الوجود وتجويز الِقَدم إثبات بعد العرش عىل االستقرار مع املكان ويُنفى
تجويز وعدم والَقَدم واألصبع والساق اليد وإثبات (النور) الشبه ونفي النفس وتجويز
يذكر الحديثة اإلصالحية الحركات بعض ويف باألبصار.28 الرؤية ونفي والذهاب املجيء
والكريس العرش صفات وتظهر داللة.29 أو تأويل دون واملاء والكريس والعرش االستواء

املتأخرة.30 العقائد يف األخرويات مع
ويذكر الذات.31 صفات من وغريها التشبيه صفات باقي مع يُذكر فإنه النزول ا أمَّ
وتجويز الوحدانية وإثبات الوجود وتجويز الِقَدم إثبات بعد والنزول والذهاب املجيء

والَقدم.32 واألصبع والساق اليد وإثبات الشبه ونفي النفس وتجويز الشيئية

والعرش االستواء (2)

اآليات مسألة أيًضا بدأت محل، يف ليس أنه أي بالنفس، القيام هو الخامس الوصف كان ملا
املكان يثبت ل األوَّ فريقني: الناس انقسم تأويلها. ورضورة والجهة باملكان توحي التي
وهو مكان، يف هللا فيصبح الحريف، التأويل ملنهج استعماًال أو للتجسيم خضوًعا ا إمَّ والجهة،
يشء. يف واملجسمة املشبهة عن السنة أهل يفرتق ال ثَمَّ وِمْن جلوًسا، عليه يستوي العرش،

التأويل. ملنهج واستعماًال للتنزيه اتِّباًعا والجهة املكان ينفي والثاني
فإذا العرش. عىل مستويًا هللا ويصبح والجهة املكان ويتحدد التجسيم افرتاض يظهر
يف الرئيسية املشكلة تربز ثم للمكان.33 تجسيم العرش فإن للمعبود، تجسيًما املكان كان

ص٢٤–٢٧. الكالم، بحر 28

ص١٨٢. التوحيد، كتاب 29

30

ح��ك��م ك��ل ال��ل��وح وال��ك��ات��ب��ون ال��ق��ل��م ث��م وال��ك��رس��ي وال��ع��رش
اإلن��س��ان أي��ه��ا ع��ل��ي��ك ي��ج��ب اإلي��م��ان وب��ه��ا الح��ت��ي��اج ال

ص١٤. الجوهرة،
ص١٤٧–١٥٣. ج٢، الفصل، 31

ص٢٢-٢٣. الكالم، بحر 32

تحرك بأن املكان حدث ثم مكان يف ال هللا كان العرش، هو املكان أن من الهشامية رأي هو هذا 33

أيًضا وهو ص١١٥–١١٧). ج٢، مقاالت، ص١٠٢؛ ج١، (مقاالت، العرش هو واملكان فيه، فكان الباري

216



بالنفس القيام سابًعا:

عنه؟ منفصل أو له مماس أو به متحد هو هل بالعرش؟ املعبود صلة ما وهي الصورة هذه
يكون فكيف له مماًسا املعبود كان وإذا سواه؟ بيشء املعبود يتحد كيف به متحًدا كان فإذا
يتصور فكيف عنه، منفصًال كان وإذا واالنفصال؟ االتحاد بني وسط هو هل التماس؟
كونه عن فضًال للثنائية رصيح تأكيد واالنفصال التوحيد؟ يمنعه «هللا» يف ثنائي تركيب
يف اتحاد؟34 دون منه منفصًال العرش عىل مستويًا املعبود يكون كيف إذ عمليٍّا، مستحيًال
املؤلَّه يكون عندما البينونة صفة االستواء يعني حينئٍذ العرشإىلصفة. ل يُؤوَّ قد الحالة هذه
وقد الذات. صفات من صفة هي بل العزلة، البينونة تعني ال منه. بائنًا العرش عىل مستويًا
ويكون لإلله العرش يتسع كيف العظمة. يف إمعانًا الزيادة مقدار يُقاس ثم العرش يفضل
يستوفيه؟35 وال كريسضيق عىل اإلنسان يجلس فكيف متناهية، املسافة كانت فإذا قدره؟
العرش عىل الجلوس فيصاحب صوتية، صورة املرئية الحمل صورة تصاحب وقد
شخص من عتيق كريس عىل الجلوس فعل من العرش عن صادرة أصوات أي أطيط،
عن سمعي إعالن وهو واطمئنان، وأمن وتؤدة، هدوء يف عليه يهبط رزين متزن

لعرشه موازيًة عروًشا العرش بإزاء خلق ولو له. مكانًا العرش كل اعترب الذي كرام بن محمد رأي
مكان، دون مكان يف فاهلل ص٢١٦-٢١٧). (الِفَرق، كلها منها أكرب ألنه له مكانًا كلها العروش لصارت

ص٦٥). (الِفَرق، العرش. هو مكانه وإن
عىل ليس ببينونة بل غريه، ملكان خاٍل وأنه بعزله، ال فيه بائن العرش عىل املعبود أن البعض يرى 34

بينه إن (الكرامية) الهيصم بن محمد وقال ص٢٦٢). ج١، (مقاالت، الذات صفات من والبينونة العزلة،
الفوقية وأثبت واملحاذاة. التحيز ونفي أزلية ببينونة للعالم مباين وإنه يتناهى، ال بعًدا العرش وبني
مع الحكم بن هشام ويرى ص١٩). ج٢، واملماسة، املجاورة ونفي ص١٢–١٤؛ ج٢، (امللل، واملباينة
األشياء فوق وأنه له، مماس أنه بمعنى إال العرش عىل هو وال األشياء يف ليس املعبود أن املجسمة بعض
يفضل وال العرش، عىل يفضل ال له، مماس العرش عىل فاهلل فوقها. أنه من أكثر األشياء وبني بينه ليس
ص٢٥٧– ص١٠٤، ج١، (مقاالت، يملؤه والعرش العرش، يحتويه له، مماس العرش مكانه عنه، العرش
جسم املعبود أن كرام بن محمد ويرى ص١٣٤). ج٢، امللل، ص٢٢٨؛ ص١٦٥، ص٦٧، الِفَرق، ٢٦١؛
أصحابه وأبدل له. مماس وهو مكانه العرش عرشه. يالقي منها التي والجهة تحته، من ونهاية حد له
أسفل، إىل العرش يحيط أنه إال العرش وبني بينه جسم وجود يصح ال ألنه املالقاة بلفظ املماسة لفظ
عرشه عىل يزيد ال املعبود بأن املماسة أصحابه بعض وفرس لفظها. عن امتنعوا التي املماسة يعني وهذا
ص٢١٦-٢١٧، (الِفَرق، العرش كعرض عرضه يكون أن يقتيض وهذا العرش، عىل يشء من يفضل وال

ص٢٥-٢٦). الكالم، (بحر العرش عىل استقر أي استوى الكرامية: بعض وقال ص٣٣٣).
مسافة أو الكرامية)، (العابدين، متناهية بمسافة عنه بعيًدا وقيل أصابع، أربعة بقدر العرش يُفصل 35

ص٦٧). اعتقادات، ص١٦٢؛ ج٢، (الدواني، (الهيصمية) متناهية غري
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يحدث كما له وإجالًال تعظيًما املعبود بجوار العرش عىل النبي يوضع وأحيانًا الجلوس.36
األشخاص وإجالل الحساب. يف يشاركه هللا يمني عىل يقعد فاملسيح األديان. تاريخ يف عادًة
الحد وإنزال الشخص، إىل بالنسبة األعىل الحد إىل األدنى الحد ورفع التأليه لعواطف تابع
للتعظيم شعبية صورة العرش أن والحقيقة املعبود.37 إىل بالنسبة األدنى الحد إىل األعىل
من ذلك وغري للضيف، الصدارة ومجلس العروس، وعرش امللك، عرش فهناك واإلجالل.
ينفذها مطلقة إرادة من عنه تعرب وما وبالط وتاج عرش من تحتوي وما امللكية الصور

للعصيان. أو للطاعة طبًقا وعقاب ثواب ويتلوها الرعية، الرسل
مثل الحملة يكن لم إن حملة للعرش فيصبح التعيني، يف ويزداد املكان، يتضاعف ثم
مظلة بناء فبعد الديني. الفن يف واضح هو كما واإلجالل التعظيم يف زيادة وذلك العرش.38
عىل البابا يجلس الدينية العادات ويف الكروبيون. يحملها الخروج، سفر يرويها كما موىس
وكما القبيلة. أفراد يحمله املحفة عىل القبيلة رئيس يجلس كما القساوسة. يحمله العرش،
عن تعبري الحمل األعناق. عىل محمول وعرشه عرشه، عىل محموًال يجلس أن فرعون اعتاد
وعندما األصدقاء نعوش األصدقاء يحمل عندما املمات يف أو الحياة يف ا إمَّ والجالل، العظمة
وقد رشيف. واملحمل رشيف، فاملحمول األخري، الوداع يف العظام قادتها الشعوب تحمل
يُحَمل كما املبارش للتعظيم صورة وهي العرش، توسط دون مبارشًة هللا الحملة تحمل
ويحتاج أركان، أربعة ذو العرش ألن ربما ثمانية، وعددهم محفة. بال األعناق عىل الزعماء
يتعامل ال ألنه مالئكة؛ والحملة التعظيم. يف زيادًة واحد حامل إىل وليس حاملني إىل ركن كل
ووزراؤه، ورسله وسدنته، وخدامه وبطانته امللك حاشية هم الذين املالئكة إال املعبود مع
يف يبالغ وقد امللوكية. الصفات بعض يف ويشاركونه طبقته، ومن للرعية، أوامره يعلنون

أحيانًا تئط التي هي املالئكة إن وقيل الرجل، كأطيط عليه ثقل إذا أطيط للعرش املجسمة بعض عند 36

ص١٣٨). ج٢، امللك، ص٢٦١-٢٦٢؛ ج١، (مقاالت، العرش عىل هللا عظمة وطأة من
العرش عىل معه بنيه يُقِعد وأنه باملعبود، يمتلئ لم العرش أن الحديث ينتحل من بعض يرى 37

ص٢٦٠). ص٢٠٤، ج١، (مقاالت،
رجاله تحمله الكركي أن كما منهم أقوى وأن كالكركي هللا يحملون العرش حملة أن اليونسية ترى 38

الِفَرق، ص١٠٦؛ ج١، (مقاالت، محموًال يكون ال هللا ألن العرش؛ تحمل فالحملة رجليه. من أقوى وهو
العرش يحملون املالئكة وأن العرش عىل مستقر الباري أن الطاق شيطان ويرى ص٢٧٠). ص٢٢٨،
دقتها مع تحمل التي الديك كرجل القوي يحمل قد الضعيف ولكن هللا. إىل بالنسبة ضعفاء كانوا وإن

ص٩٥). (اعتقادات، الديك جسم
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أصناف، لدينا فيصبح آخر، صنف من الثمانية املالئكة من مالك كل فيكون التعظيم،
من ال األوزان من املقياس يكون وقد ممل.39 تكرار الصنف وحدة ألن التنوع؛ يف زيادًة
عن الوزن ويعرب واتساع. مساحة ذا منه أكثر وكيل مقدار ذا املعبود فيكون املساحات،
وإذا غاضب، أنه الحملة فتعلم العرش عىل يثقل يغضب فعندما النفسية. املعبود حاالت
بالثقل، األوزان بلغة عنه يعرب فالغضب مرسور. أنه الحملة فتعلم العرش عن خف رس
«قلبي ويقول ثقيل أنه شعر اإلنسان حزن إذا نفسيتان. حالتان وهما بالخفة. والرسور
فرًحا األرض تسعه ال طائر أنه شعر ُرسَّ وإذا كتفيه، عىل كلها األرض يحمل وأنه ثقيل»،

الهواء».40 يف طائر أني «أشعر ويقول:
فإثبات للتجسيم، املقارب التشبيه يف والهشامية الكرامية عن السنة أهل يفرتق وال
عىل يستوي فاهلل التشبيه، إىل األمر نهاية يف يؤدي لآليات الحريف التفسري مع الصفات
الصفات ُجعلت املمقوت والتشبيه الفظ التجسيم يف الوقوع من فتحرًُّزا ذلك ومع العرش.41
تكون وبالتايل الخلف، إىل وخطوة األمام إىل خطوة للكيفية، ونفيًا للصفات إثباتًا كيف، بال
عنه والسؤال واجب، به واإليمان مجهول، والكيف معلوم، «االستواء املشهورة مالك عبارة

رابع: صحيح وموقف أوىل أخطاء ثالثة عىل تحتوي بدعة»

طريق عن إال معلوًما يكون وال فيه، الِفَرق اختلفت ملا وإال معلوًما، االستواء ليس (١)
العظمة أو القدرة أو االستيالء بمعنى لالستواء املجازي والتأويل الفنية والصور التنزيه

إلخ. …

ويوافق ص٢٦١-٢٦٢). ج١، (مقاالت، أصناف ثمانية اآلخر البعض وعند أفالك، ثمانية البعض عند 39

والكريس، السبع السموات لعلها ثََماِنيٌَة﴾ يَْوَمِئٍذ َفْوَقُهْم َربَِّك َعْرَش ﴿َويَْحِمُل آية: بدليل ذلك عىل حزم ابن
ظاهًرا ليس التأويل هذا أن مع الخرافة، دون بالظاهر ويلتزم مالئكة، ثمانية ولعلها أجرام، ثمانية فهي

ص١٢٧). ج٢، (الفصل، َحْوَلُه﴾ َوَمْن اْلَعْرَش ﴿يَْحِملُوَن بآية: الحملة ويؤيد الخرافة، إىل وأقرب
(الِفَرق، عليها الرحمن ثقل من السموات انفطار معنى وهو بالثقل، معبوده كرام ابن وصف 40

خف، ريض وإذا كواهلهم عىل ثقل غضب إذا حملة تحمله الباري أن املجسمة بعض ويرى ص٤١٨).
ولكن الحملة، تحمله وال يخف، وال يثقل ال املعبود أن اآلخر البعض ويرى رضاه. من غضبه فيتبيَّنون

ص٢٦١-٢٦٢). ج١، (مقاالت، الحملة وتحمله ويثقل يخف الذي هو العرش
املؤلَّه أن القطان سعيد بن هللا وعبد الحديث وأصحاب األشعري رأسهم وعىل السنة أهل عامة عند 41

ص٢٦١–٢٦٤، ص٣٢، ج١، مقاالت، ص٣١–٣٥؛ ص٩، (اإلبانة، يشء كل وفوق العرش، عىل مستٍو
ص٢٩٧). املواقف، ص٦٣-٦٤؛ ص٢٤–٢٦، الكالم، بحر ص٣٢٠–٣٢٥؛

219



(٢) الثورة إىل العقيدة من

التقليد دون واالستدالل النظر عىل تقوم التي العلم لنظرية مضاد واجب به اإليمان (٢)
واإلذعان. والتسليم

التشبيه بصدد نعد لم ألننا مجهوًال، الكيف يكون فال معلوًما، االستواء دام ما (٣)
نظرية أركان أحد الجهل وليس املعرفة. العلم ووظيفة والداللة، املعنى أمام بل الحيس

والوهم. والظن والتقليد كالشك العلم مضادات من بل العلم،
اللغة لقواعد إغفاًال مشكلة إثارة ألنها بدعة؛ عنه السؤال أن فهو الصحيح ا أمَّ (٤)
ويستطيع املسلمني، صالح تمس وال البلوى، بها تعم ال قضية أنها كما املجازية. وللمعاني
واملغريات املوريات أو َوأَبٍّا﴾ ﴿َوَفاِكَهًة يف: األَبَّ أو االستواء يعرف أن دون يموت أن اإلنسان
* نَْقًعا ِبِه َفأَثَْرَن * ُصبًْحا َفاْلُمِغريَاِت * َقْدًحا َفاْلُموِريَاِت * َضبًْحا ﴿َواْلَعاِديَاِت يف:
* َلَشِهيٌد ذَِلَك َعَىل َُّه َوإِن * َلَكنُوٌد ِلَربِِّه اْإلِنَْساَن ﴿إِنَّ َجيًِّدا يعلم أنه مع َجْمًعا﴾، ِبِه َفَوَسْطَن

َلَشِديٌد﴾.42 اْلَخرْيِ ِلُحبِّ َُّه َوإِن

هو فاملكان التنزيه.43 أجل من االستواء آليات املجازي التأويل إال إذن سبيل ال
تقول كما القدرة قبضة يف والوقوع والتسخري االحتواء أو االستيالء هو واالستواء التدبري،
املكان يعني قد طوعه.44 تحت العباد دخول عند مملكته» عىل األمري «استوىل العرب:

(مقاالت، كيف بال عرشه عىل اآلخرة يف نراه العرش، عىل مستٍو مكان، يف هللا ذات أن األثري زهري عند 42

ص٢٥-٢٦). الكالم، بحر ص٤١؛ ص٢٥، اإلنصاف، ص٣٢٦؛ ص٢٦٠–٢٦٤، ج١،
فريى التأويل. يخافون الوقت نفس ويف ظواهرها عىل اآليات أخذ خطورة السنة أهل بعض يدرك 43

(اإلرشاد، عاقل» بها يبوء ال فضائح «وانتزعوا الظاهر: عىل اآليات هذه إجراء عيوب مثًال الجويني
قول والثاني املجسمة، قول األوَّل لالستواء، تأويالت أربعة يعطي فإنه حزم ابن ا أمَّ ص١٦٠-١٦١).
كالب)، بن هللا (عبد االعوجاج نفي ومعناه ذات صفة أنه األشعري قول والثالث االستيالء، وهو املعتزلة
الثالثة املعاني حزم ابن ويرفض إليه. الخلق انتهاء بمعنى فعل صفة أنه حزم ابن رأي وهو والرابع
ص١١–١١٦؛ ج٥، ص١٢٧، ص١١٥–١١٧، ج٢، (الفصل، األوامر تنفيذ لديه فيعني الحمل ا أمَّ األوىل،

ص١٣٦). املحصل،
الشاعر: قول معنى وهو 44

م��ه��راق ودم س��ي��ف غ��ي��ر م��ن ال��ع��راق ع��ل��ى ب��ش��ر اس��ت��وى ق��د

220



بالنفس القيام سابًعا:

فالتنزيه التقوى. إىل األقرب وهو والكريسالعلم، امللك، العرش يعني قد واملعية.45 الحضور
للتجسيم تجنُّبًا الصفات نفي يشء، كل نفي يتم قد التقوى يف وإمعانًا عقيل. تقي موقف

األساس.46 من للقضية وحالٍّ والتشبيه

ص٢٦١-٢٦٢؛ ص٢١٧-٢١٨، ج١، (مقاالت، والجبائي؛ والجعفرين الهذيل أبي رأي هو وهذا
املعتزلة وعند ص١١٤-١١٥). ج٢، الفصل، ص٢٢٦-٢٢٧؛ الخمسة، األصول رشح ص٢٩٧؛ املواقف،
ص٣٢–٣٥). (اإلبانة، مكان كل يف هللا وأن والقهر وامللك االستيالء يعني االستواء والحرورية والجهمية
َخْمَسٍة َوَال َراِبُعُهْم ُهَو إِالَّ ثََالثٍَة نَْجَوى ِمْن يَُكوُن و﴿َما ُكنْتُْم﴾، َما أَيَْن َمَعُكْم ﴿َوُهَو آية: معنى وهو 45

ص١٦٠-١٦١. الجويني، يفرسها كما َساِدُسُهْم﴾، ُهَو إِالَّ
فوق أو فوقه هللا يكون وأن والعرش الكريس أنكروا كما السماء، يف هللا يكون أن الجهمية أنكر 46
(التنبيه القذرة األمكنة يف حتى مكان كل يف هللا السماء. إىل استوى قد هللا يكون أن وأنكروا السموات.
(الِفَرق، لذاته مكانًا ال لقدرته إظهاًرا العرش خلق هللا إن عيل: قال وقد ص١٣٣). ص٩، والرد،
وال يشء يف وال يشء من ليس أنه تعرف أن أحرف: ثالثة التوحيد أن الصادق جعفر وعن ص٣٣٣).
وصفه فقد يشء يف أنه وصفه ومن فيكفر مخلوق أنه وصفه فقد يشء من أنه وصفه من ألن يشء؛ عىل
الكالم، (بحر فيكفر محمول محتاج بأنه وصف فقد يشء عىل أنه وصف ومن فيكفر فيه محدود أنه
«عروش»، جمًعا مرات ٣ منها الوحي، أصل يف مرة ٣٣ ومشتقاته «العرش» لفظ ورد وقد ص٢٥-٢٦).
مرة، ٢١ هلل اللفظ استُعمل وقد «يعرشون». فعل ومرتني «معروشات»، سالم مؤنث جمع صفة مرتني
مرات: ٧ إال يظهر ال االستواء معنى ولكن باهلل. متعلق بالفعل أنه عىل يدل مما مرة، ١١ ولإلنسان
َعَىل ﴿الرَّْحَمُن ،(٤ :٥) ،(٤ :٣٢) ،(٥٩ :٢٥) ،(٢ :١٣) ،(٣ :١٠) ،(٥٤ :٧) اْلَعْرِش﴾ َعَىل اْستََوى ﴿ثُمَّ
ملعنى مضاد وهو اْلَعْرِش﴾ ﴿َربُّ يف برب مقرونًا مرات ٦ أيًضا ورد وقد .(٥ :٢٠) اْستََوى﴾ اْلَعْرِش
،(٢٦ :٢٧) ،(٨٦ :٢٣) ،(١٢٩ :٩) اْلَعِظيِم﴾ اْلَعْرِش َربُّ ﴿َوُهَو واإلضافة: امللكية بمعنى بل االستواء،
،(٨٢ :٤٣) ،(٢٢ :٢١) يَِصُفوَن﴾ ا َعمَّ اْلَعْرِش َربِّ ِهللا ﴿َفُسبَْحاَن ،(١١٦ :٢٣) اْلَكِريِم﴾ اْلَعْرِش ﴿َربُّ
اْلَعْرِش ِذي إَِىل َالبْتََغْوا ﴿إِذًا والنسبة: واإلضافة امللكية معنى أيًضا وهو العرش»، «ذي بمعنى ويذكر
:٨١) َمِكنٍي﴾ اْلَعْرِش ِذي ِعنَْد ُقوٍَّة ﴿ِذي ،(١٥ :٤٠) اْلَعْرِش﴾ ذُو َرَجاِت الدَّ ﴿َرِفيُع ،(٤٢ :١٧) َسِبيًال﴾
تناٍه: أنه عىل يدل مما العرش يحملون أو العرش حول ويذكر ،(١٥ :٨٥) اْلَمِجيُد﴾ اْلَعْرِش ﴿ذُو ،(٢٠
يَُسبُِّحوَن َحْوَلُه َوَمْن اْلَعْرَش يَْحِملُوَن ﴿الَِّذيَن ،(٧٥ :٣٩) اْلَعْرِش﴾ َحْوِل ِمْن نَي َحافِّ اْلَمَالِئَكَة ﴿َوتََرى
َعَىل َعْرُشُه ﴿َوَكاَن الخلق: بداية يف املاء فوق مكان يف وحده العرش يذكر وقد ،(٧ :٤٠) َربِِّهْم﴾ ِبَحْمِد
ءٍ َيشْ ُكلِّ ِمْن ﴿َوأُوتِيَْت مرات): ٤) سبأ عرش فأولها للعرش، اإلنسانية املعاني ا أمَّ .(٧ :١١) اْلَماءِ﴾
ِبَعْرِشَها يَأِْتينِي ﴿أَيُُّكْم ،(٤٢ :٢٧) َعْرُشِك﴾ أََهَكذَا ِقيَل َجاءَْت ا ﴿َفَلمَّ ،(٢٣ :٢٧) َعِظيٌم﴾ َعْرٌش َوَلَها
هللا عرش بني ما وشتان .(٤١ :٢٧) َعْرَشَها﴾ َلَها نَكُِّروا ﴿َقاَل ،(٣٨ :٢٧) ُمْسِلِمنَي﴾ يَأْتُونِي أَْن َقبَْل
مما ًدا﴾ ُسجَّ َلُه َوَخرُّوا اْلَعْرِش َعَىل أَبََويِْه ﴿َوَرَفَع يوسف: أبوي إىل بالنسبة واحدة ومرة سبأ! وعرش
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والحركة املكان (3)

فاالستواء اللغة. يف املكان ظرف مقام يقوم مكان العرشمجرد ويصبح التشبيه يخف وقد
الجسم تحديد يف كعالم املكان يدخل ثم التحت.47 من أرشف الفوق كان ملا الفوق يعني
أبدي. خالد ألنه مكان دون محدود جسم ألنه مكان يف مكان، دون مكان يف املعبود فيكون
ألن بحركته املكان حدث ثم مكان يف ال كان إنه فيُقال نشوئيٍّا تفسريًا ذلك تفسري ويمكن

واألفعال. والصفات الجمع يف املجازي املعنى ويتضح للوالدين. الواجب واالحرتام العالية املكانة يعني
َمرَّ َكالَِّذي ﴿أَْو الخراب، بالدمار يوحي الذي ُعُروِشَها﴾ َعَىل ﴿َخاِويٌَة تعبري: يف مرات) ٣) الجمع ففي
َخاِويٌَة َوِهَي ِفيَها أَنَْفَق َما َعَىل يِْه َكفَّ يَُقلُِّب ﴿َفأَْصبََح ،(٢٥٩ :٢) ُعُروِشَها﴾ َعَىل َخاِويٌَة َوِهَي َقْريٍَة َعَىل
الجنة ذلك مقابل ويف .(٤٥ :٢٢) ُعُروِشَها﴾ َعَىل َخاِويٌَة َفِهَي َظاِلَمٌة ﴿َوِهَي ،(٤٢ :١٨) ُعُروِشَها﴾ َعَىل
ويعني مرتني، (١٤١ :٦) َمْعُروَشاٍت﴾ وََغرْيَ َمْعُروَشاٍت َجنَّاٍت َ أَنَْشأ الَِّذي ﴿َوُهَو باألشجار: املعروشة
يَْعِرُشوَن﴾ َكانُوا َوَما َوَقْوُمُه ِفْرَعْوُن يَْصنَُع َكاَن َما ْرنَا ﴿َوَدمَّ (مرتني): والسكن واالحتماء اإليواء الفعل
«استوى» لفظ ا أمَّ .(٦٨ :١٦) يَْعِرُشوَن﴾ ا َوِممَّ َجِر الشَّ َوِمَن بُيُوتًا اْلِجبَاِل ِمَن اتَِّخِذي ﴿أَِن ،(١٣٧ :٧)
إىل ا إمَّ العرش، دون االستواء مجرد منها ثالثة الوحي، أصل يف مرة ١٢ فقط الصيغة بهذه ورد فإنه
* َفاْستََوى ِمرٍَّة ﴿ذُو مجردة: أو ،(١١ :٤١) ،(٢٩ :٢) َماءِ﴾ السَّ إَِىل اْستََوى ﴿ثُمَّ (مرتني): السماء
القرب عالقة أو الرسول ووصف هللا وصف بني التفرقة يصعب حيث ،(٦-٧ :٥٣) اْألَْعَىل﴾ ِباْألُُفِق َوُهَو
َشْطأَُه أَْخَرَج ﴿َكَزْرٍع الزرع استواء ا إمَّ مجازي، بمعنى منها مرتني ولكن واملعراج. اإلرساء ليلة بينهما
آتَيْنَاُه َواْستََوى ُه أَُشدَّ بََلَغ ا ﴿َوَلمَّ اإلنسان: استواء أو ،(٢٩ :٤٨) ُسوِقِه﴾ َعَىل َفاْستََوى َفاْستَْغَلَظ َفآَزَرُه
الفعل مشتقات ا أمَّ العرش. عىل قاًرصا وليس باهلل ا خاصٍّ ليس استوى ففعل ،(١٤ :٢٨) وَِعْلًما﴾ ُحْكًما
كلها وهي مرة)، ١٤) الواو بتشديد «سوَّى» أي الخلق، يف االستقامة بمعنى ا إمَّ مرة)، ٧١) عديدة فهي
لألرض: واالستواء املساواة بمعنى مرات)، ٤) لإلنسان «استوى» لفظ يستعمل ثم هللا. أفعال من فعل
َعَىل َمَعَك َوَمْن أَنَْت اْستََويَْت ﴿َفِإذَا الفلك: ركوب أو ،﴾ اْلُجوِديِّ َعَىل َواْستََوْت اْألَْمُر َوُقِيضَ اْلَماءُ ﴿وَِغيَض
ُظُهوِرِه﴾ َعَىل ﴿ِلتَْستَُووا األنعام: ظهور ركوب أو ،(١٣ :٤٣) َعَليِْه﴾ اْستََويْتُْم ﴿إِذَا ،(٢٨ :٢٣) اْلُفْلِك﴾
٥٤) شيئني بني املساواة بمعنى ويذكر مًعا. ولإلنسان هلل يستعمل «استوى» فالفعل وبالتايل ،(١٣ :٤٣)
َعَليِْهْم ﴿َوَسَواءٌ االستحالة: يفيد الذي باإلمكان أو َواْلبَِصريُ﴾، اْألَْعَمى يَْستَِوي ﴿َوَما باملنع: ا إمَّ مرة)،

إلخ. … (٩ :٢) تُنِْذْرُهْم﴾ َلْم أَْم أَأَنْذَْرتَُهْم
املجسمة جميع اتفق وقد ص٢٢). اإلقدام، نهاية ص١٠٤؛ (التمهيد، فوق بجهة هللا أن الكرامية أثبت 47
مقاالت، ص١١٤؛ (التلخيص، فوق جهة يف أنه الهيصم ابن وقال جهة. يف هللا أن عىل كرام ابن وأصحاب
ص١٠٨). املرام، (غاية جهة يف هللا أن عىل املشبهة مع الحشوية بعض واتفق ص٢١٧-٢١٨). ج١،

ص١٦٣). ج٢، (الدواني، الجهة إثبات من أيًضا السنة أهل بعض وقارب

222



بالنفس القيام سابًعا:

املكان واعتبار بالحركة املكان ارتباط العرصمن لثقافة طبًقا مكان يف إال تكون ال الحركة
فأكثر، أكثر املؤلَّه يتضخم ثم مكان. كل يف املؤلَّه فيصبح املكان يطلق وقد الحركة.48 عدد
يف تعني مكان» كل «يف أن حني يف األماكن، جميع عن فائًضا فيصبح التعظيم، يف زيادًة
مكان دون مكان يف ليس هللا إن فيُقال سلبًا املكان يطلق وقد األماكن.49 حفظ التنزيه
وهللا والحد واملجاورة واملماسة بالتجسيم يوحي فاملكان اإلطالق، عىل مكان أي يف وليس
فإنه يُرى، ال فإنه جسًما ليس أنه وكما الخلق.51 قبل زمان وال مكان فال كذلك.50 ليس
بالتحديد يوحي فاملكان شيئًا. يماس وال يشء يف يحل وال جهة يف وال مكان يف ليس أيًضا
من الشعور نقل التنزيه استطاع ثَمَّ وِمْن والجسمية. الشيئية ويفرتض واملماسة والحركة
من درجة أقىص اإلطالق عىل املكانية ونفي له. التوازن وإعادة املكان خارج إىل املكان
التطهري. عىل قائمة نظرة أو عقيل صويف وباعث خالصة عاطفة عىل قائمة التنزيه درجات
هللا فيكون الزمان، إىل املكان تحويل أسهل ما نقص. كل من خاٍل وهللا نقص، املكان
عند طريق أفضل ويظلُّ باملكان.52 الزمان الرتباط نظًرا نهاية، وال له أول ال أبديٍّا، أزليٍّا

بحركته املكان حدث ثم مكان ال يف كان مكان. دون مكان يف معبوده أن الحكم بن هشام يرى 48

محدًدا جسًما دام ما هللا أن البعض ويرى ص٦٥). الِفَرق، ص٢٦٠–٢٦٤؛ ص١٠٢، ج١، (مقاالت،
ص١٦٣). ج١، (مقاالت، مكان دون مكان يف يكون فإنه لنا مقابًال

البكرية وقالت ص٣٣٣). (الِفَرق، مكان يحويه ال السنة أهل عند ص٢٦٠. ص٢٥٨، ج١، مقاالت، 49

العلم معنى عىل ال ووجوًدا، ذاتًا مكان بكل إنه النجار وقال ص٣١٨). ج١، (مقاالت، مكان كل يف إنه
ثََالثٍَة نَْجَوى ِمْن يَُكوُن ﴿َما بآيات: مكان كل يف هللا بأن املعتزلة ت واحتجَّ ص١٣٢). ج١، (امللل، والقدرة
ج٢، (الفصل، والطاعة والقرب التدبري فالنجوى اْلَوِريِد﴾، َحبِْل ِمْن إَِليِْه أَْقَرُب ﴿َونَْحُن َراِبُعُهْم﴾، ُهَو إِالَّ

ص٢٦٠). ج١، مقاالت، ص١١٤-١١٥؛
ص٧٦-٧٧. الدِّين، أصول 50

ص١١٧). ج٢، الفصل، ص٣٢٥؛ ج١، (مقاالت، القطان سعيد بن هللا عبد أصحاب رأي هو هذا 51

ويجتمع ص١٦٣). ج٢، (الدواني، فيها ساكن هللا أن هللا بيت الكعبة أن يعني ال إذ رضوري. التأويل 52
زفر وأبو سليمان بن وعبَّاد الفوطي هشام منهم املعتزلة من فريق يرى إذ السنة. وأهل املعتزلة ذلك عىل
ص٢٦٠). ص٢١٧-٢١٨، ج١، (مقاالت، له نهاية ال وأنه عليه، يزل لم ما عىل هو بل مكان، يف ال هللا أن
الجعفرين وعند ص٢٦٠). ج١، (مقاالت، مكان دون مكان يف يكون أن فرقها بجميع املعتزلة وأنكرت
(الِفَرق، مكان يحويه ال السنة أهل عند وهللا لألماكن. وحافظ مدبر أنه مكان» «بكل تعني واإلسكايف
النسفية، ص٢٧٩؛ املرام، غاية ص٤١-٤٢؛ (اإلنصاف، بالجهات االختصاص عن يتقدَّس فاهلل ص٣٣).
ص٣٣٠). املسائل، ص٢٥-٢٦؛ االقتصاد، ص١٨٧؛ األكرب، الفقه ص٦٤-٦٥؛ التفتازاني، رشح ص١٤؛
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

املكان الرتباط نظًرا السنة أهل فيه ويشاركهم النفي، طريق أي التنزيه، طريق هو املعتزلة
مكان ليسيف املكان.54 عن هللا تنزيه يف الصوفية يتبعه الذي الطريق نفس وهو بالزمان.53
بني يجمع بالعام مرتبًطا التأليه ويظل مًعا. والكائنية بالتجزئة يوحي ذلك ألن مكان دون
ذلك ألن مكان يف ليس وهو والصورة.55 املادة والواقع، العقل والحارض، الغائب الطرفني،
يف ال بأنه والقول أخرى. ناحية من العامة واملكانية ناحية من والحلول بالتجسيم يوحي
املكان بني الوجود ثنائية رفض وهو واحد، شعوري أصل إىل يرجع مكان كل يف أو مكان
لذاته. محو مكان كل يف بأنه والقول املكان من له محو مكان يف ال بأنه فالقول والالمكان.

املحو. يكون الحالتني كلتا ويف
للحوادث، واملشابهة الحدوث نفي عىل األدلة مثل الجهة لنفي أدلة السنة أهل ويورد
ال عقلية حجج كلها وهي واالحتياج، واالفتقار لالختصاص املحل يف القائم حاجة وهي
محتاج التمكن املكان، ِقَدم للزم مكان يف كان لو مثل: الشعوري مستواه يف املوضوع تحل
وكالهما كله يف أو بعضه يف ا إمَّ لكان مكان يف كان لو التمكن، عن مستغٍن واملكان مكان إىل
املكان آيات تأويل ويمكن باطل.56 وكالهما ينقسم ال أو ينقسم ا فإمَّ جوهًرا كان لو باطل،

تجوز وال مكان، به يحيط وال وتحت، وفوق وأمام وشمال يمني بذي وال جهات بذي «ليس مثل: 53

ج١، (مقاالت، الجهات» يف ذهاب وال بمساحة يوصف وال األماكن، يف الحلول وال العزلة وال املماسة عليه
ص٢١٦).

يأخذه وال ند، يزاحمه وال حد، يقابله وال تحت، يقيه وال فوق يظله «ال التحقيق: أهل بعض قال 54

ليس» يفقده وال مكان، يوجده وال كل، يجمعه وال بعد، يفنيه وال قبل، يظهره وال أمام، يجده وال خلف،
ص٤٢). (اإلنصاف،

ص٩٧، والرد، (التنبيه السماء إىل استوى يكون أن أو األرض دون السماء يف هللا يكون أن جهم أنكر 55
والرد، (التنبيه القذرة األمكنة يف حتى مكان كل يف أنه الجهمية من فريق وعند ص١٣٣). ص١٠٤،
﴿َوُهَو واحتجوا: ص١١٥-١١٦). والرد، (التنبيه موضوعه من يزول وال يشء منه يخلو ال هللا ص٩٧).

ص٢٦-٢٧). الكالم، (بحر إَِلٌه﴾ اْألَْرِض َوِيف إَِلٌه َماءِ السَّ ِيف الَِّذي
املحصل، ص١٠٩–١١٤؛ اإلقدام، نهاية ص٢٥–٢٩؛ االقتصاد، ص٢٧٠–٢٧٣؛ املواقف، 56

واألدلة ص١٩٣–٢٠٠. املرام، غاية ص٣١–٣٣. العالم، ص٣٥٢-٣٥٦. املسائل، ص١١٣-١١٤؛
األئمة، بعض وأقوال والسنة الكتاب من بظواهر هنا يتمسك قد الخصم «ولعل شيئًا، تثبت ال هنا النقلية
نشغل ولم عنها، اإلعراض آثرنا فلهذا القطعية، املسائل يف استعمالها يسوغ وال ظنية بأرسها وهي
(د) األدلة، ثامنًا العلم، نظرية الثالث، الفصل أيًضا: انظر ص٢٠٠). املرام، (غاية بإيرادها» الزمان

النقلية. األدلة
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بالنفس القيام سابًعا:

وذاته لألماكن حافظ بمعنى أو مدبر أنه تعني مكان كل أن بمعنى ا إمَّ املعتزلة فعل كما
الجهة، هي املكان كان وملا عليه. يزل لم بمعنى مكان يف ال تأويل وكذلك مكان.57 كل يف
فالسماء ودعاءً.58 هللاطلبًا إىل نظًرا السماء إىل يديه اإلنسان يرفع األدنى، من أرشف واألعىل
الصورة تتغري وقد أمرها. عىل املغلوب أو السيطرة املجتمعات يف السفل واألرض العلو رمز
الرتاب من حفنة وأخذ األرض، وتقبيل السماء، إىل وليس األرض إىل املحتلني بنظر اآلن
الديني. الفكر مع العلمي الفكر يتصارع املكان مبحث يف أنه والحقيقة لألرض. تقديًسا
ملسائله حل ال إلهيٍّا موضوًعا الديني الفكر ويريده طبيعيٍّا، موضوًعا العلمي الفكر يريده
واختالفها التأليه لعواطف طبًقا إال مكان يف ال أم مكان كل يف أم مكان يف املعبود هل مثل
قطبي إظهار إال هدف وال لها حل ال عقلية تمرينات مجرد وهي والتنزيه. التشبيه بني
الطبيعيات من باالنتقال إال الجهة مسألة تحل ال وباملثل والتنزيه. التشبيه بني الشعور
الداخل. إىل الخارج من أو الذات إىل املوضوع من أو الزمان إىل املكان من أو التصوف إىل
يف أصلها إىل املكانية تعود ثَمَّ وِمْن الصوفية. يقول ما عىل الشعور يف املكان يكون فقد
خارجي عالم عىل تدل ال املكان فمقولة خالصة. شعورية تجربة املعبود ويصبح الشعور،
وتحديد للعالم تجسيم املكان العالم. يف الشعور تواجد عىل تدل بل به، املوضوعات توجد

للفعل.59 ومحل النشاط مكان العالم أن حني يف له، وتعني
املعبود يكون حينئٍذ باملكان. يرتبط أن دون الجسم يف وحده الحركة عامل يدخل ثم
الزوال تعني ال التجسيم يف فالحركة ويقعد.60 يقوم ويسكن، يتحرك ويجيء، يذهب جسًما

(مقاالت، زفر وأبي وعبَّاد الفوطي رأي والثاني والجبائي، واإلسكايف والجعفرين الهذيل أبي رأي ل األوَّ 57
ص٧٧-٧٨). الدِّين، أصول ص٢٦٢؛ ص٢١٧-٢١٨، ج١،

َحبِْل ِمْن إَِليِْه أَْقَرُب ﴿َونَْحُن مثل: مكان، كل يف هللا وجود عىل بها املستدل اآليات معنى هو وهذا 58

َوَال ذَِلَك ِمْن أَْدنَى َوَال َساِدُسُهْم ُهَو إِالَّ َخْمَسٍة َوَال َراِبُعُهْم ُهَو إِالَّ ثََالثٍَة نَْجَوى ِمْن يَُكوُن ﴿َما اْلَوِريِد﴾،
ومن الكيف، إىل الكم ومن الزمان، إىل املكان من املسألة نقل أي َكانُوا﴾، َما أَيَْن َمَعُهْم ُهَو إِالَّ أَْكثََر

ص٥). (االنتصار، التوتر إىل االمتداد
إنها فقال السماء، إىل فأشارت هللا؟ أين فسألها: إيمانها، يستيقن أن أراد جارية الرسول عتق أن بعد 59
الصالة: وختم والدعاء السؤال يف اليدين ومد الكفني بسط مثل وهذا ص٢٦–٢٨). (االقتصاد، مؤمنة

تُوَعُدوَن﴾. َوَما ِرْزُقُكْم َماءِ السَّ ﴿َوِيف
ويقوم مرة يقعد أخرى، تارة ويسكن تارة يتحرك جاء ذاهب جسم معبوده أن الحكم بن هشام يرى 60
الخيَّاط، يرويها كما عام، بوجه الرافضة مقالة وهي ص٢٥٧). ص١٠٢-١٠٣، ج١، (مقاالت، أخرى مرة
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

عكس وعىل حركة، واإلرادة باإلرادة، الخلق تم وقد اإلرادة. عن تعبري هي بل والتغري،
التغري. يف ال الثبات ويف الحركة يف ال السكون يف وعظمته هللا خلود تصوروا الذين الحكماء
النقص، مظاهر من مظهر أنها األول باأللوهية: عالقتها يف للحركة تصوران إذن هناك
مظهر الحركة أن واآلخر الحكماء. تصور وهو منها، أرشف الثبات وأن الزوال، تعني وأنها
وقد املجسمة. تصور وهو الثبات، من أرشف وأنها الزوال، تعني ال الكمال، مظاهر من
املجيء بني والقعود، القيام بني والسكون، الحركة بني األضداد، بني املجسمة معبود يجمع
الذين الحكماء عكس عىل األضداد بني تنشأ والحركة الحركة، منشأ هو فالتضاد والذهاب.
مظاهر من مظهر أنها ل األوَّ لألضداد، تصوران أيًضا إذن هناك له. ضد ال هللا تصوروا
مظاهر من مظهر أنه والثاني الحكماء، تصور وهو التضاد من أرشف التطابق النقصوأن
أكثر الروح حياة عىل تدل فالحركة املجسمة، تصور وهو التطابق من أرشف وأنه الكمال

السكون. عليها يدل مما
تعبري فالبطيء بالطفر. ال تدريجيٍّا يتحرك فإنه املعبود تحرك فإذا الحركة، وتفصل
العظيم والقائد امللك يسري والخفة. الطفولة عن تعبري الطفر أن حني يف والعظمة الجالل عن
قدرة عن تعبري القفز إن يُقال قد قفًزا. املجنون أو الشاب أو الطفل يسري حني يف ببطء،
قفًزا يعدو الريايضالذي عند أو املتوسطات يقفز الذي الذكي عقل يف الحال هو كما أعظم
كليشء تقبل الفنية الصورة ولكن اليونان.61 أساطري يف السلحفاة إىل بالنسبة أشيل لدى أو
فنان واملجسم الفنان. إحساسات عن تعرب بل واقع عن تعرب وال لها، الخالق لعواطف طبًقا
والحركة املكان ويتأكد صورة.62 يرسم أو شعًرا يقل لم وإن والصورة العبارة يستعمل

األشاعرة.63 عند الحال هو كما الذات، عىل زائدة الصفات إثبات بعد للذات كصفات

ص٨). ص٦، (االنتصار، وينتقل يزول ويثقل، يخف ويبعد، يدنو ويسكن، يتحرك معبودهم أن يرى إذ
ص٢٦٢-٢٦٣؛ ج١، (مقاالت، الزوال تعني ال والحركة لليشء. فعله هو معبوده حركة أن هشام ويرى
أراد ما فكان تحرك شيئًا أراد إذا هللا وأن حركته، إرادته أن سالم بن هشام ويرى ص١٣٤). ج٢، امللل،

ص٧٩). الدِّين، أصول ص١١١؛ ص١٠٨، ج١، مقاالت، ص١٣٤؛ ج٢، امللل، ص٦٩؛ (الِفَرق،
الحضارة روافد أحد أصبحت التي القديمة اليونان حضارة إىل بل الغرب، إىل إحالة ليست هذه 61

القديمة. الحضارات كل ورثت التي اإلسالمية
ص٣٦٢-٢٦٣). ج١، (مقاالت، الطفر عليه يجوز ال ولكن يزول أن يمكن معبوده أن السكَّاك يرى 62

هيثم بن عيل الحرضمي مالك وعند ص٢٦٢-٢٦٣). ج١، (مقاالت، غريه حركته املجسمة بعض عند 63

بالقدرة متناٍه وغري بالذات متناٍه وهو ص١١)، ج١، (مقاالت، حركته وهي غريه، هللا إرادة (الرافضة)
ص١٣٤). ج٢، (امللل،
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بالنفس القيام سابًعا:

وليس النصوص لظواهر اتِّباًعا واملجيء واإلتيان والصعود النزول السنة أهل ويثبت
النزول بنصوص وإيمانًا الذات عىل زائدة الصفات إثبات عن ناتج وهو بالتجسيم. قوًال
ينزل ويتحرك، يسكن ويذهب، يجيء ويهبط، يصعد فاملؤلَّه حرفيٍّا. تصديًقا لها وتصديًقا
بمعنى النزول املعتزلة ل ويُؤوِّ خلقه. من ويقرب القيامة يوم ويجيء الدنيا، السماء إىل
هو ما عىل املطلق الكامل واالستغناء واملرتبة الشأن علو عىل يدل مما والرحمة اللطف
يف التلطف يعني كما باملجاز. مملوء الوحي وأصل مجاز، فهو اللغة. استعمال يف معروف
أي َربَُّك﴾ ﴿َوَجاءَ يعني كما االنتقال. بمعنى النزول ويستحيل للتكرب، والرتفع الخلق حق
بُنْيَانَُهْم هللاُ ﴿َفأَتَى ويعني االنتقال. وليسبمعنى العدل وحكم الفصل هللاوقضاؤه أمر جاء
اإلقبال أو املجسمة أقوال عىل التهكم يعني وقد واستأصلهم. استهلكها أي اْلَقَواِعِد﴾ ِمَن
إىل العالم يف وأثره ذاته، إىل هللا أفعال لتحويل مقصودة مؤامرة هناك وكأن العباد،64 عىل

ويقرتب الدنيا، السماء إىل وينزل ومالئكة، القيامة يوم هللا يجيء الحديث وأصحاب السنة أهل عند 64

مكان إىل القيامة يوم هللا يجيء األثري زهري وعند ص٣٢٣). ج١، (مقاالت، يشاء كيف خلقه من
ص٣٢٦). ص٢٦٤، ج١، (مقاالت، منه خالية تكن ولم الدنيا السماء إىل وينزل منه خاليًا يكن لم
االقتصاد، ص١٥٢-١٥٣؛ ج٢، الفصل، ص١١-١٢؛ (اإلبانة، الحركة إلنكارهم املعتزلة األشعري ويهاجم
هللا ويجعلون للحركة املجسمة ر تصوُّ السنة أهل ويرفض ص١٤٢-١٤٣). املرام، غاية ص٣٢–٣٤؛
وحكم والفعل وقضاؤه هللا «أمر بمعنى املجيء الجويني ل ويُؤوِّ ص١١٢). ج٢، (الفصل، مختاًرا فاعًال
أساسه من املوقف حاسًما النزول املعتزلة وبعض جهم أنكر وقد ص١٥٩-١٦٠). (اإلرشاد، العدل»
يف «جاء» لفظ ذُكر فقد الوحي أصل يف ا أمَّ ص٨). اإلبانة، ص٩٥؛ ،١١٣ ص١١٢، والرد، (التنبيه
ا َصفٍّ َواْلَمَلُك َربَُّك ﴿َوَجاءَ هللا: مجيء عن تتحدث التي هي فقط واحدة آية مرة)، ٢٨٠) عديدة مشتقات
والسحرة الناس من وأحد وموىس والرسل محمد عن تتحدث فإنها اآليات باقي ا أمَّ ،(٢٢ :٨٩) ا﴾ َصفٍّ
خيش ومن وعيىس يسعى ورجل املدينة وأهل لوط وآل والبشري يوسف وإخوة وامللك واملعذورون
واألعمى، ويوسف، يسعى، جاء ومن واملنافقون، واملؤمنات واملؤمنون وإحداها وجنوده، وفرعون الرحمن
واملوعظة والخوف والوعد واألمر واألجل والهدى الحق جاء مثل: املعاني، تجيء كما والعصبة. واألنبياء،
أو األشخاص أحد يُضاف أن ويمكن إلخ. … والعذاب والفتح والنور والربهان والذكرى واملنة والنعمة
آية ٢٨٠ من يجدوا لم املتكلمني وكأن ذاته. وليس هللا ووعد هللا وأمر هللا رسول مثل هللا إىل املعاني
ال بما الناس إلشغال املعاني مجيء عن صمت مؤامرة ورضبوا هللا مجيء عن تتحدث واحدة آية إال
فقط مرتان منها مرة، ٥٥٧ القرآن يف ذُكر فإنه «أتى»، لفظ ا أمَّ دنياهم. شئون عن يبعدهم وما يفيد
أي ،(٢٦ :١٦) اْلَقَواِعِد﴾ ِمَن بُنْيَانَُهْم هللاُ َفأَتَى َقبِْلِهْم ِمْن الَِّذيَن َمَكَر ﴿َقْد مثل: فاعًال، فيها هللا يكون
الرُّْعَب﴾ ُقلُوِبِهُم ِيف َوَقذََف يَْحتَِسبُوا َلْم َحيُْث ِمْن هللاُ ﴿َفأَتَاُهُم وأيًضا: مفعول، له متعدٍّ فعل ألنه أهلكهم،
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فيه نظره ويتوقف العالم عن اإلنسان يغرتب حتى ذاته، عىل أفعاله وعكس نفسه عىل أثره
«األنثروبولوجيا» تحويل مؤامرة وهي والسالب، والناهب والقاهر للمسيطر العالم تارًكا

«ثيولوجيا».65 إىل

الرؤية (4)

الصفات وقبل للذات الوحيد الوصف بل وصف أول أنها عىل القدماء عند الرؤية تبدو
النقاش وحمية ألهميتها نظًرا الذات يف األوحد املوضوع وكأنها وتبدو ألهميتها. نظًرا

ثلث عىل تقارب التي األخرى االستعماالت تؤكد ما وهذا هلل، كفعل وأهلكهم بهم أحاط أي ،(٢ :٥٩)
أو السلطان أو األرض أو بآياته أو بأمره هللا يأتى مثل فاعال فيها هللا يظهر والتى (١٧٠ (حوايل املرات
أو والفضل الثواب أو والنبوة الحكمة أو املال أو البينة أو الخري أو الدرجة أو الرزق أو الناس أو الجنود
استعماالت الثلثني) (حوايل االستعماالت أغلب ولكن إلخ. … والعلم الحكم أو الكتاب أو والنعمة الهدى
الحركة بمعنى الرجال أو اآلباء أو مريم أو الرسول أو الساحر أو فرعون هو أتى فالذي خالصة. إنسانية
والعذاب والغاشية والسلطان والتدبر والدم واليقني واليوم والساعة والدهر الحق يأتي أو والقدوم.
إال يُذَكر فلم «صعد» ا أمَّ الحضور. بمعنى إلخ … والذكر والبأس واملوت والهدى والوعود والنار والجنة
أو كحركة هلل يشء منها وليس للعذاب، أو الضيق للصدر أو للكافرين أو الطيب للكلم ا إمَّ مرات، أربع
هللا وأن هلل، فعًال واحدة مرة وال توجد ال مرة، ٢٩٧ الوحي أصل يف ورد فقد «نزل» لفظ ا أمَّ فعل.
والروح والشياطني املالئكة يُنزل ، متعدٍّ كفعل يُنزل الذي هو بل الزم، كفعل يَنزل الذي هو بشخصه
واآليات واإلنجيل والتوراة والفرقان والقرآن مرة) ٣٠) الكتاب ينزل ثم والغيث، والربد مرة) ٢٧) واملاء
املائدة ينزل كما الحديث. وأحسن والسكينة والخري والربهان والنور والحق واألمر والتنزيل البينات
ا أمَّ (الكتاب). والروح (املاء) املادة ينزل فاهلل واملائدة. واألنعام والرزق واللباس والسلوى واملن والحديد
أو والجمع املثنى صيغة ويف هلل، واحدة مرة منها ليس مرة، ٩٧ ورد فقد كفعل، ومشتقاته «قام» لفظ
الدعوة وإقامة مرة)، ٤٠) الصالة» «أقاموا مثل: مجازية، االستعماالت أكثر هللا. عىل يجوز ال وكله األمر
أو الناس أو للرسول وأقلها والدين والوجه هللا وصور واإلنجيل والتوراة واإلشهاد والحساب والساعة
مرة، ٣١ الوحي أصل يف ذُكرت وصفاٍت وأسماءً أفعاًال ومشتقاته «قعد» لفظ أن كما كالجدار. األشياء
الذين أو الجهاد، عن وتخلفوا بالقعود رضوا الذين للقاعدين معظمها بل هلل، واحدة مرة منها ليس
من فعل وهو بالقرآن، املستهزئ أو املتحرس املخذول امللوم املذموم أو النار، يف والقاعدون وظلموا، كذبوا
والذين صدق، مقعد وجزاؤهم للقتال مقاعد ءوا تبوَّ الذين للمؤمنني االستعماالت وأقل الشيطان. أفعال

هللا؟ «قعود» من كله هذا فأين القاعدين، مع القعود عن النهي مع جنوبهم، وعىل قعوًدا هللا يذكرون
.Thélogie ou Anthopologie, la Renaissauce du Monde Arabe بحثنا: انظر 65
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املقدمات يف تبدو وأحيانًا العقائد. يف عليها املختلف املسائل أول وكأنها تبدو كما حولها.66
املؤلفات ويف والتحميدات.67 التسبيحات مع األوىل العواطف إعالن يف لها إثباتًا الخطابية
العدل موضوع وبعد والصفات األوصاف نهاية يف إحصاء أو عد بال الرؤية تُذكر املتقدمة
وعني وجه من التشبيه صفات وبعد وصفاتها الذات أوصاف بعض وتُذكر ترتيب.68 بال
كعبارات تظهر ما وكثريًا ونفور.69 وميل وحنق حقد من االنفعال وصفات واستواء ويد
بنفي متصلة هي حيث من وتُنفى لصفة.70 أو لوصف ذكر أو عقلية صياغة ودون إنشائية
وتجويز الِقَدم إثبات بعد األوصاف نهاية يف الصورة معرضنفي يف الرؤية وتُذكر الشبه.71
اليد وإثبات (النور) الشبه ونفي النفس وتجويز اليشء وتجويز الوحدانية وإثبات الوجود
تُذكر ثم الوحدانية.72 عىل والتدليل والذهاب املجيء تجويز وعدم والَقَدم واألصبع والساق
إبطال أبواب كأحد الرؤية تذكر وقد واالستواء.73 املكانية نفي وقبل أيًضا النهاية يف الرؤية
نهاية يف وتظهر النهاية يف الرؤية تظهر التوحيد أبواب ظهور بعد وحتى التشبيه.74
والبقاء واالستواء والوجه كاليد عليها75 املختلف الصفات وبعد السبعة الثبوت أوصاف
تنتهي قد الرؤية صفة ألهمية ونظًرا والعدل. الوحدانية وقبل اإلرادة، وصفات والِقَدم
النهاية يف الحسية كيفيتها ونفي الرؤية ذكر يُعاد وقد خاص،76 بحث يف الصفات بها
نهاية يف الرؤية موضوع ويظهر لصفة. ذكر أو عقلية صياغات دون إنشائية تعبريات يف
عرشة يف الذات ألوصاف إحصاء أول ويف به.77 يتصل وما الكالم موضوع قبل التوحيد

ص١٢–١٩. اإلبانة، 66
ص٤-٥. اإلقدام، نهاية 67

ص١٨٦. الفقه، 68
ص٢٥. اإلنصاف، 69
ص٤٢. اإلنصاف، 70
ص٣. الكالم، بحر 71

ص٢٣-٢٤. الكالم، بحر 72

ص٢٧–٢٩. الكالم، بحر 73

ص١٥٩–١٧٨. املرام، غاية 74

ص٢٧. اإلنصاف، 75
ص٥٩–٦٧. املعالم، 76

ص٣–٥. ج٣، الفصل، 77
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الجوهر ونفي الجسمية ونفي والبقاء والِقَدم الوجود بعد تاسع كوصف الرؤية إثبات يظهر
كسادس الرؤية وتُنفى العرش.78 عىل االستقرار عن والتنزيه الجهة ونفني العرض ونفي
وقبل العرض،79 ونفي الجسم ونفي الحاجة ونفي والِقَدم الوجود إثبات بعد للذات وصف
التجسيم نفي باب من الرؤية نفي يكون وهنا الحاجة.80 ونفي الوحدانية قبل أو الوحدانية
الجواز،81 باب من وليس هللا عىل يستحيل ما باب من أي الحوادث، ومخالفة والتشبيه
الوصف هذا يظهر ما وعادًة كله.82 أو اإلنسان وأبعاض التجسيم نفي مع عرًضا وتظهر
الجهة ونفي الجسم ونفي واليشء، والوجود والبقاء الِقَدم بعد الذات أوصاف نهاية يف
وقبل السلوب صفات نهاية يف تظهر والحلول.83 االتحاد ونفي الجوهر، ونفي والحيز
لغريها الذات ملشاركة نفي السلوب صفات ألن وذلك السبع، املعاني صفات الثبوت، صفات
املخالفة ونفي الجهة، ونفي الحلول، ونفي االتحاد، ونفي التحيز، ونفي تركيبها، ونفي
خامسوصف أنها عىل وتظهر للسلوب.84 ثماٍن صفات وهي واأللم، اللذة ونفي للحوادث،
كما بالذات.85 الحوادث وقيام واالتحاد والحلول والجسمية املشاركة نفي بعد التنزيه يف
ونفي الجسمية ونفي واملكان الجهة نفي بعد التنزيهات يف وصف سابع أنها عىل تظهر

ص٣٤–٤٠٠. االقتصاد، 78
ص٢٠٨–٢١٣. املحيط، ص٢٣٢–٢٧٧؛ الخمسة، األصول رشح 79

ص٣٣–٢٤٠. ج٤، املغني، 80
الطائفة هذه ملكاملة وجه فال التجسيم نفي يف الكالم أن قبل من بَيَّنَّا «وقد الجبار: عبد القايض يقول 81
بعد الرؤية نفي يف نتكلم وإنما محالة، ال يُرى أن لوجب قالوه ما وعز جل فيه ثبتت لو ألنه الرؤية؛ يف
نفى ملا أنه «اعلم أيًضا: ويقول ص٢٢٠). ج٢، (املغني، عرض» وال بجسم ليس أنه عىل الداللة إقامة
الحكم هذا الشتمال الرؤية بنفي أتبعه األحكام من منهما كالٍّ يختص وما واألعراض األجسام شبه عنه
التشبيه تحقق من كان وإن التشبيه نفي باب من يعد الباب وهذا فيه. واشرتاكهما والعرض الجسم عىل
يظهروا أن من بد ال الرؤية كيفية يف عليهم الكالم تحقق عند إنهم حيث من الرؤية نفي يف يَُكلَّم ال
يبطل فعندنا وكذلك … التشبيه يقتيض عما ينفكون ال مذهبهم عىل يدل ملا إيرادهم وعند التشبيه
ص٢٠٨). (املحيط، التشبيه» نفي باب من ُعد الوجوه فلهذه التشبيه، وجوب إىل القول بنهي مذهبهم

ص١٦٦-١٦٧. ج٢، العضدية، ص١٨٥–١٨٨؛ األنوار، طوالع ص٩١–٩٦؛ النسفية، 82
ص٣٧١–٣٧٣. املسائل، 83
ص١١٥-١١٦. املحصل، 84
ص١٦٢. األنوار، طوالع 85
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وتُنفى بذاته.86 الحوادث قيام ونفي والحلول االتحاد ونفي الزمان والعرضونفي الجوهر
والجسم العرض نفي ثم السبع الصفات وظهور والِقَدم الوحدانية إثبات بعد الكيفية
والكيفية واملاهية. والتناهي والرتكيب والتبعيضوالتجزيء والعد والحد والصور والجوهر
صفات من وغريها واليبوسة والرطوبة والربودة والحرارة والرائحة والطعم اللون هي

والرتكيب.87 املزاج وتوابع األجسام
وصفات هلل يجب ما إىل التنزيه وصفات هللا عىل يستحيل مما املوضوع انتقل ثم
التوحيد آخر يف الرؤية موضوع فظهر الثبوت، صفات إىل السلوب صفات من أي التشبيه،
أبواب جميع بعد وتظهر العدل.88 إىل االنتقال قبل السبع، الصفات الوحدانية، إثبات بعد
يأتي وبعدها الوحدانية وقبل السبع الصفات بعد تظهر وقد العدل.89 وقبل التوحيد
صفات ألنها ولكن الرؤية، نفي مع ليس والروائح والطعوم األلوان نفي ويظهر العدل.90
يف أو الذات يف الكمال إثبات وهو يربرها، ما لها السبع الصفات أن حني يف لها مربر ال
وهي السمع، صفة عن الحديث معرض يف الرؤية تظهر وقد األفعال.91 يف أو الصفات
السباعي من والخامسة اإلرادة) – الكالم – البرص – (السمع الرباعي من الثانية الصفة

اإلرادة).92 – الكالم – البرص – السمع – الحياة – القدرة – (العلم
أيًضا بل التوحيد، يف فقط ليس مستقلة، مسألة يف املتقدمني عند الرؤية تُذَكر وقد
ألن وذلك بالعدل الرؤية وترتبط النهاية.93 يف مستقل خاص فصل لها يُعَقد ثم العدل، يف
البعض عن نفسه هللا يمنع فلماذا العدل. يف يُطعن ال حتى عادة وليس مبدأ الرؤية نفي
املتقدمة، املؤلفات بعض يف مطلًقا الرؤية تُذكر ال وقد للبعضاآلخر؟94 نفسه عن ويكشف
للصفات النظري البناء اكتمال عند املتأخرة العقائد يف الرؤية محل الجواز يف العمل ويحل

ص٢٢٧–٢٧٨. املواقف، 86
ص٦٤. النسفية، 87

ص٣٥٦–٣٦٩. اإلقدام، نهاية 88

ص١٦٦-١٦٧. ج٢، العضدية، ص١٨٥–١٨٨؛ األنوار، طوالع ص٩١–٩٦؛ النسفية، 89
ص٣٧١–٣٧٣. املسائل، 90

القطر. الجامع، الرسالة، التوحيد، كتاب الباجوري، العقيدة، الكفاية، السنوسية، األصول، التمهيد، 91
ص١٨٥-١٨٦. اإلرشاد، ص٧٨-٧٩؛ الدِّين، أصول 92

ص٩٨–١٠٢. الدِّين، أصول 93
ص١٧٦–١٨٣. ص٤٧-٤٨، اإلنصاف، 94
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

التوحيد مبحث إىل املتأخرين عند كله العدل مبحث تحول وملا الثالثة.95 العقل أحكام يف
التوحيد إىل العدل من الرؤية موضوع انتقل الثالثة، العقل أحكام يف هللا عىل يجوز فيما
تدخل وبالتايل األفعال.97 يف أو الصفات يف سواء هللا، عىل يجوز فيما فدخل جديد.96 من
االستحالة من نقلها يف للمتأخرين الفضل يرجع وبالتايل الجواز.98 أحكام ضمن الرؤية
ال فرعية مسألة أنها أي اإلمكان، أو الجواز إىل املتقدمني عند الحال هو كما والوجوب
إعطاء دون عامة الجواز يرتك وقد التوحيد. لب يف ليست وصفاتها، الذات جوهر تخص
يف تأتي وقد والدوافع.99 الظروف الختالف تبًعا أهميتها تناقض عىل يدل مما الرؤية مثل

مًعا.100 والصفات الذات مبحث آخر
من العدل نقلنا كما االستحالة، حكم إىل الجواز حكم من الرؤية نقل نحن أعدنا وقد
فيه توضع وصف أنسب بالفعل وكان مستحيلة، فالرؤية الوجوب. حكم إىل الجواز حكم
املحل. ينفي بالنفس والقيام املحل، تتطلب الرؤية ألن بالنفس؛ القيام هو الرؤية استحالة
يف الرؤية فنفي مكوناته. كأحد عنها التوحيد استغناء ويمكن األصول، من ليست وهي

النفي. تحديدات من أنها أي التنزيه، صفات ومن السلبية األوصاف من النهاية
مع ا إمَّ املوضوعية الرؤية إثبات ل األوَّ الرؤية: موضوع يف مواقف ثالثة وهناك
طبًقا الذاتية الرؤية إثبات والثاني والتشبيه، التجسيم موقفا وهما كيف، بال أو املقابلة
موقف وهو كليًة املوضوعية الرؤية نفي والثالث والعملية، النظرية وقواهم األفراد لحاالت
النقلية الحجج هي الغالب ولكن وعقلية، نقلية حجج عىل يعتمد موقف وكل التنزيه.101
العلم موضوع من استبعاده يجب وبالتايل خالص، سمعي الرؤية موضوع أن عىل يدل مما

ص١١٥. ص٤٧، ص٤٢، ج٤، املغني، 95
ص١٦٦–١٨٦. اإلرشاد، ص٢٥–٢٨؛ النظامية، 96

الخريدة، ص١٢؛ الجوهرة، ص٢٩٩–٣١٠؛ املواقف، ص١٨٦؛ اإلرشاد، ص١٥٩–١٧٨؛ املرام، غاية 97

ص٩٧–١٠٦. التام، التحقيق ص٣٠–٤١؛ الحصون، ص٤٥؛ الوسيلة، ص٤٥-٤٦؛
ص٢٥. النظامية، 98

ص٥. ص٣، السنوسية، 99
ص٩١–٩٦. النسفية، 100

ذلك. يف والحنابلة الكرامية السنة، وأهل مة املجسِّ ويستوي ص٢٧٦-٢٧٧. الخمسة، األصول رشح 101

مكان ويف جسًما يكن لم لو أنه عىل أطبقوا والحنابلة والكرامية يُرى. أن هللا يصح السنة ألهل فطبًقا
ص٥٩). (املعالم، رؤيته المتنعت
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بالنفس القيام سابًعا:

سمًعا الرؤية تثبت ال خالصة.102 ظنية النقلية الحجج فيها تكون التي العلم لنظرية طبًقا
موضوع إىل يتحول وال ظنيٍّا كله املوضوع يظل وبالتايل النقل، أساس فالعقل فحسب،
عنها ينتفي وبالتايل خالف عليه رشًعا الدنيا يف إثباتها إن بل العقل.103 بحكم إال يقيني
ذاته اإلجماع آخر. وإبطال تفسري صحة إثبات إىل يحتاج نفسه واإلجماع الرشعي اإلجماع
وباجتهاد الظروف بتغري ومتغري اللغة فهم لتطور وخاضع متغري والفهم، للتفسري خاضع
وليست عمليًة أموًرا إال اإلجماع يثبت ال باجتهاد. أو آخر بإجماع خرقه ويمكن جيل، كل
نظرية مسألة يف يقطع ال متواتًرا إجماًعا كان ولو حتى النقيل والدليل نظرية. أموًرا
كهذا متعاٍل أمر يف يستطيع ال فإنه حجج، إيراد عىل قادًرا العقل كان ومهما أصولية.104
وملا ظنية. بل عقلية حجة ليس والسمع السمع، إال أمامهم فليس األصوليني،105 باعرتاف
خاصًة الرؤية موضوع كان العقل، عىل تقوم واإللهيات سمًعا، إال تثبت ال الرؤية كانت
واألفعال والصفات الذات نظرية خارج املعاد يف وأدخل السمعيات إىل أقرب اآلخرة يف الرؤية
خارج فهو وبالتايل ظنية، وحجته متعاٍل فاملوضوع الثالثة. العقل أحكام عىل تقوم التي
إذا إال الدِّين أصول لعلم موضوًعا يصبح وال القدماء. ملقاييس طبًقا والعقليات اإللهيات
يف تكون وقد العقل. لتحليل الخاضعة اإلنسانية التجربة خالل من عينيٍّا موضوًعا كان
نظرية من جزء فهي وبالتايل وإدراكها املعاني رؤية خالصة، معرفية مسألة األمر نهاية

العلم.106

اإلبانة، ص٣٣٥-٣٣٦؛ الِفَرق، األدلة. مناهج ثامنًا: العلم، نظرية الثالث، الفصل أيًضا انظر 102

ص١٧٦–١٩٣. ص٤٧-٤٨، اإلنصاف، ص١٠–١٣؛
والنقل. العقل عن الثامن الفصل انظر 103

ربه رأى ُمحمًدا أن زعم من ثالثًا قلت مما شعري وقف «لو عائشة: لقول اإلجماع ادعاء يمكن ال 104

َرُسوًال يُْرِسَل أَْو ِحَجاٍب َوَراءِ ِمْن أَْو َوْحيًا إِالَّ هللاُ يَُكلَِّمُه أَْن ِلبََرشٍ َكاَن ﴿َوَما تلت: ثم الفرية»، أعظم فقد
ص٢٦٧-٢٦٨). الخمسة، األصول (رشح (٥١ :٤٢) يََشاءُ﴾ َما ِبِإذِْنِه َفيُوِحَي

وكيف سمًعا. العقبى يف وثابتًة وواقعًة عقًال واآلخرة الدنيا يف جوازها عىل السنة أهل من اإلجماع 105
«واعلم والسمعيات. (العقليات) اإللهيات بني التمييز يف العلم نسق ضد فذلك عقًال؟ يشء اآلخرة يف يثبت
ما العقيل فاملسلك الرؤية جواز ا وأمَّ سمعية. كونها يف شك فال الرؤية وجوب سمعية. املسألة هذه أن
األفكار تحركت وال السكون كل جوابها يف النفس تسكن ولم اإلشكاالت تلك عليك وردت وقد ذكرناه.
اإلقدام، (نهاية سمعية» مسألة أيًضا الجواز نجعل أن بنا فاألوىل الحركة، كل عنها التقيص إىل العقلية

ص٢٧-٢٨). النظامية، ص٣٦٩؛
ص٢٣٣. الخمسة، األصول رشح 106
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

املوضوعية؟ الرؤية إثبات يمكن هل (1-4)

واألشعة الضوء وبرشط املقابلة مع لألشياء كرؤيتها بالعني هللا رؤية حينئٍذ الرؤية وتعني
الفوق ألن فذلك الفوق جهة من الرؤية كانت فإذا واملداخلة. واملالقاة والجهة واملالمسة
واتساًعا شموًال أكثر أسفل، من الرؤية من أكثر تكشف عٍل من والرؤية التحت، من أرشف
الحس.107 رؤية والثانية العقل رؤية األوىل الجانبية. الحسية الجزئية الرؤية من واكتماًال
واملالمسة واملجالسة واملعانقة املالطفة حركات من يصاحبها وما الرؤية هذه تكون وقد
أنه فيتخيل جنسيٍّا، محروم فالصويف فعيل. عجز أو دنيوي جنيسوحرمان كبت عن تعبريًا
محاربة عن وعاجز الجنة، ثمار من يأكل أنه فيتوهم دنيويٍّا ومحروم العني، الحور يعانق
من واهتزت هللا، منه ضاع قد وامُلضطَهد املجسم. الرش الشيطان، محاربة فيتصور الظلم
الظلم، ضد عنه املدافع وحده وأنه إياه، معانًقا به ممسك أنه فيتوهم األرض، أقدامه تحت
اشرتاط دون الرؤية جواز ا أمَّ بمبادئه. ويتمسك به ويتشبث الشهيد الزعيم يعانق أنه أو
الخارج يف موجود ليشء الخارج يف عينية حسية رؤية فال حاصل، تحصيل فإنه الجسمية
أجساًما، تكون أن دون رؤيتهم جواز يف املالئكة عىل قياسهللا يكمن وال جسًما. كان إذا إال
واآلثار األخبار تروي كما للبعضرؤيتها يمكن املالئكة أن كما املالئكة، جنس ليسمن فاهلل
ال الرؤية ألن كيف بال الرؤية إثبات يستحيل كما والصوفية. لألولياء الروحية والتجارب

زوا وجوَّ ص٩٧-٩٨). التام، (التحقيق واملكان الجهة يف هللا لكون باملواجهة الرؤية الكرامية جوزت 107

ص٣١٠). املواقف، ص٩١–٩٦؛ النسفية، ص٢٠؛ ج٢، (امللل، الجهات سائر دون فوق جهة من الرؤية
ج١، (مقاالت، بالتجسيم يقول ال من يثبتها وقد الرؤية، بإثبات يسريًا نفًرا إال املجسمة كل وتقول
ز وجوَّ ص١٨٥). األنوار، (طوالع والكرامية املشبِّهة عند والشعاع واالتصال باملقابلة والرؤية ص٢٦٥).
وقد ص١٣٩-١٤٠). ج٤، (املغني، يلمس وأنه الحقيقة يف رؤيته املجسمة من وغريه الحكم بن هشام
مشبِّهة بعض جوَّز كما ص١٣٧-١٣٨). (املحصل، الجهة يف هللا ألن الرؤية والكرامية املشبِّهة ز جوَّ
(مقاالت، الطرقات يف يلقى من بعض يكون أن أحدهم ينكر وال الدنيا يف باألبصار هللا رؤية املرجفة
يستحسنونه إنسانًا رأوا إذا الحلول وأصحاب األجسام. يف الحلول اآلخر البعض وأجاز ص٢١٤). ج١،
ومزاورته ومالمسته ومصافحته الدنيا يف رؤيته تجوز وكهمش نرص وعند فيه! إلههم لعل يدروا لم
يف رؤيته تجوز الهجيمي أصحاب وعند ذلك. أرادوا إذا واآلخرة الدنيا يف يعانقونه واملخلصون للناس.

ص٢٦٣). ج١، مقاالت، ص٦. ج٢، (امللل، ويزورهم يزورونه الدنيا،
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بالنفس القيام سابًعا:

ينفيها ثم قضية يثبت من أو الخلف إىل وخطوة األمام إىل بخطوة يقوم كمن كيًفا، إال تكون
وبالشعاع.108 باملالقاة إال البرص بعني الرؤية تتم أن يمكن ال واحد. واملوضوع

أِرني» موىس«رب فسؤال تنفيها.109 ما بقدر الرؤية تثبت ال النقلية األدلة أن والحقيقة
للمحال طلبًا يكون قد السؤال ألن املحال يطلب ال العاقل ألن الرؤية؛ إمكان عىل يدل ال

فهي رشًعا. ووقوعها عقًال الرؤية جواز عىل الكرامية مع الحديث وأصحاب السنة أهل يتفق 108

الكيفية. يف يختلفون ولكنهم ص٩١-٩٢). النسفية، ص١٥٩. (الغاية، النقل يف واجبة العقل يف جائزة
له، ومقابًال املوضوع أمام املواجهة يجعلون والكرامية مواجهة غري من تتم السنة أهل عند فالرؤية
ص١٧٦). اإلنصاف، ص٣١٠؛ (املواقف، الرؤية فنفت استحالته وبينت أيًضا املعتزلة تعنيه ما وهو
بفتح تحدث البرص يف وانكشاف إدراك فالرؤية رءوسهم، بعيني الرؤية الصالح والسلف األشاعرة ز جوَّ
حتى رؤيته يمكن موجود فكل مالقاة. أو داخًال أو خارًجا شعاًعا بالرضورة ذلك يتطلب أن دون العني
وال تشبيه بال باألبصار الرؤية والجماعة السنة أهل أثبت ص١٦٦–١٨١). ج٢، (الدواني، األعراض
حاسة تمثل أو شبح انطباع أو باألشعة اإلبصار القبلة أهل من أحد ز يجوِّ لم ص٣١٣). (الِفَرق، تعطيل
الحشوية من طائفة وعند ص٣٥٦-٣٥٧). (النهاية، مخصوص علم أو العلم وراء إدراك الرؤية ألن
هللا عبد أصحاب ويثبتها ص١٣٩-١٤٠). ج٤، (املغني، بها ويُدَرك باألبصار يُرى أنه الحديث وأصحاب
كيف بال باألبصار هللا يُرى األثري زهري وعند ص٣٢٥). ج١، (مقاالت، السنة. أهل مع القطان سعيد بن
خالف عىل بالبرص الرؤية املرجئة من وغريه سحبان بن سفيان جوَّز وقد ص٣٢٦). ج١، (مقاالت،
األصول (رشح والشعرية املجسمة مع والخالف ص١٣٩-١٤٠). ج٤، (املغني، املشاهد يف املعقولة الرؤية
(اإلبانة، السواء عىل وبالقلب بالعني اإلطالق عىل رؤية هي األشعري وعند ص٢٣٢-٢٣٣). الخمسة،
ص١٧٦–١٩٣؛ اإلنصاف، ص٣٧١-٣٧٢؛ املسائل، ص٩٧–١٠٢؛ (التحقيق، أيًضا: انظر ص١٥–١٧).
اإلرشاد، ص٣٦٧–٣٦٩؛ النهاية، ص١٣–١٥؛ اإلبانة، ص١٣٨-١٣٩؛ املحصل، ص٢٧–٢٩؛ الكالم، بحر

ص١٨٢-١٨٣).
َجاءَ ا ﴿َوَلمَّ األعراف: سورة يف الواردة كليٍّا اعتماًدا عليها يُعتمد التي موىس قصة السمعية األدلة أقوى 109
َمَكانَُه اْستََقرَّ َفِإِن اْلَجبَِل إَِىل انُْظْر َوَلِكِن تََراِني َلْن َقاَل إَِليَْك أَنُْظْر أَِرنِي َربِّ َقاَل َربُُّه َوَكلََّمُه ِلِميَقاِتنَا ُموَىس
َوأَنَا إَِليَْك تُبُْت ُسبَْحانََك َقاَل أََفاَق ا َفَلمَّ َصِعًقا ُموَىس َوَخرَّ َدكٍّا َجَعَلُه ِلْلَجبَِل َربُُّه تََجىلَّ ا َفَلمَّ تََراِني َفَسْوَف
َسأَلُوا َفَقْد َماءِ السَّ ِمَن ِكتَابًا َعَليِْهْم َل تُنَزِّ أَْن اْلِكتَاِب أَْهُل ﴿يَْسأَلَُك أخرى: ومرة .(١٤٣ :٧) اْلُمْؤِمِننَي﴾ ُل أَوَّ
َجاءَتُْهُم َما بَْعِد ِمْن اْلِعْجَل اتََّخذُوا ثُمَّ ِبُظْلِمِهْم اِعَقُة الصَّ َفأََخذَتُْهُم َجْهَرًة هللاَ أَِرنَا َفَقالُوا ذَِلَك ِمْن أَْكَربَ ُموَىس
َلْن ُموَىس يَا ُقْلتُْم ﴿َوإِذْ ثالثة: ومرة ،(١٥٣ :٤) ُمِبينًا﴾ ُسْلَطانًا ُموَىس َوآتَيْنَا ذَِلَك َعْن َفَعَفْونَا اْلبَيِّنَاُت
ة كحجَّ القصة تحليل انظر .(٥٥ :٢) تَنُْظُروَن﴾ َوأَنْتُْم اِعَقُة الصَّ َفأََخذَتُْكُم َجْهَرًة هللاَ نََرى َحتَّى َلَك نُْؤِمَن
ص٩٩–١٠١؛ األصول، ص٢٩٩-٣٠٠؛ املواقف، ص٩١–٩٤؛ التفتازاني، (ص١٧٠–١٧٦؛ الغاية: يف

ص٣٦٣–٣٦٩). النهاية، ص١٠٤–١٠٧؛ ص٩٨–١٠٠، التحقيق، ص١٨١–١٨٥؛ اإلرشاد،
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

حدوده إىل اإلنسان رد إىل يهدف بل اإلمكان، يعني ال إذن موىس سؤال التعليم. بغية
مشخصة وهمية رؤية إىل األشياء رؤية تارًكا العالم، يف اغرتاب أي من له مانًعا الطبيعية
وكلمة بالعني. الرؤية تعني وال والكشف واإلظهار البيان تعني هنا الرؤية أن كما للمعاني.
وكيف للمستقبل؟ النفي يكون وملاذا للتأكيد. وليس للتأييد للتوقيت، وليس للتأبيد «لن»
واقًعا؟ يكن لم أنه الجائز معنى إن إذ الجائز، وقوع منع عىل ويدل الجواز منع عىل يدل ال
من تمنع ال أنها األشاعرة يرى مطلقة آية وهي الجواز. ال االستحالة بالنفي اإلجابة وتعني
يكون ال واالستثناء األوقات، كل يف العام الحكم أن حني يف األوقات بعض يف الخصوص
كذلك. ليست والرؤية واقع املوت ألن املوت يتمنوا لن اليهود أن عىل ذلك يُقاس وال قاعدة.
العالم، إىل العود يعني بل الجبل، الستقرار نظًرا الرؤية إثبات املكان يف االستقرار يعني وال
استقرار يكون أو منه آية الجبل فلريَ الجليل الشامخ العظيم الثابت هللا رؤية يريد من وأن
رشط عىل الرؤية تعليق وبالتايل بدكه، أو األرض بدوران ا إمَّ متحرك ألنه محاًال الجبل
تكون ال والتوبة إليك.» «تُبت بقول: سؤاله عن تاب قد موىس إن ثم محالة. فتكون محال
الرؤية، طلب عىل جزاءً الصاعقة» «أخذتهم اليهود أن كما هللا. رؤية طلب وهو الذنب من إال
بدوره الطلب ه وجَّ إيمانهم يف وموىسرغبًة للطلب، موىس استدرجوا الذين هم اليهود وكأن
فالرؤية لهم. فنزلت قبل من السماء من مائدة طلب كما فيه، يفكر أو يمعن أن دون هللا إىل
وشعور مشبه مجسم وعي من وطلب وذنب استحالة بل دليًال، أو آية أو معجزة ليست هنا
وليس موىس لسان عىل القوم سؤال فهو املستقلة. املعاني وإدراك التنزيه قارصعن مادي
موىس من وليس مبارشًة السلطة من اإلجابة تأتي ال حتى مبلغ مجرد موىس موىس. سؤال
الرؤية استحالة بالتجربة لهم يثبت وحتى القبول، درجة وتزداد االعرتاض يخف حتى
احتماالت القدماء تخيل وقد طرفني. بني وإجابة بسؤال مجرد وليس ثالث طرف بدخول
أين فمن حاصل، تحصيل وهذا بجوازها، العلم بعد عنها السؤال هو األوَّل ملوىس: أربعة
مع عنها السؤال هو والثاني مجهول. عن إال السؤال يمكن وال السؤال؟ قبل العلم يأتيه
كان وإذا باالستحالة؟ العلم يأتيه أين فمن حاصل، تحصيل أيًضا وهو باستحالتها العلم
فيها شاكٌّ وهو عنها السؤال هو والثالث عنه؟ السؤال فلَم االستحالة أو بالجواز يعلم
اإلجابة وكانت وارد، احتمال وهو قلبه، يطمنئ كي إجابة موىس ويريد إبراهيم، شك كما
متأزم وهو شيئًا، يفهم ال العقل ذاهل وهو عنها السؤال هو الرابع واالحتمال باالستحالة.
فكانت وقومه، موىس عند الدينية التجربة صورة يف االغرتاب هو وهذا قومه، تعنت من
من التصحيح يأتي حتى بنفسه االغرتاب يرد أن موىس يشأ لم االغرتاب. تصحيح إلجابة
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هللا رؤية يود متأزًما صوفيٍّا مغرتبًا كان نفسه موىس أن إىل باإلضافة وأفعل. أقوى الرب
السابقة الوحي مراحل موىسيف قصة أن كما له.110 وعصيانهم مآيسقومه عن له تعويًضا
والوعي اليهودية والشخصية اليهودية مرحلة يف معني، لشعب خاص تاريخي ظرف ويف
الحيس. والربهان الحيس والنعيم الحيس واإلله الحسية الرؤية يطلب الذي اليهودي الحيس
الوحي نهاية يف ولكن الوحي، مراحل تطور إطار يف عليهم التهكم مورد يف تورد وهي
بل يُرى ال وكالمه كالمه، بل شخصه يعد لم فاهلل مطروًحا. املوضوع يعود ال اكتماله وبعد

للعالم. كنظام ويُطبَّق يُسَمع
يف ال اآلخرة يف الرؤية عن تتحدث مبارشة وغري بعيدة أخرى نقلية حجج وهناك
آخر تأويل وأي والثواب.111 الرحمة فيها الرؤية، تعني رصفة مجازية لغة وهي الدنيا،

أعالم من علم إلظهار عيل أبي وعند االستحالة. يثبت له موىس قوم سؤال هاشم وأبي عيل أبي عند 110

وعند ص٢١٧–٢٢٠). ج٤، (املغني، إبراهيم شك مثل والشك واالستدالل النظر عن استغناء اآلخرة
نحو الصحيح اتجاهه يف الشعور وضع وإعادة والدرس للتعليم السؤال يكون أن يمكن الهذيل أبي
موىس قوم من سؤال هو الجبار عبد القايض وعند العلم. بمعنى هنا والرؤية العالم. يف الرشعي موقفه
ص٦١–٦٤). املعالم، ص٦٠-٦١؛ (التنبيه، أيًضا: انظر ص٢٦٢–٢٦٥). (الرشح، موىس من وليس
وإطالق الرضوري، العلم إىل تجاوز بل سؤاًال، ليس موىس سؤال البرصيني وأكثر والجبائي العالف وعند
الكعبي وعند السؤال. عىل وإجابة النفي عىل تأكيد تََراِني﴾ ﴿َلْن الجواب وأن شائع، الالزم عىل امللزوم
إليه املضاف أمام املضاف وحذف عالماتها من عالمة عن أو القيامة يوم عن السؤال أن والبغداديني
قومه فيعلم ليمنع قومه بسبب موىس سؤال أن الجاحظ ويرى القرية». «واسأل مثل: لغويٍّا، ممكن
ومثل السمع، دليل مع العقل دليل ليتأكد االستحالة يعلم وهو موىس سأله وقد األوىل. بطريقة امتناعه
يدل وقد َقْلِبي﴾، ِليَْطَمِنئَّ َوَلِكْن بََىل َقاَل تُْؤِمْن أََوَلْم َقاَل اْلَمْوتَى تُْحِيي َكيَْف أَِرنِي ﴿َربِّ إبراهيم: سؤال
السؤال وأن للتوحيد، رشًطا ليست الرؤية أن السؤال بعد علم ثم باالستحالة موىس علم عدم عىل السؤال
ال فالحركة الرؤية، يمنع متحرًكا أو ساكنًا الجبل استقرار عىل الرؤية وتعليق األنبياء. صغائر من صغري
وهي ص٢٩٩–٣٠٢). (املواقف، اإلمكان إثبات وليس وقوعها عدم والقصد يتحرك. ال والسكون تسكن

ص٣٩-٤٠). (االقتصاد، عام حكم بل ملوىس خاصة حالة ليست
تفرس وبالتايل للتشبيه، فرع والرؤية تشبيه، مجرد َلَمْحُجوبُوَن﴾ يَْوَمِئٍذ َربِِّهْم َعْن َُّهْم إِن ﴿َكالَّ مثًال: 111

ص٢٢٠–٢٢٢؛ ج٤، (املغني، والثواب الرحمة من املنع بمعنى التنزيه عىل حرًصا التشبيه آيات تفرس كما
ال هنا والنظر (٢٢-٢٣ :٧٥) نَاِظَرٌة﴾، َربَِّها إَِىل * ٌة نَاِرضَ يَْوَمِئٍذ ﴿ُوُجوٌه وأيًضا: ص٢٦٧). الرشح،
﴿الَِّذيَن وكذلك: والرحمة، الثواب منتظرة بل ميضء، جسم أمام الحدقة تقليب بمعنى الرؤية يعني
يعني قد بل رضورة، الرؤية يوجب ال فاللقاء (٤٦ :٢) َراِجُعوَن﴾، إَِليِْه َُّهْم َوأَن َربِِّهْم ُمَالُقو أَنَُّهْم يَُظنُّوَن
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صحة يف الشك يمكن روايات فإنها األحاديث ا أمَّ قرينة.112 أو بدليل إثبات إىل يحتاج
التشبيه توجب بغريها، معارضة آحاد أخبار معظمها متنها. تأويل يمكن كما سندها
ومجرى الوحي، مراحل تطور إطار يف عليهم التهكم مورد يف تُوَرد وهي الحيس. وتعارض
التوحيد مبدأي تعارض وبالتايل التشبيه إىل باإلضافة الجرب تتضمن أنها كما العادات.
أجل من الشيعة) (الخوارج، االضطهاد جماعات من أو املعارضة فرق من رواتها والعدل.
القصد يكون وبالتايل له، وتمثيلها هلل القائمة السلطة تمثل مواجهة يف لصفوفها هللا تقريب
واملعارضة.113 السلطة معارك يف الرؤية ودخول الخصوم، أيدي من السالح نزع منها
التعارض حل هو الحل يكون وال النصوص، تفسري معارك يف إذن كلها النقلية األدلة تقع
معارك يف واستخداماتها والسياسية االجتماعية مواقفها إىل إرجاعها بل النصوص، بني
سلطة فيه الرشع مجتمع يف الرشعي الدليل عىل االعتماد أسهل وما واملعارضة. السلطة
رواياتهم تقبل ال الذين األهواء أهل هم والِفَرق الرواة، هم السنة وأهل والرواية النقل وعىل
الكفر أهل والِفَرق والجماعة، السنة أهل وهم النظر لذة عىل اإلجماع وعىل شهاداتهم، وال
الصحابي قول وعىل منتسب، هللا رسول إىل وكلهم الرسول، أحوال قرائن وعىل والضالل،
يكون أال واألوىل للترشيع، مصدًرا ليس قوله أن مع السلطان، وقريب السلطة صاحب وهو
األشياء رؤية إىل إال تشري ال الوحي أصل يف الرؤية آيات أن والحقيقة للعقيدة.114 مصدًرا
الحواس وخداع اإلنسانية الرؤية حدود وتبني هللا، كآيات الطبيعة ظواهر رؤية أو الحسية

الهدف تحقيق اللقاء يعني قد ص٦٠-٦١). التنبيه، ص٦١–٦٤؛ (املعالم، املعنوي واللقاء الحضور
يحدث وقد واملكافأة. الثواب يعني وقد حتفه. يالقي الذي مثل واملصري املنتهى إىل والوصول والغاية
فرد رؤية تحدث وقد رؤية، دون يتم قد آخر مع الفكر لقاء لقاء. دون رؤية تقع وقد رؤية مع لقاء
(الرشح، نرى أن دون نلقى ما أكثر وما نلقى، أن دون نرى ما أكثر وما بينهما. لقاء يتم أن دون آلخر

ص٢٦٥–٢٦٧).
عىل يقوم عليه دليل ال تأويل كرؤية فالزيادة ،(٢٦ :١٠) َوِزيَاَدٌة﴾ اْلُحْسنَى أَْحَسنُوا ﴿ِللَِّذيَن مثًال: 112

قواعد عىل يقوم العقيل والتأويل النقل، إىل عود فهذا نقًال، التأويل يجوز وال للوجه. إثبات ألنه اليد إثبات
ص٦١–٦٤). (املعالم، حسية قرائن أو عقلية دالئل أو لغوية

البدر، ليلة القمر يُرى كما سرتونه نعم، قال: ربنا؟ نرى هل الرسول: سألوا الصحابة أن يُروى 113

الرؤية وليست اللقاء يعني التشبيه وهذا سحاب، دونها ليس الشمس تُرى وكما سحاب، دونه ليس
ص١٨١-١٨٢). (اإلنصاف،

واآلخرة الدنيا يف الوقت نفس يف وتنفيهما والكالم الرؤية تثبت النصوص أن الشافعي امللطي يرى 114

من هل ويقول: جمعة ليلة كل الدنيا السماء إىل هللا «ينزل النزول: حديث ا أمَّ ص٦٠-٦١). (التنبيه،
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موضوًعا، وليس ذات فهو لألشياء. الرؤية رشط هو بل للرؤية موضوًعا يكون ال هللا وأن
يُرى.115 وال يرى مرشوًطا، وليس رشط

أخرى. بأخبار معارض فإنه له؟»، فأجيب داٍع من هل له؟ فأغفر مستغفر من هل عليه؟ فأتوب تائب
رؤية يف الصحابة اختلف كما ص١٦١-١٦٢). (اإلرشاد، القرب درجة تعني بل الرؤية، يعني ال والنزول
لليلة عائشة تفسري وهناك النفي. عىل يدل مما أكثر اإلثبات عىل يدل ال واالختالف اإلرساء. ليلة الرسول
لذة «أسألك حديث أن كما املكان. يف حركة وليس بالقلب شعور مجرد أنها عىل الرؤية فيها بما كلها
«اللهم وأيًضا: ص٢٣٢–٢٣٣). ج٤، (املغني، التشبيه وتوجب بغريها وُمعاَرض آحاد أخبار إليك» النظر
أيًضا آحاد رواية وهي مضلة»، فتنة وال مرض أو رض غري من لقائك إىل والشوق وجهك إىل النظر أسأل
ص٢٨١؛ (اإلنصاف، أول كمصدر القرآن يف الوحي أصل من أقل وهي مجاًزا، تُؤوَّل بغريها، ُمعاَرضة

ص١٣٣-١٣٤). االنتصار، ص٩٤–٩٦؛ التفتازاني،
الحجة وهي موىس، قصة يف فقط مرات أربع منها مرات، ٣١٠ القرآن يف ومشتقاته «رأى» فعل ذُكر 115

:٢٥) َربَّنَا﴾ نََرى أَْو اْلَمَالِئَكُة َعَليْنَا أُنِْزَل ﴿َلْوَال ومثل: املستحيل، طلب عىل تدل والتي الوحيدة النقلية
والكوكب والقمر الشمس مثل الطبيعية الظواهر ا إمَّ الرؤية موضوع فإن االستعماالت باقي ا أمَّ .(٢١
والليل واألرض والسحاب والظل والفلك واملاء والجبل والحرث واملني والنار والهواء واملاء والريح والزرع
ضلوا والذين والظاملني واملرشكني واملنافقني الكافرين من أغلبهم يف الناس من أصناف رؤية أو والنهار،
هواه إلهه واتخذ كفر الذي أو مرض قلبهم يف والذين هللا آيات يف ويخوضون وجادلوا النجوى عن ونهوا
مثل لألصنام أو والبأس، والنار للعذاب الرؤية تكون وقد إلخ. … صىل إذا عبًدا ينهى والذي توىل والذي
ألفعال الرؤية وتكون واآليات. والوعد الصالح والعمل والربهان للنعيم الرؤية تكون وقد والعزى. الالت
«أفرأيت»، املثبت: باالستفهام اآليات تبدؤها والتي اإلنسان يراها ال والتي لذاته وليس وآثاره وخلقه هللا
يمكن الذي هو أنه أي الرؤية، رشط هو أحيانًا هللا ويكون والعربة. للعظة تر» «ألم املنفي: أو «أرأيتم»،
،(٤٣ :٨) َلَفِشْلتُْم﴾ َكِثريًا أََراَكُهْم ﴿َوَلْو ،(١٥٢ :٣) تُِحبُّوَن﴾ َما أََراُكْم َما بَْعِد ِمْن ﴿َوَعَصيْتُْم مثل: منها،
:٢٠) ُكلََّها﴾ آيَاِتنَا أََريْنَاُه ﴿َوَلَقْد ،(٣٠ :٤٧) َألََريْنَاَكُهْم﴾ نََشاءُ ﴿َوَلْو ،(٢٠ :٧٩) اْلُكْربَى﴾ اْآليََة ﴿َفأََراُه
يَْعَلْم ﴿أََلْم موضوًعا: وليس ذات أنه أي فقط، الرائي هو ليس فاهلل املعنى). بهذا مرة ٤٠ (حوايل (٥٦
:٩٠) أََحٌد﴾ يََرُه َلْم أَْن ﴿أَيَْحَسُب ،(٢١٨ :٢٦) تَُقوُم﴾ ِحنَي يََراَك ﴿الَِّذي ،(١٤ :٩٦) يََرى﴾ هللاَ ِبأَنَّ
َما إِالَّ أُِريُكْم ﴿َما بقوله: هللا مكان نفسه جعل أراد عندما فرعون أخطأ وقد للرؤية. رشط هو بل ،(٧
َلنََراَك َّا ﴿إِن ،(٦٠ :٧) ُمِبنٍي﴾ َضَالٍل ِيف َلنََراَك َّا ﴿إِن خادعة: الرؤية تكون ما وكثريًا ،(٢٩ :٤٠) أََرى﴾
أََراِذلُنَا﴾ ُهْم الَِّذيَن إِالَّ اتَّبََعَك نََراَك ﴿َوَما ،(٢٧ :١١) ِمثَْلنَا﴾ ا بََرشً إِالَّ نََراَك ﴿َما ،(٦٦ :٧) َسَفاَهٍة﴾ ِيف
يبرص: وال اإلنسان ينظر ا فإمَّ محدودة، والرؤية .(٩١ :١١) َضِعيًفا﴾ ِفينَا َلنََراَك َّا ﴿َوإِن ،(٢٧ :١١)
َمَواِت السَّ ﴿َخَلَق اإلطالق: عىل شيئًا يرى ال أو ،(١٩٨ :٧) وَن﴾ يُبِْرصُ َال َوُهْم إَِليَْك يَنُْظُروَن ﴿َوتََراُهْم
مرتبطة والرؤية .(٩ :٣٣ ،٤٠ :٩ ،٢٦ :٩) تََرْوَها﴾ َلْم ُجنُوًدا ﴿َوأَنَْزَل ،(١٠ :٣١) تََرْونََها﴾ َعَمٍد ِبَغرْيِ
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مرئية، لنا األشياء يجعل هللا كان إذا مثًال: جدلية، حجج فمنها العقلية، الحجج ا أمَّ
هللا أن عىل الحجة وتعتمد ِمنَّا.116 أو نفسه من مرئيٍّا هو يكون أال املعقول من فليس
الذات بني تخلط الحجة هذه أن والحقيقة اآليات. بعض من ذلك يبدو كما الرؤية رشط
إياها ممكِّنًا رائية، ذات مع ويتعامل مرئيٍّا، موضوًعا وليس رائية ذات فاهلل واملوضوع.
أنَّا فالغالب الغالبة. الرؤية ليست أنها كما لرؤيتها. موضوع إىل يتحول فال الرؤية، من
وقد موضوًعا. ومرة ذاتًا مرة نفسه، عىل منقسًما موضوًعا ليس وهللا بأنفسنا. األشياء نرى
يراه أن وجب لذاته رائيًا الباري كان إذا فيُقال: أخرى بطريقة األوىل الحجة هذه تُصاغ
قسمة ال وهللا وموضوع، ذات إىل وتحويله هللا يف للقسمة تصور الحقيقة يف وهذا غريه،
ذاته يرى ال فاإلنسان لها. الغري رؤية بالرضورة تعني ال لذاتها الذات رؤية أن كما فيه.
ال وهللا الجسم، خالل من إال تُرى ال الخالصة الذات هللا. ذات يرى أال فاألوىل غريه، ذات وال
قال كما وموضوع ذات إىل ينقسم أن إىل يحتاج ذاك ألن لذاته؛ رائيًا ليس وهللا له. جسم
طريق عن أخرى لذات ذات رؤية يمكن تقدير أقىص عىل ومعقول. وعاقل، عقل، الحكماء:
وهللا. الصويف بني أو الحبيبني، أو الصديقني بني الحال هو كما اآلخر شعور يف الغوص
ليست أنها كما املقابلة، طريق عن وليس االتحاد طريق عن الحالة هذه يف الرؤية ولكن
هللا كان إذا فيُقال: ثالث نحو عىل الحجة تُصاغ وقد بالشعور. اتحاد بل برصية رؤية
رؤية بالرضورة تعني ال للغري الذات رؤية أن والحقيقة نفسه. يرى أن فيجب لغريه، رائيًا
الشعور إن إذ يراه، أن للغري يمكن ال فإنه لنفسه، رائيًا هللا كان إذا وحتى للذات. الغري
يف وهي الخالص. مستويات الختالف نظًرا الخالص الشعور رؤية عىل قادر غري الجسمي
الشعور. عمليات إىل راجع نظري افرتاض مجرد وهي التمثيل. عىل قائمة حجة النهاية
أن عىل القدرة املؤلَّه وإعطاء التأليه. لعمليات تشخيص ولنفسه لألشياء رائيًا هللا فتصور

هللا رؤية إىل بالنسبة أنها كما .(١٩ :٣٣) إَِليَْك﴾ يَنُْظُروَن َرأَيْتَُهْم اْلَخْوُف َجاءَ ﴿َفِإذَا النفسية: بالحالة
:٥٣) يََرى﴾ َفُهَو اْلَغيِْب ِعْلُم ﴿أَِعنَْدُه ،(٦-٧ :٧٠) َقِريبًا﴾ َونََراُه * بَِعيًدا يََرْونَُه ﴿إِنَُّهْم وهًما: تكون قد
وال .(١٢ :٥٣) يََرى﴾ َما َعَىل ﴿أََفتَُماُرونَُه الشعور: وضع باختالف تختلف فردية ذاتية فالرؤية .(٣٥
:٧ ،٢٥ :٦) ِبَها﴾ يُْؤِمنُوا َال آيٍَة ُكلَّ يََرْوا ﴿َوإِْن والعمل: النظر بني للمسافة نظًرا الفعل إىل الرؤية تؤدي
َسِبيًال﴾ يَتَِّخذُوُه اْلَغيِّ َسِبيَل يََرْوا ﴿َوإِْن ،(١٤٦ :٧) َسِبيًال﴾ يَتَِّخذُوُه َال الرُّْشِد َسِبيَل يََرْوا ﴿َوإِْن ،(١٤٦

كموضوع؟ أو كذات هللا رؤية من كله هذا فأين .(١٤٦ :٧)
النظامية، ص١٨١-١٨٢؛ اإلنصاف، ص٢٠٩؛ املحيط، ص٢٧٢–٢٧٤؛ الرشح، ص١٥–٢٧؛ اإلبانة، 116

ص٢٧-٢٨.
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يكون أن فاألوىل لألشياء رائيًا هللا دام «ما باطل، والقياس وتعظيم. تفخيم األشياء يرينا
موضوع إىل الرؤية موضوع وإحالة موضوع. إىل تتحول ال الذات ألن للرؤية»؛ موضوًعا

السلطة. إىل العقل إحالة هو القدرة
بالرضورة.117 الجواهر نرى فإننا األعراض، نرى دمنا ما أننا الثانية والحجة
أن حني يف بالجواهر، األعراض صلة باهلل العالم صلة أن ترى الحجة هذه أن والحقيقة
الوجود.118 لنظرية طبًقا املتأخرون واألصوليون الحكماء يقول ما عىل مفارق جوهر هللا
التمييز يكون حيث املدلول باآلية أو بالداللة الدال صلة هي الصلة تكون أن واألقرب
يفرس افرتاض مجرد والجوهر األعراض، إال ترى ال للشاهد وطبًقا قائًما. املستويني بني
الثقل، أو االمتداد هو يُرى وما يُرى. ال الجسم الجوهر. وحدة بافرتاض األعراض تكثر
الحال هو كما خالصان عقليان موضوعان وهما وحركة، امتداد الجسم عرض. وكالهما

الحكماء. عند
أن والحقيقة يُرى. فإنه موجوًدا هللا دام وما يُرى، موجود كل أن الثالثة والحجة
أو املعنى هو املوجود يكون قد بل مرئية، تكون حتى الحسية الواقعة هي ليس الوجود
التخصيص يف العلة وما وشامًال؟ ا عامٍّ القياس يكون وملاذا الخالص. الشعور أو املاهية
الرصيح العقل ولكن الرؤية، إلثبات منطقية الهوتية صورة الحجة تأخذ وقد بالرؤية؟
يوجد «ال األوىل فاملقدمة الشعور. يف املشكلة نشأة لبيان يكفيان الشعور عمليات وتحليل
من كثري وهناك ذاته. يُرينا ال هللا ألن صحيحة؛ غري هللا» يرينا أن وجائز إال موجود
برشية بحاسة بل إلهي، بفعل تتم ال الغالب يف الرؤية أن كما إياها. هللا يُرينا ال املوجودات
وهللاموجود، اإللهية. القدرة إىل إحالتها دون الحسية املعرفة بوسائل أي إنساني بحدس أو
كما الحيس الوجود يعني اشتباهي لفظ موجود فلفظ للرؤية، موضوع أنه ذلك يعني وال

ص٣٨– املسائل، ص٣٥٧-٣٥٨؛ النهاية، ص١٦٦–١٨١؛ ج٢، الدواني، ص١٠١-١٠٢؛ التحقيق، 117
ص١٥٩–١٦١؛ الغاية، ص١٣٧-١٣٨؛ املحصل، ص٥٩–٦١؛ املعالم، ص٢٥-٢٦؛ اإلبانة، ٣٧٢؛
هللا وكأن األعراض، رؤية إلثبات النقلية الحجج بعض األشاعرة ويستعمل ص٩١-٩٢. التفتازاني،
(األصول، باألعراض الجوهر عالقة هي بالصفات الذات عالقة أن عىل يدل مما أعراًضا، يحمل جوهر

ص٣). (البحر، إحاطة وال رؤية غري من نفسه عرف ص١٠١-١٠٢).
جواهر هناك هل (٤) الجواهر، الوجود، أنطولوجيا رابًعا: الوجود، نظرية الرابع: الفصل انظر 118

العقل؟ النفس، مفارقة،
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ال فالحجة وبالتايل سلًفا، النتيجة تتضمن الكربى املقدمة أن كما العقيل. الوجود يعني
الوجود، معنى يف خلًطا األشعري، حجة وهي الحجة، ن تتضمَّ العقيم.119 الجدل تتجاوز
الروح، وجود وهناك واألهداف، والغايات وامُلثُل األفكار وجود هناك يُرى. وجود كل فليس
غري الوجود واجب أن يف أنفسهم األشاعرة يقوله ما وهو املتعني. غري هللا وجود ومنها
مذهب اتساق غياب عىل يدل مما الحادث وجود غري القديم وجود وأن الوجود، ممكن
أوجه ينفي ذلك ومع القياس طريق عن الرؤية األشعري يثبت لذلك نفسه. مع األشعرية
القياس يقع وفيَم املقياس؟ فما والحادث. املوجود واليشء الرؤية موضوع هللا بني التشابه
بني االختالف يف إذن السبب ما وهو: قائًما، املعتزلة اعرتاض يكون وبالتايل يقع؟ ال وفيَم

الذوات؟120
وال ليشء، نفي نفي كل ألن إثبات؛ النفي أن عىل تقوم خالصة جدلية الرابعة والحجة
إثباتها. يعني الرؤية نفي فإن وبالتايل قبل. من ومثبتًا موجوًدا كان إذا إال يشء نفي يمكن
يكون أن يمكن النفي أن والحقيقة ثانيًا.121 ومنفيٌّ أوًَّال موجود أنه يعني اليشء فنفي
النفي. نفي هو اإلثبات إن بل إثباتًا، ليس النفي أن كما للموجود. فقط وليس للمعدوم

تشبيه أو حدوث إىل تؤدي ال الرؤية أن مثل عامة، خطابية أخرى حجج وهناك
الرؤية إثبات أن والحقيقة التشبيه. فرع فالرؤية األصل، إىل الفرع نقل وهذا بالرضورة،
والكيف كيف، بالرضورة الرؤية ألن كيف؛ بال رؤية اسمه ليشء وجود فال للتشبيه، إثبات
كالمه، ويسمع جربيل إىل ينظر الرسول كان يُقال: أن أو التشبيه. يف وقوع بالرضورة

امللل، ص٦١–٦٦؛ اللمع، ص١٢–١٩؛ (اإلبانة، والجويني والباقالني األشعري حجج هي هذه 119

الرشح، ص١٦٦–١٧٨؛ اإلرشاد، ص١٦٣–١٦٥؛ الغاية، ص١٨١؛ ص٤٧-٤٨، اإلنصاف، ص١٥٢؛ ج١،
ص١٧٦–١٩٣). اإلنصاف، ص٢٧٤-٢٧٥؛

الجواهر. وليست األعراض املرئي (١) باآلتي: اإليجي عليها ويعرتض الباقالني، حجة هي هذه 120

مشرتكة. الرؤية صحة علة ليست (٣) عدمي. واإلمكان اإلمكان، ألنها علة إىل الصحة تحتاج ال (٢)
سببًا الحدوث ليس (٥) بينهما. مشرتك اإلمكان ألن الحدث أو الوجود هو بينهما املشرتك ليس (٤)
صحة علة أن نسلم ال (٧) واملمكن. الواجب بني مشرتًكا الوجود ليس (٦) عدمية. ألنها الرؤية لصحة
الفرع. مخصوصة غري األصل مخصوصة فهي ثابتة الرؤية صحة كانت فإن القديم. يف موجودة الرؤية

ص٢٧٥-٢٧٦). الرشح، (ص٣٠٢–٣٠٤؛ املواقف
ص١٧٠–١٧٤. الغاية، 121
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بني ترتاوح الشاهد. عىل الغائب قياس هي كلها األدلة أن ويبدو جربيل. مثل هللا ومحل
الربهان.122 وينقصها والخطابة الجدل

املرئي الجسم العنيعىل تعني فقد بالبرصالرؤية، افرتاضاإلدراك بالرضورة يعني وال
وجود بالرضورة تعني ال فالرؤية الرؤية. وتتم املعنى إىل الحدس يتجه وقد الرؤية. تتم وال
انطباع مجرد يحدث بل الرؤية، تتم وال الجسم ويوجد العني توجد وقد والجسم. العني
اإلدراك. يتم حتى منتبًها الوعي يكن لم إذا العني يف الجسم صورة وانتقال مدرك حيسغري
املعنى يظهر بل جسًما، املعنى يكون أن يمكن وال اْألَبَْصاُر﴾. تُْدِرُكُه ﴿َال معنى هو وهذا
يظل ولكن واملواقف، التجارب وهي واقعية، حوامل له تكون قد الشعور. يف حية تجربة يف
وِمْن الشعوري. الواقع تعادل وهي ماهية، أو مستقلة بداللة أشبه عنها، مستقالٍّ املعنى
والبحث واستبصارها املعاني إدراك عملية أو معنى هو بل مرئيٍّا، شيئًا التنزيه ليس ثَمَّ
ألن محسوسة؛ وقائع وليست دالالت املعاني كون هو التمدح ووجه األخرية. الدالالت عن
هو ما إىل والتوجه مستمرة، ومفارقة تعاٍل والتنزيه وسكون، ثبوت املحسوسة الوقائع
وجود إثبات عىل القائمة الرؤية إثبات براهني فكل وقائع، ليست املرئيات كانت وملا أبعد.
يف ُمعيَّنًا ماديٍّا حسيٍّا وجوًدا ليس اإلله وجود كان وملا يشء. إثبات إىل تؤدي ال املرئي
النصوص تتحول أن أساًسا التفسري يف الخطأ كان معنوي، وجود ولكنه والزمان، املكان
مراحل آخر اختلفت ملا مرئيٍّا اإلله كان ولو ماهيات. أحكام إىل وليس وقائع أحكام إىل
الوجود أو والرؤية الوجود بني املساواة أمام فشله التوحيد وألعلن أوائله، عن التوحيد
مع التوحيد رصاع كان فقد السابقة. التوحيد مراحل يف الحال كان كما املادية والحسية
التعايل أي التنزيه، عىل القدرة وإعطائه الشعور، بناء عن والكشف املعاني، وجود إثبات
واستقالل الوحي اكتمال بعد ولكن السابقة، الوحي مراحل يف ممكنًا السؤال كان املستمر.
وكان مستحيلة، الرؤية كانت األوىل الوحي مراحل يف إنه بل مستحيًال. يصبح الشعور
باإلضافة الذات، تجيل املعجزات، كأحد للجبل هللا تجىل كما الظهور أو التجيل هو املمكن
صدق عىل برهانًا املعجزة فيه كانت الذي الوقت يف هذا الجبل. فيصعق األفعال ظهور إىل
أَْن َمنََعنَا ﴿َوَما برهانًا: املعجزة تعد فلم الوحي، مراحل آخر يف ا أمَّ هللا. وجود وعىل النبي
إىل الوصول عىل قادًرا العقل وأصبح .(٥٩ :١٧) اْألَوَّلُوَن﴾ ِبَها َكذََّب أَْن إِالَّ ِباْآليَاِت نُْرِسَل

الفعل. تحقيق عىل قادرة واإلرادة الحق،

ص٢٦٢–٢٦٥. ص٢٣٣–٢٣٨، الرشح، 122
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الذاتية؟ الرؤية إثبات يمكن هل (2-4)

الرؤية رشوط عن بالتجاوز التشبيه أو التجسيم يف وقوع دون الرؤية إلثبات محاولة وهي
خطر وينتفي املوضوعية، الرؤية تنتفي ثَمَّ وِمْن ومالمسة، وشعاع ومقابلة مسافة من

موضوع. إىل ذات من هللا تحويل
هذه يف الكافرين دون وحدهم املؤمنون بها ينعم داخلية كشفية باطنية فالرؤية
أو أحكام بال الذاتية وترك الذاتية إىل املوضوعية من هروب هذا أن والحقيقة الدنيا.
إال تتحدد ال إنها إذ ألوانه، سابق أمر القسمة هذه أن كما فارغة. ذاتية فتصبح منطق،
فرد كل يدعي قد إذ والغرور، لألنانية املجال تفسح كما اآلخر. اليوم يف النهائي الحكم يف
املوضوعية، صفة منها ينتفي ذاتية الرؤية دامت وما بالكفر. اآلخرين ويتهم اإليمان لنفسه
سواه، يراها وال إليمانه طبًقا املسيح والسيد العذراء مريم يرى أن للمسيحي يمكن وبالتايل
مقياس وأي واملوضوعية الشمول منها ينتفي كما واألوهام. للخياالت العنان يطلق مما
هللا. رؤية عىل الناس أقدر كانوا املؤمنني، نموذج األنبياء كان وملا اليقني.123 أو للصدق
الطعام يأكل رجل إال هو ما فالنبي لهم. مما أكثر دوًرا لألنبياء إعطاء هذا أن والحقيقة

البرش.124 درجة فوق درجة أية له وليس الرسالة ليبلغ إليه يوحى األسواق، يف ويميش
الرؤية، يف الشعور يساعد الصالح فالعمل األعمال. قدر عىل الرؤية تكون وقد
إىل فرد من الرؤية تختلف الحالة هذه يف حتى أنه والحقيقة العلم.125 من نوع واملمارسة
الرؤية موضوع يكون وكيف خالصة. ذاتية رؤية وتكون األعمال، درجات باختالف فرد
هل الرؤية؟ يف كامل عمل أو عمل نصف يساوي ماذا لألعمال؟ طبًقا الدرجة يف متفاوتًا

وعند ص١٧٦–١٩٣). (اإلنصاف، الكافرين دون للمؤمنني الدنيا يف الرؤية والباقالني األشعري عند 123

ج١، (مقاالت، الكافرون يراه وال املؤمنون يراه القيامة، يوم باألبصار هللا يُرى القطان سعيد بن هللا عبد
يكون وال كيفية، وال تشبيه بال رءوسهم بأعني جنة يف املؤمنون يراه ص١٠). اإلبانة، ص٣٢١-٣٢٢؛
امتنعوا ص٣٣٥-٣٣٦). الِفَرق، ص١٧٦–١٩٣؛ ص١٤٤، ص٢٥، (اإلنصاف، مسافة خلقه وبني بينه
الرؤية بني فرَّق من ومنهم الكفار. يراه فال وحدهم، للمؤمنني اآلخرة يف وأجازوها الدنيا يف الرؤية عن
ج٤، (املغني، الحديث) وأصحاب الحشوية من (طائفة به ويُرى بالبرص يُدرك ال إنه وقال واإلدراك،

ص١٣٩-١٤٠).
ص١١٣. القاري، 124

رآه أفضل عمله كان فمن األعمال، قدر عىل يُرى هللا أن النساك من وقوم يزيد بن الواحد عبد يرى 125

ص٣١٩). ص٢٦٣، ج١، (مقاالت، أحسن
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يكون ال وبالتايل ضعيفة، وأخرى قوية رؤية لألعمال، طبًقا درجات إىل الرؤية تنقسم
الحقيقة يف وهذا إقرار؟ أو إيمان دون الصالحة األعمال صاحب عن وماذا رؤية؟ للكافرين
القدرة أم هللا ذات هو يُرى ما وهل والعمل.126 النظر موضوع إىل الرؤية ملوضوع إحالة
عن وماذا بالكون؟ والدراية بالعالم والوعي باألشياء والبصرية والعلم بالنفس الثقة عىل
بالكفر. اآلخر ويتهم اإليمان يدعي ِمنَّا كل املؤمنني؟ من وغرور ادعاء هذا أليس املغفرة؟
للشعور تتم املعنى بهذا فالرؤية به؟ ومرشوطني الصالح للعمل نتيجة والكفر اإليمان أليس
إذن املفر ليس الخارجية. باملظاهر وليس بالتقوى الباطن وللشعور الغافل، وليس اليقظ
الكافر. من املؤمن حقيقة ويعلم يشء كل ينكشف أن بعد اآلخرة يف الرؤية افرتاض من

وحدهم لألخيار تتم فإنها وكافر، مؤمن بني التمييز دون للجميع الرؤية تتم لم فإن
الرؤية، عىل الشعور يساعد الصالح العمل األعمال، قدر عىل فالرؤية واآلخرة. الدنيا يف
البعض دون للبعض تحدث خالصة، ذاتية الرؤية تكون وهنا املمارسة. من يأتي والعلم
موضوعه يخلق كي القلب تركيز أو نفيس إسقاط مجرد تكون قد الذاتية والرؤية اآلخر.
املعبود يرون ال محايد شعور لهم يكون قد املؤمنني غري أن حني يف الهلوسة. من نوًعا أو
يف موجود هو ما إال يرى ال الذي الشعور وهو انفعاالت، كل من وسالمته شعورهم لحياد
الرواية موضوعية رشوط من الشعور حياد الحديث وعلماء األصوليون جعل لذلك الواقع.
رشوط أحد اإلسالم وكان املتكلمون. ومنهم األهواء أهل رواية استبعاد تم أجلها من التي

للهوى. مضاد ألنه اآلحاد أخبار يف الراوي حياد
تقواه ودرجة النفسية الفرد لحاالت طبًقا وقت دون معني وقت يف الرؤية تحدث وقد
رؤية وليس الحقائق ورؤية اإلبداع لحظات الحقيقة يف وهي املتميزة. الصادقة ولحظته

كموضوع.127 هللا
مواجهة بمعنى اليقظة يف يستحيل إذ اليقظة، دون النوم حالة يف الرؤية تحدث وقد
وحلم رؤية، وليس رؤيا هو النوم يف يحدث ما أن والحقيقة الرؤية.128 ملوضوع الحس

والعمل. النظر عرش: الحادي الفصل انظر 126
ص٢٠٩. املحيط، 127

رأيت قال: أنه مصقلة بن رقبة عن وروى اليقظة. دون النوم يف الدنيا يف هللا برؤية البعض قال 128

أربعني العشاء بطهر الفجر صىل — التيمي سليمان يعني — مثواه ألكرمن فقال: النوم، يف العزة رب
ص١٦٣). ج١، مقاالت، ص٩٦؛ التفتازاني، ص١١٢-١١٣؛ (القاري، سنة
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الحواس تحليل يف منه النفسية والحاالت الوعي مضمون تحليل يف وأدخل إبصاًرا، وليس
من اإلدراك رشوط توفر لعدم نظًرا النوم يف الحسية الرؤية تستحيل اإلدراك. وموضوع
الرؤية تكون قد ممكنًا. الحيس اإلدراك يجعل وعي وتوفر بموضوع صلة عىل حاسة وجود
العني رؤية وليست اليقظة حالة يف الشعور مضمون يرى الذي الحدس هي الحالة هذه يف
رؤية. األحالم كانت وإال النوم عند وليس الصحو عند اليقظة وتكون مادي. ملوضوع
التأويل. وبني املبارش اإلدراك بني والظن، اليقني بني الفرق هو والحلم الرؤية بني والفرق
تفسري يمكن وكيف أحالم. أضغاث يكون قد ما ومنه صادًقا، يكون قد ما منه الحلم إن بل
تغيب حيث النوم حال يف تتم ال فإنها اليقظة حال يف الرؤية تتم لم إن وتأويلها؟ األحالم
واملتمناة املكبوتة الرغبات ومعرفة الالشعور تحليل فموضوعه األحالم تفسري ا أمَّ الرقابة.

بعد. تتحقق لم التي
تكون ال مثًال: الرؤية. كيفية حول افرتاضات بعدة الرؤية إلثبات التحايل يتم وقد
عىل افرتاضيقوم وهو معني.129 نحو عىل عادية رؤية بل النظر، وإمعان بالتحديق الرؤية
الرؤية تكون قد إثبات. دون نفي مجرد آخر، موضوع أي هللاورؤية رؤية بني املشابهة نفي
والتحديق عادية. رؤية مجرد وتكون تحديق إىل تحتاج ال وقد النظر، وإمعان بالتحديق
رؤية حني الحدقة اتساع من العالم يف يحدث كما الدهشة عن وتعبري الرؤية يف مغاالة
من إال تعمل ال فالحواس لإلدراك، العني تهيؤ بعد الرؤية تتم وقد العادي. غري املوضوع
انطباع مجرد إدراك بال البرصية فالرؤية الرؤية، تحدث ال اإلعداد هذا وقبل الشعور. خالل
واإلدراك. اإلبصار بني التفرقة سبب هو وهذا إدراك. إىل يتحول حتى الوعي ينقصه حيس
حني يف حس اإلبصار ممكن. غري باإلبصار اإلدراك فإن ممكنة، باإلبصار الرؤية كانت فإذا
التي التفرقة وهي اليقظة. أو االنتباه أو الوعي وهو رشطه إىل الحس يتجاوز اإلدراك أن
الوعي أي اإلدراك ولكن بالعني تتم فالرؤية والباطنة، الظاهرة الحواس بني الجمع تحاول
موضوع يف بتغري الرؤية تتم وقد للمعاني.130 وإدراكه للماهيات الشعور برؤية يتم باليشء
من احتيال الحقيقة يف وهذا رؤيته. للعني يمكن حتى أخرى صورة يف وتشكله ذاته الرؤية
رؤية أن كما هللا. عىل يستحيل ما وهو وتغري، تقلب أو صورته غري عىل نفسه وإظهار هللا

التحديق يف اختلفوا كما ذلك، ينفي من وبني ومعاينة جهرة هللا نرى يقول من بني الناس اختلف 129
ص٢٧-٢٨). النظامية، ص٢٦٤؛ ج١، (مقاالت، والنفي اإلثبات بني إليه

ص٢٦٤-٢٦٥. ج١، مقاالت، ص١٦٦–١٦٨؛ الغاية، 130
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تاريخ يف معروف هو وكما املسيحي، القول إىل أقرب وهو لذاته. رؤية ليست هللا صورة
يف هللا وظهور والتناسخ والتشكل التجيل بأسماء الطبيعة ديانات أو الوحي أديان األديان،

عام.131 بوجه واملجسمة والحلول التناسخ أصحاب يقول ما عىل شتى صور
وجود يفرتض الرؤية موضوع عىل أو العني وظيفة عىل التحايل استعىص ما فإذا
إىل أقرب بل املجردة، العني ليست وهي السادسة! الحاسة وهي بها تتم خاصة حاسة
وضعه كما السؤال وليس الباطنة. الشعور وظائف إحدى تكون وقد الشعور. أو القلب
موضوع إىل الرؤية ملوضوع تحويل فذلك سادسة، حاسة خلق عىل هللا قدرة هو القدماء
إىل لجوء لعباده نفسه يرى أن عىل قادًرا املؤلَّه فكون الرؤية. كيفية عن إنما القدرة،
افرتاض إنه عقليٍّا. افرتاًضا وليس والعظمة السلطة برهان عىل واعتماد القدرة، افرتاض
الرؤية. موضوع هي واقعية مشكلة عىل لإلجابة التأليه عواطف عن ناتج خالص شعوري
الشعور. يف املاهيات رؤية تتم به الذي الحدس هي السادسة الحاسة أن الحقيقة ويف
الذات هو الحدس، موطن هو بل والباطنة، الظاهرة الحدوس من مجموعة ليس فالشعور
مركز لها سادسة حاسة ليس وهو عارفة، ذات هو حيث من اإلنساني الوجود أو العارفة
عن الصوفية يقوله مما الحديث هذا ويقرتب اليقظ. الواعي الشعور هو بل ومحل، ووظيفة
صحتها؟ ومعيار مقياسصدقها ما وجودها؟ عىل الدليل ما السؤال: ويكون الباطنة. العني
تتفق رشيفة فاضلة حاسة مجرد إنها الدنيا؟ يف بها تتم ولم اآلخرة يف الرؤية بها تتم وكيف
العادية، الخمس الحواس من وأعىل أفضل السادسة الحاسة ورشفه. املوضوع جالل مع
والحصول التمني طريق افرتاضمحضعن مجرد هو ورشفه. املوضوع علو مع ومتسقة

الوسائل.132 تخيل بمجرد مكاسب عىل

ج٢، الفصل، ص١١٣؛ (القاري، املنام يف مخصوصة صورة عىل ربه محمد يرى البعض عند 131

ص٢١٣؛ (الِفَرق، منها. خلقه ويكلم فيها يُرى القيامة يوم صورة يخلق هللا أن البكرية وترى ص٢٤٩).
فقال: صورة، أحسن يف املعراج ليلة ربي «رأيت قوله: الرسول عن ُروي وقد ص٢٧٦–١٩٣). اإلنصاف،
الشعبي بالخيال مملوءة مشابهة أخرى روايات وهناك «… ال فقلت: األعىل؟ املأل يختصم فيَم محمد يا

ص٢٢–٢٤). (البحر، هللا إىل جربيل إىل املالئكة أصوات من وتنتقل
بها ندرك سادسة حاسة اآلخرة يف لنا يخلق وأنه الدنيا، يف ندركها ال ماهية هلل املرجئة بعض عند 132

يُرى ال هللا إنَّ الفرد وحفص رضار ويقول ص٢١٥). ج١، (مقاالت، اآلخر البعض ذلك ينكر بينما املاهية
ص٢١٤، الِفَرق، ص٣١٤؛ ص٢٦٤، ج١، (مقاالت، سادسة حاسة القيامة يوم لنا يخلق ولكنه باألبصار
ص١٣٩-١٤٠). ج٤، املغني، ص٢٠٩؛ (املحيط، سحبان بن سفيان رأي أيًضا وهو ص٣٣٥-٣٣٦).
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عليها اآلخرة يف رؤيته فإن السنة، أهل بني خالف عليها الدنيا يف هللا رؤية كانت فإذا
تسمح للشعور طبًقا اآلخرة وألن الدليل، لغياب نظًرا عليها اإلجماع لسهولة نظًرا اتفاق
مرئي فهو بالنهائي. الالنهائي عالقة بينهما فالعالقة الدنيا، به تسمح مما أكثر بإمكانيات
أكثر قلبية رؤية داخل. أو خارج شعاع ودون ومواجهة ومقابلة موازاة غري من القيامة يوم
املؤمنني لعباده ينكشف عندما هللا أي املوضوع، جانب من الرؤية تحدث وقد عينية. منها
خارج شعاع اتصال أو العني يف املرئي صورة ارتسام غري من ا تامٍّ انكشاًفا اآلخرة يف
النظر عىل تقوى ال العني كانت ملا إطالًقا بالعني تكون ال فالرؤية املرئي. إىل العني من
عىل تحايل هذا أن والحقيقة اآلخرة.133 يف ذلك عىل قادرة ولكنها الدنيا، يف الشمس إىل

سماها هللا، من موهوبة العني يف بقوة اآلخرة يف يُرى هللا إن فيقول القلب برؤية حزم ابن ويفرسها
ج٣، (الفصل، للمؤمنني كرامة موىس يف هللا وضعها وقد بقلوبنا، يعلم وذلك سادسة، حاسة البعض
املرجئة من وكثري الشيع من وكثري والخوارج املعتزلة من الكالم أهل أكثر ذلك نفى وقد ص٣–٥).
ص٩٣، ج٤، (املغني، القديم بها نرى سادسة ة حاسَّ بإثبات القول إبطال يف ص٢١). ج٢، (مقاالت،

ص١٠٢–١٠٨).
الرؤية، كيفية يف اختلفوا رشًعا، ووقوعها عقًال الرؤية جواز عىل والجماعة السنة أهل اتفاق بعد 133

يف يُرى هللا أن عىل والجماعة السنة وأهل الصحابة أجمع وقد اآلخرة. يف تقع أم الدنيا يف تجوز هل
الرؤية جواز يف ليس إذن الخالف ص٣٣٥-٣٣٦). الِفَرق، ص١٧٦؛ (اإلنصاف، املؤمنون يراه الجنة،
املوضوع أن عىل يدل مما عجلة، أم بطئًا الوقت، بعد أم الوقت قبل اآلخرة، يف أم الدنيا يف وقتها، يف بل
من املرئي البدر انكشاف اآلخرة يف املؤمنني لعباده هللا ينكشف ص١٨١). (اإلنصاف، خالص إنساني
ص٣٢١-٣٢٢؛ ص٢٦٣، ج١، مقاالت، ص١٨٥؛ (الطوالع، ومواجهة شعاع أو اتصال أو ارتسام غري
ويف العني، رؤية ال ُممكنة القلب رؤية أن األشعري ويرى ص٩١–٩٤). النسفية، ص١٢–١٩؛ اإلبانة،
هللا وعبد األشعري وعند ص١٢-١٣). (اإلبانة، القلب رؤية أنها عىل الرؤية تأويل ينفي الوقت نفس
ص٤٧-٤٨، اإلنصاف، ص٣٢١-٣٢٢؛ ج١، (مقاالت، القيامة يوم باألبصار هللا يُرى القطان سعيد بن
الدنيا يف يراه ال أنه فعلم دكٍّا فجعله للجبل هللا تجىلَّ الدنيا يف الرؤية موىس سأل وملا ص١٧٦–١٩٣).
يُرى ال املعتزلة من معمر بن ورضار واملرجئة السنة أهل جمهور وعند ص٣٢١-٣٢٢). ج١، (مقاالت،
يُرى أنه إىل مة املجسِّ وذهب ص٣). ج٣، (الفصل، النجار محمد الحسني زه وجوَّ أصًال الدنيا يف هللا
(مقاالت، اآلخرة. يف باألبصار هللا برؤية املرجئة بعض وتقول ص٣). ج٣، (الفصل، واآلخرة الدنيا يف
أنها عىل املعراج يف الرؤية البعض ل ويُؤوِّ ص٩٨-٩٩). األصول، ص١٥-١٦؛ اإلبانة، ص٢١٤؛ ج١،
ال بفؤاده اإلرساء ليلة ربه رأى الرسول أن وصحيح ص١٧٦–١٩٣). (اإلنصاف، العني ال القلب رؤية
بالقلب واملعراج اإلرساء ليلة هلل الرسول رؤية حول الصحابة اختلف وقد ص١١٢). (القاري، بعينه
ووافقه بالعني، اآلخر والبعض عباس ابن وقال بالقلب، األصحاب وبعض عائشة فقالت بالعني. أم
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بالنفس القيام سابًعا:

إثباتها إال يبقى ال وبالتايل نفيها، من وخوف الدنيا يف الرؤية لصعوبة وإدراك املوضوع
موضوًعا وليست شيئًا، عنها أحد يعلم ال إذ فيها، يشء كل افرتاض يسهل التي اآلخرة يف
العلم. لنظرية طبًقا ظني دليل والخرب بالخرب، إال شيئًا عنها نعلم وال العقل، أو للحس
االنقطاع بعد الحياة يف االستمرار يف ورغبة الدنيا، عن تعويض شعوريٍّا فاآلخرة ذلك ومع
بل موضوعيٍّا زمانًا أو مكانًا ليست فاآلخرة العدل. لقوانني طبًقا العالم وكشف باملوت،
خارج املكان فيتصور بالزمان، املكان فيها يختلط بالفعل. يتحقق ال عندما التمني عالم
عن يعرب والصوفية الحكماء الحظ كما شعوري عالم وهو الزمان. يف يوضع ثم العالم
بالفعل. موجوًدا ماديٍّا عامًلا وليس الناس سلوك يف التأثري إىل تهدف نفسية أو ذهنية حاالت
مما الدنيا يف ليلة أنها مع واملعراج، اإلرساء ليلة اآلخرة يف الرؤية إثبات يف الخلط هذا ويبدو
يف أم الدنيا يف إثباتها أفضل، فأيهما الرؤية إثبات من بد ال كان وإذا الدنيا. يف الرؤية ينفي
إثباتها ا أمَّ الناس، حياة يف منها ويستفاد بها ويخرب عنها يعلم قد الدنيا يف إثباتها اآلخرة؟
للمؤمنني، جزاءً كان إذا إال اللهم أحًدا. يفيد فال االمتحان وبعد الوقت انتهاء بعد اآلخرة يف
والعقاب، الثواب أخالق عىل بناءً الرؤية تثبيت وبالتايل الجنة، ألهل مكافأًة ولذًة، نعيًما
والرؤية الدنيا. يف النظر مساوئ عن وتعويضواهم وكبت حرمان عىل تدل حسية ومكافأة
الكيفية ونفي الرؤية إثبات يتحاىش كما الرؤية كيفية يتحاىش تأويل هي النهاية يف القلبية
ال جسم مثل الخلف، إىل وخطوة األمام إىل خطوة واحد، وقت يف ويُنفى اليشء يُثبت ال حتى
عبارات مثل رس»، «محلك وإحجام، إقدام حاصل، تحصيل كاألشياء، ال ويشء كاألجسام،

ننهزم.» ولم ننترص لم «نحن شيئًا: تقول ال التي والقادة السياسيني
عام، بوجه الرؤية إثبات عىل األدلة نفس هي اآلخرة يف الرؤية إلثبات النقلية واألدلة
النظر بل الرؤية تعني ال القرآن فآيات اإلجماع.134 أو الحديث من أو القرآن من سواء

هذه البعض ويرى اآلخرة. يف الرؤية إثبات يف األشعري يعتمد وعليه ص١٧٦). (اإلنصاف، الباقالني
غريه. عىل تعمم وال بالرسول خاصة الرؤية

اإلبصار. وليس واالعتبار والتفكر االنتظار هو هنا والنظر ،«… يومئٍذ «وجوه مثًال: األدلة هذه من 134

وأيًضا: مبدأً. بل شخًصا ليس فاهلل الحق، عىل والتعرف الحجاب، وكشف الحقيقة مشاهدة يعني كما
واألدبي. واملعنوي النفيس الحجاب بل الرؤية يعني ال وهذا َلَمْحُجوبُوَن﴾، يَْوَمِئٍذ َربِِّهْم َعْن إِنَُّهْم ﴿َكالَّ
املؤمنون. يراه إذن املحجوبون، هم الكفرة كان ملا والنقيض. القلب طريق عن التفسري يجوز ال أنه كما
الدنيا يف الطلب كان وقد إَِليَْك﴾، أَنُْظْر أَِرنِي ﴿َربِّ األصوليني. عند ضده عن نهيًا ليس باليشء فاألمر
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

واإلجماع أخرى. بأحاديث معارضة آحاد واألحاديث الغاية. تحقيق أو والتفكر واالعتبار
األصول. علم يف حدود له

واستنباًطا. وتأويًال تفسريًا النقلية األدلة عىل أيًضا معتمدة فهي العقلية األدلة ا أمَّ
الحاسم الرد بدليل االستحالة يفيد أيًضا ولكنه الرؤية، إمكانية فقط يعني موىسال فسؤال
اغرتاب عىل يدل رشعي ال الحقيقة يف أنه إال رشعيٍّا ظاهره يف بدا وإن والسؤال بالنفي.
ويكشف العالم، يف كموجود الطبيعي وضعه إىل اإلنسان يرد أن منه والقصد اإلنسان،
الجبل، باستقرار الرؤية تعليق أن كما األشياء. وسط ووجوده وموضوعاته إمكانياته
عنه الخروج من بدًال الكون وإىل الطبيعي العالم إىل أي الجبل، إىل إحالة مستقر، والجبل

عىل دليل يوجد وال َوِزيَاَدٌة﴾ اْلُحْسنَى أَْحَسنُوا ﴿ِللَِّذيَن اآلخرة. يف إمكانه عىل دليل يوجد وال مستحيًال،
تحية يمكن إذ الرؤية، غري واللقاء َربِِّه﴾، ِلَقاءَ يَْرُجوا َكاَن ﴿َفَمْن اآلخرة، يف الرؤية هي الزيادة أن
بال والرؤية املعاني، حدس أو املاهيات رؤية فيمكن الرؤية، يقتيض ال والنظر األفكار، ولقاء الغائبني
تَْشتَِهيِه َما ﴿َوِفيَها حسيٍّا. واقًعا وليس فنية صورة مجرد بالعني والتشبيه حاصل، تحصيل كيف
خالص، افرتاض وهذا وعده، هللا لخلف يروه ولم الرؤية الجنة أهل اشتهى فلو ،﴾ اْألَْعنُيُ َوتََلذُّ اْألَنُْفُس
َجنَّاُت َلُهْم َكانَْت اِلَحاِت الصَّ َوَعِملُوا آَمنُوا الَِّذيَن ﴿إِنَّ الدنيا. يف االغرتاب أسئلة يسألون ال الجنة فأهل
وغري آحاد، وهي ،«… سرتون «إنكم فمثل: األحاديث ا أمَّ الرؤية. يتضمن ال وهذا نُُزًال﴾، اْلِفْرَدْوِس
بل عرص، لكل ملزًما ليس فإنه اإلجماع ا أمَّ أخرى. بروايات وُمعاَرضة األصل، وهو القرآن، يف واردة
بعض مخالفة بدليل ناقص، إجماع وهو للتأويل. الخاضعة النصوص عىل ويعتمد إجماعه. له عرص كل
كما كالعقائد. النظرية املوضوعات يف وليس الترشيعات يف العملية املسائل يف جائز واإلجماع الصحابة.
التحقيق، ص١٣٤–١٣٨؛ ج٤، (املغني، باالجتهاد خرقه ويمكن والفهم، للتفسري خاضع اإلجماع أن
(الِفَرق، استثناء دون أيًضا له الكفرة رؤية إمكانية البرصي سالم ابن ويرى ص١٠٦). ص٩٩–١٠١،
الدارين» أفضل يف يكون اللذات وأفضل اللذات، أفضل هللا رؤية «ألن األشعري وعند ص٣٣٥-٣٣٦).
ص١٤٤؛ ص٤٧-٤٨، (اإلنصاف، تكييف وال تشبيه بال أنها الباقالني ويرى ص١٣–١٥). (اإلبانة،
برواية فمعارضة املعراج ليلة للرسول الرؤية إثبات عن مسعود ابن رواية ا أمَّ ص١٨٦). الفقه،
(اإلنصاف، رشًعا اآلخرة يف للمؤمنني وواجبًة عقًال جائزة الرؤية الباقالني يجعل ذلك ومع عائشة.
ويراها اآلخرة. يف رشًعا واجبة وغري عقًال مستحيلة أنها والحقيقة ص١٧٦). ص٤٧-٤٨، ص٢٥،
ص١٠٠-١٠١؛ األصول، ص٤٧-٤٨؛ ص٢٥، (اإلنصاف، القرآن أخرب كما باألبصار رؤية الباقالني
امللل، ص٣٢١-٣٢٢؛ ص١٦٥، ج١، مقاالت، ص١٦٦–١٨١؛ ج٢، الدواني، ص١٨١-١٨٢؛ اإلرشاد،
النهاية، ص١٣٨-١٣٩؛ املحصل، ص١٣–١٥؛ ص١٠، اإلبانة، ص١٨٠-١٨١؛ اإلنصاف، ص١٥٢؛ ج١،
الفصل، ص١٠٦؛ ص٩٨–١٠١، التحقيق، ص١٧٧–١٨٠؛ اإلنصاف، ص٣٧٢-٣٧٣؛ املسائل، ص٣٦٩؛

ص٣٠٥–٣٠٧). املواقف، ص٤؛ ج٣،
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العالم خارج من النظرة تتحول وأن والثبات للسكون إثبات أنه كما ورائه. ما إىل والذهاب
والعرض والطول والجهة املكان إىل لحاجتها نظًرا الحسية الرؤية وتستحيل داخله. إىل
الجنة هو ليس االستحقاق من الهدف أن كما الحدوث. صفات من كلها وهي والعمق،
واألنهار العني الحور نكاح مثل هللا رؤية كانت وإال هللا، إىل الرؤية ولذة ونعيمها بالرضورة
هذا وعن الوصف هذا عن هللا تعاىل والرمان. والزيتون والتني مصفى عسل من التي
حالة وليست خاصة، حالة صحت، لو األنبياء، رؤية تكون وقد املوضوعات. من املستوى
عىل ينطبق الرؤية يف البرش عىل ينطبق وما واحد، وهللا برش، فاألنبياء ذلك ومع عامة،
النبي) زوجات من الزواج (تحريم وحده الترشيع يف الوحي يف األنبياء واختصاص األنبياء.
األنبياء عىل ينطبق ما عليهم ينطبق الصوفية، مثل والصديقيون العقائد. أمور يف وليس
تكون وكيف رؤية. أو كشف أو والية يف لهم اختصاص ال أي الرؤية، يف الناس وعامة
جائزة تكون وكيف سمعي؟ موضوع نفسه املعاد وموضوع عقًال الجنان يف جائزة الرؤية
السمعية؟135 األمور من وهي املعاد أمور من أيًضا والوعيد والوعد هللا، لوعد تحقيًقا عقًال
الثواب أخالق عىل يقوم مكافأة الرؤية اعتبار أن كما سمعي. موضوع يف القطع يمكن وال
يف أدخل الرؤية موضوع يكون ثَمَّ وِمْن لذاتهما. والقبح الحسن أخالق عىل وليس والعقاب

الحسية. املادية التجارية األخالق
أن عىل يدل مما الذاتية الرؤية هذه إثبات عىل األشعرية مع الصوفية اتفق وقد
االنكشاف بمعنى فالرؤية عقائديٍّا.136 موضوًعا فقط وليس صويف موضوع أيًضا املوضوع
بالحس تبدأ بالقلب الرؤية الرؤية. ينكر ينكره من وكل رضوري، علم القيامة يوم
الحس من أعىل ورتبة إدراك والتصور التخيل التصور. إىل تنتقل ثم التخيل ويحفظها

ص١٧٦)، (اإلنصاف، اآلخرة يف رشًعا للمؤمنني وواجبة عقًال جائزة هللا رؤية الباقالني عند 135

ج١، املقاالت، ص١٨٥؛ الطوالع، ص١٨١؛ اإلرشاد، ص٤٧-٤٨؛ (اإلنصاف، بها لهم ترشيف وذلك
ص٢٧). اإلبانة، ص١٥٢؛ ج١، امللل، ص٣٢١-٣٢٢؛

يف العني الحور ويعانقوا الجنة ثمار من ويأكلوا هللا يروا أن بهم تبلغ العبادة أن اك النُّسَّ من قوم زعم 136

يكون أن املحتمل من وأنه ص١٣٧-١٣٨). املحصل، ص٢١٩؛ (ج١، مقاالت الشياطني. ويحاربوا الدنيا
الضالل بعالم وتعلقها الشهوانية الرذائل يف وانغماسها البدنية بالشواغل النفس تكدر اإلدراك من املانع
بانقطاع كدرتها وزوال اآلخرة الدار يف صفوها فعند األحوال. من به يتعلق وما البدن يف وانهماكها
ص١٧٠–١٧٤؛ (الغاية، إلدراكه متهيئة لقبوله مستعدة كانت ما لها يتحقق عوائقها وانفصال عالئقها

ص٤١٢). اإلبانة، ص٣٦–٣٩؛ االقتصاد،
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يُدَرك فإنه بالحس يُدَرك ال وصفاته هللا ذات كان وملا النفس. وكمال والكشف الوضوح يف
محجوبة صفاته وكدورة البدن شغل يف والنفس ذلك يتم وال مبارشًة. والتصور بالخيال
إذن الرؤية إثبات يتم لها. رشط والتنقية والتصفية للرؤية، مانعان والكدر الشاغل عنه.
هو كما للنصوص الحريف بالتأويل أو األشاعرة عند الحال هو كما الصفات بإثبات ا إمَّ
املجسمة، عند الحال هو كما بالتجسيم أو الفقهاء وبعض والحشوية املشبهة عند الحال

الصوفية. عند الحال هو كما الباطنية بالرؤية أو
اإلدراك ليست فالرؤية اآلخر. عىل أحدهما خطأين تركيب إذن اآلخرة يف الرؤية إثبات
ال آخر عالم يف وليس العالم هذا يف تتم والرؤية الحيس. املوضوع ليس واملوضوع الحيس
افرتاض والثاني مادي، تأكيد ل األوَّ الخطأ ظن. والنقل النقل، طريق عن إال شيئًا عنه ندري

طرفني. كل يلتقي كما باآلخر أحدهما يلتقي نقيضان والوهم واملادة وهمي.

املوضوعية الرؤية نفي (3-4)

من النظرة قلب طريق عن املوضوعية الرؤية نفي نحو خطوة الذاتية الرؤية إثبات كان ملا
نفي فإن القلب، رؤية إىل العني رؤية ومن اإلدراك، إىل اإلبصار ومن الداخل، إىل الخارج
حيس كموضوع وتصوره هللا جسمية عىل للقضاء النهائية الخطوة هو املوضوعية الرؤية
الرؤية إثبات وأن إثباتها نقيض املوضوعية الرؤية نفي يجعل الجدل أن حني يف للرؤية.

ونقيضها.137 الدعوى مركب هو الذاتية

الحسية، الرؤية منع عىل يتفق وكالهما إثباتها، عىل فعل رد الرؤية نفي أن عبده محمد يرى 137

الحشوية ا «وأمَّ الغزايل: ويقول املجسمة. باستثناء واملعتزلة واألشاعرة) (املرجئة السنة أهل بذلك يعني
والتقدير الجسمية بالرضورة لزمتهم حتى الجهة فأثبتوا جهة يف ال موجود فهم من يتمكنوا لم فإنهم
دونها الرؤية إثبات من يتمكنوا ولم الجهة نفوا فإنهم املعتزلة ا وأمَّ الحدوث. بصفات واالختصاص
محرتزين التنزيه يف تغلغلوا فهؤالء للجهة، إثبات إثباتها يف أن وظنوا الرشع قواطع بها وخالفوا
ص٣٩-٤٠؛ (االقتصاد، فشبهوا» التعطيل من احرتاًزا الجهة أثبتوا والحشوية فأفرطوا، التشبيه، عن
السنة وأهل املجسمة لدى إثباتها عىل فعل رد للرؤية واملعتزلة الفالسفة إنكار ص٢٠٣-٢٠٤). الرسالة،
تعقله «ال مثل: الدائرية، اإلنشائية السنة أهل عبارات إىل أقرب واإلنكار ص١٣٧-١٣٨). (املحصل،
(التنبيه، الرؤية نفي يف جهم هو فعل رد أكرب وكان ص٤٢). (اإلنصاف، الظنون» تقابله وال العيون
ليس وأنه غريها، يف وال الجنة يف إليه ينظرون وال هلل العباد يرى ال الجهمية فعند ص١١٦). ص٩٨،
زعما ألنهما عيىس وكذلك سأل حني كفر موىس وأن هلل حجاب ال وأنه منها ينظرون خلل هللا وبني بينهم
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أوىل إثباتها يصبح ال وبالتايل والعقل، السمع عىل كذلك املوضوعية الرؤية نفي ويقوم
عىل النفي يعتمد النقلية الحجج عىل اإلثبات اعتماد وبقدر القضية.138 وتتعادل نفيها من
الحجج عىل اعتماده من أكثر النقلية الحجج عىل يعتمد اإلثبات كان وإذا العقلية. الحجج
وكل النقلية. الحجج عىل اعتماده من أكثر العقلية الحجج عىل يعتمد النفي فإن العقلية،
النقل. عىل العقل أولوية أو العقل عىل النقل أولوية حيث من العام نسقه إىل أقرب فريق
عند وهللا الرؤية. تثبت وبالتايل إرادته، ورؤيته يشاء، ما يفعل ل األوَّ الفريق عند فاهلل

الرؤية. تستحيل وبالتايل قبح، ورؤيته القبيح، يفعل ال الثاني الفريق
حدود إىل إشارًة اْألَبَْصاُر﴾ تُْدِرُكُه ﴿َال أشهرها: كثرية، الرؤية نفي عىل النقلية والحجج
دون اإلطالق عىل مباًرشا عينيٍّا إدراًكا للمطلق النسبي إدراك واستحالة وإمكانياتها الرؤية
الرؤية مكان أو مثًال، الباطنة العني أو بالقلب الرؤية وسيلة حيث من سواء استثناء،

األبصار تدركه وال العيون تراه ال فاهلل املعتزلة. عند الثاني الفعل رد وكان ص٧). (اإلنصاف، نفًسا هلل أن
هلل الرؤية نفي عىل املعتزلة اتَّفقت ص٢١٦). ج١، (مقاالت، باألسماع يسمع وال األوهام به تحيط وال
ال املرجئة وأكثر والخوارج والزيدية بأرسهم العدل أهل ص١١٧). ج١، (امللل، القرار دار يف باألبصار
ج٤، (املغني، لالستحالة ولكن ملانع وال لحجاب ال وجه، عىل بها يُدَرك وال باألبصار هللا رؤية يجوِّزون
نفي عىل املرجئة بعض ويتَّفق ص٣٣٥–٣٧٦). (الِفَرق، الرؤية والجهمية القدرية نفت ص١٣٩-١٤٠).
سادسة حاسة هللا يخلق أن املرجئة بعض تنفي كما ص٢١٤-٢١٥). ج١، (مقاالت، باألبصار هللا رؤية
أن يستحيل البرصيني وعند يُرى، وال يرى ال هللا أن البغداديني وعند اآلخرة، يف هللا ماهية بها ندرك
ورفضت ص٢٦٥). ص١٨، ج١، (مقاالت، باألبصار يُرى ال أنه عىل املعتزلة فأجمعت مرئيٍّا. هللا يكون
(الفصل، الطوالع املرئي. البدر انكشاف املؤمنني لعباده هللا انكشاف أنه عىل اآلخرة يف الرؤية املعتزلة
أنكرت كما ص٦٦). ص١١٧، ج١، (امللل، القرار دار يف باألبصار الرؤية الجباءان ونفى ص٣). ج٣،
(الغاية، مطلًقا الرؤية نفي عىل املعتزلة مع الفالسفة جماهري أجمعت ص٥٩). (املعالم، الرؤية الفالسفة
يف والخوارج الزيدية الرافضة والجهمية والنجارية املعتزلة مثل عديدة طوائف الرؤية أنكر ص١٥٩).
يرى وال يُرى ال وقالوا: ص١٧٦-١٧٧). اإلنصاف، ص١٨؛ ص١٦٥، ج١، (مقاالت، اآلخرة يف أو الدنيا
ص٦٧-٦٨). ص٥، االنتصار، ص٤٢؛ (اإلنصاف، الرؤية أثبت من كل املردار موىس أبو ر وكفَّ نفسه.
القاري ويصف ص٢٠٦–٢٠٨). (الِفَرق، النجار محمد بن والحسني املرجئة من شمر أبو أيًضا أنكرها
تحصل ال هللا رؤية أن عىل اإلجماع جماعة نقل فقد بالعني، هللا يرون األولياء أن يدعي من بالغباء
فإنها اليقظة، حال الدنيا يف الرؤية مدعي يُصدَّق ال أنه شامة وأبو الصالح ابن وقال الدنيا. يف لألولياء
ص١١٣). (القاري، لغريه؟ يحصل فكيف النبي، يف خالف هناك كان فإذا موىس. هللا كليم منه ُمنع يشء

ص١٧٣–١٧٦. ج٤، املغني، 138
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

العالم إىل اإلنسان يرد حتى تََراِني﴾ ﴿َلْن وكذلك اآلخرة).139 دون فقط الدنيا (يف وزمانها
من مشمئزٍّا آخر، يشء عن باحثًا العالم، تارًكا مغرتبًا، موىس كان وقد اغرتابه. ويقيضعىل
واإلدراك اإلبصار بني ذلك يف فرق ال النار، وخلف الجبل فوق هللا عن باحثًا قومه، عصيان
يرى موضوًعا، وليس ذات أنه أي اْألَبَْصاَر﴾، يُْدِرُك ﴿َوُهَو وكذلك والرؤية. اإلدراك بني أو
وال وموضوع، ذات إىل نفسه عىل ينقسم ال خالص ذات فهو يُدَرك، وال يُدِرك يُرى، وال
الرؤية، استحالة أي ﴾… هللاُ يَُكلَِّمُه أَْن ِلبََرشٍ َكاَن ﴿َوَما وأيًضا: موضوع.140 إىل يتحول
أي ذَِلَك﴾ ِمْن أَْكَربَ ُموَىس َسأَلُوا ﴿َفَقْد وكذلك: وقت. كل يف بل الكالم، وقت يف فقط ليس
ليس واللقاء ِلَقاءَنَا﴾ يَْرُجوَن َال الَِّذيَن ﴿َوَقاَل وأيًضا: الرؤية. طلب واستنكار استعظام
برواية، ورواية إثباتها، من بأفضل نفيها ليس الحديث من أخرى روايات وهناك الرؤية.

اآلخر.141 من بأوىل أحدهما ليس
بالتأويل. إال تعارضها وحل الروايات ومواجهة والتشبيه التجسيم لتجنب سبيل وال
ولكن االنتظار، تعني وقد اعتبار. دار ليست اآلخرة ولكن االعتبار، الرؤية آيات تعني فقد
إىل النظر يعني وقد الجنة. يف يكون ال ولكنه القلب، نظر يعني وقد الوجه. من النظر
ما وهو والرتاحم، التعاطف يعني وقد استحقاًقا. بل إنعاًما يكون ال والثواب الثواب،
بالالم الوصل كان إذا اإلنعام يعني وقد الباري. من وتراحم بتعاطف مقابلته يستدعي
النعم، وهي آالء وجمعه مفرد بل جر حرف ليس إىل والحرف وإىل). الالم بني (الَفرق
تعني وقد الحدقة. تقليب من ذلك يتطلب مما بالرغم النعم انتظار الرؤية تكون ثَمَّ وِمْن
تزيد ال فالرؤية العلم. أخريًا تعني وقد يف. الجر بحرف الوصل كان إذا واالستدالل التفكر
الرؤية.142 من الفكرة تشتق اللغات معظم ويف الفكرة. عن آخر وتعبري العلم، مجرد عىل

املغني، ص١٠٢–١٠٤؛ التحقيق، ص٢١٢؛ املحيط، ص١٠١-١٠٢؛ األصول، ص١٧٧-١٧٨؛ الغاية، 139
ص٣٩-٤٠). (االقتصاد، اآلخرة دون فقط الدنيا يف بأنها الغزايل ويُخصصها ص١٤٠–١٦١. ج٤،

ص١٧٧-١٧٨). (الغاية، األشاعرة عند الحال هو كما التأكيد ال التأييد املعتزلة عند بها واملقصود 140

النقلية الحجج أيًضا انظر بالنفي. ورده املعراج؟ ليلة ربك رأيت هل للرسول: عائشة سؤال هو 141

ص٦٤–٦٧). املعالم، ص٢٧–٢٩؛ البحر، ص٧؛ اإلبانة، ص١٦٦–١٨١؛ ج٢، (الدواني:
النعم. لبيان مسبوقة واآلية النعم، سبب االنتظار ألن باالنتظار؛ النعمة املعتزلة تأويل الرازي يرفض 142
ص١٣٨-١٣٩؛ (املحصل، الحدقة تقليب يتطلب ذلك ألن ناظرة ربها ثواب إىل بأنها تأويلهم يرفض كما
األشعري يرفض كما ص١٠٦) ص٤، ج٣، الفصل، ص١٧٤–١٧٦؛ الغاية، ص٣٠٥–٣٠٧؛ املواقف،
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بالنفس القيام سابًعا:

عن ومقدس الجهة عن مقدس هللا أن عىل كلها تقوم فإنها العقلية الحجج ا أمَّ
الجسم اشرتاط دون بالرؤية القول من االتساق إىل أقرب وهو املواجهة، عن ومتعاٍل املكان
الحاصل تحصيل إىل أقرب وهو األشاعرة تقول ما عىل واملحاذاة واملماسة والشعاع والتقابل
األوقات، كل ويف األمكنة كل يف الرؤية تنتفي ثَمَّ وِمْن الوقت. نفس يف ونفيه اليشء وإثبات
والحيز املكان الرؤية تتطلب تخصيصه. يمكن ال عام حكم النفي ألن واآلخرة؛ الدنيا يف
ألن الرؤية عليه تجوز ال جسًما.143 وليس متحيز وغري مكان يف ليس وهللا والجسمية،
األحوال جميع يف الرؤية عليه تجوز وال جسم. بذي ليس وهو لألجسام، إال تكون ال الرؤية
باطنية. أو ظاهرة سادسة بحاسة أم بالعني سواء غريها، دنيا يف أم الدنيا هذه يف سواء

نظرية.144 حجة أية من أبلغ الواقع فحجة الحال، ويف بل اآلن لرأينا مرئيٍّا كان ولو
املقابلة دليل دليالن: مقدمتها ويف الرؤية لنفي أدلة عدة يف كله ذلك املعتزلة صاغ وقد
مادي وموضوع كعضو عني عىل قائمة الرؤية كون ينفي املقابلة فدليل املوانع. ودليل
بالحواس، الرؤية أن األوىل مقدمات: ثالث عىل الدليل ويقوم للموضوع. العني ومقابلة
واالنطباع واملقابلة مقابًال. ليس القديم أن والثالثة باملقابلة، إال تتم ال الرؤية أن والثاني
يؤدي كما الجسمية، إثبات إىل بالرضورة الرؤية إثبات يؤدي ثَمَّ وِمْن الجسمية. يستلزمان
ما إال يرى ال فالبرص املحسوس. هو واملرئي للعني الرؤية ألن الجسمية؛ نفي إىل نفيها
مقابًال. لكان مرئيٍّا هللا كان فلو وانطباع. مقابلة حواس الشاهد يف اإلبصار ألن مقابًال كان
هي التي للصفات وال للذات يمكن ال ما وهو واملحاذاة، الجهة نفي املقابلة دليل ويتضمن

النجار بن الحسني وعند ص٣٦٩). النهاية، ص٦٣–٦٦؛ اللمع، ص١٢-١٣؛ (اإلبانة، التأويالت هذه
علًما أي هللا رؤية العلم ذلك ويكون بها العلم قوة لها ويجعل القلب إىل العني هللا يحول أن يجوز
األشعري ويرفض ذلك. ينكران وعبَّاد الفوطي ولكن العلم ونفي بالقلب الرؤية الهذيل ابي وعند له.
(اإلبانة، بالقلب الرؤية أو االنتظار أو العطف أو للثواب النظرة أو الظن أو العلم بمعنى الرؤية تأويل
ج١، (مقاالت، بقلوبنا نعلمه أي بقلوبنا، هللا نرى الهذيل أبي عند ص٢٦٥). ج١، مقاالت، ص١٢–١٩؛
العربية: اللغة وكذلك Idein فعل من Eidos اليونانية اللغة ويف ص١٣١). ج١، امللل، ص٢٦٥؛ ص٢١٨،

رأى. فعل من رأي
املحيط، ص٢٧–٢٩؛ البحر، ص٦٧-٦٨؛ ص٣٥٦-٣٥٧، النهاية، ص١٠١-١٠٢؛ التحقيق، 143

ص٦٤–٦٧. املعالم، ص٢١٢-٢١٣؛
وتحدٍّ واقع حجة وهي الحال، يف اآلن لرأيناه مرئيٍّا كان لو أنه مؤداها أخرى حجة الرازي ويقدم 144

ص١٣٩). املحصل، ص١٨٧-١٨٨؛ (الطوالع، باملشاهدة

255



(٢) الثورة إىل العقيدة من

العالم جانب من الطبيعة ومظاهر الكونية اآليات وهي األفعال رؤية فقط يمكن الذات. عني
الذات.145 جانب من وليس

ذاته، يف عليه هو ملا يُرى إنما اليشء بأن القائلة الحجة عىل الرد فهو املوانع دليل ا أمَّ
إىل ينقسم يُرى ال ما بأن ذلك عىل والرد يُرى؟ أن املانع فما ذاته، يف عليه هو ملا وهللاحاصل
وإال نفسه يف بمرئي ليس ألنه ملنع ال الستحالة يُرى ال والقديم الستحالة، أو ملنع يُرى ال ما
املوانع دليل يف الرؤية موانع فإن ذلك ومع والقدرة. والعلم الحياة مثل صفاته رؤية ألمكن
كون املفرط، البعد الكثافة، الرقة، الحجاب، وهي: ثمانية، تكون وقد ستة تكون قد عديدة،
سالمة األوصاف، هذه من يشء ينقصه محله وكون الرائي محاذاة جهة غري من الرائي

هللا.146 عىل يستحيل ذلك وكل املفرط. القرب الصغر، الحاسة،
إىل بل املوانع، أو الحواس مثل إلينا ترجع ألمور يرجع ال الرؤية نفي أن والحقيقة
شعوري أرى ال فأنا شعوره. اإلنسان من يُرى وال موضوًعا، ليس فالذات املوضوع، طبيعة
أراها وال باملاهية أشعر أو باآلخر أشعر كما بذاتي أشعر ولكن جسمي، أرى بل وذاتي،
إنه القول يمكن ال هللا وكذلك للماهيات.147 الحاملة بالتجربة وأشعر املوقف يف أوجد ولكن
إثبات األوىل ألن الذات؛ رؤية وتنكر العني رؤية تثبت نفسه. عىل ينقسم ال ألنه ذاته؛ يرى

الذات.148 لتجسيم نفي الثانية أن حني يف األشياء، لرؤية

ص١٨٠-١٨١؛ اإلرشاد، ص٢٠٩-٢١٠؛ املحيط، ص٢٤٨–٢٥٣؛ (الرشح، يف: املقابلة دليل انظر 145
ص١٠٥-١٠٦). التحقيق،

ص٦٤– ج٤، املغني، ص٢٠٩–٢١٢؛ املحيط، ص٢٥٣–٢٦١؛ (الرشح، يف: املوانع دليل انظر 146

ص١٧٥-١٧٦، (اإلرشاد، الشاهد عىل الغائب قياس ذلك بأن املوانع دليل الجويني ويرفض .(٦٩
ص١٧٩-١٨٠).

فذلك مرئي أنه قادًرا فاعًال كونه يعني ال فيقول: األشاعرة، شبهات عىل الجبار عبد القايض يرد 147

ا إمَّ الرؤية كانت وإذا مرئيٍّا، يعني ال الجوهر فإن جوهًرا بنفسه قائًما كونه وأن القدرة، إىل الرؤية نقل
مستحيلة الرؤية إذن االمتناع. جاز اإلمكان بطل وملا استدالًال أو رضورة واالمتناع ممتنعة، أو ممكنة
واملقابلة للموضوع العني رؤية تنفي بالرضورة. التشبيه إىل يؤدي الرؤية وإثبات واستدالًال. رضورة
نفيًا ليس املوضوع نفي ألن رائيًا؛ كونه نفي الرؤية نفي يعني وال الشعور. يف املعاني رؤية وتثبت

ص١٧٦–٣٣٢). ج٤، (املغني، للذات
رشذمة وذهبت حاسة. بغري أو بالحواس رؤيته واستحالة نفسه، يرى ال هللا أن عىل املعتزلة أجمعت 148
أنه إىل والنجار الكعبي وذهب بحاسة. إال تتم ال الرؤية ألن رؤيته تمتنع ولكن نفسه يرى أنه إىل منهم
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بالنفس القيام سابًعا:

واألشعة، العني وتحليل بالعلم وصلتها املحدقية، الرؤية أنها الرؤية تحليل من ويبدو
من جزء النهاية ويف اإلدراك، نظرية من جزء أو الحواس عمل تحليل من جزء ا إمَّ أنها أي
نظرية من التطبيق نقاط إحدى هي الباري رؤية وكأن اإللهيات، من وليست املعرفة نظرية
الحسية، املعرفة يف أساًسا الخالف هو ونفيها الرؤية إثبات بني والخالف ككل.149 املعرفة
االنتباه أو بالوعي مرشوطة أنها أم الداخل إىل الخارج من حيس انطباع مجرد هو هل
بني التفرقة هذه إىل الفريقان توصل وقد الخارج. إىل الداخل من مقابل بشعاع أي الداخيل،
دون رؤية هناك تكون قد اإلدراك. غري فالرؤية واملعرفة. الرؤية بني أو واإلدراك اإلبصار
وقد علم، دون إدراك هناك يكون قد العلم. غري واإلدراك رؤية. دون إدراك يحدث وقد إدراك،
العلم رشط فالحياة بالحياة، بل بالحاسة باإلدراك مرتبًطا ليس العلم إدراك. دون علم يقع
والشعور له، حاسة ال فالحدس يكون. ال وقد بحاسة اإلدراك يكون وقد الحاسة. وليست
قد بل فحسب، خارجي فعل من اإلدراك يتولد ال بآلة.150 حاًال وال آلة وال حاسة له ليس
ال جديدة.151 معاٍن واستنباط املعاني ترابط رؤية مثل الداخلية، الشعور أفعال من يتولد
االنتباه وهو املرئي إىل العني من آخر شعاع يقابله العني إىل املرئي من بشعاع إال اإلدراك يتم
فالوجود ورؤية.152 إدراك انطباعحيسخالصوالثاني ل األوَّ القصد. أو االهتمام أو والوعي
وتعليق الرؤية.153 اختالفات له ترجع الذي الرائي وجود بل الوحيد، الرؤية رشط ليسهو
إحاطة فقط ليس املاهيات، لرؤية نفيًا ليس ولكنه العني، رؤية نفي عىل تأكيد بآلة الرؤية
بتوجيه تقوم بل بها، اإلحاطة يمكن حتى امتداًدا ليست فاملاهيات لها. إدراًكا بل بها،
األشياء مستوى عىل املعاني وضع هو الخطأ األشياء. لب وإىل حقيقية منطقة إىل الشعور
شعور إىل ميلء شعور من وتحويله ملوضوعه الشعور وفقد وقائع، إىل املاهيات وتحويل

فإن ذلك ومع بذاته، شعوًرا لديه أن إال ذاته يرى ال كان وإن فهو غريه. وال نفسه يرى وال يُرى ال
ص١٧٦). (اإلرشاد، املوضوع ترى الذات ألن ممكنة للغري رؤيته

يف وليست املعرفة نظرية يف «املغني» يف الرؤية باب من األوىل فصول العرشة أن ذلك عىل ويدل 149

ص٣١–٨٨). الباري، رؤية ج٤، (املغني، اإللهيات
ص٣٦–٣٨. ج٤، املغني، 150
ص٥٠–٥٨. ج٤، املغني، 151

ص٥٩–٦٣. ج٤، فقط، األوَّل الشعاع عىل الجبار عبد القايض يركز 152

ص٩٩–١٣٨. ص٨٠–٨٥، ج٤، املغني، 153
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ومعيارية. وعموم شمول من املاهية صفات كل عىل والقضاء املاهيات قلب هو الخطأ خاٍو.
أو الشعور إعمال تعني بل املوضوع، عن العني لبُعد طبًقا الحدقة تقليب الرؤية تعني ال
هي بل سلًفا، معطاة ليست فالرؤية واالستبصار. اإليضاح محاولة أي مضمونه، يف النظر
هذا تجاوز عىل قادر فالشعور الحسية، املعرفة الحواس خداع ينفي وال توضيح.154 عملية
ذاته فالحس وموانعها.155 ورشوطها الحواس عمل بتحليل عمليٍّا تفسريه ويمكن الخداع،
بني للَفرق تأكيًدا واهتمامه وانتباهه ويقظته الشعور وعي مثل حسية ال بعوامل مرشوط
دون اإلدراك يحدث وقد اإلدراك، دون االنطباع يحدث فقد الحيس. الحيسواإلدراك االنطباع
حية تجارب إعطاء عىل قادران واملشاهدة الحس إن العقيل.156 الحدس طريق عن االنطباع
الزمان يف وليس الشعوري الزمان يف الرؤية وتتم واملاهية. والقانون املعنى عن تكشف
دامت وما املستقبل، استباق أو املايض اسرتجاع دون اآلن يف بالرضورة وليس املكاني،
اقرب إذن الرؤية استمرارها.157 لعدم الرائي يف رشوطها توفرت أن بعد ممكنة الرؤية
عني أو شعاع أو حس ما دون به العلم بعد الشعور يف اليشء رؤية أي العلم، رؤية إىل
رؤية هي شعوري، ملوضوع شعورية كحالة قلبه يف اإلنسان بها يشعر رؤية موضوع، أو

املاهيات. حدس أو الشعور يف املوضوع رؤية العلمي، الكشف
اليشء معرفة تتم هل املعرفة: ووسائل العلم بنظرية مرتبط إذن الرؤية موضوع
املعرفة الصوفية، عند املعرفة درجات يماثل ما وهو العني؟ رؤية برؤيته أم بذاته أم بآثاره
وهي اليقني، وعني اليقني، وحق اليقني، علم القلبية، واملعرفة العقلية واملعرفة الحسية
أن فيه شك ال ومما العقلية.158 املعارف أنواع أيًضا الفالسفة منها استمد التي املعرفة

ص٢٣٨–٢٤٨. الرشح، 154
باملعنى ولكن الحيس باملعنى ليس هنا والنور إليه، التحديق يصعب نور هللا أن أحيانًا املعتزلة يقول 155
اتساع عىل الرتكيز حيث من العلم إىل أقرب والفالسفة املعتزلة ورأي ص١٥-١٦). (اإلبانة، املجازي
مشوبًا يكون األخرض بعد األبيض ورؤية العني، غمض بعد تبقى الشمس فرؤية قفلها. أو الحدقة

ص٢٩٩-٣٠٠). (املواقف، الحدقة يبهر القوي الضوء ورؤية باألخرض،
ص٧–٧٩. ج٤، املغني، 156

ص٩٩–١٠١). ج٤، (املغني، اآلن» القديم نرى بأنَّا القول إبطال «يف 157

معرفة أضعفها (أ) أنواع: ثالثة اإلدراكات إن قائًال النزاع محل أنها عىل املراتب هذه الرازي يحدد 158

معرفة أكملها (ج) املخصوصة. ذاته بحسب اليشء معرفة أوسطها (ب) بآثاره. بل ذاته بحسب ال اليشء
ص٥٩–٦١). (املعالم، برؤيته اليشء
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فعليها الثاني النوع من املعرفة ا أمَّ جميًعا. الناس عليها يتفق ل األوَّ النوع من املعرفة
ا أمَّ املمكن. هو بآثاره والعلم مستحيل، هللا بذات والعلم هللا، بذات العلم وهو خالف،
ليس أنه كما للرؤية موضوًعا ليس هللا ألن أيًضا مستحيل فهو هللا، رؤية الثالث، النوع
له، وكنظام العالم نحو كقصد الوحي أي هللا، كالم موضوعه العلم إنما للعلم. موضوًعا
ومعرفة مستحيل، هللا بذات العلم ممكن. والثالث فاألول مستحيًال الثاني النوع كان فإذا
أي كموضوع الرؤية إثبات يف ليس ممكنة. والسياسية االجتماعية ونظمه الطبيعية آثاره
يميزه ما وأخص الخالص الذات عن الكشف مجرد يعني بل عليه، ثناء أو تعظيم أو مدح
بل ألفعالها، أو للذات ليس املدح األشياء. عالم من وليس املعاني عالم من وأنه التعايل، وهو
األوهام خلق من يمنع علميٍّا تحليًال الرؤية وتحليل الشعور.159 يف التعايل قيمة تمثل هو
أن ا فإمَّ والوهم. الواقع بني وسط حل يوجد وال للواقع، مخالف كله وهو األساطري، وبناء
يشء. ال اإلنسان يرى أن أو اإلنسان يراه ال يشء هناك وليس يرى، ال أو اإلنسان يرى
يزداد اإليضاح. مهمة وتلك والجيل الخفي فيه يجوز فإنه العلم ا أمَّ العقل، كمال هو ذلك
مقاييس أحد هو وذلك الرؤية، يف واالتفاق الجماعي باإلدراك أي بالجماعة، اإلدراك يقني
الشاهد عىل الغائب قياس عىل بالرضورة يقوم فإنه الغائب عىل حكم وكل موضوعيتها.
فإذا املعنى، هي أساًسا اللغة كانت وملا الديني.160 الفكر أساس وهو بالقياس والتعميم
التحليل وأن املعنى، اللغة تُعارض ال نظًرا ولكن للمعنى. فاألولوية املعنى مع تعارضت
واحًدا، معنًى العقل وأعطى معنيني اللغة أعطت فإذا العقيل. التحليل يعارض ال اللغوي
اللغة اتفاق استحال وإذا العقل. أعطاه ما مع املتفق املعنى اللغة معنى من يؤخذ فإنه
طبيعتها. من هو بل اللغة، عىل خروًجا ليس واملجاز مجاًزا. اللغة أصبحت املعنى مع
وليس والوجدان العقل هللا عىل التعرف وسيلة إن والعقل. اللغة بني االتصال حلقة املجاز
العلم، نظرية يف معروف هو ما عىل املعرفة بوسائل إال يُرى ال هللا ألن واملشاهدة؛ العني
وهللا واملتواترات. واملعقوالت الوجدانيات إىل باإلضافة املعرفة مراحل أوىل واملحسوسات
هو النظر إن قيل وإذا ونشاط. وحركة حياة بل ثابتًا، موضوًعا أو ذاتًا أو شخًصا ليس
يشء. نحو يتجه شعور كل لليشء. تحديد دون يشء نحو الشعور توجه فمعناه االنتظار،
واقعة اليشء هذا يكون أن دون يشء نحو وتنطلق يشء نحو تؤرش أنها الشعور بنية

ص٢٣٨-٢٣٩. الرشح، 159
ص٥٣. ج٤، املغني، 160
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دام ما الحديث وأصحاب السنة وأهل املجسمة بني َفرق وال الخارجي. العالم يف حسية
عىل بناءً يكن لم وإن الخرب عىل بناءً باإلبصار مرئيٍّا مثله يكون فإنه للجسم، مشابًها املعبود
االجتماعية الظروف حددتها نفسية دوافع عىل أو العقل سلطة عىل اعتماًدا أو الواقع تحليل
خاطئ تفسري التشبيه ألن بالتشبيه؛ قيل ملا الخرب فلوال التجسيم. يف الحال هو كما للجماعة
يُثِبت ال التعبري. وسائل وبتعدد الفنية الصورة وبوظيفة اللغة بطبيعة دراية وعدم للخرب
مقاصد نحو ويوجهها نفسية بمعاٍن للجماهري لإليحاء فنية صورة يعطي بل شيئًا، الخرب
خطأ التشبيه املادي. اليشء إثبات وليس النفيس األثر هو املقصود العالم. يف واتجاهات
يشء إىل الفنية الصورة فيه وتتحول حقيقة، املجاز فيه يصبح واملجاز الحقيقة يف لغوي
النقلية الحجج بني التعارض لحل النصوص إىل كله اإلشكال البعض يحيل لذلك مادي.

التأويل.161 إال حيلة فال وإال
أنها ذلك يعني ال ولكن وطلبها، عنها السؤال عنه يعرب خالص إنساني مطلب الرؤية
الفرق ويظل وحاجة. كمطلب موجوًدا يكون اإلنسان يطلبه ما كل املعنى وبهذا ممكنة.
ليس املوضوعات. عالم من نطاًقا أوسع التمني وعالم الواقع، وعالم التمني عالم بني قائًما
بني الفصل من القدماء قاله ما وهو الخارج يف وجود له يكون الشعور يطلبه ما كل
الحسية النظرة يف وقوع املوضوعية الرؤية إثبات األعيان. يف والوجود األذهان يف الوجود
نسيان وهو ومعنوية. حسية بني ذلك يف َفرق ال وامللذات، النعم عن وبحث الخالصة
الحسية فاملعرفة التجربة. طريق عن ومشاهداتها معرفتها والرؤية حقيقة هللا للمجاز.
عن يكشف رشيف، خالص وجداني موضوع الرؤية موضوع العقلية. املعرفة مثل يقني
أرشف من إال يُرى ال موضوع أرشف كان وملا بالفعل. املوضوع من أكثر املوضوع رشف
وتمرين وتعظيم إجالل كله املوضوع أن عىل يدل مما غريه يراه وال نفسه يرى فاهلل ذات،

ومكافأة.162 وعد وتحقيق وإحسان وتعظيم ترشيف التأليه، مقتىض عىل نفيس
السمع؟ أو اللمس أو الشم أو للذوق موضوًعا هللا يكون ال ملاذا الرؤية، عىل وقياًسا
السمع؟ طريق عن هللا كالم وهو الوحي، يأِت ألم الضمري؟ صوت إىل أقرب هللا أليسصوت

ص٩١–٩٤. النسفية، ص١٧٦؛ اإلرشاد، ص١٢–١٩؛ اإلبانة، 161
للمؤمنني يختم وبها وأجلها، األشياء أعىل بأنها كتابه آخر يف الرؤية ملوضوع وضعه الباقالني يربز 162

الكرامة وأسنى العطايا أعىل «ألنها ص١٧٦). (اإلنصاف، جنبها يف نعيم كل يستحقوا حتى لها املصدقني
أهل من بأنه بذلك يقول من اآلمدي ويصف ص١٤٤). (اإلنصاف، الزيادة» هي بل مزيد فوقها وليس

ص٤٧-٤٨). اإلنصاف، ص١٥٩؛ (الغاية، الضالل
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قدرًة الفنون أكثر املوسيقى أليست العني؟ قبل األذن تعشق أم األذن قبل العني تعشق هل
إىل أقرب الصوتية الفنون أليست والعمارة؟ والنحت والتصوير الرسم من التعبري عىل
تفاضل عن األعراض مبحث يف الوجود نظرية تعرضت وقد التشكيلية؟ الفنون من القلب
أو اللمس موضوع يكون ال ملاذا وحدها؟ الرؤية موضوع هللا يكون ملاذا والسمع. البرص
عن الوحي خالل من للسمع موضوع هللا أن فيه شك ال مما السمع؟ أو الشم أو الذوق
موضوًعا هللا يكون أن يجيز ومن والشم؟ والذوق اللمس عن ماذا ولكن الكالم؟ طريق
لتفرد نظرية يصوغ أن أو األخرى للحواس موضوًعا يكون أن أيًضا يجيز أن بد ال للرؤية
أن صحيح وحدها. للرؤية موضوًعا هللا يكون وأن هللا، لرؤية الحواس من غريه البرصعىل
والشم والذوق فاللمس ذلك ومع وعمقه، اإلدراك دقة حيث من السمع مع سباق البرصيف
تخصيص فلماذا والريحان. الروح وشم العسل، وذوق الحرير، ملس الجنان، لذات من

والسمع؟ واللمس والشم الذوق دون الرؤية
أو الطعم أو باللون يصفه أن دون جسًما املعبود يتصور املجسمة بعض كان إذا
وطعم لون ذا فيصبح الشعور اتجاه يف الجسم يضع البعض فإن املجسة، أو الرائحة
هو والثالثة املجسة، وهما الرائحة هي فاللون بالتساوي. ذلك وكل ومجسة، ورائحة
والذات.163 الصفات بني تنوع أو اختالف أو تغاير يوجد ال نفسه. هو واألربعة الطعم،
الطول أو املجسة أو الرائحة أو الطعم دون فحسب لون ذا املعبود البعضجعل يؤثر وقد
فالصفات الخلق. وقت من ومتحرًكا مكان دون مكان يف كان وإن والعمق، والعرض
مدرًكا هنا املعبود ويكون الرسم. يف املطلوبتان الصفتان وهما والحركة، اللون ما املفضلة
يؤثر تشكيليٍّا هنا الفنان ويكون باألنف. أو باليد أو باللسان أو باألذن ال وحدها بالعني

رائحته، هي وطعمه طعمه، هو لونه ومجسة، ورائحة وطعم لون ذو هللا أن الحكم بن هشام عند 163

وهو ص٢٢٧). ص٦٥، الِفَرق، ص٢٥٧؛ ص١٠٢، ج١، (مقاالت، لون نفسه وهو مجسته، هي ورائحته
نفي يف املعتزلة تقوله وما ومعقول، وعاقل عقل الفالسفة، يقوله ما التجسيم مستوى عىل يقارب قول
حواس ذو لون، نفسه هو معبوده أن الجواليقي سالم بن هشام يرى كما الذات. عىل الزائدة الصفات
من إدراكه برش أبي ابن عند يصح كما ص٦٩). الِفَرق، ص٢٥٧؛ ج١، (مقاالت، اإلنسان كحواس خمس
الغاية، ص٢٠٩؛ (املحيط، معاٍن ألنها ويُلَمس ويُذاق ويُشم يُسمع أن وجاز (البرص)، الحاسة هذه غري
جاز لو تعاىل أنه هو ألزمهم والذي ص٣٦–٣٩). االقتصاد، ص١٦٨–١٧٣؛ اإلرشاد، ص١٦٨–١٧٠؛
القديم يكون أن فيجب الثواب، أعظم من هللا رؤية أن مذهبهم عىل خاصًة ويشم يلمس أن لجاز يرى أن

ص٢٧٦-٢٧٧). (الرشح، ذلك عن تعاىل معشوًقا، مشتهى
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املعبود ويكون املحسوسات سائر عىل اللون يطغى وقد السمعية. الفنون عىل املرئية الفنون
املحسوسة الكيفيات بني والتوحيد والشم. والذوق اللمس من أكرب فالبرص فقط. لون ذات

وتعددها.164 األجسام اختالف عىل يدل مما أكثر الروح وحدة عىل يدل
نفاتها. عىل يقع مما أكثر الرؤية مثبتي عىل األخرى األربعة اإلدراكات نفي ويقع
يف فإنهم الرؤية مثبتو ا أمَّ األوىل. بطريق اإلدراكات باقي ينفون بالرضورة الرؤية فنفاة

عليهم. يعمم القياس ألن اإلدراكات؛ باقي ونفي الرؤية إثبات تربير إىل حاجة
الصفات، إثبات من بالرغم للذات كأوصاف املحسوسة الكيفيات السنة أهل وينفي
للمزاج توابع فهي والحياة. والقدرة العلم صفات من كماًال أقل الصفات هذه العتبار وذلك
الفالسفة، وأثبتها امللِّيُّون نفاها العقلية واللذة حسيان. فهما واأللم اللذة ا أمَّ والرتكيب.
هللا التذ املالئم، إدراك واللذة ذاته، يف كماًال هللا دام فما اللذة. عن متجرد ذاته يف كمال فاهلل
وليس هللا كالم سمع موىس فإن السمع ا أمَّ كمال. فلذته كماالت كلها كانت وملا رضورة.
أن عىل الخمسة اإلدراكات وتدل امُلجسمة. إال بهما يقل فلم والشم اللمس ا أمَّ هللا. ذات
يتصور كل هللا، عىل كله ذلك إسقاط ثم وحواسه وحياته اإلنسان وضع عن ناتج هللا تصور
وتسيطر يشء كل تعرف الدولة ألن قادًرا؛ عامًلا املتكلم يتصوره ومثاله. شاكلته عىل هللا

عاقل.165 حكيم ألنه عقًال؛ يلتذ الفيلسوف ويتصوره يشء، كل عىل
تقول ما عىل جحود أو تعطيل أي كموضوع هلل املوضوعية الرؤية نفي يعني ال
العالم إىل العودة يف مقصده تحقيق يف حقه هللا وإعطاء التنزيه يعني بل األشاعرة،
إنساني مطلب الرؤية االجتماعي. البناء إىل هللا شخص ومن العالم، إىل هللا من واالتجاه
إنساني ومطلب سؤال الرؤية القصد. وقلب عنه، بالوجه واإلشاحة العالم يف االغرتاب نتيجة

(مقاالت، ومجسة ورائحة طعم ذا يكون أن ويأبى ملونًا الباري يثبت كان أنه املجسمة بعض ذكر 164

ص٢٥٧). ج١،
جميًعا، وجوَّزوه فيه، أصحابنا يختلف فلم السمع ا «وأمَّ بقوله: األشعري عليه يرد افرتاض هذا 165

ص٢٧–٢٩). البحر، ص٦٧-٦٨، ص٦٢-٦٣، (اللمع، متكلًما» نفسه الباري يسمعنا أن جائز إنه وقالوا
األشاعرة يميل ص١٢-١٣). (اإلبانة، جسًما يكون أن أو يُشم أو يُلَمس أو يُذاق أن األشعري نفى وقد
املحصل، ص٣٦٠؛ املسائل، ص٧٨-٧٩؛ (األصول، والروائح والطعوم باأللوان هللا وصف إىل السنة وأهل
ص١٣٤– ج٤، املغني، ص٢٧٧-٢٧٨؛ املواقف، ص٦٤؛ التفتازاني، ص٦٤؛ النسفية، ص١١٥-١١٦؛
نظرية الرابع: الفصل أيًضا انظر ص٢٠٩). املحيط، ص٨٧؛ الحصون، ص١٧٣-١٧٤؛ اإلرشاد، ١٣٨؛

الكيف. (٣) األعراض، ثالثًا: الوجود،
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بالنفس القيام سابًعا:

الحساب، من العالم يسقط عندما رشعي، غري أو طبيعي غري وضع عن يعرب ولكنه ممكن،
فرق هناك السؤال. فيظهر العالم خارج اإلنسان ويخرج املنطق، ويغيب العقل، ويضيع
الوهم يطلبه ما كل وليس األشياء، عالم من نطاًقا أوسع فالخيال والواقع، الخيال بني
الخارجي. العالم يف مقابل له الداخيل العالم يف ما كل وليس الخارج، يف وجود له يكون
وانتهاء العالم تدمري أي األرض، عىل السموات وتُطبق تَُدك، الجبال فإن الرؤية تمت إذا
له أصبح ألنه مستحيل عالم يف اإلنسان يعيش وبالتايل الطبيعة، قوانني وخرق الكون،
الرؤية تحقيق ألن الرؤية يثبت ال الجبل استقرار عىل الرؤية تعليق رشعي. غري موقف
االستحالة إىل أقرب يكون مستحيل رشط عىل الجواز تعليق وبالتايل الجبال تدمري يستلزم
الزمان، خارج العالم، خارج إىل بالوعي وخروج العالم عن اغرتاب الرؤية واالمتناع.166
العالم هو الهدف بل هدًفا، ليس هللا إن والصوفية. األشعرية أثر تحت التاريخ وخارج
وتحويل له، واغرتاب الطبيعي موقفه عن اإلنسان تحويل هللا رؤية تكون وبالتايل واإلنسان،
التأليه عواطف وتتحول شخص، إىل الوحي يتحول الرؤية يف الرشعي. مقصده عن للوحي
بطريقة محسوس مادي أنه عىل يشء كل وتصور العرص، داء والتشخيص تشخيص، إىل
رؤية بالرؤية املقصود ليس فمستحيلة. الذات رؤية ا أمَّ ممكنة الغري رؤية علمية. ال غيبية
نظرية جوانب كأحد مستقلة، كحقيقة ذاتها الرؤية بل نبي، أو مشخص إله واحد شخص
هناك معنى. بل جسًما وليس مقصد، بل مشخًصا وليس ذات، بل موضوًعا ليس هللا العلم.
موضوع بل للرؤية، موضوًعا ليس فاهلل العالم، رؤية إىل هللا رؤية من لالنتقال رضورة إذن
من بل النظر جانب من وليس الوجود، ناحية من بل املعرفة ناحية من وليس للتحقيق،
تتحقق ذات فاهلل املوضوع، رؤية إىل الذات رؤية من لالنتقال رضورة هناك العمل. جانب
وعي هللا اإلنسانية. الذات من قيمة أقل يكون وبالتايل موضوع إىل تحيله رؤيته العالم. يف
إىل تحول ما إذا وغضبه اإلنسان ثورة يف غرابة وال الخالص، اإلنسان وعي مثل خالص
العلوم من طبيعي موضوع إىل تحويله طريق عن أو إليه اآلخر نظرة طريق عن موضوع
ملشاكله للعالم، فالرؤية االغرتاب، عىل والقضاء العالم إىل العودة رضورة وهناك اإلنسانية.
الرؤية واليشء. واملوضوع واملادة للجسم إال الرؤية تتم ال وألوضاعهم. للبرش وقضاياه،
لذًة، وال نعيًما ليست الرؤية وإيهام. وتخدير وتسكني وتسرت وتغطية تعمية العالم خارج
وتخلف ومرض وجهل فقر من للبرش، مأٍس من الفعل يحدث مما وغضب وحرسة ألم بل

ص١٦٦–١٨١. ج٢، الدواني، ص٦٨-٦٩؛ الكفاية، 166

263



(٢) الثورة إىل العقيدة من

عن العجز من الغثيان النفس يف تبعث التي الرؤية هي وتعذيب. وقهر وترشذم وضياع
العيش لقمة وراء اللهث ومن للحكام، واملداهنة النفاق ومن الخارجي. للعدو املقاومة

األثمان. بأبخس
فإن موجوًدا، يكون ال إليه حاجة ال الذي واليشء إليه، الحاجة هو اليشء وجود دام ما
املقلوبة. املغرتبة الصورة هذه يف العرص إليه يحتاج ال النوع، هذا من موضوع هللا رؤية
هو اليشء وجود إن املاهيات. وإدراك املعاني معرفة وإىل العالم رؤية إىل العرص يحتاج
حاولت لقد رشعي. وكوجود كقصد للرؤية وجود ال وبالتايل رشعيته. وقصده قصده،
أهميته فما املوضوع.167 بساطة إىل والعودة املوضوع إلغاء قبل من اإلصالحية الحركات
أم الرؤية إلثبات نحن ونحاربها هللا رؤية إرسائيل أنكرت هل مشكلة؟ هي هل حاليٍّا؟
املتكلمون قال ومهما اإلرسائيلية؟ الهيمنة عرص يف تشاء ما تحتل وتركناها األرض احتلت
يزيدوا ولم أنفسهم باعرتافهم عليها مردود مسالك كلها فإنها وبرهنوا وصاغوا وفصلوا
مثبت تكفري حد القدماء بلغ وقد فيه.168 واستمراًرا لالغرتاب تأكيًدا إال شيئًا الواقع عىل
نهاية، ال ما إىل نفيها يف أو نفيها أو الرؤية إثبات يف شك من وتكفري نافيها وتكفري الرؤية
مجتمعات تقام وبها االحتالل، من أرايضاملسلمني بها تتحرر وطنية هللامعركة رؤية وكأن
الكلمة تتوحد وبها طبقي، وتفاوت استغالل دون واملساواة العدالة تعمها قهر، دون حرة

والتجزئة.169 والتفتت الترشذم بدل
شائبة تخالطه ال الخالصالذي الشعور الخالص» «الوعي الخامس الوصف هذا يعني
يوجد ال الحواس. من ليس واإلحساس الدماغ، يف ليس والفكر محل، ليسيف فالوعي املادة،
االفتقار وعدم باالستغناء القدماء عنه عرب ما وهذا متحيز، غري ألنه محل الخالصيف الوعي
هو بالنفس القيام رشط وعالم، ومدرك راءٍ بل للرؤية، موضوًعا وليس يرى، ال واالحتياج.

الرؤية. خالل من موضوع إىل تتحول أن دون الذاتية بقاء

(الرسالة، يظنون» ما فوق وهللا الخالف، يحبون بقوم اإلسالم مني «ولكن عبده: محمد يقول 167

ص٢٠٣-٢٠٤).
ص١٥٩). (الغاية، تقوى» ال مسالك الحق أهل من ذلك يف املتكلمون سلك «وقد اآلمدي: يقول 168

نهاية. ال ما إىل كافر، كفره يف والشاك كافر، فهو كيف بال باألبصار الرؤية جوز من أنه املردار عند 169

الشاك روا وكفَّ املردار روا كفَّ الرؤية أثبتوا والذين واالتصال. باملقابلة الرؤية أجاز من املعتزلة باقي ر وكفَّ
ص٦٧-٦٨). االنتصار، ص٤٢؛ اإلنصاف، ص١٠٤؛ امللل، ص١٦٦؛ (الِفَرق، كفره! يف
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الوحدانية ثامًنا:

للذات سادسوصف (1)

الدِّين أصول علم يظهر خاللها من والتي للذات، واألخري السادس الوصف هو الوحدانية
ألوصاف اإلحصائي العد عىل السابقة األوىل املؤلفات ويف األديان. لتاريخ علًما باعتباره
نفي مع الوحدانية تظهر كما وأهمه. وصف أول أنه عىل الوحدانية وصف يظهر الذات
للظهور الوحدانية وتعود الِفَرق.1 عليها تختلف التي العقائد أوائل من أنها عىل التشبيه
وصف إىل أََحٌد﴾ هللاُ ُهَو ﴿ُقْل آية إىل يُشار وقد التشبيه.2 نفي بعد أخرى ومرة الِقَدم بعد
أنها عىل حينئٍذ الوحدانية وتظهر للذات. وصف أول أنها عىل الوحدانية إىل وليس الوجود
الِقَدم إلثبات بها التدليل ويتم جديد من الوحدانية تثبت ثم الوجود.3 بعد وصف ثاني
(النور) الشبه ونفي النفس وتجويز الشيئية وتجويز الوحدانية وإثبات الوجود وتجويز
يف الوحدانية وتظهر والذهاب.4 املجيء تجويز وعدم والساق والِقَدم واألصبع اليد إثبات
أنها عىل واملقدمات الخطب يف وتظهر بها.5 الوجدان شهادة عن لإلعالن الخطابية املقدمات

ص١٨٤. الفقه، 1
ص٢. البحر، 2
ص٣. البحر، 3
ص٤. البحر، 4

ص٣٣١. املسائل، 5



(٢) الثورة إىل العقيدة من

وصف أول أنه عىل الواحد ويظهر صوره.6 جميع يف التشبيه نفي يليه الذي ل األوَّ االنفعال
بالذكر الجديرة للذات الوحيدة الصفة أنها عىل الوحدانية تظهر كما الحدوث.7 دليل بعد هلل
يف وتظهر كأسماء.8 والجواد والغفور كالقديم الصفات وباقي األوصاف من غريها عن
وصف ثالث وكأنها وتبدو التوحيد.9 عقيدة أنها عىل والدين واإلسالم اإليمان تعريف باب
صفة تظهر األخرى املتقدمة بعضاملؤلفات ويف جائزة.10 كصفة والوجود الِقَدم بعد للذات
صفة تظهر املحدث صفات ذكر ويف الحدوث، دليل وبعد التشبيه.11 لنفي تالية الوحدانية
بالواحد اإلقرار يظهر بالتوحيد اإلقرار ويف باٍق.12 وقبل وقديم موجود بعد األحد مع الواحد
عقلية صياغات ويف إنشائية عبارات يف الواحد وصف يظهر ما وكثريًا املوجود.13 بعد الفرد
مستقلة. مسألة يف منفرًدا بذاته مستقالٍّ الواحد وصف ويظهر وصف.14 أو عد دون متعددة
والنظري الشبه نفي يدخل وقد يحلل، موضوع أنه إال ُمصاًغا عقليٍّا وصًفا يكن لم وإن فهو

مًعا.15
صفاتها.16 عىل وسابًقا للذات وصف كأول مستقل باب يف الواحد يظهر مرة وألول
مستقل باب يف ثالث كوصف يظهر كما أهميته. عىل يدل مما العرش الصفات معه ويذكر
والجسمية املشاركة ونفي الخمسة، التنزيهات وإثبات الوجود واجب إثبات بعد بذاته
الوحدانية وتظهر املحسوسة.17 األعراض ونفي بالحوادث الذات وقيام والحلول واالتحاد
ووصفه للخلق مخالفته بعد أيًضا وتظهر والغنى. واليشء والوجود بالذات القيام بعد

ص٤. اإلبانة، 6
ص٥٥. النسفية، 7

ص١٥٢-١٥٣. الدر، 8
ص٣-٤. البحر، 9

ص١٧-١٨. البحر، 10
ص٢٠-٢١. اللمع، 11
ص١٨. اإلنصاف، 12
ص٢٣. اإلنصاف، 13
ص٢٩. اإلنصاف، 14

ص٣٣-٣٤. اإلنصاف، 15
ص١٢١–١٥٢. الغاية، ص٩٠–١٠٢؛ النهاية، ص٤٦؛ التمهيد، 16

ص٢٧٨-٢٧٩. املواقف، ص٢٦٣؛ الطوالع، 17
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الوحدانية ثامنًا:

وتبجيل تعظيم عن تعبري الوصف أن عىل يدل مما لذاته وتر بأنه لذاته والجميل بالعظيم
ليس أهميته، عىل التأكيد ودون الحياة معرض يف عرًضا الواحد ويظهر وتقدير.18 وإجالل

التسمية.19 وجواز اللفظ حيث من بل املعنى، حيث من
الرؤية وبعد هللا عىل يجب فيما السبع املعاني وصفات الوجود بعد الوحدانية وتظهر
يف توضع وقد وجوبًا.20 وليست جواز مجرد الوحدانية وكأن عليه، يجوز فيما واألفعال
هللا، عىل يستحيل ما وهذا االثنينية، نفي يغني هلل يجب ما فالواحد الثالثة، األقسام من أي
صفات قبل للذات وصف آخر أيًضا تظهر وقد واالستحالة.21 الوجوب بني فهي وبالتايل
وقبل والرؤية املعاني وصفات الذات أوصاف بعد التوحيد يف فصل كآخر أو املعاني22
عليها املختلف والصفات الثبوت صفات بعد التوحيد يف موضوع آخر وتظهر العدل.23
املعاني صفات بعد وكالهما التشبيه نفي بعد تظهر كما العدل.24 وقبل الرؤية وإثبات
يتصدر مرة وألول الثالث السمعية الصفات وقبل والوجود.25 الِقَدم إثبات بعد السبع

الحدوث.26 دليل آخر يف التشبيه نفي إدخال بعد التوحيد» «كتاب التوحيد
واألخري العارش الوصف أنه عىل واحد يظهر عرش يف الذات ألوصاف إحصاء أول ويف
الجهة ونفي العرض ونفي الجوهر ونفي الجسمية ونفي والبقاء والِقَدم الوجود بعد
الوجود بعد للذات وصف كآخر الوحدانية وتظهر الرؤية.27 وإثبات االستقرار عن والتنزيه
ويدخل الثاني نفي أنه عىل الرؤية العرضونفي ونفي الجسم ونفي الحاجة ونفي والِقَدم
يجب وما الثالثة العقل أحكام يف النظري البناء استقرار وبعد النصارى.28 عىل الكالم فيه

ص٨٨. األصول، 18
ص١٤٤. ج٢، الفصل، 19

ص٢٩. النظامية، 20

ص٢٩. النظامية، 21
ص٥٢–٦٠. اإلرشاد، 22

ص٣٧٣. املسائل، 23
ص٦٨–٧١. املعالم، ص١٤٠؛ املحصل، 24

ص١٢٢. ج٢، العضدية، 25
ص٣٤٥–٤٠١. الشامل، 26

ص٢٤١–٣٤٦. ج٤، املغني، ص٤٠–٤٤؛ االقتصاد، 27
ص٢٢٤–٢٢٧. املحيط، ص٢٧٧–٢٩٨؛ الرشح، 28
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

صفة عرشون يستحيل وما صفة، سادس أنها عىل الوحدانية تظهر صفة عرشين من هلل
له يكون أو ذاته يف مركَّبًا يكون بأن أو واحًدا يكون أال املستحيل من أنه عىل تظهر
يذكر كما األفعال. من فعل يف مؤثر الوجود يف معه يكون أو صفاته يف أو ذاته يف مماثل
وأفعاله.29 وصفاته ذاته يف واحد املتأخرة العقائد يف ى يَُسمَّ ما وهو الوحدانية. عىل الربهان
سواه.30 ما كل عن باالستغناء هللا» إال إله «ال تفسري يف سادسصفة أنها عىل أيًضا وتظهر
يف املجوس نقض ويذكر التثنية. صور جميع ترفض الواحد وصف ذكر بعد مرة وألول
اليهود ونقض الشبه ونفي والوحدانية الوجود إثبات مع أحد» كفًوا له يكن «ولم تفسري

والنصارى.31
مقابل وصف إثبات دون العقائد رفض معرض يف املعارضة املذاهب عىل يرد وقد
يف وليس الدهرية مع العالم ِقَدم رفض معرض يف الثنوية ترفض وقد الوحدانية.32 وهو
عن الظالم مسئولية نفي يف العدل يف أيًضا الثنوية ترفض وقد الوحدانية.33 إثبات معرض
قبل التوحيد يف فصل كآخر الوحدانية وبعد اإلنسان. حرية إىل أو هللا إىل ا إمَّ ونسبته الرش
وعبادة املالئكة وعبادة واألصنام األوثان عبادة الرشك، أنواع بتحليل الوحدانية تنتهي العدل
للذات األهم أنه عىل الواحد وصف يظهر املتأخرة املوسوعية املؤلفات بعض ويف الكواكب.34
عىل اقترصت التي اإلصالحية الحركات بعض ويف السبع.35 املعنوية الصفات ذكر بعد
االختيار.36 وبعد املعاني صفات بعد الوحدة تظهر الواجب كأحكام والبقاء الِقَدم إثبات
ذلك كل الرشك.37 ونفي العلمي التوحيد أخريًا يظهر بنائها وإعادة العقائد إصالح ويف
كوضع أو كتصور سواء الوحي، أصل يف واضحة الواحد صفة أن من بالرغم أنه عىل يدل

للذات. سادس كوصف العقائد علم يف استقر حتى طويًال وقتًا أخذ أنه إال عميل،

ص٢-٣. العقيدة، 29
ص٤. الباجوري، ص٧؛ العقيدة، ص٣٩–٤٤؛ الكفاية، ص٢–٦؛ السنوسية، 30

ص٣. البحر، ص٦١–٧٨؛ التمهيد، 31
ص٣٠–٣٢. االنتصار، 32
ص٥٢–٥٩. األصول، 33
ص٧١-٧٢. املعالم، 34
ص١٥٢-١٥٣. الدر، 35

القطر. التحقيق، الحصون، الوسيلة، الجامع، الخريدة، العقيدة، الجوهرة، ص٤١–٤٣. الرسالة، 36
الوهاب. عبد بن ملحمد «التوحيد» كتاب وضع هو هذا 37
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الثنوية نقد (2)

سلبي وصف الحقيقة يف أنها إال ثبوتيٍّا وصًفا تبدو واحد، أنه أي الوحدانية، أن من بالرغم
ليس أنه يعني الذي الوجود ومثل محل، يف وليس للحوادث، املخالفة الصفات: باقي مثل
يعني فالواحد فانيًا. ليس أنه يعني الذي والبقاء حادثًا، ليس أنه يعني الذي والِقَدم عدًما،
أو ذاته يف مركَّبًا يكون أن ويستحيل أفعاله. يف وال صفاته يف وال ذاته يف له ثاني ال أنه
ترتبط وبالتايل األفعال. يف مؤثر الوجود يف معه يكون أو صفاته أو ذاته يف مماثل له

العميل.38 الرشك وهو بالتأثري يتعلق ال فيما بالعدل الوحدانية
مظاهر وكلها اآللهة، تعدد وإىل التثليث وإىل الثنوية إىل موجه الوحدانية ووصف
عقائد دخلت ملا اآللهة تعدد أو التثليث دون الثنوية ضد أساًسا موجه وهو للرشك.
يف القدماء عند يكن فلم اآللهة تعدد ا أمَّ الشبه. ونفي الحوادث يف املخالفة يف النصارى
واألوثان األصنام عبادة إال التاريخي الحضاري الوعي يف املعروفة القديمة الحضارات
مظاهر أوىل وهي الثنوية، إىل يردان اآللهة وتعدد التثليث أن كما عام. بوجه والرشك
األعظم الخطر ولكن واملجوسية، الثنوية القديمة الديانات يف الوثنية ممثل كان التعدد.
عىل الثنوية إىل موجًها كله النقد كان لذلك الثنوية. من نوع فاملجوسية الثنوية، من كان

للوحدانية. مضادة عقيدة أنها
عىل تقوم التي والديانات الِفَرق تاريخ الوحدانية، السادس: الوصف هذا عىل ويغلب
للديانات.39 مقارن علم أو أديان تاريخ علم وكأنه يبدو الدِّين أصول علم جعل مما الثنوية
واآلخر نور أحدهما قديمني، بصانعني القول عىل تقوم واحدة بنية كلها الثنوية فرق وتجمع
من ممتزجة األجسام وأن واملضار، للرشور فاعل والثاني واملنافع للخري فاعل ل األوَّ ظلمة،
وكل منهما، العالم مزج يتم ثم وهبوًطا صعوًدا متنافران والظلمة النور والظلمة. النور
منهما واألوالن واليبوسة، والرطوبة والربودة الحرارة طبائع: أربعة عىل مشتمل منهما واحد

وجود أو الصفات أو الذات يف الرتكيب بمعنى التعدد باسم األضداد من وهي ص٤. ص٢، السنوسية 38
ص٤-٥؛ الباجوري، ص٥٩–٦١؛ (الكفاية، الوحدانية هي وهذه األفعال، أو الصفات أو الذات يف نظري

ص١٣٩). ج٢، الدواني، ص١٣٩؛ ص١٢٢، ج٢، العضدية، ص٣٣١؛ املسائل،
املنانية، الديصانية، اإلشعانية، املرقونية، الباطنية، وهي: الثنوية، تجمعها فرق لثماني القدماء يعرض 39

املفوضية. الخابطية، املجوسية،
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األمر حقيقة ويف عمياوين.40 قوتني مجرد املبدأين كأن واٍع غري والخلط واالمتزاج مدبران،
تعرب فنية صورة هي إنما الطرفني متعارضة مادية ثنائية عىل تقوم التي الديانة هذه أن
العدل بني والرش، الخري بني والباطل، الحق بني الرصاع واجتماعية، سياسية ظروف عن
رصفة وجدانية صورة كلها هذه بينها. وتنترش املضطهدة، الجماعات عند وتظهر والظلم،
فصورة صارخة. وآالم مكبوتة معارك من والجماعات األفراد وعي يف يكمن عما تعرب
قوى عن تعبري الواعي غري واالمتزاج صوفية. ومقامات وجدانية تعبريات والثقل األخف
إىل ردها هو والعقائد املذاهب هذه لكل املمكن الوحيد والتفسري الالعاقلة.41 والقهر الظلم
نفيس موقف ألنها والربهان؛ بالحجة مواجهتها وليس نشأت منها التي االجتماعية بيئتها
أو يكن، لم أم ثالثًا أصًال كان أو واعيًا، أم واعيًا ال االمتزاج كان فسواء عقليٍّا. موقًفا وليست
كدين الثنوية فاعلية من يغري ال باالختيار أو بالطبع فاعلني قديمني جسمني األصالن كان
عىل عقًال الرد من املنترص عىل أسهل وما االضطهاد. جماعات بني وانتشاره للمضطهدين
الوحيد الحوار إن السجون. جدران داخل معارضيها السلطة تحاور أن أسهل وما املهزوم،
املضطهدة، الجماعات عن الظلم ورفع االضطهاد وضع تغيري هو الحالة هذه يف املمكن
الرش وجود عدم إثبات من أسهل وما نظريٍّا. عليها الرد دون عمليٍّا الثنوية تختفي وبالتايل
داخل التعذيب وأهوال االضطهاد مرارة يعاِن لم للذي أقل كمال درجة نقصأو مجرد وأنه
وتصفيًة املعارضة لدين احتواءً املهزوم بدين املنترص يتأثر ذلك ومع السجون.42 جدران

ص٨٦؛ ص٥٩، األصول، ص٢٢٧؛ الشامل، ص٢٠٦. الغاية، ص٢٥٨؛ ص٣٣٣-٣٣٤، الِفَرق، 40

The Black MuslemMovement in America, Religious دراستنا: أيًضا انظر ص٢٨٤–٢٨٦. الرشح،
.Dialogue & Revolution, p. 213–224

الثنوية عىل وترد ذات. كمال عدم أو ذات كعدم الرش وتثبت ثالث، كأصل االمتزاج السنة أهل يرفض 41
واآلخر واجب أحدهما أو ممكنان أو واجبان ا إمَّ ذاتهما إىل بالنسبة والظلمة النور بأن عقلية بحجة
واآلخر واجبًا أحدهما كان إن أو واحًدا، تجعلهما النوع يف املشاركة ألن واجبني يكونا أن ويمتنع ممكن.
يف منهما واحد كل يستند أن ا إمَّ ذلك وعند ممكن. كليهما أن إال يبَق لم وبالتايل الواحد، اإلله فهو ممكنًا
عن والخري الخري، عن الرش صدور ُمسلَّم وغري ممتنع، واألول عنهما. خارج أمر إىل أو اآلخر إىل وجوده
ص٢١٢–٢١٤). (الغاية، سواهما مبدأ ال أنه بطل فقد خارجهما ألمر كان وإن متناقض. فكالهما الرش،
جوهًرا وال عرًضا ليس وهللا باالختيار. أو بالطبع وفاعلني كجسمني القديمني األصلني الباقالني ويرفض

ص٦٨–٧٥). (التمهيد، الظهور أو الكمون عليه يجوز وال
وعالم الشياطني، عالم هو املحض الرش وعالم املالئكة، عالم هو املحض الخري عالم السنة أهل عند 42

ص٩٩). (النهاية، البرش عالم هو واالمتزاج االختالط
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ومبدأ املالئكة، عالم هو الخري مبدأ فيصبح السلطة لحساب تفسريه وإعادة فاعليته من له
البرش.43 عالم االختالط ومبدأ الشياطني، عالم الرش

فاهلل الباطنية. فرق إحدى الثنوية وأن للثنوية، اسم أنها عىل الباطنية أحيانًا وتبدو
بالعقل أيًضا إليهما يُشار وقد للعالم. مدبران كالهما الثاني، وهي األوَّل فهو النفس، خالق

األَُول.44 والطبائع السبعة الكواكب بتدبري يقومان والنفس
عند والظلمة فالنور والظلمة. النور بني ًال معدَّ تثبت الثنوية فرق إحدى واملرقونية
تفرد ولو الخري، إال يقصد لم مزاجه النور تفرد لو طبًعا. أو قصًدا العالم يفعالن االمتزاج
عن تعبري فالقصد واحد، يشء والطبع القصد أن والحقيقة الرش.45 إال يقصد لم الظالم
إىل أقرب أنه مع العنرصالثالث برفض السنة أهل رد وقد للوعي. نظًرا قصد والطبع الطبع
للمتوسطات، إنكار ظلمة فيكون الظلمة إىل أو نوًرا فيكون النور إىل ورده والقصد. الوعي
والظلمة النور بني االتحاد يمكن وال التوحيد. إىل منهم الثنوية إىل أقرب يكونون وبالتايل
عىل وإبقاءً املعارضة عقائد لرفض أيًضا ثنائيٍّا السلطة فكر بقي وقد لتنافرهما. يشء يف
للمصالحة محاولة ألي ورفًضا املعارضة، وباطل السلطة حق والباطل، الحق بني الرصاع

الوطنية. للوحدة أو
حي والنور بطبعه، يقتيضالرش موات الظالم أن ترى الثنوية فرق إحدى واإلشغانية
ولكن والرش. الخري أو والظلمة النور مثل عنرصان واملوت فالحياة قصًدا. الخري منه يقع
الرش فإن قصًدا يفعل الخري كان فإذا الحرية. من أقل فالحتمية القصد، من أقل الطبع
خالفه، عىل يقدر ال الخري عىل مطبوع النور كلها الثنوية فرق عند أنه حني يف طبًعا.46 يفعل
حسنة واملالذ لذاتها قبيحة اآلالم ألن وذلك عليه؛ إال تقدر ال الرش عىل مطبوعة والظلمة
السنة أهل لرد ونظًرا فاعلني. فأثبتوا لكليهما، يكون أن يستطيع الواحد الفاعل وأن لذاتها،
العقليني والقبح الحسن نظرية تفنيد صعب فإنه السنة، أهل عقائد منظور من الثنوية عىل
فالحسن املعتزلة. عقائد منظور من عليها الرد يسهل أنه مع السنة أهل يخاصمها التي

يحلها. واالختيار املشكلة يثري الطبع فاعلني. بالرضورة يتطلبان ال العقليان والقبح

ص٥٥. النسفية، ص٢٩٣-٢٩٤؛ ص٢٨٥، الِفَرق، 43
ص٢٨٤–٢٨٧. الرشح، ص٢٤٣-٢٤٤؛ ص٢٢٧-٢٢٨، الشامل، 44

ص٢٢٨. الشامل، 45
ص٢٨٤–٢٨٦. الرشح، ص٢٤٤؛ الشامل، ص٧٣؛ التمهيد، 46

271



(٢) الثورة إىل العقيدة من

النور. دون بطبعه للرش ال فعَّ موات الظالم أن ترى لإلشغانية آخر اسم والديصانية
موات والثاني وقصد حياة إنه إذ الظلمة، من أرشف النور كان إذا بأنه السنة أهل ويرد
التعديل يف أدخل املبحث فأصبح والرش الخري بعد ظهر وملا هللا. بوصف األجدر فهو وطبع،
إذ خالًصا، وجدانيٍّا السنة أهل رد ويبدو التوحيد. يف منه العدل نظرية يف أي والتجوير،
ضحايا أحد عقائدهم تكون وبالتايل النور، وهو القسمة يف طرف أفضل هللا إعطاء يكفي

الثنوية.47 عقائد
والضياء، والنور للخري خالق حسيني، خالقني إلهني بوجود (املانوية) املنانية وتقول
الظلمة خلق عن هللا بتنزيه وذلك التنزيه إىل أقرب وكانت والبالء. والظلمة للرش وخالق
إىل يصعد فالنور الرش. فعل من هللا تربئ متطهرة نظرة عىل بناءً والسباع والهوام والبالء
من متناهيان والظلمة النور أن إال لعلته القديم املزاج أن ومع أسفل. إىل تهبط والظلمة أعىل
وِمْن واملساحة الذرع يف تتناهى ال فإنها الهمامة بالد ا أمَّ لها. األرواح لذرع بعضأجزائهما
واإلساءة، واالعتذار والذنب والكذب الصدق األرواح وتفعل الالمتناهية. األرواح تذرعها ثَمَّ
متناقضبني نسق ذلك بأن عليهم الرد يف املعتزلة شارك وقد ا. ورشٍّ خريًا مختلفني، جنسني
عليها يُحَكم ال األسطورة أن والحقيقة يتناهى. ال ما قطع واستحالة والالتناهي التناهي
معينة. لجماعة اجتماعي نفيس ملوقف وتصويرها بكشفها بل بالتناقض، أو باالتساق
يف األخالقي األساس عن تكشف كما الواقع. عن يعرب واملتناهي التمني، عن يعرب الالتناهي
االضطهاد. لجماعات الحية التجربة وهي له، ومزاحمته الخري مع الرش وبتداخل السلوك
والبناء النفيس األساس وبقاء واللفظ العبارة تغيري مع الثنوية من نوع واملجوسية
كفرقة املجوس عن بل وعقيدة، كمذهب «املجوسية» عن القدماء يتحدث وال النظري.
أهرمن، وهو رجيم شيطان واآلخر يزدان وهو قديم إله بصانعني: أيًضا تقول وطائفة.
للخريات الفاعل اإلله وهو قديم فاألول قديمني اإللهان يكن لم فإن ظلمة. والثاني نور ل األوَّ
أول وهذا حادثة. والظلمة قديم، النور للرشور. الفاعل اإلله وهو محدث شيطان والثاني
اآلخر، اإلله عىل الخري، إله وهو اإللهني، ألحد األولوية بإعطاء نظرية كعقيدة للثنائية انكسار
والظلمة النور، هو األصل اإلله. ووحدانية التوحيد، من االقرتاب وبالتايل الرش، إله وهو
النور، األشخاص لبعض ظهرت لشكة األوَّل من الثاني نشأ وقد أجزائه. بعض سقوط
نشأته تكون وقد شيطانًا. الظالم تركب ثم الظالم فولدت الصالة، يف ردية فكرة وكانت

ص٣٨). ص٢٦، (االنتصار، والنظام الخياط رد وهذا ص٢٨٤–٢٨٦. الرشح، ص٩٢؛ التنبيه، 47
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خطر فقد بالعقوبة. عنها عربوا أيًضا، ردية فكرة لبعضأشخاصالنور، متعقبة فكرة من
فتولدت يكون كيف لريى وينازعه يناوئه رشير ظالم حدث لو أنه النور أشخاص ألحد
ملا مفارقة منهم فرطت ملا معاقبًة النور أشخاص بعض بإحداث يحدث وقد الظلمة.48
الثاني اإلله أن هو النشأة يف يهم وما األرض. عفونات من يموت وقد الحكمة. يخالف
(سقوط خاطئ فعل عىل وليس ردية فكرة عىل بناءً منه، أقل وبالتايل ل األوَّ عن ساقط
ومادية صورية ثالثة الرش مصادر وكأن مادة، من أو لشخص، عقوبة عىل بناء أو آدم)
أقوى الشيطان ذلك يجعل فهل الخري. عن متولد والرش اإلله من جزء الشيطان وإنسانية.
يكن لم إن اإللهية الخطة من وجزء فكرة، عن تولد ألنه الخري؛ من أقوى والرش هللا من
من الخري وهو هللا يخلق أن يجوز وهل الضد؟ بوجوب إال تكتمل ال التي األلوهية من جزءًا
للخري واحد فاعلني، إثبات إىل ينتهي أال الضد؟ الضد يولد هل الشيطان؟ وهو ا رشٍّ بطنه
والتناقض الحتمية إثبات إىل ينتهي أنه أي واحد؟ فاعل اإلنسان أن حني يف للرش، وواحد

منه.49 الفكاك يستطيع ال ما وهو باإليمان الكافر أمر يُطاق، ال ما وتكليف
أََحٌد﴾ ُكُفًوا َلُه يَُكْن ﴿َوَلْم آية: عىل اعتماًدا املجوس السنة أهل من القدماء نقد وقد
بني الجمع يمكن وال البسائط، بني يكون ال االمتزاج أن كما واأللوهية. بالوحدانية هلل إفراًدا

من فتولد معه، حايل يكون كيف ينازعني مضاد كان لو فقال: نفسه يف فكر األمر ليزدان استتب ملا 48

أجل إىل فاصطلحا ملك هناك فسخر يقتتالن. فكادا ومخاصمك، منازعك أنا وقال: أهرمن. الردية فكر
الرشور إن املجوس وقالت العالم. ويصفو ويقتله أهرمن يزدان يغلب الوقت ذلك جاء إذا وعندهم معلوم.
صالحه حتى اإلله حارب ثم نفسه يف اإلله فكرة من حدث الذي أهرمن اسمه شيطان خلق من واملضار
العباد منه فيسرتيح خندق يف ويحبسه اإلله به يظفر حتى املحاربة إىل يعودان ثم سنة، ٧٠٠٠ مدة عىل
األصول، ص٢٠٦؛ الغاية، ص٢٨٥. ص٣٣٣-٣٣٤، (الِفَرق، الخريات خالق غري الرشور فخالق والبالد.
النهاية، ص٥٥-٥٦؛ التمهيد، ص٢٤٤؛ ص٢٢٨، الشامل، ص٢٨٤–٢٩١؛ الرشح، ص٨٦؛ ص٧١-٧٢،

ص٦٥–٦٧).
وقدره هللا بقضاء والبنات األم نكاح أن فعندهم الترشيع. حيث من املجوس القدماء ينقد كما 49

أضافوا املجربة ألن املجوس، قول من أسوأ وهو هللا، بقضاء إنها املقبحات جميع يف املجربة تقول كما
تصور يف املعتزلة عن املجوس يختلف ثَمَّ وِمْن الحسن. فيه اعتقدوا املجوس أن حني يف هللا، إىل القبح
املعارضة لرضب املوضوع األمة» هذه مجوس «القدرية حديث: يصح ال وبالتايل العقليني، والقبح الحسن
ثم قوائمها ويشدون عاٍل موضع إىل ببقرة يصعدون وكانوا وجماهرييٍّا. شعبيٍّا ومحارصتها السياسية
إنها يقولون يأكلونها وماتت سقطت فإذا تنزيل. وال انزيل يقولون: ثم أسفل إىل هناك من يدهنونها
يمكنه ال وهو الكفر عن ونهاه عليه، يقدر ال وهو باإليمان الكافر أمر هللا ألن هللا)؛ (قتيلة كشت يزدان

الفقهاء. عند اإلسالمية األمة من جزء الكتاب أهل مثل فاملجوس ذلك ومع عنه. الفكاك
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كما واحتيال. والقتال املوت الشك هذا من فيتولد القديم عىل الشك يستحيل كما املتنافرين.
والتوحيد والعقل واملسئولية الحرية عن دفاًعا والقبح الحسن املجوسيف املعتزلة قدماء نقد
والحقيقة القبيحة.50 أو الحسنة اإلنسان أفعال لتفسري سببًا اإللهان يكون أن واستحالة
أو العدل من كجزء أي وتجسيمه، الرش ملشكلة ا إمَّ ه يتوجَّ القدماء عند املجوس نقد أن
موضوع يف األخرويات إىل يتوجه أو الثنوية مع االثنينية رفض يف التوحيد إىل يتوجه
ثنائية يف املجوسية تدخل والكفر. واإليمان والوعيد الوعد أو الرش يتجسد الذي الشيطان
إثبات يف كذلك وتدخل العباد. حرية ضد الخلق حتمية يف تدخل كما الواحدية ضد التأليه
إنما الثنوية، عقائد مثل واملجوسية وتصوًرا. فعًال عنه اإلنسان مسئولية ضد أنطولوجيا
اعرتاًفا مؤقتة ومصالحة مهادنة ثم والرش، الخري بني مكبوتة باطنية حركة عن تعبري هي
بنفسه اإلنسان ثقة عىل تأكيًدا النهاية يف الرش عىل الخري انتصار يف أمًال ثم القوى بميزان
النتصار إعالن الزمان ونهاية إعداد، واالنتظار إيجابي، عامل فالزمان ألعذاره. ودفًعا
املسيح وقتل الساعة عالمات يف السنة عقائد يشبه ما وهو الشيطان، وقتل الرش عىل الخري

الدجال.51
الخالق فهو عيىس إىل العالم عوضتدبري فاهلل عيىس. يف اليشء نفس الخابطية وتقول
والدة، غري من هللا ابن املسيح عيىس. وهو ومخلوق هللا وهو قديم ربان، إذن للخلق الثاني.
جسًدا املسيح ع تدرَّ الوحي.52 آيات يف مذكور وهو اآلخرة، يف الخلق يحاسب الذي وهو
يف دخلت التي القديمة الدينية البنية أثر ذلك من ويتضح الكلمة. فهو عقًال، كان أن بعد
للثنوية، التي البنية نفس لها التي املسيحية العقائد وتكرار املسيحية مثل العربية الجزيرة

(املعاد). اإلنسانية» «مستقبل التاسع: الفصل انظر 50
الشك واستحالة ص٦٥–٦٧). (النهاية، الشهرستاني من والتنافر االمتزاج وُحجتا ص٢-٣. البحر، 51

ص٧٥–٧٨). (التمهيد، الباقالني من القديم عىل
اْلَغَماِم ِمَن ُظَلٍل ﴿ِيف يأتي: الذي وهو ا﴾، َصفٍّ ا َصفٍّ َواْلَمَلُك َربَُّك ﴿َوَجاءَ آية: يف املعني هو املسيح 52

لحديث: تأويًال نفسه صورة عىل آدم خلق الذي وهو اْألُُموُر﴾، تُْرَجُع ِهللا َوإَِىل اْألَْمُر َوُقِيضَ َواْلَمَالِئَكُة
ليلة القمر ترون كما ربكم «ترون بقوله: النبي عناه الذي وهو ومثاله»، صورته عىل آدم خلق هللا «إن
وهم املسيح. يف بولس ألقوال مشابهة أقوال كلها وهي ،«… أقبل له فقال العقل خلق هللا «إن أو البدر»،
أيًضا وتُقرأ عليهم. خرج ولكنه النظَّام، أصحاب من كان وقد االعتزال، إىل يُنَسب حابط. بن أحمد أتباع
األصول، ص٩٤-٩٥؛ ج١، امللل، ص٢٣٣-٢٣٤؛ (الِفَرق، الحابطية وفرقته حابط، ابن ويكون حابط،

ص٧٢).

274



الوحدانية ثامنًا:

نماذج يوجد وال املسيحية. نشأة يف األوىل االضطهاد جماعات من أيًضا خرجت والتي
إنكار يف النبوة يف عليها الرد التجسيم. يف الحال هو كما عليها للرد اليهودية يف للثنوية
ولكن وحدهم.53 العرب عىل الوحي مراحل من مرحلة آخر قرص أو الرسول ونبوة النسخ
إىل أدى مما طريقته، عىل كلٌّ بريء، مظلوم مغبون، كالهما عيل، وضع مثل املسيح وضع

التأليه. حد إىل تضخيمهما
فهو عيل، إىل العالم تدبري فوَّض هللا إن الروافض) غالة (من املفوضية تقول وأخريًا
الفعل، رد يولد فالفعل واضطهاد، ظلم من به ألم ملا نظًرا لعيل تأليًها وذلك الثاني، الخالق
التفرقة صعوبة الثنوية ديانات من وواضح البقاء.54 يولد والفناء العظمة، يولد والغبن
واملجوسية، الديصانية مثل الخارجية والِفَرق واملفوضية الباطنية مثل الداخلية الِفَرق بني
تعرب التي العقلية البنية لتشابه نظًرا روافدها وأحد الحضارة من جزءًا كالهما أصبح فقد

متشابهة. واجتماعية نفسية ظروف عن
من وارًدا الخطر كان فقد اآللهة، تعدد أو التثليث بمعنى للرشك القدماء يتصدَّ ولم
خاصًة بالرشك، للقائلني تعرضوا فقد ذلك ومع ثنوية. بنية عىل التوحيد وتفسري الثنوية
وأخذ الكواكب، عبادة منها عديدة تأويالت ولها الوحي. أصل يف املذكورة األوثان لعبادة
قوم دين من ذلك ويتضح األصنام، عبادة والفرع الطبيعة دين فاألصل منها، لكل صنم
ولها. له صور واألصنام نور، واملالئكة فاهلل والتشبيه. التجسيم ومنها الخليل. إبراهيم
للبرش ليس أنه ومنها اإلنسان. صناعة هو والفرع النور، أي الطبيعة، دين أيًضا األصل
لها األصنام صنع ثم املالئكة عبادة هو باستطاعتهم يشء أقىص إنما هللا. لعبادة أهلية
وال العبادة، عن منزه هللا أن أي دولته. يدبر منها كلٌّ كامللوك، لها وظائف وتخصيص
األوقات املنجمني رصد ومنها والسياسة. التدبري يف إنسانية حاجة عن تعبريًا رسله إال يعبد
إليها للرجوع لها األصنام عمل ثم املخصوصة األفعال يف النافعة للطلسمات الصالحة
وتلبية الناس مصالح تحقيق عىل أساًسا قائًما الطبيعي الدين يبدو وهنا للمنافع. طلبًا

للمنفعة.55 الدين نشأة وأن حاجاتهم،

(النبوة). الوحي تطور الثامن: الفصل انظر 53
ص٢٣٣-٢٣٤. الِفَرق، 54
ص٧١-٧٢. املعالم، 55
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التمانع دليل (3)

الوحدانية تعني فماذا التمانع. دليل وهو الوحدانية، إلثبات دليل أشهر القدماء صاغ
لذاته، واحد فهو غريه. ونفي ذاته ثبوت إىل ذلك ويرجع واحًدا. كونه تعني إثباتها؟ املراد
الذات، عىل زائدة تكون ال التي الوحيدة الصفة وهي فرد. واحد لذاته، أحد لذاته، وتر
والرتكيب. القسمة نفي طريق عن الذات عىل زائدة الصفات إثبات األشعرية رأي أن مع
التوحيد طريق عن أي الخلق، يف والرشك التغاير نفي طريق عن الوحدانية صفة تثبت
واحد فالباري للرشكة. قابل وغري ذاته يف للقسمة قابل غري أنه الواحد يعني األفعال. يف
هللا له.56 رشيك ال أفعاله يف وواحد له، شبيه ال صفاته يف وواحد له، قسمة ال ذاته يف
ألنه واحد وهو ثالثة. كل رابع أو اثنني كل ثالث ليس فهو اإلحصاء، أو بالعد ليس واحد
أنه طريق عن بل العد طريق عن ال واحد هللا بها.57 غريه يوصف وال بالوحدانية متفرد
العبارة وهي والولد، الصاحبة تنفي والوحدانية بالتوحيد. متفرد أحد واحد له، رشيك ال
اإليمان. قواعد وصياغة النيات إعالن ضمن تدخل والبسمالت، التحميدات يف شيوًعا األكثر
واحد بل العدد، جهة من واحًدا ليس بالتنزيه، والتفرد التشبيه نفي الوحدانية تعني كما
يشء. كمثله ليس عنه، النقص صفات ونفي الكمال بصفات وصفه نظري، وال له شبيه ال
وإال تبعيض، وال فيه، انقسام ال له، رشيك ال أحًدا، يزل لم له، ند ال له، ضد ال له، مثيل ال
يرتكب ال يتبعض، وال يتجزأ وال يفرتق، وال يجتمع ال الواحد مخرتًعا.58 مقدوًرا جزءًا كان
يف الوحيد املثبت الوصف هو يكون وقد فرد. للشعور موضوًعا باعتباره هللا يختلط. وال
غري أنه عىل وإثباته كاألغيار، ال غري هو الغري، وبني بينه تشابه أي باستبعاد يتحدد التنزيه،
املستمر فالتجاوز خالصة. شعورية كعملية بالتنزيه االكتفاء وعدم اليشء إثبات يف رغبة

«هللا ص٢٣٣-٢٣٤). الِفَرق، ص٩٠-٩١؛ (النهاية، واحد العالم صانع أن والجماعة السنة أهل عند 56

ج١، (مقاالت، واألشعري الهذيل أبي عند السواء عىل والتشبيه التنزيه أنصار عليها يتفق عبارة واحد»
ص٥٢–٥٥). اإلرشاد، ص٨؛ ص٥، االنتصار، ص٢١٩؛

اإلنصاف، ص٨؛ ص٤-٥، اإلبانة، ص١٨٤؛ الفقه، ص١٦١؛ (الِفَرق، سليمان بن عبَّاد رأي هو هذا 57

ص٢-٣). البحر، ص٣٦؛ التنبيه، ص٣٣-٣٤؛ ص٢٩، ص٢٣، ص١٨،
ج١، مقاالت، ص١١٨-١١٩. ج٢، العضدية، ص١١٩–١٢٢؛ ج٢، الدواني، ص١٧-١٨؛ البحر، 58

ص١٤–١٧. الحصون، ص٦٢. ج١، امللل، ص١٤٨–١٥٢؛ التمهيد، ص٢٢٦؛
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كما التنزيه يف الخالص الوعي تجوهر يبدأ وهنا إليها، يصل ثابتة نقطة إىل يحتاج للحس
التشبيه.59 يف تشخيصه بدأ

يقوم الذي الفرد الجوهر بدليل عليه الربهنة يمكن ال فإنه القسمة يقبل ال كان وإذا
بطل وإال النتائج لطبيعة مخالفة طبيعة من مقدمات عمل يمكن وال القسمة. افرتاض عىل
وأحيانًا دليًال أحيانًا ى يَُسمَّ الثنوية. قول لرفض التمانع دليل أهمية تأتي وهنا القياس.
ومرة الوجود، يف مرة االشرتاك منع عىل كلها تقوم عدة صياغات له ألن نظًرا داللة؛ أخرى
ال إلهان قدَّر فلو واملراد.60 اإلرادة يف رابعة ومرة القدرة، يف ثالثة ومرة الكمال، يف ثانية
وجه. دون وجه من يشرتكا أن أو وجه كل من يختلفا أو وجه كل من يشرتكا أن ا إمَّ يخلو
واجب يكن لم ما وهو إلًها ليس حتًما أحدهما الثانية والحالة فيها، تعدد ال األوىل فالحالة
مستنًدا االتفاق أو االشرتاك تخصيص يكون الثالثة الحالة ويف الصفات، كامل الوجود
وإال لذاته يجوز وال بإرادة أو بالذات يكون أن ا إمَّ إليه استند فإن عنه، خارًجا أو إليه
كان وإن محال، وهو تخصص دون متحقق فهو باإلرادة كان وإن رضورة، االشرتاك كان
ممكنًا منهما كل يكون أن أو ممتنع وهو صاحبه إىل واحد كل باستناد ا إمَّ عنه خارًجا
من أكثر وجود وهو العكس افرتاض يف كلها االحتماالت بطلت فإذا محال.61 وهو وجوده
الُخْلف برهان عىل يقوم الدليل أن وواضح واحد. هللا أن وهو الضمني االفرتاض يثبت إله
برهانًا وليس بالعكس برهان فهو االفرتاض. يثبت وبالتايل الضد استحالة إثبات وهو
فهو إلهني، من أكثر وجود يستبعد وال اثنني إلهني افرتاض عىل يقوم أنه كما باألصالة.

التعددية. ينفي ال وقد االثنينية ينفي برهان إذن
فلو العام. االشرتاك مجرد عىل وليس الوجود عىل تقوم للدليل أخرى صيغة وهناك
االستناد يمكن وال أحدهما. إىل أو إليهما يستند أن ا فإمَّ حادث، ووجود إلهني وجود قدر
عدم األوَّل قدر لو وجه عىل إليهما يُضاف أو االستقالل بجهة يُضاف ا إمَّ ألنه مًعا؛ إليهما
يؤدي وذلك اآلخر، إسقاط من أوىل ليس واحد تأثري وإسقاط مستحيل، األوَّل موجود.
بالطبع ال والقصد باإلرادة منهما واحد كل إيجاد ألن محال والثاني مًعا. إسقاطهما إىل

ص١٦٥، ج٢، (مقاالت، باألعراض عليه يستدل ال ألنه فرد هللا إن يقول أن سليمان بن عبَّاد نفى 59

ص١٦٧).
ص٢٨٤–٢٨٦. الرشح، 60
ص١٥٣–١٥٥. الغاية، 61
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يستند إلهني وجود يستحيل وبالتايل اإليجاد، إىل منهما واحد كل قصد فيمتنع والذات.
النحو هذا عىل والدليل واحد. إله وجود افرتاض إال يبقى وال حادث، واحد موجود إليهما
الوحدانية وتبقى حقيقة، إىل الوحدانية افرتاض يحول ال ولكنه االثنينية، افرتاض يستبعد
ويقوم نهاية. ال ما إىل والتسلسل املشاركة إمكانية يستبعد ال أنه كما إثبات. بال افرتاًضا
يدل املرادات واختالف باآللهة. أليق وهو االتفاق عىل وليس املرادات اختالف افرتاض عىل

وجوًدا.62 وليس إرادًة املريدين اختالف عىل
أحدهما حقق فإذا الختلفا. إلهان ُوجد فلو املراد، حيث من رصاحًة الصياغة تكون وقد
من والعجز مًعا، مرادهما يتم وأال مًعا مرادهما يتم أن فمحال عاجًزا. اآلخر لكان مراده
والحقيقة واالختيار.63 والعلم القدرة حيث من هللا يثبت الذي الدليل وهو الحدوث. سمات
واتساق والنظام باألحكام أي باملراد، ويتعلق الوحدانية. يثبت وال القدرة يثبت دليل أنه
اإلرادة، عىل ال التحيز عىل الدليل صياغة تُعاد قد ولهذا بالذات، وليس بالصفات الكون،
ويأتي اإلرادة. مع والسكون الحركة وتدخل التمانع. وداللة الحدوث دليل بني يقع وبالتايل

االستغناء.64 ورشط اإلرادات ترجيح
لزم واحًدا هللا يكن لم فلو القدرة. صفة وتظهر عملية صيغة التمانع دليل ويأخذ
العميل الرشك ونفي القدرة تعني هنا الوحدانية عجزه. للزوم العالم من يشء يوجد ال أن
أنه عىل يدل فيه يشء كل الخلق. يف الوحدانية عىل الربهان آخر. مرجح أو مؤثر واشرتاك
الطبيعي الربهان يقرتب وبالتايل وحدانيته. عىل دليًال كان إال شيئًا هللا يخلق وال الواحد
صفة يثبت واحًدا. منه أكثر قادًرا الصانع إثبات إىل أقرب الدليل وهذا العقيل. الربهان من

الوحدانية.65 وصف إثباته من أكثر القدرة

ص٨٣. األصول، ص١٥٣–١٥٥؛ الغاية، 62
ص١٤٠؛ املحصل، ص٥٢–٥٩؛ اإلرشاد، ص٣٧٣؛ املسائل، ص٨٥-٨٦؛ األصول، ص٤٦؛ التمهيد، 63
ص٣٤؛ اإلنصاف، ص١٣-١٤؛ القاري، ص٢٠-٢١. اللمع، ص١٥٢-١٥٣؛ الدر، ص١٤٠؛ التلخيص،

ص٢٧٨-٢٧٩. املواقف، ص٥٥–٥٨؛ التفتازاني، ص٣٩–٤٤؛ الكفاية،
ص٩١–٩٥. النهاية، ص٢٩؛ النظامية، 64

اآلتي: بالبيت يستشهد ما وعادًة ص٩٦–٩٩. النهاية، 65

واح��د أن��ه ع��ل��ى ت��دل آي��ة ل��ه ش��يء ك��ل وف��ي

ص٥٤. ج٢، امللل،
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بالصفة، يثبت فالوصف كامل، هللا أن تعني واحد فاهلل الكمال، صفة الدليل يأخذ وقد
املعاني أي والتجزئة، التبعيض نفي الكمال ويقتيض الصفات. من تستنبط واألوصاف
صفة يف متضمنة كصفات والحياة والقدرة العلم إثبات يتضمن كما للوحدانية. املضادة
من ليست والثانية األصيل النفي طريق عن تعريفات مجرد األوىل أن مع الوحدانية

مجرد.66 كتصور الوحدانية مستلزمات
منها الخطابية األقاويل إىل أقرب التمانع لداللة املتعددة الصياغات هذه أن والحقيقة
وليست وجداني وإحساس فكرة مجرد أي دليًال، وليست داللًة يَت ُسمِّ لذلك الربهان، إىل
األمور. ومجريات واملشاهدات العادات عىل تقوم اإلقناعية، الخطابة إىل أقرب وهي برهانًا.
العقلية فالقسمة التأليه. عواطف عىل يقوم الذي املنطقي العقيل التمرين إىل أقرب أنه كما
عاطفة تقتضيه ما عىل إال تبقى وال املضادة االحتماالت كل األساس من تستبعد الجامعة
ومعاٍن النقلية لألدلة تجريد عىل النهاية يف يقوم أنه كما القادر. الشخص املؤلَّه وهو التأليه

محكمة.67 منطقية صياغات دون لآليات عامة
منهما لكل إلهني وجود استحالة أي التمانع، دليل عىل املوحدين جميع اتفق وقد
ال ما ألحدهما تثبت فإنها قديمني، إلهني أثبتت التي الثنوية حتى األلوهية. خصائص
ورسمدية والنفس العقل بأزلية قالوا الذين الفالسفة وحتى وجه. كل من لآلخر تثبت
أجزاء يكون أن يجوز ال لذاته الوجود وواجب العلة. خصائص للمعلول يثبتوا لم الحركة
لذلك وجه. كل من واحد فهو ووجود. فعل ذات أجزاء وال قول ذات أجزاء وال كمية
الحكماء منع والرتكيب. والرشكة التعدد ينفي آخر فبمعنى أثبتوها وإن الصفات، نفوا
فيمتنع للتعني، املقتيض هو الوجوب أن كما الوجود، واجبي وجود الستحالة إلهني وجود
أنهم إال أربابًا وسموها للعالم مدبرة أزلية والهياكل الروحانيني أثبتت والصابئة التعدد.68

ص١٠٦. األصول، 66
عىل عادية واملالزمة إقناعية، «حجة الهروي: يقول َلَفَسَدتَا﴾. هللاُ إِالَّ آِلَهٌة ِفيِهَما َكاَن ﴿َلْو مثل: 67

(الدر، الحكم» تعدد عند والتغالب التمانع بوجود جارية العادية فإن بالخطابيات. الالئق هو ما
إِالَّ إَِلَه ﴿َال آَخَر﴾، إَِلًها ِهللا َمَع تَدُْع ﴿َوَال ،﴾ َزْوَجنْيِ َخَلْقنَا ءٍ َيشْ ُكلِّ ﴿َوِمْن وأيًضا: ص١٥٢-١٥٣).
يف رشد ابن عند ونقده الدليل عرض انظر ص٦٨–٧١). (املعالم، بَْعٍض﴾ َعَىل بَْعُضُهْم ﴿َوَلَعَال ُهَو﴾،
نظًرا االستدالل طريق عن الواحد إلثبات التمانع دليل حزم ابن رفض ص١٥٧–١٥٩. األدلة»، «مناهج
ل األوَّ ينايف وغريه األوَّل وأنه متكثر، غريه وأن واحد وأنه سواه، خالق وال خالق أنه عىل الربهان لقيام

ص١٤٤). ج٢، (الفصل،
ص٢٧٨-٢٧٩. املواقف، ص١٦٣؛ الطوالع، ص٩٩-١٠١؛ ص٩٠-٩١، النهاية، 68
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دون خالًقا يثبت من عىل فقط التمانع دليل يتوجه األرباب. رب بخصائص يصفوها لم
دون االخرتاع عىل القدرة هي الواحد هلل وصف أخص إن إذ وحدها، الخلق صفة أي هللا،

إلهني.69 أثبت فقد الرشكة أثبت ومن غريه، فيها يشاركه أن
ولخصوها الفقهاء، وال املتكلمني تقنع لم العديدة وصياغاته التمانع فدليل ذلك ومع
الرتجيح ويستحيل املمكنات تستوي إلهني بفرض أنه ل األوَّ لإلثبات: ضعيفني مسلكني يف
اآلخر ألراد الحركة أحدهما أراد فلو واحد، أثر عىل مؤثرين وجود ويمتنع مرجح، بال
أحدهما مراد يحصل ا وإمَّ محال. وكالهما يحصل، ال أو مرادهما يحصل أن ا فإمَّ السكون.
بتصور القول هو والغلط الخلط ومنشأ إلًها. ل األوَّ يكون وبالتايل عجزه فيلزم اآلخر دون
الحادثات وجود إال ليس الباري معرفة إىل املوصل الطريق أن والثاني إرادتيهما. اجتماع
أيًضا وهو واحد. من أكثر عىل تدل ال وهي عنده األمر ينتهي مرجح إىل افتقارها لرضورة
دليل إىل راجع أنه الحقيقة يف وضعفه الواحد، وجود ال االثنني وجود ينفي ألنه ضعيف

هللا.70 وحدانية إثبات وليس هللا وجود إثبات أي الحدوث،
يرون منهم البغداديني ألن القدرية؛ أصول مع التمانع دليل يستقيم ال األشاعرة وعند
الثنوية. إىل أقرب فكانوا بإرادة، ال الفعل يفعل وأنه الحقيقة، عىل بمريد ليس الصانع أن
ينفصلون ال بذلك وهم محل يف ال حادثة بإرادة مريد هللا أن يرى من فمنهم البرصيون ا وأمَّ
يقع ال ما العباد من يقع لديهم ألن املعتزلة أصول مع الدليل يستقيم ال أيًضا.71 الثنوية عن
شيوخ رفض لذلك األفعال. لحرية نظًرا بقصوره الحكم ذلك يتضمن أن دون الرب من
بخلق املوضوع الرتباط نظًرا َلَفَسَدتَا﴾ هللاُ إِالَّ آِلَهٌة ِفيِهَما َكاَن ﴿َلْو آية: يف التمانع املعتزلة
عىل العدل يف واالعتزالية التوحيد يف األشعرية اإلصالحية الحركات حرصت وقد األفعال.
اإلنساني الفعل عىل تقيض ال فالوحدانية األفعال. بخلق التضحية دون التمانع داللة تبني
يحيل ال الفردية الوحدانية وإثبات واحًدا. الشعور يصبح عندما له تأكيد هي بل الحر،
اإللهية اإلرادتني واستعمال للفعل صفة منها أكثر للذات صفة فالوحدانية اإلنسانية، الحرية
الرتكيب، بنفي الذات وحدة مستويات: ثالثة والوحدة للوحدانية.72 نقًصا ليس واإلنسانية

ص٩٠-٩١). (النهاية، األشعري الحسن أبي قول هو هذا 69

ص١٥١-١٥٢. الغاية، ص١٦٣؛ الطوالع، 70
ص٥٥–٥٧). (اإلرشاد، والجويني البغدادي مالحظة هي هذه ص٨٥-٨٦. األصول، 71

ص١٠١-١٠٢. النهاية، 72
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يأتي وهنا الحق. الفاعل هو هللا أن أي األفعال، وحدة ثم التشبيه، بنفي الصفات ووحدة
األخرية اإلصالحية الحركات نبهت وقد املعتزلة. عند اإلرادة وحرية األفعال خلق مع الصدام
إليه يحتاج قلما الوحدة يف فلسفي «بحث هو الذي النظري دون العميل التوحيد أهمية عىل
تثليث إال يوجد ال اآلن أن حني يف الثنوية، يف القدماء بحوث عىل ا ردٍّ العرص» هذا يف أحد
وإثبات األفعال خلق يف األشاعرة عىل العميل التوحيد غلب وقد الهندوس. وعقائد النصارى
للعدل ابتالع عن ا إمَّ املتأخرة، العقائد يف للتوحيد العميل الطابع ظهر وحده.73 هللا عبادة
لعقيدة الحياة إعادة يف رغبًة أو ولإلنسان للعالم يشء لكل هللا ابتالع أي التوحيد، بطن يف
الذات توحيد املتأخرون سمى فقد فيه. العميل الرشك ونفي العالم يف التوحيد أي التوحيد،
العبودية، بحرص أو الخالقية بحرص أو الوجود وجوب بحرص توحيًدا واألفعال والصفات
وبالتايل والفاعلية التأثري يف االشرتاك ونفي األفعال توحيد أي الثالث، التوحيد عىل وركزوا
يف املتأخرين عقائد يف العميل الجانب يظهر كما للتحرر.74 عقيدة إىل الجرب عقيدة تتحول
وحده هللا إليه، عداه ما كل وافتقار سواه ما كل عن هللا استغناء واالفتقار، االستغناء نظرية
العميل، الرشك مظاهر كل نفي وهو سواه. األلوهية أحد يستحق ال بالعبادة، الجدير هو

هللا».75 إال إله «ال معنى وهو

التوحيد عملية (4)

فعل اسم عملية، هو بل شيئًا، أو معنًى أو صفًة أو وصًفا ليس التوحيد أن والحقيقة
فكرة حتى أو عددية قضية أو لفظ مجرد ليس التوحيد «توحيًدا». «يوحد» «وحد» من
يشء عىل وليس التوحيد، عملية عىل يدل «توحيد» نفسه اللفظ عملية. بل عقيدة، أو
واسم توحيد، هللا أن تعني واحد» «هللا توحيد. عملية بل لليشء وصًفا ليس الواحد واحد.
عند التوحيد كان فإذا مشخص.76 كائن إىل يشري علم اسم وليس العملية عىل يدل الفعل
أي واحد، هللا أن خرب إثبات إذن فهو وإيجاده، يشء إثبات أي الصادق الخرب هو القدماء

ص٣٩–٤٤. الكفاية، ص٤٣؛ رضا، رشيد وتعليق ص٤١–٤٣، الرسالة، 73
ص١٢٢–١٣٨. ج٢، الدواني، 74

ص٧. السنوسية، 75
اليشء يصري به عما عبارة التحريك أن كما واحًدا، اليشء يصري به عما عبارة اللغة أصل يف التوحيد 76
يكن ملا واحًدا اليشء كون عن الخرب يف يستعمل ثم أسود. اليشء يصري به عما عبارة والتسويد متحرًكا،
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الشخصية، ووحدة الشعور وحدة النفس، يف الوحدانية وتحقيق عميل برهان عملية أنه
قهر بال مجتمعات اإلنسانية، يف الوحدانية أو طبقات بال مجتمع املجتمع، يف والوحدانية
قسمني: عىل األصوليني عند التوحيد اشتمل لذلك للبعض. بعضها استغالل أو تسلط أو
الوحدانية تحقيق دون واحًدا باهلل فالعلم والتحقيق. الربهان والعمل، النظر واإلقرار، العلم
وهنا العميل.77 والتوحيد النظري التوحيد بني الفقهاء فرق كما إقرار. بال علم بالفعل،
علم للعمليات. كعلم الفقه وعلم لالعتقاديات كعلم التوحيد بني التقليدية التفرقة تمحى
هو التوحيد علم وعمل. علم إذن التوحيد التوحيد. عمل أو التوحيد عملية هو التوحيد
واحد نظام يف العالم توحيد ثم الشعور توحيد هو التوحيد وعمل للعمل، النظري األساس
يظهر الشعور أفعال من فعل التوحيد األشياء. نظم هي فاألشياء الوحي، نظام هو يكون
إذن التوحيد للعالم. واحدي لتصور ومهيِّئ متوحد، شعور هو حيث من ذاته الشعور فيها
بل فحسب عقيدة وليس نظام بل فقط ًرا تصوُّ وليس توحيد، عملية بل فقط عقيدة ليس
هو كما ثابت جوهر إىل يُشري وال عملية عىل يدل «تفعيل» من «توحيد» واالسم رشيعة.
وأبعاده قواه فيه تتوحد الشعور، أفعال من فعل التوحيد فاعل. وزن عىل واحد يف الحال
معظم حاولت وقد ومنزهة. خالصة ومجردة، عامة وشاملة، مطلقة واحدة ماهية نحو
وتوجيه النظري، التوحيد عىل العميل للتوحيد األولوية إعطاء الحديثة اإلصالحية الحركات
ولو حتى نفسه الواقع فيها يعكس مرآة التفسري فخرج الواقع، سلبيات نحو النصوص
أساسها تعطيها واحدة لنظرية تخضع وال واحد جامع يجمعها ال متفرقة النصوص ظلت

للتعبري. كافية التلقائية اإليمان وفاعلية بسلطتها. النظري

لهم أثبت يُقال اإليجاب. عن عبارة اللغة أصل يف فإنه كاإلثبات، ذلك فصار واحد، وهو إال صدًقا الخرب
أي األعراض، يثبت فالنًا إن فيُقال اليشء عن الخرب وجود يف يُستعمل ثم فيه. أوجدته أي القرطاس يف
العلم فهو املتكلمني اصطالح يف ا فأمَّ موجودة. وهي إال صدًقا عنها الخرب يكن لم ملا وجودها عن يخرب
واإلقرار يستحقه الذي الحد عىل وإثباتًا نفيًا الصفات من يستحق فيما غريه فيه يشاركه ال واحد هللا بأن
يكن لم يعلم ولم أقر أو يقر ولم علم لو ألنه جميًعا واإلقرار العلم الرشطني هذين اعتبار من بد وال به.

ص١٢). التحفة، ص٢؛ الخالصة، ص١٢٨؛ (الرشح، موحًدا
نوع نوعان: التوحيد السالكني»: «مدارج يف القيم ابن قال وأفعاًال. ذاتًا بالعبادة الخلق إفراد التوحيد 77
القصدي التوحيد والثاني العلمي التوحيد ل األوَّ ى ويَُسمَّ والقصد. اإلرادة يف ونوع واالعتقاد، العلم من
املقاصد، رش هامش؛ ص٢، (الكتاب، واإلرادة بالقصد والثاني واملعرفة باألخبار ل األوَّ لتعلق اإلرادي

ص١١٢).
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يثبت إيجابي وفعل التوحيد، هو ليس ما به يُنفى سلبي فعل فعالن: التوحيد وفعل
من املجرد الخالص، عن البحث أجل من الشعور أفعال من فعل ل األوَّ التوحيد. هو ما به
الفعل هذا ومهمة والوجدانية. التصورية والعقلية، الحسية والجسمية، النفسية الشوائب
للعلم وصياغاتنا واحد العلم موضوع العلم. وصياغات العلم موضوع بني املستمرة التفرقة
تقدم يتوقف ال حتى عرص إىل عرص من العلم موضوع عن تصوراتنا لتغري طبًقا متغرية
املوضوع يتقبل بل العلم، ملوضوع نهائية صيغة توجد ال الدجماطيقية. يف ونقع العلم
العلم موضوع بني التوحيد فيه يتم الذي الوقت ويف نهاية. ال ما إىل متجددة صياغات
الخالص، عن املستمر البحث يتطلب وهذا جهل. إىل ويتحول العلم يتوقف وإحدىصياغاته
وهو الظاهرة، أساس يكمن حيث الظواهر، وراء ما وإىل أعمق هو ما إىل باستمرار والذهاب
يف وهي خالصة، الحقيقة إن املرئي. املادي الجسمي مظهرها وليس الحقيقية الظاهرة
التأثري، وعدم الحركة عدم الخالص يعني ال للعالم. ومحركة وموجودة فاعلة الوقت نفس
ألصبحت الخالصة الحقيقة اختلطت ولو التحقيق. وإمكانية والباعث الوجود يعني بل
الصياغة فهو اإليجابي الفعل ا أمَّ ثانية. علل مجرد تقدير أكثر عىل أو معلوالت مجرد
الواقع سبقها والتي الواقع تقدم عن تخلفت التي القديمة الصياغات عن كبديل املقرتحة
ولكن أخرى. صياغة إىل حني بعد سترتك ألنها نهائية صيغة ليست أيًضا وهي بمراحل.
املغري هو املستمر، التقدم عىل والباعث التاريخ محرك هو األساس، هو السلبي الفعل
هو وهذا والساكن. والثابت الحارض هو اإليجابي الفعل أن حني يف واملحرك والرافض
إله» «ال سالبة قضيتني: من تتكون فالقضية هللا» إال إله «ال لشعار النظري املعريف املعنى
صياغاته، من املوضوع وتخلص الشوائب من الخالص السالبة تظهر هللا». «إال وموجبة
فعيل عن لغويان تعبريان وكالهما حني. إىل العرص يقبلها صياغة آخر املوجبة وتغطي
الشعور لفعل نتيجة التنزيه والتشبيه. التنزيه معنى هو وهذا واملوجب.78 السالب الشعور،
الوقوف هو والتشبيه واملكانية، الزمانية صياغاته من املوضوع تطهري أجل من السالب
ال والتشبيه فالتنزيه املوجب. الشعور فعل عن تعبريًا باعتبارها الصياغات هذه إحدى عند
مضمون. أي لهما يكون أن دون للشعور فعالن هما بل مشخص، موضع وجود يعنيان

أهل جمعه قد التوحيد يف املتكلمون قال ما «جميع يقول: اإلسفراييني إسحاق أبو األستاذ كان 78

تعاىل ذاته أن اعتقاد والثانية بخالفه، فاهلل األوهام يف تصور ما كل أن اعتقاد األوىل كلمتني: يف الحقيقة
ص٢٣). (التحفة، الصفات» عن معطلة وال للذوات مشبهة ليست
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

االجتماعية القيود كل من اإلنساني الشعور تحرر فهو للشعار العميل املعنى ا أمَّ
املوجب والفعل القهر، صور كل من الشعور يحرر السالب فالفعل واملادية. والسياسية
وما عرصه يف السائدة للقيم التبعية من اإلنسان يحرر ل األوَّ مبدًعا. خالًقا حرٍّا الشعور يدع
التوحيد عام. بمبدأ ومرتبًطا جديدة لقيم متمثًال اإلنسان يجعل والثاني تعلقات، من به
يبدأ وعمل، كنظر وكوجود، كمعرفة التوحيد وحركته. طبيعته الفردي، الشعور بناء هو
باللسان إقرار أيًضا ولكنه واملثل والضد الرشيك نفي فعل معرفة التوحيد الشعور. من
من وهي هللا». إال إله «ال الشهادة هي التوحيد وعبارة باألركان.79 وعمل بالقلب وتصديق
إله لبقي «إال» واالستثناء «ال» النفي استبعدنا لو ألننا شيئًا؛ تعني ال اللغوي البناء حيث
هو املوضوع حاصل، تحصيل إله، إله أو هللا، هللا يقول كمن بمثله اليشء تعريف وهو هللا،
الشعار فإن ذلك ومع املبتدأ. هو والخرب الخرب، هو املبتدأ املوضوع، هو واملحمول املحمول
تعني ال الشهادة. وموضوع الشهادة فعل أي هللا»، إال إله «ال ثم «أشهد» فعل إىل ينقسم
األرسار يكشف تكرارها وأن وموافقة إقرار مجرد تعني وال بعدد، اعرتاف مجرد الشهادة
العرص، عىل شهادة الشهادة تعني بالتصوف. املزدوجة األشعرية تقول كما والعجائب
عرصه عىل الشاهد شهيد.80 إىل وتحويله بنفسه بالشاهد تضحية العرص عىل والشهادة
يصمت حني وإعالنه الحق قول الشهادة شهداؤه. عصورهم عىل والشهداء الشهيد، هو
هنا الشهادة الشهادة. وينالون شهداء فيسقطون ظالم، حاكم وجه يف حق قول الناس،

فعيل. وإقرار قلبي إيمان وعمل، قول

اإلسالم؟ وما اإليمان؟ وما التوحيد؟ وما املعرفة؟ ما وقيل: معتقده عن ُسئل اعتقاده وظهر تبني فلما 79

واألضداد. واألمثال الرشيك عنه تنفي أن التوحيد ا وأمَّ بالوحدانية. تعرفه أن املعرفة ا أمَّ فقال: الدين؟ وما
ا وأمَّ بالوحدانية. هللا تعبد أن اإلسالم ا وأمَّ هللا. بوحدانية بالقلب وتصديق باللسان فإقرار اإليمان ا وأمَّ
اْآلِخَرِة ِيف َوُهَو ِمنُْه يُْقبََل َفَلْن ِدينًا اْإلِْسَالِم َغرْيَ يَبْتَِغ ﴿َوَمْن املوت. إىل الخصال هذه عىل فالثبات الدين

ص٣-٤). (البحر، يَن﴾ اْلَخاِرسِ ِمَن
عقائد من معرفته املكلف عىل يجب ما لجميع حروفها قلة مع الشهادة كلمتي تضمن لك بان «فقد 80

عىل ترجمة الرشع جعلها ذكرناه ما عىل اشتمالها مع الختصارها ولعلها رسله. حق ويف حقه يف اإليمان
ملا مستحًرضا ذكرها يكثر أن العاقل فعىل بها. إال اإليمان أحد من يقبل ولم اإلسالم. من القلب يف ما
شاء إن والعجائب األرسار من يرى فإنه ودمه، بلحمه معناها يمتزج حتى اإليمان عقائد من عليه حدث
كان والعمل. النظر عرش: الحادي الفصل أيًضا انظر ص٨). (السنوسية، حرص» تحت يدخل ال ما هللا
عىل شهداء الفلسطينية املقاومة وشهداء قطب وسيد عطية وشهدي عودة القادر وعبد ذر وأبو الحسني

عصورهم.
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عىل الشاهد هو واملوحد التوحيد، إعالن والشهادة الشهادة، يف إال إذن التوحيد يظهر ال
الزمنية الفرد حياة من والتحول بالنفس التضحية هي الشهادة شهيدها. أو التوحيد عملية
«ال». النفي بحرف عنه املعرب الرفض بعملية الشهادة وتبدأ األبدية.81 الجماعة حياة إىل
مظاهر وشتى الطاغوت، أنواع جميع العرص، آلهة لجميع الرافض الرافض، هو الشاهد
القانع أو الرايض أو املوافق وليس الرافض هو الشاهد والغرور. القهر وصنوف السيطرة
اإلنسان حياة فإن عمل، بل قوًال ليست الشهادة كانت وملا املستسلم. أو الخانع أو القابع أو
اإلنسان رصاع إذن التشهد ومعنى العرص. آلهة املتوحد يرفض أن قبل تنتهي قد كلها
الحياة تنقيض وقد العرص. إله هو املنفي اإلله يشء، إثبات دون العرص، آلهة اآللهة. مع
والتشبيه النفي هو التنزيه عمليٍّا، معنًى والتشبيه التنزيه يأخذ وهنا «هللا». إثبات قبل
التوحيد مستوى إىل النظري التوحيد مستوى من واإلثبات النفي فعًال يتحول اإلثبات. هو
«ال»، النفي بحرف عنه املعرب النفي فعل للشعور، مزدوًجا فعًال التوحيد ويصبح العميل،
إيمانه، وحرية قلبه، وصحوة ضمريه، ونقاء اإلنسان، حرية يكبل ما وكل العرص، آلهة نفي
أمامه يتساوى الذي القهار الواحد اإلله إثبات «إال»، باالستثناء عنه املعرب اإلثبات وفعل
حياة، منهج إذن هللا» إال إله «ال العالم. حرية إىل تمتد التي الشعور حرية التوحيد الجميع.

الفعل.82 ويف اإليمان يف الناس عن اإلكراه دفع البرشي، الضمري حرية البرش، حرية

إقبال: يقول املعنى هذا يف 81

األم��م ب��ي��ن ح��اك��م ف��ي��ه ال��س��ي��ف م��ا ال��ق��ل��م ع��ص��ر أن��ه أف��ت��ى ال��ش��ي��خ
ال��ك��ل��م ل��غ��و م��ن ص��ار ق��د م��س��ج��د ف��ي وع��ظ��ه ب��أن ال��ش��ي��خ درى ��ا أمَّ
ح��رم ال��م��وت ل��ذة م��ن ق��ل��ب��ه ب��ل م��س��ل��م ك��ف ال��س��الم ت��رى ف��م��ا
ي��غ��ت��ن��م ال��ش��ه��ي��د م��ي��ت��ة ف��ك��ي��ف ك��اف��ر م��وت ي��ه��اب ق��ل��ب��ه م��ن
دم ال��ع��ال��م ف��ي س��ي��ل ك��ف��ه م��ن ط��اغ��يً��ا ال��ح��ي��اة ت��رك م��ن ف��ع��ل

وصحتها بل الدينية النصوص فهم صدق إثبات يف الشهيد دور أيًضا انظر ص١٧. الكليم، رضب
قطب: سيد وأيًضا La Phénoménologoie de l’exégèse الثانية رسالتنا من الثاني الجزء يف التاريخية
ال أن أشهد يعني: «ماذا مقالنا: أيًضا انظر ص٩٢–١٠٧. حياة، منهج هللا إال إله ال الطريق، يف معالم
الديني». اليسار يف ج٤، ،١٩٥٢–١٩٨١ مرص، يف والثورة «الدين يف هللا» رسول ُمحمًدا وأن هللا إال إله

االستسالم من الحالة هذه عن تعرب الشعبية النكات من كثري خرج للقهر املستسلمة مجتمعاتنا يف 82

مساحة أو ذيله يهز الذي الكلب باستثناء إال تقول وال وتوافق تطيع آلة مجرد إىل اإلنسان وتحويل
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إنسانية تجربة أي وفنية، وتاريخية وسياسية واجتماعية نفسية تجربة والوحدانية
املصري، وحدة الصف، وحدة الهدف، وحدة والكثرة، التعدد عىل وأفضليتها الوحدة، يف عامة
موضوًعا الوصف هذا يثبت ال البرشية. وحدة الثقافة، وحدة الشعب، وحدة الوطن، وحدة
الثنائية من قيمة أكثر الوحدانية التجربة، ففي إنساني. مطلب عن يعرب ما بقدر الخارج يف
واألول واحدة، والحقيقة واحدة، والنفس واحدة، واألم واحد، واألب واحد، الحب والتعدد.
ال وحدة وهي الكثرة، أو االثنينية من حقيقة أكثر الوحدة واحًدا. الرب كان لذلك واحد،
سابقة فردية وحدة وجود عىل يدل والرتكيب الرتكيب، عىل يدل التجزؤ تتبعض. وال تتجزأ
الوحدة، يف مذاهب إىل وينتهون عنها يبحثون الفالسفة كل مطلب الوحدة كانت وطاملا عليه.
اإلنسانية الحياة تقوم الجمال. يف أو السياسة يف أو األخالق يف أو الوجود يف أو املعرفة يف
الشعور االجتماعي. والسلوك والعمل اإلحساس يف الشعور وحدة الوحدة، عىل جوانبها بكل
الوحدة تحقيق رشط الداخلية الوحدة وتحقيق الداخلية، النفسية الراحة أساس هو الواحد
يساعدها خالصة شعورية عمليات هي الوحدانية إلثبات قدمت التي األدلة وكل الخارجية.
اإلنسانية الحياة تقوم إذ الحياة، حقيقة التوحيد الخارج. يف شيئًا تثبت وال العقل تحليل
التغيري ويقوم والفكر. والوجدان والعمل القول الشعور، قوى بني التوحيد عىل الكاملة
والجماعة، الفرد بني التوحيد عىل االجتماعية الحياة وتقوم والعمل. النظر بني التوحيد عىل
بني التوحيد عىل القومية الدول وتقوم األحزاب، بني التوحيد عىل الوطنية الحركات وتقوم

الدويالت.83
ولكنه القدماء، عند حدث كما جيلنا يف بعد يحدث لم يتحقق. مرشوع إذن التوحيد
تحويل هي التوحيد عملية الواقع. نطاق يف وليس املمكن نطاق يف فهو يحدث، أن يمكن
تحقق. إمكانية مجرد هي بل كامًال، جاهًزا ُمعًطى شيئًا ليس التوحيد واقع. إىل املمكن هذا
الثالثة. الوجود أحكام نظرية نفسها يف هي الثالثة العقل أحكام نظرية فإن وبالتايل

أن عىل قادر فغري اإلنسان ا أمَّ الكالم. خشية األسنان لطبيب الفم فتح رفض أو للعربة األمامي الزجاج
ال». قال الذي «الرجل مرسحية: مثل املعنى بهذا الفنية األعمال بعض خرجت كما ال. يقول

نحو حركة يف اإلسالمي أو العربي والعالم التوحيد. باسم األملانية والوحدة اإليطالية الوحدة تحققت 83

بني التوحيد املعارص. القومي املرشوع شعارات أحد الوحدة شعار وأصبح التوحيد. من يقرتب الوحدة
ثم األخرى بعد الواحدة العيص بكرس أبنائه إىل املحترض األب ونصيحة إنساني، مطلب األرسة أفراد

التوحيد. عىل يقوم مثل مجتمعة كرسها محاولة
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الوحدانية ثامنًا:

ضعيًفا طرًفا إال اإلمكان يكن ولم والوجوب، االستحالة لطريف القدماء عند األولوية كانت
بني املفارقة هو املستحيل املتأخرين. عند والرتك الفعل أو املتقدمني عند الرؤية إال يضم ال
تحقق، كمرشوع بينهما التوحيد هو واملمكن والواقع. املثال بني الفصل والعالم، الوحي
الرضا هو واملستحيل واجب، إىل املمكن هذا تحويل عىل القادر اإلنساني الفعل هو والواجب
فرق وهناك والتحقق. الحركة عن املرشوع توقف أي واالستكانة، والذل والقهر بالضيم
وال يوجد أن يمكن التوحيد وجود. إثبات وليس إيجاد عملية التوحيد واإليجاد. الوجود بني
املحرك هو الثالثة، الوجود أحكام يف الرئيسية املقولة هو إذن اإلمكان بالرضورة. يوجد

اإلمكان. بدون وجود وال مستحيل فال والوجوب. لالستحالة
آخر. دون إنسان يف العملية تحدث وقد اإلنسان. بها يقوم هذه التوحيد وعملية
عىل حتًما وليس للفرد حر اختيار ا، عامٍّ وليس تحققه يف لحظة أول يف فردي إذن التوحيد
التوحيد ليس أخرى. لحظة دون حياته من لحظة يف الفرد عند التوحيد يحدث وقد فرد. كل
املصريية اللحظات يف القرار أخذ عىل القدرة يف يظهر ولحظي، وقتي هو بل فرديٍّا، فقط
الفعل بانقطاع ينقطع قد بل األبد، إىل باقيًا التوحيد ليس املتميزة. اللحظات إبداعات ويف
ترقب بل األبد، إىل سيكون التوحيد بأن افرتاض مجرد ليس فاملستقبل العملية. وتوقف

الفعل. خالل من واقع إىل املمكن وتحويل وإعداد وتخطيط
الفرق اإلنسانية. توحيد والشعوب، األمم توحيد الطبقات، توحيد اجتماعي، والتوحيد
واألمم املقهورة املغلوبة األمم بني وشاسع املسيطرة، واألقلية الكادحة الطبقات بني شاسع
التاريخية الشعوب بني وامللونني، البيض بني والفقراء، األغنياء بني شاسع القاهرة، الغالبة
إلغاء التوحيد يعني األوروبية. والشعوب األوروبية غري الشعوب بني الالتاريخية والشعوب
وبني الشعوب، وبني الطبقات، بني التوحيد يتم حتى العالم وروح املجتمع روح يف الفصم
وعي إىل الفردي الوعي وتحويل األفراد، خالل من التوحيد بعملية يتم ال وذلك األمم.
حاجة فال وبالتايل تاريخي.84 حضاري وعي إىل االجتماعي الوعي تحويل ثم اجتماعي،
التاريخ حركة هو التوحيد مكان. ال يف أو مكان كل يف أو إمكان يف التوحيد إثبات إىل
لذات تشخيًصا وليس تحقق. عملية بل نظريٍّا، إقراًرا ليس التوحيد البرشية.85 ومصري
بتوحيده حياته مدى اإلنسان بها يقوم عملية بل العقلية، بالرباهني وجودها إثبات يمكن

إسالمية. دراسات االجتماعي». الوعي إىل الفردي الوعي «من بحثنا: انظر 84
والنبوة. الرسالة رشح يف عبده ملحمد التوحيد» «رسالة يف بوضوح ذلك ويظهر 85
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

إنشاء طريق عن ذلك يتم وال األرض. عىل هللا مدينة وإقامته العالم ونظام الوحي نظام بني
تدريجيٍّا العالم نظام بإعالء بل الواقع إىل النص من نزوًال ال وضعية دولة يف إلهي حكم
الوحي نظام من قربًا أكثر وجعلها القائمة الدولة بتطوير أو الوحي نظام مع يتحد حتى
ال الدولة عىل والرقابة املعارضة جانب من الوحي يظل النص.86 إىل الواقع من صعوًدا
الوحي طرفني: إىل يحتاج التوحيد كان وملا قراراتها.87 وتربير القائمة السلطة جانب من
الوحي تحويل هي إذن التوحيد عملية الوحي، لتوجيه الطيع والواقع للعالم مثايل كنظام
كان الكمال نحو يتجه بطبيعته العالم كان وملا للعالم. نظام إىل نظرية إمكانية مجرد من
الذي السيايس التنظيم خالل من التوحيد ويتم الطبيعة. وازدهار العالم كمال هو الوحي
السياسية، املسألة يف يصب التوحيد العالم. ونظام الوحي نظام بني التوحيد يتم بواسطته
ومصبه. منبعه ونهايته، التوحيد بداية السياسة الدِّين، أصول علم نشأة يف األساس وهو
السيايس بتفكريهم املوحدين أول من الفقهاء فإن لذلك السيايس. للتنظيم موضوع التوحيد
الكالم. علم يف الحال هو كما والصفات الذات بني الصلة يف عقلية نظرية يصوغوا لم وإن
التوحيد بامتزاج إنشائيٍّا املتأخرون عنه عرب ما وهو الجماهري، تجنيد التوحيد وظيفة
التاريخ يف أطلقها ثم أمة إىل املتنافرة العربية القبائل التوحيد ل حوَّ فقد والدم. باللحم
ورشًقا، غربًا وامتدت وورثتهما، والروم، الفرس قديمتني، إمرباطوريتني أعظم عىل فقضت
جديد من التوحيد استطاع وقد األمم. بني ومساوية الشعوب بني موحدًة وجنوبًا، شماًال
اإلسالمية الجماعات ويف إيران يف اإلسالمية الثورة يف جيلنا يف حدث كما الجماهري تجنيد

اإلسالمي.88 العالم أرجاء مرصوشتى يف املعارصة

اإلخوان فكر تطوير يمكن «كيف وأيًضا: التحقيقات»، يف دراسة اإلسالمية، «األصولية بحثنا: انظر 86
الديني). اليسار يف ج٤ ،١٩٥٢–١٩٨١ مرص يف والثورة (الدين الحوار» «رضورة وأيًضا: املسلمني؟»

الديني». اليسار يف ج٤، ،١٩٥٢–١٩٨١ مرص، يف والثورة «الدين يف واملعارضة» «اإلسالم مقالنا: انظر 87
«واحدة» مرة، ٣٠ «واحد» هلل، صفة مرات ٦ «وحده» مرة، ٦٨ ومشتقاته القرآن يف الواحد لفظ ذُكر 88

مثل: العميل، الرشك استحالة إىل الست «وحده» استعماالت كل وتجمع واحدة. مرة «وحيًدا» مرة، ٣١
َوْحَدُه اْلُقْرآِن ِيف َربََّك ذََكْرَت ﴿َوإِذَا ،(٧٠ :٧) آبَاُؤنَا﴾ يَْعبُُد َكاَن َما َونَذََر َوْحَدُه هللاَ ِلنَْعبَُد أَِجئْتَنَا ﴿َقالُوا
ِباْآلِخَرِة﴾ يُْؤِمنُوَن َال الَِّذيَن ُقلُوُب اْشَمأَزَّْت َوْحَدُه هللاُ ذُِكَر ﴿َوإِذَا ،(٤٦ :١٧) نُُفوًرا﴾ أَْدبَاِرِهْم َعَىل َولَّْوا
َوْحَدُه﴾ ِباهللِ آَمنَّا َقالُوا بَأَْسنَا َرأَْوا ا ﴿َفَلمَّ ،(١٢ :٤٠) َكَفْرتُْم﴾ َوْحَدُه هللاُ ُدِعَي إِذَا َُّه ِبأَن ﴿ذَِلُكْم ،(٤٥ :٣٩)
صفة ا أمَّ .(٤ :٦٠) َوْحَدُه﴾ ِباهللِ تُْؤِمنُوا َحتَّى أَبًَدا َواْلبَْغَضاءُ اْلَعَداَوُة َوبَيْنَُكُم بَيْنَنَا ﴿َوبََدا ،(٨٤ :٤٠)
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الوحدانية ثامنًا:

التوحيد ألن واألفعال؛ والصفات الذات يف كنظرية القديم النظري التوحيد نشأ لقد
منتًرصا، املجتمع كان فقد الشعب، األرضوعىل عىل هناكخطورة تكن لم تم. قد كان العميل
عليها وانترشت والعقائد النظريات فيها تداخلت بيئة يف الفكر عىل كانت الخطورة ولكن
النظرية العقائد مواجهة يف كنظرية التوحيد قيام من بد ال فكان واملذاهب. الديانات
الحركة كانت فقد فة، ِرصْ حضارية بمهمة املتكلمني أذهان يف القديم التوحيد قام املضادة.
التوحيد يف األوىل البعثة أيام تمت فقد التوحيد عملية ا أمَّ حضارية. حركة قديًما الكالمية
من هللا ظهر بل واألفعال، والصفات الذات نظرية تظهر لم لذلك العالم. ونظام الوحي بني
ظهر العزم، وفرت الجهد، نقص ما وبعد واالستشهاد.89 الجهاد يف والسلوك الفعل خالل
بنكوص متعلق فاألمر اس، دسَّ أو زنديق أو شاكٍّ وضع من ال النظري باملعنى التوحيد

أو املرياث يف واألخت األخ أو واألم األب إىل الباقية الثماني واملرات مرة، ٢٢ هللا إىل تشري فهي واحد
واحد. فاهلل والطعام. والثبور واملاء الباب مثل األشياء إىل أو كبرش الرسول إىل أو والزانية الزاني إىل
صيحة القيامة: ليوم منها وعرشة للنفس منها وخمسة لألمة منها فتسعة واحدة املؤنثة الصفة ا أمَّ
وللنفس ولألمة هلل الصفة أن أي مرة. منها كل وواحدة، ودكة، ونقمة، (مرتان)، زجرة مرات)، (خمس
ووحدانية النفس ووحدانية األمة، وحدانية يف تظهر هللا وحدانية والتاريخ. والفرد وللشعب هلل وللقيامة.
:١٠) َفاْختََلُفوا﴾ َواِحَدًة ًة أُمَّ إِالَّ النَّاُس َكاَن ﴿َوَما ،(٢١٣ :٢) َواِحَدًة﴾ ًة أُمَّ النَّاُس ﴿َكاَن فمثًال: املصري.
َوأَنَا َواِحَدًة ًة أُمَّ تُُكْم أُمَّ َهِذِه ﴿َوإِنَّ ،(٩٢ :٢١) َفاْعبُُدوِن﴾ َربُُّكْم َوأَنَا َواِحَدًة ًة أُمَّ تُُكْم أُمَّ َهِذِه ﴿إِنَّ ،(١٩
تنفي ال والوحدة والعظة. والجملة للحيلة املؤنثة الصفة استعماالت وباقي .(٥٢ :٢٣) َفاتَُّقوِن﴾ َربُُّكْم
أَبَْواٍب ِمْن َواْدُخلُوا َواِحٍد بَاٍب ِمْن تَْدُخلُوا ﴿َال األعداء: مواجهة يف التعدد الفعال. الصحي السليم التعدد
:١٣) اْألُُكِل﴾ ِيف بَْعٍض َعَىل بَْعَضَها ُل َونَُفضِّ َواِحٍد ِبَماءٍ ﴿يُْسَقى الزرع: يف والتعدد ،(٦٧ :١٢) ُمتََفرَِّقٍة﴾
َلَجَعَلُكْم هللاُ َشاءَ ﴿َوَلْو املشرتك: واإلثراء والتبادل للتعارف والتقاليد والعادات اللغات يف والتعدد .(٤
يََزالُوَن َوَال َواِحَدًة ًة أُمَّ النَّاَس َلَجَعَل َربَُّك َشاءَ ﴿َوَلْو ،(٤٨ :٥) آتَاُكْم﴾ َما ِيف ِليَبْلَُوُكْم َوَلِكْن َواِحَدًة ًة أُمَّ
ًة أُمَّ َلَجَعَلُهْم هللاُ َشاءَ ﴿َوَلْو ،(٩٣ :١٦) َواِحَدًة﴾ ًة أُمَّ َلَجَعَلُكْم هللاُ َشاءَ ﴿َوَلْو ،(١١٨ :١١) ُمْختَِلِفنَي﴾
ِمْن ُسُقًفا ِلبُيُوتِِهْم ِبالرَّْحَمِن يَْكُفُر ِلَمْن َلَجَعْلنَا َواِحَدًة ًة أُمَّ النَّاُس يَُكوَن أَْن ﴿َوَلْوَال ،(٨ :٤٢) َواِحَدًة﴾
الَِّذيَن ﴿َوَقاَل النزول: وألسباب للمراحل طبًقا الوحي نزول يف والتعدد .(٣٣ :٤٣) َوَمَعاِرَج﴾ ٍة َفضَّ
الواحد: هللا أمام وحيًدا سيقف العايص إن بل .(٣٢ :٢٥) َواِحَدًة﴾ ُجْمَلًة اْلُقْرآُن َعَليِْه َل نُزِّ َلْوَال َكَفُروا

ولإلنسان. هلل بالوحدانية اعتزاًزا (١١ :٧٤) َوِحيًدا﴾ َخَلْقُت َوَمْن ﴿ذَْرنِي
قائًال: التوحيد يف التحول هذا واصًفا إقبال ينشد 89

ال��ك��الم ع��ل��م ال��ت��وح��ي��د ف��ص��ار األرض ع��ل��ى ال��ح��ي��اة ف��ي ك��ان ق��وة
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

الذي املعنى وهو واملوتورين. والحاقدين والطاعنني اد الحسَّ نية بسوء ال األمة يف الفعل
أحد يسأل ولم األوَّل العرص يف ُمثارة تكن لم املشكلة هذه إن بقولهم الفقهاء يقصده

عليها.90
الذات يف كليهما والحق القوة املنترصوتركز املجتمع عن التعبري هي الذات كانت وإذا
وقوة وبأسه وانتصاراته وفتوحاته وصالبته واستقراره املجتمع ثبات عن إعالنًا املشخصة
دون الحاكم بقاء إىل اآلن تحولت فإنها وتراكمه، املال رأس وازدهار وسيطرته الحاكم
التي القديمة الذات بقيت ألمة. فتح أو انتصار دون واحد لفرد وقهر بأس وإىل املحكوم
ضد الحكام عليها فاعتمد الهزيمة، مجتمع يف تتغري أن دون األنصار مجتمع عن عربت
الوجود ومظاهر اإلنسانية تشخيصالعواطف عن تعرب املشخصة الذات وأصبحت الشعوب
أو والبالط الحاكم أو والنجوم كالشمس الصفات عليه تعلق كمشجب وتستعمل اإلنساني،
حدث وقد واملمثلني. البطل أو واألعراض الجوهر أو واملحيط الدائرة أو والوزراء الرئيس
عن تختلف ال االنفعاالت يف مادية نظرة نشأت ومنها السواء. عىل والتنزيه التشبيه يف ذلك
يف تطهريية نظرة الوقت نفس يف وهي اجتماعية. بيئة عن ماديٍّا تعبريًا وأصبحت التجسيم
الواقع. يف يحدث ما عىل التعمية من كنوع داخلة وليست العالم خارج واعتبارها الفضيلة
وتجاوز الحيس. عن تعمية والصوري للمادي، الخالصغطاء فأصبح التنزيه يف حدث كما

م��ق��ام م��ن ل��ن��ا م��ا ال��ي��وم ج��ه��ل��ن��ا م��ض��يء غ��ي��ر ال��ف��ع��ال ف��ي رده
ح��س��ام م��ن ب��ه��ا م��ا ال��ل��ه ه��و م��ن غ��م��وًدا رأي��ت ق��د ال��ج��ي��ش! ق��ائ��د
ك��الم ل��غ��و ي��ع��د ف��ع��ل دون ف��ك��ر ت��وح��ي��د أن ال��ش��ي��خ درى م��ا
األق��وام إم��ام��ة م��ا ال��ورى ف��ي ت��دري ك��ي��ف ل��رك��ع��ة إم��اًم��ا ي��ا

القديم». الرتاث من موقفنا والتجديد: «الرتاث أيًضا: انظر ص١٥. الكليم، رضب
بزمانه العهد وقرب النبي صحبة بربكة عقائدهم لصفاء والتابعني الصحابة من األوائل كان «وقد 90

وترتيبهما العلمني تدوين عن مستغنني الثقات إىل املراجعة من وتمكنهم واالختالفات الوقائع ولقلة
أئمة عىل البغي وغلب املسلمني، بني الفتن حدثت أن إىل وأصوًال، فروًعا مباحثهما وتعزيز وفصوًال، أبوابًا
يف العلماء إىل والرجوع والواقعات، الفتاوى وكثرت واألهواء، البدع إىل وامليل اآلراء، اختالف وظهر الدين،
األبواب وترتيب واألصول، القواعد وتمهيد واالستنباط، واالجتهاد واالستدالل، بالنظر فاشتغلوا املهمات.
املذاهب وتبني واالصطالحات، األوضاع وتعيني بأجوبتها، الشبه وإيراد بأدلتها، املسائل وتكثري والفصول،

ص٩). التفتازاني، (رشح واالختالفات»
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الوحدانية ثامنًا:

إىل اللغة من وانتقلت لإليصال، كوسيلة الفنية الصور دور وأنكرت للتعبري، كوسيلة اللغة
يف أو الحيس التشبيه يف حدث كما الشيئية للنظرة تأكيًدا الجسم إىل الصور ومن اليشء،
والتجسيم، التأليه يف بالوجود بدأ قد القديم التوحيد كان فإذا التنزيه. أي الصوري التشبيه
وسياسيٍّا واجتماعيٍّا خلقيٍّا مطلبًا ثم التشبيه، يف وإنسانيٍّا التنزيه يف ماهيته أصبحت ثم
بها يقوم وتاريخية واجتماعية فردية وظيفة األمر حقيقة يف التوحيد يكون املصلحني عند

للعالم.91 مثايل كنظام الوحي بتحويل والواقع الفكر بني للتوحيد دعوته يف اإلنسان
فحسب، الكالم علم يف املطلب إىل املاهية إىل الوجود من التوحيد تطور يظهر ولم
معينًا تصوًرا يمثل منها واحد كل وكأن األخرى، النقلية العقلية العلوم يف أيًضا ظهر بل
عن النظر برصف الكالم علم يمثله كماهية فالتوحيد كتطور. ال رباعي كبناء للتوحيد
عىل التوحيد ألن التنزيه، يف خاصًة بقي، الذي هو املاهية مستوى عىل التوحيد اتجاهاته.
هذا حتى ولكن األوىل. العصور يف يبَق ولم والتجسيم التأليه إىل انزلق الوجود مستوى
إىل والعقل مادة، إىل والصورة شخص، إىل املاهية انقلبت عندما خسارة إىل تحول املكسب
«أنطولوجيا»، إىل «الثيولوجيا» تحولت أن بعد الحكمة علوم تمثله كوجود والتوحيد انفعال.
تحول ولكن الوجود». «واجب الوجود، يف نظرية إىل املاهية يف نظرية من التوحيد وتحول
بالوجود اإلحساس ِمنَّا فضاع يشء، إىل الوجود تحول عندما خسارة إىل أيًضا املطلب هذا
هو موجود، غري وغريه املوجود هو وحده هللا وأصبح الحسية املادة يف الرغبة إال تبَق ولم
االستقالل من كلها حياتنا تحولت حتى تابع، موجود سواه ما وكل املستقل املوجود وحده
املاهية من التوحيد تحول أن بعد التصوف علوم تمثله كمطلب والتوحيد التبعية. إىل
عن يكشف للكمال، ومطلبًا إنسانيٍّا نزوًعا وأصبح املطلب، إىل الوجود ومن الوجود، إىل
خسارة إىل أيًضا املكسب هذا تحول ثم والكونية. الفردية للحياة كبناء ويظهر التجربة،
التجربة وفقدنا التمني، عالم يف الوقوع أو غريزي ونزوع انفعال مجرد املطلب أصبح عندما
ظهر كوظيفة التوحيد وأخريًا العالم. عن وصدورها بالعقل تحليلها يمكن التي الشعورية
وسياسية، اجتماعية وظيفة إىل الباطني الفردي املطلب تحول أن بعد الفقه أصول علم يف
ووصف للعالم مثايل نظام إىل الرشيعة بتحويل األمة مصالح عن دفاًعا التوحيد فأصبح
إىل أيًضا املكسب هذا تحول ولكن الدولة. وبناء العالم نحو واتجاه لألفعال وتقنني للسلوك

واملاهية الوجود لكتاب مقدمتنا وأيًضا .Les Méthodes d’Erégèse, P. 420–28 األوىل: رسالتنا انظر 91
ص٢٢٣–٢٢٨. الوسيط»، العرص يف املسيحية الفلسفة من «نماذج يف:
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الشخصية األحوال قانون يف الوظيفة وضمور الفقه يف الفقه أصول بتقليص وذلك خسارة
وتحوَّل املباحات، دون املحرمات يف فوقعنا منها، نابًعا وليس الطبيعة ضد الترشيع ه وتوجُّ
والعبادات، الشعائر يف وصال واجبات، وأداء حقوق أخذ دون وعقاب ردع إىل الترشيع
يقولون الذين الثورة فقهاء وغاب الحساب. من األوضاع عىل والثورة الواقع تغيري وأسقط
الدين، يف وينصحون املنكر عن وينهون باملعروف ويأمرون جائر سلطان وجه يف حق كلمة

والنفاس.92 الحيض فقهاء أو السلطان فقهاء إال ظاهًرا يبَق ولم

يف باطل» بها يُراد حق «كلمة وأيًضا: ص١٧١–٢٠٢. القديم»، الرتاث من موقفنا والتجديد: «الرتاث 92

الديني». اليسار يف ج٤، ،١٩٥٢–١٩٨١ مرص، يف والثورة «الدين
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املتعني(الصفات) الوعي السادس: الفصل





الصفات أحكام أوًال:

مقدمة (1)

والبقاء، والعدم، الوجود، ست: بأوصاف تتسم التي الذات وهو الخالص الوعي بعد
ويتحقق خارجه الوعي هذا ينترش والوحدانية، بالنفس، والقياس للحوادث، واملخالفة
العلم، سبع: بصفات ويتصف اإلنسانية. الشخصية أو املتعني الوعي ويصبح أكثر درجة

واإلرادة. والكالم، والبرص، والسمع، والحياة، والقدرة،
حديث هو الصفات عن والحديث الصفات. تعدد من بالرغم واحدة الصفات وأحكام
تلو الواحدة حدة، عىل صفة كل عن حديثًا يكون أن قبل العامة مسائلها يف كلها عنها
العلم. صفة يف دخوله من أكثر نفيها أو الصفات إثبات يف يدخل العلم فإثبات األخرى.
ذكر فبعد الكالم.1 صفة يف دخوله من أكثر حدوثها أو الصفات ِقَدم يف يدخل الكالم وِقَدم
ِقَدمها وإثبات بها العلم إثبات يذكر الصفات أحكام ومعنى األخرى تلو الواحدة الصفات
تتصدر عندما الصفات بعد الصفات أحكام تظهر وقد جميًعا. بينها مشرتكة كمسائل
ومرة واحدة، واحدة تعدادها قبل مرة إذن الصفات أحكام تظهر الذات.2 عىل الصفات

القطب ص٧٩–٩٩. ِقَدمها، وإثبات الصفات إثبات ص٦١–٧٧). (اإلرشاد، الصفات أحكام إلثبات 1

أحكام ص٤٤–٨٣). (االقتصاد، فيه تشرتك وما الصفات آحاد يختص وما السبع الصفات يف الثاني،
ما (٢) الصفات. آحاد تختص به ما (١) أمران: عنه ويتشعب ص٦٩–٨٣. أربعة، وهي الصفات،

ص٨٣). (االقتصاد، الصفات جميع فيه تشرتك
ص١٨٢–٢١٣). (الرشح، الصفات لهذه تعاىل استحقاقه كيفية يف 2



(٢) الثورة إىل العقيدة من

الصفات تتجاوز الصفات أحكام أن والحقيقة بينها.3 مشرتك كعامل الصفات بعد أخرى
فيها يقع أو الجميع عليها يتفق كلها، تشملها عامة أحكام فهي حدة، عىل كالٍّ ومسائلها،
بوجه الصفات إثبات إذن يمكن العام. للحكم تطبيقية مسألة صفة كل تكون ثم الخالف
صفة هي القدماء عند املفضلة الصفة أن ولو بعينها، صفة عن النظر برصف نفيها أو عام
باقي ثم الحياة، ثم القدرة، تتلوها العلم، إثبات عىل بها املثل ورضب عليها للتمرين العلم
ثم أوًَّال الصفات أحكام إثبات أن من القدماء بعض اعرتاض من وبالرغم األربع. الصفات
أنه إال األشاعرة، عامة سلكه ضعيف مسلك ثانيًا بالصفات العلم إثبات إىل منها التوصل
قبل وأساس كمبدأ أوًَّال الصفات وتثبت الخاص، قبل العام الحكم يرد إذ العقل. إىل أقرب
فإن الصفات قبل الصفات أحكام أتت وإذا حدة.4 عىل صفة كل أو العلم صفة تثبت أن
قبل العام وضوًحا. منه بأقل املعرف تعريف يصح فال منها، أعرف تكون أن يقتيض ذلك

العلوم. كل عىل سابق األوليات وعلم املؤسس، قبل واألساس الخاص،
قول والوصف باليشء، قامت ما هي األشاعرة عند الصفة الصفات؟ أحكام تعني ماذا
العقلية األسس إىل أقرب بل صفات، أو أحواًال ليست وأحكامها الصفة.5 عىل الدال الواصف
أي واعتبارات وجوه هي بالذات. وعالقاتها ببعض بعضها الصفات عالقات تحدد التي
واالستدالل النظر ل األوَّ الصفات: أحكام إلثبات طريقان وهناك قضايا.6 وأحكام منطق
خربي فهم وجود عدم هنا ويُالَحظ للعلم. قسمان وكالهما والبديهة، الرضورة والثاني

يقينيٍّا.7 إال يكون ال والربهان الظن، إال يولِّد وال قطعيٍّا برهانًا ليس ألنه سمعي
التعامل قل عندما الخامس القرن من ابتداءً إال العامة الصفات أحكام تظهر ولم
طبًقا ثالثة أحكام وهناك ككل. املسألة إلدراك العقيل اإلحكام وزاد حدة عىل صفة كل مع
عن وتميزها سبع يف الصفات حرص وبعد والصفات، الذات بني الصلة مسألة لصياغة

ص٣٦٠–٣٧١). (النهاية، بينهما فصل دون املشرتكة املسائل تأتي بعدها ثم أوًَّال بالصفات تبدأ املسائل 3
ص٤٤. الغاية، 4

ص٢٧. اإلنصاف، 5
أسماء هي أكثرهم قال واعتبارات؟ وجوه أم الذات أحوال هي هل الذات، أحكام يف املعتزلة اختلفت 6
التابعة والصفات للجوهر الذاتية الصفات من الشاهد يف كما وصفاٍت أحواًال وليست للذات وأحكام

ص١٨٠). (النهاية، للحدوث
ص١٧٠. النهاية، 7
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وحكم والغرية)، (الهوية والزيادة املساواة وحكم والنفي، اإلثبات حكم الستة: األوصاف
بالنسبة والقدرة العلم حكم، كل لبيان مختارة بصفة املثل يرضب وقد والحدوث. الِقَدم
تظهر وأحيانًا والحدوث. الِقَدم لحكم والكالم والزيادة، واملساواة والنفي، اإلثبات لحكمي
النظري اإلحكام نقص عىل يدل مما جديد من املسائل وتتكرر الصفات مع األسماء
تتداخل وقد تطبيقية.8 موضوعات يف الخاصة األحكام ثم العامة األحكام بني والتمييز
وهو كلها. يحكمها عام نسق لوجود نظًرا اآلخر من أحدها ويُستَنبط الثالثة، األحكام
أن أم حدوثها أو قدمها إلثبات نتيجة نفيها أو الصفات إثبات هل سؤال: إثارة يف السبب
حكمني بذكر أحيانًا يُكتفى لذلك الصفات؟9 إلثبات نتيجة وحدوثها الصفات ِقَدم إثبات
ونحن والحدوث، والهوية النفس وهي املرفوضة، باألحكام القدماء بدأ وقد الثالث.10 دون

والِقَدم.11 والغريية اإلثبات أيًضا: املرفوضة باملذاهب نبدأ

والنفي اإلثبات (2)

أن حني يف والنفي، اإلثبات حكم قبل والزيادة املساواة بحكم العادة يف القدماء يبدأ وقد
الحدوث حكم أو والزيادة املساواة حكم يأتي بعده األوىل، الحكم هو والنفي اإلثبات حكم
إثبات لها. نفي الذات عني واعتبارها لها، إثبات الذات عىل زائدة الصفات فاعتبار والِقَدم.
الحسية الصفات هنا الصفات تعني للتنزيه. إثبات ونفيها التشبيه، يف وقوع الصفات
الصفات إثبات أجل من بالتنزيه التضحية عىل إثباتها ويقوم اإلنسان فيها يشارك التي
ونظًرا لها. أفعال وال صفات وال لون وال طعم ال مجردة خالصة ذات إثبات وتفادي
مسألة مجرد وليس للموضوع كعنوان أحيانًا يظهر الصفات إثبات فإن الحكم، ألهمية

ص١٨٤-١٨٥. الفقه، 8
ص٢٥–٣٣). (اللمع، حدوثها أو ِقَدمها إلثبات نتيجة ونفيها الصفات إثبات «اللمع» يف 9

األزلية، بالصفات العلم إثبات يف ص١٧٠–١٧٩). (النهاية، العىل الصفات بأحكام العلم إثبات يف 10

الصفات بأحكام العلم إثبات يف املتكلمون رشع قد العىل، الصفات بأحكام العلم إثبات يف ص١٨٠–٢١٤.
إثبات يف املعتزلة من واملخالفون أسبق. األذهان إىل األحكام ألن بالصفات العلم إثبات يف الرشوع قبل

ص١٧٠. الصفات، أحكام يف يوافقون الصفات
أهل مستند ذلك بعض نذكر ثم إبطاله، وجه عىل وننبه التعطيل أهل بمعتمد نبتدئ اآلن «ونحن 11

ص٣٨). (الغاية، الحق»
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

الصفاتية، واألشاعرة السنة أهل ي ُسمِّ الصفات إثبات ألهمية ونظًرا الصفات.12 يف حكم
واستُعملت املعطلة، لقب الصفات لنفاة إعطائهم مقابل يف ألنفسهم هم أعطوه لقب وهو
واتهام للخصم وصف الصفات فنفي الذات.13 عن وللدفاع الخصوم ضد كسالح األلقاب
إثبات ألهمية ونظًرا الصفاتية. لقب وإعطائها وتعظيمها الذات مدح مقابل يف بالتعطيل له
اقرتبت التي الحديثة اإلصالحية بعضالحركات وعند له.14 مرادًفا التوحيد أصبح الصفات
الكفاية فيه بما الصفات تثبت ال العدل يف اعتزالية التوحيد يف أشعرية وظلت املعتزلة من
هو الذي التشبيه يف الوقوع وعدم التنزيه عىل اإلرصار مع ولكن النفي، إىل أقرب وتكون
سمع هلل فيكون الكيفية وتنفي الصفات فتثبت الصفات. إلثبات طبيعية نتيجة العادة يف
الخلف، إىل وخطوة األمام إىل خطوة حاصل، تحصيل أي كبرصنا، ال وبرص كسمعنا ال
يتعامل األشعرية، مواجهة املعارصيف الديني الفكر ويظل واحد. آن يف ونفيه اليشء إثبات
استناًدا الطوق عن والخروج الحصار خرق دون لها أسريًا فيظل منها، يتحرر كي بأسلوبها
إثبات يتم قد أخرى إصالحية حركة ويف العرص. تجارب عىل واعتماًدا القديم االعتزال إىل
بالتشبيه تقول ال ألنها نظًرا للصفات نفي األشعرية وكأن األشعرية، مواجهة يف الصفات

وقدرته هللا علم نفيهم يف الجهمية عىل الرد باب خاص. باب له يعقد املوضوع ألهمية نظًرا 12

إثبات يف القول باب ص١٩). (اإلنصاف، وصفاته هللا أسماء إثبات ص٣٩–٤٤). (اإلبانة، صفاته وجميع
يف ص٣). (البحر، والباطنية املعطلة عىل ونقض الوجود إىل إشارة أََحٌد﴾ هللاُ ُهَو ﴿ُقْل بالصفات العلم
(الغاية، النفسية الصفات إثبات يف ص٢٥). (الغاية، نفيها إىل ذهب من تعطيل وإبطال الصفات إثبات
املعطلة لألشعرية خالًفا الصفات إثبات ص٥). (الكتاب، لألشعرية خالًفا الصفات إثبات ص٣٨–٥١).
األسماء من يشء بجحد اإليمان عدم والصفات، األسماك من شيئًا جحد من باب ص٣٧). (الكتاب،
بعلم عالم فالباري الصفات إثبات (املشبِّهة) عليه أجمعوا ومما ص١٣٠–١٣٢). (الكتاب، والصفات

ص١٩). ج٢، (امللل، إلخ … بقدرة قادر
والحياة والقدرة العلم من أزلية صفات هلل يثبتون كانوا السلف من كبرية جماعة أن اعلم «الصفاتية: 13

الكالم يسوقون بل الفعل وصفات الذات صفات بني يفرقون وال … والكالم والبرص والسمع واإلرادة
معطلة واملعتزلة صفاتية السلف ي ُسمِّ يثبتونها والسلف الصفات ينفون املعتزلة كانت وملا واحًدا.» سوًقا

ص٤٤). (االقتصاد، بذاته قائمة كلها أنها الصفات أحكام ضمن من ص١٣٥). ج١، (امللل،
بالعلم، عالم سبحانه أنه يف ص٢٣). (اإلنصاف، بصفاته والوصف له التوحيد يتضمن باهلل واإليمان 14

ص٣٩٦-٣٩٧). (املسائل، بالحياة حي بالقدرة، قادر
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التشبيه نفي ثم والبرص السمع إثبات يمكن ال أنه والحقيقة الكيفية.15 وتنفي رصاحًة
الخلف، إىل وخطوة األمام إىل خطوة فتلك كبرصهم، اآلدمينيوبرصال كسمع ال سمع ونقول
أن والواقع رس».16 «محلك املكان، يف وسري وتشبيه، تنزيه وإثبات، نفي وإحجام، إقدام
ليست الشعور حاالت أن يعني بل التشبيه، يف الوقوع بالرضورة يعني ال الصفات إثبات
الوقت نفس يف فهي بوجوده. موجودة مستقلة وحدات هي بل لحركته، تابعة صفات
ال موضوعية. صفات هي بل ذاتية، حاالت مجرد ليست إذن الصفات ووجود. معنًى
بني الصلة طبيعة عن ناتج كله اإلشكال هذا قدرة.17 بال قادر وال علم بال عالم يوجد
رغبة الصفات إثبات فإن ذاتها، إىل الذات رجوع الصفات نفي كان فإذا واملوضوع. الذات
كموضوع تثبته ال ذاتها من موضوًعا الذات فتشتق موضوع وإيجاد التخارج يف مستمرة
والحي القدرة، يوجب والقادر العلم، يوجب فالعالم عنها. خارًجا بالرضورة وليس ذاتها يف
خربيٍّا، وجوًدا اإلنشائية العبارة تولد عندما الخطاب بناء يف يحدث ما وهو الحياة، يوجب
مع فتتوحد تخاطبه موضوًعا نفسها من الذات تخلق وعندما الواقع، التمني يوجب وعندما

كامًال. موجوًدا وموضوًعا، ذاتًا وتصبح نفسها،
بحجج معارضة الوقت نفس يف ولكنها كثرية،18 الصفات إثبات عىل النقلية والحجج
التنزيه، عىل حرًصا تأويلها يوجب مما بالتشبيه توحي أنها كما الصفات. لنفي أخرى نقلية
مناقًضا الصفات إثبات ويصبح الصفات. لنفي مضادًة حجًجا فتصبح قلبها يمكن وبالتايل

«كتاب يف الوهاب عبد بن محمد والثانية التوحيد»، «رسالة يف عبده محمد لدى األوىل الحركة 15

التوحيد».
إن نقول أنا غري خلقه، يف أنها أخربنا هللا صفات من صفة أنها عىل والبرص السمع الباقالني أثبت 16

ص١٢١). (التنبيه، كأبصارهم برصه وال اآلدميني كسمع ال سمعه
باملوصوف، الصفة الرتباط بعلم عالم هللا للصفات، مثبت فاألشعري عامة، السنة أهل موقف هو هذا 17

وعند ص٨). اإلبانة، ص٢٦–٣١؛ (اللمع، صفة بال موصوف ال فكذلك موصوف، بال صفة ال أنه فكما
ص٢٠٢، ج٢، ص٢٢٩-٢٣٠، ج١، (مقاالت، بِقَدم وقديم بقدرة، وقادر بعلم، عالم هللا كالب: ابن
(مقاالت، وحياة وقدرة بعلم قادًرا عامًلا حيٍّا يزل لم القطَّان سعيد بن هللا عبد وعند ص١٧٩-١٨٠).
جازت من حدوث عىل الدالة عنه النقائص وينفي وصفاته هللا أسماء الباقالني ويثبت ص٣٢٥). ج١،
ومريد بعلم، وعالم بقدرة، وقادر بحياة، حيٌّ هللا أن عىل مجمعون وأصحابنا ص١٩). (اإلنصاف، عليه
األصوات جنس من ال بكالم ومتكلم عني، ال رؤية هو ببرص وبارص بأذن ال بسمع وسامع بإرادة،

ص٩٠). (األصول، والحروف
حدة. عىل كل الصفات، عرض يف ووضعناها هنا النقلية الحجج ذكر أرجأنا 18
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عن ومتميزة متغايرة قديمة متعددة آلهة إثبات إىل ويتحول الرشع، وحكم النص لظاهر
إىل الزيادة من املانع ما صفة؟ عرشة بسبع أو بسبع إذن التحديد يف الداعي وما هللا.
والكرم والحلم والقوة والحمد والكربياء، والجربوت واإلكرام الجالل وإثبات نهاية ال ما
احتاطت قد األشاعرة أن صحيح كصفات؟ والود والشكر والسع واللطف والهبة والعظمة
هللا وكلمات الحسنى»، األسماء «له وتسعني، بتسع أيًضا حددتها ولكنها أسماء وجعلتها

لها.19 حد ال وأسماؤه وصفاته تنتهي، ال
ثبت العالم ثبت فإذا ذاتها، البداهة عىل يعتمد ما منها فعديدة، العقلية الحجج ا أمَّ
العلم ونفي العالم إثبات ا أمَّ بالرضورة، للعلم إثبات العالم إثبات علم. بال عالم فال العلم،
وأحيانًا عليه.20 هو ما عىل بمعلومات عامًلا العالم كون إال للعلم معنى ال إذ فتناقض،
العالم الشاهد ففي الشاهد. عىل الغائب قياس عىل العتماده نظًرا التجريبي الدليل ى يَُسمَّ
إثبات بمجرد إذن الصفة إثبات يتم اإلرادة. ذو واملريد القدرة، ذو والقادر العلم، ذو
ألنها بديهية ليست الحجة أن والحقيقة الفاعل. إثبات بمجرد الفعل وإثبات املوصوف،
هللا أن كما الصفة. إىل املوصوف يحيل عندما والجالء الخفاء يف دونه هو بما اليشء تعريف
والداللة املعنى مستوى عىل الصفة تبقى أي محيط، أنه تعني بل علًما له أن تعني ال عالم
الشاهد، عىل الغائب قياس عىل تقوم الحجة كانت وإذا كجوهر. وتثبتها تشخيصها، دون
أي الصفات، من غريها ويف والبرص السمع يف الحس وآالت الجوارح عزو من املانع فما

الحسية؟ األعضاء وجميع واليد واللسان والعني األذن
ونفي فإثبات النفي. استحالة أو اإلثبات بوجود ا إمَّ جدليٍّا، طابًعا الحجة تأخذ وقد
الذات إىل الرجوع ويستحيل األحوال. إىل أو الصفات إىل أو الذات إىل يرجعا أن ا إمَّ الصفات
ذلك أن والحقيقة الصفات.21 إىل ترجع أنها فلزم باألحوال، االتصاف دون معقولة ألنها

تزل لم قديم كلها متغايًرا شيئًا عرش سبعة إقامة أثبتوا — األشاعرة أي — إنهم حزم: ابن يقول 19

والعلم، والكالم، والوجه، واليد، والعني، والبرص، السمع، عرش: خمسة آخرون وقال هللا. غري وكلها
ص١٣٤-١٣٥). ج٢، (الفصل، والصدق والحياة، والعدل، واألمر، والرحمة، والعزة، واإلرادة، والقدرة،
عينني. أراد إنما بأعيننا» «إنك قال إذا هللا أن باملوجز املعروف كتابه يف لألشعري رأي إنه أيًضا ويقول
وكلها وقدرًة، وكالًما وقوًة علًما له بأن أخربنا هللا ولكن نص به يأِت لم صفة لفظ أن حزم ابن ويرى
الصفات تجريد يرفض حزم فابن توقيفية. وكلها فقط الحسنى األسماء له هللا أصًال. هللا غري إىل ترجع

فرديتها. عىل لها إبقاءً صفة مقولة تحت وجمعها
ص١٢٨–١٣٦. ج٢، الفصل، يف البداهة لحجة حزم ابن رفض وانظر ص١٧. النظامية، 20

هاشم. أبي عند األحوال بعد فيما انظر 21
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حاصل تحصيل أنه كما مربر. ما دون واحدة لذات متباينة وخواص مختلفة حقائق إثبات
ال واحدة والذات العقل. إىل أقرب بالذات الصفات وإثبات بالصفات. الصفات إثبات ألنه
موصوف إثبات مثل أزلية صفات إثبات إنكار إن أيًضا يُقال وقد الصفات. كثرة عنها ينتج
تستقل أن أو تتجوهر أن دون أفعال وصفاته فاعل املوصوف أن والحقيقة صفات. بال

املستقلة. واملعاني الجواهر تعدد التعدد، يف وقعنا وإال
إمكانه حيث من واحتياجه العالم حدوث دليل عىل تقوم صورية أخرى حجة وهناك
وراء صفة عىل بذاته أو ولذاته بذاته يكون أن ا إمَّ واملرجح اإلمكان. أطراف ألحد مرجح إىل
بالصفة الرتجيح يكون أن فيجب يخصص ال ذلك ألن بالذات الرتجيح ويستحيل الذات،
الصانع كون وجب حكمة عىل الفعل اشتمل فإذا القدرة. أو اإلرادة الرشع سماها التي وهي
وصلة العدم عىل الوجود مرجح هي إذن فالصفة الحياة. يستوجبان والعلم والقدرة عامًلا،
اآلية ألن زائد افرتاض املعنى بهذا الصفة أن والحقيقة للفعل. مرادفة أنها أي بالعالم، هللا
الفكر كان وإال والعالم، هللا بني متوسطة صفة إىل حاجة ما دون تشري، والظاهرة تدل،
الديانات من غريها يف أو املسيحية يف الحال هو كما التوسط عىل معتمًدا الخلق يف الديني

الجديد. الدين يميز ما أهم وهو املبارش الخلق وترك القديمة
فالتأمل مقلوبًا. السابق الدليل نفس هو ويكون رصف تجريبي دليل يستعمل وقد
دون مريًدا قادًرا حكيًما الصانع إثبات إىل يؤدي الخلق وعجائب الصنائع ببدائع الكون يف
إىل حاجة وال والبرصنافذ». والعقل، شاهد، «فالغائب الشاهد. عىل الغائب قياس إىل اللجوء
طور، بعد طوًرا وأطواره، خلقه يف اإلنسان تأمل األشعري ويزيد الرضوريات. يف االستدالل
البرصي الدليل هذا أن والحقيقة الكون. ويف النفس يف التأمل تأصيل أي الخلقة، كمال ويف
الصفات، إثبات القضية وليست الفعل. كيفية ال والفاعل الصفة، ال املوصوف يثبت الكوني
يف القضية وليست هوية. أم غريية تساوي، أو زيادة صلة بالصفات، الذات صلة ولكن
هذه تأخذ وقد اإلنسانية. والصفات اإللهية الصفات بني االشرتاك منع يف ولكن اإلثبات،
بما متصًفا لكان الصفات بهذه متصًفا يكن لم لو بأنه القول وهو أخرى صيغة الحجة
عامًلا هللا يكن لم فلو نقًصا. ذاته يف يوجب بما يتصف أن عن ويتقدَّس يتعاىل وهللا يقابلها،
والحقيقة إلخ. … ميِّتًا لكان حيٍّا يكن لم ولو عاجًزا، لكان قادًرا يكن لم ولو جاهًال، لكان
عىل يجتمعان ال ما أي املتقابلني، من ليسا واملوت الحياة والعجز، القدرة والجهل، العلم أن
الصدق تقابل أو واإليجاب السلب تقابل املعنى يف أو اللفظ يف واحدة جهة من واحد يشء
ال الذين أي الضدين، الطرفني تقابل ومنه والبنوة. األبوة مثل املتضايفني من بل والكذب
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واألصل الوجود.22 نظرية يف وضح كما إضافة، أو نسبة عالقة يف اآلخر بدون أحدهما يُفَهم
كان لو ا أمَّ والصغري. الكبري أو واالبن األب مثل حسيني، الطرفان يكون أن هو التضايف يف
ثانيًا. يُقَلب ثم أوًَّال الشاهد عىل الغائب قياس عىل يقوم فإنه عقليٍّا، واآلخر حسيٍّا أحدهما
ميت اإلنسان وألن قادًرا، هللا يكون عاجز اإلنسان وألن عامًلا، هللا يكون جاهل اإلنسان فألن
واملنطق منه، وتنشأ املنطق من تنبع األمر حقيقة يف فالعقيدة إلخ.23 … حيٍّا هللا يكون
الشعوري. واملنطق الحيس املنطق هو بل الصوري، املنطق أي الربهان أو الجدل هو ليس
شيئًا والقدرة العلم كان لو الصفات. تغاير التغاير، حجة هي شيوًعا األكثر والحجة
لها صفة كل ألن وذلك قادًرا. وال عامًلا كان ملا نفسه، عىل ويقدر نفسه يعلم وهللا واحًدا،
يرجع وال اآلخر. عن متميِّز تعلُّق لها منها كالٍّ ألن بينها فيما الصفات تتغاير ، معنيَّ تعلُّق
أحواًال. وليست قائمة معاني إذن الصفات لثبات املعنى. إىل بل وحده، اللفظ إىل التمايز
الرصيح والعقل تماثلها. أجل من تُنَفى فإنها تغايرها، أجل من تُثبَت الصفات كانت وإذا
صحيح الثاني. وخصوص األوَّل عموم األقل عىل مقدوًرا، وكونه معلوًما اليشء كون يعرف
العلوم تختلف وإنما واحدة، خاصية وليس واحدة حقيقة علم هو حيث من العلم أن
الكالم. وكذلك وعدًما، وجوًدا املعلوم يتبع العلم املتعلق. باتحاد وتتماثل متعلقاتها باعتبار
صفات اجتماع أي والكالم، واإلرادة والقدرة العلم خاصية لها واحدة. ذات إثبات ويستحيل
من خوف وال متمايزين. بعلمني يلزم ما ويعلم ذاته الباري يعلم واحدة. لذات وخواص
افرتاض كله هذا أن والحقيقة ومكان. زمان تعلق ليس باملعلوم العلوم فتعلق التشبيه.
أو العلم يف يقع ال ولكنه واملقدورات، املعلومات يف إال التغاير يقع ال هللا. يف وتعدد تركيب
تعددها وأن الصفة، تعدد يوجب ال واحد يشء يف االعتبارات وجوه اختالف أن كما القدرة.
تتكثر أن دون لها فعلية تحققات تضم أن الذات لوحدة ويمكن وثبوتها، تمايزها يوجب ال
إال الصفات، إثبات مثل األحوال فإثبات أحوال. يف حتى أو جواهر أو معاٍن يف وتتعدد
ولكنها بالعدم، وال بالوجود توصف ال ألنها موجودة غري واألحوال موجودة الصفات أن
ذلك ومع اآلخر. نفي أحدهما نفي من لزم وإال القادرية غري فالعاملية بينها، فيما متمايزة
بعضها رد يمكن الصفات ألن وذلك التغاير، حجة يرتضون والفقهاء األشاعرة بعض فإن

النسبة، (٤) (األعراض)، الوجود فينومينولوجيا ثالثًا: الوجود، نظرية الرابع: الفصل انظر 22

اإلضافة. (٥)
ص٤٩–٥١). (الغاية، الحجة هذه اآلمدي يرفض 23
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هللا العلم. إىل والقدرة القدرة، إىل ترد فاإلرادة الذات. إىل كلها ردها ثم البعضاستنباًطا، إىل
يقتيض والكل العلم، تقتيض واإلرادة اإلرادة، تستتبع والقدرة القدرة، يستتبع وذلك مريد،
ُوصف وإال الحياة مظاهر فتلك متكلًما، بصريًا سميًعا يكون أن حيٍّا كونه من يلزم الحياة.
طريق عن اللغة يف ويجوز الشاهد.24 يف ُعرف ما والطرشوالخرسعىل كالعمى بأضدادها
«العني الفن يف معروف هو وكما املسموعات، ويبرص املبرصات اإلنسان يسمع أن املجاز
وليس وللذوق لإلبصار يديه األعمى يستعمل كما والعني. اليد وتتكلم ترى». واألذن تسمع
العلم يعني كما العلم، والبرصيعنيان السمع اليد. بحركات األصم يسمع وكما للمس فقط

اآليات.25 من عديد يف مذكور هو ما والبرصعىل السمع
الوعي الذات، عىل حرًصا والتشبيه التجسيم عىل فعل رد كان فقد الثاني حكم ا أمَّ
نفي يمنع وال واألسماء. والصفات األوصاف بني النفي يف فرق وال وتنزيهها.26 الخالص،

ص١٣١–١٤١. ج١، امللل، ص٤٤–٤٧؛ الغاية، ص١٧٤–١٧٦؛ الجويني، اعرتاض هو هذا 24

أن إلثبات كثرية آيات حزم ابن ويذكر ص١٢٨–١٣٦). ج٢، (الفصل، حزم ابن اعرتاض هو هذا 25

ِبُكلِّ َُّه إِن الرَّْحَمُن إِالَّ يُْمِسُكُهنَّ َما َويَْقِبْضَن اٍت َصافَّ َفْوَقُهْم الطَّرْيِ إَِىل يََرْوا ﴿أََوَلْم مثل: العلم، تعني الرؤية
﴿َوأَِكيُد من: بالكيد هللا وصف لزمهم وإال بصري، سميع تعني َوأَْخَفى﴾ َّ الرسِّ يَْعَلُم َُّه ﴿إِن بَِصريٌ﴾، ءٍ َيشْ
َفنَِسيَُهْم﴾، هللاَ ﴿نَُسوا من: والنسيان اْلَماِكِريَن﴾، َخرْيُ ﴿َوهللاُ ِهللا﴾، َمْكَر ﴿أََفأَِمنُوا من: واملكر َكيًْدا﴾،
قوي بأنه النص ورد وقد ِبِهْم﴾. يَْستَْهِزئُ ﴿هللاُ من: واالستهزاء ِمنُْهْم﴾، هللاُ ﴿َسِخَر من: والسخرية
الصفات بعض عىل إذن االقتصار فلماذا ومستكرب، ومتجرب وسخي وشجاع وعاقل وجبار ومتكرب وكريم

اآلخر؟ البعض دون
بذاته، حي إنه قالت ص٣٨). (الغاية، الخاص بمذهبهم النفاة مع ويتفقون الصفات، املعتزلة ينفي 26

بذاته، قادر بذاته عالم وقالوا: أصال القديمة الصفات نفوا ص٣٦٦). (املسائل، بذاته عالم بذاته، قادر
ص٩). (األصول، لنفسه بل قدرة بال قادر هللا إن قالوا ص٦٦). ج١، (امللل، وحياة وقدرة بعلم ال
الرؤية فيها بما األزلية الصفات فنفت ص٣٥). (اعتقادات، الصفات نفي عىل املعتزلة فرق سائر اتفقت
وقدرة بعلم ال قادًرا حيٍّا عامًلا يزل لم أنه النظام وعند ص٩٠). األصول، ص٣٣٤؛ (الِفَرق، واإلدراك
األمر نفس هي فاإلرادة اإلرادة، الكعبي مع النظَّام ونفي ص١٥٩). ج٢، ص٢٢٤-٢٢٥، ج١، (مقاالت،
عامًلا يزل لم وقالوا ص٣٣٤). (الِفَرق، الصفات وباقي اإلرادة البغداديون نفى وكذلك ص٩٠). (األصول،
إىل أميل وهو الفالسفة، مذهب مثل ومذهبه الباري، صفات الجاحظ أنكر كما ص١٧١). ج٢، (مقاالت،
يقتيض ال إلخ. … لذاته عالم الباري الجبائي وعند ص١١٣). ج١، (امللل، اإللهيني إىل منهم الطبيعيني
النجارية ووافقت ص١١٨-١١٩). ج١، (امللل، عامًلا كونه يوجب حال أو علم حال هي صفة عامًلا كونه
معمر نفى وكذلك ص١٣١). ج١، (امللل، لنفسه مريد الباري النجار فقال الصفات، نفي يف املعتزلة
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اإليمانية املواقف يف املعاني إليصال للتعبري الفنية الصور بعض استعمال من الصفات
بعًضا، أو كالٍّ باإلنسان، التشبيه صفات كل إنكار حد إىل النفي يصل وقد والوجدانية.
والكالم والبرص (السمع الرباعي أو والحياة) والقدرة (العلم الثالثي بني ذلك يف فرق ال
وال قديًرا وال سميًعا ليس فاهلل الفعل، اسم مع الفاعل اسم نفي حد إىل وصل كما واإلرادة).
والقدرة العلم حقيقة يف له يكون أن دون األسماء ثبتت وإن املعاني تنفي وبالتايل متكلًما،
سياسية، كتهمة والكفر بالزندقة الصفات نايف يُتَّهم الحد هذا وإىل والبرص.27 والسمع
عن دفاًعا للتشبيه إبعاد بل تعطيًال، ليس النفي أن مع فكرية كتهمة بالتعطيل يُتَّهم كما

بالتأويل.28 النصوص يف التعطيل أم الصفات يف التعطيل كان سواء التنزيه،
عقلية لرضورة يخضع بل دخيلة، لفظية مؤثرات أية إىل الصفات نفي يرجع وال
أخرى حضارات تتبع أن ضري وال التنزيه. صورة يف العقيل التوحيد عن دفاًعا داخلية

قدرة وال علم للباري ليس سليمان بن عبَّاد وعند ص٩٨-٩٩). ج١، (امللل، الصفات السلمي عبَّاد بن
وِقَدم هو، هي وقدرته هو، هو علمه إن فقال الهذيل أبو ا أمَّ ص١٦٥). ج٢، ص٢٤٣، ج١، (مقاالت،
ويُشارك ص٧٥-٧٦). االنتصار، ص١٢٧؛ الِفَرق، ص١٦٤-١٦٥؛ ص١٥٧، ج٢، (مقاالت، هللا هو هللا
املعتزلة أكثر إىل وباإلضافة ص١١٤). ج١، (امللل، والخياط ص١٦٨)، ج٢، (مقاالت، الصالحي املعتزلة
ص٢٢٤–٢٣٠). ص١٣٨، ج١، (مقاالت، الزيدية وبعض املرجئة من وكثري الخوارج رأي أيًضا هو
الشيعة آراء اختلفت ثم ص٧٩). اإلرشاد، ص٢٧٩؛ (املواقف، نفيها إىل أيًضا والفالسفة الشيعة وذهبت
الشيعة نفتها وقد عنها، خلوه ز يجوِّ لم من ومنهم الحسنى األسماء من شيئًا عليه يطلق لم من فمنهم
القرامطة وعند ص٣٨). (الغاية، السنة أهل ملؤرخي طبًقا املعتزلة عقائد عىل فلسفيٍّا العتمادها نظًرا
مع املوحدون يصفه كما اإلله يصفون إلخ. … بقدرة ال وقادر بحياة، ال حي أنه الشيعة) (غالة الديلم

ص٢٠). (التنبيه، األنوار يشبه ال نور قولهم
أو برص أو سمع أو حياة أو قدرة أو علم هلل يكون أن جهم أبطل فقد الجهمية. موقف هو هذا 27

موىس يكون أن أنكر كما ذلك. عن ألفصحوا السيف من الجهمية خوف لوال أنه السنة أهل وعند عني،
الصفات نفي يف املعتزلة جهم وافق وقد ص١٣١). ص١٢١، التنبيه، ص٣٩-٤٠؛ ص٣٥، (اإلبانة، كليًما
عامًلا، حيٍّا كونه فنفى تشبيًها، يقتيض ذلك ألن خلقه بها يوصف بصفة يوصف ال أنه عليهم وزاد األزلية
ص١٢٧-١٢٨). (امللل، والخلق الفعل عىل بالقدرة خلقه من يشء يوصف ال ألنه فاعًال قادًرا كونه وأثبت

االعتزال. أصل السنة أهل عند جهم ويعترب
الصانع عن الصنع تعطيل (أ) خمسة: يف يعددها شتى وجوه إىل ينرصف التعطيل أن الباقالني يقول 28
القائمة األزلية الصفات عن الباري تعطيل (ج) (الفيض). الصنع عن الصانع تعطيل (ب) (الدهرية).
ظواهر تعطيل (ه) والكرامية). (املعتزلة أزًال واألسماء الصفات عن الباري تعطيل (د) (املعتزلة). بذاته

ص١٢٣). (التمهيد، (التأويل) عليها ولدت التي املعاني عن والسنة الكتاب
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الصفات أحكام أوًال:

متطلبات أحد اليوناني العقيل التوحيد كان فإذا الرضورة. لنفس ومختلفة مماثلة لدوافع
الوحي. يف العقل عمل وهو التنزيه. متطلبات أحد األصويل العقيل التوحيد فإن العقل،
بحضارتها مرتبطة تعد ولم الحضارتني. التقاء بعد خاصًة الجميع، بني مشاعة واأللفاظ
وسائر وبوزيدون زيوس مثل ونفدت لرفضت األخرى الحضارات يف قبلت ولو األصلية،
عىل تساعد ألنها ثانيًا، العقل وَقِبلها أوًَّال العقل عىل األلفاظ عرضت لقد اليونان. آلهة
تمثًُّال بل وتأثًُّرا، أثًرا يعني وال تبعيًة، أو تقليًدا يعني ال وهذا العقيل. التوحيد عن التعبري
لإلبداع تفريغ هو خارجي أثر من بأنه معارض موقف كل اتهام إن وتحضريًا.29 وامتداًدا
ومصادرها الفكري استقاللها ثقافية بيئة ولكل الفكرية. وأصالتها للمعارضة الذاتي
اآلخر البعض يُرجع وقد الداخلية. التبعية بالرضورة يعني ال الخارجي والتشابه الخاصة.
يخضع إذ صحيح، غري أيًضا وهذا الحكمة. علوم من داخلية مؤثرات إىل الصفات نفي
وهي الحكمة علوم لها تخضع التي تلك هي خالصة، عقلية مقتضيات إىل الصفات نفي
التوحيد نفس إىل االنتهاء إىل والحكماء، املعتزلة وأصحابهما، العلمني كال من اقتضت التي
املتأخر الكالم علم يف الحكمة علوم عىل الدِّين أصول علم رد بذلك يوحي قد العقيل.
صفات تنكر ولكنها التنزيه، صفات تنفي ال الحكماء أن الحقيقة ولكن لغتها، واستعماله
الذات، عني تكون ولكنها إلخ، … واإلرادة والقدرة العلم صفات يثبتون فالحكماء التشبيه.
االعتزايل التوحيد مع الفلسفي التوحيد تطابق من ويبدو الوجود.30 واجب مقولة يف وكالهما

املتكلمني. عىل الفالسفة تأثري بالرضورة يعني وال العقل عىل قائم كليهما أن
قادر عالم حي مثًال: يُقال عندما لدوافعه. طبًقا النفي لحكم صياغات عدة وهناك
عىل لكونه النفي يأتي وقد بالصفات. للتعدد ورفضها الذات من يأتي هنا والنفي لنفسه.

بوقوعهم األقل عىل أو ألرسططاليس، بتبعيتهم الصفات بنفي قولهم يف املعتزلة السنة أهل يتهم 29

يف قال أرسططاليس أن وذلك أرسططاليس، عن الهذيل أبو أخذه «وهذا األشعري: يقول تأثريه. تحت
هو وقال عنده اللفظ فحسن كله، برص كله، سمع كله، حياة كله، قدرة كله، علم الباري إن كتبه بعض
La Transposition باسم رسالتنا يف عرضناه ما انظر ص١٥٨). ج٢، (مقاالت، هي» هي وقدرته هو،
الكاذب والشكل والتأثر األثر منهج عن قلناه ما وأيًضا Les Méthodes d’Exégèse, P. LXXIX-CLXXX

ص١٩٠–٢٣٧). النهاية، (ص١٠٢–١٠٨؛ القديم» الرتاث من موقفنا والتجديد: «الرتاث يف:
للعالم أن يزعمون الذين املتفلسفة من ذلك آخذين الصفات نفوا بأنهم املعتزلة األشاعرة اتهم 30

ذلك. عىل يزيدوا ولم يزل، لم عني نقول: وقالوا إلخ. … حي وال بقادر وال بعالم وليس يزل لم صانًعا
ج٢، (مقاالت، تظهره الفالسفة كانت ما ألظهروا الشيعة من الخوف ولوال ذلك، أظهرت املعتزلة ولكن

ص١٥٦-١٥٧).
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

األحوال. إثبات من يأتي هنا والنفي صفاته، له توجب التي الحالة أخصصفاته، هي حالة
الحال أو الذات من دافع بال هنا فالنفي لنفسه، وال لعلل ال حي قادر عالم الباري قيل: فإن
عالم فيُقال برصاحة، يظهر الحالة هذه ويف األصيل. النفي أو األوىل النفي وهو العلة، أو
اإلثبات يؤكد كما النفي، بحرف النفي عىل تأكيًدا بحياة، ال حي بقدرة، ال قادر بعلم، ال
نفي يمكن أنه والعجيب بحياة. وحي بقدرة، وقادر بعلم، عالم يف الجر بحرف اإلثبات عىل
شاركت فقد دامت وما عامًلا، يزل لم هللا إن مثًال: فيُقال ِقَدمها، إثبات طريق عن الصفات
إثبات مجرد من كله األمر يخرج الحالة هذه يف ولكن التغاير. حى وامَّ الوصف يف الذات

األشاعرة. موقف يف ن املتضمَّ الرصيح الرشك يف الوقوع إىل نفيها أو الصفات
كتمانًا السنة أهل مؤرخي عند كثريًا تظهر ال الصفات لنفي كثرية نقلية حجج وهنا
يَِصُفوَن﴾، ا َعمَّ ِهللا ﴿ُسبَْحاَن مثل: اآليات، من وغريها ءٌ﴾ َيشْ َكِمثِْلِه ﴿َليَْس رأسها: وعىل لها،
ولكن الخالص. الذات ووصف اللغة استعمال يف حدوده إىل اإلنساني الذهن ترد والتي
الصفات أن منها وصالبتها، قوتها من بالرغم عليها للرد باستمرار ترد العقلية الحجج
فهي ثَمَّ وِمْن الصفات، تعدد يوجب ال واحد يشء يف االعتبارات وجوه اختالف مجرد هي
تكون وقد األعيان. عالم يف ال األذهان عالم يف الواقع، يف لها وجود ال ذهنية موجودات
والثاني الصفات، نفي واألول الذات. غري أو الذات الصفة تكون أن ا فإمَّ جدلية. حجة هناك
يف واالشرتاك آلهة، تصبح وبالتايل الذات، لشاركت قديمة كانت فلو قديمة. أو حادثة ا إمَّ
لنفي أخرى صيغة وهي حادثة تكون أن إال يبَق فلم األلوهية، يف االشرتاك يوجب العدم
االفتقار إىل يؤدي الصفات إثبات أن مؤداها خطابية حجة هناك تكون وقد الصفات.31

ا إمَّ فهي الصفات ثبتت لو اآلتي: النحو عىل الحجة هذه اآلمدي ويعرض ص١٩٠–٢٣٧. النهاية، 31
ممكنة أو واجبة تكون أن ا إمَّ وهي عليها. تقدم الوجود فواجب ذاتية كانت فإن خارجية، ا وإمَّ ذاتية
وإن التمانع، بداللة مستحيل وهو االشرتاك إىل أدى واجبة كانت فإن ممكن، وبعضها واجب بعضها أو
ا إمَّ فهي خارجية، الصفات كانت إن ا أمَّ الوجود. واجب وهي مرجح إىل حاجة يف فهي ممكنة كانت
فهي بذاتها قائمة كانت وإن صفات، ليست فهي بذاتها قائمة تكن لم فإن قائمة. غري أو بذاتها قائمة
إىل الحاجة أو التمانع لداللة نظًرا محال وكالهما األوىل، القسمة إىل يعود وهو ممكنة، أو واجبة ا إمَّ
فال األوىل كانت فإن غريه. أو هو هي تكون أن ا فإمَّ زائدة وجودية صفات كانت لو يُقال: وقد مرجح.
تعدد إىل يؤدي قديمة كانت وإن ممتنع. والحدوث حادثة، أو قديمة ا إمَّ فهي غريه كانت وإن له، صفة
إثبات إىل يؤدي وذلك وجودها، يف إليه مفتقرة لكانت وجودية صفات بذاته قامت لو ويُقال: القدماء.

ص١٥٥–١٦٠). التمهيد، ص٣٨–٤٢؛ (الغاية، محال وهو للصفات، األعراض خصائص
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الصفات أحكام أوًال:

استغناء هللا استغناء بأن القول يكفي وال هللا. عىل يستحيل ما وهو الذات، يف والحاجة
إثبات ويظل بافرتاض، افرتاض مواجهة ذلك ألن حاجة؛ أو نقص استغناء وليس كمال
إال يتخارج أن يستطيع ال الخالص الوعي وكأن لها وإعجاًزا للذات محارصة الصفات
فلو التنزيه. عن دفاًعا التشبيه دفع هي الحجج أقوى ولكن الصفات. هي مستقلة بمعاٍن
الشعور يرفضه ما وهو اإلنساني، العلم يف الحال هو كما باملعلومات لتعلق علم له كان
اإلطالق. عىل العلم نفي يجب بل املعلومات، عىل سابق قديم علم إثبات إذن يجب ال بالتنزيه.
وكأن حادثة أنها عىل إثباتها أو الذات عني أنها عىل إثباتها من جذرية أكثر الصفات نفي
أصيل نفي النفي حكم أن حني يف لها إثباتًا يتضمن حادثة بأنها أو الذات عني بأنها الحكم
ما وهو والتكاثر والحدوث العرض إثبات إىل محالة ال يؤدي العلم إثبات األساس. من
الحس. عىل يطرأ ما وكل ذلك تجاوز يتطلب التنزيه ألن بالتنزيه؛ الشعور أيًضا يرفضه
يوجب ال بأنه االحرتاز من بالرغم فيه محالة ال ويوقع التشبيه من نوع إذن الصفات إثبات
هذه أن والحقيقة اليشء. محل اليشء أناب إذا إال الشيئني بني يكون ال التماثل ألن تشابًها
والحرشات: الحيوانات مثل تجمعات البرش ألن التشابه أو التماثل يف رشًطا ليس اإلنابة
البرش يكون أن دون أَْمثَالُُكْم﴾ أَُمٌم إِالَّ ِبَجنَاَحيِْه يَِطريُ َطاِئٍر َوَال اْألَْرِض ِيف َدابٍَّة ِمْن ﴿َوَما
وحقيقة القياس. البعض عند أوجب الذي هو هنا فالتشابه الحيوانات. أو الطيور عن بديًال
الصفات أحكام أن األمر حقيقة ويف كذلك.32 ليس األعراضوهللا يف أو األجسام يف التماثل
تتعلق إنما والحدوث، والِقَدم والهوية)، (الغريية واملساواة والزيادة والنفي، اإلثبات الثالث،
محالة ال يؤدي قدمها وإثبات الذات عىل زائدة الصفات فإثبات والتنزيه. التشبيه بطريقي
واإلرادة» والكالم، والبرص، «السمع، بالرباعي: خاصة زائدة صفات هناك التشبيه. إىل
نفي أن حني يف حادثة. إال تكون ال اإلنسانية الصفات ألن تناقض يف يوقع وِقَدمها وإثبات
الذات تبقى إذ التنزيه. إىل محالة ال يؤدي بحدوثها القول ثم الذات عني واعتبارها الصفات
إدراًكا للعلم والبرصوالكالم فالسمع للذات كمعاٍن الصفات ل وتُؤوَّ خالصة، قديمة وحدها
الصفات، وحدوث الذات ِقَدم بني الصلة مسألة تُثار وال تحقيًقا. للقدرة واإلرادة وتعبريًا،
من وكان الذات. عني الصفات كانت إذا الحادثة والصفات القديم الذات بني والتوحيد
أو املاهية ونفي بل الخالص، الوعي يف الذات أوصاف يف التنزيه إثبات بعد أنه الطبيعي
الشعور لعمليات أوصاف مجرد الصفات واعتبار التشخيص من خوًفا النفس أو الذات

ص١٣٧-١٣٨. ج٢، الفصل، 32
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خوًفا الشعور عن الصفات لهذه فعيل استقالل أي نفي يف أخرى مرة التنزيه تؤكد بالتنزيه
أخرى. مرة التشخيص أو التشبيه يف الوقوع من

يجعله الصفات وإثبات مستغٍن، الوجود فواجب أخرى. حجًجا الحكماء قدَّم وقد
الوجود أن كما املعتزلة. عند الكمال حجة تشابه وهي إليه، حاجة يف غريه إىل مفتقًرا
فيه، تركيب ال واحد بذاته الواجب بغريه. واجب بذاته ممكن وإىل بذاته واجب إىل ينقسم
الواجب ضد ألنه مستحيل؛ بغريه والواجب الوجود، واجب هللا ألن مستحيل؛ بذاته واملمكن
وليس العقيل باالعتبار الذهن يف والتدبري املعتزلة. عند الجدلية الحجة تشابه وهي بذاته،
األوىل. املعتزلة حجة مثل وهي األعيان، يف ال األذهان يف الصفات كانت وبالتايل الوجود، يف
املبدأ علة وهو املادة عن مجرد إنه حيث من ذاته يلزم ما ويعقل ذاته يعقل ل األوَّ واملبدأ
ومن بذاته، عالم الجزئيات، دون الكليات ويعلم زائدة. صفات إىل يحتاج ال ثَمَّ وِمْن الثاني،
متعلق، له علم بال عالم هو وبالتايل األشياء، من شيئًا يعقل ال املوجودات، كل تلزم علمه

معلوم.33 له أي
فقد الحكمة، علوم وعىل االعتزال عىل النظرية أصولها يف تعتمد الباطنية كانت وملا
دون بذاته الضدين وبني املتخاصمني، بني رصاع يف هللا يدخل الصفات. نفي يف شاركت
فيه نشأ الذي واالجتماعي السيايس املوقف عن تعبريًا أفعال أو صفات إىل حاجة ما
الذات تستعمل فاملعارضة املعارضة، ضد الصفات تستعمل السلطة كانت فإذا التشيع.
ودوافعه سببه معرفة بل تناقض يف الفكري املوقف إيقاع املهم ليس السلطة.34 ضد
املثال الشائب، أو الخالص التعدد، أو الوحدانية التشبيه، أو التنزيه حيث من وقصده
املوقف يصدر منه الذي والسيايس االجتماعي املوقف يف ذلك توظيف وكيفية الواقع أو

الفكري.

اإللهيات. يف مكانها إىل إشارة دون العلم مصنفات يف ترد كما سينا ابن حجج هي هذه 33

يف وكذلك عاجز، وال قادر وال جاهل وال عالم وال موجود هو نقول ال إنَّا الباري: يف قالوا الباطنية 34
يكن فلم تشبيه. وذلك املوجودات، سائر وبني بينه الرشكة يقتيض الحقيقي اإلثبات فإن الصفات، جميع
املتضادين. بني والحاكم الخصمني وخالق املتقابلني، إله هو بل املطلق، والنفي املطلق باإلثبات الحكم
هو قيل للقادرين القدرة وهب وملا عالم، هو قيل للعاملني العلم وهب ملا إنه الباقر محمد عن ويُقال
ليس بأنه الِقَدم يف كذلك وقالوا وقادر. عالم أنه بمعنى ال والقدرة العلم بمعنى وقادر عالم فهو قادر،

ص١٤٦-١٤٧). ج٢، (امللل، وفطرته خلقه واملحدث وكلمته أمره القديم بل محدث، وال بقديم
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تأِت لم التسمية ألن بل فلسفية، أو كالمية حجج عىل بناءً ليس الصفات تنفى وقد
وبًرصا. سمًعا له بأن نفسه يصف لم ولكنه بصري، سميع بأنه نفسه وصفهللا الرشع. عن
رشعيٍّا. ليس لفظ الصفة لفظ بصفاته. وليس بأسمائه رشًعا إال الباري تسمية تجوز وال
أو تشبيه دون نفسه بها ى وسمَّ نفسه عن بها هللا أخرب بل اشتقاقية ليست واألسماء
الصفات نفي بدأ وقد املعتزلة.35 تفعل كما تأويل أو واملجسمة األشاعرة تفعل كما تجسيم
الصفات يرد خالص فلسفي موقف إىل الحكمة علوم أثر تحت تحولت ثم رشعية، مقالة
ردهما أو حالتني أو اعتبارين أو ذاتيتني صفني اعتبارهما ثم والقدرة العلم صفتي إىل كلها

العلم.36 هي واحدة صفة إىل
أطراف وهي ومفعول، وفاعل فعل إىل االسم قسمة إىل ترجع أساليب عدة وللنفي
اسم الصفة املفعول. واسم الفاعل واسم الفعل اسم اللغة: أهل عند املعروفة الثالثية القسمة
كاملعلوم. املفعول اسم الصفة وموضوع كالعالم، الفاعل اسم واملوصوف كالعلم، الفعل
األطراف بني بالتوحيد التنزيه عن للتعبري قبل من الحكماء استعملها التي القسمة وهي
إلخ. … ومعقول وعاقل عقل ومعشوق، وعاشق عشق ومعلوم، وعالم علم فاهلل الثالثة:

ذكرنا ملا نص يأِت لم حيث برص، وال سمع إطالق يجوز ال الفقهاء. وسائر حزم ابن موقف هو هذا 35

منهم السنة أهل من طوائف ذهبت وكذلك نفسه. عن يُخِرب لم ما تعاىل عنه يُخَرب أن يجوز ال أنه من
وال بسمع نقول وال بصري، سميع هللا أن وغريهم الكناني مسلم بن العزيز وعبد عيل بن داود الشافعي
يف والفالسفة املعتزلة يخالفون السلف وكان بذاته. بصري بذاته سميع ولكن يقله، لم هللا ألن ببرص،
ص٦٩). ج٢، امللل، ص١٢٨؛ ج٢، (الفصل، والسنة الكتاب يف مذكورة الصفات وجدوا ملا الصفات نفي
يف والصفات الصفة تعقل ال ص١٣٤-١٣٥). ج٢، (الفصل، الرشع أو القرآن من ليس الصفة لفظ
يف محمولة أعراًضا إال الحس طراوة ويف العقل وجود ويف اللغات سائر ويف القرآن نزل بها التي اللغة
الجويني وعند ص١٥٣). ج٢، (الفصل، رشعية غري بصفة وصفه يجوز وال األعىل، املثل وهلل املوصفني،
(اإلرشاد، السمع وموجب الرشع قضية إىل يُحال بل العقول مدارك من ليس الصفات باتحاد القضاء يف

ص١٣٦-١٣٧).
املقالة وكانت وحياة، وإرادة وقدرة علم من الباري صفات بنفي قالت الواصلية أن حزم ابن يرى 36

وجود استحالة عىل االتفاق وهو ظاهر قول عىل بناء فيها يرشع واصل وكان قبيحة. غري بدايتها يف
مطالعة بعد أصحابه رشع وإنما إلهني. أثبت فقد قديمة صفة أو معنى أثبت ومن أزليني. قديمني إلهني
اعتباران أو ذاتيتان، صفتان بأنهما الحكم ثم قادًرا، عامًلا كونه إىل الصفات جميع رد إىل الفالسفة كتب
إىل ردهما إىل البرصي الحسني أبو ومال هاشم. أبو قال كما حالتنا أو الجبائي، قال كما القديمة للذات

ص٦٩). ج٢، (امللل، الفالسفة مذهب غري وذلك العاملني. وهي واحدة، صفة
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بني التوحيد ل األوَّ طريقني: أخذ الصفات نفي بأن القول يمكن القسمة هذه وباستعمال
الباري بذات إلحاقها طريق عن الصفات تُنَفى الحالة هذه ويف الفاعل. واسم الفعل اسم
هو والعلم القادر، هي القدرة تكون حينئٍذ والصفات. الذات بني أساًسا التفرقة وعدم
اسم يتحول قد للفاعل موضوع أي ولنفي املريد. هي واإلرادة الحي، هي والحياة العالم،
فقط، فاعًال وال سميًعا بل فقط، سامًعا يكون ال وبالتايل ال»، «فعَّ أو «فعيل» إىل الفاعل
تُنفى أيًضا الحالة هذه ويف املفعول، واسم الفاعل اسم بني التوحيد والثاني اًال.37 فعَّ بل
املقدور، هي والقدرة املعلوم، هو العلم فيكون الصفة متعلق إىل الصفة بتحويل الصفات
وخطوة األمام إىل خطوة حاصل، فتحصيل نفيها ثم الصفات إثبات ا أمَّ املراد.38 هي واإلرادة
وبالتايل هللا، هو هللا علم هللا، وهو يزل لم هللا علم ذاته، وعلمه عالم هللا مثل الخلف، إىل

الصفات.39 ألحكام العام النسق يف تناقض وهو للذات، ومساواتها الصفات ِقَدم يثبت

والهوية) (الغريية واملساواة الزيادة (3)

الحكم يكون وأحيانًا والنفي، اإلثبات حكم بعد الصفات موضوع يف الثاني الحكم وهو
بالزيادة تتحدد الصفات عالقة هل الذات؟ عني أنها أم الذات عىل زائدة الصفات هل ل. األوَّ

التجسيم أجل من بل التنزيه، أجل من ال الفاعل، واسم الفعل اسم بني التوحيد هذه يستعمل قد 37

وال سميع وال قادر وال بعالم ليس الخلق يخلق أن قبل الباري بأن أيًضا املجسمة تقول إذ والتشبيه.
(مقاالت، هللا هو هللا وجه أن الحكم بن هشام يرى كما ص٢٦٢-٢٦٣). ج١، (مقاالت، مريد وال بصري

ص٢٠٣). ج١، (مقاالت، يقدم ال قديم هللا بأن كالب ابن أنصار بعض وكذلك ص١٣٨). ج١،
قادًرا بمعلومات، عامًلا يزل لم أي حيٍّا، قادًرا عامًلا يزل لم أنه يف سليمان بن عبَّاد رأي هو هذا 38

ص١٦٤–١٦٥). ج٢، (مقاالت، بمقدورات
الباري فقال الفالسفة منهج انتهج ص١١٨). ج٢، (الفصل، وأصحابه الهذيل أبي موقف هو هذا 39

(النهاية، ومعقول وعاقل عقل الفالسفة قالت كما علم نفسه يُقال ال ولكن نفسه، هو بعلم عالم
عامًلا كونه يستحيل وأن وقدرًة علًما نفسه يكون أن السنة أهل وألزمه ص٤١). ج١، امللل، ص١٨٠؛
وهذا له، مقدورة كلها معلوماته تكون أن أيًضا وألزموه قادًرا، القدرة وال عامًلا يكون ال العلم ألن وقادًرا
ذاته، وعلمه بعلم عالم قال: ص٩١-٩٢). (األصول، له معلوم هو كما له مقدوًرا ذاته تكون أن يوجب
أن اعتقدوا الذين الفالسفة من مقتبس رأي وهو ذاته، وحياته بحياة وحي ذاته، وقدرته بقدرة وقادر
أو السلوب إىل ترجع ذاته بل بذاته قائمة معاني الذات وراء ليست الصفات فيها. كثرة ال واحد ذاته
(امللل، هاشم أبي وأحوال النصارى أقانيم بعينها فهي للذات وجوًها الصفات هذه كانت وإذا اللوازم.

ص١٨٣-١٨٤). الرشح، ص٧٥؛ ج١،
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الذات؟ هو الصفات هوية، أم الذات، غري الصفات غريية. عالقة العالقة هل باملساواة؟ أم
والحقيقة وتركيبها. تعددها مقابل يف وبساطتها الذات، وحدة الحرصعىل ذلك من الهدف
عني أنها أم الذات عىل زائدة الصفات هل الخالف ولكن الصفات، يتبنون املسلمني كل أن
وقد ل. األوَّ الحكم ونفيها، الصفات إلثبات فرع الثاني، الحكم واملساواة، فالزيادة الذات؟
أو كموضوع متضمنة كانت أن بعد الخامس القرن يف مرة ألول الصياغة هذه ظهرت

عام.40 نظري حكم إىل تتحول أن وقبل ذلك، قبل مسألة
إثبات أن حني يف التشبيه أجل من بالتنزيه ي يضحِّ الذات عىل زائدة الصفات وإثبات
يف الفاعلية عىل يحرص األوَّل التنزيه. سبيل يف بالتشبيه يضحي للذات مساوية الصفات
الشعور يف تركيب كل ورفض ذاته العقيل التوحيد عىل يحرص الثاني أن حني يف العالم
صفات جميع عن الذات تنزيه عىل قائم أنه مع والصفات الذات بني الفصل ألن بالتنزيه؛

الرتكيب.41 بشبهة يخاطر أنه إال التشبيه

بصري سميع اختلفوا: ثم بصري، سميع هللا أن من القرآن نص به جاء بما القول عىل املسلمون أجمع 40
أهل من تابعهم ومن املعتزلة «اتفقت ص١٢٨). ج٢، (الفصل، بذاته بصري سميع أم وبرص بسمع
ص٧٩). (اإلرشاد، الصفات» بأحكام وصفه عن التعبري يف آراؤهم اختلفت ثم الصفات، نفي عىل األهواء
بقدرة، قادر بعلم، عالم فهو زائدة، صفات له أن إىل األشاعرة ذهبت عام. بوجه الصفات إثبات يف باب 41
(الغاية، ببرص بصري بسمع سميع هللا أن الحق أهل مذهب ص٢٧٩). (املواقف، إلخ … بإرادة مريد
سميع بحياة، حي بقدرة، قادر بعلم، عالم بإرادة، مريد بذاته الواجب أن ص١٣١). املحصل، ص١٢١؛
من ص٣٨). (الغاية، الذات عىل زائدة أزلية وجودية معاٍن كلها وهذه بكالم، متكلم ببرص، بصري بسمع،
زائدة بل الذات، ليست الصفات ص٤٤). (االقتصاد، زائدة بل الذات، ليست أنها الصفات أحكام ضمن
العالم فصانع الذات، عىل زائدة هي بل الذات، هي ليست السبعة الصفات ص٦٩–٧٤). (االقتصاد،
زائدة الصفات وهذه ص٦٩). (االقتصاد، الصفات جميع يف وهكذا بقدرة، وقادر بحياة وحي بعلم عالم
فهو زائدة، صفات له أن إىل األشاعرة ذهبت عام، بوجه الصفات إثبات يف ص١٨١). (النهاية، ذاته عىل
وجمهور الباقالني ووافقه األشعري قال ص٢٧٩-٢٨٠). (املواقف، بإرادة مريد بقدرة، قادر بعلم، عالم
ص١١٨). ج٢، (الفصل، يزل ولم مخلوق غري ذلك مع وأنه هللا، وخالف هللا غري هللا علم أن أصحابه
املجسمة وجميع الحكم بن وهشام املعتزلة من حرب بن وجعفر واألشعرية السنة أهل من طائفة قالت
واحتجت بحياة. حي هو طائفة قالت ص١٢٨). ج٢، (الفصل، ببرص وبصري بسمع سميع هللا أن تقطع
ولو قالوا: حيٍّا. يكن لم ذلك ولوال حياة له ألن إال حيٍّا الحي يكن ولم بحياة، إال حيٍّا أحد يعقل ال بأنه

ص١٣٨). ج٢، (الفصل، بحي ال حيٍّا يكون أن لجاز بحياة ال حيٍّا يكون أن جاز
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مقابل يف والحدوث واملساواة النفي من الصفات أحكام يف العقائدي النسق يهتز وقد
حادثة.42 تكون ذلك ومع الذات عىل زائدة صفات إثبات إىل والِقَدم والزيادة اإلثبات
فالحالن الذات، مع توحدها يف أو للذات مغايرتها يف والتوقف الصفات ِقَدم إثبات ويمكن
القصد عىل يدل مما التوقف إىل أقرب وهو املشكلة وإلغاء مًعا رفضهما فيتم مرضيني. غري
التوجه دون الزيف واكتشاف عنه، التحول دون االغرتاب واكتشاف العالم، إىل العودة إىل
عقلية تمرينات كلها ألنها نظًرا الثالثة لألحكام العقيل النسق ويغيب الرشعي.43 إىل الفعيل
والتنزيه. التشبيه بني الشعور قطبي توتر عن تعرب منطقيًة، أحكاًما أو استدالالت وليست
إثبات هو النسق أن مع الرشك يف الوقوع خشية الحدوث إثبات عنه ينتج الزيادة فإثبات
أو الزيادة عالقة إثبات من أوىل الصفات ِقَدم إثبات يكون وأحيانًا الِقَدم. مع الزيادة
إيثاًرا الزيادة دون الصفات ِقَدم يثبت وأحيانًا األساس. من الثاني الحكم فيُلغى املساواة
الصفات إثبات من وبالرغم اآللهة. وتعدد القدماء كثرة لشبهة ودفًعا التعدد، عىل للوحدة
عىل محافظة نفسها مع ووحدتها الذات مع وحدتها إثبات يمكن فإنه ِقَدمها وإثبات
وضع يتم وأحيانًا للذات.44 مغايرتها دون الصفات ِقَدم يثبت وبالتايل األلوهية، يف الوحدة
واكتشاف الشعور يف املسألة نشأة إىل العودة أي التأويل باستعمال املجاز إطار يف ذلك كل

هللا، غري هو هللا علم وأصحابهم سرية بن هللا عبد بن ومحمد الحكم بن وهشام صفوان بن جهم عند 42

ص١١٨). ج٢، (الفصل، مخلوق محدث وهو
ص٦٢٩). الشامل، ص١٠٨؛ ج٢، (الفصل، هللا غري هو وال هللا هو يُقال ال قوليه: أحد يف األشعري عند 43

ص١٤١-١٤٢). ج١، (امللل، غريه وال هو وال غريه وال هو هو يُقال ال بذاته قائمة أزلية صفات هي
طوائف وقالت العقلية. اإلشكاالت كل بإلغاء الفقهاء موقف إىل ويعود ذلك كل األشعري يُقبِّح وأحيانًا
ال وأسماؤه هللا صفات هللا، هو نقول وال هللا، غري هو وليس مخلوق، غري وهو يزل لم هللا علم السنة أهل
(النسفية، غريه وال هو ال وهو بذاته قائم ص١٥-١٦). (البحر، العرشة من كالواحد غريه وال هو وال هو
اتصف باملحل قام إذا العلم أن املعتزلة وأسالف الحق أهل من الكالم أهل معظم عليه والذي ص٧٠).
دون للذات مغايرة الصفة إثبات أي عليه، زائد بحال وليس به القائم العلم غري عامًلا وكونه عامًلا بكونه

والقسمة. والتعدد الرتكيب من احرتاًزا الزيادة
متغايرات غري أنفسها يف وأنها ذاته، لصفات مغايًرا ليس سبحانه أنه يُعَلم «وأن الباقالني: يقول 44

سبحانه وأنه والعدم، والوجود واملكان بالزمان اآلخر أحدهما مفارقة يجوز ما الغريين حقيقة كان إذا
ص٢٥-٢٦). (اإلنصاف، األخرى» عدم مع منها الواحدة توجد وأن ذاته، لصفات املفارقة عن يتعاىل
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محض عىل بل الحقيقة عىل ليس كله ذلك وأن االعتبارية، ووجوهها اإلنسانية دالالتها
التصوير.45

لجميع اإلثبات يتكرر ال حتى الذات عىل زائًدا إلثباته مفضلة كصفة العلم ويختار
هو العلم أن كما كلها. عليها ينسحب عليها ينسحب وما الصفات، أوىل فهو الصفات،
إثبات من بالرغم ولكن به.46 ومرشوطة عليه مؤسسة الصفات وباقي والرشوط األصل
القدرة وإثبات التعلقات بجميع متعلق أزيل، قديم بذاته، قائم واحد، بعلم يعلم العالم أن
فإذا الصفات. باقي عن العلم عىل يُقال ما تعميم يف الصعوبات بعض تبدو زائدة كصفة

لنفسه؟47 مريًدا يكون فكيف عامًلا هللا كان
الحجج ولكن كثرية. العلم يف ممثلة الذات عىل زائدة الصفات إلثبات النقلية والحجج
حجج إىل الزيادة حجج قلب ويمكن كثرية، أيًضا للذات مساوية الصفات إلثبات النقلية
النصوص من معاٍن استنباط من يأِت لم املوضوع أن كما التأويل.48 طريق عن مساواة

للعلم هللا إطالق املعتزلة، جمهور (أ) مواقف: ثمانية يف النسق يف االضطراب هذا حزم ابن يعدِّد 45

الحكم بن وهشام جهم (ب) الحقيقة. عىل يأخذونه الذي الناس سائر عكس عىل يجهل ال بمعنى مجاز
غري السنة، أهل من طوائف (ج) مخلوق. محدث هللا، غري هو هللا علم سرية، بن هللا عبد بن ومحمد
(ه) هللا. غري هو وال هللا هو يُقال ال قوليه، أحد يف األشعري، (د) هللا. غري وال هللا ليس يزل، لم مخلوق
لم هللا علم الهذيل، أبو (و) مخلوق. غري ذلك ومع هللا غري هو هللا علم آخر، قول يف واألشعري الباقالني
أو هللا غري ليس مخلوق، غري يزل، لم السنة، أهل من طوائف (ز) ما. بمعنى قديم أنه أي هللا وهو يزل
ألنه ليس كونها، قبل باألشياء عامًلا يزل لم هللا بأن القول يطلق ال الفوطي، عمر بن هشام (ح) هللا. هو
ج٢، (الفصل، كانت إذا األشياء ستكون بأن عامًلا يزل لم هللا إن يقول بل يكون أن قبل يكون ما يعلم ال

ص١١٨).
يبدأ من منهم ص٦٩). (االقتصاد، الصفات جميع تكرار إىل نحتاج ال حتى الصفات من العلم ولنعني 46

(النهاية، والعلم القدرة تثبت ثم اإلرادة بإثبات يبدأ أو واإلرادة، القدرة تثبت ثم العلم أو القدرة بإثبات
غري وليست مًعا، هلل والقدرة القوة العلم، يف كالقول والقوة القدرة يف والقول ص٥١). الغاية، ص١٧٠؛

ص١٥٢). ج٢، (الفصل، هللا هما يُقال وال هللا،
ص٨٧-٨٨. اإلرشاد، ص٢٨٢-٢٨٣؛ املواقف، ص٧٦؛ الغاية، 47

ِبِعْلِمِه﴾، إِالَّ تََضُع َوَال أُنْثَى ِمْن تَْحِمُل ﴿َوَما ِعْلِمِه﴾، ِمْن ءٍ ِبَيشْ يُِحيُطوَن ﴿َوَال ِبِعْلِمِه﴾، ﴿أَنَْزَلُه مثًال: 48

«اللَُّهمَّ الرسول: قول وكذلك القوة، إثبات أي ُقوًَّة﴾، ِمنُْهْم أََشدُّ ُهَو َخَلَقُهْم الَِّذي هللاَ أَنَّ يََرْوا ﴿أََوَلْم
اللمع، ص١١٨؛ ص٥٢، ج٢، (الفصل، َفْضِلَك» ِمْن َوأَْسأَلَُك ِبُقْدَرتَِك، َوأَْستَْقِدُرَك ِبِعْلِمَك، أَْستَِخريَُك إِنِّي

ص٩٢-٩٣). األصول، ص٣٨-٣٩؛ اإلنصاف، ص٣٩؛ ص٩، اإلبانة، ص٢٩–٣١؛
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العقلية، بالحجج إال يثبت ال خالص ذهني مطلب أنه أي التوحيد، مقتىض عن يعرب بل
العلم. نظرية من ذلك بان كما يقني والعقل ظن النقل وأن خاصًة

إثبات براهني ألن القدرة أو العلم الصفات، إلثبات رضورية إذن العقلية الحجج
عىل يدل ذاته حد يف وذلك الحادث، العالم مقابل يف قديم موجود أنه فقط تثبت الصانع
إرادة، بال مريد أو أمر بال آمر يوجد ال أنه فكما الذات. عىل زائدة صفات والقدرة العلم أن
الصفة انتفت لو ل األوَّ أمران: إذن الفعل عىل الفاعل داللة عالم. بال علم يوجد ال فكذلك
إىل حاجة يف العالم العالم. هو العلم نفس لكان الصفة انتفت لو والثاني املوصوف، النتفى
باملعلوم املتعلق والعلم بيشء، شعور هو شعور وكل موضوع، له ذات فكل بالعلم، تعليل
أمر فهو واإلدراك، والعلم بالشعور املسماة وهي والعلوم نسبة، هو العلم دام ما العالم. غري
توجب التي العاملية هي أخرى حالة توجب أو النسبة هذه تقتيض حقيقية صفة أو زائد
حال، العلم، وجود درجات عن النظر وبرصف التعلُّق. املتكلمون يسميها والتي النسبة تلك
وملا الصفات. إلثبات الدليل إىل الحاجة تأتي هنا ومن الذات، عىل زائدة فإنها تعلُّق، نسبة،
قائم موجود الذات أن حني يف الصفات، وسائر القدرة وكذلك مخصوصة نسبة العلم كان
عني الصفات كانت لو والصفات. الذات بني والتغاير التمايز وجب نسبة، وليس بالنفس
بمثابة واجب هللا قول وكان بمحمول، موضوع عالقة يف ذاته عىل حملها أمكن ملا الذات
تختلف ال والرشط والحد العلة فإن الشاهد، عىل للغائب وقياًسا نفسه. عىل اليشء حمل
وذلك والتصديق التصور بني الفرق هو عاملة، والذات الذات بني والفرق شاهًدا. أم غائبًا
ذاته يعقل والعاقل علًما. له أن عالم من يُفَهم ما والصفات. الذات بني التغاير يوجب
استغنينا اللغة لرتكيز نظًرا ولكن وصفه. موصوف هناك ذلك. بعد ووصفه حالته ويعقل
يكون أن ا فإمَّ جدلية، صيغة الحجة تأخذ وقد اختصاًرا. باملوصوف واكتفينا الصفة عن
علًما، نفسه كانت بنفسه عامًلا كان فإن نفسه. هو يكون أن ويستحيل يعلم أو بنفسه عامًلا
وتُستَعمل الذات. عىل زائدة إذن فالصفات علًما. والعالم عامًلا العلم يكون أن ويستحيل
أن والحقيقة الصفات.49 وباقي والبرص والسمع والحياة للقدرة بالنسبة الحجة نفس
مقولة وفرض خالص إنساني تشبيه صفة بال موصوف ال أنه عىل بناءً الصفات إثبات

املسائل، ص٢٠٣–٢١٣؛ الرشح، ص٨٩-٩٠؛ اإلرشاد، ص٦٩-٧٠؛ االقتصاد، ص٢٦–٣١؛ اللمع، 49
ص٢٧٩–٢٨٣. املواقف، ص١٣١-١٣٢؛ ص٤٧–٤٩، املحصل، ص٣٦٦-٣٦٧؛
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الصفة عالقة الحيس. التشبيه يف مباًرشا وقوًعا يكن لم إن بالتنزيه، الشعور عىل إنسانية
الخالص. العقل مستوى عىل باملدلول الدليل عالقة باملوصوف

وتمايزها بينها فيما تغايرها إثبات من أيًضا بد ال ولكن الصفات، إثبات فقط يكفي ال
دليل الصفات وتغاير األخرى. الصفة من يفهم ما غري صفة كل من يفهم فما الذات. عن
متغايرة. مسميات وجود عىل دليل اآلخر االسم غري معنًى يفيد اسم كل وكون وجودها، عىل
واملمتنع الواجب ألن مستحيل وهذا مقدوًرا، معلوم كل لكان القدرة نفس العلم كان ولو
القدرة نفس العلم لكان الذات نفس والقدرة العلم كان ولو مقدورة. وغري معلومات
األفعال، يف موجودة مظاهرها ألن الصفات تثبت كما مختلفان.50 املفهومني أن حني يف
قدرة فعل يوجد وكيف علم؟ بال العالم يف علم فعل يوجد فكيف العالم، يف تحدث واألفعال
اسم فصلة الحي، علة والحياة القادر، علة والقدرة العالم، علة العلم قدرة؟ بال العالم يف
تختلف الصفات إثبات خطورة أن والحقيقة بالعلة.51 املعلول صلة هي الفعل باسم الفاعل
وبالتايل واملرادات باملقدورات تتعلق ألنها واإلرادة؛ القدرة وأخطرها صفة كل باختالف
قدرة أساًسا يوجبان الشاملتني واإلرادة القدرة فإثبات األفعال. حرية عىل خطورة تمثل
باقي بالرضورة تثبت صفة ثبتت وإذا االختيار. وحرية األفعال خلق عىل وإرادته اإلنسان
أو القدرة أو العلم يثبت ال فلم املسموع، املقروء الوحي وهو ثابتًا، الكالم دام فما الصفات.
وليس حيس الكالم أن يفرتض كما العقيل إىل الحيس من صاعًدا الدليل يبدو وهنا الحياة؟
مثبتي األشاعرة موقف ليس وهو مخلوق محدث فهو وبالتايل الصفات، كباقي عقلية صفة
إىل يؤدي الصفات نفي إن إذ األسماء، إلثبات رضورة الصفات إثبات أن كما الصفات.52
اتساًعا وأكثر وأشمل أبرح نحو عىل كالصفات الذات تعينات أحد فاألسماء األسماء. نفي
كما علم عىل تدل فالرشيعة الرشائع، رضورات من رضورة الصفات وإثبات وانتشاًرا.53
اإلشارة بالرضورة تعني وال وضعي واقعي نظام الرشيعة أن والحقيقة عليه. الكالم يدل
النظر برصف الناس مصالح إقامة وهدفها الواقع، يف أساسها املشخصة. للذات صفة إىل
حجة وتدخل صفاتها.54 إثبات عىل أو مشخصة ذات وجوب عىل وداللتها مصدرها عن

ص٧٠-٧١. االقتصاد، ص١٥٣؛ التمهيد، ص١١٩-١٢٠؛ ج٢، الفصل، 50
ص٣٩–٤٣. اإلبانة، ص١٥٢؛ التمهيد، 51

ص٣٩–٤١. اإلبانة، 52
ص١٢. اإلبانة، 53

ص٤١-٤٢. اإلبانة، 54
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إحالة ذلك أن والحقيقة كونها. قبل باألشياء العلم إثبات طريق عن الصفات إثبات يف الِقَدم
كان فإذا باقية. مسألة وتظل الِقَدم عىل العلم وقياس الستة األوصاف إىل السبع للصفات
بال فالذات الصفات، إثبات الكمال يقتيض وأخريًا كذلك.55 العلم كان الذات عني الِقَدم
ألنه كامل الخالصوعي فالوعي خالص، إنساني تشبيه هذا أن والحقيقة نقص.56 صفات
الذات يجعل الذي هو الصفات إثبات إن بل فيها، تعدُّد ال وحدانيته مستقل، نظري وعي

بالصفات. إكمال إىل حاجة يف ناقصة
يف فهو نفسها، مع الذات هوية أو للذات الصفات مساواة الهوية، أو املساواة حكم ا أمَّ
درجات من درجة أعىل والصفات الذات بني فالتوحيد الصفات. نفي طرق إحدى الحقيقة
العلم وبإثبات باالشرتاك توحي أخرى شائبة أي دون الخالص الوعي بإثبات التوحيد
املبادئ من مجموعة الباري يصبح وبالتايل للتشخيص. أخرى شبهة أية دون املستقل
كائن هناك يكون أن دون وتشبيهها الذات تشخيص عىل فعل كرد املطلقة والقيم العامة
مجرد عندهم فالكالم الصفات. نفي يف واملعتزلة الحكماء شارك وقد وراءها. مشخص
إذا ما يراها رؤى أو النوم يف أو اليقظة يف الخارج يف لها وجود ال النبي يسمعها أصوات
األشاعرة. عنه يتحدث الذي القديم الكالم أي هللا بذات للكالم شأن وال نفسه. يف أضيفت

إلهية.57 وليس نبوية ظاهرة الكالم

ص٤٢. اإلبانة، 55

ص٤٣. اإلبانة، 56
حياة له يثبتون ال ولكنهم قادر، أنه بمعنى وقدرة عالم، أنه بمعنى علًما هلل املعتزلة أكثر تثبت 57

من عامًلا كونه وجعلوا علم بال عامًلا الرب أثبتوا ص٢٢٤-٢٢٥). ج١، (مقاالت، بًرصا أو سمًعا أو
املعتزلة يثبت ص٩٤). (األصول، لنفسه بل قدرة، بال قادر هللا ص١٧٧-١٧٨). (الشامل، النفس صفات
ص٣٩–٤١). (اإلبانة، هللا هو هللا علم ف العالَّ الهذيل أبي وعند ص٧٦). (الغاية، العلمية دون العاملية
عىل زائدة الصفات نفي يف املعتزلة الجهمية وتشارك ص٤٤٠). (الرشح، بذاته مريد أنه النجارية وعند
حتى أثبت أنه أوهم أنه حيث من العلم فنفى علم، هللا وإن هللا هو هللا إن منهم شيخ وقال الذات.
(اإلبانة، وقدرًة علًما قياسه عىل هللا وكان هللا، هو عنده هللا علم كان إذ يل، اغفر علم يا يقول أن ألزم
الكائنات بتعدد متعدد الحادثات بتجدد متجدد محل، يف ال قائم بعلم عالم هو جهم وعند ص٣٥).
فعند والصفات. الذات بني الهوية عالقة إثبات يف املعتزلة والفالسفة الخوارج ويشارك ص٧٦). (الغاية،
يكون املاهيات يف مختلفة املعلومات كانت فإذا العالم. يف للمعلوم مساوية صورة حصول العلم الفالسفة
من السابع النمط يف بذلك سينا ابن ح رصَّ ذاته. لوازم من وهي ذاته عىل زائدًة أموًرا باملعلومات هللا علم
ذات عن خارجة صفة هللا بأن ذلك عن ويعربون بذاته. قائم هللا علم بأن سلموا هذا وعىل اإلشارات.
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عىل زائدة كصفة مثًال العلم فينفي اآلخر. البعض ويثبت الصفات بعض ينفي وقد
ال ولكنه بنفسه عامًلا يكون قد محل.58 يف الكالم ويثبت محل دون اإلرادة وتثبت الذات
من بالرغم العالم يف للفاعلية إثبات القدرة فإثبات القدرة. غري العلم بنفسه. قادًرا يكون
نظًرا الذات عىل زائًدا الكالم يثبت وقد األفعال. وخلق اإلنسان بحرية اصطدامها خطورة
هللا كان فإذا بالذات. تتعلق معنوية صفة وليس ومقروء مكتوب كالم حيس، جسم ألنه
إىل املجال تفسح وبالتايل ذاته، عىل منعكسة ستكون أفعاله فإن لذاته، قادًرا لذاته مريًدا
تعلق أو األفعال يف تناقض وقوع يعني ال وهذا االختيار. وحرية العالم يف اإلنسان أفعال
اإلرادة إثبات إن فعل. صفة وليست ذات صفة اإلرادة ألن وذلك مختلفني، بمرادين اإلرادة
نظري شمولها الذات، بشمول شاملة فاإلرادة األفعال. بحرية ي يضحِّ الذي هو نفيها وليس

العالم.59 يف إرادته يحقق أن لإلنسان يمكن حتى عمليٍّا وليس
عىل الدافع أن والحقيقة الذات. عني الصفات أن إلثبات أيًضا نقلية حجج وهناك
هذا وقرأه. النقل اختار الذي هو هنا فالعقل خالص. عقيل دافع هو وقراءتها اختيارها

ومثبتو والصور، بالذات إال يقولون ال فالفالسفة الحال. مثبتي مع الخالف ويكون بالذات. متقومة هللا
الفالسفة أن والحقيقة ص١٣١-١٣٢). (املحصل، والعلم والعاملية، الذات، ثالثة: بأمور قالوا الحال
العلم أثبت والبعض بغريه. وال بذاته متعلق علم يجوز وال مطلًقا، العلم نفى من فمنهم مختلفون.
كليٍّا يكون أن برشط التعليق جواز مع العلم أثبت ثالث وفريق بالذات. بل بالغري متعلًقا يكون أن دون

ص٢٩١-٢٩٢). (املواقف،
ذلك يف الصعوبة أن إال لذاته، متكلم هللا أن بالربغوث امللقب عيىس بن محمد إثبات من بالرغم 58

لذاته، متعلًما يكون أو الكالم، رضوب بسائر متكلًما يكون أو أصًال، متكلًما كونه عن هللا إخراج هو
(الرشح، الجبار عبد القايض اعرتاضات هذه يقع. ال وقد بيشء أخرب ألنه عليه الكذب تجويز أو

ص٥٥١–٥٥٥).
الذات، عىل زائد بكالم متكلم وهو الذات، عىل زائدة فاإلرادة والكالم. اإلرادة صفتني: يف املعتزلة ناقض 59
(االقتصاد، به املتكلم هو ويكون جماد جسم يف يخلقه والكالم محل، غري يف هللا يخلقها اإلرادة أن إال
(االقتصاد، الذات عىل زائدة كلها الصفات أن عىل ويربهن التفرقة هذه الغزايل ويرفض ص٦٩).
النوم يف ا إمَّ منظومة، أصوات سماع النبي ذات يف يخلق أنه تعني متكلًما إن الفالسفة وقال ص٧٢-٧٣).
النبوة يف الرتبة عايل النبي كان وإذا النبي. سمع يف بل الخارج يف وجود لها يكون وال اليقظة. يف أو
حواليه ومن فيحفظها منظومة أصواتًا ويسمع عجيبًة صوًرا اليقظة يف يرى أن إىل نفسه صفاء ينتهي
كما ص٦٩). (االقتصاد، املنام يف إال ذلك يرى ال الدرجة هذه يف ليس ومن شيئًا. يسمعون وال يرون ال

ص٣٩–٤١). (اإلبانة، موىس وكلَّم وفرعون، موىس علَّم فاهلل والكالم، العلم بني تفرقة هناك أن
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بدافع ا مضادٍّ تأويًال ل األوَّ النقل تأويل أو معارض آخر نقل اختيار إمكانية إىل باإلضافة
و«البصري» «السميع» عن تتحدث كلها واآليات سياسيٍّا. يكون فإنه عقليٍّا يكن لم إن آخر

عليها.60 زائدة تكون أن دون للذات الصفات أن أي والبرص، السمع عن وليس
كان لو الذات. يف والتغاير والتعدد الرشك نفي عىل تعتمد فإنها العقلية الحجج ا أمَّ
أحدهما يكون وأال تماثلهما، يقتيض وذلك الِقَدم يف للذات مشارًكا لكان قديم علم له
مثل كفر القدماء وإثبات متعددة بقدماء القول فيلزم اآلخر، من الصفات أو بالذات أوىل
كونه ذلك عىل والدليل متعددة، قديمة ذوات إثبات يجوز وال واحدة، ذات القديم النصارى.
قديم صفاته وجميع واحد، صفاته بجميع هللا وحياة. وقدرة علم عىل وليس حيٍّا قادًرا عامًلا
للذات. مغايرة تسميتها عن أيًضا الصفات مثبتو امتنع التغاير لعدم وإثباتًا محدث. غري
له، محل ال هللا يف التغاير سؤال جسمان. أي اآلخر، أحدهما يفارق موجودان فاملتغايران
املعتزلة الفقهاء ويشارك بالذات. بل بذاتها قائمة غري الصفات صفاته. بجميع واحد فاهلل
خوف ما دون والرشك التعددية ورفض الوحدانية وإثبات التوحيد عن الدفاع يف والحكماء
زائدة الصفات إثبات أن كما النقد.61 يستعىصعىل قدسيٍّا مذهبًا ليست فهي األشعرية، من
أو كعلمنا محدثًا علمه يكون أن ا فإمَّ لعلمنا. مماثًال هللا علم يكون أن يوجب الذات عىل
حدوث. أو قدوم ا إمَّ واملماثلة املماثلة، لوجبت بعلم عامًلا كان لو كعلمه. قديًما علمنا يكون
وبالتايل وقدًما، حدوثًا التماثل فيلزم واحد، بيشء وعلمنا علمه لتعلق بعلم عامًلا كان لو
فالقدرة القدرة. نفي إىل ذلك ويؤدي متحيز.62 جسم يف العالم وتحيز العلم تحيز لزم
بالعلة تعليله يجب املشرتك والحكم األجسام. لخلق صالحيتها فيعدم الشاهد يف مشرتكة

اْلبَِصريُ﴾. ِميُع السَّ َوُهَو ءٌ َيشْ َكِمثِْلِه ﴿َليَْس مثل: 60

اإلرشاد، ص٢٩؛ ص٢٥-٢٦، البحر، ص٢٧٩–٢٨٢؛ املواقف، ص١١٩-١٢٠؛ ج١، الفصل، 61

ص١٥٥–١٦٠؛ التمهيد، ص٩؛ اإلبانة، ص١٤٩-١٥٠؛ املعالم، ص٧٣-٧٤؛ االقتصاد، ص١٣٧-١٣٨؛
ص١٩٩–٢٠٣. الرشح، ص١٤٠-١٤١؛ ص١٢٤–١٣٠، ج٢، الفصل،

للغائب قياًسا جسم بال حياة فال بالجسم القول يتضمن بحياة حي بأنه القول حزم ابن عند 62

ص١٢٤-١٢٥، ج٢، (الفصل، سني فقيه وهو الغريية، أو الزيادة عالقة يرفض وبالتايل الشاهد. عىل
القدرة ويف العلم يف ألزمناهم ما هللا غري هللا كالم أن قولهم يف فيلزمهم األشعرية ا وأمَّ ص١٢٨–١٣٠).
يكن لم … بحياة ال حي هو أخرى طائفة وقالت ص١٤٠-١٤١). ص٩، ج٣، (الفصل، بسواء سواء
كان لو حيٍّا. إال الفاعل القادر العالم يكون وال قادر عالم فقط، فاعل ألنه لكن حياة له ألن حيٍّا الحي
لوجب االستعمال، من رضبًا اإلدراك يف محلها استعمال بعد إال بها اإلدراك يصح ال والحياة بحياة، حيٍّا

318



الصفات أحكام أوًال:

قياًسا األجسام، لخلق تصلح لم قدرة هلل كان فلو قدرة، كونها سوى مشرتك وال املشرتكة،
العاملية العلة. عن وجوبها يف تستغني فإنها واجبة الصفات كانت وملا الشاهد. عىل للغائب
وأخريًا الغري. إىل تحتاج ال واجبة والقادرية العاملية العلة. عن يستغني والوجوب واجبة
عامًلا يكون أن ا فإمَّ بعلم عامًلا كان فلو القسمة، عىل اعتماًدا الجدلية الحجج بعض تُصاغ
وكان محال، يتناهى ال ما كان وملا لها. نهاية ال بعلوم أو منحرصة بعلوم أو واحد بعلم
غري علوًما يلزم نهاية ال بما العالم بغريه. يتعلق ال واحًدا العلم يكون نقًصا االنحصار
ِذي ُكلِّ ﴿َوَفْوَق عليم: فوقه لكان علم ذات كان ولو التسلسل، يلزم بعلم والعلم متناهية،
يكون، ال أو معلوًما يكون أن ا إمَّ يخلو ال لكان بعلم عامًلا كان لو مثًال يُقال أو َعِليٌم﴾. ِعْلٍم
وال معدوًما. أو موجوًدا يكون أن ا إمَّ معلوًما كان وإن إثباته يجز لم معلوًما يكن لم فإن
باطل. وكالهما محدثًا، أو قديًما يكون أن ا فإمَّ موجوًدا كان وإن معدوًما. يكون أن يجوز
غريه كان فإن ال، أو غريه العلم يكون أن ا إمَّ أخرى وبعبارة لذاته. عالم أنه إال إذن يبَق فلم
له كانت فلو الكمال. حجة استعملوا فقد الفالسفة ا أمَّ فاسد. وكالهما قديم، أو محدث فهو
الذات فتكون والقابل الذات هو مؤثر إىل حاجة يف ممكنة وتكون الذات إىل الفتقرت صفة
وممكن الذات واجب إىل هللا ينقسم الحالة هذه ويف محال. وهو ومعلوًال، علًة وفاعًال، قابًال

الصفات.63
وعلمه بعلم عالم يُقال أن مثل والهوية، الغريية بني أي واملساواة، الزيادة بني والجمع
نفيها، ثم الصفات إثبات مثل ذات، وحياته بحياة حي ذاته، وقدرته بقدرة قادر ذاته،

محلها استعمال بعد إال بها الفعل يصح ال القدرة، يف الكالم وكذا محال. وذلك جسًما القديم يكون أن
يجوز ال وذلك لألعراض محالٍّ جسًما هللا يكون أن فيجب االستعمال من رضبًا سببه يف أو الفعل يف

ص٢٠٠-٢٠١). (الرشح،

املحصل، ص٢٧٩–٢٨١؛ املواقف، ص٧٦–٨٠؛ الغاية، ص١٩٩–٢٠٣؛ ص١٨٣–١٨٦، الرشح، 63

مذهب وهو ذاته من يبدع صفات، إىل حاجة يف ليس الوجود واجب إبداع ص١٣١–١٣٣. ص٤٧–٤٩،
يطلق اسم كل وأن املعنى، يف اشرتاًكا يوجب االسم يف اشرتاك كل أن وحجتهم أيًضا الباطنية الشيعة
فيتحقق والعاجز، والقادر والجاهل، والعالم واملعدوم، املوجود مثل التضاد تقابل آخر اسم يقابله عليه
والتعطيل. التمثيل يف يقعوا كيال عدمي أو وجودي لفظ إطالق عن فاحرتزوا الوجه. ذلك من ضد له
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كاألجسام ال جسم مثل وإحجام إقدام الخلف، إىل وخطوة األمام إىل خطوة حاصل، تحصيل
والتنزيه.64 التشبيه قطبي بني الشعور توتر عن تعرب كاألشياء ال يشء أو

الذهن طبيعة عىل يقوم والهوية، بالغريية واملساواة، بالزيادة الحكم هذا أن والحقيقة
قسمة وهي البعض، بعضها مع اختالفها أو هويتها إثبات طريق عن لألشياء وتعريفه
اليشء أن إثبات والزيادة غريه، هو اليشء يكون أن نفي فاملساواة والنفي. اإلثبات تعادل
عن النظر برصف منه ينال الذهنية القسمة هذه يف التأليه وضع فإن ذلك، ومع غريه. هو
أن حني الخالصيف للوعي أي اإللهية للذات كمية نظرة املساواة أو فالزيادة املختار، الحل
يفرتضان وهما كم. والتشبيه كيف التنزيه محضة. كيفية أنها عىل يقتيضتصورها التنزيه
املساواة إثبات ويكون بساطتها. يقتيض التنزيه أن حني يف الذات، يف والقسمة الرتكيب
أن حني يف الذات يف والتعدد الكثرة يفرتضان كما للبساطة. إثبات ألنها التنزيه إىل أقرب
وتسعني تسًعا أم سبًعا أم أربًعا أم ثالثًا صفات، للذات يكون كيف يقتيضالوحدة. التنزيه
املساواة إثبات يكون التقريب، بغية ولكن واحدة؟ ذات وهي الصفات من نهائيٍّا ال عدًدا أم
للكثرة إثباتًا التشبيه إىل أقرب الزيادة وتكون للوحدة، وإثباتًا للكثرة نفيًا التنزيه إىل أقرب

للوحدة. ونفيًا
الوحي أصل عن األحكام هذه خروج إىل مًعا واملحدثون القدماء تنبه فقد ذلك ومع
القدماء عند العقل كان فإذا رصفة.65 إنسانية عقلية تمرينات أو إضافية، تفريعات وأنها

كان وعلمه يعلم عالم هللا أن معمر ويرى ص١٣٦). ج٢، (امللل، ف العالَّ الهذيل أبي موقف هو هذا 64

ص٢٦٠). ج٢، (مقاالت، لها نهاية ال املعاني الصفات. سائر وكذلك غاية إىل ال ملعنى املعنى وكان ملعنى
أن اعتقاده املكلف عىل يجب والذي اعتقاده. يجب مما ليست وزيادتها الصفات وجود مسألة «إن 65

أن ريب «ال (ص٥٩-٦٠). يشء» يف الدين من فليس الذات عىل زائدة موجودة أنها ا وأمَّ صفاٍت، هلل
واستحالة فالنهي صفاتها، مع فيها يأتي هي حيث من الذات يف يأتي كما عليه أتيناه وما الحديث هذا
مما فهو ذلك وراء ما ا وأمَّ بها. متصف أنه نعلم أن بها العلم فيكفيان لها شامالن االكتناه إىل الوصول
إال الكتب من سبقه وما العزيز الكتاب يأِت ملا ولهذا إليه. تصل أن لعقولنا يمكن وال بعلمه يستأثر
من فليس االتصاف كيفية ا وأمَّ الكمالية. وصفاته الصانع معرفة إىل لينفذ املصنوع إىل النظر بتوجيه
من العلم عليها اشتمل ما غري صفة الكالم وكون زائدة، الصفات كون ا أمَّ … فيها نبحث أن شأننا
الشئون من ذلك ونحو واملبَرصات باملسموعات العلم غري والبرص السمع وكون السماوية، الكتب معاني
أن البرش لعقول يمكن ال إذ فيه. الخوض يجوز ال فمما املذاهب، فيها وتفرقت النُّظَّار فيها اختلف التي
استعمال ألن الرشع يف وتغرير العقل، يف ضعف الواردة باأللفاظ منه يشء عىل واالستدالل إليه. تصل
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عن الكشف يستطيع اإلنسانية التجارب تحليل فإن األرسار هذه يف الغوص عن قاًرصا
الذهن قسمة إىل والصفات الذات مشكلة ترجع إذ الذهن. يف وبنيتها الشعور يف أساسها
للصفات. حاملة الذات تكون لألعراض حامل الجوهر أن فكما وعرض. جوهر إىل األشياء
يف ومرة اإللهيات، يف مرة التصور يسقطها ذهنية قسمة وعرض جوهر إىل األشياء وقسمة

األفعال.66 يف اإلنسانيات، يف ومرة الطبيعيات،
دون حاالته وعن التنزيه عملية عن الناطق الشعور عرب أسماء مجرد إذن الصفات
يف هي الصفات فكل واقعي. وجود أي إىل أو شعوري مضمون أي إىل بها يشري أن
عبارات أو أقوال هي عملياته. عن بها للتعبري الشعور صاغها ألفاظ أو أسماء الحقيقة
يف يشء إىل تشري أن دون إنسانية وعواطف أماني عن تعرب خالص ذاتي موقف عىل تدل
الذاتية وتتحول اليشء، الكلمة تخلق التنزيه وصفاء العواطف لشدة نظًرا لكن الواقع.67
أن والحقيقة بالفعل. حقيقيٍّا تحوًُّال وليس خالًصا افرتاضيٍّا ذاتيٍّا تحوًُّال موضوعية إىل
الحياة يف املشكلة مصدر إىل بالرجوع إال حلها يمكن ال (واألفعال) والصفات الذات مشكلة
إىل فالقسمة بالخيال. االفرتاض مستوى عىل ال الشعورية التجربة مستوى عىل اإلنسانية
يف موجودة خالصة إنسانية قسمة عن تعرب بل الواقع، يف شيئًا تصف ال وصفات ذات
الذهن كان وملا التأليه. عواطف عن للتعبري كوسيلة املتكلم استعملها ثم اإلنسانية، الحياة
الذات عني الصفات هل السؤال: أصبح واالختالف، الهوية عىل يقوم الحكم يف اإلنساني
التنزيه إىل بالنسبة الحلني أحد اختيار يتضمن عما النظر وبرصف الذات؟ عىل زائدة أم
فإن تبعيتها، أو الطبيعة استقالل إىل بالنسبة أو والجرب الحرية إىل بالنسبة أو والتشبيه

الحقيقي. بكنهها املوجودات فيه تراعى ال اللغة فوضع فيها. انحرص ولكن الحقيقة يف ينحرص ال اللغة
التوقف إال علينا فما مقنع. إىل فريق فيها يهتِد فلم أمثلهم فيها يضل لم إن فلسفة مذاهب تلك وإنما
الخائضني» من تقدمنا ممن رسله به جاء وبما به آمن ملن يغفر أن هللا نسأل وأن عقولنا، تبلغه عندما

ص٥١-٥٢). (الرسالة،
فيه، عرض ى مسمٍّ كل واسم فيه، أعراض كلها أسماءه أن الكرامية شيخ مهاجر بن إبراهيم عند 66

… رابع عرض والخالق ثالث، عرض والرحيم آخر، عرض والرحمن قديم، جسم يف حال عرض فهو
الذي يف عرض والسارق الزنا إليه يُضاف الذي الجسم يف عرض الزاني اآلخر، غري عرض اسم كل إلخ.

ص٢٢٤-٢٢٥). (الِفَرق، سارًقا وال زانيًا الجسم وليس الرسقة إليه تُضاف
(مقاالت، وهللا األسماء بني الَفرق وإثبات والبرص السمع نفي يف والخوارج املعتزلة موقف هو هذا 67

ص١٨٩). ج٢، (مقاالت، االسم هو التسمية ألن الصفة هي الوصف أن الجبائي ويرى ص٣٢٠). ج١،
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عواطف عن بالتعبري له يسمح كي أعىل إىل اإلنسان أسقطه إنساني بناء ذاته املشكلة بناء
الحامل هي الشخصية وسماتها. بالشخصية ى يَُسمَّ ما هناك الشخصية علم ففي التأليه.
واألفعال السمات من عديد بتجميع خالصيسمح افرتاضإنساني هي أو لسماتها، املعنوي
األوراق، حوله تدور الذي الزهرة َكلُبِّ أو الكهربات حولها تدور التي الذرة يف كالنواة عليه
تقوم أخالقية مذاهب خرجت لنا معارص تراث يف األخالق علم ويف باملحيط. املركز عالقة
فاإلنسان وأفعالها. صفاتها عن النظر برصف بذاتها مستقلة الشخصكقيمة أو الذات عىل
بالجزء؟ الكل تقييم يمكن وكيف عليها. زائدة والصفات ذاته يف قيمة إنسان هو حيث من
اعتبار عىل بناءً الحب يقوم هل والصفات. الذات مسألة تظهر اإلنساني الحب تجربة ويف
مجموعة هو الحبيب أن أم وأفعال، صفات من للحبيب عما النظر برصف وحدها الذات
عىل القائم الحب الحب؟ تغري تغريت ما فإذا حبيبًا، صار ألجلها واألفعال الصفات من
زائدة واألفعال الصفات يعترب منزه، مجرد حب واألفعال الصفات عن النظر برصف الذات
وعدم والصفات الذات بني التوحيد عىل قائم واألفعال الصفات حب أن حني يف الذات، عىل
يسهل الخصام موقف ويف الذات. عىل زائدة صفات اعتبار أو الصفات وراء ذات افرتاض
تغريت قد واألفعال الصفات دامت ما واألفعال. الصفات حب حالة يف الحبيبني بني الفصل
وأفعالها صفاتها عن املستقلة الذات حب حالة يف أنه حني يف ينتهي. أو يتغري الحب فإن
تغريت ومهما واألفعال. الصفات عن مستقل الذات حب ألن الحبيبني بني الفصل يمكن ال
الجنائي القانون ويف الخالدة. للذات حب منزه، مجرد حب الحب، يبقى واألفعال الصفات
الصفات كانت فإذا واألفعال. للصفات مساوية الذات أن افرتاض عىل باإلعدام الحكم يقوم
وراء ذات توجد ال ألنه بإعدامها الذات عىل يقيض فإنه القانون، عىل خارجة واألفعال
الذات، عىل زائدة واألفعال الصفات أن افرتاض عىل اإلعدام نفي ويقوم واألفعال. الصفات
عىل القضاء يمكن ال أنه إال القانون عىل خروج من واألفعال الصفات بلغت مهما وأنه
صفاتها أي منها، أقل هو بما معادلتها أو مساواتها يمكن ال مطلقة قيمة الذات ألن الذات
يقوم الذات عىل زائدة وأفعال صفات وجود وإنكار والصفات الذات بني والتوحيد وأفعالها.
أن عىل املذنب أو الحبيب معاملة العقاب أو الحب مواقف ففي الرحمة. دون العدل عىل
أو الحبيب يحب لذلك الرحمة. دون العدل عىل تقوم معاملًة وأفعاله لصفاته مساوية ذاته
الصفات وراء ذات وإثبات والصفات الذات بني الفصل أن حني يف املذنب. ويعاقب يخاصم
صفات تغريت مهما العقاب أو الحب مواقف ففي العدل. دون الرحمة عىل يقوم واألفعال
بلغت ومهما مستقلة. ذاتًا له ألن يهجر؛ أن يمكن ال فإنه املضادة، الصفات لدرجة الحبيب
ويقوم مستقلة. ذاتًا له ألن يعدم أن يمكن ال فإنه استهجان، من وأفعاله املذنب صفات
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الذات أن اعتبار عىل يقوم فالعدل األساس. هذا عىل أيًضا اآلخرة يف والرحمة العدل تصور
الرحمة أن حني يف وأفعالها، صفاتها حسب الذات تقييم يتم ثَمَّ وِمْن الصفات، عني هي
من للذات يكون قد مما بالرغم وأنه واألفعال، الصفات عن مستقلة الذات أن عىل تقوم

عليها.68 الحكم وإصدار بها، تقييمها يمكن ال فإنه أفعال من به تأتي وما صفات

علة؟ أو حال الصفة هل (4)

وليست حال فالعلمية ونفيها. الصفات إثبات بني املتوسطة الحلول أحد هو األحوال وإثبات
قاعدة أول أنها عىل نفيها أو الصفات إثبات مسألة لحل مرة ألول الحال ويظهر صفة.69
حكم إىل أقرب ليست واألحوال الصفات! نفي أسس أحد الوقت نفس ويف الصفات إثبات يف
يجرون اإلثبات فأصحاب والعدم. الوجود بني وسط الحال ألن النفي حكم إىل منها اإلثبات
النصارى من أثًرا ليس به والقول النفي.70 نحو يجرونه النفي أصحاب اإلثبات، نحو الحال
أحواًال، اعتبارها وإيثار الصفات أحكام بني لالختيار رصفة داخلية لرضورة يخضع بل
واملوضوع.71 الذات بني متبادلة إحالة بل خالصة، موضوعية هي وال خالصة ذاتية هي فال
موضوعيٍّا وجوًدا كونها من أكثر الفاعل باسم عنها يعرب شعورية حاالت مجرد الصفات
وبني العاملية، هناك والعلم العالم بني والصفة، الذات بني وسط الحال الفعل. باسم عنه يعرب
الحال يكون ذلك ومع الحيية. هناك والحياة الحي وبني القادرية، هناك والقدرة القادر
يتجاوز ال املوضوع. إىل منه الذات إىل وأقرب الفعل، اسم إىل منه الفاعل اسم إىل أقرب
الصفات تكن لم فإذا له. حامًال تكون ذات أو مشخص موصوف إثبات إىل الفاعل اسم
الذات عىل زائدة تكن لم وإذا خلقها، يف أو الصفات نفي يف الحال هو كما للذات مساوية

«املعاد». الثامن: الفصل انظر الرحمة. أهل واألشاعرة العدل أهل املعتزلة ي ُسمِّ لذلك 68
ص٦٩. االقتصاد، 69

وبني األحوال أصحاب بني الحقيقة يف فرق «فال الصفات: إثبات إىل أقرب الحال إثبات األشاعرة عند 70

والصفات بالعدم، وال بالوجود يوصف ال الحال إذ للصفات. مناقض الحال أن إال الصفات أصحاب
قال الصفات نفي إىل أقرب هي املعتزلة وعند ص١٩٦–١٩٩). (النهاية، بالذات» قائمة ثابتة موجودة

الحرمني. وإمام القايض إال األشاعرة من يؤيده ولم املعتزلة به
ص١٩٦–١٩٩). (النهاية، باألقنومية» ثالثة بالجوهر واحد قولهم يف النصارى مذهب «ويلزمهم 71

ص١٠٢–١٠٨). والتأثر، األثر (منهج القديم» الرتاث من موقفنا والتجديد: «الرتاث انظر
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الصفة نفي بني وسط الحال أحواًال. تكون فإنها ِقَدمها، أو الصفات إثبات يف الحال هو كما
الذات عن مستقل غري ألنه الصلة هو وال الذات، حال ألنه الذات هو ليس الحال وإثباتها.
املسألة أصل عن وتكشف الشعور حال عن تعرب خالصة إنسانية مقولة الحال لها. وحال
لنفسه علم بما الجاهل فارق قد العالم هل رصف: إنساني سؤال عن إجابة الحال فيه.
تكون أن بطل كما واحد جنس من كونها مع لنفسه ليست املفارقة كانت وملا لعلة؟ أو
ثَمَّ وِمْن حال. أو صفة واملعنى ما، ملعنى عامًلا لكونه تكون فإنها لعلة، وال لنفسه ال املفارقة
املوصوف ل األوَّ مواضع: ثالثة يف إذن الحال يظهر والصفة. املعنى أساس هو الحال يكون
املوصوف والثاني عليها، كان لحال الوصف ذلك فاستحق لنفسه، موصوًفا يكون الذي
ملعنى وال لنفسه ال يستحقه ما والثالث لحال، املعنى بذلك ا مختصٍّ صار ملعنى باليشء
لنفسه ال للموصوف اليشء اختصاص فعند لحال. عنده غريه دون الوصف بذلك فيختص
وال لنفسه وال نهاية ال ما إىل ملعنًى واملعنى ملعنًى وال العلوم لجميع اختصاصه يوجب ألنه
دون «األحوال» لفظ ويُستعمل لحال.72 اختصاصه يكون غريه من أوىل ليس ألنه ملعنًى
وال الذات، عىل زائدة لصفات نفي هي ال والصفات، الذات بني وسط األحوال ألن «الحاالت»
حاالت أي للنفس، أحوال مجرد الحاالت أن حني يف الذات، عىل زائدة لصفات إثبات هي
كوسط قبل من الحال ظهر وقد نفسها. عليها تعلق كمشجب ذاتًا تفرتض ال شعورية
وال موجودة غري صفة فالحال النظرية. املقدمات يف الوجود نظرية يف والعدم الوجود بني
فإن متطهرة، دينية عاطفة إىل ترجع القسمة هذه كانت وإذا كاألجناسوالفصول. معدومة
شعورية، حالة أو صفة أي حال، منهما كل والعدم الوجود لها. املرجع هو يكون الحال
وجود، وعملية إيجاد، فالوجود وجود. حالة هو بل الشيئي، الوجود هو فقط الوجود ليس

الشعور.73 تحليالت إىل الوجود نظرية تنتقل وهنا إعدام، عملية أو إعدام والعدم
وال شيئًا، ليس بأنه وصفه يمكن ولكن رصًفا. منطقيٍّا تعريًفا الحال تعريف ويصعب
يوجد الذات، مع يعلم ولكن حاله، عىل يعلم ال معدوًما، وال موجوًدا ال ما، بصفٍة يوصف

ذلك عىل وافقه ص١٥٣–١٥٥). التمهيد، ص١٩٥-١٩٦؛ (الِفَرق، الجبائي هاشم أبي رأي هو هذا 72

عدا ونفاها املعايل، أبي واإلمام بكر أبي كالقايض األصحاب من وجماعة والكرامية املعتزلة من جماعة
ص٢٧). (الغاية، املتكلمني من هؤالء

الوجود (أ) الواجب، العامة)، (األمور الوجود ميتافيزيقا ثانيًا: الوجود، نظرية الرابع: الفصل انظر 73
(الحال)؟ والعدم الوجود بني واسطة هناك هل (د) العدم، هو
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عن ضبطه ويمكن الحياة. رشط فالحال األكوان، صفات ال الحياة صفات توجد حيث
والثاني بالذوات قائمة ملعاني أحكام ل األوَّ يعلل، ال ما ومنه يعلل ما فمنه القيمة، طريق
نوع إذن الحال الذات. مع إال تُعلم وال بانفرادها تُعلم ال ملعاني أحكاًما ليست صفات
مراد، وال مقدور ال معلوم، وال مجهول ال معلوم، وال علم هي ال خاصة حالة إثبات من
إحدى يف الخالص الوعي تعني أن وبعد موضوع إىل تتحول أن قبل خالصة شعورية حالة
الذات فيها يتحد شعورية حالة أنه عىل ُفهم إذا البداهة إىل أقرب وهو األوىل.74 درجاته
عليه، زائدة صفة هو وال العالم شخص هو ال للعالم شعورية حالة فالعلم واملوضوع.

عقيل.75 وهم مجرد نفيها أو األحوال إثبات حول الخالف يكون وبالتايل
أو منطقيًة عقليًة حجًجا ونفاتها األحوال مثبتي من كفريق استعمل فقد ذلك ومع
ألن معلومة؛ غري األحوال أن منها: حجج عدة عىل النفي يقوم للنفي. أو لإلثبات ا إمَّ جدليًة
والحقيقة معلوم؟ غري وهو الحال معرفة يمكن وكيف أشياء. ليست واألحوال يشء املعلوم

يعلل وما يعلل. ال وما يعلل ما منه مثًال وقسمة. ضوابط هناك ولكن حقيقي. حد للحال ليس 74

ذات به قامت حكم كل األوَّل ملعاٍن. أحكاًما ليست صفات يعلل ال وما بذوات قائمة ملعاٍن أحكام
املعاني عىل زائدة صفات وهي أحواًال، األحكام مجموع ى ويَُسمَّ هاشم، أبي عند الحياة ثبوتها يف يشرتط
بكونها املعتزلة متأخري من اتبعه ومن هو األحوال يصف ولم أحدثها. من أول وهو أوجبتها. التي
معلومة الحال إن أقل لم إن ويقول: ومرادة. مقدورة كونها وأنكروا مجهولة، بأنها يحكموا ولم معلومة،
(الشامل، أشياء األحوال كانت وإال يشء املعلوم ألن معلومة إنها يقل لم الحال. يف معلومة الذات فإن
قد األشاعرة وعند الذوات مع إال معلومة تكون ال ص١٣١-١٣٢). النهاية، ص٦٤٢–٦٤٤؛ ص٦٢٩،
الحرمني. وإمام القايض منهم األشاعرة، بعض األحوال أثبت وقد ص٣٠). (الغاية، انفرادها عىل تُعلم
(الغاية، عليها زائد حال فهو واملعاني، الذوات من واالفرتاق االشرتاك به وقع ما كل األشاعرة عند فالحال
مما املوجب املعنى كان سواء بالوجود، تتصف ال ملوجود صفة كل الحال القايض وعند ص٢٧–٢٩).
واألراييح والطعوم واأللوان األكوان يف يطَّرد هاشم أبي عند أنه حني يف ال، أم الحياة ثبوته يف يشرتط
القسم ا أمَّ فقط، املعنى به قام الذي الجزء إال بالحال يوصف ال القايض وعند ص٦٣٠). (الشامل،
وصفنا وإذا ص١٣١–١٣٣). (النهاية، الذات عىل زائدة علة غري من لذات إثبات صفة كل فهو الثاني
نفس نفاتها وعند مثبتيها عند أحوال أي الوجود عىل زائدة فهي صفات له أثبتنا ثم بالوجود شيئًا
الحال فهم يصعب بأنه يقول ألن حزم ابن دعا الذي هو ذلك كل ص٦٣٠). (الشامل، وأعيانها الذوات
معدومة، وال موجودة وال مخلوقة، غري وال مخلوقة هي وال باطًال، وال ا حقٍّ ليست فاألحوال تعريفه، أو

ص١٢١). ج٥، (الفصل، أشياء غري وال أشياء وال مجهولة، وال معلومة ال
العلماء. بقبض العلم يقبض ولكنه انتزاًعا، العلم ينزع ال هللا إن املشهور: الحديث معنى وهو 75
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أحد فالشعور به، يشعر الحال صاحب فإن ومنطقيٍّا، عقًال معلوًما يكن لم إن الحال أن
املوضوع عىل يبقى بأنه يمتاز الشعور إن بل عقًال. تنظريها يتم أن قبل املعرفة درجات
ويُقال التصور. سبيل يف املوضوع عىل يقيض قد العلم أن حني يف ماهيته، رؤية مع
مسميات وال معاني ليست فهي األشياء. بني التغاير ألن متغايرة ليست األحوال إن أيًضا
التسمية تكون وال عدم. فهي وبالتايل البعض، بعضها عن متميزة محدودة وال مضبوطة
ا أمَّ لذواتها، وتتماثل تختلف األشياء كذلك. ليست وهي اصطالحية أو لغوية أو رشعية إال
واألحوال خصوصها وكذلك عليها املدلة األلفاظ إىل عمومها فريجع واألنواع األجناس أسماء
أو املجردة، األلفاظ إىل والخصوص العموم رد هو إذن األحوال نفاة خطأ كذلك. ليست
الذوات. إىل األنواع بني التمييز رد وكذلك ووجودها، بذواتها تختلف املوجودات بأن الحكم
عىل الدال اللفظ هو اليشء بل الصفة، مثل يشء يف يشرتك ال الذوات بني واالتفاق االختالف
إىل تتسلسل فإنها متماثلة أو مختلفة ا إمَّ األحوال كانت فإذا والعموم، والنوعية الجنسية
مماثًال الرب كون يلزم املختلفني تماثل بجواز الحكم وعند أشياء. ليست ألنها نهاية ال ما
وليست كيفيات فاألحوال والكيف. الكم بني خلط ذلك أن والحقيقة محال. وهو للخلق
وليست فردية وهي مسميات. إىل بالرضورة تشري وال عنها تعبري مجرد واأللفاظ كميات،
تجارب يف أو اآلخرين مع بالتعاطف إال واختالفها اتفاقها معرفة يمكن ال وبالتايل شيئية،
والوجود محدثة، أو قديمة معدومة، أو موجودة األحوال إن أيًضا ويُقال مشرتكة. جماعية
جوهًرا يكون أن ا إمَّ موجوًدا كان فإذا ال. أم موجوًدا يكون أن ا إمَّ فالحال بحال. ليس
والعدم. الوجود بني واسطة وال عدم أو موجود غري يكون أن فوجب فيتسلسل عرًضا أو
الوجود بني الواسطة رفض وهو مسبق، فلسفي موقف عىل تقوم الحجة أن والحقيقة
من القضية حل تم وقد الواسطة، هذه هو الحال أن حني يف واإلثبات، النفي بني والعدم،
غريه، وال هي ال والصفات غريه، وال هي ال األحوال إن يُقال وقد الوجود. نظرية يف قبل
بني والصفة، الذات بني الصلة هي األحوال أن والحقيقة بيشء. وجودها يتميز ال وبالتايل
والتخلق الذاتية الحركة حالة يف الهوية عالقة هي الحال واملوضوع. الذات بني والغري، األنا
ووجوه وخصوصات عمومات األحوال إن إذ النفيس، العلم برفض األحوال تفند وقد الذاتي.
ففي الحيس. والعلم العقيل العلم أصل هو النفيس العلم أن والحقيقة واعتبارات. عقلية
بني التمايز لرضورة الحال نفي وإن بالوجود. واملعرفة باملوضوع، الذات يلتقي الشعور
الفكر يف االستدالل أساس وهو الشاهد، عىل الغائب قياس بعده يستحيل بذواتها األشياء
واملعلول العلة مثل العقلية واالعتبارات الوجوه عىل االعتماد مجرد ذلك يف يكفي وال الديني،
هناك يكن لم وإذا الحس. عىل تعتمد ال صورية استدالالت كلها ألنها واملدلول؛ والدليل
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عىل واالعتماد الشاهد؟ عىل الغائب قياس يمكن فكيف مكتسب مجرد بل الحقيقة يف فاعل
التي العقلية الحجج فهم النهاية يف يمكن وال للحال. إثبات النهاية يف هو الداخيل اإلحساس
بالرجوع إال إثباته املطلوب باستثناء جميًعا وإبطالها االحتماالت وحرص القسمة عىل تقوم

الحال.76 إلثبات طريق أيًضا وهو نشأت، منها التي الحسية التجربة إىل
متشابهة النقلية الحجج كانت ملا عقلية كلها مقابلة حجج عىل فيقوم الحال إثبات ا أمَّ
صفة وليس للذات نفسية حالة فالحال مضادة.77 حجج إىل قلبها يسهل متضادة، ظنية
أحوال إذن هناك حياة. حالة والحياة قدرة، حالة والقدرة علم، حالة العلم عنها، مستقلة
وهي الثالثة األحوال هذه أوجبت رابعة حالة ثم والحيية. والقادرية، العاملية، ثالثة:

ج٢، الفصل، ص٦٣٩–٦٤٢؛ ص١٢٩-١٣٠، الشامل، ص١٧١–١٧٣؛ ص١٣٣–١٤٩، النهاية، 76

واملعاني واملعدوم الحال نفي يف الجبار عبد القايض أستاذه البرصي الحسن أبو وخالف ص١٢١–١٢٥.
وإال األجناس وأسماء األلفاظ إىل واأللفاظ االشرتاك ورد ابنه عيل أبو خالف كما ص٤٥). (اعتقادات،
والباقالني ص١١٩–١٢١). ج١، (امللل، نهاية ال ما إىل األمر ويتسلسل آخر، حال إىل الحال إثبات أدى
ليس واملعلوم عليه، يُقاس ال املعلوم وغري معلوم، غري أو معلوم ا إمَّ الحال بأن القائلة الحجة صاحب هو
للعلم برفضه األحوال ويفند بالحال، العلم هو ليس النفس بحال والعلم استدالًال، أم اضطراًرا كذلك
ص١٣١). (النهاية، وأصحابهما األشعري عيل أبو األحوال ونفى ص١٥٣–١٥٥). (التمهيد، النفيس
حزم ابن ويرى ص٨١-٨٢). (اإلرشاد، وجوده عني هو الجوهر تجيز ألن األحوال؛ املتكلمني معظم وأنكر
أو إقناع دليل أو عقل رضورة أو لغة أو متقدم قول أو إجماع أو سنة أو قرآن من عليها دليل ال أنه
كثرية عليها األدلة أن والحقيقة مجهولة. فهي واضح االختيار أن سليم حس ذي كل يشك وال قياس.

والشعور. والقلب والنفس الفؤاد مثل أخرى ألفاظ من معنًى بل لفًظا ليس والعقل النقل من
عىل والرد األحوال إثبات يف فصل ص١٥٣–١٥٥). (التمهيد، هاشم أبي عند األحوال يف الكالم يف باب 77

هاشم: أبو وقال ص٦٩). (االقتصاد، بصفة وليست للذات حال العلية ص٨٠–٨٤). (اإلرشاد، منكريها
يف األوىل القاعدة ص١٨٠). (النهاية، األحوال هذه توجب أخرى حالة وأثبت للذات، ثابتة أحوال هي
يف بالنظر التعلق من نوًعا تعلق قد النفسية الصفات يف النظر فإن ص٢٧–٣٧). (الغاية، األحوال مسألة
النفسية. الصفات إثبات إىل منها واملعتزلة األصحاب من املتكلمني بعض توصل ولربما الحالية. الصفات
بمعنى حال الصفة هاشم أبي عند ص٢٧.) (الغاية، أوًَّال األحوال بيان يف يقوم أن وجب جرم فال
بانفرادها، ال الذات عىل الصفة يعلم دائًما، موجوًدا ذاتيٍّا كونه وراء معلومة صفة وهي حالة، ذو أنه
والقايض هاشم أبو أحدثها من أول ص١١٩–١٢١). ج١، (امللل، مجهولًة وال معلومًة ال أحواًال فأثبت
(الشامل، والنفي اإلثبات بني القايض تردد آخر قول ويف ص١٣١). (النهاية، أوًَّال الحرمني وإمام بكر أبو
القايض إال يثبتها ولم نفاتها من أنهم مع األحوال مثبتي من األشعرية أن حزم ابن ويرى ص٦٢٩).

ص١٢١-١٢٢). ج٥، (الفصل، الحرمني وإمام
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علًما يحط ولم الجوهر بوجود علم من أن منها عديدة ثبوته عىل واألدلة األلوهية.78
بالوجود العلم تقدير ويسوغ بمعلوم متعلًِّقا علًما استجد فقد تحيزه استبان ثم بتحيزه
فالثاني ل، األوَّ العلم هو الثاني العلم يكون أن بطل العلمان تغاير فإذا بالتحيز، العلم دون
العالم يعلم وقد حاًال. الثاني يكون العلمني الختالف ونظًرا ل. األوَّ به يحط لم بما إحاطة
العلم أو العلم حال إذن الحال حال. العلم وهذا األعراض، يف ينظر أن قبل عامًلا كونه
فال الحال. هو الثاني العقل وهذا حركتها، نعقل ثم الذات نعقل بالعلم. الوعي أو بالعلم
إنكار يفيض بالصفات. العلم طريق هو الحال ألن الحال؛ إثبات دون الصفات إثبات يمكن
سيَّما وال مجهول، إىل معلوم من أحد يتوصل وأال والرباهني بالحدود القول إنكار إىل األحوال
مفاهيم اختالف أن كما الشاهد. عىل الغائب قياس إال ليس بها القول منشأ إذ الصفات،
القادرية، حال غري العاملية فحال الحال، ثبوت توجب وبالتايل بالتغاير، ج تُوِّ وقادر عالم
تتفق مختلفة الذوات كانت ملا أوىل. به الحال إثبات ولكن الصفة، إثبات دليل نفس وهو
الذوات غريية فإن وبالتايل اآلخر، حال غري منهما كل حال فإن يشء، يف وتختلف يشء يف
علمان وهما بالوجود، العلم مع التحيز يجهل قد الجوهر يعلم من األحوال. غريية تثبت
إىل بل الوجود إىل راجًعا ليس فاالختالف مختلفني، شيئني اإلنسان علم وإذا متغايران.
استحالت فإذا شعور. حالة باعتباره املوضوع جانب من الحال إثبات يأتي وقد الحال.
وانكشافه املوضوع ظهور موطن ألنه الحال يثبت له معلوم ال وعلم لها مقدر ال قدرة
املعلل إبطال عىل املحققني من أحد يرص لم وملا العلة. وإثبات الحال نفي يمكن وال فيه.
آن يف وعرًضا، جوهًرا حادثًا قديًما الوجود يصبح أن الحال إثبات يعني ال الحال.79 ثبت
أي آخر، إىل طرف من انتقال حال الوجود أن يعني بل اختالف، وال فيه تمايز ال واحد
أو مختلفني شيئني يف واحد يشء إيهام الحال إثبات يعني ال وصريورة. حركة الوجود أن
ومتبدل واحد يشء يف املختلفات املتكثرات اتحاد يعني وال واحد، يشء يف مختلفني شيئني
التعبري يعني بل الحكماء، عند الهيوىل يف الصورة كتبدل الوجود يف تبدل غري من األجناس
املصطنعة الثنائية هذه من بدًال الحال يف واملوضوع الذات أو واملوصوف الصفة وحدة عن

فضائل إىل أو الثالثة األحوال إثبات يف النصارى ألقانيم أثر يوجد ال أنه إىل قبل من اإلشارة تمت 78

األحوال تكون وأحيانًا (الهامش٧١). العدالة يف ومجموعها والعفة، والشجاعة الحكمة الثالث أفالطون
(ص٥٩-٦٠). واأللوهية والقادرية والعاملية والحيية الوجودية خمسة:

ص٦٤٢–٦٤٩. النهاية، ص٦٢٩–٦٣٩؛ الشامل، 79
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مصالحة، وال بينهما التقاء ال متعارضني، طرفني إىل الواحد اليشء تقسم التي املفرتضة
حال الوجود اعتبار إىل الحال إثبات يف الخطأ ليس عليه. ويزيد اآلخر منهما كل يستبعد
تحقق ما فإذا وجود. واقعة وليس وجود حال تحقق علية الوجود ألن وجوًدا الوجود ونفي
وجود حال إىل يرتد قد النهاية يف متحقًقا وجوًدا يصبح فإنه اإليجاد عملية يف الوجود حال
الخطأ ليس وفعله. اإلنسان نشاط خالل من ومستمر دائم كوجود عليه املحافظة تتم لم إن
بطبيعته الحال ألن واحد؛ آن يف مشرتكة وصفات متحيزة صفات إثبات هو الحال إثبات يف
إرادًة الفاعل أثر إنكار الحال إثبات يعني وال ويشابه. يفارق ويوحد، يميز ويشارك، يفرد
الحالة تتحقق أن قبل للنظر أوىل كحالة الذات يف املوضوع وجود هو الحال ألن وقدرًة؛
قاهرة.80 إرادة أو خارجي ألمر آيل تنفيذ مجرد وليس تجربة فالتحقيق العمل. يف الثانية
والتحقق. اإليجاد عملية عن يعرب والعدم، الوجود بني توتر إنسانية، تجربة إذن الحال
له شأن وال الذهن، إىل الوجود ومن التصور، إىل التجربة من يتحول إنساني اعتبار هو
اإلسقاط، طريق عن أو واٍع كاستدالل الشاهد عىل الغائب قياس طريق عن إال باإللهيات

بيشء.81 اإلمساك يف رغبًة شعوري ال فعل يف الغائب عىل الشاهد إسقاط

ص٣٢. التحقيق، ص١٧١–١٧٣؛ النهاية، 80
عامة كلية أشياء تصور نفسه من يجد اإلنسان أن املسألة هذه يف «والحق اآلمدي: ذلك يف ويقول 81

ليشء عقلية اعتبارات نفسه من ويجد األعيان، جانب مالحظة وال األلفاظ جانب مالحظة دون ومطلقة
إليها امُلشار املوجودة األعيان إىل ترجع أن ا وإمَّ أبطلناه وقد املحددة األلفاظ إىل ترجع أن ا إمَّ وهي واحد،
املدرك هو اإلنساني والعقل اإلنسان ذهن يف محققة موجودة معاٍن هي يُقال أن إال يبَق فلم زيفناه. وقد
مطلًقا عرض وال األعيان يف مطلًقا موجود فال األعيان، يف لها وجود ال عامة كلية هي حيث ومن لها
تطابقه عبارة له فتُصاغ ا، عامٍّ كليٍّا معنًى منها العقل يتصور بحيث األعيان هي بل مطلًقا، لون وال
تبدلت أو العبارات بطلت ولو حتى عبارة له فتُصاغ ووجًها معنًى منها العقل ويعترب عليه، وتنص
العبارات إىل ردها حيث من أخطئوا األحوال فنفاة العقل. يف املتصور الذهن يف املقدر املعنى تبطل لم
من أخطئوا األحوال ومثبتو أغيار. وال فيه عموم ال معينًا وجوها بإثبات قالوا حيث وأصابوا املجردة،
من وكان العبارات، وراء معقولة معاٍن هي قالوا حيث من وأصابوا األعيان، يف صفات إىل ردها حيث
مما املعاني وهذه معدومة. وال موجودة ال قولهم بدل األذهان يف متصورة موجودة هي يقولوا أن حقهم
بالتقدير عنها يعرب وبعضهم األذهان، يف بالتصور عنها يعرب بعضهم أن غري نفسه من عاقل ينكرها ال
يعرب وبعضهم واأللفاظ، العبارات مدلوالت هي التي واملعاني بالحقائق عنها يعرب وبعضهم الفعل، يف
له. تيرس بما عنها املعرب فليعرب واتضحت للعقول الحت إذ واملعاني واألنواع. األجناس بصفات عنها
األعيان إىل بالنسبة اعتبارها أو وأنفسها ذواتها يف اعتبارها ثالثة: اعتبارات ذات إذن واملعاني فالحقائق
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بني وسط الحال أن فكما أوجه. عدة من العلة بموضوع الحال موضوع ويرتبط
عليها يعتمد كما إلثباتها الصفات مثبتو عليها يعتمد العلة فكذلك ونفيها، الصفات إثبات
تنقسم فاألحوال الحال، ملبحث فرًعا العلة مبحث يكون املعنى وبهذا لنفيها. الصفات نافو
والحال معلل، حال العلة األحوال. قسمي أحد فالعلل معللة، غري وإىل بصفة معللة إىل
قال من كل وليس السواد. كلونية املعلل وغري بالعلم املعللة كالعاملية موجودة صفة املعلل
يؤدي الحال نفي ألن بالعلة؛ يقول بالحال قال من كل أن حني يف بالحال، يقول بالعلة
فواجب الصفات، إلثبات كأساس التعليل يُنَفى قد ولكن جميًعا، والحقائق العلل إبطال إىل

تعليل.82 إىل يفتقر وال يعلل ال الوجود
من ابتداءً الوجود نظرية يف النظرية املقدمات يف قبل من العلل مبحث ظهر وقد
وسائل أحد العلة أن والحقيقة والحكماء. األصوليني مادة عىل باالعتماد الخامس القرن
الحقيقة، أو والحد والدليل والرشط العلة وهي باإلثبات، الصفات عىل حكم إلصدار أربعة
وقامت شاهًدا بعلة معلوًال حكم كون ثبت فإذا الشاهد. عىل الغائب قياس عىل تقوم وكلها
عالقة يف ذلك ُطبِّق ما فإذا وغائبًا. شاهًدا واملعلول العلة بارتباط القضاء لزم عليه الداللة
تصور يف والجرب الحتمية عىل أو واالفتقار االحتياج عىل ذلك يدل فقد بالصفات الذات
يثبت ثم شاهًدا برشط مرشوًطا الحكم تبني وإذا هللا. عىل ُمحال وهو باملعلول، العلة عالقة
لو مثل بالشاهد اعتباًرا الرشط بذلك مرشوًطا بكونه القضاء فيجب غائبًا الحكم هذا مثل

وتتخصص. تتعنيَّ أن لها يعرض األعيان يف موجودة هي حيث من وهي األذهان. إىل بالنسبة واعتبارها
أنفسها يف ذواتها باعتبار فهي وتشمل. تعم أن لها يعرض األذهان يف متصورة هي حيث من وهي
الحال مسألة يف إشكاله زال الثالثة االعتبارات عرف ومن خصوص. وال فيها عموم ال محضة حقائق

ص١٤٧–١٤٩). (النهاية، ال» أم يشء هو هل املعدوم. مسألة يف الحق له ويبني
عىل ترتتب العلل فأحكام العلل. كتاب يف كمقدمة األحوال يف القول الجويني وضع ص٦٢٥. الشامل، 82
العلل، أحكام إليها تستند الشأن عظيمة مسألة األحوال إثبات العلل. ثم باألحوال البداية األحوال، ثبوت
واملبدأ فالعلة العلية، اآلمدي رفض وقد ص٦٢٩–٦٤٥). (الشامل، الحقائق ومآخذ األدلة أصول وهي
لليشء علة اليشء يكون وقد آخر. يشء وجود من حصل ثم ذاته يف وجود له استمر ما كل عىل يقاالن
به حاجة وال الوجود تام لذاته الوجود وواجب بعيدة، أو قريبة العلة تكون وقد بالعرض، أو بالذات
ال الوجود واجب ألن الصفات إلثبات كأساس التعليل اآلمدي ينفي ص١٧٦–١٧٩). (الغاية، تعليل إىل
املعتزلة عىل الرد معرض يف بالتعليل األشاعرة قال وقد ص٤٧–٤٩). (الغاية، تعليل إىل يفتقر وال يعلل
عىل والرد الواجب تعليل يف الوجود، واجب يف واالفتقار االحتياج شبهة يف فوقعوا الصفات، بنفي وقولهم

ص٣٢). (األصول، بالحال يقل ولم بالعلة قال فقد عيل أبو ا أمَّ ص٨١–٨٧). (اإلرشاد، منكريه
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تحكيم أيًضا وهذا غائبًا. اطَّرد شاهًدا ذلك تقرر فلما حيٍّا. بكونه مرشوًطا عامًلا العالم كان
يوجد لم عقًال مدلول عىل دل وإذا بالصفات. الذات عالقة يف باملرشوط الرشط لعالقة
للعلة الجامع هو فالدليل املحدث. عىل األحداث كداللة وهذا وغائبًا، شاهًدا دال غري الدليل
مجرد ليس وهو املعاني. إىل وصوله يف العقل عمل أنه أي واملرشوط، والرشط واملعلول
إىل بل الوهمي، التقرير إىل يرجع ال أنه كما املعنى. إىل اللفظ يتجاوز بل لفظية، قضية
مثله يف اطردت محقق يف شاهًدا حقيقة تقررت فمهما الحقيقة أو الحد ا أمَّ العقل. عمل
إىل جديد من الخالف ويرجع بالعلم. قام من العالم حقيقة بأن الحكم نحو وذلك غائبًا،
بالحد ا إمَّ األحوال إثبات يف الحال هو ما عىل املشرتكة الصفة عن مبينًا الحاد قول اعتبار
وعينه وذاته وحقيقته اليشء حد اعتبار إىل أو الحقيقي بالحد أو الرسمي بالحد أو اللفظي
منطق يكون النحو هذا وعىل األحوال. نفي يف الحال هو كما واحد يشء عن تعرب عبارات
اإلنسانيات ورد اإلنسانيات إىل اإللهيات رد يمكن وبالتايل خالًصا، إنسانيٍّا منطًقا الصفات

واإللهيات.83 للطبيعيات مقدمة الحكمة علوم يف املنطق كان وقد املنطق. إىل

والحدوث الِقَدم (5)

واتِّباًعا والغريية. والهوية واإلثبات النفي حكمي بعد الصفات أحكام من الثالث الحكم وهو
ويف بحدوثها. القول وإىل الذات عىل بهويتها القول إىل الصفات إثبات يؤدي العام للنسق
أطراف أن أي اإلثبات، مقابل يف وليس الِقَدم مقابل يف الصفات نفي يظهر األحيان بعض
التشبيه إىل يهدف ل األوَّ الطرف الوظيفة. نفس تؤدي ألنها بينها فيما تتبادل قد النسق
يظهر فإنه املوضوع ألهمية ونظًرا القطبني. هذين بني الشعور وتوتر التنزيه، إىل والثاني
الصانع ِقَدم وإثبات الحدوث دليل يف يدخل كما والبسمالت، التسبيحات يف املقدمات، يف
عند للعالم وصفة املتكلمني عند هللا صفة فالِقَدم العالم، ِقَدم يثبتون الذين الحكماء ضد
حكم عىل دليل أول بذلك ويكون الِقَدم، وهو للذات وصف أول يف يدخل كما الحكماء.

الِقَدم.84

ص١٨٢–١٩٠. النهاية، ص٨٢–٨٤؛ اإلرشاد، ص٦٢٥؛ الشامل، 83
النسفية، ص١٥٥–١٦٠؛ ص٤٨-٤٩، ص٣٣-٣٤، التمهيد، ص٣٨–٤٣؛ ص٢٣–٣٦، اإلنصاف، 84
يزل لم ص١٧٩. اإلرشاد، ص٣٣٤؛ الِفَرق، ص١٨١؛ النهاية، ص٩٠؛ األصول، ص٤٦؛ الوسيلة، ص٧؛
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متشابه ظني النقل ألن وذلك عقلية؛ كلها الصفات ِقَدم إلثبات الحجج أن والحقيقة
مستمدة األوىل ثالث: العقلية والحجج مضاد. نقل إىل تحويله ويسهل آخر بنقيل مضاد
الصفات هذه قديمة. فصفاتها قديمة الذات دامت ما الحدوث. لدليل طبًقا الذات ِقَدم من
ال بصفة يتصف كان أو ممتنع، وهذا للحوادث، محالٍّ لكان وإال األزل يف هللا بذات قائمة
الوجود جائز حادث كل ألن للحوادث محالٍّ هللا يكون أن يستحيل محال. وهو به تقوم
إىل الوهم يرتقي أن ا إمَّ لكان بذاته حادث حدوث قدر ولو الوجود. واجب األزيل والقديم
قدر ولو الوجود. واجب ألنه ذلك استحالة ا وإمَّ محال، وهو حادث، قبله يستحيل حادث
كان وإن زواله، بطالنه استحال قديًما وكان بضده يتصف أن ا فإمَّ بذاته حادث حدوث
وبالتايل بضد يتصف ال ا وإمَّ محال، وهو نهاية ال ما إىل وتسلسل حادث قبله كان حادثًا
ويمكن قديًما، يكون أن ثَمَّ وِمْن محِدث، من له بد ال املحَدث أخرى، وبصيغة قديًما. يكون
قديًما يكن لم فإن التضاد. عىل تعتمد الثانية والحجة الصفات.85 جميع يف كذلك القول

يرزق أن قبل ورازًقا يخلق أن قبل خالًقا كان ص٤). (اإلبانة، خبريًا عامًلا يزال وال قديًرا بصفاته
أزلية، ملعاٍن الصفات هذه يستحق أنه الكالبية وعند ص٧٥-٧٦). االنتصار، ص١٨٤–١٨٦؛ (الفقه،
أنها الصفات أحكام فمن ص١٨٣). (الرشح، قديمة ملعاٍن يستحقها إنه األشعري وقال القديم. واألزل
والبرص السمع زادوا وربما بذاتها، أزلية قديمة الصفات هذه وجميع ص٤٤). (االقتصاد، قديمة كلها
الحق أهل مذهب ص١٩). ج٢، (امللل، واملشيئة والحياة والقدرة العلم إىل إضافًة األشعري، أثبته كما
(اإلرشاد، القديمة واإلرادة القديمة والقدرة القديم، والعلم القديمة الحياة له قادر، عالم حي الباري أن
وأسمائه صفاته بجميع هللا ص٧٥–٨٢). (االقتصاد، قديمة كلها الصفات هذه أن الثالث الحكم ص٧٩).
املعتزلة بعض ويشارك ص٢٨١). (املواقف، قديمة القدرة ص١٥). (البحر، تفصيل غري من أزيل قديم
قادًرا عامًلا يزل لم أنه قديم هللا تعني سليمان بن عبَّاد فعند الصفات. بِقَدم القول يف األشاعرة والرافضة
يزل لم مريًدا، يزل لم هللا أن الزيدية وعند ص٢٦٢–٢٦٨). ص٢١٨، ص٢١٦، ج١، (مقاالت، حيٍّا
قديم بعلم عالم ص١٣٨). ج١، (مقاالت، ساخًطا يزل لم راضيًا، يزل لم يعىص، وألن للمعايص كارًها
أال علم وملا يكون، أن يكون أن علم ملا مريًدا يزل لم هللا أن اإلباضية وعند ص١٠٨–١١١). (االنتصار،
فريق ويقول ص١٦١). ج٢، (مقاالت، بنفسه يعلم يزل لم هللا أن الروافض بعض وعند يكون. أال يكون
ص١٠٦–١٠٨). ج١، (مقاالت، حادث غري والعلم تشبيه، بال قادًرا حيٍّا عامًلا يزل لم هللا إن الرافضة من
(االنتصار، محدث بعلم ال لنفسه عامًلا يزل لم قال أنه ويروي الفوطي هشام مقالة الخيَّاط ويصحح

ص١٢٥).
الرازي ويعرض ص١٨٦–١٨٨. الرشح، ص٧٥–٨٣؛ االقتصاد، ص٣٥٩؛ املسائل، ص١٦؛ البحر، 85
األوَّل باطل. وكالهما غريه، أو هو العلم حدوث يف املؤثر لكان حادثًا علمه كان لو كاآلتي: الدليل هذا
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صفة تعميم ثم بالعجز، يوصف ال حتى القدرة ِقَدم من بد ال إذ عاجًزا، كان األزل يف
الجهل صفة تنتفي حتى العلم ِقَدم بإثبات الدليل يبدأ وقد الصفات. سائر عىل القدرة
تلجأ إحراجية إقناعية حاجة أنها والحقيقة الصفات.86 باقي عىل العلم صفة تعميم ثم
يكون أن الالمعقول وافرتاض مداه أبعد إىل والنفور التناقض ودفع الدينية الحساسية إىل
ال خطابية حجة فهي هللا، شاء ما هللا، سبحان اإلنسان: يقول حتى ميِّتًا عاجًزا جاهًال هللا
نقص. والحدوث كمال الِقَدم الكمال، إثبات يف متضمنًا الِقَدم إثبات يكون وقد برهانية.
الصفات أهمية وتتفاوت النقص. مظاهر أحد حدوثها ثم القديمة الصفات من الذات خلو
النفي حكم يف العلم يف الحال كان كما نموذج صفة هناك فليس ِقَدمها. إلثبات كتمرين
القدرة، عىل ومرة العلم، عىل التمرين يكون فمرة والغريية. الهوية حكم يف أو واإلثبات
يطبق البرص. أو السمع أو الحياة عىل تمرين يحدث وال اإلرادة. عىل ومرة الكالم، عىل ومرة
واألبعد الحياة دون والقدرة العلم مثل التنزيه من اقرتابًا األكثر الصفات عىل إذن الِقَدم
ثالث أو واحدة مرة األربع الصفات هذه تثبت وقد والبرص. السمع مثل التشبيه شبهة عن
واإلرادة الكالم ِقَدم مثًال فيثبت حدة، عىل منها كل يثبت أن قبل اثنتان أو فقط منها
يف حدوث بغري واإلرادة والبرص. السمع إليها ويُحال واحدة األزل يف صفة فالعلم والعلم.
الحادث قيام الستحالة حادثًا صوتًا ليس «كن» وفعل نهاية. ال ما إىل تسلسلت وإال محل
أن من عاجزة لكانت حادثة كن كانت ولو كن؟ حادث من العالم يحدث وكيف بالذات.
حقيقة يف اإلرادة بصفة مرتبط والكالم قبل. من موجوًدا كائنًا توجد أن أو عدم من تخلق
ألن األوىل املرتبة يف العلم يأتي الحرف. أو الصوت وليس املعنى أو النفس كالم وهو األمر،
قبل العالم الخلق. بعد حدوثه من يمنع العالم فِقَدم القدرة، إثبات من أوىل العلم إثبات
تصور عىل قائم إذن الصفات بِقَدم القول أوىل. العالم ِقَدم ثَمَّ وِمْن معلوًما، كان الخلق

الكالم ألن باطل والثاني نهاية، ال ما إىل ويتسلسل آخر، علم إىل العلم ذلك حدوث يف يحتاج ألنه باطل
ص٣٦٦). (املسائل، التسلسل ويلزم آخر إىل الغري يفتقر علمه، حدوث يف كالكالم الغري حدوث يف

واقع اعتقاد ألنه املحكم الفعل مجرى يجري العلم كاآلتي: الدليل هذا الجبار عبد القايض ويرشح 86

من العلم أن أصول: عدة عىل مبنية الداللة وهذه علم. من إال يأتي ال وذلك مخصوص، وجه عىل
(الرشح به عالم هو ما إال الوجه ذلك عىل يقع أال مخصوص، وجه عىل اعتقاد إنه االعتقاد، قبيل
وال حي غري يزل لم فيما لكان مريًدا، متكلًما بصريًا سميًعا حيٍّا قادًرا عامًلا يزل لم أنه ص١٨٨–١٩٢).
ُوصف حيٍّا يكن لم إذا ص٣٨–٤٩). (التمهيد، مريد وال متكلم وال بصري وال سميع وال قادر وال عالم

ص٢٥-٢٦). (اللمع، بضده
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األشياء. وجود عىل السابق العلم املوضوع. عىل وجوده يف سابق رضوري، أنه عىل العلم
بِقَدم يُقال وقد الوجود. عىل سابقة املعرفة كانت لذلك ممكن. وجودها قبل باألشياء العلم
املعلوم أسبقية وبرضورة واملعلوم العلم بني الرضوري بالربط كثريًا التأثر دون الصفات
شيئني: عىل اعتماًدا وذلك الصفات، خلق يف الحال هو كما للمعلوم العلم وتبعية العلم عىل
فالعلم كونها، قبل أشياء األشياء أن والثاني وجودها، قبل معلومات املعلومات أن ل األوَّ
النازل الجدل أي االستنباطية، املعرفة هي وهذه باملعلوم. يرتبط ال اإلطالق حد إىل مدفوًعا
الحس، إىل العقل من الطبيعة، إىل الذهن من العالم، إىل الفكر من الواقع، إىل املبدأ من
الوجود الواقع. يف موجودة تكن لم وإن العلم يف موجودة ألنها كونها قبل أشياء واألشياء
كالوجود الوجود من نوع الضمني الوجود العني. يف كالوجود الوجود من نوع الذهن يف

الواقع.87 وجود مثل املمكن وجود الفعيل.

يف علمه سبق قد يكون. كيف كان لو أن يكون ال وما يكون، أن قبل يكون ما «علم النسفي: يقول 87

ينكشف بذاته، قائمة قديمة صفة العلم الجبار: عبد القايض ويقول ص٣). (البحر، كونها» قبل األشياء
واملستحيالت والجائزات بالواجبات تتعلق قضاء، سبق غري من اإلحاطة وجه عىل انكشاًفا املعلوم بها
واملشيئة والقدر القضاء ص١٨٥). (الفقه، كونها قبل باألشياء األزل يف عامًلا هللا كان ص١٦٠). (الرشح،
ويعلم أوجده إذا يكون كيف أنه ويعلم معدوًما، عدمه حال يف املعدوم يعلم كيف، بال األزل يف صفاته
قعد وإذا قائًما، قيامه حال يف القائم يعلم فناؤه، يكون كيف ويعلم موجوًدا، وجوده حال يف املوجود
يحدث واالختالف التغري ولكن علم، له يحدث أو علمه يتغري أن غري من قعوده حال يف قاعًدا علمه
كونها قبل معلومات املعلومات أن الراوندي الباري ابن ويرى ص١٢٢–١٢٦). (االنتصار املخلوقني يف
لها واصًفا بأسمائه لنفسه مسميٍّا يزل لم أنه السنة أهل ويرى ص١٦٩). ج٢، ص٢٢٠؛ ج١، (مقاالت،
قبل باألشياء عامًلا يزل لم أنه والجبائي البغداديون ويرى ص٢٣). (اإلنصاف، خلقه إيجاد قبل بصفاته
ص١٦٨، ج٢، (مقاالت، كونه قبل مقدور واملقدور كونه، قبل معلوم املعلوم كونه. قبل الجسم كونها
الراوندي وابن سليمان بن عبَّاد وعند كائنة. غري األشياء يعلم موجوًدا يزل لم ص٢٢١-٢٢٢). ص١٧١،
عامًلا يزل ولم باألشياء عامًلا يزل لم هللا أن البغداديني من وطائفة والخراز سهل بن وأنيب والشحام
عىل قادًرا عامًلا يزل لم هللا أن الجبائي ويرى ص١٧١). ج٢، ص٢١٨–٢٢٣؛ ج١، (مقاالت، باألشياء
وينكر هي، هو كونها ألن كونها؛ قبل أشياء لها يُقال أن خطأ واألشياء بنفسه. كونها قبل األشياء
واألفعال األجسام إال كونها قبل أشياء ى وتَُسمَّ كونها، قبل أشياء تعلم ولكنها أنفسها، قبل أشياء أنها
ج٢، (مقاالت، كونها قبل أشياء األشياء أن سليمان بن عبَّاد ويرى ص١٨٣-١٨٤). ج٢، (مقاالت،
قبل اليشء به يوصف عنه واملنهي به واملأمور موجود، إال يشء وال أن الراوندي ابن ويرى ص١٦٥).
أن الجبائي وعند ص١٧١). ج٢، (مقاالت، كونه قبل مخلوق املخلوق ص١٦٩). ج٢، (مقاالت، كونه
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اإلرادة، يف متضمنة فالقدرة العلم. عىل الرتكيز قدر والكالم القدرة عىل الرتكيز يتم وال
أنه عن ناتج واإلرادة الكالم ِقَدم عىل والدليل القرآن».88 «خلق موضوع يف سيظهر والكالم
قديًما أمًرا يكون أن بد فال ذاته، يف يحدث ال األمر والنهي. األمر له من وامَلِلك امللك، مالك
استداليل. برهاني منطقي نحو عىل الحجة تفصيل ويمكن محل. يف يحدثه أن يستحيل كما
نهاية. ال ما إىل التسلسل فيلزم أخرى، بإرادة إال إحداثها أمكن ملا حادثة اإلرادة كانت فلو
ال هللا ومرادات الحادثة اإلرادة صفة فذلك واحد، بمراد تتعلق أن لوجب حادثة كانت لو
إيجابها من بأوىل ليس هلل إيجابها فإن محل يف ال الحادثة اإلرادة كانت وإذا لها. نهايات

التغري.89 يوجب ألنه محال؛ هللا ذات يف حادثة صفة حدوث أن كما لغريها.

فيه ال علة لوجود به ي ُسمِّ وما أشياء، كونها قبل معلومات األشياء كانت فلما معلوم، لكل سمة اليشء
ص١٨٣-١٨٤). ج٢، (مقاالت، عدمه مع به ى يَُسمَّ أن يجوز

(اإلنصاف، الصفات إثبات عىل «التمهيد» ويف الكالم ِقَدم عىل «اإلنصاف» يف الباقالني يركِّز 88

السمع املعتزلة بعض يذكر ذلك ومع ص١٥٥–١٦٠). ص٤٨-٤٩، ص٣٣-٣٤، التمهيد، ص٢٨–٤٣؛
هللا أن البرصة قدرية وعند ص١٧٤). الرشح، ص٣١؛ (البحر، األزل يف بصريًا سميًعا كان والبرص.
ص٩٦). (األصول، وجد إذا املسموع إدراك من تمنعه به آفة ال حيٍّا كان أنه بمعنى بصريًا سميًعا يزل لم
للصفات. العام والحدوث الِقَدم يف مشهورتني بحجتني حدوثها ويرفض قديمة، اإلرادة السنة أهل عند 89

معقول، غري بنفسها الصفة وقيام نهاية، ال ما إىل التسلسل ويلزم محِدث إىل حاجة يف محَدث فكل
ص١٧٩–١٨١). (الطوالع، سلبي مفهوم محل يف ال بأنها والقول مخصص، إىل حاجة يف والذوات
(اإلبانة، مخلوق بعلم عالم بأنه العلم يف الجهمية قول هو ذلك ألن اإلرادة بحدوث القول األشعري ورفض
أنه إىل األشاعرة ذهب ص٢٦). (اإلنصاف، املعتزلة خالف عىل مخلوقة غري لذاته صفة اإلرادة ص٤٤).
الحرمني، إمام وعند أزلية. بإرادة مريد أنه إىل الكالبية وذهبت ص٤٢). (الرشح، قديمة بإرادة مريد
النسفية، ص٣٦٨؛ املسائل، ص١٧-١٨؛ (النظامية، املخصص حجة ورفض أزله، يف مريًدا يزل لم
ص٩٤–٩٦؛ اإلرشاد، ص٥٥–٥٨؛ االقتصاد، ص٢٤٣–٢٥٣؛ النهاية، ص١٥٥-١٥٦؛ الرشح، ص٩٠؛
ويصنف نهاية. ال ما إىل التسلسل ويلزم أخرى إرادة إىل الحتاجت حادثة كانت لو ص١٣٣). املحصل،
(النجار)، ثبوتي ألمر ا وإمَّ (النجار) سلبي ألمر أو (رضار) لذاته ا إمَّ مريد هللا كاآلتي: املذاهب الرازي
محل يف ال موجوًدا أو (الكرامية) بذاته قائم حادث بمعنى ا وإمَّ (األشاعرة)، قديم بمعنى معلًال ا وإمَّ
مريًدا، يزل لم هللا أن الزيدية وعند ص٢٩٠–٢٩٢). (املواقف، هللا ذات غري بذاته قائًما أو (الجبائية)
وعند ص١٣٨). ج١، (مقاالت، ساخًطا يزل لم راضيًا، يزل لم يُعىص، وألن للمعايص كارًها يزل لم
املعتزلة تخالف وال يكون. أال يكون ال أنه علم وملا يكون أن علم ملا مريًدا يزل لم هللا أن اإلباضية
بن برش عند ص١٧٤–١٨٩). ج١، (مقاالت، ذلك ينكرون بًرشا إال واملعتزلة اإلرادة، يف إال التوحيد يف
الذات بِقَدم الفالسفة قال وقد ص٢٥٦). (الِفَرق، املعتزلة كفرته لذلك مريًدا يزل لم هللا أن املعتمر
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وبني ناحية، من واإلرادة والكالم والقدرة العلم بني الصفات إثبات يف التمييز يقع وكما
وصفات املعاني صفات بني يقع آخر تمييًزا فإن أخرى، ناحية والبرصمن والسمع الحياة
صفات فإن قديمة، السبع الصفات مثل املعاني صفات كانت فإذا للِقَدم. بالنسبة األفعال
مثل وذلك مخلوقة، أو حادثة تكون قد بالحوادث واتصالها العالم يف لتأثريها نظًرا األفعال
خاصًة والفعل املعنى بني الصفة لدرجة طبًقا قديمة تكون وقد واألمر، والرحمة العزة
من وأي السؤال: ويكون والحدوث.90 الِقَدم بني االشتباه هذا بها النقلية الحجج كانت إذا
العزة تكون ملاذا الحكم؟ مقياس هو ما مخلوقة؟ تكون وأيها قديمة، تكون الفعل صفات
وهل والعقل؟ املعنى بني الصفة درجة ضبط يمكن وكيف مخلوًقا؟ األمر ويكون قديمة
وهل قطعي؟ موضوع عىل دليًال تكون أن يف ظنية، وهي وحدها، النقلية الحجة تكفي
واملغفرة والرحمة واإلحسان واإلنعام والرتزيق التخليق مثل األفعال صفات إحصاء يمكن
وهي قديمة الصفات من املشتقة األسماء واألسماء؟ األفعال بنيصفات الَفرق وما والهداية؟
ذاته عىل يدل ما أنواع. أربعة عىل وهي واملذل، واملعز والخالق الرازق مثل: األفعال، أسماء
أيًضا وهو والغني، والواحد والباقي كالقديم سلب زيادة مع الذات عىل يدل ما أزيل، وهو
واملريد واملتكلم والقادر كالحي املعنى صفات من زائدة صفة الوجود عىل يدل ما أزيل،
والخبري والناهي كاآلمر السبع الصفات هذه إىل يرجع وما والعالم، والبصري والسميع
والخالق والرزاق كالجواد فعل إىل وإضافة الوجود عىل يدل وما أزيل، أيًضا فهو ونظائره،

وبالتايل العالم، بِقَدم وبالتايل العالم، بِقَدم وبالتايل واملرادات، اإلرادة بِقَدم ثَمَّ وِمْن وأفعالها وصفاتها
ص٢٤٨–٢٥٣). النهاية، ص٥٥–٥٩؛ (االقتصاد، املعتزلة إىل منهم األشاعرة إىل املرة هذه أقرب يكونون
ا َعمَّ اْلِعزَِّة َربِّ َربَِّك ﴿ُسبَْحاَن العزة: مثل مخلوقة اعتبارها يف غضاضة أحيانًا حزم ابن يرى ال 90

الرحمة ا أمَّ َجِميًعا﴾. َفاَعُة الشَّ هلِلِ ﴿ُقْل أو َجِميًعا﴾ اْلَمْكُر ِ ِ َ ﴿ أو َجِميًعا﴾ اْلِعزَُّة ِ ِ َ ﴿ أو يَِصُفوَن﴾
فيها واحدة رحمة يف عباده فقسم رحمة، مائة خلق هللا «إن الرسول: لقول طبًقا مخلوقة تكون فقد
﴿َوَكاَن مثل: مخلوًقا، األمر يكون وقد عباده.» بها يرحم القيامة ليوم وتسعني التسعة ورفع يرتاحمون،
هللاَ َلَعلَّ تَْدِري ﴿َال أو مخلوق، واملغلوب أَْمِرِه﴾ َعَىل َغاِلٌب ﴿َوهللاُ أو مخلوق، واملفعول َمْفُعوًال﴾، ِهللا أَْمُر
ص١٥٠-١٥١). ج٢، (الفصل، يشء كل ِقَدم يثبتون الذين األشاعرة ضد وذلك أَْمًرا﴾، ذَِلَك بَْعَد يُْحِدُث
وصفات الذات صفات بني تفرقة ودون اللفظ استعمال دون الصفات ِقَدم حزم ابن يثبت أخرى وأحيانًا
والكرم والسخاء واإلرادة والجود والخلق وامللك والصدق والعدل والرضا السخط مسائل ففي الفعل.
العلم ِقَدم إىل راجع الصفات هذه فِقَدم املؤمنني. عىل وسريىض الكفار عىل سيسخط بأنه عامًلا يزل لم

ص١٥٥). ج٢، (الفصل، باألفعال
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الخلق. قبل تكون ال ألنها والحدوث الِقَدم بني عليها مختلف وهو وأمثاله، واملذل واملعز
الصفات ِقَدم معنى يكون فقد الصفات. ببقاء الصفات ِقَدم مع أحد يقل لم أنه والعجيب

رضورة.91 البقاء يتضمن الِقَدم وأن املايض، يف ِقَدمها فقط وليس املستقبل يف بقاءها
والحجج والعقلية. النقلية الحجج من عديد عىل يعتمد فإنه الخلق أو الحدوث حكم ا أمَّ
نقلية حجج ولها الضد إىل تنقلب متشابهة ظنية أنها إىل باإلضافة األمر حقيقة يف النقلية
السمع صحة فإن يقني وهي اإلنسانية الحرية بموضوع الرتباطها نظًرا أنها إال مضادة،
نقلية أدلة فهناك ذلك ومع العقل.92 يقني إىل النقل ظن ويرد العقل، صحة عىل تُقاس
شبهة ال الذي الخالص بالوعي متفردة الذات وتجعل وخلقها، الصفات حدوث تثبت عديدة
الحكم إثبات يف النموذجية الصفة وهي هللا، علم أن عىل الحجج هذه وتفيد شائبة. وال فيه
ويُقاس اإلنسان، لقدرات طبًقا ويتغري العالم، يف يتحقق بعدي، تجريبي علم نفيه، أو
حجة إىل ذلك تحول وقد الفقه.93 أصول يف واملنسوخ» «الناسخ يف اتضح ما وهو عليها،

وكذلك وسيبرص، سيسمع بمعنى بصريًا، سميًعا يزل لم هللا إن قال أنه الهذيل أبي عن الكعبي حكى 91

سيكون ذلك أن بمعنى ناهيًا، آمًرا معاديًا مواليًا معاقبًا مثيبًا رازًقا خالًقا محسنًا رحيًما غفوًرا يزل لم
وشاء سيكون الذي الوجه عىل سيكون بما األزل يف الباري الهيصم: ابن وقال ص٧٩). ج١، (امللل،
حادثة بإرادة يخلق الذي الوقت يف يخلق ملا ومريد جهًال، علمه ينقلب فال معلوماته، يف علمه لتنفيذ
واملخلوق والخلق واملحدث، اإلحداث بني الَفرق وهو يحدث، حتى «كن»، بقوله: يحدث ما لكل وقائل

ص٢٠-٢١). ج٢، (امللل،
السمع صحة ألن يمكن ال املسألة هذه عىل بالسمع االستدالل «إن الجبار: عبد القايض يقول ذلك ويف 92

مع اليشء مجرى يجري عليها فاالستدالل عليها، السمع صحة تنبني مسألة كل املسألة، هذه عىل تنبني
عدًال القديم نعلم لم ما ألننا املسألة هذه عىل موقوفة السمع صحة إن … يجوز ال مما وذلك نفسه
عدله، نعلم لم عنها واستغنائه القبائح بقبح عالم أنه نعلم لم وما السمع، معرفة يمكننا ال حكيًما
يصح فال املسألة هذه عىل السمع ترتب فقد القبائح، بقبح علمه نعلم لم لذاته عامًلا كونه نعلم لم وما

ص١٩٣–١٩٥). (الرشح، عليها» بالسمع االستدالل
أَْخبَاَرُكْم﴾، َونَبْلَُو اِبِريَن َوالصَّ ِمنُْكْم اْلُمَجاِهِديَن نَْعَلَم َحتَّى ﴿َوَلنَبْلَُونَُّكْم ُهَو﴾، إِالَّ إَِلَه ﴿َال مثل: وذلك 93

الفصل، ص٢٨١–٢٨٤؛ (الرشح، َضْعًفا﴾ ِفيُكْم أَنَّ وََعِلَم َعنُْكْم هللاُ َف َخفَّ ﴿اْآلَن تَْعَملُوَن﴾، َكيَْف ﴿ِلنَنُْظَر
علم له ليس وقالت األزلية الصفات املعتزلة نفت لذلك ص١١٥–١١٩). االنتصار، ص١١٩–١٢٤؛ ج٢،
قالت ص١١٤). (الِفَرق، صفة وال اسم األزل يف له يكن ولم برص، وال سمع وال حياة وال قدرة وال
وسائر والحياة والقدرة العلم النجار محمد بن الحسني ونفى ص٣٣٤). (الِفَرق، الصفات بحدوث

(ص٢٠٨). األزلية الصفات
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حادث. فالعلم حادث، واملعلومات باملعلومات، يتعلق دام فما العلم. حدوث إلثبات عقلية
كان فإذا الصفات. تشبيه من الذات تنزيه التنزيه، الحرصعىل ذلك عىل الدافع يكون وقد
يف موضوع أو الشعور يف ثابت مضمون أي عن تعرب ال خالصة شعورية حالة التنزيه
ثَمَّ وِمْن قبليٍّا، ال بعديٍّا علًما يكون الخارجي العالم بهذا علم كل فإن الخارجي، العالم
عام شعور هناك كان بأنه القول يمكن وباملثل كذلك. بعديٍّا علًما بها الشعور علم يكون
وأظهر به علم الخلق حدث فلما معه، يشء وال كان الفردي، للشعور مطلقة صورة وهو
كانت وملا عليها. سابقة ال لألشياء تابعة الفعل اسم أي الصفة تكون وبالتايل فيه، قدرته
العلم حادثة. أي مثلها مخلوقة وتكون املخلوقة لألشياء تابعة فالصفات مخلوقة األشياء
قبل األشياء وجود من بد وال بيشء، قدرة إال تكون ال والقدرة بيشء، علًما إال يكون ال
يكون كيف إذ األشياء. وجود بعد حادثني والقدرة العلم كان ثَمَّ وِمْن والقدرة، العلم وجود
بأن عالم هللا خالص. بعدي علم هو بل قبليٍّا يكون ال العلم حادثًا؟ واملعلوم قديًما العلم
جهًال كان عامًلا يكن لم وإن جهًال كان به عامًلا أن األزل يف وهو هذا قبل ُوجد قد العالم
السابق العلم بني الجمع يصعب ولكن حادث.94 فعلمه عامًلا اآلن وكان عامًلا يكن لم وإن
يدل مما املحل نفي مع الحادث العلم إثبات أو بعدها، الحادث والعلم األشياء كون عىل

محدث بعلم ولكن وجودها، قبل كلها باألشياء عامًلا هللا يكون أن يجوز صفوان. بن جهم حجة هذه 94

كونها قبل باألشياء هللا علم إثبات يف جهم مقالة يف االضطراب ويظهر ص٢٦٩). ج١، (مقاالت، بها
ج١، (مقاالت، هللا غري مخلوق والقرآن هللا. غريه وهو به فعلم به أحدثه محدث هللا علم بها. محدث بعلم
ال محل. يف ال للباري حادثة علوم جهم أثبت ص١٢٦). االنتصار، ص١٦٤؛ ج٢، ص٣١٢؛ ص٢٦٩،
املعلومات تتجدد وإذ حادثة. الرب علوم ص١٣٠). ص١٢٨، ج١، (امللل، خلقه قبل اليشء يعلم أن يجوز
املعلومات تعاقب حسب العلوم تتعاقب ثم الحادثة املعلومات يعلم بها متجددة علوًما الباري يحدث
اجتماعية إنسانية مصلحية وليست منطقية صورية األشاعرة ردود ومعظم عليها. متقدمة وقوعها يف
أي وتمويهات، خياالت بأنها جهم مواقف وتوصف ص٢١٥–٢٢١). النهاية، ص٩٦–٩٩؛ (اإلرشاد،
وجهم املعتزلة ويشارك عليه. األشعري ردود وكذلك ص٨٠–٨٤). (الغاية، انفعالية خطابية ردود أنها
غري هللا أن أي كونها، قبل األشياء يعلم ال هللا إن قوله: يف املعتزلة شيوخ أحد الفوطي عمر بن هشام
الفصل، ص٤٣؛ ج١، امللل، ص٩٠؛ (االنتصار، لها) الخيَّاط وتصحيح الراوندي ابن (رواية علم ثم عالم
صربة. بن هللا عبد بن ومحمد الحكم بن هشام مثل الرافضة بعض أيًضا ويشاركهم ص١١٨). ج٢،
البعض وعند ص١٦١). ج٢، (مقاالت، العلم خلق حتى نفسه يعلم هللا يكن لم الروافض بعض فعند
قادًرا وال عامًلا ال يزل لم هللا العلم. فعل حتى نفسه يعلم يكن لم وأنه يفعل بمعنى يعلم هللا أن اآلخر
ص٣٣٥). الِفَرق، ص٢٦٦–٢٦٨؛ ج١، (مقاالت، يكون أن قبل يكون ما يعلم ال بصريًا، وال سميًعا وال
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مبغى أو الوحي علم وهو وبعدي، قبيل استقرائي، استنباطي علم عن الشعور بحث عىل
التجريبي، البعدي العلم طبيعة عن كشفه يف الحادث العلم أهمية تكمن إنما اإلنسان.
فتجدد والتحجر. القطعية يف يوقع مما ثبات أو وقوف دونما باستمرار وتجدده وتقدمه
العلم تصور هو الصفات بخلق القول عىل الدافع كان العلم. تقدم معاني أحد هو العلم
األشياء من يبدأ الذي االستقرائي العلم وهو املوضوع، عىل وجوده يف تاٍل مكتسب أنه عىل
الجدل وهو الحس، خالل من الذهن إىل العالم ومن الداخل، إىل الخارج ومن العقل، إىل
العلم وسيلة التماس باالنفصال. العلم من درايًة أكثر باالتصال والعلم املعرفة. يف الصاعد
الثرى تحت ما املعبود فيعلم ووسيلته، العلم لغة حينئٍذ النور ويصبح التجريد، من أكثر
عن التعبري ويف األبطال أفالم يف أحيانًا يحدث كما األرض إىل الذاهب منه املتصل بالشعاع
كالنور والشعاع النافذ. بالشعاع باألشياء باالتصال املعبود يعلم والشياطني. الجن معرفة
وخلقها الصفات حدوث يتحول وقد الفاقع.95 التجسيم عن ابتعاًدا مماس، وغري مماس
لحدوث طبيعية نتيجة الصفات حدوث يكون قد أو وخلقها، الذات حدوث إىل التجسيم يف
وضعه فيمكن الكائنات خلق بعد لنفسها الصفات خلق الذي هو هللا بأن القول ا أمَّ الذات.

التشخيص.96 حساب عىل

ولوال األرض، عمق يف الذاهب منه املتصل بالشعاع الثرى تحت ما هللا يعلم الحكم بن هشام عند 95

عىل محال الشوب وأن شعاعه وهو يشوب بعضه إن وقال هنالك. ما درى ملا هناك ما وراء ملا مالمسته
عىل األشياء يعلم هللا إن آخرون وقال ص٢٢٧). ص٦٦-٦٧، الِفَرق، ص١٠٣؛ ج١، (مقاالت، بعضه
بعلم عالم تعاىل أنه الحكم بن هشام وعند ص١٦٨). ج١، (مقاالت، يماسه ال ما يعلم وقد املماسة،
يكن لم أن بعد يعلم هللا ص١٦٢). ج٢، ص٢٦٨؛ ص١٠٤، ج١، مقاالت، ص١٨٣؛ (الرشح، محدث

ص٦٧). الِفَرق، ص٢٦٣-٢٦٤؛ ج٢، (مقاالت، عامًلا
لنفسه ذلك خلق حتى بصري وال عليم وال سميع غري يزل لم هللا أن الرافيض أعني بن زرارة يرى 96

(األصول، مقدورها عىل قادًرا حدوثها يكن لم حادثة قدرة مقدور كل يف هلل إن وقال ص٣٣٥). (الِفَرق،
ال وإنه ص١٠٥). (األصول، حياة لنفسه أحدث حتى حيٍّا يكن لم وأنه حادثة، حياته وأن ص٩٣).
قبل األشياء يعلم ال وإنه حادث، علمه وإن ص٩٦). (األصول، له سمًعا لنفسه يخلق حتى اليشء يسمع
قدرته حدوث هللا علم حدوث يف الحكم بن هشام عىل وزاد ص٢٣). الِفَرق، ص٩٩؛ (األصول، حدوثها
بصريًا وال سميًعا وال حيٍّا وال قادًرا وال عامًلا الصفات هذه خلق قبل يكن لم وأنه صفاته، وسائر وحياته
واملجسمة والكرامية والرافضة والجهمية املعتزلة أنكرت ص١٣٦). ج٢، (امللل، متكلًما وال مريًدا وال
فعلم. عالم غري كان وأنه محدث هللا علم كونها. قبل باألشياء عامًلا يزل لم هللا بأن القول والقرامطة
غريه عىل إطالقه يجوز بوصف يوصف ال مريد أو عالم أو حي أو يشء بأنه يوصف ال حادث علمه
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والبرص السمع حدوث يثبت كما العلم مع بالتبعية والحياة القدرة حدوث ويثبت
اإلرادة، خاصة حدة، عىل كل واإلرادة، الكالم حدوث يثبت ولكن العلم. مع بالتبعية أيًضا
به ألن نظًرا الكالم حدوث يثبت ذلك ومع القرآن. خلق يف موضوعه سيأتي الكالم ألن نظًرا
غري من ونهي أمر وبه بعد. تُخَلق لم وأشخاص أشياء عن ويتحدث مىض.97 عما إخباًرا
الحفاظ يمكن حتى حادث إذن فالكالم يكن. لم أن بعد ناهيًا آمًرا صار حتى ومنهي مأمور
واالنفعاالت العواطف جميع عليه تعلق ومشجبًا للحوادث محالٍّ تكون أن من الذات عىل
أنه ال هللا بذات له شأن وال املحفوظ املدون املقروء املسموع كالمنا هو إذن الكالم اإلنسانية.
الذات حماية هو الصفات بخلق القول عىل الدافع أن يبدو وهنا منه. إلينا مرسل عنده، من
وصفات التنزيه صفات بني تشابه شبهة رفضكل أي التنزيه، عىل حرًصا تشبيه، كل من
ثم حادثة، وأصبحت التشبيه، حساب عىل وضعت واحدة، الصفات كانت وملا التشبيه.
هللا فيصبح الذات، حدوث إىل الصفات حدوث يتعدى وقد التنزيه.98 عىل حرًصا نُفيت

ذاته. يف بل صفاته يف فقط ليس للحوادث محالٍّ
هللا إرادة كانت فلو اإلنسانية. الحرية عن الدفاع فهو اإلرادة، خلق إثبات عىل الدافع ا أمَّ
والختياره ألفعاله اإلنسان خلق ينتفي وبالتايل خلقها، قبل املرادات بجميع لتعلقت قديمة
بد ال اإلرادة؟ عن املراد يتأخر فكيف معها، املراد لكان قديمة اإلرادة كانت لو الحر.

عامًلا يزل لم الباري يكون أن الروافض أنكرت ص١٢٦). (االنتصار، مريد عالم، حي، موجود، كيشء
قبل يكون ما يعلم ال هللا ص١٦٠). ج٢، ص٢١٨؛ ج١، (مقاالت، محدث والعالم محدثة الصفات قادًرا.
الجاحظ) عن (رواية العلم بحدوث الروافض قالت ص٨). (االنتصار، علم ثم عالم غري كان يكون. أن

ص١٠٣). (االنتصار،
خلق قد يكن ولم نَْعَليَْك﴾ ﴿اْخَلْع أو بعد، نوًحا خلق قد يكن ولم َقْوِمِه﴾ إَِىل نُوًحا أَْرَسْلنَا َّا ﴿إِن مثًال: 97

ص٩٠). (األصول، حادث هللا كالم بأن وقالت األزلية الصفات جميع املعتزلة نفت وقد بعد، من موىس
يفعل لم ألنه فعله أو أزلية صفة الكالم ليس املعتزلة. كسائر األزلية هللا صفات عبَّاد بن معمر وأنكر
ص١٥٢). (الِفَرق، صفة أو هلل فعًال وليس فيه الكالم حل الذي الجسم فعل القرآن األعراض. من شيئًا
الصفات حدوث فاألوىل الباري، بذات الحوادث بقيام والقول عام، بوجه املشبِّهة موقف هو هذا 98

بإرادة حدث الكرامية عند ص١٦٢). ج٢، مقاالت، ص١٤–١٧؛ ج٢، (امللل، واإلرادة القدرة خاصًة
السنة أهل ويضع ص٧٤-٧٥). ص٥٥–٥٧، (االقتصاد، للحوادث محل فهو ذاته، يف حدثت حادثة
يجعل لذلك ص٢٢٩). (الِفَرق، للحوادث محالٍّ هللا يجعل الصفات بحدوث فالقول املشبِّهة. مع املعتزلة
كونه استحالة بيان يف واإلرادة العلم بحدوث قال من عىل ا ردٍّ الذات أوصاف يف داخًال ذلك الغزايل

ص٤٣-٤٤). (االقتصاد، للحوادث محالٍّ سبحانه
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فإنه «كن» فعل ا أمَّ محال. وكالهما ذاته، يف حدوثها أو محل غري يف إرادة حدوث من
القدرة أو اإلرادة ِقَدم إثبات خطورة قديمة. إرادة أي عن يعرب ال حادث، صوت مجرد،
ال فإنه والكالم، العلم بِقَدم قيل لو حتى اإلرادة. وحرية األفعال بخلق اصطدامها هو
اإلرادة كانت لو اإلنسان. بأفعال لتعلقهما نظًرا واإلرادة القدرة بحدوث إال القول يمكن
الضدين اجتماع إىل ذلك وألدَّى االختصاص، دون العموم عىل باملرادات لتعلقت قديمة
من أقوى قديمة تظل اإللهية اإلرادة ألن الحر؛ اإلنساني واالختيار األفعال حرية هدم وإىل
الحادثة، اإلرادة عىل املسيطرة هي القديمة اإلرادة أن كما الكسبية. الحادثة اإلنسان إرادة
الخري لكان أزلية اإلرادة كانت لو وكسبه.99 اإلنسان فعل عىل اإللهية تسيطر وبالتايل
حق يف قبيح وذلك والظلم، والعدل والرشية بالخريية موصوًفا املريد فيكون مرادين، والرش

بإرادة هللا إلرادة تشبيه هذا أن السنة أهل وعند القديمة. اإلرادة ونفي الحادثة باإلرادة املعتزلة قالت 99

(الِفَرق، محل يف وإرادتنا محل يف ال إرادته تحدث إرادتنا. جنس من حادثة بإرادة مراده يريد أنه الخلق
مريد والباري حادثة، بإرادة املعتزلة قالت بِقَدمها. قال الذي بًرشا املعتزلة كفرت لذلك ص٢٢٨-٢٢٩).
ا رشٍّ وال خريًا يكن لم وما يكون، لئال ا رشٍّ منها كان وما خريًا منها كان ما خلقها. إىل قاصد ألفعاله
وكراهته إرادته تقديم ويجوز يكرهها. وال يريدها ال فالرب املباحات، وهي محظوًرا وال واجبًا وال
اإليجاب وخصصوا املراد، توجب الحادثة اإلرادة منهم: القدماء قال وأزمان. بأوقات العباد أفعال عىل
باإليجاب يريدوا ولم توجب ال فإنها الغري فعل وإرادة حقنا يف العزم ا أمَّ لنفسه. الفعل إنشاء إىل بالقصد
فلو السبب. بواسطة املقدور توجب القدرة فإن تولد ال واإلرادة التولد. إيجاب وال واملعلول العلة إيجاب
وشاركت ص٢٤٨–٢٥٠). (النهاية، قادرين حصول ولزم سببني إىل املراد استند بالسبب اإلرادة كانت
مع للحوادث محل فهي ذاتها، يف حدثت إنها قالت ولكنها اإلرادة، بحدوث القول يف املعتزلة الكرامية
وشارك ص٧٤-٧٥). ص٥٥–٥٧، (االقتصاد، الحدوث عن الذات تنزيه الصفات حدوث من الغاية أن
هللا إرادة الكرامية عند للفيض، استعداًدا بذاتها قائمة حادثة بإرادة القول يف والكرامية املعتزلة الفالسفة
الحوادث بقدرته يقدر ص٥٢). (الغاية، ذاته يف حادثة بإرادة مريد ص١٠٣). (األصول، ذاته يف حادثة
يف هلل املقدرة الحوادث تلك حلول واملرئيات للمسموعات وإرادته وأقواله للعرش. مالقاته وهي الحادثة
بإرادة هللا إرادة تشبه وهي ص٧). (الِفَرق، واإلدراك واإلرادة القول حدوث ص٩٣-٩٤). (األصول، ذاته
(الِفَرق، للحوادث محل فهو لذلك فينا، إرادتنا تحدث كما حادثة وأنها إرادتنا، جنس من وأنها عباده،
وال عامًلا يكن لم الخلق يخلق أن قبل فالباري الصفات. نفي يف املجسمة بعض وتشارك ص٢٢٩).
اليشء فكان تحرك اليشء كون أراد إذا حركته. وإرادته أراد ثم مريًدا، وال بصريًا وال سميًعا وال قادًرا
املرجئة بعض أن والعجيب ص٢٦٢-٢٦٣). ج١، (مقاالت، غريه الحركة وليست تحرك، أراد معنى ألن
كما التشبيه. يف الوقوع من خوًفا والرؤية والقدرة العلم نفى فقد األزلية. الصفات ينفي شمر أبي مثل
بِقَدم القول ويرجع اإلنسانية. الحرية عىل حرًصا الذات صفات من أنها أو اإلرادة ِقَدم حزم ابن يرفض
األسماء يف االشتقاق يجوز وال مريد، أنه أو إرادة له أن عىل ينص لم هللا أن منها أخطاء، عدة إىل اإلرادة
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تصور هو عمله يمكن ما أقىص إن رش. الرش ومريد خري الخري مريد ألن وذلك القديم،
الصفات تجمع وقد ذات.100 صفة القدرة كانت إذا فعل صفة وجعلها محل. يف ال اإلرادة
واملستحيل، واملمكن بالواجب يتعلق فالعلم واحدة. حجة يف واإلرادة، والقدرة العلم الثالث،
األعم، هو فالعلم املمكنات. من باملتجدد إال تتعلق ال واإلرادة باملمكن، إال تتعلق ال والقدرة
بالقدرة بل العالم، بحدوث فقط القدرة تتعلق وال خاصة. واإلرادة عموًما، أقل والقدرة
الشعور أفعال وبحرية والقبح بالحسن مرتبطة أنها أي والكفر، واملعايص الرشور عىل
ويكفي األفعال. صفات عىل حتى الصفات حدوث تعميم ويمكن والخارجية. الداخلية
منه الصريورة إىل أقرب حينئٍذ الحدوث ويكون حدوثها يثبت حتى الصفات ِقَدم نفي

َلُه يَُقوَل أَْن َشيْئًا أََراَد إِذَا أَْمُرُه ََّما ﴿إِن بدليل: يزل لم املراد لكان تزل لم اإلرادة كانت ولو والصفات.
اإلرادة تكون وكيف الِقَدم، تعني ال فاإلرادة ،﴾ اْلُعْرسَ ِبُكُم يُِريُد َوَال اْليُْرسَ ِبُكُم هللاُ ﴿يُِريُد َفيَُكوُن﴾، ُكْن

ص١٥٥–١٥٧). ج٢، (الفصل، حادث؟ وهو مرادها والخلق خالقة، وهي قديمة،
ص٩٠، األصول، ص٢٤٤-٢٤٥؛ (النهاية، محل يف ال حادثة بإرادة مريد هللا البرصة: معتزلة وعند 100

وال قبله ال فيه حدث الذي الوقت يف حادث العالم املعتزلة: عامة وعند ص٥٠-٥١). املعالم، ص١٠٣؛
املعايص أن وعندهم ص٥٥–٥٧)، (االقتصاد، العالم حدوث فاقتضت محل، يف ال حادثة إلرادة بعده
ص٥٢؛ الغاية، ص٧١؛ اإلرشاد، ص٥٨؛ (االقتصاد، لها كاره هو بل إرادته، بغري حادثة والرشور
واحدة إرادة تتعلق وال محل، يف ال حادثة بإرادة مريد الباري البرصة، املعتزلة عند ص٤٤٠). الرشح،
ال اإلرادة محل. يف ال بذاتها قائمة اإلرادة املعتزلة عموم وعند ص٦٨–٧١). ص٦٤، (اإلرشاد، بمرادين
ص٤٣٤-٤٣٥). (الرشح، جسم يف تحل إرادة وال جسم فالقلب لإلرادة، محالٍّ ليس القلب لها، محل
فيها وتابعه ذلك أحدث من أول وهو بها، مريًدا الباري يكون لها محل ال إرادات الهذيل أبو وأثبت
ج٢، (امللل، والبهشيمة الجبائية وكذلك ص١٠٣). (األصول، املعتزلة برصية أيًضا بها وقال املتأخرون
ال أو غريه يف أو القديم ذات يف حالة تكون أن ا إمَّ فاإلرادة ص١١٥-١١٦). ص٧٥، ج١، امللل، ص١١٤؛
يبَق فلم جماًدا، أو حيٍّا غريه يف يجوز وال للحوادث، محالٍّ كان وإال ذاته يف تكون أن يجوز ال محل، يف
برش إال الفعل صفات من مريد أيًضا املعتزلة وعند ص٤١٧–٤٥٢). (الرشح، محل يف ال تكون أن إال
مريًدا يزل لم يُقال أن يجوز ال عبَّاد وعند معصية. دون لطاعته مريًدا يزل لم هللا أن فزعم املعتمر. بن
اإلرادة املرييس: برش وعند ص١٧٦). ج٢، (مقاالت، الفعل صفات من مريًدا ألن مريد غري يزل لم أو
ص٧٨). ج٢، (مقاالت، بالطاعة األمر وهي فعل وصفة يشء، كل عىل اإلرادة وهي ذات، صفة رضبان:
األوىل فعل، وصفة ذات صفة وجهني: عىل وهي أفعاله، من فعل هللا إرادة أن برش عن الكعبي وحكى
قديمة األوىل والسامع: السميع بني املعتزلة بعض فرق وقد ص٩٧). ج١، (امللل، حادثة والثانية قديمة

حادثة. والثانية
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استثناء بال كلها الصفات ِقَدم نفي يف الحاسمة الحجة ولكن اللحظة.101 ويف الخلق إىل
الصفات بِقَدم فالقول قديمة. وصفات قديمة ذات أكثر، أو قديمني وجود استحالة هو
االشرتاك يستحيل مخلوقة.102 الكائنات ألن مستحيل وهذا الكائنات، بِقَدم القول يستتبع
واالشرتاك بالصفة، املماثلة تقع حني يف بالِقَدم تنفرد فالذات الِقَدم، يف والصفات الذات بني
الِقَدم إثبات ألن الصفات بِقَدم القول يستحيل الصفات. سائر يف االشرتاك يوجب صفة يف
الصفات بحدوث القول إن الرشك.103 يف رصيح وقوع وهو إللهني، إثبات العلم ِقَدم ثم
يف الفالسفة تقول كما القدماء بتعدد القول من والخوف الوحدانية عىل الحرص عن ناتج
التمانع. لداللة نظًرا المتنعا قديمان ُقدِّر فلو والروح.104 واملكان والزمان والعقل النفس
لقدرتني واحد مقدور استحالة عىل القائم التمانع دليل إىل يرجع الصفات حدوث فإثبات
يف االشرتاك وأن بنفسه، قديم القديم أن عىل مبنية داللة وهي مختلفتني، أو متساويتني
القادر حق من وأن بينهما، التمانع وقوع قادرين كل حق من وأن التماثل، يوجب صفة

بعض كاذب. وال صادق غري يزل لم وكذلك رازق، وال خالق غري يزل لم هللا أن الجبائي عند 101

وجود عند إال سامًعا يكن ولم األزل يف سميًعا كان ص١٧٣). ج٢، (مقاالت، اإليهام فيها يقع الصفات
يف يكن لم وجد إذا املسموع إدراك من تمنعه به آفة ال حيٍّا كان أنه بمعنى سميًعا يزل لم املسموع.
املسموع وجود بعد ومبًرصا سامًعا صار وإنما مبًرصا، أو بصريًا يكن لم سامًعا، أصبح ثم سامًعا األزل
(مقاالت، رازق وال خالق غري يزل لم هللا أن والبرصة بغداد معتزلة وعند ص٩٦-٩٧). (األصول، واملرئي
وال يد وال توهم وال معرفة وال صفة عليه يقع ال أنه الجهمية من صنف وقال ص٢٤٢-٢٤٣). ج١،
يرىض وال يغضب وال ميت وال حي وال شديد وال قوي هللا إن تقول ومتكلم. كالم وال برص وال سمع
يرفع وال يضع وال يبسط وال يقبض وال يبرص، وال يسمع وال يفرح وال يرحم وال يعجب وال يحب وال

ص٩٦–٩٨). (التنبيه،
ألن مبًرصا؛ سامًعا أو بصريًا سميًعا يزل لم هللا بأن القول يمكن ال سليمان بن وعبَّاد الهذيل أبي عند 102

ص١٥٨). ج٢، (مقاالت، العالم بِقَدم وقول الرشك يف وقوع وهذا واملبَرص، املسموع وجود يقتيض ذلك
ص١٥٢–١٦٠. «التمهيد»، يف االعرتاض هذا تفنيد الباقالني يحاول 103

يكون أن قادرين كل حق من عيَّاش بن إسحاق عند ص٢٧٨–٢٨٤. الرشح، ص٧٧–٨٠؛ الغاية، 104
مقدورهما. تغاير نعلم لم وإن قادرين كل بني التمانع صحة نعلم القايض: وعند متغايرين. مقدورهما
يف لشاركته الِقَدم يف شاركته لو ألنها القديمة الصفات املعتزلة تنفي محال. القادرين بني الواحد املقدور
سادس كوصف الوحدانية إثبات من هنا انتقل قد التمانع دليل أن وواضح ص٦٦). ج١، (امللل، اإللهية
دليل (٣) الوحدة، ثامنًا: الخالص، الوعي الخامس: الفصل انظر الصفات. ِقَدم لنفي دليل إىل للذات

التمانع.
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ويكون ممنوًعا يكون مراده يحصل لم من وأن الدواعي، توافرت إذا يحصل أن يشء عىل
يكون أن بد ال بقدرة القادر وأن بقدرة، قادًرا يكون املقدور متناهي وأن املقدور، متناهي

جسًما! يكون أن يجوز ال العالم خالق وأن جسًما،
القول عىل الدافع يكون قد لها. وقصدان للذات نزوعان والحدوث الِقَدم أن والحقيقة
كماًال أكثر فالقديم الحدوث، من قيمة أكرب اإلنساني للشعور طبًقا الِقَدم أن الصفات بِقَدم
ويف الثاني. من درجة أسبق واألول الالحق، من رتبًة أعظم والسابق الحادث، من ورشًفا
الحبيب، رؤية عىل السابق والحب القديم، والجبن العتيق، الخمر هناك اإلنسانية التجارب
يعرب بل الخارج، يف موضوع عىل عقليٍّا حكًما ليس الصفات بِقَدم فالقول القديم. والعهد
عىل الشعور وضع يعني أساًسا والتنزيه التنزيه. عىل قائمة خالصة إنسانية عاطفة عن
يعرب فإنه الخلق أو الحدوث ا أمَّ القيم. سلم إىل بالنسبة أحكام وإصدار الرشف مستوى
املايض، من حضوًرا أكثر والحارض القديم، من أفضل فالجديد إنساني. مطلب عن أيًضا
فإن هللا نحو قصًدا القديم كان إذا التقليد. من أفضل واإلبداع التبعية، من أفضل والخلق
وآثرت القديم السلطة آثرت القصدين. بني توتر والشعور اإلنسان. نحو قصًدا الجديد
وجذوره الزمان يف المتداده القائمة السلطة لتثبيت دعامة خري فالقديم الجديد، املعارضة
لألمر والتسليم والخمول الرتابة من بدًال املعارضة إلثبات وسيلة خري والجديد التاريخ يف

الواقع.105

وصريورة؟ تحول الصفة هل (6)

تجمع متوسطة حلول ثم أفعال، وردود أفعال كلها الصفات أحكام التعارضيف أن ريب ال
مستقلة موضوعات عن تعبريًا منها أكثر تاريخية مواقف فهي املتناقضني. الطرفني بني
خالل من أيًضا تظهر التي البنية حيث من وليس التاريخ يف التحقق حيث من األقل عىل
السنة أهل مقابل يف طرًفا الفالسفة املعتزلة يمثل خاللها. من التاريخ يظهر كما التاريخ
مقابل يف الصفات نفي الذات، عىل زائدة الصفات مقابل يف الذات عني الصفات واألشاعرة،
إىل أقرب يكون الغالب يف فإنه الوسط الحل ا أمَّ منعها. مقابل يف الصفات وخلق إثباتها،

القديم. معنى (٢) الِقَدم، رابًعا: الخالص، الوعي الخامس: الفصل انظر 105
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من اقرتاب دون له تأييًدا تجاهه األوسط الحل يشد طرف كل الثاني، أو ل األوَّ الطرف
اآلخر.106 الطرف

خلقها بني وإثباتها، الصفات نفي بني الجمع تحاول متوسطة حلول عدة وهناك
وترتاوح اآلخر. الحل اختيار من بأفضل ليس الحلني ألحد الحاسم االختيار ألن وِقَدمها،
بتاتًا املشكلة إلغاء وبني الصفات من نوعني وتقديم الحلني بني الجمع بني الوسط الحلول
عن تكشف ولكنها األهمية، من واحد مستوى عىل كلها ليست وهي الحكم. عن والتوقف
الحلول تتشابه وقد الثبات. إىل منها والصريورة التحول إىل أقرب تكون قد الصفة أن
الرغبة جميًعا يجمعها ولكن واحد. حل من أكثر يف الِفَرق توجد حتى وتتداخل املتوسطة
البعد فيه يظهر املتبادل والجدل والخلق الصريورة من نوع إىل التقليدية املفارقة تجاوز يف

املنطقي. والجدل العقلية القسمة من بدًال متفاعلني متداخلني اإللهي والبعد اإلنساني

الفعل وصفة الذات صفة (1-6)

وصفة الذات تصف الذات صفة وحدوثها. الصفات ِقَدم بني الجمع إىل التفرقة هذه ترمي
كان وملا أفعاله.107 يف تصفه والثانية ذاته، يف الباري تصف األوىل الفعل. تصف الفعل
بذاتها الذات صلة ألن الفعل؛ صفة عىل األولوية الذات لصفة فإن الفعل، عىل األولوية للذات

ا أمَّ السداد. إىل أقرب واالقتصاد وواسطة، طرفان ثالثة، فيه «االحتماالت ذلك: يف الغزايل يقول 106

قالت كما عنها وتنوب املعاني هذه جميع تؤدي واحدة ذات عىل االقتصار وهو التفريط فأحدهما الطرفان
وذلك والقدرة والكالم العلوم من آلحادها نهاية ال صفة إثبات وهو اإلفراط طرف الثاني ا أمَّ الفالسفة.
والرأي الكرامية. وبعض املعتزلة بعض إال إليه يصل فال رس وهذا الصفات. هذه متعلقات عدد بحسب
شيئني قرب والتباعد التقارب يف درجات الختالفها املختلفات يُقال أن وهو والوسط القصد هو الثلث
يكون وإنما لذاتيهما، يختلف وال واحدة وحقيقة حد تحت يدخالن شيئني ورب … بذاتيهما مختلفني
(االقتصاد، بأنفسهما» الذوات تباين إىل راجع اختالف كل … النطق تغاير جهة من فيهما االختالف

ص٧١-٧٢).
هللا أن وأصحابه كالب بن هللا عبد وعند والزيدية املرجئة من وكثري والخوارج املعتزلة أكثر عند 107

تقتيضوجود فعل صفات وليست ذات والبرصصفات السمع ألن مبًرصا؛ سامًعا أو بصريًا سميًعا يزل لم
اآلخر البعض ويجمع ص١٥٨). ج٢، (مقاالت، يبرص وال يسمع ال بنفسه بصري سميع فهو املوضوع.
ص٢٣٢–٢٣٤). ج١، (مقاالت، بمسموع علم ومعه سميًعا هللا ويكون الفعل وصفات الذات صفات بني
والبصري والسامع السميع بني يفرق إذ ص١٨٥). ج٢، (مقاالت، الجبائي تفرقة األمر حقيقة يف وهي
ص٣٣٥). (الِفَرق، مبًرصا وال سامًعا األزل يف يكن ولم بصريًا، سميًعا األزل يف كان فيقول: واملبرص

345



(٢) الثورة إىل العقيدة من

تخارجها. عىل تدل والثانية الذات تداخل عىل تدل األوىل بأفعالها. الذات صلة عىل سابقة
موجودة ذاتية صفات األوىل لغريه. اليشء إىل تشري والثانية لذاته، اليشء إىل تشري األوىل
يف بصري سميع فالباري موضوعاتها. بوجود توجد فعلية والثانية موضوعاتها، وجود قبل
الذات بني التفرقة هو هنا التقسيم مقياس يبرص. وما يسمع ما يوجد لم ولو حتى ذاته،
كانت ملا فعل وأسماء ذات أسماء أيًضا فتصبح األسماء إىل التفرقة هذه وتمتد واملوضوع.
والصفات الذاتية الصفات بني التفرقة إثبات من وبالرغم أسماء.108 األفعال صفات معظم
هي الذاتية فالصفات الصفات. إثبات يف إمعانًا الِقَدم إىل أقرب كالهما يكون قد الفعلية
إىل األسماء تحويل هو األفعال صفات من وعديد األفعال. هي والفعلية السبع، الصفات
األفعال ضمن كانت وإذا قديمة، فهي العلم، ضمن األفعال صفات كانت فإذا فعل. أسماء
كان فإذا املتوسطة، الحلول أحد والرباعي الثالثي بني التفرقة تكون وقد محدثة.109 فهي
الخالف فإن التنزيه، فيها يسهل حيث ِقَدمها يف والحياة والقدرة العلم الثالثي خالفعىل ال

حتى عالم بأنه يوصف ال ولكن نفسه يف عالم فاهلل ذات، صفة العلم (السكاكية) الروافض بعض وعند
القسمة هذه يف أحيانًا السنة أهل ويشارك ص٢٦٦–٢٦٨). ج١، ص١٦١؛ ج٢، (مقاالت، اليشء يكون
األزل يف موجوًدا وكان سبقها أفعالها وصفات بها، موصوًفا هللا يزال وال تزل لم الذات صفات فيجعلون
صفات ا أمَّ الفعل. وصفات الذات صفات وجهني: عىل الصفات أسماء أن اعلم ص٢٦). (اإلنصاف، قبلها
والرتزيق كالتخليق الفعل صفات ا وأمَّ واملشيئة، والكالم والعلم والبرص والسمع والقدرة كالحياة الذات
يحمل التفرقة هذه وعي طريق وعن ص١٥). (البحر، واملغفرة والرحمة واإلحسان واإلنعام واإلفضال
محدثة أفعال وهي ذات، صفة ال فعل صفة الدنيا السماء إىل فالنزول والتشبيه، التنزيه قضية حزم ابن

ص١٥٣). ج٢، (الفصل، واإلتيان املجيء مثل
عىل يدل قسم (أ) واحد): قسم الحقيقة يف والثاني ل (األوَّ أقسام ثالثة السنة أهل عند هللا أسماء 108
األزلية صفاته (ب) الصفات. من استحق ما وسائر الجميل، الجليل، اآلخر، ل، األوَّ الغني، كالواحد، ذاته
رازق، خالق، مثل: أفعاله من مشتقة أسماء (ج) األزلية. األوصاف من القسمني وكال بذاته، القائمة
يحتمل ما األسماء ومن أفعاله. وجود قبل من به موصوًفا يكن لم فعله من اشتُق اسم وكل عادل.
(الِفَرق، مًعا الفعل وإىل العلم إىل يشري اسم فهو الحكيم، مثل فعل، واآلخر أزيل أحدهما املعنيني،

ص٣٣٨).
والكالم والعلم والقدرة فالحياة الذاتية ا أمَّ والفعلية. الذاتية وصفاته بأسمائه يزال وال يزل «لم 109

صفات من ذلك وغري والصنع واإلبداع واإلنشاء والرتزيق فالتخليق الفعلية ا وأمَّ واإلرادة، والبرص والسمع
ص٨٤). (الفقه، الفعل»
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يكون قد التشبيه.110 فيها يعظم حيث واإلرادة، والبرصوالكالم السمع الرباعي، حول ينشأ
عن بعيدة خالصة منزهة الذات فصفات التنزيه. درجات تفاوت هو إذن التقسيم مقياس
مع وتتعامل العالم إىل أقرب ألنها بالتشبيه؛ توحي الفعل صفات أن حني يف تشبيه، كل
يف مطلقة الذات فصفات والتقييد، اإلطالق صفتي عن املقياس هذا يعرب وقد املوجودات.
يعني بل والنسبية، والتحدد التعيني هنا التقييد يعني وال مقيدة. الفعل صفات أن حني
وعرض، جوهر إىل القسمة هو املقياس يكون وقد فعل.111 يف وتبدو محل لها صفات أنها
يف جوهرية صفات اإلنسان فصفات البرشي. الذهن تكوين عن تعرب عقلية قسمة وهي
الفعل بني اإلنسانية التفرقة هو املقياس يكون وقد عرضية. صفات الفعل صفات أن حني
صفات أن حني يف كالعلم، خالصة عقلية صفات الذات صفات جميع ألن وذلك واالنفعال
يف األهمية سلم هو املقياس يكون وقد والكرم.112 الوالية مثل االنفعال عليها يغلب الفعل
صفات تكون أهمية واألقل ذات، صفات تكون أهمية األكثر فالصفات الصفات، تصنيف

سميًعا كونه يف واختلفوا وحياة. قدرة وال بعلم ال لذاته، قادر عالم حي الباري أن إىل املعتزلة ذهبت 110

بل قادًرا عامًلا يزل لم يقول الجبائي يكن لم ص١٨٠). (النهاية، مختلفة طرق عىل مريًدا متكلًما بصريًا
ص١٦٣). ص٨٧، ج٢، (مقاالت، سميًعا يزل لم

بعض وعند ص١٦٥). ج٢، (مقاالت، بعباده لطيف بل لطيف، هللا يُقال: ال سليمان بن عبَّاد عند 111

حي أنه بمعنى حياة له يقولون وال قادر، أنه بمعنى قدرة وله عالم أنه بمعنى علم هللا أن البغداديني
ج٢، (مقاالت، واإلرادة والسمع الحياة يطلق ولم والقوة العلم أطلق هللا ألن سميع؛ أنه بمعنى سمع وال
األجسام من جسم يف أي محل، إىل يحتاج ما إىل هللا كالم تقسيم يجوز الهذيل أبي وعند ص١٧٣).
ص١٢٧). (الِفَرق، محل يف ال حادث فهو كن مثل محل إىل يحتاج ال ما وإىل أعراًضا، كالمه كل ويكون
ص٩١). األصول، ص١٢٧؛ (الِفَرق، إرادتنا مثل محل إىل مفتقرة أيًضا اإلرادة البرصية املعتزلة وعند

من فيعتربها اإلسكايف ا أمَّ الفعل، صفات من واإلحسان والجود الكرم الصويف وعيىس املعتزلة يعترب 112

والصدق الحلم صفات املعتزلة يعترب كما ص١٧٢-١٧٣). ج٢، (مقاالت، مًعا والفعل النفس صفات
والرحيم الرحمن عبَّاًدا إال املعتزلة ويعترب ص١٧٣). ج٢، (مقاالت، الفعل صفات من والرزق والخلق
ا أمَّ الذات. صفات من والعالم والبصري السميع الجبائي وعند ص١٧٣). ج٢، (مقاالت، الفعل صفات من
البعض وعند ص١٨٧). ص١٦٢، ج٢، (مقاالت، الفعل صفات من فهي الدعاء، يجيب فبمعنى السميع
الثعالبة (من الشيبانية وعند ص١٣٨). ج١، (مقاالت، الذات صفات من والبرص والسمع الحياة اآلخر
(مقاالت، للفعل ال للذات صفتان والعداوة الوالية الخوارج) العجاردة (من والخازمية الخوارج) العجاردة
تزل، لم ذات صفات هي قوم فقال واملغفرة، والرحمة األمر يف الناس واختلف ص١٦٦–١٦٨). ج١،
ص١٥٠). ج٢، (الفصل، فمخلوقتان واألمر الرحمة ا وأمَّ بذاته. الرحمن العزيز هللا يزل لم آخرون وقال
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الذاتية اإلحساسات عىل الحكم يتوقف بل األهمية، عىل موضوعي حكم يوجد وال فعل،
اآلخر البعض وعند الفعل، صفات من واإلحسان والجود الكرم البعض فعند الخالصة.
ألهميتها نظًرا البعض عند والعداوة والوالية مًعا. والفعل الذات صفات من ألهميتها نظًرا
ألنها نظًرا والبرص والسمع والحياة فحسب. الفعل صفات من وليست الذات صفات من
والخلق والصدق واإلحسان الرحمة أن حني يف ذات صفات البعض عند هي أولية صفات
ومعبوًدا البرش من مخلوًقا هللا اعتبار إىل كله األمر يتحول وقد الفعل. صفات من والرزق
صفات هي الفعل فصفات هللا. عىل يخلعها واإلنسان مخلوقة، فالصفة له. بعباداتهم منهم
بالخلق التصالها مخلوقة تكون العالم يف لفاعليتها نظًرا الفعل فصفات تخليق. أي تفعيل

للذات.113 خالقة تكون العبادة وأفعال العبادة ألفعال خالقة تكون الوقت نفس ويف

املشرتكة والصفة املشرتكة غري الصفة (2-6)

فالصفة التشبيه. شوائب كل من وتخليصه التنزيه عىل الحرص عىل القسمة هذه وتقوم
الصفة أن حني يف آخر، مع اشرتاك أي تحتمل ال التي الخالصة الصفة هي املشرتكة غري
فيها أثر ال خالصة عقلية صفة األوىل وغريه. الباري عىل إطالقها يمكن التي هي املشرتكة

مادي.114 مضمون له حيس تشبيه والثانية للحس،

املفعول وجود لحظة الصفة إثبات (3-6)

والحدوث الِقَدم حكم أعطى فقد املوصوف. وجود لحظة الصفة يوجد الوسط الحل هذا
الوسط الحل هذا ويعطي الحدوث. هو والبعد الِقَدم هو والقبل والبعد. القبل بني االختيار

تذكر وال واملرزوقني. املخلوقني إىل باإلضافة ال اإلطالق. عىل رازًقا خالًقا يزل لم هللا كرام ابن عند 113

إنما العابدين، معبود األزل يف يكن ولم معبوًدا، يزل ولم واملرزوقني. الخالقني وجود عند إال اإلضافة
هي اإلنسانية الذات فأفعال ص٢١٩). (الِفَرق، له وعبادتهم العابدين وجود عند العابدين معبود صار

اإللهية. الذات لصفات املخالفة
مريد؛ أو عالم أو حي أو يشء بأنه الباري وصف عن جهم امتنع فقد صفوان. بن جهم تفرقة هذه 114

قادر، بأنه ويوصف ومريد، وعالم وحي موجود، كيشء غريه عىل إطالقه يجوز بوصف يوصف ال ألنه
ص٢١١-٢١٢). (الِفَرق، مميت محيي، خالق، فاعل، موجد،
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الصفات أحكام أوًال:

الصفات ِقَدم يف الحال هو كما عليه سابقة ال املوصوف وجود لحظة الصفة توجد «املع».
الصفات.115 حدوث يف الحال هو كما له تالية وال

الفعل وجود لحظة الصفة إثبات (4-6)

والتأثري أثره، يؤثر حتى اليشء يعلم ال فاهلل لإلرادة. فعل أنه عىل الصفات خلق يوصف قد
يكون حينئٍذ يكون ال ما يعلم وال علم، تحرك إذا حركة. واإلرادة علمه اليشء أراد إذا باإلرادة،
وهنا فيها. يريد التي اللحظة يف يعلم هللا يفعل. هللا أن تعني يعلم هللا لإلرادة. تابًعا العلم
الذهن.116 عىل ولإلرادة النظري، العقل عىل العميل وللعقل الكلمة، عىل للفعل األولوية تعطى

وأجسام بمعلومات عامًلا يزل لم فاهلل الخيَّاط). (وأحيانًا الصالحي مسلم بن الحسني رأي هو هذا 115

كونها. قبل املعلومات يثبت وال … كذا وقت يف موجوًدا يعلم يزل ولم أوقاتها. يف ومخلوقات مؤلفات
حال يف إال موجوًدا مقدوًرا يثبت ال ولكنه ومعه، وقته وقبل وقته يف اليشء عىل القدرة أن وعنده
ج٢، (مقاالت، أوقاتها يف ستكون أنها عامًلا يزل ولم أوقاتها، يف باألشياء عامًلا يزل لم فاهلل كونه.
(مقاالت، حدوثه حالة يف اليشء يعلم هللا إن بقوله جهم إىل أيًضا الرأي هذا ويعزى ص١٦٨-١٦٩).

ص١٦٩). ص١٦٤، ج٢،
اليشء أراد إذا اإلرادة. هو والتأثري أثره، يؤثر حتى اليشء يعلم ال هللا أن الروافض من فريق يرى 116

فإذا إرادة، له يحدث حتى اليشء يعلم ال فاهلل يكون، ال ما ويعلم علم، تحرك فإذا حركة، واإلرادة علمه،
وعند ص١٦١). ج٢، (مقاالت، يفعل معنى هو يعلم معنى يكون، بأن عامًلا يكون ألن اإلرادة له أحدث
يقدره حتى شيئًا يكون ال فاليشء وأرادها. قدرها إذا األشياء ويعلم نفسه يف عالم هللا الطاق: شيطان
ولكن بعالم ليس ألنه ال يعلمها أن محال ذلك وقبل وأرادها. قدرها إذا األشياء يعلم هللا بالتقدير. ويثبته
هللا ص٧١). الِفَرق، ص١٦٣؛ ج٢، (مقاالت، اإلرادة هي والتقدير يقدره، حتى شيئًا يكون ال اليشء ألن
اإلرادة يحدث حتى يعلم ال حركة، واإلرادة علمه فقد اليشء أراد إذ ويقدره. أثره يؤثر حتى شيئًا يعلم ال
وال قادر وال بعالم ليس الخلق يخلق أن قبل كان هللا املجسمة وعند ص٢٦٦–٢٦٨). ج١، (مقاالت،
معنى ألن اليشء فكان تحرك اليشء كون أراد فإذا حركة. وإرادته أراد ثم مريد، وال بصري وال سميع
ألن بيشء وليست غريه، وليست معاٍن وبرصه وسمعه وعلمه وقدرته غريه، الحركة وليست تحرك، أراد
كرام ابن وعند الصفات). إثبات إىل أقرب يكون وبالتايل غريه، حركته آخر فريق (عند الجسم هو اليشء
األزل. يف األفعال وجود استحالة مع اللغة أهل عند أفعاله من املشتقة بأسمائه موصوًفا هللا يزل لم
برازقية. ورازًقا فيه بخالقية خالًقا يزل ولم ونعمة. ورزق خلق وجود غري من منعًما رازًقا خالًقا يزل لم
حادث والخلق قديمة والقدرة إلخ. … الرزق عىل القدرة هي والرازقية الخلق، عىل القدرة هي والخالقية
هو بكالم متكلًما يزل لم قائًال، متكلًما يزل لم فاهلل والقول. الكالم بني كرام ابن يفرق لذلك بالقدرة.
حادثة حروف والقول القول، عىل القدرة هي والقائلية بقول، ال بقائلية قائًال يزل ولم القول، عىل قدرته
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

وِقَدم حدوث وإثبات، نفي (5-6)

فتنتفي الجمع. لوجه بيان دون املتقابلني الطرفني بني الجمع الوسط الحل هذا يحاول
القبول بعدم إحساًسا الوقت، نفس يف وقديمة حادثة وتكون واحد، آن يف وتثبت الصفات

املتعارضني.117 الحلني عن النفيس والريايض العقيل

حدوث وال ِقَدم ال إثبات، وال نفي ال (6-6)

تجنُّبًا املتعارضني الحلني بني يجمع ثالثًا حالٍّ تعطي أن تحاول السابقة الحلول كانت إذا
كما بينهما املعقول غري الجمع أو ا» وإمَّ ا «إمَّ متقابلني: شيئني بني حاسم اختيار يف للوقوع
اليشء إىل والرجوع مًعا الطرفني إلغاء هو املرة هذه الحل فإن السابق، الحل يف الحال هو
وإىل الجزء دون الكل إىل الرجوع وتفضيل منه، أقل هو ما إىل رده يمكن ال الذي نفسه
الصفات حدوث ورفض وإثباتها الصفات نفي فرفض العقلية. القسمة دون املوضوع
أقل املعروضني الحلني من كالٍّ بأن إيجابي حكم هو بل سلبي، حكم مجرد ليس وِقَدمها

له.118 بالنسبة الذهني واالستقرار اليشء توضيح وهو بالغرض، يفي أن من

بنفسه يعلم يزل لم يفعل، هللا معناه يعلم هللا ص٢١٩). (الِفَرق، قديم والكالم حادث فالقول فيه،
قديم. غري الفعل لكن يفعل يزل ولم

بعلم وجودها قبل كلها باألشياء عامًلا هللا يكون أن يجوز حني أيًضا جهم إىل املقالة هذه تعزى 117

ص١٦٤). ج٢، ص٣١٢؛ ص٢٣١-٢٣٢، ج١، (مقاالت، بها محدث
ج١، (مقاالت، توصف ال الصفة ألن قديم أو محدث يُقال أن يجوز ال الحكم بن هشام عند 118

الزيدية، قالت كما قديم بعلم عالم أو املعتزلة قالت كما لنفسه عالم ا إمَّ القديم أن أيًضا وعنه ص١٦٨).
ولكن حادثة، وال قديمة ال الصفات أن اآلخر البعض وعند ص١١٦). ص٨، (االنتصار، خطأ وكالهما
يستحق الصفاتية من وغريه جرير بن سليمان وعند ص٢٣١-٢٣٢). ج١، (مقاالت، بصفاته قديم هللا
بن هشام ويقول بالِقَدم. وال بالحدوث وال بالعدم وال بالوجود توصف ال ملعاٍن الصفات هذه تعاىل
ستكون بأن عامًلا يزل لم أقول وال هللا، مع أثبتها لئال باألشياء عامًلا يزل لم أقول ال الفوطي: عمرو
ما تسمية بل شيئًا، يكن ولم يخلقه لم ما تسميته يمكن وال موجود. إىل إال اإلشارة يمكن ال ألنه األشياء
بعلم وال قديم سواء بعلم ال بنفسه عامًلا يزل لم هللا أن أيًضا وله معدوم. وهو شيئًا وأعدمه هللا خلقه
أن وعنده ص٦٠). (االنتصار، الراوندي ابن رواية ضد مقالته وتصحيح عنه الخيَّاط دفاع انظر محدث.
هشام قال كما محدث بعلم وال الصفات أصحاب قال كما قديم سواء يعلم، ال بنفسه عامًلا يزل لم هللا
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الصفات أحكام أوًال:

املشكلة وإلغاء الحكم عن التوقف (7-6)

إىل يصل لن العقل ألن العقيل؛ التيه يف الدخول رفض أساًسا هو الحكم عن والتوقف
أقىص وأن البرشي.119 الذهن بطبيعة وحيًا ولكن العقل شأن من إقالًال ال مرٍض، حل
بتشبيه؛ ُمشابهة أيًضا تكون التنزيه عواطف عن بها للتعبري قسمات من العقل لدى ما
يف رغبًة الحكم عن التوقف يكون وقد البرشي. الذهن من إنسانية قسمة األقل عىل ألنها
يف نقًصا أو تقيًة ا إمَّ الحاسمة الحلول الختيار ورفًضا املتعارضة األطراف بني املصالحة
التقليد يكون الحالة هذه ويف بالتقليد، مصاحبًا الحكم عن التوقف يكون وقد الشجاعة.120
جديد، موقف إعالن بداية الحكم عن التوقف أن والحقيقة الحكم.121 عن توقًفا منه أكثر
يف نشأتها إىل املسألة إرجاع ثم أصول إىل وردها السابقة العقلية املتاهات بتجاوز وذلك
اإليهام من وبدًال اإلنسانيات، يف األوىل نشأتها إىل اإللهيات تعود حتى اإلنسانية التجربة
إىل ويعود اغرتابه عىل اإلنسان يقيض املغرتب، وجوده اإلنسان فيه يجد العالم خارج بإله

العالم. يف كوجود ذاته

والقالنيس سعيد بن هللا عبد امتنع كما ص٦٠). (االنتصار، الرافضة مشبِّهة من وأصحابه الحكم بن
اصطالحية أو رشعية غري ألفاظ استعمال من تحرًُّجا أزلية كلية أنها اتفاقهما مع بالِقَدم وصفها من
يُقال ال بعلم وكنها بعد األشياء ويعلم بنفسه عامًلا يزل لم الحكم، بن هشام وعند ص٩٠). (األصول،
ليس واألمر بعضه. أو غريه أو هو هو فيه يُقال وال توصف. ال والصفة صفة، ألنه قديم أو محدث فيه
عينه. هي وال هللا غري ليست حركة وإرادته األشياء يريد فهو حادثتان، ألنهما والحياة القدرة يف كذلك
أهل بعض موقف أيًضا وهو ص١٣٤). ج٢، (امللل، مخلوق غري وال مخلوق يُقال أن يجوز ال هللا وكالم
وال الجهمية، قالت كما غريه هي وصفاته أسماءه إن يُقال فال القطَّان. سعيد بن هللا عبد مثل السنة
قبل لزمان وال ملعاٍن ال يزل لم الباري باهلل. قائمة الصفات املعتزلة. قالت كما هو هو علمه إن يُقال
يزل لم هللا يُقال ال سليمان بن عبَّاد وعند ص٣٢٥). ج١، (مقاالت، يشء كل فوق عليه، يزل لم ما الخلق

ص١٦٧). ج٢، ص٢٢٤–٢٤٢؛ (ج١، خالق غري يزل لم أو خالًقا
يسمع فكيف قديمني كانا وإن محال، وهو للحوادث، محالٍّ كان حادثني وبرصه سمعه كان إن مثًال 119

ص٥٨–٥٩). (االقتصاد، يُرى ال واملعدوم معدوم والعالم األزل يف العالم يرى وكيف معدوًما صوتًا
عىل تسميات إطالق عىل الطائفتني التفاق الفساد غاية يف القولني اعتبار يف حزم ابن موقف هو هذا 120

ص١٣٨-١٣٩). ج٢، (الفصل، االستدالل بطريق ربهم
أن دون حق جعفر قاله ما بأن تؤمن ولكنها بالتوقف، سبابة) بن الرحمن (عبد السبابية تقول 121

ص٢٦٨). ج١، (مقاالت، شيئًا ذلك عن تصوب
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السبع الصفات ثانًيا:

السمع، الحياة، القدرة، العلم، السباعي: مقدمة، (1)
اإلرادة الكالم، البرص،

بنيصفات تفريق دون عامة الصفات كانت فقد متأخًرا. إال سبع الذاتيف صفات تستقر لم
السبع الصفات فمع وأسماء. صفات بني أو وأوصاف، صفات بني أو فعل، وصفات ذات
فيتم والعظمة، واإلنعام والجود واإلكرام الجالل مثل األسماء بعض أحيانًا األشاعرة وضع
النظري البناء استقرار وقبل واألسماء.1 الصفات بني أو واألوصاف الصفات بني التداخل
بال والحياة والبرص والسمع العلم يثبت ولكن تحىص. وال تعد ال وكأنها تظهر للصفات،
مع الذات أوصاف وتدخل نقًال. تذكر لم التي الصفات من وغريها الِقَدم ويرفض ترتيب،
مع التشبيه صفات وتتداخل الثالثي، يف القدرة تتأكد وال أسمائها، مع وصفاتها صفاتها،
األوصاف.3وتدخل مع متداخلة املتأخرة العقائد يف الصفات تظهر كما اإلرادة.2 مظاهر

ص١٣٥. ج١، امللل، 1
األمر، الرحمة، العزة، التنزل، الَقَدم، الجنب، اليد، العني، الوجه، الحياة، الِقَدم، البرص، السمع، العلم، 2
الجود، الخلق، امللك، الصدق، الرضا، العدل، السخط، املائية، األصابع، القدرة، القوة، الذات، النفس،

ص٣–١٨). ج٣، ص١١٨–١٦٩؛ ج٢، (الفصل، إلخ … الرؤية الكرم، السخاء، اإلرادة،
الكالم الرتزيق، التخليق، الفعل، املريد، الشايف، البصري، السميع، العليم، القادر، الحي، القديم، الواحد، 3

إلخ. …



(٢) الثورة إىل العقيدة من

صفات بعض وإرجاع البقاء وراء كالِقَدم محتملة صفات ضمن الذات أوصاف بعض
الوجود.4 إىل الوجه إرجاع مثل تنزيه صفات إىل التشبيه

القوة فتزيد أقل. أو ذلك من أكثر صفة عرشة اثنتي إىل السبع الصفات تزيد وقد
والتخليق الفعل أخرى: ثالث تُضاف ثم ومشيئة، إرادة إىل اإلرادة وتنفصل الثالثي، عىل
للقدرة، تكرار القوة أن والحقيقة صفة. عرشة اثنتي املجموع فيكون الكالم، عىل والرتزيق،
ال وقد التكوين.5 صفة فهي والرتزيق والتخليق الفعل ا أمَّ واحد، يشء واملشيئة واإلرادة
وصف أخرى: ثالث صفات تدخل وقد القدرة.6 يف داخلة بل مستقلة، صفة التكوين يكون
القدرة ثم بالحياة تبدأ السبع، الصفات عىل وغني قائم وهما صفتان ثم للذات الوحدانية
تدخل وقد عًرشا.7 املجموع ويكون الرباعي، يف العلم ويدخل الثالثي يف إرادة تدخل ثم
مع وأحد واحد إىل الوحدانية وتنفصل باٍق، قديم، موجود، مثل: الذات أوصاف بعض
كصفة اإللهية صفة تظهر مرة وألول صفة.8 عرشة اثنتي املجموع ويكون الذات صفات
يدخل وبالتايل الذات؟ وصف إدراك يمكن هل سؤال: أُثري ما فإذا الثمانية.9 عىل زائدة
رؤى بل عقلية تصورات ليست الصفات وكأن السادسة الحاسة وافرتاض الرؤية موضوع
واإلرادة والعلم الحياة وتظهر اإلحصاء، يضطرب اإلصالحية الرسائل بعض ويف عينية.
بزيادة والسمع، والبرص، الكالم، مثل: السمعية، الصفات ثم والوحدة، واالختيار والقدرة
املجموع ويكون األفعال، حرية يف االختيار ألهمية نظًرا الذات أوصاف من والوحدة االختيار
أو أكثر أم ثماٍن هل السادس، القرن يف الصفات عدد مسألة مرة ألول وتظهر تسًعا.10
إحصاء وكأن التشبيه، رفض يف واملقادير املخصصات ونفي التخصيص معرض يف أقل،

ص١٣٥-١٣٦. املحصل، 4
(النسفية، الكالم الرتزيق، التخليق، الفعل، املشيئة، اإلرادة، البرص، السمع، القوة، الحياة، القدرة، العلم، 5

ص٧٦). (النسفية، املشيئة بمعنى القدرة ص٧٥–٧٧).
ص١٨٤. الطوالع، ص٥٩؛ الكفاية، ص٨٦–٩٠؛ النسفية، ص١٣٥؛ املحصل، 6

متكلم. بصري، سميع، عالم، مريد، قادر، حي، واحد، غني، قائم، 7

ص١٨). (اإلنصاف، باٍق بصري، سميع، متكلم، مريد، قادر، عالم، حي، أحد، واحد، قديم، موجود، 8

ص١٠٧–١٠٩. النهاية، 9
ص٣٣–٤٨. الرسالة، 10
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السبع الصفات ثانيًا:

الذهني والتصوير العقيل التجسيم من نوع بإدخال وذلك التشبيه من نوع الصفات
للساكن.11

واإلحصاء، العد غاب ما إذا خاصًة أقل، أو خمس سبع، من أقل الصفات تبدو وقد
وتختفي والبرص، والسمع والكالم واإلرادة العلم وأهمها مسائل من بها وما صفة كل وبقيت
ثم والبرص، والسمع، والحياة، والعلم، القدرة، خمًسا: الصفات تكون قد والحياة. القدرة
الكالم؟ فلماذا األفعال، بحرية لتعلقها العدم يف اإلرادة كانت فإذا العدل. يف اإلرادة تدخل
تذكر ال وقد العدل.12 نظرية يف القدرة ألهمية كامًال الثالثي يف العلم القدرة وتتصدر
الكالم، القدرة، العلم، اإلرادة، مثل الحياة وإسقاط فقط، منها بضع بل كلها، الصفات

اإلدراكات.
بها.13 العلم إثبات يمكن معنوية صفات أنها عىل السبع الصفات تظهر مرة وألول
صفات السبع الصفات ى تَُسمَّ وقد إحكامها.14 يتم حتى األزلية الصفات مسألة وتظهر
الصفات.15 إلثبات تأكيًدا معنوية كصفات ثانية السبع الصفات إثبات يذكر ثم املعاني
وأحوال، ومعدومات، موجودات، أربعة: فاألشياء األحوال. إلثبات املعنوية الصفات وتثبت
السبع لصفاتها كمطالب الست الذات أوصاف وضع وهو مطلب، صفة ولكل واعتبارات.16
سبعة واحدة لكل السبع املعاني فصفات املمكنات، بجميع التعلق وهو سابع مطلب وزيادة
الصفات تنقسم وقد مطلبًا.17 وأربعني ثمانية الجملة وبالتايل ستة، فلها الحياة إال مطالب
اإلرادة مثل الصفات وسائر والحياة والعلم كالقدرة أفعال عليها تتوقف صفات قسمني: إىل

والتكوين).18 واالستواء البقاء (مع والكالم والبرص السمع ثم

ص٩٣-٩٤. التحقيق، ص١٠٦–١٠٩؛ النهاية، 11
ص٥٢٧–٥٦٣. ص٤٤٠–٤٤٧، ص١٥١–١٧٥، الرشح، 12

ص٥٢–١٣٣. الغاية، ص٦١. اإلرشاد، 13
ص٩٠–٩٣. األصول، 14
ص٢-٣. السنوسية، 15

شطرنج. لعبة أو متقاطعة كلمات موسيقية كراٍس مجرد األمر يبدو وبالتايل ص٦٣–٦٥. الكفاية، 16
املمكنات، بجميع متعلق واحد بالنفس، قائم للحوادث، مخالف باٍق، قديم، موجود، العلم، مثًال: 17

ص٥-٦). (الجامع، السبع الصفات باقي يف وهكذا
ص١٦٦–١٨٤. الطوالع، 18
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

بناء دون إحصاء مجرد كان األمر وأن الرتتيب، يف وعي هناك يكن لم أنه ويبدو
وكانت التقديم.19 طريقة عن النظر برصف املدح وكيل مدًحا، األمر كان محكم. نظري
دين كل تاريخ يف مرت كما دقيقة مصطلحات إىل تتحول أن قبل خالصة إنشائية العبارات

املسيح.20 عقائد إىل املسيح ألقاب إىل املسيح تعظيم من مثًال املسيحية العقائد يف
مانًعا، جامًعا ليس أنه إال القدماء، عند شيوعه من بالرغم باعي السُّ التقسيم وهذا
البقاء أو األلوهية مثل الرباعي أو الثالثي من جزءًا تكون أن دون غريه صفات معه فتدخل
السباعي ويدخل ثامنة.21 مستقلة كصفة القدماء فيها أفاض التي التكوين أو العدم أو
الحالة هذه ويف هللا.22 عىل يستحيل فيما الذات أوصاف دخلت كما هللا عىل يجب فيما
صفة وكل املستقر. الرتتيب يتبع أو ترتيبها يختلف قد للمعاني صفات سبع هناك تكون
بجميع يتعلقان والكالم والعلم باملمكنات، لتعلقهما مًعا واإلرادة القدرة فتضم متعلق. لها
والحياة املوجودات، بجميع يتعلقان والبرص والسمع واملستحيالت، واملمكنات الواجبات
وتعلق واإلرادة، القدرة مثل تأثري تعلق أنواع، ثالثة عىل إذن املتعلق بيشء.23 تتعلق ال
مع العلم تعلق الكالم. تعلق مثل داللة وتعلق والعلم، والبرص السمع تعلق مثل انكشاف
وأسماء فعل أسماء أنها عىل الصفات تثبت لذلك بمفرده.24 الكالم وتعلق والبرص، السمع

املدَّاح يفعل كما أو ترتيب أو نظام دون الرشائية قدرته إظهار يف الحرب غني يفعل كما وذلك 19

واملداهن. واملنافق
هذه عرض أجل من La Phénoménologie de l’exégèse الثاني: الجزء الثانية، رسالتنا انظر 20

املسيحية. العقائد تطور يف الثالث املراحل
هو السنة أهل بعض وعند ص١٠٦). ج١، (مقاالت، إله بصري سميع حي قادر عالم هللا البعض عند 21

يموت ال الذي الحي هو ثالث فريق وعند ص١٨). (اإلنصاف، باٍق بصري متكلم مريد قادر عالم حي
ص٢٣). (اإلنصاف، ومخرتعه ومنشئه مبدعه مخلوق، كل إله يزول، ال الذي الدائم

ص١٧–٢٢). (الحصون، الحياة الكالم، البرص، السمع، العلم، القدرة، اإلرادة، ص١٦–٢٥. النظامية، 22
(املسائل، مستقلة موضوعات وكأنها األخرى تلو واحدة تذكر ولكن الصفات إحصاء يذكر ال وقد

ص٣٦٠–٣٧١).
بجميع متعلقات ص٢٢–٢٤. الحصون، ص٧؛ الجامع، ص٢٦-٢٧؛ الوسيلة، ص٢؛ السنوسية، 23
الوجود، ستة: تقابلها ستة وهي واحد، محل يف اجتماعها يصح ال التي املتنافرات املتقابالت املمكنات

ص٨). (الجامع، واألزمنة واألمكنة، والجهات، والصفات، واملقادير،
ص٢٤. الحصون، ص٧؛ الجامع، 24
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السبع الصفات ثانيًا:

والرؤية واملسموعات، والسمع واملعلومات، والعلم واملقدورات، القدرة فتثبت مفعوالت،
ألنه مفعول اسم لها فليس الحياة، إال الكالم، ووجوه والكالم واملرادات، واإلرادة واملرئيات،
حياتي. موضوع وأنا أحيا أنا واحد، آن يف وموضوع ذات فالحياة الزم. بل متعديٍّا ليس

بني مما بالرغم وارد وال شائع غري بينهما فالفصل والرباعي، الثالثي يتداخل وقد
يوجد ال قد والفعل. الذات ويف والتشبيه التنزيه يف املستويات يف اختالف من املجموعتني
مع أو الذات أوصاف مع حتى أو الرباعي مع متداخًال باستمرار يوجد بل خالًصا، الثالثي
ثالثية، مجموعة يف الثالث الصفات تظهر ال املتقدمة العقائد ويف واألسماء. الصفات باقي
الصفات وتظهر برتتيبه. أو بالثالثي وعي دون الصفات إلثبات كنموذج العلم إال يثبت وال
أوصاف من والحياة والقدرة الصفات إلثبات العلم ويظهر الذات. أوصاف ذكر مع الثالث
اإلرادة فتُزاد املتأخرة، العقائد يف الحال هو كما الرباعي مع الثالثي يتدخل قد الصانع.25
وقد والحياة.26 والعلم واإلرادة القدرة وتصري القدرة، بعد اإلرادة تُضاف وقد القدرة. مع
مع أو التشبيه صفات مع إال القدرة تظهر وال الثالثي، من والحياة العلم عىل الرتكيز يتم
هي إذن فاإلرادة القرآن، إعجاز عىل مركًَّزا الكالم يأتي ثم لإلرادة.27 االنفعالية املظاهر
تبدأ وقد الحياة.28 بدل اإلرادة تأتي فقد الثالثي. إىل الرباعي من والنافر املزاحم العنرص
العقائد ويف الرباعي.29 أول يف عنها بدًال الحياة وتأتي اإلرادة إليها وتُضاف السباعي القدرة
ثالثيٍّا الرباعي فيصري العلم، ثم اإلرادة بعدها الحياة من ابتداءً السباعي يذكر املتأخرة
الثالثي آخر يف اإلرادة تأتي وقد الثالثي.30 إىل الرباعي من اإلرادة بنقل رباعيٍّا والثالثي
والسمع اإلرادة فتدخل كليًة الرباعي يف الثالثي يتداخل وقد الرباعي.31 أول يف والحياة

ص٢٤-٢٥. اللمع، ص٢٤–٣١؛ اإلبانة، 25
ص١٥١–١٦٧. الرشح، ص٥٦-٥٧؛ ص٤٤–٥٢، الكفاية، 26

الرحمة، العزة، التنزل، الجنب، العني، اليد، الوجه، الحياة، العلم، ص١١٨–١٣٨. ج٢، الفصل، 27

الرضا، العدل، السخط، األصابع، ص١٤٧–١٥٣)، ج٢، (الفصل، األصابع القدرة، القوة، النفس، األمر،
ص١٣–١٨). ج٣، ص١٥٥–١٦٩؛ ج٢، (الفصل الكرم السخاء، اإلرادة، الجود، الخلق، امللك، الصدق،

بصري سميع، حي، متكلم، الكائنات، لجميع مريد املمكنات، جميع عىل قادر املعلومات، بجميع عالم 28

ص٢–١١٨). ج٢، (العضدية،
ص٤٤–٥٦؛ الكفاية، ص٢-٣؛ (السنوسية، الكالم البرص، السمع، الحياة، العلم، اإلرادة، القدرة، 29

ص٢٦). الوسيلة، ص١٠-١١؛ الجوهرة، ص٦-٧؛ الرسالة،
ص٢-٣). (العقيدة، الكالم البرص، السمع، القدرة، اإلرادة، العلم، الحياة، 30

ص٣٠–٣٣). (الوسيلة، الكالم البرص، السمع، الحياة، اإلرادة، القدرة، العلم، 31
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تتصدر وقد ثالثي.32 يف الكالم مع والعلم الحياة وتدخل رباعي، يف القدرة مع والبرص
القدرة تتصدر وقد الرباعي.33 الحياة وتتصدر العلم، ثم اإلرادة وبعدها السباعي القدرة
الثالثي الحياة تتصدر وقد والكالم.34 اإلرادة بني الرباعي مع إال الحياة تظهر وال العلم ثم
وتأتي الرباعي، يف وصف ثاني وتصبح الثالثي من الحياة ترحل وقد الرباعي.35 واإلرادة
يف الحياة وتأتي وصف أول اإلرادة تأتي وقد عنها.36 بدًال الرباعي يف األخرية الصفة اإلرادة
والبرص السمع يأتي وقد مًعا.37 الرتباطهما نظًرا اإلرادة بعد القدرة تأتي ثم السباعي آخر

بالعلم.38 والبرص السمع الرتباط نظًرا الثالثي يف الحياة عن كبديل الرباعي مع
هو الشائع التصنيف أن القدماء عند التصنيف مقاييس اختالف من بالرغم ويُالَحظ
ويضم والحياة، والقدرة العلم الثالثي يضم رباعي. يف ثم ثالثي يف سبًعا الصفات جعل
ليس التي املطلقة الذات صفات الثالثي يضم واإلرادة.39 والكالم والبرص السمع الرباعي
التي الفعل صفات يتضمن قد الرباعي أن حني يف التنزيه، إىل أقرب هي والتي محل لها
هي فالقدرة املتكررة، الصفات بعض وهناك التشبيه. ببعض توحي قد والتي محل لها
عن التعبري أي القرآن هو والكالم العلم، رضورات من كالهما والبرص والسمع اإلرادة،
فقط لدينا كان العلم، إىل والبرص والسمع القدرة، إىل اإلرادة رد أمكن فإذا وإيصاله. العلم
الذي الثالثي إىل بالتشبيه يخاطر الذي الرباعي رد يمكن وبالتايل والحياة. والقدرة العلم

ص٧–٩). (العقيدة، كالم علم، حياة، برص، سمع، إرادة، قدرة، 32

الجامع، ص٥٦–٥٩؛ الكفاية، ص٢-٣؛ (السنوسية، كالم برص، سمع، حياة، علم، إرادة، قدرة، 33

ص٥-٦).
ص١٠٥-١٠٦. ص٩٣–٩٦، األصول، 34

ص١٠). (الجوهرة، متكلم بصري، سميع، مريد، قادر، عليم، حي، 35

ص١١٢–١١٨). ج٢، (العضدية، بصري سميع، حي، متكلم، مريد، قادر، عالم، 36

ص٤٤–٤٨؛ الرسالة، ص١٨؛ (الحصون، الحياة الكالم، البرص، السمع، العلم، القدرة، اإلرادة، 37

متكلم، الكائنات. بجميع مريد املمكنات، جميع عىل قادر املعلومات، بجميع عالم ص٤٤–٥٤). الكفاية،
ص١١٢–١١٨). ج٢، (العضدية، بصري سميع، حي،

ص٩٣–١٠٨). (األصول، الكالم الحياة، اإلرادة، البرص، السمع، العلم، القدرة، 38
وال حياًة له يثبتون ال ولكنهم قادر، أنه بمعنى وقدرة عالم، أنه بمعنى علًما هلل املعتزلة أكثر تثبت 39

ص٢٢٤-٢٢٥). ج١، (مقاالت، بًرصا أو سمًعا
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أن يعني وذلك الحياة. وتبقى واحدة، والقدرة صفات، ثالث العلم يأخذ التنزيه. أمان يف
فهو الكالم ا أمَّ العميل. والعقل النظري العقل أي والقدرة، العلم صورتني: يف تظهر الحياة
العمل. خالل من بالنظر العالم عىل الحكم أنه أي العمل، إىل النظر من االنتقال وسيلة

والعميل. النظري بشقيها الحياة عن تعبريًا الكالم ويكون
األوىل ودعامتها واحدة، مرة كلها السبع الصفات عىل وشاملة كلية براهني تأتي وقد
وما هلل يجب ما السبع. بأضدادها السبع الصفات ارتبطت لذلك والنقص. الحدوث استحالة
ضد والسمع املوت، ضد والحياة العجز، ضد والقدرة الجهل، ضد فالعلم هللا. عىل يستحيل
الضد أهمية ويصل الكراهية. ضد واإلرادة البكم، ضد والكالم العمى، والبرصضد الصمم،
سبًعا، وأضدادها معنوية سبعة الصفات كانت وملا صفات. املضادة الصفات تصبح أن إىل
ترتكز وعندما صفة.40 وعرشين ثماٍن مجموعها فيكون سبعة، وأضدادها معاٍن وسبعة
التوحيد ويوضع هللا»، رسول محمد هللا إال إله «ال يف والنبوة التوحيد قطبي يف كلها العقائد
تظهر إليه، عداه ما كل وافتقار سواه، ما كل عن مستغٍن واالفتقار، االستغناء فعيل بني كله
الرباعي، من الباقي الصفة مع الثالثي ويظهر االستغناء، يف الرباعي من صفات ثالث
ا أمَّ بمفرده، الثالثي عىل عقًال الربهنة ويمكن إليه.41 عداه ما كل افتقار يف اإلرادة، وهي
الحوادث، من يشء وجد ملا يشء الثالثي من انتفى لو النقيل. الربهان عليه فيغلب الرباعي
رسيان استحالة إىل باإلضافة واإلجماع والسنة الكتاب من عليه الربهنة فيسهل الرباعي ا أمَّ
والحياة، والعلم لها، كمتعلق واإلرادة القدرة انتفت لو الكمال. برهان وإبقاء عليها النقص

والخلق.42 والقصد والتأثري العقل يحدث حتى املخلوقات وجدت ملا

عاجًزا وليس بقدرة قادر بجهل، جاهًال وليس بعلم عالم ص٦–٨. الباجوري، ص٣؛ السنوسية، 40
واألموات، املوت من بان بها التي الحياة السنة أهل وعند إلخ. … بموت ميتًا وليس بحياة حي بعجز،
املعلومات، بجميع وأحاط املصنوعات، به أحكم الذي العلم والذوات، األجناس بها أبدع التي القدرة
والكالم املبرصات. جميع بهما أدرك اللذان والبرص والسمع املخلوقات، أصناف بها رصف التي اإلرادة

ص٢٣). (اإلنصاف، اآلفات وذوي والسكوت الخرس فارق به الذي
واإلرادة والقدرة الحياة يوجب إليه عداه ما كل وافتقار والكالم، والبرص السمع يوجب استغناؤه 41

ص٢٣-٢٤). الجامع، ص٦-٧؛ (السنوسية، والعلم
ص٣٤. الوسيلة، ص١١–١٣؛ ص٤؛ الجامع، ص٤؛ الرسالة، ص٤٩–٥٢؛ الكفاية، 42
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الحياة القدرة، العلم، الثالثي: (1-1)

ويكون الحياة، ضمن وتظهر القدرة فتختفي ناقًصا، يكون فإنه زائًدا، الثالثي يكون وكما
الصفات تتحول عندما العلم إال الثالثي من يظهر ال وقد فقط.43 والعلم الحياة عىل الرتكيز
استقر ولكن الحياة. وتختفي والقدرة العلم يظهر وقد لها.44 إحصاء دون مسائل إىل
قبل أيًضا الرتتيب اضطرب وقد نقصان.45 أو زيادة دونما والحياة، والقدرة العلم الثالثي:
العلم،47 قبل القدرة تأتي وقد العلم،46 قبل الحياة تأتي فقد النحو. هذا عىل يستقر أن

للثالثي.48 تصديًرا
لرضورة أم منطقية عقلية لرضورة النمطي الرتتيب هذا يخضع هل اآلن: والسؤال
إن املؤلَّه واقع معرفة يمكن فكيف منطقية، عقلية الرضورة تكن لم فإن واقعية؟ حسية
هذا تقتيض املؤلَّه يف واقعية رضورة توجد ال الشاهد؟ عىل الغائب بقياس ذلك يتم لم
العمليات ميدان يف أننا أي التأليه، لعملية تشخيص املؤلَّه ألن الحياة؛ القدرة العلم الرتتيب:
الخارج يف إله وجود افرتاض عىل وحتى الخارج، يف وجود له وليس الخالصة الشعورية
وأن بد ال أننا أي بالعقل، إال إليه الوصول يمكن ال فإنه األنطولوجي، الدليل ملقتضيات طبًقا

ص٤٧. التمهيد، 43
ص٢١٥–٢٣٧. النهاية، 44

ص٧٦–٨٧. الغاية، 45
ص٢-٣؛ العقيدة، ص١٠؛ الجوهرة، ص٢٩–٤١؛ الخريدة، ص١٨٤؛ (الفقه، العلم القدرة، الحياة، 46

ص٣). القطر، ص٩٣؛ التحقيق،
ص٩٣–١٠٨). ص٩٠، األصول، ص٣٨–٥٨؛ املعالم، ص١١٦–١٣٥؛ (املحصل، الحياة العلم، القدرة، 47

ستة: وجدناها الثالثي الحتماالت شامًال إحصاءً شئنا لو 48

.(٦ ص٥، ص٦٧، ص٦٣، (اإلرشاد، الحياة القدرة، العلم، (أ)
القدرة. الحياة، العلم، (ب)

املحصل، ص٤٤؛ االقتصاد، ص٦٢١–٦٢٥؛ الشامل، ص٦١–٦٣؛ (اإلرشاد، الحياة العلم، القدرة، (ج)
ص٣٦٠– املسائل، ص٩٠؛ األصول، ص٢٨١–٢٩٢؛ املواقف، ص١٦٦–١٧١؛ الطوالع، ص١١٦–١٢١؛

ص٣٨–٤٤). املعالم، ٣٦٤؛
العلم. الحياة، القدرة، (د)

ص١٢١). الشامل، ص١٧؛ النظامية، ص١٨؛ اإلنصاف، ص٣٣-٤؛ (الرسالة، القدرة العلم، الحياة، (ه)

ص٣٥-٣٦). اإلنصاف، ص٦٠؛ النسفية، ص٢٤-٢٥؛ اللمع، ص١٨٤؛ (الفقه، العلم القدرة، الحياة، (و)
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السبع الصفات ثانيًا:

السابقة، الستة االحتماالت الشعور يعطينا الحالة هذه ويف األذهان، عالم إىل ثانيًة نرجع
والقدرة فللعلم الذهنية. الرضورة هذه عن املعرب هو الحياة، القدرة العلم أولها: ويكون
حني يف ، محالٍّ يتطلبان ال الحياة، من تشبيًها أقل والقدرة العلم ألن الحياة عىل األولوية
محل إىل تحتاج القدرة ألن القدرة عىل األولوية للعلم ويكون محل. إىل تحتاج الحياة أن
الصفة عىل سابقة املنزهة فالصفة التنزيه. لدرجة يحتاج ال العلم أن حني يف فيه تظهر
هذه أن والحقيقة وترتيبها. الصفات لتصنيف العام املقياس وهو بالتشبيه، توحي التي
والحياة اإلرادة، تتطلب والقدرة العقل، يقتيض فالعلم خالصة، معنوية ليست الصفات
معنويٍّا. تشبيًها كان وإن تشبيه صفات كلها فهي الحرارة. أو النفس أو القلب تتطلب

تدل والقدرة القيمة، تسبق واملعرفة العمل، يسبق النظر أن عىل الرتتيب هذا يدل وقد
وإن الجميع، رشط فهي الحياة ا أمَّ املعرفة. عىل الحق والوجود للنظر، تاٍل العمل أن عىل
العلم وواقًعا. مثاًال وتحقيًقا، تخطيًطا ووجوًدا، معرفًة وعمًال، نظًرا الحياة تكون شئنا
للخربات وصف العلم والعمل. العلم يف نفسها عن تعرب والحياة الحياة، يف ينشآن والعمل
يسبق النظر العمل. وهو بالفعل أو باملعنى الواقع تغيري أجل من لها وتحليل الشعورية
وتسبق العلم تتلو أن للحياة يمكن ال مًعا. رشطهما والحياة النظر، ييل والعمل العمل،
علم بال فالقدرة القدرة، تبدأ أن يمكن وال القدرة. يولد والعلم للنظر، تاٍل فالعمل القدرة،
النهاية يف العلم ويأتي القدرة، الحياة تتلو أن يمكن وال مقصود. غري أهوج عشوائي عمل
فالحياة الحياة، تبدأ أن يمكن وال القوة. إرادة يف الحياة عن تعبري مجرد القدرة كانت وإال
يمكن وال كالعلم. وحده اإلنسان تميز وال والنبات، والحيوان اإلنسان فيها يشارك وحدها
إرادة هناك فتكون القدرة، تتلوها الحياة تبدأ أن يمكن وال الحياة. بعد العلم يأتي أن

والحًقا. وتاليًا مربًرا النهاية يف إال العلم يظهر وال القوة،
العلم رشط فالحياة بمرشوط. رشط عالقة الثالث الصفات بني العالقة تكون وقد
الرتتيب يف والقدرة العلم وهو املرشوط يأتي ولكن حياة. بدون قدرة وال علم ال والقدرة.
املوت؟ والقدرة العلم بني يجمع هل القدماء: تساءل لذلك الحياة؛ وهو الرشط عىل سابًقا
منطقيٍّا يستحيل ألنه النفي؛ هو الطبيعي والجواب الشارط؟ دون املرشوط وجود يمكن هل
عىل يقوم خالص ذهني جواب فهو باإلثبات الجواب ا أمَّ الشارط.49 بدون املرشوط تصور

ج٢، (مقاالت، املعتزلة وسائر والجبائي املعتمر بن وبرش وهشام ومعمر الهذيل أبي رأي هو هذا 49

ص١٩).
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تثبت التي املطلقة والقدرة والجالل العظمة عىل دليًال إمكانها إثبات ثم استحالة افرتاض
فيه يستحيل الذي اإلنساني العالم خالف عىل األضداد وجود إمكانية وهي عقلية، معجزة
وعىل الطبيعة يف املؤلَّه قدرة عىل أيًضا تدل فإنها وجدت وإذا مجتمعة.50 األضداد وجود
بإجابة ليسمح موضوًعا أساًسا السؤال يكون وبالتايل الخلق. يف األضداد بني الجمع قدرته
التأليه. عواطف عىل قيمة أحكام تعطي عواطف وهي واإلجالل، التعظيم عواطف عن تعرب
ونحو الذات، نحو موجه سؤال بل واقعية، مشكلة عن يعرب موضوعيٍّا سؤاًال ليس فهو
ال حتى واإلجالل التعظيم عواطف عن بالتعبري لنفسه يسمح أن أجل من املتكلم شخص
والحياة القدرة تكون وقد الصفات. يف مشاركة أي ينفي وحتى اإلنساني املستوى عىل يظل
ويف والقدرة.51 للعلم رشًطا الحياة كون من املعقول عن أبعد ولكنهما للعلم، رشًطا مًعا
يف العلم تميز فإذا العلم. رشط فكالهما الحياة، عن القدرة فصل يستحيل الحالة هذه

منفردين. غري مًعا والحياة القدرة توضع فقد بمفرده، صفة
وشارطها،52 مرشوطها وافرتاقها، وحدتها الثالث، الصفات هذه عن يُقال مما وبالرغم
وظائف تحليل إىل بإرجاعها إال فهمها يمكن وال مشخصة نفسية ملكات الحقيقة يف فإنها
والعلم العلم، رشط الحياة أن من للثالثي التقليدي التصور أخذنا فإذا النفسية. امللكات
الحياة. بدون يوجدان ال والقدرة العلم وأن األساس، هو الحياة أن نجد مرشوطان، والقدرة
هو العلم لها. الفاعل املظهر هي والقدرة للحياة، العاقل املظهر هو حينئٍذ العلم ويكون
النظر رشط والحياة وغايته، النظر مصري أو للنظر اآلخر الوجه العمل، هي والقدرة النظر،
والحياة، والقدرة، العلم، إذن: الثالث الصفات وعمل. نظر مظهران: لها فالحياة والعمل،

اجتماع الهذيل أبي وعند ص٢٢٢). ج٢، (مقاالت، الراوندي وابن والصالحي صالح رأي هو هذا 50

القطن اجتماع يمكن الصالحي وعند العمى، مع اإلدراك خلق فيمكن بالخلق، ممكن العالم يف األضداد
الطبيعة، ومستوى اإلنسان مستوى بني يميز فإنه الجبائي ا أمَّ سقوط. دون والحجر إحراق، دون والنار

والجو. والحجر والقطن النار بني الجمع يمكن أنه حني يف العمى مع اإلدراك فيستحيل
لم حي وال بقادر ليس ممن حدوثها جاز لو ألنه حي؛ قادر من إال الصنائع تحدث أن يجوز ال كذلك 51

عىل الصنائع دلت ذلك استحال فلما موتى. عجزة وهم منهم يظهر الناس من يظهر ما سائر لعل ندِر
ص٢٥). (اللمع، قادر حي هللا أن

مريًدا قادًرا عامًلا يكون أن يصح ال بحي ليس ومن والسمع، واإلرادة والقدرة العلم رشط الحياة 52
(الِفَرق، امليت يف واإلرادة والرؤية والقدرة العلم بجواز وقولهم والقدرية الصالحي خالف مبًرصا.

ص٣٣٦-٣٣٧).
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اإلنسان يف العلم ويظهر القادر، الحر اإلنسان من القدرة تظهر الثالثة. اإلنسان صفات هي
الحياة. هو والعقل الفعل، هي فالحياة الفاعل، اإلنسان يف الحياة وتظهر العاقل،

تكون أخرى مع ثنائية عالقة يف صفة كل دخلت إذا الثالثية العالقات إىل وباإلضافة
عند بالقدرة العلم فعالقة والحياة. العلم والقدرة، الحياة والقدرة، العلم عالقات: ثالث لدينا
والعالقة وِقَدمها. الصفات حدوث ملسألة كحل اإلرادة عىل الحق العلم تبعية. عالقة القدماء
تعصب علم بال والقدرة العجائز، علم قدرة بال العلم خالصة. إنسانية عالقة الحقيقة يف
الواعية القدرة هي والقدرة األجوف، العلم وليس التنفيذ عىل القادر العلم هو العلم أعمى.
العلم انفصل العامة الحياة يف نجد ما فكثريًا خالص. إنساني مطلب وهذا الخرقاء. القوة ال
علم. إىل تستند ال غاشمة قوة هناك أن كما فعل. إىل يؤدي ال عاجز علم هناك القدرة. عن
الحق بني التقليدي الرصاع وهو علم. بال قدرة الظاملني وبطش قدرة، بال علم الضعفاء حق

موجوًدا.53 زال ما العلم ألن الخالصة الربجماتية يف الوقوع يعني ال وهذا والقوة،
تفرد أن يجوز هل التايل: السؤال صيغة يف القدماء وضعها بالحياة القدرة وعالقة
وافرتاض منطقية استحالة وضع عىل قائم بل واقع عن ال تساؤل وهو القدرة؟ من الحياة
عاقل. إنساني موقف وهو املنطق اتِّباع يف رغبًة بالنفي اإلجابة الشارط. عىل املرشوط قيام
من كنوع التناقض يف الوقوع يف رغبًة باإليجاب واإلجابة الجزء.54 من يستنبط ال الكل
الكل استخراج ويكون واإلجالل، التعظيم عواطف عن للتعبري تجاوزها ثم العقلية املعجزة

اإلنساني. املوقف حدود يتجاوز ألنه والجالل؛ العظمة عن تعبريًا أكثر الجزء من
األسايسيف املوضوع أنها حني يف القدماء من أحد عنها يتكلم لم بالحياة العلم وعالقة
األزمة وتحدث للحياة. النظري األساس هو والعلم العلم، موضوع الحياة العلم. تأسيس
تعبريًا يكون أن دون لبيئة منقوًال العلم فيكون الحياة عن العلم ينفصل عندما العلم يف
خاص علم أنه حني عرصيف لكل عام علم أن ويظن أخرى، بيئة من مبتوًرا أو حياتها عن

ص١٦٦). ج٢، ص٢٢٩؛ ص٢٢٦، ج١، (مقاالت، قادًرا عالم معنى يكون أن والبغداديون عبَّاد ينكر 53
أخذ معنى هو وهذا ص١٥٨). ج٢، (مقاالت، قادر أنه عالم هللا لديه تعني الذي الهذيل أبي عكس عىل

املعارصة. السياسية حياتنا يف القوة» فوق «الحق شعار
معنى يكون أن ينكرون والبرصيون واملعتزلة حي. أنه قادر معنى يكون أن الهذيل وأبو عبَّاد ينكر 54

ج١، (مقاالت، قادر أنه حي هللا تعني فعنده اإلسكايف. مثل البغداديني بعض عكس عىل قادر أنه حي
ص٢١٩–٢٢٢). ص١٥٨، ص١٦٦، ج٢، ص٢٣٥؛ ص٢٢٩، ص٢٢٦،
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تفسريه يمكن وال أخرى، بيئة يف تعميمه يمكن ال خاصة وظروف معينة بيئة يف نشأ
العلم نقل لها. طبًقا العلم ويتغري تتغري مؤقتة بيئة وهي األصلية، بيئته إىل بإرجاعه إال
عىل وحدها التاريخ فرتات من لفرتة وأخذه التاريخية حركته ومن ظروفه من يخرجه
للواقع مبارش تنظري دون بعلم البيئة طمس عن فضًال العصور.55 وكل الفرتات كل أنها
السبيل هو للواقع املبارش والتنظري العلم. وإنشاء العلم نقل بني إذن فرق وهناك الخاص.
العلم هو العلم محكم. وتنظري سابقة مشابهة تجارب هناك كانت ولو حتى العلم إلنشاء

الكراس.» يف ال الرأس يف «العلم املنقول. العلم وليس الشعور يف
والتأثري األثر فمنهج غريها. أو مسيحية أجنبية مؤثرات أي الثالثي هذا يف يوجد وال
مصدرها إىل وليس النفسية أسسها التي الفكرة ترد التي الشعور تحليالت يف مجٍد غري
ارتضاها التي التصنيف وملقاييس خالصة عقلية لرضورة الثالثي هذا يخضع التاريخي.
أو املعنوية الصفات أو الذات صفات عىل تدل الثالث فالصفات عقًال. أو نقًال القدماء
اإلنسانية التجربة ماهية عن يكشف الثالثي أن كما الرباعي. إىل بالنسبة األولية الصفات

والعمل.56 النظر يف وبُعديها كحياة الشعور وبنية

اإلرادة الكالم، البرص، السمع، الرباعي: (2-1)

حسية: أعضاء لها حواس، األوىل الثالث فالصفات الثالثي، من التشبيه إىل أقرب وهو
وبهذا واحدة، صفة وكأنهما مًعا والبرص السمع يأتي ما وعادًة واللسان. والعني األذن

من هنا واملثل ص٢٢٩). ج١، (مقاالت، حي أنه عالم هللا معنى يكون أن البغداديني بعض أنكر 55
الثاني القسم موضوع هو وهذا الالأوروبية. الشعوب إىل ونقلها بيئتها خارج الغربية الحضارة انتزاع

الغربي). الرتاث من (موقفنا والتجديد» «الرتاث من
هذه القدماء ويرفض الثالثة. الصفات عىل النصارى أقانيم أثر من عادًة يُقال ما إىل إشارة هذه 56

لها يعرضون كما الواحد. وإثبات اآللهة تعدد يف يرفضونها كما امليتافيزيقي، الجوهر رفض يف األقانيم
من قيل ما وإن الصفات. بموضوع لها شأن ال ولكن والحياة، والقدرة العلم األوىل، الثالثة الصفات يف
إىل «التمهيد» يف الباقالني عند أقرب ويكون صحيح، غري الثالثة الرئيسية الصفات يف الثالثة األقانيم أثر
«الرتاث أيًضا: انظر ص١٨٤-١٨٥). (الغاية، للعقائد الديني والنقد األديان تاريخ يف املستقل املوضوع
العلمية، النعرة (١) اإلسالمية، الدراسات يف املناهج أزمة ثالثًا: القديم»، الرتاث من موقفنا والتجديد:

(ص١٠٢–١٠٨). والتأثر األثر منهج (د)
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توضع أو والسمع البرص إىل الرتتيب يتغري واحدة مرة إال البرص السمع يسبق الرتتيب
عن يصدر ال الكالم ألن بالبرص؛ السمع ارتباط بالكالم اإلرادة ترتبط وقد بينهما.57 اإلرادة
يرتبط وقد واالنفعال. الهوى فيها يمتنع التي باإلرادة ارتبط ثَمَّ وِمْن وحي، هو بل هًوى،
واإلرادة الكالم صفتا أخذت وقد «كن».58 ألمر وخضوعه الكالم ِقَدم إلثبات باإلرادة الكالم
إىل باإلضافة خاص باب لها يُعقد اإلرادة ألهمية فنظًرا والبرص. السمع من أكرب أهمية
الشيئية تظهر وقد الكالم.59 إىل باإلضافة خاصة أبواب القرآن لخلق يُعقد كما الصفات
ثنائي إىل الرباعي يقل وقد عنه.60 بديل الشيئية وكأن الكالم ويختفي اإلرادة، عن متميزة
نظرية من أي التوحيد، من ويخرجان العدل يف والكالم اإلرادة تدخل والبرصعندما السمع

األفعال.61 نظرية إىل الصفات
السمع واإلرادة؟ والكالم والبرص السمع القديم، النمطي الرتتيب مقياس هو ما واآلن
واإلرادة العلم. وإيصال واللغة التعبري هو والكالم الحيس، ومستواه بالعلم والبرصمرتبطان
السمع واالنفعال. الهوى نطاق عن خارجة الصفات وباقي والعمل والتعبري العلم تجعل
هًوى عىل يقوم ال خالًصا العلم تجعل واإلرادة النظر، بالعقل أي بالعلم يلحقان والبرص

بالقدرة. يتحقق أن قبل العالم يف كالم يف العلم عن ويعرب للعالم، كراهة أو
فيتصدر والبرصواإلرادة، السمع عىل الكالم ألهمية نظًرا الرباعي أول الكالم يبدأ وقد
يغلب ولكن والبرص، السمع من أهم باعتبارها اإلرادة خاصمع فصل له يُعَقد وقد الرباعي.
متداخلة والحياة والقدرة العلم حتى الصفات باقي توضع حني يف ألهميته، نظًرا عليها
دعاة من نفاته ضد الكالم يظهر وقد واإلعادة. الحدوث ودليل الذات أوصاف باقي مع
اليدين والبرصمع السمع ويثبت األفعال، حرية دعاة من نفاتها ضد واإلرادة القرآن، خلق

ص٣٥–٣٧). (اإلنصاف، متكلم بصري، مريد، سميع ص٤٤–٤٨. الرسالة، 57
(اللمع، واحد باب يف يخصهما إرادة يتطلب الكالم ألن الكالم؛ إلثبات كنتيجة اإلرادة األشعري يثبت 58

ص٣٣–٤٦).
ص٤٧. التمهيد، 59
ص٦٠. النسفية، 60

ص١٦٧–١٧٥. الرشح، 61
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وقد التشبيه. بصفات الصفتني هاتني اقرتاب عىل يدل مما التشبيه صفات وباقي والوجه
اإلرادة.62 فتتصدر األفعال، حرية يف ألهميتها نظًرا باإلرادة الرباعي يبدأ

توحي كانت وإذا كالثالثي. مطلقة صفات واإلرادة، والبرصوالكالم السمع والرباعي:
للتعبري فنية كصور الصفات بل الحسية الصفات يعني ال الحقيقة يف التشبيه فإن بالتشبيه
هي التعبري وسيلة نفسه. املعرب اليشء إىل منه التعبري وسيلة إىل أقرب الرباعي معاني. عن
التمييز ا حقٍّ التنزيه استطاع وقد املعني، هو عنه املعرب اليشء أن حني يف الفنية الصورة
هو الوحي، يف التعبري أسلوب وهو التصوير، اعتبار ورفض ومضمونه، الوحي أسلوب بني

نفسه. املضمون
االستعارة أساليب عن حديثهم يف أصدق األدبي والنقد البالغة علماء كان لذلك
يعطي ال فالوحي املتكلمني. من التخييل عن حديثهم يف القرآن علماء وكذلك والكناية،
أحكاًما ليست الوحي أحكام النفوس. عىل للتأثري إيحاءات يعطي بل وقائع عىل أحكاًما
بل املوضوعي للتاريخ وصف إعطاء الوحي صدق يعني وال شعورية. أحكام بل طبيعيًة،
حاول وقد مادية. حوادث ال مستقلة معاني يعطي أنه أي منه، املستفاد املعنى استخالص
مع النص يتفق حتى التأويل رضورة عن تحدثوا عندما اليشء نفس قبل من الفالسفة
الوجه. يف فنية كصور توجد والكالم والبرص السمع العامة. اإلنسانية والحقائق العقل

البرص، يسبق السمع يفرتقان، ال واحدة وحدة باستمرار والبرص السمع وكان العقل تحليل عىل بناءً 62

األولوية: نسق يف ست احتماالت لدينا تكون

ص٤٤–٥٨). الكفاية، ص٤٧؛ (التمهيد، اإلرادة الكالم، البرص، السمع، (أ)
ص١٥٥– ص١٢٨–١٣٨، ج٢، الفصل، ص٩٦–١٠٨؛ (األصول، الكالم اإلرادة، البرص، السمع، (ب)
ص٢٩–٤١). الخريدة، ص١٩–٤١؛ اإلبانة، ص٣٣–٤٦؛ اللمع، ص١٨٤؛ الفقه، ص١٣–١٨؛ ج٣، ١٦٩؛

اإلرادة. البرص، السمع، الكالم، (ج)

البرص. السمع، اإلرادة، الكالم، (د)
ص٦٣– اإلرشاد، ص٩٠؛ األصول، ص٣٦-٣٧؛ ص٢٣، (اإلنصاف، الكالم البرص، السمع، اإلرادة، (ه)
املواقف، ص١٧٩–١٨٣؛ الطوالع، ص٤٤–٥٨؛ املعالم، ص١٢١–١٢٦؛ املحصل، ص٢٤؛ االقتصاد، ٧١؛

ص٢٥–٤١). الخريدة، ص٥٣–٨١؛ التحقيق، ص٢٩٢–٢٩٩؛
ص٥٢–٧٥، الغاية، ص١٧–٢٣؛ النظامية، ص١٨؛ (اإلنصاف، البرص السمع، الكالم، اإلرادة، (و)
ص١١٢–١١٨؛ ج٢، العضدية، ص٣٦٤-٣٦٥؛ املسائل، ص٢٣٨–٣٥٥؛ النهاية، ص١٢٣–١٥٥؛

ص٢٩–٤١). الخريدة،
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والشم الذوق من بأوىل ذلك وليس والفم، والعني األذن عىل يحتوي الرأس أو فالوجه
الفنون هل والشم؟ والذوق اللمس من اإلدراك عىل أقدر والبرص السمع فهل واللمس.
والزخرفة والعمارة والنحت والرسم التصوير أو والشعر املوسيقى والبرصية، السمعية
يف والبرص السمع أولوية هل وامللموسات؟ والروائح الطعوم فنون من النفس إىل أقرب
وماذا سمًعا؟ الكالم أليس البرصية؟ الفنون عىل السمعية للفنون أولوية تعطي الرتتيب
الحال هو كما اليدين بحركات أو الوجه بتعبريات ا إمَّ للكالم كوسيلة البدن أعضاء باقي عن

البدن؟63 ولغة اإليحاء فن يف

العلم (2)

يظهر أنه إال الثالثي، يف وبالتايل السباعي، يف صفة أول أنه عىل العلم استقرار من بالرغم
الكالم) (باستثناء األخرى الستة األوصاف مع يظهر كما الذات.64 أوصاف مع أحيانًا
اإلرادة.66 وقبل الكالم بعد الصفات إثبات معرض يف بمفرده ويظهر األوصاف.65 ضمن
ويظهر الحياة.67 بعد أو القدرة بعد مًعا والسباعي الثالثي يف صفة ثاني أنه عىل يظهر وقد
والعلم.68 واإلرادة القدرة أو والعلم والحياة القدرة مًعا: والثالثي السباعي يف صفة كثالث
يف حتى أو واإلحصاء العد غياب حالة يف حتى األوىل الصفة أنه عىل العلم استقر ذلك ومع

وراء والوجه القدرة، وراء اليد األشعري أثبت فقط؟ سبعة الصفات هل القدماء: سؤال هو وهذا 63

ثالثة صفات القايض وأثبت املكان، عن االستغناء توجب صفة اإلسفراييني وأثبت واالستواء. الوجود
العاملية الحال مثبتو وأثبت البقاء، وراء الِقَدم سعيد بن هللا عبد وأثبت واللمس، والذوق الشم وراء أخرى
كل وبحسب علًما معلوم كل بحسب هلل الصعلوكي سهل أبو وأثبت الصفات. سائر يف وكذا العلم، وراء
أدلة ال أنه واإلنصاف اإلرادة. وراء صفات والسخط والرضا الكرم سعيد بن هللا عبد وأثبت قدرة. مقدر

ص١٠٧–١٠٩). النهاية، ص١٣٥-١٣٦؛ (املحصل، الصفات هذه ثبوت عىل
ص٢٤. اللمع، 64

ص٦٨. النسفية، 65
ص٢٩–٣٤. اإلبانة، 66

ص١١٨–١٢٠؛ املحصل، ص٣٦٣؛ املسائل، ص٥٣-٥٤؛ االقتصاد، ص٦١؛ اإلرشاد، ص٩٥؛ األصول، 67
التحقيق، ص٣٥–٣٨؛ الرسالة، ص٢٨٦–٢٩٦؛ املواقف، ص١٧٢–١٧٩؛ الطوالع، ص٤٠-٤١؛ املعالم،

ص١٥٦–١٦٠. الرشح، ص٦١–٦٧؛
ص١٨–٢٠. الحصون، ص٤٨–٥٠؛ الكفاية، ص٤٧؛ التمهيد، ص٣٥-٣٦؛ اإلنصاف، 68
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التي الثالثي يف الوحيدة الصفة أنه عىل املتأخرة املؤلفات يف ويظهر الصفات.69 نفي حكم
عىل املعلومات بجميع متعلق واحد، أزيل أنه إلثبات مستقل؛ فصل يف معالجتها تستحق

وجزئياتها.70 كلياتها التفصيل،
سواء لغريه، ومعرفته لذاته، هللا معرفة مثل العلم يف مسائل لعدة القدماء عرض وقد
فقد واملتكلمني. الحكماء عند العلم عىل واألدلة املتناهية، الكليات أو الالمتناهية الجزئيات
لذاتها، بالذات علم أنه أي الذات، نحو متجه هنا العلم ذاته؟ هللا يعلم هل القدماء سأل
أن عىل تقوم بالنفي فاإلجابة وموضوع. ذات الذات عنها، خارج بموضوع علًما وليس
ولكن محال. نفسه إىل اليشء وإضافة نفسه، إىل ُمضافة لكانت ذاته علم فلو أعراض. العلم
عىل بل قسمة عىل ذلك يدل وال يستحيل، ال بالذات الذات وعي وقائم، ممكن بالذات الوعي
املشخص املؤلَّه علم تجعل باإليجاب واإلجابة منها. املوضوعية فتنبثق الذاتية من درجة
وملا أخرى. ناحية من وذات ناحية من علم هناك ذاته؟ يعلم ال بعالم فكيف أليق، بذاته
بل ذاته؟ يعلم وال الخارج يعلم بعالم وكيف بالذات. العلم يشمل فإنه مطلًقا العلم كان

الخارجي.71 بالعالم العلم رشط بالذات العالم إن
هو بالذات فالعلم كذلك، ممكنًا يكون بالغري العلم فإن ممكنًا بالذات العلم كان وإذا
وعي أي بيشء وعي الوقت نفس يف هو بالذات الوعي إن بل الغري، هي الذات ألن بالغري علم
وتغاير واحد، علم بل باملوضوع، وعلم بالذات علم علمني: هناك أن يعني ال وهذا باآلخر،
باملوضوع العلم من أرشف يكون بالذات علم هناك ليس العلم. تغاير يعني ال املوضوع
الذات رشف من وليس الذات. وحدانية يف توجد ال تركيبية ثنائية فهذه للذات، كصفة
وتحديد للموضوع إسقاط فهذا العالم، نطاق خارج يشء، بال وعيًا فارًغا، وعيًا تكون أن
الذات علم إنكار ويقوم والواقع. العقل حكم عىل والقيمة الرشف لحكم وتفضيل للعقل

ص٦٣. اإلرشاد، ص١١٨–١٢٨؛ ج٢، الفصل، 69
ص٢٢٥–٢٣٧. النهاية، 70

(االنتصار، الشافعي الرحمن وعبد والدالل والشحام والسريايف السندي موقف هو بالذات هللا علم إثبات 71
وترى ص٥٣). (االنتصار، ينفيه الخيَّاط ولكن الراوندي، ابن عن نقًال معمر رأي فهو النفي ا أمَّ ص٥٣).
غري يكون أن املعلوم رشط من فألن بغريه، عامًلا كان وإن بنفسه عالم يُقال ال أنه معمر مع القدرية
فمذهبهم الفالسفة أثر من بأنه الرأي هذا حزم ابن ويربر ص٩٩). األصول، ص١٥٥؛ (الِفَرق، العالم
ج١، (الفصل، العلم فاعل حيث من فعيل علم بل للمعلوم، تابًعا أي انفعاليٍّا علًما ليس الباري علم أن

ص١٠٢-١٠٣).
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حصول الستحالة محال وهذا ذاته، لعقل شيئًا عقل لو أنه منها: حجج عدة عىل بالغري
استحالة هو مسبق افرتاض عىل مبنية حجة وهي محال. وهو ونفسه، اليشء بني النسبة
وذاتًا، موضوًعا أي وفاعًال قابًال ذاته كان وإال ذاته يكون ال علمه أن كما بالذات، العلم
وهو مًعا وفاعًال قابًال فيكون لها، مقتضية ذاته لكانت صفة بذاته قامت لو محال. وهو
تقوم وال بالذات العلم استحالة افرتاض عىل أيًضا تقوم الحجة هذه أن والحقيقة محال.
به املوصوف لكان كمال صفة العلم كان لو أيًضا: قيل فإن االفرتاض. خطأ ثبت ما إذا
بيشء الوعي أن والحقيقة الصفات. نفي حجة نفس وهي بغريه، ومستكمًال لذاته ناقًصا
مضمون. بال فارًغا الوعي كان وإال كماله، مظاهر أحد بل بالذات، الوعي يف نقًصا ليس
بناء عىل تدل ولكن إنسانية، تشبيهية لغة فتلك وفقر، وعوز احتياج عىل ذلك يدل وال
العامة الحجج من مستمدة فإنها الحجج باقي ا أمَّ بغريه. ووعي بذاته وعي أنه عىل الوعي
ضد الرتكيب افرتاض أو الصفات ثبتت إذا القدماء تعدد احتمال مثل الصفات، إلثبات
ذاته للعاملية فاملوجب بعلم، أو بقدرة تعلالن وال واجبتان والقادرية العاملية وأن الوحدانية،
وجب وإال معلوم دون بمعلوم يختص ال والعلم واسطة. بال أو (الصفاتية)، بواسطة ا إمَّ
كل علم لنفي جدلية حجة تُقال وقد والتأثري. واإلضافة والتخصيص والرتجيح الحدوث
إىل األمر ويتسلسل ثالث بعلم الثاني العلم وهذا بعلم، لعلمه شيئًا علم لو أنه مثل يشء
الوعي ألن بالوعي وعي إىل يحتاج ال بالذات الوعي ألن العلم يستحيل وبالتايل نهاية، ال ما
التجربة وبداهة به. العلم يتم كي آخر علم إىل يحتاج ال كامل علم بالذات، وعي هو بالوعي

فارغة.72 صورية منطقية جدلية حجة أية من أصدق املبارش وإدراكها اإلنسانية
تتطرق املعلومات ألن وذلك املتناهي، إال يعقل فال له، نهاية ال بما العلم ينكر وقد
وألن متناٍه، فهو إليه، مفتقر غريه عن متميز معلوم كل وألن والنقصان الزيادة إليها
كذلك. العلوم لكانت متناهية غري املعلومات كانت فلو بغريه، للعلم مخالف باملعلوم العلم

به يعلم واحد علم بالغري والعلم بالذات والعلم ص٢٨٨–٢٩١. املواقف، ص١٧٢–١٧٦؛ الطوالع، 72
األصول، ص٣٣٥؛ (الِفَرق، عليه استدالل وال بديهة وال حس غري من تفاصيلها عىل املعلومات جميع
بكل عالم والحي حي، ألنه املعلومات بكل عالم بأنه العلم وحدانية عىل حجة الرازي ويعطي ص٩٩).
ص٤٢). (املعالم، بالكل العلم تقتيض التي املخصوصة ذاته عامًلا لكونه واملوجب املعلومات. من واحد
آخرون أثبت كما العلم هذا وباآلخر معلومات بأحدهما علمني هلل أن زعمت التي الكرامية مع والخالف

ص٩٥). (األصول، املعلومات لكثرة جديدًة علوًما
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غري العلم موضوعات كانت فإذا العلم. وقانون العلم موضوع بني خلط هذا أن والحقيقة
العلمي القانون هو العلم موضوع كان إذا ا أمَّ تتناهى، ال واألجزاء جزئية، فألنها متناهية

األجزاء.73 من متناٍه ال عدد يف مطَّرد ألنه متناٍه فالقانون
وإدراًكا، وإحصاءً ا عدٍّ الالمتناهية بالوقائع أي بالجزئيات، العلم الحكماء أنكر لذلك
ًا تغريُّ يوجب ذلك أن الفالسفة وحجة واطِّراًدا. واستنباًطا عقًال بالكليات العلم فقط وأثبتوا
فاعل أن منها حجج، بعدة الحكماء عىل املتكلمون رد وقد الوقائع. بتغري وجهًال هللا علم يف
والجهل هلل تجب كمال صفة العلم وأن بجزئياتها، عامًلا يكون أن بد ال الحيوانات أبدان
هللا علم وجب باملعلول، العلم يوجب بالعلة العلم كان وملا هللا. عىل تستحيل نقص صفة
أنه حقيقة غري سيقع أنه فحقيقة وحارضومستقبل، ماٍض فيه األزيل هللا فعلم بالجزئيات،
بأنه الجهل مع وقع بأنه العلم ويمكن الوقوع، هو العلم رشط وأن املتعلقني، الختالف وقع
العلم بني التقابل فيها يظهر رصفة إنسانية مسألة هذه أن والحقيقة ُمحال. وهو سيقع
للمعرفة مطلبان وكالهما االستقرائي، الحيس البعدي والعلم االستنباطي العقيل القبيل
علم أنه إال بالغري الذات علم من وبالرغم الحكمة. غايات أحد بينهما والتوحيد اإلنسانية،
اإلنساني الذهن يف ألنه عليه الحكماء يركز أن الطبيعي ومن البداهة. عىل سابق قبيل،
الخارجي، العالم من املستقى التجريبي العلم من أرشف وبالتايل التجربة، عىل سابق
عقيل تعبري أكرب املثالية كانت لذلك ظني. جزئي مادي والثاني يقيني عام صوري األوَّل
يف عنه والتعبري الكون نظام عىل التعرف الطبيعي العلم حاول فإذا التأليه، عواطف عن
بعد ما مقابل يف للطبيعة فهم بل مشخص، لكائن مجردة ليسصفة فهو مستقلة، نظرية
صفات ومن بالطبيعة. له شأن ال خالص عقيل كنسق العلم هذا فهم تحاول التي الطبيعة
الكليات بكل عالم فهو واإلرادة. املشيئة عن ينفصل لم لذلك التحقق. هو الشامل العلم
الواجبات واملفارقات، املتغريات والحارضات، الغائبات واملعدومات، املوجودات والجزئيات،
سيقع! كان كيف وقع لو يقع لم وبما يقع كيف سيقع وبما وقع بما عالم واملمكنات،

واملمتنعات.74 الواجبات دون باملمكنات تختص ألنها القدرة من تعلًُّقا أعم فالعلم

ص١٢٦–١٢٩). املحصل، ص٣٦٥-٣٦٦؛ (املسائل، املتناهية غري املعلومات بجميع عالم 73

ص٢٣، اإلنصاف، ص١٢؛ ص٩، ص٥، اإلبانة، ص٢٨٨–٢٩١؛ املواقف، ص٤١-٤٢؛ املعالم، 74

املحصل، ص٦٤–٦٧؛ التحقيق، ص٦٨؛ النسفية، ص٥٣-٥٤؛ االقتصاد، ص٩٩؛ األصول، ص٣٥-٣٦؛
ص٢٨٨–٢٩١. املواقف، ص٤١-٤٢؛ املعالم، ص١٢٦–١٢٩؛
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التجرد ألن عالم مجرد وكل مجرد، ألنه عالم فالواجب العلم. الحكماء يثبت ذلك ومع
صور هو العلم بالتجريد. إال ينال ال مجرد وعلمه الشوائب، من والرباءة املعقولية يستلزم
أن مؤداه مزدوج بدليل العلم يثبتون الحكماء أن أي بذاته. أو بنفسها القائمة املعلومات
عداه ما يعقل فإنه وبالتايل ذاته يعقل وأنه الكليات، لجميع عاقل مجرد وكل مجرد، هللا
ألن نظًرا اإلتقان دليل إىل الفالسفة أشار كما خالص. صوري استنباطي عقيل دليل وهو
الغالب ولكن عقلية، والثانية حسية، األوىل املقدمة عالم. فهو وبالتايل متقنة، محكمة أفعال

األوىل.75 الحجة كان عليهم
الواجبات من األشياء جميع له بها تنكشف بذاته، قائمة صفة املتكلمني عند والعلم
مقولة واالنكشاف الوجود، يف كمال صفة وهو انكشاف، العلم واملستحيالت. واملمكنات
العلم تعريف ا أمَّ هللا. عىل يستحيل ما وهو علمه، ثم اليشء بجهل توحي خالصة إنسانية
الوقوع وبالتايل املوصوف، غري الصفة كون عىل يعتمد أيًضا فإنه غريه إىل العالم نسبة بأنه
املتكلمني مشاركة إىل وباإلضافة بالذات. القائم العلم عكس عىل والتعدد التغاير مخاطر يف
اإلتقان دليل العلم، إلثبات دليلني إىل الحيس الدليل فصلوا أنهم إال العقيل الدليل يف للحكماء
إثبات يقتضيان الصنع وحكمة العالم نظام أن عىل اإلتقان دليل ويقوم القدرة. ودليل
يف واضح هو وكما الصانع، بعلم العلم إىل ينتهي وأن بد ال املخلوقات يف التأمل وأن العلم،
األبدان ترشيح ويف املخلوقات أحوال يف بالتأمل الدليل يبدأ الوحي. أصل يف اآليات من عديد
يقوم أن يمكن وال وقصد، وتوجه اختيار عن يتم إنما ذلك كل وأن األفالك، مسار ويف
األوَّل أصلني: عىل الدليل ويقوم بمعلوم. ليس ما وقصد التوجه يمكن ال إذ بالعلم، إال ذلك
عامًلا، كونه عن وبالتايل املحكم الفعل عىل ذلك داللة والثاني الصنع واتفاق الكون نظام
وجود هو الدليل هذا عىل األسايس واالعرتاض استداليل. والثاني اضطراري األوَّل األصل
القبح خلق يكون قد فمثًال تربيره. أو ذلك تفسري وكيفية العالم يف والفوىض والرش القبح
وشحذًا واختباًرا وامتحانًا ابتالءً يكون وقد النعم، لشكر ودعوة الواجبات أداء يف لطًفا
تشخيص الصانع إثبات عىل األدلة مثل الدليل هذا أن والواقع لالختيار. وإعماًال للهمة
وأن العقل. يكتشفها التي الثابتة الطبيعة قوانني عن ناتج العالم فنظام الطبيعة. لنظام

ص٦٣-٦٤. التحقيق، ص٢٨٥–٢٩٠؛ املواقف، ص١١٨–١٢٠؛ املحصل، ص١٧٢–١٧٦؛ الطوالع، 75
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العقل بني الخلط يف استمرار هو مشخص علم ذي عالم إلثبات كدليل ذلك استعمال
الديني.76 والفكر العلمي الفكر بني والوجدان،

ولكن العلم. إثبات إىل منه القدرة إثبات إىل أقرب األمر حقيقة يف فإنه القدرة دليل ا أمَّ
ألن القدرة؛ إثبات دون العلم إثبات يمكن ال فإنه الثالثي، يف بالعلم القدرة الرتباط نظًرا
ال هوجاء عمياء قدرة كانت وإال العلم دون القدرة إثبات يمكن وال متحقق، واقع العلم
بالقدرة، العلم يرتبط به. الصفات تقوم التي الوعي يناقض ما وهو توجه، وال فيها قصد
بكل يتعلق العلم ألن القدرة من أوسع فالعلم الوصف. حيث من أو اإلثبات حيث من سواء
والحدث وحدها. باملمكنات تتعلق القدرة أن حني يف واملستحيالت، والواجبات املمكنات
والثاني بالرضورة يُعَرف ل األوَّ العلم، عىل دليل الحدث يف واألحكام القدرة عىل دليل
وليس العالم. حدوث إلثبات كنتيجة يثبتان كالهما والعلم فالقدرة باالستدالل. يُعَرف
الواحد العلم تعلق إىل يؤدي ما فيه وليس اآلخر، دون أحدهما ثبوت يقيض ما الشاهد يف
الواجبة املعلومات بجميع يتعلق ل األوَّ ألن باملقدورات؛ تعلقه دون فحسب املعلومات بجميع
أيًضا ذلك أن والحقيقة وحدها. باملمكنة تتعلق املقدورات أن حني يف واملستحيلة، واملمكنة
عاقلة، الطبيعة دامت ما بنفسها فاعلة الطبيعة تكون ال فلماذا للمقدورات. تشخيص
وإن بالرضورة عالم قادر فكل املقدرة؟ العقل يتطلب وبالتايل الوعي، مظاهر أحد والعقل

القدرة.77 من نطاًقا أوسع العلم ألن نظًرا قادًرا عالم كل يكن لم
صور إىل أقرب ويكون إنشائية، عبارات يف واحد دليل يف مًعا الدليالن يدمج وقد
يدل الكون يف االتساق إن مثًال يُقال عندما العقلية الرباهني إىل منه البدائي للتقليد ذهنية
عىل تدل والقدرة القدرة، عىل يدل الكون يف النظام أن أو العالم عىل يدل والعلم علم، عىل

اإلنصاف، ص٢٤–٤٦؛ اللمع، ص١١٨–١٢٠؛ املحصل، ص١٥٦–١٥٩؛ الرشح، ص٣٥–٣٨؛ الرسالة، 76
ص٢٨٥–٢٩٠؛ املواقف، ص٤٠-٤١؛ املعالم، ص٣٦٣، املسائل، ص١٥٢-١٥٣؛ ص٤٧، التمهيد، ص٣٦؛
ص٦١–٦٣. التحقيق، ص٣٩–٤٣؛ اإلبانة، ص١٣٦-١٣٧؛ ص٦١–٦٣، اإلرشاد، ص١٨–٢٠؛ الحصون،
وذلك وإتقان وإحكام ونظام ترتيب عىل الواقعة املتقنة املحكمة األفعال لصدور املعلومات بجميع «عالم
فرًعا الدليل هذا أحدث وقد ص١٤٤). ج١، امللل، ص٣٥-٣٦؛ (اإلنصاف، بها» عالم من إال يحصل ال
الحديث، العلم لنتائج والرتويج الغرب يف Natural Theology تأثري تحت الحديث الكالم علم يف بأكمله

وجدي. فريد ومحمد جوهري، طنطاوي ذلك: عىل مثل وأشهر
الحصون، ص١٣٦-١٣٧؛ ص٦١–٦٣، اإلرشاد، ص١٤٢–١٤٤؛ ج١، امللل، ص٢٨٥–٢٩٠؛ املواقف، 77

ص٦١–٦٣. التحقيق، ص١٨–٢٠؛
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وهو خارجية، بعلل الطبيعية الظواهر تفسري عىل التفكري من اللون هذا يقوم إذ القادر.
إىل املالحظة يعمم أنه كما داخلها. من الظواهر يفرس الذي العلمي الفكر مع يتناىف ما
يمثالن ال اإلنسان أو الحيوان وعلم مطلقة، قدرة تمثل ال النار فقدرة مجردة. مطلقة صفة
التعامل ثم والتجريد، بالتعميم تسمح ال جزئية مالحظات العالم يف ما وكل مطلًقا. علًما
فاعل. أسماء إىل وتحويلها للقوانني تشخيص ذلك أن كما العالم. عن مستقلة صفات مع

الظواهر.78 تشخيص يف البدائي التفكري صور إحدى وهي عالم، والعلم قادر، فالقدرة
تحقيقه استعىص فإن ذاته، يف اإلنسان يحققه أعىل إنساني مثل العلم أن والحقيقة
عىل حرص فالتأليه غاية. من اإلنسان يتمناه ما أقىص هو اإلله كان ملا إله، إىل يحوله فإنه
العميل، الحق ضاع إن النظري بالحق والتمسك التحقيق، عن العجز لحظة يف كمثل الواقع
يف الوحي أصل يف «العلم» لفظ تحليل من ذلك ويتضح الواقع.79 غياب يف باملبدأ التمسك
بمعنى اسم أو م»، «عالَّ أو «عليم» صفة أو فعل، فالعلم االسمية. وليست الفعلية الصيغة
اإلنسان بني مشرتك فعل وهو ثابت. لجوهر صفة وليس للناس املعطى العلم أي الوحي،
عليم هللا أن كما عامًلا اإلنسان يصبح حتى بالعلم أمر وهو هللا. يعلم كما اإلنسان يعلم وهللا،

م.80 وعالَّ

القدرة (3)

للعقل تاٍل العميل العقل وكأن والحياة، والقدرة العلم الثالثي، يف صفة ثاني والقدرة
ال ألنه اإلطالق عىل القدرة تظهر ال وقد له. وتحقيق النظر عىل الحق العمل وأن النظري،

كيف أمر؟ بال آمًرا هللا يكون كيف ص٢٤). (اللمع، عالم هللا أن إثبات يف األشعري طريقة مثًال انظر 78
الصنائع تشتق أن يجوز هل أويل. العلم فإثبات العلم، من اشتقاق العالم علم؟ بال عالم إثبات يمكن

ص٣٩–٤٣). (اإلبانة، بعالم؟ ليس من الحكمية
.De Facfo, De Jure بني القانون فقهاء عند التفرقة هي هذه 79

مرة)، ٤٢) علم أو مرة) ٢٨٣) علم سواء فعًال مرة ٤٢٥ منها مرة، ٧٧٨ القرآن يف علم فعل ذكر 80

أي اسًما، مرات ١٠٥ وفقط «أعلم»، تفضيل أفعل أو م عالَّ أو عليم أو معلوم أو عالم صفة مرة ٢٥٧
وأعلم. ويعلم يعلم فاهلل اسًما. ليس ولكنه ملوصوف صفة أو فعل العلم أن عىل يدل مما السدس، من أقل
لإلنسان، هللا أعطاه الذي الوحي فيعني مرات) ١٠٥) العلم ا أمَّ مرات). ٤) م وعالَّ مرة) ١٦٢) عليم وهو
من العلم العليم من يعلم اإلنسان أن أي للوحي، واالسم هلل، والصفة لإلنسان، الفعل استعماالت وأكثر

جوهًرا. وليس معًطى إثباتًا، وليس حركة فالعلم الوحي. خالل
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حني يف للعلم كرشطني الحياة مع القدرة تظهر وقد فيها.81 تشكيك أو عليها مخاطر توجد
الحياة بعد السباعي يف صفة رابع أنها عىل تظهر وقد والقدرة.82 الحياة رشط هو العلم أن
واإلرادة القدرة بني التفرقة بصعوبة يحيي مما عليها اإلرادة تقدم بعد واإلرادة، والعلم
والسباعي الثالثي يف صفة أول أنها عىل تظهر وقد الخلق.83 مبحث يف ذلك سيظهر كما
عىل وللعمل النظري، عىل العلمي للعقل األولوية تكون وهنا العلم، عىل حتى ألهميتها نظًرا
العلم يأخذ أن بعد الثالثي يف وصف آخر أنها عىل القدرة تظهر قد العكس وعىل النظر.84
صفة ثاني أنها عىل القدرة تظهر النسق استقر أن بعد ولكن الحياة.85 وتتصدر مكانها
محتمل ترتيب وكأنه النسق لهذا العقلية للرضورة ذكر دون مًعا الثالثي ويف السباعي يف
وقد آخره.86 والحياة أوله اإلرادة تكون كأن األخرى الصفات ترتيب تغري لو حتى كغريه
وقد والحياة. بالعلم يكتفي بل الثالثي مع تكون أن دون القوة مع عرًضا القدرة تظهر
وبعض التشبيه صفات مع والبرص السمع مثل الرباعي صفات بعض بعد أيًضا تظهر
وقد واألصابع. والقدرة والقوة والذات والنفس واألمر والرحمة العزة مثل األفعال صفات
والصدق والعدل والرضا السخط مثل باإلرادة املتعلقة االنفعال صفات مع أيًضا تدخل
وتشمل القدرة صفة تتسع املعنى وبهذا والكرم، والسخاء واإلرادة والجود والخلق وامللك

العلم.87 وتتصدر بل يشء، كل
وهو ضدها يستحيل وبعدمها الحوادث بها توجد بذاتها، قائمة قديمة صفة والقدرة
الفاعل بها يتمكن صفة هي أو العدم. يوجب عجز وغيابها اإليجاد سبب إذن فهي العجز.
الفعل ذات إىل بالنسبة واإليجاب الدواعي، توافر عند الفعل وقوع أي والرتك، الفعل من
الفعل بني واالختيار والبواعث اإلنسانية القدرة إىل أقرب هنا فالقدرة الرتك. من يمكنه ال

«التمهيد». «اإلبانة»، يف الحال هو وهذا 81
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حصول إذن القدرة تعني الدواعي. توافر حني الفعل عىل والحتمية بالجرب توحي والرتك
الفعل نموذج هللا فعل وكأن الوجود، سبيل عىل ال والصحة القصد سبيل عىل هللا من التأثري
عىل القدرة املتأخرين عند أصبحت ولكنها بالقصد. واملوجه البواعث عىل القائم املوجب
باملعدوم تتعلق العدم أو الوجود املمكن يف تؤثر صفة فهي اإلعدام. وعىل اإليجاد عىل الخلق
«تنجيزي»، التعلق هذا فتعدمه. باملوجود وتتعلق وجوده، قبل باملوجود كتعلقها فتوجده
اإليجاد صفة القدرة األزل. يف صالحيتها أي قديم «صلوحي» تعلق وله حادث، تعلق
معنى وال الفعل عىل له بسلطة يكون إنما وأراد علم فيما املريد العالم فعل ألن واإلعدام

السلطان.88 هذا إال للقدرة
صح أنه ثبت فقد للعالم. املحدث فهو الصفات، من استدالًال يُعَرف ما أول والقدرة
البداهة أي االضطرار ا إمَّ قادر حي عالم أنه عىل والدليل قادًرا. يكون وبالتايل تعاىل منه
من إال الصنائع تظهر أن يجوز ال إذ االثنني، بني يجمع الدليل أن والحقيقة االستدالل. أو
دليل هو أو بعد. فيما الحكماء عنه سيتحدث الذي الشهري االخرتاع دليل وهو حي، قادر
أول عن املقدورات وجود قادًرا كونه عىل الدليل العلم. إثبات دليل وهو والصنعة اإلتقان
تصور اختصاص بل موجود، كل من يصحان ال واالخرتاع فاإليجاد بالجواز. واتصافها
ويمكن والعلم، الحياة يشرتط االخرتاع أن يعرف وبالسرب املوجودات. ببعض االخرتاع
دليل عىل ويركب الدليل يفصل وقد ذلك. إلثبات الشاهد عىل الغائب قياس عىل االعتماد
قادًرا. بارئها كون عىل الحادثات جواز يدل إذ الحدوث. إثبات بعد القدرة فتثبت الحدوث
لها. كوصف الِقَدم إثبات مقدمة كان كما للذات كصفة القدرة إلثبات مقدمة فالحدوث
عن وليس االختيار طريق عن ذلك ويتم والرتجيح. والفاعلية التأثري قابلية الحدوث يعني
املتكلمون ويبطل الفيض. نظرية يف الحكماء عند الحال هو كما بالذات الوجوب طريق
أو باطل، وكالهما هللا، حدوث أو العالم ِقَدم ذلك من يلزم ألنه القدرة دون بالذات الوجوب
إحساس والعالم بجسم ليس وهللا الصفات، يف استواؤها وبالتايل املاهية يف األجسام استواء
الواحد عن الكثري صدور لعدم باطل واألول كثرية، معلومات أو واحًدا معلوًما لوجب أو
قادًرا ال بذاته واجبًا هللا كان لو بذاته. الواجب عن تصدر أن يمكن ال تغريات عنه يلزم أو

املتأخرة. العقائد ومن «التمهيد». «اإلبانة»، يف التعريف نفس وهو ص٥٣. التحقيق، ص١٨؛ الحصون، 88
ص١٤٢–١٤٤. ج١، امللل، ص١٥١–١٥٤؛ الرشح، وأيًضا: ص٤٠. الرسالة، ص٤٤–٤٦؛ الكفاية،
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وكالهما متعاقبة أو لها أول ال حوادث حدوث أو العالم ِقَدم ا إمَّ للزم الحكماء يقول ما عىل
محال.

أو املؤثر إىل استناده عدم أو الحادث نفي ا إمَّ لزم قادًرا يكن لم إن أخرى صيغة ويف
عىل دليل اللوازم وبطالن باطل، والكل املؤثر عن األثر تخلف أو نهاية ال ما إىل التسلسل
ال حوادث به تجري ال وأنه هللا سوى ما حدوث أصلني: عىل الدليل ويقوم امللزوم. بطالن
إذن األشاعرة يرفض نهاية. ال ما إىل مسبوق حادث إىل يستند ال الحادث وأن لها، نهاية
قديمة بقدرة قادر فهو ذلك ومع باطل، فكالهما باإليجاب، أو الذات إىل القدرة استناد
بالنسبة املتناهية غري املقدورات بجميع متعلقة فيها كثرة ال متحدة الرب بذات قائمة أزلية

باإلرادة.89 التخصيص يف ما نحو عىل اإليجاد غري وهي متعلقاتها، أو ذاتها إىل
كما العلة، أو الطبع طريق عن ليس — األشاعرة متكلمي عند — العالم يف والتأثري
بالطبع كان فلو واالختيار. بالتأثري بل املعتزلة، من والطبائعيني الحكماء عند الحال هو
املعلوم يكون أن لزم تتغري ال العلة كانت وملا الباري. حدوث أو العالم ِقَدم للزم واإليجاب
فهناك ذلك ومع العلة. عدم املعلول عدم من يلزم كما الباري. يتغري وبالتايل كذلك،
وجب الرشائط استجمع إن العالم يف فاملؤثر واالختيار. بالتأثري القدرة عىل عدة اعرتاضات
تمييز عىل يتوقف نسبة القادر اقتدار أن كما مرجح. بال ترجيًحا فعله كان وإال األثر
واجب والحاصل عدم أو وجود من يخلو ال واملقدور الدور. يلزم وبالتايل نفسه يف املقدور
والواحد مقدوًرا. يكون ال وبالتايل وعدم، عرض نفي الرتك أن كما املمكن. ينتفي وبالتايل
الحكماء يقول ما عىل الواحد عن بالوسائط صدر إنما والكثري الواحد، إال عنه يصدر ال
وأوضاعها الربوج يف مواضعها مع السفلية والحوادث الدوران أمر املدبرات هي الكواكب
والواجب ممتنًعا، يكون ال أنه علم وما واجبًا، يكون أنه علم وما البعض. إىل بعضها
ا إمَّ الضدين بأحد تتعلق القدرة أن كما للممكن. إال تكون ال والقدرة مقدور، غري واملمتنع

االخرتاع دليل من الدليل يقرب والغزايل استدالًال، ثبوتها من أكثر اضطراًرا القدرة تثبت القايض عند 89

النظامية يف صياغاته وإحدى ص١٨). الحصون، (ص٢٥؛ اللمع، معروضيف والدليل ص٤٤). (االقتصاد،
(ص٣٩-٤٠؛ املعالم يف الحدوث دليل عىل وتركيبه ص١٧٠-١٧١). النهاية، ص٥٣–٥٥؛ (التحقيق،

ص٨٥–٨٧). الغاية، ص٢٨١–٢٨٤؛ املواقف، ص٦٢١-٦٢٢؛ الشامل، ص٥٥–٥٧؛ التحقيق،
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لذاتها ا وإمَّ األثر، ِقَدم ويلزم الصانع إثبات باب فيسد املرجح عن املمكن فيستغني لذاتها
القدرة.90 تنتفي وبالتايل مرجح، إىل يحتاج فال

تعرض والوجوب بالطبع نفيها أو واالختيار بالقصد القدرة إثبات موضوع وبعد
جميع عىل قادر هللا العلم. مثل ومطلقة شاملة فالقدرة وحدودها. القدرة شمول مسألة
للمقدورية فاملصحح وإطالقها. إثباتشمولها دليل نفسه هو القدرة إثبات ودليل املمكنات.
مفهوم والجواز املقدورية. من يمنعان وهما واالمتناع، الوجوب إال يبقى ال وبدونه الجواز،
عىل قادًرا هللا يكن لم ولو كلها. لها شاملة القدرة كانت لذلك الجائزات، جميع بني واحد
األوىل فهو أقوى، هللا قدرة ألن وجهني، من محال وهو آخر سبب لُوجد املمكنات جميع

مؤثرين.91 اجتماع واستحالة التمانع داللة وبسبب بالتأثري
الذي البدء هي العلم يف الرئيسية املسألة أن فكما أخرى، صيغة املوضوع يأخذ وقد
أو الغاية أو الجميع أو الكل هي القدرة يف الرئيسية املسألة فإن والثبات، التغري إىل يشري
لها معلوماتهللاومقدوراته هل القدماء: تساءل فقد واإلطالق. التقييد إىل تشري التي النهاية
إنسانية قسمة عن بل الخارج يف موضوع عن يعرب ال اإلشكال كان وملا لها؟ كل ال أو كل
والجزء، الكل بني األشياء لتصنيف املنطق يف واضح هو كما الذهن بها يقوم خالصة
عىل هذه الذهن قسمة بإسقاط يقوم الشعور فإن الغاية، أو الالنهاية والبعض، الجميع
كلية شاملة فالقدرة التنزيه. عىل حرًصا باإلطالق إثبات بالنفي فاإلجابة املشخص. التأليه
كلها والنهاية والتبعيض فالتجزئة تنتهي. وال تتبعض وال تتجزأ ال لها نهاية ال جامعة
أيًضا باإلثبات واإلجابة والكمال. الرشف صيغ يف نفسه عن يعرب والتأليه نقص، مظاهر

الطوالع، ص٣٦٠–٣٦٢؛ املسائل، ص٢٨١–٢٨٥؛ املواقف، ص١٢٩-١٣٠؛ ص١١٦–١١٨، املحصل، 90
واالمتناع الوجوب وحجة الصابئة. ومنهم مون املنجِّ هم الكواكب عن يتحوثون والذين ص١٦٠–١٧٠.

الحكماء. مع الطبائعيني من سليمان بن عبَّاد يرددها واإلمكان
املواقف، ص١٢٩-١٣٠؛ املحصل، ص٣٦٧-٣٦٨؛ املسائل، ص٥٧-٥٨؛ التحقيق، ص٤٢–٤٤؛ املعالم، 91
عليها خالف ال التي النقلية األدلة من عديًدا القدماء ويذكر ص١٦٠–١٧٠. الطوالع، ص٢٨١–٢٨٥؛
وبعض واالختيار. بالقصد أم والطبع باإليجاب تصورها كيفية هو اإلشكال ولكن القدرة، إثبات يف
الدليل يكون وقد ص٣٥). (اإلنصاف، عاجز عن األفعال صدور استحالة مثل خطابية العقلية األدلة
فالقدرة بقدرته. الحوادث لجميع محدث وهو حدوثه قبل هلل مقدوًرا كان مخلوق كل مثل مجرًَّدا نظريٍّا
سابقة قدرة وهي واملحدثات، املمكنات عىل تقدر فهي فنائها، وبعد األشياء وجود قبل للوجود مساوقة

ص٢٢٠). (الِفَرق، االكتساب طريق عن تأِت ولم االخرتاع، عىل قادرة األشياء عىل
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يشء وال وحده املؤله يبقى حتى تنتهي أن بد ال واملقدورات املعلومات ألن للتنزيه؛ إثبات
له إطالق بل للمطلق تقييًدا ليس املقدورات املعلومات فتحديد معه. يشء ال كان كما معه

الحدوث.92 عالم يف الطبيعي مكانها إىل للموجودات ورد سواه ملا وتقييد
للمسألة الحقيقية الدوافع تظهر وتقييدها القدرة إطالق العامة املسألة إثارة وبعد
العملية والتطبيقات العقلية التمرينات من نوًعا أصبحت والتي نشأتها وراء كانت التي
القدرة إطالق بني أي والعقل، الوجدان بني وجذبها وشدها التأليه عملية عن تكشف التي
بتجاوزها الشعور يقوم حتى تناقًضا أو استحالة أو صعوبة العقل يفرتض إذ وتقييدها.
أمام اإلنسان ويقف واإلجالل. التعظيم عواطف عن خاللها من ويعرب القدرة بسالح
املطلقة بالقدرة والتسليم العواطف لهذه استسالمه يعلن ا إمَّ التناقض أو االستحالة هذه

الخاصة. قدرته وإثبات عليها وتمرده لها رفضه يعلن أو لها والخضوع
علم ما عىل قادر هللا هل سؤال: يف العلم مع القدرة اصطدام هي ُمثارة مشكلة وأول
بالنفي والجواب العلم، عىل وشمولها القدرة لعموم إثبات باإليجاب فالجواب يكون؟ أال
العقل وإمكانيات القدرة، من نطاًقا أوسع فالعلم القدرة. عىل وأولويته العلم لشمول إثبات
علم هناك يكون وكيف سؤال: يظل ولكن العميل. العقل إمكانيات من بكثري أكرب النظري
عواطف عن للتعبري فرصة مجرد ولكنها لها، حل ال فاملسألة عمل؟ بدون ونظر يقع، ال

بالعقل. وإحكامها فيها املزايدة بني واإلجالل التعظيم
فالرد العباد؟ أفعال عىل قادر هللا هل سؤال: يف األفعال بحرية القدرة تصطدم وقد
إثبات بالنفي الجواب أن حني يف اإلنسان، حرية حساب عىل القدرة ملطلق إثبات باإليجاب
حرية بالتضحية، أوىل وأيهما املطلقة. للقدرة تحديد ذلك يف كان ولو حتى اإلنسان لحرية
أكثر إن اإلنسان؟ حرية أم هللا حرية باإلثبات، أوىل وأيهما القدرة؟ مطلق أم اإلنسان
النظري اإلشكال تحول وقد لقادرين. مقدورين يلزم وبالتايل لها، مقدور الحيوانات أفعال
البسمالت يف فتظهر الوجدانية. املسلمات من نوًعا وأصبحت األوىل، اإلجابة اختيار إىل

وكذلك لها، نهاية ال معلوماته يف الباري أحوال الجبائي هاشم أبي وعند ص٤٤-٤٥. االقتصاد، 92
هللا ملعلومات ليس ص١٩٦). (الِفَرق، لها نهاية ال مقدوراته أن كما لها، نهاية ال مقدوراته يف أحواله
ونهاية غاية له هللا علم الهذيل أبي وعند ص٢٢٣-٢٢٤). ج١، (مقاالت، غاية وال كل عليه يقدر ملا وال
البداء موضوع أرجأنا وقد ص١٢٣–١٢٥). (االنتصار، والنهاية الحرص يوجب الكل إن إذ يتجاوز، ال

النبوة. عن التاسع الفصل يف النسخ إىل
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الطبيعة وعىل وجماعات، أفراًدا اإلنسان عىل يشء، كل عىل مسيطرة واإلرادة املشيئة مع
ومسار الطبيعة وقوانني ووعيها الجماهري وحركة اإلنسانية الحرية حساب عىل والتاريخ،
تأكيد وهو طبيعي فعل رد سبب مما يشء، كل عىل قاهر سلطان القدرة وكأن التاريخ،
يشء.93 كل يف وتدخلها وإرهابها املطلقة القدرة من كحد األفعال وخلق اإلنسانية الحرية

طريق عن املقدورات جميع عىل بها يقدر واحدة، قدرة كلها املقدورات عىل هللا قدرة السنة أهل عند 93

(الِفَرق، هو إال فاعل وال قادرة وال له مقدورة كلها الحوادث الجهمية وعند االكتساب، دون االخرتاع
يف املوجودة الحوادث ا فأمَّ ذاته. يف تحدث التي الحوادث عىل بقوته يقدر هللا الكرامية وعند ص٢٢٠).
وليس الحكماء عند بالطبيعة الخلق مثل لديهم بالقول فالخلق بقدرته، ال بأقواله هللا خلقها فإنها العالم
الحيوانات سائر مقدورات عىل وال عباده مقدورات عىل هللا يقدر ال القدرة من البرصيني وعند بالقدرة.
العبد مقدور ألن العبد مقدور مثل عىل هللا يقدر ال املعتزلة من البلخي وعند ص٣٣٤-٣٣٥). (الِفَرق،
بدليل العبد فعل عني عىل هللا يقدر ال الجبائية وعند محال. هللا عىل وذلك عبث، أو سفه أو طاعة ا إمَّ
استنفار وسائل أحد النصوص هذه تكون أن ويمكن األفعال. خلق السابع: الفصل انظر التمانع.
ودبرها بقدرته، األشياء «خلق مثًال: الفعل. عىل الفعل رد وحدوث اإللهية، القدرة ضد اإلنسانية القدرة
املتعظمون، ربوبيته لعز واستكان املتكربون، لعظمته فذل بعزته، وذللها بجربوته، وقهرها بمشيئته،
وقامت األلباب، ذوي فطن ملكوته يف وحارت الرقاب، له وذلت املمرتون، علمه يف الرسوخ دون وانقطع
يف وسار اللواقح، الرياح وجرت الروايس، الجبال وثبتت املهاد، األرض واستقرت السبع، السموات بكلمته
املرتفعون، له ويخشع املتعززون، له يخضع قاهر، إله وهو البحار، حدودها عىل وقامت السحاب، السماء
وإبداع مصنوع، كل اخرتاع عىل والقادر وأيًضا: ص٤). (اإلبانة، العاملون» له وكرًها طوًعا ويدينون
التي «القدرة َوِكيٌل﴾. ءٍ َيشْ ُكلِّ َعَىل َوُهَو ءٍ َيشْ ُكلِّ ﴿َخاِلُق قوله: يف به أخرب ما عىل معقول جنس كل
آجالهم، ومؤقت الخلق جميع ألرزاق مقدر وأنه وأيًضا: ص٢٣). (اإلنصاف، والذوات» األجناس بها أبدع
يف أخرب كما سواه، رازق وال غريه، خالق ال وإله، ورب وإله مقدوراتهم، عىل وقادر ألفعالهم، وخالق
َوَال َساَعًة يَْستَأِْخُروَن َال أََجلُُهْم َجاءَ ﴿َفِإذَا يُْحِييُكْم﴾، ثُمَّ يُِميتُُكْم ثُمَّ َرَزَقُكْم ثُمَّ َخَلَقُكْم الَِّذي ﴿هللاُ قوله:
يُْخَلُقوَن﴾، َوُهْم َشيْئًا يَْخلُُقوَن َال ِهللا ُدوِن ِمْن يَْدُعوَن ﴿َوالَِّذيَن ِهللا﴾، َغرْيُ َخاِلٍق ِمْن ﴿َهْل يَْستَْقِدُموَن﴾،
ملكه يف يكون «وال ص٢٨). (اإلنصاف، األفعال» مقدر وأنه والرض والنفع والرش الخري بيده «وأنه
إثبات يف املعتزلة فعل رد ظهر وقد ص٣). (البحر، وقضائه» وتقديره ومشيئته بعلمه إال يشء وإرادته
أعمالهم عىل بالقدرة «يتفردون أنهم عىل لذلك العقائد مؤرخو وهم السنة أهل وتصوير األفعال خلق
عليه بالقدرة هللا يصفوا لم ما عىل بالقدرة أنفسهم ووصفوا هللا، من الغنى ألنفسهم فأثبتوا ربهم، دون
دانوا إذ األمة، هذه مجوس فكانوا هلل، يثبتوه لم ما الرش عىل القدرة من للشياطني املجوس أثبت كما
التفكري سالح هنا ويظهر ص٧). (اإلبانة، أضاليلهم» إىل ومالوا بأقاويلهم وتمسكوا املجوس بديانة

هذا. عرصنا يف يحدث ما عىل املستوردة األفكار وتهمة
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

لإلنسان؟ الظلم فعل عىل هللا يقدر هل سؤال: يف العدل بموضوع القدرة تصطدم وقد
يف بالعدل تضحية املطلقة القدرة فإثبات العالم؟ يف والقبائح الرشور فعل عىل يقدر هل
مرٍض؛ عقيل حل هناك وليس العدل. سبيل يف للتوحيد عقيل إحكام ونفيها التوحيد، سبيل
اإلحكام حساب عىل واإلجالل التعظيم عواطف يف للمزايدة عقيل تمرين كلها املسألة ألن
تصطدم حينئٍذ غريها. إىل الدنيا هذه من السؤال يمتد وقد اإلنسان. حق وتأكيد العقيل
نفس وهو املحسن؟ وعذاب امليسء إثابة عىل قادر هللا هل السؤال: يف املعاد بأمور القدرة
العالم.94 هذا يف الزمان يف وليس العالم خارج الزمان نهاية يف تطبيقها مع العدل مسألة
يف سواء الطبيعي، العالم وبني املطلقة القدرة بني نشأ الذي هو األكرب الصدام ولكن
هذا ويكشف الطبيعة.95 قوانني تغيري يف الزمان هذا يف أو العالم إفناء يف الزمان نهاية
والفكر الالهوتي الفكر بني الطبيعي، والفكر الديني الفكر بني فعيل رصاع عن الصدام
إىل الوجود تحول واستحالة الطبيعة استقالل عن والعلمي الطبيعي الفكر ودفاع العلمي
الفكر بني اآلراء بعض ترتدد وقد مستقلة.96 طبائع لها فاألجسام وجود، إىل العدم أو عدم

العدل واملعتزلة الفالسفة أثبت التوحيد يف املزايدة سبيل يف بالعدل السنة أهل ي يضحِّ حني يف 94

وقانون العدل املعتزلة وأثبت املطلقة. بالقدرة وليس الحتمي الكوني بالقانون أي بالوجوب، القول يف
غري محال القبيح فعل ألن القبائح وسائر الجهل خلق عىل هللا يقدر ال مثًال النظام فعند االستحقاق.
ينكرون الثنوية من بأنهم والفالسفة املعتزلة السنة أهل اتهم وقد والحاجة، امليل عىل يدل وألنه مقدور،
الرش عىل قادر غري فاهلل وبالتايل القدرتني، وتساوي والظلمة النور بني للرصاع نظًرا املطلقة القدرة
فقد املجوس ا أمَّ كذلك. يكون أن يستحيل الواحد والفاعل رشير، الرش وفاعل خريِّ الخريات فاعل ألن
وبالتايل أهرمن، إىل رشور من العالم يف ما وردوا لحكمة، يفعله ال ولكنه الرش، عىل قادر هللا إن قالوا
ومحارصته الداخيل وأثرهم الذاتي إبداعهم لنفي أجنبي أثر إىل خصومهم أقوال السنة أهل مؤرخو يرد

املستوردة. واألفكار التبعية بتهمة
العارش. الفصل يف املعاد موضوع إىل فنائهما أو والنار الجنة بقاء موضوع أجلنا 95

وجودها، بعد األجسام هللا يعدم أن محال للرواية، الخيَّاط وتكذيب الراوندي ابن عن نقًال النظَّام، عند 96

الجسم يعدم أن استحال ومتى وحده. القديم بقاء ومحال عدمها. بعد أوجدها الذي هو كان وإن
األجسام عدم يستحيل أيًضا وعنده ص٢١-٢٢). (االنتصار، عدمه بعد وجوده استحال وجوده بعد
لديه يستحيل ص٧٦). (الِفَرق، إفنائه عىل يقدر وال اليشء خلق عىل يقدر هللا أن أي حدوثها، بعد
وتخلده نفسها الكافر تدخل النار فيها. يدخله وال النار يف الكافر يزل ال فاهلل وعدمها، األجسام فناء
إليها اجتذابها من القيامة يف حاذتها إذا النار تمنع ال أجسادهم فصارت أعماًال عملوا ألنهم وذلك فيها؛

ص١٦٨). ص٩١–٩٢، (االنتصار، بطباعها
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السبع الصفات ثانيًا:

املطلقة القدرة بني الجمع تحاول عندما الناشئ العلمي الطبيعي والفكر التقليدي الديني
ويتم نفسه. الفناء وهو األشياء فيه وتفنى القدرة فيه تظهر ثالث وجود يف األشياء وطبائع
من قيمًة أعظم الكل فناء وألن تتجزأ ال اليشء طبيعة ألن فرتات؛ عىل ال واحدًة مرًة ذلك
خاصة. فردية لحاالت طبًقا وليس ملبدأ طبًقا فناء وألنه البعض، فناء من القدرة حيث
الناشئ العلمي الطبيعي الفكر بزوغ إىل الصفات يف والتقييد اإلطالق بني الرتدد هذا يشري
أخرويات صيغة يف كانت ولو حتى الطبيعة واستقالل التقليدي الديني الفكر باطن من
هناك كان وإن التاريخ. يف غايتها تكمل أن بعد توقفها وإعالن اإللهية اإلرادة عن مشخصة

عنها.97 خارجة مشخصة إرادة من وليس اليشء طبيعة من إطالق فهو إطالق
الوجود وأن موجودة، األشياء كون يف للقدرة كحد العالم هذا يف الطبيعة تظهر ولكن
الوجود تحيل القدرة جنسه. من أنها ذلك ويعني واحد، يشء والقدرة الوجود القدرة. هو
هناك دام وما الوجود. ثبت فقد ثبتت قد القدرة دامت وما وجود. إىل والعدم عدم، إىل
ذاته. الوجود هو بل باليد إليها يرمز مشخصة قوة ليست هنا القدرة قدرة. فهناك وجود

اليشء.98 هي ألنها يشء؛ عليها يستحيل ال ثَمَّ وِمْن
األجسام، إىل أي الخاص، الوجود إىل العام الوجود من العقيل التمرين يتحول وقد
مشكلة حل يبغي ال العقيل والتمرين العرض؟ خلق عىل هللا يقدر هل هو: التمرين ويصبح
بالتعبري للشعور يسمح حتى للشعور العقل يوجهه سؤال مجرد هو بل بالفعل، موجودة
باإليجاب والرد التأليه. لعواطف العقلية الصياغات وهي واإلجالل، التعظيم عواطف عن
االستدالل وهو األوىل، طريق وباستعمال املستحيل، إىل املمكن بتجاوز للشعور يسمح

جميع به أفنى محل يف ال عرًضا خلق العالم يفني أن هللا أراد إذا هاشم وابنه الجبائي أبي وعند 97

وال تفاريق خلقها وقد بعضها بقاء مع الجواهر بعض يفني أن قدرته يف يصح وال والجواهر، األجسام
السموات بقاء مع ذرًة العالم من يفني أن يقدر ال هاشم أبي وعند ص١٨٤). (الِفَرق، إفنائها عىل يقدر
ببعض يختص ال ألنه األجسام جميع ضد يكون محل يف ال يخلقه بفناء تفنى ال فاألجسام واألرض.
الجملة فناء عىل يقدر كلها، نفاها لها ا ضدٍّ كان فإذا منها، بيشء قائم هو ليس إذ بعض دون الجواهر

ص١٥١-١٥٢). (الِفَرق، بطبعه له فعل فاٍن كل فناء معمر وعند ص١٩٧). (الِفَرق، البعض ال
ال أنه كما الوجود. عىل القدرة يحيل كان ألنه الحقيقة يف مقدوًرا أقول ال يقول: النجراني ابن كان 98

ص١٦٩). ج٢، (مقاالت، موجود إال معلوم
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

األشاعرة موقف الشائع، التقليدي املوقف وهو التأليه. عواطف عن يعرب الذي املنطقي
األشياء لطبائع إثبات فهو بالنفي الرد ا أمَّ املعتزلة.99 بعض فيه يشاركهم السنة، وأهل
النفي يكون ال وقد األجسام.100 طبائع مع فاألعراض أعراًضا. كانت ولو حتى املستقلة
ويعيد التشخيص يستبعد للتنزيه علمي تصور هو بل التنزيه، يف وحطة للقدرة نفيًا
إثبات من إال فيها ليس تنزيه؟ من العرض خلق عىل القدرة يف وماذا لألشياء. االستقالل
يشء، كل تفعل التي املسيطرة كالقدرة بجدير ليس وما بها جدير هو ما تفعل لقدرة
عىل غريها يقدر ال ما إال تفعل ال وعظمتها القدرة جاللة أن حني يف صغريًا، أم كان كبريًا
الطبيعية املوضوعات تستخدم األمور. صغائر فعل عن يتعفف الذي هو والعظيم فعله.
الفكر ويصارع األعراض. خلق يف أيًضا بل الجواهر، خلق يف فقط ليس القدرة، إلثبات إذن
والقضية األعراض. خلق ينكر وبالتايل بالجواهر حالة األعراض جعل يف الطبيعي العلمي

ص٢٥٠-٢٥١؛ ج١، (مقاالت، والسكون كالحركات واألعراض األجسام خالق هللا املعتزلة جمهور عند 99

وسائر والروائح والطعوم واأللوان األجسام املعتزلة بعض وعند ص١١٥-١١٦). الِفَرق، ص٢٠٤؛ ج٢،
مقاالت، ص٢٢٠؛ (الِفَرق، غريه مقدورات عىل بالقدرة وصفه عن وامتنعوا له، مقدورة األعراض أجناس
خلق وأنه واألعراض، األجسام خالق أنه عىل اجتمعت املعتزلة إن الكعبي وقال ص٢٥٠-٢٥١). ج١،
وأن كلها، األعراض ينفي املعتزلة من فاألصم أصحابه. عىل منه غلط وهذا … يشء عن ال خلقه ما كل
(الِفَرق، لها فاعل ال املتولدة األعراض أن يرى ثمامة وأن األعراض، من شيئًا يخلق لم هللا أن يرى معمر
وليس الحركة إنشاء عىل بالقدرة القديم وصفوا التنزيه عن تعبريًا الحق أهل بعض إن بل ص١١٥).

ص٢٠٤). ج٢، (مقاالت، التحرك عىل بالقدرة
فعل من واألعراض فحسب، الجواهر خالق فاهلل عبَّاد. بن معمر هو الطبائعيني لتيار ممثل أكرب إن 100
سمع أو موت أو حياة أو رائحة أو طعم أو لون من األعراض من شيئًا يخلق لم فهو بطبائعها. الجواهر
األجسام فناء بطبعها. األجسام فعل من األعراض وحدثت األجسام هللا خلق األجسام. صفات أو برص أو
أن وعنده ص١٥١-١٥٢). (الِفَرق، بطبعه الجسم بفعل فساده أو الزرع وصالح بطبعه، للجسم فعل
ليس ص٢٢٠). (الِفَرق، مقدورة وال مخلوقة ليست واألعراض خلقها، قبل له مخلوقة كانت األجسام
قدرة وال األعراض من شيئًا يخلق ولم األجسام خلق عىل هللا قدر تقدير. وال صنع من األعراض يف هلل
غري شيئًا يخلق لم هللا لها. نهاية ال والحوادث لها، نهاية ال األعراض وعنده ص٩٤). (األصول، عليها
والشمس اإلحراق تحدث التي كالنار طبًعا ا إمَّ األجسام، اخرتاعات من فإنها األعراض ا فأمَّ األجسام.
ج١، (امللل، واالفرتاق واالجتماع والسكون الحركة يحدث كالحيوان اختياًرا ا وإمَّ التلوين، والقمر الحرارة

ص٩٩-١٠٠).
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السبع الصفات ثانيًا:

الطبيعة استقالل أم أخرى، قدرة كل إنكار مع املطلقة هللا قدرة بالدفاع، أوىل أيهما هي:
وقوانينها؟101 األجسام وحركة

عن بالتعبري للشعور يسمح العرض، خلق عىل القدرة وهو العقيل، التمرين كان فإذا
أعراض ال جواهر خلق عىل هللا يقدر هل الثاني: العقيل التمرين فإن املمكن، عىل القدرة
أعراض، لها الجواهر ألن وذلك املستحيل؛ لتجاوز أكرب فرصة للشعور يعطي فيها؟
أعراض، بال جواهر خلق تستطيع العظمى القدرة ولكن جواهر. يف إال توجد ال واألعراض
جواهر خلق يستطيع ال الذي اإلنسان عكس عىل وتتحداها، األشياء طبائع يف تتحكم وأن
يسمح باإليجاب فالرد الطبيعة. وقوانني األشياء لطبائع قدرته تخضع حني أعراض بال
عىل القضاء التعظيم هذا يف كان ولو حتى وجاللها القدرة عظمة عن بالتعبري للشعور
علمي وتصور الطبيعة، ولقوانني األشياء لطبائع إثبات بالنفي الرد أن حني يف كله العالم

القدرة.102 تشخيص عىل وقضاء للتنزيه
إىل عرض ومن عرض إىل جوهر من األجسام قلب عن يسأل ثالث تمرين يأتي ثم
من والغاية أجساًما؟ واألعراض أعراًضا األجسام قلب عىل هللا يقدر هل صيغة: يف جوهر
شعوري الستدالل طبًقا واإلجالل التعظيم عواطف عن بالتعبري للشعور السماح السؤال
بل أجساًما، واألعراض أعراًضا األجسام قلب عىل يقدر ال اإلنسان أن بما اآلتي: النحو عىل
يكون أعراضمثلها، إىل األعراض أو مثلها جواهر إىل الجواهر تغيري مجرد عىل يقدر ال إنه
يقلب أن فيستطيع اإلنسان، عليه يقدر لم ما عىل القادر وحده هو إذن املشخص املؤلَّه
قوانني تغيري عىل يقدر ال اإلنسان أن بما آخر وبتعبري أجساًما. واألعراض أعراًضا األجسام

الخالق هللا من أقوى العرض يكون وقد مثل: خطابية إقناعية اتهامات معمر السنة أهل يتهم 101

األصل هذا من يلزمه ص١٥٣-١٥٤). (الِفَرق، األزلية صفة يف يشارك فالعرض املحصورة، لألجسام
ال وهللا األعراض، من لها نهاية ال أنواع عىل يقدر ِمنَّا الواحد ألن ربه؛ من أقدر حيوان كل يكون أن
عىل إال يقدر ال ممن أقدر يكون أن ينبغي مختلفة أجناس عىل فالقادر فحسب. األجسام عىل إال يقدر
وبأنه أيًضا، بذلك حزم ابن ويتهمه أصًال. هلل فعل هناك يكون أال يلزمه ص٩٤). (األصول، واحد جنس
ال وبالتايل به، يتكلم كالم هلل يكون فال األعراض بخلق قال وال معتزيل ألنه األزلية الصفات ينكر دام ما
ج١، (امللل، عظيم» خزي إىل مذهبه «فأدى أصًال، رشيعة هناك تكون ال وبالتايل نهي، وال أمر هلل يكون

ص٩٩-١٠٠).
ص٢٢٣-٢٢٤). ج٢، (مقاالت، النظر أهل عامة عند وبالنفي الحسني، وأبي صالح عند باإليجاب الرد 102
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الرد يفي ثَمَّ وِمْن ذلك. عىل القادر وحده هو يكون إذن املشخص املؤلَّه فإن الطبيعة،
الطبيعة واستقالل العلمية للنظرة إثباتًا بالنفي الرد يكون حني يف الغرض، بهذا باإليجاد
ال الطبيعة استقالل وأن العالم حساب عىل إال تثبت ال القدرة وكأن قوانينها، وانتظام
يف وموقعه اإلنسان موقف أين هو: والخسارة املكسب ويكون القدرة. حساب عىل إال يثبت
الطبيعة قوانني استقالل وعن كإنسان حقه عن مدافع أم هللا حق عن مدافع هو هل العالم؟
التوفيق ويمكن النظام؟103 ويتأسس العلم ينشأ وبالتايل قانون، يحكمه عالم يف ووجوده
وهو املؤله، ذات يف يحدث األوَّل املوجودات: من نوعني بني التمييز طريق عن املوقفني بني
يسري بل قدرته تحت يدخل ال وهو الخارجي العالم يف يحدث والثاني قدرته، تحت يدخل
بالكالم بل للتأليه، الشخصية بالقدرة يتم لم نفسه الخلق إن بل األشياء. لطبائع طبًقا

باليد.104 وليس بالعقل بالقوة، وليس باملعنى باإلرادة، وليس بالفكر أي وحده
التأليه، عاطفة عن يعرب كي للشعور الفرصة نفس ليعطي رابع تمرين يأتي ثم
املنطقية، قسمته الذهن ويقدم يتجزأ؟ ال جزءًا الجسم صريورة عىل هللا يقدر هل وهو:
تتجزأ. ال أجزاء من يتكون كال الجسم فيصبح األجسام عىل يسقطها ثم والجزء، الكل
عند وطبيعية منطقية استحالة أنها وبما جزء؟ إىل الكل تحويل يمكن هل التمرين: ويكون
وتحويلها االستحالة هذه تجاوز عىل القادر وحده هو يكون املشخص املؤلَّه فإن اإلنسان،
يف التأليه عواطف عن بالتعبري للشعور يسمح باإليجاب فالرد املنظمة. بالقدرة إمكانية إىل
هو بالنفي الرد ويكون الطبيعة.105 عىل وأسقطها الذهن قدَّمها التي املنطقية القسمة هذه
صياغات يف عنها التعبري يمكن التي التأليه عواطف بني والتمييز العلمية بالنظرة التزام
التي املنطقية القسمة وبني قوانينها وحتمية الطبيعة استقالل تمسها ال علمية عقلية

واإلجالل. التعظيم عواطف عن تعبريًا الذهن يقدمها

وعند أخالط. فالجسم فكها، عىل قادر هللا ولكن عليه، هي ما عىل األجسام املتكلمني بعض عند 103

ص٢١٨-٢١٩). ج٢، (مقاالت، قائمة واألعراض لألعراض إبطال القلب اآلخر البعض
وأقواله إرادته من ذاته يف تحدث التي الحوادث عىل إال هللا يقدر ال كرام. ابن موقف هو هذا 104

يكن ولم له. مقدر يشء فيها فليس وأعراضها العالم أجسام من املخلوقات ا فأمَّ وعالقاته. وإدراكاته
(الِفَرق، بقدرته ال «كن» بقوله العالم من مخلوق كل خلق وإنما مخلوقة. كونها مع منها يشء عىل قادًرا

ص٩٤). األصول، ص٢٢٠؛
ص٢١٩). ج٢، (مقاالت، يتجزأ ال الذي الجزء أنكر ومن النظام، موقف هو هذا 105
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العالم يف هللا يقدر وبالتايل اإلنسانية، القدرة إدخال طريق عن السؤال نفس يُثار وقد
ال حتى عليه وقضاء لها هدًما اإلنسان، قدرة خالل من واألعراض األجسام يف ويفعل
هل السؤال: وصيغة اإلنسان. مواجهتها يف يقف أن وال الطبيعة، أمامها تصمد أن تقوى
ال؟ أم األجسام فعل وعىل ال؟ أم الحياة عىل خلقه يقدِّر أن عىل بالقدرة الباري يوصف
ذلك؟ عىل بالقدرة يوصف ال أم واملوت الحياة فعل عىل ألحد قدرة يخلق أن هللا يقدر هل
طريق عن النسبي النفي هناك الشاملة106 املطلقة القدرة يمثل الذي اإليجاب مقابل ويف
البعض يف ونفيه األعراض بعض يف إثباته أو األعراض يف وإثباته األجسام من األقدار نفي
ودفاًعا اإلنسان لقدرة تأكيًدا مًعا واألعراض األجسام يف املطلق النفي وهناك اآلخر.107
فقد الكسب موضوع يف داخًال كإقدار القدرة موضوع كان وملا الطبيعة.108 استقالل عن

والحركات واألراييح والطعوم واأللوان األجسام فعل عىل عباده الباري ر يُقدِّ أن الروافض غالة جوَّز 106

العباد أقدر قد هللا بأن املعتزلة أكثر ذلك يف وشاركهم ص٥٩). ج٢، (مقاالت، األفعال وسائر واأللوان
أقدر هللا بأن اإلسالم أهل عامة رأى أنه كما ص٢١٧). ج٢، (مقاالت، حيزهم غري يف يفعلوا أن عىل
(مقاالت، الحياة له يخلق بأن إال حيٍّا يكون وال القدرة له يخلق بأن إال أحًدا يُقِدر ال وأنه وأحياهم العباد
بعض قال فقد عنه، أعجزهم أو الخالق عىل أقدرهم هللا أن بني ذلك يف يُقال أن فرق وال ص٢١٦). ج٢،

ص٢١٨). ج٢، (مقاالت، ألعيانهم ذلك عن هللا أعجزهم قد العباد إن املتكلمني
عىل قادر ولكنه األجسام، فعل عىل عباده يُقِدر أن عىل بالقدرة الباري يوصف ال الصالحي عند 107

ج٢، (مقاالت، األعراض أجناس وسائر والقدرة والعلم واملوت الحياة من األعراض فعل عىل يُقِدرهم أن
عرض وال جنسه، هو ما عليه يُقِدر أن جائز والباري إال عرض ال النظام عند ص٢١٧). ص٥٩-٦٠،
عليها؛ عباده هللا يقدر أن أحالوا فإنهم واألصوات والربودة واألراييح األلوان ا فأمَّ الحركة. إال هؤالء عند
ص٢١٧). ص٦٠، ج٢، (مقاالت، الحركات عىل إال الخلق يقدر أن بجائز وليس عندهم، أجسام ألنها
والربودة والحرارة واألراييح والطعوم األلوان عىل عباده يُقِدر أن عىل قادر الباري فإن برش عند ا أمَّ
أن يجوز فليس واملوت الحياة عىل القدرة ا فأمَّ ذلك. عىل هللا أقدرهم فقد واإلدراك، واليبوسة والرطوبة
فالحياة والجبائي. الهذيل أبو ويشاركه ص٢١٧). ص٦٠، ج٢، (مقاالت، ذلك من يشء عىل يُقِدرهم
والرائحة والطعم اللون مثل عليها اإلقدار عىل بالقدرة عندهما الباري يوصف ال األعراض وسائر واملوت
ج٢، (مقاالت، كيفيته يعرف وال اإلنسان يفعل أن يجوز ال عرض وكل والقدرة، والعجز والربودة،
عند عليه اإلقدار فيجوز كيفيته يعرفون ما وسائر واآلالم واألصوات والسكون الحركات ا أمَّ ص٢١٧).

ص٦٠). ج٢، (مقاالت، الهذيل أبي
(مقاالت، الحي غري وحياة القادر غري قدرة يخلق أن عىل بالقدرة هللا يوصف ال واألصم النظَّام عند 108

عىل قدرة ألحد خلق وما ألحد. قدرة يخلق أن عىل بالقدرة هللا يوصف ال معمر وعند ص٢١٦). ج٢،
ص٢١٥-٢١٦). ج٢، (مقاالت، ذلك يجوز وال حياة وال موت
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هو كسبه عىل املقدور وأن الخلق، عن عاجًزا الكسب عىل قادًرا اإلنسان البعض جعل
ال اإلنسان يوصف فال كلها، املشكلة إلغاء اآلخر البعض ويفضل خلقه.109 عن املعجوز
من يقدمه ملا نظًرا العقيل ورفضالتمرين الخلق، عىل وال الكسب عىل ال بالعجز وال بالقدرة
وتعجيًزا للطبيعة وتحقريًا للمؤلَّه تعظيًما التأليه عواطف عن بالتعبري إال تسمح ال متاهات

لإلنسان.110
أو الخلق صفة وهي عنها، مستقلة أو لها تابعة أخرى صفة القدرة إىل يُضاف وقد
القدرة ألن إضافية؛ صفة أنها والحقيقة ورباعي. رباعي ثماٍن. الصفات فتكون التكوين
الصحة، سبيل عىل أيًضا مؤثر التخليق أو الخلق وصفة الصحة، سبيل عىل مؤثرة صفة
أو القدرة يف داخل بل مستقلة صفة ليس فإنه التكوين ا أمَّ الصفتني. بني فرق ال ثَمَّ وِمْن

مثلها.111 تخصيص التكوين ألن اإلرادة؛ يف
الصفة، إىل يشري وال واملوصوف الفعل إىل يشري الوحي أصل يف اللفظ أن والحقيقة
والفاعل. الفعل عن مستقل فعل اسم ليست ولكنها فاعل، أو فعل القدرة أن عىل يدل مما

ص٢١٨). ج٢، (مقاالت، النجار موقف هو هذا 109

قادرين ُكنَّا وإن ذلك، الستحالة عليه أقدرنا نقول وال الخلق عن أعجزنا هللا إن نقول ال البعض قال 110

وال نفسه يف هللا يحلها أن عىل بالقدرة يوصف ال عليها الباري يقدر التي الحركة أن كما الكسب، عىل
الستحالته عنه بالعجز وال ذلك عىل بالقدرة يوصفون ال بعضهم: وقال ص٢٢٨). ج٢، (مقاالت، بالعجز

ص٢١٨). ج٢، (مقاالت،
القدرة، صفة غري التخليق صفة أن النهر وراء ما فقهاء بعض يثبت ص١٠٥–١٠٧. النهاية، 111
القدرة. تغاير قديمة صفة الحنفية بعض التكوين أثبت وقد ص٥٠–٥٢). (املعالم، األكثرون وينفيها
وإن التكوين. حدوث الكون حدوث من فيلزم نسبية، صفة فهي القدرة مؤثرية نفس بها املراد كان إن
القدرة بقولهم الحنفية أثبتتها ص٩٥–٩٧). (التحقيق، القدرة عني فهي مؤثرة صفة بها املراد كان
علمه حسب عىل هي أزلية صفة التكوين ص٣٥). (املحصل، الكون تستلزم ال والصحة الصحة أثرها
القدرة، تغاير قديمة صفة التكوين الحنفية: قالت ص٨٦–٩٠). (النسفية، املكون غري وهي وإرادته،
والتكوين اليشء بإمكان متعلقة القدرة التكوين. متعلق بخالف أصًال يوجب ال قد القدرة متعلق فإن
بالرغم التكوين وها سمُّ ثامنة صفة املعاني صفات يف املاتريدية زادت وقد ص١٨٤). (الطوالع، بوجوده
عالم حي ألن وذلك ص٥٩). (الكفاية، القدرة بعد التكوين فائدة عن وسؤالهم األشاعرة اعرتاض من
الرباعي. ليكون صفة إضافة عن يكفي ما الثالثي يف وبالتايل ص٣٦). (اإلنصاف، للخلق رشوط قادر
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والتخطيط األمور وميزان اإلدراك وحسن التقدير أيًضا تعني بل القدرة فقط تعني وال
بل الطبيعة، خارج مشخصة قوة فقط ليست القدرة أن عىل يدل مما النسب، يف واالعتدال

للطبيعة.112 اإلنسان من وتقدير الطبيعة يف تقدير إنها

الحياة (4)

بني البداية يف مكانها اضطرب وإن الصفات نسق استقرار بعد الثالثي يف صفة ثالث هي
عليها.114 مخاطر هناك تكن لم ألنه اإلطالق عىل الحياة تظهر ال وقد والرباعي.113 الثالثي
والسباعي الرباعي أمر يف (اإلدراكات) والبرص السمع بها يختتم عبارة يف إال تظهر ال وقد
ألهميتها نظًرا ظهورها الغالب ولكن والعلم.116 القدرة بعد الثالثي يف تظهر وقد مًعا.115

مًعا.117 والثالثي السباعي أول يف املتوقعة غري
عالم يوجد فال مًعا، والقدرة العلم رشط أو العلم رشط الحياة أن عىل القدماء ويجمع
للرباعي رشًطا فتصبح الحياة تمتد وأحيانًا حيٍّا. كان إال قادر عالم يوجد وال حي، إال
ال ولكن املرشوط، دون الرشط يوجد وقد والبرص. كالسمع اإلدراك رشط فالحياة أيًضا.

قدر مرة، ١٣ قرت أي قدر بمعنى منها مرة، ١٣٢ الوحي أصل يف ومشتقاته «قدر» لفظ ظهر 112

املقدار ومنها والنسبة امليزان بمعنى وقدر مرات، ٣ حسب أو ظن بمعنى أو ،١٣ حوايل خطط بمعنى
الصفة صيغة يف كان مرة، ٦٥ حوايل القدرة بمعنى األغلب االستعمال ولكن مرة. ١٢ حوايل والتقدير
حوايل جمًعا أو مفرًدا املقتدر أو مرة، ٤٥ حوايل القدير أو مرات، ٧ الجمع أو مرات، ٧ املفرد يف قادر
فعل أو ملوصوف صفة القدرة أن عىل يدل مما كصفة أو كصيغة القدرة صفة يوجد ال ولكن مرات. ٤

والفاعل. الفعل عن مستقالٍّ معنًى أو صفة وليست لفاعل
كما ص١٠٥-١٠٦). (األصول، الكالم وقبل واإلرادة والبرص السمع بعد الرباعي مع الحياة تظهر 113

كرابع أو ص١٣٨). ج٢، (الفصل، القدرة بإسقاط العلم بعد وهما والِقَدم، والبرص السمع بعد تظهر
ص٥٠). (الكفاية، والعلم واإلرادة القدرة بعد الثالثي يف صفة

اإلبانة. يف املوقف هو هذا 114

ص٢٢. الحصون، ص٣٣؛ الغاية، 115
ص٦٧-٦٨. التحقيق، 116

ص٣٣. الرسالة، ص٤٧؛ التمهيد، ص٣٥؛ اإلنصاف، 117
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فاعل هللا دام وما موات، من الفعل وجود يستحيل الرشط.118 دون املرشوط وجود يمكن
وصح فاعل، قادر صانع الباري أن عىل بالدليل ثبت وملا حيٍّا. يكون أن وجب األشياء
ذاته ويعلم بنفسه يشعر من هنا الحي أوىل. الحي من وقوعه فإن امليت من وقوعه الفعل
الدليل هذا تأسيس ويمكن املقدورات. جميع عىل القادر املعلومات بجميع العالم وغريه،
عىل الغائب قياس هو الحقيقة يف وذلك والتقسيم. والسرب واملالحظة اإلحصاء أساس عىل
تستعمل وقد ِمنَّا»، «الواحد عبارة يف اإلنسانية بالحياة التشبيه استعمال بدليل الشاهد

حي.119 هللا أن وإلثبات الحياة إلثبات النقلية األدلة بعض
الصفات تفيد فقد والحياة والقدرة العلم الرتباط نظًرا الحياة؟ تعني ماذا ولكن
عىل معناها صفة كل تفيد كما بينها. الوحدة عىل يدل مما البعض بعضها معاني الثالث
أيًضا ينطبق بل وحده، الثالثي عىل ذلك ينطبق ال وقد بينها.120 التغاير إىل يشري مما حدة
إثبات يفيد وقد للحياة. ومظهرين للعلم طريقني كانا ملا الرباعي من والبرص السمع عىل
البعض يفضل قد ذلك ومع والصفات.121 الذات بني للتوحيد نظًرا الذات إثبات الثالثي

وال بذلك. يتصف أن يصح أي والبرص، والسمع كالعلم اإلدراك به قامت ملن تصح صفة الحياة 118
ص٥٠؛ (الكفاية، معدوم أو موجود بيشء تتعلق ال وهي بالفعل، باإلدراك االتصاف الحياة من يلزم
ص٦٣؛ اإلرشاد، ص٢٥؛ اللمع، ص١٣٨؛ ج٢، الفصل، ص٤٧؛ التمهيد، ص٣٥؛ ص٣، اإلنصاف،

ص١٦٠–١٦٧). الرشح، ص٤٤؛ املعالم، ص١٢١؛ املحصل، ص٣١٤؛ املسائل،
ص٣٦٤). (املسائل، يموت» ال الذي الحي عىل «وتوكل القيوم»، «الحي مثل: وذلك 119

وعند ص١٥٨). ج٢، (مقاالت، قادر أنه حي أنه وتعني قادر أنه عالم هللا تعني الهذيل أبي عند 120

ال حي وتعني كالقادرين، ال قادر أنه كاألشياء ال يشء الباري تعني الصالحي مسلم بن محمد الحسني
ص١٦٨-١٦٩). ج٢، (مقاالت، وهلم أقبل مثل واحدة معانيها فالصفات كالعلماء. ال عالم أنه كاألحياء
أن األصل هذا عىل له يكون فال مريًدا، قادًرا عامًلا بحي ليس ما كون املعتزلة من الصالحي وأجاز
إىل منها اآليل الحاسب صفات إىل أقرب هي الحياة دون والقدرة العلم ص١٠٥). (األصول، حي الصانع
وعند ص٢٣٥). ج١، (مقاالت، قادر أنه حي تعني اإلسكايف رأسهم وعىل البغداديني وعند هللا. صفات
بمعنى سميع وأنه قادر أنه تعني حي هللا بل حي، هللا أو قادر هللا عالم هللا يعني ال البغداديني بعض

ص٢٢٩). ج١، (مقاالت، باملبرصات عالم أنه تعني بصري وأنه باملسموعات، عالم أنه
ص١٨٥). ج١، (مقاالت، ذاته إثبات قادر عالم حي تعني الجبائي عند 121
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السبع الصفات ثانيًا:

التعريف أو بالرشط،123 التعريف إىل باإلضافة ولكن الثالث،122 الصفات بني املعاني تمايز
فالحياة العضوية. والوظيفة األزلية الصفة بني ترتاوح أخرى تعريفات عدة هناك بالذات
الضد استحالة تكون وقد للصفات. الثالثة العامة األحكام عليها تطلق أزلية قديمة صفة
أو النوعي املزاج اعتدال الحياة تكون وقد لألضداد. قلب هي الصفات ألن نظًرا املوت أي
واإلرادة العلم يستتبع كما بديهي، شعور الحياة حال أية عىل االعتدال. ذلك من تنبع قوة
لحياة مضادة أو مادة بال املطلق حياة هي أزلية كصفة والحياة الحياة. مظاهر وكل
اإلنسانية الحياة أن فبما اإلنساني. للوضع قلب وهو الطاهرة. الخالصة الحياة فهي املادة،
وقد البدن.124 عن منزهة التأليه حياة تكون أن فاألرشف البدن، حياة للمادة، مالمسة
روح إىل الحياة قسمة عىل أيًضا يقوم متطهر سلوك الطاهرة للروح التصور هذا من نشأ
مخاطر من ذلك عىل يرتتب وما الروح من مرتبًة وأحط رشًفا أقل املادة واعتبار ومادة،

والجماعي.125 الفردي اإلنساني، السلوك يف والخلط والنفاق االزدواجية
التي الصفة أنها مع الحياة، وهي الثالثة، الصفة لهذه كثريًا القدماء يتعرض لم
وتكيف الواقع تغري عن العلم كشف كما حياة هو حيث من اإلنسان تكشف أن تستطيع
يذكر لم اإلنسانية. الحرية وعن األشياء طبائع عن القدرة كشفت وكما له طبًقا العلم
والفعل الفعل، حياة الحياة حياة. بدون فعل فال يفعل ألنه حي؛ الباري أن إال القدماء

ص٢٢٦؛ ج١، (مقاالت، حي أنه قادر معنى يكون أن أو قادر أنه عالم معنى يكون أن عبَّاد ينكر 122

ص١٣٥). ج١، (مقاالت، قادر أنه حي هللا تعني ال البرصيني املعتزلة وعند ص١٦٦). ج٢،
الحصون، ص١٢١؛ (املحصل، البرصي الحسن أبي املعتزلة ومن الفالسفة جمهور رأي هو هذا 123

ص٦٧-٦٨). التحقيق، ص٣٣-٣٤؛ الرسالة، ص٢٩٠؛ املواقف، ص١٧٩؛ الطوالع، ص٢٢؛
بِقَدم وقولهم النصارى خالف مخلوقة، واألرواح اغتذاء، وال روح بال اإلله حياة السنة، أهل عند 124

روح غري من قائمة أزلية صفة حياته إن األصحاب قال ص٣٣٦-٣٣٧). (الِفَرق، والروح واالبن األب
حياة وهلل أجسام، واألرواح صفة الحياة ألن الروح غري األصحاب أكثر عند والحياة تنفس. وال غذاء وال
وجربائيل كعيىس خلقه من فهي القرآن يف إليه املنسوبة األرواح ا فأمَّ روح. له وليست أزلية صفة هي
جاز روح بال جسًما هللا أمر ولو أجسام. الحيوانات وأرواح واحًدا. ا صفٍّ القيامة يف يقوم الذي وامللك
وعند به. الحياة قيام يصح بنفسه قائم وكل واحد، جنس املحدثة والحياة الحياة). يف ذلك يجوز (وال
فحياته أزلية حياة له وأن حي هللا أن ثبت وإذا مخصوصة. بنية يف إال الحياة وجود يصح ال القدرية،
سائر يف وكذلك عجز يعقبها ال األزلية القدرة أن كما الحياة أضداد من ضد وال موت يعقبها ال باقية

ص١٠٥-١٠٦). (األصول، األزلية الصفات
ج١. معارصة، قضايا يف الشخصية» وازدواجية الديني «التفكري مقالنا انظر 125

389



(٢) الثورة إىل العقيدة من

هذه بتفصيل نهتم فلم بالحياة شعور لدينا وليس نحيا، ال أننا وبما الحياة.126 فعل
َوَما اْألَْعنُيِ َخاِئنََة ﴿يَْعَلُم يشء بكل عالم هللا أن إلثبات والقدرة العلم يف فعلنا كما الصفة
يعرب لم إن ذلك ومع سيطرتها. إلحكام السلطة تمثله تصور إلعطاء ُدوُر﴾ الصُّ تُْخِفي
بأسلوب نفسه عن يعرب فإنه الواقع، تحليل عىل تقوم عقلية صياغة يف الحياة عن جيلنا
األدب يف الرمزية التعبريات يف أو الهم عن الرسي التفريج من كنوع والسخرية التهكم
أو الصحيحة العقلية الصياغات من لها املانع الحياة عن الغطاء رفع أجل من والصحافة
بإظهار أو الوعود بإعطاء أو نفسيٍّا األزمة حدة تخفيف إىل يهدف الذي الزعيم خطاب يف
املشكلة تحويل أجل من الرسية املنظمات إىل التحول أو القديمة والفروسية البلد ابن بطولة
يف الحياة وحرص اإلطالق، عىل بها الوعي عدم أو العميل التفريج إىل النظري الكبت من
للمكاسب األزمات باستغالل أو العضوية، الحياة عىل للمحافظة العيش لقمة عن البحث
لصالح ولويها وتربيرها تعميقها أو الوفري والرزق املناصب عىل وللحصول الشخصية
إىل هروبًا أو السلطة سوق يف للعلم وضع الحقيقة يف وهو الحكم، وراء بالتسرت السلطة
الوحي أصل يف ا أمَّ املرح. وجلسات الحشيش حلقات يف أو الصوفية والطرق الذكر حلقات
األضداد، قانونها وعمل، واختبار امتحان الحياة الناس. حياة الدنيا، الحياة هي فالحياة
والعظام والبالد األرض إلحياء هلل فعل وهي الحياة. من واملوت املوت من الحياة إخراج
له.127 مستقلة صفة منها أكثر لفاعل فعل الحياة له. كصفة تستعمل ولم والناس والنفس

ص٥٤). (االقتصاد، يطول» ال الحياة صفة يف «والنظر الغزايل: يقول 126

االستحياء وبمعنى مرات، ١٠ التحية بمعنى منها مرة، ١٦٠ ومشتقاته القرآن يف الحياة لفظ ذُكر 127

٦٤ كفعل وتظهر واحدة. مرة والحية واحدة، مرة والحيوان مرات، ٥ نبيٍّا «يحيى» علم وكاسم مرات، ٦
فعل وكاسم مرتني، ومحيا مرة، ٧٦ حياة وكاسم مرات، ٥ وجمع مرة، ١٩ حي مفردة وكصفة مرة،
حي صفة ا أمَّ هلل. كصفة وليس املرات كل يف الدنيا الحياة بمعنى حياة اسم استُعمل وقد مرتني. محيي
﴿َوَعنَِت ،(٢ :٣) ،(٢٥٥ :٢) اْلَقيُّوُم﴾ اْلَحيُّ ُهَو إِالَّ إَِلَه َال ﴿هللاُ مثل: فقط، هلل مرات ٥ استعملت فقد
َال اْلَحيُّ ﴿ُهَو ،(٥٨ :٢٥) يَُموُت﴾ َال الَِّذي اْلَحيِّ َعَىل ﴿َوتََوكَّْل ،(١١١ :٢٠) اْلَقيُّوِم﴾ ِلْلَحيِّ اْلُوُجوُه
وقد هللا. بفعل الحي لإلله وليس الحي لإلنسان الباقية عرشة األربع واملرات .(٦٥ :٤٠) ُهَو﴾ إِالَّ إَِلَه
كلها أحياء الجمع وصيغة يحيا. واإلنسان يحيي فاهلل مرة. خمسني حوايل هلل وأحيا يحيى، فعل استُعمل
:٣) هللا بإذن املوتى يحيي فاملسيح هللا. مع اإلنسان فيه فيشارك الحياة فعل ا أمَّ مرات). ٥) لإلنسان
أحياء والشهداء مرات)، ٥) حيٍّا يُبَعث واإلنسان مرات)، ٥) النساء ويستحيي األبناء يقتل وفرعون ،(٤٩

مرات). ٥)
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والبرص السمع (5)

وتثنيًة بالسمع بدايًة الرتتيب هذا يف باستمرار مًعا يأتيان الرباعي، يف صفتني أول وهما
العلم من الثالثي يف ظهوًرا أقل الحياة أن كما والكالم، اإلرادة من ظهوًرا أقل وهما بالبرص.
بل مستقلتني كصفتني يظهران ال لذلك اإلدراكات. من أنهما عىل يدخالن وكالهما والقدرة.
للحياة.128 مظهران أنهما وعىل الصانع أوصاف إثبات ومع إثباته، يف العلم مع يظهران
تداخلت وقد العلم.129 إىل بإرجاعها نفاتها وضد عرًضا التشبيه صفات إثبات يف يظهران
الثالثي: يف صفة البرصكثاني يظهر الثالثي إىل اإلرادة تنتقل فعندما الثالثي. يف الصفتان
يف القدرة بعد اإلرادة إدخال بعد ثالثيٍّا الرباعي يصري وعندما السمع.130 البرص، الكالم،
وقبل العلم بعد القديم والبرصمع السمع ويظهر والبرصوالكالم.131 السمع يبقى الثالثي
الثالثي استقل ما فإذا حدوثها.132 أو ِقَدمها قبل نفيها أو الصفات إثبات وأهمها الحياة،
يفرتق ال وقد أوله.133 يف ا وإمَّ وسطه يف ا وإمَّ الرباعي آخر ا إمَّ والبرصيظهران السمع فإن

األسماء.134 باقي عن والبرص السمع
معارض ألنه كالعقل يقينية ليسحجة والنقل وبالعقل. والبرصبالنقل السمع ويثبت
الحي صفات ومن حي، هللا أن هو والعقل مجازي. نحو عىل تأويله ويمكن معارض، بنقل

بصريًا.135 سميًعا متكلًما إال يكون ال الحي والبرص. السمع

ص٢٥. اللمع، 128
ص٣٥. اإلبانة، 129

ص٢٠). (الحصون، والعلم) والقدرة اإلرادة (بعد والكالم والبرص، السمع، 130
ص٥٢–٥٤. الكفاية، 131

ص١٢٨–١٣٨. ج٢، الفصل، 132
الوسط ويف ص١٢١–١٣٣. الغاية، ص٣٤١–٣٥٥؛ النهاية، ص٢٢-٢٣؛ النظامية، يف اآلخر يف 133

املحصل، ص٨٢؛ الطوالع، ص٣٦٤-٣٦٥؛ املسائل، ص٥٨–٦٠؛ االقتصاد، ص٧٢–٧٦؛ اإلرشاد، يف
ص١٢٣. ج١، امللل، ص٤٥–٤٧؛ املعالم، ص٢٩٢-٢٩٣؛ املواقف، ص١٢٣-١٢٤؛

مقابل يف الرحيم القديم العزيز الغفور عن يتحدث كما والبصري السميع عن حزم ابن يتحدث 134

ص١٣٠–١٣٢). ج٢، (الفصل، حادثة والثانية قديمة، األوىل الرزاق. ق الخالَّ
﴿إِنَِّني بَِصريٌ﴾، َسِميٌع هللاَ ﴿إِنَّ بَِصريٌ﴾، ءٍ َيشْ ِبُكلِّ َُّه ﴿إِن اْلبَِصريُ﴾، ِميُع السَّ ﴿َوُهَو مثل: وذلك 135

نَْسَمُع َال أَنَّا يَْحَسبُوَن ﴿أَْم َزْوِجَها﴾، ِيف تَُجاِدلَُك الَِّتي َقْوَل هللاُ َسِمَع ﴿َقْد َوأََرى﴾، أَْسَمُع َمَعُكَما
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أو بالذات القائمة القديمة األزلية الصفة بني والبرصكذلك السمع تعريف تراوح وقد
بها يسمع بذاتها قائمة أزلية واحدة صفة فالسمع الرصفة. العضوية اإلدراكية الوظيفة
جميع بها يبرص أزلية واحدة البرصصفة وكذلك والكالم، األصوات من املسموعات جميع
وسيلتان بل العلم، عن مستقلتني صفتني ليسا أيًضا والبرص السمع ولكن املبرصات.136
هو بل العلم، عىل يزيد ال واإلدراك واملبرصات للمسموعات مدرك فهو إدراكان. أي للعلم،
أو نظريٍّا علًما يصبح أن قبل اإلدراك إىل والبرص السمع يرجع التجريبي. الحيس العلم
الوجود. برشط واحد بكل الخاصة باملدركات يتعلقان العلم قبل إدراكان هما استدالليٍّا.
قد أنه صحيح العلوم. قبيل من فاإلدراكات كنظر137 العلم وبعد كإدراك العلم قبل فهما
اإلدراك تحويل ألن وذلك حيس؛ إدراك دون علم يحدث وقد علم دون حيس إدراك يحدث
نظرية ويف العلم نظرية يف معروف هو ما عىل وباالنتباه اإلدراك بسالمة مرشوط علم إىل
لو أو القدماء تعدد عىل العلم عن مستقلتني والبرصكصفتني السمع نفي ويعتمد الرؤية.

ص١٢٨–١٣٠؛ ج٢، الفصل، ص٤٧-٤٨؛ (الرسالة، إلخ … بَِصريٌ﴾ َسِميٌع هللاَ ﴿إِنَّ َونَْجَواُهْم﴾، ُهْم ِرسَّ
ص٧٢–٧٤). اإلرشاد، ص١٢٣-١٢٤؛ املحصل،

قديم خلويص تعلق بني الصفة تعلق يف املتأخرون ويفرق عام. بوجه األشاعرة موقف هو هذا 136

بصري سميع الباري أن املعتزلة من املتقدمني عند ص٥٢–٥٤). (الكفاية، وجودها بعد تنجيزي وتعلق
ص٧٢). (اإلرشاد، الحقيقة عىل

تكن أن ينكر حني «الغاية»، يف اآلمدي مثل األشاعرة وبعض والكرامية املعتزلة موقف هو هذا 137

من اإلدراكات ذاته األشعري وعند الغزايل. وكذلك ص٤٥–٤٧). (املعالم، العلم عىل زائدتني الصفتان
وعند ص٣٤٥-٣٤٦). (النهاية، أصًال لإلدراكات تصوًرا يثبت ال الذي الكعبي عكس عىل العلوم قبيل
باطل وهو الحقيقة، عىل بمدرك وليس باملسموع عامًلا كونه يفيد سامًعا اإلله كون أن والنظَّام الكعبي
الحالة يف به عامًلا يكون ثم السماع حال يف به عامًلا فيكون الصوت يسمع ِمنَّا الواحد ألن األشاعرة عند
من واتباعهما وعندهما ص٩٦). (األصول، به العلم غري اليشء سمع أن صح وبالتايل سامًعا، الثانية
فالسمع ص٩٦). (األصول، جارحة وال أذن غري من به علم سمع، ال إدراك سمع مسموع كل املعتزلة
﴿يَْعَلُم مثل: جائًزا، لكان عالم بمعنى باألصوات، بصري لأللوان، سميع قيل ولو العلم، يعنيان والبرص
ص١٥٢-١٥٣؛ ج١، امللل، وأيًضا ص١٣٠؛ ج٢، (الفصل، عليم بمعنى وسميع بصري َوأَْخَفى﴾ َّ الرسِّ
سمع له يكون أن الجهمية أبطل كما ص٤٧). التمهيد، ص٧٧-٧٨؛ االقتصاد، ص١٢٣-١٢٤؛ املحصل،
وكذلك عالم. أنه معنى عىل إال وبصريًا سميًعا هللا تثبت لم النصارى ألن النصارى ووافقوا وعني وبرص
التنبيه، ص٣٥؛ (اإلبانة، عالم معنى غري عىل بصري سميع إنه تقول وال عالم هللا إن الجهمية قالت
اإلبانة، ص١٧١–١٧٣؛ الرشح، ٦٨-٦٩؛ التحقيق، ص١١٦؛ ج٢، الفصل، ص١٨٢؛ الطوالع، ص١٢١؛

ص٣٣-٣٤).
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ووظيفة وعضو وآلة حاسة إىل احتياجهما وعىل للحوادث محالٍّ الذات لكانت حادثني كانا
الذي الوقت نفس يف أنه والعجيب نفي.138 أو إثبات دون البعض يتوقف وقد محال. وهو
كوظيفتني الحقيقة عىل أيًضا يثبتان بالذات قائمة أزلية والبرصكصفات السمع فيه يثبت
حيس تشبيه إىل ينقلب القديمة الصفة إثبات يف اإليغال وكأن وبرصيتني.139 سمعيتني
أو اآللة دون والبرص السمع إثبات عىل البعض حرص لذلك حسيتني. وظيفتني إلثبات
والبرصعن السمع تعريف يمكن كذلك وحدقة. عني أو وأذن صماخ بآلة يثبتان ال العضو،
نقص صفات فكلتاهما والعمى، الصمم استحالة أي اآلفة، أي الضد بنفي االكتفاء طريق
من تمنعه بآفة موصوًفا يكن لم إن فالحي نقص. وضدهما كمال صفتا والبرص والسمع
طريق عن أضدادها يف هي الصفات نشأت أن عىل يدل وذلك بصريًا،140 سميًعا كان اإلدراك

اإلنساني. الكمال مظاهر إلثبات اإلنساني النقص مظاهر نفي أي القلب،
عن استقاللها عىل زيادة جديدة مسائل وضع دون بمفرده السمع أحيانًا ويذكر
إدراك عىل قدرته اإلله سمع بأن كالقول بالقدرة ارتباطها أو باإلدراك ارتباطها أو العلم
أن من بالرغم السمع من أكرب باهتمام حظي قد البرص أن يبدو ولكن مسموعاته.141
يوجد ال وبالتايل ومرئيٍّا، مسموًعا يكون أن يجوز موجود فكل برصي. ال سمعي الوحي
يظل ذلك ومع صوتًا أو كالًما كان ما إال يسمع ال الحواس. خالل من أدرك إذا إال موجود

ص٤٥). (اعتقادات، الجبار عبد القايض تلميذ البرصي الحسني أبي مثل وذلك 138

بها عالم أنه بمعنى ال الحقيقة، عىل واألصوات الكالم هللا يسمع والبرصيني السنة أهل عند 139

وسامًعا لنفسه رائيًا يزل لم واملرئيات املسموعات بجميع محيطان وبرصه سمعه ص١٨١). (الِفَرق،
بصري سميع ص٤٣-٤٤). (اإلبانة، املعتزلة تأويل وينقد والبرص السمع األشعري ويثبت نفسه. لكالم
والربودة والحرارة والخشونة واللني والروائح الطعوم من الخلق يدركها التي املدركات لجميع مدرك أي

ص٢٥). (اإلنصاف، معينًا إدراًكا
ص١٢١–١٣٣؛ الغاية، ص٣٤٤–٣٥٥؛ النهاية، وابنه)؛ (الجبائي ص٧٢ اإلرشاد، ص٢٥؛ اللمع، 140
األشعري يقول ص٢٢-٢٣. النظامية، ص٣٦٤-٣٦٥؛ املسائل، ص٥٨–٦٠؛ االقتصاد، ص٤٧؛ التمهيد،
وجدت إذا واملبرصات املسموعات إدراك من تمنعه بآفة موصوًفا يكن لم إذا الحي ألن بصري سميع هللا إن
تدل اآلفات كانت ذلك وغري والعمى الصمم من اآلفات عليه تجوز ال حيٍّا هللا كان فلما بصري. سميع فهو

ص٢٥). (اللمع، عليه جازت من حدوث عىل
ص٩٦. األصول، 141
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البرص ويثبت الهامسني.142 أصوات كان أو موجود غري كان ولو حتى للعلم صورة السمع
املعدوم. رؤية وتستحيل موجود هو ما كل رؤية فتجوز السمع. ثبوت حجة بنفس أيًضا

األعراض؟ رؤية وتستحيل بنفسه قائم هو ما رؤية تجوز هل ولكن
واألكوان. التأليف وبني األلوان بني بالبرص التمييز هو األعراض رؤية عىل الدليل
عن مختفيًا كان ولو حتى املعلوم وجود من والتحقق للعلم صورة فالبرص ذلك ومع
ال العلم العلم. هو وليس للعلم مقدمة الحيس واإلدراك العلم، يعني فالبرص األنظار.
يعلمه وال شيئًا اإلنسان يرى فقد العلم، هي الرؤية تكون أن يمكن وال نظريٍّا. إال يكون
وبني ذات كصفات والبرص السمع بني القدماء ويخلط يراه. وال شيئًا اإلنسان يعلم أو
الذات من جديد من الرؤية موضوع يظهر وبالتايل إدراك. كموضوعات واملبَرص املسموع
الصفات تتحول وبالتايل ذاته؟ هللا يرى هل ذاته؟ هللا يسمع هل سؤال: يف الصفات إىل
ويصبح ُمشخصة، ذات إىل املوضوعات تتحول ثم مرئية، أو مسموعة موضوعات إىل الذاتية

ا.143 ومبَرصً ا مبِرصً ومسموًعا، سامًعا وموضوًعا، ذاتًا هللا

وقال القالنيس. رأي صوتًا كان ما إال يسمع وال األشعري. حجة ورؤيته موجود كل سماع جواز 142

(األصول، بالحواس إال تدرك ال األعراض أن عىل بناء صوت له وما املتكلم هو املسموع سعيد بن هللا عبد
البصري السميع السمعي. اإلدراك معنى عىل شيئًا يسمع ال فاهلل بغداد ومعتزلة الكعبي عند ا أمَّ ص٩٧).
وكل النجارية من جماعة ووافقه ص٧٢). اإلرشاد، ص١٨١؛ (الِفَرق، واملرئيات باملسموعات عليم تعني
سامع وال براء ليس هللا بغداد معتزلة وعند ص٣٤١–٣٤٤). (النهاية، لذاته بصري سميع إنه قال من

ص٣٣٥). (الِفَرق، املسموع من املرئي يعلم أنه معنى عىل بل الحقيقة عىل
يعلم إنه يقول كمن مرئيٍّا يكون أن ويستحيل نفسه. يرى وال غريه هللا يرى البرصيني عند 143

ج٢، (مقاالت، عامًلا يزل لم رائيًا يزل لم تعني الجبائي وعند ص٩٨). (األصول، نفسه يعلم وال غريه
ال والنظَّام الكعبي وعند وغريه. نفسه يعلم بمعنى غريه وال نفسه يرى ال الكعبي وعند ص١٨٧-١٨٨).
يرى وال يُرى ال والخوارج والروافض والجهمية والنجارية املعتزلة عامة وعند الحقيقة. يف شيئًا هللا يرى
وأوَّلوا يُرى. وال شيئًا هللا يرى ال املعتزلة من البغداديني وعند ص١٧٦-١٧٧). (اإلنصاف، نفسه هو
يُْدِرُك ﴿َوُهَو آية: تثبت السنة أهل وعند ص٩٧-٩٨). (األصول، علم شيئًا رأى فمن العلم. بمعنى الرؤية
بأن هاشم أبي قول وإبطال األعراض. لنفاة خالًفا أعراًضا األبصار إثبات منها أشياء عدة اْألَبَْصاَر﴾
أزلية برؤية هللا أن عىل وأجمعوا ص١٠١-١٠٢). (األصول، األعراض رؤية وإثبات بمعنًى. ليس اإلدراك
واللون اللون، إال مرئي ال النظام وعند ص٩٧). (األصول، لنفسه رائيًا يزل ولم املرئيات جميع بها يرى
وألوان جواهر جنسان املرئيات هاشم أبي عند وأكوان وألوان جواهر املرئيات الجبائي وعند جسم،

ص٩٧-٩٨). (األصول،

394



السبع الصفات ثانيًا:

للذات كصفات واللمس والشم الذوق نسبة من املانع ما والبرص، السمع عىل وقياًسا
والشهوة، والتألم التلذذ يثبت ال وملاذا الحي؟ كماالت من وأنها نقص، فقدانها وأن خاصًة
سواء عنه والتعبري بالعالم ولالتصال للعلم طريق كلها الحواس للحي؟ كماالت أيًضا فهي
الكيفيات باقي ألن الحواس باقي والبرصعن السمع يغني هل والبرص. السمع مثل بسواء،
أو ذوقية ال الفنون، مثل وبرصية، سمعية نوعان: املدركات وكأن فيهما، داخلة الحسية
بل (الشعر)، السمعية الفنون يف فقط ليس قديًما الحضارة أبدعت وقد ملسية؟ أو شمية
(األراييح)، والشمية (الطعوم)، والذوقية والزخرفة)، (الكتابة البرصية الفنون يف أيًضا
االتصال وسيلة بالحواس للوعي إكمال هو كله ذلك أن والحقيقة، (الحرائر).144 واللمسية
ألنهما واللمس والشم الذوق عىل والبرص للسمع األولوية إعطاء مع عنه، والتعبري بالعالم
(املستوى بالذات قائمة قديمة أزلية صفات ليست والحواس املعاني. إدراك إىل أقرب
واألعراض، واألجسام والعني األشعة عىل تقوم حسية ووظائف أعضاء وال الصوري)
هي بل املادي)، (املستوى البنية وصحة واآلفات والصماخ، واألذن واآلالت، والحواس
من مطروًدا منه، خارًجا ذاته يرى الوعي العالم. خاللها من الوعي يعي حسية مدركات
فعل فالسمع الوحي. أصل يف والبرص السمع تحليل يؤكده ما وهذا عنه. غريبًا العالم،
البرص ا أمَّ له. وطريق بالعلم مرتبط وهو إلهيٍّا. فعًال وليس إنساني وفعل صفة، منه أكثر
املوجه لإلدراك لإلنسان البرصواإلبصار وكذلك هلل. فعًال منه أكثر لإلنسان فعل أيًضا فهو

باالنتباه.145

ص١٧٤-١٧٥. الرشح، ص٧٦-٧٧؛ اإلرشاد، ص٢٥؛ اإلنصاف، ص٥٩-٦٠؛ االقتصاد، 144
وكصفة مرة)، ٢٢) وكاسم مرات)، ١٠٨) كفعل مرة، ١٨٥ القرآن يف ومشتقاته «سمع» لفظ ذُكر 145

اسًما. منه أكثر فعل السمع أن عىل يدل مما ،(٢) سمع ،(٢) سمع ،(٤) سماع ،(٤٧) سميع مرة)، ٥٥)
﴿َلَقْد وهي: مرات، ١٠٨ مجموع من مرات خمس إال فيها هللا يذكر ال كلها األفعال استعماالت ومن
ِيف تَُجاِدلَُك الَِّتي َقْوَل هللاُ َسِمَع ﴿َقْد ،(١٨١ :٣) أَْغِنيَاءُ﴾ َونَْحُن َفِقريٌ هللاَ إِنَّ َقالُوا الَِّذيَن َقْوَل هللاُ َسِمَع
يَْحَسبُوَن ﴿أَْم ،(٤٦ :٢٠) َوأََرى﴾ أَْسَمُع َمَعُكَما إِنَِّني تََخاَفا َال ﴿َقاَل ،(١ :٥٨) ِهللا﴾ إَِىل َوتَْشتَِكي َزْوِجَها
فعل أنه عىل يدل مما ،(١ :٥٨) تََحاُوَرُكَما﴾ يَْسَمُع ﴿َوهللاُ ،(٨٠ :٤٣) َونَْجَواُهْم﴾ ُهْم ِرسَّ نَْسَمُع َال أَنَّا
َعِلَم ﴿َوَلْو مثل: مرات)، ٣) السمع من اإلنسان يمكن الذي هو هللا يكون وقد إلهيٍّا. فعًال وليس إنساني
يُْسِمُع هللاَ ﴿إِنَّ ،(٢٣ :٨) ُمْعِرُضوَن﴾ َوُهْم َلتََولَّْوا أَْسَمَعُهْم ﴿َوَلْو ،(٢٣ :٨) َألَْسَمَعُهْم﴾ َخرْيًا ِفيِهْم هللاُ
الفعل يف والغالب لإلنسان! مرة) ١٠٠) كلها الباقية االستعماالت تظل ولكن ،(٢٢ :٣٥) يََشاءُ﴾ َمْن
والجن مرة) ٢٠ (حوايل املؤمنني سمع مقابل يف مرة) ٥٠ من (أكثر الكفار إىل إشارًة السمع نفي هو
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الكالم (6)

الذات أوصاف بني الفصل يصعب العقائد ويف الذات. صفات من السادسة الصفة وهو
والسمع والحياة والقدرة العلم يظهر فمثًال األوصاف. مع الصفات بعض فتظهر وصفاتها
الكالم إال يظهر وال املخلوقات.146 وإعادة الواحد وإثبات والشبه الجسمية نفي والبرصمع
قدمه إلثبات الكالم بهما. املحدقة للمخاطر نظًرا السبع الصفات باقي عىل متميزان واإلرادة

األفعال.147 حرية ضد شمولها إلثبات واإلرادة خلقه، ضد

﴿َوَال العلم إىل املؤدي للسمع كرشط واالنتباه والعلم باإلدراك السمع ارتباط ويتضح إلخ. … والرسول
َال أَْعنُيٌ ﴿َوَلُهْم ،(١٠٠ :٧) يَْسَمُعوَن﴾ َال َفُهْم ُقلُوِبِهْم َعَىل ﴿َونَْطبَُع ،(٤٥ :٣١) َعاءَ﴾ الدُّ مُّ الصُّ يَْسَمُع
يَْسَمُعوَن آذَاٌن َلُهْم أَْم ِبَها وَن يُبِْرصُ أَْعنُيٌ َلُهْم ﴿أَْم ،(١٧٩ :٧) ِبَها﴾ يَْسَمُعوَن َال آذَاٌن َوَلُهْم ِبَها وَن يُبِْرصُ
تُْسِمُع ﴿أََفأَنَْت ،(٤٦ :٢٢) ِبَها﴾ يَْسَمُعوَن آذَاٌن أَْو ِبَها يَْعِقلُوَن ُقلُوٌب َلُهْم ﴿َفتَُكوَن ،(١٩٥ :٧) ِبَها﴾
وقد (مرتان)، (٨٠ :٣٧) اْلَمْوتَى﴾ تُْسِمُع َال ﴿إِنََّك مرات)، ٤) (٤٢ :١٠) يَْعِقلُوَن﴾ َال َكانُوا َوَلْو مَّ الصُّ
(مرتان)، الدعاء وسميع مرة)، ١١) وببصري مرة)، ٣٢) بعليم مرتبطة فهي «سميع»، صفة ارتبطت
ارتبط كما بالعلم. والبرص السمع ارتباط عىل يدل مما واحدة، مرة وبمفردها واحدة، مرة وبقريب
والوعي االنتباه أهمية عىل للداللة (مرتان) والقلب والبرص والسمع مرات)، ٥) واألفئدة باألبصار السمع
مرة)، ٣٣) كفعل مرة، ١٤٨ القرآن يف ذكر فقد ومشتقاته «برص» لفظ ا أمَّ الحيس. لإلدراك كرشط
مثل أخرى وصياغات مرات)، ٧) ولإلنسان مرة) ٤٤) هلل مرة) ٥١) بصري وكفاعل لإلنسان، وكلها
وتبرصة لها، ورشًطا الرؤية يف مساعدة هللا من والبصائر اإلنسان، مسئولية عىل للداللة (مرتان) بصرية
مفرًدا مرة) ٤٨) «برص» ا أمَّ واحدة). (مرة واملستبرص للنهار، مرات) ٧) ومبرص للذكرى، واحدة) (مرة
«بما بصري هللا أن كفاعل هلل «بصري» استعماالت وتفيد لإلنسان. فكلها مرة)، ٣٨) جمًعا أو مرات) ١٠)
بصري وخبري مرات)، ٤) بالعباد بصري أنه كما مرات) ١٠) بالسميع مرتبطة وأنها مرة)، ١٩) يعملون»
اإلدراك إىل يشري فإنه كمفرد البرص لفظ ا أمَّ العلم. معنى يفيد مما وبه وبنا يشء وبكل مرات)، ٥)
سلوك من اإلدراك عىل يرتتب ما أو غشاوة عليه الذي الخاطئ اإلدراك أو الحديد البرص مثل السليم
والفؤاد بالسمع ارتباًطا أو البرص ملح يف للرسعة كرمز أو وزوغانه، ورجوعه البرص انقالب مثل وعمل
اإلدراك من املفرد عليه يدل ما عىل أيًضا تدل فإنها الجمع صيغة ا أمَّ لإلدراك. كرشط الوعي عىل للداللة
ويظهر زوًغا. أو خشوًعا ا إمَّ للسلوك كمقدمات أو األبصار زاغت يف الخاطئ اإلدراك أو والسمع السليم

لإلدراك. كرشط االنتباه أو الوعي إىل لإلشارة واألفئدة السمع مع
ص٢٤–٣١. اللمع، 146

املحدثات سائر تعم وأنها اإلرادة، يف الكالم باب ص٣٣–٤٦). (اللمع، واإلرادة القرآن يف الكالم باب 147

مثل منها خطر هو ملا إثبات هناك بل للصفات، إحصاء يظهر ال األوىل العقائد ويف ص٤٧–٩٥). (اللمع،
أو الصفات نفي أو القرآن بخلق للقول ا إمَّ نفاتها، ضد اإلرادة وإثبات العلم وإثبات الكالم ِقَدم إثبات
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عىل أحيانًا يطغى كما الرباعي أمام تام بوضوح يظهر فإنه الكالم، ألهمية ونظًرا
بالنفس والقيام للحوادث املخالفة صفتا قبل من غلبت كما والحياة، والقدرة العلم الثالثي:
املستقل األوحد الباب هو يكون قد خاص باب له ويعقد الست. الذات أوصاف عىل
الست الصفات باقي وتختفي (القرآن) الكالم يظهر املؤلفات بعض ويف الصفات. يف
مع اإلرادة تدخل وعندما ألهميته.149 نظًرا الرباعي أول يف الكالم ويأتي األخرى.148
نظًرا والبرص السمع وقبل اإلرادة بعد الرباعي يف صفة ثاني الكالم يظهر األوَّل الثالثي
ثالثة يف الكالم ويظهر الوقت.150 نفس يف بهما وارتباطه والبرص السمع عىل ألهميته
الصفتان تتلوهما صفتني أهم فتتصدر والبرص، السمع وقبل اإلرادة، بعد مستقلة أبواب
تأخر فقد والبرص، بالسمع الكالم وارتباط بالقدرة، اإلرادة الرتباط ونظًرا أهمية.151 األقل
ا خاصٍّ موضوًعا لتكوينه نظًرا اإلرادة بعد الرباعي آخر يف الكالم يأتي وقد الكالم.152
عن امللموس الحيس التعبري هو القرآن ألن نظًرا القرآن معه يذكر وقد حسيٍّا.153 مستقالٍّ
باب يف يظهر فإنه ِقَدمه، أو القرآن خلق إثبات ألهمية ونظًرا الجسمي.154 الكالم أي الكالم
الكالم مسائل تذكر وال الكالم، مسألة كل هو كأنه ويظهر وإثباتها. للرؤية تاٍل خاص
القرآن.155وقد ِقَدم عىل ة املحاجَّ معرض يف عابًرا إال والحفظ والتالوة كالكتابة األخرى

التشبيه صفات إثبات يف يدخالن والبرص والسمع تظهران، فال والحياة القدرة ا أمَّ األفعال. حرية إلثبات
ص٤٤–٤٩). اإلرادة، إثبات ص٣٩–٤٤؛ العلم، ص١٩–٣١؛ الكالم، (اإلبانة،

ص٢٩–٣٤. البحر، ص٧١–١٤٣؛ اإلنصاف، ص٣٣–٤٦؛ اللمع، ص١٩–٣١؛ اإلبانة، 148
الحصون، ص٥٤–٥٦؛ الكفاية، ص٧٣–٨١؛ التحقيق، ص٢٩٣–٢٩٦؛ املواقف، ص١٨٣؛ الطوالع، 149

ص٢٠–٢٢.
(املسائل، والبرص السمع مع فيدخل خاصة أهمية للكالم تبدو ال وقد ص٤٤-٤٥. الرسالة، 150

ص٣٦٤-٣٦٥).
ص٨٨–١٢٠. الغاية، ص١٨–٢٢؛ النظامية، 151

السمعيات يف الكالم عن منفصًال وقدمه القرآن يظهر العقائد كتب ويف ص٢٦٨–٣٢٠. النهاية، 152
لها. العقيل األساس لغياب نظًرا
ص١٠٦–١٠٨. األصول، 153

ص١٢٤–١٢٦؛ املحصل، ص٦٠–٦٨؛ االقتصاد، ص٩٩–١٣٧؛ اإلرشاد، ص٥–١٣؛ ج٣، الفصل، 154
ص٤٧. املعالم،

ص٧٠–١٤٣. اإلنصاف، ص٢٩–٣١؛ اإلبانة، 155
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ووجه التوحيد. أبواب يف للذات صفة كونه عن ويخرج العدل أبواب كأحد الكالم يظهر
وجه وعىل فيقبح وجه عىل يقع أن يصح هللا أفعال من فعل القرآن أن هو بالعدل اتصاله
عن ويثبت يجوز.156 ال وما فعله أن يجوز وما أفعاله يف كله العدل وباب فيحسن. آخر
النبوة عىل دليًال ليس أنه أي عليه نبوتهم ثبوت يتوقف أن دون األنبياء إجماع طريق

كاملعجزة.157
(مشكلة وحدوثه ِقَدمه نفيه، أو الكالم إثبات موضوعات، عدة الكالم مبحث ويشمل
مارٍّا والتحقق الرؤية والبرصحتى السمع من ابتداءً الكالم مراحل وصف ثم القرآن)، خلق
يرتاوح الكالم؟ تعريف هو ما ولكن وكثرته).158 (وحدته الكالم صيغ ثم واألداء بالحفظ
وبني الحيس، الكالم أي مقروءة، أو مسموعة وحروف كأصوات الكالم بني القدماء تعريف
والحروف، األصوات أي الحيس، الكالم يف الخالف وينشأ النفيس. الكالم أي كمعنى، الكالم
الكالم يف الخالف ينشأ كما األلواح؟ عىل أو الهواء يف بغريه قائمة أم هللا بذات قائمة هي هل
أو املستمع اإلنسان بنفس قائم معنى أنه أم بنفسه، أي هللا، بذات قائم هو هل النفيس

كالمه. معنى يف الخالف ولكن متكلًما كونه عىل القدماء عند خالف فال القارئ؟
أجسام يف مخصوصة معاٍن عىل دالة أصوات الكالم أن الحيس الكالم وحجة
أو جربيل أو املحفوظ كاللوح غريه يف هللا يخلقها وحروف أصوات الكالم مخصوصة،
فيهما يظهر حسيان موضوعان جربيل أو املحفوظ اللوح وهل سؤال: يربز وهنا النبي.
أصواتوحروف الكالم هل آخر: سؤال يربز كما وبصوته؟ النبي لسان عىل يظهر كما الكالم
وبالتايل ومعنًى؟ لفًظا الكالم يكون وبالتايل معنًى عىل واألصوات الحروف تدل أال فحسب؟
السؤال ولكن له. تجسيم أو للمعنى تعطيل بأنه فحسب الصوتي الكالم اتهام يسهل

فإليه النعم أعظم من بل هللا نعم إحدى من فإنه شديًدا، اتصاًال قبل من فيه ُكنَّا بما له فإن «وأيًضا 156

كتاب فالكالم األصح، وهو ص٥٢٧). (الرشح، واألحكام» الرشائع تعرف وبه والحرام الحالل يرجع
التوحيد. عن وأبعد العدل يف أدخل فهو وبالتايل إلهية. صفة وليس رشيعة

ص١٨٣. الطوالع، 157
بخالف أزيل بكالم متكلًما الباري كون إثبات (أ) قواعد: ثالث املبحث يقيم الشهرستاني عند 158

(النهاية، وأحكامه شاهًدا الكالم حقيقة (ج) واحد. الكالم أن (ب) النبوات. ومنكري والصابئة الفالسفة
ص٢٦٧).
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قيل بل القديم؟ هللا بذات يقومان فكيف والحروف، األصوات هو الكالم كان إذا األهم:
بالعقيدة والتمسك الحسية بالنظرة التضحية عدم يف الرغبة قديمان! والغالف الجلد إن
الحيس الكالم بني الجمع لهذا تأسيس أي يعِط فلم العقل حارصت واحد آٍن يف اإليمانية

الواحد.159 والكالم املتكثر الكالم بني القديمة، والصفة
معاني تفيد ألنها واألصوات؛ الحروف غري صفة الكالم أن النفيس الكالم وحجة
مجرد والعبارات بها، قائمة حقيقية معاني بالنفس، القائم الكالم هو اصطالًحا. أو وضًعا
وخرب، واستفهام، ونهي، أمر، إىل ينقسم واحد كالم وهو ومتغرية.160 مختلفة تعبريات
يفعل ال وهللا قبيح ألنه ا إمَّ اتفاًقا الكذب عليه يمتنع التعلق. حسب صيغ خمس أي ونداء،
محال والنقص نقص ألنه أو عليه، واجب واألصلح العالم ملصلحة مناٍف وألنه القبيح،
خرب ألنه أو الصدق، عليه فيمتنع قديًما، كذبه لكان بالكذب اتصف لو ألنه أو هللا، عىل
صدق أن والحقيقة الدور. يف نقع ال حتى بالكالم وليس باملعجزة صدقه يُعَلم الذي النبي
الرواية وعلوم التاريخي النقد موضوع وهو التاريخية الصحة حيث من ا إمَّ يكون الكالم
النزول وأسباب اللغة قواعد طريق عن ذلك ويكون الفهم، حيث من أو الحديث ومصطلح
وللجماعات لألفراد الفعل خالل من ذلك ويكون للعالم، كنظام الفعيل التحقق حيث من أو
علوي صدق فذاك كمالها، بحسب الذات صدق إىل الكالم صدق يرجع فال التاريخ. يف

(املحصل، املعتزلة عند بغريه ويقوم والكرامية الحنابلة عند هللا بذات يقوم من صوت الكالم 159

النهاية، ص١٠٢-١٠٣؛ اإلرشاد، ص٥٢٨–٥٣٠؛ الرشح، ص٢٢٨–٢٤٥؛ العضدية، ص١٢٤-١٢٥؛
املعتزلة عىل فعل كرد والحنابلة السلف غالت ص١١١-١١٢). ص٩٤–٩٧، الغاية، ص٢٨٢–٢٨٧؛
مخلوق بأنه القول رفضهم من بالرغم هللا كالم بعينها هي وكلمات حروف من الدفتني بني ما وجعلت
أحدث ثم وخلق. أمر وبني وفعل قال بني فرق فهناك األزيل، هللا كالم وبني والعني اللسان بني وتفرقتهم
جامًعا العبارات هذه عليه تدل الذي واألمر الكالم وِقَدم والكلمات الحروف حدوث ثالثًا، قوًال األشعري

ص١٠٩). (اإلرشاد، واملعتزلة الحنابلة بني
الشاعر: بقول ويستشهدون األشاعرة، موقف هو النفيس الكالم إثبات 160

دل��ي��ًال ال��ف��ؤاد ع��ل��ى ال��ل��س��ان ج��ع��ل وإن��م��ا ال��ف��ؤاد ل��ف��ي ال��ك��الم إن

ص٢٨٢–٢٨٧). ص٩٤–٩٧، النهاية، ص٥٣؛ املعالم، ص١٢٤-١٢٥؛ (املحصل،
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يف وبأفعاله التفسري يف وبقواعده النقل يف بمناهجه له اإلنسان ضبط إىل يرجع بل مفارق،
يف معنًى وليس اإللهية للذات صفة النفيس الكالم تصور يف الصعوبة تبدو ولكن السلوك.
فقد يخالفهما، قد بل واإلرادة، للعلم مغايًرا الكالم هذا يكون كيف إذ اإلنساني. الشعور
عما إرادته وامتناع يؤمن، ال بأنه علمه مع األمع) صيغة يف (الكالم باإليمان لهب أبا هللا أمر
الحيس ومعنًى، لفًظا اإلنساني الكالم عن الحديث الحكماء آثر لذلك محال؟ علمه يخالف
يكون. ال أو البرش كالم جنس من يكون أن ا فإمَّ كالم للباري كان لو أنه والحجة واملعنوي.
النفساني الرتباط نظًرا باطل وهو نفسانيٍّا أو تشبيه وهو لسانيٍّا يكون أن ا إمَّ واألول
حيلة وال البرش. كالم من ليس إذن هللا كالم وخيال. ووهم تفكري بها النفس وألن باللسان،
أو كمعنًى أو كلفظ الكالم إىل االنتهاء وبالتايل الشاهد عىل الغائب قياس إال عنه للحديث
من الجهل ألن العلم؛ نظرية يناقض ما وهو الكالم تعريف عن بالعجز والتسليم التوقف

العلم.161 مضادات

والنفي اإلثبات (1-6)

األصوات جنس من ليس بكالم متكلم فالباري ونفيها. الصفات بإثبات تتعلق قضية وهي
عىل والدليل مخربًا. ناهيًا، آمًرا، بها، هللا تكلم واآلفة، للسكون منافية صفة والحروف،
آخر، بنقل معاَرض ظني، ولكنه كثري والنقل العقل. ا وأمَّ واإلجماع والتواتر النقل ا إمَّ ذلك
وال إثبات، إىل حاجة يف كالم نفسه النقل ألن دور؛ أنه كما الضد. إلثبات تأويله ويمكن
دليًال يكن لم وإن وبإجماعهم األنبياء من بتواتر يثبت وقد النبوة.162 إثبات بعد إال يثبت
داخيل، نقد دونما الخارجي النقل صحة إال يثبت ال والتواتر كاملعجزة.163 النبوة صدق عىل

ويقول ص١٣٤. املحصل، ص٩١–٩٤؛ الغاية، ص٢٧٢–٢٧٤؛ النهاية، ص٢٩٥-٢٩٦؛ املواقف، 161
ما منها بل الحدود تضبطها ال املعلومات وجملة … الكالم تحديد من يمتنع من أئمتنا «من الجويني:
أيًضا انظر ص١٠٣-١٠٤). (اإلرشاد، يعلل» ال ما ومنها يعلل ما منها أن كما يحدد ال ما ومنها يحدد

.La Phénoménologoie de l’exégèse األوىل: رسالتنا
تَْكِليًما﴾، ُموَىس هللاُ ﴿َوَكلََّم مثل: كثري والنقل الكالم، إلثبات النقلية الحجج اآلمدي رفض لذلك 162

«أعوذ أو املخلوق»، عىل الخالق كفضل الخلق كالم عىل هللا كالم «فضل حديث: أو َربَِّك﴾، َكِلَمُة ْت ﴿َوتَمَّ
ص٣٧). (اإلنصاف، التامة» هللا بكلمات

ص٤٧. املعالم، ص٦١؛ االقتصاد، ص٧٣؛ التحقيق، 163
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صدق عىل متوقف األنبياء إجماع أن والحقيقة إليه. املبلغ من الحيس الكالم إال يثبت وال
بإجماع يثبت وقد الدور. يف نقع وبالتايل الكالم، صحة عىل متوقف الرسل وصدق الرسل

التواتر. مثل املعنى عىل وليس اللفظ عىل إال يكون ال اإلجماع ألن ضعيف؛ وهو األمة،
والكالم والبرص فالسمع الكمال. حجة أولها حجج عدة عىل يعتمد فإنه العقل ا أمَّ
بها موصوًفا الباري يكن لم فلو نقص. مظاهر والخرس والعمى والصمم كمال، مظاهر
وحدقة صماخ بال متكلًما بصريًا سميًعا الباري يكون أن فوجب منه أكمل اإلنسان لكان
إثبات أو التنزيه بطريق نفيه ثم التشبيه بطريق يشء بإثبات الشعور يقوم وهنا ولسان.
الكالم يثبت وقد العيب.164 نفي طريق عن الكمال وإثبات الضد، نفي طريق عن اليشء
الكالم عن يتحدث ال اإلنسان أن عىل يدل مما الشاهد عىل للغائب قياًسا النفس بكالم
إىل للواقع وتحويل الخاص، لكالمه تجريد اإلطالق عىل الكالم وكأن كالمه، ذهنه ويف إال
واإلباحة الحظر بني مرتددة العباد فأفعال األحكام. طريق عن الكالم يثبت وقد مثال.165
هللا إرادة كذلك وليست ًصا، مخصِّ يستدعي األحكام بهذه واختصاصها والوجوب. والندب
وكان مطاًعا، ملًكا هللا كان وملا الكالم.166 هو ص املخصِّ وهذا يريد، ال بما يأمر قد هللا ألن
الطاعة حجة عىل الحكماء رد وقد الكالم.167 بالرضورة يستلزم ذلك فإن والنهي األمر له
نفسها؟ يف لصدقها والجاحد منكرها عىل الرد يمكن وكيف التصديق. يستلزم ذلك بأن
من األفعال دلت إذا وأخريًا النبوة؟ هو آخر موضوع إىل الكالم ملوضوع نقًال ذلك أليس
اإلرشاد منه يصح وهللا عنه، يخرب وال شيئًا هللا يعلم أن ويستحيل العلم، عىل إتقانها حيث
انبعاث جواز عىل قائمة حجة وهي كالم. له يكون أن فوجب واإلخبار، والتعليم والتنبيه
أو باإلرادة الكالم إثبات أن والحقيقة إثباته.168 مطلوب يشء عىل تقوم وبالتايل الرسل،

املعالم، ص١٢٤–١٢٦؛ املحصل، ص٦٠–٦٨؛ االقتصاد، ص٩٩؛ اإلرشاد، ص٣٦٤-٣٦٥؛ املسائل، 164
ص٧. التمهيد، ص٢٧٠–٢٧٩؛ النهاية، ص٢٠–٢٢؛ الحصون، ص٣؛ اإلنصاف، ص٧؛

ص٩٩–١٣٧. اإلرشاد، 165
ص٦٠-٦١). االقتصاد، ص٨٨–٨١؛ (الغاية، الحجة هذه اآلمدي رفض 166

اآلمدي. يفضلها التي الحجة وهي ص١٨. النظامية، 167
ص٨٨–٩١). (الغاية، الحجة هذه أيًضا اآلمدي رفض وقد 168
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إلحداث أو لالمتثال ا إمَّ فاإلرادة ضعيف. إثبات النفس بكالم حتى أو بالعلم أو بالقدرة
والقدرة ولده، يذبح وإبراهيم جهل أبو يعارضه واألول األمر. عىل دالة لجعلها أو الصيغة
مرتبطة النفس وأحاديث األمر، من أعم والعلم أخص، واإلرادة ممكن، بكل يتعلق معنًى
من؟ كالم إثبات يف اإلشكال إنما إثبات إىل حاجة يف ليس الكالم أن والحقيقة باللسان.169
الكالم صيغ وصيغه اإلنسان، بلغة كالم ذاته والوحي نفسه، يفرض اإلنساني الكالم إن

وخرب.170 ونهي أمر اإلنساني،
إن بل التنزيه، عىل حرًصا أو التشبيه يف وقوع مجرد نفيه أو الكالم إثبات وليس
التشبيه، يف يوقع املشخص للتأليه كصفة الكالم إثبات فإن نفسه. بالكالم يتعلق األمر
الكالم نفي وأن الكالم.171 عىل للصفة ثم الصفة عىل املشخصة للذات األولوية ويعطي
الكمال مستوى عىل التنزيه يف نقص واالنفعال االنفعال، إىل يؤدي الكالم ألن للتنزيه إثبات
املشخصة، بالذات له صلة ال الكالم وحركة. وانفعال فعل فالكالم التشخيص. من ونفور
اإلنساني، الكالم إىل وعود االغرتاب عىل قضاء إذن الكالم فنفي الطباع.172 فعل من هو بل
للخيال. ال للواقع ورؤية الوهم، بدل للعقل وإعمال ومتكلًما، مدرًكا ذاته إىل الوعي ورد

ص٩٧–١٠١. الغاية، 169
ص٩٩-١٠٠. اإلرشاد، ص٧٩–٨٣؛ النسفية، ص٢٦٨؛ النهاية، 170

هللا السنة أهل وعند والقدرة. كالعلم النفس صفات من والكالم متكلًما، هللا يزل لم كالب ابن عند 171

ص٢٤١). ج١، مقاالت، ص١٨٤؛ (الفقه، األزل يف له صفة والكالم بكالمه، موىس كلم أنه بدليل متكلم
(اإلنصاف، بغريه وجوده يصح وال بذاته. ا مختصٍّ به قائًما به موصوًفا يزل لم لذاته صفة الكالم

ص٢٦).
ص١٣١؛ التنبيه، ص٢١٣؛ (الِفَرق، ينفعل ال هللا ألن الكالم؛ وجهم سليمان بن وعبَّاد اإلسكايف نفى 172

وعند ص١٩٨). (النهاية، النبوات ومنكرو والصابئة الفالسفة نفته وكذلك ص٢٤١). ج١، مقاالت،
التصحيح. عىل الكالم يفعل وال الحقيقة يف أحًدا هللا يكلم ال عبَّاد بن معمر مثل بالطباع القائلني املعتزلة
ص١٥٢؛ (الِفَرق، بمكلم وال بمتكلم ليس هللا الحقيقة. عىل هللا كالم ال بطباعه الجسم فعل كالمه
فعل أو أزلية صفة الكالم ليس معمر وعند ص١٧٨-١٧٩). ص١٦٧، ج٢، مقاالت، ص٥٧؛ االنتصار،
(الِفَرق، صفة أو هلل فعًال وليس فيه الكالم حل الذي الجسم فعل القرآن األعراض. من شيئًا يفعل لم ألنه

ص١٥٢).
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صفة ال فعل صفة الكالم وجعل ونفيه، الكالم إثبات بني وسط حل هناك يكون وقد
الوقوع دون الصفة إثبات يمكن ثَمَّ وِمْن متكلم.173 هو بل يتكلم، املشخصال فالتأليه ذات،
اآلخر نحو الذات من قصد وهو واحد، اتجاه ذو الكالم بأن توحي الفعل وصفة التشبيه. يف
فال اآلية تنقلب وقد موجودة. زالت ما املؤلَّهة الذات ألن التشخيص؛ عىل التام القضاء دون
أي لغريه، ومكلًما غريه، بكالم متكلًما يصبح بل مكلًما، أو متكلًما املشخص التأليه يصبح

املتكلمني.174 كسائر للحوادث محالٍّ يصبح أنه
حتى أو املتكلم شخص إىل ينسب ال فالكالم للمشكلة. خاطئ وضع هذا أن والحقيقة
الكالم ألن متكلم؛ شخص افرتاض إىل األمر يحتاج ال نفسه. يف يدرس بل السامع، إىل
كالم. مجرد هو بل شخص، كالم الوحي يكون أن يهم ال الوحي. بدليل بالفعل موجود
الكالم اتجاه هو الكالم من املقصود قبلها. وليس الكالم واقعة بعد يبحث البرشي والذهن
الكالم إرجاع بالتأويل أرادوا الذين الصوفية عكس عىل وأصله، مصدره وليس وغايته
هناك أن عىل بل متكلًما، هناك أن عىل الوحي يدل ال املؤلَّه. شخص يف األوَّل مصدره إىل
اتجاه أو كمقصد الكالم فهم أي اإلنسانيات، بل اإللهيات، هو ليس يهمنا ما مستمًعا.
تشخيص إىل يشري الكالم ألن الكالم؛ خالل من إال يُعَرف ال نفسه والشخص اإلنسان. نحو
ال الكلمة هي األذن يطرق ما وأن الشخص، ال البداية نقطة هو الكالم التأليه. عواطف
يكون قد الشخص ولكن األذن، طرق بفعل موجودة الكلمة بالكلمة. تفوه الذي الشخص
من باستمرار يكون إنما العقائد تاريخ يف التحول وأن بُعد. عن ثًا متحدِّ أو ستار وراء

الكلمة.175 معنى وتفسري املسيحية العقائد تاريخ يف تم كما الشخص إىل الكلمة
اإلرادة كانت وإذا إليه. طريقان فهما العلم، إىل يشريان والبرص السمع كان فإذا
يف للحياة موازيًا الرباعي يف الكالم كان لها وتشخيًصا للقدرة تشبيهية صفة إال هي ما

ولم مكلًما اه وسمَّ متكلم، إنه يُقال ال ولكن العباد، هللا يكلم أن يجوز إذ اإلسكايف، موقف هو هذا 173

املعتزلة أكثر وعند ص١٧٠). (الِفَرق، ذلك يوهم ال ومكلم به قائم الكالم أن توهم متكلم ألن متكلًما يسمه
ص١٧٨-١٧٩). ج٢، (مقاالت، متكلًما يزل لم هللا يكون أن ومحال فعل، كالمه أن بالطباع قال من إال
الجبائي وعند ص١١٢–١١٨). (اإلرشاد، وإبداعه الكالم خلق عىل مقتدر والباري الكالم خلق من املتكلم

ص١٨٩). ج٢، (مقاالت، الكالم فعل أنه تعني متكلم هللا
ص١٧٠). ج٢، (مقاالت، غريه بكالم يتكلم هللا الصالحي عند 174

.La Phénoménologoie de l’exégèse الثاني: الجزء الثانية، رسالتنا انظر 175
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املشخص وبأن تعبري، الحياة بأن القول يمكن والكالم؟ الحياة بني الصلة فما الثالثي.
فقط التأليه ليس ويراسلها. بالحياة متصل أيًضا هو بل قادًرا، عامًلا ذاته يف فقط ليس
واتصال أسفل إىل نزول أيًضا هو بل التنزيه، يف الحال هو كما ومفارقًة أعىل إىل ارتفاًعا

الناس. مع وحديث باآلخرين

قديم؟ الكالم هل (2-6)

الصفات عىل العام للحكم خاص كتطبيق الكالم صفة تحليل عىل الغالب املوضوع وهو
والصفات، الذات بني العالقة ملوضوع تطبيق نقطة العلم كان كما الحدوث، أو بالِقَدم
التي السبع الصفات من الوحيدة الصفة هو والكالم وهوية. غريية ومساواة، زيادة عالقة
مادي حيس كدليل أهميته أتت هنا ومن القرآن. هو ومسموع، مرئي ملموس، تحقق لها
التي األوىل الصفة وهو العلم، مصدر وهو الخرب، أنه هو القرآن وأهمية الباري. وجود عىل
وابتداءً مصدًرا. باعتباره عليها األولوية له وبالتايل نقًال، األخرى الصفات باقي تثبت منها
الوحدة مسألة إىل الكالم صفة من والحدوث الِقَدم مسألة انتقلت السادس القرن من
لحدوث إثبات الكثرة وإثبات بالذات، وقيامه لقدمه إثبات الكالم وحدة فإثبات والكثرة.
فذلك وحدوثه، الكالم ِقَدم ليس املشكلة اسم أن والعجيب بالحوادث.176 وقيامه الكالم
«خلق بل األشاعرة، عليه ركز ما وهو فقط، الكالم ِقَدم أو كلها للصفات العام الحكم اسم
مسلم هناك فليس بالنفور. يوحي ذاته فالتعبري املعتزلة. خصومهم نظرية أي القرآن»،
إال تقبل وال الخلق تمج للمسلمني الدينية اإلحساسات ألن نظًرا القرآن بخلق يرىض واحد
من واملايضأعمق الجديد، من أفضل القديم الخلق، من وإجالًال تعظيًما أكثر الِقَدم الِقَدم.

التقليد. من القلب إىل أقرب واألصيل الحارض،
يف كالمه أن وعىل موىس، كلَّم هللا أن وعىل كالًما، هلل أن عىل اإلسالم أهل أجمع وقد
املسألة ولكن الصحف.177 يف أي والقرآن، واإلنجيل والزبور التوراة يف املنزلة الكتب سائر
تدخل املجردة فالصفة املقروء. الحيس الكالم وبني للذات كصفة الكالم بني الصلة هي
وتنشأ واللفظ. املعنى إشكال تحت يدخل الحيس والكالم والحدوث الِقَدم إشكال تحت

ص٥٧-٥٨. املعالم، ص١٣٤؛ املحصل، ص٢٧٨؛ النهاية، 176
ص٥. ج٣، الفصل، 177
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املجردة الصفة فتعترب واملادي، الصوري للكالم املستويني بني الخلط يتم عندما املشكلة
بني الجمع تحاول التي املتوسطة الحلول تنشأ وهنا قديًما. الحيس الكالم يعترب أو حادثة
الصفات، وحدوث الذات ِقَدم أو الحيس، الكالم وحدوث املجردة الصفة ِقَدم مثل الطرفني
املواقف الحكم. عن والتوقف الجميع رفض أو املجرد اللفظ وحدوث النفس يف املعنى ِقَدم
ككالم قديًما يكون أن ا وإمَّ وحروفه، بأصواته حتى قديًما الكالم يكون أن ا إمَّ أربعة: إذن
فعل كرد والصفات الذات يف حتى حادثًا الكالم يكون أو والحروف، األصوات دون نفيس
والحقيقة املحل.178 يف قائم بل بالذات قائم غري حادثًا يكون أو والصفات، الذات ِقَدم عىل
كان سواء املستويات، بني التمييز عدم األوَّل اثنني: إىل األربعة املواقف هذه رد يمكن أنه
ولفًظا. معنًى وصفًة، ذاتًا بحدوثه أو ولفًظا، معنًى وصفًة، ذاتًا الكالم بِقَدم قوًال ذلك
بني كان أو واللفظ املعنى أو والصفة الذات بني كان سواء املستويات بني التمييز والثاني

باملحل. والقيام بالذات القيام
الكالم وبني أزلية قديمة كصفة الكالم بني التوحيد عىل يقوم مذهب والحشوية
الجمع من الخلط وينشأ املجسمة. الحلولية املشبهة مذهب ى يَُسمَّ لذلك وحروف. كأصوات
كحروف الكالم وبني الصفات بِقَدم مبدأ كحكم بمفرده مفهوم وهو القديم، الكالم بني
وتناقض خلط االثنني بني فالجمع حيسمرئي. كالم عىل واقع كحكم مفهوم وهو وأصوات،
الحسية، والرؤية الدينية الحساسية بني الجمع يف الرغبة عن يكشف عقيل تأصيل دون
عىل املذهب ويعتمد حيس. إيماني مذهب فينشأ الحس، ومقتضيات اإليمان متطلبات بني
هي والتالوة املقروء هي القراءة أن عىل كلها تعتمد والعقلية النقلية الحجج من مجموعة
بني واللفظ، املعنى بني خلط ذلك أن مع به ويختلط الحادث يف يحل القديم وأن املتلو،

أي الحنابلة، موقف وهو الحشوية، ل األوَّ موقًفا: يمثل منها كل فرق، أربع هناك كانت لذلك 178

موقف والثاني اللفظي. والكالم النفيس الكالم بني تفرقة دون والحروف باألصوات القديم الكالم إثبات
يثبتون الذين الكرامية موقف والثالث فقط. النفيس للكالم الِقَدم إثبات يف يشاركون الذين األشاعرة
والرابع الحشوية. موقف عىل فعل كرد بالذات القائم واألصوات الحروف من املركب الحادث الكالم
وهو محل يف وقائم بالذات قائم غري والحروف األصوات من الحادث الكالم يثبتون الذين املعتزلة موقف
الرباعية القسمة هذه عىل الشهرستاني اعتمد وقد الكالم. يف مستويني بني التمييز يف األشاعرة من قريب
أو قديم ا إمَّ ل األوَّ بكالم، أو لنفسه متكلًما يكون أن ا إمَّ الكالم. ِقَدم إلثبات اآلتية الحجة صياغة يف
قديم أنه إال يبَق فلم حادثًا، إال يكون ال واملحل محل، يف أو ذاته يف ا إمَّ والثاني محال، والحدوث حادث،

ص٤٤-٤٥). الرسالة، ص٢٠–٢٢؛ (الحصون،
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مقابل يف املستويات بني الخلط عىل إذن الحشوية تقوم والداللة. اليشء بني والواقع، املاهية
القرآن من النقلية األدلة معظم أن والحقيقة املستويات.179 بني التمييز عىل يقوم آخر تصور

بأن القائل املجسمة الحلولية املشبهة مذهب فهو الحشوية. مع األساسية معركته الباقالني جعل 179

قديمة، كلها الخلق كالم يف توجد التي واألصوات الحروف وأن قديم، وأنه وأصوات حروف الباري كالم
ال قديمة وهي هللا بها تكلم وأصوات حروف القرآن إن قال من ا أمَّ العالم. ِقَدم إىل يؤدي قول وهو
تكون ال وبالتايل نعلمها وأصواتًا حروًفا ليس القرآن كون إىل يؤدي ذلك فإن وأصواتنا، حروفنا تشبه
ننشد التي ا أمَّ قديمة، فهي القرآن بها ويتىل هللا بها يذكر التي والحروف األصوات قال: من ا أمَّ قرآنًا.
وهو قديم إىل محدث ومن محدث إىل قديم من يتحول نفسه اليشء ألن تناقض محدثة فهي الشعر بها
تلو واحدة عليها ويرد للمشبهة حجة عرشة أربع الباقالني ويعرض ص١١١-١١٢). (اإلنصاف، محال

كاآلتي: نعرضها ألهميتها ونظًرا عقلية. نقلية أو خالصة عقلية أو خالصة نقلية ا إمَّ األخرى،

متكلم. قال فاهلل ُموَىس﴾، نَبَِإ ِمْن َعَليَْك ﴿نَتْلُوا ،﴾ ِباْلَحقِّ َعَليَْك نَتْلُوَها ِهللا آيَاُت ﴿ِتْلَك (١)
جربيل إىل بأمر التالوة أن كما والكالم. القديم، هللا كالم الحق، بني واملتلو، التالوة بني فرق وهناك

مبارشة. وليست
قالوا املالئكة سمعت فلما عام، بألفي الخلق يخلق أن قبل ﴿يس﴾ ﴿طه﴾، هللا «قرأ (٢)
بني الَفرق عىل يدل الحقيقة يف وهذا هللا. إىل القراءة إضافة أي هذا»، عليها يُنَزل ألمة طوبى
بالقراءة املالئكة أمر هللا أن كما ُوجدت، ثم موجودة تكن لم القراءة ألن نفسه، واملقروء القراءة

نفسه. إىل القراءة إضافة دون
هنا ويعني كاملؤمن. يسمعه فاملرشك قديم، هللا كالم أن يعني ال ِهللا﴾ َكَالَم يَْسَمَع ﴿َحتَّى (٣)
التناقض يحل وال واحد. آن يف محدثًا قديًما الكالم كون تناقض يف يوقع أنه كما والتدبر. الفهم

قرآنًا. لدينا يكون ال وبالتايل كالمنا، غري هللا كالم يكون أو قديًما كالمنا يكون بأن إال
ليس والحقيقة حروف. هللا كالم إن أي كالم، إلخ … «حم» مثل املتقطعة الحروف (٤)
كالفرقان للقرآن أسماء فهي املفرسون. فيه اختلف الذي معناها بل املكتوبة الحروف املقصود
والشعبي)، (الرسي األعظم هللا اسم أسلم)، بن (زيد سورة لكل اسم جريج)، ابن (قتادة والذكر
أعلم = م هللا، = ل أنا، = أ وأفعال، أسماء من مقطعة حروف عكرمة)، عباس، (ابن هللا أقسام
= ل هللا، = أ مختلفة. معاٍن عىل يدل حرف كل جرير)، بن سعيد مسعود، (ابن أعلم هللا أنا =
املص، سنة، ٤٠ = م سنة، ٣٠ = ل سنة، = أ مجد، = م ملك، = ل آالء، = أ مجيد، = م لطيف،
والكل ،٢٠٠ = ر ،٣٠ = ل ،١ = أ سنة، ١٦١ = والكل ،٩٠ = ص ،٤٠ = م ،٣٠ = ل ،١ = أ
كلها أنهما والحقيقة ،٢٧١ = والكل ،٢٠٠ = ر ،٤٠ = م ،٣٠ = ل ،١ = أ املر، سنة، ٢٣١ =
وهل حرًفا؟ ٢٨ هللا حروف وهل هللا. كالم إسقاط حرف إسقاط يعني وال لإلعجاز، هجاء حروف

هللا؟ قراءات السبع القراءات
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السبع الصفات ثانيًا:

العالم عن خرجت أسفل. إىل ه تتوجَّ أن من بدًال أعىل إىل وُدفعت سياقها من أُخرجت قد
وبواعث للعالم تصورات أنها مع مشخصة لذات صفة إىل تتحول إليه، تتجه أن من بدًال
السند حيث من ظني فمعظمها األحاديث ا أمَّ للتاريخ. وقوانني للمجتمعات ونظم للسلوك
واملكان. الزمان يف وتحديداتها الخلق وأساطري الشعبي الخيال أثر فيها يظهر املتن، أو
هو املذهبي املوقف فيصبح القضية، عكس إلثبات النقل لهذا مضاد نقل توجيه ويسهل
وليست األحاديث من العقلية الحجج ومعظم له. ومؤيد ومربر تابع مجرد والنقل األساس
يدل مما عملية، رشائع منها أكثر نظرية عقائد تواتًرا، منها أكثر آحاد روايات القرآن، من
التعبري منها الغاية املشخصة، بالذات وإلحاقه العالم خارج الكالم وقذف االغرتاب عىل
النفيس اإليحاء منها الغرض الكالم. مادة عىل حكم إصدار وليس والالنهائية العظمة عن
الخربية. املعرفة وليس والجربوت بالعظمة اإلرهاب حد إىل يصل الذي العميل والتوجيه

أمر من الكالم صيغ بل الهجاء، حرف ذلك يعني ال أحرف» سبعة عىل القرآن «أنزل (٥)
لغات. سبع أو وقصص، ومثل وجدل وترغيب ونهي

األلف لكن حرف، الم أقول ال أني أما حسنات، عرشة حرف بكل فله القرآن قرأ «من (٦)
الطاعة. عىل األجر أن يعني بل حروف، الكالم أن ذلك يعني وال حرف.» وامليم حرف والالم حرف
وال َقُرب.» من يسمعه كما بَُعد من يسمعه بصوته تعاىل هللا نادى القيامة يوم كان «إذا (٧)
موجود. الصوت أن أو هللا إىل إضافته أو هللا هو الصوت أن أو بصوت يتكلم هللا أن ذلك يعني

السلسلة كجر صوت له جاء الوحي من باألمر وروى بالوحي تكلم إذا تعاىل هللا «إن (٨)
أن كما مخلوق الصوت بأن تقول روايات وجود إىل باإلضافة ضعيف، حديث وهو الصفا.» عىل

املصوت. غري والصوت الكالم، يعني ال الصوت
منه تصدر جسًما ليس وهللا وحروف. أصوات فهو باآلذان مسموًعا الصوت كان إذا (٩)

أجسام.
يحل. ال والقديم واألوعية. الظروف يف القديمة الصفة حلول (١٠)

صوت وليس الكتابة، أي املصحف، هنا واملعنى العدو»، أرض إىل بالقرآن تسافروا «ال (١١)
هللا.

وليس الورق هو واملحروق احرتق»، ما النار يف ألقي ثم إهاب يف القرآن هذا جعل «لو (١٢)
زمان. كل يف حادثًا واقًعا وليس قديم زمان يف محتملة معجزة ذلك أن كما القرآن،

فكيف كثريون، اظ والحفَّ ضعيف. حديث وهو ودمه»، بلحمه فاختلط القرآن حفظ «من (١٣)
نسيان. دون أبقى الصغر يف الحفظ أن هو واملعنى املحدثة، الكثرة يف الواحد القديم اختالط يتم
العامة الطهارة لقواعد تطبيق بل الحروف، ِقَدم األوساخ من القرآن تعظيم يعني ال (١٤)

ص١١–١٤٣). (اإلنصاف،
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

هو فيها اإللغاز من الغاية خالصة، سياسية بواعث عىل تقوم التأويالت هذه من وكثري
كل ملصلحة طبًقا اللغز لحل املعارضة من أو السلطة من سواء السيايس للتأويل السماح
والتبشري أخرى دولة وقدوم الحكم أنظمة وانهيار الدول بزوال يتعلق فيما خاصًة فريق،

الخالص. به قادم بنظام
والتالوة املقروء، غري فالقراءة واملدلول، الدليل بني واملعنى، اللفظ بني فرق إذن هناك
الكتاب من والعقل، النقل من كثرية ذلك عىل واألدلة املكتوب. غري والكتابة املتلو، غري
الشاملة والحجة عقل. مقابل يف وعقل نقل مقابل يف نقل والعقل، والحس واإلجماع والسنة
بني واملعنى، اللفظ بني التفرقة عىل بناءً إال الكالم يف والوحدة الكثرة فهم يمكن ال أنه هي
والقرآن األلحان وتتغري واحد، والقرآن القرآن يتعدد واملتلو. التالوة بني واملقروء، القراءة
وتتعدد واحد، والقرآن قراءته عىل فرد كل ويُثاب واحد، والقرآن اإلعراب ويتغري واحد،
زبور، أو توراة فهو وبالعربانية قرآن، فهو بالعربية بالكالم يُقرأ واحد، والقرآن القراءات
للفعل، استدعاء بالتالوة األمر اللغات. متعدد والتعبري واحد الكالم إنجيل. فهو وبالرسيانية
القيام الصفة ورشط موصوف، واملقروء صفة، القراءة األمر. صفة ال املأمور صفة والفعل
يُحكى أو يُلفظ هللاال كالم القراءة. غري املقروء ألن ممكنة الجنابة وقت والقراءة باملوصوف.
مرة القراءة أن منها متعددة، أخرى حجج وهناك كثرية. ومتعلقاته واحد كالم هو به.
الكتابة وكذلك منخفضة، ومرة رقيقة مرة الطباع، منها تنفر فجة ومرة مستلذة، طيبة
معصية أو وقربى طاعة القراءة وعمله، اإلنسان فعل القراءة سيئة. وتارة حسنة تارة
يفتقر وال الخلق صفات من يشء وال واألصوات بالحروف القديم الكالم يتصف ال وسوء.
أحد يتكلم ال املخلوقات. من يشء يف يحل ال ذلك. جميع عن يتقدس بل وأدوات، مخارج إىل
القرآن واملعلوم. املعروف فهو املقروء ا أمَّ وأكسابهم، القراء أصوات فالقراءة هللا، بكالم

املقروء.180 عىل يُحَمل كما القراءة عىل يُحَمل متشابه، لفظ إذن

،﴾… ءٌ َيشْ َكِمثِْلِه ﴿َليَْس ،﴾… َربََّك ﴿َواذُْكْر ،﴾… اْلُقْرآَن َقَرأَْت ﴿َوإِذَا مثل: النقلية األدلة 180

أَيَُّها ﴿يَا النَّاِس﴾، َعَىل ِلتَْقَرأَُه َفَرْقنَاُه و﴿َوُقرْآنًا ﴾… إَِليَْك أُوِحَي َما ﴿َواتُْل ،﴾… ِمنُْه َ تَيَرسَّ َما ﴿َفاْقَرءُوا
ا غضٍّ القرآن يقرأ أن أراد من الحديث: ومن ،﴾… ِلَسانََك ِبِه تَُحرِّْك ﴿َال إَِليَْك﴾، أُنِْزَل َما بَلِّْغ الرَُّسوُل
الصحابة أقوال من كثريًا والجويني الباقالني يذكر كما مسعود)، (ابن عبد أم ابن قراءة عىل فليقرأه
العملية األمور يف وليس العقائدية، األمور يف اإلجماع وكأن األمة إجماع عىل كدليل (الجنيد) والصوفية
لذلك ص١٠٨). األصول، ص٣٧٠؛ املسائل، ص١٣٦؛ ص١٢٥–١٣٢، إرشاد، ص٨٠–١٠٦؛ (اإلنصاف،
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السبع الصفات ثانيًا:

يحدث ال الحروف لبعض إسقاط أو األصوات يف تغري أو القراءات يف اختالف كل إن
لحروف يمكن وال الكالم، هو ليس املكتوب الكالم أو املسموع الصوت الكالم. يف تغيريًا
تنفيذًا مكتسب شخيص فردي فعل القراءة متناٍه. ال دال كالم تكوين متناهية أو متفرقة
عىل وأولويته الكالم ِقَدم النهاية يف يثبت ذلك كل األمر. هو الكالم أن حني يف لألمر،
بالخلق يوحي واللفظ رمي، التلفظ ألن بالقرآن؛ يلفظ بأنه القول يجوز ال لذلك القراءة.181
اللفظية القراءة عن تتميز حتى ذكر بأنها القراءة البعضوصف يفضل لذلك بالِقَدم.182 ال
فعل ويجعل وموضوعها، القراءة فعل بني التميز هذا يلغي واإلثبات البرشي.183 للكالم
دون فاملقروء خالًصا. حسيٍّا موضوًعا الكالم اعتبار مع تمشيٍّا للموضوع مطابًقا الذات
حيس مظهر خالل من إال معرفتها يمكن ال محضة إمكانية أو افرتاضخالص القراءة فعل

وتشخيص ص١٠–١٣). ج٣، (الفصل، محدث والثاني قديم ل األوَّ والقول، الكالم بني حزم ابن يفرِّق
اإلرسائيليات. يف خاصًة القديمة الديانات يف معروف أمر اللغة حروف

وهي: واملقروء، القراءة بني يوحدون الذين املشبهة ضد حجة عرشة خمس الباقالني يعطي 181

صوت (٣) الكالم. يف تغيريًا ليس القرآن من حروف إسقاط (٢) الكالم. وثبوت القراءات اختالف (١)
األدناس عن القرآن تعظيم (٥) حروف. أنه الحقيقة عىل مسموًعا كونه ليس (٤) الكالم. هو ليس الوحي
مجرد الكالم أن بالرضورة تثبت ال ولكنها حروف السور أوائل (٦) فيه. الكالم حول دون للمحل تعظيم
ثواب يحصل شخصية فردية القراءة (٨) نهائي. ال والكالم وعرشون ثمانية الحروف (٧) حروف.
وإن به اآلمر إىل يُضاف الفعل (١٠) فعل. إذن فهي الصالة، يف مفروضة القراءة (٩) فعلها. عىل فردي
هي الحروف (١٢) القديمة. الصفة وليس الفعل استدعاء األمر (١١) بفعله. أمر بل بنفسه يفعله لم
هللا أصوات (١٤) قديًما. كله الناس كالم لكان حروًفا الكالم كان لو (١٣) القديم. الكالم وليس القراءة
(اإلنصاف، هللا عىل يجوز ال األدعية يف القديمة الصفة حلول (١٥) مخلوقة. وقتية وليست أزلية قديمة

ص١١٢–١٤٣).
يُقرأ بل الرمي هو اللفظ ألن يُلَفظ يُقال أن يجوز وال ويُتىل الحقيقة يف القرآن يُقرأ األشعري عند 182

أن وال الكالم يحكى أن يجوز ال ص٣٠-٣١). (اإلنصاف، بالخلق يوحي اللفظ ويُحَفظ. ويُكتَب ويُتىل
به. يُلَفظ أن يجوز وال البرش، كالم من له مثل ال والكالم يقاربه، وما مثله اليشء حكاية ألن به يُلَفظ
متغاير وال متبعض غري هللا وكالم ومحدثًا، قديًما بذاته قائًما الكالم كون يوجب ذلك ألن الخلق يتكلم

ص٢٧). (اإلنصاف،
يف األشاعرة رأي املعتزلة من اإلسكايف ويشارك ص٣١). (اإلبانة، ذكر بل قرآنًا ليس الرسول كالم 183

ص٢٧١). ج١، (مقاالت، به يلفظ وال يقرأ أنه
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ألنها تلفظ بأنها القراءة توصف ال وحروف. أصوات من عنه يصدر وما القراءة فعل هو
البرش.184 لكالم العادية القراءة عن تختلف

أزلية كصفة قديم فالقرآن بينها. التمييز هو املستويات بني الخلط عن إذن البديل
خارج هو ما وكل النبي.185 عىل منزَّلة وحروًفا أصواتًا باعتباره ومحدث بالذات قائمة
والصحف الدنيا والسماء العزة وبيت القدر وليلة وجربيل املحفوظ اللوح مثل الصفة
مخلوقة. واألصوات والحروف قديم، الكالم مخلوقة.186 كلها املدنية والسور املكية والسور
للعالم النظري التصور عىل يحتوي العلم مخلوقان. والنهي األمر ولكن مخلوق غري العلم
بني يميز وقد واملكان.187 الزمان يف التصور لهذا العملية التطبيقات يمثالن والنهي واألمر
بني يميز وقد بالرضورة.188 مخلوق غري أو مخلوق محدث كل فليس والخلق، الحدوث

ص٦٦-٦٧). االقتصاد، ص٢٧١؛ ج١، (مقاالت، اإلسكايف إال املعتزلة جمهور رأي هو هذا 184

وال خالق ال القرآن محمد بن جعفر فعند والروافض. واملعتزلة السنة أهل من عدد ذلك يف ويلتقي 185

ص٢٩). (اإلبانة، مخلوق
محدث. وال قديم هو ال الفعل، أو العلم بمعنى القرآن الحكم بن هشام مثل الروافض بعض عند 186

نصفه املاجشون ابن وعند ص٢٣١–٢٣٣). ج٢، (مقاالت، مخلوق مكتوب وحرف مسموع صوت القرآن
ص١٣٤). ج٢، (مقاالت، مخلوق غري

يزل لم هللا فمخلوقان. والنهي األمر ا أمَّ هللا، غري وليس مخلوق، غري هللا علم جرير بن سليمان عند 187

القرآن مخلوق، ومنه مخلوق غري منه محدث والكالم الكالم، خلق عىل مقتدًرا يزل لم إنه أي متكلًما،
وكتابتنا مخلوق بالقرآن لفظنا ص٢٧١). ج١، (مقاالت، مخلوقتان له وقراءتي به ولفظي مخلوًقا، ليس
وسمع قديم هللا وكالم مخلوق، وغريه موىس وكالم مخلوق، غري هللا وكالم مخلوق، غري والقرآن مخلوقة،
مخلوقة الحروف حروف. وال آلة بال وهللا والحروف باآلالت نتكلم نحن ص١٨٤). (الفقه، الكالم موىس
واملقروء للقارئ، صفة املقروءة، غري القراءة ص٧٢). اإلنصاف، ص١٨٥؛ (الفقه، مخلوق غري هللا وكالم
السامع صفة السمع الرب. كالم بل مخلوق غري واملحفوظ القلب صفة الحفظ هللا. كالم بل مخلوق، غري
مخلوق غري واملذكور الذاكر، صفة الذكر مقروء، غري واملكتوب الكاتب، صفة الكتابة مخلوق، غري
الرب يُلِجئ العبد إن أي قارئ، كل قراءة به يوجد هللا كالم الجبائي وعند ص١٠٣–١٠٦). (اإلنصاف،
(اإلرشاد، الخلق يف للرب وليس للعبد فالفعل والنغمات. األصوات اخرتاع إيثاره عند الكالم خلق إىل

ص١٢١–١٢٤).
وعند ص٢٣٢). ج٢، ص٣٢٦، ج١، (مقاالت، مخلوق غري محدث هللا كالم القرآن األثري زهري عند 188

ج٢، (مقاالت، مخلوق غري أو مخلوق بأنه القول عن واالمتناع محدث القرآن الثلجي شجاع بن محمد
ص٢٣٢).
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يف ال الكالم بعض يكون وقد محدثًا.189 بالرضورة يكون ال حدث فكل واملحدث، الحدث
محل.190 يف اآلخر والبعض محل

وال أصوات.191 وال بحروف ليس الذات، أحدي نفساني، أزيل، قديم إذن هللا كالم
املستويات، بني الخلط عىل يقوم الذي الحشوي املوقف تفنيد طريق عن ذلك إثبات يكفي
املستويات، بني التمايز إلثبات إيجابية أدلة هناك بل الضد، استحالة إثبات طريق عن أي
شيئًا، يثبت ال ذلك أن والحقيقة واإلجماع.192 والسنة الكتاب النقل ويشمل والعقل. بالنقل
نقل فكل مضاد، نقل إىل يتحول حتى يُؤوَّل قد ل األوَّ والنقل غريه، بنقل معاَرض فالنقل

ج١، (مقاالت، مكان يف ال باهلل قائم مخلوق وال محدثه غري حدث هللا كالم التومني: معاذ أبي عند 189

ص٢٣٢). ج٢، ص٣٢٦،
والخرب والنهي كاألمر محل يف وبعضه كن قوله وهو محل يف ال هللا كالم بعض الهذيل أبي عند 190

ص٧٥-٧٦). ج٢، (امللل، التكليف أمر غري عنده التكوين أمر وكان واالستخبار،
الحق أهل أو الضالل أهل مقابل يف السنة أهل أنفسهم عىل يطلقون الذين األشعرية موقف هو هذا 191

الذات، أحدي نفساني أزيل قديم بكالم متكلًما الباري كون إىل أكثرهم ذهب فقد الباطل. أهل مقابل يف
وغري واإلرادة والقدرة للعلم مغاير املتعلقات، بانقسام ينقسم ذلك مع وهو أصوات. وال بحروف ليس
العضدية، ص٧٩–٨٣؛ (النسفية، مخلوق غري هللا كالم القرآن ص٨٨-٨٩). (الغاية، الصفات من ذلك
ج٣، (الفصل مخلوق غري وأنه يزل لم علمه هو هللا كالم ص٢٦٨–٢٧٠). النهاية، ص٢٢٨–٢٤٥؛ ج٢،
وأنه هللا، علم غري وهو هللا، وخالف هللا، غري وهو مخلوقة غري تزل لم ذاته صفة هللا كالم ص٥).
ص٩٩). (اإلرشاد، لوجوده مفتتح ال أزيل بكالم متكلم ص٥). ج٣، (الفصل، واحد كالم إال هلل ليس
عن منزه الحق كالم ص٢٧١). ج١، (مقاالت، مخلوقة غري به اللفظ قراءة وأن مخلوق غري القرآن
ص٧١، ص٣٧، اإلنصاف، ص٩-١٠؛ اإلبانة، أيًضا: (انظر ص٣٦٩-٣٧٠) (املسائل، واألصوات الحروف
ص١٣٣-١٣٤). املحصل، ص٥٤-٤٦؛ الكفاية، ص٢٩؛ البحر، ص١٩-٢٠؛ النظامية، ص١٠٨–١١١؛
غري شيئًا ليس وهو علمه هو هللا فكالم الذات عىل زائًدا يكون أن دون الكالم ِقَدم حزم ابن ويثبت

ص٨–١٠). ج٣، (الفصل، مخلوق غري وواحد مخلوقة أربعة أشياء، خمسة القرآن الباري،
اْلَخْلُق َلُه ﴿أََال (١) الكتاب: فمن السنة. أهل عند كثرية واإلجماع والسنة الكتاب من النقلية الحجج 192
آيَاِتِه ﴿َوِمْن بَْعُد﴾، َوِمْن َقبُْل ِمْن اْألَْمُر ﴿هلِلِ ومثل: الخلق. دون باألمر القيام األمر، غري فالخلق َواْألَْمُر﴾
ََّما ﴿إِن (٢) يهويان.» ال فقامتا بالقيام أمرهما «كلما الكالم. هو واألمر ِبأَْمِرِه﴾، َواْألَْرُض َماءُ السَّ تَُقوَم أَْن
إىل والثاني ثاٍن، إىل القول الحتاج مخلوق غري كان ولو َفيَُكوُن﴾، ُكْن َلُه نَُقوَل أَْن أََرْدنَاُه إِذَا ءٍ ِلَيشْ َقْولُنَا
َربِّي﴾، َكِلَماُت تَنَْفَد أَْن َقبَْل اْلبَْحُر َلنَِفَد َربِّي ِلَكِلَماِت ِمَداًدا اْلبَْحُر َكاَن ﴿َلْو (٣) نهاية. ال ما إىل ثالث،
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

من وأخرجه النصفابترسه يف نفسه قرأ الذي املسبق للمذهب طبًقا وتأويل لتفسري خاضع
فهي األحاديث ا أمَّ العالم. خارج إىل العالم داخل من اتجاهه عن وأبعده ومضمونه سياقه
اإلجماع ا أمَّ الشعبي. الدين فيه يظهر أغلبها أخرى، بأحاديث معارضة ضعيفة أو آحاد
ال وإنه بالنقل، معارض وإنه الهوى، عىل يقوم وإنه واحدة، فرق من وإنه ا، تامٍّ ليس فإنه
عىل يقوم جديل فمعظمها العقلية الحجج ا أمَّ األمة. بصالح تتعلق عملية مسألة يف إال يتم

﴾ اْلبََرشِ َقْوُل إِالَّ َهذَا ﴿إِْن (٤) الحدوث. نطاق يف الكالم وقع وإال الِقَدم يثبت وبالتايل األقالم»، «وتكرست
اْلُمْلُك ﴿ِلَمِن (٥) األلوهية. صفات من صفة فالنطق تنطق. ال إبراهيم وأصنام املرشكني، لسان عىل
ألن ضعيف الحقيقة يف وهذا تَْكِليًما﴾. ُموَىس هللاُ ﴿َوَكلََّم (٦) يفنى. ال إنه أي اِر﴾، اْلَقهَّ اْلَواِحِد هلِلِ اْليَْوَم
مخلوًقا يكون فكيف أََحٌد﴾ هللاُ ُهَو ﴿ُقْل (٧) وحروف. أصوات يف الحادث الكالم إال يسمع ال موىس
إِالَّ إَِلَه َال َُّه أَن هللاُ ﴿َشِهَد (٩) تبارك. للمخلوق يُقال وال َربَِّك﴾، اْسُم ﴿تَبَاَرَك (٨) القرآن؟ يف هللا واسم
َربَِّك اْسَم ﴿َسبِِّح (١٠) هللا. مثل القديم بالكالم والشهادة ِباْلِقْسِط﴾ َقاِئًما اْلِعْلِم َوأُولُو َواْلَمَالِئَكُة ُهَو
يَُكلَِّمُه أَْن ِلبََرشٍ َكاَن ﴿َوَما (١١) الخلق. غري فاالسم ﴾… َربِّنَا َجدُّ ﴿تََعاَىل َفَسوَّى﴾، َخَلَق الَِّذي * اْألَْعَىل
عدم هل سؤال يربز ولكن يََشاءُ﴾، َما ِبِإذِْنِه َفيُوِحَي َرُسوًال يُْرِسَل أَْو ِحَجاٍب َوَراءِ ِمْن أَْو َوْحيًا إِالَّ هللاُ
من حدوثه عىل يدل مما أكثر املتكلم ناحية من الكالم ِقَدم عىل يدل اتصال بوسيلة إال الكالم إيصال
القرآن بني تفرقة وهذه اْلبَيَاَن﴾، َعلََّمُه * اْإلِنَْساَن َخَلَق * اْلُقْرآَن َعلََّم * ﴿الرَّْحَمُن (١٢) السامع؟ جهة
الحوادث. قبل فالكالم بَيْنَُهْم﴾، َلُقِيضَ ى ُمَسمٍّ أََجٍل إَِىل َربَِّك ِمْن َسبََقْت َكِلَمٌة ﴿َوَلْوَال (١٣) واإلنسان.
يكون ال وبالتايل يتغري، وال يتبدل ال فالكالم ِلَكِلَماِتِه﴾، َل ُمبَدِّ َال َوَعْدًال ِصْدًقا َربَِّك َكِلَمُة ْت ﴿َوتَمَّ (١٤)
مخلوق يعوذ أن وُمحال ا. تامٍّ يكون ال واملحدث التامات»، هللا بكلمات «أعوذ فمثل: الحديث ا أمَّ حادثًا.
وهنا الِقَدم. هو والفضل خلقه»، سائر عىل هللا كفضل الكالم سائر عىل هللا كالم «فضل ومثل: بمخلوق.
ا أمَّ خالًصا؟ إنسانيٍّا فضًال الِقَدم أليس والصدق؟ والصحة الصواب يف الِقَدم يف الفضل هل بسؤال: يربز
بل مخلوًقا حكمت ما «وهللا عيل: قول مثل واألوائل الصحابة لبعض متفرقة أقوال مجرد فهي اإلجماع
تاب فإن ويُستتاب، مرتد فهو مخلوق القرآن قال «من وكيع: وقال ص٧٢). (اإلنصاف، القرآن» حكمت
كالم نحكي أن نستطيع وال واليهود النصارى كالم نحكي أن «نستطيع املبارك: ابن وقال ُقتل.» وإال
الثوري وعند رجع. حتى ليىل أبي ابن واستتابه القرآن بخلق يقول كان ألنه مرشك حنيفة وأبو الجهمية.»
مخلوق غري القرآن إن قال من الحسني، بن وعيل عيل، بن زيد وعند كفر. فقد مخلوق القرآن إن قال من
ومن مخلوق، غري هللا كالم القرآن السنة وأهل الحديث أصحاب وعند ص٢٩). (اإلبانة، العلماء عند كافر
هللا كالم القطَّان: سعيد بن هللا عبد وعند ص٣٢١). ج١، (مقاالت، مبتدع فهو بالوقوف أو باللفظ قال
ص٢٧–٣٠؛ الوسيلة، ص٧١؛ اإلنصاف، ١٩–٢٩؛ اإلبانة، (انظر: ص٣٢٥) ج١، (مقاالت، مخلوق غري

ص١٣٣-١٣٤). املحصل، ص٦٥-٦٦؛ االقتصاد، ص٥٣–٥٥؛ املعالم، ص٣٣–٣٦؛ اللمع،
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السبع الصفات ثانيًا:

كوصف القديم وصفة الصنع إلثبات الحدوث دليل عىل بناءً الحدوث واستحالة القسمة
عقيل إحكام دون النقلية الحجج من مستمدة إيمانيًة خطابيًة حجًجا تكون وقد للذات.
خلق.193 براهني إنها أي الضد، استحالة إثبات عىل منها البعض يقوم وقد كاٍف. نظري
وبني القديم والذات والصفة الكالم بني التام الفصل عىل الِقَدم إلثبات أخرى حجج وتقوم
منها، ًفا وتأفُّ املادة من استنكاًفا ومسموع ومقروء مكتوب موجود حيس كموضوع الكالم
أشعري متكلم كل هم كان وقد التطهر.194 عواطف عن تعبريًا الِقَدم إثبات يكون ثَمَّ وِمْن

ذلك فيكون محدث بكالم متكلًما كان لو (١) التايل: النحو عىل العقلية للحجج نماذج إعطاء ويمكن 193

والثاني للحوادث، محالٍّ ذاته تكون أن يقتيض ألنه باطل واألول بغريه، قائًما أو بذاته قائًما ا إمَّ املحدث
املعالم، ص١٣٣-١٣٤؛ املحصل، ص٣١؛ البحر، ص٣٦٩؛ (املسائل، جاهًال يكون أن جائز ألنه باطل
يف لكان جسًما كان لو عرًضا، أو جسًما يكون أن ا إمَّ يخلو ال هللا غري هللا كالم كان لو (٢) ص٥٣–٥٥).
هللا كالم ولكان حامًال القتىض عرًضا كان ولو بلد، كل يف ومجموًعا الكالم إلينا بلغ كان وما واحد مكان
ص١٨-١٩). النظامية، ص٢٦؛ اإلبانة، ص٥-٦؛ ج٣، (الفصل، غرينا عند الذي كالمه غري عندنا الذي
آمًرا هللا (٥) الكمال. صفات من الكالم (٤) التكوين. أمر تحت يقع ال حتى الكالم ِقَدم يثبت (٣)
الدين، يوم إىل لعنتي عليك إلبليس هللا قول (٦) قديًما. كالًما يستلزم ما وهو الكالم صفات من ناهيًا
يجوز هل والسؤال: الكالم. فكذلك قديمة أبدية ومحبته ورضاه وسخطه هللا غضب (٧) أبدية. واللغة
عامًلا يزل لم (٨) ص٢٥). (اإلبانة، إثباته املطلوب وهو الصفات باقي ِقَدم باملثبت الكالم ِقَدم إثبات
حدوثه استحالة بإثبات الكالم ِقَدم ويثبت (٩) ص٢٥). (اإلبانة، متكلًما؟ يزل لم يكون ال فلماذا مريًدا
فيه الضد وقوع استحالة بمنع الصفة ِقَدم إثبات (١٠) ص١٠٦-١٠٧). األصول، ص٤٢–٤٦؛ (اللمع،
فعدم إنساني موقف يف عقيل حكم لضده كنفي اليشء إثبات أليس هو: والسؤال ص٣٦–٤٢). (اللمع،
الوسط إنكار وعىل الطرفني تعارض عىل يقوم منطق وهو للعدل، نرصة عدم ألنه لجور إثبات العدل
مثل قديًما القرآن يكون أن فيجب واحد واملسمى واالسم هللا أسماء عىل مشتمل القرآن (١١) واملحايدة؟
يف كما ساكنًا، أو أخرس يكون أن يجب لكان قديًما يكن لم ولو (١٢) ص٥٤٢–٥٤٩). (الرشح، هللا
باطل وكالهما حادث يف حاًال أو حادثًا لكان قديًما يكن لم لو (١٣) باإلنسان. التشبيه أي الشاهد،

ص٥٥٥–٥٦٣). (الرشح،
من استنكاًفا الضد استحالة إثبات عىل تقوم كلها الكالم، ِقَدم إلثبات عديدًة حجًجا األشعري يقدم 194

والقرآن لألشياء الخلق (٢) إلًها. كان وإال غريه يف مخلوًقا الكالم يكون أن يجوز ال (١) مثل: املادة،
بمحدث ليس ما الذكر من (٤) محدث. مخلوق الكالم أن عىل يدل ال الثابت الوجود (٣) شيئًا. ليس
بل مخلوًقا ليس املجعول (٦) فعًال. ليس القرآن (٥) بمحدث. ليس فالكالم محدثًا النهي كان فإذا
والتالوة الرسم يف والنسخ التبديل (٨) القديم. الكالم وليس املتلو املقروء هو املجعول (٧) ى. مسمٍّ
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األمة. مصالح تُرعى بها مسألة وكأنها الحجج يف والتفصيل الكالم ِقَدم إثبات يف املباراة
الخلق واستحالة الضد نفي عىل أو األزلية إثبات عىل أو الصفات ِقَدم عىل يعتمد ما منها

الخرب.195 من املفهوم العام املعنى مجرد عىل أو
فإنه أزليٍّا الكالم كان فإذا ببقائه. القول إىل بالرضورة يؤدي الكالم بِقَدم والقول
ذلك يف يؤثر وال الزمان. يف له نهاية وال أول ال فهو املشخص. الذات كأوصاف يكون
األجسام أن حني يف باقيًا عرًضا أو جسًما حينئٍذ يكون ألنه عرًضا؛ أم جسًما الكالم كون
كان سواء باقيًا، كله الكالم يكون البقاء إثبات يف وإمعانًا باقية.196 غري األخرى واألعراض
حظيت بما البقاء صفة تحظ لم ذلك ومع اإلنسان.197 كالم املشخصأو للذات صفة الكالم

لها. وانتقالها القديمة للصفة حمًال ليس وانتقاله املصحف حمل (٩) للصفة. وليس والحكم والخط
ص٢٣٤). ج٢، (مقاالت، واألصوات والحروف والكلمات واآليات السور غري الكالم (١٠)

صفة، الكالم (٢) قديم. واألمر األمر، هو الكالم (١) مثل: الصفات، ِقَدم عىل القائمة الحجج بعض 195

ال ما إىل التسلسل لوجب مخلوًقا الكالم كان لو (٣) كاملخلوقات. حادثًا موضوًعا وليس قديمة والصفة
يكون فلماذا صفة، الكالم (٥) الكالم. وكذلك املخلوقات بعض يف مخلوقة ليست هللا إرادة (٤) نهاية.
كلمات تنفد ال (١) فمثل: األزلية، إثبات عىل منها يقوم ما ا أمَّ مخلوقة. غري الصفات من وغريه مخلوًقا
أوامر (٣) األشياء. تفنى كما يفنى ال والكالم األشياء فناء مع باٍق هللا (٢) كاهلل. أزيل الكالم إن أي هللا،
نفي عىل تعتمد التي الحجج ا أمَّ فانية. كانت وإال باقية فاألوامر تفنى األشياء كانت وملا األشياء، عىل هللا
شجرة يف حل إذا أي مخلوق، هللا كالم وأن التجسيم الخلق يعني (١) فمثل: الخلق، واستحالة الضد
هللا لكان مخلوًقا الكالم كان لو (٣) مجسم. غري والكالم التجسيم معناه الخلق (٢) الشجرة. تتكلم
مخلوًقا كان لو (٥) هللا. كالم مثل األشياء كالم لكان مخلوًقا كان لو (٤) تنطق. ال كاألصنام يزل لم
تحويل عىل تعتمد التي الحجج ا أمَّ الخلق. يعني ال النزول (٦) هللا. كالم هو مسموع كالم كل لكان
يف هللا اسم (٣) ملوىس. هللا تكليم (٢) البرش. قول الكالم أن القرآن رفض (١) فمثل: معنى إىل الخرب
مثله. قديم عىل إال يشهد ال والقديم بكالمه نفسه عىل شهيد هللا (٤) مخلوًقا؟ يكون فكيف القرآن،
ص١٩–٢١؛ (اإلبانة، الخلق يسمعه وال رسوًال يرسل أو حجاب وراء من أو وحيًا إال يكلم ال هللا (٥)

ص٧١). اإلنصاف،
ص٢٤٦-٢٤٧، ج١، (مقاالت، يبقى ال املخلوقني وكالم البقاء، عليها يجوز فاألجسام باٍق، جسم الكالم 196

ص٢٤٦-٢٤٧). ج١، (مقاالت، يبقى ال غريه وكالم باٍق عرض الكالم ص٢٣٦). ج٢،
ص٢٤٤). ج٢، (مقاالت، باٍق الخلق وكالم باٍق هللا كالم 197

414



السبع الصفات ثانيًا:

أكرب باهتمام الِقَدم حظي عندما الذات أوصاف يف الحال كان كما تماًما الِقَدم صفة به
املستقبل، من أهم املايض وكأن له، نهاية ال مما بكثري أهم له أول ال ما وكان البقاء، من
له. والتخطيط املستقبل إىل التطلع من أهم الجذور عن والبحث املايض يف الغوص وكأن
بالفناء القول بالحدوث القول يستتبع كما بالبقاء القول يستتبع بالِقَدم القول كان فإذا
القدماء؟ بتعدد قوًال ذلك أليس الِقَدم؟ يف يشارك كما البقاء يف هللا الكالم يشارك فكيف

للذات؟ وصف وهو الِقَدم يف صفة وهي الكالم يشارك وكيف
موقًفا يكون بينهما للخلط تفاديًا الكالم يف املستويات بتمايز القول أن والحقيقة
التمييز وموقف الخلط موقف وكأن مقنعة، مادية عىل األمر حقيقة يف يقوم رصًفا، تطهريٍّا
الكالم معرفة إىل السبيل فما مقنَّعة. مادية والثاني رصيحة، مادية ل األوَّ واحد، كالهما
كالم معرفة يمكن ال وبالتايل الحادث، الكالم خالل من إال نعرفه ال نحن األزيل؟ القديم
كالم وهو واملسموعة، املقروءة اإلنسان بلغة أي الوحي، خالل من إال قديمة كصفة هللا
نفسانيٍّا يكون السؤال فإن حروف وال بأصوات ليس نفسانيٍّا الكالم كان وإذا حادث.
الحال هو كما املعاني فيها يختزن نفس هلل وهل اإلنسان؟ نفس أم هللا نفس ملن: بالنسبة
لصورة مكربة صورة أعىل، إىل مدفوعة اإلنسان نفس هي هللا نفس أليست اإلنسان؟ عند
كان وإذا اآلخر؟ شأن من وتعظيًما الذات، شأن من إقالًال واإلجالل، التعظيم بدافع أصغر
من بينها الخلط يف وقوع وبالتايل للمستويات، إنكار التعدد إنكار فإن الذات، أحدي الكالم
القديم الكالم عالقة فما الحدوث، ضد أصوات وال بحروف ليس الكالم كان وإذا جديد.
بينها، الصلة إيجاد بل املستويات، بني بالتمييز االعرتاف هو املهم ليس الحادث؟ بالكالم
يكون فكيف الصفات، لباقي مغايًرا الكالم كان وإذا جديد. من بينهما الخلط يف وقعنا وإال
النهاية يف فرق ال لذلك باللفظ؟ واملعنى بالكثري، الواحد صلة ما مصدرها؟ وهو لها مغايًرا
صوت فالكالم إنسانًا، هللا يجعل األوَّل بينها. التمييز بني أو املستويات وبني الخلط بني
الكالم بِقَدم القول إن القديم. هللا بكالم تكلم فاإلنسان إلًها، اإلنسان يجعل والثاني وحرف،
والالنهائية. واألبدية واألزلية الِقَدم يف له مشارًكا املشخصوجعله بالتأليه ربطه عن لناتج
مما ومعنًى لفًظا قديم فالكالم كذلك. الكالم كان مجسم غري املشخص التأليه دام وما
غاىل ما فإذا واحد، آن يف ومحدث قديم أنه أو جسم الكالم بأن القول إىل النهاية يف يؤدي

415



(٢) الثورة إىل العقيدة من

معنًى كان سواء قديًما، كله الكالم يجعل فإنه التنزيه، يف مزايدًة الِقَدم إثبات يف البعض
اللسان.198 وبحركة القراءة بفعل أو املشخصة بالذات قائًما لفًظا أو

قديم الكالم الحشوية فعند األزيل. القديم الكالم إثبات يف والحشوية السنة أهل بني إذن فرق ال 198

املحاريب يف املتلو القرآن هذا الحنابلة من النوابت الحشوية وعند ص٨٨-٨٩). (الغاية، الرب بذات أزيل
تكون أن األشعري رفض من وبالرغم هللا. مع قديم بل محدث وال مخلوق غري املصاحب يف واملكتوب
الحاء إىل الالم من متنقًال «الحمد» اإلنسان فيه يقول الذي الوقت يف ألنه ذلك الستحالة قديمة الحروف
ص١٢٨–١٣٠؛ اإلرشاد، ص٣٦٩-٣٧٠؛ (املسائل، محدثًا قديًما يكون كالمه فإن الدال، إىل امليم إىل
حججه وضعف واللفظ، املعنى بني التمييز عىل غطَّى القرآن بِقَدم قوله أن إال ص٥٦-٥٧). املعالم،
النقيض. وإبطال الضد إفساد طريق عن ويثبت قديم، فالقرآن الحشوية. من األشعرية اقرتاب إىل أدى
وهو نهاية ال ما إىل األمر وتسلسل وثالث ثاٍن قول إىل واحتاج كن قول إىل الحتاج مخلوًقا كان لو
ومن فيكون. كن له قال وقد إال شيئًا يخلق ولم مخلوق غري هللا كالم ص٣٣-٣٤). (اللمع، الِقَدم معنى
وال مجعول وال بمخلوق ليس قديم وكالمه متكلم، هللا ص٩-١٠). (اإلبانة، كافر فهو القرآن بخلق قال
صفات من صفة الكالم ص٧١). (اإلنصاف، واإلرادة والقدرة كالعلم ذاته صفات من صفة محدث،
يزايله وال يباينه أن يجوز ال يزال ال وفيما يزل لم فيما به موصوف بوجود، موجود بِقَدم، قديم ذاته
الكالم عالقة لتفسري بالحلول القول من مهرب فال ذلك مع بالحلول. يتصف وال مخلوق يف يحل وال
القديمة الحضارات يف والديانات الثقافية البيئات مهدتها التي العالقة وهي الحادث، بالكالم القديم
الحشوية من األشعرية اقرتاب ويظهر الناسوت. يف الالهوت بحلول القول يف مثًال كالنرصانية املجاورة
وزبور وإنجيل توراة واحد، أنه مع بذاته قائم أزيل معنى هللا كالم أن إىل ذهبت فقد الكالبية. عند
ِقَدم عليهم يوجب وذلك والغائب. الشاهد بني وفرقوا هللا. كالم حكاية ونتلوه نسمعه الذي وأن وفرقان،
نسمع إننا وقالوا حدوث. أو ِقَدم يف واحد جنس من يكونا أن بد ال ألنهما املمكن حدوث أو الحكاية
أن قوله رأى ملا ولكنه األشعري. إليه ذهب ما وهو هللا. ككالم املتكلم بذات قائم معنى هو وليس كالمنا
وأصواتًا محدثًا أيًضا كالمه يكون أن يوجب هللا كالم حكاية املصاحف يف ونكتبه املحاريب يف نتلوه الذي
وقال: القياس عىل وجري عنه املعرب جنس من تكون العبارة ألن هللا كالم هو املسموع هذا قال: وحروًفا
قوم وقال ص٥٢٧-٥٢٨). (الرشح، والغائب الشاهد بني فرق دون من املتكلم بذات قائم معنى الكالم
وهذا مخلوق، غري والخط مخلوق غري الصوت إن يقولون أنهم السنة أهل إىل ونسبوا القرآن يف اللفظ يف
نقول والذي مخلوق، غري الخط وإن مخلوق غري الهواء هو الذي الصوت إن مسلم قط قال وما باطل.
معنًى كالهما هللا، كالم هو القرآن القائل: قول وهو شيئًا، ذلك عىل نزيد وال ونبينا هللا قال ما هو به
ونقول ذلك، يقل لم من ر ونكفِّ مجاز بال الحقيقة عىل هللا كالم هو والقرآن مختلفان، واللفظان واحد،
وزادت ص٧). ج٣، (الفصل، محمد قلب عىل الحقيقة عىل هللا كالم هو الذي بالقرآن نزل جربيل إن
«ينادي بأخبار: واستدلوا أزلية قديمة املكتوبة والرقوم واألصوات الحروف بأن القرآن يف قولهم املشبِّهة
السالسل كجر هللا كالم يسمع كان موىس أن ورووا واآلخرون»، األولون يسمعه بصوت القيامة يوم هللا
إثبات ا أمَّ هللا. كالم الحقيقة يف ليس ولكن هللا كالم إنه يقول كليهما أن مع واألشاعرة املعتزلة خالف عىل
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تصور إىل بينها التمييز يف أو املستويات بني الخلط يف سواء بالِقَدم الحكم أدى وملا
بالحدوث أو بالخلق الحكم رصاحًة. بذاك يعرتف أن الطبيعي من كان للعالم، حيس
نفسها الذات بل حادثًا، نفسه القرآن يعد فلم الذات. يف بل للكالم، صفة يف فقط ليس
املشبِّهة. وبني السنة وأهل الحشوية بني فرق هناك يعود ال ومن للحوادث، ومحالٍّ حادثة
ليست الجسم. لحساب ومرة هللا لحساب مرة التشبيه، أو التجسيم عىل يلتقيان فالطرفان
للقدرة محالٍّ أو للحوادث محالٍّ تكون نفسها الذات إن بل الحادث، هي وحدها الكالم صفة

الحادثة.199

القرآن خلق (3-6)

من الخلق لفظ أن والحقيقة القرآن». «خلق موضوع يف ظهر فقد بالحدوث الحكم ا أمَّ
األصوات من املتكون املرئي املسموع القرآن عن الحديث هو واألصوب الخصوم، وضع
وال للكالم.200 علمية األكثر النظرة وهي واملحفوظ، واملقروء الدالة والعبارات والحروف

أُنزل هللا كالم الدفتني بني فما لإلجماع، مخالفًة نبرصها وال نسمعها وال نقرؤها ال باهلل قائمة صفة
َربُّ هللاُ أَنَا ﴿إِنِّي َرِحيٍم﴾، َربٍّ ِمْن َقْوًال ﴿َسَالٌم املحفوظ. اللوح ويف املصاحف يف مكتوب جربيل، عىل
اْألَْلَواِح ِيف َلُه ﴿َوَكتَبْنَا ِبِرَساَالِتي﴾، النَّاِس َعَىل اْصَطَفيْتَُك ﴿إِنِّي تَْكِليًما﴾، ُموَىس هللاُ ﴿َوَكلََّم اْلَعاَلِمنَي﴾،
ص١١٨). ج٢، (امللل، بيده» التوراة كتب هللا «إن حديث: أو ءٍ﴾، َيشْ ِلُكلِّ َوتَْفِصيًال َمْوِعَظًة ءٍ َيشْ ُكلِّ ِمْن
الكرامية فعند للحوادث. املخالفة الذات أوصاف يف قبل من عرضه تم وقد الكرامية، موقف هو هذا 199

أن عىل بناءً ذاته يف هللا قول حدوث ص١٠٦). (األصول، ذاته يف حادث وقوله قوله، عىل قدرته كالمه
هللا كالم هو القرآن محدث، غري حادث والقول قديم هللا كالم ص٢٢٩). (الِفَرق، للحوادث محل هللا
القائم بالقول قائل غري وهو بذاته قائم حادث وقوله الكالم، عىل القدرة هللا وكالم إله، بكالم وليس
مفتتح وكل محدث، غري بالقدرة حادث فهو بالذات قائم وجوده مفتتح وكل بالقائلية، قائل بل به
«كن» بقوله محدث فهو للذات مباين مفتتح وكل محدث، غري بالقدرة حادث فهو بالذات قائم وجوده
عىل يُطَلق وقد املتكلم، عىل القدرة عىل يطلق قد الكرامية عند فالكالم ص١٠١). (اإلرشاد، بالقدرة ال
كثرة ال متحد قديم ل األوَّ باالعتبار لكنه الرب، بذات قائم فهو االعتبارين كال وعىل والعبارات. األقوال

ص٨٨-٨٩). (الغاية، متكثر حادث الثاني وباالعتبار فيه،
من مركب الرب كالم الحشوية طوائف من وغريهم والزيدية واإلمامية والخوارج املعتزلة عند 200

أصوات الكالم أن لديهم ص٨٨-٨٩). (الغاية، والعبارات الدالة لألقوال مجانس واألصوات الحروف
كلم مخلوق، فعل هللا كالم املعتزلة وعند ص١٣٣-١٣٤). املحصل، ص٩؛ (اإلبانة، حادث كالم وحروف،
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حادث. أو مخلوق الكالم الحالتني كلتا ففي ونفيها. الصفة إثبات بني القرآن خلق يف فرق
فإنه محدثًا القرآن كان فإذا والحدوث. الخلق بني دقيق فرق إقامة البعض يفضل وقد

وأطلق الوجود. مفتتح حادث الباري كالم ص٥). ج٣، (الفصل، الشجرة يف أحدثه بكالم موىس هللا
حروف الكالم أن إىل املعتزلة ذهبت ص١٠٠-١٠١). (اإلرشاد، هللا كالم عىل املخلوق لفظ املعتزلة معظم
حادث بمحل قائمة مخلوقة وهي ذلك، سوى للكالم حقيقة ال وغائبًا شاهًدا مقطعة وأصوات منظومة
يتآلف التي املخصوصة البنية الجبائي ورشط فنيت. وجدت وكما املحل من ُسمعت الباري أوجدها إذا
ص٢٨٨). (النهاية، الغائب يف هاشم أبو ابنه ذلك يشرتط ولم وغائبًا، شاهًدا الحروف مخارج منها
املصاحف يف وأمثاله ُكتب وصوت، حرف وهو محل، يف مخلوق محدث كالمه أن عىل املعتزلة واتفق
والخوارج املعتزلة كل ص٦٦). ج١، (امللل، الحال يف يفنى عرض املحل يف وجد فإنما عنه، حكايات
يقولون الخوارج كل ص٢٣١). ج٢، ص١٠٩-١١٠، ج١، (مقاالت، محدث مخلوق القرآن بأن يقولون
مخلوق وكالم حادث كالم وخربه ونهيه أمره حدوث ص٨٩). ص١٧٤، ج١، (مقاالت، القرآن بخلق
القرآن أن عىل متفقون كلهم املعتزلة أن اعلم املعتزلة. سائر فيه يشرتك ما بيان يف ص٢١٤). (الِفَرق،
هللا أنزله محدث مخلوق ووحيه هللا كالم القرآن املعتزلة عند ص٣٨). (االعتقادات، ومخلوق محدث
العميل) (الجانب األحكام عىل لنا داللًة وجعله املعجزة)، (وليس نبوته عىل وداالٍّ علًما ليكون نبيه عىل
النعم). (شكر والتقديس والتحميد والشكر الحمد بذلك ِمنَّا واستوجب والحرام، الحالل يف إليه لنرجع
(الرشح، الحقيقة عىل إليه يُضاف فهو هللا جهة من محدثًا يكن لم وإن ونتلوه اليوم نسمعه الذي وهو
القدر ليلة بالقرآن هللا تكلم مخلوق. محدث القرآن املعتزلة فرق من النجارية وعند ص٥٢٧-٥٢٨).
خفي ما استدركوا أنهم النجارية من املستدركة وقامت ص٣٠-٣١). (البحر، ذلك قبل به يتكلم ولم
مخلوق إنه تقول األوىل شعبتني: إىل افرتقت ثم القرآن بخلق القول إطالق ُمنعوا الذين أسالفهم من
الحروف ترتيب عىل مخلوًقا يقل لم الرسول أن والثانية الرسول، قال ما عىل الحروف ترتيب عىل
وبالخلق. الكالم بحدوث النجارية قالت ص٢٠٨–٢١٠). (الِفَرق، عليه ودل ذلك اعتقد ولكنه رصاحًة
فإذا ص٢٠٨). (الِفَرق، مخلوق غريه هو ما وكل غريه، هللا كالم إن بقوله عنهم انفرد الزعفراني ولكن
هو هللا دام ما معمر وعند القول، نفس منهم املستدركة وقالت جسم. فهو ُكتب وإذا عرض فهو ُقرئ
إليه وانضمت املرييس برش وقال ص١٥-١٦). (التنبيه، هللا كالم والقرآن محدث، فالقرآن بالقرآن املكلم
قط، أحًدا يكلم وال موىس هللا يكلم لم ص٢٠٥). الِفَرق، ص١٥؛ ج١، (مقاالت، القرآن بخلق املرجئة
هللا من السامع فبلغه الخلق، من شاء من مسامع يف والكالم القول ذلك فوقع والكالم القول هللا خلق
فعند اليشء. نفس والجهمية الكرامية قالت وقد ص٩٧). (التنبيه، وكالًما قوًال ذلك ي فُسمِّ سمعه بعدما
(إال املعتزلة مع الكرامية شبَّه ص١٣٣-١٣٤). املحصل، ص٣٦٩؛ (املسائل، ذاته يف هللا خلق الكرامية
ويستحيل حادث فالكالم البرش، كالم جنس من وحروف أصوات كالهما الخلق، بكالم هللا كالم الجبائي)
ويعني واحد. بمعنى القول عىل القدرة بمعنى الكالم أن إىل الكرامية وذهبت ص٢٢٩). (الِفَرق، بقاؤه
قوله عند ذاته يف يحدث محفوظة وكلمات مسموعة أقوال وهي الباري بذات قائمة كثرية معاني القول
بأن النصارى قول تبنت فإنها الجهمية ا أمَّ ص٢٨٨). (النهاية، العدم وال الفناء عليها يجوز وال وتكلمه
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وحروًفا أصواتًا هللا كالم كان فإذا التجسيم.201 يف الوقوع من تجنُّبًا مخلوًقا يكون أن يمتنع
بناءً ذلك فإن النبي، أو جربيل أو املحفوظ كاللوح غريه يف يخلقها بل بذاتها، قائمة ليست
صلة إذن هناك بالتوليد. ا وإمَّ ابتداءً مبارشًة ا إمَّ كذلك لهم مخلوقة العباد أفعال أن عىل
والقول متولد.202 أو مبارش خالص إنساني فعل كالهما األفعال، وخلق القرآن خلق بني

يفنى.203 فإنه حادث الكالم أن فكما بالفناء، القول الحال بطبيعة يستتبع بالحدوث
ألنها نظًرا ظنية؛ أيًضا وهي القرآن.204 خلق إلثبات النقلية الحجج من عديد وهناك
أسهل وما القراءة. نفس يف املضاد املذهب النصوصوحق يف للمذهب وقراءة للوحي ابتسار
األحاديث ا أمَّ مضاد. وبتأويل أخرى بقراءة نفسه للمذهب مضادة حجج إىل تحويلها من

والتعظيم. اإلجالل يف الشعبي الدين عن وتعرب آحاد وخرب ضعيف فمعظمها
النقيض. استحالة أي الخلق، برهان عىل تقوم ل األوَّ فنوعان: العقلية الحجج ا أمَّ
يكون أن لوجب قديًما كان لو والقرآن. هللا قديمني: إلهني أمام لكنا قديًما كان لو مثًال:

له حاوية الشجرة وكانت شجرة، يف حل مخلوق هللا كالم أن عليهم وزادت مريم بطن حواها هللا كلمة
أَنَا إِالَّ إَِلَه َال هللاُ أَنَا ﴿إِنَِّني موىس يا َفاْعبُْدِني﴾، أَنَا إِالَّ إَِلَه َال هللاُ أَنَا ﴿إِنَِّني الشجرة: تقول أن فلزمهم
شأن يف توقعا وكالًما قوًال خلق هللا وأن قط يكلم وال موىس يكلم لم هللا وأن مخلوق القرآن َفاْعبُْدِني﴾!
مخلوق القرآن ص٢٨). ص٢١، اإلبانة، ص٩٦-٩٧؛ (التنبيه، هللا من السامع فبلغه خلقه من شاء من
جهم أثبت ص١٢٦). االنتصار، ص٢١٢؛ الِفَرق، ص١٦٤؛ ج٢، ص٣١٢، ج١، (مقاالت، هللا غري وهو

ص١٣٠). ج١، (امللل، الكالم خلق
مع مخلوًقا تسميته عن االمتناع إىل وغريهم واإلمامية والزيدية والخوارج املعتزلة من قوم صار 201

من تخرًصا املتكلم يبديه الذي هو املخلوق الكالم إذ الخلق، إيهام من املخلوق لفظ يف ملا بحدوثه القطع
ص١٠٠). (اإلرشاد، أصل غري

ص١٤٦-١٤٧. الدر، 202
(مقاالت، ذلك بعد يعدم ثم الخلق وقت يف يوجد الكالم يبقى. ال غريه وكالم باٍق، غري عرض الكالم 203

ص٢٤٦-٢٤٧). ج١،
مثل: ذكر، فالقرآن ُمْحَدٍث﴾، َربِِّهْم ِمْن ِذْكٍر ِمْن يَأِْتيِهْم ﴿َما (١) مثل: كثرية، النقلية الحجج 204

ليس ،﴾ اْلبََرشِ َقْوُل إِالَّ َهذَا ﴿إِْن (٢) حادث. والذكر َولَِقْوِمَك﴾، َلَك َلِذْكٌر َُّه ﴿َوإِن ُمبَاَرٌك﴾، ِذْكٌر ﴿َوَهذَا
َفيَُكوُن﴾ ُكْن َلُه يَُقوَل أَْن َشيْئًا أََراَد إِذَا أَْمُرُه ََّما ﴿إِن (٣) واستعماله. وفهمه نطقه يف ولكن مصدره يف
واملختص زمان ظرف فإذ ،﴾… ِلْلَمَالِئَكِة َربَُّك َقاَل ﴿َوإِذْ (٤) حدوث. وهذا اإلرادة عن متأخرة فكن
َجَعلُوا ﴿الَِّذيَن َعَرِبيٍّا﴾، ُقرْآنًا أَنَْزْلنَاُه َّا ﴿إِن َلْت﴾، ُفصِّ ثُمَّ آيَاتُُه أُْحِكَمْت ﴿ِكتَاٌب (٥) محدث. بالزمان
أَْرَسْلنَا َّا ﴿إِن (٧) حادث. هللا فكالم ِهللا﴾، َكَالَم يَْسَمَع ﴿َحتَّى (٦) محدث. واملجعول ِعِضنَي﴾، اْلُقْرآَن
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يوجب النفس صفات من صفة يف واالشرتاك النفس صفات من صفة الِقَدم ألن هللا مثل
املخلوقني ببعض الختص قديًما كان لو النفس. صفات جميع يف االشرتاك أي التماثل،
متعلق ال القديم تناقضألن وهو معجزته، والقرآن بالرسول اختصاصه مثل البعض دون
قادًرا لذاته، عامًلا يكون أن ووجب كالعلم، املتعلقات إىل نسبته الستوت قديًما كان لو له.
ويتبع القديم. عىل مستحيل العدم ألن يعدم أن الستحال قديًما كان ولو كالقديم. لذاته
مخلوق واألول ال، أم كالمنا مثل يكون أن ا إمَّ كالمه أن مؤداها جدلية حجة الخلق برهان
القرآن ففي النسخ، عىل فتقوم اإلثبات حجج ا أمَّ الكالم. هو الكالم ألن يعقل؛ ال والثاني
اللفظ يف سواء النسخ عليه يمتنع والقديم املحدثات، صفات من والنسخ ومنسوخ، ناسخ
ما وإذا عنه. وينهى بالعدم يأمر أن الحكمة من وليس ونواٍه، أوامر والقرآن املعنى. يف أم
يوجد فال األمر، ِقَدم الستحالة الكالم ِقَدم ويستحيل اآلمر. إال يبَق لم األمر اإلنسان أدى
مسموع القرآن وأخريًا قديًما. يكون أن فيمتنع الرسول، معجزة والقرآن األزل. يف مأمور

﴿َوَكاَن َمْفُعوًال﴾، ِهللا أَْمُر ﴿َوَكاَن (٨) الزمان. يف محدث إنه أي املايض، عن إخبار وهو َقْوِمِه﴾ إَِىل نُوًحا
َقاَل ﴿َوإِذْ (٩) حادث. مفعول وكل مفعول، مثله فهو لألمر، حامل والكالم َمْقُدوًرا﴾، َقَدًرا ِهللا أَْمُر
﴿َال َكِريٌم﴾، َلُقْرآٌن َُّه ﴿إِن (١٠) حادث. والقول ِلْلَحَواِريِّنَي﴾، َمْريََم ابُْن ِعيَىس َقاَل ﴿َكَما ِلَقْوِمِه﴾، ُموَىس
إنه أي بََرَرٍة﴾، ِكَراٍم * َسَفَرٍة ِبأَيِْدي * َرٍة ُمَطهَّ َمْرُفوَعٍة * ُمَكرََّمٍة ُصُحٍف ﴿ِيف ُروَن﴾، اْلُمَطهَّ إِالَّ ُه يََمسُّ
أُنِْزَل الَِّذي َرَمَضاَن ﴿َشْهُر اْلَقْدِر﴾، َليَْلِة ِيف أَنَْزْلنَاُه َّا ﴿إِن اْلَعاَلِمنَي﴾، َربِّ ِمْن ﴿تَنِْزيٌل (١١) حادث. كتاب
﴿َوإِذَا (١٣) مخلوق. والقرآن ءٍ﴾، َيشْ ُكلِّ َخاِلُق ﴿هللاُ (١٢) للحادث. إال يكون ال والنزول اْلُقْرآُن﴾، ِفيِه
عليه جاز وما إَِليَْك﴾، أَْوَحيْنَا ِبالَِّذي َلنَذَْهبَنَّ ِشئْنَا ﴿َوَلِنئْ (١٤) حدوث. والتبديل آيٍَة﴾، َمَكاَن آيًَة ْلنَا بَدَّ
موىس. خلق قبل معقول غري األزل يف به واالتصاف نَْعَليَْك﴾، ﴿َفاْخَلْع (١٥) العدم. عليه جاز الذهاب
يسافر أن جاز وما أيديهم.» تناله أن مخافة العدو أرض إىل بالقرآن تسافروا «ال فمثل: األحاديث ا أمَّ
«إني باملحدث، إال يقع ال فاالمتنان وبكالمي»، برساالتي الناس عىل اصطفيتك «إني ينتقل. أن جاز
(الرشح، بيتي» أهل وعرتتي هللا كتاب أبًدا، بعدي من تضلوا لن به تمسكتم إن ما الثقلني فيكم تارك
ص٣١؛ اإلبانة، ص٦٧-٦٨؛ االقتصاد، ص٥٥-٥٦؛ املعالم، ص١٣٣-١٣٤؛ املحصل، ص٥٤٩–٥٥١؛
البحر، ص٧٢–٨٠؛ اإلنصاف، ص٨–١١؛ ج٢، امللل، ص١٠٩–١١١؛ الغاية، ص٧٦–٧٩؛ الحصون،
لم املسائل ألن مكذوب؛ فهو مخلوق» غري هللا «كالم حديث: ا أمَّ ص٢٩٢–٢٩٥). املواقف، ص٣٢-٣٣؛
الحق موضوع حول الرسول من رصيح نقل هناك يكون أن يستحيل وبالتايل الثاني، القرن يف إال تُثَر

ص١٣١-١٣٢). ج١، (امللل، عرصه يف يربز لم
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القول أن والحقيقة اللسان. به ونحرك به نلفظ متغري، فهو وبالتايل ومحفوظ، ومكتوب
والحرف بالصوت الكالم يكون كيف إذ التنزيه، لعواطف إطالًقا أكثر الحدوث أو بالخلق
القديم يكون كيف وتشبيه؟ حس من تخلو ال وهي التنزيه عن تعرب صفًة املرئي املسموع
الكالم من اقرتابًا وأكثر للذات تنزيه الوقت نفس يف هو والحدوث بالخلق القول إن حسيٍّا؟

اللغة.205 علوم يف أو الصوت علم يف دراسته يمكن علمي حيس كموضوع

وعرض؟ وجسم مخلوق الكالم هل (4-6)

جسًما؟ املحل يكون حد أي وإىل مخلوق، هو حد أي فإىل مخلوًقا، الكالم كان فإذا
تنزيًها الجسم من يقربه محل يف والخلق الصفة، من الكالم يقرب محل يف ال الخلق
ثم وعرًضا، جسًما مخلوًقا الكالم فيصبح أعراض، له جوهًرا الجسم كان وملا للذات.206
الكالم يكون سبع. مجموعات لدينا تكون وبالتايل واإلثبات، النفي بني عليه األحكام تتنوع
وعرض. مخلوق (٣) وجسم. مخلوق (٢) وعرض. وجسم مخلوق (١) ا: إمَّ محل، يف
املجموعات هذه عىل ويُالَحظ عرض. (٧) جسم. (٦) مخلوق. (٥) وعرض. جسم (٤)
األخرية والحالة واألشاعرة، السنة أهل يمثلها األوىل الحالة أوًَّال: أشياء؛ عدة املحتملة السبع
باقي أن حني يف نقيض، طريف عىل واألخرية األوىل الحالتني إن أي والكرامية، املعتزلة يمثلها
وكأننا بينها، فيما أضداد يف تدخل أيًضا املتوسطة الحاالت إن ثانيًا: متوسطة. الحاالت
صفة مع تتعامل التي املجموعات إن ثالثًا: الفقه.207 أصول علم يف الخمسة األحكام أمام

املحصل، ص٢٩٣–٢٩٥؛ املواقف، ص١٠٧-١٠٨؛ ص٩٤–٩٧، الغاية، ص٢٧٩–٢٨١؛ النهاية، 205
الرشح، ص١٠٩–١١١؛ ص١١٩–١٢٨، اإلرشاد، ص٣١؛ البحر، ص٥٥-٥٦؛ املعالم، ص١٣٣-١٣٤؛

ص٥٣١–٥٤٢.
(الغاية، محل يف ال ولكن قائم، العدم بعد موجود حادث الكالم القرآن بخلق القائلني بعض عند 206

محل يف خلقه بل ذاته، يف الكالم يخلق لم محدث بكالم متكلم هللا املعتزلة باقي وعند ص٨٨-٨٩).
كن لليشء هللا قول أن فعنده الهذيل أبو ا أمَّ جسم. يف حادث هللا كالم القدرية عند ص٣٦٩). (املسائل،
جسد القرآن إن قال أنه الجاحظ عن الراوندي ابن وحكى ص١٠٦). (األصول، الجسم يف حادث عرض
جسم القرآن إن قال أنه من األصم بكر أبي عن يحكى وكما حيوانًا ومرة رجًال مرة يقلب أن يجوز

ص١١٣). ج١، (امللل، أصًال األعراض وأنكر مخلوق
العميل. الشعور عن الثالث القسم ،Les Méthodes d’Exégèse األوىل: رسالتنا انظر 207
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دون واإلثبات النفي احتماالت، إال فيها يوجد ال عرض أو جسم أو مخلوق مثل واحدة
احتماالت هناك رابًعا: صفة. من أكثر باجتماع إال يأتي ال التوسط وكأن متوسطة، حاالت
صفة. من أكثر تجمع التي املجموعات يف خاصًة عمًال، واردة غري ولكنها نظًرا واردة
االحتماالت بعض كانت إذا خاصًة آخر، يشء العملية واملواقف يشء العقلية فاالحتماالت
صفة عىل القائمة املواقف كل خامًسا: عميل. فعيل موقف عنها ينتج ال متناقضة العقلية
عمليٍّا. واردة غري نظريٍّا قائمة احتماالت بها وليس واقعية، عملية احتماالت كلها واحدة
متدرجة وعرض، وجسم، مخلوق، صفات: ثالث تضم التي األوىل املجموعة عرضنا فإذا
تكون وبالتايل لآلخر، مضاد منها كل احتماالت، ثمانية تضم نجدها اإلثبات، إىل النفي من

وأضدادها: احتماالت أربعة الحقيقة يف لدينا

وتنفي الكالم ِقَدم تثبت التي التقليدية النظرة وهي عرض. وال جسم وال مخلوق ال (١)
وارد احتمال وهو الثامن، لالحتمال مضادة وهي عرًضا، أو جسًما أو مخلوًقا يكون أن

السنة.208 أهل ويمثل
يكون أن وتنفي الكالم ِقَدم تثبت التي النظرة وهي وعرض. جسم وال مخلوق ال (٢)
وهي عليه. الذات ألولوية عرًضا يكون أن يف حرًجا ترى ال الوقت نفس يف ولكن جسًما،

عمًال.209 وارد وغري نظًرا موجود احتمال وهو السابع. لالحتمال معارضة
يف حرًجا ترى وال الكالم ِقَدم تثبت التي النظرة وهي عرض. وال وجسم مخلوق ال (٣)
وهي عرض. ال أنه يف األجسام باقي عن يتميز ولكنه مقروء. مكتوب أنه بما جسًما جعله

عمًال. موجود غري نظًرا موجود احتمال أيًضا وهو السادس. لالحتمال مضادة
ترى وال الِقَدم صفة للكالم تثبت التي النظرة وهي وعرض. وجسم مخلوق ال (٤)
النظرة وهي بالِقَدم. عليها يتميز أنه يكفي األقسام. كباقي عرًضا أو جسًما كونه يف حرًجا

عمًال. وارد وغري نظًرا وارد احتمال وهو الخامس. لالحتمال املضادة

عرض. وال بجسم وليس مخلوق غري ولكنه معنى القرآن الراوندي ابن عند 208

جسًما أو عرًضا أو جسًما له أن إثبات ثم مخلوق غري قديم بأنه القول يف عملية استحالة هناك 209

وكذلك أقوالها، إلينا تصل ولم النظري االحتمال هذا تمأل فرقة هناك تكون وقد فقط، عرًضا أو فقط
عمليٍّا. املوجودة وغري نظريٍّا املوجودة االحتماالت باقي يف الحال
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السبع الصفات ثانيًا:

ثم الحيس الكالم خلق تثبت التي النظرة وهي عرض. وال جسم وال مخلوق (٥)
مضادة وهي عرًضا، أو جسًما يكون أن فتنفي لألجسام، مشابًها يكون أن تستنكف

الرابع.210 لالحتمال
الذات أولوية باعتبار وعرًضا مخلوًقا الكالم يكون وهنا وعرض. جسم وال مخلوق (٦)
وهو الثالث. لالحتمال املعارضة النظرة وهي بالذات، متصل ألنه جسًما ليس ولكنه عليه.

عمًال.211 وارد وغري نظًرا وارد
مخلوًقا ويكون الحس، نحو درجة هنا الكالم وينزل عرض. وال وجسم مخلوق (٧)
لالحتمال املعارضة النظرة وهي عرض، ال أنه يف األجسام من غريه عن يفتقر ولكنه وجسًما،

الثاني.212
الكالم فيها يصبح والتي الحس، درجات آخر وهي وعرض. وجسم مخلوق (٨)
واملجسمة املشبهة وكل والكرامية املعتزلة عند الغالب االحتمال وهو خالًصا، حسيٍّا موضوًعا

اللغة. لعلوم موضوع إىل للذات صفة من نهائيٍّا الكالم يتخلص عندما

أربعة، احتماالت لدينا وتكون وجسم، مخلوق فقط، صفتني الثانية املجموعة وتضم
وهي: وأضدادهما، اثنني إىل يردان

مخلوًقا الكالم يكون أن تنفي التي التقليدية النظرة وهي جسم. وال مخلوق ال (١)
لالحتمال املضاد املوقف وهو ل، األوَّ املوقف يف األوَّل االحتمال يف الحال هو كما جسًما، أو

الرابع.

األثري زهري وعند ص٢٣٤-٢٣٥). ج٢، (مقاالت، كالب ابن مثل مخلوق بأنه القائلني كل يمثله 210

من لكان كذلك كان لو وأنه عرض وال بجسم ليس بأنه قالوا ولكنهم محدث التومني وعند محدث هو
ص٢٧). (اإلنصاف، البرش جنس

بال األعراض وجود الستحالة عرض بل جسم ال مخلوق كالم لوجود عملية استحالة هناك تبدو قد 211

جسًما. وليس وعرض مخلوق الكالم الهذيل أبي فعند ذلك ومع أجسام.
ليس ولكنه جسًما كان إذا إال يشء يوجد وال جسم، مخلوق هو واألصم املبرش بن جعفر عند 212

إن قاال أنهما الجعفرين عن الكعبي وحكى ص٢٣٦-٢٣٧). ج٢، ص٢٤٥-٢٤٦، ج١، (مقاالت، عرًضا
ما مكانني. يف الواحد اليشء يكون أن ويستحيل ينتقل، أن يجوز وال املحفوظ، اللوح يف القرآن خلق هللا
وهو ص١٠٥). ج٢، (امللل، وخلقنا فعلنا وذلك املحفوظ اللوح يف ل األوَّ املكتوب عن حكاية هو نقرؤه
األعراض. عن األجسام تتعرى أن يمكن ال إذ وعرض، وجسم مخلوق أنه أي الثامن، االحتمال إىل أقرب
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

غري أنه يف الصوري الكالم بني الجمع تحاول التي النظرة وهي وجسم. مخلوق ال (٢)
موجود وهو السابقة، املجموعة يف الثالث كاالحتمال جسم أنه يف الحيس والكالم مخلوق

الثالث. لالحتمال مضاد وهو عمًال موجود وغري نظًرا
يكون أن عنه تنفي ثم الحيس الكالم تثبت التي النظرة وهي جسم. وال مخلوق (٣)
وغري نظًرا وارد وهو السابقة. املجموعة يف الخامس كاالحتمال األجسام كباقي جسًما

الثاني. لالحتمال مضاد وهو جسًما، يكون أن إال للمخلوق يمكن ال ألنه عمًال؛ موجود
من استنكاف أي دون الحيس الكالم تثبت التي النظرة وهي وجسم. مخلوق (٤)
املضاد االحتمال وهو السابقة. املجموعة يف الثامن كاالحتمال األخرى املخلوقة األجسام

وعمًال.213 نظًرا وارد هو والذي شيوًعا، واألكثر لألول،

أربعة احتماالت أيًضا لدينا وتكون وعرض، مخلوق صفتني، الثالثة املجموعة وتضم
وهي: وأضدادهما، اثنني إىل يردان

وتنفي الكالم قدرة تثبت التي األوىل التقليدية النظرة وهي عرض. وال مخلوق ال (١)
املجموعة يف األوىل والحالة األوىل، املجموعة يف والثالثة األوىل الحالة مثل عرًضا يكون أن عنه

الرابع.214 لالحتمال مضادة وهي الثانية،
جعله يف حرًجا ترى وال الكالم ِقَدم تثبت التي النظرة وهي وعرض. مخلوق ال (٢)
يف الثانية والحالة األوىل املجموعة يف والرابعة الثانية كالحالتني عليه الذات ألولوية عرًضا
قديم كالم الستحالة ونظًرا عمًال. واردة تكن لم وإن نظًرا واردة وهي الثانية. املجموعة

عرًضا. الوقت نفس يف يكون
لباقي مباينًا تجعله ثم الحيس الكالم تثبت التي النظرة وهي عرض. وال مخلوق (٣)
األوىل، املجموعة يف والسادسة الخامسة كالحالتني عرًضا يكون أن عنه وتنفي األعراض.

الثانية. املجموعة يف والثالثة

الكالم أن يرى مثًال فالنظام الرابع. االحتمال يمثلون املعتزلة فإن السنة أهل ل األوَّ االحتمال مثَّل إذا 213
غري حركة والقراءة قراءة، يكون اإلنسان بفعل وحركة. عرض الخلق وكالم هللا فعل مخلوق، جسم

القرآن.
االحتمال. لهذا ممثلني الهذيل وأبي واإلسكايف حرب بن جعفر اعتبار يمكن 214

424



السبع الصفات ثانيًا:

وعرض مخلوق وأنه الحيس، الكالم تثبت التي النظرة وهي وعرض. مخلوق (٤)
املجموعة يف والرابعة األوىل، املجموعة من الثانية كالحالة مادي يشء من االستنكاف دون

الثانية.215

الِقَدم مشكلة إىل التطرق دون والعرض، الجسم صفتني، الرابعة املجموعة وتضم
اثنني إىل يردان احتماالت أربعة والثالثة الثانية املجموعتني مثل لدينا فتكون والخلق.

وأضدادهما:

التي السابقة الثالث املجموعة من األوىل التقليدية النظرة وهي عرض. وال جسم ال (١)
عرًضا.216 أو جسًما يكون أن الكالم عن تنفي

حرًجا ترى وال الجسمية الكالم عن تنفي التي النظرة وهي عرض. وال جسم ال (٢)
مثل جواهر بال أعراض وجود الستحالة نظًرا عمًال أو نظًرا توجد وال عرًضا. إثباته يف

األوىل. املجموعة يف السادس االحتمال
مماثًال تجعله أن وتستنكف جسًما الكالم تثبت التي النظرة وهي عرض. وال جسم (٣)
األعراض عن الجواهر تعري إمكانية يرى من عند فقط ممكنة وهي عنه، لألعراضفتنفيها

األوىل. املجموعة يف السابع كاالحتمال
من استنكاف دون الخالص الحيس الكالم تثبت التي النظرة وهي وعرض. جسم (٤)

السابقة. الثالث املجموعات يف األخرية كالحالة املادة،

النفي احتماالن، لدينا ويكون مخلوق، هي واحدة صفة عىل الخامسة املجموعة وتقوم
واإلثبات:

املجموعات يف األوىل كالحالة الكالم ِقَدم تثبت التي التقليدية النظرة وهي مخلوق، ال (١)
السابقة. األربع

من األخرية كالحالة الحيس، الكالم تثبت التي املوضوعية النظرة وهي مخلوق، (٢)
السابقة. املجموعات

االحتمال. لهذا ممثًال أيًضا اإلسكايف اعتبار يمكن 215

النجار. حسني مثل وذلك 216
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

أيًضا لدينا ويكون جسم، هي واحدة، صفة عىل أيًضا السادسة املجموعة وتقوم
واإلثبات: النفي احتماالن،

الحالة مثل الجسم، صفة الكالم عن تنفي التي التقليدية النظرة وهي جسم. ال (١)
السابقة.217 الخمس املجموعات من األوىل

من األخرية الحالة مثل الحيس الكالم تثبت التي املوضوعية النظرة وهي جسم، (٢)
السابقة.218 املجموعات

احتماالن، أيًضا لدينا ويكون العرض، واحدة، صفة واألخرية السابعة املجموعة وتضم
واإلثبات: النفي

من األوىل الحالة مثل عرض، أنه الجسم عن تنفي التي النظرة وهي عرض، ال (١)
السابقة.219 الست املجموعات

الحالة مثل مبارشًة صوره أكثر يف الحيس الكالم تنفي التي النظرة وهي عرض، (٢)
السابقة.220 املجموعات كل من األخرية

فهل مكان يف كان وإذا مكان. يف يكون فإنه وعرًضا، وجسًما مخلوًقا الكالم دام وما
بالِقَدم. للقول وليس بالخلق للقول إال تعرض ال مسألة وهي مكان؟ إىل مكان من ينتقل
وإثبات وعرض، وجسم مخلوق الثالث، الصفات إنكار إىل أساًسا املكان إنكار ويرجع
فإن أسفل. من وليس أعىل من وتأسيسه املشخص الذات إىل وإرجاعه بالذات قائًما الكالم
الحيس للمكان رفض للكالم املكان فإنكار التنزيه، عن تعبريًا التأليه يف املكان إنكار كان
آخر مكان إثبات إىل املوضوعي املكان إنكار يؤدي وقد والتشخيص.221 الصورية يف ووقوع

جسًما. ليس هللا أن كما جسًما ليس 217
اإلنسان قراءة هللا، فعل مسموع، مؤلف متقطع صوت جسم، الخالق وكالم عرض، الخلق كالم 218

والحركات هللا هل هو: والسؤال جسم. القرآن جهم وعند ص٢٣٦). ج٢، (مقاالت، القرآن غري وحركة
هللا؟ إال فاعل وال أجسام

والجبائي. معمر موقف هو هذا 219

واألعراض عرض، القرآن للمكان. فعل بل الحقيقة عىل هللا من ليس مفعول عرض هو معمر عند 220

باألسماع. ومنها باألبصار يدرك منها موجودة معاٍن
جسم. غري ألنه باهلل قائم الكالم التومني، معاذ أبي مثل مجسم، غري بأنه القائلني عند 221
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السبع الصفات ثانيًا:

التعظيم يف زيادًة آخر عالم من للكالم وكإثبات للوجود كتشخيص العالم خارج أسطوري
وكتابًة قراءًة حينئٍذ يكون كيف العالم؟ هذا من مكان يف الكالم يكون وكيف واإلجالل.
الجو يظل ولكن الجو. فيكون عقالنية أكثر األسطوري املكان يكون قد ورؤيًة؟ وسمًعا
تحاول املتوسطة الحلول بعض وهناك كأسطورة.222 عليه برهان ال محًضا افرتاًضا أيًضا
السمع لحظة يف موجوًدا املشخصثم بالذات قائًما فتجعله وإثباته، املكان إنكار بني الجمع

فعل.223 وصفات ذات صفات إىل الصفات لقسمة الكتابة أو الرؤية أو القراءة أو
كان وإن حتى مكان كل يف الكالم ويكون تحديد، دون املكان يف الكالم يثبت وقد
اللسان يف موجود الكالم أن يعني الكالم وإثبات الحال.224 يف بعينه يوجد ال فإنه مخلوًقا،
يف املكان إثبات أن ومع كتابة. اليد ويف رؤية، العني ويف حفًظا، الذاكرة ويف وقراءًة، تالوًة
املوضوعية بالنظرة تمسك للكالم املكان إثبات أن إال التشبيه، ويف التجسيم يف وقوع التأليه
ويف باعثًا، الشعور ويف معنًى، العقل ويف سمًعا، األذن يف الكالم أين ولكن وبالكالم.225
ملظاهر ا عامٍّ إحصاءً ليس والكتابة والحفظ والتالوة القراءة يف الكالم وجود إن بناءً؟ الواقع
الذهن يف وجوده هو للكالم الفعيل والوجود معنًى. وأقلها مادًة أكثرها بل الكالم، وجود
يف وجوده ثم وحياة، سلوك أو كباعث الشعور يف وجوده ثم كنظر، أو كفكر أو كمعنًى

وخطٍّا تالوًة املحفوظ اللوح يف الكالم وجود من السنة أهل يثبته ما هو جسم بأنه القائلني عند 222

دون وحفًظا وتالوًة كتابًة املحفوظ اللوح يف هللا يخلقه عرًضا أو جسًما الكالم كان سواء ورؤيًة، وحفًظا
اللوح يف عرض أنه عرض بأنه القائلني وعند ص٢٣٧–٢٤٤). ج٢، (مقاالت، ألحد اكتسابًا يكون أن
يف الكالم األشعري وعند مخلوق. ألنه يزول ال حفظ أو كتابة أو مخلوقة تالوة كل ثانية. هللا يخلقه لم
مسموع اآلذان ويف مكتوب املصاحف ويف متلو األلسنة يف هو محفوظ الصدور يف أنه كما املحفوظ اللوح

ص٣٠). (اإلبانة،
والحفظ والتالوة الكتابة هللا يخلق ثم ينتقل، ال مكان غري يف باهلل قائم الكالم جسم بأن القائلني عند 223

رضار مثل عرض بأنه القائلني وعند الكتابة. أو الحفظ أو التالوة مع يخلق عني الكالم الحال. يف
والقرآن اللسان حركة والقراءة محدث مخلوق الكالم اللسان. من وقراءة هللا من فعل الكالم عمر، بن
أصوات الكالم وحقيقة محل. يف يخلقه بكالم متكلم هللا والهشامية، الجبائية وعند املنقطع. الصوت
بقوله أصحابه الجبائي وخالف الكالم. به قام من ال الكالم فعل من واملتكلم منظومة، وحروف متقطعة

ص١١٦-١١٧). ج١، (امللل، القراءة محل يف لنفسه كالًما قارئ كل قراءة عند هللا يحدث
الحال. يف بعينه ال مخلوق مكان كل يف قائم الكالم جسم، بأنه القائلني عند 224

والحروف. الحركة العرض عىل يضيفون عرض بأنه القائلني عند 225
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

ال هنا واملكان واحد، مكان يف كثرية أماكن يف إذن الكالم يجد اجتماعي. كنظام الواقع
تشري فالوحدة وحدته. أو الكالم تكثر يثبت من بني هذا يف فرق وال واملظهر. املحل يعني
يثبت من بني هذا يف فرق وال املتعددة، مظاهره إىل يشري والتكثر كمعنًى الكالم وحدة إىل

حدوثه.226 أو الكالم ِقَدم
املوضوع عن الخارجة العقلية ورفضلألحكام واإلثبات للنفي تجاوز بالطباع والقول
اإلشكال وتحويل التشخيصكليًة، عىل وقضاء إليه، استقالله ورد ذاته املوضوع إىل وذهاب
املشكلة لوضع إعادة بالطبائع القول التعبري. أسلوب يف املجاز وإثبات اللغوي البعد إىل كله
النسبي واملخلوق املسيطر الخالق لثنائية ورفض الخلق، طريق عن للتشخيص ونفي
يف للذات كله الفعل يعطي فالِقَدم بالِقَدم. القول عىل عنيف فعل رد وهو عليه. امُلسيَطر
اإلطالق.227 عىل املشخص الذات دور وينكر لليشء كله الفعل بالطباع القول يعطي حني
يف الطبيعة هو والكالم لها. واكتمال للطبيعة ازدهار الكالم أن الطبيعة فعل يعني وقد
واكتماًال النسخ، بفعل للطبيعة وتطور النزول، بفعل الطبيعة مع متطابًقا املثىل، صورتها

واحد وقت يف كثرية أماكن يف يوجد عرض الكالم األثري زهري مثل جسم غري بأنه القائلني عند 226

محفوظ أماكن: ثالثة يف الكالم يوجد والجبائي الهذيل أبي وعند ص٢٣٢). ج٢، ص٣٢٦، ج١، (مقاالت،
ألف ألف من أكثر يف كثرية أماكن يف واحد عرض وجود يجوز أيًضا الجبائي وعند ومسموع. ومكتوب
موجوًدا كان غريه يف كتب إذا املحل يف املكتوب والكالم محل. ألف ألف يف واحد كالم وجود لجواز مكان
وعند ص١٨٤). (الِفَرق، الثاني يف حدوث غري ومن الثاني إىل ل األوَّ املكان من انتقال غري من املحلني يف
األشعري وعند عدة، أماكن يف أو مكانني يف ال واحد مكان يف الكالم يوجد والنظَّام حرب بن جعفر
مسموع اآلذان ويف مكتوب املصاحف ويف متلو األلسنة ويف محفوظ الصدور ويف املحفوظ اللوح يف الكالم
وعىل مقروء األلسن وعىل محفوظ القلوب ويف مكتوب املصاحف يف هللا كالم القرآن ص٣٠). (اإلبانة،
املحاريب يف مقروء املصاحف، يف مكتوب باأللسن، متلو بالقلوب محفوظ ص١٨٤). (الفقه، منزل النبي
وآمًرا به متكلًما الغري ذلك لكان غريه يف حل ولو ذلك، من يشء يف حال وغري املجاز عىل ال الحقيقة عىل

ص٢٦). (اإلنصاف، وناهيًا
ص١٥٢). (الِفَرق، أوجبه ما خلق أنه بمعنى إال الكالم يخلق لم هللا أن الطبائع وأصحاب معمر عند 227

«كن»، أمر يف املتمثل الطباع فعل من الكالم ص٥٧). (االنتصار، الطبائع فعل من القرآن معمر وعند
الذي الجوهر فعل فالقرآن الطبيعة. فعل من أي الجوهر، فعل من واألعراض الجواهر خلق وعنده
ج٢، (مقاالت، بطبعه فيه حالٌّ هو الذي لليشء محدث وهو مخلوق، وال خالق فهو بطبعه، فيه هو
مخلوق. وال خالق ال أيًضا فهو الطبيعة، فعل من يكون أن يجوز األرشس بن ثمامة وعند ص٢٣٢).

ص٢٣٣). ج٢، (مقاالت، مخلوق فهو هللا يبتدئه أن ويجوز
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السبع الصفات ثانيًا:

الواقع عن تعبري الكالم أن الطبيعة فعل يعني قد الوحي.228 اكتمال بفعل للطبيعة
الصالح والجماعة، الفرد مصالح املتشابك، اإلنساني املوقف هو والواقع عليه، وتأسيس

الحياة. يف ومنتج إيجابي هو ما كل العام،
املشخص للذات كله الفعل وإعطاء بالِقَدم القول املتعارضني، البعضالحلني ينكر وقد
الكالم بعض فيصبح لألشياء، كله الفعل وإعطاء كليًة بالطباع القول يف الوقوع ورفض
وتصبح الخالق كالم لصالح املتعارضني الحلني بني اآلخر البعض يوفق وقد خالًقا.229
للمشكلة الخاطئ للوضع إلغاء كليًة الحكم عن والتوقف الكالم.230 بعض املشخص الذات
أن يعني التوقف الشعور. يف الخاطئ الوضع لنشأة بيان أو الحقيقي الوضع إعطاء دون
املوضوع. من نطاًقا أضيق منهما كالٍّ وبأن للمشكلة، كحل يكفيان ال مًعا واإلثبات النفي
إرجاع يصعب وأنه القسمة، يقبل ال الواقع أن أيًضا يعني كما جزء. إىل الكل رد يمكن وال
حلوًال يتحمل ال الواقع أن يعني التوقف أن كما خالصة. ذهنية قسمة إىل املوضوع وجود
القسمة تكون ال وقد آخر. وجه من والنفي وجه من اإلثبات يكون فقد أوجه. ذو وأنه قاطعًة
يف رغبة عىل التوقف يدل وقد جامعة. غري قسمة فهي ثَمَّ وِمْن رباعية، أو ثالثية بل ثنائية
هنا التوقف العواقب. ومجهولة النتائج مأمونة غري متاهات يف الدخول رفض وعىل التطهر

العواقب.231 محسوبة غري مغامرة هنا فالعقل بالعقل، الثقة عن ال التقوى عن يعرب
والتشبيه التنزيه عىل عقيل تمرين كلها املسألة أن واملحدثني القدماء بعض الحظ وقد
الوسائل. وتعددت الطرق اختلفت مهما التعدد ضد الوحدانية عن دفاًعا بالفعل لها وجود ال
فيه خيال ال لغويرصف موضوع وأنه فائدة، وال منها طائل ال ذاتها حد يف مسألة ولكنها

أنه املراد قلنا مخلوًقا. يكون الصدور يف وما اْلِعْلَم﴾، أُوتُوا الَِّذيَن ُصُدوِر ِيف بَيِّنَاٌت آيَاٌت ُهَو ﴿بَْل 228

ص٣٢-٣٣). (البحر، فيها موضوع غري القلوب يف محفوظ
ص١٣٤). ج٢، (مقاالت، الخالق هو القرآن بعض الجراح بن وكيع عند 229

ص٢٣٤). ج٢، (مقاالت، القرآن بعض هللا يكون وهنا 230

غري أو مخلوق بالقرآن لفظتني يُقال أن يجوز ال ص٢٩–٣١). (اإلبانة، التوقف األشعري يرفض 231

«ال مثل: الحاصل، تحصيل إىل الطرفني إلغاء عىل يقوم الذي التوقف يؤدي ص٧١). (اإلنصاف، مخلوق
يرفض كما غريه». وال هو ال والفعل والحركة «العلم أو العلم، توجب الصفة ألن مخلوق»، وال خالق

مخلوق. أو مخلوق غري بأنه القول حنبل بن أحمد
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

املطلبني بني تجمع أو فيه الدخول اإلصالحية الحركات بعض رفضت كما إيهام.232 وال
مخرتعات عىل باالعتماد تعطيل وال تمثيل غري من واللفظ املعنى بني والحدوث، الِقَدم
السلطة أرادت فقد نشأتها. يف سياسية كلها املسألة تكون وقد الحديث.233 الغربي العلم
العملية، املسائل عن لها منها إبعاًدا الرصفة النظرية املوضوعات حبائل يف املعارضة إيقاع
أمام صورتها وتشويه املعارضة حصار يسهل حتى القرآن خلق مسألة إثارة يف فساهمت
عميل كسالح النظري املوضوع فاستُعمل للنظام. واملطيعة السنة أهل بعقائد املؤمنة العامة
اضطهادها يف الحق السلطة وإعطاء جماهريها عن املعارضة ولعزلة وللمحارصة للتكفري

األمة. عقائد عىل واملحافظة اإليمان عن الدفاع باسم عليها والقضاء واستئصالها
العالم. وإىل اإلنسان إىل هللا من املتجه أيدينا بني الذي الوحي هو الكالم أن والحقيقة
فهو الرسول. وهو املبلغ طريق عن إليه مرسل إىل ورسالة اإلنسان إىل هللا من قصد الكالم
الوحي وتأليًها. وإجالًال تعظيًما هللا إىل اإلنسان من قصًدا أي املشخصة للذات صفة ليس
هو هذا اإلنسان. إىل أرسل أنه أي مخلوًقا، يكون املعنى وبهذا اإلنسان، بلغة هللا كالم إذن

يف «واإلطناب ص٩-١٠). ج٣، (الفصل، مخلوق» ال أو مخلوق القرآن يقول أن ألحد يجوز «ال 232

التزمنا «وقد ص١٨٣). (الطوالع، العقول» نظر عن محجوب وصفاته ذاته كنه فإن الجدوى، قليل ذلك
معتقدات من صادفنا ما خالف عىل إجراءه وآثرنا حجمه صغر مع املعتقد هذا يف بالقواطع التمسك
ال لغوي البحث «هذا ص١٠١). (اإلرشاد، الكالم» مسألة يف البسط من طرًقا يلزمنا الرش وهذا األئمة.
ص١٢٤-١٢٥). (املحصل، فيه» فائدة وال فيه طولوا قد الفريقني من واملتكلمون فيه. البتة للعقل حظ

ص١٢١–١٢٤). (اإلرشاد، لها» تحصيل ال تخيالت ذكروه الذي «وهذا
خلق يف الخالف مسألة يف الرسالة من صفحة نحو املوضع هذا من حذفنا «وقد رضا: رشيد يقول 233

يف القول يُحذَف الثانية الطبعة يف نصه: ما نسخته طرة يف بخطه كتب إذ املؤلف، بأمر عمًال القرآن
املسألة وهذه السلف. بمذهب الرسالة يف التزم إنه فقال الدرس يف ذلك يف السبب لنا وبنيَّ القرآن. خلق
وذكر فأذعن الشنقيطي. محمود محمد الشيخ بذلك ذكَّره الذي وكان مذهبهم. من ليست التي البدع من
تصوير رشحناه وما العلماء»، «سجايا عنوانها للمنار مقالة يف بذلك هنا نوهنا وقد الدرس. يف ذلك
(الرسالة، السليمان» والوجدان العقل يقبله بما املعتزلة لبدع الرافضة السلف ملذهب املثبتة للحقيقة
يف ما بيان إىل البرش اهتدى «وقد قائًال: الحديث العلم مخرتعات عىل عبده محمد ويعتمد ص٤٥–٤٧).
عنه يبعد وهو غريه املرء بها يكلم خفية رسيعة بطريقة بمعناه إعالمه يريدون ملن الكالم من أنفسهم
كالًما ى يَُسمَّ به يُؤدَّى وما والالسلكي، السلكي بالتلغراف يعرف ما وذلك صوت، بال األميال من ألوًفا
آلة اخرتاع إىل اهتدوا ثم الخلق. كالم مشابهة عن هللا كالم وتنزيه للوحي يَُرضب مثال أظهر فهذا أيًضا.
املذياع» يناها وسمَّ الراديو، وها وسمَّ املسافات بعدت وإن قطر إىل قطر من والكالم األصوات تنقل أخرى

ص٤٥–٤٧). (الرسالة،
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مثل مثله الطبيعة وإىل اإلنسان إىل هللا كالم يتحول عندما اإلنساني أو الطبيعي الخلق
وأمثالها وحكمها مأثوراتها يف خاللها من والشعوب الجماعات تخلد التي البرش حكمة
مفروًضا ليس فهو النزول. ألسباب طبًقا موضوع والكالم أبطالها. وسرية وقصصها
لقدراته طبًقا صياغاته وأُعيدت تطوره عىل بناءً واكتمل الواقع نداء عىل بناءً الواقع عىل
والواقع، الفكر بني جدلية عملية هي واملنسوخ. الناسخ يف معروف هو ما عىل وأهليته
الطبيعي. كماله نحو ويوجهه للواقع مطوًرا يأتي والفكر ويطلبه الفكر عىل ينادي الواقع
مثاليٍّا واقًعا ويصبح ذاته الفكر يتحقق حتى وأحكم أدق فكًرا فينادي الواقع يعود ثم
هي بل املجرب شخص افرتاض التصور ذلك يتطلب وال كماله. الطبيعي الواقع فيه يجد
الخلق هو وهذا التجربة، موضوع العالم يف اإلنسان شخصية. ال طبيعية تاريخية عملية
عرب جيل إىل جيل من عنه اإلعالن ساعة منذ ينتقل التاريخ يف كرسالة والكالم التجريبي.
الخرب هو املعنى بهذا الكالم التاريخية. صحته تضمن حتى املدونة ثم الشفاهية الرواية
أن بمعنى ال التاريخي الخلق هو وهذا الرواية. وطرق النقل مناهج خالل من الصادق
نقصان أو زيادة بال التاريخ يف محفوظ إنه بل وضعه من أو التاريخ صنع من الكالم
عن تنتج ال للكالم التاريخية فالصحة الرواية. أنطق وإحكامه اإلنسان أعمال خالل من
هو ما عىل بالسلطة اإليمان أو العقيدة صحة من وال املرسل حفظ من وال الرسول عصمة
التاريخي. الصدق غياب عن كبديل األديان تاريخ يف اإللهي» «الصدق نظريات يف معروف
اإلنسان، ملصالح تحقيًقا منه واالستفادة إنسانيٍّا، فهًما الكالم هذا فهم يمكن ذلك بعد
هو وهذا وجوده. عن دفاًعا عنه اإلنسان يدافع اجتماعي، إنساني بناء إىل يتحول ثَمَّ وِمْن
يتحول للواقع نظري بناء هو أو علمية، «أيديولوجية» عىل الكالم يحتوي املعريف. الخلق
اإلنسانية الصور من مجموعة الكالم إن ونشاطه.234 وبجهده اإلنسان بفعل فعيل بناء إىل
وتوجيهه. به لإليحاء بل لواقع وصف دون واملخاطبة التعبري بأسلوب خاصة الخالصة،

النعمة باب يف أدخل رسول عىل املنزل هللا «كالم هو الكالم يكون وبهذا الترشيعي. اإلعجاز هو هذا 234

أن يجوز ال هللا كالم إن قلنا: ولذلك واألحكام. الرشائع يف يُرَجع وإليه والحرام، الحالل يُعَرف به ألنه
وال ظاهره غري به يريد أو شيئًا به يريد ال ثم بخطاب يخاطبنا أن يجوز ال حتى الفائدة عن يعرَّى
يحسن ال ذلك أن فكما بالزنجية. والعربي بالعربية الزنجي مخاطبة منزلة القبح يف ينزل ذلك ألن يبينه
كان إذا نعمة يكون إنما هللا كالم أن الجملة هذا من فحصل مسألتنا. يف كذلك العبث باب من يعد بل
يشء فيه يثبت ال مما فإنه املجرية، هؤالء يقوله ما عىل ذلك يف األمر كان إذا ا فأمَّ ذكرناه. الذي الحد عىل
وإنما الكذب عليه جوزوا إذا خاصًة بالقديم االنتفاع يصح ال أنه فمعلوم قديًما. أثبتوه إذا سيَّما ذلك من
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وهذا الناس، عىل والتأثري السلوك توجيه أجل من الخيال بها يقوم عملية بمثابة هنا الخلق
وأخريًا واإلعداد. التوجيه أجل من والتفسري الفهم عملية من جزء وهو الفني، الخلق هو
تجد للعالم مثايل كنظام يتحقق وغايته، وكماله ذاته الواقع بنية األمر نهاية يف هو الكالم
هو وهذا اكتمال. مرشوع والوحي تحقق، مرشوع فالكالم وكماله. ازدهارها الطبيعة فيه
لقدراته وطبًقا اإلنسان بلغة هللا كالم هو خلقه. وأوجه الكالم هو ذلك كل الفعيل. الخلق
أهم الخلق العلمي. وتحقيقه النظري وصدقه التاريخية صحته اإلنسان يضمن والذي
وسكت والتكوين، واإلبداع القدرة إليها وعزا املشخص للذات أعطاها اإلنسان، تميز صفة
وأن عجزه وأعلن الخلق عىل يقدر لن أنه وظن وتعجيز إعجاز إىل قلبه بل الخلق، عن هو

التقليد.235 إال له يبَق ولم مطلق عاجز إىل وأحالته دواعيه رصفت قد املشخص الذات

الكالم مراحل (5-6)

الصوري املستوى له: مستويات ثالثة هناك أن الكالم لصفة القدماء تحليل من ظهر
أو الِقَدم جديد من للصفات الحكم وإطالق املشخص للتأليه كصفة الكالم يبدو حيث
محك أي به يوجد وال خالص نظري تحليل ألنه نظًرا صوري مستوى وهو الحدوث.
عن الحديث فيه ويدخل للكالم، القبيل البعد وهو النظري، االفرتاض مجرد إال للصدق
وهو الحيس واملستوى النبوة. بنظرية يتعلق ما وكل والرسل واملالئكة املحفوظ اللوح
موضوعية دراسة وهي الحرف، األصوات من املكون املكتوب أو املسموع أو املقروء الكالم
وأخريًا الحيس. البعد هو وهذا حيس، موضوع لوجود نظًرا بمقاييسملموسة ضبطها يمكن
ويصبح الذهن يف سواء للشعور، كمضمون يحل عندما الكالم وهو الشعوري، املستوى
الذاكرة يف أو دافع، إىل ويتحول باعثًا ويصبح الوجدان يف أو معنى إىل ويتحول مفهوًما
املستويات هذه تبدو الوقت نفس ويف للشعور. دائم تيار إىل ويتحول محفوًظا ويصبح
املجرد. النظري الصوري الكالم الحيسحتى الكالم من ابتداءً الكالم لعملية مراحل وكأنها
هو ثم والعني. واألذن اللسان أعضاء: ثالثة به تقوم ومكتوب، ومسموع مقروء فالكالم

الحاجة.» حال من بل الخطاب حال من املجمل بيان يؤخر وأن أصال شيئًا به يريد ال بخطاب يأتي
.٥٣٠-٥٣١ من الرشح،

انظر ص٢٧-٢٨). (االنتصار، منعهم هللا أن لوال العباد عليه يقدر والنظم التأليف النظَّام عند 235

التاريخ. يف الوحي وتطور النبوة عن التاسع الفصل
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صوت الخارجي فالكالم والوجدان. والذاكرة الذهن بذلك يقوم ومحرك ومحفوظ مفهوم
من أو (املفهوم) الحارض يف معنى الداخيل والكالم (املكتوب)، وحرف واملقروء) (املسموع

التحقيق.236 عىل باعثًا أو (املحفوظ) املايض
للقراءة، فعل هو للقراءة موضوًعا أي مقروءًا يكون أن قبل املقروء املقروء؟ هو ما
اإلجابة كالم؟ القراءة هل القراءة؟ هي ما السؤال: ويكون الفاعل. إىل املفعول يرد ثَمَّ وِمْن
األصوات من مجموعة إىل رده يمكن ال الكالم وأن القراءة، عن املستقل الكالم تثبت بالنفي
والكالم الذات.237 صفة رصاحة تكن لم وإن مستقلة كصفة الكالم عىل إبقاءً والحروف
املقصود كان وإذا منه. أقل ألنها كالًما ليست القراءة أن حني يف وأكثر، قراءة ألنه قراءة
من حسية صياغات يف إال عنه يعرب ال أيًضا فإنه النفيس أو املعنوي الكالم هو بالكالم
كالًما وتجعله مستقلة صفة الكالم من يكون أن تنفي باإلثبات واإلجابة وأصوات. حروف
فعل وبعد ضبطها.238 يمكن والحروف األصوات من مجموعة من مؤلًَّفا خالًصا حسيٍّا
هل املقروء؟ هي القراءة هل القراءة. لفعل الشعوري املوضوع وهو املقروء، يأتي القراءة
إىل يرمي فالنفي أضيق. نطاق يف ولكن السؤال نفس وهو موضوعها؟ القراءة فعل يساوي
موضوع وبني والحروف البرشية األصوات من مجموعة وهي القراءة فعل بني الَفرق إثبات
ذاتيٍّا استقالًال له ألن وحروف أصوات مجرد إىل رده يمكن ال الذي املقروء وهو القراءة
اللحن يمكن الحر اإلنسان بفعل برشي صوت القراءة فعل الصفة. أو كالكالم به ا خاصٍّ

بآذاننا مسموع بألسنتنا، مقروء قلوبنا، يف محفوظ مصاحفنا، يف مكتوب القرآن القدماء: يقول 236

بالصدور، املحفوظ باأللسن، املقروء املصاحف، يف املكتوب ص٧٩–٨٣). (النسفية، فيها حالٍّ غري
الفقه، ص٢٢٨–٢٤٥؛ ج٢، (العضدية، الحفظ غري واملحفوظ املقروء، غري والقراءة الكتابة، غري واملكتوب
الكالم ص٣٠). البحر، ص٣٠؛ اإلبانة، ص٦-٧؛ ج٣، الفصل، ص٢٢–٢٧؛ اإلنصاف، ص١٨٤-١٨٥؛
ألن والجواهر األعراض حلول ذلك يحل وال الصدور، يف محفوظ باأللسنة، مقروء املصاحف، يف مكتوب

ص٢٠-٢١). (النظامية، الذات يفارق ال األزيل هللا كالم
باهلل. واحد معنى بل يتجزأ، وال ينقسم وال صوت، وال بحروف ليس الكالم كالب: ابن عند 237

ج٢، ص٢٤٧، ج١، (مقاالت، الرسم أجل من عربيٍّا ي وسمِّ القراءة، وهي املتغرية، الحروف هي والرسم
واآليات السور ص٢٤٧). ج١، (مقاالت، الحروف غري والصوت حروف، والكالم صوت القراءة ص٢٤٤).
والتالوة القراءة هي ليس الكالم ص٧٨–٨٠). (اإلنصاف، الكالم هو ليس واألصوات والحروف والكلمات
ج١، (مقاالت، القراءة غري الكالم غريها، كالم النفس وكالم الغري لكالم القراءة ص٧٦). (اإلنصاف،

ص٩٤). اإلنصاف، ص١٠٨؛ األصول، ص٢٤٤؛ ج٢، ص٢٤٧،
ص٢٤٤). ج٢، (مقاالت، كالم القراءة 238
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أو الذهن يف أين، يهم وال البرشية األصوات خارج وقائم باٍق ذاته املقروء أن حني يف فيه،
النفس.239 يف

يف موجود املقروء العضو. ناحية من إال املقروء عن املسموع يختلف ال املسموع؟ وما
الصوت؟ أو الكالم املسموع هل السؤال: ويكون صوت. وكالهما األذن، يف واملسموع اللسان
ويكون الصوت.240 مجرد إىل الكالم ورفضلرد القديمة للصفة إثبات كالًما املسموع إثبات
ودون واسطة بغري مبارشًة السمع ويكون متلوٍّا.241 الكالم فيسمع الفهم بمعنى هنا السمع
يكون قد املبارش والسمع ومقروءًا.242 متلوٍّا السمع يكون وقد تالوة. أو قراءة إىل حاجة
درجة عن الحقيقة يف تعرب السماع يف املراتب هذه برؤية ومصاحبًا حجاب بال سمًعا
من األنبياء أفضل ويكون لها، طبًقا األنبياء تصنيف يمكن املشخصحتى الذات من القرب
الذين البرش عامة يأتي ثم حجاب. مبارشًة يسمع من ويتلوه حجاب، بال مبارشًة يسمع

كالم والقراءة هللا، فعل واملقروء فعلنا القراءة املقروء. غري القرآن قراءة أن عىل املعتزلة أجمعت 239
أيًضا وهو ص٢٤٥-٢٤٦). ج٢، ص٢٧١، ج١، (مقاالت، حروف الكالم ولكن والصوت اللحن بسبب
والقراءة باهلل، قائم املقروء املقروء، غري القراءة كالب. ابن مثل الحديث وأصحاب السنة أهل رأي
والكتابة املتلو، غري والتالوة املقروء، غري فالقراءة خاصة. الباقالني رأي وهو مكتسبة. مخلوقة محدثة
ا أمَّ القارئ. صفة هي التي والتالوة القراءة يف والتصحيح والتحريف واللحن الخلط ويقع املكتوب. غري

ص٩٩). ص٧١، ص١٠٣–١٠٦، ص٨٠–٩٣، (اإلنصاف، املنظور غري الناظر هللا كالم فهو املقروء
موجودة هلل صفة القديم الكالم فهو املسموع إنما القارئ، بواسطة الحقيقة عىل لنا مسموع الكالم 240

ص٩٤-٩٥). (اإلنصاف، لها السامع سماع قبل بوجوده
ج٢، (مقاالت، هللا من موىس سمعه وقد متلوٍّا. نسمعه الفهم. هو والسمع هللا»، كالم «يسمع 241

غري ذاته من سمعه ترجمان. وال واسطة بغري هللا من الكالم وجربيل وموىس محمد سمع ص٢٣٣).
بأسماعنا، هللا كالم يُسَمع ال ص٢٧). (اإلنصاف، مقروءًا متلوٍّا الكالم يسمع عداهم ومن مقروء وال متلو
كان وإن باآلذان مسموع كالم أن يعلم وأن ص٢٣٥). ج٢، (مقاالت، متكلًما املتكلم اليشء نسمع بل
كان وإن باألبصار مرئي أنه كما املسموعات. جنس من وليس األصوات وجميع اللغات لسائر مخالًفا
بغري منه كالمه سامع وأن املوجودات، الحواس لسائر مخالف موجود أنه كما املرئيات لجنس مخالًفا

ترجمان. وال واسطة
موىس سماع مثل حجاب وراء من ولكن واسطة، بغري (أ) مراتب: ثالث عىل لخلقه كالمه يُسِمع هللا 242

وال واسطة بغري (ج) الرسول. مع الصحابة سماع مثل الرؤيا أو النظر عدم مع بواسطة (ب) هللا. من
الحقيقة عىل لنا مسموع هللا كالم ص٩٥-٩٦). (اإلنصاف، واملعراج اإلرساء يف محمد سماع مثل حجاب
ص٩٤-٩٥). (اإلنصاف، القديم هللا كالم فهو املسموع ا أمَّ هللا». كالم يسمع «حتى القارئ بواسطة
ص١٣٤-١٣٥). (املحصل، عرض وال بجسم ليس ما رؤية تجوز أنه كما اآلن مسموع غري القديم الكالم
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ملصدره. أو للصوت نظر أو رؤية دون األصوات طريق عن مبارش غري بطريق يسمعون
خارج كالم أي إثبات دون الحسية السماع لعملية وصف فهو صوتًا املسموع إثبات ا أمَّ
اإلرادة كانت إذا ذلك بعد يهم وال الصوت. تقطيع بفعل اإلرادة وتقوم املسموع. الصوت
وقد املتكلم. اليشء هو املسموع بل باألسماع، يسمع ال الكالم حركة.243 ليست أم حركة
تغيري دون األصوات مخارج لتغيري نظًرا القراءات الختالف تبًعا للمسموع اللهجات تختلف
فالقارئ واحد.245 يشء يف واملتلو وامللفوظ واملقروء املسموع يتوحد وقد الحروف.244 يف
القراءة النفسمن يف وأبلغ القلب إىل أقرب األداء يف كطريقة والتايل بصوت والسامع بصوت
عن فماذا مسموع، بكالم متكلًما يكون أن بد ال املتكلم كان وإذا بالكتابة. أي صوت بال

األصوات؟246 سماع مجرد وليس األوامر امتثال أيًضا السمع يعني أال الصمت؟
يشمل فالصوت والحرف. الصوت بني موجود التقابل أن الحقيقة املكتوب؟ وما
رؤية العني يف املوجود املكتوب هو والحرف واألذن، اللسان عضوي أي واملسموع، املقروء
كل هل السؤال كان وكما حروًفا. مكتوب أو أصواتًا مقروء ا إمَّ فالكالم كتابة. اليد ويف
حروف؟ الكالم هل واملكتوب، للكتابة بالنسبة أيًضا السؤال يكون مقروء أو قراءة الكالم
لرده ورفض الكالم لشأن وإعالءً والحروف الكالم بني لالختالف إثبات بالنفي فاإلجابة
وإثبات بمعناه الكالم استقالل كان فإذا البرش. كالم منها يتكون التي الحروف مجرد إىل
لذات كصفة الذهن خارج املعنى كون فإنه للغة مثالبة نظرية اللفظ عن املعنى استقالل
أجل من ال والحروف الكالم بني التوحيد يتم وقد للغة.247 غيبية دينية نظرية مشخص

ص٢٤٧). ج٢، (مقاالت، حركة واالعتماد وتقطيعه، إلظهاره الصوت عىل يعتمد املخلوقني كالم 243

ج١، (مقاالت، ينزله لم هللا أن ويشهد كعب، بن أُبي وحرف مسعود ابن حرف عمر بن رضار ينكر 244

التوحيد. علم يف منه القراءة علم يف أدخل املوضوع هذا أن والحقيقة ص٢٢٤). الِفَرق، ص٣١٤؛
به امللفوظ املسموع الصوت منها أشياء، خمسة عن يعرب مشرتك لفظ هللا كالم وقولنا القرآن قولنا 245

واألسنان واللسان والحنك والصدر الحلق من مندفع كهواء الصوت ا أمَّ الحقيقة. عىل هللا كالم وهو قرآنًا،
ِبلَِساِن إِالَّ َرُسوٍل ِمْن أَْرَسْلنَا ﴿َوَما مخلوق. ذلك فكل الهجاء، حروف وهي السامعني آذان إىل والشفتني
ص٦٨؛ االقتصاد، ص٧-٨؛ ج٣، (الفصل، مخلوقة واللغات ُمِبنٍي﴾. َعَرِبيٍّ ﴿ِبلَِساٍن َلُهْم﴾، َ ِليُبنَيِّ َقْوِمِه

ص٣٣-٣٤). البحر،
(اإلرشاد، اإلجابة أو االنقياد أو الطاعة أو اإلحاطة أو الفهم أو اإلدراك به يُراد قد مسموع، هللا كالم 246

ص١٣٣-١٣٤).
وأدوات، مخارج إىل الكالم يفتقر ال الخلق. صفات من يشء وال واألصوات، الحروف هي الكالم ليس 247
حرف (أ) ذلك: عىل واألدلة املخلوقات. من يشء يف يحل ال القديم الكالم ذلك. جميع عن يتقدس بل
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والكالم كالكالم. قديًما مقدًسا واعتباره الحرف تقديس أجل من بل للكالم، عملية نظرية
عليه. والحقة العالم هذا عىل سابقة أخرى عوالم يف مكتوب أنه كما العالم هذا يف مكتوب
إثبات والحروف الكالم بني الهوية وإثبات التجسيم.248 عىل تقوم حسية أسطورة وهذه
هذه خالل من إال والعبارات الصيغ وراء ما إىل للذهاب ورفض الخالص الحيس للكالم
عبارات يف األلفاظ واجتماع لفظ يف الحروف وحدة ولكن نفسها.249 العبارات وهذه الصيغ

والكالم عدة بلغات الحروف (ج) قرآنًا. ليس الهجاء حروف ذكر مجرد (ب) للكالم. حرًفا ليس الورق
متناٍه ال والكالم متناهية الحروف (ه) مخارج. له ليس والكالم عدة مخارج الحروف (د) واحد.
يف ال والحكم والتالوة والخط الرسم يف النسخ ص٢٤٦-٢٤٧). ج٢، مقاالت، ص٩٩–١٠٣؛ (اإلنصاف،
يف أشيع ص٧٨). (اإلنصاف، الكالم هو ليس به واالنتقال وحمله واملصحف ص٧٧). (اإلنصاف، الكالم
كالم أن مطلًقا فسمعوا بالكالم له دراية ال ومن والهمج والرعاع العوام جهلة من حنبل ابن اإلمام زمن
ينتقل ال والكالم الحشوية. قلوب يف الكالم هذا فرسخ الدفاتر، يف األزيل الكالم فأثبتوا املصاحف، يف هللا
(النظامية، ورقوًما وأشكاًال ورسوًما سطوًرا أصوات إىل النفس معنى ينقلب وال دفرت، إىل متكلم من

ص٢٠-٢١).
املحفوظ، اللوح يف فيه مكتوب هو الذي الوجه عىل الحقيقة عىل املصاحف يف مكتوب الكالم 248

السمع بدليل املصاحف يف مكتوب حقيقة القرآن ص٩٣). (اإلنصاف، والخط والقلم اللوح اختلف وإن
اللوح يف مكتوب هو الذي الوجه عىل َمْكنُوٍن﴾، ِكتَاٍب ِيف * َكِريٌم َلُقْرآٌن َُّه ﴿إِن ص٨٢). (االنتصار،
(اإلنصاف، والورق! واملصحف الخط باختالف َمْحُفوٍظ﴾ َلْوٍح ِيف * َمِجيٌد ُقرْآٌن ُهَو ﴿بَْل املحفوظ
بالصدور، محفوظ املصاحف، يف مكتوب بل املصاحف، يف حاالٍّ ليس هللا كالم ص١٠٨). األصول، ص٩٣؛
هللا. وكالم قرآنًا كله املصحف ونسمي ص١٣٢-١٣٣). (اإلرشاد، بقلب قائًما وال مصحف يف حاًال وليس
من ورق فهو املصحف ا أمَّ َرًة﴾. ُمَطهَّ ُصُحًفا ﴿يَتْلُو العدو أرض إىل بالقرآن السفر عن الرسول ونهى
اليد حركة مخلوق، ذي وكل وماء وعفص ولزاج صمغ من مؤلف مداد ومن منها ومركب الحيوان جلود
عيىس وكذلك مخلوقة، أعراض كلها النفوس يف ذلك كل واستقرار القراءة، يف اللسان وحركة الخط يف

ص٧–٩). ج٣، (الفصل، مخلوق هللا كلمة

دل��ي��ال ال��ك��الم م��ع ي��ك��ون ح��ت��ى خ��ط��ه أث��ي��ر م��ن ي��ع��ج��ب��ن��ك ال

والحروف والنظري، املثل عىل ال بأعيانها الكذب حروف هي الصدق حروف الدمشقي القاسم أبي عند 249

هي القرآن وحروف املسيح. إال إله ال الكافر قول يف التي الحروف هي هللا إال إله ال قول يف التي
نفس هي كالمه يف يقولها النبي كان التي والحروف مثلها، أنها معنى عىل ال بأعيانها زرادشت حروف
الكالم املعتزلة من كثري وعند ص٨٤). االنتصار، ص١٩؛ (الِفَرق، تكذيبه يف الكفار يؤلفها التي الحروف
كالم حروف. وهي متقطع، صوت هللا كالم النظَّام وعند اإلنسان. وكالم هللا كالم بني فرق ال حروف
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من الكالم أقل يكون فكم حروًفا الكالم كان وإذا الحروف. هي ليست معاني تعطي
مثل حرفان، أو حرف أو فعل أو اسم فالكالم واحد، حرف ا إمَّ حروًفا الكالم أقل حروف؟

ال.250
واملفهوم املحفوظ فإن الحيسالخارجي، الكالم هو واملكتوب واملسموع املقروء كان إذا
الحيس. والكالم الصوري الكالم يتوسط الذي الثالث البعد وهو النفيس، الكالم هو والباعث
وجود بني التفرقة يصعب حيث بالذهن أو بالنفس القائم املعنى النفيس الكالم ويشمل
غري بكالم اإلنسان يتكلم هل هو: والسؤال الوجدان. يف أو الذاكرة يف أو الذهن يف املعنى
والحروف. واملخارج األلفاظ عن املعنى الستقالل إثبات النفيس الكالم إثبات إن مسموع؟
أو لفًظا إال عنه التعبري يملك ال ولكن املتكلم به يشعر خالًصا ذاتيٍّا وجوًدا موجود فهو
يف وجوده الحكماء يؤكد لآلخرين. وإيصاله عنه للتعبري حسية صورة يف أي رمًزا، أو إشارًة
يف الصوفية وكذلك والخيال الفنية بالصورة إال عنه التعبري يمكن ال والذي الخالص التأمل
نفسه الكالم ويجد تلميًحا.251 أو إشارًة أو رمًزا إال عنه التعبري يمكن ال الذي اإلرشاقي العلم
النفيس الكالم ألن القديم الكالم إثبات عن ويغني الحيس. والكالم القديم الكالم بني طريقه
قلب عىل هللامنزل كالم أن كما واملعنى، والحرف واملدلول والدليل واملقروء القراءة بني يميز
النبي، قلب عليه واملنَزل هللا، هو املنِزل وانتقال. حركة نزول ال وإفهام إعالم نزول النبي

(مقاالت، الناس كالم من محاكاة أو منقولة ا إمَّ التأليف، أي الحروف، هي القرآن بحروف! ليس اإلنسان
وعند ص٢٣٣). ج٢، (مقاالت، بالعربية ومرسوم حروف الكالم كالب بن هللا عبد وعند ص٢٤٧). ج٢،
إال هللا بكالم ليس باملصاحف ما وأن الحقيقة، عىل القرآن الناس يسمع لم املبرش بن وجعفر النظَّام
مكتوب هللا فكالم ذلك، الغزايل رفض وقد ص٨٢). (االنتصار، مكانني يف عرض يوجد ال ألنه املجاز عىل
فكلها واألصوات والحروف والكتابة والحرب القلم ا وأمَّ باأللسنة، مقروء القلوب يف محفوظ املصاحف يف

ص٦٦). (االقتصاد، وأعراض أجسام ألنها حادثة
حرفان. آخرين وعند واحد حرف الكالم الجبائي عند 250

الضمري يف ما إخراج هو النطق بالحروف. عنه يُعربَّ بالنفس قائم معنى الكالم كالب ابن عند 251

أمارات عليه ولكن النفس، يف املوجود املعنى هو الحقيقي الكالم ص١٤٧). ج٢، (مقاالت، اآلخرين إىل
إثبات وسبيل ص١٠٦–١١٢). (اإلنصاف، واإلشارات بالرموز ومرة بالخط ومرة باللسان مرة عليه تدل
أن قبل يتضح ال منه القصد ولكن بصريًا، سميًعا بكونه العلم إثبات كسبيل متكلًما الباري بكون العلم

الشاعر: قال وقد ص٧٦). (اإلرشاد، منكريه عىل ونرد النفس كالم نثبت

دل��ي��ال ال��ف��ؤاد ع��ل��ى ال��ل��س��ان ج��ع��ل وإن��م��ا ال��ف��ؤاد ل��ف��ي ال��ك��الم إن
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

من اإلنزال بمعنى ليس جربيل، قول هو الحقيقة عىل والنازل العربية، اللغة هو والنزول
خالصة شعورية تجربة الكالم األجسام.252 يخص ما فذاك االنتقال بمعنى أسفل إىل أعىل
ويقني واعتقاد وظن شك من الشعور أفعال عىل بناءً نفسه يف املعاني اإلنسان بها يكتشف
هو فالكالم الكالم، إثبات عىل الدليل هو النفس كالم عىل والدليل وتدبري. وتفكري واستفهام
ال النفس يف معاني تثبت واستخبار وخرب ونهي أمر من الكالم صيغ فمثًال النفيس. الكالم
الكالم عىل يدل اللفظي فالكالم واالصطالحات. األوضاع بحسب العبارات باختالف تختلف
بالقول ا إمَّ أمارات عليه تدل ولكن النفس، يف موجود الحقيقي الكالم باللزوم. النفيسداللة
فيها. قائمة معاني يظل بل باأللفاظ، النفس حديث عن يعلن ال وقد بالرمز. أو باإلشارة أو
الكالم اختالف الحقيقة يف هو والنفاق بعضها. عن إال يعلن وال أشياء اإلنسان يخفي قد
باإليمان. القلب اطمئنان يمنع ال الكفر يف اإلكراه أن كما النفيس. املضمون عن اللفظي
وذلك إباحًة أو وجوبًا أو استحبابًا تتضمن التي «افعل» قول: مثل الطاعة يتضمن واألمر
يف رصيدها لها الشعراء أقوال أن تثبت كلها الشعرية والتجارب اللفظ. يف موجوًدا ليس
بكالم املرور دون املعنى إىل يؤدي أن يمكن ال املادي الحيس الكالم إن بل النفس. معاني

النفس.253
إىل إشارة فالعني معنى. إىل يشري شيئًا يكون بل فحسب، لغويٍّا الرمز يكون ال وقد
اإلشارات هذه ولكن القدرة. عىل تدل واليد السعي، إىل تشري والرِّجل التجسس، أو الرؤية

ص٢٩-٣٠. البحر، ص٣٥؛ اإلرشاد، ص٩٦–٩٨؛ اإلنصاف، 252
هو الكالم ص٨). ج٣، (الفصل، مجاًزا ال حقيقًة هللا كالم إنه ونقول قرآنًا الصدور يف املستقر ونسمي 253

ص١٠٤–١٠٦؛ (اإلرشاد، إرشادات من عليه يصطلح وما العبارات عليه تدل الذي بالنفس القائم القول
وينكر ص١٠٦–١١٠). اإلنصاف، ص٨٠-٨١؛ الحصون، ص٣٢٠–٣٢٢؛ النهاية، ص٦٤؛ االقتصاد،
ذهب ص١٠٤–١٠٨). (اإلرشاد، منتظمة وحروف متقطعة أصوات مجرد فالكالم النفس، كالم املعتزلة
ويتشكل بحركته الهواء فيخرج الهواء أجزاء ويقرع املتكلم من منبعث لطيف جسم الكالم أن إىل النظَّام
عىل فيعرض الخيال إىل يصل ثم بشكله العصب فيتشكل األذن يف املفروش العصب يقرع ثم بشكله
باقي مثل وأصوات حروف الكالم الجبائي عيل وأبي والشحام الهذيل أبي وعند فيفهم، العقيل الفكر
النفس هي هل املشكلة ولكن النفس، كالم األشعري يثبت حني يف ص٣١٨–٣٢٠). (النهاية، املعتزلة
املقروء الوحي أي اإلنسانية، النفس خالل من إال نعلمها ال اإللهية النفس اإلنسانية؟ النفس أم اإللهية
أو فئة أو معينة طبقة لدى وربما معني، جيل ولدى معني، عرص يف العربية باللغة واملفهوم واملكتوب
يف نفسها، عن مغرتبة ذاتها، عن خارجة أعىل، إىل مدفوعة اإلنسانية النفس هي اإللهية فالنفس سلطة.

بالذات. الوعي وفقدان نسيان حالة
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السبع الصفات ثانيًا:

استعملنا فإذا الوسائل. إحدى إال هو ما والكالم املعاني، لتوصيل وسيلة بل كالًما، ليست
صورة هي بل تتكلم ال فاليد مادية. وقائع ال فنيًة صوًرا تكون فإنها الكالم يف اإلشارات
يمكن ال اإلجابة: تكون املتكلم؟ غري إىل الكالم إسناد يعني ماذا السؤال كان فإذا الفعل.
مبارش معنًى إىل اليشء يشري أو اللسان لشهادة بل اضطراًرا، املتكلم غري إىل الكالم إسناد
للتعبري وسيلة أي لغة، مجرد بل الدقيق باملعنى كالًما يكون ال الحالة هذه ويف األلفاظ، دون
ألنه للجسم رضورة يكون وال املتكلم، فعل ألنه اضطراريٍّا الكالم يكون وال واإليصال.254
يف ا أمَّ الدنيا، هذه يف الكالم ويحدث املعنى. عىل داللًة بل كالًما يكون ال الحالة هذه يف
بالفعل. يقع أن بعد إال عليه حكم إصدار أو معرفته يمكن فال املستقبلية األخرى العوالم
التعذيب بفعل ويضطر اإلنسان يتكلم عندما العالم هذا يف إنساني اضطرار هناك يكون قد
بالوسائل أو املغناطييس التنويم حالة يف النفس عىل السيطرة عىل القدرة يفقد عندما أو
الحياة. عىل األبيضحفاًظا الكذب حاالت يف أو الغرب يف الحديثة أو عندنا القديمة العلمية
عن ويعرب واالجتماعية النفسية الظروف بتغري يتغري خالص وقتي االضطرار هذا ولكن

بالكالم.255 أيًضا نفسه
يصبح أن هو فاملحفوظ وباعثًا. ومفهوًما محفوًظا الشعور يف النفيس املعنى ويكون
التجربة عىل بناءً ماهيته تنكشف أو الشعور يف قراءته بمجرد خالًصا إنسانيٍّا كالًما الوحي
اإلنساني الشعور هو الشعور ألن نظًرا واحدة تجربة وهي فرد. لكل تحدث التي الشعورية
عىل تطغى قد التي االجتماعية والظروف البيئة باختالف التجارب تختلف وقد العام.

شموله.256 من وتقلل العام الشعور
يجد السمع ورود قبل فاملفكر خاطًرا، يكون وقد النفس، يف املعنى فهو املفهوم ا أمَّ
املحاسن سبيل وسلوك املنعم وشكر الصانع معرفة إىل يدعوه أحدهما خاطرين، نفسه يف

اضطراًرا أو الحقيقة يف كالم غري من داللة ا إمَّ واألرجل واأليدي األلسن شهادة تعني البعض عند 254

لغات ذلك كل النمل ودبيب النحل وأصوات الطيور وتغريد ص١٤٩). ج١، (مقاالت، باللسان شهادة أو
ص٣٢٢–٣٢٥). (النهاية،

اضطرار اآلخرة أهل كالم اضطراًرا. يكون أن ويجوز اختياًرا، الكالم يكون أن يجوز الهذيل أبي عند 255

مًعا. واكتساب اضطرار الكالم كالب ابن وعند هللا. من وخلق
اْلِعْلَم﴾ أُوتُوا الَِّذيَن ُصُدوِر ِيف بَيِّنَاٌت آيَاٌت ُهَو ﴿بَْل الحقيقة، عىل بالقلوب محفوظ القرآن وكذلك 256

ص١٠٨). (األصول، محفوظ القلوب ويف ص٩٣-٩٤). (اإلنصاف،
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

من وكالهما الثاني، دون األوَّل اإلنسان فيختار النقيض. إىل يدعوه والثاني واملسريات،
عنها التي القدرة ى وتَُسمَّ فكر، األلفاظ بعد النفس يف املعاني ى تَُسمَّ وقد النفس.257 كالم
أي نطاًقا أو وقضايا وألفاًظا عبارات يكون أن ا إمَّ والكالم مفكرة.258 قوة الفعل يصدر

والربهان.259 والقياس والجزئيات للكليات خالًصا منطًقا
الفلسفية للسيادة نظًرا النفس إثبات إىل النفيس الكالم ويتحول األمر يتطور وقد
جوهر النفس أن إثبات املوضوع ويصبح والسابع، السادس القرنني من ابتداءً الكالم عىل
وإيراد وإرادة، علًما وملكاتها وقواها النفس ملضمون التحليل إىل الكالم ويتحول روحاني،
سائر عىل اإلنسانية النفس وامتياز تنقسم، وال بجسم ليست النفس أن عىل الرباهني
والرسم للحد بالنسبة االعرتاضات عىل والردود وأمزجتها، استعداداتها وتحليل األجسام،
النفس علم يف حديث إىل انقلب قد املوضوع وكأن وأحوالها إدراكاتها أو أفعالها خواص أو

الخالص.260
النفيس فالكالم إرادة. بال علًما أي فقط معنى ليس الكالم أن عن فينتج الباعث ا أمَّ
الوجداني ثم والفعل، اإلرادة أي والعميل العلم، وهو املفهوم أي الذهني جوانب، ثالثة يشمل
غري النفس يف املعاني غائية. كعلة والهدف القصد أو فاعلة كعلة سواء والدافع الباعث أي
والوحي وفعل. توجه فالكالم اإلرادة، يف يظهر النفس كالم متالزمني. ُكنَّا وإن املتكلم إرادة
تتحول له. مصب والعالم بالفعل ويتحقق له، طرف والشعور الشعور، إىل موجه أصًال
أيديولوجية إىل الوحي يتحول والواقع. والشعور الذهن بني يجمع فكر إىل الشعور ماهية
تتحول ثم الواقع. من مستمدة ألنها وعلمية اإلنسانية التجربة نتاج ألنها إنسانية نظرية

الفصل انظر السمع. بحاسة ويدركها يسمعها وأنه الخواطر، ويسميه النفس كالم الجبائي أثبت 257
والنقل. العقل عن الثامن

ص٦٢-٦٣. االقتصاد، 258
مخارج يف متقطعة بأصوات املنظومة الحروف أي اللسان، عىل النطق يطلق الفالسفة وعند 259

التوقيت بحكم أو واملواضعة االصطالح بحكم النفس يف الذي املعنى عن يعرب نظًما مخصوصة
الذهن يف معاٍن وهي الخيايل، والتصوير النفساني والتفكري العقيل التمييز عىل النطق ويطلق واملصادرة،

ص٣١٨–٣٢٢). (النهاية، املنطق مقدمات عن الحديث يف الفالسفة ويستمر االعتبار، مختلفة
فرسنا فإذا الحقيقة. عىل هللا وكالم قرآنًا الصوت ذلك من املفهوم ى ويَُسمَّ ص٣٢٨–٣٤٠. النهاية، 260
عنها املعرب واملعاني القرآن وهو هللا كالم هذا كل يف قلنا ذلك وغري والحج والصالة القرآن يف الزكاة

ص٧-٨). ج٣، (الفصل، هللا من الحروف من املؤلف بالكالم
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وبناء اجتماعي كنظام واقعيٍّا وجوًدا هنا الكالم ويصبح للواقع، نظام إىل األيديولوجية
وبحركة اإلنسان بفعل التحول هذا يحدث كمالها. وتجد الطبيعة فيه تكتمل إنساني
الفعل وتنظيم الجهد عىل وبقدرته اإلنسان بوجود مرشوط ممكن تحول هو الجماهري.
القدماء ظنه ملا الوحيد البديل هو للواقع كبناء الكالم وجود به. الواقع وتحريك وتوجيهه
وطبًقا ملوضوعاته طبًقا الكالم يتفاضل وال مشخص.261 ذات يف ثابتة صيغة أنه عىل
العقل يتمثلها املبادئ من مجموعة عىل يحتوي إنه بل والجالل، والعظمة الرشف لدرجات

اجتماعية.262 تصبح أن قبل برشي وعمل وسلوك بواعث إىل وتتحول

الكالم صيغ (6-6)

لغة باعتباره الكالم يبدو وهنا الكالم.263 صيغ يف لإلنسان توجيهات الوحي مضمون
نفس ففي وكثرته. الكالم وحدة وتظهر البواعث، وتنشأ املعاني، تخرج ومنها وقضايا
عن فيكشفون أزلية كصفة وحدوثه القرآن ِقَدم حول املتكلمون فيه يتصارع الذي الوقت
الكالم وحدة يف الرشعي بالعالم وعيهم عن طبيعية تحليالت تظهر العالم عن اغرتابهم
تعدد وكأن والتعجب، واالستفهام والخرب والنهي األمر مثل الكالم، صياغات أي وكثرته،
علميٍّا إنسانيٍّا تناوًال الكالم ملوضوع تناول وهو الكالم. وحدة من إال تنال ال الصياغات
األفراد لسلوك املحرك املحفوظ املفهوم املكتوب املقروء الحيس الكالم هذا عمليٍّا، واقعيٍّا
التحليل هذا ضاع ولكن فيها، الكالم وصيغ العربية اللغة قواعد عليه تنطبق والجماعات

ص٦٢-٦٣). االقتصاد، ص٧٥-٧٦؛ (الحصون، واإلرادة! والعلم النفيس الكالم بني املعتزلة توحد 261

(اإلنصاف، الصلوات يف علينا وجبت إذا تركها عىل ونُالم عليها فنُثاب لنا كسب للقرآن قراءتنا وإن
مجموعة وكلمات منتظمة وحروف آيات الخالف. ظهور قبل املسلمني وبإجماع هللا كالم القرآن ص٢٧).
رب يا يقولون: السلف وكان صدقه. عىل ودالة الرسول معجزة ومختتم، مفتتح لها مسموعة، مقروءة
جمعت. أي رضعها يف لبنها الناقة قرأت للجمع، قرآنًا القرآن ي ُسمِّ يس. رب يا طه، رب يا العظيم، القرآن

باآلذان. ونسمعه باألعني، ونبرصه باأليدي، ونلمسه باللسان، نقرؤه كذلك. يوصف ال األزيل والكالم
علماء وركز اليد. ويف اللسان، ويف الواقع، ويف الذهن، يف أربع: يف الكالم وجود الحكماء رأى لذلك 262

فحسب. اليد ويف اللسان ويف الذهن يف الوجود عىل الكالم
عىل والعقاب الثواب ترتيب عن إخبار ألنه خرب والنهي واألمر الخرب، هو الكالم حقيقة الرازي عند 263

َلُه ﴿أََال األمر إىل كله يرد اآلخر البعض وعند ص٥٧-٥٨). املعالم، ص١٣٤؛ (املحصل، والرتك الفعل
َواِحَدٌة﴾. إِالَّ أَْمُرنَا ﴿َوَما َواْألَْمُر﴾، اْلَخْلُق
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من وبالرغم القرآن». «خلق وحدوثه الكالم ِقَدم وهي الكربى املشكلة خضم يف الجزئي
يكفي أنه إال واحدة أو اثنتان أو ثالث أو خمس أو ست الكالم صيغ عدد حول الخالف

التوحيد. علم إىل العقائد علم من املوضوع انتقال
كان ملا ولكن والوعيد. والوعد واالستخبار، والخرب والنهي، األمر ست: الكالم وصيغ
إىل يرجع بل هللا، حق يف متصور غري االستخبار كان ملا خربًا النهاية يف واالستخبار الخرب
خمًسا. الصيغ تصبح فقد بََىل﴾، َقالُوا ِبَربُِّكْم ﴿أََلْسُت مثل: األخبار من نوع وهو التقدير
فالنهي ثالث، إىل الصيغ ترد وقد والنداء. الدعاء محلهما ويحل والوعيد، الوعد يسقط وقد
فعل طلب صيغتني إىل ترد وقد واحد. واالستخبار والخرب الوعد، عكس والوعيد األمر، عكس
األمر. هي واحدة إىل كلها الصيغ ترد وقد الخرب. ثم والوعيد والنهي األمر يشمل اقتضاء أو
قسم كل ويف التحريم. ونهي التنزيه ونهي اإليجاب وأمر الندب والنهي األمر يف يزاد وقد
وينتهي واملغايبة. واملواجهة واملستقبل املايض عن الخرب مثل أقسام واالستخبار الخرب من
لغوية مباحث تُضاف وقد فعل. فالكالم أفعال، صيغ وكأنها الكالم صيغ تحليل إىل األمر
والناسخ واملفرس واملجمل والخصوص العموم مثل الفقه أصول علم من مستمدة أخرى
صيغ تحليل يف الفقه وأصول الدِّين أصول األصول، علمي وحدة تتم وبالتايل واملنسوخ،264

الكالم.
هو الكالم ولكن وحده، الكالم يف وليس مثًال والعلم اإلرادة يف صفة، كل يف ذلك ويُقال
لوجود ونظًرا األزلية، الصفة مقابل يف املجسم املحسوس الكالم لوجود نظًرا فجرها الذي
القدرة واإلرادة، القدرة بني نفساملشكلة هي التأويل. واختالف التفسري وتباين الكالم صيغ
الواحد والعالم، هللا الخالصة، امليتافيزيقا إىل املشكلة تنتقل وقد متعددة، واإلرادة واحدة
يتحول وقد الكالم. لصيغ معادلة الفيض نظرية وتظهر والكثرة، ل األوَّ املبدأ والكثري،

ووعيد ووعد واستخبار وخرب ونهي أمر األشاعرة عند الكالم أن إال واحدة الكالم صفة أن من بالرغم 264
والخرب، الطلب قسمني: إىل الخمسة األقسام اآلمدي رد ص١٤٢–٢٤٤). ج١، امللل، ص٢٨٨؛ (النهاية،
الخمسة الصيغ عىل القدماء اختلف وقد ص١١٢–١٢٠). (الغاية، الخرب يف داخالن والوعيد فالوعد
باإلضافة والنداء، واالستخبار والخرب والنهي األمر الخمسة: الصيغ تكون وقد بالحذف. أو باإلضافة
ص١٠٦–١٠٨). (األصول، والوعيد والوعد والخرب النهي أربعة: الصيغ تكون وقد واحد. آن يف والحذف
أنهما والحقيقة ص٧٩-٨٠). الحصون، ص٣٧٠-٣٧١؛ (املسائل، واستخبار وخرب ونهي أمر وكذلك:
يمكن إذ اثنتني. إىل الستة الصيغ ترد وقد بالخرب. يعرفان والوعيد والوعد املضاد، األمر هو فالنهي اثنان

خربًا. كان بغريه تعلق وإن طلبًا كان ترك أو بفعل تعلق أن واحدة قضية عىل كله الكالم تعليق
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الكالم من االنتقال أثناء اإلرشاق إىل العقل ومن التصوف، إىل الكالم من لذلك تبًعا التوحيد
ويظل والوجود.265 املعرفة مستوى عىل والكثري الواحد مشكلة عن والحديث الفلسفة، إىل
والتضاد املتعلقات قضية ترتك الكثرة دون الوحدة فإثبات قائًما. والكثرة الوحدة بني التوتر
والتعدد. الكثرة تقتضيان مختلفتان خاصيتان ولهما متضادان، والنهي فاألمر تأسيس، بال
إن ووعيًدا. ووعًدا واستخباًرا وخربًا ونهيًا أمًرا يكون أن الستحال واحًدا الكالم كان ولو
ومع املتعلقات، اختالف إىل وبالتايل والتضاد التقابل درجة إىل يصل والتباين االختالف
يف هللا فكالم األزلية.266 الصفات إىل بالصيغ اعرتافها من بالرغم األشعرية ترجمها ذلك
واستجماعهم املخاطبني وجود عند إال واستخباًرا وخربًا ونهيًا أمًرا بكونه يتصف ال األزل
أوامر هي األزلية، الصفات جانب من وليس األفعال صفات من واألحكام التكليف. رشائط

هلل.267 مجرًَّدا علًما وليس للعباد ونواة
املأمور، إىل يُضاف فاألمر مستحيل. وهو أزلية كلها الصيغ تكون أزليٍّا الكالم كان وإذا
مع الخطاب غري موىس مع والخطاب سفه. مخاطب غري من والكالم أزليٍّا. ليس واملأمور
أحوال عن الخريبن أن كما الخطابني. كال يف الواحد األمر أو الواحد املعنى ويستحيل النبي،
أوقاتها يف وتتحقق أزمنتها يف تختلف والنواهي واألوامر أحوالهما. الختالف مختلفان أمتني

يف نظرية باعتبارها عليها الهجوم عن يقل ال الكثرة يف نظرية باعتبارها الفيض نظرية عىل الهجوم 265
والرافضة واملجسمة واملشبهة الشيعة كان كما الرشور أس فهي الفلسفة عىل الهجوم هو املهم الوحدة.
ضدهم. العقائد تُصاغ حتى دائمني أبديني أزليني خصوم إىل حاجة يف العقائد علم قبل. من والخوارج
بهذه اإلقدام» «نهاية يف الشهرستاني اعتنى وقد العقائد. نقائض أو املضادة العقائد هم فالخصوم

لآلخر. مصدر وأيهما املضادة والعقائد العقائد القضية،
واحد هللا كالم أن فمع والصياغات. املتعلقات يف وليست الصفة يف الوحدة بأن وعي عىل واألشاعرة 266

بجميع متعلق وهو واحد هللا كالم ص٢٨٨). (النهاية، ووعيد ووعد واستخبار وخرب ونهي أمر أنه إال
والتقدير الباري حق يف التقدير يتصور «كيف الشهرستاني: ويقول ص١٣٦-١٣٧). (اإلرشاد، متعلقاته

ص٣٠٣–٣٠٥). (النهاية، والوهم» الخيال عمل من وذلك الخواطر وترصيف الفكر ترويد
مختلفة. حقائق كلها واستخبار، وخرب ونهي أمر فالكالم األشاعرة، موقف من املعتزلة تعجبت 267

بحلول اإلعالم هو واألمر باطل. وذلك واحدة الكثرية الحقائق كون يقتيض واحد الكالم بأن والقول
يكون أن يمنع وال األخبار. إىل األحكام جميع فرتجع مخصوص إعالم واالستفهام النهي، وكذلك العقاب

ص٥٧-٥٨). (املعالم، كثرية أشياء عن خربًا الواحد الخرب يكون كما كثرية بأشياء علًما الواحد العلم
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القول يعني ال السابق.268 بالرشع االلتزام جواز عدم أو األصلية والرباءة النسخ، بدليل
أو اجتهاد عن إجماع وال عقائدية، نظرية مسائل يف إجماع فال لإلجماع، مخالفة أية بالتعدد
كالم هو أيدينا بني الذي يصبح وبالتايل محل يف والحدوث الفناء التعدد يعني ال كما تأويل.
املستويات، متباين األوجه، متعدد الكالم أن يعني بل قرآنًا وال النبي معجزة عىل دليًال أو هللا
إذ فقط، العبارات إىل ترجع ال واألوامر األخبار يف والكثرة االختالف إن املراحل.269 مختلف
مختلفًة علوًما تستدعي املختلفة كاملعلومات املختلفة املعاني الصحيح. املعنى تطابق إنها
الوجود أنماط ويف املعاني يف بل وحدها، الصيغ يف التعدد يكون ال العلمية. اسم شملها وإن
الحايل وجداننا من ضاع التاريخي شعورنا يف الفارغة الصورية الوحدة سادت وملا ذاتها.
الفردية يف وقعنا حتى الفردية والفروق والتباين باالختالف وضحينا والكثرة. التعدد روح
بل واحدة. قضية تجمعهم ال الذين األفراد بني والتناطح املنعزلة الفردية ستار، وراء من
األوحد، الحاكم يف السلطة وحدة فأصبحت اإليجابية نتائجها إىل الصورية الوحدة تؤدِّ لم
الواحدة، األرسة يف االجتماعي الكيان ووحدة األوحد، السيايس التيار يف املذاهب ووحدة
الطبقات بني الرصاع من وبالرغم واألبناء اآلباء بني التعارض من بالرغم الواحد واملجتمع
ليست الوحي أصل يف أنها إال الكالم صفة يف القدماء إفاضة من وبالرغم االجتماعية.270
مجازي معنى إىل تشري وأنها هلل، إضافتها من أكثر لإلنسان ومضافة الصفات، باقي بأهمية

مشخص.271 لذات شيئًا أو صفة منها أكثر الكلمة تحقيق وهو

ِهللا﴾، ُدوِن ِمْن إَِلَهنْيِ َي َوأُمِّ اتَِّخذُونِي ِللنَّاِس ُقْلَت أَأَنَْت َمْريََم ابَْن ِعيَىس يَا هللاُ َقاَل ﴿َوإِذْ مثًال: 268

يَْسَمَع َحتَّى َفأَِجْرُه اْستََجاَرَك ِكنَي اْلُمْرشِ ِمَن أََحٌد ﴿َوإِْن َسِويٍّا﴾، ا بََرشً َلَها َفتََمثََّل ُروَحنَا إَِليَْها ﴿َفأَْرَسْلنَا
َوِبَكَالِمي﴾. ِبِرَساَالِتي النَّاِس َعَىل اْصَطَفيْتَُك إِنِّي ُموَىس ﴿يَا ِهللا﴾، َكَالَم

القراءة. عند نفسه يحدث القرآن إن الجبائي قال كذلك 269

كتاباتنا يف حاولنا وقد العميل. الشعور الثالث القسم ،Les Méthodes d’Exégèse األوىل رسالتنا انظر 270
١٩٥٢–١٩٨١م، مرص، يف والثورة «الدين انظر: األحادية. وتقليص التعددية إحياء العديدة الشعبية

الديني». اليسار يف ج٤، الوطنية؛ الثقافة يف ج١،
الكالم إن أي مرة)، ٥١) واسًما مرة)، ٢٤) فعًال مرة، ٧٥ القرآن يف ومشتقاته الكالم لفظ ذُكر 271

أنه حني يف مرات ٧ كفاعل هلل ويستعمل الصفات. وباقي والقدرة العلم عكس عىل فعًال منه أكثر اسم
وتستعمل وللموتى. ولأليدي وللكفار وللدابة وللمؤمنني وللنفس وللمسيح وملريم للملك أيًضا يستعمل
هللاُ يَُكلَِّمُه أَْن ِلبََرشٍ َكاَن ﴿َوَما مثل: وسلبًا مرات)، ٣) (٢٥٣ :٢) هللاُ﴾ َكلََّم َمْن ﴿ِمنُْهْم مثل: إيجابًا، هلل
هلل استعمل فقد االسم ا أمَّ مرات). ٤) (١٧٤ :٢) اْلِقيَاَمِة﴾ يَْوَم هللاُ يَُكلُِّمُهُم ﴿َوَال ،(٥١ :٤٢) َوْحيًا﴾ إِالَّ
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اإلرادة (7)

السباعي أول يف تظهر فقد ذلك ومع العقائد. علم يف ذلك استقر كما للذات صفة آخر هي
كثالث تظهر وقد القدرة.273 بعد الثالثي يف صفة كثاني تظهر وقد ألهميتها.272 نظًرا
قبل ظهورها الغالب ولكن واالختيار.274 القدرة وقبل والعلم الحياة بعد الثالثي يف صفة
نظًرا الكالم والبرصوقبل السمع بعد الرباعي يف صفة كثالث والسباعي، الرباعي يف الكالم
باب يف بهما الذات وأفراد بالخلق مرتبطة تظهر األفعال. حرية يف مخاطر من يهددها ملا
األفعال. بحرية تعلقها عن النظر برصف ذاتها يف اإلرادة تُذَكر وقد ألهميتها.275 مستقل
اإلرادة تنتقل قد لذلك العلم.276 بعد مستقل باب يف اإلرادة تظهر املتأخرة املؤلفات ويف

وبشمولها.277 بها ألصق ألنها العدل إىل التوحيد من كلية
فالعلم الحياة؟ أو القدرة أو العلم إىل ردها يمكن أم مستقلة صفة اإلرادة هل ولكن
وعامًلا، قادًرا مريد تعني قد وبالتايل والعميل. النظري العقلني الرتباط نظًرا قدرة أو إرادة
يريده. ال ما عىل يقدر وقد عليه، يقدر ال ما اإلنسان يريد قد . مستقالٍّ آخر شيئًا تعني وقد
عن تعبري واإلرادة يريد، ال وامليت يريد الحي يريده. ال ما ويعلم يعلمه ال ما يريد قد
الثالثي يف العلم صفة عن تعربان الرباعي يف والبرص السمع صفتا كانت وإذا الحياة.
بالوجود القدرة إلحاق كان وإذا القدرة. لصفة تحدُّد أو تعنيُّ إال هي ما اإلرادة صفة فإن
كانت إذا للقدرة. تشبيه اإلرادة حيس. مبحث باإلرادة القدرة إلحاق فإن ميتافيزيقيٍّا مبحثًا

أو مرات)، ٤) الكلم أو مرة)، ٤٢) وجمًعا مفرًدا كلمة أو مرات)، ٤) كالم صيغة يف سواء مرة) ٣٥)
١٦) مجاًزا أيًضا استعملت ولكنها مرة)، ١١) ربك حكمة هللا، من حكمة هللا، كالم واحدة)، (مرة تكليًما
فيشري الكلم ا أمَّ التقوى. كلمة باقية، كلمة الفصل، كلمة خبيثة، كلمة طيبة، كلمة سواء، كلمة يف مرة)
:٣٥) يَْرَفُعُه﴾ اِلُح الصَّ َواْلَعَمُل الطَّيُِّب اْلَكِلُم يَْصَعُد ﴿إَِليِْه هللا: إىل صعوده إىل أو له اليهود تحريف إىل

له. املحقق بالفعل هللا إىل اإلنسان من يرتفع أيًضا ولكنه اإلنسان إىل هللا من ينزل ال فالكالم ،(١٠
القدرة، اإلرادة، ص٥٢–٥٧). ص٣٨، (الغاية، الكالم البرص، السمع، الحياة، القدرة، العلم، اإلرادة، 272

.(١٧-١٨ (الحصون، الحياة الكالم، البرص، السمع، العلم،
ص٤٦–٤٨. الكفاية، 273

ص٣٩. الرسالة، 274
ص٦٩–٧٢. التحقيق، 275

ص٢٣٨–٢٦٧. النهاية، ص٤٧-٤٨؛ التمهيد، 276
ص٤٣١–٤٧٧. الرشح، 277
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تأثري والقدرة. اإلرادة بني فرق هناك ذلك ومع فعل. صفة فاإلرادة ذات صفة القدرة
باإلرادة القدرة عالقة واألوقات. باألحوال التخصيص يف اإلرادة وتأثري اإليجاد يف القدرة
اإلرادة بالتحقيق.278 اإلمكانية الواحد، بالفعل املطلقة الطاقة بالخاص، العام عالقة مثل
التخصيص االختيار. عىل الباعث أنها أي القبيح، دون للحسن املخصص املخصص، هي
مخصصاليشء هي اإلرادة باإلرادة. واملكان الزمان يف األفعال تقع وبالتايل للقدرة، بالنسبة
ومراد مقدورين بني مقدور لتحقق نظًرا التعطيل ينفي ما وهو كمال. اليشء وتخصيص
بما املعلومات بجميع عالم هللا أن ل األوَّ لوجهني: كمخصص العلم يكفي وال مرادين. من
فلزم يقع، لم وما منها وقع ما األشياء بجميع عالم هللا أن والثاني والفاسد، الصالح فيها
بالثالثي اإلرادة ارتبطت القدرة ومرة العلم مرة املخصص كان وإذا باإلرادة. التخصيص
بفرض تعلقت لو اإلرادة بأن التخصيص عىل االعرتاض ا أمَّ بالرباعي. ارتباطها من أكثر
لغريها. ال لذاتها املراد تعلق ألن نظًرا يثبت ال فإنه بغريه، مستكمًال لذاته ناقًصا الباري لكان
واالتجاه الفعل عىل والباعث القصد هي اإلرادة أن مع والقصد الغائية نفي عىل ويقوم
املراد الطرف إىل ينظر املريد واالختيار. والقصد اإلرادة بني فرق هناك ذلك ومع نحوه.
أحدهما. فيختار الطرفني إىل ينظر فاملختار اختياري، واالختيار املقارنة اإلرادة هو والقصد
فهو التخصيص وجه عىل بمتعلقات تتعلق ال قديمة نفسية صفة اإلرادة بأن االعرتاض ا أمَّ
تعريًفا ليس مريًدا الذات تجعل كصفة اإلرادة وتحديد والصفات. الذات مسألة إىل رجوع
إن بل الحياة. تتبع صفة اإلرادة أن كما بالصفات.279 عالقتها إىل لها إرجاع بل لإلرادة
إذا إال حي وال حي، من إال إرادة فال اإلرادة. تتبع كلها والكالم والبرص والسمع الحياة
الذي تعريفها يف والحياة والقدرة بالعلم اإلرادة ارتباط ويتضح متكلًما. بصريًا سميًعا كان
بالنسبة فاإلرادة الكمال، صفة إىل التعريف يشري وقد الثالث. الصفات هذه بني يرتاوح
التعريف يشري وقد آمر. أنه عىل لغريه بالنسبة والغفلة السهو وجه عىل يفعل أن هي لذاته

ص١١٨–١٢٠. الغاية، 278
عىل مريًدا الباري كون (أ) ثالث: موضوعات اإلرادة وتشمل ص٣٣٩-٤٤٠. ص٤٣١-٤٣٢. الرشح، 279
أن يف (ج) للصفات). العام (الحكم حادثة ال قديمة إرادته أن يف (ب) األفعال). خلق (ضد الحقيقة
الصفات من يقبل ما بجميع متعلقة واحدة اإلرادة ص٢٣٨). (الكفاية، الكائنات بجميع متعلقة اإلرادة
وتكون متناٍه، غري وهو متعلقاتها. بتعدد مقدورها لكان مقدورة كانت لو ص١٤٢–١٤٤). ج١، (امللل،

ص٧٠–٧٢). التحقيق، ص٤٦–٤٨؛ الكفاية، ص٧٢–٧٥؛ (الغاية، متناهية غري بأعدادها هي
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يف الفعل أو الرغبة أو فاملحبة الكراهة. ال املحبة اإلرادة تعني فقد االنفعاالت. دائرة إىل
والخمول واإلحباط واالشمئزاز النفور أو الرغبة وعدم الفعل عن واإلحجام الكراهة مقابل
الكمال. صفات من وكالهما باعث أو علم إذن اإلرادة والالمباالة.280 والفتور االهتمام وعدم
مرادات وباختالف اإلنسانية، بالحرية اصطدامها هو باإلرادة التخصيص يف األهم ولكن
داللة وهي مرادهما، اختالف عند عمرو وإرادة زيد إلرادة مريًدا هللا يكون فكيف البرش.
املأمور يكون كيف ورشيرة؟ خرية بإرادات محض خري وهي اإلرادة تتعلق كيف التمانع؟
من باإليمان جهل أبي وتكليف وقوعه، يعلم لم والثاني وقوعه علم ل األوَّ مراًدا، واملنهي
وتردد؟ فكر سبق مع عزًما إال تكون ال وهي هللا عىل اإلرادة تجوز كيف له؟ إرادة غري
نفي فاإلرادة األفعال. وخلق اإلنسانية الحرية عىل مخاطر هلل اإلرادة إثبات يف أن يبدو
كان إذا أوىل، بالطبع العباد أفعال تكون الحالة هذه ويف األفعال. وحرية ولالختيار للقصد
الطبع يبقى األقل فعىل اإلرادة، القول عىل فعل رد بالطباع القول ويكون بنفي. نفيًا األمر
إرادة تتغري ال وقد املطيع عىص ما إذا الرضا إرادة تتغري ال وقد الحر.281 كالفعل لإلنسان

العايص.282 أطاع ما إذا السخط

ويوجبه الفعل يف يقع علمه الحسني أبي وعند عناية، ى ويَُسمَّ األكمل النظام يوجب علم هي اإلرادة 280
فعل ويف العلم يف فعله الكعبي وعند مكروًها. كونه عدم عدمي، أمر النجار وعند الداعية. ى ويَُسمَّ
(املواقف، املقدورين أحد تخصيص توجب والقدرة للعلم مغايرة ثالثة صفة األشاعرة وعند األمر. غريه
ص٤٣٤-٤٣٥). (الرشح، والنظَّام البلخي القاسم أبي رأي آمر أنه بمعنى واإلرادة ص٢٩٠–٢٩٢).
النجار: وعند العناية. أي األبد إىل األزل من املوجودات بجميع العلم نفس للواجب اإلرادة الحكماء وعند
بها علمه أفعاله إىل بالنسبة اإلرادة الكعبي: وقال حرية. اإلرادة أن أي ُمكَره، وال مغلوب غري كونه اإلرادة
هاشم وأبي عيل وأبي املعتزلة باقي وعند ص٤٣٢–٤٣٥). (الرشح، بها أمره غريه أفعال إىل وبالنسبة
يف الغزايل ويشرتك ص١٠٢). (األصول، والقدرة للعلم مغايرة زائدة صفة اإلرادة الجبار عبد والقايض

ص٥٤-٥٥). (االقتصاد، الرتجيح ويسميها املخصص حجة
عن ال واختيار إرادة عن إال يكون ال الحادثات لجميع والخلق اإلبداع وأن هللا، إال مبدع وال خالق ال 281

تتعلق لم ما إىل بالنسبة الوجود واجب كمال لكان الكائنات بجميع إرادته تتعلق لم لو واضطرار. طبع
(الغاية، ُمحال وهو املختارين من إرادته به تعلقت من حال إىل بالنسبة أخص الكائنات من إرادته به

ص٦٤-٦٥).
أفعال إذن فهي املخلوقني، صفات من فهذا بالطبع ليست كانت وملا بالطبع. أو باإلرادة ا إمَّ األفعال 282
ال باملآل فاالعتبار واملحبة، والرضا واالختيار واملشيئة اإلرادة بني فرق ال ص٣٩–٤١). (اإلنصاف، إرادة
سخط ومن عاصيًا، الحال يف كان وإن أبًدا، عليه يسخط ال عنه راضيًا يزل لم عنه ريض فمن بالحال.
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الحياة مظاهر أحد فاإلرادة حيٍّا، الذات كون اإلرادة ثبوت عىل الدليل يكون وقد
العقل يف ويجوز متأخرة، واألخرى متقدمة بعضها الصانع أفعال كانت وملا يريد. ال وامليت
الصفة هي اإلرادة كانت البعض، دون بعضها واختصاص املتقدم وتأخر املتأخر تقديم
فاألمر باألمر، اإلرادة تثبت وقد لألفعال.283 املخصص بإثبات إذن اإلرادة تثبت املخصصة.
تأثري وكذلك باإلرادة، إال حكًما يكون ال والحكم الخرب، وكذلك باإلرادة إال أمًرا يكون ال
باعثًا الكراهة ليست اإلرادة. عكس عىل التأثري وتمنع الفعل تمنع فالكرامة والعلم، القدرة
نفور والكراهة شهوة اإلرادة النفور. إىل تؤدي الكراهة الفعل. امتناع عىل بل الفعل، عىل
ورشب الزنا مثل عنه طبعه ينفر ال ما الحي يكره فقد والنفور. الشهوة إىل اإلرادة رد دون
بديهية شعورية تجربة اإلرادة تكون وقد الدواء. مثل يكرهه ال عما طبعه ينفر وقد الخمر،

عليها.284 منطقي برهان ال
تقتيض الكمال متطلبات أن إال عدمي أو سلبي أمر نشأتها يف اإلرادة أن من وبالرغم
لذلك نقص. العدم ألن العدم عن يصدر أن يجوز ال فالكمال ثبوتيٍّا. أو إيجابيٍّا أمًرا جعلها
هذا إن بل واملحاباة. والتحيزات والرغبات وامليول األهواء الذات عن تنفي كمال صفة اإلرادة
ملضمونها. ًال ومفصَّ لها مكمًال أو عنها وبديًال لها عنوانًا أصبح اإلرادة يف السلبي الجانب
وتبدو األهواء.285 ونفي باإلرادة االنفعاالت لربط خاصة مسألة االنفعال فيخصصلصفات
ليس اإلرادة وأن خاصًة اإلرادة، صفة بعد تذكر ألنها أضدادها ينفي اإلرادة من قسم وكأنها
عليها املختلف الصفات من وكأنها أحيانًا وتبدو الثالثي.286 يف القدرة عن مستقل معنى لها
واللمس.287 والذوق والشم واإلدراك واالستواء والوجه واليد والِقَدم والبقاء التكوين مثل

عند ص٤٤-٤٥). (اإلنصاف، مطيًعا الحال يف كان وإن أبًدا عنه يرىض وال عليه ساخًطا يزال فال عليه
ألعدائه ومبغًضا ألوليائه محبٍّا يزل لم هللا هلل. صفتان والعداوة الوالية السنة وأهل (الخوارج) الخازمية

ص١٦٩). ص١٦٦، ج١، مقاالت، ص٩٤؛ (الِفَرق،
ص٤٣٦–٤٣٩؛ ص٤٣٢-٤٣٣، الرشح، ص٣٩؛ الرسالة، ص٤٤-٤٥؛ املعالم، ص٣٦٤؛ املسائل، 283

ص١٢١–١٢٣. املحصل، ص٤٧-٤٨؛ التمهيد،
ص٤٣٢-٤٣٣). (الرشح، استدالًال معرفتها يمكن وال بها واإلحساس الرضورة طريقها اإلرادة 284

املعتزلة جعلها فقد التنزيه حيث من الصفات من أقل االنفعاالت ألن ونظًرا ص٤٠. اإلنصاف، 285
وليست انفعال صفات أنها والحقيقة ص٢٣١). ج٢، (مقاالت، ذات صفات جرير ابن وعند فعل، صفات

فعل. صفات
الشهوة. عليه يجوز ال أنه يف مسألة اإلرادة. من وأنهما والغضب الرضا يف باب ص٤٨. التمهيد، 286
اإلرادة. وراء صفات والسخط والرضا والكرم الرحمة سعيد بن هللا عبد وأثبت ص١٣٦. املحصل، 287
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ورضا غضب من والصفات األوصاف ذكر نهاية يف النفسية االنفعاالت نفي يظهر وقد
يف األخرويات مع أحيانًا والسخط الرضا صفات تبدو كما ونفور.288 وميل وحقد وحنق
وتُنفى لها.289 قانوني تصور غياب يف والعقاب الثواب مقاييس ألنها نظًرا والوعيد الوعد
التشبيه وصفات وصفاتها الذات أوصاف بعد النهاية يف والرضر والنفع واأللم اللذة صفات
وقبل كلها األوصاف نهاية يف الوصف هذا ويظهر والرؤية.290 االنفعال وصفات واالستواء
الطعوم نفي وقبل السبع الثبوتية الصفات قبل النهاية يف وتظهر السبع.291 املعاني صفات
التحيز ونفي الرتكيب ونفي لغريها الذات مشاركة نفي مثل السلوب صفات آخر واأللوان
األلم نفي ويظهر بالذات.292 الحوادث قيام ونفي الجهة ونفي والحلول االتحاد ونفي
ونفي الحلول ونفي املكان ونفي الجوهر ونفي الجسمية نفي بعد وصف كسابع واللذة
عىل يدل مما خاصة مسألة الشهوة لنفي ويعقد االتحاد.293 ونفي بالذات الحوادث قيام

مستقل.294 وصف يف تموضعها بداية
وتظهر والغم.295 الرسور بنفي سلبًا للذات كوصف االنفعاالت نفي مرة ألول ويظهر
وبعد والخلق واألزمان األماكن عن الغنى ويظهر الخلق.296 عن غناه بإثبات إيجابًا ثانية
للذات وصف كثالث الحاجة عن هللا نفي يظهر كما واليشء.297 والوجود بالذات القيام
وقد الوحدانية.299 قبل للذات وصف كآخر الحاجة نفي يأتي وقد والِقَدم.298 الوجود بعد

ص٢٤. اإلنصاف، 288
ص٦٦-٦٧. البحر، 289
ص٢٥. اإلنصاف، 290

واأللم. اللذة عن منزه سبحانه أنه يف ص٣٦٠، املسائل، 291
هللا. عىل األلم استحالة عىل الكل اتفق ص١١٥. املحصل، 292

محال. هللا عىل واللذة األلم ص٣٦. املعالم، 293
ص٤١. اإلنصاف، 294

ص٧٩–٨١). (األصول، عليه والغم والرسور اآلفات إحالة يف 295

ص٨٢). (األصول، خلقه عن الصانع ِغنى بيان يف 296

ص٨٨. األصول، 297
ص٢١٣–٢١٦. الرشح، 298

الحاجة، عليه تجوز ال أنه يف الكالم ج٤، املغني، عنه، الحاجة نفي يف ص٢١٣–٢٢٤. املحيط، 299
ص٧–٣٢.
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خالًصا، بابًا تكون أن دون الحياة معرض يف بذاته والحق الواحد مع النقص صفات تنفى
إنشائية عبارات يف الكمال وصف ويظهر والوهم.300 والجهل والحس والنوم السهو نفي
النقص ونفي الكمال إثبات يظهر كما الشبه.301 ونفي والِقَدم الوحدانية بعد إحصاء دون
صفات لجميع نفيًا بعدها وكذلك السبع الصفات قبل والِقَدم الوجود إثبات بعد العقائد يف
الكلل هللا عن وينفي الكمال.303 إثبات أيًضا يظهر الخطابية املقدمات ويف التشبيه.302

والتعب.304
تكون وقد واملعاداة.305 واملواالة والبغض واملحبة والسخط، الرضا االنفعاالت وأهم
مستوى إىل إذن الصفات تنتقل لضده. كراهيته ليشء فإرادته للكراهية. مضادة اإلرادة

ص١٤٤. ج٢، الفصل، 300
ص٢. البحر، 301

منزه وهو النقص سمات جميع عن منزًَّها الكمال صفات بجميع متصًفا ص٢٥٧؛ ج١، العضدية، 302
ص١٢٨. ج٢، النقص، صفات جميع عن

ص٣٣٠-٣٣١. املسائل، 303
وال لغوب مسه وال تعب وال كالل يخلق مما يشء خلق يف يلحقه ولم الدهور، سوالف تغريه لم 304

ص٤). (اإلبانة، نصب
وترجع ورحمانًا. ورحيًما ومعاديًا ومواليًا وساخًطا وراضيًا ومبغًضا ومحبٍّا وشائبًا مريًدا يزل لم 305
وضيق له. طبًعا يسكنه ورضا ه يغريِّ غضب إىل ال ومشيئته عباده يف إرادته إىل الصفات هذه جميع
مشيئته أن ونعتقد ص٢٤). (اإلنصاف، والنفور امليل عن متعاٍل وهو يجده، وحقد يلحقه، وغيظ
(اإلنصاف، إرادته إىل راجع كلها وعداوته وواليته وسخطه وغضبه وكراهيته ورحمته ورضاه ومحبته
وعقوبة وتواله، وأحبه عنه ريض من إثابة بإرادة ويعادي يوايل ويبغض، يحب ويرىض، يغضب ص٢٦).
أو والرضر للنفع اإلرادة من والغضب الرضا ص٣٩–٤١). (اإلنصاف، وعاداه وأبغضه عليه غضب من
غنيٌّ فهو محال. وذلك الطبع، تغري بعد والسكون والرضا النفس ونفور الطبع تغري الغضب يكون
وال منتفع وال متألم وال ملتذ وال شكل وال نوع وال جنس بذي ليس فهو األلم. عليه ويمتنع اللذة عن
من ورضر ينفعه أنه العلوم يف من نفع إىل وقصده إرادته هي وسخطه وغضبه رضاه أن فثبت مسترض،
واإلرضار للنفع اإلرادة نفس هي والعداوة والوالية والبغض الحب وكذلك يرضه. أنه وخربه علمه سبق
واإلرادة والجود والخلق وامللك والصدق والعدل والرضا السخط يف مسائل ص٤٨). (التمهيد، فحسب
عامًلا هللا يزل لم نقول … كله ذلك يف السؤال يصح وكيف عليه بالقدرة عنه يخرب وما والكرم والسخاء
أطاعه من بالجنة م وسينعِّ عصاه من بالنار وسيعذب املؤمنني عىل وسريىض الكفار عىل سيسخط بأنه
الرضا والجماعة، السنة أهل عند ص١٥٥–١٦٩). ج٢، (الفصل، أخرب إذا وسيصدق حكم إذا وسيعدل
الصفات، سائر مثل حال إىل حال من تتغري وال تشبيه، وال كيف بال األزلية هللا صفات من والسخط

ذلك. عىل شاهد النقلية واألدلة ص٦٦-٦٧). (البحر، والكالم والبرص والسمع اإلرادة
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والصفات الصفات وتتحول املضادة.306 للعاطفة رفضة العاطفة فتكون واإلرادة االنفعال
والسخط. والرضا والعداوة الوالية انفعايل إىل أو والكراهية املحبة عاطفتي إىل املضادة
والعداوة فالوالية املشخص. الذات عىل والسلبية اإليجابية انفعاالته من اإلنسان يسقط وهنا
يخضع وقد ذاته.307 يف له صفتني وجعلهما املعبود عىل الشعور أسقطهما نفسيان انفعاالن
يف يحدث ما عىل بناءً ويحزن ويرس ويغتنم، فيفرح املضادة لالنفعاالت املشخص الذات
بمعاصيهم. العجز ويلحقه بها وينتفع أوليائه يرسبطاعة تماًما. لإلنسان يحدث كما العالم
كانت وقد ويهتم.308 ويستحي وينىس، يمل ويحزن، يفرح ويتعب، يسرتيح ويغنم، يرس
تحولت قد تكن لم إذ القديمة الديانات يف اآللهة عىل الغالبة السمات هي االنفعاالت هذه
الصفات.309 تصوير يف املراحل أوىل فاالنفعاالت مطلقة، عقلية شاملة عامة، صفات إىل بعد

ورضاه بتعذيبهم، رضاه الكافرين، عىل سخطه لضده، الكراهية هي لليشء اإلرادة الزيدية عند 306

يغفر أن رضاه يعذبهم أن وسخطه يعذبهم، أن سخطه املؤمنني عن ورضاه عليهم، سخطه بتعذيبهم
لليشء إرادته ص١٣٨). ج١، (مقاالت، املؤمنني عن رضاه هو الكافرين عىل سخطه نقول ال لهم.
لليشء وأمره لضده، كراهيته اليشء إرادة السنة أهل وعند ص٢٠٣). ج٢، (مقاالت، يكون أال كراهيته

ص٣٣٦). (الِفَرق، تركه عن نهيه
ص١٦٩. ص١٦٦، ج١، مقاالت، 307

ويلحقه وبإثابتهم بها وينتفع أوليائه بطاعة يرس الباري أن الناسك شعيب وابن شعيب أبو يرى 308

عليه أجازا أنهما عنهما وحكي ص٣٣٣). الِفَرق، ص٢٦٢-٢٦٣؛ ج١، (مقاالت، بمعاصيهم العجز
الواجد من العبد بتوبة أفرح «هللا حديث: ويُروى ص٧٩). (األصول، واالسرتاحة والتعب والغم الرسور
يُِحبُّ َال هللاَ ﴿إِنَّ الغبطة والثاني الرسور، ل األوَّ الفرح: من أنواع ثالثة بني البغدادي ويفرق ضالته.»
وهو راضون، أي َفِرُحوَن﴾، َلَديِْهْم ِبَما ِحْزٍب ﴿ُكلُّ الرضا والثالث باهلل، يليقان ال وهذان اْلَفِرِحنَي﴾،
حتى يمل ال هللا «إن الحديث: ويف ص٧٩-٨٠). (األصول، إليه العبد توبة يف هللا إىل املضاف املعنى
﴿َوإِْن كقوله: بينهما اإلزواج أحدهما يف وامللل ملًال الفعالن فيه ي ُسمِّ فإنما املاللة حديث ا وأمَّ «… تملوا
النسيان: ا وأمَّ ص٧٩-٨٠). (األصول، ل األوَّ ال الثاني هو والعقاب ِبِه﴾، ُعوِقبْتُْم َما ِبِمثِْل َفَعاِقبُوا َعاَقبْتُْم
الثواب ترك وجزاؤه بطاعته العمل تركوا أي الرتك فمعناه إليهم، املضاف أَنُْفَسُهْم﴾، َفأَنَْساُهْم هللاَ ﴿نَُسوا
أن يستحي هللا «إن حديث: ص٨٠-٨١). (األصول، العقاب عليه يكون فال السهو ا وأمَّ لهم. واملغفرة

ص٨٠). (األصول، صفًرا» فريدهما يديه إليه العبد يرفع
ص٧٩). (األصول، الشيطان اهتمامه من فتولد له، ضد خروج يف تفكر ملا هللا اهتم املجوس عند 309

السبت يوم اليهود يسرتيح ولذلك السبت، يوم واسرتاح أيام ستة يف الخلق خلق هللا أن اليهود عن ويُروى
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

الصفات تمتد وبالتايل اإلرادة، عن مستقلة صفات إىل والسخط الرضا يتحول وأحيانًا
نفيها تم فقد للنقض، مظاهر يبدو فيما االنفعاالت كانت وملا االنفعاالت. باقي لتشمل
ألن هللا عىل يجوزان ال والسخط فالرضا وأشاعرة.310 معتزلة بني فرق ال للكمال إثباتًا
مظاهر جميع وكذلك األفعال، حرية مع لتعارضهما والعداوة الوالية وكذلك تتغري. ال أحواله
والسخط والغضب والرضا الرسور دون الفرح البعض يختار قد ولكن الحسية. االنفعاالت
تحويل وذلك العقل، دون للنقل أي للتوقيف طبًقا والعناية والهمة والرأفة الشفقة دون
إثباتها أو وانفعاالت،311 صفة إىل النفيس للتأثري وتحويل ثابتة وقائع إىل الفني للتصوير
كلها اآلفات مظاهر نفي عىل الِفَرق تجمع كما شاملة.312 صفات وليس لإلرادة مظاهر
يعرتيه ال والشهوة. وامللذات والرسور واأللم، واللذة والضار والنافع العاهات صنوف وشتى
عن تعبري أنه عىل الفكر يظهر وهنا املطلق. الكمال هو بل النقص مظاهر من مظهر أي

يرى منهما كل باهلل، نفسه يشبِّه اإلنسان فإن ومثاله صورته عىل اإلنسان خلق هللا أن فكما باهلل، تشبًُّها
العمل لقطع وإنما فيه، للراحة سبتًا يسمَّ لم السبت إن لهم قلنا فيها. ذاته ويعكس نفسه، مرآة يف اآلخر
العالم أركان من شيئًا السبت يوم يخلق فلم الجمعة يوم العالم خلق أكمل هللا يكون أن ويجوز فيه،
العقلية اللذة الفالسفة أثبت وقد ص٧٩-٨٠). (األصول، حال كل يف األعراض يجدد فإنه أعراضه، دون

ص١٦٢). الطوالع، ص٦٤؛ (اإلسفراييني،
يف ملؤمن مواليًا يكون وال كفره، حال يف كافًرا عادى وال إيمانه حال يف مؤمنًا هللا واىل ما برش وعند 310

من بيشء يتصف ال أنه عىل العقالء واتفق ص١٥٧). (الِفَرق، كفره حال يف لكافر معاديًا أو طاعته حال
الحسية اللذة وكذا مطلًقا واأللم والرائحة واللون كالطعم والباطن الظاهر بالحس املحسوسة األعراض
وأثبتها امللِّيُّون نفاها فقد العقلية اللذة ا وأمَّ الذاتي. للوجوب الثاني الحقد من النفسانية الكيفيات وسائر
غري أنه عىل العقالء أجمع تعاىل، عنه املحسوسة األعراض نفي يف ص٦٤). (اإلسفراييني، الفالسفة
اللذة ا وأمَّ للمزاج، تابعة فإنها الحسية، باللذائذ يلتذ وال والروائح والطعوم األلوان من بيشء موصوف
الكماالت، أعظم كماله أن شك وال به فرح كماًال نفسه تصور من وقالوا الحكماء. زها جوَّ فقد العقلية

ص١٦٢). (الطوالع، به يُلتذَّ أن من بُعد فال
الرضا بمعنى ويكون بالفرح ويوصف توقيف، به يرد ولم الحوادث، من ألنه بالرسور يوصف ال 311

والهمة والرأفة بالشفقة يوصف وال القرآن، يف ورد ألنه والسخط والغضب بالرضا وصفه ويجوز
ص١٥١). (الدر، بتوقيف يرد ولم يشء إىل الهمة رصف ذلك يف ألن والعناية؛

ورحيًما ومعاديًا ومواليًا وساخًطا وراضيًا ومبغًضا ومحبٍّا وثائبًا مريًدا يزل لم سبحانه وأنه 312

يسكن ورضا بغريه غضب إىل ال ومشيئته عباده يف إرادته إىل راجعة الصفات هذه جميع ألن ورحمانًا؛
ص٢٤). (اإلنصاف، والنفور امليل عن متعاليًا سبحانه كان إذا يجده وحقد يلحقه، وغيظ وحنق طبعه
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السبع الصفات ثانيًا:

أو النقص من واستنكاف الكمال يف رغبة أنه عىل أو لواقع وصًفا منه أكثر نفيس مطلب
عقلية.313 صياغات يف والتقوى الطهارة عواطف عن تعبري أنه عىل

يستعني وال شيئًا يخىش ال مرضة. نفسه عن يدفع وال نفًعا نفسه عىل يجلب ال كذلك
حاجة يف ليس خلقه عن غني فهو ولذلك باملالئكة. يستعني وال الشيطان، يخىش ال بأحد،
والحقيقة العاملني. عن غنيٌّ فاهلل املنعم»، «شكر معروفيف هو كما شكر إىل حاجة وليسيف
فألَّه يستطع لم ولكنه غنيٍّا يكون أن يف ورغبته اإلنسان افتقار عىل يدل هللا غنى إثبات أن
صفة تدل وقد إليه. وشوقه منه اإلنسان حرمان عىل يدل هللا غنى عن قيل ما وكل الغني.
االمتداد طريق عن واقعه عن تعبريًا طبقته وتأييد ونموذجه لنفسه الغني تأليه عن الغنى
الغنى وهو لشبعه. والغني لحرمانه الفقري يطلقه وصف الغنى القلب. طريق عن وليس
أو أحد عن يستغني وال الحاجة تعرتيه إذ اإلطالق عىل ال الغني هو واإلنسان اإلطالق عىل

املضار، تلحقه وال املنافع اجرتار عليه يجوز ال … العاهات به تحل وال اآلفات، عليه تجري ال 313

مالمسة عن تقدس والنقص، العجز يلحقه ال … واآلالم األذى إليه يصل وال واللذات، الرسور يناله وال
اآلفات عنه السنة أهل جمهور وينفي ص٢١٦-٢١٧). ج١، (مقاالت، واألبناء الصاحبة اتخاذ وعن النساء
نافر وال منها له مشقة وال منها مشقة وال منها يشء بإدراك متألم وال ملتذ غري وهو واللذات. واآلالم
(الِفَرق، لها مخالًفا كان وإن يضادها وال منها شيئًا يجانس وال بها، متغري وال بإدراكها منتفع وال عنها
وكل وامللذات، املنافع إىل الطبع وميل النفس شوق أي بالشهوة يوصف ال ص٢٥). اإلنصاف، ص٣٣٣؛
عليه تجوز ال أنه يف ص٤١). (اإلنصاف، عنه يتقدس فالرب النقص. سمة عىل أو الحدوث عىل يدل ما
رصوف سوالف ه تغريِّ لم ص٤٨). (التمهيد، وامللذات املنافع إىل الطبع وميل النفس توقان أي الشهوة
ص٤). (اإلبانة، نصب وال لغوب مسه وال تعب وال كالل يخلق مما يشء خلق يف يلحقه ولم الدهور
هللا من واللذات واآلالم والغموم اآلفات نفي عىل املوحدون أجمع عليه. والغم والرسور اآلفات إحالة يف
املادة عن أفعاله يف املتعايل الشبهة عن علمه ويف الشهوة عن أفعاله يف املقدس هو ص٧٩). (األصول،
تابعان أنهما والدليل واأللم. اللذة عن منزه أنه يف ص٣٣١). (املسائل، والتهمة الريبة عن كالمه يف املنزه
عليه التغري كان وملا والنقصان. للزيادة قابل هو الذي املركب الجسم صفة املزاج وتغري املزاج لتغري
من املعقول ألن محال هللا عىل واللذة األلم ص٣٦٠). (املسائل، محاًال عليه أيًضا واللذة األلم كان محاًال
املزاج. صالح عند الحاصلة الحالة هو اللذة ومن الفساد، إىل املزاج تغري عند الحاصلة الحالة هو األلم
لتحصيل طالبًا لكان عليه صحت لو اللذة وألن حقه يف محاًال هذا كان الجسمية عن متعاليًا كان فمن
األزل يف متأمًلا لكان عليه يقدر لم وإن األزل يف الحادث إيجاد لزم األزل يف عليه قدر فإن به، امللتذ
يثبتها فلم العقلية اللذات ا أمَّ هللا. عىل األلم استحالة ص٣٦). (املعالم، محال وهو به امللتذ فقدان بسبب
يشء بخلق يلتذ وال الجسم، يف إال يعقل ال وذلك وتنافره، املزاج اعتدال توابع واأللم فاللذة الفالسفة، إال

ص١١٥). (املحصل، اللذة يوجب املطلق الكمال علم لكن آخر
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عىل تجوز التي والنفار الشهوة عليه تجوز ال ألنه الحاجة؛ عليه تجوز ال حي وهو يشء. عن
بطريقة رضبني عىل فاإللجاء النفور. عليه يجوز ال ألنه الشهوة؛ عليه تجوز ال األجسام.

حقه.314 يف كالهما ويستحيل واملضار املنافع أو املنع
عواطف إن بل له.315 الكمال وإثباتصفات النقصعنه صفات نفي عىل يدل ذلك كل
مثل منطقية صياغة أو عقلية قسمة إىل حاجة دونما الكمال دليل عىل قائمة كلها التأليه
وليس واإلجالل التعظيم عواطف عن ويعرب خالص افرتاض عىل يقوم إذ األوىل. دليل
وعالم مطلقة، قدرة قادر املؤلَّه أن من مسبق حكم وهو ملوضوع. وتحليًال علميٍّا فكًرا
وجوًدا الشعور يعطي ال املشخص الكمال وتصور مطلًقا.316 كماًال وكامل مطلًقا، علًما
ويثبت املشخص املوجود يوصف فعندما محددة. كفكرة فقط يستعمل بل أنطولوجيٍّا
أو: ممتنع»، «وهذا أو: هللا»، عىل يستحيل «وهذا أو: هللا»، عىل يجوز ال «وهذا يُقال: بالعقل
فالكمال باإلنسان. تشبيهه أو الرش عن مسئوليته النقصأو وجود مثل هللا»، حق يف «محال

رضًرا. نفسه عن بهم يدفع وال نفسه إىل بخلقه يجتلب ال خلقه عن غنيٌّ هللا أن عىل وأجمعوا 314

وأذى الشيطان أذى نفسه عن بهم ليدفع املالئكة خلق إنما هللا أن دعواهم يف املجوس قول خالف وهذا
خلق ما خلقه. عن غنيٌّ هللا أن أصلنا من خلقه. عن الصانع غنى بيان يف ص٣٣٣). (الِفَرق، أنواعه
لجاز حياتهم أدام ولو لجاز، يخلقهم لم ولو نفسه. عن رضر لدفع وال نفسه إىل نفع الجتالب الخلق
أذى نفسه عن بهم ليدفع املالئكة خلق إنما هللا أن املجوس وزعمت جاز. واحد حال يف أفناهم ولو
فلو منهم، الكثري بكفر علمه مع وليشكروه للعبادة خلقهم إنما أنه املعتزلة رأي ويف وأنواعه. الشيطان
عىل الحكمة لحفظ كلفهم أنما يكون أن عليهم يوجب وهذا حكيًما. يكن لم وشكره معرفته يكلفهم لم
األماكن عن لذاته غنيٌّ وبأنه ص٨٢-٨٣). (األصول، نفسه إىل رضر ودفع نفع اجتالب هذا ويف نفسه،
لنفسه ال لغريه واملضار املنافع خلق وإنما واملضار، املنافع عليه يصح وال خلقه سائر وعن واألزمان
وال آخر يشء خلق من عليه بأهون يشء خلق وليس سابق، مثال عىل الخلق يخلق لم ص٨٨). (األصول،
يصل وال وامللذات، الرسور يناله وال املضار، تلحقه وال املنافع اجرتاء عليه يجوز ال منه. عليه بأصعب
(مقاالت، والنقص العجز يلحقه وال الفناء، عليه يجوز وال فيتناهى، غاية بذي ليس واآلالم. األذى إليه

ص٢١٣–٢١٦). الرشح، ص٢١٦-٢١٧؛ ج١،
وهو ص٢٥٧). ج١، (العضدية، النقص صفات جميع عن منزَّه الكمال، صفات بجميع متصف فهو 315

سبحانه له التوحيد يتضمن باهلل واإليمان ص١١٨). ج٢، (العضدية، النقص صفات جميع عن منزه
ص٢٣). (اإلنصاف، عليه جازت من حدوث عىل الدالة النقائص ونفي بصفاته له والوصف

وكذلك ص٢١–٢٣). (اللمع، الخلق إعادة جواز وعىل واحد، هللا أن عىل الداللة األشعري يقيم وعليه 316

هللا عىل مستحيل وهو والنقصان. الجهل يلحقه له علم ال فمن العلم، إثبات يف األشعري يستعملها
ص٣٩–٤٣). (اإلبانة،
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اآلخر تعظيم عىل القائمة التأليه عملية أي الشعوري التنزيه طريق عن املشاكل ملعظم حل
موقف عن التخيل أجل من لإلنسان الكمال إثبات عىل الكمال دليل يقوم وقد له. واإلجالل
مخلوق وجود عىل دليًال اإلنسان كمال يجعل ثم الصانع دليل يأتي ولكن الذات، تعذيب
صانع وجود بالرضورة يفرتض ال اإلنسان كمال أن مع ومصدره الكمال هذا سبب كامل
وصف يجوز ال وبالتايل للنقص، نفي نفسه الكمال مفهوم فإن التنزيه يف وزيادة كامل.317
واحدة. مرة اإليجابية الصفات جميع بني الكمال صفة تجمع وأخريًا كامل.318 بأنه هللا
وتنشأ ذاته. الكمال إىل تشري بل الكمال، أوجه من واحد وجه إىل تشري ال كلية صفة فهي
عىل بناءً إال ناقًصا ليس فاإلنسان نفسه، يف ا أمَّ بالنقص اإلنسان إحساس من الكمال صفة
يف ا إمَّ الكمال، تحقيق عن اإلنسان يعجز حني الواقع، يف أو الذات مريضباحتقار إحساس
عن عجز إذا الكمال يؤله فإنه الواقع يف ا وإمَّ أعىل، درجة إىل أقل درجة من بتطويرها ذاته
تصور حسب الكمال صورة وتختلف واقعه. يف الكمال تحقيق عن عجز أو كامًال يكون أن
الشعور إحساس درجة عن تعبري الصور كل للكمال. واحدة صورة توجد ال له. الشعور

به.319
وسائر والكراهية والغضب والسخط باملكر هللا وصف يمكن هل اآلن: والسؤال
مصاحبًا يكون ال السلبية لالنفعاالت أحيانًا اإلنساني اإلسقاط أن يبدو السلبية؟ االنفعاالت

الحق بأنه الربهان قام وقد ص٢). (البحر، النقصان عن املنزهة بصفاته األزيل، بذاته الكامل وهو 317

هو فهذا ا حقٍّ يكن لم ولواله بالباري ا حقٍّ كان وإنما له، محقق هو فإنما العالم يف ما كل وأن بذاته،
جميع الباري عن ننفي إننا ثم التشبيه. نفي هو وهذا بربهان يعاَرض ال الذي الثابت الصحيح الربهان
عليه يخفى وال يحس وال ينام وال يسهو وال البتة يفضل وال أصًال يجهل ال إنه فنقول العالم صفات
نفي فوجب وجه، كل من خلقه بخالف هللا أن كتابنا من بَيَّنَّا قد ألننا عنه مسئول عن يعجز وال مثلهم

ص١٤٤). ج٢، (الفصل، العالم يف مما يشء به يوصف ما كل
وأبعاضه، خصاله تمت من هو الكامل ألن كامل بأنه الباري وصف يجوز ال يقول: الجبائي كان 318

كمال نحو ِمنَّا خصاله تمت من خصاله يف الكامل وكذلك أبعاضه، تمت قد الذي هو بدنه يف الكامل وألن
يوصف أن يجز لم باألبعاض يوصف ال هللا كان فلما وفصاحته. وقوله ورأيه وعقله علمه يف الرجل
من ذاته يف بالكمال يوصف أن يجز لم بأفعاله يرشف أن يجز لم وملا بالنقصان. وال ذاته يف بالكمال
تأويل ألن تام يُقال ال وكذلك الكامل، كمعنى ذلك معنى ألن وافر بأنه يوصف ال فكذلك األفعال، جهة

ص٢٠٠). ج٢، (مقاالت، واحد والكامل التام
ج٢، (مقاالت، املكاره عىل جراءة ألنها بالشجاعة يوصف وال وأبعاضه، خصاله تمت من الكامل 319

ص٢٠٠).
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بالنفي الحكم عليها يصدر التي االنفعاالت سائر مثل عيبًا ليست االنفعاالت وكأن بالنفي
إذن اإلنسانية فاالنفعاالت والبكم. والعمى والصمم واملوت والعجز الجهل ونقصمثل كعيب
وحزن وكراهية وسخط غضب بل فحسب وقدرًة علًما ليست الحياة اإليجابية. جوانبها لها
عىل وبواعث قة وخالَّ إيجابية السلبية االنفعاالت وكل والنسيان والهم امللل إن بل وفرح.
بالبواعث اإلرادة ارتبطت لذلك عليها. والسيطرة لتجاوزها الجهد وبذل واملقاومة الصمود
ال املوجب االنفعال وهو املروي، الواعي االنفعال هو الباعث ولكن االنفعاالت. وشملت
الحياة تصور يمكن ال ألنه انفعاالته جميع الشخيص التأليه يف اإلنسان أسقط السالب.
وهي إنساني. الفعل بتغري تتغري ال عامة وتصبح االنفعاالت تدوم وقد انفعاالت. دون
املستقلة الثابتة األفكار يف الحال هو كما حصل أن يتغري ال الذي الثابت االنفعال صيغة
مستوى عىل إذن هللا يوصف األشخاص. أفعال تغريت مهما تتغري ال والتي األشخاص عن
إنسان هللا اْلَماِكِريَن﴾. َخرْيُ َوهللاُ هللاُ َوَمَكَر ﴿َوَمَكُروا الحديد: إال الحديد يفعل فال إنساني،
مجاز كله وهذا هللا. به يتصف لذلك اإلنسانية الحياة يف إيجابي بعد واالنفعال انفعايل،
لصفاته، وتصويره لذاته اإلنسان رؤية يف الفني البعد إىل تشري وكناية، استعارة وتشبيه،
إنساني مقياس عىل بناء إال يتم ال تصور أو إدراك أي وأن الشاهد، عىل للغائب قياًسا
ذاته عن اغرتابه يف اإلنسان ولكن إنساني وهللا إنسانية، والحقيقة إنساني، يشء كل خالص.
مثل مزدوجة االنفعاالت تكون وأحيانًا الالإنساني. الوحيد هو اإلنسان وكأن ذلك يجهل
هللا وصف يجوز ال إذ والكرم الجود مثل فردية وأحيانًا والسخط، الرضا والكراهية، املحبة
اإلنسانية االنفعاالت عىل بناءً أَيِْديِهْم﴾ ُغلَّْت َمْغلُوَلٌة ِهللا يَُد اْليَُهوُد ﴿َوَقاَلِت والتقتري: بالبخل
املزدوجة الصوفية أحوال املزدوجة االنفعاالت تشابه لذلك … اإلنساني الوجود وتناقضات

الفردية. الصوفية مقامات الفردية االنفعاالت وتشابه أيًضا،
وكأن والرضر، والنفع واأللم اللذة مثل الحسية االنفعاالت بعض تستثنى وقد
ومقياس الترشيع أساس والرضر املنفعة أن حني يف هللا عىل تجوز ال الحسية االنفعاالت
مثل الحسية غري االنفعاالت بعض تستثنى وقد واأللم. باللذة إال يتم ال تعريفهما وأن له
مثل هللا إىل املنسوبة االنفعاالت باقي عن وكيًفا نوًعا تختلف ال أنها مع والنفور امليل
بل انفعالني ليسا أنهما مع والفقر الحاجة يُستثنى وقد والسخط. والرضا والعداوة الوالية
عىل إذن االنفعاالت تبدو عنه. غنيٌّ أنه أم غريه إىل محتاج هو هل ذاته الوجود يخصان
والسخط، الرضا مثل الوجداني والحاجة، الغنى مثل الوجودي الصوري ثالثة، مستويات

واأللم. اللذة مثل والحيس
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السبع الصفات ثانيًا:

ال وكأنه والرحمة، والكرم الجود مثل باألسماء االنفعاالت بعض تختلط قد وأخريًا
واألسماء السبع والصفات الستة األوصاف يف الحال هو كما لالنفعاالت تام إحصاء يوجد
ألن للقدرة؛ أخرى وأحيانًا لإلرادة مظاهر القدماء جعلها فقد ذلك ومع والتسعني. التسعة
الوحي أصل يف اإلرادة أن والحقيقة قرينان. واإلرادة فالقدرة يشء.320 كل عىل قادر هللا
عىل ومظاهرها أسقطها اإلنسان ولكن هلل فعًال منها أكثر لإلنسان وفعل اسًما وليست فعل

فيه.321 عاجًزا وأصبح عليه العالم استعىص ما إذا فيه ذاته برؤية وريض هللا

ص١٥٥–١٦٩. ج٢، الفصل، 320
صيغة يف واحد اسم يوجد وال أفعال، كلها مرة، ١٤٧ الوحي أصل يف ومشتقاته اإلرادة لفظ ورد 321

يف مرات ٩ منها تستبعد فاعل. اسم أو فعل اسم أو صفة وليست فعل اإلرادة أن عىل يدل مما إرادة
ومرة األب. عن أو الضيف عن أو مرات) ٧) النفس عن املراودة املتبادلة، اإلرادة بمعنى «راود» صيغة
مرة ٣٠ منها لإلنسان، مرة ٨٨ واألكثر مرة ٥٠ حوايل فمنها األفعال ا أمَّ «رويًدا». يبطئ بمعنى واحدة
يتبع أو يبطئ أن أراد ملن سلبًا ا إمَّ والباقي مرض، قلوبهم يف والذين الشهوات يتبعون والذين للمنافقني
شكوًرا. عبًدا يكون أن أو اآلخرة يريد كان ملن إيجابًا العاجلة أو الدنيا ثواب يريد كان من أو الشهوات
يف: تشبيًها للجدار حتى أو الشيطان أو النساء أو لألزواج أو للنبي أو للمؤمنني أو لإلنسان والباقي

مجاًزا. وللطبيعة حقيقًة، لإلنسان بل هلل، الفعل فليس ﴾ يَنَْقضَّ أَْن يُِريُد ﴿ِجَداًرا
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األسامء ثالًثا:

مقدمة (1)

دائرة آخر وهي الصفات. ملبحث كملحق ولكن مستقل، كأصل باستمرار األسماء تظهر ال
نظرية آخر يف تظهر ما وغالبًا السبع.1 وصفاتها الستة الذات أوصاف بعد الذات حول
أقرب ألنها األفعال وقبل الصفات بعد تدخل أن إىل أقرب أنها مع واألفعال والصفات الذات
ما ومنها ذات، صفات هو ما فمنها بينهما، الطبيعية الرابطة هي أنها أو الفعل صفات إىل
قسمة استمرت وقد الصفات.2 أحكام أحد أنها عىل األسماء تظهر كما أفعال. صفات هو
إليها وأُضيفت الحارض العرص حتى الخامس القرن من وأفعال وصفات ذات إىل اإللهيات
أنها عىل وينص األسماء تظهر املتأخرة العقائد ويف السادس.3 القرن يف إحصاءً األسماء
واألفعال.4 والصفات الذات نظرية يف العقيل النسق عن وتخرج السمعيات، مع توقيفية
النقص ملظاهر نفي فاإلرادة الكمال، عن تعبري كليهما ألن اإلرادة بعد طبيعيٍّا األسماء وتأتي
املتأخرين، من أو املتقدمني من سواء كثريًا، القدماء بها يعتد لم الكماالت. مجموع واألسماء

القول ص١١٤–١٣٠). (األصول، وأوصافه هللا أسماء بيان يف الكتاب هذا أصول من الخامس األصل 1
األسماء يف واألفعال والصفات الذات بعد الرابع القسم ص١٤١–١٥٥). (اإلرشاد، هللا أسماء معاني يف

ص١٥٠). (املحصل،
ص٨٢-٨٣). (االقتصاد، وأبًدا أزًال عليه صادقة الصفات هذه من هلل املشتقة األسامي أن الرابع، الحكم 2

ص١٠٦). (املحصل، واألسماء واألفعال والصفات الذات يف النظر اإللهيات. الثالث: الركن 3
ص٢٥-٢٦. الحصون، ص٢٤٥–٢٤٧؛ ج٢، العضدية، 4



(٢) الثورة إىل العقيدة من

املوضوع إليهم انتقل حتى الصوفية عليها ركز حني يف التنزيه إلظهار فرصة كانت أنها مع
العملية الحياة يف ألثرها نظًرا قصوى أهمية هنا لها أعطيت القدماء عكس وعىل بأكمله.5
تعرف ما بقدر والكالم الحياة الجماهري تعرف ال إذ الصفات. من أكثر الجماهري سلوك عىل

امللك. مالك الويل الوهاب الرزاق الشكور القهار الخبري اللطيف
تفريع أنها عىل األوصاف يف ظهورها من أكثر الصفات يف إذن األسماء مسألة تظهر
العامة الصفات أحكام عليها فيطبق ذات، صفات وليس أفعال صفات أنها أو للصفات
األخرى بعضاملسائل أو والحدوث بالِقَدم أو والهوية، بالغريية أو والنفي باإلثبات الخاصة
واملجاز. والحقيقة والتنزيه، التشبيه الفعل، وصفات الذات صفات واملوصوف، الصفة مثل
بني التداخل هذا ويظهر وإثباتها. اإلنسانية والحرية واستقاللها الطبيعة فيها تظهر كما
بكرم كريًما (صفة)، بعلم عامًلا (وصف)، بِقَدم قديًما هللا فيكون واالسم والصفة الوصف
كنه عن يعرب فالوصف قائًما. واالسم والصفة الوصف بني الفرق يظل ذلك ومع (اسم).6
يكون وبالتايل األفعال، يف وتعيناته تحققاتها عن واالسم مظاهرها، عن والصفة الذات،
والصفات األوصاف بني التمايز هذا يمنع لم ولكن الوصف. إىل منه الصفة إىل أقرب االسم
مجموعها يصبح حتى اآلخر البعض بمقام منها البعض وقيام بينها التداخل من واألسماء
تحديد دون املشخص للذات واإلجالل التعظيم عواطف عن تعرب خالصة إنشائية عبارات
التأمالت يف أو الصوفية املناجاة يف الحال هو كما املختلفة معانيها بني وتمييز لأللفاظ
والجنازات املآتم يف التواشيح يف أو الدينية الصلوات يف أو الروحية العبادات يف أو الفلسفية
ثم عادية كلغة أوًَّال بدأت أسماء. إىل تحولت ثم كألفاظ أوًَّال بدأت فقد اإلذاعية. واألدعية
األسماء يف الصوفية أفاض وقد املسيح.7 ألقاب يف حدث كما اصطالحية لغة إىل تحولت
إحصاءها الكالم علماء حاول أن بعد هللا أسماء إحصاء يف املفرسون وكذلك والصفات

«املواقف». يف واإليجي «اإلرشاد» يف الجويني إال األسماء عىل القدماء من يركز لم 5
(االقتصاد، وأبًدا أزًال عليه صادقة الصفات هذه من هلل املشتقة األسامي أن الصفات أحكام ضمن من 6

وصفات الذات صفات بني تفرقة دون صفة عرشة خمس الكالبي سعيد ابن هللا عبد وعند ص٤٤).
ص١٨١). (النهاية، األفعال

وعلل وخاطر داٍع وال محرك وال إليها منه حاجة غري من مخرتعات من أنشأه فيما حكيم عادل، مثًال: 7

.Les Méthodes d’Exégèse الثاني) (الجزء الثانية رسالتنا انظر ص٣٤). (التمهيد، إيجادها إىل دعته
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األسماء ثالثًا:

أن دون بمعناها توحي التي األسماء بعض تظهر قد اآلن وإىل معني.8 حد عند والتوقف
قويت ما فإذا والكامل.9 الجميل مثل الحسنى هللا أسماء من اصطالحية ألفاظها تكون
فإنها عقائد، إىل ثم اصطالحات إىل واإلجالل التعظيم يف مبالغات من وتحولت األسماء
تدل أزلية أسماء وتصبح الذات إىل األقرب بالدائرتني أي وصفاتها الذات أوصاف تزاحم
قدوس، ملك، موجود، يشء، مثل: األسماء، إىل باإلضافة األوصاف إىل أقرب وهي الذات عىل
أول وباق وقديم فموجود متعاٍل، غني، آخر، أول، متني، واحد، حق، كبري، عظيم، عيل،
كان إذا فيما خالف وعليه األسماء، يف دخل السادس الوصف وواحد للذات، أوصاف ثالثة
األصل يف مشتقة األسماء أن مع صفة،10 كانت إذا فيما خالف عليها صفة واأللوهية اسًما.
فالقوي صفة. إىل يرد اسم كل لها. مزاحمة تكون أن قبل أزلية كمعاني الصفات من
الباقي، بمعنى واآلخر واألول العلم، بمعنى والشهيد واملحيص القادر، بمعنى واملقتدر
الكالم. بمعنى والذاكر والصادق واملوعد والوعد اإلرادة، بمعنى والصبور والحليم والودود
ألنها األسماء دون الصفات تُنَفى وقد مثلها.11 أزيل فهو أزلية صفة من مشتق اسم وكل

هللا.12 عىل تُطَلق تسميات مجرد

جليل، عظيم، عزيز، غني، مثل: منها، كل تحليل عىل التوقف دون عديدة صفات الكالم علماء يذكر 8

قولنا: من يمنع الفوطي عمرو بن هشام وكان ص٢٣٥-٢٣٦). ج١، (مقاالت، عاٍل قاهر، سيد، كبري،
ص٤٣). (اعتقادات، هللا عىل الوكيل اسم إطالق يجوز ال ألنه الوكيل»، ونعم هللا «حسبنا

ص٢٨). الخريدة، ص٨٨؛ (األصول، لذاته والجميل والخبري بالعظيم وصفه عىل وأجمعوا 9

ال��ع��ل��ي وال��رب وال��ق��دس وال��ظ��اه��ر وال��ول��ي وال��ج��م��ي��ل ال��ج��ل��ي��ل ف��ه��و

ص١٢٢-١٢٣. األصول، 10
فذلك به، قائم معنى من مشتق أسمائه من كان ما كل األزلية. صفاته عىل الدالة أسمائه بيان يف 11

والبصري والسميع والسامع والعالم والعليم والعالم واملقتدر والقدير والقادر كالحي أزلية له صفة املعنى
وكالمه وإرادته وعلمه وقدرته حياته عىل دالة األسماء هذه ألن واملخرب؛ والناهي واآلمر واملتكلم واملريد
وصف يمكن وال صفة وال اسم األزل يف هلل يكن لم املعتزلة وعند أزلية. له صفات وهذه وبرصه، وسمعه

ص١٢٣-١٢٤). (األصول، هذا من بأكثر املعدوم
عليه الحسنى األسماء تطلق أنها إال والفالسفة املعتزلة مثل الصفات تنفي الشيعة أن من بالرغم 12

ص٢٧٩). (املواقف،
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واملسمى والتسمية االسم (2)

واألسماء االسم واألسامي؟ األسماء بني الفرق وما واملسمى؟ والتسمية االسم بني الفرق ما
التعبريات إىل األقرب واألسامي التسمية من العقائدية واملصطلحات التحديد إىل أقرب
محدود االسم اشتقاقية. تكون التسمية أن حني يف فيه اشتقاق ال االسم واللفظية. اإلنشائية
ا أمَّ عامة.13 إنسانية ومبادئ قيم عن تعرب وحرة لها، نهاية ال التسمية أن حني يف مقنن
بالتسمية االسم عالقة تكون ثَمَّ وِمْن اسم. عليه ويُطَلق تسمية له الذي اليشء فهو ى امُلَسمَّ
هو واملسمى املعنى، هي والتسمية اللفظ، هو االسم باليشء. باملعنى اللفظ عالقة باملسمى
وأشياء. حقائق التسميات فإن مواضعات، مجرد والتسميات األسماء كانت وإذا اليشء.
واملسمى. االسم بني الربط عنرص هي ألنها الثالثي هذا يف عنرص أهم هي والتسمية
ما ملقدار تخضع مسميات عىل أسماء إلطالق شعورية عملية هي األمر واقع يف التسمية
التسمية اإلنساني. وموقفه الحية تجاربه عن تعبريها وملدى ألفاظ من اإلنسان يعرفه
وهو الواضع فعل التسمية له. مغاير االسم أن شك وال اليشء. ووضع االسم تخصيص
اليشء تعينات: ثالثة هناك تكون وبالتايل كذلك. االسم وليس التسمية بانتهاء منقض
والتسمية فعلها. والتسمية عليها، دال واالسم أشملها، األوىل والتسمية. واالسم، ى، امُلَسمَّ
هو بل اللفظ، إىل يرجع ال واالسم االسم، عىل الدال ى امُلَسمَّ لفظ إىل األشعرية عند ترجع

اللفظ.14 إىل منه الداللة إىل أقرب فاالسم التسمية. مدلول
فال نفسه ى امُلَسمَّ ا أمَّ البرش. أفعال من مًعا يجعلهما والتسمية االسم بني والتوحيد
فرق وال وتسميات، أسماء فهو ثَمَّ وِمْن والتسمية. االسم خالل من إال معرفته من لنا سبيل
التسمية، هي ى امُلَسمَّ أن أو عليه زيادًة األسماء وأن كنهه نعرف ال ى امُلَسمَّ إن يُقال أن بني

بل هللا أسماء ليست األسماء هذه أن وغريهما فورك وابن كالباقالني األشعرية من املتأخرون قال 13

باآليات بالتكذيب هلل ومعارضة إلحاد حزم ابن عند وهذا واحد. اسم إال هلل ليس وأن له، تسميات
ص١٣٥-١٣٦). ج٢، (الفصل، الرسول ومخالفة

ألفاظ دون الباري وجود واملسبح اْألَْعَىل﴾، َربَِّك اْسَم ﴿َسبِِّح مثل: نقلية، بأدلة ذلك األشاعرة يثبت 14

عبدة وأن َوآبَاُؤُكْم﴾. أَنْتُْم يْتُُموَها َسمَّ أَْسَماءً إِالَّ ُدونِِه ِمْن تَْعبُُدوَن ﴿َما َربَِّك﴾، اْسُم ﴿تَبَاَرَك الذاكرين:
راجع اسًما» وتسعني تسًعا هلل «إن حديث: يف والعدد التسميات. ال املسميات بل اللفظ عبدوا ما األصنام

التسميات. إىل
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األسماء ثالثًا:

االسم بني التوحيد ا أمَّ ورصاحة.15 موضوعية أكثر والثاني وحرًصا، حذًرا أكثر ل األوَّ أن إال
مضحية ى امُلَسمَّ لحساب املساواة عالقة تكون وبالتايل الصفات بِقَدم قول فهو واملسمى

االسم.16 بخلق
خلق من هو الذي واالسم هللا وهو ى امُلَسمَّ بني تميز ألنها تنزيًها أكثر التغاير وعالقة
يكون ال هللا حتى النطق.17 عند واللسان الفم عضالت تحرك أي التسمية، وكذلك اإلنسان،
وله إال اسم ال ألنه فيه معنى اعتبار غري من للذات علم اسم ألنه ى امُلَسمَّ عني فيه االسم

أو املعتزلة عند هوية عالقة هي هل باملسمى االسم عالقة يف النسق يف اضطرابًا هناك أن يبدو 15

والوصف والتسمية االسم بني املساواة إىل املعتزلة ذهبت فقد بالصفات. أسوًة األشاعرة عند تغاير عالقة
والواصفني. املسلمني أقوال والصفة االسم فإن اسم، وال صفة األزل يف للباري يكن لم لو وقالوا: والصفة
هي والوصف ى، امُلَسمَّ هو واالسم أسماء، واملفهوم تسمية القول األوىل حجتني: عىل ذلك يف ويعتمدون
الصفة تراد وقد التسمية، واملراد االسم يُراد قد الوصف. مدلول والصفة الواصف، قول الوصف الصفة،
بحجتني: األشاعرة ويرد اآللهة. بتعدد قوًال لكان ى امُلَسمَّ غري االسم كان لو والثانية املوصوف. واملراد
أن والثانية املعتزلة. بموقف اعرتاف وهو املسميات، عىل األسماء تطلق وقد التسمية باالسم يُراد قد األوىل
يبعد لم القديمة الصفات عىل دل وما متعددة. واألفعال األفعال هي فاألسماء فعل عىل دل قد اسم كل
األشاعرة وينقد أيًضا. التعدد عنها يبعد فال األحوال، وهي النفسية الصفات عىل دل وما التعدد. فيه
واألوصاف األسماء ألن صفة وال األزل يف اسم هلل يكون أال يوجب واملسمى االسم بني التوحيد بأن املعتزلة

ص١٤١-١٤٢). (اإلرشاد، هللا دون من املسميات يعبدون كانوا الكفار وأن وعبارات، تسميات
﴿َفاْعبُِد منها: نقلية أدل ويعطون واحد. أسمائه بجميع وهللا واحد، واملسمى االسم السنة أهل عند 16

حصول لكان ى امُلَسمَّ غري االسم كان فلو َواِحًدا﴾، إَِلًها ِليَْعبُُدوا إِالَّ أُِمُروا ﴿َوَما الدِّيَن﴾، َلُه ُمْخِلًصا هللاَ
طالق» وامرأته حر «عبده قال ولو االسم. يرد ولم ِبُقوٍَّة﴾، اْلِكتَاَب ُخِذ يَْحيَى ﴿يَا هلل، ال لالسم التوحيد
النكاح يصح امرأة تزوج ولو طالق. وال عتاق يقع ال ى امُلَسمَّ غري االسم كان ولو والطالق العتاق يقع
اليشء ذلك عني عىل يدل اليشء اسم االسم. عىل النكاح لوقع ى امُلَسمَّ غري االسم كان ولو ى، امُلَسمَّ عىل
بلغتهم لغة كل أهل أفعال من وهي التسميات، به أراد أنه اسًما» وتسعني تسعة هلل «إن حديث ومعنى

مسمياته. وتعدد الشخص وحدانية مثل واحد، وهللا واحد ى امُلَسمَّ ولكن مختلفة، وألفاظ عبارات يف
تسعة لكان واحًدا واملسمى االسم كان لو مخلوق. وهو هللا غري هللا اسم إن واملتقشفة املعتزلة قالت 17

(البحر، عليها هللا ذات لكانت النجاسة عىل هللا اسم كتب ولو الحرتاق، النار الرجل قال ولو إلًها. وتسعني
غري االسم أن إلثبات والعقلية النقلية الحجج ويفصل املعتزلة موقف حزم ابن ويشارك ص٣٤-٣٥).
﴿اْسُمُه َسِميٍّا﴾، َلُه تَْعَلُم ﴿َهْل َسِميٍّا﴾، َقبُْل ِمْن َلُه نَْجَعْل ﴿َلْم اْلُحْسنَى﴾، اْألَْسَماءُ ﴿َوهلِلِ مثل: ى امُلَسمَّ
أَِو هللاَ اْدُعوا ﴿ُقِل اْلُحْسنَى﴾، اْألَْسَماءُ ﴿َلُه قائمة: أعيان فاملسميات ُكلََّها﴾. اْألَْسَماءَ آَدَم ﴿وََعلََّم أَْحَمُد﴾،
أرسلت «إذا فمثل: الحديث ا أمَّ َعَليِْه﴾. ِهللا اْسُم يُذَْكِر َلْم ا ِممَّ تَأُْكلُوا ﴿َوَال تَْدُعوا﴾، َما أَيٍّا الرَّْحَمَن اْدُعوا
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الخالق أسماء تدل كما يشء عىل ويدل السامية.18 اللغات مجموع يف «هللا» حتى معنى،
املسميات. غري واألسماء والصفات19 األسماء بني فرق هناك غريه. إىل نسبته عىل والرازق
موصوف إىل أو لواقع حقيقي وصف إىل وتحويلها بذاتها األسماء تشخيص يمكن وال
للعلم. موضوًعا يكون وصف إىل يشري اسم كل أقوال. مجرد األسماء ألن الذات من مخلوق
ليست إنها بل علمي. وصف إىل يشري منها كل علمية، لغة كونها عن تزيد ال فاألسماء
ال فالفعل باألفعال.20 تقوم ذات وافرتاض لألوصاف تشخيص األفعال ألن ألفعال أوصاًفا
وتم املواضعة، عنرص دخل إذا العلم لغة من جزءًا األسماء وتصبح فاعل. من إال يكون
بناءً استعمالها يف يصيب أو الفرد يخطئ اجتماعية معاني لها وأصبحت عليها، االتفاق

االجتماعي.21 االتفاق هذا عىل

القياسواالشتقاق (3)

طريق عن إخراجها أمكن تسميات، أو شعورية عمليات عن تعبريًا األسماء كانت فإذا
أسماء وإضافة اشتقاقها يمكن كما توقيفية. أو رشعية أسماء تكون وال الشعوري القياس
تكون وبالتايل واإلجالل. التعظيم وهو القصد نفس عن تعبريًا األصلية األسماء عىل أخرى
لبعض الوحي استعمال من بالرغم إلهية، وليست وضعية نقلية، وليست عقلية األسماء
لم وإن كلغة متناٍه الوحي ألن نظًرا عنها ناٍه وغري لألسماء نهاية ال أنه مستدرًكا منها

وعبد هللا عبد هللا إىل األسماء «أحب بكنيتي»، تكنوا وال باسمي «تسموا فكل»، هللا اسم فذكرت كلبك
بالحلف أحد ينكث أن يجوز ال أنه اإلجماع ويف ومالك»، خالد وأكذبها والحارث همام وأصدقها الرحمن
كون فمثل العقلية الحجج ا أمَّ أيًضا. ذلك عىل شاهد والشعرية اللغوية والشواهد هللا. أسماء من باسم

ص١٠٣–١٠٧). ج٥، (الفصل، مشتقة غري األسماء وكون اإلنسان، اختيار من االسم
يشء كل ص١١٤-١١٥. األصول، ص٦٠–٦٤؛ اإلنصاف، ص١٤١–١٤٣؛ اإلرشاد، ص٣٣٣؛ املواقف، 18
أو تشبيه أي ضد بروي أو بالفارسية اليد سوى به القول فجائز صفات من بالفارسية العلماء ذكره

ص١٩). (البحر، بالفارسية ال بالعربية اليد يُقال أن يجوز ص١٨٧). (الفقه، كيفية
والجهمية. والزيدية املرجئة من وكثري والخوارج املعتزلة موقف هو هذا 19

ص١٩٠). ج٢، (مقاالت، العلوم يف الفوائد الختالف يرجع والصفات األسماء اختالف أن الجبائي يرى 20
ص١٥٩). ج١، (مقاالت، فيه الختالف ال واملقدور املعلوم الختالف والصفات األسماء وتختلف

ج٢، (مقاالت، نافيه تخطئة عىل األمة أجمعت ما لديه هللا فأسماء سليمان، بن عبَّاد رأي هو هذا 21

ص١٦٦).
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األسماء ثالثًا:

ال فلماذا النقل بعد األسماء عىل االستدالل يمكنه العقل كان وإذا كقصد.22 متناهيًا يكن
عىل األدلة أحد اإلجماع كان وإذا ممكنًا؟ ذاته يف االستدالل كان إذا النقل قبل عليها يستدل

اإلرشاد، ص٣٣٣؛ (املواقف، اسًما وتسعون تسعة توقيفية. باألسماء هللا تسمية السنة أهل عند 22

والسنة الكتاب من والدليل ص١٥٠). الدر، ص٢٤٥–٢٤٧؛ ج١، العضدية، ص١١؛ الجوهرة، ص١٤٣؛
واإلجماع:

ال��س��م��ع��ي��ة ف��اح��ف��ظ ال��ص��ف��ات ك��ذا ت��وق��ي��ف��ي��ة أس��م��ائ��ه م��ن واخ��ت��ي��ر
ن��ق��ص ف��ي��ه ظ��ه��ر وإن ف��ه��و ن��ص ف��ي��ه األس��م��اء م��ن وم��ا

بإجماع ا وإمَّ الصحيحة السنة أو بالقرآن ا إمَّ عليها التوقيف هللا أسماء مأخذ إن ص٤٦). (الوسيلة،
عىل إطالقه يجوز ما بيان ص٣٣٧). (الِفَرق، القياس طريق من عليه اسم إطالق يجوز وال عليه. األمة
(الفصل، بنص إال تجوز ال هللا تسمية ص٢٠٣). (األصول، العقل دون الرشع بطريقة األسماء من هللا
سمعية داللة لها تشهد أن يجب عليها، تدل ال العقول إذ السمع من تتلقى أن التسمية ص١٤٧). ج١،
أطلقناه وصفاته هللا أسماء من بإطالقه الرشع ورد ما ص٤٧). (اإلرشاد، تلقينًا هللا تسمية يجوز وال
فإن تحريم، وال بتحليل فيه نقض لم منع وال إذن فيه يرد لم وما منعناه، إطالقه من الرشع منع وما
حكًما مثبتني لكنا رشع غري من تحريم أو بتحليل قضينا ولو السمع. موارد من تتلقى الرشعية األحكام
لم وإن والعمل، يقتيض ما ولكن الرشع، به يقطع ما ورود اإلطالق جواز يف نشرتط ال ثم السمع. دون
تسمية يف بها التمسك يجوز وال العمل مقتضيات من الرشعية األقيسة أن غري كاف، فهو العلم يوجب
أو بالسنة أو بالقرآن ا إمَّ بالتوقيف تعرف هللا أسماء السنة أهل عند ص٤٣). (اإلرشاد، ووصفه الرب
اسم إطالق يجوز وال التوقيف من مأخوذة أنها السنة أهل قال ص٣٣٧). (الِفَرق، القياس دون باإلجماع
الكعبي (وتبعهم األمة إجماع أو الصحيحة والسنة الكتاب يف الرشع به ورد ما عىل بل القياس، جهة من
يوصف ال بأسماء موصوف هللا وأن اسًما، ملواله يضع ال العبد أن القياس من املنع عىل والدليل ذلك). يف
ص١٢٥-١٢٦). (األصول، شفيق وال رحيم ويُقال عتيق، وليس قديم ويُقال كريم. جواد مثل بمعناها
قول خالف األزلية أسمائه من ليس فعله من منها اشتق فما األسماء اشتقاق يجوز ال السنة أهل وعند
من خرج ما ص١٢١-١٢٢). (األصول، والرزق الخلق وجود قبل رازًقا خالًقا يزل لم بأنه الكرامية

به. هللا وصف يجوز ال واإلجماع، والسنة القرآن األقسام،

إي��اس ف��ي ال��ق��ي��اس م��ن ص��ار ب��ال��ق��ي��اس س��م��اه وم��ن

حسن أنه ظن أو بعقل اإلجماع أو وخرب بنص إال هللا تسمية يجوز ال ص١٢٠-١٢١). (األصول،
الحرب الداري أو الرحيم، عىل قياًسا الرقيق ي يَُسمِّ فال الشاهد عىل قياًسا أو تعريًفا استدالل أو ومدح
عىل بناءً العقل أو الكريم، عىل قياًسا والجواد السخي أو عليم، عىل قياًسا النبيل العارف الذكي الفهم
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أن صحيح فيه. لالستدالل عقل من به وما عليه يعتمد نص من به ما بقدر فهو التوقيف
الحقيقة يف األسماء ولكن النظرية، العقائد يف وليس العملية املسائل يف إال يتم ال القياس
واملبادئ القيم مجموع إىل وتشري واألفعال، والصفات الذات بني تربط والعمل، النظر بني
وكنيًة. اسًما ملواله العبد يضع أن من مانع وال السلوك. يف بها يسرتشد التي اإلنسانية
العبد فيه الذي االجتماعي الوضع عن تكشف أسماء األمر وصاحب والسيد املوىل لفظ بل
وشفيق وعتيق كريم جواد مثل غريها دون بأسماء هللا وصف ا أمَّ اللغة. تنشأ منه والذي
عن يعرب أن قبل تصور إىل املعنى تحويل إىل يحتاج واللفظ اللفظ، عىل سابق املعنى فإن
ولكن بعد. املعنى يف توجد ال قد التجريد من درجة يستلزم والتصور اللفظ. يف التصور
قبل من تحولت كما أسماء إىل املعاني ستتحول الصياغات وعىل التجريد عىل العقل بقدرة
يوضع أن دون اآلن مقبوًال املعنى يكون أن غرابة وال رشعية. وأسماء وصفات أوصاف إىل
وأذكار واألدعية املدائح يف الطبيب لفظ يظهر بل طبيبًا، يكون أن دون الشايف فهو اسم. له
والسائدة البيئة يف الشائعة واللغة الثقافة التخصصودرجة عىل األسماء تتوقف الصوفية.
قدر هلل تعظيًما األرواح روح أو عقل أو األفالك فلك هو الفيلسوف فعند الحضارة. يف
ي يَُسمِّ اإلنسان وكأن الغني، الغني وعند امللك امللك وعند املالك املالك عند أنها كما تصوره.
ي يَُسمِّ وهنا الغنى، الفقري وعند امللك، اململوك وعند املالك، املحروم عند وهو لديه. ما أغىل

الحليم، عىل قياًسا الصبار الصبور الصابر املتأني املحتمل أو العظيم، عىل بناءً الضخم الفخم أو الحكيم،
أو عزيز، عىل بناءً الرئيس أو الواسع، عىل بناءً العريض الرحب أو قريب، عىل بناءً املجاور الداني أو
اآلخر، عىل بناءً والخاتم الثاني أو القهار، عىل بناءً الظافر أو وشكور، شاكر عىل بناءً الحماد الحامد
بناءً واملستطيع املطيق أو الكبري، عىل بناءً واملتقدم الرئيس أو الظاهر، عىل بناءً والداري العارف أي
الزاهي املتجرب أو البصري، عىل بناءً املعاين أو العايل، عىل بناءً والسامي والرفيع العايل أو القدير، عىل
الرب، عىل بناءً الواصل الزاكي أو املتكرب، عىل بناءً املتنحي املتعاظم املستكرب أو الجبار، عىل بناءً التياه
عىل بناءً الوايل الصديق أو الِغنى، عىل قياًسا والوافر املورس أو املتعال، عىل قياًسا املرتقي املتعظم أو
واملتحرك قطًعا روًحا له وأن القوي، عىل قياًسا الباطش الشديد الجليد الشجاع املنجد الجلد أو الوايل،
الرشيف وأنه البصري، السميع عىل قياًسا الذواق الشمام وأنه نفس، له وأن حي، أنه عىل قياًسا الحساس
الوديد الحبيب املحب الوارد أو الحميد، عىل قياًسا املمدوح ملحمود الحمد وأنه املجيد، عىل قياًسا املاجد
عىل بناءً الخفيف أو الحق، عىل بناءً الثابت الصحيح أو الصمد، عىل بناء الصمت أو الودود، عىل بناءً
البادي الالئح البني والواضح وكيًدا، مكًرا له ألن وخدائَع وتخيًُّال ا حسٍّ أو ومكًرا دهاءًا له وأن اللطيف،
والسلطان الباطن، عىل بناءً واملتغيب والغائب والخفي املؤمن، عىل بناءً املصدق واملسلم املتني، عىل قياًسا

ص١٤٥-١٤٦). ج٢، (الفصل، الجميل عىل قياًسا الحسن الصبيح أو واملليك، امللك عىل بناءً
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األسماء ثالثًا:

بأسماء اإلنسان تسمية يجوز ال كان وإذا يتمناه.23 ما بأقىص لديه ما أغىل أيًضا اإلنسان
الواقع، يف وليس بالتمني إال يتغري ال اإلنساني فاملوقف فيها. التبادل يتم ال املواقف فألن هللا
اشتقاق يمكن ال أنه صحيح غريه. يف مغرتبًا ذاته، غري إال يكون ال الديني املوقف يف اإلنسان
ال َربُُّهْم﴾ ﴿َوَسَقاُهْم فمثًال: اسم، إىل فعل كل تحويل يمكن فال الذات أفعال كل من أسماء
ِمنُْهْم﴾ هللاُ ﴿َسِخَر أو مستهزئ، هللا أن تعني ِبِهْم﴾ يَْستَْهِزئُ ﴿هللاُ أو ساق هللا أن تعني
يَُصلُّوَن َوَمَالِئَكتَُه هللاَ ﴿إِنَّ أو: غضبان، هللا فيُقال َعَليِْهْم﴾ هللاُ ﴿وََغِضَب أو ساخر، هللا يُقال
ال األسماء ألن وذلك مرِهق، هللا فيُقال َصُعوًدا﴾ ﴿َسأُْرِهُقُه أو ، مصلٍّ هللا فيقال ﴾ النَِّبيِّ َعَىل
املدائح يف األسماء هذه تُقال كما للمؤله. االجتماعي النفيس الوضع من بل النقل من تأتي
من عالية درجة نال إذا إال اسم إىل فعل كل يتحول وال واألوراد. األذكار ويف والتعازي
بأسماء أحد تسمية يستحيل كما وانفعال. فعل من وأكثر وتصور معنى فاالسم التجريد،
الجالل وذي امللك ومالك واملميت واملحيي والقدوسوالرزاق والخالق والرحمن اإلله مثل هللا
تقتيض فاألسماء االختصاص. ويتأكد الرشكة تمنع حتى هللا لغري تليق ال ألنها واإلكرام؛
وال مثاله، واقعه ي يَُسمِّ ال فاإلنسان هللا.24 لغري التسمية يف لها البرش استعمال يف االحرتام
واملثال، الواقع بني الفصل هذا عىل أساًسا يقوم الديني فاالغرتاب خياله. حقيقته ي يَُسمِّ
وضع ألن مواضعات؛ كله األمر دام ما األسماء قلب يستحيل كذلك والوهم. الحقيقة بني

االسم وتغيري هللا أسماء احرتام باب األفالك. بملك التسمي عن النهي نحو القضاة بقايض التسمي باب 23
اتفقوا حزم: ابن قال ذلك. ألجل االسم وتغيري معناه يقصد لم ولو وصفاته هللا أسماء احرتام ذلك. ألجل
الحسنى. األسماء إثبات التسمية، يف رشك الكعبة، وعبد عمر، كعبد هللا لغري معبد اسم كل تحريم عىل
العبد يقول ال وأمتي. عبدي اإلنسان يقول ال هلل. تصلح ال غري هللا عىل السالم يُقال ال بها. بدعائه األمر
وكان ص١٤٩–١٥١). (الكتاب، األلفاظ يف حتى التوحيد حقيقة هو وهذا ربك. أطعم له يُقال وال ربي
دلَّ إذ بذلك. يسمَّ لم وإن عالم تسميته فواجب عالم الباري أن عىل دل إذا العقل إن يقول: الجبائي
وخالفه له. التلقيب عىل تكون أن يجوز ال الباري أسماء وأن األسماء سائر يف وكذلك املعنى عىل العقل
بذلك. نفسه ي يَُسمِّ أن إال معناه صحة عىل العقل يدل باسم هللا ي نَُسمِّ أن يجوز ال بأنه البغداديون
وعاقل فاهم. القول وكذلك عارًفا، نسميه وال به نفسه سمى ألنه عامًلا وتسميته عارف عالم فمعنى
ال الصالحي وعند قديم. وكذلك يغتاظ يُقال وال يغتاظ يغضب منى وكذلك به نسميه وال وعالم معناه
نفسه ي يُسمِّ أن ويجوز اليوم. عليه هي ما عىل واللغة وإنسانًا ميتًا جاهًال نفسه هللا ي يُسمِّ أن يجوز

ص١٨٥-١٨٦). ج٢، (مقاالت، الناس وأبي األسماء بهذه التلقيب طريقة عىل
ص١٢٨. األصول، 24
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

ي يَُسمِّ أن يجوز ال والجماعات. لألفراد النفيسواالجتماعي الواقع يفرضها رضورة األسماء
تخضع ال فاللغة عامًلا. تسميته من بدًال جاهًال عقًال اإلنسان يسميه أو رشًعا نفسه هللا
استعمال تغري إذا إال الضد إىل الضد من القلب حد الحد، هذا إىل معانيه يف تبديل أو لتغيري
أو فردية بإرادة وليس األجيال وتوايل العصور واختالف املجتمع تطور عىل بناءً األلفاظ
فاهلل والصفات. األوصاف عىل قياًسا االسم من جزء املضاد االسم نفي إن بل جماعية.
وليس قادر جاهًال، وليس عالم فانيًا، وليس باٍق حادثًا، وليس قديم عدًما، وليس موجود

اللغة؟25 قلب طريق عن ضده إىل االسم يتحول فكيف إلخ، … ميِّتًا وليس حي عجًزا،
التعظيم وهو القصد نفس عن تعرب لغوية أسماء وإضافة األسماء اشتقاق تجز لذلك
عليها يدل أو النقل يف مذكورة ا إمَّ األسماء هذه التعايل. وهو االتجاه نفس ويف واإلجالل
سد أجل من اإلنسان بها يقوم شعورية عمليات عن تعرب األمر حقيقة يف وهي العقل،
وبالحلم العقل، طريق عن ال واالنفعاالت العواطف طريق عن الواقع مع وتكيفه حاجاته
عمليات وصف ويمكن وبالجهد. وبالتحقيق الواقع ويف بالفعل ال والوهم والتمني والخيال
بصفات واقع وجود األوىل خطوات: ثالث يف اسم أو صفة كل يف تحدث التي الشعور
الحياة يف الواقع هذا تغيري عن اإلنسان عجز الثانية البرشية، للطبيعة مضادة معينة
وتشخيصه تحقيقه عن اإلنسان عجز ما بتأليه العجز هذا عن التعويض الثالثة العملية،
إىل النظر ويتحول نظر، إىل العمل يتحول ثَمَّ وِمْن فعل. يف بتشخيصه االكتفاء أو ذات يف
التأمل ويصبح خالص، صويف موقف إىل النظر يتحول أو له منحرف كتحقيق تشخيص
ضعف لقدمائنا املعارصون القدماء قال ما عىل فالفعل الفعل، عن عجًزا الحالة هذه يف
طريق عن استخراجها فيمكن شعورية عمليات عن تعبريًا األسماء كانت إذا التأمل. يف
ألداء االجتماعي النفيس املوقف نفس عن األلفاظ بشتى التعبري أي الشعوري، القياس

نفسه ي يَُسمِّ أن يجوز وال اللغة، هللا يقلب أن يجوز ال عبَّاد: قال آخرون. ومنعه قوم ذلك ز جوَّ 25

األشياء، يدري وأنه عارف أنه عالم هللا إن القول معنى أن يقول فكان الجبائي ا أمَّ األسماء. هذه بغري
ألن مستبينًا؛ وال مستبًرصا وال موقنًا وال فقيًها وال فهًما يسميه ال وكان وداريًا، عارًفا يسميه وكان
أحسست القائل: قول وكذلك عامًلا. به اإلنسان يكن لم أن وبعد باليشء، العلم استدراك هو والفقه الفهم
هو إنما العقل ومعنى الشك، بعد باليشء العلم هو واليقني هذا. معناه به، وشعرت له وفطنت باليشء
يكون أن يجز لم فلما قال: هذا. من عقًال علمه سمى وإنما البعري عقال من مأخوذ وهو عنده املنع
هو والتحقق واالستبصار عاقل. معنى عنده عالم معنى وليس عاقًال يكون أن يجز لم ممنوًعا الباري

ص١٨٦-١٨٧). ج٢، (مقاالت، الشك بعد العلم
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األسماء ثالثًا:

يوجد ال أنه والحقيقة القدماء.26 قال كما األلفاظ يف مشاحة وال الشعورية، الوظيفة نفس
من الديني املوقف عن التعبري عىل قدرة أكثر ألفاظ هناك بل رشعي، ال وآخر رشعي لفظ
للحكماء.27 املرهفة للحساسيات أو املتكلمني ألذهان أو املتدين إلحساسات طبًقا غريها
يُقال وال رحيم مثًال له فيُقال بالتنزيه، املرهف اإلحساس عىل الشعوري القياس يقوم
حساسية وهي لأللفاظ، بالنسبة الحساسية يف والفرق واحد، املعنى أن والحقيقة شفيق.
أم بالتوقيف تُعَرف األسماء أو الصفات هل سؤال: عىل إجابًة ثَمَّ وِمْن خالصة. شعرية
من وال هذا من تأِت لم الصفات أن فالحقيقة العقل؟ أم النقل مصدرها هل بالقياس؟
يخرب لم فالنقل اإلطالق. حد إىل دفعها ثم بصفاته اإلنسان شعور هي بل أساًسا، ذاك
قبل هللا تسمية يجوز وبالتايل برشية. تجربة إال يحلل لم والعقل اإلنسان بناء عن إال
وملاذا واإلجالل. التعظيم يف شعورية وظيفة األمر دام ما فقط بالعقل السمع يأتي أن
مجاز، األسماء فكل التسمية. يف املجاز يتدخل لذلك آخر؟28 فعل دون فعل عن التوقف

الكتاب يف مذكورة غري أسماء هللا عىل البرصية املعتزلة تطلق إذ عام. بوجه املعتزلة موقف هو وهذا 26

يجوز إنه الجبائي قال حتى بالقياس هللا أسماء معرفة تجوز فعندهم القياس. عليها دلَّ إذ والسنة،
وزعم ص٣٣٧). (الِفَرق، الحبل فيهن خلق إذا للنساء ومحبًال مراده، أعطاه إذا لعبده مطيًعا هللا تسمية
قال ص١١٥-١١٦). (األصول، والقياس االصطالح من مأخوذة هللا أسماء أن القدرية من البرصيون
ص١٨٣). (الِفَرق، فعله فعل كل من له اسم اشتقاق وأجاز القياس، عىل جارية هللا أسماء إن الجبائي
معتمًدا رشعي ألنه االسم لفظ يقبل أنه إال رشعي غري ألنه الصفة لفظ حزم ابن رفض من بالرغم 27

اْدُعوا ﴿ُقِل أَْسَماِئِه﴾، ِيف يُْلِحُدوَن الَِّذيَن َوذَُروا ِبَها َفاْدُعوُه اْلُحْسنَى اْألَْسَماءُ ﴿َوهلِلِ مثل: نقلية حجج عىل
اْلُقدُّوُس اْلَمِلُك ُهَو إِالَّ إَِلَه َال الَِّذي هللاُ ﴿ُهَو اْلُحْسنَى﴾، اْألَْسَماءُ َفَلُه تَْدُعوا َما أَيٍّا الرَّْحَمَن اْدُعوا أَِو هللاَ
ُر اْلُمَصوِّ اْلبَاِرئُ اْلَخاِلُق هللاُ ُهَو * ُكوَن يُْرشِ ا َعمَّ ِهللا ُسبَْحاَن ُ اْلُمتََكربِّ اْلَجبَّاُر اْلَعِزيُز اْلُمَهيِْمُن اْلُمْؤِمُن َالُم السَّ
دخل أحصاها من واحًدا، إال مائة اسًما، وتسعني تسعة هلل «إن حديث: وكذلك اْلُحْسنَى﴾. اْألَْسَماءُ َلُه
وليست صفات، وال أوصاف ال صفًة وال وصًفا ليست الحسنى هللا وأسماء الوتر»، يحب وتر «إنه الجنة»،
واملسميات األسماء حزم ابن يدخل لذلك ص١٣٥-١٣٦). ج٢، (الفصل، لنفسه هللا اشتقها بل مشتقة
األسماء ارتباط عىل ويدل ص٩٨–١٠٧). ج١، (الفصل، والتكميالت الدقيقات من أي اللطائف باب يف
جواًدا يكون أن البعض أنكر فمثًال األسماء. بعض حول املتكلمني اختالف والفكرية الدينية بالحساسية
توقيفيٍّا ليس ألنه ذلك حزم ابن ويحرم ص١٥٠). (الدر، اآلخر البعض عند غلط وهو هللا أسماء من
أو عليه الطبيب لفظ إطالق يجوز ال كما ص١٥٧-١٥٨). ج٢، (الفصل، والفضل الحاجة رعن ويعب

ص١٥١). (الدر، اآلخر البعض عند ذلك ويجوز الفقيه أو الغيور
لم وإن عليه أفعاله بظهور عالم أنه عىل استدل من عامًلا الباري ى يَُسمَّ أن يجوز هل املعتزلة اختلف 28
حيٍّا قادًرا عامًلا هللا ى يَُسمَّ أن جائز (أ) مقالتني: عىل ال أم االسم بهذا يسميه بأن قبل من السمع يثبته

469



(٢) الثورة إىل العقيدة من

عىل الغائب لقياس طبًقا مجاًزا هللا عىل وتُطَلق الحقيقة عىل اإلنسان يف تُقال أنها أي
نور مثل التشبيهية والعبارات وعادل حاكم مثل العقلية األسماء ذلك يف وتدخل الشاهد.
التي املشجب هي وأوصافه، وصفاته بل هللا، أسماء أن والحقيقة واألرض.29 السموات

ى يَُسمَّ أن يجوز ال (ب) رسول. به يأِت لم وإن باهلل يليق أنه ذلك معنى عىل استدل من بصريًا، سميًعا
ص٢٤٩). ج١، (مقاالت، بتسمية رسول يأتيه أن إال معناها عىل العقل دله من األسماء بهذه هللا

التي النعمة شكر الحقيقة يف الشكور ألن املجاز جهة عىل شكور بأنه هلل الوصف الجبائي عند 29

شكًرا طاعتهم عىل إياهم مجازاته جعل طاعتهم عىل للمطيعني مجازيًا كان فلما الشكر. عىل للمشكور
ألن الشكر هو عنده الحمد وليس املنعم بنعمة االعرتاف هو الحقيقة يف الشكر كان إذ التوسع. عىل
نعمه. عىل محمود أنه ذلك ومعنى حميد، بأنه الباري ويوصف الكفر. ضد والشكر الذم، ضد الحمد
بما هللا ى يَُسمَّ ال وكان بالصالح. صلح من الصالح وإنما صالح له يقل لم الصالح الباري فعل وإذا
يرشف أو بها يفضل أن األفضال عن مستغن وهو غريه، بذلك يفضل إنما ألنه فاضًال الفضل من فعل
لألشياء مشاهد الباري أن الجبائي وقال عليه. بها هللا تفضل من باألفضال ويفضل يرشف وإنما بها
هو لليشء ِمنَّا املشاهد ألن التوسع عىل مشاهد أنه والسمع الرؤية معنى فمن وسامع. لها راء أنه بمعنى
ومعنى توسًعا وأعمالهم العباد عىل مطلع بأنه الباري يصف وكان ِمنَّا. الغائب دون ويسمعه يراه الذي
عليه تجوز وال واملضار املنافع إليه تصل ال أنه غني بأنه هلل والوصف وأعمالهم. بهم عالم أنه ذلك
ومعنى توسًعا، واألرض السموات نور والباري غريه. إىل يحتاج وال والغموم اآلالم وال والرسور اللذات
أن يجوز ال وأنه والضياء، بالنور يهتدون كما يهتدون به وأنهم واألرض، السموات أهل هادي أنه ذلك
لكانت جنسها من هو وليس بذلك سمينا لو ألنَّا األنوار جنس من يكن لم إذ الحقيقة عىل نوًرا نسميه
ذلك جاز ولو واللغة. املعقول جهة من االسم وال االسم معنى يستحق ال كان إذ تلقينا بذلك التسمية
من معانيها وال األسماء لهذه ا مستحقٍّ يكن لم وإن إنسان، وبأنه ومحدث جسم بأنه ى يَُسمَّ أن لجاز
نور يقول: النجار الحسني (وكان التلقيب جهة عىل ى يَُسمَّ أن يجز لم ذلك يجز لم فلما اللغة. جهة
وصف معنى إن أيًضا يقول الجبائي وكان واألرض). السموات أهل هادي بمعنى واألرض السموات
إنما الحق هو هللا بأن القول وكذلك قبله من تنال إنما السالمة الذي املسلم أن السالم بأنه نفسه هللا
املميت املحيي الباقي أنه الحق» هو هللا «إن بقوله: يعني أن يجوز وقد الحق. هو هللا عبادة أن أراد
له والوصف عقابًا. وال ثوابًا ألحد يملك وال ويذهب يبطل أي الباطل، دونه من يدعون ما وأن املعاقب،
األشياء. عىل األمني أنه املهيمن معنى وأن حق بغري منهم أحًدا يأخذ أن من العباد آمن أنه مؤمن بأنه
من غالب بأن هلل والوصف لينة. تعني سخاوية أرض ألن سخي بأنه يصفه وال جواد بأنه يصفه وكان
من وراحم املظلوم. حق الظالم من يطلب أي الفعل صفات من وطالب مقتدر، قاهر أي الذات صفات
منعم تعني ولطيف الحذر. معناه ألن عباده عىل باإلشفاق يوصف وال ومحسن، ناظر أي الفعل صفات
وهو وإلتمامها. إلصالحها احتيال األمور يف الرفق ألن رفيق بأنه يوَصف وال والصنع. التدبري لطيف أو
املرئي. نحو وتقليبها العني تحديق هو النظر ألن الرؤية بمعنى وليس عليهم منعم بمعنى لعباده ناظر
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األسماء ثالثًا:

مستضعف، أو القوة يريد لشعب القوي فهو سلبًا، أم إيجابًا تاريخها البرشية عليه تعلق
يرعى اجتماعي نظام يف العادل وهو جاهل، أو العلم عىل حياته تقوم ملجتمع عالم وهو
كل وعىل العصور لكل مفتوحة األسماء تصبح املعنى وبهذا الظلم. عىل يقوم أو العدل
وما منها تحقق ما ومصالحهم، الناس لحاجات طبًقا االجتماعية الطبقات ولكل األجيال
التقدم وهو التحرر، إىل حاجتنا عن تعبريًا الحرية هو أسمائه من فاهلل بعد. يتحقق لم
عن يعرب لفظ كل دام ما والعدالة، واملساواة والتاريخ والوحدة واإلنسان والطبيعة والعقل
اغرتاب أي للعالم، الديني املوقف عن تكشف إنما القديمة األسماء لجيلنا. دفينة حاجة
تقيضعىل لصفة وتحركه واقعه عليه ويفرضها جيلنا يحتاجها التي األسماء إنما اإلنسان.
إىل العود بعد والتأليه واإلجالل التعظيم لعواطف مكان يعد لم القديم. الديني االغرتاب
إثباتًا إال غريه يف الفناء دون عليه والبقاء فيه والعمل به واالعرتاف فيه والدخول العالم

األسماء.30 عنها تعرب التي املبادئ ملوضوعية وتحقيًقا

األسماء تصنيف (4)

واملعنى الشعوري والقياس اللغوي االشتقاق حيث من لها نهاية ال األسماء كانت إذا
النقل.31 عىل اعتماًدا اسًما وتسعني بتسعة القدماء عند تحددت ذلك مع فإنها املجازي،

األمر يف النظر أو باالستماع يوصف وال اإلصغاء. بل وإدراكه له السمع غري للصوت االستماع وكذلك
بالغفران ووصفه الفالسفة). عكس (عىل هللا عىل الفكر يجوز وال الفكر، وهو وبطالنه صحته عىل ليقف
رأس يسرت ألنه كذلك ي سمِّ واملغفر يفضحهم. وال العقاب عنهم ويحط عباده عىل يسرت وأنه غفور أنه

الحرب. يف ووجهه اإلنسان
الوطنية»، الثقافة يف ج١، ١٩٥٢–١٩٨١م، مرص يف والثورة «الدين يف والتنوير» «نحن مقالنا: انظر 30

فلسفية». «دراسات يف املستقبيل» الثقايف لدوره والتخطيط اإلسالمي «الفكر وأيًضا:
ص١٥٩، (الِفَرق، اسًما وتسعني تسعة هلل بأن جاءت الصحيحة السنة أن السنة أهل عند 31

يف واألسماء أَْسَماِئِه﴾، ِيف يُْلِحُدوَن الَِّذيَن َوذَُروا ِبَها َفاْدُعوُه اْلُحْسنَى اْألَْسَماءُ ﴿َوهلِلِ ص٣٣٧-٣٣٨).
تسعة العدد تربير البغدادي ويحاول ص١٢٠-١٢١). (األصول، األمة عليها أجمعت والسنة القرآن
أجناس (أربعة األعداد ألن العدد؛ منتهى ألنها مائة يف الكمال كان وإنما كاآلتي: مائة والعدد وتسعني
األلوف وألوف األلوف ومئات األلوف عرشات تتبعها ألنها آحاد ابتداء ألفون ثم وألوف ومئون وعرشات
تكرير ال ومئات وعرشات آحاد املائة إىل الواحد من التكرير عىل هكذا ثم عرشاته يتبعه ثالث ابتداء
ثاٍن ابتداء األلوف ثم ومئون وعرشات آحاد أنواع ثالثة مائة) العدد كمال أن بهذا وبأن أجناسها، يف
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

البرشية وحاجات متناهية ال هللا كماالت كانت وإذا أكثر؟ أو أقل تكون ال ملاذا عقًال ولكن
الرقم هل داللة؟ له الفردي الرقم وهل الرقم؟ بهذا تحديدها يمكن فكيف متناهية، ال أيًضا
٣ × ٣٣ أو ،٩ = ٣ × ٣ نفسه يف مرضوبًا ،٣ الرقم فرًدا، يكون أن مثًال رقمية داللة له ٩٩
األعظم االسم هو املائة واالسم اسم، مائة إنها قيل وقد بواحد؟ املائة قبل يكون أو ،٩٩ =
الرس مقابل يف وتسعون تسعة منها العباد وعند به، هللا أكرمه من إال عليه يطلع ال مكتوم
جوانب أحد للعدد الرقمية فالداللة هناك، أرسار ال أنه والحقيقة أحد؟ عليه يطَّلع ال الذي

القدماء. عند املجاورة والحضارات الثقافية البيئات يف القديم الديني الفكر
أن ا إمَّ فاالسم التصنيف. مقاييس أحد التعريف لقواعد طبًقا االسم تعريف يعطي وقد
عنهما. يرتكب ما عىل أو املاهية عن خارج أمر عىل أو املاهية من جزء عىل أو املاهية عىل يدل
وبالتايل عنهما. يرتكب ما أو سلبية أو إضافية أو حقيقية صفة يكون أن ا إمَّ والخارج
للبرش، معلومة غري هللا ماهية كانت ملا اسم؟ هللا ملاهية يكون أن يجوز هل السؤال يكون
ال هللا ألن محال فذلك املاهية جزء عىل الدال االسم ا أمَّ اسم. لها يكون أن يجوز ال فإنه
فال متناهية غري ومركبة بسيطة كانت وملا جائزة. فهي والسلوب اإلضافات ا أمَّ فيه. تركيب
والوصف املستمرة. الشعور لعمليات طبًقا متباينة لها نهاية ال أسماء وجود يجوز أن جرم
ا وأمَّ كالقدوس. سلبيٍّا أو العالم بمعنى إضافيٍّا أو العلم مثل حقيقيٍّا يكون قد الخارجي
مركبة.32 أخرى أقسام منها ترتكب وقد البسيطة األقسام هي هذه فجائز. الفعل من املأخوذ
أو الذات آثار من مشتقة األسماء كانت لذلك السلوب. أو اإلضافة مقياس إال إذن يوجد ال
والصانع واملبدأ كالعلة إضافية أسماء األوىل املخلوقات: سائر عن تقدسه حيث من الذات
يف عقلية مباحث إجراء ويمكن والواجب. والعاقل والعقل كالواحد سلبية أسماء والثانية
والثانية التشبيه، طريق هو بالعالم هللا صلة عن تعرب األوىل ليسترشعية. ألنها األسماء هذه
إىل الصفات مثل أيًضا األسماء تنقسم وقد التنزيه. طريق أي النقص، هللاصفات عن تنفي
تفرقة وهي خالق)،33 (رزاق، فعل وأسماء قادر)، (عالم، معنى وأسماء (هللا)، ذات أسماء

الوتر»، يحب وتر هللا «إن الزوج من أفضل والفرد وفرد، زوج نوعان العدد ومئوها. عرشاتها يتبعها
(األصول، أسمائه من عدًدا األفراد بأكمل عباده عىل هللا أنعم وتسعون تسعة وآخرها واحد األفراد وأول

ص١٢٠-١٢١).
ص٣٣٣-٣٣٤. املواقف، ص١٥٠؛ املحصل، 32

ص١١٤-١١٥. األصول، ص٦٠-٦١؛ اإلنصاف، ص١٤١–١٤٣؛ اإلرشاد، ص٣٣٣؛ املواقف، 33
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فعل، وصفات ذات صفات إىل الصفات قسمة من ومستعارة والصفات األسماء بني تخلط
أنها بمعنى ذاتية والثانية املشخص، بالذات ومرتبطة رصيح تشبيه كل من خالية األوىل
بعض رصاحًة.34 أكثر تشبيه وبها األوىل الصفات وتحقيق األثر إلحداث العالم نحو تتجه
الثالث: للدوائر طبًقا فعل صفات وبعضها معنى صفات وبعضها ذات صفات إذن األسماء
ال التي الذات أوصاف أي وِغنى، وذات وموجود يشء بأنه كوصفه لذاته يستحق ما (أ)
كالعالم به قام ملعنى يستحق ما (ب) العالم. مظاهر أو عالقات أو أفعال عن تكشف
يستحقه ما (ج) املعنى. صفات وهي واملريد، واملتكلم والبصري والسميع والحي والقادر
من اتساًعا أكثر األفعال أسماء أن وواضح ذلك. ونحو والغافر كالخالق أفعاله من لفعل
عن للتعبري أكرب الفرصة تعطي وبالتايل وأوسع أشمل ألنها املعنى وأسماء الذات أسماء
ضد واستعمالها األسماء لهذه الوظيفي االستخدام رؤية يمكن وبالتايل العرص. حاجات
خلق يف والثنوية القدرية مثل لعقائدها مخالف عقائدي بمضمون وملئها املعارضة، فرق
القدرية ووضع االستحقاق، قانون يف ثالثًا والقدرية واألصلح، الصالح يف والقدرية األفعال،
عقائد حصار يسهل حتى الخارجية املعارضة املجوسأي مع العلنية الداخلية املعارضة أي
أن عىل يدل مما واحد، آٍن يف فعل وصفات ذات كصفات األسماء بعض تقع وقد املعارضة.

يبسط الباسط، (٣) خالق. الباري، (٢) بعباده. بره الرب، (١) أفعاله: عىل أسمائه من دل ما بيان يف 34

الباعث، (٤) كروية. األرض أن املنجمني من زعم من خالف بساًطا األرض يَت ُسمِّ لذلك يشاء، ملن الرزق
﴿إِنَّ الرسل. هللا يجمع يوم الجامع، (٦) للتوبة. العباد املوفق التواب، (٥) واألموات. الرسل بعث
أسفل. إىل الكفرة يخفض الخافض، (٧) ِعَظاَمُه﴾. نَْجَمَع أَلَّْن اْإلِنَْساُن ﴿أَيَْحَسُب َوُقرْآنَُه﴾، َجْمَعُه َعَليْنَا
والثنوية القدرية قول خالف وكالهما ق، الخالَّ (١٠) الخالق. (٩) أعىل. إىل أولياءه يرفع الرافع، (٨)
لليشء، املصلح أو للمخلوقات املالك الرب، (١٢) النَّاَس﴾. ِهللا َدْفُع ﴿َوَلْوَال الدافع، (١١) هللا. غري بخالق
اإلرزاق أن يفيدان وكالهما الرزاق، (١٤) الرازق. (١٣) القدرية. تقول ما غري عىل صالح كل خالق وهللا
الضار. (١٧) عباده. من يشاء من ذنوب سرت يعنيان وكالهما الستار، (١٦) الساتر. (١٥) هللا. عند من
يغفر ال أنه القدرية تقول ما غري عىل يشاء ملن الرشك دون ملا غفرانه عىل دليل وكالهما النافع، (١٨)
الغالب، (٢١) القاهر. (٢٠) الخالق. الفاطر، (١٩) له. كبرية ال من يعذب أن يجوز وال الكبرية لصاحب
أرزاق ضمانه الكفيل، (٢٢) السماء. يف تحصن حتى اإلله غلب الشيطان أن املجوس قول يبطالن وكالهما
املبدئ. (٢٩) املبني. (٢٨) املجيب. (٢٧) الغيث. (٢٦) املذل. (٢٥) املعز. (٢٤) الصبور. (٢٣) العباد.
املغني. (٣٦) املقسط. (٣٥) املؤخر. (٣٤) املقدم. (٣٣) املميت. (٣٢) الحي. (٣١) املعيد. (٣٠)
فناء بعد بقاؤه الوارث، (٤٠) مخصوصة. أفعال وكلها الهادي. (٣٩) الوهاب. (٣٨) املنتقم. (٣٧)

ص١٢٤–١٢٦). (األصول، األعداء عىل لألولياء نرصته النصري. (٤١) الخلق.

473



(٢) الثورة إىل العقيدة من

هذا أليس فعل؟ اسم من فاعل اسم اشتقاق يجوز وهل التخوم.35 محكم ليس التصنيف
علميٍّا تفكريًا هذا أليس جيلنا؟ منه يعاني ما وهو الفعل جوهرية عىل وقضاءً تشخيًصا

طبيعية؟ كظاهرة املستقل قانونها إدراك دون الظواهر تشخيص يف بدائيٍّا
إىل الثنائية القسمة إىل ترد كلها فإنها رباعية، أو ثالثية األسماء قسمة كانت وسواء
تقسيم يمكن إذ الفكر. أو اللغة املعنى، أو اللفظ ذلك إىل املدخل كان سواء والفعل الذات
كاليشء الذات إىل يشري فالالزم ومتعد، الزم إىل األفعال اللغة: قسمة عىل اعتماًدا األسماء
والقادر كالعالم الغري إىل النسبة أو اإلضافة أو العالقة إىل يشري واملتعدي يتعداه، ال والحي
وهنا ومبرص. ومسموع ومراد ومقدور معلوم إىل يتعدى ألنه والبصري والسميع واملريد
هو فاالسم أسماء. والصفات األوصاف اعتبار ويمكن الصفة. عن بيشء االسم يتميز ال
عالقة التقسيم هذا يف ويتحكم خاصة، دائرة له تكون أن دون والصفة للوصف الجامع

واالختالف. الهوية قانون أي بالغري، وعالقته بالذات اليشء
والرازق والخالق كاإلله به مخصوص األوَّل نوعني: إىل األسماء تقسيم ويمكن
قسمة وهي والقادر. والعالم كالحي به غريه تسمية يجوز وما واآلخر، واملميت واملحيي
دون بأسماء تختص فالذات عدمه. من االشرتاك واحتمال النوعي، التخصيص عىل تقوم
تحرص قسمة وهي الرشكة. فيها تقع أخرى أسماء مقابل يف أحد فيها يشاركها ال غريها
والحقيقة األسماء. يف تدخلها وال الذات أوصاف وترتك التشبيه يف الوقوع دون التنزيه عىل
ونشأة التصور طريق عن مشرتكة أسماء أيًضا هي الرشكة فيها تقع ال التي األسماء أن
حاجة يف وألنه الرزاق، تصور رزق إىل حاجة يف اإلنسان فألن للحاجات. طبًقا األلفاظ
تميز ال أيًضا وهي املميت، تصور املوت أمام عاجز وألنه املحيي، تصور العمر طول إىل

الصفات. إىل وترجع األسماء
رفيع واإلكرام الجالل مثل مضاف وإىل والقادر كالحي مطلق إىل األسماء قسمة ا أمَّ
وإيجابًا. سلبًا واإلضافة التعلق عىل أيًضا تقوم قسم فإنها واألبصار، القلوب مقلب الدرجات
صفات وكأن واملقدور، املعلوم هي متعلقات أيًضا لها والقدرة والعلم الحياة أن والحقيقة
وفعله اإلنسان ذات وهو بالغري تعلًقا لها أن بمعنى فعل صفات بالرضورة هي الذات

عجًزا. أو قدرًة فشًال، أو إحباًطا أو تحقيًقا

أن إال ص١٩٠-١٩١). ج٢، (مقاالت، الذات صفات من وقدوس وسبوح الخلود أن من الرغم عىل 35

قد وحكيم جواًدا. فتكون فعل صفة تكون وقد عزيًزا، فتكون نفس صفة تكون قد الجبائي عند كريم
ص٢٨٨). ج٢، (مقاالت، حكيًما فتكون فعل صفة أو عليٍّا فتكون نفس صفة تكون
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وأبًدا، أزًال صادق وهذا ذاته، عىل إال تدل ال األوىل لألسماء. رباعية القسمة تكون وقد
يدل ما والثالث والغني، والواحد والباقي كالقديم سلب زيادة مع الذات عىل تدل ما والثانية
وهو والخبري، والناهي واآلمر واملتكلم والعالم الحي مثل املعنى صفات من زائدة صفة عىل
والخالق والرازق كالجواد فعل إضافة مع الوجود عىل يدل ما والرابع والثاني، ل األوَّ مثل
الرابع القسم هذا فإن حادثة، األفعال وأسماء أزلية الصفات كانت فإذا واملذل. واملعز
ل األوَّ فالنوعان مزدوجة، ثنائية قسمة أنها والحقيقة والحدوث.36 الِقَدم بني فيه مختلف
وأحكامها الصفات بمشاكل أفعال صفات والرابع الثالث والنوعان ذات صفات والثاني
مشتقة إىل األسماء قسمة يف ثنائية إىل الرباعية القسمة رد ويتضح والحدوث. الِقَدم مثل
الصفات وباقي والعالم القادر مثل أزلية به قائمة صفة نوعان: فاألوىل مشتقة، غري أو
كالخالق فعل من مشتق األوَّل نوعان: وهذا حادث. وهو الفعل من مشتقة وأخرى السبع،
وقسمة حادث.37 أيًضا وهو ومشكور، كمعبود غريه فعل من والثاني واملنعم، والرازق
ا إمَّ للفعل، موضوًعا تكون أو تفعل أن ا إمَّ الذات بأن توحي آخر وفعل ذات فعل إىل الفعل
إىل ترد كليهما والثنائية الرباعية القسمة وكأن معبود. مثل به مفعوًال أو عام مثل فاعًال
صفات كلها األسماء تصبح وقد األسماء. معاني عىل الدليل وهي األفعال هي واحدة قسمة
مبدأ عىل بناءً ثالثية القسمة كانت ما وإذا حادثة.38 كلها وتكون مختلفة درجة عىل أفعال
بالغريية خاصة والثانية بالهوية خاصة األوىل أنواع: ثالثة األسماء وتكون والغريية الهوية
واحد ملبدأ طبًقا واحدة قسمة إىل ترجع أيًضا فإنها بالغريية، وال بالهوية ال خاصة والثالثة
ال األسماء محكم لتصنيف مقياس وجود رضورة إىل يؤدي ذلك كل الهوية.39 مبدأ هو
(الحديث). الثاني أو (القرآن) ل األوَّ الوحي أصل يف وحدها الرشعية األسماء عىل يعتمد

ص٨٢-٨٣. االقتصاد، ص١٢١-١٢٢؛ األصول، 36
استحالة مع اللغة أهل عند أفعاله من املشتقة بأسمائه موصوًفا يزال وال ص١١٦–١١٨. األصول، 37

ص٢١٩). (الِفَرق، األزل يف األفعال وجود
لفعله ال به ى يَُسمَّ ما (أ) درجات: ثالث عىل وهي لفعله، أسماء هللا صفات أن سليمان بن عبَّاد يرى 38

غريه لفعل به ى يَُسمَّ ما (ج) رازق. خالق، مثل لفعله به ى يَُسمَّ ما (ب) قادر. عالم، مثل غريه، لفعل وال
ص١٦٧). ج٢، (مقاالت، مدعو معلوم، مثل

أقسام: ثالثة الرب أسماء (األشعري) الشيخ قسم 39

وجوده. عىل به التسمية دلت ما وكل هو هو إنه نقول ما (أ)
والرازق. كالخالق فعل عىل التسمية دلت ما وكل غريه إنه نقوله ما (ب)
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هو إال إله «ال العقائد: يف غريه اْلَقيُّوُم﴾ اْلَحيُّ ُهَو إِالَّ إَِلَه َال ﴿هللاُ القرآن: يف األسماء فرتتيب
املهيمن، املؤمن، السالم، القرآن: ترتيب أن كما إلخ.» … القدوس امللك، الرحيم، الرحمن
القهار. الغفار، املقتدر، العزيز، العقائد: علم لرتتيب مطابق غري املتكرب، الجبار، العزيز،
بينها تفاضل ال هللا فأسماء لألهمية، طبًقا والهوى املزاج ملجرد الرتتيب يرتك أن يمكن وال

التصنيف؟ معيار هو فما األهمية. يف

املضمون تحليل (5)

ثم معاني عن تعبري هي حيث من اللغوية األشكال جزأين: املضمون تحليل ويتضمن
األسماء ألن لألشياء؛ ثالث مستوى يوجد وال اتجاه. إىل تشري قصدية كدالالت املعاني تحليل

خالصة. شعورية عمليات أنها أي مسميات، وليست تسميات

اللغوية األشكال (1-5)

النحويني تحليالت بني داللة، واألكثر داللة األقل بني دالالتها يف األشكال هذه وتتفاوت
أنواع: ثالثة االسم يكون أن داللة األقل النحويني تحليالت من فمثًال اللغويني. وتحليالت
فأسماء هللا. أسماء يف داخلة وهي الصلة). (أسماء مبهم واسم مضمر، واسم متمكن، اسم
املضمرة باألسماء عنها الخرب ويجوز ومسموعة. مقروءة واضحة مذكورة أي متمكنة، هللا
َما ﴿َلُه مثل: املبهمة باألسماء أو أنت أو أنا أو هو تقديره مسترتًا الفاعل يكون عندما
حاًرضا غائبًا أو مباًرشا حضوًرا حاًرضا يكون أن ا إمَّ فاهلل اْألَْرِض﴾، ِيف َوَما َمَواِت السَّ ِيف
الصلة). (أسماء الطبيعة خالل من حاًرضا غائبًا أو املسترتة) (الضمائر الذهن خالل من
والرباعي «يد»، مثل ثالثي أصله الثنائي خماسية، أو رباعية أو ثالثية ا إمَّ املتمكنة واألسماء
األشكال مجرد بني التمييز يمكن كما زائد، ذلك سوى ما وكل «مقتدر»، مثل ثالثي أصله

منها: ثالثة بني لألسماء اللغوية

املتكرب، الجبار، العزيز، املهيمن، املؤمن، السالم، القدوس، مثل: املفردة، األسماء (١)
واحًدا. شيئًا واملوضوع الذات فيها يكون أسماء عىل وتدل العظمى. الغالبية وهي

(اإلرشاد، والقادر كالعالم قديمة صفة عىل به التسمية دلت ما كل وهو غريه، وال هو إنه يُقال ال ما (ج)
ص١٤٣).
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رفيع الطول، ذو العقاب، شديد التوبة، قابل امللك، مالك مثل: املضافة، األسماء (٢)
النهار مولج النهار، يف الليل مولج املعارج، ذو واإلكرام، الجالل ذو العرش، ذو الدرجات،
مثل إليه املضاف دون وحده باملضاف ى يَُسمَّ وال األبواب. مفتح األسباب، مسبب الليل، يف
عن الذات يتميز اإلضافة ويف الفتاح. مثل ذلك يصح أخرى وأحيانًا رفيع. أو قابل أو شديد

بينهما. متبادل قصد عن االسم ويكشف الصفة، عن والذات املوضوع،
القادر الرحيم، الرحمن األحد، الواحد مثل: واحد، مصدر من املشتقة األسماء (٣)
الحكيم الغفار، الغفور العالم، العليم العالم السميع، السامع املؤخر، اآلخر القدير، املقتدر
منها. خمسة بني التمييز يمكن متفاوتة درجات عىل للمبالغة صيغ كلها هي الحاكم.
آخر، رافع، خافض، باسط، قابض، رازق، بارئ، خالق، عالم، قادر، مثل: فاعل، األوىل
نافع، وايل، باطن، ظاهر، ماجد، واجد، حافظ، باعث، واسع، هادي، مانع، جامع، مالك،
غفار. ثواب، فتاح، رزاق، وهاب، قهار، جبار، مثل: فعال، والثانية وارث. باقي، هادي،
كريم، جليل، حسيب، حفيظ، كبري، عظيم، حليم، لطيف، عليم، عزيز، مثل: فعيل، والثالث
رشيد. معيد، متني، وكيل، شهيد، مجيد، مجيب، بديع، مميت، بصري، سميع، رحيم، رقيب،
قدوس، مثل: ول، فعُّ والخامسة صبور. رءوف، ودود، شكور، غفور، مثل: فعول، والرابعة
باألسماء الوجدان ورفاهية الذهن حساسية درجة عن يكشف املبالغة يف والتفضيل قيوم.

للتوحيد. تصور درجة وعن

باملعاني عالقاتها يف اللغوية األشكال (2-5)

فإنه املعاني، ظهور دون لألسماء وحدها اللغوية األشكال وصف الصعب من كان وملا
القصدية للمعاني املضمون تحليل قبل معانيها إىل باإلضافة جديدة لغوية أشكال تظهر

مثل: الرصفة،

يفيدان اسمان فيها يكون التي األسماء وهي املعاني: اتفاق أو املرتادفة األلفاظ (١)
يف املطلق والتطابق التام للرتادف وجود فال جزئية، معان إىل باإلضافات كليٍّا واحًدا
الكبري، العيل الفتاح، الرزاق البارئ، الخالق الرحيم، الرحمن مثًال: املرتادفات، معاني
الهادي، النور الرءوف، الغفور التواب، الرب املقتدر، القادر القيوم، الحي املتني، القوي
الرتتيب يف متالحقني متالزمني كانا سواء الوارث، الباقي الجبار، القهار الرقيب، الحسيب
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أن ويمكن الجبار، أو الوهاب أو القهار مثل أخرى أسماء تفصلهما متباعدين مفرتقني أم
الرحمن، الرحمن إله، هللا مثل: فعل، اسم واآلخر ذات اسم أحدهما اسمني بني الرتادف يقع
املتني، القوي الخبري، العليم البديع، املصور البارئ، الخالق القهار، الجبار الرزاق، الوهاب
الغفار امللك، مالك امللك املؤخر، اآلخر املقدم، املبدئ ل األوَّ املقتدر، القادر املعيد، الباعث

املقسط. العدل الغفور،
املعز الرافع، الخافض الباسط، القابض مثل: املعاني: تقابل أو املتضادة األلفاظ (٢)
املقدم النافع، الضار الباطن، الظاهر اآلخر، ل األوَّ املميت، املحيي املعيد، املبدئ املذل،
واملانع الوهاب مثل: أخرى، بأسماء مفصولني أم متالزمني كانا سواء الناهي، اآلمر املؤخر،
لكل والحاوي املتضادات بني والجمع التأليه يف الشمول يبدو وهنا واملنتقم. والغفار
يف العالم ويضم اإلرادة، وتعم الحركة تشمل حتى املتناقضات لكل والجامع الرصاعات

الوحدة. من إطار
أزيل ل األوَّ فعل، واسم ذات اسم املعنيان يكون ما وغالبًا معنيني: عىل الدالة األلفاظ (٣)
البديع مثل: باألفعال، متصل والثاني بالذات متصل األوَّل حادث، مخلوق والثاني قديم
الرُُّسِل﴾، ِمَن ِبْدًعا ُكنُْت ﴿َما واألول: َواْألَْرِض﴾، َمَواِت السَّ ﴿بَِديُع لليشء املبدع بمعنى
القاهر أو األيدي تناله ال الجبار واملنعم. وبواطنها، األمور بظواهر العالم والباطن، الظاهر
الحميد للخلق. حفظه أو العليم أي الحفيظ املجمل. أو العيوب نفي أي الجميل ألعدائه.
نفي أي الحليم ألفعاله. واإلحكام اإلتقان أو الحكمة أي الحكيم املحمود. أو الحامد أي
لعبادة. السالمة إنعامه أو العيوب من السالمة أي السالم العقوبة. تأخريه أو الطيش
بقوله التصديق أي املؤمن النوائب. يف املصمود السيد أو أعضاء وال له جوف ال أي الصمد
اسم فيصبح الصفة من تقريبه يمكن اسم كل أن ريب وال اإليمان. يعطى من أو األزيل

فعل. اسم فيصبح الفعل من أو ذات

القصدية املعاني (3-5)

إىل كلها تشري وهي ونظامها، وحركتها واتجاهها ومعناها اللغوية األشكال مضامني وهي
الوعي والثاني ولذاته، بذاته الوعي صفات أي بالذات، الوعي ل، األوَّ للوعي: أبعاد ثالثة
اإلنساني الوعي أي باإلنسان الوعي والثالث بالعالم، عالقته يف الوعي صفات أي بالعالم،
والوعي النظرية، اإلنسان بقدرات الوعي أي النظري الوعي مظاهر، ثالثة بدوره يقيم الذي
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للحكم.40 كملكة الوعي أي القيمي والوعي العملية، اإلنسان بقدرات الوعي أي العميل
الذات لصلة نظًرا بالذات الوعي بعد ثانيًا يأتي بالعالم والوعي البداية، هي بالذات الوعي
بني وهو الوعي. تطور يف مرحلة آخر فاإلنسان ثالثًا. يأتي باإلنسان والوعي باملوضوع،
يف التوحيد، نظرية يف بالعالم والوعي بالذات الوعي ويدخل بالعالم. والوعي بالذات الوعي
العدل. نظرية إىل األسماء رشح يف يحل لذلك العدل. نظرية يف باإلنسان الوعي يدخل حني
ألن القول إىل ترجع الحكم ملكة أسماء من كثريًا فإن صفة إىل يرجع اسم كل دام وما
القوى ويف اإلنساني، الوجود يف نظرية تكون إنسانية ماهيات هي إذن األسماء قول. الحكم
التوحيد شمول يف درجة أقىص عن وتعرب الشاملة اإلنسانية واملبادئ القيم ويف اإلنسانية

وإطالقه.

بالذات الوعي (أ)

وهي بذاتها، عالقتها يف الذات أي بالذات، الوعي إىل اسًما) ٣٤) األسماء ثلث حوايل يشري
وهي: ذاته، يف للوعي منها ستة الست. الذات أوصاف من الشبه قريبة

بل الشعور، يف أصله إىل االسم إرجاع استحالة عىل اللفظ اشتقاق عدم يدل ال هللا: (١)
واستبصارها. الشعور أعماق من مزيد الكتشاف العقل تحدي وعىل الدائم البحث عىل يدل
«التأليه» من إله كان فإذا سلبية. وليست إيجابية موقفة، وليست فعالة محددة فكرة فهو
حركة شيئًا، يكون أن قبل عملية جوهًرا، يكون أن قبل للشعور فعًال كان العبادة من أي
والعواطف، واالنفعال التعبدي والوجدان الحرية أي الوله من وليس ثباتًا. يكون أن قبل
انفعايل عاطفي موقف فالتأليه الشعورية. التجربة نفس إىل يرجعان وهللا الوله كان وإن

الكانطية باسم لنا واملجاورة املعارصة األوروبية الفلسفة يف معروف هو بما له شأن ال التقسيم هذا 40

هللا ألسماء مستقلة إحصائية دراسة هي بل حكم) (ملكة وغائي وعميل نظري إىل العقل وتقسيم
بالحكم للتشدق الحقون أو يل معارصون باحثون سيأتي أنه من حتمي تاريخي يقني عىل وأنا الحسنى.
وعليهم صحيح، غري هذا لهم: مسبًقا أقول وأنا الحسنى. هللا أسماء دراسة عىل كانط أثر واكتشاف
مستغربًا الوطني الباحث ظل وإذا والتأثر. األثر منهج وتدبر والتجديد للرتاث النظرية املقدمات مراجعة
فليس مضمونه، من وتفريغه الرتاث تصفية يريد حقوًدا األوروبي والباحث الغرب إىل يشء كل يرجع

البالغ. إال عيلَّ
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يرتبط وبالتايل الحياة، بلذة انفعال أيًضا فهو اللهو أي «اله» من املعنى كان إذا ا أمَّ كالوله.
الصوفية. التجربة ذلك عن عربت كما نشوة وكالهما انفعال، فكالهما بالحياة، التأليه
بدور ل األوَّ يقوم كما للذات وصف أول الوجود بوظيفة هللا اسم يقوم هل اآلن: والسؤال

الباقي؟41 بدور واآلخر القديم
التفرد وهو للذات، وصف كسادس قبل من الوحدانية ظهرت وقد األحد: (٢)
يوحي الواحد ألن الواحد؛ من أقوى له مثيل ال الذي الفرد أي واألحد بالوحدانية.42
مطلب والفردية الوحدانية كانت وقد بالتفرد. يوحي األحد أن حني يف ينفيها وال باالثنني

له. مثيل ال فريد أي أحد واحد الفالسفة،
يقابل الذي الصمد مثل تشبيًها فنية صور وكأنها األسماء بعض تبدو الصمد: (٣)
العرض، وليس الجوهر الخفة، مقابل يف الثقل الخالء، مقابل يف املالء أي فالصمد األجوف.
الجانب أحيانًا يأخذون الحكماء ولكن الخلخلة، دون الكثافة الشفاف، وليس الكثيف
إىل يهبط خفيًفا، وليس ثقيل صدى، له وليس يرن ال املصمت الشفافية. ويؤثرون اآلخر
يف والصعود الروح إىل أقرب والخفيف الشفاف أن حني يف أعىل، إىل يصعد وال أسفل
أو رقة الحلم ألن الحليم الصمد يعني ال يطفو. وال يغوص الذي والوزن الثقل مقابل
أو املسئول املدعو عليه، االعتماد يمكن الذي املتني القوي يعني بل يهبط، الثقل ألن العايل
التجويف وعدم الصالبة يعني كما والعطاء. وامللك والعظمة العرش صاحب اململوء، السيد

وُحذفت اإلله، وأصله مشتق. وقيل جامد، علم قيل غريه. به يوصف ال بذاته خاص اسم هللا 41

إضافية. صفة ومرجعهما الحرية وهو الوله من وقيل تعبد، إذا إله من وهو هللا وأدغم لثقلها الهمزة

ص٣٣٣). (املواقف، سلبية صفة فمرجعه منه، إال التكليف يصح ال من وقيل الخلق. عىل القادر وقيل
الالم وأدغمت الهمزة حذفت ثم اإلله وقيل تعظيًما. الالم وزيدت إله أصل له، اشتقاق وال علم اسم
بالعبادة املقصود يعني فاهلل التعبد، أي التأله من وقيل تعظيًما، الالم وزيدت اله أصله وقيل للتعظيم.
عىل قدرته أي اإللهية من مشتق قيل اإلله. معنى يف األصحاب اختلف وقد ص١٤٤–١٤٦). (اإلرشاد،
أحمد) بن (الخليل لذاته الوصف يستحق إنه وقيل صفة. من اشتقاق فهو (األشعري)، األعيان اخرتاع
إله» األرض ويف إله السماء يف الذي «وهو وُمخرتعه وُمنشئه وُمبدعه مخلوق كل إله ص١٢٣). (األصول،

ص٢٥). (اإلنصاف،
يف وال صفاته يف وال ذاته يف ال له مثيل ال الذي وقيل االنقسام. عن املتعايل املتوحد، األحد، الواحد 42

ص١٥٤). اإلرشاد، ص٣٣٥؛ (املواقف، َسِميٍّا﴾؟ َلُه تَْعَلُم ﴿َهْل أسمائه يف وال أفعاله
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والطراوة والتجويف والسيولة الليونة ضد واملقاومة واالستقرار والبناء واألصالة واملتانة
الذوبان.43 والتلون والتشكل وامليوعة واللزوجة والهشاشة والخواء والرتدد

والبرص وأساسالسمع والقدرة العلم رشط للذات، ثالثصفة من مشتق اسم الحي: (٤)
وإحساسبالحياة. بالحياة بالذاتوعي الوعي بذاتها. واضحة تجربة وهي واإلرادة. والكالم
والحياة.44 الصمدية بني تعارض فال الصمد، مع تقابل وهو املدركة. الواعية الحياة هو

محل، يف ليس بالنفس، القيام أي للذات، خاص كوصف قبل من ظهر وقد القيوم: (٥)
إضافة يعني وقد خالص. وعي وعيه، يف مستقبل بذاته، واجب وجوده، يف آخر إىل يحتاج ال

يشء.45 عىل والقيام أحد عىل القيم بمعنى التدبري مثل متعلق إىل
إال إله «ال كلها: للعقائد تفسري أنه عىل املتأخرة العقائد يف ظهر ما وهو الغني: (٦)
وليس واملعطي املحتاج غري إليه، عداه ما كل وافتقار سواه ما كل عن املستغني أي هللا»،
الفقري به ويتشبه لواقعه وتثبيتًا لغناه تأييًدا الغني به يتشبه قد والفقري. والسائل املحتاج

حلمه.46 عن وتعبريًا فقره عن تعويًضا

تسعة، وهي واالحتواء، والشمول اإلحاطة أسماء عليه تدل شامل وعي بالذات والوعي
مثل:

الوصفني والبقاء، الِقَدم وصفي يف قبل من االسمان هذان ظهر وقد واآلخر: األوَّل (٢ ،١)
وال له أول ال الوعي األبدية. إىل واآلخر األزلية إىل ل األوَّ يشري للذات. والثالث الثاني
الخالص الوعي محيًطا. أو دارة وال مستقيًما ليس ملكان، يف امتداد له وليس نهاية،

بذاتها.47 واضحة معان وهي كم. ال كيف

له جوف ال ما وقيل املسئول، املدعو وقيل الدرجة، العايل وقيل الحليم، وقيل السيد، أي الصمد، 43
يف بقوله عباس ابن وفرسه الحليم، وقيل املالك، إنه السيد يف وقيل السيد، وقيل ص٣٣٥). (املواقف،
له جوف ال الذي وقيل الحوائج، يف إليه يصمد الذي وقيل حليًما. أي َوَحُصوًرا﴾ ﴿َوَسيًِّدا يحيى صفة

ص١٥٤). (اإلرشاد،
ص١٥٣). اإلرشاد، ص٥٣٥؛ (املواقف، بمعانيها خفاء ال ظاهر، الحي 44

من وهي واملآل. الحال يف الخالئق مدبر ص٣٣٥). (املواقف، املدبر وقيل الدائم، الباقي أي القيوم 45
ص١٥٤). (اإلرشاد، األفعال صفات

ص٣٣٥). (املواقف، يشء إىل يفتقر ال الغني 46
ص١٥٤). (اإلرشاد، املعنى مفهومة ص٣٣٥). (املواقف، يزال وال يزل لم واآلخر ل األوَّ 47
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كما اآلخر. ويؤخر األوَّل يقدم واآلخر. األوَّل أفعال عىل يدالن اسمان واملؤخر: املقدم (٤ ،٣)
الرافع والباطن، الظاهر واملؤخر، املقدم واآلخر، األوَّل التقابل، عىل الصفات هذه تدل
ال الذي الشامل املحيط فهو الست. جهاته من يشء لكل الشامل أنه عىل والخافض،

وشاملة.48 محيطة كلية لديه املعرفة تكون وبالتايل يشء عنه يند
ولكن اآلخر. مثل له آخر ال من بمعنى للذات وصف ثالث من مستمد اسم الباقي: (٥)
يقوم ربما بقاء؟ من باقي اسم اشتق كما قديم مثل الِقَدم من اسم يشتق لم ملاذا
للوعي املستقبيل البعد االسم هذا يعطي حال، أية عىل للقديم. بالنسبة بالغرض ل األوَّ

الخلود.49 إىل والنزوع الالنهائي، عن والبحث املستقبل نحو واالتجاه
بالداخل وعي هو بالذات الوعي والداخل. الخارج يمثالن وهما والباطن: الظاهر (٧ ،٦)
ويف النفس يف األعيان، وعالم األذهان عالم الحيس. واإلدراك الحدس أي والخارج،
تقوم حسية خارجية ظواهر معرفة الظاهر ليس قطًعا. املعلوم يشمالن وهما األرض،
ا أمَّ واملشاهدة. العادات ومجرى الحس عىل تقوم قطعية يقينية معرفة بل الظن، عىل
قريبني االسمان يكون ثَمَّ وِمْن الخالصة. املجردة الصورية املعارف إىل فيشري الباطن

والخبري.50 العليم أسماء مثل املعريف النظري الوعي من
التشبيه صفات جميع ونفي للحوادث، املخالفة مثل النقص من املربَّأ ويعني القدوس: (٨)
القدوس سلبية. أو ثبوتية صفة إىل اسم كل إرجاع يمكن وبالتايل الذات. أوصاف يف
القدوس السالم. وكذلك به األبصار تحيط ال الذي أو والعيوب املصائب من املربِّئ هو
التأليه عواطف عن يعرب والذي املكان يف يرى أن يمكن ال الذي الخالص املتعايل هو
مربأة الكاملة فالذات الكمال. وهو التقديس، موضوع القدوس التقديس. عىل بناءً
والفطرة. الطبيعة عىل األصلية، الرباءة عىل الذات هو ذاتًا، كونها أجل من العيوب من
أو توجد تمنع، أو تعطى وليسصفة تحقيقه وتحاول إليه، تسعى لها مطلب الكمال

(اإلرشاد، املعنى مفهومة ص٣٣٥). (املواقف، يشاء من ويؤخر يشاء من يقدم املؤخر، املقدم 48

ص١٥٤).
ص٣٣٥). (املواقف، له آخر ال الباقي 49

باألدلة املعلوم وقيل القاهر، وقيل ص٣٣٥). (املواقف، الغالب وقيل القطعية، باألدلة املعلوم الظاهر 50
ص٣٣٥). (املواقف، بالخفيات العالم وقيل الحواس عن املحتجب الباطن ص١٥٤). (اإلرشاد، القطعية

ص١٥٥). (اإلرشاد، بالخفيات العالم أبصارهم. يف أبدعها بموانع خلقه عن املحتجب وقيل
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صفة، عىل وليس عملية عىل الدالة االسم صيغة بذلك توحي كما اكتمال عملية تعدم،
فقط القدسية ليست والنزاهة. الطهارة القدوس تعني ثبات. عىل وليس حركة عىل

وتعينه.51 تحققه حاملة بالذات، الوعي فاألرضصورة لألرض. بل للوعي
أو نفسه مع الوعي حياة إىل أي الداخيل الذات بناء إىل األسماء تشري كما السالم: (٩)
هذين بني السالم اسم يجمع وبالعالم، وباآلخرين بالواقع، صلتها أو الخارجي بنائها
مع وطمأنينتها نفسها، مع الباطنة الذات حياة السالم والخارج. الداخل العاملني،
إحداهما رفض دون وحركة عقل أو وانفعال حس من مظاهره لكل إثبات وجودها،
يتحقق ثم السالم. سبيل هو وإطالقها الذات قوى تحقيق األخرى. إعالء سبيل يف
طبيعته. فيه تكتمل للعالم كبناء وتحقيقها الكلمة بإعالء الخارجي العالم يف السالم
إىل الواقع عودة أجل من الطريق هو والجهاد طبيعي، غري واقع يف الرصاع ينشأ
سالم ليس القوي. سالم بل الضعيف، سالم االستسالم، هو السالم ليس الطبيعة.

والكرامة.52 العزة سالم بل والهوان الذل

إيجابية موقفة، وليست فعالة محددة فكرة هللا يبدو التعايل أسماء مجموع ومن
املستمر التعايل الذات، تعايل إىل يسري مضمون هو حيث من فاهلل ثَمَّ وِمْن سلبية. وليست
من والتحرر املذهبية وكرس القطيعة ورفض املعرفة واستمرار العلم تقدم يعني الذي

تسعة: وهي الجديد، وإبداع التقليد
الصغر.53 مقابل يف العظمة بمعنى الكرب الكمي. بالوصف مبتدأ اسم الكبري الكبري: (١)

الضآلة. مقابل يف والفخامة

ص٣٣٤). (املواقف، سلبية صفة فهي واألبصار األوهام يدركه ال الذي وقيل املعايب. من املربَّأ القدوس 51
من وهو الحدث. ودالالت النقائص صفات من التنزيه ومعناه والنزاهة، الطهارة وهو القدس، من فعول
حرضة الجنان يَت ُسمِّ الجبابرة. أوضار عن مربَّأة ألنها املقدسة األرض وسميت والنفي. التنزيه أسماء

ص١٤٥-١٤٦). (اإلرشاد، لذلك القدس
يسلم وقيل فعلية. صفة أي السالمة، وبه منه وقيل سلبية. صفة النقائص، عن السالمة ذو السالم 52
كل من السالمة ذو معناه ص٥٣٤). (املواقف. كالمية صفة َرِحيٍم﴾، َربٍّ ِمْن َقْوًال ﴿َسَالٌم خلقه: عىل
القدرة. إىل فريجع واملعاطب املهالك من العباد تسليم مالك وقيل التنزيه. أسماء من فيكون ونقيص، آفة
وهو ص١٤٦). (اإلرشاد، األزيل والقول القديم الكالم إىل فريجع الجنان، يف املؤمنني عىل السالم ذو وقيل

واإلسالم. العاملي السالم يف: قطب سيد الشهيد املفكر عنه عرب ما
ص٣٣٤). (املواقف، كاملتكرب الكبري العيل 53
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العظمة الكيف. إىل وأقربها الكم عن وأبعدها الكرب عىل داللة أكثر العظمة العظيم: (٢)
عىل تدل التي األسماء من وهو بالكرب. اإلحساس الشعور، يف الوجداني املعنوي الكرب هو

بالذات.54 الوعي يف بالتعايل للشعور إبراًزا والرفعة التسامي
واتجاهه أعىل إىل بالذات الوعي انفتاح أي والعلو، التعايل بعد إىل يشري وهو العيل: (٣)

الحسية. والصور الذهنية التحديدات من والتحرر الخالص عن والبحث املفارقة إىل
واحًدا، فعًال وليس مستمرة، عملية التعايل أن إىل إشارة ولكن كالعيل، وهو املتعايل: (٤)

أفعاله.55 أحد وليس وظيفته لحظاته، أحد وليس للشعور بناءً
توجد ال أنه والحقيقة كمعنى. التعايل إىل كحركة التعايل تحول وهو املاجد: (٥)
يشري اسم كل أن إال املعنى نفس يفيدان كانا وإن واملاجد فالعايل اللغة. يف مرتادفات
املتعايل أي الخالص، الحركي املتعايل وليس القصدي املتعايل هو املاجد زائد. معنى إىل

وغاية.56 قصد نحو املتجه الواعي الغائي
املجد للفعل. محسوسة صفة املجيد فإن للذات، مجردة صفة األحد كان إذا املجيد: (٦)
الكم. عن وأبعد الكيف إىل أقرب الحس، عن وأبعد املعنى إىل أقرب ألنها العظمة من أعىل

وفعل.57 ذات أنه أي مقصود، غائي هو بل طبيعيٍّا غائيٍّا فقط ليس القصدي فالتعايل
تدل العزيز اسم فإن لفًظا، التعايل عىل تدل املتعايل العايل أسماء كانت إذا العزيز: (٧)
الحق بني واألخالق، املعرفة بني جمع الذي السامي هو فالعزيز وشعوًرا. ومعنًى لفًظا عليه
يشء إىل فيه الذات فتحول يتعاىل ال الذي الذليل مقابل يف والروح الطبيعة بني والقيمة،

له.58 وظيفة ال حيس كمي مضغوط

ص٨٨). (األصول، لذاته والجميل والخبري بالعظيم وصفه أن عىل وأجمعوا ص٣٣٤. املواقف، 54
ص٣٣٥). (املواقف، كالعيل املتعايل 55

ص١٥٤). (اإلرشاد، املجيد معناه ص٣٣٥). (املواقف، والتولية الوالية له من وقيل العايل. املاجد 56
(املواقف، املدح أوصاف من له فيما يشارك ال قيل أفضاله، الكثري وقيل ألفعاله، الجميل املجيد 57
خصيبة اتنا روضة صادفت إذا املاشية مجدت وأصله الفعال، الحسن معناه الزجاج قال ص٣٣٥).
(واإلرشاد، والكريم املقتدر املنعم عىل حمله ويمكن الجواد. من يقرب فاملجيد الراعي. وأمجدها

ص١٥٢-١٥٣).
والعزة القادر وقيل له، مثل ال وقيل منزلته، عن يحط ال وقيل أم، وال له أب ال من قيل العزيز 58
قول ومن القدرة. إىل ترجع والغلبة الغالب ومعناه ص٣٣٤). (املواقف، عزيز من املثل ومنه والقدرة،
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األسماء ثالثًا:

العظمة تعمق حيث وسموها، الروح عظمة من أكثر اقرتاب أيًضا وهو الجليل: (٨)
الكمية.59 التحديدات وتنتهي خالص روحي إدراك إىل وتتحول

الفاعل من أكثر االستقالل إىل تشري الفعل اسم وصيغة واإلكرام: الجالل ذو (٩)
وحده، العالم من وإجالًال تعظيًما أكثر العلم ذو العالم أكثر. مهابة الجليل عىل وتضيف

املوصوف.60 ذكر من مبالغة أكثر الصفة تأكيد

إمكانية هو بل منه، هروبًا أو عنه، تخليٍّا أو انعزاًال أو العالم من فراًرا ليس والتعايل
التعايل إطالقه. وعىل شموله يف علٍّ من إليه والنظر عليه، والسيطرة احتوائه عىل القدرة
أسماء وهي دائم. تقارب أجل من مؤقت تعاٍل العالم، إىل العود أجل من مؤقت استعداد

عرش:

ذات. قوة أي قدرة إىل تحويلها قبل القوة مجرد عن هنا االسم ويعلن القوي: (١)
وشمول.61 وسيطرة واحتواء قوة بل ضعًفا ليس إذن التعايل

القوة وليس واملقاومة الصالبة أي نهاية، ال ما إىل القدرة استمرار وهو املتني: (٢)
الهدف بلوغ أجل من والتحمل الصمد عىل القوة هي الهوجاء. املظهرية املفرغة الخادعة

والقصد.
تقارب عىل يدل مما األوَّل الثالثي من الثانية الصفة من مشتق اسم وهو القادر: (٣)

وإمكانية.62 كاحتمال القدرة مجرد وليس لالستعمال القدرة وهي والصفة. االسم
والغلبة، الشوكة تعني القدرة وأن خاصًة القدرة، صفة يؤكد اسم وهو املقتدر: (٤)
بل عجًزا ليس التعايل أن وعىل قدرة، بل هروبًا ليس العلو أن عىل تدالن صفتان وهما
أفعال يف فعلية استطاعة بل عمليٍّا ًقا تحقُّ أو نظرية إمكانية ليست القدرة أن وعىل احرتاز،

يشء.63 عىل مقتدر فاملقتدر معينة،

املثل. العديم العزيز وقيل لقوتها. عزاًزا الصلبة واألرض صلب، غلب من معناه بز» عز «من العرب:
ص١٤٧). (اإلرشاد، التنزيه إىل يرجع ذلك عىل فاالسم

ص١٥١). (اإلرشاد، العظيم معناه ص٣٣٥). (املواقف، كاملتكرب الجليل 59
ص٣٣٥). (املواقف، كالجليل واإلكرام الجالل ذو 60

ص٣٣٥). (املواقف، أمر كل عىل القادر القوي 61
ص٣٣٥). (املواقف، القدرة يف النهاية هي املتني 62

ص١٥٤). (اإلرشاد، املعنى مفهومة ص٣٣٥). (املواقف، ظاهر واملقتدر القادر 63
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

يف يبدو مما بالرغم والسمو العظمة مع العلو اجتماع إىل يشري اسم وهو املتكرب: (٥)
وإرادة.64 واحتواء وترفع قوة فالتعايل سلب. من اإلنساني السلوك

بمعنى يوحي قد القدرة. فيه وتتجىل فاعلية، إىل يتحول عندما املتكرب وهو الجبار: (٦)
الوجودي. اإلنسان نطاق عن يخرج فإنه تمثلها إذا ألنه وذلك اإلنسان، إىل بالنسبة سلبي
بها يوصف وقد املعتادة. القدرة عىل خارجة تكون القدر أفعال ولكن القادر، هو الجبار
بمعنى وليس الهادم، وليس املصلح يعني الجبار ولكن وإعجاب.65 مدح كصفة اإلنسان

الحرية. عىل والقضاء اإلجبار أي الجرب
وقد وأكثر. أكثر فاعليته وتظهر اًرا، قهَّ يصبح الذي الجبار املتكرب وهو القهار: (٧)
للظلم القهار ولكن القهار. ويقاوم القهر يحب ال اإلنسان ألن نظًرا سلبي؛ بمعنى توحي
األسماء وهذه والحرية. للعدل القاهر هو فقط القهار فليس سلب. للعدل والقهار إيجاب،
بالفعل تتحقق أن لقدرة استعداد وهو واحد معنى إىل ترجع والقهار والجبار املتكرب الثالثة

بعد.66 متعلق لها يكون أن دون العالم يف
والقهر والجربوت والسيطرة للقدرة ونتيجة العالم يف حق له الذي ويعني امللك: (٨)
ال وأن والقدرة، الحرية يعني امللك للكالم. والسالم اإلرادة إىل الرحمة ترجع كما والتكرب.
االسم وينشأ اإلرادة. حرة نفسها، عىل مسيطرة أمرها، صاحبة تصبح وأن الذاتيشء يملك
ثم عجزه عن تعويض قوة امللكية يف يرى أن يود الذي للعاجز إنسانية رغبة امللكية أن من
وكأنه املشخص الذات يتصور يشء، امتالك عىل قدرته وعدم بالعجز إلحساسه استمراًرا
حبيبه ملك فقد هو يملك لم فإن الواجبة. النفسية الراحة عىل يحصل حتى يشء لكل املالك

من العلماء ومن واحد. والعظيم واملتعايل العيل ومعنى معناه ص٣٣٤). (املواقف، العظيم املتكرب 64
االتصاف عىل حملها من ومنهم النقص. وسمات الحدث إمارات من والتقديس والتعايل التنزيه عىل حملها
يف يعد وال للتنزيه. تضمنها الطريقة هذه تحت ويندرج الرب. يخالف بها التي األلوهية صفات بجميع

ص١٤٨). (اإلرشاد، واإلثبات النفي إىل تقسم معان عىل الواحد االسم اشتمال
يريده. ما خلقه عىل يجرب أي اإلكراه بمعنى وقيل العظم. جرب ومنه اإلصالح بمعنى الجرب من الجبار 65
منه انتفت أي العظيم وقيل يكن. لم وبما كان بما يبايل ال وقيل جبارة. نخلة ومنه ينال، ال منيع وقيل
فيه يؤثر ال الذي وقيل الصالح. مقدر ومعناه الكمال. صفات جميع له حصل وقيل النقص. صفات

ص١٤٧-١٤٨). (اإلرشاد، املتعايل معنى منه ويقرب الكائدين، كيد يناله وال القاصدين، قصد
إىل رصفه يبعد وال القدرة، إىل رصفه ويمكن املعنى ظاهر ص٣٣٤). (املواقف، يُغلب ال غالب القهار 66

ص١٤٩). (اإلرشاد، ونحوه كاإلهالك الجبابرة تذل التي األفعال
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األسماء ثالثًا:

الصورة هو واملالك قيمة، امللك فلديه بالفعل، املالك من امللك اسم ينشأ كما ووليه. وصديقه
حتى ومثاله صورته عىل فيخلقها مالًكا أيًضا املشخص الذات فيتصور لإلنسان، املثىل
اسم بل اسم مجرد ليس وهو واألمر. بالسيطرة نفسه واهًما املالك صفة يف هو يشارك
كل يف السلطة عن للتعبري اإلنسان صاغها التي الدائمة الصفة هي امللك اسم ألهميته. ذات
جماعة نشأت فكلما املستويات. جميع عىل سياسية أو اقتصادية أو دينية أو إلهية صورها،
وتكون الجميع، عىل نفوذها السلطة مدت األفراد عجز وإذا سلطة. أو ملك بينها من ظهر
غيابه يف للسلطان املقلد فينشأ الطبيعي، سلوكهم وعىل األفراد حرية عىل القضاء النتيجة
سلوك ويكون بالسلطة، األمور توجيه عىل نشأ فقد بمهمة إليه عهدت إذا أو موته بعد أو
الحصول أجل من التملق سلوك أو الباطن يف وتجريحه الظاهر يف السلطان مدح النفاق
ضد مواالة الغريب لدى يجد الذي الخائن سلوك أو السلطان أعني من جديدة مكاسب عىل
مواجهته، أو السلطان زحزحة أجل من األرض تحت الرسية املقاومة سلوك أو السلطان

السجن.67 يف به السلطان وزج
وليست تحتويه موضوع لها الذات وأن املالكية، صفة عىل تأكيد وهو امللك: مالك (٩)

بالوهم.68 فارًغا مالًكا يشء، لال مالًكا
بل فقط، يملك ال فاملالك الوالية. يف بالترصف إليه يعهد والذي املالك ويعني الوايل: (١٠)

حساب.69 أو مراجعة دون يملك فيما الترصف حر هو
أي واآلخر، الباقي فهو امللكية، حق من نابع اإلرث حق أن إىل ذلك ويشري الوارث: (١١)

عليها.70 ومن األرض ووارث امللوك كل مالك أنه

(املواقف، القدرة فصفته املقدرة. التام وقيل وسلبية. فعلية صفة فمرجعه يُذَل، وال ويذل يُعز امللك 67
من ومنهم األفعال، أسماء من وهو الخالق فامللك بالخلق فرسه من ومنهم امللك. ذو معناه ص٣٣٤).
الصفات أسماء من االسم فيكون منه يتمكن أي له بما االنتفاع يملك يُقال إذ االخرتاع عىل القدرة جعله
يزال وال يزل لم والرب الصفات، أسماء من االسم فيكون منه يتمكن أي له بما االنتفاع يملك يُقال إذ
نشأ ولم ص٢٣١). ج٢، (مقاالت، الذات صفات من البعض عند امللك وصفة ص١٤٥). (اإلرشاد، ملًكا

التفصيل.
ص٣٣٥). (املواقف، فيه يترصف امللك مالك 68

ص٣٣٥). (املواقف، امللك الوايل 69
ص١٥٣). اإلرشاد، ص٣٣٥؛ (املواقف، الخلق فناء بعد الباقي الوارث 70
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

بالعالم الوعي (ب)

عالم، بدون يوجد ال فاهلل بالطبيعة. ووعي بالكون، وعي بالعالم، وعي هو بالذات والوعي
وتصوير خلق صلة بالعالم بالوعي بالذات الوعي وصلة موضوع. بال توجد ال والذات
أو موت عالقة وليست إيجابية حية عالقة فهي وإحياء. وبعث وإعادة وإبداع وبدء وإيجاد
ومظاهره بالطبيعة وعالقته بالعالم هللا صلة تظهر األسماء هذه يف عزلة. أو تخل أو سكون

أسماء: عرشة وهي عالم، بال إله يوجد فال الكون. يف

العامل املنتج وهو يشء، ال من يبدع الذي هو الخالق املصور: الباري، الخالق، (٣ ،٢ ،١)
مستمرة األشياء جعل أي أكثر، تحقق عىل يحتوي ولكن الخالق مثل والبارئ الفعال.
يف تفعل فالقدرة وماهياتها. صورها األشياء يعطي الذي هو واملصور الوجود. يف
واالخرتاع اخرتاع، الخلق وأشكالها. وبقائها األشياء إيجاد يف العالم يف وتظهر يشء

إبداع.71
قدرة فيه تتجىل وفنان، شاعر هو حيث من اإلنسان لدى ما أعز واإلبداع البديع: (٤)
ذاته.72 من إبداًعا العالم يف الخلق استمرار أي واإلنتاج، والعمل الخلق عىل اإلنسان
تجربة وهي تقليد. دون باألصالة منوال غري عىل واإلبداع ابتداءً، الخالق وهو املبدئ: (٥)
واالخرتاع فاالكتشاف السنن. ووضع واإلبداع والبداية التأصيل يف واضحة إنسانية

ابتداءً.73 يتم ذلك كل واإلبداع
مضمون، بال فارغة ليسصورة بالذات الوعي أن ويعني اإليجاد، فعل من وهو الواجد: (٦)
يتخلق كما الذات من الوجود يسبق العالم، وإيجاد املوضوع إيجاد عىل قادر هو بل

منه.74 املوضوع

والرتاكيب الصور بأحداث املختص املصور األشياء. باخرتاع املختص واحد، معناه البارئ الخالق 71
التقدير. به ويُراد معانيه، أظهر وهو االخرتاع به يراد والخلق . بنيِّ معناه الخالق ص٣٣٤). (املواقف،
أَْحَسُن هللاُ ﴿َفتَبَاَرَك املفرسون: وحمل بعض. عىل النعل طاقات بعض لتقديره خالًقا الحذَّاء ي ُسمِّ ولذلك
ص٢٤٨؛ ج١، (مقاالت، بارئ تعني خالق عبَّاد وعند ص١٤٨). (اإلرشاد، التقدير معنى عىل اْلَخاِلِقنَي﴾

ص١٩٦-١٩٧). ج٢،
ص١٠٥). (اإلرشاد، له نظري ال الذي هو وقيل ص٣٣٥). (املواقف، املبدع أي البديع 72

ص١٥٣). (اإلرشاد، بمعانيها خفاء وال ص٣٣٥). (املواقف، النعم بابتداء املتفضل املبدئ 73
ص١٥٤). (اإلرشاد، الوجد من وقيل ص٣٣٥). (املواقف، العالم وقيل الغني، الواجد 74
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األسماء ثالثًا:

الكون، خالق فقط وليس الحياة خالق متقابالن، اسمان وهما املميت: املحيي، (٨ ،٧)
أكثر الحية فالطبيعة تطوره. مراحل من مرحلة وآخر الكون، بؤرة الحياة ألن نظًرا
وإدراك. وحياة تنفس بذاتها، واضحة تجربة والحياة املصمتة. الطبيعة من وجوًدا
متزمن، والوجود الزمان، يف الحياة والفناء. املوت ويحدث وتنتهي الحياة تتوقف ثم

الحي.75 املتزمن للوجود ونهاية بداية واملوت الحياة كانت ثَمَّ وِمْن
الحياة إىل العودة املطلقة. النهاية هو ليس فاملوت الحياة. يعيد الذي وهو امُلعيد: (٩)

أبدية.76 وحياة وقدرة تفاؤل
بعث مثل سكون بعد من يتحرك والذي رقاد بعد من ينهض الذي وهو الباعث: (١٠)

الحضارات.77 وبعث األمم،

باإلنسان الوعي (ج)

وبالتايل اسًما، وتسعني التسعة مجموع من أسماء عرشة إال يضم ال بالعالم الوعي كان إذا
اسًما) ٥٥) باإلنسان الوعي فإن اسًما)، ٣٤) بالذات الوعي إىل بالنسبة ضئيًال يكون
بالذات الوعي عالقة هي الجوهرية العالمة وكأن بالذات للوعي األهم التحقق هو يكون
وهو التحقق، ميدان إال هو ما العالم وأن واإلنسان، هللا بني العالقة أي باإلنسان بالوعي
كان ملا بالعالم الوعي من ينبثق باإلنسان فالوعي اإلنسان. أجل من ومصور مخلوق أيًضا
ملكة عمليٍّا وعقًال نظريٍّا عقًال اإلنسان كان وملا تطوره. مراحل وآخر الكون قمة اإلنسان
١٢) النظري العقل إذن باإلنسان الوعي يضم الثالث. القوى هذه إىل األسماء تشري حكم
وتبدو اسًما). ١٨) الحكم ملكة أو القيمي والعقل اسًما)، ٢٥) العميل والعقل اسًما)،
أو القيمي والعقل النظري العقل عىل العميل للعقل األهمية حيث من املطلقة األولوية هنا

له. وتهيئة للعمل مقدمة كالهما والحكم فالنظر الحكمي،

املوت خالق املميت ص١٥٣). (اإلرشاد، معانيها خفاء ال ص٣٣٥). (املواقف، الحياة خالق املحيي 75
ص١٥٣). (اإلرشاد، بمعانيها خفاء ال ص٣٣٥). (املواقف،

ص١٥٣). (اإلرشاد، بمعانيها خفاء ال ص٣٣٥). (املواقف، الخلق يعيد املعيد 76
األمم إىل الرسل باعث وقيل الحرش، يوم املوتى نارش ص٣٣٤). (املواقف، للخالئق املعيد الباعث 77

ص١٥٣). (اإلرشاد،
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

النظري العقل

املعتمدة الحسية باملعرفة النظري الوعي يبدأ العلم، نظرية إىل النظري العقل أسماء وتشري
ثم واإلحصاء. الحسية الشهادة عىل املعتمدة التجريبية املعرفة إىل والبرص السمع عىل
حتى وحكم حكمة إىل العلم يتحول ثم علم. إىل وتتحول الذهن يف الحسية املعرفة تحفظ

اسًما: عرش اثنا وهي أوًَّال. النظري العقل يف بالذات الوعي ويظهر الحق ينكشف

السبع. الصفات من والبرص، السمع صفتي من مشتقان وهما والبصري: السميع (٢ ،١)
الحواس، عىل املعتمدة الحسية باملعرفة اإلنسانية املعرفة بداية رضورة عن ويكشفان
من تسلم بذاتها واضحة معرفة وهي واللمس، والذوق الشم دون والبرص السمع
العلم نظرية يف قبل من ظهرت وقد بها.78 واالستشهاد عليها االعتماد ويمكن الخداع
قوى ويف (األعراض) الحسية الكيفيات يف الوجود نظرية ويف الرضورية، املعرفة يف

(الجوهر). النفس
الواقع ويصبح خبريًا العارف ويصبح خربة إىل الحسية املعرفة تتحول ثم الخبري: (٣)
يف نظرية عىل تحتوي معاشة معرفة فهي املعرفة. لصدق معيارين والتجربة

الصدق.79
اإلحصاء، عىل تقوم معرفة أيًضا هي بل واحًدا، حسيٍّا إدراًكا املعرفة ليست املحيص: (٤)
صادقة معرفة اإلحصائية املعرفة ورصدها. الوقائع وجمع الواحدة الواقعة تكرار أي
إحصاء فكل ناقصة. معرفة أنها من بالرغم بنائه وعن للواقع صورة تعطي ألنها
وألنه تُْحُصوَها﴾، َال ِهللا ِنْعَمَة وا تَُعدُّ ﴿َوإِْن َونَُسوُه﴾، هللاُ ﴿أَْحَصاُه ناقصة معرفة
مثل ناقًصا إال يكون ال اإلحصاء العميل. االطراد مبدأ عىل أو ممثلة عينات عىل يعتمد

االستقراء.80

ص١٤٩). (اإلرشاد، املعنى ظاهر ص٣٣٤). (املواقف، ظاهر البصري السميع 78
ص١٥٠). اإلرشاد، ص٣٣٤؛ (املواقف، املخرب وقيل العليم، الخبري 79

أي تُْحُصوُه﴾ َلْن أَْن ﴿َعِلَم ومنه: القادر، وقيل معدود، كل عدد عن املنبئ وقيل العالم، املحيص 80
اللغة يف ظاهران والوجهان القادر، أو باملعلومات املحيط العالم معناه ص٣٣٥). (املواقف، تطيقوه لن

ص١٥٣). (اإلرشاد،
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األسماء ثالثًا:

أساس الحسية واملعرفة الشاهد. عىل قياًسا بالغائب املعرفة إىل االسم ويشري الشهيد: (٥)
كله.81 الديني الفكر يف والتنزيه التشبيه أساس وهو العقلية، املعرفة

وعدم املوقف، عىل والسيطرة بعد، عن والرؤية أيًضا الشهادة الهيمنة وتعني امُلهيمن: (٦)
تغيب ال الذي الواعي القادر املهيمن تعني العميل. للعقل استعداًدا واحد يشء غياب

عمل.82 منه ينقص أو رؤية عنه
األذهان يف العلم علم. إىل تتحول أن قبل الحافظة يف املعارف تختزن ثم الحفيظ: (٧)
العلم يختزن جديد. علم منه ويحدث وينتج، يتخلق، حتى يختزن الصدور، ويف
والعلم تاريخيٍّا، عقًال النظري العقل ويصبح تاريخي، عمق إىل ويتحول الذاكرة يف

الجديد.83 رشط فالقديم تاريخيٍّا، تراكًما
أخرى أسماء تدل كما النظرية. املعرفة من مرحلة آخر إىل االسم ويشري العليم: (٨)
من تجريًدا أصبحت التي النظرية املعرفة وهي وعالم، عالم مثل املعرفة نظرية عىل
درجات ثالثة إذن هناك والبرص. السمع الحواس، من تأتي التي التجريبية املعرفة
وهذه العقلية. أو النظرية املعرفة ثم التجريبية واملعرفة الحسية، املعرفة للمعرفة،

العلم.84 وهو للذات صفة أول من مشتقة األسماء
للفعل وخطة وحكمة وتدبر وعي إىل علمه تحول الذي العالم إىل االسم ويشري الحكيم: (٩)

اإلمكان.85 مرحلة يف والتحقق العلم أي له وإتقان

ص١٥٣). (اإلرشاد، العليم وقيل ص٣٣٤). (املواقف، والحارض بالغائب العالم الشهيد 81
ص٣٣٤). (املواقف، قوله الصادق أي األمني وقيل بالقول. والتصديق العلم وقيل الشاهد. املهيمن 82
ويمكن ذرة، مثقال عنه يغرب ال الذي العالم عىل حمله فيمكن املعنى ينقسم ثم الشاهد. معناه وقيل
هو املهيمن تفسري يف الخليل قال كسبت. بما نفس كل عىل يشهد الرب أن بمعنى القول عىل حمله
واملؤيمن أرجت. أي وهرجت أرقت، أي هرقت عىل قياًسا هاء الهمزة قلبت ثم املؤمن أصله وقيل الرقيب.

.١٤٧ اإلرشاد، وعده. الصادق وهو األمني معناه
ومنه ص٣٣٤). (املواقف، األشياء صور يبقى وقيل يشء، عن يشء يشغله ال وقيل العليم، الحفيظ 83
املهلك عن وكالئهم الخالئق مدبر وهو الحافظ، الحفيظ وقيل يعلمه. أي القرآن يحفظ فالن القائل: قول

ص١٥١). (اإلرشاد،
املبالغة أبنية من فعيل وبناء مبالغة، عىل العالم ص٣٣٤). (املواقف، املخلوقات بجميع العالم العليم 84

ص١٤٩). (اإلرشاد،
ص٢٥٢). (اإلرشاد، املتقن املحكم وقيل الحاكم، وقيل العليم. ومعناه ص٣٣٤). (املواقف، الحكيم 85
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

لألحكام. مقدمات والتصورات منطقية، معرفة النظرية املعرفة كانت ملا الحاكم: (١٠)
الحاكم ويُقال املعرفة. درجات أعىل الحكم الواقع. عىل حكم ذاتها النظرية فاملعرفة

املعنى.86 بنفس والحكم
أو بالكالم اإليمان الكالم. صفة إىل يشري فهو صفة، من أكثر إىل يشري اسم املؤمن: (١١)
ليس بالعلم. داخيل تصديق صفة املؤمن أن والحقيقة املؤمن. أي القدرة، صفة إىل
العقلية الربهنة وهي الداخيل التصديق إىل االسم يشري تصديق. بل فقط تصوًرا العلم
النظري الوعي أسماء من اسم فهو الخرب. صحة وهي الخارجي التصديق مقابل يف
التصديق. هو اإليمان األكرب. الفزع من األبرار يؤمن الذي املؤمن أي العميل الوعي ال
داخله من برهانه يجد شعور فعل أنه أي إراديٍّا، فعًال يكون أن قبل نظري فعل هي
تنشأ صفة والصدق إراديٍّا.87 إيمانًا يكون أن قبل عقيل إيمان هو خارجه. من وليس
والخداع. الغش ويعمه والبهتان، الكذب يسوده عالم يف بأنه اإلنسان إحساس من
وبناءً منها. أي عىل سلوكه توجيه أو الكلمة تصديق عىل قادًرا اإلنسان فيه يعد ولم
وكشف الغش ودحض الخداع عىل والقضاء الكذب مقاومة عن اإلنسان عجز عىل
الصدق، فيؤله تحققه. يستطع لم ما بتأليه يقوم فإنه ذلك من يأسه ثم البهتان
ويصبح تتشخص ثم اإلطالق حد إىل العاطفة وتشتد التأليه. عواطف ضمن ويدخل
فعًال جعلها عىل يقترص أو التشبيه يف واقع هو كما العاطفة يف واقعي وجود لها
التعويض يتحول وقد املوضوعية. الصفة ال إليه يحتاج ما هو الفعل املشخصة. للذات
الواقع تعمية إىل بالفعل تحقيقه عن اإلنسان عجز ملا انفعايل تحقيق مجرد من
ويف الرصاحة عن الحديث النفاق مجتمعات يف يكثر ولذلك منه. نقص بما وتغطيته

املجازاة أعمال إىل رصفه ويمكن ص٣٤٤). (املواقف، وفعله وقوله علمه الصحيح وقيل الحكم، الحاكم 86
من الدابة تمنع ألنها حكمة اللجام حكمة يَت ُسمِّ لذلك املنع. معنى إىل يرجع وقيل والعقاب. الثواب يف

ص١٥٠). (اإلرشاد، الجاهلني شيم عن بها املوصوفني تزع ألنها حكًما العلوم وسميت الحجاج،
املؤمن وقيل فعلية. فصفة العجز بخلق أو كالمية فصفة بالقول ا إمَّ ورسله لنفسه املصدق املؤمن 87
اإليمان فإن الصدق. معناه وقيل ص٣٣٤). (املواقف، بأخباره أو اآلمن بفعل ا إمَّ األكرب الفزع من لعباده
معناه املؤمن وقيل الكالم. إىل راجع فاالسم الصدق، يقول ورسله نفسه مصدق والرب التصديق، هو
يوم عباده سيؤمن الرب فإن القول، إىل االسم رصف يحتلم ذلك وعىل األكرب الفزع من األبرار يؤمن أن
األمنة خلق عىل القدرة إىل االسم حذف ويجوز تَْحَزنُوا﴾. َوَال تََخاُفوا ﴿أَالَّ قوله: ويسمعهم األكرب العرض

ص٢٤٦). (اإلرشاد، األفعال أسماء من فيكون والطمأنينة
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األسماء ثالثًا:

الجنيس الكبت مجتمعات ويف واألمانة، الصدق عن الحديث والخداع الكذب مجتمعات
يف غيابه عن تعويض يشء عن فالحديث والفضيلة. الرشف عن الحديث والحرمان
عنه.88 الحديث خالل من يوجد ألن يحتاج ال فإنه الواقع يف وجد إذا واليشء الواقع.
التصورات وكل والنظرية، والتجريبية الحسية السابقة املعارف هذه كل الحق: (١٢)
يقابل وهو ممكنة، ومعرفته موجود، فالحق الحق. نظرية يف تدخل والتصديقات
ذاتًا ليس وهو العميل. املستوى عىل الحق يقابل والعدل النظري، املستوى عىل العدل
كتحقق املعرفة نظرية نهاية يف يأتي املعرفة موضوع هو بل الوجود، واجب مشخًصا

بالوجود.89 واملعرفة باملوضوع الذات يتحد عندما لها

العميل العقل

عىل األسماء انفتاح يف ويظهر العمل. خالل من باإلنسان هللا صلة العميل العقل يف ويبدو
معط وهاب عقل العميل العقل والجود. والكرم والفيض العطاء عالقة خالل من اإلنسان
املقيت، املحسن، الغني، الرب، الواسع، الفتاح، الرزاق، الوهاب، مثل: أسماء من يظهر كما

باإلنسان: الوعي أسماء أكثر اسًما وعرشون خمسة وهي الويل، الكريم، الوكيل، املقدر،

للعظمة والتفخيم العطاء. يف فياض أكثر، يعطي الذي العطاء كثري ويعني الوهاب: (١)
الواهب.90 من أكثر الوهاب صيغة يف

املعاشبرصف حال ويصلح األود يقيم بما للعطاء أكثر تعني إىل االسم ويشري الرازق: (٢)
والجود.91 والكرم للفيض كنتيجة بل واالستحقاق، العمل عن النظر

صادًقا يزل لم أنه آخرون ويؤكد الفعل. صفات من الصدق ألن صادًقا يزل لم هللا أن املعتزلة تنكر 88

عىل أو النجار مثل قادًرا يزل لم أنه بمعنى أو عيل بن محمد بن جعفر مثل عنه الكذب بنفي ا إمَّ
ال ولذلك األخبار، من والصدق لعلة. إال خربًا الكالم ي يَُسمِّ ال ألنه متكلًما يزل لم أنه بمعنى أو الحقيقة

صادًقا. يُقال
ص٣٣٥). (املواقف، الحق ُمظِهر وقيل الصادق، أي املحق وقيل لذاته، الواجب وقيل العدل، الحق 89

ص١٥٣). (اإلرشاد، األفعال صفات من يقرب وهو الوجود، واجب وقيل
ص١٤٩). (اإلرشاد، النعم مانح ص٣٣٤). (املواقف، العطاء كثري الوهاب 90

ص٢٤٩). (اإلرشاد، به اإلمتاع ومبدع الرزق خالق ص٣٣٤). (املواقف، يشاء ما يرزق الرازق 91

493



(٢) الثورة إىل العقيدة من

عليه واإلعانة له والتمهيد الفعل تيسري التيسري، نحو العطاء اتجاه يكون وقد الفتاح: (٣)
واملبادرة بالعمل لإلنسان يسمح وحتى مفلس، خاٍو واإلنسان العطاء يكون ال حتى
بعد العلم يف ا إمَّ الحكم ألن الحكم ليس وهو االتكال. هللا عىل يكون ثم والجهد،
األرض فتح العسكري، بالفتح صلة له يكون قد وإال الحكم ملكة يف أو التصديق

البلدان.92 وفتوح
ألن العلم يف الواسع وليس والكرم، والرزق والعطاء الجود يف الواسع وهو الواسع: (٤)
األفق يف والرحابة فالوسع العميل. العقل إىل النظري العقل تجاوز قد اآلن الوعي

والعطاء.93 االتفاق يف أيًضا يكون قد والرؤية
بالعالم يخصالوعي فذلك الربية، خالق يعني وال الخلق. يربر الذي العطوف وهو الرب: (٥)
الوهاب.94 مثل سؤال دون يعطي الذي هو يكون وقد واملصور. والبارئ الخالق مثل
العباد يغني فهو وبالتايل ِغنى، من عطاء ألنه العطاء كثرة عىل يدل اسم وهو امُلغني: (٦)

ركوًدا.95 وليس وازدهار إفقاًرا، وليس إغناء العطاء الغنى. بفعل
وعىل العالقة، يف احرتام عىل يدل والرزاق الوهاب مثل عطاء اسم أيًضا وهو امُلحسن: (٧)
صلة عن يعرب اإلحسان أن حني يف املودة، من عاطفي أساس عىل مبني العطاء أن
اإلحساسبحالة من أوًَّال االسم وينشأ منه. أقل عليه ومحَسن رشيف محسن بني عطاء
عىل املحافظة إىل باإلنسان أدت التي الحالة هذه تغيري يف والرغبة املدقع الفقر من
كما يبقى الفقر فإن بالعجز إحساًسا ولكن نفسه. عىل التقتري وإىل لديه قرش كل
كان وملا ويتمناه. اإلحسان اإلنسان يعيش نفيس تعويض وبعملية تغيري. دون هو
عطاءً تعطي مشخص لذات صفة ويجعله بتشخيصه يقوم فإنه رؤيته عىل قادر غري

﴿َربَّنَا بالقضاء أو باإلخبار ا إمَّ وهو الحاكم. وقيل النرص. أي الفتح فاتح وقيل العسرية ميرس الفتاح 92
ص٣٣٤). (املواقف، اللجام حكمة ومن املانع الحاكم وقيل أحكم. أي ﴾ ِباْلَحقِّ َقْوِمنَا َوبنَْيَ بَيْنَنَا اْفتَْح
بقوله: املعنى وهو فتاًحا. الحاكم ى تَُسمَّ والعرب اللغة. يف الحكم والفتح الخالئق. بني الحاكم وقيل
املنصفة األفعال إىل أو القديم القول إىل رصفه فيمكن الحاكم عىل حمل وإذا ﴾… بَيْنَنَا اْفتَْح ﴿َربَّنَا

ص١٤٩). (اإلرشاد، والنرص الفتح مبدع الفتاح وقيل الظاملني. من للمظلومني
عنه وينفي الصدر، بسعة يوصف الجواد فإن والجواد العالم وقيل ص٣٣٤). (املواقف، الواسع 93

ص١٥٢). (اإلرشاد، الغني وقيل العطن. ضيق
ص١٥٥). (اإلرشاد، الربية خالق ص٣٣٦). (املواقف، الرب فاعل الرب 94

ص٣٢٦). (املواقف، الخلق ألحوال املحسن املغني 95
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األسماء ثالثًا:

أشجانهم عن الصحراء بدو يعرب كما للضنك نفسية براحة يقوم فياض كنهر مطلًقا
تغيري من بدًال والزهور والرياض واألشجار واألنهار املاء بلغة وأحاديثهم ومشاعرهم
إثبات ويتفق الفرج. بانتصار الضنك عىل عاطفي بانتصار الشعور يقوم الضنك. حال
النفيس التعويض عىل باعث أقوى فالتشبيه التشبيه. مع فعليٍّا ماديٍّا إثباتًا الصفة
ويكون التنزيه، يف معنوية تكون الصفة أن حني يف مادي عطاء صورة يف يظهر الذي
إىل املادي التشبيه يؤدي ماديٍّا. فعليٍّا عطاءً يكون أن دون مجازيًا صوريٍّا اإلحسان

معنوي.96 تعويض إىل املعنوي التنزيه يؤدي حني يف مادي تعويض
املبادرة زمام وينتزع بالحتمية يوحي والعاطي. والواهب األرزاق، مقدر وهو امُلقدر: (٨)
والقصد.97 والتخطيط والرؤية والتدبر والفعل االستحقاق وبمناهضة اإلنسان، من
بمعنى نظريٍّا معنى وليس عميل معنى وهو يرزق. الذي األقوات خالق وهو امُلقيت: (٩)
أود يقيم وما الخبز، أي القوت هو هنا والرزق والحارض. بالغائب العلم أو الشهادة

الخبز.98 خالل من واإلنسان هللا بني صلة إذن هناك اإلنسان.
من الكرم العطاء. جزل عىل بل سؤال، دون العطاء عىل القادر الجواد وهو الكريم: (١٠)
السفىل.99 اليد من خري العليا واليد السائل، إليه املعطى مقابل يف والقدرة الرتبة علو
صفة إليه تنسب امللك تأليه فبعد أمرهم. واملتوكل بالعباد الكفيل وهو الوكيل: (١١)
هذه اإلنسان ويعزو املهام. جميع إليه تعهد الذي يشء بكل القائم فهو الوكالة.
وأخذ نفسه شئون يدبر أن من بالعجز إحساسه بعد املشخص الذات إىل الصفة
عن كتعويض التأليه عاطفة لديه فتنشأ الذات إىل ذلك فينسب بيديه، أموره زمام

أن حني يف وغاية أول له فعل وهو الحقيقة. عىل املادي اإلحسان ويثبته اإلحسان التشبيه يطلق 96

(مقاالت، اإلحسان إطالق ويرفض املجازي، الفكري اإلحسان وهو العلم، بمعنى اإلحسان يثبت التنزيه
الجامع. منه بدًال وذكر الحسنى هللا أسماء حديث يف تذكر لم التي الصفات من واملحسن ص٢٢٧). ج٢،
بدًال الجامع وذكر املحسن مثل الحسنى هللا أسماء حديث يف أيًضا يذكر لم واملقدر ص١٥٤. اإلرشاد، 97

عنهما.
ص٣٣٥). (املواقف، والحارض بالغائب العالم وهو الشهيد، وقيل املقدر، وقيل األقوات. خالق املقيت 98

ص١٥١). (اإلرشاد، القادر وقيل قدره، عىل يشء كل ومبدع املقدر وقيل األقوات. خالق وقيل
يغفر وقيل املوايش. كرائم ومنه الرتبة، العيل وقيل الوجود، عىل املقتدر وقيل الجود، ذو الكريم 99
كريم نفيس وكل كرائم ى تَُسمَّ األموال وخزائن الغفور، وقيل املفضل، وقيل ص٣٣٥). (املواقف، الذنوب

ص١٥١). (اإلرشاد،
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ما املشخص الذات إىل يعزو ثم والتأييد، للنرص عاطفي وكمطلب بالعجز إحساسه
اإلنسان بها يقوم توكيل عملية بل صفة، الحقيقة يف الوكالة ليست تحقيقه. عن عجز
من قدرة وإىل نفيس تعويض إىل يحتاج كعاجز العالم يف وضعه عىل بناءً شعوره يف

الخيال.100 صنع
بعض ترتك إنما الوكيل. مثل بأمرهم، ويعني العباد شئون يتوىل الذي وهو الويل: (١٢)
اإلنسان أساس غاب ما فإذا كله. العباد أمر يتوىل الوكيل أن حني يف لإلنسان املبادرة
مع اصطدامها األسماء هذه من ويتضح أعىل. من أساس له يعطي فإنه أسفل من
أن دون العلمي الشعور وهو واملبادرة األولوية له النظري فالوعي األفعال. حرية

الحر.101 الشعور وهو العقل يف األولوية له يكون
حركتني أو متقابلني قطبني يف الشعور تجعل أخرى مزدوجة أسماء ذلك بعد تبدأ ثم
والنافع، الضار واملذل، املعز والرافع، الخافض والباسط، القابض مثل متضادتني،
ودخوًال اإلنسان بحرية اعرتاًفا البديل ويجد املطلق، العطاء عن يتوقف الشعور تجعل
باإليجاب وتنتهي بالسلب تبدأ الصوفية، أحوال إىل أقرب وتكون معها. تبادلية عالقة يف

مثل: وذلك
املجال إفساح أجل من إمساك حركة عىل القابض تدل والباسط: القابض (١٤ ،١٣)
عىل وحصول الجهد عىل مكافأة والباسط الناس. عىل واالعتماد اإلنسانية للحرية
وهو اإلنسان ينتابان وفرج ضيق وأمل، يأس وإيجاب، سلب حركتان، وهما النتائج.

والبسط.102 القبض حالتني: الصوفية اعتربهما وقد الحياة. معرتك يف
الرفض اإلنساني، الشعور يف اتجاهني إىل يشريان حركتان والرافع: الخافض (١٦ ،١٥)
جذب حركتي يف فالشعور واألدنى. األعىل والحس، العقل والواقع، املثال والخفض،
وانهيار، نهضة وانخفاض، ارتفاع وتأخر، تقدم ونكوص، تطور إمكانية الواقع ودفع.

عمرو بن هشام يجيز وال ص٣٣٥). (املواقف، ذلك إليه املوكول وقيل الخلق. بأمور املتكفل الوكيل 100
ألحد. وكيًال ليس فاهلل الوكيل، ونعم هللا حسبنا يقولوا أن الناس يمنع كان عليه، الوكيل إطالق الفوطي

ص٥٧-٥٨). االنتصار، ص٢٥٩؛ (الِفَرق، موكًال يقتيض الوكيل ألن عليه التوكل يفضل وكان
ص١٥٣). (اإلرشاد، الخالئق أمر متويل وقيل النارص، أو ص٣٣٥). (املواقف، للوالية الحافظ الويل 101
أراد من عىل املضيق والقابض األفعال. صفات من ص٣٣٤). (املواقف، بالسلب املختص القابض 102
األرزاق املوسع األفعال، صفات من ص٣٣٤). (املواقف، بالتوسعة املختص الباسط ص١٤٩). (اإلرشاد،

ص١٤٩). (اإلرشاد، أراد من عىل
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هو املقصود املعنى أن إال واألدنى األعىل إىل يشريان االتجاهني أن فمع وقعود. قيام
بديهيتان تجربتان وهما التخلف. يمثل واألدنى التقدم يمثل فاألعىل والخلف. اإلمام

واضحتان.103
وإذالل. إعزاز حركتا أنهما عىل املتضادتان الحركتان تظهر وهنا وامُلذل: امُلعز (١٨ ،١٧)
بديهيتان. تجربتان وهما والخفضذل. عز، الرفع والخفضلإلنسان. لإلنسان فالرفع

طبيعيتني.104 حركتني مجرد وليستا وقيمتان ووضعان معنيان الحركتان
أو مجردة معان مجرد والذل العز أو والخفض الرفع ليس والنافع: الضار (٢٠ ،١٩)
املنفعة يف يتمثالن مادي فعيل مضمون ذوات حركتان هما بل باطنية تطهرية أخالق
والتصور الحركة أساس والرضر فالنفع رضر. والخفض منفعة الرفع والرضر.

مًعا.105
واملانع وعطاءً. كرًما أقل ألنه نظًرا بمفرده ولكن والرزاق، للوهاب املقابل وهو املانع: (٢١)
والحرمان، بالنقص واإلحساس للعواقب، وتحملها اإلنسانية للحرية للمجال إفساح

اإلشباع.106 إىل والحرمان العطاء، إىل املنع تجاوز عىل اإلنسانية لإلرادة وتحد
طلبًا. يرفض وال السؤال حني النداء فيلبي أحد دعاه ما إذا العاطي وهو امُلجيب: (٢٢)

مقابل.107 قصد يقابله نحو والقصد ا، ُمضادٍّ ًها توجُّ يولد فالتوجه
حرية وينهي السبيل، سواء ويرشده مسعاه، يف اإلنسان يوفق الذي وهو الهادي: (٢٣)

ويقني.108 بصرية عن بينها فريجح االحتماالت، شتى بني وتردده اإلنسان

ظاهر ومعناها األفعال، صفات من ص٣٣٤). (املواقف، والوضع الحط وهو الخفض من الخافض 103
ظاهر ومعناها األفعال صفات من ص٣٣٤). (املواقف، للمنازل املعطي الرافع ص١٤٩). (اإلرشاد،

ص١٤٩). (اإلرشاد،
املنزلة لحطة املوجب املذل ص١٤٩). (اإلرشاد، املعنى ظاهر ص٣٣٤). (املواقف، العزة معطي املعز 104

ص١٤٩). (اإلرشاد، املعنى ظاهر ص٣٣٤). (املواقف،
ص٣٣٥). (املواقف، والنفع الرضر عن النافع الضار 105

ص٣٣٥). (املواقف، املنافع من يشاء ملا املانع 106
عىل حمله ويمكن القديم الكالم إىل راجع الداعني، إجابة ص٣٣٤). (املواقف، األدعية يجيب املجيب 107

ص١٥٢). (اإلرشاد، املحتاجني بإسعاف تقتيض التي األفعال
ص٣٤٥). (املواقف، الهدى يخلق الهادي 108
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يف اإلنسان به يستعني حيث التشبيه مستوى عىل ولكن أيًضا الهادي وهو النور: (٢٤)
واليقني املعريف الحدس وهو الرؤية، رشط والنور به. ويسرتشد الدنيا يف مسعاه

العميل.109
واجب يكون فإنه والعناية الرعاية يف الجهد هذا كل بعد أنه عىل االسم ويدل الحميد: (٢٥)

املعروف.110 وإنكار للجحود تجنُّبًا والثناء الشكر

الحكم) (ملكة القيم نظرية

طبًقا القيمي الحكم هو بل الربهان، ملنطق طبًقا املنطقي الحكم ليس املرة هذه والحكم
قيم عىل تقوم قيمة أحكام أيًضا تكون بل فحسب، منطقية تكون ال فاألحكام القيم. لنسق

هي: اسًما، عرش ثمانية وتضم والقسط، العدل مثل واجتماعية فردية إنسانية

يف يعيش فاإلنسان األفعال. أحكام تصدر عليها شاملة إنسانية قيمة فالعدل العدل: (١)
من العدل صفة وتنشأ كان. أينما الظلم محاربة رسالته العدل، قانون يحكمه عالم
فيعيش تالفيه مجرد حتى أو دفعه عن وعجزه اإلنسان عىل الواقع بالظلم اإلحساس
وأمنية أمل إىل يتحول حتى للعدل عيشه اشتد الظلم اشتد وكلما الضائع. العدل
عىل تنشأ الجور ينفي العدل يعرف ما وكثريًا الذات. مشجب عىل وتعلق تتشخص
بال مطلقة الصفة تنشأ الحال وبطبيعة السالبة. الصفة من تنشأ اإليجابية الصفة أن
األزل من يسود الذي املطلق العدل إىل يؤدي منه مفر ال الذي املطبق فالظلم حدود.
فيتشخص الذات مشجب عىل الصفة يعلق والتشبيه الخالص. به والذي األبد وإىل
فعل إىل حاجة يف أنه أي فقط فعل صفة الصفة من يجعل التنزيه حني يف العدل

العادل.111 شخص إىل وليس العدل

ص١٥٥). (اإلرشاد، الهادي معناه ص٣٤٥). (املواقف، النور 109
ص١٥٣). (اإلرشاد، الثناء الحمد وحقيقة املحمود. معناه الحميد 110

(اإلرشاد، فعله له ما يفعل الذي وهو العادل ص٣٣٥). (املواقف، يفعل ما منه يقبح ال العدل 111
صفة مجرد العدل أن اآلخر البعض وعند الحقيقة، عىل عادًال يزل لم هللا أن البعض وعند ص١٥٠).

ص٢٢٨). ج٢، (مقاالت، عادل غري يزل لم هللا أن ثالث فريق وينفي فعل.
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األسماء ثالثًا:

دون أي والقسطاس، بالعدل الناس بني يقسم الذي القسط هو والعدل امُلقسط: (٢)
األرض سيمأل الذي الزمان آخر اإلمام الناس ينتظر أمل، العدل لذلك والظلم. الجور
عىل العدل يعمم بل يداري وال يجامل وال يحابي ال فاملقسط جوًرا، ملئت كما عدًال

الجميع.112
عىل أي رشيد واملقسط العادل ثَمَّ وِمْن العقل، عىل يقومان والقسط والعدل الرشيد: (٣)
يقوم بالعدل وعي هو بل صوري، قانون مجرد العدل ليس له. وفاعل بالعدل وعي

للواقع.113 بناء يكون أن قبل العقل رضورة عىل
أن بعد االستحقاق لقانون طبًقا أعمالهم عىل العباد يحاسب الذي وهو الحسيب: (٤)
حاجات عىل الحكم بمعنيني، الحكم ملكة إىل يشري فاالسم للعباد. يكفي ما يخلق

لالستحقاق.114 طبًقا أفعاله عىل الحكم ثم وإشباعها اإلنسان
هباءً يذهب أو عمل يضيع فال لها. واملسجل العباد أفعال عىل املراقب وهو الرقيب: (٥)
فعل وكل وفعاليته. وحدوثه بأثره التاريخ يف يبقى فعل كل نتيجة. أو أثر دون

محفوظ.115
الرسالة. وتحقيقهم الواجبات وأداء األعمال حسن عىل عباده يشكر الذي وهو الشكور: (٦)
اإلنسان. بفعل الرسالة تتحقق عندما املبالغة صيغة يف شاكر أنه أي شكور، فاهلل
يف الحال هو كما هللا إىل اإلنسان من قصًدا وليس اإلنسان إىل هللا من قصد الشكر

الصوفية.116 مقامات

ص١٥٥). (اإلرشاد، جار إذا وقسط عدل إذا أقسط يُقال العادل ص٣٣٥). (املواقف، العادل املقسط 112
الدنيات عن املتعايل وقيل العالم، وقيل املرشد، قيل ص٤٣٥). (املواقف، املرشد وقيل العدل، الرشيد 113
يوم الخصوم يجمع الذي أي الجامع اسم أيًضا املتكلمون ويذكر ص١٥٥). (اإلرشاد، النقص وسمات

ص٣٣٥). (املواقف، الحسنى هللا أسماء حديث يف مذكور غري ولكنه القضاء،
(املواقف، فعلوا ما عىل املكلفني بأخباره املحاسب وقيل للعباد، يكفي ما يخلق الكايف، الحسيب 114

ص١٥١). (اإلرشاد، القول إىل االسم ويرجع الخلق، محاسب وقيل الكايف، وقيل ص٣٣٤).
ص١٥١). (اإلرشاد، يشء عنه يعزب ال الذي العليم ص٣٣٤). (املواقف، كالحفيظ الرقيب 115

(املواقف، أطاعه من عىل املثني وقيل الكثري، القليل عىل مثيب وقيل الشكر، عىل امُلجازي الشكور 116
معطي الشكور وقيل االزدواج. معنى من االسم فيكون إياه، شكرهم عىل عباده امُلجازي ص٣٣٤).
(اإلرشاد، القول إىل راجع اسم وهو املصطفني، العباد عىل املثني الشكور وقيل القليل. العمل عىل الكثري

ص١٥٠-١٥١).
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املحايد القايضاملنتقم وليس لهم املالطف معهم املتعاطف لعباده املقرتب وهو الودود: (٧)
يكون وبالتايل وقصد، إرادة عن واختياًرا، طواعيًة يأتي باملبدأ اإلنسان فالتزام الجامد.

ورضا.117 وئام نفسه وبني بينه
املغفرة إىل أقرب هو والذي العباد، مصالح عىل الحريص كالودود وهو اللطيف: (٨)
عليم. بمعنى النظري العقل أسماء من اسًما ليس وهو واالنتقام. العقاب من والعفو
يدل السنية. والصفات العلية الذات عن تعبريًا املقصد وكرم املعاملة حسن واللطف
وجهده الخاص بفعله يريد ما عىل الحصول عن عجز أن بعد اإلنسان عىل اللطف
وحسن اللطف من العون طالبًا أعىل إىل ويتجه الواقع عن بعيًدا وجهه يدبر الذاتي.
بل مغلقة، مستغلقة موضوعية ليست الصفة أن أي بالعباد، لطف اللطف الجوار.
عطاء عالقة لتحديد نشأت أنها عىل يدل مما اآلخرين نحو تتجه مفتوحة ذاتية صفة
لعجز ونظًرا القسوة. عالم لتعويض الرحمة يف الرغبة عىل اللطف يدل طرفني. بن
الصفة يف يعوضعجزه فإنه بالعنف، والعنف بالقسوة، القسوة مقاومة عن اإلنسان

والتخاذل.118 العجز عن تعبريًا اللطيف وهو املضادة،
مستقلة، ماهية ل األوَّ فعل: اسم والثاني ذات اسم ل األوَّ والرحيم: الرحمن (١٠ ،٩)
متجهة بل نفسها، عىل مغلقة الصفة ليست متعلق،119 لها قصدية ماهية والثانية
أساسه عىل الذي الوجداني الجانب عن يعربان وكالهما بفعل. ومتعلقة العالم نحو
إنسانية عاطفة عىل الرحمة صفة تدل الذوات. بني التعاطف واملغفرة، العفو يقوم

الواد وقيل ص٣٣٤). (املواقف، له وثوابه املطيع عىل ثنائه يود أي الواد، وقيل املودود. الودود 117
ص١٥٢). (اإلرشاد، ألوليائه املحب وتفسريه

معناه كالجميل امللطف وقيل ص٣٣٤). (املواقف، بالخفيات العالم وقيل اللطف، خالق اللطيف 118
البعض يجوز ص١٥٠). (اإلرشاد، األمور بخفيات العليم وقيل األفعال، صفات من إذن فهو املجمل،
ال فحسب الدينية النصوص داخل استعمالها يقيد اآلخر البعض أن إال التقييد دون اللطف صفة إطالق
ص٢٣٦-٢٣٧). ص٢٤٨-٢٤٩، ج١، (مقاالت، بالعباد لطف أنه عىل اللطف تقييد من بد وال خارجها.
وهما ص٣٣٤). (املواقف، اإلرادة صفة إىل فمرجعهما الخلق، عىل اإلنعام مريد أي الرحيم، الرحمن 119
يختص الرحمن كان وإن والنديم، كالنداء املحققني عند واحد ومعناها الرحمة، من مأخوذان اسمان
فيكون عبده، عىل إنعاًما الباري إرادة إىل املحققني عند معروفة الرحمة ثم غريه. به يوصف وال هللا عىل
إىل الرحيم الرحمن فيعود اإلنعام نفس عىل الرحمة العلماء بعض وحمل الذات، صفات من االسمان

ص١٤٥). (اإلرشاد، األفعال صفات
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األسماء ثالثًا:

عطاء اإلنسان وأن العدل يسبق قد الحب وأن ذاته، يف قيمة اإلنساني الوجود أن وهي
واحد ومكان واحد وزمان واحدة لحظة يف واحد بفعل يُقاس ال وأنه أخذًا، منه أكثر
ومصريه. جوهره اإلنسان أفعاله. مجموع أي وجوده، ماهيته اإلنسان واحد. وموقف
والخطأ. املحاولة من التعلم وأن وصواب، خطأ اإلنسان أفعال أن عىل الرحمة تدل
يف واضح هو كما الشعور ونقاء املستمرة والجدة جديد، من البداية عىل تدل كما
اإلنسان شعور وأن باآلخرين، الصلة عىل وتدل الرحمة. لفعل املقابل التوبة فعل
اإلنساني البؤس اشتد إذا الرحمة صفة وتنشأ األمة. شعور واحد، شعور هو واآلخر،
تشخيص حتى وأصبح األرض، عىل العدل احتمال يف فقط ليس األمل اإلنسان وفقد
صفة تنشأ حل كل ومن العدل من اليأس وقع ما فإذا يكفي. ال عزاءً وعيشه العدل
بالعطاء اإلحسان أوحى وإذا الود حق عىل بناءً بالعطاء اللطف أوحى وإذا الرحمة.
ونفي آخر، عىل طرف من مطلق تفضل الرحمة فإن كإنسان، اإلنسان حق عىل بناءً
سيده من العبد يتمنى اآلخر. الطرف رحمة سبيل يف الخاصومحوه لوجوده اإلنسان
القوي، من الضعيف طلب الرحمة األرضالرحمة. صاحب من الفالح ويرجو الرحمة،
الرحمة فقدان عن نفس تعويض كمطلب الرحمة األمر. صاحب من العجز ورجاء
تغري لن فإنها الجماعة، ومارستها بها اإلنسان طالب مهما الرحمة ولكن كواقع.120
أي بسن، سنٍّا وال بعني عينًا ال الواقع يف يشء يتغري وال الخذالن. إىل إال تؤدي ولن شيئًا
صفة وجعلها للرحمة تشخيص والتشبيه والبؤس. الشقاء ملظاهر الفعلية املقاومة
شخص ال الرحمة فعل فاملطلوب فعل، صفة الرحمة جعل عىل اقتصار والتنزيه ذات،

الرحمة.121
فالرحمة لها. وتحقًقا للرحمة نتيجة واملغفرة له. وتحقق للرحيم نتيجة وهو الغفار: (١١)
أفعالها.122 يف العملية تحققاتها لها نظرية قيمة وكل املغفرة. يف وعمًال قوًال صادقًة

نافية: ثانية ومرة رحيًما؟ يزل لم هل ثابتة: مرة صيغتني، يف صفة كل يف دائًما السؤال كان لذلك 120
رحيم؟ غري يزل لم هل

ص٢٣٠). ج٢، (مقاالت، فعل صفة التنزيه ويف ذات، صفة التشبيه يف الرحمة 121
السرت، اللغة يف والغفر الستار، معناه ص٣٣٤). (املواقف، مستحقها من العقوبة إلزالة املريد الغفار 122
عن يدرأ الذي اإلنعام عىل حمله ويمكن العقاب، ترك عىل السرت حمل يمكن ثم مغفًرا املغفر ي ُسمَّ ومنه

ص١٤٨). (اإلرشاد، واآلجل العاجل يف يفضحه ما العبد
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

ارتباط عىل يدل مما التأكيد يف زيادًة مبالغة صيغة يف ولكن الغفار مثل وهو الغفور: (١٢)
واإلجالل.123 التعظيم انفعاالت عىل القائمة التأليه بعواطف األسماء

ثالث تعني إىل االسم ويشري عنه. يعفو للذنب فالغافر للغفور، نتيجة وهو العفو: (١٣)
النظري.124 الصدق إىل باإلضافة عميل صدق وإىل

وإىل العقاب، إىل منه العفو إىل واألقرب واملغفرة، العفو ذو الكريم وهو الرءوف: (١٤)
يف قيمة اإلنساني فالوجود التشديد، إىل منه التخفيف وإىل االنتقام، إىل منه املغفرة

ذاته.125
تنفيذه يف والبطء استعجاله، إىل منه العقاب تأجيل إىل األقرب الرءوف هو الحليم: (١٥)
السفه سيادة من الحلم صفة وتنشأ واللطف. والود الرأفة عىل تأكيًدا الرسعة إىل منه
يف السائدة الصفة تنقلب ثم تغيريه. عىل قدرته وعدم به اإلنسان وضيق الواقع يف
تحقيق عن عاجًزا اإلنسان كان وملا حلم. إىل السفه ويتحول املضادة الصفة إىل الواقع
مجرد يصبح أو املعظم الذات ويتشخصيف التأليه، عواطف ضمن يدخل فإنه الحلم،
صاحب من األناة طول الكسول ويتمنى الدائن، من أناة طول املدين يتمنى لها. فعل
ويصرب الواقع، باألمر اإلنسان فريىض وقناعة ورضا صرب إىل األناة تتحول وقد األمر.
الصفات توالت وكما للقضاء. ويستسلم بالقدر، ويؤمن لديه، بما ويقنع حاله، عىل
تخصاإليجاب صفات والقناعة والرضا واألناة والصرب فالحلم إيجابية، الصفات قلت
وقد السلب. ينتابها ال خالصة إيجابية صفات والعلم القدرة أن حني يف مًعا والسلب
الجماعة مصلحة عن يعرب الذي الغضب أو للثورة مناف ألنه سلبية صفة الحلم يكون

الذروة.126 الحلم يبلغ حني

ص٣٣٥). (املواقف، كالغفار الغفور 123
ص٣٤٦). (املواقف، العايص عن العفو 124

ص٣٣٦). (املواقف، التخفيف املريد الرءوف 125
عىل تحمله وال العصاة زالت تستفزه ال الذي معناه ص٣٣٥). (املواقف، بالعقاب يعجل ال الحليم 126
وقيل بالعجلة. االتصاف عن والتعايل التنزيه إىل االسم معنى ويرجع آجالهم. قبل عقوبتهم استعجال
ص١٥٠). (اإلرشاد، قريبان والوجهان االنتقام. ترك إىل ا وإمَّ اإلنعام إىل ا إمَّ ينقسم ومعناه العفو، الحليم

ص٢٢٨-٢٢٩). ج٢، (مقاالت، فعل صفة اآلخر البعض وعند ذات. صفة الحلم البعض وعند
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األسماء ثالثًا:

وقدراته اإلنسان لفعل املجال يرتك حتى أخرى درجة الحلم تحول وهو الصبور: (١٦)
يكون أن دون ويتحقق الفعل ينجح حتى عجلة أو إرساع أو ترسع دون التغيري عىل
التاريخ من كجزء الخيال يف إال يفعل وال الذهن يف إال يبقى ال عارض حادث مجرد

بالفعل.127 مجراه يغري أن دون
يبدأ وبالتايل والعفو، للمغفرة نتيجة التوبة تكون قد والصرب الحلم ونهاية التواب: (١٧)

ونضًجا.128 خربًة أكثر صار وقد جديد من فعله ويبدأ جديد، من حياته اإلنسان
جنس من العقاب جاء السيئ الفعل وأرصعىل جديد من اإلنسان يبدأ لم فإذا امُلنتقم: (١٨)

واقًعا.129 واإلحباط قانونًا، الفشل وصار فعله،

مجموع تعطي فاألسماء جهل. معرفتها عدم ألن واجبة القدماء عند األسماء معرفة
معنى هو وهذا وجماعًة. فرًدا اإلنسان حياة يف عمليٍّا تطبيقها أجل من النظرية القيم
معرفة تتأتى وال سلمها. قلب أو القيم لنسق التنكر إىل األسماء من اإللحاد أو األسماء جحد
صورته عن ومستقبله، حلمه عن اإلنسان، يبغيه عما تعبري ألنها النفس؛ بمعرفة إال األسماء
بالشفاه تمتمة الصالة ختام يف األسماء تذكر واليوم الطوباوي.130 وعامله لنفسه الكاملة

ص١٥٥). اإلرشاد، ص٣٣٦؛ (املواقف الحليم الصبور 127
حل من عىل إنعامه يرجع الذي ص٣٣٦). (املواقف، إليه تابوا إذا عباده عىل بفضله يرجع الثواب 128

ص١٥٥). (اإلرشاد، والرجوع والتوبة الطاعة التزام إىل ورجع املذنبني من إرصاره عقد
ص٣٣٦). (املواقف، عصاه ملن املعاقب املنتقم 129

(الكتاب، والصفات األسماء من يشء يجحد اإليمان عدم والصفات. األسماء من شيئًا جحد من باب 130

يسلم وال بغريهم، يفعلهم فيما بهم، يختص فيما السوء ظن باهلل يظنون الناس أكثر ص١٣٠–١٣٢).
وعرف الصفات عرف من إال ذلك من يسلم ال حكمته، وموجب وصفاته أسماءه هللا عرف من إال ذلك من
فهو أسمائه بجميع هللا يعلم لم من إن الخوارج) (العجاردة املعلومية وتقول ص١٥٧). (الكتاب، نفسه
(مقاالت، يجهله ولم به علم فقد أسمائه ببعض هللا علم من أن ترى املجهولية أن حني يف به جاهل
كما والقيم. والوجود املعرفة مباحث إىل األسماء ضم يف القدماء عند الشمول ويتضح ص١٦٦). ج١،
واألول واألحد الواحد يف الرياضة لغة تستعمل فمرة اإلنسانية، املعرفة نواحي لشتى شاملة األسماء أن
يف الطبيعية بعد ما لغة ومرة الصمد، يف الطبيعية لغة ومرة واملعيد، واملبدئ واملؤخر واملقدم واآلخر
الجامع يف االجتماع لغة ومرة واملبدع، الجميل يف الفن لغة ومرة والعظيم، والجليل واملاجد واملتعايل العايل
والبصري السميع يف املعرفة لغة ومرة والشاهد، والرقيب الحسيب يف القانون لغة ومرة واملقسم، والعادل

إلخ. … السالم يف القيم لغة ومرة والباقي، الصمد يف الوجود لغة ومرة والخبري، والعلم
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وكعقل نظري كعقل الشعور يف وظيفتها ففقدت األحزان. ولدفع واملآتم املوالد يف وتغنى
الجدران.131 عىل وزينة وشفاء تجارة واألذكار األوراد يف وكتبت حكم وكملكة عميل

األلفاظ أكثر وهو الوحي. أصل يف «اللهم»، «إله»، مثل: ومشتقاته «هللا» لفظ ورد وقد
األصل يف األسماء مثل الصفات كانت وملا واألفعال. الصفات صيغة كل يف ويعني وروًدا.132
ويدل الفعل. هو األصل كان يرزق من والرازق يعلم، من فالعالم أفعال من ومشتقة أفعاًال
واألمطار اإلنزال فعيل وعىل والفاطر املالك صفتي عىل وروًدا األلفاظ أقل وهو «اللهم» لفظ
أي يعني نكرة فإنه «إله»، لفظ ا أمَّ وشكر.133 حمد من ذلك يقابل ما وعىل الناس لحياة
أكثر يف كان لذلك الذات. أو الثابت التأليه جوهر «هللا» وليس التأليه فعل عن ناتج إله
من خلقه ومن اإلنسان صنع من أنه إىل يشري مما به مفعوًال النصب، حال يف استعماالته
… (ترك)134 ذرى فعل، أفك، راح، رغب، أراد، نظر، بغى، دعا، اتخذ، جعل، مثل: أفعال،

الكافر فإن بها والعبادة عددها ذكر بإحصائها يرد ولم الجنة. داخل أحصاها من السنة، أهل عند 131

(الِفَرق، معانيها واعتقاد بها العلم بإحصائها أراد إنما الجنة. أهل من يكون وال حاكيًا يذكرها قد
الزيادة من املنع تسعني بتسعة الحسنى أسمائه حرص يف الفائدة وليست ص٣٣٧-٣٣٨). ص١٥٩،
هذه معاني يف محصورة أسمائه جميع معاني أن فائدته وإنما سواها له بأسماء الرشع لورود عليها
أبواب علينا يفتح أن بربكتها هللا نسأل األسماء هي فهذه ص١٢٠-١٢١). (األصول، وتسعني التسعة
قد إذ لفًظا، أحصاها من به يرد ولم ص٣٣٦). (املواقف، الرحيم الغفور هو أنه لنا ويغفر الخري
قولهم من واعتقدها علمها من أحصاها من أراد وإنما الجنة، أهل من وليسا واملنافق املرشك يحصيها

ص١٢٠-١٢١). (األصول، باألمور معرفة ذا كان إذا حصاة ذو فالن
الجامع «هللا» األوَّل لالسم شامًال تحليًال هنا نورد ولكننا القرآن، يف اسم كل أصل تحليل نشأ لم 132

مرة «هللا» مرة)، ١٤٧) «إله» صيغ ثالث يف القرآن يف ورد الجاللة اسم ل، األوَّ فاالسم األسماء. لباقي
االستعماالت أكثر أنها أي مرة)، ١٢٥) مجروًرا ومرة مرة)، ٥٩٢) منصوبة ومرة مرة)، ٩٨٠) مرفوًعا
يف وروًدا األلفاظ أكثر الثالث صيغه يف اللفظ يكون وبالتايل مرات). ٥) «اللهم» وأخريًا مرة)، ٢٦٩٧)

مرة). ٢٨٤٩) القرآن
اْلُمْلِك﴾ َماِلَك ﴿اللَُّهمَّ يف: «مالك» صفتان: الخمسة، املعاني هذه يف مرات) ٥) «اللهم» لفظ ذكر 133

وفعالن: ،(٤٦ :٣٩) َهاَدِة﴾ َوالشَّ اْلَغيِْب َعاِلَم َواْألَْرِض َمَواِت السَّ َفاِطَر اللَُّهمَّ ﴿ُقِل يف: فاطر ،(٢٦ :٣)
يف: و«اإلمطار» ،(١٤ :٥) َماءِ﴾ السَّ ِمَن َماِئَدًة َعَليْنَا أَنِْزْل َربَّنَا اللَُّهمَّ َمْريََم ابُْن ِعيَىس ﴿َقاَل يف: «اإلنزال»
«الشكر» فعل ا أمَّ ،(٣٢ :٨) ِحَجاَرًة﴾ َعَليْنَا َفأَْمِطْر ِعنِْدَك ِمْن اْلَحقَّ ُهَو َهذَا َكاَن إِْن اللَُّهمَّ َقالُوا ﴿َوإِذْ

.(١٠ :١٠) َسَالٌم﴾ ِفيَها َوتَِحيَّتُُهْم اللَُّهمَّ ُسبَْحانََك ِفيَها ﴿َدْعَواُهْم ففي: اإلنسان من
يدل مما مرة)، ٣٤) ومرفوًعا مرة)، ٣٠) ومجروًرا مرة)، ٩٣) منصوبًا القرآن يف «إله» لفظ يظهر 134

بأفعال مجرور أيًضا وهو فاعًال. منه أكثر به مفعول أنه أي عليه، واقع الفعل وأن فعل، نتيجة أنه عىل
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األسماء ثالثًا:

واملخاطب املتكلم ضمائر إىل مضاًفا يرد فإنه التأليه، فعل عىل يدل «إله» لفظ كان وملا إلخ.
الغائب، والثالث واآلخر األنا عند موجود التأليه أن عىل يدل مما والجمع، واملفرد والغائب
الجماعة وبفعل الجماعة، فعل من أقل الفرد وبفعل والجماعة الفرد بفعل يوجد أنه كما
يدل مما جمع واملثنى «آلهة». وجمًعا «إله» مفرًدا يذكر أنه كما الفرد.135 فعل من أكثر
واإلثبات النفي صيغة أوًَّال االستعماالت معظم وتعني التشخيص.136 بعد التأليه تعدد عىل
«ما أو إله» من معه كان «ما أو هللا» غري إله «من أو هو» إال إله «ال أو هللا» إال إله «ال يف
ثم الغالب، االستعمال وهو للتعبد، ورفًضا للوحدانية إثباتًا إلخ … إله» «إني أو إله» من
أنه أو الشمول عىل للداللة إله»، األرض «يف إله»، السماء «يف مثل: اإلضافات، باقي تأتي

١٤) اتخذ مثل: أفعال وروًدا األفعال وأكثر الذات. خلق من فهو وبالتايل فاعًال، منه أكثر بحروف أو
واإلبداع. اإلنسانية اإلرادة صفة عىل يدل مما مرات) ٦) دعا أو مرات) ٨) جعل أو مرة)

أن من بالرغم أنه أي مرة)، ١١٦) ُمضاف غري ويبقى مرة) ٣١) الضمائر إىل «إله» لفظ يُضاف 135

اإلضافة. عن مستقبًال التشخيص بعض يظل أنه إال امللكية ضمائر إىل ويُضاف اإلنسان خلق من «إله»
١٤) والجمع مرات) ٣) املفرد املخاطب وإىل مرات)، ٨) والجمع (مرتني) املفرد املتكلم إىل ويُضاف
ويف مرة)، ١٧) املخاطب يف التأليه أن عىل يدل مما (مرتني)، والجمع (مرتني) املفرد الغائب وإىل مرة)،
يف واآلخر األنا بني االجتماعي الجدل فعل من التأليه أن أي مرات)، ٤) الغائب ويف مرات)، ١٠) املتكلم
٢٤) الجمع ضمائر فعل من ويكون الغائب. فعل من وأقله الخاص التأليه فعل من بعده ثم الخطاب
وذلك فردي، فعل منه أكثر جماعي فعل التأليه أن أي مرات)، ٧) املفرد ضمائر فعل من أكثر مرة)

اآلتي: للجدول طبًقا

  جمع   مفرد  

١٠ = ٨ + ٢ متكلم
١٧ = ١٤ + ٣ مخاطب
٤ = ٢ + ٢ غائب

٣١ = ٢٤ + ٧  

مثنى. اثنتان مرتان منها مرة)، ٣٦) وجمًعا مرة)، ١١١) مفرًدا إله لفظ يُذكر 136
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

األساطري إله البرشوليس يخاطب الذي الناس» «إله أو األنبياء، يرسل الذي أي موىس» «إله
القديمة.137 والديانات

ومضاًفا ألفعال، موضوًعا ومفعوًال أفعال، ذا فاعًال الوحي أصل يف ورد فقد «هللا» ا أمَّ
باهلل. األشياء وعالقة باألشياء العالقة أي اإلضافة، هو والغالب أشياء. إىل مضاًفا إليه،
التشخيص بعد التأليه أفعال من أقل التأليه أفعال عىل اإلنسان قدرة وكأن املفعول وأقلها
الصفات، أي األسماء من أكثر األفعال تظهر كفاعل هللا استعماالت ويف املؤلَّه.138 الذات يف
يف ا أمَّ األفعال. من أكثر والصفات األسماء تظهر كمفعول هللا استعماالت يف أنه حني يف
والنفي اإلثبات يظهر األفعال ويف األسماء.139 وال األفعال تظهر فال اإلضافة استعماالت
الضد نفي وكأن األسماء يف أيًضا النفي يظهر كما فعل. هو الرفض أي الفعل نفي وكأن
فعل النفي ألن وذلك األسماء يف منه أكثر األفعال يف النفي ولكن اآلخر. املضاد لالسم إثبات
األسماء تتواىل وقد التصور.140 أحكام من حكم االسم نفي أن حني يف الشعور، أفعال من
أو ثالثًا أو مرتني يريد» ما «يفعل أفعالها: تتواىل كما عليم»، «سميع رحيم»، «غفور مثل:
تفضيل، صيغة يف األسماء أفعال تكون وقد لها. وإبراًزا واألفعال األسماء عىل تأكيًدا أربًعا،
األسماء بعض تكون وقد النسبي. اإلنسان وعلم املطلق هللا علم بني للمقارنة «أعلم» مثل:
«رافع»، «متويف»، «مخرج»، مثل: فعل، أسماء مجرد الحسنى واألسماء الصفات خارج
التعجب صيغة يف تكون وقد االشتقاق. حيث من لها نهاية ال األفعال أن عىل يدل مما

معاني وأكثر مرة). ٥٧) أفعال إىل وُمضاًفا مرة)، ٩٠) أفعال إىل إضافة دون اسًما إله لفظ يذكر 137

الناس وإله السماء وإله األرض وإله مرات) ٣) موىس إله مقابل يف مرة) ٨٤) الوحدانية إثبات األسماء
مرة). منها (كل

أكثر الفاعل بسبب والرفع مرة. ١١٢٥ ومجروًرا مرة، ٥٩٢ ومنصوبًا مرة، ٩٨٠ مرفوًعا هللا ذكر 138

برحمته»، يختص «وهللا مثل: مقدًما فاعًال املبتدأ يكون وقد كان. اسم أو الخرب أو املبتدأ بسبب منه
يف آخر، ال أول هللا ألن خربًا أو لكان اسًما هللا استعمال ويُقال مبتدأً. منه أكثر فاعًال «هللا» يكون ثَمَّ ومن
وفاعل مرات، ٢٠٣ ومبتدأ مرة، ٥٥٠ حوايل فاعًال هللا استعمل وقد وحده. املايض يف وليس الزمان كل

مرات. ٤ ألن وخربًا مرة ٣٣ وخربًا مرة ٥٢ لكان واسًما مرة، ١٤٠ مبتدأ أو مقدم
كمفعول هللا استعمال ويف أسماء. والباقي مرة ٨٠٠ حوايل منها األفعال تظهر كفاعل هللا استعمال يف 139

إضافة. ألنه األسماء أو األفعال تظهر فال املجرور يف ا أمَّ أسماء. والباقي مرة ٣٨٥ األفعال تظهر
تظهر منصوبًا هللا استعمال ويف مرة. ٤٠ حوايل النفي أفعال تظهر ألفعال كفاعل هللا استعمال يف 140

إثبات. أفعال والباقي مرات ٥ حوايل النفي أفعال
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األسماء ثالثًا:

أو هللا»، إال الذنوب يغفر «ومن مثل: التساؤل صيغة يف أو قوًما»، هللا يهدي «كيف مثل:
ويكون «وليمحصهللا». التوكيد: صيغة يف أو آمنوا»، الذين هللا «وليعلم التعليل: صيغة يف
وتتشابه وإحاطته. شموله عىل يدل مما املايضوالحارضواملستقبل الثالثة األزمنة يف الفعل
«ومكروا مثل: وحدهما الهدف يف أو القدرة يف يكون والخالف هللا أفعال مع اإلنسان أفعال
تنرصوه «إال أو عنه» ورضوا عنهم «ريضهللا أو هللا» علَّمكم مما «تُعلمونهن أو هللا» ومكر
سواء واحدة األفعال أن عىل يدل مما إليك»؛ هللا أحسن كما «وأحِسن أو هللا» نرصه فقد
ثم رحيم ثم غفور، ثم عليم هي كصفات األسماء أكثر وكانت هللا. إىل أم اإلنسان إىل نُسبت
املطلقة اإلرادة عىل يدل مما وأنزل، وأتى وهدى شاء وروًدا فأكثر األفعال ا أمَّ حكيم.141
عىل ويغلب وإثبات، نفي بها واألفعال هلل.142 أفعال كأهم الوحي وإنزال املطلقة والرحمة
الطاعة بأفعال مرشوط هللا فحب يظلم. وال يخلف وال يحب ال مثل: النفي األفعال بعض
لقانون طبًقا ينخرق ال قائم ووعده الصوفية، عند الحال هو كما مطلًقا وليس العباد من
تدل فإنها ألفعال، مفعوًال هللا الستعمال بالنسبة ا أمَّ الظلم.143 عدم هو والعدل االستحقاق،
التي األفعال وأكثر الشعور. ألفعال موضوع هو بل ألفعاله، فاعًال فقط ليس هللا أن عىل

مرة، ٥٠ حوايل حكيم مرة، ٥٥ حوايل رحيم مرة، ٦٠ حوايل غفور مرات، ١٠٥ حوايل عليم تذكر 141

العقاب شديد ،(١١) حميد ،(١٦) غني ،(٢٦) بصري ،(٢٧) سميع ،(٢٧) قدير ،(٣٠) خبري ،(٣٥) عزيز
مثل ذلك من أقل الصفات باقي ثم ،(٦) تواب ،(٨) قوي ،(٨) شهيد ،(٨) حليم ،(١٠) واسع ،(١١)
مهلك، وكيل، مقيت، موىل، خالق، مستعان، غالب، قيوم، حي، ويل، رءوف، الفضل، ذو مخرج، محيط،
بريء، نصري، قادر، رقيب، مبتىل، واحد، قهار، كاف، ملك، عالم، عالم، بارئ، مصدر، حسيب، معذب،

إلخ. … هادي حق، رزاق، لطيف، ثواب، مخزي،
٣٦) وأنزل مرة)، ٤٠) وأتى مرة)، ٥٥) وعلم مرة)، ٦٥) وهدى مرة)، ٦٥) حوايل شاء فعل ذكر 142

أزاد ،(٢٢) غفر ،(٢٥) أضل ،(٣٠) إثباتًا أو نفيًا أحيى ،(٣٣) جعل ،(٣٥) خلق أفعال بعدها ثم مرة)،
ذلك من أقل والباقي ،(١٠) وعد ،(١١) نرص ،(١٣) حكم ،(١٥) رضب ،(١٥) بعث ،(١٦) رزق ،(٢٠)
اجتبى، امتحن، أبيد، أفتى، أركس، أخذ، أبى، ابتىل، آخذ، أيد، أنعم، يرى، أناب، أطفأ، اطلع، اتخذ، مثل:
ثبت، تعاىل، تبارك، تاب، بسط، بعث، بني، أمر، أخر، أخذ، أحىص، أسقى، اصطفى، أذن، أرسع، باطل،
تصنيفها ويمكن إلخ. … أحاط أحسن، أخرج، أحبط، محق، حفظ، حرم، حاسب، أحل، حذر، جزى،
إلخ، … وهب رزق، العميل: والعقل إلخ، … اطلع سمع، رأى، مثل: النظري العقل بني األسماء مثل

إلخ. … تاب غفر، أثاب، مثل الحكم وملكة
يتساوى وقد يخلف، ال وخلف يظلم، ال أيًضا النفي وظلم يحب، ال النفي أحب أفعال عىل يغلب 143

يهدي. ال هدى، يف الحال هو كما األمر
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

املضارع يف العبادة فعل ثم «اتقوا» األمر صيغة يف التقوى فعل هو لها موضوًعا هللا تأخذ
هللا استعمال ا أمَّ «أطيعوا».144 األمر صيغة يف الطاعة فعل ثم واقع، كتقرير «تعبدون»
أن أي آيات، ثم سبيل مقدمتها ويف أشياء إىل إضافته اإلضافة، إىل يشري فإنه مجروًرا
هللا أن إىل تشري الجر بحروف مجروًرا هللا يُذَكر وقد لالستدالل.145 وآية للفعل طريق هللا
من ثم باهلل، ثم هلل، الالم مقدمتها يف ويأتي والجماعات. األفراد مع حركية عالقة يف يدخل
بعد ثم هللا، يف ثم هللا، مع ثم هللا، غري ثم هللا، دون ثم هللا، إىل ثم هللا، عند ثم هللا، عىل ثم هللا،
وهللا.146 ثم تاهلل القسم حريف بعد مجروًرا هللا يظهر كما االتجاهات. كل يف حركة فاهلل هللا،

لديه. ما وأعز اإلنسان لدى ما أغىل فاهلل

موضوًعا هللا يكون كما .(٩) استغفروا ،(١٣) اذكروا ،(٢٣) أطيعوا ،(٣٦) تعبدون مرة)، ٨٠) اتقوا 144
خان، خاف، حسب، حاد، حارب، أحب، توىل، توكل، أسلم، بايع، ابتغى، أراد، أتى، مثل: أخرى أفعال مع
كذب، كتم، تكرب، قدر، صدق، شهد، سب، شاق، سبح، سجد، سأل، رجا، دعا، خىش، خادع، أخلف،

إلخ. … تعجز لن تخونوا، ال تجعل، ال نفي: أفعال ومنها وجد. نبأ، نرص، نىس، كفر،
حدود ،(١٣) أمر ،(١٦) وعد فضل، ،(١٨) رسول نعمة، إذن، ،(٤٢) آيات مرة، ٦٩ هللا سبيل ذكر 145

هدى وجه، ،(٧) عباد عذاب، لعنة، ،(٨) سنة عهد، ،(٩) سبحان كتاب، ،(١٠) ذكر ،(١١) اسم ،(١٢)
كلمات، لقاء، حزب، خلق، رضوان، دين، أنصار، مساجد، كالم، خشية، ،(٤) أرض نرص، شعائر، ،(٥)
أيام، روح، معاذ، أولياء، نور، ابن، معجزي، عدد، مكر، آالء، خزائن، حكم، دفع، مرضاة، ،(٣) ناقة
رسل، شهادة، أبناء، حبل، يدي، مرضاة، مالقوا، حب، صيغة، أنبياء، رزق، ،(٢) داعي أعداء، أهل، عبد،
مقت، جنب، رساالت، فطرة، ثواب، صنع، مال، غضب، حرمات، أنعم، بأس، كلمة، بغية، علم، زينة،

واحدة). (مرة نار رصاح،
هللا من ،(١٣٨) باهلل ،(١٤٥) هلل كاآلتي إليه مضاًفا يكون أن دون الجر بحرف مجروًرا هللا ذكر 146

يف ،(١٦) هللا مع ،(١٧) هللا غري ،(٤٢) هللا دون ،(٤٧) هللا إىل ،(٦٤) هللا عند ،(٨٢) هللا عىل ،(٨٩)
(مرة وهللا (١٠) تاهلل ذكر فقد القسم حروف يف ا أمَّ واحدة). (مرة هللا بني ،(٢) هللا بعد ،(١١) هللا
الداللة تظهر أن منه ويكفي حسابية آالت دون العيني بالعد ثم رصف، تقريبي اإلحصاء (هذا واحدة).
(نظرية والتجديد» «الرتاث من الثالث للقسم الدقيق اإلحصاء ونرجئ العد. دقة عن النظر برصف العامة

«املنهاج»). عن منه الثالث للجزء التفسري)
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إنسانيات؟ أم إهليات رابًعا:

واملجاز الحقيقة مقدمة: (1)

أم هللا يف نظرية كلها واألفعال والصفات الذات نظرية وهل إنسانية؟ أم إلهية الصفات هل
القدماء وضع لقد مقلوبة؟1 إنسانيات اإللهيات هل معارص: وبتعبري اإلنسان؟ يف نظرية
عىل هللا يف أم املجاز، عىل اإلنسان ويف الحقيقة عىل هللا يف الصفات هل رصاحة: السؤال

الحقيقة؟ عىل اإلنسان ويف املجاز
هللا ويف الحقيقة عىل اإلنسان يف الصفات أن ل: األوَّ احتماالت: أربعة هناك أن والواقع
بقياس إال تصوره يمكن وال الحقيقة يف هللا إدراك يمكن ال ألنه مستحيل وهو الحقيقة، عىل
كلها تقوم ألنها مًعا اإلنسان ويف هللا يف الصفات تكون أن يمكن وال الشاهد. عىل الغائب
تواضًعا أكثر وهو الشاهد. هو واإلنسان الغائب هو وهللا الشاهد، عىل الغائب قياس عىل
لقياس طبًقا ذاته، عىل إال اآلخر يقيس وال نفسه إال يعرف ال فاإلنسان الواقع. إىل وأقرب
عىل اإلنسان ويف الحقيقة عىل هللا يف الصفات تكون أن والثاني املعلوم.2 عىل املجهول

الفلسفة يف الغربي الرتاث يف عنها معروف هو بما لها شأن ال العبارة هذه ص٢٦٩. املواقف، 1

القدماء. وضعها مسألة عن تعبري هو بل فيورباخ، عند عرش التاسع القرن يف املعارصة األوروبية
Thélogie ou مقالنا: وأيًضا ١٩٧٩م. أبريل الفكر، عالم فيورباخ»، عند الديني «االغرتاب بحثنا: انظر

.Anthropologie, la Renaissauce du Monde Arabe
بهذه ى يَُسمَّ أيًضا واإلنسان الحقيقة يف بصري سميع حي قادر عالم الباري إن الكالم أهل أكثر قال 2

ص٢٤١). ج١، (مقاالت، الحقيقة يف األسماء



(٢) الثورة إىل العقيدة من

موضوع يوجد ال ألنه ادعاء وهو الشاهد. عىل الغائب قياس أيًضا يناقض ما وهو املجاز،
اإلنسان. هو يوجد الذي فكل أسمائه، معرفة ويمكن الحقيقة عىل األشياء فيه توجد واقعي
الصفات تكون أن والثالث وهًما.3 ال حقيقًة الباطنة، بتجاربه ذاته إال يعرف ال فاإلنسان
حقيقة لنفسه اإلنسان معرفة يناقض ما وهو املجاز، عىل اإلنسان ويف املجاز عىل هللا يف
عىل وصفاته الحقيقة عىل موجود واإلنسان والالأدرية. والوهم والشك النسبة يف وقعنا وإال
حاصل تحصيل الحقيقة عىل لإلنسان الصفات إثبات إن بل املجاز.4 عىل وليست الحقيقة
البرش من أحد ينكر وال إلخ، … ويريد ويتكلم ويبرص ويسمع يقدر أنه يعلم اإلنسان ألن
اإلنسان سمع تنكر والتي والغلبة القهر عىل تقوم التي االجتماعية النظم بعض يف إال ذلك
أن تعلم األنظمة هذه فإن هذا حتى ولكن ذلك. يف حقه وتنكر بل وقدرته وكالمه وبرصه
وإىل الخفاء يف يحدث الذي الحق هذا سلبه القوانني سنها بدليل ومريد وعالم قادر اإلنسان
الرابع االحتمال إال إذن يبق لم علنًا. الحق هذا اإلنسان ويمارس الشعبية الثورات تقوم أن
وبرص سمع له اإلنسان ألن املجاز عىل هللا ويف الحقيقة عىل اإلنسان يف الصفات تكون أن
مثل معينة واجتماعية نفسية ظروف يف غريه عىل خصائصه اإلنسان يسقط ثم وكالم
الصفات هذه عن الفنية بالصورة يعرب ثم اإلطالق. حد إىل ويدفعها والظلم، والقهر العجز

الناشئ إىل ويعزى ص٢٤٠-٢٤١). ج١، (مقاالت، الحقيقة عىل هللا يف الصفات املعتزلة بعض عند 3

الحقيقة عىل هللا يف أنها قوله الناشئ إىل ويعزى املجاز. عىل اإلنسان ويف الحقيقة عىل هللا يف إنها قوله
الحقيقة، يف فاعل جليل عظيم عزيز قديم بصري سميع حي قادر عالم فالباري املجاز. عىل اإلنسان ويف
وهي هللا. عىل وقعت األسماء املجاز. يف فاعل الحقيقة يف صادق والنبي املجاز. يف موجود يشء واإلنسان
عىل الحكمية باألفعال يستدل ال وكان ص٢٤٠-٢٤١). ج١، (مقاالت، باملجاز اإلنسان ويف بالحقيقة فيه
حي قادر بعالم وليس الحكمية األفعال منه تظهر قد اإلنسان ألن بصري؛ سميع حي قادر عالم الباري أن
وجوهر جوهر مثل ذاتيهما اشتباه ا إمَّ يكون ينَي مسمَّ عىل وقع إذا يقول: وكان الحقيقة. يف بصري سميع
منه وميزا إليه أضيفا املضاف عليهما. االسم وقع أو ومتحرك متحرك مثل الذات احتملته ما اشتباه أو
ص١٦٧-١٦٨؛ ج٢، (مقاالت، باملجاز واآلخر بالحقيقة أحدهما يكون أن أو ومحسوس محسوس مثل
يقول: وكان القياس حقيقة يف قادًرا عامًلا هللا يكون أن سليمان بن عباد أنكر وقد ص٢٤٠-٢٤١). ج١،
عالم ال أنه يوجب هذا ألن القياس حقيقة يف قادر عالم يُقال وليس للقياس حقيقته يف يزل لم القديم

ص١٦٥-١٦٦). ج٢، (مقاالت، هو إال قادر وال
ويف اإلنسان يف واملجاز الحقيقة بني التعارض ألن تمثله فرقة له وليس نظًرا إال االحتمال هذا يوجد ال 4

اإلطالق عىل للحقيقة إنكاًرا ذلك كان وإال مًعا فيهما يستحيل ولكن كليهما، يف الحقيقة إثبات أو هللا
العلم. نظرية تعارضه ما وهو
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الصوفية عرضها التي القضية نفس وهي اإلبالغ.5 عىل والقدرة النفس عىل التأثري من ملزيد
هللا إال يحب ال فاإلنسان مجاًزا لإلنسان وحبه حقيقة هلل اإلنسان حب هل الحب. موضوع يف
ويعني اإلنسان؟ إال يحب ال فاإلنسان حقيقة لإلنسان وحبه مجاًزا له اإلنسان حب أن أم
فهم يمكن فنية صورة املرضوالتعويضالنفيسوليسمجرد أو والوهم الخداع هنا املجاز
كلها الصفات إثبات أن والحقيقة االستعارة. وطرق التشبيه وأساليب اللغة بقواعد معانيها
وأنواعه، ومعناه االستقراء يف األشاعرة توسع لذلك الشاهد. عىل الغائب قياس عىل قائم
قياس العتماد نظًرا الكليات إىل الجزئيات من االنتقال يف والكاذب الصادق والناقص، التام
والناقص، التام وأنواعه، ومعناه االستقراء يف األشاعرة توسع لذلك الشاهد. عىل الغائب
عىل الغائب قياس العتماد نظًرا الكليات إىل الجزئيات من االنتقال يف والكاذب الصادق
مختلفني.6 أو الحقيقة يف مشرتكني كانا إذا معرفة يمكن وحتى التام االستقراء عىل الشاهد
العموم بني استعمالها يرتاوح مشرتكة ألفاظ الصفات هذه كل أن الفقهاء الحظ وقد
طبًقا اإلنسان عىل تطلق بأن أوًَّال تبدأ ولكنها مًعا اإلنسان وعىل هللا عىل تطلق والخصوص،
وحدهم والفالسفة ومجاًزا.7 تجوًزا هللا عىل بعد فيما تطلق ثم واملشاهدة الحس ملقتضيات
الذي الثنائي املوقف ويأخذون الصفات يف واإلنسان هللا بني اشرتاك كل يرفضون الذين هم
يسلب األوَّل يعطي ما وبقدر أسفل، وسالب أعىل موجب متعارضني قطبني يف العالم يضع

حقيقًة علًما هلل إن الناس سائر وقال حقيقة. ال مجاز هو إنما هلل العلم إطالق إن املعتزلة جمهور قال 5

له اسم اشتقاق وأجاز القياس عىل جارية هللا أسماء أن الجبائي وعند ص١١٨). ج٢، (الفصل، مجاًزا ال
يف قدرًة وال عامًلا به كائن الحقيقة يف علًما للباري الجبائي يثبت وال ص١٨٣). (الِفَرق، فعله فعل من
بل الحقيقة عىل عبده فوق بأنه هللا وصف يجوز وال ص١٨٥). ج٢، (مقاالت، قادًرا بها كان الحقيقة
واألرض، السموات ونور وغني ومطلع وشاهد وشديد ومتني قريب مثل أخرى صفات وكذلك املجاز، عىل
بعض «وقال ص١٩١–١٩٥). ج٢، (مقاالت، وخري وشكور ورفيق ولطيف وغالب وجواد وحق ومؤمن
واإلنسان املجاز يف بصري سميع حي قادر عالم الباري إن األيادي، بابن يُعَرف رجل وهو زماننا، أهل
رصح وقد ص٢٤٠). ج١، (مقاالت، الصفات» سائر يف وكذلك الحقيقة، يف بصري سميع حي قادر عالم
يف ال املجاز يف بصري سميع قادر عالم الباري أن فزعم قولهم ينتحل كان األيادي بابن يُعَرف رجل بذلك
بصري قادر عالم الباري أن زعم سليمان بن بعبَّاد يُعَرف رجل ومنهم ص٢٥٧). ج١، (مقاالت، الحقيقة
ص١٥٧، ج٢، (مقاالت، القياس حقيقة يف يزل لم القديم أن يقول وكان القياس، حقيقة يف جليل حكيم

ص١٦٦).
ص٤٤–٤٧. الغاية، 6

ص١٢١-١٢٢. ج١، امللل، 7
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مصدر هللا يف الصفات البعض فجعل الحرية، وانتابتهم املأساة القدماء أدرك لقد الثاني.8
متحركة صفة إىل ثابتة صفة من الصفات فتتحول وسط حل وهو اإلنسان يف الصفات
وفعل قصد هي بل ثابتًة، ذاتًا تصف نفسها عىل مغلقة صفة تكون فال وعطاء، فعل إىل
الصفات كون أي الرابع، االحتمال إىل أقرب يكون ولكنه غريها.9 يف وخلق وتأثري وحركة
األمر حقيقة يف هي السبع، فالصفات وهًما. أو خياًال قياًسا، غريه ويف واقًعا اإلنسان يف
والبصري السميع هو واإلنسان والحي، القادر العالم هو فاإلنسان خالصة. إنسانية صفات
النظري، العقل عن العلم يعرب ملكة. أو إنسانية طاقة عن تعرب صفة كل واملريد. واملتكلم
عقلني: تظهر الحياة وكأن الحي، اإلنساني الوجود عن والحياة العميل. العقل عن والقدرة
إال يكون ال فالعلم للعلم، مدخالن فهما والبرص السمع ا أمَّ العميل. والعقل النظري العقل
القدرة عن تعبري واإلرادة الخارجي. العالم يف به ونطق العلم، عن تعبري والكالم حسيٍّا.
بالواقع االعرتاف يعني ال كما الحق. هدم يعني ال بالحق واالعرتاف بالفعل. لها وتحقق
كيفية معرفة مع واألسماء الصفات إطالق يمكن هلل. الصفات بنفي التخويف أو التهديد
مجرد أم بالفعل موجودة لذات أوصاف هي وهل يحدث، ومتى معنى وبأي اإلطالق هذا

محدد.10 وظرف معني وقت يف تحدث شعورية عمليات

الشعورية العمليات (2)

«اإلنسان األمر حقيقة يف هو واألفعال» والصفات «الذات أنه عىل القدماء وصفه ما إن
بل فعيل، موضوع إىل تشري ال االسم هذا تحت القدماء وضعها التي املادة فكل الكامل».

محاولة اإلبداع» إىل النقل «من بعنوان والتجديد» «الرتاث من األوَّل القسم من الثاني الجزء انظر 8
الحكمة. علوم بناء إلعادة

بالصفات التشبيه يجوز وال الحسنى. األسماء عن التعطيل يجوز ال إنه الشيعة من طائفة قالت 9

السميع القدير العليم وهو األسماء بأحسن وتدعوه الوجود. الباري عىل فيطلق الخلق فيها يشرتك التي
توحيده يف يقول كان عليٍّا ألن والصفة الوصف بمعنى ال لكن التنزيل، يف يعد مما ذلك غري إىل البصري
األين أين والذي كيف، له يُقال ال الكيف كيف الذي بمقدار، يقدر وال بحد، يحد وال بوصف، يوصف ال
وعالم وقادر الوجود، يعطي أنه بمعنى موجود فهو اإلعطاء بمعنى األسماء نطلق لكنا أين. له يُقال ال

ص١٢٨–١٣٠). (التمهيد، للقادرين والقدرة للعاملني العلم واهب أنه بمعنى
ويكون حيٍّا. قادًرا عامًلا هللا يكون أن عنده يستحيل واألسماء للصفات املنكر بأن حزم ابن يهدد 10

ص١٤٦-١٤٧). ج٢، (الفصل، إلخ … ميِّتًا عاجًزا جاهًال
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وصف أنه عىل القدماء ظنه فما مثايل. موضوع تجاه خالص إنساني موقف عن تعرب
يف أسقطه املتكلم لشعور ذاتي وصف الحقيقة يف هو الخارج يف واقعة لحقيقة موضوعي
تحقيق عن عجزه إال عقيل مربر أدنى بال الخارجي العالم إىل الشعور من قفز ثم الخارج
أحسن ويف للعالم. مثايل كنظام الخارجي العالم يف له كمرشوع بالفعل املثايل املوضوع هذا
وهو الخارجي. والعالم الشعور عالم يفرتضتطابق مسبق بتحيز اإلسقاط هذا يتم األحوال
بالعالم. والوعي بالذات الوعي بني والواقع، املثال بني باملسافة الوعي يف نقص عن ناتج
فرغ أن بعد الخالص الشعور عالم يف وباإلغراق اإلطالق عىل وعي بال يتم األحوال أسوأ ويف
نرجيس موقف يف حينئٍذ الشعور ويكون واالنفعاالت. بالعواطف وامتأل املوضوعات كل من
هو بالفعل هلل وصف أنه عىل إذن القدماء ظنه ما خارجه. بداخله ما إال يرى ال خالص
الكامل. لإلنسان وصًفا وصفه جاء الكامل هو هللا كان وملا لإلنسان. وصف الحقيقة يف
داخل يحدث ما الشعورية العمليات وتعني محددة. شعورية لعمليات طبًقا ذلك ويحدث
العبارات دامت فما بها. يمر التي الشعورية للتجارب عقلية صياغات من املتكلم شعور
هذه لفهم فإنه شخصية، تجارب عن تعرب بل الواقع، يف موجوًدا شيئًا تصف ال الكالمية

الشعور. يف مصدرها إىل إرجاعها يتم العبارات

املقلوب العلم (1-2)

الكالم علم أن تام بوضوح لريى الكالم، أي ثانيًا، الوحي ويف أوًَّال الكالم علم يف املتأمل إن
مشاكله كل وتصبح معني، نحو عىل موضوعاته كل تتحدد القلب هذا ويف مقلوب، علم
مشاكله. تحل حتى صحيًحا وضًعا العلم هذا وضع إعادة إىل الحاجة وتظهر كاذبة. مشاكل
املشاكل تتبدد وقد صحيًحا. وضًعا السؤال وضع بل السؤال، عىل اإلجابة املسألة فليست
وضع بطريقة كلها اإلجابة تتحدد ما وكثريًا صحيًحا. وضًعا وضعها يُعاد عندما كلها

السؤال.
ُمصاغ كالم أو «اإلنسان» نحو «هللا» من موجه قصد أساًسا أنه نجد الوحي تأملنا فإذا
قصد، عىل قائم اإللهي الشعور إليه. املرسل هو واإلنسان املرسل، هو هللا اإلنسان. أجل من
نتحدث وعندما الكالم. بفعل اإلنسان نحو اإللهي الشعور يتجه اإلنسان. إىل الحديث وهو
أو شخص عىل للداللة «هللا» لفظة نستعمل ال فإننا اإلنسان إىل هللا من كمقصد الوحي عن
إال ليس «هللا» ولفظ ذاتها. الوحي واقعة عن نتحدث بل غريها، أو مشخصة قدرة أو ذات
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لسهولة نظًرا مبدئيٍّا استعماله ويمكن عام، معنى عىل للداللة الناس استعمله عرفيٍّا لفًظا
جوهر.11 عىل يدل أنه بمعنى اسًما ليس ولكنه املعنى، إيصال يف استخدامه

اإلنسان قصد هو الكالم وجعل االتجاه قلب قد أنه نجد الكالم علم إىل أتينا وإذا
فإنه اإلنسان، نحو هللا من قصًدا باعتباره الوحي الكالم عالم يحلل أن فبدل هللا. نحو
وهللا املرسل هو اإلنسان الكالم عالم فيجعل هللا. نحو اإلنسان من قصًدا باعتباره يحلله
يفكر أن من فبدًال له. مضاد هو بل هللا قصد عن خارج إذن الكالم علم إليه! املرسل هو
املتكلم فكر الوحي، إرسال بدليل اإلنسان يف يفكر هللا ألن باإلله تشبًُّها نفسه يف اإلنسان
نفسه عن تحدث وإذا لعلمه. موضوًعا نفسه يجعل لم هللا ألن هللا يفعله لم ما وهو هللا يف
اإلنسان ويصور اإلنسان لقيم وتأكيًدا اإلنسان ولصالح لإلنسان يتحدث فإنما الوحي يف

وقدراته. وفهمه ولغته
اإلنسان. هو أيًضا موضوعه فإن اإلنسان، نحو هللا من اتجاه الوحي أن عن وفضًال
اإللهي، العلم هو الوحي كان وملا وغايته. هدفه وموضوعه، الوحي اتجاه هو فاإلنسان
بؤرته، اإلنسان وجدنا اإللهي الشعور حللنا إذا اإلنسان. هو اإللهي العلم موضوع كان
اإلنسان لوجدنا اإللهي العلم لب إىل نفذنا وإذا واملصب. املنبع هو والغاية، االتجاه فهو
ألن ذاته يف القدماء قال كما يفكر وال له، حديثه بدليل اإلنسان يف هللا يفكر موضوعه.
وكماًال. رشًفا منه أقل هو فيما يفكر أن فيه ونقص عليه وعيب الكون، يف ما أرشف ذاته
أرشف هو اإلنسان يكون الرشيفة املوضوعات يف يفكر هللا كان إذا القدماء بمنطق ولكن
ويكون إليه، والوحي الرسل وإلرسال إياه، ومخاطبته إليه هللا حديث بدليل املوضوعات
كل وتسخري عليه، وملكا الكون سيد خلقه وبدليل لعلمه، الرئييس املوضوع هو اإلنسان
واملركز التكليف، هذا طواعية وقبوله األمانة وحده اإلنسان وحمل له، الطبيعة يف يشء

هللا.12 مع فريدة عالقة يف كطرف املتميز

ص١٢٧–١٣٠. القديم»، الرتاث من موقفنا والتجديد: «الرتاث انظر 11
ِلْلَمَالِئَكِة َربَُّك َقاَل ﴿َوإِذْ مثل: الوحي، يف واألمانة والتكريم الخالفة آيات فهم يمكن املعنى هذا ويف 12

النَّاِس بنَْيَ َفاْحُكْم اْألَْرِض ِيف َخِليَفًة َجَعْلنَاَك إِنَّا َداُووُد ﴿يَا ،(٣٠ :٢) َخِليَفًة﴾ اْألَْرِض ِيف َجاِعٌل إِنِّي
،(٧٠ :١٧) آَدَم﴾ بَنِي َكرَّْمنَا ﴿َوَلَقْد ،(٣٤ :٢) ِآلَدَم﴾ اْسُجُدوا ِلْلَمَالِئَكِة ُقْلنَا ﴿َوإِذْ ،(٣٦ :٣٨) ﴾ ِباْلَحقِّ
اْإلِنَْساُن﴾ َوَحَمَلَها ِمنَْها َوأَْشَفْقَن يَْحِمْلنََها أَْن َفأَبنَْيَ َواْلِجبَاِل َواْألَْرِض َمَواِت السَّ َعَىل اْألََمانََة َعَرْضنَا ﴿إِنَّا

.(٧٢ :٣٣)
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إنسانيات؟ أم إلهيات رابًعا:

موضوع غري هللا إىل اإلنسان من له وقلبه الوحي التجاه تغيريه بعد الكالم علم ولكن
عالم أن أي هللا، هو موضوعه صار اإلنسان هو الوحي موضوع كان أن فبدل أيًضا، الوحي
وعلمه. هللا لقصد مضاد وهذا وموضوعه، الكالم غاية هللا فجعل كالمه هللا إىل أرجع الكالم
هللا قصد جعل الكالم عالم أن حني يف اإلنسان، هو علمه وموضوع اإلنسان، هو هللا فقصد
عالم هللا. إىل الكالم عالم رده اإلنسان إىل الوحي هللا أعطى أن بعد هللا. هو هللا وعلم هللا هو
ذاته، إال يرى ال نرجسيٍّا هللا جعل اإلنسان. بمصلحة ومرض هللا بنعمة جاحد هنا الكالم

غريه. آخر موضوع بال فارًغا ذاتًا وجعلها
قصد إنه حيث من اإلنسان مركزه فالوحي مقلوب. علم الكالم علم أن معنى هو هذا
علم علمه. وموضوع الوحي مركز هللا جعل الكالم علم أن حني يف علمه، وموضوع هللا
هللا قصد مع يتطابق أن من فبدًال أعىل. إىل وقدماه أسفل إىل رأسه مقلوب، علم إذن الكالم
والوحي والكالم املقصد هذا عارض اإلنسان، نحو ويتجه وعلمه ووحيه كالمه وموضوع
الوحي كان إذا مجازية صورة وباستعمال مضادة. عكسية بحركة هللا نحو واتجه والعلم
نحو «صاعًدا» مقصًدا وجعله الوضع قلب قد الكالم علم فإن اإلنسان، نحو «نازًال» مقصًدا
ويتم فلسفي، أساس له ويعطي جديًدا، معنى له الفقهاء تحريم يأخذ النحو هذا وعىل هللا.

وعلته.13 التحريم سبب عن الكشف
وليس إنسان علم أنه أي «ثيولوجيا»، وليس «أنثروبولوجيا» الوحي أن معنى هو وهذا
هذا يفعرصنا االسم املعروفبهذا العلم هذا اإلنسان علم أو األنرتوبولوجيا تعني وال إله. علم
البدنية الناحيتني من وتطوره «البدائي» اإلنسان لنشأة دراسة غازية، مجاورة حضارة يف
بنائية دراسة بل إلخ، … والحضارية واللغوية والقانونية والسياسية واالجتماعية والنفسية
إن بل بأكمله. عالم اإلنسان وجوده. ووصف أبعاده وتحليل إنسان هو حيث من فلسفية
اإلنسان. خالل من إال عنه التعبري أو ضبطه أو فهمه يمكن ال الخارجي العالم يف يحدث ما

وكبريًا.14 صغريًا ذاته العالم هو بل كبري، عالم أمام صغريًا عامًلا اإلنسان ليس

الشخص إىل الكالم من (2-2)
أيًضا يظهر بل هللا، إىل اإلنسان من واملوضوع املقصد تغيري يف فقط القلب هذا يتمثل وال
يكون حني والكالم كالًما، الوحي لنا أعطى الشخص. إىل الكالم من الوحي ر تغيي يف

والكالم. املنطق فن عن والكالم املنطق صون السيوطي: يف التحريم نصوص انظر 13
.(٢٠-٢١ :٥١) وَن﴾ تُبِْرصُ أََفَال أَنُْفِسُكْم َوِيف * ِلْلُموِقِننَي آيَاٌت اْألَْرِض ﴿َوِيف آية: معنى وهو 14

515



(٢) الثورة إىل العقيدة من

إىل معانيه وتحويل فهمه هو بالكالم واملقصود وتحليلها. اللغة نطاق يتعدى ال موضوًعا
يميز ما أهم وإن بنائه. يف للكالم مطابًقا وجعله الواقع تغيري أجل من للسلوك توجيهات
عن هللا عرب «هللا». عن الوحيد التعبري هو أصبح الكالم أن هو تطوره مراحل آخر يف الوحي
ظهر قد كان وإذا الوحي. يف وخلقه وصفاته وجوده عن وأعلن كالمه، يف أي الوحي، يف ذاته
آخر يف يظهر لم فإنه لعيىس، كلمًة أو وروًحا ملوىس، وناًرا إلبراهيم، صوتًا مادية، مظاهر يف
مباًرشا تدخًال بشخصه تدخل قد كان وإذا الكالم. خالل من إال الوحي تطور من مرحلة
املبارش املشخص التدخل هذا فإن عيىس، رفع البحر، شق نوح، طوفان العالم، سري يف
محسوس فعل أو مادي وجود له يعد لم الوحي مراحل من مرحلة آخر ويف انتهى. قد
الصحيح الوضع هو محكًما علًما باعتباره الكالم وهو الوحي، تأسيس كالًما. أصبح بل
وهذا الكالم. هو موضوعه ألن العلم هذا عىل بالفعل لتصدق الكالم علم تسمية وأن للكالم.
شخص. وحي ال كالم وحي أصبح مراحله آخر يف الوحي أن من عادًة يُقال ما معنى هو

وعبارات.15 دالالت وألفاظ، معاٍن لغوي، كالم بل كونًا أو طبيعًة أو جسًدا الكالم ليس
لشخص وصًفا الكالم وجعل الشخص، إىل الكالم من الوحي قلب الكالم علم ولكن
أعىل إىل يقلبه فإنه وتطويره، الواقع تغيري إىل الكالم يوجه أن من وبدًال هللا. وهو املتكلم
وهو خطرية نفسية بعملية إذن الكالم علم قام املرسل. شخص عىل وبرهانًا وتأكيًدا تثبيتًا
من علمية دراسة يدرس كالًما وليس شخًصا باعتباره الكالم عن الحديث يف «التشخيص»
حول اإلنسانية. العلوم يف الحال هو كما الرمز أو املعنى أو اللفظ أو الحرف أو الصوت حيث
الشخص صفات كل شخصله عن يتحدث وكأنه «هللا» عن وتحدث شخص، إىل الكالم علم
إلخ. … واإلرادة والقدرة العلم مثل املعنوية أو والعينني والرجلني واليدين كالبدن املادية
يكون أن من بدًال للشخص. صفة الكالم أصبح للكالم صفة الشخص يكون أن من بدًال
بدًال الفرع. هو والكالم األصل هو الشخص أصبح الفرع هو والشخص األصل هو الكالم
الشخص أصبح العلم نطاق عن خارج والشخص العلم موضوع هو الكالم يكون أن من
ثم للشخص. صفة كونه حيث من إال العلم نطاق خارج والكالم ل األوَّ العلم موضوع هو
واإلجالل، التعظيم عواطف ألسمى تابًعا وصفه ويصبح املقدس نطاق يف الشخص يدخل
بالفضل االعرتاف يف ونقصانًا التطاول من رضبًا اإلنسان وبني بينه تشابه كل ويكون

La Phénoménologoie de الثانية: رسالتنا من الثاني القسم وأيًضا النبوة عن التاسع الفصل انظر 15
.l’exégèse
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إنسانيات؟ أم إلهيات رابًعا:

التأليه هذا عن الشخصوالتعبري لهذا املستمر التأليه هو الشهور مهمة وتصبح وبالجميل،
واملوضوع انفعال، إىل والعقل دين، إىل العلم ويتحول واإلعجاب. التقدير عبارات بأسمى

فارغة. ذاتية إىل املدَرك
العلوم يف تكون ما أوضح عىل هذه التأليه ثم التشخيص عملية ظهور من وبالرغم
اإلنسان واصًفا العالم إىل عاد الذي األصول باستثناء والحكمة كالتصوف األخرى التقليدية
بطابعها طبعته حتى آخره إىل أوله من الكالم علم سادت قد العملية هذه أن إال فيه،16
الشخص هو األوَّل أصله يف الدِّين» أصول «علم أو التوحيد» «علم فأصبح اسمها، وأعطته
قائمة أيًضا أصبحت الكالم علم يف الخالصة الطبيعية أو اإلنسانية املسائل إن حتى املؤله،
الذات عن تحدث الوحي أن صحيح العالم. دون فيها كطرف املؤله الشخص تدخل عىل
من الذات عرفنا وقد شخًصا. أو ذاتًا وليس كالم هو الحديث هذا ولكن وصفاتها اإللهية
كالم هو الذات عن نعلمه ما وكل والصياغة. بالحديث عنه التعبري تم وقد الكالم خالل
طريق عن إال أفعاله نعلم ال ونحن أقوال.17 مجرد هي وأفعاله هللا صفات إن وصياغات.
نعرف ال أننا أي كالم، والوحي الوحي، خالل من إال يعرف ال ذاته هللا الوحي. من األقوال

للعبارة. فهمنا خالل من إال نفهمه وال العبارة، خالل من إال هللا
خارج الشخص ألن الكاتب يهمنا وال البرش. بلغة مكتوب كالم هو حيث من والوحي
قواعد عليه تطبق معينة بلغة مكتوب والكالم الكالم. إال أمامنا يوجد ال السؤال. نطاق
إنساني بتشبيه أي الفنية، بالصورة أحيانًا الكالم عن التعبري يتم بل لفهمه. اللغة هذه
الثانية، الدرجة من كالًما يكون حديثه فإن بالوحي الكالم عالم تحدث ما فإذا خالص.
ما وكل وتفسريه. وفهمه الوحي لكالم إدراك كالمه كالم. عن كالًما أو بكالم كالًما أي
من للخروج أمامه وسيلة وال وتصوراته. إدراكاته خالل من قوًال يصبح الكالم عالم يقوله
تعبريات مجرد الكالم عالم كالم بينهما. تطابق أي افرتاض أو الخارجي العالم إىل عامله
وبيئته وثقافته وتربيته وشخصه مزاجه يحددها صنعه من وأقوال وعبارات إنسانية
بل ووالءاته، ومصالحه وانفعاالته وأهواؤه بل التاريخية، ولحظته الحضاري ومستواه

.Les Méthodes d’Exégèse العالم: يف اإلنسان ووضع الفقه أصول عن األوىل رسالتنا انظر 16
بن عبَّاد وعند ص٢٥٠). ج١، (مقاالت، وكالم أقوال هي وأسماءه هللا صفات أن عىل املعتزلة أجمعت 17
… قادر عالم، مثل: األقوال هي واألسماء إلخ، … ويقدر يعلم، مثل: األقوال هي الباري صفات سليمان

ص١٦٦). ج٢، (مقاالت،
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

إىل يشري ال فهو مصدره. إىل بالرجوع إال معنى أي له يكون وال وعنرصه. وجنسه وقبيلته
ذات عن الكالم يكشف املتكلم. ذات من موجهة مقاصد عن يعرب بل خارجية، موضوعات
يمكن كيف واالستحالة. التناقض يقع وهنا بالفعل. موجود يشء إىل يشري مما أكثر املتكلم
الصورة عىل تعتمد اتفاق نشأتها يف بلغة يشء كمثله ليس الذي الصوري املجرد عن التعبري
شيئًا يصف أنه يظن ألنه ادعاء النحو هذا عىل الكالم علم التشبيهات؟ عىل وتقوم الحسية
أيًضا املعنى بهذا الكالم وعلم خالصة. شعورية مقاصد عن يعرب أنه حني يف بالفعل موجوًدا
كانت فإذا والحكم. التصور عىل اإلنسانية بالقدرة يتعلق فيما الجهل أو الغرور عىل يقوم
ومزاجه برتبيته املحددة اإلنسان بقدرة فكيف اإلطالق، عالم يف املؤلهة املشخصة الذات
املطلق؟ عىل حكم إصدار للنسبي يمكن كيف عليها؟ حكم إصدار وأهوائه وبيئته وثقافته
من أو إياه فهمنا من أو الوحي من سواء أقوال، هي هللا من نعرفه ما كل كان وإذا
يعد لم اإلنسانية، ولغتنا الشخصية خرباتنا بذلك تقتيض وكما املتكلم يفعل كما له وصفنا
يشء عن تعرب كليهما أو أحدهما من تصدر التي األقوال ألن والعقل؛ السمع بني فرق هناك
ويعطونه هللا عن يتحدثون الناس كان السمع يأتي أن فقبل واحدة. إنسانية بلغة واحد
من ودرجتها الذهنية الصورة يف أو الدرجة يف أو العدد يف اختالف مع الصفات نفس
التي هي اجتماعية مواقف هناك السمع. بعد أيًضا الناس تحدث وقد التجريد. أو الحسية
سؤال عىل ردٍّا وبالتايل وبعده. السمع قبل موجودة مواقف وهي ودقته، الحديث نوع تحدد
عن الحديث أن نقول بالعقل؟ السمع يأتي أن قبل بصفاته هللا تسمية يجوز هل القدماء:
السمع وتخصيص هللا.18 عن األحاديث أحد إال السمع وما له. وتال السمع عىل سابق هللا

مربر. بال تخصيص هللا عن بالحديث
عواطفه عن يعرب بل الخارج يف شيئًا يصف ال هللا عن الكالم عالم حديث كان وملا
خرباته إىل أي مصدرها، إىل عباراته بإرجاع إال حديثه يفهم ال العالم، تجاه وانفعاالته
التجارب هل حينئٍذ: السؤال ويكون العبارات. نشأة ملعرفة االجتماعية ومواقفه الشعورية

هللا أن عىل باألفعال وال الغائب عىل بالشاهد يستدل ال إذ الرسول، وجود تفرتض بالنفي اإلجابة 18
ج١، (مقاالت، العقول وحجج واإلجماع الكتاب من يعرف الحق ألن باألعراض هللا وعىل قادر حي عالم
العقل دل إذ الجبائي فعند واالستدالل. العقل إثبات عىل تقوم بالنفي واإلجابة ص١٦٧). ج٢، ص٢٤٩؛
يجوز ال إذ البغداديون وخالفه بذلك. نفسه يسم لم وإن عامًلا تسميته فوجب عالم الباري أن عىل
ج٢، ص٢٤٩؛ ج١، (مقاالت، بذلك نفسه ي يَُسمِّ أن إال معناه صحة عىل العقل دل قد باسم هللا تسمية

ص١٨٥-١٨٦).
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إنسانيات؟ أم إلهيات رابًعا:

عن نشأت عواطف مجرد أم سوية إنسانية تجارب بتحليلها العقل يقوم التي الشعورية
عند بالسيطرة اإلحساس من أو مهزوم مجتمع عند الواقع تغيري عن بالعجز اإلحساس
فيها نشأت التي االجتماعية الظروف إىل يُحال السؤال هذا عىل ولإلجابة منترص؟ مجتمع
التجارب: من نوعان هناك كان وقد املتكلم. حديث عنها يعرب والتي الشعورية التجارب
وتجارب والتجسيم، التأليه إىل وأدت الشيعة، مجتمع املهزوم، املجتمع بها مر قاسية تجارب
ثانيًا التشبيه، ثم أوًَّال التنزيه إىل وأدت السنة، أهل مجتمع املنترص، املجتمع بها مر معتدلة
مادية راحة إىل االنتصار يؤدي التجسيم.19 من اقرتابًا عنه وتحول التنزيه عىل فعل كرد
كما مسيطرة مركزية قدرة إثبات إىل بدوره يؤدي مما والطبيعة املجتمع عىل وسيطرة
عىل السلطة وتساعد سيطرته يف املجتمع لتؤيد املطلقة وصفاته املؤله السنة أهل وصف
كل يعلم الذي املشخص باملؤله وتخويف املقاومة وجيوب املعرتضني بقايا عىل نفوذها مد
الراحة أدت ما وإذا العدو. ويعاقب الصديق يجازي والذي يشء كل عىل ويسيطر يشء
السلطة بني املشخص، واملؤله املنترص املجتمع بني توافق حصل رأسمايل نظام إىل املادية
يف املادية الراحة أدت ما وإذا املطلقة. الدينية السلطة وبني املال ورأس املطلقة السياسية
املشخص املؤله أيًضا، التأليه عواطف نشأت والتعفف التطهري من نوع املنترصإىل املجتمع
تمتعوا الذين والفالسفة الصوفية عند حدث كما الكمال، صفات جميع عليه تعلق كمشجب
التي املتوسطة الطبقة انتهازية من كنوع تأييده أو معارضته املنترصدون املجتمع بمزايا
والكمال واألخالق الفكر وتدعي تنافق أن ثم تعيش أن يهمها إذ حاسم، قرار أخذ ترفض
الجميع واطمأن البدن مشاكل حلت إذا النظري. خطابها يف والفضيلة الرشف عن وتدافع
البحث تم العالم عىل للسيطرة الجميع اطمأن وإذا البدن. وراء فيما البحث نشأ العيش عىل
عىل أو البدن راحة عىل غطاء أو كستار املشخص املؤله أو الروح ونشأ العالم، وراء فيما
السلطة تيار تياران، املنترصينشأ املجتمع داخل يف األمر حقيقة ويف العالم. عىل االستحواذ
منطق عىل فيه العالقات تقوم اليمني ويسار. يمني العرصالشائعة، وبلغة املعارضة، وتيار
بينهما العالقات وتكون الذات، عىل زائدة فالصفات الصفات، عن الذات اختالف االختالف،
فوقي وكبناء املشخصة. لإلرادة تابعة والطبيعة للنقل، تابع اإلنساني فالعقل تبعية. عالقة
منطق عىل يقوم واليسار بالعبد. السيد وعالقة واملرءوس الرئيس مجتمع ينشأ للمجتمع
عالقة ليست فيه العالقات واألعراض. الجوهر تساوي والصفات، الذات تساوي التساوي،

للحوادث. املخالفة الرابع: الوصف الخالص، الوعي أو الذات عن الخامس الفصل انظر 19
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والطبيعة اإلنسانية واإلرادة النقل، عن اإلنساني العقل استقالل استقالل، عالقة بل تبعية
الرئيس بني التساوي مجتمع ينشأ للمجتمع فوقي وكبناء املشخصة. اإلرادة عن املستقلة

والقاعدة. القمة بني واملرءوس،
واالجتماعية النفسية الشعورية التجارب لهذه العقلية التحليالت هل اآلن: والسؤال
لهذه تربير مجرد أم للعقل صحيح عمل للمعارضة أو للسلطة لالضطهاد، أو للسيطرة
اجتماعية؟ وصدمات نفسية أزمات إىل تحولت أن بعد عنها عقيل و«تنفيس» التجارب
مجرد كانت بل علمية، تحليالت تكن لم العقلية القوالب أن نقول السؤال هذا عىل ولإلجابة
لعواطف خادًما كان العقل إن يُقال أن ويمكن الشعورية. للتجارب عقلية وصياغات تربير
أساس وإعطاء العواطف هذه عن التعبري أجل من واستدالالته مقوالته قدم وأنه التأليه
الشعور. منطق هو متسق منطق يف مًعا العقلية العمليات هذه جمع ويمكن لها. نظري

الشعور منطق (3)

بني فيها التمييز يمكن صور عدة يف واحد فكري نمط عىل العقلية التحليالت معظم تقوم
والنفي اإلثبات عىل يقوم الذي القضايا ومنطق القسمة عىل يقوم الذي التصورات منطق
فالتصور والتصديق. التصور بني التمييز يصعب إذ مًعا املنطقان يتداخل وقد لالستدالل.

تصور. عىل يقوم والتصديق ضمني، تصديق

التصور منطق (1-3)

تحديد أجل من اآلخر عن اليشء فيها يتميز التي العقلية القسمة عىل املنطق هذا ويقوم
منها: صور عدة ذلك ويأخذ إثباتًا. أو نفيًا العالقات

تحديده ثم نفسه إىل بالنسبة لليشء تحديد وهو غريه:20 يف واليشء نفسه يف اليشء (١)
بغريه بعالقته ثم أوًَّال باليشء للتعريف بديهي فكري نمط وهو بغريه. عالقاته إىل بالنسبة
نفسه يف اليشء هو الذات العقيل. النمط لهذا نتاج لهي والصفات الذات مشكلة إن بل ثانيًا.
فالجوهر وعرض، جوهر إىل اليشء قسمة وكذلك غريه. مع عالقاته يف الذات هو والصفات
هو فالواحد والكثري، الواحد وكذلك بغريه. اليشء عالقات واألعراضهي ذاته يف اليشء هو

.Per aliud, Per se بني التمييز يف الالتينية اللغة يف املعروف التعبري وهو 20
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إنسانيات؟ أم إلهيات رابًعا:

يف فاليشء والتبعية، االستقالل عالقة أيًضا وهي بغريه. عالقاته هو والكثري ذاته، يف اليشء
التعبري عىل يساعد فكري نمط وهو التابع. اليشء هو لغريه واليشء املستقل اليشء هو ذاته
ثانية وأطراف املشخص الذات وهو أول طرف بني القسمة تبقي التي التأليه عواطف عن
مثل األوىل ومبادئه العقل طبيعة عىل النمط هذا ويعتمد ورشًفا.21 منه رتبًة أقل تكون

واالختالف. الهوية مبدأ
اليشء قسمة فبعد الثانية. الصورة هذه إىل ل األوَّ النمط يتحول واالختالف: الهوية (٢)
غريه؟ هو أو هو هو ذاته يف اليشء هل بينهما. املقارنة تأتي لغريه واليشء ذاته يف اليشء إىل
الصفات هل الصفات، إشكال حدث لذلك لغريه؟ مخالف أم لذاته مساوي ذاته يف اليشء هل
غري أم الكالم هو القراءة هل الكالم. يف آخر إشكال حدث ثم الذات؟ غري هي أم الذات هو
باملثل املثل وقياس التمثييل، القياس عىل القائم الديني الفكر مع يتفق ما وهو الكالم؟
عن الطفل يسأل عندما «البدائي» التفكري مراحل أوىل وهذه واالختالف. الهوية عن والبحث
املنطق معروفيف هو كما الفكر بديهيات من أيًضا وهي األشياء. واالختالفبني الشبه أوجه
له. نفي إنه حيث األوَّل املبدأ التناقضإىل أو االختالف مبدأ وإرجاع والتماثل الهوية مبدأ يف
عن ألنه وذلك استدالل، الوقت نفس ويف تصور وهو آخر: يشء من يشء تصور (٣)
وتكون مقدمة. من نتيجة كاستنباط آخر يشء من باستنباطه اليشء إثبات يمكن طريقه
الحياة منه تستنبط العلم إثبات بعد فمثًال رشط. أو تبعية أو توالد عالقة بينهما العالقة
الحياة من ثم لقادر. إال العلم يحدث ال ألنه القدرة منه تستنبط ثم العلم. رشط الحياة ألن
الذي الطويل الفكر من نمط وهو بآفة.22 مصابًا الحي كان وإال والبرص السمع يستنبط
والفلسفات املنطق يف االستنباطي الفكر يف معروف هو كما أخرى فكرة من الفكرة يولد

النهاية. من أو البداية من سواء نهاية ال ما إىل التسلسل رفض من بالرغم العقلية
من باستنباطه ال اليشء إثبات ويمكن نقيضه:23 إبطال طريق عن اليشء إثبات (٤)
استحالة إثبات طريق عن اليشء إثبات أن والحقيقة غريه. مع عالقاته بتحديد بل آخر يشء

والكالم الصفات ِقَدم إلثبات األضداد دليل بعد الثاني للدليل كأساس القسمة هذه األشعري يستعمل 21

«التمهيد»، «اإلبانة»، «اللمع»، من بسهولة األنماط هذه حرص ويمكن ص٤٣–٤٦). (اللمع، واإلرادة
«املغني». «املحيط»،

ص٣٩–٤٣). اإلبانة، ص٢٥-٢٦؛ (اللمع، علم؟ له ليس فلماذا كالم له كان إذا مثًال: األشعري يقول 22

ص٣٣–٤٦؛ (اللمع، عنه الخلق بنفي الكالم ِقَدم إثبات يف األشعري عند السائد املنهج هو هذا 23

ويعترب ص٣٧). (اإلنصاف، والعي والسكوت الخرس وهو الضد بنفي الكالم إثبات ص٢٠–٢٢). اإلبانة،
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يثبت أن النقيضدون يبطل فقد للنقيض. إبطال فقط هو بل لليشء إثباتًا يعد ال النقيض
ال ميت اليشء أن وإبطال أسود. أنه بالرضورة يعني ال أبيض اليشء أن فإبطال اليشء.
فكثريًا النقيض، هو وال اليشء هو ال ثالث طرف هناك يكون قد حي. أنه بالرضورة يعني
للجمع وسيلة هناك تكون وقد الحادة. الصورية العقلية القسمة هذه الواقع تجاوز ما
الواحد اليشء يكون وقد ذلك. الواقع يؤكد ما وكثريًا الوجوه، أحد من ونقيضه اليشء بني
العالقة تكون وقد واملشاهدة. الحس به يشهد ما عىل آخر وجه من ومنفيٍّا وجه من مثبتًا
نقيضه إىل اليشء من مستمرة حركة هناك أن أي متبادلة، جدل عالقة ونقيضه اليشء بني
إبطال طريق عن اليشء إثبات أن النهاية ويف بينهما. فصل دون اليشء إىل النقيض ومن
ويمكن اليشء، إثبات وليس الخصم إفحام مهمته خالص جديل منهج هو إنما نقيضه

له. نقيًضا باعتباره اليشء نفس تفنيد يف أيًضا استعماله للخصم
عدة أطراف يف قسم العقل يضع وأحيانًا واحًدا: إال القسمة أطراف جميع إبطال (٥)
الفقه أصول يف معروف وهو إثباته. املطلوب هو واحد طرف إال يبقى وال جميًعا تبطل
واحًدا. وليس متعدد هنا النقيض ولكن السابق النمط نفس وهو والتقسيم.24 السرب باسم
يند وقد واحد. قسم تحت طرفان يدخل فقد مانعة. جامعة تكون ال قد القسمة أن وعيبه
عقلية. قسمة يف أحيانًا الواقع تغليف يصعب أنه كما القسمة. خارج اليشء جوانب أحد

املنفصلة. الثابتة العقلية القسمة يعكس متحرك ممتزج ومختلط واحد فالواقع

التصديق منطق (2-3)

تفيد ال قد ألنها حاصل تحصيل مجرد كونها تتعدى ال أخرى فكرية أنماط عدة وهناك
القضايا وجميع الرياضة، قضايا عىل عادًة يُقال ما هنا الحاصل تحصيل يعني وال جديًدا.
أن بمعنى لغويٍّا مفيدة قضايا فهي اإلطالق. عىل شيئًا تقول ال أنها تعني ولكن التحليلية،

تنفى وال العلم ينفى كيف ص٣٩–٤٣). (اإلبانة، تناقًضا هللا هو هللا علم أن الهذيل أبي قول األشعري
النقيض. وإبطال الضد فساد بإثبات قديم القرآن أن األشعري يثبت كما ص٣٩–٤٣). (اإلبانة، األسماء؟
ال ما إىل نتسلسل حتى ثالث قول إىل وذاك ثاٍن قول إىل وهذا «كن»، قول إىل الحتاج مخلوًقا كان لو

ص٦٠). (املحيط، بقديم ليس ما يفارق القديم ص٣٣-٣٤). (اللمع، الِقَدم معنى وهو نهاية،
ص١٥٥–١٦٠). (التمهيد، غريه أو مثله ا إمَّ العلم للباقالني: الرابعة الحجة مثًال انظر 24
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اليشء إثبات هو هنا التصديق فمنطق معنويٍّا. شيئًا تفيد ال ولكنها سليم، اللغوي بناءها
يقبله نحو عىل وعرضه نفسه مع اتساقه أجل من بل به التصديق أجل من ليس لنفسه
نفسه. اليشء عن خارج للصدق مقاييس عىل يحتوي للربهان منطًقا يكون أن دون العقل

ييل: فيما األنماط هذه حرص ويمنك

فصل دون الطرفني احتواء يف الرغبة إىل النقيضني إثبات ويهدف النقيضني: إثبات (١)
له طرف وكل اآلخر. من بأوىل الطرفني أحد فليس اآلخر. ورفض أحدهما واختيار بينهما،
البحث دون النقيضني إثبات األحكم من كان لذلك التأليه. عواطف يف يعارضه وما يؤيده ما
ويخترب، ويحسم يفصل والعقل العقل، تحكيم يتضمن البحث ألن النقيضني عالقة عن
أعظم وما يشء. كل واحتواء يشء كل حسم تريد التي التأليه عواطف تريده ال ما وهو
ومستو مكان كل يف بعيًدا، قريبًا املؤله يكون أن أعظم ما التناقض! خالل من التعبري
املستند املشهورة العبارة عىل وينطبق مخلق! غري محدثًا القرآن يكون وأن العرش، عىل
ألن النقيضني تثبت فهي القياس. نفس اْلبَِصريُ﴾ ِميُع السَّ َوُهَو ءٌ َيشْ َكِمثِْلِه ﴿َليَْس آية: إىل
والبصري والسميع أشياء. والبرص فالسمع بصريًا، سميًعا يكون ال يشء كمثله ليس الذي
عبارة فهي وبرص. سمع له يكون ال يشء كمثله ليس الذي ألن يشء كمثله ليس يكون ال
الحيطة إنها منها. الثاني الجزء يف التشبيه تثبت كما منها ل األوَّ الجزء يف التنزيه تثبت
والعبارات عقليٍّا، بينهما التوفيق استحال ولو حتى بالطرفني اإلمساك تود التي اإلنسانية
ليس جبانًا، ليس ولكنه شجاًعا ليس ذكيٍّا، ولكنه غبيٍّا ليس إنه مثًال: ذلك مثل عىل قادرة
أو حكم إصدار من الخوف أو التشجيع عىل تدل عبارات وهي مقلًِّدا. ليس ولكنه مجتهًدا
فهي عليه. الحكم وتخفيف الواقع تعميق إىل تهدف وأحيانًا املساومة. يف الرغبة أو التملق
شائع وهو الصياغات، هذه وراء شعورية عمليات عن تكشف بل معنى عىل تدل ال عبارات
أيًضا ذلك ويبدو املتعارضني. الحلني يبن تجمع التي االتجاهات ويف املتوسطة الحلول يف

ننهزم.25 لم أيًضا ولكننا ننترص لم نحن مثل: القومية، حياتنا املعارصيف خطابنا يف

العبارات: هذه أمثال من 25

األثري). (زهري العرش» عىل ومستٍو مكان، كل «يف (أ)
(الزيدية). أشياء» ليست وصفاته إلخ. … يشء قدرته يشء، «علمه (ب)

ص٢٦٩). ج١، (مقاالت، (جهم) بها» محدث وبعلم وجودها قبل كلها باألشياء «عالم (ج)
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والحلني الطرفني رفض ويفيد النقيضني. إلثبات قلب مجرد وهو النقيضني: نفي (٢)
العقلية الحلول رفض يعني كليهما فنفي بينهما. االختيار يقتيضالعقل الذين املتعارضني
هي ال «الصفات عبارة: فمثًال تهن. أن أو تقل أن خشية الخام التأليه عواطف إىل واللجوء
مفعول وتضع األخرى، يف مفعوًال جملة يف الفاعل تضع حاصل، تحصيل غريه» هي وال هو
الخلق. يف يوقع الثاني واالختيار الرشك يف يوقع ل األوَّ فاالختيار األوىل. يف فاعًال األخرى
يشبهه وال غريه يشبه «ال عبارة: مثل كذلك التأليه. عواطف ترىضعنهما ال حالن وكالهما
أشياء: عدة منها القصد رصفة شعورية عملية عن بل عقيل معنى عن تعرب ال فإنها غريه»،
الحلول كل إن إذ عنه، التعبري أو وصفه يمكن ال عادي غري فريد يشء إثبات يف الرغبة أوًَّال:
صياغة يف عنها التعبري يمكن ال نفسية أزمة التأليه عواطف تكون وهنا منه. أقل العقلية
للشبه نفي فهو والتشبيه، التنزيه طريف الشعور رصاع عن التعبري ثانيًا: معنى. لها عقلية
عن العجز ثالثًا: التنزيه. داخل املطلقة للصورية ونفي التجسيم، داخل التماثل وللمساواة
الصورة هذه يف نفسها عن تعرب انفعالية أزمة فهي يُقال. ما يوجد ال ألنه موجب يشء قول
وطاملا السليم، والتعبري الوضوح عن البديل وهو والغموض، بالرس اإليحاء رابًعا: اللغوية.
مسك ومحاولة املواقف أخذ عن العجز خامًسا: الديني. الفكر مغريات أحد الرس كان

الحسم.26 من وتخوًف الشجاعة يف نقًصا الوسط من العصا

ص٢٣٢). ج٢، ص٣٢٦؛ ج١، (مقاالت، األثري) (زهري مخلوق» غري محدث كالم «القرآن (د)
ص٢٣٢). ج٢، ص٣٢٦؛ ج١، (مقاالت، التومني) معاذ (أبو محدث» غري حدث «القرآن (ه)

ص١٨٤). (الفقه، والبصري» السميع وهو يشء كمثله «ليس (و)
ص١٧٥). ج٢، (مقاالت، سليمان) بن (عبَّاد مًعا» وهي اليشء غري اليشء «خلق (ز)

ص٢٣٠، ج١، (مقاالت، كالب) ابن الحكم، بن (هشام غريه هي وال هو هي ال الصفات مثًال: 26

(هشام غريه هي وال هو هي ال صفة اليشء خلق ص٣٨-٣٩). اإلنصاف، ص١٦٣-١٦٤؛ ج١، ص٢٣٩؛
ليس غريه، يشبه وال يشبهه ال جسم غريه، يشبهه وال غريه يشبه ال ص١٧٥). ج٢، (مقاالت، الحكم) بن
ج١، (مقاالت، الزيدية) الهذيل، أبو الحكم، بن (هشام غريه هو وال هو هو ال العلم يشء، ال وليس شيئًا
ليس (عبَّاد)، له علم ال وليس علم له ليس ص١٠٨–١١٦). االنتصار، ص١٥٧؛ ج٣، ص١٦٨؛ ص١٣٨،
(مقاالت، كالب) (ابن غريها هو وال القدرة هو ال العلم (عبَّاد)، بعلم عامًلا وليس لذاته أو لنفسه عامًلا
هو هي ال األسماء ص١٣٨). ج١، (مقاالت، (الزيدية) غريه هي وال هو هي ال القدرة له ص٢٣٠). ج١،
(اإلنصاف، غريها هي وال األخرى هي ال صفة كل ص٢٢٢). ج١، (مقاالت، كالب) (ابن غريه هي وال
هو هي ال بإرادته مريًدا يزل لم هللا بينهما، الفصل وال والصفات األسماء بني التوحيد ال ص٣٨-٣٩).
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إنسانيات؟ أم إلهيات رابًعا:

ونفيهما. النقيضني إثبات بني يجمع فكري نمط وهو صفاته: ونفي اليشء إثبات (٣)
خشية العقل أثبته ما فتنفي التأليه عواطف تسارع ولكن عقيل، اختيار اليشء فإثبات
العقل بها يقوم األمام إىل بخطوة أشبه فهو اإلطالق. تحب والعواطف التحديد، يف الوقوع
ما يوجد ال أنه الحصيلة تكون النهاية ويف التأليه. عواطف بها تقوم الخلف إىل خطوة ثم
فاإلنسان صفته. وتنفي اليشء تثبت جسًما» يكون أن دون «إنسان عبارة: فمثًال يُقال.
والعاطفة باإلثبات العقل حكم لقد له. جسم ال إنسان يوجد وال جسًما، يكون وأن بد ال
يف رغبًة بينهما، العالقة إيجاد دون مًعا النقيض طريف العبارات هذه أمثال ونضع بالنفي.
دون ونقيضه للموضوع مركب إيجاد يف الحقيقة بأن إحساًسا أو التوسط وعدم التوسط
عبارات هي بينهما. الحركة تتحقق أن دون نقيضه بجوار املوضوع فتضع كيف. تدري أن
يثبت واحد يشء عىل تتواىل عبارات العقيل. التحليل يف نقص وعىل اإليمان يف رغبة عىل تدل
إثبات يمكن كما واحد.27 آن يف ومنفية مثبتة قضايا مجموعة أنها أي ثانيًا، وينفى أوًَّال
فريًدا شيئًا وجعله االسم بهذا املعروف اليشء وبني بينه مشابهة أية عنه تنفى ثم يشء
معروف، فالجسم كاألجسام». ال «جسم مثل: ى، امُلَسمَّ يف االشرتاك دون االسم يف يشرتك
العاطفة. حكم املشابهة ونفي العقل حكم الجسم مجهول. كاألجسام ال الذي الجسم ولكن
تنطبق ال ثم أسماءها لغة تستعمل وكيف اللغة. عىل قضاء من ذلك يف عما فضًال هذا،
يخصص ثم اليشء يثبت وقد الجديدة؟28 املسميات بهذه العلم لنا وكيف مسمياتها؟ عىل

هللا هي ال معنى اإلرادة ص١٧٧). ج٢، (مقاالت، كالب) ابن هللا عبد جرير، بن (سليمان غريه هي وال
هي ال صفات والعني الوجه ص١٧٨). ج٢، (مقاالت، الجواليقي) هشام الحكم، بن (هشام غريه هي وال
علم ذو أو علم له يُقال أن خطأ ص٢٠٣). ج٢، ص١٤٤؛ ج١، (مقاالت، كالب) (ابن غريه هي وال هو
هي وال هللا هي ال حركة اإلرادة ص١٦٥). ج٢، (مقاالت، (عباد) له علم ال يُقال أن وخطأ بعلم، عالم أو
هي وال هو هي ال والفعل والحركة العلم ص٦٩). (الِفَرق، الجواليقي) هشام الحكم، بن (هشام غريه

إلخ. … غريه
بجسم ليس الست، االتجاهات يف ومحدود غاية وال نهاية بال جسًما، يكون أن دون إنسان مثل 27

مكان وال قرار له ليس العرش نفسه، بشرب أشبار سبعة طوله العرش، عىل ويقعد األشياء يشبه وال
والخشونة واللني والروائح الطعوم من الخلق يدركها التي املدركات لجميع مدرك ص٤١). (اإلنصاف،
ص٢٥). (اإلنصاف، اإلدراكات هذه بها توجد وحواس جوارح بذي ليس معني بإدراك والربودة والحرارة
كاألغيار ال غري ص١٨٤). (الفقه، (الصالحي) كاألشياء ال يشء كاألبدان، ال بدن كاألجسام، ال جسم 28

ج٢، (مقاالت، (الصالحي) كاألحياء ال حي كالقادرين، ال قادر كالعلماء، ال عالم سليمان)، بن (عبَّاد
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

ملا متشابهة. أشياء من به وما هذا عاملنا وبني اليشء هذا بني للمشابهة نفي بأنه النفي
بالذات اإلنساني اليشء مع املشابهة وينفي النفي يسارع اإلنساني اليشء هو اليشء كان
املنفي، عكس هو الشعور يف يحدث ما أن عىل دليل فالنفي الشعور. يف يحدث ملا كنفي
عنه! السواد ينفي أسود يكون قد أسود» «لست فالقائل: املشابهة. ينفي وال املشابهة، أي
وقد إلخ.29 … كسمعنا» ال «يسمع كرؤيتنا»، ال «يرى كعلمنا»، ال «يعلم كثري ذلك ومثل

حاصل.30 تحصيل مجرد الوقت نفس ويف مًعا التنزيه إثبات يف الرغبة تكون
العاطفة تأتي ثم شيئًا يثبت العقل أن ذلك ويعني به: والجهل بيشء العلم إثبات (٤)
العقل يثبت الالتعني. وتثبت العاطفة تأتي ثم التعني، العقل يثبت العقل. يثبت ما وتنفي
ونفي إثباتيشء من السابق النمط عىل مبني فكري نمط وهو الكيف. تنفي والعاطفة الكم
يكون فكيف معلوًما، لدينا االستواء كان فإذا كيف. بال العرش عىل يستوي مثل صفاته
العاطفة اقتضته موضوع هو أي الخالص، لإليمان موضوًعا كان لذلك مجهوًال؟ الكيف
التجسيم شيئًا. تفيد ال عبارات هي مبتدًعا. كان وإال بيشء الحكم أمامه العقل يستطيع وال
ونفي للرس، وتأكيد للعلم نفي وهذا واحد. آن يف وللجهل للعلم إثبات البرش يجهله الذي

العقل.31 لسلطان وإنكار للوضوح،

املرجئة من طوائف الخوارج، (املعتزلة، األحياء القادرين كالعلماء ال حي قادر عالم ص١٦٨-١٦٩).
ص٢٢٦). ج١، (مقاالت، والشيعة)

(الفقه، ككالمنا ال يتكلم كسمعنا، ال يسمع كرؤيتنا، ال يرى كقدرتنا، ال يقدر كعلمنا، ال يعلم 29

تشبه وال الحواس من بحاسة ليستا عينان وهيئة، صورة ذوي وال بجارحتني ليستا يدان ص١٨٤).
غري اللوح ص٤١). (اإلنصاف، الخلق استواء يشبه ال استواؤه ص٢٤). (اإلنصاف، واألجناس الجوارح
مسموع أقالمنا، غري القلم مصاحفنا، يف التي الخطوط غري الخط ص٩٣). (اإلنصاف، مصاحفنا أوراق
باألبصار مرئي املسموعات، جنس من وليس األصوات، وجميع اللغات لسائر مخالًفا كان وإن باآلذان
يدين إثبات ص٢٧). (اإلنصاف، املوجودات لسائر مخالف موجود املرئيات، لسائر مخالًفا كان وإن
(اإلبانة، كاأليدي ليستا يدان إنهما يُقال بأن إال يوصفان وال نعمتني وال قدرتني وال بجارحتني ليست

ص٣٧).
ويسمع كرؤيتنا، ال ويرى كقدرتنا، ال ويقدر كعلمنا، ال يعلم املخلوقني، صفات بخالف كلها وصفاته 30

ص١٨٤). (الفقه، ككالمنا ال ويتكلم كسمعنا، ال
للعرش مماس ص٢٥). (اإلنصاف، مجاورة وال كيف وال مماسة بال العرش عىل مستٍو مثل وذلك 31

(مقاالت، األثري) (زهري كيف بال األبصار يرى كيف، بال عني له كيف، بال العرش عىل يقعد كيف، بال
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إنسانيات؟ أم إلهيات رابًعا:

الحركة مجرد إىل الفكري النمط هذا يرمي اليشء: نفس هو بيشء يشء إثبات (٥)
املاء يعرف كمن باليشء اليشء ويعرف جديد من يعود ولكنه حكم، وإصدار العقلية
فهي ذاته. وقدرته بقدرة قادر ذاته، وعلمه بعلم عالم مثل وذلك بالهواء. والهواء باملاء
الخلف، إىل وخطوة األمام إىل بخطوة يقوم كمن تحلها وال املشكلة حول تدور عبارات
اإلثبات أو والتنزيه، التشبيه الشعور: فعل عن تعبري وذلك وصمت. قول وإحجام، إقدام

والنفي.32
تعريف أو باملالك اإلنسان تعريف مثل وذلك مجهول: بيشء معلوم يشء تحديد (٦)
يف معروف وهو محموًال. وتضع العاطفة تأتي موضوًعا العقل وضع إذا باهلل. اإلنسان
به املعرف كون رضورة أو تعريف إىل يحتاج آخر بيشء يشء تعريف جواز بعدم املنطق
موضوعة ألنها نظًرا حلها عىل قادر غري وهو املشكلة يضع فالعقل املعرف. من أوضح
منها هروبًا فيها والغوص العاطفة إىل اللجوء يف إال حالٍّ يجد وال مغرتبًا رشعيٍّا ال وضًعا
اإلجابة أجل من العالم إىل والعود السؤال بتصحيح ذاته العقل يقوم أن دون بحلها وإيهاًما

له.33 حل وإيجاد عليه
معلوم يشء تفسري من نوع أيًضا وذلك تفسري: إىل يحتاج آخر بيشء يشء تفسري (٧)
آخر بيشء معرفته يمكن مجهول بل اإلطالق، عىل ليس هنا املجهول ولكن مجهول. بيشء
بأجله» ميت «املقتول مثًال: قلنا فإذا جديد. من الدور يف وقعنا وإال ل األوَّ اليشء هو يكون ال
عواطف إىل اإلجابة من هروب ثم خاطئ لسؤال وضع فهذا األجل؟ هو وما السؤال: يكون
ال فإنه العالم يف اإلنسان الغرتاب نتيجة خاطئًا وضًعا العقل يضعه سؤال وكل اإليمان.
السؤال تصحيح تستدعي العقلية فاإلجابة اإليمان. عواطف يف بالغوص إال إجابة له يجد

فيه.34 االغرتاب عىل وقضاء العالم إىل بالعود وذلك الخاطئ

بال بعيد قريب الناس، يعلمها ال ماهية له القدر، ذلك ندري أن دون املساحة يف قدر له ص٣٢٦). ج١،
يديه بني والوقوف الجنة يف جواره األثري). (زهري كيف بال القيامة يوم يجيء ص١٨٧). (الفقه، كيف

ص١٨٧). (الفقه، كيف بال
ذاته. وقدرته بقدرة قادر ذاته، وعلمه بعلم عالم مثل: وذلك 32

البرش عامة البرش، عامة من أفضل املالئكة رسل املالئكة، رسل من أفضل البرش رسل مثل: وذلك 33

ص١٥٢). (العقائد، املالئكة عامة من أفضل
ص١٠٨). (العقائد، بأجله ميت املقتول 34
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أقرب هي والتي يشء، عىل تدل ال عبارات عدة صياغة ذلك ويعني العقيل: السجع (٨)
يمكن ثمن لها ليس األلفاظ وكأن معنى، تفيد التي العبارات إىل منها اللغوي «املط» إىل
بها؟ للمسك تكن لم إن اليد ففيم بها. يمسك التي اليد مثل حساب، بال منها االستكثار
الذي الحي مثل: أو املصاحف؟ يف تكن لم إن الكتابة وأين مصاحفنا. يف مكتوب مثل: أو
أي العقيل، السجع هو التكرار هذا يموت؟ ال الذي يكن لم إن الحي يفيد وماذا يموت. ال
وجوفها بطنها العبارة من فيستخرج يُقال، يشء هناك يكون أن دون يشء قول يف الرغبة

األوىل.35 العبارة عىل جديًدا تضيف أن دون وأحشاؤها
أجل من اللغوي االشتقاق عىل تقوم قضايا عدة صياغة ذلك ويعني اللغوي: السجع (٩)
معدوًما» عدمه حال يف املعدوم «يعدم مثًال: معنى، أي إفادة دون القضية عنارص إكمال
صياغة أجل من فعل واسم مفعول اسم «عدم» لفظ من اشتقت أنها إال شيئًا تقل لم عبارة
العادية اللغة ضاقت ما فإذا األلفاظ.36 باستعمال نفسه عىل الفكر يدور هنا مركبة. قضية
معاني عن تعرب بأنها توحي كي الشائعة األلفاظ غري جديدة وألفاظ غريبة لغة تشتق
جديدة معاني كشف عىل قادر بنفسه الجديد اللفظ وكأن يشء، عن تعرب ال وهي جديدة
الكيفية أو الكيف عن كثريًا تزيد ال وهي واألحموقية والحيثوثية الكيفوفية مثل وذلك
عند خاصًة املعارص فكرنا يف سائًدا زال ما وهو الحمق. أو واألحمق والحيثية والحيث

الشام.37 مفكري
يفيد اسم كل وأن اختلطت، قد األسماء أن افرتاض ذلك ويعني األسماء: بني الخلط (١٠)
هل يسأل: الصفات إىل بالنسبة فمثًال األسماء. إشكال يحل أن يجب ثَمَّ وِمْن آخر، مسمى
قادًرا حي تعني هل الصفات؟ تتغاير هل غريها؟ معنى تفيد أنها أم معناها صفة كل تفيد
فرصة خلق أجل من املتكلم يخلقها التي الوهمية املشاكل من نوع هذا حيٍّا؟ قادر تعني أو

بآذاننا، مسموع مصاحفنا، يف مكتوب عليها، يسري التي الرجل بها، يمسك التي اليد مثل: وذلك 35

الحياة يزول، ال الذي الدائم يموت، ال الذي الحي ص٨٣). (العقائد، قلوبنا يف محفوظ بألسنتنا، مقروء
جميع به أحكم الذي والعلم والذوات، األجناس بها أبدع التي والقدرة واألموات، املوت من بان بها التي
اللذان والبرص السمع املخلوقات، أصناف بها رصف التي اإلرادة املعلومات، بجميع وأحاط املصنوعات،
ص٢٣). (اإلنصاف، اآلفات وذوي الخرس فارق به الذي الكالم واملبرصات، املسموعات جميع بهما أدرك
قيامه حال يف القائم يعلم موجوًدا، وجوده حال يف املوجود يعلم معدوًما، عدمه حال يف املعدوم يعلم 36

ص١٨٥). (الفقه، قاعًدا قعوده حال يف القاعد يعلم قائًما،
ص٢١٩-٢٢٠). (الِفَرق، لها البغدادي نقد انظر كرام. ابن ألفاظ هذه 37
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القدرة هي الحياة تكون كيف التأليه. عواطف وراء املختزن العقيل نشاطه عن به يعرب
واحدة كانت وإذا واحدة؟ أو متغايرة الصفات هل قادر؟ أنه حي معنى هل يسأل حني
الذين البرش من أعظم املؤله يكون ألن الفرصة يعطي الوحدة فإثبات األسماء؟ تغايرت فلم

تأكيد.38 إىل تحتاج ال بديهية التغاير وإثبات الصفات لديهم تتغاير
إذا ويتساءل ممكن يشء بافرتاض العقل يقوم وهنا املستحيل: إىل املمكن تجاوز (١١)
ألنه فقط ليس باإلثبات اإلجابة تكون الحال وبطبيعة جنسه. عىل أو عليه قادًرا املؤله كان
يف حتى يشء كل يف املطلقة القدرة تدخل إلثبات بل سهل أمر املمكن عىل فالقدرة عليه قادر
والذهاب األدنى بالحد االكتفاء عدم عىل يقوم هنا فاإلثبات املحضة.39 اإلنسانية املمكنات
القدرة تثبت املستحيل عىل والقدرة األوىل. بطريق األدنى الحد يثبت حتى األعىل الحد إىل
األقل. إىل األكثر من األدنى، إىل األعىل من يأتي هنا فاالستدالل األوىل. بطريق املمكن عىل

األقل عىل االستحالة عىل تدل مشاكل عدة وضع ذلك ويعني املستحيل: تجاوز (١٢)
وتكون التأليه. عواطف من ممكن أقىصقدر عن للتعبري تجاوزها ثم اإلنسان، إىل بالنسبة
وهو الظلم عىل القدرة األضداد، بني الجمع كونها، قبل باألشياء العلم مثل املستحيالت
يطري هل مثًال: السؤال فيمكن والوجود. الفكر بني أو والعمل النظر بني تناقض افرتاض
يستطيع هل مثل أو يطري. هللا ولكن النتيجة وتكون ال. بالطبع اإلجابة وتكون اإلنسان؟
قادر هللا ولكن النتيجة وتكون ال. بالطبع اإلجابة فتكون يكون؟ ال ما يعلم أن اإلنسان
إثبات أجل من اإلنساني بالعجز االعرتاف شأنها من العبارات هذه يكون. ال ما علم عىل
إجابة وليست واإلجالل، التعظيم عواطف عن تعرب إجابة واملطلوب املطلقة. املؤله قدرة
باألجسام؟ عامًلا يزل لم هللا هل مثل كلها التساؤالت فهذه واقعية.40 مشكلة عن عقلية
املقصود ليس تكون؟ أن تزل لم أشياء األشياء هل كونها؟ قبل معلومات املعلومات هل

البغداديني) (بعض قادر أو عالم أو حي أنه قديم تعني ال به، يبرص ما بغري يسمع مثل: وذلك 38

ص٢٢٩). ج١، (مقاالت،
ما عىل قادر هللا هل مثل: حولها والتساؤالت القدرة، (٣) السبعة. الصفات ثانيًا: الفصل هذا يف انظر 39

العرض؟ خلق عىل قادر هللا هل عباده؟ عليه أقدر ما جنس عىل قادر هللا هل عباده؟ عليه أقدر
علم ما كون يجوز هل يكون؟ ال أنه علم ما عىل قادر هللا هل كونها؟ قبل املعلومات هل مثل: وذلك 40

عىل يقدر هل الظلم؟ عىل بالقدرة يوصف هل واملوت؟ والقدرة العلم بني هللا يجمع هل يكون؟ ال أنه هللا
عىل يقدر هل أجساًما؟ واألعراض أعراًضا األجسام قلب عىل يقدر هل فيها؟ أعراض ال الجواهر خلق

يتجزأ؟ ال جزء الجسم صريورة عىل يقدر هل األسماء؟ قلب
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

الوهم يف نهائيٍّا للوقوع اإلنسانية الحدود تجاوز بل ال، أو بنعم عقلية إجابات إعطاء منها
إال األجسام يعلم أن يستطيع ال اإلنسان كان ملا واالنفعاالت. العواطف دائرة يف والخيال،
قبل قبليٍّا علًما بها العلم عىل القادر هو املؤله أن إال األجسام، توجد أن بعد بعدي بعلم
فاإلنسان خالص. إنساني تصور هو إنما واإلجالل للتعظيم التصور هذا وحتى توجد. أن
وتكون تجربة، دون قبليٍّا علًما املوجودات بعض ويعلم حدوثها، قبل باألشياء حدس لديه

فنية. أعماًال تخلق أن قبل الفنان ذهن يف األشياء
تهدف ال العبارات من عديًدا أن ذلك ويعني القيمة: وحكم الواقع حكم بني الخلط (١٣)
وذلك التأليه عواطف عن تعبريًا اإلنشائي التعبري مجرد إىل بل الواقع، يف يشء وصف إىل
العبارات ومثل مكان. كل يف يوجد يوجد؟ أين األقدار. أحسن مقداره هللا؟ مقدار ما مثل:
واملبالغة.41 التفضيل أفعل صياغات وهي وأجل، وأعظم بأفضل األشياء عىل بها يحكم التي
كان متعاليًا املوضوع كان وكلما بالروح، بالنفسوصعود ارتفاع مجرد الحكم يكون وهنا
خالصة. شعورية كعملية املستمر التعايل يف النهاية يف تتجىل التي األلوهية عن تعبريًا أكثر
أو واقع وصف منها املقصود ليس عدة عبارات تأتي وهنا اإلنساني: العالم قلب (١٤)
وقائع من اإلنساني العالم يف يوجد ما كل نفي مجرد بل التأليه، عواطف عن التعبري حتى
كان وإذا لغاية. ليست املؤله فأفعال لغاية يفعل اإلنسان كان فإذا عقب. عىل رأًسا وقلبه
لألهواء خضع اإلنساني كان وإذا الغرض. عن منزهة املؤله فأفعال لغرض يفعل اإلنسان
العبارات وهي نهاية. ال ما إىل القلب هذا يف االستطراد ويمكن لألهواء. يخضع ال فاملؤله
النقص مظاهر تنفي والتي التأليه عواطف عن التعبري يف السلبي الطريق يف تظهر التي

املؤلَّه. عن

خالصة إنسانية مقوالت يتضمن الكالم لعلم العقيل الجهاز إن إذن القول يمكن
التعظيم عواطف من بدءًا التأليه، عواطف عن بمناسبتها للتعبري عقلية كتمرينات تستعمل
الحس من أخرى مرة تقرتب قد كما والتجريد الصورة من مرة املقوالت تقرتب قد واإلجالل.
تحليل العقيل، الجهاز وهو العقيل، التنظري من الجعبة هذه هل السؤال: ويظل والعيان.

املالئكة رسل املالئكة، من أفضل البرش رسل مكان، بكل موجود األقدار، أحسن مقداره مثل: وذلك 41

نبينا بعد البرش وأفضل ص١٥٢). (العقائد، املالئكة عامة من أفضل البرش عامة البرش، عامة من أفضل
ص١٤٠-١٤١). (العقائد، املرتىض عيل ثم النورين ذو عثمان ثم الفاروق عمر ثم الصديق بكر أبو

«اإلمامة». عن عرش الثاني الفصل أيًضا انظر
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إنسانيات؟ أم إلهيات رابًعا:

التأليه؟ عاطفة التنفيسعن منه الهدف حاصل تحصيل أنه أم فكري تقدم عىل ويدل لواقع
القديمة للعقائد بالنسبة فهي كلها. العقلية للمثالية بالنسبة املطروح السؤال نفس وهو
خالصة ذاتية عواطف تمثل العلمي الفكر إىل بالنسبة ولكنها خالصًة، وعقالنيًة ًما تقدُّ تمثل
املعنى وبهذا علميٍّا. فكًرا تكون ال وبالتايل النفس تقتضيها والرغبات األماني من ومجموعة
الحيس املنطق أو االستداليل الربهاني املنطق نطاق عن خارًجا الصوري العقيل الجهاز يكون
تحصيل بكونه يُقاس وال االثنني يف الصدق مقاييس عليه تنطبق ال ثَمَّ وِمْن االستقرائي،
والصياغات التأليه عواطف بني التوازن إيجاد مهمته كانت فقد جديدة. إفادة أو حاصل
انفعاالته، وإدراك خرباته تحليل عىل قادًرا نفسه مع متسًقا الوعي يكون حتى لها العقلية
عواطف إىل بالنسبة املتقدم العقيل الجهاز هذا إنشاء عىل الدافع كان وقد عواطفه.42 وفهم
أيًضا بل والعاطفة، العقل بني التوازن وإيجاد نفسه مع الوعي اتساق فقط ليس التأليه

املعتزلة قول صحة عىل الدليل «أوليس يقول: إذ املعتزلة، فضائل من العقيل الجهاز هذا الخياط يعترب 42
األشياء فناء يف الكالم ذكر إنما … الراوندي) (ابن الكتاب صاحب أن العلم يف وتقدمها اختيارها وحسن
عىل القدرة إحالة يف والكالم التولد، يف والكالم واملجهول، املعلوم يف والكالم املعاني، يف والقول وبقائها،
مما ولطيفه الكالم غامض من أبواب وهذه واملعارف. اإلنسان يف واملداخلة املجانسة يف والكالم الظلم،
هذه يف املعتزلة من أحد عىل تجد ال أنك ذلك عىل يدل ومما إليه. يبلغ وال الرافضة بال عىل يخطر ال
يف واحًدا حرًفا تجد فال املعتزلة لغري ا فأمَّ املعتزلة. فيه خالفه ملن إال واحًدا حرًفا ذكرتها التي األبواب
أيًضا: ويقول ص٧). (االنتصار، نفسه» إىل فأضافه املعتزلة كالم من كالمه رسق إلنسان إال األبواب هذه
الكالم غامض من يتناهى ال وما يتناهى وما البعض ويف الكل ويف يكون وفيما كان فيما الكالم «إن
إنما العلماء سبيل هي وهذه به. وعنايته لشدته فيه والكالم ذكره يكثر الهذيل أبو وكان دائًما. ولطيفه
دون للمعتزلة كله الكالم نرى «أفال أيًضا: ويقول ص١٣). (االنتصار، وأصعبه» أشده العلم من يعنون
وليس وغامضه الكالم لطيف من تسمع وجه أي وعىل األصوات يف «الكالم ص١٤). (االنتصار، سواها؟»
وبعد وغامضه الكالم بدقيق واملعرفة النظر وأهل الكالم أرباب ألنهم للمعتزلة إال يعرف قول فيه ألحد
وأنهم الكالم يف املعتزلة قدر عظم عىل يدل «الذي ص٥٠). (االنتصار، وظاهره» الكالم جليل إحكام
حرًفا لهم ملخالف تحكي أن تقدر لم لبعض بعضهم مخالفة ذكر من أنك الناس جميع دون النظر أرباب
ما دون لهم الكالم أن لتعلم عليها. يقدر فال لغريهم واحدة كلمة ا فأمَّ بعًضا. بعضهم سأل وإنما واحًدا.
يف الهذيل أبي عىل تجد ال املعتزلة. سوى الكالم فيه يحسن ال باب «وهذا ص٧٢). (االنتصار، سواهم»
من إلخوانه إال عليه الكالم نجد وال لحشوي، وال لخارجي وال مرجئي وال لرافيض واحًدا حرًفا الباب هذا
الكالم أرباب «وهم ص٧٤-٧٥). (االنتصار، وأصحابه» املعتمر بن برش وأصحابه النظام مثل املعتزلة
علم بني واملفرقون الكالم وأنواع خالفهم من عىل والحجج واالستنباط والنظر والتمييز الجدل وأصحاب
وال بهيمة ذكر يدعون «ال ص٣٥-٣٦). (التنبيه، الخصوم» مناظرة يف واملنصفون العقل، وعلم السمع
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

يف جديدة حضارة وإنشاء الجماعي الوعي يف والتبعية التقليد ضد واإلبداع األصالة إثبات
ألنه عقيل جهاز كل التأليه عواطف ترفض وأحيانًا األجنبي.43 الحضاري الغزو مواجهة
أية دون هي كما التأليه عواطف وتبقى كلية. فيرتك املؤله عن يعرب ولم بالغرض، يف لم
فاإلحساس والكفاية. بالتقوى خاللها من ويشعر لصاحبها، األمان تعطي عقلية صياغات
العبارات كل إن النهاية ويف الصوفية.44 عند الحال هو كما صياغة أو تعبري دون كاف
فاللغة الذوات. بني والتصال اللغة مستوى عىل األقل عىل خالصة إنسانية صياغات الكالمية
والسامع األشياء، يف مًعا يوصل وأن بد ال بها والتعبري باألشياء، مرتبطة أنها بمعنى إنسانية
للمقوالت خاضع الذات، بني جدل أمام هنا فنحن األشياء. إىل باإلشارة يفهم وأن بد ال لها

الجدل.45 منهج بأنه منهجه وصف لذلك الخالصة. اإلنسانية

القضايا تكوين (4)

كل كانت وبالتايل واجتماعية نفسية أوضاع عن تعرب إنما العقلية األبنية هذه كل كانت ملا
ما أقرب وكانت واجتماعي نفيس مضمون عن تكشف إنما والصفات الذات حول القضايا
تصدر خربية قضايا إىل منها انفعالية مواقف عن تعرب التي اإلنشائية التعبريات إىل تكون

(التنبيه، به» يرضوا فلم كله ذلك عن عدلوا ثم قياًسا ووضعوا عليه تكلموا إال هللا خلقه يشء وال طائر
ص٤١).

والذب ونرصته التوحيد حياطة شأنهم الذين املسلمني علماء من وأشباهه (النظَّام) إبراهيم «لوال 43

(االنتصار، عليهم» الكتب ووضع امللحدين بجوابات أنفسهم شغلوا الذين فيه امللحدين طعن عن عنه
ص٤١).

الناس فطن عند ونهاية؟) وغاية كل هللا ملقدورات (هل الباب هذا يف الكالم عن تاب الهذيل أبا «إن 44

قال ص١٦). (االنتصار، والنظر» البور عىل فيه يناظر كان أنه وأخرب يعتقد أنه وأخرب يعتقده أنه به
من مذهبًا أعتقد ولم توحيدك نرصة يف أقرص لم أني تعلم كنت إن «اللهم بنفسه: يجود وهو النظَّام
تعلم كنت فإن اللهم بارئ. منه فأنا التوحيد يخالف منها كان فما التوحيد. به ألشد إال اللطيفة املذاهب
ص٤١-٤٢). (االنتصار، ساعته من ومات املوت.» سكرة عيلَّ وسهل ذنوبي يل فاغفر وصفت كما أني
(االنتصار، جميًعا فأكفرهم املتكلمني من رجل عن وسأله الدردار موىس أبا السنويس إبراهيم وزار

ص٦٨).
علم؟ الكالم علم هل ل: األوَّ الفصل النظرية، املقدمات ل: األوَّ الباب انظر 45
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من ابتداءً تكوينها وكيفية القضايا هذه نشأة تتبع السهل من أصبح واقع عىل أحكاًما
اإلنسان. يعيشها التي واالجتماعية النفسية الحية اإلنسانية التجارب

التقدم والفشل، النجاح تجربة هي االجتماعية أو الفردية الرئيسية اإلنسانية والتجربة
وجود إال ليس فاإلنسان والسكون. الحركة واليأس، األمل والسقوط، النهضة والتأخر،
والواقع، املثال بني واألدنى، األعىل بني كبعدين أحيانًا يظهران القطبني هذين بني متوتر
يف والخالف الخلف. هو واألدنى األمام هو فاألعىل والخلف، األمام بني أخرى وأحيانًا
أو اإللهية املرحلة املجتمع، بها يمر التي التاريخية املرحلة يف خالف عىل يدل إنما العبارات
الثانية ويف واألدنى، األعىل بني األطراف بني العالقات تصور يتم األوىل يف اإلنسانية، املرحلة
بني وجود إمكانية القطبني، هذين بني تحقق رسالة اإلنساني والوجود والخلف. األمام بني
ما إذا البعدين. هذين بني وجود إمكانية القطبني، هذين بني تحقق ما إذا البعدين. هذين
والنقص الكمال تجربة كانت ثَمَّ وِمْن ناقًصا. ظل يتحقق لم وإن الكمال إىل وصل تحقق
والواقع. املثال بني طرفني، بني عالقة ذو فاإلنسان اإلنساني. للوجود الشاملة التجربة هي
اإلمكانية هذه هو اإلنسان النقص. ظهر يتحقق لم وإن الكمال حدث املثال تحقق إذا

والسكون.46 الحركة بني املستمرة
مثبتة األوىل بصيغتني واألسماء والصفات األوصاف عن القدماء سؤال كان لذلك
عادل؟ هللاغري هل عادل؟ هللا هل محسن؟ هللاغري هل هللامحسن؟ هل مثل: منفية، والثانية
هل حليم؟ هللا هل صادق؟ غري هللا هل صادق؟ هللا هل رحيم؟ غري هللا هل رحيم؟ هللا هل

ذم الصفات هذه إن قالوا «فإن لعيب نفيًا أو ملدح إثباتًا واألسماء الصفات تكون أن حزم ابن يرفض 46
اآليات هذه يف نفسه عن أخرب هللا أن إطالقهم (أ) مصيبتان: لزمتهم املدح بصفات نصفه وإنما وعيب
يأت لم وإن بينهم فيما وحمد مدح صفة بكل ربهم يصفوا أن (ب) كفر. وهذا والعيب، الذم بصفات
الفضائل كامل املروءة تام النفس نزيه األخالق وحسن وسخي وجلد وشجاع عاقل بأنه فيصفوه بنص
فهو مستكرب إنه ويقولون ومتكرب، جبار أنه عىل قياًسا تياه إنه ويقولون املرء! نعم نبل، هيئة ذو
الصفات هذه فإن … والكربياء املكر وبني هذا بني فرق ال إذ وعجب منة وذو سواء، اللغة يف واملتكرب
أعراض ألنها نقص صفات أيًضا والحياة والبرص السمع فإن ذم صفات يزعمهم ألنها منها منعوا التي
مجاًزا، ال حقيقًة موىس كلم هللا أن حزم ابن ويرى ص١٣٢-١٣٣). ج٢، (الفصل، الحدوث» عىل دالة
الخرس. لنفي كالًما هلل إن القول يجوز وال متكلًما. نفسه يسم لم هللا ألن متكلم إنه يُقال أن يجوز وال
لنفي ومتحرًكا الخشم لنفي شماًما تسميته لزم وإال والشفتني اللسان بتحريك بالكالم الخرس فنفي

ص٩). ج٣، (الفصل، أسمائه يف إلحاد كله وهذا الحذر،
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وأن املضادة بالصفة ما نحو عىل مرتبطة صفة كل أن يعني وهذا إلخ. … حليم؟ غري هللا
من واحد يشء العدل وغري العدل وأن واحدة. لواقعة واجهتان اإلحسان وغري اإلحسان
الصلة وجه هو وما ونقيضه؟ اليشء بني االرتباط وجه هو فما وهكذا. مختلفتني وجهتني

الضدين؟ بني
تبدو الحقيقة يف ولكن السالبة، عىل املوجبة الصفات أولوية الظاهر يف تبدو قد
اإلحساس قبل الظلم واقع فيبدأ واألساس. املصدر أنها عىل السالبة واألسماء الصفات
اإلحساس إن يُقال وقد الرحمة. يف الرغبة تنشأ أن قبل قسوة وضع هناك ويكون بالعدل.
الظلم فرفض االنفعاالت، عىل سابق الواقع أن الحقيقة ولكن الظلم برفض موجود بالعدل
الطبيعة هذه ولكن برشية، طبيعة وجود ينفي ال وهذا بالعدل. اإلحساس عىل سابق
الصفات كانت وملا خلقيٍّا. أو زمانيٍّا سبًقا عليه سابقة وليست به ومتحدة واقع يف موجودة
فالذات النقص. ولوجود للسلب األولوية تكون السلبية الصفات بنفي تتحدد اإليجابية
عنه، الكذب بنفي وصادق عنه، القسوة بنفي ورحيم عنه، الظلم بنفي عادل املشخص
املوجبة الصفة إلثبات يكفي املضادة الصفة نفي إن بل إلخ. … عنه السفه بنفي وحليم
أحد املضادة الصفة نفي ويكون موضوعيٍّا. إثباتًا املوجبة الضفة إثبات إىل حاجة دون
والواقع املضادة. الصفة بنفي الصفة إثبات وهو نفيها. أو الصفات إثبات ملشكلة الحلول
يعني ال الحلو فحب الواقع. يف شيئًا تنفي أو تثبت ال خالصة شعورية عمليات ذلك كل أن
والتقابل التناقض لقوانني وطبًقا الشعور يف القلب ذلك يحدث بل بالرضورة، املر كراهية
الصوري املنطق يف إال بالرضورة نقيضها كذب يعني ال القضية وصدق الصورية. والتضاد
الصفة تعني وقد واحدة.47 واقعة يف الضدان يتحد قد الواقع يف ألنه مضمون كل من الفارغ

(مقاالت، جود إثبات دون عنه البخل بنفي جواًدا يزل لم هللا أن النجار محمد بن الحسني عند 47

الصفات ونفي الذات إثبات تعني مبرص سامع أو بصري سميع ص١٨٥). ص١٧٣، ج٢، ص١٣٩؛ ج١،
(اإلرشاد، مغلوب وال مستكره غري أي لنفسه مريد أنه إىل وذهب ص٢٣٢–٢٣٤). ج١، (مقاالت، املضادة
املعتزلة أكثر وعند ص٦٧-٦٨). (اإلرشاد، املوجبة الصفات مثبتًا عليه الجويني رد وقد ص٦٣).
الصفات نفي ذاته صفات إثبات وأصحابه كالب بن هللا عبد وعند والزيدية املرجئة وأكثر والخوارج
ج٢، (مقاالت، بجاهل ليس أي عالم هللا الطاق شيطان وعند ص٢٣٢–٢٣٤). ج١، (مقاالت، املضادة
أيًضا وهو ص١٧٣). ج٢، (مقاالت، له كاره السفه عن ناٍه أي حليم هللا البغداديني وعند ص١٦٣).
ليس وقادر بجاهل، ليس عالم تعني رضار وعند ص١٥٧). ج٢، (مقاالت، العالف الهذيل أبي موقف
وتعني عنه، الجهل نفي ذاته إثبات النظام وعند ص١٥٩). ج٢، (مقاالت، بميت ليس وحي بعاجز،
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ليس ما والقادر بجاهل، ليس ما فالعالم الضد. نفي من األسماء تنشأ وقد ضدها. نفي
أساس وأن بالسلب، يتم اإليجاب تعريف أن عىل يدل وذلك بميت. ليس ما والحي بعاجز،
األساس. هو الضد يكون حيث حياة له ما كل عىل فقط يصدق وهذا النفي.48 هو الثبوت
املجاز فهم إىل أقرب فهذا الضد. نفي فمعناها هللا، يف حقيقة ال مجاًزا الصفات كانت وإذا

اإلثبات. وهو النفي، نفي هو واملجاز النفي هو والحقيقة إليه.49 وأقرب
توحي األضداد املشخصألن الذات تصور يف املطلق االتساق وعىل التنزيه عىل وحرًصا
صفات من ال الفعل صفات من األضداد جعلت الكمال وبالنقصدون الثبات دون بالحركة
ال الذات فصفات تضاد. كل من الخالية والوحدة لالتساق موطنًا الذات تظل حتى الذات
توصف أن يجوز األفعال صفات أن حني يف بأضدادها املشخصة الذات توصف أن يجوز
نفٌي وأضدادها الجوهرية، الصفات هي الذات صفات ألن وذلك بأضدادها املشخصة الذات
ميِّتًا. عاجًزا جاهًال يكون أن يتصور فال حي قادر عالم املشخص الذات كانت فإذا لها.
الطبيعة مع عالقة يف وتدخل البرش مع تتعامل والتي بالعالم املتصلة األفعال صفات ا أمَّ
هل السؤال: كان فإن والسخط.50 والرضا والكراهية كاملحبة أضدادها تصور فيمكن

وعند ص١٥٩). ج٢، (مقاالت، إلخ … الصمم نفي السمع وإثبات عنه، العجز ونفي ذاته إثبات قادر
الذات. يف الختالف عنه ينفي ملا اختالف هو للذات بالنسبة الصفات اختالف النظام،

قادر عالم بأنه وصفه معنى أن النظام فزعم قادر. عالم بأنه هللا وصف فائدة يف املعتزلة اختلفت 48
بجاهلة ليست ألنها قادرة عاملة واألعراض الجمادات كون هذا عىل فألزم عاجز وال بجاهل ليس أنه يفيد
سميًعا كونه نحو عنه النقص نفي ألجل هلل إثباته يجب ما األسماء ومن ص٩١). (األصول، عاجزة وال
رضار وأنفق ص١١٨). (األصول، والخرس السكوت لنفي ومتكلًما العمى، لنفي بصريًا الصمم، لنفي
ج١، (امللل، عاجز وال بجاهل ليس أنه بمعنى قادر عالم الباري أن قولهما عىل الفرد وحفص عمر بن
لعدم كراهيته لليشء إرادته أن عىل أجمعوا فقد الصفات. بعض يف ذلك يف السنة أهل ويتفق ص١٣٣).
الذين األصول علماء عكس عىل ص١٠٢). (األصول، ضده عن نهي باليشء أمره أن قالوا كما اليشء ذلك

الصوري. املنطق يف الحال هو كما ضده عن نهي إىل باليشء األمر قلب دون حكًما فعل لكل جعلوا
وقال يجهل. ال أنه معناه وإنما حقيقة ال مجاز هو إنما هلل العلم إطالق إن املعتزلة جمهور قال 49

ص١١٨). ج٢، (الفصل، مجاًزا ال حقيقًة علًما علمه أن الناس سائر
ساخط، راٍض، ودود، محب، مريد، ص١٧٣-١٧٤). ج٢، (مقاالت، عام بوجه املعتزلة موقف هو هذا 50

صفات من مميت محيي، مصور، بارئ، رازق، خالق، راحم، رحيم، رحمن، حليم، معاد، حوال، غضبان،
يكون أن املعتزلة وأنكرت ص٢٨٩). ج٢، (مقاالت، الفعل صفات من فهو بالضد وصف ما فكل الفعل.
متكلًما، يزل لم هللا يكون أن وأنكروا لطاعته. مريًدا يزل لم هللا يكون أن وأنكروا للمعايص. مريًدا هللا
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موجودة والصفات الواقع، يف موجود الضد ألن بالنفي اإلجابة تكون بالضد؟ هللا يوصف
صفات عن املشخص للذات وكتنزيه الواقع يف العجز عن كتعويض املشخص الذات يف
القدرة إثبات املشخصوبني الذات عن الضد نفي بني التوفيق يمكن كيف ولكن النقص.51
املشخص فالذات النقص؟ مظاهر من مظهًرا كان ولو حتى الضد فعل عىل القادرة املطلقة
الذات ويجعل املضادة، الصفة عىل القدرة البعض ويؤثر األضداد.52 بني الجمع عىل قادر
الظلم! عىل قادر فاهلل قديمة. بقدرة وقادًرا بل املضادة الصفة فعل عىل قادًرا املشخص
القدرة إثبات عىل املضادة الصفات تمثلها التي النقص مظاهر نفي اآلخر البعض ويؤثر

املطلقة.53 القدرة عىل الكمال مستوى عىل للتنزيه إيثاًرا فعلها عىل
األسماء، قلب عىل القدرة مستوى إىل املضادة الصفات فعل من السؤال ينتقل وقد
اللغة عىل املطلقة القدرة تؤثر باإلثبات فاإلجابة األسماء؟ هللا يقلب أن يجوز هل فيكون:
باملسمى االسم وارتباط اللغوي الثبات تؤثر بالنفي واإلجابة باملسميات، األسماء وارتباط
فإذا عليها.54 متفق لغة طريق عن األفراد بني االتصال وصحة اإلنسانية املعرفة عىل حرًصا
املضادة الصفات فعل عىل وقدرته املشخص الذات عن النظر برصف وضعيٍّا السؤال كان
ال؟ أم عليه هي ما عىل واللغة األسماء قلب اليوم يجوز هل يكون: فإنه األسماء قلب عىل أو
للتغريات طبًقا يحدث التغري وهذا واملواضعات. االتفاقات هذه تغريت إذا األسماء فتتغري
برضورة أو الذهن برضورة العامة األسماء وجود يثبت التعبري هذا ونفي االجتماعية.
ليست املضادة والصفات وضًعا.55 ال توقيًفا اللغة تجعل التي املثالية النظرة وهي األشياء،

لها ليس النفس صفات نفس. صفات وليست أفعال صفات كلها فهي … منعًما محبٍّا، ساخًطا، راضيًا
ص٢٤١-٢٤٢). ج١، (مقاالت، ضد

لإلحسان كان إذا محسن غري هللا يزل لم يُقال: هل ص٢٤١). ج١، (مقاالت، بالنفي املعتزلة يجيب 51

ص٢٣٧). ج١، (مقاالت، فاعًال؟ للعدل كان إذا عادل غري فاعًال؟
والحجر والنار، والقطن العمى، مع اإلدراك خلق عىل قادر هللا أن من وصالح الصالحي رأي هو هذا 52

والجو.
ال النظَّام وعند املعتزلة. وسائر والجبائي املعتمر بن وبرش وهشام ومعمر الهذيل أبي رأي هو هذا 53

ضده ترك شيئًا فعل إذا ص١٣٤). (الِفَرق، والكذب والجور الظلم عىل يقدر وال األصلح، إال هللا يفعل
ص٢٠١). ج٢، (مقاالت،

ص١٨٦). ج٢، ص٢٥٠؛ ج٢، (مقاالت، سليمان بن عبَّاد موقف هو هذا 54

ص١٨٦. ج٢، ص٢٥٠، مقاالت، 55
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أبيض، األسود ى يَُسمَّ عندما اللغة يف التقليب يف الحال هو كما األسماء مستوى عىل فقط
الشعوري.56 القلب مستوى عىل أيًضا بل رفيًعا، والبدين قصريًا، والطويل جاهًال، والعالم
الرسم يف فنية بوظيفة يقوم بل األسماء، يف تغيري مجرد ليس اللغة يف التقليب أن عن فضًال

للشخصيات. املضحك
هناك اإلنسانية. الحياة مكونات من مكون والتآلف، واالنسجام كاالتساق والتضاد
كاألبيض األلوان أو واملظلم كامليضء باملرئيات منها يتعلق ما سواء اإلحساسات، يف تضاد
كالخفيف األوزان أو والقصري كالطويل األطوال أو والكبري كالصغري األحجام أو واألسود
والحسن كالكريه املشمومات أو والغليظ، والحاد والقوي، كالضعيف األصوات أو والثقيل
القدماء الطبائعيون حاول ما وهو والناعم. كالخشن امللموسات أو واملر كالحلو املذوقات أو
اتصالها حيث من النفس علم دراسة أو وتأليفها األربعة العنارص دراسة يف ا إمَّ تصنيفه،
اإلنسانية االنفعاالت يف أيًضا التضاد يوجد كما طبيعية.57 ظاهرة إنها حيث ومن بالبدن
والجبن، الشجاعة فهناك سلبية. وانفعاالت إيجابية انفعاالت إىل أيًضا تصنيفها يمكن التي
والبخل، الكرم والكراهة، املحبة والسخط، الرضا واإلحجام، اإلقدام والخوف، الجرأة
ترقي يف عليه واالعتماد تصنيفه واألخالقيون الصوفية حاول ما وهو والغرور. التواضع
الضد عن مقوالته يف اإلنساني الذهن يف أيًضا التضاد ويوجد املؤله. بالذات واالتحاد الروح
ضد، تصور ولكل عكس، قضية فلكل والتناقض. والقابلة واملعارضة والقلب والعكس
ويقدم اإلنسانية. وباالنفعاالت باألشياء لإلحساسات تابع هنا والذهن مقابل. يشء ولكل

ويجوز العيش.» بسوق يحلم «الجعان مثل: الشعوري القلب هذا الشعبية األمثلة من عديد تذكر 56

ص١٦٩-١٧٠). ج٢، ص٢٥٠؛ ج١، (مقاالت، حماًرا جاهًال مواتًا عاجًزا نفسه هللا ى يَُسمَّ أن الصالحي
ج٢، (مقاالت، ميت وهو فيفعل امليت هللا يقدر أن ويجيز الضد. طريق عن التعريف ضد يقف كما
ج١، (مقاالت، له التقليب عىل الباري أسماء تكون أن زان يجوِّ ال وعبَّاد الجبائي ولكن ص١٦٩).

ص١٨٥–١٨٧). ج٢، ص٢٥٠؛
بوضوح تربطه أن دون املوضوع هذا الوجود. نظرية الرابع، الفصل النظرية، املقدمات تناولت 57

معنى عىل بصريًا سميًعا يزل لم هللا أن البرصة قدرية قال والسلبية. اإليجابية للصفات العقيل باألساس
ص٩٦-٩٧). (األصول، وابنه الجبائي وكذلك ُوجد. إذا املسموع إدراك من تمنع به آفة ال حيٍّا كان أنه
مريًدا وكونه عاجًزا، كونه وضده قادًرا كونه حقه يف يجب املتأخرة العقائد وحتى السنة أهل وعند
بصريًا سميًعا وكونه ميِّتًا، كونه وضده حيٍّا وكونه جاهًال، كونه وضده عامًلا وكونه كارًها، كونه وضده

ص٩). (الباجوري، أبكم كونه وضده متكلًما وكونه أعمى، وكونه أصم كونه وضدها
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اإلنسانية. النواحي شتى التضاد ويعم الشعور. بناء أو الواقع بناء عن للتعبري مقوالته
الصدق بني والجبن، الشجاعة بني والبخل، الكرم بني التناقض يوجد املثالية األخالق ففي
الفضائل بقائمة ى يَُسمَّ ما وهو واألنانية، الغريية بني والخيانة، التضحية بني والكذب،
والحيس، الروحي والذهني، العقيل والقبيح، الحسن هناك الجمال ويف الرذائل. وقائمة
النفع والسيئة، الحسنة والرش، الخري والحرام، الحالل هناك الدين ويف واملادي. الصوري
والكفر، اإليمان والنار، الجنة والشيطان، املالك والدنيا، اآلخرة والبدن، النفس والرضر،
والرذائل. للفضائل الفالسفة وتصنيف القديمة األخالق يف وضح ما وهو والعقاب. الثواب
والغنى، الفقر فهناك واالقتصادية. والسياسية االجتماعية األوضاع يف التضاد يوجد كما
واالستعمار، التحرر املال، رأس وصاحب العامل املضادة، والثورة الثورة والسيد، العبد
إللغاء محاولة وكل العرص. هذا يف الغالب التضاد وهو والسقوط، النهضة والتخلف، التقدم
يكون وال التاريخ. ويف اإلنسانية الحياة يف الحركة مصدر عىل للقضاء محاولة هي التضاد
لصالح إال والوحدة واالتحاد والتحالف واملصالحة والتوازن الوسط بأفكار اإللغاء هذا

املقهور. الغائب الطرف لصالح طبيعيٍّا تطوًرا الواقع تطور من خوًفا القائم الوضع
آماله عن اإلنسان بها يعرب التي القضايا كل يف الشعوري البناء هذا ظهر وقد
معاني املتدين املجتمع يف اخذ التي العبارات وهي وإحباطاته. فشله عن أو وطموحاته
ما لكل شامل بإحصاء قمنا فلو العقائد. علم أو الكالم علم هو علًما وتكون بل دينية،
جملة يف مبتدأ أو قضية يف موضوًعا هللا تجعل وقضايا عبارات من صدر وما هللا، عن قيل
هللا عالم، هللا موجود، هللا مثل إيجابية قضايا األوىل القضايا: من نوعني تتعدى ال فإنها
من أو السبع الصفات من أو الست الذات أوصاف من املحمول كان سواء حي، هللا قادر،
اإلثبات. صيغة يف بصفة هللا يوصف القضايا من النوع هذا ويف والتسعني، التسعة األسماء
أو محل، يف ليس أو فان، غري أو حادث غري أو معدوم غري هللا مثل سلبية قضايا والثاني
ليس هللا أن أو الذات. أوصاف أضداد نفينا ما إذا ثالثة أو اثنني ليس أو للحوادث، مخالف
خاضًعا وليس أبكًما، وليس أعمى، وليس ا، أصمٍّ وليس ميِّتًا، وليس عاجًزا، وليس جاهًال،
حربًا، وليس قاسيًا، وليس ظامًلا، ليس أو السبع. الصفات أضداد نفينا ما إذا لألهواء
هللا أسماء أضداد أخذنا إذا إلخ … بخيًال وليس ناسيًا، وليس وليسصغريًا، مقهوًرا، وليس
عنه ننفي الثانية العبارات ويف الكمال، صفات له نثبت األوىل العبارات يف والتسعني. التسعة
التمثيل. طريق وهو الديني، الفكر معروفيف هو كما ثالث طريق يوجد وال النقص. صفات
والكناية واالستعارة املجاز أنواع وشتى األمثال ورضب القياس بطريق هللا عن فالحديث
املوجبة القضايا القضايا، من السابقني النوعني إىل األمر حقيقة يف ترجع فنية صور هي
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إنسانيات؟ أم إلهيات رابًعا:

قضية الصياغة ولكن مجاز نور» «فاهلل املنفية. والقضايا املثبتة القضايا السالبة، والقضايا
سالبة. قضية صياغتها ولكن مجاز ظالًما» ليس «هللا وكذلك موجبة.

التشبيه بطريق ى يَُسمَّ فيما القضايا أو العبارات من النوعني هذين القدماء عرف وقد
هللاصفات عن الثاني الطريق وينفي الكمال صفات هلل األوَّل الطريق يُثبت التنزيه. وطريق
العقلية التمرينات وظلت السلوب. آيات الثانية واآليات اإلثبات، آيات األوىل اآليات النقص.
وعاطفة الكمال إثبات عاطفة العاطفتني، بهاتني العبارات يفصياغة النحو هذا عىل مستمرة
فاألوىل اْلبَِصريُ﴾. ِميُع السَّ َوُهَو ءٌ َيشْ َكِمثِْلِه ﴿َليَْس البليغة: اآلية جمعتهما وقد النقص. نفي
اإليجاب أساس كان أوًَّال السلب كان وملا مثبتة. والثانية نافية األوىل إيجابية، والثانية سلبية
إال إله «ال الشهادتني يف الحال هو كما واضًعا وينتهي نافيًا يبدأ فالشعور عليه، وسابًقا
املشهورة اآلية هذه أوجزت لقد مثبتة. هللا» «إال والثانية نافية، إله» «ال األوىل العبارة هللا».
ء﴾ َيشْ َكِمثِْلِه ﴿َليَْس ف الديني. الفكر تاريخ يف معروف هو ما عىل واإليجاب السلب طريَقي
وهو عقلية، صياغة يف واإلجالل التعظيم يف رغبًة الحقيقة يف هو الذي التنزيه عن تعبري
صياغة أية من وأجل وأعظم أعىل ألنه عنها يند فإنه للمؤله صياغة كل التعايل. معنى أيًضا
الحقيقة يف وهو تجسيم، أو تشبيه لكل تجنبًا عادًة األسلم هو السلبي الطريق وهذا برشية.
الشعور يعتربها التي الصفات وهي اليشء. إليها يرمز التي الحسية الصفات لجميع نفي
ونفاها العالم من اإلنسان استقاها والجاللة العظمة عن للتعبري تليق وال وعيبًا، نقًصا
إثبات يف اإليجابي الطريق إىل يشري اْلبَِصريُ﴾ ِميُع السَّ ﴿َوُهَو الثاني والجزء املؤلَّه.58 عن
أعىل إىل فأسقطها تحقيقها، عن اإلنسان عجز التي اإلنسانية املثل مجموع وهي الصفات،
إيجابية كانت سواء كلها فالصفات تشخيًصا. وقدسها عبدها ثم إعجابًا وتأملها املؤلَّه عىل
الذات موقف عىل تدل الشعور من إسقاطات هي فعل صفات أو نفس صفات سلبية، أو
الشعور فيه يتحدد خالص إنساني موقف عىل تدالن والعداوة فالوالية الجماعة. موقف أو
األخرى للجماعات بالنسبة الجماعي الشعور فيه يتحدد أو والكراهية املحبة بعاطفتَي
البناء هذا يسقط ثم حرب. ودار إسالم دار إىل أو كافرة وأخرى مؤمنة جماعة إىل فيقسمها
فاملؤله الجماعة. أو الفرد ملصلحة ذلك يكون ما وغالبًا املشخص. املؤله عىل كله النفيس
املؤله يخلق أنه أي ويؤلهه، ذاته، من جزءًا اإلنسان يخلق سواها. ويعادي املشخصيواليها

فغري بالوهم وتصور بالبال خطر ما كل ص١٨٤). (الفقه، اْلبَِصريُ﴾ ِميُع السَّ َوُهَو ءٌ َيشْ َكِمثِْلِه ﴿َليَْس 58

ص٢١٦). ج١، (مقاالت، له مشبه
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(٢) الثورة إىل العقيدة من

عىل دليل فاملعبود ويعبدها. يشخصها ثم ورغباته أحالمه يؤله فهو ومثاله. صورته عىل
خططه ويحقق يعمل بل يقدس، وال يعبد ال القادر القدرة. عدم عىل واملقدسقرينة العجز،
وأمانيه وأهدافه خططه فيتصور خالص، ذاتي بتحقيق طاقته ترسبت عجز فإن وأهدافه.
فتتحول التشخيص. هو وبالخيال الذات نطاق يف بالفعل والتحقق بالفعل. تحققت وقد
عديًدا بسهولة ذلك بعد تستقبل التي الذات وتنشأ مفعول، إىل والفعل معبود، إىل العبادة
تتحقق. لم التي اإلنسانية األماني باقي تعليق عليه يسهل مشجبًا وتكون الصفات، من
يف ولكنه الصوفية من التعبري يكون قد الكامل. لإلنسان صورة اإللهية الذات وتصبح
الصفات من باقة اختيار فإن التوحيد. يف القدماء إليه انتهى ما عىل أيًضا يصدق الحقيقة
دفع أن بعد نفسه يؤله إنما اإلنسان أن إىل تشري معبود صورة يف مًعا ووضعها املطلقة

صورها.59 أكمل يف اإلنسانية الذات هي اإللهية فالذات اإلطالق. حد إىل نفسه
النقصمن صفات نشأت أو النقص قلب من الكمال صفات نشأت هل اآلن: والسؤال
التحليل أو باملعلول العلة عالقة عن النظر برصف له؟ كبناء اإلنساني بالعقل الكمال وجود
عمليات بعدة الشعور يقوم نفيها يف أو الصفات إثبات يف سواء فإنه األفكار، لنشأة النفيس
الشعور، عمليات وصف يعني هنا فاملعنى القضايا. تكوين إىل الحيس الواقع من ابتداءً
منطق القضايا منطق التكوين. كيفية عن مستقل معنًى يوجد فال القضية. تتكون وكيف

صوريٍّا.60 منطًقا وليس تكويني

املوجبة القضايا (1-4)

اإلنسانية العليا املثل إثبات أوًَّال متتالية. عمليات بعدة الشعور يقوم املوجبة القضايا يف
ما كأعز املثل هذه عليها تعلق املشخصكمشجب الذات خلق ثانيًا: عبارة. يف ووضعها كلها

عنه الحديث ونرجئ املضمون. غري العنوان أن من بالرغم الكامل، اإلنسان الجييل: الكريم عبد انظر 59
بعنوان القديم)، الرتاث من (موقفنا والتجديد» «الرتاث من األوَّل القسم من الثالث الجزء إىل بالتفصيل
الذاتية عن إقبال محاولة تكون ذلك وعىل التصوف. علوم بناء إلعادة محاولة البقاء» إىل الفناء «من
ألقوها أو هللا إىل القدماء أعارها التي لإلنسان الكاملة الصورة الستعادة محاولة إال هي إن «خودي»
يشري الذي «خودي» وبني اإللهية الذات إىل يشري الذي «خودا» بني اللفظ يف اشرتاًكا هناك إن بل عليه.

املؤلَّه. املشخص به يصف كي ذاته عن اإلنسان سلبه الذي اللفظ نفس فهو اإلنسانية. الذات إىل
آثرت ولكنني للقضايا النفيس التحليل عن تعبريًا املفرد املتكلم الشخص أسلوب استعمال يمكن كان 60

املستقل. املوضوع لوصف وإيثاًرا الرصفية الذاتية التجارب عن ابتعاًدا الغائب الثالث الشخص استعمال
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إنسانيات؟ أم إلهيات رابًعا:

الذات عىل إسقاطها أو املشجب هذا عىل الصفات تعليق ثالثًا: منه. ومخلوق اإلنسان لدى
القضايا. تكوين وراء الرئيسية الثالث الخطوات أو العمليات هي هذه لها. صفات فتصبح
االجتماعية النفسية باألوضاع وعالقته الشعور يف تحدث تفصيلية أخرى عمليات وهناك

اآلتي: النحو عىل حدة عىل كل القضايا، تكوين يف أيًضا تظهر

ومن اإلنسانية، املثل أحد فالعلم عامًلا، يكون أن يود اإلنسان أن تعني عالم: هللا (١)
تحقيق يستطيع ال اإلنسان كان وملا جاهًال؟ يكون أن ويريد عامًلا يكون أن يودُّ ال ِمنَّا
أن يستطيع ال فإنه متعلم نصف أو جاهل ألنه نظًرا حياته يف العلم وهو الهدف هذا
مطلق أعىل كمثل العلم يف الرغبة عن اإلنسان يتخىل ال ذلك ومع اإلطالق. عىل عامًلا يكون
ًقا تحقُّ يتحقق أنه أي مثايل كموضوع نظًرا فيثبته أسمى كهدف أو قصوى كفاية أو
مشخًصا. هدًفا واحد، آن يف وموضوًعا ذاتًا العلم فيصبح مضمون، غري من فارًغا صوريٍّا
التحقق حركة لغياب وتثبت وتتحجر اإلنسان ذات تتشخص الغاية نحو النوع هذا ويف
حالة ويف مطلق. وعي إىل بالذات الوعي تحول يف مطلًقا ذاتًا وتصبح تتضخم حتى منها
إال أمامه يجد ال اإلنسان فإن املتعالية، املثالية الذات وهو املشخص، الذات هذا وصف
ما أغىل يصف بها، فيصفها قبل من تشخصت التي القصوى والغاية السامية األهداف
مشجبًا الصفات تجد ما ورسعان بغاياته. ونفسه بمثله، ذاته يصف لديه، ما بأعز لديه
اللغة تحليل من يأتي ال عالم هللا فمعنى عالم. هللا اإلنسان: يقول ثَمَّ وِمْن الذات. يف لها
اللفظ إىل املعنى من واالنتقال الشعور تحليل من بل األمام إىل املعنى إىل اللفظ من واالنتقال
بالذات، الوعي هو فاهلل التكوين. بعد وليس تكوينها قبل فيما القضية فداللة الوراء. إىل
بالذات الوعي تجعل اإلنسان يعيشها التي االجتماعية الظروف ولكن األعىل. مثله والعلم
العالم وخارج الذات عن بعيًدا ويتأله كالهما فيتشخص يتحقق ال األعىل واملثل مغرتبًا،
أمانيه بأعز ويصفها تتحقق، لم التي وُمثله صفاته ويقدس املغرتبة ذاته اإلنسان فيؤله
واسرتد الظروف، تغريت ما فإذا لها. ومناجاًة إليها حنينًا بذكراها وتمسًكا عليها حرًصا
ال متعلًما يكون فإنه العلم يف األعىل مثله وحقق اغرتابه عىل وقىض بذاته وعيه اإلنسان
والكتابة بالقراءة الجهل فقط ليست وهي أمته وحياة حياته يف األمية عىل ويقيض جاهًال
يقول بل عالم»، «هللا عبارة يطلق ال حينئٍذ واملدنية. والحضارية الثقافية األمية أيًضا بل
وملا العلم. أساس عىل وتقوم العلم، يسودها وحياتي علم، مجتمع ومجتمعي عالم» «أنا
الطالئع بحركة والجماعات، األفراد بفعل بل نفسها تلقاء من تتغري ال الظروف هذه كانت
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إحداث بمدى مرشوطة تكون «هللا» عن واألحكام والقضايا العبارات فإن الجماهري، وثورة
النظري.61 التوحيد عىل العميل للتوحيد هنا فاألولوية التعبري. هذا

وهدفه األعىل، مثله فالقدرة قادًرا، يكون أن يودُّ اإلنسان أن وتعني قادر: هللا (٢)
االجتماعية والظروف العديدة للموانع نظًرا يستطيع ال ولكنه القصوى. وغايته األسمى،
خارجها. أو طبيعتها من حدود لها فالقدرة فيها، نفسه يجد التي واملواقف يعيشها التي
حلم، إىل الهدف فيتحول بعيد، وكامل أعىل كهدف القدرة عن يتخىل ال فاإلنسان ذلك ومع
وعيه من جزءًا يقتطع فإنه العالم يف مغرتبًا يعيش اإلنسان كان وملا ثمن. إىل والغاية
املفتوح، األعىل نحو أي املسدود، اإلمام نحو فارغة حركة يف مطلًقا وعيًا ويجعله بالذات
اإلنسان أراد وملا فيه. والعالم اإلنسان يغرق مطلًقا خارجيٍّا وعيًا الوعي، من فارًغا وعيًا
العليا. مثله إال جعبته يف يجد لم فإنه ومناجاته، ووصفه املطلق الوعي هذا عن الحديَث
الزهور باقات من لديه ما أفضل العزيز للضيف وقدَّم لديه، ما بأغىل لديه ما أعز فوصف
فإذا قادر». «هللا وقال: بصفاته وعيه عن وتحدث بنفسه، نفسه فوصف الطعام، وأطباق
ظروف وقىضعىل األعىل مثله تحقيق عىل بالفعل قادًرا اإلنسان وأصبح الظروف تغريت ما
أن عن وتتوقف مشاهًدا، عيانيٍّا ملموًسا، واقًعا تصبح القدرة فإن القدرة وموانع العجز
خارج من املطلق الوعي ويعود املغرتب، ذاته اإلنسان يسرتد الوقت نفس ويف حلًما. تكون
يف يغوص نفسه عىل منغلًقا الوعي كان أن وبعد العالم. داخل بالذات وعي إىل العالم
باآلخرين. ووعيًا بالعلم ووعيًا بالذات وعيًا يصبح فإنه والتأليه والتعظيم اإلجالل عواطف
الذي ولكن مبارشة. حية تجربة بالعيان، مشاهد ألنه وصفه إىل اإلنسان يحتاج ال ثَمَّ وِمْن
عىل وقدرتها الواعية حركتها يف نفسها الذات هي القدرة ظروف إىل العجز ظروف يغري
كله املجتمع يصبح ثَمَّ وِمْن الجماهري، وتجنيد الطالئع نقاء من ابتداءً الحصار، هذا فك

قادر». «هللا أحد يقولن ال وبالتايل قادًرا

مرحلتني يف التكوين مراحل اختصار أحيانًا ويمكن الطريقة. بنفس كلها الصفات باقي تحليل يمكن 61
قضية إىل معاشة تجربة من تحولها وكيفية البطيء تكوينها وتتبُّع تفصيلها يمكن كما ثالث. أو
بينها فيما األفراد تختلف قد للقضايا. املنطقي النفيس التحليل بهذا يقوم أن فرد كل ويستطيع منطقية.
البعد وإدراك باملعاني اإلحساس يف والعمق السطحية أو املراحل تتبع يف القرص أو الطول إىل بالنسبة
وصفاتها الذات ألوصاف التحليالت من ممكن قدر أكرب إجراء آثرنا ولقد الشعور. يف للقضايا الداخيل

بالقياس. الباقي وإدراك بواحدة االكتفاء دون بمعانيها القارئ يشعر حتى وسلبًا إيجابًا
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يتنفس ألنه حياته عىل يحافظ وأن حيٍّا يكون أن يريد اإلنسان أن وتعني حي: هللا (٣)
قرأ ما أكثر وما القصوى. وغايته األسمى، وهدفه األعىل، مثله الكاملة فالحياة ويشعر.
«الحياة أو للحياة» «الفن لشعار ينفعل ما أكثر وما الحياة، يعظم فنٍّا ورأى الحياة عن
الرتاب، إال يتنفس ال مأوى. وال كساء وال غذاء ال بالفعل، ميت اإلنسان ولكن للحياة».
الشبان أدبائنا ولدى شعوره. ويخفي يشعر أو بيشء يشعر وال بحساب، إال يتحرك وال
بالشعوب امليت شعبه اإلنسان ويقارن والضياع. والعدم والقرف والغم املوت تجارب تظهر
القرب، وهناء املوت يتمنى ما كثريًا بل موت. عىل موتًا ويزداد ويغتم فيحزن الحية املجاورة
الحياة ترى ال املوت حضارة كلها الحضارة أصبحت حتى وطمأنينة، وهدوء سكون فاملوت
ويظل يتحقق، لم أعىل كمثل الحياة عن يتخىل أن اإلنسان يريد ال ذلك ومع املوت. بعد إال
يحرص دفني كنز إىل وكفن، حياة إىل ويتحول ويتجمد ويتحجر فيتجسد عليه محافًظا
ال العالم، يف مغرتبًا ذاتًا اإلنسان كان وملا بلحظاته. ويتغنى ضياعه، عىل يحزن عليه،
فيها ويجد بالذات وعيه فيها يضع أخرى ذاتًا ذاته من يقتطع فإنه بقاء، وال له وجود
خارج بها ويقذف اآلخرين، كل غياب بعد للحوار آخر وطرًفا الضائع، العالم عن بديًال
غري من فارًغا الذات، إىل الذات من الخاوية، حركتها بفعل املطلق الذات فتصبح العالم،
ويعرب يتكلم أن اإلنسان أراد ما فإذا والتعظيم. لإلجالل وكيانًا للتأليه، موضوًعا مضمون،
فال ليستجيب، ويدعوه ليجيب، ويسأله ويتعبده به ويتصل ويناجيه الذات هذا يصف فإنه
يصف حي، بأنه الذات فيصف املحفوظة، الحياة الثمني، وكنزه صفاته إال جعبته يف يجد
وخربه موضوعه، عىل محموله ويضع بنفسه، نفسه يصف لديه، ما بأعز لديه ما أغىل
عليها، وحافظ الحياة، إىل وعاد الظروف، تغريت ما فإذا حي». «هللا ويقول: مبتدئه عىل
الحياة تتحقق املوت، رداء عنه وزاح الكفن، عنه ونزع حيٍّا، وأصبح وعشقها، بها، وتمتع
ذاته ويعي املغرتب ذاته يسرتد الوقت نفس ويف وحلًما. تمنيًا أعىل، مثًال تعود وال بالفعل،
ُكتمت وإن الحرية قوامه الفردي الوعي فيه. كان وإن واقعه عن مستقل فالشعور الفرد،
يقيض والذي بالفعل. يحققها بل وصفها إىل اإلنسان يحتاج ال الحالة هذه ويف وأخمدت.
إىل املفهوم من اليشء، إىل العبارة من الفعل، إىل الكالم من اإلنسان ويحول االغرتاب عىل
تجنيد عىل الواعي الذات قدرة هي املوصوف يف تحققه إىل الوصف إطالق من املاصدق،

والخنوع. املوت ورفض الحياة، عىل واإلرصار الواقع، وتغيري الجماهري،
يسمع. ما يعي وأن حوله ما يدرك وأن يسمع أن يود اإلنسان أن وتعني سميع: هللا (٤)
ولكنه الفهم. الحس وبعد اإلدراك السمع بعد له ويحدث الصوت، ويدرك القول، يسمع
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غري نفسه ويجعل يدرك أو اإلدراك من نفسه ويمنع يسمع أو يدرك وال يسمع ال أحيانًا
أعىل مثًال السمع خالل من املدرك الوعي يظل ذلك ومع النجاة. يف وأمًال للسالمة إيثاًرا فاهم
بالرغم يراوده حلًما أو عنه يتخىل ال أمًال له بالنسبة ويدركه القول سمع من كل ويظل له.
مشخص بالذات وعيه العالم، يف مغرتبًا يعيش اإلنسان كان وملا الواقع. يف ذلك استحالة من
رضورة وتظهر نحوه، يتجه والحنني إليه، ينازعه الشوق فإن فيه، ومجسًدا عنه خارًجا
الذات بني بالوحدة لحاًقا إليه واالبتهال ومناجاته إليه والحديث وصفه أراد ما فإذا املناجاة،
فإنه الخارج، يف الحسية والذات الداخل يف الفارغة الذات بني املشخصة، والذات املسلوبة
سميع» «هللا املجهضويقول: بحلمه املسلوبة ذاته يصف لديه، ما بأعز لديه ما أغىل يصف
ما ويدرك األشياء يسمع اإلنسان وأصبح الظروف تغريت ما فإذا السمع. وصف يف مبالغًة
ويف ومدرًكا. سامًعا ويصبح السمع من الهدف يتحقق الكلمة، وتهزه القول، يثريه حوله،
رأسه بدنه إىل ويعيد منه، املنزوع قلبه جسده إىل يرد املغرتبة، ذاته يسرتد الوقت نفس
ال حينئٍذ سامًعا. ويصبح بالعالم، وعي إىل بالذات الوعي ويتحول ذاته، يعي عنه. املفصول
لليشء، غياب الكالم وكأن به، والنطق املبالغة من يمنع اليشء فتحقق سميع». «هللا يقول:
وبقيادة الجماهري، بفعل إال تتغري ال الظروف كانت وملا غيابه. عن تعويض به والنطق
وعي إىل بالذات الوعي لتحويل البداية نقطة الفردي الوعي حرية كانت الواعية، طليعتها

بالتاريخ.
املحافظة ويريد بصريًا، يكون أن يود اإلنسان أن وتكوينًا نشأًة وتعني بصري: هللا (٥)
البرص له. وفهم به يحيط بما وعي واإلدراك إدراك، والبرص للعالم. ورؤيته برصه عىل
يكون أن أحيانًا يحدث ولكن لها. وإدراك العرص ألحداث ورؤية الواقع، عىل شهادة
كما العينني مغمض فيسري الرؤية. من ويُمنع بالشهادة، له يُسمح ال مبرص، غري اإلنسان
وبغيًة للسالمة، وإيثاًرا للنفس، حماية شيئًا. يرى ال شاهًدا األذنني، مطرق قبل من سار
عن يتخىل أن يستطيع ال فإنه ذلك ومع األوالد. وتربية العيش لقمة عىل حفاًظا للنجاة،
صدره، يف مكتومة الشهادة وتظل املبرص. والذات الرائي الشعور يف األعىل ومثله نموذجه
وقت تنتظر الذاكرة، يف محفوظة الداخل. إىل مقلوبة النظرة وتظل اإليمان، أضعف وهو
نصفني، مقطوعة العالم. عن مغرتبة الذات كانت وملا الحساب. وقت تنتظر كما اإلعالن
إليه وينظر ويثبته يطلقه يعشقه حتى ونصف جسد، صورة يف عليه يتحرك ميت نصف
يناجيه أن أراد وملا عليه، وستاًرا يشء لكل غطاءً محيطه، عن وخارًجا العالم عن بعيًدا
أغىل يصف أن إال أمامه يجد فال املحاورون عز أن بعد محاوًرا طرًفا ويجعله ويحادثه
بصري». «هللا فيقول الشهادة من النفيس بمخزونه ذاته يصف أن لديه، ما بأعز لديه ما
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سمع، أن بعد رأى واجبة، والشهادة ممكنة، الرؤية وأصبحت الظروف، تغريت ما فإذا
شهيًدا وربما عليه شاهًدا وأصبح عرصه، عىل وشهد اآلذان، تطرقت كما العينان وفتحت
نفس ويف عنه. خارًجا املطلق وعيه إىل نسبها بعد ذاته إىل صفاته يسرتد وبالتايل له.
ذاته وتصبح شخصه، يف الوحدة ويحقق العالم، إىل به ويعود املغرتب، ذاته يسرتد الوقت
والبرص. السمع بصفات تتصف كما والحياة والقدرة العلم بصفات تتصف فردية واعية
حركة يف املتمثل التاريخي للوعي بؤرة يصبح بأن ذاته الوعي هذا هو الظروف يغري والذي
يستطيع ومستقل حر وعي فهو ومراحله. مساره ومعرفة به االتحاد عىل وقدرته الجماهري
التاريخ. يتحرك والرضورة الحرية وباجتماع التاريخية، الحتمية إطار من نفسه يستل أن
ويحرص كلماته، عىل يحافظ متكلًما، يكون أن يود اإلنسان أن وتعني متكلم: هللا (٦)
ملضمون وإبالغ الوعي عن تعبري النطق يتكلم. فإنه ويبرص يسمع فكما بها. النطق عىل
يضع الخرس، ويعمه الصمت، يكتنفه عالم يف اإلنسان ولكل لآلخرين. له وإيصال اإلدراك،
ال أبرص، ال أسمع، «ال وشعاره: شفتيه وفوق عينيه وعىل أذنيه عىل يديه فيه إنسان كل
وحرية التعبري حرية الحرية، مسلوب الكالم»، من ممنوع السفر، من «ممنوع أو أتكلم»،
ينطلق أو الجريان إىل ويرس األصدقاء آذان يف يهمس أو نفسه يحدث فإنه تكلم وإن القول.
تحدث ما فإذا واآلذان. العيون من خوًفا املياه دورات يف كتابة أو النوم حجرات يف الحديث
أن يستطيع ال ذلك ومع صدى. أو كلمة قول دون وتملًقا نفاًقا إال يتحدث ال فإنه علنًا
صادًقا ليكون إليه يسعى أسمى وهدف يتمناها، دفينة وكرغبة أعىل كمثل الكالم عن يتخىل
كالًما الصدر، يف حبيًسا الكالم يظل القول. لحرية ممارًسا لطاقاته، مطلًقا النفس، مع
إليه. واملرسل الرسول إليه، واملبلَّغ املبلغ والسامع، املتكلم فهو نفسه، إىل به يتحدث ضامًرا
يف غريبًا عاش الكون يف وشخصه عنه خارًجا اإلنسان قذفه قد بالذات الوعي كان وملا
ألي وعي أو إدراك دون خارجها لذاته متأمًال عاش بالعالم، أو بالذات وعي بال العالم
يصفه فإنه عنه خارًجا املشخص وعيه ومناجاة نفسه مع الحديث أراد وملا لها. مضمون
متكلم». «هللا فيقول: الكالم وهو الصدر يف املكتوم األعىل بمثله لديه، ما بأغىل ويتصوره
الوحدة وحقق بذاته، وعيه اإلنسان واسرتد االغرتاب، عىل وقىض الظروف، تغريت ما فإذا
بالذات الوعي ويسرتد وبالعالم، بالذات وعي إىل بالذات املطلق الوعي يتحول داخله، يف
لسانه، عقدة وتُحل فمه، اإلنسان فيفتح متكلًما. ويصبح اآلخر إىل املعارة املسلوبة صفته
بالنداء، يتوجه والداني، القايص يسمعه بالصوت، يجهر الكالم. وبعيون بالكالم ويتفوه
يغري والذي الناس. وينتبه صوته يسمع محيطه، يف األعىل مثله يتحقق املتكلم. هو ويصبح
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يتقابل وأن الجماهري، وتجنيد أمة، قيادة عىل والقدرة بالذات، الوعي مقدار هو الظروف
التاريخ. بحتمية الوعي حرية تتحدد حتى التاريخي بالوعي الفردي الوعي

إرادته. بمحض حرٍّا ويريد ويتوق، ويبغي يريد اإلنسان أن وتعني ُمريد: هللا (٧)
عالم يف يعيش اإلنسان كان وملا له. وتحقيق للوجود وازدهار الذات عن تعبري فاإلرادة
جنباته، بني مطلوبة داخله، يف حبيسة فتظل نفسه، إىل ويردها إرادته، يمحو وتسلط قهر
وطاقاته مشبعة، غري ورغباته محقق، غري وجوده يشء، فعل عن عاجًزا اإلنسان ويصبح
فيتكتم إرادته حرية عن يتنازل وال األعىل، مثله عن يتخىل ال اإلنسان فإن ذلك ومع حبيسة.
اإلنسان كان وملا متحقق. غري متعال موضوع إىل فتتحول إمكاناتها عىل ويحافظ عليها،
نفسه فيه يرى مطلق وعي إىل منه، وعي غري وعىل بذاته، وعيه فيتحول العالم يف مغرتبًا
مع ويفنيه خالقه، أنه مع يخلقه وبه، له يعيش املغرتب، وجوده فيه ويثبت الضائعة
فإنه وتصوره، ووصفه ودعاءه، وسؤاله ومناجاته، محادثته يريد كان وملا عليه. باق أنه
واستعماًال عنه إفراًجا الدفينة، النفيسة كنوزه من الحبيس، املكتوم األعىل بمثله يصفه
الظروف، تغريت ما فإذا مريد». «هللا فيقول: لها الكالمي اللغوي التحقق من وكنوع لها
مثله وتحقق عقالها، من الحرة اإلنسان إرادة وانطلقت والتسلط، القهر نظم وسقطت
وعيه ويسرتد ذاته، وتنترش حياته، وتتأكد وجوده، يزدهر فاعًال، مريًدا فأصبح األعىل
بصريًا سامًعا أصبح كما مريًدا ويصبح فوقه، املتحجر عنه خارًجا املشخص املسلوب
مريًدا. متكلًما بصريًا، سميًعا حيٍّا، قادًرا عامًلا املطاف نهاية يف اإلنسان فيصبح متكلًما.
عىل ومحموًال قدمني، عىل يسري التاريخ، يف متحقًقا املطلق، الوعي هو بذاته وعيه ويصبح
نظم عىل ويقيض واملوت، والعجز الجهل أنظمة ويسقط والتيجان، العروش يهز جسد،
الوعي مع الفردي الوعي بتفاعل إال تتغري ال الظروف كانت وملا والسيطرة. والتسلط الكبت
مسارها إىل الشعوب ويرجع التاريخ، حتمية يحرك أوًَّال الفردي الوعي تحرر فإن التاريخي

حروفه. وتسطر التاريخ فتكتب بيدها مصريها تأخذ حتى الطبيعي

إنما هللامريد، هللامتكلم، هللابصري، هللاسميع، هللاحي، هللاقادر، أعلم، هللا عبارات: إذن
وبالتايل اإلرادة. مسلوب يتكلم، وال يبرص، وال يسمع، ال ميِّتًا، عاجًزا جاهًال مجتمًعا تعكس
الظروف عن النوع هذا من قضايا يف موضوًعا هللا يجعل الذي الديني الفكر يكشف
فاهلل القضايا. هذه أمثال فيه تطلق الذي املجتمع يعيشها التي والسياسية االجتماعية
وإحباطاتهم. أحالمهم تعكس مرآة وأصقل البرش، ألماني مشجب خري قضية يف كموضوع
عن والدفاع بيديها مصائرها أخذ عن والشعوب األفراد عجز عن تعبري إذن الكالم علم
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والكالم والبرص السمع يف وحقوقها والحياة، واإلرادة العلم يف حقوقها بأنفسها، حقوقها
علم والهوى. والبكم والعمى والصمم واملوت والعجز الجهل أوضاع عن وتعبري واإلرادة،
علم مستقبلية. رؤية بواقع، إقرار قادم، ووضع قائم وضع وضعني، عن إذن يكشف الكالم
وخري واألسطورة، الواقع بني والوهم، الحقيقة بني اإلنسان وجود عن كاشف خري الكالم
والهزيمة، النرص واألمل، اليأس والفشل، النجاح الحياة، يف تجاربه يف اإلنسان عن معرب

واالنهيار. النهضة والتخلف، التقدم
قديم هللا موجود، هللا نقول: عندما الطريقة بنفس الست الذات أوصاف تحليل ويمكن
إنما الذات فقضايا واحد.62 هللا محل، يف ليس بالنفس قائم هللا للحوادث، مخالف هللا باق،
وخضعت الصفات، قضايا وتكونت به نشأت التي الشعوري املنطق بنفس وتكونت نشأت

فمثًال: القضايا، تكوين وراء تكمن التي الشعورية العمليات لنفس

يتخىل ال فإنه ذلك ومع ضائع. وجوده ولكن موجود اإلنسان أن تعني موجود: هللا (١)
يف الغرتابه نظًرا عنه خارًجا املشخص وجوده وصف أراد وإذا أعىل. كمثل وجوده عن
موجوًدا ويكون الظروف تغريت ما فإذا موجود. هللا فيقول لديه ما بأعز يصفه فإنه العالم
موجوًدا يصبح اغرتابه عىل يقيض عندما موجوًدا. ويصبح يتحقق األعىل مثله فإن بالفعل
افرتاًضا. ال ا حسٍّ خياًال، ال واقًعا وهًما، ال حقيقًة موجوًدا العالم، خارج وليس العالم يف
حينئٍذ اإلنسان يشعر وال موجوًدا اإلنسان ويصبح املوجود وهو األوَّل وصفه اإلنسان يسرتد
إال الظروف تتغري وال بالفعل. اإلنسان وجد ما إذا الفكر من هللا وجود استنباط إىل بحاجة
التاريخ. حتمية يف الفرد حرية تتحقق بالتايل كجماعة. الجماهري وبوجود كفرد بوجوده
وحياته السابق وتراثه التاريخية جذوره له قديم، اإلنسان أن تعني قديم: هللا (٢)
مقطوع اإلنسان يصبح الواقع يف ولكن الزمان. يف ممتد واألجداد، اآلباء خالل من املاضية
كقيمة القديم صفة عن يتخىل ال اإلنسان كان وملا مقلًدا. تابًعا الجذور، مجتث الصلة،
كان وملا تتحقق. لم التي الصفة يؤله فإنه العامية، األمثال يف ذلك يبدو كما أعىل ومثل
ما بأعز فيصفها يصفها أن يريد ثم ذاته، من مطلقًة ذاتًا يخلق العالم يف مغرتبًا يعيش
الوجود، يف األصالة وتحققت الظروف تغريت ما فإذا قديم». «هللا ويقول: القديم وهو لديه

وجه عىل الست الذات أوصاف بتحليل قمنا وقد (الذات). الخالص الوعي الخامس: الفصل انظر 62
القضايا. تكوين وراء الشعور عمليات كل ووصف التفصيالت يف الدخول دون العموم
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عىل وقىض ذاته اسرتد ما فإذا حياته. يف الِقَدم صفة تتحقق الرتاث يف جذوره واكتشف
للوعي الذاتي الوعي بفضل ذلك ويتم إليها. وتعود الذات يف تتحقق الصفة فإن االغرتاب

فيه. وحركتها الجماهري تجنيد خالل من التاريخي
الناس، ذكريات يف حيٍّا القلوب، يف يظل وأن البقاء، يود اإلنسان أن تعني باٍق: هللا (٣)
ظرف يف يعيش ولكنه الوجود. يف يستمر وأن الفناء، عىل ويتغلب الزمان، يتجاوز أن يريد
السجون يف يضعه به. يعرتف وال لوجوده، يتنكر ألنه البقاء، له يبغي وال الفناء، فيه يفرز
كان وملا وجوده. من أفضل له بالنسبة اإلنسان وعدم نسله، ويحدد الهجرة، إىل ويدعوه
يتعبدها، مشخصة ذات يف نفسه خارج بنفسه قذف العالم يف مغرتبًا يعيش اإلنسان
فيقول: البقاء، وهو يتحقق لم الذي بحلمه يصفها فإنه ووصفها، مخاطبتها إىل واحتاج
يف حيٍّا الناس أذهان يف وبقي خالًدا، الدنيا يف وأصبح الظروف تغريت ما فإذا باٍق». «هللا
ذاته. بتحقق فيه تتحقق البقاء صفة فإن بالذات، وعيه بعد ذاته واسرتد الجماهري، شعور

االجتماعي. للوعي كإرهاص الفردي الوعي يف ذلك ويتم
يكون وأن باألشياء، شبيًها يكون أال يودُّ اإلنسان أن يعني للحوادث: مخالف هللا (٤)
األرقام، عالم يعيشيف العرصتجعله ظروف ولكن يتكرر. ال متفرًدا، يشء، ليسكمثله فرًدا
ذلك ومع باألشياء. شبيًها اإلنسان فأصبح الهويات، وتفقد األرقام، وتتكرر رقم، فرد كل
إليه يسعى أعىل وهدًفا إليها، يصبو وأمنية يتحقق، لم حلًما لديه التفرد يف الرغبة تظل
جوهرها ذاته من آخذًا خارجه، يعيش العالم يف مغرتبًا اإلنسان كان وملا اإلمكان. قدر
إال يجد فال وتعبُّدها، ووصفها ومناجاتها عنها للحديث احتاج يشخصها، أخرى ذاتًا ولبها
الظروف تغريت ما فإذا للحوادث». مخالف «هللا فيقول: األعىل، ومثله يتحقق لم الذي حلمه
عىل يقيض وعندما فرًدا. ويصبح ويحققه وصفه يسرتد فإنه بالفعل، األعىل مثله وتحقق
املخالفة وهي بوصفه يصفها فإنه نفسه، داخل إىل العالم خارج من ذاته ويسرتد اغرتابه
يعطي أن ذلك بعد يستطيع حتى وإرادته وبوعيه وفعله اإلنسان جهد يُتم وهذا للحوادث.

حذوه. ويحذون باسمه، ويتجندون حوله، يلتفون لآلخرين، مثًال
كان وإن محل، يف ال بنفسه، قائًما يكون أن يود اإلنسان أن ويعني بالنفس: القيام (٥)
غريه. عىل وجوده يف يعتمد ال املكان، عن مستقالٍّ ذاته، من وجوده يستمد مكان، يف يعيش
أو شارع أو دار أو سجن يف محل، يف باستمرار يجعله عرصه يف يعيش اإلنسان كان وملا
إيجار. وعقد وعنوان وسكن محل له ويكون غريه، عىل وجوده يف معتمًدا يكون فإنه هيئة،
ومثًال يراوده حلًما ويظل عنه يتخىل ال فإنه حلمه، يحقق أن يستطيع ال اإلنسان كان وملا
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ذات يف غريه، يف ذاته يتعدى العالم، عن مغرتبًا يعيش اإلنسان كان وملا إليه. يصبو أعىل
فقدان عن تعويًضا ويتعبدها ويناجيها ويحادثها يصفها أن ويريد عنه، خارجة مشخصة
الحلم تحقق ما فإذا بالنفس. القيام وهو املفقود بحلمه لديه ما بأعز يصفها فإنه ذاته،
غريه من الوصف يسرتد فإنه ذاته، عىل وجوده يف معتمًدا بالفعل، بالنفس قائًما وأصبح
إىل خارجه املطلق الوعي ويسرتد اغرتابه، عىل يقيض الوقت نفس ويف نفسه. إىل ويرجعه
بالفعل بالنفس قائًما فيكون الرشعية بصفة ذاته ويصف وبالعالم، بذاته فيعي ذاته داخل
ال وهذا الوجود. بديل والكالم اليشء، عن تعويض العبارة غريه. عىل لغويٍّا حكًما يطلق وال

التاريخ. حركة يف االجتماعي للوعي مبلوًرا أوًَّال بالرضوري بالوعي إال يتحقق
رؤيته واحدة، شخصية ذا فرًدا، واحًدا، يكون أن يودُّ اإلنسان أن تعني واحد: هللا (٦)
الناس يُبطن حيث النفاق عرص يف يعيش اإلنسان أن الواقع ولكن واحد. وسلوكه واحدة،
يقولون، ال ما ويفعلون يفعلون، ال ما يقولون يُبطنون، ال ما ويُظهرون يُظهرون، ما غري
الوحدانية عن يتخىل ال اإلنسان فإن ذلك ومع والتلون. واملداهنة والتملق االزدواجية عرص
مغرتبًا يعيش كان وملا نفسه. يف كامنًا عليه، يحافظ ما، يوم يف يتحقق قد له أعىل كمثل
خارًجا يتحجر بذاته وعيه فإن فيه، أحد يسترشه ولم يخرته لم نظام يف يعيش العالم، يف
فقد ومحادثته وصفه أراد وملا ويتعبده. يؤلهه حتى ويعظمه يجله فوقه، ويتشخص عنه
الظروف، تغريت ما فإذا واحد». «هللا فيقول: يتحقق، لم الذي بحلمه لديه، ما بأعز وصفه
مجتمعه وأصبح طاقاته، خاللها من تترسب منافذ بال واحًدا اإلنسان وأصبح الحلم وتحقق
الصفة، تتحقق مقهور وال قاهر بال حقري، أو عظيم بال فقري، أو غني بال طبقات، بال واحًدا
فريد بذاته واعيًا جديد من ويصبح املغرتبة ذاته يسرتد هنا ُمعاش. حي واقع إىل وتتحول
بالذات الوعي رشَطي باكتمال إال الحال بطبيعة يتحقق ال وهذا املغتصب. وصفها لها

بالتاريخ. والوعي

الحسنى» هللا «أسماء أنه عىل اإلنسان ظنه فما الطريقة. بنفس األسماء تحليل ويمكن
علم من النظرية العليا اإلنسان ُمثل األمر حقيقة يف هي «الجنة» دخل فقد أحصاها من
وود ولطف رحمة من يبغيه وما وقسط، عدل من العملية أو وحكمة وشهادة وخربة
ذلك مع فإنه حياته، يف بعد اإلنسان يحققها لم املنال بعيدة املثل هذه كانت وملا وكرم.
الساطعة كالكواكب ويتعبدها بها يتغنى زهر كباقة إليها ينظر ويظل عنها يتخىل ال
والعدل والرحمة والعلم الحكمة تحققت ما فإذا البهيم. الليل ظلمة يف املضيئة والنجوم
وأوضاع شعورية حاالت إىل األسماء تتحول حياته يف والحلم واللطف والود والقسط
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يسرتد أعاله، واملقذوفة خارجه، املدفوعة املفقودة ذاته اإلنسان يستمد وعندما اجتماعية.
وإحصاؤها إلخ. … حليًما شكوًرا غفوًرا عفوٍّا ودوًدا رحيًما اإلنسان فيصبح أسماءها لها
وتحويلها وتمثُّلها بها، وتشبُّهه العملية حياته يف قها تحقُّ بل الحسابي، عدها يعني ال هنا
والجنة عامًلا. وهللا طبيعة، والوحي واقًعا، املثال يصبح حتى اجتماعية وأبنية سلوك إىل
وبالتايل حياته يف العليا املثل تحقيق تعني بل األرض، خارج املوعودة الجنة تعني ال هنا
عندئٍذ اآلخرة. فيها تتحقق دنيا إىل جديدة، موعودة أرض إىل مثايل، نظام إىل عامله يتحول
وتتحقق الصالحون، األرضالعباد ويرث الوعد، ويتحقق قريب، السموات» «ملكوت يصبح
كان فإذا اإلنسان. من اإلبداع بفعل هللا من الخلق فعل ويقابل األمانة، وتؤدى الخالفة،
نفسية كأبنية واألسماء والصفات األوصاف تمثل فإن الواقع عن املثال انفصام يعني الخلق

التاريخ. ويتحقق الزمان، ينتهي وبالتايل املثال، يف الواقع وحدة تعني واجتماعية

السالبة القضايا (2-4)

فالنفي منفيٍّا، املحمول يكون ولكن موضوًعا، أيًضا فيها هللا يكون التي القضايا وهي
إلخ. … ميِّتًا ليس هللا عاجًزا، ليس هللا جاهًال، ليس هللا مثل للموضوع، وليس للمحمول
مضاد نحو عىل ولكن املوجبة القضايا تعنيه ما نفس وتكوينها نشأتها يف أيًضا تعني وهي
مثل «ليس» بالحرف أو مكان، يف ال مثل «ال» بحرف النفي يكون قد القلب. طريق وعن
ويف أخرى. نفي أداة بأية أو هللا» «إال مثل االستثناء بأداة أو «غري» بكلمة أو بجاهل، ليس
تكون شعورية ال خطوات شكل عىل رئيسية عمليات بعدة أيًضا الشعور يقوم الحالة هذه
واملعاناة واالنفعال كاملوت اإلنسان صفات بأن الحكم أوًَّال الالشعوري. املنهج يف قواعد
واالجتماعية النفسية وأبنيته اإلنسان مكونات أنها حني يف نقص صفات إلخ … واألهواء
نفيها ثم الكمال يف القابع املشخص املؤله عىل هذه النقص صفات إسقاط ثانيًا املتغرية.
تغيريها وعدم عنها التخيل ثم النقص صفات بكل الذات اتهام عىل يقوم موقف وهو عنه،

الغري. وتربئة الذات تعذيب عىل يقوم موقف أنه أي بالكامل، نفيها أجل من
أوًَّال: أدق. خطوات عىل بتطبيقها الشعور يقوم الرئيسيتني الخطوتني لهاتني وتفصيًال
فيها كان التي املوجبة القضايا عكس عىل به الواقعي واإلحساس اإلنساني باملوقف االعرتاف
والعجز الجهل به طبيعي موقف اإلنساني املوقف بأن اعرتاف هنا غالبًا. باملثل اإلحساس
واملحل والشيئية والفناء والحدوث العدم وينتابه واالنفعال، والعمى والبكم والصمم واملوت
والعقاب واالنتقام والذل والكفر والحرب والدنس والعبودية القسوة وتعرتيه والكثرة،
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… والبطالن والظلم والفظاظة والشح واإلهمال والنسيان والجحود والقساوة والصغار
رشعي موقف هذا الطبيعي اإلنساني املوقف فإن بالتايل األسماء. مضادات آخر إىل إلخ
وعيب نقص بأنه جوانبه شتى يف اإلنساني املوقف هذا عىل الحكم ثانيًا: بواقع. إقرار ألنه
بطبيعته اإلنساني فاملوقف الالشعوري. الخطأ هو وهذا ونفيه. له والتنكر منه التربؤ يجب
وأن العدل. إىل منه الظلم وإىل القدرة، إىل منه العجز وإىل العلم، إىل منه الجهل إىل أقرب
وبإدراك الحرة اإلرادة بفعل آخر إىل طرف من التحول عىل القدرة يف لتتجىل اإلنسان عظمة
الحقيقة يف هو نقص أنه يظن فما الرسالة. هي وتلك التحدي، هو وذلك املستقل. العقل
الرشف. طريق أو رشف الحقيقة يف هو عيب أنه عليه يحكم وما كمال. رشط أو كمال
االنتقال ثَم وِمْن يقدر، حتى ويعجز ويمرضليصح، ليخلد، يموت أنه اإلنسان عظمة فمن
وتثبيته وتجميده وتحجره العالم خارج بالذات الوعي تشخيص ثالثًا: املثال. إىل الواقع من
النهاية يف فيه كلها الحياة تصب حتى وتعبده وتأليهه وتعظيمه إجالله ثم اإلنسان خارج
القضايا يف املرحلة نفس وهي بالذات. وعيه فقد أن بعد ووجوده حياته اإلنسان ويفقد
حكم التي الصفات كل إسقاط رابًعا: الصفات. عليه تعلق كمشجب واستعمالها املوجبة
من ورؤيته عليه، وإطالقها واملوت والعجز الجهل مثل ونقص عيب بأنها اإلنسان عليها
خارجه. قبل من وعيه قذف كما خارجه فيقذفها التخلصمنها يريد اإلنسان وكأن خاللها،
املشخص الذات عىل إسقاطها بعد والعيب النقص صفات بنفي اإلنسان يسارع خامًسا:
ر يطهِّ وحتى وحده املسئولية ويتحمل نفسه عىل ألقاها التي االتهامات هذه من يربِّئها حتى
جاهًال»، ليس «هللا فيقول: الخالص، وسبيل له النجاة طوق املغرتب، املشخصووعيه ذاته
باملوقف االعرتاف إىل اإلنسان رجع ما فإذا سادًسا: إلخ. … ميِّتًا ليس هللا عاجًزا»، ليس «هللا
إىل واملوت قدرة، إىل والعجز علم، إىل الجهل تحويل عىل عمل ثم إدانته، وعدم اإلنساني
وقدرته بعلمه يفخر بل وموت، وعجز جهل من األساس، من بالعيب يشعر يعد لم حياة،
الذات فيعود الذاتي، لوعيه اإلنسان اسرتداد طريق عن إال يتم ال الرجوع وهذا وحياته.
الجماعي. الوعي داخل من الفردي بالوعي إال يتم ال وهذا بالذات، الوعي داخل املشخص
السالبة القضايا تكوين تحليل يمكن التفصيلية أو العامة الخطوات لهذه وتطبيًقا

اآلتي: النحو عىل

يكون قد فاإلنسان الجهل. اإلنساني املوقف مكونات من أن تعني جاهًال: ليس هللا (١)
اإلنسان يحكم ثم العلم. إىل الجهل من االنتقال هو أمامه والتحدي عامًلا. يكون وقد جاهًال
العلم. إىل وميله اإلنسان اتجاه عىل يدل رشعي حكم وهو ونقص، عيب بأنه الجهل عىل
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نفسه يحادث أن أراد ثم خارجه، بذاته بوعيه قاذًفا العالم، يف مغرتبًا اإلنسان كان وملا
ما أعز مربئًا ينفيها ما رسعان ولكنه عليه. الجهل صفة فأسقط يصفها، وأن الخارجية
يقيض الذي الوقت ويف جاهًال». ليس «هللا فيقول: وعيب نقص من لديه ما أسوأ من لديه
ال الحالة هذه يف فإنه داخله، إىل بذاته وعيه ويسرتد عامًلا، ويصبح جهله عىل اإلنسان فيه
يبحث بل جاهًال»، ليس «هللا يقول: وال ينفيه، وال يشء عىل يسقطه وال نقصه له يرتاءى
تحقق قد يكن لم إن العلم وهو حينئٍذ لديه ما بأعز هللا يصف أن أو آخر نقص مظهر عن
ولو التحقق حالة يف العلم ألن األقوى هو النفي حكى يظل ولكن عالم». «هللا ويقول: كلية
واإلنسان إليه. الطريق يف أو بالفعل عليه حصل ألنه اإلنسان؛ لدى ما بأعز ليس النسبي

تتحقق. لم التي وأمنيته بحلمه ذاته وصف يود
قادر غري وبأنه بالعجز فيه يشعر عالم يف يعيش اإلنسان أن تعني عاجًزا: ليس هللا (٢)
نقص القدرة عدم وبأن آفة العجز بأن شعوريٍّا ال يحكم ثم إليه. يصبو ما كل تحقيق عىل
خارًجا بذاته وعيه مشخًصا مغرتبًا يعيش اإلنسان كان وملا منه. التخلص من بد ال وعيب
يسقط فإنه ووصفها معها والحديث مناجاتها خالل من نفسه مع يتوحد أن وأراد عنه
لديه ما بأسوأ لديه ما أعز يصف ال فاإلنسان منها. يربِّئها ما ورسعان عليه العجز صفة
عجزه عىل يقيض أن واستطاع وبالعالم بنفسه وعيه اإلنسان اسرتد ما وإذا العجز. وهو
األخرى النقص مظاهر أحد عنه ينفي بل عجزه هللا عن ينفي لن فإنه قادًرا يصبح وأن
ألن أو بالفعل تحققت قد القدرة ألن ا إمَّ قادر بأنه يصفه وال بعد. منها يتخلص لم التي

واملدح. الثناء من تنزيًها أكثر والشبه التهمة ودفع اإلثبات، من أقوى النفي
ويخىش املوت، من فينزعج وفناء نقص املوت يرى اإلنسان أن تعني ميِّتًا: ليس هللا (٣)
أو املوتى ألَّه مهما النقص مظاهر أحد بأنه املوت عىل يحكم ثم عنه، ويدفعه منه،
يعيش اإلنسان كان وملا آثارهم. وخلد العظام املقابر لهم بنى أو حفظهم أو األموات عبد
وأراد وآثامهم، البرش رشور عن بعيًدا متحجًرا، عنه، بعيًدا بذاته وعيه يرى عامله يف مغرتبًا
فال بنفيه، يسارع ثم توهًما، ولو عليه يسقط ما رسعان فإنه ويصفه، ويناجيه يحادثه أن
ما فإذا ميِّتًا»، ليس «هللا فيقول: املوت وهو لديه ما بأسوأ لديه ما أعز يصف أن يجوز
يخلق ال فاإلنسان الكمال، مظاهر من مظهًرا املوت وجعل العالم، داخل بذاته وعيه اسرتد
مقصًدا لديه الخلود يصبح ال يموت ال الذي واإلنسان ميت. ألنه إال نفسه يخلد وال يبدع وال
عن اغرتابه إليه عاد ما إذا اإلنسان يبحث ثم داللة. اإلنسانية للعواطف وال قيمة للزمن وال

ينفيه. ثم ليسقطه النقص مظاهر من آخر مظهر
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إنسانيات؟ أم إلهيات رابًعا:

الصمم إحساسه. يف ناقًصا يصبح فإنه أصمَّ كان ما إذا فاإلنسان أصم: ليس هللا (٤)
واالستجابة الحديث عىل قادر غري األصم اإلنسان ويكون األصوات، يسمع ال إنه إذ نقص
خارجه بوعيه قاذًفا عامله يف مغرتبًا يعيش اإلنسان كان وملا الوحي. سماع عىل قادر وغري
عليه يسقط ما رسعان فإنه فيه، ويتغنى والحوار الحديث طريق عن به االرتباط ويريد
فإذا وآفاته. بعيوبه ذاته كنه اإلنسان يصف فال اإلسقاط، لحظة نفس يف ينفيها ثم اآلفة
فإن املعنوي أو الحيس الصمم عىل قىض ما وإذا العالم يف بذاته وعيه اإلنسان اسرتد ما

أصمَّ». ليس «هللا حينئٍذ اإلنسان يقول وال كماًال يصبح النقص
العضوي العمى سواء ونقًصا، عيبًا العمى يعترب اإلنسان أن وتعني أعمى: ليس هللا (٥)
رسعان فإنه خارجه روحه نازًعا العالم يف يعيشمغرتبًا اإلنسان كان وملا اإلرادي. العمى أو
الحبيب ي يضحِّ كما منها يربِّئها ثم عيوبه عليها يسقط فإنه ومناجاتها محادثتها أراد ما إذا
ما فإذا األوصاف. كامل واملحبوب املحامد ناقص نفسه ويجعل محبوبه أجل من بنفسه
يُسقط ال فإنه وأبرص، ورأى املعنوي عماه وقىضعىل وبالعالم بذاته وعيه إىل اإلنسان عاد

بعد. منه يتخلص لم آخر عيبًا عليه يُسقط بل العمى هللا عىل
عضويٍّا اللسان أخرس أبكم يعيش حياته يف اإلنسان أن تعني أبكم: ليس هللا (٦)
االجتماعي البكم فإن عيبًا، كان إذا العضوي البكم أن يعلم وهو وإراديٍّا. إراديٍّا ال واجتماعيٍّا
بالكالم اسرتدادها يود خارجه بها مقذوًفا العالم عن مغرتبة ذاته كانت وملا امتهان.
رسعان فإنه عيوبًا وجدها ما فإذا صفاته. نفسه من يسقط فإنه ووصفها، معها والحديث
وتكلم االجتماعي خرسه من اإلنسان تخلص ما فإذا أبكم». ليس «هللا ويقول: ينفيها ما
عليه ويسقط خارجه، املقذوف وعيه عىل يسقطها فال شعوره عن النقصتغيب صفة فإن
لم أو املشاركة خطر مع بجهده حققها إيجابية وصفة أو بعد عليه يقض لم آخر عيبًا ا إمَّ

لديه. أعىل مثًال وتظل بعد يحققها
أن يدرك وأنه واالنفعاالت، لألهواء ناقصخاضع اإلنسان أن تعني ناقًصا: ليس هللا (٧)
اإلنسان كان وملا أحكامها. وأخطاء حدودها العقل يكتشف ما نقصرسعان مظاهر هذه
فيضطر بالكالم استعادته يود فإنه العالم خارج بالذات بوعيه قائًما العالم يف يعيشمغرتبًا
ذلك يدرك ما ورسعان النقص. مثل عيوب هي التي صفاته من عليه فيسقط وصفه إىل
عليه يمتنع به الذي الكمال ضد النقص كان ملا ناقًصا» ليس «هللا ويقول: عنه فينفيها
عىل القضاء اإلنسان استطاع ما فإذا واالنفعاالت. األهواء مقدمتها ويف واآلفات العيوب كل
دون كماالته هللا عىل يسقط فإنه والهوى، للميل خاضع غري عاقًال كامًال وأصبح عيوبه
أعمى ا أصمٍّ ميِّتًا عاجًزا جاهًال يظل أم اإلنسان يكمل هل حينئٍذ: السؤال ويكون عيوبه.
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الحديث يظل وبالتايل ناقًصا، اإلنسان يظل قصوى غاية الكمال أن طاملا ناقًصا؟ أخرس
اإلنساني. النقص مظاهر بتوقف إال يتوقف وأن مستمرٍّا سالبة قضايا يف هللا عن

بعد الست الذات أوصاف فيها تستخدم أخرى سالبة قضايا تحليل باملثل ويمكن
اآلتي: النحو عىل الطريقة بنفس كمحموالت نفيها ثم أضدادها إىل قلبها

إىل ويعود عدم من ُوجد وبأنه عدم بأنه يشعر اإلنسان أن تعني معدوًما: ليس هللا (١)
وعيوب. آفات نقص، مظاهر كلها وهذه ويموت. يمرض ألنه نظًرا عدم وجوده وأن عدم
يحاول ثم خارًجا به ويقذف ولبه جوهره يقتطع العالم، يف مغرتبًا يعيش اإلنسان كان وملا
ويصفه، ويناجيه فيحادثه بالفعل طرده أن بعد بالكالم واستيعابه اسرتداده ذلك بعد
معدوًما.» ليس «هللا ويقول: فينفيها يفيق ما رسعان ولكن عدمه. مظاهر عليه ويُسقط
عدم عىل وليس وجود عىل قائًما مقرًرا ثابتًا اإلنسان وجود فيها يصبح التي اللحظة ويف
فإن والبقاء، الوجود عىل دافًعا يكون ألنه لإلنسان كمال مظهر العدم فيها يصبح التي أو

ينفى. ولن يسقط لن الوصف هذا
نوائب له وتعرض الحوادث، عليه تجري حادث، اإلنسان أن تعني حادثًا: ليس هللا (٢)
وهي وينجح، يفشل ويفرح، يحزن ويصح، يمرض الزمان. لنوازل ويتعرض الدهر،
بالذات وعيه فاصًال العالم يف مغرتبًا اإلنسان كان وملا منها. يتربأ نقص مظاهر كلها
ويصفه فيحادثه يناجيه أن وأراد له، متعبًدا إياه عاشًقا ثم خارجه إياه ومجمًدا عنه
«هللا ويقول: واللحظة التو يف فينفيها عيوبها يكتشف ما ورسعان صفاته. عليه فيسقط
عىل والقضاء الحدوث مقاومة ويستطيع عيوبه فيه تنتفي الذي الوقت ويف حادثًا.» ليس
يثبتها التي كماالته من ويعتربها املطلق نفسه عىل إسقاطها بعد ينفيها لن فإنه مظاهره

له.
محدود عمره وأن يموت، وأنه فان، الدنيا هذه يف اإلنسان أن وتعني فانيًا: ليس هللا (٣)
وملا منه. ينزعج فإنه عيبًا، والفناء نقًصا املوت كان وملا كتاب. أجل لكل وبأن الزمان، يف
نفس ويف العالم خارج به قاذًفا بذاته، وعيه فاقًدا مجتمعه يف مغرتبًا يعيش اإلنسان كان
يصفه أن إىل ويضطر فيصفه ومناجاته محادثته يف ويرغب منه، ويتقرب إليه، يحن الوقت
األمر يدرك ما ورسعان الفناء. مثل النقص صفات عليه فيسقط أوصاف من لديه بما
بل نقص، مظهر الفناء فيه يكون ال الذي الوقت ويف فانيًا.» ليس «هللا ويقول: عنه فينفيها
إال فان اإلنسان أن من بالرغم فانيًا. ليس بأنه نفسه يصف لن اإلنسان فإن كمال، مظهر

املطلق. نفسه عىل الكامل عيبه يسقط لن وبالتايل وفكره بعمله البقاء عىل قادر أنه
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إنسانيات؟ أم إلهيات رابًعا:

وجسم، مرئي فهو للحوادث. مشابه اإلنسان أن تعني للحوادث: مشابًها ليس هللا (٤)
كان وملا نقص. مظاهر كلها وهي ويسكن، يتحرك وعرض، طول له وعرض، جوهر
ويناجيه يحادثه أن وأراد عنه بعيًدا إياه محجًرا العالم خارج بوعيه مغرتبًا يعيش اإلنسان
أن يستطيع ال أنه يكتشف ما رسعان ولكن للحوادث. املشابهة وهو لديه بما فيصفه
«هللا ويقول: فينفيه لديه ما أسوأ وهو ونقصه، بحدوثه لديه، ما أغىل وهو وعيه، يصف
الكمال مظاهر من مظهًرا الحدوث فيه يصبح الذي الوقت ويف للحوادث.» مشابًها ليس
تحقيقها عىل قادًرا ورسالة أمانة يحمل ولكنه ويمرض، ويصح ويسكن، يتحرك فاإلنسان

هللا. عن الحدوث ينفي لن فإنه
أي محل؛ يف باستمرار موجود العالم هذا يف اإلنسان أن تعني محل: يف ليس هللا (٥)
كان وملا محدودة. فيه الرؤية ألن نقص واملحل واالنتشار. الحركة محدد وزمان، مكان يف
أن ويريد مركزة ضوء دائرة يف العالم خارج بذاته بوعيه قاذًفا العالم يف مغرتبًا اإلنسان
«هللا ويقول: وعيبه نقصه مظاهر عنها ينفي أن إال أمامه يجد فال بجمالها ويتغنى يصفها
يتجاوز وأن املكان حدود يتجاوز أن عىل اإلنسان فيه يقدر الذي الوقت ويف محل.» يف ليس

هذه. النقص صفة هللا عن ينفي لن فإنه املحددة الرؤية
متكثر. وأنه والقوى الجوانب متعدد اإلنسان أن يعني وهذا متعدًدا: ليس هللا (٦)
والحرب والترشذم التشتيت مظاهر من كلها وهي وأجناس، أقوام عديدون، برش فهناك
خارًجا بوعيه قاذًفا العالم، يف مغرتبًا يعيش اإلنسان كان وملا والرصاع. والتقاتل والصدام
عنه فينفي ويصفه ويسأله يناجيه وأن به يتصل أن وأراد متقوقًعا، جامًدا متحجًرا عنه،
الذي الوقت ويف متعدًدا.» ليس «هللا فيقول: والتكاثر التعدد وهو وعيبه، نقصه مظاهر
فإنه املتحاورة املتعددة النظر وجهات خالل من فضيلة والتكثر ميزة التعدد فيه يصبح

هذه. التعدد صفة حينئٍذ هللا عن ينفي لن

إىل قلبها بعد والتسعون التسعة هللا أسماء فيها تُستخدم التي القضايا تحليل ويمكن
ملا ولكن موجبة. قضايا يف إال تأتي ال أنها ولو الطريقة بنفس كمحموالت ونفيها أضدادها
تعني رحيم رحمن هللا فمثًال سالبة. قضايا إىل تحويلها يمكن فإنه األصل، هو السلب كان
مدنًسا، ليس أنه تعني قدوس وأنه مملوًكا، ليس أنه تعني ملك وأنه قاسيًا، ليس هللا أن
أنه تعني مهيمن وأنه كافًرا، ليس أنه تعني مؤمن وأنه حربًا، ليس أنه تعني سالم وأنه
وأنه منتقًما، ليس أنه تعني غفار وأنه ذليًال، ليس أنه تعني عزيز وأنه عليه، مهيَمنًا ليس
ليس أنه تعني حكم وأنه مخلوًقا، ليس أنه تعني خالق وأنه مقهوًرا، ليس أنه تعني قهار
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شكور وأنه فظٍّا، ليس أنه تعني لطيف وأنه ظامًلا، ليس أنه تعني عدل وأنه عليه، محكوًما
وأنه حقريًا، ليس أنه تعني عظيم وأنه دنيٍّا، ليس أنه تعني عيلٌّ وأنه جاحًدا، ليس أنه تعني
ليس أنه تعني كريم وأنه ناسيًا، ليس أنه تعني حفيظ وأنه صغريًا، ليس أنه تعني كبري
تعني حكيم وأنه ضيًقا، ليس أنه تعني واسع وأنه غافًال، ليس أنه تعني رقيب وأنه ا، شحٍّ
وأنه باطًال، ليس أنه تعني الحق وأنه معاديًا، ليس أن تعني ودود وأنه متهوًرا، ليس أنه
أنه تعني الجامع وأنه أجوف، ليس أنه تعني الصمد وأنه ضعيًفا، ليس أنه تعني القوي
الهادي وأنه ظالًما، ليس أنه تعني النور وأنه فقريًا، ليس أنه تعني غني وأنه املفرق، ليس

إلخ.63 … مقلًدا أو مجدبًا ليس أنه تعني بديع وأنه ، مضالٍّ ليس أنه تعني
والذل والكفر والدنس والعبودية القسوة مثل نقص مظاهر املقلوبة األسماء هذه كل
والشح والنسيان والصغار والحقارة والدنية والجحود والفظاظة والظلم والقهر واالنتقام
والضالل والظالم والفقر والتفرق والضعف والبطالن والعداوة والتهور والضيق والغفلة
خارج املغرتب بالذات بوعيه يلصقها أن بعد اإلنسان ينفيها إلخ. … التقليد أو والجدب
هذه النقص مظاهر من نفسه يربئ أن عىل اإلنسان فيه يقدر الذي الوقت ويف العالم.
لطيًفا عدًال حاكًما خالًقا اًرا غفَّ عزيًزا مهيمنًا مؤمنًا سالًما ملًكا رحيًما كامًال ويصبح
جامًعا صمًدا قويٍّا ا حقٍّ ودوًدا حكيًما واسًعا رقيبًا كريًما حفيًظا كبريًا عظيًما عليٍّا شكوًرا
أن بعد نقصه صفات وهي أضدادها هللا عن ينفي لن فإنه إلخ … بديًعا هاديًا نوًرا غنيٍّا
عنه. خارًجا املدفوع بذاته وعيه منها ويربئ منها يتربأ شعره، يف حية تعد ولم توارت
الصويف بها يتشبه عليا مثًال الحسنى األسماء هذه بجعل أصدق الصوفية موقف كان لذلك
إسقاط أو هللا بصفات التشبيه هو التصوف ويكون الخاصة، صفاته إىل يحولها حتى
إسقاط أي الكامل؛ اإلنسان تحقيق غايته وتكون الحق. بصفات والتشبه الخلق صفات
والخيال بالوهم ذلك يتم هل الخالف: ويبقى اإللهية. بالصفات والتحيل اإلنسية الصفات
العالم؟ لظواهر العقيل باإلدراك أم والوجدان بالعاطفة ذلك يتم هل الفعيل؟ الواقع يف أم
وهل التاريخ؟ يف أم االتحاد لحظة يف ذلك يتحقق هل الجماعات؟ أم األفراد تحققها هل

البقاء.64 أجل من أم الفناء سبيل يف ذلك يتم

ص٨٧). ج٢، (مقاالت، حيٍّا ليس وموات قادًرا، ليس وعاجز عامًلا، ليس جاهل يعني العطوي عند 63

(موقفنا والتجديد» «الرتاث من األوَّل القسم من البقاء» إىل الفناء «من الثالث الجزء موضوع هو هذا 64

القديم). الرتاث من
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خامتة
العلمي التوحيد

أو «هللاعالم» مثل: موجبة قضايا إطالق طريق عن ليستوحيًدا إذن والصفات الذات توحيد
والصفات الستة، األوصاف تحقيق طريق عن عميل توحيد هو بل جاهًال»، ليس «هللا سالبة
تحققت ما فإذا واالجتماعية. الفردية اإلنسان حياة يف والتسعني التسعة واألسماء السبع،
فيها «هللا» يكون إنشائية أو خربية قضايا يف كمحموالت تدخل فلن بالفعل الصفات هذه
منفصًال اإلنسان عن بعيًدا العالم خارج مدفوًعا بذاته اإلنسان وعي هو هللا ألن موضوًعا؛
والعبادة الصالة طريق عن به االتصال معاودة اإلنسان حاول مهما جامًدا متحجًرا عنه
التأمل طريق عن أو (التصوف) واملناجاة والدعوة االبتهال طريق عن أو (الفقه) والشعائر
توحيد وهو النظري التوحيد بني قديًما الفقهاء فرق وقد (الفلسفة). والحكمة والنظر
والجماعات.1 األفراد حياة يف الصفات تحقيق وهو العميل التوحيد وبني والصفات الذات

اإلمام األستاذ «فات قائًال: العميل بالتوحيد عبده محمد مذكًِّرا التوحيد رسالة عىل رضا رشيد يعلق 1

به يتقرب مما ذلك بغري وال بدعائه غريه يعبد وال وحده هللا يُعبَد أن وهو العبادة بتوحيد يرصح أن
تذبح والقرابني كالنذور ذلك وغري بهم املذكرة واألصنام الصالحني من معه عبدوا ما إىل املرشكون
بقوله: قومه رسول كل إليه يدعو ما أول كان الذي هو التوحيد وهذا معابدهم. عند أو بأسمائهم
بني عالم بوجه السلفية واملدرسة القيم ابن ويفرق ص٤). (الرسالة، غريه»» إله من لكم ما هللا «اعبدوا

العميل. والتوحيد النظري التوحيد
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همها وجعلت العميل، التوحيد إىل الحديثة اإلصالحية الحركات إحدى تنبهت وقد
هللا»، عىل العبيد «حق هو الذي وليس العبيد»، عىل هللا «حق هو الذي التوحيد بناء إعادة
هو العبيد عىل هللا حق كان فإذا والقصد. والبؤرة والغاية، املركز هو زال ما هللا أن أي
عىل العبيد حق فإن األرض يف هللا خليفة اإلنسان كون وهو املبلغة والدعوة الرسالة تحقيق
يف وتحقيقها الرسالة عىل وأمانتهم عنهم خارًجا املتحجر وعيهم اسرتداد يف حقهم هو هللا
املحدثني املصلحني وبعض القدماء كان فإذا متبادل. حق عالقة باهلل اإلنسان عالقة العالم.
عىل اإلنسان حق بيان علينا يحتم الحايل موقفنا فإن اإلنسان، عىل هللا حق عىل ركزوا قد
التوحيد كان تضيع.2 زالت وما اإلنسان حقوق فيه ضاعت الذي العرص هذا يف خاصة هللا
واملذاهب األديان بني العقائدي والتشابك الحضاري لاللتقاء نظًرا خطر يف قديًما النظري
ومنتًرصا. محرًكا فعاًال مؤثًرا سائًرا كان العميل التوحيد ولكن والنحل. امللل بني واملجاورة
ومظاهر الثقايف الغزو عن النظر برصف أمان، يف النظري والتوحيد العرص، هذا يف ولكن
بعد فارغ توحيد إىل وتحول وسكون، موقف يف خطر، يف العميل التوحيد ولكن التغريب.

الدولة.3 وانهارت األمة، وهزمت جوفه، من األرض ضاعت أن
عىل وليس العميل الرشك نقد عىل الحديثة اإلصالحية الحركات يف الرتكيز تم وقد
اإلنسان بني التوسط مظاهر وكل والتمائم الرقى استعمال نقد أي النظري الرشك تحليل
والعمل فالعمل، العالم.4 عىل التأثري أجل من «والجن» اإلنس من واألحياء، األموات من وهللا
يسقطها التي الرمزية األعمال عىل ال باألسباب العلم عىل ويقوم العالم، يف املؤثر هو وحده

حقه» أدوا إذا عليه العباد حق معرفة علينا، هللا حق معرفة العبيد، عىل هللا حق هو الذي «التوحيد 2

ص٣). (الكتاب،
علم هل ل: األوَّ الفصل وأيًضا ص١٥٩-١٦٠؛ القديم»، الرتاث من موقفنا والتجديد: «الرتاث انظر 3
التوحيد. عملية (٤) الوحدانية، ثامنًا: الذات، أو الخالص الوعي الخامس: الفصل وأيًضا علم؟ الكالم

والرقي والودع الخيط وتعليق التوحيد، تحقيق من والكي الرقية ترك أن الوهاب عبد بن محمد يذكر 4

السحر أنواع وكذلك رشك، ذلك كل باملخلوق واالستعاذة ونحوهما والحجر بالشجر والتربك والتمائم
من يشمله وما التطري وكذلك والتميمة، العقد يف والنفث والتنجيم الجبت، من وطرية وطرق عيافة من
الصالحني يف الغلو أيًضا الرشك مظاهر ومن هللا. لغري والذبح والنذر والفأل والصفر والهامة العدوى
أي حرموه، ما تحليل أو هللا أهل ما حريم يف واألمراء العلماء طاعة ومنها أوثانًا. قبورهم وتحويل
ص٨–٢٦، (الكتاب، هللا دون من أربابًا لهم الناس اتخاذ معنى وهو الالرشعية السياسية النظم قبول

ص١١٩–١٢٣). ص٨٠، ص٦٤–٧٥،
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خاتمة

عىل القائم العمل يف استثناء وال فعل. ال والثاني فعل فاألول الواقع. عىل الجاهل الشعور
يعني ال ذلك فإن معينة، وقائع حدوث عىل الشواهد تراكمت ولو حتى باألسباب. العلم
العلوم وبتقدم اآلن. حتى نجهلها زلنا ما طبيعية ألسباب بل والحجة»، «بالعني وقوعها
املادية األسباَب األسباُب تعني وال معرفتها. يمكن الطبيعة قوانني واستقرار واملعارف
عليه يغلب عرص يف ولكن والتوجيه. والتأثري كاإليحاء نفسية تكون أن يمكن بل وحدها،
األسباب عىل والرتكيز املوقف تقتيضعزل العامة املصلحة فإن النفسية العوامل عىل الرتكيز
وتربيتها الجماهري فمصلحة العلمية. النظرة يف قصور إىل ذلك أدى ولو حتى وحدها املادية
قطع هو الرشك وعلمي. ومتقدم مستقر ملجتمع املتزنة العلمية املعادلة من أوىل ثقافيٍّا
بمخلوق استعاذة أو حجرة أو بشجرة وتربك ورقى بتمائم واملسببات األسباب بني الصلة
يف وتصدق العقل من إال املعرفة تأتي ال بيشء. وتعوذ استعانة أو لسحر استعمال أو
معارف والتنجيم والنرشة الطرية عىل تقوم والتي الكهان معارف كل كانت لذلك الشعور.
املصادفة بطريق النتائج حيث من بعضها صدق وإن والقصد النهج حيث من خاطئة
يف كماله أن إال قصده يف الفعل صحة كانت وإذا لصحته. رشط الفعل يف والقصد املحضة.
املبارشة الدنيا هو القصد كان وإذا يبطله. فإنه العمل يف الرياء وقع فإذا واكتماله. تحقيقه
الفعل. رشعية فتثبت أفضل عالم تحقيق النتيجة كانت إذا ا أمَّ الفعل، رشعية يبطل قد فإنه
النتيجة ونىس الباعث نقاء عىل التصوف ركز فقد واألصول، التصوف بني جمع هو وهذا

األصول. أكمله ما وهو
فموضوع وبالتايل كمقصد. اإليمان ويف كنتيجة العمل يف محله إذن العميل التوحيد يجد
املخطط العمل هو فالعمل والعمل.5 اإليمان ملوضوع مقدمة األمر حقيقة يف هو التوحيد
ووضوح الباعث نقاء عىل والقائم الفعل، أثناء حادثة معرفة أو مسبقة معرفة عىل القائم
اتجاه املايض باسرتجاع فالندم نتائجه تحدث ولم رشوطه الفعل استكمل فإذا الهدف.
معاودة حني االعتبار يف أخذها يمكن حتى بالفعل الفشل أسباب عن البحث األوىل سلبي.
املايض الفعل ميدان وتخيل الوراء إىل بالرجوع النقص إكمال بتمني االكتفاء ا أمَّ الفعل.
يوجهه وال قانون، يحكمه وال العدل، عنه يغيب عالم ويف وضعف.6 عجز فذلك اكتمل وقد
ليس الخلق عملية فإن لذلك والعدوان. الظلم لقوى تأييًدا الرحمة عىل االتكال يكون فكر،

والعمل. النظر عرش، الحادي الفصل املتعني». «التاريخ الخامس: الباب انظر 5
ص١٥٥). (الكتاب، الشيطان باب تفتح ألنها «لو» قول: عن الرصيح النهي معنى هو وهذا 6
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وتغيري التيجان وإسقاط العروش دك مثل اإلبداعي الخلق بل املجسم الفني الخلق هو
الروم.7 وعرش كرسى إيوان يف األوائل املوحدون فعل كما والسياسية االجتماعية النظم

الباعث قوة السلوك يف يعني «وهللا» الكيل. القصد مع واتفاقه القصد نقاء هو واإليمان
والشهادة. للتضحية واالستعداد والطاقة، الجهد وبذل وعمومه، الهدف وشمول ونقاءه
وفعل الشعور، عمل فالتوحيد الخارجية. األفعال قبل الشعور فعل هو لإلنسان عمل وأول
التوحيد هو العمل الديني. انتمائه عن النظر برصف إنسان هو بما اإلنسان فعل هو الشعور
الزائفة، القوى رفضكل وقبول، إثبات وفعل ورفض، نفي فعل للشعور، يقتيضفعله الذي
وإثبات والطاغوت الجرب قوى والقهر، االستبداد قوى مثل الطبيعة يف الالرشعية القوى
فعل األوَّل والثورة. التحرر قوى واملساواة، والعدل الحرية قوى الرشعية، الطبيعة قوى
ورؤية وأحزانه، العرص عىل الشهادة أي «أشهد» ويسبقها هللا». «إال فعل والثاني إله» «ال
عىل واإلبقاء الرفض فعل محو هو الرشك وانهياراته. هزائمه وإدراك ومصائبه، هزائمه
الواجهة هو واإلخالص الرشعية. والقوى الالرشعية القوى مًعا القوتني لكال القبول فعل
ورصاحًة علنًا والقبول، الرفض الشعور، لفعَيل تحقيق اإلخالص والنفاق. للرياء األخرى
كان مستويني عىل للشعور توجيًها النفاق كان وملا الناس. وأمام األشهاد رءوس وعىل
القوتني وقبوله الرفض، بفعل القيام عن وتخليه وحدته الشعور لفقدان وذلك رشًكا،
قوى عىل استحوذوا الذين الرش طاعة هي أيًضا الرشك واحد. آن يف والرشعية الالرشعية
الشعور تخليص والتوحيد مصائرهم. يف والحكم الناس رقاب عىل للتسلط رشعية غري
الستقالل إعالنًا التوحيد فيصبح الحر الفعل غري إىل يشده ما كل من له وتحرير العاقل

اإلرادة.8 وحرية العقل

هللا أسماء واحرتام األمالك ملك أو القضاة بقايض التسمي أو التصور عن النهي يف الحكمة هي وهذه 7

وصفاته.
النبوة. عن التاسع الفصل انظر النبوة. اكتمال معنى أيًضا هو وهذا 8
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