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This paper is a critical edition of al-Kawkab al-Sārī fī Haqīqah al-Juz‘ al-Ikhti-

yārī written by ‘Abd al-Ghanī ibn Ismā‘īl al-Nābulusī (d. 1144/1731), a leading 

and a prolific scholar of the Sufi school of wahdat al-wujūd (unity of being). 

The first section provides information on the author and his main works of 

kalām, followed by an evaluation of the treatise. The subject of the treatise is 

the freedom of will, which, being one of the main problems of theology, has 

been discussed in the kalām works as well as in some Sufi treatises such as 

al-Kawkab al-Sārī. In this treatise, al-Nābulusī first presents the approaches of 

the different schools of Islam such as Jabriyyah, Qadariyyah and Ahl al-Sunnah 

to the problem of the freedom of will and then presents a solution to this from 

a Sufi perspective based on knowledge gained through kashf (unveiling) and 

zawq (pleasure). 
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مقدمة

لَك االختياَر احملَض ِمن غِري مريِة وما أنَت جمبوٌر وربَُّك خالقٌ 

نواِع كلفـــــــــــــــــــــــــــــــِة وكلَّفَك املوىل  فإّنك خمتاٌر وال جَرب ههنا 
خيالف حكَم اخلالِق املتثبــــــــــــــّــِت١ وما الشرُط يف املخلوِق يقِدر أّنه 

هكذا يصوغ عبد الغين النابلسي الرد على اجلربية من جهة وعلى القدرية من جهة أخرى 

شعرًا، فريفض اجلرب وال ُخيرج االختيار عن كونه خملوًقا. مث إنه يبني اختالف مشرب أهل احلقيقة عن 

ا، ويرجع اختالف ذلك لعدم شهودهم توحيد الوجود احلق: اجلاهلني 

جعلوه اثنني عنهم واحٌد      غائٌب واآلخُر اجلّم الغفري

ده أحلَد يف    زعِمهم ما إْن له منهم نصري والذي وحَّ

م يعتقدوَن        سوى هللا بتأثٍري يصري أصُل هذا أ
وهو جزٌء اختياريٌّ هلم         حقّقوه وإىل هللا املصري٢

قش حوهلا كثري  نشأت مسألة أفعال العباد عنصرًا حموًر يف علم الكالم، وقد كتب فيها و

من العلماء، وحبثوا عن حل مطمئن هلا. ومن هؤالء األعالم عبد الغين النابلسي الذي حنقق إحدى 
رسائله يف هذه املسألة.٣

١.  الدراسة

١.١. ترمجة املؤلف

الشيح عبد الغين النابلسي شخصية علمية موسوعية مهّمة من أعيان علماء القرن الثاين 

عشر اهلجري / الثامن عشر امليالدي، وقد كان االهتمام به يف األوساط العلمية كبريًا السيما 

يت، دار الكتب العلمية، بريوت،  ديوان احلقائق وجمموع الرقائق، عبد الغين النابلسي، تعليق حممد عبد اخلالق الز  ١
١٤٢١م/٢٠٠١هـ، ص: ١٠٤.

ديوان احلقائق وجمموع الرقائق ، عبد الغين النابلسي ، ص: ٢٥٢.  ٢

ونشري إىل أن هذه الرسالة نشرها سابقا حممد راغب الطباخ دون حتقيق، ودون مقابلة بني النسخ، كما خلت من   ٣
أي خدمة للنص، أو دراسة له.
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منذ بداية النصف الثاين من القرن املاضي، فنشر له الكثري وحقق من مؤلفاته الكثري، وكتبت 

جتنبا  املوسعة  الكتب  إىل  وحنيل  هنا،  ترمجته  نوجز  سوف  فإننا  وهلذا  الدراسات،  من  عنه كثري 

لإلطالة والتكرار.

ريخ والدته ووفاته ١.١.١. امسه ونسبه و

هو عبد الغين بن إمساعيل بن عبد الغين بن إمساعيل بن أمحد بن إبراهيم بن إمساعيل بن 

إبراهيم بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرمحن بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن إبراهيم بن سعد هللا 

بن مجاعة الكناّين املقدسّي النابلسّي الدمشقي.٤ مث إنه يعّرف نفسه النابلسي بلًدا احلنفّي مذهًبا 
القادرّي مشًر النقشبندّي طريقة.٥

ولد يف دمشق اليوم اخلامس من ذي احلجة سنة مخسني وألف للهجرة،٦ املوافق للتاسع 

عشر من آذر سنة ١٦٤١ للميالد، وتويف ١١٤٣ للهجرة٧ املوافق لسنة ١٧٣١ للميالد. وقال 

مصطفی بن فتح هللا احلموي يف كتابه فوائد االرحتال ونتائج السفر يف أخبار القرن احلادي 

لياليه  وسهر  الفضائل،  أنواع  حتصيل  يف  مه  أ وأفنی   (...) نشأ  ا  و بدمشق  عنه: «ولد  عشر 

يف حّل مشكالت ما استعضل من املسائل، فصار له علی كثري من العلوم كمال االطالع، ال 

ا يف موسم  سيما علم الكالم واملشرب، فإنه أبدع فيه غاية اإلبداع وأغرب (...) قدم مّكة حاجًّ

املودة  أكيد  وبينه  بيين  وحصل  ته،  مرو وأجازين  به،  واجتمعت  وألف،  ومئة  عشرة  مخس  سنة 
الصافية.»٨

ديوان احلقائق وجمموع الرقائق، عبد الغين النابلسي، ص: ٨.  ٤

ديوان احلقائق وجمموع الرقائق، عبد الغين النابلسي، ص: ١٩.  ٥

سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر، أبو الفضل حممد خليل بن علي املرادي، دار البشائر اإلسالمية – دار ابن   ٦
حزم، بريوت، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م،  ٣١/٣.

سلك الدرر للمرادي، ٣٧/٣.  ٧

فوائد االرحتال ونتائج السفر يف أخبار القرن احلادي عشر، مصطفی بن فتح هللا احلموي، حتقيق عبد هللا حممد   ٨
الكندري، دار النوادر، دمشق، ١٤٣٢ه/٢٠١١م، ١٥١/٥.
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٢.١.١. أسرته

لعلم، حيث شغله والده بقراءة القرآن مث بطلب العلم.٩ وقال  تم  ولد النابلسي يف أسرة 

تقي الدين حصيين يف كتابه منتخبات التواريخ لدمشق عن أسرة عبد الغين النابلسي بعد أن وصفهم 

بلس، ونقل بعضهم  م أسرة قدمية وشهرية يف العلم واجملد: «أتی جّدهم األكرب إلی دمشق من 

م جيتمعون مع بين مجاعة، وتسلسل منهم العلماء األعالم حتی ظهر جّدهم ومشيد جمدهم العارف  أ

لوالية عند أهل دمشق. وقد أثنی املؤرخون عليه وعلی  الشهري والويل الكبري السيد عبد الغين املعتَقد 
رهم اليت طار ذكرها يف اآلفاق.»١٠ م وآ ئه وأجداده األئمة األعالم، وذكروا مؤلفا آ

ألبيات اآلتية: وذكر أيًضا أن العالمة الرببري البريويت الشهري مدح هذه األسرة 

ملقی الضيوِف كفرِض عٍني الزِم ٍد عندهم  يف الصاحلّيِة ذو١١ أ

وتعّلموا ِمن جوِد ذاَك احلامتي١٢ قوٌم قد استغَنوا بعبِد غنيِّهم 

٣.١.١. نشأته، ورحالته، ووفاته

مث إنه نشأ يف جو علمّي حيث بدأ تعّلم قراءة القرآن مث طلب العلم من الفقه، وأصوله، 

ومصر،  بغداد،  إلی  رحل  مث  العلماء.  من  والتفسري  ومصطلحه،  واحلديث،  والصرف،  واملعاين، 

واحلجاز، وفلسطني ولبنان. وبدأ يلقي الدروس ويصنف وهو يف العشرين من عمره. مث غاص يف 

قراءة كتب الصوفية فظهرت عنده أحوال غريبة وابتعد عن الناس،١٣ حيث بدأ احلساد يغتابونه 

إلی  رحالته  بدأ  مث  سنوات،  سبع  مدة  منه  خيرج  مل  الذي  بيته  من  خرج  حتی  به  يليق  ال  بكالم 

إسطنبول سنة مخس وسبعني وألف، والبقاع وجبل لبنان سنة مائة وألف، والقدس واخلليل سنة 

عقود اجلوهر فيمن صنف مخسني تصنيًفا فمائة فأكثر، مجيل بن مصطفی العظم املعرف جبميل بك، املطبعة األهلية،   ٩
١٩٠٨م، ٤٧/١.

منتخبات التواريخ لدمشق، حممد أديب آل تقي الدين احلصين، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م،   ١٠
.٨٥٦/٢

يف األصل: ذوو، ومت إصالحها إلقامة الوزن.  ١١

منتخبات التواريخ لدمشق، احلصين، ٨٥٧/٢.  ١٢

عقود اجلوهر، مجيل بك، ٥٠/١؛ سلك الدرر، املرادي، ٣١/٣.  ١٣
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إحدی ومائة وألف، ومصر واحلجاز سنة مخسة ومئة وألف، وطرابلس الشام مدة أربعني يوًما سنة 

اثنتی عشرة ومائة وألف، وانتقل من دمشق إلی صاحليتها يف بداية سنة تسع عشرة ومائة وألف، 

لقبة اليت أنشأها يف  ومكث هناك إلی وفاته.١٤ وتويف سنة ثالث وأربعني ومائة وألف، ودفن 
صاحلية دمشق.١٥

٤.١.١. شيوخه

درس املؤلف علی شيوخ كثر حني طلبه للعلم؛ فمنهم والده، وأمحد القلعي احلنفي، وحممود 

الكردي، وعبد الباقي احلنبلي، وحممد احملاسين، والنجم الغزی، وإبراهيم بن منصور الفتال، وحممد 

بن أمحد األسطواين، وعبد القادر بن مصطفی الصفوري الشافعي، والسيد حممد بن كمال الدين 

احلسيين احلسين بن محزة نقيب األشراف بدمشق، وحممد العيثاوي، وحسني بن إسكندر الرومي 
وغريهم.١٦

٢.١. مصنفاته

وضع النابلسي مؤلفات وشروح كثرية١٧ من أنواع خمتلفة من العلوم؛ مثل العقيدة والكالم، 

والتصوف، والفقه وأصوله، والتفسري، واحلديث، والتجويد، والشعر، والرحالت، وعلم الفالحة وغري 
ذلك من العلوم العديدة. ١٨

سلك الدرر، املرادي، ٣١/٣-٣٢.  ١٤

نفحة الرحيانة، احمليب، ١٣٧/٢. وذكر مجيل بك تفصيًال عن وفاته: «مرض رضي هللا عنه يف السادس عشر من   ١٥
لوفاة عصر يوم األحد الرابع والعشرين من الشهر املذكور، وجهز  شعبان سنة ثالث وأربعني ومائة وألف، وانتقل 
يوم االثنني اخلامس والعشرين من الشهر، وغسله تلميذه العالمة الشيخ علي بن أمحد الرباذعي بوصية منه، وكّفنه 
لقبة اليت أنشأها يف أواخر سنة ست وعشرين ومائة، وتوّلی دفنه الشيخ علي املذكور،  وصلی عليه يف داره، ودفن 
وغلقت البلد يوم موته وانتشر الناس يف جبل الصاحلية، وبنی حفيده الشيخ مصطفی إلی جانب ضرحيه جامًعا 
حسًنا خبطبة، واآلن يتربك به ويزار رمحه هللا تعالی ونفعنا به، وأمد مبدده، آمني.» انظر: عقود اجلوهر، مجيل بك، 

ص: ٦٨-٦٩.

سلك الدرر، املرادي، ٣١/٣  ١٦

ذكر ابن شاشو أنه مل يبلغ أي أحد من علماء قرنه إلی عدد مؤلفاته. انظر: تراجم بعض أعيان دمشق علمائها   ١٧
ئها، ابن شاشو، املطبعة اللبنانية، بريوت، ١٨٨٦م، ص: ٦٨. وأد

انظر قائمة مؤلفاته يف: سلك الدرر، املرادي، ٣٢/٣-٣٨. وانظر أيًضا: فوائد االرحتال، احلموي، ص: ١٥١-١٥٦.   ١٨
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للنابلسي كتب متعددة يف مسائل كالميَّة خمتلفة، ومنها ما خّصه مبوضوع اإلرادة اجلزئية، 

رسالة  مثل  حتقيقها،  بصدد  حنن  اليت  اإلختياري  اجلزء  حقيقة  يف  الساري  الكوكب  رسالته  غري 

املكتبة  وهلا نسخة واحدة يف  ليفها،  ريخ  اجلزئية وال نعرف  املضيئة يف اإلرادة  الدرة  بعنوان 

 ١٩،(103a-105a) الظاهرية بدمشق حتت رقم ٤٣٩٨، وهي رسالة صغرية تتكون من ٣ أوراق

ومنها حتقيق االنتصار يف اتفاق األشعري واملاتريدي علی خلق االختيار، ألفها يف اليوم العشرين 

رقم  حتت  بدمشق  الظاهرية  املكتبة  يف  خمطوطة  نسخة  وهلا  عام١١١٧ه،  من  األول  الشهر  من 

٧٢٠٥، وهذه النسخة مت نسخها من نسخة فيها توقيع للمؤلف، وهي رسالة تتكون من ٢٦ 

ورقة (25a-1a)،٢٠ ومنها رد اجلاهل إلی الصواب يف جواز إضافة التأثري إلی األسباب، ألفها 

رة قبورهم.٢١ ويف نفس اإلطار كتابه  م وفائدة ز ، وتناول فيها أحوال األولياء بعد مو بسبب رؤ

حتريك سلسلة الوداد يف مسألة خلق أفعال العبادكتبه يف اليوم التاسع من الشهر التاسع من 

عام ١٠٨٩ه، وله نسختان أحداها يف املكتبة الظاهرية بدمشق حتت رقم ٦٠٧٨ مت نسخها عام 

سطنبول  نيها يف مكتبة السليمانية  ١٢٣٥ه، وهي نسخة تتكون من ٢٧ ورقة (44b-71b)، و

يف قسم أسعد أفندي يف جمموع فيه مصنفات للنابلسي حتت رقم ٣٦٠٦ وهي رقمة ٤ يف ذلك 
٢٢.(190a-202b) اجملموع، ومت نسخها عام ١١٣٢ه، وهي نسخة تتكون من ١٣ ورقة

تناول  أنه  يالحظ  سوف  والكالم  العقيدة  يف  النابلسي  الغين  عبد  علی كتب  املطلع  إن 

والذوق يف كثري من األحيان،  معتمًدا علی الكشف  صوفية  املوضوعات اليت يتطرق إليها بنظرة 

ن  وليس هذا إالَّ بسبب كونه صوفًيا محل الثقافة التقليدية يف وحدة الوجود. وال بد من القول 
ملعاين املعرفية.٢٣ نظرته هذه اليت تبناها أسهمت يف عرض املسائل الكالمية ممتزجًة 

وهناك أطروحة دكتوره عن مؤلفات عبد الغين النابلسي وحياته وأفكاره لبكري عالء الدين، تتألف من جملدين، 
واقتصر اجمللد األّول علی مصنفات النابلسي. انظر:

 Bakri Aladdin, ‘Abdalgani an-Nâbulusî: Oeuvre, Vie et Doctrine, Universite de Paris,  
1.

Bakri Aladdin, ‘Abdalgani an-Nâbulusî: Oeuvre, Vie et Doctrine, 1/1.  ١٩
Bakri Aladdin, ‘Abdalgani an-Nâbulusî: Oeuvre, Vie et Doctrine, 1/.  ٢٠
Bakri Aladdin, ‘Abdalgani an-Nâbulusî: Oeuvre, Vie et Doctrine, 1/1.  ٢١
Bakri Aladdin, ‘Abdalgani an-Nâbulusî: Oeuvre, Vie et Doctrine, 1/.  ٢٢

ميكن النظر مثًال إلی كتابه املطالب الوفية بشرح الفرائد السنيَّة الذي هو شرح منظومة أمحد بن حممد الصفدي الفرائد   ٢٣
السنية يف علم العقيدة والكالم. انظر: املطالب الوفية بشرح الفرائد السنية، عبد الغين النابلسي، مكتبة السليمانية، 

شا، رقم: ٧٩٧. قسم داماد إبراهيم 
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لرسالة ٣.١. التعريف 

١.٣.١. توثيق نسبة الرسالة إىل مؤلفها

عنوان الرسالة يف مجيع النسخ: الكوكب الساري يف حقيقة اجلزء االختياري. ووردت 

لعنوان املذكور  نسبة الرسالة إلی مؤلفها عبد الغين النابلسي يف سلك الدرر وعقود اجلوهر٢٤ 

نفسه.

٢.٣.١. موضوع الرسالة وأمهيته

مسألة أفعال العباد اليت هي موضوع هذه الرسالة َتساءل حوهلا اإلنسان منذ القدمي، سواء 

ريخ اإلسالم الفكري شرع املسلمون مبناقشة هذه املسألة  أكان ذلك قبل اإلسالم أم بعده. ففي 

ا بتفصيل لعدم  بعد عهد النيب صلی هللا عليه وسّلم، وكانوا يف عهده صلی هللا عليه وسلم ال يناقشو

لرغم من ذلك،  احلاجة إلی ذلك، وهذه احلاجة مل تظهر إال بعد وفاة النيب صلی هللا عليه وسّلم. و

ن النيب صلی هللا عليه وسّلم وأصحابه كانوا يعرفون املذهب الصحيح يف هذه  مكاننا القول 

املسألة وإن مل يتكلموا فيه. وميكن لنا من معرفة هذا املوقف من خالل بعض األحاديث الشريفة؛ 

فعلی سبيل املثال ورد يف البخاري أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ملا أراد أن يذهب إلی الشام 

مع بعض الصحابة جاءه خرب وجود الطاعون فيها، فاختلفوا فيما بينهم يف الرجوع عن الطريق أو 

االستمرار؛ فبعد أن قرّر عمر رضي هللا عنه الرجوع إلی مدينة املنورة اعرتض عليه أبو عبيدة بن 

اجلراح قائًال: «أفرارًا من قدر هللا؟»، فقال عمر: «لو غريك قاهلا  أ عبيدة. نعم نفّر من قدر هللا 

ن إحدامها خصبة واألخری جدبة أليس  إلی قدر هللا، أرأيت لو كان لك إبل هبطت وادً له عدو

إن رعيت اخلصبة رعيتها بقدر هللا، وإن رعيت اجلدبة رعيتها بقدر هللا»، «فجاء عبد الرمحن بن 

عوف، وكان ُمتغيًِّبا يف بعض حاجته. فقال: إن عندي يف هذا علًما. مسعت رسول هللا صلی هللا 

ا فال خترجوا فرارًا  رض وأنتم  رض فال تقدموا عليه، وإذا وقع  عليه وسلم يقول: «إذا مسعتم به 

لقدر ال  ن اإلميان  منها»، فحمد َهللا عمُر مث انصرف».٢٥ ويظهر يف هذا احلديث علم الصحابة 

ينايف مع اختاذ األسباب. فهذا كان معلوًما عندهم ولديهم دليل من احلديث، وإن مل يكونوا ليطيلوا 

سلك الدرر، املرادي، ٣١/٣-٣٨؛ عقود اجلوهر، مجيل بك، ص: ٥٦-٦٧.  ٢٤

صحيح البخاري، الطب ٢٩.  ٢٥
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. واألكثر من ذلك أن عمر رضي هللا عنه أداه اجتهاده إلی هذا، قبل أن  النقاش يف هذه القضا

حلديث. يكون علی علم 

وبعد عهد الصحابة توسع الكالم يف خلق أفعال العباد بسبب ما انتشر من الفرق اليت 

. فأفرَط بعضهم يف احلكم أمام هذه املسألة،  بعضها كان قدًر ينكر القدر وبعضهم كان جًرب

فعلْي  بني  جيمع  مذهب  إلی  وصار  االعتدال،  طريق  السنة  أهل  متكلمو  فاختار  بعضهم.  وفّرط 

لوهية الرّب وعبودية العبد. مث طّور علماء األشعرية نظرية الكسب،  اخلالق والعبد بشكل ال خيّل 

وعلماء املاتريدية نظرية اإلرادة اجلزئية. وما سبق ذكره يعتمد علی حلول عقلية، ومن جانب آخر 

مال بعضهم إلی نظرة صوفية شهودية ذوقية. وأما هذه الرسالة اليت حنن بصددها فتتناول املوضوع 

لطريقة املتأخر ذكرها.

٣.٣.١. أسلوب الرسالة وعرضها للمسائل

لبسملة واحلمدلة والصالة علی النّيب صلی هللا عليه وسلم، واستعمل  بدأ املؤلف رسالته 

صناعة براعة االستهالل، حيث قال: «احلمد هلل الذي خلق اإلنسان علی أكمل ما يكون يف عامل 

اإلمكان. ومّيزه عّما يف السماء من املََلك وما يف األرض من احليوان مبا أودعه يف خلقته من اجلزء 

االختياري الذي هو قابلية صدور العدل منه والعدوان.»

لتفريق بني األفعال االضطرارية اليت ال مدخل هلا يف مسألة أفعال العباد من  مث قام املؤلف 

حية التكليف، واالختيارية اليت هي جمال التكليف للعبد، وبعد إثبات أنه ال اختالف يف القسم 

األول من األفعال وإمنا االختالف يف القسم الثاين، أي األفعال االختيارية، قّسم املذاهب يف أفعال 

العباد االختيارية إلی ثالثة أقسام:

ا إلی  ١-القدرية: هم املعتزلة الذين ال جيعلون للخالق أّي دور يف حتقيق األفعال، وينسبو

العبد فقط، حيث يقولون: إن العبد خالق أفعاله االختياري.

ا إلی  ٢- اجلربية: هم الذين ال جيعلون للعبد أّي دور من اإلرادة والقوة يف أفعاله، وينسبو

هللا من طريق إجباره العباد يف األمور كلها.

٣-متكلمو أهل السنة: قسمهم املؤلف فيما بينهم إلی ثالثة أقسام أيًضا:
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خذون بظواهر النصوص، ويعتمدون عليها يف هذه املسألة، من دون  الظاهرية: هم الذين 

ا ال تتحقق إال  ن العبد فاعل أفعاله غري أ ميل إلی التأويل، مثل بعض احلنابلة الذين يقولون 

ذن هللا.

أفعاله أ.  يف  خمتار  ن «العبد  يقولون  الذين  األشعري،  احلسن  أيب  مجاعة  هم  األشاعرة: 

وجمبور يف اختياره»، وهذا ما يسمی اجلرب املتوسط. وهم يعنون به اجلرب الباطن، غري الظاهر.

ن للعبد قوة اختيارية خلقها ب.  املاتريدية: هم مجاعة أيب منصور املاتريدي، الذين يقولون 

هللا فيه من مجلة القوی الباطنية، فيخلق هللا سبحانه أفعال العباد حسب علی اختيار العبِد فعله، 

وهذا ما يسمی اجلزء االختياري.

ا  أتی  حيث  وعقالنية،  مقبولة  اجلزئية  اإلرادة  نظرية  وجد  النابلسي  ن  القول  ميكن 

مذهًبا أخريًا يف بيان مذاهب أهل السنة واجلماعة يف هذه املسألة، واهتم بشرحها أكثر من مذهيب 

الظاهرية واألشعرية، وحّدد عنوان رسالته معتمًدا عليها وجعل كشف حقيقة هذه الفكرة هدًفا له. 

قِبل النابلسي اإلرادة اجلزئية املخلوقة يف اإلنسان جزًءا من خلقته كيده ورجله يفعل به العبد أفعاله 

االختيارية من صاحلها أو فاسدها فيستحق به الثواب أو العقاب، ومن هنا يصري هذا اجلزء جماَل 

التكليف للعبد؛ حيث إذا صلح صار العبد مكلًفا إذا فسد سقط منه التكليف. والنابلسي بكونه 

ن العبد ال يكون حتت جرب خبلق هذا اجلزء فيه،  يری اإلرادة اجلزئية جزًءا يف خلقة اإلنسان إنه قال 

ن الفاعل هو كل من صدر منه فعل، فالعبد  كما ال يقال أنه جمبور يف خلق يده ورجله، وأفاد 

فاعل خمتار يفعل أفعاله اإلرادية جبزئه االختياري املخلوق فيه، فإنه يفعل وهو غري جمبور، ولو كان 

اخلالق لفعله علی احلقيقة هو هللا.

مث بدأ املؤلف يصرّح برأيه الشخصي قائًال «وأما الذي عند يف تقرير هذه املسألة وبيان 

هلذه  حّل  ال  نه  فقال  ذوقية،  شهودية  صوفية  نظرة  علی  معتمًدا  اإلشارة»،  وجه  علی  سرها 

ب الغيب امللكويت للقلب  املسألة علی أكملها إال بنظرة صوفية تعتمد علی «الكشف وانفتاح 

االنساين»، ألن هللا سبحانه ما أشهد عباده خلق السموات واألرض وال خلق أنفسهم، فمادام 

هللا سبحانه خلق اإلنسان علی صورته، كما ورد يف احلديث٢٦؛ فإن للحق ذاً وصفات وأفعاًال، 

وكذلك للعبد، وال يعرف اإلنسان حقيقة اختيار أفعاله إال بعد معرفة خلق هللا للسموات واألرض 

صحيح مسلم، الرب والصلة واألدب، ٢٦١٢.  ٢٦
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وخلق العبد، وهذه املعرفة هي السّر الذي يتمحور حوله كل شيء. ويؤكد املؤلف أنه ال حتصل هذه 

ب  ين، والثبات يف صحبة أر املعرفة إال «مبالزمة الشيوخ الصادقني أهل القلب النوراين والسر الر

العلم اإلهلي الذوقي الوجداين، والصدق يف خدمتهم بدوام اعتقادهم، مع التسليم ألحواهلم وأقواهلم، 

لظاهر أو الباطن يف وقت من األوقات، وال يف ساعة من الساعات، حتی  من غري اعرتاض عليهم 

تشمله العناية اإلهلية كما مشلتهم.»

ونفهم مما كتب يف آخر نسخ املقابلة، أعين «أ» و«ع» و«س» و«م»، أن هذه الرسالة 

آخر ما كتبها يف هذه املسألة، وما كتبه املؤلف يف هذه الرسالة عن اجلزء االختياري فهو آخر ما 

استقّر عنده يف هذه املسألة وهو يف ٥٠ من عمره، وقال يف ديوانه الذي كتبه يف زمن قريب من 

ليف الكوكب الساري يف حقيقة اجلزء االختياري٢٧ مبا قاله يف هذه الرسالة حيث أضاف للعبد 

اختيارًا حمًضا وأنه ليس مبجبور ألبتة كما يفهم مما اقتبسنا من ديوانه يف البداية، غري أ نالحظ أن 

ن العباد  أفكاره هذه قد تبدلت مبرور الزمان نسبًيا أو تركزت يف حماور خمتلفة وأنه صار يصرح 

ب  فتح  يف  اإلقليد  حتريك  يف كتابه  االختيار  رأی  حيث  وأحواهلم،  أفعاهلم  مجيع  يف  جمبورون 

ليف الكوكب الساري يف حقيقة اجلزء االختياري٢٨ عبارة  التوحيد الذي كتبه بعد ٣١ سنة من 

ا اإلنسان،٢٩ وأن اإلنسان يصري به خمتارًا صورًة، وقال: «العبد املخلوق هلل جمبور  عن صفة يتصف 

يف مجيع أفعاله وأحواله  كلها، خيلقها هللا تعالی له، وخيتارها له، ومع ذلك العبد يف صورة خمتار، 
ا خمتارًا.»٣٠ خيلق هللا تعالی له االختيار، فيكون ذلك االختيار صفة له يصري 

م سلكوا مسلك النظر العقلي واعتمدوا علی قواعد  رأی النابلسي أن أهل النظر أخطؤوا 

منطقية يف املسائل الكالميَّة منصرفني عن مسلك السلف الصاحل والصحابة والتابعني الذي هو 

م لو كانوا تبعوا تلك الطريقة «ألشرقت  مسلك معتمد علی «ما يعلِّمه هللا تعالی ورسوله»، وقال 

م، وجتّلی عليهم نور هللا تعالی الذي قامت به السموات واألرض، فأبصروا احلق  أنوار اإلميان يف قلو

ن  قواله هذه صار ينتقد املتكلمني  حلق، كشفوا اللبس، وزال عنهم الظن واحلدس»، إنَّ املؤلف 

حية كونه غري طريقة السلف الصاحلني، وأنه لو كان صحيًحا فإنَّه غري كاٍف  منهجهم خاطئ من 

Bakri Aladdin, ‘Abdalgani an-Nâbulusî: Oeuvre, Vie et Doctrine, 1/.  ٢٧
Bakri Aladdin, ‘Abdalgani an-Nâbulusî: Oeuvre, Vie et Doctrine, 1/.  ٢٨

ب التوحيد، عبد الغين النابلسي، نشر السيد يوسف أمحد، دار الكتب العلمية، لبنان  حتريك اإلقليد يف فتح   ٢٩
٢٠١٢، ص: ٢٧٤-٢٧٥.

ب التوحيد، عبد الغين النابلسي، ص: ٢٤٤-٢٤٥. حتريك اإلقليد يف فتح   ٣٠
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ا. وإنَّه رأی أنَّ الطريقة احلقة اليت توصل  بسبب اعتماده علی قواعد منطقيَّة ال تطمئّن القلوب 

حلق وكشف اللبس  إلی إشراق أنوار اإلميان يف القلوب وجتلي نور هللا علی اإلنسان وإبصار احلق 

وزوال الظن واحلدس هي الطريقة الصوفية املعتمدة علی الكشف والذوق.

ه مما  مع ذلك، هذا ال يعين أن النظام الفكري عند النابلسي يرفض العقل، بل ما ذكر

تقدم هو عبارة عن تقييم للقضية اليت درسها يف رسالته، ونعتقد أنه ال بد من أن نتنبه إىل واقع أن 

سلوبه النظري  النابلسي من الصوفية املنتسبني إلی مدرسة وحدة الوجود، وهي نظام صويف يتسم 

بن العريب واستقر عند الصدر القونوي،  املعروف، ولذلك مسي «التصوف النظري»، الذي بدأ 

وكان النابلسي الشخصية القابلة لتمثل تلك النظرية بشكل قوي، كما ظهر يف كتابه الوجود احلق 
واخلطاب الصدق.٣١

٤.٣.١. وصف نسخ الرسالة

تورك، واألربعة الباقية منها يف املكتبة  وجد هلذه الرسالة مخس نسخ؛ إحداها يف مكتبة آ

السليمانية. وقد حصلنا علی كل هذه النسخ ، إضافة إلی أن هلذه الرسالة نسخ أخری سنشري 

اية هذا القسم. إليها يف 

تورك٣٢ (ورمز له نسخة «أ») ١.٤.٣.١. نسخة مكتبة آ

تورك ضمن جمموع حتت رقم: ٧٨٣. هذه النسخة يف مكتبة أ

مسه يف آخر الرسالة قائًال: «وقال كاتبه الفقري إلی مواله القدير جنايت  وقد صرح الناسخ 

ا. وبعد دراسة  إبراهيم»، ومت نسخها بتاريخ ١٢٤٠ه. وعدد أوراقها: ٨، وهي نسخة نظيفة جدًّ

ن هذه النسخة هي األوثق بني النسخ األخری  النسخ اخرت هذه النسخة أصًال يف حتقيقنا، وذلك 

حيث –كما ذكر الناسخ يف آخر الرسالة- متت مقابلتها من نسخة املؤلف، غري أَّ إن وجد ما 

انظر: الوجود احلق واخلطاب الصدق، عبد الغين النابلسي، حتقيق بكري عالء الدين، املعهد العلمي الفرنسي   ٣١
للدراسات العربية، دمشق ١٩٩٥.

تورك نسختان أخر أحديهما حتت رقم ٨٩، واألخری: ٤١٨، ضمن جمموعني خمتلفني. يف مكتبة آ  ٣٢
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حية استقامة املعنی أثبتناه يف النص وأشر إلی هذه النسخة،  يف النسخ األخری أفضل وأليق من 

أي نسخة «أ»، َفرًقا.

وكتب الناسخ يف آخر الرسالة: «قال مؤلفها قدس هللا سره ونفعنا به وبعلومه: وهذا آخر 

ء أوائل ربيع الثاين سنة مئة  ار الثال ريخ  ما فتح به الباري يف حترير مسألة اجلزء االختياري يف 

وألف.» وكتب أيًضا: «وقال كاتبه الفقري إلی مواله القدير جنايت إبراهيم ثبته هللا تعالی علی الطريق 

القومي: استنسخت هذه الرسالة الشريفة من نسخة حضرة املؤلف رضي هللا عنه وأرضاه عنا، وأ 

مقيم يف حجرة الكائنة يف جامع حضرة الشيخ األكرب والكربيت األمحر حمي الدين العريب قدس سره 

ار األربعاء يف اليوم الثامن عشر شهر شعبان املعظم سنة أربعني ومئتني وألف.» ريخ  األطهر يف 

٢.٤.٣.١. نسخة أسعد أفندي (ورمز له نسخة «ع»)

هذه النسخة يف املكتبة السليمانية ضمن جمموع بقسم أسعد أفندي حتت الرقم: ١٧٦٢.

ا نسخة -كما ذكر  ريخ النسخ. هذه النسخة هلا ميزة أيًضا  ال يوجد اسم الناسخ وال 

الناسخ يف آخر الرسالة- متت مقابلتها من نسخة األصل. وعدد أوراق النسخة: ٨. ويف هوامش 

وأمد  به  هللا  نفعنا  املؤلف  الرسالة: «قال  آخر  يف  الناسخ  وكتب  التصحيحات.  بعض  النسخة 

ء أوائل  ار الثال ريخ  مبدده: وهذا آخر ما فتح به الباري يف حترير مسألة اجلزء االختياري يف 

ربيع الثاين سنة مائة وألف.»

٣.٤.٣.١. نسخة أسعد أفندي (ورمز له نسخة «س»)

هذه النسخة يف املكتبة السليمانية ضمن جمموع رسائل لعبد الغين النابلسي بقسم أسعد 

أفندي حتت رقم: ١٦٨٩.

مسه يف آخر الرسالة قائًال: «وذلك علی يد الفقري احلقري وأرجو رمحة ربه  يصرّح الناسخ 

بن النجار األقريطيشي السودوي»، غري أنه ال يذكر  العليم اخلبري درويش علي ابن حممد املعروف 

ريخ نسخه هلذه الرسالة.

وعدد أوراق النسخة: ٨. ونصادف يف هوامش الرسالة بعض التصحيحات.
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ويف آخر الرسالة كتب الناسخ: «قال املصنف نفعنا هللا به وأمد مبدده وهذا آخر ما فتح 

ء أوائل ربيع الثاين سنة مائة وألف.  ار الثال ريخ  يل الباري يف حترير مسئلة اجلزء االختياري يف 

وقد وافق الفراغ من كتابتها يوم اإلثنني خامس شهر رمضان املبارك سنة ثلث وسبعني ومائة بعد 

يد  علی  وذلك  التحية  وأكمل  السالم  وأمت  الصالة  أفضل  صاحبها  علی  النبوية  اهلجرة  من  ألف 

بن النجار األقريطيشي  الفقري احلقري وأرجو رمحة ربه العليم اخلبري درويش علي ابن حممد املعروف 

السودوي غفر هللا له ولوالديه ولكافة املسلمني آمني.»

احلسن  وأيب  اإلمامني  بني  فيها  اخلالف  وقع  اليت  «املسائل٣٣  الرسالة:  آخر  يف  وجند 

األشعري وهي سبع، وهي االستثناء يف اإلميان، والسعيد ال يشقی والشقي اليسعد عند األشعري 

خالًفا أليب حنيفة، والكسب الذي ثبته األشعري خالف فيه أبو حنيفة، واألشعري يقول أنه معرفة 

لعقل، واألشعري يقول أوصاف األفعال كالرازقية حادثة، وأبو حنيفة  لشرع وأبو حنيفة  هللا واجبة 

متناع الصغائر عن األنبياء وخالفه األشعري يف ذلك، وليس علی  جيعلها قدمية، وأبو حنيفة يقول 

الكافر نعمة قال بذلك األشعري وخالفه أبو حنيفة رمحه هللا تعالی.»

وجند أيًضا حتت عنوان: «يف قدرة العبد»: «مسعت عن أستاذي الفاضل الدرنِدّي يقول: 

يف القدرة مبعنی صفة العبد أربعة مذاهب هي موجودة، خبلق هللا تعالی يف العبد عند املاتريدي 

العباد  وأفعال  أصًال،  قدرة  للعبد  ليس  وقالوا:  اجلربّية،  عند  موجودة  وغري  واملعتزيل،  واألشعري 

ثري أصًال، وقال املاتريدي واملعتزيل أي  اضطرارية، وقال األشعري: القدرة مع الفعل، وليس هلا 

ثري القدرة يف وجود الفعل، وقال املاتريدي:  ثري، لكن قال املعتزيل:  القدرية: القدرة قبل الفعل وهلا 

ثري القدرة يف اختيار اجلزئّي وهو تعلق االرادة.»

وبعد النص: «أ الفقري إلی ربه القدير أمحد الرومي أخو املختومي.»

٤.٤.٣.١. نسخة حاجي حممود أفندي (ورمز له نسخة «م»)

حتت  أفندي  حممود  حاجي  بقسم  مستقل  السليمانية ككتاب  املكتبة  يف  النسخة  هذه 

رقم: ٢٨٦٠.

يف األصل: املسألة.  ٣٣
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قيد الناسخ أنه قد نسخها سنة ١٣١٤ للهجرة. ومل يصرح امسه. وعدد أوراق النسخة: 

١٩. وهي نسخة متقنة وخطها مجيل. وكتب الناسخ يف آخر الرسالة: «قال املؤلف نفعنا هللا به 

ء  ار الثال ريخ  وأمد مبدده وهذا آخر ما فتح به الباري يف حترير مسئلة اجلزء االختياري يف 

أوائل ربيع الثاين سنة مائة وألف، أسكنه هللا فراديس جنانه آمني.»

ه نسخة «د») ٥.٤.٣.١. نسخة حاجي حممود أفندي (ورمز

هذه النسخة يف املكتبة السليمانية ككتاب مستقل بقسم حاجي حممود أفندي حتت رقم: 

.١٤٠١

ريخ نسخه للرسالة. وعدد أوراق النسخة: ٣٤. واقتصر يف  مسه وال  مل يصرّح الناسخ 

التحقيق علی املقابلة بني النسخ األربع األولی.

 Wilhelm كما ذكره ،Gotha وللرسالة نسخ أخری يف العامل؛ منها ما توجد يف آملانيا مبكتبة

 Die Arabischen Handschrien der Herzoglichen Bibliothek:يف كتابه  Pretsch

ملكتبة الظاهرية حتت  .zu Gotha, 5 vol., Gotha 1878-92، ومنها نسخة توجد يف دمشق 

حتت   Princeton نسخة  ومنها  ١٣٢٠ه،  عام  نسخها  مت  ورقة   ١٢ من  تتكون   ،٩٣٠٤ رقم 

 Catalogue of Arabic Mss. (Yahuda :يف كتابه Rudolf Mach رقم ٢٥١٩، أشار إليها

 ،Section) in the Garrett Collection Princeton University Library, Princeton, 1975.

وهي نسخة تتكون من ١٣ ورقة، ومت نسخها من األصل عام ١٢١٥ه، وحسبما نفهم مما أشري إليه 
٣٤.Princeton ا تعتمد علی نسخة يف نسخة دمشق فإ

٤.١. عملنا يف التحقيق

.«İSAM» اتبعنا أثناء حتقيقنا قواعد التحقيق ملركز البحوث اإلسالمية-

تورك «أ»، ونسخة أسعد أفندي  -وقابلنا أربع نسخ من بني اخلمس. وهي نسخة مكتبة أ

Bakri Aladdin, ‘Abdalgani an-Nâbulusî: Oeuvre, Vie et Doctrine, 1/1.  ٣٤
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«ع»، ونسخة أسعد أفندي «س»، ونسخة حاجي حممود أفندي «م». اعتمد علی نسخة «أ» 

، إالَّ أَّ إن وجد ما هو أصح يف أي  ا نسخة متت مقابلتها من نسخة املؤلف كما ذكر أكثر؛ أل

نسخة غريها أثبتنا الصواب يف النص وأشر إلی ما هو فيها يف اهلامش.

األحاديث  ا املؤلف يف املنت بني قوسني، وخرّجنا  ت اليت استشهد  -وضعنا عزو اآل

الشريفة من مصادرها، فاختذ الكتب الستة مصدرًا أساسًيا، فإن وجد يف البخاري أو مسلم أو 

كليهما قطعنا النظر عن الكتب األخری، وإن مل جند يف الكتب الستة خرّجناها من مصادر أخری.

-وضعنا العناوين التعريفية للمسائل بني األقواس املعقوفة تيسريًا للقارئ.
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تورك برقم ٧٨٣ صورة الورقة األولی واألخرية لنسخة مكتبة آ
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صورة الورقة األولی واألخرية لنسخة أسعد أفندي برقم ١٧٦٢
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صورة الورقة األولی واألخرية لنسخة أسعد أفندي برقم ١٦٨٩
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صورة الورقة األولی واألخرية لنسخة حاجي حممود أفندي برقم ٢٨٦٠
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حتقيق الكوكب الساري يف حقيقة اجلزء االختياري   .٢
لعبد الغين بن إمساعيل النابلسي

بسم هللا الرمحن الرحيم  وبه نستعني

احلمد هلل الذي خلق اإلنسان علی أكمل ما يكون يف عامل اإلمكان. ومّيزه عّما يف السماء 

من املََلك وما يف األرض من احليوان مبا أودعه٣٥ يف خلقته من اجلزء االختياري الذي هو قابلية 

صدور العدل منه٣٦والعدوان، بسبب قوٍّة ومهيٍة حاملٍة له علی ادعاء األفعال يف سره واإلعالن. 

فمن أشرقت عليه أنوار الروحانية كان من أهل السعادة، وكانت أفعاله االختيارية مرضية. ومن 

لتخلُّقه  االختيارية  أفعاله  وقُبحت  الشقاوة،  أهل  من  اجلسمانية كان  ظلمات  ت  غيا يف  دخل 

ألخالق الشيطانية، وخروجه عن الكماالت اإلنسانية. قال هللا تعالی: ﴿ونفس وما سويها فأهلمها 

فجورها وتقويها قد أفلح من زكيها وقد خاب من دسيها﴾.٣٧ والصالة والسالم علی سيد حممد 

الفرد الكامل يف الظهور والبطون، واحلقيقة اجلامعة ألسرار التجلي من األمر اإلهلي يف قوله: ﴿كن 

فيكون﴾،٣٨ املنزل عليه يف حمكم٣٩ الكتاب املكنون ﴿وهللا خلقكم وما تعلمون﴾٤٠ وعلی آله 

بعيه وأنصاره وأحزابه ما انكشفت٤١ احلجب اَخللقية عن وجوه الشؤون، وتفّصلت  وأصحابه و

حلركة والسكون. جممالت األعيان الكونية 

بن النابلسي الشامي  أمَّا بعد، فيقول العبد الفقري إلی مواله القدير عبد الغين الشهري 

الدمشقي ٤٢أخذ هللا تعالی بيده، وأمده مبدده: ٤٣هذه رسالة يف بيان مذاهب املتكلمني يف أفعال 

س: أودع.  ٣٥

ع - منه.  ٣٦

سورة الشمس، ٧/٩١-١٠.  ٣٧

سورة يس، ٨٢/٣٦.  ٣٨

ع م - حمكم.  ٣٩

سورة الصافات، ٩٦/٣٧.  ٤٠

م: انكشف.   ٤١
ع م: فيقول شيخنا العامل العالمة العامل الكامل الفهامة فريد أهل العصر يف العوارف ووحيد الدهر يف املعارف   ٤٢
صاحب املقام القدسي والقرب األنسي سيدي وأستاذي الشيخ عبد الغين النابلسي.   س: فيقول شيخنا العامل العالمة 

العامل الكامل الفهامة صاحب املقام القدسي والقرب األنسي سيدي وأستاذي الشيخ عبد الغين بن النابلسي.

س ع م + وأعاد علينا من بركاته وبركات علومه وأذاقنا من رحيق مخره ومشروبه.  ٤٣
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العباد الصادرة منهم علی وجه االختيار يف٤٤ سبيلي الغيِّ والرشاد، مث حتقيق مذهب احملقِّقني يف 

ذلك علی حسب ما طلبه مين بعض األفاضل من اإلخوان القاصدين معرفة ما هنالك، ٤٥وّمسيتها 

الكوكب الساري يف حقيقة اجلزء االختياري،  ومن هللا تعالی [٥١ظ] أستمد اإلعانة علی هذه 

نة، وهو حسيب ونعم الوكيل، وعلی هللا قصد السبيل. اإل

مقدمة٤٦

التفاق، وال  اعلم أن أفعال العباد الصادرة منهم علی سبيل اجلرب واالضطرار خملوقة هلل 

لنظر إلی حقوق هللا تعالی، فالتكليف مبقتضی غضب هللا تعالی ورضوانه٤٧  مدخل للعباد فيها 

ساقط عنهم يف ذلك، وأما حبسب حقوق العباد فلهم مدخل فيها، وإن كانت صادرة منهم بطريق 

اجلرب واالضطرار، كالقاتل خطأ٤٨ فإن الدية جتب علی عاقلته،٤٩ وكذلك من أتلف ماًال لغريه أو 

أتلفت دابَّته فإنه يضمن شرًعا.

وأما األفعال الصادرة من العباد بطريق االختيار منهم واإلرادة وقصد القلب فهي اليت وقع 

الكالم فيها بني العلماء، واختلفت فيها املذاهب وكثرت األقوال، واحلق فيها واحد٥٠ سنقرره إن 

شاء هللا تعالی، ولكن أدی كلَّ فريق ما ذهبوا إليه من مذهبهم يف ذلك سلوُكهم٥١ مسلك النظر 

س - وجه االختيار يف، صح ه.  ٤٤

س: العارفني مبا هنالك.  ٤٥

ع م: أقول.  ٤٦

م: ورضوان هللا.  ٤٧

ع: خطاء.  ٤٨

س: قاتله. قال النسفي: «العقل: الدية، وعقلت القتيل، أي أعطيت ديته، وعقلت عن القاتل، أي لزمته دية   ٤٩
فأديتها عنه (...) والعاقلة الذين يؤدون الدية مجع عاقل، وصار دم فالن معقلة بضم القاف، أي دية، واملعاقل 
مجعها (...) وعن عمر رضي هللا عنه أنه فرض العقل علی أهل الديوان، أي جعل الدية علی الذين كتبت أساميهم 
ت.» انظر: طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية، أبو حفص جنم الدين النسفي، دار  يف الديوان، وهم أهل الرا

الطباعة العامرة، ١٣١١ه، ص: ١٦٨-١٦٩.

س ع م + كما.  ٥٠

م: من سلوكهم.  ٥١
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م سلكوا٥٢  العقلي واالستحسان مبقتضی الرأي فيما ينبغي أن يكون عليه األمر يف نفسه، وإال لو أ

يف هذه املسألة وغريها من مسائل علم الكالم مسلك السلف الصاحل من الصحابة والتابعني هلم 

حسان عليهم الرمحة والرضوان يف اإلميان مبا يعلمه هللا تعالی ورسوله صلی هللا عليه وسلم من 

احلق يف ذلك، وتركوا جانب البحث واجلدال فيه واالعتماد علی األنظار العقلية والقواعد املنطقية 

م وجتّلی عليهم نور هللا تعالی الذي قامت به السموات واألرض،  ألشرقت أنوار اإلميان يف قلو

حلق، وكشفوا اللبس، وزال عنهم الظن واحلدس٥٣، كما قال هللا تعالی: ﴿ومن يؤمن  فأبصروا احلق 

هلل يهد قلبه﴾،٥٤ وقال رسول هللا صلی هللا عليه وسلم: «احذروا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور هللا 
ن رضي هللا عنه.٥٥ وينطق بتوفيق هللا» رواه ابن جرير عن ثو

املقصد٥٦: [يف املذاهب يف أفعال العباد االختيارية]

 اعلم أن املذاهب يف أفعال العباد االختيارية كما ذكر ثالثة مذاهب:٥٧ مذهبان مها يف 

طريف نقيض، كلُّ واحد منهما يناقض اآلخر، ومها: مذهب القدرية ومذهب اجلربية، ومذهب هو 

بينهما معتدل وسط٥٨ بني اإلفراط والتفريط، وهو مذهب أهل السنة واجلماعة، قال هللا تعالی:

﴿وكذلك جعلناكم أمة وسًطا﴾٥٩ [٥٢و]، وقال تعالی: ﴿وإن لكم يف األنعام لعربة نسقيكم مما 

م  يف بطونه من بني فرث ودم لبًنا خالًصا سائًغا للشاربني﴾.٦٠ فمن العربة يف األنعام جلميع األ

خروج اللنب الطاهر من بني الفرث والدم النجسني، كما خيرج مذهب أهل السنة من بني مذهب 

القدرية ومذهب اجلربية الباطلْني.

أ س: فلو سلكوا.  ٥٢

م: واحلدث.  ٥٣

سورة التغابن، ١١/٦٤.  ٥٤

أخرجه الرتمذي من حديث أيب سعيد اخلدري بلفظ: «اتقوا». سنن الرتمذي، تفسري القرآن ١٦.  ٥٥

ع م: فصل.  ٥٦

م - مذاهب.  ٥٧

م: ووسط.  ٥٨

سورة البقرة، ١٤٣/٢.  ٥٩

سورة النحل، ٦٦/١٦.  ٦٠
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فصل: [يف مذهب القدرية]

أما مذهب القدرية وهم الذين ينفون قضاء هللا تعالی وقدره يف مجيع األمور اليت تصدر من 

العباد بطريق االختيار منهم واإلرادة يقولون: إن األمر أُنف، أْي مبتدأ مل يطرقه أحد، كما يقال: 

الصادرة  أفعاله  خيلق  العبد  ويقولون: إن  به٦١أحد،٦٢  يشرب  مل  أُُنف، أي:  وكأس  روضة أُنف، 

لقصد واالختيار يف اخلري والشر والنفع والضر بسبب قوة أودعها هللا تعالی يف العبد، خيلق  منه 

ا٦٣ ما يشاء، فيستحق الثواب من هللا تعالی والعقاب مبقتضی أفعاله يف الطاعات واملخالفات. 

يه هلم عن املخالفات،  لطاعات و وأجلأهم إلی هذا القول ما عرفوا من تكليف هللا تعالی٦٤ هلم 

علی حسب ما ورد يف كتاب هللا تعالی وسنة رسوله صلی هللا عليه وسلم، وأمجعت عليه األمة 

من األحكام الشرعية املقتضية للطلب منهم والكف، فاضطروا٦٥ بسبب ورود اخلطاب منه تعالی 

ن العباد خيلقون أفعاهلم، وإال كان خطاب هللا تعالی هلم سفها وعبثا  للعباد يف ذلك إلی القول 

ال فائدة فيه وال حكمة له،٦٦ وهو حمال، فقد أضّلهم كتاب٦٧ هللا تعالی مبقتضی ما فهموه منه 

تصديًقا لقوله تعالی: ﴿يضل به كثريًا ويهدي به كثريًا﴾٦٨ اآلية، وهم جموس هذه األمة حبكم قوله 

قدار هللا تعالی، إن مرضوا فال تعودوهم،  صلی هللا عليه وسلم: «إن جموس هذه األمة املكذبون 

وإن ماتوا فال تشهدوهم، وإن لقيتموهم فال تسلموا عليهم.» رواه ابن ماجه يف سننه عن جابر بن 
عبد هللا رضي هللا عنهما. ٦٩

س: مل يشربه.  ٦١

م ال يقبلون علم هللا األزيل، ويقولون أن هللا ال يعلم األشياء قبل وقوعها، كما قال يف احلديقة  يبني النابلسي أ  ٦٢
الندية شرح الطريقة احملمدية: «فقالوا ال قدر، وإمنا األمر أنف حتی أن هللا تعالی ال يعلم األشياء قبل وجودها، 
وإمنا يعلمها بعد أن تقع.» انظر: احلديقة الندية شرح الطريقة احملمدية والسرية األمحدية، عبد الغين النابلسي، دار 

الكتب العلمية، بريوت ٢٠١١، ٢٨٨/١.

ا، صح ه. ع -   ٦٣

أ س + للعباد وأمره تعالی.  ٦٤

ع: ما اضطروا.  ٦٥

أ – وال حكمة له.  ٦٦

أ – كتاب.  ٦٧

سورة البقرة، ٢٦/٢.  ٦٨

سنن ابن ماجه، السنة ١٠.   ٦٩
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فصل: [يف مذهب اجلربية]

دقة هذه  ت٧٠ اإلهلية ز وأمَّا مذهب اجلربية املعطلِّني للتكاليف الشرعية املسفِّهني للخطا

األمة٧١ اإلسالمية فهو أن العباد جمبورون يف مجيع أفعاهلم الصادرة منهم اختيارًا واضطرارًا، وأن هللا 

تعالی إذا أراد اخلري خلقه للعبد وجربه يف فعله، وإذا أراد الشر للعبد خلقه له وجربه يف فعله، وال 

مدخل للعبد يف صدور األفعال منه؛ وإن كان عندهم يصّح نسبة األفعال إلی العبد،٧٢ فإن ذلك 

ا، كالذكورة واألنوثة٧٣ يف العبد، فإن هللا تعالی خلقها فيه وجربه  علی [٥٢ظ] جهة االتصاف 

ا، فكذلك عندهم مجيع أفعال  ا، وال مدخل له يف صدورها منه، وكونه متصًفا  يف االتصاف٧٤ 

ا صادرة٧٥  العباد من خري وشر ونفع وضر تصدر من العباد وهم جمبورون فيها ومضطرون يف كو

منهم، وأجلأهم إلی القول بذلك ما عرفوا من الكتاب والسنة وإمجاع األمة من أن هللا تعالی خالق٧٦ 

دة تشنيعهم ورّدهم علی الفرقة األولی القدرية  ثري لكل ماسواه يف أثٍر ما، وز كل شيء، وأنه ال 

ن العباد خيلقون أفعال أنفسهم، ففرّوا من ذلك وتباعدوا عنه فوقعوا فيما هو أشد منه،  القائلني 

جلرب احملض املقتضي لبطالن اخلطاب اإلهلي، وتسفيه التكليف الشرعي، وكون بعثة  وهو القول 

الرسل وإنزال الكتب عبًثا، واإلنذار والتبشري لعًبا، إذ ال مدخل للعباد فيما يصدر منهم من األفعال 

طًال حينئذ بشأن املكلفني وختصيصهم  علی مقتضی مذهب اجلربية، فاحتفال احلق تعالی يكون 

خلطاب واألمر والنهي دون كل ما عداهم وقبوهلم، بسبب ما خلقهم عليه من االستعداد حلمل 

ئها عن قبول ذلك حبكم اآلية: ﴿إّ عرضنا  األمانة بعد عرضها علی السموات واألرض واجلبال وإ

األمانة علی السموات واألرض واجلبال﴾٧٧ إلی آخره، واقتضاء مذهبهم رّد النصوص الصرحية يف 

نسبة األفعال إلی العبد٧٨، وكقوله تعالی: ﴿هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت﴾،٧٩ وقوله تعالی: 

م: للخطاب.  ٧٠

س: امللة.  ٧١

س ع م: للعبد.  ٧٢

أ س: كالذكورّية واألنوثّية.  ٧٣

التصاف. أ:   ٧٤

ع م - صادرة.  ٧٥

أ: خلق.  ٧٦

ئها عن قبول ذلك حكم اآلية إ عرضنا األمانة علی السموات واالرض واجلبال. سورة األحزاب، ٧٢/٣٣.  م - وإ  ٧٧

ع - األفعال إلی، صح ه.  ٧٨

سورة البقرة، ٢٨٦/٢؛ م - وكقوله تعالی هلا ماكسبت وعليها ما اكتسبت.  ٧٩
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جلرب  ﴿واعملوا ما شئتم إنه مبا تعملون بصري﴾٨٠ فأثبت تعالی للعباد مشيئة يف أعماهلم، فالقائلون 

احملض ينفون تلك املشيئة، فالنصوص كثرية يف الرد عليهم، وعلی الفرقة األولی القدرية أيًضا، ولوال أّن 

هؤالء الفرقتني القدرية واجلربية متأّولون يف كل ما يرد عليهم من النصوص القطعية حلكم أهل السنة 

واجلماعة بكفرهم، وخروجهم عن٨١ مّلة اإلسالم رأًسا، ومل حيكموا بتفسيقهم وتبديعهم وخمالفتهم 

ملقتضی السنة النبوية والطريقة احملمدية.

فاجلربية٨٢ أضلهم التوحيد اإلهلي، والقدرية٨٣ أضلتهم التكاليف الشرعية، فحَمل اجلربية 

لتوحيد علی وجه املبالغة أن حكموا بنفي احلكمة يف أفعال احلكيم جّل وعال، كما محل  القول 

ت اإلهلية علی وجه املبالغة أن حكموا بتعطيل  لتكاليف الشرعية [٥٣و] واخلطا القدرية القول 

القدرة٨٤ ونفي عموم اخللقة يف ملك هللا تعالی وملكوته. فمالت القدرية إلی جانب النفوس، وهو 

لقدم الواحدة فوقعت يف النار. ومالت اجلربية إلی  لعني الواحدة ومشت  اجلانب اليمني، ونظرت 

لقدم الواحدة فوقعت يف  لعني الواحدة ومشت  جانب القلوب، وهو اجلانب اليسار، ونظرت 

لعينني  النار. ومل متل أهل السنة واجلماعة إلی جانب من اجلانبني، واعتدلت يف السري، ونظرت 

لقول الثابت، كما قال هللا تعالی:﴿يثبت هللا  لطرفني، فثّبتهم هللا تعالی  لقدمني وآمنت  ومشت 
لقول الثابت يف احليٰوة الدنيا ويف اآلخرة ويضل هللا الظاملني ويفعل هللا ما يشاء﴾.٨٥ الذين ٰامنوا 

ولكن اختلف أهل النظر منهم لسلوكهم مسلك االجتهاد يف االعتقاد ودخوهلم يف مضائق 

م مقام  منوا من اجلدال واالختالف، وفا م بظلم فلم  العقول يف قبول النقول، وقد ألبسوا إميا

٨٦ االعتقاد أن ال يدخله االجتهاد وأن يكون تصديًقا حمًضا  االجتماع واالئتالف، وكان من حقِّ

وإسالًما خالًصا واستسالًما لألمر علی ما هو عليه، علی حسب ما يعلمه هللا تعالی ورسوله صلی 

بعي  هللا عليه وسلم من احلقِّ والصواب، كما هو مذهب السلف الصاحلني من الصحابة والتابعني و

سورة فصلت، ٤٤/٤١؛ ع - األفعال إلی، صح ه.  ٨٠

أ س: من.  ٨١

أ + قد.  ٨٢

أ + قد.  ٨٣

م: القدرية.  ٨٤

سورة إبراهيم، ٢٧/١٤.  ٨٥

ع: من حقه.  ٨٦
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الكشف  أئمة  العارفني  من  احملققني  مذهب  اآلن  وهو  أمجعني،  عليهم  تعالی  هللا  رضوان  التابعني 

والتحقيق والسلوك والتوفيق.

ومن حّق االجتهاد أن ال يكون إال٨٧َّ يف األحكام التكليفية والشرائع العملية، كما قال 

«صلی هللا عليه وسلم ملا أراد أن يبعث معاًذا إلی اليمن، قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ 

قال: أقضي بكتاب هللا تعالی، قال: فإن مل جتد يف كتاب هللا؟ قال: فبسنة٨٨ رسول هللا صلی هللا 

عليه وسلم، قال: فإن مل جتد يف سنة رسول هللا وال يف كتاب هللا؟ قال: أجتهد رأيي٨٩ وال آلو، 

فضرب رسول هللا صلی هللا عليه وسلم صدره، وقال: احلمد هلل الذي وفق رسول رسول هللا ملا 

س من  يرضی رسول هللا.»٩٠ رواه أبو داود عن احلارث بن عمرو بن أخي املغرية بن شعبة عن أ

أهل محص من أصحاب معاذ بن جبل رضي هللا عنه.

وأخرج أبو داود عن عمرو بن العاص رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلی هللا عليه 

وسلم: «إذا حكم احلاكم فاجَتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ [٥٣ظ] فله 

أجر»،٩١ فإن النصوص الواردة يف شأن االجتهاد تقتضي٩٢ أن يكون مأذًو فيه يف األعمال 

الظاهرة فقط من عبادات ومعامالت، ال يف حّق٩٣ األمور االعتقادية، ألن الظّن يف االعتقاد غري 

مقبول إمجاًعا بدليل قوله تعالی: ﴿وما يتبع أكثرهم إالَّ ظنًّا إنَّ الظنَّ ال يغين من احلق شيًئا﴾٩٤ 

وإمنا املطلوب يف األمور االعتقادية اليقني والقطع من غري شّك وال ترّدد، كما قال تعالی: ﴿أوٰلئك 
هم املؤمنون حًقا﴾.٩٥

ع م – إالَّ.  ٨٧

أ: فسنة.  ٨٨

ع م: ورأيي.  ٨٩

سنن أيب داود، األقضية ١١.  ٩٠

سنن أيب داود، األقضية ٢.  ٩١

ع: ويقتضي.  ٩٢

أ: احلق.  ٩٣

سورة يونس، ٣٦/١٠.  ٩٤

سورة األنفال، ٤،٧٤/٨.  ٩٥
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واختلف العلماء يف صّحة إميان من يقول: أ مؤمن إن شاء هللا تعالی، واالجتهاد إمنا 

حياة  يف  هدی  علی  وكانوا  الظاهرة،  األعمال  يف  اجملتهدون  اختلف  وهلذا  اليقني،  ال  الظّن  ينتج 

رسول هللا صلی هللا عليه وسلم وبعده، ومل ُينقل إلينا تفسيق بعضهم بعًضا وال تبديعهم والرّدهم 

علی بعضهم بعًضا يف شيء من٩٦ األعمال الظاهرة، وإمنا التبديع والتضليل كان بينهم من جهة 

األمور االعتقادية، وما ذلك إال لعدم جواز اإلجتهاد يف االعتقاد ووجوب التسليم واالستسالم هلل 

ورسوله يف كل ما ورد عنهما من األخبار، وما أشكل من األمور اليت ال ضرورة يف طلب املعنی املراد 

منها حيث كان املطلوب منها مقدورًا عليه، وهو اإلميان والتصديق والتسليم واالستسالم خبالف 

ا فال بّد من معرفة ذلك املعنی لضرورة  النصوص اليت مقتضاها طلب معنی زائد علی اإلميان 

ًيا. القيام به أمرًا و

ت غري  ت املكلف، واالجتهاد يف االعتقاد فاالجتهاد يف العمليات ضروري من ضرور

لغيب، لبقاء  ت، وهو التصديق  حلكم املقصود من االعتقاد لقيام٩٧  ضروري، بل هو خملٌّ 

احملنة يف تكليف العبد. ومل يرد يف الشريعة نصٌّ يقتضي طلب االجتهاد يف األمور االعتقادية ما عدا 

ظواهر يفهم منها ذلك علی بعد، كقوله تعالی: ﴿قل انظروا ماذا يف السٰموات واألرض﴾،٩٨ وقوله 

تعالی: ﴿ويتفكرون يف خلق السٰموات واألرض﴾،٩٩ وذكره١٠٠ تعالی الدليل بقوله سبحانه: ﴿لو 

﴾،١٠١ وإمنا ذلك وحنوه وقع يف خماطبة الكافرين اجلاحدين لتوحيد هللا  كان فيهما ٰاهلة إالَّ هللا لفسد

تعالی ولنبوة حممد صلی هللا عليه وسلم علی طريقة الرد عليهم، ال أن١٠٢ ذلك تعليم للمؤمنني أن 

م. والذي نقطع به اآلن أن مجيع أهل النظر ومن تكّلم يف مسائل١٠٣ االعتقاد  يكونوا عليه يف إميا

[٥٤و] من املتقدمني واملتأخرين إمنا مرادهم الرّد واالحتجاج علی املخالفني من املبتدعة وفرق١٠٤ 

س ع م + أمر.  ٩٦

م: القيام.  ٩٧

سورة يونس، ١٠١/١٠.  ٩٨

سورة آل عمران، ١٩١/٢.  ٩٩

أ: وذكر.  ١٠٠

سورة األنبياء، ٢٢/٢١.  ١٠١

س: ألن.  ١٠٢

م: مبسائل.  ١٠٣

س ع م: وفرقة.  ١٠٤
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أهل الضالل والزيغ علی فرض وجود ذلك، ال أن١٠٥ مرادهم جْعل ذلك مذهًبا اجتهادً ألهل 

السنة واجلماعة يف مقابلة املذاهب االجتهادية اليت ألهل البدع من املعتزلة وغريهم.

وقد رّد١٠٦ علی أهل النظر كثري من العلماء منهم اإلمام القرطيب يف شرح صحيح مسلم، 

األمور -يعين الواقعة  ذه  صّدق  من  أن  اخللف  من  الفتوی  وأئمة  السلف  قال: «مذهب  فإنه 

يف حديث جربيل عليه السالم ملّا جاء إلی النيب صلی هللا عليه وسلم يف صورة رجل يسأله عن 

اإلسالم واإلميان واإلحسان وأجابه النيب صلی هللا عليه وسلم مبا أجابه به- تصديًقا جزًما الريب 

فيه وال تردد وال توقف، كان مؤمًنا حقيقة، وسواء كان ذلك عن براهني قاطعة أو عن اعتقادات 

ذا١٠٨ صرّحت فتاوی أئمة اهلدی املستقيمة،  جازمة. علی هذا انقرضت األعصار الكرمية١٠٧، و

اإلحاطة  بعد  إال  الشرعي  اإلميان  يصّح  ال  إنه  فقالوا:  املبتدعة،  املعتزلة  مذاهب  حدثت  حتی 

إميانه كذلك  حيصل١٠٩  مل  ومن  ومطالبها،  بنتائجها  العلم  وحصول  والسمعية،  العقلية  لرباهني 

فليس مبؤمن، وال ُجيزِئ إميانه بغري ذلك، وتبعهم علی ذلك مجاعة من متكلمي أصحابنا كالقاضي 

أيب بكر، وأيب إسحاق اإلسفراييين، وأيب املعايل يف أوَّل قوليه، واألول هو الصحيح، إذ املطلوب 

هلل  هلل ورسوله﴾،١١١ ﴿ومن مل يؤمن  من املكلفني١١٠ ما يقال عليه إميان، لقوله تعالی: ﴿ٰامنوا 

ورسوله﴾.١١٢ واإلميان هو التصديق لغًة وشرًعا، فمن صّدق بذلك كّله ومل جيّوز نقيض شيء من 

ذلك فقد عمل مبقتضی ما أمره هللا تعالی به علی حنو١١٣ ما أمره١١٤ هللا،١١٥ ومن كان كذلك 

أ س: ألن.  ١٠٥

م: ورد.  ١٠٦

ع: القدمية.  ١٠٧

أ ع: وبه.  ١٠٨

س: ومن مل جيعل، صح ه.  ١٠٩

ع: املكلف.  ١١٠

سورة النساء، ١٣٦/٤.  ١١١

سورة الفتح، ٤٨/١٣. مل يذكر املؤلف اآلية بشكل كامل إليفاء القسم املذكور غرضه أو تنبيًها ملا يستشهده،   ١١٢
كملها: ﴿ومن مل يؤمن  إلميان. واآلية  ذا تكون أمرًا  ديًدا ملن مل يؤمن و ا هو أن تفيد  ووجه االستشهاد 

هلل ورسوله فإَّ أعتد للكافرين سعريًا﴾ (سورة الفتح، ١٣/٤٨).

ع م – حنو.  ١١٣

م: ما أثر.  ١١٤

النسخ + به. والتصحيح من شرح مسلم للقرطيب.  ١١٥
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فقد قضی عهدة١١٦ اخلطاب؛ إذ قد عمل مبقتضی السنة والكتاب. وألن رسول هللا صلی هللا 

ه، ومل يفرّقوا  عليه وسلم وأصحابه بعده حكموا١١٧ بصحة١١٨ إميان كل من آمن وصّدق مبا ذكر

مروا أْجالف العرب برتديد النظر، وال سألوهم  م مل  بني من آمن عن برهان أو عن غريه، وأل

م حتی ينظروا، وحتاشوا عن إطالق الكفر علی أحد منهم  عن أدّلة تصديقهم، وال أرجؤوا إميا

بل ّمسوهم املؤمنني واملسلمني، وأجروا١١٩ عليهم أحكام١٢٠ اإلميان واإلسالم. وألن الرباهني اليت 

حّررها املتكلمون ورّتبها اجلدليون إمنا أحدثها املتأخرون، ومل خيض يف شيء من تلك األساليب 

ن أن يشرتط يف صحة اإلميان ما مل يكن معروًفا وال  السلف املاضون، فمن احملال [٥٤ظ] واهلذ
معموًال به ألهل ذلك الزمان.»١٢١

مث ذكر القرطيب أيضًا يف موضع آخر من شرح مسلم قال: «ويستفاد من هذا احلديث 

-أعين حديث ضمام بن ثعلبة الذي  يف الصحيحني- أن الشرع إمنا طلب من املكلفني التصديق 

ي وجه ثبت، ومل يقصرهم يف ذلك علی النظر يف داللة معينة، ال  حلق كيفما حصل و اجلزم١٢٢ 

لنظر يف معجزته، معجزة وال غريها، بل كّل من حصل له اليقني بصدقه١٢٣ مبشاهدة وجهه أو 

هللا  عباد  مجلة  من  وكان١٢٥  املؤمنني،  من  له،]١٢٤  كان  الحْت  بقرينة  أو  بتحليفه،  [أو 

املخلصني.»١٢٦ انتهی كالم القرطيب رمحه هللا تعالی.

أ: فقد تقّصی عن عهدة؛ ع: فقد قضی عهًدا.  ١١٦

أ: علموا.  ١١٧

ع م: لصحة.  ١١٨

أ ع: وأخذوا.  ١١٩

م: حلكام.  ١٢٠

ب معاين اإلميان واإلسالم واإلحسان شرًعا، دار  انظر: املفهم شرح صحيح مسلم، القرطيب، كتاب اإلميان، و  ١٢١
ابن كثري– دار الكلم الطيب، دمشق– بريوت، ١٤١٧هـ/١٩٩٦م، ١٤٥/١-١٤٦.

أ: اجلازم.  ١٢٢

ع م: بتصديقه.  ١٢٣

دة من شرح صحيح مسلم للقرطيب. ع - أو بتحليفه أو بقرينة الحت له؛ يف النسخ: «وحنو ذلك»، والز  ١٢٤

أ ع - كان.  ١٢٥

ب وجوب التزام بشرائع اإلسالم، ١٦٤/١. املفهم شرح صحيح مسلم، القرطيب، كتاب اإلميان، و  ١٢٦
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فصل: [يف مذهب أهل السنة واجلماعة]

أن  علی  االتفاق  فهو  منهم-  النظر  أهل  -أعين  واجلماعة  السنة  أهل  مذهب  وأما 

تعالی  هللا  وأن  ذلك،  يف  هلم  جرب  غري  من  هلا  الفاعلون  وهم  عنهم١٢٧،  صادرة  العباد  أفعال 

م أهل السنة  خالقهم وخالق أفعاهلم كلها، غري أن أهل هذا املذهب -وإن كانوا موصوفني 

عتبار  أيًضا  بينهم  فيما  خمتلفون  هم  املبتدعة١٢٨-  من  هلم  املخالفني  إلی  لنسبة  واجلماعة 

ثالثة  االختيارية  العباد  أفعال  يف  واجلماعة  السنة  أهل  عند  فاملذاهب  وجدال.  نظر  أهل  م  أ
مذاهب:١٢٩

[فصل: يف مذهب الظاهرية من مذاهب أهل السنة واجلماعة]

ا  يقولون  النصوص،  ظواهر  مع  الذين هم  الطائفة  وهم  الظاهرية،  مذهب  األول 

غري  من  واالحتجاج  واالعتقاد  القول  يف  إليها  ويستندون  مفهومة،  وغري  مفهومة  ا،  ويعتقدو

العباد  من  صادرة  ا  أ االختيارية  العباد  أفعال  يف  ومذهبهم  وغريهم،  احلنابلة  ويل، كبعض 

الستقالل،١٣٠ وال هم جمبورون فيها، بل هم فاعلون هلا مؤثرون  ذن هللا تعالی ال  بتأثريهم فيها 

﴿ تعالی:  وقال  هللا﴾١٣١  ذن  ﴿فهزموهم  تعالی:  هللا  قال  تعالی، كما  هللا  ذن  عندهم  فيها 

ذن هللا﴾١٣٢ وحنو ذلك. ومحلوا نسبة الفعل إلی العبد علی  كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية 

من  الستقالل  ال  تعالی  هللا  ذن  صادر  العبد  من  التأثري  قالوا:  ولكن  فيها،  العبد  من  التأثري 

العبد، كما أن إحياء املوتی وإبراء األكمه واألبرص صادر عن١٣٣ عيسی عليه السالم مبعجزة له 

ذن هللا تعالی. قال هللا تعالی حكاية عنه: ﴿أينِّ أخلق لكم من الطني كهيئة الطري فأنفخ فيه 

م س: منهم.  ١٢٧

م: مبتدعني.  ١٢٨

م - مذاهب.  ١٢٩

الستقالل. ع م:   ١٣٠

سورة البقرة، ٢٥١/٢.  ١٣١

سورة البقرة، ٢٤٨/٢.  ١٣٢

س: من.  ١٣٣
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ذن هللا﴾.١٣٤ فقد نسب  ذن هللا وأبرئ األكمه  [٥٥و] واألبرص وأحي املوتی  فيكون طريًا 

ذن هللا تعالی. التأثري إليه، وجعله 

فصل: [يف مذهب األشاعرة من مذاهب أهل السنة واجلماعة]

رمحه  األشعري  احلسن  أيب  مجاعة  وهم  األشاعرة،  مذهب  الثالثة  املذاهب  من  والثاين 

أقواله.  مفاهيم  من  األقوال١٣٥  واستنباط  أقواله  متابعة  يف  بقوله  لقوهلم  إليه  ُنسبوا  تعالی،  هللا 

ومذهبهم يف أفعال العباد االختيارية أن هللا تعالی إذا أراد أن خيلق للعبد أفعاًال اختيارية -هي 

مناط تكليفه يف اخلري والشر والنفع والضر- خلق له١٣٦ اختيارًا جزئًيا لتلك األفعال، جيرب هللا 

اختياره،  يف  جمبور  أفعاله  يف١٣٧  خمتار  عندهم  فالعبد  له،  االختيار  ذلك  خلقه  يف  العبد  تعالی 

وهو اجلرب املتوسط دون اجلرب احملض، الذي هو مذهب اجلربية املذكور فيما سبق. فاهلل تعالی 

-عند األشاعرة- خيلق االختيار للعبد عند خلقه١٣٨ األفعال له،١٣٩ فتنسب األفعال املخلوقة 

فال  فيه،  املخلوق  اختياره١٤٠  إلی  منسوبة  منه  صادرة  اختيارية  أفعاله  وتكون  للعبد،  العبد  يف 

عتبار هذا املذهب يقول الشيخ  . و جرب للعبد يف أفعاله، وإن كان جمبورًا يف اختياره كما ذكر

الثالث  الباب  يف  املكية  الفتوحات  يف كتابه  سره  هللا  قدس  العريب  بن١٤١  الدين  حميي  األكرب 

الختيار إال مع رفع العلم١٤٤  والسبعني منه: «اجملبور يف اختياره ال شيء١٤٢ يثنی١٤٣ عليه 

سورة آل عمران، ٤٩/٣.  ١٣٤

أ س: واالستنباط لألقوال.  ١٣٥

أ س + عند ذلك.  ١٣٦

س: من.  ١٣٧

أ ع م: خلق.  ١٣٨

س ع م – له.  ١٣٩

ع م: اختيار.  ١٤٠

م - بن.  ١٤١

أ – شيء.  ١٤٢

ع - يثنی.  ١٤٣

س: مع فهم العلم، صح ه؛ ع: مع رفع القلم. والتصحيح من الفتوحات املكية البن العريب.  ١٤٤
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عند  اإلنسان١٤٦  فيعلم  اجلرب،  يناقض  االختيار  ألن  سرًّا١٤٥،  االختيار  ذلك  يف  جلرب  عنه 

الختيار، ويری أنه ما ّمث يف الوجود إال اجلرب من غري١٤٧ إكراه، فهو جمبور  ذلك ما هو املراد 

قدميًا  اخللق  من  فيها  هلك  فكم  املعارف،  يف  املسائل  أعظم  من١٤٨  املسألة  وهذه  مكرَه.  غري 

انتهی كالمه. وحديًثا.»١٤٩ 

فصل:١٥٠ [يف مذهب املاتريدية من مذاهب أهل السنة واجلماعة]

واملذهب الثالث من املذاهب الثالثة مذهب املاتريدية، وهم١٥١ مجاعة أيب منصور املاتريدي 

رمحه هللا تعالی، ُنسبوا إليه أيضًا١٥٢ لقوهلم بقوله واستنباطهم من أقواله. ومذهبهم يف أفعال العباد 

االختيارية أن هللا تعالی ملا خلق العباد املكّلفني١٥٣ من بين آدم واجلن خلق تعالی هلم من مجلة 

ا املعاين يف  قواهم الباطنية قوًة اختياريًة عقليًَّة مثل ما خلق هللا تعالی فيهم قوة خيالية يتخيلون 

ا املعاين  ا علی املعاين يف وسط الدماغ، وقوة حفظيَّة حيفظون  مقّدم الدماغ، وقوة فكريَّة جيولون 

ا املرئيات، وقوًة مسعيَّة  ا يف مؤخر الدماغ، كما أنه تعالی خلق هلم قوًة بصريَّة يبصرون  ويضبطو

ا الروائح،  ا الطعوم، وقوًة مشِّية يدركون  ا األصوات، وقوًة ذوقيَّة [٥٥ظ] يدركون  يسمعون 

ا احلرارة والربودة والنعومة واخلشونة، وغري ذلك من القوی املخلوقة هلم يف هذا  وقوًة ملسيَّة يدركون 

اجلسم اإلنساين يف مواضع منه معلومة.

س م: سواء.  ١٤٥

ع س - اإلنسان.  ١٤٦

أ – غري.  ١٤٧

أ – من.  ١٤٨

الفتوحات املكية، ابن العريب، تقدمي نواف اجلرّاح، دار صادر، بريوت، الطبعة األولی ١٤٢٤ه/٢٠٠٤م، ٤٣/٣.  ١٤٩

ع م - فصل.  ١٥٠

أ ع م - وهم.  ١٥١

م - إليه أيًضا.  ١٥٢

س ع م: العبد واملكلفني.  ١٥٣
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وهذه القوی وغريها موجودة يف خلقة اإلنسان من ابتداء وجوده إلی وقت موته، وبعد 

لصور الربزخية املناِسبة لذلك العامل، وإن كانت  عتبار تشّخصها  موته١٥٤ توجد يف روحانيته أيًضا 

قية  ا مستمرة١٥٥ يف اإلنسان  هذه القوی كّلها أعراًضا غري مستقرة -المتناع بقاء العرض- فإ

فيه بتكرار األمثال علی حسب ما يريده هللا تعالی، فكذلك للعبد عند املاتريدية من مجلة تلك 

القوی قوٌة اختياريَّة خلقها هللا تعالی يف نفس العبد موجودة فيه من ابتداء وجوده، متكرّرة فيه خبلق 

األمثال، كغريها من القوی، خيلق هللا تعالی األفعال لذلك العبد علی حسب ما تقتضيه تلك القوة 

االختيارية، وحبسب١٥٦ ما توجهت إليه من اخلري أو الشر أو النفع أو الضر، مث يثيب هللا تعالی 

 ، ذا االعتبار تسمی تلك القوة جزًءا اختيارًّ العبد علی ذلك يف اآلخرة ويعاقبه مبقتضی ذلك، و

جزًءا  االختيارية  القوة  تلك  وحيث كانت  االختيار،  إلی  منسوب  اإلنسان  خلقة  من  جزء  ا  كأ

من خلقة اإلنسان كانت مبنزلة يده ورجله يف أجزاء جسم اإلنسان، فال يقال حينئذ يف تلك القوة 

االختيارية أن اإلنسان جمبور يف خلقها١٥٧ فيه، وال أنه خمتار يف خلقها فيه أيًضا،كما ال يقال إنه 

جمبور يف خلق اليد له والرجل، وال خمتار يف ذلك، وألنه ال يكون إنساً كامًال يف مرتبة التكليف 

ّم اخللقة كامل الصورة،  إال بعد أن خيلق هللا تعالی فيه تلك القوة االختيارية، فإذا خلقت فيه كان 

طًنا، فكما أن  ولی من نسبة اجلرب إليه يف خلقه كّله ظاهرًا و وليس نسبة اجلرب إليه يف خلقها له 

عتبار قوة  العبد ال يقال فيه أنه جمبور يف خلقه وإجياده يف هذه احلياة الدنيا ال ينسب إليه اجلرب 

خملوقة فيه من بعض قواه املخلوقة١٥٨ فيه.

ألحكام الشرعية،  مث إن تلك القوة االختيارية مادامت خملوقة يف العبد فالعبد مكلف 

فإذا سلبت منه١٥٩ يف وقت١٦٠ من األوقات سقط تكليفه لنقصان خلقته بفقد جزء منها، وهو 

ا  لبلوغ فليس معتدًّ ا إذا مل تكمل  جزؤه االختياري، كحالة نوم اإلنسان وإغمائه وجنونه، كما أ

ا شرًعا، وهلذا ال تكليف [٥٦و] علی الصيب لعدم كمال إنسانيَّته فيه. فالعبد عند املاتريدية فاعل 

م - وبعد موته.  ١٥٤

س: مستقرة.  ١٥٥

س ع م: حبسب.  ١٥٦

س: خلقتها.  ١٥٧

أ: خملوقة.  ١٥٨

س: عنه.  ١٥٩

س ع م: وقًتا.  ١٦٠
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خمتار لكلِّ ما يشاء وما يريد من اخلري والشر والنفع والضر، ومع ذلك هو خملوق كّله ذاته وصفاته 

وأفعاله، وليس مبجبور أصًال، ال جربًا١٦١ متوّسًطا وال جربًا حمًضا.

من  الفاعل كلُّ  أن  اليقني١٦٢  املعلوم  من  فألن  االختيارية  ألفعاله  فاعًال  العبد  أما كون 

هو  فاحلجر  احلركة،  منه  صدرت  أي  فَتحرك،١٦٣  احلجر  حرّكت  يقال:  منه، كما  الفعل  صدر 

فعاله  املوصوف  هو  العبد  وكذلك  بذلك،  موصوف  احملرك  ال  منه،  الصادرة  حلركة  املوصوف 

االختيارية الصادرة منه ال أن هللا تعالی هو املوصوف بشيء من ذلك، ألن هللا تعالی هو اخلالق 

حلركة اليت حرك  لتلك األفعال يف العبد مبنزلة احملرك للحجر يف مثالنا املذكور، فإنه ال يوصف 

ذا اإلعتبار قالوا: إن هللا  حملركيَّة الفاعليَّة، و ا، وهي املتحركة االنفعاليَّة، وإمنا يوصف  احلجَر 

هو اخلالق والعبد هو الكاسب، وأما كون العبد خمتارًا يف أفعاله االختيارية فألنه خملوق له جزء 

مشيئته  وإن كانت  يشاء،  ما  يفعل  مريد  خمتار  فهو  منه،  األفعال  صدور  َقبل  من  فيه  اختياري 

متعلقة مبشيئة هللا تعالی، كما قال تعالی:١٦٤ ﴿وما تشاؤن إالَّ أن يشاء هللا﴾١٦٥ فالعبد خملوق 
البالغة﴾،١٦٧ احلجة  ﴿فلله  يشاء  ملا  فعَّال  مريد  خمتار  نه  تعالی  هللا  ملك  يف  ظاهر  كله١٦٦، 

﴿ولو شاء هلٰديكم أمجعني﴾.١٦٨

هذا تقرير مذاهب العلماء يف مسألة أفعال العباد علی وجه التلخيص واالختصار، ويف 

ه  كتب علم الكالم اإلطالة يف ذلك واإلكثار، فمن أراده فلرياجعه يف أماكنه، ويف ظين أن ما ذكر

يغين عن ذلك الشتماله علی فوائد ال توجد يف علم الكالم يعرفها املاهر النِّحرير املطلع علی هذا 

التحرير.

ع م: جربًا.  ١٦١

ع م: اليقيين.  ١٦٢

س ع م + احلجر.  ١٦٣

م - كما قال تعالی.  ١٦٤

سورة اإلنسان، ٣٠/٧٦؛ سورة التكوير، ٢٩/٨١.  ١٦٥

ع: فالعبد كله خملوق.  ١٦٦

سورة األنعام، ١٤٩/٦.  ١٦٧

سورة النحل، ٩/١٦.  ١٦٨
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خامتة:١٦٩ [يف تقرير هذه املسألة وبيان سّرها علی وجه اإلشارة]

وأما الذي عند يف تقرير هذه املسألة وبيان سرّها علی وجه اإلشارة أن١٧٠ حقيقة معرفتها 

ب الغيب امللكويت للقلب اإلنساين، حتی يدري العبد كيف خلقه  متوقفة علی الكشف وانفتاح 

هللا تعالی، ويعرف كيف خلق هللا السموات واألرض، كما قال سبحانه وتعالی: ﴿أفال ينظرون 

إلی اإلبل كيف خلقت وإلی السماء كيف رفعت وإلی اجلبال كيف نصبت [٥٦ظ] وإلی األرض 

تنا يف اٰالفاق ويف أنفسهم حتی يتبني هلم  كيف سطحت﴾١٧١ اآلية، وقال تعالی: ﴿سنريهم ٰا

تنا يف اٰالفاق ويف أنفسهم حتی يتبني هلم أنه احلق﴾١٧٢ وقال تعالی يف قوم  أنه احلق﴾ ﴿سنريهم ٰا

م خلق السٰموات واألرض وال خلق أنفسهم﴾١٧٤ اآلية، فمن أشهده هللا  آخرين:١٧٣ ﴿ما أشهد

تعالی خلق نفسه، وعرف نفسه كيف خلقت عرف كيف خلق هللا تعالی كّل شيء، وهذا علٌم 

طريقه١٧٥ التقوی والصدق واإلخالص، ال القراءة والتفّهم١٧٦ من املشايخ، ولكن حّظ العقالء من 

ذلك ما نشري إليه إن شاء هللا تعالی.

اعلم١٧٧ أوًال: إن هللا تعالی حيث خلق كل شيء -كما هو املقرر يف عقائد العموم- مل 

يكن شيء من األشياء يؤّثر أصًال يف شيء من األشياء، فالعمل الصاحل ال يؤثر يف حصول رضوان 

هللا تعالی، وال يف اجلزاء عليه يف الدنيا واآلخرة من دخول اجلنة ومن بلوغ املراد، ودخول اجلنة ال 

يؤّثر يف حصول النعيم مبا فيها من اللذة،١٧٨ وكذلك العمل الفاسد ال يؤثر يف حصول سخط هللا 

تعالی وال يف اجلزاء يف الدنيا واآلخرة من دخول النار والعقاب، وال يؤثر دخول النار يف حصول 

ع م: فصل.  ١٦٩

أ س: إذ.  ١٧٠

سورة الغاشية، ١٧/٨٨.  ١٧١

سورة فصلت، ٥٣/٤١.  ١٧٢

م: وقال تعالی يف آية أخری.  ١٧٣

سورة الكهف، ٥١/١٨.  ١٧٤

أ: طريقته.  ١٧٥

ع م: التفهيم.  ١٧٦

ع م: فصل.  ١٧٧

أ: يف حصول النعيم فيها واللذة؛ س ع: واللذة.  ١٧٨
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األمل والعذاب أصًال، وإمنا املؤثر١٧٩ يف مجيع ذلك ويف غريه أيًضا هو هللا تعالی وحده، وقد خلق 

هللا تعالی اإلنسان له ذات وله صفات وله أفعال، كما أنه تعالی له ذات وله صفات وله أفعال، 

واملؤثر١٨٠ يف ذات اإلنسان ويف صفاته ويف أفعاله هو هللا تعالی وحده بذاته سبحانه وبصفاته 

فعاله، فكان اإلنسان الذي هو جمموع الذات والصفات واألفعال مبنزلة الصورة لذات هللا تعالی  و

تعالی خلق آدم علی صورته»،١٨١ويف  وهلذا ورد يف بعض األخبار «إن هللا  ولصفاته وألفعاله، 

رواية «علی صورة الرمحن»،١٨٢ فكأن ذات هللا تعالی وصفاته وأفعاله مبنزلة الصورة، وآدم خلقه 

هللا تعالی علی تلك الصورة.

طن١٨٥ خفي،  أما كون ذات هللا تعالی وصفاته١٨٣ وأفعاله مبنزلة الصورة١٨٤ فهذا أمر 

وسرٌّ ال ينكشف إال للمحققني من أهل املعرفة، فإنه ليس يف الوجود إال ذات هللا تعالی اليت هي 

يف غيب األزل املنزّهة عن مجيع إدراكات العقول واحلواس، وصفاته تعالی اليت هي الغيب أيًضا 

كذلك، وأفعاله تعالی اليت هي كلُّ شيء من السموات واألرض وما فيهما وما بينهما؛ فكان 

مبنزلة  الغيبية١٨٦  والذات  اإلهلية  الصفات  مع  اإلنسان  عدا  ما  املخلوقات  من  شيء  جمموع كل 

صورة واحدة منسوبة إلی هللا تعالی، كما قال سبحانه وتعالی: ﴿هلل [٥٧و] ما يف السٰموات وما 

يف األرض﴾،١٨٧ وقال تعالی: ﴿وهو هللا يف السٰموات ويف األرض﴾،١٨٨ وقال تعالی: ﴿وله كل 

م: يؤثر.  ١٧٩

ع - واملؤثر، صح ه.  ١٨٠

صحيح مسلم، الرب والصلة واألدب ٢٦١٢.  ١٨١

املعجم الكبري، الطرباين، حتقيق محدي عبد اجمليد السلفي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م،   ١٨٢
.٣٢٩/١٢

س ع م - وصفاته.  ١٨٣

س- أما كون ذات هللا تعالی وأفعاله مبنزلة الصورة.  ١٨٤

طين. م:   ١٨٥

م: الغيبة.  ١٨٦

سورة البقرة، ٢٨٤/٢؛ سورة النساء، ١٣١/٤؛ سورة سبأ،١/٣٤.  ١٨٧

سورة األنعام، ٣/٦.  ١٨٨
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شيء﴾،١٨٩ وقال تعالی: ﴿قل انظروا ماذا يف السٰموات واألرض﴾،١٩٠ وقال تعالی: ﴿فأينما 

تولوا فثمَّ وجه هللا﴾،١٩١ إلی غري ذلك.

مث إنه تعالی ملا متَّم١٩٢ الصورة وتكّملت مراتب أفعاله علی نسق صفاته مبقتضی كمال 

ملقام الذايت، كما يشري إليه قوله عليه الصالة  ذاته، خلق آدم من جمموع حضراته كلها، فظهر فيه 

والسالم يف احلديث القدسي: «ما وسعين مسوايت وال أرضي ووسعين قلب عبدي١٩٣ املؤمن»١٩٤، 

ملقام الصفايت يف إشارة قوله عليه الصالة السالم: «كنت مسعه الذي يسمع به وبصره  وظهر فيه 

ملقام األفعايل، حتی قال تعالی يف ذلك: ﴿فتبارك هللا  الذي يبصر به»١٩٥ احلديث، وظهر فيه 

أحسن اخلالقني﴾١٩٦ ألن مجيع املكلَّفني ملا أقامهم هللا تعالی مقام اخلالقني -وال خالَق غريه- كان 

هو أحسن اخلالقني، فنزّه نفسه تعالی عن املشاركة يف شيء من ذلك بقوله سبحانه: ﴿فتبارك﴾، 

ألمر  التكليف  وحصل  لإلنسان،  تعالی  هللا  من  اخلطاب  االعتبار كان  ذا  و تنزيه،  ا كلمة  فإ

نية يف الوجود، ومجيع املوجودات كّلها يف رتبة أخری هي الرتبة  والنهي؛ ألن اإلنسان وحده يف رتبة 

م خلق السٰموات  األولی يف الوجود، ويشري إلی هذا١٩٧ املقابلُة الواقعة يف قوله تعالی: ﴿ما أشهد

ألنفس اإلنسانيَّة، فاألنفس  واألرض وال خلق أنفسهم﴾١٩٨ فإنه تعالی قاَبل السموات واألرض 

اإلنسانيَّة تشتمل علی مجيع ما تشتمل عليه السموات واألرض، حتی إن التجلي من الذات اإلهلية 

نية حاصل علی األنفس اإلنسانية كما  أنه حاصل علی السموات واألرض،  فكانت  لصفات الر

الصورة األفعالية للذات والصفات يف األنفس اإلنسانية نظري الصورة األفعالية يف السموات واألرض.

خري يف اآليتني. م - وقال تعالی وله كل شيء. سورة األنعام، ٩١/٦. يف أ س تقدمي و  ١٨٩

سورة يونس، ١٠١/١٠.  ١٩٠

سورة البقرة، ١١٥/٢.  ١٩١

س ع م: ملَّا عمَّم.  ١٩٢

م: عبد.  ١٩٣

انظر: كشف اخلفاء، العجلوين، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ١٣٥٢ه، ١٩٥/٢. وقال: «وقد روى الطرباين   ١٩٤
عن أيب عتبة اخلوالين رفعه: إن هلل آنية من أهل األرض وآنية ربكم قلوب عباده الصاحلني وأحبها إليه ألينها وأرقها، 

لتحديث.» ويف سنده بقية بن الوليد يدلس، لكنه صرح 

صحيح البخاري، كتاب الرقاق ٣٨.  ١٩٥

سورة املؤمنون، ١٤/٢٣.  ١٩٦

م: هذه.  ١٩٧

سورة الكهف، ٥١/١٨.  ١٩٨
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األربعة:  العناصر  عن  واإلنسان  واحليوان  والنبات  اجلماد  األربعة  املوّلدات  ظهرت  وقد 

وذلك  واليبوسة،  والرطوبة  والربودة  احلرارة  األربعة:  الطبائع  وعن  والرتاب،  واملاء١٩٩  واهلواء  النار 

ت هللا يف  فيما بني السموات واألرض، فهي٢٠٠ أعمال الصورة الكبرية اإلهلية اليت هي آ كّله 

السموات واألرض، فال بّد أن يظهر يف الصورة الصغرية اإلهلية اإلنسانية [٥٧ظ] نظري ذلك من 

األعمال اليت تظهر يف اآلخرة من مجادات الغرف والقصور اليت يف اجلنة، واألودية والدركات اليت 

حني اليت يف اجلنة، وشجرة الزقوم وطلعها الذي يف النار،  ت الفواكه واألشجار والر يف النار، ونبا

ت اخليل والطيور اليت يف اجلنة، واحليات والعقارب اليت يف النار، وإنسان احلور والولدان  وحيوا

نية اليت يف النار،٢٠١ وخلط الصفراء والسوداء والبلغم والدم مع احلرارة والربودة  اليت يف اجلنة، والز

والرطوبة واليبوسة، وهذه٢٠٢ كلها يف اإلنسان الصغري كما هي موجودة يف اإلنسان الكبري، وهللا 

بكل شيء عليم.

فمن عرف كيف خلق هللا تعالی السموات واألرض، وعرف كيف خلقه هللا تعالی هو أيًضا 

لضرورة كيف يعمل  ته يف اآلفاق ويف نفسه حتی يتبني له أنه احلّق٢٠٣ عَرف  فأراه هللا تعالی آ

اإلنسان األعمال الصاحلة واألعمال الفاسدة٢٠٤، وعَرف كيف يستِحق الثواب يف اآلخرة علی 

أعماله الصاحلة، وكيف يستحق العقاب يف اآلخرة أو العفو والتجاوز علی أعماله الفاسدة، وعرف 

كيف اإلنسان خمريَّ يف مجيع أفعاله مسريَّ يف مجيع أحواله، غُري جمبور يف أعماله، وال مؤثِّر يف شيء 

ستقالله، وعرف جلّية احلال، واستغنی عن كل قيل وقال، وزال عنه الشك واإلشكال، وانفكَّت 

الطالسم وانفتحت له الكنوز، وانزاحت له األقفال واحنلت القيود واألغالل، ومادام اإلنسان جاهًال 

مر هللا تعالی فال يدري كيف تكّونت٢٠٥، وال  مبعرفة نفسه كيف خِلقت وغافًال عن ذاته القائمة 

ألكوان  يعرف أمر هللا تعالی الذي قام به كل شيء، املعربَّ عنه ب  ـ﴿كن فيكون﴾،٢٠٦ وال يتحقق 

م: واملال.  ١٩٩

ع م: يف.  ٢٠٠

نية اليت يف النار. ع م - وإنسان احلور والولدان اليت يف اجلنة والز  ٢٠١

ع: وهذا.  ٢٠٢
تنا يف اٰالفاق ويف أنفسهم حتی يتبني هلم أنه احلق﴾ (سورة فصلت،  لعله يشري إلی قوله تعالی:﴿سنريهم ٰا  ٢٠٣

.(٥٣/٤١

متثال أوامره واجتناب نواهيه. س + وعرف كيف خاطبه هللا تعالی وكلفه   ٢٠٤

م: تكون.  ٢٠٥

سورة يس، ٣٦/٨٢.  ٢٠٦
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ئه يف ظلمات اجلهاالت، قانع من العلوم٢٠٨ احلقيقية  املتلّبسة بصور٢٠٧ احلركة والسكون فهو 

ألوهام واخلياالت. وال طريَق للتحقيق مبعرفة ماقلناه إالَّ مبالزمة الشيوخ الصادقني  واملعارف اليقينية 

ب٢٠٩ العلم اإلهلي الذوقي الوجداين،  ين، والثبات يف صحبة أر أهل القلب النوراين والسر الر

والصدق يف خدمتهم بدوام اعتقادهم، مع التسليم ألحواهلم وأقواهلم وأفعاهلم،٢١٠ من غري اعرتاض 

لباطن٢١١ يف وقت من األوقات وال يف ساعة من [٥٨و] الساعات، حتی  لظاهر أو  عليهم 

ظر إليهم، ويتأّثر يف نفسه بكثرة  تشمله العناية اإلهلية كما مشلتهم، وينظر هللا تعالی إليه كما هو 

جمالستهم واستحسان حالتهم، واالمتثال ألوامرهم واالنتهاء عن نواهيهم، والقول بقوهلم والتقليد 

هلم واملتابعة لطريقتهم، وإن مل يكن عارًفا مبا هم٢١٢ عليه من املعارف، وال هو فاهم لشيء٢١٣ مما 

يعلمه منهم، غري أنه مسّلم هلم مجيع ما هم فيه علی حسب ما يعلمون هم فإن هللا تعالی من غري 

، ومل جيعل يف نفسه لعمِله ذلك  م، وجيعله منهم إذا واَظب علی ما ذكر شبهة وال شّك يلحقه 

غايًة يقف عندها، وكانت نيَّته دوام معاملته تلك إلی موته. ونعمت احلالة هذه ملن وفقه هللا تعالی 

هلا، وإن مل حيصل علی شيء من العلوم الذوقية واألحوال الكشفية، فإن صحبة ويل هللا إذا ظفر 

ا٢١٤ عبد من العباد -ولو يف اعتقاده هو أن هذا الذي صحبة٢١٥ وّيل- وداوم٢١٦ حمبته وخدمته 

ت عند هللا تعالی، ومن كذب فعليه كذبه، وهللا يعلم املفسد من املصلح،  لصدق من أعظم القر

لنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوی»٢١٧، وهللا أعلم وأحكم.٢١٨ وإلی هنا انقضی  و«إمنا األعمال 

ع م: بصورة.  ٢٠٧

ع م: من املعلوم.  ٢٠٨

ب. ع م - أر  ٢٠٩

س ع م - وأفعاهلم.  ٢١٠

س ع م: أو الباطن.  ٢١١

م: مبا هو.  ٢١٢

م: بشيء.  ٢١٣

ا. ع م -   ٢١٤

أ: صحبه.  ٢١٥

أ س: ودوام.  ٢١٦

صحيح البخاري، بدء الوحي ١.  ٢١٧

س ع + قال.  ٢١٨
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بنا الغرض من وضع هذه الرسالة، واحلمد هلل علی كل حال، وصلی هللا علی سيد حممد وعلی 

أصحابه وكّل اآلل.

قال مؤلفها قدس هللا سره ونفعنا به وبعلومه: وهذا آخر ما فتح به الباري يف حترير مسألة 

ء أوائل ربيع الثاين سنة مائة وألف. [٥٨ظ] ار الثال ريخ  اجلزء االختياري يف 

Abdülganî b. İsmâil en-Nablusî’nin el-Kevkebü’s-sârî fî hakīkati’l-cüz‘i’l-ihtiyârî 
Başlıklı Risâlesinin Tahkik ve Tahlili

Bu makale, vahdet-i vücûd geleneğinin önemli temsilcilerinden biri olan Abdül-

ganî b. İsmâil en-Nablusî’nin (ö. 1144/1731) el-Kevkebü’s-sârî fî hakīkati’l-cüz‘i’l-

ihtiyârî başlıklı risâlesinin tahkik ve tahlilinden oluşmaktadır. Risâlenin konusu, 

dinin temel problemlerinden biri olan insanın irade hürriyeti meselesidir. Bu 

mesele pek çok kelâmcı tarafından hem kelâm kitaplarının ilgili bölümlerinde 

hem de müstakil risâleler halinde ele alınmıştır. Bu konuda Nablusî gibi bazı mu-

tasavvıflar da kanaat bildirmişler ve müstakil eserler vermişlerdir. Kelâm ilminin 

en köklü meselelerinden biri olan cüz’î irade konusunu ele aldığı bu risâlesinde 

Nablusî; Cebriyye, Kaderiyye ve Ehl-i sünnet ekollerinin konuya yaklaşımlarına 

yer verdikten sonra irade hürriyeti meselesine, keşfî ve zevkî bilgiye dayanarak 

sûfî bir bakış açısıyla çözüm getirmeye çalışmaktadır. Risâlenin tahlilinde, kısaca 

müellifin tanıtımına yer verilmiş, eserlerinin çokluğu ve çeşitliliği sebebiyle sade-

ce risâle ile ilgili olanlarına dikkat çekilmiştir. Müellifin ele aldığı konuya nasıl bir 

yaklaşım getirdiği ve katkı sağladığı ifade edildikten sonra, söz konusu risâlenin 

Nablusî’nin diğer eserleri arasındaki yeri belirtilmiş ve nüshaları tanıtılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Abdülganî en-Nablusî, el-Kevkebü’s-sârî, irade hürriyeti, cüz‘î 

irade, ihtiyârî fiiller, keşf, Cebriyye, Kaderiyye.


