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Öz
Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden- İşkodralı Lutfi Paşa tarih, siyasetname ve
savaş sanatı gibi alanlarda meşhur eserler kaleme almış bunlara ilave olarak İslamî
ilimlere dair bilhassa da de kelam sahasında çeşitli risaleler yazmıştır. Bu çalışmada
Lutfi Paşa’nın Risâle fî Beyâni Asli’l-Îmân ve Cevherihi ve Sıfâtihi adlı risalesinin
tahkikli neşri yapılacaktır. Lutfi Paşa’nın bu risalesi kelam ilmi açısından
değerlendirilecek, risalenin telif sebebi araştırılacak, risalede yer alan görüşlerin klasik
kelam kaynaklarındaki konumu tespit edilemeye çalışılacaktır. Lutfi Paşa’nın bu
risalesinin konumu, kaynakları araştırılacak olup Lutfi Paşa’nın kendi görüşleri de izah
edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kelam, İman, Lutfi Paşa, Risâle fî Beyâni Asli’l-Îmân ve
Cevherihi ve Sıfâtihi
A CRITICAL EDITION OF THE RİSĀLA FÎ BEYÂNİ ASLİ’L-ÎMÂN VE
CEVHERİHİ VE SIFÂTİHİ BY LUṬFĪ PAS̲H̲A
Abstract
Luṭfī Pas̲ h̲a of Shkodral, one of the viziers of Suleiman the magnificent, wrote famous
works in fields such as history, politics, the art of war, and in addition he wrote various
books on Islamic sciences, especially in the field of Kalam. In this study, we will take
Luṭfī Pas̲ h̲a's approach to the subject of Faith (īmān), The Risāla fî Beyâni Asli’l-Îmân
ve Cevherihi ve Sıfâtihi of Luṭfī Pas̲ h̲a will be evaluated from the point of view of
Kalam science and reason why the book was written will be investigated, the position of
the book's views in classical Kalam sources will be tried to be determined. The position,
sources and influence of Luṭfī Pas̲ h̲a's book will be investigated and Lutfi Pasha's own
views will be explained.
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GİRİŞ
İlim ve devlet adamı İşkodralı Lutfi Paşa (893-971/1488-1564) Arnavut kökenli bir
devşirmedir. Birçok alanda eserler kaleme almış örnek bir şahsiyettir. II. Beyazıt’ın
saltanatı döneminde (1481-1512) saraya alınmıştır. Kanuni Sultan Süleyman (v.
973/1566) döneminde de önemli görevler üstlenmiştir. 1539-1540 yıllarında yaklaşık iki
yıl veziriazamlık görevini ifa etmiştir. Ayrıca Mimar Sinan’ı keşfedip padişahla
tanıştırmış ve mimarbaşı olmasını tavsiye etmiştir. Taşköprîzade Ahmed Efendi (v.
968/1561), Ebüssuud Efendi (v. 982/1574), İbn Kemal Kemalpaşazade (v. 940/1534) ve
Kınalızade Ali Efendi (v. 979/1572) gibi meşhur âlimlerle çağdaştır.1
Veziriazamlıktan azledildikten sonra ilmi eserler yazmakla meşgul olmuş, bir kısmı
küçük risalelerden bir kısmı da hacimli eserlerden olmak üzere yaklaşık yirmi eser telif
etmiştir. bırakmıştır. Eserlerini genellikle Arapça ve Osmanlıca yazmıştır. Siyaset
alanında yazmış olduğu Âsafnâme ile meşhur olmuştur. Osmanlı tarihi dışında hadis,
fıkıh, itikada dair eserler de kaleme almıştır. Risalelerinde halk tarafından merak edilen
ve halka faydalı olduğunu düşündüğü güncel meselelere temas etmiştir.Yavuz Sultan
Selim Memlüklülerin iktidarına son verip hilafeti Osmanlı’ya taşıyınca hilafet meselesi,
toplumda tartışılan güncel bir konu olmuş bu sebeple 961 (1554) yılında Ḫalâṣü’l-ümme
fî maʿrifeti’l-eʾimme adıyla bir eser kaleme almıştır. Bu risalede kendisinden önceki
Sadruşşerîa (v. 747/1346) ve Turtûşî (v. 520/1126) gibi imametin Kureyş’ten olma
şartının artık geçersiz olduğunu ve asabiyet temelinde zamana göre değişken bir hüküm
olduğunu beyan etmiştir. Bundan dolayı Kanuni Sultan Süleyman’ı, zamanının sultanı
ve halifesi olarak görmüştür. Yine Lutfi Paşa, Yavuz Sultan Selim’in Safevi Devleti’ne
ve Şii yayılmacılığına karşı yürüttüğü politikaya paralel olarak, Şia’yı eleştiren risaleler
kaleme almıştır.2
Lutfi Paşa’nın idarecilik yönü ve kaleme almış olduğu Âsafnâme, Tevârih-i Âl-i Osman
ve Ḫalâṣü’l-ümme fî maʿrifeti’l-eʾimme gibi eserleri çeşitli araştırmalara konu olurken,
İslâmî ilimlere dair kaleme aldığı eserler hâlâ incelenmeyi beklemektedir.3 Bu
çalışmada Lutfi Paşa’nın Risâle fî Beyâni Asli’l-Îmân adlı eseri bağlamında kelam
ilminin en temel itikadî meselelerine dair tespitlerinin incelenmesi hedeflenmektedir.
Lutfi Paşa’nın risalede konuyu inceleme tarzı, kullandığı kaynakları, konuya yaklaşımı
incelenecek ardından risalenin kelam geleneği içerisinde nereye tekabül ettiği tespit
edilmeye çalışılacaktır. 16. yy Osmanlı ilmi düşüncesi hakkında da önemli ipuçları
sunan Lutfi Paşa’nın İslâmî ilimler sahasında yazmış olduğu eserler, aynı zamanda

1

Lutfi Paşa’nın hayatı hakkında uzunca bilgi vermenin konumuzu aşan bir durum olduğunu
düşünmekteyiz. Bu sebeple hayatı hakkında bizi ilgilendiren bazı bilgilere değinerek asıl konuya
geçilecektir. Hayatı hakkında geniş bilgi elde etmek isteyenler aşağıdaki kaynaklara bakabilir: Asım
Cüneyd Köksal, “Bir İslâm Âlimi Olarak Lutfi Paşa”, Osmanlı Araştırmaları (Dergi), 50 (2017): 29-72;
Asım Cüneyd Köksal, Lütfi Paşa (İlke Yayıncılık, 2017); Th. Menzel, “Luṭfī Pas̲ h̲a”, Encyclopaedia of
Islam, First Edition (1913-1936), Encyclopaedia of Islam (Brill, t.y.), v:54b; Lutfi Paşa, Lütfi Paşa ve
Tevârîh-i Âl-i Osmân, thk. Kayhan Atik (Ankara: Kültür Bakanlığı, 2001); Bursalı Mehmed Tahir,
Osmanlı Müellifleri: 1299-1915 (İstanbul: Meral Yayınevi, 1975); Köprülüzade Mehmed Fuad, “Lütfi
Paşa”, Türkiyat Mecmuası [İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Türkiyat Mecmuası] [TM] I (1925):
119-150; M. Tayyip Gökbilgin, “Lütfi Paşa”, İslam Ansiklopedisi (İstanbul: MEB Basımevi, 1995);
Mehmet İpşirli, “Lutfi Paşa”, TDV İslam Ansiklopedisi, 2003.
2
Köksal, Lütfi Paşa, 49, 66, 67, 70.
3
Köksal, “Bir İslâm Âlimi Olarak Lutfi Paşa”, 30-31; Lutfi Paşa’nın -hilafet risalesini saymazsak- islami
ilimlere dair çalışmaları üzerine yapılan tek müstakil çalışma: Asım Cüneyd Köksal, “Lutfi Paşa’nın
Niyet Risalesi”, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, 31 (2018): 569-587.
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tarihi bir belge hüviyetindedir. Lutfi Paşa bu risalede yaşadığı dönemin dini düşünce
tarzını, tedavülde olan kaynaklarını bizlere göstermekte ve zaman zaman devrin
tartışmalarını gözler önünde sermektedir.
1. Risâle fî Beyâni Asli’l-Îmân ve Cevherihi ve Sıfâtihi
1.2. Lutfi Paşa’ya Aidiyeti
Eserin Lutfi Paşa’ya aidiyeti noktasında bir şüphe bulunmamaktadır. Bursalı Mehmet
Tahir gibi rical kaynakları, bu risaleyi Lutfi Paşa’ya nispet etmese bile risalenin dibacesi
girişinde eserin ona ait olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan metin içerisindeki
ifadeler ve kullanılan kaynakları diğer eserleri ile kıyaslandığında ona aidiyeti
noktasında şüphe kalmamaktadır. Yine Risalede kullanılan üslup ile diğer eserlerindeki
üslüp ve benzer ifadeler risalenin Lutfi Paşa’ya aidiyetini güçlendirmektedir. Ayrıca
tespit edebildiğimiz kadarıyla bu risalenin günümüze ulaşmış tek nüshasının müstensihi
Musa b. Fadlullah, Lutfî Paşa’nın Risâle-i Firak-ı Dâlle adlı risalesinin de
müstensihidir.
1.3. Yazılma Sebebi
Lutfi Paşa bu risaleyi Arapça kaleme almıştır. Eseri yazma sebebini açıklarken vefatının
yaklaşmış olmasını ve imanın aslı olan marifetullah hususunda insanların gafletinin
arttığını gözlemlediğini dile getirmektedir. Ayrıca ömrünün sonuna doğru, imana dair
faydalı bilgileri Hanefi mezhebine bağlı kalarak özetlemeyi amaçladığını
belirtmektedir.4 İnsanları iman hakkında bilgilendirmek için bu risaleyi kaleme aldığını
beyan eden Lutfi Paşa, İslam hakkında cehaletin mazeret olamayacağına dikkat
çekmektedir.
Lutfi Paşa’ya göre iman ve İslâmı bilmeyen kimsenin ismi, dâru’l-İslam halkının
defterinden silinir.5
Lutfi Paşa fetavâ-i Tatarhâniyeden; “Kim küçüklüğünde Allah’a, meleklerine,
kitaplarına, resullerine, ahiret gününe ve kaderin hayrıyla ve şerriyle Allah’tan
olduğuna iman ettim demeyi öğrendiği gibi bu maddelerin tefsirini güzel yapmazsa
müslüman olduğuna hükmedilmez.” şeklindeki hükme atıfla, Küçük çocuğun durumu
böyle ise yetişkin insanların durumu nasıldır? 6 diye sorar.
Lutfi Paşa’nın dikkat çekici diğer bir ifadesi şu şekildedir: Şayet bir mecusi bir
müslümana ‘İslam’ı bana arz et’ dese, müslüman ise ‘Bilmiyorum. İslamı sana
anlatması için falana git’ dese küfre girmiş olur. Çünkü İslam’ı tavsif etmeyi
bilmiyorum demekle müslüman olmadığını ikrar etmiş olur. Eşi kendisinden bain
talakla boş olur. Bu kişiye mürted hükümleri tatbik edilir. Müslüman olması için imanın
sıfatını öğrenmeye zorlanır.7
Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’nin (v. 189/805) el-Câmiʿu’l-kebîr’inden aktardığı şu
mesele de din ile ilgili bilginin ve delilin önemini vurgulamaktadır: Bir Hristiyan’a
Hristiyanlığın özellikleri sorulsa ve bilmiyorum dese o kişi ne Hristiyan ne de
Yahudi’dir. Hükmü, mürtedin hükmüyle aynıdır. O kişiyle eşi arasında nikah yoktur.
İşte Müslüman da aynı durumdadır. Lutfi Paşa, bu konuda şu ayeti delil getirmiştir:

4

Lutfi Paşa, Risâle fî Beyâni Asli’l-Îmân ve Cevherihi ve Sıfâtihi, Beyazıt Kütüphanesi, Veliyüddin
Efendi, nr. 3242, 5a.
5
Lutfi Paşa, Risâle fî Beyâni Asli’l-Îmân, 5a.
6
Lutfi Paşa, Risâle fî Beyâni Asli’l-Îmân, 8b.
7
Lutfi Paşa, Risâle fî Beyâni Asli’l-Îmân, 8b.
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“Onlar (ashabı kehf) hakkında apaçık bir delil getirmeleri gerekmez miydi?” (Kehf,
18/15.) Din ancak delil ile edinilir. Bu ayette delili olmayan dinlerin merdud olduğuna
delil bulunmaktadır.8
Lutfi Paşa, icmali imanın da caiz olmadığını savunmaktadır. Zira ilim talep etmek
Müslüman erkek ve kadına farzdır.9 Bu şekildeki genellemede hata payı söz konusudur.
Zira peygamberlerin sayıları gibi hakkında kesin delil bulunmayan meselelerde icmali
iman yeterliyken, imanın aslına ve sıfatları gibi hakkında kesin delil bulunan
meselelerde tafsili iman gereklidir. Tafsili imanın farz olduğu konularda icmali imanla
yetinmek elbette doğru değildir. Bununla birlikte bu mesele taklidi iman açısından
değerlendirilecek olursa, mukallidler genellikle icmali imanla yetinmektedirler.
Ehlisünnetin genel görüşüne göre mukallidin imanı sahih olmakla beraber tahkiki imanı
terk ettiği için günahkârdır.
1.3. Kaynakları
el-Fıḳhü’l-ekber10 ve el-Vaṣıyye11: Ebû Hanîfe’nin iman esaslarına dair görüşlerini
içeren iki risalesidir.
el-Fevâʾihu’l-miskiyye fi’l-fevâtihi’l-Mekkiyye12: Müellifi Abdurrahmân b.
Muhammed Bistâmî’dir. Antakya doğumludur. Bursa’da Molla Fenâri’den ilim tahsil
etmiştir. Hanefi mezhebine mensup olup tasavvufi, tarihi eserleri olan ve cifr gibi batınî
konulara dair eserler yazan bir alimdir. Bistâmî, bu eserini II. Murad’a ithaf ederek
yazmış olup Hicri 858 (Miladi 1454) yılında Bursa’da vefat etmiştir. Eser ansiklopedik
bir eser olup 100 civarında ilmi tanıtmaktadır.13
Şerhu‘l-Meşârik14: Atûfî olarak meşhur olan Hızır b. Mahmud’un (v. 948/1541) telif
etmiş olduğu eser. Kastamonî ve Merzifonî nispetleriyle kaynaklarda zikredilen Atûfî,
II. Beyazıt tarafından saray hizmetlilerine hoca olarak tayin edilmiş olduğundan Lutfi
Paşa’nın değer verdiği alimlerden birisidir. Atûfî’nin tefsir, hadis, tıp, mantık ve kelam
ilimlerinde şerh ve haşiyeleri bulunmaktadır.15
el-Fetavâ’t-Tatarhâniyye16: Hindistanlı Hanefi fakihlerinden Âlim b. Alâ elEnderpetî’ye (v. 786/1384) ait olan bir eserdir. Eser Hanefi fıkhının klasik eserleri
özetlenerek kaleme alınmış toplam 2134 varaktan oluşan hacimli ve muteber bir
eserdir.17
Bu eserlere ilave olarak Ebû Hanîfe’nin öğrencilerinden Muhammed b. Hasan eşŞeybânî’nin el-Câmiʿu’l-kebîr18 adlı eseri, Ahmed b. Mûsâ b. Îsâ el-Keşşî’nin
Mecmûʿu'l-ḥavâdis̱ ve'n-nevâzil ve'l-vâḳıʿât19 adlı eseri, Seyyid Şerîf Cürcânî’nin (v.
816/1413) et-Taʿrîfât20 isimli eseri, Sadrüşşerîa es-Sânî’nin (ö. 747/1346) et-Tavżîḥ fî

8

Lutfi Paşa, Risâle fî Beyâni Asli’l-Îmân, 9a.
Lutfi Paşa, Risâle fî Beyâni Asli’l-Îmân, 9a.
10
Lutfi Paşa, Risâle fî Beyâni Asli’l-Îmân, 4b, 8b.
11
Lutfi Paşa, Risâle fî Beyâni Asli’l-Îmân, 8a.
12
Lutfi Paşa, Risâle fî Beyâni Asli’l-Îmân, 5b.
13
Mustafa Çağrıcı, “Abdurrahman b. Muhammed Bistâmî”, TDV İslam Ansiklopedisi, 1992, 6: 218-219.
14
Lutfi Paşa, Risâle fî Beyâni Asli’l-Îmân, 5a.
15
İsmail Lütfi Çakan, “Hayrettin Hızır Atûfî”, TDV İslam Ansiklopedisi, 1991, 4: 99-100.
16
Lutfi Paşa, Risâle fî Beyâni Asli’l-Îmân, 8b.
17
Ferhat Koca, “el-Fetâva’t-Tatarhâniyye”, TDV İslam Ansiklopedisi, 1995, 12: 446-447.
18
Lutfi Paşa, Risâle fî Beyâni Asli’l-Îmân, 9a.
19
Lutfi Paşa, Risâle fî Beyâni Asli’l-Îmân, 8a.
20
Lutfi Paşa, Risâle fî Beyâni Asli’l-Îmân, 9b.
9
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ḥalli ġavâmiżi’t-Tenḳīḥ21 isimli eseri, Ebü’l-Leys es-Semerkandî’nin (ö. 373/983) enNevâzil (el-Fetâvâ)22 isimli eseri ve Yemenli alim İbnü’l-Ehdel’e (ö. 855/1451) ait
Keşfü’l-ġıṭâʾ23 isimli eser de Lutfî Paşa’nın bu risale de kullandığı kaynakları
arasındadır.
1.4. İçeriği
Lutfi Paşa bu risalesinde imanın mahiyetine, çeşitlerine ve iman esaslarına dair
meselelere değinmektedir. İmanın aslının Cibril hadisinde açıklandığı gibi Allah’a,
meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kadere iman şeklinde 6
maddeden oluştuğunu belirttikten sonra 18 açıdan imanı değerlendirmektedir. Şimdi
bunların sırasıyla ne olduklarını ve bunlarla ne kastettiğini inceleyelim:
1.4.1. İman Çeşitleri
a. Taklidi iman: Taklidi iman, kişinin herhangi bir delile dayanmadan âlimlerin sözünü
taklid ederek Allah’ın birliğine ve sıfatlarına inanmasıdır. Lutfi Paşa’ya göre şeriat
nazarında mukallidin imanı muteber olsa bile, mukallidin imanına itimad edilmez.
Nazar ve istidlali terk etmesi sebebiyle fasık sayılmaktadır. Bu günahı sebebiyle
affedilmesi veya cezalandırılması mümkündür. Ancak Sonuç itibariyle hükmü
kesinlikle cennettir. Mukallid, hem Müslüman ismine hem de Allah’ın müminlere vaat
ettiği cennete müstehaktır. Zira itikadıyla Allah’ın emirlerine itaat etmektir.24
b. İstidlali iman: İstidlali iman, eserden müessire veya eser olmadan müessirin var
olmasının imkansız olduğuna istidlalde bulunarak Allah’a iman etmektir. 25
c. Tahkiki iman: Tahkiki iman, kalbin Allah’ın birliğine mütmain olması ve bunu tasdik
etmesidir. Tüm insanlar muhalefet etse bile kalbin mutmain olduğu konuda en ufak bir
şüpheye düşmemesi veya kalpte asla herhangi bir sarsılmanın meydana gelmemesidir.26
Tahkiki iman, kalbin muhkem/sapasağlam bir hale getirilerek, kişinin iman esaslarını
muhafaza ve mudafaa eder duruma gelmesini sağlayan iman derecesidir.
d. Gaybi ve Hudûri iman: Gaybi iman, bi’setten önce kişinin iman etmesidir. Huduri
iman ise bi’setten sonra kişinin iman etmesidir. Huduri iman meydana gelmezse gaybi
imanın bir faydası yoktur. Zira bazı insanlar bi’setten önce Hz Muhammed’e iman
etmişken, peygamber olarak gönderildikten sonra onu inkar etmişlerdir.27 Bu durum da
onların iman konusunda samimi olmadıklarını göstermektedir. Zira Ehli Kitap,
Peygamber Efendimiz peygamberlik ile görevlendirilmeden önce ona iman ediyorlardı.
Fakat Allah, son peygamberi kendi içlerinden göndermeyince onu inkâr etmişlerdir.
“Önceden kafirlere karşı fetih isteyenler, beraberlerinde olanı tasdik edici olarak Allah
katından olan Kitap onlara gelince, o tanıdıkları kişi kendilerine gelince onu inkâr
ettiler. Allah’ın laneti kafirlerin üzerinedir.” (Bakara, 2/89)
e. Akli iman: Eş’ariyye ve Mu’tezile’ye göre Allah’a iman etmek, aklen vaciptir.
Mu’tezile’ye göre kişi şüpheleri def edecek şekilde tüm meseleleri akli delillerle
bilmedikçe mümin sayılmaz. Ehli Sünnet’e göre ise akıl, eşyanın güzelliğini ve
21

Lutfi Paşa, Risâle fî Beyâni Asli’l-Îmân, 9b.
Lutfi Paşa, Risâle fî Beyâni Asli’l-Îmân, 7a.
23
Lutfi Paşa, Risâle fî Beyâni Asli’l-Îmân, 8b Eserin tam adı “Keşfü’l-ġıṭâʾ ʿan ḥaḳāʾiḳi’t-tevḥîd ve
ʿaḳāʾidi’l-muvaḥḥidîn ve ẕikri’l-eʾimmeti’l-Eşʿariyyîn ve men ḫâlefehüm mine’l-mübtediʿîn ve beyâni
ḥâli İbn ʿArabî ve etbâʿihi’l-mâriḳīn”.
24
Lutfi Paşa, Risâle fî Beyâni Asli’l-Îmân, 5a.
25
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çirkinliğini bilmek için bir alettir. Lutfi Paşa, Şerhu’l-Meşârik’ten nakilde bulunarak
“icma delili sebebiyle mutlak olarak marifetullahın şer’an vacip olduğunu”
belirtmektedir.28 Lutfi Paşa, bu başlık altında bir tanımlama yapmak yerine
marifetullahın vücubunun aklen mi şeran mi olduğu sorununa değinmektedir. Bu
açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla akli iman, kişinin kendi ihtiyarıyla akli delillerle
iman etmesidir. Bu açıdan akli iman, istidlali imana benzemektedir.
f. Ebedi İman: Ebedi iman, anne babası müslüman olup müslümanların arasında doğan
ve müslüman olup İslam üzere ölen kimsenin imanıdır.29
g. İhtiyari iman: Can korkusu ve dünyevi beklenti olmadan sadece Allah’tan korkarak
ve O‘nun rahmetini umarak İslam dinine rağbet ederek küfür beldesinden İslam
beldesine gelen zimminin imanıdır.30
h. Keşfi ve Makbuli iman: Bu iman türü nebilerin ve resullerin imanı olup burhanî
delille yetinmeyip kendisinde açık delil, nur ve ziya talep edilen imandır. Lutfi Paşa,
Ebû Hanîfe’nin en önemli talebelerinden Muhammed b. Haşan eş-Şeybânî’nin (v.
189/805) şu sözünü aktarmaktadır: “Benim imanım Cebrail‘in imanı gibidir ( ﻛﺈﯾﻤﺎن
)ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ, demeyi kerih görüyorum. Bilakis ben Cebrail’in iman ettiği her şeye iman
ettim, derim.”31 “İmanım Cebrail’in imanı gibidir” ifadesi Ebû Hanîfe’nin eserlerinde
kullandığı bir ifadedir.32 Lutfi Paşa, burada Ebû Hanîfe’nin ismini vermeden ona üstü
kapalı bir eleştiride bulunmaktadır. Tabi bu tür sözler maksatlarına göre anlam ve değer
kazanır. Ebü’l-Yüsr Fahrü’l-İslâm el-Pezdevî (v. 493/1100), imanın artması ve
eksilmesi bahsinde bu konuya değinerek imanın zatında bir artma ve eksilme
olmayacağını, bilakis imanın vasfında artma ve eksilme olduğunu belirterek Ebû
Hanîfe’nin bu sözünü şöyle aktarmaktadır: “İmanım Cebrail’in imanı ()ﻛﺈﯾﻤﺎن ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ
gibidir, derim. Fakat İmanım Cebrail’in imanına denktir ()ﻣﺜﻞ إﯾﻤﺎن ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ, diyemem.
Çünkü misliyyet sıfatlarda eşitliği gerektirir. Fakat Kef harfiyle benzetme bunu
gerektirmez.”33
ı. Matbu iman: Matbu iman, meleklerin imanıdır.34 Tabii iman olarak anlaşılabilir. Zira
meleklerin yaratılışında Allah’ı inkar etmeleri söz konusu değildir.
i. Masum iman: Masum iman, müminlerin imanıdır.35 Lutfi Paşa, müminlerin imanına
neden masum iman dediğini izah etmemiştir. Bazı müellifler makbul ve masum iman
kavramlarıyla ilgili farklı bir yaklaşım içerisindedir. Müminlerin imanına makbul iman
derken, peygamberlerin imanına masum iman demektedirler.36 Peygamberlerin ismet
sıfatıyla muttasıf olması sebebiyle masum iman kavramının peygamberlerin imanı
hakkında kullanılması daha makuldur.
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j. Merdut iman: Merdut iman, münafıkların imanıdır. Çünkü onlar, zahirde dilleriyle
İslam’ı ikrar ettikleri halde hakikatte kalpleriyle inkar etmektedirler. Bazıları buna nifak
küfrü demektedirler.37
k. Zaruri iman: Zaruri iman, Firavun gibi helak oldukları sırada iman edenlerin imanı
olup Allah katında fayda vermeyen imandır. Bu iman sahibi ne dünyada ne de ahirette
bu imandan istifade edemez.38 Bu iman iki halde değerlendirilmiştir. Dünyada helak
olurken ölüm sırasında ye‘s halindeki imana denir ki cumhur ulema bunun fayda
vermediğini savunurken, Muhyiddin İbnü’l-Arabî (v. 638/1240) gibi bazı âlimler fayda
verdiğini savunmuşlardır. Azabı gördükten sonra yapılan imana be’s halinde iman
denilmektedir. Alimler bu tür bir imanın geçerli olmayacağı konusunda ittifak
etmişlerdir.39 Dünyada helak olurken veya ahirette azabı görünce iman edenlerin
imanının fayda vermediği konusunda şu ayetler zikredilebilir: “Onlara resullerimiz
beyyinelerle geldiğinde yanlarında bulunan ilimle şımardılar. Alay ettikleri şey (helak
azabı) onları kuşatıverdi. Azabımızı (be’senâ) gördüklerinde Allah’ın bir olduğuna
iman ettik ve daha önce şirk koştuğumuz şeyleri inkâr ettik, dediler. Azabımızı görünce
iman etmeleri onlara fayda sağlayacak değildir. Allah’ın daha önceki kulları
hakkındaki sünnetine uygun olarak. Orada kafirler hüsrana uğradılar.” (Mümin, 40/8385) “Onlara meleklerin gelmesini, Rabbinin gelmesini veya Rabbinin bazı ayetlerinin
gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bazı ayetleri gelince öncesinde iman etmemiş
olanların veya imanından bir hayır kazanmamış olanların imanı onlara fayda
sağlamaz.” (En’âm, 6/158)
l. Münci iman: Münci iman, kendisine tebliğ ulaşmadığı halde mahlukat üzerinde
tefekkür ederek yaratıcının varlığına ve birliğine istidlalde bulunarak iman eden
kimsenin imanıdır. Buna özellikle münci (kurtarıcı) iman demesinin sebebini Lutfi
Paşa, nebiye iman etmediği için imanının kişiyi kurtarmayacağı tevehhümüne bir cevap
olsun şeklinde açıklamaktadır.40 “Allah kimseyi vus’atı dışındaki bir konuyla mükellef
kılmaz.” (Bakara, 2/286) Bundan dolayı resulden haberi olmayan bir kimseyi resule ve
onunla gönderilen tekliflerle mükellef kılmaz. “Resul göndermedikçe azap edici
değiliz” (İsrâ, 17/15) ayeti bu hakikate işaret etmektedir.
m. Gaybi iman: Gaybi iman, müminlerin Allah’ı görmedikleri halde iman etmesi
sebebiyle kullanılan bir kavramdır. Çünkü Allah-u Teâlâ beş duyu ile algılanan bir
varlık (mahsus) olmadığı gibi buna denk olan bedihiyyat ve keşfiyyat ile bilinen bir
varlık da değildir. Kulun iman etmesi gereken Allah’ın isimleri ve ahiret ahvali gibi
hususlar gaybi olduğu için Müslümanların imanına gaybi iman da denir. Lutfi Paşa,
burada Peygamber Efendimizin de Allah’ı görmediğini, sadece Allah’ın vasıflarını
işittiğini söylemektedir. Hz. Musa’nın da Allah’ı görmediğini hatırlatarak, şayet görmüş
olsaydı gayba imanın kalkmış olacağını ve bunun gözle görülerek iman etmeye
dönüşeceğini ifade etmektedir.41
n. Mütekellimlerin imanı: Lutfi Paşa, sadece kalp ile tasdik şeklinde tanımlanan imanı
kelamcıların imanı olarak sunmaktadır. Ona göre kelamcılar şöyle demektedir: “Allah’a
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iman, kişinin Allah’ı tasdik etmesi, O’nun varlığının vacip olduğuna, O’na yaraşan
vahdaniyet ve uluhiyet sıfatlarıyla muttasıf olduğuna itikad etmesidir. Nebiye iman ise
Allah katından getirmiş olduğu şeyleri icmali olarak tasdik etmektir.” Lutfi Paşa, iman
tanımında ikrarı ve imanın diğer esaslarını zikretmemeleri sebebiyle bu imanın şeriatte
muteber olmadığını söylemektedir.42 Fakat tüm kelamcılar imanı sadece kalp ile
tasdikten ibaret olarak tanımlamamaktadır. İkrarın imanın yarısı mı yoksa şartı mı
olduğu tartışılmıştır. Ayrıca Allah’a ve Resülüne iman, diğer iman esaslarını cem eden
bir formul olup şeriatte muteber olmadığını söylemek doğru değildir. Zira Allah’a ve
Resulüne iman eden zorunlu olarak Resulullah’ın getirmiş olduğu kitaba ve içeriğine
iman ettiği için diğer iman esasları buraya dahil olmaktadır. Bu uslup ve formülasyon
Kuran’da mevcuttur. “Ey insanlar! ... (ﺳﻮِﻟِﮫ
ُ ِ َوَرs )ﻓَﺂِﻣﻨُﻮا ِﺑﺎﱠAllah’a ve Resulüne iman
edin...” (A’râf, 7/158) bunun dışında (ِ َواْﻟﯿَْﻮِم اْﻵِﺧِﺮs“ )ِإْن ُﻛْﻨﺘ ُْﻢ ﺗ ُْﺆِﻣﻨُﻮَن ِﺑﺎﱠşayet Allah’a ve
ahiret gününe iman ediyorsanız” (Nîsâ, 4/59) şeklinde formülasyon da yaygındır.
o. Mantıki iman: Mantiki iman, lügavi kullanım esas alınarak tekzibin zıddı olarak
kullanılmaktadır. Mantıkta ilim tasavvur ve tasdik şeklinde taksim edilmektedir.
Dolayısıyla mantiki iman, kişinin Allah’ın varlığını sadece bir bilgi düzeyinde tasdik
etmesidir. Bu tür bir iman şeriatte muteber değildir.43 Şayet sadece bilme düzeyinde bir
tasdik muteber olsaydı, Allah’ın varlığını bilen münafıkların ve Hz. Muhammed’in
Allah’ın Resulü olduğunu bilen ehli kitabın imanının geçerli olması gerekirdi.
p. Devri iman: Lutfi Paşa’nın aslında itiraz ettiği bir tanımlamadır. Bazılarına göre
imanın, Cibril hadisinde “iman etmendir” şeklinde tanımlanması bir şeyin kendisiyle
tanımlanması sebebiyle kısır döngüdür. Selefi salihinin imanında kısır döngünün (devri)
olduğunu söylemenin batıl olduğunu ifade etmiştir. Çünkü iman, şer’î ve lügavî olmak
üzere iki anlama gelmektedir. O da tasdik ve itikattır. Peygamber Efendimiz şer’i
anlamı lügavî anlamla tarif etmiş olup bunda kısır döngü (devr) söz konusu değildir.44
r. Delâilî iman: Delaili iman, tahkiki imana benzemektedir. Zira dini bilginin tahkikiyle
meydana gelen delillere dayalı imana verilen bir isimdir. Lütfi Paşa burada özellikle
Allah’ın vahdaniyetine dair delilleri örnek vermektedir. Kişi Allah’ın dışında olan bu
alemin muhdes olduğunu bilir. Muhdes varlığı ve yokluğu mümkün olandır. Yokluk
durumunda olan bir şeyin kendi varlığını meydana getirmesi muhaldir. Bundan dolayı
madum, varlığını yokluğuna tercih edecek ve onu var edecek kendisi dışında bir tercih
ediciye muhtaçtır. Bina yapan olmadan, bir bina kendi kendine meydana gelemez.45
Lutfi Paşa’ya göre delâilî iman, taklidi imandan bir derece daha kuvvetlidir. Kim daha
çok delile ve istidlale sahipse o kişinin imanı daha nurludur. Resulullah’ın şöyle dediği
rivayet edilmiştir: “Şayet Ebubekir’in imanı tüm mahlukatın imanına mukabil tartılsa
Ebu Bekir’in imanı daha ağır gelirdi.” Rivayetteki ağırlık ziyade ve noksan açısından
değil, nur ve ziya açısındandır. Şeriatte varid olan imanın artması, imanın eserinin
artmasıdır. İmanın artmasının ve eksilmesinin eseri, kulun taatinde ve masiyetlerinde
ortaya çıkmaktadır. İmanın nuru, şehvetlerden selamette olduğundan iman nurunun ışığı
kalbin üzerine konmaktadır. Kalp, nurunu ilgili organın üzerine koymakta ve böylece
organlar kendisine fayda ve zarar verecek şeyleri basiret gözüyle idrak etmektediler.46
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Lutfi Paşa, Peygamberlerin kavimlerine karşı delillerle münazarada bulunduğunun altını
çizmekte ve “marifet, cüziyyatı delillerle idrak etmektir” beyanına dikkat çekmektedir.47
1.4.2. Burhân-ı Temânu' Delili
Lutfi Paşa, hudûs delilini temânu' delilinin temel dayanağı olarak sunmaktadır. Zira bir
şeyin varlığını yokluğuna tercih edecek bir muhassısa ihtiyaç vardır. Şayet iki ilah
bulunsaydı, biri var etmeyi diğeri yok etmeyi tercih etseydi, her ikisinin de tercihinin
aynı anda meydana gelmesi muhaldir ve batıldır. Bu durum temânu'delilinde
vurgulanmaktadır. “Şayet göklerde ve yerde Allah’tan başka ilahlar bulunsaydı, gökler
ve yer fesada uğrardı.” (Enbiyâ, 22/21) Bu delille, Allah’ın tek olup şeriki ve dengi
olmadığı, kadim olup başlangıcı olmadığı, daim olup sonu olmadığı sabit olmuştur.
Allah, zamandan ve mekândan, arştan ve havadan önce vardı. Allah’ın üzerinden
zaman geçmez.48
Lutfi Paşa’ya göre çocuklar, aklî olgunluğa erişince İslam dininin aslı olan tevhidle,
ihtilam olunca da şer’î hükümlerle mükellef olurlar. Kişinin buluğa erdiğinde taklitle
değil, delille Allah’ın varlığına (marifetullaha) ulaşması farzdır. Kendi nefsinin ve
uzuvlarının nasıl düzenlendiğini görmesi delil olarak ona yeter. Her binanın bir
bânîsinin olması gerektiğini bilir. Allah’ın uluhiyetine ve vahdaniyetine gelince bunu
akılla değil, nakli delille bilmesi vaciptir.49 Lutfi Paşa’nın Allah’ın vahdaniyeti
konusunda akli delil yerine nakli delili öne çıkarması, burhân-ı temânu' konusundaki
tartışmadan kaynaklanmaktadır. Zira Lutfi Paşa’nın bu konuda “bir binayı aklen birden
çok kişinin yapması mümkündür“ şeklinde bir itirazla yüz yüze kalma endişesi olabilir.
Bundan dolayı kainatın yaratıcısının bir mi birden çok mu olduğu konusunda akli
istidlal tartışmaya açık olup nakli bilgi bağlayıcıdır.50
1.4.3. Allah’ın Tenzihi
Lutfi Paşa bu noktada Allah’ın nelerden münezzeh olduğuna dair kelam ilminde dikkat
çekilen hususları özetlemektedir. Allah, cisim değildir. Bundan dolayı tasvir edilmekten
münezzehtir. Cevher değildir. Bundan dolayı arazlar kendisine hulul etmez. Araz
değildir. Bundan dolayı cevherlere hulul etmez. Allah’ın zât ve sıfatları mahlûkata
benzemez. Allah’ın, bilmek için saymaya ihtiyacı yoktur. Saymadan bilir. Her türlü
yardımcıdan münezzehtir. Allah, hayat sahibidir, O’na yokluk ve ölüm arız olmaz.
Yaratmada ve rızık vermede tektir. O‘ndan başka yaratan ve rızık veren yoktur.51
Allah’ın zâtî ve fiilî sıfatları ve isimleri muhdes değildir.52 Allah’ın fiilî sıfatlarının ve
isimlerinin muhdes olup olmadığı konusu Matürîdiler ve Eş’ârîler arasında ihtilaflı olan
konulardandır. Fakat bu ihtilaf asli değil, lafzi bir ihtilaftan ibarettir. Zira Allah’ın
yaratmaya kadir olması anlamında Hâlik ismi ezeli ve kadimdir. Bu konuda hiçbir
ihtilaf yoktur. Aksi halde Allah’ın zatında bir değişim söz konusu olur ki, Lütfi Paşa’nın
hatırlattığı gibi Allah hem zatında hem de sıfatlarında kemalle muttasıftır. Tagayyürden
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ve noksanlıktan münezzehtir.53 Eş’ârîlere göre Allah, ezelde Hâlik olarak
isimlendirilirse âlemi ezelden beri yaratmaya devam ettiği, dolayısıyla âlemin zati
anlamda değil, zamansal anlamda kadim olduğu tevehhüm edilebilir. Bu tevehhümü
ortadan kaldıran en önemli cümle Ebû Hanîfe’nin el-Fıḳhü’l-ekber’de kullandığı şu
ihtiyatlı ifade olabilir. “Allah, mahlûkatı yaratmadığı halde ezelde Halık’tı.”54 “Allah,
yaratmadan önce Halık’tı, rızık vermeden önce Razık’tı”55 Allah’ın, kendisini bu
isimlerle isimlendirmiş olması mümkün ve makuldür.
Lutfi Paşa, Allah’ın mekândan tenzihi ve arşa istivası konusunda şu değerlendirmede
bulunmuştur: “Mahlûkatı kuşatan altı cihet, Allah’ı kuşatmaz. Allah, mekân edinmekten
ve istikrardan münezzeh olarak arşa istiva etmiştir. Arş, Allah’ı taşımaz. Bilakis Allah,
arşı koruyandır ve arşın dışındadır. “Rahman, arşa istiva etmiştir” (Taha, 20/5) ayetinde
söylendiği gibi Allah, arşın üstündedir (fevkindedir). Rahman, Allah’ın ismi olup istiva
Allah’ın zatına muttasıl nimetidir. Arş, Allah’ın mahlûkatından olup Allah’ın sıfatından
ayrıdır. Mekân yokken Allah vardı. Bununla birlikte tüm mevcudata yakındır. Allah,
kullarına şah damarlarından daha yakındır. Ruhlara, hayatlarından daha yakındır.
Gözlere, bakışlarından daha yakındır. Allah’ın yakın olması mekânsal bir yakınlık
değil, O’nun vasfıdır. Yeryüzünde dereceleri yükselttiği gibi arşta da dereceleri
yükseltendir. Yeryüzünde her şeye yakın olması arşa yakın olması gibidir. Allah-u
Teâlâ, her şeyin üstündedir, her şeyin altının üstündedir. Allah, üstün üstündedir ve
altın üstündedir. Allah alt ile vasıflanmaz ki O’nun üstünde kimse olsun. Çünkü O,
yüceler yücesidir. Zira nasıl ki Allah’ın zatı ve sıfatları, cisimlerin zatı ve sıfatlarıyla
denk değilse, O’nun yakın olması, cisimlerin yakın olmasıyla denk değildir.” 56
Allah’ın mekândan tenzihi ve arşa istivası konusunda Lütfi Paşa’nın sunduğu
ifadelerden italik olarak işaretlediğimiz kısım İbn Teymiyye’nin (v. 728/1328)
Mecmûʿu fetâvâ’sındaki ibarelere oldukça benzemektedir. Lutfi Paşa isim zikretmeden
ya İbn Teymiyye’nin eserinden ya da O’nun eserinden istifade eden başka bir eserden
bunları aktarmıştır. Fakat eserde aktarımda bulunduğu birçok kaynağa atıfta
bulunmasına rağmen İbn Teymiyye’nin eserini zikretmemesi dikkat çekicidir. Bunun
temel sebebi olarak yaşadığı dönemde meşhur olan selefiler ve sufiler arasında ortaya
çıkan Kadızâdeliler ve Sivâsîler olayının etkili olabileceği muhtemeldir. Fakat Lutfi
Paşa 893-971 (1488-1564) yılları arasında yaşamıştır. Bu da Kadızâdeliler ve Sivâsîler
tartışmasının Lutfi Paşa’nın vefatından sonra ortaya çıktığını göstermektedir. Zira olay
IV. Murad döneminin vaizlerinden Kadızâde Mehmet Efendi (v. 1045/1635) ve Halvetî
şeyhlerinden Abdülmecid Sivâsî (971-1049/1563-1639) arasındaki tartışmalarla ortaya
çıkmıştır. Bundan dolayı bu durum Lutfi Paşa’nın yaşadığı dönemde Kadızâdelilerin de
istifade ettiği ve İbn Teymiyye’den etkilenmiş olan Birgivî Mehmet Efendi’yi (v.
981/1573) akla getirmektedir. İbn Teymiyye’den etkilenen bu fikri hareketin zamanla
toplumun değer verdiği tarikat ehline ve mezheplere karşı tavırları sebebiyle İbn
Teymiyye’nin ve eserlerinin zikrine karşı mesafeli davranılmış olması mümkündür.57
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1.4.4. Zâtî Sıfatlar
Lutfi Paşa, Hanefi Matürîdilerin kelam anlayışına bağlı bir eser yazmasına rağmen
tekvin sıfatını burada zikretmemektedir. Ebû Hanîfe’nin el-Fıḳhü’l-ekber’de zikrettiği
hayat, kudret, ilim, kelam, sem‘, basar ve irade sıfatlarını kaydetmektedir. Buna göre
Allah, kadim olan hayat sıfatıyla Hayy’dır. Kudret O’nun ezeli bir sıfatıdır. Allah, tüm
mevcudatı bilir, göklerde ve yerde bulunan hiç bir şey O’nun ilminden dışarı kalmaz.
Allah, ezeli olan kelam sıfatıyla mütekellimdir. Allah, sesleri ve kelimeleri kadim olan
sem’ sıfatıyla işitendir. Sesleri ve şekilleri ezelde sıfatı olan basar sıfatıyla görendir.
Dünyada ve ahirette olan ve olacak olan şeyleri kadim olan irade sıfatıyla irade edendir.
Bu zati sıfatlar, Allah’ın zatıyla kaim olan sıfatlar olup ne aynıdır ne de gayrıdır.58
Lutfi Paşa, Allah ile ilgili sorulan sorulara Kur’an’dan hareketle cevap verilmesi
gerektiğine dikkat çekmektedir. Bu hususta Haşr süresinin son ayetlerinin güzel bir
örnek olduğuna dikkat çektikten sonra Allah hakkında sorulan bir soruya bazı âlimlerin
şöyle cevap verdiğini nakletmektedir: “Şayet Allah’ın zatı hakkında soru soruyorsan,
hiçbir şey O’nun misli gibi değildir. Şayet O’nun sıfatları hakkında soruyorsan, Allah,
Tektir, Samed’tir, doğurmamış ve doğmamıştır, O’nun dengi kimse olmamıştır. Şayet
Allah’ın isimleri hakkında soruyorsan, O, kendisinden başka ilah olmayan Allah’tır. O,
gaybı ve şehadeti bilendir. O, Rahman’dır, Rahimdir. Şayet Allah’ın fiilleri hakkında
soruyorsan, Allah, her an yeni bir ilahi tasarruftadır.”
Allah’ın bir işte olması birilerini diriltmesi ve öldürmesi birilerini izzetli ve zelil
kılmasıdır.59
1.4.5. Meleklere iman
Lutfi Paşa’ya göre melekleri tasdik etmenin manası, onların bir an ara vermeden Allah’a
ibadet eden Allah’ın kulları olduğuna itikad etmektir. Mukarreb meleklerden bazıları
şunlardır: Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, arşı taşıyan melekler, Kiramen kâtibin,
Münker ve Nekir. Tüm melekler kanatlı varlıklar olup göklerden yeryüzüne ve
yeryüzünden göklere doğru onlarla en kısa zamanda uçarlar. Lutfi Paşa, Cebrail’in
Peygamberimize 27.000 kez indiğini, fakat diğer nebilere 3.000 den fazla inmediğini
nakletmektedir.60
Meleklerin sayısını Allah’tan başkası bilemez. Nasıl ki insanlar arasında havas ve avam
ayrımı yapılıyorsa melekler için de bu ayırım yapılmaktadır. Buna göre Ademoğlunun
havassı olan peygamberler, tüm meleklerden daha faziletlidir. Ademoğlunun avamından
olan müttakiler, meleklerin avamından daha faziletlidir. Meleklerin havassı,
Ademoğlunun avamından daha faziletlidir. 61
1.4.6. Kitaplara iman
Tüm semavi kitaplara iman farzdır. Hepsi de Allah’ın kelamıdır. Kur’ân, Allah’ın
kelamı olup mahluk değildir. Kur’ân’ı yazmak için kullanılan mürekkep, kâğıt ve yazı,
kulların fiilidir. Kul mahluk olduğuna göre kulların fiilleri de mahluktur. Allah’ın
kelamı, kadim olup zatıyla kaimdir, harf ve ses cinsinden değildir. Manası ise bu
kelimelerle ve ayetlerle anlaşılmaktadır.62
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1.4.7. Peygamberlere iman
Resullere ve nebilere iman etmek farzdır. Lutfi Paşa’ya göre tüm peygamberler
nübüvvetten önce ve sonra küçük ve büyük günahlardan münezzehtir.63
Peygamberlerin ismet sıfatı konusuna dair ayrıntılarda ihtilaf söz konusudur.
Lütfi Paşa, Allah’ın resuller göndermesinin sebebini şöyle açıklamaktadır: “Allah,
cinleri ve insanları kendisine kulluk etmeleri için yarattı. Cinler ve insanlar, Allah’ı ve
O’na nasıl ibadet edeceklerini, ibadetin hangi miktarda ve nasıl yapılacağını akıllarıyla
idrak edemezler. Bundan dolayı Allah, resulleri onlara neyin vacip olduğunu, ne zaman,
nasıl ve kime vacip olacağını beyan etmeleri, kendisine itaat edenleri cennet nimetleri
ile müjdelemek ve isyan edenleri cehennem azabı ile uyarmak için gönderdi.” 64
Lütfi Paşa, Peygamber Efendimiz Hz Muhammed’in nübüvvetinin evrenselliği
konusunda tereddüd içinde olanlara karşı şu ayeti zikretmektedir: “Ey insanlar! Ben
hepinize göklerin ve yerin tasarrufu kendisine ait olan, kendisinden başka ilah
bulunmayan, hayat veren ve öldüren Allah’ın Resulüyüm. Allah’a ve kelimelerine iman
eden ümmi nebi olan Resul‘üne iman edin ve O’na ittiba edin ki, hidayete eresiniz.”
(A’râf, 7/158) Ayrıca Peygamber Efendimizin hem resullerin hem nebilerin sonuncusu
olduğunu hatırlatarak, Hz. Muhammed’in resul olduğunu kabul ettiği halde resullerin
sonuncusu olduğuna ve şeriatının kıyamete kadar nesh edilmeyeceğine iman etmeyen
kimsenin mümin olmayacağını ifade etmiştir.65 Tarihte olduğu gibi günümüzde de bazı
insanlar, Hz. Muhammed’in risaletinin evrensel olmadığını, getirdiği kitabın ve
şeriatının ehli kitabı bağlamadığını veya şeriatının nesh edilebileceğini iddia etmişlerdir.
Anlaşılan o ki, Lutfi Paşa’nın döneminde de bu tür konular bazı kesimler arasında
tartışılmaktaydı. Bundan dolayı nübüvvet konusuna ayrı bir önem vererek tafsilata
girmiştir.
Günümüzde karşılaştığımız hak dinler ifadesine Lutfi Paşa’nın bir eleştiri yönelttiğini
söyleyebiliriz. Zira Lutfi Paşa, risalede şu hakikate dikkat çekmiştir. “Allah’ın dini,
göklerde ve yerde tektir. O da İslam dinidir. Çünkü Allah katında din, İslamdır. Tüm
nebiler, kendilerine iman edilmeleri bakımından aynı dinin mensuplarıdır şeriatlerde
farklıdır. İmanın aslı konusunda iman ehli eşittir. Aralarında fazilet hakikatte takva ve
hevaya muhalefet iledir.”66 İman ehlinin imanın aslı konusunda eşit olduğunu
söylemesi, dinler arası diyalog adı altında ehli kitabın Hz. Muhammed’e ve Kur’ân’a
iman etmesine gerek olmadığını söyleyenlere bir eleştiri olarak anlaşılabilir. Zira imanın
aslı konusunda iman ehli eşit olup iman edilmesi gereken hususlardan birini hariçte
tutmak mümkün değildir.
Lutfi Paşa, “önceki nebilerin şeriatının neshedilmesi, nebilerin nübüvvetinin neshini
gerektirir mi?” sorusuna iki açıdan cevap verildiğini hatırlatarak, gerektirir diyenlere
göre “onlar nebi idiler“ şeklinde iman ettiklerini, gerektirmez diyenlere göre“onlar
nebidirler“ şeklinde iman ettiklerini söylemiştir. Kendi tercihini de şu sözlerle beyan
etmiştir: “Resullerin risaleti ölümleriyle iptal olmaz.” Ayrıca Hz İsa’nın gökten inip Hz
Muhammed’in şeriatına davet edeceğini söylemiştir. Tüm resullerin ve nebilerin beşer
tarafından bilinmediğini, ilkinin Hz Adem sonuncusunun Hz Muhammed olduğunu
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hatırlatarak sayı konusunda tartışmanın ve tayinde bulunmanın doğru olmayacağını ima
etmiştir.67
Hz. Muhammed, risalet görevini eksiksiz şekilde yerine getirmiştir.. Müşrikler onu
inkâr edince Allah-u Teala, Hz. Muhammed’in elinde insanların gözünü açacak
mucizelerle davetindeki sadakatini izhar etmiştir. Lutfi Paşa, hissi mucizelere örnek
olarak ayın yarılması, ağacın gelmesi, taşların selam vermesi, büyük bir topluluğun az
bir azıkla doyurulması, parmakların arasından suyun akması, pişirilmiş ve zehirli olan
koyunun şahitliği, gaybi konulardan haber vermesi vb. durumları saymaktadır. Bunun
yanında Lutfi Paşa, en çok hayranlık uyandıran mucizenin Kur’ân olduğunu beyan
etmiştir. “De ki: Şayet insanlar ve cinler bu Kur’ân’ın bir benzerini getirmek için
toplansalar ve birbirlerine yardımcı olsalar, onun bir benzerini getiremezler.” (İsra,
17/88) Diğer nebilerin nübüvveti, bizim nebimizin nübüvvetiyle ve onları haber
vermesiyle sabit olur. Çünkü Peygamber Efendimiz her söylediğinde sadıktır.68
Lutfi Paşa, nebi ve resul kavramlarının müteradif olmadıklarını ifade etmiş, genel
kabule uygun olarak aralarında umum husus ilişkisi olduğuna dikkat çekmiştir. Buna
göre her resul, kadri yüce olması ve Allah’tan haber getirmesi sebebiyle nebidir. Fakat
her nebi, resul değildir. Zira ona göre Nebi halifeye benzerken, resul şeriat sahibidir.69
Lutfi Paşa’nın nebiyi halifeye benzetmesi ilginç ve yerindedir. Zira nebi Allah,
tarafından insanlara imam, önder olarak seçilen ve görevlendirilen kişidir. “Biz onları
(nebileri) emrimizle insanları hidayete yönlendiren imamlar kıldık. Hayırların
yapılmasını, namazı ikame edilmesini ve zekatın verilmesini onlara vahyettik. Onlar
bize kul idiler.” (Enbiya, 21/73) Peygamber olmayan halifelerden nebiyi ayıran temel
özellik, Allah tarafından seçilmesi, vahye muhatap olması, ismet sıfatıyla muttasıf
olması, sözünün ve fiilerinin dinde hüccet olmasıdır. Nebilerin dışındaki müslümanların
şura ile aralarından seçtikleri halifelerde bu özellikler söz konusu değildir. Onlara itaat
edilmesi ancak maruf ölçüsüncedir. Yaratana isyan olan bir konuda ülü‘l-emr olan
halifeye itaat caiz değildir. Bu konuda kendilerinin masum olduklarını mutlak itaat
mercii olduklarını iddia edemezler. Fakat resuller ve nebiler, Allah ile ilgili bir konuda
yalan söylemekten masumdurlar. Şayet Allah adına iftira ve yalan bir beyanda
bulunacak olurlarsa, peygamber olamazlar. Hatta bu durumda Peygamber Efendimiz
bizzat ölüm ile tehdit edilmiştir. “Şayet bize bazı sözler iftira edecek olsa, kesinlikle
O‘nun gücünü alır ve muhakkak şah damarını koparırız” (Hakka, 69/44-46)
Lutfi Paşa’ya göre “Resulleri, birbirlerine faziletli kıldık“ (Bakara, 2/253) ayetinden
dolayı resuller ve nebiler birbirine üstün kılınmıştır. Bununla birlikte genel anlamda
“resul, nebiden daha faziletlidir“ veya “kitap sahibi anlamındaki ülü‘l-azm,
diğerlerinden daha faziletlidir“ veyahut “Peygamberimiz Hz. Muhammed, hepsinden
daha faziletlidir“ denebilir. Fakat Hz. Muhammed‘in, Hz. Yunus’tan ve diğerlerinden
belirli bir peygamberin ismini zikrederek daha faziletli olduğunu söylemek caiz
değildir.70 Bununla birlikte velilerin kerameti hak olsa da, velilerin nebilerden daha
faziletli olduğunu söylemek de caiz değildir.71
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1.4. 8. Ahirete iman
Lutfi Paşa, “(Kıyamet) saati gelmektedir. Onda bir şüphe yok. Allah, kabirlerde olan
kimseleri diriltecek“ (Hac, 22/7) ayetini zikrederek, mükellefin ölümden sonra
dirilmeye iman etmesinin farz olduğunu hatırlatmaktadır. Bu dirilmesinin bedensel mi
ruhsal mı olacağına dair tartışmaya girmeden ehli sünnet alimlerinin verdiği cevaba
işaret ederek, bedensel ve ruhsal olan bu dirilmede asli cüzlerin bir araya getirileceğini
ve ruhların onlara iade edileceğini söylemektedir.72 İnsan bedenlerinin asli cüzleri anne
karnından doğarken sahip oldukları uzuvlardır. Lutfi Paşa ahiret ile ilgili iman edilmesi
gereken hususları şu şekilde sıralamaktadır: “İnsanların ruhlarını almakla görevli ölüm
meleğine, yaptıklarımızı yazan kiramen katibine, müstahak olan hakkında kabir
azabına, kabirdeki ölüye Münker ve Nekirin sualine, dirilerin duasının ve sadakalarının
ölülere fayda verdiğine iman ederiz. Kabir cennet bahçelerinden bir bahçe, cehennem
çukurlarından bir çukurdur. Kıyamet günü amel defterinin okunması haktır. Kıldan
ince, kılıçtan keskin olan ve cehennemin iki yakası üzerine kurulan bir köprü olan sırat
haktır. Kafirlerin ayağı kayacak ve Allah onlar hakkında hükmedip onları cehenneme
sevk edecektir. Müminlerin ayakları onun üzerinde sabit olacak ve cennet yurduna sevk
edileceklerdir. Allah, kendisi ve kulu arasında her hangi bir tercüman olmadan kulunu
hesaba çekecektir. Mizan haktır. Cennet ve cehennem hak olup şu anda yaratılmıştır ve
her ikisinin ehli yok olmayacaktır.”73
Lutfi Paşa, cennet ehlinin herhangi bir mesafe ve kuşatma (idrak) olmadan cennette
Allah’ı görmesinin hak olduğunu söylemekle birlikte,74 ahiretteki rü’yetullah’ın nasıl
tahakkuk edeceğinin şu anda malum olmadığını ifade etmektedir. Bunu izah etmek için
Abdurrahman Bistâmi’nin eserinden şu ifadeyi aktarmıştır: “Ey mülk ve şehadet âlemine
sıkışıp kalan deki: Kur’ân’da haber verildiği gibi müminler Allah’ı görecekler, kâfirler
ise O’nu görmekten mahrumdur. Ahiretteki göz, dünyadaki kalp menzilesindedir. Kalp
bilir ve görür, fakat idrak edemez. Zira idrak rüyetin dışında bir şeydir. Allahu Teâlâ,
kalbe görünür, malumdur, idrak edilmez. Bu şekilde kıyamet günü idrak edilmeden
görülecektir.”75
1.4.9. Kadere İman
Lutfi Paşa, hayrı ve şerriyle kadere iman etmenin farz olduğunu hatırlattıktan sonra
kaderin aslının mukarreb meleklerin ve gönderilen nebilerin muttali olmadığı Allah’a ait
bir sır olduğunu belirtmektedir. Bu konuda derine dalmanın ve akıl yürütmenin insanı
dalalete ve tüğyana sevk edeceğini söylemektedir.76 Lutfi Paşa’nın kader konusunda
derine dalmaktan kastı, Allah’ın yaratması konusunda kişinin “Allah niçin böyle
yarattı“ diye sorgulamada derine dalmasıdır. Allah, fiilindeki nihai sebebi
açıklamadıkça kulun bu konuda kesin bir bilgiye sahip olması mümkün değildir. Kehf
süresinde anlatılan Hz. Musa ve Hızır kıssasında dikkat çekilen hususlardan biri de
budur. Lutfi Paşa’nın bu konuda esas aldığı ayet şudur: “(Allah), yaptığından sorulmaz,
fakat onlar sorguya çekileceklerdir.” (Enbiya, 21/23) Ayrıca Peygamber Efendimizin
şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: “Kaderden bahsedildiğinde o konuda
konuşmaktan dilinizi muhafaza edin”77 Lutfi Paşa’ya göre ilim, mahlûkat arasında kayıp
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Lutfi Paşa, Risâle fî Beyâni Asli’l-Îmân, 7b.
Lutfi Paşa, Risâle fî Beyâni Asli’l-Îmân, 7b, 8a.
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Lutfi Paşa, Risâle fî Beyâni Asli’l-Îmân, 8a.
75
Lutfi Paşa, Risâle fî Beyâni Asli’l-Îmân, 5b.
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Lutfi Paşa, Risâle fî Beyâni Asli’l-Îmân, 8a.
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Ebû Bekr Muhammed b. Ca‘fer b. Muhammed es-Sâmerrî el-Harâitî, Mesâvi’l-aḫlâḳ ve meẕmûmühâ,
thk. Mustafa b. Ebin-Nasr (Cidde: Mektebetüs-Sevâdî, 1993), 350; Ebü’l-Kāsım Müsnidü’d-dünyâ
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olan ve mevcut olan şeklinde iki kısımdır. Allah’ın sırrı anlamındaki kayıp olan ilmi
bildiğini iddia etmek küfürdür. Muhkem olan mevcut ilmi inkar etmek de küfürdür.
İman ancak mevcut olan ilmi kabul etmekle ve kayıp olan ilmi araştırmayı terk etmekle
sabit olur. Bu da ilimde derinleşenlerin ilmidir. 78 Lutfi Paşa, burada Âl-i İmrân süresi 7.
Ayette belirtilen muhkem ve müteşabih ayetler konusundaki ayırıma işaret ederek
müteşabih ayetler konusunda selefin yaklaşımının kader konusunda tercih edilmesi
gereken selametli bir yöntem olduğuna işaret etmektedir. Buna göre nasıl ki
müteşabihlerin tevilini sadece Allah biliyorsa kaderin sır boyutunu da sadece Allah
bilmektedir. İlimde derinleşenlerin bu konudaki sözü şu şekildedir: “Ona iman ettik.
Hepsi Rabbimizin katındandır.” (Âl-i İmrân süresi, 3/7) Kadere iman, Allah’tan gelene
razı olmak şeklinde anlaşılmaktadır.
Lutfi Paşa, kader konusunda Cebriyye’nin görüşünü hatırlatarak, insanı iradesi ve
kudreti olmayan bir cemadât seviyesine indirmenin insanın yaptığı kötülükleri Allah’a
nispet etmek anlamına geleceğini söyleyerek bu görüşü eleştirmektedir. Zira insan cüz’î
iradesiyle kendi fiillerini tercih eden mükellef bir varlık olup sebep zinciriyle fiillerine
mecbur bir varlık değildir.79
Lutfi Paşa, imanın vehbi mi kesbi mi olduğu konusunda sorulan bir soruya mutlak ve
genellemeci bir cevap verilemeyeceğini savunmaktadır. Ona göre Allah’ın hidayeti ve
tevfiki açısından iman vehbidir, kulun cehdi ve gayreti açısından kesbidir. Kulun cehdi,
kalbiyle itikad edip diliyle ikrar etmesidir. Zira kulun bu konuda kudreti vardır. Bu da
kesbin hakikatini ifade etmektedir. 80
1.4.10. İmanın Aslı ve Sıfatı Meselesi
Lutfi Paşa’ya göre imanın sıfatı Cibril hadisinde tanımlandığı gibi kişinin Allah’a,
meleklerine, kitaplarına, resullerine, ahiret gününe ve kadere iman etmesidir. Lutfi Paşa,
imanın tarifi konusunda Hanefi Matürîdi çizgiye bağlı kalarak kalp ile tasdik ve dil ile
ikrar şeklindeki ikili tanımı tercih etmiştir. Buna göre kalp ile tasdik etmek, imanın en
büyük rüknü iken, dil ile ikrar bunu ifade etmeye kadir olan için bir şarttır. Dolayısıyla
ikrar kişinin müslüman olmasına delil olup İslam ahkamının kendisine tatbik edilmesi
için gereklidir. Bununla birlikte kalbiyle iman etmediği halde diliyle ikrar eden kişi
münafık, Allahı kalbiyle bildiği halde diliyle ikrar etmeyen ise kafirdir. Ayrıca Lutfi
Paşa, mezhep imamlarına göre imanın aslen artmayı ve eksilmeyi kabul etmediğini,
ameli terk edenin fasık bir mümin kabul edildiğini belirtmektedir. Şâfiîlerin, Hâricîlerin
ve Mu‘tezile’nin imanı kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve amel şeklinde üç unsurla
tanımladıklarını hatırlatarak, ameli terk edenin Hâricîlere göre imandan çıkıp küfre
girdiğini, Mu‘tezile’ye göre imandan çıktığını fakat küfre girmediğini ifade
etmektedir.81
1.4.11. İmana Dair Bazı Soru ve Cevaplar
Lutfi Paşa, risalenin sonunda imana dair bazı sorular ve cevaplarına yer vermiştir. .
Bunlardan bazıları şöyledir:
İman mahlûk mudur değil midir?

Süleymân b. Ahmed b. Eyyûb Taberânî, el-Muʿcemü’l-kebîr, thk. Hamdî b. Abdulmecid (Kahire:
Mektebetü İbn Teymiyye, 1994), 2: 96.
78
Lutfi Paşa, Risâle fî Beyâni Asli’l-Îmân, 8a.
79
Lutfi Paşa, Risâle fî Beyâni Asli’l-Îmân, 8a.
80
Lutfi Paşa, Risâle fî Beyâni Asli’l-Îmân, 9a.
81
Lutfi Paşa, Risâle fî Beyâni Asli’l-Îmân, 8a.
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-Şayet Allah’ın fiili kastedilirse mahlûk değildir, kulun fiili kastedilirse mahlûktur.82
İman kadim midir muhdes midir?
-İman bilgisi kadimdir, ikrarı ise muhdestir. 83
İman ruhla mı, bedenle mi beraberdir?
-Bedenle beraberdir. Bundan dolayı kişiyi kabrinde mümin olarak isimlendiririz. Benzer
bir soruda iman, ceset üzerinde mi ruh üzerinde midir?
-Ceset ve ruh arasında kısım kısımdır.
Yine ilgili bir soruda iman, toplu mudur kısım kısım mıdır?
-Allah katında topludur, kulun katında kısım kısımdır. Kalpte topludur. Uzuvlarda kısım
kısımdır.84
İmanın başı ve ortası, aslı ve feri, dalı, yaprağı ve meyvesi, arzı, ırmağı, suyu ve ismi
nedir?
- İmanın başı tevhittir, ortası itaattır. İmanın aslı yakin, fer’i ihlastır. İmanın dalı emir
ve nehiy, yaprağı korku, meyvesi Allah’ın rahmetidir. İmanın arzı (yeri) müminin
kalbidir. İmanın ırmağı ilimdir, suyu Allah’ın Kitabıdır. İmanın ismi ise mübarek
ağaçtır. 85
Allah, dilemediği bir şeyi emretmiş midir, emretmediği bir şeyi yaratmış mıdır?
-Evet. Allah küfrü ve şerri yarattı, fakat mahlûkatına küfrü ve şerri işlemesini
emretmedi. Kâfire imanı emretti, fakat kafirin iman etmesini dilemedi.86 Zira dilemek
ve emretmek ayrı şeylerdir. Allah’ın var olmasını dilediği şey zorunlu olarak var olur,
var olmasını dilemediği ve izin vermediği şey var olamaz. Allah’ın bir şeyi dilemesi,
o şeyin var olmasını zorunlu kılar. Emretmek ise bundan farklı amaçlarla irtibatlı olarak
farklı sonuçları gerekli kılar. Allah’ın dilemesi tekvini iradeye, emretmesi ise teşrii
iradeye tekabül eder. Fakat Allah’ın emretmesi teşrii irade dışında meydan okumayı ve
aciz bırakmayı içerebilir. Allah’ın kafire imanı emretmesi onu imanla mükellef
kılmasıdır, imanın varlığını zorunlu kılması ve yaratması değildir. “Şayet Allah dilemiş
olsaydı, sizi bir tek ümmet kılardı. Lakin size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için
(bunu dilememiştir.)” (Maide, 5/48) “Şayet Allah dilemiş olsaydı, sizi bir tek ümmet
kılardı. Lakin Allah dilediği kimseleri (dalmış oldukları) dalelete terk eder, dilediği
kimseleri (yönelmiş oldukları) hidayete erdirir.” (Nahl, 16/93)
1.5. Yazma Nüshaları
Eserin tek el yazma nüshası Beyazıt Kütüphanesinde (Veliyüddin Efendi, nr. 3242, vr.
4b-9a)87 bulunmaktadır. Ferağ kaydında risalenin Hicri 1111 (M. 1699) yılında Musa b.
Fazlullah tarafından istinsah edildiği belirtilmektedir. Ferağ kaydından hareketle
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Lutfi Paşa, Risâle fî Beyâni Asli’l-Îmân, 8b, 9a.
Lutfi Paşa, Risâle fî Beyâni Asli’l-Îmân, 9b.
84
Lutfi Paşa, Risâle fî Beyâni Asli’l-Îmân, 9b.
85
Lutfi Paşa, Risâle fî Beyâni Asli’l-Îmân, 9b.
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Lutfi Paşa, Risâle fî Beyâni Asli’l-Îmân, 9b.
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Varak numarası tespit edilirken, alfabede Arapça yazım yönüne ters bir şekilde değerlendirilerek
metnin bulunduğu yer (vr. 4a-9b) şeklinde yazılmış. Hâlbuki Arapça metinler sağdan sola yazılmaktadır.
Numara verilirken sağdan sola kuralına uyulurken, a ve b tespitinde kurala uyulmamış. Buna göre metin
4. sayfanın sol tarafında başladığı için 4a değil, 4b denmeliydi. Metnin bittiği sayfa 9. Sayfanın sağında
olduğu için 9b değil 9a denmeliydi. Biz kurala uyarak sayfa numarasını belirttik.
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risalenin Lutfî Paşa’nın vefatından yaklaşık olarak 141 yıl sonra istinsah edildiği
anlaşılmaktadır.

Beyazıt Kütüphanesinde, Veliyüddin Efendi, nr. 3242, 4a
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Beyazıt Kütüphanesinde, Veliyüddin Efendi, nr. 3242, 10a
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2. Risâle fî Beyâni Asli’l-Îmân ve Cevherihi ve Sıfâtihi

اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺑﻴﺎن أﺻﻞ اﻹﳝﺎن وﺟﻮﻫﺮﻩ وﺻﻔﺎﺗﻪ
ﻣﻦ ;ﻟﻴﻔﺎت ﻟﻄﻔﻲ ?ﺷﺎ
ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺚ ﻧﺒﻴﱠﻪ
اﳊﻤُﺪ  1اﻟﺬي ﻋﺠﺰت اﻟﻌﻘﻮُل ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓِﺔ ذاﺗﻪ ،وﻗﺼﺮت اﻷﻓﻜﺎُر ﻋﻦ اﻹﺣﺎﻃِﺔ ﺑُِﻜْﻨِﻪ ﺻﻔﺎﺗِﻪ ،وﺑﻌ َ
ﳏﻤﺪاً ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﳝﺎِن وﺗِْﺒـﻴَﺎِن ﺻﻔﺎﺗِﻪ .واﻟﺼﻼةُ واﻟﺴﻼُم ﻋﻠﻰ ﳏﻤٍﺪ وآﻟِِﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ.

ﲔ اﻟﺸﺮﻳَﻔ ْ ِ
ف ﻋﻠﻰ َﻫﻮاِء ﻧﻔِﺴﻪ ،اﳊﺎﱡج اﳊﺮَﻣ ْ ِ
ﻒ اﻟﻌﺒﺎِد ،ﻟُﻄِْﻔﻲ ََwﺷﺎ
ﻗﺎل اﳌﻔﺘﻘُﺮ إﱃ رﲪِﺔ َرﺑِِّﻪ ،اﳌْﺸِﺮ ُ
ﲔ ،أ ْ
ﺿَﻌ ُ
َ
ت ﲤﺎَﻣﻪ ،اﻟﻠﻬﱠﻢ اﻣُﺪْدﱐ ﺑـُْﻨـﻴَﺎَن اﻹﻋﺎﻧِﺔ ﻋﻠﻰ ﺑـَﻴَﺎن اﻹwﻧﺔ ،وأَِﻣْﻠﲏ
ت ﲪﻴﺪاً وأَرْد ُ
ﻳَﱠﺴَﺮﻩُ ﷲُ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء :ﺑﺪأ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺖ ،وﻻ ﲢﺸﺮﱐ
ﻋﻦ ُﺳﻮق اﻟﺰﺧﺎرف اﻟﻈُْﻠَﻤﺎﻧﻴﱠﺔ إﱃ َﺷْﻮق اﳌﻌﺎرف اﻟﻨﻮراﻧﻴﺔ ،وﻻ ﲡﻌﻠﲏ ﻣْﻦ ﲨﻠﺔ َﺣْﺸٍﺮ أﺿﻠﻠ َ
ِ
ﺖ اﳌﻌﺮﻓﺔَ َوﱠﱃ
ﺐ وwﻟﱠﺮاﺟﲔ رؤو ٌ
ﲔ َﻋﻄُﻮ ٌ
ﺖ ،إﻧﱠﻚ ﻟﻠﱠﺪاﻋ َ
ﺐ .ﻓﺈّﱐ ﻟَﱠﻤﺎ رأﻳ ُ
ﰲ زﻣﺮة َﻣْﻦ أْﻏَﻮﻳْ َ
ف ﻗﺮﻳ ٌ
ف ُﳎﻴ ٌ
ﺲ ﻣﻊ ُﻛِّﻞ ذﻟﻚ ﺑِﻐُُﺮوِر اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻻﻫﻴﱠﺔً ،وﻧَْﺴَﻲ
وَﻣ َ
ﻀﻰ ،واﳌﻬﱠﻞ ﻗﺪ ﻓََﲎ واﻧﻘﻀﻰ ،واﻷَﺟَﻞ ﻗَْﺪ ﻗَـُﺮ َ
ب وَد– ،واﻟﻨﻔ َ
اﳌﻮ ِ
ت ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﺪاد إﱃ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻏﺎﻓﻠﺔً ،وأﻛﺜُﺮ اﻟﻨﺎس داﺋﻤﺎً ﰲ ﻧﻮم اﻟﻐﻔﻠﺔ ﱂ ﻳـَُﻘﻴُِّﺪوا ﻣﻌﺮﻓﺔَ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻣﻌﺮﻓﺔَ
ﺖ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺒﺴﻂ
ﺖ ﻋﻠﻰ إﻳﻘﺎﻇﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻔﻠﺘﻬﺎ ،ﻓﺄﻃﻠﻘ ُ
رﺳﻮﻟﻪ ،وﱂ ﻳﻌﺘﱪوا ﲟﻌﺮﻓﺔ اﻹﳝﺎن وﺻﻔﺎﺗﻪ .وﻋﺰﻣ ُ
ِ
ت ﻋﻠﻰ إﳚﺎِز ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻌِﻴﺎن ﺑﻠﺴﺎن اﻟﻌِﺮﻓﺎن .و 1wاﳌﺴﺘﻌﺎُن وﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻌﻨﺎن وﰲ ﺑﻴﺎن إﻓﺸﺎء ﺳِّﺮ اﻹﳝﺎن .اﻗﺘﺼﺮ ُ
ِ
ﺲ ﻏﺮر اﻟﻔﻮاﺋﺪ وﻧﻔﺎﺋِﺲ درر اﻟﻔﺮاﺋﺪ إﱃ َﻣﻦ دﺧﻞ ﰲ زﻣﺮة اﳌﻄﻴﻌﲔ ¥ﺗﻴﺎن اﻹﳝﺎن.
اﻟﺘﻜﻼن .وَزﻓَـْﻔ ُ
ﺖ َﻋَﺮاﺋ َ
ﺖ ﻫﺬا اﻟﻜﻼَم اﳌﻮﺳﻮم wﳉﻮاﻫﺮ اﳌﻌﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﻓﻘﻬﺎء اﳌﻠﱠﺔ اﳊﻨﻔﻴِﺔ ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ وأﰊ ﻳﻮﺳﻒ وﳏﱠﻤٍﺪ
ﲨﻌ ُ
ب اﻟﻌﺎﳌﲔ.
رﲪﻬﻢ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪون ﰲ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ وﻳﺪﻳﻨﻮن ﺑﻪ ر ﱠ
ِ
ِ
ِ
ﺻَﻞ اﻹﳝﺎن ﺳﺘﱠﺔٌ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل رﺳﻮُل
وﺑﻌُﺪ .ﻫﺬﻩ رﺳﺎﻟﺔٌ ﻣﺮﺗﱠﺒﺔٌ ﰲ ﺑﻴﺎن أﺻِﻞ اﻹﳝﺎن وﺟﻮﻫِﺮﻩ وﺻﻔﺎﺗﻪ .اﻋﻠﻢ أﱠن أ ْ
ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ :اﻹﳝﺎن أن ﺗﺆﻣﻦ  1wوﻣﻼﺋﻜﺘﻪ وﻛﺘﺒﻪ ورﺳﻠﻪ واﻟﻴﻮم اﻷﺧﺮ وwﻟﻘﺪر ﺧِﲑﻩ وﺷِّﺮﻩ ﻣﻦ
ﷲ ﺗﻌﺎﱃ.

ﱄ ،واﻟﺜﺎﻟﺚ اﻹﳝﺎُن
وأﱠﻣﺎ اﻹﳝﺎُن ﻋﻠﻰ ﲦﺎﻧﻴﺔَ ﻋﺸَﺮ أَْوُﺟٍﻪ .اﻷﱠوُل اﻹﳝﺎُن اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﱡ
ي ،واﻟﺜﺎﱐ اﻹﳝﺎُن اﻻﺳﺘﺪﻻ ﱡ
ي،
ي ،واﳋﺎﻣﺲ اﻹﳝﺎُن اﻟﻌﻘﻠﱡﻲ ،واﻟﺴﺎدس اﻹﳝﺎُن اﻷَﺑَِﺪ ﱡ
ﻀﻮِر ﱡ
ﱯ واﳊُ ُ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﱡﻲ ،واﻟﺮاﺑﻊ اﻹﳝﺎُن اﻟﻐَْﻴِ ﱡ
ﱄ ،واﻟﺘﺎﺳﻊ اﻹﳝﺎُن اﳌﻄﺒﻮعُ )اﻟﻄَﺒِﻴﻌِﱡﻲ ﻳـَْﻌﲏ
واﻟﺴﺎﺑﻊ اﻹﳝﺎُن اﻻﺧﺘﻴﺎر ﱡ
ي ،واﻟﺜﺎﻣﻦ اﻹﳝﺎُن اﻟَﻜْﺸِﻔﱡﻲ واﳌْﻘﺒُﻮ ﱡ
ِ
ﺶ( ،واﻟﻌﺎﺷﺮ اﻹﳝﺎُن اﳌﻌﺼﻮُم ،واﳊﺎدي ﻋﺸﺮ اﻹﳝﺎُن اﳌﺮدوُد ،واﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ اﻹﳝﺎن
ﺧْﻠَﻘ ْ
ﺖ إﻳﻠَﻪ َﺧْﻠْﻖ أُوﻟُْﻨُﻤ ْ
ِ
ﱯ ،واﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ إﳝﺎُن اﳌﺘﻜﻠِّﻤﲔ،
اﻟﻀﺮور ﱡ
ي ،واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ اﻹﳝﺎُن اﻟـُﻤْﻨﺠﻲ ،واﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﻹﳝﺎُن اﻟﻐﻴ ﱡ
ي ،واﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ اﻹﳝﺎُن اﻟﺪﻻﺋﻠﱡﻲ.
واﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ اﻹﳝﺎُن اﳌﻨﻄﻘﱡﻲ ،واﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﻹﳝﺎُن اﻟﺪور ﱡ
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ِ
ﻗﺎل ﰲ ﺷﺮح اﳌﺸﺎرق :إﺗﱠـَﻔَﻖ أﻫُﻞ اﳌﻠﱠﺔ ﻋﻠﻰ أﱠن اﻹﳝﺎَن  1wﺗﻌﺎﱃ ﻓﺮ ٌ
ض .ﻓََﻤْﻦ آَﻣَﻦ  1wاﺳﺘﺤﱠﻖ ﻣﺎ َوَﻋَﺪﻩُ
ِ
ت ﺟﻨﱠﺎ ٍ
ِ ِ
ت َﲡِْﺮي ِﻣْﻦ َﲢْﺘَِﻬﺎ اْﻷََْjﺎُر
ﷲُ ﺗﻌﺎﱃ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﰲ ﻛﺘﺎﺑِﻪ اﳌﺒﲔَ :وَﻋَﺪ اﱠ ُaاﻟُْﻤْﺆﻣﻨِ َ
ﲔ َواﻟُْﻤْﺆﻣﻨَﺎ َ
ِ 1
ِِ
ِ
ِ
ﺖ  1wوﻣﻼﺋﻜﺘﻪ
ﺐ أن ﺗﻘﻮَل آﻣﻨ ُ
ﺐ اﳌﻠﱠﺔ ﺳﺮاُج اﻷُﱠﻣﺔ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻷﻛﱪ :وﳚ ُ
َﺧﺎﻟﺪﻳَﻦ ﻓﻴَﻬﺎ  ،وﻗﺎل ﺻﺎﺣ ُ
وﻛﺘﺒﻪ ورﺳﻠﻪ واﻟﻴﻮم اﻷﺧﺮ وwﻟﻘﺪر ﺧِﲑﻩ وﺷِّﺮﻩ ﻣﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،وﳍﺬا اﻟﻐﻼُم ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻠﻮغ وإْن ﱂ ﳜﺎﻃﺐ wﻟﺸﺮاﺋﻊ
ﻫﻞ ﳜﺎﻃﺐ wﻹﺳﻼم .ﻗﻴﻞ :إذا ﺑﻠﻎ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﲔ أو ﻋﺸﺮ ﺳﻨﲔ وﻋﻘﻞ اﻹﺳﻼَم إﻻ أﻧﱠﻪ ﱂ ﳛﺘﻠﻢ ﳜﺎﻃﺐ
wﻹﺳﻼم .ﻓﺈذا آَﻣُﻦ ﺻﱠﺢ إﺳﻼُﻣﻪ .ﻗﻴﻞ ﻟﻪ :ﻟﻮ ﻣﺎت ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ وﱂ ﻳﺆﻣﻦ أﻳَْﺪُﺧُﻞ اﻟﻨﺎَر؟ ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ ﻷﻧﱠﻪ
ﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮﻩ.
وﻛﺬﻟﻚ اﺗﻔﻖ أﻫُﻞ اﳌﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﱠن اﻟﻜﻔﺮ  1wﺗﻌﺎﱃ ﺣﺮاٌم؛ ﻷﱠن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻣﺮ وﻋﻴﺪاً ﺷﺪﻳﺪاً ﳌﻦ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ 1w
ِ
ﺻﻠﱡﻮﻩُ )ُ (31ﰒﱠ ِﰲ ِﺳْﻠِﺴﻠٍَﺔ َذْرﻋَُﻬﺎ َﺳ ْﺒـﻌُﻮَن ِذَراًﻋﺎ
ﺗﻌﺎﱃ .ﻗﺎل ﰲ ﺗﻨﺰﻳﻠﻪُ :ﺧُﺬوﻩُ ﻓَـﻐُﻠﱡﻮﻩُ )ُ (30ﰒﱠ اْﳉَﺤﻴَﻢ َ
ﻓَﺎﺳﻠُُﻜﻮﻩ ) (32إِﻧﱠﻪ َﻛﺎَن َﻻ ﻳـْﺆِﻣﻦ ِ? ﱠِ
 aاﻟَْﻌِﻈﻴِﻢ ،2وﻗﺎل ﷲُ ﺗﻌﺎﱃ‡َ :أَﻳﱡـَﻬﺎ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣﻨُﻮا َﻫْﻞ أَُدﻟﱡُﻜْﻢ َﻋﻠَﻰ
ْ ُ
ُ
ُ ُ
ِ ِ3
ب أَﻟِﻴٍﻢ ) (10ﺗُـْﺆِﻣﻨﻮَن ِ? ﱠِ
ِﲡَﺎَرٍة ﺗُـْﻨِﺠﻴُﻜْﻢ ِﻣْﻦ َﻋَﺬا ٍ
َ aوَرُﺳﻮﻟﻪ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻒ ﻣﻦ
ﻒ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎٍم [4b].ﻗﺴٌﻢ ُﻛﻠّ َ
ﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ .واﳌﻜﻠﱠ ُ
ﺐ ﻋﻘﻼً ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺪ اﳌﻜﻠﱠﻒ ﻃﻠ ُ
ﻓﺎﻟﻮاﺟ ُ
أﱠوِل اﻟﻔﻄﺮة 4ﻗﻄﻌﺎً ﲝﻴﺚ ﻳﻘﻄﻊ اﻟﺸﺒﻬﺔَ ،وﻫﻢ اﳌﻼﺋﻜﺔُ وآدُم وﺣﱠﻮى؛ وﻗﺴٌﻢ ﱂ ﻳﻜﻠﱠﻒ ﻣﻦ أﱠوِل اﻟﻔﻄﺮة ﻗﻄﻌﺎً
وﻫﻢ أوﻻُد آدِم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم؛ وﻗﺴٌﻢ ﻓﻴﻪ ﻧﺰاعٌ ،واﻟﻈﺎﻫُﺮ أّÁﻢ ﻣﻜﻠﱠﻔﻮن ﻣﻦ أﱠول اﻟﻔﻄﺮة وﻫﻢ اﳉﺎﱡن.
ِ
ﻒ اﻟﺒﺎﻟﻎ اﻟﻌﺎﻗﻞ wﻹﳝﺎن ،وﻳـُْﻌﺮف اﻹﳝﺎُن wﻟﺪﻻﺋﻞ؛ ﻓﻼ ﻧﻌﻤﺔَ  1ﺗﻌﺎﱃ أﻋﻈُﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎدﻩ ﻣﻦ اﻹﳝﺎن ،وﻻ
وُﻛﻠّ َ
ِ
ب اﻹﳝﺎن  1wﺗﻌﺎﱃ wﻟﻌﻘﻞ أو wﻟﻨﻘﻞ؟
أﻋﻈَﻢ ﻧﻘﻤﺔً ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎدﻩ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺮ ،ﻟﻜﻨﱠﻬﻢ اﺧﺘﻠﻔﻮا أﱠن وﺟﻮ َ

ﺐ؛ وإﳕﺎ اﺣﺘﻴﺎُﺟﻬﻢ إﱃ ﺑﻴﺎن ﻣﺎ ﳚﺐ اﻹﳝﺎُن ﺑﻪ ﻛﻤﺎ
ﻗﺎل أﻫُﻞ اﻟﺸﺮع :إّن اﻹﳝﺎَن  1wﺗﻌﺎﱃ wﻟﻨﻘﻞ واﺟ ٌ
ﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﺳﺆال ﺟﱪاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻋﻦ اﻹﳝﺎن ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ،ﺗﻌﻠﻴﻤﺎً
أﺟﺎب اﻟﻨ ﱡ
ﻟﻠﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﲨﻌﲔ :اﻹﳝﺎن أن ﺗﺆﻣﻦ  1wوﻣﻼﺋﻜﺘﻪ وﻛﺘﺒﻪ ورﺳﻠﻪ واﻟﻴﻮم
اﻷﺧﺮ وwﻟﻘﺪر ﺧِﲑﻩ وﺷِّﺮﻩ ﻣﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ.
وﻋﻨﺪ اﻟﺒﻌﺾ ﺟﺎﺋٌﺰ wﻟﻌﻘﻞ ﳌﺎ َرَوى اﳊﺎﻛُﻢ اﻟﺸﻬﻴﺪ واﳌﻨﺘﻘﻰ ﻋﻦ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ رﲪﻪ ﷲ أﻧّﻪ ﻗﺎل :ﻻ ﻋُْﺬَر ﻷﺣٍﺪ
ﰲ اﳉﻬﻞ ﰲ ﺧﺎﻟﻘﻪ؛ ﳌﺎ ﻳﺮى ﻣﻦ ﺧﻠِﻖ اﻟﺴﻤﺎوات واﻷرض ،وﺧﻠِﻖ ﻧﻔﺴﻪ وﺳﺎﺋﺮ ﺧﻠِﻖ رﺑﻪ.
ف ﺻﺤﺔَ ﻗﻮِل اﻟﺮﺳﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﺑﺪﻻﻟﺔ اﳌﻌﺠﺰة.
وﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء :ﺷﺮُط ﺻﺤِﺔ اﻹﳝﺎِن أن ﻳﻌﺮ َ
 1ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ .9/9
 2ﺳﻮرة اﳊﺎﻗﺔ .33~69/30
 3ﺳﻮرة اﻟﺼﻒ .10~61/9
 4اﻟﻔﻄﺮة إﳚﺪ اﻟﺸﻴﺊ إﺑﺘﺪاءاً
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ي؛ ﻫﻮ أن ﻳﻌﺘﻘَﺪ ﺑﻮﺣﺪاﻧﻴﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،وﻳﻘﱠﺮ ﲟﺬﻛﻮر ﺻﻔﺔ اﻹﳝﺎن ﺗﻘﻠﻴﺪاً ،اﻋﱰاﻓﺎً ﺑﻘﻮِل
أﱠﻣﺎ اﻹﳝﺎُن اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﱡ
ﻋﻠﻤﺎِء ﻗﺮﻳﺘِﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ُﺣﱠﺠٍﺔ وﺑـُْﺮَﻫﺎٍن ﻋﻨﺪﻩ ،واﻟﺘﻘﻠﻴُﺪ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳎﺮد اﻻﺗﺒﺎع ﺑﻼ دﻟﻴٍﻞ ،وﻫﺬا اﻹﳝﺎُن ﻻ ﻳـُْﻌﺘََﻤُﺪ
ﻋﻠﻴﻪ وإن ﻛﺎن إﳝﺎُن اﳌﻘﻠِّﺪ ﻣﻌﺘًﱪا ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺮع ،واﳌﻘﻠِّﺪ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻌﺮف أﺻﻞ اﻹﳝﺎن وﻟﻴﺲ ﻣﻌﻪ دﻟﻴٌﻞ ،ﻟﻜﻦ
ِ
ﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ :اﻹﳝﺎن
ﺻُﻞ اﻹﳝﺎن ﺳﺘﺔٌ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻨ ﱡ
إذا ﻋﺮف أﺻﻞ اﻹﳝﺎن واﻟﺪﻻﺋَﻞ ﻓﻬﻮ ﳏّﻘٌﻖ ،وأ ْ
ي
أن ﺗﺆﻣﻦ  1wوﻣﻼﺋﻜﺘﻪ وﻛﺘﺒﻪ ورﺳﻠﻪ واﻟﻴﻮم اﻷﺧﺮ وwﻟﻘﺪر ﺧِﲑﻩ وﺷِّﺮﻩ ﻣﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ .ﻓﻬﺬا اﻹﳝﺎُن اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﱡ
ﻟﻮﺟﻮد اﻟﺘﺼﺪﻳِﻖ واﻹﻗﺮاِر ﻣﻨﻪ ﺑﻼ دﻟﻴٍﻞ ﺻﺤﻴٌﺢ ،وﻳﺴﺘﺤﱡﻖ ﻣﺎ وﻋﺪﻩ ﷲُ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ ،وُﺣْﻜُﻢ اﻹﺳﻼِم ﻟﻪ
ﻻزٌم وﻫﻮ ﻣﻄﻴٌﻊ  1ﺗﻌﺎﱃ wﻋﺘﻘﺎدﻩ وﺳﺎﺋﺮ ﻃﺎﻋﺎﺗﻪ ،وإن ﻛﺎن اﳌﻘﻠُِّﺪ ﻋﺎﺻﻴﺎً ﺑﱰك اﻟﻨﻈﺮ واﻟﺪﻻﺋﻞ ،وﺣﻜُﻤﻪ
ﻛﻔﱠﺴﺎق أﻫﻞ اﳌﻠﺔ ﰲ ﺟﻮاز ﻣﻐﻔﺮﺗﻪ أو ﺗﻌﺬﻳﺒﻪ ﺑﻘﺪِر ذﻧﺒِﻪ ،وﻋﺎﻗﺒﺔُ أﻣِﺮﻩ اﳉﻨﺔُ ﻻ ﳏﺎﻟﺔَ ،وﻫﻮ اﳌﺬﻫﺐ اﳌﺮﺿﱡﻲ،
وﻫﺬا اﻟﻘﻮُل ﳏﻜﱞﻲ ﻋﻦ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﻣﺎﻟ ٍ
ﻚ وأﲪَﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ رﲪﻬﻢ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ.
ي اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﱠﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳊﺎل ،وَﻣْﻦ ﱂ ﻳﻌﺮف اﻹﳝﺎَن واﻹﺳﻼم ُﳝَْﺤﻰ اﲰُﻪ ﻋﻦ دﻓِﱰ
اﻋﻠﻢ أﱠن اﻹﳝﺎن اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﱠ
أﺻﺤﺎ ِ
ب داِر اﻟﺴﻼِم.

ﱄ؛ ﻓﻬﻮ أن ﺗﺴﺘﺪﱠل ﻣﻦ اﳌﺼﻨﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎﻧﻊ ،وﻣﻦ اﻷﺛﺮ إﱃ اﳌﺆﺛﺮ ،أو اﻷﺛﺮ ﺑﻼ
وأﱠﻣﺎ اﻹﳝﺎن اﻻﺳﺘﺪﻻ ﱡ
ﻣﺆﺛِّﺮ ﳑﺘﻨٌﻊ ﻋﻘﻼً وﻧﻘﻼً ،ﻷﱠن اﻟﺒﻌﺮَة ﺗﺪﱡل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﲑ ،واﻷﺛﺮ ﻳﺪﱡل ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺛﺮ.
وأﱠﻣﺎ اﻹﳝﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﱡﻲ؛ ﻓﻬﻮ أن ﻳﻨﻄﻮي ﻗﻠﺒُﻚ ﻋﻠﻰ وﺣﺪاﻧﻴﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﺗﺼﺪﻳﻖ أﺣﺪﻳﺘﻪ ،ﲝﻴﺚ ﻟﻮ ﺧﺎﻟﻔﻚ
ﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻠﺒَﻚ ﻻ ﲡُﺪ ﰲ ﻗﻠﺒﻚ ﺣﱠﻜﺔً وﻻ زﻟﺰﻟﺔً أﺻﻼً.
أﻫﻞ اﻟﻌﺎَﱂ ﻓﻴﻤﺎ ﻃﻮﻳ َ
ﱠ
ﱯ واﳊﻀﻮري ﻫﻞ ﳍﻤﺎ ﻧﻔٌﻊ واﻋﺘﺒﺎٌر
ﱯ واﳊﻀﻮر ﱡ
وأﱠﻣﺎ اﻹﳝﺎُن اﻟﻐﻴ ﱡ
ي؛ ﻗﺎل ﰲ ﺷﺮح اﳌﺸﺎرق :إن اﻹﳝﺎن اﻟﻐﻴ ّ
ﱯ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻌﺚ ﻓﻼ ﻧﻔَﻊ ﻟﻪ ﻣﺎ ﱂ ﳛﺼﻞ اﻹﳝﺎن اﳊﻀﻮري اﻟﺬي ﻫﻮ
ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺮع أم ﻻ؟ اﻹﳝﺎن اﻟﻐﻴ ﱡ
ﺾ اﻟﻨﺎس آﻣﻨﻮا ﲟﺤﻤٍﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻌﺚ ،ﻓﻠﱠﻤﺎ ﺟﺎء wﻟﻨﺒﻮة أﻧﻜﺮوا ﻟﻪ أﺷﱠﺪ
ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻌﺚ؛ ﻷﱠن ﺑﻌ َ
اﻹﻧﻜﺎر ،وﻟﺬا ﻗﺎل اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﻹﳝﺎن ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ.
ف ﻛﱠﻞ
ﺐ wﻟﻌﻘﻞ ،وﻋﻨﺪ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻣﺎ ﱂ ﻳـَْﻌِﺮ ْ
وأﱠﻣﺎ اﻹﳝﺎن اﻟﻌﻘﻠﻲ؛ ﻓﻌﻨﺪ اﻷﺷﻌﺮﻳﺔ واﳌﻌﺘﺰﻟﺔ اﻹﳝﺎن  1wﺗﻌﺎﱃ واﺟ ٌ
ﻣﺴﺄﻟٍﺔ ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﻌﻘﻞ ﻋﻠﻰ وﺟٍﻪ ﳝﻜﻨﻪ دﻓُﻊ اﻟﺸﺒﻬﺔ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺆﻣﻨﺎً ،وﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﻌﻘﻞ آﻟﺔٌ
ﺺ
ﻳـُْﻌَﺮ ُ
ف Êﺎ ُﺣْﺴﻦ اﻷﺷﻴﺎء وﻗﺒﺤﻬﺎ ،وﰲ ﺷﺮح اﳌﺸﺎرق :إﱠن ﻣﻌﺮﻓﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ واﺟﺒﺔٌ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻋﻨﺪ– wﻟﺸﺮع ﻟﻨ ِّ
ﺐ ﻋﻘﻼً ﻟﻜﻮن اﳌﻌﺮﻓﺔ داﻓﻌﺎً ﻟﻀﺮر ﺧﻮف اﻟﻌِﻘﺎب.
اﻹﲨﺎع ،وﺣﻜُﻢ اﻟﻌﻘﻞ ﻣﻌﺰوٌل ،وأّﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ واﺟ ٌ
][5a
ي؛ ﻓﻬﻮ إﳝﺎُن َﻣْﻦ ﺗﻮﻟﱠﺪ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻛﺎن أﺑﻮاﻩ ﻣﺴﻠَﻤﲔ ﻓﺄْﺳﻠﻢ وﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم.
وأّﻣﺎ اﻹﳝﺎن اﻷﺑﺪ ﱡ

وأّﻣﺎ اﻹﳝﺎن اﻻﺧﺘﻴﺎري؛ ﻫﻮ ﻛﺈﳝﺎِن َﻣﻦ أﺗﻰ ِذﻣﻴÎﺎ ﻣﻦ ﺑﻼد اﻟﻜﻔﺮ إﱃ دÏر اﻹﺳﻼم رﻏﺒﺔً ﰲ اﻹﺳﻼم ِﻣﻦ ﻏﲑ
ﺧﻮ ٍ
ف ِﻣﻦ أﺣٍﺪ أو رﺟﺎءَ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻩ ،ﺑﻞ ﲟﺠﺮد ﺧﻮف ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ورﺟﺎء رﲪﺘﻪ.
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ِ
ﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﺪﻟﻴُﻞ اﻟﻮاﺿُﺢ واﻟﻨﻮُر واﻟﻀﻴﺎءُ ،وﻫﻮ
وأّﻣﺎ اﻹﳝﺎن اﻟﻜﺸﻔﻲ واﳌﻘﺒﻮﱄ؛ ﱂ ﻳُﻜﺘ َ
ﻒ ﻓﻴﻪ wﻟﱪﻫﺎن ﺑﻞ ﻃُﻠ َ

إﳝﺎُن اﻷﻧﺒﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠﲔ ،وﻗﺎل ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ :أ– أْﻛَﺮﻩُ أْن أﻗُﻮَل إﳝﺎﱐ ﻛﺈﳝﺎن ﺟﱪاﺋﻴﻞ ،ﺑﻞ أﻗﻮل
ﺖ ﲜﻤﻴﻊ ﻣﺎ آَﻣَﻦ ﺑﻪ ﺟﱪاﺋﻴُﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم.
آﻣﻨ ُ
وأﱠﻣﺎ اﻹﳝﺎن اﳌﻄﺒﻮع؛ وﻫﻮ إﳝﺎُن اﳌﻼﺋﻜِﺔ.

وأﱠﻣﺎ اﻹﳝﺎن اﳌﻌﺼﻮم؛ وﻫﻮ إﳝﺎُن اﳌﺆﻣﻨﲔ.

وأﱠﻣﺎ اﻹﳝﺎُن اﳌﺮدوُد؛ ﻓﻬﻮ إﳝﺎُن اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﻷÁﻢ ﻳُِﻘﱡﺮون ﺑﻠﺴﺎÁﻢ ،وﻳﺘﱠِﺨُﺬون اﻹﺳﻼَم دﻳِﻨﺎً ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮ إﱠﻻ أﱠÁﻢ ﻻ
ﻳﻌﻠﻤﻮن اﻹﳝﺎَن أو ﻳﻌﻠﻤﻮن وﻻ ﻳﺼ ِّﺪﻗﻮن ﺑﻘﻠﺒﻬﻢ ،وﻟﺬا ﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﻛﻔُﺮ ﻧﻔﺎٍق ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻌﺾ.
ٍِ
ﺻﺎِﺣﺒَﻪ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻻ ﰲ اﻵِﺧَﺮة ،ﻛﻘﻮم ﺻﺎٍﱀ
وأﱠﻣﺎ اﻹﳝﺎن اﻟﻀﺮور ﱡ
ي؛ ﻏﲑُ ُﻣﻔﻴﺪ ﻋﻨَﺪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻼ ﻳﻨﻔُﻊ َ
ب ،وﻓﺮﻋﻮَن ﻋﻨﺪﻣﺎ أَْﳉََﻤﻪُ اﻟﻐََﺮُق.
ﺷﺎﻫﺪوا اﻟﻌﺬا َ

وأﱠﻣﺎ اﻹﳝﺎُن اﻟـُﻤْﻨِﺠﻲ؛ ﻛﺈﳝﺎن َﻣْﻦ ﱂ ﺗﺒﻠﻐﻪ اﻟﺪﻋﻮةُ ،ﻓﺎﺳﺘﺪﱠل wﳌﺨﻠﻮﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﳋﺎﻟﻖ ،ووﱠﺣَﺪ ﷲَ ﺗﻌﺎﱃ،
ﻛﻘﻴﺲ ﺑﻦ ﺳﺎﻋﺪة ،وورﻗﺔ ﺑﻦ ﻳﻮﻓﻞ.
ﺺ ﻫﺬا اﻷﺧَﲑ wﺳﻢ اﻟـُﻤْﻨِﺠﻲ ﻷﻧﱠﻪ ُرﱠﲟﺎ ﺗـُُﻮِّﻫَﻢ أﱠن َﻣﻦ
وﻛﱡﻞ ﻣﺎ ذُﻛِﺮ ﻣﻦ أﻗﺴﺎم اﻹﳝﺎن وﺟﻮﻫﺮﻩ ُﻣْﻨٍﺞ ،وﻟﻜﻨﱠﻪ ﺧ ﱠ
ﻻ ﻳﺘﱠﺒﻊ ﻧﺒﻴّﺎً ﻻ ﻳُﻨﺠﻴﻪ إﳝﺎﻧُﻪ ،ﻓﻮﺿﻊ اﻻﺳﻢ ُﻣﻨٍﺞ دﻓﻌﺎً ﳍﺬا اﻟﺘﻮﱡﻫﻢ.
ﱯ؛ ﻣﻌﺘﱪٌ ﻋﻨﺪ– ﻷّن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﻳﻜﻮن ﳏﺴﻮﺳﺎً وﻻ ﰲ ﻗﻮة اﶈﺴﻮس ،ﻛﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺒﺪاﻫﺔ
وأﱠﻣﺎ اﻹﳝﺎن اﻟﻐﻴ ﱡ

اﻟﻌﻘﻞ أو ﺿﺮورة اﻟﻜﺸﻒ ،وﻛﺬا أﲰﺎء اﳊﺴﲎ وأﺣﻮال اﻵﺧﺮة إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺪ أن
ﺐ ﻋﻨﻪ ﻻ ﻳﺸﺎﻫﺪﻩ وﻻ ﻳﻌﺎﻳﻨﻪ ،وﱂ ﻳﺮﻩ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻞ ﲰﻊ ×وﺻﺎﻓﻪ اﻟﺸﺮﻳﻔِﺔ
ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻪ وﻫﻮ ﻏﺎﺋ ٌ
وﻣﻌﺠﺰاﺗﻪ اﳌﻨﻴﻔِﺔ ،واﳊﻜﻤﺔُ ﻓﻴﻪ أﱠن ﷲَ ﺗﻌﺎﱃ ﱂ ﻳُْﻜِﺮْم ﻣﻮﺳﻰ wﻟﺮؤﻳﺔ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻷﻧﱠﻪ ﻟﻮ أﻛﺮﻣﻪ ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻹﳝﺎُن
ﱯ ،وﺣﻘﻴﻘﺔُ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﳐﺎﻟﻔﺔٌ ﻟﺴﺎﺋﺮ
wﻟﻐﻴﺐ وﻳﺼﲑ اﻹﳝﺎُن wﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ،واﳌﺆﻣﻨﻮن إﱠﳕﺎ –ﻟﻮا اﳌﺮﺗﺒﺔَ ﻷﱠن إﳝﺎÁﻢ َﻏْﻴِ ﱞ
ِ
ﺐ
اﳋﻼﺋﻖ ،ﻗﺎل اﶈّﻘﻘﻮن :ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺮؤﻳﺔُ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔً اﻵَن .واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻫﻞ ﳝﻜُﻦ ﻋﻠُﻤﻬﺎ ﰲ اﻵﺧﺮة؟ ﻗﺎل ﺻﺎﺣ ُ
5
ﺖ ×ّن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﺮاﻩ
اﻟﻔﻮاﺋﺞ اﳌﺴﻜﻴﱠﺔ ﰲ اﻟﻔﻮاﺗﺢ اﳌﻜﻴﱠﺔ  :أﻳﱡﻬﺎ اﶈﺼﻮُر ﰲ ﻋﺎﱂ اﳌْﻠﻚ واﻟﺸﻬﺎدة ،ﻗﻞ :آﻣﻨ ُ
ﺐ
اﳌﺆﻣﻨﻮن ،واﻟﻜﱠﻔﺎُر ﻋﻨﻪ ﳏﺠﻮﺑﻮن ﻛﻤﺎ أﺧﱪ ﻋﻨﻪ اﻟﺘﻨﺰﻳُﻞ ،واﻟَﻌ ْ ُ
ﲔ ﰲ اﻵﺧﺮة ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻟﻘﻠﺐ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ،واﻟﻘﻠ ُ
ﻳﻌﻠُﻢ وﻳﺮى وﻟﻜﻨﱠﻪ ﻻ ﻳُْﺪِرُك؛ إذ اﻹدراك ﻏﲑ اﻟﺮؤﻳﺔ؛ ﻓﻬﻮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ َﻣْﺮﺋِﱞﻲ ﻟﻠﻘﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔٌ ﻏﲑ ﻣﺪَرٍك ﻟﻪ،
ﻓﻬﻜﺬا ﰲ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ َﻣﺮﺋﱞﻲ ﻟﻠﻌﲔ ﻏﲑُ ﻣﺪَرٍك ﺑﻪ؛ إذ ﺟﱠﻞ أْﻣُﺮﻩ ﻋﻦ اﻹدراك؛ إذ اﻹدراُك ﻳﻮزن wﻻﺷﱰاك ،وﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
ﻚ ﻟﻪ وﻻ ﻧﻈَﲑ ﻟﻪ وﻻ َﺷﺒِﻴﻪَ ﻟﻪ.
وﺗﻌﺎﱃ وﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳ َ

 5ﻟﻠﺸﻴﺦ :ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺴﻄﺎﻣﻲ ،اﳊﻨﻔﻲ.
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ﺼ ِّﺪَق ﻣﺼ ِّﺪٌق  1wﺗﻌﺎﱃ ،وﻳﻌﺘﻘَﺪ أﻧﱠﻪ
وأﱠﻣﺎ إﳝﺎُن اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ؛ ﻗﺎل اﳌﺘﻜﻠﻤﻮن اﻹﳝﺎُن  1wﺗﻌﺎﱃ ﻫﻮ أن ﻳُ َ
ﻒ ﲟﺎ ﻳﻠﻴُﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪاﻧﻴﺔ وﺻﻔﺎت اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ،واﻹﳝﺎُن wﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻣﻮﺟﻮٌد wﻟﻮﺟﻮد اﻟﻮاﺟﺐ ،وﻣﺘﺼ ٌ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻫﻮ اﻟﺘﺼﺪﻳُﻖ ﲟﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺗﺼﺪﻳﻘﺎً إﲨﺎﻟﻴّﺎً ،وﻫﻮ اﳌﻘﺼﻮُد اﻷﺻُﻞ ﻣﻦ اﻹﳝﺎن،
ﻓﻬﺬا إﳝﺎُن أﻫﻞ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ،ﻟﻴﺲ ﲟﻌﺘٍﱪ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺮع ﻷﱠÁﻢ ﱂ ﻳﻘﱡﺮوا ﻓﻴﻤﺎ ﳚﺐ اﻹﻗﺮاُر ﰲ اﻹﺳﻼم ،وﱂ ﻳﺬﻛﺮوا
ﺻﻔﺔَ اﻹﳝﺎِن وﻳَُﺴّﻤﻰ ﻋﻨﺪﻫﻢ اﻹﳝﺎن إﲨﺎﻟﻴّﺎً.
ﺖِ :ﱂَ َﱂْ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﺼﺪﻳُﻖ اﳌﻨﻄﻘﱡﻲ ﰲ اﻹﳝﺎن اﻟﺸﺮﻋِّﻲ؟ واﳌﻨﻘﻮُل ﻋﻦ اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ
وأﱠﻣﺎ اﻹﳝﺎُن اﳌﻨﻄﻘﱡﻲ؛ ﻓﺈْن ﻗﻠ َ
وﻫﻮ اﻟﻘﺪوة ﰲ ﺗﻔﺴﲑ أﻟﻔﺎظ اﳌﻨﻄﻖ أﱠن اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﳌﻨﻄﻘﱠﻲ اﻟﺬي ﻗُِّﺴَﻢ اﻟﻌﻠُﻢ إﻟﻴﻪ وإﱃ اﻟﺘﺼﱡﻮر ﻫﻮ ﺑﻌﻴﻨﻪ
ي اﳌﻌﱠﱪُ ﻋﻨﻪ ﰲ اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ ﺑﻜﺮوﻳﺪن ][5bاﳌﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻜﺬﻳﺐ.
اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻟﻠﻐﻮ ﱡ

ﺖ :إدراُك أﱠن اﻟﻨﻴﱠﺔَ واﻗﻌﺔٌ أو ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻮاﻗﻌٍﺔ اﻟﺬي ﻳُﻄْﻠُﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﳊﻜُﻢ ﻳُﺴﱠﻤﻰ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺗﺼﺪﻳﻘﺎً ،ﻓﻐﺎﻳﺔُ ﻣﺎ ﳝِﻜُﻦ
ﻗﻠ ُ
ﰲ وﺟِﻪ ﺗﺴﻤﻴَﺘِﻬﻢ اﳌﺒﺘﺪأ واﺻﻄﻼِﺣﻬﻢ أن ﻳﻘﺎَل إﱠﳕﺎ ﲰﱡﻰ اﳊﻜُﻢ ﺗﺼﺪﻳﻘﺎً؛ ﻷﱠن أﻛﺜَﺮ اﻻﺣﻜﺎِم ﻣﺴﺘﻔﺎٌد ﻣﻦ
ِ
ِ
ﺲ؛ ﻓﻜﺎن اﳊﺎﻛُﻢ ﻣﺼ ِّﺪﻗﺎً ﳌﻔﻴﺪﻩ ،ﻓﺬﻟﻚ اﻹدراُك ﻗﺴٌﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ
اﳌﺨﱪ اﻟﺼﺎدق أو ﻣﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ أو ﻣﻦ اﳊ ّ
ي ﺑﻌﻴﻨﻪ ،ﻏﺎﻳﺔُ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺒﺎب
ﻗﺴٌﻢ ﻟﻠﺘﺼﻮر ﻣﺴﱠﻤﻰ wﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻟﻮﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮﻩ اﳌﺬﻛﻮرة ﻟﻴﺲ ﻫﻮ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻟﻠﻐﻮ ّ
أﱠن اﳌ ِ
ﻒ wﻹدراك اﻟﺬي ﻳُﻄﻠَُﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﳊﻜُﻢ واﻟﺘﺼﺪﻳُﻖ اﺻﻄﻼﺣﺎً ،وإْن
ﺼَ
ي ﻻ ﺑُﱠﺪ أْن ﻳـُﺘﱠ َ
َ
ﺼّﺪَق wﻟﺘﺼﺪﻳِﻖ اﻟﻠﻐﻮ ِّ
ِ
ع ﰲ اﳋﻄﺎب ﻷﻫﻞ ﻟﻐﺔ أْن ﻳﻌﺘْﱪ ﻟﻐﺎÚﻢ وأﻟﻔﺎﻇﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ُﺳﻠَّﻢ أﻧﱠﻪ ﻋﻠﻰ َزْﻋﻢ اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ﻓﺎﻟﺬي ﻳـُْﻠِﺰُم اﻟﺸﺎر َ
ﻫﻲ ﻟﻐﺎُÚﻢ وأﻟﻔﺎﻇُﻬﻢ ﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﱠÁﺎ اﺻﻄﻼُح ﻏﲑﻫﻢ ﻣﺜﻼً ،إذا ﻗﺎل اﻟﺸﺎرعُ ﻷﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﻠﲔ
ي ﻟﻴﻜﻮن ﺗﻔﺴﲑاً وﺑﻴﺎ–ً ﳍﻢ
ﻋﻦ اﻹﳝﺎن ﻫﻮ أْن ﺗُﺆﻣﻦ  1wﺗﻌﺎﱃ ﻟﺰﻣﻪ أن ﻳَﻌﺘﱪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ "أن ﺗﺆﻣﻦ" ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﻠﻐﻮ ّ
ِ
ب ﲟﺎ ﻻ ﻳـُْﻔَﻬُﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ
ﺣﱴ ﻳﺘﻤﺜﱠﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺘﻤﺜﱠﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻏﲑ اﺣﺘﻴﺎٍج إﱃ ﺑﻴﺎن ﻣﻌﻨﺎﻩ؛ ﻷن اﳋﻄﺎ َ
أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﳚﻮز ،وإﳕﺎ اﺣﺘﻴﺎﺟﻬﻢ إﱃ ﺑﻴﺎن ﻣﺎ ﳚﺐ اﻹﳝﺎن ﺑﻪ ،وﻟﺬا ﻗﺎل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﳌﻦ ﺳﺄﻟﻪ
ﻋﻦ اﻹﳝﺎن :أن ﺗﺆﻣﻦ  1wﺗﻌﺎﱃ وﻣﻼﺋﻜﺘﻪ وﻛﺘﺒﻪ ورﺳﻠﻪ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ وwﻟﻘﺪر ﺧﲑﻩ وﺷﺮﻩ ﻣﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ.

ف ﻋﻠﻰ
وأﱠﻣﺎ اﻹﳝﺎن اﻟﺪور ﱡ
ف اﻹﳝﺎن ×ن ﺗﺆﻣﻦ ،وﻣﻌﺮﻓﺔ أن ﺗﺆﻣﻦ ﻣﻮﻗﻮ ٌ
ي؛ ﻓﺈﻧّﻪ َوَرَد ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺐ ـﺄﻧﻪ ﻋُِّﺮ َ
ف ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻴﻜﻮن ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻹﳝﺎن ﻣﻮﻗﻮﻓﺔً ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ وﻫﻮ دوٌر ،وﻗﺪ
ف ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء ﻣﻮﻗﻮ ٌ
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻹﳝﺎن ،واﳌﻮﻗﻮ ُ
ي،
ي ،ﻓﻬﻮ wﻃٌﻞ ،ﻷّن ﻟﻺﳝﺎن ﻣﻔﻬﻮﻣْﲔ؛ ﻣﻔﻬﻮٌم ﺷﺮﻋﱞﻲ وﻣﻔﻬﻮٌم ﻟﻐﻮ ﱞ
ﻒ :إﱠن َﻣﻦ ﻗﺎل :اﻹﳝﺎُن دور ﱞ
ﻗﺎل اﻟﺴﻠ ُ
ي ﻓﻼ دوَر ﰲ اﳊﺪﻳﺚ.
وﻫﻮ اﻟﺘﺼﺪﻳُﻖ واﻻﻋﺘﻘﺎُد ،ﻓﻘﺪ ﻋُِّﺮ َ
ف اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺸﺮﻋﱡﻲ wﳌﻔﻬﻮم اﻟﻠﻐﻮ ِّ

وأﱠﻣﺎ اﻹﳝﺎن اﻟﺪﻻﺋﻠﱡﻲ؛ ﻓﻨﻘﻮل ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﺑﺘﻮﻓﻴﻖ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ :إّن ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ،
ث ﻣﺎ ﻛﺎن ﺟﺎﺋَﺰ اﻟﻮﺟﻮِد ،وﻛﺎن ﺟﺎﺋَﺰ اﻟﻌﺪِم ،وﻣﺎ
وﻫﻮ أْن ﻳُﻌﻠﻢ أّن اﻟﻌﺎﱂ ﻣﺎ ﺳﻮى ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﳏَﺪ ٌ
ث ،واﶈَﺪ ُ
ﺟﺎز ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﺟﻮُد واﻟﻌﺪُم ﱂ ﻳﻜﻦ وﺟﻮُدﻩ ﻣﻦ إﳚﺎد ذاﺗﻪ ،ﻷﻧّﻪ إْن أﺣﺪث ﻧﻔَﺴﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺻﺎر ﻣﻮﺟﻮداً ،وﻫﻮ
ﳏﺎٌل؛ ﻷﻧّﻪ إﳚﺎد اﳌﻮﺟﻮد وﲢﺼﻴﻞ اﳊﺎﺻﻞ ،ﻷﻧّﻪ إْن أﺣﺪث ﻧﻔَﺴﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺪم ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ وﺟﻮد
اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﺪوم ،ﻓﺜﺒﺖ أّن اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ wﻟﻮﺟﻮد دون اﻟﻌﺪم ﱂ ﻳﻜﻦ إﻻ ﺑﺘﺨﺼﻴ ِ ِ
ﺼ ٍ
ﺺ ،وﳍﺬا ﻻ ﻳﺜﺒﺖ
ﺺﳐ ّ
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ﺑﻨﺎء ﺑﺪون اﻟﺒﺎﱐ ،ﻓﻼ ﺑﱠﺪ ﻣﻦ ﳏِﺪ ٍ
ﺼﻪ wﻟﻮﺟﻮد ،وﻫﻮ ﷲ اﳍﺎدي ،ﻓﺈذا ﺛﺒﺖ وﺟﻮُدﻩ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ
ث أﺣﺪﺛﻪ وﺧ ﱠ
ُ
ٌ
)ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺪ اﳌﻜﻠﱠﻒ( أن ﻳﻮِّﺣَﺪﻩ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻳﻚ واﻟﻨﻈﲑ.
ﻓﺎﻋﻠﻢ أﱠن اﻟﺼﺎﻧﻊ ﻟﻠﻌﺎﱂ واﺣٌﺪ ،وﻟﻮ ﻛﺎن ﺻﺎﻧِﻌﲔ ﻟﺜﺒﺖ اﻟﺘﻤﺎﻧﻊ ،واﻟﺘﻤﺎﻧﻊ دﻟﻴﻞ ﺣﺪوﺛِﻬﻤﺎ أو ﺣﺪو ِ
ث أﺣِﺪﳘﺎ،
َ َْ
ُ
ُ ُ
ﻓﺈّن أﺣَﺪﳘﺎ ﻟﻮ أراد أن ﳜﻠَﻖ ﰲ ﺷﺨ ٍ
ﺺ واﺣٍﺪ ﺣﻴﺎًة واﻵَﺧُﺮ ﻣﻮ ًáﰲ ﺗﻠﻚ اﳊﺎﻟﺔ؛ ﻓﺄﱠﻣﺎ إْن ﺣﺼﻞ ﻣﺮاُدﳘﺎ
ﻓﻬﻤﺎ ﳏﺎٌل وwﻃٌﻞ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻋّﺰ ِﻣﻦ ﻗﺎﺋٍﻞ :ﻟَْﻮ َﻛﺎَن ِﻓﻴِﻬَﻤﺎ آِﳍَﺔٌ إِﱠﻻ اﱠ ُaﻟََﻔَﺴَﺪَ™.6

ﻓﺜﺒﺖ Êﺬا اﻟﺪﻻﺋﻞ أّن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ واﺣٌﺪ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ،ﻓﺮٌد ﻻ ﻣﺜَﻞ ﻟﻪ ،ﻗﺪﱘٌ ﻻ أّوَل ﻟﻪ ،داﺋٌﻢ ﻻ آِﺧَﺮ ﻟﻪ ،ﱂ ﻳﺰل
ث ﻟﻪ ﺻﻔﺔٌ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺗﻪ،
ﻗﺒﻞ اﳌﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن ،وﻗﺒﻞ اﻟﻌﺮش واﳍﻮاء ،ﻣﻮﺻﻮ ٌ
ف ﺑﺼﻔﺎﺗﻪ اﻟﺬاﺗﻴﱠﺔ واﻟﻔﻌﻠﻴﱠﺔ ،ﱂ ﳛُﺪ ْ
ض ،وﻻ
ﺼﱠﻮُر وﻳـُْﻨـَﻘَﺴُﻢ ،وﻻ ﲜﻮﻫٍﺮ ] [6aﻓﺘُﺤﻠّﻪ اﻷﻋﺮا ُ
وﻻ اﺳٌﻢ ﻣﻦ أﲰﺎﺋﻪ ،إﻧّﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻴﺲ ﲜﺴٍﻢ ﻓﻴُـَﻘﱠﺪُر وﻳُ َ
ﺑﻌﺮ ٍ
ض ﻓﻴﺤّﻞ اﳉﻮاﻫُﺮ ،ﺑﻞ ﻻ ﻳُْﺸﺒِﻪُ ذاﺗُﻪ وﺻﻔﺎﺗُﻪ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ اﳌﺬﻛﻮرات ،وﻻ ﻳُﺸﺒُﻬﻪ ﺷﻲءٌ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ذاﺗﻪ
ﺖ وأﺣﻮاٌل وﻻ أزﻣﺎٌن،
وﺻﻔﺎﺗﻪ ،وﻻ ﳝﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﷲ وﻗ ٌ

ِ
ﺖ ﻛﺴﺎﺋﺮ اﳌﺒﺘﺪﻋﺎت ،وﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﻳـَﻌُﱡﺪ ﻋﺪداً ،ﺑﻞ ﻳﻌﻠﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺪد
ت اﻟﺴ ﱡ
وﻻ ﲢﻮﻳﻪ )أي وﻻ ُﳛﻴﻄُﻪ( اﳉﻬﺎ ُ
ٍ
س )أي ﻃﺎﻫٌﺮ( ﻣﻦ ﻣﻮاِّد اﻷﺟﺴﺎم واﺧﺘﻼﻃﻬﺎ ،وإﻧّﻪ ﺗﻌﺎﱃ
وﻣﺴﺘﻐٍﻦ ﻋﻦ ﻛّﻞ ذي ﻧَ ْ
ﺼٍﺮ وﻋﻮن ،وإﻧّﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﱡﺪو ٌ
ِ
ﻆ اﻟﻌﺮِش وﻏﲑُ اﻟﻌﺮش،
ش ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﺣﺎﻓ ُ
ﻣﺴﺘٍﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش اﺳﺘﻮاءً ﻣﻨﱠﺰﻫﺎً ﻋﻦ اﻟﺘﻤﱡﻜِﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮاِر ﻻ ﳛﻤﻠُﻪ اﻟﻌﺮ ُ
وإﻧّﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻮق اﻟﻌﺮش ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ :اﻟﺮﲪﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش اﺳﺘﻮى 7.اﻟﺮﲪﻦ اﲰُﻪ ،واﻻﺳﺘﻮاء ﻧﻌﻤﺘُﻪ ﻣﺘﺼٌﻞ
ﺑﺬاﺗﻪ ،واﻟﻌﺮش ﺧﻠُﻘﻪ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺻﻔﺎﺗﻪ ،وإﻧّﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻛﺎن وﻻ ﻣﻜﺎَن ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮدا ٍ
ت،
ٌ
ٌ
ّ
ب إﱃ اﻟﻠﺴﺎن
ب إﱃ اﻟﺒﺼﺮ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻩ ،وأﻗﺮ ُ
ب إﱃ اﻟﺮوح ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،وأﻗﺮ ُ
ب إﱃ اﻟﻌﺒﺪ ﻣﻦ ورﻳﺪﻩ ،وأﻗﺮ ُ
وﻫﻮ أﻗﺮ ُ
ﺐ وﻻ ﺑﺘﻘﱡﺮ ٍ
ﻣﻦ رﻳﻘﻪ ﺑُِﻘﺮ ٍ
ﺻُﻔﻪ ﻻ ﺑﺘﻘﺮﻳ ٍ
ب ،وإﻧّﻪ رﻓﻴُﻊ اﻟﺪرﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﺮش ﻛﻤﺎ ﻫﻮ رﻓﻴﻊ اﻟﺪرﺟﺎت ﻣﻦ
ب ﻫﻮ َو ْ
ْ
ٍ
ِ
اﻟﺜﺮى ،وﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻛُﻘْﺮﺑِﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺮش ،وإﻧّﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻮق ﻛﻞ ﺷﻲء وﻓﻮق ﲢﺖ ﻛﻞ ﺷﻲء ،ﻓﻬﻮ ﻓﻮق اﻟﻔﻮق
ٍ
ب اﻷﺟﺴﺎم
وﻓﻮق اﻟﺘﺤﺖ ،وﻻ ﻳُﻮﺻﻒ ﺑﺘﺤﺖ ﻓﻴﻜﻮَن ﻟﻪ ﻓﻮٌق ،ﻷﻧّﻪ ﻫﻮ اﻟﻌﻠﱡﻲ اﻷﻋﻠﻰ ،إذ ﻻ ﳝﺎﺛُﻞ ﻗُـْﺮﺑُﻪ ﻗُـْﺮ َ
8
ِ
ت اﻷﺟﺴﺎم وﺻﻔﺎَÚﺎ.
ﻛﻤﺎ ﻻ ﳝﺎﺛُﻞ ذاﺗُﻪ وﺻﻔﺎﺗُﻪ ذوا َ

 6ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء .21/22
 7ﺳﻮرة ﻃﻪ .5/22
 8ﻧﻘﻞ ﻟﻄﻔﻲ Yﺷﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب إﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ و ﻟﻜﻦ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ إﲰﻪ .أﻧﻈﺮ و ﻗﺲ .إﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ,ﳎﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى ,اﶈﻘﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ,ﳎﻤﻊ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ ،اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ1416 ،ﻫـ1995/مَ } .503 ,487 ,5/486 ,وﻳَـْﻌﻠَُﻢ أَﱠن اﱠَƒ
ِ ِ ِ ِِ
ﺐ ِﻣﻦ وِرﻳِﺪِﻩ وأَﻗْـﺮب إَﱃ اﻟﱡﺮوِح ِﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗِِﻪ وأَﻗْـﺮب إَﱃ اﻟْﺒ ِ
ِ
ب
ََ
ب إَﱃ اﻟﻠَّﺴﺎن ﻣْﻦ ِرﻳﻘﻪ  -ﺑُِﻘْﺮب ُﻫَﻮ َو َ
ﺻَﻔﻪُ َﻻ ﻳَـﺘَـَﻘﱠﺮ ُ
ﺼِﺮ ﻣْﻦ ﻧَﻈَِﺮِﻩ َوأَﻗْـَﺮ ُ
ْ ََ َ َ ُ
ب إَﱃ اﻟَْﻘْﻠ ِ ْ َ َ َ ُ
أَﻗْـَﺮ ُ
ِ
ت ِﻣﻦ اﻟﺜﱠـﺮى؛ َﻛﻤﺎ ﻫﻮ رﻓِﻴﻊ اﻟﱠﺪرﺟﺎ ِ
ِ
وَﻻ ﻳـْﻘﺮب  -وأَﻧﱠﻪ ﺗَـﻌﺎَﱃ ﻋﻠَﻰ اﻟْﻌﺮِش ِﰲ َذﻟِ َ ِ ِ
ت ِﻣْﻦ اﻟَْﻌْﺮِش َوأَﱠن ﻗُـْﺮﺑَﻪُ ِﻣْﻦ اﻟﺜﱠـَﺮى َوِﻣْﻦ ُﻛِّﻞ
ﻚ ُﻛﻠّﻪ َوأَﻧﱠﻪُ َرﻓﻴُﻊ اﻟﱠﺪَرَﺟﺎ ْ َ َ ُ َ َ ُ َ َ
َ َ ُ ُ َ ُ َ َ َْ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َﺷْﻲٍء َﻛُﻘْﺮﺑِِﻪ ِﻣْﻦ اﻟَْﻌْﺮِشَ ...وأَﱠن اﱠُ َƒﳏﻴ ٌ
ﻂ ﺑَﻌْﺮﺷﻪ ﻓَـْﻮَق ُﻛِّﻞ َﺷْﻲء َوﻓَـْﻮَق َْﲢ َ
ﺖ ُﻛِّﻞ َﺷْﻲء ﻓَـُﻬَﻮ ﻓَـْﻮَق اﻟَْﻔْﻮق َْﲢ َ
ﺖ اﻟﺘﱠْﺤﺖ َﻻ ُﳛَﱡﺪ ﺑﺘﺤﺖ ﻓَـﻴَُﻜﻮُن ﻟَﻪُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت اْﻷَْﺟَﺴﺎِم {
ب اْﻷَْﺟَﺴﺎِم َﻛَﻤﺎ َﻻ ُﲤَﺎﺛُﻞ َذاﺗُﻪُ َذا َ
ﻓَـْﻮُق؛ ﻷَﻧﱠﻪُ اﻟَْﻌﻠﱡﻲ اْﻷَْﻋﻠَﻰ ...إْذ َﻻ ُﳝَﺎﺛُﻞ ﻗُـْﺮﺑُﻪُ ﻗُـْﺮ َ
344

Lutfi Paşa’nın İman Risalesi: İnceleme ve Tahkik

ف ﺑﺼﻔﺎت اﻟﻜﻤﺎل ﻛﻠّﻬﺎ
وإﻧﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻛﺎﻣٌﻞ ﰲ ذاﺗﻪ وﺻﻔﺎﺗﻪ ،وإﻧﱠﻪُ ﻣﻨﱠﺰﻩٌ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﱡﲑ واﺧﺘﻼف اﳊﺎﻻت ﻣﻮﺻﻮ ٌ
ت ،وإﻧﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ذو اﳌْﻠ ِ
ﻚ
ﺿﻪ ﻓﻨﺎءٌ وﻻ ﻣﻮ ٌ
وﻣﻨﱠﺰﻩٌ ﻋﻦ ﺻﻔﺎت اﻟﻨﻘﺺ ﻛﻠّﻬﺎ ،وﻫﻮ ﺣﱞﻲ ﻗﺎدٌر ﺟﺒﱠﺎٌر ﻗﺎﻫٌﺮ ﻻ ﻳـَْﻌِﺮ ُ
واﳌﻠُﻜﻮ ِ
ت واﻟﻌﱠﺰة واﳉﱪوت ،وإﻧﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺘﻔِّﺮٌد wﻟﺘﺨﻠﻴﻖ واﻟﱰزﻳﻖ واﻹﺑﺪاع ،ﻓﻼ ﺧﺎﻟَﻖ وﻻ رازَق إﻻ ﻫﻮ.
]اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺬاﺗﻴﺔ[

أﱠﻣﺎ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻓﺎﳊﻴﺎةُ واﻟﻘﺪرةُ واﻟﻌﻠُﻢ واﻟﻜﻼُم واﻟﺴﻤُﻊ واﻟﺒﺼُﺮ واﻹرادةُ.

ﻓﺎﳊﻴﺎة؛ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺣﱞﻲ ﲝﻴﺎة اﻟﱵ ﻫﻲ ﺻﻔﺘُﻪ ﻗﺪﳝﺔٌ ،واﻟﻘﺪرة؛ ﻫﻲ ﺻﻔﺘُﻪ اﻷزﻟﻴﺔ ،واﻟﻌﻠﻢ؛ إﻧّﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﺎﱂ
ﲜﻤﻴﻊ اﳌﻮﺟﻮدات ،ﻻ ﻳﻌُﺰب ﻋﻦ ﻋﻠﻤﻪ ﻣﺜﻘﺎُل ذّرٍة ﰲ اﻷرض وﻻ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء ،واﻟﻜﻼم؛ إﻧّﻪ ﻣﺘﻜﻠٌﻢ ﺑﻜﻼﻣﻪ

اﻟﺬي ﻫﻮ ﺻﻔﺘﻪ اﻷزﻟﻴﺔ ،واﻟﺴﻤﻊ واﻟﺒﺼﺮ؛ وإﻧّﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﲰﻴٌﻊ ]اﻷﺻﻮات[ 9واﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﺴﻤﻌﻪ اﻟﻘﺪﱘ اﻟﺬي
ﻫﻮ ﻟﻪ ﺻﻔﺔٌ ﰲ اﻷزل ،ﺑﺼﲑٌ ﰲ اﻷﺷﻜﺎل واﻷﻟﻮان ¥ﺑﺼﺎرﻩ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻟﻪ ﺻﻔﺔٌ ﰲ اﻷزِل ،واﻹرادة؛ وإﻧّﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻣﺮﻳٌﺪ ¥رادﺗﻪ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻣﺎ ﻛﺎن وﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة.
ﺻِ
ت ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺪﳝﺔٌ ﻛﻠﱡﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻔﺼﻴٍﻞ
ﻒ ذاﺗﻪ دون ﻓﻌﻠﻪ ،وﺻﻔﺎ ُ
وﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺎ ُ
ت اﻟﺬاﺗﻴﺔُ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ َو ْ
ﺑﲔ اﻟﺼﻔﺎت واﻟﺬات وﺻﻔﺎ ِ
ت اﻟﻔﻌﻞ ،وإﻧّﻪ ﻗﺎﺋﻤﺔٌ ﺑﺬات ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﻫﻮ ﻋﻴﻨﻪ وﻻ ﻏﲑﻩ ،ﻛﺎﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺸﺮة
ﲔ اﻟﻌﺸﺮة وﻻ ﻏﲑﻩ ،وﻻ ﳚﻴﺐ اﻟﺴﺎﺋُﻞ ﻋﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ إﻻ ﲟﺜﻞ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻟﻘﺮآن اèﻴﺪ ﰲ آِﺧﺮ ﺳﻮرة
ﻻﻋُ
اﳊﺸﺮ ﻣﻦ ذﻛﺮ أﻓﻌﺎﻟﻪ وﺻﻔﺎﺗﻪ ﺗﻌﺎﱃ ،وﻗﺪ ورد ﰲ اﳋﱪ أّن ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎﻳﺦ ُﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻓﺄﺟﺎب
10
ﺖ ﻋﻦ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻬﻮ أﺣٌﺪ ﺻﻤٌﺪ ﱂ
ﺖ ﻋﻦ ذاﺗﻪ ﺗﻌﺎﱃ }ﻓﻠﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻲءٌ{ وإن ﺳﺄﻟ َ
وﻗﺎل :إْن ﺳﺄﻟ َ
ﻳﻠﺪ وﱂ ﻳﻮﻟﺪ وﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻛﻔﻮاً أﺣٌﺪ ،وإن ﺳﺄﻟﺖ ﻋﻦ اﲰﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻬﻮ ﷲ اﻟﺬي ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﻫﻮ ﻋﺎﱂ اﻟﻐﻴﺐ
واﻟﺸﻬﺎدة ﻫﻮ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ،وإن ﺳﺄﻟﺖ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻬﻮ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻛﱠﻞ ﻳﻮٍم ﻫﻮ ﰲ ﺷﺄٍن ،ﻗﺎل اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ :ﺷﺄﻧﻪ أن ﳛﻴﻲ وﳝﻴﺖ وﻳﻌﱠﺰ و ﻳﺬﱠل.
ض؛ وﻣﻌﲎ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ Êﻢ اﻋﺘﻘﺎٌد أﱠÁﻢ ﻋﺒﺎُد ﷲ ﻻ ﻳـَُﻔﱠﱰون ﻋﻦ ﻋﺒﺎدﺗﻪ ﳊْﻈَﺔً ،وﻫﻢ اﳌﻼﺋﻜﺔ
اﻹﳝﺎُن ?ﳌﻼﺋﻜﺔ ﻓﺮ ٌ

اﳌﻘﺮﺑﻮن أﻋﲏ ﺟﱪاﺋﻴَﻞ وﻣﻜﺎﺋﻴﻞ وإﺳﺮاﻓﻴﻞ وﻋﺰراﺋﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم وﲪﻠﺔَ اﻟﻌﺮش واﻟﻜّﺮوﺑﻴﱡﲔ وﻛﺮاﻣﺎً ﻛﺎﺗﺒﲔ
وﻣﻨﻜﺮاً وﻧﻜﲑاً [6b] ،واﳌﻼﺋﻜﺔ ﻛﻠﱡﻬﻢ ذوي أﺟﻨﺤٍﺔ ﻳﻄﲑون Êﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء إﱃ اﻷرض ،وﻣﻦ اﻷرض إﱃ
اﻟﺴﻤﺎء ﰲ أﺳﺮع زﻣﺎٍنُ ،روي أّن ﺟﱪاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﺰل ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴِّﻨﺎ ﳏﻤٍﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺳﺒﻌﺔً
ِ
ﱯ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم،
ﻒ ﻣﱠﺮٍة وﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﱂ ﻳَﻨِﺰْل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﻣّﺮٍة ،ﻓﺴﺄل اﻟﻨ ﱡ
وﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟ َ
ت اﻟﺘﻨﺰﻳَﻞ واﻟﻌﺮوَج ،ﻓﻬﻞ ﻟﻚ اﻟﺘﻀﻴﱡﻖ واﻟﺘﻀﱡﺠﺮ ﰲ ذﻟﻚ؟ ﻓﻘﺎل :ﻻ Ï
وﻗﺎل Ï :أﺧﻲ ﺟﱪاﺋﻴﻞ أﻧﺖ أﻛﺜﺮ َ
ﺐ ﻣﻨﺠﻨﻴﻘﺎً ورﻣﻰ ﺑﻪ إﺑﺮاﻫﻴَﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﰲ
رﺳﻮل ﷲ ،إﻻ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮاﺿﻊ أﺣُﺪﻫﺎ أّن ﳕﺮوَد ﳌﱠﺎ ﻧَ َ
ﺼَ
 9ﻛﺘﺐ ﰲ رﺳﺎﻟﺔ } Yﻷﺑﺼﺎر { ﺳﻬﻮاً
 10ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى .11/42
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ب اﻟﻌّﺰةÏ :
اﻟﻨﺎر ،ﻓﺠﻌﻠﻪ ﻫﻮ ﻳﻨﺰل ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻛﻨ ُ
ﺖ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﺳﺪرة اﳌﻨﺘﻬﻰ ،ﻓﺠﺎء ﻧﺪاءٌ ﻣﻦ ر ّ
ﺖ ﻗﺒَﻞ وﻗﻮِﻋﻪ ﰲ اﻟﻨﺎر ،و£ﻧﻴﻬﺎ إّن إﺧﻮة ﻳﻮﺳﻒ ﳌﺎ َرﺑَﻄُﻮا ﻳَﺪ ﻳﻮﺳﻒ
ﺟﱪاﺋﻴُﻞ أَْدِرْك ﺧﻠﻴﻠﻲ إﺑﺮاﻫﻴَﻢ ،ﻓﺄدرﻛ ُ
ﱠ
ِ
ﺐ ،وﻫﻮ ﺑِْﺌـٌﺮ ﻏﲑ ﻣﻄﻮﻳﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻌﺮ ،أ– ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﻣﻘﺎﻣﻲ ،ﻓﺠﺎء ﻧﺪاءٌ ﻣﻦ
ورﺟﻠْﻴﻪ وﻃﺮﺣﻮﻩ ﰲ اﳉُ ّ
ﻚ،
رب اﻟﻌﺰة :أدرك ﻋﺒﺪي ﻳﻮﺳﻒ ،ﻓﺄدرﻛﺘﻪ ﻓﺄﺧﺬﺗﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﻞ إﱃ ﻗﻌﺮﻩ .و£ﻟﺜﻬﺎ ﳌﺎ ﻛﺴﺮ اﻟﻜﻔﺎُر ِﺳﻨﱠ َ
ب اﻟﻌﺰة Ï :ﺟﱪاﺋﻴُﻞ أدرك ﺣﺒﻴﱯ ﳏﻤﺪاً ﻻ ﺗﻘﻄُﺮ
وﺣﺼﻞ اﳉﺮاﺣﺔ ﰲ وﺟﻬﻚ ﲣﺮج اﻟّﺪُم ﻟﻴﻘﻄَُﺮ ،ﻓﺠﺎء ﺧﻄﺎ ُ
ت دَﻣﻚ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎﺣﻲ ﻗﺒﻞ أن
ﺖ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻣﻲ ،وأﺧﺬ ُ
ض ﻧﺒﺎ ًáأﺑﺪاً ،ﻓﻨﺰﻟ ُ
دُﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻷرض ،وإﱠﻻ ﻻ ﺗﻨﺒ ُ
ﺖ اﻷر ُ
ﻳﻘﻄُﺮ ﻋﻠﻰ اﻷرض.
ص ﺑﲏ آدم ،وﻫﻢ اﳌﺮﺳﻠﻮن ،أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﳌﻼﺋﻜﺔ،
وﻋﺪُد اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻛﻠّﻬﻢ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ إﻻ ﷲُ ﺗﻌﺎﱃ ،وﺧﻮا ّ
ص اﳌﻼﺋﻜﺔ أﻓﻀُﻞ ﻣﻦ ﻋﻮام ﺑﲏ آدم.
وﻋﻮاﱡم ﺑﲏ آدم ﻣﻦ اﻷﺗﻘﻴﺎء أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻋﻮام اﳌﻼﺋﻜﺔ ،وﺧﻮا ّ

11
ب ﻣﺴﺎﺋَﻞ ﻣﻌﺪودٍة وﻗﺎل :ﻻ أدري .إْﺣَﺪاﻫﺎ ﻫﺬﻩ؛ اﳌﻼﺋﻜﺔُ أﻓﻀُﻞ أم
وﰲ اﻟﻨﻮازل ﱂ ﻳﻘﻄﻊ أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺟﻮا َ
ِ
ِ
ﺐ
اﻷﻧﺒﻴﺎء؟ وإذا wل اﳊُْﻨـﺜَﻰ ﻣﻦ اﻟَﻔْﺮَﺟْﲔ ﻣﻌﺎً أذﻛٌﺮ أم أُﻧْـﺜَﻰ؟ واﻟﺪﻫُﺮ ،وأﻃﻔﺎُل اﳌﺸﺮﻛﲔ ،وﻣﱴ ﻳﺼﲑ اﻟﻜﻠ ُ
ِ
ﺐ ﳊُﻢ اﳉّﻼﻟﺔ ،وﺗـُُﻮﻗِّﻒ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺟﻼل ﻗَْﺪِرِﻩ وﻋُﻠُِّﻮ أﻣﺮﻩ ﰲ
ﻣﻌﻠﱠﻤﺎً ،وﺣﻜُﻢ ُﺳْﺆر اﳊﻤﺎر ،وﻣﱴ ﻳﻄﻴ ُ
ﻒ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻧـَْﻮعُ ﻋﻠٍﻢ.
اﻟﻌﻠﻢ ،وﻏﺎﻳﺔ ورﻋﻪ ﰲ اﻟﺰﻫﺪ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻗﱠﻒ وﱂ ﳚﺎدل .واﻟﺘﻮﻗﱡ ُ
ض ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ ،إﱠن ﲨﻴَﻌﻬﺎ ﻛﻼم ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻏﲑ ﳐﻠﻮٍق ،ﻗﻴﻞ :اﻟﻜﺘﺐ اﳌﻨﺰﻟﺔُ ﻣﺄﺋﺔ و
واﻹﳝﺎُن ﻓﺮ ٌ
أرﺑُﻊ ﻛﺘ ٍ
ﺖ ﻋﻠﻰ آدَم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ،ﲬﺴﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة
ﻒ أُﻧﺰﻟ ْ
ﺐ ،ﻣﻨﻬﺎ َﻋْﺸُﺮ ﺻﺤﺎﺋ َ
واﻟﺴﻼم ،وﺛﻼﺛﻮن ﻋﻠﻰ أَْﺧﻨُﻮْح ،وﻫﻮ إدرﻳﺲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ،وﻋﺸٌﺮ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة
واﻟﺴﻼم ،واﻟﺘﻮراة ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ،واﻟﺰﺑﻮر ﻋﻠﻰ داود ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ،واﻹﳒﻴﻞ ﻋﻠﻰ
ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ،اﻟﻔﺮﻗﺎن ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ اﳌﺼﻄﻔﻰ ﺻﻠﻮات ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻴﻬﻢ أﲨﻌﲔ ،واﻟﻘﺮآُن
ﻛﻼم ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻏﲑ ﳐﻠﻮٍق ،واﳊِْﱪُ واﻟﻜﺎﻏُﺪ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔُ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد ،ﻓﻠﱠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋُﻞ ﳐﻠﻮﻗﺎً ﻓﻜﺎن ﻓﻌﻠُﻪ
أوﱃ أن ﻳﻜﻮن ﳐﻠﻮﻗﺎً ،وﻛﻼم ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﳊﺮوف واﻷﺻﻮات ،ﻗﺪﱘٌ ﻗﺎﺋٌﻢ ﺑﺬاﺗﻪ ،وﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﻔﻬﻮٌم
Êﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻵÏت.

ض ?ﻟﺮﺳِﻞ واﻷﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼمُ ،ﻛﻠﱡﻬﻢ ﻣﻨﱠﺰﻫﻮن ﻋﻦ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ واﻟﺼﻐﺎﺋﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺒﻮة
واﻹﳝﺎُن ﻓﺮ ٌ
ِ ﱠ
ﺲ
وﺑﻌَﺪﻫﺎ ،وﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﺒُﺪﻩ ﺣﺒﻴﺒﻪ ورﺳﻮﻟُﻪ ،وﺳﺒ ُ
ﺐ إرﺳﺎل اﻟﺮﺳﻞ أن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺧﻠَﻖ اﻹﻧ َ
واﳉﱠﻦ ﻟﻴﻌﺒﺪوﻩ ،ﻻ ﻳُْﺪِرُﻛﻮﻩ wﻟﻌﻘﻮل ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻌﺒﺎدة وَﻛِّﻤﻴﺘﻬﺎ ،ﻓﺄرﺳﻞ ﷲُ ﺗﻌﺎﱃ إﻟﻴﻬﻢ رﺳﻼً ُﻣﺒَـﻴِّﻨﲔ ﲟﺎ ﳚﺐ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ،وﻣﱴ ﳚﺐ ،وﻛﻴﻒ ﳚﺐ ،وﻋﻠﻰ َﻣْﻦ ﳚﺐ ،وﻣﺒِّﺸﺮﻳﻦ ﳌﻦ أﻃﺎع wﳉﻨﺔ وﻧﻌﻴِﻤﻬﺎ ،وُﻣْﻨﺬرﻳﻦ ﳌﻦ ﻋﺼﻰ
×ﻧﻮاِع ﻋﺬا ِ
ب ﺟﻬﻨَﻢ وأَﻟِﻴِﻤﻬﺎ[7a] .
 11ﻓﺘﺎوى اﻟﻨﻮازل ﻷﰊ اﻟﻠﻴﺚ اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي.
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وإﱠن ﻧَﺒِﻴﱠﻨﺎ ﳏﻤﺪاً ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎ ٍ
ف رﺳﻮُل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ؛
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﱠ
ﻚ
س إِِّﱐ َرُﺳﻮُل اﱠ aإِﻟَْﻴُﻜْﻢ َﲨﻴًﻌﺎ اﻟﺬي ﻟَﻪُ ُﻣْﻠ ُ
ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم :ﻗُْﻞ َ‡أَﻳﱡـَﻬﺎ اﻟﻨﱠﺎ ُ
ض َﻻ إِﻟَﻪ إِﱠﻻ ﻫﻮ ُﳛﻴِﻲ وُﳝِﻴ ُ ِ
 aورﺳﻮﻟِِﻪ اﻟﻨﱠِ ِﱯ اْﻷُِﻣ ِﻲ اﻟﱠِﺬي ﻳـْﺆِﻣﻦ ِ? ﱠِ
ِ
ﺴﻤﺎوا ِ
ت َواْﻷَْر ِ
َ aوَﻛِﻠَﻤﺎﺗِِﻪ
ﺖ ﻓَﺂﻣﻨُﻮا ِ? ﱠ َ َ ُ
اﻟ ﱠ َ َ
َ َُ ْ َ
ُ ُ
ّ ّّ
واﺗﱠﺒِﻌﻮﻩُ ﻟَﻌﻠﱠُﻜﻢ َ¬ْﺘَُﺪوَن ،12ﻓﺒـﻠﱠﻎ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔَ وأﱠدى اﻷﻣﺎﻧﺔَ ،ﻓﻜﱠﺬﺑﻮﻩ ،ﻓﺄﻇﻬﺮﻩ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟ ِ
ﺼْﺪِق َدْﻋﺪواﻩ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ
َ ُ َ ْ
َ
ُ
wﳌﻌﺠﺰات اﻟﺒﺎﺻﺮات ،ﻛﺎﻧﺸﻘﺎق اﻟﻘﻤﺮ ،واﳒﺬاب اﻟﺸﺠﺮ ،وﺗﺴﻠﻴﻢ اﳊﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻧﺒﻊ اﳌﺎء ﻣﻦ ﺑﲔ أﺻﺎﺑﻌﻪ،
وﺷﻬﺎدِة اﻟﺸﺎة اﳌﺼﻠﻴﱠﺔ اﳌﺴﻤﻮﻣﺔ ،وإﺷﺒﺎع اﳋﻠﻖ اﻟﻜﺜﲑ wﻟﺰاد اﻟﻘﻠﻴﻞ ،وإﺧﺒﺎر اﳌﻐﻴّﺒﺎت ،وﻏﲑ ذﻟﻚ ،وأﻇْﻬَﺮ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ﺲ َواْﳉِﱡﻦ
اﻟﻘﺮآَن ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺪﻫﺮ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ أﻋﺠﺐ اﻵÏت ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ :ﻗُْﻞ ﻟَﺌِﻦ اْﺟﺘََﻤَﻌﺖ اْﻹﻧْ ُ
ٍ ِ 13
َﻋﻠَﻰ أَْن ®ْﺗُﻮا ِﲟِﺜِْﻞ ﻫَﺬا اﻟُْﻘﺮآِن َﻻ ®ْﺗُﻮَن ِﲟِﺜِْﻠِﻪ وﻟَﻮ َﻛﺎَن ﺑـﻌ ُ ِ
ﺖ ﻧﺒﱡﻮةُ رﺳﻮﻟِﻨﺎ
َ
َْ
ﲑا  ،ﻓﺈذا ﺛـَﺒَ َ
َْ
ْ
َ
َ
ﻀُﻬْﻢ ﻟﺒَـْﻌﺾ ﻇَﻬ ً
ﺖ ﻧﺒﻮةُ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ْ¥ﺧﺒَﺎِرﻩ ،ﻷﻧﱠﻪ ﺻﺎدٌق ﰲ ﻛِّﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮل
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺛﺒ َ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم.
ﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌ ٍ
ﻀُﻬْﻢ َﻋﻠَﻰ ﺑَـْﻌ ٍ
ﻚ اﻟﱡﺮُﺳُﻞ ﻓَ ﱠ
ﺾ،14
ﻀْﻠﻨَﺎ ﺑَـْﻌ َ
ﺾ ،ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ :ﺗِْﻠ َ
واﻟﺮﺳُﻞ واﻷﻧﺒﻴﺎءُ ﻗﺪ ﻓ ِّ
ﻀﻞ ﺑﻌ ُ
ِ
ِ
ﱯ رﻓﻴُﻊ اﻟﻘﺪر وﳐﱪٌ ﻣﻦ
ﱯ ﻛﺎﳋﻠﻴﻔﺔ ،وﻛﱡﻞ رﺳﻮٍل ﻧ ﱞ
ﺐ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،واﻟﻨ ﱡ
ﱯ ،إذ اﻟﺮﺳﻮُل ﺻﺎﺣ ُ
واﻟﺮﺳﻮُل أﻓﻀُﻞ ﻣﻦ اﻟﻨ ِّ
ٍ
ٍ
ٍ
ﱯِ،
ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻏﲑ ﻋﻜﺲ وﻻ ﳚﻮز ﺗﻔﻀﻴُﻞ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻴﲔ ،وﻟﻜﻦ ﻳﻘﺎُل اﻟﺮﺳﻮل أﻓﻀُﻞ ﻣﻦ اﻟﻨ ّ
وأوﻟﻮا اﻟﻌﺰم -ﻳﻌﲏ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜﺘﺎب -أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ ،وﻧﺒﻴﱡﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻓﻀُﻞ ﻣﻦ اﻟﻜِّﻞ،
وﻻ ﻳﻘﺎل :إﱠن ﳏﻤﺪاً ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم أﻓﻀُﻞ ﻣﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﱠﱴ وﻏِﲑﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻴﲔ .وﲨﻴُﻊ اﻷﻧﺒﻴﺎِء
واﻟﺮﺳِﻞ ﻏﲑُ ﻣﻌﻠﻮﻣٍﺔ ﻟﻠﺒﺸﺮ .أﱠوُﳍﻢ آدُم وآِﺧُﺮﻫﻢ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم.
واﻋﻠﻢ أﱠن اﻹﳝﺎَن ﻟﺴﻴِّﺪ– ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ×ﻧّﻪ رﺳﻮﻟُﻨﺎ ﰲ اﳊﺎل وﺧﺎﰎُ اﻷﻧﺒﻴﺎِء واﻟﺮﺳِﻞ ،ﻓﺈذا آَﻣَﻦ ×ﻧّﻪ
رﺳﻮٌل وﱂ ﻳﺆﻣﻦ أﻧّﻪ ﺧﺎﰎُ اﻟﺮﺳﻞ ﻻ ﻧﺴَﺦ إﱃ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺆﻣﻨﺎً ،وﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم
ﻳﻨﺰل ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ،وﻳﺪﻋﻮ اﻟﻨﺎس إﱃ ﺷﺮﻳﻌِﺔ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،وُﺳﺌﻞ أّن اﻷﻧﺒﻴﺎءَ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻧﺴﺦ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻫﻞ ﻳﻠﺘﺰم ﻧﺴُﺦ اﻟﻨُـﺒُـﱠﻮِة؟ ﻓَﻤْﻦ ﻗﺎل wﻻﻟﺘﺰام ﻗﺎل ﻳﺆﻣﻦ ×ّÁﻢ ﻛﺎﻧﻮا أﻧﺒﻴﺎءً ،وَﻣﻦ ﻗﺎل ﺑَﻌَﺪِم اﻻﻟﺘﺰام ﻳﺆﻣﻦ
×ّÁﻢ أﻧﺒﻴﺎء ﻛﻤﺎ ﺗﻘﱠﺮر ﰲ ﻣﻮﺿﻌِﻪ ،ورﺳﺎﻟﺔُ اﻟﺮﺳِﻞ ﻻ ﺗَـْﺒﻄُُﻞ ﲟَْﻮِÚﻢ.

ِ
ﺐ
ﻒ ?ﻟﺒﻌﺚ ﺑﻌﺪ اﳌﻮت ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻋﱠﺰ ِﻣﻦ ﻗﺎﺋٍﻞَ :وأَﱠن اﻟ ﱠ
ض ْ³ن ﻳﺆﻣَﻦ اﳌﻜﻠﱠ ُ
واﻹﳝﺎُن ﻓﺮ ٌ
ﺴﺎَﻋﺔَ آﺗﻴَﺔٌ َﻻ َرﻳْ َ
ﺚ َﻣْﻦ ِﰲ اﻟُْﻘﺒُﻮِرْ× ،15ن ﳚﻤَﻊ أْﺟﺰاءﻫﻢ اﻷﺻﻠﻴِّﺔَ وﻳﻌﻴُﺪ اﻷرواَح إﻟﻴﻬﺎ.
ِﻓﻴَﻬﺎ َوأَﱠن اﱠ َaﻳَـ ْﺒـَﻌ ُ

 12ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف .7/158
 13ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء .17/88
 14ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة .2/253
 15ﺳﻮرة اﳊﺞ .22/7
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ﻧﺆﻣُﻦ ﲟﻠﻚ اﳌﻮت اﳌﻮﱠﻛِﻞ ﺑﻘﺒ ِ
ب
ﺾ أرواِح اﻟﻌﺎﳌﲔ ،وﻧﺆﻣُﻦ ﺑﻜﺮام اﻟﻜﺎﺗﺒﲔ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺣﺎﻓﻈﲔ ،وﻋﺬا ُ
اﻟﻘﱪ ﳌﻦ ﻛﺎن ﻟﻪ أﻫﻼً ،وﺳﺆاُل ﻣﻨﻜٍﺮ وﻧﻜﲑ ﻟﻠﻤﻴِّﺖ ﰲ ﻗﱪﻩ ،ودﻋﺎءُ اﻷﺣﻴﺎء وﺻﺪﻗﺎُÚﻢ ﻣﻨﻔﻌﺔٌ ﰲ ﺣِّﻖ
اﻷﻣﻮات ،و ﻗﺮاءةُ اﻟﻜﺘﺐ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺣﱞﻖ ،واﻟﺼﺮاُط ﺣﱞﻖ ،وﻫﻮ ِﺟﺴﺮ ﳑﺪودةٌ ﻋﻠﻰ َﻣ ْ ِ
ﱳ ﺟﻬﻨَﻢ أﺣﱡﺪ ﻣﻦ
ٌْ
ﺖ ﻋﻠﻴﻪ أﻗﺪاُم
اﻟﺴﻴﻒ وأدﱡق ﻣﻦ اﻟَﺸْﻌِﺮ ،ﺗﺰﱡل ﻋﻠﻴﻪ أﻗﺪام اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ،ﳛﻜﻢ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻴﻬﺪي Êﻢ إﱃ اﻟﻨﺎر ،وﺗﺜﺒ ُ
اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻓﻴَُﺴﺎﻗﻮن إﱃ دار اﻟﻘﺮار.
ِ
ﺐ ﻋﺒَﺪﻩ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﺮﲨﺎٍن ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ
واﻟﻘﱪُ روﺿﺔٌ ﻣﻦ رÏض اﳉﻨﺔ أو ُﺣْﻔَﺮةٌ ﻣﻦ ُﺣَﻔِﺮ اﻟﻨﲑان ،وُﳛَﺎﺳ ُ
اﻟﻌﺒﺪ[7b] ،واﳌﻴﺰاُن ﺣﱞﻖ ،واﻟﺼﺮاُط ﺣﱞﻖ ،واﳉﻨﺔُ واﻟﻨﺎُر ﺣﱞﻖ ،وﳘﺎ ﳐﻠﻮﻗﺘﺎن اﻵن ،ﻻ ﻳﻔﻨﻴﺎن ﻣﻊ أﻫﻠﻬﻤﺎ أﺑﺪاً.
ورؤﻳﺔُ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ اﳉﻨﺔ ﻷﻫﻞ اﳉﻨﺔ ﺣﱞﻖ ﺑﻐﲑ ﻣﺴﺎﻓٍﺔ وﻻ إﺣﺎﻃٍﺔ.

ﻚ
ض ³ن ﻳﺆﻣﻦ ?ﻟﻘﺪر ﺧﲑﻩ وﺷﺮﻩ ﻣﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،وأﺻُﻞ اﻟﻘﺪر ِﺳﱡﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﱂ ﻳﻄﱠﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻠ ٌ
واﻹﳝﺎُن ﻓﺮ ٌ
ِ
ِ
ﺼﺮ( ،وُﺳﻠﱠُﻢ اﳊِﺮﻣﺎِن،
ب وﻻ ﻧ ﱞ
ﱯ ﻣﺮﺳٌﻞ ،واﻟﺘﻌﱡﻤُﻖ واﻟﻨﻈُﺮ ﰲ ذﻟﻚ وﺳﻴﻠﺔُ اﳋﺬﻻن )أي َﻋَﺪِم اﻟﺘَـَﻌﺎُون واﻟﻨُ ْ
ﻣﻘﱠﺮ ٌ
ودرﺟﺔُ اﻟﻄﻐﻴﺎِن )أي اﻟﺘََﺠﺎُوِز ﻋﻦ اﳊّﺪ( ،ﻓﺎﳊﺬَر ﻛﱠﻞ اﳊﺬر ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻧﻈﺮاً وﻓﻜﺮاً ووﺳﻮﺳﺔً ،ﻓﺈّن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ﻃََﻮى ِﻋْﻠَﻢ اﻟﻘَﺪِر ﻋﻦ أََ–ِﻣﻪ ،و Áﺎﻫﻢ ﻋﻦ ﻣﺮاﻣﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪَ :ﻻ ﻳُْﺴﺄَُل َﻋﱠﻤﺎ ﻳَـْﻔَﻌُﻞ َوُﻫْﻢ
ﻳُْﺴﺄَﻟُﻮَن ،16وﳍﺬا ﻗﻴﻞ :اﻟﻌﻠُﻢ ﻋﻠﻤﺎن؛ ﻋﻠٌﻢ ﰲ اﳋﻠِﻖ ﻣﻔﻘﻮٌد ،وﻋﻠٌﻢ ﰲ اﳋﻠﻖ ﻣﻮﺟﻮٌد ،ﻓﺎِّدﻋﺎءُ ﻋﻠِﻢ اﳌﻔﻘﻮد -
أي ﺳﱡﺮ ﷲ -ﻛﻔٌﺮ ،وإﻧﻜﺎر ﻋﻠﻢ اﳌﻮﺟﻮد -أي اﶈﻜﻤﺎت -ﻛﻔٌﺮ ،وﻻ ﻳﺜﺒﺖ اﻹﳝﺎُن إﻻ ﺑﻘﺒﻮل اﻟﻌﻠﻢ اﳌﻮﺟﻮد
وﺗﺮك ﻋﻠﻢ اﳌﻔﻘﻮد ،وﻫﻲ درﺟﺔُ اﻟﺮاﺳﺨﲔ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ.

ي :إّن اﻹﻧﺴﺎَن ُْﳎَﱪٌ ﰲ أﻓﻌﺎﻟِﻪ ،ﻻ ﻗﺪرَة ﻟﻪ وﻻ اﺧﺘﻴﺎَر
وﻻ ﻳﻘﺎل ﻛﻘﻮل رﺋﻴﺲ اﳉﱪﻳﱠﺔ ﺟﻬﻢ ﺑﻦ ﺻﻔﻮان اﻟﱰﻣﺬ ّ
ﻟﻪ ،وﻻ إرادَة ﻟﻪ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﲟﻨﺰﻟﺔ اﳉﻤﺎدات وﻳـَْﻨِﺴﺒُﻮن اﻟﻘﺒﺎﺋَﺢ إﱃ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،وﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮا؛ ﻷّن اﻹﻧﺴﺎَن
ﻒ ُﳐَﱠﲑٌ ْwﺧﺘﻴﺎٍر ُﺟْﺰﺋ ٍﻲ ﻻ ُْﳎَﱪٌ ﲟﺒﺎﺷﺮِة اﻟﺴﺒ ِ
ﺐ ،وورَد ﰲ اﳋﱪ :أّن اﻟﻨ ﱠ
اﳌﻜﻠﱠ َ
ﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺳﺄل ﷲَ
ّ
ﺗﻌﺎﱃ اﻻﺟﺘﻤﺎع ¥ﺑﻠﻴﺲ ﻟِﲑى ﻣﺎ ﻋﻨَﺪﻩ ،ﻓﺄُﺣ ِ
ﻀَﺮ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ ،ﻓﻘﺎل رﺳﻮُل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻹﺑﻠﻴﺲ :ﻗُْﻞ
َ
َ
ﻣﺎ ﻋﻨﺪك ،أي اﻋﺘﻘﺎدك؟ ﻓﻘﺎل Ï :ﳏﻤﺪ ،إّن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺧﻠﻘﻚ ﻟﻠﻬﺪاﻳﺔ ،وﻣﺎ ﺑﻴﺪك ﻣﻦ اﳍﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﻲء،
ﺻَﺪﻗَﻚ
وﺧﻠﻘﲏ ﻟﻠﻐﻮاﻳﺔ ،وﻣﺎ ﺑﻴﺪ ﱠ
ي ﻣﻦ اﻟﻐﻮاﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﻲء ،ﻓﺄوﺣﻰ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ إﱃ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢَ :
ب ،وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ رﲪﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻮﺻﻴﱠﺔ :اﳋﲑُ واﻟﺸﱡﺮ ﻛﻼﳘﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،وَﻣﻦ
وإﻧّﻪ ﻟَﻜُﺬو ٌ
زﻋﻢ أّÁﻤﺎ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ أو ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻓﻘﺪ ﻛﻔَﺮ وﺑﻄَﻞ ﺗﻮﺣﻴُﺪﻩ إْن ﻛﺎن ﻟﻪ ﺗﻮﺣﻴٌﺪ ،وﻗﺎل رﺳﻮُل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ :إذا ذُﻛَِﺮ اﻟﻘَﺪُر ﻓﺄﻣﺴﻜﻮا 17،أي اﺣﻔﻈﻮا ﻟﺴﺎﻧﻜﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﻠﱡﻢ ﻓﻴﻪ.

 16ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء .21/23
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ﰒﱠ اﻋﻠﻢ أّن ﺻﻔﺔَ اﻹﳝﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺄل ﺟﱪاﺋﻴُﻞ ﻋﻦ ﳏﻤٍﺪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﺣﲔ ﻛﺎن ﺟﺎﻟﺴﺎً ﻣﻊ
أﺻﺤﺎﺑﻪ :ﻣﺎ اﻹﳝﺎن؟ ﻓﻘﺎل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ :اﻹﳝﺎُن أن ﺗﺆﻣﻦ  1wوﻣﻼﺋﻜﺘﻪ وﻛﺘﺒﻪ ورﺳﻠﻪ واﻟﻴﻮم اﻷﺧﺮ
وwﻟﻘﺪر ﺧِﲑﻩ وﺷِّﺮﻩ ﻣﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ.

اﻹﳝﺎُن ﺛـُﻨَﺎﺋِﱞﻲ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ ﺗﺼﺪﻳٌﻖ wﳉﻨﺎن وإﻗﺮاٌر wﻟﻠﺴﺎن ،وﻫﻮ )أي اﻹﻗﺮار( ﺷﺮٌط ﰲ ﺣِّﻖ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ
ي اﻹﳝﺎُن ﻋﺒﺎرةٌ
اﻟﻨُﻄﻖ ،واﻟﺘﺼﺪﻳُﻖ ﻫﻮ اﻟﺮﻛُﻦ اﻷﻋﻈُﻢ ،واﻹﻗﺮاُر ﻛﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻗﺎل اﻹﻣﺎُم أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر اﳌﺎﺗﺮﻳﺪ ّ
ﻋﻦ ﳎﱠﺮد اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ wﳉﻨﺎِن واﻹﻗﺮاُر wﻟﻠﺴﺎن ﻹﺟﺮاء أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع؛ ﻓﺎﻹﳝﺎُن ﻋﻨﺪ– ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺰÏدَة واﻟﻨﻘﺼﺎَن
أﺻﻼً ،وﻳﻜﻮن áرُك اﻟﻌﻤِﻞ ﻣﺆﻣﻨﺎً ،وﻟﻜﻦ ﻳﻜﻮن ﻓﺎﺳﻘﺎً ،واﻹﳝﺎُن ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ واﳋﻮارج واﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺛَُﻼﺛِﱞﻲ؛
ﺗﺼﺪﻳٌﻖ wﳉﻨﺎن وإﻗﺮاٌر wﻟﻠﺴﺎن وﻋﻤٌﻞ wﻷرﻛﺎن ،ﻓَﻤْﻦ ﺗﺮك اﻟﻌﻤَﻞ ﻋﻨﺪ اﳋﻮارج واﻟﻌﺘﺰﻟﺔ ﻳﻜﻮن ﺧﺎرﺟﺎً ﻋﻦ
ﺐ اﻟﻜﺒﲑة ﻋﻨﺪ اﳋﻮارج وداﺧﻼً ﰲ اﻟﻜﻔﺮ ،وﻋﻨﺪ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻜﻔﺮ؛
اﻹﳝﺎن ،ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺗﻜ ُ
ﻓﻴُـﺜْﺒﺘﻮن ﻣﻨﺰﻟﺔً ﺑﲔ اﻹﳝﺎن واﻟﻜﻔﺮ ،ﻷّن ِﻣﻦ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ أّن اﻟﻌﺒَﺪ إذا أﺗﻰ ﺑﻜﻠﻤﺔ اﻹﺧﻼص )أي ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﷲ(،
و ﱂ ﻳﺮﺗﻜﺐ اﻟﻜﺒﲑَة ﻓﺈﻧّﻪ ﻳُﺴﱠﻤﻰ ﻣﺆﻣﻨﺎً ،ﻓﺈذا ارﺗﻜﺐ اﻟﻜﺒﲑَة ﺧﺮج ﻣﻦ اﻹﳝﺎن إّﻻ أﻧّﻪ ﻻ ﻳُﺴﱠﻤﻰ ﻛﺎﻓﺮاً ﻋﻠﻰ
اﻹﻃﻼق ،وﻳُﺴﱡﻤﻮن ﻫﺬا ﻣﺴﻠﻤﺎً وﻻ ﻳَُﺴﱡﻤﻮﻧﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎً.
ودﻳُﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض واﺣٌﺪ ،وﻫﻮ اﻹﺳﻼُم ،ﻷّن اﻟﺪﻳَﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ اﻹﺳﻼُم ،واﻷﻧﺒﻴﺎءُ ﻛﻠﱡﻬﻢ ﰲ
اﻹﳝﺎن واﺣٌﺪ وﺷﺮاﺋﻌُﻬﻢ ﳐﺘﻠﻔﺔٌ ،واﻹﳝﺎُن واﺣٌﺪ ،وأﻫﻠُﻪ ﰲ أﺻﻠِﻪ ﺳﻮاءٌ ،واﻟﺘﻔﺎﺿُﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢ ] [8aﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ
wﻟﺘﻘﻮى وﳐﺎﻟﻔِﺔ اﳍﻮى.
ِ
ﻀﻞ أﺣﺪاً ﻣﻦ
واﳌﺆﻣﻨﻮن ﻛﻠﱡﻬﻢ أوﻟﻴﺎءُ اﻟﺮﲪﻦ ،وﻻ ﻧﺼّﺪُق ﻋﱠﺮاﻓﺎً وﻻ ﻛﺎﻫﻨﺎً ،وﻧﺆﻣُﻦ ﺑﻜﺮاﻣﺎت اﻷوﻟﻴﺎء ،وﻻ ﻧﻔ ِّ
اﻷوﻟﻴﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺒﻴﺎء.
واﻹﳝﺎُن ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻻ èwﺎز.
ﺺ.
واﻹﳝﺎُن ﻻ ﻳﺰﻳﺪ وﻻ ﻳـَْﻨـُﻘ ُ
واﻹﳝﺎُن َwﻳﺌٌﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،واﻹﳝﺎن ﻋﻠﻰ اﳉﺎرﺣﺘَْﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﺐ واﻟﻠﺴﺎن ،وَﻣْﻦ ﻋﺮف ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻘﻠﺒﻪ وﱂ ﻳﻘﱠﺮ
ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓٌﺮ ﺣّﻘﺎً ،وَﻣﻦ أﻗَـﱠﺮ ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ وﱂ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻘﻠﺒﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﻨﺎﻓٌﻖ ﺣّﻘﺎً.

18
ﺐ
وﰲ ﳎﻤﻊ اﳊﻮادث واﻟﻨﻮازل واﻟﻮاﻗﻌﺎت ﻗﻴﻞ ﻟﻪ :اﻟﻐﻼُم ﻗﺒَﻞ اﻟﺒﻠﻮغ وإْن ﱂ ُﳜَﺎﻃ ْ
ﺐ wﻟﺸﺮاﺋﻊ ﻓﻬﻞ ُﳜﺎﻃ ُ
ﺐ wﻹﺳﻼم ،ﻓﺈذا
wﻹﺳﻼم؟ ﻗﺎل :إذا ﺑﻠﻎ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﲔ أو ﻋﺸﺮ ﺳﻨﲔ وﻋﻘَﻞ اﻹﺳﻼَم إّﻻ إﻧّﻪ ﱂ ﳛﺘﻠْﻢ ُﳜﺎﻃَ ُ
ﺻﱠﺢ إﺳﻼُﻣﻪ ،ﻗﻴﻞ :ﻟﻮ ﻣﺎت ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ و ﱂ ﻳﺆﻣﻦ أﻳَْﺪُﺧُﻞ اﻟﻨﺎَر؟ ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ ،ﻷﻧّﻪ ﻣﺎت ﻋﻠﻰ ُﻛﻔﺮﻩ،
آَﻣَﻦ َ

 18ﻷﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻜّﺸﻲ.
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ِ
ﱯ ﺣﱴ ﳛﺘﻠَﻢ ،واﻟﺜﺎﱐ رﻓﻊ اﻟﻘﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﺼﱯ ﺣﱴ ﻳﻌﻘَﻞ،
و ُرِو َ
ي ﰲ ﻫﺬا ﺧ ََﱪان أﺣُﺪﳘﺎ رﻓُﻊ اﻟﻘﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﺼ ِّ
ﻓﺮواﻳﺔ اﻷوﱃ ﳏﻤﻮﻟﺔٌ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎب اﻟﺸﺮاﺋﻊ ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳏﻤﻮﻟﺔٌ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎب اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻼً wﳋَﱪﻳِْﻦ ﲨﻴﻌﺎً.

19
ت اﻟﺘﻮﺣﻴَﺪ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ وﺟَﻬْﲔ؛ ﺗﻮﺣﻴٌﺪ ﻣﺘﻔٌﻖ ﻋﻠﻰ
وﰲ اﻟﺘﺎ™رﺧﺎﻧﻴﺔ ﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﳊﻜُﻢ :وﺟﺪ ُ
ِ
ﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎً ،وأ–
ﺻﱠﺤﺘﻪ ،وﺗﻮﺣﻴٌﺪ ﳐﺘﻠَ ٌ
س ﰲ ﻓﺮوﻋﻪ ،ﻓﻴَُﻜّﻔُﺮ ﺑﻌ ُ
ﻒ ﰲ ﺻﱠﺤﺘﻪ ،ﻓﺎﻷﱠوُل ﻫﻮ اﻟﺬي اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻨﺎ ُ
أَﺧﺘﺎُر اﻟﺬي ﱂ ﳜﺘﻠﻒ ﻓﻮاﺣٌﺪ ،وﻗﺎل ﰲ رﺳﺎﻟٍﺔ :إذا ﺣﺼﻞ اﻻﺣﺘﻤﺎُل ﰲ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻨﻘﻠّﻲ ﺑﻄﻞ اﻻﺳﺘﺪﻻُل
wﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ،وﻗﺎل ﰲ ﻛﺸﻒ اﻟِﻐﻄﺎء :20وﻟْﻴَـْﻌﻠِﻢ اﻟﺒﺎﻟُﻎ أﻧّﻪ ﻣﻦ ﻳﻮم ﺑﻠﻮﻏﻪ ﻗﺪ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ِ
ﺐ أﻋﻀﺎﺋﻪ ،ﻓﻴﻌﻠﻢ أﻧّﻪ ﻻ ﺑﱠﺪ ﻟﻠﺒﻨﺎء ﻣﻦ ٍwن ،ﻓﻴﺠﺐ
wﻟﺪﻟﻴﻞ ﻻ wﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ،وﻳﻜﻔﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ رؤﻳﺔُ ﻧﻔﺴﻪ وﺗﺮﺗﱡ ُ
ﻋﻠﻴﻪ wﻟﺴﻤﻊ ﻻ wﻟﻌﻘﻞ اﻋﺘﻘﺎُد أُﻟﻮﻫﻴﱠﺘِﻪ ووﺣﺪاﻧﻴﱠﺘﻪ .وﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻷﻛﱪ :وﱂ ُْﳚِ ْﱪ أﺣﺪاً ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺮ
وﻻ ﻋﻠﻰ اﻹﳝﺎن ،وﻻ ﺧﻠﻘﻬﻢ ﻣﺆﻣﻨﺎً وﻻ ﻛﺎﻓﺮاً وﻟﻜﻦ ﺧﻠﻘﻬﻢ أﺷﺨﺎﺻﺎً ،واﻹﳝﺎُن واﻟﻜﻔُﺮ ﻓﻌُﻞ اﻟﻌﺒﺎِد.

ﰒﱠ اﻋﻠﻢ أّن اﻹﳝﺎن واﻹﺳﻼَم ﺷﻲءٌ واﺣٌﺪ ﻋﻨﺪ– ،ﻛﺎﻟﻈﻬﺮ ﻣﻊ اﻟﺒﻄﻦ ،واﻟﺪﻳُﻦ اﺳٌﻢ واﻗٌﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﳝﺎن واﻹﺳﻼم،
واﻹﳝﺎُن واﻹﺳﻼُم ﻣﻦ ﻗَﺒﻴﻞ اﻷﲰﺎء اﳌﱰادﻓﺔ ،ﻓﻜﱡﻞ ﻣﺆﻣٍﻦ ﻣﺴﻠٌﻢ .وﻛﱡﻞ ﻣﺴﻠٍﻢ ﻣﺆﻣٌﻦ ،ووﺟﻮُد أﺣِﺪﳘﺎ ﺑﺪون
اﻵَﺧﺮ ﳏﺎٌل ،إذ ﳘﺎ اﺳُﻢ ﺷﻲٍء واﺣٍﺪ ﻛﺎﻟﻘﻌﻮد واﳉﻠﻮس.
ﺖ  1wوﻣﻼﺋﻜﺘﻪ وﻛﺘﺒﻪ ورﺳﻠﻪ واﻟﻴﻮم
وذﻛﺮ ﰲ ﻓﺘﺎوى اﻟﺘﺎ™رﺧﺎﻧﻴﺔ ﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢَ :ﻣﻦ ﺗﻌﻠﱠﻢ ﰲ اﻟﺼﻐﺮ آﻣﻨ ُ
اﻵﺧﺮ وwﻟﻘﺪر ﺧﲑﻩ وﺷﺮﻩ ﻣﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،وﺗﻌﻠﱠﻢ أﻧّﻪ إﳝﺎٌن إّﻻ أﻧّﻪ ﻻ ُْﳛِﺴُﻦ ﺗﻔﺴَﲑﻩ ﻻ ُْﳛَﻜُﻢ ¥ﺳﻼﻣﻪ ،ﻓﺈذا
ﻛﺎن ﻫﺬا ﺣﺎُل اﻟﺼﻐﲑ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻜﻮن ﺣﺎُل اﻟﻜﺒﲑ ،وﻗﺎل أﻳﻀﺎً :إّن رﺟﻼً إذا ُﺳﺌﻞ ﻋﻦ اﻹﳝﺎن ،ﻓﻘﺎل :ﱂ
ِ
ض ﻋﻠﻴﻪ اﻹﺳﻼُم ،ﻓﺈْن أﺳﻠﻢ وﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ اﻣﺮأةٌ ﳚ ِّﺪُد ﻧﻜﺎَﺣﻬﺎ.
أَْﻋﻠَْﻢ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻓﻼ دﻳَﻦ ﻟﻪ ،وﻳـُْﻌَﺮ ُ

ﺿٌﻊ
وﰲ ﳎﻤﻊ اﳊﻮادث واﻟﻨﻮازل واﻟﻮاﻗﻌﺎت :وﻻ ﳚﻮز إدﺧﺎل اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﰲ اﻹﳝﺎن؛ ﻷّن اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء َو ْ
ﻟﺘﻌﻄﻴﻞ اﻟﻜﻼِم ورﻓْﻌِﻪ ،أَﻻ ﺗﺮى أﻧّﻪ ﻟﻮ ﻗﺎل :أﻧ ِ
ﺖ ﻃﺎﻟٌﻖ إن ﺷﺎء ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﺑﻄﻞ اﻟﻄﻼُق ،وُﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ
َ
ٍ
ﺟﺒﻞ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﱠﻤْﻦ اﺳﺘﺜﲎ ﰲ اﻹﳝﺎن ،ﻗﺎل :إّن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ذﻛﺮ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺛﻼﺛﺔ أﺻﻨﺎف ﰲ اﳋﻠﻖ ،ﻗﺎل
21
ﻚ ُﻫُﻢ اﻟَْﻜﺎِﻓُﺮوَن َﺣ»ﻘﺎ ،22وﻗﺎل ﰲ ﻣﻮِﺿٍﻊ:
ﻚ ُﻫُﻢ اﻟُْﻤْﺆِﻣﻨُﻮَن َﺣ»ﻘﺎ  ،وﻗﺎل ﰲ ﻣﻮِﺿٍﻊ :أُوﻟَﺌِ َ
ﰲ ﻣﻮِﺿٍﻊ :أُوﻟَﺌِ َ
ﻚ َﻻ إَِﱃ َﻫُﺆَﻻِء َوَﻻ إَِﱃ َﻫُﺆَﻻِء ،23ﻓَﻤْﻦ ﻗﺎل wﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﰲ اﻹﳝﺎن ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﳌﺬﺑﺬﺑﲔ،
ﲔ َذﻟِ َ
ﲔ ﺑَ ْ َ
ُﻣَﺬﺑَْﺬﺑِ َ
وﻷّن اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﻴﻪ ﲢﱡﻘُﻖ ﻟَْﻐٍﻮ.
 19اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﺘﺎ¬رﺧﺎﻧﻴﺔ ،ﻻﺑﻦ اﻟﻌﻼء اﻻﻧﺼﺎري اﻻﻧﺪرﺑﱵ.
 20ﻛﺸﻒ اﻟﻐﻄﺎء ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ وﻋﻘﺎﺋﺪ اﳌﻮﺣﺪﻳﻦ ،ﻟﻠﺸﻴﺦ ،اﻹﻣﺎم :ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ :ﺣﺴﲔ ﺑﻦ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ اﻷﻫﺪل
اﻟﺸﺮﻳﻒ ،اﻟﻴﻤﲏ ،اﻟﺼﻮﰲ(1492 /2) .
 21ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل .8/4
 22ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء .4/151
 23ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء .4/143
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ف وﻗﻊ ﰲ اﻻﺳﻢ ،إّن اﻹﳝﺎَن اﺳٌﻢ ﻟِﻤﺎذا ،ﻓﺈْن أراد ﺑﻪ ﺷﻬﺎدَة
ﻓﺈْن ﻗﻴﻞ :اﻹﳝﺎُن ﳐﻠﻮٌق أم ﻻ؟ ﻗﺎل :اﻻﺧﺘﻼ ُ
ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻫﻮ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻔﺮد اﻟﺼﻤﺪ اﻟﺬي ﱂ ﻳﻠﺪ وﱂ ﻳﻮﻟﺪ ] [8bوﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻛﻔﻮاً أﺣٌﺪ ،ﻓﺬاك ﻟﻴﺲ
ﲟﺨﻠﻮٍق ،ﻷّن ذﻟﻚ ﻛﻠﱠﻬﺎ أﻓﻌﺎُل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﲜﻤﻴﻊ أﻓﻌﺎﻟﻪ ﻏﲑ ﳐﻠﻮق ،وﻟﻮ أراد ﺑﻪ أﻓﻌﺎَل اﻟﻌﺒﺎد وﺣﺮﻛﺎﺗِﻪ وأﻓﻌﺎﻟﻪ
ﻓﺬاك ﳐﻠﻮٌق ،ﻷّن اﻹﳝﺎن ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳُﻮَﺟﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺪ وﻫﻮ اﻹﻗﺮار واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ.
وﻻ ﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن اﻹﳝﺎُن ﻋﻨﺪﻩ اﲰﺎً ﻟﻠﻬﺪاﻳﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ،وﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن اﲰﺎً ﻟﻺﻗﺮار واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ؛ ﻷﻧّﻪ ﳚﻮز أن
ﻳﻘﺎل وﻓﱠَﻖ ﷲ ﻋﺒﺪﻩ وَﻫَﺪاﻩُ ،وﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﺘﻮﻓﻴُﻖ واﳍﺪاﻳﺔُ إﳝﺎ–ً ﰲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺻﺎر ﻛﺄﻧّﻪ ﻳﻔﻌﻞ أﻣَﺮ ﷲ وﺻﱠﺪق اﻟﻌﺒَﺪ،
واﻟﻌﺒُﺪ ﻫﻮ اﳌﺄﻣﻮر wﻹﳝﺎن  1wﺗﻌﺎﱃ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻗﻠﻨﺎ إّن اﻹﳝﺎَن اﺳٌﻢ ﻟﻺﻗﺮار واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ دون اﳍﺪاﻳﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.

ض ﻋﻠﱠﻰ اﻹﺳﻼَم ،ﻓﻘﺎل اﳌﺴﻠُﻢ :ﻻ أدري ،اذﻫﺐ إﱃ ﻓﻼٍن ﺣﱴ ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻴﻚ
وﻟﻮ ﻗﺎل اèﻮﺳﻲ ﳌﺴﻠٍﻢ :اْﻋِﺮ ْ
ﲔ أﻧّﻪ
اﻹﺳﻼَم ،ﻓﺈﻧّﻪ ﻳﻜﻔُﺮ؛ ﻷﻧّﻪ أﻗﱠﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ أﻧّﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺣﻴﺚ ﻗﺎل :ﻻ أدري ﺻﻔﺔ اﻹﺳﻼم ،ﻓﺘﺒ ﱠ َ
ﻻ ﻧﻜﺎَح ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻣﺮأﺗﻪ ،وﺣﻜُﻤﻪ ﺣﻜُﻢ اﳌﺮﺗ ِّﺪ ،وُْﳚَﱪُ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﱡﻢ ﺻﻔِﺔ اﻹﳝﺎن ﺣﱴ ﻟﻴُﺴﻠَﻢ اﻵن.
ي واﻟﻨﺼﺮاﱐّ ﰲ اﳉﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﲑ :ﻟﻮ ُﺳﺌﻞ ﻧﺼﺮاﱐﱞ ﻋﻦ ﺻﻔﺔ
ووﺿﻊ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ اﳌﺴﺄﻟﺔَ ﰲ اﻟﻴﻬﻮد ّ

اﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ ،ﻓﻘﺎل :ﻻ أدري ،ﻗﺎل :ﻟﻴﺲ ﻧﺼﺮاﻧﻴّﺎ وﻻ ﻳﻬﻮدّ ،Ïوﺣﻜُﻤﻪ ﺣﻜُﻢ اﳌﺮﺗّﺪ ،وﻻ ﻧﻜﺎح ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻣﺮأﺗﻪ،
ﰒّ ﻗﺎل :وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺴﻠُﻢ.

ت ﻏﲑ ﻣﻌﺘﻮﻫٍﺔ وﻻ ﳎﻨﻮﻧٍﺔ وﻫﻰ ﻻ ﺗﻌﺮف دﻳﻨﺎً ﻣﻦ اﻷدÏن وﻻ ﺗَ ِ
ﺼﻔﻪ ،ﻓﺈّÁﺎ
ﺻﻐﲑةٌ ﻧﺼﺮاﻧﻴﺔٌ ﲢﺖ ﻣﺴﻠٍﻢ َﻛ َُﱪ ْ
ِ
ﺖ ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ،
ﲔ ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ ،وﻛﺬا اﻟﺼﻐﲑة اﳌﺴﻠﻤﺔُ إذا ﺑﻠﻐﺖ ﻋﺎﻗﻠﺔً وﻫﻲ ﻻ ﺗﻌﺮف اﻹﺳﻼَم وﻻ ﺗَﺼُﻔﻪ wﻧ ْ
ﺗَﺒِ ُ
ﻷّÁﻤﺎ ﺟﺎﻫﻠﺘﺎن ﻟﻴﺲ ﳍﻤﺎ ﻣﻠﱠﺔٌ ﳐﺼﻮﺻﺔٌ ،وﻫﻲ ﺷﺮُط اﻟﻨﻜﺎح اﺑْﺘِﺪاءاً وﺑﻘﺎءً.

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ ﲰﱠﻰ ﻫﺬﻩ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺮﺗﱠﺪًة ﻷّ– ﺣَﻜْﻤﻨَﺎ ﻧﻜﺎَﺣﻬﻤﺎ wﻟﺘﺒﻌﻴﺔ واﻵن ﺑﻜﻔﺮﳘﺎ ﻟَﻔْﻘِﺪ
ِ
ِ
ِ
ﺴْﻠﻄَﺎٍن ﺑَِّ ٍ
ﲔ ،24أي ﺑﱪﻫﺎٍن ﻇﺎﻫٍﺮ،
اﻟﺘﺒﻌﻴﱠﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺪﻳﻦ ،ﻓﻜﺎﻧﺘﺎ ﻣﺮﺗﱠﺪﺗَْﲔ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :ﻟَْﻮَﻻ َ®ْﺗُﻮَن َﻋﻠَْﻴِﻬْﻢ ﺑ ُ
ﻓﺈّن اﻟﺪﻳَﻦ ﻻ ﻳﺆﺧُﺬ إﻻ ﺑﻪ ،وﻓﻴﻪ دﻟﻴٌﻞ ﻋﻠﻰ أّن ﻣﺎ ﻻ دﻟﻴَﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺪ–Ïت ﻣﺮدوٌد.

ِ
ِ ِ
ِ
ﺐ
واﻋﻠﻢ أّن اﻹﳝﺎن اﻹﲨﺎ ﱠ
ﱄ ﻏﲑُ ﺟﺎﺋٍﺰ ﻓﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﱠُﻖ ¥ﳝﺎن اﻟﺰوﺟﺔ واﻷَﻣﺔ ﰲ ﺣّﻖ ﺣّﻞ اﻟﻮطء وﺑﻘﺎء اﻟﺰوﺟﻴﱠﺔَ ،ﻏﻠَ َ
ِ
ﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﺮﻳﻀﺔٌ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠٍﻢ و
ﻋﻠﻰ ﻇﻨّﻪ أّن إﳝﺎÁﺎ إﲨﺎﱄﱞ ﱂ ﻳﻘِّﺮÊﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ :ﻃﻠ ُ
ﻣﺴﻠﻤٍﺔُ 25.ﺳﺌﻞ إّن ﻓﻼ–ً ﻳﻘﻮل :إّن ﷲ ﻻ ﻳﺴﱰﱡد اﻹﳝﺎَن ﻣﻦ ﻋﺒﺪﻩ وﻟﻜﱠﻦ اﻟﻌﺒُﺪ إذا َرﱠد إﳝﺎﻧَﻪ ﻓﺈّن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ﻳﺴﱰﱡدﻩُ ﻣﻨﻪ ،ﻗﺎل ﻻ ﳚﻮز أن ﻳﻘﺎل :إّن اﻟﻌﺒَﺪ ﻳـَُﺮﱡد إﳝﺎﻧَﻪ ﰒّ öﺧﺬ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻨﻪ ،ﻷّ– ﻻ ﻧُﻘ ِّﺪُم ﻓﻌَﻞ اﻟﻌﺒﺪ ﻋﻠﻰ

 24ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ .18/15
 25اﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ  224واﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﱪ ﰲ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﺎن اﻟﻌﻠﻢ  9-8\1واﻟﻄﱪاﱐ ﰲ اﻟﺼﻐﲑ  ،22اﻟﻄﱪاﱐ ﰲ اﻟﻜﺒﲑ  ،10439اﻟﻄﱪاﱐ ﰲ
اﻻوﺳﻂ ﳎﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ  ،120\1وذﻛﺮﻩ ﰲ ﻛﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل .28651
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ﻓﻌﻞ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻻ ﻓﻌﻞ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﻌﺒﺪ ،ﺑﻞ ﺗﺮى ﲨﻴﻊ ﻃﺎﻋﺎت اﻟﻌﺒﺪ ﺑﺘﻮﻓﻴﻖ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻣﻌﺎﺻﻴﻪ
ﲞﺬﻻﻧﻪ ،ﰒ اﻟﺘﻮﻓﻴُﻖ واﳋﺬﻻُن ﻻ ﻳـَﺘَـَﻘﱠﺪُم ﻓﻌَﻞ اﻟﻌﺒﺪ وﻻ ﻳﺘﺄﱠﺧُﺮ ﻋﻨﻪ ،ﺑﻞ ﻳﻜﻮ–ن ﲨﻴﻌﺎً.

ﱯ ،ﻟﻜﻦ ﻧﻘﻮل
ﱯ؟ ﻗﺎل :ﻻ ﻧﻘﻮُل ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق إﻧّﻪ ﻋﻄﺎﺋﱞﻲ أو ﻛﺴ ﱞ
وُﺳﺌﻞ ﻋﻦ اﻹﳝﺎن :أﻫﻮ ﻋﻄﺎﺋﱞﻲ أم ﻫﻮ ﻛﺴ ﱞ
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ إﱃ ﻋﺒﺪﻩ وﻫﻮ اﳍﺪاﻳﺔ ﻓﻬﻮ ﻋﻄﺎءٌ ﻣﻨﻪ ﻷﻧّﻪ ﱂ ﻳَْﺴﺒَْﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺪ إﱃ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﱡﻖ
ﻚ أّن اﻟﻌﺒﺪ ﻳﺴﺘﺤﱡﻖ اﻟﺜﻮاب
ي ،واﻟﺪﻟﻴُﻞ ﻋﻠﻴﻪ أﻧّﻪ ﻻ ﺷ ﱠ
ﱯ وَﺟْﻬِﺪ ﱞ
ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻌﻤﺔَ وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻬﻮ ﻛﺴ ﱞ
¥ﺗﻴﺎن اﻹﳝﺎن ،ﻓﻠﻮ ﻛﺎن ﻋﻄﺎﺋﻴّﺎً ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤّﻖ اﻟﺜﻮاب؛ ﻷّن اﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﻳﺴﺘﺤﱡﻖ اﻟﺜﻮاب ﺑﻔﻌﻞ
ﱯ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﺒﺪ ،وﻫﻮ اﻋﺘﻘﺎدﻩ wﻟﻘﻠﺐ
ﻏﲑﻩ وﻫﻮ ﻋﻄﺎﺋﱞﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﳍﺪاﻳﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻣﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻛﺴ ﱞ
وإﻗﺮارﻩ wﻟﻠﺴﺎن ،وﻟﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﺪرةٌ وﻫﺬا ﻫﻮ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻜﺴﺐ[9a].
وﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت :26اﳍﺪاﻳﺔُ؛ اﻟﺪﻻﻟﺔُ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳُﻮِﺻُﻞ إﱃ اﳌﻄﻠﻮب ،وﻳﻘﺎل :ﻫﻲ ﺳﻠﻮك ﻃﺮﻳٍﻖ ﻳُﻮِﺻُﻞ إﱃ
ﺐ وﻳﺮﺿﺎﻩ ،وﰲ رﺳﺎﻟٍﺔ :اﻹﳝﺎُن اﻟﺪﻻﺋﻠﱡﻲ
ﻒ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ؛ ﺟﻌُﻞ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻌَﻞ اﻟﻌﺒﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺎً ﻟِﻤﺎ ُﳛ ﱡ
اﳌﻄﻠﻮب ،وﺗﻌﺮﻳ ُ
ٍ
ِ
ي ﻋﻦ
أﻗﻮى ﻣﻦ اﻹﳝﺎن اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ×ﻟﻒ درﺟﺔ ،وﻛﱡﻞ َﻣﻦ ﻛﺎن أﻛﺜَﺮ دﻟﻴﻼً واﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺎً ﻛﺎن إﳝﺎﻧُﻪ أَﻧْـَﻮَر ،ﻛﻤﺎ ُرِو َ
رﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ :ﻟﻮ ُوِزَن إﳝﺎُن أﰊ ﺑﻜﺮ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﲜﻤﻴﻊ اﳋﻠﻖ ﻟﺮﺟﺢ إﳝﺎُن أﰊ ﺑﻜﺮ،27
ﺖ :إّن اﻹﳝﺎن ﻻ ﻳﺰﻳﺪ وﻻ ﻳﻨﻘﺺ .ﻗﻠﻨﺎ:
إﱃ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻨُﻮر واﻟﻀﻴﺎء ﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺰÏدة واﻟﻨﻘﺼﺎن ،ﻓﺈْن ﻗﻠ َ
ﻧﻌﻢ ﻷّن اﻟﺸﺮع ﰲ ذﻟﻚ ورد ،وﻟﻜﻦ ﻳﺰﻳﺪ أﺛُﺮ ﺻﻔﺎﺗِﻪ وﻳﻨﻘﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﻠٌّﻖ ﺑﻪ ،ﻓﻴﻈﻬﺮ أﺛُﺮ ذﻟﻚ ﰲ ﻃﺎﻋﺔ
ِ
ِ
ﺐ ﻧﻮَرﻩ
اﻟﻌﺒﺪ وﻣﻌﺎﺻﻴﻪ ،ﻓﺈّن ﻧﻮر اﻹﳝﺎن إذا َﺳﻠَﻢ ﻣﻦ ﺷﻌﺐ اﻟﺸﻬﺎوات أُﻟْﻘَﻲ ﺷﻌﺎﻋُﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﺐ ﻓﻴُـْﻠﻘﻲ اﻟﻘﻠ ُ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ُﳛﺎذﻳﻪ ﻣﻦ اﳉﺴﺪ ﻓﺘُـﺒ ِ
ﺼُﺮ اﳉﻮارُح ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻔﻌﻬﺎ وﻳﻀﱡﺮﻫﺎ.
ْ

وﰲ ﺷﺮح اﳌﺸﺎرق :إّن اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم –ﻇﺮوا ﻗﻮَﻣﻬﻢ wﻟﺪﻻﺋﻞ ،ﻟﺬا ﻗﺎل ﺻﺪُر اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﰲ
ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ :28اﳌﻌﺮﻓﺔُ إدراُك اﳉﺰﺋﻴﺎت ﻋﻦ دﻟﻴٍﻞ.

وﰲ ﳎﻤﻊ اﳊﻮادث واﻟﻨﻮازل واﻟﻮاﻗﻌﺎت :ﻗﻴﻞ ﻟﻪ :ﻣﺎ دام اﳌﺆﻣﻦ ﺣﻴّﺎً ﻳﻜﻮن اﻹﳝﺎُن ﻣﻌﻪ ﻓﺈذا ﻣﺎت ﻳﱰك
إﳝﺎﻧَﻪ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ أو َْﳛِﻤُﻞ ﻣﻊ ﻧﻔِﺴﻪ؟ ﻗﺎل :إْن ُرﱠد إﳝﺎﻧُﻪ ﺑﺸﺆم ﻣﻌﺎﺻﻴﻪ ﻳﱰك إﳝﺎﻧَﻪ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ .وإْن ﱂ ﻳـَُﺮﱠد ﳛﻤﻠﻪ ﻣﻊ
ﻧﻔﺴﻪ إﱃ ﻗﱪﻩ.
ﻗﻴﻞ ﻟﻪ :ﻳﻜﻮن اﻹﳝﺎُن ﻣﻊ اﻟﺒﺪن أو ﻣﻊ اﻟﺮوح؟ ﻗﺎل :ﻣﻊ اﻟﺒﺪن ،وﻧﺴﻤﻴﻪ ﰲ ﻗﱪﻩ ﻣﺆﻣﻨﺎً.
ﻓﺈْن ﻗﻴﻞ أﻳﻦ ﻳﺬﻫﺐ ﺳﺎﺋُﺮ أﻋﻤﺎﻟﻪ؟ ﻗﻠﻨﺎ :اﺗّﺼﻠﺖ ﺑﺜﻮاب ﷲ ﺗﻌﺎﱃ أو ﺑﻌﻘﺎﺑﻪ.

 26ﻟﻠﺴﻴﺪ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﳉﺮﺟﺎﱐ.
27
ِ
ي ﰲ اﻟﻜﺎﻣِﻞ ) ،(201 /14اﺑُﻦ َﻋَﺴﺎﻛَِﺮ ﰲ " ¬رﻳِﺦ دﻣﺸَﻖ " )(126 /30
أَْﺧَﺮَﺟﻪُ اﺑُﻦ َﻋﺪ ٍّ
 28اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ،ﰲ ﺣﻞ ﻏﻮاﻣﺾ اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﻟﻔﺎﺿﻞ ،اﻟﻌﻼﻣﺔ ،ﺻﺪر اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ :ﻋﺒﻴﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﶈﺒﻮﰊ ،اﻟﺒﺨﺎري ،اﳊﻨﻔﻲ.
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ﰲ ،ﻓﻘﻞ :أﻫﻮ ﻃﻌﺎٌم أﻛﻠﺘَﻪُ؟ ﻓﺈْن ﻗﺎل :أ– ﰲ
ﺖ ﰲ اﻹﳝﺎن؟ ﻓﺈْن ﻗﺎل :اﻹﳝﺎن ﱠ
ﻓﺈْن ﻗﻴﻞ :اﻹﳝﺎُن ﻓﻴﻚ أم أﻧ َ
ﰲ.
ب ﻟَﺒِْﺴﺘَﻪُ؟ ﺟﻮاﺑُﻪ :أَ– ﰲ اﻹﳝﺎن واﻹﳝﺎُن ﱠ
اﻹﳝﺎن ،ﻓﻘﻞ :أﻫﻮ ﺛﻮ ٌ
ب :اﻹﳝﺎن ﻣﻨﱠﺰﻩٌ ﻋﻦ اﻟﺬﻛﺮ واﻷﻧﺜﻰ .ﻓﺈن ﻗﺎل :ذﻛﺮ
ﻓﺈْن ﻗﻴﻞ :اﻹﳝﺎن ذََﻛٌﺮ أم أﻧﺜﻰ؟ ﻓﻘﻞ :أﻳﻦ أوﻻدﳘﺎ؟ اﳉﻮا ُ
ِ
ِ
ﺻْﻨُﻊ
وأﻧﺜﻰ ،وﻟﻜﻦ ُﳝﺜّﻠُﻮن اﻟﺬﻛَﺮ واﻷﻧﺜﻰ ،اﻹﳝﺎن ﻫﺪاﻳﺔٌ ،واﳍﺪاﻳﺔُ ﺻﻨُﻊ اﻟﺮ ِّ
ب ،وﻫﻮ ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻟﺬﻛﺮ واﻹﻗﺮارُ ،
اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻬﻮ ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻷﻧﺜﻰ ،وأوﻻُدﳘﺎ اﻟﻄﺎﻋﺔُ واﳋﲑÏت.
ث.
ث؟ ﻓﻘﻞ :ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻗﺪﱘٌ ،وإﻗﺮاُرﻩ ﳏﺪ ٌ
ﻓﺈْن ﻗﻴﻞ :اﻹﳝﺎُن ﻗﺪﱘٌ أم ﳏﺪ ٌ

ﻓﺈْن ﻗﻴﻞ :اﻹﳝﺎُن ﻋﻠﻰ اﳉﺴﺪ أم ﻋﻠﻰ اﻟﺮوح؟ ﻓﻘﻞ :ﻣﺘﻔِّﺮٌق ﺑﲔ اﳉﺴﺪ واﻟﺮوح.

ﻓﺈن ﻗﻴﻞ :اﻹﳝﺎُن ﲨٌﻊ أم ﺗﻔﺮﻳٌﻖ؟ ﻓﻘﻞ :ﲨٌﻊ ﻋﻨﺪ ﷲ وﺗﻔﺮﻳٌﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺒﺎد ،وﲨٌﻊ ﰲ اﻟﻘﻠﺐ ،وﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ
اﻷﻋﻀﺎء.
ب :ﻋﻨﺪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﺘﻴٌﻖ ،وﻋﻨﺪ اﳌﺨﻠﻮق ﺟﺪﻳٌﺪ.
ﻓﺈن ﻗﻴﻞ :اﻹﳝﺎُن ﻋﺘﻴٌﻖ أم ﺟﺪﻳٌﺪ؟ اﳉﻮا ُ
ﺿﻪ ،وﻣﺎ
س اﻹﳝﺎن ،وﻣﺎ وﺳﻄُﻪ ،وﻣﺎ أﺻﻠُﻪ ،وﻣﺎ ﻓﺮﻋُﻪ ،وﻣﺎ ﻏﺼﻨُﻪ ،وﻣﺎ ورﻗُﻪ ،وﻣﺎ ﲦُﺮﻩ ،وﻣﺎ أر ُ
ﻓﺈن ﻗﻴﻞ :ﻣﺎ رأ ُ

ص،
ب :رأُﺳﻪ اﻟﺘﻮﺣﻴُﺪ ،ووﺳﻄُﻪ اﻟﻄﺎﻋﺔُ ،وأﺻﻠُﻪ اﻟﻴﻘ ُ
Áﺎُرﻩ ،وﻣﺎ ﻣﺎُؤﻩ ،وﻣﺎ اﲰُﻪ؟ اﳉﻮا ُ
ﲔ ،وﻓﺮﻋُﻪ اﻹﺧﻼ ُ
بﷲ
وﻏﺼﻨُﻪ أﻣٌﺮ وٌÁﻲ ،وورﻗُﻪ اﳋﻮ ُ
ف ،وﲦﺮﺗُﻪ رﲪﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،وأر ُ
ﺐ اﳌﺆﻣﻦ ،وÁﺎُرﻩ ﻋﻠٌﻢ ،وﻣﺎُؤﻩ ﻛﺘﺎ ُ
ﺿﻪ ﻗﻠ ُ
ﺗﻌﺎﱃ ،واﲰُﻪ ﺷﺠﺮةٌ ﻣﺒﺎرﻛﺔٌ.
ﻓﺈن ﻗﻴﻞ :اﻹﳝﺎُن زÏدةٌ أم اﻟﻘﺮآن اﻟﺰÏدة؟ اﳉﻮاب :اﻟﻘﺮآن زÏدة ،وﻟﻜﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻹﳝﺎن ،واﻹﳝﺎُن زÏدةٌ ،وﻟﻜﻦ

ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﺮآن.

ﻓﺈن ﻗﻴﻞ ﻫﻞ أﻣﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺸﻲء وﱂ ﻳﺸﺄ ﺷﻴﺌﺎً ]وﻫﻞ ﺧﻠﻖ ﺷﻴﺌﺎً[ وﱂ َُْöﻣْﺮ ﺑﻪ ﻧﻔَﺴﻪ؟ ﻗﻠﻨﺎ :ﻧﻌﻢ ،ﺧﻠﻖ اﻟﻜﻔَﺮ
واﻟﺸﱠﺮ ،وﱂ ُöﻣْﺮ ﺑﻪ َﺧْﻠَﻘﻪ ،وأﻣَﺮ اﻟﻜﺎﻓَﺮ wﻹﳝﺎن وﱂ ﻳﺸﺄﻩُ.
وَﻣْﻦ ﺗﺰﱠوَج اﻣﺮأًة ﻣﺴﻠﻤﺔً وﻳﻌﺮف أﺑﻮﻳﻬﺎ wﻹﺳﻼم وﻳﻌﻠُﻢ أّÁﺎ ﺗﻌﻠﱠﻤﺖ اﻟﻘﺮآَن ،ﻓﻠﻮ ﱂ ﻳﺴﺄَْﳍﺎ ﻋﻦ ﺻﻔﺔ اﻹﺳﻼم
ﻚ ﰲ أﻣﺮﻫﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻘﻮل ﳍﺎ ِﺻﻔِﻲ
س ﺑﺬﻟﻚ ،وَﻣْﻦ ﺗﺰﱠوج اﻣﺮأًة ﻻ ﻳﻌﺮف أﺑﻮﻳﻬﺎ وﺷ ﱠ
] [9bﻻ × َ
ﲔ إﻧّﻪ ﻻ ﻧِﻜﺎَح ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ أن ﻳﻘﻮل ﳍﺎ ﻣﻦ
اﻹﺳﻼَم ،ﻓﺈّÁﺎ رّﲟﺎ ﺗﻘﻮل :ﻻ أدري ،ﻓﺘﺼﲑ ﻣﺮﺗّﺪًة؛ ﻓﺘَﺒِ ُ
ﻣﻘّﺪٍم :ﻛﻪ ﺧﺪاي ﻋﱠﺰ وﺟﱠﻞ ﻳﻜﻴﺴﺖ ،ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﺳﺰاى ،ﻣﻨﺰةٌ از ﺻﻔﺎت – ﺳﺰا ،و ﳘﻪ ﭘﻴﻐﻤﱪان
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪﻧﺪ ،و ﮔﺰﻳﺪﻩ ﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪﻧﺪ و ﳘﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻨﺪﻩ ﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪﻧﺪو ﻛﺘﺎÊﺎ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰ و
ﺟﻞ وﺣﻰ ﻛﺮدﻩ ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﱪان ﳘﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ و ﳘﻪ ﻛﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﻧﻪ آﻓﺮﻳﺪﻩ و ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻫﺮ آﻳﻨﻪ آﻣﺪﱏ
اﺳﺖ و زﻧﺪﻩ ﮔﺮداﻧﺪ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟّﻞ ﳘﻪ آدﻣﻴﺎن و ﭘﺮÏن و دﻳﻮان را روز ﻗﻴﺎﻣﺖ.
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 وﻗﺪ، وﳚﺎﻫُﻞ ]اﳉﺎﻫُﻞ[ ﻏﲑ ﻣﻌﺬوٍر ﲜﻬﻠﻪ،ً وإّن ﻛﺜﲑاً ﻣﻦ اﳉّﻬﺎل ﻳﻜﻔﺮون ﺟﻬﻼ،واﳉﻬُﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻌُْﺬٍر ﻓﻴﻪ

 وﳝﺴﻲ،ًﺼﺒُﺢ ﻣﺆﻣﻨﺎً وُﳝﺴﻲ ﻛﺎﻓﺮا
ْ ُ ®ﰐ ﻋﻠﻰ أّﻣﱵ زﻣﺎٌن ﻳ:ُروي ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧّﻪ ﻗﺎل
29
 وﺻﻴﺎﻧَﺔ ِدﻳﻨِِﻪ ﻣﻦ،ﺻْﺤﺒَـﺘُﻪُ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎِء وﳘﱠﺘُﻪ ﺗﻌﻠﱡُﻢ اﻟﻌﻠﻢ
ُ  إﻻ َﻣﻦ ﻛﺎن ﻟﻪ اﻟﻌﻠُﻢ أو، ًﻣﺆﻣﻨﺎً وﻳُﺼﺒﺢ ﻛﺎﻓﺮا
.اﻵﻓﺎت
ِ
س ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﺎن
ُ  وِﻣﻦ ﻟﻮازم اﻹﳝﺎِن اﳋﻮ، اﻟﻌﻮُن واﻟﺘﻮﻓﻴُﻖ1wﺐ اﻟﺪﻋﻮات و
ُ وﷲ ﳎﻴ
َ  ﻷّن اﻷﻣَﻦ واﻟﻴﺄ،ف واﻟَﺮَﺟﺎ
.اﻟﻜﻔَﺮ
 اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ1  واﳊﻤﺪ، ﻧﺴﺄل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﻳـُﺜَـﺒِّﺘَـﻨَﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﳜﺘَﻢ ﻟﻨﺎ ﺑﻪ،ًﻃﻨﺎwﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬا اﻋﺘﻘﺎُد– ﻇﺎﻫﺮاً و
.أﻫﻞ اﻟﺴﻨّﺔ وﱂ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺒﺪﻋﺔ

غ ﻛﺘﺎﺑﺔَ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟِﺔ ﻋﻦ ﻳَِﺪ أْﺣﻘﺮ اﻟﻌﺒﺎد وأﺣﻮج ﻋﺒﺎد ﷲ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻓﻀﻞ ﷲ ﻏﻔَﺮ ﷲ ﻟﻪ وﻷﺑﻮﻳﻪ
َ )ﻗﺪ ﻓَـَﺮ
[ ﻣﻦ اﳍﺠﺮة ﰲ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻜﺮم ﰲ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ1111] وﳉﻤﻴﻊ اﳌﺆﻣﻨﲔ واﳌﺆﻣﻨﺎت ﰲ ﺳﻨﺔ أرﺑﻊ أَﻟَِﻔﺎت
[10a] (اﻟﺜﺎﱐ
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