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  النبوات

  البن تيمية 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  احلمد هللا رب العاملني قال شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن تيمية رمحه اهللا 

  فصل يف معجزات األنبياء اليت هي آياهتم وبراهينهم كما مساها اهللا آيات

  وبراهني 
  تمييز بينها وبني غريها ويف وجه داللتها وللنظار طرق يف ال

أما األول فان منهم من رأى أن كل ما خيرج عن األمر املعتاد فانه معجزة وهو اخلارق للعادة إذا إقترن بدعوى 
النبوة وقد علموا أن الدليل مستلزم للمدلول فيلزم أن يكون كل من خرقت له العادة نبيا فقالت طائفة ال خترق 

نيب وكذبوا مبا يذكر من خوارق السحرة والكهان وبكرامات الصاحلني وهذه طريقة أكثر املعتزلة العادة إال ل
وغريهم كأيب حممد بن حزم وغريه بل حيكى هذا القول عن أيب إسحاق االسفراييين وأيب حممد بن أيب زيد ولكن 

إن ما جرى ملرمي وعند مولد الرسول  كأن يف احلكاية عنهما غلطا وإمنا أرادوا الفرق بني اجلنسني وهؤالء يقولون
فهو إرهاص أي توطئة وإعالم مبجيء الرسول فما خرقت يف احلقيقة إال لنيب فيقال هلم وهكذا األولياء إمنا خرقت 

هلم ملتابعتهم الرسول فكما أن ما تقدمه هو من معجزاته فكذلك ما تأخر عنه وهؤالء يستثنون ما يكون أمام الساعة 
ا مبا تواتر من اخلوارق لغري األنبياء واملنازع هلم يقول هي موجودة مشهودة ملن شهدها متواترة لكن هؤالء كذبو

عند كثري من الناس أعظم مما تواترت عندهم بعض معجزات األنبياء وقد شهدها خلق كثري مل يشهدوا معجزات 
  عندهم أعظم مما تواتر غريه األنبياء فكيف يكذبون مبا شهدوه ويصدقون مبا غاب عنهم ويكذبون مبا تواتر 

وقالت طائفة بل كل هذا حق وخرق العادة جائز مطلقا وكل ما خرق لنيب من العادات جيوز أن خيرق لغريه من 
الصاحلني بل ومن السحرة والكهان لكن الفرق أن هذه تقترن هبا دعوة النبوة وهو التحدي وقد يقولون إنه ال 

  ميكن 

ذا قول من إتبع جهما على أصله يف أفعال الرب من اجلهمية وغريهم حيث جوزوا أحد أن يعارضها خبالف تلك وه
أن يفعل كل ممكن فلزمهم جواز خرق العادات مطلقا على يد كل أحد واحتاجوا مع ذلك اىل الفرق بني النيب 

ن خيرق اهللا له وغريه فلم يأتوا بفرق معقول بل قالوا هذا يقترن به التحدي فمن إدعى النبوة وهو كاذب مل جيز أ
العادة أو خيرقها له ويكون دليال على صدقه ملا يقترن هبا مما يناقض ذلك فان هذين قوالن هلم فقيل هلم مل أوجبتم 

هذا يف هذا املوضع دون غريه وأنتم ال توجبون على اهللا شيئا فقالوا ألن املعجزة علم الصدق فيمتنع أن تكون لغري 
خارق العادة ودعوى النبوة أو هذان مع السالمة عن املعارض فقيل هلم ومل قلتم إنه  صادق فاجملموع هو املمتنع وهو

علم الصدق على قولكم فقالوا إما ألنه يفضي منع ذلك إىل عجزه وإما ألنه علم داللته على الصدق بالضرورة 



رورة هو مسلم لكنه يناقض فقيل هلم إمنا يلزم العجز لو كان التصديق على قولكم ممكنا وكون داللتها معلومة بالض
أصولكم ويوجب أن يكون أحد الشيئني معلوما بالضرورة دون نظريه وهذا ممتنع فإنكم تقولون جيوز أن خيلق على 

يد مدعي النبوة والساحر والصاحل لكن إن إدعى النبوة دلت على صدقه وإن مل يدع النبوة مل تدل على شيء مع أنه 
على يد مدعي النبوة وغري مدعي النبوة بل كالمها جائز فيه فاذا كان هذا مثل هذا  ال فرق عند اهللا بني أن خيلقها

فلم كان أحدمها دليال دون اآلخر ومل إقترن العلم بأحد املتماثلني دون اآلخر ومن أين علمتم أن الرب ال خيرقها مع 
  على يد الكذاب مقدور دعوى النبوة إال على يد صادق وأنتم جتوزون على أصلكم كل فعل مقدور وخلقها 

مث هؤالء جوزوا كرامات الصاحلني ومل يذكروا بني جنسها وجنس كرامات األنبياء فرقا بل صرح أئمتهم أن كل ما 
خرق لنيب جيوز أن خيرق لألولياء حىت معراج حممد وفرق البحر ملوسى وناقة صاحل وغري ذلك ومل يذكروا بني 

زون أن يأيت الساحر مبثل ذلك لكن بينهما فرق دعوى النبوة وبني الصاحل املعجزة والسحر فرقا معقوال بل قد جيو
والساحر الرب والفجور وحذاق الفالسفة الذين تكلموا يف هذا الباب مثل إبن سينا وهو أفضل طائفتهم ولكنه 

  أجهل من تكلم 

طاهرة يقصد اخلري  يف هذا الباب فإهنم جعلوا ذلك كله من قوى النفس لكن الفرق أن النيب والصاحل نفسه
  والساحر نفسه خبيثة وأما الفرق بني النيب والصاحل فمتعذر على قول هؤالء 

ومن الناس من فرق بني معجزات األنبياء وكرامات األولياء بفروق ضعيفه مثل قوهلم الكرامة خيفيها صاحبها أو 
ن احلضرمي املشي على املاء وإظهار عمر الكرامة ال يتحدى هبا ومن الكرامات ما أظهرها أصحاهبا كإظهار العالء ب

خماطبة سارية على املنرب وإظهار أيب مسلم ملا ألقي يف النار أهنا صارت عليه بردا وسالما وهذا خبالف من يدخلها 
بالشياطني فإنه قد يطفئها إال أهنا ال تصري عليه بردا وسالما وإطفاء النار مقدور لإلنس واجلن ومنها ما يتحدى هبا 

ها أن دين االسالم حق كما فعل خالد بن الوليد ملا شرب السم وكالغالم الذي أتى الراهب وترك الساحر صاحب
  وأمر بقتل نفسه بسهمه باسم ربه وكان قبل ذلك قد خرقت له العادة فلم يتمكنوا من قتله ومثل هذا كثري 

ار والفجار كالسحرة والكهان وما حيصل فيقال املراتب ثالثة آيات األنبياء مث كرامات الصاحلني مث خوارق الكف
لبعض املشركني وأهل الكتاب والضالل من املسلمني أما الصاحلون الذين يدعون إىل طريق األنبياء ال خيرجون عنها 

فتلك خوارقهم من معجزات األنبياء فإهنم يقولون حنن إمنا حصل لنا هذا باتباع االنبياء ولو مل نتبعهم مل حيصل لنا 
ء إذا قدر أنه جرى على يد أحدهم ما هو من جنس ما جرى لألنبياء كما صارت النار بردا وسالما على هذا فهؤال

أيب مسلم كما صارت على إبراهيم وكما يكثر اهللا الطعام والشراب لكثري من الصاحلني كما جرى يف بعض املواطن 
أحياه لألنبياء وهي أيضا من معجزاهتم مبنزلة ما للنيب صلى اهللا عليه و سلم أو إحياء اهللا ميتا لبعض الصاحلني كما 

تقدمهم من اإلرهاص ومع هذا فاألولياء دون األنبياء واملرسلني فال تبلغ كرامات أحد قط مثل معجزات املرسلني 
  كما أهنم ال يبلغون 

هلم وكرامات يف الفضيلة والثواب إىل درجاهتم ولكنهم قد يشاركوهنم يف بعضها كما قد يشاركوهنم يف بعض أعما
الصاحلني تدل على صحة الدين الذي جاء به الرسول ال تدل على أن الويل معصوم وال على أنه جتب طاعته يف كل 

ما يقوله ومن هنا ضل كثري من الناس من النصارى وغريهم فان احلواريني وغريهم كانت هلم كرامات كما تكون 
عصمتهم كما يستلزم عصمة األنبياء فصاروا يوجبون الكرامات لصاحلي هذه األمة فظنوا أن ذلك يستلزم 

موافقتهم يف كل ما يقولون وهذا غلط فان النيب وجب قبول كل ما يقول لكونه نبيا إدعى النبوة ودلت املعجزة 



على صدقه والنيب معصوم وهنا املعجزة ما دلت على النبوة بل على متابعة النيب وصحة دين النيب فال يلزم أن يكون 
لتابع معصوما ولكن الذي حيتاج إىل الفرقان الفرق بني األنبياء وأتباعهم وبني من خالفهم من الكفار والفجار هذا ا

كالسحرة والكهان وغريهم حىت يظهر الفرق بني احلق والباطل وبني ما يكون دليال على صدق صاحبه كمدعي 
دليال حىت يكون مستلزما للمدلول مىت وجد  النبوة وبني ماال يكون دليال على صدق صاحبه فإن الدليل ال يكون

وجد املدلول وإال فاذا وجد تارة مع وجود املدلول وتارة مع عدمه فليس بدليل فآيات األنبياء وبراهينهم ال توجد 
إال مع النبوة وال توجد مع ما يناقض النبوة ومدعي النبوة إما صادق وإما كاذب والكذب يناقض النبوة فال جيوز 

مع املناقض هلا مثل ما يوجد معها وليس هنا شيء خمالف هلا وال مناقض فإن الكفر والسحر والكهانة كل أن يوجد 
  ذلك يناقض النبوة ال جيتمع هو والنبوة 

والناس رجالن رجل موافق هلم ورجل خمالف هلم فاملخالف مناقض وإذا كان كذلك فيقال جنس آيات األنبياء 
قدور جنس احليوان وأما خوارق خمالفيهم كالسحرة والكهان فإهنا من جنس خارجة عن مقدور البشر بل وعن م

أفعال احليوان من اإلنس وغريه من احليوان واجلن مثل قتل الساحر ومتريضه لغريه فهذا أمر مقدور معروف للناس 
ن بلد إىل بلد بالسحر وغري السحر وكذلك ركوب املكنسة أو اخلابية وغري ذلك حىت تطري به وطريانه يف اهلواء م

  هذا 

فعل مقدور للحيوان فان الطري يفعل ذلك واجلن تفعل ذلك وقد أخرب اهللا أن العفريت قال لسليمان أنا آتيك به 
قبل أن تقوم من مقامك وهذا تصرف يف أعراض احلي فان املوت واملرض واحلركة أعراض واحليوان يقبل يف العادة 

ىل جنس وال يف هذا ما خيتص الرب بالقدرة عليه وال ما ختتص به مثل هذه األغراض ليس يف هذا قلب جنس إ
املالئكة وكذلك إحضار ما حيضر من طعام أو نفقة أو ثياب أو غري ذلك من الغيب وهذا إمنا هو نقل مال من مكان 

نفسه  إىل مكان وهذا تفعله اإلنس واجلن لكن اجلن تفعله والناس ال يبصرون ذلك وهذا خبالف كون املاء القليل
يفيض حىت يصري كثريا بأن ينبع من بني األصابع من غري زيادة يزادها فهذا ال يقدر عليه أنسي وال جين وكذلك 
اإلخبار ببعض األمور الغائبة مع الكذب يف بعض األخبار فهذا تفعله اجلن كثريا مع الكهان وهو معتاد هلم مقدور 

اهللا على ذلك فهذا ال تظهر عليه الشياطني وبنو إسرائيل كانوا خبالف اخبارهم مبا يأكلون وما يدخرون مع تسمية 
مسلمني يسمون اهللا وأيضا فخرب املسيح وغريه من األنبياء ليس فيه كذب قط والكهان ال بد هلم من الكذب 

والرب قد أخرب يف القرآن أن الشياطني تنزل على بعض الناس فتخربه ببعض األمور الغائبة لكن ذكر الفرق فقال 
هل انبئكم على من تنزل الشياطني تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون كذلك مسرى الرسول 
صلى اهللا عليه و سلم من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى لرييه الرب من آياته فخاصة الرسول ليست جمرد قطع 

به فهذا ال يقدر عليه اجلن وهو نفسه مل حيتج باملسرى  هذه املسافة بل قطعها لرييه الرب من اآليات الغائبة ما خيرب
على نبوته بل جعله مما يؤمن به فأخربهم به ليؤمنوا به واملقصود إمياهنم مبا أخربهم من الغيب الذي رآه تلك الليلة 

رة امللعونة يف وإال فهم كانوا يعرفون املسجد األقصى وهلذا قال وما جعلنا الرؤيا اليت أريناك إال فتنة للناس والشج
القرآن قال ابن عباس هي رؤيا عني أريها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليلة أسري به وهذا كما قال يف اآلية 

  ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة املنتهى عندها جنة املأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى 

به الرسول من أنباء الغيب قال تعاىل عامل الغيب فال يظهر على غيبه  لقد رأى من آيات ربه الكربى وكذلك ما خيرب
أحدا إال من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بني يديه ومن خلفه رصدا فهذا غيب الرب الذي اختص به مثل 



خترب علمه مبا سيكون من تفصيل األمور الكبار على وجه الصدق فان هذا ال يقدر عليه إال اهللا واجلن غايتها أن 
ببعض األمور املستقبلة كالذي يسترقه اجلن من السماء مع ما يف اجلن من الكذب فال بد هلم من الكذب والذي 

خيربون به هو مما يعلم باملنامات وغري املنامات فهو من جنس املعتاد للناس وأما ما خيرب به الرسول من األمور البعيدة 
ترك صغار األعني ذلف األنوف ينتعلون الشعر كأن وجوههم اجملان الكبرية مفصال مثل إخباره إنكم تقاتلون ال

املطرقة وقوله ال تقوم الساعة حىت خترج نار من أرض احلجاز تضيء هلا أعناق اإلبل ببصرى وحنو ذلك فهذا ال 
فهو من  يقدر عليه جين وال إنسي واملقصود أن ما خيرب به غري النيب من الغيب معتاد معروف نظريه من اجلن واإلنس

جنس املقدور هلم وما خيرب به النيب خارج عن قدرة هؤالء وهؤالء فهو من غيب اهللا الذي قال فيه فال يظهر على 
  غيبه أحدا إال من ارتضى من رسول 

واآليات اخلارقة جنسان جنس يف نوع العلم وجنس يف نوع القدرة فما اختص به النيب من العلم خارج عن قدرة 
اختص به من املقدورات خارج عن قدرة اإلنس واجلن وقدرة اجلن يف هذا الباب كقدرة اإلنس اإلنس واجلن وما 

ألن اجلن هم من مجلة من دعاهم األنبياء إىل اإلميان وأرسلت الرسل اليهم قال تعاىل يا معشر اجلن واإلنس أمل يأتكم 
يب اذا دعا اجلن إىل اإلميان به فال بد أن رسل منكم يقصون عليكم آيايت وينذرونكم لقاء يومكم هذا ومعلوم أن الن

يأيت بآية خارجة عن مقدور اجلن فال بد أن تكون آيات األنبياء خارجة عن مقدور اإلنس واجلن وما يأيت به الكاهن 
من خرب اجلن وغايته أنه مسعه اجلين ملا استرق السمع مثل الذي يستمع إىل حديث قوم وهم له كارهون وما أعطاه 

مان جمموعه خيرج عن قدرة االنس واجلن كتسخري الرياح والطري وأما املالئكة فاألنبياء ال تدعو املالئكة إىل اهللا سلي
اإلميان هبم بل املالئكة تنزل بالوحي على األنبياء وتعينهم وتؤيدهم واخلوارق اليت تكون بأفعال املالئكة ختتص 

  باألنبياء 

ن وهلذا أخرب اهللا تعاىل أن الذي جاء بالقرآن ملك ال شيطان فقال إنه وأتباعهم ال تكون للكفار والسحرة والكها
لقول رسول كرمي ذي قوة عند ذي العرش مكني مطاع مث أمني وما صاحبكم مبجنون ولقد رآه باألفق املبني وما هو 

ن وقال قل على الغيب بضنني وما هو بقول شيطان رجيم وقال نزل به الروح األمني على قلبك لتكون من املنذري
نزله روح القدس من ربك باحلق وقال من كان عدوا جلربيل فانه نزله على قلبك باذن اهللا وقال هل أنبئكم على من 

تنزل الشياطني تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون فينبغي أن يتدبر هذا املوضع وتعرف 
ا كما يعرف الفرق بني النيب وبني املتنيب وبني ما جييء به النيب وما الفروق الكثرية بني آيات األنبياءوبني ما يشتبه هب

جييء به املتنيب فالفرق احلاصل بني صفات هذا وصفات هذا وأفعال هذا وأفعال هذا وأمر هذا وأمر هذا وخرب هذا 
اهللا تعاىل يبينه وخرب هذا وآيات هذا وآيات هذا إذ الناس حمتاجون اىل هذا الفرقان أعظم من حاجتهم اىل غريه و

وييسره وهلذا أخرب أنه أرسل رسله باآليات البينات وكيف يشبه خري الناس بشر الناس وهلذا ملا مثلوا الرسول 
  بالساحر وغريه قال تعاىل انظر كيف ضربوا لك األمثال فضلوا فال يستطيعون سبيال 

هللا والتحقيق أن من كان مؤمنا باألنبياء مل وقد تنازع الناس يف اخلوارق هل تدل على صالح صاحبها وعلى واليته 
يستدل على الصالح مبجرد اخلوارق اليت قد تكون للكفار والفساق وإمنا يستدل مبتابعة الرجل للنيب فيميز بني 
أولياء اهللا وأعدائه بالفروق اليت بينها اهللا ورسوله كقوله أال إن أولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم حيزنون الذين 

ا وكانوا يتقون وقد علق السعادة باإلميان والتقوى يف عدة مواضع كقوله ملا ذكر السحرة ولو أهنم آمنوا آمنو
واتقوا ملثوبة من عند اهللا خري لو كانوا يعلمون وقوله عن يوسف نصيب برمحتنا من نشاء وال نضيع أجر احملسنني 

  احل وألجر اآلخرة خري للذين آمنوا وكانوا يتقون وقوله يف قصة ص



  وجنينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وهذه طريقة الصحابة والسلف 
أما داللتها على والية املعني فالناس متنازعون هل الويل واملؤمن من مات على ذلك حبيث إذا كان مؤمنا تقيا وقد 

مها قوالن معروفان علم أنه ميوت كافرا يكون يف تلك احلال عدوا هللا أو ينتقل من إميان ووالية إىل كفر وعداوة و
فمن قال باألول فالويل عنده كاملؤمن عند من علم أنه ميوت على تلك احلال واخلوارق ال تدل على ذلك ولذلك 
قال هؤالء كالقاضي أيب بكر وأيب يعلى وغريمها إهنا ال تدل وأما من قال الوالية تتبدل فالوالية هنا كاالميان وقد 

ي بدالئل كثرية وقد يطلع اهللا بعض الناس على خامتة غريه فهذا ال ميتنع لكن هذا يعلم أن الرجل مؤمن يف الباطن تق
مثل الشهادة ملعني باجلنة وفيها ثالثة أقوال قيل ال يشهد بذلك لغري النيب وهو قول أيب حنيفة واألوزاعي وعلى بن 

نيب باجلنة فقط وهذا قول كثري املديين وغريهم وقيل يشهد به ملن جاء به نص إن كان خربا صحيحا كمن شهد له ال
من أصحابنا وغريهم وقيل يشهد به ملن استفاض عند األمة أنه رجل صاحل كعمر بن عبد العزيز واحلسن البصري 

وغريمها وكان أبو ثور يشهد المحد بن حنبل باجلنة وقد جاء يف احلديث الذي يف املسند يوشك أن تعلموا أهل اجلنة 
يا رسول اهللا قال بالثناء احلسن والثناء السيء ويف الصحيحني أن النيب صلى اهللا عليه و  من أهل النار قالوا مباذا

سلم مر عليه جبنازة فأثنوا عليها خريا فقال وجبت وجبت ومر عليه جبنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت وجبت 
قلت وجبت هلا اجلنة وهذه اجلنازة فقيل يا رسول اهللا ما قولك وجبت وجبت قال هذه اجلنازة أثنيتم عليها اخلري ف

أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت هلا النار أنتم شهداء اهللا يف األرض ويف حديث آخر إذا مسعت جريانك يقولون قد 
أحسنت فقد أحسنت وإذا مسعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت وسئل عن الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمده 

ؤمن والتحقيق أن هذا قد يعلم بأسباب وقد يغلب على الظن وال جيوز للرجل الناس عليه فقال تلك عاجل بشرى امل
أن يقول مبا ال يعلم وهلذا ملا قالت أم العالء األنصارية ملا قدم املهاجرون املدينة اقترعت األنصار على سكناهم فصار 

  ليه و سلم فدخل لنا عثمان ابن مظعون يف السكىن فمرض فمرضناه مث تويف فجاء رسول اهللا صلى اهللا ع

فقلت رمحة اهللا عليك أبا السائب فشهاديت أن قد أكرمك اهللا قال النيب صلى اهللا عليه و سلم وما يدريك أن اهللا قد 
أكرمه قالت ال واهللا ال أدري فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أما هو فقد أتاه اليقني من ربه وإين ألرجو له اخلري 

اهللا ما يفعل يب وال بكم قالت فواهللا ال أزكي بعده أحدا أبدا قالت مث رأيت لعثمان بعد يف واهللا ما أدري وأنا رسول 
  النوم عينا جتري فقصصتها على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ذاك عمله 

لكن قد تدل  وأما من مل يكن مقرا باألنبياء فهذا ال يعرف الويل من غريه إذ الويل ال يكون وليا إال إذا آمن بالرسل
اخلوارق على أن هؤالء على احلق دون هؤالء لكوهنم من أتباع األنبياء كما قد يتنازع املسلمون والكفار يف الدين 
فيؤيد اهللا املؤمنني خبوارق تدل على صحة دينهم كما صارت النار على أيب مسلم بردا وسالما وكما شرب خالد 

يات األنبياء وقد جيتمع كفار ومسلمون ومبتدعة وفجار فيؤيد السم وأمثال ذلك فهذه اخلوارق هي من جنس آ
هؤالء خبوارق تعينهم عليها اجلن والشياطني ولكن جنهم وشياطينهم أقرب اىل اإلسالم فيترجحون هبا على أولئك 

هم الكفار عند من ال يعرف النبوات كما جيري لكثري من املبتدعة والفجار مع الكفار مثل ما جيري لألمحدية وغري
مع عباد املشركني البخشية قدام التتار كانت خوارق هؤالء أقوى لكوهنم كانوا أقرب اىل االسالم وعند من هو 

أحق باالسالم منهم ال تظهر خوارقهم بل تظهر خوارق من هو أمت إميانا منهم وهذا يشبه رد أهل البدع على الكفار 
من أولئك الكفار لكن من أراد أن يسلك إىل اهللا على ما جاء  مبا فيه بدعة فإهنم وإن ضلوا من هذا الوجه فهم خري

به الرسول يضره هؤالء ومن كان جائرا نفعه هؤالء بل كالم أيب حامد ينفع املتفلسف ويصري أحسن فان املتفلسف 
  مسلم به إسالم الفالسفة واملؤمن يصري به إميانه مثل إميان الفالسفة وهذا خبالف ذاك 



واع إما أن تعني صاحبها على الرب والتقوى فهذه أحوال نبينا ومن أتبعه خوارقهم حلجة يف الدين واخلوارق ثالثة أن
  أو حاجة للمسلمني والثاين أن تعينهم 

على مباحات كمن تعينه اجلن على قضاء حوائجه املباحة فهذا متوسط وخوارقه ال ترفعه وال ختفضه وهذا يشبه 
ال نبينا إىل اجلن يدعوهم إىل اإلميان فهذا أكمل من إستخدام اجلن يف بعض تسخري اجلن لسليمان واألول مثل إرس

االمور املباحة كاستخدام سليمان هلم يف حماريب ومتاثيل وجفان كاجلوايب وقدور راسيات قال تعاىل يعملون له ما 
ادي الشكور وقال يشاء من حماريب ومتاثيل وجفان كاجلوايب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عب

تعاىل ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعري ونبينا صلى اهللا عليه و سلم أرسل اليهم يدعوهم إىل اإلميان 
باهللا وعبادته كما أرسل إىل اإلنس فاذا اتبعوه صاروا سعداء فهذا أكمل له وهلم من ذاك كما أن العبد الرسول 

سليمان أنبياء ملوك أما حممد فهو عبد رسول كابراهيم وموسى واملسيح أكمل من النيب امللك ويوسف وداود و
وهذا الصنف أفضل وأتباعهم أفضل والثالث أن تعينه على حمرمات مثل الفواحش والظلم والشرك والقول الباطل 

ون هبا فهذا من جنس خوارق السحرة والكهان والكفار والفجار مثل أهل البدع من الرفاعية وغريهم فاهنم يستعين
على الشرك وقتل النفوس بغري حق والفواحش وهذه الثالثة هي اليت حرمها اهللا يف قوله والذين ال يدعون مع اهللا 

إهلا آخر ويقتلون النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وال يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما وهلذا كانت طريقهم من جنس 
 نبيه عن أن يكون جمنونا وشاعرا وكاهنا فإن إخبارهم باملغيبات عن طريق الكهان والشعراء واجملانني وقد نزه اهللا

شياطني تنزل عليهم كالكهان وأقوى أحواهلم ملؤهليهم وهم من جنس اجملانني وقد قال شيخهم إن أصحاب األحوال 
شركني من منهم ميوتون على غري االسالم وأما مساعهم ووجدهم فهو شعر الشعراء وهلذا شبههم من رآهم بعباد امل

  اهلند الذين يعبدون األنداد 
فصل وحقيقة األمر أن ما يدل على النبوة هو آية على النبوة وبرهان عليها فال بد أن يكون خمتصا هبا ال يكون 
مشتركا بني األنبياء وغريهم فإن الدليل هو مستلزم ملدلوله ال جيب أن يكون أعم وجودا منه بل إما أن يكون 

  موم واخلصوص أو يكون أخص منه وحينئذ فآية النيب ال تكون لغري األنبياء مساويا له يف الع

لكن إذا كانت معتادة لكل نيب أو لكثري من االنبياء مل يقدح هذا فيها فال يضرها أن تكون معتادة لألنبياء وكون 
 غري هذا املوضع أن اآلية خارقة للعادة أو غري خارقة هو وصف مل يصفه القرآن واحلديث وال السلف وقد بينا يف

هذا وصف ال ينضبط وهو عدمي التأثري فإن نفس النبوة معتادة لألنبياء خارقة للعادة بالنسبة إىل غريهم إن كون 
الشخص خيربه اهللا بالغيب خربا معصوما هذا خمتص هبم وليس هذا موجودا لغريهم فضال عن كونه معتادا فآية النيب 

ىن أهنا ليست معتادة لآلدميني وذلك ألهنا حينئذ ال تكون خمتصة بالنيب بل مشتركة ال بد أن تكون خارقة للعادة مبع
وهبذا احتجوا على أنه ال بد أن تكون خارقة للعادة لكن ليس يف هذا ما يدل على أن كل خارق آية فالكهانة 

ب والنجوم والفقه والسحر هو معتاد للسحرة والكهان وهو خارق بالنسبة إىل غريهم كما أن ما يعرفه أهل الط
والنحو هو معتاد لنظرائهم وهو خارق بالنسبة إىل غريهم وهلذا إذا أخرب احلاسب بوقت الكسوف واخلسوف 

تعجب الناس إذا كانوا ال يعرفون طريقه فليس يف هذا ما خيتص بالنيب وكذلك قراءة القرآن بعد أن بعث حممد 
ه وأما نفس اإلبتداء به فهو خمتص بالنيب وكذلك ما يرويه من صلى اهللا عليه و سلم صارت مشتركة بني النيب وغري

أنباء الغيب عن األنبياء ملا صار مشتركا بني النيب وغريه مل يبق آية خبالف االبتداء فالكهانة مثال وهو اإلخبار ببعض 
وة حممد صلى الغائبات عن اجلن أمر معروف عند الناس وأرض العرب كانت مملوءة من الكهان وإمنا ذهب ذلك بنب



اهللا عليه و سلم وهم يكثرون يف كل موضع نقص فيه أمر النبوة فهم كثريون يف أرض عباد األصنام ويوجدون 
كثريا عند النصارى ويوجدون كثريا يف بالد املسلمني حيث نقص العلم واإلميان مبا جاء به الرسول ألن هؤالء 

ني األنبياء فقال هل أنبئكم على من تنزل الشياطني تنزل على كل أعداء األنبياء واهللا تعاىل قد ذكر الفرق بينهم وب
أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون فهؤالء ال بد أن يكون يف أحدهم كذب وفجور وذلك يناقض النبوة فمن 

قا ادعى النبوة وأخرب بغيوب من جنس أخبار الكهان كان ما أخرب به خرقا للعادة عند أولئك القوم لكن ليس خر
  لعادة جنسه من الكهان وهم إذا جعلوا ذلك آية لنبوته كان ذلك جلهلهم 

بوجود هذا اجلنس لغري األنبياء كالذين صدقوا مسيلمة الكذاب واألسود العنسي واحلارث الدمشقي وبابا الرومي 
لكن ليست خارقة لعادة وغري هؤالء من املتنبئني الكذابني وكان هؤالء يأتون بأمور عجيبة خارقة لعادة أولئك القوم 

جنسهم ممن ليس بنيب فمن صدقهم ظن أن هذا خمتص باألنبياء وكان ذلك من جهله بوجود هذا لغري األنبياء كما 
أهنم كانوا يأتون بأمور تناقض النبوة وهلذا جيب يف آيات األنبياء أن ال يعارضها من ليس بنيب فكل من عارضها 

س من أياهتم وهلذا طلب فرعون أن يعارض ما جاء به موسى ملا ادعى أنه صادرا ممن ليس من جنس األنبياء فلي
ساحر فجمع السحرة ليفعلوا مثل ما يفعل موسى فال تبقى حجته خمتصة بالنبوة وأمرهم موسى أن يأتوا أوال 
انا خبوارقهم فلما أتت وابتلعتها العصا اليت صارت حية علم السحرة أن هذا ليس من جنس مقدورهم فآمنوا إمي

جازما وملا قال هلم فرعون ألصلبنكم يف جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا 
من البينات والذي فطرنا وقالوا آمنا برب العاملني رب موسى وهارون فكان من متام علمهم بالسحر أن السحر 

تص مبثل هذا فدل على صدق دعواه وفرعون وقومه بني معتاد ألمثاهلم وأن هذا ليس من هذا اجلنس بل هذا خم
معاند وجاهل استخفه فرعون كما قال تعاىل فاستخف قومه فأطاعوه فاذا قيل هلم املعجزة هي الفعل اخلارق للعادة 
أو قيل هي الفعل اخلارق للعادة املقرون بالتحدي أو قيل مع ذلك اخلارق للعادة السليم عن املعارضة فكونه خارقا 

لعادة ليس أمرا مضبوطا فإنه إن أريد به أنه مل يوجد له نظري يف العامل فهذا باطل فإن آيات األنبياء بعضها نظري ل
بعض بل النوع الواحد منه كاحياء املوتى وهو آية لغري واحد من األنبياء وإن قيل إن بعض األنبياء كانت آيته ال 

يف سائر اآليات مث هب أنه ال نظري هلا يف نوعها لكن وجد خوارق نظري هلا كالقرآن والعصا والناقة مل يلزم ذلك 
العادات لألنبياء غري هذا فنفس خوارق العادات معتاد مجيعه لألنبياء بل هو من لوازم نبوهتم مع كون األنبياء 
النظري  كثريين وقد روي أهنم مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نيب وما يأيت به كل واحد من هؤالء ال يكون معدوم

  يف العامل 

بل رمبا كان نظريه وإن عين بكون املعجزة هي اخلارقة للعادة أهنا خارقة لعادة أولئك املخاطبني بالنبوة حبيث ليس 
فيهم من يقدر على ذلك فهذا ليس حبجة فإن أكثر الناس ال يقدرون على الكهانة والسحر وحنو ذلك وقد يكون 

كما كان أتباع مسيلمة والعنسي وأمثاهلما ال يقدرون على ما يقدر عليه هؤالء املخاطبون بالنبوة ليس فيهم هؤالء 
واملربز يف فن من الفنون يقدر على ما ال يقدر عليه أحد يف زمنه وليس هذا دليال على النبوة فكتاب سيبويه مثال مما 

ود لغريهم وكذلك طب أبقراط ال يقدر على مثله عامة اخللق وليس مبعجز إذ كان ليس خمتصا باألنبياء بل هو موج
  بل وعلم العامل الكبري من علماء املسلمني خارج عن عادة الناس وليس هو دليال على نبوته 

وأيضا فكون الشيء معتادا هو مأخوذ من العود وهذا خيتلف حبسب األمور فاحلائض املعتادة من الفقهاء من يقوم 
ن يقول ال تثبت إال بثالث وأهل كل بلد هلم عادات يف طعامهم تثبت عادهتا مبرة ومنهم من يقول مبرتني ومنهم م



ولباسهم وأبنيتهم مل يعتدها غريهم فما خرج عن ذلك فهو خارق لعادهتم ال لعادة من اعتاده من غريهم فلهذا مل 
جيعل  يكن يف كالم اهللا ورسوله وسلف االمة وأئمتها وصف آيات األنبياء مبجرد كوهنا خارقة للعادة وال جيوز أن

جمرد خرق العادة هو الدليل فان هذا ال ضابط له وهو مشترك بني األنبياء وغريهم ولكن إذا قيل من شرطها أن 
تكون خارقة للعادة مبعىن أهنا ال تكون معتادة للناس فهذا ظاهر يعرفه كل أحد ويعرفون أن األمر املعتاد مثل األكل 

ونزول املطر يف وقته وظهور الثمرة يف وقتها ليس دليال وال والشرب والركوب والسفر وطلوع الشمس وغروهبا 
يدعي أحد أن مثل هذا دليل له فان فساد هذا ظاهر لكل أحد ولكن ليس جمرد كونه خارقا للعادة كافيا لوجهني 
 أحدمها أن كون الشيء معتادا وغري معتاد أمر نسيب إضايف ليس بوصف مضبوط تتميز به اآلية بل يعتاد هؤالء مامل

يعتد هؤالء مثل كونه مألوفا وجمربا ومعروفا وحنو ذلك من الصفات اإلضافية الثاين أن جمرد ذلك مشترك بني 
األنبياء وغريهم وإذا خص ذلك بعدم املعارضة فقد يأيت الرجل مبا ال يقدر احلاضرون على معارضته ويكون معتادا 

  لغريهم كالكهانة والسحر وقد يأيت مبا 

يس بآية لشيء لكونه مل خيتص باألنبياء وقد يقال يف طب أبقراط وحنو سيبويه إنه ال نظري له بل ال ميكن معارضته ول
بد أن يقال إنه خمتص باألنبياء بل معروف أن هذا تعلم بعضه من غريه واستخرج سائره بنظره واذا خص اهللا طبيبا 

نبوته وإن كان خارقا للعادة فان ما يقوله الواحد  أو حنويا أو فقيها مبا ميزه به على نظرائه مل يكن ذلك دليال على
من هؤالء قد علمه بسماع أو جتربة أو قياس وهي طرق معروفة لغري األنبياء والنيب قد علمه اهللا من الغيب الذي 
بوة عصمه اهللا فيه عن اخلطأ ما مل يعلمه إال نيب مثله فان قيل فحينئذ ال يعرف أن اآلية خمتصة بالنيب حىت تعرف الن

قيل أما بعد وجود األنبياء يف العامل فهكذا هو وهلذا يبني اهللا عز و جل نبوة حممد يف غري موضع باعتبارها بنبوة من 
قبله وتارة يبني أنه مل يرسل مالئكة بل رجاال من أهل القرى ليبني أن هذا معتاد معروف ليس هو أمرا مل جتر به عادة 

إال رجاال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون كما ذكره يف الرب كقوله تعاىل وما أرسلنا قبلك 
سورة النحل واألنبياء وقال يف يوسف وما أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي اليهم من اهل القرى أفلم يسريوا يف 

ان الكفار كانوا األرص فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار اآلخرة خري للذين اتقوا أفال تعقلون ف
يقولون إمنا يرسل اهللا ملكا أو يرسل مع البشر ملكا كما قال فرعون أم أنا خري من هذا الذي هو مهني وال يكاد 
يبني فلوال ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه املالئكة مقترنني وقال قوم نوح ما هذا إال بشر مثلكم يريد أن 

ئكة ما مسعنا هبذا يف آبائنا األولني وقال مشركو العرب حملمد ما هلذا الرسول يتفضل عليكم ولو شاء اهللا النزل مال
يأكل الطعام وميشي يف األسواق لوال نزل عليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها 

ا رسوال قل لو كان يف األرض وقال تعاىل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم اهلدى إال أن قالوا أبعث اهللا بشر
مالئكة ميشون مطمئنني لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسوال وقال تعاىل وقالوا لوال أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا 

  لقضي األمر مث 

ال ينظرون ولو جعلناه ملكا جلعلناه رجال وللبسنا عليهم ما يلبسون بني أهنم ال يطيقون األخذ عن املالئكة إن مل 
يأتوا يف صورة البشر ولو جاءوا يف صورة لبشر حلصل اللبس وقال تعاىل أكان للناس عجبا أن أوحينا إىل رجل 

منهم أن أنذر الناس وكانت العرب ال عهد هلا بالنبوة من زمن إمساعيل فقال اهللا هلم فاسألوا أهل الذكر يعين أهل 
ئكة وهلذا قال له قل ما كنت بدعا من الرسل وقال وما الكتاب إن كنتم ال تعلمون هل أرسل اليهم رجاال أو مال

حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل بني أن هذا اجلنس من الناس معروف قد تقدم له نظراء وأمثال وهو 



سبحانه أمر أن يسأل أهل الكتاب وأهل الذكر عما عندهم من العلم يف أمور األنبياء هل هو من جنس ما جاء به 
خمالف له ليتبني بإخبار أهل الكتاب املتواترة جنس ما جاءت به األنبياء وحينئذ فيعرف قطعا أن حممدا حممد أو هو 

نيب بل هو أحق بالنبوة من غريه والثاين أن يسألوهم عن خصوص حممد وذكره عندهم وهذا يعرفه اخلاصة منهم 
ن عند اهللا وكفرمت به وشهد شاهد من بين ليس هو معروفا كاألول يعرفه كل كتايب قال تعاىل قل أرأيتم إن كان م

إسرائيل على مثله وقوله شهد شاهد ليس املقصود شاهدا واحدا معينا بل وال حيتم كونه واحدا وقول من قال إنه 
عبد اهللا بن سالم ليس بشيء فان هذه نزلت مبكة قبل أن يعرف إبن سالم ولكن املقصود جنس الشاهد كما تقول 

هد الذي جيب تصديقه سواء كان واحدا قد يقترن خبربه ما يدل على صدقه أو كان عددا قام الدليل وهو الشا
حيصل خبربهم العلم مبا تقول فان خربك هبذا صادق وقوله على مثله فان الشاهد من بين إسرائيل على مثل القرآن 

ى فيه عن عبادة ما سواه واخرب وهو أن اهللا بعث بشرا وأنزل عليه كتابا أمر فيه بعبادة اهللا وحده ال شريك له وهن
فيه أنه خلق هذا العامل وحده وأمثال ذلك وقد ذكر يف أول هذه السورة التوحيد وبني أن املشركني ليس معهم على 
الشرك ال دليل عقلي وال مسعي فقال تعاىل ما خلقنا السماوات واألرض وما بينهما إال باحلق وأجل مسمى والذين 

  ن قل أرأيتم ما تدعون كفروا عما أنذروا معرضو

من دون اهللا أروين ماذا خلقوا من األرض أم هلم شرك يف السماوات ائتوين بكتاب من قبل هذا أو أثرة من علم إن 
كنتم صادقني ومن أضل ممن يدعو من دون اهللا من ال يستجيب له إىل يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون واذا 

بعبادهتم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق ملا  حشر الناس كانوا هلم أعداء وكانوا
جاءهم هذا سحر مبني أم يقولون افتراه قل إن افتريته فال متلكون يل من اهللا شيئا هو أعلم مبا تفيضون فيه كفى به 

 وال بكم إن أتبع إال ما شهيدا بيين وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل يب
يوحى إيل وما أنا إال نذير مبني قل أرأيتم أن كان من عند اهللا وكفرمت به وشهد شاهد من بين اسرائيل على مثله اىل 

آخره ومثل ذلك قوله تعاىل ويقول الذين كفروا لست مرسال قل كفى باهللا شهيدا بيين وبينكم ومن عنده علم 
شهد مبا يف الكتاب األول وهو يوجب تصديق الرسول النه يشهد باملثل ويشهد  الكتاب فمن عنده علم الكتاب

أيضا بالعني وكل من الشهادتني كافية فمىت ثبت اجلنس علم قطعا أن العني منه وقال تعاىل فان كنت يف شك مما 
رين وال تكونن من أنزلنا اليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك لقد جاءك احلق من ربك فال تكونن من املمت

الذين كذبوا بآيات اهللا فتكون من اخلاسرين وهذا سواء كان خطابا للرسول واملراد به غريه أو خطابا له وهو لغريه 
بطريق األوىل واملقدر قد يكون معدوما أو ممتنعا وهو حبرف ان كقوله قل ان كان للرمحن ولد فأنا أول العابدين و 

ود بيان احلكم على هذا التقدير إن كنت قلته فانت عامل به ومبا يف نفسي وإن كان إن كنت قلته فقد علمته واملقص
له ولد فأنا عابده وان كنت شاكا فاسأل ان قدر امكان ذلك فسؤال الذين يقرءون الكتاب قبله اذا أخربوا فما 

نع حبرف ان فكثري ومن عندهم شاهد له ودليل وحجة وهلذا هنى بعد ذلك عن اإلمتراء والتكذيب وأما تقدير املمت
ذلك قوله فإن استطعت أن تبتغي نفقا يف األرض أو سلما يف السماء فتأتيهم بآية فإن كان لكم كيد فكيدون أم من 

  يبدأ اخللق مث يعيده ومن يرزقكم من السماء واألرض أإله مع اهللا قل هاتوا 

أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن براهانكم إن كنتم صادقني وقالوا لن يدخل اجلنة اال من كان هودا 
كنتم صادقني فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون اهللا إن كنتم صادقني وقد قال تعاىل أومل يكن هلم آية 

أن يعلمه علماء بين اسرائيل وقال تعاىل والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك باحلق وقال تعاىل ان 



وتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم خيرون لألذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا ملفعوال الذين أ
وقال تعاىل الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون واذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه احلق من ربنا إنا كنا من 

ا كله يف السور املكية واملقصود اجلنس فاذا شهد جنس قبله مسلمني أولئك يؤتون أجرهم مرتني مبا صربوا وهذ
هؤالء مع العلم بصدقهم حصل املطلوب ال يقف العلم على شهادة كل واحد واحد فان هذا متعذر ومن أنكر أو 

قال ال أعلم مل يضر إنكاره وإن قال بل أعلم عدم ما شهدوا به علم افتراؤه يف اجلنس وعلم يف الشخص اذ كان مل 
ا جبميع نسخ الكتب املتقدمة وما يف النبوات كلها فال سبيل ألحد من أهل الكتاب أن يعلم انتفاء ذكر حيط علم

حممد يف كل نسخة نسخة بكل كتاب من كتب األنبياء إذ العلم بذلك متعذر مث هذه النسخ املوجود فيها ذكره يف 
علم أن أعظم ما كان عليه املشركون قبل حممد مواضع كثرية قد ذكر قطعة منها يف غري هذا املوضع ومما ينبغي أن ي

ويف مبعثه هو دعوى الشريك هللا والولد والقرآن مملوء من تنزيه اهللا عن هذين وتنزيهه عن املثل والولد جيمع كل 
التنزيه فهذا يف سورة اإلخالص ويف سورة األنعام يف مثل قوله وجعلوا هللا شركاء اجلن وخلقهم وخرقوا له بنني 

ري علم سبحانه وتعاىل عما يصفون ويف سورة سبحان وقل احلمد هللا الذي مل يتخذ ولدا ومل يكن له شريك وبنات بغ
يف امللك ويف سورة الكهف يف أوهلا وينذر الذين قالوا اختذ اهللا ولدا ويف آخرها افحسب الذين كفروا أن يتخذوا 

يهه عن الولد يف أول السورة وآخرها ظاهر وعن عبادي من دوين أولياء وال يشرك بعبادة ربه أحدا ويف مرمي تنز
  الشريك يف مثل قصة 

إبراهيم ويف تنزيل وغري ذلك ويف األنبياء تنزيهه عن الشريك والولد وكذلك يف املؤمنني ما اختذ اهللا من ولد وما 
امللك وأما  كان معه من إله وأول الفرقان الذي له ملك السماوات واألرض ومل يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف

طه والشعراء مما بسط فيه قصة موسى فاملقصود األعظم بقصة موسى إثبات الصانع ورسالته إذ كان فرعون منكرا 
وهلذا عظم ذكرها يف القرآن خبالف قصة غريه فإن فيها الرد على املشركني املقرين بالصانع ومن جعل له ولدا من 

ة دائر بني التعطيل وبني الشرك والوالدة كما يقولونه يف اإلجياب املشركني وأهل الكتاب ومذهب الفالسفة امللحد
الذايت فانه أحد أنواع الوالدة وهم ينكرون معاد األبدان وقد قرن بني هذا وهذا يف الكتاب والسنة يف مثل قوله 

قوله وقالوا ويقول اإلنسان أإذا مامت لسوف أخرج حيا أوال يذكر اإلنسان أنا خلقناه من قبل ومل يك شيئا إىل 
إختذ الرمحن ولدا وهذه يف سورة مرمي املتضمنة خطاب النصارى ومشركي العرب ألن الفالسفة داخلون فيهم فإن 
اليونان اختلطوا بالروم فكان فيها خطاب هؤالء وهؤالء ويف الصحيحني عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و 

نبغي له ذلك وكذبين ابن آدم وما ينبغي له ذلك فاما شتمه إياي فقوله سلم قال يقول اهللا تعاىل شتمين ابن آدم وما ي
إين اختذت ولدا وأنا األحد الصمد مل ألد ومل أولد ومل يكن يل كفوا أحد وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدين كما 

  بدأين وليس أول اخللق بأهون علي من إعادته رواه البخاري عن إبن عباس 
يف بين آدم من القول بأن له ولدا كان تنزيهه عنه أكثر وكالمها يقتضي إثبات مثل وند من  وملا كان الشرك أكثر

بعض الوجوه فان الولد من جنس الوالد ونظري له وكالمها يستلزم احلاجة والفقر فيمتنع وجود قادر بنفسه فالذي 
مكافئ فهو مقهور والولد يتخذ جعل هللا شريكا لو فرض مكافئا لزم إفتقار كل منهما وهو ممتنع وإن كان غري 

املتخذ حلاجته إىل معاونته له كما يتخذ املال فان الولد إذا اشتد أعان والده قال تعاىل قالوا اختذ اهللا ولدا سبحانه هو 
الغين له ما يف السماوات وما يف األرض وقال تعاىل وقالوا اختذ الرمحن ولدا لقد جئتم شيئا إدا اىل قوله ان كل من 

  سموات واالرض إال آت الرمحن يف ال



عبدا وقال تعاىل وقالوا اختذ اهللا ولدا سبحانه بل له ما يف السماوات واالرض كل له قانتون فان كون املخلوق 
مملوكا خلالقه وهو مفتقر اليه من كل وجه واخلالق غين عنه يناقض اختاذ الولد النه امنا يكون حلاجته اليه يف حياته أو 

ه والرب غين عن كل ما سواه وكل ما سواه فقري اليه وهو احلي الذي ال ميوت والوالد يف نفسه ليخلفه بعد موت
مفتقر اىل ولد خملوق ال حيلة له فيه خبالف من يشتري اململوك فانه بإختياره ملكه وميكنه إزالة ملكه فتعلقه به من 

  حيدث شيء بغري اختياره جنس تعلقه باالجانب والوالدة بغري اختيار الوالد والرب ميتنع ان 
واختاذ الولد هو عوض عن الوالدة ملن مل حيصل له فهو أنقص يف الوالدة وهلذا من قال باإلجياب الذايت بغري مشيئته 

وقدرته فقوله من جنس قول القائلني بالوالدة احلاصلة بغري االختيار بل قوهلم شر من قول النصارى ومشركي 
  سط الكالم على هذا يف تفسري قل هو اهللا أحد وغريه العرب من بعض الوجوه كما قد ب

واملقصود أن اهللا قال حملمد قل ما كنت بدعا من الرسل وقال وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل فبني أن 
هذا اجلنس من الناس معروف قد تقدم له نظراء وأمثال فهو معتاد يف اآلدميني وان كان قليال فيهم وأما من جاءهم 
رسول ما يعرفون قبله رسوال كقوم نوح فهذا مبنزلة ما يبتدئه اهللا من األمور وحينئذ فهو يأيت مبا خيتص به مما يعرفون 

أن اهللا صدقه يف إرساله فهذا يدل على النوع والشخص وان كانت آيات غريه تدل على الشخص إذ النوع قد 
خمتصا هبذا النوع ال جيب أن خيتص بواحد من النوع وال عرف قبل هذا فاملقصود أن آيته وبرهانه ال بد أن يكون 

جيوز أن يوجد لغري النوع وقد قلنا إن ما يأيت به أتباع االنبياء من ذلك هو خمتص بالنوع فأنا نقول هذا ال يكون إال 
نبوة كخوارق ملن اتبع األنبياء فصار خمتصا هبم وأما ما يوجد لغري االنبياء وأتباعهم فهذا هو الذي ال يدل على ال

  السحرة والكهان 
وقد عرف الناس أن السحرة هلم خوارق وهلذا كانوا إذا طعنوا يف نبوة نيب واعتقدوا علمه قالوا هو ساحر كما قال 

  املأل من قوم فرعون ملوسى ان هذا لساحر عليم يريد أن خيرجكم من أرضكم بسحره فماذا 

ي علمكم السحر و ان هذا ملكر مكرمتوه يف املدينة لتخرجوا منها تأمرون وقال للسحرة ملا آمنوا إنه لكبريكم الذ
أهلها كل هذا من كذب فرعون وكانوا يقولون يا أيها الساحر ادع لنا ربك وكذلك املسيح قال تعاىل وإذ قال 

بعدي عيسى بن مرمي يا بين اسرائيل إين رسول اهللا اليكم مصدقا ملا بني يدي من التوراة ومبشرا برسول يأيت من 
امسه أمحد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبني وقال تعاىل عن كفار العرب وان يروا آية يعرضوا ويقولوا 

سحر مستمر وان نسبوه إىل عدم العلم قالوا جمنون كما قالوا عن نوح جمنون وازدجر وقالوا عن موسى ان 
كاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ملا مسعوا رسولكم الذي أرسل إليكم جملنون وقال عن مشركي العرب وإن ي

الذكر ويقولون انه جملنون وقد قال تعاىل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إال قالوا ساحر أو جمنون أتواصوا 
 به بل هم قوم طاغون فالسحر أمر معتاد يف بين آدم كما أن النبوة معتادة يف بين آدم واجملانني معتادون فيهم فاذا

قالوا عن الشخص انه جمنون فانه يعلم هل هو من العقالء أو من اجملانني بنفس ما يقوله ويفعله وكذلك يعرف هل 
هو من جنس االنبياء أو من جنس السحرة وكذلك ملا قالوا عن حممد انه شاعر فان الشعراء جنس معروفون يف 

لشعر موزون وشبهة الكهانة أن الكاهن خيرب ببعض الناس وقالوا إنه كاهن وشبهة الشعر أن القرآن كالم موزون وا
االمور الغائبة فذكر اهللا تعاىل الفرق بني هذين وبني النيب فقال هل أنبئكم على من تنزل الشياطني تنزل على كل 

أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون مث قال والشعراء يتبعهم الغاوون أمل تر أهنم يف كل واد يهيمون وأهنم 
لون ماال يفعلون إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وذكروا اهللا كثريا وقال وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن يقو



هو إال ذكر وقرآن مبني وقال تعاىل وما هو بقول شاعر قليال ما تؤمنون وال بقول كاهن قليال ما تذكرون تنزيل من 
  حيد أن يقولوا للناس هو شاعر رب العاملني وهلذا ملا عرض الكفار على كبريهم الو

  وجمنون وساحر وكاهن صار يبني هلم أن هذه أقوال فاسدة وأن الفرق معروف بينه وبني هذه األجناس 
فاملقصود أن هذه األجناس كلها موجودة يف الناس معتادة معروفة وكل واحد منها يعرف خبواصه املستلزمة له 

نبوة هلا خواص مستلزمة هلا تعرف هبا وتلك اخلواص خارقة لعادة غري وتلك اخلواص آيات له مستلزمة له فكذلك ال
  االنبياء وان كانت معتادة لالنبياء فهي ال توجد لغريهم فهذا هذا واهللا أعلم 

فاذا أتى مدعي النبوة باألمر اخلارق للعادة الذي ال يكون إال لنيب ال حيصل مثله لساحر وال كاهن وال غريمها كان 
وته وكل من الساحر والكاهن يستعني بالشياطني فان الكهان تنزل عليهم الشياطني ختربهم والسحرة دليال على نب

تعلمهم الشياطني قال تعاىل واتبعوا ما تتلوا الشياطني على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطني كفروا 
لمان من أحد حىت يقوال إمنا حنن فتنة فال يعلمون الناس السحر وما انزل على امللكني ببابل هاروت وماروت وما يع

تكفر والساحر ال يتجاوز سحره االمور املقدورة للشياطني كما تقدم بيانه والساحر كما قال تعاىل وال يفلح 
الساحر حيث أتى وقال تعاىل ولقد علموا ملن اشتراه ماله يف اآلخرة من خالق فهم يعلمون أن السحر ال ينفع يف 

إىل اهللا وأن من اشتراه ماله يف اآلخرة من خالق فإن مبناه على الشرك والكذب والظلم مقصود  اآلخرة وال يقرب
صاحبه الظلم والفواحش وهذا مما يعلم بصريح العقل أنه من السيئات فالنيب ال يأمر به وال يعمله يستعني على ذلك 

أهنم حرموا الشرك فمىت كان الرجل يأمر صاحبه بالشرك والكذب وقد علم بصريح العقل مع ما تواتر عن االنبياء 
بالشرك وعبادة غري اهللا أو يستعني على مطالبه هبذا وبالكذب والفواحش والظلم علم قطعا أنه من جنس السحرة 
ال من جنس االنبياء وخوارق هذا ميكن معارضتها وإبطاهلا من بين جنسه وغري بين جنسه وخوارق االنبياء ال ميكن 

وال ميكن أحدا إبطاهلا ال من جنسهم وال من غري جنسهم فإن األنبياء يصدق بعضهم بعضا فال  غريهم أن يعارضها
  يتصور أن نبيا يبطل معجزة آخر وإن أتى بنظريها فهو يصدقه ومعجزة كل منهما آية له ولآلخر أيضا 

احر يؤثر آثارا غريبة كما أن معجزات أتباعهم آيات هلم خبالف خوارق السحرة فإهنا إمنا تدل على أن صاحبها س
مما هو فساد يف العامل ويسر مبا يفعله من الشرك والكذب والظلم ويستعني على ذلك بالشياطني فمقصوده الظلم 
والفساد والنيب مقصوده العدل والصالح وهذا يستعني بالشياطني وهذا باملالئكة وهذا يأمر بالتوحيد هللا وعبادته 

 بالشرك وعبادة غري اهللا وهذا يعظم إبليس وجنوده وهذا يذم إبليس وجنوده وحده ال شريك له وهذا إمنا يستعني
واإلقرار باملالئكة واجلن عام يف بين آدم مل ينكر ذلك إال شواذ من بعض االمم وهلذا قالت االمم املكذبة ولو شاء 

مثلكم يريد أن يتفضل اهللا ألنزل مالئكة حىت قوم نوح وعاد ومثود وقوم فرعون قال قوم نوح ما هذا إال بشر 
عليكم ولو شاء اهللا ألنزل مالئكة وقال فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود إذ جاءهتم الرسل 

من بني أيديهم ومن خلفهم أال تعبدوا إال اهللا قالوا لو شاء ربنا ألنزل مالئكة فإنا مبا أرسلتم به كافرون وفرعون 
فإنه ما قال فلوال ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه املالئكة مقترنني إال وقد وإن كان مظهرا جلحد الصانع 

مسع بذكر املالئكة إما معترفا هبم وإما منكرا هلم فذكر املالئكة واجلن عام يف األمم وليس يف األمم أمة تنكر ذلك 
العلم ال للعلم بالعدم فال بد يف  إنكارا عاما وإمنا يوجد إنكار ذلك يف بعضهم مثل من قد يتفلسف فينكرهم لعدم

آيات االنبياء من أن تكون مع كوهنا خارقة للعادة أمرا غري معتاد لغري االنبياء حبيث ال يقدر عليه إال اهللا الذي 
أرسل االنبياء ليس مما يقدر عليه غري االنبياء ال حبيلة وال عزمية وال استعانة بشياطني وال غري ذلك ومن خصائص 



نبياء أنه ال ميكن معارضتها فإذا عجز النوع البشري غري االنبياء عن معارضتها كان ذلك أعظم دليل معجزات اال
على اختصاصها باالنبياء خبالف ما كان موجودا لغريها فهذا ال يكون آية البتة فأصل هذا أن يعرف وجود االنبياء 

 يكن عارفا باالنبياء من فالسفة اليونان يف العامل وخصائصهم كما يعلم وجود السحرة وخصائصهم وهلذا من مل
  واهلند وغريهم مل يكن له فيهم كالم يعرف كما مل يعرف الرسطو وأتباعه فيهم كالم يعرف بل غاية 

من أراد أن يتكلم يف ذلك كالفارايب وغريه أن جيعلوا ذلك من جنس املنامات املعتادة وملا أراد طائفة كأيب حامد 
النبوة على أصلهم احتجوا بأن مبدأ الطب ومبدأ النجوم وحنو ذلك كان من االنبياء لكون  وغريه أن يقرروا إمكان

املعارف املعتادة ال تنهض بذلك وهذا إمنا يدل على اختصاص من أتى بذلك بنوع من العلم وهذا ال ينكره عاقل 
هذا كالم من ال يعرف النبوة بل  وعلى هذا بىن ابن سينا أمر النبوة أهنا من قوى النفس وقوى النفوس متفاوتة وكل

هو أجنيب عنها وهو أنقص ممن أراد أن يقرر أن يف الدنيا فقهاء وأطباء وهو مل يعرف غري الشعراء فاستدل بوجود 
الشعراء على وجود الفقهاء واالطباء بل هذا املثال أقرب فإن بعد النبوة عن غري االنبياء أعظم من بعد الفقيه 

لكن هؤالء من أجهل الناس بالنبوة ورأوا ذكر االنبياء قد شاع فأرادوا ختريج ذلك على والطبيب عن الشاعر و
  أصول قوم مل يعرفوا االنبياء 

فان قيل موسى وغريه كانوا موجودين قبل أرسطو فان أرسطو كان قبل املسيح بنحو ثالمثائة سنة وأيضا فقد قال 
اهللا واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى اهللا ومنهم من حقت عليه  اهللا تعاىل ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا

الضاللة فسريوا يف االرض فانظروا كيف كان عاقبة املكذبني وقال إنا أرسلناك باحلق شريا ونذيرا وان من أمة إال 
حدمها أن خال فيها نذير فهذا يبني أن كل أمة قد جاءها رسول فكيف مل يعرف هؤالء الرسل قلت عن هذا جوابان أ

كثريا من هؤالء مل يعرفوا الرسل كما قال ومنهم من حقت عليه الضاللة فسريوا يف االرض فانظروا كيف كان 
عاقبة املكذبني فلم تبق أخبار الرسول وأقواله معروفة عندهم الثاين أنه قال تعاىل تاهللا لقد أرسلنا إىل أمم من قبلك 

م فاذا كان الشيطان قد زين هلم أعماهلم كان يف هؤالء من درست أخبار فزين هلم الشيطان أعماهلم فهو وليهم اليو
األنبياء عندهم فلم يعرفوها وأرسطو مل يأت إىل أرض الشام ويقال ان الذين كانوا قبله كانوا يعرفون االنبياء لكن 

  معرفة بأحواهلم  املعرفة اجململة ال تنفع كمعرفة قريش كانوا قد مسعوا مبوسى وعيسى وابراهيم مساعا من غري

وأيضا فهم وأمثاهلم املشاءون أدركوا االسالم وهم من أكفر الناس مبا جاءت به الرسل إما أهنم ال يطلبون معرفة 
أخبارهم وما مسعوه حرفوه أو محلوه على أصوهلم وكثري من املتفلسفة هم من هؤالء فإذا كان هذا حال هؤالء يف 

  د ال تعرف فيها شريعة نيب ديار االسالم فما الظن مبن كان ببال
بل طريق معرفة االنبياء كطريق معرفة نوع من اآلدميني خصهم اهللا خبصائص يعرف ذلك من أخبارهم واستقراء 

أحواهلم كما يعرف األطباء والفقهاء وهلذا إمنا يقرر الرب تعاىل يف القرآن أمر النبوة وإثبات جنسها مبا وقع يف العامل 
د وقومه وصاحل وقومه وشعيب ولوط وإبراهيم وموسى وغريهم فيذكر وجود هؤالء وأن من قصة نوح وقومه وهو

قوما صدقوهم وقوما كذبوهم ويبني حال من صدقهم وحال من كذهبم فيعلم باالضطرار حينئذ ثبوت هؤالء ويتبني 
مع أخبارهم وجود آثارهم يف االرض فمن مل يكن رأى يف بلدة آثارهم فليسر يف االرض ولينظر آثارهم وليس

املتواترة يقول اهللا تعاىل وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد ومثود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب 
مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين مث أخذهتم فكيف كان نكري فكأين من قرية أهلكناها وهي ظاملة فهي خاوية 

األرض فتكون هلم قلوب يعقلون هبا أو آذان يسمعون هبا على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسريوا يف 



فإهنا ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن خيلف اهللا وعده وإن يوما 
عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأين من قرية أمليت هلا وهي ظاملة مث أخذهتا وإيل املصري وهلذا قال مؤمن آل 

ون ملا أراد إنذار قومه يا قوم إين أخاف عليكم مثل يوم االحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد ومثود والذين من فرع
بعدهم وما اهللا يريد ظلما للعباد وهلذا ملا مسع ورقة بن نوفل والنجاشي وغريمها القرآن قال ورقة بن نوفل هذا هو 

ي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة فكان الناموس الذي كان يأيت موسى وقال النجاشي إن هذا والذ
عندهم علم مبا جاء به موسى اعتربوا به ولوال ذلك مل يعلموا هذا وكذلك اجلن ملا مسعت القرآن ولوا إىل قومهم 

  منذرين قالوا يا قومنا إنا مسعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا 

اد سبحانه تقرير جنس ما جاء به حممد قال إنا أرسلنا إليكم ملا بني يديه يهدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم وملا أر
رسوال شاهدا عليكم كما أرسلنا إىل فرعون رسوال فعصا فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيال وقال تعاىل وما قدروا 

ناس اهللا حق قدره إذ قالوا ما أنزل اهللا على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى لل
جتعلونه قراطيس تبدوهنا وختفون كثريا وعلمتم ما مل تعلموا أنتم وال آباؤكم قل اهللا مث ذرهم يف خوضهم يلعبون 

وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بني يديه ولتنذرأم القرى ومن حوهلا فهو سبحانه يثبت وجود جنس االنبياء 
جلنس وسعادة من اتبعه وشقاء من خالفه مث نبوة عني هذا النيب ابتداء كما يف السور املكية حيث يثبت وجود هذا ا

تكون ظاهرة ألن الذي جاء به أكمل مما جاء به مجيع االنبياء فمن أقر جبنس االنبياء كان إقراره بنبوة حممد يف غاية 
ألئمة االربعة وحنوهم الظهور أبني مما أقر أن يف الدنيا حناة وأطباء وفقهاء فإذا رأى حنو سيبويه وطب أبقراط وفقه ا

كان إقراره بذلك من أبني االمور وهلذا كان من نازع من اهل الكتاب يف نبوة حممد إما أن يكون جلهله مبا جاء به 
وهو الغالب على عامتهم أو لعناده وهو حال طالب الرياسة بالدين منهم والعرب عرفوا ما جاء به حممد فلما أقروا 

يف حممد شك ومجيع ما يذكره اهللا تعاىل يف القرآن من قصص االنبياء يدل على نبوة  جبنس االنبياء مل يبق عندهم
حممد بطريق االوىل إذ كانوا من جنس واحد ونبوته أكمل فينبغي معرفة هذا فإنه أصل عظيم وهلذا مجيع مشركي 

بد من متابعته أو متابعة اليهود العرب آمنوا به فلم حيتج أحد منهم أن تؤخذ منه جزية فإهنم ملا عرفوا نبوته وأنه ال 
والنصارى عرفوا أن متابعته أوىل ومن كان من أهل الكتاب بعضهم آمن به وبعضهم مل يؤمن جهال وعنادا وهؤالء 
كان عندهم كتاب ظنوا استغناءهم به فلم يستقرئوا أخبار حممد وما جاء به خالني من اهلوى خبالف من مل يكن له 

ن نظر خال من اهلوى فعرف فضل ما جاء به حممد على ما جاء به غريه وهلذا ال تكاد كتاب فإنه نظر يف األمري
توجد أمة ال كتاب هلا يعرض عليها دين املسلمني واليهود والنصارى إال رجحت دين املسلمني كما جيري ألنواع 

  االمم اليت ال كتاب هلا فأهل الكتاب مقرون باجلنس منازعون يف العني واملتفلسفة من 

اليونان واهلند منازعون يف وجود كمال اجلنس وإن أقروا ببعض صفات االنبياء فإمنا أقروا منها مبا ال خيتص باالنبياء 
بل هو مشترك بينهم وبني غريهم فلم يؤمن هؤالء باالنبياء البتة هذا هو الذي جيب القطع به وهلذا يذكرون معهم 

بياء والفالسفة واتفقت االنبياء والفالسفة كما يقال املسلمون ذكر اجلنس اخلارج عن أتباعهم فيقال قالت االن
  واليهود والنصارى وقال أيضا رضي اهللا عنه 

  فصل ومن آياته نصر الرسل على قومهم



وهذا على وجهني تارة يكون بإهالك االمم وإجناء الرسل وأتباعهم كقوم نوح وهود وصاحل وشعيب ولوط وموسى 
لقصص يف سور االعراف وهود والشعراء وال يذكر معها قصة ابراهيم وإمنا ذكر قصة وهلذا يقرن اهللا بني هذه ا

ابراهيم يف سورة االنبياء ومرمي والعنكبوت والصافات فإن هذه السور مل يقتصر فيها على ذكر من أهلك من االمم 
إكرامه لألنبياء وإن مل يذكر  بل يف سورة االنبياء كان املقصود ذكر االنبياء وهلذا مسيت سورة االنبياء فذكر فيها

قومهم كما ذكر قصة داود وسليمان وايوب وذكر آخر الكل إن هذه أمتكم أمة واحدة وبدأ فيها بقصة إبراهيم 
إذ كان املقصود ذكر إكرامه لالنبياء قبل حممد وابراهيم أكرمهم على اهللا تعاىل وهو خري الربية وهو أبو أكثرهم إذ 

لوط من أتباعه وأيوب من ذريته بدليل قوله يف سورة االنعام ومن ذريته داود  ليس هو أب نوح ولوط لكن
وسليمان وأيوب وأما سورة مرمي فذكر اهللا تعاىل فيها انعامه على االنبياء املذكورين فيها فذكر فيها رمحته زكريا 

ء خلق عيسى وما اعطاه اهللا وهبته حيىي وأنه ورث نبوته وغريها من علم آل يعقوب وأنه آتاه احلكم صبيا وذكر بد
تعاىل من تعليم الكتاب وهو التوراة النبوة وأن اهللا تعاىل جعله مباركا أينما كان وغري ذلك وذكر قصة ابراهيم 

وحسن خطابه ألبيه وأن اهللا تعاىل وهبه اسحاق ويعقوب نبيني ووهبه من رمحته وجعل له لسان صدق عليا مث ذكر 
  التقريب والتكليم ووهبه أخاه وغري ذلك وذكر امساعيل موسى وأنه خصه اهللا تعاىل ب

وأنه كان صادق الوعد وكأنه واهللا أعلم من ذلك أو أعظمه صدقه فيما وعد به أباه من صربه عند الذبح فوىف 
بذلك وذكر إدريس وأن اهللا تعاىل رفعه مكانا عليا مث قال أولئك الذين أنعم اهللا عليهم وأما سورة العنكبوت فإنه 

كر فيها امتحانه للمؤمنني ونصره هلم وحاجتهم اىل الصرب واجلهاد وذكر فيها حسن العاقبة ملن صرب وعاقبة من ذ
كذب الرسل فذكر قصة ابراهيم الهنا من النمط االول ونصرة اهللا له على قومه وكذلك سورة الصافات قال فيها 

كيف كان عاقبة املنذرين وهذا يقتضي أهنا عاقبة  ولقد ضل قبلهم أكثر االولني ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر
رديئة إما بكوهنم غلبوا وذلوا وإما بكوهنم أهلكوا وهلذا ذكر فيها قصة إلياس ومل يذكرها يف غريها ومل يذكر هالك 
هبم قومه بل قال فكذبوه فإهنم حملضرون إال عباد اهللا املخلصني وإلياس قد روي ان اهللا تعاىل رفعه وهذا يقتضي عذا

يف اآلخره فان إلياس مل يقم فيهم وإلياس املعروف بعد موسى من بين إسرائيل وبعد موسى مل يهلك املكذبني بعذاب 
االستئصال وبعد نوح مل يهلك مجيع النوع وقد بعث يف كل أمة نذيرا واهللا تعاىل مل يذكر قط عن قوم إبراهيم أهنم 

 النار فجعلها اهللا عليه بردا وسالما وأرادوا به كيدا فجعلهم اهللا أهلكوا كما ذكر عن غريهم بل ذكر أهنم ألقوه يف
األسفلني األخسرين ويف هذا ظهور برهانه وآيته وأنه أظهره عليهم باحلجة والعلم وأظهره أيضا بالقدرة حيث أذهلم 

هذا مل يقم  ونصره وهذا من جنس اجملاهد الذي هزم عدوه وتلك من جنس اجملاهد الذي قتل عدوه وابراهيم بعد
بينهم بل هاجر وتركهم وأولئك الرسل مل يزالوا مقيمني بني ظهراين قومهم حىت هلكوا فلم يوجد يف حق قوم 

ابراهيم سبب اهلالك وهو إقامته فيهم وانتظار العذاب النازل وهكذا حممد مع قومه مل يقم فيهم بل خرج عنهم حىت 
يم أفضل الرسل فإهنم إذا علموا الدعوة حصل املقصود وقد يتوب أظهره اهللا تعاىل عليهم بعد ذلك وحممد وابراه

منهم من يتوب بعد ذلك كما تاب من قريش من تاب وأما حال إبراهيم فكانت اىل الرمحة أميل فلم يسعى يف هالك 
  قومه ال بالدعاء وال باملقام ودوام إقامة احلجة عليهم وقد قال تعاىل وقال الذين كفروا لرسلهم 

م من أرضنا أو لتعودن يف ملتنا فأوحى اليهم رهبم لنهلكن الظاملني ولنسكنكم االرض من بعدهم وكان لنخرجنك
كل قوم ال يطلبون هالك نبيهم اال عوقبوا وقوم ابراهيم أوصوله اىل العذاب لكن جعله اهللا عليه بردا وسالما ومل 

اء التام وامنا فيها من اجلزاء ما حتصل به احلكمة يفعلوا بعد ذلك ما يستحقون به العذاب أذ الدنيا ليست دار اجلز



واملصلحة كما يف العقوبات الشرعية فمن أراد أعداؤه من أتباع االنبياء أن يهلكوه فعصمه اهللا وجعل صورة اهلالك 
نعمة يف حقه ومل يهلك أعداءه بل أخزاهم ونصره فهو أشبه بإبراهيم واذا عصمه من كيدهم وأظهره حىت صارت 

بينه وبينهم سجاال مث كانت العاقبة له فهو أشبه حبال حممد صلى اهللا عليه و سلم فان حممدا سيد اجلميع وهو احلرب 
خليل اهللا كما أن ابراهيم خليله واخلليالن مها أفضل اجلميع ويف طريقتهما من الرأفة والرمحة ما ليس يف طريقة 

وكذلك عن قوم نوح وأما عاد فذكر عنهم التجرب وعمارة غريمها ومل يذكر اهللا عن قوم ابراهيم دينا غري الشرك 
الدنيا وقوم صاحل ذكر عنهم االشتغال بالدنيا عن الدين مل يذكر عنهم من التجرب ما ذكر عن عاد وإمنا أهلكهم ملا 
 عقروا الناقة وأما أهل مدين فذكر عنهم الظلم يف االموال مع الشرك قالوا يا شعيب أصالتك تأمرك أن نترك ما
يعبد أباؤنا أو أن نفعل يف أموالنا ما نشاء وقوم لوط ذكر عنهم استحالل الفاحشة ومل يذكروا بالتوحيد خبالف 

سائر االمم وهذا يدل على أهنم مل يكونوا مشركني وامنا ذنبهم استحالل الفاحشة وتوابع ذلك وكانت عقوبتهم 
تدل على حكمة الرب وعقوبته لكل قوم مبا  أشد إذ ليس يف ذلك تدين بل شر يعلمون أنه شر وهذه االمور

  يناسبهم فان قوم نوح أغرقهم اذ مل يكن فيهم خري يرجى 

  فصل يف آيات االنبياء وبراهينهم

وهي االدلة والعالمات املستلزمة لصدقهم والدليل ال يكون إال مستلزما للمدلول عليه خمتصا به ال يكون مشتركا 
قه حتقق للمدلول وإذا انتفى املدلول انتفى هو فما يوجد مع وجود الشيء ومع بينه وبني غريه فإنه يلزم من حتق

عدمه ال يكون دليال عليه بل الدليل ال يكون اال مع وجوده فما وجد مع النبوة تارة ومع عدم النبوة تارة مل يكن 
  دليال على النبوة بل دليلها ما يلزم من وجوده وجودها وهنا اضطرب 

جنس خيتص هبا وهو اخلارق للعادة فال جيوز وجوده لغري نيب ال ساحر وال كاهن وال ويل كما  الناس فقيل دليلها
يقول ذلك من يقوله من املعتزلة وغريهم كابن حزم وغريه وقيل بل الدليل هو اخلارق للعادة بشرط االحتجاج به 

قوله من متكلمي أهل االثبات على النبوة والتحدي مبثله وهذا منتف يف السحر والكرامة كما يقول ذلك من ي
كالقاضيني أيب بكر وأيب يعلى وغريمها وقد بسط القاضي أبو بكر الكالم يف ذلك يف كتابه املصنف يف الفرق بني 

املعجزات والكرامات واحليل والكهانات والسحر والنريجنيات وهؤالء جعلوا جمرد كونه خارقا للعادة هو الوصف 
بد أن يكون خارقا للعادة وبني أن يقال كونه خارقا للعادة هو املؤثر فإن االول جيعله  املعترب وفرق بني أن يقال ال

شرطا ال موجبا والثاين جيعله موجبا وفرق بني أن يقال العلم والبيان وقراءة القرآن ال يكون إال من حي وبني أن 
يس يف الكتاب والسنة تعليق احلكم يقال كونه حيا يوجب أن يكون عاملا قارئا ومن هنا دخل الغلط على هؤالء ول

  هبذا الوصف بل وال ذكر خرق العادة وال لفظ املعجز وامنا فيه آيات وبراهني وذلك يوجب اختصاصها باالنبياء 
وأيضا فقالوا يف شرطها أن ال يقدر عليها إال اهللا ال تكون مقدورة للمالئكة وال للجن وال لإلنس بأن يكون جنسها 

إال اهللا كاحياء املوتى وقلب العصا حية واذا كانت من أفعال العباد لكنها خارقة للعادة مثل محل مما ال يقدر عليه 
اجلبال والقفز من املشرق اىل املغرب والكالم املخلوق الذي يقدر على مثله البشر ففيه هلم قوالن أحدمها أن ذلك 

لى ذلك بأن خيلق فيه قدرة خارجة عن قدرته يصح أن يكون معجزة والثاين أن املعجزة امنا هي إقدار املخلوق ع
املعتادة وهذا اختيار القاضي أيب بكر ومن اتبعه كالقاضي أيب يعلى وظنوا أن هذا يوجب طرد قوهلم إهنا ال تكون 
مقدورة لغري اهللا خبالف القول االول فانه تقع فيه شبهة اذ كان اجلنس معتادا وامنا اخلارق هو الكثري اخلارج عن 



وهذا الفرق الذي ذكره ضعيف فإنه إذا كان قادرا على اليسري فخرق العادة يف قدرته حىت جعله قادرا على  العادة
الكثري فجنس القدرة معتاد مثل جنس املقدور وامنا خرقت العادة بقدرة خارجة عن العادة كما خرقت بفعل خارج 

  عن القدرة وعنده أن خلق القدرة خلق 

الفعل فال فرق وهذا القول وهو أن املعجزة ال تكون إال مقدورة للرب ال للعباد قول  ملقدورها والقدرة عنده مع
كثري من أهل الكالم من القدرية واملثبتة للقدر وغريهم مث اهنم ملا طولبوا بالدليل على أنه ال جيوز أن تقدر العباد 

تنع أن يكون مقدورا لغري اهللا اعتمدوا يف على مثل إبراء األكمه واألبرص وإحياء املوتى وحنو ذلك مما ذكروا أنه مي
الداللة على أن القابل للشيء ال خيلو عنه وعن ضده فلو جاز أن يكون العبد قادرا على هذه االمور لوجب أن ال 
خيلو من ذلك ومن ضده وهو العجز أو القدرة على ضد ذلك الفعل كما يقولونه يف فعل العبد انه اذا مل يقدر على 

د أن يكون عاجزا أو قادرا على ضده هذا احتجاج من يقول القدرة مع الفعل والقدرة عنده ال تصلح الفعل فال ب
للضدين كاالشعرية فيقول ال خيلو من القدرة أو العجز فهذه مقدمة واملقدمة الثانية وحنن ال حنس من أنفسنا عجزا 

قادرين عليها وال جيوز أن نقدر عليها وهؤالء  عن إبراء األكمه واألبرص وإحياء املوتى وحنو هذه االمور لكنا غري
يقولون ال يكون الشيء عاجزا إال عما يصح أن يكون قادرا عليه خبالف ماال يصح أن يكون قادرا عليه فال يصح 
أن يكون عاجزا عنه وهلذا قالوا ال ينبغي أن تسمى هذه معجزات الن ذلك يقتضي أن اهللا أعجز العباد عنها وإمنا 

اد عما يصح قدرهتم عليه هذا كالم القاضي أيب بكر ومن وافقه وكال املتقدمني دعوى جمردة مل يقم على يعجز العب
واحدة منها حجة فكيف جيوز أن يكون الفرق بني املعجزة وغريها مبنيا على مثل هذا الكالم الذي ينازعه فيه أكثر 

من الناس فكيف اذا كان باطال والذين آمنوا  العقالء ولو كان صحيحا مل يفهم إال بكلفة وال يفهمه إال قليل
بالرسل ملا رأوه ومسعوه من اآليات مل يتكلموا مبثل هذا الفرق بل وال خطر بقلوهبم وهلذا ملا رأى املتأخرون ضعف 

هذا الفرق كأيب املعايل والرازي واآلمدي وغريهم حذفوا هذا القيد وهو كون املعجزة مما ينفرد الباري بالقدرة 
وقالوا كل حادث فهو مقدور للرب وأفعال العباد هي أيضا مقدورة للرب وهو خالقها والعبد ليس خالقا  عليها

لفعله فاالعتبار بكوهنا خارقة للعادة قد استدل هبا على النبوة وحتدى مبثلها فلم ميكن أحدا معارضته هذه القيود 
به على أن املعجزات ميتنع دخوهلا حتت قدرة العباد الثالثة وحذفوا ذلك القيد وزعم القاضي أبو بكر أن ما يستدل 

  ال 

يصح على أصول القدرية وبسط القول يف ذلك بكالم يصح بعضه دون بعض كعادته يف أمثال ذلك مث جعل هذا 
الفرق هو الفرق بني املعجزات وبني السحر واحليل فقال وأما على قولنا إن املعجز ال يكون إال من مقدورات 

يستحيل دخوله ودخول مثله حتت قدرة العباد فاذا كان كذلك استحال أن يفعل أحد من اخللق شيئا من القدمي ومما 
معجزات الرسل أو ما هو من جنسها الن احملتال إمنا حيتال ويفعل ما يصح دخوله حتت قدرته دون ما يستحيل كونه 

يدخل جنسه حتت قدرة العباد وان مل يقدروا  مقدورا له قال وأما القائلون بأنه جيوز أن يكون يف معجزات الرسل ما
على كثريه وما خيرق العادة منه فاهنم يقولون قد علمنا انه ال حيلة وال شيء من السحر ميكن أن يتوصل به الساحر 
واملشعبذ اىل فعل الصعود يف السماء وال قفز من املشرق اىل املغرب وقفز الفراسخ الكثرية واملشي على املاء ومحل 

ال الراسيات هذا أمر ال يتم حبيلة حمتال وال سحر ساحر وتكلم على إبطال قول من قال ان السحر ال يكون إال اجلب
ختييال ال حقيقة له وذكر أقوال العلماء واآلثار عن الصحابة بأن الساحر يقتل بسحره وقول إنه يقتل حدا عند 

ملعجزة والسحر وهو مل يفرق بني اجلنسني بل جيوز أكثرهم وقصاصا عند بعضهم مث قال باب القول يف الفصل بني ا



أن يكون ما هو معجزة للرسول يظهر على يد الساحر لكن قال الفرق هو حتدي الرسول باالتيان مبثله وتقريع 
خمالفه بتعذر مثله عليه فمىت وجد الذي ينفرد اهللا بالقدرة عليه من غري حتد منه واحتجاج لنبوته بظهوره مل يكن 

ذا كان كذلك خرج السحر عن أن يكون معجزا ومشبها آليات االنبياء وكان ما يظهر عند فعل الساحر معجزا وا
من جنس بعض معجزات الرسل وما يفعله اهللا عند حتديهم به غري أن الساحر إذا احتج بالسحر وادعى به النبوة 

يف املسحور من موت أو سقم أو بغض أبطله اهللا بوجهني أحدمها أن ينسيه عمل السحر أوال يفعل عند سحره شيئا 
ومل خيلق فيه الصعود اىل جهة العلو والقدرة على الدخول يف بقرة فاذا منعه هذه االسباب بطل السحر والثاين أن 
الساحر متكن معارضته فان أبواب السحر معلومة عند السحرة فاذا حتدى ساحر بشيء يفعل عند سحره مل يلبث 

علون مثل فعله ويعارضونه بأدق وأبلغ مما أورده والرسول اذا ظهر عليه مثل ذلك أن جيد خلقا من السحرة يف
  وادعاه آية 

له قال هلم هذا آييت وحجيت ودليل ذلك أنكم ال تقدرون على مثله وال يفعله اهللا يف وقيت هذا ومع حتدي ومطالبيت 
ية ال تظهر اليوم على أحد من مبثله عند سحر ساحر وفعل كاهن وقد كان يظهر من سحرتكم وكهانكم وهي آ

اخللق وان دق سحره وعظم يف الكهانة علمه فاذا ظهر ذلك عليه وامتنع ظهور مثله على يد ساحر أو كاهن مع أنه 
قد كان يظهر من قبل صار هذا خرق عادة البشر وعادة السحرة والكهنة خاصة قال ومل يبعد أن يقال هذه اآلية 

ية ذكر هذا بعد أن قال فان قال قائل فاذا أجزمت أن يكون من عمل السحر ما أعظم من غريها وان هلا فضل مز
يفعل اهللا عنده سقم الصحيح وموته ويفعل عنده بغض احملب وحب املبغض وبغض الوطن والرد اليه من السفر 
عض وضيق الصدر والعجز عن الوطء بالربط والشد الذي يعلمه السحرة والصعود يف جهة العلو على خيط أو ب

اآلالت يف الفصل بني هذا وبني معجزات الرسل وكيف تنفصل مع ذلك املعجزات من السحر وميكن الفرق بني 
النيب والساحر أو ليس لو قال نيب مبعوث أين أصعد على هذا اخليط حنو السماء وأدخل جوف هذه البقرة وأخرج 

ا احلي وأسقم هذا الصحيح فهل كان يكون ذلك لو وأين أفعل فعال أفرق به بني املرء وزوجه وأفعل فعال أقتل به هذ
ظهر على يده آيه ودليال على صدقه وما الفصل اذا بني السحر واملعجز مث قال يف اجلواب يقال له جواب هذا 

قريب وذلك أنا قد بينا يف صدر هذا الكتاب أن من حق املعجز أال يكون معجزا حىت يكون واقعا من فعل اهللا على 
  البشر مع حتدي الرسول بااليتان اىل آخر ما كتب  وجه خرق عادة

قلت هذا عمدة القوم وهلذا طعن الناس يف طريقهم وشنع عليهم ابن حزم وغريه وذلك أن هذا الكالم مستدرك من 
  وجوه 

نهما أحدها أنه إذا جوز أن يكون ما ينفرد الرب بالقدرة عليه على قوله يأيت به النيب تارة والساحر تارة وال فرق بي
إال دعوى النبوة واالستدالل به والتحدي باملثل فال حاجة اىل كونه مما انفرد الباري بالقدرة عليه ال سيما وقد ظهر 

  ضعف الفرق بني ما ميتنع قدرة العباد عليه وما ال ميتنع وهلذا أعرض املتأخرون عن هذا القيد 

يز املعجزات بوصف خنتص به وامنا امتازت باقتراهنا الوجه الثاين وبه تنكشف حقيقة طريقهم انه على هذا مل تتم
بدعوى النبوة وهذا حقيقة قوهلم وقد صرحوا به فالدليل والربهان إن استدل به كان دليال وان مل يستدل به مل يكن 

عجز دليال وان اقترنت به الدعوى كان دليال وان مل تقترن به الدعوى مل يكن دليال عندهم وهلذا مل جيعلوا داللة امل
داللة عقلية بل داللة وضعية كداللة االلفاظ باالصطالح وهذا مستدرك من وجوه منها أن كون آيات االنبياء 
مساوية يف احلد واحلقيقة لسحر السحرة أمر معلوم الفساد باالضطرار من دين الرسل الثاين أن هذا من أعظم 



  انة الكهان القدح يف االنبياء إذا كانت آياهتم من جنس سحر السحرة وكه
الثالث أنه على هذا التقدير ال تبقى داللة فان الدليل ما يستلزم املدلول وخيتص به فاذا كان مشتركا بينه وبني غريه 

  مل يبق دليال فهؤالء قدحوا يف آيات االنبياء ومل يذكروا دليال على صدقهم 
د ذلك يسلبه اهللا القدرة على السحر أو يأيت مبن الرابع أنه على هذا التقدير ميكن الساحر دعوى النبوة وقوله إنه عن

يعارضه دعوى جمردة فان املنازع يقول ال نسلم أنه أذا ادعى النبوة فال بد أن يفعل اهللا ذلك ال سيما على أصله 
وهو أن اهللا جيوز أن يفعل كل مقدور وهذا مقدور للرب فيجوز أن يفعله وادعى أن ما خيرق العادة من االمور 

ة والطلمسات هي كالسحر فقال والجل ذلك مل تلتبس آيات الرسل مبا يظهر من جذب حجر املغناطيس الطبيعي
وما يوجد ويكون عند كتب الطلمسات قال وذلك أنه لو ابتدأ نيب باظهار حجر املغناطيس لوجب أن يكون ذلك 

من مل يره ومل يسمع به لوجب أن  آية له ولو أن أحدا أخذ هذا احلجر وخرج اىل بعض البالد وادعى أنه آية له عند
ينقضه اهللا عليه بوجهني أحدمها أن يؤثر دواعي خلق من البشر اىل محل جنس تلك احلجارة اىل ذلك البلد وكذلك 
سبيل الزناد الذي يقدح النار وتعرفه العرب وكذلك سبيل الطلمسات اليت يقال اهنا تنفي الذباب والبق واحليات 

  ل اهللا عند ذلك ما كان يفعله من قبل فيقال هذه دعوى جمردة والوجه اآلخر أن ال يفع
  ومما يوضح ذلك الوجه اخلامس وهو أن جعل قدح الزناد وجذب حجر 

املغناطيس والطلمسات من جنس معجزات االنبياء وأنه لو بعث نيب ابتداء وجعل ذلك آية له جاز ذلك غلط عظيم 
ا إمنا أتاهم حيث جعلوا جنس اخلارق هو اآلية كما فعلت املعتزلة وعدم علم بقدر معجزات االنبياء وآياهتم وهذ

وأولئك كذبوا بوجود ذلك لغري االنبياء وهؤالء ما أمكنهم تكذيب ذلك لداللة الشرع واالخبار املتواترة والعيان 
أن ما  على وجود حوادث من هذا النوع فجعلوا الفرق افتراق الدعوى واالستدالل والتحدي دون اخلارق ومعلوم

ليس بدليل ال يصري دليال بدعوى املستدل أنه دليل وقد بسط الكالم يف ذلك وجوز أن تظهر املعجزات على يد 
كاذب إذا خلق اهللا مثلها على يد من يعارضه فعمدته سالمتها من املعارضة باملثل مع أن املثل عنده موجود وآيات 

إن من ادعى اإلتيان فإما أن ال يظهرها اهللا على يديه وإما أن يقيض  االنبياء هلا أمثال كثرية لغري االنبياء لكن يقول
  من يعارضه مبثلها هذا عمدة القوم وليس فرقا حقيقيا بني النيب والساحر وامنا هو جمرد دعوى 

وهذا يظهر بالوجه السادس وهو أن من الناس من ادعى النبوة وكان كاذبا وظهرت على يده بعض هذه اخلوارق 
منها ومل يعارضه أحد بل عرف أن هذا الذي أتى به ليس من آيات االنبياء وعرف كذبه بطرق متعددة  فلم مينع

كما يف قصة االسود العنسي ومسيلمة الكذاب واحلارث الدمشقي وبابا الرومي وغري هؤالء ممن ادعى النبوة فقوهلم 
  إن الكذاب ال يأيت مبثل هذا اجلنس ليس كما ادعوه 

ه إمنا أوجب أن ال يظهر اهللا اخلوارق على يد الكذاب ألن ذلك يفضي اىل عجز الرب وهذه عمدة الوجه السابع أن
االشعري يف أظهر قوليه وهي املشهورة عند قدمائهم وهي اليت سلكها القاضي أبو يعلى وحنوه قال القاضي أبو بكر 

نبوة ليلبس بذلك على العباد ويضل به فان قال قائل من القدرية فلم ال جيوز أن تظهر املعجزات على يد مدعي ال
عن الدين وانتم جتوزون خلقه الكفر يف قلوب الكفار وإضالهلم فما الفصل بني إضالهلم هبذا وبني اضالهلم باظهار 

املعجزات على يد الكاذبني قال فيقال ملن سأل عن هذا من القدرية الفصل بني االمرين ظاهر معلوم وقد نص 
يضل ويهدي وخيتم على القلوب واألمساع واألبصار فاما مطالبتهم بالفرق بني إضالل العباد  القرآن واألخبار بأنه

  هبذه الضروب من األفعال وبني إضالهلم 



بإظهار املعجزات على أيدي الكذابني فجوابه أنا مل حتل إضالهلم هبذا الضرب ألنه إضالل عن الدين او لقبحه من 
يه تعاىل عن ذلك أو لكونه ظاملا هلم بالتكليف مع هذا الفعل كل ذلك باطل حمال اهللا لو وقع أو الستحقاقه الذم عل

من متويههم وإمنا احلناه ألنه يوجب عجز القدمي عن متييز الصادق من الكادب وتعريفنا الفرق بني النيب واملتنيب من 
ظهور أعالم املعجزة على أيديهم جهة الدليل إذ ال دليل يف قول كل أحد أثبت النبوة على نبوة الرسل وصدقهم إال 

أو خرب من ظهرت املعجزة على يده عن نبوة آخر مرسل فهذا إمجاع ال خالف فيه فلو أظهر اهللا على يد املتنيب 
الكاذب ذلك لبطلت دالئل النبوة وخرجت املعجزات عن كوهنا داللة على صدق الرسول ولوجب لذلك عجز 

جيز عجزه وارتفاع قدرته عن بعض املقدورات مل جيز لذلك ظهور املعجزات القدمي عن الداللة على صدقهم وملا مل 
  على أيدي الكذابني خبالف خلق الكفر يف قلوب الكافرين 

قلت هذا عمدة القوم واملتأخرون عرفوا ضعف هذا فلم يسلكوه كأيب املعايل والرازي وغريمها بل سلكوا اجلواب 
صل ضرورة فهو علم ضروري وبني ضعف هذا اجلواب مع أنه حيتج به اآلخر وهو أن العلم بالصدق عند املعجز حي

وقال فهذا هذا من وجوه أحدها أن يقال إن كان االمر كما زعمتم فامنا يلزم العجز إذا كان خلق الدليل دال على 
 صدقهم جنسه ال يدل بل جنسه يقع مع عدم النبوة ومل يبق عندكم جنس من االدلة خيص النبوة فلم قلتم إن

تصديقهم واحلال هذه ممكن وال ينفعكم هذا االستدالل باالمجاع وحنوه من االدلة السمعية الن كالمكم مع منكري 
النبوات فيجب أن تقيموا عليهم كون املعجزات دليال على صدق النيب وأما من أقر بنبوهتم بطريق غري طريقكم 

نسلم إمكان طريق يدل على صدقهم مل يكن معكم ما يدل فإنه ال حيتاج اىل كالمكم فاذا قال لكم منكرو النبوة ال 
على ذلك وقد أورد هذا السؤال وأجاب عنه بأنه ميكنه تصديقهم بالقول واملعجزات تقوم مقام التصديق بالقول بل 
التصديق بالفعل أوكد وضرب املثل مبدعي الوكالة اذا قال قم أو اقعد ففعل ذلك عند استشهاد وكيله فان العقالء 

  هم يعلمون أنه أقام تلك األفعال مقام القول كل

قلت وهذا يعود اىل االحتجاج بالطريقة الثانية وهي العلم بالتصديق ضرورة فال حاجة اىل طريقة املعجزات الثاين 
انه ميكن أن خيلق علما ضروريا بصدقهم وقد سلم القاضي أبو بكر ذلك لكن قال إذا اضطررنا اىل العلم بصدق 

وأنه أرسله الينا كان يف ضمن هذا العلم اضطراره لنا اىل العلم بذاته واىل أنه قد أرسل مدعي النبوة  مدعي النبوة
وإذا علمنا ذلك اضطرارا مل يكن للتكليف بالعلم بصدقه وجه وخرجنا بذلك عن أن نكون مكلفني بالعلم بالدين 

حصل العلم الضروري بوجود اخلالق وبصدق وهذا كالم يؤدي اىل خروجنا عن حد احملنة والتكليف فيقال له اذا 
رسوله كان التكليف باالقرار بالصانع وعبادته وحده ال شريك له وبتصديق رسله وطاعة أمره وهذا هو الذي 

أمرت به الرسل أمرت اخللق أن يعبدوا اهللا وحده وأن يطيعوا رسله ومل يأمروا مجيع اخللق بأن يكتسبوا علما نظريا 
رسله لكن من جحد احلق امروه باالقرار به وأقاموا احلجة عليه وبينوا معاندته وأنه جاحد  بوجود اخلالق وصدق

للحق الذي يعرفه وكذلك الرسول كانوا يعلمون أنه صادق ويكذبونه فليتدبر هذا املوضع فانه موضع عظيم الوجه 
لى يد الكاذب لكن هو ألن اهللا الثالث أن يقال حنن نسلن أن املعجزات تدل على الصدق وأنه ال جيوز إظهارها ع

منزه عن ذلك وأن حكمته متنع ذلك وال جيوز عليه كل فعل ممكن وأنتم مع جتويزكم عليه كل ممكن يلزمكم جتويز 
خلق املعجزة على يد الكاذب فما علم بالعقل واالمجاع من امتناع ظهورها على يد الكاذب يدل على فساد 

م إنه ال دليل على صدقهم إال املعجزات وما ذكرمت من االمجاع على ذلك ال أصلكم الوجه الرابع أن يقال مل قلت
يصح االستدالل به لوجهني أحدمها أنه ال إمجاع يف ذلك بل كثري من الطوائف يقولون إن صدقهم بغري املعجزات 

مات اليت تعلم هبا النبوة الثاين أنه ال يصح االحتجاج باالمجاع يف ذلك فان االمجاع إمنا يثبت بعد ثبوت النبوة واملقد



ال حيتج عليها باالمجاع وقولكم ال دليل سوى املعجز مقدمة ممنوعة وذكر عن األشعري أنه ذكر جوابا آخر فقال 
وأيضا فإن قول القائل ما أنكرمت من جواز إظهار املعجزات على أيدي الكذابني قول متناقض واهللا على كل شيء 

  ته حمال ال تصح القدرة عليه وال العجز عنه ألنه مبنزلة كونه قدير ولكن ما طالب السائل باجاز

أظهر املعجزات على أيديهم فانه أوجب أهنم صادقون الن املعجز دليل على الصدق ومتضمن له وقوله مع ذلك 
 إهنم كاذبون نقض لقوله إهنم صادقون قد ظهرت املعجزات على أيديهم فوجب إحالة هذه املطالبة وصار هذا مبثابة
قول من قال ما أنكرمت من صحة ظهور األفعال احملكمة الدالة على علم فاعلها واملتضمنة لذلك من جهة الدليل من 

اجلاهل هبا يف أنه قول باطل متناقض فيجب اذا كان االمر كذلك استحالة ظهور املعجزات على يدي الكاذبني 
يقال ما أنكرمت وزعمتم أنه من فعل احملال الذي  واستحالة ثبوت قدرة قادر عليه وكيف يصح على هذا اجلواب أن

ال يصح حدوثه وتناول القدرة له هو من قبيل اجلائز قياسا على صحة خلق الكفر وضروب الضالل اليت يصح 
حدوثها وتناول القدرة هلا قلت هذا كالم صحيح اذا علم أهنا دليل الصدق يستحيل وجوده بدون الصدق واملمتنع 

أن يظهر على أيدي الكاذبني ما يدل على صدقهم لكن املطالب يقول كيف يستقيم على أصلكم  غري مقدور فيمتنع
أن يكون ذلك دليل الصدق وهو أمر حادث مقدور وكل مقدور يصح عندكم أن يفعله اهللا ولو كان فيه من 

الكاذب مثل هذه  الفساد ما كان فانه عندكم ال ينزه عن فعل ممكن وال يقبح منه فعل فحينئذ اذا خلق على يد
اخلوارق مل يكن ممتنعا على أصلكم وهي ال تدل على الصدق البتة على أصلكم ويلزمكم إذا مل يكن دليل إهلي أال 
يكون يف املقدور دليل على صدق مدعي النبوة فيلزم أن الرب سبحانه ال يصدق أحدا ادعى النبوة واذا قلتم هذا 

ظهرت هذه االعالم على يده ضرورة قيل فهذا يوجب أن الرب ال  ممكن بل واقع وحنن نعلم صدق الصادق اذا
جيوز عليه إظهارها على يد كاذب وهذا فعل من األفعال هو قادر عليه وهو سبحانه ال يفعله بل هو منزه عنه فأنتم 

ث حادث بني أمرين ان قلتم ال ميكنه خلقها على يد الكاذب وكان ظهورها ممتنعا فقد قلتم إنه ال يقدر على إحدا
قد فعل مثله وهذا تصريح بعجزه وأنتم قلتم فليست بدليل فال يلزم عجزه فصارت داللتها مستلزمة لعجزه على 

أصلكم وان قلتم يقدر لكنه ال يفعل فهذا حق وهو ينقض أصلكم وحقيقة االمر أن نفس ما يدل على صدق 
ر وأما خلق مثل تلك اخلارقة على يد الصادق مبجموعه امتنع أن حيصل للكاذب وحصوله له ممتنع غري مقدو

  الكاذب فهو ممكن واهللا سبحانه وتعاىل قادر عليه 

لكنه ال يفعله حلكمته كما أنه سبحانه ميتنع عليه أن يكذب أو يظلم واملعجز تصديق وتصديق الكاذب هو منزه عنه 
تنع جعل من ليس برسول والدال على الصدق قصد الرب تصديق الصادق وهذا القصد ميتنع حصوله للكاذب فيم

رسوال وجعل الكاذب صادقا وميتنع من الرب قصد احملال وهو غري مقدور وهو اذا صدق الصادق بفعله علم 
باالضطرار والدليل أنه صدقه وهذا العلم ميتنع حصوله للكاذب واستشهادكم بالعلم هو من هذا الباب فانتم 

كون قاصدا ملا يف املخلوقات من اإلحكام فال يكون اإلحكام داال تقولون إن الرب ال خيلق شيئا لشيء وحينئذ فال ي
على العلم على أصلكم فان اإلحكام إمنا هو جعل الشيء حمصال للمطلوب حبيث جيعل ألجل ذلك املطلوب وهذا 
عندهم ال جيوز فاثباته علمه وتصديق رسله مشروط بأن يفعل شيئا لشيء وهذا عندكم ال جيوز فلهذا يقال إنكم 

  تناقضون واهللا سبحانه وتعاىل أعلم م
الوجه الثامن أن حقيقة االمر على قول هؤالء الذين جعلوا املعجزة اخلارق مع التحدي أن املعجز يف احلقيقة ليس 

اال منع الناس من املعارضة باملثل سواء كان املعجز يف نفسه خارقا أو غري خارق وكثري مما يأيت به الساحر والكاهن 



هلم وهم جيوزون أن يكون آية للنيب واذا كان آية منع اهللا الساحر والكاهن من مثل ما كان يفعل أو أمر معتاد 
قيض له من يعارضه وقالوا هذا أبلغ فانه منع املعتاد وكذلك عندهم أحد نوعي املعجزات منعهم من األفعال املعتادة 

كاألكل والشرب والقيام والقعود معجزة اذا وهو مأخذ من يقول بالصرفة واذا كان كذلك جاز أن يكون كل أمر 
منعهم أن يفعلوا كفعله وحينئذ فال معىن لكوهنا خارقا وال الختصاص الرب بالقدرة عليها بل االعتبار مبجرد عدم 

  املعارضة وهم يقرون خبالف ذلك واهللا أعلم 
اجة اىل كونه خارقا كما تقدم الوجه التاسع أنه اذا كانت املعجزة هي جمموع دعوى الرسالة مع التحدي فال ح

وجيب اذا حتدى باملثل أن يقول فليأت مبثل القرآن من يدعي النبوة فإن هذا هو املعجز عندهم وإال كان القرآن 
جمردا ليس مبعجز فال يطلب مثل القرآن إال ممن يدعي النبوة كما يف الساحر والكاهن اذا ادعى النبوة سلبه اهللا 

ه وإذا مل يدع النبوة جاز أن يظهر على يده مثل ما يظهر على يد النيب فكذلك يلزمهم ذلك او قيض له من يعارض
  مثل هذا يف القرآن وسائر املعجزات واهللا أعلم 

  فصل يف أن الرسول ال بد أن يبني أصول الدين

دقه يف كل ما وهي الرباهني الدالة على أن ما يقوله حق من اخلرب واألمر فال بد أن يكون قد بني الدالئل على ص
أخرب ووجوب طاعته يف كل ما أوجب وأمر ومن أعظم أصول الضالل اإلعراض عن بيان الرسول لألدلة واآليات 
والرباهني واحلجج فإن املعرضني عن هذا إما أن يصدقوه ويقبلوا قوله ويؤمنوا به بال دليل أصال وال علم وإما أن 

ملني بصدقه فهم ممن يقال له يف قربه ما قولك يف هذا الرجل الذي يستدلوا على ذلك بغري أدلته فان مل يكونوا عا
بعث فيكم فأما املؤمن أو املوقن فيقول هو عبد اهللا ورسوله جاءنا بالبينات واهلدى فآمنا به واتبعناه وأما املنافق أو 

يح صيحة يسمعها املرتاب فيقول هاء هاء ال أدري مسعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب مبرزبة من حديد فيص
كل شيء إال الثقلني وان استدل على ذلك بغري اآليات واألدلة اليت دعا هبا الناس فهو مع كونه مبتدعا ال بد أن 
خيطئ ويضل فان ظن الظان أنه بأدلة وبراهني خارجة عما جاء به تدل على ما جاء به فهو من جنس ظنه أنه يأيت 

هذا الظن وقع فيه طوائف من النظار الغالطني أصحاب االستدالل بعبادات غري ما شرعه توصل اىل مقصوده و
واالعتبار والنظر كما وقع يف الظن االول طوائف من العباد الغالطني أصحاب االرادة واحملبة والزهد وقوله صلى 

ا وكل بدعة اهللا عليه و سلم يف خطبته يوم اجلمعة خري الكالم كالم اهللا وخري اهلدي هدي حممد وشر األمور حمدثاهت
ضاللة يتناول هذا وهذا وقد أرى اهللا تعاىل عباده اآليات يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت تبني هلم أن ما قاله هو حق فأن 
أرباب العبادة واحملبة واالرادة والزهد الذين سلكوا غري ما أمروا به ضلوا كما ضلت النصارى ومبتدعة هذه األمة 

ل الذين سلكوا غري دليله وبيانه أيضا ضلوا قال تعاىل فإما يأتينكم مين هدى فمن من العباد وأرباب النظر واالستدال
  اتبع هداي فال يضل وال يشقى ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا وحنشره يوم القيامة أعمى 

املأثور  قال رب مل حشرتين أعمى وقد كنت بصريا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ويف الكالم
عن اإلمام أمحد أصول االسالم أربعة دال ودليل ومبني ومستدل فالدال هو اهللا والدليل هو القرآن واملبني هو 

الرسول قال اهللا تعاىل لتبني للناس ما نزل اليهم واملستدل هم أولو العلم وأولو األلباب الذين أمجع املسلمون على 
أمحد وهو مذكور يف العدة للقاضي أيب يعلى وغريها إما أن أمحد قال له  هدايتهم ودرايتهم وقد ذكره ابن املىن عن

أو قيل له فاستحسنه وهلذا صار كثري من النظار يوجبون العلم والنظر واالستدالل وينهون عن التقليد ويقول كثري 



الذي يدعون إليه  منهم إن اميان املقلد ال يصح أو أنه وان صح لكنه عاص بترك االستدالل مث النظر واالستدالل
ويوجبونه وجيعلونه أول الواجبات وأصل العلم هو نظر واستدالل ابتدعوه ليس هو املشروع ال خربا وال أمرا وهو 

استدالل فاسد ال يوصل اىل العلم فاهنم جعلوا أصل العلم باخلالق هو االستدالل على ذلك حبدوث األجسام 
لألعراض ال ختلو عنا وال تنفك منها مث استدلوا على حدوث  واالستدالل على حدوث األجسام بأهنا مستلزمة

االعراض قالوا فثبت أن األجسام مستلزمة للحوادث ال ختلو عنها فال تكون مثلها مث كثري منهم قالوا وما مل خيل من 
ليل احلوادث أو ما مل يسبق احلوادث فهو حادث وظن أن هذه مقدمة بديهية معلومة بالضرورة ال يطلب عليها د

وكان ذلك بسبب أن لفظ احلوادث يشعر بان هلا ابتداء كاحلادث املعني واحلوادث احملدودة ولو قدرت ألف ألف 
ألف حادث فإن احلوادث اذا جعلت مقدرة حمدودة فال بد أن يكون هلا ابتداء فإن ماال ابتداء له ليس له حد معني 

ائم ومعلوم أن هذه احلوادث مامل يسبقها فهو حادث فإنه يكون ابتدأ منه اذ قد قيل ال ابتداء له بل هو قدمي أزيل د
إما معها وإما بعدها وكثري منهم يفطن للفرق بني جنس احلوادث وبني احلوادث احملدودة فاجلنس مثل أن يقال ما 

 فاعال زالت احلوادث توجد شيئا بعد شيء أو ما زال جنسها موجودا أو ما زال اهللا متكلما اذا شاء او ما زال اهللا
ملا يشاء أو ما زال قادرا على أن يفعل قدرة ميكن معها اقتران املقدور بالقدرة ال تكون قدرة ميتنع معها املقدور فان 

  هذه يف 

احلقيقة ليست قدرة ومثل أن يقال يف املستقبل ال بد أن اهللا خيلق شيئا بعد شيء ونعيم أهل اجلنة دائم ال يزول وال 
عني كلمات اهللا ال تنفذ وال هناية هلا ال يف املاضي وال يف املستقبل وحنو ذلك فالكالم يف دوام ينفد وقد يقال يف النو

اجلنس وبقائه وأنه ال ينفد وال ينقضي وال يزول وال ابتداء له غري الكالم فيما يقدر حمدودا له ابتداء أوله ابتداء 
له ابتداء وجب أن يكون له انتهاء ألنه ميكن فرض وانتهاء فإن كثريا من النظار من يقول جنس احلوادث إذا قدر 

تقدمه على ذلك احلد فيكون أكثر مما وجد وماال يتناهى ال يدخله التفاضل فإنه ليس وراء عدم النهاية شيء أكثر 
منها خبالف ماال ابتداء له وال انتهاء فإن هذا ال يكون شيء فوقه فال يفضي اىل التفاضل فيما ال يتناهى وبسط هذا 

له موضع آخر واملقصود هنا أن هؤالء جعلوا هذا أصل دينهم وإمياهنم وجعلوا النظر يف هذا الدليل هو النظر 
الواجب على كل مكلف وأنه من مل ينظر يف هذا الدليل فاما أنه ال يصح إميانه فيكون كافرا على قول طائفة منهم 

علم له بدينه لكنه ينفعه هذا التقليد ويصري به مؤمنا  وإما أن يكون عاصيا على قول آخرين وأما إن يكون مقلدا ال
غري عاص واألقوال الثالثة باطلة ألهنا مفرعة على أصل باطل وهو أن النظر الذي هو أصل الدين واالميان هو هذا 

دليل ال النظر يف هذا الدليل فان علماء املسلمني يعلمون باالضطرار أن الرسول مل يدع اخللق هبذا النظر وال هبدا ال
عامة اخللق وال خاصتهم فامتنع أن يكون هذا شرطا يف االميان والعلم وقد شهد القرآن والرسول ملن شهد له من 
الصحابة وغريهم بالعلم وأهنم عاملون بصدق الرسول ومبا جاء به وعاملون باهللا وبأنه ال إله إال اهللا ومل يكن املوجب 

 ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل اليك من ربك هو احلق ويهدي اىل لعلمهم هذا الدليل املعني كما قال تعاىل
صراط العزيز احلميد وقال شهد اهللا أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولو العلم قائما بالقسط وقال أفمن يعلم أن ما 

  أنزل إليك من ربك احلق كمن هو أعمى 
وباآلخرة هم يوقنون وقوله أولئك على هدى من رهبم  وقد وصف باليقني واهلدى والبصرية يف غري موضع كقوله

  وقوله قل هذه سبيلي أدعو اىل اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين 



وأمثال ذلك فتبني أن هذا النظر واالستدالل الذي أوجبه هؤالء وجعلوه أصل الدين ليس مما أوجبه اهللا ورسوله ولو 
 يلزم من ذلك وجوبه اذ قد يكون املطلوب أدلة كثرية وهلذا قدر أنه صحيح يف نفسه وأن الرسول أخرب بصحته مل

طعن الرازي وأمثاله على أيب املعايل يف قوله إنه ال يعلم حدوث العامل إال هبذا الطريق وقالوا هب أنه يدل على 
 حدوث العامل فمن أين جيب أن ال يكون مث طريق آخر وسلكوا هم طرقا أخر فلو كانت هذه الطريق صحيحة عقال
وقد شهد هلا الرسول واملؤمنون الذين ال جيتمعون على ضاللة بأهنا طريق صحيحة مل تتعني مع إمكان سلوك طرق 
أخرى كما أنه يف القرآن سور وآيات قد ثبت بالنص واالمجاع أهنا من آيات اهللا الدالة على اهلدى ومع هذا فاذا 

مل يتمكن من مساعها مل يضره كاآليات املكية اليت اهتدى هبا اهتدى الرجل بغريها وقام بالواجب ومات ومل يعلم هبا و
من آمن ومات يف حياة النيب صلى اهللا عليه و سلم قبل أن ينزل سائر القرآن فالدليل جيب طرده وال جيب عكسه 
يب وهلذا أنكر كثري من العلماء على هؤالء اجياب سلوك هذه الطريق مع تسليمهم أهنا صحيحة كاخلطايب والقاضي أ

يعلى وابن عقيل وغريهم واألشعري نفسه أنكر على من أوجب سلوكها أيضا يف رسالته إىل أهل الثغر مع اعتقاده 
صحتها واختصر منها طريقة ذكرها يف أول كتابه املشهور املسمى باللمع يف الرد على أهل البدع وقد اعتىن به 

ض كتاب عبد اجلبار الذي صنفه يف نقضه ومساه أصحابه حىت شرحوه شروحا كثرية والقاضي أبو بكر شرحه ونق
نقض نقض اللمع وأما أكابر أهل العلم من السلف واخللف فعلموا أهنا طريقة باطلة يف نفسها خمالفة لصريح املعقول 

وصحيح املنقول وانه ال حيصل هبا العلم بالصانع وال بغري ذلك بل يوجب سلوكها اعتقادات باطلة توجب خمالفة 
جاء به الرسول مع خمالفة صريح املعقول كما أصاب من سلكها من اجلهمية واملعتزلة والكالبية والكرامية كثري مما 

ومن تبعهم من الطوائف وان مل يعرفوا غورها وحقيقتها فإن أئمة هؤالء الطوائف صار كل منهم يلتزم ما يراه الزما 
د عليه ويبني فساد ما التزمه ويلتزم هو لوازم أخر ليطردها فيلتزم لوازم خمالفة للشرع والعقل فيجيء اآلخر فري

  لطردها فيقع أيضا يف 

خمالفة الشرع والعقل فاجلهمية التزموا ألجلها نفي أمساء اهللا وصفاته اذ كانت الصفات أعراضا تقوم باملوصوف وال 
اىل قدمي يعقل موصوف بصفة إال اجلسم فإذا اعتقدوا حدوثه اعتقدوا حدوث كل موصوف بصفة والرب تع

فالتزموا نفي صفاته وأمساؤه مستلزمة لصفاته فنفوا أمساءه احلسىن وصفاته العلى واملعتزلة استعظموا نفي االمساء ملا 
فيه من تكذيب القرآن تكذيبا ظاهر اخلروج عن العقل والتناقض فإنه ال بد من التمييز بني الرب وغريه بالقلب 

له وال إثبات وهو حقيقة قول اجلهمية فاهنم مل يثبتوا يف نفس االمر شيئا قدميا  واللسان فما ال مييز من غريه ال حقيقة
البتة كما أن املتفلسفة الذين سلكوا مسلك االمكان والوجوب وجعلوا ذلك بدل احلادث والقدمي مل يثبتوا واجبا 

وات وغريها فهذه بنفسه البتة وظهر هبذا فساد عقلهم وعظيم جهلهم مع الكفر وذلك أنه يشهد وجود السما
األفالك إن كانت قدمية واجبة فقد ثبت وجود املوجود القدمي الواجب وان كانت ممكنة أو حمدثة فال بد هلا من 

واجب قدمي فإن وجود املمكن بدون الواجب واحملدث بدون القدمي ممتنع يف بدائه العقول فثبت وجود موجود قدمي 
روه من نفي الصفات عن القدمي والواجب يستلزم نفي القدمي مطلقا واجب بنفسه على كل تقدير فاذا كان ما ذك

ونفي الواجب علم أنه باطل وقد بسط هذا يف مواضع وبني أن كل من نفى صفة مما أخرب به الرسول لزمه نفي مجيع 
ول الصفات فال ميكن القول مبوجب أدلة العقول إال مع القول بصدق الرسول فأدلة العقول مستلزمة لصدق الرس

فال ميكن مع عدم تصديقه القول مبوجب العقول بل من كذبه فليس معه ال عقل وال مسع كما أخرب اهللا تعاىل عن 
أهل النار قال تعاىل كلما ألقي فيها فوج سأهلم خزنتها أمل يأتكم نذير قالوا بل قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل 

لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا يف أصحاب السعري فاعترفوا بذنبهم  اهللا من شيء إن أنتم إال يف ضالل كبري وقالوا



  فسحقا ألصحاب السعري وهذا مبسوط يف غري هذا املوضع 
واملقصود هنا أن املعتزلة ملا رأوا اجلهمية قد نفوا أمساء اهللا احلسىن استعظموا ذلك وأقروا باألمساء وملا رأوا هذه 

  الطريق توجب نفي الصفات نفوا الصفات 

فصاروا متناقضني فان اثبات حي عليم قدير مسيع بصري بال حياة وال علم وال قدرة وال حكمة وال مسع وال بصر 
مكابرة للعقل كإثبات مصل بال صالة وصائم بال صيام وقائم بال قيام وحنو ذلك من االمساء املشتقة كامساء الفاعلني 

أن صدق االسم املشتق كاحلي والعليم ال ينفك عن صدق والصفات املعدولة عنها وهلذا ذكروا يف أصول الفقه 
املشتق منه كاحلياة والعلم وذكروا النزاع مع من ذكروه من املعتزلة كأيب علي وأيب هاشم فجاء ابن كالب ومن 
اتبعه كاألشعري والقالنسي فقرروا أنه ال بد من إثبات الصفات متابعة للدليل السمعي والعقلي مع إثبات االمساء 

الوا ليست أعراضا الن العرض ال يبقى زمانني وصفات الرب باقية سلكوا يف هذا الفرق وهو أن العرض ال يبقى وق
زمانني مسلكا أنكره عليهم مجهور العقالء وقالوا إهنم خالفوا احلس وضرورة العقل وهم موافقون ألولئك على 

قوم به حادث وكل حادث فامنا يكون مبشيئته صحة هذه الطريقة طريقة اإلعراض قالوا وهذه تنفي عن اهللا أن ي
وقدرته قالوا فال يتصف بشيء من هذه االمور ال يتكلم مبشيئته وقدرته وال يقوم به فعل اختياري حيصل مبشيئته 

وقدرته كخلق العامل وغريه بل منهم من قال ال يقوم به فعل بل اخللق هو املخلوق كاألشعري ومن وافقه ومنهم من 
الرب قدمي أزيل وهو من صفاته األزلية وهو قول قدماء الكالبية وهو الذي ذكره أصحاب ابن خزمية قال بل فعل 

ملا وقع بينه وبينهم بسبب هذا األصل فكتبوا عقيدة اصطلحوا عليها وفيها إثبات الفعل القدمي األزيل وكان سبب 
ه املعني الزم لذاته أزال وأبدا وكان ابن خزمية ذلك أهنم كانوا كالبية يقولون إنه ال يتكلم مبشيئته وقدرته بل كالم

وغريه على القول املعروف للمسلمني وأهل السنة أن اهللا يتكلم مبشيئته وقدرته وكان قد بلغه عن اإلمام أمحد أنه 
كان يذم الكالبية وأنه أمر هبجر احلارث احملاسيب ملا بلغه أنه على قول ابن كالب وكان يقول حذروا عن حارث 

ري فإنه جهمي واشتهر هذا عن أمحد وكان بنيسابور طائفة من اجلهمية واملعتزلة ممن يقولون إن القرآن وغريه من الفق
كالم اهللا خملوق ويطلقون القول بأنه متكلم مبشيئته وقدرته لكن مرادهم بذلك أنه خيلق كالما بائنا عنه قائما بغريه 

  كسائر 

ن كالب فاراد التفريق بني ابن خزمية وبني طائفة من أصحابه فأطلعه املخلوقات وكان من هؤالء من عرف أصل اب
على حقيقة قوهلم فنفر منه وهم كانوا قد بنوا ذلك على أصل ابن كالب واعتقدوا أنه ال تقوم به احلوادث بناء 

ال يفهمون على هذه الطريقة طريقة اإلعراض وابن خزمية شيخهم وهو امللقب بإمام األئمة وأكثر الناس معه ولكن 
حقيقة النزاع فاحتاجوا لذلك اىل ذكر عقيدة ال يقع فيها نزاع بني الكالبية وبني أهل احلديث والسنة فذكروا فيها 
أن كالم اهللا غري خملوق وأنه مل يزل متكلما وأن فعله أيضا غري خملوق فاملفعول خملوق ونفس فعل الرب له قدمي غري 

حلنبلية والشافعية واملالكية وهو اختيار القاضي أيب يعلى وغريه يف آخر عمره خملوق وهذا قول احلنفية وكثري من ا
وبسط هذا له موضع آخر واملقصود التنبيه على افتراق االمة بسبب هذه الطريقة وملا عرف كثري من الناس باطن 

ية الكرسي وآية الدين قول ابن كالب وأنه يقول أن اهللا مل يتكلم بالقرآن العريب وأن كالمه شيء واحد هو معىن آ
عرفوا ما فيه من خمالفة الشرع والعقل فنفروا عنه وعرفوا أن هؤالء يقولون أنه ال يتكلم مبشيئته وقدرته فأنكروه 

وكان ممن أنكر ذلك الكرامية وغري الكرامية كاصحاب أيب معاذ التومين وزهري البايب وداود بن علي وطوائف 
تكلم مبشيئته وقدرته فانكروه لكن يراعى تلك الطريقة العتقاده صحتها فيقول فصار كثري من هؤالء يقولون أنه ي



إنه لن يكن يف األزل متكلما ألنه إذا كان مل يزل متكلما مبشيئته لزم وجود حوادث ال تتناهى وأصل الطريقة أن 
لف واألئمة انه مل يزل هذا ممتنع فصار حقيقة قول هؤالء إنه صار متكلما بعد أن مل يكن متكلما فخالفوا قول الس

  متكلما اذا شاء وبسط هذه األمور له موضع آخر 
واملقصود هنا أن كثريا من أهل النظر صار ما يوجبونه من النظر واالستدالل وجيعلونه أصل الدين واالميان هو هذه 

ها فذمهم للجهمية الذين الطريقة املبتدعة يف الشرع املخالفة للعقل اليت انفق سلف األمة وأئمتها على ذمها وذم أهل
ابتدعوا هذه الطريقة أوال متواتر مشهور قد صنف فيه مصنفات وذمهم للكالم واملتكلمني مما عين به أهل هذه 

  الطريقة كذم الشافعي حلفص الفرد الذي كان على قول ضرار بن عمرو 

ار وذمهما وذم أيب يوسف وذم أمحد بن حنبل أليب عيسى حممد بن عيسى برغوث الذي كان على قول حسني النج
ومالك وغريهم ألمثال هؤالء الذين سلكوا هذه الطريقة وقد صنف يف ذم الكالم وأهله مصنفات أيضا وهو متناول 

الهل هذه الطريقة قطعا فكان اجياب النظر هبذا التفسري باطال قطعا بل هذا نظر فاسد يناقض احلق واالميان وهلذا 
ذاق الطوائف يتبني هلم فسادها كما ذكر مثل ذلك أبو حامد الغزايل وأبو عبد صار من يسلك هذه الطريقة من ح

اهللا الرازي وأمثاهلما مث الذي يتبني له فسادها إذا مل جيد عند من يعرفه من املتكلمني يف أصول الدين غريها بقي 
ا فصار ذلك من أعظم حججهم حائرا مضطربا والقائلون بقدم العامل من الفالسفة واملالحدة وغريهم تبني هلم فساده

على قوهلم الباطل فيبطلون قول هؤالء إنه صار فاعال أو فاعال ومتكلما مبشيئته بعد أن مل يكن ويثبتون وجوب دوام 
نوع احلوادث ويظنون أهنم إذا أبطلوا كالم أولئك املتكلمني هبذا حصل مقصودهم وهم أضل وأجهل من أولئك 

ينه من العامل بل كل ما سوى اهللا فهو حمدث خملوق كائن بعد أن مل يكن ودالئل فإن أدلتهم ال توجب قدم شيء بع
كثرية غري تلك الطريقة وأن كان الفاعل مل يزل فاعال ملا يشاء ومتكلما مبا يشاء وصار كثري من أولئك إذا ظهر له 

ل هؤالء املالحدة مث قد يبطن فساد أصل أولئك املتكلمني املبتدعني وليس عنده إال قوهلم وقول هؤالء مييل اىل قو
ذلك وقد يظهره ملن يأمنه وابتلى هبذا كثري من أهل النظر والعبادة والتصوف وصاروا يظهرون هذا يف قالب 

املكاشفة ويزعمون أهنم أهل التحقيق والتوحيد والعرفان فأخذوا من نفي الصفات أن صانع العامل ال داخل العامل وال 
لعامل قدمي ومل يروا موجودا سوى العامل فقالوا إنه هو اهللا وقالوا هو الوجود املطلق خارجه ومن قول هؤالء أن ا

والوجود واحد وتكلموا يف وحدة الوجود وأنه اهللا بكالم ليس هذا موضع بسطه مث ملا ظهر أن كالمهم خيالف 
آن كله شرك وإمنا الشرع والعقل صاروا يقولون يثبت عندنا يف الكشف ما يناقض صريح العقل ويقولون القر

التوحيد يف كالمنا ومن أراد أن حيصل له هذا العلم اللدين األعلى فليترك العقل والنقل وصار حقيقة قوهلم الكفر 
  باهللا وبكتبه ورسله وباليوم اآلخر من جنس قول املالحدة الذين يظهرون التشيع 

ان صارت وصمة الرفض تنفر عنهم خلقا كثريا لكن أولئك ملا كان ظاهر قوهلم هو ذم اخللفاء أيب بكر وعمر وعثم
مل يعرفوا باطن أمرهم وهؤالء صاروا ينتسبون اىل املعرفة والتوحيد وأتباع شيوخ الطريق كالفضيل وابراهيم بن 
أدهم والتستري واجلنيد وسهل بن عبد اهللا وأمثال هؤالء ممن له يف االمة لسان صدق فاغتر هبؤالء من مل يعرف 

م يف احلقيقة من أعظم خلق اهللا خالقا هلؤالء املشايخ السادة وملن هو أفضل منهم من السابقني باطن أمرهم وه
االولني واالنبياء املرسلني وكان من أسباب ذلك أن العبادة والتأله واحملبة وحنو ذلك مما يتكلم فيه شيوخ املعرفة 

أن يعرفوا اهللا ويكون أحب إليهم من كل ما  والتصوف أمر معظم يف القلوب والرسل إمنا بعثوا بدعاء اخللق اىل
سواه فيعبدوه ويأهلوه وال يكون هلم معبود مألوه غريه وقد أنكر مجهور أولئك املتكلمني أن يكون اهللا حمبوبا أو أنه 



 حيب شيئا أو حيبه أحد وهذا يف احلقيقة إنكار لكونه إهلا معبودا فان اآلله هو املألوه الذي يستحق أن يؤله ويعبد
والتأله والتعبد يتضمن غاية احلب بغاية الذل ولكن غلط كثري من أولئك فظنوا أن اآلهلية هي القدرة على اخللق 

وإن اآلله مبعىن اآلله وإن العباد يأهلهم اهللا ال أهنم هم يأهلون اهللا كما ذكر ذلك طائفة منهم األشعري وغريه وطائفة 
كون حمبوبا من أدلة الكتاب والسنة وكالم السلف وشيوخ أهل املعرفة ثالثة ملا رأت ما دل على أن اهللا حيب أن ي

صاروا يقرون بأنه حمبوب لكنه هو نفسه ال حيب شيئا إال مبعىن املشيئة ومجيع االشياء مرادة له فهي حمبوبة له وهذه 
بكر بن العريب وحقيقة  طريقة كثري من أهل النظر والعبادة واحلديث كأيب إمساعيل األنصاري وأيب حامد الغزايل وأيب

هذا القول أن اهللا حيب الكفر والفسوق والعصيان ويرضاه وهذا هو املشهور من قول األشعري وأصحابه وقد ذكر 
  أبو 

املعايل أنه أول من قال ذلك وكذلك ذكر ابن عقيل أن أول من قال إن اهللا حيب الكفر والفسوق والعصيان هو 
حيبه دينا وال يرضاه دينا كما يقولون ال يريد أن يكون فاعله مأجورا وأما هو  األشعري وأصحابه وهم قد يقولون ال

نفسه فهو حمبوب له كسائر املخلوقات فإهنا عندهم حمبوبة له إذ كان ليس عندهم إال إرادة واحدة شاملة لكل 
  خملوق فهو عندهم حمبوب مرضي 

ورة من دين أهل امللل وان املسلمني واليهود والنصارى ومجاهري املسلمني يعرفون أن هذا القول معلوم الفساد بالضر
متفقون على أن اهللا ال حيب الشرك وال تكذيب الرسل وال يرضى ذلك بل هو يبغض ذلك وميقته ويكرهه كما 
ذكر اهللا يف سورة بين إسرائيل ما ذكره من احملرمات مث قال كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها وبسط هذه 

أخر واملقصود هنا أن الذين اعرضوا عن طريق الرسول يف العلم والعمل وقعوا يف الضالل والزلل  األمور له مواضع
وأن أولئك ملا أوجبوا النظر الذي ابتدعوه صارت فروعه فاسدة اذ قالوا ان من مل يسلكها كفر أو عصى فقد عرف 

طريقهم وهم خري االمة وإن قالوا ان من باالضطرار من دين االسالم أن الصحابة والتابعني هلم باحسان مل يسلكوا 
قاله ليس عنده علم وال بصرية باالميان بل قاله تقليدا حمضا من غري معرفة يكون مؤمنا فالكتاب والسنة خيالف ذلك 

ولو أهنم سلكوا طريقة الرسول حلفظهم اهللا من هذا التناقض فان ما جاء به الرسول جاء من عند اهللا وما ابتدعوه 
من عند غري اهللا وقد قال تعاىل ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثري وهؤالء بنوا دينهم على جاءوا به 

النظر والصوفية بنوا دينهم على االرادة وكالمها لفظ جممل يدخل فيه احلق والباطل فاحلق هو النظر الشرعي 
ل من اآليات واهلدى كما قال شهر رمضان الذي واالرادة الشرعية فالنظر الشرعي هو النظر فيما بعث به الرسو

أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان واالرادة الشرعية إرادة ما أمر اهللا به ورسوله والسماع 
الشرعي مساع ما أحب اهللا مساعه كالقرآن والدليل الذي يستدل به هو الدليل الشرعي وهو لذي دل اهللا به عباده 

  ه اىل صراط مستقيم فانه ملا ظهرت البدع والتبس وهداهم ب

احلق بالباطل صار اسم النظر والدليل والسماع واالرادة يطلق على ثالثة أمور منهم من يريد به البدعي دون 
الشرعي فرييدون بالدليل ما ابتدعوه من األدلة الفاسدة والنظر فيها ومن السماع واالرادة ما ابتدعوه من اتباع 

وجدهم وما هتواه أنفسهم ومساع الشعر والغناء الذي حيرك هذا الوجد التابع هلذه االرادة النفسانية اليت ذوقهم و
مضموهنا اتباع ما هتوى األنفس بغري هدى من اهللا ومنهم من يريد مطلق الدليل والنظر ومطلق السماع واالرادة من 

ن يستمعون القول مبطلق القول الذي يدخل فيه القرآن غري تقييدها ال بشرعي وال ببدعي فهؤالء يفسرون قوله الذي
والغناء ويستمعون اىل هذا وهذا وأولئك يفسرون االرادة مبطلق احملبة لآلله من غري تقييدها بشرعي وال بدعي 



وجيعلون اجلميع من أهل االرادة سواء عبد اهللا مبا أمر اهللا به ورسوله من التوحيد وطاعة الرسول أو كان عابدا 
شيطان مشركا عابدا بالبدع وهؤالء أوسطهم وهم أحسن حاال من الذين قيدوا ذلك بالبدعي وأما القسم الثالث لل

فهم صفوة االمة وخيارها املتبعون للرسول علما وعمال يدعون إىل النظر واالستدالل واالعتبار باآليات واألدلة 
من البيان ويدعون إىل احملبة واالرادة الشرعية وهي حمبة اهللا والرباهني اليت بعث اهللا هبا رسوله وتدبر القرآن وما فيه 

وحده وارادة عبادته وحده ال شريك له مبا أمر به على لسان رسوله فهم ال يعبدون إال اهللا ويعبدونه مبا شرع وأمر 
الذين  ويستمعون ما أحب استماعه وهو قوله الذي قال فيه أفلم يدبروا القول وهو الذي قال فيه فبشر عبادي

يستمعون القول فيتبعون أحسنه كما قال واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وقال وكتبنا له يف األلواح من كل 
  شيء موعظة وتفصيال لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها 

 من نطفة مث من علقة سبحانه بني القدرة على االبتداء كقوله إن كنتم يف ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب مث
  مث من مضغة خملقة وغري خملقة لنبني لكم اآلية ومثل قوله ويقول االنسان أإذا مامت لسوف 

أخرج حيا أوال يذكر االنسان أنا خلقناه من قبل ومل يك شيئا اآلية ومثل قوله وضرب لنا مثال ونسي خلقه قال من 
  مرة وهو بكل خلق عليم وغري ذلك حييي العظام وهي رميم قل حيييها الذي أنشأها أول 

فاالستدالل على اخلالق خبلق االنسان يف غاية احلسن واالستقامة وهي طريقة عقلية صحيحة وهي شرعية دل 
القرآن عليها وهدى الناس اليها وبينها وأرشد اليها وهي عقلية فان نفس كون االنسان حادثا بعد أن مل يكن 

لقة هذا مل يعلم مبجرد خرب الرسول بل هذا يعلمه الناس كلهم بعقوهلم سواء أخرب ومولودا وخملوقا من نطفة مث من ع
به الرسول أو مل خيرب لكن الرسول أمر أن يستدل به ودل به وبينه واحتج به فهو دليل شرعي الن الشارع استدل 

ة هل حتصل بالشرع أو به وأمر أن يستدل به وهو عقلي ألنه بالعقل تعلم صحته وكثري من املتنازعني يف املعرف
بالعقل ال يسلكونه وهو عقلي شرعي وكذلك غريه من االدلة اليت يف القرآن مثل االستدالل بالسحاب واملطر هو 

مذكور يف القرآن يف غري موضع وهو عقلي شرعي كما قال تعاىل أومل يروا أنا نسوق املاء اىل االرض اجلزر فنخرج 
فال يبصرون فهذا مرئي بالعيون وقال تعاىل سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسم أ

حىت يتبني هلم أنه احلق مث قال أو مل يكف بربك أنه على كل شيء شهيد فاآليات اليت يريها الناس حىت يعلموا أن 
ليها وأمر هبا والقرآن القرآن حق هي آيات عقلية يستدل هبا العقل على أن القرآن حق وهي شرعية دل الشرع ع

مملوء من ذكر اآليات العقلية اليت يستدل هبا العقل وهي شرعية الن الشرع دل عليها وأرشد اليها ولكن كثريا من 
الناس ال يسمي دليال شرعيا إال ما دل مبجرد خرب الرسول وهو اصطالح قاصر وهلذا جيعلون أصول الفقه هو لبيان 

واالمجاع والكتاب يريدون به أن يعلم مراد الرسول فقط واملقصود من أصول الفقه  األدلة الشرعية الكتاب والسنة
هو معرفة األحكام الشرعية العملية فيجعلون االدلة الشرعية ما دلت على االحكام العملية فقط وخيرجون ما دل 

ال مسعيا وال يسمونه باخبار الرسول عن أن يكون شرعيا فضال عما دل بارشاده وتعليمه ولكن قد يسمون هذا دلي
  شرعيا وهو اصطالح قاصر واألحكام 

العملية أكثر الناس يقولون إهنا تعلم بالعقل أيضا وأن العقل قد يعرف احلسن والقبح فتكون االدلة العقلية دالة على 
قيل مثل األحكام العملية أيضا وجيوز أن تسمى شرعية ألن الشرع قررها أو وافقها أو دل عليها وأرشد اليها كما 

ذلك يف املطالب اخلربية كاثبات الرب ووحدانيته وصدق رسله وقدرته على املعاد ان الشرع دل عليها وأرشد اليها 
وبسط هذا له موضع آخر واملقصود هنا أن االشعري بىن أصول الدين يف اللمع ورسالة الثغر على كون االنسان 



مذكورا يف القرآن فيكون شرعيا عقليا لكنه يف نفس االمر سلك خملوقا حمدثا فال بد له من حمدث لكون هذا الدليل 
يف ذلك طريقة اجلهمية بعينها وهو االستدالل على حدوث االنسان بأنه مركب من اجلواهر الفردة فلم خيل من 

احلوادث وما مل خيل من احلوادث فهو حادث فجعل العلم بكون االنسان حمدثا وبكون غريه من األجسام املشهودة 
دثا امنا يعلم هبذه الطريقة وهو أنه مؤلف من اجلواهر الفردة وهي ال ختلو من اجتماع وافتراق وتلك أعراض حم

حادثة وما مل ينفك من احلوادث فهو حمدث وهذه الطريقة أصل ضالل هؤالء فاهنم أنكروا املعلوم باحلس واملشاهدة 
وا أنه إمنا يشهد حدوث أعراض ال حدوث أعيان مع والضرورة العقلية من حدوث احملدثات املشهود حدوثها وادع

تنازعهم يف األعراض مث قالوا واألجسام ال ختلوا من األعراض وهذا صحيح مث قالوا واألعراض حادثة فاضطربوا 
هنا مث قالوا وما مل خيل من احلوادث فهو حادث وهذا أصل دينهم وهو أصل فاسد خمالف للسمع والعقل كما قد 

  ا املوضع بسط يف غري هذ
واملتفلسفة أشد خمالفة للعقل والسمع منهم لكنهم عرفوا فساد طريقتهم هذه العقلية فاستطالوا عليهم بذلك 

وسلكوا ما هو أفسد منها كطريقة اإلمكان والوجوب كما قد بسط يف موضع آخر فلبسوا هذا الباطل باحلق الذي 
احملدثات اليت يشهد حدوثها فصار يف كالمهم حق  جاء به الرسول وهو االستدالل حبدوث االنسان وغريه من

  وباطل من جنس ما أحدثه أهل الكتاب حيث لبسوا احلق بالباطل واحتاجوا 

يف ذلك اىل كتمان احلق الذي جاء به الرسول الذي خيالف ما أحدثوه فصاروا يكرهون ظهور ما جاء به الرسول 
السلف ومساعه ومنهم من يكره قراءة القرآن وحفظه والذين  بل مينعون عن قراءة االحاديث ومساعها وقراءة كالم

ال يقدرون على املنع من ذلك صاروا يقرءون حروفه وال يعلمون حدود ما انزل اهللا على رسوله بل إن اشتغلوا 
بعلومه اشتغلوا بتفسري من يشركهم يف بدعتهم ممن حيرفون الكلم كلم اهللا عن مواضعه واالصل العقلي احلسي 

به فارقوا العقل والسمع هو حدوث ما يشهد حدوثه مثل حدوث الزرع والثمار وحدوث االنسان وغريه من الذي 
احليوان وحدوث السحاب واملطر وحنو ذلك من األعيان القائمة بنفسها غري حدوث االعراض كاحلركة واحلرارة 

وجواهر هي حادثة فانه معلوم أن والربودة والضوء والظلمة وغري ذلك بل تلك األعيان اليت يسموهنا أجساما 
االنسان خملوق من نطفة مث من علقة مث من مضغة وأن الثمار ختلق من االشجار وأن الزرع خيلق من احلب والشجر 

خيلق من النوى قال تعاىل ان اهللا فالق احلب والنوى خيرج احلي من امليت وخمرج امليت من احلي ذلكم اهللا فأىن 
اعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم تؤفكون فالق االصباح وج

النجوم لتهتدوا هبا يف ظلمات الرب و البحر قد فصلنا اآليات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة 
نبات كل شيء  فمستقر ومستودع قد فصلنا اآليات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به

فأخرجنا منه خضرا خنرج منه حبا متراكما ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان 
مشتبها وغري متشابه انظروا اىل مثره اذا أمثر وينعه ان يف ذلكم آليات لقوم يؤمنون فهذا االنسان والشجر والزرع 

ة بنفسها وهم يقولون إمنا هي من اجلسم القائم بنفسه وهو اجلوهر العام يف املخلوق من مادة قد خلق منها عني قائم
اصطالحهم الذي يقولون إنه مركب من اجلواهر الفردة وهل الذي خلق من املادة هو أعيان أم مل خيلق إال أعراض 

يها مجع وتفريق قائمة بغريها وأما األعيان فهي اجلواهر الفردة وتلك منها شيء يف هذه احلوادث ولكن أحدث ف
  فكان خلق االنسان وغريه هو تركيب تلك اجلواهر وأحداث هذا 



التركيب ال أحداث تلك اجلواهر وأما حدوث تلك اجلواهر فامنا يعلم باالستدالل فيستدل عليه بأن اجلواهر اليت 
ل من احلوادث فهو تركبت منها هذه األجسام ال ختلو من اجتماع وافتراق واالجتماع واالفتراق حادث وما مل خي

حادث فهذه طريق هؤالء اجلهمية أهل الكالم احملدث وأما مجهور العقالء فيقولون بل حنن نعلم حدوث هذه األعيان 
القائمة بنفسها ال نقول إنه مل حيدث إال عرض فان هذا القول يقتضي أن تلك اجلواهر اليت ركب منها آدم باقية مل 

ابرة فان بدن آدم ال حيتمل هذا كله ال حيتمل أن يكون فيه جواهر بعدد يزل يف كل آدمي منها شيء وهذا مك
ذريته ال سيما وكل آدمي إمنا خلق من مين أبويه وهم يقولون تلك اجلواهر اليت يف مين االبوين باقية بأعياهنا يف 

غنية عن الرب بعد أن الولد وهم يقولون إن اجلواهر ال تفىن بل تنتقل من حال اىل حال وكثري منهم يقول إهنا مست
خلقها وحتريوا فيما إذا أراد أن يفنيها وكيف يفنيها كما قد ذكر يف غري هذا املوضع اذ املقصود هنا التنبيه على أن 
أصل االصول معرفة حدوث الشيء من الشيء كحدوث االنسان من املين فهؤالء ظنوا أنه ال حيدث إال األعراض 

خلطيب الرازي يف كتبه الكبار والصغار الطرق الدالة على إثبات الصانع مل يذكر وهلذا ملا ذكر أبو عبد اهللا بن ا
طريقا صحيحا وليس يف كتبه وكتب أمثاله طريق صحيح إلثبات الصانع بل عدلوا عن الطرق العقلية اليت يعلمها 

ما من سلك طريقة العقالء بفطرهتم وهي اليت دلتهم عليها الرسل اىل طرق سلكوها خمالفة للشرع والعقل ال سي
الوجوب واالمكان متابعة البن سينا كالرازي فان هؤالء من أفسد الناس استدالال كما قد ذكرنا طرق عامة النظار 
يف غري هذا املوضع مثل كتاب منع تعارض العقل والنقل وغري ذلك واملقصود هنا أن الرازي ذكر أن ما يستدل به 

ما حدوث صفاهتا وإما إمكاهنا وإما إمكان صفاهتا وذكر يف بعض املواضع على إثبات الصانع إما حدوث األجسام وإ
وإما األحكام واإلتقان لكن اإلحكام واإلتقان يدل على العلم ابتداء واالستدالل حبدوث االجسام وإمكاهنا وإمكان 

نية على ما قامت به صفاهتا طرق فاسدة فان داللة حدوثها مبنية على امتناع حوادث ال أول هلا وداللة إمكاهنا مب
  الصفات ميتنع أن يكون واجبا بنفسه ألنه مركب وداللة صفاهتا مبنية على متاثلها فال بد لتخصيص 

بعضها بالصفات من خمصص وهذه كلها طرق باطلة قال وأما االستدالل حبدوث الصفات فهو االستدالل حبدوث 
صرة فان مدارها على أهنم مل يعرفوا حدوث شيء من األعراض وهذه الطريق أجود ما سلكوه من الطرق مع أهنا قا

األعيان وإمنا علموا حدوث بعض الصفات وهذا يدل على أنه ال بد هلا من حمدث قال وهذا ال ينفي كون احملدث 
جسما خبالف تلك الطرق وهذه الطريق تدل على أن األعراض كتركيب االنسان ال بد له من مركب وال ينفي هبا 

جسام واجلواهر بل جيوز أن يكون مجيع جواهر االنسان وغريه قدمية أزلية لكن حدثت فيها شيء من قدم األ
األعراض وجيوز أن يكون احملدث لألعراض بعض أجسام العامل فهذه الطريق ال تنفي أن يكون الرب بعض أجسام 

صانع وإن دلت على العامل وتلك باطلة مع أن مضموهنا أن الرب ال يتصف بشيء من الصفات فهي ال تدل على 
صانع فليس مبوجود بل معدوم أو متصف بالوجود والعدم كما قد بسط يف غري موضع وهلذا يقول الرازي يف آخر 

مصنفاته لقد تأملت الطرق الكالمية واملناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي غليال وال تروي غليال ورأيت أقرب الطرق 
د الكلم الطيب الرمحن على العرش استوى وأقرأ يف النفي ليس كمثله شيء طريقة القرآن اقرأ يف اإلثبات اليه يصع

وال حييطون به علما قال ومن جرب مثل جتربيت عرف مثل معرفيت وملا ذكر الرازي االستدالل حبدوث الصفات 
 كقوله إن كاحليوان والنبات واملطر ذكر أن هذه طريقة القرآن وال ريب أن القرآن يذكر فيه االستدالل بآيات اهللا

يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار والفلك اليت جتري يف البحر مبا ينفع الناس وما أنزل اهللا من 
السماء من ماء فأحيا به األرض بعد موهتا وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب املسخر بني السماء 

ه وإهلكم إله واحد ال إله إال هو الرمحن الرحيم وقبل قوله ومن واألرض آليات لقوم يعقلون وهذا مذكور بعد قول



الناس من يتخذ من دونه أندادا حيبوهنم كحب اهللا لكن القرآن مل يذكر أن هذه صفات حادثة وأنه ليس فيها 
  أحداث عني قائمة بنفسها بل القرآن يبني أن يف خلق 

عيان واألعراض كقوله إن يف خلق السماوات واألرض األعيان القائمة بنفسها آيات ويذكر اآليات يف خلق األ
واختالف الليل والنهار والفلك اليت جتري يف البحر مبا ينفع الناس وهي أعيان مث قال وما أنزل اهللا من السماء من 

قوله  ماء واملاء عني قائمة بنفسها وقوله فأحيا به األرض بعد موهتا هو مبا خيلقه فيها من النبات وهو أعيان وكذلك
وبث فيها من كل دابة وقوله وتصريف الرياح فالرياح أعيان وتصريفها أعراض وقوله والسحاب املسخر بني 

  السماء واالرض والسحاب أعيان آليات لقوم يعقلون 
وقد تقدم أن أصل االشتباه يف هذا أن خلق الشيء من مادة هل هو خلق عني أم إحداث اجتماع وافتراق وأعراض 

  خمتلفون يف هذا على ثالثة أقوال فقط والناس 
فالقائلون باجلواهر الفردة من أهل الكالم القائلون بأن األجسام مركبة من اجلواهر الصغار اليت قد بلغت من الصغر 
اىل حد ال يتميز منها جانب عن جانب يقولون تلك اجلواهر باقية تنقلت يف احلوادث ولكن تعتقب عليها األعراض 

ل باألعراض على حدوث ما يلزمه من اجلواهر مث االستدالل بذلك على احملدث غري االستدالل احلادثة واالستدال
حبدوث هذه األعراض على احملدث هلا فتلك هي طريقة اجلهمية املشهورة وهي اليت سلكها األشعري يف كتبه كلها 

  متابعة للمعتزلة وهلذا قيل األشعرية خمانيت املعتزلة 
ادث على احملدث فهي الطريقة املعروفة لكل أحد لكن تسمية هذه أعراضا هو تسمية القائلني وأما االستدالل باحلو

باجلوهر الفرد مع أن الرازي توقف يف آخر أمره فيه كما ذكر ذلك يف هناية العقول وذكر أيضا عن أيب احلسني 
ولون إمنا أحدث أعراضا كجمع اجلواهر البصري وأيب املعايل أهنما توقفا فيه واملقصود أن القائلني باجلوهر الفرد يق

  وتفريقها فاملادة اليت هي اجلواهر املنفردة باقية 

عندهم بأعياهنا ولكن أحدث صورا هي أعراض قائمة هبذه اجلواهر وأما املتفلسفة فيقولون أحدث صورا يف مواد 
مث مادة باقية بعينها  باقية كما يقول هؤالء لكن يقولون أحدث صورا هي جواهر يف مادة هي جوهر وعندهم

والصور اجلوهرية كصورة املاء واهلواء والتراب واملولدات تعتقب عليها وهذه املادة عندهم جوهر عقلي وكذلك 
الصورة اجملردة جوهر عقلي ولكن اجلسم مركب من املادة والصورة وهلذا قسموا املوجودات فقالوا إما أن يكون 

ا من احلال واحملل أو ال هذا وال هذا فاحلال يف غريه هو الصورة واحملل هو املادة املوجود حاال بغريه أو حمال أو مركب
واملركب منهما هو اجلسم وما ليس كذلك إن كان متعلقا باجلسم فهو النفس واال فهو العقل وهذا التقسيم فيه 

ئما بنفسه بل إمنا أحدث خطأ كثري من وجوه ليس هذا موضعها إذ املقصود أهنم يقولون أيضا انه مل حيدث جسما قا
صورة يف مادة باقية وال ريب ان األجسام بينها قدر مشترك يف الطول والعرض والعمق وهو املقدار اجملرد الذي ال 
خيتص جبسم بعينه ولكن هذا املقدار اجملرد هو يف الذهن ال يف اخلارج كالعدد اجملرد والسطح اجملرد والنقطة اجملردة 

الطويل العريض العميق الذي ال خيتص مبادة بعينها فهذه املادة املشتركة اليت أثبتوها هي يف  وكاجلسم التعليمي وهو
الذهن وليس بني اجلسمني يف اخلارج شيء اشتركا فيه بعينه فهؤالء جعلوا األجسام مشتركة يف جوهر عقلي 

فامنا أحدثت صورة مع أن  وأولئك جعلوها مشتركة يف اجلواهر احلسية وهؤالء قالوا اذا خلق كل شيء من شيء
املادة باقية بعينها لكن أفسدت صورة وكونت صورة وهلذا يقولون عما حتت الفلك عامل الكون والفساد وهلذا قال 
ابن رشد إن األجسام املركبة من املادة والصورة هي يف عامل الكون والفساد خبالف الفلك فانه ليس مركبا من مادة 



منا ذكر أنه مركب من هذا وهذا ابن سينا وهؤالء وهؤالء حتريوا يف خلق الشيء من وصورة عند الفالسفة قال وإ
مادة كخلق االنسان من النطفة واحلب من احلب والشجرة من النواة وظنوا أن هذا ال يكون إال مع بقاء اصل تلك 

خيلق اهللا شيئا من شيء فانه  املادة إما اجلواهر عند قوم وإما املادة املشتركة عند قوم وهم يف احلقيقة ينكرون أن
  عندهم ال حيدث إال الصورة اليت هي عرض عند قوم أو جوهر 

عقلي عند قوم وكالمها مل خيلق من مادة واملادة عندهم باقية بعينها مل خيلق ولن خيلق منها شيء وقد ذكروا يف قوله 
غري خالق وهو الذي ذكره اخلطايب وقال أم خلقوا من غري شيء ثالثة أمور قال ابن عباس واالكثرون أم خلقوا من 

الزجاج وابن كيسان أم خلقوا عبثا وسدى فال يبعثون وال حياسبون وال يؤمرون وال ينهون كما يقول فعلت هذا 
من غري شيء أي لغري علة وقيل أم خلقوا من غري مادة أي من غري أب وأم مث من هؤالء من قال فهم كاجلماد 

نا منه أهنا خلقت من غري مادة ذكر األربعة أبو الفرج وذكر البغوي الوجهني االولني ومنهم من قال كالسماوات ظ
والذي ذكرناه من قول أولئك املتكلمني والفالسفة معىن آخر وهو أن من قال املادة الباقية بعينها وامنا حدث عرض 

لق شيئا من شيء الن املادة عندهم مل أو صورة وذلك مل خيلق من غريه ولكن أحدث يف املادة الباقية فال يكون اهللا خ
ختلق أما املتفلسفة فعندهم املادة قدميا أزلية باقية بعينها وأما املتكلمون فاجلواهر عندهم موجودة وما زالت موجودة 

لكن من قال إهنا حادثة من أهل امللل وغريهم قالوا يستدل على حدوثها بالدليل ال أن خلقها معلوم للناس فهو 
يستدل عليه باألدلة الدقيقة اخلفية مع أن ما يذكرونه منتهاه إىل أن ما ال خيلو عن احلوادث فهو حادث  عندهم مما

وهو دليل باطل فال دليل عندهم على حدوثها وإذا كانت مل ختلق اذ خلق االنسان بل هي باقية يف االنسان 
ء ال جواهره وال أعراضه وعلى قوهلم ما جعل واالعراض احلادثة مل ختلق من مادة فاذا خلق االنسان مل خيلق من شي

اهللا من املاء كل شيء حي وال خلق كل دابة من ماء وال خلق آدم من تراب وال ذريته من نطفة بل نفس اجلواهر 
الترابية باقية بعينها مل ختلق حينئذ ولكن أحدث فيها أعراض أو صورة حادثة وتلك األعراض ليست من التراب 

خيلق شيء من تراب وكذلك النطفة جواهرها باقية إما اجلواهر املنفردة وإما املادة واحلادث هو فلما خلق آدم مل 
عرض أو صورة يف مادة وال هذا وال هذا خلق من نطفة وليس قوهلم إنه مل خيلق من مادة معناه أن اخلالق أبدعه ال 

ائم بنفسه وعندهم ذلك القائم بنفسه ما من شيء وأهنم قصدوا هبا تعظيم اخلالق بل االنسان ال ريب أنه جوهر ق
  زال موجودا مل خيلق 

اذ خلق االنسان واجلوهر احلامل لصورته ما زال موجودا أيضا فلم خيلق عند هؤالء إال األعراض وعند هؤالء إال 
صورة جمردة وكالمها ليس هو االنسان بل صفة له أو صورة له هذا هو املخلوق عندهم خبلق االنسان فقط وقد 

قال تعاىل أو ال يذكر االنسان أنا خلقناه من قبل ومل يك شيئا وقال تعاىل وقد خلقتك من قبل ومل تك شيئا فقد أمر 
االنسان أن يتذكر أن اهللا خلقه ومل يك شيئا واالنسان اذا تذكر إمنا يذكر أنه خلق من نطفة وعندهم ما زال جوهر 

لتلك االشياء ومعلوم أن تلك األعراض وحدها ليست هي االنسان شيئا وذلك الشيء باق وامنا حدث أعراض 
اإلنسان فإن اإلنسان مأمور منهي حي عليم قدير متكلم مسيع بصري موصوف باحلركة والسكون وهذه صفات 

اجلواهر والعرض ال يبقى زمانني فاملخلوق على قوهلم ال يبقى زمانني بل يفىن عقب ما خيلق وهلذا اضطربوا يف املعاد 
فة املعاد مبنيه على معرفة املبدأ والبعث مبين على اخللق فقال بعضهم هو تفريق تلك االجزاء مث مجعها وهي فان معر

باقية بأعياهنا وقال بعضهم بل يعدمها ويعدم األعراض القائمة هبا مث يعيدمها وإذا أعادها فإنه يعيد تلك اجلواهر اليت 
اضطربوا ملا قيل هلم فاالنسان اذا أكله حيوان آخر فان أعيدت كانت باقية إىل أن حصلت يف هذا االنسان فلهذا 



تلك اجلواهر من االول نقصت من الثاين وبالعكس أما على قول من يقول إهنا تفرق مث جتمع فقيل له تلك اجلواهر 
ا ان مجعت لآلكل نقصت من املأكول وإن أعيدت للمأكول نقصت من اآلكل وأما الذي يقول تعدم مث تعاد بأعياهن
فقيل له أتعدم ملا أكلها اآلكل أم قبل أن يأكلها فإن كان بعد أن أن أكلها فإهنا تعاد يف اآلكل فينقص املأكول وان 

كان قبل االكل فاآلكل مل يأكل إال أعراضا مل يأكل جواهر فهذا مكابرة مث إن املشهور أن اإلنسان يبلى ويصري ترابا 
قيل إنه إذا صار ترابا عدمت تلك اجلواهر فهو ملا خلق من تراب عدمت كما خلق من تراب وبذلك أخرب اهللا فإن 

أيضا تلك اجلواهر فكوهنم جيعلون اجلواهر باقية يف مجيع االستحاالت إال إذا صار ترابا تناقض بني ويلزمهم عليه 
اليت أمرهم الرب احليوان املأكول وغري ذلك وكأن هذا الضالل أصل ضالهلم يف تصور اخللق االول والنشأة األوىل 

  أن يتذكروها 

ويستدلوا هبا على قدرته على الثانية قال تعاىل أفرأيتم ما متنون أأنتم ختلقونه أم حنن اخلالقون حنن قدرنا بينكم املوت 
وما حنن مبسبوقني على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما ال تعلمون ولقد علمتم النشأة االوىل فلو ال تذكرون 

تصورا يف هذا املوضع حيث قالوا تفسد الصورة األوىل وهي جوهر وحتدث صورة أخرى فإن هذا  والفالسفة أجود
أجود من أن يقال يزول عرض وحيدث عرض ولكن الفالسفة غلطوا يف تومههم أن هناك مادة باقية بعينها وإمنا 

وينشئ اهللا الثاين ويبتدئه وخيلق  تفسد صورهتا واحلق أن املادة اليت منها خيلق الثاين تفسد وتستحيل وتفىن وتتالشى
من غري أن يبقى من االول شيء ال مادة وال صورة وال جوهر وال عرض فاذا خلق اهللا االنسان من املين فاملين 

استحال وصار علقة والعلقة استحالت وصارت مضغة واملضغة استحالت اىل عظام وغري عظام واالنسان بعد أن 
ابتدأه اهللا ابتداء كما قال تعاىل الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق االنسان خلق خلق كله جواهره وأعراضه و

من طني مث جعل نسله من ساللة من ماء مهني وقال تعاىل أو ال يذكر االنسان أنا خلقناه من قبل ومل يك شيئا 
خلقه كما تقول فاالنسان خملوق خلق اهللا جواهره وأعراضه كلها من املين من مادة استحالت ليست باقية بعد 

املتفلسفة ان هناك مادة باقية ولفظ املادة مشترك فاجلمهور يريدون به ما منه خلق وهو أصله وعنصره وهؤالء 
يريدون باملادة جوهرا باقيا وهو حمل للصورة اجلوهرية فلم خيلق عندهم االنسان من مادة بل املادة باقية وأحدث 

اخلامت والسرير والثياب والبيوت وغري ذلك إمنا أحدث الصانع  صورته فيها كما أن الصور الصناعية كصورة
صورته العرضية يف مادة مل تزل موجودة ومل تفسد لكن حولت من صفة اىل صفة فهكذا تقول اجلهمية املتكلمة 
املبتدعة أن اهللا أحدث صورة عرضية يف مادة باقية مل تفسد فيجعلون خلق اإلنسان مبنزلة عمل اخلامت والسرير 
والثوب واملتفلسفة تقول أيضا أن مادته باقية مل تفسد كمادة الصورة الصناعية لكن يقولون أنه أحدث صورة 

جوهرية وهم قد خيلطون وال يفرقون بني الصور العرضية واجلوهرية فإهنم يسمون صورة االنسان صورة يف مادة 
  وصورة اخلامت صورة يف مادة فيكون خلق االنسان 

ء من جنس ما حيدثه الناس يف الصور من املواد ويكون خلقه مبنزلة تركيب احلائط من اللنب وهلذا عند هؤالء وهؤال
قال من قال منهم إنه يستغين عن اخلالق بعد اخللق كما يستغين احلائط عن البناء واألشعرية عندهم أن البناء 

احملدثة عندهم ال تتعلق إال مبا هو يف حملها ال واخلياط وسائر أهل الصنائع مل حيدثوا يف تلك املواد شيئا فإن القدرة 
خارجا عن حملها ويقولون ان تلك املصنوعات كلها خملوقة هللا ليس لالنسان فيها صنع وخلق اهللا هلا على أصلهم 

هو إحداث أعراض فيها كما تقدم فينكرون ما يصنعه االنسان وهو يف احلقيقة مثل ما جيعلونه خملوقا للرمحن وهم ال 
ون للرمحن إحداثا وال إفناء بل إمنا حيدث عندهم األعراض وهي تفىن بأنفسها ال بافنائه وهي تفىن عقب يشهد



إحداثها وهذا ال يعقل وهم حائرون إذا أراد أن يعدم األجسام كيف يعدمها واملشهور عندهم أهنا تعدم بأنفسها اذا 
بنفسه إذا مل خيلق له عرض هذا يف اإلفناء وأما يف مل خيلق هلا أعراضا فالعرض يفىن عندهم بنفسه واجلوهر يفىن 

األحداث فاهنم إستدلوا على حدوثها بدليل باطل لو كان صحيحا للزم حدوث كل شيء من غري حمدث فحقيقة 
أصل أهل الكالم املتبعني للجهمية أنه ال حيدث شيئا وال يفىن شيئا بل حيدث كل شيء بنفسه ويفىن بنفسه ويلزمهم 

ن للرب حمدثا أيضا بال حمدث وهذه االصول هي أصول دينهم العقلية اليت هبا يعارضون الكتاب جواز أن يكو
والسنة واملعقوالت الصرحية وهي يف احلقيقة ال عقل وال مسع كما حكى اهللا عمن قال لو كنا نسمع أو نعفل ما كنا 

ه كاملين الذي استحال وفىن وتالشى يف أصحاب السعري واخللق يشهدون إحداث اهللا ملا حيدثه وإفناءه ملا يفني
وأحدث منه هذا االنسان وكاحلبة اليت فنيت واستحالت وأحدث منها الزرع وكاهلواء الذي استحال وفىن وحدث 

منه النار أو املاء وكالنار اليت استحالت وحدث منها الدخان فهو سبحانه دائما حيدث ما حيدثه ويكونه ويفين ما 
ا فان مث إذا مات وصار ترابا فين وعدم وكذلك سائر ما على االرض كما قال كل من عليهيفنيه ويعدمه واالنسان 

يعيده من التراب كما خلقه ابتداء من التراب وخيلقه خلقا جديدا ولكن للنشأة الثانية أحكام وصفات ليست 
  لألوىل فمعرفة االنسان باخللق االول وما خيلقه من بين آدم وغريهم من احليوان وما خيلقه من 

صل ملعرفته باخللق والبعث واملبدأ واملعاد وان الشجر والنبات والثمار وما خيلقه من السحاب واملطر وغري ذلك هو أ
مل يعرف أن اهللا خيلقه كله من املين جواهره وأعراضه وإال فما عرف أن اهللا خلقه ومن ظن أن جواهره مل خيلقها اذ 

خيلقها إذ خلقه بل جواهر املين وجواهر ما يأكله ويشربه باقية بعينها فيه مل خيلقها أو أن مادته اليت تقوم هبا صورته مل 
خلقه بل هي باقية أزلية أبدية مل يكن قد عرف أنه خملوق حمدث والعلماء ينكرون على من يقول أن روح االنسان 

قدمية أزلية من املنتسبني إىل اإلسالم وهؤالء الذين يقولون إن مادة جسمه باقية بعينها وهي أزلية أبدية أبعد عن 
حيث قالوا االنسان مركب من قدمي وحمدث من الهوت قدمي وناسوت العقل والنقل منهم وأولئك أنكروا عليهم 

حمدث أو هؤالء جعلوه مركبا من مادة قدمية أزلية وصورة حمدثة وجعلوا القدمي األزيل فيه أخس ما فيه وهو املادة 
ناطقة وكال فإهنا عندهم أخس املوجودات وهي قدمية أزلية وأولئك جعلوا القدمي األزيل أشرف ما فيه وهي النفس ال

  الطائفتني وإن كان ضاال فالشريف العايل أوىل بالقدم من اخلسيس السافل وهذا أوىل باحلدوث 
وأما املتكلمة اجلهمية فهم ال يتصورون ما يشهدونه من حدوث هذه اجلواهر يف جواهر أخر من مادة مث يدعون أن 

را أحدث ال من شيء كما مل يعرفوا عرضا أحدث اجلواهر مجيعها أبدعت ابتداء ال من شيء وهم مل يعرفوا قط جوه
ال يف حمل وحقيقة قوهلم أن اهللا ال حيدث شيئا من شيء ال جوهرا وال عرضا فان اجلواهر كلها أحدثت ال من شيء 
واألعراض كذلك واملشهود املعلوم للناس أمنا هو إحداثه ملا حيدثه من غري مادة وهلذا قال تعاىل وقد خلقتك من قبل 

ك شيئا ومل يقل خلقتك ال من شيء وقال تعاىل واهللا خلق كل دابة من ماء ومل يقل خلق كل دابة ال من شيء ومل ت
وقال تعاىل وجعلنا من املاء كل شيء حي وهذا هو القدرة اليت تبهر العقول وهو أن يقلب حقائق املوجودات 

لنوى خيرج احلي من امليت وخمرج امليت من فيحيل االول ويفنيه ويالشيه وحيدث شيئا آخر كما قال فالق احلب وا
  احلي وخيرج الشجرة احلية والسنبلة احلية من النواة واحلبة امليتة وخيرج النواة امليتة واحلبة امليتة من 

الشجرة والسنبلة احلية كما خيرج االنسان احلي من النطفة امليتة والنطفة امليتة من االنسان احلي وعندهم ال خيرج 
ت وال ميتا من حي فان احلي وامليت إمنا هو اجلوهر القائم بنفسه فان احلياة عرض ال يقوم إال جبوهر حيا من مي

والعرض نفسه ال يقوم بعرض آخر وان كان العرض يوصف بأنه حي كما يقال قد أحييت العلم واالميان وأحييت 



ج جوهرا من جوهر وال عرضا من الدين وأحييت السنة والعدل كما يقال أمات البدعة فهؤالء عندهم ال خير
عرض فال خيرج حيا من ميت وال ميتا من حي بل اجلواهر اليت كانت يف امليت هي بعينها باقية كما كانت ولكن 
أحدث فيها حياة مل تكن وتلك احلياة مل خترج من ميت فما أخرج عندهم حي من ميت وال ميت من حي وهلذا 

ر ويقولون اجلواهر كلها جنس واحد فإذا خلق النطفة انسانا مل يقلب ينكرون أن يقلب اهللا جنسا اىل جنس آخ
عندهم جنسا اىل جنس بل نفس اجلواهر هي باقية كما كانت وخاصية اخللق امنا هي بقلب جنس اىل جنس وهذا 

ن خيلقوا ال يقدر عليه إال اهللا كما قال تعاىل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون اهللا ل
ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا ال يستنقذوه منه ضعف الطالب واملطلوب ما قدروا اهللا حق قدره ان 

اهللا لقوي عزيز وال ريب أن النخلة ما هي من جنس النواة وال السنبلة من جنس احلبة وال االنسان من جنس املين 
ن هذا وهذا من هذا فيخرج كل جنس من جنس آخر بعيد عن مماثلته وال املين من جين االنسان وهو خيرج هذا م

وهذا خلق اهللا فأروين ماذا خلق الذين من دونه وهو سبحانه إذا جعل االبيض أسود أعدم ذلك البياض وجعل 
ن موضعه السواد ال أن األجسام تعدم تلك املادة فتحيلها وتالشيها وجتعل منها هذا املخلوق اجلديد وخيلق الضد م
ضده كما جعل من الشجر االخضر نارا فاذا حك االخضر باألخضر سخن ما يسخنه باحلركة حىت ينقلب نفس 
االخضر فيصري نارا وعلى قوهلم ما جعل فيه نارا بل تلك اجلواهر باقية بعينها وأحدث فيها عرض مل يكن وخلق 

وصف نفسه بذلك يف قوله قل اللهم مالك الشيء من غري جنسه أبلغ يف قدرة القادر اخلالق سبحانه وتعاىل كما 
  امللك تؤيت امللك من تشاء وتنزع امللك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك اخلري 

إنك على كل شيء قدير توجل الليل يف النهار وتوجل النهار يف الليل وخترج احلي من امليت وخترج امليت من احلي 
للمالئكة إين خالق بشرا من طني فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا  وترزق من تشاء بغري حساب وهلذا قال

له ساجدين وقال أمل خنلقكم من ماء مهني فجعلناه يف قرار مكني اىل قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون وهلذا امتنع 
قت طينا وقال مل أكن اللعني كما قال تعاىل وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس قال أأسجد ملن خل

ألسجد لبشر خلقته من صلصال من محأ مسنون وأيضا فكون الشيء خملوقا من مادة وعنصر أبلغ يف العبودية من 
كونه خلق ال من شيء وأبعد عن مشاهبة الربوبية فإن الرب هو أحد صمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد 

ذا كان املخلوق له أصل وجد منه كان مبنزلة الولد له وإذا خلق له فليس له أصل وجد منه وال فرع حيصل عنه فا
شيء آخر كان مبنزلة الوالد وإذا كان والدا ومولودا كان أبعد عن مشاهبة الربوبية والصمدية فانه خرج من غريه 

مهني وقال تعاىل وخيرج منه غريه ال سيما إذا كانت املادة اليت خلق منها مهينة كما قال تعاىل أمل خنلقكم من ماء 
فلينظر االنسان مم خلق خلق من ماء دافق خيرج من بني الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر 

فما له من قوة وال ناصر ويف املسند عن بشر ابن جحاش قال بصق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف كفه فوضع 
آدم أىن تعجزين وقد خلقتك من مثل هذه حىت إذا سويتك وعدلتك مشيت عليها إصبعه مث قال يقول اهللا تعاىل ابن 

بني بردين ولالرض منك وئيد فجمعت ومنعت حىت إذا بلغت التراقي قلت أتصدق واين أوان الصدقة وكذلك إذا 
 خلق يف حمل مظلم وضيق كما خلق االنسان يف ظلمات ثالث كان أبلغ يف قدرة القادر وأدل على عبودية االنسان

وذله لربه وحاجته اليه وقد يقول املعري للرجل مالك أصل وال فصل ولكن االنسان أصله التراب وفصله املاء املهني 
وهلذا ملا خلق املسيح من غري أب وقعت به الشبهة لطائفة وقالوا انه ابن اهللا مع أنه مل خيلق إال من مادة أمه ومن 

  الروح اليت نفخ فيها كما قال تعاىل ومرمي 



بنة عمران اليت أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وقال تعاىل أيضا فتمثل هلا بشرا سويا قالت إين أعوذ بالرمحن ا
منك إن كنت تقيا قال إمنا أنا رسول ربك ألهب لك غالما زكيا فما خلق من غري مادة تكون كاألب له قد يظن 

نبياء خملوقة من مادة هلا أصول ومنها فروع هلا والد ومولود فيه أنه ابن اهللا وأن اهللا خلقه من ذاته فلهذا كانت اال
واألحد الصمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد وحدوث الشيء ال من مادة قد يشبه حدوثه من غري رب 
ع خالق وقد يظن أنه حدث من ذات الرب كما قيل مثل ذلك يف املسيح واملالئكة اهنا بنات اهللا ملا مل يكن هلا أب م

أهنا خملوقة من مادة كما ثبت يف الصحيح صحيح مسلم عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال خلقت 
املالئكة من نور وخلق اجلان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم وملا ظن طائفة أهنا مل ختلق من مادة ظنوا 

س على أن كل حادث ال حيدث إال من شيء أو يف شيء أهنا قدمية أزلية وأيضا فالدليل الذي احتج به كثري من النا
فان كان عرضا ال حيدث إال يف حمل وان كان عينا قائمة بنفسها مل حتدث إال من مادة فان احلادث إمنا حيدث إذا 

كان حدوثه ممكنا وكان يقبل الوجود والعدم فهو مسبوق بامكان احلدوث وجوازه فال بد له من حمل يقوم به هذا 
واجلواز وقد تنازعوا يف هذا هل االمكان صفة خارجية ال بد هلا من حمل أو هي حكم عقلي ال يفتقر إىل  االمكان

غري الذهن والتحقيق أنه نوعان فاالمكان الذهين وهو جتويز الشيء أو عدم العلم بامتناعه حمله الذهن واالمكان 
ن يفعل واحملل مثل أن تقول هذه األرض ميكن أن تزرع اخلارجي املتعلق بالفاعل أو احملل مثل أن تقول ميكن القادر أ

وهذه املرأة ميكن أن حتبل وهذا ال بد له من حمل خارجي فاذا قيل عن الرب ميكن أن خيلق فمعناه أنه يقدر على 
ذلك ويتمكن منه وهذه صفة قائمة به وإذا قيل ميكن أن حيدث حادث فان قيل ميكن حدوثه بدون سبب حادث 

ذا كان احلدوث ال بد له من سبب حادث فذاك السبب ان كان قائما بذات الرب فذاته قدمية أزلية فهو ممتنع وإ
واختصاص ذلك الوقت بقيام مشيئة أو متام متكن وحنو ذلك ال يكون إال لسبب قد أحدثه قبل هذا يف غريه فال 

المكانه من حمل وهلذا مل يذكر اهللا حيدث حادث مباين إال مسبوقا حبادث مباين له فاحلدوث مسبوق بامكانه وال بد 
  قط 

أنه أحدث شيئا إال من شيء والذي يقول إن جنس احلوادث حدثت ال من شيء هو كقوهلم إهنا حدثت بال سبب 
حادث مع قوهلم إهنا كانت ممتنعة مث صارت ممكنة من غري جتدد سبب بل حقيقة قوهلم إن الرب صار قادرا بعد أن مل 

يوجب ذلك وهذه االمور كلها من أقوال اجلهمية أهل الكالم احملدث املبتدع املذموم وهو يكن من غري جتدد شيء 
بناء على قوهلم انه متتنع حوادث ال أول هلا وهؤالء وأمثاهلم غلطوا فيما جاء به الشرع وأخربت به الرسل كما 

الشرع يطلق تارة على ما جاء به غلطوا يف املعقوالت فكل واحد مما يسمى شرعا وعقال ومسعا قد وقع فيه اشتباه ف
الرسول من الكتاب والسنة هذا هو الشرع املنزل وهو احلق الذي ليس ألحد خالفه ويطلق على ما يضيفه بعض 

الناس اىل الشرع إما بالكذب واالفتراء وإما بالتأويل والغلط وهذا شرع مبدل ال منزل وال جيب بل وال جيوز 
نة اليت جيب اتباعها هي سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والسنة تذكر يف اتباعه وكذلك لفظ السنة فان الس

االصول واالعتقادات وتذكر يف األعمال والعبادات وكالمها يدخل فيما أخرب به وأمر به فما أخرب به وجب 
الناس فيها إما  تصديقه فيه وما أوجبه وأمر به وجبت طاعته فيه مث كثري من الناس يضيف إىل السنة ما أدخله بعض

بالكذب وإما بالتأويل مثل أحاديث كثرية ضعيفة بل موضوعة واستدالالت بأقواله على ما ال تدل عليه ومثل أقوال 
أحدثها قوم انتسبوا إىل السنة يف بعض األمور مثل إثبات الصفات والقدر فإن املنتسبني لذلك يضافون إىل السنة 

ك حب اخللفاء الراشدين ومواالهتم يضاف أهله إىل السنة الن الطاعنني ألن نفاة الصفات والقدر مبتدعة وكذل
فيهم أهل بدعة ومثل االستدالل بالنصوص على موارد النزاع فإن أهل ذلك يضافون إىل السنة لكوهنم يقصدون 



يقول اتباع القرآن واحلديث واملخالفون لذلك يردون األخبار الصحيحة أو ال حيتجون بالقرآن مبتدعون مث قد 
املضافون إىل السنة أشياء ليست من السنة مثل أحاديث كثرية يرووهنا يف فضائل بعض الصحابة وهي كذب ومثل 

نفي احلكمة واألسباب يف مسائل القدر ومثل كالمهم يف األجسام واألعراض وتناهي احلوادث وحنو ذلك مما مل 
  السنة يف مواضع خالفهم  يأخذوه عن الرسول فهذا ليس من السنة وان كان أهلها وافقوا

فيها من ينازعهم يف هذه املسائل فال جيب اذا كانوا أصابوا حيث وافقوا السنة أن يصيبوا حيث مل يوافقوها وكذلك 
مسمى العقل فان مسمى العقل قد مدحه اهللا يف القرآن يف غري آية لكن ملا أحدث قوم من الكالم املبتدع املخالف 

نفس االمر خمالف للمعقول وصاروا يسمون ذلك عقليات وأصول دين وكالما يف للكتاب والسنة بل وهو يف 
أصول الدين صار من عرف أهنم مبتدعة ضالل يف ذلك ينفر عن جنس املعقول والرأي والقياس والكالم واجلدل 

السنة والشرع فاذا رأى من يتكلم هبذا اجلنس اعتقده مبتدعا مبطال كما أن هؤالء ملا رأوا ان جنس املنتسبني إىل 
واحلديث قد أخطأوا يف مواضع وخالفوا فيها صريح املعقول وهم يقولون أن السنة جاءت بذلك صار هؤالء 
ينفرون عن جنس ما يستدل يف االصول بالشرع والسنة ويسموهنم حشوية وعامة وكل من هؤالء أدخلوا يف 

من مسمى الشرع والسنة عندهم حمموده مسمى الشرع والعقل والسمع ما هو حممود ومذموم مث هؤالء قبلوا 
ومذمومه وخالفوا مسمى العقل حمموده ومذمومه وأولئك قبلوا مسمى العقل عندهم حمموده ومذمومه وخالفوا 
مسمى الشرع حمموده ومذمومه فيجب البيان والتفصيل واالستفسار وبيان الفرقان بني احلق والباطل فان ذلك 

املنزل والسنة الغراء وهو املعقول احلق وهو الكالم الصدق وهو اجلدل باليت هي يوجب التصديق مبا جاء به الشرع 
أحسن ويوجب رد ما أدخل يف الشرع والسنة وليس منها ورد ما مسي معقوال وهو باطل ومسي كالما صدقا وهو 

اطل تبديل ملا كذب ومسي جدال باليت هي أحسن وهو جدل بالباطل بغري علم وهلذا حصل من الذين لبسوا احلق بالب
بدلوه من الدين وحتريف الكلم عن مواضعه ومضاهاة ألهل الكتاب مما ذمهم اهللا عليه والبخاري يف أول كتاب 

خلق أفعال العباد ذكر الرد على املعطلة الذين يبدلون كالم اهللا من اجلهمية وذكر من كالم السلف واألئمة فيهم ما 
  عرف به مقصودهم 

ان يناقضوا خربه والثاين أن يناقضوا أمره فان اهللا بعثه باهلدى ودين احلق وهو صادق فيما  والتبديل نوعان أحدمها
أخرب به عن اهللا آمر مبا أمر اهللا به كما قال من يطع الرسول فقد أطاع اهللا وأهل التبديل الذين يضيفون اىل دينه 

  فون وشرعه ما ليس منه وهم أهل الشرع املبدل تارة يناقضونه يف خربه فين

ما أثبته أو يثبتون ما نفاه كاجلهمية الذين ينفون ما أثبته من صفات اهللا وأمسائه والقدرية الذين ينفون ما أثبته من 
قدر اهللا ومشيئته وخلقه وقدرته والقدرية اجملربة الذين ينفون ما أثبته من عدل اهللا وحكمته ورمحته ويثبتون ما نفاه 

ك عنه وأمثال ذلك ومسسائل أصول الدين عامتها من هذا الباب مث إهنم ايضا من الظلم والعبث والبخل وحنو ذل
يوجبون مامل يوجبه بل حرمه وحيرمون ما مل حيرمه بل أوجبه فيوجبون اعتقاد هذه االقوال واملذاهب املناقضة خلربه 

جبوا النظر يف دليل ومواالة أملها ومعاداة من خالفها ويوجبون النظر املعني يف طريقهم الذي أحدثوه كما أو
االعراض الذي استدلوا به على حدوث األجسام وقالوا جيب على كل مكلف أن ينظر فيه ليحصل له العلم بإثبات 

الصانع قالوا الن معرفة اهللا واجبة وال طريق اليها اال هذا النظر وهذا الدليل وملا علم كثري من موافقيهم أن 
ل خالفوهم يف إجياهبم مع موافقتهم هلم على صحته والتحقيق ما عليه السلف االستدالل هبذا الدليل مل يوجه الرسو

أنه ليس بواجب أمرا وال هو صحيح خربا بل هو باطل منهي عنه شرعا فان اهللا تعاىل ال يأمر بقول الكذب والباطل 



أصلوه كما أن  بل ينهى عن ذلك لكن غلطوا حيث اعتقدوا أنه حق وان الدين ال يقوم اال على هذا االصل الذي
طوائف من أهل العبادة والزهد واالرادة واحملبة والتصوف سلكوا طرقا ظنوا أنه ال يوصل اىل اهللا إال هبا مث منهم من 

يوجبها ويذم من مل يسلكها ومنهم من مل ير أن سالكيها أفضل من غريهم ويوسع الرمحة النه قد علم أن الرسول 
عتقادهم أهنا طرق صحيحة موصلة اىل رضوان اهللا وهي عند التحقيق طرق مضلة والصحابة مل يأمروا هبا الناس مع ا

إمنا توصل اىل رضى الشيطان وسخط الرمحن كالعبادات اليت ابتدعها ضالل أهل الكتاب واملشركني وخالفوا هبا 
احلال احلق هو دين املرسلني فهؤالء يف االحوال البدعية وأولئك يف االقوال البدعية والقول احلق هو القرآن و

االميان كما قال جندب وابن عمر تعلمنا االميان مث تعلمنا القرآن فازددنا إميانا ويف الصحيحني عن أيب موسى عن 
النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل األترجة طعمها طيب ورحيها طيب ومثل 

ة طعمها طيب وال ريح هلا ومثل املنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الرحيانة رحيها املؤمن الذي ال يقرأ القرآن مثل التمر
  طيب 

  وطعمها مر ومثل املنافق الذي ال يقرأ القرآن مثل احلنظلة طعمها مر وال ريح هلا 
فالناس أربعة أصناف صاحب قول قرآين وحال امياين فهم أفضل اخللق وصاحب قول قرآين وحال ليس بامياين 

حال امياين وليس له قول ومن ليس له ال قول قرآين وال حال امياين وكثري من املنتسبني اىل القول والكالم وصاحب 
والعلم والنظر والفقه واالستدالل ابتدعوا أقواال ختالف القرآن وكثري من املنتسبني اىل العمل والعبادة واالرادة 

 ختالف االميان وصار مع كل طائفة نوع من احلق الذي جاء واحملبة وحسن اخللق واجملاهدة ابتدعوا أحواال وأعماال
به الرسول لكن ملبوس بغريه وصار كثري من الطائفتني ينكر ما عليه األخرى مطلقا كما قالت اليهود ليست 

النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ويف كل من الطائفتني شبه من أحدى االمتني ففي 
 العلم اذا مل يوافقوا العلم النبوي ويعملوا به شبه من اليهود ويف أهل العمل اذا مل يوافقوا العمل املنتسبني اىل

الشرعي ويعملوا بعلم شبه من النصارى وصار كثري من أهل الكالم والرأي ينكرون جنس حمبة اهللا وارادته كما 
أولئك الذين أنكروا حمبة اهللا وإرادته بنوا صار كثري من أهل الزهد والتصوف ينكر جنس العلم والكالم والنظر و

ذلك على أصل هلم للقدرية اجملربة والنافية وهو أن احملبة واالرادة والرضا واملشيئة شيء واحد وال يتعلق ذلك إال 
ب مبعدوم وهو ارادة الفاعل أن يفعل مامل يكن فعله فاعتقدوا أن احملبة واالرادة ال تتعلق إال مبعدوم فاملوجود ال حي

وال يراد والقدمي األزيل ال حيب وال يراد والباقي ال حيب وال يراد فانكروا أن يكون اهللا حمبوبا أو مرادا وهم النكار 
كونه حيب أبلغ وأبلغ فال يثبتون إال مشيئته أن خيلق فقط وهي ال تتعلق إال مبعدوم فأما أن حيب موجودا من خلقه 

يقولون حمبته هي مشيئته وقد شاء خلق كل شيء فهو حيب كل شيء والنفاة فهذا باطل عند الطائفتني لكن اجملربة 
يقولون حمبته هي إرادته إثابة املطيعني وهي مشيئة خاصة والذي جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف االمة 

حيبهم وحيبونه  وعليه مشايخ املعرفة وعموم املسلمني أن اهللا حيب وحيب كما نطق بذلك الكتاب والسنة يف مثل قوله
  ومثل قوله والذين آمنوا أشد حبا هللا 

وقوله قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا بل ال شيء يستحق أن حيب لذاته حمبة مطلقة إال اهللا وحده وهذا 
لتوابني اليه أو من معىن كونه معبودا فحيث جاء القرآن باالمر بالعبادة والثناء على أهلها أو على املنيبني اىل اهللا وا

األوابني أو املطمئنني بذكره أو احملبني له وحنو ذلك فهذا كله يتضمن حمبته وما ال حيب ممتنع كونه معبودا ومألوها 
ومطمأنا بذكره ومن أطيع لعوض يؤخذ منه أو لدفع ضرره فهذا ليس مبعبود وال إله بل قد يكون الشخص كافرا 



عامل بعوض فمن جعل العمل هللا ال يكون إال لذلك فلم يثبت الرب إهلا  وظاملا يبغض ويلعن ومع هذا يعمل معه
معبودا وال ربا حممودا وهو حقيقة قول النفاة من اجلهمية والقدرية النافية واملثبتة واهللا سبحانه وتعاىل رغب يف 

لكنه مل يقل ان  عبادته والعمل له مبا ذكره من الوعد ورهب من الكفر به والشرك مبا ذكره من الوعيد وهو حق
العابد هللا والعامل له ال حيصل له إال ما ذكر بل وقد قال تعاىل فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني ويف احلديث 

الصحيح يقول اهللا تعاىل أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت وال أدن مسعت وال خطر على قلب بشر ذخرا 
فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون وقد ثبت يف  بله ما أطلعتهم عليه اقرءوا ان شئتم

احلديث الصحيح عن صهيب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يقول اهللا يا أهل اجلنة ان لكم عندي موعدا أريد 
ار قال فيكشف احلجاب أن أجنزكموه فيقولون ما هو أمل تنضر وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا اجلنة وجترنا من الن

فينظرون اليه فما أعطاهم شيئا أحب اليهم من النظر اليه وهي الزيادة ويف احلديث الذي رواه النسائي ملا صلى 
عمار فأوجز وقال دعوت يف الصالة بدعاء مسعته من النيب صلى اهللا عليه و سلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على 

 وتوفين اذا كانت الوفاة خريا يل اللهم إين أسألك خشيتك يف الغيب والشهادة اخللق أحيين ما كانت احلياة خريا يل
وكلمة احلق يف الغضب والرضا والقصد يف الفقر والغىن وأسألك نعيما ال ينفد وقرة عني ال تنقطع وأسألك الرضا 

  بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد املوت وأسألك لذة النظر اىل وجهك والشوق 

من غري ضراء مضرة وال فتنة مضلة اللهم زينا بزينة االميان واجعلنا هداة مهتدين وروى حنوا هذا من  اىل لقائك
وجه آخر فقد أخرب الصادق املصدوق أنه مل يعط أهل اجلنة أحب إليهم من النظر اليه وسن أن يدعى بلذة النظر اىل 

ت مبا هو غاية النعيم فلما كان نظرهم إليه أحب اليهم وجهه الكرمي وأهل اجلنة قد تنعموا من أنواع النعيم باملخلوقا
من كل أنواع النعيم علم أن لذة النظر إليه أعظم عند أهل اجلنة من مجيع أنواع اللذات واجلنة فيها ما تشتهي 

األنفس وتلذ األعني فما لذت أعينهم باعظم من لذهتا بالنظر اليه واللذة حتصل بادراك احملبوب فلو مل يكن أحب 
اليهم من كل شيء ما كان النظر اليه أحب اليهم من كل شيء وكانت لذته أعظم من كل لذة واهللا تعاىل وعد 

عباده املؤمنني باجلنة وهي اسم لدار فيها مجيع أنواع اللذات املتعلقة باملخلوق وباخلالق كما أن النار اسم لدار فيها 
ه ليس من نعيم أهل اجلنة وصار هؤالء حزبني حزبا أنكروا أنواع اآلالم لكن غلط من ظن أن التنعيم بالنظر الي

التنعيم بالنظر اليه وهم املنكرون احملبة قال أبو املعايل وحنوه ممن ينكر حمبته إهنم اذا رأوه مل يلتذوا بنفس النظر بل 
يب قال ما خيلق هلم لذة ببعض املخلوقات مع النظر وكذلك قال من شاركهم يف التجهم من أهل الوحدة كابن عر

التذ عارف مبشاهدة قط وادعى أبو املعايل أن إنكار حمبته من أسرار التوحيد وهو من أسرار توحيد اجلهمية املعطلة 
املبدلة وحكى عن ابن عقيل أنه مسع رجال يقول أسألك لذة النظر اىل وجهك الكرمي فقال له هب أن له وجها أله 

االصل فانه وشيخه أبا يعلى وحنومها وافقوا اجلهمية يف إنكار أن يكون اهللا وجه يلتذ بالنظر اليه وهذا بناء على هذا 
حمبوبا واتبعوا يف ذلك قول أيب بكر بن الباقالين وحنوه ممن ينكر حمبة اهللا وجعل القول باثباهتا قول احللولية واجلواب 

فيه النظر اىل اهللا وهؤالء هلم نصيب  الثاين أن طائفة من الصوفية والعباد شاركوا هؤالء يف أن مسمى اجلنة ال يدخل
من حمبة اهللا تعاىل والتلذذ بعبادته وعندهم نصيب من اخلوف والشوق والغرام فلما ظنوا أن اجلنة ال يدخل فيها 

النظر اليه صاروا يستخفون مبسمى اجلنة ويقول أحدهم ما عبدتك شوقا اىل جنتك وال خوفا من نارك وهم غلطوا 
  ما يطلبونه من النظر اليه والتمتع بذكره ومشاهدته كل ذلك يف اجلنة  من وجهني أحدمها أن



الثاين أن الواحد من هؤالء لو جاع يف الدنيا أياما أو القي يف بعض عذاهبا طار عقله وخرج من قلبه كل حمبة وهلذا 
  ... فكيفما شئت فامتحين ... وليس يل يف سواك حظ ... قال مسنون 

يطوف على املكاتب ويقول ادعوا لعمكم الكذاب وأبو سليمان ملا قال قد أعطيت من ابتلى بعسر البول فصار 
الرضا نصيبا لو ألقاين يف النار لكنت راضيا ذكر أنه ابتلى مبرض فقال ان مل تعافين وإال كفرت أو حنو هذا والفضيل 

ال طاقة ملخلوق بعذاب اخلالق بن عياض إبتلي بعسر البول فقال حبيب لك إال فرجت عين فبذل حبه يف عسر البول ف
وال غىن به عن رمحته وقد قال النيب صلى اهللا عليه و سلم لرجل ما تدعو يف صالتك قال أسأل اهللا اجلنة وأعوذ به 
من النار أما أين ال أحسن دندنتك وال دندنة معاذ فقال حوهلا ندندن ودخل على أعرايب قد صار مثل الفرخ فقال 

قال كنت أقول اللهم ما كنت معاقيب به يف اآلخره فعجله يل يف الدنيا فقال سبحان اهللا  هل كنت تدعو اهللا بشيء
انك ال تستطيعه وال تطيقه هال قلت اللهم آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار والعدوان يف 

د قال تعال قل ان كنتم حتبون االرادة والعبادة والعمل حصل من إعراضهم عن العلم الشرعي واتباع الرسول وق
اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا قال بعضهم ليس الشأن يف أن حتبه الشأن يف أن يكون هو حيبك وهو إمنا حيب من اتبع 

الرسول وإال فاملشركون وأهل الكتاب يدعون أهنم حيبونه وأولئك غلطوا بنفي حمبته وهؤالء أثبتوا حمبة شركية مل 
الصة وقد قال تعاىل ومن الناس من يتخذ من دون اهللا أندادا حيبوهنم كحب اهللا والذين آمنوا يثبتوا حمبة توحيدية خ

  أشد حبا هللا 
فاألقسام ثالثة أولئك معطلة للمحبة وحقيقة قوهلم تعطيل العبادة مطلقا وهؤالء مشركون يف احملبة فهم مشركون يف 

ء مشركون يف عبادته والشرك للنصارى وكل واحد من العبادة أولئك مستكربون عن عبادته والكرب لليهود وهؤال
  املستكربين واملشركني ليسوا مسلمني بل االسالم هو االستسالم هللا وحده ولفظ 

االسالم يتضمن االسالم ويتضمن إخالصه هللا وقد ذكر ذلك غري واحد حىت أهل العربية كأيب بكر بن األنباري 
يذكر طائفة منهم البغوي أن املسلم هو املستسلم هللا وقيل هو املخلص  وغريه ومن املفسرين من جيعلهما قولني كما

والتحقيق أن املسلم جيمع هذا وهذا فمن مل يستسلم له مل يكن مسلما ومن استسلم لغريه كما يستسلم له مل يكن 
ند ربه وال مسلما ومن استسلم له وحده فهو املسلم كما يف القرآن بلى من اسلم وجهه هللا وهو حمسن فله أجره ع

خوف عليهم وال هم حيزنون وقال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه هللا وهو حمسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا واختذ 
اهللا ابراهيم خليال واالستسالم له يتضمن االستسالم لقضائه وأمره وهنيه فيتناول فعل املأمور وترك احملظور والصرب 

ال يضيع أجر احملسنني قال ابن أيب حامت حدثنا عصام بن وراد حدثنا آدم عن  على املقدور انه من يتق ويصرب فان اهللا
أيب جعفر عن الربيع عن أيب العالية يف قوله بلى من أسلم وجهه هللا يقول من أخلص هللا قال ابن أيب حامت وروى عن 

بن دينار عن سعيد بن  الربيع حنو ذلك وقال ذكر عن حيىي بن آدم حدثنا ابن املبارك عن حيوة بن شريح عن عطاء
جبري من أسلم وجهه هللا من أسلم أخلص وجهه قال دينه وقال أبو الفرج أسلم مبعىن أخلص ويف الوجه قوالن 

أحدمها أنه الدين والثاين العمل وقال البغوي من أسلم وجهه هللا أخلص دينه هللا وقيل أخلص عبادته هللا وقيل خضع 
اخلضوع وخص الوجه ألنه إذا جاد بوجهه يف السجود مل يبخل بسائر وتواضع هللا وأصل االسالم االستسالم و

جوارحه وهو حمسن يف عمله قيل مؤمن وقيل خملص قلت قول من قال خضع وتواضع لربه هو داخل يف قول من 
قال أخلص دينه أو عمله أو عبادته هللا فان هذا إمنا يكون اذا خضع له وتواضع له دون غريه فان العبادة والدين 

العمل له ال يكون اال مع اخلضوع له والتواضع وهو مستلزم لذلك ولكن أولئك ذكروا مع هذا أن يكون هذا و



االسالم هللا وحده فذكروا املعنيني االستلزام وأن يكون هللا وقول من قال خضع وتواضع هللا يتضمن أيضا أنه أخلص 
  عبادته 

ه وأما ذكر التوجه فقد بسط الكالم عليه يف غري هذا ودينه هللا فان ذلك يتضمن اخلضوع والتواضع هللا دون غري
املوضع وتبني أن اهللا ذكر إسالم الوجه له يف قوله فأقم وجهك للدين وذكر توجيه الوجه له يف قوله إين وجهت 
وجهي للذي فطر السماوات واالرض الن الوجه إمنا يتوجه اىل حيث توجه القلب والقلب هو امللك فاذا توجه 

جهة كان القلب متوجها اليها وال ميكن الوجه أن يتوجه بدون القلب فكان إسالم الوجه وإقامته  الوجه حنو
وتوجيهه مستلزما السالم القلب وإقامته وتوجيهه وذلك يستلزم اسالم كله هللا وتوجيه كله هللا وإقامة كله هللا 

  وبسط الكالم على ما يناسب ذلك 
وا ذلك هلم شبهتان إحدامها أن احملبة تقتضي املناسبة قالوا وهي منتفية فال وهذا حقيقة دين االسالم لكن الذين أنكر

مناسبة بني احملدث والقدمي فيقال هلم هذا كالم جممل تعنون باملناسبة الوالدة أو املماثلة وحنو ذلك مما جيب تنزيه 
نظريه بأنه مثل فالن وملا سأل  الرب عنه فان الشيء ينسب إىل أصله بأنه ابن فالن واىل فرعه بأنه ابو فالن وإىل

املشركون النيب صلى اهللا عليه و سلم عن نسب ربه أنزل اهللا تعاىل قل هو اهللا أحد اهللا الصمد مل يلد ومل يولد ومل 
يكن له كفوا أحد فلم خيرج من شيء وال خيرج منه شيء وال له مثل فان عنيتم هذا مل نسلم أن احملبة ال بد فيها من 

 باملناسبة أن يكون احملبوب متصفا مبعىن حيبه احملب فهذا الزم للمحبة والرب متصف بكل صفة حتب هذا وإن أردمت
وكل ما حيب فامنا هو منه فهو أحق باحملبة من كل حمبوب وإذا كان االنسان حيب املالئكة وهم من غري جنسه ملا 

لذي كل ما اتصفت به املالئكة وغريهم اتصفوا به من الصفات احلميدة فالسبوح القدوس رب املالئكة والروح ا
فهو من جوده وإحسانه وهو العزيز الرحيم اذ كان املخلوق كثريا ما يتصف بالعزة دون الرمحة أو تكون فيه رمحة 
بال عزة وهو سبحانه العزيز الرحيم الغفور الودود اجمليد الودود فعول من الود وقال شعيب إن ريب رحيم ودود 

  فور الودود فقرنه بالرحيم يف موضع وقال تعاىل وهو الغ

وبالغفور يف موضع قال أبو بكر ابن االنباري الودود معناه احملب لعباده من قوهلم وددت الرجل أوده ودا وودا 
وودا ويقال وددت الرجل ودادا وودادا وودادة وقال اخلطايب هو اسم مأخوذ من الود وفيه وجهان أحدمها أن 

كما قيل رجل هيوب مبعىن مهيب وفرس ركوب مبعىن مركوب واهللا سبحانه وتعاىل  يكون فعوال يف حمل مفعول
مودود يف قلوب أوليائه ملا يعرفونه من إحسانه اليهم والوجه اآلخر أن يكون مبعىن الود أي أنه يود عباده الصاحلني 

هلم الرمحن ودا قلت قوله  مبعىن أنه يرضى عنهم ويتقبل أعماهلم ويكون معناه أن يوددهم إىل خلقه كقوله سيجعل
سيجعل هلم الرمحن ودا فسروها بأنه حيبهم وحيببهم اىل عباده كما يف الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه 

قال إذا أحب اهللا العبد نادى يا جربيل إين أحب فالنا فأحبه فيحبه جربيل مث ينادي يف السماء إن اهللا حيب فالنا 
ماء مث يوضع له القبول يف األرض وقال يف البغض مثل ذلك وقال عبد ابن محيد أنبأنا عبيد اهللا فأحبه فيحبه أهل الس

بن موسى عن ابن أيب ليلى عن احلكم عن سعيد بن جبري عن ابن عباس سيجعل هلم الرمحن ودا قال حيبهم وحيببهم 
يح عن جماهد سيجعل هلم الرمحن ودا قال ورواه ابن أيب حامت أيضا وقال عبد أخربين شبابة عن ورقاء عن ابن أيب جن

حيبهم وحيببهم اىل املؤمنني أخربنا عبد الرزاق عن الثوري عن جماهد عن ابن عباس سيجعل هلم الرمحن ودا قال حمبة 
وهذا فيه إثبات حبه هلم بعد أعماهلم بقوله سيجعل هلم الرمحن ودا وهو نظري قوله قل ان كنتم حتبون اهللا فاتبعوين 

اهللا فهو حيبهم إذا اتبعوا الرسول ونظري قوله يف احلديث الصحيح وال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت  حيببكم



أحبه فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده اليت يبطش هبا ورجله اليت ميشي هبا وكذلك 
وحيب املتطهرين ان اهللا حيب املتقني إن اهللا حيب الذين  قوله وأحسنوا ان اهللا حيب احملسنني ان اهللا حيب التوابني

يقاتلون يف سبيله صفا كأهنم بنيان مرصوص وهذه اآليات وأشباهها تقتضي أن اهللا حيب أصحاب هذه األعمال فهو 
  حيب التوابني وإمنا يكونون توابني بعد الذنب ففي هذه احلال 

اها رد هذا كله وهلم قوالن أحدمها أن احملبة قدمية فهو حيبهم يف حيبهم وهذا مبين على الصفات االختيارية فمن نف
األزل إذا علم أهنم ميوتون على حال مرضية ويقولون أن اهللا حيب الكفار يف حال كفرهم اذا علم أهنم ميوتون على 

رادة ومنهم من االميان ويبغض املؤمن إذا علم أنه يرتد هذا قول ابن كالب ومن تبعه مث منهم من يفسر احملبة باال
يقول هي صفة زائدة على االرادة والقول الثاين جيعلون هذا من باب الفعل فاحملبة عندهم إحسانه اليهم واالحسان 

عندهم ليس قائما به بل بائن عنه والكتاب والسنة وأقوال السلف واألئمة واألدلة العقلية إمنا تدل على القول 
اذ املقصود هنا ذكر امسه الودود واالكثرون على ما ذكره ابن األنباري األول كما قد بسط يف غري هذا املوضع 

وأنه فعول مبعىن فاعل أي هو الواد كما قرنه بالغفور وهو الذي يغفر وبالرحيم وهو الذي يرحم قال ابن أيب حامت 
ال قرئ على حدثنا أيب حدثنا عيسى بن جعفر قاضي الري حدثنا سفيان يف قوله إن ريب رحيم ودود قال حمب وق

يونس حدثنا ابن وهب قال وقال ابن زيد قوله الودود قال الرحيم وقد ذكر فيه قولني القول االول رواه من تفسري 
الواليب عن ابن عباس قوله الودود قال احلبيب والثاين قول ابن زيد الرحيم وما ذكره الواليب أنه احلبيب قد يراد به 

ب من حيبه وأولياؤه حيبهم وحيبونه والبغوي ذكر األمرين فقال وللودود معنيان أن املعنيان أنه حيب وحيب فان اهللا حي
حيب املؤمنني وقيل هو مبعىن املودود أي حمبوب املؤمنني وقال أيضا يف قوله وهو الغفور الودود أي احملب هلم وقيل 

فر وقيل املتودد إىل أوليائه باملغفرة معناه املودود كاحللوب والركوب مبعىن احمللوب واملركوب وقيل يغفر ويود أن يغ
قلت هذا للفظ معروف يف اللغة أنه مبعىن الفاعل كقول النيب صلى اهللا عليه و سلم تزوجوا الودود الولود وفعول 

مبعىن فاعل كثري كالصبور والشكور وأما مبعىن مفعول فقليل وأيضا فان سياق القرآن يدل على أنه أراد أنه هو 
كما أنه هو الذي يرمحهم ويغفر هلم فان شعيبا قال واستغفروا ربكم مث توبوا اليه إن ريب رحيم الذي يود عباده 

  ودود فذكر رمحته ووده كما قال تعاىل وجعل بينكم مودة ورمحة وهو أراد 

 وصفا يبني هلم أنه سبحانه يغفر الذنب ويقبل على التائب وهو كونه ودودا كما قال إن اهللا حيب التوابني وحيب
املتطهرين وقد ثبت يف الصحاح من غري وجه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن اهللا يفرح بتوبة التائب أشد من 

فرح من فقد راحلته بأرض دوية مهلكة مث وجدها بعد اليأس فهذا الفرح منه بتوبة التائب يناسب حمبته له ومودته 
ه مثل قوله وهو الغفور الرحيم وأيضا فان كونه مودودا أي له وكذلك قوله يف اآلية األخرى وهو الغفور الودود فان

حمبوبا يذكر على الوجه الكامل الذي يتبني اختصاصه به مثل اسم اآلله فإن اآلله املعبود هو مودود بذلك ومثل امسه 
دد الصمد ومثل ذي اجلالل واالكرام وحنو ذلك وكونه مودودا ليس بعجيب وإمنا العجب جوده واحسانه فانه يتو

إىل عباده كما يف االثر يا عبدي كم أتودد اليك بالنعم وأنت تتمقت إيل باملعاصي وال يزال ملك كرمي يصعد إيل 
منك بعمل سيء ويف الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال يقول اهللا تعاىل من تقرب إيل شربا تقربت 

ن أتاين ميشي أتيته هرولة وجاء يف تفسري امسه احلنان املنان أن اليه ذراعا ومن تقرب مين ذراعا تقربت اليه باعا وم
احلنان الذي يقبل على من أعرض عنه واملنان الذ جيود بالنوال قبل السؤال وأيضا فمبدأ احلب والود منه لكن امسه 

مستحق الن يوده  الودود جيمع املعنيني كما قال الواليب عن ابن عباس انه احلبيب وذلك أنه إذا كان يود عباده فهو



العباد بالضرورة وهلذا من قال انه حيب املؤمنني قال اهنم حيبونه فان كثريا من الناس يقول انه حمبوب وهو ال حيب 
شيئا خمصوصا لكن حمبته مبعىن مشيئته العامة ومن الناس من قال إنه ال حيب مع أنه يثبت حمبته للمؤمنني فالقسمة يف 

املعرفة أثبتوا النوعني قالوا إنه حيب وحيب واجلهمية واملعتزلة تنكر األمرين ومن الناس  احملبة رباعية فالسلف وأهل
من قال إنه حيبه املؤمنون وأما هو فال حيب شيئا دون شيء ومنهم من عكس فقال بل هو حيب املؤمنني مع أن ذاته 

م أن يكون مودودا خبالف العكس ال حيب كما يقولون إنه يرحم وال يرحم فاذا قيل إن الودود مبعىن الواد لز
فالصواب القطع بأن الودود وان كان ذلك متضمنا ألنه يستحق أن يود ليس هو مبعىن املودود فقط ولفظ الوداد 

  بالكسر هو مثل املوادة والتواد وذاك 

محه وهو يكون من الطرفني كالتحاب وهو سبحانه ملا جعل بني الزوجني مودة ورمحة كان كل منهما يود اآلخر وير
سبحانه كما ثبت يف احلديث الصحيح أرحم بعباده من الوالدة بولدها وقد بني احلديث الصحيح أن فرحه بتوبة 
التائب أعظم من فرح الفاقد ماله ومركوبه يف مهلكة إذا وجدمها بعد اليأس وهذا الفرح يقتضي أنه أعظم مودة 

الوجود فهو من فعله فالذي جعل الود يف القلوب هو لعبده املؤمن من املؤمنني بعضهم لبعض كيف وكل ود يف 
أوىل بالود كما قال ابن عباس وجماهد وغريمها يف قوله سيجعل هلم الرمحن ودا قال حيبهم وقد دل احلديث الذي يف 
الصحيحني على أن ما جيعله من احملبة يف قلوب الناس هو بعد أن يكون هو قد أحبه وأمر جربيل أن ينادي بأن اهللا 

به فنادى جربيل يف السماء أن اهللا حيب فالنا فأحبوه وبسط هذا له موضع آخر ويف مناجاة بعض الداعني ليس حي
العجب من حيب لك مع حاجيت إليك العجب من حبك يل مع غناك عين ويف أثر آخر يا عبدي وحقي اين لك حمب 

يل مرهم بطاعيت فأحبهم وذكرهم آالئي فبحقي عليك كن يل حمبا وروي يا داود حببين إىل عبادي وحبب عبادي إ
فيحبوين فاهنم ال يعرفون مين إال احلسن اجلميل وهو سبحانه كما قال كل ما خلقه فانه من نعمه على عباده وهلذا 

يقول فبأي آالء ربكما تكذبان واخلري بيديه ال يأيت باحلسنات إال هو وال يذهب بالسيئات إال هو وال حول وال قوة 
ملجأ وال منجا منه إال اليه ووده سبحانه هو ملن تاب اليه وأناب اليه كما قال إن الذين آمنوا وعملوا إال به وال 

الصاحلات سيجعل هلم الرمحن ودا وقال إن اهللا حيب التوابني وحيب املتطهرين فال يستوحش أهل الذنوب وينفرون 
وحيب املتطهرين وهلذا قال شعيب واستغفروا ربكم  منه كأهنم محر مستنفرة فانه ودود رحيم باملؤمنني حيب التوابني

مث توبوا اليه إن ريب رحيم ودود وقال هنا وهو الغفور الودود فذكر الودود يف املوضعني لبيان مودته للمذنب إذا 
  تاب اليه خبالف القاسي اجلايف الغليظ الذي ال ود فيه 

  إال مبعدوم يراد فعله فانه واحلجة الثانية هلم قالوا إن االرادة واحملبة ال تتعلق 

لو جاز أن يراد املوجود وأن يراد القدمي جلاز أن يكون العامل قدميا مع كونه مراد مقدورا كما يقول ذلك من يقوله 
من املتفلسفة فان القائلني إنه موجب بذاته والعامل قدمي منهم من يصفه باالرادة كأيب الربكات وغريه قالوا ومن 

للعقالء إذ قالوا هذا االمر حصل باالرادة أن يكون حمدثا كائنا بعد أن مل يكن وهلذا ال جيوز أن  املعلوم باالضطرار
يقال إن قدرته ومشيئته تعلقت بوجوده وال ببقائه وال بكونه حيا ومن قال إن صفاته قدمية األعيان ال يقول إن 

ن هنا نوعان أحدمها إرادة أن يفعل الشيء كالمه وإرادته حصلت بارادته وقدرته فيقال هذا الذي قالوه صحيح لك
ويكون فهذه ال تكون إال مع حدوثه والثانية حمبة نفس ذاته من غري أن يفعل يف الذات شيء فهذه اليت تتعلق 

باملوجود والباقي والقدمي وارادة الفعل تابعة هلذه فانه لوال أن تكون االرادة متعلقة بنفس الشيء املوجود امتنع أن 
ده فان من أراد أن يبين بيتا ليسكنه إمنا مراده نفس البيت لسكناه واالنتفاع وامنا البناء وسيلة إىل ذلك راد اجيا



ولوال إرادة الغاية املقصودة بالذات مل ترد الوسيلة وإذا بناه فهو مريد له بعد البناء وهلذا يكره خرابه وزواله 
مريد له فمن أراد إحداث أمر وفعله كانت إرادة فعله  وكذلك من أراد أن يلبس ثوبا فلبسه فهو يف حال اللبس

لغاية مقصودة بعد الفعل هي العلة الغائبة والفعل املطلوب لغاية لفاعله ارادتان ارادة الفعل وارادة الغاية وهذه هي 
ميتنع أن  األصل وتلك تبع هلذه واالرادة ارادة ال تتعلق باملعدوم من جهة كونه معدوما بل تتعلق بوجود الفعل لكن

يراد فعله إال اذا كان معدوما فالعدم شرط يف ارادة فعله وهلذا جعل من مجلة علل الفعل وهلذا كان مجاهري العقالء 
مطبقني على أن كل مفعول فهو حادث وكل ما أريد أن يفعل فانه يكون حادثا وكل ما تعلقت املشيئة والقدرة 

ص بكونه مفعوال باالختبار وإال اذا كان معلوال لعلة موجبة مل يلزم بفعله فهو حادث مث من الناس من يقول هذا خمت
حدوثه وهو غلط بل كل ما فعل فال يكون اال حمدثا سواء كان ذلك ممكنا أو ممتنعا بل نفس كونه مفعوال مستلزم 

واالختيار مث  حدوثه ونفس تصور العلم بكونه مفعوال يوجب العلم حبدوثه وان مل خيطر بالباب كونه مفعوال بالقدرة
  قد يقال ما من مفعول إال وهو مفعول باالختيار والقدمي اذا قدر فاعال بال مشيئة كان ذلك 

ممتنعا واملوجب بالذات اذا قيل هو موجب بذاته املتصفة مبشيئته وقدرته ملا يشاؤه فهذا حق وهو مستلزم لكونه 
موجبه فهذان باطالن وهبما ضل من ضل من  فاعال مبشيئته وقدرته وأما موجب بال مشيئة أو موجب يقارنه

املتفلسفة القائلني بقدم الفلك ونفي الصفات ولكن من أراد احداث شيء وأحدثه مل جيب أن تنقطع ارادته بل قد 
يكون مريدا له ما دام موجودا ولوال انه مريد لوجوده ملا فعله فكل ما شاء الرب وجوده فهو مريد الحداثه وبقائه 

وأما االرادة واحملبة املتعلقة بالقدمي فليست ارادة فعل فيه بل هي حمبة ذاته وكل ارادة وحمبة فال بد أن  ما دام باقيا
تنتهي اىل حمبوب لذاته وكل فاعل باالرادة فارادته تستلزم حمبة عامة الجلها فعل فاحلب أصل وجود كل موجود 

ملا يريد أن يفعله وما أراد فعله فهو يريده لغاية حيبها  والرب تعاىل حيب نفسه ومن لوازم حبه نفسه أهنا حمبة مريدة
فاحلب هو العلة الغائبة اليت ألجلها كان كل شيء واملتفلسفة يصفونه باالبتهاج والفرح كما جاءت به النصوص 

و مالئم النبوية لكنهم يقصرون يف معرفة هذا وأمثاله من األمور االهلية فاهنم يقولون اللذة إدراك املالئم من حيث ه
وهو مدرك لذاته بأفضل إدراك فهو أفضل مدرك ألفضل مدرك بأفضل إدارك وقد قصروا يف ذلك من ثالثة أوجه 

أحدها أن اللذة والفرح والسرور والبهجة ليس هو جمرد االدراك بل هو حاصل عقب االدراك فاالدراك موجب له 
وب ولذة حتصل باالدراك وهذا يف اللذة الدنيوية احلسية وال بد يف وجوده من حمبة فهنا ثالثة أمور حمبة وادراك حمب

وغريها فان االنسان يشتهي احللو وحيبه فاذا ذاقه التذ بذوقه والذوق هو االدراك وكذلك يف لذات قلبه حيب اهللا 
فانه اذا ذكره وصلى له وجد حالوة ذلك كما قال صلى اهللا عليه و سلم جعلت قرة عيين يف الصالة وأهل اجلنة 

  ذا جتلى هلم فنظروا اليه فما أعطاهم شيئا أحب اليهم من النظر اليه واهللا أعلم ا

  فصل يف متام القول يف حمبة اهللا

  وانقسام املراد اىل ما يراد لذاته واىل ما يراد لغريه

  مث ذلك الغري ال بد أن يكون مرادا لذاته فاملراد لذاته الزم جلنس االرادة 

ة فان احلركة القسرية مستلزمة للحركة االرادية واحلركة االرادية مستلزمة للمراد لذاته واالرادة الزمة جلنس احلرك
فكان جنس احلركات املوجودة يف العامل مستلزم للمراد لذاته وهو املعبود الذي يستحق العبادة لذاته وهو اهللا ال إله 



ه فهو باطل وكل عامل ال يكون عمله هللا بل إال هو فلو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا وكل عمل ال يراد به وجه
لغريه فهو املشرك فانه كما قال اهللا تعاىل فكأمنا خر من السماء فتخطفه الطري أو هتوي به الريح يف مكان سحيق فان 

 قوام الشيء بطبيعته اخلاصة به فاحلي قوامه بطبيعته املستلزمة حلركته االرادية وقوامها باملراد لذاته فاذا مل تكن
حركتها الرادة املعبود لذاته مل يكن لنفسه قوام بل بقيت ساقطة خارة كما ذكر اهللا تعاىل وهلذا يهوي يف اهلاوية وهو 
ذنب ال يغفر ألنه فسد األصل كاملريض الذي فسد قلبه ال ينفع مع ذلك إصالح أعضائه ولفظ دعاء اهللا يف القرآن 

عبادة يكون اهللا هو املراد به فيكون اهللا هو املراد ودعاء املسألة يكون اهللا يراد به دعاء العبادة ودعاء املسألة فدعاء ال
هو املراد منه كما يف قول املصلي إياك نعبد وإياك نستعني فالعبادة إرادته واالستعانة وسيلة اىل العبادة فالعبادة إرادة 

ياك نعبد وان كانت ال حتصل إال باالستعانة املقصود وارادة االستعانة ارادة الوسيلة اىل املقصود وهلذا قدم قوله إ
فان العلة الغائبة مقدمة يف التصور والقصد وان كانت مؤخرة يف الوجود واحلصول وهذا إمنا يكون لكونه هو 
احملبوب لذاته لكن املراد به حمبة خمتصة به على سبيل اخلضوع له والتعظيم وعلى سبيل ختصيصها به فيعرب عنها 

لعبادة وحنو ذلك اذ أن لفظ احملبة جنس عام يدخل فيه أنواع كثرية فال يرضى هللا بالقدر املشترك بل بلفظ اإلنابة وا
اذا ذكر من حيب غري اهللا ذكر اهللا قال تعاىل والذين آمنوا أشد حبا هللا واذا ذكر حمبتهم لرهبم ذكرت حمبته هلم 

على املؤمنني أعزة على الكافرين جياهدون يف سبيل  وجهادهم كما يف قوله فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه أذلة
اهللا وال خيافون لومة الئم ويف مثل قوله أحب اليكم من اهللا ورسوله وجهاد يف سبيله وهلذا كانت القلوب تطمئن 

  بذكره كما قال تعاىل أال بذكر اهللا تطمئن القلوب فتقدمي املفعول يدل على أهنا ال تطمئن إال بذكره وهو تعاىل 

اذا ذكر وجلت فحصل هلا اضطراب ووجل ملا ختافه من دونه وختشاه من فوات نصيبها منه فالوجل اذا ذكر 
حاصل بسبب من االنسان وإال فنفس ذكر اهللا يوجب الطمأنينة النه هو املعبود لذاته واخلري كله منه قال تعاىل نبئ 

ال تعاىل اعلموا أن اهللا شديد العقاب وأن اهللا غفور عبادي أين أنا الغفور الرحيم وأن عذايب هو العذاب األليم وق
رحيم وقال علي رضي اهللا عنه ال يرجون عبد إال ربه وال خيافن عبد إال ذنبه فاخلوف الذي حيصل عند ذكره هو 

بسبب من العبد وإال فذكر الرب نفسه حيصل الطمأنينة واالمن فما أصابك من حسنة فمن اهللا وما أصابك من سيئة 
فسك كما قال ذلك املريض الذي سئل كيف جتدك فقال أرجو اهللا وأخاف ذنويب فقال النيب صلى اهللا عليه و فمن ن

سلم ما اجتمعا يف قلب عبد مثل هذا املوطن إال أعطاه اهللا ما يرجو وآمنه مما خياف ومل يقل بذكر اهللا توجل القلوب 
 وجلت قلوهبم مث قال واذا تليت عليهم آياته زادهتم اميانا كما قال أال بذكر اهللا تطمئن القلوب بل قال اذا ذكر اهللا

وعلى رهبم يتوكلون وإمنا يتوكلون عليه لطمأنينتهم اىل كفايته وأنه سبحانه حسب من توكل عليه يهديه وينصره 
ية ويرزقه بفضله ورمحته وجوده فالتوكل عليه يتضمن الطمأنينة اليه واالكتفاء به عما سواه وكذلك قال يف اآل

األخرى فإهلكم إله واحد فله أسلموا وبشر املخبتني الذين اذا ذكر اهللا وجلت قلوهبم والصابرين على ما أصاهبم 
واملقيمي الصالة ومما رزقناهم ينفقون فهم خمبتون واملخبت املطمئن اخلاضع هللا واالرض اخلبت املطمئنة روى ابن أيب 

جنيح وبشر املخبتني قال املطمئنني وعن الضحاك املتواضعني  حامت من حديث ابن مهدي عن الثوري عن ابن أيب
فوصفهم بالطمأنينة مع الوجل كما وصفهم هناك بالتوكل عليه مع الوجل وكما قال يف وصف القرآن تقشعر منه 
 جلود الذين خيشون رهبم مث تلني جلودهم وقلوهبم اىل ذكر اهللا فذكر أنه بعد االقشعرار تلني جلودهم وقلوهبم اىل

ذكر اهللا فذكره بالذات يوجب الطمأنينة وإمنا االقشعرار والوجل عارض بسبب ما يف نفس االنسان من التقصري يف 
  حقه والتعدي حلده فهو كالزبد مع ما ينفع الناس الزبد يذهب جفاء وما ينفع الناس ميكث يف 



ا الطمأنينة بذكره وفرح القلب به االرض فاخلوف مطلوب لغريه ليدعو النفس اىل فعل الواجب وترك احملرم وأم
وحمبته فمطلوب لذاته وهلذا يبقى معهم هذا يف اجلنة فيلهمون التسبيح كما يلهمون النفس واملتفلسفة رأوا اللذات 

يف الدنيا ثالثة حسية وومهية وعقلية واحلسية يف الدنيا غايتها دفع االمل والومهية خياالت واضحات واللذات 
فجعلوا جنس العلم غاية وغلطوا من وجوه أحدها أن العلم حبسب املعلوم فاذا كان املعلوم حمبوبا احلقيقية هي العلم 

تكمل النفس حببه كان العلم به كذلك وان كان مكروها كان العلم به حلذره ودفع ضرره كالعلم مبا يضر االنسان 
د يقولون سعادهتا يف العلم باالمور الباقية من شياطني االنس واجلن فلم يكن املقصود نفس العلم بل املعلوم وهلذا ق

وأهنا تبقى ببقاء معلومها مث يظنون أن الفلك والعقول والنفوس أمور باقية وأن مبعرفة هذه حتصل سعادة النفس وأبو 
حامد يف مثل معراج السالكني وحنوه يشري اىل هذا فان كالمه برزخ بني املسلمني وبني الفالسفة ففيفه فلسفة مشوبة 

اسالم وإسالم مشوب بفلسفة وهلذا كان يف كتبه كاألحياء وغريه جيعل املعلوم باألعمال واألعمال كلها إمنا غايتها ب
هو العلم فقط وهذا حقيقة قول هؤالء الفالسفة وكان يعظم الزهد جدا ويعتين به أعظم من اعتنائه بالتوحيد الذي 

رك عبادة ما سواه فان هذا التوحيد يتضمن حمبة اهللا وحده جاءت به الرسل وهو عبادة اهللا وحده ال شريك له وت
وترك حمبة املخلوق مطلقا إال اذا أحبه اهللا فيكون داخال يف حمبة اهللا خبالف من حيبه مع اهللا فان هذا شرك وهؤالء 

الزهد يف  املتفلسفة إمنا يعظمون جتريد النفس عن اهليويل وهي املادة وهي البدن وهو الزهد يف أغراض البدن وهو
الدنيا وهذا ليس فيه إال جتريد النفس عن االشتغال هبذا فتبقى النفس فارغة فيلقي اليها الشيطان ما يلقيه ويومهه أن 
ذلك من علوم املكاشفات واحلقائق وغايته وجود مطلق هو يف االذهان ال يف االعيان وهلذا جعل أبو حامد السلوك 

اىل مكة فان السالك اليها له ثالثة أصناف من الشغل االول هتيئة االسباب كشراء إىل إال ثالثة منازل مبنزلة السلوك 
الزاد والراحلة وخرز الراوية واآلخر السلوك ومفارقة الوطن بالتوجه اىل الكعبة منزال بعد منزل والثالث االشتغال 

  بأركان احلج ركنا بعد ركن مث بعد النزوع عن لبسة االحرام 

التعرض للملك والسلطنة قال فالعلوم ثالثة قسم جيري جمرى سلوك البوادي وقطع  وطواف الوداع استحق
العقبات وهو تطهري الباطن عن كدورات الصفات وطلوع تلك العقبة الشاخمة اليت عجز عنها االولون واآلخرون 

يغين علم املنازل إال املوفقون قال فهذا سلوك للطريق وحتصيل علمه كتحصيل علم جهات الطريق ومنازله وكما ال 
وطرق البوادي دون سلكوها فكذا ال يغين علم هتذيب االخالق دون مباشرة التهذيب لكن املباشرة دون العلم غري 
ممكن قال وقسم ثالث جيري جمرى نفس احلج وأركانه وهو العلم باهللا وصفاته ومالئكته وأفعاله ومجيع ما ذكرناه يف 

وفوز بالسعادة والنجاة حاصلة لكل سالك للطريق اذا كان غرضه املقصد وهو  تراجم علم املكاشفة قال وههنا جناة
السالمة وأما الفوز بالسعادة فال يناهلا إال العارفون فهم املقربون املنعمون يف جوار اهللا بالروح والرحيان وجنة نعيم 

ا إن كان من املقربني فروح ورحيان وأما املمنوعون دون ذروة الكمال فلهم النجاة والسالمة كما قال اهللا تعاىل فأم
وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمني فسالم لك من اصحاب اليمني قال وكل من مل يتوجه اىل املقصد أو 
انتهض اىل جهته ال على قصد االمتثال باألمر والعبودية بل لغرض عاجل فهو من اصحاب الشمال ومن الضالني 

ال واعلم أن هذا هو احلق اليقني عند العلماء الراسخني يف العلم أعين أهنم فله نزل من محيم وتصلية جحيم ق
أدركوه مبشاهدة من الباطن ومشاهدة الباطن أقوى وأجل من مشاهدة األبصار وترقوا فيه عن حد التقليد اىل 

صاحبه يتكلم االستبصار قلت وكالمه من هذا اجلنس كثري ومن مل يعرف حقيقة مقصده يهوله مثل هذا الكالم الن 
خبربة ومعرفة مبا يقوله ال مبجرد تقليد لغريه لكن الشأن فيما خربه هل هو حق مطابق ومن سلك مسلك املتكلمني 
اجلهمية والفالسفة ومل يكن عنده خربة حبقائق ما بعق به رسوله وأنزل به كتبه بل وال حبقائق األمور عقال وكشفا 



ة ما جاءت به الرسل أو عرف مع ذلك بالرباهني العقلية واملكاشفات فان هذا الكالم غايته وأما من عرف حقيق
الشهودية صدقهم فيما أخربوا به فانه يعلم غاية مثل هذا الكالم وأنه إمنا ينتهي اىل التعطيل وهلذا ذاكرين مرة شيخ 

  جليل له معرفة وسلوك وعلم يف هذا فقال كالم أيب حامد يشوقك فتسري خلفه وهو 

خلفه منزال بعد منزل فاذا هو ينتهي اىل ال شيء وهذا الذي جعله هنا الغاية وهو معرفة اهللا وصفاته يشوقك فتسري 
وأفعاله ومالئكته قد ذكره يف املضنون به على غري أهله وهو فلسفة حمضة قول املشركني من العرب خري منه دع 

هللا ومبالئكته وصفاته وأفعاله خريا من قول اليهود والنصارى بل قوم نوح وهود وصاحل وحنوهم كانوا يقرون با
هؤالء لكن مل يقروا بعبادته وحده ال شريك له وال بأنه أرسل رسوال من البشر وهذا حقيقة قول هؤالء فاهنم ال 

يأمرون بعبادة اهللا وحده ال شريك له وال يثبتون حقيقة الرسالة بل النبوة عندهم فيض من جنس املنامات وأولئك 
ا ينازعون يف هذا اجلنس فان هذا اجلنس موجود جلميع بين آدم ومع هذا فقد أخرب اهللا تعاىل عنهم الكفار ما كانو

أهنم كانوا يقرون باملالئكة كما قال فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود إذ جاءهتم الرسل من 
ل مالئكة وقال قوم نوح ما هذا إال بشر مثلكم يريد بني أيديهم ومن خلفهم أال تعبدوا إال اهللا قالوا لو شاء ربنا ألنز

أن يتفضل عليكم ولو شاء اهللا ألنزل مالئكة ما مسعنا هبذا يف آبائنا االولني بل فرعون قال ملوسى أم أنا خري من هذا 
طاعوه الذي هو مهني وال يكاد يبني فلوال ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه املالئكة مقترنني فاستخف قومه فأ

إهنم كانوا قوما فاسقني والعبادات كلها عندهم مقصودها هتذيب االخالق والشريعة سياسة مدنية والعلم الذي 
يدعون الوصول اليه ال حقيقة ملعلومه يف اخلارج واهللا أرسل رسوله باالسالم واالميان بعبادة اهللا وحده وتصديق 

ديق الرسول وكان النيب صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف ركعيت الرسول فيما أخرب فاالعمال عبادة اهللا والعلوم تص
الفجر تارة بسوريت االخالص وتارة قولوا آمنا باهللا وما أنزل الينا اآلية فاهنا تتضمن االميان واالسالم وباآلية من آل 

  عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا اىل كلمة سواء بيننا وبينكم 

ضاهوه يف السلوك كابن سبعني وابن عريب صرحوا حبقيقة ما وصلوا اليه وهو أن والذين سلكوا خلف أيب حامد أو 
الوجود واحد وعلموا أن أبا حامد ال يوافقهم على هذا فاستضعفوه ونسبوه اىل أنه مقيد بالشرع والعقل وأبو 

سفة مما خيالف دين حامد بني علماء املسلمني وبني علماء الفالسفة علماء املسلمني يذمونه على ما شارك فيه الفال
االسالم والفالسفة يعيبونه على ما بقي معه من االسالم وعلى كونه مل ينسلخ منه بالكلية اىل قول الفالسفة وهلذا 

  ... وان لقيت معديا فعدناين ... يوما ميان اذا ما جئت ذا مين ... كان احلفيد ابن رشد ينشد فيه 
برئنا اىل اهللا من معشر هبم ... وأنشدوا فيه أبياتا معروفة يقولون فيها  وأبو نصر القشريي وغريه ذموه على الفلسفة

... فلما استهانوا بتعريفنا ... شفا حفرة ماهلا من شفا ... وكم قلت يا قوم أنتم على ... مرض من كتاب الشفا 
  ... فماتوا على دين رسطاليس وعشنا على سنة املصطفى ... رجعنا اىل اهللا حىت كفى 

كانوا يقولون أبو حامد قد أمرضه الشفاء وكذلك الطرطوسي واملازري وابن عقيل وأبو البيان وابن محدين وهلذا 
ورفيق أيب حامد أبو نصر املرغيناين وأمثال هؤالء هلم كالم كثري يف ذمه على ما دخل فيه من الفلسفة ولعلماء 

سبعني كان ابن سبعني يف كتاب اليد وغريه جيعل االندلس يف ذلك جمموع كبري وهلذا ملا سلك خلفه ابن عريب وابن 
الغاية هو املقرب وهو نظري املقرب يف كالم أيب حامد وجيعل املراتب مخسة أدناها الفقيه مث املتكلم مث الفيلسوف مث 

حجة الصويف الفيلسوف وهو السالك مث احملقق وابن عريب له أربع عقائد األوىل عقيدة أيب املعايل وأتباعه جمردة عن 



والثانية تلك العقيدة مربهنة حبججها الكالمية والثالثة عقيدة الفالسفة ابن سينا وأمثاله الذين يفرقون بني الواجب 
  واملمكن والرابعة التحقيق الذي وصل اليه وهو أن الوجود واحد وهؤالء 

عقائد عقيدة مع العوام يسلكون مسلك الفالسفة الذي ذكره أبو حامد يف ميزان العمل وهو أن الفاضل له ثالث 
يعيش هبا يف الدنيا كالفقه مثال وعقيدة مع الطلبة يدرسها هلم كالكالم والثالثة ال يطلع عليها أحد إال اخلواص وهلذا 

صنف الكتب املضنون هبا على أهلها وهي فلسفة حمضة سلك فيها مسلك ابن سيا وهلذا جيعل اللوح احملفوظ هو 
ى قد بسطت يف غري هذا املوضع ذكرنا ألفاظه بعينها يف مواضع منها الرد على ابن النفس الفلكية إىل امور أخر

سبعني وأهل الوحدة وغري ذلك فانه ملا انتشر الكالم يف مذهب أهل الوحدة وكنت ملا دخلت إىل مصر بسببهم مث 
ؤالء وتبني صرت يف االسكندريةجاءين من فضالئهم من يعرف حقيقة أمرهم وقال ان كنت تشرح لنا كالم ه

مقصودهم مث تبطله وإال فنحن ال نقبل منك كما ال نقبل من غريك فان هؤالء ال يفهمون كالمهم فقلت نعم أنا 
أشرح لك ما شئت من كالمهم مثل كتاب اليد واالحاطة البن سبعني وغري ذلك فقال يل ال ولكن لوح االصالة 

ره شرحته له شرحا بينا حىت تبني له حقيقة االمر وأن فان هذا يعرفون وهو يف رءوسهم فقلت له هاته فلما أحض
هؤالء ينتهي أمرهم إىل الوجود املطلق فقال هذا حق وذكر يل أنه تناظر اثنان متفلسف سبعيين ومتكلم على مذهب 
 ابن التومرت فقال ذاك حنن شيخنا يقول بالوجود املطلق فقال اآلخر وحنن كذلك إمامنا قلت له واملطلق يف االذهان

ال يف األعيان فتبني له ذلك وأخذ يصنف يف الرد عليهم ومل أكن أظن ابن التومرت يقول بالوجود املطلق حىت 
وقفت بعد هذا على كالمه املبسوط فوجدته كذلك وأنه كان يقول احلق حقان احلق املقيد واحلق املطلق وهو الرب 

عن موجود فان ذلك يقيد شيئا من االطالق وسألين  وتبينت أنه ال يثبت شيئا من الصفات وال ما يتميز به موجود
هذا عما حيتجون به من احلديث مثل احلديث املذكور يف العقل وأن أول ما خلق اهللا تعاىل العقل ومثل حديث كنت 

كنزا ال أعرف فأحببت أن اعرف وغري ذلك فكتبت له جوابا مبسوطا وذكرت أن هذه االحاديث موضوعة وأبو 
  يعتمدون على هذا وقد نقلوه إما من رسائل حامد وهؤالء ال 

اخوان الصفا أو من كالم أيب حيان التوحيدي أو من حنو ذلك وهؤالء يف احلقيقة هم من جنس الباطنية االمساعيلية 
لكن أولئك يتظاهرون بالتشيع والرفض وهؤالء غالبهم مييلون اىل التشيع ويفضلون عليا ومنهم من يفضله بالعلم 

ل أبا بكر يف العلم الظاهر كأيب احلسن احلريل وفيه نوع من مذهب الباطنية االمساعيلية لكن ال يقول الباطن ويفض
بوحدة الوجود مثل هؤالء وال أظنه يفضل غري االنبياء عليهم فهو أنبل من هؤالء من وجه لكنه ضعيف املعرفة 

ث موضوعة وخيرج كالمه من تصوف باحلديث والسري وكالم الصحابة والتابعني فيبين له أصوال على أحادي
وعقليات وحقائق وهو خري من هؤالء ويف كالمه أشياء حسنة صحيحة وأشياء كثرية باطلة واهللا سبحانه وتعاىل 

  أعلم 
الثاين أن صالح النفس يف حمبة املعلوم املعبود وهي عبادته ال يف جمرد علم ليس فيه ذلك وهم جعلوا غاية النفس 

ب الطاقة وكذلك جعلوا حركة الفلك للتشبه به وهذا ضالل عظيم فان جنس التشبه يكون التشبه باهللا على حس
بني اثنني مقصودمها واحد كاإلمام واملؤمت به وليس األمر هنا كذلك بل الرب هو يعرف نفسه وحيب نفسه ويثين 

ن هو حمبوبا لنفسه مثنيا بنفسه على نفسه والعبد جناته وسعادته يف أن يعرف ربه وحيبه ويثين عليه والتشبه به أن يكو
على نفسه وهذا فساد يف حقه وضار به والقوم أضل من اليهود والنصارى بل ومن مشركي العرب فانه ليس الرب 

عندهم رب العاملني وخالقهم وال إهلهم ومعبودهم ومشركو العرب كانوا يقرون بانه خالق كل شيء وما سواء 



  عترفون بذلك كما قد بسط يف غري هذا املوضع خملوق له حمدث وهؤالء الضالون ال ي
الوجه الثالث أهنم يظنون أن ما عندهم هو علم باهللا وليس كذلك بل هو جهل والرازي ملا شاركهم يف بعض 

أمورهم صار حائرا معترفا بذلك ملا ذكر أقسام اللذات وأن اللذة العقلية هي احلق وهي لذة العلم وأن شرف العلم 
و الرب وأن العلم به ثالث مقامات العلم بالذات والصفات واألفعال قال وعلى كل مقام عقدة بشرف املعلوم وه

  فالعلم بالذات فيه أن وجود الذات هل هو زائد عليها أم ال ويف الصفات 

هل الصفات زائدة على الذات أم ال ويف األفعال هل الفعل مقارن أم ال مث قال ومن الذي وصل اىل هذا الباب أو 
وأرواحنا يف وحشة ... وأكثر سعي العاملني ضالل ... هناية إقدام العقول عقال ... الذي ذاق من هذا الشراب من 

  ... سوى أن مجعنا فيه قيل وقالوا ... ومل نستفد من حبثنا طول عمرنا ... وغاية دنيانا أذى ووبال ... من جسومنا 
يتها تشفي عليال وال تروي غليال ورأيت أقرب الطرق طريقة لقد تأملت الطرق الكالمية واملناهج الفلسفيه فما رأ

القرآن اقرأ يف اإلثبات الرمحن على العرش استوى اليه يصعد الكلم الطيب واقرأ يف النفي ليس كمثله شيء وال 
حييطون به علما ومن جرب مثل جتربيت عرف مثل معرفيت فالسعادة أن يكون العلم املطلوب هو العلم باهللا وما 

رب اليه ويعلم أن السعادة يف أن يكون اهللا هو احملبوب املراد املقصود وال حيتجب بالعلم عن املعلوم كما قال يق
ذلك الشيخ العارف للغزايل ملا قال له أخلصت أربعني صباحا فلم يتفجر يل شيء فقال يا بين أنت أخلصت 

صود املرء ومراده فحينئذ تتفجر ينابيع احلكمة من للحكمة مل يكن اهللا هو مرادك واالخالص هللا أن يكون اهللا هو مق
قلبه على لسانه كما يف حديث مكحول عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من أخلص هللا أربعني صباحا تفجرت ينابيع 
احلكمة من قلبه على لسانه وهلذا تقول العامة قيمة كل امرئ ما حيسن والعارفون يقولون قيمة كل امرئ ما يطلب 

سرائيليات يقول اين ال أنظر اىل كالم احلكيم وإمنا أنظر اىل مهته فالنفس هلا قوة اإلرادة مع الشعور ومها ويف اال
متالزمان وهؤالء حلظوا شعورها وأعرضوا عن أرادهتا وهي تتقوم مبرادها ال مبجرد ما تشعر به فاهنا تشعر باخلري 

بوهبا إال ما يصلحها وينفعها وهو اآلله املعبود الذي ال والشر والنافع والضار ولكن ال جيوز أن يكون مرادها وحم
يستحق العبادة غريه وهو اهللا ال إله إال هو سبحانه وتعاىل عما يقول الظاملون علوا كبريا مث مع هذا يكون العلم حقا 

  وهو ما أخربت به الرسل فالعلم احلق هو 

عبادة اهللا وحده ال شريك له فهذا هو السعادة وهو الذي ما أخربوا به واالرادة النافعة إرادة ما أمروا به وذلك 
اتفقت عليه االنبياء كلهم فكلهم دعوا اىل عبادة اهللا وحده ال شريك له وذلك إمنا يكون بتصديق رسله وطاعتهم 
ن فلهذا كانت السعادة متضمنة هلذين األصلني االسالم واالميان عبادة اهللا وحده وتصديق رسله وهو حتقيق شهادة أ

ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا قال تعاىل فلنسألن الذين أرسل اليهم ولنسألن املرسلني قال أبو العالية مها 
خصلتان يسأل عنهما كل أحد يقال ملن كنت تعبد ومباذا أجبت املرسلني وقد بسط هذا يف غري هذا املوضع واهللا 

  أعلم 
خري القرون القرن الذي شاهدوه مؤمنني به ومبا يقول إذ كانوا أعرف واتبع هلا أسعد الناس يف الدنيا واآلخرة و

الناس بالفرق بني احلق الذي جاء به وبني ما خيالفه وأعظم حمبة ملا جاء به وبغضا ملا خالفه وأعظم جهادا عليه فكانوا 
ضا للباطل وأصرب على أفضل ممن بعدهم يف العلم والدين واجلهاد أكمل علما باحلق والباطل وأعظم حمبة للحق وبغ

متابعة احلق واحتمال األذى فيه ومواالة أهله ومعاداة أعدائه واتصل هبم ذلك اىل القرن الثاين والثالث فظهر ما 
بعث به من اهلدى ودين احلق على كل دين يف مشارق االرض ومغارهبا كما قال صلى اهللا عليه و سلم زويت يل 



أميت ما زوي يل منها وكان ال بد أن يظهر يف أمته ما سبق به القدر واقتضته االرض مشارقها ومغارهبا وسيبلغ ملك 
نشأة البشر من نوع من التفرق واالختالف كما كان فيما غرب لكن كانت أمته خري األمم فكان اخلري فيهم أكثر 

قبلهم وبنو منه يف غريهم والشر فيهم أقل منه يف غريهم كما يعرف ذلك من تأمل حاهلم وحال بين إسرائيل 
إسرائيل هم الذين قال اهللا فيهم ولقد آتينا بين إسرائيل الكتاب واحلكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم 
على العاملني وآتيناهم بينات من االمر فما اختلفوا إال من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم 

  القيامة فيما 

مث جعلناك على شريعة من األمر فاتبعها وال تتبع أهواء الذين ال يعلمون اهنم لن يغنوا عنك من كانوا فيه خيتلفون 
اهللا شيئا وان الظاملني بعضهم أولياء بعض واهللا ويل املتقني وقال هلم موسى يا قوم اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ جعل 

فاذا كان بنو اسرائيل الذين فضلهم على العاملني يف فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم مامل يؤت أحدا من العاملني 
تلك االزمان وكانت هذه االمة خريا منهم كانوا خريا من غريهم بطريق االوىل فكان مما خصهم اهللا به أنه ال يعذهبم 

بعذاب عام ال من السماء وال بأيدي اخللق فال يهلكهم بسنة عامة وال يسلط عليهم عدوا من غريهم فيجتاحهم 
ا كان يسلط على بين إسرائيل عدوا جيتاحهم حىت ال يبقى هلم دين قائم منصور ومن ال يقتل منهم يبقى مقهورا كم

حتت حكم غريهم بل ال تزال يف هذه االمة طائفة ظاهرة على احلق اىل يوم القيامة وال جيتمعون على ضاللة فال 
ن املنكر وأولئك هم املفلحون وقد ثبت يف احلديث تزال فيهم أمة يدعون اىل اخلرب ويامرون باملعروف وينهون ع

الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال سألت ريب ثالثا فأعطاين اثنتني ومنعين واحدة سألت ريب أن ال 
يسلط عليهم عدوا من غريهم فيجتاحهم فأعطانيها وسألته أن ال يهلكهم بسنة عامة فأعطانيها وسألته أن ال جيعل 

بينهم فمنعنيها وهذا البأس نوعان أحدمها الفنت اليت جتري عليهم والفتنة ترد على القلوب فال تعرف احلق بأسهم 
وال تقصده فيؤذي بعضهم بعضا باالقوال واالعمال والثاين أن يعتدي أهل الباطل منهم على اهل احلق منهم فيكون 

درجاهتم وبصربهم وتقواهم ال يضرهم كيد الظاملني هلم  ذلك حمنة يف حقهم يكفر اهللا هبا سيآهتم ويرفع بالصرب عليها
بل تكون العاقبة للتقوى ويكونون من أولياء اهللا املتقني وحزب اهللا املفلحني وجند اهللا الغالبني إذا كانوا من أهل 

ه كما تاب على الصرب واليقني فانه من يتق ويصرب فان اهللا ال يضيع أجر احملسنني واملتعدي منهم إما أن يتوب اهللا علي
إخوة يوسف بعد عدواهنم عليه وآثره اهللا عليهم بصربه وتقواه كما قال ملا قالوا أئنك ألنت يوسف قال أنا يوسف 
  وهذا أخي قد من اهللا علينا انه من يتق ويصرب فان اهللا ال يضيع أجر احملسنني قالوا تاهللا لقد آثرك اهللا علينا وان كنا 

م اليوم يغفر اهللا لكم وهو أرحم الرامحني وكما فعل سبحانه بقادة االحزاب الذين كانوا خلاطئني قال ال تثريب عليك
عدوا هللا وللمؤمنني وقال فيهم ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء مث قال عسى اهللا أن جيعل بينكم وبني الذين 

يكون عدوا هللا مث يصري وليا هللا عاديتهم منهم مودة واهللا قدير واهللا غفور رحيم ويف هذا ما دل على أن الشخص قد 
مواليا هللا ورسوله واملؤمنني فهو سبحانه يتوب على من تاب ومن مل يتب فاىل اهللا إيابه وعليه حسابه وعلى املؤمنني 

أن يفعلوا معه ومع غريه ما أمر اهللا به ورسوله من قصد نصيحتهم وإخراجهم من الظلمات اىل النور وأمرهم 
ملنكر كما أمر اهللا ورسوله ال اتباعا للظن وما هتوى األنفس حىت يكون من خري أمة أخرجت باملعروف وهنيهم عن ا

للناس يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ويؤمنون باهللا وهؤالء يعلمون احلق ويقصدونه ويرمحون اخللق وهم أهل 
أيكم أحسن عمال قال الفضيل ابن  صدق وعدل أعماهلم خالصة هللا صواب موافقة ألمر اهللا كما قال تعاىل ليبلوكم

عياض وغريه أخلصه وأصوبه واخلالص أن يكون هللا والصواب أن يكون على السنة وهو كما قالوا فان هذين 



األصلني مها دين اإلسالم الذي ارتضاه اهللا كما قال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه هللا وهو حمسن واتبع ملة 
خليال فالذي أسلم وجهه هللا هو الذي خيلص نيته هللا ويبتغي بعمله وجه اهللا واحملسن  ابراهيم حنيفا واختذ اهللا ابراهيم

هو الذي حيسن عمله فيعمل احلسنات واحلسنات هي العمل الصاحل والعمل الصاحل هو ما أمر اهللا به ورسوله من 
حمسنا وكذلك قال  واجب ومستحب فما ليس من هذا وال هذا ليس من احلسنات والعمل الصاحل فال يكون فاعله

ملن قال لن يدخل اجلنة إال من كان هودا أو نصارى قال تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقني بلى من 
أسلم وجهه هللا وهو حمسن فله أجره عند ربه وال خوف عليهم وال هم حيزنون وقد قال تعاىل ومن يبتغ غري االسالم 

  اخلاسرين واالسالم هو دين مجيع االنبياء واملرسلني ومن اتبعهم من االمم كما  دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من

أخرب اهللا بنحو ذلك يف غري موضع من كتابه فأخرب عن نوح وابراهيم واسرائيل اهنم كانوا مسلمني وكذلك عن 
يئا ويتوكل عليه وحده اتباع موسى وعيسى وغريهم واالسالم هو أن يستسلم هللا ال لغريه فيعبد اهللا وال يشرك به ش

ويرجوه وخيافه وحده وحيب اهللا احملبة التامة ال حيب خملوقا كحبه هللا ويبغض هللا ويوايل هللا ويعادي هللا فمن استكرب 
عن عبادة اهللا مل يكن مسلما ومن عبد مع اهللا غريه مل يكن مسلما وإمنا تكون عبادته بطاعته وطاعة رسله من يطع 

كل رسول بعث بشريعة فالعمل هبا يف وقتها هو دين االسالم وأما ما بدل منها فليس من الرسول فقد أطاع اهللا ف
دين االسالم وإذا نسخ منها ما نسخ مل يبق من دين االسالم كاستقبال بيت املقدس يف أول اهلجرة بضعة عشر 

االسالم إال أن يويل املصلي  شهرا مث االمر باستقبال الكعبة وكالمها يف وقته دين االسالم فبعد النسخ مل يبق دين
وجهه شطر املسجد احلرام فمن قصد أن يصلي إىل غري تلك اجلهة مل يكن على دين االسالم النه يريد أن يعبد اهللا 

مبا مل يأمره وهكذا كل بدعة ختالف أمر الرسول إما أن تكون من الدين املبدل الذي ما شرعه اهللا قط أو من 
شرعه كالتوجه اىل بيت املقدس فلهذا كانت السنة يف االسالم كاالسالم يف الدين هو  املنسوخ الذي نسخه اهللا بعد

الوسط كما قد شرح هذا يف غري موضع واملقصود هنا أنه اذا رد ما تنازع فيه الناس إىل اهللا والرسول سواء كان 
وا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول يف الفروع أو األصول كان ذلك خريا وأمحد عاقبة كما قال تعاىل يا أيها الذين آمن

وأويل األمر منكم فان تنازعتم يف شيء فردوه اىل اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر ذلك خري 
وأحسن تأويال وقال تعاىل كان الناس أمة واحدة فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب باحلق 

لفوا فيه وما اختلف فيه إال الذين أوتوه من بعد ما جاءهتم البينات بغيا بينهم فهدى اهللا ليحكم بني الناس فيما اخت
الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه من احلق باذنه واهللا يهدي من يشاء اىل صراط مستقيم ويف صحيح مسلم عن عائشة أن 

  ميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات النيب صلى اهللا عليه و سلم كان اذا قام من الليل يقول اللهم رب جربيل و

واألرض عامل الغيب والشهادة أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون اهدين ملا اختلف فيه من احلق باذنك 
إنك هتدي من تشاء اىل صراط مستقيم وهذه حال أهل العلم واحلق والسنة يعرفون احلق الذي جاء به الرسول 

ملعقول وصحيح املنقول ويدعون اليه ويأمرون به نصحا للعباد وبيانا للهدى والسداد وهو الذي اتفق عليه صريح ا
ومن خالف ذلك مل يكن هلم معه هوى ومل حيكموا عليه باجلهل بل حكمه اىل اهللا والرسول فمنهم من يكفره 

غفور واجملتهد من الرسول ومنهم من جيعله من أهل الفسق أو العصيان ومنهم من يعذره وجيعله من أهل اخلطأ امل
هؤالء املأمور باالجتهاد جيعل له أجرا على فعل ما أمر به من االجتهاد وخطؤه مغفور له كما دل الكتاب وأما أهل 

البدع فهم أهل أهواء وشبهات يتبعون أهواءهم فيما حيبونه ويبغضونه وحيكمون بالظن والشبه فهم يتبعون الظن 
اهلدى فكل فريق منهم قد أصل لنفسه أصل دين وضعه إما برأيه وقياسه  وما هتوى االنفس ولقد جاءهم من رهبم



الذي يسميه عقليات وإما بذوقه وهواه الذي يسميه ذوقيات وإما مبا يتأوله من القرآن وحيرف فيه الكلم عن 
ما يدعيه مواضعه ويقول انه إمنا يتبع القرآن كاخلوارج وإما مبا يدعيه من احلديث والسنة ويكون كذبا وضعيفا ك

الروافض من النص واآليات وكثري ممن يكون قد وضع دينه برأيه أو ذوقه حيتج من القرآن مبا يتأوله على غري تأوله 
وجيعل ذلك حجة ال عمدة وعمدته يف الباطن على رأيه كاجلهمية واملعتزلة يف الصفات واالفعال خبالف مسائل 

لبدع نوعان نوع كان قصد أهلها متابعة النص والرسول لكن الوعد والوعيد فاهنم قد يقصدون متابعة النص فا
غلطوا يف فهم املنصوص وكذبوا مبا خيلف ظنهم من احلديث ومعاين اآليات كاخلوارج وكذلك الشيعة املسلمني 
خبالف من كان منافقا زنديقا يظهر التشيع وهو يف الباطن ال يعتقد االسالم وكذلك املرجئة قصدوا اتباع االمر 

هي وتصديق الوعيد مع الوعد وهلذا قال عبد اهللا بن املبارك ويوسف ابن أسباط وغريمها ان الثنتني والسبعني والن
فرقة أصوهلا أربعة الشيعة واخلوارج واملرجئة والقدرية وأما اجلهمية النافية للصفات فلم يكن أصل دينهم اتباع 

  الكتاب والرسول 

ل على قوهلم بل نصوص الكتاب والسنة متظاهرة خبالف قوهلم وإمنا فانه ليس يف الكتاب والسنة نص واحد يد
يدعون التمسك بالرأي املعقول وقد بسط القول على بيان فساد حججهم العقلية وما يدعيه بعضهم من السمعيات 

ل الرب وبني أن املعقول الصريح موافق للمنقول الصحيح يف بطالن قوهلم ال خمالف له واملقصود هنا الكالم يف أفعا
فان اجلهمية واملعتزلة ومن اتبعهم صاروا يسلكون فيه بأصل أصل باملعقول وجيعلونه العمدة وخاضوا يف لوازم القدر 

برأيهم احملض فتفرقوا فيه تفرقا عظيما وظهر بذلك حكمة هني النيب صلى اهللا عليه و سلم ألمته عن التنازع يف 
بآية لكن كان ذلك يفضي إىل إميان كل طائفة ببعض الكتاب دون القدر مع أن املتنازعني كان كل منهما يديل 

البعض فكيف إذا كان املتنازعون عمدهتم رأيهم واحلديث رواه أهل املسند والسنن مفصال ورواه مسلم جممال عن 
عبد اهللا بن رباح االنصاري أن عبد اهللا بن عمرو قال هجرت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما فسمع 

صوت رجلني اختلفا يف آية فخرج علينا صلى اهللا عليه و سلم يعرف يف وجهه الغضب فقال إمنا هلك من كان 
قبلكم باختالفهم يف الكتاب وقال اإلمام أمحد يف املسند حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أيب هند عن عمرو بن 

ذات يوم والناس يتكلمون يف القدر قال فكأمنا شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
يفقأ يف وجهه حب الرمان من الغضب قال فقال مالكم تضربون كتاب اهللا بعضه ببعض هبذا هلك من كان قبلكم 
قال فما غبطت نفسي مبجلس فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل اشهده ما غبطت نفسي بذلك اجمللس أين مل 

فوظ من رواية عمرو بن شعيب وقد رواه ابن ماجه من حديث أيب معاوية وكتب أمحد يف أشهده وهذا حديث حم
رسالته إىل املتوكل هذا احلديث وجعل يقول يف مناظرته هلم يوم الدار يف احملنة إنا قد هنينا عن أن نضرب كتاب اهللا 

قال ويف الباب الذي بعضه ببعض وروى هذا املعىن الترمذي من حديث أيب هريرة وقال حديث حسن غريب 
فررت منه فانه كما قيل ان له حياة وعلما وقدرة وإرادة وغضبا ورضى وحنو ذلك قلت هذا يستلزم أن يكون 

موافقا للمخلوق يف مسمى هذه االمساء وهذا تشبيه فقيل هذا يلزم مثله يف الذات فان قيل بتعطيل الذات فذلك 
  يستلزم 

لالعراض واحلركات وإذا كان هذا الزما لك على تقدير نفي الذات كما ما فررت منه من ثبوت جسم قدمي حامل 
ثبت انه الزم على تقدير إثباهتا كان الزما على تقدير النقيضني النفي واإلثبات وما كان كذلك مل ميكن نفيه وأما 

ا وهذا قد بسط يف غري هذا حنن فقد بينا أن الالزم على تقدير إثباهتا ال حمذور فيه وإمنا احملذور الزم على تقدير نفيه



املوضع واملقصود هنا أنه يقال هلؤالء الذين ينفون احلكمة مث االرادة مث الفعل يف األفعال نظري ما قيل ألولئك يف 
الصفات وجيعل مبدأ الكالم من االرادة يف املوضعني فيقال ملن أثبتها ونفي احلكمة من املنتسبني اىل إثبات القدر 

سنة واجلماعة مل نفيتم احلكمة فاذا قالوا ألنا ال نعرف من يفعل حلكمة إال من يفعل لغرض يعود اليه واملنتسبني اىل ال
وهذا ال يكون إال فيمن جيوز عليه اللذة واألمل واالنتفاع والضرر واهللا منزه عن ذلك فيقال هلم ما قاله نفاة االرادة 

مل واالنتفاع والضرر وقد قلتم ان اهللا تعاىل مريد فاما أن تطردوا وأنتم ال تعقلون ارادة إال فيمن جيوز عليه اللذة واال
أصلكم النايف فتنفوا االرادة أو املثبت فتثبتوا اللذة واال فما الفرق فاذا قال نفاة االرادة فلهذا نفينا االرادة كما 

نكم ال تعملون فاعال غري رجحه الرازي يف املطالب العالية واحتج به الفالسفة قيل هلم فانفوا أن يكون فاعال فا
مقهور إال بارادة وال تعقلون ما يفعل ابتداء إال بارادة أو فاعال حياء إال بارادة أو فاعال مطلقا إال بارادة فان قال 

أتباع أرسطو فلهذا قلنا أنه ال يفعل شيئا وليس مبوجب بذاته شيئا لكن قلنا ان الفلك يتشبه به أو قال من هو أعظم 
فلهذا نفينا األول بالكلية ومل يثبت علة تفعل وال علة يتشبه هبا قيل هلم فهذه احلوادث مشهودة تعطيال منهم 

وحركة الكواكب والشمس والقمر مشهودة فهذه احلركات احلادثة وغريها من احلوادث مثل السحاب واملطر 
ه حمدث قدمي أو ال بد والنبات واحليوان واملعدن وغري ذلك مما يشهد حدوثه أحدث بنفسه من غري أن حيدث

للحوادث من حمدث قدمي فان قالوا بل حدث كل حادث بنفسه من غري أن حيدثه أحد كان هذا ظاهر الفساد يعلم 
  بضرورة العقل أنه يف غاية املكابرة وهناية السفسطة مع لزوم ما فروا منه فاهنم فروا من أن يكون مث فاعل حمدث 

كل حادث هو حيدث نفسه ويفعلها فجعلوا ما ليس بشيء جيعل الشيء وجعلوا وقد أثبتوا فاعال حمدثا لكن جعلوا 
املعدوم حيدث املوجود فلزمهم ما فروا منه من إثبات فاعل مع ما لزمهم من الكفر العظيم وغاية اجلهل وغاية فساد 

قل فان التسلسل العقل وان قالوا بل كل حمدث حيدثه حمدث وللمحدث حمدث قيل هلم هذا أيضا ممتنع يف صريح الع
يف الفاعل ممتنع بصريح العقل واتفاق العقالء فانه كلما كثر ما يقدر أنه حادث كان أحوج إىل القدمي فليس يف 

تقدير حوادث ال تتناهى ما يوجب استغناءها عن القدمي بل إذا كان احملدث الواحد ال بد له من حمدث غريه 
خارج عنها كلها فان احملدث جملموعها ميتنع أن يكون واحدا منها  فمجموع احلوادث أوىل باالفتقار إىل حمدث هلا

فانه يلزم أن حيدث نفسه وميتنع أن يكون اجملموع أحدث اجملموع فان الشيء ال حيدث نفسه واجملموع هي اآلحاد 
 اآلحاد احلادثة وهيئتها االجتماعية وتلك اهليئة حمتاجة اىل اجملموع الذي هو كل واحد واحد واجملموع ليس إال

واجتماعها وكل ذلك مفتقر إىل حمدث مباين هلا فال بد للحوادث من قدمي ليس حبادث مث يقال هلم إذا قدر تسلسل 
الفاعلني وان ما كان حمدثا له حمدث وهلم جرا فهذا فيه إثبات ما فررمت منه وهو أن هذا احملدث فعل هذا وهذا فعل 

واحد فركبتم ما فررمت منه مع لزوم هذه اجلهاالت اليت تقتضي غاية هذا لكن أثبتم ماال يتناهى من ذلك يف آن 
فساد العقل والكفر بالسمع وإذا كان احملذور يلزمهم على تقدير أن يكون احلادث أحدث نفسه أو أحدث كل 

ررت حادث حادثا آخر مع فساد هذين تبني أنه ال ينفعه انكار القدمي وان قال بل أقر باحملدث القدمي قيل فقد أق
بفعل القدمي للمحدث وإذا ثبت أن القدمي فعل احملدث وأنت ال تعلم فاعال إال جللب منفعة أو دفع مضرة قيل له 

فما كان جوابك عن هذا كان جوابا عن كونه يفعل بارادته وقيل ملثبت االرادة ما كان جوابك عن هذا كان جوابا 
قوله ويلزمه مع التناقض نفي الصانع وهو مع نفي الصانع عن حكمته فقد بني أن من نفي احلكمة فال بد أن ينقض 

تناقضه أشد واحملذور الذي فر منه ألزم فلم يغن عنه فراره من إثبات احلكمة إال زيادة اجلهل والشر وهكذا يقال ملن 
  نفى حبه 



ه الرسول وأنه ورضاه وبغضه وسخطه وهذا مقام شريف من تدبره وتصوره تبني له أنه ال بد من اإلقرار مبا جاء ب
هو الذي يوافق صريح املعقول وأن من خالفه فهو ممن ال يسمع وال يعقل وهو أسوأ حاال ممن فر من امللك العادل 
الذي يلزمه بطعام امرأته وأوالده والزكاة الشرعية إىل بالد ملكها ظامل ألزمه باخراج أضعاف ذلك خلنايزه وكالبه 

ر من معاشرة أقوام أهل صالح وعدل ألزموه ما يلزم واحدا منهم من األمور مع قلة الكسب يف بالده ومبنزلة من ف
املشتركة إذا كانوا مقيمني أو مسافرين أن خيرج مثلما خيرجه الواحد منهم فكره هذا وفر إىل بلد فألزمه أهلها بأن 

وخربا أو ارتد عن  ينفق عليهم وخيدمهم وإال قتلوه وما أمكنه اهلرب منهم فمن فر من حكم اهللا ورسوله أمرا
االسالم أو بعض شرائعه خوفا من حمذور يف عقله أو علمه أو دينه أو دنياه كان ما يصيبه من الشر أضعاف ما ظنه 

شرا يف اتباع الرسول قال تعاىل أمل تر إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل اليك وما انزل من قبلك يريدون أن 
ا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا واذا قيل هلم تعالوا اىل ما يتحاكموا اىل الطاغوت وقد أمرو

أنزل اهللا واىل الرسول رأيت املنافقني يصدون عنك صدودا فكيف اذا أصابتهم مصيبة مبا قدمت أيديهم مث جاءوك 
عرض عنهم وعظهم وقل هلم يف حيلفون باهللا ان أردنا إال احسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم اهللا ما يف قلوهبم فأ

أنفسهم قوال بليغا وما أرسلنا من رسول إال ليطاع باذن اهللا ولو أهنم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا اهللا 
واستغفر هلم الرسول لوجدوا اهللا توابا رحيما فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف 

  لموا تسليما أنفسهم حرجا مما قضيت ويس
فصل ويقال هلم مل فررمت من إثبات احملبة واحلكمة واالرادة والفعل فان قالوا ألن ذلك ال يعقل إال يف حق من يلتذ 

ويتأمل وينتفع ويتضرر واهللا منزه عن ذلك قيل للفالسفة فأنتم تثبتون أنه مستلذ مبتهج فهذا غري حمذور عندكم وان 
قيل لكم يف حلول احلوادث قوالن وليس معكم يف النفي إال ما يدل على نفي قلتم الن ذلك يستلزم لذة حادثة 

  الصفات مطلقا كدليل التركيب وقد عرف فساده من 

وجوه وقيل للجهمية واملعتزلة أن أردمت أن ذلك يقتضي حاجته اىل العباد وأهنم يضرونه أو ينفعونه فهذا ليس بالزم 
لنيب صلى اهللا عليه و سلم يف احلديث الصحيح اإلهلي يا عبادي انكم لن وهلذا كان اهللا منزها عن ذلك كما قال ا

تبلغوا ضري فتضروين ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين فاهللا أجل من أن حيتاج إىل عباده لينفعوه أو خياف منهم أن يضروه 
عد عن ذلك وكذلك واذا كان املخلوق العزيز ال يتمكن غريه من قهره فمن له العزة مجيعا وكل عزة فمن عزته أب

احلكيم املخلوق اذا كان ال يفعل بنفسه ما يضرها فاحلق جل جالله أوىل أن ال يفعل ذلك لو كان ممكنا فكيف اذا 
كان ممتنعا قال تعاىل الذين يسارعون يف الكفر إهنم لن يضروا اهللا شيئا وقال تعاىل وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا 

ت ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فقد بني أن العصاة ال عليهم املن السلوى كلوا من طيبا
يضرونه وال يظلمونه كعصاة املخلوقني فان مماليك السيد وجند امللك وأعوان الرجل وشركاءه اذا عصوه فيما 

ظلما له يأمرهم ويطلبه منهم فقد حيصل له بذلك ضرر يف نفسه أو ماله أو عرضه أو غري ذلك وقد يكون ذلك 
واهللا تعاىل ال يقدر أحد على أن يضره وال يظلمه وان كان الكافر على ربه ظهريا فمظاهرته على ربه ومعاداته له 

ومشاقته وحماربته عادت عليه بضرره وظلمه لنفسه وعقوبته يف الدنيا واآلخرة وأما النفع فهو سبحانه غين عن 
اذا مل يفعلوه مل يضروه بذلك كما قال تعاىل وهللا على الناس حج اخللق ال يستطيعون نفعه فينفعوه فما أمرهم به 

البيت من استطاع اليه سبيال ومن كفر فان اهللا غين عن العاملني وقال ومن يشكر فإمنا يشكر لنفسه ومن كفر فان 
زر وازرة ريب غين كرمي وقال إن تكفروا فان اهللا غين عنكم وال يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم وال ت



وزر أخرى وان أردمت أنه سبحانه ال يريد وال يفعل ما يفرح به وجيعل عباده املؤمنني يفعلون ما يفرح به فمن أين 
  لكم هذا وان مسى هذا لذة فااللفاظ اجململة اليت قد يفهم منها معىن فاسد اذا مل ترد يف كالم الشارع مل نكن حمتاجني 

به احملبة التامة وقد أطلق بعضهم على اهللا أنه يعشق ويعشق وأراد به أنه حيب  اىل اطالقها كلفظ العشق وان أريد
وحيب حمبة تامة فاملعىن صحيح واملعىن فيه نزاع واللذة يفهم منها لذة االكل والشرب واجلماع كما يفهم من العشق 

ال جيوز وصفه بأنه يعشق منهم من  احملبة الفاسدة والتصور الفاسد وحنو ذلك مما جيب تنزيه اهللا عنه فان الذين قالوا
قال ألن العشق هو اإلفراط يف احملبة واهللا تعاىل ال افراط يف حبه ومنهم من قال العشق ال يكون اال مع فساد 

التصور للمعشوق واال فمع صحة التصور ال حيصل إفراط يف احلب وهذا املعىن ال ميدح فاعله فان من تصور يف اهللا 
مذموم على تصوره ولوازم تصوره ومنهم من قال الن الشرع مل يرد هبذا اللفظ وفيه إهبام ما هو منزه عنه فهو 

وإيهام فال يطلق وهذا أقرب وآخرون ينكرون حمبة اهللا وأن حيب وحيب كاملعتزلة واجلهمية ومن وافقهم من 
نة يف مثل قوله فسوف االشعرية وغريهم فهؤالء يكون الكالم معهم يف كونه حيب وحيب كما نطق به الكتاب والس

يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه ال يف لفظ العشق كذلك لفظ اللذة فيه إهبام وإيهام والشرع مل يرد باطالقه ولكن 
استفاض عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ان اهللا يفرح بتوبة التائب أعظم من فرح من وجد راحلته بعد أن أفقدها 

من احلياة والنجاة من تلك االرض ومن وجود مركبه ومطعمه ومشربه مث وجد وأيس منها يف مفازة مهلكة ويئس 
ذلك بعد اليأس قال النيب صلى اهللا عليه و سلم فكيف جتدون فرحه بدابته قالوا عظيما يا رسول اهللا قال هللا أشد 

برين والتوابني فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته وقد نطق الكتاب والسنة بأنه حيب املتقني واحملسنني والصا
واملتطهرين والذين يقاتلون يف سبيله صفا كأهنم بنيان مرصوص وأنه يرضى عن املؤمنني فاذا كنتم نفيتم حقيقة 
احلب والرضى ألن ذلك يستلزم اللذة حبصول احملبوب قيل لكم إن كان هذا الزما فالزم احلق حق وان مل يكن 

صل يف قلبه حبصول حمبوبه وقد جاء أيضا وصفه تعاىل بأنه يسر يف الزما بطل نفيكم والفرح يف االنسان هو لذة حت
األثر والكتب املتقدمة وهو مثل لفظ الفرح وأما الضحك فكثري يف األحاديث ولفظ البشبشة جاء أيضا أنه يتبشبش 

  للداخل اىل املسجد كما يتبشبش أهل الغائب 

ناسبه شيء كثري فيقال ملن نفى ذلك مل نفيته ومل نفيت هذا بغائبهم اذا قدم وجاء يف الكتاب والسنة ما يالئم ذلك وي
املعىن وهو وصف كمال ال نقص فيه ومن يتصف به أكمل ممن ال يتصف به وإمنا النقص فيه أن حيتاج فيه اىل غريه 

عندهم  واهللا تعاىل ال حيتاج اىل أحد يف شيء بل هو فعال ملا يريد لكن القدرية قد يشكل هذا على قوهلم فان العباد
مستقلون بإحداث فعلهم ولكن هذا مثل إجابة دعائهم وإثابتهم على أفعاهلم وحنو ذلك مما فيه أن أفعاهلم تقتضي 

أمورا يفعلها هو وهم ال يفرون من كونه جيب عليه أشياء وأنه يفعل ما جيب عليه فيكون العبد قد جعله مريدا ملا مل 
نه مريدا عندهم فالقول يف لوازم االرادة كالقول فيها وهذا إما أن يدل يكن مريدا له وحينئذ فاذا كان العبد جيعلو

على فساد قوهلم يف القدر وهو الصواب وإما أن يكون هو الذي شاء ذلك من العبد فيلزمهم يف لوازمها ما يلزمهم 
و الذي حيدث كل فيها واما على قول املثبتة فكل ما حيدث فهو مبشيئته وقدرته فما جعله أحدا مريدا فاعال بل ه

شيء وجيعل بعض االشياء سببا لبعض فان قال نايف احملبة والفرح واحلكمة وحنو ذلك هذا يستلزم حاجته اىل 
املخلوق ظهر فساد قوله وان قيل ان ذلك ان كان وصف كمال فقد كان فاقدا له وان كان نقصا فهو منزه عن 

ه قبل ذلك قد يكون نقصا يف احلكمة أو يكون ممتنعا النقص قيل له هو كمال حني اقتضت احلكمة حدوثه وحدوث
غري ممكن كما يقال يف نظائر ذلك ومتام البسط يف هذا األصل مذكور يف غري هذا املوضع واملقصود هنا التنبيه على 



لوازم ذلك فان نفاة ذلك نفوا أن يكون يف املمكن فعل ينزه عنه فليس عندهم فعل حيسن منه وفعل ينزه عنه بل 
ه تقسيم األفعال أفعال الرب والعبد اىل حسن وقبيح ال يكون عندهم إال بالشرع وذلك ال يرجع اىل صفة يف عند

الفعل بل الشارع عندهم يرجح مثال على مثل واحلسن والقبيح إمنا يعقل إذا كان احلسن مالئما للفاعل وهو الذي 
  أفعال العباد هبذا  يلتذ به والقبيح ينافيه وهو الذي يتأمل به واحلسن والقبح يف

االعتبار متفق على جوازه وإمنا النزاع يف كونه يتعلق به املدح والثواب وهذا يف احلقيقة يرجع اىل االمل واللذة فلهذا 
سلم الرازي يف آخر عمره ما ذكره يف كتاب ان احلسن والقبح العقليني ثابتان يف أفعال العباد دون الرب اذا كان 

دة واالمل واملعتزلة أثبتوا حسنا وقبحا عقليني يف فعل القادر مطلقا سواء كان قدميا أو حمدثا وقال معنامها يؤول اىل الل
احلسن ما للقادر فعله والقبيح ما ليس له فعله وقالوا ان ذلك ثابت بدون كونه مستلزما للذة واألمل كما ادعوا 

عوا ما هو خالف املوجود واملعقول وهلذا تسلط ثبوت حكمته للفاعل القادر وال تعود اليه وال يستلزم اللذة فاد
عليهم النفاة فكان حجتهم عليهم أن يثبتوا أن هذا أمر ال يعقل إال مع اللذة واالمل مث يقولون وذلك يف حق اهللا حمال 
ا فحجتهم مبنية على مقدمتني أن احلسن والقبح واحلكمة مستلزم للذة واالمل وذلك يف حق اهللا حمال واملعتزلة منعو

املقدمة األوىل فغلبوا معهم واملقدمة الثانية جعلوها حمل وفاق وهي مناسبة املعتزلة لكوهنم ينفون الصفات فنفى الفعل 
القائم به أوىل على أصلهم ونفى مقتضي ذلك أوىل على أصلهم وهذه املقدمة اليت اشتركوا فيها تقتضي نفي كونه 

وادث كما أن نفي الصفات يقتضي نفي قائم بنفسه موصوف مريدا ونفي كونه فاعال ونفي حدوث شيء من احل
بالصفات فنفي اتصافه بالصفات يستلزم أن ال يكون يف الوجود شيء يتصف بصفة ونفي فعله وأحداثه يقتضي أن 
ال يكون يف الوجود شيء حادث فكان ما نفوه مستلزما هناية السفسطة وجحد احلقائق وهلذا كان من وافق هؤالء 

بة اهللا ملا أمر به من الصوفية يلزمهم تعطيل األمر والنهي وان ال ينفي إال القدر العام وقد التزم ذلك على نفي حم
طائفة من حمققيهم وكان نفي الصفات يستلزم نفي الصفات وان ال يكون موجودان أحدمها واجب قدمي خالق 

قائلون بوحدة الوجود وهم يقولون بكون واآلخر ممكن أو حمدث أو خملوق وهكذا التزمه طائفة من حمققيهم وهم ال
العبد أوال يشهد الفرق بني الطاعة واملعصية مث يشهد طاعة بال معصية مث ال طاعة وال معصية بل الوجود واحد 

  فالذين اثبتوا احلسن والقبح يف االفعال وأن هلا صفات تقتضي 

خلطاب هذا قوله أكثر الفقهاء واملتكلمني لكن ذلك قالوا مبا قاله مجهور العقالء من املسلمني وغريهم قال أبو ا
تناقضوا فلم يثبوا الزم ذلك فتسلط عليهم النفاء أكثر الفقهاء واملتكلمني لكن تناقضوا فلم يثبوا الزم ذلك فتسلط 

س يف عليه النفاء ملا نفوا احلسن والقبح يف نفس األمر قالوا ال فرق يف ما خيلقه اهللا وما يأمره به بني فعل وفعل ولي
نفس األمر حسن وال قبيح وال صفات توجب ذلك واستثنوا ما يوجب اللذة واألمل لكن اعتقدوا ما اعتقدته املعتزلة 

أن هذا ال جيوز اثباته يف حق الرب وأما يف حق العبد فظنوا أن األفعال ال تقتضي إال لذة وأما يف الدنيا وأما كوهنا 
خرة فذلك عندهم باطل ومل ميكنهم أن يقولوا إن الشارع يأمر مبا فيه مشتملة على صفات تقتضي لذة وأملا يف اآل

لذة مطلقا وينهىي عما فيها أمل مطلقا وكو الفعل يقتضي ما يوجب اللذة هو عندهم من باب التولد وهم ال يقولون 
وال يقول إن العبد به بل قدرة العبد عندهم ال تتعلق إال بفعل يف حملها مع أهنا عند شيخهم غري مؤثرة يف املقدور 

فاعل يف احلقيقة بل كاسب ومل يذكروا بني الكسب والفعل فرقا معقوال بل حقيقة قوهلم قول جهم أن العبد ال قدرة 
له وال فعل وال كسب واهللا عندهم فاعل فعل العبد وعله هو نفس مفعوله فصار الرب عندهم فاعال لكل ما يوجد 

الفاعل للقبائح وان يتصف هبا على قوهلم أنه بوصف بالصفات الفعلية القائمة من أفعال العباد ويلزمهم أن يكون هو 



بغريه وقد تناقضوا يف هذا املوضع فجعلوه متكلما بكالم يقوم بغريه وجعلوه عادال وحمسنا بعدل واحسان يقوم 
مجيع األجناس أي بغريه كما قد بسط يف غري هذا املوضع وحينئذ فما بقي ميكنهم ان يفرقوا بني ممكن وممكن من 

يقولوا هذا حيسن من الرب فعله وهذا ينزه عنه بل جيوز عندهم ان يفعل كل ممكن مقدور والظلم عندهم هو فعل 
ما هنى املرء عنه أو التصرف يف ملك الغري وكالمها ممتنع يف حق اهللا فأما ان يكون هناك امر ممكن مقدور وهو منزه 

عليه كل ما ميكن وال ينزهونه عن فعل لكونه قبيحا أو نقصا او مذموما وحنو  عنه فهذا عندهم ال جيوز فلهذا جوزوا
  ذلك بل يعلم ما يقع وما ال يقع باخلرب أي خبرب الرسول كما علم خبربه املأمور واحملظور والوعد 

عدم ما جيوز والوعيد والثواب والعقاب أوبالعادة مع أن العادة جيوز انتقاضها عندهم لكن قالوا قد يعلم بالضرورة 
وقوعه من غري فرق ال يف الوجود وال يف العلم بني ما علموا انتفاءه وما مل يعلموه إذ كان أصل قوهلم هو جواز 
التفريق بني التماثلني بال سبب فاالرادة القدمية عندهم ترجح مثال على مثل بال سبب يف خلق الرب ويف أمره 

ريا بالفرق بني املتماثلني بال سبب فلهذا قالوا أن الشرع ال يأمر وكذلك عندهم قد حيدث يف قلب العبد علما ضرو
وينهى حلكمة ومل يعتمدوا على املناسبة وقالوا علل الشرع أمارات كما قالوا ان أعفال العباد أمارة على السعادة 

من متأخريهم والشقاء فقط من غري أن يكون يف أحد الفعلني معىن يناسب الثواب أو العقاب ومن أثبت املناسبة 
كأيب حامد ومن تبعه قالوا عرفنا باالستقراء أن املأمور به قترن به مصلحة العباد وهو حصول ما ينفعهم واملنهى عنه 
تقترن به املفسدة فإذا وجد األمر والنهى علم وجود قرينه الذي علم بعادة الشرع من غري أن يكون الرب أمر به 

سدة ومجهوةهم وأئمتهم على أنه ميتنع أن يفعل حلكمة لكن اآلمدي قال إن لتلك املصلحة وال هنى عنه لتلك املف
  ذلك جائز غري واجب فلم جيعله واجبا وال ممتنعا 

فصل وهذا األصل دخل يف مجيع أبواب الدين أصضوله وفروعه يف خلق الرب ملا خيلقه ورزقه واعطائه ومنعه وسائر 
مجيع ما يأمر به وينهى عنه ودخل يف املعاد فعندهم جيوز أن يعذب اهللا ما يفعله تبارك وتعاىل وجهل يف أمره وهنيه و

مجيع أهل العدل والصالح والدين واألنبياء واملرسلني بالعذاب األبدي وأن ينعم دميع أهل الكذب والظلم 
أصال  والفواحش بالنعيم األبدي لكن مبجرد اخلرب عرفنا أنه ال يفعل هذا وجيوز عندهم أن يعذب من ال له ذنب

بالعذاب األبدي بل هذا واقع عند من يقول بأن أطفال الكفار يعذبون يف النار مع آبائهم كلهم جيوزون تعذيبهم إذ 
كان عندهم جيوز تعيب كل حي العذاب املؤبد بال ذنب وال غالض وال حكمة لكن هل يقع هذا يف أطفال 

هم من توقفت لعدم الدليل السمعى عنده ال ملانع املشركني منهم جزم بوقوعه كالقاضي أيب يعلى ومن وافقه ومن
  عقلي كالقاضي 

أيب بكر وحنوه وليس عندهم من أفعال الرب ما ينزهونه عنه أو ما تقتضي احلكمة وجوده بل جيوز عندهم أن يفعل 
و غري واقع كل ممكن وجيوز أن ال يفعل شيئا من اخلري لكن إذا أخرب أنه يفعل شيئا أو أنه ال يفعله علم أنه واقع أ

باخلرب وجيوز عندهم أن يعذب من ال ذنب له ومن هو أبر الناس وأعدهلم وأفضلهم عذابا مؤبدا ال يعذبه أحدا من 
العاملني وجيوز أن ينعم شر اخللق من شياطني اإلنس واجلن نعيما يف أعلى درجات اجلنة ال ينعم مثله ملخلوق لكن ملا 

فار يدخلون النار علم ما يقع مع أنه لو وقع ضده مل يكن بينهما فرق عندهم مث أخرب بأن املؤمنني يدخلون اجلنة والك
مع جميء اخلرب فكثري منهم وافقه أما يف جنس الفساق مطلقا فيجوزون أن يدخل مجيعهم اجلنة وجيوزون أن يدخل 

قاضي أيب بكر ألن مجيعهم النار وجيوزون أن يدخل بعضهم كما يقوله من يقوله ممن وافق الشيعة واألشعرية كال
القرآن عنده مل يدل على شيء واألخبار أخبار آحاد بزعمه فال حيتج هبا يف ذلك وأما مجهور املنتسبني اىل السنة من 



أصحاب مالك والشافعي وأمحد وأيب حنيفة وغريهم فيقطعون بان اهللا يعذب بعض أهل الذنوب بالنار ويعفو عن 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء فهذا فيه اإلخبار بانه يغفر ما دون  بعضهم كما قال تعاىل ان اهللا ال يغفر

الشرك وأنه يغفر ملن يشاء ال لكل أحد لكن هل اجلزاء والثواب والعقاب مبين على املوازنة باحلكمة والعدل كما 
الء قوالن فمن جوز ذلك اخرب اهللا بوزن األعمال أو يغفر ويعذب بال سبب وال حكمة وال اعتبار املوازنة فيه هلؤ

فانه جيوز عندهم أن يعذب اهللا من هو من أبر الناس وأكثرهم طاعات وحسنات على سيئة صغرية عذابا أعظم من 
عذاب أفسق الفاسقني وجيوز عندهم أن يغفر ألفسق الفاسقني من املسلمني وأعظمهم كبائر كل ذنب ويدخله اجلنة 

غرية وهلذا قال مجهور الناس عن هؤالء إهنم ال ينزهون الرب على السفه ابتداء مع تعذيبهم ذلك يف النار على ص
والظلم بل يصفونه باألفعال اليت يوصف هبا اجملانني والسفهاء فان اجملنون والسفيه قد يعطي ماال عظيما ملن ليس هو 

  له بأهل وقد 

 وأعدل العادلني وخري الرامحني يعاقب عقوبة عظيمة من هو أهل لإلكرام واإلحسان والرب تعاىل أحكم احلاكمني
واحلكمة وضع األشياء مواضعها والظلم وضع الشيء يف غري موضعه ومن تدبر حكمته يف خملوقاته ومشروعاته رأى 
ما يبهر العقول فانه مثال خلق العني واللسان وحنومها من االعضاء ملنفعة وخلق الرجل والظفر وحنو ذلك ملنفعة فال 

عمل العني واللسان حيث يستعمل اليد والرجل والظفر وال أن يستعمل الرجل واليد حيث تقتضي احلكمة أن يست
يستعمل العني واللسان وهذا من حكمته موجود يف أعضاء االنسان وسائر احليوان والنبات وسائر املخلوقات 

واحلسنات وقد نظر فكيف جيوز يف حكمته وعدله ورمحته يف من هو دائما يفعل ما يرضيه من الطاعات والعبادات 
نظرة منهيا عنها أن يعاقبه على هذه النظرة مبا يعاقب به أفجر الفساق وأن يكون أفجر الفساق يف أعلى عليني وهو 

سبحانه يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد لكن ال يشاء إال ما يناسب حكمته ورمحته وعدله كما ال يشاء ويريد إال ما 
ن يشاء ما علم أنه ال يكون مل جير ذلك باتفاقهم ملناقضة علمه والعلم يطابق علم أنه سيكون فلو قيل هل جيوز أ

  املعلوم فكيف يشاء ما يناقض حكمته ورمحته وعدله وبسط هذه االمور له مواضع متعددة 
لم واملقصود أن هؤالء ملا احتاجوا اىل إثبات النبوات اضطربوا يف صفة النيب وما جيوز عليه ويف اآليات اليت هبا يع

صدقه فجوزوا أن يرسل اهللا من يشاء مبا يشاء ال يشترطون يف النيب إال أن يعلم ما أرسل به ألن تبليغ الرسالة بدون 
العلم ممتنع ومن جوز منهم تكليف ما ال يطاق مطلقا يلزمه جواز أن يأمره اهللا بتبليغ رسالة ال يعلم ما هي وجوزوا 

يكون الرسول فاعال للكبائر إال أنه ال بد أن يكون عاملا مبرسله لكن ما  من جهة العقل ما ذكره القاضي أبو بكر أن
علم باخلرب أن الرسول ال يتصف به علم من جهة اخلرب فقط ال ألن اهللا منزه عن إرسال ظامل أو مرتكب للفواحش 

ان عمدهتم أو مكاس أو خمنث أو غري ذلك فانه ال يعلم نفي شيء من ذلك بالعقل لكن باخلرب وهم يف السمعي
اإلمجاع وأما االحتجاج بالكتاب والسنة فأكثر ما يذكرونه تبعا للعقل او االمجاع والعقل واالمجاع مقدمان عندهم 

  على 

الكتاب والسنة فلم يعتمد القاضي أبو بكر وأمثاله يف تنزيه االنبياء ال على دليل عقلي وال مسعي من الكتاب والسنة 
سل اهللا من شاءاذ كان جيوز عنده على اهللا فعل كل ما يقدر عليه وإمنا اعتمد على فان العقل عنده ال مينع أن ير

اإلمجاع فما أمجع املسلمون عليه أنه ال يكون يف النيب نزه عنه مث ذكر ما ظنه إمجاعا كعاداته وعادات أمثاله يف نقل 
عة من الفقهاء املشهورين كدعواه إمجاعات ال ميكن نقلها عن واحد من الصحابة وال ثالثة من التابعني وال أرب

االمجاع على أن الصالة يف الدار املغصوبة جمزئة مع قوله إن العقل حييل أن يكون مأمورا به فيدعي االمجاع على 



براءة املأمور من فعل ما أمر به لكونه فعل ما هني عنه وألهل الكالم والرأي من دعوى اإلمجاعات اليت ليست 
نزاع معروف وقد يكون إمجاع السلف على خالف ما ادعوا فيه االمجاع ما يطول ذكره  صحيحة بل قد يكون فيها

هنا وقد ذكرنا قطعة من االمجاعات الفروعية حكاها طائفة من أعيان العلماء العاملني باالختالف مع أهنا منتقضة 
ن من السلف كقول الشافعي وفيها نزاع ثابت مل يعرفوه وقد يكون غريهم حكى االمجاع على نقيض قوهلم ورمبا كا

ما اعلم أحدا قبل شهادة العبد وقبله من الصحابة أنس بن مالك يقول ما أعلم أحد رد شهادة العبد وكدعوى ابن 
  حزم االمجاع على إبطال القياس وأكثر األصوليني يذكرون االمجاع على إثبات القياس وبسط هذا له موضع آخر 

نبياء عليهم السالم وأن اهللا سبحانه ال يظهرها على يد كاذب مع جتويزهم عليه فصل وملا أرادوا إثبات معجزات اال
فعل كل شيء فنفوا منعا فقالوا لو جاز ذلك لزم أن ال يقدر على تصديق من ادعى النبوة وما لزم منه نفي القدرة 

ضي أبو يعلى وغريهم كان ممتنعا فهذا هو املشهور عن األشعري وعليه اعتمد القاضي أبو بكر وابن فورك والقا
وهو مبين على مقدمات أحدها أن النبوة ال تثبت اال مبا ذكروه من املعجزات وأن الرب ال يقدر على إعالم اخللق 

  بأن هذا نيب إال هبذا الطريق وأنه ال جيوز أن يعلموا ذلك ضرورة وان اعالم اخللق بان هذا نيب هبذا الطريق 

ممكن على قولكم فانكم إذا جوزمت عليه فعل كل شيء وارادة كل شيء مل يكن ممكن فلو قيل هلم ال نسلم أن هذا 
فرق بني أن يظهرها على يد صادق أو كاذب ومل يكن ارسال رسول يصدقه باملعجزات ممكنا على أصلكم ومل يكن 

ا يكون لكم حجة على جواز إرسال الرسول وتصديقه باملعجزات إذ كان ال طريق عندهم إال خلق املعجز وهذا إمن
دليال اذا علم أنه إمنا خلقه لتصديق الرسول وأنتم عندكم ال يفعل شيئا لشيء وجيوز عليه فعل كل شيء وسلك 

طائفة منهم طريقا آخر وهي طريقة أيب املعايل وأتباعه وهو أن العلم بتصديقه ملن أظهر على يديه املعجز علم 
صوهلم فان هذه تعلم اذا كان املعلم بصدق رسوله ممن ضروري وضربوا له مثال بامللك وهذا صحيح اذا منعت أ

يفعل شيئا حلكمة فاما من ال يفعل شيئا لشيء فكيف يعلم أنه خلق هذه املعجزات لتدل على صدقه ال لشيء آخر 
ومل ال جيوز أن خيلقها اللشيء على أصلهم وقالوا أيضا ما ذكره األشعري املعجز علم الصدق ودليله فيستحيل 

ن الصدق فيمتنع وجوده على يد الكاذب وهذا كالم صحيح لكن كونه علم الصدق مناقض الصوهلم وجوده بدو
فانه إمنا يكون علم الصادق اذا كان الرب منزها عن ان يفعله على يد الكاذب أو علم باالضطرار أنه إمنا فعله 

  عض األفعال بطل أصلهم لتصديق الصادق أو أنه ال يفعله على يد كاذب وإذا علم باالضطرار تنزهه عن ب
فصل واملعتزلة قبلهم ظنوا أن جمرد كون الفعل خارقا للعادة هو اآلية على صدق الرسول فال جيوز ظهور خارق إال 

لنيب والتزموا طردا هلذا انكار أن يكون للسحر تأثري خارج عن العادة مثل أن ميوت وميرض بال مباشرة شيء 
 ببعض املغيبات وأنكروا كرامات االولياء فاتى هؤالء فأثبتوا ما أثبته الفقهاء وأنكروا الكهانة وأن تكون اجلن خترب

وأهل احلديث من السحر والكهانة والكرامات لكن قيل هلم فميزوا بني هذا وبني املعجزات فقالوا ال فرق يف نفس 
اذا اقترن بدعوى اجلنس وليس يف جنس مقدورات الرب ما خيتص باالنبياء لكن جنس خرق العادة واحد فهذا 

النبوة وسلم عن املعارضة عند حتدي الرسول باملثل فهو دليل فهي عندهم مل تدل لكوهنا يف نفسها وجنسها دليال بل 
  اذا 

استدل هبا املدعي للنبوة كانت دليال وإال مل تكن دليال ومن شرط الدليل سالمته عن املعارضة وهي عندهم غاية 
ائتوا مبثل هذه اآلية فعجزوا كان هذا هو املعجز املختص بالنيب وإال فيجوز عندهم أن  الفرق فاذا قال املدعي للنبوة

تكون معجزات الرسول من جنس ما للسحرة والكهان من اخلوارق اذا استدل هبا الرسول فاحلجة عنده جمموع 



كون خارقا للعادة لكن الدعوى واخلارق ال اخلارق وحده واالعتبار بالسالمة عن املعارض بل قد ال يشترطون أن ي
يشترطون أن اليعارض وعجز الناس عن املعارضة مع أنه معتاد ال خارق للعادة فاالعتبار عندهم بشيئني باقترانه 

بالدعوى وحتديه ملن دعاهم أن يأتوا مبثله فال يقدرون قالوا وخوارق األنبياء يظهر مثلها على يد الساحر والكاهن 
ألنه مل يدعها قالوا ولو ادعى النبوة أحد من أهل هذه اخلوارق مع كذبه مل يكن بد من والصاحل وال تدل على النبوة 

أن اهللا يعجزه عنها فال خيلقها على يده أو يقيض له من يعارضه فتبطل حجته واذا قيل هلم مل قلتم ان اهللا ال بد أن 
نه فعل شيء قالوا ألنه لو مل مينعه يفعل هذا وهذا وعندكم جيوز عليه كل شيء وال جيب عليه فعل شيء وال جيب م

من ذلك أو يعارضه بآخر لكان قد أتى مبثل ما يأيت به النيب الصادق فتبطل داللة آيات االنبياء فاذا قيل هلم وعلى 
أصلكم جيوز أنه تبطل داللتها وعندكم جيوز عليه فعل كل شيء أجابوا بالوجهني املتقدمني إما لزوم أنه ليس بقادر 

لة معلومة باالضطرار وقد عرف ضعفهما مث هنا يلزمهم شيء آخر وهو أنه مل قلتم إن املعجز الذي يدل أو أن الدال
به على صدق االنبياء ما ذكرمتوه من جمرد كونه خارقا مع الدعوى وعدم املعارضة فان هذا يقال إنه باطل من 

  وجوه 
لكان أولئك يعارضون وهذا ال يعارض فاالعتبار إذن أحدها أنه إذا كان ما يأيت به النيب يأيت به الساحر والكاهن 

بعدم املعارضة فقولوا لكل من ادعى النبوة وقال معجزيت أن ال يدعيها غريي فهو صادق أو ال يقدر غريي على 
دعواها فهو صادق أو أفعل أمرا معتادا من األكل والشرب واللباس ومعجزيت أن ال يفعله غريي أو ال يقدر غريي 

  فهو صادق فالتزموا هذا وقالوا املنع من املعتاد على فعله 

كإحداث غري املعتاد وعلى هذا فلو قال الرسول معجزيت أين أركب احلمار أو الفرس أو آكل هذا الطعام أو ألبس 
هذا الثوب أو أعدو إىل ذلك املكان وأمثال ذلك وغريه ال يقدر على ذلك كان هذا آية دعواه وهذا ال ضابط له 

عجز عنه قوم دون قوم ال ينضبط ولكن هذا يفسد قول من فسرها خبرق العادة فان العادات ختتلف وقد فان ما ي
ذكروا هذا وقالوا املعجزة عند كل قوم ما كان خرقا لعادهتم وقالوا يشترط أن تكون خارقة لعادة من دعاهم وان 

ن يعارضه من أهل تلك الصناعة أو مينعه من كان معتادا لغريهم وقالوا إذا كان املدعي كذابا فان اهللا يقيض له م
  القدرة عليها وهذا وجه ثان يدل على فساد ما أصلوه هم واملعتزلة 

الوجه الثالث املعارضة باملثل أن يأيت حبجة مثل حجة النيب وحجته عندهم جمموع دعوى النبوة واالثبات باخلارق 
ويأيت باخلارق وعلى هذا فليست معارضة الرسول بأن يأتوا  فيلزم على هذا أن تكون املعارضة بأن يدعي غريه النبوة

بالقرآن أو عشر سور أو سورة بل أن يدعي أحدهم النبوة ويفعل ذلك وهذا خالف العقل والنقل ولو قال الرسول 
ل لقريش ال يقدر أحد منكم أن يدعي النبوة ويأيت مبثل القرآن وهذا هو اآلية وإال فمجرد تالوة القرآن ليس آية ب
قد يقرأه املتعلم له فال تكون آيه ألنه مل يدع النبوة ولو ادعاها لكان اهللا ينسيه إياه أو يقيض له من يعارضه كما 

  ذكرمت لكانت قريش وسائر العلماء يعلمون أن هذا باطل 
التناقض وأن  الرابع أنه إذا كان اعتمادكم على عدم املعارضة فقولوا ما قاله غريكم وهو أن آية سالمة ما يقوله من

كل من ادعى النبوة وكان كاذبا فال بد أن يتناقض أو يقيض اهللا له من يقول مثل ما قال وأما السالمة من التناقض 
من غري دعوى النبوة فليست دليال فهذا خري من قولكم فانه قد علم أن كل ما جاء من عند غري اهللا فانه ال بد أن 

ال يتناقض كما قال تعاىل ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا خيتلف ويتناقض وما جاء من عند اهللا 
وأما دعوى الضرورة فمن ادعى الضرورة يف شيء دون شيء مع متاثلهما وعدم الفرق بينهما يف نفس األمر كانت 

  دعواه مردودة بل كذبا فان وجود العلم الضروري بشيء 



ملعلوم وإما يف العامل وإال فاذا قدر تساوي املعلومات وتساوي حال العامل هبا دون شيء ال بد أن يكون لفرق إما يف ا
  مل يعلم بالضرورة أحد املتماثلني دون اآلخر 

اخلامس انه ال بد أن تكون اآلية اليت للنيب أمرا خمتصا باالنبياء فان الدليل مستلزم للمدلول عليه فآية النيب هي دليل 
قه فال توجد قط إال مستلزمة لصدقه وقد ادعوا أن آيات صدقهم اليت تكون صدقه وعالمة صدقه وبرهان صد

منفكة عن صدقهم تكون لساحر وكاهن ورجل صاحل وملدعي اإلهلية لكن ال تكون ملن يكذب يف دعوى النبوة 
ة خترق فجوزوا وجود الدليل مع عدم املدلول عليه إال اذا ادعى املدلول عليه كاذب واستدلوا على ذلك بأن الساع

عندها خوارق وال تدل على صدق أحد ولو ادعى مدع النبوة مع تلك اخلوارق لدلت قالوا فعلم أن جنس ما هو 
معجز يوجد بدون صدق النيب لكن مع دعوى النبوة ال يوجد إال مع الصدق واآلية عندهم الدعوى واخلارق 

د اخلارق جمردا عن الدعوى فليس بدليل وال والصدق هو املدلول عليه فال يكون ذلك كذلك إال مع هذا وأما وجو
فرق عندهم بني خارق وخارق وخارق معتاد عند قوم دون قوم وليس هلم ضابط يف العادات ولسائل أن يقول مجيع 

ما يفعله اهللا من اآليات يف العامل فهو دليل على صدق االنبياء ومستلزم له وإن كانت اآليات معتادة جلنس االنبياء 
صاحلني الذين يتبعون االنبياء فهي مستلزمة لصدق مدعي النبوة فاهنا إذا مل تكن إال لنيب أو من يتبعه لزم أو جلنس ال

أن يكون من أحد القسمني والكاذب يف دعوى النبوة ليس واحدا منهما فالتابع لالنبياء الصاحل ال يكذب يف دعوى 
شرع موسى فاذا كان آية نيب إحياء اهللا املوتى مل ميتنع أن النبوة قط وال يدعيها إال وهو صادق كاالنبياء املتبعني ل

حيي اهللا املوتى لنيب آخر أو ملن يتبع االنبياء كما قد أحيي امليت لغري واحد من االنبياء ومن تبعهم وكان ذلك آية 
هم وكذلك ما يفعله على نبوة حممد صلى اهللا عليه و سلم ونبوة من قبله إذا كان إحياء املوتى خمتصا باالنبياء وأتباع

اهللا من اآليات والعقوبات مبكذيب الرسل كتغريق فرعون وإهالك قوم عاد بالريح الصرصر العاتية وإهالك قوم صاحل 
  بالصيحة وأمثال ذلك فان هذا جنس مل يعذب به إال من كذب 

واعني وحنوها لكن هذا الرسل فهو دليل على صدق الرسل وقد مييت اهللا بعض الناس بأنواع معتادة من البأس كالط
معتاد لغري مكذيب الرسل أما ما عذب اهللا به مكذيب الرسل فمختص هبم وهلذا كان من آيات اهللا كما قال وآتينا 
مثود الناقة مبصرة فظلموا هبا وما نرسل باآليات إال ختويفا وكذلك ما حيدثه من أشراط الساعة كظهور الدجال 

الشمس من مغرهبا بل والنفخ يف الصور وغري ذلك هو من آيات االنبياء  ويأجوج ومأجوج وظهور الدابة وطلوع
فاهنم أخربوا به قبل ان يكون فكذهبم املكذبون فاذا ظهر بعد مئني أو ألوف من السنني كما أخربوا به كان هذا من 

كان وجود ما أخرب به آيات صدقهم ومل يكن هذا إال لنيب أو ملن خيرب عن نيب واخلرب عن النيب هو خرب النيب وهلذا 
الرسول من املستقبالت من آيات نبوته إذا ظهر املخرب به كما كان أخرب فيما مضى عرف صدقه فيما أخرب به إذ 

كان هذا وهذا ال ميكن أن خيرب به إال نيب أو من أخذ عن نيب وهو مل يأخذ عن أحد من االنبياء شيئا فدل على نبوته 
بذلك كما بسط يف غري هذا املوضع وأخبار الكهان فيها كذب كثري والكاهن قد عرف وهلذا حيتج اهللا له يف القرآن 

أنه يكذب كثريا مع فجوره قال تعاىل هل أنبئكم على من تنزل الشياطني تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع 
وفجورهم  وأكثرهم كاذبون والكهانة جنس معروف ومعروف أن الكاهن يتلقى عن الشيطان وال بد من كذهبم

والنيب ال يكذب قط وال يكون إال برا تقيا فالفرق بينهما ثابت يف نفس صفاهتما وأفعاهلما وآياهتما ال يقول عاقل إن 
جمرد ما يفعله الكاهن هو دليل إن اقترن بصادق وليس بدليل إذا مل يقترن بصادق وانه مىت ادعاه كاذب مل يظهر 

  على يده وهذا أيضا باطل 
السادس وهو أنه قد ادعى مجاعة من الكذابني النبوة وأتوا خبوارق من جنس خوارق الكهان  ويظهر بالوجه



والسحرة ومل يعارضهم أحد يف ذلك املكان والزمان وكانوا كاذبني فبطل قوهلم إن الكذاب إذا أتى مبثل خوارق 
االسود العنسي الذي ادعى السحرة والكهان فال بد أن مينعه اهللا ذلك اخلارق أو يقيض له من يعارضه وهذا ك

  النبوة باليمن يف حياة النيب صلى اهللا عليه و سلم واستوىل على اليمن وكان معه 

شيطان سحيق وحميق وكان خيرب بأشياء غائبة من جنس أخبار الكهان وما عارضه أحد وعرف كذبه بوجوه متعددة 
ل الشياطني تنزل على كل أفاك أثيم وكذلك وظهر من كذبه وفجوره ما ذكره اهللا بقوله هل أنبئكم على من تنز

مسيلمة الكذاب وكذلك احلارث الدمشقي ومكحول احلليب وبابا الرومي لعنة اهللا عليهم وغري هؤالء كانت معهم 
  شياطني كما هي مع السحرة والكهان 

ي دليل على نبوته وان السابع أن آيات األنبياء ليس من شرطها استدالل النيب هبا وال حتديه باإلتيان مبثلها بل ه
خلت عن هذين القيدين وهذا كإخبار من تقدم بنبوة حممد فانه دليل على صدقه وان كان هو مل يعلم مبا أخربوا به 
وال يستدل به وأيضا فما كان يظهره اهللا على يديه من اآليات مثل تكثري الطعام والشراب مرات كنبع املاء من بني 

م القليل حىت كفى أضعاف من كان حمتاجا اليه وغري ذلك كله من دالئل النبوة ومل أصابعه غري مرة وتكثري الطعا
يكن يظهرها لالستدالل هبا وال يتحدى مبثلها بل حلاجة املسلمني اليها وكذلك إلقاء اخلليل يف النار إمنا كان بعد 

  نبوته ودعائه هلم اىل التوحيد 
من شرط داللته استدالل أحد به بل ما كان النظر الصحيح فيه الثامن أن الدليل الدال على املدلول عليه ليس 

موصوال اىل علم فهو دليل وان مل يستدل به أحد فاآلية أدلة وبراهني تدل سواء استدل هبا النيب أو مل يستدل وما ال 
  ه يدل اذا مل يستدل به ال يدل إذا استدل به وال ينقلب ما ليس بدليل دليال اذا استدل به مدع لداللت

التاسع أن يقال آيات االنبياء ال تكون إال خارقة للعادة وال تكون مما يقدر أحد على معارضتها فاختصاصها بالنيب 
وسالمتها عن املعارضة شرط فيها بل ويف كل دليل فانه ال يكون دليال حىت يكون خمتصا باملدلول عليه وال يكون 

  املدلول عليه مثله وإال اذا وجد هو أو مثله  خمتصا إال اذا سلم عن املعارضة فلم يوجد مع عدم

بدون املدلول مل يكن خمتصا فال يكون دليال لكن كما أنه ال يكفي جمرد كونه خارقا بعادة أولئك القوم دون غريهم 
ياء فال يكفي أيضا عدم معارضة أولئك القوم بل ال بد أن يكون مما مل يعتده غري االنبياء فيكون خارقا لعادة غري االنب
فمىت عرف أنه يوجد لغري االنبياء بطلت داللته ومىت عارض غري النيب النيب مبثل ما أتى به بطل االختصاص وما 

ذكره املعتزلة وغريهم كابن حزم من أن آيات االنبياء خمتصة هبم كالم صحيح لكن كرامات االولياء هي من دالئل 
صار وجودها كوجود ما أخرب به النيب من الغيب وأما ما يأيت به النبوة فاهنا ال توجد إال ملن اتبع النيب الصادق ف

السحرة والكهان من العجائب فتلك جنس معتاد لغري االنبياء وأتباعهم بل اجلنس معروف بالكذب والفجور فهو 
ري خارق بالنسبة اىل غري أهله وكل صناعة فهي خارقة عند غري أهلها وال تكون آية وآيات االنبياء هي خارقة لغ

  االنبياء وان كانت معتادة لالنبياء 
العاشر أن آيات االنبياء خارجة مقدور من أرسل االنبياء اليه وهم اجلن واالنس فال تقدر االنس واجلن أن يأتوا 

مبثل معجز االنبياء كما قال تعاىل قل لئن اجتمعت االنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله ولو 
هم لبعض ظهريا وأما املالئكة فال تضر قدرهتم على مثل ذلك فان املالئكة امنا تنزل على االنبياء ال تنزل كان بعض

على السحرة والكهان كما أن الشياطني التتنزل على االنبياء واملالئكة ال تكذب على اهللا فاذا كانت اآليات من 
رهم له على عدوه وإهالكهم له نصرا وهالكا خارجني أفعال املالئكة مث أخبارهم للنيب عن اهللا بالغيب ومثل نص



عن العادة كما فعلته املالئكة يوم بدر وغريه وكما فعلت بقوم لوط وكما فعلت مبرمي واملسيح وحنو ذلك وكاتياهنم 
 لسليمان بعرش بلقيس فقد روي أن املالئكة جاءته به وهي أقدر من اجلن مل يكن هذا خارجا عما اعتاده االنبياء بل

هذا ليس لغري االنبياء فال يقال ان غري االنبياء اعتادوه فنقضت عادهتم بل هذا مل يعتده إال االنبياء وهو مناقض 
  جلنس عادات اآلدميني مبعىن انه ال يوجد فيما 

اعتاده بنو آدم يف مجيع األصناف غري االنبياء كما اعتادوا العجائب من السحر والكهانة والصناعات العجيبة وما 
يستعينون عليه باجلن واالنس والقوى الطبيعية مثل الطالسم وغريها فكل هذا معتاد معروف لغري االنبياء وهؤالء 

جعلوا الطالسم من جنس املعجزات وقالوا لو أتى هبا نيب لكانت آية له واذا أتى هبا من مل يدع النبوة جاز وان 
ذا قول قبيح فانه لو جعل شيء من معجزات االنبياء ادعاها كاذب سلبه اهللا علمها أو قيض له من يعارضه وه

وآياهتم من جنس ما يأيت به ساحر أو كاهن أو مطلسم أو خمدوم من اجلن الستوى اجلنسان ومل يكن فرق بني 
األنبياء وبني هؤالء ومل يتميز بذلك النيب من غريه وهذا مما عظم غلط هؤالء فيه فلم يعرفوا خصائص النيب 

ما أن املتفلسفة أبعد منهم عن االميان فجعلوا للنبوة ثالث خصائص حصول العلم بال تعلم وقوة وخصائص آياته ك
نفسه املؤثرة يف هيويل العامل وختيل السمع والبصر وهذه الثالثة توجد لكثري من عوام الناس ومل يفرقوا بني النيب 

ن هذا الفرق مسعيا والفرق الذي ال بد منه والساحر إال بأن هذا بر وهذا فاجر والقاضي أبو بكر وأمثاله جيعلو
عندهم االستدالل هبا والتحدي باملثل وكل من هؤالء وهؤالء أدخلوا مع االنبياء من ليس بنيب ومل يعرفوا خصائص 

االنبياء وال خصائص آياهتم فلزمهم جعل من ليس بنيب نبيا أو جعل النيب ليس بنيب اذ كان ما ذكروه يف النبوة 
االنبياء وغريهم فمن ظن أنه يكون لغري االنبياء قدح يف االنبياء أن يكون هذا هو دليلهم بوجود مثل ما مشتركا بني 

جاءوا به لغري النيب ومن ظن أنه ال يكون إال لنيب إذا رأى من فعله من متنبئ كاذب وساحر وكاهن ظن أنه نيب 
اضطرب عليه باب اهلدى والضالل واالميان والكفر  واالميان بالنبوة أصل النجاة والسعادة فمن مل حيقق هذا الباب

ومل مييز بني اخلطأ والصواب وملا كان الذين اتبعوا هؤالء وهؤالء من املتأخرين مثل أيب حامد والرازي واآلمدي 
 وأمثاهلم هذا وحنوه مبلغ علمهم بالنبوة مل يكن هلا يف قلوهبم من العظمة ما جيب هلا فال يستدلون هبا على االمور

  العلمية اخلربية وهي خاصة النيب وهو االخبار عن الغيب واالنباء به فال 

يستدلون بكالم اهللا ورسوله على اإلنباء بالغيب اليت يقطع هبا بل عمدهتم ما يدعونه من العقليات املتناقضة وهلذا 
... سعي العاملني ضالل  وأكثر... هناية إقدام العقول عقال ... يقرون باحلرية يف آخر عمرهم كما قال الرازي 

سوى أن ... ومل نستفد من حبثنا طول عمرنا ... وحاصل دنيانا أذى ووبال ... وأرواحنا يف وحشة من جسومنا 
  ... مجعنا فيه قيل وقالوا 

لقد تأملت الطرق الكالمية واملناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليال وال تروي غليال ورأيت أقرب الطرق طريقة 
اقرأ يف اإلثبات اليه يصعد الكلم الطيب الرمحن على العرش استوى واقرأ يف النفي ليس كمثله شيء وال  القرآن

  حييطون به علما ومن جرب مثل جتربيت عرف مثل معرفيت 
الوجه احلادي عشر أن آيات االنبياء مما يعلم العقالء أهنا خمتصة هبم ليست مما تكون لغريهم فيعلمون أن اهللا مل خيلق 

مثلها لغري االنبياء وسواء يف آياهتم اليت كانت يف حياة قومهم وآياهتم اليت فرق اهللا هبا بني أتباعهم وبني مكذبيهم 
بنجاة هؤالء وهالك هؤالء ليست من جنس ما يوجد يف العادات املختلفة لغريهم وذلك مثل تغريق اهللا جلميع أهل 

 يكن قط يف العامل نظريه وكذلك إهالك قوم عاد إرم ذات األرض إال لنوح ومن ركب معه يف السفينة فهذا مل



العماد اليت مل خيلق مثلها يف البالد مع كثرهتم وقوهتم وعظم عماراهتم اليت مل خيلق مثلها يف البالد مث أهلكوا بريح 
من اتبعه صرصر عاتية مسخرة سبع ليال ومثانية أيام حسوما حىت صاروا كلهم كأهنم أعجاز خنل خاوية وجنا هود و

فهذا مل يوجد نظريه يف العامل وكذلك قوم صاحل أصحاب مدائن ومساكن يف السهل واجلبل وبساتني أهلكوا كلهم 
بصيحة واحدة فهذا مل يوجد نظريه يف العامل وكذلك قوم لوط أصحاب مدائن متعددة رفعت اىل السماء مث قلبت 

أهله إال امرأته أصاهبا ما أصاهبم فهذا مل يوجد نظريه يف العامل هبم وأتبعوا حبجارة من السماء تتبع شاذهم وجنا لوط و
  وكذلك قوم فرعون وموسى مجعان 

عظيمان ينفرق هلم البحر كل فرق كالطود العظيم فيسلك هؤالء وخيرجون ساملني فاذا سلك اآلخرون انطبق 
هنا ليست من جنس ما ميوت به بنو آدم عليهم املاء فهذا مل يوجد نظريه يف العامل فهذه آيات تعرف العقالء عموما أ

وقد حيصل لبعض الناس طاعون ولبعضهم جدب وحنو ذلك وهذا مما اعتاده الناس وهو من آيات اهللا من وجه آخر 
بل كل حادث من آيات اهللا تعاىل ولكن هذه اآليات ليست من جنس ما اعتيد وكذلك الكعبة فاهنا بيت من 

أحد حيفظها من عدو وال عندها بساتني وأمور يرغب الناس فيها فليس  حجارة بواد غري ذي زرع ليس عندها
عندها رغبة وال رهبة ومع هذا فقد حفظها باهليبة والعظمة فكل من يأتيها يأتيها خاضعا ذليال متواضعا يف غاية 

ي على هذه التواضع وجعل فيها من الرغبة أن يأتيها الناس من أقطار االرض حمبة وشوقا من غري باعث دنيوي وه
احلال من ألوف من السنني وهذا مما ال يعرف يف العامل لبنية غريها وامللوك ينبون القصور العظيمة فتبقى مدة مث هتدم 
ال يرغب أحد يف بنائها وال يرهبون من خراهبا وكذلك ما بين للعبادات قد تتغري حاله عى طول الزمان وقد يستويل 

قدس والكعبة هلا خاصة ليست لغريها وهذا مما حري الفالسفة وحنوهم فاهنم العدو عليه كما استوىل على بيت امل
يظنون أن املؤثر يف هذا العامل هو حركات الفلك وأن ما بين وبقي فقد بين بطالع سعيد فحاروا يف طالع الكعبة اذ مل 

والغلبة وكذلك ما فعل اهللا جيدوا يف االشكال الفلكية ما يوجب مثل هذه السعادة والفرح والعظمة والدوام والقهر 
بأصحاب الفيل ملا قصدوا ختريبها قال تعاىل أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أمل جيعل كيدهم يف تضليل وأرسل 

عليهم طريا أبابيل ترميهم حبجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول قصدها جيش عظيم ومعهم الفيل فهرب 
 اىل جهتها واذا وجهوه اىل غري جهتها توجه مث جاءهم من البحر طري أبابيل أهلها منهم فربك الفيل وامتنع من املسري

أي مجاعات يف تفرقة فوجا بعد فوج رموا عليهم حصى هلكوا به كلهم فهذا مما مل يوجد نظريه يف العامل فآيات 
  االنبياء هي أدلة وبراهني على صدقهم والدليل جيب أن يكون خمتصا باملدلول عليه ال يوجد 

ع عدمه ال يتحقق الدليل إال مع حتقق املدلول كما أن احلادث ال بد له من حمدث فيمتنع وجود حادث بال حمدث م
وال يكون احملدث إال قادرا فيمتنع وجود االحداث من غري قادر والفعل ال يكون اال من عامل وحنو ذلك فكذلك ما 

مل جيعلوا آيات االنبياء تدل داللة عقلية مستلزمة دل على صدق النيب ميتنع وجوده إال مع كون النيب صادقا و
للمدلول وال تدل جبنسها ونفسها بل قال بعضهم قد تدل وقد ال تدل وقال آخرون تدل مع الدعوى وال تدل مع 
عدم الدعوى وهذا يبطل كوهنا دليال وآخرون أرادوا حتقيق ذلك فقالوا تدل داللة وضعية من جنس داللة اللفظ 

تكلم تدل إن قصد الداللة وال تدل بدون ذلك فهي تدل مع الوضع دون غريه فيقال هلم وما يدل على على مراد امل
قصد املتكلم هو أيضا دليل مطرد ميتنع وجوده بدون املدلول وداللته تعلم بالعقل فجميع االدلة تعلم بالعقل داللتها 

به هذا املعىن وهذا قد يعلم ضرورة وقد يعلم نظرا على املدلول فان ذلك اللفظ إمنا يدل اذا علم أن املتكلم أراد 
فقد يعلم قصد املتكلم بالضرورة كما يعلم أحوال االنسان بالضرورة فيفرق بني محرة اخلجل وصفرة الوجل وبني 



محرة احملموم وصفرة املريض بالضرورة وقد يعلم نظرا واستدالال كما يعلم أن عادته إذا قال كذا أن يريد كذا وانه 
ينقض عادته إال اذا بني ما يدل على انتقاضها فيعلم هذا كما يعلم سائر العاديات مثل طلوع الشمس كل يوم ال 

واهلالل كل شهر وارتفاع الشمس يف الصيف واخنفاضها يف الشتاء ومن هذا سنة اهللا يف الفرق بني االنبياء وأتباعهم 
األرض فانظروا كيف كان عاقبة املكذبني وقال تعاىل وبني مكذهبم قال تعاىل قد خلت من قبلكم سنن فسريوا يف 

فهل ينظرون إال سنة االولني فلن جتد لسنة اهللا تبديال ولن جتد لسنة اهللا حتويال وقال تعاىل أفلم يسريوا يف االرض 
وقال فتكون هلم قلوب يعقلون هبا أو آذان يسمعون هبا فاهنا ال تعمى االبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور 

تعاىل وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا يف البالد هل من حميص ان يف ذلك لذكرى ملن كان له 
  قلب أو القى السمع وهو شهيد فان هذه العجائب واآليات اليت لالنبياء 

ثارها الدالة على ما حدث تارة تعلم مبجرد االخبار املتواترة وان مل نشاهد شيئا من آثارها وتارة تشاهد بالعيان آ
كما قال تعاىل وعادا ومثودا وقد تبني لكم من مساكنهم وقال تعاىل فتلك بيوهتم خاوية مبا ظلموا وقال تعاىل وإنكم 
لتمرون عليهم مصبحني وبالليل أفال تعقلون وقال تعاىل ان يف ذلك آليات للمتومسني واهنا لبسبيل مقيم ان يف ذلك 

ن أصحاب األيكة لظاملني فانتقمنا منهم واهنما لبامام مبني أي لبطريق موضح متبني ملن مر به ألية للمؤمنني وان كا
آثارهم وهذا االخبار كانت منتشرة متواترة يف العامل وقد علم الناس أهنا آيات لالنبياء وعقوبة ملكذبيهم هلذا كانوا 

إين أخاف مثل يوم اآلخرة مثل دأب قوم نوح يذكروهنا عند نظائرها لالعتبار كما قال مؤمن آل فرعون يا قوم 
وعاد ومثود والذين من بعدهم وما اهللا يريد ظلما للعباد وقال شعيب ويا قوم ال جيرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما 

أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صاحل وما قوم لوط منكم ببعيد والقرآن آيته باقية على طول الزمان من حني 
ول تتلى آيات التحدي به ويتلى قوله فليأتوا حبديث مثله ان كانوا صادقني فأتوا بعشر سور مثله و جاء به الرس

بسورة من مثله ويتلى قوله قل لئن اجتمعت االنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله ولو كان 
ك مع علمه بكثرة اخللق دليل على أنه كان بعضهم لبعض ظهريا فنفس إخبار الرسول هبذا يف أول االمر وقطعه بذل

خارقا يعجز الثقلني عن معارضته وهذا ال يكون لغري االنبياء مث مع طول الزمان قد مسعه املوافق واملخالف والعرب 
والعجم وليس يف االمم من أظهر كتابا يقرأه الناس وقال انه مثله وهذا يعرفه كل أحد وما من كالم تكلم به الناس 

ن يف أعلى طبقات الكالم لفظا ومعىن إال وقد قال الناس نظريه وما يشبهه ويقاربه سواء كان شعرا أو وان كا
خطابة أو كالما يف العلوم واحلكمة واالستدالل والوعظ والرسائل وغري ذلك وما وجد من ذلك شيء إال ووجد ما 

  يشبهه ويقاربه والقرآن مما يعلم الناس عرهبم وعجمهم أنه مل يوجد 

له نظري مع حرص العرب وغري العرب على معارضته فلفظه آية ونظمه آية وإخباره بالغيوب آية وأمره وهنيه آية 
ووعده ووعيده آية وجاللته وعظمته وسلطانه على القلوب آية واذا ترجم بغري العريب كانت معانيه آية كل ذلك 

الزبور مل يوجد هلا نظري أيضا مل يضرنا ذلك فإنا قلنا إن ال يوجد له نظري يف العامل واذا قيل إن التوراة واإلجنيل و
آيات االنبياء ال تكون لغريهم وان كانت جلنس االنبياء كاإلخبار بغيب اهللا فهذه آية يشتركون فيها وكذلك إحياء 

تفضيل املوتى قد كان آية لغري واحد من االنبياء غري املسيح كما كان ذلك ملوسى وغريه وليس املقصود هنا ذكر 
بعض االنبياء على بعض بل املقصود أن جنس االنبياء متميزون عن غريهم باآليات والدالئل الدالة على صدقهم 

اليت يعلم العقالء أهنا مل توجد لغريهم فيعلمون أهنا ليست لغريهم العادة وال خرق عادة بل اذا عرب عنها بأهنا خرق 
ارج عن نظائره وخارق العادة ما خرج عن االمر املعتاد فاملراد عادة وبأهنا من العجائب فاألمر العجيب هو اخل



بذلك أهنا خارجة عن االمر املعتاد لغري االنبياء وأهنا من العجائب اخلارجة عن النظائر فال يوجد نظريها لغري األنبياء 
ياء فان االنبياء يصدق واذا وجد نظريها سواء كان أعظم منها أو دوهنا لنيب فذلك توكيد هلا أهنا من خصائص االنب

بعضهم بعضا فآية كل نيب جلميع االنبياء كما أن آيات أتباعهم آيات هلم أيضا وهذا أيضا من آيات االنبياء وهو 
تصديق بعضهم لبعض فال يوجد من أصحاب اخلوارق العجيبة اليت تكون بغري االنبياء كالسحرة والكهنة واهل 

م بعضا فيما يدعو اليه ويأمر به ويعادي بعضهم بعضا وكذلك أتباعهم اذا الطبائع والصناعات اال من خيالف بعضه
كانوا من أهل االستقامة فما أتى به االول من اآليات فهو دليل على نبوته ونبوة من يبشر به وما أتى به الثاين فهو 

فهي آيات لنبوة حممد دليل على نبوته ونبوة من يصدقه ممن تقدم فما أتى به موسى واملسيح وغريمها من اآليات 
إلخبارهم بنبوته فكان هذا اخلرب مما دلت آياهتم على صدقه وما أتى به حممد من اآليات فهو دليل على إثبات جنس 

  االنبياء مطلقا وعلى نبوة كل من مسي يف القرآن خصوصا اذا كان هذا مما أخرب به 

به عن اهللا وحينئذ فاذا قدر أن التوراة أو االجنيل أو  حممد صلى اهللا عليه و سلم عن اهللا ودلت على صدقه فيما خيرب
الزبور معجز ملا فيه من العلوم واإلخبار عن الغيوب واالمر والنهي وحنو ذلك مل ينازع يف ذلك بل هذا دليل على 

جهة نبوهتم صلوات اهللا عليهم وعلى نبوة من أخربوا بنبوته ومن قال إهنا ليست مبعجزة فان أراد ليست معجزة من 
اللفظ والنظم كالقرآن فهذا ممكن وهذا يرجع فيه اىل أهل اللغة العربانية وأما كون التوراة معجزة من حيث املعاين 

ملا فيها من اإلخبار عن الغيوب أو األمر والنهي فهذا ال ريب فيه ومما يدل على أن كتب االنبياء معجزة ان فيها 
بل أن يبعث مبدة طويلة وهذا ال ميكن علمه بدون إعالم اهللا هلم وهذا اإلخبار بنبوة حممد صلى اهللا عليه و سلم ق

خبالف من أخرب بنبوته من الكهان واهلواتف فان هذا إمنا كان عند قرب مبعثه ملا ظهرت دالئل ذلك واسترقته اجلن 
و موجود يف كتاب النيب من املالئكة فتحدثت به ومسعته اجلن من أتباع االنبياء فالنيب الثاين اذا كان قد أخرب مبا ه

االول وقد وصل اليه من جهته مل يكن آية له فان العلماء يشاركونه يف هذا وأما اذا أخرب بقدر زائد مل يوجد يف خرب 
األول او كان ممن مل يصل إليه خرب نيب غريه كان ذلك آية له كما يوجد يف نبوة أشعيا وداود وغريمها من صفات 

توراة موسى فهذه الكتب معجزة ملا فيها من أخبار الغيب الذي ال يعلمه إال نيب وكذلك النيب ماال يوجد مثله يف 
فيها من االمر والنهي والوعد والوعيد ما ال يأيت به إال نيب أو تابع نيب وما أتى أتباع االنبياء من جهة كوهنم أتباعا 

به ووعيدهم مبا يوعدون به فانه من خصائص  هلم مثل أمرهم مبا أمروا به وهنيهم عما هنوا عنه ووعدهم مبا وعدوا
االنبياء والكذاب املدعي للنبوة ال يأمر جبميع ما أمرت به االنبياء وينهى عن كل ما هنوا عنه فان ذلك يفسد 

مقصوده وهو كاذب فاجر شيطان من أعظم شياطني االنس والذي يعينه على ذلك من أعظم شياطني اجلن وهؤالء 
مبا أمرت به االنبياء وينهوا عما هنوا عنه ألن ذلك يناقض مقصودهم بل وان أمروا بالبغض يف ال يتصور أن يأمروا 

ابتداء االمر من خيدعونه ويربطونه فال بد أن يناقضوا فيأمروا مبا هنت عنه االنبياء وال يوجبوا ما أمرت به االنبياء 
  ة االنبياء وهو يف كما جرى مثل ذلك ملن ادعى النبوة من الكذابني وملن أظهر موافق
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وات :كتاب لنب   ا
مية: املؤلف  تي بن  اإلسالم ا  شيخ 

الباطن من املنافقني كاملالحدة الباطنية الذين يظهرون االسالم والتشيع ابتداء مث إهنم يستحلون الشرك والفواحش 
والظلم ويسقطون الصالة والصيام وغري ذلك مما جاءت به الشريعة فمن أظهر خالف ما أبطن وكان مطاعا يف 

بد أن يظهر من باطنه ما يناقض ما أظهره فكيف مبن ادعى النبوة وأظهر انه صادق على اهللا وهو يف الناس فال 
الباطن كاذب على اهللا بل من أظهر خالف ما أبطن من آحاد الناس يظهر حاله ملن خربه يف مدة فان اجلسد مطيع 

يف اجلسد مضغة اذا صلحت صلح هلا سائر  للقلب والقلب هو امللك املدبر له كما قال صلى اهللا عليه و سلم أال ان
اجلسد واذا فسدت فسد هلا سائر اجلسد أال وهي القلب فاذا كان القلب كاذبا على اهللا فاجرا كان ذلك أعظم 
الفساد فال بد أن يظهر الفساد على اجلوارح وذلك الفساد يناقض حال الصادق على اهللا وقد بسط هذا يف غري 

االنبياء الدالة على صدقهم كثرية متنوعة وان النيب الصادق خري الناس والكاذب على  هذا املوضع وذكر أن آيات
اهللا شر الناس وبينهما من الفروق ماال حيصيه إال اهللا فكيف يشتبه هذا هبذا بل هلذا من دالئل صدقه وهلذا من دالئل 

االنبياء هي من آيات اهللا  كذبه ماال ميكن إحصاؤه وكل من خص دليل الصدق بشيء معني فقد غلط بل آيات
الدالة على أمره وهنيه ووعده ووعيده وآيات اهللا كثرية متنوعة كآيات وجوده ووحدانيته وعلمه وقدرته وحكمته 

ورمحته سبحانه وتعاىل والقرآن مملوء من تفصيل آياته وتصريفها وضرب االمثال يف ذلك وهو يسميها آيات 
  واملقاييس الكلية اليت ال تدل اال على أمر كلي يف غري هذا املوضع  وبراهني وقد ذكرنا الفرق بني اآليات

الوجه الثاين عشر أن ما يأيت به الساحر والكاهن وأهل الطبائع والصناعات واحليل وكل من ليس من أتباع االنبياء 
وما يقدر عليه  ال يكون إال من مقدور االنس واجلن فما يقدر عليه االنس من ذلك هو وأنواعه واحليل فيه كثري

اجلن هو من جنس مقدور االنس وإمنا خيتلفون يف الطريق فان الساحر قد يقدر على أن يقتل انسانا بالسحر أو 
ميرضه أويفسد عقله أو حسه وحركته وكالمه حبيث ال جيامع أو ال ميشي أو ال يتكلم وحنو ذلك وهذا كله مما يقدر 

  االنس على مثله لكن بطرق 

ون يف اهلواء وعلى املاء وحيملون األجسام الثقيلة كما قال العفريت لسليمان أنا آتيك به قبل أن أخرى واجلن يطري
تقوم من مقامك وهذا اجلنس يكون ملن هو دون االنس واجلن من احليوان كالطيور واحليتان واالنس يقدر على 

الناس حتمله اجلن بل شياطني اجلن وتطري به جنسه وهلذا مل يكن هذا اجلنس آية لنيب لوجوده لغري االنبياء فكثري من 
يف اهلواء وتذهب به اىل مكان بعيد كما كان العفريت حيمل عرش بلقيس من اليمن اىل مكان بعيد وحنن نعرف من 
هؤالء عددا كثريا وليسوا صاحلني بل فيهم كفار ومنافقون وفساق وجهال ال يعرفون الشريعة والشياطني حتملهم 

ان اىل مكان وحتملهم اىل عرفات فيشهدون عرفات من غري إحرام وال تلبية وال طواف بالبيت وتطري هبم من مك
وهذا الفعل حرام واجلهال حيسبون أنه من كرامات الصاحلني فتفعله اجلن مبن حيب ذلك مكرا به وخديعة أو خدمة 

ثريا ما يأتون الناس مبا يأخذونه ملن يستخدمهم من هؤالء اجلهال بالشريعة وان كان له زهد وعبادة وكذلك اجلن ك
من أموال الناس من طعام وشراب ونفقة وماء وغري ذلك وهو من جنس ما يسرقه االنسي ويأيت به اىل االنسي لكن 

اجلن تأيت بالطعام والشراب يف مكان العدم وهلذا مل يكن مثل هذا آية لنيب وإمنا كان النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ينبع املاء من بني أصابعه وهذا ال يقدر عليه ال إنس وال جن وكذلك الطعام القليل يصري كثريا يضع يده يف املاء ف



وهذا ال يقدر عليه ال اجلن وال االنس ومل يأت النيب صلى اهللا عليه و سلم قط بطعام من الغيب وال شراب وإمنا 
ف من عنب وهذا اجلنس ليس من كان هذا قد حيصل لبعض أصحابه كما أتى خبيب بن عدي وهو أسري مبكة بقط

خصائص االنبياء ومرمي عليها السالم مل تكن نبية وكانت تؤتى بطعام فان هذا قد يكون من حالل فيكون كرامة 
يأيت به إما ملك وإما جين مسلم وقد يكون حراما فليس كل ما كان من آيات االنبياء يكون كرامة للصاحلني 

الفرق هو دعوى النبوة والتحدي باملثل وهذا غلط فان آيات االنبياء اليت  وهؤالء يسوون بني هذا وهذا ويقولون
دلت على نبوهتم هي أعلى مما يشتركون فيه هم وأتباعهم مثل االتيان بالقرآن ومثل اإلخبار بأحوال االنبياء 

  املتقدمني وأممهم واإلخبار مبا يكون يوم 

ض ومثل قلب العصا حية وشق البحر ومثل أن خيلق من الطني القيامة وأشراط الساعة ومثل إخراج الناقة من األر
كهيئة الطري فينفخ فيه فيكون طريا بإذن اهللا وتسخري اجلن لسليمان مل يكن مثله لغريه لكن من اجلن املؤمنني من 
عة يعاون املؤمنني ومن اجلن الفساق والكفار من يعاون الفساق كما يعاون االنس بعضهم بعضا فإما طاعة مثل طا

سليمان فهذا مل يكن لغري سليمان وحممد صلى اهللا عليه و سلم أعطي أفضل مما أعطي سليمان فانه أرسل اىل اجلن 
وأمروا أن يؤمنوا به ويطيعوه فهو يدعوهم اىل عبادة اهللا وطاعته ال يأمرهم خبدمته وقضاء حوائجه كما كان سليمان 

بل يفعل فيهم كما يفعل يف االنس فيجاهدهم اجلن املؤمنون  يأمرهم وال يقهرهم باليد كما كان سليمان يقهرهم
ويقيمون احلدود على منافقيهم فيتصرف فيهم تصرف العبد الرسول ال تصرف النيب امللك كما كان سليمان 
يتصرف فيهم والصاحلون من أمته املتبعون له يتبعونه فيما كان يأمر به االنس واجلن وآخرون دون هؤالء قد 

عض اجلن يف مباحات كما قد يستخدمون بعض االنس وقد يكون ذلك مما ينقص دينهم ال سيما ان يستخدمون ب
كان بسبب غري مباح وآخرون شر من هؤالء يستخدمون اجلن يف أمور حمرمة من الظلم والفواحش فيقتلون نفوسا 

جيذبونه اليه وآخرون بغري حق ويعينوهنم على ما يطلبونه من الفاحشة كما حيضرون هلم امرأة أو صبيا أو 
يستخدموهنم يف الكفر فهذه االمور ليست من كرامات الصاحلني فان كرامات الصاحلني هو ما كان سببه االميان 
والتقوى ال ما كان سببه الكفر والفسوق والعصيان وأيضا فالصاحلون سابقوهم ال يستخدموهنم إال يف طاعة اهللا 

إال يف مباح وأما استخدامهم يف احملرمات فهو حرام وان كانوا إمنا ورسوله ومن هو دون هؤالء ال يستخدمهم 
خدموه لطاعته هللا كما لو خدم االنس رجال صاحلا لطاعته هللا مث استخدمهم فيما ال جيوز فهذا مبنزلة من أنعم عليه 

ب الطاعة فيصري بطاعته نعمة فصرفها اىل معصية اهللا فهو آمث بذلك وكثري من هؤالء يسلب تلك النعمة مث قد يسل
فاسقا ومنهم من يرتد عن دين االسالم فطاعة اجلن لالنسان ليست أعظم من طاعة االنس بل االنس أجل وأعظم 

  وأفضل وطاعتهم أنفع واذا كان املطاع من االنس قد يطاع يف طاعة اهللا فيكون حممودا مثابا 

ن الذي يطيعه الناس واملطاع من االنس قد يكون وقد يطاع يف معصية اهللا فيكون مذموما آمثا فكذلك املطاع من اجل
مطاعا لصالحه ودينه وقد يكون مطاعا مللكه وقوته وقد يكون مطاعا لنفعه ملن خيدمه باملعاوضة فكذلك املطاع من 

اجلن قد يطاع لقول وملك حممود أو مذموم مث امللك اذا سار بالعدل محد وإن سار بالظلم فعاقبته مذمومة وقد 
وانه فكذلك املطاع من جلن اذا ظلمهم أو ظلم االنس هبم أو بغريهم كانت عاقبته مذمومة وقد تقتله اجلن يهلكه أع

أو تسلط عليه من االنس من يقتله وكل هذا واقع نعرف من ذلك من الوقائع ما يطول وصفه كما نعرف من ذلك 
نس ونبينا صلى اهللا عليه و سلم ملا أسري من وقائع االنس ما يطول وصفه وليس آيات االنبياء يف شيء من هذا اجل

به من املسجد احلرام اىل املسجد االقصى إمنا أسري به لريى من آيات ربه الكربى وهذا هو الذي كان من 



خصائصه أن مسراه كان هذا كما قال تعاىل أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة املنتهى عندها 
وما جعلنا الرؤيا اليت أريناك اال فتنة للناس قال ابن عباس هي رؤيا عني أريها رسول اهللا  جنة املأوى وقال تعاىل

صلى اهللا عليه و سلم ليلة اسري به فهذا الذي كان من خصائصه ومن أعالم نبوته وأما جمرد قطع تلك املسافة 
م مقامك ومحل العرش من القصر من فهذا يكون ملن حتمله اجلن وقد قال العفريت لسليمان أنا آتيك به قبل أن تقو

اليمن اىل الشام أبلغ من ذلك وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك فهذا أبلغ 
من قطع املسافة اليت بني املسجدين يف ليلة وحممد صلى اهللا عليه و سلم أفضل من الذي عنده علم من الكتاب ومن 

اهللا به أفضل من ذلك وهو أنه أسري به يف ليلة لرييه من آياته فاخلاصة ان اإلسراء كان سليمان فكأن الذي خصه 
لرييه من آياته الكربى كما رآه نزلة أخرى عند سدرة املنتهى عندها جنة املأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ 

ى محل بعض الناس يف اهلواء فال البصر وما طغى فهذا ما حصل مثله ال لسليمان وال لغريه واجلن وان قدروا عل
  يقدرون على إصعاده اىل السماء واراءته آيات ربه الكربى فكان ما آتاه اهللا حممدا خارجا 

عن قدرة اجلن واالنس وامنا كان الذي صحبه يف معراجه جربيل الذي اصطفاه اهللا لرسالته واهللا يصطفي من املالئكة 
ء أن يريه ما رآه من آياته الكربى مث خيرب به الناس فلما أخرب به كذب به رسال ومن الناس وكان املقصود من اإلسرا

من كذب من املشركني وصدق به الصديق وأمثاله من املؤمنني فكان ذلك ابتالء وحمنة للناس كما قال وما جعلنا 
يما أخربهم به أنه رأى اجلنة الرؤيا اليت أريناك إال فتنة للناس أي حمنة وابتالء للناس ليتميز املؤمن عن الكافر وكان ف

والنار وهذا مما خيوفهم به قال تعاىل وخنوفهم فما يزيدهم إال طغيانا كبريا والرسول ملا أخربهم مبا رآه كذبوه يف 
اإلسراء وأنكروا أن يكون أسري به اىل املسجد االقصى فلما سألوه عن صفته فوصفه هلم وقد علموا أنه مل يره قبل 

منهم كان ذلك دليال على صدقه يف املسرى فلم ميكنهم مع ذلك تكذيبه فيما مل يروه وأخرب  ذلك وصدقه من رآه
اهللا تعاىل باملسرى اىل املسجد االقصى ألهنم قد علموا صدقه يف ذلك مبا أخربهم به من عالماته فال ميكنهم تكذيبه 

لذي رآه يف صورته اليت خلق عليها يف ذلك وذكر أنه رأى من آيات ربه الكربى ومل يعني ما رآه وهو جربيل ا
مرتني ألن رؤية جربيل هي من متام نبوته ومما يبني ان الذي أتاه بالقرآن ملك ال شيطان كما قال يف سورة إذا 

الشمس كورت انه لقول رسول كرمي ذي قوة عند ذي العرش مكني مطاع مث أمني مث قال وما صاحبكم مبجنون 
  على الغيب بضنني وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إال ذكر للعاملني  ولقد رآه باالفق املبني وما هو

فصل ومما يبني ضعف طريقة هؤالء أهنم قالوا املعجزات ال تدل جبنسها على النبوة بل يوجد مثل املعجز من كل 
رق اليت متاثل آيات وجه وال يدل على النبوة كأشراط الساعة وكما يوجد للسحرة والكهان والصاحلني من اخلوا

االنبياء فيما زعمه هؤالء قالوا لكن الفرق أن هذا يدعي النبوة وحيتج هبا ويتحداهم باملثل فال يقدر أحد على 
معارضته وأولئك لو ادعوا النبوة ملنعهم اهللا منها وان كانوا قبل ذلك غري ممنوعني منها أو لقيض هلم من يعارضهم 

هللا إياها ليسلم دليل النبوة قالوا واملعجز امنا يدل داللة وضعية باجلعل والقصد كداللة ولو عارضوا هبا نبيا ملنعهم ا
  األلفاظ 

والعقد واخلط والعالمات اليت جيعلها الناس بينهم فيقال هلم هذه األمور كلها امنا تدل إذا تقدم علم املدلول هبا أن 
نه عالمة إما وضع يده على ترقوته وإما وضع خنصره الدال جعلها عالمة كما يوكل الرجل وكيال وجيعل بينه وبي

وإما وضع يده على رأسه فمن جاء هبذه العالمة علم أن موكله أرسله فأما إذا مل يتقدم ذلك مل تكن داللة جعلية 
وضعية اصطالحية وآيات االنبياء ملا مل تتقدم قبلها من الرب مواضعة بينه وبني العباد قالوا هي تشبه ما إذا قال 



الرجل ملوكله والرسول ملرسله انك أرسلتين اىل هؤالء القوم فان كنت أرسلتين فقم واقعد ليعلموا انك أرسلتين 
فاذا قام وقعد عقب طلب الرسول علم احلاضرون أنه قام وقعد ليعلمهم أنه رسوله وان كان بدون طلبه قد يقوم 

داع يدعوه إال قصد التصديق علموا أنه قصد تصديقه ويقعد ألمور أخرى فيقال هلم هنا ملا علم احلاضرون انتفاء 
وهلذا لو جوزوا قيامه حلاجة عرضت أو حلية أو عقرب وقعت يف ثيابه أو لغري ذلك مل جيعلوا ذلك دليال والسرب 

والتقسيم مما يعلم به الدليل وان مل يقصده الدليل حىت أن الرجل املشهور إذا خرج يف غري وقت خروجه املعتاد فقد 
رف كثري من الناس الي شيء خرج لعلمهم بانتفاء غريه وأن خروجه له مناسب وان مل يكن هنا أحد طلب يع

االستدالل فخروج االنسان عن عادته قد يكون السباب فاذا اقترن بسبب صاحل وعلم انتفاء غريه علم أنه لذاك 
لداع يدعوه فلزمهم إما إبطال أصلهم  السبب وهذا إمنا يكون ممن يفعل لداع يدعوه والرب تعاىل عندهم ال يفعل

وإما إبطال هذه الداللة وايضا فيقال هلم بل الدليل دل جلنسه وهو هذا الفعل الذي مل يفعل إال هلذا الطلب ومىت 
وجد هذا كان جنسه دليال وليست الدعوى جزءا من الدليل بل طلب االعالم هبذا الفعل مع الفعل هو الدليل 

ا يدل على صدقي وقام وقعد مل يدل على صدقه خبالف ما إذا قال فقم واقعد ولو قال فأظهر وهلذا لو قال فافعل م
ما يدل على صدقي فال بد أن يظهر ما يدل جنسه أنه دليل كقول أو خط أو غري ذلك أو خلعة ختتص مبثل ذلك 

يد على الرأس أو صالة  ففرق بني أن يطلب فعال معينا أو دليال مطلقا وهو إذا طلب فعال معينا كقيام أو وضع
  ركعتني أو غري ذلك من األفعال دل على 

صدقه وان كان ذلك معتادا له أن يفعله فليس من شرط داللته أن خيرج عن عادته لكن شرط داللته أن يعلم أنه 
فعله ألجل االعالم حبيث ال يكون هناك سبب داع غري األعالم وحينئذ فهو دال جلنسه وكذلك يقال الرب إذا 

رق العادة ملدعي الرسالة عقب مطالبته بآية علم أن اهللا مل خيلق تلك األدلة على صدقه فهذا يدل وهذا امنا يتم مع خ
كون الرب يفعل شيئا ألجل شيء آخر وحينئذ فقد يكون من شرط الدليل مطالبة الطالب بدليل ال أن نفس 

نه آية وبني الدعوى فاظهار ما يظهره الرب الدعوى هي جزء الدليل وفرق بني طلبه من الرب آية أو طلبهم م
عقب طلبهم أو طلبه قد يقال فيه أن الطلب جزء الدليل وأنه لو أظهره بدون الطلب مل يدل وأما نفس دعوى 

النبوة فليست جزءا وعلى هذا فاذا قدر أنه يفعل ذلك عند طلبه أو طلب غريه آية دل على صدقه لكن هذا يكون 
إال إلعالم أولئك بصدقه وهذا ال يكون إال بأن يتميز جنس ما دل به عن غريه وال جيوز أن إذا علم أنه مل يفعله 

يدل مع وجود مثله من غري داللة بل مىت قدر وجود مثله من غري داللة بطل كونه دليال ولو كانت الدعوى جزءا 
من غري دعوى النبوة مل يكونوا من الدليل لكانت املعارضة ال تكون إال مع دعوى النبوة فلو أتوا مبثل القرآن 

عارضوه وهذا خالف ما يف القرآن وخالف ما أمجع املسلمون بل العقالء واهللا أعلم وهم يسمون ما يكون بقصد 
الدال كالكالم دليال وضعيا فاألقوال واألفعال اليت يقصد هبا الداللة كالعقد وما جيعله الرجل عالمة وحنو ذلك 

ما يدل مطلقا دليال عقليا واألجود أن يقال مجيع األدلة عقلية مبعىن أن العقل إذا  يسمونه دليال وضعيا ويسمون
تصورها علم أهنا تدل فان الدليل هو ما يكون النظر الصحيح فيه مفضيا اىل العلم باملدلول عليه وإمنا يكون النظر 

يستدل به ومن عقل ذلك استدل به الصحيح ملن يعقل داللة الدليل فمن مل يعقل كون الدليل مستلزما للمدلول مل 
فهو يدل بصفة هو يف نفسه عليها ال بصفة هي يف املستدل لكن كونه عقليا يرجع إىل أن املستدل علمه بعقله وهذا 

صفة يف املستدل ال فيه أو األجود أن يقال الدليل قد يدل مبجرده وقد يدل بقصد الدال على داللته فاالول ال 
  كما تقول النحاة أن األصوات تدل بالطبع وتدل بالوضع فالذي يدل بالطبع كالنحنحة حيتاج اىل قصد الداللة 



والسعال والبكاء وحنو ذلك من االصوات وهذا ليس كالما وحينئذ فما يدل بقصد الدال أحق بالداللةوداللته 
األدلة على مراده وهو أكمل وهلذا كانت داللة الكالم على مقصود املتكلم وهي داللة مسعية أكمل من مجيع أنواع 

البيان الذي علمه اهللا االنسان وامنت بذلك على عباده فمنها ما يدل مبجرده ومنها ما يدل بقصد الدال فاذا انضم 
اليه ما يعرف أنه قصد الداللة دل فالدليل هنا يف احلقيقة قصد الدال للداللة وهي داللة ال تنتقض اذا مل جيوز عليه 

ه على قصده هو دل جبعله دليال مل يدل مبجرده فهو دليل باالختيار ال مبجرده فاالقوال الكذب وإمنا الذي دل ب
واالفعال اليت يقصد هبا الداللة تدل باختيار الدال هبا ال مبجردها وداللتها تعلم بالعقل وقد تفتقر من العقل اىل أكثر 

ولكن ما حيصل هبا من الداللة أوضح وأكثر كالكالم  مما يفتقر اليه العقلي اجملرد الهنا حتتاج اىل أن يعلم قصد الدال
وعلى هذا فاذا أريد تقسيمها اىل عقلي ووضعي أي اىل عقلي جمرد واىل وضعي حيتاج مع العقل اىل قصد من الدال 

فهو تقسيم صحيح فدال يعلم مبجرد العقل وهذا ال حيتاج مع العقل إىل السمع أو غريه وحينئذ فاذا قيل يف 
هنا ليست عقلية أي ال يكفي فيها جمرد العقل بل ال بد من انضمام السمع اليه وكذلك ذكر الرازي السمعيات ا

وغريه أن السمع احملض ال يدل ال بد من العقل وهذا صحيح فان العقل شرط يف مجيع العلوم اليت ختتص بالعقالء 
يه و سلم يف كل وقت من االوقات ليس واهللا أعلم ومما يلزم أولئك ان ما كان يظهر على يد النيب صلى اهللا عل

دليال على نبوته ألنه مل يكن كلما ظهر شيء من ذلك احتج به وحتدى الناس باالتيان مبثله بل مل ينقل عنه التحدي 
إال يف القرآن خاصة وال نقل التحدي عن غريه من االنبياء مثل موسى واملسيح وصاحل ولكن السحرة ملا عارضوا 

م وهذا الذي قالوه يوجب أن ال تكون كرامات األولياء من مجلة املعجزات وقد ذكر غري موسى أبطل معارضته
واحد من العلماء أن كرامات االولياء معجزات لنبيهم وهي من آيات نبوته وهذا هو الصواب كقصة أيب مسلم 

على يد موسى وأتباعه ألنه اخلوالين وغريه مما جرى هلذه االمة من اآليات ومثل ما كان يظهر على أيدي احلواريني و
جعل التحدي باملثل جزءا من دليله وآيته فال يكون دليال حىت يتحداهم باملثل بل قد علم أن نفس استدالل 

  املستدل 

بالدليل يوجب اختصاصه باملدلول عليه وكل من أتى بآية هي دليل وبرهان وحجة فقد علم أنه يقول اهنا مستلزمة 
عدمه فال ميكن أحدا أن يعارضها فيأيت مبثلها مع عدم املدلول عليه وهؤالء جعلوا من للمدلول عليه ال يوجد مع 

مجلة الدليل دعوى النبوة واالحتجاج به والتحدي باملثل ثالثة أشياء وهذه الثالثة هي أجزاء الدليل ودعوى النبوة 
دعوى تسمى مدلوال عليها ونفس هو الذي تقام عليه البينة والذي تقام عليه احلجة ليس هو جزءا من احلجة وال

املدعي يسمى مدلوال عليه وثبوت املدعي يسمى مدلوال عليه والعلم بثبوته يسمى مدلوال عليه فهنا دعوى النبوة 
وهنا النبوة املدعاة قبل أن يعلم ثبوهتا وهنا ثبوهتا يف نفس االمر وهنا علم الناس بثبوهتا وكذلك سائر الدعاوي فمن 

ذ املتنازع فيه فهنا دعواه التحرمي ونفس التحرمي هل هو ثابت أم منتف وثبوت التحرمي يف نفس ادعى حترمي النبي
االمر والعلم بالتحرمي وكذلك من أدعى حقا عند احلاكم فهنا دعواه احلق وهنا نفس املدعي وهو استحقاقه ذلك 

ة واحلجة جيب أن يقارن املدلول عليه احلق وهنا ثبوت هذا االستحقاق يف نفس االمر وهنا العلم باستحقاقه فالبين
الذي هو املدعي وثبوته يف نفس االمر سواء ادعاه مدع أو مل يدعه وسواء علمه عامل أو مل يعلمه فان الدليل مستلزم 

حلرمة النبيد واستحقاق احلق وثبوت احلرمة يف نفس االمر يستلزم للحرمة وأما جمرد احلرمة املتصورة فليست 
  يف نفس االمر بل قد يتصور يف األذهان ماال يوجد يف االعيان واهللا أعلم  مستلزمة لوجودها

فصل وقد ذكر القاضي أبو بكر ان من املثبتة اجمليزين للكرامات من أجاب عن حجة النفاة بأن قال األدلة على 
ها كعقد العشرة ضربني عقلية ووضعية فالعقلي يدل لنفسه وجنسه والوضعي يدل مع املواطأة وال يدل مثله مع عدم



وضعف أبو بكر هذا بأن قال هلم أن يقولوا إذا كانت املعجزات جتري جمرى القول فحيث قصدت دلت وعنده أن 
األمر ليس كذلك قلت بل هذا القائل أحسن ألهنا تدل إذا قصدت هبا الداللة مثل قيام األمر وقعوده إذا طلب 

عالمة فحيث قصد الداللة به دل لكن الزم هذا أن ال يكون  ذلك منه ومثل العالمة اليت تكون للشخص إذا جعلها
  إال إذا طلب االستدالل هبا النفس الدعوى مث أنه ذكر أن اخلارق للعادة 

ال بد أن يكون خارقا لعادة مجيع املرسل اليهم مث جوز أن يكون مما اعتاده كثري منهم بشرط أن مينعهم عن املعارضة 
 الكرامات ال جيوز أن تكثر حىت تصري عادة الن من حق املعجز على قولنا وقوهلم فيكون ذلك خرق عادة مث قال يف

ان يكون خارقا للعادة فال جتوز إدامة ظهوره فيصري عادة بل يقع نادرا وقد جوزوا يف السحر والكهانة أن يكون 
صاحلني وإذا ادعى النبوة عادة لكن عند دعوى النبوة مينعهم من املعارضة فكانت الكرامات أوىل بذلك هي عادة لل

صادق منع من املعارضة فهذا اضطراب آخر وادعى امجاع األمة على أهنا ال تظهر على فاسق ولوال اإلمجاع جلوز 
ذلك النه ال ينقض دليل النبوة فصارت تدل على الوالية باإلمجاع على أهنا ال تظهر اال على يد نيب أو ويل فبهذا 

يده هو ويل هللا إذا مل يدع النبوة وهذا تناقض من وجهني أحدمها أهنم قد قالوا إهنا  اإلمجاع يعلم أن من ظهرت على
ال تدل على الوالية الن الويل من مات على االميان وهذا غري معلوم الثاين أنه يقال اذا جوزت أن يظهر على يد 

أن ال يستثىن من السحر  الساحر والكاهن وحنومها من الكفار ما هو من جنس املعجزات والكرامات وقلت جيب
شيء ال يفعل عنده إال ما ورد اإلمجاع والتوقيف على أنه ال يكون بضرب من السحر وال يفعل عنده كفلق البحر 

وحنوه فيكون الفرق بني السحر وغريه إمنا يعلم هبذا اإلمجاع ان ثبت واال فعندك جيوز أن يظهر على يد الساحر كل 
يدع النبوة وال حيتج بذلك إذا ادعى النبوة وعارضه معارض باملثل فكيف تقول مع هذا ما يظهر على يد النيب إذا مل 

إن اخلوارق تدل على الوالية باإلمجاع وانت جتوز ظهورها على أيدي الكفار من السحرة والكهان فان قال السحر 
وان السحر كان على عهد  والكهانة كانا قبل الرسول فلما جاء بطال قيل أنت قد أثبت أن نفسه سحر بعد النبوة

الصحابة وقتلوا الساحر وذكرت امجاع الفقهاء على أن السحر يكون من املسلمني وأهل الكتاب والساحر ليس 
بويل هللا والسحر عندك هو من جنس الكرامات اجلميع خارق للعادة مل يستدل به على النبوة فكيف تقول مع هذا 

ت أثبتها للكفار وهذا كله من جهة أنه أخذ جنس اخلوارق مشتركا فجوز إن اخلوارق ال تكون إال لنيب أو ويل وأن
  أن يكون للنيب وغري النيب مع قوله ان اخلارق ال بد أن يكون خارقا لعادة مجيع املرسل اليهم 

ولكن عنده هذا حيصل بعدم املعارضة وحينئذ فاشتراط كونه خارقا وخمتصا مبقدور الرب باطل وهو قد حكى ان 
على أن املعجز ال بد أن يكون خارقا للعادة فقال اعلموا رمحكم اهللا أن الكل من سائر األمم قد شرطوا يف  اإلمجاع

  صفة املعجز أن يكون خارقا للعادة مث قال يف فصول الكرامات 
 فصل ويقال هلم ان من الناس من ال يشترط يف اآلية املعجزة أن تكون خارقا للعادة وهذا كما ذكر إمجاع الناس

على أنه ال يدل على صدق النيب اال املعجزات فقال يف االستدالل على اهنا لو مل تدل لزم عجز القدمي إذ ال دليل 
بقول كل احد أثبت النبوة على نبوة الرسل وصدقهم اال ظهور املعجزة فهذا إمجاع ال خالف فيه فلو ظهرت على 

ليل يدل على نبوهتم وهو نفسه قد ذكر يف ذلك عدة أقوال يد املتنيب لبطلت داللة النبوة ولوجب عجز القدمي عن د
يف غري هذا الكتاب وأيضا فاالستدالل باإلمجاع إمنا يكون بعد ثبوت النبوة فال حيتج على مقدمات دليل النبوة 
ون ال مبجرد اإلمجاع وهؤالء إمنا أوقعهم يف هذه املناقضات أن القدرية جيعلون لرهبم شريعة بالقياس على خلقه ويقول
جيوز أن يفعل كذا وال أن يفعل كذا كقوهلم ال جيوز أن يضل هذا فإنا لو جوزنا عليه االضالل جلاز أن يظهر 



املعجزات على أيدي الكذابني فان غاية ذلك أنه اضالل واذا جاز ذلك مل يبق دليل على صدق االنبياء ومل يفرق بني 
يفعل كل ممكن مقدور ليس جيب أن ينزه عن فعل من األفعال  الصادق والكاذب فعارضهم هؤالء بأن قالوا جيوز أن

وليس يف املمكنات ما هو قبيح أو ظلم أو شيء بل كل ذلك حسن وعدل فله أن يفعله فقيل هلم فجوزوا اظهار 
املعجزات على أيدي الكذابني ففتقوا هلم فتقا فقالوا هذا يلزم منه عجز الرب عن أن ينصب دليال يدل على صدق 

وان كان ميكنه أن يعرف صدقهم بالضرورة فذاك يوجب أن يعرفوا نفسه بالضرورة وهو يرفع التكليف  النيب
والتحقيق ان اظهار املعجزات الدالة على صدق االنبياء على يد الكاذب ال جيوز لكن قيل المتناع ذلك يف نفسه 

نه قادر على ذلك لكن لو فعله بطلت كما قاله األشعري وقيل ألن ذلك ميتنع يف حكمة الرب وعدله وهذا أصح فا
  داللة املعجز على الصدق وهذا كما أنه قادر على سلب العقول ولو فعل 

ذلك لبطلت العلوم وهو سبحانه لو فعل ذلك قادر على تعريف الصدق بالضرورة وقادر على أن ال يعرف بذلك 
نعلم باالضطرار أنه ال يفعل ذلك وأنه ال  وال مييز للناس بني الصادق والكاذب لكنه ال يفعل هذا املقدور وحنن

يبعث أنبياء صادقني يبلغون رسالته ويأمر الناس باتباعهم ويتوعد من كذهبم فيقوم آخرون كذابون يدعون مثل 
ذلك وهو يسوي بني هؤالء وهؤالء يف مجيع ما يفرق به بني الصادق والكاذب بل قد علمنا من سنته أنه ال يسوي 

لكذب بني احملدث الصادق والكاذب والشاهد الصادق والكاذب وبني الذي يعامل الناس يف دالئل الصدق وا
بالصدق والكذب وبني الذي يظهر االسالم صادقا والذي يظهره نفاقا وكذبا بل مييز هذا من هذا بالدالئل الكثرية 

يت ال تتبدل وحكمته اليت هو منزه كما مييز بني العادل وبني الظامل وبني األمني وبني اخلائن فان هذا مقتضى سنته ال
عن نقيضها وعدله سبحانه بتسويته بني املتماثالت وتفريقه بني املختلفات فكيف يسوي بني أفضل الناس وأكملهم 

صدقا وبني أكذب الناس وشرهم كذبا فيما يعود اىل فساد العامل يف العقول واألديان واألبضاع واألموال والدنيا 
اذا جاز عليه اضالل من أضله جاز عليه اضالل بعض الناس يقال له أوال ليس اظهار واآلخرة وقول القدري 

املعجزة على أيدي الكذابني من باب االضالل بل لو ظهرت على يده لكانت ال تدل على الصدق فلم يكن دليال 
و كان ال يفرق بني الصدق والكذب وعدم الدليل يوجب عدم العلم بذلك الدليل ال يوجب اعتقاد نقيضه ول

يظهرها اال على يد كاذب لكانت إمنا تدل على الكذب فاالشتراك بني الصنفني يرفع داللتها واختصاص أحدمها هبا 
يوجب داللتها على املختص ويقال ثانيا جتويز اضالل طائفة معينة مبعىن أنه حصل هلم الضالل لعدم نظرهم 

حلق وقصده وأهنا تكذب الصادق ليس هو مثل اضالل واستدالهلم وقصدهم احلق وجعل قلوهبم معرضة عن طلب ا
العامل كله ورفع ما يعرف به احلق من الباطل بل مثل هذا مثل من قال اذا جاز ان يعمي طائفة من الناس جاز أن 

يعمي مجيع الناس فال يرى أحد شيئا واذا جاز أن يصم بعض الناس جاز أن يصم مجيعهم فال يسمع أحد شيئا وإذا 
  من بعض الناس أو يشل يديه جاز إزمان مجيع الناس وإشالل أيديهم حىت جاز أن يز

ال يقدر أحد يف العامل على شيء وال بطش بيده واذا جاز أن جينن بعض الناس جاز أن جينن مجيعهم حىت ال يبقى يف 
بقاء العامل على ما األرض اال جمنون ال عاقل واذا جاز أن مييت بعض الناس جاز أن مييتهم كلهم يف ساعة واحدة مع 

هو عليه وأن يقال اذا جاز أن يضل بعض الناس عن قبول بعض احلق جاز أن يضله عن قبول لكل حق حىت ال 
يصدق أحدا يف شيء وال يقبل شيئا ملا يقال له فال يأكل وال يشرب وال يلبس وال ينام وان كل من أضل جاز أن 

قل الفرق بينهما ومن سوى بني هذا وهذا كان مصابا يف عقله يفعل به هذا كله وهذا كله مما يعرف بضرورة الع
وآيات االنبياء هي من هذا الباب فلو مل مييز بني الصادق والكاذب لكان قد بعث أنبياء يبلغون رسالته ويأمرون مبا 



ه مامل يقله أمر به من أطاعهم سعد يف الدنيا واآلخرة ومن كذهبم شقي يف الدنيا واآلخرة وآخرين كذابني يبلغون عن
ويأمرون مبا هنى عنه وينهون عما أمر به ومن اتبعهم شقي يف الدنيا واآلخرة ومل جيعل ألحد سبيال اىل التمييز بني 

هؤالء وهؤالء وهذا أعظم من أن يقال انه خلق أطعمة نافعة ومسوما قاتلة ومل مييز بينهما بل كل ما أكله الناس جاز 
من جوز مثل هذا على اهللا فهو مصاب يف عقله مث ان اهللا جعل االشياء متالزمة أن يكون من هذا وهذا ومعلوم أن 

وكل ملزوم هو دليل على الزمه فالصدق له لوازم كثرية فان من كان يصدق ويتحرى الصدق كان من لوازمه أنه 
وهؤالء بوجه وال ال يتعمد الكذب وال خيرب خبربين متناقضني عمدا وال يبطن خالف ما يظهر وال يأيت هؤالء بوجه 

خيون أمانته وال جيحد حقا هو عليه اىل أمثال هذه األمور اليت ميتنع أن تكون الزمة اال لصادق فاذا انتفت انتفى 
الصدق وإذا وجدت كانت مستلزمة لصدقه والكاذب بالعكس لوازمه خبالف ذلك وهذا الن اإلنسان حي ناطق 

زم النطق اخلرب فانه ألزم له من االمر والطلب حىت قد قيل ان مجيع والنطق من لوازمه الظاهرة لبين جنسه ومن لوا
أنواع الكالم يعود اىل اخلرب فلزم أن يكون من لوازم االنسان أخباره وظهور أخباره وكثرته وان هذا ال بد من 

ف ما هو وجوده حيث كان وحينئذ فاذا كان كذابا عرف الناس كذبه لكثرة ما يظهر منه من اخلرب عن الشيء خبال
  عليه من أحوال نفسه وغريه ومما رآه ومسعه وقيل له يف الشهادة والغيب وهلذا كل من كان كاذبا 

ظهر عليه كذبه بعد مدة سواء كان مدعيا للنبوة أو كان كاذبا يف العلم ونقله أو يف الشهادة أو يف غري ذلك وان 
يح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ثالثة ال كان مطاعا كان ظهور كذبه أكثر ملا فيه من الفساد ويف الصح

يكلمهم اهللا وال ينظر اليهم يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم ملك كذاب وشيخ زان وعائل مستكرب ويروى 
وفقري خمتال وهلذا كثري من أهل الدول كانوا يتواصون بالكذب وكتمان أمورهم مث يظهر كالقرامطة وهلذا امتنع 

ق الناس على الكذاب والكتمان من غري تواطؤ ملا جعل اهللا يف النفوس من الداعي اىل الصدق والبيان وجعل اهللا اتفا
يف القلوب هداية ومعرفة بني هذا وهذا ومل يعرف قط يف بين آدم أنه اشتبه صادق بكاذب اال مدة قليلة مث يظهر 

الناس فان التمييز بني الصادق والكاذب يظهر جلمهور  االمر وليس هذا كالضالل يف أمور خفية ومشتبهة على أكثر
الناس وعامتهم بعد مدة وال يطول اشتباه ذلك عليهم وإمنا يشتبه االمر عليهم فيما مل يتعمد فيه الكذب بل أخطأ 

  أصحابه فأخذ عنهم تقليدا هلم وأما مع كون أصحابه يتعمدون الكذب فهذا ال خيفى على عامة الناس 

  فصل

ذكر بعض الفروق بني آيات االنبياء وغريهم وبينها وبني غريها من الفروق ماال يكان حيصى االول أن  وقد تقدم
النيب صادق فيما خيرب به عن الكتب ال يكذب قط ومن خالفهم من السحرة والكهان ال بد أن يكذب كما قال هل 

ا يأمر به هذا ويفعله ومن جهة ما يأمر به أنبؤكم على من تنزل الشياطني تنزل على كل أفاك أثيم الثاين من جهة م
هذا ويفعله فان االنبياء ال يأمرون اال بالعدل وطلب اآلخرة وعبادة اهللا وحده وأعماهلم الرب والتقوى وخمالفوهم 

يأمرون بالشرك والظلم ويعظمون الدنيا ويف أعماهلم االمث والعدوان الثالث أن السحر والكهانة وحنومها أمور معتادة 
روفة ألصحاهبا ليست خارقة لعادهتم وآيات االنبياء ال تكون اال هلم وملن اتبعهم الرابع أن الكهانة والسحر يناله مع

االنسان بتعلمه وسعيه واكتسابه وهذا جمرب عند الناس خبالف النبوة فانه ال يناهلا أحد باكتسابه اخلامس أن النبوة 
ال الصاحلة والصدق والعدل والتوحيد ال حتصل مع الكذب على من لو قدر أهنا تنال بالكسب فامنا تنال باالعم

  دون اهللا 



فضال عن أن حتصل مع الكذب على اهللا فالطريق الذي حتصل به لو حصلت بالكسب مستلزم للصدق على اهللا 
طاعة فيما خيرب به السادس أن ما يأيت به الكهان والسحرة ال خيرج عن كونه مقدور للجن واالنس وهم مأمورون ب

الرسل وآيات الرسل ال يقدر عليها ال جن وال إنس بل هي خارقة لعادة كل من أرسل النيب اليه قل لئن اجتمعت 
االنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا السابع أن هذه ميكن أن 

ضها مبثلها الثامن أن تلك ليست خارقة لعادات بين آدم بل كل تعارض مبثلها وآيات االنبياء ال ميكن أحدا أن يعار
ضرب منها معتاد لطائفة غري االنبياء فليست معتادة لغري الصادقني على اهللا وملن صدقهم التاسع أن هذه ال يقدر 

شر أنه إذا عليها خملوق ال املالئكة وال غريهم كانزال القرآن وتكليم موسى وتلك تقدر عليها اجلن والشياطني العا
كان من اآليات ما يقدر عليه املالئكة فان املالئكة ال تكذب على اهللا وال تقول لبشر ان اهللا أرسلك ومل يرسله وامنا 

يفعل ذلك الشياطني والكرامات معتادة يف الصاحلني منا ومن قبلنا ليست خارقة لعادة الصاحلني وهذه تنال 
ياء ال تنال بذلك ولو طلبها الناس حىت يأذن اهللا فيها قل إمنا اآليات عند بالصالح بدعائهم وعبادهتم ومعجزات االنب

اهللا قل ان اهللا قادر على أن ينزل آية احلادي عشر أن النيب قد تقدمه أنبياء فهو ال يأمر اال جبنس ما أمرت به الرسل 
شر أن النيب ال يأمر اال مبصاحل العباد قبله فله نظراء يعترب هبم وكذلك الساحر والكاهن له نظراء يعترب هبم والثاين ع

يف املعاش واملعاد فيأمر باملعروف وينهى عن املنكر فيأمر بالتوحيد واالخالص والصدق وينهى عن الشرك والكذب 
والظلم فالعقول والفطر توافقه كما توافقه االنبياء قبله فيصدقه صريح املعقول وصحيح املنقول اخلارج عما جاء به 

  فصل  واهللا أعلم
ومن تدبر هذا وغريه تبني له أن مجيع ما ابتدعه املتكلمون وغريهم مما خيالف الكتاب والسنة فانه باطل وال ريب أن 

املؤمن يعلم من حيث اجلملة ان ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل لكن كثري من الناس ال يعلم ذلك يف املسائل 
  املفصلة ال يعرف ما 

نة وما الذي خيالفه كما قد أصاب كثري من الناس يف الكتب املصنفة يف الكالم يف أصول الذي يوافق الكتاب والس
الدين ويف الرأي والتصوف وغري ذلك فكثري منهم قد اتبع طائفة يظن أن ما يقولونه هو احلق وكلهم على خطأ 

  وضالل ولقد أحسن االمام أمحد يف قوله يف خطبته وان كانت مأثورة عمن تقدم 
 الذي جعل يف كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل اىل اهلدى ويصربون منهم احلمد هللا

على األذى حييون بكتاب اهللا املوتى ويبصرون بنور اهللا أهل العمى فكم من قتيل البليس قد أحيوه وكم من ضال 
ن عن كتاب اهللا حتريف الغالني وانتحال تائه قد هدوه فما أحسن اثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفو

املبطلني وتأويل اجلاهلني الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة فهم خمتلفون يف الكتاب حمالفون للكتاب 
جممعون على مفارقة الكتاب يقولون على اهللا ويف اهللا ويف كتاب اهللا بغري علم يتكلمون باملتشابه من الكالم 

  ل الناس مبا يشبهون عليهم فنعوذ باهللا من فنت املضلني وخيدعون جها
فهؤالء أهل البدع من أهل الكالم وغريهم كما قال خمتلفون يف الكتاب خمالفون للكتاب متفقون على مفارقة 

الكتاب وتصديق ما ذكره أنك ال جتد طائفة منهم توافق الكتاب والسنة فيما جعلوه أصول دينهم بل لكل طائفة 
ن هلم فهي أصول دينهم الذي هم عليه ليس هي أصول الدين الذي بعث اهللا به رسوله وأنزل به كتابه أصول دي

وما هم عليه من الدين ليس كله موافقا للرسول وال كله خمالفا له بل بعضه موافق وبعضه خمالف مبنزلة أهل الكتاب 
نعميت اليت أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف الذين لبسوا احلق بالباطل كما قال تعاىل يا بين إسرائيل اذكروا 

بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا مبا أنزلت مصدقا ملا معكم وال تكونوا أول كافر به وال تشتروا بآيايت مثنا قليال 



وإياي فاتقون والتلبسوا احلق بالباطل وتكتموا احلق وأنتم تعلمون وقال تعاىل يا أهل الكتاب مل تلبسون احلق 
تكتمون احلق وأنتم تعلمون لكن بعض الطوائف أكثر خمالفة للرسول من بعض وبعضها أظهر خمالفة ولكن بالباطل و

الظهور أمر نسيب فمن عرف السنة ظهرت له خمالفة من خالفها فقد تظهر خمالفة بعضهم للسنة لبعض الناس لعلمه 
  بالسنة دون من 

ومة عند مجهور االمة فتظهر خمالفة من خالفها كما تظهر ال يعلم منها ما يعلمه هو وقد تكون السنة يف ذلك معل
للجمهور خمالفة الرافضة للسنة وعند اجلمهور هم املخالفون للسنة فيقولون أنت سىن أو رافضي وكذلك اخلوارج 

ملا كانوا أهل سيف وقتال ظهرت خمالفتهم للجماعة حني كانوا يقاتلون الناس وأما اليوم فال يعرفهم أكثر الناس 
بدع القدرية واملرجئة وحنوهم ال تظهر خمالفتها بظهور هذين وهاتان البدعتان ظهرتا ملا قتل عثمان يف الفتنة يف و

خالفة أمري املؤمنني علي بن أيب طالب وظهرت اخلوارق مبفارقة أهل اجلماعة واستحالل دمائهم وأمواهلم حىت 
مر النيب صلى اهللا عليه و سلم قال االمام أمحد بن حنبل صح قاتلهم أمري املؤمنني علي بن أيب طالب متبعا يف ذلك أل

احلديث يف اخلوارج من عشرة أوجه وهذه قد رواها صاحبه مسلم بن احلجاج يف صحيحه وروى البخاري قطعة 
منها واتفقت الصحابة على قتال اخلوارج حىت ان ابن عمر مع امتناعه عن الدخول يف فرقة كسعد وغريه من 

ذا مل يبايعوا ألحد اال يف اجلماعة قال عند املوت ما آسى على شيء إال على أين مل أقاتل الطائفة الباغية السابقني وهل
مع علي يريد بذلك قتال اخلوارج واال فهو مل يبايع ال لعلي وال غريه ومل يبايع معاوية اال بعد ان اجتمع الناس عليه 

ليت قال فيها النيب صلى اهللا عليه و سلم مترق مارقة على حني فرقة فكيف يقاتل احدى الطائفتني وامنا أراد املارقة ا
من الناس يقتلهم أدىن الطائفتني اىل احلق وهذا حدث به أبو سعيد فلما بلغ ابن عمر قول النيب صلى اهللا عليه و 

وباتفاق الصحابة  سلم يف اخلوارج وأمره بقتاهلم حتسر على ترك قتاهلم فكان قتاهلم ثابتا بالسنة الصحيحة الصرحية
خبالف فتنة اجلمل وصفني فان أكثر السابقني االولني كرهوا القتال يف هذا وهذا وكثري من الصحابة قاتلوا إما من 
هذا اجلانب وإما من هذا اجلانب فكانت الصحابة يف ذلك على ثالثة اقوال لكن الذي دلت عليه السنة الصحيحة 

أن ترك القتال بالكلية كان خريا وأوىل ففي الصحيحني عن أيب سعيد أن أن علي بن أيب طالب كان أوىل باحلق و
النيب صلى اهللا عليه و سلم قال مترق مارقة على حني فرقة من االسالم يقتلهم أوىل الطائفتني باحلق وقد ثبت عنه أنه 

أثىن على من صاحل ومل يثن جعل القاعد فيها خريا من القائم والقائم خريا من املاشي واملاشي خريا من الساعي وانه 
  على من قاتل ففي البخاري وغريه عن أيب بكرة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عن احلسن ان ابين هذا سيد 

وسيصلح اهللا به بني فئتني من املسلمني فاثىن على احلسن يف اصالح اهللا به بني الفئتني ويف صحيح مسلم وبعض 
عليه و سلم قال لعمار تقتلك الفئة الباغية ويف الصحيحني أيضا أنه قال ال تزال  نسخ البخاري أن النيب صلى اهللا

طائفة من أميت ظاهرين على احلق ال يضرهم من خذهلم حىت تقوم الساعة قال معاذ وهم بالشام ويف صحيح مسلم 
املغرب أهل الشام أي  عنه أنه قال ال يزال أهل املغرب ظاهرين ال يضرهم من خذهلم قال أمحد بن حنبل وغريه أهل

أهنا أول املغرب فان التغريب والتشريق أمر نسيب فلكل بلد غرب وشرق وهو صلى اهللا عليه و سلم تكلم مبدينته 
فما تغرب عنها فهو غرب وما تشرق عنها فهو شرق وهي مسامته أول الشام من ناحية الفرات كما أن مكة 

ان كان بعد االصالح فلم يقع االصالح وإن كان عند بغيهم يف  مسامته حلران ومسيساط وحنومها وتصويب قتاهلم
االقتتال وان مل يكن اصالح فهؤالء البغاة مل يكن يف اصحاب علي من يقاتلهم بل تركوا قتاهلم إما عجزا وإما 

مل يقاتلوا  تفريطا فترك االصالح املأمور به وعلى هذا قوتلوا ابتداء قتاال غري مأمور به وملا صار قتاهلم مأمورا به



القتال املأمور به بل نكل أصحاب علي عن القتال إما عجزا وإما تفريطا والبغاة املأمور بقتاهلم هم الذين بغوا بعد 
االقتتال وامتنعوا من االصالح املأمور به فصاروا بغاة مقاتلني والبغاة اذا ابتدأوا بالقتال جاز قتاهلم باالتفاق كما 

طريق اذا قاتلوا باتفاق الناس فأما الباغي من غري قتال فليس يف النص أن اهللا أمر بقتاله بل جيوز قتال الغواة قطاع ال
الكفار إمنا يقاتلون بشرط احلراب كما ذهب اليه مجهور العلماء وكما دل عليه الكتاب والسنة كما هو مبسوط يف 

سول من دينه وهم أنواع منهم من آمن موضعه والصديق قاتل املرتدين الذين ارتدوا عما كانوا فيه على عهد الر
مبتنبئ كذاب ومنهم من مل يقر ببعض فرائض االسالم اليت أقر هبا مع الرسول ومنهم من ترك االسالم بالكلية وهلذا 

تسمى هذه وأمثاهلا من احلروب بني املسلمني فتنا كما مساها النيب صلى اهللا عليه و سلم واملالحم ما كان بني 
ر وبسط هذا له موضع آخر واملقصود هنا أن اخلوارج ظهروا يف الفتنة وكفروا عثمان وعليا ومن املسلمني والكفا

واالمها وباينوا املسلمني يف الدار ومسوا دارهم دار اهلجرة وكانوا كما وصفهم النيب صلى اهللا عليه و سلم يقتلون 
  أهل االسالم ويدعون أهل االوثان وكانوا أعظم الناس صالة 

قراءة كما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم حيقر أحدكم صالته مع صالهتم وصيامه مع صيامهم وقراءته وصياما و
مع قراءهتم يقرأون القرآن ال جياوز حناجرهم ميرقون من االسالم كما ميرق السهم من الرمية ومروقهم منه 

أنه قال املسلم من سلم املسلمون من خروجهم باستحالهلم دماء املسلمني وأمواهلم فانه قد ثبت عنه يف الصحيح 
لسانه ويده واملهاجر من هجر ما هنى اهللا عنه وهم بسطوا يف املسلمني أيديهم وألسنتهم فخرجوا منه ومل حيكم علي 
وأئمة الصحابة فيهم حبكمهم يف املرتدين بل جعلوهم مسلمني وسعد بن أيب وقاص وهو أفضل من كان قد بقي بعد 

ورى واعتزل يف الفتنة فلم يقاتل ال مع علي وال مع معاوية ولكنه ممن تكلم يف اخلوارج علي وهو من أهل الش
وتأول فيهم قوله وما يضل به اال الفاسفني الذين ينقضون عهد اهللا من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر اهللا به أن يوصل 

غالة فرفع اىل علي منهم طائفة ويفسدون يف االرض أولئك هم اخلاسرون وحدث أيضا طوائف الشيعة االهلية ال
ادعوا فيه االهلية فأمرهم بالرجوع فأصروا فأمهلهم ثالثا مث أمر بأخاديد من نار فخدت وألقاهم فيها فرأى قتلهم 

بالنار وأما ابن عباس فقال لو كنت أنا مل أحرقهم بالنار لنهي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يعذب بعذاب اهللا 
لقوله صلى اهللا عليه و سلم من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري وأكثر الفقهاء على قول ابن  ولضربت أعناقهم

عباس وروي أنه بلغه أن ابن السوداء يسب أبا بكر وعمر فطلب قتله فهرب منه فاما قتله على السب أو ألنه كان 
د دين االسالم وهذا يستحق القتل متهما بالزندقة وقيل إنه هو الذي ابتدع بدعة الرافضة وأنه كان قصده افسا

باتفاق املسلمني والذين يسبون أبا بكر وعمر فيهم تزندق كاالمساعيلية والنصريية فهؤالء يستحقون القتل باالتفاق 
وفيهم من يعتقد بنبوة النيب صلى اهللا عليه و سلم كاالمامية فهؤالء يف قتلهم نزاع وتفصيل مذكور يف غري هذا 

علي بن أيب طالب أنه قال خري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر مث عمر وهذا متفق عليه بني قدماء املوضع وتواتر عن 
  الشيعة وكلهم كانوا يفضلوا أبا بكر وعمر وامنا كان النزاع يف علي وعثمان حني صار هلذا شيعة وهلذا 

يهما حىت اخلوارج فاهنم يتولوهنما شيعة وأما أبو بكر وعمر فلم يكن أحد يتشيع هلما بل مجيع االمة كانت متفقة عل
وامنا يتربءون من علي وعثمان وروي أن معاوية قال البن عباس أنت على ملة علي أم عثمان قال ال على ملة علي 

وال عثمان أنا على ملة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان كل من الشيعتني يذم اآلخر مبا برأه اهللا منه فكان 
كلمون يف علي بالباطل وبعض شيعة علي يتكلمون يف عثمان بالباطل والشيعتان مع سائر االمة بعض شيعة عثمان يت

متفقة على تقدمي أيب بكر وعمر قيل لشريك بن عبد اهللا القاضي أنت من شيعة علي وأنت تفضل أبا بكر وعمر 



ها أبو بكر مث عمر أفكنا نكذبه فقال كل شيعة علي على هذا هو يقول على أعواد هذا املنرب خري هذه االمة بعد نبي
واهللا ما كان كذابا وقد روى البخاري يف صحيحه من حديث حممد بن احلنفية أنه قال له يا ابت من خري الناس بعد 

رسول اهللا فقال يا بين أو ما تعرف قال ال قال أبو بكر قال مث من قال مث عمر وهو مروي من حديث اهلمدانيني 
  ... لقلت هلمدان ادخلي بسالم ... ولو كنت بوابا على باب اجلنة ... عن علي أنه قال شيعة علي عن أبيه وروي 

وقد روي عنه انه قال ال أوتى بأحد يفضلين على أيب بكر وعمر إال جلدته حد املفتري وقد ثبت عن علي رضي اهللا 
عد أن استتاهبم ثالثا كسائر املرتدين وأنه عنه باالحاديث الثابتة بل املتواترة أنه قتل الغالية كالذين يعتقدون إهليته ب

كان يبالغ يف عقوبة من يسب أبا بكر وعمر وأنه كان يقول اهنما خري هذه االمة بعد نبيها وهذا مبسوط يف مواضع 
واملقصود هنا أن هاتني البدعتني حدثتا يف ذلك الوقت مث يف آخر عصر الصحابة حدثت القدرية وتكلم فيهم من 

ة كابن عمر وابن عباس ووائلة بن االسقع وغريهم وحدثت أيضا بدعة املرجئة يف االميان واآلثار بقي من الصحاب
عن الصحابة ثابتة مبخالفتهم وأهنم قالوا االميان يزيد وينقص كما ثبت ذلك عن الصحابة كما هو مذكور يف موضعه 

موية وكثري من السلف مل يدخلهم يف الثنتني وأما اجلهمية نفاة االمساء والصفات فإمنا حدثوا يف أواخر الدولة اال
  والسبعني فرقة منهم يوسف ابن أسباط وعبد اهللا بن املبارك قالوا أصول البدع أربعة اخلوارج والشيعة 

والقدرية واملرجئة فقيل هلم اجلهمية فقالوا ليس هؤالء من أمة حممد وهلذا تنازع من بعدهم من أصحاب أمحد 
ني والسبعني على قولني ذكرمها عن أصحاب أمحد أبو عبد اهللا بن حامد يف كتابه يف وغريهم هل هم من الثنت

االصول والتحقيق أن التجهم احملض وهو نفي االمساء والصفات كما حيكي عن جهم والغالية من املالحدة وحنوهم 
الصفات مع اثبات االمساء من نفي امساء اهللا احلسىن كفر بني خمالف ملا علم باالضطرار من دين الرسول وأما نفي 

كقول املعتزلة فهو دون هذا لكنه عظيم أيضا وأما من أثبت الصفات املعلومات بالعقل والسمع وإمنا نازع يف قيام 
االمور االختيارية به كابن كالب ومن اتبعه فهؤالء ليسوا جهمية بل وافقوا جهما يف بعض قوله وإن كانوا خالفوه 

لطوائف اىل السلف وأهل السنة واحلديث وكذلك الساملية والكرامية وحنو هؤالء يف بعضه وهؤالء من اقرب ا
يوافقون يف مجلة أقواهلم املشهورة فيثبتون االمساء والصفات والقضاء والقدر يف اجلملة ليسوا من اجلهمية واملعتزلة 

وتقدمي أيب بكر وعمر وال  النفاة للصفات وهم أيضا خيالفون اخلوارج والشيعة فيقولون باثبات خالفة االربعة
يقولون خبلود أحد من أهل القبلة يف النار لكن الكرامية والكالبية وأكثر االشعرية مرجئة وأقرهبم الكالبية يقولون 
االميان هو التصديق بالقلب والقول باللسان واالعمال ليست منه كما حيكى هذا عن كثري من فقهاء الكوفة مثل 

االشعري فاملعروف عنه وعن أصحابه أهنم يوافقون جهما يف قوله يف االميان وأنه جمرد أيب حنيفة وأصحابه وأما 
تصديق القلب أو معرفة القلب لكن قد يظهرون مع ذلك قول أهل احلديث ويتأولونه ويقولون باالستثناء على 

القدر أيضا فانه رأس  املوافاة فليسوا موافقني جلهم من كل وجه وإن كانوا أقرب الطوائف اليه يف االميان ويف
اجلربية يقول ليس للعبد فعل البتة واالشعري يوافقه على أن العبد ليس بفاعل وال له قدرة مؤثرة يف الفعل ولكن 

يقول هو كاسب وجهم ال يثبت له شيئا لكن هذا الكسب يقول أكثر الناس انه ال يعقل فرق بني الفعل الذي نفاه 
  الكالم ثالثة طفرة النظام وأحوال أيب هاشم وكسب االشعري وأنشدوا والكسب الذي أثبته وقالوا عجائب 

ل عند البهشمي وطفرة ... الكسب عند االشعري واحلا ... معقوله تدنو اىل االفهام ... مما يقال وال حقيقة عنده 
  ... النظام 

وإن مل يعتقد بقلبه وقالوا املنافق هو وأما الكرامية فلهم يف االميان قول ما سبقهم اليه أحد قالوا هو االقرار باللسان 



مؤمن ولكنه خملد يف النار وبعض الناس حيكي عنهم أن املنافق يف اجلنة وهذا غلط عليهم بل هم جيعلونه مؤمنا مع 
كونه خملدا يف النار فينازعون يف االسم ال يف احلكم وقد بسط القول على منشأ الغلط حيث ظنوا أن االميان ال 

متماثال عند مجيع الناس اذا ذهب بعضه ذهب سائره مث قالت اخلوارج واملعتزلة وهو أداء الواجبات  يكون اال شيئا
واجتناب احملرمات فاسم املؤمن مثل اسم الرب والتقى وهو املستحق للثواب فاذا ترك بعض ذلك زال عنه اسم 

قالت املعتزلة بل ينزل منزلة بني املنزلتني االميان واالسالم مث قالت اخلوارج ومن مل يستحق هذا وال هذا فهو كافر و
فنسميه فاسقا ال مسلما وال كافرا ونقول انه خملد يف النار وهذا هو الذي امتازت به املعتزلة واال فسائر بدعهم قد 
قاهلا غريهم فهم وافقوا اخلوارج يف حكمه ونازعوهم ونازعوا غريهم يف االسم وقالت اجلهمية واملرجئة بل األعمال 

يست من االميان لكنه شيئان أو ثالثة يتفق فيها مجيع الناس التصديق بالقلب والقول باللسان أو احملبة واخلضوع ل
مع ذلك وقالت اجلهمية واالشعرية والكرامية بل ليس إال شيئا واحدا يتماثل فيه الناس وهؤالء الطوائف أصل 

عضه ذهب كله وكال االمرين غلط فان الناس ال يتماثلون غلطهم ظنهم أن االميان يتماثل فيه الناس وأنه اذا ذهب ب
ال فيما وجب منه وال فيما يقع منهم بل االميان الذي وجب على بعض الناس قد ال يكون مثل الذي جيب على 

غريه كما كان االميان مبكة مل يكن الواجب منه كالواجب باملدينة وال كان يف آخر االمر كما كان يف أوله وال جيب 
أهل الضعف والعجز من االميان ما جيب على أهل القوة والقدرة يف العقول واألبدان بل أهل العلم بالقرآن  على

والسنة ومعاين ذلك جيب عليهم من تفصيل االميان ماال جيب على من مل يعرف ما عرفوا وأهل اجلهاد جيب عليهم 
المر واهل االموال جيب على كل من معرفة ما من االميان يف تفصيل اجلهاد ماال جيب على غريهم وكذلك والة ا

  أمر اهللا به وهنى عنه وأخرب 

به ماال جيب على غريه واالقرار بذلك من االميان ومعلوم أنه وان كان الناس كلهم يشتركون يف االقرار باخلالق 
عليه مثل من مل وتصديق الرسول مجلة فالتفصيل ال حيصل باجلملة ومن عرف ذلك مفصال مل يكن ما أمر به ووجب 

يعرف ذلك وايضا فليس الناس متماثلني يف فعل ما أمروا به من اليقني واملعرفة والتوحيد وحب اهللا وخشية اهللا 
والتوكل على اهللا والصرب حلكم اهللا وغري ذلك مما هو من اميان القلوب وال يف لوازم ذلك اليت تظهر على االبدان 

ره بل يزيد االميان تارة وينقص تارة كما ثبت ذلك عن أصحاب رسول اهللا واذا قدر أن بعض ذلك زال مل يزل سائ
صلى اهللا عليه و سلم مثل عمر بن حبيب اخلطمي وغريه اهنم قالوا االميان يزيد وينقص كما قد بسط يف غري هذا 

أصول دينه  املوضع إذ املقصود هنا أن طوائف أهل البدع من أهل الكالم وغريهم ليس فيهم من يوافق الرسول يف
ال فيما اشتركوا فيه وال فيما انفرد به بعضهم فاهنم وان اشتركوا يف مقاالت فليس إمجاعهم حجة وال هم 

معصومون من االجتماع على خطأ وقد زعم طائفة ان إمجاع املتكلمني يف املسائل الكالمية كامجاع الفقهاء وهذا 
الكالم مطلقا ونفس ما اشتركوا فيه من إثبات الصانع  غلط بل السلف قد استفاض عنهم ذم املتكلمني وذم أهل

بطريقة االعراض وأهنا الزمة للجسم أو متعاقبة عليه فال خيلو منها وما مل خيل من احلوادث فهو حادث المتناع 
ال وأنه حوادث ال أول هلا وأن اهللا ميتنع أن يقال أنه مل يزل متكلما مبشيئته وقدرته او ميتنع أن يقال أنه مل يزل فعا

صار فاعال أو فاعال ومتكلما مبشيئته مبتدع يف االسالم أول ما عرف أنه قاله اجلهم بن صفوان مقدم اجلهمية وأبو 
اهلذيل العالف مقدم املعتزلة وهلذا طرداه فقاال بامتناع احلوادث يف املستقبل وقال اجلهم بفناء اجلنة والنار وقال أبو 

بسط فروع هذا االصل الذي اشتركوا فيه مث افترقوا بعد ذلك يف فروعه فائمتهم  اهلذيل بانقطاع حركاهتما كما قد
كانوا يقولون كالم اهللا القرآن وغريه خملوق وكذلك سائر ما يوصف به الرب ليس له صفة قامت به ألن ذلك 



ر ما يوصف عرض عندهم ال يقوم اال جبسم واجلسم حادث فقالوا القرآن وغريه من كالم اهللا خملوق وكذلك سائ
  به الرب فجاء بعدهم مثل ابن كالب وابن كرام واالشعري وغريهم من 

شاركهم يف أصل قوهلم لكن قالوا بثبوت الصفات هللا وأهنا قدمية لكن منهم من قال ال تسمى أعراضا الن العرض ال 
قدمية وليس كل  يبقى زمانني وصفات الرب باقية كما يقوله االشعري وغريه ومنهم من قال تسمى أعراضا وهي

عرض حادثا كابن كرام وغريه مث افترقوا يف القرآن وغريه من كالم اهللا فقال ابن كالب ومن اتبعه هو صفة من 
الصفات قدمية كسائر الصفات مث قال وال جيوز أن يكون صوتا النه ال يبقى وال معاين متعددة فإهنا ان كان هلا عدد 

غري متناهية لزم ثبوت معان يف آن واحد ال هناية هلا وهذا ممتنع فقال انه  مقدر فليس قدر بأوىل من قدر وإن كانت
معىن واحد وهو معىن آية الكرسي وآية الدين والتوراة واالجنيل وقال مجهور العقالء إن تصور هذا القول تصورا 

أزلية مع أهنا  تاما يوجب العلم بفساده وقال طائفة بل كالمه قدمي العني وهو حروف أو حروف وأصوات قدمية
مترتبة يف نفسها وأن تلك احلروف واالصوات باقية أزال وأبدا ومجهور العقالء يقولون ان فساد هذا معلوم 

بالضرورة وهاتان الطائفتان تقوالن انه ال يتكلم مبشيئته وقدرته وقال آخرون كاهلشامية والكرامية بل هو متكلم 
نع قيام احلوادث لكن ميتنع أن يكون مل يزل متكلما فإن ذلك يستلزم مبشيئته وقدرته وكالمه قائم بذاته وال ميت

وجود حوادث ال أول هلا وهو ممتنع فهذه األربعة يف القرآن وكالم اهللا هي أقوال املشركني يف امتناع دوام كون 
  الرب فعاال مبشيئته أو متكلما مبشيئته 

ن حنبل وغريمها فقالوا مل يزل الرب متكلما اذا شاء وكيف وأما أئمة السنة واحلديث كعبد اهللا بن املبارك وامحد ب
شاء فذكروا أنه يتكلم مبشيئته وقدرته وأنه مل يزل كذلك وهذا يناقض االصل الذي اشترك فيه املتكلمون من 
اجلهمية واملعتزلة ومن تلقى عنهم فال هم موافقون للكتاب والسنة وكالم السلف ال فيما اتفقوا عليه وال فيما 

ازعوا فيه وهلذا يوجد يف عامة أصول الدين لكل منهم قول وليس يف أقواهلم ما يوافق الكتاب والسنة كأقواهلم يف تن
كالم اهللا واقواهلم يف ارادته ومشيئته ويف علمه ويف قدرته ويف غري ذلك من صفاته وإن كان بعضهم اقرب اىل 

لدين منهم فكثري من أهل العلم والدين املنتسبني اىل السنة والسلف من بعض ولكن قد شاع ذلك بني أهل العلم وا
  السنة واجلماعة من قد يوافقهم على بعض أقواهلم يف مسألة القرآن أو 

غريمها اذ كان ال يعرف اال ذلك القول أو ما هو أبعد عن السنة منه اذ كانوا يف كتبهم ال حيكون غري ذلك اذ 
دل عليه الكتاب والسنة ال يعرفون اال قوهلم وقول من خيالفهم من  كانوا ال يعرفون السنة واقوال الصحابة وما

أهل الكالم ويظنون أنه ليس لالمة اال هذان القوالن أو الثالثة وهم يعتمدون يف السمعيات على ما يظنونه من 
مجاع االمجاع وليس هلم معرفة بالكتاب والسنة بل يعتمدون على القياس العقلي الذي هو أصل كالمهم وعلى اال

واصل كالمهم العقلي باطل واالمجاع الذين يظنونه امنا هو امجاعهم وامجاع نظرائهم من أهل الكالم ليس هو إمجاع 
أمة حممد وال علمائها واهللا تعاىل إمنا جعل العصمة للمؤمنني من أمة حممد فهم الذين ال جيتمعون على ضاللة وال 

ا اجتمعوا عليه فهو مأثور عن الرسول فإن الرسول بني الدين كله خطأ كما ذكر على ذلك الدالئل الكثرية وكل م
وهم معصومون أن خيطئوا كلهم ويضلوا عما جاء به حممد بل هم يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر فال يبقى 
ق معروف اال أمروا به وال منكر اال هنوا عنه وهم أمة وسط عدل خيار شهداء اهللا يف االرض فال يشهدون اال حب

فإمجاعهم هو على علم موروث عن الرسول جاء من عند اهللا وذلك ال يكون اال حقا وأما من كان إمجاعهم على ما 
ابتدعه رأس من رءوسهم فيجوز أن يكون إمجاعهم خطأ اذ ليسوا هم املؤمنني وال أمة حممد وامنا هم فرقة منهم واذا 



لماؤها على شيء فالباقون يسلمون هلم ما اتفقوا عليه ال قيل املعترب من أمة حممد بعلمائها قيل اذا اتفقت ع
ينازعوهنم فيه فصار هذا امجاعا من املؤمنني ومن نازعهم بعلم فهذا ال يثبت االمجاع دونه كائنا من كان وأما من 
 يعترب ليس من أهل العلم فيما تكلموا فيه فذاك وجوده كعدمه وقول من قال االعتبار باجملتهدين دون غريهم وأنه ال

خبالف أهل احلديث أو أهل االصول وحنوهم كالم ال حقيقة له فإن اجملتهدين ان أريد هبم من له قدرة على معرفة 
مجيع األحكام بأدلتها فليس يف األمة من هو كذلك بل أفضل األمة كان يتعلم ممن هو دونه شيئا من السنة ليس 

ى االحكام يف اجلملة فهذا موجود يف كثري من أهل احلديث عنده وإن عين به من يقدر على معرفة االستدالل عل
واالصول والكالم وإن كان بعض الفقهاء أمهر منهم بكثري من الفروع أو بأدلتها اخلاصة أو بنقل االقوال فيها فقد 

  يكون أمهر منه يف معرفة اعيان االدلة كاألحاديث 

تمييز بني ما هو دليل شرعي وما ليس بدليل وباجلملة والفرق بني صحيحها وضعيفها ودالالت االلفاظ عليها وال
العصمة إمنا هي للمؤمنني المة حممد ال لبعضهم لكن اذا اتفق علماؤهم على شيء فسائرهم موافقون للعلماء واذا 

تنازعوا ولو كان املنازع واحدا وجب رد ما تنازعوا فيه اىل اهللا والرسول وما أحد شذ بقول فاسد عن اجلمهور اال 
ويف الكتاب والسنة ما يبني فساد قوله وإن كان القائل كثريا كقول سعيد يف أن املطلقة ثالثا تباح بالعقد فحديث 

عائشة يف الصحيحني يدل على خالفه مع داللة القرآن أيضا وكذلك غريه وأما القول الذي يدل عليه الكتاب 
لقول فال عربة بكثرة القائل باتفاق الناس وهلذا كان والسنة فال يكون شاذا وأن القائل به أقل من القائل بذاك ا

السلف من الصحابة والتابعني هلم باحسان يردون على من أخطأ بالكتاب والسنة ال حيتجون باإلمجاع اال عالمة 
وقد يبعث معه نشابه أو سيفه أو شيئا من السالح املختص به أو يركبه دابته املختصة به وحنو ذلك مما يعلم الناس 

نه قصد به ختصيصه وإن كانت تلك االفعال تفعل مع أمثاله وقد تفعل لغري الرسول ممن يقصد اكرامه وتشريفه أ
لكن هي خارقة لعادته مبعىن أنه مل يعتد أن يفعل ذلك مع عموم الناس وال يفعله اال مع من ميزه بوالية أو رسالة أو 

هو يف معىن رسوله اىل من واله أين قد وليته واىل من أرسله  وكالة والوالية والوكالة تتضمن الرسالة فكل من هؤالء
بأين أرسلته فهذه عادة معروفة يف العالمات والدالئل اليت يبني هبا املرسل أن هذا رسويل وجنس خرق العادة ال 

بل لعقوبة يستلزم االكرام بل خترق عادته باالهانة تارة وباالكرام أخرى فقد خيرج ويركب يف وقت مل جتر عادته به 
قوم وآيات الرب تعاىل قد تكون ختويفا لعبادة كما قال وما نرسل باآليات اال ختويفا وقد يهلك هبا كما أهلك أمما 

مكذبني واذا قص قصصهم قال ان يف ذلك آليات وكان إهالكهم خرقا للعادة دل هبا على أنه عاقبهم بذنوهبم 
هى عنه ويعاقب فاعله مبثل تلك العقوبة فهذه خرق عادات الهانة وتكذيبهم للرسل وأن ما فعلوه من الذنوب مما ين

قوم وعقوبتهم ملا فعلوه من الذنوب جتري جمرى قوله عاقبتهم ألهنم كذبوا رسويل وعصوه وهلذا يقول سبحانه كلما 
  قص قصة من كذب رسله وعقوبته إياهم يقول فكيف كان عذايب ونذر ولقد يسرنا 

كما يقول يف موضع آخر إن يف ذلك آليات وإن كنا ملبتلني و إن يف ذلك آلية وما  القرآن للذكر فهل من مدكر
كان أكثرهم مؤمنني وتركنا فيها آية للذين خيافون العذاب االليم واذا كانت تلك العالمات مما جرت عادته انه 

ذا النوع وهؤالء تكلموا يفعلها مع من أرسله ويهلك هبا من كذب رسله كانت أبلغ يف الداللة وكانت معتادة يف ه
بلفظ مل حيققوا معناه وهو لفظة خرق العادة وقالوا العادات تنقسم اىل عامة وخاصة فمنها ما يشترك فيه مجيع الناس 
يف مجيع األعصار كاالكل والشرب واتقاء احلر والربد واخلاص منها ما يكون كعادة للمالئكة فقط أو للجن فقط أو 

هلذا صح أن يكون لكل قبيل منهم ضرب من التحدي وخرق ملا هو عادة هلم دون لالنس دون غريهم قالوا و



غريهم وحجة عليهم دون ما سواهم ومنها ما يكون عادة لبعض البشر حنو اعتياد بعضهم صناعة أو جتارة أو رياضة 
ة ملخلوق بل يف ركوب اخليل والعمل بالسالح لكن هذه كلها مقدورات للبشر قالوا وآية الرسل ال تكون مقدور

ال تكون اال مما ينفرد اهللا بالقدرة عليه فاذا قالوا هذا ظن الظان أهنم اشترطوا أمرا عظيما ومل يشترطوا شيئا فإهنم 
قالوا يف جنس األفعال اليت ال تقدر الناس اال على اليسري منها كحمل اجلبال ونقلها أن املعجزة هنا إقدارهم على 

ذا على قول من يقول نفس الفعل آية ألن جنس الفعل مقدور وليس هذا بفرق الفعل ال نفس الفعل ورجحوا ه
طائل فإنه ال فرق بني ختصيصهم بالفعل أو بالقدرة عليه فاذا كان إقدارهم على الكثري الذي مل جتر به العادة معجزة 

وجود شيء وال يكون  كان نفس الكثري الذي مل جتر به العادة معجزة وهؤالء عندهم أن قدرة العباد ال تؤثر يف
مقدورها اال يف حملها فهم يف احلقيقة مل يثبتوا قدرة فكل ما يف الوجود هو مقدور هللا عندهم وهلذا عدل ابو املعايل 
ومن اتبعه كالرازي عن هذا الفرق فلم يشترطوا أن يكون مما ينفرد الرب بالقدرة عليه وإذ كانت مجيع احلوادث 

ل على يد الساحر والكاهن وعامل الطلسمات وعند الطبيعة الغريبة هو مما ينفرد عندهم كذلك وقالوا ان ما حيص
الرب بالقدرة عليه ويكون آية للنيب وهذا معتاد لغري االنبياء فلم يبق لقوهلم خرق للعادة معىن معقول بل قالوا 

  واللفظ للقاضي أيب بكر الواجب على هذا االصل أن يكون 

مما خيرق عادة مجيع القبيل الذين حتداهم الرسول مبثله وحيتج به على نبوته فإن أرسل  خرق العادة الذي يفعله اهللا
ملكا اىل املالئكة أظهر على يده ما هو خرق لعادهتم وإن أرسل بشرا أرسله مبا خيرق عادة البشر وان أرسل جنيا 

تم تقولون جيوز أن يكون ما يأيت به أظهر على يديه ما هو خارق لعادة اجلن فيقال السحر والكهانة معتاد للبشر وأن
الساحر والكاهن آية بشرط أن ال ميكن معارضته فلم يبق لكونه خارقا للعادة معىن يعقل عندكم وهلذا قال حمققوهم 

انه ال يشترط يف اآليات أن تكون خارقة للعادة كما قد حكينا لفظهم يف غري هذا املوضع كما تقدم وامنا الشرط 
ن تقترن بدعوى النبوة هذان الشرطان مها املعتربان وقد بينا يف غري موضع أن كال من الشرطني أهنا ال تعارض وأ

  باطل واالول يقتضي أن يكون املدلول عليه جزءا من الدليل 
وآيات النبوة أنواع متعددة منها ما يكون قبل وجوده ومنها ما يكون بعد موته ومنها ما يكون يف غيبته واملقصود 

الكالم على املثال الذي ذكروه وأن ما ضرب من االمثلة على الوجه الصحيح فانه وهللا احلمد يدل  هنا كان هو
على صدق الرسول وعلى فساد أصوهلم ولكن هم ضربوا مثاال اذا اعترب على الوجه الصحيح كان حجة وهللا احلمد 

ق للعادة املقترن بدعوى النبوة على صدق النيب وعلى فساد ما ذكروه يف املعجزات حيث قالوا هي الفعل اخلار
واالستدالل به وحتدي النيب من دعاهم أن يأتوا مبثله وشرط بعضهم أن يكون مما ينفرد الرب بالقدرة عليه وهذه 
االربعة هي اليت شرط القاضي أبو بكر ومن سلك مسلكه كابن اللبان وابن شاذان والقاضي أيب يعلى وغريهم أن 

رة عليه على أحد القولني أو منه ومن اجلنس اآلخر اذا وقع على وجه خيرق العادة يكون مما ينفرد الرب بالقد
وطريق متعذر على غريهم مثله على القول اآلخر قالوا وهذا لفظ القاضي أيب بكر والثاين أن يكون ذلك الشيء 

أن يكون غري النيب  الذي يظهر على أيديهم مما خيرق العادة وينقضها ومىت مل يكن كذلك مل يكن معجزا والثالث
ممنوعا من إظهار ذلك على يده على الوجه الذي ظهر عليه ودعا اىل معارضته مع كونه خارقا للعادة والرابع أن 

  يكون واقعا مفعوال عند حتدي الرسول مبثله وادعائه آية لنبوته وتقريعه بالعجز عنه من خالفه وكذبه 

  ا املعجزات قالوا فهذه هي الشرائط واألوصاف اليت ختتص هب
فيقال هلم الشرط االول قد عرف أنه ال حقيقة له وهلذا أعرض عنه أكثرهم والثاين أيضا ال حقيقة له فإهنم مل مييزوا 



ما خيرق العادة مما ال خيرقها وهلذا ذهب من ذهب من حمققيهم اىل الغاء هذا الشرط فهم ال يعتربون خرق عادة مجيع 
كهان وأهل الطالسم عندهم جيوز أن يكون آية إذا مل يعارض وما اعتاده أهل البشر بل ما اعتاده السحرة وال

صناعة أو علم أو شجاعة ليس هو عندهم آية وإن مل يعارض فاالمور العجيبة اليت خص اهللا باألقدار عليها بعض 
ق عادة الناس مل جيعلوها خرق عادة واالمور احملرمة أو هي كفر كالسحر والكهانة والطلمسات جعلوها خر

وجعلوها آية بشرط أن ال يعارض وهو الشرط الثالث وهو يف احلقيقة خاصة املعجزة عندهم لكن كون غري 
الرسول ممنوعا منه أن اعتربوا أنه ممنوع مطلقا فهذا ال يعلم وإن اعتربوا انه ممنوع من املرسل اليهم فهذا ال يكفي 

كذا قالوا لو فعل هذا لكان اهللا مينعه فعل ذلك أو يقيض له بل ميكن كل ساحر وكاهن أن يدعي النبوة ويقول أنين 
من يعارضه قلنا من أين لكم ذلك ومن أين يعلم الناس ذلك ويعلمون ان كل كاذب فال بد أن مينع من فعل االمر 

الذي اعتاده هو وغريه قبل ذلك أو أن يعارض والواقع خالف ذلك فما أكثر من ادعى النبوة أو االستغناء عن 
نبياء وأن طريقه فوق طريق االنبياء وأن الرب خياطبه بال رسالة وأتى خبوارق من جنس ما تأيت السحرة والكهان اال

  ومل يكن فيمن دعاه من يعارضه 
وأما الرابع وهو أن يكون عند حتدي الرسول فبه حيترزون عن الكرامات وهو شرط باطل بل آيات االنبياء آيات 

ثل وهي دالئل على النبوة وصدق املخرب هبا والدليل مغاير للمدلول عليه ليس املدلول وإن مل ينطقوا بالتحدي بامل
عليه جزءا من الدليل لكن اذا قالوا الدليل هو دعاء الرسول لزمه أن يريهم آية وخلق تلك اآلية عقب سؤاله وإن 

عالمة مع فعل ما جعله عالمة كان ذلك قد خيلقه بغري سؤاله حلكمة أخرى فهذا متوجه فالدليل هو جمموع طلب ال
كما ان العباد اذا دعوا اهللا فأجاهبم كان ما فعله إجابة لدعائهم ودليال على أن اهللا مسع دعاءهم وأجاهبم كما أهنم 

  اذا استسقوه فسقاهم واستنصروه فنصرهم وإن كان قد يفعل ذلك بال دعاء فال يكون 

لدعاء اذا وقع عقب الدعاء وال يكون دليال اذا وقع على غري هناك دليل على إجابة دعاء فهو دليل على إجابة ا
هذا الوجه وكذلك الرسول اذا قال ملرسله أعطين عالمة فأعطاه ما شرفه به كان دليال على رسالته وإن كان قد 

يفعل ذلك حلكمة أخرى لكن فعل ذلك عقب سؤاله آية لنبوته هو الذي خيتص به وكذلك اذا علم أنه فعله اكراما 
ه مع دعواه النبوة علم أنه قد أكرمه مبا يكرم به الصادقني عليه فعلم أنه صادق ألن ما فعله به خمتص بالصادقني ل

االبرار دون الكاذبني عليه الفجار وعلى هذا فكرامات االولياء هي من آيات االنبياء فإهنا خمتصة مبن شهد هلم 
ليل على صدق هذه الشهادة سواء كان الشاهد بنبوهتم بالرسالة وكل ما استلزم صدق الشهادة بنبوهتم فهو د

املخرب هبا هم أو غريهم بل غريهم إذا أخرب بنبوهتم وأظهر اهللا على يديه ما يدل على صدق هذا اخلرب كان هذا أبلغ 
 يف الداللة على صدقهم من أن يظهر على أيديهم فقد تبني أنه ليس من شرط دالئل النبوة القترانه بدعوى النبوة

وال االحتجاج به وال التحدي باملثل وال تقريع من خيالفه بل كل هذه االمور قد تقع يف بعض اآليات لكن ال جيب 
أن ما ال يقع معه ال يكون آية بل هذا إبطال الكثر آيات االنبياء خللوها عن هذا الشرط مث هو شرط بال حجة فان 

ال يكون اال عند عدم املعارض املساوي او الراجح وما كان الدليل على املدلول عليه هو ما استلزم وجوده وهذا 
كذلك فهو دليل سواء قال املستدل به ائتوا مبثله وانتم ال تقدرون على االتيان مبثله وقرعهم وعجزهم أو مل يقل 

يصري ذلك فهو اذا كان يف نفسه مما ال يقدرون على االتيان مبثله سواء ذكر املستدل هذا أو مل يذكره ال بذكره 
دليال وال بعدم ذكره تنتفي داللته وهؤالء قالوا ال يكون دليال اال اذا ذكره املستدل وهذا باطل وكذلك الدليل هو 
دليل سواء استدل به مستدل أو مل يستدل وهؤالء قالو ال يكون دليل النبوة دليال اال اذا استدل به النيب حني ادعى 

البة باملعارضة وتقريعهم بالعجز عنها كلها جزءا من الدليل وهذا غلط النبوة فجعل نفس دعواه واستدالله واملط



عظيم بل السكوت عن هذه االمور أبلع يف الداللة والنطق هبا ال يقوي الدليل واهللا تعاىل مل يقل فليأتوا حبديث مثله 
من متام الدليل وهم أمنا اال حني قالوا افتراه مل جيعل هذا القول شرطا يف الدليل بل نفس عجزهم عن املعارضة هو 

  شرطوا ذلك ألن كرامات 

األولياء عندهم مىت اقترن هبا دعوى النبوة كانت آية للنبوة وجنس السحر والكهانة مىت اقترن به دعوى النبوة 
كان دليال على النبوة عندهم لكن قالوا الساحر والكاهن لو ادعى النبوة لكان ميتنع من ذلك أو يعارض مبثله وأما 

احل فال يدعي فكان أصلهم أن ما يأيت به النيب والساحر والكاهن والويل من جنس واحد ال يتميز بعضه عن الص
بعض بوصف لكن خاصة النيب اقتران الدعوى واالستدالل والتحدي باملثل مبا يأيت به فلم جيعلوا آليات االنبياء 

ومل جيعلوا للنيب مزية على عموم املؤمنني وال على خاصة تتميز هبا عن السحر والكهانة وعما يكون آلحاد املؤمنني 
السحرة والكهان من جهة اآليات اليت يدل اهللا هبا العباد على صدقه وهذا افتراء عظيم على االنبياء وعلى آياهتم 

وتسوية بني أفضل اخللق وشرار اخللق بل تسوية بني ما يدل على النبوة وما يدل على نقيضها فإن ما يأيت به 
رة والكهان ال يكون اال لكذاب فاجر عدو هللا فهو مناقض للنبوة فلم يفرقوا بني ما يدل على النبوة وعلى السح

نقيضها وبني ماال يدل عليها وال على نقيضها فإن آيات االنبياء تدل على النبوة وعجائب السحرة والكهان تدل 
 عن أن يكون نبيا بل ميتنع أن يكون الساحر على نقيض النبوة وأن صاحبها ليس برب وال عدل وال ويل هللا فضال

والكاهن نبيا بل هو من أعداء اهللا واالنبياء أفضل خلق اهللا واميان املؤمنني وصالحهم ال يناقض النبوة وال يستلزمها 
 فهؤالء سووا بني االجناس الثالثة فكانوا مبنزلة من سوى بني عبادة الرمحن وعبادة الشيطان واالوثان فإن الكهان

والسحرة يأمرون بالشرك وعبادة االوثان وما فيه طاعة للشيطان واالنبياء ال يأمرون اال بعبادة اهللا وحده وينهون 
عن عبادة ما سوى اهللا وطاعة الشياطني فسوى هؤالء بني هذا وهذا ومل يبق الفرق اال جمرد تلفظ املدعي بأين نيب 

بيا فالكذاب املتنيب اذا أتى مبا يأيت الساحر والكاهن وقال أنا نيب كان فإن تلفظ به كان نبيا وإن مل يتلفظ به مل يكن ن
نبيا وقوهلم إنه اذا فعل ذلك منع منه وعورض دعوى جمردة فهي ال تقبل لو مل يعلم بطالهنا فكيف وقد علم بطالهنا 

التسوية بني النيب وإن كثريا ادعوا ذلك ومل يعارضهم ممن ادعوه أحد وال منعوا من ذلك فلزم على قول هؤالء 
  الصادق واملتنيب الكاذب وقد قال تعاىل فمن أظلم ممن كذب على اهللا وكذب بالصدق اذ جاءه أليس يف جهنم 

مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم املتقون ومل يفرق هؤالء بني هؤالء وهؤالء وال بني آيات 
هللا حق قدره اذ قالوا ما أنزل اهللا على بشر من شيء قل من أنزل هؤالء وآيات هؤالء وقال تعاىل وما قدروا ا

الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس جتعلونه قراطيس تبدوهنا وختفون كثريا وعلمتم مامل تعلموا أنتم وال 
القرى ومن آباؤكم قل اهللا مث ذرهم يف خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بني يديه ولتنذر أم 

حوهلا والذين يؤمنون باآلخرة يؤمنون به وهم على صالهتم حيافظون ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو قال 
أوحي إيل ومل يوح اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل اهللا ولو ترى اذ الظاملون يف غمرات املوت واملالئكة 

ب اهلون مبا كنتم تقولون على اهللا غري احلق وكنتم عن آياته باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم جتزون عذا
تستكربون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم 

شفعاءكم الذين زعمتم أهنم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون فنسأل اهللا العظيم أن 
لصراط املستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني الذين عبدوه يهدينا اىل ا

وحده ال شريك له وآمنوا مبا أرسل به رسله ومبا جاءوا به من اآليات وفرق بني احلق والباطل واهلدى والضالل 



وب عليهم فكان ممن صدق الرسل فيما اخربوا والغي والرشاد وطريق أولياء اهللا املتقني وأعداء اهللا الضالني واملغض
  به وأطاعهم فيما أمروا به وال حول وال قوة إال باهللا 

وهؤالء جيوزون أن يامر اهللا بكل شيء وأن ينهى عن كل شيء فال يبقى عندهم فرق بني النيب الصادق واملتنيب 
ن مقرا بالصانع وهذا موجود يف عامة اخللق الكاذب ال من جهة نفسه فإهنم ال يشترطون فيه اال جمرد كونه يف الباط

وال من جهة آياته وال من جهة ما يأمر به والفالسفة من هذا الوجه أجود قوال يف االنبياء فإهنم يشترطون يف النيب 
اختصاصه بالعلم من غري تعلم وبالقدرة على التأثري الغريب والتخييل ويفرقون بني الساحر والنيب بأن النيب يقصد 

  ل ويأمر به خبالف الساحر وهلذا عدل الغزايل يف النبوة عن طريق أولئك املتكلمني اىل طريق الفالسفة العد

فاستدل مبا يفعله النيب ويأمر به على نبوته وهي طريق صحيحة لكن امنا أثبت هبا نبوة مثل نبوة الفالسفة وأولئك 
يما أخرب به من أمور االنبياء وغريهم وكان عندهم خري من الفالسفة من جهة أهنم ملا أقروا بنبوة حممد صدقوه ف

معصوما من الكذب فيما يبلغه عن اهللا فانتفعوا بالشرع والسمعيات وهبا صار فيهم من االسالم ما متيزوا به على 
أولئك فإن أولئك ال ينتفعون بأخبار االنبياء اذ كانوا عندهم خياطبون اجلمهور بالتخييل فهم يكذبون عندهم 

ة ولكن آخرون سلكوا مسلك التأويل وقالوا اهنم ال يكذبون ولكن أسرفوا فيه ففي اجلملة ظهور للمصلح
الفالسفة واملالحدة والباطنية على هؤالء تارة ومقاومتهم هلم تارة ال بد له من أسباب يف حكمة الرب وعدله ومن 

تسبون اىل نصرها مل يعرفوها ومل يعرفوا دليلها أعظم اسبابه تفريط أولئك وجهلهم مبا جاء به االنبياء فالنبوة اليت ين
  وال قدروها قدرها وهذا يظهر من جهات متعددة وال حول وال قوة إال باهللا 

فصل قد ذكرنا يف غري موضع أن أصول الدين الذي بعث اهللا به رسوله حممدا صلى اهللا عليه و سلم قد بينها اهللا يف 
والوحدانية ودالئل أمساء الرب وصفاته وبني دالئل نبوة أنبيائه وبني املعاد القرآن أحسن بيان وبني دالئل الربوبية 

بني إمكانه وقدرته عليه يف غري موضع وبني وقوعة باالدلة السمعية والعقلية فكان يف بيان اهللا أصول الدين احلق 
اهلدى ودين احلق وأهل وهو دين اهللا وهي أصول ثابتة صحيحة معلومة فتضمن بيان العلم النافع والعمل الصاحل 

البدع الذين ابتدعوا أصول دين خيالف ذلك ليس فيما ابتدعوه ال هدى وال دين حق فابتدعوا ما زعموا أنه أدلة 
وبراهني على إثبات الصانع وصدق الرسول وإمكان املعاد أو وقوعه وفيما ابتدعوه ما خالفوا به الشرع وكل ما 

قل أيضا فإن الذي بعث اهللا به حممدا وغريه من االنبياء هو حق وصدق وتدل خالفوه من الشرع فقد خالفوا فيه الع
عليه االدلة العقلية فهو ثابت بالسمع والعقل والذين خالفوا الرسل ليس معهم ال مسع وال عقل كما أخرب اهللا تعاىل 

ر فكذبنا وقلنا ما نزل اهللا من عنهم بقوله كلما ألقي فيها فوج سأهلم خزنتها أمل يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذي
  شيء ان أنتم إال يف ضالل كبري وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا يف أصحاب السعري فاعترفوا بذنبهم 

فسحقا الصحاب السعري وقال تعاىل ملكذيب الرسل أفلم يسريوا يف االرض فتكون هلم قلوب يعقلون هبا أو آذان 
ر ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور ذكر ذلك بعد قوله وإن يكذبوك فقد يسمعون هبا فإهنا ال تعمى االبصا

كذبت قبلهم قوم نوح وعاد ومثود وقوم ابراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين مث 
 أخذهتم فكيف كان نكري فكأين من قرية أهلكناها وهي ظاملة وهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد مث
قال أفلم يسريوا يف االرض اآلية مث قال وكأين من قرية أمليت هلا وهي ظاملة مث أخذهتا وإيل املصري فذكر إهالك من 

  أهلك وأمالءه ملن أملى لئال يغتر املغتر فيقول حنن مل يهلكنا وقد بسط هذا يف غري هذا املوضع 
هو حق يف نفسه كاحلكم الذي حيكم به فإنه حيكم واملقصود هنا أن ما جاء به الرسول يدل عليه السمع والعقل و



بالعدل وهو الشرع فالعدل هو الشرع والشرع هو العدل وهلذا يأمر نبيه أن حيكم بالقسط وأن حيكم مبا أنزل اهللا 
والذي أنزل اهللا هو القسط والقسط هو الذي أنزل اهللا وكذلك احلق والصدق هو ما أخربت به الرسل وما أخربت 

ق والصدق والسلف واألئمة ذموا أهل الكالم املبتدعني الذين خالفوا الكتاب والسنة ومن خالف به فهو احل
الكتاب والسنة مل يكن كالمه اال باطال فالكالم الذي ذمه السلف يذم النه باطل وألنه خيالف الشرع ولكن لفظ 

وغريه فمن الناس من يظن أهنم إمنا  الكالم ملا كان جممال مل يعرف كثري من الناس الفرق بني الكالم الذي ذموه
أنكروا كالم القدرية فقط كما ذكره البيهقي وابن عساكر يف تفسري كالم الشافعي وحنوه ليخرجوا أصحاهبم عن 
الذم وليس كذلك بل الشافعي أنكر كالم اجلهمية كالم حفص الفرد وأمثاله وهؤالء كانت منازعتهم يف الصفات 

در وكذلك أمحد بن حنبل خصومه من أهل الكالم هم اجلهمية الذين ناظروه يف القرآن والقرآن والرؤية ال يف الق
مثل أيب عيسى حممد بن عيسى برغوث صاحب حسني النجار وأمثاله ومل يكونوا قدرية وال كان النزاع يف مسائل 

ف وقال عبد اهللا بن القدر وهلذا يصرح أمحد وأمثاله من السلف بذم اجلهمية بل يكفروهنم أعظم من سائر الطوائ
  املبارك ويوسف بن أسباط وغريمها أصول أهل 

االهواء أربع الشيعة واخلوارج واملرجئة والقدرية فقيل هلم اجلهمية فقالوا اجلهمية ليسوا من أمة حممد وهلذا ذكر أبو 
أهنم ليسوا منهم  عبد اهللا بن حامد عن اصحاب أمحد يف اجلهمية هل هم من الثنتني والسبعني فرقة وجهني أحدمها

خلروجهم عن االسالم وطائفة تظن أن الكالم الذي ذمه السلف هو مطلق النظر واالحتجاج واملناظرة ويزعم من 
يزعم من هؤالء أن قوله وال جتادلوا أهل الكتاب اال باليت هي أحسن منسوخ بآية السيف وهؤالء أيضا غالطون فان 

مبجادلتهم للكفار حىت قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا وقال عن  اهللا تعاىل قد أخرب عن قوم نوح وابراهيم
قوم ابراهيم وحاجه قومه اىل قوله وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه وذكر حماجة ابراهيم للكافر والقرآن فيه 

كتاب اال باليت هي أحسن من مناظرة الكفار واالحتجاج عليهم ما فيه شفاء وكفاية وقوله تعاىل وال جتادلوا أهل ال
اال الذين ظلموا منهم وقوله وجادهلم باليت هي أحسن ليس يف القرآن ما ينسخهما ولكن بعض الناس يظن أن من 

اجملادلة ترك اجلهاد بالسيف وكل ما كان متضمنا لترك اجلهاد املأمور به فهو منسوخ بآيات السيف واجلهاد 
نة واألمان ومن ال جيوز قتاله بالسيف وقد تكون يف ابتداء الدعوة كما كان واجملادلة قد تكون مع أهل الذمة واهلد

النيب صلى اهللا عليه و سلم جياهد الكفار بالقرآن وقد تكون لبيان احلق وشفاء القلوب من الشبه مع من يطلب 
أصوال ختالف الكتاب االستهداء والبيان وبسط هذا له موضع آخر واملقصود هنا أن املبتدعني الذين ابتدعوا كالما و

وهي أيضا خمالفة للميزان وهو العدل فهي خمالفة للسمع والعقل كما ابتدعوا يف اثبات الصانع إثباته حبدوث 
االجسام وأثبتوا حدوث االجسام بأهنا مستلزمة لالعراض ال تنفك عنها قالوا وما الخيلوا عن احلوادث فهو حادث 

يهم ما قالوه مل يوجدوا قد أثبتوا العلم بالصانع وال أثبتوا النبوة وال أثبتوا المتناع ال أول هلا فهؤالء إذا حقق عل
املعاد وهذه هي أصول الدين واالميان بل كالمهم يف اخللق والبعث املبدأ واملعاد ويف اثبات الصانع ليس فيه حتقيق 

  كالمية العلم ال عقال وال نقال وهم معترفون بذلك كما قال الرازي لقد تأملت الطرق ال

واملناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليال وال تروي غليال ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ يف النفي ليس 
كمثله شيء و ال حييطون به علما وأقرأ يف االثبات الرمحن على العرش استوى اليه يصعد الكلم الطيب أأمنتم من 

معرفيت وكذلك الغزايل وابن عقيل وغريمها يقولون ما يشبه هذا  يف السماء مث قال ومن جرب مثل جتربيت عرف مثل
وهو كما قالوا فان الرازي قد مجع ما مجعه من طرق املتكلمني والفالسفة ومع هذا فليس يف كتبه اثبات الصانع كما 



ا اثبات قد بسط هذا يف غري هذا املوضع وبني مجيع ما ذكره يف اثبات الصانع وأنه ليس فيه ذلك وليس فيه أيض
النبوة فان النبوة مبناها على أن اهللا قادر وأنه حيدث اآليات لتصدق هبا الرسل وليس يف كتبه اثبات ان اهللا قادر وال 

مريد بل كالمه فيه تقرير حجج من نفي قدرته وارادته دون اجلانب اآلخر كما قد بينا ذلك يف الكالم على ما 
هللا احلمد االدلة الدالة على اثبات الصانع واثبات قدرته ومشيئته تفوق ذكره يف مسألة القدرة واالرادة مع أنه و

  االحصاء لكن من مل جيعل اهللا له نورا فما له من نور 
وسبب ذلك إعراضهم عن الفطرة العقلية والشرعة النبوية مبا ابتدعه املبتدعون مما أفسدوا به الفطرة والشرعة 

 السمعيات كما قد بني هذا يف مواضع وأيضا فإذا عرف أن اهللا قادر فصاروا يسفسطون يف العقليات ويقرمطون يف
كما قد عرفه غريه فليس عنده يف النبوة اال طريق أصحابه األشعرية الذين سلكوا مسلك اجلهمية يف أفعال اهللا تعاىل 

لزيدية يقولون حنن ال أو طريق الفالسفة وهلذا يقول من يقول من علماء الزيدية وهم مييلون اىل االعتزال مع تشيع ا
نتكلم يف الشافعي فإنه إمام لكن هؤالء صاروا جهمية يعين القدر فالسفة والشافعي مل يكن جهميا وال فيلسوفا 
وهؤالء مل يعرفوا آيات االنبياء والفرق بينها وبني غريها لكن ادعوا ان ما يأيت به الكهان والسحرة وغريهم قد 

أن ال يقدر أحد من املرسل اليهم على معارضته وهذه خاصة املعجز عندهم  يكون من آيات االنبياء لكن بشرط
  وهذا فاسد من وجوه كثرية كما قد بسط يف غري هذا املوضع وأما كالمه يف املعاد فأبعد 

من هذا وهذا كما قد بني ايضا وكذلك كالم من تقدمه من اجلهمية وأتباعهم من األشعرية وغريهم ومن املعتزلة 
جتد يف كالمهم الذي ابتدعوه ال إثبات الربوبية وال النبوة وال املعاد واألشعري نفسه وأتباعه ليس يف فإنك ال 

كتبهم إثبات الربوبية وال املعاد وكذلك من سلك سبيلهم يف أدلتهم من أتباع الفقهاء كالقاضي أيب يعلى وابن 
ة وقد تأملت كالم أئمة هؤالء الطوائف كأيب عقيل وابن الزاغوين وغريهم واملعتزلة كذلك أيضا وكذلك الكرامي

احلسني البصري وحنوه من املعتزلة وكابن اهليضم من الكرامية وكأيب احلسن نفسه والقاضي أيب بكر وأيب املعايل 
اجلويين وأيب اسحاق األسفراييين وأيب بكر بن فورك وأيب القاسم القشريي وأيب احلسن التميمي والقاضي أيب يعلى 

ل وابن الزاغوين غفر اهللا هلم ورمحهم أمجعني وتأملت ما وجدته يف الصفات من املقاالت مثل كتاب امللل وابن عقي
والنحل للشهرستاين وكتاب مقاالت االسالميني لألشعري وهو أمجع كتاب رأيته يف هذا الفن وقد ذكر فيه ما ذكر 

ن املقاالت اىل السنة واحلديث لكن فيه أمور مل أنه مقالة أهل السنة واحلديث وأنه خيتارها وهي أقرب ما ذكره م
يقلها أحد من أهل السنة واحلديث ونفس مقالة أهل السنة واحلديث مل يكن يعرفها وال هو خبري هبا فالكتب املصنفة 

يف مقاالت الطوائف اليت صنفها هؤالء ليس فيها ما جاء به الرسول وما دل عليه القرآن اليف املقاالت اجملردة وال 
يف املقاالت اليت يذكر فيها األدلة فإن مجيع هؤالء دخلوا يف الكالم املذموم الذي عابه السلف وذموه ولكن بعضهم 
أقرب اىل السنة من بعض وقد يكون هذا أقرب يف بعض وهذا أقرب يف مواضع وهذا لكون أصل اعتمادهم مل يكن 

لونه إمنا يعتمدون على القرآن واحلديث فلهذا كانوا أكثر على القرآن واحلديث خبالف الفقهاء فإهنم يف كثري مما يقو
متابعة لكن ما تكلم فيه أولئك أجل وهلذا يعظمون من وجه ويذمون من وجه فإن هلم حسنات وفضائل وسعيا 

مشكورا وخطأهم بعد االجتهاد مغفور واألشعري أعلم مبقاالت املختلفني من الشهرستاين وهلذا ذكر عشر طوائف 
  ت مل يذكرها الشهرستاين وهو أعلم مبقاالت أهل السنة وأقرب اليهم وأوسع علما من وذكر مقاال

الشهرستاين والشهرستاين أعلم باختالف املختلفني ومقاالهتم من الغزايل وهلذا ذكر هلم يف القرآن أربع مقاالت 
فالسفة والباطنية واملتكلمني وعدد طوائف من أهل القبلة والغزايل حصر أهل العلم اآلهلي يف أربعة اصناف يف ال



والصوفية فلم يعرف مقاالت أهل احلديث والسنة وال مقاالت الفقهاء وال مقاالت أئمة الصوفية ولكن ذكر عنهم 
العمل وذكر عن بعضهم اعتقادا خيالفهم فيه أئمتهم وأبو طالب أعلم منهما بأقوال الصوفية ومع هذا فلم يعرف 

ض وحنوه وأبو الوليد بن رشد احلفيد حصر أهل العلم اآلهلي يف ثالثة يف احلشوية مقالة األكابر كالفضيل بن عيا
والباطنية واألشعرية والباطنية عنده يدخل فيهم باطنية الصوفية وباطنية الفالسفة ومن هنا دخل ابن سبعني وابن 

بن سينا تكلم يف مقاالت عريب فأخذوا مذاهب الفالسفة وادخلوها يف التصوف وأبو حامد يدخل يف بعض هذا فإن ا
العارفني بتصوف فاسد مث ان هؤالء مع هذا ملا مل جيدوا الصحابة والتابعني تكلموا مبثل كالمهم بل وال نقل ذلك عن 

النيب صلى اهللا عليه و سلم صار منهم من يقول كانوا مشغولني باجلهاد عن هذا الباب وأهنم هم حققوا ما مل حيققه 
ان الرسول مل يعلمهم هذا لئال يشتغلوا به عن اجلهاد فانه كان حمتاجا اليهم يف اجلهاد الصحابة ويقولون أيضا 

وهكذا يقول من يقول من مبتدعة أهل الزهد والتصوف إذا دخلوا يف عبادات منهي عنها ومذمومة يف الشرع قالوا 
تغلوا هبا عن اجلهاد واهل كان الصحابة مشغولني عنها باجلهاد وكان النيب صلى اهللا عليه و سلم خياف أن يش

السيف قد يظن من يظن منهم أن هلم من اجلهاد وقتال االعداء مامل يكن مثله للصحابة وأن الصحابة كانوا مشغولني 
بالعلم والعبادة عن مثل جهادهم ومن أهل الكالم من يقول بل الصحابة كانوا على عقائدهم وأصوهلم لكن مل 

فهؤالء مجعوا بني أمرين بني أن ابتدعوا أقواال باطلة ظنوا أهنا هي أصول الدين ال يتكلموا بذلك لعدم حاجتهم اليه 
يكون عالما بالدين اال من وافقهم عليها وأهنم علموا وبينوا من احلق مامل يبينه الرسول والصحابة وإذا تدبر اخلبري 

ن ال شرع وال عقل وآخرون ملا رأوا حقيقة ما هم عليه تبني له أنه ليس عند القوم فيما ابتدعوه ال علم وال دي
ابتداع هؤالء وأن الصحابة والتابعني مل يكونوا يقولون مثل قوهلم ظنوا أهنم كانوا كالعامة الذين ال يعرفون األدلة 

  واحلجج وأهنم كانوا ال يفهمون ما يف 

تأويله إال اهللا كان املراد أنه ال القرآن مما تشابه على من تشابه عليه ومهوتو أنه اذا كان الوقف على قوله وما يعلم 
يفهم معناه اال اهللا ال الرسول وال الصحابة فصاروا ينسبون الصحابة بل والرسول اىل عدم العلم بالسمع والعقل 

وجعلوهم مثل أنفسهم ال يسمعون وال يعقلون وظنوا أن هذه طريقة السلف وهي اجلهل البسيط اليت ال يعقل 
أهل النار ال وصف افضل اخللق بعد االنبياء قال ابن مسعود رضي اهللا عنه من  صاحبها وال يسمع وهذا وصف

كان منكم مستنا فليسنت مبن قد مات فان احلي ال يؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب حممد أبر هذه االمة قلوبا 
سكوا هبديهم فاهنم كانوا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم اهللا لصحبة نبيه واقامة دينه فاعرفوا هلم حقهم ومت

على اهلدى املستقيم وقال أيضا ان اهللا نظر يف قلوب العباد فوجد قلب حممد خري قلوب العباد فاصطفاه لنفسه 
وابتعثه برسالته مث نظر يف قلوب العباد بعد قلب حممد فوجد قلوب أصحابه خري قلوب العباد بعد قلبه فجعلهم 

رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن وما رآه املسلمون قبيحا فهو عند اهللا قبيح  وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما
وقد ثبت يف الصحيحني من غري وجه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال خري القرون القرن الذي بعثت فيهم مث 

النصار والذين اتبعوهم باحسان الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم وقد قال تعاىل والسابقون االولون من املهاجرين وا
فرضي عن السابقني مطلقا ورضي عمن اتبعهم باحسان وذلك متناول لكل من اتبعهم اىل يوم القيامة كما ذكر 

ذلك أهل العلم قال ابن أيب حامت قرئ على يونس بن عبد االعلى أخربنا ابن وهب حدثين عبد الرمحن ابن زيد بن 
  حسان قال من بقي من أهل االسالم إىل أن تقوم الساعة وبسط هذا له موضع آخر أسلم يف قوله والذين اتبعوهم با

واملقصود هنا أن اهلدى البيان واألدلة والرباهني يف القرآن فإن اهللا تعاىل أرسل رسوله باهلدى ودين احلق وأرسله 
ع أن يرسل اهللا رسوال يأمر باآليات البينات وهي األدلة البينة الدالة على احلق وكذلك سائر الرسل ومن املمتن



الناس بتصديقه وال يكون هناك ما يعرفون به صدقه وكذلك من قال إين رسول اهللا فمن املمتنع أن جيعل جمرد اخلرب 
  احملتمل للصدق والكذب دليال له وحجة على الناس 

م أنه قال ما من نيب من هذا ال يظن بأجهل اخللق فكيف بأفضل الناس ويف الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه و سل
االنبياء اال وقد أويت من اآليات ما آمن على مثله البشر وإمنا كان الذي أوتيته وحيا أوحاه اهللا إيل فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعا يوم القيامة قال تعاىل ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى من بعد ما بيناه للناس يف الكتاب 

اهللا ويلعنهم الالعنون فالبينات مجع بينة وهي االدلة والرباهني اليت هي بينة يف نفسها وهبا يتبني غريها  أولئك يلعنهم
يقال بني االمر أي تبني يف نفسه ويقال بني غريه فالبني اسم ملا ظهر يف نفسه وملا أظهر غريه وكذلك املبني كقوله 

ا تكون معلومة بنفسها كاملقدمات احلسية والبديهية وهبا يتبني فاحشة مبينة أي متبينة فهذا شأن االدلة فان مقدماهت
غريها فيستدل على اخلفي باجللي واهلدى مصدر هداه هدى واهلدى هو بيان ما ينتفع به الناس وحيتاجون اليه وهو 

ضد الضاللة فالضال يضل عن مقصوده وطريق مقصوده وهو سبحانه بني يف كتبه ما يهدي الناس فعرفهم ما 
صدون وما يسلكون من الطرق عرفهم أن اهللا هو املقصود املعبود وحده وأنه ال جيوز عبادة غريه وعرفهم الطريق يق

وهو ما يعبدونه به ففي اهلدى بيان املعبود وما يعبد به والبينات فيها بيان األدلة والرباهني على ذلك فليس ما خيرب 
ذ تقليدا واتباعا للظن بل هو مبني باآليات البينات وهي األدلة به ويأمر به من اهلدى قوال جمردا عن دليله ليؤخ

اليقينية والرباهني القطعية وكان عند أهل الكتاب من البينات الدالة على نبوة حممد وصحة ما جاء به أمور متعددة 
ان عندهم كبشارات كتبهم وغري ذلك فكانوا يكتمونه قال تعاىل ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من اهللا فإنه ك

شهادة من اهللا تشهد مبا جاء به حممد ومبثله فكتموها وقال تعاىل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس 
وبينات من اهلدى والفرقان فانزله هاديا للناس وبينات من اهلدى والفرقان فهو يهدي الناس إىل صراط مستقيم 

لسماوات وما يف االرض مبا فيه من اخلرب واألمر وهو بينات يهديهم اىل صراط العزيز احلميد الذي له ما يف ا
دالالت وبراهني من اهلدى من األدلة اهلادية املبينة للحق ومن الفرقان املفرق بني احلق والباطل واخلري والشر 

  والصدق والكذب واملأمور واحملظور واحلالل واحلرام 

دلة تشتبه كثريا مبا يعارضها فال بد من الفرق بني الدليل الدال وذلك أن الدليل ال يتم اال باجلواب عن املعارض فاال
على احلق وبني ما عارضه ليتبني ان الذي عارضه باطل فالدليل حيصل به اهلدى وبيان احلق لكن ال بد مع ذلك من 

ان حيصل به الفرقان وهو الفرق بني ذلك الدليل وبني ما عارضه والفرق بني خرب الرب واخلرب الذي خيالفه فالفرق
التمييز بني املشتبهات ومن مل حيصل له الفرقان كان يف اشتباه وحرية واهلدى التام ال يكون اال مع الفرقان فلهذا 
قال أو ال هدى للناس مث قال وبينات من اهلدى والفرقان فالبينات األدلة على ما تقدم من اهلدى وهي بينات من 

ومن الفرقان الذي يفرق بني البينات والشبهات واحلجج الصحيحة اهلدى الذي هو دليل على أن األول هدى 
والفاسدة فاهلدى مثل أن يؤمر بسلوك الطريق إىل اهللا كما يؤمر قاصد احلج بسلوك طريق مكة مع دليل يوصله 

والبينات ما يدل ويبني أن ذلك هو الطريق وأن سالكه سالك للطريق ال ضال والفرقان أن يفرق بني ذاك الطريق 
وغريه وبني الدليل الذي يسلكه ويدل الناس عليه وبني غريهم ممن يدعي الداللة وهو جاهل مضل وهذا وامثاله مما 

يبني أن يف القرآن االدلة الدالة للناس على حتقيق ما فيه من األخبار واالوامر كثري وقد بسط هذا يف غري هذا 
 املبتدعني تكلموا يف النبوات بكالم كثري لبسوا فيه احلق املوضع واملقصود هنا الكالم على النبوة فإن املتكلمني

بالباطل كما فعلوا مثل ذلك يف غري النبوات كاإلهليات وكاملعاد وعند التحقيق مل يعرفوا النبوة ومل يثبتوا ما يدل 



ى وجهه عليها فليس عندهم ال هدى وال بينات واهللا سبحانه أنزل يف كتبه البينات واهلدى فمن تصور الشيء عل
فقد اهتدى اليه ومن عرف دليل ثبوته فقد عرف البينات فالتصور الصحيح اهتداء والدليل الذي يبني التصديق 

بذلك التصور بينات واهللا أنزل الكتاب هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان والقرآن اثبت الصفات على وجه 
ات مفصل ونفي جممل وأعداؤهم جاءوا بنفي مفصل التفصيل ونفي عنها التمثيل وهي طريقة الرسل جاءوا باثب

وإثبات جممل فلو مل يكن احلق فيما بينه الرسول للناس وأظهر هلم بل كان احلق يف نقيضه للزم أن يكون عدم 
  الرسول خريا من وجوده إذ كان وجوده مل يفدهم عند هؤالء علما وال هدى بل ذكر أقواال تدل على الباطل 

وا اهلدى بعقوهلم ونظرهم مث ينظروا فيما جاء به فأما أن يتأولوه وحيرفوا الكلم عن مواضعه وطلب منهم أن يتعلم
وإما أن يعوضوه فذكرنا هذا وحنوه مما يبني أن اهلدى مأخوذ عن الرسول وأنه قد بني لالمة ما جيب اعتقاده من 

له بأنه رسول اهللا فلم يذكر فيه  أصول الدين يف الصفات وغريها فكان اجلواب خطابا مع من يقر بنبوته ويشهد
دالئل النبوة وذكر أن الشبهات العقلية اليت تعارض خرب الرسول باطلة وذكر يف ذلك ما هو موجود يف هذا 

اجلواب مث بعد ذلك حدثت أمور أوجبت أن يبسط الكالم يف هذا الباب ويتكلم على حجج النفاة ويبني بطالهنا 
ب تقدمي ما يزعمون أنه معقول على ما علم خبرب الرسول وبسط يف ذلك من الكالم ويتكلم على ما أثبتوه من أنه جي

والقواعد ما ليس هذا موضعه وتكلم مع الفالسفة واملالحدة الذين يقولون ان الرسل خاطبوا خطابا قصدوا به 
قصد خماطبتهم اذ كان التخييل اىل العامة ما ينفعهم ال أهنم قصدوا االخبار باحلقائق وهؤالء مل يكن وقت اجلواب 

هؤالء يف احلقيقة مكذبني املرسل يقولون أهنم كذبوا ملا رأوه مصلحة بل كان اخلطاب مع من يقر بأن الرسول ال 
يقول اال احلق باطنا وظاهرا مث بعد هذا طلب الكالم على تقرير أصول الدين بأدلتها العقلية وان كانت مستفادة 

ر من دالئل النبوة يف مصنف يتضمن شرح عقيدة صنفها شيخ املنظار مبصر من تعليم الرسول وذكر فيها ما ذك
مشس الدين االصبهاين فطلب مين شرحها فشرحتها وذكرت فيها من الدالئل العقلية ما يعلم به أصول الدين 

 وبعدها جاء كتاب من النصارى يتضمن االحتجاج لدينهم بالعقل والسمع واحتجوا مبا ذكروه من القرآن فأوجب
ذلك أن يرد عليهم ويبني فساد ما احتجوا به من األدلة السمعية من القرآن ومن كالم االنبياء املتقدمني وما 

احتجوا به من العقل وأهنم خمالفون لألنبياء وللعقل خالفوا املسيح ومن قبله وحرفوا كالمهم كما خالفوا العقل وبني 
من نصوص االنبياء اليت عندهم حجة عليهم ال هلم وبني اجلواب ما حيتجون به من نصوص االنبياء واهنا هي وغريها 

الصحيح ملن حرف دين املسيح وهم مل يطالبوا ببيان دالئل نبوة نبينا لكن اقتضت املصلحة أن يذكر من هذا ما 
يناسبه ويبسط الكالم يف ذلك بسطا أكثر من غريه وقلوب كثري من الناس جيول فيها أمر النبوات وما جاءت به 

  الرسل 

وهم وإن أظهروا تصديقهم والشهادة هلم ففي قلوهبم مرض ونفاق اذ كان ما جعلوه أصوال لدينهم معارض ملا 
جاءت به االنبياء وهم مل يتعلموا ما جاءت به االنبياء ومل يأخذوا عنهم الدالئل واالصول والبينات والرباهني وإذا 

الدين ومن تصديق خربهم مع وجود ما يعارضه فألن يؤخذ وجب أن يؤخذ عن االنبياء ما أخربوا به من أصول 
عنهم ما بينوا به تلك العقائد من اآليات والرباهني أوىل وأحرى فإنه هبذا يتبني ذاك وإال فتصديق اخلرب متوقف على 
م دليل صحته أو على صدق املخرب به وتصديقه بدون أن يعلم أنه يف نفسه حق أو أن املخرب به صادق قول بال عل

والرسول صلوات اهللا عليه وسالمه قد أرسل بالبينات واهلدى بني األحكام اخلربية والطلبية وأدلتها الدالة عليها بني 
املسائل والوسائل بني الدين ما يقال وما يعمل وبني اصوله اليت هبا يعلم أنه دين حق وهذا املعىن قد ذكره اهللا تعاىل 



هلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ذكر هذا يف سورة التوبة والفتح يف غري موضع وبني أنه أرسل رسوله با
والصف واهلدى هو هدى اخللق اىل احلق وتعريفهم ذلك وإرشادهم اليه وهذا ال يكون اال بذكر االدلة واآليات 

حانه اذا الدالة على أن هذا هدى واال فمجرد خرب مل يعلم أنه حق ومل يقم دليل على أنه حق ليس هبدي وهو سب
ذكر االنبياء نبينا وغريه ذكر انه أرسلهم باآليات البينات وهي االدلة والرباهني البينة املعلومة علما يقينيا اذ كان 
كل دليل ال بد أن ينتهي اىل مقدمات بينة بنفسها قد تسمى بديهيات وقد تسمى ضروريات وقد تسمى أوليات 

اهللا عليهم بعثوا باآليات البينات ويف الصحيحني عنه صلى اهللا عليه وقد يقال هي معلومة بأنفسها فالرسل صلوات 
و سلم أنه قال ما من نيب من االنبياء إال وقد أويت من اآليات ما آمن على مثله البشر وإمنا كان الذي أوتيته وحيا 

ذكر جنس االنبياء أوحاه اهللا ايل فأرجو أن أكون اكثرهم تابعا يوم القيامة وهو سبحانه اذا خاطب جنس االنس 
وأثبت جنس ما جاءوا به واذا خاطب أهل الكتاب املقرين بنبوة موسى خاطبهم باثبات نيب بعده كما قال يف سورة 

البقرة يف خطابه لبين اسرائيل ملا ذكر ما ذكره من أحواهلم مع موسى وذكرهم بإنعامه عليهم ومبا فعلوه من 
  ا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا السيئات ومغفرته هلا قال تعاىل ولقد آتين

عيسى بن مرمي البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول مبا ال هتوى انفسكم استكربمت ففريقا كذبتم 
وفريقا تقتلون مث ذكر حممدا فقال وملا جاءهم رسول من عند اهللا مصدق ملا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على 

فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة اهللا على الكافرين بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا مبا أنزل الذين كفروا 
اهللا بغيا أن ينزل اهللا من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهني فذكر 

م تارة يكذبون الرسل وتارة يقتلوهنم وذكر سبحانه أنه أرسل املسيح اليهم بالبينات بعد ما أرسل قبله الرسل وأهن
أنه أرسل عيسى بالبينات ألنه جاء بنسخ بعض شرع التوراة خبالف من قبله وهلذا مل يذكر ذلك عنهم وقال يف 

موسى إنه أتاه الكتاب ألهنم كانوا مقرين بنبوته ولكن حرفوا كتابه يف املعىن باتفاق الناس وحرفوا اللفظ أحيانا ويف 
واضع وهو تعاىل قد ذكر يف غري موضع أنه أرسل موسى باآليات البينات فقال ملا ناجاه وألق عصاك فلما بعض امل

رآها هتتز كأهنا جان وىل مدبرا ومل يعقب يا موسى ال ختف إين ال خياف لدي املرسلون اال من ظلم مث بدل حسنا بعد 
وء يف تسع آيات اىل فرعون وقومه اهنم كانوا سوء فاين غفور رحيم وادخل يدك يف جيبك خترج بيضاء من غري س

فاسقني وقال يف سورة القصص يا موسى أقبل وال ختف انك من اآلمنني اسلك يدك يف جيبك خترج بيضاء من غري 
سوء واضمم اليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك اىل فرعون وملئه اهنم كانوا قوما فاسقني وقال 

طوفان واجلراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصالت فاستكربوا وكانوا قوما جمرمني وقد تعاىل فأرسلنا عليهم ال
قال تعاىل ملا قص قصص الرسل نوح وهود وصاحل وشعيب ونصره هلم وإهالك أعدائهم مث ذكر االنبياء عموما فقال 

قوله أو مل يهد للذين يرثون االرض  وما أرسلنا يف قرية من نيب اال أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون اىل
من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوهبم ونطبع على قلوهبم فهم ال يسمعون تلك القرى نقص عليك ولقد 

  جاءهتم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا مبا كذبوا من قبل كذلك يطبع اهللا على قلوب 

كثرهم لفاسقني فقد أخرب أن أهل القرى كلهم الذين أهلكهم الكافرين وما وجدنا الكثرهم من عهد وإن وجدنا أ
جاءهتم رسلهم بالبينات ولكن شابه متأخروهم متقدميهم فما كان هؤالء ليؤمنوا مبا كذب به أشباههم كذلك يطبع 
ل اهللا على قلوب الكافرين وهذا كقوله تعاىل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول اال قالوا ساحر أو جمنون قا

تعاىل مث بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا اىل فرعون وملئه فظلموا هبا فانظر كيف كان عاقبة املفسدين فبني سبحانه أنه 



بعث موسى بآياته وقال يف أثناء القصة إين رسول من رب العاملني حقيق على أن ال أقول على اهللا اال احلق قد 
خرب أنه جاء ببينة من اهللا أي بآية بينة من اهللا بدليل من اهللا وبرهان جئتكم ببينة من ربكم فارسل معي بين اسرائيل فأ

فهي آية منه وعالمة منه على صدقي واين رسول منه فإن قوله من ربكم متعلق بالرسول وباآلية يقال فالن قد جاء 
ى أن كل واحد من بعالمة من فالن فالعالمة منه والرسول منه واآلية منه كما قال فذانك برهانان من ربك فدل عل

الرسول ومن آيات الرسول هو من اهللا تعاىل قال له فرعون ان كنت جئت بآية فأت هبا ان كنت من الصادقني 
وذكر القصة ومعارضة السحرة له اىل أن قال فأوحينا اىل موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع 

صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العاملني رب  احلق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا
موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل إن آذن لكم أن هذا ملكر مكرمتوه يف املدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف 

أن آمنا تعلمون ألقطعن أيديكم وأرجلكم من خالف مث ألصلبنكم أمجعني قالوا انا اىل ربنا منقلبون وما تنقم منا اال 
بآيات ربنا ملا جاءتنا ربنا أفرغ علينا صربا وتوفنا مسليمن فذكر السحرة أهنم آمنوا بآيات رهبم ملا جاءهتم وهم من 

أعلم الناس بالسحر ملا علموا أن هذه اآليات آيات من اهللا كما قال موسى قد جئتكم ببينة من ربكم اىل قوله 
لضفادع والدم آيات مفصالت فاستكربوا وكانوا قوما جمرمني اىل قوله فارسلنا عليهم الطوفان واجلراد والقمل وا

فأغرقناهم يف اليم بأهنم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلني وليس املراد باآليات هنا كتابا منزال فان موسى ملا ذهب 
  اىل فرعون 

رائيل فاحتاجوا اىل شريعة يعملون مل تكن التوراة قد نزلت وإمنا أنزلت التوراة بعد أن غرق فرعون وخلص ببين اس
هبا قال تعاىل ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون اآلوىل بصائر للناس وهدى ولكن تكذيبهم بآياته 

إنكارهم أن تكون آية من اهللا وقوهلم إهنا سحر كما أخرب اهللا تعاىل عنهم بقوله وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا 
حنن لك مبؤمنني وكانوا عنها غافلني مل يذكروها ويتأملوا ما دلت عليه من صدق موسى وانه مرسل من اهللا هبا فما 

فالتكذيب ضد التصديق والغفلة عنها ضد النظر فيها وهلذا قيل النظر جتريد العقل عن الغفالت وقيل هو حتديق 
احلق والثاين هو النظر االستداليل وهو النظر يف العقل حنو املرئي واألول هو النظر الطليب وهو طلب ما يدله على 

الدليل الذي يوصله اىل احلق وهذا الثاين هو الذي يوجب العلم فذمهم على الغفلة عن آياته يتضمن النوعني النظر 
فيها والتأمل هلا والتذكر هلا ضد الغفلة عنها وهي آيات معينة فإذا جرد العقل عن الغفلة عنها وصدقه للنظر فيها 

حصل له العلم هبا وقد حيصل العلم هبا ولكن ميتنع عن اتباعها هلواه كما قال اهللا عن قوم فرعون وجحدوا هبا 
واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فإن احلق إذا ظهر صار معلوما بالضرورة واآليات والدالئل الظاهرة تدل على 

اع ما أوجبه العلم هبا وهذه حال عامة املكذبني مثل لوازمها بالضرورة لكن اتباع اهلوى يصد عن التصديق هبا واتب
مكذيب حممد وموسى وغريمها فإهنم علموا صدقهما علما يقينيا ملا ظهر من آيات الصدق ودالئله الكثرية لكن اتباع 

اهلوى صد قال تعاىل فإهنم ال يكذبونك ولكن الظاملني بآيات اهللا جيحدون وقال تعاىل عن قوم فرعون وجحدوا هبا 
واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤالء اال رب السماوات واألرض بصائر 
وهلذا قال وكانوا عنها غافلني فعلموا أهنا حق وغفلوا عنها كما يغفل االنسان عما يعلمه ومنه الغفلة عن ذكر اهللا 

بع هواه وكان أمره فرطا وقال تعاىل واذكر ربك يف نفسك تعاىل قال تعاىل وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وات
  تضرعا وخيفة ودون اجلهر من القول بالغدو واآلصال 



وال تكن من الغافلني وقال تعاىل ان الذين ال يرجون لقاءنا ورضوا باحلياة الدنيا واطمأنوا هبا والذين هم عن آياته 
الذين هم عن آياته غافلون هنا كما ذكرهم هناك وهناك  غافلون أولئك مأواهم النار مبا كانوا يكذبون فذكر

وصفهم بالتكذيب هبا مع الغفلة عنها وضد الغفلة التذكر والتذكر آلياته سبحانه يوجب العلم هبا وحضورها يف 
القلب وهو موجب التباعها اال أن مينعه هوى قال تعاىل ان شر الدواب عند اهللا الصم البكم الذين ال يعقلون ولو 

لم اهللا فيهم خريا ألمسعهم ولو أمسعهم لتولوا وهم معرضون فهو سبحانه لو علم فيهم خريا وهو قصد احلق ع
ألفهمهم لكنهم ال خري فيهم فلو أفهمهم لتولوا وهم معرضون وقال تعاىل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا اىل فرعون 

نها يضحكون وما نريهم من آية إال هي أكرب من وملئه فقال اين رسول رب العاملني فلما جاءهم بآياتنا اذا هم م
أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقد ذكر اآليات اليت هي دالئل النبوة منه يف غري موضع غري ما تقدم 

كقوله تعاىل فائتياه فقوال انا رسوال ربك فارسل معنا بين اسرائيل وال تعذهبم قد جئناك بآية من ربك والسالم على 
ع اهلدى انا قد أوحي الينا أن العذاب على من كذب وتوىل قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى من اتب

كل شيء خلقه مث هدى قال فما بال القرون االوىل قال علمها عند ريب يف كتاب ال يضل ريب وال ينسى الذي جعل 
به أزواجا من نبات شىت كلوا وارعوا  لكم االرض مهادا وسلك لكم فيها سبال وأنزل من السماء ماء فأخرجنا

أنعامكم ان يف ذلك آليات ألوىل النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها خنرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا 
كلها فكذب وأىب قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله اىل قوله عن السحرة لن 

من البينات وقال تعاىل ورسوال اىل بين إسرائيل اين قد جئتكم بآية من ربكم وقال تعاىل وقالوا نؤثرك على ما جاءنا 
لو ال يأتينا بآية من ربه أو مل تأهتم بينة ما يف الصحف االوىل فاآليات اليت هي دالئل النبوة وبراهينها هي آيات من 

  كالمه تتضمن إخباره لعباده وأمره ففيها اهللا وعالمات منه أنه أرسل الرسول وكما أن اآليات اليت هي 

اإلعالم وااللزام فكذلك دالئل النبوة هي آيات منه تتضمن إخباره لعباده بأن هذا رسوله وأمره هلم بطاعته ففيها 
اإلعالم واإللزام وكما أن آياته القولية زعم املكذبون أهنا ليست كالمه وال منه بل هي من قول البشر وزعموا أن 

افتراها أو من معه أو تعلمها من غريه فكذلك اآليات الفعلية زعم املكذبون أهنا ليست آية منه وعالمة الرسول 
وداللة منه على أن الرسول ورسوله بل مما يفعله الرسول فيكذب وهذه من فعل املخلوقني لكنها عجيبة فهي سحر 

خيلقها لنصدقك هبا بل خلقها ال لشيء أو خلقها  سحر هبا الناس فلم يكن من املكذبني من قال اهنا من اهللا ولكن مل
وان كنت كاذبا فإنه قد خيلق مثل هذه على أيدي الكذابني ليضل هبا الناس فإن هذا وان كان يقال انه قبيح فانه ال 

يقبح منه شيء كما أنه مل يكن يف املكذبني من قال ان الكالم كالم اهللا لكنه كذب اذ الكذب وإن كان قبيحا من 
خلوق فاخلالق ال يقبح منه شيء وهذا ألنه من املعلوم بالفطرة الضرورية جلميع بين آدم ان اهللا ال يكذب وال يفعل امل

القبائح فال يؤيد الكذاب بآيته ليضل هبا الناس لكن قالوا ليست آية من اهللا بل هي سحر من عندك وهم وإن كانوا 
ه البشر ويتوصلون إليه باالكتساب وبني ماال قدرة هلم على قد يعلمون أن اهللا خالق كل شيء ففرق بني ما يفعل

التوصل إليه بسبب من األسباب وفرق بني ما قد علموا أنه خيلقه لغري تصديق الرسل كالسحر فإنه مل يزل معروفا 
جيبا خارجا يف بين آدم فقد علموا انه ال خيلقه آية وعالمة لنيب اذ كان موجودا لغري االنبياء معتادا منهم وإن كان ع

عن العادة عند من مل يعرفه بل كان املكذبون يطالبون الرسل باآليات كقول فرعون فات بآية ان كنت من 
الصادقني وقول قوم صاحل له إمنا أنت من املسحرين ما أنت اال بشر مثلنا فأت بآية ان كنت من الصادقني وكانت 

كما يكذب املعاند باحلق الظاهر املعلوم كما قال فرعون إنه االنبياء تأيت باآليات وهي آيات بينات فيكذبون هبا 
ساحر وملا غلب السحرة وآمنوا واعترفوا بأن هذه آية من اهللا قال هلم فرعون إنه لكبريكم الذي علمكم السحر 



وان هذا ملكر مكرمتوه يف املدينة لتخرجوا منها أهلها وهذا كذب ظاهر فإن موسى جاء من السام ومل جيتمع 
سحرة إمنا فرعون مجعهم ومل يكن دين موسى دين السحرة وال مقصودة مقصودهم بل هم وهو يف غاية التعادي بال

  والتباين 

وكذلك سائر السحرة والكهنة مع االنبياء من أعظم الناس ذما هلم وأمرا بقتلهم مع تصديق االنبياء بعضهم ببعض 
نبيا ويأمرون بقتل السحرة ومن آمن هبم والسحرة يذم  واجياب بعضهم االميان ببعض وهم يأمرون بقتل من يكذب

بعضهم بعضا واالنبياء يصدق بعضهم بعضا وهؤالء يأمرون بعبادة اهللا وحده والصدق والعدل ويتربءون من الشرك 
وأهله وهؤالء حيبون أهل الشرك ويوالوهنم ويبغضون أهل التوحيد والعدل فهذان جنسان متعاديان كتعادي املالئكة 

شياطني كما قال تعاىل وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا شياطني االنس واجلن يوحي بعضهم اىل بعض زخرف القول وال
غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغي اليه أفئدة الذين ال يؤمنون باآلخرة ولريضوه وليقترفوا 

جعل الساحر أو اجملنون نبيا وهذا من أعظم الفرية ما هم مقترفون فمن جعل النيب ساحرا أو جمنونا هو مبنزلة من 
والتسوية بني االضداد املختلفة وهو شر من قول من جيعل العاقل جمنونا واجملنون عاقال أو جيعل اجلاهل عاملا والعامل 

وسى جاهال فإن الفرق بني النيب وبني الساحر واجملنون أعظم من الفرق بني العاقل واجملنون والعامل واجلاهل وم
صلوات اهللا عليه أمر بتصديق من يأيت بعده من االنبياء الصادقني كما أمر بتكذيب الكذابني وأما السحرة فإنه أمر 
بقتلهم ويف التوراة سأقيم لبين اسرائيل من إخوهتم نبيا مثلك اجعل كالمي على فمه كلكم يسمعون وهذا يقتضي 

عني هذا فاليهود يقولون هو يوشع والنصارى يقولون هو املسيح طاعة من يقوم بعده من االنبياء مث من الناس من ي
وبعض املسلمني يقولون هو حممد صلى اهللا عليه و سلم حيتجون على ذلك حبجج كثرية قد ذكرت يف غري هذا 

املوضع ومنهم من يقول بل هذا اسم جنس وهو عام يف كل نيب يأيت بعده لئال يكذبوه كما فعلت اليهود وانكروا 
وهذا القول أقرب فيدخل يف هذا املسيح وحممد ومن قبلهما من أنبياء بين اسرائيل فان املقصود أمرهم  النسخ

بتصديق االنبياء وطاعتهم وأن اهللا سبحانه ينزل على االنبياء كالمه فالذي يقولونه هو كالم اهللا ما مسعوا منه وبسط 
رورة أن اآليات اليت يأيت هبا االنبياء آيات من اهللا هذا له موضع آخر وقد بسط القول يف أن الناس يعلمون بالض

وعالمة أعلم هبا عباده أنه أرسلهم وأمرهم بطاعتهم والذين كذبوا هبا كانوا يقولون ليست من اهللا بل هي سحر أو 
  كهانة أو حنو ذلك 

ل هبا اخللق أو حنو ذلك فإن ال يقرون بأهنا آية من اهللا ويقولون مع ذلك قد خيلقها اهللا لغري التصديق أو خيلقها ليض
بسط هذه االمور له موضع آخر واملقصود هنا أن الرسول بني للناس االدلة والرباهني الدالة على أصول الدين كلها 
كما قد ذكر سبحانه هذا يف مواضع كقوله ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى من بعد ما بيناه للناس يف 

اهللا وقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان ومن  الكتاب أولئك يلعنهم
ذلك قوله تعاىل لقد من اهللا على املؤمنني اذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 

ع فذكر هذا يف البقرة يف الكتاب واحلكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبني وقد وصف الرسول بذلك يف مواض
دعوة ابراهيم ويف قوله تعاىل كما أرسلنا فيكم رسوال منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب واحلكمة 
ويف قوله واذكروا نعمة اهللا عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب واحلكمة يعظكم به وهنا مل يذكر يتلو عليهم آياته 

وذكر هذا يف آل عمران يف قوله لقد من اهللا على املؤمنني إذ بعث فيهم رسوال من  ويزكيهم حلكمة ختتص بذلك
أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة وقد قال واذكرن ما يتلى يف بيوتكن من آيات اهللا 



ليهم آياته ويزكيهم واحلكمة وهذا شبه املوضع الثالث يف البقرة فأخرب يف غري موضع عن الرسول أنه يتلو ع
ويعلمهم الكتاب واحلكمة فالتالوة والتزكية عامة جلميع املؤمنني فتالوة اآليات حيصل هبا العلم فإن اآليات هي 

العالمات والدالالت فاذا مسعوها دلتهم على املطلوب من تصديق الرسول فيما أخرب واإلقرار بوجوب طاعته وأما 
رهم به من عبادة اهللا وحده وطاعته فالتزكية تكون بطاعة مرة كما أن تالوة التزكية فهي حتصل بطاعته فيما يأم

آياته حيصل هبا العلم ومسيت آيات القرآن آيات وقيل اهنا آيات اهللا كقوله تلك آيات اهللا نتلوها عليك باحلق ألهنا 
ى عنه وتدل أيضا على أن عالمات ودالالت على اهللا وعلى ما أراد فهي تدل على ما أخرب به وعلى ما أمر به وهن

  الرسول صادق اذ 

كانت مما ال يستطيع االنس واجلن أن يأتوا مبثلها وقد حتداهم بذلك كما قد بسط هذا يف غري هذا املوضع وأيضا 
فهي نفسها فيها من بينات االدلة والرباهني ما يبني احلق فهي آيات من وجوه متعددة مث قال ويعلمهم الكتاب 

ن يعلم ذلك منهم وقد يتعلم الشخص منهم بعض الكتاب واحلكمة فالكتاب هو الكالم املنزل واحلكمة وهذا مل
الذي يكتب واحلكمة هي السنة وهي معرفة الدين والعمل به وقد قال تعاىل وما تغين اآليات والنذر عن قوم ال 

العلم اليت يعلم بالعقل اهنا دالئل يؤمنون وقال تعاىل واختذوا آيايت وما أنذروا هزوا ففرق بني اآليات الدالة على 
للرب وبني النذر وهو اإلخبار عن املخوف كاخبار االنبياء مبا يستحقه العصاة من العذاب فهذا يعلم باخلرب والنذر 
وهلذا قال وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال وأما اآليات فتعلم داللتها بالعقل واالنبياء جاءوا باآليات والنذر وقال 

ما أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي اليهم فاسألوا أهل الذكر ان كنتم ال تعلمون بالبينات والزبر وقال تعاىل تعاىل و
فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب املنري ومثل هذا كثري يذكر أن مجيع االنبياء 

 من الناس مقصرين فيما جاء به الرسول قد أخرجوا ما تعلم جاءوا باآليات اليت تعلم داللتها بالعقل وملا كان كثري
داللته بالعقل عن مسمى الشرع تنازع الناس يف معرفة اهللا وتوحيده وأصول الدين هل جيب وحيصل بالشرع أو 
جيب بالشرع وحيصل بالعقل أو جيب وحيصل بالعقل على ثالثة أقوال مشهورة ألصحاب اإلمام أمحد وغريهم من 

ئمة األربعة فطائفة يقولون جيب بالشرع وحيصل به وهو قول الساملية وغريهم مثل الشيخ أيب الفرج أتباع األ
املقدسي وهذا هو الذي حكاه عن أهل السنة من أصحاب أمحد وغريهم وكذلك من شاهبهم مثل ابن درباس وابن 

مون الكالم وهذا مما وقع فيه شكر وغريمها من أصحاب الشافعي وهو املشهور عن أهل احلديث والفقه الذين يذ
النزاع بني صدقة بن احلسني احلنبلي املتكلم وبني طائفة من أصحاب أمحد وكذلك بني أيب الفرج بن اجلوزي وطائفة 

  منهم أولئك يقولون الوجوب واحلصول بالشرع وهؤالء يقولون احلصول بالعقل والوجوب بالشرع 

قيل بالعقل فقط والسمع ال حيصل به كقول الرازي وقيل بالسمع فقط وقد ذكر اآلمدي ثالثة اقوال يف طرق العلم 
وهو الكتاب والسنة وقيل بكل منهما ورجح هذا وهو الصحيح والقول الثاين أهنا ال جتب إال بالشرع لكن حيصل 
 بالعقل وهو قول األشعري وأصحابه ومن وافقهم كالقاضي أيب يعلى وابن الزاغوين وابن عقيل وغريهم والقول

الثالث أهنا حتصل بالعقل وجتب به وهو قول من يوجب بالعقل كاملعتزلة والكرامية وغريهم من أتباع األئمة كأيب 
احلسن اآلمدي وأيب اخلطاب وغريهم وهو قول طائفة من املالكية والشافعية وعليه أكثر احلنفية ونقلوه عن أيب 

الرازي وأيب اخلطاب وغريهم أن من مل يأته رسول يستحق حنيفة نفسه وقد صرح هؤالء قبل املعتزلة وقبل أيب بكر 
العقوبة يف اآلخرة ملخالفته موجب العقل وقد ذكرنا يف غري هذا املوضع أن أعدل األقوال أن األفعال مشتملة على 
أوصاف تقتضي حسنها ووجوهبا وتقتضي قبحها وحترميها وأن ذلك قد يعلم بالعقل لكن اهللا ال يعذب أحدا إال بعد 



بلوغ الرسالة كما قال وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال ومل يفرق سبحانه بني نوع ونوع وذكرنا أن هذه اآلية 
حيتج هبا األشعري وأصحابه ومن وافقهم كالقاضي أيب يعلى وأتباعه وهم جيوزون أن اهللا يعذب يف اآلخرة بال ذنب 

واآلية حجة على الطائفتني كما قد بسط يف غري هذا حىت قالوا يعذب أطفال اآلخرة فاحتجوا هبا على املعتزلة 
  املوضع 

فصل وقد ذكر اهللا تعاىل يف القرآن احلجة على من أنكر قدرته وعلى من أنكر حكمته فأول ما أنزل اهللا تعاىل اقرأ 
ر أنه باسم ربك الذي خلق خلق االنسان من علق اقرأ وربك االكرم الذي علم بالقلم علم االنسان ما مل يعلم فذك

األكرم وهو أبلغ من الكرمي وهو احملسن غاية االحسان ومن كرمه أنه علم بالقلم علم االنسان مامل يعلم فعلمه 
العلوم بقلبه والتعبري عنها بلسانه وأن يكتب ذلك بالقلم فذكر التعليم بالقلم يتناول علم العبارة والنطق وعبارة 

وم فكيف ميتنع عليه أن يعلمه ما يأمره به وما خيربه به وبيان ذلك أنه قال املعاين والعلوم فإذا كان قد علمه هذه العل
يف أول السورة اقرأ باسم بك الذي خلق خلق االنسان من علق ومعلوم أن من رأى العلقة قطعة من دم فقيل له 

  هذه العلقة يصري منها انسان بعلم كذا 

نكار ومعلوم أن نقل االنسان من كونه علقة إىل أن وكذا لكان يتعجب من هذا غاية التعجب وينكره أعظم اال
يصري انسانا عاملا قادرا كاتبا أعظم من جعل مثل هذا االنسان يعلم ما أمر اهللا به وما أخرب به فمن قدر على أن ينقله 

حرى وهذا كما من الصغر إىل أن جيعله عاملا قارئا كاتبا كان أن يقدر على جعله عاملا مبا أمر به ومبا أخرب به أوىل وأ
استدل على قدرته على اعادة اخللق بقدرته على االبتداء وقد أخرب اهللا تعاىل عن الكفار أهنم تعجبوا من التوحيد 

ومن النبوة ومن املعاد فقال تعاىل والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا يف عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن 
هم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل اآلهلة إهلا واحدا فنادوا والت حني مناص وعجبوا أن جاء

أن هذا لشيء عجاب فذكر تعجبهم من التوحيد والنبوة وقال تعاىل أكان للناس عجبا أن أوحينا إىل رجل منهم أن 
م وقوله أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن هلم قدم صدق عند رهبم وهذا أيضا تعجب من أن أرسل اليهم رجل منه

أكان للناس عجبا أن أوحينا إىل رجل منهم أن أنذر الناس دل على أنه منذر جلنس الناس وأنه من جنس الناس ال 
خيتص به العرب دون غريهم وان كان أول ما أرسل اليهم وبلساهنم وقال تعاىل ق والقران اجمليد بل عجبوا أن 

متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقال تعاىل وان تعجب جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا 
فعجب قوهلم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا برهبم وأولئك األغالل يف أعناقهم وأولئك 

أصحاب النار هم فيها خالدون وقال تعاىل بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا ال يذكرون وإذا رأوا آية 
كان يعجب من تكذيبهم ملا جاءهم به من آيات االنبياء وهم يعجبون مما جاء به لكونه يستسخرون فالرسول 

خارجا عما اعتادوه من النظائر فإهنم مل يعرفوا قبل جميئه ال توحيدا وال نبوة وال معادا قال قل هلم شهداءكم الذين 
ذبوا بآياتنا والذين ال يؤمنون باآلخرة يشهدون أن اهللا حرم هذا فإن شهدوا فال تشهد معهم وال تتبع أهواء الذين ك

وهم برهبم يعدلون وأما حكمته يف إرسال بشر فقد ذكر أنه من جنسهم وأنه بلساهنم فهو أمت يف احلكمة والرمحة 
  وذكر أهنم ال ميكنهم 

ئكة إال يف األخذ عن امللك وأنه لو نزل ملكا لكان جيعله يف صورة بشر ليأخذوا عنه وهلذا مل يكن البشر يرون املال
صورة اآلدميني كما كان جربيل يأيت يف صورة دحية الكليب وكما أتى مرة يف صورة أعرايب وملا جاءوا ابراهيم 
وامرأته حاضرة كانوا يف صورة بشر وبشروها باسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قال تعاىل وما منع الناس أن 



رسوال قل لو كان يف االرض مالئكة ميشون مطمئنني لنزلنا يؤمنوا اذ جاءهم اهلدى اال ان قالوا أبعث اهللا بشرا 
عليهم من السماء ملكا رسوال وأما قدرته على تعريف اخللق بأنه نبيه فكما تقدم فإنه إذا كان قادرا على أن يهدي 

مته االنسان الذي كان علقة ومضغة إىل أنواع العلوم بأنواع من الطرق انعاما عليه ويف ذلك من بيان قدرته وحك
ورمحته ما فيه فكيف ال يقدر أن يعرفه صدق من أرسله اليه وهذا أعظم النعم عليه واالحسان اليه والتعريف هبذا 

دون تعريف االنسان ما عرفه به من أنواع العلوم فإنه إذا كان هداهم إىل ان يعلم بعضهم صدق رسول من أرسله 
تتقدم مواطأة وموافقة بني املرسل واملرسل اليهم فمن هدى اليه بشر مثله بعالمات يأيت هبا الرسول وان كان مل 

عباده إىل أن يرسلوا رسوال بعالمة ويعلم املرسل إليه أهنا عالمة تدل على صدقه قطعا فكيف ال يقدر هو أن يرسل 
 رسوال وجيعل معه عالمات يعرف هبا عباده أنه قد أرسله وهذا كمن جعل غريه قديرا عليما حكيما فهو أوىل أن

يكون قديرا عليما حكيما فمن جعل الناس يعلمون صدق رسول يرسله بعض خلقه بعالمات يعلم هبا املرسل صدق 
رسوله فمن هدى العباد اىل هذا فهو أقدر على أن يعلمهم صدق رسوله بعالمات يعرفون هبا صدقه وإن مل يكن قبل 

  ذلك قد تقدم بينهم وبينه مواطأة 
ة على صدق الرسول طريق احلكمة وطريق القدرة وطريق العلم والضرورة وطريق وللناس طرق يف داللة املعجز

سنته وعادته اليت هبا يعرف أيضا ما يفعل وهو جنس املواطأة وطريق العدل وطريق الرمحة وكلها طرق صحيحة 
أجود  وكلما كان الناس إىل الشيء أحوج كان الرب به أجود وكذلك كلما كانوا إىل بعض العلم أحوج كان به

فإنه سبحانه األكرم الذي علم بالقلم علم االنسان مامل يعلم وهو الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وهو الذي 
  أعطى كل شيء خلقه مث 

هدى فكيف ال يقدر أن يهدي عباده إىل أن يعلمون أن هذا رسوله وأن ما جاء به من اآليات آية من اهللا وهي 
ي حكمته أن يسوي بني الصادق والكاذب فيؤيد الكاذب من آيات الصدق شهادة من اهللا له بصدقه وكيف تقتض

مبثل ما يؤيد به الصادق حىت ال يعرف هذا من هذا وأن يرسل رسوال يأمر اخللق باالميان به وطاعته وال جيعل هلم 
ع يف صفة الرب طريقا إىل معرفة صدقه وهذا كتكليفهم مبا ال يقدرون عليه وماال يقدرون على أن يعلموه وهذا ممتن

وهو منزه عنه سبحانه فإنه ال يكلف نفسا إال وسعها وقد علم من سنته وعادته أنه ال يؤيد الكذاب مبثل ما أيد به 
الصادق قط بل ال بد أن يفضحه وال ينصره بل ال بد أن يهلكه وإذا نصر ملكا ظاملا مسلطا فهو مل يدع النبوة وال 

كما قال تعاىل وكذلك نويل بعض الظاملني بعضا خبالف من قال انه أرسله  كذب عليه بل هو ظامل سلطه على ظامل
فهذا ال يؤيده تأييدا مستمرا اال مع الصدق لكنه قد ميهله مدة مث يهلكه كما فعل مبن كذب الرسل أهنم يكيدون 

مضافا اىل اهللا كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ولفظ النيب كلفظ الرسول هو يف األصل إمنا قيل 
فيقال رسول اهللا مث عرف بالالم فكانت الالم تعاقب اإلضافة كقوله فارسلنا اىل فرعون رسوال فعصى فرعون 

الرسول وقوله ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم اهللا الذين يتسللون منهم لو اذا وكذلك 
ن أنبياء اهللا من قبل ان كنتم مؤمنني وقيل هلم ال جتعلوا دعاء الرسول اسم النيب يقال نيب اهللا كما قال فلم تقتلو

بينكم كدعاء بعضكم بعضا فتقولون يا حممد بل قولوا يا نيب اهللا يا رسول اهللا ورسول فعول مبعىن مفعول أي مرسل 
وهذا أجود من أن يقال انه فرسول اهللا الذي أرسله اهللا فكذلك نيب اهللا هو مبعىن مفعول أي منبأ اهللا الذي نبأه اهللا 

مبعىن فاعل أي منبئ فانه إذا نبأه اهللا فهو نيب اهللا سواء أنبأ بذلك غريه أو مل ينبئه فالذي صار به النيب نبيا أن ينبئه اهللا 
ق وهذا مما يبني ما امتاز به عن غريه فإنه إذا كان الذي ينبئه اهللا كما أن الرسول هو الذي يرسله اهللا فما نبأ اهللا ح

  وصدق ليس فيه كذب ال خطأ وال عمدا وما يوحيه الشيطان هو من إحيائه ليس 



من إنباء اهللا فالذي اصطفاه اهللا النبائه وجعله نبيا له كالذي اصطفاه لرسالته وجعله رسوال له فكما أن رسول اهللا ال 
 فال يقبل أنباء أحد إال أنباء اهللا واذا يكون رسوال لغريه فال يقبل أمر غري اهللا فكذلك نيب اهللا ال يكون نبيا لغر اهللا

أخرب مبا أنبأ اهللا وجب االميان به فإنه صادق مصدوق ليس يف شيء مما أنبأه اهللا به شيء من وحي الشيطان وهذا 
خبالف غري النيب فإنه وإن كان قد يلهم وحيدث ويوحى اليه أشياء من اهللا ويكون حقا فقد يلقي اليه الشيطان أشياء 

هذا هبذا فإنه ليس نبيا هللا كما أن الذي يأمر بطاعة اهللا غري الرسول وإن كان أكثر ما يأمر به هو طاعة اهللا  ويشتبه
فقد يغلط ويأمر بغري طاعة اهللا خبالف الرسول املبلغ عن اهللا فإنه ال يأمر اال بطاعة اهللا قال تعاىل من يطع الرسول 

ل إال ليطاع باذن اهللا فنيب اهللا هو الذي ينبئه اهللا ال غريه وهلذا أوجب فقد أطاع اهللا وقال تعاىل وما أرسلنا من رسو
اهللا االميان مبا أوتيه النبيون فقال تعاىل قولوا آمنا باهللا وما أنزل الينا وما أنزل اىل ابراهيم وامساعيل واسحاق 

د منهم وحنن له مسلمون ويعقوب واالسباط وما أويت موسى وعيسى وما أويت النبيون من رهبم ال نفرق بني أح
وقال تعاىل آمن الرسول مبا أنزل اليه من ربه واملؤمنون كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله ال نفرق بني أحد من 

رسله وقال تعاىل ولكن الرب من آمن باهللا واليوم واآلخر واملالئكة والكتاب والنبيني وليس كل ما أوحي اليه الوحي 
قد يوحي اىل غري الناس قال تعاىل وأوحى ربك اىل النحل أن اختذي من اجلبال بيوتا ومن العام يكون نبيا فإنه 

الشجر ومما يعرشون وقال تعاىل وأوحي يف كل مساء أمرها وقال تعاىل عن يوسف وهو صغري فلما ذهبوا به وأمجعوا 
ال تعاىل وأوحينا اىل أم موسى أن أن جيعلوه يف غيابة اجلب وأوحينا اليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم ال يشعرون وق

أرضعيه وقال تعاىل وإذ أوحيت اىل احلواريني أن آمنوا يب وبرسويل وقوله وما كان لبشر أن يكلمه اهللا اال وحيا 
  يتناول وحي االنبياء وغريهم كاحملدثني امللهمني كما يف الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال قد كان 

م حمدثون فان يكن يف أميت أحد فعمر منهم وقال عبادة بن الصامت رؤيا املؤمن كالم يكلم به الرب يف االمم قبلك
عبده يف منامه فهؤالء احملدثون امللهمون املخاطبون يوحى اليهم هذا احلديث الذي هو هلم خطاب وإهلام وليسوا 

ن بأشياء ال تكون من احياء الرب بل من بأنبياء معصومني مصدقني يف كل ما يقع هلم فإنه قد يوسوس هلم الشيطا
احياء الشيطان وإمنا حيصل الفرقان مبا جاءت به االنبياء فهم الذين يفرقون بني وحي الرمحن ووحي الشيطان فإن 

الشياطني أعداؤهم وهم يوحون خبالف وحي االنبياء قال تعاىل وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا شياطني االنس واجلن 
عض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقال تعاىل وان الشياطني يوحي بعضهم اىل ب

ليوحون اىل أوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم ملشركون وقد غلط يف النبوة طوائف غري الذين كذبوا هبا إما 
أنزل اىل الرسول وإىل من قبله وهم خلق ظاهرا وباطنا وإما باطنا كاملنافق احملض بل الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا 

كثري فيهم شعبة نفاق وان مل يكونوا مكذبني للرسول من كل وجه بل قد يعظمونه بقلوهبم ويعتقدون وجوب طاعته 
يف أمور دون أمور وأبعد هؤالء عن النبوة املتفلسفة والباطنية واملالحدة فإن هؤالء مل يعرفوا النبوة اال من جهة 

ك بني بين آدم وهو املنام وليس يف كالم أرسطو وأتباعه كالم يف النبوة والفارايب جعلها من جنس القدر املشتر
املنامات فقط وهلذا يفضل هو وأمثاله الفيلسوف على النيب وابن سينا عظمها أكثر من ذلك فجعل للنيب ثالث 

حلدسية عنده والثاين أن يتخيل يف نفسه خصائص أحدها أن ينال العلم بال تعلم ويسميها القوة القدسية وهي القوة ا
ما يعلمه فريى يف نفسه صورا نورانية ويسمع يف نفسه أصواتا كما يرى النائم يف نومه صورا تكلمه ويسمع 
كالمهم وذلك موجود يف نفسه ال يف اخلارج فهكذا عند هؤالء مجيع ما خيتص به النيب مما يراه ويسمعه دون 

ويسمعه يف نفسه وكذلك املمرور عندهم والثالث أن يكون له قوة يتصرف هبا يف هيويل  احلاضرين امنا يراه يف نفسه



العامل باحداث أمور غريبة وهي عندهم آيات االنبياء وعندهم ليس يف العامل حادث اال عن قوة نفسانية أو ملكية أو 
  طبعية كالنفس الفلكية واالنسانية واألشكال الفلكية والطبائع اليت للعناصر 

االربعة واملولدات ال يقرون بأن فوق الفلك نفسه شيء يفعل وحيدث شيئا فال يتكلم وال يتحرك بوجه من الوجوه 
ال ملك وال غري ملك فضال عن رب العامل والعقول اليت يثبتوهنا عندهم ليس فيها حتول من حال اىل حال البتة ال 

ل وهؤالء عندهم مجيع ما حيصل يف نفوس االنبياء إمنا هو بارادة وال قول وال عمل وال غري ذلك وكذلك املبدأ االو
من فيض العقل الفعال مث اهنم ملا مسعوا كالم االنبياء أرادوا اجلمع بينه وبني أقواهلم فصاروا يأخذون ألفاظ االنبياء 

ب بتلك االلفاظ فيضعوهنا على معانيهم ويسمون تلك املعاين االلفاظ املنقولة عن االنبياء مث يتكلمون ويصفون الكت
املأخوذة عن االنبياء فيظن من مل يعرف مراد االنبياء ومرادهم أهنم عنوا هبا ما عنته االنبياء وضل بذلك طوائف 

وهذا موجود يف كالم ابن سينا ومن أخذ عنه وقد ذكر الغزايل ذلك عنهم تعريفا مبذهبهم ورمبا حذر عنه ووقع يف 
ن هبا على غري أهلها ويف غري ذلك حىت يف كتابه االحياء يقول امللك كالمه طائفة من هذا يف الكتب املضنو

وامللكوت واجلربوت ومقصوده اجلسم والنفس والعقل الذي أثبتته الفالسفة ويذكر اللوح احملفوظ ومراده به 
به يذكر النفس الفلكية اىل غري ذلك مما قد بسط يف غري هذا املوضع وهو يف التهافت وغريه يكفرهم ويف املضنون 

ما هو حقيقة مذهبهم حىت يذكر يف النبوات عني ما قالوه وكذلك يف اإلهليات وهذه الصفات الثالث اليت جعلوها 
خاصة االنبياء توجد لعموم الناس بل توجد لكثري من الكفار من املشركني وأهل الكتاب فإنه قد يكون الحدهم من 

وحيصل له بذلك حدس وفراسة يكون أفضل من غريه وأما التخييل  العلم والعبادة ما يتميز به على غريه من الكفار
يف نفسه فهذا حاصل جلميع الناس الذين يرون يف مناماهتم ما يرون لكن هو يقول أن خاصة النيب أن حيصل له يف 

حيصل له يف اليقظة ما حيصل لغريه يف املنام ويكفيك  اليقظة ما حصل لغريه يف املنام وهذا موجود لكثري من الناس قد
أهنم جعلوا مثل هذا حيصل للممرور وللساحر ولكن قالوا الساحر قصده فاسد واملمرور ناقص العقل فجعلوا ما 

حيصل لالنبياء من جنس ما حيصل للمجانني والسحرة وهذا قول الكفار يف االنبياء كما قال تعاىل وكذلك ما أتى 
  ن قبلهم من رسول إال الذين م

قالوا ساحر أو جمنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون وهؤالء عندهم ما حيصل للنيب من املكاشفة واخلطاب هو من 
جنس ما حيصل للساحر واجملنون لكن الفرق بينه وبني الساحر أنه يأمر باخلري وذاك يأمر بالشر واجملنون ماله عقل 

يف عامة الناس فلم يكن عندهم لالنبياء مزية على السحرة واجملانني اال ما  وهذا القدر الذي فرقوا به موجود
يشاركهم فيه عموم املؤمنني وكذلك ما أثبتوه من القوة الفعالة املتصرفة هي عندهم حتصل للساحر وغريه وذلك 

س االنسان فما يأيت به أهنم ال يعرفون اجلن والشياطني وقد أخربوا بأمور عجيبة يف العامل فأحالوا ذلك على قوة نف
االنبياء من اآليات والسحرة والكهان وما خيرب به املصروع واملمرور هو عندهم كله من قوة نفس االنسان فاخلرب 
بالغيب هو التصاهلا بالنفس الفلكية ويسموهنا اللوح احملفوظ والتصرف هو بالقوة النفسانية وهذا حذق ابن سينا 

امل غريبة مل ميكنه التكذيب هبا فاراد اخراجها على أصوهلم وصرح بذلك يف إشارته وتصرفه ملا أخرب بأمور يف الع
وقال هذه االمور مل نثبتها ابتداء بل ملا حتققنا أن يف العامل أمورا من هذا اجلنس أردنا أن نبني أسباهبا وأما أرسطو 

االنبياء ولكن كان السحر موجودا فيهم  وأتباعه فلم يعرفوا هذه االمور الغريبة ومل يتكلموا عليها وال على آيات
وهؤالء من أبعد االمم عن العلوم الكلية واالهلية فان حدوث هذه الغرائب من اجلن واقتراهنم بالسحرة والكهان مما 

قد عرفة عامة االمم وذكروه يف كتبهم غري العرب مثل اهلند والترك وغريهم من املشركني وعباد االصنام 



عزائم وعرفوا أن كثريا من هذه اخلوارق هو من اجلن والشياطني وهؤالء اجلهال مل يعرفوا وأصحاب الطالسم وال
ذلك وهلذا كان من اصلهم أن النبوة مكتسبة وكان السهروردي املقتول يطلب أن يكون نبيا وكذلك ابن سبعني 

حيه من اهللا وهؤالء وحيهم من وغريه والنبوة احلق هي إنباء اهللا لعبده ونيب اهللا من كان اهللا هو الذي ينبئه وو
الشياطني فهم من جنس املتنبئني الكذابني كمسيلمة الكذاب وأمثاله بل أولئك أحذق منهم فإهنم كانت تأتيهم 

أرواح فتكلمهم وختربهم بأمور غائبة وهي موجودة يف اخلارج ال يف أنفسهم وهؤالء ال يعرفون مثل هذا ووجود 
كالمهم أكثر من أن ميكن سطر عشره هنا وكذلك صرعهم لالنس وتكلمهم  اجلن والشياطني يف اخلارج ومساع

  على 

ألسنتهم والفرق بني النيب والساحر أعظم من الفرق بني الليل والنهار والنيب يأتيه ملك كرمي من عند اهللا ينبئه عن 
الشياطني تنزل على كل أفاك  اهللا والساحر والكاهن امنا معه شيطان يأمره وخيربه قال تعاىل هل أنبئكم على من تنزل

أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون فال اخلرب كاخلرب وال االمر كاالمر وال خمرب هذا كمخرب هذا وال آمر هذا كآمر 
هذا كما أنه ليس هذا مثل هذا وهلذا قال تعاىل ملا ذكر الذي جاء بالقرآن اىل حممد وأنه ملك منفصل ليس خياال 

الء قال تعاىل انه لقول رسول كرمي ذي قوة عند ذي العرش مكني مطاع مث أمني وما يف نفسه كما يقوله هؤ
صاحبكم مبجنون ولقد رآه باالفق املبني وما هو على الغيب بضنني وما هو بقول شيطان رجيم فاين تذهبون ان هو 

فالقرآن قول رسول أرسله اهللا مل اال ذكر للعاملني ملن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إال أن يشاء اهللا رب العاملني 
يرسله الشيطان وهو ملك كرمي ذو قوة عند ذي العرش مكني مطاع مث أمني فهو مطاع عند ذي العرش يف املأل 

األعلى والشياطني ال يطاعون يف السماوات بل وال يصعدون اليها وابليس من حني أهبط منها مل يصعد اليها وهلذا 
جنة التكليف مل تكن يف السماء فإن إبليس دخل اىل جنة التكليف جنة آدم بعد  كان أصح القولني أن جنة آدم

إهباطه من السماء وقول اهللا له فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنيت اىل يوم الدين وقوله قال فاخرج منها 
بط منها اىل األرض مذموما مدحورا لكن كانت يف مكان عال يف االرض من ناحية املشرق مث ملا أكل من الشجرة أه

كما قد بسط هذا يف غري هذا املوضع ولفظ اجلنة يف غري موضع من القرآن يراد به بستان يف االرض كقوله انا 
بلوناهم كما بلونا أصحاب اجلنة وقوله واضرب هلم مثال رجلني جعلنا ألحدمها جنتني من أعناب اىل قوله كلتا 

قوله ودخل جنته وهو ظامل لنفسه وقوله تعاىل ومثل الذين ينفقون أمواهلم  اجلنتني أتت أكلها ومل تظلم منه شيئا اىل
ابتغاء مرضاة اهللا وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة اآلية اىل قوله أيود أحدكم أن تكون له جنة من خنيل وأعناب 

  اآلية وقوله تعاىل لقد كان لسبأ يف 

ناهم جبنتيهم جنتني ذوايت أكل مخط وأثل وشيء من سدر قليل مساكنهم آية جنتان عن ميني ومشال اىل قوله وبدل
وقوله كم تركوا من جنات وعيون اآلية وقوله أتتركون فيما ههنا آمنني يف جنات وعيون وجنة اجلزاء والثواب اليت 

أن  يف السماء مل يدخلها الشيطان بعد أن أهبط من السماء وهو أهبط من السماء ملا امتنع من السجود آلدم قبل
يدخل آدم اىل جنة التكليف اليت وسوس له وأخرجه منها وجنة اجلزاء خملوقة أيضا وقد أنكر بعض أهل البدع أن 

تكون خملوقة وقال ان آدم مل يدخلها لكوهنا مل ختلق بعد فأنكر ذلك من أنكره من علماء السنة وقد ذكر أبو العالية 
ن هلا غائط فلما أكل احتاج اىل الغائط وجنة اجلزاء ليس فيها وغريه من السلف أن الشجرة اليت هني عنها آدم كا

هذا لكن اهللا أعلم بصحة هذا النقل وإمنا املقصود أن بعض السلف كان يقول إهنا يف السماء وبعضهم يقول إهنا يف 
جنة اجلزاء مكان عال من االرض ولفظ اجلنة يف القرآن قد ذكر فيما شاء اهللا من املواضع وأريد به جنة يف االرض و



خمصوصة مبماهتم كقوله قيل ادخل اجلنة قال ياليت قومي يعلمون مبا غفر يل ريب وجعلين من املكرمني فإن أرواح 
املؤمنني تدخل اجلنة من حني املوت كما يف هذه اآلية قيل ادخل اجلنة قال يا ليت قومي يعلمون مبا غفر يل ريب 

على قومه بعده من جند من السماء وما كنا منزلني إن كانت إال صيحة وجعلين من املكرمني قال تعاىل وما أنزلنا 
واحدة فاذا هم خامدون وقال تعاىل وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء عند رهبم يرزقون وقال 

ن كان من أصحاب تعاىل ملا ذكر أحوال املوتى عند املوت فأما ان كان من املقربني فروح ورحيان وجنة نعيم وأما ا
اليمني فسالم لك من اصحاب اليمني وأما ان كان من املكذبني الضالني فنزل من محيم وتصلية جحيم وهذا غري ما 

ذكره يف أول السورة من انقسامهم يوم القيامة الكربى اىل سابقني وأصحاب ميني ومكذبني فانه سبحانه ذكر يف 
ذكر يف آخرها انقسامهم عند املوت وهو القيامة الصغرى كما قال أول السورة انقسامهم يوم القيامة الكربى و

  املغرية بن شعبة من مات فقد قامت قيامته وكذلك قال علقمة وسعيد بن جبري عن ميت أما هذا فقد قامت 

قيامته أي صار اىل اجلنة أو النار وإن كان بعد هذا تعاد الروح اىل البدن ويقعد بقربه ومقصودهم أن الشخص ال 
يستبطئ الثواب والعقاب فهو اذا مات يكون يف اجلنة أو يف النار قال تعاىل عن قوم نوح مما خطيئاهتم أغرقوا 

فادخلوا نارا وقال عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون 
ى النبوة فهؤالء املتفلسفة ما قدروا النبوة حق اشد العذاب وبسط هذا له موضع آخر واملقصود هنا الكالم عل

قدرها وقد ضل هبم طوائف من املتصوفة املدعني للتحقيق وغريهم وابن عريب وابن سبعني ضلوا هبم فاهنم اعتقدوا 
مذهبهم وتصوفوا عليه وهلذا يقول ابن عريب ان االولياء أفضل من االنبياء وسائر االولياء يأخذون عن خامت االنبياء 

لم التوحيد وإنه هو يأخذ من املعدن الذي يأخذ منه امللك الذي يوحي به اىل الرسول فإن امللك عنده هو اخليال ع
الذي يف النفس وهو جربيل عندهم وذلك اخليال تابع للعقل فالنيب عندهم يأخذ عن هذا اخليال ما يسمعه من 

وت الذي مسعه كان يف نفسه ال يف اخلارج الصوت يف نفسه وهلذا يقولون أن موسى كلم من مساء عقله والص
ويدعي أحدهم أنه أفضل من موسى وكما ادعى ابن عريب أنه أفضل من حممد فانه يأخذ عن العقل الذي يأخذ منه 

اخليال واخليال عنده هو امللك الذي يأخذ منه النيب فلهذا قال فإنه يأخذ من املعدن الذي يأخذ منه امللك الذي 
 قال فإن عرفت هذا فقد حصل لك العلم النافع وبسط الكالم على هؤالء له مواضع أخر يوحى به اىل النيب

واملقصود هنا الكالم على النبوة فالنيب هو الذي ينبئه اهللا وهو ينبئ مبا أنبأ اهللا به فإن أرسل مع ذلك اىل من خالف 
بالشريعة قبله ومل يرسل هو اىل أحد يبلغه عن اهللا أمر اهللا ليبلغه رسالة من اهللا اليه فهو رسول وأما اذا كان امنا يعمل 

رسالة فهو نيب وليس برسول قال تعاىل وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب إال اذا متىن ألقي الشيطان يف أمنيته 
وقوله من رسول وال نيب فذكر ارساال يعم النوعني وقد خص أحدمها بأنه رسول فان هذا هو الرسول املطلق الذي 

ره بتبليغ رسالته اىل من خالف اهللا كنوح وقد ثبت يف الصحيح أنه أول رسول بعث اىل أهل األرض وقد كان أم
  قبله أنبياء كشيت وإدريس 

وقبلهما آدم كان نبيا مكلما قال ابن عباس كان بني آدم ونوح عشرة قرون كلهم على االسالم فأولئك االنبياء 
رون به املؤمنني الذين عندهم لكوهنم مؤمنني هبم كما يكون أهل الشريعة يأتيهم وحي من اهللا مبا يفعلونه ويأم

الواحدة يقبلون ما يبلغه العلماء عن الرسول وكذلك أنبياء بين اسرائيل يأمرون بشريعة التوراة وقد يوحى اىل 
ىن يطابق القرآن أحدهم وحي خاص يف قصة معينة ولكن كانوا يف شرع التوراة كالعامل الذي يفهمه اهللا يف قضية مع

كما فهم اهللا سليمان حكم القضية اليت حكم فيها هو وداود فاالنبياء ينبئهم اهللا فيخربهم بأمره وبنهيه وخربه وهم 



ينبئون املؤمنني هبم ما أنبأهم اهللا به من اخلرب واالمر والنهي فإن أرسلوا اىل كفار يدعوهنم اىل توحيد اهللا وعبادته 
د أن يكذب الرسل قوم قال تعاىل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول اال قالوا ساحر وحده ال شريك له وال ب

أو جمنون وقال ما يقال لك اال ما قد قيل للرسل من قبلك فان الرسل ترسل اىل خمالفني فيكذهبم بعضهم وقال وما 
ظروا كيف كان عاقبة الذين من أرسلنا من قبلم إال رجاال نوحي اليهم من أهل القرى أفلم يسريوا يف االرض فين

قبلهم ولدار اآلخرة خري للذين اتقوا أفال تعقلون حىت اذا استيأس الرسل وظنوا أهنم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجى 
من نشاء وال يرد بأسنا عن القوم اجملرمني وقال انا لننصر رسلنا والذين آمنوا يف احلياة الدنيا ويوم يقوم االشهاد 

نا من قبلك من رسول وال نيب دليل على أن النيب مرسل وال يسمى رسوال عند االطالق النه مل فقوله وما أرسل
يرسل اىل قوم مبا ال يعرفونه بل كان يأمر املؤمنني مبا يعرفونه أنه حق كالعلم وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ة فان يوسف كان رسوال وكان على ملة العلماء ورثة االنبياء وليس من شرط الرسول أن يأيت بشريعة جديد
ابراهيم وداود وسليمان كانا رسولني وكانا على شريعة التوراة قال تعاىل عن مؤمن آل فرعون ولقد جاءكم يوسف 

من قبل بالبينات فما زلتم يف شك مما جاءكم به حىت اذا هلك قلتم لن يبعث اهللا من بعده رسوال وقال تعاىل انا 
حينا اىل نوح والنبيني من بعده وأوحينا اىل ابراهيم وامساعيل واسحاق ويعقوب واالسباط أوحينا اليك كما أو

  وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان 

وآتينا داود زبورا ورسال قد قصصناهم عليك من قبل ورسال مل نقصصهم عليك وكلم اهللا موسى تكليما واإلرسال 
اح وإرسال الشياطني وإرسال النار قال تعاىل يرسل عليكما شواظ من اسم عام يتناول إرسال املالئكة وإرسال الري

نار وحناس وقال تعاىل جاعل املالئكة رسال أويل أجنحة فهنا جعل املالئكة كلهم رسال وامللك يف اللغة هو حامل 
يرسلهم األلوكة وهي الرسالة وقد قال يف موضع آخر اهللا يصطفي من املالئكة رسال ومن الناس فهؤالء الذين 

بالوحي كما قال وما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوال فيوحي باذنه ما يشاء 
وقال تعاىل وهو الذي يرسل الرياح بشرا بني يدي رمحته وقال تعاىل إنا أرسلنا الشياطني على الكافرين توزهم أزا 

 فهم من يأيت برسالة اهللا من املالئكة والبشر كما قال اهللا يصطفي لكن الرسول املضاف اىل اهللا اذا قيل رسول اهللا
من املالئكة رسال ومن الناس وقالت املالئكة يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا اليك وأما عموم املالئكة والرياح 

د فأرسلنا عليهم رحيا واجلن فإن إرساهلا لتفعل فعال ال لتبلغ رسالة قال تعاىل اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ جاءتكم جنو
وجنودا مل تروها وكان اهللا مبا تعملون بصريا فرسل اهللا الذين يبلغون عن اهللا أمره وهنيه هم رسل اهللا عند االطالق 
وأما من أرسله اهللا ليفعل فعال مبشيئة اهللا وقدرته فهذا عام يتناول كل اخللق كما أهنم كلهم يفعلون مبشيئته وإذنه 

كن أهل االميان يفعلون بأمره ما حيبه ويرضاه ويعبدونه وحده ويطيعون رسله والشياطني يفعلون املتضمن ملشيئته ل
بأهوائهم وهم عاصون المره متبعون ملا يسخطه وان كانوا يفعلون مبشيئته وقدرته وهذا كلفظ البعث يتناول البعث 

ام الكوين كقوله فاذا جاء وعد أوالمها الشرعي كما قال هو الذي بعث يف االميني رسوال منهم ويتناول البعث الع
بعثنا عليكم عبادا لنا أويل بأس شديد فجاسوا خالل الديار وقال تعاىل واذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إىل يوم القيامة 

  من يسومهم سوء العذاب فالعام حبكم مشيئته وقدرته واخلاص هو أيضا حبكم مشيئته وقدرته 

بته وصاحب اخلاص من أولياء اهللا يكرمه ويثبته وأما من خالف أمره فإنه وهو مع ذلك حبكم أمره ورضاه وحم
يستحق العقوبة ولو كان فاعال حبكم املشيئة فإن ذلك ال يغين عنه من اهللا شيئا وال حيتج باملشيئة على املعاصي اال 

الذين قالوا ولو شاء اهللا من تكون حجته داحضة ويكون متناقضا متبعا هلواه ليس عنده علم مبا هو عليه كاملشركني 



  ما أشركنا وال آبانا وال حرمنا من شيء كما قد بسط يف غري هذا املوضع واهللا أعلم 
فصل الدليل الذي هو اآلية والربهان جيب طرده كما تقدم فإنه لو كان تارة يتحقق مع وجود املدلول عليه وتارة 

 فإنه كما يوجد مع وجوده يوجد مع عدمه وهلذا كان يتحقق مع عدمه فإذا حتقق مل يعلم هل وجد املدلول أم ال
الدليل إما مساويا للمدلول عليه وإما أخص منه ال يكون أعم من املدلول وهلذا مل يكن لألمور املعتادة داللة على ما 

هو أخص كطلوع الشمس والقمر والكواكب ال يدل على صدق أحد وال كذبه ال مدعي النبوة وال غريه فإهنا 
ع كذب الكاذب كما توجد مع صدق الصادق لكن يدل على ما هو أعم منها وهو وجود الرب وقدرته توجد م

ومشيئته وحكمته فان وجود ذاته وصفاته ثابت سواء كانت هذه املخلوقات موجودة أو مل تكن فيلزم من وجود 
للرب فما من خملوق إال  املخلوق وجود خالقه وال يلزم من عدمه عدم خالقه فلهذا كانت املخلوقات كلها آيات

وهو آية له هو دليل وبرهان وعالمة على ذاته وصفاته ووحدانيته وإذا عدم كان غريه من املخلوقات يدل على ما 
دل عليه وجيتمع على املعلوم الواحد من االدلة ما ال حيصيه اال اهللا وقد يكون الشيء مستلزما لدليل معني فإذا عدم 

ن الزما ملزوما فتكون املالزمة من الطرفني فيكون كل منهما دليال وإذا قدر انتفاؤه كان عرف انتفاؤه وهذا مما يكو
دليال على انتفاء اآلخر كاالدلة على االحكام الشرعية فما من حكم إال جعل اهللا عليه دليال وإذا قدر انتفاء مجيع 

والدواعي على نقله فإنه اذا نقل دل  األدلة الشرعية على حكم علم أنه ليس حكما شرعيا وكذلك ما تتوفر اهلهم
التواتر على وجوده وإذا مل ينقل مع توفر اهلمم والدواعي على نقله لو كان موجودا علم أنه مل يوجد كاألمور 

  الظاهرة اليت يشترك فيها الناس مثل موت ملك وتبدل ملك 

االمور ال بد أن ينقلها الناس اذا مبلك وبناء مدينة ظاهرة وحدوث حادث عظيم يف املسجد أو البلد فمثل هذه 
وقعت فإذا مل تنقل نقال عاما بل نقلها واحد علم أنه قد كذب وهذا مبسوط يف غري هذا املوضع وقد بسط يف غري 
هذا املوضع الفرق بني اآلية اليت هي عالمة تدل على نفس املعلوم وبني القياس الشمويل الذي ال يدل اال على قدر 

على شيء معني اذ كان ال بد فيه من قضية كلية وأن ذلك القياس ال يفيد العلم بأعيان األمور كلي مشترك ال يدل 
املوجودة وال يفيد معرفة شيء ال اخلالق وال نيب من أنبيائه وال حنو ذلك بل اذا قيل كل حمدث فال بد له من حمدث 

ينه وبينا أن القرآن ذكر االستدالل بآيات دل على حمدث مطلق ال يدل على عينه خبالف آيات اهللا فاهنا تدل على ع
اهللا وقد يستدل بالقياس الشمويل والتمثيلي لكن داللة اآليات أكمل وأمت وتبني غلط من عظم داللة القياس 

الشمويل املنطقي وأهنم من أبعد الناس عن العلم والبيان وذكرنا أيضا غلط من فضل الشمويل على التمثيلي وأهنما 
لتمثيلي أنفع وإمنا اآليات تكون أحسن وقد ذكر أبو الفرج بن اجلوزي ما ذكره أبو بكر بن من جنس واحد وا

األنباري وغريه يف اآليات آيات القرآن مثل قوله قد كانت آيايت تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون 
ية عالمة النقطاع الكالم الذي قبلها مستكربين ثالثة اقوال قال يف معىن اآلية ثالثة أقوال أحدها أهنا العالمة فمعىن آ

  ... بآية ما حيبون الطعاما ... أال أبلغ لديك بين متيم ... وبعدها قال الشاعر 
  ... لستة أعوام وذا العام سابع ... تومهت آيات هلا فعرفتها ... وقال النابغة 

ح وما استشهد به من الشعر يشهد قال وهذا اختيار أيب عبيد قلت أما أن اآلية هي العالمة يف اللغة فهذا صحي
لذلك وأما تسمية اآلية من القرآن آية ألهنا عالمة صحيح لكن قول القائل إهنا عالمة النقطاع الكالم الذي قبلها 

وبعدها ليس بطائل فإن هذا املعىن احلد والفصل فاآلية مفصولة عما قبلها وعما بعدها وليس معىن كوهنا آية هو هذا 
ت آية مثل آخر سورة الناس وكذلك آخر آية من السورة وليس بعدها شيء وأول اآليات آية وكيف وآخر اآليا

  وليس قبلها شيء مثل أول آية من 



القرآن ومن السورة وإذا قرئت اآلية وحدها كانت آية وليس معها غريها وقد قام النيب صلى اهللا عليه و سلم بآية 
تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم فهي آية يف نفسها ال لكوهنا  يرددها حىت أصبح ان تعذهبم فاهنم عبادك وإن

منقطعة مما قبلها وما بعدها وأيضا فكونه عالمة على هذا االنقطاع قدر مشترك بني مجيع االشياء اليت يتميز بعضها 
قبلها عن بعض وال تسمى آيات والسورة متميزة عما قبلها وما بعدها وهي آيات كثرية وأيضا فالكالم الذي 

منقطع وما قبلها آية فليست داللة الثانية على االنقطاع بأوىل من داللة األوىل عليه وأيضا فكيف يكون كوهنا آية 
عالمة للتمييز بينها وبني غريها واهللا مساها آياته فقال تلك آيات اهللا نتلوها عليك باحلق والصواب أهنا آية من آيات 

ن أدلة اهللا وبيان من بيانه فان كل آية قد بني فيها من أمره وخربه ما هي دليل اهللا أي عالمة من عالماته وداللة م
عليه وعالمة عليه فهي آية من آياته وهي أيضا دالة على كالم اهللا املباين لكالم املخلوقني فهي داللة على اهللا 

هبا كل آية صارت كل مجلة سبحانه وعلى ما أرسل هبا رسوله وملا كانت كل آية مفصولة مبقاطع اآلي اليت خيتم 
مفصولة مبقاطع اآلي آية وهلذا كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يقف على رءوس اآلي كما نعتت قراءته احلمد هللا 
رب العاملني ويقف الرمحن الرحيم ويقف مالك يوم الدين ويقف ويسمى أصحاب الوقف وقف السنة ألن كل آية 

ال والوجه الثاين أهنا مسيت آية ألهنا مجاعة حروف من القرآن وطائفة منه هلا فصل ومقطع تتميز به عن االخرى ق
بآياتنا ... خرجنا من النقبني الحي مثلنا ... قال أبو عمر الشيباين يقال خرج القوم بآيتهم أي جبماعتهم وأنشدوا 

  ... نزجي اللقاح املطافال 
بالعالمة اليت جتمعهم مثل الراية واللواء فإن العادة أن قلت هذا فيه نظر فإن قوهلم خرج القوم بآيتهم قد يراد به 

كل قوم هلم أمري تكون له آية يعرفون هبا فاذا أخرج االمري آيتهم اجتمعوا اليه وهلذا مسى ذلك علما والعلم هي 
م العالمة واآلية ويسمى راية النه يرى فخروجهم بآيتهم أي بالعلم واآلية اليت جتمعهم فيستدل به على خروجه

  مجيعهم فإن االمري املطاع اذا خرج مل يتخلف أحد 

خبالف ما اذا خرج بعض أمرائه وإال فلفظ اآلية هي العالمة وهذا معلوم باالضطرار من اللغة واالشتراك يف اللفظ 
م ال يثبت بأمر حمتمل قال والثالث أهنا مسيت آية الهنا عجب وذلك أن قارئها يستدل اذا قرأها على مباينتها لكال
املخلوقني وهذا كما يقول فالن آية من اآليات أي عجب من العجائب ذكره ابن األنباري قلت هذا القول هو 

داخل يف معىن كوهنا آية من آيات اهللا فإن آيات اهللا كلها عجيبة فإهنا خارجة عن قدرة البشر وعما قد يشبه هبا من 
نهم تعاىل اهنم قالوا انا مسعنا قرآنا عجبا يهدي اىل مقدور البشر والقرآن كله عجب تعجبت به اجلن كما حكى ع

الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فإنه كالم خارج عن املعهود من الكالم وهو كما يف احلديث ال تنقضي 
عجائبه وال يشبع منه العلماء وال خيلق عن كثرة الرد وكل آية هللا خرجت عن املعتاد فهي عجب كما قال تعاىل أم 

أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا فاآليات العالمات والداللة ومنها مألوف معتاد ومنها  حسبت
خارج عن املألوف املعتاد وآيات القرآن من هذا الباب فالقرآن عجب ال ألن مسمى اآلية هو مسمى العجب بل 

خيص يف العرف مبا حيدثه اهللا وإهنا غري املعتاد مسمى اآلية أعم وهلذا قال كانوا من آياتنا عجبا ولكن لفظ اآلية قد 
دائما كما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ان الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا واهنما ال ختسفان ملوت أحد وال 

حلياته ولكنهما آيتان من آيات اهللا خيوف هبما عباده وقد قال تعاىل وما منعنا أن نرسل باآليات اال أن كذب هبا 
االولون وآتينا مثود الناقة مبصرة فظلموا هبا وما نرسل باآليات اال ختويفا ويف احلديث الصحيح ملا دخلت أمساء 

على عائشة وهي يف الصالة فسألتها فقالت سبحان اهللا فقالت آية فأشارت أي نعم وتسمى صالة الكسوف صالة 
آليات اليت حيصل هبا التخويف كانتثار الكواكب اآليات وهي مشروعة يف أحد القولني يف مذهب أمحد يف مجيع ا



والظلمة الشديدة وتصلى للزلزلة نص عليه كما جاء األثر بذلك فهذه اآليات أخص من مطلق اآليات وقد قال 
تعاىل وما تأتيهم من آية من آيات رهبم اال كانوا عنها معرضني وقال صلى اهللا عليه و سلم ثالث آيات يتعلمهن 

  خلفات مسان  خري له من ثالث

فصل والدليل الذي هو اآلية والعالمة ينقسم إىل ما يدل بنفسه وإىل ما يدل بداللة الدال به فيكون الدليل يف 
احلقيقة هو الدال به الذي قصد أن يدل به وقد جعل ذلك عالمة وآية ودليال والذي يدل بنفسه يعلم أنه يدل 

ن يف نفس األمر كل خملوق قد جعله اهللا آية وداللة وهو سبحانه بنفسه وان مل يعلم أن أحدا جعله دليال وان كا
عليم مريد فال ميكن أن يقال مل يرد باملخلوقات أن تكون أدلة له وال أهنا ليست دليال جيعلها أدلة كما قد يطلقه 

صد كثرية غري طائفة من النظار ولكن يستدل هبا مع عدم النظر يف كوهنا جعلت أدلة كما قد يطلقه اذ كان فيها مقا
الداللة والذي جعلها دليال وهو اهللا جعل ذاهتا يستدل هبا مع قطع النظر عن كوهنا هي دليال فما من خملوق إال 

وميكن االستدالل به على اخلالق واحملدث نفسه يعلم بصريح العقل أن له حمدثا وهذه األدلة اليت تدل بنفسها قد 
االدلة الوضعية لكوهنا امنا دلت بوضع واضع والتحقيق أن كالمها عقلي  تسمى األدلة العقلية ويسمى النوع اآلخر

إذا نظر فيه العقل علم مدلوله لكن هذه تدل بنفسها وتلك تدل بقصد الدال هبا فيعلم هبا قصده وقصده هو الدال 
أراد مث يستدل هبا كالكالم فإنه يدل بقصد املتكلم به وارادته وهو يدل على مراده وهو يدلنا بالكالم على ما 

بارادته على لوازمها فإن الالزم أبدا مدلول عليه مبلزومه واآليات اليت تدل بنفسها جمردة نوعان منها ما هو ملزوم 
مدلول عليه بذاته ال ميكن وجود ذاته دون وجود الزمه املدلول عليه مثل داللة املخلوقات على اخلالق ومنها ما هو 

فتدل عليه تلك املدة مثل جنوم السماوات فإنه يستدل هبا على اجلهات واالمكنة  مستلزم له مدة طويلة أو قصرية
وعلى غريها من النجوم وعلى الزمان ماضيه وغابره ما دام العامل على هذه الصورة قال تعاىل وألقي يف األرض 

وهو الذي جعل لكم رواسي أن متيد بكم وأهنارا وسبال لعلكم هتتدون وعالمات وبالتجم هم يهتدون وقال تعاىل 
النجوم لتهتدوا هبا يف ظلمات الرب والبحر قد فصلنا اآليات لقوم يعلمون مث قال وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة 

  فمستقر ومستودع قد فصلنا اآليات لقوم يفقهون مث قال وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به 

لكم آليات لقوم يؤمنون وقوله وألقي يف األرض رواسي أن متيد نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا اىل قوله ان يف ذ
بكم وأهنارا وسبال لعلكم هتتدون وعالمات هي عالمات ألقاها يف األرض وهذا قول األكثرين قالت طائفة هي معامل 

اها اهللا الطرق يستدل هبا بالنهار ويستدل بالنجم بالليل وقالت طائفة هي اجلبال وهي أيضا مما يستدل به وهلذا مس
أعالما يف قوله وله اجلواري املنشآت يف البحر كاألعالم فبأي آالء ربكما تكذبان أي كاجلبال واألعالم مجع علم 
والعلم ما يعلم به كالعالمة ومنه أعالم الطرق املنصوبة ومنه يقال لدالئل النبوة أعالم النبوة ويقال للراية املرفوعة 

بها وأتباعه والعامل بالفتح مثل اخلامت ما يعلم به كما أن اخلامت ما خيتم به وهو مبعىن اهنا علم وإهنا جعلت عالمة لصاح
العامل ويسمى كل صنف من املخلوقات عاملا ألنه علم وبرهان على اخلالق تعاىل خبالف العامل بالكسر فانه الذي يعلم 

يني ألنه ختمهم كما يسمى املاحي واحلاشر كاخلامت بالكسر فإنه الذي خيتم قال تعاىل ولكن رسول اهللا وخامت النب
والعاقب وقد قرئ وخامت أي ختموا به فاجلبال أعالم وهي عالمات ملن يف الرب والبحر يستدل هبا على ما يقارهبا من 
األمكنة فانه يلزم من وجودها وجوده وهي ال تزال دالة ما دامت موجودة ومدلوهلا موجودا وهي أثبت من غريها 

دها قرية وسكان فيكون علما عليهم مث قد خترب القرية ويذهب السكان فتزول الداللة لزوال امللزوم فقد يكون عن
وهذا كله مما يبني أن الدليل قد يكون معينا بل اآليات كلها معينة وأن يكون مطابقا مالزما ملدلوله ليس أحدمها أعم 



فتبني غلط من ذكر أنه حيصر االدلة فيقال إما أن  من اآلخر كالثريا مع الدبران وكاجلدي مع بنات نعش وحنو ذلك
يستدل بالعام على اخلاص أو باخلاص على العام أو بأحد اخلاصني على اآلخر واألول هو القياس الشمويل والثاين 

هو االستقراء والثالث هو التمثيل وقد بينا ما يف هذا الكالم من الغلط يف حصره ويف حكم أقسامه فإن هؤالء 
ن لألمور العامة كثريا ما يغلطون يف هذا وهذا إذ كان املقسم جيب أن يستويف مجيع األقسام وال يدخل فيها املقسمو

  ما ليس منها كاحلاد وهم يغلطون فيها كثريا 

لعدم إحاطتهم بأقسام املقسوم كما يقسمون أقسام املوجودات أو أقسام مدارك العلم أو أقسام العلوم أو غري ذلك 
يل على احلصر اال عدم العلم وحصر األقسام يف املقسوم هو من االستقراء مث إذا حكموا على تلك وليس معهم دل

األقسام بأحكام فقد يغلطون أيضا كما قد ذكر هذا يف غري هذا املوضع مثل غلط من حصر األدلة يف هذه األنواع 
إما أن يستدل بالعام على اخلاص أو من أهل املنطق ومن تبعهم وقد بسط هذا يف مواضع وذلك مثل قوهلم الدليل 

باخلاص على العام أو بأحد اخلاصني على اآلخر فان الدليل أوال ال يكون قط أعم من املدلول عليه إما مساويا له 
وإما أخص منه فإن الدليل ملزوم للمدلول عليه وامللزوم حيث حتقق حتقق الالزم وإذا انتفى الالزم انتفى امللزوم 

يل حتقق املدلول عليه فإذا كان مساويا له أو أخص كان حيث حتقق املدلول كما أنه حيث حتقق ما فحيث حتقق الدل
هو ناطق النطق الذي خيتص االنسان حتقق االنسان وحتقق أيضا ما هو أعم من االنسان وهو ثبوت حيوان وجسم 

أعم من االنسان مبجرد وجوده  حساس تام متحرك باالرادة مبعىن أنه حتقق مطلق هذا اجلنس وإال فلم يوجد شيء
لكن وجد من صفاته ما يشبه به غريه ويصح اطالقه عليه وعلى غريه وهو مسمى اجلسم واحليوان وحنو ذلك 

وكذلك إذا وجد آية أو خرب يدل على االجياب أو التحرمي لزم ثبوت االجياب أو التحرمي وقد ثبت االجياب 
الدليل جيب طرده وال جيب عكسه وإذا كان الدليل ال يكون أعم من  والتحرمي بآية أخرى أو خرب آخر فلهذا قيل

املدلول عليه فقوهلم إما أن يستدل بالعام على اخلاص إمنا أرادوا به القياس الشمويل الذي هو مقدمتان صغرى 
 وكربى كقولنا النبيذ املتنازع فيه مسكر وكل مسكر حرام أو كل مسكر مخر كما ثبت يف صحيح مسلم عن ابن
عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال كل مسكر مخر وكل مسكر حرام بني أن املسكر موصوف بأنه مخر 
وبأنه حرام ومل يقصد القياس الشمويل وهو أن يستدل على أن املسكر حرام فالرسول أجل من هذا شرعا وعقال 

مسكر مخر أو حرام احتاج أن يستدل عليه صلى اهللا عليه و سلم فإنه بكالمه تثبت االحكام وغريه إذا قال كل 
  وأما هو فيستدل بنفس كالمه والنظم الشمويل املنطقي 

ال يوجد يف كالم فصيح بل هو طويل ال حيتاج اليه كما قد بسط يف مواضع وبني أن الدليل قد يكون مقدمة واحدة 
ه املستدل الطالب لداللة نفسه أو وقد يكون مقدمتني وقد يكون ثالث مقدمات وأربعا وأكثر حبسب ما حيتاج الي

الطالب ليدل غريه فإنه قد ال حيتاج اال اىل مقدمة واحدة مثل من عرف أن اخلمر حرام لكن مل يعرف أن كل مسكر 
ا على مقدمة واحدة خبالف  هو مخر فإذا عرف بالنص أن كل مسكر مخر عرف أن مسكر حرام وكان علمه موقوف

ام فيحتاج اىل مقدمة ثانية مث ان كان عرف أن حممدا رسول اهللا بنصوصه من مل يكن عرف بعد أن اخلمر حر
املتواترة كفاه ذلك وإن كان مل يقر بنبوته احتاج اىل مقدمة ثالثة وهو االميان بأنه رسول اهللا ال يقول على اهللا اال 

قوم عليه احلجة ان مل احلق ويذكر له من دالئل النبوة وأعالمها ما يعرف به ذلك فيهتدي أن كان طالب علم وت
يكن كذلك فقول هؤالء يف مثل هذا انا استدللنا بالعام على اخلاص لبس عظيم فإن املدلول عليه وهو حترمي النبيذ 

املتنازع فيه مثال وان كان أخص من حترمي املسكر واخلمر فالدليل ليس هو القضية العامة بل الدليل أن النبيذ 



قدمتني وهذه قضية خاصة أخص من مسمى املسكر فإن املسكر يتناول املتفق على املتنازع فيه مسكر وهو احدى امل
حترميه واملتنازع فيه وهذا هو احلد االوسط وهو املتكرر يف املقدمتني الذي هو حممول يف الصغرى موضوع يف 

املسكر واخلمر الكربى فاالستدالل وقع بإسكاره على أنه مخر وحمرم ومسكر النبيذ املتنازع فيه أخص من مسمى 
واملقدمة الثانية الكربى وهي قولنا وكل مسكر مخر ليست هي الدليل بل ال بد من الصغرى معها وهي خاصة 

فاملدلول عليه ان كان حترمي النبيذ املتنازع فيه فهذا امنا يدل على حترميه أنه مسكر وليس اسكاره أعم منه بل يلزم 
بدون الصفة ممتنع فاسكاره دل على حترميه وليس حترميه أعم من من ثبوت اسكاره ثبوته فان ثبوت املوصوف 

اسكاره بل جنس االسكار واحلرام أعم من هذا املسكر فهذا احملرم لكن هذا العام ليس هو الدليل بدون اخلاص بل 
 قوله كل مسكر حرام يدل على حترمي كل مسكر مطلقا من غري تعيني فيكون اإلسكار مستلزما للتحرمي واملسكر

  أخص من احلرام وهذا إستدالل باخلاص على العام فوجود املسكر أخص من وجود احلرام حيث 

كان مسكر كان احلرام موجودا وليس اذا كان احلرام موجودا جيب وجود املسكر الن احملرمات كثرية كالدم 
ألخص يف االخص وهو وامليتة وحلم اخلنزير فاحلد األوسط وهو املسكر دل على ثبوت االعم وهو التحرمي من ا

النبيذ املتنازع فيه فاملدلول عليه التحرمي وهو أعم من املسكر فهو استدالل باخلاص على العام لكن املعىن العام 
الكلي ال يوجد يف اخلارج عاما كليا بل معينا فهو استدالل على نوع من أنواعه وهو التحرمي الثابت يف النبيذ 

التحرمي كما أن مسكره أخص من مطلق املسكر ومن هنا ظنوا أهنم استدلوا املتنازع فيه وهذا أخص من مطلق 
بالعام على اخلاص حيث استدلوا بتحرمي كل مسكر على حترمي هذا املسكر وليس االمر كذلك بل الذي دل على 

ا هذا النبيذ حترمي هذا املسكر ليس هو جمرد القضية العامة الكليةبل ال بد معها من قضية أخص منها جزئية مثل قولن
مسكر وهبذا اخلاص يعلم ثبوت ذلك ال مبجرد العام والدليل هنا ليس هو أعم من املدلول عليه وال ميكن ذلك قط 

وأما قوهلم ان االستدالل باخلاص على العام هو االستقراء فمجرد اخلاص ان مل يستلزم العام ال يدل عليه واملستقرئ 
ملعىن شامل هلا فما استدل خباص على عام بل بعام مثله مطابق له وقوهلم يف ان مل حيصر االفراد ال يعلم أن ذلك ا

قياس التمثيل انه استدالل خباص على خاص ليس كذلك فان جمرد ثبوت احلكم يف صورة ال يستلزم ثبوته يف أخرى 
واملشترك هو ان مل يكن بينهما قدر مشترك وال يثبت بذلك حىت يقوم دليل على أن ذلك املشترك مستلزم للحكم 

الذي يسمى يف قياس التمثيل اجلامع والوصف والعلة واملناط وحنو ذلك فإن مل يقم دليل على أن احلكم متعلق به 
الزم له مل يصح االستدالل وهذا املشترك يف قياس التمثيل هو احلد االوسط يف قياس الشمول بعينه فاملعىن يف 

ذا أراد أن يثبت حترمي النبيذ بقياس الشمول قال هذا هو حرام ألنه القياسني واحد ولكن التأليف والنظم متنوع ا
شراب مسكر فيكون حراما قياسا على املسكر من العنب فالدليل هو املسكر وهو املشترك وهو احلد االوسط مث ال 

يكفي ذلك حىت يبني أن العلة يف االصل هي املشترك فيقول وعصري العنب حرم لكونه مسكرا وهذا الوصف 
وجود يف الفرع الذي هو صورة النزاع فيجب اشتراكهما يف التحرمي وقوله انه حرام لكونه مسكرا هي املقدمة م

  الكربى يف قياس 

الشمول وهي قولنا كل مسكر حرام فثبت أن علة التحرمي هي السكر إما بالنص وهو قوله كل مسكر حرام وإما 
صد عن ذكر اهللا وعن الصالة وإما باملناسبة وإما بالدوران وإما بداللة القرآن وهو أنه يوقع العداوة والبغضاء وي

بالسرب والتقسيم كما قد عرف يف موضعه وهو نظري ما يستدل به على ثبوت القضية الكربى مث الدليل قد يكون 
قطعيا وقد يكون ظنيا خلصوص املادة ال تعلق لذلك بصورة القياس فمن جعل قياس الشمول هو القطعي دون قياس 



التمثيل فقط غلط كما أن من جعل مسمى القياس هو التمثيل دون الشمول فلم يفهم معناه والذي عليه مجهور 
العلماء أن كال منهما قياس قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا وطائفة يقولون اسم القياس ال يستعمل اال يف الشمول 

يستعمل حقيقة إال يف التمثيل ومن هؤالء من يقول  كما يقوله ابن حزم ومن يقوله من املنطقيني وطائفة يقولون ال
ليس يف العقليات قياس وهذا مبسوط يف مواضع واملقصود هنا التنبيه على جنس االدلة وأيضا فالدليل قد يكون 

مطابقا للمدلول عليه مالزما له ليس أعم منه كالكواكب اليت يف السماء املتالزمة اليت يستدل بكل منها على اآلخر 
ناطقية واالنسانية اليت يستدل بثبوت كل منهما على ثبوت اآلخر وهذا خارج عن تقسيمهم فان هذا ليس وكال

استدالال بعام على خاص وال خباص على عام وال خباص على نظريه بطريق التمثيل بل هو استدالل بأحد املتالزمني 
ل باحليوانية على احلس واحلركة اال أنه على اآلخر قد يكونان عامني وخاصني فالكواكب خاصة والعام كاالستدال

استدالل بعام على عام مالزم له وكذلك االستدالل بكونه جسما على وجود جنس العرض واالستدالل بوجود 
جنس العرض على وجود جنس اجلسم هو استدالل بأحد العامني املتالزمني على اآلخر واملقصود هنا أن هذه 

ق كلها آيات وأعالم وعالمات على ما هو الزم هلا يف العادة وكذلك قد يستدل املعينات كالنجوم واجلبال والطر
على منزل الشخص مبا هو مالزم من دور اجلريان والباب وغري ذلك وشجرة هناك وغري ذلك من العالمات اليت 

يظهر ويعلم ويعرف يذكرها الناس يستدلون هبا ويدلون غريهم هبا ومسيت اجلبال أعالما ألهنا مرتفعة عالية والعايل 
  قبل الشيء املنخفض وهلذا يوصف 

العايل بالظهور كقوله فما استطاعوا أن يظهروه ويقال ظهر اخلطيب على املنرب ومنه قوله النيب صلى اهللا عليه و سلم 
يف احلديث الصحيح وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فأدخل معىن العلو يف امسه الظاهر ألن الظاهر يعلو والعايل 

هر وكذلك العايل يعرف قبل غريه ومنه قيل عرف الديك أصله فعل مبعىن مفعول أي معروف كما يقال كره يظ
مبعىن مكروهه ومنه األعراف وهي أمكنة عالية بني اجلنة والنار وقد قيل يف قوله وعالمات وبالنجم أن العالمات هي 

ول األكثرين أصح فإن العالمات كلها يهتدى هبا النجوم منها ما يكون عالمة ال يهتدى به ومنها ما يهتدى به وق
وألنه قال وألقي يف األرض رواسي أن متيد بكم وأهنارا وسبال لعلكم هتتدون وعالمات وهذا كله مما ألقاه يف 

األرض وهو منصوب بألقى أو بفعل من جنسه كما قال بعضهم أي وجعل يف األرض أهنارا ألن األلقاء من جنس 
هذا من إعراب ومعان له مقام آخر واملقصود هنا ذكر العالمات والعالمات يدخل فيها ما تقدم اجلعل وبسط ما يف 

من الرواسي والسبل فإن كوهنا رواسي وسبال يسلكها الناس غري كوهنا عالمات والعطف قد يكون لتغاير الصفات 
العالمات تتناول هذا وغريه مع احتاد الذات كقوله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وأمثاله فكيف اذا كانت 

فإن اجلبال أعالم وهي عالمات وكذلك الطرق يستدل هبا السالك فيها وهلذا يسمى الطريق إماما ألن السالك يأمت 
به وكذلك يسمون ما يستدل به املستدل طريقا ومسلكا ويقال الصحاب هذا القول عدة طرق ومسالك حىت 

ئل النزاع طريقة ألنه فيه أدلة املصنف على موارد النزاع ومن هذا أطلقوا على ما يصنف من االحتجاج على مسا
الباب االستدالل على املرض بعالمات له واالستدالل باالصوات فان كانت كالما كانت الداللة قصدية إرادية 
ل قصد املتكلم أن يدل هبا وهي داللة وضعية عقلية وان كانت غري كالم كانت الداللة عقلية طبعية كما يستد

باالصوات اليت هي بكاء وانتحاب وضحك وقهقهة وحننحة وتنخم وحنو ذلك على أحوال املصوت ومن الدالئل 
  الشعائر مثل شعائر االسالم الظاهرة اليت تدل على أن الدار دار االسالم 



لم إذا غزا كاألذان واجلمع واألعياد ويف الصحيحني عن أنس رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
قوما مل يغز حىت يصبح فإن مسع أذانا أمسك وان مل يسمع أذانا أغار بعدما يصبح هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم 

كان يغري اذا طلع الفجر وكان يستمع االذان فإن مسع أذانا أمسك وإال أغار فسمع رجال يقول اهللا اكرب فقال 
ال أشهد أن ال إله إال اهللا فقال خرجت من النار وعن عصام املزين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على الفطرة مث ق

قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم اذا بعث السرية يقول اذا رأيتم مسجدا أو مسعتم مناديا فال تقتلوا أحدا رواه 
لنجوم والشمس أبو داود والترمذي وابن ماجه ومن هذا النوع دالئل اجلهات ومنه دالئل القبلة يستدل عليها با
  والقمر والرياح والطرق وغري ذلك من الدالئل كما قد ذكر الناس ما ذكروه من دالئل القبلة 

فصل والنوع الثاين ما يدل بقصد الدال به كالكالم وكالعقد باليد واالشارة هبا أو بالعني أو احلاجب أو غري ذلك 
ابة خبالف االستدالل بآثار خطى االنسان فإن من األعضاء وقد يسمى ذلك رمزا ووحيا وكذلك اخلط خط الكت

هذا من النوع االول وكذلك القيافة وهي من النوع االول وهو االستدالل بالشبه على النسب وكذلك القائف قد 
يعرف باألثر من هو الواطئ وأين ذهب ومن هذا النوع االميال اليت جعلت عالمات على حدود احلرم واالميال 

نه قصد هبا الداللة على الطريق أي قصد الناس هبا ذلك وهذا النوع قسمان منه ما يكون جتعل يف الطرقات فإ
باالتفاق واملواطأة بني اثنني فصاعدا كما يتفق الرجل مع وكيله على عالمة ملن يرسله اليه مثل وضع خنصره يف 

عالمة مع بعض الناس  خنصره ومثل وضع يده على ترقوته كما روي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم جعل ذلك
وكما جيعل امللوك وغريهم هلم عالمات عند بعض الناس من جاء هبا عرفوا أنه مرسل من جهته ومن هذا الباب 

شعائر الناس يف احلرب كل طائفة يعرف أصحاهبا بشعارها وهلذا قال الفقهاء وجيعل لكل طائفة شعارا يتداعون به 
ومن هذا الباب األعالم والرايات للمقدمني فان الراية ترى فيعلم كما كان للمهاجرين شعار ولالنصار شعار 

  صاحبها وكذلك 

العلم يعلم فيعلم صاحبه وقد متيز راية عن راية ملا خيتص به صاحبها ويسمى ذلك رنكا وقد يكون ذلك اسم 
على أنه هو  الشخص وقد يكون غري ذلك لكن قد اتفق مع غريه على أن هذا عالمة وآية له فمىت رؤي استدل به

املضاف اليه ذلك العلم وجيعل هذا على الدور والثياب والدواب ومنه الوسم الذي تعلم به إبل الصدقة وإبل اجلزية 
فإن الوسم عالمة مقصودة للواسم وأما السيما فهي عالمة بنفسها مل يقصدها مثل سيما املؤمنني وسيما املنافقني قال 

هم من أثر السجود وقال يف املنافقني فلعرفتهم بسيماهم وقال عتل بعد ذلك زنيم تعاىل يف املؤمنني سيماهم يف وجوه
قيل له زمنة من الشر يعرف هبا ومنه سيما املؤمنني يوم القيامة اليت هبا يعرفهم نبيهم وهو أهنم غر حمجلني من آثار 

يعرفوا بالوضوء لكن من اللوازم الوضوء فهذه عالمة وآية لكنها من النوع االول مل يقصد املسلمون أن يتوضئوا ل
هلم الوضوء للصالة وقد جعل اهللا أثر ذلك نورا يف وجوههم وأيديهم وليس هذا لغريهم فإن هذا الوضوء مل يكن 

لغريهم واحلديث الذي يروى هذا وضوئي ووضوء النبيني من قبلي ضعيف خبالف الصالة يف املواقيت اخلمس فإن 
ملواقيت كما قال هذا وقتك ووقت االنبياء قبلك والوسم والسيما من الوسم متفقان االنبياء كانوا يصلون يف هذه ا

يف االشتقاق االوسط فان أصل سيما سوما فلما سكنت الواو وانكسر ما قبلها قلبت ياء مثل ميقات وميعاد وحنو 
ظاهر فيه فلذلك قال ذلك واالسم أيضا من هذا الباب وهو علم على املسمى ودليل عليه وآيه عليه وهذا املعىن 

الكوفيون انه مشتق من الوسم والسمة وهي العالمة وقال البصريون بل هو مشتق من السمو فإنه يقال يف تصغريه 
مسي ال وسيم ويف مجعه أمساء ال أوسام ويف تصريفه مسيت وال ومست وكال القولني حق لكن قول البصريني أمت فإنه 

صغر وهو اتفاق اللفظني يف احلروف وتأليفها وعلى قول الكوفيني هو مشتق مشتق منه على قوهلم يف االشتقاق اال



منه من االشتقاق االوسط وهو اتفاق اللفظني يف احلروف ال يف ترتيبها كما قلنا يف الوسم والسيما والسمو هو 
  العلو والسامي هو العايل والعلو مستلزم للظهور كما تقدم فالعايل ظاهر والظاهر عال 

سم بعلوه يظهر فيدل على املسمى ألنه يظهر باللسان واخلط ويظهر للسمع املسمى فيعرف بالقلب وقد فكان اال
تقدم أهنم يسمون اجلبال أعالما ملا فيها من الظهور وداللة االسم على مسماه داللة قصدية فان املسمى يسمى 

مساء األعالم لألشخاص وتارة يقصد به باالسم ليعرف به املسمى وليدل عليه يقصد به الداللة على جمرد نفسه كأ
الداللة على ما يف اللفظ من املعىن كاألمساء املشتقة مثل العامل واحلي والقادر ومن هذا الباب تسمية املعبودين آهلة 

مسوها مبا ال تستحقه كما يسمى اجلاهل عاملا والعاجز قادرا والكذاب نبيا فلهذا قال تعاىل ان هي إال امساء مسيتموها 
أنتم وآباؤكم ما أنزل اهللا هبا من سلطان والنوع الثاين من هذه الداللة القصدية أن يقصد الدال الداللة من غري 

مواطأة مع املستدلني على أنه دليل لكن هم يعلمون أنه قصد الداللة لعلمهم بأحواله مثل ما يرسل الرجل شيئا من 
ة على أنه أرسله قال سعيد بن جبري عن ابن عباس ان يف مالبسه املختص به مع شخص فيعلمون أنه أرسلها عالم

ذلك آلية للمؤمنني قال العالمة تكون بني الرجل وأهله رواه ابن املنذر حدثنا موسى بن هارون حدثنا أبو بكر بن 
أيب شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن مساك عن سعيد بن جبري عن ابن عباس ورواه ابن أيب حامت حدثنا أبو سعيد 

ىي بن سعيد القطان حدثنا أبو اسامة حدثين سفيان عن مساك عن سعيد بن جبري عن ابن عباس ان يف ذلك آلية حي
قال عالمة أمل تر إىل الرجل إذا أراد أن يرسل إىل أهله يف حاجة أرسل خبامته أو ثبوته فعرفوا أنه حق فتارة يرسل 

وا قد علموا أن اخلامت معه وأنه ليس يف إرساله مع ذلك خامته معه فيعلمون أنه أرسله ليعلموا أنه أرسله إذ كان
الشخص الذي ال يعرفونه مقصود له إال أن يكون عالمة على أنه أرسله اليهم فيصدقونه فيما أخرب عنه وتارة يرسل 
ل معه عمامته أو نعليه وقد علموا أنه ال خيلع عمامته ويبعثها مع ذلك الشخص إال لتكون عالمة على صدقه كما فع
النيب صلى اهللا عليه و سلم يف غزاة الفتح ملا كانت راية اخلزرج مع سعد بن عبادة وكان فيه حدة وقال ال قريش 
بعد اليوم اليوم يوم امللحمة اليوم تستحل احلرمة قيل للنيب صلى اهللا عليه و سلم إنه خياف منه أن يضع السيف يف 

  أهل مكة فقال قولوا 

فقيل انه ال يقبل منه فقال هذه عماميت قولوا له قد أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم له يعطى الراية البنه قيس 
بذلك فلما رأى عمامته مع من جاء هبا علم أنه ليس له يف إعطائه عمامته مقصود إال أن تكون عالمة ومل يكن قبل 

مبا ذكره له فإهنم إذا أرادوا معه ذلك قد واطأه على ذلك وكذلك ملا أعطى أبا هريرة نعليه ليخرج فيبشر الناس 
نعليه علموا أنه مل يعطه النعلني إال عالمة وكذلك قد يكون بني الشخص وبني غريه سر مل يطلع عليه املرسل فيقول 

له اعطين عالمة فيقول قل له بعالمة ما تكلمت أنت وهو يف كذا وكذا أو ما فعلت أنت وهو كذا وكذا فيعلم 
هو أعلم هذا الرسول هبذا األمر اذ كان غريه مل يعلمه ويعلم أنه ليس له يف إعالمه به مقصود  املرسل اليه أن املرسل

إال أن يكون عالمة له على تصديقه مث أكثر هذه اآليات اليت هي عالمات للناس يرسلوهنا مع من يرسلونه ليعرف 
ء والنواب وغريهم يأتيهم الرجل بعالمة صدقه هي قطعية عند املستدل هبا املرسل اليه من األهل واالصدقاء والوكال

وهي مستدلة على حيهم فيعلمون قطعا أن هذا جاء من عنده ويعلمون قطعا أنه مل يرسله بتلك العالمة اال ليعلموا 
صدقه ال خيطر لسعد بن عبادة حني رأى عمامة النيب صلى اهللا عليه و سلم معهم أهنم أخذوها بغري قصده بأن تكون 

و ذلك بل قد علم أهنا كانت على رأسه وهو راكب يف اجليش وقد أرسلها مع هذا وكذلك خامت سقطت منه وحن
الشخص الذي يعلمون أنه ال ينزع خامته من يده ويعطيها لغريه ليعبث هبا عنه وهو ال خيتم هبا شيئا إال لذلك وقد 



على أنه أرسله بالعالمة وأنه إمنا  يقع يف مثل ذلك احتماالت فيستعمل املستدلون التقسيم فإن االستدالل مداره
أرسله هبا ليبني صدقه فقد يعرض يف املقدمة االوىل أنه أخذها بغري اختياره أو أن اخلامت سقط منه أو ان كان مسافرا 
أنه قتل أو مات فقد يقع مثل ذلك وقد يؤخذ خامت الرجل بغري أمره وخيتم به كتابه كما حكى أن مروان فعل مثل 

املقدمة الثانية أنه قد يرسله باخلامت ليختم به شيئا أو ليصلحه وحنو ذلك فإذا عرض مثل هذا االحتمال ذلك بعثمان و
  وقوى توقفوا وإن عرفوا انتفاء ذلك مثل أن يكون قد ذهب من عندهم 

ب عليه قريبا وليس له ما خيتم به وحنو ذلك قطعوا بأنه أرسله عالمة مث بعد هذا قد يعلمون أنه أرسله لكن قد يكذ
ولكن العهدة يف هذا على املرسل فإن ارسال العالمة هو إعالم منه هلم بأين أرسلته اليكم فهذا الفعل هو مثل هذا 
القول جيري جمرى إعالمهم وإخبارهم بأنه أرسله وتصديقه يف قوله هو أرسلين واإلخبار تارة يكون بالقول وتارة 

يده ورأسه وعينه وغري ذلك وان مل يتقدم بينهما مواضعة لكن يعلم يكون بالعمل كما يعلم الرجل غريه باالشارة ب
قصده ضرورة مثل أن يسأله عن شيء هل كان فريفع رأسه أو خيفضه أو يشري بيده أو يكون قائما فيشري اليه 

اجلس أو قاعدا مطلوبا فيشري اليه أن اهرب فقد جاء عدوك أو حنو ذلك من االشارات اليت هي أعمال باألعضاء 
وهي تدل داللة ضرورية تعلم من قصد الدال كما يدل القول وقد تكون أقوى من داللة القول لكن داللة القول 
أعم وأوسع فإنه يدل على األمور الغائبة وعلى األمور املعضلة وهذه األدلة العيانية هي أقوى من وجه ولكن ليس 

  فيها من السعة للمعاين الكثرية ما يف االقوال 
الدليل أن يكون مستلزما للمدلول فكل ما استلزم شيئا كان دليال عليه وال يكون دليال إال إذا كان فصل وخاصة 

مستلزما له مث دالله الدليل تعلم كما يعلم لزوم الالزم للملزوم وهذا ال بد أن يعلم بالضرورة أو بدليل ينتهي اىل 
لزم صدقهم وميتنع وجوده بدون صدقهم فال ميكن الضرورة وعلى هذا فآيات األنبياء هي أدلة صدقهم وهي ما يست

أن يكون ما يدل على النبوة موجودا بدون النبوة مث كونه مستلزما للنبوة ودليال عليها يعلم بالضرورة أو مبا ينتهي 
إىل الضرورة فآيات األنبياء صلوات اهللا عليهم وسالمه ال حتد حبدود يدخل فيها غري آياهتم كحد بعضهم كاملعتزلة 

وغريهم بأهنا خرق العادة ومل يعرف مسمى هذه العبارة بل ظن أن خوارق السحرة والكهان والصاحلني خرق للعادة 
فكذهبا وحد بعضهم بأهنا اخلارق للعادة إذا مل يعارضه أحد وجعل هذا فصال احترز به عن تلك االمور فقال املعجزة 

جوز أن يأيت غري االنبياء مبثل ما أتوا به سواء مع املعارضة هي اخلارق املقرون بالتحدي باملثل مع عدم املعارضة و
وجعل ما يأيت به الساحر والكاهن معجزات مع عدم املعارضة وحقيقة املعجز هذا ما مل يعارض وال حاجة إىل كونه 

  خارقا للعادة 

غريمها مل يعارضوا مث يقال بل االمور املعتادة إذا مل تعارض كانت آية وهذا باطل قطعا مث مسيلمة واألسود العنسي و
ما يعين بعدم املعارضة يف ذلك املكان والزمان فالسحرة والكهان ال يعارضون والعنسي ومسيلمة مل يعارضا يف 

مكاهنم ووقت اغرائهم وإن قال ال يعارض البتة فمن أين يعلم هذا العدم فإن قيل فما آيات االنبياء قيل هي آيات 
تصة باالنبياء وأهنا مستلزمة لصدقهم وال تكون إال مع صدقهم وهي ال بد أن تكون خارقة االنبياء اليت تعلم أهنا خم

للعادة خارجة عن قدرة االنس واجلن وال ميكن أحدا أن يعارضها لكن كوهنا خارقة للعادة وال متكن معارضتها هو 
يا كانشقاق القمر وجعل العصا من لوازمها ليس هو حدا مطابقا هلا والعلم بأهنا مستلزمة لصدقهم قد يكون ضرور

حية وخروج الناقة فمجرد العلم هبذه اآليات يوجب علما ضروريا بأن اهللا جعلها آية لصدق هذا الذي استدل هبا 
وذلك يستلزم أهنا خارقة للعادة وأنه ال ميكن معارضتها فهذا من مجلة صفاهتا ال أن هذا وحده كاف فيها وهذا اذا 



سلين اليكم فإنه يأيت مبا يعلم أنه عالمة والعالمة والدليل واآلية حدها أهنا تدل على املطلوب قال من قال أن فالنا أر
وآيات االنبياء تدل على صدقهم وهذا ال يكون اال مع كوهنا مستلزمة لصدقهم فيمتنع أن تكون معتادة لغريهم 

ال أن يأيت من يصدقهم مبثلها فان تصديقه هلم وميتنع أن يأيت من يعارضهم مبثلها وال ميتنع أن يأيت نيب آخر مبثلها و
يتضمن صدقهم فلم يأت إال مع صدقهم وقد تكون اآليات تدل على جنس الصدق وهو صدق صاحبها فيلزم 

صدقه اذا قال أنا نيب ولكن ميتنع أن يكون لكاذب فهذا وحنوه مما تنكشف به حقيقة هذا الباب وهو من أهم األمور 
أهنا خرق لعادات غري االنبياء أي ال يكون لغري جنسهم وجنس من صدقهم وفسر عدم وإذا فسر خرق العادة ب

  املعارضة بأنه ال يقدر أن يأيت هبا من ليس بنيب أو متبع لنيب كان املعىن واحدا واحتدت التفاسري الثالثة 
ه لكن عامتهم تعذر فصل واهللا سبحانه دل عباده بالدالالت العيانية املشهودة والدالالت املسموعة وهي كالم

عليهم أن يسمعوا كالمه منه فأرسل اليهم بكالمه رسال وأنزل اليهم كتبا واملخلوق اذا قصد إعالم من يتعذر أن 
  يسمع منه أرسل اليه رسال وكتب اليه كتبا كما يفعل الناس والة االمور وغريهم يرسلون 

عل مع الرسل آيات هن عالمات وبراهني هي أفعال اىل من بعد عنهم رسوال ويكتبون اليه كتبا مث انه سبحانه ج
يفعلها مع الرسل خيصهم مبا ال يوجد لغريهم فيعلم العباد الختصاصهم هبا أن ذلك إعالم منه للعباد وإخبار هلم أن 

هؤالء رسلي كما يعلمهم بكالمه املسموع منه ومن رسوله وهلذا قد يعلم برسالة رسول بإخبار رسول أخرب عنه 
عن ارساله بكالمه ملن مسع كالمه منه كما أخرب موسى وغريه بالوحي الذي يوحيه اليهم فآيات االنبياء هي  وقد خيرب

عالمات وبراهني من اهللا تتضمن إعالم اهللا لعباده وإخباره فالدليل وهو اآلية والعالمة ال يدل إال إذا كان خمتصا 
ال يكون أعم منه غري مستلزم له فال يتصور أن يوجد الدليل  باملدلول عليه مستلزما له إما مساويا له وأما أخص منه

بدون املدلول عليه فاآليات اليت أعلم اهللا هبا رسالة رسله وصدقهم ال بد أن تكون خمتصة هبم مستلزمة لصدقهم فان 
ت اليت اإلعالم واإلخبار بأن هذا رسول وتصديقه يف قوله إن اهللا أرسلين ال يتصور أن يوجد لغري رسول واآليا

جعلها اهللا عالمات هي أعالم بالفعل الذي قد يكون اقوى من القول فال يتصور أن تكون آيات الرسول إال دالة 
على صدقهم ومدلوهلا أهنم صادقون ال جيوز أن توجد بدون صدق الرسل البتة وكون الرب أراد هبا إعالم عباده 

وعالمة على صدقهم أمر يعلم كما تعلم داللة سائر االدلة  بصدقهم وصدقهم هبا يف إخبارهم أنه أرسلهم وكوهنا آية
كما يعلم من الرجل أصدقاؤه ووكالؤه أنه أرسل هذا هبذه العالمات فتارة يعلم ذلك بالضرورة بعد تصور االمر 
ق أم وتارة حيتاج اىل نظر هل هذه العالمة منه أو من غريه وهل هو أرسله هبا أو غريه وهل قصد هبا اإلعالم والتصدي

ال وهل يعلم من حال الذاكر أنه أرسله أنه صادق فقد يرسل من يعلمون هم صدقه وأنه ال يكذب فيعلمون صدقه 
مبجرد قوله هو أرسلين من غري آية وال عالمة وهلذا إذا قال من صدقه إنه رأى رؤيا صدقه وجزم بصدقه من قد خرب 

لك لو أخرب بغري ذلك كما أخرب عمران بن حصني أن صدقه والرؤيا جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة وكذ
املالئكة تسلم عليه فلم يشك الذين أخربهم يف صدقه من غري آية فمن كان يعلم صدق موسى واملسيح وحممد 

  وغريهم وأهنم ال يكذبون يف أخف االمور فكيف بالكذب على اهللا إذا أخربهم أحدهم مبا 

ملالئكة فإنه قد جيزم بصدقه من غري آية ال سيما ان كان ما يقوله هلم مما جاءه من الوحي والرسالة وما غاب من ا
يؤيد صدقه وهلذا مل يكن من شرط االميان باالنبياء وجود اآليات بل قد يعلم صدقهم بدون ذلك كما قد بني يف 

الفه ويصفه مبا موضع آخر وتارة حيتاجون إىل العالمة وتارة يعلمون كذبه بأن يذكر عن صاحبهم ما يعلمون هم خ
علموا نقيضه وقد يظهر هلم من قصده أنه كذاب ملبس طالب أغراض له إما مال يعطونه أو والية يولونه أو امرأة 



يزوجونه هبا أو غري ذلك من أغراض النفوس فيسألونه عن مقصوده فإذا عرفوا مقصوده فقد يعلمون كذبه أو 
يء الرجل مبا يزعم أنه عالمة وتكون مشتركة فيقال له ما تريد صدقه ومثل هذا كثري يف عادات الناس فكثريا ما جي

فيذكر مراده فيعلمون كذبه فدالئل الصدق والكذب ال تنحصر كدالئل احلب والبغض هي كثرية جدا وهذا يعرفه 
  من جرب عادات الناس 

وله ملوسى فذانك برهانان من فصل فاآليات اليت تكون آيات لالنبياء هي دليل وبرهان واهللا تعاىل مساها برهانا يف ق
ربك وهي العصا واليد ومساها برهانا وآيات يف مواضع كثرية من القرآن فحدها حد الدليل والربهان وهي أن 

تكون مستلزمة لصدق النيب فال يتصور أن توجد مع انتفاء صدق من أخرب أن اهللا أرسله فليس له إال حاالن إما أن 
و ال يكون أرسله فال يكون صادقا فآيات الصدق ال توجد إال مع أحد النقيضني يكون اهللا أرسله فيكون صادقا أ

وهو الصدق ال توجد قط مع اآلخر وهو انتفاء الصدق كسائر االدلة اليت هي الرباهني واآليات والعالمة فإهنا ال 
لدليل وجود املدلول توجد إال مع حتقق املدلول عليه ال توجد مع عدمه قط اذ كانت مستلزمة له يلزم من وجود ا

عليه فال يوجد الدليل مع عدم املدلول عليه فال توجد آياهتم مع عدم صدقهم فيجب أن يتصور هذا املوضع فإنه 
حق معلوم بعد تصوره لكل العقالء بالضرورة فال ميكن أحدا كذب النيب أن يأيت مبثلها فإنه لو أتى مبثلها مع 

 صادق ومع قول هذا املكذب إنه كاذب فلم ختتص بصدقه ومل تكذيب النيب لكانت قد وجدت مع قوله اين
  تستلزمه فال يلزم إذا قال إين صادق أن يكون صادقا وهذا قد أتى 

مبثل ما أتى به وقال انه كاذب وال يكون إعالما من اهللا لعباده وإخبارا هلم بأين أرسلته وال تصديقا له كما لو قال 
ذكر أنه خصه هبا مثل أن يقول العالمة أنه أعطاين خامته فيقول املكذب وأنا  رجال إن فالنا أرسلين وجاء بعالمة

أيضا أعطاين خامته األخرى الصلحها له أو ألختم هبا كذا وأنت إمنا أعطاك خامته لتصلحها أو أن ختتم هبا فإذا أتى 
آخر أرسله له مل ميتنع ذلك بل قد  املكذب له مبثل ما أتى به امتنع كوهنا آية ولكن لو كان قد جاء باخلامت غريه ألمر

جرت عادته معهم بأنه من ارسله يرسل معه خامته فقد صار ارسال اخلامت عادة له يدل على صدق من أرسله فهو 
مييز رسله باخلامت ال خيص هبا واحدا منهم وهي عادة منه لرسله ليست لغريهم ال عادة وال غري عادة فهذا شأن 

  صد الدال هبا أن يدل هبا اآليات والعالمات اليت يق
فصل واهللا تعاىل مساها آيات وبراهني وهو اسم مطابق ملسماه مطرد ال ينتقض فال تكون قط إال آيات هلم وبراهني 

وأما تسميتها خبرق العادة فللناس يف ذلك ثالثة أقوال أحدها أن ذلك حد هلا مطرد منعكس فكل خرق هو معجزة 
خرق العادة شرط فيها وليس حبد هلا فيجب أن تكون خارقة لعادة ولكن ليس كل  للنيب فهو خرق عادة والثاين أن

خارق للعادة يكون آية لنيب كأشراط الساعة بل أن يقع على وجه خمصوص مثل دعوى النبوة واالستدالل هبا 
قال القاضي  والتحدي مبثلها مع عجز الناس عن معارضته والقول الثالث أن كوهنا خارقة للعادة ليس حبد وال شرط

أبو بكر يف مناظرته يف الكرامات ويقال هلم أيضا إن من الناس من ال يشترط يف اآلية املعجزة أن تكون خارقة 
للعادة ويقول إمنا تكون آية اذا كانت من فعل اهللا مع التحدي مبثلها ودعوى النبوة فداللتها على وجه ال ميكن أن 

هرت على هذا الوجه كانت آية ملن فعلت على يده قال اجمليبون هبذا يشترك يف ادعائه الصادق والكاذب فإذا ظ
وهلذا مل تكن أشراط الساعة آية الحد وان خرقت العادة اذ مل يكن معها دعوى نبوة وألن موت زيد عند قول 

يف الرسول آييت أن مييت اهللا زيدا عند دعائي موته فإذا مات عند دعوته صار ذلك آية له وإن كان فعل املوت 
  االنسان وغريه من احليوان معتادا قال ان قالوا لو كان كذلك لكان من قال آييت 



أن تطلع الشمس وتغرب ويأيت الليل والنهار والضياء والظالم وفعل ذلك مع دعواه الرسالة كان آية له وإن مل يكن 
دعوى النبوة لكونه غري خارق املفعول من ذلك خارقا للعادة فلما مل يكن كذلك وإن كان واقعا من فعل اهللا مع 

للعادة بطل ما قلتموه يقال هلم قد أجبنا عن هذا حني قلنا ويكون الواقع من فعل اهللا مع دعوى النبوة مما ال يشترك 
فيه الصادق والكاذب ويستوي مع ظهوره دعوى احملق واملبطل وطلوع الشمس وغروهبا ولو قال النيب آييت أن 

ل االرض وحتدث االمطار بدعوى فحدث ذلك لكان آية له وإن كان مثل ذلك قد يظلنا السحاب الساعة وتزلز
حيدث يف العصر ويشاهد فإذا قال املتنيب انين معارضه وآييت يف كوين نبيا ظهور مثل ذلك منع منه ومل حيدث قلت 

وهو نفسه القاضي  هذا الذي ذكروه هو أيضا خرق للعادة فإن ظهور مثل ذلك على هذا الوجه مما مل جتر به العادة
أبو بكر يف هذا الكتاب كتاب البيان عن الفرق بني املعجزات والكرامات واحليل والكهانة والسحر والنريجنيات قد 
قال قبل هذا باب القول يف معىن العادة واخنراقها والعادة اليت اذا اخنرقت دلت على صدق الرسل واالعتياد لألمر 

كم اهللا أن الكل من سائر االمم قد شرطوا يف صفة املعجز أن يكون خارقا للعادة وتفصيل ذلك وتنزيله واعلموا رمح
وإذا كان ذلك واجبا وجب معرفة هذه العادة ومعرفة اخنرافها فقد حكي هنا اإلمجاع وهناك صرح باالختالف 

مه اآلخرون وقوى ذلك القول وسبب ذلك اضطراهبم يف معىن العادة واخنراقها فان كل قوم يفهمون غري ما يفه
واهللا تعاىل امنا مساها آيات وهذا القول الذي ذكره وقواه وهو ال يشترط فيها أن تكون خارقة للعادة هو حقيقة 

قول القاضي وأمثاله من املتكلمني األشعرية ومن وافقهم كالقاضي أيب يعلى وأمثاله فإن املعجزات عندهم ال ختتص 
النيب حيتج هبا ويتحدى مبثلها فال ميكن معارضته فاشترطوا هلا وصفني  جبنس من األجناس املقدورات بل خاصتها أن

أن تكون مقترنة بدعوى النبوة وجعلوا املدلول جزءا من الدليل وأهنا ال تعارض وباالول فرقوا بينها وبني الكرامات 
وز أن تكون معجزة وبه وبالثاين فرقوا بينها وبني السحر والكهانة وصرحوا بأن مجيع خوارق السحرة والكهان جي

  لنيب لكن إذا كانت معجزة مل متكن معارضتها فلو ادعى ساحر أو كاهن النبوة لكان اهللا 

يعجزه عن تلك اخلوارق اليت علم أن غريه من السحرة والكهان يفعل مثلها وليس بنيب وما يأيت به االنبياء من 
نه السمع لإلمجاع على أن الساحر ال يقلب العصا حية املعجزات جوزوا أن يأيت مبثله الساحر والكاهن إال ما منع م

وهذا الفرق ليس خيتص به أحد النوعني وال ضابط له وصرحوا بأنه ال يستثىن من اخلوارق إال ما انعقد عليه 
اإلمجاع وصرحوا بأن العجائب الطبيعية مثل جذب حجر املغناطيس احلديد جيوز أن يكون معجزة لكن بشرط أن ال 

ك الطالسم وكذلك االمور املعتادة جيوز أن تكون معجزة بشرط أن مينع غريه منها فتكون املعجزة يعارض وكذل
منع املعتاد فاخلاصة عندهم فيها أهنا ال تعارض وأهنا تقترن بدعوى النبوة وقد يشترطون أن تكون خارقة للعادة لكن 

وقد اشترط القاضي أبو بكر أن يكون مما يكتفون مبنع املعارض فهو وحده خرق للعادة فال يشترطون هذا وهذا 
خيتص الرب بالقدرة عليه وال حقيقة له فإن مجيع احلوادث كذلك عندهم وكل ما خرج عن حمل قدرة العبد فالرب 
عندهم خمتص بفعله كخوارق السحرة والكهان وحقيقة االمر أنه ال فرق عندهم بني املعجزات والكرامات والسحر 

مل تقترن بدعوى النبوة مل تكن آية وإذا اقترنت هبا كانت آية بشرط أن ال تعارض مث انه ملا والكهانة لكن هذه إذا 
أثبت النبوة قال انه جيوز على النيب فعل كل شيء من الكبائر اال أن مينع من ذلك مسع كما قال كل ما كان معجزة 

االمر ال فرق بني فعل وفعل بل جيوز من الرب لالنبياء جيوز أن يأيت به الساحر إال أن مينع منه مسع اذ كان يف نفس 
كل شيء فيجوز أن يبعث كل أحد وال يقيم على نبوته دليال هذا حقيقة قوهلم انه جيوز أن يبعث كل احد وإنه اذا 

بعثه ال يقيم دليال على نبوته بل يلزم العباد بتصديقه بال دليل يدهلم على صدقه فإن غاية هذا تكليف ماال يطاق 
زونه وهذا الذي قالوه باطل من وجوه متعددة قد بسطت يف غري هذا املوضع منها أهنم جعلوا املدلول عليه وهم جيو



وهو اخبارالنيب بنبوته وشهودها وثبوهتا جزءا من الدليل قالوا ألهنا لو كانت معجزة جلنسها مل تقع اال معجزة 
دليل هو جمموع دعوى النبوة واخلارق واجلواب واخلوارق اليت تكون أمام الساعة ليست معجزة ألحد فعلم ان ال

  عن هذا من وجهني أحدمها أن تلك من آيات اهللا تعاىل 

فاخلوارق اليت ال يقدر عليها العباد كلها آيات اهللا تعاىل وهي دالة على ما تظهر داللتها عليه تارة تكون ختويفا كما 
ن آيات اهللا وإهنما ال تنكسفان ملوت أحد وال حلياته قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ان الشمس والقمر آيتان م

ولكنهما آيتان من آيات اهللا خيوف هبما عباده والتخويف يتضمن االمر بطاعته والنهي عن معصيته وأشراط الساعة 
آيات على قرهبا وعلى جزاء األعمال وهو يتضمن االمر بالطاعة والنهي عن املعصية والثاين أن يقال هي آيات على 

دق االنبياء فإهنم أخربوا هبا وهي آية على ما اخربوا به وعلى صدقهم وأيضا فإن عامة معجزات الرسول مل يكن ص
يتحدى هبا ويقول ائتوا مبثلها والقرآن امنا حتداهم ملا قالوا إنه افتراه ومل يتحدهم به ابتداء وسائر املعجزات مل يتحد 

علم أهنم ال يأتون مبثل آيات االنبياء فهذا الزم هلا لكن ليس من شرط هبا وليس فيما نقل حتد إال بالقرآن لكن قد 
ذلك أن يقارن خربه وايضا فمن آيات االنبياء ما كان قبل والدهتم وقبل إنبائهم وما يكون بعد موهتم فإن اآلية 

دليل إال من جنس دليل على صدق اخلرب بأنه رسول اهللا وهذا الدليل ال خيتص ال مبكان وال زمان وال يكون هذا ال
ال يقدر عليه اإلنس كلهم وال اجلن فال بد أن يكون جنسه معجزا أعجز االنس واجلن وأما قوهلم خاصة املعجز 

عدم املعارضة فهذا باطل وإن كان عدم املعارضة الزما له فإن هذا العدم ال يعلم إذ ميكن أن يعارضه من ليس هناك 
السحرة والكهان فإنه وإن مل ميكن أن يعارض يف هذا املوضع ففي السحرة  إذا كان مما يعلم أنه معتاد مثل خوارق

والكهان من يفعل مثلها مع أنه ليس بنيب ودليل النبوة ميتنع ثبوته بدون النبوة وإذا قالوا الدليل هو جمموع الدعوى 
نبياء كما مل يقيموا دليال على والدليل تبني خطأهم وان القوم مل يعرفوا دالئل النبوة وال اقاموا دليال على نبوة اال

وجود الرب فليس يف كتبهم ما يدل على الرب تعاىل وال على رسوله مع أن هذا هو املقصود من أصول الدين 
وايضا فمسيلمة والعنسي مل يكن عندمها من يعارضهما وأيضا فاملعارض ان اعتربوه يف املدعوين وهذا مقتضى يف 

لكل قوم عادة قالوا فاملعترب خرق عادة من أرسل اليهم وعلى هذا فإذا أرسل اىل خرق العادة وإن العادات ختتلف ف
  بين اسرائيل ففعل مامل يقدروا عليه كان آية وإن كان ذلك 

مما يقدر عليه العرب ويقدر عليه السحرة والكهان وصرحوا بأن السحر الذي قال اهللا فيه وما يعلمان من أحد حىت 
تكفر جيوز أن يكون من معجزات االنبياء اذا مل يعارض وقد قال الرازي أن السمعيات ال يقوال امنا حنن فتنة فال 

حيتج هبا ألن داللتها مشروطة بعدم املعارض العقلي وذلك غري معلوم وكذلك يقال يف معجزات هؤالء إن خاصتها 
أن ال يعارض يف ذلك املكان عدم املعارضة فإن اعتربوا أن أحدا من اخللق ال يعارض فهذا ال يعلم وإن اكتفوا ب

والزمان فكثري من الصناعات والعجائب والعلوم من هذا الباب وهم ال ينكرون هذا بل يقولون املعجز هو هذا مع 
دعوى النبوة وقد تبني أن الشيء يف نفسه إذا مل يكن دليال مل يصر دليال باستدالل املستدل به بل هو يف نفسه دليل 

الدليل هو املستلزم للمدلول فدليل صدق النيب هو يدل على أنه نيب وأن اخلرب بنبوته  وإن مل يستدل به اذ كان
صدق وإن كان هو ال يستدل بذلك وال يتحدى مبثلها وقد ال خيرب بنبوة نفسه ويكون له دالئل تدل على نبوته كما 

يستدل به على نبوة االنبياء وهذا اذا كانت قبل أن يولد ويف االمكنة البعيدة فتبني أن قول هؤالء هو أنه ال يعلم ما 
انضم اىل أصلهم وهو أن الرب جيوز عليه فعل كل شيء صارا شاهدين بأنه على أصلهم ال دليل على النبوة اذ 

كان عندهم ال فرق بني فعل من الرب وفعل وعندهم ال فرق بني جنس وجنس يف اختصاصه باالنبياء به فليس يف 



ة ختتص باالنبياء فيستلزم نبوهتم بل ما كان هلم قد يكون عند غريهم حىت السحرة أجناس املعقوالت ما يكون آي
والكهان وهم أعداؤهم وفرقوا بعدم املعارضة وهذا فرق غري معلوم وهو جمرد دعوى قالوا لو ادعى الساحر 

معجزة عندهم ويف  والكاهن النبوة لكان اهللا ينسيه الكهانة والسحر ولكان له من يعارضه الن السحر والكهانة هي
هذه االقوال من الفساد عقال وشرعا ومن املناقضة لدين االسالم وللحق ما يطول وصفه وال ريب أن قول من أنكر 

وجود هذه اخلوارق أقل فسادا من هذا وهلذا يشنع عليهم ابن حزم وغريه بالشناعات العظيمة وهلذا يقيم أكابر 
والسحر فال جيدون فرقا اذ ال فرق عندهم يف نفس االمر والتحقيق أن فضالئهم مدة يطلبون الفرق بني املعجزات 

  آيات االنبياء مستلزمة للنبوة ولصدق اخلرب بالنبوة فال يوجد إال مع الشهادة للرسول بأنه 

رسول ال يوجد مع التكذيب بذلك وال مع عدم ذلك البتة وليست من جنس ما يقدر عليه ال االنس وال اجلن فان 
ليه االنس واجلن يفعلونه فال يكون خمتصا باالنبياء ومعىن كوهنا خارقة للعادة أهنا ال توجد إال للنبوة ال ما يقدر ع

مرة وال أقل وال أكثر فالعادة هنا تثبت مبرة والقاضي أبو بكر يقول ان ما فعل مرات يسرية ال يكون معتادا ويف 
هؤالء الذين اتبعوه كالقاضي أيب يعلى وأيب املعايل  كالمه يف هذا الباب من االضطراب ما يطول وصفه وهو رأس

والرازي واآلمدي وغريهم وما يأيت به السحرة والكهان ميتنع أن يكون آية لنيب بل هو آية على الكفر فكيف يكون 
آية للنبوة وهو مقدور للشياطني وآيات االنبياء ال يقدر عليها جن وال إنس وآيات االنبياء آيات جلنسها فحيث 

انت آية هللا تدل على مثل ما أخربت به االنبياء وإن شئت قلت هي آيات هللا يدل هبا على صدق االنبياء تارة ك
وعلى غري ذلك تارة وما يكون للسحرة والكهان ال يكون من آيات االنبياء بل آيات االنبياء خمتصة هبم وأما 

ملن تشهد هلم بالرسالة فهي دليل على صدق الشاهد كرامات االولياء فهي أيضا من آيات االنبياء فإهنا إمنا تكون 
هلم بالنبوة وأيضا فإن كرامات االولياء معتادة من الصاحلني ومعجزت االنبياء فوق ذلك فانشقاق القمر واإلتيان 
بالقرآن وانقالب العصا حية وخروج الدابة من صخرة مل يكن مثله لالولياء وكذلك خلق الطري من الطني ولكن 

غار وكبار كما قال تعاىل فأراه اآلية الكربى فلله تعاىل آية كبرية وصغرية وقال عن نبيه حممد لقد رأى من آياهتم ص
آيات ربه الكربى فاآليات الكربى خمتصة هبم وأما اآليات الصغرى فقد تكون للصاحلني مثل تكثري الطعام فهذا قد 

لى اهللا عليه و سلم أنه أطعم اجليش من شيء يسري وجد لغري واحد من الصاحلني لكن مل يوجد كما وجد للنيب ص
فقد يوجد لغريهم من جنس ما وجد هلم لكن ال مياثلون يف قدره فهم خمتصون إما جبنس اآليات فال يكون ملثلهم 
كاإلتيان بالقرآن وانشقاق القمر وقلب العصا حية وانفالق البحر وأن خيلق من الطني كهيئة الطري وإما بقدرها 

كنار اخلليل فإن أبا مسلم اخلوالين وغريه صارت النار عليهم بردا وسالما لكن مل تكن مثل نار ابراهيم يف  وكيفيتها
  عظمتها كما وصفوها فهو مشارك للخليل يف جنس اآلية كما هو مشارك يف جنس االميان حمبة 

وأمثاله وكذلك الطريان يف اهلواء فإن اهللا وتوحيده ومعلوم أن الذي امتاز به اخلليل من هذا ال مياثله فيه أبو مسلم 
اجلن ال تزال حتمل ناسا وتطري هبم من مكان إىل مكان كالعفريت الذي قال لسليمان أنا آتيك به قبل أن تقوم من 

مقامك لكن قول الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك ال يقدر عليه العفريت ومسرى 
ه و سلم اىل بيت املقدس لرييه اهللا من آياته الكربى أمر اختص به خبالف من حيمل من مكان اىل النيب صلى اهللا علي

مكان ال لرييه اهللا من آياته الكربى أمر اختص به وال يعرج اىل السماء فهؤالء كثريون وهذا مبسوط يف غري هذا 
هبا كما أن حقيقة قوهلم إن اهللا ال يقدر أن املوضع واملقصود هنا أن هؤالء حقيقة قوهلم انه ليس للنبوة آية ختتص 

يأيت بآية ختتص هبا وإنه لو كان قادرا على ذلك مل يلزم أن يفعله بل ومل يفعله فهذان أمران متعلقان بالرب اذ هو 



عندهم ال يقدر أن يفعل شيئا لشيء واآلية امنا تكون آية اذا فعلها لتدل ولو قدر أنه قادر فهم جيوزون عليه فعل 
شيء فيمكن أنه مل جيعل على صدق النيب دليال وأما الذي ذكرناه عنهم هنا فإنه يقتضي أنه ال دليل عندهم على  كل

نبوة النيب بل كل ما قدر دليال فإنه ميكن وقوعه مع عدم النبوة فال يكون دليال فهم هناك حقيقة قوهلم انا ال نعلم 
على النبوة وهلذا كان كالمهم يف هذا الباب منتهاه التعطيل وهلذا على النبوة دليال وهنا حقيقة قوهلم إنه ال دليل 

عدل الغزايل وغريه عن طريقهم يف االستدالل باملعجزات لكون املعجزات على أصلهم ال تدل على نبوة نيب وليس 
 عندهم يف نفس االمر معجزات وإمنا يقولون املعجزات علم الصدق الهنا يف نفس االمر كذلك وهم صادقون يف
هذا لكن على اصلهم ليست دليال على الصدق وال دليل على الصدق فآيات األنبياء تدل على صدقهم داللة 

معلومة بالضرورة تارة وبالنظر أخرى وهم قد يقولون إنه حيصل العلم الضروري بأن اهللا صدقه هبا وهي الطريقة 
سها لكن تناقض بعض أصوهلم فالقدس ليس يف اليت سلكها أبو املعايل والرازي وغريمها وهي طريقة صحيحة يف نف

آيات األنبياء لكن يف األقوال الفاسدة اليت تنافض ما هو معلوم بالضرورة عقال وما هو أصل االميان شرعا ومن 
  عرف تناقضهم يف االستدالل يعرف أن اآلفة يف فساد قوهلم ال يف جهة صحة الداللة فقد 

ني الذين يقولون يف أول سورة املنافقون نشهد أنك لرسول اهللا واهللا يعلم أنك يظهر بلسانه ما ليس يف قلبه كاملنافق
لرسوله واهللا يشهد أن املنافقني لكاذبون ولقد صدق اإلمام أمحد يف قوله علماء الكالم زنادقة وطريقة القرآن فيها 

ن صدقهم وشهد هلم بالنبوة اهلدى والنور والشفاء مساها آيات وبراهني فآيات االنبياء مستلزمة لصدقهم وصدق م
واآليات اليت يبعث اهللا هبا انبياء قد يكون مثلها ألنبياء أخر مثل إحياء املوتى فقد كان لغري واحد من األنبياء وقد 

يكون إحياء املوتى على يد أتباع االنبياء كما قد وقع لطائفة من هذه االمة ومن أتباع عيسى فإن هؤالء يقولون حنن 
 املوتى على أيدينا التباع حممد أو املسيح فبامياننا هبم وتصديقنا هلم أحىي اهللا املوتى على أيدينا فكان إمنا أحىي اهللا

إحياء املوتى مستلزما لتصديقه عيسى وحممدا مل يكن قط مع تكذيبهما فصار آية لنبوهتم وهو أيضا آية لنبوة موسى 
على أيديهم وليس مدلول اآليات هو جمرد دعواه أن اهللا أرسلين  وغريه من أنبياء بين اسرائيل الذين أحىي اهللا املوتى

وإخباره عن نفسه بذلك ألن ذلك معلوم باحلس ملن مسعه وبالتواتر ملن مل يسمعه بل صدقه يف هذا اخلرب وهو ثبوت 
ت أيضا آية نبوته فاآلية مستلزمة لصدقه وثبوت نبوته ومن أخرب غريه عن إرسال اهللا له وأتى هذا املخرب بآية كان

على صدق هذا املخرب وثبوت نبوة النيب فان من أخرب عن نبوة نيب من االنبياء وأتى بآية على صدقه يف خربه كانت 
تلك آية ودليال على نبوة النيب وأن إخبار املخرب بنبوته صدق بل كون غريه هو املخرب اآليت بالعالمة أبلغ وهلذا 

من االنبياء بنبوته فإن قال آخر إنه كذب وأتى مبثل تلك اآلية بطلت كانت من أعظم آيات النيب إخبار غريه 
الداللة املعينة وال يلزم من بطالن دليل معني بطالن سائر األدلة فان الدليل جيب طرده وال جيب عكسه ولو جاء من 

لكان ذلك  قال إن فالنا أرسلين ومعه شخص فصدقه وقال إنه أمرين أن أخربكم بأين رسوله بعالمة كيت وكيت
أبلغ وكل من علم صدق النيب فقد صدقه أنه أن يعلم الناس أن اهللا يشهد له بالنبوة وحيكم بينه وبني منازعيه 

  بتصديقه وتكذيبهم وذلك بآياته وعالماته يبني هبا أنه مصدق للرسول وقد يصدقه 

ن واالنس أن يأتوا مبثله فهو من بكالمه الذي قد بني أنه كالمه فكونه يف نفسه آية وعالمة إذ كان ال ميكن اجل
أعظم اآليات وبغري ذلك فاآليات كلها شهادة بالنبوة وإخبار هبا وتصديق للمخرب فهي تستلزم ثبوت النبوة يف 

نفسها وأن صاحب اآليات قد نبأه اهللا وأوحى اليه كما أوحي إىل غريه من االنبياء وتستلزم أيضا صدق اإلخبار بأنه 
 نيب كان صادقا وكذلك كل من أخرب بنبوته فإنه يكون صادقا وثبوت الشيء وصدق من أخرب نيب فهو اذا قال إين



به متالزمان فكل حق ثابت إذا أخرب به خمرب فهو صادق وكل خرب صادق فقد حتقق خمربه فاخلرب الصادق هو وخمربه 
الكذب فإنه وخمربه ليسا متالزمان يلزم من صدق اخلرب حتقق خمربه ومن حتقق الشيء صدق املخرب به خبالف 

متالزمني بل اخلرب الكذب يوجد مع انتفاء خمربه واملخرب به يتحقق على صفة خالف ما يف اخلرب الكاذب فلهذا 
كانت اآليات والعالمات والدالئل وحنو هذا كما تدل على املدلول وأنه حق ثابت فهي أيضا تدل على صدق من 

فالن وقامت بينة بنسبة فهي تثبت صدقه وصدق كل من قال هو ابن فالن  أخرب به كائنا من كان فمن قال اين ابن
وكذلك البينة اليت تشهد برؤية اهلالل هي تشهد بصدق كل من أخرب بطلوعه وكذلك كل دليل دل على مدلول 
فهو دليل على صدق كل من أخرب بذلك املدلول عليه وكذلك اذا قال الصادق ان اهللا أرسلين فهذا خرب منه عن 
ارسال اهللا فاآلية الدالة على صدقه تدل على صدق كل من قال ان اهللا أرسله فاآليات الدالة على صدق حممد اذا 
قال ما أمره اهللا به يف قوله قل يا أيها الناس إين رسول اهللا اليكم مجيعا هي دالة على صدق كل من قال أشهد أن 

أخربوا بنبوته كموسى واملسيح وأنبياء بين اسرائيل وغريهم حممدا رسول اهللا فجميع آياته وآيات االنبياء الذين 
كلها آيات ومعجزات تبني صدق كل واحد من املؤمنني به الذين يقول أحدهم أشهد أن حممدا رسول اهللا سواء 
يف قاهلا جمردة أو قاهلا يف صالته أو عقب طهارته أو مىت ما قاهلا ليست آيات النبوة دالة على أنه وحده هو الصادق 

قوله اين رسول اهللا اليكم مجيعا بل اآليات تصدقه وتصدق كل من شهد له بالرسالة وهكذا سائر االدلة الدالة على 
  مدلول فإهنا تدل على صدق من أخرب بذلك املدلول عليه من مجيع اخللق وقد عرف أن الدليل ال بد أن 

أنواع اآليات واألدلة ال تكون مع نقيض املدلول عليه يكون خمتصا باملدلول عليه مستلزما له فآيات االنبياء وسائر 
أي مع عدمه فإهنا اذا كانت مع وجوده وعدمه مل تكن دالة على وجوده وال على عدمه ومل يكن االستدالل هبا على 
وجوه أوىل به من االستدالل على عدمه كاالمور املعتادة اليت توجد مع الصادق والكاذب كطلوع الشمس وغروهبا 

هذه ال تدل على صدق أحد وال كذبه وكذلك خوارق السحرة والكهان هي معتادة مع صدق أحدهم ومع فإن 
كذبه فال تدل على الصدق اذ كان كذهبم أكثر من صدقهم كالذين خيربون بكلمة صدق وعشر كذب قال تعاىل 

ون فكيف إذا كان مع هل أنبئكم على من تنزل الشياطني تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذب
الصدق مائة كذبة كما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا سئل عن الكهان كما روى البخاري يف صحيحه عن 

عائشة رضي اهللا عنها قالت سأل ناس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الكهان فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا 
فاهنم حيدثون أحيانا بالشيء يكون حقا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه  عليه و سلم ليسوا بشيء قالوا يا رسول اهللا

و سلم تلك الكلمة من احلق حيفظها اجلين فيقرها يف أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة فيلزم 
ن إما مصدق وإما من هذا أن آيات االنبياء ال يكون مثلها ملن يكذهبم وهو الذي خيرب بكذهبم والناس فيهم رجال

مكذب فاملكذب هلم ميتنع أن يأيت مبثل آياهتم ومىت كذب مكذب ملدعي النبوة وأتى مبثل آيته سواء دل على أن 
تلك ليست من آيات االنبياء وال تدل على صدق النيب لكن ال يلزم أن تدل على كذبه فإن الدليل املعني إذا بطل 

ن له آيات أخر تدل على نبوته وصدق الصادق وكذب الكاذب يعرف ال يستلزم انتفاء املدلول عليه فقد تكو
بوجوه كثرية جدا وكذلك النبوة هلا آثار مستلزمة هلا بدون إخبار النيب بانه نيب وكذب املتنيب الذي يزين له 

يه فإن اخلرب الشيطان أن يقول إنه نيب له آثار تستلزم انتفاء النبوة وأنه كاذب إما عمدا وإما أن الشيطان قد لبس عل
  عند كثري من الناس ينقسم اىل صدق وكذب فاملطابق هو الصدق واملخالف هو الكذب وأثبت بعضهم واسطه بني 



الصدق والكذب وهو مامل يتعمده االنسان قال فهذا ليس بصدق ألنه غري مطابق وليس بكذب ألن صاحبه مل يتعمد 
سي يف الصالة إذا قال صليت أربعا ومل يصل إال ثالثا الكذب بل أخطأ ولس كل من أخطأ يقال انه كاذب كالنا

كما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا قال له ذو اليدين أقصرت الصالة أم نسيت فقال مل أنس ومل تقصر فقال بلى 
قد نسيت فقال أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم والذي يدل عليه القرآن أن كل من تكلم بال علم فأخطأ فهو 

ب كالذين حرموا وحللوا وأوجبوا وان كان الشيطان قد زين هلم ذلك وأومههم أنه حق وهلذا قال قل هل كاذ
أنبئكم على من تنزل الشياطني تنزل على كل أفاك أثيم وهي تتنزل على من يظن أنه يصدقها قال تعاىل ومن يعش 

ل وحيسبون أهنم مهتدون وقال تعاىل وقال عن ذكر الرمحن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإهنم ليصدوهنم عن السبي
الشيطان ملا قضى االمر ان اهللا وعدكم وعد احلق ووعدتكم فأخلفتكم وكذلك الذي تدل عليه الشرع أن كل من 
أخرب خبرب ليس له أن خيرب به وهو غري مطابق فإنه يسمى كاذبا وإن كان مل يتعمد الكذب كقول النيب صلى اهللا عليه 

ه ان أبا السنابل قال ما أنت بناكحة حىت مير عليك أربعة أشهر وعشر فقال كذب من قاهلا إن له و سلم ملا قيل ل
ألجرين أنه جاهد جماهد وملا قال سعد بن عبادة يف يوم الفتح اليوم يوم امللحمة اليوم تستحل احلرمة وحكاه أبو 

ظم اهللا فيه الكعبة ويوم تكسى فيه سفيان لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال كذب سعد ولكن هذا يوم تع
الكعبة وكذلك قال عبادة بن الصامت ملا قيل له إن أبا حممد يقول الوتر واجب فقال كذب أبو حممد وكذلك ابن 

عباس ملا قيل له إن نوفا يقول إن موسى بين اسرائيل ليس هو موسى اخلضر فقال كذب نوف وأيضا من أخرب الناس 
وقد هنوا عن تصديقه اال ببينة فإنه أيضا كاذب كما قال تعاىل يف القرآن لوال جاءوا عليه خربا طلب أن يصدقوه فيه 

بأربعة شهداء فإذا مل يأتوا بالشهداء فأولئك عند اهللا هم الكاذبون وقال يف القاذفني فاجلدوهم مثانني جلدة وال 
  تقبلوا هلم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون اال الذين تابوا من بعد 

لك وأصلحوا فان اهللا غفور رحيم وكذلك أن القاذف وإن كان قد رأى الفاحشة بعينه لكنه إذا أخرب هبا الناس ذ
فهو يطلب منهم أن يصدقوه مبجرد خربه وليس هلم ذلك بل ليس هلم أن يصدقوه حىت يأيت بأربعة شهداء وهو ال 

تقدوا أن املقذوف قد فعل الفاحشة وهم ليس هلم خيرب الناس ليكذبوه بل خيربهم ليعتقدوا ثبوت ما أخربهم به ويع
أن يقولوا ذلك إال بأربعة شهداء فإذا مل يأت بأربعة شهداء فهو عند اهللا كاذب ألنه أخرب الناس بأن هذا فعل 

الفاحشة وقال خربا طلب به تصديقهم وأن يظهر أن هذا فعلها فحقيقية خربه أن هذا فعل فاحشة ظاهرة يرتب 
ن كان فعل شيئا فقد فعله سرا مل يعلم به الناس وقد علم أن الذنب إذا كتم مل يضر اال صاحبه ولكن عليها هذا بل ا

إذا أعلن فلم ينكر ضر الناس وهذا مل يعلنه وأكثر املسلمني إذا فعل أحدهم فاحشة باطنة تاب منها ومن إعالهنا 
كلم هبا صدقا وغري صدق فإهنا اذا فعلت يتشبه الناس بعضهم ببعض يف ذلك فلهذا هنى اهللا عن فعلها وعن الت

وكتمت خف أمرها وإذا أظهرت كان فيها مفاسد كثرية قال النيب صلى اهللا عليه و سلم من ابتلي من هذه 
القاذورات بشيء فليستتر بستر اهللا فإن من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب اهللا وقال كل أميت معاىف اال اجملاهدين 

بيت الرجل على الذنب قد ستره اهللا فيصبح يقول يا فالن فعلت البارحة كذا وكذا فقد هنى وإن من املهاجدة ان ي
اهللا تعاىل صاحبها أن يظهرها ويعلنها فكيف القاذف خبالف ما اذا أقر هبا عند ويل أمر ليقيم عليه احلد أو يشهد هبا 

سرا ملن يعلمه كيف يتوب ويستفتيه نصاب تام إلقامة احلد فذاك فيه منفعة وصالح وقد خيرب هبا بعض الناس 
ويستشريه فيما يفعل فعلى ذلك املفىت واملشري أن يكتم عليه ذلك وال يشيع الفاحشة وبسط هذا له موضع آخر 
واملقصود هنا أن الناس يف من قال اين رسول قسمان إما مصدق وإما غري مصدق فمن ليس مبصدق ال ميكنه أن 

ال انه كاذب أو توقف يف التصديق والتكذيب وكذلك املؤمنون أتباع االنبياء اذا أتوا يأيت مبثل آيات االنبياء سواء ق



بآية كانت دليال على نبوة النيب الذي اتبعوه فال ميكن من ال يصدق النيب أن يعارضهم ومىت عارضهم مل تكن من 
   قال ما أمسع قال أتشهد أن آيات االنبياء وهلذا كان أبو مسلم ملا قال له االسود العنسي أتشهد أين رسول اهللا

حممدا رسول اهللا قال نعم فألقاه يف النار فصارت عليه بردا وسالما فكرامات الصاحلني هي مستلزمة لصدقهم يف 
قوهلم ان حممد رسول ولثبوت نبوته فهي من مجلة آيات االنبياء وآياهتم وما خصهم اهللا به ال يكون لغري االنبياء واذا 

ت االنبياء وآياهتم وما خصهم اهللا به فهذا كالم جممل فانه ال ريب أن اهللا خص االنبياء خبصائص قال القائل معجزا
ال توجد لغريهم وال ريب ان من آياهتم ما ال يقدر ان يأيت به غري االنبياء بل النيب الواحد له آيات مل يأت هبا غريه 

ن لغري موسى وكانشقاق القمر والقرآن وتفجري املاء من من االنبياء كالعصا واليد ملوسى وفرق البحر فإن هذا مل يك
بني األصابع وغري ذلك من اآليات اليت مل تكن لغري حممد من االنبياء وكالناقة اليت لصاحل فإن تلك اآلية مل يكن 
ني مثلها لغريه وهو خروج ناقة من االرض خبالف احياء املوتى فانه اشترك فيه كثري من االنبياء بل ومن الصاحل

وملك سليمان مل يكن لغريه كما قال رب اغفر يل وهب يل ملكا ال ينبغي ألحد من بعدي فطاعة اجلن والطري 
وتسخري الريح حتمله من مكان اىل مكان له وملن معه مل يكن مثل هذه اآلية لغري سليمان ويف الصحيحني عن النيب 

وقد أويت من اآليات ما آمن على مثله البشر وإمنا كان الذي صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ما من نيب من االنبياء إال 
أوتيته وحيا أوحاه اهللا إيل فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة وهو من حني أتى بالقرآن وهو مبكة يقرأ على 

ض ظهريا فقد الناس قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله ولو كان بعضهم لبع
ظهر أن من آيات االنبياء ما خيتص به النيب ومنها ما يأيت به عدد من االنبياء ومنها ما يشترك فيه االنبياء كلهم 
وخيتصون به وهو االخبار عن اهللا بغيبه الذي ال يعلمه اال اهللا قال عامل الغيب فال يظهر على غيبه أحدا إال من 

ديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد أبلغوا رساالت رهبم وأحاط مبا لديهم ارتضى من رسول فإنه يسلك من بني ي
وأحصى كل شيء عددا لكن ما يظهر على املؤمنني هبم من اآليات بسبب االميان هبم فيه قوالن قال طائفة ليس 

ها كما ذلك من آياهتم وهذا قول من يقول من شرط املعجزة أن تقارن دعوى النبوة ال تقدم عليها وال تتأخر عن
  قاله هؤالء الذين جيعلون خاصة املعجزة التحدي باملثل وعدم املعارضة 

وال تكون إال مع الدعوى كما تقدم وهو قول قد عرف فساده من وجوه والقول الثاين وهو القول الصحيح أن 
ال ذلك ملا كان هؤالء آيات األولياء هي من مجلة آيات االنبياء فإهنا مستلزمة لنبوهتم ولصدق اخلرب بنبوهتم فإنه لو

أولياء ومل تكن هلم كرامات لكن حيتاج أن يفرق بني كرامات األولياء وبني خوارق السحرة والكهان وما يكون 
للكفار والفساق وأهل الضالل والغي بإعانة الشياطني هلم كما يفرق بني ذلك وبني آيات االنبياء والفروق بني 

  وضع ذلك كثرية كما قد بسط يف غري هذا امل
فصل فقد تبني أن من آيات االنبياء ما يظهر مثله على اتباعهم ويكون ما يظهر على أتباعهم من آياهتم فان ذلك 

خمتص مبن يشهد بنبوهتم فهو مستلزم له ال تكون تلك اآليات اال ملن أخرب بنبوهتم وإذا مل خيرب بنبوهتم مل تكن له تلك 
زما للمدلول عليه فإذا عدم املدلول عليه عدم الدليل وهلذا من السلف اآليات وهذا حد الدليل وهو أن يكون مستل

من يأيت باآليات داللة على صحة االسالم وصدق الرسول كما ذكر أن خالد بن الوليد شرب السم ملا طلب منه 
  آية ومل يضره 

ختتص باالنبياء فال توجد اال فصل يف معىن خرق العادة وأن االعتبار أن تكون خارقة لعادة غري االنبياء مطلقا حبيث 
مع اإلخبار بنبوهتم وأما إخبار الكهان ببعض االمور الغائبة إلخبار الشياطني هلم بذلك وسحر السحرة حبيث ميوت 



االنسان من السحر أو ميرض ومينع من النكاح وحنو ذلك مما هو باعانة الشياطني فهذا أمر موجود يف العامل كثري 
هذا من خرق العادة بل هو من العجائب الغريبة اليت خيتص هبا بعض الناس كما خيتص قوم  معتاد يعرفه الناس ليس

خبفة اليد والشعبذة وقوم بالسباحة الغريبة حىت يضطجع أحدهم على املاء وكما خيتص قوم بالقيافة حىت يباينوا هبا 
رسل جيعلون آياهتم من جنس السحر غريهم وكما خيتص قوم بالعيافة وحنو ذلك مما هو موجود وهلذا كان مكذبو ال

وهذا مستقر يف نفوسهم أن الساحر ليس برسول وال نيب كما يف قصة موسى ملا قالوا ان هذا لساحر عليم يريد أن 
خيرجكم من أرضكم بسحرة فماذا تأمرون قال تعاىل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إال قالوا ساحر أو 

  جمنون 

هم تارة ينسبون إىل اجلنون وعدم العقل وتارة اىل احلذق واخلربة اليت ينال هبا السحر فان وهذا حلريهتم وضاللت
السحر ال يقدر عليه وال حيسنه كل أحد لكن العجائب واخلوارق املقدورة للناس منها ما سببه من الناس حبذقهم يف 

يب والعامل يف شعره وخطابته ذلك الفن كما حيذق الرجل يف صناعة من الصناعات وكما حيذق الشاعر واخلط
وعلمه وكما حيذق بعض الناس يف رمي النشاب ومحل الرمح وركوب اخليل فهذه كلها قد يأيت الشخص منها مبا ال 
يقدر عليه أهل البلد بل أهل االقليم لكنها مع ذلك مقدورة مكتسبة معتاده بدون النبوة قد فعل مثلها ناس آخرون 

هي خارقة لعادة غري االنبياء مطلقا بل توجد معتادة لطائفة من الناس وهم ال  قبلهم أو يف مكان آخر فليست
يقولون اهنم أنبياء وال خيرب أحد عنهم بأهنم أنبياء ومن هنا دخل الغلط على كثري من الناس فإهنم ملا رأوا آيات 

 ما خيتص به االنبياء ومن أخرب االنبياء خارقة للعادة مل يعتد الناس مثلها اخذوا مسمى خرق العادة ومل مييزوا بني
بنبوهتم وبني ما يوجد معتادا لغريهم واضطربوا يف مسمى هذا االسم كما اضطربوا يف مسمى املعجزات وهلذا مل 
يسمها اهللا يف كتابه إال آيات وبراهني فإن ذلك اسم يدل على مقصودها وخيتص هبا ال يقع على غريها مل يسمها 

ان ذلك من بعض صفاهتا فهي ال تكون آية وبرهانا حىت تكون قد خرقت العادة معجزة وال خرق عادة وان ك
وعجز الناس عن اإلتيان مبثلها لكن هذا بعض صفاهتا وشرط فيها وهو من لوازمها لكن شرط الشيء والزمه قد 

عض الناس يكون أعم منه وهؤالء جعلوا مسمى املعجزة وخرق العادة هو احلد املطابق هلا طردا وعسكا كما أن ب
جيعل امسها أهنا عجائب وآيات االنبياء اذا وصفت بذلك فينبغي أن تقيد مبا خيتص هبا فيقال العجائب اليت أتت هبا 

االنبياء وخوارق العادات واملعجزات اليت ظهرت على أيديهم أو اليت ال يقدر عليها البشر أو ال يقدر عليها االنس 
ىن أنه ال يقدر عليها أحد حبيلة واكتساب كما يقدرون على السحر والكهانة واجلن أو ال يقدر عليها اال اهللا مبع

فبذلك تتميز آياهتم عما ليس من آياهتم وإال فلفظ العجائب قد يدخل فيه بعض الناس الشعبذة وحنوها والتعجب يف 
ره فهو أيضا خارق اللغة يكون من أمر خرج عن نظائره وما خرج عن نظائره فقد خرق تلك العادة املعينة يف نظائ

  للعادة وهذا شرط يف آيات االنبياء أن 

ال يكون هلا نظري لغري االنبياء ومن يصدقهم فإذا وجد نظريها من كل وجه لغري االنبياء ومن شهد هلم بالنبوة مل تكن 
 الطب تلك من آياهتم بل كانت مشتركة بني من خيرب بنبوهتم ومن ال خيرب بنبوهتم كما يشترك هؤالء وهؤالء يف

والصناعات وأما السحر والكهانة فهو من إعانة الشياطني لبين آدم فإن الكاهن خيربه اجلن وكذلك الساحر امنا 
يقتل وميرض ويصعد يف اهلواء وحنو ذلك باعانة الشياطني له فأمورهم خارجة عما اعتاده االنس باعانة الشياطني هلم 

د استكثرمت من االنس وقال أوليائهم من االنس ربنا استمتع بعضنا قال تعاىل ويوم حيشرهم مجيعا يا معشر اجلن ق
ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إال ما شاء اهللا فاجلن واالنس قد استمتع بعضهم 



لى غرضه ببعض فاستخدم هؤالء هؤالء وهؤالء هؤالء يف أمور كثرية كل منهم فعل لآلخر ما هو غرضه ليعينه ع
والسحر والكهانة من هذا الباب وكذلك ما يوجد لعباد الكفار من املشركني وأهل الكتاب ولعباد املنافقني 

وامللحدين من املظهرين لالسالم واملبتدعني منهم كلها باعانة اجلن والشياطني لكن الشياطني تظهر عند كل قوم مبا 
حر والكهانة كما كانت العرب وكاهلند والترك املشركني ظهروا ال ينكرونه فإذا كان القوم كفارا ال ينكرون الس

هبذا الوصف ألن هذا معظم عند تلك األمة وإن كان هذا مذموما عند أولئك كما قد ظهر ذم هؤالء عند أهل امللل 
لالنبياء بل من املسلمني واليهود والنصارى أظهرته الشياطني فيمن يظهر العبادة وال يكون خملصا هللا يف عبادته متبعا 

يكون فيه شرك ونفاق وبدعة فتظهر له هذه االمور اليت ظهرت للكهان والسحرة حىت يظن أولئك أن هذه من 
كرامات الصاحلني وأن ما هو عليه هذا الشخص من العبادة هو طريق أولياء اهللا وإن كان خمالفا لطريق االنبياء حىت 

اؤه غري االميان باالنبياء وتصديقهم وقد يعتقد بعض هؤالء أن يف يعتقد من يعتقد أن هللا طريقا يسلكها اليه أولي
هؤالء من هو أفضل من االنبياء وحقيقة االمر أن هؤالء عارضوا االنبياء كما كانت تعارضهم السحرة والكهان 
ه و كما عارضت السحرة ملوسى وكما كان كثري من املنافقني يتحاكمون إىل بعض الكهان دون النيب صلى اهللا علي

  سلم وجيعلونه نظري النيب وكان يف العرب عدة من هؤالء وكان باملدينة منهم أبو 

برزة االسلمي قبل أن يسلم كان كاهنا وقد قيل ان الذي أنزل اهللا تعاىل فيه امل تر اىل الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا 
أن يكفروا به ويريد الشيطان أن  أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا اىل الطاغوت وقد أمروا

يضلهم ضالال بعيدا وقد ذكر قصته غري واحد من املفسرين وملا كان الذين يعارضون آيات االنبياء من السحرة 
والكهان ال يأتون مبثل آياهتم بل يكون بينهما شبه كشبه الشعر بالقرآن وهلذا قالوا يف النيب إنه ساحر وكاهن 

نظر كيف ضربوا لك االمثال فضلوا فال يستطيعون سبيال فجعلوا له مثال ال مياثله بل وشاعر جمنون قال تعاىل ا
بينهما شبه مع وجود الفارق املبني وهذا هو القياس الفاسد فلما كان الشعر كالما له فواصل ومقاطع والقرآن 

يكذب كثريا وهو خيرب  آيات له فواصل ومقاطع قالوا شاعر ولكن شتان وكذلك الكاهن خيرب ببعض املغيبات ولكن
بذلك عن الشياطني وعليه من آثارهم ما يدل على أنه أفاك أثيم كما قال تعاىل هل أنبئكم على من تنزل الشياطني 

تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون مث قال والشعراء يتبعهم الغاوون أمل تر أهنم يف كل واد 
ن فذكر سبحانه الفرق بني النيب وبني الكاهن والشاعر وكذلك الساحر ملا كان يهيمون وأهنم يقولون ماال يفعلو

يتصرف يف العقول والنفوس مبا يغريها وكان من مسع القرآن وكالم الرسول خضع له عقله ولبه وانقادت له نفسه 
كن مبا فيه فساد ال وقلبه صاروا يقولون ساحر وشتان وكذلك جمنون ملا كان اجملنون خيالف عادات الكفار وغريهم ل

صالح واالنبياء جاءوا مبا خيالف عادات الكفار لكن مبا فيه صالح ال فساد قالوا جمنون قال تعاىل كذلك ما أتى 
الذين من قبلهم من رسول إال قالوا ساحر أو جمنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتارة يصفونه بغاية احلذر 

بغاية اجلهل والغباوة واحلمق فيقولون جمنون وقد ضلوا يف هذا وهذا كما قال  واخلربة واملعرفة فيقولون ساحر وتارة
تعاىل انظر كيف ضربوا لك االمثال فضلوا فال يستطيعون سبيال فهم مبنزلة السائر يف الطريق وقد ضل عنها يأخذ 

  مل بالعدل ميينا ومشاال وال يهتدي اىل السبيل اليت تسلك والسبيل اليت جيب سلوكها قول الصدق والع

والكهانة والسحر يناقض النبوة فإن هؤالء تعينهم الشياطني ختربهم وتعاوهنم بتصرفات خارقة ومقصودهم الكفر 
والفسوق والعصيان واالنبياء تعينهم املالئكة هم الذين يأتوهنم فيخربوهنم بالغيب ويعاونوهنم بتصرفات خارقة كما 

و سلم يف مغازية مثل يوم بدر أمده اهللا بألف من املالئكة ويوم حنني قال كانت املالئكة تعني النيب صلى اهللا عليه 



ويوم حنني اذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم االرض مبا رحبت مث وليتم مدبرين مث أنزل اهللا 
ين مث يتوب اهللا سكينته على رسوله وعلى املؤمنني وأنزل جنودا مل تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافر

من بعد ذلك على من يشاء واهللا غفور رحيم وقال تعاىل ان ال تنصروه فقد نصره اهللا إذ أخرجه الذين كفروا ثاين 
اثنني إذ مها يف الغار اذ يقول لصاحبه ال حتزن ان اهللا معنا فأنزل اهللا سكينته عليه وأيده جبنود مل تروها وقال تعاىل اذ 

إين معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي يف قلوب الذين كفروا الرعب وقد بني سبحانه أن الذي  يوحي ربك اىل املالئكة
جاء بالقرآن ملك كرمي ليس بشيطان فقال إنه لقول رسول كرمي ذي قوة عند ذي العرش مكني مطاع مث أمني وما 

طان رجيم فأين تذهبون وملا صاحبكم مبجنون ولقد رآه باالفق املبني وما هو على الغيب بضنني وما هو بقول شي
كانت االنبياء مؤيدة باملالئكة والسحرة والكهان تقترن هبم الشياطني كان من الفروق اليت بينهم الفروق اليت بني 

املالئكة والشياطني واملتفلسفة الذين مل يعرفوا املالئكة واجلن كابن سينا وأمثاله ظنوا أن هذه اخلوارق من قوى 
بني النيب والساحر أن النيب يأمر باخلري والساحر يأمر بالشر وجعلوا ما حيصل للممرور من هذا  النفس قالوا والفرق

اجلنس اذ مل يعرفوا صرع اجلن لالنسان وإن اجلين يتكلم على لسان االنسان كما قد عرف ذلك اخلاصة والعامة 
ربة الذين قالوا ان اهللا قد يفعل كل ممكن وعرفه علماء األمة وأئمتها كما قد بسط يف غري هذا املوضع واجلهمية اجمل

مقدور ال ينزهونه عن فعل شيء ويقولون انه يفعل بال سبب وال حكمة وهو اخلالق جبميع احلوادث مل يفرقوا بني ما 
تأيت به املالئكة وال ما تأيت به الشياطني بل اجلميع يضيفونه اىل اهللا على حد واحد ليس يف ذلك حسن وال قبيح 

   يأيت الرسول فقبل ثبوت عندهم حىت

الرسالة ال مييزون بني شيء من اخلري والشر واحلسن والقبيح فلهذا مل يفرقوا بني آيات االنبياء وخوارق السحرة 
والكهان بل قالوا ما يأيت به السحرة والكهان جيوز أن يكون من آيات االنبياء وما يايت به االنبياء جيوز أن يظهر 

هان لكن ان دل على انتفاء ذلك نص أو إمجاع نفوه مع أنه جائز عندهم أن يفعله اهللا لكن على أيدي السحرة والك
باخلرب علموا أنه مل يفعله فهؤالء ملا رأوا ما جاءت به االنبياء وعلموا أن آياهتم تدل على صدقهم وعلموا ذلك اما 

ما قالوا أنه كل شيء ميكن أن يكون آية  بضرورة وإما بنظر واحتاجوا اىل بيان دالئل النبوة على أصلهم كان غاية
للنيب بشرط أن يقترن بدعواه وبشرط أن يتحدى باالتيان باملثل فال يعارض ومعىن التحدي باملثل أن يقول ملن 
دعاهم ائتوا مبثله وزعموا أنه اذا كان هناك سحرة وكهان وكانت معجزته من جنس ما يظهر على أيديهم من 

ال بد أن مينعهم عن مثل ما كانوا يفعلونه وأن من ادعى منهم النبوة فانه مينعه من تلك  السحر والكهانة فإن اهللا
اخلوارق أو يقيض له من يعارضه مبثلها فهذا غاية حتقيقهم وفيه من الفساد ما يطول وصفه وطاعة اجلن والشياطني 

وأهل الضالل والغي ومل تكن اآلية لسليمان صلوات اهللا عليه مل تكن من جنس معاونتهم للسحرة والكهان والكفار 
واملعجزة والكرامة اليت أكرمه اهللا هبا هي ما كانوا يعتادونه مع االنس فإن ذلك امنا كان يكون يف أمور معتادة مثل 
اخبارهم أحيانا ببعض الغائبات ومثل إمراضهم وقتلهم لبعض االنس كما أن االنسي قد ميرض ويقتل غريه مث هم 

نس على اإلمث والعدوان إذا كانت االناسي من أهل اإلمث والعدوان يفعلون ما هتواه الشياطني فتفعل امنا يعاونون اال
الشياطني بعض ما يهوونه قال تعاىل ويوم حيشرهم مجيعا يا معشر اجلن قد استكثرمت من االنس وقال أوليائهم من 

لم يكن لغريه من االنبياء فضال عمن ليس االنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وأما التسخري الذي سخروه لسليمان ف
بنيب وقد سأل ربه ملكا ال ينبغي الحد من بعده فقال رب اغفر يل وهب يل ملكا ال ينبغي ألحد من بعدي إنك 
أنت الوهاب قال تعاىل فسخروا له الريح جتري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطني كل بناء وغواص وآخرين 

  ا فامنن أو أمسك بغري مقرنني يف االصفاد هذا عطاؤن



حساب وقال تعاىل ولسليمان الريح عاصفة جتري بأمره على االرض اليت باركنا فيها وكنا بكل شيء عاملني ومن 
الشياطني من يغوصون له ويعملون عمال دون ذلك وكنا له حافظني وقال تعاىل ولسليمان الريح غدوها شهر 

ن يعمل بني يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب ورواحها شهر وأسلناله عني القطر ومن اجلن م
السعري يعملون له ما يشاء من حماريب ومتاثيل وجفان كاجلواب وقدور راسيات اعملوا آل دواد شكرا وقليل من 

أن لو  عبادي الشكور فلما قضينا عليه املوت ما دهلم على موته إال دابة األرض تأكل منسأته فلما خر تبينت اجلن
كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا يف العذاب املهني وكذلك ما ذكره من قول العفريت له أنا آتيك به قبل أن تقوم من 

مقامك فهذه الطاعة من التسخرب بغري اختيارهم يف مثل هذه االعمال الظاهرة العظيمة ليس مما فعلته بأحد من 
ن العزائم واالقسام والطالسم الشركية كما يزعم الكفار أن االنس وكان ذلك بغري أن يفعل شيئا مما يهوونه م

سليمان سخرهم هبذا فنزهه اهللا عن ذلك بقوله واتبعوا ما تتلو الشياطني على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن 
الشياطني كفروا يعلمون الناس السحر وأما طاعة اجلن لنبينا وغريه من الرسل كموسى فهذا نوع آخر فان هذا 

اعتهم فيما أمرهم اهللا به من عبادته وطاعته كطاعة االنس لنبينا حيث أرسل اىل الطائفتني فدعاهم اىل عبادة اهللا ط
وحده وطاعته وهناهم عن معصيته اليت هبا يستحقون العذاب يف اآلخرة وكذلك الرسل دعوهم إىل ذلك وسليمان 

من فإنه يكون حبسب شريعة ذلك الرسول هل يترك حىت منهم لكن هذا امنا ينتفع به منهم من آمن طوعا ومن مل يؤ
يكون اهللا هو الذي ينتقم منه أو جياهد وسليمان كان على شريعة التوراة واستخدامه ملن مل يؤمن منهم هو مثل 

استخدام االسري الكافر فحال نبينا مع اجلن واالنس أكمل من حال سليمان وغريه فإن طاعتهم لسليمان كانت 
فيما يشاء وأما طاعتهم حملمد فطاعة نبوة ورسالة فيما يأمرهم به من عبادة اهللا وطاعة اهللا واجتناب طاعة ملكية 

معصية اهللا فان سليمان كان نبيا ملكا وحممد صلى اهللا عليه و سلم كان عبدا رسوال مثل ابراهيم وموسى وسليمان 
  مثل داود ويوسف وغريمها مع أن داود 

ا دعوا إىل توحيد اهللا وعبادته كما أخرب اهللا أن يوسف دعا أهل مصر لكن بغري وسليمان ويوسف هم رسل أيض
معاداة ملن مل يؤمن وال إظهار مناوأة بالذم والعيب والطعن ملا هم عليه كما كان نبينا أول ما انزل عليه الوحي 

ت عليه آباؤهم وسفه وكانت قريش اذ ذاك تقره وال تنكر عليه إىل أن أظهر عيب آهلتهم ودينهم وعيب ما كان
أحالمهم فهنالك عادوه وآذوه وكان ذلك جهادا باللسان قبل أن يؤمر جبهاد اليد قال تعاىل ولو شئنا لبعثنا يف كل 

قرية نذيرا فال تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبريا وكذلك موسى مع فرعون أمره أن يؤمن باهللا وأن يرسل 
فرعون بالزامه بذلك باآليات اليت كان اهللا يعاقبهم هبا إىل أن أهلكه اهللا  معه بين إسرائيل وان كره ذلك وجاهد

  وقومه على يديه 
فصل فالذين مسوا هذه اآليات خوارق العادات وعجائب ومعجزات اذا جعلوا ذلك شرطا فيها وصفة الزمة هلا 

اما فتكون متناولة آليات حبيث ال تكون اآليات اال كذلك فهذا صحيح وإن كانت هذه االمور قد جتعل أمرا ع
االنبياء وغريها كاحليوان الذي ينقسم اىل انسان وغري انسان وأما اذا جعلوا ذلك حدا هلا وضابطا فال بد أن يقيدوا 

كالمهم مثل أن يقولوا خوارق للعادات اليت ختتص االنبياء أو يقولوا خوارق عادات الناس كلهم غري االنبياء فإن 
عادة كل أمة من األمم وكل طائفة من الطوائف ال ختتص آياهتم خبرق عادة بلد معني وال من  آياهتم ال بد أن خترق

أرسلوا اليه بل خترق عادة مجيع اخللق إال االنبياء فإهنا اذا كانت معتادة لألنبياء مثل اخلرب الصادق بغيب اهللا تعاىل 
فهو من أعظم آياهتم وبراهينهم وإن كان معتادا  الذي ال يعرف إال من جهتهم فما كان معتادا لالنبياء دون غريهم

هلم فإن الدليل هو ما يستلزم املدلول عليه فإذا مل يكن ذلك معتادا اال لنيب كان مستلزما للنبوة وكان من أتى به ال 



وة يكون إال نبيا وهو املطلوب بل لو كان مستلزما للصدق وال يأيت به اال صادق لكان املخرب عن نبوة نيب إما نب
نفسه أو نبوة غريها إذا كان كاذبا مل حيصل له مثل ذلك الدليل الذي هو مستلزم للصدق وال حيصل أيضا ملن 
كذب بنبوة نيب صادق اذ هو أيضا كاذب وامنا حيصل ملن أخرب بنبوة نيب صادق وحينئذ فيكون ذلك الدليل 

  مستلزما للخرب الصادق بنبوة النيب وهذا هو املطلوب 

آليات سواء مسيت معجزات أو غريها هو اخلرب الصادق بنبوة النيب ومدلوهلا إخبار اهللا وشهادته بأنه نيب فإن مدلول ا
وأن اهللا أرسله فقول اهللا حممد رسول اهللا وقوله إين رسول اهللا إليكم وقول كل مؤمن انه رسول اهللا كل ذلك خرب 

س النبوة اليت هي خمرب هذا اخلرب ويكون الدليل عن رسالته وهذا هو مدلول اآليات وقد يكون مدلول اآليات نف
مثل خرب من األخبار وهذا من جنس االول فما دل على نفس النبوة دل على صدق املخرب هبا وما دل على صدق 

املخرب هبا دل عليها وأما نفس إخبار الرب بالنبوة وإعالمه هبا وشهادته هبا قوال وعمال فهو إخبار منه هبا وهو 
خربه فإخباره هو دليل عليها فإنه ال يقول اال احلق وال خيرب اال بالصدق وايضا فهو الذي أنشأ الرسالة الصادق يف 

وإرساله بكالمه قد يكون إنشاء للرسالة وقد يكون إخبارا عن إرساله كالذي يرسل رسوال من البشر قد يرسله 
ه بينه وبينه مث يقول للناس إين قد أرسلته والناس يسمعون فيقول له اذهب اىل فالن فقل له كذا وكذا وقد يرسل

ويرسله بعالمات وآيات يعرف هبا املرسل اليه صدقه وكذلك اذا وصفت بأهنا معجزات فال بد أن يعجز كل من 
ليس بنيب ومل يشهد للنيب بالنبوة فتعجز مجيع املكذبني للرسول والشاكني يف نبوته من اجلن واالنس وكذلك إذا قيل 

جب ما خرج عن نظريه فلم يكن له نظري فال بد أن يكون من العجائب اليت ال نظري هلا أصال عند هي عجائب والع
غري االنبياء ال من اجلن وال من االنس فإذا كان ليس هلا نظري يف شيء آخر فهذا يؤيد أهنا من خصائص االنبياء ومن 

نوع فإن كثريا من الناس يصفها بأهنا خوارق آياهتم فهذا املوضع من فهمه فهما جيدا تبني له الفرقان يف هذا ال
ومعجزات وعجائب وحنو ذلك وال حيقق الفرق بني من جيب أن خيرق عادته ومعجزه ومن ال جيب أن يكون يف حقه 
كذلك فالواجب أن خيرق عادة كل من مل يقر بنبوة االنبياء فال يكون ملكذب بنبوهتم وال لشاك وقولنا خيرق عادهتم 

ادة اليت تثبت مبرة ليس من شرط فسادها أن تقع غري مرة مع انتفاء الشهادة بالنبوة بل مىت وقعت هو من باب الع
مرة واحدة مع انتفاء الشهادة بالنبوة مل تكن خمتصة بشهادة النبوة وال بالنبوة فال جيب أن تكون آية وقولنا وال جيب 

  أن 

النبياء بل قد تكون خارقة أيضا لعادات االنبياء وقد خص خترق عادات األنبياء ومل نقل وال جيوز أن خترق عادات ا
هبا نيب واحد مثل أكثر آيات االنبياء فإن كل نيب خص بآيات لكن ال جيب يف آيات االنبياء ان تكون خمتصة بنيب 

بل وال جيب أن خيتص ظهورها على يد النيب بل مىت اختصت به وهي من خصائصه كانت آيه له سواء وجدت قبل 
ه أو بعد موته أو على يد أحد من الشاهدين له بالنبوة فكل هذه من آيات االنبياء والذين قالوا من شرط والدت

اآليات أن تقارن دعوى النبوة غلطوا غلطا عظيما وسبب غلطهم أهنم مل يعرفوا ما خيص باآليات ومل يضبطوا خارق 
هان هو أيضا من آيات االنبياء إذا اقترن بدعوى العادة بضابط مييز بينها وبني غريها بل جعلوا ما للسحرة والك

النبوة ومل يعارضه معارض وجعلوا عدم املعارض هو الفارق بني النيب وغريه وجعلوا دعواه النبوة جزءا من اآلية 
فقالوا هذا اخلارق إن وجد مع دعوى النبوة كان معجزة وإن وجد بدون دعوى النبوة مل يكن معجزة فاحتاجوا 

لوه مقارنا للدعوى قالوا والدليل على ذلك أن مثل آيات االنبياء يأيت يف آخر الزمان إذا جاءت لذلك أن جيع
أشراط الساعة ومع ذلك ليس هو من آياهتم وكذلك قالوا يف كرامات األولياء وليس االمر كذلك بل أشراط 



اءت كما أخربوا كان ذلك من الساعة هي من آيات االنبياء من وجوه منها أهنم أخربوا هبا قبل وقوعها فإذا ج
آياهتم ومنها أهنم أخربوا بالساعة فهذه االشراط مصدقة خلربهم بالساعة وكل من آمن بالساعة آمن باالنبياء وكل 

من كذب االنبياء كذب الساعة قال تعاىل وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا شياطني االنس واجلن يوحي بعضهم اىل 
بك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغي اليه أفئدة الذين ال يؤمنون باآلخرة بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ر

ولريضوه وليقترفوا ما هم مقترفون وقال تعاىل وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بني يديه ولتنذر أم القرى 
اءت أشراط الساعة ومن حوهلا والذين يؤمنون باآلخرة يؤمنون به فكل من آمن باآلخرة فقد آمن بالقرآن فاذا ج

كانت دليال على صدق خربهم أن الساعة حق وأن القرآن حق وكان هذا من اآليات الدالة على صدق ما جاء به 
  الرسول من القرآن وهو املطلوب فال يوجد خرق عادة 

كذاب الذي جلميع الناس إال وهو من آيات االنبياء وكذلك الذي يقتله الدجال مث حيييه فيقوم فيقول أنت األعور ال
أخربنا به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واهللا ما ازددت فيك إال بصرية فرييد الدجال أن يقتله فال يقدر على 

ذلك فهذا الرجل بعد أن قتل وقام يقول للدجال أنت األعور الكذاب الذي أخربنا به رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
رية مث يريد الدجال أن يقتله فال يقدر عليه فعجزه عن قتله ثانيا مع سلم واهللا ما ازددت فيك هبذا القتل إال بص

تكذيب الرجل له بعد أن قتله وشهادته للرسول حممد صلى اهللا عليه و سلم بالرسالة هو من خوارق العادات اليت 
الذي جرى فيه  ال توجد إال ملن شهد لألنبياء بالرسالة وهذا الرجل هو من خيار أهل األرض املسلمني فهذا اخلارق

هو من خصائص من شهد حملمد بالنبوة فهو من أعالم النبوة ودالئلها وكونه قتل أوال أبلغ يف الداللة فإن ذلك مل 
يزغه ومل يؤثر فيه وعلم أنه ال يسلط عليه مرة ثانية فكان هذا اليقني واإلميان مع عجزه عنه هو من خوارق اآليات 

جزه عن قتله ثانيا هو اخلارق للعادة ودل ذلك على أن إحياء اهللا له مل يكن ومعلوم أن قتله ممكن يف العادة فع
معجزة للدجال وال ليبني هبا صدقه لكن أحياه ليكذب الدجال وليبني أن حممدا رسول اهللا وأن الدجال كذاب وأنه 

نذر أمته األعور الدجال هو األعور الكذاب الذي أنذر به النيب صلى اهللا عليه و سلم حيث قال ما من نيب إال وقد أ
وسأقول لكم فيه قوال مل يقله نيب ألمته إنه أعور وإن اهللا ليس بأعور مكتوب بني عينيه كافر يقرأه كل مؤمن قارئ 
وغري قارئ ويف بعض األحاديث الصحيحة واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حىت ميوت فذكر هلم آيات ظاهرة 

فيما يدعيه من الربوبية اذ كان كثري من الناس جيوزون ظهور اإلله يف البشر يشترك فيها الناس تبني هلم كذبه 
النصارى وغري النصارى وما يأيت به الدجال إمنا حيار فيه ويراه معارضا آليات االنبياء من مل حيكم الفرقان فقوم 

كثري من املعتزلة والظاهرية  يكذبون أن يأيت بعجيب ويقولون ما معه اال التمويه كما قالوا يف السحر والكهانة مثل
كابن حزم وقوم يقولون ملا ادعى اإلهلية كانت الدعوى معلومة البطالن فلم يظهر اخلارق كما يقول ذلك القاضي 

أبو بكر وطائفة ويدعون أن النصارى اعتقدت يف املسيح اإلهلية لكونه أتى باخلوارق مع إقراره بالعبودية فكيف مبن 
  اخلارق الذي يظهره  يدعي االهلية ولكن هذا

اهللا يف هذا الرجل الصاحل الذي طلب منه الدجال أن يؤمن به فلم يفعل بل كذبه وقال أنت األعور الدجال الذي 
أخربنا به النيب صلى اهللا عليه و سلم فقتله مث أحياه اهللا فقال له أنت األعورالدجال فكذبه قبل أن قتل وبعد ما 

ثانية فلم ميكن فعجزه عن قتله ثانيا من أعظم اخلوارق مع تكذيبه وأما إحياؤه مع أحياه اهللا وأراد الدجال قتله 
تكذيبه له أوال وعجزه ثانيا عن قتله فليس خبارق فهذا إحياء معني معه دالئل معدودة تبني أنه من اآليات الدالة على 

نبياء فان آيات اهللا مرة أو صدق الرسول ال على صدق الدجال وتبني بذلك أن اآليات مجيعها تدل على صدق األ



مرتني أو ثالثا ال يشترط يف ذلك تكرار بل شرطها ان ال يكون هلا نظري يف العامل لغري االنبياء ومن يشهد بالنبوة ومل 
يوجد لغريهم كان هذا دليال على أهنا خمتصة باالنبياء ومن أطلق خرق العادة ومل يفسره ويبينه فلم يعرف خاصتها 

جد من السحر والكهانة خرق عادة أو ظن أن خرق العادة أن ال يعارضها معارض من املرسل اليهم بل ظن أن ما و
وكثري من املتنبئني الكذابني أتوا خبوارق من جنس خوارق السحرة والكهان ومل يكن من أولئك القوم من أتى مبثلها 

مان وإمنا اخلارق كما قال يف القرآن قل لئن لكن قد علم أن يف العامل مثلها يف غري ذلك املكان أو يف غري ذلك الز
اجتمعت االنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا وهلذا قال يف 

آيات التحدي أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون اهللا إن كنتم 
تلك اآلية فان مل يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم اهللا وأن ال إله إال هو فلم يكتف بعجز صادقني وقال يف 

املدعوين بل أمرهم أن يدعوا اىل معاونتهم كل من استطاعوا أن يدعوه من دون اهللا وهذا تعجيز جلميع اخللق 
عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا  االنس واجلن واملالئكة وقال يف البقرة وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على

شهداءكم من دون اهللا ان كنتم صادقني أي ادعوا كل من يشهد لكم فيوافقكم على أن هذا ليس من عند اهللا 
ادعوا كل من مل يقر بأن هذا منزل من اهللا فهذا تعجيز لكل من مل يؤمن به ومن آمن به وبقي يف ريب بل قد علم 

  دي يف البقرة وهي مدنية بعد يونس وهود وهلذا أنه من عند اهللا وهذا التح

قال وإن كنتم يف ريب وهناك قال ام يقولون افتراه فهذا حتد لكل مرتاب وذاك حتد لكل مثل مكذب وهلذا قيل يف 
ذلك من استطعتم فإنه أبلغ وقيل يف هذا شهداءكم وقد قال بعض املفسرين شهداءكم آهلتكم وقال بعضهم من 

م به مثل القرآن والصواب أن شهداءهم الذين يشهدون هلم كما ذكره ابن اسحاق باسناده يشهد أن الذي جئت
املعروف عن ابن عباس قال شهداءكم من استطعتم من أعوانكم على ما أنتم عليه وقال السدي عن أيب مالك 

ريب منه أما من أيقن شهداءكم من دون اهللا أي شركاءكم فإن هؤالء هم الذين يتصور منهم املعارضة اذا كانوا يف 
أنه من عند اهللا فانه ميتنع أن يقصد معارضته لعلمه بان اخللق عاجزون عن ذلك واهللا تعاىل شهد حملمد مبا أظهره من 

اآليات فادعوا من يشهد لكم وهؤالء يشهدون من دون اهللا ال يشهدون مبا شهد اهللا به فتكون شهادهتم مضادة 
شهد مبا أنزل اليك أنزله بعلمه واملالئكة يشهدون وقال قل كفى باهللا شهيدا بيين لشهادة اهللا كما قال لكن اهللا ي

وبينكم ومن عنده علم الكتاب كما قال شهد اهللا أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولو العلم وقد قلنا جيوز أن تكون 
مت أن آيات االنبياء هي اخلوارق اليت آياهتم خارقة لعادة مجيع اخللق اال للنيب لكن ال جيب هذا فيها فإن قيل قد ذكر

خترق عادة مجيع الثقلني فال تكون لغري االنبياء ولغري من شهد هلم بالنبوة وهذا كالم صحيح فصلتم به بني آيات 
االنبياء وغريهم بفصل مطرد منعكس خبالف من قال هي خرق العادة ومل مييز بينها وبني غريها وتكلم يف خرق 

ض تارة مينع وجود السحر والكهانة وتارة جيعل هذا اجلنس من اآليات ولكن الفرق عدم العادة بكالم متناق
املعارضة لكن مل يذكروا الفرق يف نفس االمر ونفس كوهنا معجزة وخارقا وآية ملاذا كان وما هو الوصف الذي 

 هبا صار الدليل دليال قيل امتازت به حىت صارت آية ودليال دون غريها فذكرمت الدليل لكن مل تذكروا احلقيقة اليت
ال بد أن تكون مما يعجز عنها االنس واجلن فان هذين الثقلني بعث اليهم الرسل كما قال تعاىل يا معشر اجلن 

  واالنس أمل يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيايت وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا 

هم أهنم كانوا كافرين وقال تعاىل وقال هلم خزنتها أمل يأتكم رسل منكم وغرهتم احلياة الدنيا وشهدوا على أنفس
يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين واالنس 



الكرامات  واجلن منهم من آمن بالرسل ومنهم من كذهبم فال بد أن يكون مما ال يقدر عليها جنس االنس واجلن مث
خيص هبا املؤمنني من الطائفتني وأما آيات األنبياء اليت هبا تثبت نبوهتم وهبا وجب على الناس اإلميان هبم فهي أمر 
خيص االنبياء ال يكون لالولياء وال لغريهم بل يكون من املعجزات اخلارقة للعادات الناقضة لعادات مجيع االنس 

و اجلن يقدرون عليه فال يكون وحده آية للنيب وما تقدر عليه املالئكة فذاك قد واجلن غري االنبياء فما كان اإلنس أ
يكون من آياهتم الهنم مل يرسلوا اىل املالئكة واملالئكة ال تفعل شيئا اال بإذن اهللا فما تفعله املالئكة معهم فهو بإذن 

عن غريها أن تكون آية ودليال على نبوهتم اهللا وهو ما خص به االنبياء خبالف اإلنس واجلن وخاصتها اليت متتاز هبا 
فكل ما استلزم نبوهتم فهو آية هلم وما ال يستلزم نبوهتم فليس بآية وليست خمتصة جبنس من املوجودات بل تكون 

يف جنس العلم واالخبار بغيب الرب الذي اختص به وتكون يف جنس القدرة والتصرف والتأثري يف العامل وهي 
انه أن جيعلها يف أي جنس كان من املقدورات وهلذا تنوعت آيات االنبياء بل النيب الواحد مقدورة للرب فله سبح

تتنوع آياته فليس القرآن الذي هو قول اهللا وكالمه من جنس انشقاق القمر وال هذا وهذا من جنس تكثري الطعام 
ومشيئته وحكمته وأمره وهنيه ال  والشراب كنبع املاء من بني االصابع وهذا كما أن آيات الرب الدالة على قدرته

ختتص بنوع فكذلك آيات أنبيائه فهذا مما ينبغي أن يعرف ولكن خاصتها أهنا ال تكون إال مستلزمة لصدق النيب 
وصدق اخلرب بأنه من نيب فال تكون ملن يكذبه قط وال يقدر أحد من مكذيب االنبياء أن يأيت مبثل آيات االنبياء وأما 

ون بأن ما يأتون به هو من آيات االنبياء مع أنه ال تصل آيات االتباع اىل مثل آيات املتبوع مصدقوهم فهم معترف
مطلقا وإن كانوا قد يشاركونه يف بعضها كاحياء املوتى وتكثري الطعام والشراب فال يشركونه يف القرآن وفلق 

  البحر وانشقاق القمر ألن اهللا فضل االنبياء على غريهم 

على بعض فال بد أن ميتاز الفاضل مبا ال يقدر املفضول على مثله اذ لو أتى مبثل ما أتى لكان  وفضل بعض النبيني
  مثله ال دونه 

فصل وكثري من هؤالء مضطربون يف مسمى العادة اليت خترق والتحقيق أن العادة أمر إضايف فقد يعتاد قوم مامل 
بدون صدقه والرب تعاىل يف احلقيقة ال ينقض عادته  يعتده غريهم فهذه إذا خرقت فليست إال لصدق النيب ال توجد

اليت هي سنته اليت قال فيها سنة اهللا اليت قد خلت من قبل ولن جتد لسنة اهللا تبديال وقال فهل ينظرون إال سنة 
فني فهو األولني فلن جتد لسنة اهللا تبديال ولن جتد لسنة اهللا حتويال وهي التسوية بني املتماثلني والتفريق بني املختل

سبحانه إذا ميز بعض املخلوقات بصفات ميتاز هبا عن غريه وخيتصه هبا قرن بذلك من األمور ما ميتاز به عن غريه 
وخيتص به وال ريب أن النبوة ميتاز هبا األنبياء وخيتصون هبا واهللا تعاىل يصطفي من املالئكة رسال ومن الناس وهو 

له من اخلصائص اليت ال تكون لغريه ما يناسب ذلك فيستدل بتلك أعلم حيث جيعل رسالته فمن خصه بذلك كان 
اخلصائص على أنه من أهل االختصاص بالنبوة وتلك سنته وعادته يف أمثاله مييزهم خبصائص ميتازون هبا عن غريهم 

آيات  ويعلم أن أصحاهبا من ذلك الصنف املخصوص الذين هم االنبياء مثال ومل تكن له سبحانه عادة بان جيعل مثل
االنبياء لغريهم حىت يقال إنه خرق عادته ونقضها بل عادته وسنته املطردة أن تلك اآليات ال تكون اال مع النبوة 
واإلخبار هبا ال مع التكذيب هبا أو الشك فيها كما أن سنته وعادته أن حمبته ورضاه وثوابه ال يكون إال ملن عبده 

للمتقني وسنته وعادته أنه ينصر رسله والذين آمنوا كما قال تعاىل ولو وأطاعه وأن سنته وعادته أن جيعل العاقبة 
قاتلكم الذين كفروا لولوا األدبار مث ال جيدون وليا وال نصريا سنة اهللا اليت قد خلت من قبل ولن جتد لسنة اهللا 

ال تتبدل اذ أفعاله  تبديال وكل ما يظن أنه خرقه من العادات فله أسباب اخنرقت فيها تلك العادات فعادته وسنته



جارية على وجه احلكمة والعدل هذا قول اجلمهور وأما من ال يثبت سببا وال حكمة وال عدال فإهنم يقولون انه 
  خيرق عادات ال لسبب وال حلكمة وجيوزون أن يقلب اجلبل ياقوتا والبحر لبنا واحلجارة آدميني وحنو 

ولكن نعلم بالضرورة أنه مل يفعل ذلك ويقولون العقل هو علوم  ذلك مع بقاء العامل على حاله مث يقولون مع هذا
ضرورية كالعلوم جباري العادات وهذا تناقض بني فإهنم اذا جوزوا هذا ومل يعلموا فرقا بني ما يقع منه وما ال يقع 

يقع وخيلق  كان اجلزم بوقوع هذا دون هذا جهال وغاية ما عندهم ان قالوا خيلق يف قلوبنا علم ضروري بأن هذا مل
يف قلوبنا علم ضروري بأن اهللا خرق العادة لتصديق هذا النيب فيقال اذا كان قد جعل اهللا يف قلوبكم علما ضروريا 
كما جعله يف قلوب أمثالكم فأنتم صادقون فيما ختربون به عن أنفسكم من العلم الضروري لكن خطاكم اعتقادكم 

مة فهذا ليس معلوما لكم بالضرورة وخطاكم من حيث جوزمت ان أن العادات قد ينقضها اهللا بال سبب وال حلك
يكون شيئان متساويان من كل وجه مث يعلم بضرورة أو نظر ثبوت أحدمها وانتفاء اآلخر فإن هذا تفريق بني 

 املتماثلني وهذا قدح يف البديهيات فإن أصل العلوم العقلية النظرية اعتبار الشيء مبثله وأن حكمه حكم مثله فإذا
جوزمت أن يكون الشيئان متماثلني من كل وجه وأن العقل جيزم بثبوت أحدمها وانتفاء اآلخر كان هذا قدحا يف 

أصل كل علم وعقل وإذا قلتم ان العادات مجيعها سواء وان اهللا يفعل ما يفعل بال سبب وال حكمة بل حمض املشيئة 
ال بواقيت والبحار لبنا وبني غري ذلك من العادات مع القدرة رجحتم هذا على هذا وقلتم ال فرق بني قلب اجلب

وجوزمت أن جيعل اهللا احلجارة آدميني علماء من غري سبب تغري به املخلوقات كان هذا قدحا يف العقل فال أنتم 
اال عرفتم سنة اهللا املعتادة يف خلقه وال عرفتم خاصة العقل وهو التسوية بني املتماثلني فإنه سبحانه مل خيرق قط عادة 

لسبب يناسب ذلك فلق البحر ملوسى وغري ذلك من اآليات اليت بعث هبا فإن ذلك خلقه ليكون آية وعالمة وكان 
ذلك بسبب نبوة موسى واجنائه قومه وبسبب تكذيب فرعون ومن جوز أن ذلك البحر أو غريه ينفلق كما انفلق 

له وهلذا اضطرب أصحاب هذا القول ومل ملوسى من غري أن يكون هناك سبب إهلي يناسب ذلك فهو مصاب يف عق
يكن عندهم ما يفرقون بني دالئل النبوة وغريها وكانت آيات االنبياء والعلم بأهنا آيات ان حققوها على وجهها 
  فسدت أصوهلم وإن طردوا أصوهلم كذبوا العقل والسمع ومل ميكنهم ال تصديق االنبياء وال العلم بغري ذلك من 

  يت يفعلها بأسباب وحكم كما قد بسط هذا يف موضع آخر أفعال اهللا تعاىل ال
فصل ودليل الشيء مشروط بتصور املدلول عليه فال يعرف آيات االنبياء إال من عرف ما اختص به االنبياء 

وامتازوا به عمن سواهم والنبوة مشتقة من االنباء والنيب فعيل وفعيل قد يكون مبعىن فاعل أي منبئ ومبعىن مفعول 
أ ومها هنا متالزمان فالنيب الذي ينبئ مبا أنبأه اهللا به والنيب الذي نبأه اهللا وهو منبأ مبا أنبأه اهللا به وما أنبأه اهللا أي منب

به ال يكون كذبا وما أنبأ به النيب عن اهللا ال يكون يطابق كذبا ال خطأ وال عمدا فال بد أن يكون صادقا فيما خيرب به 
 تكون فيه خمالفة ال عمدا وال خطأ وهذا معىن قول من قال هم معصومون فيما يبلغونه عن اهللا يطابق خربه خمربه ال

عن اهللا لكن لفظ الصادق وإن النيب صادق مصدوق نطق به القرآن وهو مدلول اآليات والرباهني ولفظ العصمة يف 
هو الذي حيفظه اهللا عن  القرآن جاء يف قوله واهللا يعصمك من الناس أي من أذاهم فمعىن هذا اللفظ يف القرآن

الكذب خطأ وعمدا والتعبري عن حقائق االميان بعبارات القرآن أوىل من التعبري عنها بغريها فان ألفاظ القرآن جيب 
االميان هبا وهي تنزيل من حكيم محيد واألمة متفقة عليها وجيب االقرار مبضموهنا قبل أن تفهم وفيها من احلكم 

به واأللفاظ احملدثة فيها إمجال واشتباه ونزاع مث قد جيعل اللفظ حجة مبجرده وليس هو واملعاين ماال تنقضي عجائ
قول الرسول الصادق املصدوق وقد يضطرب يف معناه وهذا أمر يعرفه من جربه من كالم الناس فاالعتصام حببل 



ىت ذكرت ألفاظ القرآن واحلديث اهللا يكون باالعتصام بالقرآن واالسالم كما قال تعاىل واعتصموا حببل اهللا مجيعا وم
وبني معناها بيانا شافيا فإهنا تنظم مجيع ما يقوله الناس من املعاين الصحيحة وفيها زيادات عظيمة ال توجد يف كالم 

الناس وهي حمفوظة مما دخل يف كالم الناس من الباطل كما قال إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون وقال تعاىل وإنه 
ز ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد وقال تعاىل كتاب أحكمت آياته مث لكتاب عزي

  فصلت من لدن حكيم خبري وقال تلك آيات الكتاب احلكيم وفيه 

من دالئل الربوبية والنبوة واملعاد ماال يوجد يف كالم أحد من العباد ففيه أصول الدين املفيدة لليقني وهي أصول 
ن اهللا ورسوله ال اصول دين حمدث ورأي مبتدع وقد يكون معصوما على لغة القرآن مبعىن أن اهللا عصمه من دي

الشياطني شياطني االنس واجلن وأن يغريوا ما بعث به أو مينعوه عن تبليغه فال يكتم وال يكذب كما قال تعاىل عامل 
يسلك من بني يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد الغيب فال يظهر على غيبه أحدا إال من ارتضى من رسول فإنه 

أبلغوا رساالت رهبم وأحاط مبا لديهم وأحصى كل شيء عددا فهو يسلك الوحي من بني يدي الرسول ومن خلفه 
وهذا يف معىن عصمته من الناس فهو املؤيد املعصوم مبا حيفظه اهللا من اإلنس واجلن حىت يبلغ رساالت ربه كما أمر 

كذب وال كتمان ولفظ اإلنباء يتضمن معىن اإلعالم واإلخبار لكنه يف عامة موارد استعماله أخص  فال يكون فيها
من مطلق األخبار فهو يستعمل يف اإلخبار باالمور الغائبة املختصة دون املشاهدة املشتركة كما قال وأنبئكم مبا 

قال نبأين العليم اخلبري وقال قل هو نبأ عظيم  تأكلون وما تدخرون يف بيوتكم وقال فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا
أنتم عنه معرضون وقال عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذين هم فيه خمتلفون وقال وإن يأت االحزاب يودوا لو أهنم 
 بادون يف األعراب يسألون عن أنبائكم ولو كان فيكم ما قاتلوا إال قليال وقال ولتعلمن نبأه بعد حني وقال لكل نبأ
مستقر وقال أنبئوين بأمساء هؤالء إن كنتم صادقني اىل قوله قال يا آدم أنبئهم بأمسائهم فلما أنبأهم بأمسائهم قال أمل 
أقل لكم إين أعلم غيب السماوات واألرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وقوله يعتذرون اليكم اذا رجعتم 

من أخباركم وسريى اهللا عملكم ورسوله مث تردون اىل عامل الغيب  اليهم قل ال تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا اهللا
والشهادة فينبئكم مبا كنتم تعملون فهذا يف خطاب املنافقني ومل يقل واملؤمنون ألهنم مل يكونوا يطلعون املؤمنني على 

  فها ما يف بطوهنم وهذا خبالف قوله يومئذ حتدث أخبارها بأن ربك أوحى هلا فإهنا أمور مشهودة يعر

الناس لكن العجب كون األرض خترب بذلك فالعجب يف املخرب ال يف اخلرب كشهادة األعضاء وقال قل آلذكرين حرم 
أم األنثيني أم ما اشتملت عليه أرحام األنثيني نبئوين بعلم ان كنتم صادقني ومجع النيب أنبياء مثل ويل وأولياء ووصي 

كما قال تعاىل وقالت اليهود والنصارى حنن أبناء اهللا وأحباؤه ففعيل وأوصياء وقوي وأقوياء ويشبهه حبيب وأحباء 
اذا كان معتال أو مضاعفا مجع على أفعالء خبالف حكيم وحكماء وعليم وعلماء وهو من النبا وأصله اهلمزة وقد 

ويف الربية وقد قرئ به وهي قراءة نافع يقرأ النبئ لكن ملا كثر استعماله لينت مهزته كما فعل مثل ذلك يف الذرية 
قيل هو من النبو وهو العلو فمعىن النيب املعلى الرفيع املنزلة والتحقيق أن هذا املعىن داخل يف األول فمن أنبأه اهللا 
وجعله منبئا عنه فال يكون اال رفيع القدر عليا وأما لفظ العلو والرفعة فال يدل على خصوص النبوة اذ كان هذا 

ف بأنه األعلى كما قال وال هتنوا وال حتزنوا وأنتم األعلون وقراءة اهلمز قاطعة بأنه يوصف به من ليس بنيب بل يوص
مهموز وما روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال أنا نيب اهللا ولست بنبئ اهللا فما رأيت له إسنادا ال مسندا 

ال يعتمد عليه واللفظان مشتركان يف  وال مرسال وال رأيته يف شيء من كتب احلديث وال السري املعروفة ومثل هذا
االشتقاق األكرب فكالمها فيه النون والباء ويف هذا اهلمزه ويف هذا احلرف املعتل لكن اهلمزة أشرف فإهنا أقوى قال 



سبويه هي نبوة من اخللق تشبه التهوع فاملعىن الذي يدل عليه وميكن أن تلني فتصري حرفا معتال فيعرب عنه باللفظني 
املعتل فإنه ال جيعل مهزة فلو كان أصله نيب مثل علي ووصي وويل مل جيز أن يقال باهلمز كما ال يقال علئ خبالف 

ووصيء وويلء باهلمز وإذا كان أصله اهلمز جاز تليني اهلمزة وإن مل يكثر استعماله كما يف لفظ خبئ وخبيئة وأيضا 
ينبو وإمنا يقال هذا ينبو عنه واملاء ينبو عن القدم اذا كان  فإن تصريفه أنبأ ونبأ وينبئ باهلمزة ومل يستعمل فيه نبا

  جيفو عنها ويقال النبوة ويف فالن نبوة عنا أي جمانبة فيجب القطع بأن النيب ماخوذ من اإلنباء ال من النبوة واهللا أعلم 
  فصل قد تقدم أن للناس يف وجه داللة املعجزات وهي آيات األنبياء على 

ة منهم من قال داللتها على التصديق تعلم بالضرورة ومنهم من قال تعلم بالنظر واالستدالل نبوهتم طرقا متعدد
وكال القولني صحيح فإن كثريا من العلوم يف هذا الباب كداللة األخبار املتواترة فإنه قد حيصل باخلرب علم ضروري 

بو اخلطاب أنه نظري والتحقيق أن كال وقد حيصل العلم باالستدالل وطائفة منهم الكعيب وأبو احلسني البصري وأ
القولني حق فإنه حيصل هبا علم ضروري واالدلة النظرية توافق ذلك وكذلك كثري من االدلة والعالمات واآليات 

من الناس من يعرف استلزامها للوازمها بالضرورة ويكون اللزوم عنده بينا ال حيتاج فيه إىل وسط ودليل ومنهم من 
سط يبني له ان هذا الدليل مستلزم هلذا احلكم الزم له ومن تأمل معارف الناس وجد أكثرها من يفتقر إىل دليل وو

هذا الضرب فقد جييء املخرب اليهم خبرب فيعرف كثري منهم صدقه أو كذبه بالضرورة ألمور تقترن خبربه وآخرون 
صدق املخرب بال آية البتة بل إذا أخربه  يشكون يف هذا مث قد يتبني لبعضهم بأدلة وقد ال يتبني وكثري من الناس يعلم

وهو خبري حباله أو حبال ذلك املخرب به أو هبما علم بالضرورة إما صدقه وإما كذبه وموسى بن عمران ملا جاء إىل 
مصر فقال هلارون وغريه ان اهللا أرسلين علموا صدقه قبل أن يظهر هلم اآليات وملا قال هلارون ان اهللا قد أمرك أن 

صدقه هارون يف هذا ملا يعلم من حاله قدميا وملا رأى من تغري حاله الدال على صدقه وكذلك النيب صلى  تؤازرين
اهللا عليه و سلم ملا ذكر حاله خلدجية وغريها وذهبت به اىل ورقة بن نوفل وكان عاملا بالكتاب األول فذكر له النيب 

الناموس الذي كان يأيت موسى ياليتين فيها جذعا ياليتين  صلى اهللا عليه و سلم ما يأتيه علم أنه صادق وقال هذا هو
أكون حيا حني خيرجك قومك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أوخمرجي هم قال نعم مل يأت أحد مبثل ما جئت 

به إال عودي وإن يدركين يومك أنصرك نصرا مؤزرا وكذلك النجاشي ملا مسع القرآن قال إن هذا والذي جاء به 
ليخرج من مشكاة واحدة وكذلك أبو بكر وزيد بن حارثة وغريمها علموا صدقه علما ضروريا ملا أخربهم  موسى

مبا جاء به وقرأ عليهم ما أنزل عليه وبقي القرآن الذي قرأه آية وما يعرفون من صدقه وأمانته مع غري ذلك من 
الناس قد تقترن به القرائن يعرف هبا صدقه  القرائن يوجب علما ضروريا بأنه صادق وخرب الواحد اجملهول من آحاد

  بالضرورة فكيف 
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وات :كتاب لنب   ا
مية: املؤلف  تي بن  اإلسالم ا  شيخ 

مبن عرف صدقه وأمانته وأخرب مبثل هذا األمر الذي ال يقوله إال من هو من أصدق الناس أو من أكذهبم وهم 
يعلمون أنه من الصنف األول دون الثاين فإذا كان العلم بصدقه بال آية قد يكون علما ضروريا فكيف بالعلم بكون 

على صدقه ومجيع األدلة ال بد أن تعرف داللتها بالضرورة فإن األدلة النظرية ال بد أن تنتهي إىل  اآلية عالمة
مقدمات ضرورية وأكثر اخللق اذا علموا ما جاء به موسى واملسيح وحممد علموا صدقهم بالضرورة وهلذا ال يوجد 

ا رجل معاند متبع هلواه وعامة من كذهبم يف أحد قدح يف نبوهتم إال أحد رجلني إما رجل جاهل مل يعرف أحواهلم وام
حياهتم كان معاندا فالرؤساء كذبوهم لئال تزول رئاستهم أو مأكلتهم واالتباع طاعة لكربائهم كما أخرب اهللا مبثل 

ذلك يف غري موضع من القرآن مل يكن التكذيب لقيام حجة تدل على الكذب فإنه ميتنع قيام دليل يدل على الكذب 
تر متكلم بال علم وال دليل قطعا وكذلك كل من كذب بشيء من احلق أو صدق بشيء من الباطل فاملكذب مف

ميتنع أن يكون عليه دليل صحيح فإن الدليل الصحيح يستلزم مدلوله فإذا كان املدلول منتفيا امتنع أن يكون عليه 
كذب متكلم بال علم قطعا والشاك دليل صحيح وكثري من الناس قد يكون شاكا لعدم طلبه العلم وإعراضه عنه فامل

معرض عن طلب العلم مقصر مفرط ولو طلب العلم تبني له احلق اذا كان متمكنا من معرفة أدلة احلق وأما من مل 
يصل اليه الدليل وال يتمكن من الوصول اليه فهذا عاجز وأما الذين سلكوا طريق احلكمة فلهم أيضا مسالك مثل 

اىل اذا بعث رسوال أمر الناس بتصديقه وطاعته فال بد أن ينصب هلم دليال يدهلم على أن يقال ان اهللا سبحانه وتع
صدقه فإن ارسال رسول بدون عالمة وآية تعرف املرسل اليهم أنه رسول قبح وسفه يف صرائح العقول وهو نقص 

نه مبا هو عندهم عيب يف مجيع الفطر وهو سبحانه منزه عن النقائص والعيوب وهلذا ينكر على املشركني أهنم يصفو
ونقص ال يرضونه ألنفسهم مثل كون مملوك أحدهم شريكه يساويه فإن هذا من النقائص والعيوب اليت ينزهون 
أنفسهم عنها ويعيبون ذلك على من فعله من الناس فإذا كان هذا عيبا ونقصا ال يرضاه اخللق النفسهم ملنافاته 

  ع كل شيء موضعه الذي يليق به ويصلح به فال تكون العني احلكمة والعدل فإن احلكمة والعدل تقتضي وض

كالرجل وال اإلمام الذي يؤمت به يف الدين والدنيا يف آخر املراتب والسفلة من أتباعه يف أعلى املراتب فكذلك 
املرأة املالك ال يكون مملوكه مساويا له فإن ذلك يناقض كون أحدمها مالكا واآلخر مملوكا وهلذا جاءت الشريعة بأن 

ال تتزوج عبدها لتناقض األحكام فان الزوج سيد املرأة وحاكم عليها واملالك سيد اململوك وحاكم عليه فإذا جعل 
مملوكها زوجها الذي هو سيدها تناقضت األحكام فهذا وأمثاله مما يبني أن هذه القضية مستقرة يف فطر العقالء 

مما ملكت أميانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء  وهلذا قال تعاىل ضرب لكم مثال من أنفسكم هل لكم
ختافوهنم كخيفتكم أنفسكم أي كما خياف بعضكم بعضا كذلك يفصل اآليات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا 
أهواءهم بغري علم فمن يهدي من أضل اهللا وماهلم من ناصرين وكذلك كل أحد يعلم بفطرته أن الذكر أفضل من 

كانت العرب أشد كراهية للبنات من غريهم حىت كان منهم ن يئد البنات ويدفن البنت وهي حية حىت قال األنثى و
تعاىل وإذا املوءودة سئلت بأي ذنب قتلت وقال تعاىل وإذا بشر أحدهم باألنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم 

نوا ال يورثون االناث وقد قالت أم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أميسكه على هون أم يدسه يف التراب وكا
مرمي ولس الذكر كاألنثى وكان من الكفار من جعل له اإلناث أوالدا وشركاء قال تعاىل أفرأيتم الالت والعزى 



ومناة الثالثة األخرى ألكم الذكر وله األنثى تلك إذا قسمة ضيزى ان هي إال أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم وقال 
ؤمنون باآلخرة ليسمون املالئكة تسمية االنثى وما هلم به من علم ان يتبعون اال الظن وان الظن تعاىل ان الذين ال ي

ال يغين من احلق شيئا وقال تعاىل وجيعلون هللا البنات سبحانه وهلم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم باالنثى ظل وجهه 
أم يدسه يف التراب أال ساء ما حيكمون مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أميسكه على هون 

يعين ساء احلكم حكمهم أي بئس احلكم حكمهم كما يقال بئسما فعل وبئسما حكم حيث حكموا بأن هللا البنات 
  وهلم ما يشتهون فهذا حكم جائر كما أن تلك القسمة قسمة جائرة عوجاء فهذا حكمهم بينهم وبني رهبم 

نوعني ولرهبم أدىن النوعني وهو مثل السوء وهللا املثل األعلى فالواجب أن وهذا قسمهم جيعلون النفسهم أفضل ال
يكون أفضل األنواع وأكملها هللا وما فيها نقص وعيب فاملخلوق أحق هبا من اخلالق اذ كان كل كمال يف املخلوق 

علول فهو من العلة فهو من خالقه فيمتنع أن يكون االنقص خلق االكمل والفالسفة يقولون بعبارهتم كل كمال يف امل
وأيضا فاملوجود الواجب أكمل من املمكن والقدمي أكمل من احملدث والغين أكمل من الفقري فيمتنع اتصاف األكمل 
بالنقائص واتصاف األنقص بالكماالت وهلذا يوصف سبحانه بأنه األكرم واألكرب واألعلى وأنه أرحم الرامحني وخري 

لقني فال يوصف قط اال مبا يوجب اختصاصه بالكماالت واملمادح واحملاسن احلاكمني وخري الغافرين وأحسن اخلا
اليت ال يساويه فيها غريه فضال عن أن يكون لغريه النوع الفاضل وله النوع املفضول وهلذا عاب اهللا املشركني بان 

لشركائهم فال يصل اىل  جعلوا هللا ما ذرأ من احلرث واألنعام نصيبا فقالوا هذا هللا بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان
اهللا وما كان هللا فهو يصل اىل شركائهم ساء ما حيكمون فبئس احلكم حكمهم يف هذا كما أنه بئس احلكم حكمهم 

يف جعل الذكور هلم واالناث له وساء مبعىن بئس كقوله ساء مثال القوم الذين كذبوا بآياتنا أي بئس مثال مثلهم 
ن بئسما يقضون وقال تعاىل أفاصفاكم ربكم بالبنني واختذ من املالئكة اناثا انكم وهلذا قالوا يف قوله ساء ما حيكمو

لتقولون قوال عظيما وقال تعاىل وجعلوا له من عباده جزءا ان االنسان لكفور مبني أم اختذ مما خيلق بنات وأصفاكم 
شأ يف احللية وهو يف اخلصام بالبنني وإذا بشر أحدهم مبا ضرب للرمحن مثال ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ين

غري مبني وجعلوا املالئكة الذين هم عباد الرمحن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادهتم ويسألون فهذه الطريقة وهي 
أن ما يستحقه املخلوق من الكمال الذي ال نقص فيه فاخلالق أوىل به وما ينزه عنه املخلوق من العيوب املذمومة 

زيهه عن كل عيب وذم وهو سبحانه القدوس السالم احلميد اجمليد من ابلغ الطرق الربهانية فاخلالق تعاىل أوىل بتن
  وهي مستعملة يف القرآن يف غري موضع فلذلك يقال الواحد من الناس قادر على ارسال رسول 

اليهم وعلى أن يرسل نشابة وعالمة يعرف املرسل اليهم هبا صدقه فكيف ال يقدر الرب على ذلك مث اذا أرسله 
وأمرهم بتصديقه وطاعته ومل يعرفهم أنه رسوله كان هذا من أقبح االمور فكيف جيوز مثل هذا على اهللا ولو بعثه 

بعالمة ال تدهلم على صدقه كان ذلك عيبا مذموما فكل ما ترك من لوازم الرسالة اما أن يكون لعدم القدرة واما أن 
تنزيه عن هذا وهذا من املخلوق فإذا أرسل رسوال فال بد أن يكون للجهل والسفة وعدم احلكمة والرب أحق بال

يعرفهم أنه رسوله ويبني ذلك وما جعله آية وعالمة ودليال على صدقه امتنع أن يوجد بدون الصدق فامتنع أن 
يكون للكاذب املتنيب فان ذلك يقدح يف الداللة فهذا وحنوه مما تعرف به داللة اآليات من جهة حكمة الرب فكيف 

ذا انضم اىل ذلك ان هذه سنته وعادته وأن هذا مقتضى عدله وكل ذلك عند التصور التام يوجب علما ضروريا ا
بصدق الرسول الصادق وأنه ال جيوز أن يسوي بني الصادق والكاذب فيكون ما يظهره النيب من اآليات يظهر مثله 

دق والكاذب وحينئذ فال جيوز أن يؤمروا على يد الكاذب اذ لو فعل هذا لتعذر على اخللق التمييز بني الصا



بتصديق الصادق وال يذموا على ترك تصديقه وطاعته اذ االمر بذلك بدون دليله تكليف ماال يطاق وهذا ال جيوز 
  يف عدله وحكمته ولو قدر أنه جائز عقال فإنه غري واقع 

هر كذبه وأن ينتقم منه فقال تعاىل ولو فصل وقد دل القرآن على أنه سبحانه ال يؤيد الكذاب عليه بل ال بد أن يظ
تقول علينا بعض األقاويل الخذنا منه باليمني مث لقطعنا منه الوتني فما منكم من أحد عنه حاجزين ذكر هذا بعد 
قوله فال أقسم مبا تبصرون وماال تبصرون انه لقول رسول كرمي وما هو بقول شاعر قليال ما تؤمنون وال بقول 

رون تنزيل من رب العاملني مث قال ولو تقول علينا بعض االقاويل الخذنا منه باليمني مث لقطعنا منه كاهن قليال ما تذك
الوتني فما منكم من أحد عنه حاجزين هذا بتقدير أن يتقول بعض االقاول فكيف مبن يتقول الرساله كلها وقوله 

ال هو نياط القلب اذا قطع مات االنسان عاجال الخذنا منه باليمني مث لقطعنا منه الوتني الوتني عرق يف الباطن يق
  وذلك يتضمن هالكه لو تقول على اهللا وقوله ألخذنا 

منه باليمني قيل الخذنا بيمينه كما يفعل مبن يهان عند القتل فيقال خذ بيده فيجر بيده مث يقتل فهذا هالك بعزة 
اليمني أي بالقوة والقدرة فان امليامن أقوى ممن وقدرة من الفاعل وإهانة وتعجيل هالك للمقتول وقيل الخذنا منه ب

يأخذ بشماله كما قال فاخذناهم أخذ عزيز مقتدر وكما قال ان بطش ربك لشديد لكنه قال أخذنا منه ومل يقل 
ألخذناه فهذا يقوي القول األول وقال تعاىل أم يقولون افترى على اهللا كذبا فإن يشأ خيتم على قلبك مث قال وميحو 

باطل وحيق احلق بكلماته فقوله وميحو اهللا الباطل عطف مجلة على مجلة قالوا وليس من جواب الشرط ألنه قال اهللا ال
وحيق احلق بالضم وهو معطوف على قوله ميحو اهللا الباطل فمحوه للباطل وإحقاقه احلق خرب منه ال بد أن يفعله فقد 

اذا أنزل كلماته دل هبا على أنه نيب صادق إذا كانت آية له بني أنه ال بد أن ميحو الباطل وحيق احلق بكلماته فانه 
وبني هبا احلق من الباطل وهو أيضا حيق احلق ويبطل الباطل بكلماته فإنه إذا أنزل كلماته دل هبا على أنه نيب صادق 

األشياء فيحق  إذا كانت آية له وبني هبا احلق من الباطل وهو أيضا حيق احلق ويبطل الباطل بكلماته اليت تكون هبا
احلق مبا يظهره من اآليات وما ينصر به أهل احلق كما تقدمت كلمته بذلك كما قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 

املرسلني اهنم هلم املنصورون وان جندنا هلم الغالبون وقال ومتت كلمات ربك صدقا وعدال وقال وصدقت بكلمات 
ى أمر اهللا فال تستعجلوه وأمره يتضمن ما يأمر به وهو الكائن بكلماته رهبا وكتبه وكانت من القانتني وقال تعاىل أت

وقال تعاىل امنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وكلماته صدق وعدل والعدل وضع االشياء مواضعها 
يث يليق فمن عدله أن جيعل الصادق عليه املبلغ لرسالته حيث يصلح من كرامته ونصره وأن جيعل الكاذب عليه ح

به من اهانته وذله قال تعاىل ان الذين اختذوا العجل سيناهلم غضب من رهبم وذلة يف احلياة الدنيا وكذلك جنزي 
  املفترين قال ابو قالبة هي لكل مفتر اىل يوم القيامة ومن أعظم االفتراء عليه دعوى النبوة والرسالة 

با أو قال أوحي إيل ومل يوح اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما كذبا كما قال تعاىل ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذ
أنزل اهللا وذكر يف هذا الكالم مجيع أصناف الكاذبني الذين يعارضون رسله الصادقني كما ذكر فيما قبله حال 
جاء الكاذبني يف قوله وما قدروا اهللا حق قدره إذ قالوا ما أنزل اهللا على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي 

به موسى نورا وهدى للناس جتعلونه قراطيس تبدوهنا وختفون كثريا وعلمتم ما مل تعلموا أنتم وال آباؤكم قل اهللا مث 
ذرهم يف خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بني يديه ولتنذر أم القرى ومن حوهلا والذين 

مث قال ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو قال أوحي إيل يؤمنون باآلخرة يؤمنون به وهم على صالهتم حيافظون 
ومل يوح إليه شيء اآلية فان الكاذب إما أن يقول ان غريي أنزل علي وإما أن يقول أنا أصنف مثل هذا القرآن وإذا 



ر األصناف قال غريي أنزل علي فأما أن يعينه فيقول أن اهللا أنزله علي وإما أن يقول أوحي وال يعني من أوحاه فذك
الثالثة فقال ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو قال أوحي إيل ومل يوح اليه شيء فهذان نوعان من جنس مث قال 

ومن مل يقل أو قال اذ كان هذا معارضا ال يدعي أنه رسول فقال ومن قال سأنزل مثل ما أنزل اهللا وهؤالء 
جتمعت االنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون املعارضون قد حتداهم يف غري موضع وقال قل لئن ا

مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا والرسول أخرب هبذا خربا تاما يف أول االمر وهذا ال ميكن إال مع قطعه أنه على 
له سأنزل هو احلق وإىل اآلن مل يوجد أحد أنزل مثل ما أنزل اهللا قوله ومن قال سأنزل ومل يقل أقدر أن أنزل فإن قو

وعد بالفعل وبه حيصل املقصود خبالف قوله أقدر فانه ال حيصل به غرض املعارض وإمنا حيصل إذا فعل فمن وعد 
بانزال مثل ما أنزل كان من أظلم الناس وأكذهبم اذ كان قد تبني عجز مجيع الثقلني االنس واجلن عن أن يأتوا مبثل 

أن كل ما أنزله اهللا على أوليائه فهو معجز ال يقدر عليه اال اهللا كالتوراة  هذا القرآن وقوله مثل ما أنزل اهللا يقتضي
  واالجنيل والزبور وهذا حق فإن يف ذلك من أنباء الغيب ماال يعلمه اال اهللا 

وفيه أيضا من تأييد الرسل بذلك ماال يقدر على أن يرسل بتلك الرسالة إال اهللا فال يقدر أحد أن ينزل مثل ما أنزل 
  على نبيه فيكون به مثل الرسول وال أن يرسل به غريه  اهللا

فصل واالستدالل باحلكمة أن يعرف أوال حكمته مث يعرف أن من حكمته أنه ال يسوي بني الصادق مبا يظهر به 
صدقه وبأن ينصره ويعزه وجيعل له العاقبة وجيعل له لسان صدق يف العاملني والكاذب عليه يبني كذبه وخيذله ويذله 

عل عاقبته عاقبة سوء وجيعل له لسان الذم واللعنة يف العاملني كما قد وقع فهذا هو الواقع لكن املقصود أن نبني وجي
أن ما وقع منه فهو واجب الوقوع يف حكمته ال جيوز أن يقع منه ضد ذلك فهذا استدالل ببيان أنه جيب أن يقع منه 

وأن حكمته توجب أن يبني صدق االنبياء وينصرهم ويبني  ما يقع وميتنع أن يقع منه ضده وذلك ببيان أنه حكيم
كذب الكاذبني ويذهلم كذلك يفعل بأتباع النبيني وبأعدائهم كما أخرب بذلك يف كتابه وبني أن هذا حق عليه جيب 

من أن يفعله وميتنع أن يفعل ضده كما قال تعاىل ولقد أرسلنا من قبلك رسال اىل قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا 
الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر املؤمنني وكما قال كتب اهللا ألغلنب أنا ورسلي إن اهللا لقوي عزيز وقوله ألغلنب 

قسم أقسم اهللا عليه فهو جواب قسم تقديره واهللا الغلنب أنا ورسلي وهذا يتضمن إخباره بوقوع ذلك وأنه كتب 
يغة القسم تتضمن التزام ما حلف عليه إما حضا عليه على نفسه ذلك وأمر به نفسه وأوجبه على نفسه فإن ص

وأمرا به وإما منعا منه وهنيا عنه وهلذا كان يف شرع من قبلنا جيب الوفاء بذلك وال كفارة فيه وكذلك كان يف أول 
أن  االسالم وهلذا كان أبو بكر ال حينث يف ميني حىت أنزل اهللا كفارة اليمني كما ذكرت ذلك عائشة وهلذا أمر أيوب

يأخذ بيده ضغثا فيضرب به وال حينث فإن ذلك صار واجبا باليمني كوجوب املنذور الواجب بالنذر حيتذى به حذو 
الواجب بالشرع والضرب بالضغث جيوز يف احلدود اذا كان املضروب ال حيتمل التفريق كما جاء يف احلديث ولو 

يلتزم ماال يعلم عاقبته مث يندم عليه والرب تعاىل  كان يف شرعهم كفارة ألغنت عن الضرب مطلقا لكن اإلنسان قد
  عامل بعواقب االمور فال حيلف على أمر ليفعلنه 

إال وهو يعلم عاقبته واليمني موجبة وهلذا قال تعاىل كتب اهللا ألغلنب وكتب مثل كتب يف قوله كتب ربكم على 
ن دابة يف األرض إال على اهللا رزقها ويف احلديث نفسه الرمحة فهي كتابة تتضمن خربا واجيابا ومنه قوله تعاىل وما م

الصحيح اآلهلي يا عبادي إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا وقد بسط هذا األصل يف 
مواضع مثل الكالم يف مسألة القدر املختار ومسألة العدل والظلم وغري ذلك فان كثريا من املتكلمني يقول ان 



تار ال يفعل اال بوصف اجلواز فيفعل الفعل يف حال تردده بني أن يفعل وأن ال يفعل ومنهم من يقول القادر املخ
يفعله مع رجحان أن يفعل رجحانا ال ينتهي إىل حد الوجوب وهو قول حممد بن اهليضم الكرامي وحممود اخلوارزمي 

ال يقع حىت حيصل املؤثر التام املوجب له  املعتزيل وهبذا استطال عليهم الفالسفة فقالوا الرب موجب ألن املمكن
والتحقيق أن الرب خيلق مبشيئته وقدرته وهو موجب لكل ما خيلقه مبشيئته وقدرته ليس موجبا مبجرد الذات وال 

موجبا مبعىن أن موجبه يقارنه فإن هذا ممتنع فهذان معنيان باطالن وهو قادر يفعل مبشيئته فما شاء كان وما مل يشأ مل 
ا شاءه وجب كونه وما مل يشأه امتنع كونه وهلذا قال كثري من النظار إن االرادة موجبة للمراد وعلى هذا يكن فم

فقولنا جيوز أن يكون وجيوز أن ال يكون إمنا هو جواز الشيء مبعىن الشك يف أيهما هو الواقع وإال ففي نفس االمر 
وع وعدم الوقوع واالمكان الذهين قد يراد به عدم العلم أحدمها هو الواقع ليس يف نفس االمر ظنيا مترددا بني الوق

باالمتناع وقد يراد به الشك يف الواقع وكال النوعني عدم علم واالمكان اخلارجي يراد به أن وجوده يف اخلارج 
ال ما ممكن ال ممتنع كوالدة النساء ونبات االرض وأما اجلزم بالوقوع وعدمه فيحتاج اىل دليل ويف نفس االمر ما مث ا

يقع أو ال يقع والواقع ال بد من وقوعه ووقوعه واجب الزم وما ال يقع فوقوعه ممتنع لكن واجب بغريه وممتنع لغريه 
وهو واجب من جهات من جهة علم الرب من وجهني ومن جهة إرادته من وجهني ومن جهة كالمه من وجهني 

علمه فما علم انه سيكون فال بد أن يكون وما ومن جهة كتابته من وجهني ومن جهة رمحته ومن جهة عدله أما 
  علم أنه ال 

يكون فال يكون وهذا مما يعترف به مجيع الطوائف إال من ينكر العلم السابق كغالة القدرية الذين تربأ منهم 
 الصحابة ومن جهة أنه يعلم ما يف ذلك الفعل من احلكمة فيدعوه علمه إىل فعله أو ما فيه من الفساد فيدعوه اىل

تركه وهذا يعرفه من يقر بأن العلم داع ومن يقر باحلكمة ومن جهة إرادته فإنه ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن ومن 
جهة حكمته وهي الغاية املرادة لنفسها اليت يفعل ألجلها فاذا كان مريدا للغاية املطلوبة لزم أن يريد ما يوجب 

به وخربه مطابق لعلمه ومن جهة أنه أوجبه على نفسه  حصوهلا ومن جهة كالمه من وجهني من جهة أنه اخرب
وأقسم ليفعلنه وهذا من جهة إجيابه على نفسه والتزامه أن يفعله ومن جهة كتابته إياه يف اللوح وهو يكتب ما علم 

أن سيكون وقد يكتب إجيابه والتزامه كما قال كتب اهللا ألغلنب أنا ورسلي وقال كتب ربكم على نفسه الرمحة 
عشرة أوجه تقتضي اجلزم بوقوع ما سيكون وأن ذلك واجب حتم ال بد منه فما يف نفس األمر جواز يستوي  فهذه

فيه الطرفان الوجود والعدم وإمنا هذا يف ذهن االنسان لعدم علمه مبا هو الواقع مث من علم بعض تلك االسباب علم 
قوعه كالقيامة واجلزاء وتارة يعلم من جهة املشيئة ألنه الواقع فتارة يعلم ألنه أخرب بعلمه وهو ما أخربت االنبياء بو

جرت به سنته الشاملة اليت ال تتبدل وتارة يعلم من جهة حكمته كما قد بسط يف غري هذا املوضع واحلكمة والعدل 
والرمحة والعادة تعلم بالعقل كما قد عرف من حكمة الرب وعدله وسنته ويستدل بذلك على العلم واخلرب 

كما أن العلم واخلرب والكتاب يعلم بإخبار االنبياء ويستدل بذلك على العدل واحلكمة والرمحة واجلهمية والكتاب 
اجملربة ال جتزم بثبوت وال انتفاء إال من جهة اخلرب أو العادة اذ كانوا ال يثبتون احلكمة والعدل والرمحة يف احلقيقة 

ج فينظر اجلذمي مث يقول أرحم الرامحني يفعل هذا يقول كما قد بسط يف غري موضع وحكي عن اجلهم أنه كان خير
أنه يفعل حملض املشيئة ولو كان يفعل بالرمحة ملا فعل هذا وهذا من جهله مل يعرف ما يف االبتالء من احلكمة والرمحة 

ذلك يف غري واملصلحة واجملربة املثبتة للقدر املتبعون جلهم والقدرية النفاة مناقضون هلم كما قد بسط الكالم على 
  موضع وما زال العقالء يستدلون مبا علموه من صفات الرب على ما 



يفعله كقول خدجية للنيب صلى اهللا عليه و سلم ملا قال هلا لقد خشيت على نفسي فقالت كال واهللا ال خيزيك اهللا 
ائب احلق أبدا إنك لتصل الرحم وحتمل الكل وتقري الضيف وتصدق احلديث وتكسب املعدوم وتعني على نو

فاستدلت مبا فيه من مكارم االخالق وحماسن االعمال على أن اهللا ال خيزيه ومنه قوله تعاىل قل هل أنبئكم على من 
تنزل الشياطني تنزل على كل أفاك أثيم فان الشيطان إمنا ينزل على ما يناسبه ويطلبه وهو يريد الكذب واإلمث فينزل 

خر والكالم يف النبوة فرع على إثبات احلكمة اليت توجب فعل ما على من يكون كذلك وبسط هذا له موضع آ
تقتضيه احلكمة وميتنع فعل ما تنفيه فنقول هو سبحانه وتعاىل حكيم يضع كل شيء موضعه املناسب له فال جيوز 
ه عليه ان يسوي بني جنس الصادق والكاذب والعادل والظامل والعامل واجلاهل واملصلح واملفسد بل يفرق بني هذ

االنواع مبا يناسب الصادق العادل العامل املصلح من الكرامة وما يناسب الكاذب الظامل اجلاهل املفسد من اهلوان 
كما قال تعاىل أم جنعل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كاملفسدين يف األرض أم جنعل املتقني كالفجار وقال أفنجعل 

ظن ذلك وهو يتضمن تقرير املخاطبني واعترافهم بان هذا ال جيوز  املسلمني كاجملرمني وهذا استفهام انكار على من
عليه وأن ذلك بني معروف جيب اعترافهم به وإقرارهم به كما يقال ملن ادعى امرا ممتنعا مثل نعم كثرية يف موضع 

 صغري فيقال له أههنا كانت هذه النعم أي هذا ممتنع فاعترف باحلق وإذا ادعى على من هو معروف بالصدق
واالمانة أنه نقب داره وأخذ ماله قيل له أهذا فعل هذا ومنه قوله يا عيسى بن مرمي أأنت قلت للناس اختذوين وأمي 

إهلني من دون اهللا وقوله تعاىل ويوم حيشرهم مجيعا مث يقول للمالئكة أهؤالء إياكم كانوا يعبدون ونظائره كثرية 
علهم كالذين آمنوا وعملوا الصاحلات سواء حمياهم ومماهتم وكذلك قوله أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن جن

ساء ما حيكمون فإن هذا استفهام إنكار على حسب أنه يسوي بني هؤالء وهؤالء فبني أن هذا احلساب باطل وأن 
التسوية ممتنعة يف حقه ال جيوز أن يظن به بل من ظن ذلك فقد ظن بربه ظن السوء وذلك ظن أهل اجلاهلية الذين 

  نون باهللا ظن السوء يظ

فمن جوز ذلك على اهللا فقد ظن بربه ظن السوء وقوله تعاىل فيما جرى يوم أحد وطائفة قد أمهتهم أنفسهم يظنون 
باهللا غري احلق ظن اجلاهلية فسره ابن عباس وغريه بأهنم ظنوا أن اهللا مل يقدر ما جرى وأنه ال ينصر رسوله فكما أن 

أن كل ما كان فقد سبق به علم الرب فكذلك يعلم أنه ال بد أن ينصر رسله والذين القدر جيب االميان به ويعلم 
آمنوا وكما انه ال جيوز أن يقع خالف املقدر فال جيوز أن ال ينصر رسله والذين آمنوا ومثله قوله تعاىل فيما أنزله 

نافقني واملنافقات واملشركني عام احلديبية ملا ظن ظانون أن الرسول وأتباعه ال ينصرون فقال تعاىل ويعذب امل
واملشركات الظانني باهللا ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب اهللا عليهم ولعنهم وأعد هلم جهنم وساءت مصريا 
وهذا يدل على أن هذا ظن سوء باهللا ال جيوز أن يظن به أن يفعل ذلك ومن ينفي احلكمة يقول جيوز عليه فعل كل 

وإن قيل ملا أخرب أنه بنصره كان ضد ذلك ظن سوء ألن خربه ال يقع خبالف خمربه شيء وليس عنده ظن سوء باهللا 
قيل عن هذا جوابان أحدمها أن هؤال يلزمهم جتويز إخالف الوعد عليه ألن هذا من باب االفعال املقدورة وهو 

اين أنه إذا علم جيوزون كل مقدور وإذا قيل إخالف الوعد قبيح فهم ليس عندهم شيء قبيح ينزهون الرب عنه الث
أنه يفعله ولو بالعلم الضروري فإمنا ذاك ألنه واقع ولو قدر أن رجال ظن أن اهللا ال يفعل ما سيفعله مما ليس فيه ذم 

مثل أن يظن أنه ميوت بعد شهر مل يقل أن هذا ظن سوء وإمنا يكون ظن سوء اذا كان املظنون عيبا قبيحا ال جيوز أن 
وله تعاىل إذا جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم واذ زاغت االبصار وبلغت القلوب يضاف اىل املظنون به ومنه ق

احلناجر ويظنون باهللا الظنونا فهذا ذم ملن ظن باهللا الظنون ومن ذلك قوله تعاىل أفنجعل املسلمني كاجملرمني مالكم 
جائرا ممتنعا كالذين جوزوا كيف حتكمون وهذا يقتضي أن هذا ممتنع عليه ومن حكم جبوازه فقد حكم حكما باطال 



أن تكون له بنات وهم يكرهون أن تكون هلم بنات فيجوزون على اهللا ما هو قبيح عندهم قال تعاىل وجيعلون هللا 
البنات سبحانه وهلم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم باالنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء 

  ما بشر به أميسكه 

ه يف التراب أال ساء ما حيكمون ومما يبني حكمته أن نقول أفعاله احملكمة املتقنة دلت على علمه على هون أم يدس
وهذا مما وقع االتفاق عليه من هؤالء فإهنم يسلمون أن اإلحكام واإلتقان يدل على علم الفاعل وهذا أمر ضروري 

ا واإلحكام واإلتقان امنا هو أن يضع كل عندهم وعند غريهم وهو من أعظم االدلة العقلية اليت جيب ثبوت مدلوهل
شيء يف حمله املناسب لتحصل به احلكمة املقصودة منه مثل الذي خييط قميصا فيجعل الطوق على قدر العنق 

والكمني على قدر اليدين وكذلك الذي يبين الدار جيعل احليطان متماثلة ليعتدل السقف والذي يصنع اإلبريق 
ضيق ما خيرج منه وحكمة الرب يف مجيع املخلوقات باهرة قد هبرت العقالء واعترف هبا يوسع ما يدخل منه املاء وي

مجيع الطوائف والفالسفة من أعظم الناس إثباتا هلا وهم يثبتون العناية واحلكمة الغائية وإن كان فيهم من قصر يف 
اته وإن كانوا يف االرادة وفعله أمر االرادة والعلم وكذلك املتكلمون كلهم متفقون على إثبات احلكمة يف خملوق

لغاية متنازعني وذلك مثلما يف خلق االنسان وأدىن ذلك أن العني والفم واالذن فيها مياه ورطوبة فماء العني ملح 
وماء الفم عذب وماء األذن مر فان العني شحمة وامللوحة حتفظها أن تذوب وهذه أيضا حكمة متليح البحر فان له 

وخة أرضه وملوحتها فهي توجب ملوحة مائه وحكمتها أهنا متنع ننت املاء مبا ميوت فيه من سببا وحكمة فسببه سب
احليتان العظيمة فإنه لوال ملوحة مائه ألننت ولو أننت لفسد اهلواء ملالقاته له فهلك الناس بفساده وإذا وقع أحيانا قتل 

ذن مر ليمنع دخول اهلوام إىل األذن وماء خلق كثري فإنه يفسد اهلواء حىت ميوت بسبب ذلك خلق كثري وماء األ
الفم عذب ليطيب به ما يأكله فلو جعل اهللا ماء الفم مرا لفسد الطعام على أكلته ولو جعل ماء االذن عذبا لدخل 
الذباب يف الدماغ ونظائر هذا كثرية فال جيوز أن يفعل خبالف ذلك مثل أن جيعل العينني يف القدمني وجيعل الوجه 

ا كالقدمني فانه يفسد مصلحة النظر واملشي بل من احلكمة أنه جعل العينني يف أعلى البدن يف مقدمه خشنا غليظ
لريى هبا ما أمامه فيدري أين ميشي وجعل الرجل خشنة تصرب على ما تالقيه من التراب وغريه والعني لطيفة يفسدها 

  لوقات الرب دل على أدىن شيء فجعل هلا أجفانا تغطيها واهدابا فنقول هذا ومثله من خم

أنه قد أحكم ما خلقه وأتقنه ووضع كل شيء باملوضع املناسب له وهذا يوجب العلم الضروري أنه عامل فيميز بني 
هذا وبني هذا حىت خص هذا هبذا وهذا هبذا وهو أيضا يوجب العلم الضروري بأنه أراد ختصيص هذا هبذا وهذا 

مونه فنقول ودل أيضا على أنه جعل هذا هلذا فجعل ماء العني والبحر هبذا فدل على علمه وإرادته وهذا مما يسل
ملحا للحكمة املذكورة وجعل العني يف أعلى البدن وجعل هلا أجفانا للحكمة املذكورة وكذلك إذا أنزل املطر وقت 

نزله ليحيي احلاجة اليه علم أنه أنزله ليحيي به األرض وكذلك إذا دعاه الناس مضطرين فأنزل املطر علم أنه أ
األرض الجابة دعائهم فال يتصور أن يعلم أنه أراد هذا هلذا وال يتصور اإلحكام واالتقان إال اذا فعل هذا للحكمة 

املطلوبة فكان ما علم من إحكامه وإتقانه دليال على علمه وعلى حكمته أيضا وأنه يفعل حلكمة والذين استدلوا 
نه يفعل هذا هلذا متناقضون عند عامة العقالء وحذاقهم معترفون بتناقضهم باالحكام على علمه ومل يثبتوا احلكمة وأ

فإنه ال معىن لإلحكام إال الفعل حلكمة مقصودة فإذا انتفت احلكمة ومل يكن فعله حلكمة انتفى االحكام وإذا انتفى 
بالضرورة علم أن حكمته  االحكام انتفى دليل العلم وإذا كان االحكام معلوما بالضرورة وداللته على العلم معلومة

ثابتة بالضرورة وهو املطلوب وأيضا فإذا ثبت أنه عام فنفس العلم يوجب أنه ال يفعل قبيحا وال جيوز أن يفعل 



القبيح اال من هو جاهل كما قد بسط يف غري هذا املوضع وبني أن العامل يعلم ما الذي يصلح أن يفعل وإن فعل هذا 
دا للفعل وقد علم أن الفعل على هذا الوجه هو االصلح امتنع أن يريد الوجه اآلخر أوىل من فعل هذا وإذا كان مري

واالنسان ال يريد القبيح اال لنقص علمه ما أن يفعل بال علم بل جملرد الشهوة أو يظن خطأ فيظن أن هذا الفعل 
ب منزه عن هذا وهذا فيمتنع يصلح وهو ال يصلح فإمنا يقع القبيح يف فعله لفعله مع اجلهل البسيط أو املركب والر

أن يفعل القبيح وأيضا فإنه قد ثبت أنه مريد وأن االرادة ختصص املراد عن غريه وهذا امنا يكون اذا كان التخصيص 
لرجحان املراد اما لكونه أحب اىل املريد وأفضل عنده فأما اذا ساوى غريه من كل وجه امتنع ترجيح االرادة له 

  زما اثبات احلكمة واال مل تكن االرادة فقد تبني ثبوت فكان اثبات االرادة مستل

حكمته من جهة علمه ومن جهة نفس أفعاله املتقنة احملكمة اليت تدل على علمه باالتفاق وهذه أصول عظيمة من 
تصورها تصورا جيدا انكشف له حقائق هذا املوضع الشريف وإذا ثبت أنه حكيم وأن حكمته الزمة لعلمه والزمة 

ومها الزمان لذاته كانت حكمته من لوازم ذاته فيمتنع أن يفعل اال حلكمة وحبكمة وميتنع أن يفعل على  الرادته
خالف احلكمة ومعلوم بصريح العقل أن العلم خري من اجلهل والصدق خري من الكذب والعدل خري من الظلم 

والعدل واالصالح دون نقيض ذلك  واالصالح خري من االفساد وهلذا وجب اتصافه تعاىل بالرمحة والعلم والصدق
وهذا ثابت يف خلقه وأمره فكما أنه يف خلقه عادل حكيم رحيم فكذلك هو يف أمره وما شرعه من الدين فإنه ال 

يكون اال عدال وحكمة ورمحة ليس هو كما تقول اجلهمية اجملربة ومن اتبعهم من أهل الكالم والرأي أنه يأمر العباد 
اذا فعلوه وأن ما أمر به ال جيب أن يفعل على حكمة وينكرون تعليل االحكام او يقولون أن مبا ال مصلحة هلم فيه 

علل الشرع أمارات حمضة فهذا كله باطل كما قد بسط يف مواضع بل ما يأمر به مصلحة ال مفسدة وحسن ال 
لى الرب الرسالة أو توليا قبيح وخري ال فساد وحكمة وعدل ورمحة واحلمد هللا رب العاملني فإذا قدر رجالن ادعيا ع

على الناس أو كانا من عرض الناس أحدمها عام صادق عادل مصلح واآلخر جاهل ظامل كاذب مفسد مث قدر أن 
ذلك العامل العادل عوقب يف الدنيا واآلخرة فاذل يف الدنيا وقهر وأهلك وجعل يف اآلخرة يف جهنم وذلك الظامل 

ة وجعل يف الدرجات العلى كان معلوما باالضطرار أن هذا نقيض احلكمة الكاذب اجلاهل أكرم يف الدنيا واآلخر
والعدل وهو أعظم سفها وظلما من تعذيب ماء البحر وماء العني فإن هذا غايته موت شخص أو النوع وهذا أقل 

العدل فسادا من إهالك خيار اخللق وتعذيبهم وإكرام شرار اخللق وإهانتهم وإذا كان هذا أعظم مناقضة للحكمة و
من غريه وتبني بالرباهني اليقينية أن الرب ال جيوز عليه خالف احلكمة والعدل علم باالضطرار أن الرب سبحانه ال 

يسوي بني هؤالء وهؤالء فضال عن أن يفضل األشرار على األخيار وهو سبحانه أنكر التسوية فقال أم حسب 
  الذين اجترحوا السيئات أن جنعلهم كالذين آمنوا 

ا الصاحلات سواء حمياهم ومماهتم ساء ما حيكمون وقال تعاىل أفنجعل املسلمني كاجملرمني مالكم كيف حتكمون وعملو
وقد جعل من جوز أن اهللا ال ينصر رسوله واملؤمنني يف الدنيا واآلخرة ويعذهبم يف اآلخرة يف جهنم وأن الفراعنة 

لنسبة اىل الرب وإىل ارادته وحكمته وعلمه بل امنا علم يكرمهم يف اآلخرة واملنازع عنده ال فرق بني هذا وهذا با
وقوع أحدمها مبجرد اخلرب ال المتناع أحدمها ووجوب اآلخر واخلرب إمنا هو خرب االنبياء وذلك موقوف على العلم 

بصدقهم وهو يستلزم صدقهم وعلى أصله ميتنع العلم بصدقهم فانه جيوز أن يسوي اهللا بني الصادق والكاذب على 
له اذ كان جيوز عليه عنده كل مقدور وعنده ال جيوز أن يفعل فعال حلكمة فال جيوز على اصله أن خيلق اهللا آية أص

ليدل به على صدقهم وإذا قال جتوبز ذلك يقتضى أنه ال يقدر على خلق ما به يبني صدق الصادق فلذلك منعت من 



كان خلق دليل الصدق ممكنا وعلى أصلك ال ميكن ذلك ألنه يقضي اىل تعجيزه قيل له امنا يفضي اىل عجزه اذا 
إقامة الدليل على امكانه فإن الدليل يستلزم املدلول وميتنع ثبوته مع عدمه وأي شيء قدرته جاز أن خيلقه على 
أصلك على يد الكاذب وأنت ال تنزهه عن فعل ممكن وإذا قلت أنزهه عن فعل ممكن يستلزم عجزه كان هذا 

كن ال يستلزم العجز بل امتناع املمكن يستلزم العجز وبيان ذلك أن يقال ما خلقه على يد تناقضا فإن فعل املم
الصادق هو قادر على أن خيلقه على يد الكاذب أم ال فان قلت ليس بقادر فقد أثبت عجزه وان قلت هو قادر على 

زم عجزه كان حقيقة قولك أثبت ذلك فاملقدور عندك ال ينزه عن شيء منه وإن قلت هذا املقدور أنزهه عنه لئال يل
عجزه ال نفي عجزه فجعلته عاجزا لئال جتعله عاجزا فجمعت بني النقيضني بني اثبات العجز ونفيه وإمنا لزمه هذا 

ألنه ال ينزه الرب عن فعل مقدور فاستوت املقدورات كلها يف اجلواز عليه عنده ومل حيكم بثبوت مقدور إال بالعادة 
وز انتقاضها عنده واخلرب موقوف على العلم بصدق املخرب وال طريق له اىل ذلك فتبني أن كل من او اخلرب والعادة جي

مل ينزه الرب عن السوء والسفه ويصفه باحلكمة والعدل مل ميكنه أن يعلم نبوة نيب وال املعاد وال صدق الرب يف 
  ء شيء من اإلخبار فهذه طريقة من جيعل وجه داللة املعجز على صدق االنبيا

لئال يلزم العجز وأما الطريق الثانية وهي أجود وهي اليت اختارها أبو املعايل وأمثاله فهو أن داللة املعجز على 
التصديق معلومة باالضطرار وهذه طريقة صحيحة ملن اعتقد أن يفعل حلكمة وأما إذا قيل انه ال يفعل حلكمة انتفى 

ك الذي جعل آية لرسوله أمرا خارجا عن عادته امنا دلت للعلم بأن العلم االضطراري واالمثلة اليت يذكروهنا كاملل
امللك يفعل شيئا لشيء فإذا نفوا هذا بطلت الداللة وكذلك دليل القدرة هو دليل صحيح لكن مع إثبات احلكمة 

أدق من فإنه سبحانه وتعاىل قادر على أن مييز بني الصادق والكاذب اذ كان قادرا على أن يهدي عباده اىل ما هو 
هذا فهداهم اىل أسهل لكن هذا يستلزم اثبات حكمته ورمحته فمن مل يثبت له حكمة ورمحة امتنع عليه العلم بشيء 

من أفعاله الغائبة وأيضا فآيات االنبياء تصديق بالفعل فهي تدل اذا علم أن من صدقه الرب فهو صادق وذلك 
ما خيلقه من احلروف واألصوات عندهم هو خملوق من يتضمن تنزيهه عن الكذب وعلى أصلهم ال يعلم ذلك فإن 

املخلوقات فيجوز أن يتكلم كالما يدل على شيء وقد أراد به شيئا آخر فإن هذا من باب املفعوالت عندهم 
والكالم النفسي ال سبيل ألحد اىل العلم به فعلى اصلهم جيوز الكذب يف الكالم املخلوق العريب وهو الذي يستدل 

يبقى طريق اىل العلم بأنه صادق فيما خيلقه من الكالم وهلذا جند حذاقهم يف السمعيات امنا يفرون اىل  به الناس فال
ما علم باالضطرار من قصد الرسول ال اىل االستدالل بالقرآن فالقاضي أبو بكر عمدته أن يقول هذا مما وقفنا عليه 

أهل النار وفيما علمه من االحكام اذ كانوا ال الرسول وعلمنا قصده باالضطرار كما يقول مثل ذلك يف ختليد 
يعتمدون على القول املسموع ال خربا وال أمرا فهم ال طريق عندهم اىل التمييز بني ما يقع وما ال يقع مثل التمييز 

يام بني كونه يثيب احملسن ويعاقب املسيء أو ال يفعله ففي اجلملة مجيع أفعاله من ارسال االنبياء وجمازاة العباد وق
القيامة ال طريق هلم اىل العلم بذلك اال من جهة اخلرب وطريق اخلرب على أصلهم مسدود وهم يعلمون صدق 

الرسول وصدق خربه معلوم يف أنفسهم لكن يناقض أصوهلم لكن مع هذا هم واقفة فيما أخربت به الرسل من 
وامياهنم مبا اخربت به الرسل وما  الوعيد فضعف علمهم مبا أخربت به الرسل فصاروا يف نقص عظيم يف علمهم

  أمرت به ويف أصل ثبوت الرسالة هذه 

السمعيات وأما العقليات فمدارها على حدوث اجلسم وقد عرف فساد أصلهم فيها فهذه أصوهلم العقلية والسمعية 
ال سبب وال وهم ال يعلمون أيضا ما يفعله الرب من غري اخلرب اال من جهة العادة والعادة جيوز عندهم نقضها ب



حلكمة وجيوزون أن تصبح اجلبال بواقيت والبحار زيبقا فإذا احتجوا بالعادات فقيل هلم عندكم جيوز نقضها بال 
سبب وال حكمة أجابوا بأن الشيء قد يعلم جوازه ويعلم بالضرورة أنه ال يقع وهذا أيضا مجع بني النقيضني وهم 

ع املمتنعات ووجوب الواجبات كالعلم بأن اجلبل مل ينقلب ياقوتا مث يقولون العقل هو العلم جبواز اجلائزات وامتنا
جيعلون هذا من اجلائز على أصلهم ليس يف األفعال ال واجب وال ممتنع بل كل مقدور فإنه جائز الوجود وجائز 

دهم جمرد العدم ال يعلم أحد الطرفني اال خبرب أو عادة ال بسبب يقتضيه وال حكمة تستلزمه كما ان املرجح له عن
االرادة ال بسبب وال حكمة وإذا علم جواز الشيء وعدمه ومل يعلم ما يوجب أحدمها أمتنع أن يعلم بالضرورة 

ثبوت أحدمها والناس إمنا يعلمون أن اجلبال مل تنقلب بواقيت لعلمهم بأن هذا ممتنع وأن اهللا اذا أراد قلبها بواقيت 
بال سبب فهذا ممتنع عند العقالء ومجيع ما خرق اهللا به العادة كان  أحدث أسبابا تقتضي ذلك فأما انقالب العادة

السباب تقتضيه وحلكم فعل الجلها مل يكن ترجيحا بال مرجح كما يقوله هؤالء فهذا هذا وال حول وال قوة اال باهللا 
لفاسد يف االدلة ولو مل يتعلق هذا باالميان بالرسول ومبا أخرب به الرسول واحتجنا اىل ان منيز بني الصحيح وا

واالصول ملا ورد على ما قاله هؤالء من هذه السؤاالت مل تكن بنا حاجة اىل كشف االسرار لكن ملا تكلموا يف 
اثبات النبوة صاروا يوردون عليها أسئلة يف غاية القوة والظهور وال جييبون عنها اال بأجوبة ضعيفة كما ذكرنا 

ي من عندهم ال سيما إذا اعتقد أهنم أنصار االسالم ونظاره والقائمون كالمهم فصار طالب العلم واإلميان واهلد
برباهينه وأدلته إذا عرف حقيقة ما عندهم مل جيد ما ذكروه يدل على ثبوت نبوة االنبياء بل وجده يقدح يف االنبياء 

ء فافسد طريق االميان ويورث الشك فيها أو الطعن فيها وأهنا حجة ملكذب االنبياء أعظم مما هي حجة ملصدق االنبيا
  والعلم وانفتح طريق النفاق واجلهل ال سيما على من مل يعرف اال ما قالوه والذي يفهم ما قالوه ال يكون 

إال فاضال قد قطع درجة الفقهاء ودرجة من قلد املتكلمني فيصري هؤالء إما منافقني وإما يف قلوهبم مرض ويظن 
بياء براهني قطعية وال يعلم أن هذا امنا هو جلهل هؤالء أصوهلم الفاسدة اليت الظان أنه ليس يف االمر على نبوة االن

بنوا عليها االستدالل وقدحهم يف اآلهلية وأهنم مل ينزهوا الرب عن فعل شيء من الشر وال أثبتوا له حكمة وال عدال 
ئل والرباهني مستلزما لثبوت فكان ما جهلوه من آيات االنبياء إذ كان العلم بآيات اهللا وما قصه خللقه من الدال

علمه وحكمته ورمحته وعدله فإذا انتفى الالزم انتفى امللزوم وهم يف االصل امنا قصدوا الرد على القدرية الذين 
قالوا إن اهللا مل يشأ كل شيء ومل خيلق أفعال العباد وهو مقصود صحيح لكن ظنوا أن هذا ال يتم إال جبحد حكمته 

 ذلك كما أن املعتزلة أيضا غلطوا من جهات كثرية وظنوا أنه ال تثبت حكمته وعدله وعدله ورمحته فغلطوا يف
ورمحته إن مل جيحد خلقه لكل شيء وأنه ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن وجيحد اتصافه بالكالم واالرادة وغري ذلك 

ة ويف االفعال من بعض الوجوه من اقوال املعتزلة اليت هي من أقوال هؤالء فإن هؤالء يف الصفات خري من املعتزل
وهلذا ملا ظهر للغزايل وحنوه ضعف طريق االستدالل باملعجزات الذي سلكه شيوخه وهو ال يعرف غريه أعرض عنها 
وذكر أنه إمنا علم ثبوت النبوة بقرائن تعجز عنها العبارة وهي علوم ضرورية حصلت له على الطول وجعل الدليل 

جاء به حق من غري جهته وهذه طريق صحيحة قد سلك اجلاحظ حنوا منها ولكن النبوة على النبوة هو العلم بنأ ما 
اليت علمها أبو حامد هي النبوة اليت تثبتها الفالسفة وهي من جنس املنامات وهلذا استدل على جوازها مببدأ الطب 

ناس فلهذا ال يوجد للنبوة ما واهلندسة وحنو ذلك وأمر النبوة أعظم من هذا بكثري وتلك النبوة موجودة خللق من ال
تستحقه من التصديق واالحترام وال يعتمدون عليها يف استفادة شيء من العلم اخلربي وهي اإلنباء بالغيب وهي 

خاصة النبوة والرازي كالمه يف النبوة متردد بني نبوة الفالسفة ونبوة اصحابه هؤالء كما ترى وليس يف واحد من 



 خص اهللا هبا أنبياءه فلهذا ضعفت معرفة هؤالء باألنبياء وضعف أخذ العلم من طريقهم ال الطريقني إثبات النبوة اليت
  سيما وقد عارضوا كثريا مما جاء عنهم بالعقليات ودخلوا فيما 

هو أبعد عن اهلدى والعلم من العقليات والذوقيات اليت من سلكها ضل ضالال بعيدا وإمنا ينجو من سلك منها شيئا 
فعرفه السلوك خلف طريق االنبياء فمن مل يهتد مبا جاءت به االنبياء فهو أبعد الناس عن اهلدى تلك  إذا لطف اهللا

آيات اهللا نتلوها عليك باحلق فبأي حديث بعد اهللا وآياته يؤمنون ويل لكل افاك أثيم يسمع آيات اهللا تتلى عليه مث 
ياتنا شيئا اختذها هزؤا أولئك هلم عذاب مهني وإذا يصر مستكربا كأن مل يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آ

قيل هلم اركعوا ال يركعون ويل يومئذ للمكذبني فبأي حديث بعده يؤمنون وكيف تكفرون وأنتم تتلى عيكم آيات 
اهللا وفيكم رسوله ومن يعتصم باهللا فقد هدي اىل صراط مستقيم وهلذا اعترف الرازي هبذا يف آخر مصنفاته حيث 

تأملت الطرق الكالمية واملناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليال وال تروي غليال ورأيت أقرب الطرق قال ولقد 
طريقة القرآن اقرأ يف االثبات اليه يصعد الكلم الطيب الرمحن على العرش استوى وأقرأ يف النفي ليس كمثله شيء 

النتفاع بكالم هؤالء هو فيما يثبتونه من وال حييطون به علما ومن جرب مثل جتربيت عرف مثل معرفيت وأكثر ا
فساد أقوال سائر الطوائف وتناقضها وكذلك كالم عامة طوائف املتكلمني ينتفع بكالم كل طائفة يف بيان فساد 

قول الطائفة االخرى ال يف معرفة ما جاء به الرسول فليس يف طوائف أهل االهواء والبدع من يعرف حقيقة ما جاء 
فلقد عرفت وما ... عرف كل طائفة منه ما يعرفه فليسوا كفارا جاحدين له وليسوا عارفني به به الرسول ولكن ي

  ... ولقد جهلت وما جهلت مخوال ... عرفت حقيقة 
  وبسط هذه االمور له موضع آخر ولكن نبهنا هنا على طريق احلكمة 

واختاره هلا كما قال اهللا يصطفي من فصل وإذا عرفت حكمة الرب وعدله تبني أنه إمنا يرسل من اصطفاه لرسالته 
املالئكة رسال ومن الناس وكما قال ملوسى وأنا اخترتك فاستمع ملا يوحى وأنه إذا أبلغ الرسالة وقام بالواجب 

  وصرب على تكذيب املكذبني وأذاهم كما مضت به سنته يف 

أتواصوا به بل هم قوم طاغون وقال الرسل قال كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إال قالوا ساحر أو جمنون 
تعاىل ما يقال لك إال ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم وقال تعاىل أمل يأتكم نبأ الذين 

من قبلكم قوم نوح وعاد ومثود والذين من بعدهم ال يعلمهم اال اهللا جاءهتم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم يف 
ا كفرنا مبا أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا اليه مريب قالت رسلهم أيف اهللا شك فاطر أفواهم وقالوا إن

السماوات واالرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم اىل أجل مسمى قالوا إن أنتم إال بشر مثلنا تريدون 
 بشر مثلكم ولكن اهللا مين على من أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبني قالت هلم رسلهم إن حنن إال

يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إال باذن اهللا وعلى اهللا فليتوك املؤمنون وما لنا أال نتوكل على اهللا 
وقد هدانا سبلنا ولنصربن على ما آذيتمونا وعلى اهللا فليتوكل املتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من 

لتعودن يف ملتنا فأوحى اليهم رهبم لنهلكن الظاملني ولنسكننكم االرض من بعدهم ذلك ملن خاف مقامي أرضنا أو 
وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه وال يكاد يسيغه 

به من أحوال الرسل والرسل  ويأتيه املوت من كل مكان وما هو مبيت ومن ورائه عذاب غليظ اىل سائر ما أخرب
صادقون مصدقون من عند اهللا خيربون باحلق ويأمرون بالعدل ويدعون اىل عبادة اهللا وحده ال شريك له وأهل 

الكذب املدعون للنبوة ضد هؤالء كاذبون يأتيهم الشياطني الكاذبون يأمرون مبا هنى اهللا عنه وينهون عما أمر اهللا به 



صديقهم واعتقاد نبوهتم وطاعتهم وذلك مما هنى اهللا عنه وال بد أن ينهوا عن متابعة من فإهنم ال بد أن يأمروا بت
يكذهبم ويعاديهم وذلك مما أمر اهللا به فإنه ميتنع يف حكمة الرب وعدله أن يسوي بني هؤالء خيار اخللق وبني هؤالء 

أييد بل جيب يف حكمته أن يظهر اآليات شرار اخللق ال يف سلطان العلم وبراهينه وأدلته وال يف سلطان النصر والت
والرباهني الدالة على صدق هؤالء وينصرهم ويؤيدهم ويعزهم ويبقى هلم سلطان الصدق ويفعل ذلك مبن اتبعهم 

  وان يظهر اآليات املبينة لكذب أولئك ويذهلم 

الل هبذا يف غري موضع وخيزيهم ويفعل ذلك مبن اتبعهم كما قد وقع يف هؤالء وهؤالء وقد دل القرآن على االستد
واالدلة والرباهني كما تقدم نوعان نوع يدل مبجرده حبيث ميتنع وجوده غري دال كداللة حدوث احلادث على 

حمدث فهذا يدل مبجرده وان قدر أن أحدا مل يقصد الداللة به لكن الرب بكل شيء عليم وهو مريد خللق ما خلقه 
أن يعلم أن داال قصد أن يدل به والنوع الثاين ما هو دليل بقصد الدال ولصفاته لكن ال يشترط يف االستدالل هبذا 

وجعله فهذا لوال القصد وجعله دليال مل يكن دليال فهو امنا قصد به الداللة فهذا مقصوده جمرد الداللة وذلك 
حلاجب واليد مبجرده هو الدليل وهذا كالكالم الذي يدل بقصد املتكلم وغري ذلك مثل االشارة بالرأس والعني وا

ومثل الكتابة ومثل العقد ومثل األعالم اليت نصبت على الطرق وجعلت عالمة على حدود االرض وغري ذلك ومن 
ذلك العالمات اليت يبعثها الشخص مع رسوله ووكيله إىل أهله سواء كان قد تواطأ معهم عليها مثل أن يقول 

وحنو ذلك أو كانت عالمة قصد هبا اإلعالم من غري  عالمته أن يضع يده على ترقوته أو يضع خنصره يف خنصره
تقدم مواطأة مثل إعطائه عمامته أو نعليه كما أعطى النيب صلى اهللا عليه و سلم عمامته عالمة على والية قيس بن 

سعد وعزل أبيه عن اإلمارة يوم الفتح وكما أعطى أبا هريرة نعليه عالمة على ما أرسله به وكما يعطي الرجل 
خامته وحنو ذلك فهذه الدالئل دلت بالقصد واجلعل وقد كان ميكن أن ال جتعل دليال فاذا كانت آيات  لرسوله

االنبياء من هذا اجلنس فهي إمنا تدل مع قصد الرب اىل جعلها دليال وجعله هلا دليال بأن جيعل املدلول الزما هلا فكل 
 إال مع كونه مستلزما للمدلول فيمتنع أن يكون من ظهرت على يده كان نبيا صادقا فإن الدليل ال يكون دليال

دليال اذا وجد معه عدم املدلول أو وجد ضد املدلول فآيات االنبياء الدالة على صدقهم ميتنع وجودها بدون صدق 
النيب ووجودها مع مدعي النبوة كاذبا أعظم استحالة فإهنا اذا كانت ممتنعة مع عدم نبوة صادقة وإن مل تكن هناك 

كاذبة فمع الكاذبة أشد امتناعا فهي مستلزمة للنبوة ال تكون مع عدم النبوة البتة والكاذب قد عدمت يف حقه نبوة 
النبوة ووجد يف حقه ضدها وهو الكذب يف دعواها ميتنع كونه نبيا صادقا فيمتنع أن خيلق الرب ما يدل على صدق 

  االنبياء بدون صدقهم المتناع 

كذهبم المتناع وجود الشيء مع ضده والكذب ضد الصدق فيمتنع أن يكون قوله  وجود امللزوم دون الزمه ومع
أنا نيب صدقا وكذبا فاذا استلزم الصدق امتنع وجود الكذب وخلق دليل الصدق مع عدم الصدق ممتنع غري مقدور 

حينئذ وميكن لكن املمكن املقدور أن ما جعله دليال على الصدق خيلقه بدون الصدق فيكون قد خلقه وليس بدليل 
أن خيلق على يد الكاذب ما يدل انه دليل على صدقه وليس بدليل مثل خوارق السحرة والكهان كما كان جيري 

ملسيلمة والعنسي وغريمها لكن هذه ليست دليال على النبوة لوجودها معتادة لغري االنبياء وليست خارقة لعادة غري 
يط ممن ظنها دليال ال سيما وال بد أن تكون دليال على كذب االنبياء بل هي معتادة للسحرة والكهان فالتفر

صاحبها فإن الشياطني ال تقترن إال بكاذب كما قال تعاىل هل أنبئكم على من تنزل الشياطني تنزل على كل أفاك 
جعله أثيم وال جيوز أن يظهر الرب ما جعله دليال للنبوة مع عدم النبوة كما أنه ال جيوز أن يتكلم بالكالم الذي 



لبيان معان بدون إرادة تلك املعاين بل ذلك ممتنع من وجوه من جهة حكمته ومن جهة عادته ومن جهة عدله ورمحته 
ومن جهة علمه وإعالمه وغري ذلك كما قد بسط يف مواضع ومن جهة قدرته أيضا فإنه قادر على هدي عبادة 

ذا ما سوي بني الصادق والكاذب فإنه ميتنع وتعريفهم وذلك إمنا يكون بتخصيص الصادق مبا يستلزم صدقه فا
التعريف واملمتنع ليس مبقدور فقدرته تقتضي خلق الفرق وقد يقال هو قادر لكن ال يفعل مقدوره فيقال فعله له 

ممكن وال ميكن إال على هذا الوجه فيكون قادرا على هذا الوجه فإن قيل هو قادر ولكن ال يفعله قيل إن أريد أنه 
باطل وإن أريد أنه ميكن فعله ولكن ال يفعله مل يكن على هذا النفي دليل بل وجوده يدل على أنه فعله ميتنع فهذا 

وأيضا فأفعال الرب إما واجبة وإما ممتنعة وإذا مل يكن ممتنعا تعني أنه واجب وأنه قد فعله وهذا قد فعله وهذا 
الرب منزه عن أن يفعل بعض االمور املمكنة مبسوط يف غري هذا املوضع واملقصود هنا أن هذا كله يستلزم أن 

املقدورة لكون ذلك يستلزم أمرا يناقض حكمته ولكون فعل الشيء ال يكون إال مع لوازمه وانتفاء أضداده فيمتنع 
  فعله بدون لوازمه أو مع ضده كما ميتنع جعل الدليل دليال مع وجوده بال مدلول أو مع وجود 

وز منه فعل كل شيء وال ينزه عن شيء يتعذر على أصلهم وجود دليل جعلي ضد املدلول معه والذين قالوا جي
قصدي ال الكالم وال الفعال فيمتنع على أصلهم كون كالم الرب يدل على مراده أو كون آياته اليت قصد هبا 

الكاذب الداللة على صدق االنبياء أو غريهم تدل ألنه يقدر أن يفعل ذلك وغري ذلك كما يقدر أن يظهر على يد 
ما أظهره على يد الصادق وهم يقولون املعجزة هي اخلارق املقرون بالتحدي باملثل وعدم املعارضة وهذا يقدر على 
إظهاره على يد الصادق فمن سوى بني مجيع االمور وجعل إرادته هلا سواء مل يفرق بني هذا وهذا فقالوا حنن نستدل 

ل ذلك لبطلت قدرته على تصديق الصادقني باآليات فإنه إمنا يستدل على أنه مل يظهرها على يد الكاذب بأنه لو فع
على صدقهم باآليات فلو أظهرها على يد الكاذب مل يبق قادرا هذه عمدة أكثرهم وعليها اعتمد القاضي أبو بكر 

ذلك  يف كتاب املعجزات فيقال هلم هذا ال يبطل قدرته على ذلك ولكن هذا يوجب أنه مل يفعل املقدور فيلزم من
أنه سوى بني الصادق والكاذب ومل يبني صدقه وهذا مقدور ممكن وكل مقدور ممكن فهو عندكم جائز عليه فلم 
يكن الالزم رفع قدرته بل الالزم أنه مل يفعل مقدوره وهذا جائز عندكم ومما يوضح هذا أن يقال هو قادر على 

قدرته وإن قلتم هو قادر فثبت أنه قادر على إظهار  إظهار ذلك على يد الكاذب أم ال فإن قلتم ليس بقادر أبطلتم
ذلك على يد الصادق والكاذب فبقي مشتركا ال خيص أحدمها فال يكون حينئذ دليال فمجرد القدرة مل يوجب 

اختصاص الصادق به وان قلتم ال يقدر على إظهاره على يد الكاذب فقد رفعتم القدرة فأنتم بني أمرين إن أثبتم 
فال اختصاص هلا وإن نفيتم القدرة على أحدمها بطل استداللكم بشمول القدرة وأيضا فالقدرة إمنا  القدرة العامة

تكون على ممكن وعلى أصلكم ال ميكن تصديق الصادق فهم استدلوا مبقدمتني وكالمها باطلة قالوا لو مل يكن دليال 
م فال جيب عندهم شيء من األفعال مث قالوا رفع القدرة وهذا باطل بل يلزم أنه مل يفعل املقدور وهذا جائز عنده

وهو قادر على ذلك وعلى أصلهم ليس هو بقادر على ذلك فإهنم قالوا ميكنه تصديق االنبياء بالفعل كما ميكنه 
التصديق بالقول فيقال هلم كالمها يدل بالقصد واجلعل وهذا إمنا يكون ممن يقصد أن يفعل الشيء ليدل وعندكم 

  شيء فيلزم على هو ال يفعل شيئا ل

أصلكم أن ال يفعل شيئا الجل أنه يدل به عباده ال فعال وال كالما إذ كان هذا عندكم ممتنعا وهو فعل شيء ملقصود 
آخر غري فعله واذا كان هذا ممتنعا عندكم مل يكن مقدورا فال يقدر على أصلكم أن ينصب لعباده دليال ليدهلم به 

ممتنع عليه وإن قلتم هو وأن مل يقصد أن يفعل شيئا حلكمة لكن قد يفعل  على شيء بل هذا عندهم فعل لغرض وهو



الشيئني املتالزمني فيستدل بأحدمها على اآلخر قيل هذا إمنا يكون بعد أن يثبت التالزم وأن أحدمها مستلزم لآلخر 
كن وجوده بدون ما وهذا معلوم فيما يدل مبجرده فإنه ميتنع وجوده بدون الزمه إما ما يدل باجلعل والقصد فيم

جعل مدلوال له واللزوم إمنا يكون بالقصد وهو عندكم ميتنع أن يفعل شيئا الجل شيء فبطلت االدلة القصدية على 
أصلكم وهي أخص بالداللة من غريها وهلذا ال يكادون يستدلون بكالم اهللا بل يعتمدون يف السمعيات إما على ما 

أن األدلة اجلعلية القصدية ال بد فيها من إرادة الرب ومشيئته أن تكون  علم بالضرورة أو االمجاع وحقيقة األمر
أدلة فال بد أن يريد أن جيعل هذا الفعل ليدل وهم ال جيوزون أن يريد شيئا لشيء بل كل خملوق هو عندهم مراد 

هم غري قادر على من نفسه مل يرد لغريه فامتنع أن يكون يريد الرب جعل شيء دليال على أصلهم فتبني أنه على أصل
نصب ما يقصد به داللة العباد وهدايتهم وإعالمهم ال قول وال فعل فبطلت املقدمة الكربى وبتقدير أن يكون قادرا 

على ذلك فهو إذا أظهر على يد الكاذب ما يظهر على يد الصادق كان مل يفعل هذا املقدور ومل جيعل ذلك دليال 
هم اعتمدوا على هذه احلجة وقالوا هذا هذا وهذا هذا فقد تبني أن من مل على الصدق ال يلزم أن ال يكون قادرا ف

يثبت حكمة الرب يلزمه نفي إرادته ومشيئته كما تقدم ويلزمه أيضا نفي قدرته على أن يفعل شيئا لشيء فال ميكنه 
ل على أن ينصب دليال ليدل به عباده على صدق صادق وال كذب كاذب وهم يقولون من فعل شيئا حلكمة دلي

حاجته ونقصه ألنه فعل لغرض والغرض هو الشهوة وذلك يتضمن احلاجة وهذا بعينه يقال يف اإلرادة أن من أراد 
فإمنا يريد لغرض وشهوة فقوهلم بنفي احلكمة يتضمن نفي االرادة ونفي القدرة وقد بسط هذا يف غري هذا املوضع 

  رادة يلزمه نفي فعل الرب ونفي األحداث ومن نفى وبني أن من نفى احلكمة يلزمه نفي االرادة ومن نفى اال

ذلك يلزمه امتناع حدوث حادث يف الوجود وأن أثبات احلكمة الزم لكل طائفة على أي قول قالوه كما قد بسط 
يف غري هذا املوضع إذ املقصود التنبيه على أن أثبات آيات االنبياء واالستدالل بكالم اهللا وآياته اليت أراد أن يدل 

ا عباده بدون إثبات حكمته ممتنع وهلذا اضطرب كالم من نفى حكمته يف آيات االنبياء ويف كالم الرب سبحانه هب
وهي اآليات اليت بعثت هبا االنبياء القولية والفعلية واضطربوا يف االستدالل على ما جاءت به االنبياء كما قد نبه 

  عليه واهللا سبحانه وتعاىل أعلم 
بسنته وعادته فهو أيضا طريق برهاين ظاهر جلميع اخللق وهم متفقون عليه من يقول باحلكمة  فصل وأما االستدالل

ومن يقول مبجرد املشيئة فإنه قد علم عادته سبحانه يف طلوع الشمس والقمر والكواكب والشهور واالعوام 
ملشارب واألغذية واألدوية وعادته يف خلق االنسان وغريه من املخلوقات وعادته فيما عرفه الناس من املطاعم وا

ولغات االمم كالعلم بنحو كالم العرب وتصريفه والعلم بالطب وغري ذلك كذلك سنته تعاىل يف االنبياء الصادقني 
وأتباعهم وفيمن كذهبم أو كذب عليهم فأولئك ينصرهم ويعزهم وجيعل هلم العاقبة احملمودة واآلخرون يهلكهم 

مة كما فعل بقوم نوح وبعاد ومثود وقوم لوط واصحاب مدين وفرعون وقومه وكما ويذهلم وجيعل هلم العاقبة املذمو
فعل مبن كذب حممدا من قومه قريش ومن سائر العرب وسائر االمم غري العرب وكما فعل من نصر أنبيائه وأتباعهم 

ال انا لننصر رسلنا والذين قال تعاىل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا املرسلني أهنم املنصورون وان جندنا هلم الغالبون وق
آمنوا يف احلياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد وقال تعاىل ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما 

ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آهلتهم اليت يدعون من دون اهللا من شيء ملا جاء أمر ربك وما 
يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد ومثود وقوم ابراهيم وقوم لوط زادوهم غري تتبيب وقال تعاىل وإن 

وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين مث أخذهتم فكيف كان نكري وقال تعاىل أومل يسريوا يف االرض 
  فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة 



هتم رسلهم بالبينات فما كان اهللا ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم وأثاروا االرض وعمروها اكثر مما عمروها وجاء
يظلمون مث كان عاقبة الذين أساءوا السوءى أن كذبوا بآيات اهللا وكانوا هبا يستهزئون وقال تعاىل أومل يسريوا يف 

م اهللا االرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا يف االرض فأخذه
بذنوهبم وما كان هلم من اهللا من واق ذلك بأهنم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم اهللا إنه قوي شديد 
العقاب وقال تعاىل كذبت قبلهم قوم نوح واالحزاب من بعدهم ومهت كل أمة برسوهلم ليأخذوه وجادلوا بالباطل 

ىل أفلم يسريوا يف االرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من ليدحضوا به احلق فأخذهتم فكيف كان عقاب وقال تعا
قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا يف االرض فما أغىن عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءهتم رسلهم بالبينات 

نا مبا كنا به فرحوا مبا عندهم من العلم وحاق هبم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باهللا وحده وكفر
مشركني فلم يك ينفعهم إمياهنم ملا رأوا بأسنا سنة اهللا اليت قد خلت يف عباده وخسر هنالك الكافرون وقال تعاىل 

ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا األدبار مث ال جيدون وليا وال نصريا سنة اهللا اليت قد خلت من قبل ولن جتد لسنة اهللا 
اهللا جهد أمياهنم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى األمم فلما جاءهم نذير ما تبديال وقال تعاىل واقسموا ب

زادهم إال نفورا استكبارا يف االرض ومكر السيء وال حييق املكر السيء إال بأهله فهل ينظرون إال سنة االولني فلن 
زونك من االرض ليخرجوك منها وإذا ال جتد لسنة اهللا تبديال ولن جتد لسنة اهللا حتويال وقال تعاىل وإن كانوا ليستف

يلبثون خالفك إال قليال وقال تعاىل وان كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غريه وإذا الختذوك 
خليال ولوال أن ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليال اذا ألذقناك ضعف احلياة وضعف املمات مث ال جتد لك 

يل آية احلاقة وآية الشورى تبني أنه لو افترى عليه لعاقبة فهذه سنته يف الكاذبني وحقيقة علينا نصريا وقد ق
  االستدالل بسنته وعادته هو اعتبار الشيء بنظريه 

وهو التسوية بني املتماثلني والتفريق بني املختلفني وهو االعتبار املامور به يف القرآن كقوله تعاىل قد كان لكم آية يف 
تا فئة تقاتل يف سبيل اهللا وأخرى كافرة يروهنم مثليهم رأي العني واهللا يؤيد بنصره من يشاء إن يف ذلك فئتني التق

لعربة ألويل االبصار وقال تعاىل هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم الول احلشر ما ظننتم أن 
حيث مل حيتسبوا وقذف يف قلوهبم الرعب خيربون بيوهتم خيرجوا وظنوا أهنم مانعتهم حصوهنم من اهللا فأتاهم اهللا من 

بأيديهم وأيدي املؤمنني فاعتربوا يا أويل االبصار وقال تعاىل لقد كان يف قصصهم عربة الويل االلباب وإمنا تكون 
قصص العربة به بالقياس والتمثيل كما قال ابن عباس يف دية االصابع هن سواء واعتربوها بدية االسنان فإذا عرفت 

االنبياء ومن اتبعهم ومن كذهبم وأن متبعيهم كان هلم النجاة والعافية والنصر والسعادة وملكذبيهم اهلالك والبوار 
جعل االمر يف املستقبل مثلما كان يف املاضي فعلم أن من صدقهم كان سعيدا ومن كذهبم كان شقيا وهذه سنة اهللا 

ته وأنه ال ينقضها وال يبدهلا أكفاركم خري من أولئكم أم لكم براءة وعادته وهلذا يقول سبحانه يف حتقيق عادته وسن
يف الزبر يقول فاذا مل يكونوا خريا منهم فكيف ينجون من العذاب مع مماثلتهم هلم هذا بطريق االعتبار والقياس مث 

معي مث ذكر قوهلم حنن قال أم لكن براءة يف الزبر أي معكم خرب من اهللا بأنه ال يعذبكم فنفي الدليلني العقلي والس
مجيع منتصر وانا نغلب من يغالبنا فقال تعاىل سيهزم اجلمع ويولون الدبر وهذا مما أنبأه من الغيب يف حال ضعف 

االسالم واستبعاد عامة الناس ذلك مث كان كما أخرب وقد قال للمؤمنني يف حتقيق سنته وعادته أم حسبتم أن تدخلوا 
خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حىت يقول الرسول والذين آمنوا معه اجلنة وملا يأتكم مثل الذين 

مىت نصر اهللا أال ان نصر اهللا قريب وقال حملمد ما يقال لك اال ما قد قيل للرسل من قبلك وقال كذلك ما أتى 
  تعاىل  الذين من قبلهم من رسول إال قالوا ساحر أو جمنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون وقال



وقال الذين ال يعلمون لوال يكلمنا اهللا أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوهلم ويف الصحيحني عن أيب 
هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال لتركنب سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حىت لو دخلوا حجر 

نصارى قال نعم ويف الصحيحني عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه ضب لدخلتموه قالوا يا رسول اهللا اليهود وال
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ليأخذن أميت ما أخذ االمم قبلها شربا بشرب وذراعا بذراع قالوا يا رسول اهللا 

كما هلم ذات فارس والروم قال ومن الناس إال هؤالء ويف السنن ملا قال به بعض أصحابه أجعل لنا ذات أنواط 
أنواط قال اهللا أكرب قلتم كما قال قوم موسى اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة مث قال انه السنن لتركنب سنن من كان 

قبلكم وقال تعاىل قد خلت من قبلكم سنن فسريوا يف االرض فانظروا كيف كان عاقبة املكذبني وهلذا احتج من 
شعيب ويا قوم ال جيرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم احتج بسنة اهللا وعادته يف مكذيب الرسل كقول 

نوح أو قوم هود أو قوم صاحل وما قوم لوط منكم ببعيد وقال مؤمن آل فرعون يا قوم إين أخاف عليكم مثل يوم 
 االحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد ومثود والذين من بعدهم وما اهللا يريد ظلما للعباد وقال تعاىل كدأب آل فرعون
والذين من قبلهم والدأب العادة يف ثالثة مواضع قال تعاىل إن الذين كفروا لن تغين عنهم أمواهلم وال أوالدهم من 
اهللا شيا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم اهللا بذنوهبم واهللا شديد 

اه كعادة آل فرعون يريد كفر اليهود كل فريق بنبيهم وقال الزجاج العقاب قال ابن قتيبة وغريه الدأب العادة ومعن
هو االجتهاد أي دأب هؤالء وهو اجتهادهم يف كفرهم وتظاهرهم على النيب كتظاهر آل فرعون على موسى وقال 
عطاء والكسائي وأبو عبيدة كسنة آل فرعون وقال النضر بن مشيل كعادة آل فرعون يريد عادة هؤالء الكفار يف 
تكذيب الرسل وجحود احلق كعادة آل فرعون وقال طائفة نظم اآلية أن الذين كفروا لن تغين عنهم أمواهلم وال 

  أوالدهم عند حلول النقمة والعقوبة مثل آل فرعون وكفار االمم اخلالية أخذناهم 

ون قال كصنيع آل فلن تغين عنهم أمواهلم وال أوالدهم ويف تفسري أيب روق عن الضحاك عن ابن عباس كدأب فرع
فرعون قال ابن أيب حامت وروى عن جماهد والضحاك وأيب مالك وعكرمة حنو ذلك قال وروي عن الربيع بن أنس 
كشبه آل فرعون وعن السدي قال ذكر الذين كفروا كمثل الذين من قبلهم يف التكذيب واجلحود قلت فهؤالء 

جلوهري دأب فالن يف عمله أي جد وتعب دأبا ودءوبا فهو جعلوا الشبيه يف العمل فإن لفظ الدأب يدل عليه قال ا
دئب وأدأبته أنا والدائبان الليل والنهار قال والدأب يعين بالتسكني العادة والشأن وقد حيرك قال الفراء أصله من 

دأبت إال أن العرب حولت معناه إىل الشأن قلت الزجاج جعل ما يف القرآن من الدأب الذي هو االجتهاد 
اب ما قاله اجلمهور أن الدأب بالتسكني هو العادة وهو غري الدأب بالتحريك إذا زاد اللفظ زاد املعىن والصو

والذي يف القرآن مسكن ما علمنا أحدا قرأه بالتحريك وهذا معروف يف اللغة يقال فالن دأبه كذا وكذا أي هذا 
ه تعاىل وسخر لكم الشمس والقمر دائبني عادته وعمله املالزم له وإن مل يكن يف ذلك تعب واجتهاد ومنه قول

والدائب نظري الدائم والباء وامليم متقاربان ومنه الالزب والالزم قال ابن عطية دائبني أي متماديني ومنه قول النيب 
صلى اهللا عليه و سلم لصاحب اجلمل الذي بكى وأجهش اليه ان هذا اجلمل شكا إيل أنك جتيعه وتدئبه أي تدميه يف 

ه واخلدمة قال وظاهر اآلية أن معناه دائبني يف الطلوع والغروب وما بينهما من املنافع للناس اليت ال حتصى العمل ل
كثرة قال وحكى الطربي عن مقاتل بن حيان يرفعه اىل ابن عباس أنه قال معناه دائبني يف طاعة اهللا قال وهذا قول 

د يف طاعة قوله وسخر وإن كان يراد أهنا طاعة مقدورة ان كان يراد به أن الطاعةانقيادمها للتسخري فذلك موجو
كطاعة العبادة من البشر فهذا بعيد قلت ليس هذا ببعيد بل عليه دلت االدلة الكثرية كما هو مذكور يف مواضع 
ما وقالت طائفة منهم البغوي وهذا لفظه دائبني جيريان فيما يعود اىل مصاحل عباد اهللا ال يفتران قال ابن عباس دءوهب



يف طاعة اهللا ولفظ أيب الفرج داءبني يف اصالح ما يصلحانه من النبات وغريه ال يفتران قال ومعىن الدءوب مرور 
  الشيء على عادة جارية فيه قلت 

واذا كان دأهبم هو عادهتم وعملهم الذي كانوا مصرين عليه فاملقصود أن هؤالء أشبهوهم يف العمل فيشبهوهنم يف 
ا حاق بأولئك هذا هو املقصود ليس املقصود التشبيه يف اجلزاء كقوله ان الذين كفروا لن تغين اجلزاء فيحيق هبم م

عنهم أمواهلم وال أوالدهم من اهللا شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا 
م وأوالدهم عذاب اهللا اذا جاءهم كدأب فأخذهم اهللا بذنوهبم واهللا شديد العقاب أي فهؤالء ال تدفع عنهم أمواهل

آل فرعون وكذلك قوله ولو ترى اذ يتوىف الذين كفروا املالئكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب احلريق 
ذلك مبا قدمت أيديكم وان اهللا ليس بظالم للعبيد اىل قوله كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات رهبم 

وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظاملني فهذا كله يقتضي التشبيه يف العذاب وأما الطائفة االخرى  فأهلكناهم بذنوهبم
فجعلوا الدأب نفس فعل الرب هبم وعقوبته هلم قال مكي بن أيب طالب الكاف يف كدأب يف موضع نصب نعت 

الوىل اال أن االوىل العادة يف حملذوف تقديره غريناهم كما غريوا تغيريا مثل عادتنا يف آل فرعون ومثلها اآلية ا
العذاب تقديره فعلنا هبم ذلك فعال مثل عادتنا يف آل فرعون وقد مجع بعضهم بني املعنيني فقال أبو الفرج كدأب 
آل فرعون أي كعادهتم واملعىن كذب أولئك فنزل هبم العذاب كما نزل بأولئك قلت الدأب العادة وهو مصدر 

فعول أخرى فاذا أضيف اىل الفاعل كان املعىن كفعل آل فرعون وإذا أضيف إىل يضاف اىل الفاعل تارة وإىل امل
املفعول كان املعىن كعادهتم يف العذاب واملصائب اليت نزلت هبم يقال هذه عادة هؤالء ملا فعلوه وملا يصيبهم وهي 

واجلوهري أن الدأب العادة عادة الرب وسنته فيهم والتحقيق أن اللفظ يتناول االمرين مجيعا وقد تقدم عن الفراء 
والشأن وهذا كقوله قد خلت من قبلكم سنن فسريوا يف االرض فانظروا كيف كان عاقبة املكذبني روى ابن أيب 

حامت باالسناد املعروف عن جماهد قد خلت من قبلكم سنن من الكفار واملؤمنني يف اخلري والشر وعن أيب اسحاق أي 
  تكذيب لرسلي والشرك يب عاد قد مضت مين وقائع نقمة يف أهل ال

ومثود وقوم لوط وأصحاب مدين فرأوا مثالت قد مضت مين فيهم فقد فسرت السنن بأعماهلم وجبزائهم قال 
البغوي معىن اآلية قد مضت وسلفت مين فيمن كان قبلكم من االمم املاضية الكافرة بامهايل واستدراجي إياهم حىت 

هالكهم وأدالة أنبيائي فسريوا يف االرض فانظروا كيف كان عاقبة املكذبني يبلغ الكتاب فيهم أجلي الذي أجلته ال
أي آخرة املكذبني منهم قال وهذا يف حزب واحد يقول فانا أمهلهم وأستدرجهم حىت يبلغ أجلي الذي أجلت من 

ا أو آذان نصرة النيب وأوليائه قلت ونظري هذا قوله تعاىل أفلم يسريوا يف االرض فتكون هلم قلوب يعقلون هب
يسمعون هبا فإهنا ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور وقوله أو مل يسريوا يف االرض فينظروا كيف 

كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا االرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءهتم رسلهم 
سهم يظلمون وقوله يف اآلية األخرى كانوا أكثر منهم وأشد قوة بالبينات فما كان اهللا ليظلمهم ولكن كانوا أنف

وآثارا يف االرض فما أغىن عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءهتم رسلهم بالبينات فرحوا مبا عندهم من العلم وحاق 
ينفعهم إمياهنم ملا هبم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باهللا وحده وكفرنا مبا كنا به مشركني فلم يك 

رأوا بأسنا سنة اهللا اليت قد خلت يف عباده وخسر هنالك الكافرون فهذا كله يبني أن سنة اهللا وعادته مطردة ال 
  تنتقض يف إكرام مصدقي الرسل وإهانة مكذبيهم 

جودها فصل آيات االنبياء كما قد عرف هي مستلزمة لثبوت النبوة وصدق املخرب هبا والشاهد هبا قيلزم من و



وجود النبوة وصدق املخرب هبا وميتنع أن تكون مع التكذيب هبا وكذب املخرب هبا فال جيوز وجودها ملن كذب 
االنبياء وال ملن أقر بنبوة كذاب سواء كان هو نفسه املدعي للنبوة أو ادعى نبوة غريه وهذان الصنفان مها 

قال أوحي إيل ومل يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما  املذكوران يف قوله ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو
أنزل اهللا وهؤالء كلهم من أظلم الكاذبني كما قال فمن أظلم ممن كذب على اهللا وكذب بالصدق اذ جاءه أليس يف 

  جهنم مثوى للكافرين مث قال والذي جاء 

جاء بالصدق وصدق به واملخرب هبا مع بالصدق وصدق به أولئك هم املتقون فاملخرب بالنبوة مع ثبوهتا هو الذي 
انتفائها هو الذي كذب على اهللا واملكذب هبا مع ثبوهتا هو الذي كذب باحلق ملا جاءه فدالئل النبوة هي مستلزمة 
لصدق من أثبت نبوة هي نبوة حق ميتنع أن تكون ملن نفى هذه أو أثبت نبوة ليست بنبوة وكذلك كل دليل دل 

ى صدق املؤمنني به املخربين مبا دل عليه الدليل على كذب من نفى ذلك وميتنع أن تكون على إثبات الصانع دل عل
تلك األدلة دالة على نفي ذلك أو على صدق اخلرب بنفي ذلك أو على صدق من جعل صفات الرب ثابتة لغريه وما 

يدل مع انتفاء امللك وما دل على أن هذه الدار ملك لزيد يدل على صدق املخرب بذلك وكذب النايف له وميتنع أن 
دل على علم شخص وعدله فإنه مستلزم لذلك ولصدق املخرب به وكذلك النايف له ميتنع أن يدل على صدق النايف 
أو يدل مع انتفاء العلم والعدل فإن ما استلزم ثبوت شيء وصدقه استلزم كذب نقيضه وكان عدم الالزم مستلزما 

النبوة وصدق املخرب هبا كان مستلزما لكذب من نفاها فامتنع أن يكون  لعدم امللزوم فما كان مستلزما لثبوت
موجودا مع من نفاها وامتنع أن يكون موجودا مع انتفائها فإن ذلك يستلزم اجلمع بني النقيضني فدليل كل مدلول 

نقيضني فما كان دليال عليه ميتنع ثبوته مع عدم املدلول عليه فانه مستلزم لثبوته فلو وجد مع عدمه للزم اجلمع بني ال
على نبوة شخص فهو دليل على جنس النبوة فإن نبوة الشخص ال تثبت إال مع ثبوت جنس النبوة فيمتنع وجود 
ذلك الدليل مع عدم النبوة وثبوت أحد النقيضني مستلزم لنفي اآلخر فثبوت صدق املخرب بثبوهتا مستلزم لكذب 

علوم بالبديهة بعد تصوره يف مجيع األدلة أدلة النبوة وغريها فال جيوز أن املخرب بانتفائها فهذا أمر عقلي مقطوع به م
يكون ما دل على النبوة وعلى صدق املخرب هبا وكذب املكذب هبا دليال للمكذب هبا وال دليال مع انتفائها كاملتنيب 

دالئل النبوة وأما كون الذي يدعي النبوة وال نبوة معه فال يتصور أن يكون معه وال مع املصدق بنبوته شيء من 
دليل من دالئل النبوة مع املصدق هبا كائنا من كان فهذا حق بل هذا هو الواجب فمن صدق هبا بال دليل كان 
متكلما بال علم فكل من صدق بالنبوة بعلم فمعه دليل من أدلتها وإخبار أهل التواتر مبا جاءت به االنبياء من 

  اآليات 

من بالرسول عن بصرية فال بد أن يكون يف قلبه علم بأنه نيب حق إما علم ضروري أو هو من أدلة ثبوهتا فكل من آ
علم نظري بدليل من األدلة والعلوم النظرية مع أدلتها تبقى ضرورية وقد تكون يف نفس االمر علوم ضرورية وال 

ة والضرورية وغري ذلك فإن ميكنه التعبري عما يدل عليها كالذي جيده االنسان يف نفسه ويعلمه من العلوم البديهي
كثريا من الناس ال ميكنهم بيان االدلة لغريهم على وجود ذلك عندهم واذا عرف هذا فقولنا دالئل النبوة خمتصة 
باالنبياء ال تكون لغريهم له معنيان أحدمها أنه ال يشاركهم فيها من يكذب بنبوهتم ال من يدعي نبوة كاذبة وهذا 

الشيء ال يكون دليال على وجوده وعلى عدمه فال يكون ما يدل النبوة أو غريها وعلى ظاهر بني فإن الدليل على 
صدق املخرب بذلك دليال على كذب املخرب بذلك وال دليال على النبوة مع انتفاء النبوة واملعىن الثاين أهنا ال توجد 

ن كانت مع ذلك دليال على نيب فال ميتنع إال مع النيب فهذا إن أريد به أهنا ال توجد إال والنبوة ثابتة فهو صحيح وإ



أن يكون الشيء الواحد دليال على أمور كثرية لكن ميتنع أن يوجد مع انتفاء مدلوله فما دل على النبوة قد يدل 
على أمور أخرى من أمور الرب تبارك وتعاىل لكن ال ميكن أن يدل مع انتفاء النبوة أي مع كون النبوة املدلول 

حقيقة هلا ولكن قد يدل مع موت النيب ومع غيبته فان موته وغيبته ال ينفي نبوته وليس من شرط عليها باطلة ال 
دليل النيب أن يكون موجودا يف حمل املدلول عليه وال يف مكانه وال زمانه وقول من اشترط يف آيات األنبياء أن 

يات قد تكون خملوقة نائية عن النيب تكون مقترنة بالدعوى يف غاية الفساد والتناقض كما قد بسط ال سيما واآل
وعن مكانه وكذلك سائر األدلة ال سيما ما جيري جمرى اخلرب فاالخبار الدالة على وجود املخرب به ال جيب أن تكون 

مقارنة املخرب به ال يف حمله وال زمانه وال مكانه وآيات االنبياء هي شهادة من اهللا وإخبار منه بنبوهتم فال جيب أن 
نبوة وال زماهنا وال مكاهنا لكن جيوز ذلك فال ميتنع أن يكون الدليل يف حمل املدلول عليه أو يف مكانه  حمل التكون يف

لكن جيوز ذلك فيه فاالنسان قد تقوم به أمور تدل على بعض األمور اليت فيه وقد تعلم أموره خبرب غريه وببعض 
أهنا ال تكون لغريهم أهنا ال تكون مع انتفاء النبوة املدلول آثاره املنفصلة عنه فاذا أريد بأن آيات االنبياء خمتصة هبم و

  عليها فهذا صحيح 

ألنه يستلزم اجلمع بني النقيضني وأما إذا أريد أهنا ال توجد إال يف ذات النيب أو مقترنة خبربه عن نبوته أو يف املكان 
األدلة وان كان من األدلة وآيات الذي كان فيه أو يف الزمان فهذا كله غلط وخطأ ممن ظنه وجهل بني حبقائق 

النبوة ما يكون يف ذات النيب ويكون مقترنا بقوله إين رسول اهللا ويكون يف املكان الذي هو فيه ويف زمانه فهذا ميكن 
وهو الواقع فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم بل وغريه من االنبياء كان يف نفس أقواهلم وأفعاهلم وصفاهتم وأخالقهم 

ور كثرية تدل على نبوهتم وكذلك ملا قال إين رسول اهللا أتى مع ذلك بآيات دلت على صدقه وكذلك وسريهم أم
يف مكانه وزمانه ظهر من انشقاق القمر وغريه ما دل على نبوته لكن آيات االنبياء أعم من ذلك كما أن دليل كل 

من الناس يف عدم معرفتهم جبنس آيات  شيء أعم من أن خيتص مبعىن املدلول وزمانه ومكانه وهبذا يظهر خطأ كثري
االنبياء لعدم حتقيقهم جنس األدلة والرباهني وأن خاصة الدليل أنه يلزم من حتققه حتقق املدلول عليه فقط سواء كان 
مقارنا للمدلول عليه أو كان حاال يف حمله أو جماوزا حملله أو مل يكن كذلك والنبوة قد قال طائفة من الناس إهنا صفة 

النيب وقال طائفة ليست صفة ثبوتية يف النيب بل هي جمرد تعلق اخلطاب اآلهلي به بقول الرب إين أرسلتك فهي يف 
عندهم صفة إضافية كما يقولونه يف االحكام الشرعية اهنا صفات اضافية لالفعال ال صفات حقيقية والصحيح أن 

ضافية هي جمرد تعلق اخلطاب اآلهلي به بقول الرب النبوة جتمع هذا وهذا فهي تتضمن صفة ثبوتية يف النيب وصفة إ
إين أرسلتك فهي عندهم صفة إضافية كما يقولونه يف االحكام الشرعية إهنا صفات إضافية لألفعال ال صفات 

حقيقية لكن على االقوال الثالثة ليس من شرط أدلتها أن تكون حالة يف ذات النيب ولكن جيوز أن تكون هلا أدلة 
لنيب كما كان يف حممد صلى اهللا عليه و سلم عدة أدلة من دالئل النبوة كما هو مبسوط يف دالئل نبوته قائمة بذات ا

اذ املقصود هنا الكالم على جنس آيات االنبياء ال على شيء معني ال دليل معني وال نيب معني فاذا عرف أن دالئل 
ه كذبا وميتنع ثبوهتا مع املكذب بالنبوة الصادقة وإهنا ال النبوة ميتنع ثبوهتا لشخص ال نبوة فيه إذا ادعاها أو ادعيت ل

توجد إال والنبوة ثابتة وأهنا دليل على صدق املخرب بالنبوة من مجيع اخللق فكل من آمن أن حممدا رسول اهللا فقد 
  أخرب عن نبوته كما أخرب هو عن نبوة 

اليكم مجيعا فهذا اخلرب وهو الشهادة بأنه رسول اهللا  نفسه مبا أمره اهللا به حيث قال قل يا أيها الناس إين رسول اهللا
اىل الناس مجيعا سواء وجد منه او من غريه هو مدلول عليه جبميع دالئل النبوة فاذا وجد هذا اخلرب يف غري النيب 



ووجد ما يدل على صدق هذا اخلرب كان ذلك من دالئل النبوة كما وجد هذا يف خلق كثري من املؤمنني ومن دالئل 
النبوة وجود العلم الضروري خبرب أهل التواتر الذين أخربوا باآليات فهذا العلم الضروري هو مبنزلة املشاهدة 
لآليات وكذلك ما يوجد ألهل االميان مما يستلزم صدق خربهم بأن حممدا رسول كما يوجد ألمته من اآليات 

نه وبيان ما أرسل به كما وجد أمثال ذلك الكثرية عند حتقيق أمره ونصره وطاعته واجلهاد عن دينه والذب ع
  للصحابة والتابعني وسائر املؤمنني اىل يوم القيامة 

فصل فجميع ما خيتص بالسحرة والكهان هو مناقض للنبوة فوجود ذلك يدل على أن صاحبه ليس بنيب وميتنع أن 
وكذلك ما يأيت به أهل  يكون شيء من ذلك دليال على النبوة فإن ما استلزم عدم الشيء ال يستلزم وجوده

الطالسم وعبادة الكواكب وخماطبتها كل ذلك مناقض للنبوة فان النيب ال يكون إال مؤمنا وهؤالء كفار فوجود ما 
يناقض االميان هو مناقض للنبوة بطريق األوىل وهو آية ودليل وبرهان على عدم النبوة فيمتنع أن يكون دليال على 

والكهان وغريهم ممن ليس بنيب ال خيرج عن مقدور االنس واجلن وأعين باملقدور  وجودها ومجيع ما خيتص بالسحرة
ما ميكنهم التوصل اليه بطريق من الطرق فان من الناس من يقول ان املقدور ال بد أن يكون يف حمل القدرة وليس 

ذلك من جهة العقل هذا هو لغة العرب وال غريهم من األمم ال لغة القرآن واحلديث وال غريمها وإمنا يدعون 
وقوهلم يف ذلك باطل من جهة العقل لكن املقصود هنا التكلم باللغة املعروفة لغة العرب وغريهم اليت كان نبينا 

صلى اهللا عليه و سلم وغريه خياطب هبا الناس كقوله يف احلديث الصحيح اليب مسعود مبا ضرب غالمه اعلم أبا 
ك على هذا فجعل نفس اململوك مقدورا عليه لسيده كما يقول الناس مسعود اعلم أبا مسعود هللا أقدر عليك من

  القوة على الضعيف ضعف يف القوة ويقولون فالن قادر على فالن وفالن عجز عن فالن 

ويقولون فالن ناسج هذا الثوب وبىن هذه الدار ومنه قوله تعاىل ويصنع الفلك فجعل الفلك مصنوعة لنوح ومنه 
م وما تعملون أي واألصنام اليت تعملوهنا وتنحتوهنا فجعل ما يف االصنام من التأليف معموال قوله تعاىل واهللا خلقك

هلم كما جعل تأليف السفية مصنوعا هلم وهذا كثري واملقصود هنا أن ما يأيت به السحرة والكهان وحنوهم هو مما 
فآيات االنبياء خارجة عن قدرة  يصنعه االنس واجلن ال خيرج ذلك عنهم واالنس واجلن قد أرسلت اليهم الرسل

االنس واجلن ال يقدر عليها ال االنس وال اجلن وهللا احلمد واملنة ومقدورات اجلن هي من جنس مقدورات االنس 
لكن ختتلف يف املواضع فإن اإلنسي يقدر على أن يضرب غريه حىت ميرض أو ميوت بل يقدر أن يكلمه بكالم ميرض 

ساحر من سحر بعض الناس حىت ميرض أو ميوت هو من مقدور اجلن وهومن جنس به أو ميوت فما يقدر عليه ال
مقدور االنس ومنعه من اجلماع هو من جنس املرض املانع له من ذلك واحلب والبغض لبعض الناس كما يفعله 
 الساحر هو من استعانته بالشياطني وهو من جنس مقدور االنس بل شياطني االنس قد يؤثرون من البغض واحلب

أعظم مما تؤثره شياطني اجلن واجلن تقدر على الطريان يف اهلواء وهو من األعمال والطيور تطري فهو من جنس 
مقدور االنس لكن خيتلف احملل بأن هؤالء سريهم يف اهلواء واالنس سريهم على األرض وكذلك املشي على املاء 

اجلنس هو مما تفعله اجلن وهو مما تفعله اجلن وطي االرض وهو قطع املسافة البعيدة يف زمان قريب هو من هذا 
ببعض الناس وقد أخرب اهللا عن العفريت أنه قال لسليمان عن عرش بلقيش وهو باليمن وسليمان بالشام أنا آتيك به 
قبل أن تقوم من مقامك وهلذا يوجد كثري من الكفار والفساق واجلهال تطري هبم اجلن يف اهلواء ومتشي هبم على املاء 

طع هبم املسافة البعيدة يف املدة القريبة وليس شيء من ذلك من آيات االنبياء وهللا احلمد واملنة إذ كان مقدور وتق
االنس واجلن واالخبار ببعض االمور الغائبة اليت يأيت هبا الكهان هو أيضا من مقدور اجلن فإهنم تارة يرون الغائب 



ون به وتارة يسترقون وهم يكذبون يف ذلك كما أخرب النيب فيخربون به وتارة يسترقون السمع من السماء فيخرب
  صلى اهللا عليه و سلم عنهم وما خترب به االنبياء من الغيب ال يقدر عليه إنس وال جن 

وال كذب فيه وأخبار الكهان وغريهم كذهبا أكثر من صدقها وكذلك كل من تعود االخبار عن الغائب فاخبار اجلن 
طلب منهم االخبار باملغيب كان من جنس الكهان وكذبوا يف بعض ما خيربون به وإن ال بد أن تكذب فإنه من 

كانوا صادقني يف البعض وقد ثبت يف الصحيح أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سئل عن الكهان فقيل له إن منا قوما 
ء مل تقبل له صالة أربعني يأتون الكهان قال فال تأتوهم وثبت عنه يف الصحيح أنه قال من أتى عرافا فسأله عن شي

يوما ويف السنن عنه أنه قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد والنيب صلى اهللا 
عليه و سلم ملا أسري به من املسجد احلرام اىل املسجد االقصى مل يكن املقصود جمرد وصوله اىل االقصى بل 

ه من آياتنا كما قال يف سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة املنتهى عندها املقصود ما ذكره اهللا بقوله لنري
جنة املأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكربى وما رآه خمتص 

الته باالنبياء يف املسجد باالنبياء ال يكون ذلك ملن خالفهم وال يريه اهللا تعاىل ما أراه حممد حني أسري به وكذلك ص
االقصى وركوبه على الرباق هذا كله من خصائص االنبياء والذين حتملهم اجلن وتطري هبم من مكان اىل مكان 

أكثرهم ال يدري كيف محل بل حيمل الرجل اىل عرفات ويرجع وما يدري كيف محلته الشياطني وال يدعونه يفعل 
يقف بعرفات من غري إحرام وال إمتام مناسك احلج وقد يذهبون به اىل مكة ما أمر اهللا به كما أمر اهللا به بل قد 

ويطوف بالبيت من غري إحرام اذا حاذى امليقات وذلك واجب يف أحد قويل العلماء ومستحب يف اآلخر فيفوته 
بل هو مما املشروع أو يوقعونه يف الذنب ويغرونه بأن هذا من كرامات الصاحلني وليس هو مما يكرم اهللا به وليه 

أضلته به الشياطني وأومهته أن ما فعله قربة وطاعة أو يكون صاحبه له عند اهللا منزلة عظيمة وليس هو قربة وطاعة 
وصاحبه ال يزداد بذلك منزلة عند اهللا فإن التقرب اىل اهللا امنا يكون بواجب أو مستحب وهذا ليس بواجب وال 

حيبه اهللا منه من عبادته وطاعته وطاعة رسوله ويومهونه أن هذا مستحب بل يضلون صاحبه ويصدونه عن تكميل ما 
  من افضل الكرامات حىت يبقى طالبا له عامال عليه وهم بسبب اعانتهم له على ذلك قد 

استعملوه يف بعض ما يريدون مما ينقص قدره عند اهللا أو وقوعه يف ذنوب وإن مل يعرف اهنا ذنوب فيكون ضاال 
لعدم علمه فإنه نقص درجته وخفض منزلته بذلك الذي أومهوه أنه رفع درجته وأعلى  ناقصا وإن غفر له ذلك

منزلته وهذا من جنس ما تفعله السحرة فإن الساحر قد يصعد يف اهلواء والناس ينظرونه وقد يركب شيئا من 
طني حتمله وتفعل اجلمادات إما قصبة واما خابية وإما مكنسة وإما غري ذلك فيصعد به يف اهلواء وذلك أن الشيا

الشياطني هذا وحنوه بكثري من العباد والضالل من عباد املشركني وأهل الكتاب والضالل من املسلمني فتحملهم من 
مكان اىل مكان وقد يرى أحدهم مبا يركبه إما فرس وإما غريه وهو شيطان تصور له يف صورة مركوب وقد يرى 

قد محله واحلكايات يف هذا كثرية معروفة عند من يعرف هذا الباب أنه ميشي يف اهلواء من غري مركوب والشيطان 
وحنن نعرف من هذا أمورا يطول وصفها وكذلك املشي على املاء قد جيعل له اجلن ما ميشي عليه وهو يظن أنه ميشي 

ك وليس هذا وهللا على املاء وقد خييلون أليه أنه التقى طرفا النهرليعرب والنهر مل يتغري يف نفسه ولكن خيلوا اليه ذل
احلمد شيء من جنس معجزات االنبياء وقد ميشي على املاء قوم بتأييد اهللا هلم وإعانته إياهم باملالئكة كما حيكى عن 
املسيح وكما جرى للعالء بن احلضرمي يف عبور اجليش واليب مسلم اخلوالين وذلك اعانة على اجلهاد يف سبيل اهللا 

ئكة ليس هو من فعل الشياطني والفرق بينهما من جهة السبب ومن جهة الغاية أما كما يؤيد اهللا املؤمنني باملال



السبب فإن الصاحلون يسمون اهللا ويذكرونه ويفعلون ما حيبه اهللا من توحيده وطاعته فييسر هلم بذلك ما ييسره 
لكذب والفجور ومقصودهم به نصر الدين واالحسان اىل احملتاجني وما تفعله الشياطني حيصل بسبب الشرك وا

واملقصود به االعانة على مثل ذلك واجلن فيهم مسلم وكافر فاملسلمون منهم يعاونون االنس املسلمني كما يعاون 
املسلمون بعضهم بعضا والكفار مع الكفار واجلن الذين يطيعون االنس وتستخدمهم االنس ثالثة أصناف أعالها أن 

بعبادة اهللا وحده وطاعة رسله فإن اهللا أوجب على اجلن طاعة الرسل كما يأمروهم مبا أمر اهللا به ورسله فيأمروهنم 
أوجب ذلك على االنس وقال تعاىل ويوم حيشرهم مجيعا يا معشر اجلن قد استكثرمت من االنس وقال أولياؤهم من 

  اإلنس ربنا 

ا شاء اهللا إن ربك حكيم عليم استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إال م
وكذلك نويل بعض الظاملني بعضا مبا كانوا يكسبون يا معشر اجلن واالنس أمل يأتكم رسل منكم يقصون عليكم 

آيايت وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرهتم احلياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أهنم كانوا 
لك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما كافرين ذلك أن مل يكن ربك مه

يعملون فالرسل تكون من االنس اىل الثقلني والنذر من اجلن باتفاق العلماء واختلفوا هل يكون يف اجلن رسل 
القرى وعن  واالكثرون على أنه ال رسل فيهم كما قال تعاىل وما أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي اليهم من أهل

احلسن البصري قال مل يبعث اهللا نبيا من أهل البادية وال من اجلن وال من النساء ذكره عنه طائفة منهم البغوي وابن 
اجلوزي وقال قتادة ما نعلم أن اهللا أرسل رسوال قط إال من أهل القرى ألهنم كانوا أعلم وأحلم من أهل العمور 

ا حممد صلى اهللا عليه و سلم قد أرسل إىل الثقلني وقد آمن به من آمن من جن رواه ابن أيب حامت وذكره طائفة ونبين
نصيبني فسمعوا القرآن وولوا اىل قومهم منذرين مث أتوا فبايعوه على االسالم بشعب معروف مبكة بني األبطح وبني 

ن حلما وكل بعرة علف جبل حراء وسألوه الطعام هلم ولدواهبم فقال لكم كل عظم ذكر اسم اهللا عليه أوفر ما يكو
لدوابكم قال النيب صلى اهللا عليه و سلم فال تستنجوا هبما فاهنما زاد إخوانكم من اجلن واالحاديث بذلك كثرية 

مشهورة يف الصحيح والسنن واملسند وكتب التفسري والفقه وغريها وقد روى الترمذي وغريه أنه قرأ عليهم سورة 
العلماء على أن كفارهم يدخلون النار كما أخرب اهللا بذلك يف قوله قال الرمحن وهي خطاب للثقلني وقد اتفق 

ادخلوا يف أمم قبلكم من اجلن واالنس يف النار كلما دخلت أمة لعنت أختها وقال اهللا تعاىل ألمألن جهنم منك وممن 
على أهنم يدخلون اجلنة تبعك منهم أمجعني وقال ألمألن جهنم من اجلنة والناس أمجعني وأما مؤمنوهم فأكثر العلماء 

وقال طائفة بل يصريون ترابا كالدواب واالول أصح وهو قول األوزاعي وابن أيب ليلى وأيب يوسف وحممد ونقل 
  ذلك عن مالك والشايف وأمحد بن حنبل وهو قول أصحاهبم 

اجلن واالنس كما  واحتج عليه االوزاعي وغريه بقوله ولكل درجات مما عملوا بعد ذكره أهل اجلنة وأهل النار من
قال يف سورة األنعام ويف االحقاف ولكل درجات مما عملوا بعد ذكر هل اجلنة والنار وقال عبد الرمحن بن زيد بن 
أسلم درجات أهل النار تذهب سفوال ودرجات أهل اجلنة تذهب صعودا فنبينا صلى اهللا عليه و سلم هو مع اجلن 

وإما مسلم له وإما مسامل له وإما خائف منه وكذلك اجلن منهم املؤمن  كما هو مع االنس واالنس معه إما مؤمن به
به ومنهم املسلم له مع نفاق ومنهم املعاهد املسامل ملؤمين اجلن ومنهم احلريب اخلائف من املؤمنني وكان هذا أفضل مما 

ا مثل داود ويوسف وأما أوتيه سليمان فان اهللا سخر اجلن لسليمان تطيعه طاعة امللوك فإن سليمان كان نبيا ملك
حممد فهو عبد رسول مثل ابراهيم وموسى وعيسى وهؤالء أفضل من أولئك فأولياء اهللا املتبعون حملمد إمنا 



يستخدمون اجلن كما يستخدمون االنس يف عبادة اهللا وطاعته كما كان حممد صلى اهللا عليه و سلم يستعمل االنس 
دم من يستخدمه من اإلنس يف أمور مباحة كذلك فيهم من يستخدم ال يف غرض له غري ذلك ومن الناس من يستخ

اجلن يف أمور مباحة لكن هؤالء ال خيدمهم االنس واجلن اال بعوض مثل أن خيدموهم كما خيدموهنم أو يعينوهنم على 
يف  بعض مقاصدهم وإال فليس أحد من االنس واجلن يفعل شيئا إال لغرض واالنس واجلن اذا خدموا الرجل الصاحل

بعض أغراضه املباحة فاما أن يكونوا خملصني يطلبون االجر من اهللا وإال طلبوه منه إما دعاءه هلم وإما نفعه هلم جباهه 
أو غري ذلك والقسم الثالث أن يستخدم اجلن يف أمور حمظورة أو بأسباب حمظورة مثل قتل نفس وإمراضها بغري حق 

شخص ومثل جلب من يهواه الشخص اليه فهذا من السحر  ومثل منع شخص من الوطء ومثل تبغيض شخص اىل
وقد يقع مثله لكثري من الناس وال يعرف السحر بل يكون موافقا للشياطني على بعض أغراضهم مثل شرك أو بدعة 
وضاللة أو ظلم أو فاحشة فيخدمونه ليفعل مايهوونه وهذا كثري يف عباد املشركني وأهل الكتاب وأهل الضالل من 

وكثري من هؤالء ال يعرف أن ذلك من الشياطني بل يظنه من كرامات الصاحلني ومنهم من يعرف أنه من  املسلمني
  الشياطني ويرى أنه بذلك حصل له ملك وطاعة ونيل ما يشتهيه من الرياسة والشهوات وقتل عدوه فيدخل يف 

ة مطلقة كما كانت تطيع سليمان ذلك كما تدخل امللوك الظلمة يف أغراضهم وليس أحد من الناس تطيعه اجلن طاع
بتسخري من اهللا وأمر منه من غري معارضة كما أن الطري كانت تطيعه والريح قال تعاىل ولسليمان الريح غدوها شهر 
ورواحها شهر وأسلنا له عني القطر ومن اجلن من يعمل بني يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب 

شاء من حماريب ومتاثيل وجفان كاجلواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من السعري يعملون له ما ي
عبادي الشكور واجلن واالنس فيهم املؤمن املطيع واملسلم اجلاهل أو املنافق أو العاصي وفيهم الكافر وكل ضرب 

ه ال يستطيع أحد أن يسخر مييل اىل بين جنسه والذي أعطاه اهللا تعاىل سليمان خارج عن قدرة اجلن واالنس فإن
اجلن مطلقا لطاعته وال يستخدم أحدا منهم اال مبعاوضة إما عمل مذموم حتبه اجلن وإما قوم ختضع له الشياطني 

كاالقسام والعزائم فان كل جين فوقه من هو أعلى منه فقد خيدمون بعض الناس طاعة ملن فوقهم كما خيدم بعض 
تاب معه منه وهم كارهون طاعته وقد يأخذون منه ذلك الكتاب وال يطيعونه االنس ملن أمرهم سلطاهنم خبدمته لك

وقد يقتلونه أو ميرضونه فكثري من الناس قتلته اجلن كما يصرعوهنم والصرع ألجل الزنا وتارة يقولون إنه آذاهم إما 
يعبث شياطني بصب جناسة عليهم وإما بغري ذلك فيصرعون صرع عقوبة وانتقام وتارة يفعلون ذلك عبثا كما 

االنس بالناس واجلن أعظم شيطنة وأقل عقال وأكثر جهال واجلين قد حيب اإلنسي كما حيب األنسي االنسي وكما 
حيب الرجل املرأة واملرأة الرجل ويغار عليه وخيدمه بأشياء واذا صار مع غريه فقد يعاقبه بالقتل وغريه كل هذا واقع 

من أموال الناس مما مل يذكر اسم اهللا عليه ويأتونه إما بطعام وإما شراب واما مث الذي خيدمونه تارة يسرقون له شيئا 
لباس واما نقد وإما غري ذلك وتارة يأتونه يف املفاوز مباء عذب وطعام وغري ذلك وليس شيء من ذلك من معجزات 

مباحا مل جيز أن يفعل  االنبياء وال كرامات الصاحلني فإن ذلك امنا يفعلونه بسبب شرك وظلم وفاحشة وهو لو كان
هبذا السبب فكيف اذا كان يف نفسه ظلما حمرما لكونه من الظلم والفواحش وحنو ذلك وقد خيربون بأمور غائبة مما 

رأوه ومسعوه ويدخلون يف جوف االنسان قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ان الشيطان جيري من االنسان جمرى الدم 
  لكن 

 إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رهبم يتوكلون امنا سلطانه على الذين يتولونه إمنا سلطاهنم كما قال اهللا
والذين هم به مشركون وملا قال الشيطان رب مبا أغويتين ألزينن هلم يف االرض وألغوينهم أمجعني إال عبادك منهم 



من اتبعك من الغاوين وان جهنم  املخلصني قال اهللا تعاىل ان عبادي ليس لك عليهم سلطان مث قال إال أي لكن
ملوعدهم أمجعني هلا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم فأهل االخالص واالميان ال سلطان له عليهم وهلذا 

يهربون من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ويهربون من قراءة آية الكرسي وآخر سورة البقرة وغري ذلك من 
 بأمور مستقبلة للكهان وغري الكهان مما يسرقونه من السمع والكهانة كانت قوارع القرآن ومن اجلن من خيرب

ظاهرة كثرية بأرض العرب فلما ظهر التوحيد هربت الشياطني وبطلت أو قلت مث اهنا تظهر يف املواضع اليت خيتفي 
كمون اليهم وكان أبو فيها أثر التوحيد وقد كان حول املدينة بعد أن هاجر النيب صلى اهللا عليه و سلم كهان يتحا

بردة بن نيار كاهنا مث أسلم بعد ذلك وهو من أسلم واالصنام هلا شياطني كانت تتراءى للسدنة أحيانا وتكلمهم 
أحيانا قال أيب بن كعب مع كل صنم جنية وقال ابن عباس يف كل صنم شيطان يتراءى للسدنة فيكلمهم والشياطني 

الكذب والفجور قال تعاىل هل أنبئكم على من تنزل الشياطني تنزل على كل كما قال اهللا تقترن مبا جيانسها بأهل 
أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون فكيف جيوز أن يقال إن مثل هذا يكون معجزة لنيب أو كرامة لويل وهذا 

ه عدوا امنا يدعو يناقض االميان ويضاده واالنبياء واالولياء أعداء هؤالء قال تعاىل ان الشيطان لكم عدو فاختذو
حزبه ليكونوا من أصحاب السعري وقال تعاىل أمل أعهد اليكم يا بين آدم أن ال تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبني 
وأن اعبدوين هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبال كثريا أفلم تكونوا تعقلون وهذا يظهر الفرق بني إخبار 

ىل علمه إال منه كما قال تعاىل عامل الغيب فال يظهر على غيبه أحدا اال من االنبياء عن الغيب ما ال سبيل ملخلوق ا
  ارتضى من رسول فإنه يسلك من بني يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رساالت رهبم وأحاط مبا لديهم 

يب عمن مل وأحصى كل شيء عددا فقوله على غيبه هو غيبه الذي اختص به وأما ما يعلمه بعض املخلوقني فهو غ
يعلمه وهو شهادة ملن علمه فهذا أيضا خترب منه االنبياء مبا ال ميكن الشياطني أن خترب به كما يف إخبار اللمسيح بقوله 
وأنبئكم مبا تأكلون وما تدخرون يف بيوتكم فإن اجلن قد خيربون مبا يأكله بعض الناس ومبا يدخرونه لكن الشياطني 

اهللا كالذي ال يذكر اسم اهللا اذا دخل فيدخلون معه وإن مل يذكر اسم اهللا اذا أكل  امنا تتسلط على من ال يذكر اسم
فاهنم يأكلون معه وكذلك اذا ادخر شيئا ومل يذكر اسم اهللا عليه عرفوا به وقد يسرقون بعضه كما جرى هذا لكثري 

ال يعرفون ذلك وال يستطيعون من الناس وأما من يذكر اسم اهللا على طعامه وعلى ما جيتازه فال سلطان هلم عليه 
أخذه واملسيح عليه السالم كان خيرب املؤمنني مبا يأكلون وما يدخرون مما ذكر اسم اهللا عليه والشياطني ال تعلم به 

وهلذا من يكون إخباره عن شياطني ختربه ال يكاشف أهل االميان والتوحيد وأهل القلوب املنورة بنور اهللا بل يهرب 
ال يكاشف هؤالء وأمثاهلم وتعترف اجلن واالنس الذين خوارقهم مبعاونة اجلن هلم أهنم ال ميكنهم منهم ويعترف أنه 

أن يظهروا هذه اخلوارق حبضرة أهل االميان والقرآن ويقولون أحوالنا ال تظهر قدام الشرع والكتاب والسنة وإمنا 
طني يعاونون شياطني املخدومني ويتفقون على تظهر عند الكفار والفجار وهذا ألن أولئك أولياء الشياطني وهلم شيا

ما يفعلونه من اخلوارق الشيطانية كدخول النار مع كوهنا مل تصر عليهم بردا وسالما فإن اخلليل ملا ألقى يف النار 
صارت عليه بردا وسالما وكذلك أبو مسلم اخلوالين ملا قال له االسود العنسي املتنيب أتشهد أين رسول اهللا قال ما 

ع قال أتشهد أن حممدا رسول اهللا قال نعم فأمر بنار فأوقدت له وألقي فيها فجاءوا اليه فوجدوه يصلي فيها وقد أمس
صارت عليه بردا وسالما فقدم املدينة بعد موت النيب صلى اهللا عليه و سلم وأخذه عمر فأجلسه بينه وبني أيب بكر 

مد من فعل به كما فعل بابراهيم وأما اخوان الشياطني فاذا دخلت وقال احلمد هللا الذي مل ميتين حىت أراين يف أمة حم
فيهم الشياطني فقد يدخلون النار وال حترقهم كما يضرب أحدهم الف سوط وال حيس بذلك فإن الشياطني تتلقى 

  ذلك وهذا أمر كثري معروف قد رأينا من ذلك ما يطول وصفه وقد ضربنا حنن من الشياطني يف 



 حىت خرجوا من االنس ومل يعاودوه وفيهم من خيرج بالذكر والقرآن وفيهم من خيرج بالوعظ االنس ما شاء اهللا
والتخويف وفيهم من ال خيرج إال بالعقوبة كاالنس فهؤالء الشياطني اذا كانوا مع جنسهم الذين ال يهابوهنم فعلوا 

كر فيها امسه مل جيترئوا على ذلك بل خيافون هذه االمور وأما اذا كانوا عند أهل اميان وتوحيد ويف بيوت اهللا اليت يذ
الرجل الصاحل أعظم مما خيافه فجار االنس وهلذا ال ميكنهم عمل مساع املكاء والتصدية يف املساجد املعمورة بذكر اهللا 

هجورة وال بني أهل االميان والشريعة املتبعني للرسول إمنا ميكنهم ذلك يف األماكن اليت تأتيها الشياطني كاملساجد امل
واملشاهد واملقابر واحلمامات واملواخري فاملواضع اليت هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن الصالة فيها كاملقربة 

وأعطان االبل واحلمام وغريها فتكون حال هؤال فيها أقوى ألهنا مواضع الشياطني كاملاخور واملزبلة واحلمام وحنو 
ن والقرآن والتوحيد اليت أثىن اهللا على أهلها وقال فيهم اهللا نور السماوات ذلك خبالف األمكنة اليت ظهر فيها االميا

واألرض مثل نوره مشكاة فيها مصباح املصباح يف زجاجة الزجاجة كأهنا كوكب دري يوقد من شجرة مباركة 
شاء ويضرب اهللا زيتونة ال شرقية وال غربية يكاد زيتها يضيء ولو مل متسسه نار نور على نور يهدي اهللا لنوره من ي

االمثال للناس واهللا بكل شيء عليم يف بيوت أذن اهللا أن ترفع ويذكر فيها امسه يسبح له فيها بالغدو واآلصال 
رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة خيافون يوما تتقلب فيه القلوب واالبصار 

م من فضله واهللا يرزق من يشاء بغري حساب فهذه أمكنة النور والصاحلني ليجزيهم اهللا أحسن ما عملوا ويزيده
واملالئكة ال تتسلط عليها الشياطني بكل ما تريد بل كيدهم فيها ضعيف كما أن كيدهم يف شهر رمضان ضعيف اذ 

لشراب كانوا فيه يسلسلون لكن مل يبطل فعلهم بالكلية بل ضعف فشرهم فيه على أهل الصوم قليل خبالف أهل ا
وأهل الظلمات فإن الشياطني هنالك حماهلم وهم حيبون الظلمة ويكرهون النور وهلذا ينتشرون بالليل كما جاء يف 

احلديث الصحيح وهلذا أمر اهللا بالتعوذ من شر غاسق اذا وقب وخوارق اجلن كاإلخبار ببعض االمور الغائبة 
   مجيع االمم فقد كانت يف العرب وكالتصرفات املوافقة ألغراض بعض االنس كثرية معروفة يف

كثرية وكذلك يف اهلند ويف الترك والفرس والرببر وسائر االمم فهي أمور معتادة للجن واالنس وآيات االنبياء كما 
تقدم خارجة عن مقدور االنس واجلن فإهنم مبعوثون اىل االنس واجلن فيمتنع أن تكون آياهتم أمورا معروفة فيمن 

ل هذه موجودة كثريا لالنس فال خيتص هبا االنبياء بل هذه اخلوارق هي آية وعالمة على فجور بعثوا اليه اذ يقا
صاحبها وكذبه فهي ضد آيات االنبياء اليت تستلزم صدق صاحبها وعدله وهلذا يكون كثري من الذين ختدمهم 

خدومني من يكونون كلهم الشياطني من أهل الشياطني وهذا معروف لكثري ممن ختدمه الشياطني بل من طوائف امل
من هذا الباب كالبويي الذي للترك وأكثر املوهلني من هذا الباب وهم يصعدون هبم يف اهلواء ويدخلون املدن 

واحلصون بالليل واالبواب مغلقة ويدخلون على كثري من رؤساء الناس ويظنون أن هؤالء صاحلون قد طاروا يف 
االخوال الشيطانية تبطل أو تضعف إذا ذكر اهللا وتوحيده وقرئت قوارع اهلواء وال يعرف أن اجلن طارت هبم وهذه 

القرآن ال سيما آية الكرسي فإهنا تبطل عامة هذه اخلوارق الشيطانية وأما آيات االنبياء واألولياء فتقوى بذكر اهللا 
لمؤمنني مبا ميكنهم من وتوحيده واجلن املؤمنون قد يعينون املؤمنني بشيء من اخلوارق كما يعني االنس املؤمنون ل

اإلعانة وما ال يكون إال مع اإلقرار بنبوة االنبياء فهو من آياهتم فوجوده يؤيد آياهتم ال يناقضها مع أن آيات االنبياء 
اليت يدعون اعلى من هذا وأعلى من كرامات االولياء فإن تلك هي اآليات الكربى والذين ذكر عنهم إنكار 

لة وغريهم كأيب اسحاق االسفراييين وأيب حممد بن أيب زيد وكما ذكر ذلك أبو حممد بن كرامات االولياء من املعتز
حزم ال ينكرون الدعوات اجملابة وال ينكرون الرؤيا الصادقة فإن هذا متفق عليه بني املسلمني وهو أن اهللا تعاىل قد 

الدعاء فإن النيب صلى اهللا عليه و خيص بعضهم مبا يريه من املبشرات وقد كان سعد بن أيب وقاص معروفا باجابة 



سلم قال اللهم سدد رميته وأجب دعوته وحكاياته يف ذلك مشهورة وقد ثبت يف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه 
و سلم أنه قال مل يبق بعدي من النبوة اال الرؤيا الصاحلة يراها الرجل الصاحل أو ترى له وثبت عنه يف الصحيح أنه 

   من لو أقسم على اهللا البره ذكر ذلك ملا أقسم أنس بن النضر أنه ال تكسر ثنية الربيع قال ان من عباد اهللا

فاستجاب اهللا ذلك وايضا فإن منهم الرباء بن مالك أخو أنس بن مالك وكانوا اذا اشتد احلرب يقولون يا براء 
ب مؤكد بالقسم فالسائل أقسم على ربك فيقسم على ربه فينصرون والقسم قيل هو من جنس الدعاء لكن هو طل

خيضضع ويقول أعطين واملقسم يقول أقسم عليك لتعطيين وهو خاضع سائل لكن من الناس من يدعي له من 
الكرامات ماال جيوز ان يكون لالنبياء كقول بعضهم ان هللا عبادا لو شاءوا من اهللا أن ال يقيم القيامة ملا اقامها وقول 

ال له كن فيكون وقول بعضهم ال يعرب عن قدرته ممكن كما ال يعزب عن بعضهم إنه يعطي كن أي شيء أرادة ق
قدرة ربه حمال فانه ملا كثر يف الغالة من يقول باحللول واالحتاد وإهلية بعض البشر كما قاله النصارى يف املسيح 

ون من أهل صاروا جيعلون ما هو من خصائص الربوبية لبعض البشر وهذا كفر وأيضا فإن كثريا من الناس ال يك
الصالح وتكون له خوارق شيطانية كما لعباد املشركني وأهل الكتاب فتتجلى هلم على أهنا كرامات فمن الناس من 
يكذب هبا ومنهم من جيعل أهلها من أولياء اهللا وذلك ألن الطائفتني ظنت أن مثل هذه اخلوارق ال يكون إال ألولياء 

ليت هي جنس ما للسحرة والكهان ولعباد املشركني وأهل الكتاب وللمتنبئني اهللا ومل مييزوا بني اخلوارق الشيطانية ا
الكذابني وبني الكرامات الرمحانية اليت يكرم اهللا هبا عباده الصاحلني فلما مل مييزوا بني هذا وهذا وكان كثري من 

شاهدوا ذلك وأخربهم  الكفار والفجار وأهل الضالل والبدع هلم خوارق شيطانية صار هؤالء منهم حزبني حزبا قد
به من يعرفون صدقه فقالوا هؤالء اولياء اهللا وحزبا رأوا أن أولئك خارجون عن الشريعة وعن طاعة اهللا ورسوله 
فقالوا ليس هؤالء من األولياء الذين هلم كرامات فكذبوا بوجود ما رآه أولئك وأولئك قد عاينوا ذلك أو تواتر 

من ينكر السحر والكهانة واجلن وصرعهم لالنس إذا كذب ذلك عند  عندهم فصار تكذيب هؤالء مثل تكذيب
من رأى ذلك أو ثبت عنده ومن كذب مبا تيقن غريه وجوده نقصت حرمته عنه هذا املتيقن وكان عنده إما جاهال 

أو  وإما معاندا فرمبا رد عليه كثريا من احلق بسبب ذلك وهلذا صار كثري من املنتسبني إىل زهد أو فقر أو تصرف
  وله أو غري ذلك ال يقبلون قوهلم وال يعبأون خبالفهم ألهنم كذبوا حبق 

قد تيقنه هؤالء وأنكروا وجوده وكذبوا مبا مل حييطوا بعلمه وقد يدخلون انكار ذلك يف الشرع كما أدخلت املعتزلة 
يف آيات االنبياء  وحنوهم إنكار كرامات األولياء وإنكار السحر والكهانة يف الشرع بناء على أن ذلك يقدح

فجمعوا بني التكذيب هبذه االمور املوجودة وبني عدم العلم بآيات االنبياء والفرق بينها وبني غريها حيث ظنوا أن 
هذه اخلوارق الشيطانية من جنس آيات االنبياء وأهنا نظري هلا فلو وقعت مل يكن لألنبياء ما يتميزون به والذين ردوا 

حنوهم يشاركوهنم يف هذا يف التسوية بني اجلنسني وأنه ال فرق لكن هؤالء ملا تيقنوا على هؤالء من األشعرية و
وجودها جعلوا الفرق ما ليس بفرق وهو اقتراهنا بالدعوى والتحدي مبثلها وعدم املعارضة وهم يقولون إنا نعلم 

أصلوه من أنه ال خيلق شيئا  بالضرورة أن الرب إمنا خلقها لتصديق النيب وهذا كالم صحيح لكنه يستلزم بطالن ما
لشيء وأيضا فاختصاصها بوجود العلم الضروري عندها دون غريها ال بد أن يكون ألمر أوجب التخصيص وهم 
يقولون بل قد تستوي االمور ويوجد العلم الضروري ببعضها دون بعض كما قالوا مثل ذلك يف العادات انه جيوز 

كجعل اجلبال بواقيت لكن يعلم بالضرورة أن هذا ال يقع فكذلك قالوا  اخنراقها كلها بال سبب على أعظم الوجوه
يف املعجزات جيوز أن خيلقها على يد كاذب إمنا خلقها على يد الصادق مبا ادعى من العلم الضروري صحيح وأما 



شبهات  قوهلم إن املعلوم به مياثل غريه فغلط عظيم بل هم مل يعرفوا الفرق مبنزلة العامي الذي أوردت عليه
السوفسطائية فهو يعلم بالضرورة أهنا باطلة ولكن ال يعرف الفرق بينها وبني احلق ولكن العامي يقول فيها فساد ال 

أعرفه ال يقول دالئل احلق كدالئل الباطل وهؤالء ادعوا االستواء يف نفس االمر فغلطوا غلطا عظيما ولو قالوا 
قا وكانوا قد ذكروا عدم العلم ال العلم بالعدم كما يقول ذلك كثري بينهما فرق لكنه مل يتخلص لنا لكان قوهلم ح

من الناس يقول ما أعرف الفرق بينهما وذلك أن العلم الضروري حيصل ببعض األخبار دون بعض وقد قيل إنا نعلم 
  أنه متواتر حبصول علمنا الضروري به والتحقيق انه اذا حصل له علم ضروري كان قد حصل اخلرب 

جبه هلم وقد ال حيصل لغريهم والعلم حيصل بعدد املخربين وبصفاهتم وبأمور أخرى تنضم اىل اخلرب ومن الذي يو
جعل االعتبار مبجرد العدد فقد غلط واألكثرون يقولون العلم احلاصل به ضروري وقيل انه نظري وهو اختيار 

ن نظريا وقد جيتمع فيه األمران يكون الكعيب وأيب احلسني وأيب اخلطاب والتحقيق أنه قد يكون ضروريا وقد يكو
ضروريا مث إذا نظر فيه وجد أنه يوجب العلم وكذلك العلم احلاصل عقب اآليات قد يكون ضروريا وقد يكون 

نظريا وكل نظري فإن منتهاه أنه ضروري وهلذا قال أبو املعايل املرتضى عندنا أن مجيع العلوم ضرورية أي بعد 
ق يف نفس االمر بني ما يوجبه العلم وماال يوجبه وأصل خطأ الطائفتني أهنم مل يعرفوا حصول أسباهبا وال بد من فر

آيات االنبياء وما خصهم اهللا به ومل يقدروا قدر النبوة ومل يقدروا آيات االنبياء قدرها بل جعلوا هذه اخلوارق 
رقا ال حقيقة له وهلذا يوجد كثري ممن الشيطانية من جنسها فإما ان يكذبوا بوجودها وإما أن يسووا بينهما ويدعوا ف

يكذب هبذه اخلوارق الشيطانية أن تكون لبعض االشخاص ملا يراه من نقص دينه وعلمه فاذا عاينها بعد ذلك أو 
ثبتت عنده خضع لذلك الشخص الذي كان عنده إما كافرا وإما ضاال وإما مبتدعا جاهال وذلك ألنه أنكر 

 للصاحلني فلما تيقن وجودها جعلها دليال على الصالح وهو غالط يف االصل بل وجودها معتقدا أهنا ال توجد إال
هذه من الشياطني من جنس ما للسحرة والكهان ومن جنس ما للكفار من املشركني وأهل الكتاب فإن ملشركي 

عظم من أكثر اهلند والترك وغريهم ولعباد النصارى من هذه اخلوارق الشيطانية أمورا كثرية يطول وصفها أكثر وأ
مما يوجد منها الهل الضالل والبدع من املسلمني وما يوجد منها للمنافقني فإن الشياطني ال تتمكن من إغواء 

املسلمني وإن كان فيهم جهل وظلم كما تتمكن من إغواء املشركني وأهل الكتاب وهلذا ثىن يف القرآن قصة موسى 
نه ما جاء نيب صادق قط اال قيل فيه إنه ساحر أو جمنون كما قال مع السحرة وذكر ما يقولوه الكفار النبيائهم فإ

تعاىل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إال قالوا ساحر أو جمنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون وذلك أن 
  اجملنون الرسول يأيت مبا خيالف عاداهتم ويفعل ما يرونه غري نافع ويترك ما يرونه نافعا وهذا فعل اجملنون فإن 

فاسد العلم والقصد ومن كان مبلغه من العلم إرادة احلياة الدنيا كان عنده من ترك ذلك وطلب ماال يعلمه جمنونا 
مث النيب مع هذا يأيت بأمور خارجة عن قدرة الناس من إعالم بالغيوب وأمور خارقة لعاداهتم فيقولون هو ساحر وهذا 

ن باالسالم من الفالسفة وحنوهم يقولون ان ما أخربت به االنبياء من الغيوب موجود يف املنافقني امللحدين املتظاهري
واجلنة والنار هو من جنس قول اجملانني وعندهم خوارقهم من جنس خوارق السحرة واملمرورين اجملانني كما ذكر 

ف اجملنون لكن ابن سينا وغريه لكن الفرق بينهما أن النيب حسن القصد خبالف الساحر وأنه يعلم ما يقول خبال
معجزات االنبياء عندهم قوى نفسانية ليس مع هذا وال هذا شيء خارج عن قوة النفس والقاضيان أبو بكر وأبو 

يعلى ومن وافقهما متوقفون يف وجود املخدوم الذي ختدمه اجلن قالوا ال يقطع بوجوده وكذلك الكاهن ذكروا فيه 
ول إنه خمدوم وهم متوقفون فيه ال يقطعون بوجود خمدوم كاهن القولني قول من يقول إنه املتخرص وقول من يق



كما يقطعون بوجود الساحر ألنه يف زماهنم وجد الساحر والقرآن أخربنا بالسحر يف سورة البقرة خبالف الكاهن 
زل فإن القرآن ذكر امسه ولو تدبروا لعلموا ان الكاهن هو املذكور يف قوله هل أنبئكم على من تنزل الشياطني تن

على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون ويف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قيل له ان منا 
قوما يأتون الكهان قال فال تأتوهم وسئل عن الكهان وما خيربون به فأخرب أن اجلن تسترق السمع وختربهم به 

يقتل كالساحر لكن الكاهن إمنا عنده أخبار والساحر  فالكتاب والسنة أثبتا وجود الكاهن وأمحد قد نص على أنه
عنده تصرف بقتل وإمراض وغري ذلك وهذا تطلبه النفوس أكثر وابن صياد كان كاهنا وهلذا قال له النيب صلى اهللا 

عليه و سلم قد خبأت لك خبيئا فقال الدخ فقال اخسأ فلن تعدو قدرك امنا أنت من إخوان الكهان وملا قضى يف 
بغرة قال محل بن مالك أيودي من ال شرب وال أكل وال نطق وال استهل قتل ذلك يطل فقال إمنا أنت من  اجلنني

  إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع فكانوا يسجعون أساجيع وقد رأيت من 

يف  هؤالء شيوخا يسجعون أساجيع كأساجيع الكهان ويكون كثري منها صدقا وهلذا مجع اهللا بني الكاهن والشاعر
قوله وما هو بقول شاعر قليال ما تؤمنون وال بقول كاهن قليال ما تذكرون تنزيل من رب العاملني وكذلك يف 
الشعراء ذكر الكاهن والشاعر بعد قوله وإنه لتنزيل رب العاملني نزل به الروح االمني على قلبك لتكون من 

الشياطني تنزل على كل أفاك اثيم يلقون السمع املنذرين بلسان عريب مبني اىل قوله هل أنبئكم على من تنزل 
وأكثرهم كاذبون والرسول يف آية احلاقة حممد وقال ايضا انه لقول رسول كرمي ذي قوة عند ذي العرش مكني 

مطاع مث أمني وما صاحبكم مبجنون ولقد رآه باالفق املبني وما هو على الغيب بضنني وما هو بقول شيطان رجيم 
إال ذكر للعاملني فلما أخرب به أنه قول رسول هو ملك من املالئكة نفى أن يكون قول شيطان  فأين تذهبون إن هو

وملا أخرب هناك أنه قول رسول من البشر نفى أن يكون قول شاعر أو كاهن فهذا تنزيه للقرآن نفسه ونزه الرسول 
والتهمة فساد يف القصد كما قالوا أن يكون على الغيب بظنني أي متهم وأن يكون مبجنون فاجلنون فساد يف العلم 

ساحر أو جمنون وقال يف الطور فما أنت بنعمة ربك بكاهن وال جمنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب املنون قل 
تربصوا فإين معكم من املتربصني وقد أخرب عن االنبياء قبله أنه ما أتى الذين من قبلهم من رسول اال قالوا ساحر أو 

كاهن ألن الكاهن عند العرب هو الذي يتكلم بكالم مسجوع وله قرين من اجلن وهذا االسم  جمنون ومل يقولوا
ليس بذم عند أهل الكتاب بل يسمون أكثر العلماء هبذا االسم ويسمون هارون وأوالده الذين عندهم التوراة هبذا 

ربون بالغيب وحيكمون به عن الوحي االسم والقدر املشترك العلم باالمور الغائبة واحلكم هبا فعلماء أهل الكتاب خي
الذي أوحاه اهللا وكهان العرب كانت تفعل ذلك عن وحي الشياطني ومتتاز بأهنا تسجع الكالم خبالف اسم الساحر 

فإنه اسم معروف يف مجيع االمم وقد يدخل يف ذلك عندهم املخدوم الذي ختربه الشياطني ببعض االمور الغائبة 
  ولكون الساحر يأيت 

ارق شبهوا به النيب وقالوا ساحر فدل ذلك على قدر مشترك لكن الفرقان بينهما أعظم كالفرق بني املالئكة باخلو
والشياطني وأهل اجلنة وأهل النار وخيار الناس وشرارهم وهذا أعظم الفروق بني احلق والباطل والكفار قالوا عن 

عظم الفرق بينهم وبني اجملانني وأهنم أعقل الناس االنبياء اهنم جمانني وسحرة فكما يعلم بضرورة العقل وجود أ
وأبعدهم عن اجلنون فكذلك يعلم بضرورة العقل أعظم الفرق بينهم وبني السحرة وأهنم أفضل الناس وأبعدهم عن 
السحر فالساحر يفسد االدراك حىت يسمع االنسان الشيء ويراه ويتصور خالف ما هو عليه واالنبياء يصححون 

صره وعقله والذين خالفوهم صم بكم عمي فهم ال يعقلون فالسحرة يزيدون الناس عمى وصمما مسع االنسان وب



وبكما واالنبياء يرفعون عماهم وصممهم وبكمهم كما يف الصحيح عن عطاء بن يسار أنه سأل عبد اهللا بن عمرو 
يف التوراة فقال انه ملوصوف  روى عبد اهللا بن سالم أنه قيل له أخربنا ببعض صفة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

يف التوراة ببعض صفته يف القرآن يا أيها النيب إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا لالميني انت عبدي مسيتك 
املتوكل لست بفظ وال غليظ وال سخاب باالسواق وال جتزي بالسيئة السيئة ولكن جتزي بالسيئة احلسنة وتعفو 

به امللة العوجاء فأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقولوا ال اله اال اهللا  وتغفر ولن أقبضه حىت أقيم
وهذا مذكور عند أهل الكتاب يف نبوة أشعيا ولفظ التوراة قد يراد به مجيع الكتب اليت نزلت قبل االجنيل فيقال 

من نبوة االنبياء املتبعني لكتاب موسى قد التوراة واالجنيل ويراد بالتوراة الكتاب الذي جاء به موسى وما بعده 
يسمى هذا كله توراة فإن االتوراة تفسر بالشريعة فكل من دان بشريعة التوراة قيل لنبوته اهنا من التوراة وكثري مما 
يعزوه كعب األحبار وحنوه إىل التوراة هو من هذا الباب ال خيتص ذلك بالكتاب املنزل على موسى كلفظ الشريعة 

سلمني يتناول القرآن واالحاديث النبوية وما استخرج من ذلك كما قد بسط هذا يف موضع آخر واملقصود عند امل
  هنا أن االنبياء يفتحون األعني العمي واآلذان الصم والقلوب الغلف والسحرة يفسدون السمع والبصر والعقل حىت 

 قصة موسى سحروا أعني الناس واسترهبوهم خييل لالنسان األشياء خبالف ما هي عليه فيتغري حسه وعقله قال يف
وجاءوا بسحر عظيم وهذا يقتضي أن أعني الناس قد حصل فيها تغري وهلذا قال تعاىل ولو فتحنا عليهم بابا من 

السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إمنا سكرت ابصارنا بل حنن قوم مسحورون فقد علموا أن السحر يغري االحساس 
قتل وهذا كله من جنس مقدور االنس فإن االنسان يقدر أن يفعل يف غريه ما يفسد إدراكه كما يوجب املرض وال

وما ميرضه ويقتله فهذا مع كونه ظلما وشرا هو من جنس مقدور البشر واجلين إذا اراد أن يرى قرينه أمورا غائبة 
أراه صورته وحنو ذلك وقد سأل عنها مثلها له فاذا سأل عن املسروق أراه شكل ذلك املال وإذا سأل عن شخص 

يظن الرائي أنه رأى عينه وإمنا رأى نظريه وقد يتمثل اجلين يف صورة اإلنسي حىت يظن الظان أنه اإلنسي وهذا كثري 
كما تصور لقريش يف صورة سراقة ابن مالك بن جعشم وكان من اشراف بين كنانة قال تعاىل وإذ زين هلم 

ليوم من الناس وأين جار لكم اآلية فلما عاين املالئكة وىل هاربا وملا رجعوا الشيطان أعماهلم وقال ال غالب لكم ا
ذكروا ذلك لسراقة فقال واهللا ما علمت حبربكم حىت بلغين هزميتكم وهذا واقع كثريا حىت انه يتصور ملن يعظم 

االنبياء أو بعض  شخصا يف صورته فاذا استغاث به أتاه فيظن ذلك الشخص انه شيخه امليت وقد يقول له إنه بعض
الصحابة االموات ويكون هو الشيطان وكثري من الناس أهل العبادة والزهد من يأتيه يف اليقظة من يقول إنه رسول 

اهللا ويظن ذلك حقا ومن يرى إذا زار بعض قبور االنبياء أو الصاحلني أن صاحب القرب قد خرج اليه فيظن أنه 
وإمنا هو شيطان أتى يف صورته إن كان يعرفها وإال أتى يف صورة انسان صاحب القرب ذلك النيب أو الرجل الصاحل 

قال إنه ذلك امليت وكذلك يأيت كثريا من الناس يف مواضع ويقول انه اخلضر وإمنا كان جنيا من اجلن وهلذا مل 
وإمنا وقع جيترئ الشيطان على أن يقول ألحد من الصحابة إنه اخلضر وال قال أحد من الصحابة إين رأيت اخلضر 

  هذا بعد الصحابة وكلما تأخر االمر كثر حىت إنه يأيت 

اليهود والنصارى ويقول انه اخلضر ولليهود كنيسة معروفة بكنيسة اخلضر وكثري من كنائس النصارى يقصدها هذا 
منا اخلضر واخلضر الذي يأيت هذا الشخص غري اخلضر الذي يأيت هذا وهلذا يقول من يقول منهم لكل ويل خضر وإ

هو جين معه والذين يدعون الكواكب تتنزل عليهم أشخاص يسموهنا روحانية الكواكب وهو شيطان نزل عليه ملا 
أشرك ليغويه كما تدخل الشياطني يف االصنام وتتكلم أحيانا لبعض الناس وتتراءى للسدنة أحيانا ولغريهم أيضا وقد 



لشيخ حىت يظن أنه مسع صوت ذلك املريد مع بعد يستغيث املشرك بشيخ له غائب فيحكى اجلين صوته لذلك ا
املسافة بينهما مث ان الشيخ جييبه فيحكي اجلين صوت الشيخ للمريد حىت يظن أن شيخه مسع صوته وأجابه وإال 

فصوت االنسان ميتنع أن يبلغ مسرية يوم ويومني وأكثر وقد حيصل للمريد من يؤذيه فيدفعه اجلين وخييل للمريد أن 
فعه وقد يضرب الرجل حبجر فيدفعه عنه اجلين مث يصيب الشيخ مبثل ذلك حىت يقول اين اتقيت عنك الشيخ هو د

الضرب وهذا أثره يف وقد يكونون يأكلون طعاما فيصور نظريه للشيخ وجيعل يده فيه وجيعل الشيطان يده يف طعام 
 ذلك االناء وعمر بن اخلطاب أولئك حىت يتوهم الشيخ وهم ان يد الشيخ امتدت من الشام اىل مصر وصارت يف

ملا نادى يا سارية اجلبل قال ان هللا جندا يبلغوهنم صويت فعلم أن صوته امنا يبلغ مبا ييسره اهللا من تبليغ بعض املالئكة 
او صاحلي اجلن فيهتفون مبثل صوته كالذي ينادي ابنه وهو بعيد ال يسمع يا فال فيسمعه من يريد إبالغه فينادي يا 

ع ذلك الصوت وهو املقصود بصوت أبيه وإال فصوت البشر ليس يف قوته أن يبلغ مسافة ايام وقد قلنا فالن فيسم
أن آيات االنبياء اليت اختصوا هبا خارجة عن قدرة اجلن واالنس قال تعاىل قل لئن اجتمعت االنس واجلن على أن 

ما اذا كانت مما تقدر عليه املالئكة فهذا مما ياتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا وأ
يؤيدها فإن املالئكة ال يطيعون من يكذب على اهللا وال يؤيدونه باخلوارق فاذا أيد به كما أيد اهللا به نبيه واملؤمنني 

  يوم بدر ويوم حنني كان هذا من أعالم صدقه وإنه صادق على اهللا يف دعوى النبوة فإهنا 

لشياطني تؤيد الكذب واملالئكة تؤيد الصدق والتأييد حبسب االميان فمن كان إميانه أقوى من ال تؤيد الكذاب لكن ا
غريه كان جنده من املالئكة أقوى وان كان اميانه ضعيفا كانت مالئكته حبسب ذلك كملك االنسان وشيطانه فإنه 

 وكل به قرينه من املالئكة وقرينه قد ثبت يف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ما منكم من أحد إال
من اجلن قالوا وبك يا رسول اهللا قال ويب لكن اهللا أعانين عليه فأسلم ويف حديث آخر فال يأمرين إال خبري وهو يف 

صحيح مسلم من وجهني من حديث ابن مسعود ومن حديث عائشة وقال ابن مسعود ان للقلب ملة من امللك وملة 
إيعاد اخلري وتصديق باحلق وملة الشيطان ايعاد بالشر وتكذيب باحلق فاذا كانت حسنات من الشيطان فلمة امللك 

االنسان أقوى أيد باملالئكة تأييدا يقهر به الشيطان وإن كانت سيئاته اقوى كان جند الشيطان معه أقوى وقد يلتقي 
قوي فكما أن االنسان بفجوره شيطان املؤمن بشيطان الكافر فشيطان املؤمن مهزول ضعيف وشيطان الكافر مسني 

يؤيد شيطانه على ملكه وبصالحه يؤيد ملكه على شيطانه فكذلك الشخصان يغلب أحدمها اآلخر ألن اآلخر مل 
يؤيد ملكه فلم يؤيده أو ضعف عنه ألنه ليس معه إميان يعينه كالرجل الصاحل اذا كان ابنه فاجرا مل ميكنه الدفع عنه 

  موضع آخر لفجوره وبسط هذه االمور له 
واملقصود هنا الكالم على الفرق بني آيات االنبياء وغريهم وأن من قال أن آيات االنبياء والسحر والكهانة 

والكرامات وغري ذلك من جنس واحد فقد غلط ايضا والطائفتان مل يعرفوا قدر آيات االنبياء بل جعلوها من هذا 
  حقيقة له اجلنس فهؤالء نفوه وهؤالء أثبتوه وذكروا فرقا ال 

واذا قال القائل آيات االنبياء ال يقدر عليها إال اهللا أو أن اهللا خيترعها ويبتدئها بقدرته أو أهنا من فعل الفاعل املختار 
وحنو ذلك قيل له هذا كالم جممل فقد يقال عن كل ما يكون انه ال يقدر عليه إال اهللا فإن اهللا خالق كل شيء وغريه 

  لى هذا فال فرق بني املعجزات وغريها وقد يقال ال يقدر عليها إال ال يستقل باحداث شيء وع

اهللا أي هي خارجة عن مقدورات العباد فإن مقدوراته على قسمني منها ما يفعله بواسطة قدرة العبد كأفعال العباد 
اإلنس مبعىن أنه ال وما يصنعونه ومنها ما يفعله بدون ذلك كإنزال املطر فإن أراد هذا القائل أهنا خارجة عن مقدور 



يقع منهم ال بإعانة اجلن وال بغري ذلك فهذا كالم صحيح وإن أراد أنه خارج عن مقدورهم فقط وإن كان مقدورا 
للجن فهذا ليس بصحيح فإن الرسل أرسلوا إىل االنس واجلن والسحر والكهانة وغري ذلك تقدر اجلن على إيصاهلا 

ما قال تعاىل هل أنبئكم على من تنزل الشياطني تنزل على كل أفاك أثيم إىل االنس وهي مناقضة آليات االنبياء ك
وإن أراد أهنا خارجة عن مقدور املالئكة واإلنس واجلن أو أن اهللا يفعلها بال سبب فهذا أيضا باطل فمن أين له أن 

ا خيلقه فمن أين له أن اهللا خيلقها بال سبب ومن أين له أنه ال خيلقها بواسطة املالئكة الذين هم رسله يف عامة م
جربيل مل ينفخ يف مرمي حىت محلت باملسيح وقد أخرب اهللا بذلك وهو وأمه مما جعلهما آية للعاملني قال تعاىل وجعلنا 
ابن مرمي وأمه آية وآوينامها اىل ربوة ذات قرر ومعني وخلق املسيح بال أب من أعظم اآليات وكان بواسطة نفخ 

ليها روحنا فتمثل هلا بشرا سويا قالت إين أعوذ بالرمحن منك إن كنت تقيا قال إمنا أنا جربيل قال تعاىل فأرسلنا ا
رسول ربك ألهب لك غالما زكيا قالت اىن يكون يل ولد ومل ميسسين بشر ومل أك بغيا وقال تعاىل ومرمي ابنة 

ة املالئكة والذي عنده عمران اليت أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وكذلك طمس أبصار قوم لوط كان بواسط
علم من الكتاب ملا قال عفريت من اجلن لسليمان أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك واين عليه لقوي أمني قال 

الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك أتته به املالئكة كذلك ذكره املفسرون عن ابن 
سرع مما كان يأيت به العفريت وقد أخرب اهللا تعاىل أنه أيد حممدا صلى اهللا عليه و عباس وغريه أن املالئكة أتته به أ

سلم باملالئكة وبالريح وقال تعاىل فأرسلنا عليهم رحيا وجنودا مل تروها وكان اهللا مبا تعملون بصريا وقال تعاىل يوم 
  حنني 

وقال تعاىل يوم الغار فأنزل اهللا سكينته عليه  فأنزل اهللا سكينته على رسوله وعلى املؤمنني وأنزل جنودا مل تروها
وأيده جبنود مل تروها وقال تعاىل اذ يوحي ربك اىل املالئكة أين معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي يف قلوب الذين 

كفروا الرعب وقد ثبت يف الصحيح أن االنسان يصوره ملك يف الرحم بإذن اهللا ويقول امللك أي رب نطفة أي 
رب مضغة فاذا كان اخللق املعتاد يكون بتوسط املالئكة فإنه يقرر التوحيد بقوله تعاىل يا أيها الناس  رب علقة أي

اعبدوا ربكم اآليات مث النبوة بقوله وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا مث املعاد وكذلك االنعام يقرر 
توحيد أيضا وهو ملة ابراهيم وهذا مبسوط يف غري هذا التوحيد مث النبوة يف وسطها مث خيتمها بأصول الشرائع وال

املوضع واملقصود أنه قد يبني انفراده باخللق والنفع والضر واالتيان باآليات وغري ذلك وإن ذلك ال يقدر عليه غريه 
لم قال تعاىل أفمن خيلق كمن ال خيلق وقال تعاىل وجعلوا هللا شركاء اجلن وخلقهم وخرقوا له بنني وبنات بغري ع

سبحانه وتعاىل عما يصفون بديع السماوات واالرض اىن يكون له ولد ومل تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو 
بكل شيء عليك ذلكم اهللا ربكم ال إله إال هو خالق كل شيء فاعبدون وهو على كل شيء وكيل ال تدركه 

عمي فعليها وما أنا عليكم حبفيظ  االبصار وهو اللطيف اخلبري قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن
وكذلك نفصل االيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك ال إله إال هو وأعرض عن 

املشركني ولو شاء اهللا ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل وال تسبوا الذين يدعون من 
ا بغري علم كذلك زينا لكل أمة عملهم مث أىل رهبم مرجعهم فينبئهم مبا كانوا يعملون دون اهللا فيسبوا اهللا عدو

وأقسموا باهللا جهد أمياهنم لئن جاءهتم آية ليؤمنن هبا قل إمنا اآليات عند اهللا وما يشعركم أهنا إذا جاءت ال يؤمنون 
  ونقلب أفئدهتم وأبصارهم كما مل يؤمنوا به أول مرة ونذرهم يف 



يعمهون ففي هذه اآليات تقرير التوحيد حىت يف إنزال اآليات قال إمنا اآليات عند اهللا وكذلك قوله يف  طغياهنم
العنكبوت وقالوا لوال أنزل عليه آيات من ربه قل إمنا اآليات عند اهللا وإمنا انا نذير مبني أو مل يكفهم أنا أنزلنا عليك 

يؤمنون قل كفى باهللا بيين وبينكم شهيدا يعلم ما يف السموات الكتاب يتلى عليهم إن يف ذلك لرمحة وذكرى لقوم 
واالرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا باهللا أولئك هم اخلاسرون وقال أيضا وقالوا لوال أنزل عليه آية من ربه قل 

رض أو إن اهللا قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم ال يعلمون هذا بعد قوله فان استطعت أن تبتغي نفقا يف األ
سلما يف السماء فتأتيهم بآية ولو شاء اهللا جلمعهم على اهلدى فال تكونن من اجلاهلني وهو أرسله بآيات بان هبا احلق 

وقامت هبا احلجة وكانوا يطلبون آيات تعنتا فيظن من يظن أهنم يهتدون هبا لكن ال حيصل هبا املقصود وقد تكون 
فع وبني سبحانه أنه قادر على انزال اآليات وأهنا ليست إال عنده وغري موجبة لعذاب االستئصال فتكون ضررا بال ن

أفعال العباد قد اتفق الناس على أنه ال خيلقه اال اهللا وإمنا تنازعوا يف أفعال العباد والصواب اهنا أفعال هلم وهي 
عند اهللا واملالئكة إمنا هي سبب خملوقة هللا لكن آيات االنبياء ال تكون مما يقدر عليه العبد كما قال قل إمنا اآليات 

من األسباب كما يف خلق املسيح من غري أب فجربيل إمنا كان مقدوره النفخ فيها وهذا ال يوجب اخللق بل هو 
مبنزلة االنزال يف حق غري املسيح وكذلك املسيح ملا خلق من الطني كهيئة الطري إمنا مقدوره تصوير الطني وإمنا 

هللا حييي ومييت وهذا من خصائصه وهلذا قال اخلليل ريب الذي حييي ومييت ويف القرآن يف حصول احلياة فيه فباذن ا
غري مواضع خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي وكنتم أمواتا فأحياكم حييي االرض بعد موهتا واهللا حييي 

كطمس ابصار اللوطية وقلب  ومييت وما يتولد عن أفعال املالئكة وغريهم ليسوا مستقلني به بل هلم فيه شركة
  مدينتهم وكذلك النصر إمنا يقدرون على القتال كاالنس 

والنصر هو من عند اهللا كما قال تعاىل وما جعله اهللا إال بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إال من عند اهللا 
مبثله من عند اهللا وأما اجلن  والقرآن إمنا يقدرون على النزول به ال على إحداثه ابتداء فهم يقدرون على االتيان

واالنس فال يقدرون على االتيان مبثله ألن اهللا ال يكلم مبثله اجلن واالنس ابتداء وهلذا قال ال يأتون مبثله وقال تعاىل 
فأتوا بسورة من مثله وقال فأتوا بعشر سور مثله وقال فليأتوا حبديث مثله ان كانوا صادقني مل يكلفهم نفس 

بهم باالتيان مبثله إما إحداثا وإما تبليغا عن اهللا أو عن خملوق ليظهر عجزهم من مجيع اجلهات فقد اإلحداث بل طال
يقال فنفس أفعال العباد ليست من اآليات إذ كانت مقدورة ومفعولة للعبد وإن كان ذلك بأقدار اهللا تعاىل وال 

يات خارجة عن مقدور مجيع العباد املالئكة نفس القدرة على ذلك الفعل فإن املقصود من القدرة هو الفعل بل اآل
واجلن واالنس وهي أيضا ال تنال باالكتساب فإن اإلنس واجلن قد يقدرون بأسباب مباينة هلم على أمور كما 

يقدرون على قتل من يقتلونه وإمراضه وحنو ذلك وآيات االنبياء ال يقدر أحد أن يتوصل اليها بسبب والسحر 
صل اليه بسبب كالذي يأيت بأقوال وأفعال حتدثه هبا اجلن فالنبوة ال تنال بكسب العبيد وال والكهانة مما ميكن التو

آياهتا حتصل بكسب العباد وهذا من الفروق بني آيات االنبياء وبني السحر والكهانة وبينهما فروق كثرة أكثر من 
من خالفهم من السحرة والكهان وعباد  عشرة أحدها أن ما خترب به االنبياء ال يكون اال صدقا وأما ما خيربهم به

املشركني وأهل الكتاب وأهل البدع والفجور من املسلمني فإنه ال بد فيه من الكذب الثاين أن االنبياء ال تأمر اال 
بالعدل وال تفعل اال العدل وهؤالء املخالفون هلم ال بد هلم من الظلم فإن من خالف العدل ال يكون اال ظلما 

عدوان على اخللق وفعل الفواحش والشرك والقول على اهللا بال علم وهي احملرمات اليت حرمها اهللا فيدخلون يف ال
مطلقا كما قال تعاىل قل امنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واالمث والبغي بغري احلق وان تشركوا باهللا ما 

  مل ينزل به سلطانا وأن تقولوا على 



ن ما يأيت به من خيالفهم معتاد لغري االنبياء كما هو معتاد للسحرة والكهان وعباد املشركني اهللا ماال تعلمون الثالث أ
وأهل الكتاب وأهل البدع والفجور وآيات االنبياء هي معتادة أهنا تدل على خرب اهللا وأمره على حكمه فتدل على 

م وكرامات االولياء هي من هذا فإهنم أهنم أنبياء وعلى صدق من أخرب بنبوهتم سواء كانوا هم املخربين أو غريه
خيربون بنبوة االنبياء وكذلك أشراط الساعة هي أيضا تدل على صدق االنبياء اذ كانوا قد أخربوا هبا فالذي جعله 
أولئك من كرامات االولياء وأشراط الساعة ناقضا آليات االنبياء اذ هو من جنسها وال يدل عليها فأولئك كذبوا 

سووا بني اآليات وغريها فلم تكن يف احلقيقة عندهم آية وكانت اآليات عند أولئك منتقضة  باملوجود وهؤالء
وأولئك نصروا جهلهم بالتكذيب باحلق وهؤالء نصروا جهلهم أيضا بقول الباطل فقالوا ان اآلية هي املقرونة 

وأنه اذا مل يعارض كان آية وهو بالدعوى اليت ال تعارض وزعموا أنه ال ميكن معارضة السحر والكهانة اذا جعل آية 
تكذيب باحلق أيضا فإنه قد ادعاه غري نيب ومل يعارض فالطائفتان أدخلت يف اآليات ما ليس منها وأخرجت منها ما 

هو منها فكرامات االولياء واشراط الساعة من آيات االنبياء وأخرجوها والسحر والكهانة ليس من آياهتم 
اآليات بل ونواهبا الرابع أن آيات االنبياء والنبوة لو قدر أهنا تنال باالكتساب فهي وأدخلوها أو سووا بينها وبني 

امنا تنال بعبادة اهللا وطاعته فإنه ال يقول عاقل ان أحدا يصري نبيا بالكذب والظلم بل بالصدق والعدل سواء قال ان 
االنبياء فعلى القولني هي مستلزمة النبوة جزاء على العمل أو قال انه اذا زكى نفسه فاض عليه ما يفيض على 

اللتزام الصدق والعدل وحينئذ فيمتنع أن صاحبها يكذب على اهللا فإن ذلك يفسدها خبالف من خالف االنبياء من 
السحرة والكهان وعباد املشركني وأهل البدع والفجور من أهل امللل واهل الكتاب واملسلمني فإن هؤالء حتصل 

  مث بل خوارقهم هلم اخلوارق مع الكذب واإل

مع ذلك أشد ألهنم خيالفون االنبياء وما ناقض الصدق والعدل مل يكن إال كذبا وظلما فكل من خالف طريق االنبياء 
ال بد له من الكذب والظلم اما عمدا واما جهال وقوله تعاىل تنزل على كل أفاك أثيم ليس من شرطه أن يتعمد 

يكذب فان الشياطني تنزل عليه أيضا اذ من أخرب عن الشيء خبالف ما الكذب بل من كان جاهال يتكلم بال علم ف
هو عليه من غري اجتهاد يعذر به فهو كذاب وهلذا يصف اهللا املشركني بالكذب وكثري منهم ال يتعمد ذلك وكذلك 

ل تعتد أبعد قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا أفىت ابو السنابل بأن املتويف عنها احلامل ال حتل بوضع احلمل ب
االجلني فقال كذب أبو السنابل أي يف قوله بأن املتويف عنها احلامل ال حتل بوضع احلمل بل تعتد أبعد االجلني 

وكذلك ملا قال بعضهم ابن االكوع حبط عمله قال النيب صلى اهللا عليه و سلم كذب من قاهلا انه جلاهد جماهد 
عن اهللا كذب ال عمدا وال خطأ وكل من خالفهم ال بد أن يقع يف خربه ونظائره كثرية فاالنبياء ال يقع يف إخبارهم 

عن اهللا كذب ضرورة فإن خربه اذا مل يكن مطابقا خلربهم كان خمالفا له فيكون كذبا فالذي تنزل عليه الشياطني اذا 
هللا أوحاه اليه كان ظن واعتقد اهنم جاءوا من عند اهللا وأخرب بذلك كان كاذبا وكذلك اذا قال عما أوحوه اليه إن ا

كاذبا قال تعاىل ان الشياطني ليوحون اىل أوليائهم ليجادلوكم وملا شاع خرب املختار بن أيب عبيد وهو أول من ظهر 
يف االسالم بالكذب يف هذا وثبت يف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال يكون يف ثقيف كذاب ومبري 

عبيد وكان يتشيع لعلي وهلذا يوجد الكذب يف الشيعة اكثر مما يوجد يف مجيع فكان الكذاب هو املختار بن أيب 
الطوائف واملبري هو احلجاج بن يوسف وكان ظاملا معتديا وكان يتشيع لعثمان واملختار يتشيع لعلي فذكر البن عمر 

حون اىل أوليائهم وقيل وابن عباس امر املختار وقيل ألحدمها إنه يزعم أنه يوحى اليه فقال صدق ان الشياطني ليو
لآلخر إنه يزعم أنه ينزل عليه فقال صدق هل أنبئكم على من تنزل الشياطني تنزل على كل أفاك أثيم اخلامس أن 

  ما يأيت به السحرة والكهان واملشركون وأهل البدع من أهل امللل ال خيرج عن كونه مقدورا لالنس واجلن 



النس وال اجلن كما قال تعاىل قل لئن اجتمعت االنس واجلن على أن يأتوا وآيات االنبياء ال يقدر على مثلها ال ا
مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا السادس أن ما يأيت به السحرة والكهان وكل خمالف 

كن أحدا أن للرسل متكن معارضته مبثله وأقوى منه كما هو الواقع ملن عرف هذا الباب وآيات االنبياء ال مي
يعارضها ال مبثلها وال بأقوى منها وكذلك كرامات الصاحلني ال تعارض ال مبثلها وال بأقوى منها بل قد يكون بعض 

آيات أكرب من بعض وكذلك آيات الصاحلني لكنها متصادقة متعاونة على مطلوب واحد وهو عبادة اهللا وتصديق 
ب واحد واالدلة بعضها أدل وأقوى من بعض وهلذا كان رسله فهي آيات ودالئل وبراهني متعاضدة على مطلو

املشايخ الذين يتحاسدون ويتعادون ويقهر بعضهم بعضا خبوارقه إما بقتل وإمراض وإما بسلب حاله وعزله عن 
مرتبته وإما غري ذلك خوارقهم شيطانية ليست من آيات االنبياء واالولياء وكثري من هؤالء يكون يف الباطن كافرا 

وكثري منهم ميوت على غري االسالم وكثري منهم يكون مسلما مع ظلم يعرف انه ظلم ومنهم من يكون منافقا 
جاهال حيسب أن ما هو عليه مما أمر اهللا به ورسوله هذا كما يقع للملوك املتنازعني على امللك من قهر بعضهم 

اشدين السابع أن آيات االنبياء هي لبعض فهذا خارج عن سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وسنة خلفائه الر
اخلارقة للعادات عادات االنس واجلن خبالف خوارق خمالفيهم فإن كل ضرب منها معتاد لطائفة غري االنبياء وآيات 

االنبياء ليست معتادة لغري الذين يصدقون على اهللا ويصدقون من صدق على اهللا وهم الذين جاءوا بالصدق 
تري الكذب على اهللا أو يكذب باحلق ملا جاءه فتلك آيات على كذب أصحاهبا وآيات وصدقوا وتلك معتادة ملن يف

االنبياء آيات على صدق أصحاهبا فإن اهللا سبحانه ال خيلى الصادق مما يدل على صدقه وال خيلي الكاذب مما يدل 
 خيتم على قلبك مث قال خربا على كذبه إذ من نعته ما أخرب به يف قوله أم يقولون افترى على اهللا كذبا فإن يشأ اهللا

  مبتديا وميح اهللا الباطل وحيق احلق بكلماته فهو سبحانه ال بد أن ميحق الباطل وحيق احلق بكلماته وقال تعاىل 

وما خلقنا السماء واالرض وما بينهما العبني لو أردنا أن نتخذ هلوا الختذناه من لدنا إن كنا فاعلني بل نقذف باحلق 
غه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون كما أخرب يف موضع أنه مل خيلق اخللق عبثا وال سدى وإمنا على الباطل فيدم

خلقهم باحلق وللحق فال بد أن جيزي هؤالء وهؤالء باظهار صدق هؤالء وإظهار كذب هؤالء كما قال بل نقذف 
ق فال تكون مقدورة للمالئكة وال للجن باحلق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق الثامن ان هذه ال يقدر عليها خملو

وال لالنس وإن كانت املالئكة قد يكون هلم فيها سبب خبالف تلك فإهنا إما مقدورة لالنس أو للجن أو مما ميكنهم 
التوصل اليها بسبب وأما كرامات الصاحلني فهي من آيات االنبياء كما تقدم ولكن ليست من آياهتم الكربى وال 

وة عليها وليست خارقة لعادة الصاحلني بل هي معتادة يف الصاحلني من أهل امللل يف أهل الكتاب يتوقف اثبات النب
واملسلمني وآيات االنبياء اليت خيتصون هبا خارقة لعادة الصاحلني التاسع أن خوارق غري االنبياء والصاحلني من 

وشركهم وفجورهم وحنو ذلك وأما آيات السحرة والكهان أهل الشرك والبدع تنال بأفعاهلم كعباداهتم ودعائهم 
االنبياء فال حتصل بشيء من ذلك بل اهللا يفعلها آية وعالمة هلم وقد يكرمهم مبثل كرامات الصاحلني وأعظم من 

ذلك مما يقصد به إكرامهم لكن هذا النوع يقصد به االكرام والداللة خبالف اآليات اجملردة كانشقاق القمر وقلب 
ده بيضاء واإلتيان بالقرآن واإلخبار بالغيب الذي خيتص اهللا به فأمر اآليات اىل اهللا ال إىل العصا حية وإخراج ي

اختيار املخلوق واهللا يأيت هبا حبسب علمه وحكمته وعدله ومشيئته ورمحته كما ينزل ما ينزله من آيات القرآن 
يفعل ما يوجبه أو يدعو اهللا به فيجيبه  وكما خيلق من يشاء من املخلوقات خبالف ما حصل باختيار العبد إما لكونه

فاخلوارق اليت ليست آيات تارة تكون بدعاء العبد واهللا تعاىل جييب دعوة املضطر وان كان كافرا لكن للمؤمنني من 



إجابة الدعاء ما ليس لغريهم وتارة تكون بسعيه يف أسباهبا مثل توجهه بنفسه وأعوانه ومبن يطيعه من اجلن واالنس 
  ا وأما آيات االنبياء فال حتصل بشيء من ذلك العاشر أن النيب قد خلت من قبله أنبياء يعترب هبم فال يف حصوهل

يأمر إال مبا أمرت به االنبياء من عبادة اهللا وحده والعمل بطاعته والتصديق باليوم اآلخر واالميان جبميع الكتب 
رة والكهان واملشركون وأهل البدع من أهل امللل والرسل فال ميكن خروجه عما اتفقت عليه االنبياء وأما السح

فإهنم خيرجون عما اتفقت عليه االنبياء فكلهم يشركون مع تنوعهم ويكذبون ببعض ما جاء به االنبياء واالنبياء 
كلهم منزهون عن الشرك وعن التكذيب بشيء من احلق الذي بعث اهللا به نبيا قال تعاىل واسأل من أرسلنا قبلك 

جعلنا من دون الرمحن آهلة يعبدون وقال تعاىل وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي اليه أن ال إله من رسلنا أ
إال انا فاعبدون وقال تعاىل ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال ان اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى اهللا 

ليه من ربه واملؤمنون كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ومنهم من حقت عليه الضاللة وقال تعاىل آمن الرسول مبا أنزل ا
ورسله ال نفرق بني أحد من رسله وقال تعاىل قولوا آمنا باهللا وما أنزل الينا وما أنزل اىل ابراهيم وامساعيل وإسحاق 

فان ويعقوب واالسباط وما أويت موسى وعيسى وما أويت النبيون من رهبم ال نفرق بني أحد منهم وحنن له مسلمون 
آمنوا مبثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تلوا فإمنا هم يف شقاق وقال تعاىل ولكن الرب من آمن باهللا واليوم اآلخر 

واملالئكة والكتاب والنبيني وقال تعاىل ان الذين يكفرون باهللا ورسله ويريدون أن يفرقوا بني اهللا ورسله ويقولون 
بني ذلك سبيال أولئك هم الكافرون حقا وقال تعاىل وإذ أخذ اهللا  نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا

ميثاق النبيني ملا آتيتكم من كتاب وحكمة مث جاءكم رسول مصدق ملا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررمت 
به واخذمت على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وقال شرع لكم من الدين ما وصى 

نوحا والذي أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه كرب على املشركني 
  ما تدعوهم اليه اهللا جيتيب اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب 

أمة واحدة وأنا وقال تعاىل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلا اين مبا تعملون عليم وإن هذه أمتكم 
ربكم فاتقون مث قال فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب مبا لديهم فرحون وقال تعاىل ملا ذكر االنبياء ان هذه 

أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل الينا راجعون فمن يعمل من الصاحلات وهو مؤمن 
 وقالوا لن يدخل اجلنة إال من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل فال كفران لسعيه وإنا له كاتبون قال تعاىل

هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني بلى من اسلم وجهه هللا وهو حمسن فله أجره عند ربه وال خوف عليهم وال هم 
صدق حيزنون فاالنبياء يصدق متأخرهم متقدمهم ويبشر متقدمهم مبتأخرهم كما بشر املسيح ومن قبله مبحمد وكما 

حممد مجيع النبيني قبله وهلذا يقول يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا مبا نزل مصدقا ملا معكم من قبل أن نطمس 
وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وقال نزل عليك الكتاب باحلق مصدقا ملا بني يديه 

الفرقان إن الذين كفروا بآيات اهللا هلم عذاب شديد وقال وأنزلنا  وأنزل التوراة واالجنيل من قبل هدى للناس وأنزل
اليك الكتاب باحلق مصدقا ملا بني يديه من الكتاب ومهيمنا عليه واالنبياء وأتباعهم كلهم مؤمنون مسلمون يعبدون 

بعض ما أنزل اهللا اهللا وحده مبا أمر ويصدقون جبميع ما جاءت به االنبياء ومن خالفهم ال يكون اال مشركا ومكذبا ب
وبني الطائفتني فروق كثرية غري خوارق العادات احلادي عشر أن النيب هو وسائر املؤمنني ال خيربون إال حبق وال 

يأمرون اال بعدل فيأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ويأمرون مبصاحل العباد يف املعاش واملعاد ال يأمرون بالفواحش 
قول بغري علم فهم بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها ال بتبديلها وتغيريها فال يأمرون إال مبا وال الظلم وال الشرك وال ال



يوافق املعروف يف العقول الذي تتلقاه القلوب السليمة بالقبول فكما أهنم هم ال خيتلفون فال يناقض بعضهم بعضا 
  بل دينهم وملتهم واحد وإن تنوعت الشرائع فهم أيضا 

طرة اليت فطر اهللا عليها عباده موافقون لالدلة العقلية ال يناقضوهنا قط بل االدلة العقلية موافقون ملوجب الف
الصحيحة كلها توافق االنبياء ال ختالفهم وآيات اهللا السمعية والعقلية العيانية والسماعية كلها متوافقة متصادقة 

لذين خيالفون االنبياء من أهل الكفر وأهل متعاضدة ال يناقض بعضا بعضا كما قد بسط هذا يف غري هذا املوضع وا
البدع كالسحرة والكهان وسائر أنواع الكفار وكاملبتدعني من أهل امللل أهل العلم وأهل العبادة فهؤالء خمالفون 

لالدلة السمعية والعقلية للسماعية والعيانية خمالفون لصريح املعقول وصحيح املنقول كما أخرب اهللا عنهم بقوله كلما 
ي فيها فوج سأهلم خزنتها أمل يأتكم نذير اآلية فهؤالء خيالفون أقوال االنبياء إما بالتكذيب وإما بالتحريف من ألق

التأويل وإما باالعراض عنها وكتماهنا فأما أن ال يذكروها أو يذكروا ألفاظها ويقولون ليس هلا معىن يعرفه خملوق 
 اللفظ ومنهم من حيرف الكلم يف املعىن ومنهم جهال ال كما أخرب اهللا عن أهل الكتاب أن منهم من يكذب يف

يفقهون ما يقرأون قال تعاىل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم اىل قوله فويل هلم مما كتبت أيديهم وويل هلم مما يكسبون 
يه و وكذلك هم خمالفون لالدلة العقلية فاالنبياء كملوا الفطرة وبصروا اخللق كما تقدم يف صفة حممد صلى اهللا عل
سلم ان اهللا يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وخمالفوهم يفسدون احلس والعقل كما أفسدوا األدلة 

السمعية واحلس والعقل هبما تعرف األدلة والطرق ثالثة احلس والعقل واخلرب فمخالفوا االنبياء أفسدوا هذا وهذا 
ا إفسادهم للحس والعقل فإهنم قسمان قسم أصحاب خوارق وهذا أما إفسادهم ملا جاء عن االنبياء فظاهر وأم

حسية كالسحرة والكهان وضالل العباد وقسم أصحاب كالم واستدالل بالقياس واملعقول وكل منهما يفسد احلس 
والعقل أما أصحاب احلال الشيطاين فقد عرف أن السحر يغري احلس والعقل حىت خييل اىل االنسان الشيء خبالف 

سائر اخلوارق الشيطانية ال تأيت إال مع نوع فساد يف احلس أو العقل كاملوهلني الذين ال تأتيهم إال مع  ما هو وكذلك
  زوال عقوهلم وآخرين ال تأتيهم إال يف الظالم وآخرين تتمثل هلم اجلن يف صورة االنس فيظنون أهنم إنس أو يروهنم 

وهنم صوتا يشبه صوت من يعرفونه فيظنون أنه صوت مثال الشيء فيظنون أن الذي رأوه هو الشيء نفسه أو يسمع
ذلك املعروف عندهم وهذا كثري موجود يف أهل العبادات البدعية اليت فيها نوع من الشرك وخمالفة للشريعة وأما 
أصحاب الكالم واملقال البهتاين فإهنم بنوا أصوهلم العقلية واصول دينهم الذي ابتدعوه على خمالفة احلس والعقل 

الكالم أصل كالمهم يف اجلواهر واألعراض مبين على خمالفة احلس والعقل فاهنم يقولون إنا ال نشهد بل وال فأهل 
نعلم يف زماننا حدوث شيء من األعيان القائمة بنفسها بل كل ما نشهد حدوثه بل كل ما حدث من قبل أن خيلق 

جتتمع وتتفرق واخللق عندهم املوجود يف زماننا  آدم إمنا حتدث أعراض يف اجلواهر اليت هي باقية ال تستحيل قط بل
امنا هو مجع وتفريق ال ابتداع عني وجوهر قائم بنفسه وال خلق لشيء قائم بنفسه ال انسان وال غريه وإمنا خيلق 

أعراضا ويقولون ان كا ما تشاهده من األعيان فإهنا مركبة من جواهر كل جوهر منها ال يتميز ميينه عن مشاله وهذا 
لفة للحس والعقل كاالول ويقول كثري منهم إن االعراض ال تبقى زمانني ويقولون انه ال يفىن ويعدم يف زماننا خما

شيء من األعيان بل كما ال حيدث شيء من األعيان ال يفىن شيء من األعيان فهذا أصل علمهم ودينهم ومعقوهلم 
والعقل ويقول الذين يثبتون اجلوهر الفرد ان الذي بنوا عليه حدوث العامل واثبات الصانع وهو خمالف للحس 

الفلك والرحى وغريمها يتفكك كلما استدار ويقول كثري منهم إن كل شيء فإنه ميكن رؤيته ومسعه وملسه اىل غري 
  ذلك من االمور اليت جعلوها أصول علمهم ودينهم وهي مكابرة احلس والعقل 



ذهن ثابتا يف اخلارج فيدعون أن ما يتصوره العقل من املعاين الغائبة واملتفلسفة أضل من هؤالء فاهنم جيعلون ما يف ال
الكلية موجودة يف اجلواهر قائمة بأنفسها إما جمردة عن االعيان وإما مقترنة هبا وكذلك العدد واملقدار واخلالء 

يسميه متأخروهم والدهر واملادة يدعون وجود ذلك يف اخلارج وكذلك ما يثبتونه من العقول والعلة االوىل الذي 
  واجب الوجود وعامة ما يثبتونه من العقليات إمنا 

يوجد يف الذهن فالذي ال ريب يف وجوده نفس االنسان وما يقوم هبا مث ظنوا ما يقوم هبا من العقليات موجودا يف 
م هي اخلارج فكان افسادهم للعقل أعظم كما أن افساد املتكلمني للحس أعظم مع أن هؤالء املتفلسفة عمدهت

العلوم العقلية والعقليات عندهم أصح من احلسيات وأولئك املتكلمون أصول علمهم هي احلسيات مث يستدلون هبا 
  على العقليات وبسط هذه االمور له موضع آخر 

واملقصود هنا التنبيه على أن من خالف االنبياء فإنه كما أنه مكذب ملا جاءوا به من النبوة والسمع فهو خمالف 
  العقل فقد فسد عليه األدلة العقلية والنقلية واهللا سبحانه وتعاىل أعلم للحس و
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