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  ملخص أصول املنطق واصطالحاته 
بنوا املنطق على الكالم يف احلد ونوعه والقياس الربهاين ونوعه قالوا ألن العلم إما تصور وإما تصديق وكل 

منهما بديهي وإما نظري فإنه من املعلوم أنه ليس اجلميع بديهيا وال جيوز أن يكون اجلميع نظريا الفتقار النظري 
  إىل البديهي فيلزم الدور القبلي أو التسلسل يف العلل اليت هي هنا أسباب العلم وهي األدلة ومها ممتنعان 

ينال به التصور هو احلد والطريق الذي ينال به  والنظري منهما ال بد له من طريق ينال به فالطريق الذي
  التصديق هو القياس 

فاحلد اسم جامع لكل ما يعرف التصور وهو القول الشارح فيدخل فيه احلقيقي والرمسي واللفظي أو هو 
احلقيقي خاصة فيقرن به الرمسي واللفظي ليس من هذا الباب أو واحلد اسم للحقيقي والرمسي دون اللفظي فان 

نوع من هذه الثالثة اصطالح طائفة منهم كما قد بسطته وذكرت أمساءهم يف غري هذا املوضع والقياس إن كل 
كانت مادته يقينية فهو الربهان خاصة وإن كانت مسلمة فهو اجلدىل وإن كانت مشهورة فهو اخلطايب وإن 

ربهاين واخلطايب واجلديل وبعض كانت خميلة فهو الشعري وإن كانت مموهة فهو السوفسطائي وهلذا قد يتداخل ال
الناس جيعل اخلطايب هو الظىن وبعضهم جيعله االقناعى وهلم اصطالحات أخر بعضها موافق الصطالح املعلم 

األول أرسطو وبعضها خمالف له فان كثريا من املصنفني فيه خرجوا يف كثري منه عن طريقة معلمهم األول ولكن 
  ليس املقصود هنا بسط هذا 

إمنا يتألف من الصفات الذاتية إن كان حقيقيا وإال فال بد من العرضية وكل منهما إما أن يكون مشتركا مث احلد 
بني احملدود وغريه وإما أن يكون مميزا له عن غريه فاملشترك الذايت اجلنس واملميز الذايت الفصل واملؤلف منهما 

خلاصة وقد يعرب ب اخلاصة عما يعرض ل النوع النوع واملشترك العرضي هو العرض العام واملميز العرضى هو ا
ب النوع عن األنواع اإلضافية اليت  وإن مل يكن عاما ألفراده لكن تلك اخلاصة ال حيصل هبا التمييز كما قد يعرب 

هي بالنسبة إىل ما فوقها نوع وبالنسبة إىل ما حتتها جنس ولكن هذا وأمثاله من جزئيات املنطق اليت ليس هنا 
ا علق يف هذه العجالة املقصود ال ا ذكروه يف اجلنس والنوع مقاما آخر غري م   كالم فيها فان للكالم على م

فهذه الكليات اخلمس وبازاء الكلى اجلزئى وهو ما مينع تصوره من وقوع الشركة فيه والكالم يف املركب 
  مسبوق بالكالم على املفرد وداللة اللفظ عليه 



ة قضية إما موجبة وإما سالبة وكل منهما إما كلية وإما جزئية فال بد من والقياس مؤلف من مقدمتني واملقدم
  الكالم يف القضايا وأنواعها وجهاهتا 

وقد يستدل عليها ب نقيضها وب عكسها وب عكس نقيضها فإهنا إذا صحت بطل نقيضها وصح عكسها 
  وعكس نقيضها فتكلم يف تناقض القضايا وعكسها املستوى وعكس نقيضها 

ة إما محلية وإما شرطية متصلة وإما شرطية منفصلة فانقسم القياس باعتبار صورته إىل قياس تداخل وهو والقضي
احلملي وقياس تالزم وهو الشرطي املتصل وقياس تعاند وهو التقسيم والترديد وهو الشرطى املنفصل هذا 

  باعتبار صورته وباعتبار مادته إىل األصناف اخلمسة املتقدمة 
لكالم يف مواد القياس وهي القضايا اليت يستدل هبا على غريها وهذا كله يف قياس الشمول وأما فال بد من ا

قياس التمثيل واالستقراء فله حكم آخر فاهنم قالوا االستدالل ب الكلى على اجلزئي هو قياس الشمول وب 
واالستدالل بأحد اجلزئيني على  اجلزئي على الكلى هو االستقراء إما التام إن علم مشوله لألفراد وإال ف الناقص

  اآلخر هو قياس التمثيل 
مع أنا قد بسطنا يف غري هذا املوضع الكالم على أن كل قياس مشول فانه يعود إىل التمثيل كما أن كل قياس 

  متثيل فانه يعود إىل مشول وأن جعلهم قياس الشمول يفيد اليقني دون قياس التمثيل خطأ 
م القياس هل يتناوهلما مجيعا كما عليه مجهور الناس أو هو حقيقة يف التمثيل جماز يف وذكرنا تنازع الناس يف اس

قياس الشمول كما اختاره أبو حامد الغزايل وأبو حممد املقدسي أو بالعكس كما اختاره ابن حزم وغريه من أهل 
  املنطق والكالم على هذا مبسوط يف مواضع 

  يف أربع مقامات مقامني سالبني ومقامني موجبني واملقصود هنا ذكر شئ آخر فنقول الكالم 
والثاين إن التصديق املطلوب ال ينال إال  ٢أحدمها يف قوهلم إن التصور املطلوب ال ينال إال باحلد  ١فاألوالن 
  بالقياس 

أن القياس أو الربهان املوصوف يفيد العلم بالتصديقات  ٤يف أن احلد يفيد العلم بالتصورات و ٣واآلخران 
  ملقام األول ا

  املقام السليب يف احلدود والتصورات 
  يف قوهلم إن التصورات غري البديهية ال تنال إال باحلد والكالم على هذا من وجوه 

أحدها أن يقال ال ريب أن النايف عليه الدليل إذا مل يكن نفيه بديهيا كما أن على املثبت الدليل فالقضية سواء 
 تكن بديهية فال بد هلا من دليل وأما السلب بال علم فهو قول بال علم فقول القائل كانت سلبية أو إجيابية إذا مل

إنه ال حتصل هذه التصورات إال باحلد قضية سالبة وليست بديهية فمن أين هلم ذلك وإذا كان هذا قوال بال 
وملا يزعمون انه آلة  علم كان يف أول ما أسسوه القول بال علم فكيف يكون القول بال علم أساسا مليزان العلم

  قانونية تعصم مراعاهتا الذهن أن يزل يف فكره 

الثاين أن يقال احلد يراد به نفس احملدود وليس هذا مرادهم ههنا ويريدون به القول الدال على ما هيه احملدود 
  وهو مرادهم هنا وهو تفصيل ما دل عليه االسم باإلمجال 

إما أن يكون قد عرف احملدود حبد وإما أن يكون عرفه بغري حد فان كان فيقال إذا كان احلد قول احلاد فاحلاد 



األول فالكالم يف احلد الثاين كالكالم يف األول وهو مستلزم للدور القبلى أو التسلسل يف األسباب والعلل ومها 
  ممتنعان باتفاق العقالء وإن كان عرفه بغري حد بطل سلبهم وهو قوهلم إنه ال يعرف إال باحلد 

الثالث إن األمم مجيعهم من أهل العلم واملقاالت وأهل العمل والصناعات يعرفون األمور اليت حيتاجون إىل 
ا يعانونه من العلوم واألعمال من غري تكلم حبد منطقي وال جند أحدا من أئمة العلوم يتكلم  معرفتها وحيققون م

وال أهل الصناعات مع أهنم يتصورون مفردات هبذه احلدود ال أئمة الفقه وال النحو وال الطب وال احلساب 
  علمهم فعلم استغناء التصور عن هذه احلدود 

الرابع أنه إىل الساعة ال يعلم للناس حد مستقيم على أصلهم بل أظهر األشياء اإلنسان وحده ب احليوان 
متأخروهم يف الناطق عليه االعتراضات املشهورة وكذلك حد الشمس وأمثال ذلك حىت إن النحاة ملا دخل 

احلدود ذكروا ل االسم بضعة وعشرين حدا وكلها معترض عليها على أصلهم بل إهنم ذكروا ل االسم سبعني 
حدا مل يصح منها شئ كما ذكر ذلك ابن األنباري املتأخر واألصوليون ذكروا ل القياس بضعة وعشرين حدا 

فة واألطباء والنحاة واالصوليني واملتكلمة وكلها معترض على أصلهم وعامة احلدود املذكورة يف كتب الفالس
معترضة على أصلهم وإن قيل بسالمة بعضها كان قليال بل منتفيا فلو كان تصور األشياء موقوفا على احلدود مل 

يكن إىل الساعة قد تصور الناس شيئا من هذه األمور والتصديق موقوف على التصور فإذا مل حيصل تصور مل 
  عند بين آدم علم يف عامة علومهم وهذا من أعظم السفسطة حيصل تصديق فال يكون 

اخلامس إن تصور املاهية إمنا حيصل عندهم باحلد الذي هو احلقيقي املؤلف من الذاتيات املشتركة واملميزة وهو 
املركب من اجلنس والفصل وهذا احلد إما متعذر أو متعسر كما قد أقروا بذلك و حينئذ فال يكون قد تصور 

  من احلقائق دائما أو غالبا وقد تصورت احلقائق فعلم استغناء التصورات عن احلد حقيقة 
السادس إن احلدود احلقيقية عندهم إمنا تكون احلقائق املركبة وهي األنواع اليت هلا جنس وفصل وأما ما ال 

رفوه وهو تركيب فيه وهو ما ال يدخل مع غريه حتت جنس كما م ثله بعضهم ب العقول فليس له حد وقد ع
من التصورات املطلوبة عندهم فعلم استغناء التصورات عن احلد بل إذا أمكن معرفة هذه بال حد فمعرفة تلك 

  األنواع أوىل ألهنا أقرب إىل احلس وان أشخاصها مشهودة 
 وهم يقولون إن التصديق ال يقف على التصور التام الذي حيصل باحلد احلقيقي بل يكفي فيه أدىن تصور ولو ب

اخلاصة وتصور العقول من هذا الباب وهذا اعتراف منهم بأن جنس التصور ال يقف على احلد احلقيقي لكن 
يقولون املوقوف عليه هو تصور احلقيقة أو التصور التام وسنبني إن شاء اهللا أنه ما من تصور إال وفوقه تصور أمت 

ال نتصور شيئا جبميع لوازمه حىت ال يشذ عنا من ها شئ وأنه كلما كان التصور لصفات املتصور منه وأنا حنن 
  أكثر كان التصور أمت 

وأما جعل بعض الصفات داخلة يف حقيقة املوصوف وبعضها خارجة فال يعود إىل أمر حقيقي وإمنا يعود ذلك 
ب اللزوم فتعود الصفات  إىل جعل الداخل ما دل عليه اللفظ ب التضمن واخلارج الالزم ما دل عليه اللفظ 

ا يلزم مراده بلفظه وهذا أمر الداخ لة يف املاهية إىل ما دخل يف مراد املتكلم بلفظه واخلارجة الالزمة للماهية إىل م
يتبع مراد املتكلم فال يعود إىل حقيقة ثابتة يف نفس األمر للموصوف وقد بسطنا ألفاظهم يف غري هذا املوضع 



ا يقدر يف األذهان ال إىل ما يتحقق يف األعيان وبينا ذلك بيانا مبسوطا يبني أن ما مسوه املاهية أمر  يعود إىل م
  واملقدر يف األذهان حبسب ما يقدره كل أحد يف ذهنه فيمتنع أن 

  تكون احلقائق املوجودة تابعة لذلك 
ا  السابع إن مستمع احلد يسمع احلد الذي هو مركب من ألفاظ كل منها لفظ دال على معىن فان مل يكن عارف

ات تلك األلفاظ وداللتها على معانيها املفردة مل ميكنه فهم الكالم والعلم بأن اللفظ دال على قبل ذلك مبفرد
اء والسماء واألرض واألب واألم مل  املعىن أو موضوع له مسبوق بتصور املعىن فمن مل يتصور مسمى اخلرب وامل

ه قبل استماعه وإن مل يعرف داللة اللفظ عليه  يعرف داللة اللفظ عليه وإذا كان متصورا ملسمى اللفظ ومعنا
امتنع أن يقال إنه إمنا تصوره باستماع اللفظ ألن يف ذلك دورا قبليا إذ يستلزم أن يقال مل يتصور املعىن حىت 

مسع اللفظ وفهمه ومل ميكن أن يفهم املراد باللفظ حىت يكون قد تصور ذلك املعىن قبل ذلك وهذا كما أنه 
مسمياهتا املفردة فهو بعينه وارد يف داللة احلدود على احملدودات إذ كالمها إمنا مذكور يف داللة األمساء على 

  يدل على معىن مفرد لكن احلد يفيد تفصيل ما دل عليه االسم باالمجال 
ال  وقد يكون فيه عند املنطقني تفصيل صفاته املشتركة واملختصة وإن كان للمتكلمني يف احلد طريق آخر إذ 

ة املميزة الفاصلة دون املشتركة بل مينعون من التركيب الذي يوجبه املنطقيون وهو لعمري حيدون إال ب اخلاص
  اقرب إىل املقصود كما سنبينه إن شاء اهللا تعاىل ونبني أن فائدة احلدود التمييز ال التصوير 

وأخص كان احسن وإذا كان املطلوب التمييز فإمنا ذاك باملميز فقط دون املشترك وألنه كلما كان أوجز وامجع 
كاألمساء فليس احلد يف احلقيقة إال امسا من األمساء أو امسني أو ثالثة كقولك حيوان ناطق وكذلك قيل يف تعليم 
آدم األمساء كلها تعليم حدودها وهي من جنس احلدود احملدود املذكورة يف قوله تعاىل وأجدر أال يعلموا حدود 

  ما أنزل اهللا على رسوله التوبة 

إن احلد إذا كان هو قول احلاد فمعلوم أن تصور املعاين ال يفتقر إىل األلفاظ فان املتكلم قد يتصور معىن  الثامن
ما يقوله بدون لفظ واملستمع قد ميكنه تصور تلك املعاين من غري خماطب بالكلية فكيف ميكن أن يقال ال تتصور 

  املفردات إال باحلد الذي هو قول احلاد 
ات املتصورة إما أن يتصورها اإلنسان حبواسه الظاهرة كالطعم واللون والريح واألجسام اليت التاسع إن املوجود

حتمل هذه الصفات وإما أن يتصورها مبشاعره الباطنة كما تتصور األمور احلسية الباطنة الوجدية مثل اجلوع 
واجلهل وأمثال ذلك وكل من  والشبع واحلب والبغض والفرح واحلزن واللذة واألمل واإلرادة والكراهية والعلم

األمرين قد يتصوره معينا وقد يتصوره مطلقا أو عاما وهذه التصورات مجيعها غنية عن احلد وال ميكنه تصور 
  شئ بدون مشاعره الظاهرة والباطنة وما غاب عنه يعرفه بالقياس واالعتبار مبا شاهده 

  النقض واملعارضة العاشر إهنم يقولون إن للمعترض أن يطعن على حد احلاد ب 
والنقض إما يف الطرد وإما يف العكس أما الطرد فهو انه حيث وجد احلد وجد احملدود فيكون احلد مانعا فإذا 
بني وجود احلد وال حمدود مل يكن مطردا وال مانعا بل دخل فيه غريه كما لو قال يف حد اإلنسان إنه احليوان 

تفى احملدود لكون احلد جامعا وإذا مل يكن جامعا انتفى احلد مع وأما العكس وهو أن يكون حيث انتفى احلد ان
بقاء بعض احملدود كما لو قال يف حد اإلنسان إنه العريب فال يكون احلد منعكسا ولو استعمل لفظ الطرد يف 



موضع العكس لكان سائغا واملقصود انه ال بد من اتفاق احلد واحملدود يف العموم واخلصوص فال بد أن يكون 
طابقا للمحدود ال يدخل فيه ما ليس من احملدود وال خيرج منه ما هو من احملدود فمىت كان أحدمها اعم كان م

  باطال باالتفاق ومسى ذلك نقضا 

فان النقض يرد على احلد والدليل والقضية الكلية والعلة لكن الدليل والقضية الكلية ال جيب فيهما االنعكاس 
ني إذا استدل بأحدمها على اآلخر فهنا يكون الدليل مطردا منعكسا وأما احلد فال إال بسبب منفصل مثل املتالزم

  بد فيه من االنعكاس 
والعلة إن كانت تامة وجب طردها وإن مل تكن تامة جاز ختلف احلكم عنها لفوات شرط او وجود مانع ويسمى 

نفس احلكم املتعلق هبا ينتفى ال ذلك ختصيصا ونقضا اما وجود احلكم بال علة فيسمى عدم عكس وعدم تاثري و
بانتفائها وال جيب انتفاء نظريه إذا كان له علة اخرى فمجرد عدم االنعكاس ال يدل على فساد العلة إال إذا 
ا  وجد احلكم بدون العلة من غري ان ختلفها علة اخرى وهو يف احلقيقة وجود نظري الشخص وهو نوعه فهن

طلة وهبذا يظهر ان عدم التأثري مبطل هلا وعدم االنعكاس ليس مبطال هلا فاهنا تكون العلة عدمية التأثري فتكون با
إذا انتفت انتفى احلكم املعلق هبا وإذا وجد احلكم بعلة اخرى فان كانت العلة مساوية هي كاألخرى فهى هي 

ردة نوع غري وإن كانت جمانبة هلا فال بد إن خيتلف احلكم كما ان حل الدم كان اسم جنس فاحلل احلاصل بال
النوع احلاصل بالزنا واحلل احلاصل بالقتل فان احلل احلاصل بالقتل جيوز فيه الفداء واملعافاة واحلل احلاصل 

بالردة جيوز فيه الغفران بالتوبة واحلل احلاصل بالزنا فيه حد الرجم باحلجارة وحبضور شهود وكثري نظائر هذا 
العلتان واحدة وإن اختلف احلكم اختلف العلة وانتقاض الوضوء فاىل يف احد احللني إن كان مماثال لالخر ف

بالبول والغائط نوع واحد ليس هو من باب تغاير احلكم بعلتني كالقتل باحلدود قال املعترض هذه االوصاف ال 
له  تأثري هلا يف حل الدم فان الردة وزنا احملصن وحراب الكافر االصلي يبيح الدم مع انتفاء هذه االوصاف فيقال

  فان احلل وجد لسبب آخر ال لعدم تأثر هذه االوصاف كما يستحق االبن 

االرث بالنسب والنكاح والوالء ويثبت امللك باملعاوضة واالرث وااليهاب واالغتنام وتلك املباحات لو كان 
  ا للمستدل فيجب القود فياسا على القتل مل يرد عليه هذا السؤال ألن الواجب بالردة والزنا ليس قود

وأما عدم التأثري مبطل ملا هو العلة الن تأثري الداللة الذي جيمع فيه ال يدل على العلة فان الدليل ال جيب 
انعكاسه كما لو قال من يركب القياس يف مسألة زكوة الصيب ملبوس فال جيب له الزكوة كلباس الكبري قيل له 

احلكم ثابت عند اهل الشرع يف مجيع مال الصغري وهذه ال تأثري لكونه لباسا ال يف الفرع وال يف االصل بل هذا 
  كلمات جوامع يف هذه الكليات اليت يكثر فيها اضطراب الناس 

  وأما املعارضة للحد حبد آخر فظاهر 
فاذا كان املستمع للحد يبطله ب النقص تارة وب املعارضة أخرى ومعلوم ان كليهما ال ميكن إال بعد تصور 

  تصور احملدود بدون احلد وهو املطلوب احملدود علم انه ميكن 
احلادي عشر ان يقال هم معترفون بأن من التصورات ما يكون بديهيا ال حيتاج اىل حد وإال لزم الدور أو 

  التسلسل 
وحينئذ فيقال كون العلم بديهيا او نظريا هو من االمور النسبية االضافية مثل كون القضية يقينية او ظنية إذ قد 



ا يظنه عمرو وقد يبده زيدا من املعاين ما ال يعرفه غريه إال بالنظر وقد يكون حسيا لزيد من العلوم يتيقن زيد م
ما هو خربى عند عمرو وإن كان كثري من الناس حيسب ان كون العلم املعني ضروريا او كسبيا او بديهيا أو 

  ط عظيم وهو خمالف للواقع نظريا هو من االمور الالزمة له حبيث يشترك يف ذلك مجيع الناس وهذا غل
  فان من رأى االمور املوجودة يف مكانه وزمانه كانت عنده من احلسيات 

املشاهدات وهي عند من علمها بالتواتر من املتواترات وقد يكون بعض الناس إمنا علمها خبرب ظىن فتكون عنده 
فان الناس يتفاوتون يف االدراك من باب الظنيات فان مل يسمعها فهى عنده من اجملهوالت وكذلك العقليات 

تفاوتا ال يكاد ينضبط طرفاه ولبعضهم من العلم البديهي عنده والضروري ما ينفيه غريه او يشك فيه وهذا بني 
  يف التصورات والتصديقات 

وإذا كان ذلك من االمور النسبية االضافية أمكن ان يكون بديهيا عند بعض الناس من التصورات ما ليس 
ريه فال حيتاج اىل حد وهذا هو الواقع وإذا قيل فمن مل حيصل له تلك احملدودات بالبداهة حصلت له بديهيا لغ

باحلد قيل كثري منهم جيعل هذا حكما عاما يف جنس النظريات جلنس الناس وهذا خطا واضح ومن تفطن ملا 
ثل االسباب اليت حصلت لغريه ذكرناه يقال له ذلك الشخص الذي مل يعلمها بالبديهة ميكن ان تصري بديهة له مب

  فال جيوز ان يقال ال يعلمها إال باحلدود املقام الثاين 
  املقام االجيايب يف احلدود والتصورات 

  وهو أنه هل ميكن تصور االشياء باحلدود 
دود فيقال احملققون من النظار يعلمون ان احلد فائدته التمييز بني احملدود وغريه كاالسم ليس فائدته تصوير احمل

وتعريف حقيقته وإمنا يدعى هذا أهل املنطق اليوناين أتباع ارسطو ومن سلك سبيلهم وحذا حذوهم تقليدا هلم 
  من اإلسالميني وغريهم فأما مجاهري أهل النظر والكالم من املسلمني وغريهم فعلى خالف هذا 

أواخر املائة اخلامسة وأوائل املائة وإمنا دخل هذا يف كالم من تكلم يف أصول الدين والفقه بعد أيب حامد يف 
السادسة فأما أبو حامد فقد وضع مقدمة منطقية يف أول املستصفى وزعم أن من مل حيط هبا علما فال ثقة له بشئ 

  من 

علومه وصنف يف ذلك حمك النظر ومعيار العلم ودواما اشتدت به ثقته وأعجب من ذلك أنه وضع كتابا مساه 
اىل أنه تعليم االنبياء وإمنا تعلمه من ابن سينا وهو تعلمه من كتب ارسطو وهؤالء  القسطاس املستقيم ونسبه

  الذين تكلموا يف احلدود بعد أىب حامد هم الذين تكلموا يف احلدود بطريقة اهل املنطق اليوناين 
نف يف هذا وأما سائر طوائف النظار من مجيع الطوائف املعتزلة واالشعرية والكرامية والشيعة وغريهم ممن ص

الشأن من اتباع االئمة االربعة وغريهم فعندهم إمنا تفيد احلدود التمييز بني احملدود وغريه بل أكثرهم ال 
يسوغون احلد إال مبا مييز احملدود عن غريه وال جيوز ان يذكر يف احلد ما يعم احملدود وغريه سواء مسي جنسا او 

دا وعكسا وال فرق عندهم بني ما يسمى فصال وخاصة وحنو ذلك عرضا عاما وإمنا حيدون مبا يالزم احملدود طر
  مما يتميز به احملدود من غريه 

وهذا مشهور يف كتب اهل النظر يف مواضع يطول وصفها من كتب املتكلمني من اهل االثبات وغريهم كأيب 
وايب املعايل اجلويين  احلسن األشعري والقاضي ايب بكر اسحاق وايب بكر بن فورك والقاضي ايب يعلى وابن عقيل



وايب امليمون النسفي احلنفي وغريهم وقبلهم ابو علي وابو هاشم وعبد اجلبار وامثاهلم من شيوخ املعتزلة 
وكذلك ابن النوخبت واملوسى والطوسي وغريهم من شيوخ الشيعة وكذلك حممد بن اهليصم وغريه من شيوخ 

  الشىء وحقيقته خاصته اليت متيزه الكرامية فاهنم إذا تكلموا يف احلد قالوا ان حد 

قال ابو القاسم االنصاري يف شرح االرشاد قال امام احلرمني القصد من التحديد يف اصطالح املتكلمني التعرض 
  خلاصة الشيء وحقيقة اليت يقع هبا الفصل بينه وبني غريه 

و املعايل ولو قال قائل حد قال االستاد حد الشيء معناه الذي الجله كان بالوصف املقصود بالذكر قال اب
  الشيء معناه واقتصر عليه كان سديد او قال حد الشيء حقيقته او خاصته كان حسنا 

ا يعلم به فلم تذكروا خاصة العلم ألن العلم يشتمل على خمتلفات  قال فأن قيل اذا قلتم حد العلم أو حقيقة م
االخص متماثالن فنقول امنا غرضنا ان نبني ان  ومتماثالت ال جيمع مجيعها يف خاصة واحدة فان اجملتمعني يف

املذكور حدا هو خاصة وصف احملدود يف مقصود احلد إذ ليس الغرض بالسؤال عن العلم التعرض لتفصيله 
ا  وإمنا الغرض معرفة العلمية بأخص وصف العلم الذي يشترك فيه ما خيتلف منه وما يتماثل مبا ذكرناه حيث قلن

  م به أو التبيني أنه املعرفة او ما يعل
وهذا على طريقة االستاذ ومن رام ذكر حد من قبيل املعلومات فامنا غرضه الوقوف على صفة يشترك فيها 

  القبيل املسئول عنه على وجه يتضح للسائل 
د قال أبو املعايل فان قيل احلد يرجع اىل قول املخرب أو اىل صفة يف احملدود قلنا ما صار اليه كافة االئمة ان احل

صفة احملدود سكت عنه الواصفون أم نطقوا وهو مبعىن احلقيقة وقد ذكر القاضي يف التقريب أن احلد قول احلاد 
املنبئ عن الصفة اليت تشترك فيها آحاد احملدود ووافق األصحاب يف أن حقيقة الشئ ومعناه راجعان اىل صفة 

هبة احلقيقة الصفة وحنن نفصل بني الوصف دون قول القائل وإمنا بني ذلك يف احلد ملشاهبته الوصف ومشا
والصفة مث قال القاضي من االشياء ما حيد ومنها ما ال حيد وما من حمقق إال وله حقيقة ومن صار إىل ان احلد 

  يرجع اىل حقيقة احملدود 

ا يتميز يقول ما من ذي حقيقة إال وله حد نفيا كان أو إثباتا والغرض من التحديد التعرض حلقيقة الشئ اليت هب
  عن غريه والشئ إمنا يتميز عن غريه بنفسه وحقيقته ال بقول القائل 

مث قال ابو املعايل قال احملققون االطراد واالنعكاس من شرائط احلد وإذا كان الغرض من احلد متييز احملدود 
حتقق احلد  بصفة عما ليس منه فليس يتحقق ذلك إال مع االطراد واالنعكاس ف الطرد هو حتقق احملدود مع

  والعكس هو انتفاء احملدود مع انتفاء احلد 
ا يف حد العلم كل  وإذا قيل حد العلم هو العرض مل يطرد ذلك إذ ليس كل عرض علما فهذا نقض احلد ولو قلن
معرفة حادثة فهذا ال ينعكس إذ ثبت علم ليس حبادث والسائل عن حد العلم مل يقصد حد ضرب منه ختصيصا 

  اطة مبعىن سائر العلوم وإمنا أراد االح
ا ليس بعلم فليس مبعرفة وكل ما ليس  وإذا قلنا العلم هو املعرفة ف كل معرفة علم وكل علم معرفة وكل م
  مبعرفة فليس بعلم وهذه عبارات اربع عبارتان يف النفي وعبارتان يف االثبات وال تستقيم احلدود دون ذلك 

  يب احلد من وصفني ام ال قلنا اختلف املتكلمون قال أبو املعايل فان قال قائل هل جيوز ترك



فذهب كثري منهم اىل ان املركب ليس حبد وشيخنا ابو احلسن مييل اىل ذلك ويقدح يف التركيب وليس املراد 
مبنع التركيب تكليف املسئول ان يأتى يف حد ما يسأل عنه بعبارة واحدة إذ املقصود إحتاد املعىن بدون اللفظ 

قصد ألنفسها وليست هي حدودا بل هي منبئة عن احلدود وقال شيخنا ابو احلسن يف حد العلم والعبارات ال ت
ا وهذا يشتمل على كلمات ومل يعد هذا تركيبا فان املقصود  مع منعه التركيب هو ما اوجب كون حمله عامل

  عرض فليس باحلد التعرض لصفة واحدة هو إجياب العلم حكمه وكذلك إذا قيل يف حد اجلوهر ما قبل ال

  مبركب وإن ذكر العرض وقبوله اياه ولكن املقصود باحلد التعرص للقبول فقط 
يه هو أن يذكر احلاد معنيني يقع االستقالل  املتفق عل مث التركيب فيه تقسيم فمنه باطل باالتفاق ومنه خمتلف فيه ف

املعتزلة يف حد املرئي ما يكون بأحدمها وذكر االخر لغو ىف مقصود احلد وشرطه وأما املختلف فيه فكما يقول 
لونا أو متلونا فهم يصححون هذا احلد وال يرون هذا التركيب قادحا قالوا ألن املقصود من احلد حصر احملدود 
مع التعرض للحقيقة فإذا قامت الداللة على أن املتحيز يرى وعلى أن األلوان مرئية وال جيتمع األلوان واجلوهر 

اف اجلامعة هلا حمدودة منها الوجود واحلدوث وباطل حتديد املرئي باملوجود أو يف حقيقة واحدة إذ األوص
احملدث إذ يلزم منه رؤية الطعوم والروائح والعلوم وحنوها فإذا مل ميكن اجلمع بني اجلواهر واأللوان يف صفة 

  قيقتها جامعة هلا يف حكم الرؤية غري منتقضة فال وجه إال ذكر اجلواهر خباصتها وذكر األلوان حب
ومعظم املتكلمني على االمتناع من مثل ذلك يف احلدود وقالوا املتحيز وكون اللون هيئة حكمان متنافيان 

  فينبغي أن ال يثبت هلما مع تباينهما حكم ال تباين فيه وهو كون املرئي مرئيا 
معرفة احلدود ينقسم فرمبا  قال األستاذ أبو املعايل وأحسن طريقة يف هذا ما ذكره القاضي فأنه قال ما يذكر من

يتأتى ضبط آحاد احملدود بصفة واحدة يشترك فيها مجلة اآلحاد حنو حتديدنا العلم ب املعرفة والشيئية ب 
الوجود ورمبا ال يتأيت ضبط مجيع آحاد احملدود يف صفة واحدة يشترك مجيعها فيها فلو ذكر يف حدها صفة 

ا يسأل عنه بذكر صفتني يشتمل إحدامها على قبيل من جامعة لبطل فإذا كان األمر كذلك وتأيت ضب ط م
املسئول واألخرى على القبيل اآلخر لصح حتديده قال القاضي ولو حقق ذلك لزال فيه اخلالف فان الذي حيد 

  بصفتني لو قيل له أتدعي 

صفتني ملا وجد سبيال اجتماع القبلني يف صفة واحدة ملا ادعاه ولو قيل ملطالبة اتنكر حتقيق االحنصار عند ذكر ال
اىل انكار ذلك واحلد ليس مبوجب وامنا هو بيان وكشف وهذا املعىن يتحقق يف الصفتني حتققه يف الصفة 

  الواحدة فإن الكالم اىل مناقشة يف العبارة 
وقال القاضي أبو بكر بن الطيب وان قال لنا قائل ما حد العلم عندكم قلنا حده معرفة املعلوم على ما هو به 

ا ليس منه وال خيرج منه شيء هو فيه واحلد و الدليل على ذلك ان هذا احلد حيصره على معناه وال يدخل فيه م
إذا أحاط باحملدود على هذا السبيل وجب ان يكون حدا ثابتا صحيحا فكلما حد به العلم وغريه وكانت حاله 

وجب االعتراف بصحته وقد ثبت ان كل يف حصر احملدود ومتيزه من غريه واحاطته به حال ما حددنا به العلم 
اهنا علم به فوجب توفيق احلد الذي حددنا به  علم تعلق مبعلوم فأنه معرفة له على ما هو به وكل معرفة مبعلوم ف

  العلم وجعلناه تفسريا ملعىن منه بانه علم 
منه ما هو منه كان قلت فقد بني القاضي ان كل ما احاط باحملدود حبيث ال يدخل فيه ما ليس منه وال خيرج 



  حدا صحيحا 
  اعتراف الغزايل باستعصاء احلد 

وقد ذكر الغزايل يف كتابه الكبري يف املنطق الذي مساه معيار العلم مذهب املتكلمني هذا بعد ان ذكر استعصاء 
  احلد على طريقة املنطقيني فقال 

  الفصل السابع 
ا ذكرناه من مثارات االشتباه يف استعصاء احلد على القوى البشرية اال عند غاية الت شمري واجلهد ومن عرف م

يف احلد عرف عن أن القوة البشرية ال تقوى على التحفظ عن كل ذلك اال على الندوز وهي كثرية واعصاها 
  على الذهن اربعة امور 

رمبا أحدها أن شرطنا أن نأخذ اجلنس االقرب ومن أين للطالب أن ال يغفل عنه فيأخذ جنسا يظن انه اقرب و
يوجد ما هو أقرب منه فيحد اخلمر بأنه مائع مسكر ويذهل عن الشراب الذي هو حتته وهو أقرب منه وحيد 

  االنسان بأنه جسم ناطق مائت ويغفل عن احليوان وامثاله 
الثاين انا إذا شرطنا ان تكون الفصول ذاتية كلها والالزم الذي ال يفارق يف الوجود والوهم يشتبه بالذايت غاية 
  االشتباه ودرك ذلك من أغمض االمور فمن أين له أن ال يغفل فيأخذ الزما فيورده بدل الفصل ويظن انه ذايت 

الثالث أنا شرطنا أن يأيت جبميع الفصول الذاتيه حىت ال حيل بواحد ومن أين يأمن من شذوذ بعضها عنه ال سيما 
كاجلسم ذى النفس احلساس ومساواته لفظ  إذا وجد فصال حصل به التمييز واملساواه يف االسم يف احلمل

ا يدرك    احليوان مع إغفال املتحرك باالرادة وهذا من أغمض م
الرابع إن الفصل مقوم ل النوع مقسم ل اجلنس فاذا مل يراع شرط التقسيم اخذ يف القسمة فصوال ليست أولية 

وغري النامى انقساما ب فصل ذايت  ل اجلنس وهو غري مرضى يف احلدود فان اجلسم كما أنه ينقسم اىل النامى
فكذلك ينقسم اىل احلساس وغري احلساس واىل الناطق وغري الناطق فمهما قيل اجلسم ينقسم اىل الناطق وغري 

الناطق فقد قسم مبا ليس هو الفصل القاسم أوليا بل ينبغي ان يقسم اوال اىل النامي وغري النامي مث النامى 
وان مث احليوان اىل الناطق وغري الناطق وكذلك احليوان ينقسم اىل ذي رجلني واىل ينقسم اىل احليوان وغري احلي

ذي ارجل ولكن هذا التقسيم ليس ل فصول اولية بل ينبغي ان يقسم احليوان اىل ماش وغري ماش مث املاشى 
  ينقسم اىل ذي 

بل باعتبار كونه ماشيا واستعد  رجلني وذى أرجل إذ احليوان مل يستعد ل الرجلني واالرجل باعتبار كونه حيوانا
  لكونه ماشيا باعتبار كونه حيوانا 

  فرعاية الترتيب يف هذه األمور شرط للوفاء بصناعة احلد وهي يف غاية العسر 
  ولذلك ملا عسر اكتفى املتكلمون بالتمييز وقالوا إن احلد هو القول اجلامع املانع ومل يشترطوا فيه إال التمييز 

يقال يف حد الفرس إنه الصهال ويف حد االنسان إنه الضحاك ويف الكلب إنه ويلزم عليه االكت ب اخلواص ف فاء 
  النباح وذلك يف غاية البعد عن غرض التعريف لذات احملدود 

  وألجل عسر التحديد قد رأينا أن نورد مجلة من احلدود املعلومة احملررة يف الفن الثاين من كتاب احلدود 
  مث قال 



   احلدود املفصلة الفن الثاين يف
اعلم أن األشياء اليت ميكن حتديدها ال هناية هلا ألن العلوم التصديقية غري متناهية وهي تابعة ل التصورات وأقل 

ما يشتمل عليه التصديق تصوران وعلى اجلملة فكل ما له اسم ميكن حترير حده ورمسه أو شرح امسه وإذا مل 
  صار على القوانني املعروفة لطريقه وقد حصل ذلك بالفن األول يكن يف االستقصاء مطمع فاألوىل االستق

  ولكنا أوردنا حدودا مفصلة لفائدتني 
  إحدامها أن حتصل الدربة بكيفية حترير احلد وتأليفه فان االمتحان واملمارسة للشيء يفيد قوة عليه ال حمالة 

ردناها يف كتاب هتافت الفالسفة إذ مل ميكن الثانية ان يقع االطالع على معاين امساء اطلقها الفالسفة وقد او
  مناظرهتم إال بلغتهم وعلى حكم اصطالحهم وإذا مل نفهم ما أوردناه من اصطالحهم ال ميكن مناظرهتم 

  فقد أوردنا ألفاظ أطلقوها يف االهليات والطبيعات وشيئا قليال من الرياضيات 
ام الربه ا شرحوه هو كما شرحوه اعتقد حدا وإال فلتؤخذ هذه احلدود على أهنا شرح االسم فان ق ان على ان م

  اعتقد شرحا لالسم 
كما يقال حد اجلىن حيوان هوائي ناطق مشف اجلرم من شانه ان يتشكل باشكال خمتلفة فيكون هذا شرحا 

لالسم يف تفاهم الناس فاما وجود هذا الشئ على هذا الوجه فيعرف بالربهان فان دل على وجوده كان حدا 
لذات وإن مل يدل عليه بل دل على ان اجلىن املراد به يف الشرع موجود آخر كان هذا شرحا لالسم يف حبسب ا

  تفاهم الناس 
وكما تقول يف حد اخلالء إنه بعد ميكن ان يفرض فيه ابعاد ثالثة قائم ال يف مادة من شأنه ان ميأله جسم وخيلو 

  شرح لالسم يف إطالق النظار  عنه ورمبا دل الدليل على ان ذلك حمال فيؤخذ على انه
ا نورده من احلدود شرح ملا أراده الفالسفة باالطالق ال حكم بأن ما ذكروه  وإمنا قدمنا هذه املقدمة ليعلم أن م

  كما ذكروه فان ذلك مما يتوقف على ما يوجبه الربهان 
  الرد على كالم الغزايل 

ا ذكره من صعوبة احلد على الشروط اليت ذكرها حق  لو كان املقصود باحلد تصوير احلدود كما يدعونه قلت م
وكان ذلك ممكنا لكن ما ذكروه يف احلد باطل فإنه ميتنع ان حيصل مبجرد احلد تصور احملدود وما ذكروه من 

الفرق بني الصفات الذاتية املقومة الداخلة يف املاهية والصفات اخلارجة الالزمة أمر باطل ال حقيقة له وما 
الصفتني يف احلدود هو مما حيظره املتكلمون فيمتنعون منه يف احلد والتحقيق انه ال واجب وال  أوجبوه من ذكر

  حمظور كما قد بيناه يف موضع آخر 

وكل ما يذكرونه من احلدود فامنا يفيد التمييز وإذا كان ال حيصل باحلد إال التمييز فالتمييز قد حيصل ب الفصل 
  اسد يف حتصيل املقصود الصحيح باحلدود واخلاصة فعلم ان طريقة املتكلمني 

وأما قوله إن ذلك يف غاية البعد عن التعريف لذات احملدود فيقال وكذلك سائر احلدود هي غري حمصلة لتصوير 
  ذات احملدود كما سنبينه إن شاء اهللا تعاىل 

  وما ذكره من الوجوه حجة عليهم 
وذلك انه إذا أخذ البعيد كان الفصل يدل على  فان ما ذكره من لزوم اخذ اجلنس القريب امر اصطالحي



القريب بالتضمن أو االلتزام كداللة القريب على البعيد ف الناطق عندهم يدل على احليوان واملسكر على 
الشراب كما يدل احليوان على اجلسم وكما يدل الشراب على املائع سواء جعلوا هذه داللة تضمن او التزام 

هذه الداللة كان الفصل كافيا وإن كانوا ال يكتفون إال مبا يدل على الذاتيات باملطابقة فان كانوا يكتفون مبثل 
  مل يكن ذكر اجلنس القريب وحده كافيا 

فاذا قال مائع مسكر كان لفظ املسكر يدل عل انه الشراب فان املسكر ههنا اخص عندهم من الشراب ومن 
ان كل مسكر شراب كما ان كل ناطق حيوان كما أنه إذا  املائع وهو فصل كالناطق ل االنسان ومعلوم حينئذ

قيل يف االنسان جسم ناطق ف الناطق عندهم اخص من اجلسم ومن احليوان وهو يدل على احليوان بالتضمن 
  او االلتزام ودل لفظ املائع على اجلنس البعيد باملطابقة 

لتزام عندهم ودل على اجلنس القريب وإذا قال شراب مسكر دل قوله شراب على انه مائع بالتضمن او اال
  باملطابقة فصار الفرق بينهما انه تارة 

  يدل على اجلنس البعيد باملطابقة والقريب بالتضمن وتارة بالعكس 
فاذا قالوا األحسن أن يدل على القريب باملطابقة النه اخص باحملدود وكلما كان اخص كان أكثر متييزا قيل 

  ين بتصوير املاهية دون اآلخر بل بأنه امت متييزا ليس يف ذلك اختصاص احد احلد
ا قاله ف اخلمر اسم ل املسكر عند الشارع سواء  وهذا تكلم على املعىن الذي ذكره يف حد اخلمر حبسب م

كل مسكر مخر فلو كان اخلمر جامدة وأكلها كانت  -كان مائعا او جامدا طعاما او شربا كما قال النيب ص 
   مخرا باتفاق املسلمني

وأما الوجه الثاين فقوله الالزم الذي ال يفارق يف الوجود والوهم يشتبه بالذايت غاية االشتباه كالم صحيح بل 
ليس بينهما يف احلقيقة فرق إال مبجرد الوضع واالصطالح كما قد بني يف غري هذا املوضع وبني اهنم يف هذا 

  وسووا بني املختلفني الوضع املنطقي واالصطالح املنطقي فرقوا بني املتماثلني 
وهذا وضع خمالف لصريح العقل وهو اصل صناعة احلدود احلقيقية عندهم فتكون صناعة باطلة إذ الفرق بني 
احلقائق ال يكون مبجرد امر وضعي بل مبا هي عليه احلقائق يف نفسها وليس بني ما مسوه ذاتيا وما مسوه الزما 

ارج وإمنا هي فروق اعتبارية تتبع الوضع واختيار الواضع وما للماهية يف الوجود والذهن فرق حقيقي يف اخل
  يفرضه يف ذهنه وهذا قد بسطناه يف غري هذا املوضع وذكرنا ألفاظ أئمتهم يف هذا املوضع وتفسريها 

ا يتصوره الذهن فان أجزاء املاهية هي تلك االمور املتصورة  وإن حاصل ما عندهم أن ما يسمونه ماهية هي م
  جسما ناميا حساسا فاذا تصور 

متحركا باالرادة ناطقا او ضاحكا كان كل جزء من هذه االجزاء املعىن املتصور وكان داخال يف هذا التصور 
وإن تصور حيوانا ناطقا كان أيضا كل منهما جزءا مما تصوره داخال فيه وكان ما يلزم هذه الصورة الذهنية مثل 

تصور يف الذهن فاملاهية مبنزلة املدلول عليه باملطابقة وجزؤها املقوم هلا كونه حيا وحساسا وناميا هو الزما هلذا امل
الداخل فيها الذي هو وصف ذايت هلا مبنزلة املدلول عليه التضمن والالزم هلا اخلارج عنها مبنزلة املدلول عليه 

يس هو تابع للحقائق يف بااللتزام ومعلوم ان هذا امر يتبع ما يتصوره االنسان سواء كان مطابقا او غري مطابق ل
  نفسها 



وأصل غلط هؤالء أنه اشتبه عليهم ما يف االذهان مبا يف االعيان فاالنسان إذا حد شيئا كاالنسان مثال مبن هو 
جسم حساس نام متحرك باالرادة ناطق كان هذا القول له لفظ ومعىن فكل لفظ من ألفاظه له معىن من هذه 

  املعاين جزء هذا الكالم 
ه يف الثالث إنه يشترط مجيع الفصول فهذا كاشتراط اجلنس وليس يف ذلك ما يفيد تصوير املاهية واما وأما قول

التمييز فيحصل بدون ذلك وهذا امر وضعى واملتكلمون قد اتفقوا على انه ال جيوز اجلمع بني وصفني متساويني 
ا يوجبه هؤالء فال جيمع بني فصلني وهذا كما إ ذا حد احليوان نأنه جسم نام يف العموم واخلصوص ضد م

حساس متحرك باالرادة ف احلساس واملتحرك باالرادة فصالن واملنطقيون يوجبون ذكرمها واملنكلمون مينعون 
ا ويأمرون باالقتصار على أحدمها    من ذكرمها مجيع

  أما الوجه الرابع فانه من جنس احد اجلنس البعيد بدل القريب فان تقسيم 

  رية دون األولية مثل تقومي النوع ب األجناس األولية دون اآلخرية اجلنس ب الفصول اآلخ
  صناعة احلد وضع اصطالحي غري فطري 

  وقوله رعاية الترتيب يف هذه األمور شرط للوفاء بصناعة احلد وهو يف غاية العسر فيقال 
ح العقل وملا عليه هذه صناعة وضعية اصطالحية ليست من األمور احلقيقة العلمية وهي مع ذلك خمالفة لصري

الوجود يف مواضع فتكون باطلة ليست من األوضاع اجملردة كوضع أمساء األعالم فان تلك فيها منفعة وهي ال 
ا وضعهم فمخالف لصريح العقل والوجود ولو كان وضعا جمردا مل يكن ميزانا  ختالف عقال وال وجودا وأم

تلف باختالف األوضاع واالصطالحات كاملعرفة بصفات للعلوم واحلقائق فان األمور احلقيقية العلمية ال خت
األشياء وحقائقها فالعلم بأن الشيء حي أو عامل أو قادر أو مريد أو متحرك أو ساكن أو حساس أو غري حساس 
ليس هو من الصناعات الوضعية بل هو من األمور احلقيقية الفطرية اليت فطر اهللا تعاىل عباده عليها كما فطرهم 

  االرادات الصحيحة واحلركات املستقيمة  على أنواع
كما أن  ٥السيما وهؤالء يقولون إن املنطق ميزان العلوم العقلية ومراعاته تعصم الذهن عن أن يغلط يف فكر 

  العروض ميزان الشعر والنحو والتصريف ميزان األلفاظ العربية املركبة واملفردة وآالت املواقيت موازين هلا 
ك فان العلوم العقلية تعلم مبا فطر اهللا عليه بين آدم من أسباب االدراك ال تقف على ولكن ليس األمر كذل

  ميزان وضعي لشخص معني وال يقلد يف 

العقليات أحد خبالف العربية فاهنا عادة لقوم ال تعرف اال بالسماع وقوانينها ال تعرف إال باالستقراء خبالف ما 
ا به يكال به يعرف مقادير املكيالت واملذونات وامل زروعات واملعدودات فاهنا تفتقر إىل ذلك غالبا لكن تعيني م

  ويوزن بقدر خمصوص أمر عادي كعادة الناس يف اللغات 
وقد تنازع علماء املسلمني يف مسمى الدرهم والدينار هل هو مقدر بالشرع أو املرجع فيه اىل العرف على 

هل هو مائتا درهم يوزن معني او مائتا درهم مما يتعامل  قولني أصحهما الثاين وعلى ذلك يبىن النصب الشرعي
  هبا الناس باعتبار تقررها 

وأما ما ذكروه من صناعة احلد فال ريب أهنم وضعوها وهم معترفون بأن الواضع هلا ارسطو وهم يعظمونه 
   بذلك ويقولون مل يسبقه احد اىل مجيع اجزاء املنطق وتنازعوا هل سبق بعض اجزائه على قولني



  واجزاء املنطق مثانية 
  املفرادات وهى املقوالت املعقولة املفردة و  - ١
  التركيب االول وهو تركيب القضايا و  - ٢
  التركيب الثاين وهو تركيب القياس من القضايا مث  - ٣
  السفسطة  ٨الشعرى  ٧اخلطاىب  ٦اجلدىل  ٥الربهاىن و  - ٤

  فرفوريوس هو الذي أدخل ذلك املنطق بعد أرسطو  ويسمون اجلزء االول إيساغوجى وقد يقولون أن
  وقد جيعلون القياس والربهان واحدا وجيعلون أجزاءه سبعة ويقولون 

  هذا قول أرسطو 
  واجلزء الثاين الذي يشتمل على املقدمات يسمونه هرمينياس ومعناه العبارات 

  والثالث الذي يشتمل على القياس املطلق يسمونه انولوطيقيا االول 
  الربهاين يسمونه انولوطيقا الثاين و

  واجلدىل يسمونه طوبيقا 
  واخلطايب يسمونه ديطويقا 

  والشعري يسمونه اوقيوطيقا 
  والسفسطة يسمونه سوفسطيقا 

وهذه عبارات يونانيه فاذا تكلمت هبا العرب فاهنا تعرهبا وتقرهبا اىل لغاهتا كسائر ما تكلمت به العرب من 
  توجد ألفاظها خمتلفة االلفاظ املعجمة فلهذا 

وقد كانت االمم قبلهم تعرف حقائق االشياء بدون هذا الوضع وعامة االمم بعدهم تعرف حقائق االشياء بدون 
وضعهم فان ارسطو كان وزيرا لالسكندر بن فيلبس املقدوين وليس هذا ذا القرنني املذكور يف القرآن كما يظنه 

  لثمائه سنة كثري منهم بل هذا كان قبل املسيح بنحو ث
ومجاهري العقالء من مجيع االمم يعرفون احلقائق من غري تعلم منهم بوضع ارسطو وهم إذا تدبروا انفسهم 

  وجدوا انفسهم تعلم حقائق االشياء بدون هذه الصناعة الوضعية 
  مث إن هذه الصناعة زعموا اهنا تفيد تعريف حقائق االشياء وال تعرف إال هبا وكال هذين غلط 

راموا ذلك مل يكن بد من أن يفرقوا بني بعض الصفات وبعض إذ جعلوا التصور مبا جعلوه ذاتيا فال بد أن وملا 
يفرقوا بني ما هو ذايت عندهم وما ليس كذلك وال بد ان يرتبوا ذكرها على ترتيب خمصوص إذ ال تذكر على 

  هو صورته  كل ترتيب فكانت الصفات الذاتية مادة احلد الوضعي والترتيب الذي ذكروه
وملا كان ذلك مستلزما للتفريق بني املتماثلني او املتقاربني كان ممتنعا أو عسرا إذ يفرقون بني صفة وصفة جيعل 

احدمها ذاتية دون اخرى مع تساويهما او تقارهبما ويفرقون بني ترتيب وترتيب جبعل احدمها معرفا للحقيقة 
ق بني املتماثالت طلب ما ال حقيقة له فهو ممتنع وإن كان بني دون اآلخر مع تساويهما او تقارهبما وطلب الفر

املتقاربني كان عسرا فاملطلوب إما متعذرا وإما متعسرا فان كان متعذرا بطل بالكلية وإن كان متعسرا فهو بعد 
 حصوله ليس فيه فائدة زائدة على ما كان يعرف قبل حصوله فصاروا بني ان ميتنع عليهم ما شرطوه او ينالوه



وال حيصل به ما قصدوه وعلى التقديرين ليس ما وضعوه من احلد طريقا لتصور احلقائق يف نفس من ال 
يتصورها بدون احلد وإن كان احلد قد يفيد من تنبيه املخاطب ومتييز احملدود ما قد تفيده االمساء كما سيأيت بيانه 

  إن شاء اهللا تعاىل 
فتلخيصه ان احملدود املميز عن غريه إذا تصورت حقيقته فقد وما ذكروه من الفرق بني احلد وشرح االسم 

يكون هو املوجود اخلارجي وقد يكون هو املراد الذهين وقد يراد باحلد متييز ما عناه املتكلم باالسم وتفهيمه 
ارج سواء كان ذلك املعىن الذي اراده باالسم ثابتا يف اخلارج او مل يكن وقد يراد به متييز ما هو موجود يف اخل

وهذا شأن كل من فسر كالم متكلم او شرحه فقد يفسر مراد املتكلم ومقصودة سواء كان مطابقا للخارج او 
  مل يكن وقد يتبني مع ذلك انه مطابق 

  لالمر اخلارج وأنه حق يف نفسه 
قه وال يوافقه وإذا كان الكالم غري حق مل يكن مطابقا للخارج فرييد املستمع أن يطابق بينه وبني الواقع فال يطاب

حىت قد يظن الظان ان الشارح او املستمع مل يفهم مقصود املتكلم لعسرته وال يكون كذلك بل الن ما ذكره 
من الكالم ليس مبطابق للواقع فال ميكن مطابقته إياه وقد يكون ظن من ظنه مطابقا للخارج إحسانا للظن 

  ون كذلك باملتكلم ويكون قد ظن أنه مل يفهمه لدقته عليه فال يك
وقوهلم يف احلد احلقيقي إنه متعسر وإنه ال يتوقف عليه إال آحاد الناس هو من هذا الباب فان احلد احلقيقي إذا 

اريد به ما زعموه فإنه ال حقيقة له يف اخلارج إذ يريدون به أن املوصوف يف نفسه مؤلف من بعض صفاته 
دون بعض صفاته الالزمة املساوية لتلك العامة يف العموم  الالزمة له اليت بعضها اعم منه وبعضها مطابق له 

وللمطابقة يف املطابقة دون بعض وأن حقيقته هي مركبة من تلك الصفات دون غريها وان تلك احلقيقة يصورها 
  احلد دون غريه فهذا ليس حبق 

اطلة ودعواهم فدعواهم تأليفه من بعض الصفات الالزمة دون بعض باطلة بل دعواهم انه مركب من الصفات ب
له حقيقة ثابتة يف اخلارج يصورها احلد دون غريه باطلة وإمنا الواقع ان احملدود املوصوف الذي ميز باالسم أو 

احلد عن غريه قد يكون ثابتا يف اخلارج وقد يكون ثابتا يف نفس املتكلم باالسم او احلد وهو يظن ثبوته يف 
  اخلارج وليس كذلك 

رة حبسب االسم وتارة حبسب املسمى ويقال احلد يكون تارة حبسب اسم الشئ وتارة وهبذا يقال احلد يكون تا
حبسب حقيقته وإن كان احلد حبسب االسم قد يكون مطابقا للخارج لكن املقصود أن احلد تارة مييز بني املراد 

ز إمنا حيصل بواسطة ذلك باللفظ وغري املراد وتارة مييز بني املوجود يف اخلارج من االعيان وبني غريه وهذا التميي
تمييز يف اخلارج والتمييز الذي حيصل للمستمع هو بواسطة  فالتمييز الذي يف النفس جيب أن يكون مطابقا لل

  التمييز الذي يف نفس املتكلم واهللا أعلم 

  خلط مقاالت أهل املنطق بالعلوم النبوية وإفساد ذلك للعقول واألديان 
اخلطيب ملا عليه ائمة الكالم وقرر يف حمصله وغريه ان التصورات ال تكون  وقد نفطن ابو عبداهللا الرازي بن

  مكتسبة وهذا هو حقيقة قول القائلني إن احلد ال يفيد تصوير احملدود 
  لكنه مل يهتد هو وأمثاله اىل ما سبق اليه ائمة الكالم يف هذا املقام 



د يف العقول واالديان على كثري من الناس إذ وهذا مقام شريف ينبغي ان يعرف فانه بسبب إمهاله دخل الفسا
خلطوا ما ذكره اهل املنطق يف احلدود بالعلوم النبوية اليت جاءت به الرسل اليت عند املسلمني واليهود 

  والنصارى بل وسائر العلوم كالطب والنحو وغري ذلك 
هم من احلدود إمنا هي لفظية ال وصاروا يعظمون أمر احلدود ويدعون أهنم هم احملققون لذلك وأن ما يذكره غري

تفيد تعريف املاهية واحلقيقة خبالف حدودهم ويسلكون الطرق الصعبة الطويلة والعبارات املتكلفة اهلائلة وليس 
لذلك فائدة إال تضييع الزمان وإتعاب االذهان وكثرة اهلذيان ودعوى التحقيق بالكذب والبهتان وشغل النفوس 

ال بد هلا منه وإثبات اجلهل الذي هو أصل النفاق يف القلوب وإن ادعوا انه أصل  مبا ال ينفعها بل قد يضلها عما 
  املعرفة والتحقيق 

وهذا من توابع الكالم الذي كان السلف ينهون عنه وإن كان الذي هنوا عنه خريا من هذا واحسن إذ هو كالم 
ود على طريقة املنطقيني كما دخل يف ذلك يف أدلة وأحكام ومل يكن قدماء املتكلمني يرضون ان خيوضوا يف احلد

  متأخروهم الذين يظنون ذلك من التحقيق وإمنا هو زيغ عن سواء الطريق 
  وهلذا ملا كانت هذه احلدود وحنوها ال تفيد االنسان علما مل يكن عنده وإمنا تفيده كثرة كالم مسوهم أهل الكالم 

ود املنطقني اليت يدعون اهنم يصورون هبا احلقائق فاهنا وهذا لعمرى يف احلدود اليت ليس فيها باطل فأما حد
  باطلة جيمعون هبا بني املختلفني ويفرقون بني املتماثلني 

  األدلة على بطالن دعواهم ان احلدود تفيد تصوير احلقائق 
الدليل وحنن نبني ان احلدود ال تفيد تصوير احلقائق وان حدود اهل املنطق اليت يسموهنا حقيقية تفسد العقل و

  على ذلك وجوه 
  الوجه االول 

  احلد سواء جعل مركبا أو مفردا ال يفيد معرفة احملدود 
احدها إن احلد جمرد قول احلاد ودعواه فانه إذا قال حد االنسان مثال إنه احليوان الناطق أو الضاحك فهذه 

خلية عن حجة فاما ان يكون املستمع هلا عاملا يصدقها بدون هذا القول وإما ان ال  قضية خربية وجمرد دعوى 
ا بذلك ثبت أنه مل يستفد هذه املعرفة هبذا احلد وإن مل يكن عاملا يصدقه مبجرد قول املخرب  يكون فان كان عامل
الذي ال دليل معه ال يفيده العلم كيف وهو يعلم انه ليس مبعصوم يف قوله فقد تبني انه على التقديرين ليس 

  دود احلد هو الذي يفيده معرفة احمل
فان قيل احلد ليس هو اجلملة اخلربية وإمنا هو جمرد قولك حيوان ناطق وهذا مفرد ال مجلة وهذا السؤال وارد 
على احد اصطالحيهم فاهنم تارة جيعلون احلد هو اجلملة كما يقول الغزايل وغريه وتارة جيعلون احلد هو املفرد 

كما يذكر ذلك الرازي وحنوه قيل التكلم باملفرد ال يفيد املفيد كاالسم وهو الذي يسمونه التركيب التقييدي 
  وال يكون جوابا للسائل سواء كان موصوفا تركيبا 

  مركبا تركيبا تقييديا او مل يكن كذلك 
  وهلذا ملا مر بعض العرب مبؤذن يقول اشهد ان حممدا رسول اهللا بالنصب قال فعل ماذا 

ذوف باتفاق الناس تقديره هذا طعام كقوله تعاىل ولئن سألتهم من فاذا قيل ما هذا قيل طعام فهذا خرب مبتدإ حم



خلق السموات واالرض ليقولن اهللا الزمر وقوله قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس 
اىل قوله قل اهللا االنعام وكقوله سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ويقولون مخسة سادسهم كلبهم ويقولون سبعة 

  منهم كلبهم الكهف أي هم ثالثة وهم مخسة وهم سبعة وثا
ومنه قوله تعاىل وقل احلق من ربكم الكهف أي هذا احلق من ربكم ليس كما يظنه بعض اجلهال أي قل القول 
احلق فان هذا لو اريد لنصب لفظ احلق واملراد إثبات ان القرآن حق وهلذا قال احلق من ربكم ليس املراد ههنا 

اعدلوا االنعام وقوله امل يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن  بقول حق مطلق بل هذا املعىن مذكور يف قوله وإذا قلتم ف
  ال يقولوا على اهللا إال احلق االعراف 

مث إذا قدر ان احلد هو املفرد فاملفرادات امساء وغاية السائل ان يتصور مسماها لكن من أين له إذا تصور 
  ول عنه وأن هذا املسمى هو حقيقة احملدود مسماها أن هذا املسمى هو املسئ

فان قيل يفيده جمرد تصور املسمى من غري ان حيكم أنه هو ذلك أو غري ذلك بل تصور إنسان قيل فحينئذ 
يكون هذا كمجرد داللة اللفظ املفرد على معناه وهو داللة االسم على مسماه كما لو قيل االنسان وهذا حيقق 

  ما قلناه من أن 

د كداللة االسم وهذا هو قول أهل الصواب الذين يقولون احلد تفصيل ما دل عليه االسم باالمجال داللة احل
وحينئذ فيقال ان ال نزاع بني العقالء ان جمرد االسم ال يوجب تصوير املسمى ملن مل يتصوره بدون ذلك وإمنا 

  االسم يفيد الداللة عليه واالشارة إليه 
ات ليس هو داللة اللفظ املفرد على معناه وذلك الن اللفظ املفرد ال يعرف داللته وهلذا قالوا إن املقصود باللغ

على املعىن إن مل يعرف أنه موضوع له وال يعرف انه موضوع له حىت يتصور اللفظ واملعىن فلو كان املقصود 
  بالوضع استفاده معاىن االلفاظ املفردة لزم الدور 

ر معانيها املفردة وداللة احلد كداللة االسم مل يكن املقصود من احلد وإذا مل يكن املقصود من االمساء تصوي
تصوير معناه املفرد وإذا كان داللة االسم على مسماه مسبوقا بتصور مسماه وجب أن تكون داللة احلد على 

احملدود مسبوقا بتصور احملدود وإذا كان كل من احملدود واملسمى متصورا بدون االسم واحلد وكان تصور 
املسمى واحملدود مشتركا يف داللة احلد واالسم على معناه امتنع أن تتصور احملدودات مبجرد احلدود كما ميتنع 

  تصور املسميات مبجرد االمساء وهذا هو املطلوب 
  وهلذا كان من املتفق عليه بني مجيع اهل االرض أن الكالم املفيد ال يكون إالمجلة تامة كامسني أو فعل واسم 

ا  هذا مما اعترف به املنطقيون وقسموا االلفاظ اىل اسم وكلمة وحرف يسمى اداة وقالوا املراد ب الكلمة م
يريده النحاة بلفظ الفعل لكنهم مع هذا يناقضون وجيعلون ما هو اسم عند النحاة حرفا يف اصطالحهم 

فان هذه امساء ويسميها فالضمائر ضمائر الرفع والنصب واجلر واملتصلة واملنفصلة مثل قولك رأيته ومر يب 
  النحاة االمساء املضمرة واملنطقيون يقولون إهنا يف لغة اليونان من باب احلروف ويسموهنا اخلوالف كأهنا 

  خلف عن االمساء الظاهرة 
فأما االسم املفرد فال يكون كالما مفيدا عند أحد من أهل االرض بل وال اهل السماء وإن كان وحده كان معه 

ال أنه يقصد به املعاين غريه مضمرا أ و كان املقصود به تنبيها أو إشارة كما يقصد باألصوات اليت مل توضع ملعىن 



  اليت تقصد بالكالم استطراد 
 -وهلذا عد الناس من البدع ما يفعله بعض النساك من ذكر اسم اهللا وحده بدون تأليف كالم فان النيب ص 

اء احلمد هللا رواه ابو حامت يف صحيحه وقال أفضل ما قلت أنا قال أفضل الذكر ال إله إال اهللا وافضل الدع
والنبيون من قبلى ال إله اال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شئ قدير رواه مالك 

  وغريه 
ذكر اهللا تعاىل باجلمل التامة مثل سبحان اهللا واحلمد هللا -وقد نواتر عن النيب ص  وال إله إال  انه كان يعلم امته 

اهللا واهللا أكرب وال حول وال قوة إال باهللا افضل الكالم بعد القرآن أربع وهي من القرآن سبحان اهللا واحلمد هللا 
  أنه قال ألن اقول سبحان اهللا واحلمد هللا  -وال إله إال اهللا واهللا أكرب رواه مسلم ويف صحيح مسلم عنه ص 

ال إله إال اهللا دخل اجلنة وال إله إال اهللا واهللا أكرب أحب اىل مم ا طلعت عليه الشمس وقال من كان آخر كالمه 
  وأمثال ذلك 

فظن طائفة من الناس ان ذكر االسم املفرد مشروع بل ظنه بعضهم افضل يف حق اخلاصة من قول ال إله إال اهللا 
  وحنوها وظن بعضهم ان ذكر االسم املضمر وهو هو هو افضل من ذكر االسم املظهر 

هم الشيطان إىل أن يقولوا لفظا ال يفيد إميانا وال هدى بل دخلوا بذلك يف مذهب اهل الزندقة واالحلاد وأخرج
أهل وحده الوجود الذين جيعلون وجود املخلوقات وجود اخلالق ويقول احدهم ليس إال اهللا واهللا فقط وحنو 

  ذلك 
يلعبون وظنوا انه مأمور بان يقول االسم مفردا ورمبا احتج بعضهم عليه بقوله تعاىل قل اهللا مث ذرهم يف خوضهم 

وإمنا هو جواب االستفهام حيث قال وما قدروا اهللا حق قدره إذ قالوا ما أنزل اهللا على بشر من شئ قال اهللا 
تعاىل قل من انزل الكتب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس جتعلونه قراطيس تبدوهنا وختفون كثريا قل اهللا 

  هللا انزل الكتاب الذي جاء به موسى االنعام أي ا
  عود إىل اصل املوضوع 

وإذا عرف ان جمرد اإلسم وجمرد احلد ال يفيد ما يفيده الكالم حبال علم ان احلد خرب مبتدإ حمذوف لتكون مجلة 
  تامة 

تصوير  مث قد بينا فساد قوهلم سواء جعل احلد مفردا كاالمساء او مركبا كاجلمل وأنه على التقديرين ال يفيد
  املسمى وهو املطلوب 

ودعوى املدعى أن احلد جمرد املفرد املفيد كدعواهم ان التصور الذي هو احد نوعى العلم هو التصور اجملرد 
عن كل نفي وإثبات ومعلوم أن مثل هذا ال يكون علما عند أحد من العلماء بل إذا خطر ببال االنسان شيء ما 

ه من الوجوه مل يكن قد علم شيئا مثل من خطر له حبر زئبق أو جبل ياقوت ومل خيطر له ثبوته وال انتفاءه بوج
خاطرا جمردا عن كون هذا التصور ثابتا يف اخلارج أو منتفيا ممكنا أو ممتنعا فان هذا من جنس الوسواس ال من 

  جنس العلم 
وط يف التصديق من وقد بسطنا الكالم على هذا يف مواضع متعددة مثل الكالم على احملصل وبينا أن املشر

جنس العلم املشروط يف القول فمن صدق مبا مل يتصوره كان قد تكلم بغري علم ومن صدق مبا تصوره كان 



  كاملتكلم بعلم فقوهلم يف احلدود ألقولية من جنس قوهلم يف التصورات الذهنية 
  الوجه الثاين 

  خرب الواحد بال دليل ال يفيد العلم 
 مينع وال يقوم عليه دليل وإمنا ميكن إبطاله ب النقض واملعارضة خبالف القياس فانه الثاين اهنم يقولون احلد ال

  ميكن فيه املمانعة واملعارضة 
فيقال إذا مل يكن احلاد قد أقام دليال على صحة احلد امتنع أن يعرف املستمع احملدود به إذا جوز عليه اخلطأ فإنه 

مل للصدق والكذب امتنع أن يعرفه بقوله للصدق والكذب امتنع إذا مل يعرف صحة احلد إال بقوله وقوله حمت
  أن يعرفه بقوله 

ومن العجب أن هؤالء يزعمون أن هذه طرق عقلية يقينية وجيعلون العلم باملفرد أصال للعلم باملركب وجيعلون 
  العمدة يف ذلك على احلد الذي هو قول احلاد بال 

تمل الصواب واخلطأ والصدق والكذب مث يعيبون على من دليل وهو خرب واحد عن أمر عقلي ال حسي حي
يعتمد يف األمور السمعية على نقل الواحد الذي معه من القرائن ما يفيد املستمع العامل هبا العلم اليقيين زاعمني 
أن خرب الواحد ال يفيد العلم وال ريب أن جمرد خرب الواحد الذي ال دليل على صدقة ال يفيد العلم لكن هذا 

عينه قوهلم يف احلد وإنه خرب واحد ال دليل على صدقه بل وال ميكن عندهم إقامة دليل على صدقه فلم يكن ب
  احلد مفيدا لتصور احملدود 

ولكن إن كان املستمع قد تصور احملدود قبل هذا أو تصوره معه أو بعده بدون احلد وعلم أن ذلك حده علم 
  لتصوير وهذا بني صدقه يف حده وحينئذ فال يكون احلد أفاد ا

وتلخيصه أن احملدود باحلد ال ميكن بدون العلم بصدق قول احلاد وصدق قوله ال يعلم مبجرد اخلرب فال يعلم 
  احملدود باحلد 

ومن قال أنا أريد باحلد املفرد مل يكن قوله مفيدا لشيء أصال فإن التكلم ب االسم املفرد ال املستمع شيئا بل إن 
بله وال كان تصور احملدود بدو ن هذا اللفظ كان قد تصوره بدون هذا اللفظ املفرد وإن مل يكن تصوره ال ق

  بعده 
  الوجه الثالث 

  لو حصل تصور احملدود باحلد حلصل ذلك قبل العلم بصحة احلد 
الثالث أن يقال لو كان مفيدا لتصور احملدود مل حيصل ذلك إال بعد العلم بصحة احلد فانه دليل التصور وطريقه 

اشفه فمن املمتنع أن نعلم صحة املعرف احملدود قبل العلم بصحة املعرف والعلم بصحة احلد ال حيصل إال وك
  بعد العلم باحملدود إذ احلد خرب عن خمرب هو احملدود فمن املمتنع أن يعلم صحة اخلرب وصدقه قبل 

يما يشترك يف العلم به  املخرب واملخرب ليس هو من باب تصور املخرب عنه من غري تقليد املخرب وقبول قوله ف
  االخبار عن األمور الغائبة 

  الوجه الرابع 
  معرفة احملدود يتوقف على العلم باملسمى وامسه فقط 



الرابع أهنم حيدون احملدود بالصفات اليت يسموهنا الذاتية ويسموهنا اجزاء احلد وأجزاء املاهية واملقومة هلا 
   والداخلة فيها وحنو ذلك من العبارات

فان مل يعلم املستمع ان احملدود موصوف بتلك الصفات امتنع ان يتصوره وإن علم أنه موصوف هبا كان قد 
  تصوره بدون احلد فثبت انه على تقدير النقيضني ال يكون قد تصوره باحلد وهذا بني 

ملسمى احليوان  فانه إذا قيل االنسان هو احليوان الناطق فان مل يكن قد عرف االنسان قبل هذا كان متصورا
الناطق وال يعلم انه االنسان احتاج اىل العلم هبذه النسبة وإن مل يكن متصورا ملسمى احليوان الناطق احتاج اىل 

  شيئني اىل تصور ذلك وإىل العلم بالنسبة املذكورة وإن عرف ذلك كان قد تصور االنسان بدون احلد 
  احلد قد ينبه تنبيها 

احملدود كما ينبه االسم فان الذهن قد يكون غافال عن الشئ فاذا مسع امسه أو حده  نعم احلد قد ينبه على تصور
اقبل بذهنه اىل الشئ الذي اشري اليه باالسم او احلد فيتصوره فيكون فائدة احلد من جنس فائدة االسم وهذا 

  هو الصواب وهو التمييز بني الشئ احملدود وغريه 

ود لالعيان باجلهات كما إذا قيل حد االرض من اجلانب القبلي كذا ويكون احلدود لالنواع بالصفات كاحلد
ومن اجلانب الشرقي كذا وميزت االرض بامسها وحدها وحد االرض حيتاج اليه إذ خيف من الزيادة يف املسمى 

  او النقص منه فيفيد إدخال احملدود مجيعه وإخراج ما ليس منه كما يفيد االسم وكذلك حد النوع 
احلدود اللفظية تارة وبالوصفية أخرى وحقيقة احلد يف املوضعني بيان مسمى االسم فقط ومتييز وهذا حيصل ب

احملدود عن غريه ال تصوير احملدود وإذا كان فائدة احلد بيان مسمى االسم والتسمية امر لغوي وضعي رجع يف 
ب اللغة ومنه ما يعرف حده ذلك اىل قصد ذلك املسمى ولغته وهلذا يقول الفقهاء من االمساء ما يعرف حده 

  ب الشرع ومنه ما يعرف حده ب العرف 
ومن هذا تفسري الكالم وشرحه إذا أريد به تبيني مراد املتكلم فهذا يبىن على معرفة حدود كالمه وإذا أريد به 

ن تصديق تبيني صحته وتقريره فانه حيتاج اىل معرفة دليل صحة الكالم فاالول فيه بيان تصوير كالمه والثاين بيا
  كالمه 

وتصوير كالمه كتصوير مسميات االمساء ب الترمجة تارة ملن يكون قد تصور املسمى ومل يعرف ان ذلك امسه 
وتارة ملن مل يكن قد تصور املسمى فيشار له إىل املسمى حبسب االمكان إما إىل عينة وإما اىل نظريه وهلذا يقال 

   احلد تارة يكون ل االسم وتارة يكون ل املسمى
ذكر أبو حامد الغزايل يف  وأئمة املصنفني يف صناعة احلدود على طريقة املنطقيني يعترفون عند التحقيق هبذا كما 

  كتاب معيار العلم الذي صنفه يف املنطق بعد ان قال 

البحث النظري اجلاري يف الطلب إما أن يتجه اىل تصور او إىل تصديق فاملوصل اىل التصور يسمى قوال شارحا 
  ه حد ومنه رسم واملوصل اىل التصديق يسمى حجة فمنه قياس ومنه استقراء وغريه فمن

  قال الغزايل 
مضمون هذا الكتاب تعريف مبادئ القول الشارح ملا أريد تصوره حدا كان أو رمسا وتعريف مبادئ احلجة 

  ها املوصلة اىل التصديق قياسا كان او غريه مع التنبيه على شروط صحتها ومثار الغلط في



  قال 
فان قلت كيف جيهل االنسان العلم التصوري حىت يفتقر اىل احلد قلنا بان يسمع االنسان امسا ال يعرف معناه 

كمن قال ما اخلالء وما املالء وما الشيطان وما العقار فيقال العقار اخلمر فان مل يعرفه بامسه املعروف يفهمه حبده 
  فيحصل له علم تصوري بذات اخلمر  فيقال اخلمر هو شراب مسكر معتصر من العنب

قلت فقد بني أن فائدة احلدود من جنس فائدة االمساء وان ذلك كمن مسع امسا ال يعرف معناه فيذكر له اسم 
  فان مل يتصوره وإال ذكر له احلد 

طق وهذا مما يعترف به حذاقهم حىت بني معلمهم الثاين ابو نصر الفارايب وهو أعظم الفالسفة كالما يف املن
  وتفاريعه من برهانه 

ومعلوم ان االسم ال يفيد بنفسه تصوير املسمى وإمنا يفيد التمييز بينه وبني غريه وأما تصور املسمى فتارة 
  يتصوره االنسان بذاته حبسه الباطن أو الظاهر وتارة يتصوره بتصور نظريه وهو ابعد فمن عرف عني 

اخلمر او غريها من االمساء فعرفها ومن مل يعرف عني اخلمر  اخلمر إذا مل يعرف مسمى لفظ العقار قيل له هو
  حبال عرف بنظريها فقيل له هو شراب فاذا تصور القدر املشترك بني النظريين ذكر له ما مييزها فقيل مسكر 
ولكن الكالم يف تصوره ملعىن املسكر كالكالم يف تصوره ملعىن اخلمر فان مل يعرف عني املسكر وإال مل ميكن 

يفه إال بنظريه فيقال هو زوال العقل وهذا جنس يشترك فيه النوم واجلنون واالغماء والسكر فال بد ان مييز تعر
  السكر فيقال زوال العقل مبا يلتذ به مث اللذة ال بد ان يكون قد تصور جنسها ب االكل والشرب وغريمها 

تفيد معرفة الشئ بنظريه واالسم يكتفى به  وهذا يبني أن فائدة احلدود قد تكون اضعف من فائدة االمساء ألهنا
  من عرفه بنفسه 

وحقيقة االمر ان احلد هو ان تصف احملدود مبا تفصل به بينه وبني غريه والصفات تفيد معرفة املوصوف خربا 
وليس املخرب كاملعاين وال من عرف املشهود عليه بعينه كمن عرفه بصفته وحليته فمن عرف املسمى بعينه كان 

مغنيا له عن احلد كما تقدم ومن مل يعرفه بعينه مل يفده احلد ما يفيد االسم ملن عرفه بعينه إذ االسم هناك  االسم
يدل على العني اليت عرفها بنفسها واحلد ملن مل يعرف العني إمنا يفيده معرفة النوع ال معرفة العني كما يتصور 

ا بني اللذتني اللذه بشرب اخلمر من مل يشرهبا قياسا على اللذة ب اخل   بز واللحم ومعلوم فرق م
  وليس مقصودنا أن فائدة احلدود اضعف مطلقا وإمنا املقصود اهنا من جنس 

  فائدة االمساء وأهنا مذكرة ال مصورة او معرفة بالتسمية مميزة للمسمى من غريه او معرفة بالقياس 
  اعتراف ابن سينا بأن من االمور ما هو متصور بذاته 

حذاقهم يف حتديد امور كثرية قد حدها غريهم يقولون ال ميكن حتديدها حتديد تعريف ملاهياهتا بل  وهكذا يقول
  حتديد تنبيه ومتييز كما قال ابن سينا يف الشفاء قال 

فنقول إن املوجود والشئ والضروري معانيها ترتسم يف النفس إرتساما أوليا ليس ذلك االرتسام مما حيتاج أن 
  عرف منها جيلب بأشياء هو أ

فانه كما أنه يف باب التصديق مباديء أولية يقع التصديق هبا لذاهتا ويكون التصديق لغريها بسببها وإذا مل خيطر 
ا يعرف هبا وإذا مل يكن التعريف الذي حياول  بالبال أو يفهم اللفظ الدال عليها مل ميكن التوصل إىل معرفة م



أللفاظ حماوال الفادة علم ما ليس يف الغريزة بل منبها على تفهيم ما إخطارها بالبال أو يفهم ما يدل عليها من ا
يريده القائل أو يذهب إليه ورمبا كان ذلك بأشياء هي يف أنفسها أخفى من املراد تعريفه لكنها لعلة ما وعبارة ما 

  صارت أعرف 
عليها مل يكن ذلك يف  كذلك يف التصورات أشياء هي مباديء للتصور هي متصورات لذاهتا وإذا أريد أن يدل

  احلقيقة تعريفا جملهول بل تنبيها وإخطارا بالبال باسم العالمة ورمبا كانت يف نفسها أخفى منه 

لكنها لعلة ما وحال ما تكون أظهر داللة فاذا استعملت تلك العالمة نبهت النفس على إخطار ذلك املعىن 
  العالمة باحلقيقة معلمة إياه  بالبال من حيث أنه هو املراد ال غريه من غري أن تكون

ولو كان كل تصور حيتاج إىل أن يسبقه تصور قبله لذهب األمر إىل غري النهاية أو لدار وأوىل األشياء بأن تكون 
متصورة ألنفسها األشياء العامة لألمور كلها كاملوجود والشيء والواحد وغريه وهلذا ليس ميكن أن يبني شيء 

  بتة أو ببيان وشيء أعرف منها منها ببيان ال دور فيه أل
وكذلك من حاول أن يقول فيها شيئا وقع يف اضطراب كمن يقول إن من حقيقة املوجود أن يكون فاعال أو 

منفعال وهذا وإن كان وال بد فمن اقسام املوجود واملوجود أعرف من الفاعل واملنفعل ومجهور الناس يتصورون 
ب أن يكون فاعال أو منفعال وأنا إىل هذه الغاية مل يتضح يل ذلك إال حقيقة املوجود وال يعرفون ألبتة أنه جي

  بقياس الغري فكيف يكون حال من يروم أن يعرف الشيء الظاهر بصفة له حتتاج إىل بيان حىت يثبت وجودها له 
وكذلك قول من قال إن الشيء هو الذي يصح عنه اخلرب فان يصح أخفى من ل الشيء واخلرب أخفى من 

فكيف يكون هذا تعريفا ل الشيء وإمنا تعرف الصحة ويعرف اخلرب بعد أن يستعمل يف بيان كل واحد  الشيء
منهما أنه شيء أو أنه أمر أو أنه ما أو أنه الذي ومجيع ذلك كاملرادفات السم الشيء فكيف يصح أن يعرف 

  ه ما وأما باحلقيقة فانك إذا قلت الشيء تعريفا حقيقيا مبا ال يعرف إال به نعم رمبا كان يف ذلك وأمثاله تنبي

إن الشيء هو ما يصح ان خيرب عنه تكون كأنك قلت إن الشيء هو الشيء الذي يصح عنه اخلرب ألن معىن ما 
والذي والشيء معىن واحد فتكون قد أخذت الشيء يف حد الشيء على أننا ال ننكر أن يقع هبذا وما أشبهه مع 

ئ ونقول إن معىن املوجود ومعىن الشئ متصوران يف االنفس ومها معنيان فساد مأخذه تنبيه بوجه ما على الش
واملوجود واملثبت واحملصل امساء مترادفة على معىن واحد وال شك ان معناها قد حصل يف نفس من يقرأ هذا 

  الكتاب 
  وكذلك قال يف حد الواحد والكثري قال 

ا هية الواحد وذلك انا إذا فصل يف حتقيق الواحد والكثري وإبانة ان العدد عرض وال ذي يصعب علينا حتقيقه م
قلنا إن الواحد الذي ال ينقسم فقد قلنا إن الواحد الذي ال يتكثر ضرورة فأخذنا يف بيان الواحد الكثرة وأما 

  الكثرة فمن الضرورة أن حتد ب الواحد الن الواحد مبدأ الكثرة ومنه وجودها وماهيتها 
ستعملنا فيه الواحد بالضرورة فمن ذلك ما نقول إن الكثرة هو اجملتمع من وحدات مث أي حد حددنا به الكثرة ا

ا شيئا آخر وهو أنا أخذنا اجملمتع يف حدها واجملتمع يشبه ان يكون هو  فقد اخذنا الوحدة يف حد الكثرة مث عملن
  الكثرة نفسها وإذا قلنا من الوحدات أو الوحدان أو اآلحاد فقد أوردنا بدل 



ع هذا اللفظ وال يفهم معناه وال يعرف إال ب الكثرة وإذا قلنا إن الكثرة هي اليت تعد بالواحد فنكون لفظ اجلم
  قد أخذنا يف حد الكثرة الوحدة ونكون أيضا أخذنا يف حدها العدد والتقدير وذلك إمنا يفهم ب الكثرة أيضا 

تكون الكثرة أيضا أعرف عند ختيلنا ويشبه أن فما أغىن علينا أن نقول يف هذا الباب شيئا يعتد به لكنه يشبه أن 
تكون الوحدة والكثرة من األمور اليت يتصورها بديا فذكر الكثرة نتخيلها أوال والوحدة نعقلها من غري مبدأ 

لتصورها مث إن كان والبد فخيايل مث تعريفنا الكثرة ب الوحدة تعريفا عقليا وهنالك نأخذ الوحدة متصورة 
التصور يكون تعريفنا الوحدة ب الكثرة تنبيها يستعمل فيه املذهب اخليايل النومي إىل معقول بذاهتا ومن أوائل 

  عندنا ال يتصور حاضرا يف الذهن 
فاذا قالوا إن الوحدة هي الشيء الذي ليست فيه كثرة دلوا على أن املراد هبذه اللفظة الشيء املعقول عندنا 

  عليه بسلب هذا عنه  بديا الذي يقابل هذا اآلخر وليس هو فينبه
والعجب ممن حيدد العدد ويقول إن العدد كثرة مؤلفة من وحدة أو آحاد والكثرة نفس العدد ليس كاجلنس ل 
العدد وحقيقة الكثرة أهنا مؤلفة من وحدات فقوهلم إن الكثرة مؤلفة من وحدات كقوهلم إن الكثرة كثرة فان 

  الكثرة ليس إال امسا ل املؤلف من الوحدات 

ن قال قائل إن الكثرة قد تؤلف من أشياء غري الوحدات مثل الناس والدواب فنقول إنه هذه كما أن األشياء فا
ليست كثرات بل أشياء موضوعة ل الكثرة وكما أن تلك األشياء وحدان ال وحدات فكذلك هي كثرية ال 

لصوا من هذا فما ختلصوا فان كثرة والذين حيسبون أهنم اذا قالوا إن العدد كمية منفصلة ذات ترتيب فقد خت
الكمية حتوج تصورها للنفس إىل أن تعرف ب اجلزء أ أو القسمة أو املساوة أما اجلزء والقسمة فامنا ميكن 

تصورمها ب الكثرة وأما املساوة فان الكمية أعرف منها عند العقل الصريح ألن املساواة من األعراض اخلاصة 
ا الكمية فيقال إن املساوة هي احتاد يف الكمية والترتيب الذي أخذ يف ب الكمية اليت جيب أن توخذ يف حده

  حد العدد أيضا هو ما ال يفهم إال بعد فهم العدد 
فيجب أن يعلم أن هذه كلها تنبيهات مثل الشبيه باألمثلة واألمساء املترادفة فان هذه املعاين متصورة كلها أو 

  اء لينبه عليها ومتيز فقط بعضها لذواهتا وإمنا يدل عليها هبذه األشي
قلت فهذا الكالم الذي ذكره ابن سينا هنا قد تلقوه عنه بالقبول كما يذكر مثل ذلك أبو حامد والرازي 

  والسهروردي وغريهم 
فيقال هذا الذي ذكروه يف حدود هذه األمور هو موجود يف سائر ما يرومون بيانه حبدودهم عند التدبر والتأمل 

 لكل أحد كاألمور العامة ومنها ما هو بني لبعض الناس كما يعرف أهل الصناعات لكن منها ما هو بني
واملقاالت أمورا ال يعرفها غريهم فحدودها بالنسبة إىل هؤالء كحدود تلك األمور اليت يعم علمها بالنسبة إىل 

  العموم 

يد متييزها ونوعا من التعريف وأما األمور اليت ختفى فمجرد احلدود ال تفيد تعريف حقيقتها بعينها وإمنا تف
  الشبهي 

  وهذا يتبني بتقرير قاعدة يف ذلك فنقول 
  التحقيق السديد يف مسألة التحديد 



املقول يف جواب ما هو املطلوب تعريفه باحلد هوجواب لقول سائل قال ما كذا كما يقول ما اخلمر أو ما 
  االنسان أو ما الثلج 

ه  فهذا االسم املستفهم عنه املذكور يف   السؤال إما أن يكون السائل غري عامل مبسماه وإما أن يكون عاملا مبسما
  مطلوب السائل املتصور للمعىن اجلاهل بداللة اللفظ عليه 

فاألول كالسائل عن اسم حتديد يف غري لغته أو عن اسم غريب يف لغته أو عن اسم معروف يف لغته لكن 
معاين األمساء األعجمية إذا سأل عن معاين األمساء العربية وبعض مقصوده حتديد مسماه مثل العريب إذا سأل عن 

  األعاجم إذا سأل بعضا عن معاين األمساء اليت تكون يف لغة املسئول دون السائل وهذا هو الترمجة 
  الترمجة وأحكامها 

صد هبذا االسم يف فاملترجم ال بد أن يعرف اللغتني اليت يترمجها واليت يترجم هبا وإذا عرف أن املعىن الذي يق
هذه اللغة هو املعىن الذي يقصد به يف اللغة األخرى ترمجه كما يترجم اسم اخلبز واملاء واألكل والشرب 

والسماء واألرض والليل والنهار والشمس والقمر وحنو ذلك من أمساء األعيان واألجناس وما تضمنته من 
  األشخاص سواء كانت مسمياهتا أعيانا أو معاين 

  ة تكون ل املفردات ول الكالم املؤلف التام والترمج

وإن كان كثري من الترمجة ال يأيت حبقيقة املعىن اليت يف تلك اللغة بل مبا يقاربه ألن تلك املعاين قد ال تكون هلا يف 
  اللغة األخرى ألفاظ تطابقها على احلقيقة ال سيما لغة العرب فان ترمجتها يف الغالب تقريب 

كر غريب القرآن واحلديث وغريمها بل وتفسري القرآن وغريه من سائر أنواع الكالم وهو يف ومن هذا الباب ذ
  أول درجاته من هذا الباب فان املقصود ذكر مراد املتكلم بتلك األمساء أو بذلك الكالم 

ملصنفة بل يف وهذا احلد هم متفقون على أنه من احلدود اللفظية مع أن هذا هو الذي حيتاج إليه يف إقراء العلوم ا
قراءة مجيع الكتب بل يف مجيع أنواع املخاطبات بتلك فان من قرأ كتب النحو والطب أو غريمها ال بد أن يعرف 
مراد أصحاهبا بتلك األمساء ويعرف مرادهم بالكالم املؤلف وكذلك من قرأكتب الفقه والكالم والفلسفة وغري 

  ذلك 
  معرفة احلدود الشرعية من الدين 

مث قد تكون معرفتها فرض عني  -ود معرفتها من الدين يف كل لفظ هو كتاب اهللا وسنة رسوله ص وهذه احلد
وقد تكون فرض كفاية وهلذا ذم اهللا تعاىل من مل يعرف هذه احلدود بقوله تعاىل االعراب أشد كفرا ونفاقا 

  وأجدر اال يعلموا حدود ما أنزل اهللا على رسوله 
ا قد يكون االسم غريبا بالنسبة إىل املستمع كلفظ ضيزى وقسورة وعسعس  والذي أنزله على رسوله فيه م

  وأمثال ذلك 
  وقد يكون مشهورا لكن ال يعلم حده بل يعلم معناه على سبيل االمجال 

كاسم الصلوة والزكوة والصيام واحلج فان هذه وإن كان مجهور املخاطبني يعلمون معناها على سبيل االمجال 
وهي اليت يقال هلا األمساء  -لى سبيل التحديد اجلامع املانع إال من جهة الرسول ص فال يعلمون مسماها ع

  الشرعية 



كما إذا قيل صلوة اجلنازة وسجدة السهو وسجود الشكر والطواف هل تدخل يف مسمى الصلوة يف قوله ص 
فيها الطهارة وهل ال  مفتاح الصلوة الطهور وحترميها التكبري وحتليلها التسليم فقيل هل كل ذلك صلوة جتب -

ا حترميه التكبري وحتليله التسليم وهي كصلوة اجلنازة وسجد السهو دون  جتب الطهارة ملثل ذلك فهل جتب مل
  الطواف سجود التالوة 

ا ال يعلم إال ببيان آخر فانه قد  وكذلك اسم اخلمر والربوا وامليسر وحنو ذلك يعلم أشياء من مسمياهتا ومنها م
  ال يف اسم الربوا وامليسر واالنسان ال يعلم ذلك إال بدليل يدل على ذلك شرعي أو غريه يكون الشيء داخ

ملا سئل عن حد الغيبة فقال ذكرك أخاك مبا يكره فقال له أرأيت إن كان يف أخي ما  - ومن هذا قول النيب ص 
ا تقول فقد هبته    أقول فقال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن مل يكن فيه م

  لك قوله ملا قال ال يدخل اجلنة من يف قلبه مثقال ذرة من كرب وكذ

فقال رجل يا رسول اهللا الرجل حيب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكرب ذلك فقال ال الكرب بطر احلق 
  وغمط الناس 

ا اإلسالم وما اإلميان وما اإلحسان وملا سئل عن أشياء أهي من اخلمر وغري    ذلك وكذلك ملا قيل له م
باجلملة فاحلاجة إىل معرفة هذه احلدود ماسة لكل أمة ويف كل لغة فان معرفتها من ضرورة التخاطب الذي هو 

  النطق الذي ال بد منه لبين آدم 
  أقسام احلدود اللفظية 

وهذا الذي يقال له حد حبسب االسم واملقول يف جواب ما هو من هذا النوع وقد يكون امسا مرادفا وقد يكون 
كافيا غري مرادف حبيث يدل على الذات مع صفة أخرى كما إذا قال ما الصراط املستقيم فقال هو االسالم م

  واتباع القرآن أو طاعة اهللا ورسوله والعلم النافع والعمل الصاحل وما الصارم فقيل هو املهند وما أشبه ذلك 
  وقد يكون اجلواب ب املثال كما إذا سئل عن لفظ اخلبز ورأى 

  ا فقال هذا فان معرفة الشخص يعرف منه النوع رغيف
وإذا سئل عن املقتصد والسابق والظامل فقال املقتصد الذي يصلي الفريضة يف وقتها وال يزيد والظامل الذي 

يؤخرها عن الوقت والسابق الذي يصليها يف أول الوقت ويزيد عليها النوافل الراتبة وحنو ذلك من التفسري 
تعريف املسمى ب املثال ال خطاره بالبال ال ألن السائل مل يكن يعرف املصلي يف أول  الذي هو متثيل يفيد

الوقت ويف أثنائه واملؤخر عن الوقت لكن مل يكن يعرف أن هذه الثالثة أمثلة الظامل واملقتصد والسابق فاذا 
ا مياثله من املقتصر على الواجب والزائد عليه والناقص عنه    عرف ذلك قاس به م

ن معرفة حدود هذه األمساء يف الغالب حتصل بغري سؤال ملن يباشر املتخاطبني بتلك اللغة أو يقرأ كتبهم فان مث إ
  معرفة معاين اللغات تقع كذلك 

وهذه احلدود قد يظن بعض الناس أهنا حدود لغوية يكفي يف معرفتها العلم باللغة والكتب املصنفة يف اللغة 
  طالق وكتب الترمجة وليس كذلك على اال

بل األمساء املذكورة يف الكتاب والسنة ثالثة أصناف ألف منها ما يعرف حده ب اللغة كالشمس والقمر 
والكوكب وحنو ذلك ب ومنها ماال يعرف إال ب الشرع كأمساء الواجبات الشرعية واحملرمات الشرعية 



اخلطاب باللفظ كاسم النكاح  كالصلوة واحلج والربوا وامليسر ج ومنها ما يعرف ب العرف العادي وهو عرف
  والبيع والقبض وغري ذلك 

  هذا يف معرفة حدود ها اليت هي مسمياهتا على العموم 

  االجتهاد و التأويل 
وأما معرفة دخول األعيان املوجودة يف هذه األمساء واأللفاظ فهذا قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا حيتاج إىل 

ع الذي يتفاضل الفقهاء وغريهم فيه فاهنم قد اشتركوا يف حفظ األلفاظ اجتهاد وهذا هو التأويل يف لفظ الشار
الشرعية مبا فيها من األمساء أو حفظ كالم الفقهاء أو النحاة أو األطباء وغريهم مث يتفاضلون بأن يسبق أحدهم 

حادثة فينزل  إىل أن يعرف أن هذا املعىن املوجود هو املراد أو مراد هذا االسم كما يسبق الفقيه الفاضل إىل
عليها كالم الشارع أو كالم الفقهاء وكذلك الطبيب يسبق إىل مرض لشخص معني فينزل عليه كالم األطباء 
إذ الكتب والكالم املنقول عن األنبياء والعلماء إمنا هو مطلق بذكر األشياء لصفاهتا وعالماهتا فال بد يعرف أن 

  هذا املعني هو ذاك 
عض الناس حتقيق املناط فان الشارع قد ناط احلكم بوصف كما ناط قبول الشهادة وإذا كان خفيا فقد يسميه ب

بكونه ذا عدل وكما ناط العشرة املأمور هبا بكوهنا باملعروف وكما ناط النفقة الواجبة باملعروف وكما ناط 
جد احلرام وهل االستقبال يف الصلوة بالتوجه شطر املسجد احلرام يبقي النظر يف هذا املعني هل هو شطر املس

ال يعلم ذلك مبجرد  هذا الشخص ذو عدل وهل هذه النفقة نفقة باملعروف وأمثال ذلك البد فيه من نظر خاص 
  االسم 

وقد يكون االجتهاد يف دخول بعض األنواع يف مسمى ذلك االسم كدخول األشربة املسكرة من غري العنب 
يف مسمى امليسر ودخول السبق بغري حملل يف سباق  والنخل يف مسمى اخلمر ودخول الشطرنج والنرد وحنومها

  اخليل ورمى النشاب يف ذلك ودخول الرمل وحنوه يف الصعيد 

الذي يف قوله تعاىل فتيمموا صعيدا طيبا ودخول من خرج منه مىن فاسد يف قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا 
الذي بني العذار واألذن يف قوله ودخول الساعد يف قوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ودخول البياض 

اء املتغري بالطهارات أو ما أوقعت به حناسة ومل تغريه يف قوله فلم جتدوا ماء  فاغسلوا وجوهكم ودخول امل
ودخول املائع الذي مل يغريه ما مات فيه من الطيبات أو اخلبائث ودخول سارق األموال الرطبة يف قوله السارق 

لك ودخول احللفة مبا يلزم هللا يف مسمى األميان ودخول بنات البنات واجلدات يف والسارقة ودخول النباش يف ذ
  قوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم 

ومثل هذا االجتهاد متفق عليه بني املسلمني ممن يثبت القياس ومن ينفيه فان بعض اجلهال يظن أن من نفى 
  وهذا غلط عظيم جدا القياس يكفيه يف معرفة مراد الشارع جمرد العلم ب اللغة 

وهلذا قال ابن عباس التفسري على أربعة أوجه تفسري تعرفه العرب من كالمها وتفسري ال يعذر أحد جبهالته 
وتفسري يعلمه العلماء وتفسري ال يعلمه إال اهللا والتفسري الذي يعلمه العلماء فيتضمن األنواع اليت ال تعلم مبجرد 

  يان املسميات وأنواعها اليت يفتقر دخوهلا يف املسمى إىل اجتهاد العلماء اللغة كاألمساء الشرعية ويتضمن أع



  فصل 
  مث إن هذا االسم املسئول عنه الذي ال يعلم السائل معناه إذا أجيب عنه مبا يقال 

  يف جواب ما هو ينقسم حال السائل فيه إىل نوعني 
أنه يعىن بذلك اللفظ فهذا ال يفتقر إال إىل أحدمها أن يكون قد تصور املعىن بغري ذلك اللفظ ولكن مل يعرف 

ترمجة اللفظ كاملعاين املشهورة عند الناس من االعيان والصفات واالفعال كاخلبز واملاء واالكل والشرب 
  والبياض والسواد والطول والقصر واحلركة والسكون وحنو ذلك 

  مطلوب السائل الغري املتصور للمعىن اجلاهل بامسه 
ن غري متصور املعىن كما أنه غري عامل بداللة اللفظ عليه وهذا حيتاج إىل شيئني إىل ترمجة اللفظ والثاين أن يكو

  وإىل تصور املعىن اىل حد االسم واملسمى 
وهذا مثل من يسأل عن لفظ الثلج وهو مل يره قط أو يسأل عن اسم نوع من الفاكهة او احليوان الذي مل يره 

اسم املسجد والصلوة واحلج وكان حديث عهد باالسالم مل يتصور هذه املعاين  أو مل يكن يف بالده أو يسأل عن
او يسأل عن اسم نوع من االطعمة واالشربة اليت ال يعرفها أو اسم نوع من أنواع الثياب واملساكن اليت ال 

  يعرفها 
م الشارع أو كالم وباجلملة فكل ما ال يعرفه الشخص من االعيان واالفعال والصور إذا مسع امسه إما يف كال

العلماء أو كالم بعض الناس فانه إذا كان ذلك املعىن هو مل يتصوره وال له يف لغته لفظ فهنا ال ميكن تعريفه إياه 
  مبجرد ترمجة اللفظ بل الطريق يف تعريفه إياه إما التعيني وإما الصفة 
ه او يلمسه وحنو ذلك حبيث يعرف املسمى وأما التعيني فانه حبضور الشئ املسمى لرياه إن كان مما يرى أو يذوق

  كما عرفه املتكلمون بذلك االسم 
  فاذا رأى الثلج وذاقه ورأى الفاكهة أو الطبيخ أو احللوى وذاقه أو رأى 

احليوان الذي مل يألفه أو رأى العبادات أو االعمال اليت مل يكن يعرفها فحيئذ يتصورها ويتصور امسها كما 
  على قسمني منهم من علم ذلك باملشاهدة ومل يذق حقيقته ومنهم من يكون قد ذاقه تصورها أهل اللغة وهم 

ال تنعت املرأة  - وأما الطريق الثاين وهو أن يوصف له ذلك والوصف قد يقوم مقام العيان كما قال النيب ص 
  املرأة لزوجها حىت كأنه ينظر إليها 

  الصفة  وهلذا جاز عند مجهور العلماء بيع االعيان الغائبة ب
  هذا مع ان املوصوف شخص واما وصف االنواع فاسهل 

وهلذا التعريف ب الوصف هو التعريف ب احلد فانه ال بد ان يذكر من الصفات ما مييز املوصوف واحملدود من 
ا ليس منه وهي يف احلقيقة تعريف ب القياس والتمثيل إذ  غريه حبيث جيمع أفراده وأجزاءه ومينع أن يدخل فيه م

  ء ال يتصوره إال بنفسه أو بنظرية الشي
وبيان ذلك أنه يذكر من الصفات املشتركة بينه وبني غريه ما يكون مميزا لنوعه فكل صفة من تلك الصفات إمنا 

تدل على القدر املشترك بينه وبني غريه من النوع مثال والقدر املشترك إمنا يفيد املعرفة للعني ب املثال ال يفيد 



تصة إذ الدال على ما به االشتراك ال يدل على ما به االمتياز لكن يكون جمموع الصفات مميزا معرفة العني املخ
  له متييز متثيل ال متييز تعيني فان غري نوعه ال جتمع له تلك الصفات وهو نفسه ال مييز إال مبا خيصه 

يدل عليه قبل أن يراه وهو قد فاحلد يفيد الداللة عليه ال تعريف عينه مبنزلة من يقال له فالن يف هذه الدار 
  يصور املشترك بينه وبني غريه بدون هذه الداللة 

ومن تدبر هذا تبني له أن احلدود املصورة للمحدود ملن ال يعرفه إمنا هي مؤلفة من الصفات املشتركة ال يدخل 
ال بد منه يف احلد املميز فهو مل يتصوره وأهنا ال  تفيد تعريف عينه فيها وصف خمتص به إذ املختص وإن كان 

  فضال عن تصوير ما يتنبه له وإمنا يفيد تعريفه بطريق التمثيل املقارب إذ لو عرف املثل املطابق لعرف حقيقة 
  مث قد يكون املخصص صفة واحدة وقد يكون االختصاص مبجموع الصفتني 

ل الذي يترجم له ولو عرف املستمع الوصف الذي خيصه كان قد تصورة ب عينه فيكون هو من القسم االو
  اللفظ فقط 

ه فيقال له هو الشراب املسكر ولفظ الشراب  مثال ذلك أنه إذا مسع لفظ اخلمر وهو ال يعرف اللفظ وال مسما
جنس ل اخلمر يدخل فيه اخلمر وغريها من االشربة وهذا واضح وكذلك لفظ املسكر الذي يظن أنه فصل 

لشراب وغريه فان لفظ املسكر ومعناه ال خيتص ب الشراب خمتص ب اخلمر وهو يف احلقيقة جنس فيه يشترك ا
بل قد يكون ب طعام وقد حيصل السكر بغري طعام وشراب فحينئذ فال فرق بني ان يقول هو املسكر من 

االشربة أو ما اجتمع فيه الشرب والسكر أو يقول الشراب املسكر إمنا هو كما يقول ثوب خز وباب حديد 
  لرجل أعم من الطويل والطويل اعم من الرجل ولكن باجتماع هذين يتميز ورجل طويل أو قصري فان ا

وكذلك قوهلم يف حد االنسان هو احليوان الناطق فلما نقضوا عليهم ب امللك زاد املتأخرون املائت وهي زيادة 
  فاسدة فان كونه مائتا ليس بوصف ذاتى له إذ ميكن تصور االنسان مع عدم خطور موته بالبال بل وال 

  هو صفة الزمة فضال عن ان تكون ذاتية فان االنسان يف االخرة هو إنسان كامل وهو حي أبدا 
وهب ان من الناس من يشك يف ذلك او يكذب به أليس هو مما ميكن تصوره يف العقل فاذا قدر االنسان على 

  احلال الذي اخربت به الرسل عليهم السالم اليس هو إنسانا كامال وهو غري مائت 
قال ايضا وامللك ميوت عند كثري من املسلمني واليهود والنصارى أو أكثرهم وهب انه ال ميوت كما قالته مث ي

ا للمخاطب باحلد ال سيما والنفس  طائفة من اهل امللل وغريهم كما يقوله من يقوله ولكن ليس ذلك معلوم
فظهر ضعف ما يذكره الفارايب وابو الناطقة من جنس ما يسمونه املالئكة وهي العقول والنفوس الفلكية عندهم 

  حامد وغريمها من هذا االحتراز 
ولكن يقال اسم احليوان عندهم خمتص ب النامى املغتذى وهذا خيرج امللك ف احليوان خيرج امللك وحينئذ ف 

  الناطق اعم من االنسان إذ قد يكون إنسانا وغري إنسان كما أن احليوان أعم منه 
ائت فنقول املائت ايضا ليس خمتصا ب االنسان بل هو من الصفات اليت يشترك وهب أنا نقبل فصلهم ب امل

  فيها احليوان 
فقد تبني ان كل صفة من هذه الصفات احليوان والناطق واملائت ليس منها واحد خمتص بنوع االنسان فبطل 

صل التمييز بذكر قوهلم إن الفصل ال يكون إال بالصفات املختصة ب النوع فضال عن كوهنا ذاتية وإمنا حي



  اجملموع إما الوصفني وإما الثالثة 
هذا إذا جعل الفصل مصورا للمحدود يف نفس من مل يتصوره وأما إذا جعل الفصل مميزا له عن غريه فال ريب 

  أنه يكون بالصفات املختصة 

حيتاج يف تصوره اىل واملقصود انه من تصور احملدود بنفسه فال بد ان يتصور ما خيتصه ومييزه عن غريه وهذا ال 
حد ولكن يترجم له االسم الدال عليه ومييز له املسمى عن غريه لكن احلد يكون منبها له على احلقيقة كما 

  ينبهه االسم إذا كان عارفا مبسماه 
وأما من مل يكن متصورا له فال ميكن ان يذكر له صفة واحدة ختتص باحملدود فال ميكن تعريفه إياه ال ب فصل 

ة سواء ذكر اجلنس والعرض العام او مل يذكر الن الصفة اليت ختتص احملدود ال تتصور بدون تصور وال خاص
احملدود إذ ال وجود هلا بدونه والعقل إمنا جيرد الكليات إذا تصور بعض جزئياهتا فمن مل يتصور الشيء املوجود 

  كيف يتصور جنسه ونوعه 
املشترك بني تلك الصفة اخلاصة وبني نظريها من الصفات ولكن يتصور ب التثميل والتشبيه ويتصور القدر 

ا خيص احملدود كما  والقدر املشترك ليس هو فصال وال خاصة ولكن قد ينتظم من قدر مشترك وقدر مشترك م
  يف قولك شراب مسكر 

ويف الثور وعلى هذا فاذا قيل يف الفرس إنه حيوان صاهل ويف احلمار إنه حيوان ناهق ويف البعري إنه حيوان راغ 
إنه حيوان خائر ويف الشاة إهنا حيوان ثاغ ويف الظيب إنه حيوان باغم وامثال ذلك فهذه االصوات خمتصة هبذه 
االنواع لكن ال تفيد تعريف هذه احليوانات ملن مل يكن عارفا هبا فمن مل يعرف الفرس ال يعرف الصهيل ومن مل 

وإن مسع اللفظ فاذا أريد تعريف النهيق قيل له هو صوت  يعرف احلمار ال يعرف النهيق أعىن ال يعرف معناه
ب النهيق والنهيق ب احلمار    احلمار فيلزم الدور إذ يكون قد عرف احلمار 
  وهكذا سائر اخلواص املميزة للمحدود ال يعرف هبا احملدود ملن مل يكن عرفه 

ا يشبهه فمن عرف    عني فتبني ان تعريف الشئ إمنا هو بتعريف عينه أو بذكر م

الشئ ال يقتصر يف معرفته اىل حد ومن مل يعرفه فامنا يعرف به إذا عرف ما يشبهه ولو من بعض الوجوه فيؤلف 
  له من الصفات املشتبهة املشتركة بينه وبني غريه ما خيص املعرف 

ا يف اجلنة ومن تدبر هذا وجد حقيقته وعلم معرفة اخللق مبا أخربوا به من الغيب من املالئكة واليوم االخر وم
والنار من انواع النعيم والعذاب بل عرف أيضا ما يدخل من ذلك يف معرفتهم باهللا تعاىل وصفاته ومل قال كثري 

من السلف املتشابه هو الوعد والوعيد واحملكم هو االمر والنهى ومل قيل القرآن يعمل ب حمكمة ويؤمن ب 
ية ما أخربنا به ال يعلمه إال اهللا وإن كان العلم بتأويله الذي متشاهبه وعلم أن تأويل املتشابه الذي هو العلم بكيف

  هو تفسريه ومعناه املراد به يعلمه الراسخون يف العلم كما قد بسطناه يف غري هذا املوضع 
  هذا كله إذا كان السائل القائل ما هو غري عامل ب املسمى 
ىل التمييز بني املسمى وغريه وال اىل تعريفه داللة واما إن كان عاملا ب املسمى وداللة االسم عليه فال حيتاج ا

االسم عليه فيكون مطلوبه قدرا زائدا على التمييز بينه وبني غريه وهذا هو الذي جيعلونه مطلوبا للسائل عن 
  احملدود وجوابه هو عندهم املقول يف جواب ما هو 



وقد يكون مطلوبه بيان علته الفاعلية ومعلوم أن مطلوب هذا قد يكون ذكر خصائص له باطنة مل يطلع عليها 
أو الغائية وقد يكون مطلوبه معرفة ما تركب منه شئ ما وقد يكون مطلوبه معرفة حقيقته اليت ال يعلمها 

  املسئول او علمها وال عبارة تدل السائل عليها كالسائل عن حقيقة النفس وأمثال ذلك 

الصفات املختصة بل قد ال حيصل إال بذكر مجيع  وجواب مثل هذا ال جيب ان حيصل بذكر صفة مشتركة مع
  املشتركات وقد حيصل بذكر بعض املختصات وقد حيصل بغري ذلك حبسب غرض السائل ومقصوده 

  الوجه اخلامس 
  التصورات املفردة ميتنع أن تكون مطلوبة 

لذهن إما أن يكون اخلامس إن التصورات املفردة ميتنع ان تكون مطلوبة فيمتنع ان تطلب باحلد وذلك ألن ا
شاعرا هبا وإما أن ال يكون شاعرا هبا فان كان شاعرا هبا امتنع طلب الشعور وحصوله الن حتصيل احلاصل ممتنع 

ا ال تشعر به فان  وإمنا قد يطلب دوام الشعور وتكرره او قوته وإن مل يكن شاعرا هبا امتنع من النفس طلب م
  الطلب والقصد مسبوق بالشعور 

نسان يطلب تصور امللك واجلن والروح واشياء كثرية وهو ال يشعر هبا قيل هو قد مسع هذه االمساء فان قيل فاال
فهو يطلب تصور مسماها كما يطلب من مسع الفاظا ال يفهم معانيها تصور معانيها سواء كانت املعاين متصورة 

ا مسماة هبذا االسم اذ لو تصور له قبل ذلك او مل تكن وهو اذا تصور مسمى هذه االمساء فال بد ان يعلم اهن
حقيقة ومل يكن ذلك االسم فيها مل يكن تصور مطلوبه فهنا املتصور ذات واهنا مسماة بكذا من جنس ما يرى 
الثلج من مل يكن يعرفه فرياه ويعلم ان امسه الثلج وهذا ليس تصورا للمعىن فقط بل للمعىن وال مسه وهذا ال 

 يوجب ان يكون املعىن املفرد مطلوبا فان املطلوب هنا تصديق وفيه امر ريب ان يكون مطلوبا ولكن هذا ال
  لغوي 

وايضا فان املطلوب هنا ال حيصل مبجرد احلد بل ال بد من تعريف احملدود باالشارة اليه او غري ذلك مما ال 
  يكتفى فيه مبجرد اللفظ 

معان وال يرتفعان واذا عدم الالزم عدم للنقيضني والنقيضان ال جيت ٥٤فان قيل جعلتم امتناع الطلب الزما 
امللزوم فاذا كان امتناع الطلب وهو الالزم معدوما لزم عدم النقيضني وعدم النقيضني حمال قيل هذا االمتناع 

الزم على تقدير هذا النقيض او تقدير هذا النقيض فأيهما كان ثابتا يف نفس االمر كان االمتناع الزما له يلزم به 
وليس يف هذا مجع بني النقيضني وال رفع للنقيضني وهذا يقوى املقصود فان هذا االمتناع اذا لزم  يف نفس االمر

من انتفائه احملال مل يكن منتفيا بل يكون هذا االمتناع ثابتا وهو املطلوب واذا كان عدم هذا االمتناع مستلزما 
ن امتناع الطلب للتصورات املفردة ثابتا للنقيضني كان حماال فيكون نقيضه وهو ثبوت هذا االمتناع حقا فيكو

  وهو املراد 
واذا مل تكن التصورات املفردة مطلوبة فاما ان تكون حاصلة لالنسان فال حتصل باحلد فال يفيد احلد التصوير 

واما ان تكون حاصلة فمجرد حصول احلد ال يوجب ذكر االمساء تصور املسميات ملن ال يعرفها ومىت كان له 
  حيتج اىل احلد يف ذلك الشعور اال من جنس ما حيتاج اىل االسم  شعور هبا مل

واملقصود هو التسوية بني فائدة احلدود وفائدة االسم لكن احلد اذا تعددت فيه االلفاظ كان كتعداد االمساء 



  سواء كانت مشتقة او غري مشتقة 
  الوجه السادس 

  التفريق بني الذايت والعرضي باطل 
يد لتصور احلقيقة عندهم هو احلد التام وهو احلقيقي وهو املؤلف من اجلنس والفصل من السادس ان يقال املف

  الذاتيات املشتركة واملميزة دون العرضيات العرضيات اليت هي العرض العام واخلاصة واملثال املشهور 

  عندهم ان الذايت املميز االنسان الذي هو الفصل هو الناطق واخلاصة هي الضاحك 
   هذا الكالم على الفرق بني الذايت والعرضي فنقول مبىن

وهم يقولون احملمول الذايت داخل يف حقيقة املوضوع أي الوصف الذايت داخل يف حقيقة املوصوف خبالف 
  احملمول العرضي فانه خارج عن حقيقة 

الالزم اىل ويقولون الذايت هو الذي تتوقف احلقيقة عليه خبالف العرضي ويقسمون العرضي اىل الزم وعارض و
الزم لوجود املاهية دون حقيقتها كالظل للفرس واملوت للحيوان واىل الزم للماهية كالزوجية والفردية لال ربعة 

  والثالثة 
والفرق بني الزم املاهيه والزم وجودها ان الزم وجودها ميكن ان تعقل املاهيه موجودة دونه خبالف الزم املاهية 

  ال ميكن ان يعقل موجودا دونه 
وجعلوا له خاصة ثانيه وهو ان الذايت ما كان معلوال للماهيه خبالف لالزم مث قالوا من اللوازم ما يكون معلوال 

للماهيه بغري وسط وقد يقولون ما كان ثابتا هلا بواسطة وقالوا ايضا الذايت ما يكون سابقا للماهية يف الذهن 
  واخلارج خبالف الالزم فانه ما يكون تابعا 

ذه الفروق الثالثة وطعن حمققوهم يف كل واحد من هذه الفروق الثالثة وبينوا انه ال حيصل به الفرق فذكروا ه
  بني الذايت وغريه كما قد بسطت كالمهم يف غري هذا املوضع 

وقد يقولون ايضا هو املقوم للماهية الذي يكون متقدما عليها يف الوجود وهذه املاهية وهو ان يسبق الذايت 
ال يتأخر عن املاهية يف التصور للماهية فا   نه 

والفرق الثالث انه الزم هلا بواسطة والعرض الالزم الزم هلا بوسط والوسط عند ائمتهم كابن سينا وغريه وهو 
  ما يسمونه بالالزم يف ذلك والنه معناه الدليل لبعض متأخريهم كالرازي 

قام ملا حكيت الفاظهم وتناقضهم كما ذكرته من اقوال مث قد تناقضوا يف هذا املقام كما قد بسطته يف غري هذا امل
ا نفس الفاظهم وامنا القصد التنبيه على جوامع تعرف  ابن سينا يف االشارات وغري ذلك من اقواهلم اذ مل حنك هن

  ما يظهر به بطالن كثري من اقواهلم املنطقية 
ووجودها مث الفرق بني الذايت هلا والالزم  وهذا الكالم الذي ذكروه مبين على اصلني فاسدين الفرق بني املاهية

  هلا 
  الكالم على الفرق بني املاهية ووجودها 

فاالصل االول قوهلم ان املاهية هلا حقيقة ثابتة يف اخلارج غري وجودها وهذا هو قوهلم بان حقائق االنواع املطلقة 
هو يشبه من بعض الوجوه قول من اليت هي ماهيات االنواع واالجناس وسائر الكليات موجودة يف االعيان و



  يقول املعدوم شيء وقد بسطت الكالم على ذلك يف غري هذا املوضع وهذا من افسد ما يكون 
يه واملعجوز عنه وحنو ذلك  وامنا اصل ضالهلم اهنم راوا الشيء قبل وجوده يعلم ويراد ومييز بني املقدور عل

كلم يف حقائق االشياء اليت هي ماهياهتا مع قطع النظر عن فقالوا ولو مل يكن ثابتا ملا كان كذلك كما انا نت
  وجودها يف اخلارج فنتخيل الغلط ان هذه احلقائق واملاهيات امور ثابتة يف اخلارج 

والتحقيق ان ذلك كله امر موجود وثابت يف الذهن ال يف اخلارج عن الذهن واملقدر يف االذهان قد يكون 
موجود وثابت يف الذهن وليس هو يف نفس االمر ال موجودا وال ثابتا اوسع من املوجود يف االعيان وهو 

  فالتفريق بني الوجود 

والثبوت مع دعوى ان كليهما يف اخلارج غلط عظيم وكذلك التفريق بني الوجود واملاهية مع دعوى ان 
  كليهما يف اخلارج 

ا يوجد يف الذهن يسمى ماه ية وما يوجد يف اخلارج يسمى وامنا نشأت الشبهة من جهة انه غلب على ان م
وجودا الن املاهية مأخوذة من قوهلم ما هو كسائر االمساء املأخوذة من اجلمل االستفهامية كما يقولون الكيفية 

ا هو مبا يصور الشئ يف نفس السائل    واالينية ويقال ماهية ومايية وهي أمساء مولدة وهي املقول يف جواب م
االستفهام ب ما هو واملستفهم إمنا يطلب تصوير الشئ يف نفسه كان اجلواب  فلما كانت املاهية منسوبة اىل

عنها هو املقول يف جواب ما هو مبا يصور الشئ يف نفس السائل وهو الثبوت الذهين سواء كان ذلك املقول 
جود على موجودا يف اخلارج او مل يكن فصار حبكم االصطالح اكثر ما يطلق املاهية على ما يف الذهن ويطلق الو

  ما يف اخلارج فهذا امر لفظي اصطالحي 
وإذا قيد وقيل الوجود الذهيب كان هو املاهية اليت يف الذهن وإذا قيل ماهية الشئ يف اخلارج كان هو عني 

  وجوده الذي يف اخلارج 
نة فوجود الشئ يف اخلارج عني ماهيته يف اخلارج كما اتفق على ذلك أئمة النظار املنتسبني اىل أهل الس

واجلماعة وسائر أهل االثبات من املتكلمة الصفاتية وغريهم كأىب حممد بن كالب وأىب احلسن االشعري واىب 
  عبداهللا بن كرام وأتباعهم دع أئمة أهل السنة واجلماعة من السلف واالئمة الكبار 

اليت يف الذهن هي  واتفقوا على ان املعدوم ليس له يف اخلارج ذات قبل وجوده وأما يف الذهن فنفس ماهيته
  ايضا وجوده الذي يف الذهن وإذا أريد ب املاهية ما يف الذهن وب الوجود ما يف اخلارج كانت هذه املاهية غري 

الوجود لكن ذلك ال يقتضى ان يكون وجود املاهيات اليت يف اخلارج زائدا عليها يف اخلارج وأن يكون 
   للماهيات ثبوت يف اخلارج غري وجودها يف اخلارج

ومما يوضح الكالم يف االصل االول ان املتفلسفة أتباع أرسطو كابن سينا ودونه ال يقولون ان كل معدوم من 
  االشخاص وغريها هو ثابت يف اخلارج 

  وإمنا يقول ذلك من يقوله من املعتزلة والشيعة وهم أحسن حاال من املتفلسفة فان املتفلسفة على قولني 
تباعه وأفالطون وأتباعه فقد كانوا يف ذلك على ضالل مبني رد عليهم أرسطو وأما قد ماؤهم كفيثاغورس وأ

  وأتباعه كما ذكر ذلك ابن سينا يف الشفاء وغريه 
  كان اصحاب فيثاغورس يظنون ان االعداد واملقادير امور موجودة يف اخلارج غري املعدودات واملقدرات 



ائق النوعية كحقيقة االنسان والفرس وامثال ذلك ثابتة بثم اصحاب أفالطون تفطنوا لفساد هذا وظنوا ان احلق
يف اخلارج غري االعيان املوجودة يف اخلارج وأهنا ازلية ال تقبل االستحالة وهذه اليت تسمى املثل االفالطونية 

  واملثل املعلقة 
الصور ثابتة يف  ومل يقتصروا على ذلك بل أثبتوا ذلك ايضا يف املادة واملدة واملكان فأثبتوا مادة جمردة عن

اخلارج وهي اهليوىل االولية اليت غلطهم فيها مجهور العقالء من إخواهنم وغري إخواهنم وأثبتوا مدة وجودية 
خارجة عن االجسام وصفاهتا وأثبتوا خالء وجوديا خارجا من االجسام وصفاهتا وتفطن ارسطو وذووه ان هذه 

ن كالعدد مع املعدود مث زعم أرسطو وذووه ان املادة موجوده يف كلها امور مقدرة يف االذهان ال ثابتة يف االعيا
  اخلارج غري الصور املشهودة وأن احلقائق النوعية ثابتة يف اخلارج غري االشخاص 

املعينة وهذا أيضا باطل كما بسط يف غري هذا املوضع وبني ان قول من يقول إن اجلسم مركب من اهليوىل 
قول إنه مركب من اجلواهر املفردة باطل وأن اكثر فرق اهل الكالم من والصورة باطل كما ان قول من ي

املسلمني وغريهم كالكالبية والنجارية والضرارية واهلشامية وكثري من الكرامية ال يقولون هبذا وال هبذا كما 
  عليه مجاهري أهل الفقه وغريهم 

ضع واملقصود هنا التنبيه على أن ما ذكروه والكالم على من فرق بني الوجود واملاهية مبسوط يف غري هذا املو
  يف املنطق من الفرق بني املاهية ووجود املاهية يف اخلارج هو مبىن على هذا األصل الفاسد 

وحقيقة الفرق الصحيح أن املاهية هي ما يرتسم يف النفس من الشيء والوجود هو نفس ما يكون يف اخلارج منه 
النفس وما يف اخلارج ثابت معلوم ال ريب فيه وأما تقدير حقيقة ال  وهذا فرق صحيح فان الفرق بني ما يف

  تكون ثابتة يف العلم وال يف الوجود فهذا باطل 
ومعلوم أن لفظ املاهية يراد به ما يف النفس واملوجود يف اخلارج ولفظ الوجود يراد به بيان ما يف النفس 

اهية هي الوجود وإن أريد هبما ما يف اخلارج ف املاهية واملوجود يف اخلارج فمىت أريد هبما ما يف النفس ف امل
  هي الوجود أيضا وأما إذا بأحدمها ما يف النفس وباألخر ما يف الوجود اخلارج ف املاهية غري الوجود 

وكالمهم إمنا يستلزم ثبوت ماهية يف الذهن ال يف الوجود اخلارجي وهذا ال نزاع فيه وال فائدة فيه إذ هذا خرب 
د وضع واختراع إذ يقدر كل إنسان أن خيترع ماهية يف نفسه غري ما اخترعه األخر وإذا ادعى هذا أن عن جمر

املاهية هي احليوان الناطق أمكن األخر أن يقول بل هي احليوان الضاحك وإذا قال هذا إن احليوانية ذاتية ل 
  االنسان خبالف العددية ل الزوج والفرد 

بل العدد ذايت ل الزوج والفرد واللون ذايت ل السواد خبالف احليوان فليس أمكن اآلخر أن يعارضه ويقول 
ذاتيا ل االنسان إذ مضمون هذا كله أن يأيت شخص إىل صفات متماثلة يف اخلارج فيدعى أن املاهية اليت 
وإن  خيترعها يف نفسه هي هذه الصفة دون هذه فأنه إن جعل هذا مطابقا لألمر يف نفسه وهو قوهلم كان مبطال

  قال هذا اصطالح اصطلحته قوبل باصطالح آخر وكان هذا مما ال فائدة فيه 
فان قيل فهم يردون بذلك ما ذكره ابن سينا وغريه من أن كون العدد زوجا وفردا ليس وصفا بينا لكل عدد 

 بوسط به يعلم بل تارة يعلم ثبوته ل العدد بال وسط كما يعلم أن االثنني نصف األربعة وتارة ال يعلم ثبوته إال
اهنا بينة بال  أن هذا نصف هذا كما يعلم أن ألفا وثالمثائة واثنني وسبعني هلا نصف خبالف احليوانية ل احليوان ف



  وسط إذ كل حيوان أنه حيوان 
  قيل هذا باطل من وجهني 

ه بأن هذه أحدمها إن هذا أمر يرجع إىل علم االنسان بأن هذه الصفة ثابتة للموصوف بال وسط وإىل أن علم
ا يعود إىل املوجودات يف نفسها فان كون هذا العدد زوجا أو فردا  الصفة ثابتة ال بد له من وسط وليس هذا فرق

هو مثل كون هذا العدد زوجا أو فردا سواء علم االنسان بذلك أو مل يعلم وإذا كان علمه بأحدمها حيتاج إىل 
األمر ولكن هذا مما يبني حقيقة قوهلم الذي بيناه يف غري  دليل دون اآلخر مل يوجب ذلك الفرق بينهما يف نفس

هذا املوضع وهو أن املاهية عندهم عبارة عما دل عليه اللفظ ب املطابقة وجزؤها الداخل فيها ما دل عليه 
اللفظ ب التضمن والالزم اخلارج عنها ما دل عليه ب االلتزام فترجع املاهية وجزؤها الداخل والالزم اخلارج 

مدلول املطابقة والتضمن وااللتزام وهذا أمر يتبع قصد املتكلم وغايته وما دل عليه بلفظه ال يتبع احلقائق إىل 
  املوجودة يف نفسها فان تصور املتكلم قد يكون مطابقا وقد يكون 

  غري مطابق 
  ارجا الزما للحقيقة وهم هنا فرقوا بني الصفات املتماثلة فجعلوا بعضها ذاتيا داخال يف احلقيقة وبعضها عرضيا خ

الوجه الثاين أن يقال علم الناس بلزوم الصفات للموصوف وعدم لزومها أمر يتفاوت فيه الناس فقد يشك 
بعض الناس يف بعض األشياء أنه حيوان أو أنه لون حىت يعلم ذلك كما يشك يف بعض األعداد أنه زوج حىت 

  وما جعلوه عرضيا الزما للحقيقة وهو املطلوب يعلم ذلك بالوسط فال فرق حينئذ بني ما جعلوه ذاتيا 
وأما الالزم للماهية والعرض لوجودها فملخصه أنه ميكن أن يفرض يف الذهن ماهية خالية عن هذا الالزم 

خبالف اآلخر كما يفرض يف الذهن فرس الظل هلا وفرس غري خملوقة بل كما يفرض يف الذهن زجني غري أسود 
   وغراب غري أسود وأمثال ذلك

ا يف الذهن فهذا حق وهذا وجود ما  فيقال إذا قدر أن هذا الذي يف الذهن هو احلقيقة فان عين به هو حقيقة م
يف الذهن فال فرق بني املاهية ووجودها وإن عين به أن هذا هو املاهية اليت يف اخلارج كان مبنزلة أن يقال هذا 

يف اخلارج جمردة عن هذه الصفات الالزمة أمكن أن  هو املوجود الذي يف اخلارج فانه إن جعلت املاهية اليت
جيعل الوجود الذي يف اخلارج جمردا عن هذه الصفات الالزمة وإن جعل هذا هو نفس املاهية بلوازمها كان هذا 

  مبنزلة أن يقال هذا الوجود بلوازمه 
ا يف الذهن وما يف ا خلارج وتقدير ماهية يف اخلارج وعلى التقديرين فال فرق بني الوجود واملاهية إال فرق بني م

  بدون هذا الالزم كتقدير وجود يف اخلارج بدون هذا الالزم ومها باطالن 

  الكالم على التفريق بني الذايت والالزم 
ا ذكروه من الفرق بني العرضي الالزم للماهية والذايت ال حقيقة له فان الزوجية  األصل الثاين وهو املقصود إن م

زوج والفرد مثل الناطقية والصاهلية للحيوان االنسان والفرس وكالمها إذا خطر بالبال منه والفردية للعدد ال
  املوصوف والصفة مل ميكن تقدير املوصوف دون الصفة 

وإذا قيل إنه ميكن أن خيطر بالبال األربعة والثالثة فيفهم بدون أن خيطر بالبال كون ذلك عددا شفعا أو وترا 
ل االنسان مع أنه مل خيطر بالبال أنه ناطق وال أنه حيوان وإذا قيل إن هذا ال يكون قيل ميكن أن خيطر بالبا



  تصورا تاما ل االنسان قيل إن هذا ال يكون تصورا تاما ل األربعة أو الثالثة 
وكذلك العرض الذي هو سواد إذا خطر بالبال أنه سواد ومل خيطر أنه لون أو مل خيطر بالبال أنه عرض أو صفة 

أو قائم بغريه وحنو ذلك فأنه ال ميكن أن يقدر يف الذهن سواد أو بياض ويقدر أنه ليس ب قائم بغريه بل  لغريه
إذا خطر بالبال معا فال بد أن يعلم أنه قائم بغريه كما إذا خطر بالبال اجلسم احلساس النامي املتحرك باالرادة 

  اللون يف الذهن آكد  مع االنسان فال بد أن يعلم أنه موصوف بذلك بل لزوم ذلك ل
فجعل هذه الصفات الالزمة يف الذهن هلذه املوصوفات ليست ذاتية هلا وهذه ذاتية ل االنسان حتكم حمض ولعلة 

  إىل العكس أقرب إن صح التفريق بينهما 
هلذا يتناقضون يف التمثيل فهم يقولون احليوانية ذاتية ل احليوان كاالنسان والفرس وغريمها ف احليوان هو 

  الذايت املشترك والناطق هو 

الذايت املميز ويقولون العددية ليست ذاتية مشتركة ل الزوج والفرد وال الزوجية والفردية ذاتية مميزة ل الزوج 
والفرد وأما اللونية فتارة جيعلوهنا ك احليوانية فيجعلوهنا ذاتية وتارة جيعلوهنا ك العددية فيجعلوهنا غري ذاتية 

ن كون العدد املعني زوجا أو فردا قد خيفى فال يعلم إال بوسط هو الدليل خبالف كون وسسب ذلك دعواهم أ
  االنسان والفرس واجلمل واحلمار والقرد وحنو ذلك حيوانا فانه بني لكل أحد 

ومعلوم أن مجيع الصفات الالزمة منها ما هو خاص باملوصوف يصلح أن يكون فصال ومنها ما هو مشترك بينه 
ل منهما يف اخلارج واحد فكما أن السواد هو اللون وهو العرض القائم بغريه والثالثة هي العدد وبني غريه وك

  وهي الفرد ف االنسان هو احليوان وهوالناطق والفرس هو احليوان وهو الصاهل وهكذا سائر احملدودات 
  خر فباطل من وجهني وما ذكروه من أن ما جعلوه هو الذايت يتقدم تصوره يف الذهن لتصور املوصوف دون اآل

أحدمها إن هذا خرب عن وضعهم إذ هم يقدمون هذا يف أذهاهنم ويؤخرون هذا وهذا حتكم حمض فكل من قدم 
هذا دون هذا فامنا قلدهم يف ذلك ومعلوم أن احلقائق اخلارجية املستغنية عنا ال تكون تابعة لتصوراتنا بل 

هذا مؤخرا يكون هذا يف اخلارج كذلك وسائر بين آدم الذين مل تصوراتنا تابعة هلا فليس إذا فرضنا هذا مقدما و
يقلدوهم يف هذا الوضع ال يستحضرون هذا التقدمي والتأخري ولو كان هذا فطريا لكانت الفطرة تدركه بدون 
التقليد املغري هلا كما تدرك سائر األمور الفطرية والذي يف الفطرة أن هذه اللوازم كلها لوازم للموصوف وقد 

طر بالبال وقد الختطر وكلما خطرت كان االنسان أعلم باملوصوف وإذا مل ختطر كان علمه بصفاته أقل أما أ خت
  أن يكون هذا خارجا عن الذات وهذا داخال يف الذات فهذا 

  حتكم ليس له شاهد ال يف اخلارج وال يف الفطرة 
رج ويسمونه اجلزء املقوم هلا ويقولون أجزاء السيما وهم يقولون الذايت يتقدم على املاهية يف الذهن ويف اخلا

  املاهية متقدمة عليها يف الذهن ويف اخلارج ألن املاهية مركبة منها وكل مركب فانه مسبوق مبفرداته 
ومعلوم أن صفات املوصوف قائمة به ميتنع أن تكون مقدمة عليه يف اخلارج وأما تسمية الصفة جزء فسبب 

ذهين ويف اللفظ فانك إذا قلت جسم حساس نام متحرك باالرادة ناطق كان هذا ذلك أهنا أجزاء يف التصور ال
ا قلناه من  اجملموع لفظه ومعناه مركبا من هذه األلفاظ ومعانيها وتلك من أجزاء هذا املركب ولكن هذا حتقيق م

 الذهن اليت يدل عليها أن ما مسوه املاهية وجزئها الداخل فيها والزمها اخلارج منها يعود إىل املعاين املتصورة يف



ا دل عليه ب التضمن وخارجها الالزم ما دل عليه ب االلتزام    اللفظ ب املطابقة وجزؤها هو م
وهم تارة يقولون الذايت يسبق املاهية وتارة يقولون ال يتأخر عنها وجيعلون كال من هذين فرقا ومها متداخالن 

  فان ما يتقدم عنها ميتنع أن يتأخر عنها 
لثاين إن كون الوصف ذاتيا للموصوف هو أمر تابع للحقيقة اليت هو هبا سواء تصورته أذهاننا أو مل الوجه ا

تتصوره فال بد إذا كان احد الوصفني ذاتيا دون اآلخر ان يكون بينهما أمرا يعود اىل حقيقتهما اخلارجة الثابتة 
إال مبجرد التقدم والتأخر يف الذهن فهذا ال  بدون الذهن وأما أن يكون الفرق بني احلقائق اخلارجة ال حقيقة له

يكون حقا إال ان تكون احلقيقة واملاهية هي ما تقدر يف الذهن ال ما يوجد يف اخلارج وذلك أمر يتبع تقدير 
صاحب الذهن وحينئذ فيعود حاصل هذا الكالم اىل امور مقدرة يف االذهان ال حقيقة هلا يف اخلارج وهي 

باطلة وهذا كثري يف أصوهلم كما بيناه يف غري موضع يف بيان ما ذكروه يف اهليويل التخيالت والومهيات ال
  والعقول واملاهيات وغري ذلك 

ا ذكروه وهو أهنم قالوا الذاتيات هي أجزاء املاهية وهي متقدمة عليها يف الذهن  وهنا وجه ثالث يظهر به فساد م
صوف متقدمة عليه يف اخلارج وهذا مما يعلم بصريح ويف اخلارج واالجزاء هي هذه الصفات فجعلوا صفة املو

  العقل بطالنه 
وسبب غلطهم أن ذلك الوصف إذا تكلم به كان جزءا من الكالم متقدما على سائر اجلملة يف التصور والتعبري 

ا به املاهية عندهم فلما كان ما يشتبه عليهم  ما وهو يف الذهن واللسان جزؤ من اجلملة اليت هي يف احلقيقة وم
يف االذهان وما يف االعيان فظنوا أن صفات االعيان املقومة ملاهياهتا الثابتة يف اخلارج هي متقدمة عليها يف 

  اخلارج وكان هذا من أظهر الغلط ملن تصور ما قالوا وقد يثبتون ماهيته متقدم عليها 
  الوجه السابع 

  اشتراط الصفات الذاتية املشتركة أمر وضعي حمض 
ان يقال قوهلم إن احلد التام يفيد تصوير احلقيقة واشتراطهم ان يكون مؤلفا من الذايت املميز  الوجه السابع

  والذايت املشترك وهو اجلنس 
يقال هلم هل تشترطون فيه ان تتصور مجيع صفاته الذاتيه املشتركة بينه وبني غريه ام ال فان اشترطتم ذلك لزم 

رادة فأما لفظ احليوان فال يدل على هذه الصفات ب املطابقة وال ان تقولوا مثال جسم نام حساس متحرك باال
ب فصلها وإن مل تشترطوا ذلك فاكتفوا مبجرد املميز ك الناطق مثال فان الناطق يدل على احليوان كما يدل 

احليوان على النامى إذ النامى جنس قريب ل احليوان يشترك فيه احليوان والنبات فاذا اردت حد احليوان على 
  وضعهم قلت اجلسم النامى احلساس املتحرك باالرادة كما تقول يف االنسان حيوان ناطق 

واملقصود اهنم إن اكتفوا يف الداللة على الصفات املشتركة مبا يدل ب التضمني أو ب االلتزام ف الفصل يدل 
  على ذلك وإن أرادوا تفصيلها بداللة املطابقة فلم يفعلوا ذلك 

م يف احلد التام اجلنس القريب دون غريه حتكم حمض ونظري هذا دعواهم أن الربهان ال بد أن وهذا يبني أن إجياهب
ب مقدمة واحدة قالوا األخرى حمذوفة ومسوه قياس  يكون مؤلفا من مقدمتني ال أقل وال أكثر فان اكتفى فبه 

  الضمري وإن احتج فيه إىل مقدمات قالوا هذه قياسات متداخلة 



  بد يف احلد من لفظني جنس وفصل والبد يف القياس من مقدمتني وكل هذا حتكم فاصطاحوا على انه ال
فان الربهان قد يكتفى فيه ب مقدمة وقد ال يتم إال ب مقدمتني وقد اليتم إال بثالث مقدمات وأربع ومخس 

  حبسب حاجة املستدل وما يعلم مما ال يعلم من املقددمات 
ل على املشترك ولفظ يدل على املميز وزعمهم أن احلد التام ال وكذلك اكتفاؤهم يف احلد بلفظني لفظ يد

حيصل إال هبذا ال حيتاج إىل زيادة عليه وال حيصل بدونه فانه يقال إن أريد ب احلد التام ما يصور الصفات 
الذاتيات على التفصيل مشتركها ومميزيها ف اجلنس القريب مع الفصل ال حيصل ذلك وإن أريد مبا يدل على 

  تيات ولو ب التضمن او االلتزام ف الفصل بل اخلاصة يدل على ذلك الذا
وإذا عارضهم من يوجب ذكر مجيع األجناس او حيذف مجيع األجناس مل يكن هلم عنه جواب إال ان هذا 

يقية ال ختتلف باختالف األوضاع فقد تبني أن ما ذكروه هو من  وضعهم واصطالحهم ومعلوم أن العلوم احلق
  باب الوضع 

االصطالح الذي جعلوه من باب احلقائق الذاتية واملعارف وهذا عني الضالل واالضالل كمن جييء إىل و
شخصني متماثلني جيعل هذا مؤمنا وهذا كافرا وهذا عاملا وهذا جاهال وهذا سعيدا وهذا شقيا من غري افتراق 

قلي يفرقون بني املتماثالت بني ذاتيهما وصفاهتما بل مبجرد وضعه واصطالحه فهم مع دعواهم القياس الع
  ويسوون بني املختلفات 

وهلذا كان الذي عليه عامة الناس من نظار املسلمني وغريهم االقتصار يف احلدود على الوصف املميز الفاصل 
بن احملدود وغريه إذ التمييز حيصل هبذا وذلك هو الوصف املطابق للمحدود يف العموم واخلصوص إىل أخرها 

مجيع أفراد احملدود وأجزائه وخيرج منه ما ليس منه فهذا هو احلد الذي عليه نظار املسلمني كما حبيث يدخل فيه 
  يسطنا قوهلم يف غري هذا املوضع 

وأما سائر الصفات املشتركة فقد ال ميكن االحاطة هبا وال ريب أنه كلما كان االنسان هبا أعلم كان باملوصوف 
  أكمل منه وحنن ال سبيل إىل ان نعلم شيئا من كل وجه  اعلم وأنه ما من تصور إال وفوقه تصور

وال نعلم لوازم كل مربوب ولوازم لوازمه إىل آخرها فانه ما من خملوق إال وهو مستلزم للخالق واخلالق 
ا لوازم لوازم الشئ اىل آخرها لزم أن نعلم كل  مستلزم لصفاته اليت منها علمه وعلمه حميط بكل شئ فلو علمن

نع من البشر فان اهللا سبحانه وتعاىل هو الذي يعلم االشياء كما هي عليه من غري احتمال زيادة شئ وهذا ممت
  وأما حنن فما من شئ نعلمه إال وخيفى علينا من أموره ولوازمه ما ال نعلمه 

  يوضح ذلك اهنم يقولون ما ذكره أبو حامد يف معيار العلم 
وداللة لفظ االنسان على احليوان وكذلك داللة كل وصف  أن داللة التضمن كداللة لفظ البيت على احلائط

  اخص على 

  الوصف االعم اجلوهري 
وداللة االلتزام واالستتباع كداللة لفظ السقف على احلائط فانه مستتبع له استتباع الرفيق الالزم اخلارج عن 

  ذاته وداللة لفظ االنسان على قابل صنعة اخلياطة ومعلمها 
  قال 



لتعريفات داللة املطابقة والتضمن فأما داللة االلتزام فال ألن املدلول عليه فيها غري حمدود وال واملعترب يف ا
ا ال  حمصور إذ لوازم االشياء ولوازم لوازمها ال تنضبط وال تنحصر فيؤدي اىل ان يكون اللفظ الواحد على م

  يتناهى من املعاىن وهو حمال 
من كداللة االنسان على احليوان وذكر أهنا معتربة فىالتعريفات فقد جعل داللة اخلاص على االسم داللة تض

ومعلوم أن داللة احليوان على احلساس املتحرك باالرادة وداللة احلساس على النامى وداللة النامى على اجلسم 
هو كذلك عندهم ومعلوم أن داللة الناطق على احليوان كداللة النامى على اجلسم فكان الواجب حينئذ ان 

تفى ب الناطق أو ال يكتفي معه بلفظ احليوان فاهنم إن اكتفوا بداللة التضمن لزم احلذف وإن مل يكتفوا لزم يك
  التفصيل 

  الوجه الثامن 
  اشتراط ذكر الفصول مع التفريق بني الذايت والالزم غري ممكن 

ريقهم بني الذايت والعرضى الوجه الثامن وهو أن اشتراطهم مثال ذكر الفصول اليت هي الذاتيات املميزة مع تف
ا من مميز هو من خواص احملدود املطابقة له يف العموم واخلصوص إال وميكن  الالزم للماهية غري ممكن إذ م

  شخصا 

  أن جيعله ذاتيا مميزا وميكن اآلخر ان جيعله عرضيا الزما للماهية 
  الوجه التاسع 

  الدور توقف معرفة الذات على معرفة الذاتيات وبالعكس يستلزم 
  الوجه التاسع ان يقال هذا التعليم دوري قبلي فال يصح 

وذلك أهنم يقولون إن احملدود ال يتصور وال حيد حدا حقيقيا إال بذكر صفاته الذاتية مث يقولون الذايت هو ما ال 
اهية فال بد ميكن تصور املاهية بدون تصوره فيفرقون بني الذايت وغري الذايت ان الذايت ما يتوقف عليه تصور امل

  أن يتصور قبلها 
ويقولون تارة ال بد أن يتصور معها فال ميكن عندهم أن يتأخر تصوره عن تصور املاهية وبذلك يعرف أنه 

  وصف ذايت 
فحقيقة قوهلم انه ال يعلم الذايت من غري الذايت حىت تعلم املاهية وال تعلم املاهية حىت تعلم الصفات الذاتية اليت 

  ية وهذا دور منها تؤلف املاه
ال يتصور احملدود حىت يتصور صفاته الذاتية وال يعرف ان الصفة ذاتية حىت يتصور املوصوف  فاذا كان املتعلم 

الذي هو احملدود حىت تتصور فال يعلم أهنا ذاتية حىت يتصور املوصوف وال يتصور املوصوف حىت يتصور 
هو جزء هلا فان تصور كون الشيء جزءا لغريه بدون  الصفات الذاتية ومييز بينها وبني غريها داخل فيها وما

  تصور ذلك الغري ممتنع 
وحنن مل نقل أنه ال يتصور الوصف الذايت حىت يتصور املوصوف بل االنسان يتصور أشياء كثرية وال يتصور أهنا 

  صفات لغريها وال أجزاء هلا فضال عن كوهنا 



ا ال يعلم أهن ا جزء من املاهية وأهنا ذاتية ل املاهية داخلة يف حقيقة املاهية إن مل الزمة ذاتية أو غري الزمة وإنا قلن
  تتصور املاهية 

وإن قيل إن جمرد تصور الصفات الذاتيات كاف يف تصور املاهية وإن مل أعلم ان تلك الصفات ذاتية قيل من 
هذه الصفات ذاتيه هلا أين يعلم االنسان أن هذه الصفات هي الذاتيات دون غريها إن مل يعرف املاهية اليت 

داخلة فيها ومن اين يعلم إذا تصور بعض الصفات الالزمة أن هذه هي الذاتية اليت تتركب منها املاهية والذات 
دون غريها إن مل يعلم الذات فيتوقف معرفة الذات اليت هي املاهية على معرفة الذاتيات وتتوقف معرفة 

املاهية دون غريها من اللوازم على معرفة الذات فيتوقف معرفتها  الذاتيات أي معرفة كوهنا هي الذاتيات هلذه
  على معرفتها فال يعرف هو وال يعرف الذاتيات 

وهذا كالم متني جيتاح اصل كالمهم ويبني أهنم متحكمون فيما وضعوه مل يثبتوه على اصل علمي تابع للحقائق 
مدوا على امر ميكن الفرق به بني الذايت وغريه إذ ولكن قالوا هذا ذايت وهذا غري ذايت مبجرد التحكم ومل يعت

ذكروه مما زعموا انه صفات ذاتية ال يعرف حقيقة املوصوف اصال بل  يما وضعوه ويبني ان ما  هذا غري ممكن ف
  ما ذكروه يستلزم انه ال ميكن حده فاذا مل يعرف احملدود إال باحلد واحلد غري ممكن مل يعرف وذلك باطل 

ر أنه ال تتصور حقيقة االنسان حىت تتصور صفاته الذاتية اليت هي عندهم احليوانية والناطقية مثال ذلك إذا قد
  وهذه احليوانية والناطقية ال يعرف اهنا صفاته الذاتية دون غريها حىت يعرف ان ذاته ال تتصور إال هبا 

  ذاته وأن ذاته تتصور هبا دون غريها وال يعلم أن ذاته ال تتصور إال هبا حىت تعرف 
فان قيل جمرد تصور احليوانية والناطقية يوجب تصور االنسان قيل جمرد تصوره بذلك ال يوجب ان يعلم أن 

  هذا هو االنسان حىت يعلم ان االنسان مؤلف من هذه دون غريها وهذا يوجب معرفته ب االنسان قبل ذلك 
ف فانه مبنزلة االسم املفرد وهذا ال يفيد وأما جمرد قوله حيوان ناطق إذا جعل مفردا ومل يكن خرب مبتدإ حمذو

  فهم كالم 
وإذا ادعى املدعى أن من تصور هذا فقد تصور االنسان بدون دليل يقيمة على ان هذا هو حقيقة االنسان كان 

  مبنزلة من يقول يف حده احليوان الضاحك ويدعى ان هذا هو حقيقة االنسان فكالمها دعوى بال برهان 
احلد مبنزلة داللة االسم إمنا يفيد التمييز بني احملدود املسمى وغريه ولكنه قد يفيد تفصيل ما  وهذا يبني ان داللة

دل عليه االسم باالمجال وذلك التفصيل يتنوع حبسب ما يذكر من الصفات ال خيتص ذلك ببعض الصفات 
تفيد تصور احلقائق ملن مل املطابقة للموصوف اليت هي الزمة ملزومة دون غريها ويبني أن االلفاظ مبجردها ال 

  يتصورها بدون ذلك لكنها تفيد التنبيه واالشارة ملن كان غافال معرضا 
فان قيل تصوره موقوف على تصور الصفات الذاتية ال على معرفة أهنا ذاتية وقد ميكن تصورها وإن مل يعرف 

ذاتية اليت ال تتصور الذات إال هبا أهنا ذاتية له قيل هب أن االمر كذلك لكن ال بد من التمييز بني الصفات ال
وبني العرضية اليت تتصور بدوهنا وال ميكن التمييز بني هذين النوعني إال إذا عرفت ذاته املؤلفة من الصفات 

  الذاتية وال تعرف ذاته 

حىت تعرف الصفات الذاتية وال متيز بني الذاتيات وغريها حىت تعرف ذاته فصار معرفة الذات موقوفا على 
  فة الذات وهذا هوالدور معر



وكذلك معرفة الذاتيات موقوف على معرفة الذاتيات فال تعرف الصفات اليت هي ذاتية للموصوف حىت تعرف 
ان تصور الذات موقوف على تصورها وال يعرف أن تصور الذات موقوف على تصورها حىت تعرف الذات 

ودهم فاهنم يقولون ال حيد الشيء حدا حقيقيا وال تعرف الذات حىت تعرف الذاتيات وهذا بني عند تأمل مقص
إال بذكر صفاته الذاتية فال بد من الفرق بني صفاته الذاتية والعرضية والفرق بينهما أن الذايت هو ما ال تتصور 

احلقيقة إال به فاذا كنامل نعرف احلقيقة مل نعرف الصفات اليت يتوقف معرفة احلقيقة عليها وإذا مل نعرف هذه 
  مل نعرف الصفات الذاتية من العرضية وهو املطلوب الصفات 

  وهذا خبالف الفرق بني الصفات الالزمة والعارضة فانه فرق حقيقي ثابت يف نفس األمر 
  أحباث يف حد العلم واخلرب 

مثال ذلك إهنم يتنازعون يف حد العلم واألمر واخلرب وحنو ذلك من األمور اليت شاع الكالم عليها يف العلوم 
هورة فمن النظار من حيدها كما يقولون يف العلم معرفة املعلوم على ما هو به أو يقولون إعتقاد املعلوم على املش

  رأي ال معتزلة الذين ال يقولون إن هللا علما أو يقولون العلم ما أوجب ملن قام به أن يكون عاملا وحنو ذلك 
ن يقال لصاحبه يف اللغة صدقت أو كذبت وحنو ويقال يف حد اخلرب هو ما احتمل الصدق والكذب أو ما شاع أ

  ذلك 
  ويعترض على هذه احلدود باالعتراضات املشهورة 

مثل أن يقال املعلوم مشتق من العلم ومعرفة املشتق متوقفة على معرفة املشتق منه فلو عرف املشتق باملشتق منه 
  لزم الدور 

  أو يقال العلم هو املعرفة وهذا حد لفظي 
ا هو به زيادة أو يقال قولك    على م

ويقال إدخال الصدق والكذب او التصديق والتكذيب يف حد اخلرب ال يصلح ألهنما نوعا اخلرب وتعريفهما إمنا 
  ميكن ب اخلرب فلو عرف اخلرب هبما لزم الدور 

  وأمثال ذلك من االعتراضات املشهورة على احلدود املشهورة 
  ا أو ال حيتاج إىل حتديدها بل هي غنية عن احلد ومنهم من يقول هذه األشياء ال ميكن حتديده

  كما يقال يف العلم إن غري العلم ال يعرف إال ب العلم فلو عرف العلم بغريه لزم الدور 
أو يقال تصوره العلم ال حيصل إال ب علم وذلك العلم العني موقوف على العلم فلو توقف تصور العلم على 

  غريه لزم الدور 
العلم واخلرب واألمر إن كل أحد يعلم جوعه وشبعه ويعلم أنه عامل بذاك والعلم باملركب أو يقال يف تعريف 

  مسبوق ب العلم باملفرد فاذن كل أحد يعلم العلم فيكون تصوره بديهيا 
ويقال يف األمر واخلرب كل أحد حيسن أن يأمر وأن خيرب ويعلم أن هذا أمر وهذا خرب والعلم باملركب مسبوق 

  فرد ب العلم بامل
فيقال له العلم ب اخلرب املعني واألمر املعني ال يستلزم العلم باملطلوب باحلد ألن املطلوب باحلد تعريف احلقيقة 



ال  ا ال بشرط العموم واملطابقة فان احلقيقة  العامة اجلامعة املانعة وتصور املعني إمنا يستلزم تصور احلقيقة مطلق
  توجد 

كوهنا كليات امنا توجد يف الذهن والعلم بالعني ال يستلزم العلم بالكلى عامة يف األعيان اذ الكليات بشرط
  بشرط كونه كليا فإذن ما علمه باملعني ليس هو احملدود 

يوضح ذلك بأن تصور خر معني وعلم معني تصور المر جزئي واملطلوب باحلد هو املعىن الكلي اجلامع املانع 
  و قيل املطلق جزؤ املعني فأن قيل يلزم من وجود اجلزئي وجود الكلي ا

فأن اريد بذلك انه يوجد جزءا معينا فأن ما هو مطلق يف الذهن اذا وجد يف اخلارج كان معينا فهذا حق ولكن 
ال يفيدهم واما ان اريد بذلك ان املطلق الذي ال مينع تصوره من وقوع الشركة فيه هو نفسه جزء من هذا 

ا فهذا مكابرة ظاهرة ونفس تصوره كاف للعلم بفساده فأن اجلزئي من معني خاص والكلي  املعني مع كونه كلي
اعم واكثر منه فكيف يكون الكثري بعض القليل وإذا كان املطلوب باحلد هو الكلي اجلامع املانع الذي يطابق 
ال يستلزم مثل هذ   ا مجيع أفراد احملدود فال خيرج عنه شيء وال يدخل فيه ما ليس منه فمعلوم أن تصور املعني 

  وأيضا فهذا منقوض بسائر احملدودات كاالنسان وغريه مما يتصور جنس مفرداته كل أحد 
  ويقال قوله إن غري العلم ال يعرف إال بالعلم فلو عرف العلم بغريه لزم 

ب غري العلم فيعرف العلم املطلق أو العام  إن أراد به املعلوم ال يعرف إال بعلمه فهذا حق لكن العلم ال يعرف 
م معني فلفظ العلم يف أحد املقدمتني ليس معناه معىن العلم يف املقدمة األخرى فيلزم الدور إذ قول القائل ب عل

  العلم ال يعرف إال بالعلم معناه أن كل معلوم ال يعرف إال بالعلم 
ب معلوم معني بل هو العلم  الكلي وقوله فلو عرف العلم بغريه لزم الدور يقال املعرف احملدود ليس هو علما 

والعلم الكلي يعلم ب علم جزئي مقيد وال منافاة يف ذلك كما خيرب عن اخلرب خبرب فيخرب عن اخلرب املطلق أو 
  العام ب خرب معني خاص 

وقول القائل يف اجلواب إن توقف تصور غري العلم على حصول العلم بغريه أي ب غري العلم ال على تصور 
فان حصول العلم بكل معلوم يتوقف على حصول العلم املعني ال على  العلم فانقطع الدور وهو أحد اجلوابني

  تصوره واملطلوب ما حيد تصور العلم ال حصول العلم بتلك املعلومات 
واجلواب اآلخر أن يقال تصور غري العلم مما يتوقف على حصول العلم بذلك املعلوم ال على حصول العلم 

د هو هذا قدر فلو أن حصول تصور غري العلم موقوف على العلم احملدود وهو اجلامع املانع واملطلوب باحل
بذلك املعلوم وعلى تصور ذلك العلم مل يكن هذا مانعا من احلاجة إىل احلد فكيف وقد يقال من علم الشيء قد 

  يعلم أنه عامل ويعود ما ذكر 
  وإيضاح هذا أن يف اخلارج امورا معينة كاالنسان املعني والعلم املعني 

املعني وقد يتصور االنسان أمرا مطلقا كاالنسان املطلق والعلم املطلق واخلرب املطلق وهذا املطلق قد يراد  واخلرب
به املطلق بشرط له إطالق وهو الذي يقال إنه كل عقل وقد يراد به املطلق ال بشرط وهو الذي يسمى الكلى 

  الطبيعي 



يف اخلارج ام ال والتحقيق انه يوجد يف اخلارج لكن وهذا الكلى املطلق ال بشرط قد يتنازعون هل هو موجود 
معينا مشخصا فال يوجد يف اخلارج إال إنسان معني وفيه حيوانية معينة وناطقية معينة وال يوجد فيه إال علم معني 

  وخرب معني 
سان مث من الناس من يقول إن املطلق جزؤ من املعني ويقولون العام جزؤ من اخلاص فانه حيث وجد هذا االن

  وهذا احليوان وجد مسمى االنسان ومسمى احليوان وهو املطلق 
ومن الناس من ينكر هذا ويقول املطلق الكلى هو الذي ال مينع تصور معناه من وقوع الشركة فيه فيجوز ان 
تدخل فيه أفراد كثرية واملعني هو جزئي مينع تصوره من وقوع الشركة فيه فكيف يكون الكبري بعض القليل 

يكون العام أو املطلق الذي يتناول أفرادا كثرية أو يصلح ليتناول جزءا من املعني اجلزئي الذي ال يتناول وكيف 
  إال ذلك الشخص اجلزئي املوجود يف اخلارج 

وفصل اخلطاب انه ليس يف اخلارج إال جزئي معني ليس يف اخلارج ما هو مطلق عام مع كونه مطلقا عاما وإذا 
  االنسان واحليوان وجدت فيه إنسانية معينة خمتصة مقيدة غري عامة وال مطلقة وجد املعني اجلزئي ف 

ف املطلق إذا قيل هو جزؤ من املعني فامنا يكون جزءا بشرط ان ال يكون مطلقا عاما واملعىن أن ما يتصوره 
فسي وجد أو الذهن مطلقا عاما يوجد يف اخلارج لكن ال يوجد إال مقيدا خاصا وهذا كما إذا قيل إن ما يف ن

ا يف نفسي فمعناه ان الصور الذهنية وجدت يف اخلارج أي    فعل أو فعلت م

  وجد ما يطابقها 
إذا عرف هذا فكل ما يعلم إمنا يعلم بعلم معني وهذا العلم املعني فيه حصة من العلم املطلق العام ليس فيه علم 

هذا العلم وهذا اخلرب مل يتصوره مطلقا عاما مطلق عام مع كونه مطلقا عاما واالنسان إذا تصور هذا االنسان و
  وإمنا يتصوره معينا خاصا 

وذلك ال يستلزم ان يعلم احملدود الكلى اجلامع املانع الشامل جلميع االفراد املانع من دخول غريها فيه ف غري 
 العلم إذا توقف على حصول العلم فامنا توقف على حصول علم معني جزئي ال على تصوره كما قيل يف

  اجلواب االول 
فلو قيل إنه موقوف أيضا على تصوره لكان موقوفا على تصور امر جزئي معني ال على تصور احملدود املطلق 
اجلامع املانع فان تصور هذا الكلى اجلامع املانع ال يتوقف عليه وجود علم شئ من االشياء وال يتوقف على 

ياء على احملدود وهو العلم اجلامع املانع وال على احلد وجوده وال على تصوره فال يتوقف العلم بشئ من االش
  وهو العلم هبذا اجلامع املانع فال يقف ال على تصوره وال على وجوده 

وكذلك ما ذكروه يف إثبات النظر ب النظر يقال فيه صحة جنس النظر ب نظر معني والنظر املعني يعلم صحته 
  س النظر والنظر املعني يعلم صحته بالضرورة بالضرورة فالدليل نظر معني واملدلول عليه جن

وأمثال ذلك من التصورات والتصديقات اليت يعلم املعني منها بالضرورة ويعلم جنسها هبذا املعني منها وليس 
  ذلك من باب تعريف الشئ بنفسه 

أصلهم والقول فاذا كان القول ب ان هذه االمور حمدودة باحلدود املمكنة ترد عليه االعتراضات القادحة على 
  ب اهنا غري مفتقرة اىل احلدود ترد 



عليه االعتراضات الفادحة على أصلهم مل يكن القول على أصلهم ال بأهنا حمدودة مبا ميكن من احلدود وال بأهنا 
ا ال  مستغنية عن احلدود وإذا مل تكن غنية عن احلد بل مفتقرة اليه واحلدود غري ممكنة لزم توقف تعريفها على م

  علم بطالن قوهلم ميكن فيلزم امتناع تعريفها ومعلوم أن معرفتها حاصلة ف
وأيضا فيبقى االنسان غري متمكن ال من إثبات أن هلا حدودا وال من نفي أن يكون هلا حدود وما استلزم املنع 
ا يقدح فيه على  من النفي واالثبات أو رفع النفي واالثبات كان باطال فان كل ما يذكر من احلدود يرد عليه م

يلزم إثبات احلد  أصلهم وقد ثبت عندهم انه ال بد هلا من حد فيلزم أنه ال بد هلا من حد وكل حد فهو باطل ف
  ونفيه 

وما استلزم ذاك إال ألهنم جعلوا مقصود احلد تصوير احملدود وإذا قيل املقصود من احلد التمييز بني احملدود 
م التمييز وغريه كان كل من القولني حقا ومل يتقابل النفي واالثبات بل الذين حدوها حبدودهم أفادت حدوده

بينها وبني غريها والتمييز حيصل مبا يطابق احملدود يف العموم واخلصوص وهو املالزم له من الطرفني يف النفي 
  واالثبات 

وأما اللوازم فقد تكون أعم من احملدود كما أن امللزومات قد تكون أخص منه فان امللزوم قد يكون اخص من 
مللزوم فان االنسان مستلزم احليوان واالنسان أخص منه واحليوان الزم الالزم كما أن الالزم قد يكون أعم من ا

له وهو أعم منه خبالف املتالزمني فاهنما متساويان يف العموم واخلصوص كاالنسانية مع الناطقية والصاهلية مع 
  الفرسية وحنو ذلك 

م كما يطلقه بعضهم وال مبجرد واحلدود ال جتوز إال ب املالزم يف الطرفني النفي واالثبات ال مبجرد اللواز
امللزومات مث التمييز حيصل ب املطابق املالزم وإن كان قد ال حيتاج اىل هذا التمييز إذا حصل االستغناء عنه 

  باالسم 

والذين قالوا إهنا غنية عن احلدود بينوا ان مطلق احلقيقة تتصور بال حد وهذا حق بل هذا ثابت يف مجيع احلقائق 
ر بال حد ولكن املقصود التمييز بني مسمى هذا االسم العام وبني غريه أو التمييز بني املعىن ان مطلقها متصو

العام املتشابه يف افراده وبني غريه ومتييز العام من غريه قد ال يكفى فيه جمرد تصوره مطلقا او تصور بعض 
ا تصوره عاما مميزا بينه وبني غريه فكي ف إذا مل يتصوره إال خاصا مقيدا افراده فليس كل من تصور معىن مطلق

معينا إذ قد يقطع يف مواضع بأهنا خرب وأهنا امر وأهنا علم ويشك يف مواضع كما يشك يف االعتقاد املطابق الذي 
  حيصل للمقلد ويف امر االدىن لالعلى ويف االمر اخلايل عن االرادة وحنو ذلك 

ال حيص ل بتصور أعيان معينة ولكن حيصل منه تصور احلقيقة فاملطلوب من اجلمع واملنع الذي هو مقصود احلد 
يف اجلملة فان من تصورها معينة تصورها يف اجلملة وهو تصورها مع كوهنا مقيدة فيمكنه حينئذ ان يتصورها ال 

  بشرط إذا جردها عن التعريف مبعنىا انه ال يشترط فيها التعريف وال انه يشترط عدمه 
ؤ من املعني أو هذا املطلق وهواملطلق ال بشرط ليس هو يف اخلارج شيئا غري وهذا املطلق هل هو يف اخلارج جز

  االعيان املوجودة فيه قوالن كما تقدم بيانه وفصل اخلطاب فيه 
فحينئذ فال يكون املتصور ل االمر املعني واخلرب املعني والعلم املعني قد تصور االشياء معينة او تصور احلقيقة 

  ة معينة ال مطلقة وال عام



  املقام الثالث 
  املقام السليب يف االقيسة والتصديقات 

  يف قوهلم إنه ال يعلم شئ من التصديقات إال بالقياس 
  فصل 

  وأما القياس فالكالم يف املقامني ايضا 
  املقام االول السليب فنقول 

  حصر العلم على القياس قول بغري علم 
الذي ذكروا صورته ومادته قضية سلبية نافية ليست معلومة قوهلم إنه ال يعلم شئ من التصديقات إال بالقياس 

بالبديهة ومل يذكروا على هذا السلب دليال أصال فصاروا مدعني مامل يبينوه بل قائلني بغري علم إذ العلم هبذا 
السلب متعذر على أصلهم فمن اين هلم انه ال ميكن أحدا من بين آدم ان يعلم شيئا من التصديقات اليت ليست 

  دهم بديهية إال بواسطة القياس املنطقي الشمويل الذي وصفوا مادته وصورته عن
  الفرق بني البديهي والنظري أمر نسيب حمض 

والثاين أن يقال هم معترفون مبا ال بد منه من أن التصديقات منها بديهي ومنها نظري وأنه ميتنع أن تكون كلها 
  نظرية الفتقار النظري اىل البديهي 

  كذلك فالفرق بني البديهي والنظري إمنا هو بالنسبة االضافة وإذا كان 

طويل بل قد  فد يبده هذا من العلم ويبتدى يف نفسه ما يكون بديهيا له وإن كان غريه ال يناله إال بنظر قصري أو 
هذا  يكون غريه يتعسر عليه حصوله بالنظر وقد تقدم التنبيه على هذا يف التصورات لكن نزيده هنا دليال خيتص

  فنقول 
البديهي من التصديقات هو ما يكفى تصور طرفيه موضوعه وحمموله يف حصول تصديقه فال يتوقف على وسط 

  يكون بينهما وهو الدليل الذي هو احلد االوسط سواء كان تصور الطرفني بديهيا او مل يكن 
فمن الناس من يكون يف سرعة  ومعلوم أن الناس يتفاوتون يف قوى االذهان اعظم من تفاوهتم يف قوى االبدان

التصور وجودته يف غاية يباين هبا غريه مباينة كبرية وحينئذ فيتصور الطرفني تصورا تاما حبيث تتبني بذلك 
  التصور التام اللوازم اليت ال تتبني لغريه الذي مل يتصور الطرفني التصور التام 

اهتما املميزة فيكون من تصورمها ببعض صفاهتما وذلك ان من الناس من يكون مل يتصور الطرفني إال ببعض صف
املشتركة مع ذلك سواء مسيت ذاتية او مل تسم عاملا بثبوت تلك الصفات هلما وثبوت كثري مما يكون الزما هلما 

  خبالف من مل يتصور إال الصفات املميزة 
  بطالن التفريق بني الذايت والالزم لثبوت كل منهما بغري وسط 

  يف املنطق ان من اللوازم ما يكون الزما بغري وسط فهذا يعلم بنفس تصور امللزوم  وذلك أهنم قرروا
  والوسط املذكور يف هذه املواضع هو عند ابن سينا وحمققيهم هو الدليل 

  وهو احلد االوسط 
  وهذا خيتلف باختالف الناس فقد حيتاج هذا يف العلم ب امللزوم اىل دليل خبالف االخر 



هم يف هذا املوضع يظن أهنم أرادوا ب الوسط ما هو وسط يف نفس املوصوف حبيث يكون ومن مل يفهم مراد
ثبوت الوصف الالزم ل امللزوم بواسطته ال يثبت بنفسه كما قد فهم ذلك عنهم طائفة منهم الرازي وغريه 

  وهذا مع انه غلط عليهم كما بينا الفاظهم يف غري هذا املوضع فهو ايضا باطل يف نفسه 
ا ال يفتقر اىل وسط عندهم وهذا احد الفروق الثالثة اليت وال ري ا يفتقر اىل وسط ومنها م ب ان من اللوازم م

فرقوا هبا بني الذايت والعرضي الالزم للماهية وقد أبطلوا هذا الفرق ويعرب بعضهم عن هذا الفرق ب التعليل 
  كما يعرب به ابن حاجب 

مر بغري وسط وال علة مل يبق هذا فرقا بني الذايت وبني هذه اللوازم فاذا كان يف اللوازم ما هو ثابت يف نفس اال
  فبطلت التصديق هبذا لكن من تصور الذات هبذه اللوازم فتصوره أمت ممن مل يتصورها هبذه اللوازم 

وإذا كان املراد ب الوسط الدليل الذي يعلل به الثبوت الذهين ال اخلارجي فهذا خيتلف باختالف الناس وال 
أن ما يستدل به سواء مسى قياسا أو برهانا أو غري ذلك قد يكون هو علة لثبوت احلكم يف نفس االمر  ريب

ويسمى قياس العلة وبرهان العلة وبرهان مل وقد ال يكون كذلك وهو الدليل املطلق ويسمى قياس الداللة 
  لف فيه أحوال الناس وبرهان الداللة وبرهان ان وهذا مراد ابن سينا وغريه ب الوسط وهذا مما ختت

فالتقريق بني الذايت والعرضي الالزم ابعد وهلذا ابطل ابن سينا الفرق هبذا كما قد ذكرنا لفظه يف موضع آخر 
  فانه على التفسريين من اللوازم ما يثبت بغري وسط 

لفرق على كل فاذا قيل الذايت ما يثبت بغري وسط وقد عرف ان من اللوازم ما ثبت بغري وسط تبني بطالن هذا ا
  تقدير 

  اختالف احوال الناس يف احتياجهم وعدم احتياجهم اىل الدليل 
وأما كون الوسط الذي هو الدليل قد يفتقر اليه يف بعض القضايا بعض الناس دون بعض فهذا امر بني فان 

  لنظر واالستدالل كثريا من الناس تكون القضية عنده حسية أو جمربة او برهانية او متواترة وغريه إمنا عرفه با
وهلذا كثري من الناس ال حيتاج يف ثبوت احملمول ل املوضوع اىل دليل لنفسه بل لغريه ويبني ذلك لغريه بأدلة هو 

غىن عنها حىت يضرب له أمثاال ويقول له أليس كذا أليس كذا وحيتج عليه من االدلة العقلية والسمعية مبا يكون 
اليه املستدل بل قد يعلم الشئ ب احلس ويستدل على ثبوته لغريه ب  حدا أوسط عند املخاطب مما ال حيتاج

  الدليل 
وهذا أكرب من أن حيتاج اىل متثيل فما أكثر من يرى الكواكب ويرى اهلالل وغريه فيقول قد طلع اهلالل وتكون 

ذا صدق هذه القضية له حسية وقد تكون عند غريه مشكوكا فيها او مظنونة او خربية بل قد يظنها كذبا إ
  املنجم اخلارص القائل إنه ال يرى 

  بطالن منع املنطقيني االحتجاج 
  باملتواترات واجملربات واحلدسيات 

وقد ذكر من ذكر من هؤالء املنطقيني ان القضايا املعلومة ب التواتر والتجربة واحلدس خيتص هبا من علمها 
  ركة حيتج هبا على املنازع هبذه الطريق فال تكون حجة على غريه خبالف غريها فاهنا مشت

  وقد بينا يف غري هذا املوضع ان هذا تفريق فاسد 



فان احلسيات الظاهرة والباطنة تنقسم اىل خاصة وعامة وليس ما رآه زيد أو مشه أو ذاقة او ملسة جيب اشتراك 
شتركة الناس فيه وكذلك ما وجده يف نفسه من جوعه وعطشه وأمله ولذته ولكن بعض احلسيات قد تكون م

بني الناس كاشتراكهم يف رؤية الشمس والقمر والكواكب وأخص من ذلك اشتراك أهل البلد الواحد يف رؤية 
  ما عندهم من جبل وجامع وهنر وغري ذلك من االمور املخلوقة واملصنوعة 

وجود مكة وكذلك االمور املعلومة ب التواتر والتجارب قد يشترك فيها عامة الناس كاشتراك الناس يف العلم ب
وحنوها من البالد الشهورة واشتراكهم يف وجود البحر وأكثرهم ما رآه وأشتراكهم يف العلم بوجود موسى 
وعيسى وحممد وادعائهم النبوة وحنو ذلك فان هؤالء قد تواتر خربهم اىل عامة بين آدم وإن قدر من مل يبلغه 

  أخبارهم فهم يف أطراف املعمورة ال يف الوسط 
  صل باحلس والعقل اجملربات حت

وكذلك اجملربات فعامة الناس قد جربوا أن شرب املاء حيصل معه الري وأن قطع العنق حيصل معه املوت وأن 
  الضرب الشديد يوجب االمل 

والعلم هبذه القضية الكلية جتريب فان احلس إمنا يدرك ريا معينا وموت شخص معني وأمل شخص معني أما كون 
  له مثل ذلك  كل من فعل به ذلك حيصل

  فهذه القضية الكلية ال تعلم ب احلس بل مبا يتركب من احلس والعقل وليس احلس هنا هو السمع 
وهذا النوع قد يسميه بعض الناس كله جتربيات وبعضهم جيعله نوعني جتربيات وخدسيات فان كان احلس 

يا وإن كان خارجا عن قدرته كتغري املقرون ب العقل من فعل االنسان كأكله وشربه وتناوله الدواء مساه جترب
أشكال القمر عند مقابلة الشمس مساه حدسيا واالول اشبه باللغة فان العرب تقول رجل جمرب بالفتح ملن 

  جربته االمور واحكمته وإن كانت تلك من أنواع الباليا اليت ال تكون باختياره 
ملعني دائرا مع املؤثر املعني دائما فريى ذلك وذلك ان التجربة حتصل بنظره واعتباره وتدبره كحصول االثر ا

عاده مسمرة ال سيما إن شعر بالسبب املناسب فيضم املناسب اىل الدوران مع السرب والتقسيم فانه ال بد يف 
مجيع ذلك من السرب والتقسيم الذي ينفى املتزاحم وإال فمىت حصل االثر مقرونا بأمرين مل تكن إضافته اىل 

  بأوىل من العكس ومن إضافته إىل كليهما  أحدمها دون اآلخر
وما حيتج به الفقهاء يف إثبات كون الوصف علة للحكم من دوران ومناسبة وغري ذلك إمنا يفيد املقصود مع 

نفى املزاحم وذلك يعلم ب السرب والتقسيم فان كان نفى املزاحم ظنيا كان اعتقاد العلية ظنيا وإن كان قطعيا 
ا إ ا بأنه ال يصلح للعلة إال الوصف الفالين كان االعتقاد قطعي ا بأن احلكم ال بد له من علة وقاطع   ذا كان قاطع

وهكذا القضايا العادية من قضايا الطب وغريها هي من هذا الباب وكذلك قضايا النحو والتصريف واللغة من 
يدور احلكم مع النوع  هذا الباب ولكن يف اللغة يدور املعىن مع اللفظ ال هذا الباب ويف النحو والتصريف
ه يشبع وشرب املاء وحنوه يروى ولبس احلشايا    وهذا كالعلم بأن أكل اخلبز وحنو 

  يوجب الدفأ والتجرد من الثياب يوجب الربد وحنو ذلك 
لكن من ال يثبت األسباب والعلل من أهل الكالم كاجلهم وموافقيه يف ذلك مثل ايب احلسن وأتباعه جيعلون 

  احد االمرين باالخر حملض مشيئة القادر املريد من غري أن يكون احدمها سببا لالخر وال مولدا له املعلوم اقتران 



وأما مجهور العقالء من املسلمني وغري املسلمني وأهل السنة من أهل الكالم والفقة واحلديث والتصوف وغري 
ن احدمها باالخر فيعلم أن يف النار قوة أهل السنة من املعتزلة وغريهم فيثبتون االسباب ويقولون كما يعلم اقترا

تقتضى التسخني ويف املاء قوة تقتضى التربيد وكذلك يف العني قوة تقتضى االبصار ويف اللسان قوة تقتضى 
  الذوق ويثبتون الطبيعة اليت تسمى الغريزة والنحيزة واخللق والعادة وحنو ذلك من االمساء 

احملاسيب وغريمها يقولون العقل غريزة وأما نفاة الطبائع فليس  وهلذا كان السلف كامحد بن حنبل واحلارث
العقل عندهم إال جمرد العلم كما هو قول أىب احلسن االشعري والقاضي أىب بكر والقاضي أىب يعلى وأبن عقيل 
وأيب اخلطاب والقاضي ايب بكر بن العريب وغريهم وإن كان بعض هؤالء قد خيتلف كالمهم فيثبتون يف موضع 

  ر الغرائز واالسباب كما هو مذهب الفقهاء واجلمهور آخ
فاملقصود ان لفظ التجربة يستعمل فيما جربه االنسان ب عقله وحسه وإن مل يكن من مقدوراته كما قد جربوا 
انه إذا طلعت الشمس انتشر الضوء يف االفاق وإذ غابت أظلم الليل وجربوا انه إذا بعدت الشمس عن مست 

وإذا جاء الربد سقط ورق االشجار وبرد ظاهر االرض وسخن باطنها وإذا قربت من مست  رؤؤسهم جاء الربد
رؤوسهم جاء احلر وإذا جاء احلر أورقت االشجار وأزهرت فهذا امر يشترك يف العلم به مجيع الناس ملا قد 

  اعتادوه وجربوه 

ب منه فاذا برد اهلواء برد مث يعلم من يثبت االسباب ان سبب ذلك ان شبيه الشئ منجذب اليه وضده هار
ظاهر االرض وظاهر ما عليها فهربت السخونة اىل البواطن فيسخن جوف االرض ويسخن املاء الذي يف جوفه 

وهلذا تكون الينابيع يف الشتاء حارة وتكون اجواف احليوان حارة فتاكل يف الشتاء أكثر مما تأكل يف الصيف 
سخن اهلواء فسخنت الظواهر وهربت الربودة اىل البواطن فيربد  بسبب هضم احلرارة للطعام وإذا كان الصيف

باطن االرض وأجواف احليوان وتربد الينابيع وهلذا يكون املاء النابع يف الصيف ابرد منه يف الشتاء ويضعف 
  اهلضم للطعام 

  فهذه القضايا وحنوها جمربات عاديات وإن كان كثري منها يقع بغري فعل بىن آدم 
من سنة اهللا تعاىل من نصر أنبيائه وعباده املؤمنني وعقوباته ألعدائه الكافرين هو مما قد علم  وكذلك ماعلم

وحيصل به االعتبار وإن مل يكن ذلك مما يقدر عليه اجملرب نفسه وقد يعلم االنسان من فعل غريه ما حيصل له به 
  العلم التجريب وإن مل يكن له قدرة على فعل الغري 

قتضى للعلم ب اجملربات هو يكرر اقتران أحد األمرين باآلخر إما مطلقا وإما مع الشعور وأيضا فالسبب امل
ا تكرر بغري فعله فكونه بفعله وصف عدمي التأثري يف اقتضاء  باملناسب وهذا القدر يشترك فيه ما تكرر بفعله وم

قتضى للعلم إال لبيان مشول العلم فال حيتاج أن جيعل هذا نوعا غري النوع اآلخر مع تساويهما يف السبب امل
  اجملربات هلذين الصنفني كما يقال يف احلسيات أهنا تتناول ما أحسه ببصره ومسعه ومشه وذوقه وملسه وحنو ذلك 

مع أن الفرق الذي بني أنواع احلسيات ختتلف فيه أنواع العلوم أعظم مما ختتلف يف هذا فان البصر يرى غري 
  لمس مباشرة املرئي والذوق والشم وال

ال حيصل له االحساس إال مبباشرة احملسوس والسمع وإن كان حيس األصوات فاملقصود األعظم به معرفة الكالم 
  وما خيرب به املخربون من العلم 



وهذا سبب تفضيل طائفة من الناس ل السمع على البصر كما ذهب إليه ابن قتيبية وغريه وقال األكثرون 
ليس املخرب  -ن إدراك البصر أكمل كما قاله األكثرون كما قال النيب ص البصر أفضل من السمع والتحقيق أ

كاملعاين لكن السمع حيصل به من العلم لنا أكثر مما حيصل ب البصر ف البصر أقوى وأكمل والسمع أعم 
  وأمشل 

  وهاتان احلاستان مها األصل يف العلم باملعلومات اليت ميتاز هبا االنسان عن البهائم 
  استطراد 

  هلذا يقرن اهللا بينهما الفؤاد يف مواضع و
  كقوله تعاىل إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئوال 

وقوله تعاىل واهللا أخرجكم من بطون امهاتكم ال تعلمون شيئا وجعل لكم السمع واالبصارواالفئدة لعلكم 
  تشكرون 

ال يفقهون هبا وهلم أعني ال يبصرون هبا وهلم ءاذان ال  وقال ولقد ذرأنا جلهنم كثريا من اجلن واالنس هلم قلوب 
  يسمعون هبا أولئك كاالنعام بل هم أضل اولئك هم الغافلون 

وقال وجعلنا هلم مسعا وأبصارا وأفئدة فما أغىن عنهم مسعهم وال أبصارهم وال أفئدهتم من شيء إذ كانوا 
  جيحدون بآيات اهللا وحاق هبم 

  ماكانوا به يستهزءون 
  عاىل ختم اهللا على قلوهبم وعلى مسعهم وعلى أبصارهم غشاوة وقال ت

ال يرجعون يف حق املنافقني وقال يف حق الكافرين فهم ال يعقلون    وقال تعاىل صم بكم عمى فهم 
  وقال تعاىل وقالوا قلوبنا يف أكنة مما تدعونا إليه ويف ءاذاننا ومن بيننا وبينك حجاب 

لنا بينك وبني الذين ال يؤمنون باآلخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوهبم وقال تعاىل وإذا قرأت القرآن جع
أكنة ان يفقهوه ويف ءاذاهنم وقرا وإذا ذكرت ربك يف القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا ونظائر هذا 

  متعددة 

  عود إىل أصل املوضوع

فالثالثة كاجلنس الواحد وقد قال  وأما الشم والذوق واللمس فحس حمض ال حيصل إال مبباشرة احليوان لذلك
تعاىل ويوم حيشر أعداء اهللا إىل النار فهم يوزعون حىت إذا ما جاؤوها شهد عليهم مسعهم وأبصارهم وجلودهم 

مبا كانوا يعملون وقالوا جللودهم مل شهدمت علينا قالوا أنطقنا اهللا الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة 
  وإليه ترجعون 

خصت ب اللمس مل يدخل فيها الشم والذوق وإن قيل بل يدخل فيها عمت اجلميع وإمنا ميزت عن فاجللود إن 
اللمس الختصاصها ببعض األعضاء وبنوع من املدركات وهو الطعوم والروائح فان سائر البدن ال مييز بني طعم 

  وطعم وريح وريح ولكن مييز بني احلار والبارد واللني والصلب والناعم 



ا يتأمل وحنو ذلك واخلشن ومي ا يلتذ به وبني م   يز بني م
واملقصود اهنم جعلوا اجملربات واملتواترات مما خيتص به من حصل له ذلك فال يصلح أن حيتج به على غريه وهذه 

  قد حيصل فيها اختصاص واشتراك كما أن احلسيات كذلك قد حيصل فيها اختصاص واشتراك 
لوم املدرك وقد يكون يف نوعه فاألول كاشتراك الناس يف رؤية الشمس وأيضا فاالشتراك قد يكون يف عني املع

  والقمر وغريمها والثاين كاشتراكهم يف معرفة اجلوع والعطش والري والشبع واللذة واألمل 
فان املعني الذي ذاقه هذا الشخص ليس هو املعني الذي ذاقه هذا إذ كل إنسان يذوق ما يف باطنه ولكن يشترك 

  رفة جنس ذلك الناس يف مع
وما يسمونه من الرعد وما يرونه من الربق يشترك أهل املكان الواحد يف رؤية املعني ومسعه ويشترك الناس يف 

  رؤية النوع ومسعه إذ الرعد والربق الذي حيصل يف زمان ومكان يكون غري ما حيصل يف زمان آخر ومكان آخر 
احليوان والنبات وغري ذلك يوجد ببعض البالد دون بعض ومن احملسوسات املعروفة بالرؤية أنواع كثرية من 

فتكون مشهورة ومرئية ملن رآها دون سائر الناس فاهنم إمنا يعلمون ذلك ب اخلرب وذلك اخلرب قد يكون 
  املشتركون فيه أكثر من املشتركني يف الرؤية 

تصة فال معىن للفرق بأن هذه حيتج فتبني أن القضايا احلسية واملتواترة واجملربة قد تكون مشتركة وقد تكون خم
  هبا على املنازع دون هذه 

  إنكار املتواترات هو من أصول االحلاد والكفر

مث هذا الفرق مع ظهور بطالنه هو من أصول االحلاد والكفر فان املنقول عن األنبياء ب التواتر من املعجزات 
  وغريها يقول احد هؤالء 

عندي فال يقوم به احلجة على فيقال له امسع كما مسع غريك وحينئذ حيصل بناء على هذا الفرق هذا مل يتواتر 
  لك العلم 

وإمنا هذا كقول من يقول رؤية اهلالل أو غريه ال حتصل إال باحلس وانا مل أره فيقال له أنظر إليه كما نظر غريك 
  فتراه إذا كنت مل تصدق املخربين 

  ظر وأنا ال أنظر أو ال أعلم وجوب النظر حىت أنظر وكمن يقول العلم بالنبوة ال حيصل إال بعد الن
  ومن جواب هؤالء أن حجة اهللا برسله قامت بالتمكن من العلم فليس من شرط حجة اهللا تعاىل علم املدعوين هبا 
وهلذا مل يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانعا من قيام حجة اهللا تعاىل عليهم وكذلك إعراضهم 

  املنقول عن األنبياء وقراءة اآلثار املأثورة عنهم ال مينع احلجة إذ املكنة حاصلة  عن استماع
  فلذلك قال تعاىل وإذا تتلى عليه ءايتنا وىل مستكربا كأن مل يسمعها كأن يف اذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم 

لنذيقن الذين كفروا عذابا وقال تعاىل وقال الذين كفروا ال تسمعوا هلذا القرءان والغوا فيه لعلكم تغلبون ف
  شديدا 

وقال تعاىل وقال الرسول يارب إن قومي اختذوا هذا القرءان مهجورا وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا من اجملرمني 
  وكفى بربك هاديا ونصريأ 



ا يأتينكم مين هدى فمن اتبع هداى فال يضل وال يشقى ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة  وقال تعاىل فام
  شره يوم القيامة أعمى قال رب مل حشرتين أعمى وقد كنت بصريا قال كذلك ضنكا وحن

  أتتك ءايتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى 
  وقال تعاىل وإذا قيل هلم تعالوا إىل ما أنزل اهللا وإىل الرسول رأيت النفقني يصدون عنك صدودا 

ال يعقلون وقال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق مبا ال يسمع إال دعاء وند   اء صم بكم عمي فهم 
ومن هذا الباب إنكار كثري من أهل البدع والكالم والفلسفة ملا يعلمه أهل احلديث والسنة من اآلثار النبوية 

  والصحابة والتابعني هلم باحسان  -والسلفية املعلومة عندهم بل املتواترة عندهم عن النيب ص 
يقول من يقول من الكفار إن معجزات األنبياء غري معلومة هلم  فان هؤالء يقولون هذه غري معلومة لنا كما

وهذا لكوهنم مل يطبلوا السبب املوجب للعلم بذلك وإال فلو مسعوا ما مسع اولئك وقرأوا الكتب املصنفة اليت 
  قرأها أولئك حتصل هلم من العلم ما حصل ألولئك 

الوجود فهم إذا مل يعلموا ذلك مل يكن هذا علما  وعدم العلم ليس علما بالعدم وعدم الوجدان ال يستلزم عدم
  منهم بعدم ذلك وال بعدم علم غريهم به بل هم كما قال اهللا تعاىل بل كذبوا مبا مل حييطوا بعلمه وملا يأهتم تأويله 

وتكذيب من كذب باجلن هو هذا الباب وإال فليس عند املتطيب واملتفلسف دليل عقلي ينفي وجودهم لكن 
ليس يف صناعته ما يدل على وجودهم وهذا إمنا يفيد عدم العلم ال العلم بالعدم وقد اعترف هبذا غايته أنه 

  حذاق األطباء والفالسفة كأبقراط وغريه 
  واملقصود هنا التنبيه على كليات طرق العلم اليت تكلم فيها هؤالء وغريهم 

  شرك الفالسفة أشنع من شرك اجلاهلية

   حبث قيم على سبيل االستطراد
وهلذا ملا صنف طائفة يف تقدير الشرك على أصوهلم وأثبتوا الشفاعة اليت يثبتها املشركون كان شرك هؤالء شرا 

  من شرك مشركي العرب وغريهم 
فان مشركي العرب وغريهم ممن يقر بأن الرب فاعل مبشيئته وقدرته وأنه خالق كل شيء وأن السموات 

لوجود دائمة بدوامه كانوا يعبدون غري اهللا ليقربوهم إليه زلفى واألرض خملوقة هللا ليست مقارنة له يف ا
ويتخذوهنم شفعاء يشفعون هلم عند اهللا مبعىن أهنم يدعون اهللا هلم فيجيب اهللا دعاءهم له وهؤالء املشركون 

  على شركهم  - الذين بني القرآن كفرهم وجاهدهم رسول اهللا ص 
  م وال يضرهم ويقولون هؤالء شفعاؤنا عند اهللا قال تعاىل ويعبدون من دون اهللا ما ال ينفعه

ا نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى    وقال تعاىل والذين اختذوا من دونه أولياء م
وقال تعاىل قل ادعوا الذين زعمتهم من دونه فال ميلكون كشف الضر عنكم وال حتويال اولئك الذين يدعون 

ن رمحته وخيافون عذابه ان عذاب ربك كان حمذورا قالت طائفة من يبتغون إىل رهبم الوسيلة ايهم اقرب ويرجو
السلف كان اقوام يدعون املالئكة واالنبياء فقال تعاىل هؤالء الذين تدعوهنم يتوسلون اىل كما تتوسلون اىل 

  ويرجون رمحيت كما ترجون رمحيت وخيافون عذايب كما ختافون عذايب 



الكتب واحلكم والنبوة مث يقول للناس كونوا عبادا يل من دون اهللا ولكن  وقال تعاىل ما كان لبشر ان يؤتية اهللا
  كونوا ربانيني مبا كنتم تعلمون الكتب ومبا كنتم تدرسون وال يأمركم ان تتخذوا املالئكة 

  والنبني اربابا يأمر بالكفر بعد اذ انتم مسلمون 
ال ذرة يف السموات وال يف االرض وما هلم فيها وقال تعاىل قل ادعوا الذين زعمتم من دون اهللا ال ميلكون مثق

ا له منهم من ظهري وال تنغع الشفاعة عنده اال ملن اذن له    من شرك وم
  وقال تعاىل وكم من ملك يف السموات ال تغين شفاعتهم شيئا اال من بعد ان يأذن اهللا ملن يشاء ويرضى 

  ون وقال تعاىل وال يشفعون اال ملن ارتضى وهم من خشيته مشفق
  ومثل هذا يف القران كثري 

والعرب كانوا مع شركهم وكفرهم يقولون ان املالئكة خملوقون وكان من يقول منهم ان املالئكة بنات يقولون 
  ايضا اهنم حمدثون ويقولون انه صاهر إىل اجلن فولدت له املالئكة 

  ا قرن سبحانه بني هؤالء وهؤالء وقوهلم من جنس قول النصارى يف أن املسيح ابن اهللا مع ان مرمي امه وهلذ
  وقول هؤالء الفالسفة شر من قول هؤالء كلهم 

فان املالئكة عند من آمن بالنبوات منهم هي العقول العشرة وتلك عندهم قدمية ازلية والعقل رب كل ما سوى 
املالئكة  الرب عندهم وهذا مل يقل مثله احد من اليهود والنصارى ومشركي العرب مل يقل احد ان ملكا من

  رب العامل كله 
ويقولون ان العقل الفعال مبدع ملا حتت فلك القمر وهذا ايضا كفر مل يصل اليه احد من كفار اهل الكتاب 

  ومشركي العرب 

ا ذكره ابن سينا واتباعه كصاحب الكتب املضنون هبا على غري اهلها ومن وافقهم من  وهؤالء يقولون م
  واجلهال الذين دخلوا يف الصوفية واهل الكالم كأهل وحدة الوجود وغريهم  القرامطة والباطنية من املالحدة

جيعلون الشفاعة مبنية على ما يعتقدونه من ان الرب ال يفعل مبشيئته وقدرته وليس عاملا باجلزئيات وال يقدر ان 
  يغري العامل بل العامل فيض فاض عنه بغري مشيئته وقدرته وعلمه 

فع اىل من يعظمه من اجلواهر العالية كالعقول والنفوس والكواكب والشمس والقمر فيقولون اذا توجه املستش
  او اىل النفوس املفارقة مثل بعض 

الصاحلني فانه يتصل بذلك املعظم املستشفع به فاذا فاض على ذلك ما يفيض من جهة الرب فاض على هذا 
  املستشفع من جهة شفيعة 

انعكس الشعاع الذي على املراة على موضع اخر فأشرق بذلك وميثلونه بالشمس اذا طلعت على مرآة ف
  الشعاع فذلك الشعاع حصل له مبقابلة املراة وحصل للمراة مبقابلة الشمس 

فهذا الداعى املستشفع اذا توجه اىل شفيعه اشرق عليه من جهته مقصود الشفاعة وذلك الشفيع يشرق عليه 
  من جهة احلق 

عند القبور وغري القبور ويتوجهون اليهم ويستعينون هبم ويقولون ان ارواحنا اذا وهلذا يرى هؤالء دعاء املويت 



  توجهت اىل روح املقبور يف القبور اتصلت به ففاضت عليها املقاصد من جهته 
وكثري منهم ومن غريهم من اجلهال يرون الصلوة والدعاء عند قبور االنبياء والصاحلني من اهل البيت وغريهم 

  وات اخلمس والدعاء يف املساجد وافضل من حج البيت العتيق افضل من الصل
ومعلوم ان كفر هؤالء مبا يقولونه يف الشفعاء اعظم من كفر مشركي العرب مبا قالوه فيهم الن كلىت الطائفتني 

هبم  عبدوا من دون اهللا ما ال يضرهم وال ينفعهم وقالوا هؤالء شفعاؤنا عند اهللا لكن العرب اقروا بأن اهللا عامل
  قادر عليهم خيلق مبشيئته وقدرته وقالوا إن هؤالء ينفعونا بدعائهم لنا 

وأما مشركوا الفالسفة كما ذكره ابن سينا ومن اتبعه فيقولون إن من يستشفع به ال يدعو اهللا لنا بشئ واهللا ال 
ف به فانا حنن من اجلزئيات يعلم دعاءنا وال دعاءه وال يسمع نداءنا وال نداءه بل وال يعرف بنا وال نراه وال يعر

  واهللا ال يعلم اجلزئيات عندهم وال يقدر على تغيري شئ من العامل وال يفعل مبشيئته 

لكن قالوا لكن حنن إذا توجهنا اىل هؤالء بالدعاء هلم والسؤال منهم بل وبالعبادة هلم فاض علينا ما يفيض منهم 
ا يفيض من جهة اهللا    وفاض عليهم م

أهل الكالم يردون عليهم باطلهم بقول باطل فريدون فاسدا بفاسد وإن كان أحدمها أكثر مث إن طائفة من 
فسادا مثل إنكار كثري منهم لكثري من االمور الرياضية كاستدارة الفلك وغري ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة 

  وآثار السلف مع داللة العقل 
ث اخذ يذكر املفاضلة بني االرواح العلوية وبني االنبياء أو يفعلون كما فعله الشهرستاين يف امللل والنحل حي

  وجيعل إثبات هذه وسائط آوىل من تلك تفضيال ألقوال احلنفاء على أقوال الصابئة وهذا غلط عظيم 
ال يثبتون بني اهللا وبني خملوقاته واسطة يف عبادته وسؤاله وإمنا يثبتون الوسائط يف تبليغ رساالته  فان احلنفاء 

  نفاء شهادة أن ال إله إال اهللا وشهادة أن حممدا وغريه من الرسل رسل اهللا فأصل احل
وأما الوسائط اليت يثبتها املشركون فيجعلون امللئكة معبودين وهذا كفر وضالل وتوسط امللئكة مبعىن تبليغ 

  رساالت اهللا أو مبعىن أهنم يفعلون ما يفعلونه باذن اهللا مما اتفق عليه احلنفاء 
ن املشركني من عباد االصنام وغريهم كانت الشياطني تضلهم فتكلمهم وتقضى هلم بعض حوائجهم ومعلوم أ

  وختربهم بأمور غائبة عنهم 
  وكان للكهان شياطني ختربهم وتأمرهم وإن كان الكذب فيما يقولونه اكثر من الصدق 

تتصور هلم الشياطني يف صور  وهكذا املشركون يف زماننا الذين يدعون غري اهللا كالشيوخ الغائبني واملوتى
  الشيوخ حىت يظنوا ان الشيخ حضر وأن اهللا صور 

  على صورته ملكا وأن ذلك من بركة دعائه وإمنا يكون الذي تصور هلم شيطان من الشياطني 
  وهذا مما نعرف أنه ابتلى يف زماننا وغري زماننا خلق كثري أعرف منهم عددا وأعرف من ذلك وقائع متعددة 

  ني ايضا تضل عباد القبور كما كانت تضل املشركني من العرب وغريهم والشياط
وكانت اليونان من املشركني يعبدون االوثان ويعانون السحر كما ذكروا ذلك عن أرسطو وغريه وكانت 

الشياطني تضلهم وهبم يتم سحرهم وقد ال يعرفوهنم أن ذلك من الشياطني بل قد ال يقرون بالشياطني بل يظنون 
كله من قوة النفس او من أمور طبيعية او من قوى فلكية فان هذه الثالثة هي اسباب عجائب العامل عند ذلك 



  ابن سينا وموافقيه 
وهم جاهلون مبا سوى ذلك من أفعال الشياطني الذين هم أعظم تأثريا يف العامل يف الشر من هذا كله وجاهلون 

  ء واالرض مبلئكة اهللا الذين جيرى بسببهم كل خري يف السما
وما يدعونه من جعل امللئكة هي العقول العشرة او هي القوى الصاحلة يف النفس وأن الشياطني هي القوى 

  اخلبيئة مما قد عرف فساده بالدالئل العقلية بل بالضرورة من دين الرسول 
كفرهم فاذا كان شرك هؤالء وكفرهم يف نفس التوحيد وعبادة اهللا وحده أعظم من شرك مشركى العرب و

  فأى كمال للنفس يف هذه اجلهاالت 
ا يف مواضع غري هذا    وهذا وأمثاله يفتقر اىل بسط كثري وقد ذكرنا منه طرف

  واملقصود هنا ذكر ما ادعاه هؤالء يف الربهان املنطقي 

  بطالن دعواهم ال بد يف الربهان من قضية كلية

الربهان الذي هو عندهم قياس مشويل وعندهم ال بد فيه  وايضا فاذا قالوا العلوم اليقينية النظرية ال حتصل إال ب
  من قضية كلية موجبة 

وهلذا قالوا ال نتاج عن قضيتني سالبتني وال جزئيتني يف شئ من انواع القياس ال حبسب صورته كاحلملي 
  والشرطي املتصل واملنفصل وال حبسب مادته ال الربهاىن وال اخلطايب وال اجلدىل بل وال الشعري 

قال إذا كان ال بد يف كل ما يسمونه برهانا من قضية كلية فال بد من العلم بتلك القضية الكلية أي من العلم في
بكوهنا كلية وإال فمىت جوز عليها أن ال تكون كلية بل جزئية مل حيصل العلم مبوجبها واملهملة وهي املطلقة اليت 

  حيتمل لفظها أن يكون كلية وجزئية يف قوة اجلزئية 
  ذا كان ال بد يف العلم احلاصل بالقياس الذي خيصونه باسم الربهان من العلم ب قضية كلية موجبة فيقال وإ

  العلم بتلك القضية إن كان بديهيا أمكن أن يكون كل واحد من أفرادها بديهيا بطريق االوىل 
هلا مبدأ حمدود فان علم ابن وإن كان نظريا احتاج اىل علم بديهي فيفضى اىل الدور املعى أو التسلسل يف أمور 

آدم إذا توقف على علم منه وعلمه على علم منه فعلمه له مبدأ النه نفسه مبدأ ليس هذا ك تسلسل احلوادث 
  املاضية وأيضا فانه تسلسل يف املؤثرات وكالمها باطل 

ا سواء كانت حسية وهكذا يقال يف سائر القضايا الكلية اليت جيعلوهنا مبادئ الربهان ويسموهنا الواجب قبوهل
  ظاهرة او باطنة وهي اليت حيسها بنفسه 

ا هو من اليقينيات الواجب قبوهلا    أو كانت من اجملربات أو املتواترات أو احلدسيات عند من جيعل منها م
مثل العلم بكون ضوء القمر مستفادا من الشمس إذا راى اختالف اشكاله عند اختالف حماذياته للشمس كما 

  فارقها بعد االجتماع كما يف ليلة اهلالل وإذا كان ليلة االستقبال عند االبدار خيتلف إذا 
ال    وهم متنازعون هل احلدس قد يفيد اليقني أم 

ومثل العقليات احملضة كقولنا الواحد نصف االثنني والكل أعظم من اجلزء واالشياء املساوية لشئ واحد متساية 
  فعان وال جيتمعان والضدان ال جيتمعان والنقيضان ال يرت



فما من قضية من هذه القضايا الكلية اليت جتعل مقدمة يف الربهان إال والعلم ب النتيجة ممكن بدون توسط ذلك 
  الربهان بل هو الواقع كثريا 

فاذا علم ان كل واحد فهو نصف كل اثنني وأن كل اثنني نصفهما واحد فانه يعلم ان هذا الواحد نصف هذين 
  را يف سائر القضايا املعينة من غري استدالل على ذلك بالقضية الكلية االثنني وهلم ج

  وكذلك كل كل وجزء ميكن العلم بأن هذا الكل اعظم من جزئة بدون توسط القضية الكلية 
وكذلك هذان النقيضان من تصورمها نقيضني فانه يعلم اهنما ال جيتمعان وال يرتفعان فكل أحد يعلم أن هذا 

موجودا معدوما وال خيلو من الوجود والعدم كما يعلم املعني اآلخر وال حيتاج ذلك اىل ان  املعني ال يكون
ا معا    يستدل عليه بأن كل شئ ال يكون موجودا معدوم

وكذلك الضدان فان االنسان يعلم ان هذا الشئ ال يكون اسود ابيض وال يكون متحركا ساكنا كما يعلم أن 
  بذلك االخر كذلك وال حيتاج يف العلم 

ية بان كل شئ ال يكون اسود ابيض وال يكون متحركا ساكنا وكذلك يف سائر ما يعلم تضادمها  اىل قضية كل
ال جيتمعان وإن مل يعلم تضادمها مل يغنه العلم بالقضية الكلية وهي علمه بأن كل  فان علم تضاد املعينني علم اهنما 

علم ب املقدمة الكربى املشتملة على احلد االكرب وذلك ال ضدين ال جيتمعان فان العلم بالقضية الكلية يفيد ال
يغىن بدون العلم ب املقدمة الصغرى املشتملة على احلد االصغر والعلم ب النتيجتة وهو أن هذين املعينني 

ضدان فال جيتمعان ميكن بدون العلم باملقدمة الكربى وهو أن كل ضدين ال جيتمعان فلم يفتقر العلم بذلك اىل 
  س الذي خصوه باسم الربهان القيا

وإن كان الربهان يف كالم اهللا ورسوله وكالم سائر أصناف العلماء ال خيتص مبا يسمونه هم الربهان وإمنا خصوا 
  هم لفظ الربهان مبا اشتمل على القياس الذي خصوا صورته ومادته مبا ذكروه 

ال موجودة وال معدومة فقيل هذان نقيضان  مثال ذلك انه إذا اريد إبطال قول من يثبت االحوال ويقول إهنا
ا وال ميكن جعل شئ من  وكل نقيضني ال جيتمعان وال يرتفعان فان هذا جعل للواحد ال موجودا وال معدوم

االشياء ال موجودا وال معدوما يف حال واحدة فال ميكن جعل احلال ال موجودة وال معدومة كان العلم بأن هذا 
  دوما ممكنا بدون هذه القضية الكلية فال يفتقر العلم ب النتيجة اىل الربهان املعني ال يكون موجودا مع

وكذلك إذا قيل إن هذا ممكن وكل ممكن فال بد له من مرجح لوجوده على عدمه على اصح القولني أو الحد 
وهى  طرفيه على قول طائفة من الناس او قيل هذا حمدث وكل حمدث فال بد له من حمدث فتلك القضية الكلية

قولنا كل حمدث ال بد له من حمدث وكل ممكن ال بد له مرجح ميكن العلم بأفرادها املطلوبة بالقياس الربهاين 
عندهم بدون العلم بالقضية الكلية اليت ال يتم الربهان عندهم إال هبا فيعلم ان هذا احملدث ال بد له من حمدث 

  وهذا 

  املمكن ال بد له من مرجح 
ان حيدث هو بال حمدث احدثه او ان يكون وهو ممكن يقبل الوجود والعدم بدون مرجح فان شك عقله وجوز 

يرجح وجوده جوز ذلك يف غريه من احملدثات واملمكنات بطريق االوىل وإن جزم بذلك يف نفسه مل حيتج علمه 
الكلية فال حيتاج  ب النتيجة املعينة وهو قولنا وهذا حمدث فله حمدث أو هذا ممكن فله مرجح اىل العلم بالقضية



  اىل القياس الربهاين 
ومما يوضح هذا أنك ال جتد أحدا من بين آدم يريد ان يعلم مطلوبا بالنظر ويستدل عليه بقياس برهاين يعلم 

  صحته إال وميكنه العلم به بدون ذلك القياس الربهاين املنطقي 

  فساد قوهلم بأنه ال بد يف كل علم نظري من مقدمتني

أحدا من سائر اصناف العقالء غري هؤالء ينظم دليله من املقدمتني كما ينظمه هؤالء بل يذكرون  وهلذا ال جتد
  الدليل املستلزم للمدلول 

مث الدليل قد يكون مقدمة واحدة وقد يكون مقدمتني وقد يكون مقدمات حبسب حاجة الناظر املستدل إذ 
  حاجة الناس ختتلف 

وبينا ختطئة مجهور العقالء ملن قال إنه ال بد يف كل علم نظري من  وقد بسطنا ذلك يف الكالم على احملصل
  مقدمتني ال يستغىن عنهما وال حيتاج اىل أكثر منهما كما يقوله من يقوله من املنطقيني 

  وهذا ينبغي ان تأخذه من املواد العقلية اليت ال يستدل عليها بنصوص االنبياء فانه يظهر هبا فساد منطقهم 
  متثيلهم كل مسكر مخر وكل مخر حرام فكل مسكر حرام الكالم على 

  وأما إذا أخذته من املواد املعلومة بأقوال االنبياء فانه يظهر االحتياج اىل القضية 

ا إنه مخر وكل مخر  الكلية كما إذا أردنا بيان حترمي النبيذ املتنازع فيه فقلنا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام او قلن
  حرام 

كل مسكر مخر وقولنا كل مخر حرام يعلم بالنص  - املسكر مخر يعلم بالنص وهو قول النيب ص  فقولنا النبيذ
انه  -واالمجاع وليس يف ذلك نزاع وإمنا النزاع يف املقدمة الصغرى وقد ثبت يف صحيح مسلم عن النيب ص 

  قال كل مسكر مخر وكل مسكر حرام 
ذكر هذا على النظم املنطقي  -ناس ان النيب ص ويف لفظ كل مسكر مخر وكل مخر حرام وقد يظن بعض ال

أجل قدرا من ان  -لتبيني النتيجة ب املقدمتني كما يفعله املنطقيون وهذا جهل عظيم ممن يظنه فان النيب ص 
  يستعمل مثل هذا الطريق يف بيان العلم 

املنطقيني بل  بل من هو أضعف عقال وعلما من آحاد علماء امته ال يرضى لنفسه ان يسلك طريقة هؤالء
يعدوهنم من اجلهال الذين ال حيسنون االستدال ويقولون هؤالء قوم كانوا حيسنون الصناعات كاحلساب والطب 

  وحنو ذلك وأما العلوم الربهانية الكلية اليقينية والعلوم االهلية فلم يكونوا من رجاهلا 
  وقد بني ذلك نظار املسلمني يف كتبهم وبسطوا الكالم عليهم 

  أن كون كل مخر حراما هو مما علمه املسلمون فال حيتاجون اىل معرفة ذلك ب القياس  وذلك
وإمنا شك بعضهم يف أنواع من االشربة املسكرة كالنبيذ املصنوع من العسل واحلبوب وغري ذلك كما يف 

  الصحيحني عن أيب موسى االشعري أنه قيل 



بتع وشراب يصنع من الذرة يقال له املزر قال وكان قد يا رسول اهللا عندنا شراب يصنع من العسل يقال له ال
بقضية كلية بني هبا أن كل ما يسكر فهو حمرم وبني  -أوتى جوامع الكلم فقال كل مسكر حرام فأجاهبم ص 

  ايضا ان كل ما يسكر فهو مخر 
ليس العلم  وهاتان قضيتان كليتان صادقتان متطابقتان العلم بأيهما كان يوجب العلم بتحرمي كل مسكر إذ

  بتحرمي كل مسكر متوقفا على العلم هبما مجيعا 
قال كل مسكر حرام وهو من املؤمنني به علم ان النبيذ املسكر حرام ولكن قد  -فان من علم أن النيب ص 

 -حيصل له الشك هل أراد القدر املسكر أو أراد جنس املسكر وهذا شك يف مدلول قوله فاذا علم مراده ص 
  علم املطلوب 

وكذلك إذا علم ان النبيذ مخر والعلم هبذا او كد يف التحرمي فان من حيلل النبيذ املتنازع فيه ال يسميه مخرا فاذا 
علم بالنص ان كل مسكر مخر كان هذا وحده دليال على حترمي كل مسكر عند أهل االميان الذين يعلمون ان 

  الرسول فهذا ال يستدل بنصه اخلمر حمرم وأما من مل يعلم حترمي اخلمر لكونه مل يؤمن ب
وإن علم ان حممدا رسول اهللا لكن مل يعلم انه حرم اخلمر فهذا ال ينفعه قوله كل مسكر مخر بل ينفعه قوله كل 
مسكر حرام وحينئذ يعلم هبذا حترمي اخلمر ألن اخلرم واملسكر امسان ملسمى واحد عند الشارع ومها متالزمان 

  هور العلماء الذين حيرمون كل مسكر عنده يف العموم واخلصوص عند مج
  وليس املقصود هنا الكالم يف تقرير املسألة الشرعية بل التنبيه على التمثيل فان 

  هذا املثال كثريا ما ميثل به من صنف يف املنطق من علماء املسلمني 

  التمثيل بصور جمردة عن املواد املعينة

ال تد ل على شئ يعينه لئال يستفاد العل باملثال من صورته املعينة كما واملنطقيون ميثلون بصور جمردة عن املواد 
ج فكل ا ج    يقولون كل ا ب وكل ب 

لكن املقصود هو العلم املطلوب من املواد املعينة فاذا جردت يظن الظان ان هذا حيتاج اليه يف املعينات وليس 
  االمر كذلك 

طالبهم العقلية اليت مل تؤخذ عن املعصومني جتدهم حيتجون مبا بل إذا طولبوا بالعلم باملقدمتني الكليتني يف مجيع م
ا على الربهان    ميكن معه العلم ب املعينات املطلوبة بدون العلم بالقضية الكلية فال يكون العلم هبا موقوف
تاج اىل فالقضايا النبوية ال حتتاج اىل القياس العقلى الذي مسوه برهانا وما يستفاد بالعقل من العلوم ايضا ال حي

  قياسهم الربهاين فال حيتاج اليه ال يف العقليات وال يف السمعيات 
  فامتنع أن يقال ال حيصل علم إال ب القياس الربهاين الذي ذكروه 

  العلوم احلسية ال تكون إال جزئية معينة

نار وهذه النار مل ومما يوضح ذلك ان القضايا احلسية ال تكون إال جزئية فنحن مل ندرك باحلس إال إحراق هذه ال
ندرك ان كل نار حمرقة فاذا جعلنا هذه قضية كلية وقلنا كل نار حمرقة مل يكن لنا طريق يعلم به صدق هذه 



  القضية الكلية علما يقينيا إال والعلم بذلك ممكن يف االعيان املعينة بطريق االوىل 
ب  وإن قيل ليس املراد العلم ب االمور املعينة فان الربهان ال يفيد إال العلم بقضية كلية فالنتائج املعلومة 

  الربهان ال تكون إال كلية كما يقولون هم ذلك 

  والكليات إمنا تكون كليات يف االذهان ال يف االعيان 
قيل فعلى هذا التقدير ال يفيد الربهان العلم بشئ موجود بل بأمور مقدرة يف االذهان ال يعلم حتققها يف االعيان 

  هذا علم بشئ موجود مل يكن يف الربهان علم مبوجود فيكون قليل املنفعة جدا بل عدمي املنفعة  وإذا مل يكن يف
  وهم ال يقولوك بذلك بل يستعملونه يف العلم باملوجودات اخلارجة الطبيعية واالهلية 

زمة بل ولكن حقيقة االمر كما بيناه يف غري هذا املوضع ان املطالب الطبيعية اليت ليست من الكليات الال
  االكثرية فال تفيد مقصود الربهان 

وأما االهليات فكلياهتم فيها أفسد من كليات الطبيعية وغالب كالمهم فيها ظنون كاذبة فضال عن ان تكون 
  قضايا صادقة يؤلف منها الربهان 

جز وهلذا حدثونا باسناد متصل عن فاضل زمانه يف املنطق وهو اخلوجني صاحب كشف اسرار املنطق واملو
وغريمها انه قال عند املوت أموت وما عرفت شيئا إال علمي بأن املمكن يفتقر اىل املؤثر مث قال االفتقار وصف 

  سليب فأنا أموت وما عرفت شيئا وكذلك حدثونا عن آخر من افاضلهم 
السمعية إال فهذا امر يعرفه كل من خربهم ويعرف اهنم اجهل اهل االرض بالطرق اليت ينال هبا العلوم العقلية و

من علم منهم علما من غري الطريق املنطقية فتكون علومه من تلك اجلهة ال من جهتهم مع كثرة تعبهم يف 
الربهان الذين يزعمون أهنم يزنون به العلوم ومن عرف منهم بشئ من العلوم مل يكن ذلك بواسطة ما حرروه 

  يف املنطق 

  القضايا الكلية تعلم ب قياس التمثيل

 ان حصول العلوم اليقينية الكلية واجلزئية ال يفتقر اىل برهاهنم ان يقال إذا كان ال بد يف برهاهنم من ومما يبني
قضية كلية فالعلم بتلك القضية الكلية ال بد له من سبب فان عرفوها ب اعتبار الغائب بالشاهد وان حكم 

الغائبة حمرقة الهنا مثلها وحكم الشيء حكم  الشيء حكم مثله كما إذا عرفنا أن هذا النار حمرقة علمنا ان النار
  مثله فيقال 

هذا استدالل ب قياس التمثيل وهم يزعمون انه ال يفيد اليقني بل الظن فاذا كانوا علموا القضية الكلية بقياس 
  التمثيل رجعوا يف اليقني اىل ما يقولون إنه ال يفيد إال الظن 

يف النفس علم الكلى من واهب العقل أو تستعد النفس عند  وإن قالوا بل عند االحساس ب اجلزئيات حيصل
االحساس ب اجلزئيات الن يفيض عليها الكلى من واهب العقل او قالوا من العقل الفعال عندهم او حنو ذلك 

  قيل هلم 
  الكالم فيها به يعلم ان ذلك احلكم الكلى الذي يف النفس علم ال ظن وال جهل 

ة والضرورة كان هذا قوال بأن هذه القضايا الكلية معلومة بالبديهة والضرورة وأن فان قالوا هذا يعلم بالبديه



النفس مضطرة اىل هذا العلم وهذا إن كان حقا فالعلم باألعيان املعينة وبأنواع الكليات حيصل أيضا يف النفس 
  بالبديهة والضرورة كما هو الواقع 

جزمهم ب الكليات وجزمهم بكلية االنواع أعظم من فان جزم العقالء ب الشخصيات من احلسيات أعظم من 
  جزمهم بكلية االجناس والعلم ب اجلزئيات 

  أسبق اىل الفطرة فجزم الفطرة هبا اقوى مث كلما قوى العقل اتسعت الكليات 
وحينئذ فال جيوز ان يقال إن العلم ب االشخاص موقوف على العلم ب االنواع واالجناس وال ان العلم ب 

وقوف على العلم ب االجناس بل قد يعلم االنسان انه حساس متحرك باالرادة قبل ان يعلم ان كل االنواع م
إنسان كذلك ويعلم ان االنسان كذلك قبل ان يعلم ان كل حيوان كذلك فلم يبق علمه ب انه أو ب ان غريه 

  من احليوان حساس متحرك باالرادة موقوفا على الربهان 
سائر احليوان فالنفس حتكم بذلك بواسطة علمها أن ذلك الغائب مثل هذا الشاهد وإذا علم حكم سائر الناس و

أو انه يساويه يف السبب املوجب لكونه حساسا متحركا باالرادة وحنو ذلك من قياس التمثيل والتعليل الذي 
  حيتج به الفقهاء يف إثبات االحكام الشرعية 

  استواء قياس التمثيل وقياس الشمول

ن ان ذلك القياس إمنا يفيد الظن وقياسهم هو الذي يفيد اليقني وقد بينا يف غري هذا املوضع ان وهؤالء يزعمو
قوهلم هذا من أفسد االقوال وأن قياس التمثيل وقياس الشمول سواء وإمنا خيتلف اليقني والظن حبسب املواد 

  ت ظنية يف أحدمها كانت ظنية يف االخر فاملادة املعينة إن كانت يقينية يف أحدمها كانت يقينية يف االخر وإن كان
وذلك ان قياس الشمول مؤلف من احلدود الثالثة االصغر واالوسط واالكرب واحلد االوسط فيه هو الذي 

  يسمى يف قياس التمثيل علة ومناطا وجامعا ومشتركا وصفا ومقتضيا وحنو ذلك من العبارات 
حرام فال بد له من إثبات املقدمة الكربى وحينئذ يتم  فاذا قال يف مسألة النبيذ كل نبيذ مسكر وكل مسكر

  الربهان 
  وحينئذ فيمكنه ان يقول النبيذ مسكر فيكون حراما قياسا على مخر العنب 

  جبامع ما يشتركان فيه من االسكار فان االسكار هو مناط التحرمي يف االصل وهو موجود يف الفرع 
السكر مناط التحرمي بطريق االوىل بل التقرير يف قياس التمثيل فيما به يقرر ان كل مسكر حرام به يقرر ان 

  اسهل عليه لشهادة االصل له بالتحرمي 
فيكون احلكم قد علم ثبوته يف بعض اجلزئيات ال يكفى يف قياس التمثيل إثباته يف أحد اجلزئني لثبوته يف اجلزء 

ا يظنه هؤالء الغالطون بل ال بد من ان يعلم االخر ل اشتراكهما يف امر مل يقم دليل على استلزامه للحكم كم
ان املشترك بينهما مستلزم للحكم واملشترك بينهما هو احلد االوسط وهو الذي يسميه الفقهاء واهل اصول 

  الفقه املطالبة بتأثري الوصف يف احلكم 
  القياس  وهذا السؤال أعظم سؤال يرد على القياس وجوابه هو الذي حيتاج اليه غالبا يف تقرير صحة



فان املعترض قد مينع الوصف يف االصل وقد مينع احلكم يف االصل وقد مينع الوصف يف الفرع وقد مينع كون 
ا ذكرته من الوصف املشترك هو العلة او دليل العلة فال بد من  الوصف علة يف احلكم ويقول ال اسلم ان م

ناسبة او الدوران عند من يستدل بذلك فما دل دليل يدل على ذلك إما من نص او إمجاع او سرب وتقسيم أو امل
على ان الوصف املشترك مستلزم احلكم إما علة وإما دليل العلة هو الذي يدل على ان احلد االوسط مستلزم 

االكرب وهو الدال على صحة املقدمة الكربى فان اثبت العلة كان برهان علة وإن اثبت دليلها كان برهان داللة 
  بل افاد الظن فكذلك املقدمة الكربى يف ذلك القياس ال تكون إال ظنية وهذا أمر بني وإن مل يفد العلم 

وهلذا صار كثري من الفقهاء يستعملون يف الفقه القياس الشموىل كما يستعمل يف العقليات القياس التمثيلى 
  وحقيقة احدمها هو حقيقة االخر 

  عياترد القول بأنه ال قياس يف العقليات إمنا هو يف الشر

ومن قال من متأخري اهل الكالم والرأى كأيب املعايل وأيب حامد والرازي وأيب حممد املقدسي وغريهم إن 
العقليات ليس فيها قياس وإمنا القياس يف الشرعيات ولكن االعتماد يف العقليات على الدليل الدال على ذلك 

  الء مطلقا فقوهلم خمالف لقول مجهور نظار املسلمني بل وسائر العق
فان القياس يستدل به يف العقليات كما يستدل به يف الشرعيات فانه إذا ثبت ان الوصف املشترك مستلزم 

احلكم كان هذا دليال يف مجيع العلوم وكذلك إذا ثبت انه ليس بني الفرع واالصل فرق مؤثر كان هذا دليال يف 
  قياس الشمويل مجيع العلوم وحيث ال يستدل ب القياس التمثيلي ال يستدل ب ال

وأبو املعايل ومن قبله من نظار املتكلمني ال يسلكون طريقة املنطقيني وال يرضوهنا بل يستدلون باالدلة املستلزمة 
  عندهم ملدلوالهتا من غري اعتبار ذلك 

 غري ان املنطقيني ومجهور النظار يقيسون الغائب على الشاهد إذا كان املشترك مستلزما للحكم كما ميثلون به
  من اجلمع باحلد والعلة والشرط والدليل 

ومنازعهم يقول مل يثبت احلكم يف الغائب الجل ثبوته يف الشاهد بل نفس القضية الكلية كافية يف املقصود من 
  غري احتياج اىل التمثيل 

الصل بل فيقال هلم وهكذا يف الشرعيات فانه مىت قام الدليل على ان احلكم معلق بالوصف اجلامع مل حيتج اىل ا
ا كان هذا كليا والكلى ال يوجد إال معينا كان  نفس الدليل الدال على ان احلكم معلق بالوصف كاف لكن مل
تعيني االصل مما يعلم به حتقق هذا الكلى وهذا امر نافع يف الشرعيات والعقليات فعلمت ان القياس حيث قام 

ني االصل والفرع فهو قياس صحيح ودليل صحيح يف الدليل على ان اجلامع مناط احلكم او على إلغاء الفارق ب
  أي شئ كان 

  تنازع الناس يف مسمى القياس

  وقد تنازع الناس يف مسمى القياس 



فقالت طائفة من اهل االصول هو حقيقة يف قياس التمثيل جماز يف قياس الشمول كايب حامد الغزايل وايب حممد 
  املقدسي وغريمها 

  قيقة يف الشمول جماز يف التمثيل كابن حزم وغريه وقالت طائفة بل هو بالعكس ح
وقال مجهور العلماء بل هو حقيقة فيهما والقياس العقلي يتناوهلما مجيعا وهذا قول اكثر من تكلم يف أصول 

الدين واصول الفقه وانواع العلوم العقلية وهو الصواب وهو قول اجلمهور من أتباع االئمة االربعة وغريهم 
مد والقاضي ايب الطيب وأمثاهلما وكالقاضي ايب يعلى والقاضي يعقوب واحللواين وايب اخلطاب كالشيخ ايب حا

  وابن عقيل وابن الزاغوين وغريهم فان حقيقة احدمها هو حقيقة االخر وإمنا ختتلف صورة االستدالل 
قديره باالمر الكلى املتناول والقياس يف اللغة تقدير الشئ بغريه وهذا تتناول تقدير الشئ املعني بنظريه املعني وت

ا له    له وألمثاله فان الكلى هو مثال يف الذهن جلزئياته وهلذا كان مطابقا موافق

  حقيقة قياس الشمول

وقياس الشمول هو انتقال الذهن من املعني اىل املعىن العام املشترك الكلى املتناول له ولغريه واحلكم عليه مبا 
من ذلك الكلى الالزم اىل امللزوم االول وهو املعني فهو انتقال من خاص إىل عام يلزم املشترك الكلى بأن ينتقل 

مث انتقال من ذلك العام اىل اخلاص من جزئى اىل كلى مث من ذلك الكلى اىل اجلزئي االول فيحكم عليه بذلك 
  الكلى 

حلكم والالزم ال يكون وهلذا كان الدليل اخص من مدلوله الذي هو احلكم فانه يلزم من وجود الدليل وجود ا
  اخص من ملزومه 

  بل أعم منه أو مساويه وهو املعىن بكونه أعم 
واملدلول عليه الذي هو حمل احلكم وهو احملكوم عليه املخرب عنه املوصوف املوضوع إما أخص من الدليل وإما 

 يكن الدليل الزما له مساويه فيطلق عليه القول بأنه اخص منه ال يكون أعم من الدليل إذ لو كان أعم منه مل
وإذا مل يكن الزما له مل يعلم ان الزم الدليل وهو احلكم الزم له فال يعلم ثبوت احلكم له فال يكون الدليل دليال 

وإمنا يكون إذا كان الزما ل احملكوم عليه املوصوف املخرب عنه الذي يسمى املوضوع واملبتدأ مستلزما احلكم 
  لذي يسمى احملمول واخلرب الذي هو صفة وخرب وحكم وهو ا

  هذا كالسكر الذي هو أعم من النبيذ املتنازع فيه وأخص من التحرمي 
  وقد يكون الدليل مساويا يف العموم واخلصوص ل احلكم ول حمله 

ا للحكم  وبأي صورة ذهنية أو لفظية صور الدليل فحقيقته واحدة وإن ما يعترب يف كونه دليال هو كونه مستلزم
  وم عليه فهذا هو جهة داللته سواء صور قياس مشول ومتثيل أو مل يصور كذلك الزما للمحك

وهذا امر يعقله القلب وإن مل يعرب عنه اللسان وهلذا كانت أذهان بين آدم تستدل ب االدلة على املدلوالت وإن 
إن مل يسلكوا اصطالح مل يعربوا عن ذلك بالعبارات املبينة ملا يف نفوسهم وقد يعربون بعبارات مبينة ملعانيهم و

  طائفة معينة من أهل الكالم وال املنطق وال غريهم فالعلم بذلك امللزوم ال بد ان يكون بينا بنفسه او بدليل آخر 



  حقيقة قياس التمثيل واملوازنة بينه وبني قياس الشمول

املعىن املشترك الكلى وأما قياس التمثيل فهو انتقال املذهن من حكم معني اىل حكم معني الشتراكهما يف ذلك 
  الن ذلك احلكم يلزم ذلك املشترك الكلى مث العلم بذلك امللزوم ال بد له من سبب إذا مل يكن بينا كما تقدم 

  فهنا يتصور املعينني أوال ومها االصل والفرع مث ينتقل اىل الزمهما وهو املشترك مث اىل الزم الالزم وهو احلكم 
املشترك وهو الذي يسمى هناك قضية كربى مث ينتقل اىل إثبات هذا الالزم  وال بد ان يعرف ان احلكم الزم

  للملزوم األول املعني 
فهذا هو هذا يف احلقيقة وإمنا خيتلفان يف تصوير الدليل ونظمه وإال فاحلقيقة اليت هبا صار دليال وهو أنه مستلزم 

  للمدلول حقيقة واحدة 
ظلم هؤالء وجهلهم اهنم يضربون املثل يف قياس التمثيل بقول القائل السماء مؤلفة فتكون حمدثة قياسا  ومن 

على االنسان مث يوردون على هذا القياس ما خيتص به خلصوص املادة وهذا يرد عليه لو جعل قياس الشمول 
  فانه لو قيل السماء مؤلفة وكل مؤلف حمدث لورد عليه هذه االسئلة وزيادة 

معلومة بينة مل يكن فرق بينه وبني قياس التمثيل بل قد يكون التمثيل أبني ولكن إذا اخذ قياس الشمول يف مادة 
  وهلذا كان العقالء يقيسون به 

وكذلك قوهلم يف احلد إنه ال حيصل باملثال إمنا ذلك يف املثال الذي ال حيصل به التمييز بني احملدود وغريه حبيث 
جد وينتفى حيث انتفى فان احلد املميز للمحدود يعرف به ما يالزم احملدود طردا وعكسا حبيث يوجد حيث و

هو ما به يعرف املالزم املطابق طردا وعكسا فكل ما حصل هذا فقد ميز احملدود من غريه وهذا هو احلد عند 
  مجاهري النظار وال يسوغون إدخال اجلنس العام يف احلد 

رغيفا وقيل له هذا فقد يفهم فاذا كان املقصود احلد حبسب االسم فسأل بعض العجم عن مسمى اخلبز ف أرى 
ا هو خبز سواء كان على صورة الرغيف او غري صورته وقد بسط الكالم على  ان هذا اللفظ يوجد فيه كل م

  ما 

  ذكروه وذكره املنطقيون يف الكالم على احملصل وغري ذلك 
  الباء فقيل  وجد هذا يف االمثلة اجملردة إذا كان املقصود إثبات اجليم لأللف واحلد االوسط هو

  كل ألف باء وكل باء جيم أنتج كل الف جيم 
  ولكن حيتاج ذلك اىل إثبات القضية الكربى مع الصغرى وإذا قيل 

  كل ألف جيم قياسا عل الدال 
  ألن الدال هي جيم 

  وإمنا كانت جيما ألهنا باء 
  واأللف أيضا باء 

   فتكون االلف جيما الشتراكهما يف املستلزم للجيم وهو الباء



كان هذا صحيحا يف معىن االول لكن فيه زيادة مثال قيست عليه االلف مع ان احلد االوسط وهو الباء موجود 
  فيهما 

  دعواهم يف الربهان أنه يفيد العلوم الكمالية

ا  ا ذكرمتوه من كون الربهان ال بد فيه من قضية كلية صحيح وهلذا ال يثبتون به إال مطلوبا كلي فان قيل م
  ربهان ال يفيد إال الكليات ويقولون ال

مث اشرف الكليات هي العقليات احملضة اليت ال تقبل التغيري والتبديل فهى اليت تكمل هبا النفس وتصري عاملا 
  معقوال موازيا للعامل املوجود خبالف القضايا اليت تتبدل وتتغري 

فتلك إمنا حتصل ب القضايا العقلية وإذا كان املطلوب هو الكليات العقلية اليت ال تقبل التبديل والتغيري 
الواجب قبوهلا بل إمنا تكون يف القضايا اليت جهتها الوجوب كما يقال كل إنسان حيوان وكل موجود فاما 

  واجب وإما ممكن 

  وحنو ذلك من القضايا الكلية اليت ال تقبل التغري 

  أقسام العلوم عندهم ثالثة

  وهلذا كانت العلوم عندهم ثالثة 
  ال يتجرد عن املادة ال يف الذهن وال يف اخلارج وهو الطبيعي وموضوعه اجلسم إما علم 

  وإما علم جمرد عن املادة يف الذهن ال يف اخلارج وهو الرياضي كالكالم يف املقدورات املعدودة واملقدار والعدد 
قه من حيث هو وجود وإما ما يتجرد عن املادة فيهما وهو االهلى وموضوعه الوجود املطلق بلواحقه اليت تلح

  كانقسامه اىل واجب وممكن وجوهر وعرض 

  اجلواهر اخلمسة

وانقسام اجلوهر اىل ما هو حال وما هو حمل وما ليس حبال وال حمل بل هو يتعلق بذلك تعلق التدبري واىل ما 
  ليس حبال وال حمل وال هو متعلق بذلك 

  فاالول هو الصورة 
  ه يف لغتهم احملل والثاين هواملادة وهو اهليويل ومعنا

  واملركب منهما هو اجلسم 
  والثالث هو النفس 
  والرابع هو العقل 

  وهذه اخلمسة اقسام اجلوهر عندهم 
واالول مقايل جيعله اكثرهم من مقولة اجلوهر ولكن طائفة من متأخريهم كابن سينا امتنعوا من تسميته جوهرا 



أي ال يف حمل يستغىن عن احلال فيه وهذا امنا يكون فيما وقالوا اجلوهر ما اذا وجد كان وجوده ال يف موضوع 
  وجوده غري ماهيته واالول ليس كذلك فال يكون جوهرا وهذا خالفو مما 

فيه سلفهم ونازعوهم فيه نزاعا لفظيا ومل يأتوا بفرق صحيح معقول فان ختصيص أسم اجلوهر مبا ذكروه أمر 
  اصطالحي 

ا هو قائم بنفسه أو كل ما هو متحيز وأولئك يقولون بل هو كل ما ليس يف م وضوع كما يقول املتكلمون كل م
  او كل ما قامت به الصفات أو كل ما محل االعراض وحنو ذلك 

وأما الفرق املعنوي فدعواهم ان وجود املمكنات زائد على ماهيتها يف اخلارج باطل ودعواهم ان االول وجود 
  وضعه مقيدة بالسلوب ايضا باطل كما هو مبسوط يف م

  علم املقوالت العشر

مع أن تقسيم الوجود اىل واجب وممكن هو تقسيم ابن سينا وأتباعه وأما أرسطو واملتقدمون فال يقسمونه إال 
اىل جوهر وعرض واملمكن عندهم ال يكون إال حادثا كما اتفق على ذلك سائر العقالء وهذا العلم هو علم 

  ياس املقوالت العشر وهو املسمى عندهم قاطيغور

  االدلة على بطالن دعواهم يف الربهان

  واملقصود هنا الكالم على الربهان فيقال 
ا على بعض  هذا الكالم وإن ضل به طوائف فهو كالم مزخرف وفيه من الباطل ما يطول وصفه ولكن ننبه هن

  ما فيه وذلك من وجوه 

  الوجه االول

  الربهان ال يفيد العلم بشئ من املوجودات

إذا كان الربهان ال يفيد إال العلم بالكليات والكليات إمنا تتحقق يف االذهان ال يف االعيان وليس  االول أن يقال
  يف اخلارج إال موجود معني مل يعلم 

  ب الربهان شئ من املعينات فال يعلم به موجود اصال بل إمنا يعلم به أمور مقدرة يف االذهان 
فقط وإن كانت هذه قضية كاذبة كما بسط يف موضعه فليس هذا  ومعلوم ان النفس لو قدر ان كماهلا يف العلم

علما تكمل به النفس إذ مل تعلم شيئا من املوجودات وال صارت عاملا معقوال موازيا للعامل املوجود بل صارت 
  عاملا المور كلية مقدرة ال يعلم هبا شئ من العامل املوجود وأي خري يف هذا فضال عن ان يكون كماال 

  لثاينالوجه ا



  ال يعلم ب الربهان واجب الوجود وال العقول اخل

الثاين ان يقال اشرف املوجودات هو واجب الوجود ووجوده معني ال كلى فان الكلى ال مينع تصوره من وقوع 
الشركة فيه وواجب الوجود مينع تصوره من وقوع الشركة فيه وإن مل يعلم منه ما مينع تصوره من وقوع 

  ا علم امر كلى مشترك بينه وبني غريه مل يكن قد علم واجب الوجود الشركة فيه بل إمن
وكذلك اجلواهر العقلية عندهم وهي العقول العشرة او اكثر من ذلك عند من جيعلها اكثر من ذلك عندهم 
م كالسهروردى املقتول وأىب الربكات وغريمها كلها جواهر معينة ال امور كلية فاذا مل يعلم إال الكليات مل يعل

  شئ منها 

  وكذلك االفالك اليت يقولون إهنا ازلية ابدية وهي معينة فاذا مل يعلم إال الكليات مل تكن معلومة 
فال يعلم ال واجب الوجود وال العقول وال شئ من النفوس وال االفالك بل وال العناصر وال املولدات وهذه 

  مجلة املوجودات عندهم فأي علم هنا تكمل به النفس 

  لثالثالوجه ا

  ليس العلم االهلي عندهم علما باخلالق وال باملخلوق

الثالث ان يقال العلم االعلى عندهم الذي هو الفلسفة االوىل واحلكمة العليا علم ما بعد الطبيعة باعتبار 
بلها باعتبار الوجود وهو الذي يسميه طائفة منهم العلم االهلي    االستدالل وما هو ق

  ود املطلق الكلى املنقسم اىل واجب وممكن وقدمي وحمدث وجوهر وعرض وموضوع هذا العلم هو الوج

  إيراد البن املطهر احللى وختطئة املصنف له عليه

وقد أورد بعض املتأخرين من الشيعة املصنفني يف علمهم ما ذكره انه االسرار اخلفية يف العلوم العقلية عليهم 
عن عوارض كل موجود وإن كان أخص من ذلك ك  سؤاال قال إن كان موضوعه كل موجود فال يبحث فيه

  الواجب واملمكن فذلك جزء منه 
  التقسيم نوعان تقسيم الكل اىل أجزائه وتقسيم الكلى اىل جزئياته 

فيقال له القسمة نوعان قسمة الكلى إىل جزئياته وقسمة الكل اىل أجزائه والقسمة الثانية هي املعروفة يف االمر 
ء باب القسمة ويذكرون قسمة املواريث واملغامن واالرض وغري ذلك ومنه قوله تعاىل العام كما يقول العلما

ونبئهم أن املاء قسمة بينهم كل شرب حمتضر القمر ومنه قوله تعاىل هلا سبعة ابواب لكل باب منهم جزء 
  مقسوم احلجر 

قسمة اجلنس اىل أنواعه والنوع أما تقسيم الكلى اىل جزئياته فمثل قولنا احليوان ينقسم اىل ناطق وأعجمي وهو 
  اىل اشخاصه 

  استطراد 



وهلذا كان النحاة إذا ارادوا ان يقسموا ما يقسمونه اىل اسم وفعل وحرف خيتلف كالمهم فكثري منهم يقول 
  الكالم ينقسم اىل اسم وفعل وحرف وهذا هو الذي يذكره قدماء النحاة 

يل وقالوا كل جنس قسم اىل أنواعه أو انواع اشخاصه فاعترض عليهم بعض من صنف يف قوانني النحو كالكرو
ف االسم املقسوم االعلى صادق على االنواع واالشخاص وإال فليست بأقسام له فصاروا يقولون الكلمة 

  تنقسم اىل اسم وفعل وحرف ويقولون الكلمة جنس حتته انواع االسم والفعل واحلرف 
قصدوا تقسيم الكلى اىل جزئياته وإمنا قصدوا تقسيم الكل اىل وهذا االعتراض خطأ ممن أورده الن اولئك مل ي

أجزائه وهو التقسيم املعروف اوال يف العقول واللغات كما إذا قلت هذه االرض مقسمومة فلفالن هذا اجلانب 
ولفالن هذا اجلانب كما قال تعاىل ونبئهم أن املاء قسمة بينهم كل شرب حمتضر القمر والكالم مركب من 

  واالفعال  االمساء

واحلروف كما يتركب البيت من السقف واحليطان واالرض وكما ان بدن االنسان مركب من أعضائه املتميزة 
وأخالطه املمتزجة فتقسيمه اىل االعضاء واالخالط تقسيم كل اىل أجزائه ومثل هذا ميتنع ان يصدق فيه اسم 

من أخالطه بدنا وال كل من اجزاء السقف بيتا املقسوم على االجزاء فليس كل واحد من أعضائه بدنا وال كل 
وكذلك الوجه إذا قيل ينقسم اىل جبني وأنف وعني وخد وغري ذلك مل يكن كل واحد من هذه االعضاء وجها 

  ونظائر هذا كثرية 
  وأما الكلى فامنا يوجد يف الذهن ال يف اخلارج فتبني ان تقسيم االولني أظهر من تقسيم اآلخرين 

  استطراد آخر 

  معىن الكلمة واحلرف يف كالم العرب

مث إن االخرين جعلوا ان الكلمة اسم جنس هلذه االنواع ولفظ الكلمة ال يوجد يف لغة العرب إال امسا جلملة 
كلمتان حفيفتان على اللسان حبيبتان اىل الرمحن ثقيلتان يف امليزان  -تامة امسية أو فعلية كقول النيب ص 

هللا العظيم وقوله اصدق كلمة قاهلا شاعر كلمة لبيد أال كل شئ ما خال اهللا باطل سبحان اهللا وحبمده سبحان ا
وقوله يف النساء أخذمتوهن بأمانة اهللا واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا ومنه قوله تعاىل وجعل كلمة الذين كفروا 

  ا ما هلم به من علم وال آلبائهم السفلى وكلمة اهللا هي العليا التوبة وقوله تعاىل وينذر الذين قالوا اختد اهللا ولد

  كربت كلمة خترج من أفواههم إن يقولون إال كذبا الكهف 
  ومثل هذا كثري يف كالم العرب 

  وبعض متأخرى النحاة ملا مسع بعض هذا قال وقد يراد ب الكالم الكلمة 
هي كالم وال تطلق  وليس االمر كما زعمه بل ال يوجد يف كالم العرب لفظ الكلمة إال للجملة التامة اليت

ب القول ما كان كالما وال  العرب لفظ كلمة وال كالم إال على مجلة تامة وهلذا ذكر سيبويه اهنم حيكون 
  حيكون به ما كان قوال 

وأما تسمية االسم وحده كلمة والفعل وحده كلمة واحلرف وحده كلمة مثل هل وبل فهذا اصطالح حمض 



من  -اصال وامنا تسمى العرب هذه املفردات حروفا ومنه قول النيب ص لبعض النحاة ليس هذا من لغة العرب 
قرا القران فله بكل حرف عشر حسنات اما اين ال اقول امل حرف ولكن الف حرف والم حرف وميم حرف 

  والذي عليه حمققوا العلماء ان املراد باحلرف االسم وحده والفعل حرف املعىن لقوله الف حرف وهذا اسم 
سأل اخلليل اصحابه عن النطق بالزاء من زيد فقالوا زا فقال نطقتم باالسم وامنا احلرف زه ومنه قول  وهلذا ملا

  ايب االسود 

  الدويل وذكر له لفظه من الغريب وقال هذا حرف مل يبلغك فقال كل حرف مل يبلغ عمك فافعل به كذا 
ملعىن ليس باسم وال فعل فجعل الفصل من وهلذا ذكر سيبويه يف اول كتابه التقسيم اىل اسم وفعل وحرف جاء 

النوع الثالث انه حرف جاء ملعىن ليس باسم وال فعل فميزه بقوله جاء ملعىن عن حروف اهلجاء مثل الف با تا 
  فان هذه حروف هجاء 

وهذه االلفاظ امساء تعرب اذا عقدت وركبت ولكن اذا نطق هبا قبل التركيب نطق هبا ساكنة كما ينطق بأمساء 
دد قبل التركيب والعقد فيقال واحد اثنان ثالثة وهلذا يعلم الصبيان يف اول االمر امسا احلروف املفردة ا ب الع

  ت ث مث املركبة وهو اجبد هوز حطي ويعلمون امساء االعداد واحد اثنان ثالث 
  عود إىل أصل املوضوع 

واعرفهما يف العقول واللغات والثاين  واملقصود هنا ان التقسيم نوعان تقسيم الكل اىل اجزائه وهو اشهرمها
  تقسيم الكلي اىل جزئياته وهو التقسيم الثاين الن الكليات هي املعقوالت الثانية 

فاذا قال القائل الوجود الذي هو موضوع العلم االهلي عندهم اما ان يكون كل موجود او بعضه وهو الواجب 
ود الكلي املنقسم اىل انواعه ال الكل املنقسم اىل اجزائه او املمكن كان هذا احلصر خطأ منه الن موضوعه الوج

  ومعلوم ان الوجود الكلي يتكلمون يف لواحقه الذاتيه ال يف لواحق كل موجود 

  العلم االعلى عند املنطقيني ليس علما مبوجود يف اخلارج

  لكن الذي تبني به خساسة ما عند القوم ونقص قدره ان هذا الوجود الكلي 

كليا يف الذهن ال يف اخلارج فاذا كان هذا هو العلم االعلى عندهم مل يكن االعلى عندهم علما بشيء امنا يكون 
موجود يف اخلارج بل علما بأمر مشترك بني مجيع املوجودات وهو مسمى الوجود وذلك كمسمى الشيء 

لعلم هبذا ليس هو علما والذات واحلقيقة والنفس والعني واملاهية وحنو ذلك من املعاين العامة ومعلوم ان ا
مبوجود يف اخلارج ال باخلالق وال باملخلوق وامنا هو علم بأمر مشترك كلي يشترك فيه املوجودات ال يوجد اال 
  يف الذهن ومن املتصورات ما يشترك فيه املوجود واملعدوم كقولنا مذكور ومعلوم وخمرب عنه فهذا اعم من ذاك 

مني فانه العلم باهللا الذي هو يف نفسه اعلى من غريه من كل وجه والعلم به وهذا خبالف العلم االعلى عند املسل
اعلى العلوم من كل وجه والعلم به اصل لكل علم وهم يسلمون ان العلم به اذا حصل على الوجه التام 

  يستلزم العلم بكل موجود 
القدر املشترك يستلزم العلم وهذا خبالف العلم مبسمى الوجود فان هذا ال حقيقة له يف اخلارج وال العلم ب



بأجناسه وأنواعه وما يتميز به كل شئ بل ليس فيه إال علم بقدر مشترك ال تصور له يف اخلارج وإمنا هو علم 
  هبذه املشتركات 

وليس يف جمرد العلم بذلك ما يوجب كمال النفس بل وال يف العلم بأقسامه العامة فانا إذا علمنا أن الوجود 
وعرض وأن اقسام اجلوهر مخسة كما زعموه مع ان ذلك ليس بصحيح وال يثبت مما ذكروه ينقسم اىل جوهر 

إال اجلسم وأما املادة والصورة والنفس والعقل فال يثبت هلا حقيقة يف اخلارج إال ان يكون جسما اوعرضا 
  ولكن ما يثبتونه يعود اىل امر مقدر يف النفس ال يف اخلارج كما قد بسط يف موضعه 

  ترف بذلك من ينصرهم ويعظمهم كأىب حممد بن حزم وغريه ولتعظيمه وقد اع

املنطق رواه باسناده اىل مىت الترمجان الذي ترمجه اىل العربية ومع هذا فاعترف مبا ذكرناه وقد بسط ذلك يف 
  موضعه 

نواع وحنن نفرض هنا وجود ذلك يف اخلارج فالعلم بانقسام ذلك اىل جواهر مخسة وانقسام العرض اىل اال
زيد الطويل االسود ابن ... التسعة مع انه مل يقم دليل على انقسامه اىل تسعة عند بعضهم وقد انشدوا فيها 

  ... فهذه عشر مقوالت سوى ... يف يده سيف نضاه فانتضى ... يف داره باالمس كان يتكى ... مالك 
  الوضع وامللك وأن يفعل وأن ينفعل فذكر يف هذين البيتني اجلوهر والكم والكيف واالضافة واالين ومىت و

  وملا مل يقم دليل على حصر أجناسها العالية يف تسعة جعلها بعضهم مخسة وبعضهم ثالثة الكم والكيف واالضافة 
واملقصود هنا أنه إذا علم هذا التقسيم وعندهم كلما كان أعم كان أقرب اىل املعقول وكان الربهان عليه أقوم 

جب القبول دائما إال على ما ال يتغري وهذه االعراض عندهم ال يقوم ب واجب الوجود فانه ال يقوم برهان وا
بل وال ب العقول إال بعضها على نزاع بينهم فيعود الكمال اىل تصور وجود مطلق ال حقيقة له يف اخلارج 

  كتصور ذات مطلقة وشئ مطلق وحقيقة مطلقة 
الكلية إذا مل تتصور أعيان املوجودات املعينة اجلزئية وأي  وأي كمال للنفس يف جمرد تصور هذه االمور العامة
  علم يف هذا برب العاملني الذي ال تكمل النفوس إال 

  مبعرفته وعبادته حمبة وذال كما قد بسط يف موضعه 
وهلذا كانت هناية الفالسفة إذا هداهم اهللا بعض اهلداية بداية اليهود والنصارى الكفار فضال عن املسلمني أمة 

فان ما عند اليهود والنصارى الكفار بعد النسخ والتبديل مما هو من نوع كمال النفس افضل يف  -حممد ص 
  اجلنس والكم والكيف مما عند الفالسفة 

  الوجه الرابع

  العلم الرياضي ال تكمل به النفوس وإن ارتاضت به العقول

لهم الرياضي اشرف من الطبيعي واالهلي اشرف إن تقسيمهم العلوم اىل الطبيعي واىل الرياضي واىل االهلي وجع
  من الرياضي هو مما قلبوا به احلقائق 

ا فيها  فان العلم الطبيعي وهو العلم باالجسام املوجودة يف اخلارج ومبدأ حركاهتا وحتوالهتا من حال اىل حال وم



تصور إال شكال مدورا او من الطبائع اشرف من جمرد تصور مقادير جمردة وأعداد جمردة فان كون االنسان ال ي
ا يف اقليدس او ال يتصور إال أعدادا جمردة ليس فيه علم مبوجود يف اخلارج  مثلثا أو مربعا ولو تصور كل م

وليس ذلك كماال يف النفس ولوال ان ذلك يطلب فيه معرفة املعدودات واملقدرات اخلارجية اليت هي أجسام 
  وأعراض ملا جعل علما 

مبدأ لعلم اهليئة ليستعينوا به على براهني اهليئة او ينتفعوا به يف عمارة الدنيا هذا مع ان  وإمنا جعلوا اهلندسة
  براهينهم القياسية ال تدل على شئ داللة مطردة يقينية ساملة عن الفساد إال يف هذه املواد الرياضية 

فصل علم يقيىن ال حيتمل فان علم احلساب الذي هو علم بالكم املنفصل واهلندسة اليت هي علم بالكم املن
  النقيض البتة مثل مجع االعداد وقسمتها 

  وضرهبا ونسبة بعضها اىل بعض 
فانك إذا مجعت مائة اىل مائة علمت اهنا مائتان واذا قسمتها على عشرة كان لكل واحد عشرة واذا ضربتها يف 

  عشرة كان املرتفع مائة 
تضعيف احاد احد العددين بآحاد العدد اآلخر والضرب مقابل للقسمة فان ضرب االعداد الصصحيحة 

والقسمة توزيع احد العددين على آحاد العدد االخر فاذا قسم املرتفع بالضرب على احد العددين خرج 
املضروب االخر واذا ضرب اخلارج بالقسمة يف املقسوم عليه خرج املقسوم فاملقسوم نظري املرتفع بالضرب 

قسوم واملقسوم عليه والنسبة جتمع هذا كله فنسبة احد املضروبني اىل املرتفع فكل واحد من املضروبني نظري امل
  كنسبة الواحد اىل املضروب االخر ونسبة املرتفع اىل احد املضروبني كنسبة االخر اىل الواحد 

ا من احد من الناس ذوو العقول وم اال  فهذه االمور وامثاهلا مما يتكلم فيه احلساب امر معقول مما يشترك فيه 
يعرف منه شيئا فانه ضروري يف العلم ضروري يف العمل وهلذا ميثلون به يف قوهلم الواحد نصف االثنني وال 

  ريب ان قضاياه كلية واجبة القبول ال تنتقض البتة 
  استطراد 

وهذا مبتدا فلسفتهم اليت وضعها فيثاغورس وكانوا يسمون اصحابه اصحاب العدد وكانوا يظنون ان االعداد 
  ردة موجودة خارج الذهن اجمل

مث تبني الفالطون واصحابه غلط ذلك وظنوا ان املاهيات اجملردة ك االنسان املطلق والفرس املطلق موجودات 
  خارج الذهن واهنا ازلية ابدية 

مث تبني الرسطو واصحابه غلط ذلك فقالوا بل هذه املاهيات املطلقة موجودة يف اخلارج مقارنة لوجود 
  ى من مشى من اتباع ارسطو من املتأخرين االشخاص ومش

  على هذا وهو ايضا غلط فان ما يف اخلارج ليس بكلى اصال وليس يف اخلارج اال ما هو معني خمصوص 
واذا قيل الكلي الطبيعي يف اخلارج فمعناه ان ما هو كلي يف الذهن هو مطابق لالفراد املوجودة يف اخلارج 

   اخلارج معينا خمتص ليس بكلي اصال ولكن فيه حصة من الكلي مطابقة العام الفراده واملوجود يف
وما يف الذهن يطلق عليه انه قد يوجد اخلارج كما يقال فعلت ما يف نفسي ويف نفسي امور اريد فعلها ومنه 

قوله تعاىل اال حاجة يف نفس يعقوب قضاها وقول عمر كنت زورت يف نفسي مقالة احببت ان اقوهلا ونظائره 



  كثرية 
  والكلي اذا وجد يف اخلارج ال يكون اال معينا ال يكون كليا فكونه كليا مشروط بكونه يف الذهن 

ال يف الذهن وال يف اخلارج فتصور قوله تصورا تاما يكفي يف العلم بفساد قوله وهذه االمور  ومن اثبت ماهية 
  مبسوطة يف غري هذا املوضع 

  عود اىل اصل املوضوع 
ال تكمل بذلك نفس وال تنجو به من واملقصود هنا ان هذا  العلم هو الذي تقوم عليه براهني صادقة لكن 

  عذاب وال حيصل هلا به سعادة 
  وهلذا قال ابو حامد الغزايل وغريه يف علوم هؤالء 

ال ثقه هبا وان بعض الظن امث  هي بني علوم صادقة ال منفعة فيها ونعوذ باهللا من علم ال ينفع وبني ظنون كاذبه 
  ون باالول اىل العلوم الرياضية وبالثاين اىل ما يقولونه يف االهليات ويف احكام النجوم وحنو ذلك يشري

  االسباب املغرية باالشتغال بالعلم الرياضي وما اشبهه

لكن قد تلتذ النفس بذلك كما تلتذ بغري ذلك فان االنسان يلتذ بعلم ما مل يكن علمه ومساع ما مل يكن مسعه اذا 
  غوال عن ذلك مبا هو اهم عنده منه كما قد يلتذ بأنواع من االفعال اليت هي من جنس اللهو واللعب مل يكن مش

وايضا ففي االدمان على معرفة ذلك تعتاد النفس العلم الصحيح والقضايا الصادقة والقياس املستقيم فيكون يف 
ني بذلك على املعرفة اليت هي فوق ذلك تصحيح الذهن واالدراك وتعويد النفس اهنا تعلم احلق وتقوله لتستع

  ذلك 
وهلذا يقال انه كان اوائل الفالسفة اول ما يعلمون اوالدهم العلم الرياضي وكثري من شيوخهم يف اخر امره امنا 
يشتغل بذلك النه ملا نظر يف طرقهم وطرق من عارضهم من اهل الكالم الباطل مل جيد يف ذلك ما هو حق اخذ 

  ياضي كما كان جيري مثل ذلك ملن هو من ائمة الفالسفة كابن واصل وغريه يشغل نفسه بالعلم الر
وكذلك كثري من متأخري اصحابنا يشتغلون وقت بطالتهم بعلم الفرائض واحلساب واجلرب واملقابلة واهلندسة 

  وحنو ذلك الن فيه تفرحيا للنفس وهو علم صحيح ال يدخل فيه غلط 

عنه انه قال اذا هلومت فاهلوا بالرمي واذا حتدثتم فتحدثوا بالفرائض فان  وقد جاء عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا
حساب الفرائض علم معقول مبين على اصل مشروع فتبقى فيه رياضة العقل وحفظ الشرع ولكن ليس هو 

  علما يطلب لذاته وال تكمل به النفس 
بأنواع الدعوات كما هو معروف من  واولئك املشركون كانوا يعبدون الكواكب ويبنون هلا اهلياكل ويدعوهنا

اخبارهم وما صنف على طريقهم من الكتب املوضوعه يف الشرك والسحر ودعوة الكواكب والعزائم واالقسام 
اليت هبا يعظم ابليس وجنوده وكان الشيطان بسبب السحر والشرك يغويهم بأشياء هي اليت دعتهم اىل ذلك 

ا بني بعضها وبعض من الشرك والسحر فكانوا يرصدون الكواكب لي تعلموا مقاديرها ومقادير حركاهتا وم
  االتصاالت ليستعينوا بذلك على ما يرونه مناسبا هلا 



وملا كانت االفالك مستديرة ومل يكن معرفة حساهبا اال مبعرفة اهلندسة واحكام اخلطوط املنحنية واملستقيمة 
  تكلموا يف اهلندسة لذلك ولعمارة الدنيا 

توسعون يف ذلك واال فلو مل يتعلق بذلك غرض اال جمرد تصور االعداد واملقادير مل تكن هذه فلهذا صاروا ي
  الغاية مما يوجب طلبها بالسعي املذكور 

ورمبا كانت هذه غاية لبعض الناس الذين يتلذذون بذلك فان لذات النفوس انواع ومنهم من يلتذ بالشطرنج 
  ع له منه والنرد والقمار حىت يشغله ذلك عما هو انف

فكان مبدا وضع املنطق من اهلندسة فجعلوه اشكاال كاالشكال اهلندسية ومسوه حدودا كحدود تلك االشكال 
  لينتقلوا من الشكل احملسوس اىل الشكل املعقول وهذا لضعف عقوهلم وتعذر املعرفة عليهم اال بالطريق البعيدة 

عمل الصاحل واالميان ما برزوا به على كل نوع من انواع واهللا تعاىل قد يسر للمسلمني من العلم والبيان مع ال
  جنس االنسان واحلمد هللا رب العاملني 

  العلم االهلي عندهم ليس له معلوم يف اخلارج

واما العلم االهلي الذي هو عندهم جمرد عن املادة يف الذهن واخلارج فقد تبني لك انه ليس له معلوم يف اخلارج 
  مطلقة ال توجد كلية اال يف الذهن وليس يف هذا من كمال النفس شيء  وامنا هو علم بأمور كلية

وان عرفوا واجب الوجود خبصوصه فهو علم مبعني مينع تصوره من وقوع الشركة فيه وهذا مما ال يدل عليه 
القياس الذي يسمونه الربهان ف برهاهنم ال يدل على شيء معني خبصوصه ال واجب الوجود وال غريه وامنا 

على امر كلي و الكلي ال مينع تصوره من وقوع الشركة فيه و واجب الوجود مينع العلم به من وقوع يدل 
  الشركة فيه ومن مل يتصور ما ميتنع الشركة فيه مل يكن قد عرف اهللا 

ومن مل يثبت للرب اال معرفة الكليات كما يزعمه ابن سينا وامثاله وظن ذلك كماالت للرب وكذلك يظن 
بطريق االوىل ال سيما اذا قال ان النفس ال تدرك اال الكليات وامنا يدرك اجلزئيات البدن فهذا يف  كماال للنفس
  غاية اجلهل 

وهذه الكليات اليت ال يعرف هبا اجلزئيات املوجودة ال كمال فيها البتة والنفس امنا حتب معرفة الكليات لتحيط 
  فس بذلك هبا مبعرفة اجلزئيات فاذا مل حيصل ذلك مل تفرح الن

  كمال النفس مبعرفة اهللا مع العمل الصاحل ال مبجرد معرفة اهللا فضال عن

  كونه حيصل مبجرد علم الفلسفة 
الوجه اخلامس ان يقال هب ان النفس تكمل بالكليات اجملردة كما زعموه فما يذكرونه يف العلم االعلى 

  عندهم الناظر يف الوجود ولو احقه ليس كذلك فان 

وجود فقط امر ظاهر حىت يستغين عن احلد عندهم لظهوره فليس هو املطلوب وامنا املطلوب تصور معىن ال
  اقسامه 



ونفس انقسامه اىل واجب وممكن وجوهر وعرض وعلة ومعلول وقدمي وحادث هو اخص من مسمى الوجود 
ى علما عظيما عاليا وليس يف جمرد معرفة انقسام االمر العام يف الذهن اىل اقسام بدون معرفة االقسام ما يقتض

  على تصور الوجود 
ال يقبل التغري واالستحالة فان هذه االقسام عامتها امنا هو يف  فاذا عرفت االقسام فليس فيها ما هو علم مبعلوم 
  هذا العامل وكل ذلك يقبل التغري واالستحالة وليس معهم دليل اصال يدهلم على ان العامل مل يزل وال يزال هكذا 

تجون به على دوام الفاعل والفاعلية والزمان واحلركة وتوابع ذلك فامنا يدل على قدم نوع ذلك ومجيع ما حي
ودوامه ال على قدم شيء معني وال دوام شيء معني فاجلزم بأن مدلول تلك االدلة هو هذا العامل او شيء منه 

  علما بالعدم جهل حمض ال مستند له اال عدم العلم مبوجود غري هذا العامل وعدم العلم ليس 
وهلذا مل يكن عند القوم اميان بالغيب الذي اخربت به االنبياء فهم ال يؤمنون ال باهللا وال مالئكته وال كتبه وال 

  رسله وال البعث بعد املوت 
واذا قالوا حنن نثبت العامل العقلي او املعقول اخلارج عن العامل احملسوس وذلك هو الغيب فان هذا وان كان قد 

ا سواء من املعقوالت امنا يعود عند التحقيق اىل امور ذكره طا ئفة من املتكلمة واملتفلسفة خطأ وضالل فان م
مقدرة يف االذهان ال موجودة يف االعيان والرسل اخربت عما هو موجود يف اخلارج وهو اكمل واعظم وجودا 

  مما نشهده يف الدنيا فأين هذا من هذا 
به الرسل يف نفس االمر واحتاجوا اىل اجلمع بني قوهلم وبني تصديق الرسل ملا وهم ملا كانوا مكذبني مبا اخربت 

  هبرهم من امر الرسل قالوا ان الرسل قصدوا 

  اخبار اجلمهور مبا يتخيل اليهم لينتفعوا بذلك يف العدل الذي اقاموه هلم 
ا عرفناه من نفي هذه االمور ومنهم من يقول ب ل مل يكونوا يعرفون هذا مث منهم من يقول ان الرسل عرفت م

ال النظرية واقل اتباع الرسل اذا تصور حقيقة ما عندهم وجده مما ال يرضى  وامنا كان كماهلم يف القوة العملية 
  به اقل اتباع الرسل 

انه و اذا علم باالدلة العقلية ان هذا العامل ميتنع ان يكون شيء منه قدميا ازليا وعلم بأخبار االنبياء املؤيدة بالعقل 
كان قبله عامل اخر منه خلق وانه سوف يستحيل وتقوم القيامة وحنو ذلك علم ان غاية ما عندهم من االحكام 

  الكلية ليست مطابقة بل هي جهل ال علم 
ا اخربت به الرسل فليس يف العقل ما يوجب ما ادعوه من كون هذه االنواع الكلية اليت  وهب اهنم مل يعلموا م

ابدية مل تزل وال تزال فال يكون العلم بذلك علما بكليات ثابتة وعامة فلسفتهم االوىل  يف هذا العامل ازلية
  من هذا النمط ١٢٧وحكمتهم العليا 

وكذلك من صنف على طريقتهم كصاحب املباحث املشرقية وصاحب حكمة االشراق وصاحب دقائق احلقائق 
  ورموز الكنوز وصاحب 

العلوم العقلية وامثال هؤالء ممن مل جيرد القول لنصر مذهبهم مطلقا  كشف احلقائق وصاحب االسرار اخلفية يف
وال ختلص من اشراك ضالهلم مطلقا بل شاركهم ىف كثري من ضالهلم و شاركهم ىف كثري من حماهلم وختلص من 



ان  بعض و باهلم و ان كان ايضا مل ينصفهم ىف بعض ما اصابوا فيه و اخطا لعدم علمه مبرادهم او لعدم معرفته
  ما قالوه صواب 

  مأخذ علوم ايب علي ابن سينا وشيء من احواله

مث ان هؤالء امنا يتبعون كالم ابن سينا وابن سينا تكلم يف اشياء من االهلات والنبويات واملعاد والشرائع مل 
ا اخذ عن يتكلم فيها سلفه وال وصلت اليها عقوهلم وال بلغتها علومهم فإنه استفادها من املسلمني وان كان امن

  املالحدة املنتسبني اىل املسلمني كاالمساعيلية وكان اهل بيته من اهل دعوهتم من اتباع احلاكم العبيدي 

الذي كان هو اهل بيته واتباعه معروفني عند املسلمني باالحلاد احسن ما يظهرونه دين الرفض وهم يف الباطن 
  يبطون الكفر احملض 

م وهتك استارهم كتبا كبارا وصغارا وجاهدوهم باللسان واليد اذ وقد صنف املسلمون يف كشف اسراره
كانوا احق بذلك من اليهود والنصارى ولو مل يكن اال كتاب كشف االسرار وهتك االستار للقاضي ايب بكر 

حممد بن الطيب وكتاب عبد اجلبار بن امحد وكتاب ايب حامد الغزايل وكالم ايب اسحاق وكالم ابن فورك 
   يعلى وابن عقيل والشهر ستاين والقاضي ايب

  وغري هؤالء مما يطول وصفه 
واملقصود هنا ان ابن سينا اخرب عن نفسه ان اهل بيته اباه واخاه كانوا من هؤالء املالحدة وانه امنا اشتغل 

  بالفلسفة بسبب ذاك فانه كان يسمعهم يذكرون العقل والنفس 
االحلاد الظاهر والكفر الباطن اعلم باهللا من سلفه الفالسفة  وهؤالء املسلمني الذين كان ينتسب اليهم هم مع

  كأرسطو واتباعه فان اولئك ليس عندهم من العلم باهللا اال ما عند عباد مشركي العرب ما هو خري منه 
وقد ذكرت كالم ارسطو نفسه الذي ذكره يف علم ما بعد الطبيعة يف مقالة الالم وغريها وهو اخر منتهى 

ا فيه من اجلهل فانه ليس يف الطوائف املعروفني الذين يتكلمون يف العلم االهلي مع اخلطأ  فلسفته وبينت بعض م
والضالل مثل علماء اليهود والنصارى واهل البدع من املسلمني وغريهم اجهل من هؤالء وال ابعد عن العلم 

  باهللا تعاىل منهم 
سع وهلم عقول عرفوا هبا ذلك وهم قد يقصدون احلق نعم هلم يف الطبيعيات كالم غالبه جيد وهو كالم كثري وا

  ال يظهر عليهم العناد لكنهم جهال ب العلم االهلي اىل الغاية ليس عندهم منه اال قليل كثري اخلطأ 
ه عن املالحدة وعمن هو خري منهم من املعتزلة  وابن سينا ملا عرف شيئا من دين املسلمني وكان قد تلقى ما تلقا

ا عرفه بعقله والرافضة اراد ا   ن جيمع بني م

من هؤالء وبني ما اخذه من سلفه فتكلم يف الفلسفة بكالم مركب من كالم سلفه ومما احدثه مثل كالمه يف 
النبوات واسرار االيات واملنامات بل وكالمه يف بعض الطبيعيات و املنطقيات وكالمه واجب الوجود وحنو 

  ذلك 
كر واجب الوجود وال شيء من االحكام اليت ل واجب الوجود وامنا واال فأرسطو واتباعه ليس يف كالمهم ذ



  يذكرون العلة االوىل ويثبتونه من حيث هو علة غائية للحركة الفلكية يتحرك الفلك للتشبه به 
فابن سينا اصلح تلك الفلسفة الفاسدة بعض اصالح حىت راجت على من مل يعرف دين االسالم من الطلبة 

هلم بعض ما فيها من التناقض فيتكلم كل منهم حبسب ما عنده ولكن سلموا هلم اصوال النظار وصاروا يظهر 
فاسدة يف املنطق والطبيعيات واالهليات ومل يعرفوا ما دخل فيها من الباطل فصار ذلك سببا اىل ضالهلم يف 

ا يف كثري من ذلك ال مطالب عالية اميانية ومقاصد سامية قرانية خرجوا هبا عن حقيقة العلم واالميان وصاروا هب
  يسمعون وال يعقلون بل يستسفطون يف العقليات ويقرمطون يف السمعيات 

واملقصود هنا التنبيه على انه لو قدر ان النفس تكمل مبجرد العلم كما زعموه مع انه قول باطل فان النفس هلا 
  عرفة اهللا وعبادته قوتان قوة علمية نظرية وقوة ارادية علمية فال بد هلا من كمال القوتني مب

  وعبادته جتمع حمبته والذل له فال تكمل نفس قط اال بعبادة اهللا وحده 

ال شريك له والعبادة جتمع معرفته وحمبته والعبودية له وهبذا بعث اهللا الرسل وانزل الكتب االهلية كلها تدعو اىل 
  عبادة اهللا وحده ال شريك له 

الرسل مقصودها اصالح اخالق النفس لتستعد للعلم الذي زعموا انه  وهؤالء جيعلون العبادات اليت امرت هبا
كمال النفس او مقصودها اصالح املنزل واملدينة وهو احلكمة العملية فيجعلون العبادات وسائل حمضة اىل ما 

يدعونه من العلم وهلذا يرون ذلك ساقطا عمن حصل املقصود كما تفعل املالحدة االمساعيلية ومن دخل يف 
  حلاد او بعضه وانتسب اىل الصوفية او املتكلمني او الشيعة او غريهم اال

  تزييف القول بأن االميان جمرد معرفة اهللا

واجلهمية قالوا االميان جمرد معرفة اهللا وهذا القول وان كان خريا من قوهلم فانه جعله معرفة اهللا مبا يلزم ذلك 
مال معرفة الوجود املطلق ولو احقه وهذا امر لو كان له من معرفة مالئكته وكتبه ورسله وهؤالء جعلوا الك

  حقيقة يف اخلارج مل يكن كماال للنفس اال مبعرفة خالقها سبحانه وتعاىل 
  فهؤالء اجلهمية من اعظم مبتدعة املسلمني بل جعلهم غري واحد خارجني عن 

ط وهو قول طائفة من املتأخرين من اثنتني وسبعني فرقة كما يروى ذلك عن عبد اهللا بن املبارك ويوسف بن اسبا
بن اجلراح وامحد بن حنبل وغريمها ملن يقول هذا  اصحاب امحد وغريهم وقد كفر غري واحد من االئمة كوكيع 

  القول وقالوا هذا يلزم منه ان يكون ابليس وفرعون واليهود الذين يعرفونه كما يعرفون ابناءهم مؤمنني 
ا ذكروه هو اصل ما تكمل به النفوس لكن مل جيمعوا بني علم النفس فقول اجلهمية خري من قول هؤالء فا ن م

وبني ارادهتا اليت هي مبدا القوة العملية وجعلوا الكمال يف نفس العلم وان مل يصدقه قول وال عمل وال اقترن 
  به من اخلشية واحملبة والتعظيم وغري ذلك مما هو من اصول االميان ولوازمه 

  ن الكمال غاية البعد واما هؤالء فبعدوا ع
  واملقصود هنا الكالم على برهاهنم فقط وامنا ذكرنا بعض ما لزمهم بسبب اصوهلم الفاسدة 

واعلم ان بيان ما يف كالمهم من الباطل والنقض ال يستلزم كوهنم اشقياء يف االخرة اال اذا بعث اهللا اليهم 



  رسوال فلم يتبعوه 
  فعدل عن طريقهم اىل طريق هؤالء كان من االشقياء يف االخرة بل يعرف به ان من جاءته الرسل باحلق 

والقوم لوال االنبياء لكانوا اعقل من غريهم لكن االنبياء جاؤا باحلق وبقاياه يف االمم وان كفروا ببعضه حىت 
سطو مشركي العرب كان عندهم بقايا من دين ابراهيم فكانوا هبا خريا من الفالسفة املشركني الذين يوافقون ار

  وامثاله على اصوهلم 

  الوجه السادس

  الربهان ال يفيد امورا كلية واجبة البقاء يف املمكنات 
الوجه السادس انه ان كان املطلوب ب قياسهم الربهاين معرفة املوجودات املمكنة فتلك ليس فيها واجب البقاء 

من الالزم ملوصوفه فنفس املوصوف  على حال واحدة ازال وابدا بل هي قابلة للتغري واالستحالة وما قدر انه
  ليس بواجب البقاء فال يكون العلم به علما مبوجود واجب الوجود 

وليس هلم على ازلية شيء من العامل دليل صحيح كما قد بسط يف موضعه وامنا غاية ادلتهم تستلزم دوام نوع 
ع ابدا مع القول بأن كل مفعول الفاعلية ونوع املادة واملدة وذلك ممكن موجود عني بعد عني من ذلك النو

حمدث مسبوق بالعدم كما هو مقتضى العقل الصريح والنقل الصحيح فان القول ب ان املفعول املعني مقارن 
لفاعله ازال وابدا مما يقضي صريح العقل بامتناعه أي شيء قدر فاعله ال سيما اذا كان فاعال باختياره كما دلت 

 يذكرها املقصرون يف معرفة اصول العلم والدين كالرازي وامثاله كما بسط يف عليه الدالئل اليقينية ليست اليت
  موضعه 

وما يذكرونه من اقتران املعلول بعلته فاذا اريد ب العلة ما يكون مبدعا للمعلول فهذا باطل بصريح العقل 
قرا يف الفطر كان نفس وهلذا تقر بذلك مجيع الفطر السليمة اليت مل تفسد بالتقليد الباطل وملا كان هذا مست

ا بالعدم    االقرار بأنه خالق كل شيء وموجبا الن يكون كل ما سواه حمدثا مسبوق
  وان قدر دوام اخلالقية ملخلوق بعد خملوق فهذا ال ينايف ان يكون خالقا لكل 

 شيء وكل ما سواه حمدث مسبوق بالعدم ليس معه شيء سواه قدمي بقدمه بل ذلك اعظم يف الكمال واجلود
  واالفضال 

واما اذا اريد ب العلة ما ليس كذلك كما ميثلون به من حركة اخلامت حبركة اليد وحصول الشعاع عن الشمس 
  فليس هذا من باب الفاعل من شيء بل هو من باب املشروط والشرط قد يقارن املشروط 

ء بعد شيء فقدم نوع الفعل كقدم واما الفاعل فيمتنع ان يقارنه مفعوله املعني وان مل ميتنع ان يكون فاعال لشي
  نوع احلركة وذلك ال ينايف حدوث كل جزء من اجزائها بل يستلزمه المتناع قدم شيء منها بعينه 

وهذا مما عليه مجاهري العقالء من مجيع االمم حىت ارسطو واتباعه فاهنم وان قالوا بقدم العامل فهم مل يثبتوا له 
  يتحرك الفلك للتشبه هبا الن حركة الفلك ارادية مبدعا وال علة فاعلة بل علة غائية 

وهذا القول وهو ان االول ليس مبدعا للعامل وامنا هو علة غائية للتشبه به وان كان يف غاية اجلهل والكفر 



فاملقصود اهنم وافقوا سائر العقالء يف ان املمكن املعلول ال يكون قدميا بقدم علته كما يقول ذلك ابن سينا 
  وموافقوه 

وهلذا انكر هذا القول ابن رشد وامثاله من الفالسفة الذين اتبعوا طريقة ارسطو وسائر العقالء يف ذلك وبينوا 
ان ما ذكره ابن سينا مما خالف به سلفه ومجاهري العقالء وكان قصده ان يركب مذهبا من مذهب املتكلمني 

ونه ازليا قدميا بقدمه واتبعه على امكان ومذهب سلفه فيجعل املوجود املمكن معلول الواجب مفعوال له مع ك
  ذلك اتباعه يف ذلك كالسهروردي احلليب 

  والرازي واالمدي والطوسي وغريهم 
زعم الرازي ما ذكره يف حمصلة ان القول ب كون املمكن املفعول املغلول يكون قدميا للموجب بالذات مما اتفق 

  حلدوث ولكون الفاعل عندهم فاعال باالختيار عليه الفالسفة واملتكلمون لكن املتكلمون يقولون با
وهذا غلط على الطائفتني بل مل يقل ذلك احد ال من املتكلمني وال من الفالسفة املتقدمني الذين نقلت الينا 

  اقواهلم كأرسطو وامثاله وامنا قاله ابن سينا وامثاله 
ا يقوم بالرب من الصفات وحنوها فال ي قولون اهنا مفعولة وال معلولة لعلة فاعلة بل واملتكلمون اذا قالوا بقدم م

الذات القدمية هي املوصوفة بتلك الصفات عندهم فصفاهتا من لوازمها ميتنع حتقق كون الواجب واجبا قدميا اال 
ب صفاته الالزمة له كما قد بسط يف موضعه وميتنع عندهم قدم ممكن يقبل الوجود والعدم مع قطع النظر عن 

  فاعله 
طني الفالسفة ميتنع عندهم قدمي يقبل العدم وميتنع ان يكون املمكن مل يزل واجبا سواء قيل انه وكذلك اسا

  واجب بنفسه او بغريه 
ولكن ما ذكره ابن سينا وامثاله يف ان املمكن قد يكون قدميا واجبا بغريه ازليا ابديا كما يقولونه يف الفلك هو 

دحة يف قوهلم ما ال ميكنهم ان جييبوا عنه كما قد بسط يف موضعه الذي فتح عليهم يف االمكان من االسئلة القا
فان ليس موضع تقريره هذا ولكن نبهنا به على ان برهاهنم القياسي ايل ال يفيد امورا كلية واجبة البقاء يف 

  املمكنات 

امر مشترك واما واجب الوجود تبارك وتعاىل فالقياس الذي يدعونه ال يدل على ما خيتص به وامنا يدل على 
كلى بينه وبني غريه اذا كان مدلول القياس الشمويل عندهم ليس اال امور كلية مشتركة وتلك ال ختتص 

  بواجب الوجود رب العاملني سبحانه وتعاىل 
ال من الواجب وال من املمكنات    فلم يعرفوا بربهاهنم شيئا من االمور اليت جيب دوامها 

الذي يبقى ببقاء معلومه وهم مل يعلموا علما يبقى ببقاء معلومه مل يستفيدوا واذا كانت النفس امنا تكمل بالعلم 
ب برهاهنم ما تكمل به النفس من العلم فضال عن ان يقال ان ما تكمل به النفس من العلم ال حيصل اال 

  بربهاهنم 

  طريقة االنبياء يف االستدالل



ستدالل على الرب تعاىل بذكر اياته وان استعملوا يف وهلذا كانت طريقة االنبياء صلوات اهللا عليهم وسالمه اال
ذلك القياس استعملوا القياس اال وىل ومل يستعملوا قياس مشول يستوى افراده وال قياس متثيل حمض فان الرب 
تعاىل ال مثل له وال جيتمع هو وغريه حتت كلي يستوي افراده بل ما ثبت بغريه من كمال ال نقص فيه فثبوته له 

  الوىل وما تنزه عنه غريه من النقائص فتنزهه عنه بطريق االوىل بطريق ا

  استعمال قياس االوىل يف القران

وهلذا كانت االقيسة العقلية الربهانية املذكورة يف القران من هذا الباب كما يذكره يف دالئل ربو بيته وإهليته 
لية السنية واملعامل االهلية اليت هي اشرف ووحدانيته وعلمه وقدرته وامكان املعاد وغري ذلك من املطالب العا

ا فال  ا تكمل به النفوس من املعارف وان كان كما هلا ال بد فيه من كمال علمها وقصدها مجيع العلوم واعظم م
  بد من عبادة اهللا وحده املتضمنة ملعرفته وحمبته والذل له 

  االستدالل ب االيات يف القران

ري يف القران والفرق بني االيات وبني القياس ان االية هي العالمة وهي الدليل واما استدالله تعاىل باآليات فكث
الذي يستلزم عني املدلول ال يكون مدلوله امرا كليا مشتركا بني املطلوب وغريه بل نفس العلم به يوجب العلم 

ا اليل والنهار ايتني فمحونا ا ية اليل وجعلنا اية النهار بعني املدلول كما ان الشمس آية النهار قال تعاىل وجعلن
  مبصرة فنفس العلم بطلوع الشمس يوجب العلم بوجود النهار 

نفس العلم هبا يوجب العلم بنبوته بعينه ال يوجب امرا كليا مشتركا بينه وبني  -وكذلك آيات نبوة حممد ص 
  غريه 

جب علما كليا مشتركا بينه وكذلك آيات الرب تعاىل نفس العلم هبا يوجب العلم بنفسه املقدسة تعاىل ال يو
  وبني غريه 

  والعلم بكون هذا مستلزما هلذا هو جهة الدليل 
فكل دليل يف الوجود ال بد ان يكون مستلزما للمدلول والعلم باستلزام املعني للمعني املطلوب اقرب اىل الفطرة 

ية هذا شأهنا فان القضايا الكلية من العلم بأن كل معني من معينات القضية الكلية يستلزم النتيجة والقضايا الكل
ان مل تعلم معيناهتا بغري التمثيل واال مل تعلم اال بالتمثيل فال بد من معرفة لزوم املدلول للدليل الذي هو احلد 

  االوسط 
فال بد ان يعرف ان كل فرد من افراد احلكم الكلي املطلوب يلزم كل فرد من افراد الدليل كما اذا قيل كل ا 

فكل ج ا فال بد ان يعرف ان كل فرد من افراد اجليم يلزم كل فرد من أفراد الباء وكل فرد  ب وكل ب ج
من أفراد الباء يلزم كل فرد من أفراد االلف ومعلوم ان العلم بلزوم اجليم املعني للباء املعني والباء املعني لاللف 

  املعني اقرب اىل الفطرة من هذا 
  م الربهانية مثل قوهلم الكل اعظم من اجلزء وهذا كما قدمناه يف امثلة اقيسته



و االشياء املساوية لشيء واحد متساوية و الضدان ال جيتمعان والنقيضان ال جيتمعان وال يرتفعان وحنو ذلك 
  فان هذه قضايا كلية 

ه ومعلوم ان االنسان اذا تصور ما يتصوره من معني او جزئه فان تصوره لكون هذا الكل املعني اعظم من جزئ
اسبق اىل عقله من ان يتخيل ان كل كل اعظم من جزئه فهو يتصور ان بدنه اعظم من يده ورجله وان السماء 

اعظم من كواكبها واجلبل اعظم من بعضه واملدينة اعظم من بعضها وحنو ذلك قبل ان يتصور القضية الكلية 
  الشاملة جلميع هذه االفراد 

يكون موجودا معدوما يف حال واحدة قبل ان يتصور ان كل نقيضني ال  ولذلك اذا تصور شيئا معينا يعلم انه ال
جيتمعان ولذلك اذا تصور سوادا معينا علم انه ال يكون اللون الواحد سوادا بياضا قبل ان يتصور ان كل 

  ضدين ال جيتمعان وامثال ذلك كثرية 
لعقل قيل فحصول تلك القضية واذا قيل تلك القضية الكلية حتصل يف الذهن ضرورة او بديهة من واهب ا

  املعينة يف الذهن من واهب العقل اقرب 

  عظم الفرق بني اثبات الرب بااليات وبني اثباته بالقياس الربهاين

ا سوى اهللا من املمكنات فانه مستلزم لذات الرب تعاىل ميتنع وجوده بدون وجود ذات الرب  ومعلوم ان كل م
  تعاىل وتقدس 

ا ايضا ال مور كلية مشتركة بينه وبني غريه فألنه يلزم من وجوده وجود لوازمه وتلك الكليات وان كان مستلزم
ا خيصه من ذلك الكلي العام والكلي املشترك يلزمه بشرط وجوده  املشتركة من لوازم املعني اعين يلزمه م

سه املقدسة مبا ووجود العامل الذي يتصور القدر املشترك وهو سبحانه يعلم االمور على ما هي عليه فيعلم نف
  خيصها ويعلم الكليات اهنا كليات فيلزم من وجود اخلاص وجود العام 

املطلق أي حصة املعني من ذلك العام كما يلزم من وجود هذا االنسان وجود االنسان ومن وجود هذا االنسان 
  وجود االنسانية واحليوانية القائمة به 

ميتنع وجود شيء سواه بدون وجود نفسه املقدسة فان  فكل ما سوى الرب مستلزم لنفسه املقدسة بعينها
  الوجود املطلق الكلي ال حتقق له يف االعيان فضال عن ان يكون خالقا هلا مبدعا 

مث يلزم من وجوده املعني الوجود املطلق املطابق للمعني فاذا حتقق الوجود الواجب حتقق الوجود املطلق املطابق 
يء حتقق الفاعل املطلق املطابق واذا حتقق القدمي االزيل حتقق القدمي املطلق للمعني واذا حتقق الفاعل لكل ش

املطابق واذا حتقق الغىن عن كل شيء حتقق الغىن املطابق واذا حتقق رب كل شيء حتقق الرب املطابق كما ذكرنا 
  املطابق انه اذا حتقق هذا االنسان وهذا احليوان حتقق االنسان املطلق املطابق واحليوان املطلق 

لكن املطلق ال يكون مطلقا اال يف االذهان ال يف االعيان واهللا تعاىل هو اخلالق لالمور املوجودة يف االعيان 
  واملعلم للصور الذهنية املطابقة ملا يف االعيان 

وهلذا كان اول ما انزل على رسوله اقرا باسم ربك الذي خلق خلق االنسان من علق اقرا وربك االكرم اىل 
ا وخصوصا فكما انه خالق املوجودات العينية فهو قو له ما مل يعلم بني يف اول ما انزل انه خالق االعيان عموم



املعلم للماهيات الذهنية فاملوجودات اخلارجية ايات مستلزمة لوجود عينه واذا تصورهتا االذهان معينة او مطلقة 
ه املستلزمة لوجود عينه لكنها تدل مع ذلك على هدايته فهو املعلم هلذا املتصور إذ الصور الذهنية ايضا من آيات

  وتعليمه كما قال تعاىل سبح اسم ربك االعلى الذي خلق 

  فسوى والذي قدر فهدى االعلى وقال موسى ربنا الذي اعطى كل شئ خلقه مث هدى 
هذا الباب كما كما ان املوجودات العينية من آيات وجوده والصور الذهنية من حيث اهنا موجودات عينيه من 

  أهنا من جهة مطابقتها للموجودات اخلارجية من الباب االول 
ا بنفس املعني كذلك من علم واجبا مطلقا  لكن إذا علم إنسان وجود إنسان مطلق وحيوان مطلق مل يكن عامل

ا خيتص به عن غريه    وفاعال مطلقا وغنيا مطلقا مل يكن عاملا بنفس رب العاملني وم
ا سواه دليل وذلك هو مدلول آ ياته تعاىل فآياته تستلزم عينه اليت مينع تصورها من وقوع الشركة فيها وكل م

على عينه وآية له فانه ملزوم لعينه وكل ملزوم فانه دليل على الزمة وميتنع حتقق شئ من املمكنات إال مع حتقق 
  عينه فكلها ملزوم لنفس الرب دليل عليه آية له 

ا خيتص وداللتها بطريق قياسهم عل ى االمر املطلق الكلى الذي ال يتحقق إال يف الذهن فلم يعلموا ب برهاهنم م
بالرب تعاىل وهلذا ما يثبتونه من واجب الوجود عند التحقيق إمنا هو أمر كلى ال خيتص بالرب تعاىل حىت قد 

  جيعلونه جمرد الوجود 

  داللة قياس االوىل يف إثبات صفات الكمال

ي كان يسلكه السلف اتباعا للقرآن فيدل على انه يثبت له من صفات الكمال اليت ال وأما قياس االوىل الذ
نقص فيها أكمل مما علموه ثابتا لغريه مع التفاوت الذي ال يضبطه العقل كما ال يضبط التفاوت بني اخلالق وبني 

ا ال حيصر قدر ه وهو يعلم ان فضل اهللا املخلوق بل إذا كان العقل يدرك من التفاضل الذي بني خملوق وخملوق م
على كل خملوق اعظم من فضل خملوق على خملوق كان هذا مما يبني له ان ما يثبت للرب اعظم مما يثبت لكل 

  ما سواه مبا ال يدرك قدره فكأن قياس االوىل يفيده 

  امرا خيتص به الرب مع علمه جبنس ذلك االمر 

  ال بد من االمساء املشككة من معىن كلى مشترك

ا كان احلذاق خيتارون ان االمساء املقولة عليه وعلى غريه مقولة بطريق التشكيك الذي هو نوع من وهلذ
التواطئ العام ليست بطريق االشتراك اللفظي وال بطريق االشتراك املعنوي الذي تتماثل افراده بل بطريق 

شديد كبياض الثلج وعلى ما االشتراك املعنوي الذي تتفاضل أفراده كما يطلق لفظ البياض والسواد على ال
دونه كبياض العاج فكذلك لفظ الوجود يطلق على الواجب واملمكن وهو يف الواجب أكمل وافضل من فضل 

  هذا البياض على هذا البياض 
ا بينهما فال بد يف االمساء املشككة  لكن التفاضل يف االمساء املشككة ال مينع ان يكون اصل املعىن مشتركا كلي



مشترك وإن كان ذلك ال يكون إال يف الذهن وذلك مورد التقسيم تقسيم الكلي اىل جزئياته إذا  من معىن كلي
قيل املوجود ينقسم اىل واجب وممكن فان مورد التقسيم مشترك بني االقسام مث كون وجود هذا الواجب اكمل 

ال مينع ان يكون مسمى الوجود معىن كليا مشتركا بينهما    من وجود املمكن 
يف سائر االمساء والصفات املطلقة على اخلالق واملخلوق كاسم احلي والعليم والقدير والسميع والبصري وهكذا 

  وكذلك يف صفاته كعلمه وقدرته ورمحته ورضاه وغضبه وفرحه وسائر ما نطقت به الرسل من أمسائه وصفاته 

  اخلالف يف االمساء اليت تطلق عليه تعاىل وعلى العباد

  هذا الباب فقالت طائفة كأيب العباس الناشئ من شيوخ  والناس تنازعوا يف

  املعتزلة الذين كانوا اسبق من ايب علي هي حقيقة يف اخلالق جماز يف املخلوق 
  وقالت طائفة من اجلهمية والباطنية والفالسفة وبالعكس هي جماز يف اخلالق حقيقة يف املخلوق 

وائف النظار من املعتزلة واالشعرية والكرامية والفقهاء وقال مجاهري الطوائف هي حقيقة فيهما وهذا قول ط
  واهل احلديث والصوفية وهو قول الفالسفة 

لكن كثريا من هؤالء يتناقض فيقر يف بعضها باهنا حقيقة كاسم املوجود والنفس والذات واحلقيقة وحنو ذلك 
يما ا ثبته ولكن هو لقصوره فرق بني املتماثلني وينازع يف بعضها لشبه نفاه اجلميع والقول فيما نفاه نظري القول ف

  ونفي اجلميع ميتنع ان يكون موجودا 
وقد علم ان املوجود ينقسم اىل واجب وممكن وقدمي وحادث وغىن وفقري ومفعول وغري مفعول وأن وجود 
د املمكن يستلزم وجود الواجب ووجود احملدث يستلزم وجود القدمي ووجود الفقري يستلزم وجود الغىن ووجو
املفعول يستلزم وجود غري املفعول وحينئذ فبني الوجودين امر مشترك والواجب خيتص مبا يتميز به فكذلك 

  القول يف اجلميع 
واالمساء املشككة هو متواطئة باعتبار القدر باملشترك وهلذا كان املتقدمون من نظار الفالسفة وغريهم ال خيصون 

  لك كله فاملشككة قسم من املتواطئة العامة وقسيم املتواطئة اخلاصة املشككة باسم بل لفظ املتواطئة يتناول ذ
وإذا كان كذلك فال بد يف املشككة من إثبات قدر مشترك كلي وهو مسمى املتواطئة العامة وذلك ال يكون 

  مطلقا إال يف الذهن وهذا مدلول قياسهم الربهاين 

سيم املتواطئة اخلاصة وذلك هو مدلول االقيسة وال بد من إثبات التفاضل وهو مدلول املشككة اليت هي ق
  الربهانية القرانية وهي قياس االوىل 

وال بد من إثبات خاصة الرب اليت هبا يتميز عما سواه وذلك مدلول آياته سبحانه اليت يستلزم ثبوهتا ثبوت 
  نفسه ال يدل على هذه قياس ال برهاىن وال غري برهاىن 

 ال حيصل املطلوب الذي به تكمل النفس يف معرفة املوجودات ومعرفة خالقها فتبني بذلك ان قياسهم الربهاين
  فضال عن ان يقال ال تعلم املطالب إال به 



وهذا باب واسع لكن املقصود يف هذا املقام التنبيه على بطالن قضيتهم السالبة وهي قوهلم إن العلوم النظرية ال 
  حتصل إال بواسطة برهاهنم 

  م اهللا أيضا حيصل بواسطة القياسشناعة زعمهم أن عل

مث مل يكفهم هذا السلب العام الذي حتجروا فيه واسعا وقصروا العلوم على طريق ضيقه ال حتصل إال مطلوبا ال 
طائل فيه حىت زعموا ان علم اهللا وعلم انبيائه وأوليائه إمنا حيصل بواسطة القياس املشتمل على احلد االوسط 

  تباعه كما يذكر ذلك ابن سينا وأ
وهم يف إثبات ذلك خري ممن نفى علمه وعلم انبيائه من سلفهم الذين هم من اجهل الناس برب العاملني وبأنبيائه 

  وبكتبه 
فابن سينا ملا متيز عن أولئك مبزيد عقل وعلم سلك طريقهم املنطقي يف تقرير ذلك وصاروا سالكوا هذه الطريق 

ن اليهود والنصارى وأجهل إذ كان أولئك حصل هلم من االميان وإن كانوا اعلم من سلفهم وأكمل فهم اضل م
ب واجب الوجود وصفاته ما مل حيصل هلؤالء الضالل ملا يف صدورهم من الكرب واخليال وهم من أتباع فرعون 

  وأمثاله وهلذا جتدهم ملوسى ومن معه من أهل امللل والشرائع متنقصني او معادين 

ا هم ببالغيه املؤمن وقال قال اهللا تعاىل إن الذين جيادل ون يف آيت اهللا بغري سلطان أهتم ان يف صدورهم اال كرب م
الذين جيادلون يف آيت اهللا بغري سلطان أهتم كرب مقتا عند اهللا وعند الذين امنوا كذلك يطبع اهللا على كل قلب 

حاق هبم ما كانوا به متكرب جبار املؤمن وقال فلما جاءهتم رسلهم بالبينت فرحوا مبا عندهم من العلم و
يستهزءون فلما راؤا باسنا قالوا امنا باهللا وحده وكفرنا مبا كنا به مشركني فلم يك ينفعهم امياهنم ملا راوا بأسنا 

  سنت اهللا اليت قد خلت يف عباده وخسر هنالك الكافرون املؤمن 
هلما من رؤوس الكفر والضالل وقد بسط الكالم على قول فرعون ومتابعة هؤالء له والنمرود بن كنعان وأمثا
  وخمالفتهم ملوسى وإبراهيم وغريمها من رسل اهللا صلوات اهللا عليهم يف مواضع 
  وقد جعل اهللا آل ابراهيم أئمة للمؤمنني أهل اجلنة وآل فرعون ائمة الهل النار 

وجنوده فنبدناهم يف  وقال تعاىل واستكرب هو وجنوده يف االرض بغري احلق وظنوا اهنم إلينا ال يرجعون فاخذناه
اليم فانظر كيف كان عاقبة الظلمني وجعلنهم ائمة يدعون اىل النار ويوم القيامة ال ينصرون واتبعنهم يف هذه 

الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من املقبوحني ولقد آتينا موسى الكتب من بعد ما اهلكنا القرون االوىل بصائر للناس 
وله قال فأتوا بكتب من عند اهللا هو اهدى منهما اتبعة ان كنتم صدقني وهدى ورمحة لعلم يتذكرون اىل ق

  القصص 
  وقال يف آل ابراهيم وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا ملا صربوا وكانوا 

  بايتنا يوقنون السجدة 
واملقصود ان متأخريهم الذين هم اعلم منهم جعلوا علم الرب حيصل بواسطة القياس الربهاين وكذلك علم 

  بيائه وقد سطنا الكالم يف الرد عليهم يف غري هذا املوضع ان



واملقصود هنا التنبيه على فساد قوهلم إنه ال حيصل العلم إال بالربهان الذي وصفوه وإذا كان هذا السلب باطال 
ليهم يف حكم آحاد الناس كان بطالنه اوىل يف علم رب العاملني سبحانه وتعاىل مث ملئكته وأنبيائه صلوات اهللا ع

  امجعني 

  فصل

  اقوال املنطقيني يف الدليل والقياس 
وايضا فاهنم قسموا جنس الدليل اىل القياس واالستقراء والتمثيل قالوا الن االستدالل إما ان يكون ب الكلى 

على اجلزئي او ب اجلزئي على الكلي او بأحد اجلزئني على االخر ورمبا عربوا عن ذلك ب اخلاص والعام فقالوا 
ب اخلاص على العام أو بأحد اخلاصني على االخر إما    أن يستدل ب العام على اخلاص أو 

قالوا واالول هو القياس يعنون به قياس الشمول فاهنم خيصونه باسم القياس وكثري من أهل االصول والكالم 
  خيصون باسم القياس التمثيل واما مجهور العقالء فاسم القياس عندهم يتناول هذا وهذا 

ا واالستدالل ب اجلزئيات على الكلي هو االستقراء فان كان تاما فهو االستقراء التام وهو يفيد اليقني وإن قالو
كان ناقصا مل يفد اليقني فاالول هو استقراء مجيع اجلزئيات واحلكم عليه مبا وجد يف جزئياته والثاين استقراء 

  السفل أكثرها وقد يكذب كقول القائل احليوان إذا أكل حرك فكه ا

  ألنا استقريناها فوجدناها هكذا فيقال هل التمساح حيرك االعلى 
مث قالوا القياس ينقسم اىل االقتراين واالستثنائي ف االستثنائي ما تكون النتيجة او نقيضها مذكورة فيه بالفعل 

  ر حرام واالقتراىن ما تكون فيه بالقوة كاملؤلف من القضايا احلملية كقولنا كل نبيذ مسكر وكل مسك
  واالستثنائي ما يؤلف من الشرطيات وهو نوعان 

احدمها متصلة كقولنا إن كانت الصلوة صحيحة فاملصلى متطهر واستثناء عني املقدم ينتج عني التاىل واستثناء 
  نقيض التاىل ينتج نقيض املقدم 

ن هذين ال جيتمعان وال خيلو العدد والثاين املنفصلة هي إما مانعة اجلمع واخللو كقولنا العدد إما زوج وإما فرد فا
عن أحدمها وإما مانعة اجلمع فقط كقولنا هذا إما ابيض وإما اسود أي ال جيتمع السواد والبياض وقد خيلو احملل 

ا وال ميتنع اجتماعهما    عنهما وإما مانعه اخللو فهى اليت ميتنع فيها عدم اجلزئني مجيع
ية احلقيقية وهي مطابقة للنقيضني يف العموم واخلصوص ومانعة وقد يقولون مانعة اجلمع واخللو هي الشرط

  اجلمع هي أخص من النقيضني فان الضدين ال جيتمعان وقد يرتفعان ومها اخص من النقيضني 
وأما مانعة اخللو فاهنا أعم من النقيضني وقد يصعب عليهم متثيل ذلك خبالف النوعني االولني فان أمثاهلما كثرية 

القائل هذا راكب البحر أو ال يغرق فيه أي ال خيلو منهما فانه ال يغرق إال إذا كان يف البحر فاما  وميثلونه بقول
  أن ال يغرق فيه وحينئذ ال يكون راكبه وإما أن يكون راكبه وقد جيتمع ان يركب ويغرق 

  واالمثال كثرية كقولنا هذا حي او ليس بعامل أو قادر او مسيع او 



ن وجدت احليوة فهو احد القسمني وإن عدمت عدمت هذه الصفات وقد يكون حيا من بصري او متكلم فانه إ
ال يوصف بذلك وكذلك إذا قيل هذا متطهر او ليس مبصل فانه إن عدمت الصلوة عدمت الطهارة وإن 

  وجدت الطهارة فهو القسم االخر فال خيلو االمر منهما 
بني وجود املشروط وعدم الشرط كان ذلك مانعا  وكذلك كل عدم شرط ووجود مشروطه فانه إذا ردد االمر

من اخللو فانه ال خيلو االمر من وجود الشرط وعدمه وإذا عدم عدم الشرط فصار االمر ال خيلو من وجود 
  املشروط وعدم الشرط 

مث قسموا االقتراىن اىل االشكال األربعة لكون احلد االوسط إما حمموال يف االوىل موضوعا يف الصغرى وهو 
لشكل الطبيعي وهو ينتج املطالب االربعة اجلزئي والكلى واالجيايب والسليب وإما ان يكون االوسط حمموال ا

فيهما وهو الثاين وال ينتج إال السلب وإما ان يكون موضوعا فيهما وال ينتج إال اجلزئيات والرابع ينتج 
  اجلزئيات والسلب الكلى لكنه بعيد عن الطبع 

نتاج الثاين والثالث وغري ذلك من املطالب احتاجوا اىل االستدالل ب النقيض والعكس مث إذا ارادوا بيان إ
وعكس النقيض فانه يلزم من صدق القضية كذب نقيضها وصدق عكسها املستوى وعكس نقيضها فاذا صدق 

قولنا ليس احد من احلجاج بكافر صح قولنا ليس احد من الكفار حاجا وإذا صح قولنا كل حاج مسلم صح 
  قولنا بعض املسلمني حاج وقولنا من ليس مبسلم فليس حباج 

  رد املصنف أقواهلم يف الدليل والقياس

  فنقول هذا الذي قالوه إما أن يكون باطال وإما أن يكون تطويال يبعد 

الطريق على الطالب املستدل فال خيلو عن خطأ يصد عن احلق او طريق طويل يتعب صاحبه حىت يصل اىل احلق 
سلفنا مبنزلة من قيل له أين أذنك فرفع يده فوق رأسه رفعا مع إمك ان وصوله بطريق قريب كما كان ميثله بعض 

ا أشبه  شديدا مث أدارها إىل أذنه اليسرى وقد كان ميكنه االشارة اىل اليمىن او اليسرى من طريق مستقيم وم
  ... جلهد باملاء وشبه املاء بعد ا... اقام يعمل أياما رويته ... هؤالء بقول القائل 

  ... إذا انقطعت نعلى جعلت هلا شسعا ... وإىن وإىن مث إىن وإنىن ... وبقول االخر 
وما أحسن ما وصف اهللا به كتابه بقوله ان هذا القرآن يهدى لليت هي اقوم االسراء فأقوم الطرق اىل أشرف 

بعض وأعوجاج طريقهم وطوهلا يف البعض املطالب ما بعث اهللا به رسوله وأما طريق هؤالء فهى مع ضالهلم يف ال
االخرى إمنا يوصلهم اىل امر ال ينجى من عذاب اهللا فضال عن ان يوجب هلم السعادة فضال عن حصول 

  الكمال لألنفس البشرية بطريقهم 

  بطالن حصر االدلة يف القياس واالستقراء والتمثيل

ء والتمثيل حصر ال دليل عليه بل هو باطل بيان ذلك ان ما ذكروه من حصر الدليل يف القياس واالستقرا
  وقوهلم أيضا إن العلم املطلوب ال حيصل إال مبقدمتني ال يزيد وال ينقص قول ال دليل عليه بل هو باطل 

واستدالهلم على احلصر بقوهلم إما ان يستدل بالكلى على اجلزئي او باحلزئي على الكلى او بأحد اجلزئني على 



  س والثاين هو االستقراء والثالث هو التمثيل االخر واالول هو القيا
  يقال مل تقيموا دليال على احنصار االستدالل يف هذه الثالثة فانكم إذا عنيتم 

باالستدالل جبزئي على جزئي قياس التمثيل مل يكن ما ذكرمتوه حاصرا وقد بقى االستدالل بالكلى على الكلي 
وص وكذلك االستدالل باجلزئي املالزم له حبيث يلزم من وجود املالزم له وهو املطابق له يف العموم واخلص

  احدمها وجود االخر ومن عدمه عدمه فان هذا ليس مما مسيتموه قياسا وال استقراء وال متثيال وهذه هي االيات 

  االستدالل بالكلى على الكلى وباجلزئي على اجلزئي املالزم له

لنهار على طلوع الشمس فليس هذا استدالال بكلى على وهذا كاالستدالل بطوع الشمس على النهار وبا
جزئي بل االستدالل بطوع معني على هنار معني استدالال جبزئي على جزئي وجبنس النهار على جنس الطلوع 

  استدالال بكلى على كلى 
وكذلك االستدالل بالكواكب على جهة الكعبة استدالال جبزئي على جزئي كاالستدالل ب اجلدي وبنات 

ش والكوكب الصغري القريب من القطب الذي يسميه بعض الناس القطب كما يسمى بعض الناس اجلدي نع
  القطب وإن كان القطب يف احلقيقة جزءا من الفلك قريبا من ذلك الكوكب الصغري 

  وكذلك االستدالل بظهور كوكب على ظهور نظريه يف العرض واالستدالل 

ذلك من االدلة اليت اتفق عليها الناس قال تعاىل وبالنجم هم بطلوعه على غروب آخر وتوسط آخر وحنو 
  يهتدون 

واالستدالل على املواقيت واالمكنة باالمكنة امر اتفق عليه العرب والعجم وأهل امللل والفالسفة فاذا استدل 
ا ومغربا وميينا ومشاال من الكواكب كان استدالال جبزئي على جزئي  بظهور الثريا على ظهور ما قرب منها مشرق

لتالزمهما وليس ذلك من قياس التمثيل وإن قضى به قضاء كليا كان استدالال بكلى على كلى وليس استدالال 
  بكلى على جزئي بل بأحد الكليني املتالزمني على االخر 

طلوع الفجر استدل مبا رآه منها على  ومن عرف مقدار ابعاد الكواكب بعضها من بعض وعلم ما يقارن منها 
ر ما مضى من الليل وما بقى منه وهو استدالل بأحد املتالزمني على االخر ومن علم اجلبال واالهنار مقدا

  والرياح استدل هبا على ما يالزمها من االمكنة 
مث اللزوم إن كان دائما ال يعرف له ابتداء بل هو منذ خلق اهللا االرض كوجود اجلبال واالهنار العظيمة النيل 

  يحان والبحر كان االستدالل مطردا والفرات وسيحان وج
وإن كان اللزوم أقل من ذلك مدة مثل الكعبة شرفها اهللا فان اخلليل بناها ومل تزل معظمة مل يعل عليها جبار قط 
استدل هبا حبسب ذلك فيستدل هبا وعليها فان أركان الكعبة مقابلة جلهات االرض االربعة احلجر االسود يقابل 

يقابله ويقال له الشامي يقابل املغرب واليماين يقابل اجلنوب وما يقابله يقال له العراقى  املشرق والغريب الذي
  إذا قيل الذي من ناحية احلجر الشامي وإن قيل لذاك الشامي قيل هلذا العراقى فهذا الشامي العراقي 



  ا يقابل الشمال وهو يقابل القطب وحينئذ فيستدل هبا على اجلهات ويستدل باجلهات عليه
وما كان مدته اقصر من مدة الكعبة كاالبنية اليت يف االمصار واالشجار كان االستدالل هبا حبسب ذلك فيقال 

  عالمة الدار الفالنية ان على باهبا شجرة من صفتها كذا وكذا ومها متالزمان مدة من الزمان 
  س هو من قياس التمثيل فهذا وأمثاله استدالل بأحد املتالزمني على االخر وكالمها معني جزئي ولي

  حد الدليل عند النظار

وهلذا عدل نظار املسلمني عن طريقهم فقالوا الدليل هو املرشد اىل املطلوب وهو املوصل اىل املقصود وهو ما 
  يكون العلم به مستلزما للعلم باملطلوب 

موصال اىل علم او اىل أو ما يكون النظر الصحيح فيه موصال اىل املطلوب وهو ما يكون النظر الصحيح فيه 
  اعتقاد راجح 

وهلم نزاع اصطالحي هل يسمى هذا الثاين دليال او خيص باسم االمارة واجلمهور يسمون اجلميع دليال ومن 
  اهل الكالم من ال يسمى ب الدليل اال االول 

ه عليه ان مث الضابط يف الدليل ان يكون مسستلزما للمدلول فكل ما كان مستلزما لغريه امكن ان يستدل ب
كان التالزم من الطرفني امكن ان يستدل بكل منهما على االخر فيستدل املستدل مما علمه منهما على االخر 

  الذي مل يعلمه 
  مث ان كان اللزوم قطعيا كان الدليل قطعيا وان كان ظاهرا وقد يتخلف كان الدليل ظنيا 

ه وقدرته ومشيئته ورمحته وحكمته فان وجودها فاالول كداللة املخلوقات على خالقها سبحانه وتعاىل وعلم
  مستلزم لوجود ذلك ووجودها بدون ذلك ممتنع فال توجد اال دالة على ذلك 
  ومثل داللة خرب الرسول على ثبوت ما اخرب به عن اهللا فانه ال يقول عليه اال 

  احلق اذ كان معصوما يف خربه عن اهللا ال يستقر يف خربه عنه خطأ البتة 
يل مستلزم ملدلوله لزوما واجبا ال ينفك عنه حبال وسواء كان امللزوم املستدل به وجودا او عدما فقد فهذا دل

يكون الدليل وجودا وعدما ويستدل بكل منهما على وجود وعدم فانه يستدل بثبوت الشيء على انتفاء 
لالزم وبانتقاء الالزم على نقيضه وضده ويستدل بأنتقاء نقيضه على ثبوته ويستدل بثبوت امللزوم على ثبوت ا

ا مل يذكروه  ا ذكروه وم   انتقاء امللزوم بل كل دليل يستدل به فانه ملزوم ملدلولة وقد دخل يف هذا كل م
فان ما يسمونه الشرطي املتصل مضمونه االستدالل بثبوت امللزوم على ثبوت الالزم وبانتفاء الالزم على انتفاء 

صيغة الشرط او بصيغة اجلزم واختالف صيغ الدليل مع احتاد معناه ال يغري امللزوم سواء عرب عن هذا املعىن ب
  حقيقية والكالم إمنا هو يف املعاين ال يف االلفاظ 

فاذا قال القائل إن كانت الصلوة صحيحة فاملصلى متطهر وإن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وإن كان 
قوله صحة الصلوة تستلزم صحة الطهارة وقوله يلزم من صحة الفاعل عاملا قادرا فهو حي وحنو ذلك فهذا معىن 

الصلوه صحة ثبوت الطهارة وقوله ال يكون مصليا إال مع الطهارة وقوله الطهارة شرط يف صحة الصلوة وإذا 
عدم الشرط عدم املشروط وقوله كل مصل متطهر فمن ليس مبتطهر فليس مبصل وأمثال ذلك من انواع 



  اين اليت يتضمن هذا االستدالل من غري حصر الناس يف عبارة واحدة التأليف لاللفاظ واملع
  أستطرد 

وإذا اتسعت العقول وتصوراهتا اتسعت عباراهتا وإذا ضاقت العقول والتصورات بقى صاحبها كانه حمبوس 
  ا العقل واللسان كما يصيب اهل املنطق اليوناين جتدهم من أضيق الناس علما وبيانا وأعجزهم تصورا وتعبري

وهلذا من كان منهم ذكيا إذا تصرف يف العلوم وسلك مسلك اهل املنطق طول وضيق وتكلف وتعسف وغايته 
بيان البني وايضاح الواضح من العي وقد يوقعه ذلك يف انواع من السفسطة اليت عاىف اهللا منها من مل يسلك 

  طريقهم 
يف بعض مناظراته هذا من باب فقد عدم مثل ما ذكروه عن يعقوب بن إسحاق الكندي الفيلسوف انه قال 

الوجود ومثل هذه العبارات الطويلة الركيكة كثري يف كالمهم حىت يف كالم افضل متأخريهم مع انه افضلهم 
  واحسنهم بيانا 

وكذلك تكلفاهتم يف حدودهم مثل حدهم ل االنسان والشمس باهنا كوكب يطلع هنارا وهل من حيد الشمس 
ال من هو من أجهل الناس وهل عند الناس شئ أظهر من الشمس حىت حيد الشمس به مثل هذا احلد وحنوه إ

ال يكون رآها  ا ان جيهل اللفظ فيترجم له وليس هذا من احلد الذي ذكروه وإما أن  ومن مل يعرف الشمس فام
ك دون لعماه فهذا ال يرى النهار وال الكواكب بطرق االوىل مع أنه ال بد ان يسمع من الناس ما يعرف ذل

  طريقهم 
  عود اىل اصل املوضوع 

وهم معترفون بان الشكل االول من احلمليات يغىن عن مجيع صور القياس وتصويره نطرى ال حيتاح احد اىل 
  تعلمه منهم مع ان االستدالل ال حيتاج اىل تصوره على الوجه الذي يزعمونه 

  فصل

  إبطال قوهلم إن االستدالل ال بد فيه من مقدمتني 
  وهلم إن االستدالل ال بد فيه من مقدمتني بال زيادة وال نقصان وأما ق

فان كان الدليل مقدمة واحدة قالوا االخرى حمذوفة ومسوه هو قياس الضمري وإن كان مقدمات قالوا هي اقيسة 
  مركبة ليس هو قياسا واحدا فهذا قول باطل طردا وعكسا 

يه حال الناس فمن الناس من ال حيتاج إال اىل مقدمة واحدة وذلك ان احتياج املستدل اىل املقدمات مما خيتلف ف
ال حيتاج يف علمه بذلك إىل االستدالل بل قد يعلمة بالضرورة ومنهم من  لعلمه مما سوى ذلك كما أن منهم من 

  حيتاج اىل مقدمتني ومنهم من حيتاج اىل ثالث ومنهم من حيتاج اىل اربع واكثر 
ر املعني حمرم فان كان يعرف أن كل مسكر حمرم ولكن ال يعرف هل هذا فمن أراد ان يعرف ان هذا املسك

املعني مسكر ام ال مل حيتج إال اىل مقدمة واحدة وهو ان يعمل ان هذا مسكر فاذا قيل له هذا حرام فقال ما 
ام الدليل على ان ه الدليل عليه فقال املستدل الدليل على ذلك انه مسكر فقال ال نسلم انه مسكر فمىت أق



  مسكر مت املطلوب 
وكذلك لو تنازع اثنان يف بعض انواع االشربة هل هو مسكر ام ال كما يسأل الناس كثريا عن بعض االشربة 
فال يكون السائل ممن يعلم اهنا تسكر او ال تسكر ولكن قد علم ان كل مسكر حرام فاذا ثبت عنده خبرب من 

ذلك سائر ما يقع الشك يف الدراجه حتت قضية كلية من يصدقه او بغري من االدلة انه مسكر علم حترميه وك
االنواع واالعيان مع العلم حبكم تلك القضية كتنازع الناس يف النرد والشطرنج هل مها من امليسر أم ال 

وتنازعهم يف النبيذ املتنازع فيه هل هو من اخلمر ام ال وتنازعهم يف احللف بالنذر والطالق والعتاق هل هو 
ه تعاىل قد فرض اهللا لكم حتلة اميانكم التحرمي ام ال وتنازعهم يف قوله او يعفو الذي بيدة عقدة داخل يف قول

  النكاح البقرة هل هو الزوج او الوىل املستقل وأمثال ذلك 

وقد حيتاج االستدالل اىل مقدمتني ملن مل يعلم ان النبيذ املسكر املتنازع فيه حمرم ومل يعلم ان هذا املعني مسكر 
  ال يعلم انه حمرم حىت يعلم انه مسكر ويعلم ان كل مسكر حرام  فهو

حرم اخلمر لقرب عهده باالسالم  -وقد يعلم ان هذا مسكر ويعلم ان كل مسكر مخر لكن مل يعلم ان النيب ص 
  أو لنشأه بني جهال أو زنادقة يشكون يف ذلك 

حرم اخلمر لكن مل يعلم ان  -ن اليب ص قال كل مسكر حرام او يعلم ان هذا مخر وا -أو يعلم ان النيب ص 
حممدا رسول اهللا او مل يعلم انه حرمها على مجيع املؤمنني بل ظن انه اباحها لبعض الناس وظن انه منهم كمن ظن 
انه اباح شرهبا للتداوي أوغري ذلك فهذا ال يكفيه يف العلم بتحرمي هذا النبيذ املسكر حترميا عاما إال ان يعلم انه 

حقا فما  -حرم كل مسكر وانه رسول اهللا ص  -حرم اخلمر او ان النيب ص  - ه مخر وأن النيب ص مسكر وأن
  حرمه فقد حرمه اهللا وأنه حرمه حترميا عاما مل يبحه للتداوي وال للتلذذ 

 ومما يبني ان ختصيص االستدالل مبقدمتني باطل اهنم قالوا يف حد القياس الذي يشمل الربهاىن واخلطايب واجلدىل
والشعري والسوفسطائي إنه قول مؤلف من أقوال او عبارة عما ألف من أقوال إذا سلمت لزم عنها لذاهتا قول 

آخر قالوا واحترزنا بقولنا من أقوال عن القضية الواحدة اليت تستلزم لذاهتا صدق عكسها وعكس نقيضها 
ننا تعريف املقدمة من حيث هي وكذب نقيضها وليست قياسا قالوا ومل نقل مؤلف من مقدمات النا ال ميك

  مقدمة إال بكوهنا جزء القياس فلو أخذناها يف حد القياس كان دورا 
والقضية اخلربية إذا كانت جزء القياس مسوها مقدمة وإن كانت مستفادة ب القياس مسوها نتيجة وإن كانت 

  جمردة عن ذلك مسوها قضية وتسمى 

خلرب وليست هي املبتدأ واخلرب يف اصطالح النحاة بل أعم منه فان ايضا قضية مع تسميتها نتيجة ومقدمة وهي ا
املبتدأ واخلرب ال يكون إال مجلة امسية والقضية اخلربية قد تكون امسية وفعلية كما لو قيل يف قوله يقولون 
وليست  بالسنتهم ما ليس يف قلوهبم الفتح وقوله لقد صدق اهللا رسوله الرءيا باحلق الفتح فان هذه مجلة خربية

  املبتدأ واخلرب يف اصطالح النحاة 
واملقصود هنا اهنم ارادوا ب القول يف قوهلم القياس قول مؤلف من اقوال القضية اليت هي مجلة تامة خربية مل 

يريدوا بذلك املفرد الذي هو احلد فان القياس مشتمل على ثالثة حدود اصغر وأوسط واكرب كما إذا قيل 
كر وكل مسكر حرام ف النبيذ واملسكر واحلرام كل منها مفرد وهي احلدود يف القياس النبيذ املتنازع فيه مس



فليس مرادهم ب القول هذا بل مرادهم ان كل قضية قول كما فسروا مرادهم بذلك وهلذا قالوا قول مؤلف 
مفردا  من اقوال إذا سلمت لزم عنها قول آخر والالزم إمنا هو النتيجة وهي قضية وخرب ومجلة تامة ليست

  ولذلك قالوا القياس قول فسموا جمموع القضيتني قوال 
وإذا كانوا قد جعلوا القياس مؤلفا من أقوال وهي القضايا مل جيب ان يراد بذلك قوالن فقط الن لفظ اجلمع إما 

صاعدا ان يكون متناوال ل اثنني فصاعدا كقوله فان كان له إخوة فالمه السدس النساء وإما ان يراد به الثالثة ف
  وهو االصل عند اجلمهور 

ولكن قد يراد به جنس العدد فيتناول االثنني فصاعدا وال يكون اجلمع خمتصا ب اثنني فاذا قالوا هو مؤلف من 
أقوال إن أرادوا جنس العدد كان املعىن من اثنني فصاعدا فيجوز ان يكون مؤلفا من ثالث مقدمات واربع 

  وا اجلمع احلقيقي مل يكن مؤلفا إال من ثالثة مقدمات فال خيتص باالثنني وإن اراد

ا ما ارادوا هذا مل يبق إال االول    فصاعدا وهم قطع
فاذا قيل هم يلتزمون ذلك ويقولون حنن نقول اقل ما يكون القياس من مقدمتني وقد يكون من مقدمات فيقال 

أن القياس املوصل اىل املطلوب  اوال هذا خالف ما يف كتبكم فانكم ال تلتزمون إال مقدمتني فقط وقد صرحوا
  سواء كان اقترانيا او استثنائيا ال ينقص عن مقدمتني وال يزيد عليهما 

وعللوا ذلك بان املطلوب املتحد ال يزيد على جزئني مبتدأ وخرب فان كان القياس اقترانيا فكل واحد من جزئي 
ما خربا وال يكون هو نفس املقدمة قالوا وليس املطلوب ال بد وان يناسب مقدمة منه أي يكون فيها إما مبتدأ وإ

املطلوب اكثر من جزئني فال يفتقر اىل اكثر من مقدمتني وإن كان القياس استثنائيا فال بد فيه من مقدمة شرطية 
  متصلة او منفصلة تكون مناسبة لكل مطلوب او نقيضه وال بد من مقدمة استثنائية فال حاجة اىل ثالثة 

رج يف القياس قول زائد على مقدميت القياس إما غري متعلق بالقياس او متعلق به واملتعلق قالوا لكن رمبا أد
بالقياس إما لترويج الكالم وحتسينه أو لبيان املقدمتني أو إحدامها ويسمون هذا القياس املركب قالوا وحاصلة 

ب بالذات منها ليس إال واحدا يرجع اىل اقيسة متعددة سيقت لبيان مطلوب واحد إال ان القياس املبني للمطلو
والباقي لبيان مقدمات القياس قالوا ورمبا حذوا بعض مقدمات القياس إما تعويال على فهم الذههن هلا او 

لترويج املغلطة حىت ال يطلع على كذهبا عند التصريح هبا قالوا مث إن كانت االقيسة لبيان املقدمات قد صرح 
   وإال ف موصول فيها بنتائجها فيسمى القياس مفصوال

  ومثلوا املوصول بقول القائل كل انسان حيوان وكل حيوان جسم وكل جسم جوهر فكل إنسان جوهر 
  واملفصول بقوهلم كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم فكل إنسان 
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طقيني:كتاب  ملن لرد على ا   ا
مية: املؤلف  تي بن  اإلسالم ا  شيخ 

  جسم مث يقول كل حيوان جسم وكل جسم جوهر فكل إنسان حيوان فيلزم منهما أن كل إنسان جوهر 
فيقال هلم أما املطلوب الذي ال يزيد على جزئني فذاك يف النطق به واملطلوب يف العقل إمنا هو شئ واحد ال اثنان 

نسبة احلكمية او انتفاؤها وإن شئت قلت اتصاف املوصوف بالصفة نفيا أو إثباتا وإن شئت قلت نسبة وهو ثبوت ال
احملمول اىل املوضوع واخلرب اىل املبتدأ نفيا او إثباتا وأمثال ذلك من العبارات الدالة على املعىن الواحد املقصود ب 

  القضية 
و االنسان حساس او ليس حبساس او حنو ذلك فاملطلوب ثبوت فاذا كان النتيجة ان النبيذ حرام أو ليس حبرام ا

التحرمي للنبيذ او انتفاؤه وكذلك ثبوت احلس لالنسان او انتفاؤه واملقدمة الواحدة إذا ناسبت ذلك املطلوب حصل 
  هبا املقصود وقولنا النبيذ مخر يناسب املطلوب وكذلك قولنا االنسان حيوان 

مخر حرام ولكن يشك يف النبيذ املتنازع فيه هل يسمى يف لغة الشارع مخرا فقيل فاذا كان االنسان يعلم ان كل 
انه قال كل مسكر حرام كانت هذا القضية وهي قولنا قد  -النبيذ حرام النه قد ثبت يف الصحيح عن النيب ص 

  إن كل مسكر مخر يفيد حترمي النبيذ وإن كان نفس قوله قد تضمن قضية اخرى  -قال النيب ص 
ستدالل بذلك مشروط بتقدمي مقدمات معلومة عند املستمع وهي إن ما صححه اهل العلم باحلديث فقد وجب واال

  قاله وإن ما حرمه الرسول فهو حرام وحنو ذلك  -التصديق بأن النيب ص 
من  فلو لزم ان يذكر كل ما يتوقف عليه العلم وإن كان معلوما كانت املقدمات اكثر من اثنتني بل قد تكون اكثر

  عشر وعلى ما قالوه فينبغي لكل من استدل 

اوجب وما  -ان يقول النيب حرم ذلك وما حرمه فهو حرام فهذا حرام وكذلك يقول النيب ص  -بقول النيب ص 
  أوجبه النيب فقد وجب فهذا قد وجب 

وما حرمه اهللا فهو وإذا احتج على حترمي االمهات والبنات وحنو ذلك حيتاج ان يقول إن اهللا حرم هذا يف القران 
حرام واذا احتج على وجوب الصلوة والزكوة واحلج مبثل قول اهللا تعاىل وهللا على الناس حج البيت ال عمران 
يقول إن اهللا اوجب احلج يف كتابه وما أوجبه اهللا فهو واجب وأمثال ذلك ما يعده العقالء لكنه وعيا وإيضاحا 

  للواضح وزيادة قول ال حاجة اليها 
لتطويل الذي ال يفيد يف قياسهم نظري تطويلهم يف حدودهم كقوهلم يف حد الشمس إهنا كوكب يطلع هنارا وهذا ا

وأمثال ذلك من الكالم الذي ال يفيد إال تضييع الزمان وإتعاب االذهان وكثرة اهلذيان مث إن الذين يتبعوهنم يف 
بدون حتديدهم ويتنازعون يف الربهان على امور  حدودهم وبراهينهم ال يزالون خمتلفني يف حتديد االمور املعروفة

  مستغنية عن براهينهم 

  إبطال قوهلم ليس املطلوب اكثر من جزئني

وقوهلم ليس املطلوب اكثر من جزئني فال يفتقر اىل اكثر من مقدمتني فيقال إن اردمت ليس له إال امسان مفردان 
ة مثل من شك يف النبيذ هل هو حرام بالنص أم ليس حراما فليس االمر كذلك بل قد يكون التعبري عنه بأمساء متعدد



ال بنص وال قياس فاذا قال اجمليب النبيذ حرام بالنص كان املطلوب ثالثة اجزاء وكذلك لو سأل هل االمجاع دليل 
قطعي فقال االمجاع دليل قطعي كان املطلوب ثالثة أجزاء فاذا قال هل االنسان جسم حساس نام متحرك باالرادة 

  اطق ام ال فاملطلوب هنا له ستة أجزاء ن
ويف اجلملة فاملوضوع واحملمول الذي هو مبتدأ وخرب وهو مجلة خربية قد تكون مجلة مركبة من لفظني وقد تكون من 

  الفاظ متعددة إذا كان مضموهنا مقيدا قيود 

باحسان رضى اهللا عنهم ورضوا  كثرية مثل قوله تعاىل والسابقون االولون من املهاجرين واالنصار والذين اتبعوهم
عنه التوبة وقوله تعاىل إن الذين امنوا والذين هاجروا وجهدوا يف سبيل اهللا اولئك يرجون رمحت اهللا البقرة وقوله 

والذين امنوا من بعد وهاجروا وجهدوا معكم فأولئك منكم االنفال وأمثال ذلك من القيود اليت يسميها النحاة 
  ل وظرف املكان وظرف الزمان وحنو ذلك الصفات والعطف واالحوا

  فاذا كانت القضية مقيدة بقيود كثرية مل تكن مؤلفة من لفظني بل من الفاظ متعدده ومعان متعددة 
وإن أريد أن املطلوب ليس إال معنيان سواء عرب عنهما بلفظني او الفاظ متعددة قيل وليس االمر كذلك بل قد 

ن معنني وقد يكون معاين متعددة فان املطلوب حبسب طلب الطالب وهو يكون املطلوب معىن واحدا وقد يكو
الناظر املستدل والسائل املتعلم املناظر وكل منهما قد يطلب معىن واحدا وقد يطلب معنيني وقد يطلب معاىن 
نعم كان  والعبارة عن مطلوبه قد تكون بلفظ واحد وقد تكون بلفظني وقد تكون بأكثر فاذا قال النبيذ حرام قيل له

  هذا اللفظ وحده كافيا يف جوابه كما لو قيل له هو حرام 
فان قالوا القضية الواحدة قد تكون يف تقدير قضايا كما ذكرمتوه من التمثيل ب االنسان فان هذه القضية الواحدة 

ال وهل يف تقدير مخس قضايا وهي مخس مطالب والتقدير هل هو جسم ام ال وهل هو حساس ام ال وهل هو نام أم 
هو متحرك باالرادة ام ال وهل هو ناطق ام ال وكذلك فيما تقدم هل النبيذ حرام ام ال فاذا كان حراما فهل حترميه 

  بالنص او بالقياس 
  فيقال إذا رضيتم مبثل هذا وهو أن جتعلوا الواحد يف تقدير عدد فاملفرد قد 

  يب نعم فلفظ نعم يف تقدير قوله هو حرام يكون يف معىن قضية فاذا قال النبيذ املسكر حرام فقال اجمل
كل مسكر  -وإذا قال ما الدليل عليه فقال الدليل عليه حترمي كل مسكر او أن كل مسكر حرام أو قول النيب ص 

حرام وحنو ذلك من العبارات اليت جعل الدليل فيها امسا مفردا وهو جزء واحد مل جيعله قضية مؤلفه من امسني مبتدأ 
  ه حترمي كل مسكر اسم مضاف وخرب فان قول

وقوله ان كل مسكر حرام بالفتح مفرد ايضا فان أن وما يف حيزها يف تقدير املصدر املفرد وإن املكسورة وما يف 
حيزها مجلة تامة وهلذا قال النحاة قاطبة ان إن تكسر إذا كانت يف موضع اجلملة واجلملة خرب وقضية وتفتح يف 

  ضية وهلذا يكسروهنا بعد القول الهنم إمنا حيكون ب القول اجلملة التامة موضع املفرد الذي هو جزء الق
او الدليل عليه النص او امجاع الصحابة او الدليل عليه االية الفالنية  -وكذلك إذا قلت الدليل عليه قول النيب ص 

او الدليل عليه انه مشارك خلمر او احلديث الفالين او الدليل عليه قيام املقتضى للتحرمي السامل عن املعارض املقاوم 
العنب فيما يستلزم التحرمي وامثال ذلك مما يعرب فيه عن الدليل اسم مفرد ال بالقضية اليت هي مجلة تامة مث هذا 

  الدليل الذي عرب عنه باسم مفرد هو إذا فصل عرب عنه بالفاظ متعدده 
ئني فقط إن أردمت لفظني فقط وإن ما زاد على واملقصود ان قولكم إن الدليل الذي هو القياس ال يكون إال جز



لفظني فهو أدلة ال دليل واحد الن ذلك اللفظ املوصوف بصفات حتتاج كل صفة اىل دليل قيل لكم وكذلك ميكن 
  ان يقال يف اللفظني مها دليالن ال دليل واحد فان كل مقدمة حتتاج اىل دليل 

معىن له فانه اذا كان املقصود قد حيصل بلفظ مفرد وقد ال  وحينئذ فتخصيص العدد باثنني دون ما زاد حتكم ال
  حيصل إال بلفظني وقد ال حيصل إال بثالثة 

او اربعة واكثر فجعل اجلاعل اللفظني مها االصل الواجب دون ما زاد وما نقص وان الزائد ان كان يف املطلوب 
ير اقيسة متعددة حتكم حمض ليس هو جعل مطالب متعددة وان كان يف الدليل يذكر مقدمات جعل ذلك يف تقد

اوىل من ان يقال بل االصل يف املطلوب ان يكون واحدا ودليله جزء واحد فاذا زاد املطلوب على ذلك جعل 
ممطلوبني اوثالثة او اربعة حبسب زيادته وجعل الدليل دليلني او ثالثة او اربعة حبسب داللته وهذا اذا قيل فهو 

ليل مفرد فيجعل معناه مفردا والقباس هو الدليل ولفظ القياس يقتضى التقدير كما احسن من قوهلم الن اسم الد
يقال قست هذا هبذا والتقدير حيصل بواحد كما حيصل باثنني وبثالثة فأصل التقدير بواحد واذا قدر باثنني او ثالثة 

   يكون تقديرين وثالثة ال تقديرا واحدا فكون تلك التقديرات اقيسة ال قياسا واحدا
فجعلهم ما زاد على االثنني من املقدمات يف معىن اقيسة متعددة وما نقص عن االثنتني نصف قياس ال قياس تام 

اصطالح حمض ال يرجع اىل معىن معقول كما فرقوا بني الصفات الذاتية والعرضية الالزمة ل املاهية والوجود مبثل 
  هذا التحكم 

  تنازع اصطالحي يف مسمى العلة والدليل

نئذ فيعلم ان القوم مل يرجعوا فيما مسوه حدا وبرهانا اىل حقيقة موجودة وال اىل امر معقول بل اىل اصطالح وحي
جمرد كتنازع الناس يف العلة هل هي اسم ملا يستلزم املعلوم حبيث ال خيتلف عنها حبال فال يقبل النقيض والتخصيص 

علول لفوات شرط او وجود مانع وكاصطالح بعض اهل أو هو اسم ملا يكون مقتضيا للمعلول وقد يتخلف عنه امل
النظر واجلدل يف تسمية احدهم الدليل ل ما هو مستلزم للمدلول مطلقا حىت يدخل يف ذلك عدم املعارض واالخر 

يسمى الدليل ل ما كان من شأنه ان يستلزم املدلول وإمنا يتخلف استلزامه لفوات شرط او وجود مانع وتنازع اهل 
  لى املستدل ان يتعرض يف ذكر الدليل اجلدل هل ع

لتبيني املعارض مجلة او تفصيال حيث ميكن التفصيل أو ال يتعرض لتبيينه ال مجلة وال تفصيال او يتعرض لتبيينه مجلة 
  ال تفصيال 

 وهذه امور وضعية اصطالحية مبنزلة االلفاظ اليت يصطلح عليها الناس للتعبري عما يف انفسهم ومبنزلة ما يعتاده
الناس يف بعض االفعال لكوهنم رأوا ذلك اوىل هبم من غريه وإن كان غريه اوىل منه ليست حقائق ثابتة يف انفسها 

  المور معقولة يتفق فيها االمم كما يدعيه هؤالء يف منطقهم 
كون إال من بل هؤالء الذين جيعلون العلة والدليل يراد به هذا او هذا اقرب اىل املعقول من جعل هؤالء الدليل ال ي

مقدمتني فان هذا ختصيص لعدد دون عدد بال موجب وأولئك حلظوا صفات ثابتة يف العلة والدليل وهو وصف 
التمام او جمرد االقتضاء فكان ما اعتربه اولئك اوىل باحلق والعقل مما اعتربه هؤالء الذين مل يرجعوا إال اىل جمرد 

  التحكم 



  ناناملنطق امر اصطالحي وضعه رجل من اليو

وهلذا كان العقالء العارفون يصفون منطقهم بأنه امر اصطالحي وضعه رجل من اليونان ال حيتاج اليه العقالء وال 
طلب العقالء للعلم موقوفا عليه كما ليس موقوفا على التعبري بلغاهتم مثل فيالسوفيا وسوفسطيقا وانولوطيقا 

ل ب الكلمة وللحرف ب االداة وحنو ذلك من لغاهتم وإثولوجيا وقاطيغورياس وإيساغوجى ومثل تسميتهم للفع
  اليت يعربون هبا عن معانيهم 

  تعلم العربية فرض على الكفاية خبالف املنطق

فال يقول احد إن سائر العقالء حيتاجون اىل هذه اللغة ال سيما من كرمه اهللا بأشرف اللغات اجلامعة ألكمل مراتب 
  أوجز لفظ وأكمل تعريف البيان املبينة ملا تتصوره االذهان ب

وهذا ما احتج به ابو سعيد السريايف يف مناظرته املشهورة ملىت الفيلسوف ملا اخذ مىت ميدح املنطق ويزعم احتياج 
العقالء اليه ورد عليه ابو سعيد بعدم احلاجة اليه وأن احلاجة امنا تدعو اىل تعلم العربية الن املعاين فطرية عقلية ال 

خاص خبالف اللغة املتقدمة اليت حيتاج اليها يف معرفة ما جيب معرفته من املعاين فانه ال بد فيها من  حتتاج اىل اصطالح
  التعلم وهلذا كان تعلم العربية اليت يتوقف فهم القران واحلديث عليها فرضا على الكفاية خبالف املنطق 

  بطالن القول بأن تعلم املنطق فرض على الكفاية

ن إن تعلم املنطق فرض على الكفاية فانه يدل على جهلة بالشرع وجهله بفائدة املنطق وفساد ومن قال من املتأخري
هذا القول معلوم باالضطرار من دين االسالم وأجهل منه من قال إنه فرض على االعيان مع ان كثريا من هؤالء 

  ليسوا مقرين باجياب ما اوجبه اهللا ورسوله وحترمي ما حرمه اهللا ورسوله 
م ان افضل هذه االمة من الصحابة والتابعني هلم باحسان وأئمة املسلمني عرفوا ما جيب عليهم وكمل علمهم ومعلو

وإمياهنم قبل أن يعرف منطق اليونان فكيف يقال إنه ال يوثق بالعلم إن مل يوزن به او يقال إن فطر بين آدم يف الغالب 
  ال تستقيم إال به 

حيتاجون اىل اصطالح املنطق بل اىل املعاين اليت توزن هبا العلوم قيل ال ريب أن فان قالوا حنن ال نقول إن الناس 
اجملهوالت ال تعرف إال باملعلومات والناس حيتاجون اىل ان يزنوا ما جهلوه مبا علموه وهذا من املوازين اليت انزهلا اهللا 

رسلنا بالبينت وانزلنا معهم الكتب  حيث قال اهللا الذي انزل الكتب باحلق وامليزان الشورى وقال لقد ارسلنا
  وامليزان احلديد وهذا موجود عند أمتنا وغري أمتنا ممن مل يسمع قط مبنطق اليونان فعلم أن االمم غري حمتاجة إليه 

  ملخص دعاوي أهل املنطق وكذهبا

اليت عربوا عنها بلساهنم وهم ال يدعون احتياج الناس اىل نفس الفاظ اليونان بل يدعون احلاجة اىل املعاين املنطقية 
وهو كالمهم يف املعقوالت الثانية فان موضوع املنطق هو املعقوالت الثانية من حيث يتوصل هبا اىل علم ما مل يعلم 

فانه ينظر يف أحوال املعقوالت الثابتة وهي النسب الثابتة للماهيات من حيث هي مطلقة عرض هلا إن كانت 
  او معينة يف ذلك ال على وجه جزئي بل على قانون كلي موصولة اىل حتصيل ما ليس حباصل 



ويدعون ان صاحب املنطق ينظر يف جنس الدليل كما ان صاحب اصول الفقه ينظر يف الدليل الشرعي ومرتبته 
فيميز بني ما هو دليل شرعي وما ليس بدليل شرعي وينظر يف مراتب األدلة حىت يقدم الراجح على املرجوح عند 

زعمون أن صاحب املنطق ينظر يف الدليل املطلق الذي هو أعم من الشرعي ومييز بني ما هو دليل التعارض وهم ي
  وما ليس بدليل 

ويدعون ان نسبة منطقهم اىل املعاين كنسبة العروض اىل الشعر وموازين االموال اىل االموال وموازين االوقات اىل 
  االوقات وكنسبة الذراع اىل املذروعات 

قاله مجهور علماء املسلمني وغريهم من العقالء إنه باطل فان منطقهم ال مييز بني الدليل وغري الدليل وهذا هو الذي 
ال يف صورة الدليل وال يف مادته وال حيتاج ان يوزن به املعاين بل وال يصح وزن املعاين به على ما هو عليه وإن كان 

  ر باطلة إذا وزنت هبا العلوم افسدهتا فيه ما هو حق فال بد يف كالم كل مصنف من حق بل فيه امو
  ودعواهم انه آلة قانونية تعصم مراعاهتا الذهن ان يزل يف فكره دعوى كاذبة بل من أكذب الدعاوي 

والكالم معهم إمنا هو يف املعاين اليت وضعوها يف املنطق وزعموا ان التصورات املطلوبة ال تنال إال هبا والتصديقات 
  هبا فدكروا ملنطقهم اربع دعاوي دعوتان سالبتان ودعوتان موجبتان  املطلوبة ال تنال إال

  أدعوا أنه ال تنال التصورات بغري ما ذكروه فيه من الطريق وان 

التصديقات ال تنال بغري ما ذكروه فيه من الطريق وهاتان الدعوتان من أظهر الدعاوي كذبا وأدعوا ان ما ذكروه 
اليت مل تكن متصورة وهذا ايضا باطل وقد تقدم البينة على هذه الدعاوي الثالثة من الطريق حيصل به تصور احلقائق 

  وسيايت الكالم على دعواهم الرابعة اليت هي امثل من غريها وهى دعواهم ان برهاهنم يفيد العلم التصديقى 
عقالء بين آدم  فان قالوا إن العلم التصديقي او التصوري ايضا ال ينال بدونه فهم ادعوا ان طرق العلم على

مسدودة إال من الطريقني اللتني ذكرومها ما ذكروه من احلد وما ذكروه من القياس وادعوا ان ما ذكروه من 
الطريقني يوصالن اىل العلوم اليت يناهلا بنو آدم بعقوهلم مبعىن ان ما يوصل ال بد ان يكون على الطريق الذي ذكروه 

توزن الطرق العلمية ومييز به بني الطريق الصحيحة والفاسدة فمراعاة هذا  ال على غريه فما ذكروه آلة قانونية به
  القانون يعصم الذهن ان يزل يف الفكر الذي ينال به تصور او تصديق 

هذا ملخص دعاويهم وكل هذه الدعاوي كذب يف النفي واالثبات فال ما نفوه من طرق غريهم كلها باطل وال ما 
الوجه الذي ادعوه فيه وإن كان يف طرقهم ما هو حق كما ان يف طرق غريهم ما  اثبتوه من طرقهم كلها حق على

  هو باطل فما احد منهم وال من غريهم يصنف كالما إال وال بد ان يتضمن ما هو حق 

  ما معهم من احلق أقل مما مع اليهود والنصارى واملشركني

ر مما مع هؤالء من احلق بل ومع املشركني عباد فمع اليهود والنصارى من احلق بالنسبة اىل جمموع ما معهم اكث
االصنام من العرب وحنوهم من احلق أكثر مما مع هؤالء بالنسبة اىل ما معهم يف جمموع فلسفتهم النظرية والعلمية 

  االخالق واملنازل واملداين 

النسخ والتبديل بكثري  وهلذا كان اليونان مشركني كفارا يعبدون الكواكب واالصنام شرا من اليهود والنصارى بعد
ولوال ان اهللا من عليهم بدخول دين املسيح اليهم فحصل هلم من اهلدى والتوحيد وما استفادوه من دين املسيح ما 

  داموا متمسكني بشريعته قبل النسخ والتبديل لكانوا من جنس أمثاهلم من املشركني 



ك بعضه حق وبعضه باطل وهو خري من الدين الذي مث ملا غريت ملة املسيح صاروا على دين مركب من حنيفية وشر
  كان عليه اسالفهم 

  وقد قيل إن آخر ملوكهم كان صاحب اجملسطى بطلميوس 
واملشهور املتواتر ان ارسطو وزير االسكندر بن فيلبس كان قبل املسيح بنحو ثالمثائة سنة وكثري من اجلهال حيسب 

  ان هذا هو ذو القرنني املذكور يف 

  ظم أرسطو بكونه كان وزيرا له كما ذكر ذلك ابن سينا وامثاله من اجلهال باخبار االمم القرآن ويع

  مقاالت سخيفة للمتفلسفة واملتصوفة يف االنبياء املرسلني

  ومن مالحدة املتصوفة من يزعم ان ارسطو كان هو اخلضر خضر موسى 
ارون كان أعلم من موسى وإن عليا كان أعلم وهؤالء منهم من يفضل الفالسفة على االنبياء يف العلم ويقول إن ه

كما يزعمون ان اخلضر كان أعلم من موسى وأن عليا وهارون واخلضر كانوا فالسفة يعلمون  -من النيب ص 
احلقائق العقلية العلمية اكثر من موسى وعيسى وحممد لكن هؤالء كانوا يف القوة العلمية اكمل وهلذا وضعوا 

  الشرائع العلمية 
يفضلون فرعون على موسى ويسمونه أفالطن القبطي وقد يقولون إن صاحب مدين الذي تزوج موسى بنته وهؤالء 

هو أفالطن اليوناين استاذ ارسطو ويقولون إن موسى كان أعلم من غريه بالسحر وإنه استفاد ذلك من محوه إذ كان 
ر ولكن موسى كان مربزا على غريه عندهم ليست املعجزات إال قوى نفسانية أو طبيعية أو فلكية من جنس السح

  يف ذلك 
إىل أمثال ذلك من املقاالت اليت تقوهلا املالحدة املتفلسفة املنتمون اىل االسالم يف الظاهر من متشيع ومتصوف كابن 

  سبعني وابن عريب وأصحابه 

مل يكفهم جهلهم مبا وهلم من هذا اجلنس ما يطول حكايته مما يدل على اهنم من اجهل الناس باملعقول واملنقول و
  جاءت به النبوات حىت ضموا اىل ذلك اجلهل بأخبار العامل وأيام الناس واجلهل بالعقليات 

فان أفالطن استاذ ارسطو كان قبل املسيح بأقل من اربعمائة سنة وذلك بعد موسى مبدة طويلة تزيد على فكيف 
  يتعلم منه 

  إيطال القول حبياة اخلضر

سطو من اظهر الكذب البارد واخلضر على الصواب مات قبل ذلك بزمان طويل والذين وقوهلم إن اخلضر هو ار
  يقولون انه حي كبعض العباد وبعض العامة وكثري من اليهود والنصارى غالطون يف ذلك غلطا ال ريب فيه 

يكون ذلك وسبب غلطهم اهنم يرون يف االماكن املنقطعة وغريها من يظن انه من الزهاد ويقول انا اخلضر وقد 
  شيطانا قد يتمثل بصورة آدمي 

  وهذا مما علمنا يف وقائع كثرية حىت يف مكان الذي كتبت فيه هذا عند الربوة 



بدمشق رأى شخص بني اجلبلني صورة رجل قد سد ما بني اجلبلني وبلغ راسه راس اجلبل وقال انا اخلضر وانا نقيب 
يل اهللا ومد يده اىل فأس كان الرجل نسيه يف مكان وهو ذاهب االولياء وقال للرجل الرائي انت رجل صاحل وانت و

  اليه فناوله اياه وكان بينه وبني ذلك املكان حنو ميل ومثل هذه احلكاية كثري 
وكل من قال انه راى اخلضر وهو صادق اما ان يتخيل له يف نفسه انه راه ويظل ما يف نفسه كان يف اخلارج كما 

ت واما ان يكون جنيا يتصور له بصورة انسان ليضله وهذا كثري جدا قد علمنا منه ما يقع لكثري من ارباب الرياضا
يطول وصفه واما ان يكون راى انسيا ظن انه اخلضر وهو غالط يف ظنه فان قال له ذلك اجلين او االنسي انه 

  اخلضر فيكون قد كذب عليه ال خيرج الصدق يف هذا الباب عن هذه االقسام الثالثة 
حاديث فكثرية وهلذا مل ينقل عن احد من الصحابة انه راى اخلضر وال اجتمع به الهنم كانوا اكمل علما واما اال

واميانا من غريهم فلم يكن ميكن الشيطان التلبيس عليهم كما لبس على كثري من العباد وهلذا كثري من الكفار 
مبا حدثهم بأشياء وامنا هو شيطان جاء اليهم اليهود والنصارى يأتيهم من يظنون انه اخلضر وحيضر يف كنائسهم ور

  فيضلهم 
فيؤمن به وجياهد معه كما اخذ اهللا امليثاق على االنبياء  -ولو كان اخلضر حيا لوجب عليه ان يأيت اىل النيب ص 

 واتباعهم بقوله واذ اخذ اهللا ميثاق النبني ملا اتيتكم من كتب وحكمة مث جاءكم رسول مصدق ملا معكم لتؤمنن به
  ولتنصرنه ال عمران واخلضر قد اصلح السفينة لقوم من عرض الناس فكيف ال يكون بني حممد واصحابه 

  وهو ان كان نبيا فنبينا افضل منه وان مل يكن نبيا فأبو بكر وعمر افضل منه وهذا مبسوط يف موضعه 

  حقيقة شخصيات أرسطو واالسكندر وذي القرنني

سفة الذين يبنون ضالهلم بضالل غريهم فيتعلقون بالكذب يف املنقوالت وباجلهل وكالمنا هنا يف ضالل هؤالء املتفل
يف املعقوالت كقوهلم إن أرسطو وزير ذي القرنني املذكور يف القرآن ألهنم مسعوا انه كان وزير االسكندر وذو 

  القرنني يقال له االسكندر 
املقدوين الذي يؤرخ له تاريخ الروم املعروف  وهذا من جهلهم فان االسكندر الذي وزر له ارسطو هو ابن فيلبس

عند اليهود والنصارى وهو إمنا ذهب اىل ارض القدس مل يصل اىل السد عند من يعرف اخباره وكان مشركا يعبد 
  االصنام وكذلك أرسطو وقومه كانوا مشركني يعبدون االصنام 

  ميه االسكندر يقول هو االسكندر بن دارا وذو القرنني كان موحدا مؤمنا باهللا وكان متقدما على هذا ومن يس

وهلذا كان هؤالء املفلسفة إمنا راجوا على ابعد الناس عن العقل والدين كالقرامطة والباطنية الذين ركبوا مذهبهم 
من فلسفة اليونان ودين اجملوس وأظهروا الرفض وكجهال املتصوفة وأهل الكالم وإمنا ينفقون يف دولة جاهلية بعيدة 

لم واالميان إما كفارا وإما منافقني كما نفق منهم من نفق على املنافقني املالحدة مث نفق على املشركني الترك عن الع
  وكذلك إمنا ينفقون دائما على اعداء اهللا ورسوله من الكفار واملنافقني 

  مزيد الكالم على حتديدهم االستدالل مبقدمتني فقط

   بد يف الدليل من مقدمتني ال اكثر وال اقل وقد عرف ضعفه وكالمنا االن فيما احتجوا به على انه ال
مث إهنم ملا علموا ان الدليل قد حيتاج اىل مقدمات وقد يكفى فيه مقدمة واحدة قالوا إنه رمبا ادرج يف القياس قول 



ومضمونه زائد أي مقدمة ثالثة زائدة على مقدمتني لغرض فاسد او صحيح كبيان املقدمتني ويسمونه املركب قالوا 
  اقيسة متعددة سيقت لبيان مطلوب واحد إال ان املطلوب منها بالذات 

ليس إال واحدا قالوا ورمبا حذفت إحدى القدمات إما للعلم هبا او لغرض فاسد وقسموا املركب اىل مفصول و 
  موصول كما تقدم 

فيه مقدمة واحدة مث قلتم ان ذلك فيقال هذا اعتراف منكم بان من املطالب ما حيتاج اىل مقدمات و منها ما يكفى 
الذى حيتاج اىل مقدمات هو ىف معىن اقيسة متعددة فيقال لكم اذا ادعيتم ان الذى ال بد منه امنا هو قياس واحد 

يشتمل على مقدمتني وان ما زاد على ذلك هو يف معىن اقيسة كل قياس لبيان مقدمة من املقدمات فقولوا ان الذي 
  حدة وان ما زاد على تلك املقدمة من املقدمات فامنا هو لبيان تلك املقدمة ال بد منه هو مقدمة وا

وهذا اقرب اىل املعقول فانه اذا مل يعلم ثبوت الصفة للموصوف وهو ثبوت احلكم للمحكوم عليه وهو ثبوت اخلرب 
وما زاد على ذلك فقد للمبتدا او احملمول للموضوع اال بوسط بينهما هو الدليل فالذي ال بد منه هو مقدمة واحدة 

  حيتاج اليه وقد ال حيتاج اليه 
واما دعوى احلاجة اىل القياس الذي هو املقدمتان لالحتياج اىل ذلك يف بعض املطالب فهو كدعوى االحتياج يف 

بعضها اىل ثالث مقدمات واربع ومخس لالحتياج اىل ذلك يف بعض املطالب وليس تقدير عدد باوىل من عدد وما 
  ن حذف احدى املقدمتني لوضوحها او للتغليط يوجد مثله يف حذف الثالثة والرابعة يذكرونه م

ومن احتج على مسألة مبقدمة ال تكفي وحدها يف بيان املطلوب او مقدمتني او ثالثة ال تكفي طولب بالتمام الذي 
عارضة حىت يتم االستدالل حيصل به الكفاية واذا ذكرت املقدمات منع منها ما يقبل املنع وعورض منها ما يقبل امل

  كمن 

طلب منه الدليل على حترمي شراب خاص حني قال هذا حرام فقيل له مل قال النه نبيذ مسكر فهذه املقدمة كافية إن 
  كان املستمع ممن يعلم ان كل مسكر حرام اذا سلم له تلك املقدمة 

من يوثق خبربه او بالتجربة يف نظريها وهذا قياس وان منعه اياها وقال ال نسلم ان هذا مسكر احتاج اىل بياهنا خبرب 
متثيل وهو مفيد لليقني فان الشراب الكثري اذا جرب بعضه وعلم انه مسكر علم ان الباقي منه مسكر الن حكم 
بعضه مثل بعض وكذلك سائر القضايا التجربية كالعلم بأن اخلبز يشبع واملاء يروي وامثال ذلك امنا مبناها على 

  يل بل وكذلك سائر احلسيات اليت علم اهنا كلية امنا هو بواسطة قياس التمثيل قياس التمث
وان كان ممن ينازعه يف ان النبيذ املسكر حرام احتاج اىل مقدمتني اىل اثبات ان هذا مسكر واىل ان كل مسكر مخر 

أنه سئل عن شراب كل مسكر مخر وكل شراب اسكر فهو حرام وب -فيثبت الثانية بأدلة متعددة كقول النيب ص 
يصنع من العسل يقال له البتع وشراب يصنع من الذرة يقال له املزر وكان قد اويت جوامع الكلم فقال كل مسكر 

  تدل على انه حرام كل شراب اسكر  -حرام وهذه االحاديث يف الصحيح وهي واضعافها معروفة عن النيب ص 
رام او ال اسلم انه حرام مطلقا اثبت هذه املقدمة الثالثة وهلم فان قال انا اعلم انه مخر لكن ال اسلم ان اخلمر ح

  جرا 

  مزيد البيان ان املقدمة الواحدة قد تكفي



ومما يبني لك ان املقدمة الواحدة قد تكفي يف حصول املطلوب ان الدليل هو ما يستلزم احلكم املدلول عليه كما 
  تقدم بيانه وملا كان احلد االول مستلزما لالوسط 

الوسط للثالث ثبت ان االول مستلزم للثالث فان ملزوم امللزوم ملزوم والزم الالزم الزم فاحلكم الزم من لوازم و ا
  الدليل لكن مل يعرف لزومه اياه اال بوسط بينهما والوسط ما يقرن بقولك النه 

يكون بني اللزوم وردوا  و هذا مما ذكره املنطقيون ابن سينا وغريه ذكروا الصفات الالزمة للموصوف وان منها ما
بذلك على من فرق من اصحاهبم بني الذايت والالزم للماهية بأن الالزم ما افتقر اىل وسط خبالف الذايت فقالوا له 

  كثري من الصفات الالزمة ال يفتقر اىل وسط وهي البينة اللزوم والوسط عند هؤالء هو الدليل 
متوسطا يف نفس االمر بني الالزم القريب والالزم البعيد فهذا خطا واما ما ظنه بعض الناس ان الوسط هو ما يكون 

  ومع هذا يتبني حصول املراد على التقديرين فنقول 
اذا كانت اللوازم منها ما لزومه للملزوم بني بنفسه ال حيتاج اىل دليل يتوسط بينهما فهذا نفس تصوره وتصور 

ا وسط فذاك الوسط اذا كان لزومه للملزوم االول ولزوم الثاين له امللزوم يكفي يف العلم بثبوته له واذا كان بينهم
  بينا مل يفتقر اىل وسط ثان 

وان كان احد امللزومني غري بني بنفسه احتاج اىل وسط وان مل يكن واحد منهما بينا احتاج اىل وسطني وهذا 
  الوسط هو حد تكفي فيه مقدمة واحدة 
أنه قال كل مسكر مخر او كل مسكر  -سكر فقيل النه قد صح عن النيب ص فاذا طلب الدليل على حترمي النبيذ امل

ال يفتقر عند املؤمن لزوم حترمي املسكر له اىل وسط وال يفتقر لزوم حترمي  -حرام فهذا الوسط وهو قول النيب ص 
املسكر املتنازع  النبيذ املتنازع فيه لتحرمي املسكر اىل وسط فان كل احد يعلم انه اذا حرم كل مسكر حرم النبيذ

  فيه وكل 

  اذا حرم شيئا حرم  -مؤمن يعلم ان النيب ص 
ولو قال الدليل على حترميه انه مسكر فاملخاطب ان كان يعرف ان ذلك مسكر واملسكر حمرم سلم له التحرمي 

  ولكنه كان غافال عن كونه مسكرا او جاهال بكونه مسكرا 
ت التحرمي واذا اقر بعد انكاره فقد يكون كان جاهال فعلم او غافال وكذلك اذا قال النه مخر فان اقر انه مخر ثب

  فذكر فليس كل من علم شيئا كان ذاكرا له 

  اخلالف يف ان العلم باملقدمتني كاف يف العلم بالنتيجة ام ال

مر ثالث وهذا وهلذا تنازع هؤالء املنطقيون يف العلم باملقدمتني هل هو كاف يف العلم بالنتيجة ام ال بد من التفطن ال
الثاين هو قول ابن سينا وغريه قالوا الن االنسان قد يكون عاملا ب ان البغلة ال تلد مث يغفل عن ذلك ويرى بغلة 

منتفخة البطن فيقول اهذه حامل ام ال فيقال له اما تعلم اهنا بغلة فيقول بلى ويقال له اما تعلم ان البغلة ال تلد 
  وهنا ال تلد فيقول بلى قال فحينئذ يتفطن لك

ونازعه الرازي وغريه وقالوا هذا ضعيف الن اندراج احدى املقدمتني حتت االخرى ان كان مغايرا للمقدمتني كان 
ذلك مقدمة اخرى ال بد فيها من االنتاج ويكون الكالم يف كيفية التيامها مع االوليني كالكالم يف كيفية التيام 

اية له من املقدمات وان مل يكن ذلك معلوما مغايرا للمقدمتني استحال ان االوليني ويفضى ذلك اىل اعتبار ما ال هن



يكون شرطا يف االنتاج الن الشرط مغاير للمشروط وهنا ال مغايرة فال يكون شرطا واما حديث البغلة فذلك امنا 
ما يف الذهن فال ميكن اذا كان احلاضر يف الذهن احدى املقدمتني فقط اما الصغرى واما الكربى واما عند اجتماعه

  نسلم انه ميكن الشك اصال يف النتيجة 
  قلت وحقيقة االمر ان هذا النزاع لزمهم يف ظنهم احلاجة اىل مقدمتني فقط 

وليس االمر كذلك بل احملتاج اليه هو ما به يعلم املطلوب سواء كانت مقدمة او اثنتني او ثالثا واملغفول عنه ليس 
ار معلوما بالفعل وهنا الدليل هو العلم بأن البغلة ال حتبل وهذه املقدمة كان زاهال مبعلوم حال الغفلة فاذا تذكر ص

عنها فلم يكن عاملا هبا العلم الذي حيصل به الداللة فان املغفول عنه ال يدل حني ما يكون مغفوال عنه بل امنا يدل 
  حال كونه مذكورا اذ هو بذلك يكون معلوما علما حاضرا 

عن الغفلة والنسيان الن ذلك يناقض حقيقة العلم كما انه منزه عن السنة والنوم الن ذلك والرب تعاىل منزه 
يناقض كمال احلياة والقيومية فان النوم اخو املوت وهلذا كان اهل اجلنة ال ينامون كما ال ميوتون وكانوا يلهمون 

  التسبيح كما يلهم احدنا النفس 
املدلول له سواء مسي استحضارا او تفطنا او غري ذلك فمىت استحضر يف  واملقصود هنا ان وجه الدليل العلم بلزوم

ذهنه لزوم املدلول له علم انه دال عليه وهذا اللزوم ان كان بينا له واال فقد حيتاج يف بيانه اىل مقدمة او ثنتني او 
  ثالثة او اكثر 

هذا هو الذي جيب ان يكون وسطا يف و االوساط تتنوع بتنوع الناس فليس ما كان وسطا مستلزما للحكم يف حق 
  حق االخر بل قد حيصل له وسط اخر 

فاالوساط هو الدليل وهو الواسطة يف العلم بني الالزم وامللزوم ومها احملكوم واحملكوم عليه فان احلكم الزم 
ناس من اهلداية للمحكوم عليه ما دام حكما له واالواسط اليت هي االدلة مما يتنوع ويتعدد حبسب ما يفتحه اهللا لل

  كما اذا كان الوسط خرب صادق فقد يكون اخلرب هلذا غري اخلرب هلذا 
واذا راى الناس اهلالل وثبت عند دار السلطان وتفرق الناس فأشاعوا ذلك يف البلد فكل قوم حيصل هلم العلم خبرب 

  من غري املخربين الذين اخربوا غريهم 
  ول بلغ كل قوم بوسائط غري والقران والسنة الذي بلغه الناس عن الرس

وسائط غريهم ال سيما يف القرن الثاين والثالث فهؤالء هم مقرئون ومعلمون وهؤالء مقرئون ومعلمون وهؤالء هم 
  وسائط وهم االواسط بينهم وبني معرفة ما قاله الرسول وفعله وهم الذين دلوهم على ذلك باخبارهم وتعليمهم 

قل او احلس اذا نبه عليها منه وارشد اليها مرشد فذلك ايضا مما خيتللف ويتنوع وكذلك املعلومات اليت تنال بالع
  ونفس الوسائط العقلية تتنوع وختتلف 

واما من جعل الوسط يف اللوازم هو وسطا يف نفس ثبوهتا للموصوف فهذا باطل من وجوه كما قد بسط يف موضعه 
لدليل اعم من العلة فكل علة ميكن االستدالل هبا على وبتقدير صحته فالوسط الذهين اعم من اخلارجي كما ان ا

  املعلول وليس كل دليل يكون علة يف نفس االمر 
وكذلك ما كان متوسطا يف نفس االمر امكن جعله متوسطا يف الذهن فيكون دليال وال ينعكس الن الدليل هو ما 

والوسط الذي يلزم امللزوم ويلزمه الالزم كان مستلزما للمدلول فالعلة املستلزمة للمعلول ميكن االستدالل هبا 
  البعيد هو مستلزم لذلك الالزم فيمكن االستدالل به 



فتبني انه على كل تقدير ميكن االستدالل على املطلوب مبقدمة واحدة اذا مل حيتج اىل غريها وقد ال ميكن اال 
  نقص حتكم حمض  مبقدمات فيحتاج اىل معرفتهن وان ختصيص احلاجة مبقدمتني دون ما زاد وما

  ال يلتزم االستدالل مبقدمتني فقط اال اهل املنطق

وهلذا ال جتد يف سائر طوائف العقالء ومصنفي العلوم من يلتزم يف استدالله البيان مبقدمتني ال اكثر وال اقل وجيتهد 
يلهم دون من كان يف رد الزيادة اىل ثنتني ويف تكميل النقص جبعله مقدمتني اال اهل منطق اليونان ومن سلك سب
  باقيا على فطرته السليمة او سلك مسلك غريهم كاملهاجرين واالنصار والتابعني هلم باحسان 

  وسائر ائمة املسلمني وعلمائهم ونظارهم وسائر طوائف امللل 
 وكذلك اهل النحو والطب واهلندسة ال يدخل يف هذا الباب اال من اتبع يف ذلك هؤالء املنطقيني كما قلدوهم يف

احلدود املركبة من اجلنس والفصل وما استفادوا مبا تلقوه عنهم علما اال علما يستغين عن باطل كالمهم او ما يضر 
  وال ينفع ملا فيه من اجلهل او التطويل الكثري 

وهلذا ملا كان االستدالل تارة يقف على مقدمة وتارة على مقدمتني وتارة على مقدمات كانت طريقة نظار املسلمني 
يذكروا من االدلة على املقدمات ما حيتاجون اليه وال يلتزمون يف كل استدالل ان يذكروا مقدمتني كما يفعله  ان

من يسلك سبيل املنطقيني بل كتب نظار املسلمني وخطبائهم وسلوكهم يف نظرهم النفسهم ومناظرهتم لغريهم 
من اهل امللل وغريهم اال من سلك طريق تعليما وارشادا وجمادلة على ما ذكرت وكذلك سائر اصناف العقالء 

  هؤالء 
وما زال نظار املسلمني يعيبون طريق اهل املنطق ويبينون ما فيها من العي واللكنة وقصور العقل وعجز النطق 
ويبينون اهنا اىل افساد املنطق العقلي واللساين اقرب منها اىل تقومي ذلك وال يرضون ان يسلكوها يف نظرهم 

  مع من يوالونه وال مع من يعادونه ومناظرهتم ال 

  االمام الغزايل وعلم املنطق

وامنا كثراستعماهلا من زمن ايب حامد فانه ادخل مقدمة من املنطق يف اول كتابه املستصفى وزعم انه ال يثق بعلمه اال 
  من عرف هذا املنطق 

  وصنف فيه معيار العلم وحمك النظر 
ر فيه مخس موازين الضروب الثالثة احلمليات والشرطى املتصل والشرطى وصنف كتابا مساه القسطاس املستقيم ذك

املنفصل وغري عبارهتا اىل امثلة اخذها من كالم املسلمني وزعم انه اخذ تلك املوازين من االنبياء وذكر انه خاطب 
  بذلك بعض اهل التعليم 

ه قدم العامل وانكار العلم باجلزئيات وصنف كتابا يف مقاصدهم وصنف كتابا يف هتافتهم وبني كفرهم بسبب مسأل
  وانكار املعاد 

وبني يف اخر كتبه ان طريقهم فاسدة ال توصل اىل يقني وذمها اكثر مما ذم طريقة املتكلمني لكن بعد ان اودع كتبه 



بعبارة  املضنون هبا على غري اهلها وغريها من معاين كالمهم الباطل املخالف لدين املسلمني ما غري عبارته وعرب عنه
  املسلمني 

  اليت مل يريدوا هبا ما اراده كما يأخذ لفظ امللك و امللكوت واجلربوت 
يقول يف ركوعه وسجوده سبحان ذي اجلربوت وامللكوت والكربياء والعظمة واجلربوت  -وكان النيب ص 

رهبة والعرب تقول وامللكوت فعلوت اجلرب وامللك كالرمحوت والرغبوت والرهبوت فعلوت من الرمحة والرغبة وال
  رهبوت خري من رمحوت أي ان ترهب خري من من ان ترحم 

ف اجلربوت وامللكوت يتضمن من معاين امساء اهللا تعاىل وصفاته ما دل عليه معنر امللك اجلبار وابو حامد جيعل عامل 
سلمني مل يقصدوا هبذا وامل -امللك عامل االجسام وعامل امللكوت واجلربوت عامل النفس والعقل ومعلوم ان النيب ص 

  اللفظ هذا 
بل ما يثبته املتفلسفة من العقل باطل عند املسلمني بل هو من أعظم الكفر فان العقل االول عندهم مبدع كل ما 

  سوى اهللا والعقل العاشر مبدع ما حتت فلك القمر وهذا من اعظم الكفر عند املسلمني واليهود والنصارى 
در عقل يعقل عقال وهو ايضا غريزة يف االنسان فمسماه من باب االعراض ال من باب و العقل يف لغة املسلمني مص

  اجلواهر القائمة بأنفسها وعند املتفلسفة مسماه من النوع الثاين 
وامللئكة اليت أخربت هبا الرسل وإن كان بعض من يريد باجلمع بني النبوة والفلسفة يقول إهنا العقول فهذا من أبطل 

ما وصف اهللا به امللئكة يف كتابه وبني العقول اليت يثبتها هؤالء من الفروق ما ال خيفى إال على من أعمى الباطل فبني 
  اهللا بصريته كما قد بسطنا ذلك يف موضعه 

واحلديث الذي يروى أول ما خلق اهللا العقل قال له أقبل فأقبل مث قال له أدبر فأدبر فقال وعزتى ما خلقت خلقا 
  ك أكرم على منك فب

آخذ وبك أعطى وبك الثواب وبك العقاب هو حديث موضوع باتفاق اهل املعرفة باحلديث كما ذكر ذلك 
  الدارقطين وبني من وضعه وكذلك ذكر ضعفه ابو حامت بن حيان والعقيلي وابن اجلوزي وغريهم 

يس مدلوله انه اول ومع هذا فلفظه اول ما خلق اهللا العقل قال له فمدلوله انه خاطبه يف اول اوقاته خلقه ل
  املخلوقات ويف متامه انه قال ما خلقت خلقا اكرم على منك فدل انه خلق قبله غريه وفيه انه خملوق 

وابو حامد يفرق بني عامل اخللق وعامل االمر فيجعل األجسام عامل اخللق والنفوس والعقول عامل االمر وهذا ايضا ليس 
  ق عند املسلمني واهللا تعاىل خالق كل شئ من دين املسلمني بل كل ما سوى اهللا خملو

وإذا ادعو ان العقول اليت اثبتوها هي امللئكة يف كالم االنبياء فقد ثبت بالنص واالمجاع أن اهللا خلق امللئكة بل 
  قال خلق اهللا امللئكة من نور وخلق  -خلقهم من مادة كما ثبت يف صحيح مسلم عن عائشة أن النيب ص 

ر وخلق آدم مما وصف لكم فبني ان امللئكة خملوقون من مادة موجودة قبلهم فأين هذا من اجلان من مارج من نا
قول من ينفى اخللق عنها ويقول إهنا مبتدعة ال خملوقة او يقول إهنا قدمية أزلية مل تكن من مادة اصال وهذه االمور 

  مبسوطة يف موضع آخر 
ثريا من كالمهم الباطل إما بعبارهتم أو بعبارة أخرى فهو يف واملقصود هنا أن كتب أىب حامد وإن كان يذكر فيها ك

آخر أمره يبالغ يف ذمهم ويبني أن طريقهم متضمنة من اجلهل والكفر ما يوجب ذمها وفسادها أعظم من طريقة 



املتكلمني ومات وهو مشتغل ب البخاري ومسلم واملنطق الذي كان يقول فيه ما يقول ما حصل له مقصوده وال 
نه ما كان فيه من الشك واحلرية بل كان متوقفا حائرا فيما هو من أعظم املطالب العالية االهلية واملقاصد أزال ع

  الساميه الربانية ومل يغن عنه املنطق شيئا 
ولكن بسبب ما وقع منه يف أثناء عمره وغري ذلك صار كثري من النظار يدخلون املنطق اليوناين يف علومهم حىت 

ق هؤالء من املتأخرين يظن انه ال طريق إال هذا وأن ما ادعوه من احلد والربهان هو امر صحيح صار من يسلك طري
مسلم عند العقالء وال يعلم انه ما زال العقالء والفضالء من املسلمني وغريهم يعيبون ذلك ويطعنون فيه وقد 

مال ملا يرونه من آثاره ولوازمه الدالة صنف نظار املسلمني يف ذلك مصنفات متعددة ومجهور املسلمني يعيبونه عيبا جم
  على ما يف اهله مما يناقض العلم واالميان ويفضى هبم احلال إىل انواع من اجلهل والكفر والضالل 

  واملقصود هنا أن ما يدعونه من توقف كل مطلوب نظري على مقدمتني ال أكثر ليس كذلك 

  دعواهم إضمار إحدى املقدمتني يف قياس الضمري

سمون القياس الذي حذفت إحدى مقدمتيه قياس الضمري ويقولون إهنا قد حتذف إما للعلم هبا وإما غلطا وإما وهم ي
  تغليطا 

فيقال إذا كانت معلومة كانت كغريها من املقدمات املعلومة وحينئذ فليس إضمار مقدمة بأوىل من إضمار ثنتني 
اج إال اىل مقدمة ان االخرى مضمرة حمذوفة جاز أن يدعى وثالثة وأربعة فان جاز أن يدعى يف الدليل الذي ال حيت

فيما حيتاج اىل ثنتني ان الثالثة حمذوفة وكذلك فيما حيتاج اىل ثالث وليس لذلك حد ومن تدبر هذا وجد االمر 
  كذلك 

  وجود الركة والعى يف كالم اهل املنطق

 واحلجج اليقينية بأبني العبارات من استعمال وهلذا ال يوجد يف كالم البلغاء أهل البيان الذين يقيمون الرباهني
املقدمتني يف كالمهم ما يوجد يف كالم اهل املنطق بل من سلك طريقهم كان من املضيقني لطريق العلم عقوال 

  وألسنة ومعانيهم من جنس ألفاظهم جتد فيها من الركة والعى ما ال يرضاه عاقل 
يف وقته أعىن الفيلسوف الذي يف االسالم وإال فليس الفالسفة  وكان يعقوب بن إسحاق الكندي فيلسوف االسالم

من املسلمني كما قالوا لبعض اعيان القضاة الذين كانوا يف زماننا ابن سينا من فالسفة االسالم فقال ليس لالسالم 
  فالسفة كان يعقوب يقول يف أثناء كالمه لعدم فقد وجود كذا وأنواع هذه االضافات 

المه فصاحة او بالغة كما يوجد يف بعض كالم ابن سينا وغريه فلما استفاده من املسلمني من ومن وجد يف بعض ك
عقوهلم وألسنتهم وإال فلو مشى على طريقة سلفه وأعرض عما تعلمه من املسلمني لكان عقله ولسانه يشبه عقوهلم 

  وألسنتهم 

  التباس أمر املنطق على طائفة مل يتصوروا حقائقه

  قون على من ال يفهم ما يقولونه ويعظمهم باجلهل والوهم وهم أكثر ما ينف



وما  -أو يفهم بعض ما يقولونه او اكثره او كله مع عدم تصوره يف تلك احلال حلقيقة ما جاء به الرسول ص 
يعرف بالعقول السليمة وما قاله سائر العقالء مناقضا ملا قالوه وهو امنا وصل اىل منتهى امرهم بعد كلفة ومشقه 

  قترن هبا حسن الظن فتورط من ضالهلم فيما ال يعلمه إال اهللا وا
مث إن تداركه اهللا بعد ذلك كما أصاب كثريا من الفضالء الذين احسنوا هبم الظن ابتداء مث انكشف هلم من ضالهلم 

  ما أوجب رجوعهم عنهم وترب اهم منهم بل وردهم عليهم وإال بقى يف الضالل 
الكثر الناس وهلذا كفرهم فيها نظار املسلمني قاطبة وإمنا املنطق التبس االمر فيه على وضالهلم يف االهليات ظاهر 

  طائفة مل يتصوروا حقائقه ولوازمه ومل يعرفوا ما قال سائر العقالء يف تناقضهم فيه 
وا فيه واتفق أن فيه امورا ظاهرة مثل الشكل االول وال يعرفون ان ما فيه من احلق ال حيتاج اليهم فيه بل طول

  الطريق وسلكوا الوعر والضيق ومل يهتدوا فيه اىل ما يفيد التحقيق 
وليس املقصود يف هذا املقام بيان ما أخطأوا يف إثباته بل ما أخطأوا يف نفيه حيث زعموا ان العلم النظري ال حيصل 

  إال بربهاهنم وهو من القياس 

  تالزم قياس الشمول وقياس التمثيل وبيانه باالمثلة

لوا أصناف احلجج ثالثة القياس واالستقراء والتمثيل وزعموا ان التمثيل ال يفيد اليقني وإمنا يفيده القياس الذي وجع
  تكون مادته من القضايا اليت ذكروها 

وقد بينا يف غري هذا املوضع ان قياس التمثيل وقياس الشمول متالزمان وأن ما حصل بأحدمها من علم او ظن 
  ا كانت املادة واحدة حصل باالخر مثله إذ

واالعتبار مبادة العلم ال بصورة القضية بل إذا كانت املادة يقينية سواء كانت صورهتا يف صورة قياس التمثيل او 
صورة قياس الشمول فهى واحدة وسواء كانت صورة القياس اقترانيا اواستثنائيا بعبارهتم أو بأي عبارة شئت ال 

  ن عباراهتم وأبني يف العقل وأوجز يف اللفظ واملعىن واحد سيما يف العبارات اليت هي خري م
وحد هذا يف أظهر االمثلة إذا قلت هذا إنسان وكل إنسان خملوق او حيوان او حساس او متحرك باالرادة أو ناطق 
أو ما شئت من لوازم االنسان فان شئت صورت الدليل على هذه الصورة وإن شئت قلت هو انسان فهو خملوق او 

او حيوان او متحرك كغريه من الناس الشتراكهما يف االنسانية املستلزمة هلذه الصفات وإن شئت قلت هذا  حساس
إنسان واالنسانية مستلزمة هلذه االحكام فهى الزمة له وإن شئت قلت إن كان أنسانا فهو متصف هبذا الصفات 

يتصف والثاين باطل فتعني االول الن هذه  الالزمة لالنسان وإن شئت قلت إما ان يتصف هبذه الصفات وإما ان ال
  الزمة لالنسان ال يتصور وجوده بدوهنا 

  االستقراء ليس استدالال جبزئي على كلي

وأما االستقراء فامنا يكون يقينيا إذا كان استقراء تاما وحينئذ فتكون قد حكمت على القدر املشترك مبا وجدته يف 
على كلى وال خباص على عام بل استدالل بأحد املتالزمني على االخر فان مجيع االفراد وهذا ليس استدالال جيزئى 

  وجود ذلك احلكم يف كل فرد من أفراد الكلى العام يوجب ان يكون الزما لذلك الكلى العام 
فقوهلم إن هذا استدالل خباص جزئي على عام كلي ليس حبق وكيف ذلك والدليل ال بد أن يكون ملزوما للمدلول 



از وجود الدليل مع عدم املدلول عليه ومل يكن املدلول الزما له مل يكن إذا علمنا ثبوت ذلك الدليل نعلم فانه لو ج
  ثبوت 

املدلول معه إذا علمنا أنه تارة يكون معه وتارة ال يكون معه فانا إذا علمنا ذلك مث قلنا إنه معه دائما كنا قد مجعنا 
  بني النقيضني 

حيصل به االستدالل بأي وجه حصل اللزوم وكلما كان اللزوم أقوى وأمت وأظهر  وهذا اللزوم الذي نذكره هنا
كانت الداللة اقوى وامت وأظهر كاملخلوقات الدالة على اخلالق سبحانه وتعاىل فانه ما منها خملوق إال وهو ملزوم 

ته فكل خملوق دال خلالقه ال ميكن وجوده بدون وجود خالقه بل وال بدون علمه وقدرته ومشيئته وحكمته ورمح
  على ذلك كله 

واذا كان املدلول الزما للدليل فمعلوم ان الالزم إما ان يكون مساويا للملزوم وإما أن يكون أعم منه فالدليل إما 
  أن يكون مساويا للحكم املدلول يف العموم واخلصوص وإما أن يكون اخص منه ال يكون الدليل أعم منه 

  ت كلى آخر جلزئيات ذلك الكلىالقياس استدالل بكلى على ثبو

وإذا قالوا يف القياس يستدل بالكلى على اجلزئي فليس اجلزئي هو احلكم املدلول عليه إمنا اجلزئي هو املوصوف 
املخرب عنه حمل احلكم فهذا قد يكون أخص من الدليل وقد يكون مساويا له خبالف احلكم الذي هو صفة هذا 

يكون إال اعم من الدليل او مساويا له فان ذلك هو املدلول الالزم للدليل وحكمه الذي اخرب به عنه فانه ال 
  والدليل هو الزم املخرب عنه املوصوف 

  فاذا قيل النبيذ حرام النه مخر كونه مخرا هو الدليل وهو الزم للنبيذ والتحرمي الزم للخمر 
مخر وكل مسكر او كل مخر حرام فأنت مل والقياس املؤلف من املقدمتني إذا قلت النبيذ املتنازع فيه مسكر او 

تستدل ب املسكر او اخلمر الذي هو كلى على نفس حمل النزاع الذي هو اخص من اخلمر وهو النبيذ فليس هو 
  استدالال بذلك الكلى عل هذا اجلزئي بل استدللت به على حترمي هذا النبيذ فلما كان 

ن قال إنه استدالل بالكلى على اجلزئي والتحقيق ان ما ثبت حترمي هذا النبيذ مندرجا يف حترمي كل مسكر قال م
للكلى فقد ثبت لكل واحد من جزئياته والتحرمي أعم من اخلمر وهو ثابت هلا فهو ثابت لكل فرد فرد من جزئياهتا 
فهو استدالل بكلى على ثبوت كلى آخر جلزئيات ذلك الكلى وذلك الدليل هو كاجلزئي بالنسبة اىل ذلك الكلى 

  ذي هو احلكم وهو كلى بالنسبة اىل تلك اجلزئيات اليت هي احملكوم عليها ال
وهذا مما ال يتنازعون فيه فان الدليل ه احلد االوسط وهو اعم من االصغر أو مساو له واالكرب اعم منه او مساو له 

ملبتدأ وهو موضوع واالكرب هو احلكم والصفة واخلرب وهو حممول النتيجة واالصغر هو احملكوم عليه املوصوف ا
  النتيجة 

  قياس التمثيل هو اشتراك اجلزئيني يف علة احلكم



وأما قوهلم يف التمثيل إنه استدالل جبزئي على جزئي فان أطلق ذلك وقيل إنه استدالل مبجرد اجلزئي على اجلزئي 
م مع العلة فانه قياس فهو غلط فان قياس التمثيل إمنا يدل حبد اوسط وهو اشتراكهما يف علة احلكم أو دليل احلك

  علة او قياس داللة 

  ال تعلم صحة القياس يف قياس الشبه

وأما قياس الشبة فاذا قيل به مل خيرج عن أحدمها فان اجلامع املشترك بني االصل والفرع إما أن يكون هو العلة او ما 
العلة مل يكن االشتراك فيه مقتضيا يستلزم العلة وما استلزمها فهو دليلها وإذا كان اجلامع ال علة وال ما يستلزم 

لالشتراك يف احلكم بل كان املشترك قد يكون معه العلة وقد ال يكون فال يعلم حينئذ أن علة االصل موجودة يف 
الفرع فال يعلم صحة القياس بل ال يكن صحيحا إال إذا اشتركا فيها وحنن ال نعلم االشتراك فيها إال إذا علمنا 

   ملزومها فان ثبوت امللزوم يقتضي ثبوت الالزم فاذا قدرنا اهنما مل اشتراكهما فيها او يف

يشتركا يف امللزوم وال فيها كان القياس باطال قطعا النه حينئذ تكون العلة خمتصة باالصل وإن مل يعلم ذلك مل تعلم 
  صحة القياس 

علة وال دليلها فانه يلزم من انتفاء وقد يعلم صحة القياس بانتفاء الفارق بني االصل والفرع وإن مل يعلم عني ال
  الفارق اشتراكهما يف احلكم 

وإذا كان قياس التمثيل إمنا يكون تاما بانتفاء الفارق وإما بابداء جامع وهو كلى جيمعهما يستلزم احلكم وكل منهما 
قة قياس ميكن تصويره بصورة قياس الشمول وهو يتضمن لزوم احلكم للكلى ولزوم الكلى جلزئياته وهذا حقي

  الشمول ليس ذلك استدالال مبجرد ثبوته جلزئي على ثبوته جلزئي آخر 
فأما إذا قيل مبا يعلم ان املشترك مستلزم احلكم قيل مما تعلم القضية الكربى يف القياس فبيان احلد االوسط هو 

  بيه على هذا املشترك اجلامع ولزوم احلد االكرب له هو لزوم احلكم للجامع املشترك كما قد تقدم التن
وقد يستدل جبزئي على جزئي إذا كانا متالزمني أو كان احدمها ملزوم االخر من غري عكس فان كان اللزوم عن 

  الذات كانت الداللة على الذات وإن كان يف صفة او حكم كانت الداللة على الصفة واحلكم 
فكلها تعود اىل ما ذكروه يف استلزام الدليل فقد تبني ما يف حصرهم من اخللل وأما تقسيمهم اىل االنواع الثالثة 

  للمدلول 

  عود االقتراىن واالستثنائى اىل معىن واحد

وما ذكروه يف االقتراىن ميكن تصويره بصورة االستثنائي وكذلك االستثنائي ميكن تصويره بصورة االقتراين فيعود 
  االمر اىل معىن واحد 

قياس الذي ذكروه بل من عرف املادة حبيث يعلم أن هذا مستلزم هلذا وهو مادة الدليل واملادة ال تعلم من صور ال
علم الداللة سواء صورت بصورة القياس أو مل تصور وسواء عرب عنها بعباراهتم او بغريها بل العبارات اليت صقلها 

  عقول املسلمني وألسنتهم خري من عباراهتم بكثري كثري 
  هذا هلذا كما ذكر وهذا بعينه هو االستثنائي املؤلف من املتصل واملنفصل واالقتراىن كله يعود اىل لزوم هذا هلذا و



فان الشرطى املتصل استدالل باللزوم بثبوت امللزوم الذي هو املقدم وهو الشرط على ثبوت الالزم هو التايل وهو 
  الشرط اجلزاء او بانتفاء الالزم وهو التايل الذي هو اجلزاء على انتفاء امللزوم هو املقدم وهو 

وأما الشرطي املنفصل وهو الذي يسميه االصوليون السرب والتقسيم وقد تسميه ايضا اجلدليون التقسيم والترديد 
فمضمونه االستدالل بثبوت احد النقضني على انتفاء االخر وبانتفائه على ثبوته أو اإلستدالل بثبوت أحد الضدين 

انعة اجلمع واخللو االستثناءات االربعة وهو أنه إن ثبت هذا انتفى على انتفاء اآلخر واقسامه اربعة وهلذا كان يف م
  نقيضه وكذلك اآلخر وإن انتفى هذا ثبت نقيضه وكذلك االخر 

  ومانعة اجلمع االستدالل بثبوت احد الضدين على انتفاء االخر واالمران متنافيان 

منهما ولكن جزاءها وجود شئ وعدم آخر  ومانعة اخللو فيها تناقض ولزوم والنقيضان ال يرتفعان فمنعت اخللو
ليس هو وجود الشئ وعدمه ووجود شئ وعدم آخر قد يكون أحدمها الزما لالخر وإن كانا ال يرتفعان الن 

  ارتفاعهما يقتضى ارتفاع وجود شئ وعدمه معا 

  مدار االستدالل على مادة العلم ال على صورة القياس

د بدونه وله مناف مضاد لوجوده فيستدل عليه بثبوت ملزومه وعلى انتفائه وباجلملة ما من شئ إال وله الزم ال يوج
  بانتفاء الزمه 

ويستدل على انتفائه بوجود منافيه ويستدل بانتفاء منافيه على وجوده إذا احنصر االمر فيهما فلم ميكن عدمهما 
  مجيعا كما مل ميكن وجودمها مجعيا 

ئ وملزومها ولوازمها وإذا تصورته الفطرة عربت عنه بأنواع من وهذا االستدالل حيصل من العلم بأحوال الش
العبارات وصورته يف أنواع من صور االدلة ال خيتص شيء من ذلك بالصورة اليت ذكروها يف القياس فضال عما 
ات مسوه الربهان فان الربهان شرطوا له مادة معينة وهي القضايا اليت ذكروها واخرجوا من االوليات ما مسوه ومهي

وما مسوه مشهورات وحكم الفطرة هبما ال سيما مبا مسوه ومهيات اعظم من حكمها بكثري من اليقينيات اليت جعلوها 
  مواد الربهان 

وقد بسطت القول على هذا وبينت كالمهم يف ذلك وتناقضهم وأن ما اخرجوه خيرج به ما ينال به اشرف العلوم 
بقى بأيديهم إال امور مقدرة يف االذهان ال حقيقة هلا يف االعيان ولوال ان من العلوم النطرية والعلوم العملية وال ي

هذا املوضع ال يتسع حلكاية الفاظهم يف هذا وما أوردته عليهم لذكرته فقد ذكرت ذلك كله يف مواضعه من العلوم 
  الكلية واالهلية فاهنا هي املطوبة 

  نية تعصم مراعاهتا الذهن أن والكالم يف املنطق إمنا وقع ملا زعموا انه آلة قانو

  يزل يف فكره فاحتجنا ان ننظر يف هذه االلة هل هي كما قالوا او ليس االمر كذلك 

  تزييف القول بأن هذه علوم قد صقلتها االذهان اخل

ومن شيوخهم من إذا بني له من فساد اقوهلم ما يتبني به ضالهلم وعجز عن دفع ذلك يقول هذه علوم قد صقلتها 
  ن اكثر من الف سنة وقبلها الفضالء فيقال له عن هذا أجوبة االذها



  أحدها إنه ليس االمر كذلك فما زال العقالء الذين هم افضل من هؤالء ينكرون عليهم ويبينون خطأهم وضالهلم 
  فأما القدماء فالنزاع بينهم كثري معروف ويف كتب اخبارهم ومقاالهتم من ذلك ما ليس هذا موضع ذكره 

ام االسالم فان كالم نظار املسلمني يف بيان فساد ما افسدوه من اصوهلم املنطقية واالهلية بل والطبيعية بل وأما اي
  والرياضية كثري قد صنف فيه كل طائفة من طوائف نظار املسلمني حىت الرافضة 

ال معاند واملؤمنون وأما شهادة سائر العلماء وطوائف أهل االميان بضالهلم وكفرهم فهذا البيان عام ال يدفعه إ
  شهداء اهللا يف االرض 

فاذا كان اعيان االذكياء الفضالء من الطوائف وسائر اهل العلم واالميان معلنني بتخطئتهم وتضليلهم إما مجلة وإما 
  تفصيال امتنع ان كون العقالء قاطبة تلقوا كالمهم بالقبول 
ل أرسطو وتلقاها من قبلة بالقبول طعن ارسطو يف كثري الوجه الثاين إن هذا ليس حبجة فان الفلسفة اليت كانت قب

منها وبني خطأهم وابن سينا وأتباعه خالفوا القدماء يف طائفة من اقاويلهم املنطقية وغريها وبينوا خطأهم ورد 
الفالسفة بعضهم على بعض أكثر من رد كل طائفة بعضهم على بعض وأبو الربكات وأمثاله قد ردوا على أرسطو 

  اهللا ألهنم يقولون إمنا قصدنا احلق ليس قصدنا التعصب لقائل معني وال لقول معني ما شاء 

الثالث إن دين عباد االصنام اقدم من فلسفتهم وقد دخل فيه من الطوائف اعظم ممن دخل يف فلسفتهم وكذلك 
طو كان قبل املسيح دين اليهود املبدل أقدم من فلسفة أرسطو ودين النصارى املبدل قريب من زمن ارسطو فان ارس

بنحو ثالمثائة سنة فانه كان يف زمن االسكندر بن فيلبس الذي يؤرخ به تاريخ الروم الذي يستعمله اليهود 
  والنصارى 

الرابع أن يقال فهب ان االمر كذلك فهذه العلوم عقلية حمضة ليس فيها تقليد لقائل وإمنا تعلم مبجرد العقل فال 
يتكلم فيها إال باملعقول اجملرد فاذا دل املعقول الصريح على بطالن الباطل منها مل جيز جيوز ان تصحح بالنقل بل وال 

رده فان أهلها مل يدعوا اهنا مأخوذة عمن جيب تصديقه بل عن عقل حمض فيجب التحاكم فيها اىل موجب العقل 
  الصريح 

  فصل

  قياس التمثيل ال يفيد إال الظن عند املناطقة خبالف االستقراء 
احتجوا مبا ذكروه من أن االستقراء دون القياس الذي هو قياس الشمول وأن قياس التمثيل دون االستقراء وقد 

فقالوا إن قياس التمثيل ال يفيد إال الظن وإن احملكوم عليه قد يكون جزئيا خبالف االستقرا ء فانه قد يفيد اليقني 
  واحملكوم عليه ال يكون إال كليا 

اء هو احلكم على كلى مبا حتقق يف جزئياته فان كان يف مجيع اجلزئيات كان االستقراء تاما قالوا وذلك ان االستقر
  كاحلكم على املتحرك ب اجلسمية لكوهنا حمكوما هبا على مجيع جزئيات املتحرك من احليوان واجلماد والنبات 

ذلك يف أكثر جزئياته ولعله والناقص كاحلكم على احليوان ب انه إذا أكل حترك فكه االسفل عند املضغ لوجود 
  فيما مل يستقرا على خالفه كالتمساح واالول ينتفع به يف اليقينيات خبالف الثاين وإن كان منتفعا به يف اجلدليات 

وأما قياس التمثيل فهو احلكم على شئ مبا حكم به على غريه بناء على جامع مشترك بينهما كقوهلم العامل موجود 
هو جسم فكان حمدثا كاالنسان وهو مشتمل على فرع واصل وعلة وحكم فالفرع ما هو  فكان قدميا كالباري او



  مثل العامل يف هذا املثال واالصل ما هو مثل الباري او االنسان والعلة املوجود او اجلسم واحلكم القدمي او احملدث 
  عليه يف االستقراء ال يكون إال كليا قالوا ويفارق االستقراء من جهة ان احملكوم عليه فيه قد يكون جزئيا واحملكوم 

  إشكاالت أوردها نظار املسلمني على قياس التمثيل

قالوا وهو غري مفيد لليقني فانه ليس من ضرورة اشتراك امرين فيما يعمهما اشتراكهما فيما حكم به على احدمها 
ساعد على ذلك يف العقليات عند إال ان يبني أن ما به االشتراك علة لذلك احلكم وكل ما يدل عليه فظىن فان امل

  القائلني به ال خيرج عن الطرد والعكس والسرب والتقسيم 
أما الطرد والعكس فال معىن له غري تالزم احلكم والعلة وجودا وعدما وال بد يف ذلك من االستقراء وال سبيل اىل 

ن تكون علة احلكم يف االصل مركبة دعواه يف الفرع إذ هو غري املطلوب فيكون االسقراء ناقصا ال سيما وجيوز ا
من أوصاف املشترك ومن غريها ويكون وجودها يف االوصاف متحققا فيها فاذا وجد املشترك يف االصل ثبت 

احلكم لكمال علته وعند انتفائه فينتفى لنقضان العلة وعند ذلك فال يلزم من وجود املشترك يف الفرع ثبوت احلكم 
  بعضها جلواز ختلف باقي االوصاف أو 

وأما السرب والتقسيم فحاصله يرجع اىل دعوى حصر اوصاف االصل يف مجلة معينة وابطال كل ما عدى املستبقى 
وهو ايضا غري يقيين جلواز ان يكون احلكم ثابتا يف االصل لذات االصل ال خلارج واال لزم التسلسل وان ثبت 

البحث عنه وليس االمر كذلك يف العاديات فانا ال نشك  خلارج فمن اجلائز ان يكون لغريها ابدا وان مل يطلع عليه
مع سالمة البصر وارتفاع املوانع يف عدم حبر من زئبق وجبل من ذهب بني ايدينا وحنن ال نشاهده وان كان 

منحصرا فمن اجلائز ان يكون معلال باجملموع او بالبعض الذي ال حتقق له يف الفرع وثبوت احلكم مع املشترك يف 
حتلف غريه من االوصاف املقارنة له يف االصل مما ال يوجب استقالله بالتعليل جلواز ان يكون يف تلك  صورة مع

معالال بعلة اخرى وال امتناع فيه وان كان ال علة له سواه فجائز ان يكون علة خلصوصه ال لعمومه وان بني ان 
  ذلك الوصف يلزمه لعموم ذاته احلكم فمع بعده يستغىن عن التمثل 

الوا والفراسة البدنية هي عني التمثيل غري ان اجلامع فيها بني االصل والفرع دليل العلة ال نفسها وهو املسمى يف ق
عرف الفقهاء ب قياس الداللة فاهنا استدالل مبعلول العلة على ثبوهتا مث االستدالل بثبوهتا على معلوهلا االخر اذ 

هر فيستدل باخللق الظاهر على املزاج مث باملزاج على اخللق الباطن مبناها على ان املزاج علة خللق باطن وخلق ظا
  كاالستدالل ب عرض االعلى على الشجاعة بناء على كوهنما معلويل مزاج واحد كما يوجد مثل ذلك يف االسد 

واحدة  مث اثبات العلة يف االصل ال بد فيها من الدوران او التقسيم كما تقدم وان قدر ان علة احلكمني يف االصل
  فال مانع من ثبوت احدمها يف الفرع بغري علة االصل وعند ذلك فال يلزم احلكم االخر 

هذا كالمهم على ما حرره هلم نظار املسلمني الذين اوردوا على قياس التمثيل هذه االشكاالت واال فكالم ائمتهم 
  يف قياس التمثيل ليس فيه هذا التحرير الذي 

  حرره هلم نظار املسلمني 

  د املنصف اشكاالهتم على قياس التمثيلر



فيقال تفريقهم بني قياس املشمول وقياس التمثيل بأن االول قد يفيد اليقني والثاين ال يفيد اال الظن فرق باطل بل 
حيث افاد احدمها اليقني افاد االخر اليقني وحيث ال يفيد احدمها اال الظن ال يفيد االخر اال الظن فان افادة الدليل 

قني او الظن ليس لكونه عل صورة احدمها دون االخر بل باعتبار تضمن احدمها ملا يفيد اليقني فان كان احدمها للي
  اشتمل على امر مستلزم للحكم يقينا حصل به اليقني وان مل يشتمل اال على ما يفيد احلكم ظنا مل يفد اال الظن 

ترك والقضية الكربى املتضمنة لزوم احلد االكرب والذي يسمى يف احدمها حدا اوسط هو يف االخر الوصف املش
لالوسط هو بيان تأثري الوصف املشترك بني االصل والفرع فما به يتبني صدق القضية الكربى به يتبني ان اجلامع 

  املشترك مستلزم للحكم فلزوم االكرب لالوسط هو لزوم احلكم للمشترك 
ر امنا حرمت لكوهنا مسكرة وهذا الوصف موجود يف النبيذ كان فاذا قلت النبيذ حرام قياسا على اخلمر الن اخلم

مبنزلة قولك كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام فالنتيجة قولك النبيذ حرام و النبيذ هو موضوعها وهو احلد االصغر 
واحلرام حمموهلا وهو احلد االكرب واملسكر هو املتوسط بني املوضوع واحملمول وهو احلد االوسط احملمول يف 

  الصغرى املوضوع يف الكربى 
فاذا قلت النبيذ حرام قياسا على مخر العنب الن العلة يف االصل هو االسكار وهو موجود يف الفرع فثبت التحرمي 

لوجود علته فامنا استدللت على حترمي النبيذ ب املسكر وهو احلد االوسط لكن زدت يف قياس التمثيل ذكر االصل 
الن شعور النفس بنظري الفرع اقوى يف املعرفة من جمرد دخوله يف اجلامع الكلي واذا  الذي ضربته مثال للفرع وهذا
  قام الدليل على تأثري الوصف 

  املشترك مل يكن ذكر االصل حمتاجا اليه 
والقياس ال خيلو اما ان يكون ب ابداء اجلامع او ب الغاء الفارق واجلامع اما العلة واما دليلها واما القياس بالغاء 

  لفارق فهنا الغاء الفارق هو احلد االوسط ا
فاذا قيل هذا مساو هلذا ومساوي املساوي مساو كانت املساواة هى احلد االوسط وإلغاء الفارق عبارة عن املساواة 

فاذا قيل ال فرق بني الفرع واالصل إال كذا وهو مهدر فهو مبنزلة قولك هذا مساو هلذا وحكم املساوى حكم 
  مساويه 
هلم كل ما يدل على ان ما به االشتراك علة للحكم فظىن فيقال ال نسلم فان هذه دعوى كلية ومل تقيموا وأما قو

عليها دليال مث نقول الذي يدل به على عليه املشترك هو الذي يدل به على صدق القضية الكربى وكل ما يدل به 
الثمثيل سواء كان علميا او ظنيا فان على صدق الكربى يف قياس الشمول يدل به على علية املشترك يف قياس 

اجلامع املشترك يف التمثيل هو احلد االوسط ولزوم احلكم له هو لزوم االكرب لالوسط ولزوم االوسط لالصغر هو 
  لزوم اجلامع املشترك لالصغر وهو ثبوت العلة يف الفرع 

ملناط او ما كان من االمساء إذا كان فاذا كان الوصف املشترك وهو املسمى ب اجلامع والعلة أو دليل العلة او ا
ذلك الوصف ثابتا يف الفرع الزما له كان ذلك موجبا لصدق املقدمة الصغرى وإذا كان احلكم ثابتا للوصف الزما 

  له كان ذلك موجبا لصدق املقدمة الكربى وذكر االصل يتوصل به اىل إثبات إحدى املقدمتني 
من االصل املعني فان املشترك هو املساواة بينهما ومتاثلهما وهو إلغاء فان كان القياس ب إلغاء الفارق فال بد 

  الفارق وهو احلد االوسط وإن كان 



القياس ب إبداء العلة فقد يستغىن عن ذكر االصل إذا كان االستدالل على علية الوصف ال يفتقر اليه وأما إذا 
  يدل على علية املشترك وهو احلد االكرب احتاج إثبات علية الوصف اليه فيذكر االصل النه من متام ما 

وهؤالء الذين فرقوا بني قياس التمثيل و قيلس الشمول اخذوا يظهرون كون احدمها ظنيا يف مواد معينة وتلك 
املواد اليت ال تفيد اال الظن يف قياس التمثيل ال تفيد اال الظن يف قياس الشمول واال فاذا اخذوه فيما يستفاد به 

  اس الشمول افاد اليقني يف قياس التمثيل ايضا وكان ظهور اليقني به هناك امت اليقني من قي
فاذا قيل يف قياس الشمول كل انسان حيوان وكل حيوان جسم فكل انسان جسم كان احليوان هو احلد االوسط 

ون تلك وهو املشترك يف قياس التمثيل بأن يقال االنسان جسم قياسا على الفرس وغريه من احليوانات فان ك
احليوانات حيوانا هو مستلزم لكوهنا اجساما سواء كان علة او دليل العلة واحليوانية موجودة يف االنسان فيكون 

  جسما 
واذا نوزع يف علية احلكم يف االصل فقيل له ال نسلم ان احليوانية تستلزم اجلسمية كان هذا نزاعا يف قوله كل 

لفرع اذا مسى علة فامنا يراد به ما يستلزم احلكم سواء كان هو العلة حيوان جسم وذلك ان املشترك بني االصل وا
  املوجبة لوجوده يف اخلارج او كان مستلزما لذلك يسمى االول قياس علة والثاين قياس داللة 

 ومن الناس من يسمى اجلميع علة ال سيما من يقول ان العلة امنا يراد هبا املعرف وهو االمارة والعالمة والدليل ال
  يراد هبا الباعث والداعي 

ومن قال انه قد يراد هبا الداعي وهو الباعث وهذا قول ائمة الفقهاء ومجهور املسلمني فانه يقول ذلك يف علل 
  االفعال واما غري االفعال فقد تفسر العلة فيها ب الوصف املستلزم كاستلزام االنسانية ل احليوانية واحليوانية 

  الوصفني هو املؤثر يف االخر  ل اجلسمية وإن مل يكن أحد
عل أنا قد بينا يف غري هذا املوضع أن ما به يعلم كون احليوان جسما به يعلم ان االنسان جسم حيث بينا ان قياس 
الشمول الذي يذكرونه قليل الفائدة أو عدميها وأن ما به يعلم صدق الكربى يف العقليات به يعلم صدق أفرادها 

ذلك يعلم صدق النتيجة كما يف قول القائل الكل أعظم من اجلزء واالشياء املساوية لشئ اليت منها الصغرى بل وب
  واحد متساوية والضدان ال جيتمعان والنقيضان ال جيتمعان وال يرتفعان 

  حقيقة توحيد الفالسفة

دعونه وهو انه وهذا كقوهلم الواحد ال يصدر عنه إال واحد فانه إن ثبت هلم ان الرب تعاىل مبعىن الواحد الذي ي
ليس له صفة ثبوتية أصال بل هو مسلوب لكل امر ثبويت ال يوصف إال بالسلب احملض او مبا ال يتضمن إال السلب 
كاالضافة اليت هي معىن السلب وجعلوا إبداعه للعامل امرا عدميا لكونه إضافة عندهم وجعلوا العلم والعامل واملعلوم 

ذلك امورا عدمية ليس فيها امر ثبويت وادعوا ان نفس العلم والعناية والعشق والعاشق واملعشوق واللذة كل 
والقدرة هو نفس العامل القادر املريد ونفس العلم هو نفس القدرة ونفس القدرة هو نفس العناية وهذا كله هو 

بنفسه هو العشق وهو اللذة والعشق واللذة هو العاشق امللتذ والعشق واللذة هو نفس العلم ونفس القدرة وعلمه 
  علمه باملعلومات إىل أمثال ذلك مما يتضمنه قوهلم الذي يسمونه توحيد واجب الوجود 

  رد قوهلم الواحد ال يصدر عنه إال واحد



فان قدر ثبوت هذا املعىن الذي يسمونه توحيدا مع ان مجاهري العقالء من مجيع االمم إذا تصوروا ذلك علموا 
  قض فان قدر ثبوته قيل حئنئذ الواحد ال يصدر عنه إال واحد يقررونه بقوهلم بضرورة العقل ان هذا قول باطل متنا

النه لو صدر عنه اثنان لكان مصدر االلف غري مصدر اجليم وكان املصدر مع هذا الصادر خمالفا هلذا املصدر مع 
عال وقابال لئال يكون هذا الصادر فيكون يف املصدر جهتان وذلك يناىف الوحدة وهبذا اثبتوا ان الواحد ال يكون فا

  فيه جهتان جهة فعل وجهة قبول فيكون مركبا 
فيقال هلم إذا كان صدور الصادرات عنه هو فعله هلا والفعل إضافة حمضة اليه وهو عندكم ال يوصف بصفة ثبوتية 

االشياء  بل ال يوصف إال مبا هو سلب وقلتم إن االضافة هنا سلب مل يكن ولو صدر عنه الف صادر إال مبنزلة سلب
عنه وإذا قلتم ليس هو بعرض وال ممكن وال حمدث وحنو ذلك مل تكن كثرة السلوب توجب أمرا ثبوتيا واالبداع 

  عندكم ال يوجب له وصفا ثبوتيا فكثرة االبداعات منه ال توجب له وصفا ثبوتيا 
فة امرأ عدميا قد قرروا يف العلم هذا مع أهنم متناقضون يف جعلهم االبداع أمرا عدميا بل يف قوهلم هو إضافة واالضا

االعلى عندهم القاسم ل الوجود ولواحقه ان الوجود ينقسم اىل جوهر وعرض ومن االعراض أن يفعل ومنها 
االضافة واالبداع هو من مقولة أن يفعل وهو أمر وجودى وإبداع الباري أكمل من كل إبداع فكيف يكون اكمل 

  انواع ان يفعل عدميا 
الضافة جنسا غري أن يفعل فان ثبت هذا بطل جعل إبداعه للعامل جمرد إضافة وإن سلم أنه إضافة ف مث هم جعلوا ا

االضافة عندهم من مجلة االجناس الوجودية وهذا وأمثاله مما يبني فساد ما قالوه يف االهليات من التعطيل مما يطول 
  وصفه 

ال توجب تكثر امور ثبوتية فيه مثل تكثر سائر  مث إذا سلم هذا وسلم ان االضافة عدمية وكثرة العدميات له
السلوب وإذا قدر انه أبدع كل شئ بال واسطة مل يكن يف هذا إال كثرة امور عدمية يتصف هبا وتلك ال توجب 

  كثرة يف 

ذاته مثل سلب مجيع املبدعات عنه فاذا قيل ليس بفلك وال كوكب وال مشس وال جنة وال نار وال هواء وال تراب 
وان وال انسان وال نبات كان سلبها عنه مبنزلة إضافتها اليه عندهم وإذا مل يكن هذا إثبات كثرة يف ذاته وال حي

  فكذلك االخر 
وقوهلم مصدر الف غري مصدر باء وهو مع هذا غري كونه مع هذا كما يقال سلب الف عنه غري سلب باء عنه 

قيل كثرة السلوب ال توجب تعدد امر ثبوتى له قيل والشئ مع سلب الف عنه ليس هو ذاك مع سلب باء عنه واذا 
  وكثرة االضافات كذلك عندكم 

مث يقال االضافات اليه مثل كونه علة ومبدعا وخالقا وفاعال وحنو ذلك إما أن يوجب كون الفعل أمرا ثبوتيا يقوم 
نه موصوف باالمور الثبوتية به وإما أن ال يوجب ذلك فان كان الفعل أمرا ثبوتيا قام به بطل نفيكم للصفات ولزم ا

اليت منها هتربون وإن مل يكن ثبوتيا كان عدميا فلم يكن يف كثرة املفعوالت إال كثرة االفعال اليت هي عدمية وكثرة 
العدميات ال توجب اتصافه بأمر ثبوتى وإذا كان كونه فاعال عندكم ليس وصفا ثبوتيا فكونه قابال كذلك بطريق 

  ع كون الشئ فاعال وقابال االوىل وحينئذ فال ميتن
ومعلوم ان هذا التناقض لزمهم لكوهنم جعلوا االمور الوجودية عدما كما جعلوا نفس الفعل والتأثري ليس إال إضافة 

عدمية مث ادعوا ذلك يف اكمل الفاعلني فعال وأحقهم بالوجود التام من سائر املوجودات وإال فهم قد قرروا يف 



نفعال أمران وجوديان ومها من االعراض املوجودة ومها مقولة ان يفعل وأن ينفعل وأن العلم الكلى أن الفعل واال
يفعل هو الفعل وأن ينفعل هو القبول وأثبتوا يف بعض االفعال الطبيعية اهنا امور وجودية وأن الفعل هناك وجودى 

  ولكن نقضوا ما ذكروا هناك يف العلم االهلي 

بتوه إذ كانوا معرضني عن اهللا ومعرفته وعبادته جاهلني مبا جيب له ويستحقه وكان ما نفوه احق باالثبات مما اث
يعبدون املخلوقات ويعظموهنا ويعرفون من كماهلا ما يتخذوهنا به آهلة إشراكا منهم باهللا ويدعون رب العاملني ال 

علم به انه ال يستحق يعرفونه وال يعبدونه وال يعرفون ما يستحقه من الكمال الذي به جيب ان يعبد بل الذي ي
  العبادة إال هو وهذا كله مبسوط يف مواضعه 

وأرسطو وأصحابه القدماء مل يثبتوا له فعال وال جعلوه مبدعا لبعدهم عن معرفته وهلذا كان يف قوهلم من الفساد ما 
  يطول وصفه ولكن ابن سينا وأتباعه ملا جعلوه مبدعا ظهر يف كالمهم مثل هذا التناقض 

نا الكالم على املنطق ومثلنا هبذا إال ان هذا من اشرف املطالب االهلية اليت خيتصون هم بأثباهتا واملقصود واملقصود ه
  ان نبني انه ال فرق بني القياس الشمويل والتمثيلي إذا اعطى كل منهما حقه 

  ما أمكن إثباته ب قياس الشمول كان إثباته ب التمثيل أظهر

على ان الواحد ال يصدر عنه إال واحد هبذا الطريق أثبت ذلك ب قياس التمثيل مث إذا قدر ان ما ذكروه يدهلم 
وكان أحسن مثل أن يقال الواحد ال يصدر عنه إال واحد فاالول ال يصدر عنه إال واحد الن الواحد بسيط 

لربودة وأمثال والبسيط ال يصدر عنه إال بسيط كما ان احلار ال يصدر عنه إال احلرارة والبارد ال يصدر عنه إال ا
  ذلك مما يذكر يف الطبيعيات 

ومن هنا قالوا يف االهليات الواحد ال يصدر عنه إال واحد لكن إذا أرادوا ان يثبتوا ذلك يف االهليات ب قياس مشويل 
وقدر صحته امكن جعله قياسا متثيال وإن قدر اهنم عجزوا إما مطلقا وإما يف رب العاملني لكون الوحدة اليت وصفوه 

ا تعطيال له يف احلقيقة ونفيا لوجوده وعجزوا عنه ومل يكن معهم إال هذا القياس التمثيلي وإذا اثبتوه ب القياس هب
  التمثيلي واثبتوا فيه ان احلكم تعلق بالقدر املشترك فقد افاد هذا ما أفاده قياس الشمول وزيادة 

 واحد النه بسيط فلو صدر عنه اثنان لكان مركبا مثل ان يقولوا ان الواحد يف مورد االمجاع إمنا مل يصدر عنه إال
فالنار البسيطة ال تصدر عنها إال احلرارة ومىت قدر صدور احلر والربد مجيعا لزم ان تكون مركبة فهذا إن مشى هلم 

  يف قياس التمثيل مشى هلم يف قياس الشمول وإن بطل هناك كان هناك أبطل 
فممتنع فال ميكن احدا ان يثبت قضية كلية ب قياس مشول إال وإثباهتا ب  وأما إثباته ب قياس الشمول دون التمثيل

  التمثيل أيسر وأظهر وإن عجزعن إثباهتا ب التمثيل فعجزه عن إثباهتا ب الشمول اقوى وأشد 
نون ب فاهنم إذا قالوا احلار ال يصدر عنه إال احلار النه واحد والواحد ال يصدر عنه إال واحد فانه قد يقال هلم ما تع

الصدور أتعنون به استقالله بصدور االثر عنه أو ان يكون سببا يف صدور االثر حبيث إذ انضم اىل غريه حصل املؤثر 
  التام 

  ليس يف الوجود واحد يفعل وحده إال اهللا وحده



ار الذي اثر فان أردمت االول مل نسلم لكم أن يف الوجود ما هو مؤثر تام وال شئ مستقل بالفعل غري اهللا تعاىل واحل
حرارة والبارد الذي أثر برودة إمنا اثر يف حمل قابل للتسخني والتربيد فكانت احلرارة احلاصلة يف القابل بسببه 
وبسبب احلار معا وأيضا فذلك مشروط بانتفاء العائق املانع وإال فلو حصل ما مينع وصول االثر اليه مل حيصل 

يسلم ذلك فانه مشروط باجلسم الذي ينعكس الشعاع عليه  وكذلك الشعاع إذا قيل الشمس مستقله به مل
  ومشروط بعدم املانع كالسحاب والسقف 

وعلى هذا فليس يف الوجود واحد يفعل وحده إال اهللا وحده قال تعاىل ومن كل شئ خلقنا زوجني لعلكم تذكرون 
  الذاريات قال جماهد وغريه تذكرون فتعلمون ان خالق االرواح واحد 

  أىن يكون له ولد ومل تكن له صاحبة وخلق كل قال تعاىل 

شئ وهو بكل شئ عليم االنعام فنفى التولد عنه المتناع التولد من شئ واحد وأن التولد إمنا يكون بني اثنني وهو 
سبحانه ال صاحبة له وأيضا فانه خلق كل شئ وخلقه لكل شئ يناقض ان يتولد عنه شئ وهو بكل شئ عليم 

ان يكون فاعال بارادته فان الشعور فارق بني الفاعل باالرادة والفاعل بالطبع فيمتنع مع  وعلمه بكل شئ يستلزم
كونه عاملا ان يكون كاالمور الطبيعية اليت يتولد عنها االشياء بال شعور كاحلار والبارد فال جيوز إضافة الولد اليه 

نني وبنات بغري علم سبحنه وتعلى عما يصفون بوجه سبحانه قال تعاىل وجعلوا هللا شركاء اجلن وخلقهم وخرقوا له ب
  بديع السموات واالرض أىن يكون له ولد ومل تكن له صحبة وخلق كل شئ وهو بكل شئ عليم االنعام 

والذين قالوا إن العقول والنفوس صدرت عنه خرقوا له بنني وبنات بغري علم فان اولئك مل يكونوا جيعلون شيئا من 
ل ما سواه وهؤالء جيعلون احد البنني وهو العقل أبدع كل ما سواه وجيعلون العقل كالذكر البنني والبنات مبدعة لك

والنفس كاالنثى وهذا مما صرحوا به وكانت العرب تقر بأنه خلق السموات واالرض وأحدثهما بعد أن مل تكونا ومل 
  يكونوا يقولون إهنا قدمية أزلية معه مل تزل معه وهذا مبسوط يف موضع آخر 

ملقصود هنا أهنم مل يعلموا يف الوجود شيئا واحدا صدر عنه وحده شئ عل سبيل االستقالل فصار قوهلم الواحد ال وا
يصدر عنه إال واحد باطال يف قياس الشمول وباطال يف قياس التمثيل لكن الغرض انه لو أثبت هذا وأمثاله ب قياس 

  الشمول لكان إثباته ب قياس التمثيل أوىل 
احلار الذي يفعل احلرارة والبارد الذي يفعل برودة إمنا يفعل ذلك مع عدم العلم واالرادة خبالف ما وأيضا فهذا 

  يفعل بعلم واختيار كاالنسان فان هذا 

يفعل افعاال متنوعة وتصدر عنه أمور خمتلفة وهم يسلمون ذلك ويقولون إن الفاعل بالطبع يتحد فعله والفاعل 
كذلك فمعلوم أن ما يفعل بالعلم واالرادة أكمل مما يفعل بال علم وال إرادة فاالنسان  االختيار يتنوع فعله وإذا كان

أكمل من اجلماد وحينئذ فان كان باب القياس صحيحا فقياس الرب مبا يفعل بعلم واختيار اوىل من قياسه مبا يفعل 
  ه باالحياء الناطقني بال علم وال اختيار فما باهلم شبهوا رب العاملني باجلمادات ونزهوه ان يشبهو

وهذا اخلذالن أصاهبم يف باب صفاته وأفعاله فهم يف باب الصفات يقولون إذا قلنا إنه حي عامل قادر مريد فقد 
شبهناه ب النفس الفلكية او االنسانية فيقال هلم إذا نفيم عنه العلم واحليوة والقدرة واالرادة فقد شبهتموه 

  م إمنا هربتم من التشبيه فالذي اليه شر مما هربتم منه باجلمادات كالتراب واملاء فان كنت
مث إنكم تزعمون ان الفلسفة هي التشبة باالله على قدر الطاقة وان الفلك يتشبه به حبسب االمكان فتجعلون 

خملوقاته قادرة على التشبه به من بعض الوجوه فان كان التشبه به منفيا عنه من كل وجه امتنع ان يكون مقدورا 



خلوقات وإن جاز أو وجب إثباته من بعض الوجوه كان هو أقدر عليه من خملوقاته فكان إذا كان التشبه من للم
بعض الوجوه ممكنا أن خيلق ما فيه من صفات الكمال ما يشبهه من بعض الوجوه اوىل من أن يقدر ذلك ملخلوق 

ه خالق افعال املخلوقات او مل يقل بذلك على ان حيدث لنفسه ما يصري به مشاهبا له من بعض الوجوه سواء قيل إن
فانه على االول يكون هو اخلالق ملا فيه شبه له وحينئذ فيبطل قوهلم وعلى الثاين فيكون املخلوق بدون إعانة اخلالق 

  له يقدر على ان حيدث ما يشبه الرب والرب ال يقدر على ذلك 
  الهلم به يف حق اهللا تعاىل بأي قياس استدلوا فتبني ان قوهلم الواحد ال يصدر عنه إال واحد ال يصح استد

وإن قالو إن الواحد من الوجه الواحد ال يصدر عنه إال واحد وان صدر منه اثنان فمن وجهني أو قالوا هذا معلوم 
بالضرورة فال حيتاج اىل دليل فانه ال بد بني املصدر والصادر من مناسبة والوجه الواحد ال يناسب اثنني قيل هلم هذا 

يبطل قولكم يف نفي الصفات فان الرب قد صدر عنه خملوقات كثرية واذا كان الواحد ال يصدر عنه من الوجه 
الواحد إال واحد امتنع ان تصدر هذه املخلوقات عن خالقها من وجه واحد فدل ذلك على انه متصف بامور 

خلوقات فكان اصل ضالهلم تومههم متنوعه من صفات متنوعه وأفعال متنوعه صدر عنه باعتبارها ما وجد من امل
إمكان صدور املخلوقات عما قدروه من الواحد الذي ال يوجد إال يف االذهان ال يف االعيان ولقد احسن بعض 

  الفضالء إذ قال الصفع احسن من توحيد الفالسفة بل قصر فيما قال 
حد لكان قد صدر عن الواحد من وإذا قالوا هو واحد ليس له صفات وأفعال تقوم به فلو صدر عنه اكثر من وا

الوجه الواحد اكثر من واحد قيل هلم فذلك االول ان كان واحدا من كل وجه لزم ان ال يصدر عنه اال واحد من 
كل وجه وهذا خالف املشاهدة وان كان فيه كثرة بوجه ما فقد صدر عن الواحد من الوجه الواحد اكثر من واحد 

صادر االول امور عدمية قيل فقد صدر عنه باعتبارها كثرة واذا جاز هذا جاز ان وان قالوا تلك الوجوه اليت يف ال
  جتعل االمور االضافية الكثرية يف االول مبدا الكثرة فكيفما ادير قوهلم تبني انه افسد من قول النصارى يف التثليث 

ل من رب العاملني وذلك انه وحقيقة قوهلم الذي قرره ابن سينا وامثاله انه أي موجود فرض يف الوجود كان اكم
قرر انه وجود مشروط بسلب مجيع االمور الثبوتية عنه وهو معىن قوهلم هو الوجود املقيد بسلب مجيع املاهيات 

وقوهلم الوجود الذي ال يعرض له شيء من املاهيات فان هذا بناه على قوله ان وجود املاهيات عارض هلا بناء على 
  وماهية غري  ان يف اخلارج لكل ممكن وجودا

الوجود وان ذلك الوجود عرض لتلك املاهية وان كان الزما هلا وهلذا قالوا ان واجب الوجود وجوده ال يعرض 
لشيء من املاهيات لئال يلزم التركيب والتعليل فيكون وجودا مقيدا بأن ال يعرض لشيء من املاهيات فال جيوز ان 

  ي ال يتقيد بأمر ثبويت يكون له حقيقة يف نفسه غري الوجود احملض الذ
فيقال له فعلى هذا التقدير قد شارك مجيع املوجودات يف مسمى الوجود وامتاز عنها بقيد عدمي وهو سلب كل 

ثبوت وامتاز به كل منها عنه مبا خيصه من احلقيقة املوجودة ومعلوم ان الوجود اكمل من العدم وهم يسلمون ذلك 
احدمها عن االخر بأمر وجودي واالخر مل مييز اال بأمر عدمي كان املمتاز بأمر فاذا اشترك اثنان يف الوجود وامتاز 

وجودي اكمل من املمتاز بأمر عدمي النه شارك هذا يف الوجود املشترك وامتاز عنه بالوجود املختص وذلك مل ميتز 
بينهما فصال او عنه اال بعدم كل وجود خاص وسواء جعل الوجود املشترك جنسا او عرضا عاما وجعل املميز 

  خاصة فعلى كل تقدير يلزم ان يكون ما مل يتميز اال بعدم دون ما متيز بوجود 
وهم يقولون امنا فررنا اىل هذا من التركيب فيقال ان كان التركيب نقصا لكان ما فررمت اليه شرا مما فررمت منه فان 



الذي ال خيتص بأمر ثبويت ال يوجد اال يف  الذي فررمت اليه يوجب ان ال يكون له وجود يف اخلارج الن املوجود
االذهان ال يف االعيان واذا قدر ثبوته يف اخلارج فكل موجود ممكن اكمل منه فيلزم ان يكون كل خملوق ولو انه 

  ذرة او بعوضة اكمل من رب العاملني رب االرض والسموات والقول املستلزم هذا يف غاية الفساد 
ة احلق وبيان ما التبس على هؤالء الذين يدعون اهنم اكمل الناس وهم اجهل الناس فاحلمد هللا الذي هدانا ملعرف

  برب العاملني 
واهللا تعاىل اخرب عن املشركني ما ذكره يف سورة الشعراء من قوله وازلفت اجلنة للمتقني وبرزت اجلحيم للغاوين 

  وقيل هلم اين ما كنتم 

فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود ابليس امجعون قالوا وهم فيها تعبدون من دون اهللا هل ينصرونكم او ينتصرون 
خيتصمون تاهللا ان كنا لفي ضالل مبني اذ نسويكم برب العاملني فهذا حال من سوى املخلوقات برب العاملني فكيف 

  حال من فضل كل خملوق على رب العاملني 
وا مثل هذا الباطل لكن هذا الزم قوهلم وهو دليل واذا قيل هم مل يفهموا ومل يقصدوه قيل وحنن مل نقل اهنم تعمد

على غاية فساده وغاية جهلهم باهللا تعاىل واهنم اضل من اليهود والنصارى ومشركي العرب وامثاهلم من املشركني 
وان كنت تدري ... فان كنت ال تدري فتلك مصيبة ... الذين يعظمون اخلالق أكثر من تعظيم هؤالء املعطلني 

  ... ظم فاملصيبة اع
  كون لفظ التركيب جممال يطلق على معان 

وما فروا منه من التركيب قد تكلمنا عليه يف غري هذا املوضع وبينا ان لفظ التركيب جممل يراد به تركيب اجلسم 
من اجزاء كانت متفرقة فاجتمعت كتركيب السكنجبني وغريه من االدوية بل ومن االطعمة واالشربة واملالبس 

  اجزائها اليت كانت متفرقة فألف بينها وركب بعضها مع بعض حىت صارت على احلال املركبة واملساكن من 
وقد يراد ب املركب ما ال ميتزج فيه احد االثنني باالخر كما يقال ركب الباب يف موضعه وركب املسمار يف الباب 

ة ما شاء ركبك االنفطار وهذا التركيب اخص من االول وهو املشهور من الكالم وقد قال تعاىل يف أي صور
  ومعلوم ان عاقال ال يقول ان اهللا تعاىل مركب هبذا املعىن االول وال بالثاين 

وقد يقال املركب على ما ميكن مفارقة بعض اجزائه لبعض كأخالط االنسان واعضائه فاهنا وان مل يعقل اهنا كانت 
  مفترقة فاجتمعت بل خلقه اهللا 

ة ولكن ميكن تفريق بعض اعضائه عن بعض ويعقل ايضا انه اذا مات استحال من نطفة مث من علقة مث من مضغ
فصار بعضه ترابا وبعضه هواء فتفرقت اعضائه واخالطه وكذلك سائر احليوان والنبات ومعلوم ان عاقال ال يقول 

  ان هذا مركب هبذا االعتبار 
ر املوصوف باحلياة والعلم والقدرة مركبا فهذا واما تسمية الواحد املوصوف بصفاته مركبا كتسمية احلي العامل القاد

  اصطالح هلم ال يعرف شيء من الشرائع وال اللغات وال عقول مجاهري العقالء جعلوا هذا تركيبا وان تسميته مركبا 
فاذا قالوا حنن نسميه تركيبا الن فيه اثبات معان متعددة لذات واحدة وحنن نسمي ذلك تركيبا ونقيم الدليل العقلي 

ى امتناعه قيل اذا كان اال كذلك فالنظر يف املعاين املعقولة ال يف االلفاظ السمعية وحنن ال نوافقكم على جعل عل
االنسان مركبا من احليوانية والناطقية وال ان يف الوجود شيئا مركبا من اجزاء عقلية بل املركب من االجزاء العقلية 

لوجود من املركبات فامنا هو مركب من اجزاء حسية موجودة يف امنا يكون يف االذهان ال االعيان وكل ما يف ا



  اخلارج 
والناس قد تنازعوا يف اجلسم هل هو مركب من اجزاء حسية وهو اجلواهر املفردة او من اجزاء عقلية وهي املادة 

عله مركبا من والصورة او ال من هذا وال من هذا على ثالثة اقوال والصحيح عندنا القول الثالث مث يليه قول من ج
  االجزاء احلسية وافسد الثالثة قول من جعله مركبا من االجزاء العقلية كما قد بسط يف موضعه 

وحينئذ فمن قال ان الباري جسم وان اجلسم مركب من االجزاء احلسية او العقلية كان االستدالل على بطالن 
  هذا التركيب استدالال مقبوال ممن يقوله 

  يبقى النظر هل حيسن هذا املستدل اإلستدالل عليه او ال حيسنه فان مطلوبه صحيح لكن 
واما من قال انه ليس ب مركب ال هذا التركيب وال هذا التركيب وامنا امسيه جسما او جوهرا الن اجلسم و 
اجلوهر عندي اسم لكل موجود قائم بنفسه فهذا النزاع معه يف اسم اجلسم واجلوهر نزاع لفظي ال عقلي وال 

فان الشرع مل ينطق هبذا االسم ال نفيا وال اثباتا والعقل امنا ينظر يف املعاين ال يف جمرد اللفظ فالنظر مع هذا شرعي 
اما يف اثبات كون اجلسم مركبا احد التركيبني وهذا حبث عقلي معروف واما يف كون لفظ اجلسم يف اللغة لكل 

  مركب وهذا مركب وهذا حبث لغوي له موضع اخر 
س مقصودهم بنفي التركيب هذا املعىن فقط فان هذا يوافقهم عليه كثري من مثبتة الصفات لكن وهؤالء لي

مقصودهم انه ال يتصف بصفة ثبوتية اصال واخذوا لفظ التركيب الذي وافقتهم بعض اهل الكالم على نفي معناه 
همية احملضة اليت تنفي االمساء وتوسعوا فيه حىت جعلوه اعم مما وافقهم عليه اولئك املتكلمون ونفوه وصاروا كاجل

  والصفات او تثبتها على وجه اجملاز 

  دليل نفاة الصفات والرد عليه

واملقصود هنا ان نقول قوهلم املوصوف باحلياة والعلم والقدرة مركب من هذا وهذا يقال هلم مسوا هذا تركيبا او 
مسعا قالوا الدليل على ذلك ان كل مركب مفتقر جتسيما او ما شئتم من االمساء فما الدليل على نفي هذا عقال او 

  اىل اجزائه وجزؤه غريه ف املركب مفتقر اىل غريه واملفتقر اىل غريه ليس واجبا بنفسه 
فيقال اجزاء هذا الدليل والفاظه اليت تسموهنا حدودا كلها الفاظ جمملة حتتمل حقا وباطال واستعمال االلفاظ اجململة 

  ب السفسطة يف احلدود والقياس من با
فيقال لكم قد عرف ان لفظ املركب جممل وان املراد به هنا ذات تقوم هبا صفات وحينئذ فاملراد ب االفتقار تالزم 

  الذات والصفات مبعىن 

انه ال توجد الذات اال مع وجود صفتها املالزمة هلا وال توجد الصفة اال مع وجود الذات املالزمة هلا ولو قدر انه 
  ب التركيب من االجزاء احلسية او العقلية مع تالزم االجزاء فهذا معناه اريد ب التركي

فاذا قيل كل مركب مفتقر اىل جزئه ان عين به انه مستلزم جلزئه وانه ال يوجد اال بوجود جزئه فهذا صحيح فان 
علول اىل علته الفاعلة او وجود اجملموع بدون كل من احاده ممتنع وان اريد انه يفتقر اليه افقار املفعول اىل فاعله وامل

القابلة او الغائية او الصورية فهذا باطل فان الواحد من العشرة واجلزء من اجلملة ال جيوز ان يكون فاعال وال غاية 
  وال هي هو الصورة 

مت ان مث قولكم وجزؤه غريه يقال لفظ الغري يراد به ما كان مباينا للشيء وما جيوز مفارقته له وما ليس اياه فان ارد



جزء اجملموع ما هو مباين له فهذا باطل فانه ميتنع ان يكون مباينا له مع كونه جزءا منه فيمتنع ان يكون غريا له هبذا 
االعتبار وان قلتم جيوز ان يفارقه فهذا ليس عام على االطالق بل جيوز يف بعض االفراد ان يفارق غريه من االجزاء 

جتماعية وال يلزم ذلك يف كل جمموع ال سيما على اصلهم فان الفلك عندهم ويفارق اجملموع الذي هو اهليئة اال
  مركب من اجزائه وصفاته وال جيوز عندهم على اجزائه التفرق 

واملسلمون ومجهور العقالء عندهم ان اهللا حي عليم قدير وال جيوز ان يفارقه كونه حيا عاملا قادرا بل مل يزل وال 
ادرا من لوازم ذاته وهي مالزمة لذاته ال جيوز عليه االفتراق بوجه من الوجوه فامتنع يزال كذلك وكونه حيا عاملا ق

  ان تكون صفاته هذه اغيارا هبذا االعتبار 
وان فسر الغريان مبا ليس احدمها هو االخر او مبا جيوز العلم بأحدمها مع عدم العلم باالخر فال ريب ان صفة 

  املوصوف اليت ميكن معرفتها 

 له هبذا االعتبار لكن اذا كانت تلك الصفة الزمة له وهو الزم هلا مل يكن يف ذلك ما يوجب ان يكون بدونه غري
احدمها مفتقرا اىل االخر مفعوال لالخر وال علة فاعلة وال غائية وال صورية اكثر ما يف ذلك ان تكون الصفة مفتقرة 

ابل علة قابلة لكن فيما حيدث هلا من املقبوالت ال فيما اىل الذات افتقار احلال اىل حمله القابل له وهم يسمون الق
يكون الزما هلا ازال وابدا وان قدر اهنم يسمون مجيع ذلك علة ومعلوال فتكون الذات علة قابلة للصفة هبذا االعتبار 

  وكون الصفة معلولة هو معىن كوهنا صفة قائمة باملوصوف 

  عجمموع الذات والصفة ال يفتقر اىل العلل االرب

ومع هذا فليس جمموع الذات والصفة مفتقرا اىل شيء من انواع العلل االربع ال اىل الفاعل وال اىل الغاية وال اىل 
القابل وال اىل الصورة فبطل ان يقال اجملموع مفتقر اىل جزئه افتقار املعلول اىل علته بوجه من الوجوه لكن غايته ان 

ال الالزم حملله اىل حمله املستلزم له فيقال هلم واي شيء يف كونه موجودا فيه افتقار الصفة اىل املوصوف افتقار احل
  بنفسه ال فاعل له ما يوجب نفي هذا التالزم الذي مسوه افتقار حنو ذاته وصفاته 

 وقوهلم ما افتقر اىل غريه مل يكن واجبا بنفسه يقال هلم قد علم ان املراد ب االفتقار التالزم واملراد ب الغري ما هو
داخل يف اجملموع اما الذات واما الصفات ليس املراد به ما هو مباين له وما جيوز مفارقته له وغايته ان يراد ان 

الصفة ال بد هلا من املوصوف فليس املراد افتقار املعلول اىل علته الفاعلة وحينئذ فليس يف هذا التالزم الذي مسيتموه 
  اغيارا ما يوجب ان يكون شيء من ذلك مفعوال لفاعل وال لعلة فاعلة  افتقارا وال يف هذه الصفات اليت مسيتموها

و واجب الوجود الذي دلت املمكنات عليه هو املوجود بنفسه القائم بنفسه رب العاملني الذي ال يفتقر اىل فاعل 
  وال علة فاعلة بل هو بنفسه وصفاته 

  ال يفتقر اىل شيء من العلل االربع 

  الوجودكون صفاته تعاىل واجبة 

واما نفس صفاته فليس هلا فاعل وال علة فاعلة وال علة غائية وال صورية فهي واجبة الوجود اذا عىن ب واجب 
  الوجود احد هذه املعاين 



وان عىن ب واجب الوجود ما هو اعم من ذلك حىت يدخل فيه ما ليس له حمل يقوم به فليست واجبة الوجود هبذا 
  الذات مستلزمة هلا وهي حمل هلا التفسري بل هي ممكنة الوجود و

واذا قيل فيلزم ان يكون الذات فاعلة وقابلة وذاك باطل قيل كال املقدمتني ممنوعة فان كون الذات مستلزمة 
لصفتها القائمة هبا ال يقتضى ان تكون فاعلة هلا بل ميتنع ان تكون الذات فاعلة للصفة الالزمة يف املمكن فكيف يف 

ع ان يكون الرب فاعال ملا هو الزم له وان كان بائنا عنه كالفلك فكيف يكون فاعال لصفته رب العاملني بل ميتن
الالزمة له وان قدر اهنم مسوا هذا االستلزام فعال وقالوا هي فاعلة هبذا االعتبار قيل هلم فال نسلم انه ال جيوز كون 

  الشيء الواحد فاعال وقابال هبذا االعتبار بل وال باعتبار اخر 
ن استدلوا على ذلك حبجتهم املعروفة املبينة على نفي التركيب فال ميكنهم جعل ذلك مقدمة يف نفس الدليل الن فا

هذا مصادرة على املطلوب وهو جعل املطلوب مقدمة يف اثبات نفسه بعبارة اخرى فاهنم اذا نفوا التركيب عن 
واثبتوا هذه املقدمة بناء على نفي التركيب كانوا  الواجب بناء على مقدمات منها ان الواحد ال يكون فاعال وقابال
  قد اثبتوا كال من املقدمتني باالخرى فال تكون واحدة منهما ثابتة 

والدليل الدال على اثبات واجب الوجود دل على اثبات فاعل مبدع ل املمكنات واملبدع هلا ميتنع ان يكون صفة 
  ون جمرد الصفة وهذا الواجب الذي دلت عليه اياته ليس قائمة بغريه فان ذلك املوصوف هو الفاعل حينئذ د

  يفتقر اىل علة من العلل االربع مع اتصافه بصفاته الالزمة له 

  اذا جاز استلزام الذات للمفعوالت فاستلزامها للصفات اوىل

 تكون ومن اعظم تناقض هؤالء اهنم يقولون الذات اذا استلزمت الصفات كان ذلك افتقارا منها اىل الغري فال
واجبة وهم يقولون ان الذات مستلزمة ملفعوالهتا املنفصلة عنها وال جيعلون ذلك منافيا لوجوب وجودها بنفسها فان 

  كان االستلزام للمفعوالت ال ينايف وجوب الوجود فاالستلزام للصفات اوىل ان ال ينافيه 
يفعل بعد ان مل يكن فاعال وهذا ممتنع  وان كان ذلك االستلزام ينايف وجوب الوجود كان حينئذ قد عرض له ان

عندهم وهذا اظهر املعقوالت اليت قهروا هبا املتكلمني اجلهمية والقدرية ومن وافقهم من االشعرية والكالبية 
  واتباعهم ومل مييز الطائفتان بني فاعل النوع وفاعل العني 

ول عني الفعل مكابرة للعقل واذا جاز قيام الفعل مث إذا جاز ان يفعل ف الفعل ثبويت فيلزم قيامه به ودعوى ان املفع
  به كان قيام الصفات بطريق االوىل 

  فساد القول بأن املفعول عني الفعل

والذين جعلوا املفعول عني الفعل من اهل الكالم كاالشعرية ومن وافقهم من حنبلي وشافعي ومالكي وغريهم امنا 
مي وتسلسل احلوادث وهذان كل منهما غري ممتنع عند هؤالء اجلاهم اىل ذلك فرارهم من قيام احلوادث بالقد

  الفالسفة مع ان اولئك املتكلمني النفاة حجتهم على النفي ضعيفة 
ومجاهري املسلمني وطوائفهم على خالف ذلك والقول بأن اخللق غري املخلوق هو مذهب السلف قاطبة وذكر 

  البخاري يف كتاب خلق افعال العباد 



مطلقا بال نزاع وهو قول ائمة احلديث ومجهورهم وقول اكثر طوائف الكالم كاهلشامية والكالبية  انه قول العلماء
والكرامية وقول مجهور الفقهاء من اصحاب ايب حنيفة وأمحد ومالك والشافعي وقول الصوفية كما حكاه عنهم 

  نة صاحب التعرف ملذهب التصوف وهو قول اهل السنة فيما حكاه البغوي صاحب شرح الس
وحجة هؤالء انه لو كان اخللق غري املخلوق لكان اما قدميا واما حادثا فان كان قدميا لزم قدم املخلوق فيلزم قدم 

  العامل وان كان حادثا فانه يفتقر اىل خلق اخر ويلزم التسلسل ويلزم ايضا كون الرب حمال للحوادث 
تقدرون على اثبات واحدة منها فقولكم لو كان قدميا لزم  فيقال هلم مجيع هذه املقدمات مما ينازعكم الناس فيها وال

قدم املخلوق يقول لكم من توافقونه على قدم االرادة حنن وانتم متفقون على قدم االرادة وان تأخر املراد فتأخر 
  املخلوق عن اخللق كذلك او اوىل وهذا جواب احلنفية والكرامية 

  لصوفية واهل احلديث هلم وكثري من احلنبلية والشافعية واملالكية وا
واما قوهلم ان كان حمدثا افتقر اىل خلق اخر فهذا ايضا ممنوع فاهنم يسلمون ان املخلوقات حمدثة منفصلة بدون 

حدوث خلق فاذا جاز هذا يف احلادث املنفصل عن احملدث فالن جيوز حدوث احلادث املتصل به بدون خلق بطريق 
  االوىل واالخرى 

هؤالء او اكثرهم هم يقولون ان اخللق الذي قام به حادث ال حمدث ويقولون ما قام به من  وهلذا كان كثري من
الفعل حدث بنفس القدرة واالرادة ال يفتقر اىل خلق وامنا يفتقر اىل اخللق املخلوق واملخلوق ما كان منفصال عنه 

قه بائنا عنه واما نفس فعله وكالمه وكثري منهم يسمونه حمدثا ويقولون هو حمدث ليس ب خملوق فان املخلوق ما خل
ورضاه وغضبه وفرحه الذي يقوم بذاته ب قدرته فانه وان كان حادثا وحمدثا فليس ب خملوق وليس كل حادث 

  وال حمدث خملوقا عند هؤالء 
الذي  فان قيل النزاع يف ذلك لفظي قيل هذا ال يضرهم فان من مسى ذلك القائم به خملوقا قالوا له غايته ان املخلوق

هو نفس اخللق ال يفتقر اىل خلق اخر وال يلزم من ذلك ان املخلوق الذي ليس ب خلق ال يفتقر اىل اخللق فان من 
املعقول ان املخلوق ال بد له من خلق واما اخللق نفسه اذا جوز وجود خملوق بال خلق فتجويز خلق بال خلق اوىل 

وزوا هم نوعا منه بال خلق كان ذلك اوىل باجلواز والفرق بني واملنازع هلم جيوز وجود كل خملوق بال خلق فاذا ج
  نفس اخللق الذي به خلق املخلوق وبني املخلوق معقول 

  البحث يف قيام احلوادث به تعاىل

وكذلك احتجاجهم بامتناع حلول احلوادث ال ينفع الفالسفة فان هذا امنا نفوه المتناع قيام احلادث بالقدمي وهؤالء 
  زون قيام احلادث الفالسفة جيو

بالقدمي ومن جوز قيام الصفات بالباري منهم جوز قيام احلوادث به مثل كثري من اساطينهم القدماء واملتأخرين كأيب 
الربكات وغريه فهذان قوالن معروفان هلم اما القول الثالث وهو جتويز الصفات دون االفعال فهذا ال اعرف به 

  فالكالم معه كالكالم مع من قال ذلك من اهل الكالم قائال منهم فان كان قد قاله بعضهم 
وعلى هذا فال يلزم التسلسل وان لزم فامنا هو تسلسل يف االثار وهو وجود كالم بعد كالم او فعل بعد فعل 

والنزاع يف هذا مشهور وامنا يعرف نفيه عن اجلهمية والقدرية ومن وافقهم من كاليب وكرامي ومن وافقهم من 
ائمة السلف وائمة السنة فال مينعون هذا بل جيوزونه بل يوجبونه ويقولون ان اهللا مل يزل متكلما اذا شاء  املتفقه واما



  بل يقولون انه مل يزل فاعال يقوم به االفعال االختيارية مبشيئته وقدرته وهذا كله مبسوط يف مواضعه 
مر وجودى وان يفعل من اقسام الوجود ووجود واملقصود هنا انه يلزم من كونه فاعال قيام الصفات به فان الفعل ا

  املخلوق املفعول بال خلق وال فعل ممتنع واذا قام اخللق به ف العلم والقدرة الزمة اخللق وقيامهما به اوىل 
واهنم ان قالوا يستلزم املفعول وال يستلزم الصفة لكون امللزوم مفتقرا اىل الالزم فهذا من اعظم التناقض وان قالوا 

 يستلزمه كان ذلك ادل على بطالن قوهلم يف الصفات واالفعال وكان الدليل يدل على قيام االفعال به انه ال
  والصفات وقيام الصفات به اوىل من قيام االفعال فبطل ما نفوا به الصفات ومسوه تركيبا 

هو الوجود املقيد بكل والواحد الذي قالوا انه ال يصدر عنه اال واحد هو الواحد املسلوب عنه الصفات كلها بل 
سلب وهذا ال حقيقة له اال يف الذهن واي موجود خملوق قدر فهو اكمل من هذا اخليال الذي ال حقيقة له يف 

  اخلارج 

والتعظيم له امنا نشأ من اعتقاد انه رب العاملني وانه واجب الوجود وحنو ذلك من الصفات اليت تظهر كماهلا واما 
بية فما من وجود اال وهو اكمل منه واذا كانوا قد مجعوا بني وصفه بذلك الكمال وهذا من هذه اجلهة النافية السل

النقصان الذي يكون كل موجود اكمل منه دل على تناقضهم وفساد قوهلم وكان ما قالوه من احلق حقا وما قالوه 
  من الباطل باطال وهذه املسائل االهلية مبسوطة يف موضعها 

  يل ال يفيد اال الظنرد القول بأن قياس التمث

واملقصود هنا الكالم على املنطق وما ذكروه من الربهان واهنم يعظمون قياس الشمول ويستخفون ب قياس التمثيل 
ويزعمون انه امنا يفيد الظن وان العلم ال حيصل اال بذلك وليس االمر كذلك بل مها يف احلقيقة من جنس واحد 

طلوب علما كان او ظنا من جمرد قياس الشمول وهلذا كان سائر العقالء وقياس التمثيل الصحيح اوىل بافادة امل
يستدلون ب قياس التمثيل اكثر مما يستدلون ب قياس الشمول بل ال يصح قياس الشمول يف االمر العام اال بتوسط 

مثيل يف قياس التمثيل وكل ما حيتج به على صحة قياس الشمول يف بعض الصور فانه حيتج به على صحة قياس الت
  تلك الصورة ومثلنا هذا بقوهلم الواحد ال يصدر عنه اال واحد فانه من اشهر اقواهلم االهلية الفاسدة 

واما االقوال الصحيحة فهذا ايضا ظاهر فيها فان قياس الشمويل ال بد فيه من قضية كلية موجبة وال نتاج عن 
 يف الذهن فاذا عرف حتقق بعض افراده يف اخلارج كان سالبتني وال عن جزئيتني باتفاقهم والكلي ال يكون كليا اال

ذلك مما يعني على العلم بكونه كليا موجبا فانه اذا احس االنسان ببعض االفراد اخلارجية انتزع منه وصفا كليا ال 
سيما اذا كثرت افراده فالعلم بثبوت الوصف املشترك الصل يف اخلارج هو اصل العلم بالقضية الكلية وحينئذ ف 

  القياس التمثيلي اصل 

  ل القياس الشمويل اما ان يكون سببا يف حصوله واما ان يقال ال يوجد بدونه فكيف يكون وحده اقوى منه 
وهؤالء ميثلون الكليات مبثل قول القائل الكل اعظم من اجلزء و النقيضان ال جيتمعان وال يرتفعان واالشياء املساوية 

من كلي من هذه الكليات اال وقد علم من افراده اخلارجة امور كثرية واذا لشيء واحد متساوية وحنو ذلك وما 
اريد حتقق هذه الكلية يف النفس ضرب هلا املثل بفرد من افرادها وبني انتفاء الفارق بينه وبني غريه او ثبوت اجلامع 

  وحينئذ حيكم العقل بثبوت احلكم لذلك املشترك الكلي وهذا حقيقة قياس التمثيل 
درنا ان قياس الشمول ال يفتقر اىل التمثيل وان العلم بالقضايا الكلية ال يفتقر اىل العلم مبعني اصال فال ميكن ولو ق



ان يقال اذا علم الكلي مع العلم بثبوت بعض افراده يف اخلارج كان انقص من ان يعلمه بدون العلم بذالك املعني 
  نفوه من صورة القياس اكمل مما اثبتوه  فان العلم باملعني ما زاده اال كماال فتبني ان ما

  ما ذكروه من تضعيف قياس التمثيل هو من كالم متأخريهم

واعلم اهنم يف املنطق االهلي بل والطبيعي غريوا بعض ما ذكره ارسطو لكن ما زادوه يف االهلي خري من كالم ارسطو 
د والنصارى بكثري كثري واما يف الطبيعيات فاين قد رايت الكالمني وارسطو واتباعه يف االهليات اجهل من اليهو
  فغالب كالمه جيد واما املنطق فكالمه فيه خري من كالمه يف االهلي 

وما ذكروه من تضعيف قياس التمثيل واالحتجاج عليه مبا ذكروه هو من كالم متأخريهم ملا راوا استعمال الفقهاء 
وهناك الظن حصل من املادة ال من صورة القياس فو صوروا تلك له غالبا والفقهاء يستعملونه كثريا يف املواد الظنية 

املادة ب قياس الشمول مل يفد ايضا اال الظن لكن هؤالء ظنوا ان الضعف من جهة الصورة فجعلوا صورة قياسهم 
  يقينيا وصورة قياس الفقهاء ظنيا 

ة كما مثلوه من االحتجاج عليهم بأن الفلك ومثلوه بأمثلة كالمية ليقرروا ان املتكلمني حيتجون علينا باالقيسة الظني
جسم او مؤلف فكان حمدثا قياسا على االنسان وغريه من املولدات مث اخذوا يضعفون هذا القياس لكن امنا ضعفوه 

بضعف مادته فان هذا الدليل الذي ذكره اجلهمية والقدرية ومن وافقهم من االشعرية وغريهم على حدوث 
  مادهتا ال لكون صورهتا ظنية وهلذا ال فرق بني ان يصوروها بصورة التمثيل او الشمول  االجسام ادلة ضعيفة الجل

واآلمدى وحنوه ممن يصنف يف الفلسفة ويكره التمثيل مبثل هذا ملا فيه من التشنيع على املتكلمني فيمثل مبثال متفق 
تج على قدم العامل بكونه موجودا واال لزم عليه كقوله العامل موجود فكان قدميا كالباري فان احدا من العقالء ال حي

  قدم كل موجود وهذا ال يقوله عاقل 

  ابطال القول بأن الدوران والتقسيم ال يفيدان اال الظن

وما ذكروه من ان قياس التمثيل امنا يثبت ب الدوران او التقسيم وكالمها ال يفيد اال الظن قول باطل ويلزمهم مثل 
  ذلك يف قياس الشمول 

لتقسيم فاهنم يسلمون انه يفيد اليقني اذا كان حاصرا واذا كان كذلك فانه ميكن حصر املشترك يف اقسام ال اما ا
يزيد عليها وابطال التعليل جبميعها اال بواحد وان مل ميكن ذلك مل ميكن جعل ذلك املشترك حدا اوسط فال يفيد 

  اليقني ولو استعمل فيه قياس الشمول 

  رب والتقسيم بقوهلمجواب اعتراضهم على الس

واما قوله جيوز ان يكون احلكم ثابتا يف االصل لذات االصل واال لزم التسلسل فنقول ال يلزم التسلسل اال اذا كان 
  ال يثبت اال خلارج اما اذا كان تارة يثبت خلارج وتارة لغري خارج مل يلزم التسلسل وحينئذ فال ميتنع ان 

   مل يثبت ملا خيتص به بل لوصف مشترك بينه وبني غريه تعلم ان احلكم يف هذا االصل املعني



  فائدتان يف تعليل احلكم ب علة قاصرة

وهذا كما يقول الفقهاء ان احلكم يعلل تارة ب علة متعدية وتارة ب علة قاصرة والتعليل ب القاصرة اذا كانت 
رون على جواز ذلك وهو الصحيح وهو منصوصة جائز باتفاق الفقهاء وامنا تنازعوا فيما اذا كانت مستنبطة واالكث

مذهب مالك والشافعي وامحد بن حنبل يف املنصوص عنه فانه دائما يعلل ب العلل القاصرة وهو اختيار ايب اخلطاب 
  وغريه من اصحابه 

ولكن القاضي ابو يعلى وطائفه وافقوا اصحاب ايب حنيفة يف منعهم التعليل ب القاصرة وهذا من كالم متأخريهم 
ذلك النزاع يف مسئلة تعليل الربو يف املذهب والفضة وامثاهلما هل العلة فيه متعدية او قاصرة واما ابو حنيفة وسبب 

نفسه وصاحباه مل ينقل عنهم يف ذلك شيء والذي يليق بعقلهم وفضلهم اهنم ال مينعون ذلك مطلقا كما ال ميتنع يف 
  املنصوصة 

ومنع االحلاق لئال يظن الظان ان احلكم يثبت فيما سوى مورد ويف ذلك فائدتان قصر احلكم على مورد النص 
النص كما يعلل حترمي امليته بعلة متنع دخول املذكي فيها ويعلل حترمي الدم بعلة متنع دخول العرق والريق وغريمها 

بعلة متنع فيها ويعلل اختصاص اهلدى واالضحية باالنعام بعلة متنع دخول غريها فيها ويعلل وجوب احلد يف اخلمر 
  دخول الدم وامليتة فيها وامثال ذلك كثرية بل من يقول ان مجيع 

االحكام يثبت بالنص يقول اهنا معللة ب علل قاصرة لكن امنا يعلل ب العلة املتعدية نص يتناول بعض انواع احلكم 
  فيعلل ذلك احلكم بعلة تتعدى اىل سائر النوع الذي دل على ثبوت احلكم فيه نص اخر 

ئدة الثانية معرفة حكم الشرع وما اشتمل عليه من مصاحل العباد يف املعاش واملعاد فان ذلك مما يزيد به االميان والفا
والعلم ويكون اعون على التصديق والطاعة واقطع لشبه اهل االحلاد والشناعة وانصر لقول من يقول ان الشرع 

  جملرد قهر التعبد وحمض املشيئة مجيعه امنا شرع حلكمة ورمحة مل يشرع ال حلكمة ورمحة بل 
واذا كانت االوصاف يف االصل قد تكون خمتصة بذات االصل وقد تكون مشتركة بينه وبني غريه خارجة عنه مل 

  يلزم اذا كان هذا االصل ثبت احلكم فيه خلارج مشترك ان يكون احلكم يف كل اصل خلارج مشترك 

  جواب قوهلم

يكون لغري ما ابدى وان مل يطلع عليه مع البحث عنه خبالف احلسيات فيقال  قوله وان ثبت خلارج فمن اجلائز ان
اما ان يكون التقسيم يف العقليات قد يفيد اليقني واما ان ال يفيده حبال فان كان االول بطل جعلهم الشرطى 

من ذاك فان  املنفصل من صور القياس والربهان وان كان الثاين بطل كالمهم هذا ومعلوم ان هذا احق بالبطالن
القائل اذا قال الوجود اما ان يكون واجبا واما ان يكون ممكنا واما ان يكون قدميا واما ان يكون حادثا واما ان 

يكون قائما بنفسه واما ان يكون قائما بغريه واما ان يكون خملوقا واما ان يكون خالقا وحنو ذلك من التقسيم 
  احلاصر جلنس الوجود كان هذا حصرا 

عقلي بل الوجود اعم الكليات واذا امكن العقل ان حيصر اقسامه فحصر اقسام بعض انواعه اوىل وهم لكلي 
  يسلمون هذا كله وهذا هو العلم االعلى عندهم فكيف يقولون ان السرب والتقسيم ال يفيد اليقني 



  متثيل التقسيم احلاصر يف مسئلة الرؤية

عضهم املصحح للرؤية امر ال يكون اال وجوديا حمضا فما كان وجوده مث اذا اختلف الناس يف ما جيوز رؤيته فقال ب
اكمل كان احق ان يرى وقال اخر بل املصحح هلا ما خيتص بالوجود الناقص الذي هو اوىل بالعدم مثل كون كل 

ادث الشيء حمدثا مسبوقا بالعدم او ممكنا يقبل العدم كان قول من علل امكان الرؤية مبا يشترك فيه القدمي واحل
والواجب واملمكن اوىل من هذا فان الرؤية وجود حمض وهي امنا تتعلق مبوجود ال مبعدوم فما كان اكمل وجودا بل 
كان وجوده واجبا فهو احق هبا مما يالزمه العدم وهلذا يشترط فيها النور الذي هو بالوجود اوىل من الظلمة والنور 

البصار فهذا يقتضى انا نعجز عن رؤية اهللا مع ضعف ابصارنا وهلذا االشد كالشمس مل ميتنع رؤيته لذاته بل لضعف ا
  مل يطق موسى رؤية اهللا يف الدنيا لكن ال ميتنع ان تكون رؤيته ممكنه واهللا قادر على تقوية ابصارنا لنراه 
ة ال ميتنع يف واذا قيل هي مشروطة ب اللون و اجلهة وحنو ذلك مما ميتنع على اهللا قيل له كل ما ال بد منه يف الرؤي

حق اهللا فاذا قال القائل لو رؤى للزم كذا والالزم منتف كانت احدى مقدمتيه كاذبة وهكذا كل ما اخرب به 
الصادق الذي اخرب بأن املؤمنني يرون رهبم كما يرون الشمس والقمر كل ما اخرب به وظن الظان ان يف العقل ما 

  يناقضة ال بد ان يكون احدى مقدماته باطلة 
ا قال لو رؤى لكان متحيزا او جسما او كان يف جهة او كان ذا لون وذلك منتف عن اهللا قيل له مجيع هذه فاذ

  االلفاظ جمملة مل يأت شرع بنفي 

مسماها حىت تنفى بالشرع وإمنا ينفيها من ينفيها فيستفسر عن مراده إذ البحث يف املعاين املعقولة ال يف جمرد هذه 
  االلفاظ 

بأن املرئي ال بد أن يكون متحيزا فان املتحيز يف لغة العرب اليت نزل هبا القرآن يعىن به ما حيوزه غريه فيقال ما تريد 
كما يف قوله تعاىل أو متحيزا اىل فئة االنفال فهذا حتيز موجود حييط به موجود غريه اىل موجودات حتيط به ومسى 

ب التحيز ما شغل احليز واحليز عندهم تقدير مكان ليس  متحيزا النه حتيز من هؤالء اىل هؤالء واملتكلمون يريدون
  أمرا موجودا فالعامل عندهم متحيز وليس يف حيز وجودى واملكان عند أكثرهم وجودى 

فاذا أريد ب املتحيز ما يكون يف حيز وجودى منعت املقدمة االوىل وهو قوله كل مرئى متحيز فان سطح العامل ميكن 
إن قال بل أريد به ال بد أن يكون يف حيز وإن كان عدميا قيل له العدم ليس بشئ فمن أن يرى وليس يف عامل آخر و

جعله يف احليز العدمى مل جيعله يف شئ موجود ومعلوم انه ما مث موجود إال اخلالق واملخلوق فاذا كان اخلالق بائنا عن 
ه انه ليس يف شئ فلم قلت إن هذا املخلوقات كلها مل يكن يف شئ موجود وإذا قيل هو يف حيز معدوم كان حقيقت

  حمال 
  وكذلك إذا قال يلزم ان يكون جسما ففيه إمجال التنبيه عليه 

وكذلك إذا قال يف جهة فان اجلهة يراد هبا شئ موجود وشئ معدوم فان شرط يف املرئي ان يكون يف جهة موجودة 
بائنا عن العامل ليس معه هناك غريه فليس يف  كان هذا باطال برؤية سطح العامل وإن جعل العدم جهة قيل له إذا كان

جهة وجودية وإذا مسيت ما هنالك جهة وقلت هو يف جهة على هذا التقدير منعت انتفاء الالزم وقيل لك العقل 
  والسمع يدالن على ثبوت هذا الالزم ال 



  على انتفائه 
ية وأبعدها من قبول التقسيم املنحصر ومع هذا وهذا التقسيم مثلنا به يف مسئلة الرؤية فاهنا من أشكل املسائل العلق

  فان حصر االقسام فيها ممكن فكيف يغريها 
وحيئنذ فاذا احتج عليها ب قياس التمثيل فقيل املخلوقات املوجودة ميكن رؤيتها فاخلالق احق بامكان الرؤية الن 

لوق وإذا كان املشترك مستلزما املصحح للرؤية يف املخلوقات امر مشترك بني اخلالق واملخلوق ال خيتص باملخ
  لصحة الرؤية ثبتت صحة الرؤية 

وال جيعل املشترك املصحح هو جمرد الوجود كما يسلكه االشعري ومن اتبعه كالقاضي أىب بكر وطائفة من أصحاب 
اب أمحد وغريهم كالقاضي اىب يعلى بل جيعله القيام بالنفس كما يسلكه ابن كالب وغريه من مثبيت الرؤية من اصح

  امحد وغريهم كأيب احلسن الزاغوىن أو ال يعني املصحح بل جيعل قدرا مشتركا 

  كالتقسيم احلاصر وهو أيضا يفيد اليقني كما قد بسط يف موضعه 
وإذا كانت مسئلة الرؤية واملصحح هلا أمكن تقريره على هذا الوجه فكيف فيما هو أوضح منها إذا قيل الفاعل منا 

عله فاخلالق آوىل أن يعلم ما خلق او قيل إذا كان الفعل االختياري فينا مشروطا بالعلم فهو مريد وهو متصور ملا يف
يف حق اخلالق أوىل ألن ما به استلزمت اإلرادة العلم إما أن خيتص بالعبد أو يكون مشتركا واالول باطل فتعني الثاين 

بالكمال الذي ال نقص فيه من املمكن املخلوق الن استلزام االرادة العلم كمال للفاعل ال نقص فيه والواجب احق 
  فاذا كان العبد يعلم ما يفعل فالباري آوىل أن يعلم ما يفعل 

وإذا قيل إذا كان الرب حيا امكن كونه مسيعا بصريا متكلما وما جاز له من الصفات وجب له الن ثبوت صفاته له 
من جعل غريه كامال فهو أحق بالكمال منه وغريه  ال تتوقف على غريه وال جيعله غريه متصفا بصفات الكمال الن

خملوقه وميتنع ان يكون خملوقه اكمل منه بل وميتنع ان يكون هو الذي اعطاه صفات الكمال الن ذلك يستلزم 
  الدور القبلي او غري ذلك من االدلة اليت بسطت يف غري هذا املوضع 

ل وحنن ال حنتاج اىل ذلك لكن الغرض التمثيل ملسائل قد وهم يف كالمهم يف جنس القياس مل يتعرضوا آلحاد املسائ
يشكل على كثري من الناس استعمال القياس فيها ألجل املادة فتبني أن هلا مادة ميكن ان يستخرج منها أدلة تلك 

املطالب وتلك املادة تصور بصورة الشمول تارة وبصورة التمثيل أخرى لكن إذا صورت بصورة الشمول علم ان 
ا ال تتساوى وإذا صورت بصورة التمثيل علم أن الرب أحق بكل كمال ال نقص فيه ان يثبت له واحق بنفى افراده

  كل نقص عنه من نفيه عن سائر املوجودات 

  جواب قوهلم

  وإن كان منحصرا فمن اجلائز ان يكون معلال باجملموع أو بالبعض الذي ال حتقق له يف الفرع 

فمن اجلائز ان يكون معلال باجملموع أو بالبعض الذي ال حتقق له يف الفرع فيقال  وأما قوهلم إذا احنصرت االقسام
هذا ممكن يف بعض الصور كاملسائل الظنية من الفقه او غريه إذا قيل خيار االمة املعتقة حتت العبد كقصة بريرة إما 

قال وإما أن يكون جملموع أن يكون ثبت لكوهنا كانت حتت ناقص وإما ان يكون لكوهنا ملكت نفسها أمكن أن ي
  االمرين 

لكن تعليله مبا خيتص االصل سواء كان هو اجملموع او بعض منه إمنا ميكن العلم بنفيه كما ميكن العلم بغريه من 



املنفيات كما إذا قيل االنسان إمنا كان حساسا متحركا باالرادة حليوانيته ال النسانيته واحليوانية مشتركة بينه وبني 
ئر احليوان فيكون حساسا متحركا باالرادة فال ميكن ان يدعى يف مثل هذه ان املختص باالنسان هو علة الفرس وسا

  كونه حساسا متحركا باالرادة بل العلة ليست إال املشترك بينه وبني احليوان 
بنفسه كان وكذلك إذا قيل القدمي ال جيوز عدمه الن قدمه إما بنفسه أو مبوجب جيب قدمه بنفسه وما كان قدميا 

موجودا بنفسه بالضرورة فان القدم أخص من الوجود فيلزم من ثبوته ثبوت الوجود فاذا قدميا بنفسه فهو موجود 
بنفسه بالضرورة وما كان موجودا بنفسه فهو واجب بنفسه وإال الفتقر اىل فاعل فالقدمي إما واجب بنفسه وإما 

لزم عدم الواجب بنفسه ولو عدم لكان قابال للعدم فال يكون الزم للواجب بنفسه وكالمها ممتنع العدم النه يست
  واجبا بنفسه وهلذا اتفق العقالء على هذا وهو ان القدمي إما موجود واجب بنفسه وإما الزم ملا هو كذلك 

جيز ان فاذا قال القائل لو كانت االفالك قدمية المتنع عدمها لكن عدمها ممكن باالدلة الدالة عليه فال تكون قدمية مل 
يقال بل القدمي ال جيوز عدمه لعلة خمتصة بالقدمي بنفسه دون ما كان معلوال لغريه فاالفالك وإن قيل هي قدمية فهى 
ممكنة العدم فان هذا باطل ملا ذكرناه من ان املشترك بني الواجب بنفسه والواجب بغريه هو مستلزم لقدم املشترك 

ود بغريه فمن ادعى قدميا موجودا بغريه وقال إنه مع هذا ميكن عدمه فقوله بني القدمي املوجود بنفسه والقدمي املوج
متناقض كما بسط يف موضعه وهلذا مل يقل احد من العقالء إهنا قدمية ميكن عدمها االمكان املعروف وإمنا ادعوا ان 

  هلا ماهية باعتبار نفسها فقيل الوجود والعدم ولكن وجب هلا الوجود من غريها 
بطالن هذا يف غري هذا املوضع وبني ان هذا قول خمالف جلميع العقالء حىت ارسطو واتباعه ال يكون وقد تبني 

عندهم ممكنا اال احملدث الذي ميكن وجوده وعدمه او حىت هؤالء الذين قالوا بأهنا قدمية ميكن وجودها وعدمها 
دة مواضع ان املمكن الذي يقبل الوجود كابن سينا واتباعه تناقضوا ووافقوا سلفهم وسائر العقالء فذكروا يف ع

والعدم ال يكون اال حمدثا وان كل ما كان دائما ال يكون ممكنا واما القدمي الذي ال ميكن عدمه فليس عندهم ممكنا 
  وان كان وجوبه بغريه 

ني ما جاءت به وامنا خالف يف هذا طائفة من الفالسفة كابن سينا وامثاله الذين ارادوا ان جيمعوا بني قول سلفهم وب
الرسل مع داللة العقول عليه فلم ميكنهم ذلك اال مبا خالفوا به الرسل مع خمالفة العقول مع خمالفة سلفهم فيما 

  اصابوا فيه وموافقتهم فيما اخطئوا فيه وكان كفرا يف امللل ومع تناقضهم وخمالفة مجيع العقالء 
لف غريه من االوصاف املقارنة له يف االصل مما ال يوجب واما قوهلم ب ثبوت احلكم مع املشترك يف صورة مع خت

استقالله بالتعليل جلواز ان يكون احلكم يف تلك معلال بعلة اخرى فيقال هذا غلط وذلك انه مىت ثبت احلكم مع 
  املشترك يف 

صاف فاهنا صورة متتنع ان تكون االوصاف الزائدة املقارنة له يف االصل مؤثرة يف احلكم مع ختلف غريه من االو
خمتصة باالصل فلو كانت مؤثرة مل جيز ان يوجد احلكم يف غري االصل وحينئذ فعدمها ال يؤثر والصورة االخرى قد 

  يثبت فيها وجود املشترك 
واما امكان وجود وصف اخر مستقل بعلة فهذا ال بد من نفيه اما بدليل قاطع او ظاهر او بأن االصل عدمه ويكون 

  او ظنيا  القياس حينئذ يقينيا
والكالم فيما اذا حصرت اقسام العلة ونفي التعليل عن كل منها اال واحد والنفي قد يكون لنفي التعليل هبا من 

االصل وقد يكون لنفي التعليل مطلقا فاالول حيتاج معه اىل الثاين يف تلك الصورة وأما الثاين فهو يتناول النفي يف 



  تلك الصورة وغريها 
علة له سواه فجائز ان يكون علة خلصوصه ال لعمومه فيقال هذا هو يف معىن السؤال االول  وقوهلم وإن كان ال

  وهو ان يكون احلكم ثبت لذات احملل ال المر منفصل وهو التعليل بالعلة القاصرة الواقفة على مورد النص 
ه يستغىن عن التمثيل فيقال وأما قوهلم إن بني أن ذلك الوصف يستلزم احلكم وأن احلكم الزم لعموم ذاته فمع بعد

ال بعد يف ذلك بل كلما دل عل ان احلد االوسط يستلزم االكرب فانه يستدل به على جعل ذلك احلد وصفا مشتركا 
  بني أصل وفرع ويلزمه احلكم 

 وأما قوله إنه يستغىن عن التمثيل فيقال نعم والتمثيل يف مثل هذا يذكر لاليضاح وليتصور للفرع نظري الن الكلى
إمنا وجوده كلى يف الذهن ال يف اخلارج فاذا عرف حتققه يف اخلارج كان أيسر لوجود نظريه والن املثال قد يكون 
ميسرا الثبات التعليل بل قد ال ميكن بدونه وسائر ما تثبت به العلة من الدوران واملناسبة وغري ذلك إذا اخذ معه 

  السرب والتقسيم أمكن كون القياس قطعيا 

د يكون قياس التمثيل يقينيا يف كذا فان اجلمع بني االصل والفرع كما يكون بابداء اجلامع يكون بالغاء وأيضا فق
الفارق وهو ان يعلم ان هذا مثل هذا ال يفترقان يف مثل هذا احلكم ومساوى املساوى مساو والعلم باملساواة 

املتماثلني علم ان االخر مثله ال سيما إذا كان  واملماثلة مما قد يعلم بالعقل كما يعلم بالسمع فاذا علم حكم أحد
الكالم فيما جترد من املعقوالت مثل القول بأن شيئا من السواد عرض مفتقر اىل احملل فيقال سائر أفراد السواد 

كذلك بل ويقال وسائر االلوان كذلك وكذلك إن قيل إن حركة الكواكب حتدث شيئا بعد شئ قيل وسائر 
  احلركات كذلك 

ملة فقد بينا أن كل قياس ال بد فيه من قضية كلية إجيابية وبينا أن تلك القضية ال بد أن يعلم صدق كوهنا وباجل
كلية وكل ما به يعلم ذلك به يعلم ان احلكم الزم لذلك الكلى املشترك فيمكن جعل ذلك الكلى املشترك هو 

  اذا أفاد اليقني مل يزده التمثيل إال قوة اجلامع بني االصل والفرع فكل قياس مشول ميكن جعلة قياس متثيل ف

  إذا علمت إحدى املقدمتني بنص املعصوم فاستعمال الشمول اوىل

وقياس التمثيل ميكن جعله قياس مشول لكن قد يكون بيان صحته حمتاجا اىل بيان إحدى مقدمتيه ال سيما الكربى 
صل املقيس عليه أوال أسهل يف البيان ف قياس التمثيل فاهنا هى يف الغالب اليت حتتاج اىل البيان وإذا كان كذلك اال

أعون على البيان إال إذا كانت القضية الكلية معلومة بنص املعصوم فهنا يكون االستدالل هبا اوىل من االستدالل 
م بقياس التمثيل لكن الدليل هنا يكون شرعيا مل تعلم إحدى مقدمتيه إال بنص املعصوم أو االمجاع املعصوم مل تعل

  مبجرد العقل وهم 
  والكالم مع من جيعل مواد الربهان القضايا الكلية املعلومة بدون قول 

املعصوم بل قد يسمون القياس املستدل على إحدى مقدماته بقول املعصوم من اخلطايب واجلدىل الهنم جيعلون تلك 
  القضايا من املسلمات واملقبوالت ال من الربهانيات اليقينيات 

ن ضالهلم فان القضية اليقينية ما علم اهنا حق علما يقينيا فاذا علم بدليل قطعي أن املعصوم ال يقول إال وهذا ايضا م
حقا وعلم بالضرورة أنه قضى هبذه القضية الكلية كما قضى ب ان اهللا بكل شئ عليم وأن اهللا خالق كل شيء وانه 

ة ان املعصوم أخرب هبا عامة كلية كان هذا من أحسن ال نيب بعده وحنو ذلك من القضايا اخلربية اليت علم بالضرور



الطرق يف حصول اليقني وهذا الطريق ال يدخل يف قياسهم الربهاين ولكن هذا ملا كان مبنيا على مقدمات مسعية مل 
  نقررها يف هذا املوضع مل حنتج به عليهم بل احتججنا عليهم مبا يسلمونه 

لوم الكسبية ال حتصل إال بقياسهم الربهاين قول باطل بل هو من ابطل وما بيناه مبجرد العقل من ان قوهلم الع
  االباطيل 

  هذا يف جانب النفي 

  املقام الرابع

  املقام االجيايب يف االقيسة والتصديقات 

  يف قوهلم إن القياس يفيد العلم بالتصديقات

  فصل

  أوال وهو أدق املقامات  وأما املقام الثاين وهو املقام الرابع من املقامات االربعة املذكورة

  تبصرة على ما تقدم من املقامات

فان ما نبهنا عليه خطأهم يف منع إمكان التصور إال ب احلد بل ومن نفى دعوى حصول التصور ب احلد وبقى 
احنصار التصديق فيما ذكروه من والقياس مدركه قريب والعلم به ظاهر وخطأ املنطقيني فيه واضح بأدىن تدبر وإمنا 

  سون على الناس بالتهويل والتطويل يلب

  املقامان االول والثاين

وأظهرها خطأ دعواهم ان التصورات املطلوبه ال حتصل إال مبا ذكروه من احلد مث أن جمرد احلد يفيد تصور احلقائق 
تقييد اجلزئي او الثابتة يف اخلارج مبجرد قول احلاد سواء جعل احلد هو اجلملة التامة اخلربية اليت يسموهنا القضية وال

  جعل احلد هو خرب املبتدأ املفرد وإن كان له صفات تقيده ومتيزه 
فإنه إذا قال ما االنسان فقيل احليوان الناطق أو قيل االنسان احليوان الناطق فقد يقال احلد هو قولك االنسان هو 

ذا كالما تاما حيسن السكوت عليه احليوان الناطق وقد يقال بل احلد احليوان الناطق وهذا يف حكم املفرد وليس ه
إن مل يقدر له مبتدأ يكون خربا عنه أو جعل مبتدأ خرب حمذوف ومن جعل هذا وحده هو احلد وجعله مبجرده يفيد 

  تصور احلقيقة فقوله أبعد عن الصواب 

  املقام الثالث

فان هذا النفي العام امر ال سبيل  وبعد ذلك قوهلم إن شيئا من التصديقات املطلوبة ال ينال إال مبا ذكروه من القياس
اىل العلم به وال يقوم عليه دليل أصال وقد اشرنا اىل فساد ما ذكروه مع انه معلوم البطالن مبا حيصل من 



  التصديقات املطلوبة بدون ما ذكروه من القياس كما حيصل تصورات مطلوبة بدون ما يذكرونه من احلد 
  قياس املؤلف من مقدمتني يفيد خبالف هذا املقام الرابع فان كون ال

  النتيجة هو امر صحيح يف نفسه 

  كون القياس املنطقي عدمي التأثري يف العلم

لكن الذي بينه نظار املسلمني يف كالمهم على هذا املنطق اليوناين املنسوب اىل أرسطو صاحب التعاليم أن ما 
ائدة علمية بل كل ما ميكن علمه ب قياسهم ذكروه من صور القياس ومواده مع كثرة التعب العظيم ليس فيه ف

املنطقي ميكن علمه بدون قياسهم املنطقي وما ال ميكن علمه بدون قياسهم ال ميكن علمه ب قياسهم فلم يكن يف 
قياسهم ال حتصيل العلم باجملهول الذي ال يعلم بدونه وال حاجة به اىل ما ميكن العلم به بدونه فصار عدمي التأثري يف 

جودا وعدما ولكن فيه تطويل كثري متعب فهو مع انه ال ينفع يف العلم فيه إتعاب االذهان وتصنييع الزمان العلم و
  وكثرة اهلذيان 

واملطلوب من االدلة والرباهني بيان العلم وبيان الطرق املؤدية اىل العلم وقالوا يعىن نظار املسلمني هذا ال يفيد هذا 
عوقة له ملا فيه من كثرة تعب الذهن كمن يريد أن يسلك الطريق ليذهب اىل املطلوب بل قد يكون من االسباب امل

مكة أو غريها من البالد فاذا سلك الطريق املستقيم املعروف وصل يف مدة قريبة بسعى معتدل وإذا قيض له من 
ك منحرفة يسلك به التعاسيف والعسف يف اللغة االخذ عل غري طريق حبيث يدور به طرقا دائرة ويسلك به مسال

فانه يتعب تعبا كثريا حىت يصل اىل الطريق املستقيمة إن وصل وإال فقد يصل اىل غري املطلوب فيعتقد اعتقادات 
فاسدة وقد يعجز بسبب ما حيصل له من التعب واالعياء فال هو نال مطوبه وال هو استراح هذا إذا بقى يف اجلهل 

  البسيط وهكذا هؤالء 
ند موت إمام املنطقيني يف زمانه اخلوجني صاحب املوجز وكشف االسرار وغريمها انه وهلذا حكى من كان حاضرا ع

  قال عند موته اموت وما 

  علمت شيئا إال علمى بأن املمكن يفتقر اىل الواجب مث قال االفتقار وصف سليب اموت وما علمت شيئا 
هل املركب فكثري والواصل منهم اىل علم فهذا حاهلم إذا كان منتهى احدهم اجلهل البسيط وأما من كان منتهاه اجل

يشبهونه مبن قيل له أين أذنك فأدار يده فوق رأسه ومدها إىل أذنه بكلفة وقد كان ميكنه أن يوصلها اىل أذنه من 
  حتت رأسه فهو أسهل وأقرب 

  استعمال طرق غري الفطرية تعذيب للنفوس بال منفعة

ة كانت تعذيبا للنفوس بال منفعة هلا كما لو قيل لرجل اقسم هذه واالمور الفطرية مىت جعل هلا طرق غري الفطري
الدراهم بني هؤالء النفر بالسوية فان هذا ممكن بال كلفة فلو قال له قائل اصرب فانه ال ميكنك القسمة حىت تعرف 
د حدها ومتيز بينها وبني الضرب فان القسمة عكس الضرب فان الضرب هو تضعيف آحاد العددين بآحاد العد

اآلخر والقسمة توزيع آحاد أحد العددين على آحاد العدد االخر وهلذا إذا ضرب اخلارج بالقسمة يف املقسوم عليه 
عاد املقسوم وإذا قسم املرتفع بالضرب على أحد املضروبني خرج املضروب االخر مث يقال ما ذكرته يف حد 



ضرب املكسور بل احلد اجلامع هلما أن يقال  الضرب ال يصح فانه إمنا يتناول ضرب العدد الصحيح ال يتناول
الضرب طلب مجلة تكون نسبتها اىل احد املضروبني كنسبة الواحد اىل املضروب االخر فاذا قيل اضرب النصف يف 

  الربع فاخلارج هو الثمن ونسبته اىل الربع كنسبة النصف اىل الواحد 
ل يريد أن يقسمه بني عدد يعرفهم بالسوية إذا ألزم فهذا وإن كان كالما صحيحا لكن من املعلوم أن من معه ما

  نفسه أنه ال يقسمه حىت يتصور هذا كله كان هذا 

  تعذيبا له بال فائدة وقد ال يفهم هذا الكالم وقد يعرض له فيه إشكاالت 

  الدليل ما كان موصال اىل املطوب

ىل املقصود وكل ما كان مستلزما لغريه فانه فكذلك الدليل والربهان فان الدليل هو املرشد اىل املطلوب واملوصل ا
ميكن ان يستدل به عليه وهلذا قيل الدليل ما يكون النظر الصحيح فيه موصال اىل علم أو ظن وبعض املتكلمني 

خيص لفظ الدليل مبا يوصل اىل العلم ويسمى ما يوصل اىل الظن أمارة وهذا اصطالح من اصطلح عليه من املعتزلة 
  ومن تلقاه عنهم 

فاملقصود ان كل ما كان مستلزما لغريه حبيث يكون ملزوما له فانه يكون دليال عليه وبرهانا له سواء كانا وجوديني 
  أو عدميني أو أحدمها وجوديا واالخر عدميا فأبدا الدليل ملزوم للمدلول عليه واملدلول الزم للدليل 

حيتاج املستدل اىل مقدمتني وقد حيتاج اىل ثالث مث قد يكون الدليل مقدمة واحدة مىت علمت علم املطلوب وقد 
مقدمات وأربع ومخس وأكثر ليس لذلك حد مقدر يتساوى فيه مجيع الناس يف مجيع املطالب بل ذلك حبسب علم 

  املستدل الطالب بأحوال املطلوب والدليل ولوازم ذلك وملزوماته 
ان دليله الذي حيتاج اىل بيانه له تلك املقدمة كمن فاذا قدر أنه قد عرف ما به يعلم املطلوب إال مقدمة واحدة ك

علم أن اخلمر حمرم وعلم ان النبيذ املتنازع فيه مسكر لكن مل يعلم أن كل مسكر هو مخر فهو ال حيتاج إال اىل هذه 
أنه قال كل مسكرمخر حصل مطلوبه ومل حيتج إىل ان يقال كل  -املقدمة فاذا قيل ثبت يف الصحيح عن النيب ص 

ذ مسكر وكل مسكر مخر وال ان يقال كل مسكر مخر وكل مخر حرام فان هذا كله معلوم له مل يكن خيفى عليه نبي
إال ان اسم اخلمر هل هو خمتص ببعض املسكرات كما ظنه طائفة من علماء املسلمني أو هو شامل لكل مسكر فاذا 

  ثبت له عن صاحب الشرع 

ديث يف صحيح مسلم ويروى بلفظني كل مسكر مخر وكل مسكر أنه جعله عاما ال خاصا حصل مطلوبه وهذا احل
  حرام 

ومل يقل كل مسكر مخر وكل مخر حرام كالنظم اليوناين وإن كان روى يف بعض طرق احلديث فليس بثابت فان 
اجل قدرا يف عمله وبيانه من أن يتكلم مبثل هذياهنم فانه إن قصد جمرد تعريف احلكم مل حيتج مع قوله  -النيب ص 

اىل دليل وإن قصد بيان الدليل كما بني اهللا يف القران عامة املطالب االهلية اليت تقرر االميان باهللا ورسله واليوم االخر 
  أعلم اخللق باحلق وأحسنهم بيانا له  -فهو ص 

اىل مقدمتني وال يكفى يف مجيعها مقدمتان بل يذكر ما حيصل به البيان والداللة فعلم أنه ليس مجيع املطالب حيتاج 
سواء كان مقدمة او مقدمتني أو اكثر وما قصد به هدى عاما كالقرآن الذي انزله اهللا بيانا للناس يذكر فيه من 

  االدلة ما ينتفع به الناس عامة 



ككه يف املعلومات فتلك من جنس املرض والوساوس وأما ما قد يعرض لبعضهم يف بعض االحوال من سفسطة تش
وهذه إمنا ميكن بيان أنواعها العامة وأما ما خيتص به كل شخص فال ضابط له حىت يذكر يف كالم بل هذا يزول 

  بأسباب ختتص بصاحبه كدعائه لنفسه وخماطبة شخص معني له مبا يناسب حاله ونظرة هو فيما خيص حاله وحنو ذلك 
رونه من القياس ال يفيد إال العلم بأمور كلية ال يفيد العلم بشئ معني من املوجودات مث تلك االمور وأيضا فما يذك

  الكلية ميكن العلم بكل واحد منها مبا هو أيسر من قياسهم فال تعلم كلية ب قياسهم إال والعلم جبزئياهتا ممكن بدون 

  يكون أبني من العلم بالكليات وهذا مسبوط ىف موضعه قياسهم الشموىل ورمبا كان أيسر فان العلم باملعينات قد 

  ليس يف قياسهم إال صورة الدليل من غري بيان صحته او فساده

واملقصود هنا أن املطلوب هو العلم والطريق اليه هو الدليل فمن عرف دليل مطلوبه عرف مطلوبه سواء نظمه 
ال إن قياسهم يعرف صحيح االدلة من فاسدها فان هذا إمنا بقياسهم ام ال ومن مل يعرف دليله مل ينفعه قياسهم وال يق

يقوله جاهل ال يعرف حقيقة قياسهم فان قياسهم ليس فيه إال شكل الدليل وصورته وأما كون الدليل املعني 
مستلزما ملدلوله فهذا ليس يف قياسهم ما يتعرض له بنفي وال إثبات وإمنا هذا حبسب علمه باملقدمات اليت اشتمل 

ا الدليل وليس يف قياسهم بيان صحة شئ من املقدمات وال فسادها وإمنا يتكلمون يف هذا إذا تكلموا يف مواد عليه
  القياس وهو الكالم يف املقدمات من جهة ما يصدق هبا وكالمهم يف هذا فيه خطأ كثري كما نبه عليه يف موضع آخر 

  احلقيقة املعتربة يف كل دليل هو اللزوم

احلقيقة املعتربة يف كل برهان ودليل يف العامل هو اللزوم فمن عرف ان هذا الزم هلذا استدل واملقصود هنا ان 
بامللزوم على الالزم وإن مل يذكر لفظ اللزوم وال تصور معىن هذا اللفظ بل من عرف أن كذا ال بد له من كذا او 

يف الوجود فهو أية هللا فانه مفتقر اليه  أنه إذا كان كذا كان كذا وأمثال هذا فقد علم اللزوم كما يعرف ان كل ما
  حمتاج اليه ال بد له منه فيلزم من وجوده وجود الصانع 

وكما يعلم ان احملدث ال بد له من حمدث كما قال تعاىل ام خلقوا من غري شئ ام هم اخللقون الطور ويف الصحيحني 
يقرأ يف املغرب ب الطور قال فلما مسعت  - عن جبري بن مطعم انه ملا قدم يف فداء االسرى عام بدر مسع النيب ص

  قوله ام خلقوا من غري شئ ام هم اخللقون الطور 

  أحسست بفؤادي قد انصدع 
فان هذا تقسيم حاصر يقول أخلقوا من غري خالق خلقهم فهذا ممتنع يف بداية العقول ام هم خلقوا أنفسهم فهذا 

تعاىل ذكر الدليل بصيغة استفهام االنكار ليبني أن هذه القضية أشد امتناعا فعلم ان هلم خالقا خلقهم وهو سبحانه و
اليت استدل هبا فطرية بديهية مستقرة يف النفوس ال ميكن أحدا إنكارها فال ميكن صحيح الفطرة أن يدعى وجود 

  حادث بدون حمدث أحدثه وال ميكنه أن يقول هو أحدث نفسه 
قام من احلدوث واالمكان وعلة االفتقار اىل املؤثر وذكرنا عامة وقد بسطنا الكالم على ما قاله الناس يف هذا امل

طرائق اهل االرض يف إثبات الصانع من املتكلمني والفالسفة وطرق االنبياء صلوات اهللا عليهم وما سلكه عامة 



نظار االسالم من معتزيل وكرامى وكاليب واشعري وفيلسوف وغريهم يف غري موضع مثل كتاب تعارض العقل 
  نقل وغري ذلك وال

  وكذلك بينا طرق الناس يف إثبات العلم بالنبوات يف شرح االصبهانية وكتاب الرد على النصارى وغريمها 
وبينا أن كثريا من النظار يسلك طريقا يف االستدالل على املطلوب ويقول ال يوصل اىل املطلوب إال هبذا الطريق 

با يف صحة ذلك الطريق فان املطلوب كلما كان الناس اىل معرفته وال يكون االمر كما قاله يف النفى وإن كان مصي
  أحوج يسر اهللا على 

عقول الناس معرفة أدلته فأدلة إثبات الصانع وتوحيده وأعالم النبوة وأدلتها كثرية جدا وطرق الناس يف معرفتها 
غريه أو من أعرض عن غريه وبعض كثرية وكثري من الطرق ال حيتاج اليه اكثر الناس وإمنا حيتاج اليه من مل يعرف 

الناس يكون الطريق كلما كان ادق وأخفى وأكثر مقدمات وأطول كان انفع له الن نفسه اعتادت النظر الطويل 
يف االمور الدقيقة فاذا كان الدليل قليل املقدمات أو كانت جلية مل تفرح نفسه به ومثل هذا قد يستعمل معه الطريق 

ا ملناسبتها لعادته ال لكون العلم باملطلوب متوقفا علهيا مطلقا فان من الناس من إذا عرف ما الكالمية املنطقية وغريه
يعرفه مجهور الناس وعمومهم أو ما ميكن غري االذكياء معرفته مل يكن عند نفسه قد امتاز عنهم بعلم فيجب معرفة 

  االمور اخلفية الدقيقة الكثرية املقدمات وهذا يسلك معه هذه السبيل 
وأيضا فان النظر يف العلوم الدقيقة يفتق الذهن ويدر به ويقويه على العلم فيصري مثل كثرة الرمي بالنشاب وركوب 

  اخليل تعني على قوة الرمي والركوب وإن مل يكن ذلك وقت قتال وهذا مقصد حسن 
ملقابلة وعويص الفرايض وهلذا كان كثري من علماء السنة يرغب يف النظر يف العلوم الصادقة الدقيقة كاجلرب وا

والوصايا والدور لشحذ الذهن فانه علم صحيح يف نفسه وهلذا يسمى الرياضي فان لفظ الرياضة يستعمل يف ثالثة 
انواع يف رياضة االبدان باحلركة واملشي كما يذكر ذلك االطباء وغريهم ويف رياضة النفوس باالخالق احلسنة 

  االذهان مبعرفة دقيق العلم والبحث عن االمور الغامضة  املعتدلة واآلداب احملمودة ويف رياضة
ويروى عن عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه انه قال إذا هلومت فاهلوا بالرمي وإذا حتدثتم فتحدثوا بالفرائض اراد إذا 

  هلوا بعمل ان يلهوا بعمل ينفعهم يف دينهم وهو الرمي وإذا هلوا بكالم هلوا بكالم ينفعهم ايضا 

  م ودينهم وهو الفرائض يف عقله
  وعلم الفرائض نوعان احكام وحساب 

فاالحكام ثالثة انواع احدها علم االحكام على مذهب بعض الفقهاء وهذا اوهلا ويليه علم أقاويل الصحابة والعلماء 
  فيما اختلف فيه منها ويليه علم ادلة ذلك من الكتاب والسنة 

ل وتصحيحها واملناسخات وقسمة التركات وللفرائض يف ذلك وأما علم حساب الفرائض فمعرفة أصول املسائ
طريق معلومة وكتب مصنفة وهذا الثاين كله علم معقول يعلم بالعقل كما يعلم بالعقل سائر حساب املعامالت وغري 

  ذلك من االنواع اليت حيتاجها اليها الناس 
لم قدمي لكن إدخاله يف الوصايا والدور وحنو مث قد ذكروا حساب اجملهوالت امللقب حبساب اجلرب واملقابلة وهو ع

ذلك اول من عرف انه ادخله يف ذلك حممد بن موسى اخلوارزمي وبعض الناس يذكر عن علي بن ايب طالب رضى 
  اهللا عنه انه تكلم يف ذلك وانه تعلم زيادة ذلك من يهودي وهذا كذب على علي رضى اهللا عنه 



  دور ملا ذكرنا فيه ان لفظ الدور يقال على ثالثة انواع وحنن قد بينا يف الكتاب املصنف يف ال
الدور الكوين الذي يذكر يف االدلة العقلية أنه ال يكون هذا حىت يكون هذا وال يكون هذا حىت يكون هذا وطائفة 
ر من النظار كالرازي يقولون هو ممتنع والصواب انه نوعان كما يقوله االمدي وغريه دور قبلي ودور معي يف الدو

  القبلي ممتنع والدور املعى ممكن 
ف الدور القبلي الذي يذكر يف العل ويف الفاعل واملؤثر وحنو ذلك مثل ان يقال ال جيوز ان يكون كل من الشيئني 

  فاعال لآلخر النه يفضى اىل الدور 
اعله ويكون وهو ان يكون هذا قبل ذاك وذاك قبل هذا وذاك فاعل هلذا وهذا فاعل لذاك فيكون الشئ فاعال لف

  قبل قبله وقد اورد الرازي وغريه عليه إشكاالت ذكرناها وبينا وجه حلها طرق إثبات الصانع 
وأما الدور املعى فهو كدور الشرط مع الشروط وأحد املتضائفني مع االخر إذا قيل صفات الرب ال تكون إال مع 

كون االبوة إال مع النبوة وال تكون النبوة إال ذاته وال تكون ذاته إال مع صفاته فهذا صحيح وكذلك إذا قيل ال ت
  مع االبوة 

والنوع الثاين مما يسمى دورا الدور احلكمى الفقهي املذكور يف املسئلة السرجيية وغريها وقد افردنا يف هذا مصنفات 
  م ال وبينا حقيقة هذا الدور وأنه باطل عقال وشرعا وبينا يف مصنف آخر هل يف الشريعة شئ من هذا الدور ا

والنوع الثالث الدور احلسايب وهو ان يقال ال يعلم هذا حىت يعلم هذا فهذا هو الذي يطلب حله حبساب اجلرب 
  واملقابلة 

وقد ذكر كثري من متأخرى الفقهاء مسائل وذكروا أهنا ال تنحل إال بطريق اجلرب واملقابلة وقد بينا انه ميكن اجلواب 
بدون حساب اجلرب واملقابلة وإن كان ايضا حساب اجلرب واملقابلة  -ص  عن كل مسئلة شرعية جاء هبا الرسول

  صحيحا وقد كان اليب وجدي رمحهما اهللا فيه من النصيب ما قد عرف 

  ليست شريعة االسالم موقوفة على شئ من علومهم

ن كان طريقا فنحن قد بينا ان شريعة االسالم ومعرفتها ليست موقوفة على شئ يتعلم من غري املسلمني أصال وإ
  صحيحا بل طريق اجلرب واملقابلة فيها تطويل يغىن اهللا عنه بغريه كما ذكرنا يف املنطق 

  مثل  -وهكذا كل ما بعث به الرسول ص 

  العلم جبهة القبلة

والعلم مبواقيت الصلوة والعلم بطلوع الفجر والعلم باهلالل فكل هاذ ميكن العلم به بالطرق املعروفة اليت كان 
ة والتابعون هلم باحسان يسلكوهنا وال حيتاج معها اىل شئ آخر وإن كان كثري من الناس قد أحدثوا طرقا الصحاب

  أخر وكثري منهم يظن انه ال ميكن املعرفة بالشريعة إال هبا وهذا من جهلهم 
  العلم جبهة القبلة 

  الد وعروضها كما قد يظن طائفة من الناس ان العلم بالقبلة ال ميكن إال مبعرفة أطوال الب



وعرض البلد هو بعد ما بينه وبني خط االستواء واملوازي كدائرة معدل النهار وذلك يعرف بارتفاع القطب 
الشمايل فان القطبني إذا كانا على دائرة االفق كان بعد كل منها عن خط االستواء بعدا واحدا وليس خلط االستواء 

رجة فلكية ارتفع القطب يف قطره عن دائرة االفق مقدار درجة عرض فاذا بعد االنسان عن خط االستواء مقدار د
مث إذا بعد درجتني ارتفع القطب درجتني وهلم جرأ ف عرض البلد يعرف بارتفاع القطب فاذا كان البلدان 

  عرضهما سواء ك دمشق وبغداد وعرض كل منهما ثالثا وثالثني درجة يكون ارتفاع القطب فيهما واحدا 
له حد يف السماء يضبط به إذ هو حبسب املعمور من االرض فيجعل الطول مبدأ العمارة وكانوا وأما الطول فليس 

حيدون جبزائر تسمى جزائر اخلالدات من جهة الغرب وميكن ان تفرض بلدة وجيعل الطول شرقيا وغربيا كما فعل 
وظة حمروسة وجعل الطول نوعني بعضهم حيث جعل مكة شرفها اهللا تعاىل هي اليت يعترب هبا الطول الهنا باقية حمف

  شرقيا وغربيا 
فهذا علم صحيح حسايب يعرف بالعقل لكن معرفة املسلمني بقبلتهم يف الصلوة ليست موقوفة على هذا بل قد ثبت 
عن صاحب الشرع صلوات اهللا عليه انه قال ما بني املشرق واملغرب قبلة قال الترمذي حديث صحيح وهبذا كان 

أن املصلى ليس عليه ان يستدل ب القطب وال اجلدى وال غري ذلك بل إذا جعل من يف الشام  عند مجاهري العلماء
  وحنوها املغرب عن ميينه واملشرق 

عن مشاله كانت صلوته صحيحة فان اهللا إمنا امر باستقبال شطر املسجد احلرام ويف احلديث املسجد قبلة مكة ومكة 
  عرف عن الصحابة اهنم ألزموا الناس يف الصلوة ان يعتربوا اجلدى قبلة احلرم واحلرم قبلة االرض وهلذا مل ي

  كون اعتبار اجلدى ملعرفة القبلة بدعة

وهلذا انكر االمام امحد وغريه من العلماء على من ألزم الناس باعتبار اجلدي فضال عن طول البالد وعرضها بل 
يسري عن مسامتة عني الكعبة وكذلك غريه املساجد اليت صلى فيها الصحابة كمسجد دمشق وغريه فيه احنراف 

فكان هذا من احلكمة أن يعرف إمجاع الصحابة والتابعني هلم باحسان على ان املصلى ليس عليه مسامتة عني الكعبة 
  بل تكفيه اجلهة اليت هي شطر املسجد احلرام 

  من بدع املتكلمني ردهم ما صح من الفلسفة

حيح من أحوال الفلك علم صحيح ال يدفع واالفالك مستديرة ليست وكذلك ما يعلم باملشاهدة واحلساب الص
مضلعة ومن قال إهنا مضلعة أو جوز ذلك من أهل الكالم فهو وأمثاله ممن يرد على الفالسفة وغريهم ما قالوه من 
علم صحيح معقول مع كونه موافقا للمشروع وهذا من بدع اهل الكالم الذي ذمه السلف وعابوه فاهنم ناظروا 
الفالسفة يف العلم االهلي يف مسئلة حدوث العامل وإثبات الصانع ومسائل املعاد والنبوات وغري ذلك بطرق فاسدة 

  حائدة من مسلك الشرع والعقل 
وكان ذلك من أسباب ضالل كثري من الناس حيث ظنوا ان ما يقوله هؤالء املبتدعون هو الشرع املأخوذ عن 

  علم بالعقل الصريح فال يوجد عن الرسول إال ما يوافقه ويصدقه الرسول وليس االمر كذلك بل كلما 

  إمجاع املسلمني على أن الفلك مستدير



  وما حنن فيه من كرية االفالك واستدارهتا من هذا الباب بل هذا مما أمجع 

املسلمني  عليه سلف االمة من الصحابة والتابعني ال يعرف بينهم نزاع يف ان الفلك مستدير وقد حكى إمجاع علماء
على ذلك غري واحد منهم ابو احلسني بن املنادى االمام الذي له أربعمائة مصنف وكان من الطبقة الثانية من 

اصحاب امحد ومنهم ابو حممد بن حزم ومنهم ابو الفزج بن اجلوزي واالثار بذلك معروفة ثابتة عن السلف كما 
  دل على ذلك الكتاب والسنة 
 جواب مسئلة سئلنا عنها يف هذا الباب فذكرنا داللة الكتاب والسنة على ذلك موافقا وقد ذكرنا طرفا من ذلك يف

  ملا علم باحلساب العقلي 
وقد قال تعاىل وهو الذي خلق اليل والنهار والشمس والقمر كل يف فلك يسبحون االنبياء وقال تعاىل ال الشمس 

  لك يسبحون يس ينبغي هلا ان تدرك القمر وال اليل سابق النهار وكل يف ف

  تفسري قوله تعاىل كل يف فلك يسبحون

وقد ذكر االمام ابو حممد عبد الرمحن بن ايب حامت يف تفسريه ثنا اىب يعىن االمام ابا حامت الرازي ثنا نصر بن علي 
حدثين ايب عن شعبة بن احلجاج عن االعمش عن مسلم البطني عن سعيد بن جبري عن ابن عباس يف قوله كل يف 

  سبحوق قال يف فلكة مثل فلكة املغزل فلك ي
  وذكر عن امحد الزبريي عن شريك عن مساك عن عكرمة عن ابن عباس يف 

  قوله يسبحون قال يدورون يف أبواب السماء كما يدور املغزل يف الفلكة 
بن كثري انه وقال ثنا احلسن بن احلسن ثنا إبراهيم بن عبداهللا بن اهلروى ثنا حجاج عن ايب جريج اخربين عبداهللا 

مسع جماهدا يقول وكل يف فلك يسبحون قال النجوم والشمس والقمر فلكة كفلكة املغزل وقال مثل ذلك احلسبان 
يعىن جماهد حسبان الرحى وهو سفودها القائم الذي يدور عليه واحلسبان يف اللغة سهام قصار الواحدة حسبانة 

ن هبذا وقال غريه هو من احلساب قيل هو مصدر وقيل مجع وكان جماهد يفسر قوله والشمس والقمر حبسبان الرمح
  حساب كشهاب وشهبان 

قال جماهد وال يدور املغزل إال بالفلكه وال تدور الفلكة إال باملغزل وال يدور احلسبان إال بالرحى وال يدور الرحى 
إال هبن قال فنقر بأصبعه  إال باحلسبان قال فكذلك النجوم والشمس والقمر هي يف فلك ال يدمن إال به وال يدوم

قال فقال جماهد يدمن كذلك كما نقر قال فاحلسبان والفلك يصريان اىل شئ واحد غري ان احلسبان يف الرحى 
  والفلك يف املغزل كل ذلك عن جماهد 

م قلت قوله ال يدوم إال به أي ال يدور إال به ومنه الدوامة بالضم والتشديد وهي فلكة يرميها الصيب خبيط فتدو
على االرض أي تدور ومنه تدومي الطري وهو حتليقه وهو دورانه يف طريانه لريتفع اىل السماء وقوله نقر بأصبعه يعىن 

  نقر هبا من االرض وأدارها ليشبه بذلك دوران الفلك 
ري وقال ابن ايب حامت قرى على يونس بن عبد االعلى ثنا ابن وهب ثنا السري ابن حيىي قال سأل رجل احلسن البص

  عن قوله كل يف فلك يسبحون 



  قال يعىن استدارهتم 
وقال بندة ثنا أيب ثنا عبيد اهللا بن عائشة ثنا عبدالواحد بن زياد ثنا ابو روق مسعت الضحاك يف قوله كل يف فلك 

  يسبحون قال يدور ويذهب 
جماهد كل يف فلك يسبحون قال  ثنا ايب ثنا مسروق بن املرزبان ثنا حيي بن ايب زائدة ثنا ورقاء عن ابن ايب جنيح عن

  الفلك كحديدة الرحى يعىن قطب كحديدة الرحى وهو قطب الرحى وهو السفود القائم الذي يسمى أيضا حسبانا 
ثنا بن على احلسني بن حنيد ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا مروان بن معاوية عن جويرب عن الضحاك يف فلك يسبحون 

ستدارة ويسبحون يعملون يريد أن لفظ الفلك يدل على االستدارة وعلى سرعة قال الفلك السرعة واجلري يف اال
  احلركة كما يف دوران فلكة املغزل ودوران الرحى 

وقال ثنا أيب ثنا أبو صاحل حدثين معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس قوله يف فلك يقول دوران 
  وقوله يسبحون يعين جيرون 

  وية قال السماء على األرض مثل القبة وعن إياس بن معا
  وقد بسط القول يف ذلك بدالئله من الكتاب والسنة يف غري هذا املوضع 

ولفظ الفلك يف لغة العرب يدل على االستدارة قال اجلوهري فلكة املغزل مسيت بذلك الستدارهتا والفلكة قطعة 
  من األرض أو 

ك وقال ومنه قيل فلك ثدى اجلارية تفليكا وتفلك استدار قلت الرمل تستدير وترتفع على ما حوهلا واجلمع فل
  والسباحة تتضمن اجلري بسرعة كما ذكر ذلك أهل اللغة 

  العلم باهلالل

وكذلك أيضا اهلالل فان الشارع جعله معلقا بالرؤية فقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وقال إنا أمة أمية النكتب 
  ذا رأيتموه فأفطروا وقال صوموا من الوضح اىل الوضح وال حنسب إذا رأيتموه فصوموا وإ

والعارفون باحلساب ال يتنازعون يف ان اهلالل ال ميكن ضبط وقت طلوعه باحلساب فاهنم وإن عرفوا أن نور القمر 
مستفاد من الشمس وعرفوا انه إذا اجتمع القرصان عند االستسرار ال يرى له ضوء فاذا فارق الشمس صار فيه 

هم أكثر ما ميكنهم ان يضبطوا باحلساب كم بعده عند غروب الشمس عن الشمس هذا إذا قدر صحة تقومي النور ف
احلساب وتعديله فاهنم يسمونه علم التقومي والتعديل الهنم يأخذون اعلى مسري الكواكب وادناه فيأخذون معدله 

  فيحسبونه 
ا ما يدل على ثبوت الرؤية وال انتفائها الن الرؤية فاذا قدر اهنم حزروا ارتفاعه عند مغيب الشمس مل يكن يف هذ

امر حسى هلا اسباب متعددة من صفاء اهلواء وكدره وارتفاع املنظر واخنفاضه وحدة البصر وكالله فمن الناس من 
  ال يراه ويراه من هو أحد بصرا منه ويرى من مكان عال وال يرى من منخفض 

  رى ويكون اجلو صافيا فريى ويكون كدرا فال ي
فلما كانت اسباب الرؤية ال تنضبط باحلساب مل متكن معرفة وقت الرؤية باحلساب وهلذا كان قدماء علماء اهليئة 

كبطلميوس صاحب اجملسطي وغريه مل يتكلموا يف ذلك حبرف وإمنا تكلم فيه بعض املتأخرين مثل كوشيار الديلمي 
  ان يعرفوا ذلك باحلساب فضلوا وأضلوا  وحنوه ملا رأوا الشريعة قد جاءت باعتبار الرؤية احبوا



ومن قال إنه ال يرى على اثنيت عشرة درجة أو عشر او حنو ذلك فقد أخطأ فان من الناس من يراه على أقل من 
ذلك ومنهم من ال يراه على ذلك بل قد يراه نصف النهار إذا فارق الشمس أدىن مفارقة فال للعقل اعتربوا وال 

  ر عليهم ذلك حذاق ضاعتهم للشرع عرفوا وهلذا انك

  العلم بطلوع الفجر

وهكذا امر الفجر فان الزمان يوم واسبوع وشهر وعام فأما اليوم فيعلم باحلس واملشاهدة وكذلك الشهر والعام 
يعرف بالعدد يف القمرية وبالرؤية يف الشمسية قال تعاىل ولبثوا يف كهفهم ثلث مائة سنني وازدادوا تسعا الكهف 

  ئة مشسية وثلثمائة وتسع هاللية كانت ثلثما
وأما االسبوع فليس له حد يعرف باحلس والعقل وإمنا عرف باخبار االنبياء ان اهللا خلق هذا العامل يف ستة ايام مث 
استوى على العرش وهلذا شرع اهللا الهل امللل ان جيتمعوا يف االسبوع يوما لعبادة اهللا وحده ويكون ذلك سببا 

  حلفظ االسبوع 

به يعلم ان اهللا خلق هذا العامل يف ستة ايام وهلذا ال توجد امساء االسبوع يف لغة من ال يعرفون شرائع االنبياء  الذي
  كاملشركني من الترك وغريهم فاهنم ال يعرفونه والعادة تتبع التصور فمن مل يتصور شيئا مل يعرفه 

وهو أول نور الشمس املتصل الذي ال ينقطع واليوم يعرف بطلوع الفجر وهو النور الذي يظهر من جهة املشرق 
خبالف الفجر االول فانه يأيت بعده ظلمة واالعتبار يف الشرع يف الصلوة والصيام وغري ذلك بالثاين ويعرف باحلس 
واملشاهدة كما يعرف اهلالل ويعرف بالقياس على ما قرب منه تقريبا إذا عرف عند طلوعه مواضع الكواكب من 

  اليوم الثاين بذلك على وقت طلوعه  السماء فيستدل يف
وأما تقدير حصة الفجر بأمر حمدود من حركة الفلك مساو حلصة العشاء كما فعله طائفة من املوقتني فغلطوا يف 

ذلك كما غلط من قدر قوس الرؤية تقديرا مطلقا وذلك الن الفجر نور الشمس وهو شعاعها املنعكس الذي يكون 
لف باختالف مطارحة اليت ينعكس عليها فاذا كان اجلو صافيا من الغيوم مل يظهر فيه من اهلواء واالرض وهذا خيت

النور كما يظهر اذا كان فيه خبار فان البخار لغلظه وكثافته ينعكس عليه الشعاع ما ال ينعكس على اهلواء الرقيق 
جسام الكثيفة وان كانت اال ترى ان الشمس اذا طلعت امنا يظر شعاعها على االرض واجلبال وحنو ذلك من اال

صقيلة كاملراة واملاء كان اظهر واما اهلواء فانه وان استنار هبا فان الشعاع ال يقف فيه بل خيرقه اىل ان يصل اىل 
  جسم كثيف فينعكس 

ففي الشتاء تكون االخبرة يف الليل كثرية لكثرة ما يتصعد من االرض بسبب رطوبتها وال حيلل البخار فيها فينعكس 
اع عليه فيظهر الفجر حينئذ قبل ما يظهر لو مل يكن خبار واما الصيف فان الشمس بالنهار حتلل البخار فاذا الشع

  غربت الشمس مل يكن للشعاع التابع هلا خبار يرده فتطول يف الصيف حصة العشاء هبذا 

الشعاع اذ ال خبار السبب وتطول يف الشتاء حصة الفجر هبذا السبب ويف الصيف تقصر حصة الفجر لتأخر ظهور 
يرده الن الرطوبات يف الصيف قليلة وتقصر حصة العشاء يف هنار الشتاء لكثرة االخبرة يف الشتاء فحاصلة ان كال 

  من احلصتني تتبع ما قبلها يف الطول والقصر بسبب البخار ال بسبب فلكي 
صاروا يقولون حصة الفجر يف والذين ظنوا ان ذلك يكون عن حركة الفلك قدروه بذلك فغلطوا يف تقديرهم و

الشتاء اقصر منها يف الصيف وحصة العشاء يف الصيف اقصر منها يف الشتاء فان هذه جزء من الليل وهذه جزء من 



النهار فتتبعه يف قدره ومل يعرفوا الفرق بني طلوع الشمس وغروهبا وبني طلوع شعاعها فان الشمس تتحرك يف 
ع هو حبسب ما حيمله وينعكس عليه من اهلواء االخبرة وهذا امر له سبب الفلك فحركتها تابعة للفلك والشعا

  ارضي ليس مثل حركة الفلك 
وهلذا كان ما قالوه بالقياس الفاسد امرا خيالقه احلس ويعرف كذب ما قالوه باتفاق طوائف بين ادم فالذي يعرف 

دقة ال تتعارض مدلوالهتا ولكن ما يقال باحلس والعقل الصريح ال خيالفه شرع وال عقل وال حس فان االدلة الصا
  بقياس فاسد وظن فاسد يقع فيه االختالف 

  كون عدد االفالك تسعة ليس عليه دليل

وعدد االفالك وكوهنا تسعة ليس امرا معلوما وال قام دليل على انه ليس وراء التسعة شيء بل صرح ائمتهم بأنه 
ها مبا راوه من اختالف حركات الكواكب وكذلك اثبتوا لكل جيوز ان تكون اشياء اخر وهذه التسعة امنا اثبتو

كوكب من اخلمسة املتحيزة عددا من االفالك بسبب اختالف حركاته وعرفوا ارتفاع بعضها فوق بعض بكسوف 
االسفل لالعلى وبينهم اختالف كثري يطول وصفه يف االمور الفلكية اليت ال تعرف باحلس وكثري مما يقولونه يف ذلك 

  وم عليه دليل ال يق
وهلذا ملا اخربت االنبياء بعرش الرب وكرسيه ظن بعضهم ان الكرسي هو الفلك الثامن والعرش هو الفلك التاسع 

  وهذا القول مع انه ال دليل عليه اصال فهو 

  باطل من وجوه كثرية قد بينا بعضها يف مسئلة االحاطة 
قدمه من ارسطو ومتبعيه وقد رايت كالم ارسطو يف ذلك ومجهورهم يقولون حبدوث هذا العامل وامنا عرف القول ب

يف مقالة الالم وهي اخر العلم االهلي ومنتهى فلسفته وتكلمنا على ما ذكره هو وغريه من الفالسفة وبينا ان ما قاله 
خالف فيه مجهور الفالسفة واساطينهم وليس معه قط دليل يدل على قدم شيء من العامل وامنا تدل على دوام 

  اعلية وتوابع ذلك الف
وقد بسطنا الكالم على ذلك يف الكالم على هذا االصل وما اضطربوا فيه وهم املبتدعون من املتكلمني الذين 

يضيفون اىل الشريعة ما مل يدل عليه كتاب وال سنة وال قاله احد من سلف االمة وال ائمتها فيجمعون يف كالمهم 
باطل وكال الطائفتني ال يوافق ما دل عليه العقل الصريح املطابق ملا بني حق وباطل واملتفلسفة يف كالمهم حق و

  جاءت به الرسل 

  اختالفهم يف مدة بقاء العامل

مث اجلمهور منهم القائلون حبدوث هذا العامل تكلم منهم طوائف يف بقائه ويف وقت فنائه من الروم واهلند وغريهم 
حوادث اليت يف هذا العامل سببا اال حركة الفلك وما يتجدد فيه لكن بال دليل صحيح وسبب ذلك اهنم مل يعرفوا لل

من االشكال واتصاالت الكواكب فقاسوا بقاءه على ذلك فمنهم من قال يبقى اثين عشر الف سنة ومنهم من قال 
بعة ستة وثالثني الف سنة ومنهم من قال ثلثمائة الف وستون الف سنة ومنهم من قال مثانية واربعني الف سنة او ار

  وعشرين الف سنة وكل ذلك قول بال علم 



فإن منشأ النزاع ان الثوابت كان املعروف عندهم اهنا تقطع الفلك كل مائة سنة درجة من درجات الفلك اليت هي 
ثلثمائة وستون درجة فلما رصدوها زمن املأمون زعموا ان الصحيح اهنا تقطعها يف ثلثي هذه املدة كل سنة وستني 

والصواب ان الرصد االول هو الصحيح وقد اعترب ذلك مبواضع الكواكب اليت ذكرها غري واحد  سنة وثلثي سنة
من القدماء يف كتبهم واصطرالباهتم ومواضعها االن تدل على اعتبار ذلك على ان الرصد القدمي هو الصحيح واهنا 

  تقطع الدرجة يف مائة سنة 
ول ستة وثالثني الفا وعلى القول الثاين اربعة وعشرين الفا واذا ضرب ذلك يف ثلثمائة وستني كان على القول اال

ومن قال ثلثمائة الف وستون الفا قال هذا دور يف عشرة ادوار ومن قال اثنا عشر الف سنة جعل لكل برج الف 
  سنة وليس معهم دليل يدل على ان هذه املدة هي مدة بقاء الفلك 

  وادث مجيعها سببها حركات الفلك واالصل الذي بنوا عليه فاسد وهو ظنهم ان احل

  تقابلهم ملنكري تأثري حركات الفلك يف احلوادث مطلقا

وهذا االصل قد تقابلوا فيه هم واملبتدعة من اهل الكالم فأولئك يقولون ليس لشيء من حركات الفلك تأثري يف 
  هذا العامل وال شيء منها سبب يف حدوث شيء 

 جيعلون اهللا خلق شيئا لسبب وال حلكمة وال جيعلون لالنسان قدرة تؤثر يف بل يطردون هذا يف مجيع املوجودات فال
مقدورها وال لشيء من االجسام طبيعة وال غريزة بل يقولون فعل عنده ال به وخالفوا بذلك الكتاب والسنة 

  وامجاع السلف واالئمة وصرائح العقول 
يل والنهار والفلك اليت جتري يف البحر مبا ينفع الناس فان اهللا تعاىل يقول ان يف خلق السموات واالرض واختلف ال

وما انزل اهللا من السماء من ماء فأخيا به االرض بعد موهتا وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب 
املسخر بني السماء واالرض اليت لقوم يعقلون البقرة وقال تعاىل وهو الذي يرسل الريح بشرا بني يدى رمحته حىت 

أقلت سحابا ثقاال سقنه لبلد ميت فأنزلنا به املاء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك خنرج املوتى لعلكم  اذا
تذكرون االعراف وقال ونزلنا من السماء ماء مربكا فانبتنا به جنت وحب احلصيد ومثل هذا كثري يف الكتاب 

  سحاب وانه احيا االرض باملاء والسنة يذكر سبحانه انه فعل هذا هبذا كما ذكر انه انزل املاء بال
والعلماء متفقون على اثبات حكمة اهللا يف خلقه وامره واثبات االسباب والقوى كما قد ذكرنا اقواهلم يف موضعها 

وليس من السلف من انكر كون حركات الكواكب قد تكون من متام اسباب احلوادث كما ان اهللا جعل هبوب 
  احلوادث  الرياح ونور الشمس والقمر من اسباب

انه قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات اهللا ال تنكسفان ملوت احد وال  -وقد ثبت يف الصحيحني عن النيب ص 
  حلياته ولكنهما ايتان من ايات اهللا خيوف اهللا هبما عباده فاذا رايتمومها فافزعوا اىل الصلوة 

صدقة والعتاقة واالستغفار وكذلك عند سائر عند الكسوف بالصلوة والذكر والدعاء وال -وامر رسول اهللا ص 
  االيات اليت خيوف اهللا هبا عباده 

وقوله ال تنكسفان ملوت احد وال حلياته رد ملا كان قد تومهه بعض الناس من ان كسوف الشمس كان الجل موت 
ان الجل وكان قد مات وكسفت الشمس فتوهم بعض اجلهال من املسلمني ان الكسوف ك -ابراهيم ابن النيب ص 
ان الكسوف ال يكون سببه موت احد من اهل االرض ونفى بذلك ان يكون الكسوف  -هذا فبني هلم النيب ص 



معلوال عن ذلك وظنوا ان هذا من جنس اهتزاز العرش ملوت سعد بن معاذ كما ثبت ذلك يف الصحيح فنفى النيب 
  ذلك وبني ان ذلك من ايات اهللا اليت خيوف هبا عباده  -ص 
ويف امنا يكون مبا يكون سببا للشر قال تعاىل وما نرسل بااليت اال ختويفا فلو كان الكسوف وجوده كعدمه والتخ

  بالنسبة اىل احلوادث مل يكن سببا لشر وهو خالف نص الرسول 
نظر اىل القمر وقال لعائشة يا عائشة تعوذي باهللا من شر هذا فان هذا هو الغاسق  -وايضا يف السري ان النيب ص 

  اذا وقب واالستعاذة امنا تكون مما حيدث عنه شر 
عند انعقاد اسباب الشر مبا يدفع موجبها مبشيئتة اهللا تعاىل وقدرته من الصلوة والدعاء والذكر  -وامر ص 

واالستغفار والتوبة واالحسان بالصدقة والعتاقة فان هذه االعمال الصاحلة تعارض الشر الذي انعقد سببه كما يف 
  احلديث 

  ن الدعاء والبالء ليلتقيان بني السماء واالرض فيعتلجان ا
وهذا كما لو جاء عدو فانه يدفع بالدعاء وفعل اخلري وباجلهاد له واذا هجم الربد يدفع باختاذ الدفء فكذلك 

  االعمال الصاحلة والدعاء 
ضجيج االصوات يف هياكل  وهذا ما اتفق عليه امللل واساطني الفالسفة حىت يذكر عن بطلميوس انه قال واعلم ان

  العبادات بفنون اللغات حيلل ما عقدته االفالك الدائرات 
وكسوف الشمس امنا يكون وقت استسرار القمر اخر الشهر وخسوف القمر امنا يكون ليايل االبدار الثالث عشر 

ا الذي اجرى اهللا به والرابع عشر واخلامس عشر كما ان اهلالل قد يكون ليلة الثالثني او احلادي والثالثني هذ
  عادته يف حركات الشمس والقمر 

وما ذكره بعض الفقهاء من تقدير اجتماع الكسوف وصلوة العيد فهذا مل يقله احد من الصحابة وال ذكره اكثر 
العلماء ال امحد وال غريه ولكن ذكره طائفة من الفقهاء من اصحاب الشافعي وامحد وغريمها تبعا ملا ذكره الشافعي 

رضي اهللا عنه ملا تكلم فيما اذا اجتمع صلوتان كيف يصنع وذكر انه يقدم ما يفوت على ما ال يفوت ذكر من  وانه
مجلة التقدير صلوة العيد والكسوف طردا للقاعدة مع اعراضه عن كون ذلك يقع او ال يقع كما يقدر الفقهاء 

قدرون ما يعلمون انه ال يقع عادة مسائل كثرية لطرد القياس مع اعراضهم عن وقوع ذلك يف الوجود بل ي
  كعشرين جدة وفروع الوصايا فجاء بعض الفقهاء فأخذ يكابر ويقول ان هذا قد يقع 

وذكروا عن الواقدي انه قال ابراهيم مات يوم العاشر وذلك اليوم كسفت الشمس وهذا كله باطل والواقدي ليس 
وقول القائل اهنا كسفت يوم العاشر مبنزلة قوله طلع اهلالل حبجة باالمجاع اذا اسند ما ينقله فكيف اذا كان مقطوعا 

يف عشرين من الشهر لكن هذه عادة ظاهرة يعرفها الناس كلهم وتلك عادة يعرفها من استقراها وعرف اسباهبا 
  وجماري النريين من الناس 

  التكلم بالعلم يف الشرعيات ويف العقليات وضرره

ر ممن يتكلم يف الشرعيات بال علم ويف العقليات بال علم فان قوما ارادوا فليس الحد ان يتكلم بال علم بل حيذ
بزعمهم نصر الشرع بعقوهلم الناقصة واقيستهم الفاسدة فكان ما فعلوه مما جرا امللحدين اعداء الدين عليه فال 



  لالسالم نصروا وال العدائه كسروا 
  لف الشريعة وهم من واقوام يدعون اهنم يعرفون العلوم العقلية واهنا قد ختا

اجهل الناس بالعقليات والشرعيات واكثر ما عندهم من العقليات امور قلدوا من قاهلا لو سئلوا عن دليل عقلي 
يدل عليها لعجزوا عن بيانه واجلواب عما يعارضه مث من العجائب اهنم يتركون اتباع الرسل املعصومني الذين ال 

ما جاءوا به من يعلمون هم انه ليس مبعصوم وانه قد ٢مث يقلدون يف خمالفة يقولون اال احلق ويعرضون عن تقليدهم 
  خيطىء تارة ويصيب اخرى 

وهؤالء عندهم امور معلومة من احلسابيات مثل وقت الكسوف واخلسوف ومثل كرية االفالك ووجود السحاب 
انه من اهل الشرع فيسرع ذلك من البخاري وحنو ذلك من االمور الطبيعية والرياضية فيحتجون هبا على من يظن 

املنتسب اىل الشرع برد ما يقولونه جبهله فيكون رد ما قالوه من احلق سببا لتنفريهم عما جاء به الرسول من احلق 
  بسبب مناظرة هذا اجلاهل 

واهللا تعاىل امرنا ان ال نكذب وال نكذب حبق وامنا مدح سبحانه من يصدق فيتكلم بعلم ويصدق ما يقال له من 
حلق قال تعاىل ومن اظلم ممن افترى على اهللا كذبا او كذب باحلق ملا جاءه اليس يف جهنم مثوى للكفرين ا

العنكبوت والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم املتقون الزمر وهاتان صفتان لنوع واحد وهو من جيى 
ب مبا جاءه من احلق فذلك مذموم بالصدق ويصدق باحلق اذا جاءه فهذا هو احملمود عند اهللا واما من كذب او كذ

  عند اهللا تعاىل 
وكذلك قال تعاىل وال تقف ما ليس لك به علم أي ال تقل ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل 

  اولئك كان عنه مسؤال االسراء 

كوا باهللا ما مل ينزل به وقال تعاىل قل امنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واالئم والبغي بغري احلق وان تشر
سلطانا وان تقولوا على اهللا ما ال تعلمون االعراف وقال تعاىل ان يتبعون اال الظن وان الظن ال يغىن من احلق شيئا 

  النجم ومثل هذا متعدد يف كتاب اهللا تعاىل 

  حقيقة مالئكة اهللا تعاىل وعقول الفالسفة

فليس احلوادث كلها صادرة عن حركة الفلك بل فوق ذلك  مث ان حركات االفالك وان كانت من مجلة االسباب
  من خملوقات اهللا امور اخر 

ومالئكة اهللا الذين يدبر هبم امر السماء واالرض وهم املدبرات امرا واملقسمات امرا اليت اقسم اهللا هبا يف كتابه 
 تثبتها الفالسفة املشاون ليست هي الكواكب عند احد من سلف االمة وليست املالئكة هي العقول والنفوس اليت

اتباع ارسطو وحنوهم كما قد بسط الكالم عليهم يف غري هذا املوضع وبني خطأ من يظن ذلك وجيمع بني ما قالوه 
  وبني ما جاءت به الرسل 

ويقول ان قوله اول ما خلق اهللا العقل هو حجة هلم على العقل االول ويسمونه القلم ليجعلوا ذلك مطابقا لقوله 
ا خلق اهللا القلم بسطنا الكالم على ذلك يف حنو جملد يف الكالم على السبعينية وغريها وذكرنا ان حديث اول م

العقل ضعيف باتفاق اهل املعرفة باحلديث كأيب حامت بن حبان وايب جعفر العقيلي وايب احلسن الدار قطين وايب 
  الفرج بن اجلوزي وغريهم بل هو موضوع عندهم 



ما خلق اهللا العقل قال له اقبل فأقبل فقال له ادبر فأدبر فقال وعزيت ما خلقت خلقا اكرم على  ومع هذا فلفظه اول
منك فبك اخذ ربك اعطى وبك الثواب وبك العقاب فان كان احلديث صحيحا فهو حجة عليهم الن معناه انه 

ه فهذا يدل على انه خلق قبله خاطب العقل يف اول اوقات خلقه هبذا اخلطاب وفيه انه مل خيلق خلقا اكرم عليه من
  غريه 

وايضا ف العقل يف لغة الرسول وأصحابه وامته عرض من االعراض يكون مصدر عقل يعقل عقال كما يف قوله 
لعلهم يعقلون ولعلكم تعقلون وهلم قلوب ال يعقلون هبا وحنو ذلك وقد يراد به الغريزة اليت يف االنسان قال امحد بن 

  وغريمها ان العقل غريزة  حنبل واحلارث احملاسيب
والعقل يف لغة فالسفة اليونان جوهر قائم بنفسه فأين هذا من هذا وهلذا قال يف احلديث فبك اخذ وبك اعطى وبك 

  الثواب وبك العقاب وهذا يقال يف عقل بين ادم 
العاشر هو رب  وهم يزعمون ان اول ما صدر عن رب العاملني جوهر قائم بنفسه وانه رب مجيع العامل وان العقل

  كل ما حتت فلك القمر ومنه تنزلت الكتب على االنبياء 

وعندهم ان اهللا ال يعرف عني موسى وال عيسى وال حممد وال غري ذلك من جزئيات هذا العامل فضال عن علمه 
رب مبا بتفاصيل ما جرى يوم بدر ويوم احد ويوم االحزاب وغري ذلك من االحوال اليت يذكرها اهللا يف القران وخي

  كان ويكون من االمور املعينة اجلزئية 
وهلذا كان قوهلم يف النبوة اهنا مكتسبة واهنا فيض يفيض على روح النيب اذا استعدت نفسه لذلك فمن راض نفسه 

حىت استعدت فاض ذلك عليه وان املالئكة هي ما يتخيل يف نفسه من اخلياالت النورانية وكالم اهللا هو ما يسمعه يف 
  ن االصوات مبنزلة ما يراه النائم يف منامه نفسه م

ومن عرف ما اخرب اهللا به عن مالئكته جربيل وغريه يف غري موضع علم ان هذا الذي قالوه اشد خمالفة ملا جاءت به 
الرسل من اقوال الكفار املبدلني من اليهود والنصارى فان اهللا اخرب عن املالئكة ملا جاءوا اىل ابراهيم يف صورة 

  ر اضيافا مث ذهبوا اىل لوط يف غري موضع واخرب عن جربيل حني ذهب اىل مرمي ومتثل هلا بشرا سويا ونفخ فيها البش
يف صورة دحية الكليب غري مرة واتاه مرة يف صورة اعرايب ويف الصحيحني عن عائشة  -وكان جربيل يأيت النيب ص 

  تيك الوحي قال يأتيين احيانا رضي اهللا عنها ان احلرث بن هشام قال يا رسول اهللا كيف يأ

يف مثل صلصلة اجلرس وهو اشد على فيفصم عين وقد وعيت ما قال واحيانا يتمثل يل امللك رجال فيكلمين فأعى 
  ما يقول قالت عائشة لقد رايته ينزل عليه يف اليوم الشديد الربد فيفصم عنه وان جبينه ليتفصد عرقا 

قوة عند ذي العرش مكني مطاع مث امني وما صاحبكم مبجنون ولقد راه  وقد قال تعاىل انه لقول رسول كرمي ذي
باالفق املبني وما هو على الغيب بضنني وما هو بقول شيطان رجيم التكوير واكثر القراء يقرءون بظنني يعين مبتهم 

د قال لقول وقد قرى بضنني أي ببخيل وزعم بعض املتفلسفة ان هذا هو العقل الفعال النه دائم الفيض فيقال ق
رسول كرمي ذي قوة عند ذي العرش مكني مطاع مث والعقل الفعال لو قدر وجوده فال تأثري له فيما مث وامنا تأثريه 

  فيما حتت فلك القمر فكيف وال حقيقة له 
عيان بل ما يدعونه من اجملردات واملفارقات غري النفس الناطقة ك العقول والنفوس امنا وجودها يف االذهان ال يف اال

كما بسط الكالم عليها يف الصفدية وغريها فان ما يقولونه من العقليات يف الطبيعيات غالبه صحيح وكذلك يف 
  احلساب اجملرد حساب العدد واملقدار الكم والكيف فان هذا كله صحيح وامنا يغلط االنسان فيه من نفسه 



  ابن سينا والعبيديون االمساعيلية

واصحابه فيها قليل جدا ومع قلته فكثري منه بل اكثره خطأ ولكن ابن سينا اخذ ما  واما االهليات فكالم ارسطو
  واهل ٨ذكروه وضم اليه امورا اخر من اصول املتكلمني واخذ يقول ما ذكره على بعض الفاظ الشرع وكان هو 

ستعملون التأويل الباطن يف بيته من املالحدة الباطنية اتباع احلاكم وعرية من العبيديني االمساعيلية وأولئك كانوا ي
مجيع امور الشريعة علميها وعمليها حىت تأولوا الصلوات اخلمس وصيام شهر رمضان وحج البيت لكن كانوا 

  يأمرون بالشريعة لعوامهم فاهنم كانوا يتظاهرون بالتشيع 
ء اهنا يف ابنه إمسعيل بن وكانت الرافضة االثناعشرية تدعى ان االمامة بعد جعفر يف ابنه موسى بن جعفر فادعى هؤال

جعفر وانتقلت اىل ابنه حممد بن إمسعيل وادعوا ان ميمون القداح بن حممد هذا ومسوا حممد هذا هو االمام املخفى 
وإمنا كان ميمون هذا يعرف باالنتساب اىل باهلة وقد ذكر غري واحد من اهل املعرفة أنه كان يهوديا وكان من أبناء 

قاضي ابو بكر ابن الطيب يف كتاب كشف اسرارهم وهتك أستارهم وغريه من علماء اجملوس كما ذكر ذلك ال
  املسلمني 

وأما قرامطة البحرين ابو سعيد بن اجلناىب واصحابه فأولئك كانوا يتظاهرون بالكفر الصريح وهلذا قتلوا احلجاج 
  والقوهم يف بئر زمزم واخذوا احلجر 

  االسود وبقى عندهم مدة 
فاهنم كانوا يتظاهرون باالسالم ويقولون إهنم شيعة فالظاهر عنهم الرفض لكن كان باطنهم االحلاد  خبالف العبيديني

والزندقة كما قال ابو حامد الغزايل يف كتاب املستظهري ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر احملض وهذا الذي قاله ابو 
م بالعبادات وهم على درجات مرتبة عندهم حامد فيهم هو متفق عليه بني علماء املسلمني وكانوا يأمرون عامته

  كلما ارتفع درجة عربوا الشريعة عنده فاذا انتهى اسقطوا عنه الشرع 
وكان ابن صباح من أتباعهم احنا عن املستنصر الذي جرى يف ايامه فتنه البساسريى وهو الذي احدث السكني 

م من اتباع اولئك وباطنهم مركب من مذهب واصحاب االملوت من اتباعه والذين كانوا بالشام كسنان وحنوه ه
اجملوس والفالسفة واخذوا عن اجملوس االصلني النور والظلمة واخذوا عن الفالسفة العقل والنفس وعربوا هم عن ٤

  ذلك ب السابق والتايل 

لم بطالن كثري فلما دخل معهم املتفلسفة كابن سينا وأمثاله تبني هلم ان ما يدعونه على الرسول من التأويالت مما يع
منها بالضرورة والفيلسوف من حيث هو فيلسوف ليس له غرض فيما يعلم أنه باطل فسلكوا مسلكا بني مسلك 

هؤالء املالحدة وبني دين املسلمني فالشرائع الظاهرة أقروها ومل يتأولوها لكن قد يقولون إن بعضها يسقط عن 
كابن عريب وابن سبعني وغريمها وأما العلميات فتأولوا  اخلاصة ودخل معهم يف هذا طائفة من متصوفة الفالسفة

بعضها كاللوح قالوا هو النفس الكلية والقلم هو العقل الفعال ورمبا قالوا عن الكوكب والشمس والقمر اليت رآها 
  إبراهيم إهنا النفس والعقل الفعال والعقل االول وتأولوا امللئكة وحنو ذلك 

وغري ذلك فمذهب حمققيهم كابن سينا وأمثاله أهنا ال تتأول وأن ما دلت عليه  وأما صفات الرب ومعاد االبدان
ليس ثابتا يف نفس االمر وال يستفاد منها علم قالوا بل املراد منها خطاب اجلمهور مبا خييل اليهم ما يعتقدونه يف امر 

له يف نفس االمر فان هذا غايته ان االنبياء االميان باهللا واليوم االخر لينتفعوا بذلك االعتقاد وإن كان باطال ال حقيقة 



كذبوا ملصلحة اجلمهور وهم يرون مثل ذلك من متام حكمتهم وهم يعظمون شرائع االنبياء العملية وأما العلمية 
  فعندهم العلم يف ذلك مبا يقوله الفالسفة وأما االنبياء فال يستفاد من جهتهم علم بذلك 

لفيلسوف فيقولون النيب كان يف الباطن على مذهب هؤالء الفالسفة لكن خاصته مث منهم من يقول النيب أعظم من ا
التخييل وإن كان كذبا يف احلقيقة ملصلحة اجلمهور ومنهم من يقول بل الفيلسوف أعظم من النىب والنيب قد ال 

  يف وضع الشرائع العملية يكون عارفا يف الباطن مبا جيوز على اهللا وما ال جيوز وحقيقة االمر يف املعاد لكن هو حاذق 
  وكثري من مالحدة املتصوفة كابن عريب وابن سبعني والقونوي 

والتلمساين وغريهم يوافقوهنم يف أصوهلم لكن يغريون العبارات فيعربون بالعبارات االسالمية عما هو قوهلم ويف 
لك وقع ابن عريب وامثاله من الكتب املضنون هبا على غري اهلها وغريها من كتب مصنفيها قطعة من هذا وبسبب ذ

مالحدة املتصوفة مع هؤالء وهلذا كثر كالم علماء املسلمني يف مصنفيها ومن الناس من ينكر ان تكون من كالم ايب 
حامد ملا رأى ما فيها من املصائب العظيمة وآخرون يقولون بل رجع عن ذلك وختم له باالشتغال بالبخاري ومسلم 

  كما قد ذكر ذلك يف سريته 
وهؤالء املتفلسفة ومتصوفوهم كابن سبعني وأتباعه جيوزون ان يكون الرجل يهوديا او نصرانيا او مشركا يعبد 
االوثان فليس االسالم عندهم واجبا وال التهود والتنصر والشرك حمرما لكن قد يرجحون شريعة االسالم على 

لى يديك يقول له على دين املسلمني أو اليهود غريها وإذا جاء املريد اىل شيخ من شيوخهم وقال اريد ان اسلك ع
أو النصارى فاذا قال له املريد اليهود والنصارى أما هم كفار يقول ال ولكن املسلمون خري منهم وهذا من جنس 
  جهال التتر أول ما أسلموا فان االسالم عندهم خري من غريه وإن كان غريه جائزا ال يوالون عليه ويعادون عليه 

اكثر اعتقاد علماء النصارى أو كثري من اليهود يرون دين املسلمني واليهود والنصارى مبنزلة املذاهب يف  وهذا أيضا
  دين املسليمن فيجوز للرجل عندهم ان 

ينتقل من هذه امللة اىل تلك إما لرجحاهنا عنده يف الدين وإما ملصلحة دنياه كما ينتقل االنسان من مذهب بعض ائمة 
ب إمام آخر كما ينتقل من مذهب مالك إىل الشافعي ومن مذهب ايب حنيفة اىل مذهب امحد وحنو املسلمني اىل مذه

  ذلك 

  أرسطو ومشركوا اليونان

واما ارسطو واصحابه فكانوا مشركني يعبدون االصنام والكواكب وهكذا كان دين اليونان والروم قبل ظهور دين 
سنة وكان وزير االسكندر بن فيلبس املقدوين الذي تؤرخ له  املسيح فيهم وكان ارسطو قبل املسيح بنحو ثلثمائة

  اليهود والنصارى التأريخ الرومي وكان قد ذهب اىل ارض الفرس واستوىل عليها 
وطائفة من الناس تظن انه كان وزير االسكندر ذي القرنني املذكور يف القران وهذا جهل فان ذا القرنني كان مقدما 

ن مسلما يعبد اهللا وحده مل يكن مشركا خبالف املقدوين وذو القرنني بلغ اقصى املشرق على ارسطو مبدة عظيمة وكا
واملغرب وبىن سد يأجوج ومأجوج كما ذكر اهللا يف كتابه واملقدوين مل يصل ال اىل هذا وال اىل هذا وال وصل اىل 

  السد 
والروم مشركني كما ذكر  واخر ملوكهم كان بطلميوس صاحب اجملسطي وبعده صاروا نصارى وكانت اليونان



يعبدون الشمس والقمر والكواكب ويبنون هلا هياكل يف االرض ويصورون هلا اصناما جيعلون هلا طالسم من جنس 
  شرك النمرود بن كنعان وقومه الذين بعث اليهم ابراهيم اخلليل صلوات اهللا 

  وسالمه عليه 
يصنعون االصنام على صورة النمرود ويكون الصنم كبريا وبقايا هذا الشرك يف بالد الشرق يف بالد اخلطا والترك 

  جدا ويعلقون السبح يف اعناقهم ويسبحون باسم النمرود ويشتمون ابراهيم اخلليل 
تسع وتسعني وستمائة بعض هؤالء وهو جيمع بني أن يصلي  ٦٩٩وكان من النفر القادمني اىل دمشق سنة 

ايضا مذهب كثري من هؤالء املتفلسفة وعلمائهم وعبادهم  الصلوات اخلمس وبني ان يسبح باسم منرود وهذا
يصلون الصلوات اخلمس ويعبدون الشمس والقر او غريمها من الكواكب ومن هؤالء طوائف موجودون يف الشام 

  ومصر والعراق وغري ذلك 
فأنه كانت  وسبب ذلك انه حيصل هلم احيانا من جنس ما يظهر للمشركني الذين كانو يعبدون الكواكب واالصنام

من الشياطني تدخل يف الصنم وتكلم عابديه فتخربهم بأمور مكاشفة هلم وتأمرهم بأمور يطلبون منهم قضاء 
  حوائجهم 

قال اهللا تعاىل ان يدعون من دونه اال انثا وان يدعون اال شيطنا مريدا قال ابن عباس كان يف كل صنم شيطان 
  كل صنم جنية يترااى للسدنة فيكلمهم وقال ايب بن كعب مع 

خالد بن الوليد اىل العزى وكانت العزى عند عرفات خرجت منها عجوز ناشرة شعرها  -وهلذا ملا ارسل النيب ص 
هذه شيطانة العزى وقد يئست العزى ان تعبد بأرض العرب وكان خالد يقول يا عزى كفرانك  -وقال النيب ص 

عند الطائف ومناة الثالثة االخرى كانت حذو قديد  ال سبحانك اين رايت اهللا قد اهانك وأما الالت فكانت
  بالساحل 

فان املدائن اليت للمشركني بأرض احلجاز كانت ثاالثة مكة واملدينة والطائف وكان لكل أهل مدينة طاغوت من 
 هذه الثالثة وهلذا خصصها سبحانه بالذكر يف قوله آفرءيتم اللت والعزى ومنوة الثالثة االخرى آلكم الذكر وله
االنثى تلك اذا قسمة ضيزى أي قسمة جائرة أن هي اال امساء مسيتموها انتم واباؤكم ما انزل اهللا هبا من سلطن 

  النجم فاهنم كانوا جيعلون هللا أوالدا إناثا وشركاء إناثا فقال الكم الذكر وله االنثى تلك اذا قسمة ضيزى 

  اصل الشرك من تعظيم القبور وعبادة الكواكب

  ين آدم أكثره عن أصلني والشرك يف ب
أوهلما تعظيم قبور الصاحلني وتصوير متاثيلهم للتربك هبا وهذا اول االسباب اليت هبا ابتدع االدميون الشرك وهو 

شرك قوم نوح قال ابن عباس كان بني آدم ونوح عشرة قرون كلهم على االسالم وقد ثبت يف الصحيح عن النيب 
االرض وهلذا مل يذكر اهللا يف القرآن قبله رسوال فان الشرك إمنا ظهر يف  ان نوحا اول رسول بعث اىل اهل -ص 

  زمانه 
وقد ذكر البخاري يف صحيحه عن ابن عباس وذكره اهل التفسري والسري من غري واحد من السلف يف قوله تعاىل 

ا قوما صاحلني يف قوم وقالوا ال تذرن اهلتكم وال تذرن ودا وال سواعا وال يغوث ويعوق ونسرا نوح أن هؤالء كانو



نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم مث صوروا متاثيلهم وأن هذه االصنام صارت اىل العرب وذكر ابن عباس قبائل 
  العرب اليت كانت فيهم مثل هذه االصنام 

والسبب الثاين عبادة الكواكب فكانوا يصنعون لالصنام طالسم للكواكب ويتحرون الوقت املناسب لصنعة ذلك 
الطلسم ويصنعونه من مادة تناسب ما يرونه من طبيعة ذلك الكوكب ويتكلمون عليها بالشرك والكفر فتأتى 

  الشياطني فتكلمهم وتقضى بعض حوائجهم ويسموهنا روحانية الكواكب وهي الشيطان او الشيطانة اليت تضلهم 
نجوم فان هذا كان شرك الكلدانيني والكتاب الذي صنفه بعض الناس ومساه السر املكتوم يف السحر وخماطبة ال

يف  -والكشدانيني وهم الذين بعث إليهم اخلليل صلوات اهللا عليه وهذا أعظم انواع السحر وهلذا قال النيب ص 
  احلديث الذي رواه ابو داود وغريه من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد 

  يف درجات الفلك وكذلك  وهلذا صنف تنكلوشاه البابلي كتابه

شرك اهلند وسحرهم من هذا مثل كتاب طمطم اهلندي وكذلك ابو معشر البلغي له كتاب مساه مصحف القمر 
  وكذلك ثابت بن قرة احلراين صاحب الزيج 

  حران دار الصابئة

  لقولني فان حران كانت دار هؤالء الصابئة وفيها ولد إبراهيم أو انتقل اليها من العراق على اختالف ا
وكان هبا هيكل العلة االوىل هيكل العقل االول هيكل النفس الكلية هيكل زحل هيكل املشتري هيكل املريخ هيكل 

  الشمس وكذلك الزهرة وعطارد والقمر 
وكان هذا دينهم قبل ظهور النصرانيه فيهم مث ظهرت النصرانيه فيهم مع بقاء أولئك الصابئة املشركني حىت جاء 

يزل هبا الصابئة والفالسفة يف دولة االسالم اىل آخر وقت ومنهم الصابئة الذين كانوا ببغداد وغريها االسالم ومل 
  أطباء وكتابا وبعضهم مل يسلم 

  وملا قدم الفارايب حران يف اثناء املائة الرابعة دخل عليهم وتعلم منهم وأخذ 

يف االهليات وقد رايته وبينت بعض ما فيه من  عنهم ما أخذ من املتفلسفة وكان ثابت بن قرة قد شرح كالم ارسطو
  الفساد فان فيه ضالال كثريا 

وكذلك كان دين اهل دمشق وغريها قبل ظهور دين النصرانية وكانوا يصلون الىالقطب الشمايل وهلذا توجد يف 
لشمايل كان دمشق مساجد قدمية فيها قبله اىل القطب الشمايل وحتت جامع دمشق معبد كبريله قبلة اىل القطب ا

  هلؤالء 
فان الصابئة نوعان صابئة حنفاء موحدون وصابئة مشركون فاالولون هم الذين اثىن اهللا عليهم بقوله تعاىل ان الذين 

أمنوا والذين هادوا والنصرى والصبئني من امن باهللا واليوم االخر وعمل صاحلا فلهم اجرهم عند رهبم وال خوف 
ىن على من آمن باهللا واليوم االخر وعمل صاحلا من هذه امللل االربع املؤمنني عليهم وال هم حيزنون البقرة فأث
  واليهود والنصارى والصابئني 

فهؤالء كانوا يدينون بالتوراة قبل النسخ و التبديل و كذلك الذين دانوا باالجنيل قبل النسخ و التبديل و الصابئون 
ام احلنفاء صلى اهللا عليه وصلى اهللا على حممد وعلى ال حممد كما الذين كانوا قبل هؤالء كاملتبعني مللة ابراهيم ام



  صلى على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انه محيد جميد قبل نزول التوراة واالجنيل 
وهذا خبالف اجملوس واملشركني فأنه ليس فيهم مؤمن فلهذا قال اهللا تعاىل ان الذين امنوا والذين هادوا الصابئني 

الذين اشركوا إن اهللا يفصل بينهم يوم القيامة ان اهللا على كل شيء شهيد فذكر امللل الست والنصرى واجملوس و
  هؤالء واخربانه يفصل بينهم يوم القيمة مل يذكر يف الست من كان مؤمنا امنا ذكر ذلك يف االربعة فقط 

ني اما قدماء الفالسفة الذين مث ان الصابئني ابتدعوا الشرك فصاروا مشركني والفالسفة املشركون من هؤالء املشرك
كانوا يعبدون اهللا وحده ال يشركون به شيئا ويؤمنون بأن اهللا حمدث هلذا العامل ويقرون مبعاد االبدان فأولئك من 

  الصابئة احلنفاء الذين اثىن اهللا عليهم 
دوثه وكذلك مث املشركون من الصابئة كانوا يقرون حبدوث هذا العامل كما كان املشركون من العرب تقر حب

املشركون من اهلند وقد ذكر اهل املقاالت ان اول من ظهر عنه القول بقدمه من هؤالء الفالسفة املشركني هم 
  ارسطو 

  قسطنطني اول ملك اظهر دين النصارى

ني وكان دين املسيح ملا دخل فيه طائفة من أهل حران وفيهم هيالنة احلرانية الفندقانية فهوهلا ملك الروم أبو قسطنط
فتزوجها فولدت له قسطنطني فنصرت ابنها قسطنطني وهو الذي اظهر دين النصارى وبىن القسطنطينية ويف زمنه 

ابتدع النصارى هذه االمانة اليت اتفقت عليها طوائفهم اليوم فانه اتفق عليها ثلثمائة وبضعة عشرة من علمائهم 
  وعبادهم 

لم يصل قط أحد من انبيائهم وأتباعهم اىل الشرق ومل يشرع اهللا قالوا وهو الذي ابتدع الصلوة اىل الشرق وإال ف
  مكانا يصلى اليه إال الكعبة 

مل يكن يصلى اىل بيت املقدس بل قالوا إنه  -واالنبياء اخلليل ومن قبله إمنا كانوا يصلون اىل الكعبة وموسى ص 
  كان ينصب قبة العهد اىل 

بيت املقدس بعد موت موسى نصب القبة على الصخرة فكانوا يصلون العرب ويصلى إليها يف التيه فلما فتح يوشع 
اليها فلما خرب بيت املقدس وذهبت القبة صارت اليهود يصلون اىل الصخرة النه موضع القبة والسامرة يصلون 

  اىل جبل هناك قالوا النه كان عليه التابوت 
ستصعبوا نقلهم اىل التوحيد احملض وضعوا هلم وملا رأى علماء النصارى وعبادهم أن الروم واليونان مشركون وا

دينا مركبا من دين االنبياء ودين املشركني فكان اولئك اليونان والروم يتخذون االصنام اجملسدة اليت هلا ظل فاختذ 
النصارى الصور املرقومة يف احليطان والسقوف اليت ال ظل هلا وكان أولئك يسجدون للشمس والقمر فصارت 

  ون اليها وجعلوا السجود اليها بدال من السجود هلا النصارى يسجد

  فضل حممد ص



  إمام التوحيد وأمته على من تقدم  -
إمام التوحيد الذي بعث اهللا به الرسل قبلة وأظهره  -وهلذا ملا بعث اهللا خامت املرسلني وافضل النبيني حممدا ص 

  ه وفضل به امته على سائر من تقدم وخلصه من شوائب الشرك فظهر التوحيد بسببه ظهورا فضله اهللا ب

  االنبياء كلهم كانوا مسلمني

فان االنبياء مجيعهم وأممهم كانوا مسلمني مؤمنني موحدين مل يكن قط دين يقبله اهللا غري االسالم وهو عبادة اهللا 
بدون وحده ال شريك له كما قال تعاىل وسئل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرمحن اهلة يع

الزخرف وقال تعاىل وما ارسلنا من قبلك من رسول اال نوحي اليه انه ال اله اال انا فاعبدون االنبياء وقال تعاىل 
  ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال ان اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت النحل 

ابن مرمي ألنا إنه ليس بيين انه قال انا معشر االنبياء ديننا واحد وإن أوىل الناس ب -ويف الصحيحني عن النيب ص 
  وبينه نيب وقد أخرب 

اهللا يف القرآن عن مجيع االنبياء وأممهم من نوح اىل احلواريني أهنم كانوا مسلمني مؤمنني كما قد بسط يف موضع 
  آخر 

وقد قال تعاىل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان 
اقيموا الدين وال تتفرقوا فيه الشورى فأمر الرسل أن يقيموا الدين وال يتفرقوا فيه وهؤالء اخلمسة هم أولوا العزم 

وذكرهم اهللا يف آيتني من كتابه هذه السورة ويف قوله واذ اخذنا من النبيني ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم 
  الحزاب وموسى وعيسى ابن مرمي واخذنا منهم ميثاقا غليظا ا

وقال تعاىل يايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلا اىن مبا تعملون عليم وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم 
  فاتقون فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب مبا لديهم فرحون املؤمنون 

ق اهللا ذلك الدين القيم ولكن وقال تعاىل فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خلل
اكثر الناس ال يعلمون منيبني اليه واتقوه واقيموا الصلوة وال تكونوا من املشركني من الذين فرقوا دينهم وكانوا 

  شيعا كل حزب مبا لديهم فرحون الروم 
ن وانزل معهم وقال تعاىل كان الناس امة واحدة فاختلفوا كما قال يف يونس فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنذري

الكتب باحلق ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه اال الذين اوتوه من بعد ما جاءهتم البينات بغيا 
  بينهم فهدى اهللا الذين امنوا ملا 

  اختلفوا فيه من احلق باذنه واهللا يهدى من يشاء اىل صراط مستقيم البقرة 
هلم وأخرهم بعثوا بدين االسالم وهو عبادة اهللا وحدة ال شريك له يعبد يف فاملرسلون صلوات اهللا عليهم أمجعني أو

كل وقت مبا امر ان يعبد به يف ذلك الوقت فالصلوة اىل بيت املقدس كان ملا امر اهللا به من دين االسالم مث ملا هنى 
   الصخرة عنه وأمر بالصلوة اىل الكعبة صارت الصلوة اىل الكعبة من دين االسالم دون الصلوة اىل

فتنوع شرائع االنبياء كتنوع الشريعة الواحدة وهلذا قال تعاىل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا املائدة فالشرعة 
الشريعة واملنهاج الطريق والسبيل فالشرعة كالباب الذي يدخل منه واملنهاج كالطريق الذي يسلك فيه واملقصود 

له وهذه احلقيقة الدينية اليت اتفق عليها الرسل هي دين اهللا الذي ال هو حقيقة الدين بان يعبد اهللا وحده ال شريك 



  يقبل من أحد غريه والشرك الذي حرمه على السن رسله ان يعبد مع اهللا غريه 
ومن مل يعبد اهللا اصال كفرعون وحنوه ممن قال اهللا فيهم ان الذي يستكربون عن عباديت سيدخلون جهنم داخرين 

وهم شر الكفار ومع هذا يكون هلم ما يعبدونه دون اهللا كما قال تعاىل يف قوم فرعون ويذرك املؤمن فهوالء معطلة 
  واهلتك االعراف فقال غري واحد من السلف كان له آهلة يعبدها 

  ومن عبد مع اهللا إهلا آخر فهو مشرك الشرك االكرب الذي ال يغفره اهللا وإن 

هذا كان شرك العرب كما أخرب اهللا عنهم يف غري موضع من القرآن كان مع ذلك يعتقد ان اهللا وحده خالق العامل و
اهنم كانوا يقولون إن اهللا خلق العامل ولكن كانوا يتخذون االهلة شفعاء يشفعون هلم يتقربون هبم اىل اهللا كما قال 

  تعاىل لئن سألتهم من خلق السموات واالرض ليقولن اهللا الزمر ولقمان 
اهللا ما ال يضرهم وال ينفعهم ويقولون هؤالء شفعاؤنا عند اهللا قل اتنبئون اهللا مبا ال يعلم  وقال تعاىل ويعبدن من دون

يف السموات وال يف االرض يونس وقال تعاىل والدين اختذوا من دونه اولياء ما نعبدهم اال ليقربونا اىل اهللا زلفى 
  الزمر وبسط هذا له موضع آخر 

  باب وإن كانت حركات الفلك من مجلة االسباب واملقصود هنا ان احلوادث كان هلا أس

  فصل

  القياس مع صحته ال يستفاد به علم باملوجودات 
فصورة القياس ال يدفع صحتها لكن يبني أنه ال يستفاد به علم باملوجودات كما أن اشتراطهم للمقدمتني دون 

لوب شئ من املوجودات بل ما الزيادة والنقص شرط باطل فهو وإن حصل به يقني فال يستفاد خبصوصه نفس مط
  حيصل به قد حيصل بدونه وقد حيصل بدونه ما ال حيصل به 

فنقول إن صورة القياس إذا كانت مواده معلومة فال ريب أنه يفيد اليقني وإذا قيل كل أ ب وكل ب ج وكانت 
  املقدمتان معلومتني فال ريب ان هذا التأليف يفيد العلم بأن كل أ ج وهذا ال نزاع فيه 

فصورة القياس ال يتكلم على صحتها فان ذلك ظاهر سواء يف ذلك االقتراىن املؤلف من احلمليات الذي هو قياس 
  التداخل واالستثنائي املؤلف 

  من الشرطيات املتصلة الذي هو التالزم والتقسيم 
املوجبة والسالبة واجلزئية وكذلك ما ذكروه من أن الشكل االول من االقتران يفيد املطالب االربعة النتائج االربعة 

  والكلية وان الثاين يفيد السالبة الكلية واجلزئية وأن الثالث يفيد اجلزئية سالبة كانت أو موجبة 
ويف التالزم استثناء عني املقدم ينتج عني التايل واستثناء نقيض التايل ينتج نقيض املقدم وهو قول نظار املسلمني 

وانتفاء الالزم يقتضى انتفاء امللزوم بل هذا مع اختصاره فانه يشمل مجيع أنواع  وجود امللزوم يقتضي وجود الالزم
االدلة سواء مسيت براهني او اقيسة او غري ذلك فان كل ما يستدل به على غريه فانه مستلزم له فيلزم من حتقق 

الالزم الذي هو املدلول عليه  امللزوم الذي هو الدليل حتقق الالزم الذي هو املطلوب املدلول عليه ويلزم من انتفاء
  انتفاء امللزوم الذي هو الدليل 

وهلذا كان من عرف ان املدعى باطل علم انه ال يقوم عليه دليل صحيح فانه ميتنع ان يقوم على الباطل دليل صحيح 
طلوب ومن عرف ان الدليل صحيح علم ان الزمه الذي هو املطلوب حق فانه جيب إذا كان الدليل حقا ان يكون امل



  املدلول عليه حقا وإن تنوعت صور االدلة ومقدماهتا وترتيبها 
وهلذا كان الدليل الذي يصور بصورة القياس االقتراىن يصور ايضا بصورة االستثنائي ويصور بصورة اخرى غريما 

  ل ذكروه من االلفاظ وترتيبها واملقصود هنا الكالم على ما ذكروه كما ذكرنا الكالم على الشرطي املتص
والتقسيم قد يكون مانعا من اجلمع واخللو كما يقال العدد إما شفع وإما وتر ومها يف معىن النقيضني الذين ال 

جيتمعان وال يرتفعان فقد يكون مانعا من اجلمع دون اخللو كالضدين الذين ال جيتمعان وقد يرتفعان كما يقال هذا 
  إما أسود وإما أمحر وقد خيلو منهما 

عا من اخللو دون اجلمع كعدم املشروط ووجود الشرط واملراد بالشرط هنا ما يلزم من عدمه عدم وقد يكون مان
احلكم سواء عرف ذلك بالشرع او بالعقل مثل كون الطهارة شرطا يف الصلوة واحليوة شرطا يف العلم ليس املراد 

املعىن سبب لوجود اجلزاء ولفظ الشرط ما يسميه النحاة شرطا كاجلملة الشرطية املعلقة ب إن واخواهتا فان هذا يف 
  يقال على هذا وهذا باالشتراك 

ومن جعل لفظ الشرط ينقسم اىل الثالثة فقد غلط فانه قد جيتمع عدم املشروط ووجود الشرط إذ وجود الشرط ال 
لشرط يستلزم وجود املشروط ولكن ال يرتفعان مجيعا فال يرتفع وجود الشرط وعدم املشروط النه حينئذ يعدم ا

ويوجد املشروط وهذا ال يكون كما إذا قيل هذا غرق بغري ماء او صحت صلوته بغري وضوء او وجب رمجه بغري 
زناء فيقال هذا إما أن يكون يف ماء وإما أن ال يغرق وإما أن يكون متطهرا وإما ان ال تصح صلوته وإما ان يكون 

  زانيا وإما أن ال جيوز رمجه 
جود واجب وال ممكن وال قدمي وال حمدث فقيل ال بد يف الوجود من واجب او ممكن او وكذلك لو قيل ليس يف الو

  قدمي او حمدث فهذان ال جيتمعان وال يرتفعان 
وكذلك إذا قيل الوجود إما قائم بنفسه ك اجلسم وإما قائم بغريه ك العرض فهذان ال يرتفعان وقد جيتمعان فكل ما 

ماعهما او ال خيلو بعض االنواع عنهما مع إمكان اجتماعهما فهو من هذا ال خيلو الوجود عنهما مع إمكان اجت
الباب كما إذا قيل الوارث بطريق االصالة إما أن يرث بفرض وإما ان يرث بتعصيب وقد جيتمع يف الشخص 

  الواحد ان يكون ذا فرض وعصبة كالزوج إذا كان ابن عم او معتقا 
هو يف الثاين كما يف الضدين والنقيضني وهذه الصورة صورة التقسيم  فالشرطى املتصل هو من التالزم واملنفصل

  الذي هو الشرطي املنفصل هي 

  أيضا تعود اىل اللزوم فانه يلزم من وجود احد الضدين عدم االخر ومن عدمه وجوده وهذه مانعة اجلمع واخللو 
ميكن تصوير ذلك بصور متعددة مما فهذه االشكال وإن تكثرت فجميعها يعود اىل ان الدليل يستلزم املدلول و

  ذكروه ومما مل يذكروه 
فهم يقولون الربهان ينحصر يف االقتراىن واالستثنائى فان االقتراىن ينحصر يف أربعة اشكال واالستثناي ينحصر يف 

الشرطى املتصل والشرطى املنفصل فيعود اىل ستة أشكال ومجهورهم ال يذكرون الشكل الرابع من االقترانيات 
بعده عن الطبع وحصروها يف أربعة بناء على حصرهم الدليل يف مقدمتني تشتركان يف حد أوسط مث االوسط إن ل

كان حمموال يف الصغرى موضوعا يف الكربى فهو الشكل االول املنتج للمطالب االربعة وإن كان موضوعا فيهما 
نتج لالجيابيات وإن كان حمموال يف الكربى موضوعا فهو الثاين املنتج للسلبيات وإن كان حمموال فيهما فهو الثالث امل

يف الصغرى عكس االول فهو الرابع وهو أبعدها عن الطبع وأكثرهم ال يذكونه فيجعلون االشكال مخسة هذه 



  الثالثة مع االستثنائي الشرطى املتصل والشرطى املنفصل 
صوير االدلة يف هذه االشكال كما ال ينحصر فهذه االشكال إذا قدر إفادهتا فهى صورة من صور االدلة ال ينحصر ت

تصوير الدليل يف مقدمتني بل هذا احلصر خطأ يف النفي واالثبات فقد يكون الدليل مقدمة وقد يكون مقدمات 
وهذه االشكال تكثر تصوير الدليل على أشكال اخر غري هذه فلال تنحصر يف مخسة أو سته وقد يؤتى بالدليل بدون 

  وبدون املقدمتني إذا كان مقدمة واحدة  هذه االشكال مجيعها
وإذا قالوا إن مجيع ما يذكر من االدلة يرجع اىل هذه االشكال قيل هلم بل مجيع االدلة يرجع اىل ان الدليل مستلزم 

للمدلول وحينئذ فاما أن يكون االعتبار مبا ذكروه من صور االشكال ولفظها أو مبا ذكروه من املعىن فان كانت 
  العربة 

لصورة مل يكن ختصيص صورة الدليل خبمسة أو ستة صوابا كما مل يكن ختصيصه مبقدمتني صوابا إذ كان ميكن با
تصويره بصور كثرية متنوعة ليس فيها لفظ شرط ال متصل وال منفصل وال هو على صورة القياس احلملى كما 

ىن هو ان يكون ما يستدل به مستلزما ذكروه وإن كانت العربة باملعىن كان ذلك أدل عل فساد ما ذكروه فان املع
  ملا يستدل به عليه سواء كان مقدمة او مقدمتان او اكثر وسواء كان على الشكل والترتيب الذي ذكروه او غريه 

والصواب يف هذا الباب ان يقال ما ذكروه إذا كان صوابا فانه تطويل للطريق وتبعيد للمطلوب وعكس للمقصود 
آلة قانونية متنع الذهن أن يزل يف فكره وما ذكروه إذا كلفوا الناظر املستدل ان يلزمه يف فاهنم زعموا اهنم جعلوه 

تصوراته وتصديقاته كان اقرب اىل زهللا يف فكره وضالله عن مطلوبه كما هو الواقع فال جتد أحدا التزم وضع هؤالء 
ملطلوب بفطرة اهللا اليت فطر عباده واصطالحهم إال كان أكثر خطأ واقل صوابا ممن مل يلتزم وضعهم وسلك اىل ا

  عليها وهلذا ال يوجد أحد ممن حقق علما من العلوم كان ملتزما لوضعه 
وهلذا يقال كثرة هذه األشكال وشروط نتاجها تطويل قليل الفائدة كثري التعب فهو حلم مجل غث على رأس جبل 

أمكن تصويرها بالشكل األول الفطري فبقية  وعر ال سهل فريتقي وال مسني فينتقل فانه مىت كانت املادة صحيحة
األشكال ال حيتاج إليها وإمنا تفيد بالرد إىل الشكل األول إما بابطال النقيض الذي يتضمنه قياس اخللف وإما 

بالعكس املستوي أو عكس النقيض فان ثبوت أحد املتناقضني يستلزم نفي اآلخر إداء روعي التناقض من كل وجه 
القضية على بطالن نقيضها وعلى ثبوت عكسها املستوي وعكس نقيضها بل تصور الذهن  فهم يستدلون بصحة

  بصورة الدليل يشبه حساب االنسان ملا معه من الرقيق والعقار 
والفطرة تصور القياس الصحيح من غري تعليم والناس بفطرهم يتكلمون باألنواع الثالثة التداخل والتالزم والتقسيم 

  ب وحنوه واملنطقيون كما يتكلمون باحلسا

  قد يسلمون ذلك 
ويقولون إن املقدمتني ال بد منها ال أكثر وال اقل ويقولون اكثر الناس حيذفون احدى املقدمتني لظهورها اختصارا 
ويسمون هذا قياس الضمري وإن احتجاج املطلوب إىل مقدمات جعلوا القياس معىن أقيسة متعددة بناء على قوهلم 

س من مقدمتني ويسمونه القياس املركب ويقسمونه اىل موصول وهو ما ال يذكر فيه إال نتيجة إنه البد يف القيا
واحدة واىل مفصول وهو ما يذكر فيه عقب كل مقدمتني نتيجة فاالول كقولك هذا نبيذ وكل نبيذ مسكر وكل 

مث تقول وكل مسكر مسكر مخر وكل مخر حرام فهذا حرام والثاين كقولك هذا نبيذ وكل نبيذ مسكر فهذا مسكر 
  مخر وكل مخر حرام فكل مسكر حرام مث تقول هذا مسكر وكل مسكر حرام فهذا حرام 



وهذا كله مما غلطوا فيه والصواب الذي عليه مجاهري النظار من املسلمني وغريهم أن الدليل قد يتوقف على مقدمة 
فما كان من املقدمات معلوما مل حيتج ان  تارة وقد يتوقف على مقدمتني تارة وعلى ثالث تارة وعلى أكثر من تلك

يستدل عليه وإمنا يستدل على اجملهول واملطلوب اجملهول يعلم بدليله ودليله ما استلزمه وكل ملزوم فانه يصح 
االستدالل به على الزمه وحينئذ فاذا كان املطلوب ملزوم يعلم لزومه له استدل عليه به وكفى ذلك وإن مل يكن 

 ملزوم ملزومه احتاج اىل مقدمتني وإن مل يعلم إال ملزوم ملزوم ملزومه احتجاج اىل ثالث وهلم املستدل يعلم إال
  جرا 

  بيان ان حصول العلم ال يتوقف على القياس املنطقي

وإذا كان كذلك فنقول ال ننكر أن القياس حيصل به علم إذا كانت مواده يقينية لكن حنن نبني ان العلم احلاصل به 
  ه اىل القياس املنطقي بل حيصل بدون ذلك فال يكون شئ من العلم متوقفا على هذا القياس ال حيتاج في

  ونبني ان املواد اليقينية اليت ذكروها ال حيصل هبا علم باالمور املوجودة فال حيصل هبا مقصود تزكو به النفوس 
صل ب قياس التمثيل فال ميكن قط ان بل وال علم باحلقائق املوجودة يف اخلارج على ما هي عليه إال من جنس ما حي

حيصل ب القياس الشموىل املنطقي الذي يسمونه الربهاين علم إال وذلك حيصل ب قياس التمثيل الذي يستضعفونه 
فان ذلك القياس ال بد فيه من قضية كلية والعلم بكون الكلية كلية ال ميكن اجلزم به إال مع اجلزم بتماثل أفراده يف 

  وهذا حيصل ب قياس التمثيل القدر املشترك 
وكال القياسني ينتفع به إذا تلقت بعض مقدماته الكلية عن خرب املعصوم إذا استعملت يف االهليات بطريق االوىل 

كما جاء به القران واما بدون هذين فال ينفع يف االهليات وال ينفع ايضا يف الطبيعيات منفعة علمية برهانية وإمنا يفيد 
  تنحرف فتكون من باب االغلب قضايا عادية قد 

وأما الرياضي اجملرد عن املادة كاحلساب واهلندسة فهذا حق يف نفسه لكن ليس له معلوم يف اخلارج وإمنا هو تقدير 
عدد ومقدار يف النفس لكن ذلك يطابق أي معدود ومقدر واقعه يف اخلارج والربهان ال يقوم إال على ما يف النفس 

رج واكثر ما تعبوا يف اهلندسة ليتوصلوا بذلك اىل علم اهليئة كصفة االفالك والكواكب ال يقوم على ما يف اخلا
ومقادير ذلك وحركاته وهذا بعضه معلوم ب الربهان وأكثره غري معلوم ب الربهان وبينهم فيه من االختالف ما 

علم به االمور املوجودة إال يطول وصفه فصار املعلوم برباهينهم من الرياضي وغريه امر ال تزكو به النفوس وال ي
  كما يعلم ب قياس الثمثيل 

وهذا يظهر بالكالم يف مادة القياس فنقول هم ال ريب عندهم انه ال بد يف كل قياس من قضية كلية وال قياس يف 
مجيع االشكال ال عن سالبتني وال عن جزئيتني وال عن صغرى سالبة مع كربى جزئية لكن قد يكون عن صغرى 

  كربى سالبه كلية واملقصود انه ال بد يف القياس يف مجيع صورة من قضية كلية ويف أكثر جزئية مع 

القياس ال بد من موجبة كلية بل النتيجة الكلية ال تكون إال عن موجبة كلية والسالبة الكلية ال تفيد حكما كليا إال 
  مع موجبه كلية 

  بيان أصناف اليقينيات عندهم اليت ليس فيها قضية كلية



  فاذا كان ال بد يف كل قياس من قضية كلية فنقول املواد اليقينيات قد حصروها يف االصناف املعروفة عندهم 
أحدها احلسيات ومعلوم ان احلس ال يدرك امرا كليا عاما أصال فليس يف احلسيات اجملردة قضية كلية عامة تصلح 

ار حترق وحنو ذلك مل يكن هلم علم بعموم هذه القضية ان تكون مقدمة يف الربهان اليقيين وإذا مثلوا ذلك ب ان الن
وإمنا معهم التجربة والعادة اليت هي من جنس قياس التمثيل ملا يعلمونه من احلكم الكلى ال فرق بينه وبني قياس 

الشمول وقياس التمثيل وإن علم ذلك بواسطة اشتمال النار على قوة حمرقة فالعلم بأن كل نار ال بد فيها من هذه 
  القوة هو ايضا حكم كلى 

وإن قيل إن الصورة النارية ال بد ان تشتمل على هذه القوة وأن ما ال قوة فيه ليس بنار فهذا الكالم إذا قيل إنه 
صحيح قيل إنه ال يفيد اجلزم بأن كل ما فيه هذه القوة حترق كل ما القاه وإن كان هو الغالب فهذا يشترك فيه 

ادة واالستقراء الناقص ومعلوم ان كل من قال إن كل نار حترق كل ما القته فقد قياس والتمثيل والشمول والع
أخطأ فانه ال بد من كون احملل قابال لالحراق إذ قد علم اهنا ال حترق كل شئ كما ال حترق السمندل والياقوت 

  وكما ال حترق االجسام املطلية بأمور مصبوغة وأما خرق العادة فمقام آخر 
لقضايا احلسية كلية ال ميكن نقضها مع ان القضية الكلية ليست حسية وإمنا القضية احلسية ان هذه وال أعلم يف ا

النار حترق فان احلس ال يدرك إال شيئا خاصا وأما احلكم العقلي فيقولون إن النفس عند رؤيتها هذه املعينات تستعد 
  الن 

التمثيل وال يوثق بعمومه إن مل يعلم أن احلكم العام تفيض عليها قضية كلي بالعموم ومعلوم ان هذا من جنس قياس 
  الزم للقدر للمشترك وهذا إذا علم علم يف مجيع املعينات فلم يكن العلم باملعينات موقوفا على هذا 

مع انه ليس من القضايا العاديات قضية كلية ال ميكن نقضها باتفاق العقالء بل والفالسفة جيوزون خرق العادات 
أن هلا أسبابا فلكية او قوى نفسانية أو أسبابا طبيعية فهذه الثالثة هي أسباب خرق العادات عندهم لكن يذكرون 

واىل ذلك ينسبون معجزات االنبياء وكرامات االولياء والسحر وغري ذلك وقد بسطنا الكالم على ذلك يف مسئلة 
عند مجاهري أساطني الفالسفة باالدلة معجزات االنبياء هل هي قوى نفسانية ام ال وبينا فساد قوهلم هذا حىت 

  الصحيحة مبا ليس هذا موضعه وهي املعروفة ب مسئلة الصفدية 
والثاين الوجديات الباطنة كادراك كل احد جوعه وعطشه وحبه وبغضه وأمله ولذته وهذه كلها جزئيات وإمنا يعلم 

لناس يف إدراك كل جزئي منها كما قد االنسان حال غريه والقضية الكلية ب قياس التمثيل بل هذه ال يشترك ا
يشتركون يف إدراك بعض احلسيات املنفصلة كالشمس والقمر ففيها من اخلصوص يف املدرك واملدرك ما ليس يف 

  احلسيات املنفصلة وإن اشتركوا يف نوعها فهى تشبه العاديات 

  زعمهم تساوي النفوس سبب ضالهلم يف معرفة النبوات

ب تساوي النفوس يف هذه االحوال بل وال على النفس الناطقة أهنا مستوية االفراد وهذا ومل يقيموا حجة على وجو
من أسباب ضالهلم يف معرفة النبوات فاهنم عرفوا كثريا من االحكام اليت تشترك فيها النفوس عادة وإن جاز 

  أخنرامها 

فرأوا ان لبعض النفوس قوة حدسية مث بلغهم أمور أخرى خارجة عن قياسهم فأرادوا إجراء تلك على ذلك القياس 
وانه قد يكون هلا تأثري يف بعض االمور وقد يتخيل اليها ما تعلمه كما يتخيل اىل النائم ما يراه فظنوا ان مجيع ما 



حيصل للنفوس من الوحي ونزول املالئكة ومسع كالم اهللا هو من هذا الباب وجعلوا خاصة النبوة هي هذه الثالث 
نبيا وقالوا النبوة مكتسبة وصار فضالؤهم تتعرض الن يصريوا انبياء كما جرى للسهرودي فمن وجدت فيه كان 

  املقتول والبن سبعني وغريهم 
وابن عريب ملا علم انه ال ميكن دعوى النبوة ادعى ختم الوالية وادعى ان خامت االولياء اكمل يف العلم باهللا من خامت 

منه امللك الذي يوحي به اىل النيب وكان سبب هذا اعتقاد قول هؤالء  االنبياء وانه يأخذ من املعدن الذي يأخذ
املتفلسفة املالحدة ان النيب يأخذ عن جربيل الذي هو خيال يف نفسه وذلك اخليال يأخذ عن العقل قال فالنيب يأخذ 

  عن هذا اخليال وانا اخذ عن العقل الذي يأخذ منه اخليال 
  ا حتدث عن حركة الفلك وهو من افسد اصوهلم اليت ضلوا هبا وضموا هذا اىل ان مجيع احلوادث امن

والثالث اجملريات وهي كلها جزئية فان التجربة امنا تقع على امور معينة وكذلك املتواترات فان املتواترات امنا هو 
مر ما ما علم باحلس من مسموع او مرئي فاملسموع قول معني واملرئي جسم معني او لون معني او عمل معني او ا

  معني 
واما احلدسيات ان جعلت يقينية فهي نظري اجملريات اذا الفرق بينهما ال يعود اىل العموم واخلصوص وامنا يعود اىل 

  ان اجملريات تتعلق مبا هو من افعال اجملربني واحلدسيات تكون عن افعاهلم وبعض الناس يسمى الكل جتربيات 

  جوداتال تستعمل القضايا الكلية يف شيء من املو

فلم يبق معهم اال االوليات اليت هي البديهيات العقلية واالوليات الكلية امنا هي قضايا مطلقة يف االعداد واملقادير 
  وحنوها مثل قوهلم الواحد نصف االثنني 

  واالشياء املساوية لشيء واحد متساوية وحنو ذلك وهذه مقدرات يف الذهن ليست يف اخلارج كلية 
ايا الكلية الربهانية اليت جيب القطع بكليتها اليت يستعملوهنا يف قياسهم ال تستعمل يف شيء من فقد تبني ان القض

االمور املوجودة املعينة وامنا تستعمل يف مقدرات ذهنية فاذا ال ميكنهم معرفة االمور املوجودة املعينة ب القياس 
  الربهاين وهذا هو املطلوب 

  يف املقوالت العشرال دليل هلم على حصر اقسام الوجود 

وهلذا مل يكن هلم علم حبصر اقسام الوجود بل أرسطو ملا حصر أجناس املوجودات من املقوالت العشر اجلوهر 
زيد الطويل ... والكم والكيف واالين ومىت والوضع وأن يفعل وان ينفعل وامللك وقد جمعها بعضهم يف بيتني فقال 

  ... فهذه عشر مقوالت سوى ... يف يده سيف نضاه فانتضى ... يتكى  يف داره باالمس كان... االسود ابن مالك 
ملا حصرهم املعلم االول يف اجلوهر واالعراض التسعة اتفقوا على انه ال سبيل اىل معرفة صحة هذا احلصر حىت 

  جعل بعضهم اجناس االعراض ثالثة وقيل غري ذلك 

  ال دليل هلم على حصر املوجودات يف اجلواهر اخلمسة



ذلك ملا قسموا اجلوهر اىل مخسة اقسام العقل والنفس واملادة والصورة واجلسم وجعلوا اجلسم قسمني فلكيا وك
وعنصريا و العنصري االركان اليت هي االستقصاآت واملولدات احليوان والنبات واملعدن كان هذا التقسيم مع 

م على حصر االجسام يف الفلكيات فساده يف االثبات ليس حصر املوجودات فيه معلوما فانه ال دليل هل
  والعنصريات وهم معترفون بامكان وجود اجسام وراء 

االفالك فال ميكن احلصر فيما ذكر حىت يعلم انتفاء ذلك وهم ال يعلمون انتفاءه فكيف وقد قامت االدلة على 
  ثبوت اعيان قائمة بأنفسها فوق االفالك كما قد بسط يف موضعه 

وجود هل هو داخل يف مقولة اجلوهر فأرسطو والقدماء كانوا جيعلونه من مقولة اجلوهر وهم منازعون يف واجب ال
وابن سينا امتنع من ذلك لكن ارسطو واتباعه مل يكونوا يقولون واجب الوجود امنا يقولون العلة االوىل واملبدا 

ازليا بل كان املمكن  وليس يف كالم ارسطو تقسيم املوجودات اىل واجب بنفسه وممكن بنفسه مع كونه قدميا
عندهم الذي يقبل الوجود والعدم ال يكون اال حمدثا وامنا قسمه هذه القسمة متأخروهم من املالحدة الذين انتسبوا 

اىل االسالم كابن سينا وامثاله وجعلوا هذا عوضا عن تقسيم املتكلمني املوجود اىل قدمي وحادث وسلكوا طريقة 
كالم سلفهم مثل استدالل اولئك ب التركيب على احلدوث فاستدل هو ب  وركبوها من كالم املتكلمني ومن

  التركيب على االمكان 

  الكالم على قول اخلليل عليه السالم هذا ريب

واولئك زعموا ان قول ابراهيم ال احب اآلفلني االنعام املراد به املتحركني الن احلركة حادثة واحلادث ال يقوم اال 
  استدل باحلدوث على حدوث املتحرك واملعىن ال احب احملدثني الذين تقوم هبم احلوادث حبادث فهي مسة احلدوث ف

فقال هؤالء بل االفول الذي هو احلركة دليل على ان املتحرك ممكن وان كان قدميا ازليا قالوا و االفول هوى يف 
  حظرية االمكان وقوله ال احب االفلني أي املمكنني وان كان املمكن قدميا 

قدماء املتكلمني ميثلون الدليل العقلي بقوهلم كل متغري حمدث والعامل متغري فهو حمدث فجاء الرازي يف حمصله وكان 
  فجعل ميثل ذلك بقوله كل متغري ممكن والعامل متغري فهو ممكن 

ة مل يرد هذا وال هذا كما قد بسط يف غري هذا املوضع وبني ان كل واحد من االستدالل باحلرك -وابراهيم ص 
  على احلدوث او االمكان دليل باطل كما يقول ذلك اكثر العقالء من اتباع االنبياء واهل الكالم واساطني الفالسفة 
ولكن كان قومه يعبدون الكواكب مع اعترافهم بوجود رب العاملني وكانوا مشركني يتخذ احدهم له كوكبا يعبده 

اخلليل عليه السالم افرء يتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم ويطلب حوائجه منه كما تقدم االشارة اليه وهلذا قال 
  االقدمون فاهنم عدو يل اال رب العاملني الشعراء 

وقال تعاىل ايضا قد كانت لكم اسوة حسنة يف ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا برءؤا منكم ومما تعبدون من 
البغضاء ابدا حىت تؤمنوا باهللا وحده اال قول ابراهيم ال بيه دون اهللا كفرنا بكم وبدا بيننا و بينكم العداوة و

الستغفرن لك وما املك لك من اهللا من شيء املمتحنة فأمر سبحانه بالتأسي بابراهيم والذين معه يف قوهلم لقومهم 
  انا برآؤا منكم ومما تعبدون من دون اهللا 

نكم برب العاملني الصفت وقال هلم اتعبدون ما وكذلك ذكر اهللا عنه يف سورة الصافات انه قال لقومه فما ظ
  تنحتون واهللا خلقكم وما تعملون الصفت 



فالقوم مل يكونوا جاحدين لرب العاملني وال كان قوله هذا ريب االنعام هذا الذي هو خلق السموات واالرض على 
الدميني ان كوكبا من الكواكب أي وجه قاله سواء قاله الزاما لقومه او تقديرا او غري ذلك وال قال احد قط من ا

  او ان الشمس والقمر ابدعت السموات كلها 

وال يقول هذا عاقل بل عباد الشمس والقمر والكواكب يعبدوهنا كما يعبد عباد االصنام لالصنام وكما يعبد عباد 
ون بعبادهتا من جلب االنبياء والصاحلني هلم ولتماثيلهم وكما يعبدون اخرون املالئكة واخرون يعبدون اجلن ملا يرج

  منفعة او دفع مضرة ال العتقادهم اهنا خلقت العامل 
بل قد جيعلوهنا شفعاء ووسائط بينهم وبني رب العاملني كما قال تعاىل ويعبدون من دون اهللا ما ال يضرهم وال 

رض يونس وقال تعاىل ينفعهم ويقولون هؤالء شفعاؤنا عند اهللا قل ااتنبتون اهللا مبا ال يعلم يف السموات وال يف اال
والذين اختذوا من دونه اولياء ما نعبدهم اال ليقربونا اىل اهللا زلفى الزمر وقال تعاىل وانذر به الذين خيافون ان 

حيشروا اىل رهبم ليس هلم من دونه ويل وال شفيع االنعام وقال تعاىل ان تبسل نفس مبا كسبت ليس هلا من دون اهللا 
ال تعاىل اهللا الذي خلق السموات واالرض وما بينهما يف ستة ايام مث استوى على العرش ما ويل وال شفيع االنعام وق

  لكم من دونه من ويل وال شفيع السجدة 
والشفاعة اليت اخربت هبا الرسل هي ان يأذن اهللا للشفيع فيشفع فيكون االمر كله هللا كما قال تعاىل من ذا الذي 

   يشفعون اال ملن ارتضى االنبياء وهذا خبالف ما اختذه املشركون من الشفعاء يشفع عنده اال باذنه البقرة وقال ال
واما الفالسفة القائلون بقدم العامل فالشفاعة عندهم ان يفيض على املستشفع من الشفيع ما يقصده من غري قصد 

ومن تلقى عنه  الشفيع وال سؤال منه كما ينعكس شعاع الشمس من املرآة على احلائط وقد ذكر ذلك ابن سينا
  كصاحب الكتب املضنون هبا على غري اهلها ومن اخذ عنه 

وهذا الشرك اعظم من شرك مشركي العرب والنصارى وحنوهم فان اولئك كانوا يقولون صانع العلم فاعل خمتار 
ونه من وان الشافع يستله ويدعوه لكن يثبتون شفاعة بغري اذنه وشفاعة ملا ليس له شفاعة ويعبدون الشافع ويسأل

دون اهللا ويصورون على متثاله صورة يعبدوهنا وكانت الشياطني تدخل يف تلك االصنام وتكلمهم وتتراأي للسدنة 
  احيانا كما يوجد نظري ذلك يف هذا الزمان مواضع كثرية 

  بقية الكالم على اجلواهر اخلمسة

لصورة واخلامس هو اجلسم اذا حقق وايضا فدعواهم ان اجلوهر جنس حتته اربعة وهي العقل والنفس واملادة وا
االمر عليهم كان ما يثبتونه من العقليات إمنا هو موجود يف الذهن والعقل مبنزلة الكليات ال وجود هلا يف اخلارج 

  وقداعترف هبذا من ينصرهم ويعظمهم كابن حزم وغريه 

  رد لقول من زعم ان عامل الغيب هو العامل العقلي

ت به الرسل هو العامل العقلي الذي يثبته هؤالء فهو من اضل الناس فان ابن سينا ومن ومن زعم ان عامل الغيب أخرب
سلك سبيله يف هذا كالشهرستاين ستاىن والرازي وغريمها يقولون إن االهليني يثبتون العامل العقلي ويردون على 

ذي يثبتونه هو ما اخربت به الرسل من الطبيعيني منهم الذين ال يثبتون إال العامل احلسي ويدعون ان العامل العقلي ال



  الغيب الذي امروا باالميان به مثل وجود الرب وامللئكة واجلنة 
وليس االمر كذلك فان ما يثبتونه من العقليات إذا حقق االمر مل يكن هلا وجود إال يف العقل ومسيت جمردات 

  ومفارقات الن العقل جيرد االمور الكلية على املعينات 
ها مفارقات فكان أصله أن النفس الناطقة تفارق البدن وتصري حينئذ عقال وكانوا يسمون ما جامع املادة وأما تسميت

  بالتدبري هلا كالنفس قبل املوت 

نفسا وما فارقها بالكلية فلم يتعلق هبا ال تعلق تدبري وال غريه عقال وال ريب ان النفس الناطقة قائمة بنفسها باقية 
عذبة كما دل على ذلك نصوب الكتاب والسنة وإمجاع سلف االمة وائمتها مث تعاد اىل بعد املوت منعمة او م

االبدان ومن قال من أهل الكالم إن النفس عرض من أعراض البدن أو جزء من أجزائه فقوله بدعة ومل يقل ذلك 
  أحد من سلف االمة 

  سري العقلي له حتقق إال يف الذهن ولكن ما يدعون ثبوته يف اخلارج من اجملردات العقلية ال يثبت على ال

  إثبات اجملردات يف اخلارج هو مبدأ فلسفتهم

وهذا كان مبدأ فلسفة هؤالء فاهنم نظروا يف االجسام الطبيعية فعلموا القدر املشترك الكلى فصاروا يظنون ثبوته يف 
ليهم أفالطون وشيعته وأثبتوا اخلارج فكان اوهلم فيثاغورس وشيعته أثبتوا أعدادا جمردة يف اخلارج مث رد ذلك ع

ماهيات كلية جمردة مثل إنسان كلى وفرس كلى أزىل ابدى خارج الذهن وأثبتوا ايضا زمانا جمردا مسوه الدهر 
  وأثبتوا مكانا جمردا مسوه اخلالء واثبتوا مادة جمردة عن الصور وهي املادة االوىل واهليوىل االوىل عندهم 

له عليهم ولكن أثبتوا هذه اجملردات يف اخلارج مقارنة لالعيان وفرقوا بني الشئ فجاء أرسطو وشيعته فردوا ذلك ك
املوجود يف اخلارج وبني ماهيتة الكلية املقارنة الفرادها يف اخلارج كما ذكر ذلك ابن سينا وأمثاله وغلط هؤالء يف 

أدلتهم عليها يف غاية الفساد هذا وكذلك أثبتوا العقول العشرة وظنوا وجودها يف اخلارج وهم غالطون يف ذلك و
واما النفوس الفلكية فكان قدماؤهم جيعلوهنا أعراضنا لكن ابن سينا وطائفة رجحوا أهنا جواهر قائمة بنفسها كنفس 

  االنسان وهذا لبسطه موضع آخر 

  كون منتهى حمققيهم الوجود املطلق الكلى اخليايل

  مل تكن إال ما ثبت يف واملقصود هنا ان ما يثبتونه من العقليات إذا حققت 

عقل االنسان كاالمور الكلية فاهنا عقلية مطابقة ألفرادها املوجودة يف اخلارج وكذلك العدد اجملرد عن املعدود 
واملقدار اجملرد عن املقدور واملاهية اجملردة عن الوجود والزمان اجملرد عن احلركة واملكان اجملرد عن اجلسم 

  وأعراضهم 
ققيهم الوجود املطلق وهو الوجود املشترك بني املوجودات وهذا امنا يكون مطلقا يف االذهان ال وهلذا كان منتهى حم

  يف االعيان واملتفلسفة جيعلون الكلي املشترك موضوع العلم االهلي 
عن  واما الوجود الواجب فتارة يقولون هو الوجود املقيد بالقيود السلبية كما يقوله ابن سينا وتارة جيعلونه اجملرد

كل قيد سليب وثبويت كما يقوله بعض املالحدة من باطنية الرافضة واالحتادية وتارة جيعلونه نفس وجود املوجودات 



  فال جيعلون للممكنات وجودا غري الوجود الواجب وقد بسط الكالم عليهم يف غري هذا املوضع 
وهلذا متدهم الشياطني فان الشياطني  وغايتهم اهنم جيعلون يف انفسهم شيئا ويظنون ان ذلك موجود يف اخلارج

  تتصرف يف اخليال وتلقى يف خياالت الناس امورا ال حقيقة هلا وحمققو هؤالء يقولون ارض احلقيقة هي ارض اخليال 

  كون امور الغيب موجودة ثابتة مشهودة

يف هذه الدار وتلك  من الغيب فهو امور موجودة ثابتة اكمل واعظم مما نشهده حنن -واما ما اخربت به الرسل ص 
امور حمسوسة تشاهد وحتس ولكن بعد املوت ويف الدار االخرة وميكن ان يشهدها يف هذه الدار من خيتصه اهللا 

  بذلك ليست عقلية قائمة بالعقل وهلذا كان الفرق بينها وبني احلسيات 

  اليت تشهدها ان تلك غيب وهذه شهادة قال تعاىل الذين يؤمنون بالغيب البقرة 
ون الشيء غائبا وشاهدا امر اضايف بالنسبة الينا فاذا غاب عنا كان غيبا واذا شهدناه كان شهادة وليس هو فرقا وك

  يعود اىل ان ذاته تعقل وال تشهد وال حتس بل كل ما يعقل وال ميكن ان يشهد حبال فامنا يكون يف الذهن 
بصار واملؤمنون يرونه يوم القيامة ويف اجلنة كما واملالئكة ميكن ان يشهدوا ويروا والرب تعاىل ميكن رؤيته باال

  واتفق على ذلك سلف االمة وائمتها  -تواترت النصوص يف ذلك عن النيب ص 
وامكان رؤيته يعلم بالدالئل العقلية القاطعة لكن ليس هو الدليل الذي سلكه طائفة من اهل الكالم كأيب احلسن 

ه بل قالوا وميكن ان تتعلق به احلواس اخلمس السمع والبصر والشم وامثاله حيث ادعوا ان كل موجود ميكن رؤيت
  والذوق واللمس فان هذا مما يعلم فساده بالضرورة عند مجاهري العقالء 

  اغاليط املتكلمني واملتفلسفة

من وهذا من اغاليط بعض املتكلمني كغلطهم يف قوهلم ان االعراض ميتنع بقاؤها وان االجسام متماثلة واهنا مركبة 
اجلواهر املنفردة اليت ال تقبل قسمة وال يتميز منها جانب من جانب فان هذا غلط وقول املتفلسفة بأهنا مركبة من 

  املادة والصورة العقليني ايضا غلط كما قد بسط هذا كله يف غري هذا املوضع 
ص شيئا من االجسام وكذلك غلط من غلط من املتكلمني وادعى ان اهللا مل خيلق شيئا لسبب وال حلكمة وال خ

بقوى وطبائع وادعى ان كل ما حيدث فان الفاعل املختار الذي خيص احد املتماثلني بال ختصيص اصال حيدثه وانكر 
  ما يف 

  خملوقات اهللا وما يف شرعه من احلكم اليت خلق وامر الجلها 
دين املسلمني او قول الرسول فان غلط هؤالء مما سلط اولئك املتفلسفة وظنوا ان ما يقول هؤالء وامثاهلم هو 

واصحابه وهلذا كانت مناظرة ابن سينا وامثاله يف كتبهم ملبتدعة اهل الكالم فعامة مناظرة ابن سينا هي للمعتزلة 
وابن رشد للكالبية وكانوا اذا بينوا فساد بعض ما يقوله مبتدعة اهل الكالم يظنون انه مل يبق حق إال ما يقولونه هم 

  س األمر كذلك بل ما يقوله مبتدعة اهل الكالم فيه خطأ خمالف للشرع والعقل وذلك بالعكس ولي
واخلطأ فيما تقوله املتفلسفة يف االهليات والنبوات واملعاد والشرائع اعظم من خطأ املتكلمني وأما فيما يقولونه يف 

ن اهل الكالم فإن اكثر العلوم الطبيعية والرياضية فقد يكون صواب املتفلسفة اكثر من صواب من رد عليهم م



  كالم اهل الكالم يف هذه األمور بال علم وال عقل وال شرع 
وحنن مل نقدح فيما علم من األمور الطبيعية والرياضية لكن ذكرنا ان ما يدعونه من الربهان الذي يفيد علوما يقينية 

بل التغري وهلا شروط وموانع وهم كلية باألمور الطبيعية ليس كما يدعونه بل غالب الطبيعيات إمنا هي عادات تق
اليريدون بالقضايا الربهانية الواجب قبوهلا إال ما يكون لزوم احملمول منها للموضوع لزوما ذاتيا اليقبل التغري حبال 
فاذا قالوا كل ا ب مل يريدوا ان كل ما هو يف الوجود ا فهو ب وال كل ما جد او سيوجد وإمنا يريدون ان كل ما 

 العقل بل يف نفس األمر مع قطع النظر عن الوجودين الذهين واخلارجي فهو ب كما قالوا كل يفرض ويقدر يف
  انسان حيوان فالطبيعة االنسانية من حيث هي تستلزم احليوانية 

وهم يدعون ان املاهية قد تنفك عن الوجودين اخلارجي والذهين وهي من اغاليطهم ومعلوم ان هذا إن اريد به 
فاالنسان املعروف ال يكون إال حيوانا وهذا امر واضح ليس هو مما يطلب علمه بالرباهني  اإلنسان املعروف

  فالصفات 

  الالزمة للموصوف اليت اليكون له حقيقة إال هبا التوجد بدوهنا 
ة وقد بسط الكالم على فرقهم بني الالزمة وبني الذاتية املقومة الداخلة يف املاهية وبني الالزمة للماهية والالزم

لوجودها وبني ان هذا كله باطل إال اذا اريد ب املاهية ما يتصور يف الذهن وبالوجود ما يكون يف اخلارج فالفرق 
بني مصورات األذهان وموجودات األعيان فرق صحيح وأما ان يدعي يف اخلارج جوهرين قائمني بأنفسهما أحدمها 

من افراد االنسان ويدعي ان الصفات الالزمة اليت ال  االنسان احملسوس واالخر إنسان معقول ينطبق على كل واحد
ميكن حتقق املوصوف إال هبا منها ما هو داخل مقوم ملا هيته املوجودة يف اخلارج ومنها ما هو خارج عارض ملاهيته 

  املوجودة يف اخلارج فهذا كله باطل كما قد بسط يف غري هذا املوضع 

  م هلم هباأقيستهم مبنية على القضايا الكلية ال عل

واملقصود ان ما يذكرونه من األهلية يف العلوم االهية والطبيعية ومايتعلق هبا فال يفيد يقينا إال كما يفيد قياس التمثيل 
إذ هي مبنية على قضية كلية ال يقني عندهم بأهنا كلية إال كاليقني الذي عندهم بقياس التمثيل وال سبيل هلم اىل 

هلي الواحد اليصدر عنه إال واحد والشيء الواحد اليكون فاعال وقابال وامثال هذه ذلك مثل قوهلم يف العلم اال
القضايا الكلية اليت العلم هلم هبا وال يستدلون على ذلك إال بقياس فيه قضية كلية العلم هلم هبا وإن كان ميكن 

  إبطاهلا 
  سع يظهر بالتدبر لكن املقصود هنا بيان انه العلم باملوجود حيصل عن قياسهم وهذا باب وا

  الكالم على الواحد البسيط الذي جيعلونه مبدأ املركبات

فإن قوهلم الواحد ال يصدر عنه إال واحد قضية كلية وهم مل يعرفوا يف الوجود قط شيئا واحدا من كل وجه صدر 
  عنه شيء ال واحد وال اثنان 

ط الذي جيعلونه مبدأ املركبات اذا قالوا والواحد البسيط الذي يصفون به واجب الوجود من جنس الواحد البسي
االنسان مركب من احليوانية والناطقية وينتهي االمر اىل واحد بسيط ال تركيب فيه فان هذا الواحد ال يوجد اال يف 



  الذهن ال يف اخلارج 
هن فان املتصور فان قوهلم انسان مركب من احليوان والناطق واحليوانية والناطقية ال يصح منه اال ما يتصور يف الذ

يتصور يف نفسه انسانا ناطقا وجسما حساسا متحركا باالرادة ناطقا فيكون كل من هذه االجزاء جزءا مما تصوره 
يف نفسه واللفظ الدال على مجيعها يدل عليها باملطابقة وعلى ابعاضها بالتضمن وعلى الزمها بااللتزام وجمموعها هي 

داخل فيها هو الداخل يف تلك املاهية واخلارج عنها هو اخلارج عن تلك املاهية متام املاهية املتصورة يف الذهن وال
  وتلك املاهية حبسب ما يتصوره الذهن فاذا تصور انسانا ضاحكا كان الضاحك جزء هذه املاهية 

واما دعوى املدعي ان االنسان املوجود يف اخلارج مركب من وهذا فال يصح اال اذا اريد به انه متصف هبذين 
  الوصفني ومها قائمان به وهو حامل هلما كما حيمل اجلوهر اعراضه واملوصوف صفاته 

واما ان يقال ان اجلوهر مركب من اعراض او مركب من جواهر احدها جسم واالخر حساس واالخر نام واالخر 
ذي هو احلساس ليس متحرك باالرادة وان هذا االنسان املعني فيه جواهر متعددة بتعدد هذه االمساء وان اجلوهر ال

هو الذي هو متحركا باالرادة وال الذي هو جسم وال الذي هو ناطق وال الناطق هو احلساس فهذا مما يعلم فساده 
  بعد تصوره بالصورة 

  توحيد واجب الوجود عند الفالسفة

  وكذلك الواحد الذي يصفون به واجب الوجود وانه جمرد عن مجيع 

ال علم وال قدرة وال كالم ويقولون مع ذلك هو عاقل ومعقول وعقل ولذيذ الصفات الثبوتية ليس له حياوة و
وملتذ ولذة وعاشق ومعشوق وعشق ويقولون ان كل صفة من هذه الصفات هي االخرى فاللذة هي العقل والعقل 

عشق هي العشق ويقولون ان كل صفة من هذه الصفات هي املوصوف والعلم هو العامل واللذة واللذة هي امللتذ وال
هو العاشق فهذا وحنوه من اقواهلم يف صفات واجب الوجود مما اذا تصوره املتصور تصورا صحيحا كان جمرد 

  تصوره يوجب العلم الضروي بفساده 
وقد بسطنا الكالم عليه وبينا ما اجلاهم اىل القول هبذا وكالمهم يف التركيب وبينا ان اكثر الفالسفة املتقدمني قبل 

ملتأخرين كأيب الربكات صاحب املعترب وغريه ال يقولون هبذا بل ردوا على من قاله واصل هذا ارسطو وكثري من ا
كله ما ادعوه من ان اثبات الصفات تركيب ممتنع وهذا اخذوه عن املعتزلة ليس هذا من كالم ارسطو وذويه وقد 

  الصفدية وغري ذلك تكلمنا يف بيان فساده يف مصنف مفرد يف توحيد الفالسفة ويف شرح االصبهانية و
مث بنوا هذا على ان الواحد ال يكون فاعال وقابال الن ذلك يستلزم التركيب وان الواحد ال يصدر عنه اال واحد 

  الن صدور اثنني يقتضى تعدد املصدر فمصدر ج غري مصدر ب وذلك يستلزم التركيب املمتنع 
بسطنا القول فيه وبينا ما يف هذا اللفظ من امجال  فمدار كالمهم يف التوحيد والصفات كله على لفظ التركيب وقد

  فان التركيب مخسة انواع احدها تركب الذات من وجود وماهية والثاين تركيبها من وصف عام 

ووصف خاص كاملركب من اجلنس والفصل والثالث تركيب من ذات وصفات والرابع تركيب اجلسم من املادة 
  ملنفردة والصورة واخلامس تركيبه من اجلواهر ا

وقد بينا أن ما يدعونه من التركيب من الوجود واملاهية ومن اجلنس والفصل باطل واما تركيب اجلسم من هذا 
وهذا فاكثر العقالء يقولون اجلسم ليس مركبا ال من املادة والصورة وال من اجلواهر املنفردة مل يبق اال ذات هلا 



  صفات 
ريه وعلى ما كانت اجزاؤه متفرقة فاجتمعت وعلى ما يقبل مفارقة بعضه وقد بينا ان املركب يقال على ما ركبه غ

  بعضا وهذه االنواع الثالثة منتفية عن رب العاملني باتفاق املسلمني 
وهم جعلوا ما يوصف بالصفات تركيبا وهذا اصطالح هلم وحقيقة االمر تعود اىل موصوف له صفات متعددة 

والنظر امنا هو يف املعاين العقلية واما االلفاظ فان وردت عن صاحب  فتسمية املسمى هذا تركيبا اصطالح هلم
الشرع املعصوم كان هلا حرمة واال مل يلتفت اىل من اخذ يعرب عن املعاين الصحيحة املعلومة بالعقل والشرع بعبارة 

  جمملة توهم معاين فاسدة وقيل هلم البحث يف املعاين ال يف االلفاظ كما بسط يف موضعه 

  ه الثاينالوج

  ان املعني املطلوب علمه بالقضايا الكلية يعلم قبلها وبدوهنا 
  الوجه الثاين ان يقال اذا كان ال بد يف كل قياس من قضية كلية فتلك القضية 

الكلية ال بد ان تنتهي اىل ان تعلم بغري قياس واال لزم الدور والتسلسل فاذا كان ال بد ان تكون هلم قضايا كلية 
   قياس فنقول معلومة بغري

ليس يف املوجودات ما تعلم الفطرة له قضية كلية بغري قياس اال وعلمها باملفردات املعينة من تلك القضية الكلية 
اقوى من علمها بتلك القضية الكلية مثل قولنا الواحد نصف االثنني واجلسم ال يكون يف مكانني والضدان ال 

ين االثنني اقدم يف الفطرة من العلم بأن كل واحد نصف كل اثنني جيتمعان فان العلم بأن هذا الواحد نصف هذ
  وهكذا كل ما يفرض من االحاد 

فيقال املقصود هبذه القضايا الكلية اما ان يكون العلم باملوجود اخلارجي او العلم باملقدرات الذهنية اما الثاين 
نه اظهر واقوى من العلم به عن قياس كلى ففائدته قليلة واما االول فما من موجود معني اال وحكمه بعلم تعي

يتناوله فال حيصل بالقياس كثري فائدة بل يكون ذلك تطويال وامنا يستعمل القياس يف مثل ذلك الجل الغالط واملعاند 
  فيضرب له املثل وتذكر الكلية ردا لغلطه وعناده خبالف من كان سليم الفطرة 

علم تضادمها فانه يعلم اهنا ال جيتمعان قبل استحضار قضية كلية بأن وكذلك قوهلم الضدان ال جيتمعان فأي شيئني 
كل ضدين ال جيتمعان وما من جسم معني اال يعلم انه ال يكون يف مكانني قبل العلم بأن كل جسم ال يكون يف 

عان وال مكانني وكذلك قوهلم النقيضان ال جيتمعان وال يرتفعان فان مرادهم بذلك ان وجود الشيء وعدمه ال جيتم
يرتفعان فما من شيء معني اال ويعلم انه ال يكون موجودا معدوما وانه ال خيلو عن الوجود والعدم قبل العلم هبذه 

  القضية العامة وامثال ذلك كثري ملن تدبره 
ا وال ويعلم ان املعني املطلوب علمه هبذه القضايا الكلية االولية يعلم قبل ان تعلم هذه القضية الكلية ويعلم بدوهن

حيتاج العلم به اىل القضية الكلية وامنا يعلم بالقضية الكلية ما يقدر يف الذهن من امثال ذلك مما مل يوجد يف اخلارج 
  واما املوجودات 

  اخلارجية فتعلم بدون هذا القياس 

  قياس الشمول مبناه على قياس التمثيل



القياس فيكون مبناه على قياس التمثيل الذي ينكرون واذا قيل ان من الناس من يعلم بعض االعيان اخلارجية هبذا 
انه يقيين فهم بني امرين ان اعترفوا بأن قياس التمثيل من جنس قياس الشمول ينقسم اىل يقيين وظين بطل تفريقهم 

وان ادعوا الفرق بينهما وان قياس الشمول يكون يقينيا دون التمثيل منعوا ذلك وبني هلم ان اليقني ال حيصل يف 
ثل هذه االمور اال ان حيصل ب التمثيل فيكون العلم مبا مل يعلم من املفردات املوجودة يف اخلارج قياسا على ما م

  علم منها وهذا حق ال ينازع فيه عاقل 
بل هذا من اخص صفات العقل اليت فارق هبا احلس اذا احلس ال يعلم اال معينا والعقل يدركه كليا مطلقا لكن 

العقل يدركها كلها مع عزوب االمثلة املعينة عنه لكن هي يف االصل امنا صارت يف ذهنه كلية  بواسطة التمثيل مث
عامة بعد تصوره المثال معينة من افرادها واذا بعد عهد الذهن باملفردات املعينة فقد يغلط كثريا بأن جيعل احلكم اما 

  اعم واما اخص وهذا يعرض للناس كثريا 

  انواع املفروضات الذهنية

ومن هنا يغلط كثريا ممن يسلك سبيلهم حيث يظن ان ما عنده من القضايا الكلية صحيح ويكون عند التحقيق ليس 
كذلك وهم يتصورون الشيء بعقوهلم ويكون ما تصوروه معقوال بالعقل فيتكلمون عليه ويظنون اهنم تكلموا يف 

رج وال يف الذهن فيقولون االنسان من حيث ماهية جمردة بنفسها من حيث هي هي من غري ان تكون ثابتة يف اخلا
هو هو والوجود من حيث هو هو والسواد من حيث هو هو وحنو ذلك ويظنون ان هذه املاهية اليت جردوها عن 

  مجيع القيود السلبية والثبوتية حمققة يف اخلارج على هذا التجريد وذلك غلط كغلط اوليهم فيما جردوه 

وغريها بل هذه اجملردات املسلوب عنها كل قيد ثبويت وسليب ال تكون اال مقدرة يف  من العدد و املثل االفالطونية
  الذهن 

واذا قال القائل فأنا افرض االنسان جمردا عن الوجودين اخلارجي والذهين قيل له هذا الفرض يف الذهن ايضا كما 
 قائما بنفسه وال بغريه وال مبائنا تفرض سائر املمتنعات يف الذهن مثل ان يفرض موجودا ال واجبا وال ممكنا وال

لغريه وال جمانبا له وهذا كله مفروض يف الذهن وليس كل ما فرضه الذهن امكن وجوده يف اخلارج وليس كل ما 
حكم به االنسان على ما يقدره ويفرضه يف ذهنه يكون حكما صحيحا على ما يوجد يف اخلارج وال كل ما امكن 

  اخلارج  تصور الذهن له يكون وجوده يف
بل الذهن يتصور اشياء ويقدرها مع علمه بامتناعها ومع علمه بامكاهنا يف اخلارج ومع عدم علمه باالمتناع اخلارجي 

واالمكان اخلارجي وهذا الذي يسمى االمكان الذهين فان االمكان يستعمل على وجهني امكان ذهين وامكان 
فال يعلم امتناعه بل يقول ميكن هذا ال لعلمه بامكانه بل خارجي ف االمكان الذهين ان يعرض الشيء على الذهن 

  لعدم علمه بامتناعه مع ان ذاك الشيء قد يكون ممتنعا يف اخلارج 
واما االمكان اخلارجي فأن يعلم امكان الشيء يف اخلارج وهذا يكون بأن يعلم وجوده يف اخلارج او وجود نظريه او 

ن االبعد عن قبول الوجود موجودا ممكن الوجود فاالقرب اىل الوجود منه وجود ما هو ابعد عن الوجود منه فاذا كا
  اوىل 

  طريقة القران يف بيان امكان املعاد



  وهذه طريقة القران يف بيان امكان املعاد يبني ذلك هبذه الطريق 
نرى اهللا جهرة فتارة خيرب عمن اماهتم مث احياهم كما اخرب عن قوم موسى بقوله واذ قلتم ميوسى لن نؤمن لك حىت 

  فاخذتكم الصعقة وانتم تنظرون مث بعثنكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون البقرة 

وكما اخرب عن املضروب بالبقرة بقوله فقلنا اضربوه ببعضها كذلك حيي اهللا املوتى البقرة وكما اخرب عن الذين 
  قرة خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر املوت فقال هلم اهللا موتوا مث احياهم الب

وكما اخرب عن الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال اىن حيىي هذه اهللا بعد موهتا فأماته اهللا مائة عام مث 
بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر اىل طعامك وشرابك مل يتسنه وانظر اىل 

م كيف ننشزها مث نكسوها حلما فلما تبني له قال اعلم ان اهللا على كل محارك ولنجعلك اية للناس وانظر اىل العظا
شيء قدير البقرة وعن ابراهيم اذ قال رب ارين كيف حتي املوتى قال اومل تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قليب قال 

هللا عزيز فخذ اربعة من الطري فصرهن اليك مث اجعل على كل جبل منهن جزءا مث ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان ا
  حكيم البقرة وكما اخرب عن املسيح عليه السالم انه كان حيىي املوتى باذن اهللا 

وكما اخرب عن اصحاب الكهف اهنم لبثوا نياما يف كهغهم ثلث مائة سنني وازدادوا تسعا وقال تعاىل وكذلك اعثرنا 
امرهم الكهف وقد ذكر غري واحد من  عليهم ليعلموا ان وعد اهللا حق وان الساعة ال ريب فيها اذ يتنازعون بينهم

العلماء ان الناس كانوا قد تنازعوا يف زماهنم هل يبعث اهللا االرواح فقط او يبعث االرواح واالجساد فأعثر اهللا 
هؤالء على اهل الكهف وعلموا اهنم بقوا نياما ال يأكلون وال يشربون ثلثمائة سنة مشسية وهي ثلثمائة وتسع هاللية 

  بذلك امكان اعادة االبدان  فأعلمهم اهللا

  فهذه احدى الطرق اليت يبني اهللا هبا امكان املعاد 
وتارة يستدل على ذلك بالنشأة االوىل وان االعادة اهون من االبتداء كما يف قوله يا يها الناس ان كنتم يف ريب من 

لقة لنبني لكم احلج وكما يف قوله البعث فانا خلقناكم من تراب مث من نطفة مث من علقة مث من مضغة خملقة وغري خم
وضرب لنا مثال ونسى خلقه قال من حيي العظام وهي رميم قل حيييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم 

ياسني وكما قوله وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا ملبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكرب 
ن من يعيدنا قل الذي فطر كم اول مرة االسراء وكما يف قوله تعاىل وهو الذي يبدؤا اخللق مث يف صدوركم فسيقولو

  يعيده وهو اهون عليه الروم 
وتارة يستدل على امكان ذلك خبلق السموات واالرض فان خلقها اعظم من اعادة االنسان كما يف قوله وقالوا اذا 

و مل يروا ان اهللا الذي خلق السموات واالرض قادر على ان خيلق مثلهم كنا عظاما ورفاتا انا ملبعوثون خلقا جديدا ا
وجعل هلم اجال ال ريب فيه االسراء وكما يف قوله تعاىل او ليس الذي خلق السموات واالرض بقدر على ان خيلق 

لقهن بقدر على مثلهم بلى وهو اخللق العليم ياسني وقوله او مل يروا ان اهللا الذي خلق السموات واالرض ومل يعى خب
  ان حيي املوتى بلى انه على كل شيء قدير االحقاف 

وتارة يستدل على امكانه خبلق النبات كما يف قوله وهو الذي يرسل الريح بشرا بني يدى رمحته حىت اذا أقلت 
  سحابا ثقاال سقنه لبلد ميت 



رون االعراف وكما يف قوله واهللا الذي فأنزلنا به املاء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك خنرج املوتى لعلكم تذك
  ارسل الريح فتثري سحابا فسقنه اىل بلد ميت فاحيينا به االرض بعد موهتا كذلك النشور فاطر 

وقد بسطنا الكالم على هذا وأمثاله يف غري هذا املوضع وبني أن ما عند ائمة النظار اهل الكالم والفلسفة من 
ية فقد جاء القران مبا فيها من احلق وما هو اكمل وابلغ منها على احسن وجه مع الدالئل العقلية على املطالب االهل

تنزهه عن االغاليط الكبرية املوجودة عند هؤالء فأن خطأهم فيها كثري جدا ولعل ضالهلم اكثر من هداهم وجهلهم 
  اكثر من علمهم 

د تأملت الطرق الكالمية واملناهج الفلسفية وهلذا قال أبو عبداهللا الرازي يف اخر عمره فىكتا به اقسام اللذات لق
فما رأيتها تشفي عليال وال تروى غليال ورايت اقرب الطرق طريقة القران اقرأ يف االثبات الرمحن على العرش 

استوى إليه يصعد الكلم الطيب واقرأ يف النفي ليس كمثله شيء وال حييطون به علما ومن جرب مثل جتربيت عرف 
  مثل معرفيت 

  اثبات االمكان اخلارجي مبجرد عدم العلم واالمتناع فساد

واملقصود هنا ان االمكان اخلارجي يعرف بالوجود ال مبجرد عدم العلم باالمتناع كما يقوله طائفة منهم االمدى اذا 
  ارادوا واثبات امكان امر قالوا لو 

ونه ال يلزم منه حمذور ليس معلوما بالبديهة قدرنا هذا مل يلزم منه ممتنع فأن هذه القضية الشرطية غري معلومة فان ك
  وال اقام عليه دليال نظريا 

وابعد من اثباته االمكان اخلارجي باالمكان الذهين ما يسلكه طائفة من املتفلسفة واملتكلمة كابن سينا والرازي 
ملا أداروا اثبات  وغريمها يف اثبات االمكان اخلارجي مبجرد امكان تصوره يف الذهن كما ان ابن سينا واتباعه

موجوديف اخلارج معقول ال يكون حمسوسا حبال استدلوا على ذلك بتصور االنسان الكلي املطلق املتناول لالفراد 
املوجودة يف اخلارج وهذا امنا يفيد امكان وجود هذه املعقوالت يف الذهن فإن الكلي ال يوجد كليا إال يف الذهن 

ع يف امكان وجود مثل هذا املعقول يف اخلارج وليس كل ما تصوره الذهن وهذا ليس مورود النزاع وإمنا النزا
يكون موجودا يف اخلارج كما يتصور الذهن فأن الذهن يتصور ما ميتنع وجوده يف اخلارج كما يتصور اجلمع بني 

  النقيضني والضدين 
كن ان يقال املوجود اما ان وقد تبعه الرازي على االستدالل هبذا واستدل هو غريه على امكان ذلك بأن قال مي

يكون جمانبا لغريه و اما ان يكون مبائنا لغريه و اما ان ال يكون ال جمانبا ال مبائنا فظنوا انه بامكان هذا التقسيم 
العقلى يستدل على امكان وجود كل من االقسام ىف اخلارج وهذا غلط فان هذا التقسيم كقو ل القائل املوجود اما 

ما ان يكون ممكنا وإما ان ال يكون واجبا وال ممكنا وإما ان يكون قدميا وإما ان يكون حمدثا وإما ان يكون واجبا و ا
ان ال يكون قدميا وال حمدثا وإما ان يكون قائما بنفسه وإما ان يكون قائما بغريه وإما ان ال يكون قائما بنفسه وال 

ان هذا ال يدل على إمكان وجود موجود ال واجب بغريه وأمثال ذلك من التقسيمات اليت يقدرها الذهن ومعلوم 
وال ممكن وال قدمي وال حادث وال قائم بنفسه وال بغريه وكذلك ما تقدم فأين طرق هؤالء يف إثبات االمكان 

  اخلارجي من طريقة القران 

  حماولتهم معارضة الفطر وتعاليم الرسل



طروا عليه من املعارف اليقينية والرباهني العقلية وما مث إهنم مبثل هذه الطرق الفاسدة يريدون خروج الناس عما ف
  جاءت به الرسل من األخبار االهلية عن اهللا تعاىل واليوم االخر 

وبينوا لرب العاملني من الوجود ما يستلزم اجلمع بني النقيضني فيكذبوا بصريح املعقول وصحيح املنقول كقوهلم 
ار إليه وحنو ذلك من القضايا السلبية اليت يصفون هبا رب العاملني مما ال الهو مبائن للمخلوقات وال جمانب هلا وال يش

  يتضمن وصفه بصفة كمال بل يشاركه فيها املمتنعات واملعدومات وتستلزم كون املوصوف هبا معدوما بل ممتنعا 
سل اهللا به رسله ويريدون ان جيعلوا مثل هذه القضايا الكاذبة واخلياالت الفاسدة اصوال عقلية يعارض هبا ما ار

  وأنزل به كتبه من االيات وما فطر اهللا عليه عباده وما تقوم عليه األدلة العقلية اليت ال شبهة فيها 
وهلذا كان أساطني الفالسفة القدماء وكثري من املتأخرين منهم على خالف قول هؤالء النفاة وكانوا أقرب إىل 

فاة من املتفلسفة واجلهمية واملتكلمة كما قد بسطت اقواهلم يف غري هذا موافقة األنبياء وأتباع األنبياء من هؤالء الن
  املوضع 

واملقصود هنا التنبيه على اصول سلموها أفسدوا هبا العلوم العقلية والسمعية فإن مبىن العقل على صحة الفطرة 
  وسالمتها ومبىن السمع على تصديق األنبياء صلواة اهللا عليهم 

  معا لألدلة العقلية والسمعية مجيعاكون تعليم األنبياء جا

مث األنبياء ص كملوا للناس األمرين فدلوهم على األدلة العقلية اليت هبا تعلم املطالب االهلية اليت ميكنهم علمهم هبا 
  بالنظر واالستدالل وأخربوهم مع ذلك من تفاصيل الغيب مبا يعجزون عن معرفته مبجرد نظرهم واستدالهلم 

بياء ص مقصورا على جمرد اخلرب كما يظنه كثري من النظار بل هم بينوا من الرباهني العقلية اليت هبا وليس تعليم األن
يعلم العلوم االهلية ما ال يوجد عند هؤالء البتة فتعليمهم ص جامع لالدلة العقلية والسمعية مجيعا خبالف الذين 

ا يف نفوسهم من الكرب الذي ما هم ببالغيه كما قال خالفوهم فان تعليمهم غري مفيد لالدلة العقلية والسمعية مع م
تعاىل ان الذين جيادلون يف ايت اهللا بغري سلطن اهتم ان يف صدورهم اال كرب ما هم ببالغيه فاستعذ باهللا انه هو 
ذلك السميع البصري املؤمن وقال الذين جيادلون يف ايت اهللا بغري سلطن اهتم كرب مقتا عند اهللا وعند الذين امنوا ك

يطبع اهللا على كل قلب متكرب جبار املؤمن وقال تعاىل فلما جاءهتم رسلهم بالبينت فرحوا مبا عندهم من العلم 
وحاق هبم ما كانوا به يستهزءون املؤمن ومثل هذا كثري يف القران وقد بسطنا القول فيه يف بيان درء تعارض الشرع 

  والعقل 
يظنون وجوده يف اخلارج جعلوا علومهم ثالثة انواع ادناها عندهم الطبيعي وهلذا ملا كانوا يتصورون يف اذهاهنم ما 

وهو ما ال يتجرد عن املادة ال يف الذهن وال يف اخلارج وهو الكالم يف اجلسم واحكامه واقسامه واوسطها الرياضي 
  وهو ما بتجرد عن املادة يف الذهن ال يف اخلارج مثل احلساب واهلندسة فانه 

ارج ذو مقدار إال جسما ولكن جيرد املقدار يف النفس واعالها عندهم ما يسمونه علم ما بعد الطبيعة ال يوجد يف اخل
باعتبار الوجود العيين وقد يسمونه العلم االهلي ويسمونه الفلسفة األوىل واحلكمة العليا وهو ما جترد عن املادة يف 

  الذهن واخلارج 
األنواع مل جيد عندهم علما مبعلومات موجودة يف اخلارج إال القسم الذي  وإذا تأمل اخلبري باحلقائق كالمهم يف هذه

يسمونه الطبيعي وما يتبعه من الرياضي وأما الرياضي اجملرد يف الذهن فهو احلكم مبقادير ذهنية ال وجود هلا يف 



ر مل يوجد فيه علم اخلارج والذي مسوه علم ما بعد الطبيعة وهو ما جردوه عن املادة يف الذهن واخلارج إذا تدب
مبعلوم موجود يف اخلارج وإمنا تصوروا أمورا مقدرة يف أذهاهنم ال حقيقة هلا يف اخلارج وهلذا كان منتهى نظرهم 

  وآخر فلسفتهم وحكمتهم هو الوجود املطلق الكلى او املشروط بسلب مجيع االمور الوجودية 
ود الكلى املنقسم اىل جوهر وعرض وعلة ومعلول وقدمي فموضوع العلم االهلى الناظر يف الوجود ولواحقه هو الوج

وحادث وهذا ال وجود له يف اخلارج وإمنا يوجد يف الذهن وهو العلم االعلى عندهم فهذا العلم االعلى مقدر يف 
الذهن والعلى االعلى املوجود يف اخلارج هو اهللا الذي ال إله إال هو الذي أنزل قوله سبح اسم ربك االعلى الذي 

  ق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج املرعى فجعله غثاءا احوى االعلى خل
وأما واجب الوجود الذي يثبتونه فاما ان جيعلوه وجودا جمردا عن كل قيد ثبويت وعدمى وإما أن يقولوا بل هو مقيد 

ج فانه ميتنع ثبوث موجود باالمور السلبية دون الثبوتية كقول ابن سينا وأمثاله وهذا إمنا يوجد يف الذهن ال يف اخلار
خارجي ال يوصف بشئ من االمور الثبوتية أو ال من الثبوتية وال السلبية بل أي موجود حقري فرضته كان خريا من 

  هذا الذي ال يوصف بشئ ثبويت فانه قد شارك ذلك املوجود احلقري يف مسمى الوجود ومل ميتز عنه إال بوصف عدمى 

ه بأمر وجودى الوجود خري من العدم فكان ما امتاز به ذلك املوجود احلقري خريا مما وذلك املوجود احلقري امتاز عن
ميزوا به واجب الوجود يزعمهم وقد بسط هذا يف موضع آخر وبني أن ما يثبتونه وجيعلونه واجب الوجود هو ممتنع 

  الوجود ولكن يفرض يف الذهن كما يفرض سائر املمتنعات 
يدعون يف املطالب الربهانية من االمور العقلية ما يكونوا قد قدروه يف أذهاهنم ويقولن  واملقصود هنا أهنم كثريا ما

حنن نتكم يف االمور الكلية والعقليات احملضة وإذا ذكر هلم شئ قالوا نتكلم فيما هو أعم من ذلك ويف احلقيقة من 
يبنوا هذا أي شئ هو فهنالك يظهر  حيث هى هى وحنو هذه العبارات فيطالبون بتحقيق ما ذكروه يف اخلارج ويقال

جبهلهم وأن ما يقولونه هو امر مقدر يف االذهان ال حقيقة له يف االعيان وهذا مثل ان يقال هلم اذكروا مثال ذلك 
واملثال امر جزئي فاذا عجزوا عن التمثيل وقالوا حنن نتكم يف االمور الكلية فاعلم اهنم يتكلمون بال علم وفيما ال 

ه معلوما يف اخلارج بل فيما ليس له معلوم يف اخلارج وفيما قد ميتنع ان يكون له معلوم يف اخلارج وإال يعلمون ان ل
  فالعلم باالمور املوجودة إذا كان كليا كان له معلومات ثابتة يف اخلارج 

الباري وقد  ولفظ الكلى يريدون به ما ال مينع تصوره من وقوع الشركة فيه مث قد يكون ممتنعا يف اخلارج كشريك
  يكون معدوما وإمنا يقدره الذهن كما يقدر عنز ايل وهذا متثيل أرسطو 

وقد يكون موجودا يف اخلارج لكن ال يقبل الشركة وقد ميكن وقوع الشركة فيه ومل تقع وهم ميثلون هذا باسم 
الشركة فيه لسبب االله والشمس وجيعلون مسمى هذا كليا ال مينع تصوره من وقوع الشركة فيه وإمنا امتنعت 

  خارجي فاحنصر نوعه يف شخصه ال جملرد تصور معناه وهذا مشهور بينهم 
وإمنا يصح هذا إذا كان لفظ االله ولفظ الشمس اسم جنس حبيث ال يقصد به الشمس املعينة وال االله املعني 

  املعروف فان الكلى عندهم مثل 

كل ما اشبهه والناس ال يقصدون بلفظ الشمس إال  اسم جنس يف اصطالح النحاة وهو ما علق على الشئ وعلى
الشمس املعينة والالم فيها لتعريف العهد ال للجنس كما قال تعاىل وهو الذي خلق اليل والنهار والشمس والقمر 
كل يف فلك يسبحون االنبياء فمسمى الشمس والقمر هنا جزئي ال كلى خبالف لفظ الكوكب والنجم وحنو ذلك 

  اسم االله عند املسلمني إمنا يريدون به إهلهم وهو اهللا ال إله إال هو فانه كلى وكذلك 



وعلى هذا فليس هذا وال هذا كليا مشتركا بل نفس تصور معناه مينع من وقوع الشركة فيه فهو معني خمتص وهو 
  الذي يسمونه اجلزئي ليس مطلقا مشتركا وهو الذي يسمونه الكلى 

يان اصحاب الرازي وكان يقول ما عثرنا إال على هذه الكليات وكان قد وقع وكان اخلسر وشاهى من أعياهنم وأع
  يف حرية وشك حىت كان يقول واهللا ما أدرى ما أعتقد واهللا ما أدرى ما أعتقد واهللا ما أدري ما اعتقد 

  االستدالل بالكيات على أفرادها استدالل باخلفي على اجللي

إذا كان علما فهو مما يعرف ب قياس التمثيل ال يقف على القياس واملقصود أن الذي يدعونه من الكليات هو 
املنطقى الشمويل أصال بل ما يدعون توقفه على هذا القياس تعلم أفراده اليت يستدل عليها بدون هذا القياس وذلك 

  أيسر وأسهل فيكون االستدالل عليها بالقياس الذي يسمونه الربهاين استدالال على االجلى باالخفى 
ذا قيل فالربهان يفيد قضية كلية قيل اما الربهان الذي يستحق اسم الربهان عندهم وهو ما كان مؤلفا من وإ

  املقدمات اليقينية احملضة الواجب قبوهلا اليت ميتنع 

نقيضها فاهنا هبذه املنزلة واما ما ال يكون كذلك بل يكون مؤلفا من القضايا التجريبة العادية كالقضايا الطبيعية 
لطبية والنحوية وحنو ذلك فهذه كثريا ما تكون منتقضة وال جيزم العقل بامتناع انتقاضها إال بشروط فان العاديات وا

  جيوز انتقاضها والقضية الكلية إذا جاز انتقاضها مل يكن عندهم مادة للربهان بل للجدل واخلطابة 
ا جتزمون مبراد الرسول ومراد علماء الشرع فان قيل وأنتم جتزمون مبراد املتكلم بكالمه يف غالب املواضع كم

والطب والنحو والعلم باللغات مبناه على القضايا العادية قيل اجلزم مبراد الشخص املعني ليس هو قضية كلية بل هو 
علم مبراد شخص معني وهذا وإن كان علمنا بلغته وعادته هو مما يعني على العلم مبراده فال بد مع ذلك من علم 

عرف أنه إمنا تكلمه بتلك العادة ليفهمنا مراده وحينئذ فليس هذا مما حنن فيه وهلذا ال نستدل على هذا خيتص به ي
  مبجرد ما ذكروه من برهاهنم 

وهم يعيبون يف صناعة احلد أن يعرف اجللى باخلفي وهذا يف صناعة الربهان اشد عيبا فان الربهان ال يراد به إال به 
يفه وكشفه وإيضاحه فاذا كان هو أوضح وأظهر كان هذا بيانا للجلى باخلفي وأما احلد إال بيان املدلول عليه وتعر

فالصواب أن املراد به التمييز بينه وبني احملدود ال تعريف املاهية وإذا كان مطلوبه هو التمييز فقد يكون املميز اخفى 
  وقد يكون أجلى 

  املقدمات اخلفية قد تنفع بعض الناس ويف املناظرة

هذا فلما كان اجلالء واخلفاء من االمور النسبية فقد ينتفع بالدليل اخلفي واحلد اخلفي بعض الناس وكثري من ومع 
الناس إذا ذكر له الواضح مل يعبا به وقد ال يسلمه حىت يذكر له دليل مستلزم ثبوته فانه يسلمه وكذلك إذا ذكر له 

ت نفسه اهنا ال تعلم إال ما تعنت عليه وفكرت فيه وانتقلت حد مييزه وهذا يف الغالب يكون من معاند أو ممن تعود
فيه من مقدمة اىل مقدمة فان العادة طبيعة ثانية فكثري ممن تعود البحث والنظر صارت عادة نفسه كالطبيعة له ال 

  يعرف وال يقبل وال يسلم 



لمه وإن كان عند اكثر إال ما حصل له بعد حبث ونظر بل وجدل ومنع ومعارضة فحينئذ يعرف به ويقبله ويس
الناس من االمور الواضحة البينة ال حتتاج اىل حبث ونظر فالطريق الطويلة واملقدمات اخلفية اليت يذكرها كثري من 

  النظار تنفع ملثل هؤالء يف النظر وتنفع يف املناظرة لقطع املعاند وتبكيت اجلاحد 
هي لفظه معربة من اليونانية أصلها سوفسطيا أي فان السفسطة امر يعرض لكثري من النفوس وهي جحد احلق و

  حكمه مموهة فلما عربت قيل سفسطة 
وأما ما يذكره طائفة من أهل الكالم وناقلي املقاالت أن يف الناس رجل يقال له سوفسطا وانه وأصحابه ينكرون 

وال من البهائم مع جحد مجيع احلقائق والعلوم فهذا باطل ال حقيقة له وال يتصور ان يعيش احد من بين آدم بل 
مجيع احلقائق والشعور هبا فان االنسان مدىن بالطبع فال بد ان يعرف بعض الناس بعضا ويعرف االنسان جوعه 

وشبعه وعطشه وريه ولذته وأمله ومييز بني ما يأكله وما ال يأكله وما يلبسه وما ال يلبسه وبني مسكنه ومسكن جاره 
  االمور اليت هي ضرورية يف احلياة  وبني الليل والنهار وغري ذلك من

وكذلك ما يذكرونه ان يف السمنية قوم ينكرون من العلوم ما سوى احلسيات حىت ينكروا املتواترات غلط على 
القوم فاهنم انكروا وجود ما ال ميكن االحساس به مل ينكروا وجود ما ال حيسونه مم به وقد ذكر االمام امحد 

  هي تقتضى ذلك وإال فهؤالء من عقالء مناظرهتم للجهم بن صفوان و

اهلند وحكمائهم وإن كانوا مشركني يعبدون االصنام فال يتصور ان احدهم ينكر ما كان قبل مولده فال ينكر 
وجود البالد واالهنار واجلبال والدور اليت مل يرها وال ينكر وجود كل إنسان أو هبمة مل يرها فان هذا ليس عليه أحد 

نو آدم كلهم متفقون على ان ما شاهدوه علموه باملشاهدة وما غاب عنهم علموه باالخبار فال من بىن آدم بل ب
  يتصور ان كل طائفة من الطوائف تتفق على حجد جنس االخبار 

ولكن قد تعرض السفسطة لبعض الطوائف ولبعض االشخاص يف بعض املعارف فان أمراض القلوب كأمراض 
د أمة وال شخص ميرض بكل مرض فليس فيهم من هو جاهل بكل شئ وفاسد االجسام فكما أهنا ليس يف الوجو

االعتقاد يف كل شئ وفاسد القصد يف كل شئ بل قد يوجد فيهم من هو مريض ببعض االمراض بل قد يوجد بعض 
الطوائف يكثر فيهم بعض االمراض وهؤالء املرضى ال ينتفعون باالغذية الفطرية بل حيتاجون اىل عالج وادوية 

  اسب مزاجهم تن
وكذلك من كان به سفسطة ومرضت فطرته يف بعض املعارف ال يستعمل معه االدلة النظرية بل يستعمل معه نوع 

  من العالج واالدوية فقد تكون احلدود واالدلة اليت حتوجه اىل النظر والفكر إذا تصورها مقدمة مما يزيل 

لط يف احلساب واحلساب ال حيتمل وجهني وقد يكون غلطه سفسطته وحتوجه اىل االعتراف باحلق وهذا مبنزلة من يغ
ظاهرا وهو ال يعرفه أو ال يعترف به فيسلك معه طريق طويل يعرف هبا احلق ويقال له أخذت كذا وأخذت كذا 

  فصار كذا وأخذت كذا واخذت كذا فصار كذا 
باحلس والبديهة وقد تستسلف  وكذلك للمناظر قد تضرب له االمثال فان املثال يكشف احلال حىت يف املعلومات

معه املقدمات وإال فقد جيحد إذا عرف أنه يلزمه االعتراف مبا ينكره وهي طريقة املتقدمني من نظار املسلمني وقدماء 
اليونان يف املناظرة يكون املستدل هو السائل ال املعترض فيستسلف املقدمات ويقول ما تقول يف كذا ويف كذا أو 

  ا مقدمة مقدمة فاذا اعترف بتلك املقدمات بني ما تستلزمه من النتائج املطلوبه يقول ليبني كذا وكذ
فيجب الفرق بني ما يقف معرفة احلق عليه وحيتاج اليه وبني ما يعرف احلق بدونه ولكن قد يزال به بعض االمراض 



  ويقطع به بعض املعاندين واهللا سبحانه اعلم 
طريقا يقولون ال طريق إال هو وكذلك يف احلدود وقد تكون تلك  وكثري من النظار يسلك يف معرفة املطلوب

الطريق فاسدة وقد تكون صحيحة ولكن للناس طرق اخرى كما قد يقوله كثري منهم يف معرفة الصانع أو معرفة 
  صدق رسوله إنه ال طريق إليها إال هذه الطريق ويكون للناس طرق خري منها 

  كتاب اآلراء والديانات للنوخبيت

نت قد علقت الكالم على أهل املنطق يف جملس واحد بسرعة لسبب اقتضى ذلك مث بعد مدة نظرت يف كتاب وك
اآلراء والديانات أليب حممد احلسن بن موسى النوخبىت فرأيته قد ذكر حنو هذا املعىن عمن تقدم من متكلمى املسلمني 

  فانه 

  ذكر كالم أرسطوا خمتصرا 

  اختالف الفالسفة فيما بينهم

أرسطو هو املعلم االول الصحاب هذه التعاليم الذي يسمون املشائني وهم اصحاب هذا املنطق اليوناين الذي و
وضعه ارسطو وما يتبعه من الطبيعي واالهلي فان الفالسفة ليسوا امة واحدة هلا مقالة يف العلم االهلي والطبيعي 

ما ال حيصيه إال اهللا اعظم مما بني امللة الواحدة وغريمها بل هم أصناف متفرقون وبينهم من التفرق واالختالف 
  كاليهود والنصارى اضعافا للضاعفة 

  كلما كان القوم عن اتباع الرسل أبعد كان اختالفهم اكثر

فان القوم كلما بعدوا عن اتباع الرسل والكتب املنزلة كان أعظم يف تفرقهم واختالفهم فاهنم يكونوا أضل كما يف 
انه قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إال أوتوا اجلدل  -لترمذي عن ايب امامة عن النيب ص احلديث الذي رواه ا

مث قرأ قوله ما ضربوه لك إال جدال بل هم قوم خصمون الزخرف إذ ال حيكم بني الناس فيما تنازعوا فيه إال كتاب 
مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتب منزل ونيب مرسل كما قال تعاىل كان الناس امة واحدة فبعث اهللا النبيني 

باحلق ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه اال الذين اوتوه من بعد ما جاءهتم البينت بغيا بينهم فهدى 
  اهللا الذين امنوا ملا اختلفوا فيه من احلق باذنه واهللا يهدى من يشاء اىل صراط مستقيم البقرة 

ن امنوا اطيعوا اهللا واطيعوا الرسول واوىل االمر منكم فان تنازعتم يف شئ فردوه اىل اهللا وهلذا قال تعاىل يايها الذ
والرسول ان كنتم تؤمنون باهللا واليوم االخر ذلك خري واحسن تاويال النساء وقد أنزل مع رسله الكتاب وامليزان 

يقوم الناس بالقسط وانزلنا احلديد فيه باس كما قال تعاىل لقد ارسلنا رسلنا بالبينت وانزلنا معهم الكتب وامليزان ل
شديد ومنافع للناس وليعلم اهللا من ينصره ورسله بالغيب ان اهللا قوى عزيز احلديد وقال اهللا الذي انزل الكتب 

  باحلق وامليزان 
قالوا  وامليزان قال كثري من املفسرين هو العدل وقال بعضهم هو ما به توزن االمور وهو ما به يعرف العدل وكذلك

يف قوله والسماء رفعها ووضع امليزان الرمحن االمثال املضروبة واالقيسة العقلية اليت جتمع بني املتماثالت وتفرق بني 



املختلفات وإذا أطلق لفظ الكتاب كما يف قوله وانزلنا معهم الكتب باحلق ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه البقرة 
  بني يف كتابه من االمثال املضروبة واملقاييس العقلية ما يعرف به احلق والباطل  دخل فيه امليزان الن اهللا تعاىل

وهذا كلفظ احلكمة تارة يقرن ب الكتاب كما يف قوله وانزل اهللا عليك الكتب واحلكمة النساء وتارة يفرد 
وكذلك يف لفظ  الكتاب كقوله احلمد هللا الذي انزل على عبده الكتب الكهف وإذا افرد دخلت احلكم يف معناه

القرآن واالميان قال تعاىل وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدرى ما الكتب وال االميان ولكن جعلنه 
  نورا هندي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي اىل صراط مستقيم 

تالزمان وسيأيت إن شاء الشورى وإذا أفرد لفظ القرآن فهو يدل على االميان كما االميان يدل على القرآن فهما م
اهللا الكالم على هذا وقد امر اهللا باجلماعة واالئتالف وهنى عن الفرقة واالختالف فقال تعاىل واعتصموا حببل اهللا 

مجيعا وال تفرقوا ال عمران وقال تعاىل ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يف شئ االنعام وقال وال 
لفوا من بعد ما جاءهم البينت ال عمران وقد اخرب ان اهل الرمحة ال خيتلفون فقال تعاىل تكونوا كالذين تفرقوا واخت

  وال يزالون خمتلفني إال من رحم ربك هود 
وهلذا يوجد اتبع الناس للرسول اقلهم اختالفا كأهل احلديث والسنة فاهنم اقل اختالفا من مجيع الطوائف مث من 

نتسبة اىل السنة كانوا أقل أختالفا فأما من بعد من السنة كاملعتزلة والرافضة كان إليهم اقرب من مجيع الطوائف امل
  فتجدهم اكثر الطوائف اختالفا 

  كثرة اختالف الفالسفة

وأما اختالف الفالسفة فال حيصره احد وقد ذكر ابو احلسن االشعري يف كتاب املقاالت مقاالت غري االسالميني 
فارايب وابن سينا وامثاهلما وكذلك القاضي ابو بكر بن الطيب يف كتاب الدقائق عنهم من املقاالت ما مل يذكره ال

الذي رد فيه على الفالسفة واملنجدمني ورجح فيه منطق املتكلمني من العرب على منطق اليونان وكذلك متكلمة 
  املعتزلة والشيعة وغريهم يف ردهم على الفالسفة ذكروا انواعا من املقاالت وردوها 
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طقيني:كتاب  ملن لرد على ا   ا
مية: املؤلف  تي بن  اإلسالم ا  شيخ 

ولكن مذهب الفالسفة الذين نصره الفارايب وابن سينا وأمثاهلا كالسهروردي وردى املقتول على الزندقة وكأيب 
بكر بن الصائغ وابن رشد احلفيد هو مذهب املشائني اتباع ارسطو صاحب املنطق وهو الذي يذكره الغزايل يف 

  ب كتا

مقاصد الفالسفة وعليه رد يف التهافت وهو الذي يذكره الرازي يف امللخص و املباحث املشرقية ويذكره االمدى يف 
  دقائق احلقائق ورموز الكنوز وغري ذلك 

وعلى طريقهم مشى ابو ابركات صاحب املعترب لكن مل يقلدهم تقليد غريه بل اعترب ما ذكروه حبسب نظره وعقله 
االمدى يعترضان عليهم يف كثري مما يذكرونه حبسب ما يسنح هلم وابن سينا ايضا قد خيالف وكذلك الرازي و

االولني يف بعض ما ذكروه وهلذا ذكر يف كتابه املسمى ب الشفاء ان احلق الذي ثبت عنده ذكره يف احلكمة 
  ة املشرقية والسهروردي ذكر ما ثبت عنده يف حكمة االشراق والرازي يف املباحث املشرقي

واتباع ارسطو من االولني اشهرهم ثالثة برقلس واالسكندر االفرديوسي وثامسطيوس صاحب الشروح والترمجة 
واذا قال الرازي يف كتبه اتفقت الفالسفة فهم هؤالء واال فالفالسفة طوائف كثريون وبينهم اختالف كثري يف 

  ل منهم بقدم العامل ارسطو الطبيعيات واالهليات ويف اهليئة ايضا وقد ذكروا انه اول من قا

وقد ذكر حممد بن يوسف العامري وهو من املصنفني يف مذاهبم ان قدماءهم دخلوا الشام واخذوا عن اتباع االنبياء 
داود وسليمان وان فيثاغورس معلم سقراط اخذ عن لقمان احلكيم وسقراط هو معلم افالطن وافالطن معلم 

  ارسطو 
 ما زالوا يصنفون يف الرد عليهم يف املنطق وغري املنطق ويبينون خطاهم فيما ذكروه واملقصود هنا ان نظار املسلمني

يف احلد والقياس مجيعا كما يبينون خطأهم يف االهليات وغريها ومل يكن احد من نظار املسلمني يلتفت اىل طريقتهم 
و يثبتون فسادها واول من خلط  بل املعتزلة واالشعرية والكرامية والشيعة وسائر طوائف النظر كانوا يعيبوهنا

  منطقهم بأصول املسلمني ابو حامد الغزايل وتكلم فيه علماء املسلمني مبا يطول ذكره 

  كالم النوخبيت يف الرد على املنطق

وهذا الرد عليهم مذكور يف كثري من كتب اهل الكالم لكن اتفق اين رايت هذا الفصل اوال يف كالم النوخبيت فانه 
  ريقة ارسطو يف املنطق قال بعد ان ذكر ط

وقد اعترض قوم من متكلمي اهل االسالم على اوضاع املنطق هذه وقالوا اما قول صاحب املنطق ان القياس ال 
يبىن من مقدمة واحدة فغلط الن القائل اذا اراد مثال ان يدل على ان االنسان جوهر فقال استدل على نفس الشيء 

وهو ان يقول ان الدليل على ان االنسان جوهر انه يقبل املتضادات يف ازمان املطلوب من غري تقدمي املقدمتني 
خمتلفة وليس حيتاج اىل مقدمة ثانية هي قول القائل ان كل قابل للمتضادات يف ازمان خمتلفة فجوهر الن داللته على 



الن اخلاص داخل يف  ان كل قابل للمتضادات يف ازمان خمتلفة فجوهر هو نفس ما خولف فيه واراد الداللة عليه
  العام فعلى ايهما دل استغىن عن االخر وقد يستدل االنسان اذا شاهد االثر على ان له مؤثرا والكتابة على ان هلا 

كاتبا من غري ان حيتاج يف استدالله على صحة ذلك اىل املقدمتني قالوا فنقول انه ال بد من مقدمتني فاذا ذكرت 
  ب باالخرى فترك ذكرها ال النه مستغن عنها احدامها استغىن مبعرفة املخاط

قلنا لسنا جند مقدمتني كليتني يستدل هبما على صحة نتيجة الن القائل اذا قال اجلوهر لكل حي واحليوة لكل انسان 
  فتكون النتيجة ان اجلوهر لكل انسان فسواء يف العقول قول القائل اجلوهر لكل حي وقوله لكل انسان 

ذا قلنا كل انسان حي وكل حي جوهر كما يقولون كل انسان حيوان وكل حيوان جوهر او قلت معىن ذلك انا ا
جسم فسواء يف العقول علمنا بان كل انسان جوهر او جسم وعلمنا بأن كل حيوان جوهر او جسم فمن علم ان 

  كل حيوان جوهر فقد علم ايضا ان كل إنسان جوهر 
هيتني يستدل هبما على شئ من موارد النزاع اليت حتتاج اىل الربهان بل ومقصوده أهنم ال جيدون مقدمتني أوليتني بدي

ال بد ان يكون إحدامها او كالمها غري بديهية ومىت قدر أهنما بديهيتان فاحدامها تكفى كما ذكره من املثال وإن 
ا مجيعا كما لو كانت ثالث قدرت إحدامها نظرية فهى اليت حيتاج اىل بياهنا وإذا كانتا مجيعا نظريتني احتيج اىل بياهنم

  مقدمات وما حيتاج اىل انه يستدل عليه مث يستدل به وإمنا يستدل إبتداء مبا هو بني بنفسه كالبديهيات 
قال وال جيدون يف املطالب العلمية ان املطلوب يقف على مقدمتني بينتني بأنفسهما بل إذا كان االمر كذلك كانت 

  إحدامها كافية 
نا مقدمتني أوليتني ال حتتاجان اىل برهان يتقدمهما يستدل هبما على شئ خمتلف فيه وتكون قال ونقول هلم أرو

  املقدمتان يف العقول أوىل بالقبول من النتيجة فاذا كنتم ال جتدون ذلك بطل ما ادعيتموه 
  قال أبو حممد احلسن بن موسى النوخبي وقد سألت غري واحد من رؤسائهم 

  نة ان يوجد بينة فما أوجد بي
  قال فما ذكره أرسطو طاليس غري موجود وال معروف 

قال وأما ما ذكره بعد ذلك من الشكلني الباقيني فهما غري مستعملني على ما بنامها عليه وإذا كانا يصحان بقلب 
  مقدماهتما حىت يعودا اىل الشكل االول فالكالم حينئذ يف الشكل االول هو الكالم فيهما 

ا موضعه ومقصوده ان سائر االشكال إمنا تنتج بالرد إىل الشكل االول إما بقياس اخللف وذكر كالما آخر ليس هذ
الذي يتضمن إثبات الشئ بابطال نقيضه وإما بواسطة حكم نقيض القضية أو عكسها املستوى أو عكس نقيضها 

يستعمل فيه مجيع املواد فبيان االشكال ونتاجها فيه كلفة ومشقة مع انه ال حاجة اليها فان الشكل االول ميكن ان 
الثبوتية والسلبية الكلية واجلزئية وقد عرفت انتفاء فائدته فانتفاء فائدة فروعه اليت ال تفيد إال بالرد اليه أوىل 

  وأحرى 
واملقصود هنا ان هذه االمة وهللا احلمد مل يزل فيها من يتفظن ملا يف كالم اهل الباطل من الباطل ويرده وهم ملا 

  به يتوافقون يف قبول احلق ورد الباطل رأيا وراية من غر تشاعر وال تواطؤ هداهم اهللا 

  بطالن دعواهم ان النتائج النظرية حتتاج اىل مقدمتني



وهذا الذي نبه عليه هؤالء النظار يوافق ما نبهنا عليه فان القياس مشتمل على مقدمتني صغرى وكربى فالكربى 
لت كل نبيذ مخر وكل مخر حرام فان النبيذ املتنازع فيه اخص من اخلمر هي العامة والصغرى اخص منها كما إذا ق

واخلمر اخص من احلرام فاالول هو احلد االصغر واالخر هو احلد االكرب واالوسط املتكرر فيهها هو احلد االوسط 
  وحاصل القياس إدراج خاص حتت عام 

  عنه دخول  ومعلوم ان من علم العام فقد علم مشوله الفراده ولكن قد يعزب

بعض االفراد فيه إما لعزوب علمه بالعام او لعزوب علمه باخلاص كما مثله املنطقيون ابن سينا وغريه فيمن ظن ان 
هذه الدابة حتمل فيقال له اما تعلم ان هذه بغلة فيقول نعم ويقال له اما تعلم ان البغلة ال حتمل فحينئذ يتفطن الهنا 

غافال عنه مل يستفد بذلك علم ما مل يكن يعلمه فان مل خيطر بقلبه هذا مل يلزم من مل حتمل فهذا وان ذكر بشيء كان 
  علمه بأهنا بغلة اهنا ال حتمل 

لكن هذا قد ال حيتاج اال اىل مقدمة واحدة وهي اليت يذكرها فانه ان كان يعلم ان هذه الدابة بغلة ونسى ان البغلة 
  عرف هبذه وحدها  ال حتمل حبمل وهو قد جهل او نسى ان هذه بغلة

وقد تنازع يف هذا املوضع طائفتان ابن سينا ومن معه والرازي ومن معه وسبب نزاعهما االصل الفاسد الذي اخذوه 
تقليدا الرسطو فقال ابن سينا ال بد مع املقدمتني من التفطن الندراج اخلاص حتت العام ومثله هبذا فقال قد يكون 

بغلة ويعلم ان البغلة ال حتمل لكن يذهل عن دخول هذا املعني حتت ذلك العام  الرجل يعلم ان هذه الدابة املعينة
  فاذا تفطن لذلك حصل النتاج واال فال 

وقال الرازي وهذا يقتضى انه ال بد من ثالث مقدمات مقدمة بأن يعلم ان هذه بغلة ومقدمة ان البغلة ال حتمل 
اىل مقدمتني ان هذه بغلة وان البغلة ال حتمل وانه اذا كان غافال  ومقدمة ان هذا يتناول هذا واختار انه ال حيتاج اال

عن هذه الكلية مل يكن عاملا هبا بالفعل فاذا صار عاملا هبا بالفعل حبيث تكون حاضرة يف ذهنه امتنع مع ذلك ان ال 
  يعلم ان هذه البغلة ال حتمل 

ثالث واىل اربع فأصل االضطراب دعواهم ان  وفصل اخلطاب ان املطلوب قد حيتاج اىل مقدمة واىل اثنتني واىل
النتائج النظرية حتتاج اىل مقدمتني وتكفى فيها مقدمتان فجعلوا ال بد يف كل مطلوب نظري من مقدمتني وادعوا انه 

  يكفى يف كل مطلوب نظري مقدمتان وكال االمرين باطل 

بغلة ومل يعلم أن البغال عقم او يعلم االمرين  فالشخص املعني إذا راى دابة وظنها حامال إن كان ممن مل يعلم أهنا
ونسيهها او نسى احدمها وجهل االخر فانه حيتاج اىل العلم مبقدمتني وتذكر املنسي نوع من العلم حيتاج ان يعلم اهنا 

دة بغلة ويعلم ان البغالت ال حيملن وإن كان يعلم ان البغلة ال حتمل لكن مل يعرف اهنا بغلة احتاج اىل مقدمة واح
فاذا قيل له هذه بغلة فاذا عرف اهنا بغلة ويف نفسه معلوم ان البغلة ال حتمل علم ان هذه املعينة ال حتمل وإن كان 
يعلم ان هذه بغلة وقد علم قدميا ان البغلة ال حتمل لكن عزب هذا العلم عن ذهنه يف هذا الوقت ونسيه فهذا قد 

  علمه ذكره فاذا ذكر أن البغلة ال حتمل حصل له مقدمة واحدة نسى علمه والنسيان من اضداد العلم فاذا ذكر ب
والعلم حيصل بالعلم بالدليل ملن مل يكن عاملا به قط وملن يذكره بعد النسيان إذا كان قد علمه مث نسيه وهلذا قال 

فيها رواسي سبحانه أفلم ينظروا اىل السماء فوقهم كيف بنينها وزينها وما هلا من فروج واالرض مددهنا والقينا 
وأنبتنا فيه من كل زوج هبيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ق فبني سبحانه ان آياته تبصرة وتذكرة فالتبصرة بعد 

  العمى وهو اجلهل والتذكرة بعد النسيان وهو ضد العلم 



معلومتان هلذا وهؤالء ملا تقلدوا قول من يقول إنه ال بد من مقدمتني وهبما حيصل النتاج فرأى بعضهم ان املقدمتني 
الظان أن هذه البغلة حامل مع عدم العلم قال فال بد من التفطن فيقال له ما ذكرته من التفطن هو الذي حيتاج اليه 

  هذا ال حيتاج اىل شئ من املقدمات غري هذه وهذا التفطن هو تذكر ما نسيه وهو مقدمة واحده 
ن يقال له ال حتتاج إال اىل هذه املقدمة فقط ال حتتاج ومن قال إن هذا هو إحدى املقدمتني فقد أصاب يف ذلك لك

  اىل غريها وهذا الظان مىت حضر يف 

  ذهنه أن هذه بغلة وان البغلة ال حتمل لزم قطعا ان حيضر يف ذهنه اهنا ال حتمل 
وتصور الزم فاملدلول الزم للدليل فمىت تصور االنسان الدليل ولزوم املدلول له تصور املدلول فاذا تصور اهنا بغلة 

ذلك وهو نفى احلمل عن البغلة تصور قطعا نفيه عن هذه فأما جمرد الدليل بدون تصور لزوم املدلول له فال حيصل 
به العلم واللوازم البني لزومها للدليل تعلم مبجرد العلم به وبلزومها له واللوازم اخلفية اليت يفتقر العلم بلزومها اىل 

يقف على ذلك واالذهان يف هذا متفاوقة فقد حيتاج هذا الذهن يف معرفة اللزوم وسط وهو دليل ثان على اللزوم 
  اىل وسط وهو الدليل واالخر ال حيتاج اليه 

وقد تنازع النظار يف العلم احلاصل بالدليل هل هو لزومه عن الدليل لزوما عاديا كما يقولونه يف الشبع مع االكل 
  ن االنفكاك عنه كما ميتنع وجود العلم واالرادة بدون احليوة أو لزوما عقليا يسمى التضمن حبيث ال ميك

واالول قول قدماء النظار كاالشعري وغريه وهلذا جعله املعتزلة من باب التولد وهذا كالرؤية مع التحديق 
وكالسمع مع االصغاء وإال فحصول العلم بالدليل دون املدلول عليه ليس ممتنعا لذاته بل االول سبب للثاين 

تض له وموجب له حبكم سنة اهللا تعاىل يف عباده خبالف احليوة مع العلم فان االول شرط للثاين وهلذا كان العلم ومق
  يوجد مع احليوة ليست احليوة متقدمة عليه كما يتقدم العلم بالدليل على العلم باملدلول عليه 

كما ذكرناه وما ذكروه من البغلة موجود  ونظار املسلمني مع تنازعهم يف هذا متفقون على ان الدليل مقدمة واحدة
يف سائر النظريات فان االنسان قد يعلم اخلاص وال يعلم العام وقد يعلم العام وال يعلم اخلاص كما قد يعلم ان هذه 
بغلة وال يعلم ان البغلة ال حتمل وقد يعلم أن البغلة ال حتمل وال يعلم ان هذه بغلة وال جيب ان يكون علمه باخلاص 

ما على العام وال متاخرا بل قد يتفق يف بعض الناس علمه باخلاص قبل العام ويف بعض الناس يعلم العام قبل مقد
  اخلاص 

وكذلك املعينات وذلك أن علمه بأن هذه البغلة ال حتمل كعلمه بأن هذه ال حتمل وبأن هذه ال حتمل فال جيب أن 
املعينني وال يعلم االخر وال جيب ان يكون علمه باملعينات قبل يعلم ان هذا املعني مثل هذا املعني بل قد يعلم احد 

علمه بالقضية العامة وال ان يكون باملعينات أعلم وال جيب ان يكون بالقضية العامة الكلية اليت يستفيد هبا العلم 
حتمل اقوى وال حبكم الققضايا املعينة اعلم منه بوصف القضايا املعينة أي ال جيب ان يكون علمه بأن كل بغلة ال 

جيب ان يكون العلم العام الذي يفيده علم املعينات يف نفسه اسبق من علم معني علم به اهنا بغلة أي العلم بأن 
البغلة ال حتمل ال جيب ان يكون اقوى وال اسبق يف الذهن من العلم بأن هذه الدابة بغلة بل قد جيهل اهنا بغلة كما 

در انه يعلم ان البغلة ال حتمل ومستنده يف ذلك ما اشتهر من خرب الناس فذلك قد جيهل أن البغلة ال حتمل فاذا ق
يتناول املعني كتناوله ملا هو اعم منه مثل تناوله للبغالت احلمراء والسوداء وملا تكون امه اتانا فلو خطر له ان ما 

   حتمل تكون امه اتانا وابوه حصانا حيمل قيل له اما تعلم ان هذا البغلة وان البغلة ال
وان كان مستنده يف ان البغلة ال حتمل هو جتربته فالتجربة ال تكون عامة وامنا جرب ذلك يف بغالت معينة فما به 



  يعلم مساواة سائر البغالت هلا يعلم مساواة هذه البغلة هلا 
 وتكثريا للفكر واعترب هذا بنظائره يتبني لك انه ميكن االستغناء عن القياس املنطقي بل يكون استعماله تطويال

والنظر والكالم بال فائدة وان احلاجة اىل املقدمات حبسب حال املستدل فقد حيتاج تارة اىل مقدمة وتارة اىل ثنتني 
وتارة اىل ثالث وتارة اىل اكثر من ذلك وانه تارة جيهل كون املعني بغلة واذا كان كذلك فمىت علم ان هذه بغلة 

ل يف نفسه علم عام يتناول مجيع البغالت واذا علم املعني وهو اهنا بغلة ومل يعلم علم اهنا ال حتمل اذا كان قد حص
  املطلق مل حيتج اال اىل علم العام وهو ان البغلة ال حتمل واعترب هذا بسائر االمور جتده كذلك 

  الوجه الثالث

  عدم داللة القياس الربهاين على اثبات الصانع

عامة ال توجد يف اخلارج كلية عامة وامنا تكون كلية يف االذهان ال يف االعيان واما الوجه الثالث ان القضايا الكلية ال
املوجودات يف اخلارج فهي امور معينة كل موجود له حقيقة ختصه يتميز هبا عما سواه ال يشاركه فيها غريه فحينئذ 

القياس ال يدل على امر  ال ميكن االستدالل ب القياس على خصوص وجود معني وهم معترفون بذلك وقائلون ان
معني وقد يعربون عن ذلك بأنه ال يدل على جزئي وامنا يدل على كلي واملراد باجلزئي ما مينع تصوره من وقوع 

الشركة فيه وكل موجود له حقيقة ختصه مينع تصورها من وقوع الشركة فيها فاذن القياس ال يفيد معرفة امر 
بعينه فال يفيد معرفة شيء من حقائق املوجودات وامنا يفيد امورا كلية  موجود بعينه وكل موجود فامنا هو موجود

  مطلقة مقدرة يف االذهان ال حمققة يف االعيان 
وقد بسطنا الكالم على هذا وغريه يف غري هذا املوضع وبني ان ما يذكره النظار من االدلة القياسية اليت يسموهنا 

يدل شيء منها على عينه وامنا يدل على امر مطلق كلي ال مينع تصوره  براهني على اثبات الصانع سبحانه وتعاىل ال
  من وقوع الشركة فيه 

فانا اذا قلنا هذا حمدث وكل حمدث فال بد له من حمدث او ممكن واملمكن ال بد له من واجب امنا يدل هذا على 
هذا امنا يدل فيه القياس على حمدث مطلق او واجب مطلق ولو عني بأنه قدمي ازيل عامل بكل شيء وغري ذلك فكل 

امر مطلق كلي ال مينع تصوره من وقوع الشركة فيه وامنا يعلم عينه بعلم اخر جيعله اهللا يف القلوب وهم معترفون 
  هبذا الن النتيجة ال تكون ابلغ من املقدمات واملقدمات فيها قضية كلية ال بد من ذلك والكلي ال يدل على معني 

اهللا يف كتابه من االيات كقوله تعاىل ان يف خلق السموات واالرض واختالف الليل والنهار وهذا خبالف ما يذكره 
  اىل قوله لقوم يعقلون البقرة 

وقوله ان يف ذلك اليات لقوم يعقلون لقوم يتفكرون وغري ذلك فانه يدل على املعني كالشمس اليت هي اية النهار 
ا اية اليل وجعلنا اية النهار مبصرة لتبتغوا االسراء والدليل امت من وقال تعاىل وجعلنا اليل والنهار ايتني فمحون

القياس فان الدليل قد يكون مبعني على معني كما يستدل بالنجم وغريه من الكواكب على الكعبة ف االيات تدل 
من وجوده على نفس اخلالق سبحانه ال على قدر مشترك بينه وبني غريه فان كل ما سواه مفتقر اليه نفسه فيلزم 

  وجود عني اخلالق نفسه 

  الكالم على علة االفتقار اىل الصانع



وقد بسط الكالم على هذا يف مواضع مثل ما ذكرناه من طرق اثبات العلم بالصانع والطرق اليت سلكها عامة 
ار اىل املؤثر النظار يف هذا املطلوب والكالم على احملصل وغري ذلك فان املتأخرين من النظار تكلموا يف علة االفتق

  وان شئت قلت اىل الصانع هل هو االمكان او احلدوث او جمموعهما 
فاالول قول املتفلسفة املتأخرين ومن وافقهم كالرازي ومقصودهم بذلك ان جمرد االمكان بدون احلدوث يوجب 

قول مما اتفق مجاهري العقالء االفتقار اىل الصانع فيمكن كون املمكن قدميا ال حمدثا مع كونه مفتقرا اىل املؤثر وهذا ال
من االولني واالخرين على فساده حىت ارسطو وقدماء الفالسفة ومن اتبعه من متأخريهم كابن رشد احلفيد وغريه 
كلهم يقولون ان ما امكن وجوده وامكن عدمه ال يكون اال حمدثا وامنا قال هذا القول ابن سينا وامثاله واتبعهم 

لون الشيء املمكن مفتقرا اىل الفاعل يف حال بقائه فقط فانه مل يكن له حال حدوث وهلذا الرازي وامثاله وهؤالء جيع
ملا جعلوا مثل هذا ممكنا اضطرب كالمهم يف املمكن وورد عليهم اشكاالت ال جواب هلم عنها كما ذكر يف كتبه 

  ا وقد بسطناه يف غري هذا املوضع كلها الكبار والصغار ك االربعني وهناية العقول واملطالب العالية واحملصل وغريه

والقول الثاين ان علة االفتقار جمرد احلدوث وان احملدث يفتقر اىل الفاعل حال حدوثه ال حال بقائه وهذا قول 
  طائفة من اهل الكالم املعتزلة وغريهم وهذا ايضا قول فاسد 

رطا يف االخر وقد جيعل احد الشطرين والقول الثالث ان علة االفتقار هي االمكان واحلدوث ومل جيعل احدمها ش
وقد بينا يف غري هذا املوضع ان كل واحد من احلدوث واالمكان دليل على االفتقار اىل الصانع وان كانا متالزمني 
فاذا علمنا ان هذا حمدث علمنا انه مفتقر اىل من حيدثه واذا علمنا ان هذا ممكن وجوده وممكن عدمه علمنا انه ال 

  ى عدمه اال بفاعل جيعله موجودا يرجح وجوده عل
وكونه مفتقرا اىل الفاعل هو من لوازم حقيقته الحيتاج ان يعلل بعلة جعلته مفتقرا بل الفقر الزم لذاته فكل ما سوى 

اهللا فقري اليه دائما اليستغين عنه طرفة عني وهذا من معاين امسه الصمد ف الصمد الذي حيتاج اليه كل شيء وهو 
ء وكما ان غىن الرب ثبت له لنفسه ال لعلة جعلته غنيا فكذلك فقر املخلوقات وحاجتها اليه مستغن عن كل شي

  ثبت لذواهتا ال لعلة جعلتها مفتقرة اليه 
فمن قال علة االفتقار اىل الفاعل هي احلدوث أو االمكان أو جمموعهما إن اراد ان هذه املعاين جعلت الذات فقرية 

ن هذه املعاين يعلم هبا فقر الذات فهو حق فكل منهما مستلزم لفقر الذات وهي مل يصح شئ من ذلك وإن أراد أ
  مفتقرة اليه حال حدوثها وحال بقائها ال ميكن استغناؤها عنه ال يف هذه احلال وال يف هذه احلال 

فهذا مجع وأما تقدير ممكن يقبل أن يكون موجودا ويقبل أن يكون معدوما مع انه واجب الوجود لغريه أزال وابدا 
  بني املتناقضني فان ما جيب وجوده أزال وأبدا ال يقبل العدم أصال وقول القائل إنه باعتبار ذاته مع قطع النظر 

  عن موجبه يقبل الوجود والعدم باطل لوجوه 
ذا منها ان هذا مبىن على أن له ذاتا حمققة يف اخلارج غري املوجود املعني وأن تلك الذات تكون ثابتة مع عدمه وه

باطل بل ليس له حقيقة يف اخلارج إال املوجود الثابت يف اخلارج وما يكون حقيقة الوجود ال يقبل العدم اصال فليس 
يف اخلارج ماهية ثابتة تكون ثابتة يف اخلارج يف حال العدم حىت يقال إن الوجود يعرض ولكن الذات املعلومة 

  ارة معدومة املتصورة يف الذهن تكون تارة موجودة يف اخلارج وت
وقد بسط هذا يف غري هذا املوضع فان هذا يتعلق بقول من يقول املعدوم شئ من املعتزلة وغريهم ويقول من يقول 
املاهيات ثابتة يف اخلارج وهي املوجودات املعينة كقول من يقول ذلك من املتفلسفة ومن وافقهم وكالمها باطل بل 



الذهان وبني ما يوجد يف االعيان فاذا قيل ملا يعلم يف الذهن إنه شئ يف الفرق املعقول هو الفرق بني ما يعلم يف ا
الذهن او العلم او ثابت يف العلم او الذهن او مسى ذلك ماهية وقيل إن املثلث تثبت ماهيته يف الذهن مع الشك يف 

ث او غريه ثابتة مع انه وجوده فهذا صحيح وأما إذا قيل يف اخلارج ذات ثابتة ال موجودة أو يف اخلارج ماهيه املثل
  ليس موجودا فهذا باطل يعلم بطالنه بالتصور اجليد السليم والدالئل الكثرية كما قد بسط يف موضعه 

ومنها أنه لو فرض ان ل املمكن ذاتا غري وجوده فاذا كان املوجود الزما هلا أبدا وأزال واجبا بغريها مل تقبل هذه 
ل هى يف نفسها ليس هلا وجود إذا قدر أن هناك ذاتا غري الوجود ال يقتضى الذات ان تكون معدومة قط وقول القائ

  أنه ميكن عدمها وميكن وجودها مع القول بوجوب وجودها أزال وأبدا 
ومنها ان الفاعل ال بد أن يتقدم مفعوله املعني ال جيوز مقارنته له يف الزمان وما يذكرونه من تقدم حركة اليد على 

لك وجيعلونه تقدما بالعلة ليس يف شئ من ذلك علة فاعلة اصال وإمنا ذلك شرط يف هذا وال حركة اخلامت وحنو ذ
  ميكن أحدا 

قط أن يبني يف الوجود علة فاعلة ملعلول مفعول مع مقارنتها له يف الزمان اصال وإمنا ميكن املقارنة بني الشرط 
  لقابل والشروط واملشروط ولكن لفظ العلة فيه إمجال يراد به الفاعل ويراد به ا

وهذا أيضا مما حصل فيه تلبيس يف صفات واجب الوجدود ملا قالوا لو كانت له صفات لكانت معلولة للذات 
والواجب ال يكون معلوال فيقال هلم واجب الوجود قد يعىن به ما الحيتاج اىل فاعل فالصفات واجبة هبذا االعتبار 

لذات واجبة وأما الصفات فليست واجبة هبذا التفسري والربهان قام وقد يعىن به ما ال يفتقر اىل حمل وعلى هذا فا
على ان املمكنات ال بد هلا من فاعل ال يفتقر اىل ما سواه مل يقم على ان صفاته كذاته ال تفتقر اىل حمل وهذه االمور 

  مبسوطة يف موضعها 

  الكالم على جنس القياس والدليل مطلقا

ياس والدليل مطلقا وقد بسطنا الكالم على هذا يف غري هذا املوضع ملا تكلمنا واملقصود هنا الكالم على جنس الق
على ما ذكروه من أن االستدالل تارة يكون بالعام على اخلاص وهو القياس وتارة باخلاص على العام وهو االستقراء 

ذكر يف حكم االقسام فان وتارة بأحد اخلاصني على االخر وهو التمثيل وبينا فساد هذا احلصر والتقسيم وفساد ما 
  من أنواع االستدالل ما يستدل فيه مبعني على معني وباملساوى على املساوى سواء كان معينا أو كليا 

فليس من ضرورة الدليل أن يكون أعم أو اخص بل ال بد يف الدليل من أن يكون ملزوما للحكم وامللزوم قد يكون 
وز ان يكون أعم منه لكن قد يكون اعم من احملكوم عليه املوصوف اخص من الالزم وقد يكون متساويا له وال جي

  الذي هو موضوع النتيجة املخرب عنه 
فان املطلوب الذي هو النتيجة إذا كانت هو أن النبيذ املسكر املتنازع فيه حرام فاستدل على ذلك بان النبيذ 

  ف اخلمر أعم من النبيذ املتنازع فيه  كل مسكر مخر رواه مسلم وغريه -املسكر مخر بالنص وهو قول النيب ص 

أخص من احلرام واحلرام هو احلكم وهو اخلرب وهو الصفة وهو املطلوب بالدليل وهو الذي يسمونه احلد االكرب 
ويسمونه حممول النتيجة والنبيذ هو احملكوم عليه وهو املخرب عنه وهو املوصوف وهو حمل احلكم وهو الذي يسمونه 

ع النتيجة واخلمر هو الدليل وهو احلد االوسط واملطلوب بالدليل معرفة احلكم ال معرفة عينة احلد االصغر وموضو
فهذا الدليل جيب أن ال يكون أخص من حمل احلكم بل يكون إما مساويا له وإما أعم منه النه ال بد ان يشمل مجيع 



  حمل احلكم فاذا كان اخص مل يشمله 
ون إما مساويا له وإما اخص منه النه مستلزم للحكم واحلكم الزم له فاذا وجيب ان ال يكون أعم من احلكم بل يك

كان أعم منه امكن وجوده بدون وجود احلكم فال يصلح أن يكون دليال مستلزما له فال بد يف الدليل أن يكون 
يتناول مجيع مساويا للحكم أو أخص منه ليكون مستلزما له وال بد ان يكون أعم من احملكوم عليه او مساويا له ل

  صور احملكوم عليه وإال مل يكن دليال على حكمه بل على حكم بعضه 
والناس هنا قد يضطرب أذهاهنم يف الدليل هل جيب ان ال يكون اعم من املدلول عليه أو ال يكون اخص وسبب 

ى ان النبيذ حرام فقد ذلك أن املدلول عليه قد يعىن به احلكم نفسه وقد يعىن به احملكوم عليه فاذا أقمنا الدليل عل
يقال املدلول عليه هو النبيذ وهذا جيب أن ال يكون أعم من الدليل بل إما مساويا وإما أخص وقد يقال املدلول 

عليه هو احلكم وهو حرمة النبيذ وهذا احلكم جيب ان ال يكون اخص من الدليل بل يكون إما مساويا له وإما أعم 
ل الزم للمحكوم عليه فال بد ان يكون احملكوم عليه مستلزما للدليل حبيث يكون منه الن احلكم الزم للدليل والدلي

  حيث وجد وجد الدليل ليشمله الدليل وال بد أن 

  يكون احلكم الزما للدليل حبيث يكون حيث حتقق الدليل حتقق احلكم حىت يثبت احلكم يف مجيع صور احملكوم عليه 
ملعني املساوى له يف العموم واخلصوص كاالستدالل باحدى كواكب وإذا كان كذلك فقد يستدل باملعني على ا

السماء على املالزم كما يستدل باجلدى على بنات نعش وببنات نعش على اجلدى ويستدل باجلدى على جهة 
الشمال وجبهة الشمال على اجلدى ويستدل بالشمس على املشرق وباملشرق على الشمس ومن هذا الباب ما ذكر 

يف كتب االنبياء قبله فاهنا صفات مطابقة له ليست اعم منه وال أحص منه وكذلك سائر  -ينا ص من اخبار نب
االمور املتالزمة فانه يستدل بأحد املتالزمني على ثبوت االخر وبانتفائه على انتفائه فاذا كان املدلول معينا كانت 

  االية معينة 
يات اخلالق سبحانه وتعاىل فانه يلزم من وجوده وجدوده وقد تكون االية تستلزم وجود املدلول من غري عكس كآ

وال يلزم من وجوده وجودها وهي كلها آيات دالة على نفسه املقدسة ال على أمر كلى ال مينع تصوره من وقوع 
  االشتراك فيه بينه وبني غريه بل ذلك مدلول القياس 

هلية قياس االوىل وهو أن ما ثبت ملوجود خملوق والقرآن يستعمل االستدالل ب االيات ويستعمل ايضا يف إثبات اال
من كمال ال نقص فيه فالرب احق به وما نزه عنه خملوق من النقائص فالرب أحق بتنزيهه عنه كما ذكر سبحانه 

وتعاىل هذا يف حماجته للمشركني الذين جعلوا له شركاء فقال ضرب لكم مثال من انفسكم هل من ما ملكت 
  ما رزقنكم فأنتم فيه سواء ختافوهنم كخيفتكم انفسكم الروم أميانكم من شركاء يف 

  وقال تعاىل وجيعلون هللا البنت سبحنه وهلم ما يشتهون وإذا بشر احدهم 

باالثىن ظل وجه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أميسكه على هون ام يدسه يف التراب أال 
خرة مثل السوء وهللا املثل االعلى وهو العزيز احلكيم النحل وقال أفريتم اللت ساء ما حيكمون للذين ال يؤمنون باال

والعزى ومنوة الثالثة االخرى الكم الذكر وله االنثى تلك إذا قسمته ضيزى النجم وكذلك يف إثبات صفاته وإثبات 
  النبوة واملعاد كما قد بسط يف موضعه 

يه أصله فهذا ميتنع استعماله يف حق اهللا تعاىل فان اهللا ال مثل له وأما القياس الذي يستوى افراده ومياثل الفرع ف
سبحانه وتعاىل وإذا استعمل فيه مثل هذا القياس مل يفد إال أمرا كليا مشتركا بينه وبني غريه ال يدل على ما خيتص 



عه يف شخصه به الرب سبحانه إال أن يضم اليه علم آخر فان هذا الكلى الذي هو مدلول القياس قد احنصر نو
  وهذا ايضا ال يفيد التعيني بل ال بد يف التعيني من علم آخر 

  الوجه الرابع

  التصور التام للحد االوسط يغىن عن القياس املنطقي

الوجه الرابع أن يقال القياس ثالثة انواع قياس التداخل وقياس التالزم وقياس التعاند باعتبار القضايا احلملية 
رطية املنفصلة ومن ذلك تعرف املختلطات فنقول مثال يف قياس التداخل له ثالثة حدود احلد والشرطية املتصلة والش

االصغر واحلد االوسط واحلد االكرب إذا قال كل مسكر مخر وكل مخر حرام ف املسكر مثال هو احلد االصغر 
ه او مساويا له والشئ واخلمر االوسط واحلرام االكرب واالصغر ال بد ان يكون داخال يف االوسط النه اخص من

يدخل يف أكثر منه ويف نظريه كما يدخل االنسان يف احليوان فان احليوان اعم وكذلك االنسان والناطق والضحاك 
متالزمة فكل منها يتناول االخر فكذلك التداخل يف االحكام الشرعية فان من شرب اخلمر مث شرب مث شرب كفاه 

  حد 

  كر حرام واحد والنتيجة املطلوبة هى كل مس
والنظر نوعان أحدمها النظر يف املسئلة اليت هي القضية املطلوب حكمها ليطلب دليلها الذي هو احلد االوسط مثال 
وهذا هو النظر الذي ال جيامع العلم بل يضاده الن هذا الناظر طالب للعلم هبا ولو كان عاملا هبا مل يطلب العلم الن 

الدليل وهو العلم بالدليل املستلزم للعلم باملدلول عليه وهو تصور احلد ذلك حتصيل احلاصل والثاين النظر يف 
االوسط املستلزم لثبوت االكرب لالصغر مثل من يعلم ان اخلمر حرام وأن كل مسكر مخر فيلزم أن يعلم أن كل 

  لعلم مسكر حرام وهذا النظر هو ترتيب املقدمتني يف النفس وهذا النظر هو الذي يوجب العلم وال يناىف ا
وللناس يف هذا الباب اضطراب عظيم هل النظر مفيد للعلم أو غري مفيد وهل هو ضد العلم ام ال وأمثال ذلك 

وكثري من النظار يقول يف مصنفه إن النظر يضاد العلم ويقول ايضا إنه مستلزم للعلم وهذا تناقض بني فان ملزوم 
غري النظر الذي يضاده فذاك هو النظر االستدالىل وهذا هو الشئ ال يكون مضادا له لكن النظر الذي يستلزم العلم 

النظر الطليب ذاك هو نظر يف الدليل فاذا تصوره وتصور استلزامه للحكم علم احلكم والنظر الطليب نظر يف 
املطلوب حكمه هل يظفر بدليل يدله على حكمه أو ال يظفر كطالب الضالة واملقصود قد جيده وقد ال جيده وقد 

  هما فان االول انتقال من املبادئ اىل املطالب واالخر انتقال من املطالب اىل املبادئ يعرض عن
وحتقيق االمر ان النظر نوعان مبنزلة نظر العني وهو نوعان احدمها التحديق لطلب الرؤية وهو مبنزلة حتديق القلب يف 

ب العلم حني الطلب عاملا مبطلوبة املسئلة لطلب حكمها وهذا قد حيصل معه العلم وقد ال حيصل وال يكون طال
تصديقا كان علمه أو تصورا على رأى من جعل التصور املطلوب خارجا عن التصديق والثاين نفس الرؤية وهو 

  مبنزلة رؤية الدليل كترتيب املقدمتني والظفر باحلد االوسط 

علم فهذا الثاين نظر يف الدليل كالذي فهذا يوجب العلم كما توجب رؤية العني العلم باملرئى وال يناىف هذا النظر ال
ينظر يف القرآن واحلديث فيعلم احلكم واالول نظر يف احلكم كالذي ينظر يف املسئلة لينال دليلها من القرآن 

  واحلديث 



فنقول من املعلوم أن معرفة القلب بثبوت احملمول للموضوع وهو ثبوت الصفة للموصوف وهو ثبوت احلكم 
ة املسكر قد حتصل بواسطة هذا احلد وهو أن يعلم ان هذا مخر مع علمه أن اخلمر حرام وهذا املسئول عنه مثل حرم

قياس الشمول وقد حيصل بغري هذا مثل أن يرى ان املسكر مساو خلمر العنب يف مناط التحرمي فيستوى بينهما يف 
م بالتحرمي لدرء تلك املفسدة وهذا التحرمي وهذا قياس التمثيل وقد حيصل بأن يرى فيه املفسدة اليت يف اخلمر فيحك

  قياس التعليل 
وقياس التمثيل وقياس التعليل يشملهما جنس القياس لكن القياس قد حيتاج يف إثبات احلكم يف الفرع اىل اصل 

معني فيلحق الفرع به إما البداء اجلامع وإما اللغاء الفارق فان إبداء اجلامع وهو علة احلكم يف االصل يسمى قياس 
لة وأما ما يدل على العلة وهو قياس الداللة فهذا صار قياس متثيل وتعليل معا وإن قاس بالغاء الفارق وهو أن الع

يبني له أنه ليس بينهما فرق مؤثر وإن مل يعلم عني العلة فهذا قياس متثيل ال تعليل وقد يقوم دليل على ان الوصف 
  ا قياس تعليل وهو يشبه قياس الشمول الفالين مستلزم للحكم وإن مل يعرف له أصل معني وهذ

وقياس الشمول وقياس التمثيل متالزمان فكل ما ذكر هبذا القياس ميكن ذكره هبذا القياس فان قياس الشمول ال بد 
فيه من حد أوسط مكرر وذاك هو مناط احلكم يف قياس التمثيل وهو القدر املشترك وهو اجلامع بني االصل والفرع 

  النبيذ حرام قياسا على اخلمر الن فيه الشدة املطربة مثال ذلك إذا قيل 

وهذه هى العلة يف التحرمي أو النه مسكر واملسكر هو علة التحرمي وبني ذلك بدليله كان قياسا صحيحا وإذا قيل 
النبيذ مسكر وكل مسكر حرام أو النبيذ فيه الشدة املطربة وما فيه الشدة املطربة فهو حرام فهذا أيضا صحيح 

ما امكن أن يستدل به على صحة املقدمة الكربى أمكن ان يستدل به على كون الوصف املشترك علة للحكم  وكل
  يف االصل وكل ما أمكن يستدل به على الصغرى فانه يستدل به على ثبوت الوصف يف الفرع 

ما دعوى من يدعى من مث إن كان ذاك الدليل قطعيا فهو قطعي يف القياسني وإن كان ظنيا فهو ظىن يف القياسني وأ
املنطقيني وأتباعهم أن اليقني إمنا حيصل ب قياس الشمول دون قياس التمثيل فهو قول يف غاية الفساد وهو قول من 

  مل يتصور حقيقة القياسني كما قد بسط يف موضعه 
 - وقد يعلم احلكم املطلوب بنص علىأن كل مسكر حرام كما قد ثبت هذا احلديث يف الصحاح عن النيب ص

  وإذا كان كذلك مل يتعني قياس الشمول الفادة احلكم بل وال قياس من االقيسة فانه قد يعلم بال قياس 
وإذا علم بقياس الشمول فكل ما يعلم بقياس الشمول فانه يعلم بقياس التمثيل أيضا كما تقدم وجيعل احلد االوسط 

الشمول على صحة املقدمة الكربى الكلية يقيمه هو اجلامع بني االصل والفرع والدليل الذي يقيمه صاحب قياس 
صاحب قياس التمثيل على علية الوصف وإن اجلامع وهو الوصف املشترك الذي هو احلد االوسط يف قياس 

الشمول هو مستلزم للحكم وهو علية يف االصل كما يقيمه يف ذاك على أن احلد االكرب الزم للحد االوسط فاحلد 
و احلكم يف قياس التمثيل واحلد االوسط هو اجلامع املشترك ويسمى املناط واحلد االصغر االكرب يف قياس الشمول ه

هو الفرع وميتاز قياس التمثيل بأن فيه ذكر اصل يكون نظريا للفرع الذي هو احلد االصغر وقياس الشمول ليس 
  فيه هذا فصار يف قياس التمثيل ما 

  خر يف قياس الشمول وزيادة وقد بسط هذا يف موضع آ
وقد ال حيتاج اىل دليل آخر ذى مقدمتني وال قياس وال غريه بل يكفيه مقدمة واحدة وقد يستغىن ايضا عن تلك 

املقدمة بتصوره التام ابتداء مثل أن يكون نفس علمه بأن اخلمر حرام قد تصور معه مسمى اخلمر أهنا املسكر فصار 



مخر حرام وهذا املسكر مخر حرام وامثال ذلك او يعلم ان علمه جبميع مفردات اخلمر سواء فيعلم ان هذا املسكر 
اخلمر حرام وال يعلم أن كل مسكر يسمى مخرا بل يظن ذلك االسم خمتصا ببعض املسكرات فاذا علم بنص 

الشارع أو باستعمال الصحابة الذين نزل فيهم القرآن أو بأهنا ملا حرمت مل يكن عندهم من عصري االعناب شئ 
يسمونه مخرا هو املسكر من نبيذ التمر او بغري ذلك من االدلة إذا علم هذه املقدمة الواحدة وهو أن  وإمنا كان الذي

  كل مسكر مخر علم احلكم 
فتبني أن قوهلم إن املطلوب ال بد فيه من القياس وذلك القياس جيب أن يكون القياس املنطقى الشمويل وال بد فيه 

م ال علم تصديقى إال بالقياس املنطقي كما تقدم وأما هنا فاملقصود بيان من مقدمتني ليس بصواب وهذا يبطل قوهل
قلة منفعته او عدمها وذلك أن هذا املطلوب إن كان معه قضية علمت من جهة الرسول تفيده العموم وهو أن كل 

  مسكر حرام حصل مدعاه فالقضايا الكلية املتلقاه عن الرسل تفيد العلم يف املطالب االهلية 
ما يستفاد من علومهم فالقضايا الكلية فيه إما منتقضة وإما أهنا مبنزلة قياس التمثيل وإما اهنا ال تفيد العلم وأما 

باملوجودات املعينة بل باملقدرات الذهنية كاحلساب واهلندسة فانه وإن كان ذلك يتناول ما وجد على ذلك املقدار 
كن القياس حمصال للمقصود أو تكون مما ال اختصاص هلم هبا بل فدخول املعني فيه ال يعلم بالقياس بل باحلس فلم ي

  يشترك فيها سائر االمم بدون خطور منطقهم بالبال مع استواء قياس التمثيل وقياس الشمول 

وإثبات العلم بالصانع والنبوات ليس موقوفا على شئ من االقيسة بل يعلم بااليات الدالة على شئ معني ال شركة 
لم الضروري الذي ال يفتقر اىل نظر وما حيصل منها بالقياس الشمويل فهو مبنزلة ما حيصل بقياس فيه وحيصل بالع

  التمثيل فهو أمر كلى ال حيصل به العلم مبا خيتص به الرب وما خيتص به الرسول إال بانضمام علم آخر اليه 
اس ويعلم ايضا بقياس التمثيل كما يعلم والعلم بصدق املخرب املعني وإن مل يكن نبيا يعلم بأسباب متعددة غري القي

وقد ذكرنا طرقا من الطرق اليت يعلم هبا صدق االنبياء يف  -بقياس الشمول فكيف العلم بصدق النيب الصادق ص 
  غري هذا املوضع 

والناس يعلمون االمور املوجودة وصفاهتا وأحواهلا من غري قياس مشويل فضال عن أن يقال ال بد هنا من مقدمتني 
غرى وكربى فالصغرى هي املشتملة على احلد االصغر والكربى املشتملة على احلد االكرب واحلد االوسط متكرر ص

فيها خرب حممول يف الصغرى ومبتدأ موضوع يف الكربى كقولك كل مخر حرام فيقال إذا علم أن كل مخر حرام فقد 
تناولة لبعض املسكر كعصري العنب الىن املشتد مث يعلم ابتداء مفردات اخلمر وأهنا شاملة لكل مسكر بل يظن اهنا م

يعلم بعد ذلك مشوهلا لكل مسكر وهو إذا جتدد له هذا العلم فامنا جيدد له علمه بالعموم وعلمه بالعموم إمنا يعود 
بتصوره التام ملسمى اخلمر فانه كان قبل ذلك مل يتصورها تصورا جامعا بل تصورا غري جامع ولو حصل له هذا 

  اجلامع مل حيتج اىل قياس فقد تبني أن القياس املفيد للتصديق يغىن عنه التصور التام للحد االوسط  التصور

  كل تصور ميكن جعله تصديقا وبالعكس

وهذا يؤول اىل امر وهو أن كل ما يسمونه تصورا ميكن جعله تصديقا وما يسمونه تصديقا ميكن جعله تصورا فان 
  القائل إذا قال ما اخلمر 

مة فقال اجمليب هى املسكر كان هذا عندهم تصورا واحدا وهو تصور مسمى اخلمر وهذا يف احلقيقة تصديق احملر
مركب من موضوع وحممول وإذا قال كل مسكر مخر وكل مخر حرام كان هذا قياسا وهو يفيد التصديق الذي هو 



طرد املنعكس قيل املسكر هو اخلمر املسكر حرام ويفيد ان املسكر داخل يف مسمى اخلمر وإن أريد بيان احلد امل
  وكل مخر حرام فيفيد هذا القياس تصور معىن اخلمر 

وسبب ذلك أن كل ما يتكلم به يف احلد والقياس هو قضية تامة وهي اجلملة يف اصطالح النحاة واجلواب يف 
ل واجلواب السؤال عن التصور وعن التصديق هو بقضية تامة هي مجلة خربية فكالمها قول مركب يف السؤا

وكالمها فيه إثبات صفة ملوصوف كاثبات اخلمرية للمسكر وهو إثبات حممول ملوضوع واالنسان هو يف املوضعني 
قد تصور ان املسكر هو اخلمر وصدق بأن املسكر هو اخلمر فأما التصور املفرد الذي ال يعرب عنه إال ب اسم مفرد 

  اللفظ املفرد حىت يفصل نوع تفصيل يصلح ملثله الن يكون مجلة فذلك ال يسأل عنه باللفظ املفرد وال جياب عنه ب
وهذا قد بسط يف غري هذا املوضع كما بسط يف الكالم على احملصل وغريه وبني ان قوهلم العلم ينقسم اىل تصور 
 وتصديق وأن التصور وهو التصور الساذج العرى عن مجيع القيود الثبوتية والسلبية كالم باطل فان كل ما عرى

عن كل قيد ثبوتى وسلىب يكون خاطرا من اخلواطر ليس هو علما أصال بشئ من االشياء فان من خطر بقلبه شئ 
  من االشياء ومل خيطر بقلبه صفة الثبوتية وال سلبية مل يكن قد علم شيئا 

يئا تصورا وإذا قيل االنسان حيوان والعامل خملوق وحنو ذلك فهنا قد تصور إنسانا علم انه موجود مل يتصور ش
ساذجا ال نفى فيه وال إثبات بل تصور وجوده وغري ذلك من صفاته وكذلك العامل قد تصور وجوده وإذا تصور حبر 

  زئبق وجبل ياقوت فان مل يتصور مع هذا عدمه يف اخلارج 

شئ فان  وال امتناعه وال شئ من االشياء كان هذا خياال من اخلياالت ووسواسا من الوساوس ليس هذا من العلم يف
  تصور مع ذلك عدمه يف اخلارج كان قد تصور تصورا مقيدا بالعدم مل يكن تصوره خاليا من مجيع القيود 

فان قلت فما التصور القابل للتصديق املشروط فيه قيل هو التصور اخلايل عن معرفة ذلك التصديق ليس هو اخلايل 
يذ حرام ام ال فقد تصور النبيذ وتصور احلرام وكل من عن مجيع القيود السلبية والثبوتية فاذا كان يشك هل النب

التصورين متصور بقيود فهو يعلم أن النبيذ شراب وأنه موجود وأنه يشرب وأنه يسكر وغري ذلك من صفاته لكن 
مل يعلم أنه حرام فليس من شرط التصور املشروط يف التصديق أن يكون ساذجا خاليا عن كل قيد ثبوتى وسلىب بل 

  خاليا عن التقييد بذلك التصديق أن يكون 
وقول القائل التصديق مسيوق بالتصور مثل قوله القول مسبوق بالعلم فليس ألحد أن يتكلم مباال يعلم كذلك ال 

يصدق وال يكذب ملا ال يتصوره وحينئذ فالتصور التام مستلزم للتصديق والتصور الناقص حيتاج معه اىل دليل يثبت 
  له حكم 

ليه نظار املسلمني كما قررنا ذلك من قبل من أن التصورات املفردة ال تعلم مبجرد احلد وأن وهذا يقرر ما ع
املطلوب باحلد هو تصديق يفتقر إىل ما تفتقر اليه التصديقات فكما ذكرنا هناك ان الذي حيعلونه حدا هو تصديق 

لتصور كما يعود هذا القياس اىل ان يعلم يفتقر اىل دليل فيقال هنا ما جيعلونه قياسا يعود يف احلقيقة اىل احلد وا
مسمى اخلمر وإذا كان كذلك فاذا كانوا يقولون إن احلد ال يقام عليه دليل وال حيتاج اىل قيام دليل فنقول العلم 
مبسمى اخلمر ال حيتاج اىل قياس بل قد يعلم مبا يعلم به سائر التصورات املفردة ومسميات مجيع االمساء من تفطن 

  ول ذلك املعىن هلذه الصورة وثبوته فيها النفس لشم
  وكلما تدبر العاقل هذا وعرفه معرفة جيدة تبني له أن الصواب ماعليه نظار املسلمني 



ومجاهري العقالء من أن احلدود مبنزلة االمساء وهو تفصيل ما دل عليه االسم باالمجال وأن املطلوب من احلد هو 
  بالوصف املالزم له طردا وعكسا حبيث يكون احلد جامعا مانعا  التمييز بني احملدود وغريه وذلك يكون

وأنه مع ذلك ليس الحد ان يدعي دعوى غري بديهية إال بدليل فاحلاد إن كان حيد مسمى اسم كما يقول يف اخلمر 
ما ذكره إهنا املسكر ويف الغيبة إهنا ذكرك أخاك مبا يكره ويف الكرب إنه بطر احلق وغمط الناس فعليه ان يبني أن 

مطابق ملسمى ذلك االسم إما بالنقل عن الشارع املتكلم هبذه االمساء مثل أن يقول قد ثبت يف الصحيح عن النيب 
أنه قال كل مسكر مخر وما ليس مبسكر فليس خبمر باالمجاع فيثبت ان اخلمر هو املسكر او يقول ثبت يف  -ص 

ة قال ذكرك أخاك مبا يكره فقال أرأيت إن كان يف أخى ما انه قيل يا رسول اهللا ما الغيب -الصحيح عن النيب ص 
  أقول فقال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن مل يكن فيه ما تقول فقد هبته 

أنه قال لفاطمة بنت قيس ملا استشارته فيمن خطبها فقالت  -فاذا عورض هذا مبا ثبت يف الصحيح عن النيب ص 
بو جهم فرجل ضراب للنساء ويف لفظ ال يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية خطبين أبو جهم ومعاوية فقال أما أ

فصعلوك ال مال له انكحى اسامة فاذا قال املعترض هنا قد ذكر كال منهما مبا يكره والغيبة حمرمة كان اجلواب مع 
واز الغيبة إحدى املقدمتني بأن يقال ال نسلم أن هذا داخل يف حد الغيبة وإن سلم دخوله يف احلد دل على ج

ملصلحة راجحة مثل نصيحة املستشري فاهنا ملا استشارته وجب نصحها ومثل ذلك الكالم يف جرح الرواة الكاذبني 
  والغالطني وشهادة الشاهد الكاذب وشكاية املظلوم وغري 

  ذلك عما دل الشرع على جوازه 
كان صادق االميان الن املؤمن ال يكره ما امر  فانه يقال فيه أحد االمرين الزم إما أن يقال املؤمن ال يكره ذلك إذا

اهللا ورسوله به وهذا مما أمر اهللا به ورسوله ويقال إن كرهه فهو من هذه اجلهة ناقص االميان فيه شعبة نفاق فال 
يكون هو االخ الذي قيل فيه ذكرك أخاك مبا يكره وهذا مبىن على ان الشخص الواحد يكون فيه طاعة ومعصية 

خري وشر وشعبة إميان وشعبة نفاق أو يقول إذا سلم مشول اللفظ له هذا من الغيبة املباحة فال بد من وبر وفجور و
  التزام أحد أمرين إما أنه مل يدخل يف مسمى الغيبه وإما انه مل يدخل فيما حرم منها وهلذا نظائر 

  ن ادعى حدا حبسب احلقيقة والقصود التنبيه على املثال وأن من ادعى حد اسم فال بد له من دليل وكذلك إ
وهذا الذي عليه نظار املسلمني وغريهم أصح مما عليه أهل املنطق اليوناين من وجوه فان أولئك يدعون ان احلد يفيد 

  تصوير املاهية يف نفس املستمع ويدعون أن ذلك حيصل مبجرد قول احلاد من غري دليل اصال 
رقوا بينها وجعلوها ثالثة اصناف ذاتية داخلة يف املاهية وخارجة مث إهنم عمدوا اىل الصفات الالزمة للموصوف فف

الزمة للماهية دون وجودها وخارجة الزمة لوجودها وهذا كله باطل إذا اريد ب املاهية املوجودات اخلارجية وهي 
تها يتبع تصور اليت تقصد باحلد والتعريف وأما إذا قدر ان املاهية هي جمرد ما يتصوره النفس فقدر تلك املاهية وصف

املتصور فتارة يتصور جسما حساسا ناميا متحركا باالرادة ناطقا فتكون املاهية هي هذه االجزاء كلها وتارة يتصور 
حيوانا ناطقا وتارة يتصور حيوانا ضاحكا وتارة يتصور ضاحكا فقط وتارة يتصور ناطقا فقط فاذا جعل ما دخل يف 

  تصوره داخال فيه وما 

ه او غري الزم كما ذكر ذلك بعضهم وكما ذكروه من داللة املطابقة والتضمن االلتزام كان هذا خرج عنه الزما ل
صحيحا لكن ليس فيه منفعة يف العلوم واحلقائق ومعرفة صفاهتا الذاتية وغري الذاتية أصال بل هذا يرجع اىل تصور 

  مراد املتكلم سواء كان حقا أو باطال 



يكون بالوصف املالزم والوصف الواحد املالزم كاف ال يذكرون معه الوصف  وأما نظار املسلمني فاحلد عندهم
املشترك ال اجلنس وال العرض العام بل يعيبون على من يذكر ذلك يف احلدود وهل حيد بالتقسيم هلم فيه قوالن 

للصفات  والصفات تنقسم اىل قسمني الزمه للموصوف وغري الزمة والذي عليه نظار أهل السنة وسائر املثبتني
والقدر أن وجود كل شئ يف اخلارج عني حقيقته فالالزم للموجود اخلارجي الزم للحقيقة اخلارجية وال يقبل من 

أحد دعوى غري معلومة إال بدليل فأين هذا املنطق وأين هذا امليزان املستقيمة العادلة من ميزان أولئك اجلائرة الغائلة 
  مت ربك صدقا وعدال ال مبدل لكلمته االنعام اليت ليس فيها ال صدق وال عدل ومتت كل

  الوجه اخلامس

  من االقيسة ما تكون مقدمتاه ونتيجته بديهية

  الوجه اخلامس ان يقال هذا القياس هو قياس الشمول وهو العلم بثبوت احلكم لكل فرد من االفراد 
  فنقول قد علم وسلموا انه ال بد ان يكون العلم بثبوت بعض االحكام لبعض 

رادها بديهيا فان النتيجة إذا افتقرت اىل مقدمتني فال بد ان ينتهي االمر اىل مقدمتني تعلم بدون مقدمتني وإال لزم أف
الدور أو التسلسل الباطالن وهلذا كان من املقرر عند أهل النظر انه ال بد يف التصورات والتصديقات من تصورات 

  بديهية وتصديقات بديهية 
يهيتني كل مسكر مخر وكل مخر حرام وإن مل يكن هذا بديهيا لكن املقصود التمثيل ليعلم ولفرض املقدمتني البد

باملثال حكم سائر القضايا فاذا قدر انه علم بالبديهة أن كل فرد من أفراد اخلمر حرام وعلم بالبديهة ان كل فرد 
  ياء من افراد املسكر مخر كان علمنا بالبديهة ان هذه االفراد حرام من أسهل االش

وإمنا خيفى ذلك لكون أكثر املقدمات ال يكون بديهية بل مبينة بغريها كا يف هذا املثال فان املقدمة الثانية ثابتة بالنص 
  واالمجاع واالوىل ثابتة بالسنة الصحيحة لكن مل يعرفها كثري من العلماء فطريق العلم باملقدمتني خيتلف 

لم هبما واحد مل حنتج اىل القياس مثل العلم بأن كل إنسان حيوان وكل وأما إذا أفردنا ذلك يف مقدمتني طريق الع
حيوان حساس متحرك باالرادة فهنا قد يكون العلم بأن كل إنسان حساس متحرك باالرادة أبني وأظهر وكذلك إذا 

قلنا كل إنسان جسم أو جوهر أو حامل للصفات مث قلنا كل ما هو جسم او جوهر او حامل للصفات فليس 
رض أو هو قائم بنفسه او هو موصوف بالصفات وحنو ذلك كان العلم بأن كل انسان هو كذلك مما ال حيتاج اىل بع

هذا التطويل فاملقدمتان إن كان طريق العلم هبما واحدا وقد علمتا فال حاجة اىل بياهنما وإن كان طريق العلم هبما 
  تج اىل االخرى اليت علمهاوهذا ظاهر يف كل ما تقدره خمتلفا فمن مل يعلم إحدامها احتاج اىل بياهنا وإن مل حي

فتبني أن منطقهم يعطي تضييع الزمان وكثرة اهلذيان وإتعاب االذهان وكذلك إذا علمنا أن كل رسول نيب وكل نيب 
  فهو يف اجلنة فعلمنا ان كل 

  رسول فهو يف اجلنة أبني من هذا وهذ كثري جدا 

  الوجه السادس



  ا ميكن العلم به بغري توسط القياسمن القضايا الكلية م

وهو يتضح بالوجه السادس وهو أن يقال ال ريب أن املقدمة الكربى أعم من الصغرى أو مثلها ال يكون أخص منها 
والنتيجة اخص من الكربى أومساوية هلا واعم من الصغرى أو مساوية هلا كاحلدود الثالثة فان االكرب أعم من 

ثل االصغر أو اعم ومثل االكرب أو اخص وال ريب ان احلس يدرك املعينات اوال مث االصغر او مثله واالوسط م
ينتقل منها اىل القضايا العامة فان االنسان يرى هذا االنسان وهذا االنسان وهذا االنسان ويرى أن هذا حساس 

  رادة ناطق متحرك باالرادة ناطق وهذا كذا وهذا كذا فيقضى قضاء عاما أن كل إنسان حساس متحرك باال
فنقول العلم بالقضية العامة إما ان يكون بتوسط قياس او بغري توسط قياس فان كان ال بد من توسط قياس والقياس 
ال بد فيه من قضية عامة لزم ان ال يعلم العام إال بالعام وذلك يستلزم الدور أو التسلسل فال بد ان ينتهى االمر اىل 

  هم يسلمون ذلك قضية كلية عامة معلومة بالبديهة و
وإن أمكن علم القضية العامة بغري توسط قياس أمكن علم االخرى فان كون القضية بديهية أو نظرية ليس وصفا 

الزما هلا جيب استواء مجيع الناس فيه بل هو امر نسىب إضايف حبسب حال علم الناس هبا فمن علمها بال دليل كانت 
  ليل كانت نظرية له بديهية له ومن احتاج اىل نظر واستدالل بد

وكذلك كوهنا معلومة بالعقل أو اخلرب املتواتر أو خرب النيب الصادق أو احلس ليس هو أمرا الزما هلا بل كذب 
  مسيلمة الكذاب مثال قد يعلم بقول 

النيب الصادق إنه كذاب وقد يعلم ذلك من باشره ورآه يكذب ويعلم ذلك من غاب عنه بالتواتر ويعلم ذلك 
ل فانه ادعى النبوة وأتى يناقض النبوة فيعلم باالستدالل وكذلك اهلالل قد يعلم طلوعه بالرؤية فتكون باالستدال

القضية حسية ويعلم ذلك من مل يره باالخبار املتواترة فتكون القضية عنده من املواترات ويعلم ذلك من علم أن 
ملعلوم الواحد يعلمه هذا باحلس وهذا باخلرب تلك الليلة إحدى وثالثون باحلساب واالستدالل ومثل هذا كثري فا

وهذا بالنظر وهذه طرق العلم لبين آدم وهكذا القضايا الكلية إذا كان منها ما يعلم بال قياس وال دليل وليس لذلك 
حد يف نفس القضايا بل ذلك حبسب احوال بىن آدم مل ميكن ان يقال فيما علمه زيد بالقياس إنه ال ميكن غريه ان 

  بال قياس بل هذا نفى كاذب يعلمه 

  الوجه السابع

  االدلة القاطعة على استواء قياسي الشمول والتمثيل

الوجه السابع أن يقال هم يدعون ان املفيد لليقني هو قياس الشمول فأما قياس التمثيل فيزعمون انه ال يفيد اليقني 
ول فان الشيئني قد يكون متاثلهما معلوما وقد وحنن نعلم ان من التمثيل ما يفيد اليقني ومنه ما ال يفيده ك الشم

  يكون مظنونا كالعموم وإن مجع بينهما بالعلة فالعلة يف معىن عموم الشمول 
يوضح هذا أن يقال قياس الشمول يؤول يف احلقيقة اىل قياس التمثيل كما ان االخر يف احلقيقة يؤول اىل االول 

ياس التمثيل فقط وهو قول اكثر االصوليني وقيل قياس الشمول وهلذا تنازع الناس يف مسمى القياس فقيل هو ق
فقط وهو قول اكثر املنطقيني وقيل بل القياسان مجيعا وهو قول اكثر الفقهاء واملتكلمني وذلك أن قياس الشمول 

  الذي يعمهما  مبناه على اشتراك االفراد يف احلكم العام ومشوله هلا وقياس التمثيل مبناه على اشتراك االثنني يف احلكم



  ومآل االمرين واحد وقد بسط هذا يف غري هذا املوضع 
وحنن نذكر هنا ما مل نذكره يف غري هذا املوضع فنقول قد تبني فيما تقدم ان قياس الشمول ميكن جعله قياس متثيل 

لقود كالقتل وبالعكس فاذا قال القائل يف مسئلة القتل باملثقل قتل عمد عدوان حمض ملن يكافئ القاتل فأوجب ا
باحملدد فقد جعل القدر املشترك الذي هو مناط احلكم القتل العمد العدوان احملض للمكافئ وهذا يسمى العلة 

واملناط واجلامع واملشترك واملقتضى واملوجب والباعث واالمارة وغري ذلك من االمساء فاذا أراد أن يصوغه ب 
  وما كان كذلك فهوموجب للقود  قياس الشمول قال هذا قتل عمد عدوان حمض للمكافئ

والنزاع يف الصورتني هو يف كونه عمدا حمضا فان املنازع يقول العمدية مل تتمحض وليس املقصود هنا ذكر 
خصوص املسئلة بل التمثيل وهذا نزاع يف املقدمة الصغرى وهو نزاع يف ثبوت الوصف يف الفرع فان قياس التمثيل 

  ل ومينع ثبوته يف الفرع وقد مينع كونه علة احلكم قد مينع فيه ثبوت الوصف يف االص
ويسمى هذا السؤال سؤال املطالبة وهو اعظم أسئلة القياس وجوابه عمدة القياس فان عمدة القياس على كون 

املشترك مناط احلكم وهذا هو املقدمة الكربى وهو كما لو قال يف هذه املسئلة ال نسلم ان كل ما كان عمدا حمضا 
اص وكذلك منع احلكم يف االصل أو منع الوصف يف االصل وهو منع للمقدمة الكربى يف قياس يوجب القص

  الشمول 
أللهم إال ان يقيم املستدل دليال على تأثري الوصف يف غري أصل معني وهذا قياس التعليل احملض كما لو قال النبيذ 

  املسكر حمرم الن املعىن املوجب للتحرمي 

هللا وعن الصلوة موجود فيها وهذا املعىن قد دل النص علىانه علة التحرمي وقد وجد وهو كوهنا تصد عن ذكر ا
  فيثبت فيه التحرمي 

وهم يف قياس الشمول إذا أرادوا إثبات املقدمة الكربى اليت هي نظري جعل املشترك بني االصل والفرع مناط احلكم 
ر القدر املشترك الكلى بني االفراد وهذا هو القدر فال بد من دليل يبني ثبوت احلكم جلميع أفراد املقدمة باعتبا

  املشترك اجلامع يف قياس التمثيل فاجلامع هو الكلى والكلى هو اجلامع 
ومن قال من متأخرى النظار كأيب املعاىل وأيب حامد والرازي وايب حممد إن العقليات ليس فيها قياس بل االعتبار 

اهري النظار وأئمة النظر فنزاعهم فيها يرجع اىل اللفظ فاهنم يقولون العقليات فيها بالدليل فهذا مع اهنم خالفوا فيه مج
ال حتتاج اىل ان يعني فيها أصل يلحق فيه الفرع وليس جعل احدمها اصال واالخر فرعا بأوىل من العكس بل 

نزاع يف مجيع أفراد املعىن االعتبار بالدليل الشامل للصورتني فيقال هلم ال ريب انه يف العقليات والشرعيات مل يقع ال
العام الذي يسمى اجلامع املشترك بل وقع يف بعضها وبعضها متفق عليه فتسمية هذا أصال وهذا فرعا أمر إضايف 

ولو قدر أن بعض الناس علم حكم الفرع بنص وخفى عليه حكم االصل جلعل االصل فرعا والفرع أصال واجلمع 
ون بابداء اجلامع وهذا يكون يف العقليات قطعيا وظنيا كما يكون يف إما ان يكون بالغاء الفارق وإما أن يك

  الشرعيات 

فاذا قيل االحكام واالتقان يدل على علم الفاعل شاهدا فكذلك غائبا او قيل علة كون العامل عاملا قيام العلم به يف 
حد العامل يف الشاهد من قام به الشاهد فكذلك يف الغائب أو قيل احليوة شرط يف العلم شاهدا فكذلك غائبا او قيل 

العلم فكذلك يف الغائب فهذه اجلوامع االربعة اليت تذكرها الصفاتية من اجلمع بني الغائب والشاهد يف الصفات 
احلد والدليل والعلة والشرط فذكر الشاهد حىت ميثل القلب صورة معينة مث يعلم بالعقل عموم احلكم وهو ان 



  لم الفاعل فان الفعل احملكم املتقن ال يكون إال من عامل وكذلك سائرها االحكام واالتقان مستلزم لع
وهذا كسائر ما يعلم من الكليات العادية إذا قيل هذا الدواء مسهل للصفراء ومنضج للخلط الفالين وحنو ذلك 

املشترك مبا يعلم من  فان التجربة إمنا دلت على اشياء معينة مل تدل على امر عام لكن العقل يعلم ان املناط هو القدر
انتفاء ما سواه ومناسبته او ال يعلم مناسبته وهذا قد يكون معلوما تارة كما يعلم ان أكل اخلبز يشبع وشرب املاء 
يروي وأن السقمونيا مسهل للصفراء وإن كان قد يتخلف احلكم بفوات شرطه إذ قدمنا ان الطبيعيات اليت هي 

لنقض حبال فكان ذكر االصل يف القياس العقلي لتنبيه العقل على املشترك العاديات ليس فيها كليات ال تقبل ا
الكلى املستلزم للحكم ال ألن جمرد ثبوت احلكم يف صورة يوجب ثبوته يف أخرى بدون أن يكون هناك جامع 

  يستلزم احلكم 
س املشول فاذا قال وإذا قيل فمن أين يعلم أن اجلامع مستلزم للحكم قيل من حيث يعلم القضية الكربى يف قيا

القائل هذا فاعل حمكم لفعله وكل حمكم لفعله فهو عامل فأي شئ ذكر يف علة هذه القضية الكلية فهو موجود يف 
قياس التمثيل وزيادة ان هناك اصال ميثل به قد وجد فيه احلكم مع املشترك ويف قياس الشمول مل يذكر شئ من 

  ذكر الكلى املشترك مع االفراد اليت يثبت احلكم فيها ومعلوم أن 

  بعض افراده اثبت يف العقل من ذكره جمردا عن مجيع االفراد باتفاق العقالء 
وهلذا هم يقولون إن العقل حبسب إحساسه باجلزئيات يدرك العقل بينها قدرا مشتركا كليا فالكليات يف النفس تقع 

السباب يف معرفة الكليات فكيف يكون ذكرها بعد معرفة اجلزئيات املعينة فمعرفة اجلزئيات املعينة من أعظم ا
مضعفا للقياس ويكون عدم ذكرها موجبا لقوته وهذه خاصة العقل فان خاصة العقل معرفته الكليات بتوسط 

معرفته باجلزئيات فمن أنكرها انكر خاصة عقل االنسان ومن جعل ذكرها بدون شئ من حماهلا املعينة أقوى من 
املعينة كان مكابرا والعقالء باتفاقهم يعلمون ان ضرب املثل الكلى مما يعني على معرفته  ذكرها مع التمثيل ملواضعها

  وانه ليس احلال إذا ذكر مع املثال كاحلال إذا ذكر جمردا عن االمثال 
ومن تدبر مجيع ما يتكلم فيه الناس من الكليات املعلومة بالعقل يف الطب واحلساب والطبيعيات والصناعات 

وغري ذلك وجد االمر كذلك فاذا قيل يسخن جوف االنسان يف الشتاء ويربد يف الصيف النه يف الشتاء  والتجارات
يكون اهلواء باردا فيربد ظاهر البدن فتهرب احلرارة اىل باطن البدن الن الضد يهرب من الضد والشبيه ينجذب اىل 

أمرا كليا مطلقا فاذا قيل وهلذا يسخن جوف  شبيه فتظهر الربودة اىل الظاهر الن شبه الشئ منجذب اليه كان هذا
االرض يف الشتاء وجوف احليوان كله وهلذا تربد االجواف يف الصيف لسخونة الظواهر فتهرب الربودة اىل 

االجواف كان كلما تصور االنسان النظائر قويت معرفته بتكلك الكلية وهو ان الضد يهرب من ضده والنظري 
يف الطبيعيات والنفسانيات وغريمها لكن إذا ذكرت النظائر قوى العلم بذلك وقد  ينجذب اىل نظريه وهذا معلوم

  يعرب عن ذلك بأن اجلنسية علة الضم 
وكذلك إذا قيل الشمس إذا وقعت على البحر أو غريه تسخنه فتصاعد منه خبار الن احلرارة حتلل الرطوبة مث قيل 

  ر كما يتصاعد البخار من القدر اليت فيها املاء احلا

  كان هذا املثال مما يؤكد معرفة االول 
واالقيسة اليت يستعملها الفالسفة يف علومهم وجيعلوهنا كلية كلها يعتضدون فيها باالمثلة وليس مع القوم إال ما 

علموه من صفات االمور املشاهدة مث قاسوا الغائب على املشاهد به باجلامع املشترك الذي جيعلونه كليا فان مل يكن 



حيحا مل يكن مع أحد من أهل االرض علم كلى يشترك فيه ما شهده وما غاب عنه حىت قوله اخلبز يشبع هذا ص
واملاء يروي وحنو ذلك فانه مل يعلم حبسه إال امورا معينة فمن أين له أن الغائب مبنزلة الشاهد إال هبذه الطريق 

  فيد بذلك حكما كليا واالنسان قد ينكر امرا حىت يرى واحدا من جنسه فيقر بالنوع ويست
وهلذا يقول سبحانه كذبت قوم نوع املرسلني كذبت عاد املرسلني كذبت مثود املرسلني وحنو ذلك وكل من هؤالء 

إمنا جاءه رسول واحد لكن كانوا مكذبني جبنس الرسل مل يكن تكذيبهم بالواحد خلصوصه وهذا خبالف تكذيب 
جنس الرسل إمنا كذبوا واحدا بعينه خبالف مشركي العرب الذين مل فاهنم مل يكذبوا  -اليهود والنصارى حملمد ص 

  يعرفوا الرسل فان اهللا حيتج عليهم يف القرآن باثبات جنس الرسالة 
وهلذا جييب سبحانه عن شبه منكري جنس الرسالة كقوهلم أبعث اهللا بشرا رسوال االسراء فيقول وما أرسلنا من 

هل الذكر إن كنتم ال تعلمون النحل أي هذا متواتر عند أهل الكتاب قبلك إال رجاال نوحى إليهم فسئلوا أ
فاسئلوهم عن الرسل الذين جاءهتم أكانوا بشرا أم ال وكذلك قوله وقالوا لو ال انزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا 

ال يستطيعون  لقضى االمر مث ال ينظرون ولو جعلناه ملكا جلعلناه رجال و للبسنا عليهم ما يلبسون االنعام فاهنم
االخذ عن امللك يف صورته فلو أرسلنا اليهم ملكا جلعلناه رجال يف صورة االنسان وحينئذ كان يلتبس عليهم االمر 

ويقولون هو رجل والرجل ال يكون رسوال وكذلك الرسل قبله قال تعاىل او عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على 
  رجل 

ن للناس عجبا أن اوحينا اىل رجل منهم ان انذر الناس يونس وكما قال منك لينذركم االعراف كما قال تعاىل أكا
  تعاىل قل ما كنت بدعا من الرسل االحقاف وحنو ذلك 

فكان علمهم بثبوت معني من هذا النوع يوجب العلم بقضية مطلقة وهو ان هذا النوع موجود خبالف ما إذا اثبت 
ان ممكنا فان نوحا اول رسول بعثه اهللا اىل اهل االرض ومل يكن ذلك ابتداء بال وجود نظري فانه يكون اصعب وإن ك

قبله رسول بعث اىل الكفار املشركني يدعوهم اىل االنتقال عن الشرك اىل التوحيد وآدم والذين كانوا بعده كان 
هللا الناس يف زمهنم مسلمني كما قال ابن عباس كان بني آدم ونوح عشر قرون كلهم على االسالم لكن ملا بعث ا

  نوحا واجنى من آمن به وأهلك من كذبه صار هذا املعني يثبت هذا النوع أقوى مما كان يثبت ابتداء 
والذين قالوا الواحد ال يصدر عنه إال واحد كان مبدأ كالمهم يف االمور الطبيعية فاهنم رأوا البارد إمنا يقتضى 

كن هذا ليس فيه إحداث واحد لواحد فان الربودة التربيد فقط واحلار إمنا يقتضي التسخني فقط وكذلك سائرها ل
احلاصلة ال بد هلا مع السبب من حمل قابل وارتفاع موانع فلم حيصل السبب إال عن شيئني ال عن واحد لكن هذا 

  كان مبدأ كالمهم 
للوحدة وأما احتجاج ابن سينا وامثاله بأنه لو صدر اثنان لكان مصدر هذا غري مصدر هذا ولزم التركيب املنايف 

فهذه احلجة تبع حلجة التركيب وهذه اخذوها من أهل الكالم من املعتزلة وحنوهم ليست هذه من كالم أئمة 
الفالسفة كأرسطو وأتباعه ال سيما أكثر أساطني الفالسفة فاهنم كانوا يقولون باثبات الصفات هللا تعاىل بل وبقيام 

وضع وهو اختيار ايب الربكات صاحب املعترب ومن قال إنه االمور االختيارية كما ذكرنا كالمهم يف غري هذا امل
خالف اكثر الفالسفة فمراده املشائني وأما االساطني قبل هؤالء فكالم كثري منهم يدل على هذا االصل كما هو 

  مذكور يف موضعه 



هذا جيعل حكمهما ومن أعظم صفات العقل معرفة التماثل واالختالف فاذا رأى الشيئني املتماثلني علم ان هذا مثل 
واحدا كما إذا رأى املاء واملاء والتراب والتراب واهلواء واهلواء مث حكم باحلكم الكلى على القدر املشترك وإذا 
حكم على بعض االعيان ومثله بالنظري وذكر املشترك كان أحسن يف البيان فهذا قياس الطرد إذا رأى املختلفني 

  س العكس كاملاء والتراب فرق بينهما وهذا قيا
وما أمر اهللا به من االعتبار يف كتابه يتناول قياس الطرد وقياس العكس فانه ملا أهلك املكذبني للرسل بتكذيبهم كان 
من االعتبار ان يعلم ان من فعل ما فعلوا أصابه ما أصاهبم فيتقى تكذيب الرسل حذرا من العقوبة وهذا قياس الطرد 

هم ال يصيبه ما اصاب هؤالء وهذا قياس العكس وهو املقصود من االعتبار ويعلم أن من مل يكذب الرسل بل أتبع
باملعذبني فان املقصود ثبت يف الفرع عكس حكم االصل ال نظريه واالعتبار يكون هبذا وهبذا قال تعاىل لقد كان يف 

هللا وأخرى كافرة قصصهم عربة الوىل االلباب يوسف وقال قد كان لكم أية يف فئتني التقتا فئة تقاتل يف سبيل ا
  يروهنم مثليهم رأى العني واهللا يؤيد بنصره من يشاء إن يف ذلك لعربة الوىل االبصار ال عمران 

  امليزان املنزل من اهللا هو القياس الصحيح

وقد قال سبحانه وتعاىل اهللا الذي انزل الكتب باحلق وامليزان الشورى وقال لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم 
كتب وامليزان ليقوم الناس بالقسط احلديد وامليزان يفسره السلف بالعدل ويفسره بعضهم مبا يوزن به ومها ال

  متالزمان وقد أخرب انه انزل ذلك مع رسله كما أنزل معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط 
اختالف املختلفات فمعرفة  فما يعرف به متاثل املتماثالت من الصفات واملقادير هو من امليزان وكذلك ما يعرف به

  أن هذه الدارهم أو غريها من االجسام الثقيلة 

بقدر هذه تعرف مبوازينها وكذلك معرفة أن هذا الكيل مثل هذا يعرف مبيزانه وهو املكاييل وكذلك معرفة أن هذا 
جبرى من ماء ورمل  الزمان مثل هذا الزمان يعرف مبوازينه اليت يقدر هبا االوقات كما يعرف به مظالل وكما يعرف

وغري ذلك وكذلك معرفة أن هذا بطول هذا يعرف مبيزانه وهو الذارع فال بد بني كل متماثلني من قدر مشترك 
  كلى يعرف به ان احدمها مثل االخر 

فكذلك الفروع املقيسة على اصوهلا يف الشرعيات والعقليات تعرف باملوازين املشتركة بينهما وهي الوصف اجلامع 
ك الذي يسمى احلد االوسط فانا إذا علمنا أن اهللا حرم مخر العنب ملا ذكره من اهنا تصد عن ذكر اهللا وعن املشتر

الصلوة وتوقع بني املؤمنني العداوة والبغضاء مث رأينا نبيذ احلبوب من احلنطة والشعري والرز وغري ذلك مياثلها يف 
لقدر املشترك الذي هو العلة هو امليزان اليت انزهلا اهللا يف املعىن الكلى املشترك الذي هو علة التحرمي كان هذا ا

  قلوبنا لنزن هبا هذا وجنعله مثل هذا فال نفرق بني املتماثلني والقياس الصحيح هو من العدل الذي امر اهللا تعاىل به 
اخلارج وإال  ومن علم الكليات من غري معرفة املعني فمعه امليزان فقط واملقصود هبا وزن االمور املوجودة يف

فالكليات لوال جزئياهتا املعينات مل يكن هبا اعتبار كما أنه لوال املوزونات مل يكن اىل امليزان من حاجة وال ريب أنه 
إذا احضر احد املوزونني واعترب باالخر بامليزان كان امت يف الوزن من ان يكون امليزان وهو الوصف املشترك الكلى 

عيان املفردة وزن هبا فان هذا ايضا وزن صحيح وذلك احسن يف الوزن فانك إذا يف العقل أي شئ حضر من اال
  وزنت بالصنجة 



قدرا من النقدين مث وزنت هبا نظريه واالول شاهد والناس يشهدون ان هذا وزن به هذا فظهر مثله او اكثر او اقل 
دل يف الوزن كما يعدل إذا وزهنا معا كان احسن من ان يوزن احدمها يف مغيب االخر فانه قد يظن ان الوازن مل يع
  فان هذا يعترب بأن يوزن أحدمها باالخر بال صنجة وهكذا املوزونات بالعقل 

وقد بسطنا الكالم يف هذا يف غري هذا املوضع وبينا ان القياس الصحيح هو من العدل الذي انزله وانه ال جيوز قط 
لرسل وقياس صحيح ال قياس شرعي وال عقلي وال جيوز قط ان خيتلف الكتاب وامليزان فال خيتلف نص ثابت عن ا

ان االدلة الصحيحة النقلية ختالف االدلة الصحيحة العقلية وأن القياس الشرعي الذي روعيت شروط صحته خيالف 
نصا من النصوص وليس يف الشريعة شئ على خالف القياس الصحيح بل على خالف القياس الفاسد كما قد 

مفرد وذكرنا يف كتاب درء تعارض العقل والنقل ومىت تعارض يف ظن الظان الكتاب  بسطنا ذلك يف مصنف
وامليزان النص والقياس الشرعي او العقلي فأحد االمرين الزم إما فساد داللة ما احتج به من النص إما بأن ال يكون 

ياس سواء كان شرعيا او عقليا ثابتا عن املعصوم او ال يكون داال على ما ظنه او فساد داللة ما احتج به من الق
  بفساد بعض مقدماته او كلها ملا يقع يف االقيسة من االلفاظ اجململة املشتبهة 

وأبو حامد ذكر يف القسطاس املستقيم املوازين اخلمسة وهي منطق اليونان بعينة غري عبارته وال جيوز لعاقل ان يظن 
لوجوه احدها إن اهللا انزل املوازين مع كتبه قبل أن خيلق اليونان  ان امليزان العقلي الذي انزل اهللا هو منطق اليونان

من عهد نوح وابراهيم وموسى وغريهم وهذا املنطق اليوناين وضعه أرسطو قبل املسيح بثلثمائة سنة فكيف كانت 
  االمم املتقدمة تزن هبذا الثاين إن امتنا أهل 

سلفنا بذكر هذا املنطق اليوناين وإمنا ظهر يف االسالم ملا عربت  االسالم ما زالوا يزنون باملوازين العقلية ومل يسمع
الكتب الرومية يف دولة املأمون او قريبا منها الثالث انه ما زال نظار املسلمني بعد ان عرب وعرفوه يعيبونه ويذمونه 

  وال يلتفتون إليه وال اىل اهله يف موازينهم العقلية والشرعية 
مما انفردوا به إال إصطالحات لفظية وإال فاملعاين العقلية مشتركة بني االمم فانه ليس االمر وال يقول القائل ليس فيه 

  كذلك بل فيه معان كثري فاسدة مث هذا جعلوه ميزان املوازين العقلية اليت هي االقيسة العقلية وزعموا انه آله قانونية 

لو احتاج امليزان اىل ميزان لزم التسلسل وايضا تعصم مراعاهتا الذهن ان يزل يف فكره وليس االمر كذلك فانه 
فالفطرة إن كانت صحيحة وزنت بامليزان العقلي وإن كانت بليدة او فاسدة مل يزدها املنطق لوكان صحيحا إال 

بالدة وفسادا وهلذا يوجد عامة من يزن به علومه ال بد ان يتخبط وال يأيت باالدلة العقلية على الوجه احملمود ومىت 
هبا على الوجه احملمود اعرض عن اعتبارها باملنطق ملا فيه من العجز والتطويل وتبعيد الطريق وجعل الواضحات اتى 

  خفيات وكثرة الغلط والتغليط 

  كل قياس يف العامل ميكن رده اىل القياس االقتراين

 دون االستثنائى فان فان قيل ما ذكرته من أن قياس الشمول يرجع اىل قياس التمثيل يتوجه يف قياس االقتراىن
االستثنائى ما تكون النتيجة او نقيضها مذكورة فيه بالفعل خبالف االقتراىن فان النتيجة إمنا هي فيه بالقوة 

واالستثنائي مولف من الشرطيات املتصلة وهو التالزم ومن املنفصلة وهو التقسيم وال ريب أن احلد االوسط يف 
  ك يف القياس التمثيلي خبالف االستثنائى قيل اجلواب من وجوه االقتراىن ميكن جعله اجلامع املشتر

منها ان التالزم والتقسيم إذا قيل هذا مستلزم هلذا حيث وجد وجد فان هذا قضية كلية فتستعمل على وجه 



التمثيل وعلى وجه الشمول بأن يقاس بعض أفرادها ببعض وجيعل القدر املشترك هو مناط احلكم وكذلك إذا قيل 
ما كذا وإما كذا فهو أيضا كلى يبني بصيغة التمثيل وبصيغة الشمول وهلذا كانت االحكام الثابتة بصيغة هذا إ

  العموم ميكن استعمال قياس التمثيل فيها بأن يقاس بعض أفرادها ببعض وجيعل املعىن املشترك هو مناط احلكم 
يغة الشرط إن كانت الصلوة صحيحة فاملصلى ومنها أن كل قياس يف العامل ميكن رده اىل االقتراىن فاذا قيل بص

متطهر أمكن أن يقال كل مصل فهو متطهر وأن يقال الصلوة مستلزمة الطهارة وحنو ذلك من صور القياس 
  االقتراين واحلد االوسط فيه ان استثناء عني املقدم ينتج عني التايل واستثناء نقيض التايل ينتج نقيض 

د امللزوم وجد الالزم وإذا انتفى الالزم انتفى امللزوم فان املقدم هو امللزوم والتايل هو املقدم وهذا معىن قولنا إذا وج
  الالزم وهكذا كل شرط وجزاء فالشرط ملزوم واجلزاء الزم له 

وهذا إذا جعل بصيغة االقتراىن فقيل هذا مصل وكل مصل متطهر فهذا متطهر أو قيل هذا ليس مبتطهر ومن ال 
صل فهذا ليس مبصل والقضية الكلية فيه ان كل مصل متطهر وأن كل من ليس مبتطهر فليس يكون متطهرا ليس مب

مبصل فالسالبة واملوجبة كالمها كليتان وهذه الكلية معروفة بنص الشارع ليست مما عرفت بالعقل ولو كانت مما 
مصل فهو متطهر كسائر  تعرف بالعقل اجملرد لعرفت ب قياس التمثيل مع اهنا تصاغ ب قياس التمثيل فيقال هذا

املصلني او هذا ليس مبتطهر فليس مبصل كسائر من ليس مبتطهر مث يبني أن اجلامع املشترك مستلزم للحكم كما يف 
  االول 

وكذلك الشرطي املنفصل الذي هو التقسيم والترديد إذا قيل هذا إما أن يكون شفعا أو وترا وحنو ذلك قيل هذا ال 
را وال جيتمع هذاوهذا معا وهو شفع فال يكون وترا أو هو وتر فال يكون شفعا وهذه خيلو من كونه شفعا او وت

القضية معلومة بالبديهة لكن تصور أفرادها أبني من تصور كليتها فال حيتاج شئ من أفرادها أن يبني بالقياس الكلى 
وال بقياس على نظريه فال حيتاج  املنطقي فانه أي شئ علم انه شفع علم انه ليس بوتر بدون ان يوزن بامر كلى عنده

  ان يقال وكل شفع فليس بوتر أو كل وتر فليس بشفع 
وهذا كما تقدم التنبيه عليه ان ما يثبتونه بالقضايا الكلية تعلم مفرداهتا بدون تلك القضايا بل وتعرف بدون قياس 

ال كل اسود فانه ليس بابيض التمثيل فاذا عرف ان هذا الثوب او غرية اسود عرف انه ليس بأبيض بدون أن يق
وهذه الكلية من أن كل أسود ال يكون ابيض يعرف بدون أن يعرف أن كل ضدين ال جيتمعان ولو أثبت تلك 

  املعينات هبذه الكلية ال حتيج أن يبني أهنما ضدان فانه ال يعلم اهنما 

  الستدالل عليه بكوهنما ضدين ضدان حىت يعلم اهنما ال جيتمعان وإذا علم اهنما ال جيتمعان أغىن ذلك عن ا
فعلم انه ال حيتاج أن يبني ما يندرج يف هذا الكلى ال من االنواع وال من االعيان املعينة به بل العلم هبا أبني من العلم 

هبذه الكلية بل إذا أرادوا أن يبينوا ان الضدين ال جيتمعان قالوا املراد بالضدين مها الوصفان الوجوديان الذان ال 
عان يف حمل واحد كالسواد والبياض فيعود االمر اىل تعريفهم مرادهم هبذا اللفظ وأما بيان ما دل عليه من جيتم

املعاين املعقولة فال حيتاج اىل االستدالل عليه بالكلى وكذلك يف النقيضني وكذلك يف الشرط واملشروط والعلة 
  واملعلول وسائر هذه االمور الكلية 

  علة واملعلول يف الزمانإبطال القول باقتران ال



وهلذا من مل حيكم معرفة هذا وإال التبست عليه املعقوالت ودخل عليه غلطهم سواء كانوا قد غلطوا هم يف التصور 
  وهو الغالب على أئمتهم أو كانوا يقصدون التغليط كما يفعله بعضهم 

 مصنوعا للرب وهو مساوق له أزال مثال ذلك انه إذا قيل هلم يف مسئلة حدوث العامل كيف يكون العامل مفعوال
وأبدا مقارن له يف الزمان هذا مما يعلم فساده بضرورة العقل فان املفعول ال يكون مقارنا للفاعل يف الزمان قالوا بل 
هذا ممكن وهو أن تقدم العلة على املعلول تقدما عقليا الزما كتقدم حركة اليد على حركة اخلامت الذي فيها وتقدم 

الشعاع وتقدم احلركة على الصوت الناشئ عنها مث إن كان ممن تكلم يف العلة واملعلول املذكور يف  الشمس على
الصفات واالحوال وهو يقول العلم علة كون العامل عاملا كما يقوله مثبتوا االحوال من النظار كالقاضي أيب بكر 

ف أن العلة واملعلول متالزمان مقترنان فال يستنكر وأيب املعايل يف أول قوليه والقاضي أيب يعلى وأمثاهلم فانه قد أل
  مثل هذا هنا 

وهلذا غلط بسبب متابعتهم يف هذا طوائف من الفقهاء يف الفقه كأيب املعايل واتباعه ايب حامد والرافعي وغريهم 
افعي وال احد من فادعوا شيئا خالفوا فيه مجيع أئمة الفقه املتقدمني من اصحاب االئمة االربعة وغريهم ومل يقله الش

ائمة أصحابه وال غريهم وهو انه إذا قال المرأته إذا شربت أو زنيت أو فعلت كذا فأنت طالق وقصده أن يقع هبا 
الطالق إذا وجد ذلك الشرط أو قال إذا أعطيتين الفا فأنت طالق أو قال إذا طلقتك فانت طالق طلقة أخرى أو إذا 

ذلك يف العتق فزعموا ان احلكم املعلق بشرط يقع هو والشرط معا يف  وقع عليك طالقي فانت طالق أو قال مثل
  زمن واحد بناء على أن الشرط علة للحكم واملعلول يقارن العلة يف الزمان 

وهذا خطأ شرعا ولغة وعقال أما الشرع فان مجيع االحكام املعلقة بالشروط ال تقع شئ منها إال عقيب الشروط ال 
املنقولة عن االئمة تبني ذلك واما لغة فإن اجلزاء عند أهل اللغة يكون عقب الشرط تقع مع الشروط والفروع 

وبعده وال يكون اجلزاء مع الشرط يف الزمان وهلذا قد يكون اجلزاء مما يتأخر زمانه كقوله تعاىل ف من يعلم مثقال 
اهللا مريضى فعلى صوم سنة فال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الزلزال ويف النذر إذا قال إن شفى 

جيب عليه الصوم إال بعد الشفاء ال مقارنا للشفاء وال يف زمن الشفاء وكذلك إذا قال إن سلم اهللا ماىل الغائب 
وكذلك إذا قال من رد عبدي اآلبق أو بىن ىل هذا احلائط وحنو ذلك وأيضا فهذا يذكر حبرف الفاء والفاء للتعقيب 

  يب االول ال معه وأما عقال فألن االول هنا كالفاعل يوجب ان يكون الثاين عق

  املوجب للثاين وال يعرف قط أن الفاعل يقارنه مفعوله 
وما ذكروه من اقتران العلة العقلية ملعلوهلا ك العلم والعاملية فجوابه أنه عند مجاهري العقالء ليس هنا علة ومعلول بل 

السنة والبدعة وهو نفي االحوال فال علة وال معلول وإن جعلت  العلم هو العاملية وهذا مذهب مجهور نظار اهل
املعلول احلكم بكونه عاملا واخلرب عنه بكونه عاملا فهذا قد يتأخر عن العلم وعلى قول من أثبت احلال هو يقول إهنا 

  ليست موجودة وال معدومة فليست نظري املعلوالت الوجودية 
لعاملية وال هو جاعل العاملية وال هذا عنده من باب تأثري الوجود كاالسباب وأيضا فهوالء يقولون إن العامل فاعل ل

والعلل فان كونه عاملا الزم للعلم مبا يلزم العلم انه علم ليس هذا مثل كون قطع الرقبة سببا للموت وال كون 
إذا زنيت فأنت طالق االكل سببا للشبع من االسباب اليت خلقها اهللا فكيف باالسباب اليت يصنعها العباد كقوله 

فهنا علق حادثا حبادث وحكم بكون ذلك االول سببا للثاين فأين هذا من العلم والعاملية وإمنا غرهم االشتراك يف 
  لفظ العلة 



وكذلك املتفلسفة ليس يف مجيع ما مثلوا به علة فاعله قارنت مفعوهلا يف الزمان فحركة اليد ليست هي الفاعلة 
ك هلما واحد ولكن حركتهما متالزمة التصال اخلامت باليد كحركة بعض اليد مع بعض وكما حلركة اخلامت بل احملر

يقال حركت يدى فتحرك اخلامت وكما يقال حركت كفى فتحركت اصابعي وليست حركة الكف فاعلة حلركة 
ا ببعض فانه ال فصل االصابع وإن قدر اهنا بعدها مل يسلم اقتراهنما يف الزمان بل تكون كأجزاء الزمان املتصل بعضه

بينهما وإن كان اجلزء الثاين متصال باالول كذلك أجزاء احلركة كحركة الظل وغريه كل جزء منها حيدث بعد 
االخر ويف الزمان الذي يلى حركة اجلزء االول فأما أن يقال احلركتان وجدتا معا وأحدمها فاعلة لالخرى فهذا 

  باطل 
  ت يدى فتحرك خامتى او املفتاح يف وأيضا فان املعروف أنه إذا قيل حرك

كمى وحنو ذلك إذا حترك حبركة ختصه مثل ان يكون اخلامت ملقى فاذا حرك يده علق يف يده فتحرك وهذه احلركة 
بعد حركة اليد يف الزمان واما إذا كان اخلامت متصال باالصبع ثابتا فيها وإمنا يتحرك كما تتحرك االصابع فاحملرك 

ان االنسان نائما او ميتا فرفع رجل يده وفيها اخلامت لكانت أيضا متحركة حبركة اليد وهى للجميع واحد ولو ك
حركة واحدة مشلت اجلميع التصال بعضه ببعض ليس هنا حركتان إحدامها سبب االخرى فضال عن ان تكون 

يريد بذلك أن احلركة  فاعلة هلا ومن قال يف مثل هذا حركت يده فتحرك خامته فامنا هو كقوله فتحركت اليد فامنا
مشلت اجلميع ومل يرد بذلك أن حركة اليد كانت سببا للحركة االوىل وال نعرف عاقال يقول هذا ويقصد هذا وإن 

قدر انه وجد فليس قوله حجة على سائر العقالء ومن رفع يد ميت أو نائم وفيها خامت مل تكن حركة بعض ذلك 
  لفاعل واحد وسبب واحد  سببا لبعض بل اجلميع موجود يف زمان واحد

فبطل أن يكون يف الوجود سبب يقارن مسببه يف الزمان بل ال يكون إال قبله فكيف بالفاعل املستقل وإمنا الذي 
يقارن الشئ يف الزمان شرطه وتقدم الواحد على االثنني هو من هذا الباب ال من باب تقدم الشرط على املشروط 

ملشروط مع الشرط ليست من باب املفعول مع الفاعل ولكن لفظ العلة فيه وحركة اخلامت مع اليد هي من باب ا
  إمجال 

وكذلك الصوت مع احلركة فان الصوت حيدث عقيب احلركة وغايته أن يكون معها كاجلزء الثاين من احلركة مع 
تكون كذلك االول واحلركة املتصلة والزمان املتصل ليس بعضه مع بعض يف الزمان فغاية الصوت مع احلركة أن 

وكذلك الشعاع مع ظهور الشمس مع أن الشمس ليست فاعلة للشعاع بل الشعاع حيدث يف االرض إذا قابل 
  الشمس ما ينعكس الشعاع عليه وكذلك احلركة ليست 

  هى الفاعلة للصوت ولكن الشمس شرط يف الشعاع واحلركة شرط يف الصوت 
ن فهذا ال يوجد قط لكن لفظ العلة فيه إمجال ف العلة الفاعلة وأما فاعل يبدع مفعوله ويكون مقارنا له يف الزما

شئ والعلة اليت هي شرط شئ آخر والشرط قد يقارن املشروط يف زمانه خبالف الفاعل فانه ال بد ان يتقدم فعله 
ل فال على املعني وإذا قدر انه مل يزل فاعال فكل جزء من أجزاء الفعل مسبوق جبزء آخر وإن كان نوع الفعل مل يز

يتصور أن يكون فعله أو مفعوله معينا مع اهللا أزال وابدا وإن قيل إنه مل يزل فاعال مبشيئته فدوام نوع الفعل شئ 
  ودوام الفعل املعني واملفعول املعني شئ آخر 

ئ والذي أخربت به الرسل ودلت عليه العقول واتفق عليه مجاهري العقالء من االولني واالخرين أن اهللا خالق كل ش
وأن كل ما سواه فهو خملوق له وكل خملوق حمدث مسبوق بالعدم وأما تغيري هوالء للفظ احملدث وقوهلم إنا نقول 



إنه حمدث حدوثا ذاتيا مبعىن أنه معلول فهذا من حتريف الكلم عن مواضعه فان احملدث معلوم انه قد كان بعد أن مل 
يزال فال يسميه أحد من العقالء يف لغة من اللغات حمدثا بل يكن وأنه مفعول أحدثه حمدث إحداثا وما مل يزل وال 

وال يقول أحد من العقالء أنه مفول مصنوع خملوق وال يقول أحد أنه ممكن ميكن وجوده وميكن عدمه إال هذه 
  الشرذمة من الفالسفة 

  امليزان العقلي هو املعرفة الفطرية للتماثل واالختالف

وإمنا املقصود هنا أهنم إذا عدلوا عن املعرفة الفطرية العقلية للمعينات اىل اقيسة وهذه االمور مبسوطة يف مواضعها 
كلية وضعوا الفاظها وصارت جمملة تتناول حقا وباطال حصل هبا من الضالل ما هو ضد املقصود من املوازين 

  لناس يستوفون وصارت هذه املوازين عائلة ال عادلة وكانوا فيها من املطففني الذين إذا اكتالوا على ا

وإذا كالوهم أو وزنوهم خيسرون املطففني واين البخس يف االموال من البخس يف العقول واالديان مع ان اكثرهم 
ال يقصدون البخس بل هم مبنزلة من قد ورث موازين من ابيه يزن هبا تارة له وتارة عليه وال يعرف أهى عادلة ام 

  عائلة 
كتاب حيث قال اهللا تعاىل الذي انزل الكتب باحلق وامليزان وقال لقد أرسلنا رسلنا وامليزان اليت انزهلا اهللا مع ال

بالبينت وانزلنا معهم الكتب وامليزان هي ميزان عادلة تتضمن اعتبار الشئ مبثله وخالفه فيسوى بني املتماثلني 
  ختالف ويفرق بني املختلفني مبا جعله اهللا يف فطر عبادة وعقوهلم من معرفة التماثل واال

فان قيل إذا كان هذا مما يعرف بالعقل فكيف جعله اهللا تعاىل مما أرسلت به الرسل قيل الن الرسل ضربت للناس 
االمثال العقليه اليت يعرفون هبا التماثل واالختالف فان الرسل دلت الناس وارشدهتم اىل ما به يعرفون العدل 

على املطالب الدينية فليست العلوم النبوية مقصورة على جمرد  ويعرفون االقيسة العقلية الصحيحة اليت يستدل هبا
اخلرب كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكالم وجيعلون ما يعلم بالعقل قسيما للعلوم النبوية بل الرسل صلوات اهللا 

تها عليه عليهم بينت العلوم العقلية اليت هبا يتم دين الناس علما وعمال وضربت االمثال فكملت الفطرة مبا نبه
وأرشدهتا مما كانت الفطرة معرضة عنه او كانت الفطرة قد فسدت مبا حصل هلا من االراء واالهواء الفاسدة 

فأزالت ذلك الفساد وبينت ما كانت الفطرة معرضة عنه حىت صار عند الفطرة معرفة امليزان اليت أنزهلا اهللا وبينها 
  رسله 

احلقائق باملقاييس العقلية واالمثال املضروبة ويبني طرق التسوية بني  والقرآن واحلديث مملوء من هذا يبني اهللا
املتماثلني والفرق بني املختلفني وينكر على من خيرج عن ذلك كقوله ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان جنعلهم 

مني كاجملرمني ما كالذين امنوا وعملوا الصلحت سواء حمياهم ومماهتم ساء ما حيكمون اجلاثية وقوله أفنجعل املسل
  لكم كيف حتكمون القلم أي هذا 

حكم جائر ال عادل فان فيه تسوية بني املختلفني وقال ام جنعل الذين آمنوا وعملوا الصلحت كاملفسدين يف االرض 
 أم جنعل املتقني كالفجار ص ومن التسوية بني املتماثلني قوله أكفاركم خري من أولئكم ام لكم برآءة يف الزبر القمر
  وقوله أم حسبتهم أن تدخلوا اجلنة وملا ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباسآء والضرآء وزلزلوا البقرة 

والقرآن مملوء من ذلك لكن ليس هذا موضعه وإمنا املقصود التنبيه على جنس امليزان العقلى واهنا حق كما ذكر اهللا 
ن فيه قسط منها بل هى االقيسة الصحيحة املتضمنة التسوية بني يف كتابه وليست هي خمتصة مبنطق اليونان وإن كا



املتماثلني والفرق بني املختلفني سواء صيغ ذلك بصيغة قياس الشمول أو بصيغة قياس التمثيل وصيغ التمثيل هى 
  االصل وهي أكمل وامليزان القدر املشترك وهو اجلامع وهو احلد االوسط 

كانزاله االميان وهو االمانة معهم واالميان مل حيصل إال هبم كما قال تعاىل وكذلك وإنزاله تعاىل امليزان مع الرسل 
أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتب وال االميان ولكن جعلنه نورا هندي به من نشاء من عبادنا 

حديثني  -سول اهللا ص وإنك لتهدي اىل صراط مستقيم الشورى ويف الصحيحني عن حذيفة بن اليمان قال حدثنا ر
رأيت أحدمها وأنا أنتظر االخر حدثنا ان االمانة نزلت يف جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن وعلموا من السنة 

وحدثنا عن رفع االمانة قال ينام الرجل النومة فتقبض االمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت مث ينام الرجل 
فيظل أثرها مثل أثر اجملل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منترا وليس فيه شئ  النومة فتقبض االمانة من قلبه

  فقد بني يف هذا احلديث 

أن االمانة اليت هى االميان أنزهلا يف أصل القلوب فان اجلذر هو االصل وهذا إمنا كان بواسطة الرسل ملا اخربوا مبا 
  نزله يف القلوب اخربوا به فسمع ذلك ف أهلم اهللا القلوب االميان وا

وكذلك أنزل اهللا سبحانه امليزان يف القلوب ملا بينت الرسل العدل وما يوزن به عرفت القلوب ذلك فأنزل اهللا على 
القلوب من العلم ما تزن به االمور حىت تعرف التماثل واالختالف وتضع من االالت احلسية ما حيتاج اليه يف ذلك 

وهذا من وضعه تعاىل امليزان قال تعاىل والسماء رفعها ووضع امليزان أال  كما وضعت موازين النقدين وغري ذلك
تطغوا يف امليزان وأقيموا الوزن بالقسط وال ختسروا امليزان الرمحن وقال كثري من املفسرين هو العدل وقال بعضهم 

  ما يوزن به ويعرف العدل ومها متالزمان 

  الوجه الثامن

  لسفيةليس عندهم برهان على علومهم الف

إهنم كما حصروا اليقني يف الصورة القياسية حصروه يف املادة اليت ذكروها من القضايا احلسيات واالوليات 
  واملتواترات واجملربات واحلدسيات ومعلوم أنه ال دليل على نفى ما سوى هذه القضايا كما تقدم البينة عليه 

ما جرت العادة باشتراك بىن آدم فيه وتناقضوا يف ذلك مث مع ذلك إمنا اعتربوا يف احلسيات والعقليات وغريمها 
وذلك ان بىن آدم إمنا يشتركون كلهم يف بعض املرئيات وبعض املسموعات فاهنم كلهم يرون عني الشمس والقمر 
والكواكب ويرون جنس السحاب والربق وإن مل يكن ما رآه هؤالء من ذلك هو ما يراه هؤالء وكذلك يشتركون 

  لرعد وأما ما يسمعه بعضهم من كالم يف مساع صوت ا

بعض وصوته فهذا ال يشترك بنو آدم يف عينه بل كل قوم يسمعون ما مل يسمع غريهم وكذلك اكثر املرئيات فانه ما 
من شخص وال أهل درب وال مدينة وال إقليم إال ويرون من املرئيات ما ال يراه غريه وأما الشم والذوق واللمس 

الناس يف شئ معني فيه بل الذي يشمونه هؤالء ويذوقونه ويلمسونه ليس هو الذي يشمه فهذا ال يشترك مجيع 
  ويذوقه ويلمسه هؤالء لكن قد يتفقان يف اجلنس ال يف العني كما يتفقون يف شرب جنس املاء ومس جنس النساء 

 يتواتر عند غريهم ومل وكذلك ما يعلم بالتواتر والتجربة واحلدس فانه قد يتواتر عند هؤالء وجيرب هؤالء ما مل
جيربوه ولكن قد يتفقان يف اجلنس كما جيرب قوم بعض االدوية وجيرب االخرون جنس تلك االدوية فيتفق يف معرفة 



  اجلنس ال يف معرفة عني اجملرب 
 مث هم مع هذا يقولون يف املنطق إن املتواترات واجملربات واحلدسيات ختتص مبن علمها فال يقوم منها برهان على

غريه فيقال هلم وكذلك املشمومات واملذوقات وامللموسات بل اشتراك الناس يف املتواترات اكثر فان اخلرب املتواتر 
ينقله عدد كثري فيكثر السامعون له ويشتركون يف مساعه من العدد الكثري ال سيما إذا كان العدد الكثري مئني وألوفا 

نقل هؤالء لقوم وهوالء لقوم وهؤالء لقوم حصل العلم املتواتر المم ال  فبطائفة من هؤالء حيصل العلم املتواتر فاذا
حيصى عددهم إال اهللا خبالف ما يدرك باحلواس فانه خيتص مبن احسه فاذا قال رأيت او مسعت او ذقت او ملست او 

يلزم من ذلك مشمت فكيف ميكنه ان يقيم من هذا برهانا على غريه ولو قدر انه شاركه يف تلك احلسيات عدد فال 
أن يكون غريهم احسها وال ميكن علمها ملن مل حيسها إال بطريق اخلرب فاذا ادعوا أن اخلرب املتواتر خمتص باحلسيات 

فال يقوم به الربهان على املنازع فاحلسيات اعظم اختصاصا فيلزم ان ال يقوم هبا برهان على املنازع وليس يف 
  احلسيات اكثر اشتراكا 

اس يشتركون يف رؤية االنوار العلوية كالشمس والقمر والكواكب ولكن مواد الربهان ال خيتص الرؤية فان الن
  بذلك 

وإن قالوا احلسيات حتصل ب االشتراك يف جنسها كاشتراك الناس يف معرفة االلوان والطعوم والروائح واحلرارة 
ركا يف اجلنس قيل واملتواترات واجملربات والربودة وإن مل يكن عني ما احسه هؤالء هو عني ما احسه هؤالء لكن اشت

قد يشتركون يف جنسها كما تقدم بل وجود الشبع والري عقيب االكل والشرب هو من اجملربات والناس 
يشتركون يف جنسه وكذلك وجود اللذة بذلك وباجلماع وغري ذلك مبا إذا فعله االنسان وجد عقيبه اثرا من االثار 

  اك سبب هذا االثر فهذا هو التجربيات مث يتكرر ذلك حىت يعلم ان ذ
والقضايا الظنية أصلها التجربيات وهو من هذا الباب فان املراد أنه إذا استعمل الدواء الفالين وجد زوال املرض أو 

حصل به أمل املرض فوجود املرض هبذا ووجود زواله هبذا هو من التجربيات وكذلك االالم واللذات اليت حتصل 
سموعات واملرئيات وامللموسات فان احلس ينال كذا ويرى هذا ويسمع هذا ويذوق هذا ويلمس باملشمومات وامل

  هذا مث وجود اللذة يف النفس هو من الوجديات املعلومة باحلس الباطن وهو من جنس احلسيات الظاهرة 
به االمل فهذا من وأما االعتقاد الكلى القائم يف النفس من أن هذا اجلنس حيصل به اللذة وهذا اجلنس حيصل 

التجربيات إذ احلسيات الظاهرة والباطنة ليس فيها شئ كلى فالقضاء الكلى الذي يقوم بالقلب هو مركب من 
احلس والعقل وهو التجربيات كما يف اعتقاد حصول الشبع والري مبا يعرف من املأكوالت واملشروبات واملوت 

مرضة وزوال ذلك باالسباب املعروفة وكل هذا من القضايا واملرض مبا يعرف من السموم القاتلة واالسباب امل
التجربية فاحلس به يعرف االمور املعينة مث إذا تكررت مرة بعد مرة أدرك العقل ان هذا بسبب القدر املشترك الكلى 

  فقضى فضاء كليا أن هذا يورث اللذة الفالنية وهذا يورث االمل الفالين 

عياهنا مث يتكرر فتعلم بالعقل القدر املشترك لكن ذلك التكرر ال يكون بفعل واحلدسيات هى كذلك فباحلس يعرف أ
االنسان بل هو كما يعرف من االمور السماوية مثل ان يرى اختالف انوار القمر عند اختالف مقابلته للشمس 

كة واحدة فيحدس أن ضوءه مستفاد منها ومثل ما يرى الثوابت ال ختتلف حركتها بالطول والعرض بل حركتها حر
فيحدس أن فلكها واحد وإال فيجوز أن يكون لكل واحد فلكا حركته مثل حركة االخر ومثل ما يرى اختالف 

حركات السبعة فيحدس عن اختالف أفالكها وهذا يسمى يف اللغة جتربيات وكثري منهم ايضا يسميه جتربيات وال 



  جيعل قسما غري اجملربات 
سبب العادة إرادة نفسانية أو قوة طبيعية فالعلم بكوهنا كلية هو من التجربيات  وباجلملة االمور العادية سواء كان

او احلدسيات إن جعلت نوعا أخر حىت العلم مبعاىن اللغات هو من احلدسيات فان االنسان يسمع لفظ املتكلم مث قد 
بعد مرة وهو يريد به ذلك املعىن يعلم مراده املعني بإشارة إليه أو بقرينة أخرى مث إذا تكرر تكلمه بذلك اللفظ مرة 

علم ان هذه عادته االرادية وهو إرادة هذا املعىن هبذا اللفظ إذا قصد إفهام املخاطب وهذا مما يسمونه احلدسيات إذ 
ليس كالم املتكلم موقوفا على اختيار املستمع وهو من التجربيات العامة فان السمع إمنا عرف به الصوت واملعىن 

أوال بأسباب متعددة إما كون هذا املتكلم من عادته ولغته انه إذا تكلم هبذا اللفظ أراد ذلك املعىن  املعني قد يفهم
فهذا من هذا الباب وكذلك سائر ما يعلم من عادات الناس وعادات البهائم وعادات النبات وعادات سائر االعيان 

  هو من هذا الباب 
ن عادة شخص إذا قال أو فعل أمرا اراد به شيئا ورأى نظريه وقد يعلم احد الشخصني بعادة نظريه فاذا كان م

يقول ذلك او يفعله فقد اعتقد انه اراد ما اراد الن العادة عرف أهنا للنوع ال للشخص كعادة الناس يف اللغات 
  واالفعال 

ة اعتقد أنه من العبادات وغري العبادات فاذا رأى الرجل يدخل املسجد قرب صلوة اجلمعة وعليه أهبة أهل الصلو
يدخله للصلوة الن هذا عادة هذا النوع وكذلك إذا رأى قاعدا يف حمل التطهري شارعا فيما يشرع فيه املتطهر عرف 

أنه يتطهر مث العاديات قد تنتقض وقد يعلم ما يفعله الفاعل من العلم بصفاته ويعلم صفاته من افعاله لكن ذاك من 
  تدالل بامللزوم على الالزم فليس ذاك من هذا باب االستدالل النظري العقلي وهو االس

  كون العلوم الفلسفية من اجملربات

فعامة ما عند الفالسفة بل وسائر العقالء من العلوم الكلية بأحوال املوجودات هو من العلم بعادة ذلك املوجود 
كية كعلم اهليئة فهو من هذا وهو مما يسمونه احلدسيات وعامة ما عندهم من العلوم العقلية الطبيعية والعلوم الفل

القسم من اجملربات ان كان علما فان هذه ال يقوم فيها برهان على املنازع فليس عند القوم برهان على املنازع 
وايضا فان كون هذه االجسام الطبيعية جربت وكون احلركات الفلكية جربت ال يعرفه اكثر الناس اال بالنقل 

  اية ان تنتقل التجربة يف ذلك عن بعض االطباء او بعض اهل احلساب والتواتر يف هذا قليل وامنا الغ
وعلم اهليئة الذي هو اعظم علومهم الرياضية العقلية الذي جعله ارسطو اهله هم ائمة الفالسفة وعلمهم اصل 
 الفلسفة فانه منه تعرف عدد االفالك وحركاهتا واال فاحلس ال يرى اال حركة االجسام املعينة فريى الشمس

متحركة والقمر متحركا والكواكب متحركة هذا الذي يعلم باحلس واما كون هذه مذكورة يف افالك متحركة 
فهذا امنا يعلمونه من علم اهليئة والعلم بأن بعض االفالك فوق بعض علموه بكسوف االعلى االسفل فلما راوا 

ال يكسف شيئا واجلميع تكسفه استدلوا  القمر يكسف سائرها استدلوا بذلك على انه حتت اجلميع وملا راوا زحل
  بذلك على انه فوق 

اجلميع وكذلك كون الثوابت يف الثامن ادعوا علمه بأهنا ال تكسف شيئا بل قد يكسفها غريها واما افالكها 
  فاستدلوا عليها باحلركات 

لناس راى هذا والعلم بقدر حركاهتا وبكسوف بعضها لبعض وحنو ذلك مداره على االرصاد وغايته ان بعض ا



فأخرب به غريه وليس هذا خربا متواترا بل غالبه خرب واحد مث ان االرصاد يقع فيها من الغلط ما هو معروف وهلذا 
اختلفت ارصاد املتقدمني واملتأخرين يف حركة الثوابت هل تقطع درجة فلكية يف كل مائة سنة او يف ستة وستني 

ملا اخربهم اهل اهليئة حبركة الفك استدلوا بذلك على ان هلا نفسا حتركه وثلثي سنه كما زعمه اهل الرصد املأموين و
باالرادة الن حركته دورية ليست طبيعية واستدلوا على عدد النفوس التسعة باالفالك التسعة وعلى العقول العشرة 

لتشبه بالعلة باالفالك التسعة مع العقل العاشرة الذي هو اول صادر عن واجب الوجود وجعلوا الفلك يتحرك ل
االوىل ليخرج ما فيه من االيون واالوضاع وغاية الفلسفة عندهم التشبه بالعلة االوىل حبسب االمكان فهذا هو 

  العلم االهلي الذي هو الفلسفة االوىل واحلكمة العليا وفيه من املقدمات الضعيفة ما ليس هذا موضع بسطه 
ض الناس عن قضايا حدسية فاذا قالوا ان هذه ال يقوم فيها برهان على وامنا املقصود ان مبناه على قضايا خيرب هبا بع

املنازع والقضايا الطبيعية مبناها على ما ينقله بعض الناس من التجارب فاذا مل يكن يف هذا وال هذا برهان مل يكن 
يهم وال هو من عند القوم برهان على ما خيتصون به واما ما يشتركون فيه هم وسائر الناس فهذا ليس مضافا ال

علمهم فأين الربهان على العلوم الفلسفية مع العلم بأن العاديات اليت هي عامة علومهم الكلية منتقضة كما بيناه يف 
غري هذا املوضع فنحن نعلم انه ليس معهم يف عامة ما يدعونه برهانيا برهان يقيين ولكن مع هذا نذكر بعض 

  تناقضهم 

  سنة اهللا اليت ال تنتقض حبال

ولكن العادة اليت ال تنتقض حبال ما اخرب اهللا اهنا ال تنتقض كقوله تعاىل لئن مل ينته املنفقون والذين يف قلوهبم مرض 
واملرجفون يف املدينة لنغرينك هبم مث ال جياورونك فيها اال قليال ملعونني اينما ثقفلوا اخذوا وقتلوا تقتيال سنة اهللا يف 

ة اهللا تبديال االحزاب وقال ولو قتلكم الذين كفروا لوال االدبار مث ال جيدون وليا الذين خلو من قبل ولن جتد لسن
وال نصرياه سنة اهللا اليت قد خلت من قبل ولن جتد لسنة اهللا تبديال الفتح وقال واقسموا باهللا جهد امياهنم لئن 

استكبارا يف االرض ومكر السيء جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى االمم فلما جاءهم نذير ما زادهم اال نفورا 
وال حييق املكر السيء اال بأهله فهل ينظرون اال سنت االولني فلن جتد لسنت اهللا تبديال ولن جتد لسنة اهللا حتويال 

  حتويال فاطر 
فهذه سنة اهللا وعادته يف نصر عباده املؤمنني اذا قاموا بالواجب على الكافرين وانتقامه وعقوبته للكافرين الذين 

بلغتهم الرسل بعذاب من عنده أو بأيدى املؤمنني هى سنة اهللا اليت ال توجد منتقضة قط وكما قال قبل هذا ما كان 
على النيب من حرج فيما فرض اهللا له سنة اهللا يف الذين خلوا من قبل وكان امر اهللا قدرا مقدورا االحزاب مل يقل 

بل تعلم بالوحي خبالف نصره للمؤمنني وعقوبته للمنذرين فانه هنا ولن جتد الن هذه سنة شرعية ال ترى باملشاهدة 
  امر مشاهد فلن يوجد منتقضا 

وقد أراد بعض املالحدة كالسهروردي املفتول يف كتابه املبدأ واملعاد الذي مساه االلواح العمادية أن جيعل له دليال 
  من القرآن والسنة على إحلاده فاستدل 

يتغري بل ال تزال الشمس تطلع وتغرب الهنا عادة اهللا فيقال له اخنراق العادات امر معلوم  هبذه االية على ان العامل ال
باحلس واملشاهدة باجلملة وقد أخرب يف غري موضع أنه سبحانه مل خيلق العامل عبثا وباطال بل ألجل اجلزاء فكان هذا 

 به من نصر أوليائه وعقوبة أعدائه فبعث من سنته اجلميلة وهو جزاؤه الناس باعماهلم يف الدار االخرة كما أخرب



الناس للجزاء هو من هذه السنة وهو مل خيرب بان كل عادة ال تنتقض بل أخرب عن السنة اليت هى عواقب أفعال 
العباد باثابته أولياءه ونصرهم على االعداء فهذه هى اليت اخرب لن يوجد هلا تبديل وال حتويل كما قال فهل ينظرون 

  ولني فلن جتد لسنت اهللا تبديال ولن جتد لسنت اهللا حتويال فاطر إال سنت اال
وذلك الن العادة تتبع إرادة الفاعل وإرادة الفاعل احلكيم هى إرادة حكيمة فتسوى بني املتماثالت ولن يوجد هلذه 

السنة تقتضيها  السنة تبديل وال حتويل وهو إكرام اهل واليته وطاعته ونصر رسله والذين آمنوا على املكذبني فهذه
حكمته سبحانه فال انتقاض هلا خبالف ما اقتضت حكمته تغيريه فذاك تغيريه من احلكمة ايضا ومن سنته اليت ال 

يوجد هلا تبديل وال حتويل لكن يف هذه االيات رد على من جيعله يفعل مبجرد إرادة ترجح أحد املتماثلني بال مرجح 
وال حكمة تقصد وهذا خالف النصوص والعقول فإن السنة تقتضي متاثل فان هؤالء ليس عندهم له سنة ال تتبدل 

  اآلحاد وأن حكم الشيء نظريه فيقتضي التسوية بني املتماثالت وهذا خالف قوهلم 

  املتواتر عن االنبياء أعظم من املتواتر عن الفالسفة

تواترات ال يقوم هبا الربهان على واملقصود هنا الكالم على الفالسفة فنقول معلوم أن من شياطينهم من يقول امل
  املنازع ليدخل يف ذلك ما تواتر عن االنبياء صلوات اهللا عليهم من االيات والرباهني واملعجزات اليت بعثوا هبا كما 

  يدخلون ما اخذ عن االنبياء من املقبوالت 
ظم عند أهل االرض من تواتر وجميئه هبذا القرآن أع -فيقال هلم من املعلوم باالضطرار أن تواتر خروج حممد ص 

وجود الفالسفة كلهم فضال عما خيربون به من القضايا التجربية واحلدسية اليت استدلوا هبا على الطبيعيات 
والفلكيات وكذلك ما تواتر من سائر معجزاته وما تواتر من اخبار موسى واملسيح صلوات اهللا عليهما هذا معلوم 

  لئك فضال عن تواتر ما خيربون به عند الناس أعظم من تواتر وجود أو
وهلذا صار ظهور االنبياء مما تؤرخ به احلوادث يف العامل بظهور أمرهم عند اخلاصة والعامة فان التاريخ يكون 

باحلادث املشهور الذي يشترك الناس فيه ليعرفوا به كم مضى بعده وقبله كما ان النهار يعرف بطلوع الشمس 
اهر يشترك الناس يف رؤيته وهلذا جعل عمر تاريخ املسلمني من اهلجرة النبوية فاهنا أظهر والشهر باهلالل النه نور ظ

أحوال الرسول املشهورة وهو خروجه من بلد اىل بلد وهبا اعز اهللا االسالم وكانت العرب قبل االسالم تؤرخ 
اليوم إذا اردنا ان نعرف  باحلوادث املشهورة وكذلك الروم والفرس والقبط وسائر االمم يؤرخون مثل ذلك فنحن

  زمان واحد من هؤالء املتفلسفة قلنا كان قبل املسيح بكذا وكذا سنة 
بل ارسطو إمنا عرف زمانه النه قد عرف أنه كان وزير االسكندر بن فيلبس املقدوين ملك اليونان وكانوا مشركني 

سكندر ملا جاء اىل الشام اقام ايام بين يعبدون الكواكب واالصنام ويعانون السحر ارسطو وملكه وغريمها وهذا اال
اسرائيل غلب عليهم فذكروا أنه طلب ان يكتب يف التوراة فقالوا ما ميكن هذا فقال اجعلوا يل تأرخيا فصار التاريخ 

الرومي الذي تؤرخ به اليهود والنصارى مؤرخا به وأرسطو وزيره فعرف وقته من هذا الوجه وكان قبل املسيح 
  بثلثمائة سنة 

  والتواريخ اليت ختتص هبا اليهود هي من االنبياء وأحوال بيت املقدس يقولون يف البيت االول يف البيت الثاين 
مث عرف أرسطوا هبذه الكتب املنسوبة اليه كما عرف بطليموس اجملسطى وكما عرف ابقراط وجالينوس مبا ينسب 

ن أخبار هؤالء فضال عن ان يتواتر عنهم ما اليهما من كتب الطب وإال فأي شئ هو الذي تواتر عند الناس م



يذكرونه يف كتبهم من القضايا التجربية واحلدسية وغاية ما يوجد أن يقول بطلميوس هذا مما رصده فالن وأن يقول 
جالينوس هذا مما جربته أنا أو ذكر ىل فالن انه جربه او حنو ذلك من احلكايات اليت مأل هبا جالينوس كتابه وليس يف 

  ئ من املتواتر وإن قدر ان غريه جرب ايضا فذاك خرب واحد هذه ش
ولكن ما يدعى يف جتارب االطباء من االدوية أقرب اىل التسليم مما يدعونه يف جتارهبم الرصدية وذلك الشتراك كثري 

 له وليس من االطباء يف جتربة الدواء الواحد وأيضا فلكثرة وجود ما يدعى فيه التجربة من النبات وتواطؤ اجملربني
كذلك ما يدعونه من فلسفتهم فانا رأينا جتارب االطباء على غري منواهلم وعلمنا صدقها كثريا وليس القصد إال 
بفساد تأصيلهم فقط وإال فاالطباء يف جتارهبم أسد حاال منهم الن القوم إمنا يذكرون دواء موجودا ميكن جتربته 

به ما يقال إن ذلك الدواء يؤثر فيه شفاء واهللا فاعل ذلك الشفاء يف كثريا لوجوده ولكثرة احملتاجني اليه ممن يصي
  ذلك الدواء فبينهم حينئذ فرق من حيث ما قررته 

فالتواتر عزيز عندهم جدا واكثر الناس مل جيربوا مجيع ما جربوه وال علموا باالرصاد ما ادعوا اهنم علموه وإذا قيل 
ما عندهم أن يذكروا مجاعة رصدوا وهذا غاية ان يكون من املتواتر  قد اتفق على ذلك رصد فالن وفالن كان غاية

  اخلاص الذي ينقله طائفة 
فمن زعم انه ال يقوم عليه برهان مبا تواتر عن االنبياء كيف ميكنه أن ان يقيم على غريه برهانا مبثل هذا التواتر 

  ويعظم علم اهليئة والفلسفة ويدعى انه علم عقلى معلوم بالربهان 

  ن الفالسفة من أجهل اخللق برب العاملنيكو

وهذا أعظم ما يقوم عليه الربهان العقلي عندهم هذا حاله فما الظن باالهليات اليت إذا نظر فيها كالم معلمهم االول 
أرسطو وتدبره الفاضل العاقل مل يفده إال العلم بأهنم كانوا من أجهل اخللق برب العاملني وصار يتعجب تعجبا ال 

ممن يقرن علم هؤالء باالهليات اىل ما جاءت به االنبياء ويرى ان هذا من جنس من يقرن احلدادين بامللئكة ينقضى 
بل من يقرن دهاقني القرى مبلوك العامل فهو أقرب اىل العلم والعدل ممن يقرن هؤالء باالنبياء فان دهقان القرية متول 

  عليها كتوىل امللك على مملكته فله جزء من امللك 
أما ما جاءت به االنبياء فال يعرفه هؤالء ألبتة وليسوا قريبني منه بل كفار اليهود والنصارى أعلم باالمور االهلية و

ولست اعىن بذلك ما اختص االنبياء بعلمه من الوحي الذي ال ينال غريهم فان هذا ليس من علمهم وال من علم 
للناس بالرباهني العقلية يف امر معرفة الرب وتوحيده ومعرفة امسائه غريهم وإمنا أعىن العلوم العقلية اليت بينها الرسل 

وصفاته ويف النبوات واملعاد وما جاءوا به من مصاحل االعمال اليت تورث السعادة يف االخرة فان كثريا من ذلك قد 
ها وال يف علومهم ما يدل بينه الرسل باالدلة العقلية فهذه العقليات الدينية الشرعية االهلية هي اليت مل يشموا رائحت

  عليها وأما ما اختصت الرسل مبعرفته واخربت به من الغيب فذاك 

امر أعظم من ان يذكر يف ترجيحه على الفلسفة وامنا املقصود الكالم يف العلوم العقلية اليت تعلم باالدلة العقلية دع 
  ما جاءت به االنبياء فانه مرتبة عالية 

مللل الذين يدعهم اهل السنة من اهل امللل كاجلهمية واملعتزلة وما يفرع على هؤالء من وهؤالء املتكلمون من اهل ا
مجيع طوائف الكالم فان الفالسفة تقول ان هؤالء اهل جدل ليسوا اصحاب برهان وجيعلون نفوسهم هم اصحاب 

موا القياس مخسة اقسام الربهان ويسمون هؤالء اهل اجلدل وجيعلون ادلتهم من املقاييس اجلدلية اذ كانوا قد قس



برهاين وخطايب وجديل وشعري وسوفسطائي كما سنتكلم عليه ان شاء اهللا وهلذا جتد ابن سينا وابن رشد وغريمها 
من املتفلسفة جيعل هؤالء اهل اجلدل وان مقدماهتم اليت حيتجون هبا جدلية ليست برهانية وجيعلون انفسهم اصحاب 

  الربهان 
ا مما يتكلمه املتكلمون باطل لكن اذا تكلم باالنصاف والعدل ونظر يف كالم معلمهم وحنن ال ننازعهم ان كثري

االول ارسطو وامثاله يف االهليات ويف كالم من هم عند املسلمني من شر طوائف املتكلمني كاجلهمية واملعتزلة مثال 
عليها الربهان العقلي من الفروق اليت  وجد بني ما يقوله هؤالء املتفلسفة وبني ما يقوله هؤالء من العلوم اليت يقوم

تبني فرط جهل اولئك بالنسبة اىل هؤالء ما ال ميكن ضبطه وهذا كالم ارسطو موجود وكالم هؤالء موجود فان 
هؤالء املتكلمني يتكلمون باملقدمات الربهانية اليقينية اكثر من اولئك بكثري كثري وارسطو اكثر ما يبين االمور االهلية 

ت سوفسطاية يف غاية الفساد ولوال ان هذا ليس موضع ذكره لذكرت كالمه يف مقالة الالم اليت هي على مقدما
  اخر علومه بالفاظها وكذلك كالمه يف اثولوجيا 

وهذا ابن سينا افضل متأخريهم الذي ضم اىل كالمه يف االهليات من القواعد اليت اخذها عن املتكلمني اكثر  - ٦
سفة اكثر كالمه فيها مبين على مقدمات سوفسطائية ملبسة ليست خطابية وال جدلية وال مما اخذه عن سلفه الفال

برهانية مثل كالمه يف توحيد الفالسفة وكالمه يف اسرار االيات وكالمه يف قدم العامل كما بسط الكالم عليه يف غري 
  هذا املوضع 

  الوجه التاسع

  ا املشهورة املشتمل علىالرد على ابن سينا والرازي يف كالمهما يف القضاي

  مثانية انواع 
الوجه التاسع اهنم اخرجوا القضايا اليت يسموهنا الومهيات واليت يسموهنا االراء احملودة عن ان تكون يقينيات وقد 

  بينا يف غري هذا املوضع اهنا وغريها من العقليات سواء وال جيوز التفريق بينهما وان اقتضاء الفطرة هلما واحد 
  شهورات فان ابن سينا قال يف اشاراته اما امل

اصناف القضايا املستعملة فيما بني القائسني ومن جيري جمراهم اربعة مسلمات ومظنونات وما معها ومشبهات 
بغريها ومتخيالت واملسلمات اما معتقدات واما مأخوذات واملعتقدات اصنافها ثالثة الواجب قبوهلا واملشهورات 

ا اوليات ومشاهدات وجمربات وما معها من احلدسيات واملتواترات وقضايا قياساهتا معها والومهيات والواجب قبوهل
  اىل ان قال 

فأما املشهورات يف هذه اجلملة فمنها ايضا هذه االوليات وحنوها مما يوجب قبوله ال من حيث هي واجب قبوهلا بل 
  من حيث عموم االعتراف هبا 

ة ورمبا خصصناها باسم املشهورة اذ ال عمدة هلا اال الشهرة وهو انه لو خلى قال ومنها االراء املسمات ب احملمود
انسان وعقله اجملرد وومهه وحسه ومل يؤدب بقبول قضاياها ومل يفد االستقراء ظنه القوى اىل حكم لكثرة اجلزئيات 

يقض هبا االنسان طاعة لعقله ومل يستدع اليها ما يف طبعه االنساين من الرمحة واخلجل واالنفة واحلمية وغري ذلك مل 
  او ومهه او حسه مثل حكمنا ان سلب مال االنسان قبيح وان الكذب قبيح ال ينبغي ان يقدم عليه 



قال ومن هذا اجلنس ما يسبق وهم كثري من الناس وليس شيء من هذا يوجه العقل الساذج ولو توهم االنسان 
يطع انفعاال نفسانيا او خلقا مل يقض يف امثال هذه القضايا بشيء بنفسه انه خلق دفعة تام العقل ومل يسمع ادبا ومل 

  بل امكنه ان جيهله ويتوقف فيه وليس كذلك حال قضائه ان الكل اعظم من اجلزء 
وهذه املشهورات قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة وان كانت صادقة ليست تنسب اىل االوليات وحنوها اذا مل 

 بنظر وان كانت حممودة عنده والصادق غري احملمود وكذلك الكاذب غري الشنيع تكن بينة عند العقل االول اال
  ورب شنيع حق ورب حممود كاذب 

واملشهورات اما من الواجبات واما من التأديبات الصالحية وما تطابق عليها الشرائع االهلية واما خلقيات 
  اصحاب صناعة وحكمة وانفعاليات واما استقرائيات وهي اما حبسب االطالق واما حبسب 

  وقد ذكر الرازي يف شرحه لالشارات تقرير الفرق بني االوليات العقلية واملشهوارات والومهيات 
  وقالوا املشهورات تشبه باالوليات ووجه الفرق ظاهر فان االوىل 

مول على هو الذي يكون حكمه على موضوعه يف الوجودين محال اوال ال ثانيا أي ال يكون محله بتوسط فان احمل
  غريه بتوسط شئ اخر كان بعد محل ذلك الشئ فال يكون محله عليه اوال بل ثانيا 

وهذا إمنا يظهر إذا مل يكن للعقل يف ذلك احلكم موجب آخر إال جمرد حضور طرىف املوضوع واحملمول أما إذا كان 
م الكلى واملصلحة العامة فحينئذ ال هناك اسباب أخر من الرقة او االنفة أو احلمية او العادة او احلمد على النظا

  يعرف ان املوجب حلكم العقل بذلك هو نفس حضور طريف املوضوع واحملمول او ذلك السباب اخر 
فاذا اردت ان متتحن ذلك فعليك ان تقدر نفسك كأنك خلقت يف هذه احلال وال تلتفت اىل مقتضيات العادات 

ا تعودته والفتة من القضايا املصلحية مث تعرض على نفسك طرىف واحكام سائر القوى من الرأفة والرقة وجترد عم
املوضوع واحملمول فان كان نفس حضورمها يوجب حكم العقل بتلك النسبة كانت القضية اولية وإال كانت 

مشهورة وهو مثل قولنا الكذب قبيح فان السبب يف شهرته تعلق املصلحة العامة به وقولنا االيالم قبيح والسبب فيه 
لرقة والدليل على ان ذلك ليس من االوليات انا عند الفرض املذكور إذا عرضنا على العقل ان الشئ ال خيلو عن ا

النفى واالثبات وعرضنا عليه ان الكذب قبيح وجدنا العقل جازما باالول متوقفا يف الثاين فعرفنا أن ذلك ليس من 
  احملوالت االولية 

كون كاذبا فالصادق قد يكون أوليا وقد ال يكون بل حيتاج يف إثباته اىل مث إن املشهور قد يكون صادقا وقد ي
الربهان فان كل اوىل ال بد ان يكون مشهورا لكن ال ينعكس فان السبب يف الشهرة إما كونه اوليا أو تعلق النظام 

  هم رمبا ال تكون به او االنفعاالت النفسانية كما ذكرنا او االستقراء العام فان لكل مذهب أمورا مشهورة عند

  مشهورة عند من خيالفهم 
  قلت والكالم على هذا بأنواع متعددة 

  النوع االول

  الكالم على تفريقهم بني االوليات واملشهورات



النوع االول إن التفريق بني االوليات وغريها بأن االوليات ما كان ثبوت املوضوع للمحمول وهو ثبوت الصفة 
عليه واملخرب به للمخرب عنه كثبوت اخلرب للمبتدأ بالتفريق بني االوىل وغريه بان  للموصوف واحملكوم به للمحكوم

املوضوع إن ثبت للمحمول بنفسه يف الوجودين الذهىن واخلارجي فهو اوىل وإن افتقر اىل وسط فليس بأوىل فرق 
املوصوف وسط يف  بىن على اصل فاسد وهو ان الصفات الالزمة للموصوف منها ما يلزم بنفسه ليس بينه وبني

نفس االمر ومنها ما ال يلزم بنفسه بل بوسط يف نفس االمر يكون ذلك الوسط الزما للموصوف ويكون هذا 
  احملمول الزما لذلك الالزم 

وهذا الفرق قد ذكره غري واحد كالرازي وغريه يف الصفات الالزمة وابن سينا ذكره ايضا لكن ابن سينا ذكر انه 
حلد االوسط يف القياس وهو ما يقرن بالالم يف قولك النه وهذا هو الدليل والدليل هو وسط إمنا اراد ب الوسط ا

يف الذهن للمستدل ليس هو وسطا يف نفس ثبوت الصفة للموصوف فانه قد يستدل باملعلول على العلة كما يستدل 
على انتفاء االخر وبثبوت احد بالعلة على املعلول ويستدل بأحد املعلولني على االخر ويستدل بثبوت احد الضدين 

  املتالزمني على حتقق االخر 
وال ريب أن الصفات الالزمة للموصوف تنقسم اىل ما لزومه بني لإلنسان واىل ما ليس هو بينا بل يفتقر ملزومه اىل 

  له فهو  دليل وكونه بينا لالنسان وغري بني ليس هو صفة الشئ يف نفسه وإمنا هو إخبار عن علم االنسان به وتنبيه

إخبار عن الوجود الذهين ال اخلارجي فما كان بينا لالنسان معلوما له موجودا يف ذهنه مل حيتج فيه اىل دليل وما مل 
يكن كذلك احتاج فيه اىل دليل وكون الشئ بينا وغري بني نسبة وإضافة بني املعلوم واالنسان العامل وهذا خيتلف فيه 

يتبني لعمرو فان اسباب العلم وقوة الشعور وجودة االذهان متفاوته فال يلزم إذا  احوال الناس فقد يتبني لزيد ما ال
تبني النسان ثبوت بعض الصفات او لزومها او اتصاف املوصوف هبا ان يتبني ذلك لكل احد وال يلزم اذا خفى 

  على بعض الناس ان يكون خفيا على كل احد 
ال حيتاج اىل وسط فبني كون القضية اولية او غري اولية فرق إضايف وحينئذ فإذا فرق بني االوىل وغريه بان االوىل 

حبسب احوال الناس فيكون ذلك مبنزلة ان يقال القضية إما ان تكون معلومة وإما ان ال تكون وإما ان تكون ظاهرة 
ن يتصور وإما ان ال تكون وإما ان تكون واضحة وإما ان ال تكون وإما ان تكون جلية وإما ان ال تكون وإما ا

االنسان صدقها وإما ان ال يتصور وهذا فرق صحيح فإن كل قضية بالنسبة اىل كل احد إما ان تكون بينة له وإما 
ان ال تكون بينة له ولكن ليس هذا الفرق مييز بني اجناس القضايا حىت جيعل جنس منها بتمامه من قبيل غري البني 

ال يعود اىل صفة الزمة للقضية كما ادعاه من ان الالزم البني ما وجنس آخر بتمامه من جنس البني فإن هذا الفرق 
ثبت للموصوف بال وسط يف نفس األمر والالزم غري البني ما كان ثبوته بوسط يف نفس األمر بل مجيع اللوازم 

للموصوف ليس بينها وبني املوصوف وسط اصال يف نفس األمر وإن احتجاج االنسان يف علمه بثبوهتا اىل دليل 
فليس كل ما ال يعلم لزومه للموصوف إال بدليل اليكون ثبوته له إال بوسط كما تقدم بيانه فإن املعلول الزم لعلته 

املعينة ال ميكن ختلف املعلول عن علته التامة اليت دخل فيها وجود الشروط وانتفاء املوانع ومع هذا فقد ال يعلم 
  لى العلة ثبوت املعلول إال بوسط بأن يستدل مبعلول آخر ع

مث بالعلة على املعلول كما يستدل بالرائحة اليت يف الشراب على انه مسكر ويستدل باملسكر على التحرمي كقوله 
ص كل مسكر مخر وكل مسكر حرام رواه مسلم وكما يستدل بثبوت كفارة اليمني يف االلتزام على انه ميني 

وكما يستدل بالشعاع املنتشر على طلوع الشمس  ويستدل بأنه ميني على انعقاد االيالء به وكذلك بالعكس



وبطلوعها على فوات الفجر وكما يستدل بفيء الظالل على زوال الشمس وبزواهلا على دخول وقت الظهر فاهنا 
ال تفيء من املغرب اىل املشرق إال اذا زالت الشمس وال يسمى فيئا إال ما كان بعد الزوال والظل اسم عام ملا كان 

ار وآخره وإن شئت تستدل بتزايد الظالل بعد تناهي قصرها على الزوال وبه على دخول وقت الظهر يف اول النه
وكما يستدل باجلدي على جهة الشمال ويستدل هبا على جهة الكعبة بأن يعلم ان الكعبة يف تلك األرض من جهة 

سامتها وإما مائال اىل املشرق وجهة اجلنوب والقطب مشاليها إما حماذيا للركن الشامي سواء كما يف أرض حران وما 
  الباب فينحرف اىل املغرب كما يف ارض العراق ومثل هذا كثري 

وباجلملة ف الدليل باتفاق العقالء اعم من العلة بل كل ملزوم يستلزم غريه ميكن االستدالل به عليه مطلقا وال 
 ميكن العلم به إال بعد ذلك الوسط بل ميكن يفرق يف هذا بني الزم والزم وال يقال من اللوازم ما يلزم بوسط فال

االستدالل به عليه كما ميكن االستدالل بكل ملزوم على الزمه فإن شرط ذلك العلم بامللزوم مىت علم ان هذا الزم 
  هلذا استدل بامللزوم على الالزم 

املعلول مع العلة وقد الذي هو الدليل ك٢فقد يكون ما هو الزم بغري وسط عندهم وال يعرف لزومه إال بالوسط 
يكون ما يزعمون انه الزم بوسط وميكن العلم بلزومه بال وسط كما ذكروه من املثال يف ذلك فزعموا ان اللونية 

للسواد واجلسمية للحيوان ذاتية لثبوهتا بال وسط وزعموا ان الزوجية والفردية للعدد عرضية قالوا ألنا وإن علمنا 
  فال يعلم ذلك يف كل األعداد بل يفتقر علمنا بأن املائتني واثنني وستني زوج واالحدى ان األربعة زوج والثالثة فرد 

  وستون فرد اىل وسط وهو ان يقسم هذه فاذا انقسمت بقسيمني متساويني علمنا اهنا زوج 
 نفس االمر وقد بينا يف كالمنا على فساد قوهلم يف الفرق بني الذايت والالزم ان الفرق ال يعود اىل صفة املوصوف يف

بل كون الزوجية والفردية الزمة للزوج والفرد كلزوم العددية للعدد ولزوم اللونية للبياض والسواد ولزوم 
اجلسمية للحيوان ولكن بعض اللوازم بني لبعض الناس انه الزم جلميع االفراد وبعضها خيفي ثبوته لبعض االفراد 

ما نراها ومن االشياء ما ال نراها وكذلك من االشياء ما نعلمها وهذا فرق يعود اىل االنسان كما ان من االشياء 
ومن االشياء ما ال نعلمها وال يقتضى ذلك ان يكون ما علمه من الصفات هو اجزاء للماهية تركبت منها لو جاز 

ة يف ان تتركب املاهية من االوصاف وما مل يعلمه ال يكون اجزاء للماهية فكيف اذا كان تركب املاهية املوجود
  اخلارج من صفات قائمة هبا ودعوى ان تلك الصفات اجزاء هلا مقومة وهي سابقة عليها يف غاية الفساد 

والرازي وامثاله ملا شاركوا املنطقيني يف هذا اخلطأ زعموا ان الوسط الذهين هو وسط خارجي فهذا باطل وما 
  ثاله وامنا الذي رايته يف كالمه ان الوسط هو الدليل علمت قدماء املنطقيني يقولونه وال رايته يف كالم ابن سينا وام

  برهان للرازي على هذا التفريق وبيان تناقضه من ثالثة عشر طريقا

  فالرازي ملا ادعى ما ادعاه لزمه تناقض زائد على تناقض املنطقيني 
ي مقتضية لذلك الالزم فاذا قال الرازي والربهان على ان ما يكون لزومه بغري وسط كان بينا هو ان املاهية ملا هي ه

  عقلنا املاهية وجب ان نعقل منها اهنا 

ملا هي هي تقتضى ذلك الالزم واال ملا كنا عقلنا املاهية ملا هي هي واذا عقلنا منها ملا هي مقتضية لالزم الفالين 
  وجب ان نعقل الالزم الفالين الن العلم باضافة امر اىل امر يتضمن العلم بكل املضافني 

فهذا ما قيل يف هذا الباب وفيه حبث ال بد من ذكره فان لقائل ان يقول ان ما حيصل لزومه من العلم باملاهية  قال



العلم بالزمها القريب وذلك القريب علة قريبة لالزم الثاين فحينئذ جيب ان يعلم الالزم الثاين وان يعلم من ذلك 
هية مقتضيا للعلم جبميع لوازمها القريبة والبعيدة وذلك حمال الثاين الالزم الثالث فكان جيب ان يكون العلم باملا

  فثبت ان العلم باملاهية ال يقتضى العلم بالزمها 
قال ايضا فان ماهية العلة غري مقولة بالقياس اىل املعلوم وعلته والعلة مقولة بالقياس اىل املعلول فاذن ماهية العلة 

  ية العلة العلم بدليل املعلول مغايرة لعلتها فاذن ال يلزم من العلم مباه
مث قال لكنا نقول يف جواب هذا الشك العلم مباهية العلة ال يقتضى العلم باملعلول اال بشرط اخر وهو حصول 

تصور املعلول فان العلية امر اضايف ال حيصل مبجرد ذات العلة فال يكون العلم بذات العلة كافيا يف العلم بالعلية 
ملعلول مها لذاتيهما يقتضيان الوصف االضايف وهو العلية واملعلولية ال جرم عند حصول لكن ذات العلة وذات ا

تصورمها جيب حصول التصديق بانتساب احدمها اىل االخر وهذا هو املعىن بقولنا الالزم الذي يكون بغري وسط 
  يكون بني الثبوت 

قريب له عند تصور املعلول مث من اجلائز ان ال قال واذا ثبت ان تصور العلة امنا يوجب التصديق بثبوت املعلول ال
  حيصل تصور املعلول عند تصور العلة ال جرم ال يلزم من العلم حبقيقة العلة العلم بثبوت كل 

  اللوازم القريبة والبعيدة 
حقيقة قال واما الشك الثاين فهو ايضا خارج النا ال نسلم ان العلية مغايرة حلقيقة ذات العلة لكنا ندعي ان تصور 

  العلة مع تصور حقيقة املعلول القريب يوجب العلم بكون العلة علة لذلك املعلول 
قلت فهذا الكالم الذي زعموا انه برهان قرروا به االصول الكلية ل احلد والربهان وفيه من الفساد واخلطأ 

  والتناقض ما يطول وصفه لكن ننبه على بعضه وذلك من طرق 

  الطريق االول

اهية ملا هي هي مقتضية لذلك الالزم ان عين به ان املاهية امللزومة هي العلة يف حصول الزمها يف نفس ان قوله امل
االمر كما يقتضية كالمه فهذا من ابطل الباطل فليس كل ما كان الزما لغريه يكون ذلك الغري هو العلة املقتضية 

ال يوجد املعلول املعني اال بتلك العلة وان قدر وجود ما لوجوده يف نفس االمر فان العلة نفسها الزمة ملعلوهلا املعني 
  هو من جنسه بغري تلك العلة فليس هو ذلك املعني والعلة ال تكون معلولة ملعلوهلا وهي الزمة له 

وكذلك احد املعلولني يالزم املعلول االخر كاالبوة والبنوة مها متالزمان وليس وجود احدمها علة لالخر بل كالمها 
علة اخرى وكذلك مجيع املتالزمات كالناطقية والضاحكية لالنسان متالزمان وليس احدمها علة لالخر معلول 

وكذلك احلس واحلركة االرادية متالزمان وليس احدمها علة االخر ونظري هذا كثري يف احلسيات والعقليات 
لصفة وليس بعضها علة لبعض والشرعيات وكل شيء فان جنوم الثريا متالزمة ما دام الفلك موجودا على هذه ا

وكذلك االخالط االربعة يف جسد ابن ادم متالزمة وليس بعضها علة لبعض وصفات الرب تعاىل كعلمه وقدرته 
  متالزمة وليس احدى الصفتني علة لالخرى واالدلة الدالة على 

  ان يقال انه علة له  الصانع جل جالله وهي مجيع خملوقاته ملزومة لوجوده وليس فيها والعياذ باهللا ما جيوز
وباجلملة فكل دليل فهو مستلزم ملدلوله واملدلول الزم للدليل وهذا متفق عليه بني العقالء ومتفق بني العقالء على 
ان الدليل ال خيتص بان يكون معلوال ملدلوله بل الدليل اعم وكل من هذين امر بني مع اتفاق العقالء عليه فكيف 



غريه فان امللزوم هو العلة املقتضية لالزم وكل مدلول فهو الزم لدليله مع انتفاء هذا  جيوز ان يقال ان كل ما لزم
  االقتضاء يف اكثر االدلة 

فان قيل حنن ال نعين الالزم هنا اال الصفات الالزمة ملوصوف وتلك املاهية املوصوفة مقتضية لذاهتا لتلك الصفات 
  قيل هذا خطأ من وجوه 
كما حكينا كالمهم بل جعلوا القضايا اليت ليست اولية هي ما يفتقر اىل هذا الوسط الذي  احدها اهنم مل يعنوا ذلك

جعلوه هنا معلوال للماهية كما قد حكينا كالمهم وان االوليات محل حمموهلا على موضوعها يف الوجودين الذهين 
ذي ذكروه هنا وجعلوه معلول واخلارجي محال اوليا بال وسط فجعلوا الوسط الذهين هو اخلارجي واخلارجي هو ال

  املاهية وايضا فاهنم هبذا فرقوا بني الالزم البني والالزم غري البني 
الوجه الثاين ان يقال هب اهنم ارادوا الصفات الالزمة للماهية فكل دليل فهو ملزوم ملدلوله فكونه مستلزما ملدلوله 

تكون بغري وسط فآيات اهللا املخلوقة وهي العامل مجيعه صفة له الزمة له وهي على قوهلم اما ان تكون بوسط واما ان 
مستلزمة لوجود الرب تعاىل ووجوده الزم هلا وكوهنا ملزومة لذلك صفة هلا الزمة ال يتصور قط ان يزول عنها هذا 

ست هي الالزم فاهنا مفتقرة بالذات اىل اخلالق وهذا الفقر الزم هلا ال يفارقها البتة وحدوثها دليل على الباري ولي
  اليت اقتضت وجوده وكذلك املعلول تقوم به صفات الزمة له وهو وصفاته تستلزم العلة 

  واملعلول وصفاته من العلة ليس هو علة لصفاته 
الوجه الثالث ان يقال ال نسلم ان يف املوصوفات ما هو علة فاعلة لصفته اصال بل هو حمل لصفاته القائمة به 

فال فاعل لصفاته كما ال فاعل لذاته وان كان خملوقا فالفاعل لذاته هو الفاعل واملوصوف ان كان رب العاملني 
  لصفاته اما كون ذاته علة فاعلة لصفاته فهذا باطل قطعا 

ومما يتبني بطالنه ان الكالم يف صفاته الالزمة وتلك ال تفارقه وال يتصور ان يكون فاعال اال بعد وجودها فيمتنع 
صفاته املقومة فتلك عندهم هي املقومة لذاته ليست ذاته السابقة هلا وهي كالعلة فجعلوا كونه هو املوجد هلا واما 

بعض صفاته الالزمة علة لذاته وهي الصفات املقومة وبعضها معلولة وهي الالزمة غري املقومة والقسمان خطأ فليس 
ة بالذات وفاعل الذات فاعل يف صفات املوصوف الالزمة ما هو علة للذات وال معلول للذات بل هي صفات قائم

صفاهتا ان كانت الذات من الذوات املفعولة والذي خلق االنسان خلق احليوانية والناطقية وخلق الضاحكية وغريها 
ليس بعض هذه الصفات سابقا لذات االنسان او مادة هلا وال علة هلا وال بعضها معلول هلا بل هي صفات قائمة 

  خلق هذه الصفات الالزمة له وكذلك سائر املخلوقات  باالنسان الزمة له والذي خلقه
الوجه الرابع ان يقال ما تعين بقولك وتلك املاهية املوصوفة مقتضية بصفاهتا ان عنيت اهنا مستلزمة هلا فحينئذ مجيع 

ات ما امللزومات كذلك كما تقدم فبطل كوهنم ارادوا بعض امللزومات وان عنيت اهنا فاعلة للزومها فليس يف املاهي
  يفعل شيئا من صفاهتا 

  الطريق الثاين

ان يقال لو سلم اهنا مقتضية لذلك الالزم مبعىن اهنا علة كما ادعاه او مبعىن اهنا ملزومة لذلك الالزم كما هو احلق 
 يف نفس االمر فان كون امللزوم ملزوما والالزم الزما له هو ثابت ال ريب فيه واما كون امللزوم فعل الالزم او علة

  لالزم 



فهذا قد يكون يف بعض امللزومات كاملعلول املعني الالزم لعلته واال فأكثر اللوازم ليست معلولة مللزوماهتا وسواء 
قدر اهنا معلولة او مل يقدر فقوله املاهية ملا هي هي مقتضية لذلك الالزم كالم جممل فان كون الشيء ملزوما لغريه 

م فقوله املاهية ملا هي هي مقتضية لذلك الالزم كالم فيه امجال فان كوهنا ملزومة هو انه مىت حتقق امللزوم حتقق الالز
  حقيقة معقولة فقول القائل ملا هي هي يقتضى ان اللزوم قسمان لزوم ملا هي هي ولزوم لغري ما هي هي 

والالزم الذي يفتقر اىل فان قيل نعم عندي اللزوم نوعان فالالزم البني الذي ال يفتقر اىل وسط هو الالزم ملا هي هي 
وسط هو الالزم الجل الوسط ال ملا هي هي قيل له الكالم يف هذا الفرق فأنت تريد ان تقيم الربهان على ان ما 

كان لزومه بغري وسط كان بينا ال يفتقر اىل دليل بل كان من االوليات فمجرد تصور طريف القضية كاف يف العلم 
زم بغري وسط كالعلة مع معلوهلا ال يعلم اال بدليل ووسط فيكون وسطا يف العلم به واملنازع يقول لك قد يكون الال

والذهن ال وسطا يف اخلارج وانت قد ادعيت ان كل ما كان مفتقرا اىل وسط يف الذهن فانه يفتقر اىل وسط يف 
  امة الربهان الوجود وان ما ال يفتقر اىل وسط يف الوجود ال يفتقر اىل وسط يف الذهن وعلى هذا ادعيت اق

وحنن نقول جمرد التصور التام ملا ادعيته يوجب العلم الضروري بفساده لكن نبني مع ذلك فساد ما دللت به على 
دعواك كما نبني فساد شبه السوفسطائية وان مسوها براهني وهو انك صادرت على املطلوب فجعلت املطلوب 

خذت مسلما ان اللوازم تنقسم اىل البني الذي يلزم ملا هي مقدمة يف اثبات نفسه فانك مل ميكنك االستدالل حىت ا
هي واىل الالزم بوسط الذي يفتقر اىل وسط يف نفس االمر واملنازع لك يقول ال نسلم افتقار شيء من اللوازم اىل 
 وسط يف نفس االمر بل مجيع اللوازم يلزم امللزوم نفسه وان كان بعض امللزومات شرطا يف البعض كما ان العلم

  مشروط باحليوة واالرادة مشروطة بالعلم فليس الشرط وسطا ملزوما لالزم الثاين كما 

ادعيته بل الذات مستلزمة اجلميع ومىت حتققت حتقق اجلميع وال يتحقق شيء منها اال مع الذات وبعضها ال يتحقق 
خرى فحياته الزمة لعلمه اال مع بعض بل قد تكون متالزمة كصفات اهللا تعاىل ال يتحقق شيء منها اال مع اال

وقدرته ومشيئته وكذلك قدرته مالزمة لعلمه وحياته فهي كلها متالزمة وهي ايضا الزمة للذات والذات الزمة هلا 
ء من الصفات هو وسطا لالخرى كما ادعيته من ان بعض اللوازم الزم للذات وبعضها الزم الالزم وليس شي

  وبعضها الزم الزم الالزم بل مجيعها الزمة للذات وهي ايضا متالزمة 
والذي ذكرناه من ان بعض الصفات قد يكون شرطا وهو من جنس الصفات واما الصفات الالزمة للموصوف 

اخلالق او كان امللزوم خملوقا كصفات االنسان الالزمة كلها متالزمة فحيوانية االنسان  مطلقا سواء كان هو
وناطقيته وضاحكيته متالزمة ال يوجد واحد منها دون االخر وان وجدت حيوانية يف غريه فتلك حيوانية غري 

عضها شرطا يف بعض امتنع حيوانيتة والفصول واخلواص كلها متالزمة كالناطقية والضاحكية واذا كانت متالزمة وب
ان يكون الشرط هو الوسط الذي به يثبت املشروط كما ادعوه الن ذلك مستلزم ان يكون كل صفة الزمة وسطا 

لالخرى وان يكون ليس شيء من الصفات الالزمة يلزم بنفسه فيلزم اجلمع بني النقيضني فعلم ان كون احدى 
يف الثبوت كما ادعوه واذا كان املنازع مينع انقسام اللوازم اىل ما الصفتني شرطا يف االخرى ال يقتضى كوهنا وسطا 

  ال يلزم بنفسه وبوسط وبرهانك مبىن على اخذ هذا التقسيم مسلما كنت مصادرا على املطلوب مثبتا للشيء بنفسه 
سط قيل لك فان قلت انا اقيم هذا الربهان على من يسلم يل من املنطقيني ان من اللوازم ما يلزم بوسط وبغري و

فهذا ايضا خطأ من وجوه احدها ان القياس يكون حينئذ جدليا ال برهانيا وانت جعلته برهانيا الثاين ان املنطق الذي 
  هو ميزان العلوم عندكم ال جيوز ان جتعل املقدمات املبينة له جدلية فانه حينئذ ال 



كثريا من الناس يدعون صحة املنطق ولكن  يكون علما بل يكون شيئا اتفق بعض الناس على دعواه وحنن نعلم ان
أي فائدة يف هذا الثالث ان يقال ولو سلم لك هذا التقسيم فالربهان خطأ كما سيأيت بيانه وخطأه دليل على فساد 

  اصل التقسيم واذا كان اصل التقسيم خطا كان الربهان باطال وكان التقسيم باطال وهو املطلوب 

  الطريق الثالث

فاذا عقلنا املاهية وجب ان نعقل منها اهنا ملا هي هي تقتضى ذلك الالزم يقال هذا ممنوع وذلك ان ان يقال قولكم 
قول القائل عقلنا املاهية وتصورنا املاهية وحنو ذلك من العبارات لفظ جممل فانه قد يعين به التصور التام والعقل 

رنا نوعا من العقل والتصور وان مل يكن تاما وال شك التام الذي يتضمن تصور امللزوم وقد نعين به انا عقلناها وتصو
ان مثل هذا ال يستلزم تصور امللزوم فدعواك ان كل عقل للماهية يوجب ان نعقل منها اهنا ملا هي هي تقتضى ذلك 
 الالزم ممنوع وهو خالف الواقع فان الناس ال يزالون يعقلون بعض املاهيات نوعا من العقل فال يعقلون اهنا ملا هي

هي تقتضى الالزم وباجلملة فنحن يف هذا املقام يكفينا املنع فان الدعوى ليست بديهية ومل يقم عليها دليال اال قوله 
واال ملا عقلنا املاهية ملا هي هي فان اراد هبذا الالزم املنفي العقل التام الذي هو التصور التام فنحن نسلم ذلك 

وعا من العقل والتصور يكون قد عقلها وتصورها عقال تاما وتصورا ونقول ليس كل من تصور ماهية ما وعقلها ن
  تاما وان اراد هبذا الالزم املنفي انا ال يكون حصل لنا شيء من التصور والعقل فهذا ممنوع 

  الطريق الرابع

 بد ان يقال ما ذكره يستلزم ان ال يعقل شيء من املفردات البسائط وال يعقل شيء وحده بل كل من عقل شيئا فال
ان يعقل الزمه القريب فيكون قد عقل اثنني وتصور اثنني مل يعقل واحدا ومل يتصور واحدا وهذا مناقض ملا زعموه 

  من 

ان العلم ينقسم اىل تصور وتصديق وان التصور هو التصور الساذج الذي ال يكون معه حكم بشيء اصال ال بنفي 
لم وانه ال يسمى علما اال ما تضمن العلم بنفي او اثبات فال ميتنع وال باثبات وحنن وان كنا قلنا ان مثل هذا ليس بع

ان يتصور الشيء من بعض الوجوه وان مل يتصور انه ملزوم للوازم له يلزمه بنفسها فقد ثبت ان قوله باطل باتفاق 
  العقالء 

  الطريق اخلامس

يعها فانه اذا عقل امللزوم وجب ان ان يقال لو كان ما ذكرته صحيحا للزم ان من عقل شيئا عقل لوازم الشيء مج
يعقل الزمه الذي بغري وسط مث عقل ذلك الالزم يوجب عقل االخر وهلم جرا فيلزم ان يكون قد عقل اللوازم 

  مجيعها وهذا كما انه يبطل حجته فهو يبطل اصل قوهلم ان الالزم بغري وسط ال يفتقر اىل دليل يف حق احد 
شيئا تصور مجيع لوازمه ويلزم ان من عرف اهللا عرف مجيع ما يعلمه اهللا فيعلم  فانه لو كان كذلك لكان من تصور

كل شيء الن علمه سبحانه من لوازم ذاته بل يلزم ان من علم شيئا من خملوقاته علم كل شيء فان املخلوق 
ا خلقه فانه ما مستلزم للخالق واخلالق مستلزم لعلمه بكل شيء بل وهو مستلزم ملشيئته ومشيئته مستلزمة جلميع م



  شاء كان وما مل يشأ مل يكن فلو كان من علم امللزوم ال بد ان يعلم الزمه لزم ان من علم شيئا فقد علم كل شيء 
وفساد هذا بني مع ان فساد هذه الدعوى اظهر من ان حيتاج اىل دليل لكن اذا عرف شناعة لوازمها كان ادل على 

ذكره وقال فيه حبث ال بد من ذكره كما تقدم حكاية لفظه واجلواب قبحها وفسادها وهذا يتضمن السؤال الذي 
  الذي ذكره عنه باطل وقد تناقض فيه وذلك يتبني بذكر 

  الطريق السادس

وهو ان قوله العلم مباهية العلة ال يقتضى العلم باملعلول اال بشرط اخر وهو حضور تصور املعلول فيقال املعلول 
ذي كان املوصوف علة له يف ذاته مل يفتقر يف كونه علة له إىل املعلول فان العلة لو عندكم هنا هو الالزم االول ال

افتقرت يف كوهنا علة اىل املعلول مل تكن وحدها علة وللزم تقدم املعلول على علية علته وعلية علته متقدمة على 
  ذاته وهذا دور ممتنع باتفاق العقالء 

ط افتقر العلم به اىل وسط وما لزم بال وسط علم بال وسط فاذا جعلتم وانتم جعلتم ما كان يفتقر لزومه اىل وس
العلم بلزومه موقوفا على تصور املعلول والعلة وامللزوم والالزم مجيعا وقلتم ال يعلم اللزوم اال بعد هذين التصورين 

اخلارجي فان هذا واللزوم اخلارجي موقوف على العلة وحدها ال على االثنني بطل قولكم ان الوسط الذهين هو 
  يتوقف العلم بلزومه على تصورين ولزومه يف اخلارج امنا هو الزم لواحد ال الثنني 

  الطريق السابع

قولك يف اجلواب ان املاهية وحدها ال تكفي يف حصول العلية الن العلية امر اضايف واالمور االضافية ال يكفي يف 
افني كالم باطل سواء كانت العلية امرا عدميا او وجوديا فاهنا حصوهلا الشيء الواحد بل ال بد من حصول كال املض

ان كانت عدمية بطل هذا الكالم وان كان امرا وجوديا فمعلوم ان العلة وحدها هي املوجبة للمعلول واال مل تكن 
علة علم علة له بل جزء علة واملعلول ال يكون اال بعد العلة فاذا كانت وحدها موجبة وهو ال يوجد اال بوجود ال

  اهنا وحدها توجب املعلول والعلية 

  الطريق الثامن

قولك االمور االضافية ال يكفي يف حصوهلا الشيء الواحد تعين به يف الذهن او يف اخلارج فان هذا املوضع فيه 
  التباس ان عنيت اهنا ال تتصور اال بتصور 

املعلول فحصوهلا يف التصور الذهين مشروط شيئني فهذا صحيح وال ريب ان العلية ال تتصور اال بتصور العلة و
حبصول تصور املضافني يف الذهن وان عنيت اهنا ال توجد يف اخلارج اال بالشيئني فهذا باطل بالضرورة واتفاق 
العقالء فان ذات الرب وحدها مستلزمة لكل ما يتصف به من االمور الثبوتية واالضافية وهذا متفق عليه بني 

وسائر الناس فان كونه خالقا للعامل وربا وفاعال هو الذي يسمونه علة ومؤثرا والناس متنازعون املسلمني والفالسفة 
يف اخللق هل هو امر عدمي وهو نفس املخلوق كما يقوله اكثر املعتزلة واالشعرية ام اخللق زائد على املخلوق كما 

ل العلماء مطلقا مل يذكر فيه نزاع وقد هو قول مجاهري املسلمني وهو قول السلف واالئمة وذكر البخاري انه قو



  بسط الكالم على هذا يف غري هذا املوضع 
واملقصود هنا انه على كل قول فال يقول عاقل ان املخلوق اوجب كونه خالقا وال املعلول جعل العلة علة وال انه 

مهور حاصل بقدرته شرط يف ذلك بل اخلالق سبحانه هو وحده خلق مجيع املخلوقات وكونه خالقا على قول اجل
ومشيئته عند املسلمني ليس خاصا باملخلوقات بل خلق املخلوق متقدم عليه يف نفس االمر فكيف يكون اخللق 
معلوال ل املخلوق وكذلك علية العلة متقدمة على املعلول يف نفس االمر فكيف يكون املعلول جزء علية العلة 

 يكفي يف حصوهلا الشيء الواحد بل ال بد من حصول كال املضافني فقوله ان العلية امر اضايف واالمور االضافية ال
فيه تغليط بسبب االمجال يف قوله فالشيء الواحد ال يكفي يف حصوهلا فان ما ذكره صحيح يف احلصول يف العلم 

عليتها والتصور واما احلصول اخلارجي فالشيء الواحد قد يكون علة المور كثرية اضافية والعلة علة املعلول وعلة 
ومها مجيعا حاصالن بالعلة وكذلك االبوة والبنوة من املتضائفات ومها الزمان لاليالد فعلة االيالد اوجبت هذين 

  املتضائفني 

فان قيل اراد ان االمور االضافية ال توجد اال بوجود املضافني وان كان احدمها مستقال بوجود املضافني قيل عن 
  ذا ولو اراده مل ينفعه وكان خطأ فهذه ثالثة اجوبة هذا جوابات احدها بأنه مل يرد ه

وذلك ان كالمه يف وجود علية العلة هو حصل بالعلة وحدها او هبا وباملعلول فال بد ان يدخل صورة الدعوى يف 
دليله ولفظه تقدم قال فيه وبيانه ان ماهية العلة وحدها ال تكفي يف حصول العلية الن العلية امر اضايف واالمور 

ضافية ال تكفي يف حصوهلا الشيء الواحد بل ال بد من حصول كال املضافني فاذا مل تكن ذات العلة مستقلة اال
باقتضاء حصول صفة العلية ال جرم مل يكن العلم بذات العلة كافيا يف حصول العلم بالعلية فقد تبني مراده وهو ان 

  الصفة العلة واملعلول مجيعا وهذا باطل  العلة ال تستقل باقتضاء صفة العلية بل املقتضى حبصول هذه
ولو قدر انه اراد ان االمور االضافية تتوقف على وجود املضافني وان مل يكن احدمها علة بل شرطا أي ال توجد 

االضافة اال مع وجود املضافني مل ينفعه هذا فانه يقول العة اوجبت االمرين معا ومل يوجد احدمها اال مع االخر 
ول يف العلم مثل ذلك فيقول العلم بامللزوم يوجب العلم بالالزم وبامللزوم فان امللزوم هو العلة عندهم ويلزمه ان يق

  يف هذا موضع والالزم هو املعلول 
مث انه ال يسلم له ان كل اضافة تتوقف على وجود املضافني يف ان واحد فان التقدم والسبق وحنو ذلك من االمور 

د املضافني وكذلك علية العلة اليت ليست تامة توصف هبا العلة قبل وجود املعلول االضافية توجد قبل وجود اح
وهي اليت يسميها الفقهاء االسباب فيقال ملك النصاب سبب لوجوب الزكوة والسببية من األمور اإلضافية 
و اسبق والنصاب موصوف هبا قبل وجوب الزكاة وكذلك يقال هذا موجود قبل هذا او هو متقدم على هذا او ه

  من هذا 

  ومثل هذا كثري 

  الطريق التاسع

انه قال ان ذات العلة واملعلول يعين الالزم وامللزوم بغري وسط عند تصورمها جيب حصول التصديق بانتساب 
احدمها اىل االخر فيقال هذا اول الدعوى فانه ان اراد بالتصور التام الذي حيصل معه تصور امللزوم فهذا حق ولكن 

انه ادعى ان مطلق عقل املاهية يوجب ذلك وايضا فانا نلزمه مثل ذلك يف مجيع امللزومات اهنا مىت ال ينفعه ف



تصورت تصور الالزم وهو باطل وايضا فانا حنن نلتزم مثل ذلك يف التصور التام فنقول يف مجيع اللوازم مىت تصور 
زم وان مل حيصل هذا التصور مل جيب العلم امللزوم تصورا تاما حيصل به تصور امللزوم حصل معه العلم بأن هذا ال

  بالالزم يف شيء من االمور كما سيأيت ذكر ذلك 
وقوله مىت تصورنا حقيقة العلة وحقيقة املعلول امتنع عند ذلك ان ال نصدق بثبوت احدمها لالخر ان اراد التصور 

ادعى ان مطلق عقل املاهية يوجب ذلك  التام فهذا مشترك بني مجيع اللوازم وان اراد غريه فاحلكم ممنوع وهو امنا
  وقد بينا ان عقلها او تصورها ينقسم اىل تام وغري تام وان ما ذكره امنا يلزم يف التام 

  الطريق العاشر

ان يقال ان كنت تعين باللزوم البني هذا فهكذا يفسر به الزم الالزم فيقال اذا تصور الالزم االول وتصور الزم 
ال بعرف ان احدمها علة لالخر فيلزم ما فررت منه وهو انه مىت تصور شيئا تصور مجيع الزمه امتنع حينئذ ان 

  لوازمه 

  الطريق احلادي عشر

قوله اذا اثبت ان تصور العلة امنا يوجب التصديق بثبوت املعلول القريب عند تصور املعلول مث من اجلائز ان ال 
ن العلم حبقيقة العلة العلم بكل اللوازم القريبة والبعيدة حيصل تصور املعلول عند تصور العلة ال جرم ال يلزم م

  فيقال له انت فرقت 

بني اللوازم القريبة والبعيدة بأن القريبة ما كان بني اللزوم وادعيت ان ما كان بني اللزوم وهو ما ثبت بغري وسط 
أن املراد إذا تصور امللزوم جيب ان يعلم إذا تصور امللزوم فال يفتقر اىل وسط وقد فسرت ذلك يف آخر األمر ب

والالزم مجيعا فيجب ان يعلم امللزوم فيقال لك وهكذا ايضا إذا تصور الالزم األول والزمه الثاين فقد تصور امللزوم 
والزمه القريب فيجب ان يتصور لزومه له وقد كان تصور لزوم األول فيلزم ما فررت منه من انه إذا عرف لزوم 

لوازم فإذا شرطت يف العلم بلزوم األول حضورمها مجيعا فكذلك فاشرطه يف العلم بلزوم األول عرف لزوم سائر ال
  الثاين وإن حذفت الشرط يف الثاين فاحذفه من األول حىت يكون الكالم عدال 

وعلى التقديرين يلزم بطالن الفرق بني الزم والزم بأن هذا بوسط وبأن هذا بغري وسط اذا فسر الوسط بوسط يف 
مر وبطالن ما ادعوه من ان الالزم بغري وسط جيب العلم به بال دليل وان الالزم بوسط ال يعلم إال بالعلم نفس األ

  بالوسط فما ادعوه من هذا وهذا باطل فبطل ما ذكروه من دليل الفرق بني األوليات واملشهورات وهو املطلوب 

  الطريق الثاين عشر

العلية مغايرة حلقيقة ذات العلة لكنا ندعي ان تصور حقيقة العلة مع انه قال يف جواب السؤال الثاين ال نسلم ان 
تصور حقيقة املعلول القريب يوجب العلم بكون العلة علة لذلك املعلول فيقال هذا كالم مناقض ملا تقدم مع 

حصول  تناقضه يف نفسه فان العلية ان مل تكن مغايرة لذات العلة بطل قولك ان ماهية العلة وحدها ال تكفي يف
العلية الن العلية امر اضايف واالمور االضافية ال تكفي يف حصوهلا الشيء الواحد فاهنا اذا مل تغايرها مل يكن هناك 



شيء يكون معلوال ال للعلة وال هلا ولغريها بل وال هناك شيء يتصور اذا تصورت العلة واملعلول وان قيل هي 
  مي قيل وهذا يبطل قوله فان العدم احملض ال مغايرة يف العلم ال يف االعيان فاهنا امر عد

حصول له فضال عن ان يفتقر اىل علة حلصوله ولكن تصورها يف الذهن يتوقف على املضافني وهذا مما قدمنا انه حق 
  وهو مبطل ملا قاله 

  الطريق الثالث عشر

م للثالث والثالث للرابع وان ما اهنم قد زعموا ان اللوازم مترتبة يف نفسها بالذات مستلزمة لالول والثاين مستلز
كان لزومه بغري وسط كان بينا ال حيتاج اىل دليل وقد تناقض تفسريه لذلك لتناقض القول يف نفسه فيقال له أي 
شيء قلته يف لزوم االول للملزوم االول يقال يف الالزم الثاين لالول سواء بسواء من كل وجه وحينئذ فأي شيء 

ول ال يفتقر اىل وسط يلزمك مثله يف الثاين فيكون موجب برهانك ان من علم شيئا علم فسرت به العلم بلزوم اال
  مجيع لوازمه وهذا يف غاية الفساد 

  فصل برهان اخر للرازي على هذا التفريق

مث ذكر برهانا اخر على ما ادعاه من ان ما كان لزومه بغري وسط كان بينا فقال برهان اخر وهو انا اذا عقلنا ماهية 
انه تبقى بعض لوازمها جمهولة وميكننا تعرف تلك اللوازم اجملهولة فلو ال وجود لوازم بينه الثبوت للشيء واال لزم ف

  التسلسل واما عدم تعرف تلك اللوازم وكالمها باطالن 
ر قال وهذا الربهان كاف يف اثبات اصل املقصود من ان الصفات الالزمة يف نفسها يلزم بعضها بوسط يف نفس االم

وبعضها بغري وسط وامنا يدل هذا على ان االنسان قد يتبني له لزوم بعض اللوازم بال دليل وبعضها ال يتبني اال 
  بدليل 

وهذا ال ريب فيه لكن الدليل كل ما كان مستلزما للمدلول ال خيتص مبا يكون علة للمدلول وال بعض اللوازم يف 
  جيب ان يكون بينا لعمرو نفس االمر علة لبعض وال كل ما كان بينا لزيد 

فتبني ان الفرق الذي ذكره بني االوليات واملشهورات من ان االوىل هو الذي يكون محله على موضوعه اوال يف 
  الوجودين محال ثانيا غلط ال يستقيم اال 

الوسط امنا يف الوجود اخلارجي فانه ليس يف اللوازم ترتيب حىت يكون بعضها اوال وبعضها ثانيا وال يف الذهن فان 
هو الدليل فيعود الفرق اىل ان االوليات ما ال يفتقر اىل دليل والنظريات ما يفتقر اىل دليل وهذا كالم صحيح متفق 
عليه ال حيتاج اىل ما ذكروه ولكن هذا يوجب كون القضية اولية ونظرية هو من االمور االضافية فقد تكون بديهية 

ر فمىت تصور الشيء تصورا امت من تصور غريه تصور من لوازمه ما مل يتصوره لزيد نظرية لعمرو باعتبار متام التصو
ذو التصور الناقص فلم حيتج يف معرفته بتلك اللوازم اىل وسط واحتاج صاحب التصور الناقص اىل وسط وايضا 

  فهذا ال يوجب كون املشهورات ليست يقينية كما سنذكره ان شاء اهللا 

  فات الذاتية والالزمةرد ابن سينا تفريقهم بني الص



ولفظ ابن سينا يف اشاراته قال واما الالزم غري املقوم خيص باسم الالزم فان كان املقوم ايضا الزما فهو الذي 
  يصحب املاهية وال يكون جزءا منها مثل كون املثلث مساوي الزوايا القائمتني 

وم وكانت ممتنعة الرفع من الوهم مع كوهنا غري قال وامثال هذا ان كان لزومها بغري وسط كانت معلومة واجبة اللز
  مقومة وان كان هلا وسط بني يبني به علمت واجبة به 

قال واعين ب الوسط ما يقرن بقولنا النه كذا وهذا الوسط ان كان مقوما للشيء مل يكن الالزم مقوما له الن مقوم 
 غري هناية فلم يكن وسطا وان مل حيتج فهناك املقوم مقوم بل كان الزما له ايضا فان احتاج اىل وسط تسلسل اىل

الزم بني اللزوم بال وسط وان كان الوسط الزما متقدما واحتاج اىل توسط الزم اخر او مقوم غري منته من ذلك اىل 
  الزم بال وسط تسلسل اىل غري النهاية فال بد يف كل حال من 

تفت اذا اىل ما يقال ان كل ما ليس مبقوم فقد يصح رفعه الزم بغري وسط وقد بان انه ممتنع الرفع يف الوهم فال يل
  من الوهم ومن امثلة كون كل عدد مساويا لالخر او مفاوتا 

قلت مقصوده هبذا الرد على من قال من املنطقيني ان الفرق بني الصفة الذاتية والعرضية الالزمة ان ما ليس بذايت 
وره خبالف الذايت فتبني ان اللوازم ال بد ان تنتهي اىل الزم ميكن رفعه يف الوهم فيمكن تصور املوصوف بدون تص

بني ال يفتقر اىل وسط وذاك ميتنع رفعه يف الوهم اذا تصور املوصوف وهذا الذي قاله جيد وهو يبطل الفرق الذي 
  هو عمدهتم 

وهذا الفرق افسد من الذي وهلم فرق ثان بأن الذايت ما ال يفتقر اىل علة والالزم ما يفتقر اىل علة والعلة هي الوسط 
قبله فان كون بعض الصفات الالزمة تفتقر اىل علة دون بعض باطل مث سواء قيل يفتقر اىل علة او وسط وسواء 

  جعل ذلك هو الدليل او هو ايضا علة لثبوته يف اخلارج فان من اللوازم ما ال يفتقر اىل علة فبطل هذا الفرق الثاين 
ذهن او يف اخلارج وهو ان الذايت ما ال ميكن تصور املوصوف اال بعد تصوره خبالف والفرق الثالث التقدم يف ال

الالزم العرضي فانه متصور بعد تصور امللزوم والذايت هو املقوم وهذا الفرق ايضا فاسد فان الصفة ال تتقدم على 
تصور الصفة وبتقدير التقدم  املوصوف يف اخلارج اصال واما يف الذهن فقد تتصور الصفة واملوصوف مجيعا فال يتقدم

  فهذا خيتلف باختالف التصور التام والناقص ال باختالف اللوازم نفسها 
فعلى هذه الفروق الثالثة او احدها يعتمدون حىت الذين صاروا جيعلون املنطق يف اول اصول الفقه من املتأخرين 

ة اما التقدم اخلارجي فمن املعلوم بصريح هذا عمدهتم كما يذكر ذلك االمدي وابن احلاجب وغريمها وكلها باطل
  العقل 

ان الصفة القائمة باملوصوف والعرض القائم باجلوهر ال يعقل تقدمه عليه بوجه من الوجوه بل اذا اعترب تقدم عقلي 
  او غريه فالذات متقدمة على الصفات 

له االنسان وال يستحضر شيئا من واما يف التصور فالتصور مراتب متعددة يكون جممال ومفصال فاالنسان قد خيطر 
صفاته فهذا تصوره تصورا جممال وقد خيطر له مع ذلك انه ناطق كما قد خيطر له مع ذلك انه ضاحك واذا تصور 

احليوان قد خيطر له انه حساس كما قد خيطر له انه متحرك باالرادة وكما خيطر له انه متأمل او متلذذ وانه حيب 
ن حيوان ناطق ومل يتصور احليوان مفصال مل يكن قد تصور االنسان مفصال فما من ويبغض واذا تصور ان االنسا

  صفة الزمة اال وميكن وجودها يف التصور املفصل وحذفها يف التصور اجململ 
وحينئذ فقول القائل ان الذايت ما ال يتصور املوصوف اال بعد تصوره ان ادعاه يف كل تصور فهذا باطل وهو ممن 



انه يقول قولك عن االنسان انه حيوان ناطق محد تام يفيد تصور حقيقته ومع هذا مل يتصور الذاتيات يسلم بطالنه ف
مفصلة فانه مل يستحضر يف ذهنه ان احليوان هو اجلسم احلساس النامي املتحرك باالرادة فثبت اهنم جيعلونه متصور 

  ايت ان يتقدم تصوره املفصل احلقيقة بدون استحضار الذاتيات على وجه التفصيل فال جيب يف كل ذ
واما التصور اجململ فال جيب فيه استحضار شيء من الصفات وتصور االنسان جممال كتصور احليوان جممال ومعلوم 

ان املوصوف يشاركه غريه يف صفات ويفارقه يف صفات فاذا مل جيب ذكر مجيع الصفات املشتركة على وجه 
حتكم حمض واذا كانت حقيقة االنسان عندهم متصورة بدون تصور  التفصيل فدعوى االكتفاء ببعضها دون بعض

  الصفات الذاتية املشتركة على وجه التفصيل علم ان ما ذكروه من ان 

الذايت ما ال ميكن تصور املوصوف بدونه باطل وان اكتفوا بالتصور اجململ فمن تصور االنسان مطلقا فقد دخل يف 
  ر مجيع ذلك صفاته وبسط هذا له موضع اخ

واملقصود هنا الكالم على ما فرقوا به بني االوليات واملشهورات من ان االوليات ليس بني املوصوف وصفته وسط 
يف نفس االمر خبالف غريه وقد تبني بطالن هذا الفرق طردا وعكسا وانه قد يكون من اللوازم اليت ال وسط هلا يف 

ن افتقارها اىل وسط ما يعلم ثبوته بال دليل وان التفريق بني نفس االمر ما يفتقر اىل دليل ومن اللوازم اليت يدعو
اللوازم بوسط يف نفس االمر باطل وان الوسط الذي هو الدليل خيتلف باختالف احوال الناس ليس هو امرا الزما 

  للقضايا فهذه عدة اوجه من هذا الطريق االول 

  النوع الثاين

  يقينياتال دليل على دعواهم ان املشهورات ليست من ال

النوع الثاين ان يقال املراد ب املشهورات عندهم هي القضايا العلمية كلها مثل كون العدل حسنا والظلم قبيحا 
والعلم حسنا واجلهل قبيحا والصدق حسنا والكذب قبيحا واالحسان حسنا وحنو ذلك من االمور اليت تنازع الناس 

  هل حسنها وقبحها بالعقل ام ال 

  للحسن والقبح العقلينياملثبتة والنفاة 

واكثر الطوائف على اثبات احلسن والقبح العقليني لكن ال يثبتونه كما يثبته نفاة القدر من املعتزلة وغريهم بل 
القائلون بالتحسني والتقبيح من اهل السنة واجلماعة من السلف واخللف كمن يقول به من الطوائف االربعة 

ا مما خيالف فيه املعتزلة اهل السنة ويقولون مع هذا باثبات احلسن والقبح وغريهم يثبتون القدر والصفات وحنومه
العقليني وهذا قول احلنفية ونقلوه ايضا عن ايب حنيفة نفسه وهو قول كثري من املالكية والشافعية واحلنبلية كأيب 

  احلسن التميمي وايب اخلطاب وغريمها 

 بكر القفال الشاشي وغريمها من الشافعية وكذلك من من ائمة اصحاب امحد كأيب علي بن ايب هريرة و ايب
  اصحاب مالك وكذلك اهل احلديث كأيب نضر السجزي وايب القاسم سعد بن علي الزجناين وغريمها 

بل هؤالء ذكروا ان نفي ذلك هو من البدع اليت حدثت يف االسالم يف زمن ايب احلسن االشعري ملا ناظر املعتزلة يف 



بن صفوان وحنوه من ائمة اجلرب فاحتاج اىل هذا النفي قالوا واال فنفي احلسن والقبح العقليني  القدر بطريق اجلهم
مطلقا مل يقله احد من سلف االمة وال ائمتها بل ما يؤخذ من كالم االئمة والسلف يف تعليل االحكام وبيان حكمة 

بالعقل وما يف مناهيه من القبح املعلوم بالعقل ينايف اهللا يف خلقه وامره وبيان ما فيما امر اهللا به من احلسن الذي يعلم 
  قول النفاة 

والنفاة ليس هلم حجة يف النفي اصال وقد استقصى ابو احلسن اآلمدي ما ذكروه من احلجج وبني اهنا عامتها فاسدة 
  وذكر هو حجة اضعف من غريها وهو ان احلسن والقبح عرض والعرض ال يقوم بالعرض فان اثبات هذا ال 

حيتاج اىل قيام العرض بالعرض كما توصف االعراض بالصفات ومجيع ذلك قائم بالعني املوصوفة فنقول هذا سواد 
شديد وهذه حركة سريعة وبطيئة وهم يسلمون ان كون الفعل صفة كمال او صفة نقص او مالئما للفاعل او 

  منافرا له قد يعلم بالعقل وهذه صفات للفعل وهي قائمة باملوصوف 
الناس من يظن ان احلسن والقبح صفة الزمة للموصوف وان معىن كون احلسن صفة ذاتية له هذا معناه وليس ومن 

االمر كذلك بل قد يكون الشيء حسنا يف حال قبيحا يف حال كما يكون نافعا وحمبوبا يف حال وضارا وبغيضا يف 
  حال باعتبار تغري الصفات حال واحلسن والقبح يرجع اىل هذا وكذلك يكون حسنا يف حال وسيئا يف 

واحلسن والقبح من افعال العباد يرجع اىل كون االفعال نافعة هلم وضارة هلم وهذا مما ال ريب فيه انه يعرف بالعقل 
وهلذا اختار الرازي يف اخر امره ان احلسن والقبح العقليني ثابتان يف افعال العباد واما اثبات ذلك يف حق اهللا تعاىل 

معىن حمبة اهللا ورضاه وغضبه وسخطه وفرحه بتوبة التائب وحنو ذلك مما قد بسط يف غري هذا املوضع فهو مبين على 
وهل ذلك صفات ليست هي االرادة كما اتفق عليه السلف واالئمة او ذلك هو االرادة بعينها كما يقوله من يقوله 

  من املعتزلة واجلهمية ومن وافقهم 

  ن اعظم اليقينياتبيان ان قضايا التحسني والتقبيح م

واملقصود هنا ذكر هذه القضايا املشهورة من بين ادم كلهم كقوهلم العدل حسن ومجيل وصاحبه يستحق املدح 
والكرامة والظلم قبيح مذموم سيء وصاحبه يستحق الذم واالهانة فان هؤالء نفوا كوهنا من اليقينيات وهذا يستلزم 

  يني اذ مل يكن يف العقل قضية برهانية عقلية ومن الناس ان ال يقول الفالسفة باحلسن والقبح العقل

  من حكى عنهم القول بذلك والتحقيق اهنم يف ذلك متنازعون مضطربون كما يف امثال ذلك 
فنقول دعوى املدعي ان هذه القضايا ليست من اليقينيات دعوى باطلة بل هذه من اعظم اليقينيات املعلومة بالعقل 

بالتصور فينبغي ان ننظر معىن قولنا العدل حسن والظلم قبيح مث ننظر يف ثبوت هذا  وذلك ان التصديق مسبوق
  احملمول هلذا املوضوع ولنتكلم يف عدل الناس وظلمهم 

فنقول الناس اذا قالوا العدل حسن والظلم قبيح فهم يعنون هبذا ان العدل حمبوب للفطرة حيصل هلا بوجوده لذة 
حيصل به اللذة والفرح وما تتنعم به النفوس واذا قالوا الظلم قبيح فهم يعنون به  وفرح نافع لصاحبه ولغري صاحبه

انه ضار لصاحبه ولغري صاحبه وانه بغيض حيصل به االمل والغم وما تتعذب به النفوس ومعلوم ان هذه القضايا هي 
تسهل الصفراء فلم كانت يف علم الناس هلا بالفطرة وبالتجربة اعظم من اكثر قضايا الطب مثل كون السقمونيا 

التجربيات يقينية وهذه اليت هي اشهر منها وقد جرهبا الناس اكثر من تلك ال تكون يقينية مع ان اجملربني هلا اكثر 
  واعلم واصدق وجزئياهتا يف العامل اكثر من جزئيات تلك واملخربون بذلك عنها ايضا اكثر واعلم واصدق 



عدل والصدق والعلم واالحسان والسرور بذلك ما ال جيده من الظلم والكذب فان االنسان من نفسه جيد من لذة ال
واجلهل والناس الذين وصل اليهم ذلك والذين مل يصل اليهم ذلك جيدون يف انفسهم من اللذة والفرح والسرور 

ساءة وهلذا بعدل العادل وبصدق الصادق وعلم العامل واحسان احملسن ما ال جيدونه يف الظلم والكذب واجلهل واال
جيدون يف انفسهم حمبة ملن فعل ذلك وثناء عليه ودعاء له وهم مفطورون على حمبة ذلك واللذة به ال ميكنهم دفع 

ذلك من انفسهم كما فطروا على وجود اللذة باالكل والشرب واالمل باجلوع والعطش فلم كانت تلك القضايا من 
  ها ومل تكن هذه من القضايا اليقينيات املعلومة باحلس والعقل كالتجربة وغري

العقلية املعلومة ايضا باحلس والعقل واالمر فيها اعظم واللذة اليت توجد هبذه لذة روحانية عقلية شريفة واالنسان 
  كلما كمل عقله كانت هذه اللذة احب اليه من تلك اللذة 

يا اليت مسوها املشهورات فان مل تكن مث الفالسفة اثبتوا معاد االرواح واللذة العقلية وهي مبنية على هذه القضا
معلومة كان ما اثبتوه من ذلك ليس فيه شيء من العلم بل يقولون ما يقوله غريهم من ان اللذات الباطنة اقوى 
واشرف من اللذات الظاهرة ويدعون الضرورة يف اثبات لذة وراء اللذات احلسية الظاهرة واذا كانت اللذة اما 

زعمونه او هي تابعة والزمة لالدراك املالئم كما يقوله غريهم وهو الصحيح فمعلوم ان العلم ادراك املالئم كما قد ي
والعدل والصدق واالحسان مالئم لبين آدم فيكونوا ملتذين بذلك بل يكون التذاذهم بذلك اعظم من غريه وهذا 

  معىن كون الفعل حسنا ومعىن كونه قبيحا ضد ذلك 
علم ان هذه املشهورات من اعظم اليقينيات فاهنا ما اتفقت عليها االمم ملا علموه واذا تصور معىن احلسن والقبح 

باحلس والعقل والتجربة بل اتفاق الناس على هذه اعظم من اتفاقهم على عامة ما يذكرونه وقد يعيش طوائف من 
ل النفي واالثبات ال جيتمعان الناس زمانا ال ختطر هلم القضايا الكلية العقلية اليت جعلوها مبادى العلم كقول القائ

وان يعلم ان هذا الشيء املعني اذا كان موجودا مل يكن معدوما لكن قد ال ختطر هلم القضية الكلية بل وقد ال خيطر 
هلم تقدير اجتماع وجوده وعدمه فان هذا التقدير ممتنع فال خيطر الكثر الناس وال توجد طائفة اال وهي حتسن 

  قبح ضد ذلك العدل والصدق والعلم وت
وايضا ف احلكمة عندهم وعند سائر االمم نوعان علم وعمل وهذه احلكمة عند املسلمني قال مالك رمحه اهللا 

احلكمة معرفة الدين والعمل به ولذلك قال ابن قتيبة احلكمة عند العرب العلم و العمل و احلكمة العملية عندهم و 
  عند غريهم 

وسياسة املدنية وبىن ذلك كله على هذه القضايا املشهورة بل وكل عمل يؤمر تتضمن علم األخالق وسياسة املنزل 
  به فال بد فيه من العدل فالعدل مأمور به يف مجيع األعمال والظلم منهى عنه هنيا مطلقا 

وهلذا جاءت أفضل الشرائع واملناهج بتحقيق هذا كله وتكلميه فأوجب اهللا العدل لكل أحد على كل أحد يف كل 
ا قال تعاىل يأيها الذين أمنوا كونوا قومني بالقسط شهداء هللا ولو على أنفسكم أو الوالدين واألقربني إن حال كم

يكن فقريا أو غنيا فاهللا أوىل هبما فال تتبعوا اهلوى أن تعدلوا و قال تعاىل وقال تعاىل يأيها الذين امنوا كونوا قومني هللا 
ملنكم بغض قوم كعدوكم الكفار على أال تعدلوا إعدلوا هو أقرب شهدآء بالقسط وال جير منكم شنان قوم أي حي

للتقوى وقال تعاىل لقد أرسلنا رسلنا بالبينت وأنزلنا معهم الكتب وامليزان ليقوم الناس بالقسط وقال تعاىل إن اهللا 
إن اهللا يأمر بالعدل  يأمركم أن تؤدوا االمنت اىل أهلها وإذا حكمتم بني الناس ان حتكموا بالعدل النساء وقال تعاىل

  واالحسان وإيتآئى ذى القرىب وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون النحل ومثل هذا كثري 



وكذلك حترمي الظلم مبجموع أنواعه كثري يف النصوص االهلية حىت يف احلديث االهلى حديث ايب ذر الذي رواه 
عن ربه تبارك وتعاىل أنه قال يا عبادي إىن حرمت الظلم على نفسي فيما يرويه  -مسلم يف صحيحه عن النيب ص 

وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا يا عبادي إنكم ختطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب مجيعا وال أبايل فاستغفروين 
كسوته  اغفر لكم يا عبادي كلكم جائع إال من أطعمته فاستطعموين أطعمكم يا عبادي كلكم عار إال من

فاستكسوين أكسكم يا عبادي كلكم ضال إال من هديته فاستهدوىن أهدكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضرى 
  فتضروين ولن تبلغوا نفعى فتنفعوىن يا عبادي لو ان أولكم وأخركم وإنسكم 

م وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك يف ملكى شيئا يا عبادي لو ان أولكم وآخرك
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا يا عبادي لو أن اولكم 

وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا يف صعيد واحد فسألوىن فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكى 
لكم مث اوفيكم إياها فمن وجد خريا  إال كما ينقص البحر إذا غمس فيه املخيط يا عبادي إمنا هى أعمالكم أحصيها

  فليحمد اهللا ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه 
واملقصود أن احلكمة العملية كلها مبنية على هذه القضايا والنفس هلا قوتان العلمية والعملية والعمل ال بد ان يكون 

لوما وال شئ من االعمال واالخالق احملمودة بعلم فان مل يكن هذه القضايا معلومة مل يكن شئ من احلكمة العملية مع
واملذمومة معلوما وهذا مع ما فيه من املناقضة ملا يقولونه هو وغريهم من العقالء فهو مكابرة ظاهرة مع أنا يف هذا 
النوع من الكالم مل نقصد إقامة الدليل على فساد قوهلم بل صورناه لتعلم حقيقته وطالبناهم بالدليل على أن هذه 

  شورات ليست يقينية فاهنم مل يذكروا على ذلك دليال اصال وسنتكلم على ما تومهوه دليال من امل

  النوع الثالث

  يف بيان كون املشهورات من مجلة القضايا الواجب قبوهلا

  قوهلم هذه القضايا ليست بأولية ملا ذكروه من الفرق بني االوىل 

ن من القضايا ما يكون بديهيا أوليا لبعض الناس أو لكلهم وغريه قد تقدم بطالن هذا الفرق ولكن حنن نسلم ا
ويكون جمرد تصور طرىف القضية موجبا للحكم لكن ليس علة ذلك كون احملمول الزما للموضوع بال وسط يف 
نفس االمر كما ذكر ذلك الرازي وحنوه وإن كان هذا مل جنده يف كالم ابن سينا وامثاله بل الوسط عنده الدليل 

  بل وال ذاك امرا الزما للقضية بل قد تكون بديهية لزيد ونظرية لعمرو حبسب املتصور لتمامه ونقضانه  كما تقدم
وهذا مما قد تنازع فيه بعضهم ويدعون أن كل ما كان اوليا لزيد فهو اوىل لغريه كما يدل كالمهم على ذلك وأن 

موجب العقل والعقل مشترك وهذا القول إن االدميني يشتركون يف العلم بكل ما هو أوىل لكل شخص منهم الهنا 
كنا نبطله ونقول القضية قد تكون ضرورية لزيد نظرية لعمرو كذلك غري ذلك من القضايا قد تكون املتواترة هلذا 

  حمسوسة هلذا واجملربة هلذا معلومة باالستدالل هلذا وحنو ذلك 
لية أو ليست أولية وال اهنا اوليه جلميع الناس أو وإذا كان كذلك فنحن ليس مقصودنا أن هذه القضايا املشهورة أو

لبعضهم بل املقصود اهنا من مجلة القضايا الواجب قبوهلا اليت جيب التصديق هبا وتكون مادة للربهان فاهنم جعلوا 
املعتقدات ثالثة الواجب قبوها واملشهورات والومهيات واملقصود هنا ان املشهورات العامة مثل حسن العدل وقبح 



لظلم هى من الواجب قبوهلا وإن مل نقل هى اولية فان الواجب قبوهلا قد جعلوها اصناقا اوليات ومشاهدات ا
  وجمربات وحدسيات ومتواترات وقضايا قياساهتا معها 

وهذه املشهورات إذا مل تكن اولية مل تكن بدون كثري من اجملربات واحلدسيات وحنو ذلك فتكون مادة للربهان 
  واترات واجملربات فان املتواترات اليقيين كاملت

واجملربات ليست اوليات وهذه املشهورات ابلغ من كثري من اجملربات والعلم هبا والتصديق هبا يف نفوس االمم قاطبة 
  أقوى واثبت من العلم بكثري من اجملربات واملتواترات اليت تواترت عند بعض االمم دون بعض 

ى اهنا ليست من اليقينيات فان قوهلم موجب احلكم هبا العادات او االحوال وهبذا االعتبار فلم يذكروا حجة عل
النفسانية أو مصلحة النظام هذا ال ينايف كوهنا يقينية بل هو دليل على ذلك كما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل فان 

ها فان هذا يدل على اجملربات كلها عاديات فكوهنا عاديات ال يناىف كوهنا يقينيات وكذلك كون قوى النفس تقتضي
املالئمة واملنافرة وهذا هو معىن احلسن والقبح فلذلك ال يناىف كوهنا قضايا صادقة معلومة الصدق وكذلك كون 

نظام العامل مربوطا هبا ال يناىف كوهنا صادقة معلومة فليس فيما ذكروه ما ينايف العلم هبا وال يدعى كوهنا أولية باملعىن 
  ى ذلك يف اجملربات واملتواترات وذلك ال يناىف كوهنا من اليقينيات الذي ذكروه كما ال يدع

  النوع الرابع

  خاصة العقل والفطرة استحسان احلسن واستقباح القبيح

النوع الرابع أن يقال قوله ال عمدة هلا إال الشهرة وهو أنه لو خلى االنسان وعقله اجملرد وومهه وحسه اىل قوله مل 
عقله أو ومهه أو حسه مثل حكمنا بأن سلب مال االنسان قبيح وأن الكذب قبيح ال ينبغي يقض هبا االنسان طاعة ل

  ان يقدم عليه 
فيقال ال نسلم هذا فان هذا دعوى جمردة وقوله سلب مال االنسان قبيح لفظ عام وقد يسلب ماله بعدل وقد 

ان االثنني املشتركني يف املال من كل  يسلب بظلم والكالم فيما إذا علم االنسان أنه سلب ماله ظلما مثل أن يعلم
  وجه استوىل أحدمها على االخر فسلبه أكثر من نصف وحنو ذلك فان عقول العقالء قاطبة 

  وأوهامهم تقضى بقبح هذا 
  أما الوهم فانه قد فسره بقوله يف االشارات 

ية غري حمسوسة وال متأدية من وايضا فان احليوانات ناطقها وغري ناطقها تدرك يف احملسوسات اجلزئية معاىن جزئ
طريق احلواس مثل إدراك الشاة معىن يف الذئب غري حمسوس وإدراك الكبش معىن يف النعجة غري حمسوس إدراكا 

  جزئيا حيكم به كما حيكم احلس مبا يشاهده فعندك قوة هذا شأهنا 
ة العدو ويدرك هبا كل من الزوجني فهذه القوة اليت مسوها الوهم هى اليت يدرك هبا االنسان صداقة الصديق وعدوا

ما يف الزوج االخر من االمر احملبوب وهبا مييل االنسان اىل غريه وهبا ينفر عنه وهلذا يقولون اكرب حاكم على النفوس 
  الوهم 

ومعلوم أن هذه القوة متيل اىل الشخص الذي تعلم انه عادل صادق حمسن وتنفر عن الشخص الذي تعلم انه كاذب 
بل متيل اىل هذا الشخص وإن مل يصل اليها من جهته نفع وضرر والنفوس جمبولة على حمبة العدل وأهله ظامل مسئ 



وبغض الظلم وأهله وهذه احملبة اليت يف الفطرة هو املعىن بكونه حسنا وهذا البغض هو املعىن بكونه قبيحا كما يقال 
احلس الظاهر واحلسن الباطن ما حيسه القلب  يف الصورة الظاهرة هذا حسن وهذا قبيح فاحلسن الظاهر ما حيسه

الباطن وإذا كانت النفوس جمبولة على حمبة هذا وبغض هذا فهذا معىن احلسن والقبح فكيف يقال لو ترك االنسان 
  وحسه وعقله وومهه مل يقض هبا ونفوس بىن آدم جمبولة على استحسان هذا واستقباح هذا 

سان ان يعلم االنسان ما ينفعه ويفعله ويعلم ما يضره ويتركه واملراد وأما العقل فأخص صفات العقل عند االن
باحلسن هو النافع واملراد بالقبيح هو الضار فكيف يقال إن عقل االنسان ال مييز بني احلسن وبني القبيح وهل اعظم 

  تفاضل 

ينفر عمن يتصف بالقبائح العقالء إال مبعرفة هذا من هذا بل وجنس الناس مييل اىل من يتصف بالصفات اجلميلة و
  فذاك مييل جنس االنسان اىل مسع كالمه ورؤيته وهذا ينفر عن رؤيته ومسع كالمه 

  النوع اخلامس

  يف بيان كون هذه املشورات معلومة بالفطرة

النوع اخلامس إن مبادى هذه القضايا أمر ضروري يف النفوس فاهنا مفطورة على حب ما يالئمها وبغض ما يضرها 
باحلسن ما يالئمها وبالقبيح ما يضرها وإذا كانت مفطورة على حب هذا وبغض هذا فاملراد بقولنا حسن إنه  واملراد

مالئم نافع واملراد بقولنا قبيح إنه ضار مؤذ وهذا أمر فطري فعلم ان الناس بفطرهتم يعلمون هذه القضايا املشهورة 
  بينهم 

  النوع السادس

  ملشهورات من لوازم االنسانيةيف بيان كون املوجب العتقاد هذه ا

النوع السادس ان يقال لو مل يكن هلذه القضايا مبدأ يف قوى االنسان مل تشتهر يف مجيع االمم فان املشهور يف مجيع 
االمم ال بد ان يكون له موجب يف الفطرة املشتركة بني مجيع االمم فعلم أن املوجب العتقاد هذه القضايا امر 

  ك ال يكون إال من لوازم االنسانية فان االمم مل تشترك كلها يف غري لوازم االنسانية اشتركت فيه االمم وذل

  النوع السابع

  رد ابن سينا على نفسه يف قوله بأن املشهورات ال تدرك بقوى النفس

وال خلقا  النوع السابع قوله لو توهم االنسان بنفسه أنه خلق دفعة تام العقل ومل يسمع ادبا ومل يطع انفعاال نفسانيا
مل يقض يف امثاله بشئ هذا ممنوع بل إن كان تام العقل علم ان العلم والعدل والصدق ينفعه وتصلح به نفسه وتلتذ 

  وأن الكذب والظلم يضره ويفسد نفسه ويؤملها ولو قدر أنه ال يعلم به أحد غري 



  علم العقل بأنه إذا ظلم أبغضه الناس وعادوه وغري علمه بأن اهللا يعاقبه 
فان قيل االنسان يلتذ مبا يراه قبيحا كما قد يلتذ مبا يأخذه ظلما فيأكله ويشربه قيل وإن التذ بدنه فان قلبه وعقله 
ال يلتذ بذلك بل يلتذ إذا عدل وإن قدر انه يلتذ به لذة حاضرة فانه يتأمل بقبح عاقبته عنده وإذا مل يتأمل فلغيبة عقله 

  ان وغريه من أمور تؤمله وال يتأمل هبا لغيبة عقله عن إدراكها عن إدراك املؤمل كما قد حيصل للسكر
  وهذا مما قد ذكره ابن سينا نفسه فقال يف منط البهجة والسعادة 

إنه قد يسبق اىل االوهام العامية أن اللذات القوية املستعلية هي احلسية وأن ما عداها لذات ضعيفة وكلها خياالت 
  غري حقيقة 

مجلتهم من له متييز ما فيقال له اليس الذ ما يصفونه من هذا القبيل هو املنكوحات واملطعومات  وقد ميكن ان ينبه من
وأمور جترى جمراها وانتم تعلمون ان املتمكن من غلبة ما ولو يف امر خسيس كالشطرنج والنرد قد يعرض له 

عوم لطالب العفة والرياسة مع منكوح ومطعوم فريفضه ملا يعتاضه من لذة الغلبة الومهية وقد يعرض منكوح ومط
صحة جسمه يف صحبة حشمه فينفض اليد منهما مراعاة للحشمة فيكون مراعاة احلشمة آثر وألذ ال حمالة هناك من 

  املنكوح واملطعوم 
وإذا عرض للكرام من الناس االلتذاذ بانعام يصيبون موضعه أثروه على االلتذاذ مبشتهى حيواىن متنافس فيه وآثروا 

  هم على انفسهم مسرعني اىل االنعام به فيه غري

وكذلك فان كبري النفس يستصغر اجلوع والعطش عند احملافظة على ماء الوجه ويستحقر هول املوت ومفاجاة 
العطب عند مناجزة املبارزين ورمبا اقتحم الواحد على عدد دهم ممتطيا ظهر اخلطر ملا يتوقعه من لذة احلمد ولو بعد 

  اليه وهو ميت  املوت كأن تلك تصل
فقد بان ان اللذات الباطنة مستعلية على اللذات احلسية وليس ذلك يف العاقل فقط بل ويف العجم من احليوانات 
فان من كالب الصيد ما يقنص الصيد على اجلوع مث ميسكه على صاحبه ورمبا محله اليه والراضعة من احليوانات 

  ة عليه اعظم من خماطرهتا يف ذات محايتها نفسها تؤثر ما ولدته على نفسها ورمبا خاطرت حمامي
  فاذا كانت اللذات الباطنة اعظم من الظاهرة وإن مل تكن عقلية فما قولك يف العقلية 

فيقال له هذا كله حجة عليك يف قولك إن استحسان احلسن واستقباح القبيح ال يدركه االنسان ال حبسه وال بعقله 
نسان بل احليوان يلتذ باحلمد والثناء ويلتذ بالغلبة ويلتذ باالنعام واالحسان وال بومهه وانت قد ذكرت ان اال

والرمحة أعظم من التذاذة باألكل والشرب ومعلوم ان لذة االكل والشرب مما يعلم باحلس الظاهر فهذه اللذه 
سن وقبح القبيح الباطنة يعلم باحلس الباطن وبالوهم فكيف تقول إن احلسن والوهم والعقل ال يعلم به حسن احل

وما ذكرته من التذاذ االنسان بااليثار وتركه الطعام الشهى مراعاة احلشمة وحنو ذلك إمنا هو لكونه يرى ذاك قبيحا 
وهذا مجيال ويلتذ بفعل اجلميل لذة باطنة حيس هبا فكيف يقال إن احلسن والقبيح ال ينال بشئ من قوى النفس وإمنا 

  غري موجب حسي وال ومهى وال عقلى يصدق به جملرد الشهرة فقط من 

  النوع الثامن

  رد قوهلم إن العقل مبجرده ال يقضى يف املشهورات بشئ



  النوع الثامن انه قال 
تنبيه إن اللذة هى إدراك ونيل ما لوصول ما هو عند املدرك كمال وخري من حيث هو كذلك واالمل هو إدراك ونيل 

يث هو كذلك وقد خيتلف اخلري والشر حبسب القياس فالشئ الذي ما لوصول ما هو عند املدرك نقص وشر من ح
هو عند الشهوة خري هو مثل املطعم املالئم وامللمس املالئم والذي هو عند الغضب خري فهو الغلبة والذي عند 
 العقل فتارة وباعتبار فاحلق وتارة وباعتبار فاجلميل ومن العقليات نيل الشكر ووفور احلمد واملدح والكرامة

  وباجلملة فان مهم ذوي العقول يف ذلك خمتلفة 
اىل شيء ما فهو الكمال الذي خيتص به وينحوه باستعداده األول وكل لذة فاهنا تتعلق بأمرين  ٤وكل خري بالقياس

  بكمال خريي وبادراك له من حيث هو كذلك 
ة احلمد والشكر والكرم هي من فيقال هذا تصريح بان العقل حيب احلق ويلتذ به وحيب اجلميل ويلتذ به وان حمب

العقليات وهذا صحيح فان لالنسان قوتني قوة علمية فهى حتب احلق وقوة عملية فهى حتب اجلميل واجلميل هو 
  احلسن والقبيح ضده 

وتفريقه بني احلق واجلميل هو حبسب اصطالحه وإال فاللغة اليت جاء هبا القرآن وتكلم هبا الرسول لفظ احلق منها 
  نوعني كقوله ص يتضمن ال

كل هلو يلهو به الرجل فهو باطل إال رمية بقوسه وتأديبه فرسه ومالعبته امرأته فاهنن من احلق وقوله الوتر حق فمن 
شاء أوتر بركعة ومن شاء اوتر بثالث ومن شاء اوتر خبمس او سبع ومثل هذا موجود يف غري موضع من كالمه 

  عر كلمة لبيد أال كل شئ ما خال اهللا باطل ومن هذا الباب قوله اصدق كلمة قاهلا الشا
ومنه قوله تعاىل ذلك بأن اهللا هو احلق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل احلج وقوله فدلكم اهللا ربكم احلق فماذا 
بعد احلق إال الضالل يونس ومعلوم أن ما عبد من دونه موجود خملوق ولكن عبادته باطلة وهو باطل الن املقصود 

بادة معدوم وهلذا يقول الفقهاء بطلت العبادة وبطل العقد وقد قال تعاىل وال تبطلوا اعمالكم حممد واالبطال منه بالع
ضد االحقاق وقال تعاىل الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا اضل أعماهلم والذين امنوا وعملوا الصلحت وامنوا 

باهلم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وان مبا نزل على حممد وهو احلق من رهبم كفر عنهم سياهتم واصلح 
  الذين امنوا اتبعوا احلق من رهبم 

وقد بني اهللا ان االعمال السيئة القبيحة باطلة يف مثل قوله والذين كفروا أعماهلم كسراب بقيعة حيسبه الظمان ماء 
و كظلمت يف حبر جلي يغشه موج حىت إذا جاءه مل جيده شيئا ووجد اهللا عنده فوفاه حسابه واهللا سريع احلساب أ

النور فهذا الثاين مثل ما يصدر عن اجلهل البسيط واالول اجلهل املركب وقال تعاىل يايها الذين امنوا ال تبطلوا 
صدقتكم باملن واالدى كالذي ينفق ماله رئاء الناس وال يؤمن باهللا واليوم االخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب 

ا ال يقدون على شئ مما كسبوا البقرة فهذا مثل إبطال العمل باملن واالذى وبالرياء والكفر فأصابه وابل فتركه صلد
واملقصود اهنا مل تبق نافعة خبالف العمل احلق احملمود فانه نافع ومنه قوله تعاىل وقدمنا اىل ما عملوا من علم فجعلنه 

  هباء منثورا الفرقان 
ل مييز بني اجلميل والقبيح وأن العاقل يلتذ باجلميل ويتأمل بالقبيح وأن وباجلملة فما ذكروه تصريح منهم بأن العق

اجلميل كمال وخري للقوة العاقلة من حيث هى كذلك وهذا مناقض لقوهلم إن العقل مبجرده ال يقضى يف أمثال هذا 
م تارة يقولون بشئ ال حبسن وال بقبيح وهكذا تناقضوا يف نفس الومهيات كما سنذكره إن شاء اهللا وسبب ذلك اهن



مبوجب الفطرة فيكون كالمهم صحيحا وتارة يقولون مبقتضى الفطرة الفاسدة اليت قد فسدت باالعتقادات الفاسدة 
  فيقولون باطال 

  كون الوجود كله مبنيا على احلق والعدل

احلق كما وهذه القضايا اليت اتفقت االمم عليها مثل حسن الصدق والعدل وقبح الكذب والظلم داخلة يف مسمى 
  تقدم يف كالم اهللا ورسوله وكذلك كالم العقالء قاطبة يسمون هذا كله حقا ويقولون لصاحب الدين له عليه حق 

وأعطيه حقه وإذا حكم بينهما بعدل وقسم بانصاف يقولون هذا حق وإن حكم خبالف ذلك يقولون هذا ظلم 
صدق حقا والكذب باطال كما يف كالم اهللا وجور وإذا مل يكن عنده شيء حق بل هو يدعى الباطل فيسمون ال

لكعب بن  -إن لصاحب احلق مقاال ويف لفظ إن لصاحب احلق اللسان واليد وقال ص  -ورسوله قال النيب ص 
  مالك ملا طلب غرميه أي كعب دع الشطر قال قد فعلت يا رسول اهللا قال قم فاقضه 

قبال ففيها وجود وكمال الوجود واالمور القبيحة وذلك الن االمور احلسنة تتضمن امرا موجودا ماضيا ومست
تتضمن عدما ماضيا او مستقبال ففيها نفى الوجود أو كمال الوجود فان كان موجودا كان العلم بوجوده حقا 
مطابقا له واالخبار عن وجوده كذلك وأما الكذب املتضمن نفيه واجلهل الذي هو عدم العلم به فهو عدم علم 

ذب من جنس اجلهل املركب وأيضا العلم كمال وجود والصدق كمال وجود واجلهل وعدم قول حق بل الك
  والكذب صفة نقص 

وكذلك العدل كالتسوية بني املتماثلني والتفصيل بني املختلفني هو حتقيق االمور على ما هى عليه وتكميلها وهلذا 
ك فالبيت املبىن إن مل تكن حيطانه معتدلة بل مبىن الوجود كله على العدل حىت يف املطاعم واملالبس واالبنية وحنو ذل

كان بعضها اطول من بعض طوال فاحشا او كان منحنيا غري مستقيم فسد السقف وكذلك الثياب إن مل تكن على 
مقدار ال بسيها معادلة هلم وإال مل ينتفعوا هبا وكذلك ما يضع من املطاعم واالدوية إن مل أجزاؤه معتدلة يف الصفة 

الكم والكيف فسد وكان مضرا ال نافعا فهذا موجود يف االمور احملسوسة ان العدل فيها حسن أي حتصل والقدر يف 
  به املنفعة واملصلحة والظلم فيها قبيح أي حتصل به املضرة والفساد 

ور وعلم االخالق والسياسة عندهم وعند سائر العقالء مبىن على العدل وهلذا جعلوا كمال االنسان العملى اربعة ام
إصالح الشهوة والغضب والعدل بينهما ويف العلم بذلك والذي ذكروه هو بعض صفات الكمال اليت أرسل اهللا هبا 

رسله وانزل هبا كتبه واالقتصار على ما ذكروه ال حتصل به السعادة اليت هى كمال االنسان ولكنه من االمور 
  املعتربة فيها 

عن حصول السعادة والكمال هبا وأهنا ابلغ يف القصور من دين اليهود وقد بسطنا هذه االمور وبينا قصور فلسفتهم 
والنصارى بعد النسخ والتبديل وان ما عندهم إذا اخذ منه احلق وترك الباطل كان جزءا من االجزاء احملصلة 

  للسعادة وفيه امور كثرية باطلة وأمور هي حق لكن ليس مما حتصل به السعادة والكمال 

  الوجه العاشر

  حجة على تكذيبهم بأخبار االنبياء اخلارجة عن قياسهمال 



الوجه العاشر ان االنبياء واالولياء هلم من علم الوحي واالهلام ما هو خارج عن قياسهم الذي ذكروه بل الفراسة 
بط ايضا وامثاهلا فان ادخلوا ذلك فيما ذكروه من احلسيات والعقليات مل ميكنهم نفى ما مل يدركوه ومل يبق هلم ضا

  وهذا موضع ينبغى حتقيقه 
وهم اعىن ابن سينا واتباعه جعلوا القضايا من جهة ما يصدق هبا املستعملة بني القائسن ومن جيرى جمراهم أربعة 

اصناف االول الواجب قبوهلا اليت هى مادة الربهان وهي االوليات واحلسيات واجملربات واحلدسيات واملتواترات 
معها حدودها ومل يذكروا دليال على هذا احلصر وهلذا اعترف املنتضرون هلم ان هذا ورمبا ضموا اىل ذلك قضايا 

  التقسيم منتشر غري منحصر يتعذر إقامة دليل عليه 
  وإذا كان كذلك مل يلزم ان كل ما مل يدخل يف قياسهم أن ال يكون معلوما وحينئذ 

ا ذكر له قضايا ميكن العلم هبا بغري هذه الطرق مل ميكن فال يكون املنطق آلة قانونية تعصم مراعاهتا من اخلطأ فانه إذ
وزهنا هبذه االلة وعامة هؤالء املنطقيون يكذبون مبا مل يستدل عليه بقياسهم وهذا يف غاية اجلهل ال سيما إن كان 

تأويله يونس وهذا الذي كذبوا به من أخبار االنبياء فيكونون ممن قال اهللا فيه بل كذبوا مبا مل حييطوا بعلمه وملا يأهتم 
صار مبنزلة املنجم إذا كذب بعلم الطب أو الطبيب إذا كذب بعلم النجوم والناس أعداء ما جهلوا ومن جهل شيئا 

  عاداه 
فاذا كان اشرف العلوم ال سبيل اىل معرفتها بطريقهم لزم امران أحدمها انه ال حجة هلم على ما يكذبون به مما ليس 

ين أن ما علموه خسيس بالنسبة اىل ما جهلوه فكيف إذا علم انه ال يفيد النجاة وال يف قياسهم دليل عليه والثا
  السعادة 

  الوجه احلادى عشر

  بطالن قوهلم إن الربهاىن واخلطايب واجلدىل هي املذكورة يف قوله تعاىل ادع

  اىل سبيل ربك باحلكمة االية 
ليس علما وما هو باطل ليس بعلم علما وذلك أن الوجه احلادي عشر إهنم جيعلون ما هو حق وعلم جيب تصديقه 

هؤالء جعلوا اجناس االقيسة باعتبار مادهتا مخسة الربهان واخلطابة واجلدل والشعر والسفسطة اصله سوفسطيقا 
وكذلك سائرها هلا امساء باليونانية ولسائر اجناس املنطق لكنها الفاظ طويلة مثل قاطيغورياس وانولوطيقا اىل غري 

  لغة العربية اوجز وأبني فهى أكمل بيانا واوجز لفظا ذلك وال
وجيعلون القياس باعتبار صورته قسمني االقتراىن واالستثنائى لتأليفه من احلمليات والشرطيات املتصلة واملنفصلة 

  ويتكلمون قبل القياس يف القضايا واقسامها 

بطل نقيضها وصح عكسها وعكس  وأحكامها مثل النقيض والعكس املستوى وعكس النقيض فاهنا إذا صحت
نقيضها فاذا قيل كل إنسان حيوان فنقيضه باطل وهو انه ليس شيء من االنسان حيوان وصح عكسه وهو ان 

بعض احليوان إنسان وعكس نقيضه وهو ان ما ليس حبيوان فليس بانسان فإن التناقض اختالف القضيتني بالسلب 
األخرى وإن العكس جعل املوضوع حمموال واحملمول موضوعا واالجياب على وجه يلزم من صدق احدمها كذب 

  مع بقاء الصدق وعكس النقيض والسالبة هو ان جيعل املوضوع حمموال مع جعل االجياب سلبا 



واقسامها الكلية واجلزئية واملوجبة والسالبة أي العامة واخلاصة واملثبتة والنافية وقبل ذلك يتكلمون يف مفردات 
ين املفردة مثل الكالم يف الكلي واجلزئي والذايت والعرضى وقبل ذلك يف االلفاظ الدالة على املعاين القضية وهي املعا

  كداللة املطابقة والتضمن وااللتزام 
واملقصود يف هذا كله هو احلد والقياس والقياس هو املطلوب االعظم واملطلوب االعظم من انواع القياس هو 

ما كانت مواده يقينية وهي اليت جيب قبوهلا كما تقدم واما اخلطايب فمواده هي  القياس الربهاين قالوا والربهان
املشهورات اليت تصلح خلطاب اجلمهور سواء كانت علمية او ظنية واجلديل هو الذي مواده ما يسلمها اجملادل 

  الثة سواء كانت علمية او ظنية او مشهورة او غري مشهورة وهذا احسن ما تفسر به هذه االصناف الث
وكثري منهم يقول بل الربهاين ما كانت مقدماته واجبة القبول كما تقدم واجلديل ما كانت مقدماته مشهورة سواء 

كانت حقا او باطال او واجبة او ممتنعة او ممكنة واخلطايب ما كانت مقدماته ظنية كيف كانت فاخلطايب هو الذي 
  ورة واجلديل ما يكون مقدماته مشهورة يفيد الظن مطلقا سواء كانت مقدماته مسلمة او مشه

ومنهم من يقول بل الربهاين مؤلف من الواجبات واجلديل من االكثريات واخلطايب من املتساويات والشعري من 
املمتنعات وهذا ليس بشيء فان الشعري ما تشعر به النفس فيقصد به تنفريها وترغيبها وترهيبها وقد يكون صدقا 

  قصود بالشعريات حتريك النفس ال إلفادهتا علما وقد يكون كذبا ولكن امل
وابن سينا رد هذا القول فقال وال يلفت اىل ما يقال من ان الربهانيات واجبة واجلدلية ممكنة اكثرية واخلطابية ممكنة 

مع  متساوية ال مثل فيها وال قدرة والشعرية كاذبة ممتنعة فليس االعتبار بذلك وال اشار اليه صاحب املنطق لكنه
رده هلذا ذكر القول الثاين فقال القياسات الربهانية مؤلفة من املقدمات الواجب قبوهلا واجلدلية مؤلفة من 

املشهورات والتقريرية ما كانت واجبة او ممكنة او ممتنعة واخلطابية مؤلفة من املظنونات واملقبوالت اليت ليست 
مؤلفة من املقدمات املخيلة من حيث يشعر من خييلها كانت مبشهورة وما يشبهها كيف كانت ولو ممتنعة والشعرية 

صادقة او كاذبة واما السوفسطائية فهي اليت تستعمل الشبهة ويشاركها يف ذلك املمتحنة اجملربة على سبيل التغليط 
 فان كان التشبيه بالواجبات وحنو استعماهلا مسي صاحبها سوفسطائيا وان كان باملشهورات مسي صاحبها مشاغبا

  ومماريا واملشاغب بازاء اجلديل والسوفسطائي بازاء احلليم 
وهذا الذي ذكره يف مواد اجلديل واخلطايب ضعيف ايضا بل مواد اجلديل هي املسلمات اليت يسلمها اجملادل سواء 
مهور كانت مشهورة او مل تكن وسواء كانت حقا او باطال ومواد اخلطايب هي املشهورات وحنوها اليت خياطب هبا اجل
   ٨وكل من ذلك يكون برهانيا وغري برهاين ويكون صادقا وكاذبا هذا مراد قدمائهم وهو اشبه باللفظ والتقسيم 

واما كون اخلطابيات هي الظنيات مطلقا فهذا خطا عند القوم فانه اذا كانت اجلدليات قد تكون علمية فاخلطابيات 
  اليت هي اشرف منها اوىل اهنا قد تكون علمية فان 

خلطاب ارفع من اجلدل عندهم والتفسري االول تفسري حمققيهم املتقدمني فانه ليس من شرط اخلطايب وال اجلديل ان ا
ال يكون علميا كما انه ليس من شرط الربهاين ان ال خياطب به اجلمهور وان ال جيادل به املنازع بل الربهاين اذا 

برهانيا صلح للربهان واجلدل واذا كانت القضية مربهنة كان مشهورا صلح للربهان واخلطابة واجلديل اذا كان 
وهي مشهورة مسلمة من املناظر صلحت للربهان واخلطابة واجلدل خبالف الشعري فان املقصود به حتريك النفس 
ليس املراد به ان يفيد ال علما وال ظنا فلهذا مل يدخل مع الثالثة وايضا فاخلطابيات يراد هبا خطاب اجلمهور وهذا 

منا يكون بالقضايا املشهورة عند اجلمهور وان كانت ظنية واذا كانت علمية فهو اجود فليس من شرطها ان ال ا



تكون علمية واما اجلديل فامنا هو خطاب لناس معينني فاذا سلموا تلك املقدمات حصل مقصود اجلديل وان مل تكن 
  مشهورة 

اخرج يف صورة احلق واملراد بيان فساده واال فليس الحد  واما السوفسطائي فهو املشبه امللبس وهو الباطل الذي
ان يتكلم به فانه كذب يف صورة صدق وباطل يف صورة حق لكن املقصود بذكره تعريفه وامتحان االذهان حبل 

  شبه السوفسطائية 
الربهان واجلدل مث قد يقول من يقول من حذاقهم ومن يروم ان يقرن بني طريقهم وطريق االنبياء ان االقسام الثالثة 

  واخلطابة هي املذكورة يف قوله تعاىل ادع اىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي احسن النحل 

  كالم اهل الفلسفة يف االنبياء عليهم السالم

احلقائق  مث يقولون ان ما جاءت به االنبياء فهو من جنس اخلطابة اليت قصد هبا خطاب اجلمهور مل يقصد به تعريف
هذا يف االمور العملية فان مبادى االمور العلمية قد ال جيعلوهنا من الربهانيات بل من املشهورات كالعلم حبسن 

  العدل وقبح 

الظلم واما العلميات فيقولون ان االنبياء مل يذكروا حقائق االمور يف معرفة اهللا واملعاد وامنا اخربوا اجلمهور مبا 
عوا به يف اقامة مصلحة دنياهم ال ليعرفوا بذلك احلق ويقولون اهنم ارادوا خبطاهبم للناس ان يتخيلونه يف ذلك لينتف

يعتقدوا االمور على خالف ما هي عليه وهي من جنس الكذب ملصلحة الناس وهم يعلمون هذه املرتبة مث النيب 
  عندهم هل يعرف االمور العلمية فيه نزاع بينهم 

مل يأت اىل العامل ناموس افضل من ناموسه ويفضله كثري منهم على الفيلسوف  يقولون -وهم يعظمون حممدا ص 
ومنهم من يفضل الفيلسوف عليه وهم حائرون يف امور االنبياء وهلذا كالمهم يف االنبياء يف غاية االضطراب ومل 

ا به واضعى النواميس ينقلوا عن ارسطو واتباعه فيهم شيئا بل ذكروا من كالم افالطون وغريه يف النواميس ما جعلو
من اليونان وغريهم من جنس االنبياء الذين ذكرهم اهللا يف القران وحنن نعلم ان الرسل مجيعهم دعوا اىل عبادة اهللا 

وحده ال شريك له كما قال تعاىل وسئل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرمحن اهلة يعبدون 
امة رسوال ان اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت النحل والنواميس اليت يذكروهنا  الزخرف وقال تعاىل ولقد بعثنا يف كل

فيها شرك ال يأمر به احد من انبياء اهللا فعلم ان كل من ذكروه من واضعى النواميس املخالفة ملا اتفقت عليه الرسل 
عقالئهم وعلمائهم فليس بين وال متبع لنيب بل هو من جنس واضعي النواميس من ملوك الكفار ووزرائهم و

  وعبادهم 
وهم وان عظموا االنبياء ونواميسهم فالجل اهنم اقاموا قانون العدل الذي ال تقوم مصلحة العامل اال به ويوجبون 
طاعة االنبياء والعمل بنواميسهم وهي الشرائع اليت جاؤا هبا ولكنهم مل يأتوا باالمور العلمية بل بالعمليات النافعة 

اما ان تكون اليت علمها وما امكنه اظهارها بل اظهر ما خيالف احلق عنده ملصلحة اجلمهور واما والعلميات عندهم 
انه مل يعلمها واال فهم جيوزون للرجل ان يتمسك بأي ناموس كان وال يوجبون اتباع نيب بعينه ال حممد وال غريه اال 

  من جهة مصلحة دنياهم بذلك 

  ريعة حممد او غريه ال النه يعذب يف االخرة على خمالفة ش
وهلذا ملا ظهرت الترك الكفار واراد من أراد منهم ان يدخل يف االسالم قبل ظهور االسالم عليهم اشار عليه بعض 



من كان معه من الفالسفة بأن ال يفعل فان ذاك لسانه عريب وال حيتاجون اىل شريعته وحنو هذا الكالم يبني ان 
ج اليها مثلكم وامثالكم وقد قيل ان الذي اراد الدخول يف االسالم وقال له الشريعة اليت جاء هبا حممد ال حيتا

منجمه هذا هو هوالكو وملا قدم هالكو الشام وتقلد القضاء من جهته بعض قضاة الشام الذين كانوا يعظمون 
من فضائله  صوفية الفالسفة كابن عريب وحنوه ودخل اىل البلد اخذ يثين على ملك الكفار ويعظمه ويذكر ما يذكر

بزعمه فقال له بعض احلاضرين ياليته كان مسلما فقال القاضي واي حاجة هلذا اىل االسالم سواء كان مسلما او مل 
  يكن وهذا بناء على هذا االصل 

فالنيب عندهم يشبه من بعض الوجوه ائمة املذاهب عند املتكلمني كأيب حنيفة ومالك والشافعي وامحد بن حنبل 
  يه وسفيان الثوري والليث بن سعد واالوزاعي وداود بن علي وغري هؤالء من ائمة الفقهاء واسحاق بن راهو

فان املتكلمني يعظمون هؤالء يف علم الشريعة العملية والقضايا الفقهية واما يف الكالم واصول الدين مثل مسائل 
جيعلون شيوخهم املتكلمني افضل منهم  التوحيد والصفات والقدر والنبوات واملعاد فال يلتزمون موافقة هؤالء بل قد

  يف ذلك وقد يقولون اهنم وان علموا ذلك لكن مل يبسطوا القول فيه ومل يبينوه كما فعل ذلك شيوخ املتكلمني 
فالنيب عند هؤالء املتفلسفة يشبه اجملتهد املتبوع عند املتكلمني وهلذا يقول من يقرهنم باالنبياء كأصحاب رسائل 

ثاهلم اتفقت االنبياء واحلكماء او يقولون االنبياء والفالسفة كما يقول االصوليون اتفق الفقهاء اخوان الصفا وام
واملتكلمون وهذا قول الفقهاء واملتكلمني وحنو ذلك والذين يعظموهنم يريدون التوفيق بني ما يقولونه وبني ما 

رة يف صورة النحل وجيعلون املالئكة هي هي جاءت به االنبياء كما تقدم اهنم جيعلون االقيسة الثالثة هي املذكو
العقول والنفوس ومنهم طائفة ادعت كثرة املالئكة كأيب الربكات صاحب املعترب وهؤالء اقرب عندهم فان االنبياء 
صرحوا بكثرة املالئكة وقد جيعلون اجلن والشياطني هي قوى النفوس الصاحلة والفلسفة وقد بسط القول عليهم يف 

ضع وبني ان املالئكة اليت اخربت هبا الرسل من ابعد االشياء عما يدعونه من العقول والنفوس وان اجلن غري هذا املو
  والشياطني احياء ناطقون موجودون ليسوا اعراضا قائمة بغريها 

  الكالم على جعلهم االقيسة الثالثة من القران

  ربك واملقصود هنا كالمهم يف املنطق فنقول قوله تعاىل ادع اىل سبيل 

باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي احسن النحل ليس املراد به ما يذكونه من القياس الربهاين واخلطايب 
واجلديل فان االقيسة اليت هي عندهم برهانية قد تقدم بعض وصفها واهنا ال تفيد قط اال امرا كليا ال يدل على شيء 

  ذهان ال يف االعيان والذي جاء به الرسول امران خرب وامر معني وتلك الكليات غالبها امنا توجد يف اال
فأما اخلرب فانه اخرب عن اهللا بأمسائه وصفاته املعينة وهذا امر يعترفون هم انه ال يعرف بربهاهنم وما اخرب به الرسول 

اىل الرسول عن ربه عز و جل فهم من ابعد الناس عن معرفته وكفار اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل اقرب 
فيه منهم اليه وكذلك ما اخرب به عن املالئكة والعرش والكرسي واحلنة والنار ليس يف ذلك شيء ميكن معرفته 

بقياسهم وليس املراد بالعرش الفلك التاسع وال بالكرسي الثامن كما قد بسط يف موضع اخر ولو قدر انه كذلك 
  فليس هذا مما يعلم بالقياس املنطقي 

عن امور معينة مثل نوح وخطابه لقومه واحواله املعينة ومثل ابراهيم واحواله املعينة ومثل موسى  والرسول اخرب
وعيسى واحواهلما املعينة وليس شيء من ذلك ميكن معرفته بقياسهم ال الربهاين وال غريه فان اقيستهم ال تفيد اال 



  امورا كلية وهذه امور خاصة 
ه من احلوادث املعينة حىت اخرب عن التتر مبا ثبت يف الصحيحني عنه من وكذلك اخرب عما كان وعما سيكون بعد

غري وجه انه قال ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا الترك صغار االعني ذلف االنوف محر اخلدود ينتعلون الشعر كأن 
ان يوصف  وجوههم اجملان املطرقة فهل يتصور ان قياسهم وبرهاهنم يدل على ادمي معني او امة معينة فضال عن

  هبذه الصفات قبل ظهورهم بنحو سبعمائة سنة 

وكذلك قوله الثابت يف الصحيح ال تقوم الساعة حىت خترج نار من ارض احلجاز تضيء هبا اعناق االبل ببصرى 
وهذه النار قد خرجت قبل جميء اكثر الكفار اىل بغداد سنة مخس ومخسني وستمائة وقد تواتر عن اهل بصرى اهنم 

ى اعناق االبل من ضوء تلك النار وخرب هذه النار مشهور متواتر بعد ان خرجت جببال احلجاز وكانت راوا ببصر
حترق احلجر وال تنضج اللحم وفزع هلا الناس فزعا شديدا فهل يدل قياس برهاين او غري برهاين على هذا االمر 

يف اخر ايام النبوة وابو  -ا اخرب به النيب ص املعني وخيرب به املخرب قبل حدوثه بأكثر من ستمائة ومخسني سنة فان هذ
  اقل من اربع سنني فأخباره كلها متأخرة  -هريرة امنا اسلم عام خري سنة سبع من اهلجرة وصحب النيب ص 

وكذلك سائر ما اخرب به من االمور املاضية واملستقبلة واالمور احلاضرة مما يعلمون هم انه ميتنع ان يعرف ذلك 
  ين وغريه فان ذاك امنا يدل على امر مطلق كلي ال على شيء معني بالقياس الربها

واما العمليات اليت امر هبا فهم وان ادعوا ان ما عندهم من احلكمة اخللفية واملنزلة واملدنية تشبه ما جاء به من 
النفس هلا قوة  الشريعة العملية فهذا من اعظم البهتان وذاك ان حكمتهم العملية امنا مبناها على اهنم عرفوا ان

  الشهوة والغضب الشهوة جللب 

املالئم والغضب لدفع املنايف فجعلوا احلكمة اخللقية مبناها على ذلك فقالوا ينبغي هتذيب الشهوة والغضب لكون 
كل منهما بني االفراط والتفريط وهذا يسمى عفة وهذا يسمى شجاعة والتعديل بينهما عدال وهذه الثلث تطلب 

  احلكمة النظرية العلمية فصار الكمال عندهم هذه االمور العفة والشجاعة والعدل والعلم لتكميل النفس ب
وقد تكلم يف هذا طوائف من الداخلني يف االسالم واستشهدوا على ذلك مبا وجدوه يف القران واحلديث وكالم 

تاب موازين االعمال السلف يف مدح هذه االمور والذين صنفوا يف االخالق واالعمال على طريق هؤالء مثل ك
اليب حامد ومثل اصحاب رسائل اخوان الصفا ومثل كتب حممد بن يوسف العامري وغريه يبنون كالمهم على هذا 

  االصل 
لكن غلطوا فان مراد اهللا ورسوله بالعلم الذي ميدحه ليس هو العلم النظري الذي هو عند فالسفة اليونان بل 

كل امة قال ابن قتيبة وغريه احلكمة عند العرب العلم والعمل به وسئل مالك احلكمة اسم جيمع العلم والعمل به يف 
عن احلكمة فقال هو معرفة الدين والعمل به وكل امة هلا حكمة حبسب علمها ودينها فاهلند هلم حكمة مع اهنم 

ون مشركون كفار والعرب قبل االسالم كانت هلم حكمة وكان فيهم حكماء العرب مع كوهنم مشركني يعبد
  االوثان فكذلك اليونان هلم حكمة كحكمتهم 

وحكماء كل طائفة هم افضل تلك الطائفة علما وعمال لكن ال يلزم من ذلك ان يكونوا ممدوحني عند اهللا وعند 
رسوله فان املمدوح عند اهللا وعند رسوله ال يكون قط اال من املؤمنني املسلمني الذين امنوا باهللا ومالئكته وكتبه 

  لبعث بعد املوت وعبدوا اهللا وحده مل يشركوا به شيئا ومل يكذبوا نبيا من انبيائه وال كتابا من كتبه ورسله وا



وال يثىن اهللا قط اال على هؤالء كما قال تعاىل ان الذين امنوا والذين هادوا والنصرى والصبئني من آمن باهللا واليوم 
وال هم جيزنون البقرة وقال تعاىل وقالوا لن يدخل  اآلخر وعمل صاحلا فلهم اجرهم عند رهبم وال خوف عليهم

اجلنة اال من كان هودا او نصرى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صدقني بلى من اسلم وجهه هللا وهو 
حمسن فله اجره عند ربه وال خوف عليهم وال هم حيزنون البقرة وقال ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه هللا وهو 

  لة ابراهيم حنيفا واختذ اهللا ابراهيم خليال النساء حمسن واتبع م
وقد ذكر اهللا عن االنبياء واتباعهم اهنم كانوا مسلمني مؤمنني من نوح اىل احلواريني وقال تعاىل ومن يبتغ غري 

 االسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف االخرة من اخلسرين ال عمران وهذا عام يف االولني واالخرين وقال ان الدين
عند اهللا االسالم ال عمران وقال ولقد بعثنا يف كل امة رسوال ان اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى 
اهللا ومنهم من حقت عليه الضاللة النحل وقوله تعاىل اسلم وجهة هللا وهو حمسن أي اخلص قصده وعمله هللا وهو 

مال صاحلا ويعمله هللا تعاىل وهذا هو عبادة اهللا وحده حمسن يفعل الصاحلات وهذا هو االسالم وهو ان يكون عمله ع
  ال شريك له وهبذا بعث اهللا الرسل مجيعهم 

  سبب نزول قوله ان الذين آمنوا والذين هادوا اآلية

وكذلك ملا ذكر امللل االربعة الذين فيهم من هو حممود سعيد قال تعاىل من آمن باهللا واليوم اآلخر وعمل صاحلا 
رهبم وال خوف عليهم وال هم يزنون البقرة وروى الناس كابن أيب حامت وغريه باالسانيد الثابتة  فلهم اجرهم عند

  عن سفيان عن ابن ايب جنيح عن جماهد قال قال سلمان سألت النيب ص 

عن اهل دين كنت معهم فذكر من صالهتم وعبادهتم فنزلت ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصرى والصابئني من 
هللا واليوم االخر وعمل صاحلا وكذلك ذكر السدي عن اشياخه يف تفسريه املعروف قال نزلت هذه االية يف آمن با

اذ ذكر اصحابه فأخربه فقال كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون  -اصحاب سلمان الفارسي بينا هو حيدث النيب ص 
ذين هادوا والنصرى والصابئني من آمن باهللا بك ويشهدون انك ستبعث نبيا فأنزل اهللا هذه االية ان الذين آمنوا وال

واليوم اآلخر فقال كان اميان اليهود انه من متسك بالتوراة وبسنة موسى حىت جاء عيسى فلما جاء عيسى كان من 
متسك بالتوراة واخذ بسنة موسى فلم يدعها ومل يتبع عيسى كان هالكا واميان النصارى ان من متسك باالجنيل منهم 

منهم ويدع ما كان عليه من  -فمن مل يتبع حممدا ص  -كان مؤمنا مقبوال منه حىت جاء حممد ص  وشرائع عيسى
  سنة عيسى واالجنيل كان هالكا قال ابن ايب حامت وروي عن سعيد بن جبري حنو هذا 

  و الذين آمنوا أوال املراد هبم امة حممد 
ان فيهم اقواال احدها اهنم هم الذين آمنوا بعيسى قبل ان واما ما يذكره طائفة من املفسرين يف قوله ان الذين آمنوا 

  يبعث حممد قاله ابن عباس والثاين اهنم الذين آمنوا مبوسى وعملوا بشريعته اىل ان جاء عيسى فآمنوا به وعملوا 

 بشريعته ملا أن جاء حممد وقالوا هذا قول السدى عن اشياخه والثالث اهنم طالب الدين كحبيب النجار وقس بن
ساعدة وسلمان الفارسي وايب ذر وحبريا الراهب آمنو بالنيب قبل مبعثه فمنهم من ادركه وتابعه ومنهم من مل يدركه 

  واخلامس اهنم املنافقون والسادس اهنم الذين آمنوا باالنبياء املاضني والكتب املتقدمة فال يؤمنوا بك وال بكتابك 
وا قائلها وذكرها ابو الفرج ابن جلوزي اال السادس ومسي قائل االولني فهذه االقوال ذكرها الثعليب وامثاله ومل يسم

وذكر اهنم املنافقون عن الثورى وهذه االقوال كلها مبتدعة مل يقل الصحابة والتابعون هلم باحسان شيئا منها وما 



سري الذين يذكرون نقل عن السدي غلط عليه وقد ذكرنا لفظه املوجود يف تفسريه املنقول باالسناد الثابت يف تفا
االسانيد كتفسري عبد الرمحن بن ايب حامت وتفسري ايب بكر بن املنذر وتفسري حممد بن جرير الطربي وامثال هذه 

  التفاسري وما 

  نقل عن ابن عباس ال يثبت 
من غري تبديل فهم النصارى الذين  -وهي أقوال باطلة فان من كان متمسكا بشريعة عيسى قبل ان يبعث حممد ص 

اثىن اهللا عليهم وكذلك من متسك بشريعة موسى قبل النسخ و التبديل فهم اليهود الذين اثىن اهللا عليهم و طالب 
الدين كحبيب النجار كان على دين املسيح و كذلك حبريا الراهب و غريه و كل من تقدم من االنبياء و امتهم 

  يؤمنون مبحمد فليس هذا من خصائص هذا النفر القليل 

  على اخذ اهللا ميثاق النبيني على االميان مبحمدالكالم 

قال تعاىل و اذا اخذ اهللا ميثاق النبيني ملا اتيتكم من كتب و حكمة مث جاءكم رسول مصدق ملا معكم لتؤمنن به و 
لتنصرنه قال اقررمت و اخذمت على ذلكم اصرى قالوا اقررنا قال فاشهدوا و انا معكم من الشهدين و عن علي بن 

ب انه قال مل يبعث اهللا نبيا ادم و من بعده اال اخذ عليه العهد ىف حممد و امره و اخذ العهد على قومه اىب طال
ليؤمنن به و لئن بعث و هم احياء لينصرنه و كذلك عن ابن عباس انه قال ما بعث اهللا نبيا اال اخذ عليه العهد لئن 

  أمته ان بعث حممد و هم احياء ليؤمنن به و لينصرنه بعث حممد وهو حي ليؤمنن به و امره ان ياخذ امليثاق على 
و قال بعض العلماء اخذ امليثاق على النبيني و امتهم فاجتزا بذكر االنبياء عن ذكر االمم الن ىف اخذ امليثاق على 

تابعا هلم و املتبوع داللة على اخذه على التابع و حقيقة االمر ان امليثاق اذا اخذ على االنبياء دخل فيه غريهم لكونه 
النه اذا وجب على االنبياء االميان به و نصره فوجوب ذلك على من اتبعهم اوىل و احرى و هلذا ذكر عن االنبياء 

  فقط 

و قد قيل ان املراد باخذ امليثاق على األنبياء هو اخذه على قومهم فإهنم هم الذين يدركون النيب اآليت وقالوا هي يف 
عب وإذ اخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب وزعم بعضهم ان هذه القراءة هي قراءة ابن مسعود و ايب بن ك

الصواب واألوىل غلط من الكتاب وهذا قول باطل ولوال انه ذكر ملا حكيته فإن ما بني لوحي املصحف متواتر 
  والقرآن صريح يف ان اهللا اخذ امليثاق على النبيني فال يلتفت اىل من قال إمنا اخذ على اممهم 

لكن األنبياء امروا ان يلتزموا هذا امليثاق مع علم اهللا وعلم من اعلمه منهم اهنم ال يدركونه كما نؤمن حنن مبا 
 -تقدمنا من األنبياء والكتب وإن مل ندركهم وأمر اجلميع بتقدير إدراكه ان يؤمنوا به وينصروه كما ان النيب ص 

رة البيضاء شرقي دمشق واخرب انه يقتل املسيح الدجال فنحن اخربنا بنزول عيسى ابن مرمي من السماء على املنا
مأمورون باالميان باملسيح ابن مرمي وطاعته إن ادركناه وإن كان ال يأمرنا إال بشريعة حممد و مامورون بتكذيب 

  املسيح الدجال و اكثر املسلمني ال يدركون ذلك بل امنا يدركه بعضهم 
عضهم على بعض مث جاءكم رسول مصدق ملا معكم لتؤمنن به و لتنصرنه فقال قال طاوس اخذ اهللا ميثاق النبيني ب

هذه االية الهل الكتاب اخذ اهللا ميثاقهم ان يؤمنوا مبحمد و يصدقوه يعين بذلك ان من ادرك نبوة حممد منهم يعىن 
ذلك عهد واقرار مع هم الذين ادركهم العمل باالية و اال فذكر ان امليثاق اخذ على النبيني بعضهم على بعض لكن 

العلم باهنم ال يدركونه و كذلك عن السدى مل يبعث اهللا نبيا قط من لدن نوح اال اخذ ميثاقه ليؤمنن مبحمد و 



لينصرنه ان خرج و هو حى و اال اخذ على قومه ان يؤمنوا به و ينصروه ان خرج و هم احياء و قال حممد بن 
  مليثاق بتصديقه اذا هو جاءهم ه اسحق مث ذكر ما اخذ عليهم و على انبيائهم ا

  واقرارهم به على انفسهم فقال واذ اخذ اهللا ميثاق النبيني ملا آتيتكم من كتب وحكمة مث جاءكم االية 
وقوله رسول مصدق ملا معكم متناول حملمد باالتفاق فان رسالته كانت عامة وقد قال اهللا له وانزلنا اليك باحلق 

ومهيمنا عليه املائدة فكتابه مهيمن على ما بني يديه من كتب السماء وقد اوجب اهللا  مصدقا ملا بني يديه من الكتب
على اهل الكتابني وسائر اهل االرض االميان به وهذا مذكور يف غري موضع من القران واحلديث وهو مع انه امجاع 

  د والنصارى من املسلمني فهو معلوم باالضطرار من دينه متواتر عنه كما تواتر عنه غزوه اليهو
وهل يدخل يف ذلك غريه من الرسل فيه قوالن قيل ان اهللا اخذ ميثاق االول من االنبياء ان يصدق الثاين وينصره 
وامره ان يأخذ امليثاق على قومه بذلك وقيل بل هذا الرسول هو حممد خاصة وهذا قول اجلمهور وهو الصواب 

نوا مبعوثني اىل كل احد فاذا مل يدخل يف دعوته مجيع اهل زمنهم الن االنبياء قبله امنا كانت دعوهتم خاصة مل يكو
ومن بعدهم كيف يدخل فيها من ادركهم من االنبياء قبلهم واهللا تعاىل قد بعث يف كل قوم نبيا كما قال تعاىل انا 

ان اعبدوا اهللا ارسلناك باحلق بشريا ونذيرا وان من امة اال خالفيها نذير فاطر وقال ولقد بعثنا يف كل امة رسوال 
واجتنبو الطاغوت النحل وكذلك قوله لتؤمنن به ولتنصرنه والنصرة مع االميان به هو اجلهاد ونوح وهود وحنوهم 

  من الرسل مل يؤمروا جبهاد ولكن موسى وبنوا اسرائيل امروا باجلهاد 
كان جواب القسم يسد مسد  وقوله ملا هذه الالم تسمى املوطئة للقسم فان الكالم اذا كان فيه شرط متقدم وقسم

جواب الشرط والقسم مجيعا وادخلت الالم املوطئة على اداة الشرط وما هنا شرطية والالم يف قوله لتؤمنن به هي 
جواب القسم ونظري الالم املؤطئة يف قوله ولئن اتيت الذين اوتوا الكتب بكل آية ما تبعوا قبلتك البقرة ونظري هذه 

  اآلية قوله ولئن 

ر من ربك ليقولن انا كنا معكم العنكبوت وقوله ولئن شئنا لنذهنب بالذي اوحينا اليك االسراء ولئن اخرنا جآء نص
  عنهم العذاب اىل امة معدودة ليقولن ما حيبسه هود 

وهلذا قال النحاة كاملربد والزجاج هذه الم التحقيق دخلت على ما اجلزاء أي الشرطية كما تدخل على ان ومعناه 
يتكم من كتاب وحكمة مث جاءكم رسول مصدق ملا معكم لتؤمنن به والالم يف لتؤمنن به جواب اجلزاء ملهما آت

وكذلك قال الفراء من فتح الالم جعلها الما زائدة مبنزلة اليمني اذا وقعت على جزاء صرف بعد ذلك اجلزاء على 
سول مصدق ملا معكم لتؤمنن به جهة فعل وحرف جوابه كجواب اليمني واملعىن أي كتاب اتيتكم مث جاءكم ر

وجواب اجلزاء يف قوله لتؤمن به ومعىن قوهلم جواب اجلزاء يف هذا أي جواب القسم تضمن ايضا جواب اجلزاء 
  فهو جواب هلما يف املعىن 

واملقصود ان ما عليه مجيع االمم من حكمة علمية وعملية اذا مل يكونوا ممن يؤمن باهللا واليوم اآلخر ويعمل صاحلا 
فان اهللا ال ميدحهم وال يثين عليهم وهؤالء الفالسفة ارسطو وقومه كانوا مشركني يعبدون االوثان ويبنون اهلياكل 
للكواكب فليست حكمتهم من احلكمة اليت اثىن اهللا عليها وعلى اهلها ومن كان من الفالسفة الصابئة املشركني 

  فهو من جنسهم 

  الصابئة وصواب التحقيق عنهم



  ئون احلنفاء فهم يف الصابئني مبنزلة من كان متبعا لشريعة التوراة واالجنيل واما الصاب

قبل النسخ والتبديل من اليهود والنصارى وهؤالء ممن محدهم اهللا واثىن عليهم وبعض الناس يقول ان بقراط كان 
  من هؤالء 

السناد الثابت انه قيل لوهب بن منبه ووهب بن منبه من اعلم الناس بأخبار االمم املتقدمة وقد روى ابن ايب حامت با
ما الصابئون قال الذي يعرف اهللا وحده وليست له شريعة يعمل هبا ومل حيدث كفرا وكذلك روى عن الثورى عن 
ليث عن جماهد قال هم قوم من اجملوس واليهود والنصارى ليس هلم دين قال وروى عن علماء حنو ذلك أي ليس 

يرد بذلك اهنم كفار فان اهللا قد اثىن على بعضهم فهم متمسكون باالسالم املشترك هلم شريعة مأخوذة عن نيب ومل 
وهو عبادة اهللا وحده واجياب الصدق والعدل وحترمي الفواحش والظلم وحنو ذلك مما اتفقت الرسل على اجيابه 

ن بن زيد هم قد يقولون وحترميه فان هذا دخل يف االسالم العام الذي ال يقبل اهللا دينا غريه وكذلك قال عبد الرمح
  ال اله اال اهللا فقط وليس هلم كتاب وال نيب 

وهذا كما كانت العرب عليه قبل ان يبتدع عمرو بن حلي الشرك وعبادة االوثان فاهنم كانوا حنفاء يعبدون اهللا 
بين اسرائيل  وحده ويعظمون ابراهيم وامساعيل ومل يكن هلم كتاب يقرؤنه ويتبعون شريعته وكان موسى قد بعث اىل

  بشريعة التوراة وحج البيت العتيق ومل يبعث اىل العرب ال عدنان ولد امساعيل وال قحطان والناس 

متفقون على ان عدنان ولد امساعيل وربيعة ومضر واما قحطان فقال بعضهم هم ايضا من ولد امساعيل والصحيح 
  ين سكنوا مكة ومنهم تعلم امساعيل العربية اهنم كانوا موجودين قبل ابراهيم بأرض اليمن ومنهم جرهم الذ

واما من قال من السلف الصابئون فرقة من اهل الكتاب يقرؤن الزبور كما نقل ذلك عن ايب العالية والضحاك 
والسدي وجابر بن يزيد والربيع ابن انس فهؤالء ارادوا من دخل يف دين اهل الكتاب منهم وكذلك من قال هم 

وى عن ابن عباس انه قال هم صنف من النصارى وهم السائحون احمللقة اوساط صنف من النصارى كما ير
  رؤسهم فهؤالء عرفوا منهم من دخل يف اهل الكتاب 

ومن قال اهنم يعبدون املالئكة كما يروي عن احلسن قال هم قوم يعبدون املالئكة وعن ايب جعفر الرازي قال بلغين 
الزبور ويصلون فهذا ايضا صحيح وهم صنف منهم وهؤالء كثري من  ان الصابئني قوم يعبدون املالئكة ويقرؤن

  الصابئني يعبدون الروحانيات العلوية لكن هؤالء من املشركني منهم ليسوا من احلنفاء 
وكذلك اختالف الفقهاء يف الصابئني هل هم من اهل الكتاب ام ال ويذكر فيه عن امحد روايتان وكذلك قوالن 

  ققوا الفقهاء اهنم صنفان فمن دان بدين اهل الكتاب كان منهم واال فال للشافعي والذي عليه حم
وقال ابو الزناد الصابئون قوم مما يلى العراق وهم يؤمنون بالنبيني كلهم ويصومون من كل سنة ثالثني يوما 
ذين ويصلون اىل الشمس كل يوم مخس صلوات فهؤالء الصابئة الذين ادركهم االسالم وكانوا بأرض حران وال

  خربوهم عرفوا اهنم ليسوا من اهل الكتاب بل مشركون يعبدون الكواكب وال حيل اكل 

ذبائحهم وال نكاح نسائهم وان اظهروا االميان بالنبيني فهو من جنس اميان الفالسفة بالنبيني والفالسفة الصابئون 
  من هؤالء 

اهل الكتاب كما يقبل من اجملوس قبلها من واما قبول اجلزية منهم فهو على خالف املشهور فمن قبلها من غري 
هؤالء وهذا مذهب مالك وايب حنيفة وامحد يف احدى الروايتني ومن مل يقبلها اال من اهل الكتاب مل يقبلها من 



هؤالء كما اذا مل يدخلوا يف دين اهل الكتاب كما هو قول الشافعي وامحد يف الرواية االخرى عنه وكان ابو سعيد 
  بأن ال تقبل منهم اجلزية ونازعه يف ذلك مجاعة من الفقهاء  االصطخري افىت

  كون اميان الفالسفة كاميان املنافقني

وهذا كما ان كثريا من الفالسفة وغريهم من الزنادقة يدخلون يف دين املسلمني واليهود والنصارى من الشرائع 
ء كاملنافقني يف املسلمني جيري عليهم احكام الظاهرة وان مل يكونوا يف الباطن مقرين حبقيقة ما جاءت به االنبيا

  االسالم يف الظاهر وهم يف االخرة يف الدرك االسفل من النار 
فان قيل هؤالء الفالسفة يؤمنون باهللا واليوم االخر فاهنم يقرون بواجب الوجود ومبعاد االرواح قيل النصارى خري 

  يوم االخر وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله وال يدينون دين منهم ومن اسالفهم وهم مع هذا ال يؤمنون باهللا وال بال

احلق فال يؤمنون باهللا وال باليوم االخر وال يعملون صاحلا فكيف هؤالء قال تعاىل قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال 
عطوا اجلزية عن باليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله وال يد ينون دين احلق من الذين اوتوا الكتب حىت ي

يد وهم صغرون التوبة مع ان النصارى يقرون مبعاد االبدان لكن ملا انكروا ما اخرب به الرسول من االكل والشرب 
  وحنو ذلك صاروا ممن ال يؤمن باهللا واليوم اآلخر وهؤالء الفالسفة ال يقرون مبعاد االبدان 

ارايب نفسه انه كان يقول تارة هذا وتارة هذا وتارة هذا منهم وهلم يف معاد النفوس ثالثة اقوال والثالثة تذكر عن الف
من يقر مبعاد االنفس مطلقا ومنهم من يقول امنا تعاد النفوس العاملة دون اجلاهلة فان العاملة تبقى بالعلم فان النفس 

فيه مصنفات ومنهم تبقى ببقاء معلومها واجلاهلة اليت ليس هلا معلوم باق تفسد وهذا قول طائفة من اعياهنم وهلم 
  من ينكر معاد االنفس كما ينكر معاد االبدان وهو قول طوائف منهم وكثري منهم يقول بالتناسخ 

  اليوم اآلخر كما هو مذكور يف القران

وليس شيء من ذلك اميانا باليوم االخر فان اليوم االخر هو الذي ذكره اهللا يف قوله تعاىل ربنا انك جامع الناس ليوم 
يه ال عمران وقوله تعاىل قل إن األولينواآلخرين جملموعون إىل ميقات يوم معلوم الواقعة وقوله تعاىل زعم ال ريب ف

الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وريب لتبعثن مث لتنبؤن مبا عملتم وذلك على اهللا يسري فامنوا باهللا ورسوله والنور 
وم اجلمع ذلك يوم التغابن التغابن وقوله تعاىل واذا الرسل اقتت الذي انزلنا واهللا مبا تعملون خبري يوم جيمعكم لي

الي يوم اجلت ليوم الفصل وما ادراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبني اىل قوله انطلقوا اىل ما كنتم به تكذبون 
  ل يومئذ انطلقوا اىل ظل ذي ثلث شعب ال ظليل وال يغىن من اللهب اهنا ترمي بشرر كالقصر كأنه مجلت صفر وي

للمكذبني هذا يوم ال ينطقون وال يؤذن هلم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبني هذا يوم الفصل مجعنكم واالولني فان 
كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبني املرسلت وقوله تعاىل ان يف ذلك الية ملن خاف عذاب االخرة ذلك 

الجل معدود يوم يأت ال تكلم نفس اال باذنه فمنهم شقي يوم جمموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره اال 
وسعيد هود وقوله ويل للمطففني الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم خيسرون اال يظن 

انه قال يوم  -اولئك اهنم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العلمني املطففني ويف الصحيح عن النيب ص 
  وم الناس لرب العاملني يقوم احدهم يف العرق اىل انصاف اذنيه يق



وقوله القارعة ما القارعة ومآ ادراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش املبثوث وتكون اجلبال كالعهن املنفوش 
لواقعة القارعة وقوله فاذا نفخ يف الصور نفخة واحدة ومحلت االرض واجلبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت ا

وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وامللك على ارجائها وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثنية يومئذ تعرضون ال 
ختفى منكم خافية احلاقة وقوله اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا ملبعثون او آبآؤنا االولون قل نعم وانتم داخرون فامنا 

يلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون وقالوا يا و
الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اهللا فاهدوهم اىل صراط اجلحيم وقفوهم اهنم مسئولون ما لكم 

اهللا  ال تناصرون بل هم اليوم مستسلمون الصافات وقوله تعاىل سأل سآئل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من
  ذي املعارج تعرج املالئكة والروح اليه يف يوم كان مقداره 

اىل قوله يوم تكون السماء كاملهل وتكون اجلبال كالعهن وال يسئل محيم محيما يبصروهنم يود اجملرم لو يفتدي من 
خيرجون من  عذاب يومئذ ببنيه املعارج وقوله تعاىل فذرهم خيوضوا ويلعبوا حىت يلقوا يومهم الذين يوعودن يوم

االجداث سراعا كأهنم اىل نصب يوفضون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون وقوله 
فتول عنهم يوم يدع الداع اىل شيء نكر خشعا ابصارهم خيرجون من االجداث كأهنم جراد منتشر مهطعني اىل 

وما جيعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر وقوله تعاىل فكيف تتقون ي
مفعوال وقوله تعاىل ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم تروهنا تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات محل 

  محلها وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب اهللا شديد ومثل هذا يف القران كثري 
  يدخلوا يف من مدح من الصابئني فهوالء ال يؤمنون باليوم االخر فلم 

  بيان بعض ضالالت من معتقدات الفالسفة

وايضا ألنبياء واتباعهم بل ومجاهري األمم متفقون على ان اهللا خلق السموات واألرض فهي حمدثة بعد ان مل تكن 
حلكمة اليت وكذلك اساطني الفالسفة والقول بقدمها هو عن ارسطو وشيعته ومن وافقهم فكيف جيوز ان يقال إن ا

  امر اهللا نبيه ان يدعو اخللق هبا هو هذا 
وايضا فحكمتهم غايتها تعديل اخالق النفس لتستعد للعلم الذي هو كماهلا وهذا من اقل ما جاء به الرسل ومن 
ة توابعه واملقصود بالعبادات اليت امرت هبا الرسل تكميل النفس مبحبة اهللا تعاىل وتأهله فإن النفس هلا قوتان علمي

وعملية وهؤالء جعلوا كماهلا يف العلم فقط مث ظنوا ذلك هو العلم بالوجود املطلق حىت يصري االنسان عاملا معقوال 
  موازيا للعامل املوجود ومنهم من يقول النفس إمنا تبقى ببقاء 

عتقدوا بقاءها ومن معلومها وهم يعتقدون بقاء األفالك والعقول والنفوس فجعلوا كماهلا يف العلم باملوجودات اليت ا
تقرب اىل االسالم منهم يقول بل كماهلا يف العلم بواجب الوجود وهذا يشبه قول اجلهم بن صفوان ومن وافقه يف 

  ان االميان جمرد العلم باهللا 
وقد بسطنا الكالم على هذا يف غري هذا املوضع يف جواب املسئلة الصفدية وغري ذلك وبينا اهنم غلطوا من وجوه 

هم ان كمال النفس يف جمرد العلم ومنها ظنهم ان هذا الكمال حيصل مبعرفة امور كلية ال موجودات معينة منها ظن
  ومنها ظنهم ان ما عندهم يف االهليات علم واكثر جهل وهلذا كان الغاية عندهم التشبه بالفلك 

انه ال يعلم اجلزئيات عندهم وال وهلذا يصنف من يصنف منهم يف الصلوة فليس املقصود منها عبادة اهللا وال دعاؤه ف



مييز بني املصلي وغري املصلي بل مقصود الصلوة هو العلم بالوجود املطلق الذي يزعمون انه كمال النفس والصلوة 
الظاهرة يطلب منها سياسة البدن ورياضته وامنا قالوا ان يسأل القمر ويستعيذه فانه يدبر هذا العامل بواسطة العقل 

  م الرب الذي يسأل ويستعاذ به ومنه فاضت العلوم على االنبياء وغريهم الفعال فهو عنده
ورمبا قالو املقصود بالصلوة تذكر الشرع الذي شرعه الشارع ليحفظ به القانون الذي شرعه هلم ملصلحة الدنيا 

ال جييب دعاءهم كما يذكر ذلك ابن سينا وغريه وذلك اهنم ال يثبتون ان اهللا يسمع كالم العباد وال يرى افعاهلم و
بل الدعاء عندهم هو تصرف النفس يف هيويل العامل فيحصل هلا مبا هتتم به من جتردها عن البدن نوع جتريد حىت 

تتصرف يف هيويل العامل واما الرب تعاىل فليس هو عندهم ال بكل شيء عليم وال على كل شيء قدير وال يعلم ال 
  السر وال النجوى وال غري ذلك من 

عباد وال له ملئكة كثري ينزلون ويصعدون اليه عندهم وال يصعد اليه ال الكلم الطيب وال العمل الصاحل احوال ال
  وغاية االنفس عندهم ان تكون متصلة بالعقل الفعال الذي هو رهبا عندهم ال تصعد اىل اهللا 

ه من الوجود املطلق او من واذا قالوا سعادة النفس ان تشهد اهللا وتراه فحقيقة ذلك عندهم هو العلم مبا تصورت
وجود واجب الوجود وصاحب الكتب املضنون هبا على غري اهلها اذا تكلم يف رؤية احلق ورؤية وجهه يف كتابه 
االحياء او غريه قال هذا يعود مراده وهو معرفة النفس الناطقة برهبا هذه هي الرؤية عندهم كما قد بني ذلك يف 

ها من اقوال النفاة املعلطلة اجلأهتم اىل هذه العقائد الفاسدة كما قد بسط يف غري موضع الن االصول اليت اعتقدو
  موضعه فكيف تكون احلكمة العلمية اليت امر اهللا هبا ورسوله موافقة حلكمة هؤالء 

  ضالهلم يف نفي علم اهللا وغريه من الصفات ورده

بينا اصوهلم اليت اوجبت ان قالوا مثل هذه وحنن قد بسطنا الكالم على فساد قوهلم يف العلم وغريه من الصفات و
  االقوال اليت هي من اعظم الفرية على اهللا 

وبينا فسادها وهلذا ملا تفطن ابو الربكات لفساد قول ارسطو افرد مقالة يف العلم وتكلم على بعض ما قاله يف املعترب 
م عمدهم يف نفيه انه يستلزم التكثر وانتصف منه بعض االنتصاف مع ان االمر اعظم مما ذكره ابو الربكات واعظ

  والتغري 
ف التكثر يريدون به اثبات الصفات مث ابن سينا وغريه اثبتوا علمه بنفسه وبلوازم نفسه معينا كاالفالك كليا 

كغريها فيلزمهم ما فروا منه من تعدد الصفات وهم يقولون انه عاقل ومعقول وعقل وعاشق ومعشوق وعشق 
ا قالوا مبتهج وهي معان متعددة مث يكابرون فيقولون العلم هو احلب وهو القدرة وهو اللذة ولذيذ وملتذ ولذة ورمب

فيجعلون كل صفة هي الصفة االخرى ويزيدون مكابرة اخرى فيقولون العلم هو العامل واحلب هو احملب والذة هو 
احبها سلك طريقة اخرى جعل امللتذ فيجعلون الصفات عني املوصوف وملا راى الطوسي شارح االشارات ما لزم ص

فيها العلم باملعقوالت هو نفس املعقوالت مع اهنم ليس هلم قط حجة على نفي الصفات اال ما ختيلوه من ان هذا 
  تركيب وقد بينا فساده من وجوه كثرية 

زم ان يكون اما التغري فقالوا العلم باملتغريات يستلزم ان يكون علمه بأن الشيء سيكون غري علمه بأن قد كان فيل
حمال للحوادث وهم ليس عندهم على نفي هذه اللوازم حجة اصال ال بينة وال شبهة وامنا نفوه لنفيهم الصفات ال 
المر خيتص بذلك خبالف من نفي ذلك من الكالبية وحنوهم فاهنم ملا اعتقدوا ان القدمي ال تقوم به احلوادث قالوا 



من احلوادث فهو حادث وقد بني اتباعهم كالرازي واالمدي وغريهم فساد الهنا لو قامت به مل خيل منها وما مل خيل 
املقدمة االوىل اليت خيالفهم فيها مجهور العقالء ويقولون بل القابل للشيء قد خيلو عنه وعن ضده اما املقدمة الثانية 

م باستلزامها فهي حجة املتكلمني اجلهمية والقدرية ومن وافقهم من اهل الكالم على اثبات حدوث االجسا
  للحوادث وقالوا ما ال خيلو عن 

  احلوادث او ما ال يسبقها فهو حادث لبطالن حوادث ال اول هلا وهو التسلسل يف االثار 
والفالسفة ال يقولون بشيء من ذلك بل عندهم القدمي حتله احلوادث وجيوزون احلوادث ال اول هلا وهلذا كان كثري 

كات خيالفوهنم يف اثبات الصفات وقيام احلوادث بالواجب وقالوا ال خواهنم من اساطينهم ومتأخريهم كأيب الرب
الفالسفة ليس معكم حجة على نفي ذلك بل هذه احلجة اثبتموها من جهة التنزيه والتعظيم بال حجة والرب ال 

  ه عن هذا االجالل يكون مدبرا للعامل اال هبذه القضية فكان من تنزيه الرب واجالله تنزيهه عن هذا التنزيه واجالل
وللنظار يف جواهبم عن هذا طريقان منهم من مينع املقدمة االوىل ومنهم من مينع الثانية فاالول جواب كثري من 

املعتزلة واالشعري واصحابه وغريهم ممن ينفي حلول احلوادث فادعى هؤالء ان العلم بأن الشيء سيكون هو عني 
نسبته بني املعلوم والعلم ال امر ثبويت والثاين جواب هشام وابن كرام وايب  العلم بأنه قد كان وان املتجدد امنا هو

احلسني البصري وايب عبد اهللا بن اخلطيب وطوائف غري هؤالء قالوا ال حمذور يف هذا وامنا احملذور يف ان ال يعلم 
  الشيء حىت يكون فان هذا يستلزم انه مل يكن عاملا وانه احدث بال علم وهذا قول باطل 

  ادلة القران واحلديث على اثبات العلم هللا تعاىل

  وعامة من يستشكل االيات الواردة يف هذا املعىن كقوله اال لنعلم حىت 

نعلم يتوهم ان هذا ينفي علمه السابق بأن سيكون وهذا جهل فان القران قد اخرب بأنه يعلم ما سيكون يف غري 
لها وكتب ذلك قبل ان خيلقها فقد علم ما سيخلقه علما مفصال موضع بل ابلغ من ذلك انه قدر مقادير اخلالئق ك

وكتب ذلك واخرب مبا اخرب به من ذلك قبل ان يكون وقد اخرب بعلمه املتقدم على وجوده مث ملا خلقه علمه كائنا 
د مع علمه الذي تقدم انه سيكون فهذا هو الكمال وبذلك جاء القران يف غري موضع بل وباثبات رؤية الرب له بع

  وجوده كما قال تعاىل وقل اعملوا فسريى اهللا عملكم ورسوله واملؤمنون التوبة فأخرب انه سريى اعماهلم 
وقد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف االمة ودالئل العقل على انه مسيع بصري والسمع والبصر ال يتعلق باملعدوم 

مسع جنواهم كما قال تعاىل قد مسع اهللا قول اليت فاذا خلق االشياء راها سبحانه واذا دعاه عباده مسع دعاءهم و
جتادلك يف زوجها وتشتكي اىل اهللا واهللا يسمع حتاور كما اجملادلة أي تشتكي اليه وهو يسمع التحاور والتحاور 
تراجع الكالم بينها وبني الرسول قالت عائشة سبحان الذي وسع مسعه االصوات لقد كانت اجملادلة تشتكي اىل 

يف جانب البيت وانه ليخفي على بعض كالمها فأنزل اهللا قد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها  -النيب ص 
وتشتكي اىل اهللا واهللا يسمع حتاوركما وكما قال تعاىل ملوسى وهارون ال ختافا انين معكما امسع وارى طه وقال ام 

  حيسبون انا ال نسمع سرهم وجنويهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون الزخرف 
وقد ذكر اهللا علمه مبا سيكون بعد ان يكون يف بضعة عشر موضعا يف القران مع اخباره يف مواضع اكثر من ذلك 
انه يعلم ما يكون قبل ان يكون وقد اخرب يف القران من املستقبالت اليت مل تكن بعد مبا شاء اهللا بل اخرب بذلك نبيه 

  وغري 



بل هو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لو كان كيف كان يكون نبيه وال حييطون بشيء من علمه اال مبا شاء 
كقوله ولو ردوا لعادوا ملا هنوا عنه االنعام بل وقد يعلم بعض عباده مبا شاء ان يعلمه من هذا وهذا وهذا وال 

  حييطون بشيء من علمه اال مبا شاء 
رسول ممن ينقلب على عقبيه البقرة وقال ام حسبتم قال تعاىل وما جعلنا القبلة اليت كنت عليها اال لنعلم من يتبع ال

ان تدخلوا اجلنة وملا يعلم اهللا الذين جهدوا منكم ويعلم الصربين ال عمران وقوله وتلك االيام نداوهلا بني الناس 
وليعلم اهللا الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء ال عمران وقوله ومآ اصابكم يوم التقي اجلمعن فباذن اهللا وليعلم 

ملؤمنني وليعلم الذين نافقوا ال عمران وقوله ام حسبتم ان تتركوا وملا يعلم اهللا الذين جهدوا منكم ومل يتخذوا من ا
دون اهللا وال رسوله وال املؤمنني وليجة التوبة وقوله مث بعثنهم لنعلم أي احلز بني احصى ملا لبثوا امدا الكهف وقوله 

الذين صدقوا وليعلمن الكذبني اىل قوله وليعلمن اهللا الذين امنوا وليعلمن  ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن اهللا
  املنفقني العنكبوت وقوله ولنبلونكم حىت نعلم اجملهدين منكم والصربين ونبلو اخباركم حممد وغري ذلك من املواضع 

 لنرى ومنيز وكذلك قال روى عن ابن عباس يف قوله اال لنعلم أي لنرى وروي لنميز وهكذا قال عامة املفسرين اال
مجاعة من اهل العلم قالوا لنعلمه موجودا واقعا بعد ان كان قد علم انه سيكون ولفظ بعضهم قال العلم على 

منزلتني علم بالشيء قبل وجوده وعلم به بعد وجوده واحلكم للعلم به بعد وجوده النه يوجب الثواب والعقاب 
لذي يستحق به العامل الثواب والعقاب وال ريب انه كان عاملا سبحانه بأنه قال فمعىن قوله لنعلم أي لنعلم العلم ا

  سيكون لكن مل يكن املعلوم قد وجد وهذا كقوله قل اتنبئون اهللا مبا ال يعلم يف 

السموات وال يف االرض يونس أي مبا مل يوجد فانه لو وجد لعلمه فعلمه بأنه موجود ووجوده متالزمان يلزم من 
  ثبوت اآلخر ومن انتفائه انتفاوه والكالم على هذا مبسوط يف موضع اخر ثبوت احدمها 

واملقصود ان يعرف االنسان اهنم يقولون من اجلهل والكفر ما هو يف غاية الضالل فرارا من الزم ليس هلم قط دليل 
ه واحملذور يف نفي على نفيه ولو قدر شبهة تعارض ثبوت العلم فأين هذا من هذا واين االدلة الدالة على ثبوت علم

  علمه مما يظن انه يدل على نفي الصفات او نفي بعضها دليال وحمذورا 
  بطالن قوهلم الثالثة املذكورة يف النحل هي الربهان واخلطابة واجلدل 

واملقصود هنا ان ما جيعلونه من القران مطابقا الصوهلم ليس كما يقولون فان قيل ال ريب ان ما جاء به الرسول من 
كمة واملوعظة احلسنة واجلدل خيالف اقوال هؤالء الفالسفة اعظم من خمالفته القوال اليهود والنصارى لكن احل

املقصود ان الثالثة املذكورة يف القران هي الربهان الصحيح واخلطابة الصحيحة واجلدل الصحيح وان مل تكن هي 
  ا الغرض ان هذه الثالثة هي جنس هذه الثالثة عني ما ذكره اليونان اذ املنطق ال يتعرض لشيء من املواد وامن

قيل وهذا ايضا باطل فان اخلطابة عندهم ما كان مقدماته مشهورة سواء كانت علما جمردا او علما يقينيا والوعظ 
يف القران هو االمر والنهي والترغيب والترهيب كقوله تعاىل ولو اهنم فعلوا ما يوعظون به لكان خريا هلم واشد 

اذا آلتينهم من لدنا اجرا عظيما وهلدينهم صراطا مستقيما النساء فقوله ما يوعظون به أي ما يؤمرون به تثبيتا و
  وقال يعظكم اهللا ان تعودوا ملثله ابدا ان كنتم مؤمنني النور أي ينهاكم عن ذلك 

ادع اىل سبيل ربك  وايضا فالقرآن ليس فيه انه قال ادع اىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة واجلدل بل قال
  باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم وذلك 



الن االنسان له ثالثة احوال اما ان يعرف احلق ويعمل به واما ان يعرفه وال يعمل به واما ان جيحده فأفضلها ان 
ل يعارضه يعرف احلق ويعمل به والثاين أن يعرفه لكن نفسه ختافه فال توافقه على العمل به والثالث من ال يعرفه ب

فصاحب احلال االول هو الذي يدعى باحلكمة فأن احلكمة هي اللم باحلق والعمل به فالنوع االكمل من الناس من 
يعرف احلق ويعمل به فيدعون باحلكمة والثاين من يعرف احلق لكن ختالفه نفسه فهذا يوعظ املوعضة احلسنة فهاتان 

اجون اىل هذا وهذا فأن النفس هلا اهواء تدعوها اىل خالف احلق مها الطريقان احلكمة واملوعظة وعامة الناس حيت
  وان عرفته فالناس حيتاجون اىل املوعظة احلسنة واىل احلكمة فال بد من الدعوة هبذا وهذا 

واما اجلدل فال يدعى به بل هو من باب دفع الصائل فاذا عارض احلق معارض جودل باليت هى أحسن وهلذا قال 
ال مأمورا به مع قوله ادعهم فأمره بالدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة وأمره ان جيادل باليت هى وجادهلم فجعله فع

أحسن وقال يف اجلدال باليت هى أحسن ومل يقل باحلسنة كما قال يف املوعظة الن اجلدال فيه مدافعة ومغاضبة 
املوعظة ال تدافع كما يدافع اجملادل فما فيحتاج أن يكون باليت هي احسن حىت يصلح ما فيه من املمانعة واملدافعة و

  دام الرجل قابال للحكمة أو املوعظة احلسنة أو هلما مجيعا مل حيتج اىل جمادلة فاذا مانع جودل باليت هى أحسن 
واجملادلة يعلم كما أن احلكمة بعلم وقد ذم اهللا من جيادل بغري علم فقال تعاىل هأنتم هؤالء حاججتم فيما لكم به 

حتاجون فيما ليس لكم به علم ال عمران واهللا ال يأمر املؤمنني أن جيادلوا مبقدمة يسلمها اخلصم إن مل تكن  علم فلم
علما فلو قدر انه قال باطال مل يأمر اهللا ان حيتج عليهم بالباطل لكن هذا قدر يفعل لبيان فساد قوله وبيان تناقضه ال 

يان احلق ودعوة العباد إليه وليس املقصود ذكر ما تناقضوا فيه من لبيان الدعوة اىل القول احلق والقرآن مقصوده ب
  أقواهلم ليبني 

  خطأ احدمها ال بعينه فاملقدمات اجلدلية اليت ليست علما هذا فائدهتا وهذا يصلح لبيان خطأ الناس جممال 
كالمها فيتناقضون وسبب ذلك مث إهنم تارة جيعلون النبوة إمنا هى من باب اخلطابة وتارة جيعلون اخلطابة احد انواع 

أن القرآن أمر عظيم باهر مل يعرفوا قدره وال دروا ما فيه من العلم واحلكمة وأرادوا أن يشبهوا به كالم قوم كفار 
اليهود والنصارى أقل ضالال منهم يف معرفة اهللا ومعرفة أنبيائه وكتبه وامره وهنيه ووعده ووعيده ولو شبه مشبه 

  جنيل لظهر خطأه غاية الظهور واجلميع كالم اهللا تعاىل فكيف بكالم هؤالء املالحدة القرآن بالتوارة واال

  الوجه الثاين عشر

  كون نفيهم وجود اجلن واملئلكة والوحي قوال بال علم

الوجه الثاين عشر أن يقال هم معترفون باحلسيات الظاهرة وباحلسيات الباطنة اليت حيس هبا االنسان ما يف نفسه 
جبوعه وعطشه ولذته وأمله وشهوته وغضبه وفرحه وغمه وكذلك ما يتخيله يف نفسه من أمثلة احلسيات كاحساسه 

  اليت أحسها فانه يتخيل ذلك من نفسه 
وقد فرقوا بني قوة التخيل والوهم فالتخيل ان يتخيل احلسيات والوهم أن يتصور يف احلسيات معىن غري حمسوس 

شاة تتصور يف الذئب معىن هو العداوة وهو غري حمسوس وال تتخيل وتتصور كما يتصور الصداقة والعداوة فان ال
يف التيس معىن الصداقة فاملواالت واملعادات يسمون الشعور هبا تومها وهم مل يتكلموا يف ذلك بلغة العرب فان 

  الوهم يف لغة العرب معىن آخر كما قد بني يف موضعه 



برؤيته بعض الناس بالباطن كاملالئكة واجلن بل وال معهم ما ينفى متثل ولسي معهم ما ينفى وجود ما ميكن أن خيتص 
  هذه االرواح أجساما حىت ترى باحلس 

الظاهر وال معهم ان النفس قد ترى غريمها ما هو من أحواهلا مثل ان ترى عند املوت امورا موجودة مل تكن تراها 
معهم علم بأن كل ما يراه يكون ختيال مع إمكان أن وهي متعلقة بالبدن وكذلك النائم وإن كان قد يتخيل فليس 

يرى يف منامه من جنس ما يراه امليت عند مفارقة روحه بدنه فان النفس الناطقة هى الرائية وإمنا مينعها من ذلك 
تعلقها بالبدن فاذا مت جتردها باملوت رأت ما مل تكن تراه كما قال تعاىل فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ق 

وقال تعاىل فلوال إذا بلغت احللقوم وأنتم حينئذ تنظرون وحنن أقرب اليه منكم ولكن ال تبصرون الواقعة قال 
املفسرون يعىن املالئكة وكذلك بالنوم قد حيصل هلا نوع جتريد وهلذا من الناس من يرى يف منامه شيئا فيأتى كما 

  ملوجود يف اليقظة يراه من غري تغيري أصال بل يكون املرئى يف املنام هو ا
وأما رؤية كثري من الناس للجن حال الصرع وغري الصرع فهذا أكثر وأشهر من أن يذكر وما يدعيه االطباء من أن 

الصرع كله من االخالط فغلطه ظاهر فان دخول اجلىن بدن االنسى وتكلمه على لسانه بأنواع من الكالم وغري 
قد اتفق عليه أئمة االسالم كما اتفقوا على وجود اجلن وقد رآهم ذلك أمر قد علمه كثري من الناس بالضرورة و

غري واحد من الناس وخاطبوهم فهذا باب واسع فما الظن باملالئكة الكرام اليت يراهم االنبياء صلوات اهللا عليهم 
  يروهنم بباطنهم وظاهرهم 

بصورة البشر وكذلك اجلن ويرون يف تلك  وايضا فقد تواتر يف الكتب االهلية واالحاديث النبوية ان املالئكة تتصور
الصورة كما أخرب اهللا عن ضيف إبراهيم يف غري موضع من كتابه وكما اخرب عن مرمي انه ارسل اليها الروح وهو 

جربيل فتمثل هلا بشرا سويا قالت إىن اعوذ بالرمحن منك إن كنت تقيا قال إمنا أنا رسول ربك الهب لك غلما زكيا 
  مرمي 

االمور ليس معهم على نفيها إال ما هو من أضعف الشبه فنفيهم مثل هذه احلسيات الباطنة والظاهرة  ومجيع هذه
  قول بال علم وهلذا صاروا حيملون ما جاءت به 

االنبياء على أنه من باب التخيل يف النفس وجيعلون امللئكة وكالم اهللا الذي بلغوه هو ما يتخيل يف نفس النيب من 
ما يتخيل للنائم وذلك من أعراضه القائمة به ليس هناك عندهم ملك منفصل وال كالم نزل به الصور واالصوات ك
  امللك من اهللا عندهم 

وكل ما ينفونه من هذا ليس معهم فيه إال اجلهل احملض فهم يكذبون مبا مل حييطوا بعلمه ومل يأهتم تأويله مع ان عامه 
ذلك ائمة االطباء كأبقراط وغريه يقر باجلن وجيعل الصرع نوعني أساطني الفالسفة كانوا يقرون هبذه االشياء وك

صرعا من اخللط وصرعا من اجلن ويقول يف بعض االدوية هذا ينفع من الصرع الذي يعاجله االطباء ال الصرع 
طبنا الذي يعاجله أرباب اهلياكل ونقل عنه أنه قال طبنا بالنسبة اىل طب أرباب اهلياكل كطب العجائز بالنسبة اىل 

  وهذه االمور لبسطها موضع آخر 
وإمنا املقصود أن ما تلقوه من القواعد الفاسدة املنطقية من نفى ما مل يعلم نفيه اوجب هلم من اجلهل والكفر ما 

صاروا به اسوأ حاال من كفار اليهود والنصارى وادعى ابن سينا وموافقوه ان اسباب العجائب يف العامل إما قوة 
نفسانية وإما قوة طبيعية وأهل السحر منهم والطلسمات يعلمون من وجود اجلن ومعاونتهم هلم فلكية وإما قوة 

على االمور العجيبة ما هو متواتر مشهور عندهم فضال عما يعلمه املسلمون وسائر أهل امللل من ذلك فضال عن 



ات امرا النازعات وقال ف املقسمات العلم بامللئكة وما وكلهم اهللا من االمور اليت يدبروهنا كما قال فيهم املدبر
  امرا الذاريات وهم امللئكة باتفاق السلف وغريهم من علماء املسلمني مل يقل أحد من السلف إهنا الكواكب 

  الوجه الثالث عشر

  طريقهم ال يفرق بني احلق والباطل خبالف طريقة االنبياء

  اهنا معلومة  الوجه الثالث عشر ان يقال كون القضية برهانية معناه عندهم

للمستدل هبا وكوهنا جدلية معناه كوهنا مسلمة وكوهنا خطابية معناه كوهنا مشهورة او مقبولة او مظنونة ومجيع هذه 
الفروق هى نسب وإضافات عارضة للقضية ليس فيها ما هو صفة مالزمة هلا فضال عن ان تكون ذاتية هلا على 

بل هذه صفات نسبية باعتبار شعور الشاعر هبا ومعلوم أن القضية قد أصلهم بل ليس فيها ما هو صفة هلا يف نفسها 
تكون حقا واالنسان ال يشعر هبا فضال عن أن يظنها او يعلمها وكذلك قد تكون خطابية او جدلية وهى حق يف 

  نفسها بل قد تكون برهانية ايضا كما قد سلموا ذلك 
ضايا اليت هى حق يف نفسها ال تكون كذبا باطال قط وبينوا وإذا كان كذلك فالرسل صلوات اهللا عليهم أخربوا بالق

من الطرق العلمية اليت يعرف هبا صدق تلك القضايا ما هو مشترك ينتفع به جنس بين آدم وهذا هو العلم النافع 
  للناس 

ما علمه وأما هؤالء املتفلسفة فلم يسلكوا هذا املسلك بل سلكوا يف القضايا االمر النسىب فجعلوا الربهانيات 
املستدل وغري ذلك مل جيعلوه برهانيات وإن علمه مستدل آخر واجلدليات ما سلمه املنازع وإن مل يسلمه غريه 

وعلى هذا فتكون من الربهانيات عند إنسان وطائفة ما ليس من الربهانيات عند إنسان وطائفة أخرى فال ميكن ان 
ف احوال من علمها ومن مل يعلمها حىت إن اهل الصناعات حتد القضايا العلمية حبد جامع مانع بل ختتلف باختال

  عند أهل كل صناعة من القضايا اليت يعلموهنا ما ال يعلمها غريهم 
وحينئذ فيمتنع أن تكون طريقهم مميزة للحق من الباطل والصدق من الكذب باعتبار ما هو االمر عليه يف نفسه 

خبالف طريقة االنبياء فاهنم اخربوا بالقضايا الصادقة اليت تفرق بني وميتنع أن تكون منفعتها مشتركة بني االدميني 
احلق والباطل والصدق والكذب فكل ما ناقض الصدق فهو كذب وكل ما ناقض احلق فهو باطل فلهذا جعل اهللا ما 

ق من الباطل انزله من الكتاب حاكما بني الناس فيما اختلفوا فيه وانزل ايضا امليزان وهو ما يوزن به ويعرف به احل
  ولكل حق ميزان 

يوزن به خبالف ما فعله الفالسفة املنطقيون فانه ال ميكن ان يكون هاديا للحق وال مفرقا بني احلق والباطل وال هو 
ميزان يعرف هبا احلق من الباطل واما املتكلمون فما كان يف كالمهم موافقا ملا جاءت به االنبياء فهو منه وما خالفه 

  الباطلة شرعا وعقال  فهو من البدع
فان قيل حنن جنعل الربهانيات اضافية فكل ما علمه االنسان مبقدماته فهو برهاين عنده وان مل يكن برهانيا عند غريه 

قيل مل يفعلوا ذلك فان من سلك هذا السبيل مل جيد مواد الربهان يف اشياء معينة مع امكان علم كثري من الناس 
  املعينة اليت عينوها واذا قالوا حنن ال نعني املواد فقد بطل احد اجزاء املنطق وهو املطلوب المور اخر بغريتلك املواد 



  الوجه الرابع عشر

  فساد جعلهم علوم االنبياء حتصل بواسطة القياس املنطقي

وقد  الوجه الرابع عشر إهنم ملا ظنوا ان طريقهم كلية حميطة بطرق العلم احلاصل لبين آدم مع ان االمر ليس كذلك
علم الناس إما باحلس وإما بالعقل وإما باالخبار الصادقة علوما كثرية ال تعلم بطرقهم اليت ذكروها ومن ذلك ما 

علمته االنبياء صلوات اهللا عليهم من املعلوم فأرادوا إجراء ذلك على قانوهنم الفاسد فقالوا النيب له قوة أقوى من 
ة قدسية وهو أن يكون حبيث ينال احلد االوسط من غري تعليم معلم له قوة غريه يف العلم والعمل ورمبا مسوها قو

فاذا تصور طريف القضية أدراك بتلك القوة القدسية احلد االوسط الذي قد يتعسر أو يتعذر على غريه إدراكه بال 
و بواسطة القياس تعليم الن قوى االنفس يف االدراك غري حمدودة فجعلوا ما خترب به االنبياء من أنباء الغيب إمنا ه

  املنطقي وهذا يف غاية الفساد 
فان القياس املنطقي إمنا يعرف به أمور كلية كما تقدم وهم يسلمون ذلك والرسل أخربوا بأمور معينة شخصية 
جزئية ماضية وحاضرة ومستقبلة كما يف القرآن من قصة نوح واخلطاب واالحوال اليت جرت بينه وبني قومه 

  وكذلك هود وصاحل 

من املستقبالت فعلم بذلك أن ما علمه الرسول مل يكن  -عيب وسائر الرسل وكذلك ما أخرب به النيب ص وش
  بواسطة القياس املنطقي 

بل قد جعل ابن سينا علم الرب مبفعوالته من هذا الباب فانه يعلم نفسه والعلم بالعلة يوجب العلم باملعلول فجعل 
يكون دليال على علمه مبخلوقاته ال ان يكون علمه مبخلوقاته يفتقر اىل علمه حيصل هبذه الواسطة وهذا يصلح ان 

حد اوسط مع انه مل يعط هذا الربهان موجبه بل انكر علمه باجلزئيات اليت يف املوجودات االخرى فان مل يعلم 
نة وهلذا أراد اجلزئيات مل يعلم شيئا من املخلوقات مع ان العقول والنفوس واالفالك كلها جزئية ونفسه أيضا معي

بعضهم جرب هذا التناقض فقال إمنا نفى علمه باجلزئيات يف االمور املمتغرية فيقال التغري من لوازم الفلك فال يكون 
  الفلك إال متغريا وصدور املعلول املتغري عن علة غري متغرية ممتنع بالضرورة كما قد بسط يف موضعه 

  الفلكية وبيان فساده من عشرة جعلهم معرفة النيب بالغيب مستفادة من النفس

  وجوه 
فان قيل هم يذكرون ملعرفة النيب بالغيب سببا آخر وهو اهنم يقولون إن احلوادث اليت يف االرض تعلمها النفس 

الفلكية ويسميها من أراد اجلمع بني الفلسفة والشريعة ب اللوح احملفوظ كما يوجد يف كالم أىب حامد وحنوه وهذا 
حملفوظ الذي وردت به الشريعة كتب اهللا فيه مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السموات واالرض فاسد فان اللوح ا

واللوح احملفوظ ال يطلع عليه غري اهللا والنفس الفكلية  -خبمسني الف سنة كما ثبت ذلك يف الصحيح عن النيب ص 
  حتت 

  العقول ونفوس البشر عندهم تتصل هبا وتنقش يف نفوس البشر ما فيها 
ذا يقول بعض الشيوخ الذين يتكلمون باللوح احملفوظ على طريقة هؤالء إما عن معرفة بأن هذا قوهلم وإما عن وهل



متابعة منهم ملن قال ذلك من شيوخهم الذين أخذوا ذلك عن الفالسفة كما يوجد يف كالم أبن عريب وابن سبعني 
وأنه يعلم أمساء مريديه من اللوح احملفوظ أو انه  والشاذىل وغريهم يقولون إن العارف قد يطلع على اللوح احملفوظ

يعلم كل وىل كان ويكون من اللوح احملفوظ وحنو هذه الدعاوى اليت مضموهنا اهنم يعلمون ما يف اللوح احملفوظ 
  وهذا باطل خمالف لدين املسلمني وغريهم من أتباع الرسل 
البدن إما بالنوم وإما بالرياضة وإما بقوهتا يف نفسها واملقصود هنا أهنم يقولون إن النفس إذا حصل هلا جترد عن 

اتصلت بالنفس الفلكية وانتقش فيها ما يف النفس الفلكية من العلم باحلوادث االرضية مث ذلك العلم العقلى قد خترب 
ه إذا به النفس جمردا وقد تصوره القوة املخيلة يف صور مناسبة له مث تلك الصور تنتقش يف احلس املشترك كما أن

احس اشياء بالظاهر مث ختيلها فاهنا تنتقش يف احلس املشترك فاحلس املشترك يرتسم فيه ما يوجد من احلواس الظاهرة 
وينتقش فيه ما تصوره القوة املتخيلة يف الباطن وما يراه االنسان يف منامه واحملرور يف حال مرضه من الصور الباطنة 

هلا قوة كاملة فيحصل هلا جترد يف اليقظة فتعلم وتتخيل وترى ما حيصل  هو من هذا لكن نفس النيب عليه السالم
  لغريها يف النوم 

قيل هذا الكالم أوال ليس من كالم قدماء الفالسفة كارسطو واصحابه وال مجهورهم إمنا هو معروف عن ابن سينا 
  م باطل مل يتبع فيه سلفه وثانيا وأمثاله وقد انكر ذلك عليه إخوانه الفالسفة كابن رشد وغريه وزعموه أن هذا كال

  إنه مبىن على أصول فاسدة كثرية 
  االول إنه ال سبب للحوادث إال احلركة الفلكية وهذا من ابطل االصول 

  الثاين إثبات العقول والنفوس اليت يثبتوهنا وهو باطل 

  هل منبع الفيض هو النفس الفلكية أو العقل الفعال

من النفس الفلكية فاهنم لو سلم هلم ما يذكرونه من أصوهلم فعندهم ما يفيض الثالث إثبات كون الفيض حيصل 
على النفوس إمنا هو من العقل الفعال املدبر لكل ما حتت فلك القمر ومنه تفيض العلوم عندهم على نفوس البشر 

ى لكنه بزعمهم دائم الفيض االنبياء وغريهم والعقل الفعال ال يتمثل فيه شئ من اجلزئيات املتغرية بل إمنا فيه امر كل
فاذا استعدت النفس الن يفيض عليها منه شئ فاض وذلك الفيض ال يكون جبزئي فانه ال جزئى فيه فكيف يقولون 

  هنا إن الفيض على النفوس هو من النفس الفلكية 
العلم  فان قيل هم يقولون إن اجلزئيات معلومة للعقول على وجه كلى وللنفوس الفلكية على وجه جزئي قيل

بالكلى وهو القدر املشترك بني اجلزئيات ال يفيد العلم بشئ من اجلزئيات البتة فان علم االنسان مبسمى الوجود أو 
مبسمى اجلسم او مبسمى احليوان أو االنسان او البياض او السواد ال يفيده العلم قط مبوجود معني وال جبسم معني 

معني وال سواد معني ولو كانت اجلزئيات تعلم من الكليات لكان من وال حيوان معني وال إنسان معني وال بياض 
  علم مسمى شئ قد علم كل شئ فاهنا كلها جزئيات هذا املسمى 

وهذا أيضا مما يدل على فساد قول ابن سينا ومن وافقه على ان الباري يعلم اجلزئيات على وجه كلى حبيث ال 
االرض فان هذا تناقض بني ملن تصور حقيقة األمر فان من مل وال يف ١يعزب عن علمه مثقال ذره يف السموات 

يتصور إال كليا وميتنع عنده ان يتصور جزئيا معينا إما مطلقا وإما إذا كان متغريا كان قد عزب عن علمه كل شئ 
  يف الوجود إما مطلقا واما إذا كان متغريا وعلمه الكلى ال 



  يشبعون انفسهم باحملال مبثل هذه الكليات يفيده شيئا من معرفة املعينات وهم دائما ما 
وهلذا كان موضوع الفلسفة االوىل واحلكمة العليا هو الوجود الكلى املشترك بني املوجودات املنقسم اىل جوهر 

وعرض وعلة ومعلول وهذا املوضوع ليس له وجود يف اخلارج وال يعلم مبعرفة الوجود املطلق شئ من املوجودات 
مر اصال فان كل موجود فانه موجود خاص متميز عما سواه وصفاته القائمة به إن كانت جوهرا الثابته يف نفس اال

فهى خمتصة به وإن كان عرضا فهو عرض معني يف حمل معني فمن مل يعرف إال الكلى املشترك مل يعرف شيئا من 
  االذهان ال يف االعيان املوجودات اليت هى يف نفسها موجودات وامنا علم امرا كليا ال يكون كليا إال يف 

  إن نفس فلك القمر ال تعلم إال جزءا من احلوادث

الرابع إن النفوس عندهم تسعة بعدد االفالك وحركات االفالك عندهم هى تسبب احلوادث ومعلوم ان كل نفس 
رية إمنا تعلم حركة فلكها فنفس فلك القمر ال تعلم ما يف نفس الفلك االطلس وفلك الثوابت وغريه والنفوس البش

تتصل إن اتصلت بنفس فلك القمر كما أنه إمنا يفيض عليها ما يفيض من العقل الفعال وحينئذ فال تعلم إال جزءا 
  يسريا من أسباب احلوادث فمن اين تعلم احلوادث املنفصلة 

  ليست حركة االفالك علة تامة للحوادث

بب للحوادث إال حركة االفالك فحركة االفالك اخلامس إنه لو قدر اهنا تعلم حركات االفالك كلها وانه ال س
ليست علة تامة للحوادث بل ختتلف افعاهلا باختالف القوابل فتؤثر يف كل شئ حبسبه فمن مل يعلم احوال القوابل 
مع الفواعل مل يعلم احلوادث فال يكون عاملا هبا والنفوس الفلكية غايتها ان تعلم حركات أفالكها ال تعلم ما ليس 

  فيها داخال 

وإذا قيل إن حركات العناصر واملتولدات إمنا ختتلف الختالف حركة االفالك فالعلم بالعلة يوجب العلم باملعلول 
قيل ختتلف باختالف القوابل كما ختتلف باختالف الفواعل والعناصر موجودة قبل حركات االفالك فال يلزم من 

ات االفالك العلم باحلوادث االرضية وقول القائل العلم بالعلة العلم هبا العلم بنفس العناصر ومقاديرها ليعلم حبرك
يوجب العلم باملعلول إمنا يستقيم يف العلة التامة املستلزمة للمعلول وحركات االفالك غايتها أن تكون جزءا صغريا 

  من أسباب احلوادث 

  ال يلزم علم النفس الفلكية بكل ما حيدث من االمور

ن للفلك نفس فلكية متحركة كما حترك نفس االنسان لبدنه فاهنا تتصور ما تريد فعله السادس إنه بتقدير ان تكو
كما يتصور االنسان ما يريد فعله وأما االمور املتولدة احلاصلة بأسباب منفصلة مع فعله فال جيب أن يكون شاعرا 

بأمور اخر فاهنم يقولون الفلك هبا فمن أين يلزم علم النفس الفلكية بكل ما حيدث من االمور احلاصلة حلركاهتا و
إذا حترك حرك العناصر فامتزجت نوعا من االمتزاج وحترك العناصر وامتزاجها ليس هو نفس حركة الفلك وال 
حركة الفلك تامة له مث إذا امتزجت فاض عليها من العقل الفعال ما يفيض فبتقدير أن تستعد نفس االنسان الن 

فيض ال جيب ان تعلم النفس الفلكية ذلك مع ان كالمهم يف هذا املوضع قد يفيض عليها من العقل الفعال ما ي



عرف تناقضه وفساده فان العقل إن كان يفيض عنه ما ليس هو فيه كان يف املعلول ما ليس يف العلة وإن كان ال 
ذلك مما يدعون  يفيض إال ما فيه فليس فيه إال الكليات ليس فيه صور جسمانية وال علم جبزئيات وال مزاج وال غري

  فيضه عن العقل 

  بيان أن احلوادث املاضية ليست منتقشة يف النفس الفلكية

السابع إن النفس الفلكية حترك الفلك دائما فيلزم أن تعلم كل وقت احلركة اليت تريدها وإذا سلم له اهنا تعلم ما 
من اجلزئيات ال يكون معلوما للنفس  تولد عنها وعن غريها قيل هلم ال ريب أن ما مضى قبل تلك احلركة املعينة

  على سبيل 

التفصيل فانه لو كان معلوما للنفس على سبيل التفصيل للزم وجود ما ال هناية له يف آن واحد فان احلوادث املاضية 
 ال هناية هلا فلو كان العلم بكل منها موجودا على سبيل التفصيل يف النفس الفلكية للزم وجود أمور ال هناية هلا يف

  آن واحد وهذا ممتنع 
فان قيل هم جيوزون هذا كما جيوزون وجود نفوس ال هناية هلا يف آن واحد فان قاعدهتم يف هذا ان ما هو جمتمع وله 

ترتيب طبيعي كالفلك أو وضعي كاالجسام ميتنع وجود ما ال هناية فيه فاذا انتفى احد القيدين جوزوا وجود ما ال 
تمعا كاحلوادث املتعاقبة وإما ان يكون جمتمعا غري مترتب كالنفوس الفلكية قيل اجلواب هناية له إما بأن ال يكون جم

من وجوه أحدها إن هذا قول طائفة منهم كابن سينا وغريه وقد انكر عليه ذلك إخوانه الفالسفة كابن رشد وغريه 
ضعها الثاين إن احلركات وزعموا أن هذا ليس هو قول أئمتهم الفالسفة وبينهم يف ذلك مشاجرات ليس هذا مو

الفلكية مترتبة كل واحد على ما قبلها فاذا قدر اجتماع العلم املفصل هبا كان قد اجتمع حوادث مترتبة والعلوم 
ايضا جمتمعة يف النفس الفلكية واجلزئيات عندهم ال تنطبع عندهم إال يف قوى جسمانية فيلزم وجود ما ال يتناهى 

وهذا هو أعظم ما ينكرونه فان القوة اجلسمانية عندهم ال تقوى على أفعال ال من االعراض يف صورة جسمانية 
تتناهى فضال عن ان تقوى عى أعراض ال هناية هلا الثالث أن يقال إن قالوا إن مجيع ما حيدث مل تزل نفس الفلك 

ئية ال بد هلا من عاملة به على التفصيل كان علمها قدميا أزليا واحلركات حادثة شيئا بعد شئ واحلوادث اجلز
تصورات جزئية حادثة معها وهم يسلمون ذلك وإن قالوا إهنا مل تعلمها مفصلة إال شيئا بعد شئ حصل املقصود 

ايضا وعلى التقديرين ال بد عندهم للنفس الفلكية من علوم متعاقبه كما حيصل لنفس االنسان وحينئذ فان كانت 
يئا بعد شئ وهى جمتمعه يف حمل واحد بل يف قوة جسمانية فيلزم وجود علومها باقية مل تزل االمور املرتبة حتدث ش

  أعراض جمتمعة ال هناية هلا يف حمل واحد بل يف قوة جسمانية وهذا من أعظم االمور إحالة عندهم يف نفس االمر 

  وإذا كان كذلك تبني ان احلوادث املاضية ليست منتقشة يف النفس الفلكية 
ياء خيربون باحلوادث املتقدمة كاالخبار مبا جرى يف زمن نوح وقبل نوح وبعد نوح فيمتنع ان واالنبياء بل وغري االنب

يكون اخلرب بذلك استفادة من النفس الفلكية اليت يسميها املالحدة الذين ينزلون الكتاب والسنة على أصول هؤالء 
بلة قبل أن تكون مبئني من السنني او بألوف املشركني املعطلني يسموهنا اللوح احملفوظ وهكذا العلم باحلوادث املستق

من السنني فان تلك مل تنتقش بعد عندهم يف النفس الفلكية وقد خيرب هبا االنبياء كما بشر متقدموهم مبمحد وكما 
  أخرب حممد مبا سيأيت بل ويعلم ايضا بالرؤيا وغري ذلك 



  ال سبيل لنفى كون االرواح تلقى االخبار يف نفوس البشر

لثامن إنه لو قدر ان النفوس الفلكية تعلم اجلزئيات فاجلزم بكون ما حيدث يف نفوس البشر من العلم الوجه ا
باجلزئيات هو منها او من العقل الفعال لو قدر وجوده إمنا جيوز إذا علم انتفاء سبب آخر وهذا ال سبيل هلم اىل 

ا يلقيه اجلن أيضا كما تواترت االخبار عن االنبياء العلم بنفيه فلم ال جيوز ان يكون ذلك مما يلقيه املالئكة بل ومم
صلوات اهللا عليهم بأهنم يذكرون أن املالئكة ختربهم مبا ختربهم به وكما تواتر إخبار اجلن لبىن آدم تارة مبا يسترقونه 

املسلمون من خرب السماء وتارة بغري ذلك والعلم باملغيبات من هذا الوجه هو مما اتفق عليه االنبياء وأتباعهم 
واليهود والنصارى واتفق عليه مجاهري بىن آدم من غري أهل امللل كاملشركني من العرب ومن اهلند ومن الكلدانيني 

  وغريهم كلهم يذكرون ما خترب به االرواح إما مطلقا وإما إن تعني 
شركون كالصابئة الذين وقد ذكرنا ان الصابئة نوعان حنفاء ومشركون فاحلنفاء هم من املسلمني املؤمنني وأما امل

بعث اهللا اليهم اخليل عليه السالم وغريهم فهؤالء يقرون هبذا والصابئة احلرانيون هلم نيب على أصلهم يقال له البابا 
  وله مصحف يذكر فيه كثريا من االخبار املستقبلة ويذكرون أن سيدته يعىن روحانية الزهرة 

املسلمني بالد حران وغريها وفتحهم البالد وإهانتهم لطائفته أخربته بذلك وكثري منها صحيح كإخبار بدخول 
وكان حبران بئر يقال هلا بئر عزون يعظموهنا تعظيما كثريا وكان يذكر ان االرواح جتتمع اليها ويذكر أنواعا من 

  هذه االمور يف مصحف له وهو موجود قد قرأته أنا وغريى 
والروحانيات وال يفصل ومنهم من يسميها مجيعها املالئكة وال  وهذه االرواح منهم من يطلق عليها اسم االرواح

يفرقون بني اجلن واملالئكة ال سيما وطائفة من أهل الكالم وغريهم جيعلون اجلن واملالئكة جنسا واحدا وإمنا يفرقون 
 وقد بسط باالعمال الصاحلة والفاسدة كاالدميني ومن هذا تنازع العلماء يف إبليس هل كان من املالئكة ام ال

الكالم عليه يف غري هذا املوضع وأما من يعرف حقيقة االمر من علماء املسلمني فيعلمون ان االرواح اليت تعني 
  املشركني هى الشياطني ويفرقون بني املالئكة وبني اجلن كما هو ثابت بالكتاب والسنة واالمجاع 

  بيان كون الغلط يف هذه االخبارات أكثر من الصواب

نه بتقدير أن يكون سبب االخبارات هو اتصال النفس بالقوة النفسانية الفلكية أو هو إخبار االرواح كما التاسع إ
تقدم فمعلوم ان الغلط يف هذا أكثر من الصواب أما على اصلهم فألن اخليال يصور للحس املشترك ما علمته 

املسلمني وغريهم فألن اجلن يكذبون كثريا النفس من الصور املناسبة واخليال يكذب اكثر مما يصدق وأما على قول 
انه ملا ذكر إخبار الكهان قال إهنم يسمعون الكلمة فيكذبون مائة  -يف إخبارهم وقد ثبت يف الصحيح عن النيب ص 

  كذبة وهذا امر معلوم بالتجربة والتواتر فان الذين خيربون مبا خيربون به عن اجلن يكثر الكذب يف إخبارهم 

انه قال الرؤيا ثالثة رؤيا من اهللا ورؤيا مما حيدث به الرجل نفسه  -د ثبت يف الصحيح عن النيب ص وأما الرؤيا فق
يف اليقظة فرياه يف املنام ورؤيا من الشيطان فقد بني الصادق املصدوق أن من الرؤيا ما هو من حديث النفس ومنها 

لواسواسني يف قوله قل أعوذ برب الناس ملك ما هو من وسوسة الشيطان وقد امرنا سبحانه أن نستعيذ من هذين ا
  الناس إله الناس من شر الوسواس اخلناس الذي يوسوس يف صدور الناس من اجلنة والناس الناس 

وال بد من التمييز بني الصدق والكذب وليس فيما ذكروه وال فيما يذكره غريهم ما مييز بني هذا وهذا وال مييز بني 



اء وهلذا أمرنا اهللا ان نؤمن بكل ما جاؤا به االنبياء فاهنم معصومون ال يقرون على اخلطأ هذا وهذا مطلقا إال االنبي
فيما يبلغوهنه عن اهللا باتفاق املسلمني قال تعاىل قولوا آمنا باهللا وما انزل إلينا وما انزل اىل ابراهيم وامسعيل واسحق 

رهبم البقرة وقال تعاىل ولكن الرب من آمن باهللا ويعقوب واالسباط وما اوتى موسى وعيسى وما اوتى النبيون من 
  واليوم االخر وامللئكة والكتب والنبيني البقرة 

وهلذا كان اهل الرياضة والزهد والعبادة من الصوفية وغريهم يرون اشياء يف الباطن يظنوهنا حقا ويكون باطال وهلذا 
باهللا من قياس فلسفى وخيال صوىف وهذا مما كان يقول من يقول من أهل العلم كأىب القاسم السهيلى وغريه نعوذ 

  يقوله شيخه ابو بكر بن العريب وكان مع تعظيمه لشيخه اىب حامد الغزايل يقول 

شيخنا ابو حامد دخل يف بطن الفالسفة مث اراد ان خيرج منهم فما قدر وكان يذكر عنه انه كان يقول أنا مزجى 
  البضاعة يف احلديث 
لون إن غاية ما عند النيب قياس من جنس القياس الفلسفي او خيال من جنس اخليال الصويف وهؤالء املتفلسفة يقو

فان ما ذكروه للنيب يتصف به آحاد الناس فان اتصال النفوس بالنفس الفلكية وانعقاد االقيسة العقلية يف النفس هو 
أمثاله يقولون إن النفوس الناطقة قدر مشترك بني الناس إمنا هو حبسب استعداد النفوس مث هم أعىن ابن سينا و

متماثلة حبسب احلقيقة وإمنا اختلفت باعتبار أبداهنا فهى كماء واحد وضعته يف آنية خمتلفة فاختلف الختالف 
االوعية واسباب صفات النفس عندهم إما املزاج وإما العادة وإما ما يتبع ذلك ويا ليت شعري كم مقدار ما يوجب 

مل يكن التفاوت إال هبذا السبب فيلزم من هذا ان تكون نفس اخس الناس مشاركة يف التفاوت بني النفوس إن 
احلقيقة لنفس ابراهيم وموسى وعيسى وحممد وامنا امتازت عنها بأمور عارضة وأن تكون نفس كثري من الناس قريبة 

  من نفوسهم او افضل وتكون مستعدة الن حيصل هلا ما حصل لنفوسهم 
ندهم مكتسبة وصار كثري منهم يطلب ان يؤتى مثل ما اوتى رسل اهللا وأن يؤتى صحفا منشرة وهلذا كانت النبوة ع

كما طلب ذلك غري واحد يف زماننا وكما طلبه السهروردي املقتول وابن سبعني وغريمها وسبب ذلك أن هذه 
  النبوة اليت أثبتوها امرها من جنس منامات الناس 

  و املنامات وملا أراد ابن سينا وأمثاله ان وهلذا كان عمدهتم يف إثبات النبوة ه
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يقرروا ذلك قالوا التجربة والقياس مطابقان على ان للنفس االنسانية أن تنال من الغيب نيال ما وقرروا ذلك بأن 
والتواتر وأما معرفة املغيبات يف النوم ممكنة فوجب ان يكون ايضا يف اليقظة ممكنا واملقدمة االوىل معلومة بالتجربة 

الثانية فهو انه ملا صح ذلك يف النوم مل ميكن القطع باستحالته يف اليقظة بل لو قدرنا ان الناس ما جربوا وقوع ذلك 
يف النوم لكان استبعادهم حبصول هذا حال النوم اشد من استبعادهم حلصوله حال اليقظة فانه لو قيل لواحد ان مجعا 

سالمة حواسهم وذكاء قرائحهم وقوة افكارهم وانظارهم احتالوا بكل حيلة من االذكياء مع كمال عقوهلم و
لتحصيل معرفة بعض املغيبات فعجزوا مث إن واحدا منهم ملا صار كامليت وبطلت حركته وإدراكه عرف ذلك 
نه ولكن املغيب لقيل بأن ذلك حمال والحتجوا عليه بأنه ملا عجز عنه القوى الكامل فالضعيف الناقص أوىل بالعجز ع

وقوع هذا املعىن مرارا كثرية حال النوم مما ازال االستبعاد والعناد فثبت ان حصول معرفة املغيبات ملا كان ممكنا 
حال النوم فبأن يكون ممكنا حال اليقظة اوىل قالوا وحنن ال نستدل بصحة إحدى احلالني على القطع باحلال االخرى 

  أى االخلق االوىل ولكن على دفع استبعاد املنكر وحصول الر
قلت فهذه املقدمة اليت بنوا عليها معرفة الغيب لالنبياء وغريهم ومعلوم أن النائم تتجرد نفسه عن بدنه نوع جترد 

يقول إذا أوى اىل فراشه اللهم أنت خلقت نفسي وانت تتوفاها لك  -فان النوم أخو املوت وقد كان النيب ص 
إن ارسلتها فاحفظها مبا حتفظ به عبادك الصاحلني ويقول ايضا بامسك ريب مماهتا وحمياها إن امسكتها فارمحها و

  وضعت جنيب وبامسك ارفعه إن امسكت نفسي فاغفر هلا وارمحها وإن ارسلتها فاحفظها مبا حتفظ به عبادك الصاحلني 

 اهللا يتوىف االنفس حني وكان ذا استيقظ يقول احلمد هللا الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور وقد قال اهللا نعاىل
موهتا واليت مل متت يف منامها فيمسك اليت قضى عليها املوت ويرسل االخرى اىل اجل مسمى إن يف ذلك اليت لقوم 
يتفكرون الزمر فأخرب سبحانه أنه يتوىف االنفس حني النوم وحني املوت وأن ما يتوفاه حني النوم منه ما يقضى عليه 

سله وبسبب جتردها عن البدن حيصل هلا من العلم ما يلقيه اهللا اليها إما بواسطة امللك الذي املوت يف نومه ومنه ما ير
  يريها وحيدثها من الرؤيا وإما بغري ذلك 

قال تعاىل وما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحيا او من ورآء حجاب او يرسل رسوال فيوحى باذنه ما يشاء إنه على 
لصامت رؤيا املؤمن كالم يكلم به الرب عبده يف املنام وقد ثبت يف الصحيح عن حكيم الشورى قال عبادة ابن ا

انه قال مل يبق بعدى من النبوة إال املبشرات وهي الرؤيا الصاحلة يراها الرجل الصاحل أو ترى له وقال  -النيب ص 
  الرؤيا الصاحلة جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة ويف الصحيحن عن عائشة 

من الوحي الرؤيا الصادقة يف النوم فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق  -ل ما بدى به رسول اهللا ص قالت أو
الصبح مث حبب إليه اخلالء فكان خيلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليايل ذوات العدد وقد قال تعاىل اهللا 

لنفوس وغريها جيعله بعد إعدادها لذلك وتسويتها ملا أعلم حيث جيعل رسالته االنعام فال ريب ان ما جيعله اهللا يف ا
يلقى فيها فهذا وحنوه حق يقول به السلف ومجهور املسلمني وإمنا ينكر ذلك من ينكر احلكم واالسباب من اهل 

  الكالم 
مها بدى اوال بالرؤيا الصادقة فانه رؤيا االنبياء وحي معصوم كما قال ابن عباس وعبيد بن عمري وغري -والنيب ص 



نقل من  -رؤيا االنبياء وحى وقرأ قول ابراهيم عليه السالم إىن أرى يف املنام أىن اذحبك الصافات مث إن النيب ص 
درجة اىل درجة مث بعد هذا جاءه امللك فخاطبه بالكالم فأحيانا يأتيه يف الباطن فيكلمه وأحيانا يتمثل له يف صورة 

  اء رجل فيكلمه مث عرج به اىل ربه ليلة االسر
فما ادعوه من أن الرؤيا قد حيصل هبا معرفة املغيبات حق وهذا حيتج به على من ينكر هذا اجلنس مطلقا ولكن ال 

جتعل النبوة كلها من هذا اجلنس فمن الباطل ما ادعوه يف النبوة ويف كيفيتها حيث زعموا أنه ليس هناك ملك حى 
امللك فينزل به وال يعرف اهللا جزئيات االمور حىت يكتبها عنده يأتى بالوحى من اهللا وال هللا كالم يتكلم به يسمعه 

  أو حىت خيرب هبا امللك وامللك خيرب هبا النيب او خيرب هبا النيب ابتداء 
وزعموا انه ليس هللا ما يدبر به امر السموات واالرض إال جمرد حركة الفلك وأثبتوا نبوة حال كثري من احوال 

كثريا من اوساط املسلمني له من العلم والعمل أعظم مما أثبته هؤالء لالنبياء فاهنم  اوساط املسلمني خري منها فان
  جعلوا خواص النبوة نوعني القوة العلمية اليت ينال هبا العلم إما بواسطة القياس املنطقي وإما بواسطة 

ن تكون نفسه قوية على التجرد الذي هو كتجرد النائم حىت تتصل بالنفس الفلكية والثاين القوة العملية وهو ا
التصرف يف هيوىل العامل حبيث حتدث عنه عجائب والنوع االول يتضمن أمرين أحدمها معرفة العلوم الكلية بالقياس 

املنطقي والثاين معرفة اجلزئيات هبذا االتصال مث اخليال يصور املعقوالت يف الصور املناسبة هلا وينقشها يف احلس 
  اطنه صورا ويسمع اصواتا وتلك الصور عندهم مالئكة اهللا وتلك االصوات كالم اهللا املشترك فريى االنسان يف ب

وهلذا كان املالحدة من املتصوفة على طريقهم كابن عريب وابن سبعني وغريمها قد سلكوا مسلك مالحد الشيعة 
هلها وغري ذلك كأصحاب رسائل إخوان الصفا واتبعوا ما وجدوه من كالم صاحب الكتب املضنون هبا على غري ا

مما يناسب ذلك فصار بعضهم يرى ان باب النبوة مفتوح ال ميكن إغالقه فيقول كما كان ابن سبعني يقول لقد 
زرب ابن آمنة حيث قال ال نيب بعدى او يرى لكونه اشد تعظيما للشريعة أن باب النبوة قد اغلق فيدعى ان الوالية 

 من خامت االنبياء وأن خامت االنبياء بل ومجيع االنبياء إمنا يستفيدون أعظم من النبوة وأن خامت االولياء اعلم باهللا
معرفة اهللا من مشكوة خامت االولياء ويقول إنه يوافق النيب يف معرفة الشريعة العملية النه يرى االمر على ما هو عليه 

الذي يأخذ منه امللك الذي يوحى به  فال بد ان يراه هكذا وإنه أعلم من النيب باحلقائق العلمية النه يأخذ من املعدن
  اىل الرسول 

وهذا بناء على اصول هؤالء الفالسفة الكفار الذين هم اكفر من اليهود والنصارى الذين سلك هؤالء سبيلهم 
ولكن غريوا عباراهتم فأخذوا عبارات املسلمني املوجودة يف كالم اهللا ورسوله وسلف االمة وعلمائها وعبادها ومن 

الء من الصوفية املتبعني للكتاب والسنة كالفضيل بن عياض وايب سليمان الداراين ومعروف الكرخى دخل يف هؤ
والسري السقطي واجلنيد وسهل بن عبداهللا وغريهم اخذوا معاىن اولئك املالحدة فعربوا عنها بالعبارات املوجودة 

 إمنا عنوا هبذه العبارات املوجودة يف يف كالم من هو معظم عند املسلمني فيظن من مسع ذلك ان اولئك املعظمني
  كالمهم ما أراده هؤالء امللحدون كما فعلت مالحدة الشيعة االمساعيلية وحنوهم 

فحمد عندهم يأخذ من امللك الذي هو عندهم خيال يف نفسه وذلك اخليال يأخذ عن العقل فمحمد عندهم يأخذ 
لمه من النفس الفلكية فزعم ابن عريب انه يأخذ من العقل عن جربيل وهذا اخليال هو جربيل وجربيل يأخذ عن ما ع

  وهو املعدن الذي يأخذ منه جربيل فان ابن عريب وهؤالء يعظمون طريق الكشف 



واملشاهدة والرياضة والعبادة ويذمون طريق النظر والقياس وما يدعونه من الكشف واملشاهدة عامتة خياالت يف 
باب ارض احلقيقة وهى ارض اخليال وقد ادعى ان الفتوحات امللكية القاها انفسهم ويسموهنا حقيقة وهلذا يقول 

اليه روح مبكة وإذا كان صادقا فقد القاها اليه شيطان من الشياطني كما كان مسيلمة الكذاب يلقى اليه شيطان 
  وكذلك االسود العنسى وكذلك غريمها من املتنبئني الكذابني 

تابعة الرسول تنزل عليهم الشياطني وختربهم بأشياء وتأمرهم باشياء ورمبا وكذلك الذين يدعون الوالية بدون م
أحضرت هلم طعاما ونفقة وغريذلك ورمبا محلت أحدهم يف اهلواء اىل مكان وحنو ذلك فهم يف االولياء من جنس 

هى من احوال اعداء مسيلمة الكذاب وأمثاله يف االنبياء وهلم أحوال شيطانية يظنوهنا من كرامات اولياء اهللا وأمنا 
اهللا وهؤالء من جنس كهان العرب الذين كان يكون الحدهم رئي من اجلن من جنس شيوخ العباد الذين 

للمشركني من اهلند والترك واحلبشة وغريهم الكفار أو من جنس شيوخ النصارى فان هؤالء شيوخ املشركني وأهل 
ة والدين والزهد والعبادة مع اخلروج عن الكتاب والسنة الكتاب هلم شياطني تقترن هبم وكذلك للداخل يف املشيخ

ممن يدعى االسالم مث إن كانوا كفارا منافقني فجنهم من جنسهم وإن كانوا فساقا فجنهم من جنسهم وإن كانوا 
  أهل جهل وبدعة بال علم كان جهنم من جنسهم 

  كون املالئكة احياء ناطقني ال صورا خالية

  واتر عن االنبياء صلوات اهللا عليهم أن املالئكة الوجه العاشر إنه من املت

احياء ناطقون يأتوهنم عن اهللا مبا خيرب به ويامر به تارة وينصروهنم ويقاتلون معهم تارة وكانت املالئكة احيانا تأتيهم 
مونه من يف صورة البشر واحلاضرون يروهنم وقد اخرب اهللا عن املالئكة يف كتاب بأخبار متنوعة وذلك يناقض ما يزع

  ان امللك امنا هوالصورة اخليالية اليت ترتسم يف احلس املشترك او اهنا العقول والنفوس 

  االخبار املتواترة مبجئ املالئكة يف صورة البشر

قال اهللا تعاىل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو باالفق االعلى مث دنا فتدىل فكان قاب قوسني او ادىن فاوحى 
حى ما كذب الفواد ما رأى أفتمرونه على ما يرى ولقد رآه نزله اخرى عند سدرة املنتهى عندها اىل عبده ما او

  جنة املأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من أيت ربه الكربى النجم 
ث من تكلم بواحدة ويف الصحيحني عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة رضى اهللا عنها فقالت يا أبا عائشة ثال

منهن فقد اعظم على اهللا الفريه قلت ماهن قالت من زعم ان حممدا رأى ربه فقد أعظم على اهللا الفقرية ومن زعم 
انه يعلم ما يف غد فقد اعظم على اهللا الفرية ومن أعظم انه كتم شيئا مما اوحى اليه فقد أعظم على اهللا الفرية قال 

ملؤمنني انظري وال تعجليىن امل يقل اهللا تعاىل ولقد رآه باالفق املبني التكوير ولقد وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم ا
فقال إمنا هو جربيل مل اره على  -رآه نزله اخرى النجم فقالت أنا أول هذه االمة سأل عن ذلك رسول اهللا ص 

ني السماء واالرض ويف لفظ صورته اليت خلق عليها هاتني املرتني رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما ب
  فقلت فأين قوله عزوجل مث دنا فتدىل فكان قاب قوسني أو أدىن فأوحى اىل عبده ما اوحى النجم 



قالت إمنا ذاك جربيل عليه السالم كان يأتيه يف صورة الرجال وإنه أتاه هذه املرة يف صورته اليت هي صورته فسد 
  أفق السماء 

 قال سألت زر بن حبيش عن قول اهللا فكان قاب قوسني او ادىن قال اخربين ابن ويف الصحيحني ايضا عن الشيباين
راى جربيل له ستمائة جناح وعن ابن مسعود ايضا قال ما كذب الفؤاد ما راى قال راى  -مسعود ان النيب ص 

ئة جناح وقال جربيل له ستمائة جناح وعنه ايضا لقد راى من ايات ربه الكربى قال راى جربيل يف صورته له ستما
البخاري يف بعض طرقه راى رفرفا اخضر قد سد االفق وعن عبد اهللا قال لقد راى من ايات ربه الكربى قال راى 

  رفرفا اخضر قد سد االفق ويف صحيح مسلم عن ايب هريرة ولقد رآه نزلة اخرى قال راى جربيل 
طاع مث امني وما صاحبكم مبجنون ولقد راه وقد قال سبحانه انه لقول رسول كرمي ذي قوة عند ذي العرش مكني م

باالفق املبني وما هو على الغيب بضنني وما هو بقول شيطان رجيم التكوير فبني ان الرسول الذي جاء به اىل حممد 
رسول كرمي ذو قوة عند ذي العرش مكني مطاع مث امني وهذه صفة ال تنطبق على ما يف النفس من اخليال وال على 

فانه اخرب انه مطاع واملطاع فوق السموات ليس هذا وال هذا وكذلك قوله نزول به الروح االمني العقل الفعال 
على قلبك وقوله من كان عدوا جلربيل فانه نزله على قلبك باذن اهللا مصدقا ملا بني يديه وهدى وبشرى للمؤمنني 

بقرة وقال تعاىل واذا بدلنا آية مكان آية من كان عدوا هللا ومالئكته ورسله وجربيل وميكل فان اهللا عدو للكفرين ال
  واهللا اعلم مبا 

  ينزل قالوا امنا انت مفتر بل اكثرهم ال يعلمون قل نزله روح القدس من ربك باحلق النحل 
كيف يأتيك الوحي قال احيانا يأتيين يف مثل  -ويف الصحيحني عن عائشة ان احلرث بن هشام سأل رسول اهللا ص 

ه على فيفصم عين وقد وعيت عنه ما قال واحيانا يتمثل يل امللك رجال فيكلمين فأعى ما صلصلة اجلرس وهو اشد
  يقول قالت عائشة ولقد رايته ينزل عليه يف اليوم الشديد الربد فيفصم عنه وان جبينه ليتفصد عرقا 

 النوم فكان ال من الوحي الرؤيا الصادقة يف -ويف الصحيحني عن عائشة قالت كان اول ما بدى به رسول اهللا ص 
يرى رؤيا اال جاءت مثل فلق الصبح مث حبب اليه اخلالء فكان خيلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليايل 

ذوات العدد قبل ان ينزع اىل اهله ويتزود لذلك مث يرجع اىل خدجية فيتزود ملثلها حىت فجئة احلق وهو يف غار حراء 
بقارىء قال فأخذين فغطين حىت بلغ مين اجلهد مث ارسلين فقال اقرا قلت ما انا فجاءه امللك فقال اقرا قال ما انا 

بقارىء فأخذين فغطين الثانية حىت بلغ مين اجلهد مث ارسلين فقال اقرا قلت ما انا بقارىء فأخذين فغطين الثالثة حىت 
ا وربك االكرم الذي علم بلغ مين اجلهد مث ارسلين فقال اقرا باسم ربك الذي خلق خلق االنسان من علق اقر

يف  -بالقلم علم االنسان ما مل يعلم العلق وذكر احلديث بطوله وذكر فترة الوحي قال جابر يف حديثه عن النيب ص 
فترة الوحي قال بينا انا امشي اذ مسعت صوتا من السماء فرفعت بصرى فاذا امللك الذي جاءين حبراء جالس على 

  منه فرجعت فقلت زملوين كرسي بني السماء واالرض فرعبت 

  زملوين فأنزل اهللا يأيها املدثر قم فأنذر وربك فكرب وثيابك فطهر والرجز فاهجر املدثر فحمى الوحي وتتابع 
من حديث ايب هريرة وهو يف الصحيحني ومن حديث عمر وهو يف مسلم  -وقد ثبت يف الصحاح عن النيب ص 

الثياب شديد سواد الشعر ال يرى عليه اثر السفر وال يعرفه منا ومن حديث غريمها انه جاءه اعرايب شديد بياض 
االسالم ان تشهد ان ال اله اال اهللا وان حممد رسول  -احد فسأله عن االسالم واالميان واالحسان فقال النيب ص 

ه عن اهللا وتقيم الصلوة وتؤيت الزكوة وتصوم رمضان وحتج البيت قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال وسأل



االميان فقال ان تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله والبعث بعد املوت وتؤمن بالقدر خريه وشره قال صدقت وقال 
يف االحسان ان تعبد اهللا كأنك تراه فان مل تكن تراه فانه يراك وسأله عن الساعة فقال ما املسئول عنها بأعلم من 

ادبر قال على بالرجل فطلب فلم يوجد فقال هذا جربيل جاءكم السائل وسأله عن اشراطها فقال ما ذكروه فلما 
  يعلمكم امر دينكم 

وقد استفاض انه كان يأتيه يف صورة دحية الكليب وكان من امجل الناس صورة وقد اخرب اهللا يف القران ان املالئكة 
مني اذ دخلوا عليه فقالوا اتوا اىل ابراهيم مث لوطا يف صورة رجال فقال تعاىل هل اتك حديث ضيف ابراهيم املكر

  سلما قال سلم قوم منكرون فراغ اىل اهله فجاء بعجل مسني فقربه اليهم 

قال اال تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا ال ختف وبشروه بغلم عليم فاقبلت امراته يف صرة فصكت وجهها وقالت 
ها املرسلون قالوا انا ارسلنا اىل قوم عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك انه هو احلكيم العليم قال فما خطبكم اي

جمرمني لنرسل عليهم حجارة من طني مسومة عند ربك للمسرفني فأخرجنا من كان فيها من املؤمنني فما وجدنا فيها 
غري بيت من املسلمني وتركنا فيها آية للذين خيافون العذاب االليم الذاريات فأخرب اهنم دخلوا على ابراهيم وسلموا 

عليهم وانكرهم ملا راى من صورهم العجيبة واتاهم بالعجل السمني ضيافة هلم فلما راهم ال يأكلون او عليه فرد 
جس منهم خيفة فقالوا له ال ختف واخربوه اهنم رسل اهللا وبشروه بالغالم العليم اسحاق بعد كربه وكرب امراته 

ليهم حجارة من طني واملالئكة ارسلوا احلجارة وذلك من خوارق العادات وقالوا انا ارسلنا اىل قوم جمرمني لنرسل ع
من السماء على قرى قوم لوط وقد ذكر اهللا قصتهم يف مواضع من القران يف سورة هود واحلجر والعنكبوت ويف 

  كل موضع يذكر نوعا مما جرى 
كتب مرمي اذ انتبذت واخرب اهللا تعاىل أنه ارسل اىل مرمي العذراء البتول ملكا يف صورة بشر فقال تعاىل واذكر يف ال

من اهلها مكانا شرقيا فاختذت من دونه حجابا فأرسلنا اليها روحنا فتمثل هلا بشرا سويا قالت اين اعوذ بالرمحن 
منك ان كنت تقيا قال امنا انا رسول ربك الهب لك غلما زكيا قالت اين يكون يل غلم ومل ميسسين بشر ومل اك 

لنجعله آية للناس ورمحة منا وكان امرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا بغيا قال كذلك قال ربك هو على هني و
قصيا فأجآءها املخاض اىل جذع النخلة قالت يليتين مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من حتتها اال حتزين قد 

ا ترين من جعل ربك حتتك سريا وهزي اليك جبذع النخلة تسقط عليك رطبا جنيا فكلى واشريب وقرى عينا فام
  البشر احدا فقويل اين نذرت للرمحن صوما فلن اكلم 

اليوم انسيا فأتت به قومها حتمله قالوا ميرمي لقد جئت شيئا فريا يأخت هرون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت 
وجعلين  امك بغيا فأشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان يف املهد صبيا قال اين عبد اهللا آتين الكتب وجعلين نبيا

مباركا اين ما كنت واوصين بالصلوة والزكوة ما دمت حيا وبرا بوالديت ومل جيعلين جبارا شقيا والسلم على يوم 
ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى ابن مرمي قول احلق الذي فيه ميترون ما كان هللا ان يتخذ من ولد 

 ريب وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم مرمي وقد ذكر اهللا سبحنه اذا قضى امرا فامنا يقول له كن فيكون وان اهللا
  النفخ يف فرجها من هذا الروح يف موضعني اخرين من القران 

  فهذه االخبار املتواترة من جميء املالئكة يف صورة البشر 

  اخبار نزول املالئكة لنصر االنبياء وتأييدهم



يف غري موضع من كتابه يف قصة بدر اذ تستغيثون ربكم  واما نزوهلم لنصر االنبياء وتأييدهم فقد ذكره اهللا
فاستجاب لكم اين ممدكم بألف من املالئكة مردفني وما جعله اهللا اال بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر اال من 

ولو ترى  عند اهللا ان اهللا عزيز حكيم اىل قوله اذ يوحي ربك اىل املالئكة اين معكم فثبتوا الذين امنوا االنفال وقوله
  اذ يتويف الذين كفروا املالئكة يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب احلريق االنفال 

وقوله تعاىل يف يوم احد اذ تقول للمؤمنني الن يكفيكم ان ميدكم ربكم بثلثة آلف من املالئكة منزلني بلى ان 
ئكة مسومني وما جعله اهللا اال بشرى تصربوا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ميددكم ربكم خبمسة آلف من املال

  لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر اال من عند اهللا ال عمران 

وقال تعاىل يف يوم اخلندق يأيها الذين امنوا اذكروا نعمة اهللا عليكم اذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم رحيا وجنودا مل 
  تروها وكان اهللا مبا تعملون بصريا االحزاب 

يوم حنني اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم االرض مبا رحبت مث وليتم مدبرين وقال تعاىل و
مث انزل اهللا سكينته على رسوله وعلى املؤمنني وانزل جنودا مل تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزآء الكافرين مث 

  يتوب اهللا من بعد ذلك على من يشاء التوبة 
ال تنصروه فقد نصره اهللا اذ اخرجه الذين كفروا ثاين اثنني اذ مها يف الغار اذ يقول وقال عند خروجه للهجرة ا

لصاحبه ال حتزن ان اهللا معنا فأنزل اهللا سكينته عليه وايده جبنود مل تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة 
  اهللا هي العليا واهللا عزيز حكيم التوبة 

  انواع اخر من اخبار املالئكة

د اخرب سبحانه عن املالئكة بقوله اين جاعل يف االرض خليفة قالوا اجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وق
وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك قال اين اعلم ما ال تعلمون وعلم آدم االمساء كلها مث عرضهم على املالئكة فقال 

ا إال ما علمتنا انك انت العليم احلكيم قال يآدم انبهم انبئوين بأمساء هؤالء ان كنتم صدقني قالوا سبحانك ال علم لن
امسائهم فلما انباهم بأمسائهم قال امل اقل لكم اين اعلم غيب السموات واالرض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون 

  البقرة 
ل وهم بأمره واخرب عنهم سبحانه بقوله تعاىل وقالوا اختذ الرمحن ولدا سبحنه بل عباد مكرمون ال يسبقونه بالقو

يعملون يعلم ما بني ايديهم وما خلفهم وال يشفعون اال ملن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم اين اله 
من دونه فذلك جنزيه جهنم االنبياء فأين هذا النعت من قول هؤالء املتفلسفة الذين يدعون ان العقل االول رب 

  مجيع العاملني العلوي والسفلي 

ل حىت ينتهي اىل الفعال فيزعمون انه رب ملا حتت فلك القمر وقد قال سبحانه وكم من ملك يف وكذلك كل عق
  السموات ال تغين شفعتهم شيئا اال من بعد ان يأذن اهللا ملن يشاء ويرضى النجم 

من يف وقال تعاىل فان استكربوا فالذين عند ربك يسبحون له باليل والنهار وهم ال يسئمون فصلت وقال تعاىل وله 
السموات واالرض ومن عنده ال يستكربون عن عبادته وال يستحسرون يسبحون اليل والنهار ال يفترون االنبياء 

  وقال ان الذين عند ربك ال يستكربون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون االعراف 
ف تصف املالئكة عند انه قال اال تصفون كما تصف املالئكة عند رهبا قالوا وكي -ويف الصحيحني عن النيب ص 



رهبا قال يسدون االول فاالول ويتراصون يف الصف وهذا موافق لقوله تعاىل والصفت صفا فالزجرات زجرا 
  فالتليت ذكرا الصفات ولقوله عنهم وما منآ اال له مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا حلن املسبحون الصافات 

بحون حبمد رهبم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت وقال تعاىل الذين حيملون العرش ومن حوله يس
  كل شيء رمحة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب اجلحيم املؤمن 

وقال تعاىل قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس واحلجارة عليها مالئكة غالظ شداد ال يعصون اهللا مآ امرهم 
  تحرمي وقال ويفعلون ما يؤمرون ال

تعاىل يف صفة اهل النار سأصلية سقر ومآ ادراك ما سقر ال تبقى وال تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعنا 
اصحاب النار اال مالئكة وما جعلنا عدهتم اال فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتب ويزداد الذين امنوا 

املؤمنون وليقول الذين يف قلوهبم مرض والكافرون ماذا اراد اهللا هبذا مثال اميانا وال يرتاب الذين اوتوا الكتب و
كذلك يضل اهللا من يشآء ويهدي من يشآء وما يعلم جنود ربك اال هو وما هي اال ذكرى للبشر املدثر وقال تعاىل 

 بن احلارث وعطاء هم فليدع ناديه سندع الزبانية العلق قال غري واحد من الصحابة والتابعني كأيب هريرة وعبد اهللا
املالئكة وقال قتادة الزبانية يف كالم العرب الشرط وقال مقاتل هم خزنة جهنم قال اهل اللغة كابن قتية وغريه هو 

مأخوذ من الزبن وهو الدفع كأهنم يدفعون اهل النار اليها قال ابن دريد الزبن الدفع يقال ناقة زبون اذا زبنت 
  ن القوم تداراوا واشتقاق الزبانية من الزبن حالبها دفعته برجلها وتزاب

انه اخرب ليلة املعراج مبا رآه من املالئكة واجلنة والنار واخرب عن  -وايضا يف الصحاح من غري وجه عن النيب ص 
  البيت املعمور انه يدخله كل يوم سبعون الف ملك ال يعودون آخر ما عليهم 

ذكر املالئكة واحواهلم يفوق االحصاء وكذلك عند اهل التوراة وما يف القران واالحاديث وكالم السلف من 
  واالجنيل ونبوات سائر االنبياء 

  بيان كذهبم على االنبياء وان النبوة ليست كما يدعونه

وما اخرب به االنبياء يناقض قول من قال عن االنبياء ان الذي راوه من املالئكة امنا هو ما خييل يف انفسهم وان الذي 
منا هو ما مسعوه يف نفوسهم فان كان مقصوده اهنم ارادوا مبا اخربوا به هذا فهذا كذب صريح عليهم ال مسعوه ا

حيلة فيه وان كان مكذبا هلم يقول اهنم مل يروا شيئا او اهنم غلطوا فيما اخربوا به من ذلك فهذا ليس مقام من 
كلمون على النبوة مبا يدعون انه تفسري هلا يفسر كالمهم ويبني مرادهم كما يزعمه هؤالء املتفلسفة الذين يت

  واملقصود هنا بيان كذهبم على االنبياء وان النبوة ليست كما يدعونه 
واما الكذب لالنبياء فلخطابه مقام اخر مع ان هذا من اجهل اهل االرض واكفرهم وذلك ان االنبياء عدد كثريون 

ال من العقل والعلم والعدل والصدق واالخالق احلسنة وهم بامجاع العقالء العلم والعدل يف غاية صفات الكم
فانه مل يكن مبكة على عهده احد يعرف شيئا من كتب  -وكل منهم مل ير اآلخر ومل يستمع منه ال سيما حممد ص 

االنبياء البتة وكل منهم خيرب عما راى ومسع اخبارا يصدق بعضها بعضا فلو مل تثبت عصمة االنبياء وصدقهم بل 
خرب مبثل هذا جمهوال لوجب تواتر جنس ما راوه كما ان العدد الكثري اذا اخرب كل منهم انه راى اسود تواتر كان امل

وجود السودان عند من مل يرهم وهلذا ملا اخرب كثري من املصروعني عن وجود الصرع ثبت هبذا وجوده يف اجلملة 



مة العقالء يعلم اهنم راوا اجلن االحياء الناطقني وهذا ومل يكن تكذيب املصروعني فيما خيربون به مما يعاينونه بل عا
  معلوم عند مجهور العقالء علما ضروريا ال ميكنهم النزاع فيه 

  تدبري اهللا امر السماء واالرض بواسطة املالئكة

يف غري وايضا فاالدلة العقلية تدل على ان املالئكة هبم يدبر اهللا امر السماء واالرض كما قد بسط الكالم على هذا 
  موضعه وبني فيه ان احلركات ثالثة طبيعية 

وقسرية وارادية الن املتحرك امنا يتحرك بقوة فيه او خارجة عنه والثاين هو املقسور املتحرك قسرا واالول ان مل 
يكن له شعور فهي احلركة الطبيعية وان كان له شعور فهي االرادية والقسرية تابعة للقاسر فلوال هو مل يتحرك 

قسور والطبيعية امنا يكون اذا خرج اجلسم الطبيعي عن حمله فيطلب بطبعه العود اىل حمله فاذا عاد سكن كالتراب امل
اذا سقط على االرض واملاء اذا وصل اىل مقره وحنو ذلك فلم يبق هنا متحرك ابتداء اال املتحرك باحلركة االرادية 

ن االدميني ال حيركون اهلواء والسحاب وغري ذلك من فعلم ان مجيع احلركات مبداها حركة ارادية ومعلوم ا
  االجسام فاحملرك هلا احياء حيركون هلا باالرادة وهؤالء هم املالئكة 

وامللك معناه الرسول واصله مالك على وزن مفعل ولكن القيت حركة اهلمزة على الساكن قبلها وحذفت وهذه 
زة كما يف صيغة امللك او تقدمت اهلمزة على الالم وهذه االمور املادة معناها الرسالة سواء تقدمت الالم على اهلم

  لبسطها موضع آخر 
وامنا املقصود ان نعرف ان ما يفسرون به املالئكة والوحي مما يعلم باالضطرار من دين الرسول انه مناقض ملا جاء به 

ا حيصل بالقياس املنطقي واما باتصال نفسه فعلم ان ما يثبتونه من النبوة ال حقيقة له وان ادعاءهم ان علم االنبياء امن
بالنفس الفلكية من ابطل الكالم وذلك مما يبني فساد ما ذكروه يف املنطق من حصر طرق العلم مادة وصورة وهو 

املطلوب يف هذا املوضع ويبني اهنم اخرجوا من العلوم الصادقة اجل واعظم واكرب مما اثبتوه وان ما ذكروه من 
علوما قليلة خسيسة ال كثرية وال شريفة وهذه مرتبة القوم فاهنم من اخس الناس علما وعمال  الطرق امنا يفيد

  وكفار اليهود والنصارى اشرف منهم علما وعمال من وجوه كثرية 

  كون حصول العلم يف قلوب االنبياء من املالئكة

معينة اما ان يكون له سبب يقتضى ومما يبني ذلك ان يقال ما حيصل يف قلوب االنبياء وغريهم من العلم بأمور 
حصول ذلك العلم او حيصل بال سبب كما يقول ذلك من اهل الكالم من ينكر االسباب يف الوجود فان مل يكن له 
سبب بطل قوهلم ان ذلك من العقل والنفس وان كان له سبب امكن ان يكون ذلك هو مالئكة تعلمهم بذلك او 

اصال على نفي ذلك بتقدير ما يقولونه من قدم االفالك وصدورها عن  جن تعلم بعض الناس وهم ليس هلم حجة
علة مستلزمة هلا كما يقوله ابن سينا او ان العلة حتركها حتريك القدوة للمقتدى به على قول ارسطو واتباعه فعلى 

قوهلم  قول ارسطو واتباعه وعلى كل قول ليس يف العقل حجة تنفي ذلك واذا امكن كون ذلك من املالئكة بطل
بل نقول جيب ان يكون ذلك من املالئكة اذا كان له سبب فان كون ذلك من النفس الفلكية قد ظهر بطالنه 

  فوجب ان يكون ذلك من املالئكة وهو املطلوب 
وقد اثبت طائفة من نظار املسلمني والفالسفة وجود املالئكة واجلن هبذه الطريق وقالوا حنن جند امورا حتدث يف 



 قصد منا من العلوم واالرادات وما هو من جنس العلوم واالرادات من اخلواطر خواطر الشبهات نفوسنا بغري
والشهوات فال بد لتلك من فاعل حيدثها يف قلوبنا واهللا سبحانه وتعاىل هو خالق كل شيء لكن مل خيلق شيئا اال 

ادث واالنسان يكون قلبه خاليا لسبب كما دل على ذلك استقراء خلقه للموجودات وال حيدث حادثا اال بسبب ح
من اعتقاد الضدين ومن ارادة الضدين فيحدث احدمها يف قلبه فال بد لذلك من سبب حادث اوجب ذلك وال 
جيوز اضافة ذلك اىل جمرد حركات الفلكية فان نسبة احلركة الفلكية يف اليوم املعني اىل االشخاص نسبة واحدة 

فا ال مزيد عليه والشخص الواحد خيتلف حاله فتارة يكون مؤمنا وتارة يكون والناس خمتلفون يف هذه اخلواطر اختال
  كافرا وتارة برا 

وتارة فاجرا وتارة عاملا وتارة جاهال وتارة ناسيا وتارة ذاكرا بدون حدوث سبب فلكي يرجح احد هذين احلالني 
اهلم يف ذلك مع ان طالع البلد مل على اآلخر واهل االرض الواحدة والبلد الواحد واالقليم الواحد ختتلف احو

خيتلف ومع ان املتجدد من االشكال الفلكية قد يكون متشابه االحوال واحواهلم مع هذا ختتلف وهذا لبسطه 
  موضع اخر 

فان ظن هؤالء ان احلوادث اليت حتت الفلك ليس سببها اال تغري اشكال الفلك واتصاالت الكواكب من افسد 
  هذا القول من اكثر الناس جهال وكذبا وتناقضا وحرية  االقوال وهلذا كان اصحاب

  استطراد 

  حرية الفلكيني يف امر الكعبة وما هلا من التعظيم واملهابة

وهلذا حاروا يف مكة شرفها اهللا واي شيء هو الطالع الذي بنيت عليه على زعمهم حىت رزقت هذه السعادة 
نه مل يقصدها احد بسوء اال انتقم اهللا منه كما فعل بأصحاب العظيمة وهذا البناء العظيم مع طول االزمان مع ا

الفيل ومل يعل عليها عدو قط واحلجاج بن يوسف مل يكن عدوا هلا وال اراد هدمها وال اذاها بوجه من الوجوه وال 
نجنيق له رماها مبنجنيق اصال ولكن كان حماصرا البن الزبري وكان ابن الزبري واصحابه يف املسجد وكانوا يرمون بامل

  والصحابه ال لقصد الكعبة وإن يهدموا الكعبة وال وقع فيها شرعي من جهارة احلجاج 

 -بل كان ابن الزبري قد بناها على قواعد ابراهيم والصقها باالرض وجعل هلا بابني كما اخربته عائشة عن النيب ص 
ض وجعلت هلا بابني بابا يدخل الناس منه وبابا انه قال لوال قومك حديثوا عهد جباهلية لنقضة الكعبة والصقتها باالر

خيرجون منه ووصف لعائشة من احلجر ما هو من البيت قريبا من سبعة ازرع موضع احنناء احلجر وكانت القريش 
  قد بنتها فقصرت هبا النفقة فتركوا ما تركوه من احلجر ورفعوها 
ة ومنهم من اشار عليه بأن ال يفعل وقال هذه فلما ويل الزبري شاور الناس يف ذلك فمنهم من راى ذلك مصلح

  وعليها اسلم الناس وهذا كان راي ابن عباس وطائفة  -الكعبة هي اليت كانت على عهد النيب ص 
والفقهاء متنازعون يف هذه املسئلة منهم من يرى اقرارها كقول ابن عباس وهو قول مالك وغريه ويقال ان الرشيد 

الزبري فأشار عليه ان ال يفعل وراى ان هذا يفضي اىل انتقاض حرمة الكعبة باختالف شاوره ان يفعل كما فعل ابن 
  امللوك يف ذلك هذا يهدمها ليبنيها كما فعل ابن الزبري وهذا يرى أن يعيدها 



  كما كانت ومنهم من يرى تصويب ما فعله ابن الزبري ويقال ان الشافعي مييل اىل هذا 
ج اىل عبد امللك بن مروان خيربه مبا فعل ابن الزبري فيخربه بأهنم وجدوا قواعد فلما قتل ابن الزبري كتب احلجا

ابراهيم وانه ارى ذلك الهل مكة فكتب اليه عبد امللك ان يعيدها كما كانت اال ما زاده من الطول فال يغريه 
  ويذكر ان ما فعله ابن الزبري ال يعلم اصله 

  ئشة فقال وددت اين وليت ابن الزبري من ذلك ما توىل مث ان عبد امللك حدثه بعض الناس حبديث عا
واملقصود انه وهللا احلمد مل يردها احد من املسلمني بسوء ال احلجاج وال غريه ولكن قرامطة البحرين بعد ذلك مبدة 

  اخذوا احلجر االسود وبقي عندهم مدة فانتقم اهللا منهم وجرت فيهم املثالت 
امرها ملا جعل اهللا هلا من العز واملهابة والتعظيم مع احملبة ومع كون الناس من فصار هؤالء الفلكيون حائرين يف 

مشارق االرض ومغارهبا يأتوهنا مبحبة ورغبة وذل مع املشاق العظيمة اليت تزيد على مشقة عامة االسفار من اجلوع 
نفوس حىت اجلا بعضهم احلرية والعطش واخلوف والتعب وانه ليس مبكة بساتني وال اهنار وال غري ذلك مما تطلبه ال

  اىل ان زعم ان حتتها مغارة فيها طالسم موجهة اىل مجيع اجلهات 

واهنا تبخر يف شهر رجب او غريه لتصرف وجوه الناس اليها وحنو هذه االقوال املكذوبة اليت يعلم كل من له علم 
  تها مبكة اهنا كذب خمتلق وانه ال ينزل احد قط اىل اسفل الكعبة وال مغارة حت

ونفس التبخري ال يفعله املسلمون عبادة وقربانا كما كان يفعل ذلك من قبلهم بل هو عندهم من جنس الطيب 
فتقصد رائحته ومن كان قبل املسلمني من اهل الكتاب كانوا يقربون القرابني فتنزل النار تأكله وقد يدخنون بدخن 

  دهم من اصول العبادات وأما املشركون من عباد الكواكب واألصنام فالتدخني عن
بل وجود مكة مما يدل على القادر املختار وانه خيلق مبشيئته وقدرته وعلمه كما قال تعاىل جعل اهللا الكعبة البيت 

احلرام قياما للناس والشهر احلرام واهلدى والقالئد ذلك لتعلموا اناهللا يعلم ما يف السموات وما يف االرض وان اهللا 
ل ابن عباس لو ترك الناس احلج سنة واحدة ملا نوظروا وهلذا كان حج البيت كل عام فرضا بكل شيء عليم وقد قا

  على الكفاية كما ذكر ذلك الفقهاء من اصحاب الشافعي كالقاضي ايب بكر وغريه 
واملقصود هنا انه اذا علم ما حيدث يف النفوس ليس سببه جمرد حركة الفلك مع انه ال بدل منه من سبب دل ذلك 

وجود املالئكة واجلن وهذا سلف االمة والتابعني هلم بأحسان وائمة املسلمني فأهنم يقولون ان الشياطني  على
توسوس يف نفوس بين ادم كالعقائد الفاسدة واالمر باتباع اهلوى وان املالئكة بالعكس امنا تقذف يف القلوب الصدق 

  لك ايعاد والعدل قال ابن مسعود ان للملك ملة وللشيطان ملة فلمة امل

انه قال ما منكم من  -باخلري وتصديق باحلق وملة الشيطان ايعاد بالشر وتكذيب باحلق ويف الصحيح عن النيب ص 
احد اال وقد وكل به قرينه من املالئكة ومن اجلن قالوا واياك يا رسول اهللا قال واياي اال ان اهللا اعانين عليه فأسلم 

  ويف لفظ فال يأمرين اال خبري 
تعاىل قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس اخلناس الذي يوسوس يف صدور الناس من قال 

اجلنة والناس الناس والقول الصحيح الذي عليه اكثر السلف ان املعىن من شر املوسوس من اجلنة ومن الناس من 
  شياطني االنس واجلن 

اجلن يوحي بعضهم اىل بعض زخرف القول غرورا وقال النيب وقال وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا شيطان االنس و
اليب ذر يا ابا ذر تعوذ باهللا من شياطني االنس واجلن قال يا رسول اهللا او لالنس وشياطني قال نعم شر من  -ص 



مستهزءون شياطني اجلن قال تعاىل اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا اىل شياطينهم قالوا انا معكم امنا حنن 
  وهم شياطينهم من االنس كما قال ذلك عامة السلف وكما يدل 

عليه سباق القران فان شياطني اجلن مل يكونوا حيتاجون اىل ان خيلوا هبم و ال هم يقولون هلم انا معكم امنا حنن 
  مستهزءون 

  كون الصواب من اهلام امللك و اخلطا من القاء الشيطان

حلاصل يف القلب عقيب النظر واالستدالل على اقوال فهؤالء املتفلسفة يقولون ان ذلك وقد تنازع الناس يف العلم ا
من فيض العقل الفعال عند استعداد النفس واملعتزلة يقولون هو حاصل على سبيل التولد واالشعري وغريه يقولون 

  سببا وال حكمة  هو حاصل بفعل اهللا تعاىل كما حتصل سائر احلوادث عندهم ال جيعلون لشيء من احلوادث
والذي عليه السلف واالئمة ان اهللا جعل للحوادث اسبابا وحكمة وهذه احلوادث قد حتدث باسباب من املالئكة 
اومن اجلن وان ما حيصل يف القلب من العلم والقوة وحنو ذلك قد جيعله اهللا بواسطة فعل امللئكة كما قال تعاىل إذ 

ا الذين آمنوا وقال تعاىل ال جتد قوما يؤمنون باهللا و اليوم االخر يوآدون من يوحي ربك إىل املالئكة أين معكم فثبتو
حاد اهللا و رسوله و لو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخواهنم او عشريهتم اولئك كتب يف قلوهبم االميان وايدهم بروح 

يسأل القضاء ومل يستعن عليه  من سأل القضاء واستعان عليه وكل اليه ومن مل -منه اجملادلة وكما قال النيب ص 
انزل اهللا اليه ملكا يسدده والتسديد هو القاء القول السداد يف قلبه وقال تعاىل واوحينا اىل ام موسى ان ارضعيه 

قصص وقال تعاىل واذ اوحيت اىل احلواريني ان آمنوا يب وبرسويل قالوا آمنا املائدة وهؤالء مل يكونوا انبياء بل ذلك 
  ن بتوسط امللك كما قال تعاىل وما كان لبشر ان يكلمه اهللا اال وحيا او من وراء حجاب او يرسل اهلام وقد يكو

  رسوال فيوحي باذنه ما يشاء 
واالراء واخلطا يف الراي من القاء الشيطان ولو كان صاحبها جمتهدا معذورا كما قال غري واحد من الصحابة كأيب 

ها برأيي فان يكن صوابا فمن اهللا وان يكن خطا فمين ومن الشيطان واهللا بكر وابن مسعود يف بعض املسائل اقول في
  ورسوله برىء منه 

وما يكون من الشيطان اذا مل يقدر االنسان على دفعه ال يأمث به كما يراه النائم من اضغاث الشيطان وكاحتالمه يف 
  املنام فانه وان كان من الشيطان فقد رفع القلم عن النائم حىت يستيقظ 

وكذلك ما حيدث به االنسان نفسه من الشر قد جتاوز اهللا له عنه حىت يتكلم به او يعمل به وإن كان من الشيطان 
أنه قال إن اهللا جتاوز الميت عما حدثت به انفسها ما مل تتكلم به ويف الصحيحني من  -ففي الصحيحني عن النيب ص 

نه اذا هم العبد حبسنة كتبت له حسنة فان عملها كتبت ذكر ا -غري وجه عن ايب هريرة وابن عباس ان النيب ص 
له عشر حسنات واذا هم بسيئة فال تكتبوها عليه فان عملها فاكتبوها سيتئة وان تركها فاكتبوها له حسنة فانه امنا 

  تركها من جرائي 
  ويف الصحيح ان الصحابة سألوا النيب عن الوسوسة اليت يكرهها 

من خواطر الكفر فقالوا يا رسول اهللا ان احدنا ليجد يف نفسه ما الن حيرق حىت يصري  املؤمن وهي ما يلقي يف قلبه
محمة او خير من السماء اىل االرض احب اليه من ان يتكلم به قال ذلك صريح االميان ويف حديث اخر احلمد هللا 



  الذي رد كيده اىل الوسوسة 
لشيطان وله ضراط حىت ال يسمع التأذين فاذا قضى قال اذا اذن املؤذن ادير ا -ويف الصحيحني عن النيب ص 

التأذين اقبل فاذا اقيمت الصلوة ادبر فاذا قضيت اقبل حىت خيطر بني املرء وقلبه فيقول اذكر كذا اذكر كذا ملا مل 
يكن يذكر حىت يظل الرجل ان يدري كم صلى فاذا وجد ذلك احدكم فليسجد سجدتني فقد اخرب ان الشيطان 

  وة ومل يأمر باعادة الصلوة يوسوس يف الصل
فاالعتقادات واالرادات الفاسدة حتصل بسبب شياطني االنس واجلن واالعتقادات الصحيحة واالرادات احملمودة قد 

حتصل بسبب املالئكة وصاحلي االنس فان مساع الكلم قد يؤثر يف قلب املستمع فاملتكلم فاعل فان كان السامع 
  مل يكن قابال مل ينتقش فيه  قابال انتقش كالمه يف قلبه وان

  ابطال القول مبعرفة الغيب بدون توسط االنبياء

وما يذكره طوائف من الباطنية باطنية الشيعة كأصحاب رسائل اخوان الصفا وباطنية الصوفية كابن سبعني وابن 
باالخالق احملمودة  عريب وغريمها وما يوجد يف كالم ايب حامد وغريه من اهل الرياضة وتصفية القلب وتزكية النفس

  قد يعلمون 

حقائق ما اخربت به االنبياء من امر االميان باهللا واملالئكة والكتاب والنبيني واليوم االخر ومعرفة اجلن والشياطني 
بدون توسط خرب االنبياء هو بناء على هذا االصل الفاسد وهو اهنم اذا صفوا نفوسهم نزل على قلوهبم ذلك اما من 

  عال او غريه جهة العقل الف

  كالم يف الغزايل قادح فيه

وابو حامد يكثر ذكر هذا وهو مما انكره عليه املسلمون وقالوا فيه اقواال غليظة هبذا السبب الذي اسقط فيه توسط 
االنبياء يف االمور اخلربية وجعل ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة ال يفيد معرفة شيء من الغيب وال يعرف 

وما يتأول منه وما ال يتأول لكن اذا ارتاض االنسان انكشفت له احلقائق فما وافق كشفه اقره وما مل معىن كالمه 
يوافقه تأوله وهلذا قالوا كالمه يقدح يف االميان باالنبياء وذلك ان هذا مأخوذ من اصول هؤالء الفالسفة وهلذا كانوا 

برئنا اىل اهللا من معشر ... بيات املعروفة عنه حيث قال يقولون ابو حامد امرضه الشفاء وانشد فيه ابن العريب اال
  هبم مرض من كتاب الشفا ... 

رجعنا اىل اهللا حىت كفى ... فلما استهانوا بتنبيهنا ... شفا جرف من كتاب الشفا ... وكم قلت يا قوم انتم على 
  ... وعشنا على ملة املصطفى ... فماتوا على دين رسطالس ... 

االنوار ويف كيمياء السعادة هو قول هؤالء وهلذا يذكر ان صاحب الرياضة قد يسمع كالم اهللا  وكالمه يف مشكوة
كما مسعه موسى بن عمران عليه السالم وامثال هذه االقاويل اليت انكرها علماء املسلمني العارفني مبا جاء به 

حنيفة وامحد بن حنبل والصوفية الرسول من الكتاب والسنة من الطوائف كلها من اصحاب الشافعي ومالك وايب 
  احملققني املتبعني للرسول واهل احلديث ونظار اهل السنة 

وقد انكر عليه طائفة من اهل الكالم والراي كثريا مما قاله من احلق وزعموا ان طريقة الرياضة وتصفية القلب ال 



القلب من اعظم االسباب على نيل  تؤثر يف حصول العلم واخطاوا ايضا يف هذا النفي بل احلق ان التقوى وتصفية
  العلم 

لكن ال بد من االعتصام بالكتاب والسنة يف العلم والعمل وال ميكن ان احدا بعد الرسول يعلم ما اخرب به الرسول 
من الغيب بنفسه بال واسطة الرسول وال يستغين احد يف معرفة الغيب عما جاء به الرسول وكالم الرسول مبني 

شف احد وال قياسه عيارا عليه فما وافق كشف االنسان وقياسه وافقه وما مل يكن كذلك للحق بنفسه ليس ك
خالفه بل ما يسمى كشفا وقياسا هو خمالف للرسول فهذا قياس فاسد وخيال فاسد وهو الذي يقال فيه نعوذ باهللا 

  من قياس فلسفي وخيال صويف 
ن مل يعتصم بالذكر املنزل واال اقترن به الشيطان كما واالنسان قد يصفي نفسه ويلقى الشيطان يف نفسه اشياء فا

قال تعاىل ومن يعش عن ذكر الرمحن نقيض له شيطنا فهو له قرين الزخرف وقوله فمن اتبع هداى فال يضل وال 
  يشقى طه 

  الفرق بني طرق متكلمي االسالم وطرق املناطقة الفالسفة

  د حنو منه يف كالم متكلمي فإن قيل ما ذكره أهل املنطق من حصر طرق العلم يوج

  املسلمني بل منهم من يذكره بعينه اما بعباراهتم واما بتغيري العبارة قيل اجلواب من وجهني 
احدمها ان ليس كل ما يقوله املتكلمون حقا بل كل ما جاء به الرسول فهو حق وما قاله املتكلمون وغريهم مما 

الهل الكالم احملدث املشتمل على الباطل املخالف للكتاب  خيالف ذلك فهو باطل وقد عرف ذم السلف واالئمة
والسنة وقد بسط الكالم عليهم يف غري هذا املوضع ومر ان الكالم املذموم الذي ذمه السلف الطيب اتباع الصحابة 

  والتابعني هلم باحسان هو الكالم الباطل وهو املخالف ملا جاء به الرسول 
ف ما جاء به الرسول فهو باطل وكل كالم يف الدين باطل فهو خمالف ملا جاء وهذان وصفان مالزمان فكل ما خال

به الرسول وبطالن ذلك قد يعلم باالدلة العقلية مع داللة الشرع على بطالنه وداللة الشرع تكون تارة باالخبار 
 تلك االدلة اليت ارشد عن احلق والباطل وتارة باالرشاد واهلداية اىل االدلة اليت هبا يعرف احلق وينظر العاقل يف

  الرسول اليها ودل عليها 
الثاين ان يقال متكلموا االسالم مل يسلكوا طريق هؤالء الفالسفة فانه ليس فيهم احد حيصر طرق العلم حصرا 

يدخل فيه االنبياء كما فعل هؤالء حيث جعلوا ما علمه االنبياء داخال يف طريقهم فجعلوا النبوة من جنس ما يكون 
لناس اذا كان فيه ذكاء وزهد بل املتكلمون متفقون على ان النيب يعلمه اهللا مبا ال يعلم به غريه مبشيئة الرب لبعض ا

وقدرته فاهنم متفقون على ان اهللا يفعل مبشيئته وقدرته وانه يرسل ملكا اىل النيب وهو يعلم امللك ويعلم ما يقول وما 
م اجلزئيات وال ان اهللا ليس بقادر خمتار وال ان االفالك قدمية ازليه وال يقوله للنيب ليس فيهم من يقول ان اهللا ال يعل

من ينكر معاد االبدان وال من يقول ان مالئكة اهللا جمرد ما يتخيل يف النفوس كما يتخيل للنائم وال كالم اهللا جمرد 
فيض على نفوسهم من النفس ما يتخيل يف النفوس من االصوات وال من يقول ان ما يعلمه االنبياء من الغيب امنا ي

  الفلكية 

  وال جيعل احدهم اللوح احملفوظ هو النفس الفلكية 
وال يقول احد منهم ان شيئا غري اهللا ابدع ما سواه كما يقوله هؤالء ان العقل االول ابدع كل ما سواه من 



ما خلق اهللا العقل قال له  املمكنات ويسميه من ينتسب اىل االسالم منهم القلم ويظنون ان احلديث املروي ان اول
اقبل فأقبل مث قال له ادبر فأدبر هو هذا العقل واحلديث لفظه حجة عليهم ال هلم ومع هذا فلو كان حجة هلم مل جيز 
التمسك به النه موضوع باتفاق اهل املعرفة باحلديث كما ذكر ذلك الدارقطين وابن حبان وابو الفرج ابن اجلوزي 

  وغريهم 

  نبوة جزءا من الفلسفةبطالن جعلهم ال

واملتكلمون اذا حصروا طرق العلم حصروا طرق مثلهم وامثاهلم فيذكرون احلسيات والعقليات الضرورية والنظرية 
سواء كان ذلك احلصر مطابقا او ليس مبطابق مل يقصدوا ان يذكروا الطريق اليت هبا يعلم النيب ما يوحي اليه بل هذه 

هم وامثاهلم من الطرق وليست من جنسها عندهم خبالف املتفلسفة فان النيب  الطريق خارجة عما يقدرون عليه
عندهم من جنس غريه من االذكياء الزهاد لكنه قد يكون افضل والنبوة عندهم جزء من الفلسفة وهذا هو الضالل 

ن درجتهم قبل العظيم فان الفلسفة كلها ال يصري صاحبها يف درجة اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل فضال ع
ذلك فضال عن درجة املؤمنني اهل القران كالصحابة والتابعني فضال عن درجة واحد من االنبياء فضال عن الرسل 
  فضال عن اويل العزم منهم بل عامة اذكياء الناس وازهد الناس ان يكون مشبها للتابعني باحسان للسابقني االولني 

انه قال  -مر فتلك ال يبلغها احد وقد ثبت يف الصحيحني عن النيب ص فأما درجة السابقني االولني كأيب بكر وع
  قد كان يف االمم قبلكم حمدثون فان 

يكن يف اميت فعمر ويف حديث اخر ان اهللا ضرب احلق على لسان عمر وقلبه وقال على كنا نتحدث ان السكينة 
  مر ولو كان بعدي نيب ينتظر لكان عمر تنطق على لسان عمر ويف الترمذي وغريه لو مل ابعث فيكم لبعث فيكم ع

ومع هذا فالصديق اكمل منه فان الصديق كمل يف تصديقه للنيب فال يتلقى اال عن النيب والنيب معصوم واحملدث 
كعمر يأخذ احيانا عن قلبه ما يلهمه وحيدث به لكن قلبه ليس معصوما فعليه ان يعرض ما القي عليه على ما جاء به 

قبله وان خالفه رده وهلذا قد رجع عمر عن اشياء وكان الصحابة يناظرونه وحيتجون عليه فاذا  الرسول فان وافقه
بينت له احلجة من الكتاب والسنة رجع اليها وترك ما راه والصديق امنا يتلقى عن الرسول ال عن قلبه فهو اكمل 

  من احملدث وليس بعد ايب بكر صديق افضل منه وال بعد عمر حمدث افضل منه 

  كون معيار الواليات عند العارفني هو لزوم الكتاب والسنة

  وهلذا كان الشيوخ العارفون املستقيمون من مشايخ التصوف وغريهم يأمرون اهل 

القلوب ارباب الزهد والعبادة واملعرفة واملكاشفة بلزوم الكتاب والسنة قال اجلنيد بن حممد علمنا هذا مقيد 
قران ويكتب احلديث ال يصلح له ان يتكلم بعلمنا وقال الشيخ ابو سليمان الداراين بالكتاب والسنة فمن مل يقرا ال

انه لتمر بقليب النكتة من نكت القوم فال اقبلها اال بشاهدين الكتاب والسنة وقال ايضا ليس ملن اهلم شيئا من اخلري 
فسه قوال وفعال نطق باحلكمة ومن ان يفعله حىت يسمع فيه بأثر وقال ابو عثمان النيسابوري من امر السنة على ن

امر اهلوى على نفسه نطق بالبدعة فان اهللا يقول وان تطيعوه هتتدوا النور وقال اخر من مل يتهم خواطره يف كل حال 
  فال تعده يف ديوان الرجال 



ا هذا وقيل اليب يزيد البسطامي قد قدم شيخ من اصحابك فذهب ليزوره فراه قد بصق يف القبلة فقال ارجعوا بن
من اداب الشريعة فكيف يأمتنه على سره وهذا الذي فعله ابو يزيد يستدل عليه مبا يف رجل مل يأمتنه اهللا على ادب 

السنن سنن ايب داود وغريه ان رجال كان اماما يف مسجد من مساجد االنصار فان كل قبيلة كان هلا مسجد فجاء 
ه فلما جاء ليؤمهم منعوه فراى بصاقا يف القبلة فقال من فعل هذا فذكرا االمام فنهاهم ان يصلوا خلف -النيب ص 

  هنانا ان نصلي خلفك فجاء اليه فذكر ذلك له فقال صدقوا انك آذيت اهللا ورسوله  -وقالوا ان رسول اهللا ص 
  وقال غري واحد من الشيوخ والعلماء لو رايتم الرجل يطري يف اهلواء وميشي 

ذا كثري يف كالم املشائخ والعارفني وائمة اهلدى على املاء فال تغتروا به حىت تنظروا وقوفه عند االمر والنهي ومثل ه
وافضل اولياء اهللا عندهم اكملهم متابعة لالنبياء وهلذا كان الصديق افضل االولياء بعد النبني فما طلعت مشس وال 

غربت على احد بعد النبيني واملرسلني افضل من ايب بكر لكمال متابعته وهم كلهم متفقون على انه ال طريق للعباد 
  اىل اهللا اال باتباع الواسطة الذي بينهم وبني اهللا وهو الرسول 

ولكن دخل يف طريقهم اقوام ببدع وفسوق واحلاد وهؤالء مذمومون عند اهللا وعند رسوله وعند اوليا اهللا املتقني 
ولياء من وهم صاحلوا عباده مثل من يظن ان لبعض االولياء طريقا اىل اهللا بدون اتباع الرسول او يظن ان من اال

يكون مثل النيب او افضل منه او انه يكون من هو خامت االولياء افضل من السابقني االولني او اعلم باهللا من خامت 
االنبياء وامثال هذه املقاالت اليت تقوهلا من دخل فيهم من املالحدة الضالني ومن هذا الوجه صار قوم متصوفون 

  يتفلسفون 
لى مقامات العارفني وقال الرازي يف شرحه هذا الباب اجل ما يف الكتاب فانه رتب وتكلم ابن سينا يف اشاراته ع

علم الصوفية ترتيبا ما سبقه اليه من قبله وال يلحقه من بعده وهذا الذي قاله الرازي قاله حبسب معرفته فانه مل يكن 
ة وقته وفيه من اجلهاالت والضالالت عارفا بطريق الصوفية العارفني املتبعني للكتاب والسنة ولعله قد راى من صوفي

ما راى ان هذا الكالم احسن ما يرتب عليه طريقهم وقد ذكر يف مقامات العارفني امر النبوة اليت يثبتوهنا الفناء 
  املذموم والفناء احملمود 

  وآخر ما انتهى إليه العارفون يف تسليكه هو الفناء عما سوى احلق الذي أثبته والبقاء 

كان سالكه يؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم االخر ويفعل ما امر اهللا به وينتهي عما هنى اهللا عنه به وهذا لو 
فيسلك سلوك اتباع الرسل لكانت هذه الغاية سلوكا ناقصا عند ائمة العارفني فان الفناء الذي اثبته امنا هو الفناء 

يب صاحب رسالة حي بن يقظان وامثاله وهذا فناء عن عن شهود السوي وكذلك من اتبعه مثل ابن الطفيل املغر
  ذكر السوى وشهوده وخطوره بالقلب وهذا حال ناقص يعرض لبعض السالكني ليس هو الغاية وال شرطا يف الغاية 

 -فانه قد ثبت يف الصحاح عن النيب ص  -بل الغاية الفناء عن عبادة السوي وهو حال ابراهيم وحممد اخلليلني ص 
  ه انه قال ان اهللا اختذين خليال كما اختذ ابراهيم خليال من غري وج

وحقيقة هذا الفناء هو حتقيق احلنيفية وهو اخالص الدين هللا وهو ان يغين يفين بعبادة اهللا عن عبادة ما سواه ومبحبته 
ب فيما عن حمبة ما سواه وبطاعته عن طاعة ما سواه وخبشيته عن خشية ما سواه وباحلب فيه والبغض فيه عن احل

سواه والبغض فيه فال يكون ملخلوق من املخلوقني ال لنفسه وال لغري نفسه على قلبه شركة مع اهللا تعاىل وهلذا امر 
  ابراهيم اخلليل بذبح ابنه فانه كان قد سأل اهللا ان يهبه اياه ومل يكن له ابن غريه 



ل عليه الكتاب والسنة فقال اخلليل رب هب فان الذبيح هو امسعيل على اصح القولني للعلماء وقول اكثرهم كما د
  يل من الصلحني الصافات قال 

اهللا فبشرنه بغلم حليم الصافات والغالم احلليم امساعيل واما اسحاق فقال فيه فبشرنه بغالم عليم واسحاق بشرت 
بعدها وبشرناه  به سارة ايضا ملا غارت من هاجر واهللا ذكر قصته بعد قصة الذببح فانه ملا ذكر قصة الذببح قال

باسحق نبيا من الصلحني واملقصود هنا أن اهللا امر اخلليل بذبح ابنه بكره امتحانا له وابتالء ليخرج من قلبه حمبة ما 
  سوى اهللا ليتم كونه خليال بذلك فهذا هو الكمال 

عن ان يكون هذا  واما جمرد شهوده احلق من غري فعل ما حيبه ويرضاه فهذا ليس باميان ينجي من عذاب اهللا فضال
  غاية العارفني 

مث الذي ال يشهد السوي مطلقا ان شهده عني السوي فهذا قول املالحدة القائلني بوحدة الوجود وان كان ذلك 
لغيبته واعراضه عن شهود السوي فمن شهد ما سواه خملوقا له اية له وشهد ما فيه من اياته كان اكمل ممن مل يشهد 

االمر اىل ان يروا ان شهود الذات جمردة عني الصفات هو اعلى مقامات الشهود وهذا من هذا وهؤالء قد يبلغ هبم 
جهلهم فان الذات اجملردة عن الصفات ال حقيقة هلا يف اخلارج وليس ذاك رب العاملني ولكن هم يف انفسهم 

الء شهدوا جمرد جردوها عن الصفات وشهدوا جمرد الذات كما يشهد االنسان تارة علم الرب وتارة قدرته فهؤ
ذات جمردة فهذا يف غاية النقص يف معرفة اهللا واالميان به فكيف يكون هذا غاية ومنهم من ينظر هذا شرطا يف 

السلوك وليس كذلك بل السابقون االولون اكمل الناس ومل يكن مثل هذا خيطر بقلوهبم ولو ذكره احد عندهم 
  لذموه وعابوه 

  عالفرق بني شهود اخللق وشهود الشر

ومن جعل من الصوفية هذا الفناء غاية وقال انه يفين عن شهود فعل الرب حىت ال يستحسن حسنة وال يستقبح 
  سيئة فهذا غلط عند ائمة القوم واصحاب هذا الفناء 

يسمون هذا اصطالما وحموا ومجعا وكان اجلنيد رضي اهللا عنه ملا راى طائفة من اصحابه وصلوا اىل هذا امرهم 
ين وهو ان يفرقوا بني املأمور واحملظور وما حيبه اهللا وما يسخطه حىت حيبوا ما احب ويبغضوا ما ابغض بالفرق الثا

واال فاذا شهدوا خلقه لكل شيء ومل يشهدوا اال هذا اجلمع استوت االشياء كلها يف شهودهم لشمول اخللق 
قلوهبم حب ملا حيبه وبغض ملا يبغضه  واملشيئة والقدرة لكل شيء وهذا شهود لقدره ال لشرعه ودينه فلم يبق يف

ومواالة ملا يواليه ومعاداة ملا يعاديه وكانوا ممن انكر عليهم سبحانه بقوله ام جنعل الذين آمنوا وعملوا الصلحت 
كاملفسدين يف االرض ام جنعل املتقني كالفجار وقال فيهم ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان جنعلهم كالذين 

صلحت سواء حمياهم ومماهتم ساء ما حيكمون اجلاثية وقال افنجعل املسلمني كاجملرمني ما لكم كيف آمنوا وعملوا ال
  حتكمون القلم 

ونفس والية اهللا خمالفة لعداوته واصل الوالية والعداوة احلب والبغض فأولياء اهللا هم الذين حيبون ما احب 
قد قال تعاىل ال جتد قوما يؤمنون باهللا واليوم اآلخر ويبغضون ما ابغض واعداؤه الذين ما حيب وحيبون ما يبغض و

يوآدون من حآد اهللا ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخواهنم او عشريهتم اولئك كتب يف قلوهبم االميان 
فرين وايدهم بروح منه اجملادلة وقال تعاىل فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه اذلة على املؤمنني اعزة على الكا



جياهدون يف سبيل اهللا وال خيافون لومة الئم املائدة وقال ان كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم 
  ال عمران 

فمن مل يشهد بقلبه اال خلقه الشامل ومشيئته العامة وربوبيته الشاملة لكل شيء مل يفرق بني وليه وعدوه ومل تتميز 
قال يقول اهللا من  -وغريها وقد ثبت يف صحيح البخاري عن ايب هريرة عن النيب ص عنده الفرائض والنوافل 

  عادى يل وليا فقد بارزين باحملاربة وما تقرب اىل عبدي مبثل ما افترضت عليه 

وال يزال عبدي يتقرب اىل بالنوافل حىت احبه فاذا احببته كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده 
هبا ورجله اليت ميشي هبا فيب يسمع ويب يبصر ويب يبطش ويب ميشي ولئن سألين العطينه ولئن استعاذين  اليت يبطش

العذته وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي املؤمن يكره املوت واكره مساءته وال بد له 
  منه 

نفال وهو مع هذا ال بد لنفسه ان متيل اىل شيء فالناظر اىل القدر ال يفرق بني مأمور وحمذور سواء كان فرضا او 
وتنفر عن شيء فان خلو احلي عن االرادة مطلقا حمال فان مل حيب ما حيبه اهللا ويبغض ما يبغضه احب ما حتبه نفسه 

وابغض ما تبغضه نفسه فيخرج عن الفرق االهلي النبوي الذي هو حقيقة قول ال اله اال اهللا وحقيقة دين االسالم اىل 
  فرق النفساين الشيطاين ال

مث هؤالء صاروا فرقا اما ابن سينا وامثاله من املالحدة فاهنم يأمرون هبذا مع سائر احلادهم من نفي الصفات وقدم 
االفالك وانكار معاد االبدان وجعل النبوة تنال بالكسب كالذكاء والزهد وامنا يفيض عليها فيض من العقل الفعال 

  اليهود والنصارى فيخرج من دين املسلمني و
بل الفناء احملمود عند العارفني هو حتقيق شهادة ان ال اله اال اهللا فال يشهد ملخلوق شيئا من االهلية فيشهد انه ال 
خالق غريه ويشهد انه ال يستحق العبادة غريه ويتحقق حبقيقة قوله اياك نعبد واياك نستعني الفاحتة وقوله فاعبده 

  وتوكل 

ا شهدت انه املستحق للعبادة مع رؤيتك نفسك مل تشهد حقيقة اياك نستعني واذا شهدت حقيقة عليه هود واال فاذ
انه الفاعل لكل شيء ومل تشهد انه املستحق للعبادة دون ما سواه وان عبادته امنا تكون بطاعة رسوله مل تشهد 

التوحيد الذي بعث اهللا به رسله وانزل  حقيقة اياك نعبد واذا حتققت بقوله اياك نعبد واياك نستعني حتققت بالفناء يف
  به كتبه قال اهللا تعاىل واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيال رب املشرق واملغرب ال اله اال هو فاختذه وكيال املزمل 

وقال تعال فاعبده وتوكل عليه هود وقال تعاىل ومن يتق اهللا جيعل له خمرجا ويرزقه من حيث ال حيتسب ومن يتوكل 
  فهو حسبه الطالق وقال تعاىل قل هو ريب ال اله اال هو عليه توكلت واليه متاب الرعد  على اهللا

وهلذا ملا سلك ابن عريب وابن سبعني وغريمها هذه الطريق الفاسدة اورثهم ذلك الفناء عن وجود السوي فجعلوا 
اال احلق وهو الرائي  املوجود واحدا ووجود كل خملوق هو عني وجود احلق وحقيقة الفناء عندهم ان ال يرى

واملرئي والعابد واملعبود والذاكر واملذكور والناكح واملنكوح واالمر اخلالق هو االمر املخلوق وهو املتصف بكل ما 
يوصف به الوجود من مدح وذم وعباد االصنام ما عبدوا غريه وما مث موجود مغاير له البتة عندهم وهذا منتهي 

  سلوك هؤالء امللحدين 
قول فرعون الن فرعون كان يف الباطن عاملا بأن ما يقوله باطل وكان جاحدا مريدا للعلو والفساد وهلذا  فحقيقته

جحد وجود الصانع بالكلية واما هؤالء فجهال ضالل حيسبون ان ما يقولونه هو حقيقة اثبات الرب وتعظيمه وهو 



 ينكر ان املوجودات تشترك يف مسمى الوجود يف احلقيقة قول فرعون فان فرعون ما كان ينكر وجود هذا العامل وال
وامنا كان ينكر ان هلذا الوجود خالقا مباينا له وهلذا امر ببناء ليكذب موسى بزعمه ان للعامل آهلا فوقه قال تعاىل 

  وقال فرعون 

ين يهامن ابن يل صرحا لعلي ابلغ االسباب أسباب السموات فأطلع اىل اله موسى واين ال ظنه كاذبا وكذلك ز
لفرعون سوء علمه وصد عن السبيل وما كيد فرعون اال يف تباب الغافرة وقال تعاىل وقال فرعون يأيها املال ما 
علمت لكم من اله غريي فأوقد يل يهامن على الطني فاجعل يل صرحا لعلى اطلع اىل اله موسى واين ال ظنه من 

م الينا ال يرجعون فأخذنه وجنوده فنبذهنم يف اليم الكذبني واستكرب هو وجنوده يف االرض بغري احلق وظنوآ اهن
فانظر كيف كان عاقبة الظاملني وجعلنهم ائمة يدعون اىل النار ويوم القيامة ال ينصرون واتبعناهم يف هذه الدنيا لعنة 

  ويوم القيامة هم من املقبوحني القصص 
ل من موسى وان فرعون صادق يف قوله انا واكثر هؤالء املالحدة القائلني بوحدة الوجود يقولون ان فرعون اكم

ربكم االعلى الن الوجود فاضل ومفضول والفاضل يستحق ان يكون رب املفضول ومنهم من يقول مات مؤمنا 
وان تغريقه كان ليغتسل غسل االسالم فاهنم مع قوهلم بأن الوجود واحد قد يقولون اما بقول بعضهم ان الثبوت 

نات ثابتة وان وجود احلق قاض عليها كما يقول ذلك ابن عريب وغريه واما ان يفرق غري الوجود وان ماهيات املمك
بني املطلق واملعني كما يقوله صاحبه القونوي وابن سبعني قوله قريب من هذا وقد بسط الكالم عليهم يف غري هذا 

اهل التحقيق والعرفان وكل  املوضع وامنا ذكروا هنا الن هؤالء هم آخر مراتب فالسفة الصوفية الذين يقولون اهنم
  من سواهم عندهم ناقص بالنسبة اليهم وقد رايت من هؤالء غري واحد 

وهم يرتبون الناس طبقات ادناها عندهم الفقيه مث املتكلم مث الفيلسوف مث الصويف أي صويف الفالسفة مث احملقق 
من الصوفية من العشرة وجيعلون احملقق هو  وجيعلون ابن سينا وامثاله من الفالسفة يف الثانية وابا حامد وامثاله

  الواحد 

وهلذا ذكر ابن عرايب يف الفتوحات له اربع عقائد االول عقيدة ايب املعايل وامثاله جمردة عن احلجة مث هذه العقيدة 
حبجتها مث عقيدة الفالسفة مث عقيدة احملققني وذلك ان الفيلسوف يفرق بني الوجود واملمكن والواجب وهؤالء 

  قولون الوجود واحد والصويف الذي يعظمه هؤالء هو الصويف الذي عظمه ابن سينا وبعده احملقق ي
وهؤالء ليسوا مسلمني وال يهودا وال نصارى بل كثري من املشركني احسن حاال منهم وهؤالء ائمة النظار املتفلسفة 

جلهمية واملعتزلة والرافضة ومن وصوفيتهم وشيعتهم كان من اسباب تسلطهم وظهورهم هو بدع اهل البدع من ا
حنا حنوهم يف بعض االصول الفاسدة فان هؤالء اشتركوا هم واوالئك املالحدة يف اصول فاسدة جيعلوهنا قضايا 

  عقلية صادقة وهي باطلة كاذبة خمالفة للشرع والعقل 

  مقاالت للفالسفة مل يذهب اليها احد من طوائف املسلمني

رد عليهم يف إحلادهم الظاهر الذي يظهر فيه فخالفتهم للمسلمني مثل القول بقدم العامل مث أراد هؤالء املتكلمون ال
وانكار علم اهللا باجلزئيات والقول بانكار املعاد وهذه الثالثة هي اليت يكفرهم هبا ابو حامد الغزايل يف هتافت 

بعض اهل الكالم كانكار الصفات  الفالسفة وطائفة يقولون ان سائر اقواهلم الباطلة هي البدع اليت ذهب اليها
وليس االمر كما قاله هؤالء بل مقاالهتم اليت مل يذهب اليها احد من طوائف املسلمني ال اهل البدعة والاهل السنة 



كثرية مثل قوهلم يف النبوات واملالئكة وكالم اهللا وقوهلم يف الشفاعة وانكار مشيئة اهللا وقدرته وليس هذا من لوازم 
العامل بل يف القائلني بذلك من يقول ان اهللا يفعل مبشيئته وقدرته كأحد القولني الذين ذكرمها ابو القول بقدم 

الربكات واختاره وكذلك ما يقولونه يف املالئكة اهنا جمرد ما يتخيل يف النفوس او اهنا العقول وان الواحد منها ابدع 
  ك وان الوحي على كل ما سواه وان العقل الفعال هو املدبر لكل ما حتت الفل

  االنبياء امنا جييء منه وانه منتهى معاد االنفس 
فانكارهم لقدرة اهللا ومشيئته اعظم من انكارهم لعلمه باجلزئيات فان كثري من الناس كان ال يعرف ذلك ولكن 

فر قرشيان يعلم ان اهللا قادر خلق االشياء مبشيئته كما يف الصحيحني عن ابن معسود قال اجتمع عند البيت ثلثة ن
وثقفى او ثقفيان وقرشى كثري شحم بطوهنم قليل فقه قلوهبم فقال أحدهم أترون اهللا يسمع ما نقول فقال الثاين 
يسمع إن جهرنا وال يسمع إن أخفينا فقال الثالث إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا اخفينا فأنزل اهللا وما 

م وال جلودكم ولكن ظننتم أن اهللا ال يعلم كثريا مما تعلمون كنتم تستترون أن يشهد عليكم مسعكم وآل ابصارك
وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من اخلسرين فصلت وهؤالء يقرون بأن اهللا خلق السموات 

واالرض مبشيئته وقدرته وكذلك كان بعض أحداث من املسلمني قد جيهل هذه املسئلة فيقول يا رسول اهللا مهما 
نعم ومل يكن هؤالء جيهلون أن اهللا خلق كل شئ مبشيئته وقدرته بل كان  -اس يعلمه اهللا فيقول له النيب ص يكتم الن

هذا من أظهر األمور وأعرفها عند عامة املسلمني بل وعامة املشركني الذين كانوا يعبدون االصنام وهم كفار وهم 
القرآن للمشركني ومع هذا فكانوا مقرين بأن اهللا  وهم اول من يتناوله ذم -مشركون وهم الذين قاتلهم النيب ص 

خلق السموات واالرض وما بينهما وخلق كل شئ بقدرته ومشيئته فكانوا احسن حاال من هؤالء الفالسفة يف 
  االقرار بأن اهللا خالق كل شئ وربه ومليكه وانه خلق االشياء مبشيئة وقدرته 

دموهم كأرسطو وأتباعه على انه علة يتحرك الفلك للتشبه هبا فليس فان هؤالء حقيقة قوهلم أنه مل خيلق شيئا ومتق
هو عندهم ال موجبا بالذات وال فاعال باملشيئة وأما ابن سينا وأمثاله ممن يقول إنه موجب بذاته فهم يقولون ما يعلم 

  مجاهري العقالء 

و مع هذا قدمي أزىل مل يزل وال يزال أنه خمالف لضرورة العقل إذ يثبتون مفعوال ممكنا ميكن وجوده وميكن عدمه وه
وهو مفعول معلول لعلة فاعلة مل يزل مقارنا هلا يف الزمان فكل من هذين القولني مما خالفوا فيه مجاهري العقالء من 
االولني واالخرين حىت سلفهم كأرسطو وحنوه فاهنم مل يقولوا هبذا وال هبذا بل أولئك يقولون إن الفلك قدمي أزىل 

س له مبدع ولكن يتحرك للتشبه بالعلة االوىل فهو مفتقر إليها من هذه اجلهة ال من جهة أهنا مبدعة له بنفسه لي
وحقيقة قوله أهنا شرط يف وجود العامل مع وجوبه بنفسه فيجعلون الواجب بنفسه مفتقرا اىل غريه وهذا مما ينكره 

  متأخروهم كابن سينا وامثاله 
كابن سينا وابن رشد والسهروردى وغريهم حقيقة قوهلم أنه شرط يف وجود وكذلك القائلون بالعلة املوجبة 

املمكنات ال مبدع هلا وال فاعل فاهنم ال يثبتون للحوادث حمدثا اصال يف نفس االمر إذ الفلك عندهم ممكن له مبدع 
م فوقه شئ وهو متحرك باختياره كما يتحرك االنسان باختياره وله نفس فلكية كما لالنسان نفس وليس عنده

  حيدث عنه شئ 
وإن قالوا إنه معلول فقوهلم يف الفلك أقبح من قول القدرية يف أفعال احليوان فان القدرية يقولون إن اهللا خلق 

احليوان بقدرته ومشيئته فجعل له قدرة تصلح للضدين فهو حيدث إرادته وأفعاله بقدرته ومشيئته وهؤالء ال جيعلون 



إن قالوا هو معلول ولو جعلوه خملوقا فعندهم هو متحرك حركة إختيارية نفسانية مبشيئة الفلك خملوقا يف احلقيقة و
وقوة فيه وليس فوقه شئ حيدث هذه احلركة وال يفعلها وإمنا الفلك متحرك للتشبه باالول الستخراج أيونه 

  وأوضاعه إذ هى غاية كماله 
م وكل عاقل يعلم أن الشئ البسيط الذي هو على وإن قالوا إن حركته تصدر عن االول فكالم ال حقيقة له فاهن

حال واحدة أزال وأبدا ال حيدث عنه شئ فضال عن حوادث خمتلفة ويعلمون أن املتغريات ال تصدر عن بسيط ألبتة 
  وهذا كله مبسوط يف غري هذا املوضع 

والنصارى ومشركي العرب  واملقصود هنا التنبيه على ان الكفر الذي يوجد فيهم قوال وفعال أعظم من كفر اليهود
  ونزل فيه القرآن بكفره واستحقاقه النار  -الذين هم أول من بعث إليه النيب ص 

  الشفاعة الشركية املنفية والشفاعة الشرعية الثابتة

ومن ذلك ان أولئك املشركني كانوا جيعلون ما يشركون به شفعاء يشفعون هلم اىل اهللا واهللا يقبل شفاعتهم وهو 
عاؤهم بقدرته ومشيئته كما ذكر اهللا ذلك يف مواضع من كتابه فقال تعاىل ويعبدون من دون اهللا ما ال سؤاهلم ود

  يضرهم وال ينفعهم ويقولون هؤالء شفعآؤنا عند اهللا قل أتنبئون اهللا مبا ال يعلم يف السموات وال يف االرض يونس 
بقوله من ذا الذي يشفع عنده إال باذنه البقرة وقوله وهلذا نفى اهللا شفاعة احد إال باذنه يف غري موضع من القرآن 

وأنذر به الذين خيافون أن حيشروا اىل رهبم ليس هلم من دونه وىل وال شفيع االنعام وقال وذر الذين اختذوا دينهم 
لعبا وهلوا وغرهتم احليوة الدنيا وذكر به أن تبسل اى حتبس وحتبس وتؤخذ وترهتن نفس مبا كسبت ليس هلا من 

ون اهللا وىل وال شفيع وإن تعدل كل عدل ال يؤخذ منها أولئك الذين ابسلوا مبا كسبوا هلم شراب من محيم د
وعذاب أليم مبا كانوا يكفرون االنعام وقال اهللا الذي خلق السموات واالرض وما بينهما يف ستة ايام مث استوى 

سجدة وقال تعاىل وقالوا اختذ الرمحن ولدا ال ٦على العرش ما لكم من دونه من وىل وال شفيع افال تتذكرون 
سبحنه بل عباد مكرمون ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم وال يشفعون إال ملن 
ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إىن إله من دونه فذلك جنزيه جهنم كذلك جنزي الظلمني االنبياء 

  ادعوا الذين زعمتم وقال تعاىل قل 

من دون اهللا ال ميلكون مثقال ذرة يف السموات وال يف االرض وما هلم فيهما من شرك وما له منهم من ظهري وال 
تنفع الشفاعة عنده إال ملن أذن له سباء وقال تعاىل وكم من ملك يف السموات ال تغىن شفعتهم شيئا إال من بعد أن 

  بأذن اهللا ملن يشاء ويرضى النجم 
فهذه الشفاعة اليت نفاها القرآن تتضمن نفى ما كان يقوله مشركوا العرب وأمثاهلم من املشركني وهى من جنس 

شرك النصارى وحنوهم من الضالل املنتسبني إىل االسالم حيث يعتقدون يف املالئكة او االنبياء أو الشيوخ اهنم 
ضربون هللا مثال فيقولون من أراد أن يتقرب اىل ملك شفعاء هلم عند اهللا كما يشفع الشفعاء اىل ملوك الدنيا وي

عظيم فال ينبغى له ان يأتىي اليه اوال بل يتقرب اىل خاصته وهم يرفعون حوائجه ويقربونه اليه قال تعاىل والذين 
هللا زلفى ذكر اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال ليقربونا اىل اهللا زلفى الزمر أي يقولون ما نعبدهم إال ليقربونا اىل ا

سبحانه هذا بعد قوله تنزيل الكتاب من اهللا العزيز احلكيم إنا انزلنا اليك الكتب باحلق فاعبد اهللا خملصا له الدين أال 
هللا الدين اخلالص والذين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال ليقربونا اىل اهللا زلفى إن اهللا حيكم بينهم يف ما هم فيه 



  ال يهدى من هو كذب كفار الزمر  خيتلفون إن اهللا
وقال يف هذه السورة أليس اهللا بكاف عبده وخيوفونك بالذين من دونه ومن يضلل اهللا فما له من هاد ومن يهدي 
اهللا فما له من مضل أليس اهللا بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السموات واالرض ليقولن اهللا قل أفرأيتم ما 

ارادين اهللا بضر هل هن كشفت ضرة أو أرادىن برمحة هل هن ممسكت رمحته قل حسيب اهللا  تدعون من دون اهللا إن
  عليه يتوكل املتوكلون الزمر وقال فيها قل إىن امرت أن اعبد اهللا خملصا له الدين 

وإىل وامرت الن اكون اول املسلمني الزمر وقال فيها قل أفغري اهللا تأمروىن أعبد ايها اجلهلون ولقد اوحى اليك 
  الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من اخلسرين بل اهللا فاعبدوكن من الشكرين الزمر 

  تفسري قوله تعاىل

  اولئك الذين يدعون يبتغون االية 
وقال تعاىل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فال ميلكون كشف الضر عنكم وال حتويال أولئك الذين يدعون يبتغون 

  وسيلة أيهم اقرب ويرجون رمحته وخيافون عذابه إن عذاب ربك كان حمذورا االسراء اىل رهبم ال
روى ابن ايب حامت وغريه بأسانيد ثابتة عن شعبة عن السدي مسع ابا صاحل عن ابن عباس يف قول اهللا أولئك الذين 

عن ابن عباس قال كان  يدعون يبتغون اىل رهبم الوسيلة هو عيسى وامه وعزير واملالئكة وكذلك يف تفسري عطية
أهل الشرك يقولون نعبد املالئكة واملسيح وعزيرا وعن اسرائيل عن السدي عن ايب صاحل عيسى وعزير واملالئكة 

وكذلك يف تفسري أسباط عن السدي قال ذكروا اهنم اختذوا االهلة وهو حني عبدوا املالئكة واملسيح وعزيرا قال اهللا 
  رهبم الوسيلة أولئك الذين يدعون يبتغون اىل 

ويف صحيح البخاري وغريه عن ابن مسعود قال كان ناس من االنس يعبدون ناسا من اجلن فأسلم اجلن ومتسك 
االخرون بعبادهتم فنزلت أولئك الذين يدعون يبتغون اىل رهبم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رمحته اىل اخر االية 

  وكذلك 

طر الوراق قال انزهلا اهللا يف حى من العرب كانوا يعبدون حيا من روى ابن ايب حامت وغريه إن ابن شوذب عن م
اجلن ويف تفسري مقاتل إن املشركني كانوا يعبدون املالئكة ويقولون هى تشفع لنا عند اهللا فلما ابتلوا بالقحط سبع 

  سنني قيل هلم ادعوا الذين زعمتم 
هللا الوسيلة اى القرىب والزلفى ويرجو رمحة اهللا وخياف واالية تتناول كل من دعى غري اهللا وذلك املدعو يبتغى اىل ا

عذابه وهذا يدخل فيه املالئكة واالنبياء والصاحلون االنس واجلن وقد قرأ طائفة اولئك الذين تدعون فبني ان الذين 
وا يدعوهنم املشركون هم يتقربون اىل اهللا ويرجونه وخيافونه فكيف جيوز دعاؤهم وهذا كقوله أفحسب الذين كفر

  أن يتخذوا عبادي من دوىن اولياء الكهف 

  حصر اقسام املدعوين من دون اهللا ونفى كل واحد منهم

وقال تعاىل قل ادعوا الذين زعمتم من دون اهللا ال ميلكون مثقال ذرة يف السموات وال يف االرض وما هلم فيهما من 
سبأ فذكر سبحانه االقسام املمكنة فان املشرك شرك وما له منهم من ظهري وال تنفع الشفاعة عنده إال ملن أذن له 



الذي يدعو غري اهللا ويرجوه وخيافه إما أن جيعله مالكا أو شريكا أو ظهريا أو شفيعا وهكذا كل من طلب منه امر 
من االمور إما أن يكون مالكا مستقال به وإما أن يكون شريكا فيه وإما أن يكون عونا وظهريا لرب االمر وإما أن 

  ائال حمضا وشافعا اىل رب االمر فاذا انتفت هذه الوجوه امتنعت االستغاثة به يكون س
وهلذا كان الناس بعضهم مع بعض من امللوك وغريهم فيما يتسأءلونه ال خيرجون عن هذه االقسام إما إن يكون لكل 

أحدمها شريكا لالخر منهما ملك متميز عن االخر فيطلب من هذا ما يف ملكه ومن هذا ما يف ملكه وإما أن يكون 
  فيطلب منه ما يطلب من الشريك وإما ان يكون أحدمها من أعوان االخر وانصاره وظهرانه 

كأعوان امللوك فهو حمتاج اليهم فيطلب منهم ما حيتاج اليه وإذا انتفت هذه الوجوده مل يبق إال جمرد طلب حمض 
  وسؤال من غري حاجة باملسئول اىل السائل الشافع 

باهللا كل منهم يف نوع من هذه االنواع منهم من اثبت فاعال مستقال غري اهللا لكن مل يثبتوه مماثال له ال يف  واملشركون
ذاته وال يف صفاته وال يف افعاله وهذا كاجملوس الذين أثبتوا قدميا شريرا يستقل بفعل الشر وكذلك القائلون منهم 

هللا حيدث أشياء ينفرد باحداثها دون اهللا وإن كان اهللا خالقا له انه خلق الشر والقدرية من مجيع االمم أثبتوا غري ا
  وهلذا قال السلف القدرية جموس هذه االمة 

والقائلون بقدم العامل كلهم ال بد هلم من إثبات غري اهللا فاعال اما ارسطو وأتباعه فان الفلك عندهم حبركته هو 
من العقول والنفوس جعله مستقال باحداث شئ وذاك احملدث للحركات وما يتولد عنها مث من أثبت له شريكا 

مستقال باحداث شئ ومن قال منهم بالعلة املشبهة هبا ومن قال باملوجب بالذات فان الطائفتني ال يثبتون يف احلقيقة 
  ان اهللا احدث شيئا وال خلقه 

ه هو وحده خالق كل شئ واهللا سبحانه نفى ان يكون لغري ملك أو شرك يف امللك او يكون له ظهري فانه سبحان
وربه ومليكه وهذا هو مذهب اهل السنة املثبتني للقدر القائلني بأن اهللا خالق كل شئ مبشيئته وقدرته لكن السلف 
واالئمة وأتباعهم يثبتون قدره العبد وفعله ويثبتون احلكمة واالسباب وجهم ومن اتبعه من اهل الكالم ينفون ذلك 

  كله كما قد بسط يف موضعه 

  سري قوله تعاىلتف

  حىت إذا فزع عن قلوهبم االية 
  ومل يثبت سبحانه إال الشفاعة لكن اثبت شفاعة مفيدة ليست هي الشفاعة 

اليت يظنها املشركون فقال تعاىل وال تنفع الشفاعة عنده إال ملن اذن له حىت إذا فزع عن قلوهبم قالوا ماذا قال ربكم 
د جاءت االحاديث الصحيحة واالثار عن الصحابة والتابعني خترب مبا يوافق سبا وق ٦قالوا احلق وهو العلى الكبري 

تفسريهذه االية من حال املالئكة مع اهللا كما وصفهم تعاىل يف االية االخرى فقال بل عباد مكرمون ال يسبقونه 
عن عمرو بن  بالقول وهم بأمره يعملون ففي احلديث الصحيح الذي رواه امحد والبخاري وغريمها عن ابن عيينة

قال ان اهللا اذا قضى االمر يف السماء ضربت املالئكة بأجنحتها  -دينار عن عكرمة عن ايب هريرة يبلغ به النيب ص 
خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فاذا فزع عن قلوهبم قالوا ما ذا قال ربكم قالوا احلق وهو العلى الكبري 

يان بيده فأقامها منحرفة فرمبا ادرك الشهاب املسترق قبل ان يرمى فيسمعها مسترقو السمع وهم هكذا ووصف سف
هبا اىل صاحبه فيحرقه ورمبا مل يدركه فريمى هبا اىل الذي يليه مث يرمى هبا اىل الذي يليه اىل الذي يليه مث يلقيها اىل 



يوم كذا وكذا بكذا االرض فتلقى على لسان الساحراو لسان الكاهن فيكذب عليها مائة كذبة فيقولون قد اخرب 
  وكذا فوجدنا حقا للكلمة اليت مسعت من السماء 

ويف احلديث الصحيح الذي رواه مسلم وغريه عن الزهرى عن علي بن احلسني عن عبداهللا بن عباس حدثين رجل 
  رمى بنجم فاستنار فقال هلم رسول اهللا ص  -من االنصار اهنم بينما هم جلوس ليلة مع رسول اهللا ص 

تقولون هلذا يف اجلاهلية قالوا كنا نقول ولد عظيم او مات عظيم قال فانه ال يرمى هبا ملوت احد وال حلياته ما كنتم 
ولكن ربنا تبارك وتعاىل إذا قضى امرا سبحه محله العرش مث سبحه اهل السماء الذين يلوهنم حىت يبلغ التسبيح اهل 

العرش ما ذا قال ربكم قالوا احلق وهو العلى الكبري فيقولون السماء الدنيا مث يقول الذين يلون محلة العرش حلملة 
كذا وكذا فيخرب اهل السموات بعضهم بعضا حىت يبلغ اخلرب اهل السماء الدنيا فتخطف اجلن السمع فيلقونه اىل 

  أوليائهم فيلقون اىل اوليائهم فريمون فما جاءوا به على وجهه فهو احلق ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون 
يف احلديث االخر املعروف من رواية نعيم بن محاد عن الوليد بن مسلم عن عبد الرمحن بن يزيد عن عبد  وكذلك

إذا اراد اهللا ان يوحى بأمره  -اهللا بن ايب زكريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن مسعان قال قال رسول اهللا ص 
دة من خوف اهللا فاذا مسع بذلك اهل تكلم بالوحي فاذا تكلم اخذت السموات منه رجفة أو قال رعدة شدي

السموات صعقوا وخروا هللا سجدا فيكون اول من يرفع رأسه جربيل فيكلمه اهللا من وحيه مبا اراد فيمضي به 
جربيل على امللئكة كلما مر بسماء سأله مالئكتها ما ذا قال ربنا يا جربيل فيقول قال احلق وهو العلى الكبري 

ربيل فينتهى جربيل بالوحى إىل حيث امره اهللا من السماء واالرض وقد رواه ابن ايب فيقولون كلهم مثل ما قال ج
  حامت والطربي وغريمها 

  وقوله فزع عن قلوهبم أي ازال عنها الفزع وكذلك قال غري واحد من 

ذا أزال السلف جلى عن قلوهبم وهذا كما يقال قرد البعري إذا ازال عنه القراد ويقال حترج وحتوب وتأمث وحتنث إ
  عنه احلرج واحلوب واالمث واحلنث 

وروى ابن أيب حامت ثنا احلسن بن حممد الواسطي ثنا يزيد بن هارون عن شريك عن يزيد بن ايب زياد عن مقسم عن 
ابن عباس يف قوله حىت إذا فزع عن قلوهبم قال كان إذا نزل الوحي كان صوته كوقع احلديد على الصفوان قال 

حىت إذا فزع عن قلوهبم قالوا ما ذا قال ربكم قالت الرسل احلق وهو العلى الكبري وقال عن فيصعق اهل السماء 
احلادث الدمشقي ثنا أىب عن عن جعفر بن ايب املغريه عن سعيد بن جبري عن ابن عباس حىت إذا فزع عن قلوهبم 

لة على الصخرة فيفزع له مجيع اهل قالوا ما ذا قال ربكم قال تنزل االمر اىل السماء الدنيا له وقعة كوقعة السلس
  السموات فيقولون ما ذا قال ربكم مث يرجعون اىل انفسهم فيقولون احلق وهو العلى الكبري 

ويروى من تفسري عطية عن ابن عباس حىت إذا فزع عن قلوهبم االية قال ملا اوحى اهللا اىل حممد دعا الرسول من 
جلبار يتكلم بالوحي فلما كشف عن قلوهبم سألوا عما قال اهللا فقالوا امللئكة ليبعثه بالوحي مسعت امللئكة صوت ا

احلق وعلموا ان اهللا ال يقول إال حقا وانه منجزة قال ابن عباس وصوت الوحي كصوت احلديد على الصفا فلما 
  مسعوه خروا سجدا فلما رفعوا رؤسهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا احلق وهو العلى الكبري 

تفسري قتادة رواية عبد الرزاق عن معمر عنه حىت إذا فزع عن قلوهبم قال ملا كانت الفترة اليت كانت وباسناده من 
  فنزل الوحى مثل صوت احلديد فأفزع امللئكة ذلك فقال اهللا حىت إذا فزع  -بني عيسى وحممد ص 



تقربون هبم اىل اهللا زلفى فاذا كان املالئكة والنبيني اربابا فهو كافر مع ان املشركني إمنا كانوا يتخذوهنم شفعاء وي
هؤالء الذين دعوا خملوقا ليشفع هلم عند اهللا كما يشفع املخلوق عند املخلوق فيسأله ويرغب اليه بال إذنه وقد 

جعلهم اهللا مشركني كفارا مأواهم جهنم فكيف بشرك هؤالء الفالسفة وما يثبتونه من الشفاعة فاهنم جيوزون دعاء 
لشمس والقمر والكواكب وكذلك االرواح اليت يسموهنا العقول والنفوس ويسميها من انتسب اجلواهر العلوية ا

اىل اهل امللل املالئكة وهؤالء املشركون قد تنزل عليهم أرواح تقضى بعض مطالبهم وختربهم ببعض االمور وهم ال 
ية الشمس روحانية عطارد روحانية مييزون بني املالئكة واجلن بل قد يسمون اجلميع مالئكة وارواحا ويقولون روحان

الزهرة وهى الشيطان والشيطانة اليت تضل من اشرك هبا كما ان لنفس االصنام وهي التماثيل املصنوعة على اسم 
الوثن من االنبياء والصاحلني او على اسم كوكب من الكواكب أو روح من االرواح واالصنام ايضا هلا شياطني 

  املشركني وقد تترايا احيانا فرياها بعض الناس من السدنة وغريهم تدخل فيها وتكلم أحيانا بعض 
فاملشركون من الفالسفة القائلني بقدم العامل هم اعظم شركا وما يدعونه من الشفاعة الهلتم أعظم كفرا من مشركى 

إن اهللا خالق  العرب فاهنم ال يقولون إن الشفيع يسأل اهللا واهللا جييب دعوته كما يقوله املشركون الذين يقولون
  بقدرته ومشيئته فان هؤالء عندهم انه ال يعلم اجلزئيات وال حيدث شيئا مبشيئته وقدرته وإمنا العامل فاض عنه 

فيقولون إذا توجه الداعى اىل من يدعوه كتوجه اىل املوتى عند قبورهم وغري قفبورهم وتوجهه اىل االرواح العالية 
عظم الذي دعاه واستغاث به وخضع له من غري فعل من ذلك الشفيع وال فانه يفيض عليهم ما يفيض من ذلك امل

سؤال منه هللا تعاىل كما يفيض شعاع الشمس على ما يقابلها من االجسام الصقيلة كاملرآة وغريها مث ينعكس 
  الشعاع من ذلك اجلسم الصقيل اىل حائط أو ما ء وهذا قد ذكره غري 

  صاحب الكتب املضنون هبا وغريه واحد من هؤالء كابن سينا ومن اتبعه ك
وهؤالء يزورون القبور الزيارة املنهى عنه هبذا القصد فان الزيارة الشرعية مقصودها مثل مقصود الصلوة على 

اجلنازة يقصد هبا السالم على امليت والدعاء له باملغفرة والرمحة وأما الزيارة املبتدعة اليت هى من جنس زيادة 
طلب احلوائج من امليت أو الغائب إما ان يطلب احلاجة منه او يطلب منه ان يطلبها من  املشركني فمقصودهم هبا

اهللا وإما ان يقسم على اهللا به مث كثري من هؤالء يقول إن ذلك املدعو يطلب تلك احلاجة من اهللا او أن اهللا يقضيها 
يقولون بل نفس التوجه اىل هذه الروح مبشيئته واختياره لالقسام على اهللا هبذا املخلوق وأما أولئك الفالسفة ف

يوجب ان يفيض منها على املتوجه ما يفيض كما يفيض الشعاع من الشمس من غري ان تقصد هى قضاء حاجة احد 
  ومن غري ان يكون اهللا يعلم بشئ من ذلك على اصلهم الفاسد 

ء الشفعاء الذين يشركون فتبني ان شرك هؤالء وكفرهم اعظم من شرك مشركى العرب وكفرهم وأن اختاذ هؤال
  هبم من دون اهللا اعظم كفرا من اختاذ اولئك 

  ليس توسط البشر عند احلنفاء كتوسط العلويات عند الفالسفة

وهلذا كانت مناظرة كثري من أهل الكالم هلم مناظرة قاصرة حيث مل يعرف أولئك حقيقة ما بعث اهللا به رسله وانزل 
ون بنور النبوة ما عند هؤالء من الضالل كما ناظرهم الشهر ستاىن يف كتاب به كتبه وما ذمه من الشرك مث يكشف

امللل والنحل ملا ذكر فصال يف املناظرة بني احلنفاء وبني الصابئة املشركني فان احلنفاء يقولون بتوسط البشر وأولئك 
  يقولون بتوسط العلويات فأخذ يبني أن القول بتوسط البشر 



لويات ومعلوم انه إذا اخذ التوسط على ما يعتقدونه يف العلويات كان قوهلم اظهر فكان أوىل من القول بتوسط الع
  رده عليهم ضعيفا لضعف العلم حبقيقة دين االسالم 

فان احلنفاء ليس فيهم من يقول باثبات البشر وسائط يف اخللق والتدبري والرزق واالحياء واالماتة ومساع الدعاء 
هم وأتباع الرسل متفقون على انه ال يعبد إال اهللا وحده فهو الذي يسأل ويعبد وله وإجابة الداعي بل الرسل كل

يصلى ويسجد وهو الذي جييب دعاء املضطرين ويكشف الضر عن املضرورين ويغيث عباده املستغيثني ما يفتح اهللا 
من اهللا مث إذا مسكم للناس من رمحة فال ممسك هلا وما ميسك فال مرسل له من بعده الفاطر وما بكم من نعمة ف

  الضر فاليه جتئرون النحل 
وليس عند احلنفاء ان احدا غري اهللا يستقل بفعل شئ بل غايته أن يكون سببا واالثر ال حيصل إال به وبغريه من 

االسباب وبصرف املوانع واهللا تعاىل هو الذي خيلق بتأثري االسباب وبدفع املوانع مع خلقه سبحانه ايضا هلذا السبب 
ن املقصود انه ليس يف الوجود ما يستقل باحداث شئ وال مث شئ يوجب كل اثر إال مشيئة اهللا وحده فما شاء لك

  كان وما مل يشأ مل يكن 
والرسل هم وسائط بني اهللا وبني خلقه يف تبليغ رساالته وامره وهنيه ووعده ووعيده كما قال تعاىل وما نرسل 

والكهف وقال إنا أرسلناك شهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا اىل اهللا باذنه وسراجا املرسلني إال مبشرين ومنذرين االنعام 
منريا االحزاب فاخرب انه ارسله شاهدا كما قال لكيون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس احلج 

مة وسطا وقال فكيف إذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيدا النساء وقال وكذلك جعلنكم ا
شهداء احد قال اما انا  -لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا البقرة وملا دفن النيب ص 

  فشهيد 

  على هؤالء وقوله مبشرا ونذيرا بالوعد والوعيد وداعيا اىل اهللا باذنه باالمر والنهى 
الزخرف وقال ولقد بعثنا  ٦اهله يعبدون  وقال تعاىل وسئل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرمحن

يف كل امة رسوال أن اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى اهللا ومنهم من حقت عليه الضللة النحل وقال 
تعاىل ومأ أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحى إليه انه ال اله إال انا فاعبدون االنبياء وقد اخرب اهللا عن اول الرسل 

يه السالم ومن بعده من الرسل اهنم قالوا لقومهم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه االعراف وقال نوح وال نوح عل
اقول لكم عندي خزائن اهللا وال اعلم الغيب وال اقول غىن ملك وال أقول للذين تزدرى أعينكم لن يؤتيهم اهللا خريا 

ك قال خلامت الرسل قل ال اقول لكم عندي خزائن اهللا وال اهللا اعلم مبا يف انفسهم إىن إذا ملن الظاملني هود وكذل
  اعلم الغيب وال أقول لكم إىن ملك إن أتبع إال ما يوحى اىل االنعام 

فتوسط البشر بالرساله مثل توسط امللك بالرسالة كما قال تعاىل اهللا يصطفى من امللئكة رسال ومن الناس احلج وقال 
عند ذى العرش مكني مطاع مث امني التكوير فهذا جربيل مث قال وما صاحبكم تعاىل إنه لقول رسول كرمي ذي قوة 

  مبجنون التكوير وقوله وما صاحبكم كقوله يف االية االخرى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى النجم 

  استطراد 

  احلكمة يف إرسال الرسول البشري اىل البشر دون امللكى



ى البشر واحسانه اليهم إذ بعث اليهم من يصحبهم ويصحبونه بشرا مثلهم فاهنم فقوله صاحبكم تنبيه على نعمته عل
ال يطيقون االخذ عن امللك كما قال تعاىل وقالوا لوال انزل عليه ملك ولوانزلنا ملكا لقضى االمر مث ال ينظرون ولو 

  جعلنه ملكا جلعلنه رجال وللبسنا عليهم ما يلبسون االنعام 
ايب زرعة عن منجاب بن احلرث عن بشر بن عمارة عن ايب روق عن الضحاك عن ابن وروى ابن ايب حامت عن 

عباس ولو أنزلنا ملكا لقضي األمر ألهلكناهم مث ال ينظرون ال يؤخرون ولو جعلناه ملكا جلعلناه رجال يقول لو 
ه من املفسرين وللبسنا اتاهم ملك ما أتاهم إال يف صورة رجل الهنم ال يستطيعون النظر اىل امللئكة وكذلك قال غري

  عليهم قالوا خللطنا ولشبهنا عليهم ما خيلطون ويشبهون على انفسهم حىت يشكوا فال يدروا املك هو او ادمى 
إذا رآه الناس  -فبني سبحانه انه لو أنزل ملكا مل ميكنهم ان يروه إال يف صورة بشر كما كان جربيل يأتى النيب ص 

رة اعرايب ملا اتاه وسأله عن االسالم واالميان واالحسان وكذلك ملا اتوا إبراهيم يف صورة دحية الكلىب او يف صو
ولوطا ورأهتم سارة وقم لوط مل يأتوا إال يف صورة رجال وكذلك ملا اتى جربيل مرمي علهيا السالم لينفخ فيها اتاها 

عوذ بالرمحن منك إن كنت تقيا قال يف صورة رجل قال تعاىل فأرسلنا إليها روحنا فتمثل هلا بشرا سويا قالت إىن أ
إمنا أنا رسول ربك الهب لك غلما زكيا مرمي وإذا كانوا ال يستطيعون ان يروا امللك إال يف صورة رجل فلو جاءهم 

  لقالوا هذا بشر ليس مبلك واشتبه االمر واختلط والتبس االمر عليهم فلم تكن هذه شبهة تنقطع بانزال ملك 

االخرى ويسئلونك عن الروح قل الروح من امر ريب وما أوتيتم من العلم إال قليال ولئن  وهذا كما قال يف السورة
شئنا لنذهنب بالذي اوحينا اليك مث ال جتد لك به علينا وكيال إال رمحة من ربك إن فضله كان عليك كبريا قل لئن 

بعضهم لبعض ظهريا ولقد صرفنا اجتمعت االنس واجلن على ان يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله ولو كان 
للناس يف هذا القرآن من كل مثل فأىب اكثر الناس إال كفورا اىل قوله وما منع الناس ان يؤمنوا إذ جاءهم اهلدى إال 

ان قالوا أبعث اهللا بشرا رسوال قل لو كان يف االرض ملئكة ميشون مطمئنني لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسوال 
  االسراء 
قوله صاحبكم بيان انه عريب بعث بلساهنم كما قال ومآ ارسلنا من رسول اال بلسان قومه ابراهيم وقد  وايضا يف

  قال تعاىل لقد جآءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم باملؤمنني رءوف رحيم التوبة 
  قيل املراد من انفس العرب فاخلطاب هلم 
لك وال جين الن اخلطاب جلميع اخللق الذين ارسل اليهم ال سيما وهذه يف وقيل من انفس بين ادم فهو بشر ال م

سورة براءة وهي من اخر القران نزوال وقيل ان هذه االية اخر ما نزل وقد نزلت بعد دعوة الروم والفرس والقبط 
افضل االنس  وهو باملؤمنني من هؤالء كلهم رؤف رحيم وال ريب انه صلى اهللا عليه و سلم من االنس ومن العرب

ومن قريش افضل العرب ومن بين هاشم افضل قريش واالنفس يراد هبم جنس االنسان كما قال تعاىل لوآل اذ 
مسعتموه ظن املؤمنون واملؤمنت بأنفسهم خريا النور فقوله صاحبكم مثل قوله من انفسكم ومثل قوله اكان للناس 

  عجبا ان اوحينآ اىل رجل منهم ان انذر الناس يونس 
قوله سبحاين ريب هل كنت اال بشرا رسوال االسراء مل يقصد هبذا اللفظ تفضيل امللك عليه كما تومهه بعض الناس و

  كما ان قوله ان اوحينا اىل رجل 

  منهم وقوله سبحان ريب هل كنت اال بشرا رسوال مل يقصد به ان غريه افضل منه 
  استطراد آخر 



  ثا لهكون الرسول مبلغا للقرآن عن اهللا ال حمد

وقال سبحانه وما صاحبكم مبجنون ولقد رآه باالفق املبني وما هو على الغيب بضنني وما هو بقول شيطن رجيم 
التكوير فالرسول هنا هو الرسول امللكي جربيل وقال يف السورة االخرى انه لقول رسول كرمي وما هو بقول شاعر 

من رب العاملني ولو تقول علينا بعض االقاويل الخذنا منه  قليال ما تؤمنون وال بقول كاهن قليال ما تذكرون تنزيل
   -باليمني مث لقطعنا منه الوتني فما منكم من احد عنه حجزين احلاقة فالرسول هنا حممد ص 

واضافه اىل هذا الرسول تارة واىل هذا تارة الن كال من الرسولني بلغه واداه ولفظ الرسول يتضمن مرسال ارسله 
ا يبني ان الرسول مبلغ له عن غريه ال ان الرسول احدث شيئا منه كما تومهه بعض الناس وظن ان فكان يف اللفظ م

اضافته اىل رسول يقتضى انه هو الذي احدث القران العريب فانه قد اضافه اىل هذا تارة واىل هذا تارة فلو كان 
  املراد االحداث لتناقض اخلربان 

ه لقول ملك وال قول بشر بل قد كفر من قال انه قول البشر يف قوله ذرين والنه اضافه اليه باسم رسول مل يقل ان
ومن خلقت وحيدا وجعلت له ماال ممدودا وبنني شهودا اىل قوله انه فكر وقدر فقتل كيف قدر مث قتل كيف قدر مث 

  املدثر والكالم  نظر مث عبس وبسر مث ادبر واستكرب فقال ان هذا اال سحر يؤثر ان هذا اال قول البشر ساصليه سقر

الذي توعد بسقر من قال انه قول البشر هو الكالم الذي اضافه اىل رسول من البشر تارة واىل رسول من امللئكة 
تارة الن املراد هناك انه بلغه والذي كفره قال انه انشأه وانه كالم نفسه سواء كان املراد املعىن او اللفظ او كالمها 

  قال ان هذا اال قول البشر  فان الذي لعنه اهللا هو الذي
فمن قال ان هذا القران قول البشر فهو من جنس قوله من بعض الوجوه وهلذا قال تعاىل وان احد من املشركني 
استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهللا مث ابلغه مأمنه التوبة فأخرب ان ما يسمعه املستجري هو كالم اهللا واملستجري 

زينوا القران بأصواتكم  -صوت القارى والكالم كالم الباري كما قال النيب ص يسمعه بصوت القارىء والصوت 
  وقال هللا اشد اذنا اىل الرجل احلسن الصوت بالقران من صاحب القينة اىل قينته 

وكذلك ذكر يف غري موضع ان الصوت املسموع من العبد هو صوت العبد كما قال تعاىل يأيها الذين آمنوا ال 
فوق صوت النيب وال جتهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض احلجرات وقال ان الذين يغضون ترفعوا اصواتكم 

اصواهتم عند رسول اهللا اولئك الذين امتحن اهللا قلوهبم للتقوى احلجرات وقال لقمن البنه واقصد يف مشيك 
  واغضض من صوتك ان انكر االصوات لصوت احلمري لقمان 

كان يقول يف املوسم اال رجل حيملين اىل قومه البلغ كالم ريب فان  -يب ص ويف سنن ايب داود عن جابر ان الن
  قريشا قد منعوين ان ابلغ كالم ريب 

  عود اىل اصل املوضوع 
فرسل اهللا وسائط يف تبليغ رساالته كما قال تعاىل يأيها الرسول بلغ مآ انزل اليك من ربك املائدة وقال تعاىل اال من 

ك من بني يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رساالت رهبم اجلن وقال تعاىل عن ارتضى من رسول فانه يسل
  نوح ولكين رسول من رب العلمني ابلغكم رسالت ريب االعراف وكذلك قال هود االعراف 

 انه قال بلغوا عين ولو اية وحدثوا عن بين اسرائيل وال -ويف صحيح البخاري عن عبد اهللا بن عمرو عن النيب ص 
قال  -حرج ومن كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار ويف السنن عن زيد بن ثابت وابن مسعود ان النيب ص 



نضر اهللا امرا مسع منا حديثا فبلغه اىل من يسمعه فرب حامل فقه غري فقيه ورب حامل فقه اىل من هو افقه منه ويف 
  لشاهد الغائب فرب من مبلغ اوعى من سامع انه قال يف حجة الوداع ليبلغ ا -الصحيحني عن النيب ص 

واملقصود هنا ان احلنفاء الذين يعبدون اهللا وحده ال شريك له وهم مسلمون ومجيع االنبياء واممهم كانوا مسلمني 
  مؤمنني ومن يبتغ غري االسالم دينا فلن يقبل 

اخرب اهللا عن نوح وابراهيم واسرائيل منه ال عمران الن الدين عند اهللا االسالم ال عمران يف كل زمان ومكان وقد 
وغريهم اىل احلواريني اهنم كانوا مسلمني ونوح اول رسول بعث اىل اهل االرض كما ثبت ذلك يف احلديث املتفق 

   -على صحته حديث الشفاعة عن النيب ص 
يفاضل بني البشر فمن جعل ما يثبته احلنفاء من توسط البشر او توسط امللئكة من جنس ما يثبته املشركون واخذ 

  وامللئكة مل يكن عارفا بدين االسالم 
بل قول احلنفاء هو ما قاله اهللا تعاىل يف كتابه حيث قال ما كان لبشر ان يؤتيه اهللا الكتب واحلكم والنبوة مث يقول 

أمركم ان للناس كونوا عبادا يل من دون اهللا ولكن كونوا ربايني مبا كنتم تعلمون الكتب ومبا كنتم تدرسون وال ي
تتخذوا امللئكة والنبني اربابا ايأمركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون ال عمران فمن اختذ هؤالء او هؤالء اربابا كما 

  يقول من جيعلهم وسائط يف العبادة والدعاء وحنو ذلك فهو كافر 
فالسفة كما تقدم من وصاحب الكتب املضنون هبا قد جعل امللئكة والنبيني وسائط وجعل هذه شفاعتهم موافقة لل

  ان هذا القول شر من قول مشركي العرب 
وجاء بعده صاحب كتاب السر املكتوم يف السحر وخماطبة النجوم فذكر فيه الشرك الصريح من عبادة الكواكب 

واجلن والشياطني ودعواهتا وخبورها وخواتيمها واصنامها اليت جتعل هلا على مذهب املشركني الكلدانيني 
   الذين بعث اليهم ابراهيم اخلليل وبىن على ذلك القول بقدم العامل وان ال سبب والكشدانيني

  حلدوث احلوادث اال جمرد حركة الفلك كما يقوله هؤالء القائلون بقدم العامل الذين هم شر من مشركي العرب 
وله ان االنبياء وكذلك ذكر يف تفسري حديث املعراج ما هو مبين على اصول هؤالء الذين هم اكفر الكفار كق

هم الكواكب فآدم القمر ويوسف الزهرة وحنو هذا اهلذيان وان املعراج امنا هو رؤية قلبه  -الذين رآهم النيب ص 
  الوجود كما يذكر ابن عريب وغريه مثل هذا املعراج ويثبتون النفسهم اسراء ومعراجا 

على عادة الشياطني يف إضالل بين آدم فامنا يضلوهنم وهذه خياالت تلقيها الشياطني مناسبة ملا يعتقدونه من االحلاد 
  مبا يقبلونه منهم وما يوافق اهواءهم 

  واحلمد هللا رب العاملني 
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