
واإلرادة: كتاب  لعلم  والية ا ومنشور  لسعادة    مفتاح دار ا
اجلوزية: املؤلف  قيم  بن  بكر  بن أيب   حممد 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا الذي سهل لعباده املتقني إىل مرضاته سبيال واوضح هلم طرق اهلداية وجعل اتباع الرسول عليها دليال 

ومل يتخذوا من دونه وكيال وكتب يف قلوهبم االميان وايدهم بروح منه ملا واختذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية 
رضوا باهللا ربا وباالسالم دينا ومبحمد رسوال واحلمد هللا الذي أقام يف أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن املرسلني 

خالفهم حىت يأيت امره ولو كفيال واختص هذه االمة بأنه ال تزال فيها طائفة على احلق ال يضرهم من خذهلم وال من 
اجتمع الثقالن على حرهبم قبيال يدعون من ضل إىل اهلدى ويصربون منهم على االذى ويبصرون بنور اهللا أهل 

العمى وحييون بكتابه املوتى فهم احسن الناس هديا وأقومهم قيال فكم من قتيل البليس قد احيوه ومن ضال جاهل 
 ٤دع يف دين اهللا بشهب احلق قد رموه جهادا يف اهللا وابتغاء مرضاته وبياناال يعلم طريق رشده قد هدوه ومن مبت

حلججه على العاملني وبيناته وطلبا للزلفى لديه ونيل رضوانه وجناته فحاربوا يف اهللا من خرج عن دينه القومي 
يف الكتاب واتفقوا على  وصراطه املستقيم الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلعوا اعنة الفتنة وخالفوا الكتاب واختلفوا

مفارقة الكتاب ونبذوه وراء ظهورهم وارتضوا غريه منه بديال امحده وهو احملمود على كل ما قدره وقضاه واستعينه 
استعانة من يعلم انه ال رب له غريه وال إله له سواه واستهديه سبل الذين انعم عليهم ممن اختاره لقبول احلق 

باملزيد من عطاياه واستغفره من الذنوب اليت حتول بني القلب وهداه وأعوذ باهللا وارتضاه واشكره والشكر كفيل 
من شر نفسي وسيئات عملي استعاذة عبد فار إىل ربه بذنوبه وخطاياه واعتصم به من االهواء املردية والبدع املضلة 

له شهادة اشهد هبا مع  فما خاب من اصبح به معتصما وحبماه نزيال واشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شريك
الشاهدين واحتملها عن اجلاحدين وأدخرها عند اهللا عدة ليوم الدين واشهد ان احلالل ما حلله واحلرام ما حرمه 

والدين ما شرعه وان الساعة آتية ال ريب فيها وان اهللا يبعث من يف القبور واشهد ان حممدا عبده املصطفى ونبيه 
ق الذي ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى ارسله رمحة للعاملني وحجة املرتضى ورسوله الصادق املصدو

للسالكني وحجة على العباد امجعني ارسله على حني فترة من الرسل فهدى به إىل أقوم الطرق واوضح السبل 
  وافترض على العباد طاعته وتعظيمه وتوفريه وتبجيله والقيام حبقوقة وسد إليه مجيع الطرق

حد اال من طريقه فشرح له صدره ورفع له ذكره وعلم به من اجلهالة وبصر به من العمى وارشد به من فلم يفتح ال
الغي وفتح به اعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فلم يزل صلى اهللا عليه و سلم قائما بأمر اهللا ال يرده عنه راد 

بعد ظلماهتا وتالفت القلوب بعد شتاهتا وسارت داعيا إىل اهللا ال يصده عنه صاد إىل ان اشرقت برسالته االرض 
دعوته سري الشمس يف االقطار وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار فلما أكمل اهللا به الدين وأمت به النعمة على عباده 
كها املؤمنني استأثر به ونقله إىل الرفيق االعلى من كرامته واحملل االرفع االسىن من أعلى جناته ففارق االمة وقد تر

على احملجة البيضاء اليت ال يزيغ عنها اال من كان من اهلالكني فصلى اهللا عليه وعلى آله الطيبني الطاهرين صالة 
  دائمة بدوام السموات واالرضني مقيمة عليهم أبدا ال تروم انتقاال عنهم وال حتويال

ك من احلكم اليت تعجز العقول عن معرفتها أما بعد فإن اهللا سبحانه ملا اهبط آدم أبا البشر من اجلنة ملا له يف ذل
وااللسن عن صفتها فكان إهباطه منها عني كماله ليعود اليها على احسن احواله فأراد سبحانه ان يذيقه وولده من 



نصب الدنيا وغمومها ومهومها وأوصا هبا ما يعظم به عندهم مقدار دخوهلم اليها يف الدار اآلخرة فإن الضد يظهر 
لو تربوا يف دار النعيم مل يعرفوا قدرها وأيضا فإنه سبحانه اراد أمرهم وهنيهم وابتالءهم واختبارهم حسنه الضد و

وليست اجلنة دار تكليف فاهبطهم إىل االرض وعرضهم بذلك الفضل الثواب الذي مل يكن لينال بدون االمر 
داء حيبهم وحيبونه فخلى بينهم وبني اعدائه والنهي وأيضا فإنه سبحانه أراد ان يتخذ منهم انبياء ورسال وأولياء وشه

وامتحنهم هبم فلما آثروه وبذلوا نفوسهم وامواهلم يف مرضاته وحمابه نالوا من حمبته روضوانه والقرب منه ما مل يكن 
لينال بدون ذلك اصال فدرجة الرسالة والنبوة والشهادة واحلب فيه والبغض فيه ومواالة اوليائه ومعاداة اعدائه 

من افضل الدرجات ومل يكن ينال هذا اال على الوجه الذي قدره وقضاه من إهباطه إىل االرض وجعل معيشته  عنده
ومعيشة اوالده فيها وأيضا فإنه سبحانه له االمساء احلسىن فمن امسائه الغفور الرحيم العفو احلليم اخلافض الرافع 

ر آثار هذه االمساء فاقتضت حكمته سبحانه ان ينزل آدم املعز املذل احمليي املميت الوارث الصبور وال بد من ظهو
وذريته دارا يظهر عليهم فيها اثر امسائه الىن فيغفر فيها ملن يشاء ويرحم من يشاء وخيفض من يشاء ويرفع من يشاء 

ويعز من يشاء ويذل من يشاء وينتقم ممن يشاء ويعطى ومينع ويبسط إىل غري ذلك من ظهور اثر امسائه وصفاته 
أيضا فإنه سبحانه امللك احلق املبني وامللك هو الذي يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويهني ويكرم ويعز ويذل فاقتضى و

  ملكه سبحانه ان انزل آدم وذريته دارا جترى عليهم فيها احكام امللك مث ينقلهم اىل

الغيب واالميان بالغيب هو االميان دار يتم عليهم فيها ذلك وأيضا فإنه سبحانه أنزهلم إىل دار يكون إمياهنم فيها ب
النافع وأما االميان بالشهادة فكل احد يؤمن يوم القيامة يوم ال ينفع نفسا إال امياهنا يف الدنيا فلو خلقوا يف دار النعيم 
ذة مل ينالوا درجة االميان بالغيب واللذة والكرامة احلاصلة بذلك ال حتصل بدونه بل كان احلاصل هلم يف دار النعيم ل

وكرامة غري هذه وأيضا فإن اهللا سبحانه خلق آدم من قبضة قبضها من مجيع االرض واالرض فيها الطيب واخلبيث 
والسهل واحلزن والكرمي واللئيم فعلم سبحانه ان يف ظهره من ال يصلح ملساكنته يف داره فأنزله إىل دار استخرج 

جعل الطيبني اهل جواره ومساكنته يف داره وجعل اخلبيث فيها الطيب واخلبيث من صلبه مث ميزهم سبحانه بدارين ف
اهل دار الشقاء دار اخلبثاء قال اهللا تعاىل ليميز اهللا اخلبيث من الطيب وجيعل اخلبيث بعضه على بعض فريكمه مجيعا 

خرج فيجعله يف جهنم اولئك هم اخلاسرون فلما علم سبحانه ان يف ذريته من ليس بأهل جملاورته انزهلم دارا است
منها اولئك واحلقهم بالدار اليت هم هلا اهل حكمة بالغة ومشيئة نافذة ذلك تقدير العزيز العليم وأيضا فإنه سبحانه 

ملا قال للمالئكة إين جاعل يف االرض خليفة قالوا اجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وحنن نسبح حبمدك 
مث اظهر سبحانه علمه لعباده وملالئكته مبا جعله يف االرض من ونقدس لك اجاهبم بقوله إين اعلم ما ال تعلمون 

خواص خلقه ورسله وأنبيائه وأوليائه ومن يتقرب إليه ويبذل نفسه يف حمبته ومرضاته مع جماهدة شهوته وهواه 
يسبح فيترك حمبوباته تقربا ايل ويترك شهواته ابتغاء مرضايت ويبذل دمه ونفسه يف حمبيت وأخصه بعلم ال تعلمونه 

حبمدي آناء الليل وأطراف النهار ويعبدين مع معارضات اهلوى والشهوة والنفس والعدو إذ تعبدوين انتم من غري 
معارض يعارضكم وال شهوة تعتريكم وال عدو أسلطه عليكم بل عبادتكم يل مبنزلة النفس الحدهم وأيضا فإين اريد 

ه عن أمري وسعيه يف خالف مرضايت وهذا وهذا كانا ان اظهر ما خفى عليكم من شأن عدوي وحماربته يل وتكرب
كامنني مستترين يف ايب البشر وأيب اجلن فأنزهلم دارا اظهر فيها ما كان اهللا سبحانه منفردا بعلمه ال يعلمه سواه 

وظهرت حكمته ومت امره وبدا للمالئكة من علمه ما مل يكونوا يعلمون وأيضا فإنه سبحانه ملا كان حيب الصابرين 
وحيب احملسنني وحيب الذين يقاتلون يف سبيله صفا وحيب التوابني وحيب املتطهرين وحيب الشاكرين وكانت حمبته 

اعلى انواع الكرامات اقتضت حكمته ان أسكن آدم وبنيه دارا يأتون فيها هبذه الصفات اليت ينالون هبا أعلى 



ليهم واهللا خيتص برمحته من يشاء واهللا ذو الفضل الكرامات من حمبته فكان إنزاهلم إىل االرض من اعظم النعم ع
العظيم وأيضا فإنه سبحانه أراد ان يتخذ من آدم ذرية يواليهم ويودهم وحيبهم وحيبونه فمحبتهم له هي غاية كماهلم 

  وهناية شرة

 يكرهها حمبوهبم ومل ميكن حتقيق هذه املرتبة السنية اال مبوافقة رضاه وأتباع امره وترك إرادات النفس وشهواهتا اليت
فأنزهلم دارا امرهم فيها وهناهم فقاموا بأمره وهنيه فنالوا درجة حمبتهم له فأناهلم درجة حبه إياهم وهذا من متام 

حكمته وكمال رمحته وهو الرب الرحيم وأيضا فإنه سبحانه ملا خلق خلقه اطوارا وأصنافا وسبق يف حكمه تفضيله 
جعل عبوديته افضل درجاهتم اعىن العبودية االختيارية اليت يأتون هبا طوعا واختيارا آدم وبنيه على كثري من خملوقاته 

ال كرها واضطرارا وقد ثبت ان اهللا سبحانه ارسل جربيل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم خيريه بني ان يكون ملكا 
ان اكون عبدا نبيا فذكره سبحانه  نبيا او عبدا نبيا فنظر إىل جربيل كاملستشري له فاشار إليه ان تواضع فقال بل

باسم عبوديته يف أشرف مقاماته يف مقام االسراء ومقام الدعوة ومقام التحدي فقال يف مقام االسراء سبحان الذي 
اسرى بعبده ليال ومل يقل برسوله وال نبيه إشارة إىل انه قام هذا املقام االعظم بكمال عبوديته لربه وقال يف مقام 

ا قام عبد اهللا يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وقال يف مقام التحدي وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على الدعوة وأنه مل
عبدنا فأتوا بسورة من مثله ويف الصحيحني يف حديث الشفاعة وتراجع االنبياء فيها وقول املسيح صلى اهللا عليه و 

أخر فدل ذلك على انه نال ذلك املقام االعظم بكمال سلم اذهبوا إىل حممد عبد غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما ت
عبوديته هللا وكمال مغفرة اهللا له وإذا كانت العبودية عند اهللا هبذه املنزلة اقتضت حكمته ان اسكن آدم وذريته دارا 

نعمته  ينالون فيها هذه الدرجة بكمال طاعتهم هللا وتقرهبم إليه مبحابه وترك مألوفاهتم من اجله فكان ذلك من متام
عليهم وإحسانه اليهم وأيضا فإنه سبحانه أراد ان يعرف عباده الذين انعم عليهم متام نعمته عليهم وقدرها ليكونوا 

اعظم حمبةوأكثر شكرا واعظم التذاذا مبا اعطاهم من النعيم فأراهم سبحانه فعله بأعدائه وما اعد هلم من العذاب 
صيصهم بأعلى انواع النعيم ليزداد سرورهم وتكمل غبطتهم ويعظم وانواع االالم واشهدهم ختليصهم من ذلك وخت

فرحهم وتتم لذهتم وكان ذلك من إمتام االنعام عليهم وحمبتهم ومل يكن بد يف ذلك من إنزاهلم إىل االرض وامتحاهنم 
كيم وال واختبارهم وتوفيق من شاء منهم رمحة منه وفضال وخذالن من شاء منهم حكمة منه وعدال وهو العليم احل

ريب ان املؤمن إذا رأى عدوه وحمبوبه الذي هو أحب االشياء إليه يف أنواع العذاب واالالم وهو يتقلب يف انواع 
النعيم واللذة ازداد بذلك سرورا وعظمت لذته وكملت نعمته وأيضا فإنه سبحانه إمنا خلق اخللق لعبادته وهي 

 ليعبدون ومعلوم ان كمال العبودية املطلوب من اخللق ال حيصل الغاية منهم قال تعاىل وما خلقت اجلن واالنس اال
  يف دار النعيم والبقاء إمنا حيصل يف دار احملنة واالبتالء وأما دار البقاء فدار لذة ونعيم ال دار ابتالء وامتحان وتكليف

وداعي العقل  وأيضا فإنه سبحانه اقتضت حكمته خلق آدم وذريته من تركيب مستلزم لداعي الشهوة والفتنة
والعلم فإنه سبحانه خلق فيه العقل والشهوة ونصبهما داعيني مبقتضياهتما ليتم مراده ويظهر لعباده عزته يف حكمته 
وجربوته ورمحته وبره ولطفه يف سلطانه وملكه فاقتضت حكمته ورمحته ان أذاق أباهم وبيل خمالفته وعرفه ما جيىن 

ظم حذرا فيها واشد هروبا وهذا كحال رجل سائر على طريق قد كمنت عواقب إجابة الشهوة واهلوى ليكون اع
االعداء يف جنباته وخلفه وأمامه وهو ال يشعر فإذا اصيب منها مرة مبصيبة استعد يف سريه وأخذ اهبة عدوه وأعد 

العدة فمن متام  له ما يدفعه ولوال انه ذاق أمل اغارة عدوه عليه وتبييته له ملا مسحت نفسه باالستعداد واحلذر واخذ
نعمة اهللا على آدم وذريته ان اراهم ما فعل العدو هبم فاستعدوا له واخذوا اهبته فإن قيل كان من املمكن ان ال 



يسلط عليهم العدو قيل قد تقدم انه سبحانه خلق آدم وذريته على بنية وتركيب مستلزم ملخالطتهم لعدوهم 
ين هم عقول بال شهوات فلم يكن لعدوهم طريق اليهم ولكن لو خلقوا وابتالئهم به ولو شاء خللقهم كاملالئكة الذ

هكذا لكانوا خلقا آخر غري بين آدم فإن بىن آدم قد ركبوا على العقل والشهوة وأيضا فإنه ملا كانت حمبة اهللا وحده 
ا تتحقق بغيثار هي غاية كمال العبد وسعادته اليت ال كمال له وال سعادة بدوهنا اصال وكانت احملبة الصادقة إمن

احملبوب على غريه من حمبوبات النفوس واحتمال اعظم املشاق يف طاعته ومرضاته فبهذا تتحقق احملبة ويعلم ثبوهتا يف 
القلب اقتضت حكمته سبحانه اخراجهم إىل هذه الدار احملفوفة بالشهوات وحماب النفوس اليت بإيثار احلق عليها 

ارهم إياه على غريه ولذلك يتحمل املشاق الشديدة وركوب االخطار واالعراض عنها يتحقق حبهم له وإيث
واحتمال املالمة والصرب على دواعي الغي والضالل وجماهدهتا يقوى سلطان احملبة وتثبت شجرهتا يف القلب وتطعم 

قيقية النافعة واما مثرهتا على اجلوارح فإن احملبة الثابتة الالزمة على كثرة املوانع والعوارض والصوارف هي احملبة احل
احملبة املشروطة بالعافية والنعيم واللذة وحصول مراد احملب من حمبوبه فليست حمبة صادقة وال ثبات هلا عند 

املعارضات واملوانع فإن املعلق على الشرط عدم عند عدمه ومن ودك ألمر ويل عند انقضائه وفرق بني من يعبد اهللا 
وبني من يعبده على السراء والضراء والشدة والرخاء والعافية والبالء وأيضا فإن على السراء والرخاء والعافية فقط 

اهللا سبحانه له احلمد املطلق الكامل الذي ال هناية بعده وكان ظهور االسباب اليت حيمد عليها من مقتضى كونه 
وعلى هذا فال بد من حممودا وهي من لوازم محده تعاىل وهي نوعان فضل وعدل إذ هو سبحانه احملمود على هذا 

ظهور أسباب العدل واقتضائها ملسمياهتا ليترتب عليها كمال احلمد الذي هو أهله فكما انه سبحانه حممود على 
إحسانه وبره وفضله وثوابه فهو حممود على عدله وانتقامه وعقابه إذ يصدر ذلك كله عن عزته وحكمته وهلذا نبه 

عراء حيث يذكر يف آخر كل قصة من قصص الرسل وأممهم إن يف ذلك سبحانه على هذا كثريا كما يف سورة الش
  الية

وما كان اكثرهم مؤمنني وإن ربك هلو العزيز الرحيم فأخرب سبحانه ان ذلك صادر عن عزته املتضمنة كمال قدرته 
عهم ونقمته وحكمته املتضمنة كمال علمه ووضعه االشياء مواضعها الالئقة هبا ما وضع نعمته وجناته لرسله والتبا

وإهالكه العدائهم اال يف حملها الالئق هبا لكمال عزته وحكمته وهلذا قال سبحانه عقيب إخباره عن قضائه بني اهل 
السعادة والشقاوة ومصري كل منهم إىل ديارهم اليت ال يليق هبم غريها وال تقتضى حكمته سواها وقضى بينهم 

ه سبحانه اقتضت حكمته ومحده ان فاوت بني عباده اعظم تفاوت وابينه باحلق وقيل احلمد هللا رب العاملني وأيضا فإن
ليشكره منهم من ظهرت عليه نعمته وفضله ويعرف انه قد حىب باالنعام وخص دون غريه باالكرام ولو تساووا 

ومن  مجيعهم يف النعمة والعافية مل يعرف صاحب النعمة قدرها ومل يبذل شكرها إذ ال يرى احدا إال يف مثل حاله
أقوى أسباب الشكر وأعظمها استخرجا له من العبد ان يرى غريه يف ضد حاله الذي هو عليها من الكمال 

والفالح ويف االثر املشهور ان اهللا سبحانه ملا أرى آدم ذريته وتفاوت مراتبهم قال يا رب هال سويت بني عبادك 
سباب اليت يكن شكر الشاكرين عندها اعظم قال إين احب ان اشكر فاقتضت حمبته سبحانه الن يشكر خلق اال

وأكمل وهذا هو عني احلكمة الصادرة عن صفة احلمد وأيضا فإنه سبحانه ال شيء احب إليه من العبد من تذهللا بني 
يديه وخضوعه وافتقاره وإنكساره وتضرعه إليه ومعلوم ان هذا املطلوب من العبد إمنا يتم بأسبابه اليت تتوقف عليها 

االسباب يف دار النعيم املطلق والعافية الكاملة ميتنع إذ هو مستلزم للجمع بني الضدين وأيضا فإنه  وحصول هذه
سبحانه له اخللق واالمر واالمر هو شرعه وأمره ودينه الذي بعث به رسله وانزل به كتبه وليست اجلنة دار تكليف 

ذة واقتضت حكمته سبحانه استخراج آدم وذريته جترى عليهم فيها أحكام التكليف ولوازمها وإمنا هي دار نعيم ول



إىل دار جترى عليهم فيها احكام دينه وأمره ليظهر فيهم مقتضى االمر ولوازمه فإن اهللا سبحانه كما ان افعاله وخلقه 
من لوازم كمال امسائه احلسىن وصفاته العلى فكذلك امره وشرعه وما يترتب عليه من الثواب والعقاب وقد ارشد 

إىل هذا املعىن يف غري موضع من كتابه فقال تعاىل احيسب االنسان ان يترك سدى أي مهمال معطال ال يؤمر  سبحانه
وال ينهى وال يثاب وال يعاقب وهذا يدل على ان هذا مناف لكمال حكمته وان ربوبيته وعزته وحكمته تأىب ذلك 

حسنه مستقر يف الفطر والعقول وقبح تركه  وهلذا اخرج الكالم خمرج االنكار على من زعم ذلك وهو يدل على ان
سدا معطال ايضا مستقر يف الفطر فكيف ينسب إىل الرب ما قبحه مستقر يف فطركم وعقولكم وقال تعاىل أفحسبتم 

امنا خلقناكم عبثا وأنكم الينا ال ترجعون فتعاىل اهللا امللك احلق ال إله اال هو رب العرش الكرمي نزه نفسه سبحانه 
سبان الباطل املضاد ملوجب امسائه وصفاته وانه ال يليق جبالله نسبته إليه ونظائر هذا يف القرآن كثرية عن هذا احل

  وأيضا فإنه سبحانه حيب من عباده

امورا يتوقف حصوهلا منهم على حصول االسباب املقتضية هلا وال حتصل اال يف دار االبتالء واالمتحان فإنه سبحانه 
كرين وحيب الذين يقاتلون يف سبيله صفا وحيب التوابني وحيب املتطهرين وال ريب ان حيب الصابرين وحيب الشا

حصول هذه احملبوبات بدون اسباهبا ممتنع كامتناع حصول امللزوم بدون الزمه واهللا سبحانه أفرح بتوبة عبده حني 
دها كما ثبت يف الصحيح عن يتوب إليه من الفاقد لراحلته اليت عليها طعامه وشرابه يف ارض دوية مهلكة إذا وج

النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال هللا أشد فرحا بتوبة عبده املؤمن من رجل من فيارض دوية مهلكة معه راحلته 
عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حىت أدركه العطش مث قال ارجع إىل املكان الذي كنت فيه 

ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه فاهللا اشد  فأنام حىت أموت فوضع رأسه على
فرحا بتوبة العبد املؤمن من هذا براحلته وسيأيت إن شاء اهللا الكالم على هذا احلديث وذكر سر هذا الفرح بتوبة 

زمان هلذا الفرح وال  العبد واملقصود ان هذا الفرح املذكور إمنا يكون بعد التوبة من الذنب فالتوبة والذنب ال
يوجد امللزوم بدون الزمه وإذا كان هذا الفرح املذكور إمنا حيصل بالتوبة املستلزمة للذنب فحصوله يف دار النعيم 

اليت ال ذنب فيها وال خمالفة ممتنع وملا كان هذا الفرح احب إىل الرب سبحانه من عدمه اقتضت حمبته له خلق 
ليها املسبب الذي هو حمبوب له وأيضا فإن اهللا سبحانه جعل اجلنة دار جزاء وثواب االسباب املفضية إليه ليترتب ع

وقسم منازهلا بني اهلها على قدر اعماهلم وعلى هذا خلقها سبحانه ملا له يف ذلك من احلكمة اليت اقتضتها امساؤه 
ا يف الصحيح عن النيب وصفاته فان اجلنة درجات بعضها فوق بعض وبني الدرجتني كما بني السماء واالرض كم

صلى اهللا عليه و سلم انه قال ان اجلنة مائة درجة بني كل درجتني كما بني السماء واالرض وحكمة الرب سبحانه 
مقتضية لعمارة هذه الدرجات كلها وإمنا تعمر ويقع التفاوت فيها حبسب االعمال كما قال غري واحد من السلف 

دخلون اجلنة بفضله ونعمته ومغفرته ويتقامسون املنازل بأعماهلم وعلى هذا محل ينجون من النار بعفو اهللا ومغفرته وي
غري واحد ما جاء من إثبات دخول اجلنة باالعمال كقوله تعاىل وتلك اجلنة اليت اورثتموها مبا كنتم تعملون وقوله 

صلى اهللا عليه و سلم لن يدخل تعاىل ادخلوا اجلنة مبا كنتم تعملون قالوا وأما نفي دخلوها باالعمال كما يف قوله 
اجلنة احد بعمله قالوا وال انت يا رسول اهللا قال وال انا فاملراد به نفي اصل الدخول واحسن من هذا ان يقال الباء 
املقتضية للدخول غري الباء اليت نفى معها الدخول فاملقتضية هي باء السببية الدالة على ان االعمال سبب للدخول 

اء سائر االسباب ملسبباهتا والباء اليت نفى هبا الدخول هي باء املعاوضة واملقابلة اليت يف حنو قوهلم مقتضية له كاقتض
اشتريت هذا هبذا فأخرب النيب صلى اهللا عليه و سلم ان دخول اجلنة ليس يف مقابلة عمل احد وانه لوال تغمد اهللا 

  تناهىسبحانه لعبده برمحته ملا أدخله اجلنة فليس عمل العبد وان 



موجبا مبجرده لدخول اجلنة وال عوضا هلا فإن اعماله وإن وقعت منه على الوجه الذي حيبه اهللا ويرضاه فهي ال 
تقاوم نعمة اهللا اليت انعم هبا عليه يف دار الدنيا وال تعادهلا بل لو حاسبه لوقعت اعماله كلها يف مقابلة اليسري من 

و عذبه يف هذه احلالة لعذبه وهو غري ظامل له ولو رمحه لكانت رمحته خريا نعمه وتبقى بقية النعم مقتضية لشكرها فل
له من عمله كما يف السنن من حديث زيد بن ثابت وحذيفة وغريمها مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال 

ريا هلم من اعماهلم ان اهللا لو عذب أهل مسواته وأهل ارضه لعذهبم وهو غري ظامل هلم ولو رمحهم لكانت رمحته خ
واملقصود ان حكمته سبحانه اقتضت خلق اجلنة درجات بعضها فوق بعض وعمارهتا بآدم وذريته وإنزاهلم فيها 
حبسب اعماهلم والزم هذا إنزاهلم إىل دار العمل واجملاهدة وأيضا فإنه سبحانه خلق آدم وذريته ليستخلفهم يف 

جاعل يف االرض خليفة وقوله وهو الذي جعلكم خالئف االرض وقال  االرض كما اخرب سبحانه يف كتابه بقوله اين
ويستخلفكم يف االرض فأراد سبحانه ان ينقله وذريته من هذا االستخالف إىل توريثه جنة اخللد وعلم سبحانه 

 بسابق علمه انه لضعفه وقصور نظره قد خيتار العاجل اخلسيس على االجل النفيس فإن النفس مولعة حبب العاجلة
وإيثارها على اآلخرة وهذا من لوازم كونه خلق من عجل وكونه خلق عجوال فعلم سبحانه ما يف طبيعته من 

الضعف واخلور فاقتضت حكمته ان ادخله اجلنة ليعرف النعيم الذي اعد له عيانا فيكون إليه اشوق وعليه احرص 
من باشر طيب شيء ولذته وتذوق به مل يكد وله اشد طلبا فإن حمبة الشيء وطلبه والشوق إليه من لوازم تصوره ف

يصرب عنه وهذا الن النفس ذواقة تواقة فإذا ذاقت تاقت وهلذا إذا ذاق العبد طعم حالوة االميان وخالطت بشاشته 
قلبه رسخ فيه حبه ومل يؤثر عليه شيئا ابدا ويف الصحيح من حديث ايب هريرة رضى اهللا عنه املرفوع ان اهللا عز و 

الئكة فيقول ما يسألين عبادي فيقولون يسألونك اجلنة فيقول وهل رأوها فيقولون ال يا رب فيقول جل يسأل امل
كيف لو رأوها فيقولون لو رأوها لكانوا أشد هلا طلبا فاقتضت حكمته ان اراها أباهم وأسكنه إياها مث قص على 

هلا وخلقت له وسارع اليها فلم يثنه بنيه قصته فصاروا كأهنم مشاهدون هلا حاضرون مع ابيهم فاستجاب من خلق 
عنها العاجلة بل يعد نفسه كانه فيها مث سباه العدو فرياها وطنه االول فهو دائم احلنني إىل وطنه وال يقر له قرار حىت 

  :يرى نفسه فيه كما قيل 
وحنينه ابدا . ..ما احلب إال للحبيب االول كم منزل يف االرض يألفه الفىت ... نقل فؤادك حيث شئت من اهلوى 

  :الول منزل ويل من ابيات تلم هبذا املعىن 
  منازلك االوىل وفيها املخيم... وحى على جنات عدن فإهنا 

  نعود إىل اوطاننا ونسلم... ولكننا سيب العدو فهل ترى 
يت جعلها اهللا فسر هذه الوجوه انه سبحانه وتعاىل سبق يف حكمه وحكمته ان الغايات املطلوبة ال تنال اال باسباهبا ال

اسبابا مفضية اليها ومن تلك الغايات اعلى انواع النعيم وافضلها وأجلها فال تنال اال باسباب نصبها مفضية اليها 
وإذا كانت الغايات اليت هي دون ذلك التنال ال باسباهبا مع ضعفها وانقطاعها كتحصيل املأكول واملشروب 

فكيف يتوهم حصول اعلى الغايات واشرف املقامات بال سبب يفضى إليه وامللبوس والولد واملال واجلاه يف الدنيا 
ومل يكن حتصيل تلك االسباب اال يف دار اجملاهدة واحلرث فكان اسكان آدم وذريته هذه الدار اليت ينالون فيها 

لنبوة واخللة االسباب املوصلة إىل أعلى املقامات من إمتام انعامه عليهم وسرها ايضا انه سبحانه جعل الرسالة وا
والتكليم والوالية والعبودية من اشرف مقامات خلقه وهنايات كماهلم فأنزهلم دارا اخرج منهم االنبياء وبعث فيها 

الرسل واختذ منهم من اختذ خليال وكلم موسى تكليما واختذ منهم اولياء وشهداء وعبيدا وخاصة حيبهم وحيبونه 
واالحسان وأيضا انه اظهر خللقه من آثار امسائه وجريان احكامها عليهم ما  وكان إنزاهلم إىل االرض من متام االنعام



اقتضته حكمته ورمحته وعلمه وسرها ايضا انه تعرف إىل خلقه بافعاله وامسائه وصفاته وما احدثه يف اوليائه واعدائه 
ه حوائجهم وتفريج كرباهتم من كرامته وانعامه على االولياء واهانته واشقائه لالعداء ومن اجابته دعواهتم وقضائ

وكشف بالئهم وتصريفهم حتت أقداره كيف يشاء وتقليبهم يف أنواع اخلري والشر فكان يف ذلك اعظم دليل هلم 
على انه رهبم ومليكهم وانه اهللا الذي ال إله اال هو وأنه العليم احلكيم السميع البصري وأنه االله احلق وكل ما سواه 

ته وتوحيده يف االرض وتنوعت وقامت من كل جانب فعرفه املوفقون من عباده وأقروا باطل فتظاهرت ادلة ربوبي
بتوحيده إميانا واذعانا وجحده املخذولون على خليقته واشركوا به ظلما وكفرانا فهلك من هلك عن بينة وحيي من 

علم متام حكمته يف اسكان حى بينة واهللا مسيع عليم ومن تأمل آياته املشهودة واملسموعة يف االرض ورأى آثارها 
آدم وذريته يف هذه الدار إىل أجل معلوم فاهللا سبحانه إمنا خلق اجلنة آلدم وذريته وجعل املالئكة فيها خدما هلم 

ولكن اقتضت حكمته ان خلق هلم دارا يتزودون منها إىل الدار اليت خلقت هلم وأهنم الينالوهنا اال بالزاد كما قال 
حتمل اثقالكم إىل بلد مل تكونوا بالغيه اال بشق االنفس إن ربكم لرؤوف رحيم فهذا شأن تعاىل يف هذه الدار و

االنتقال يف الدنيا من بلد إىل بلد فكيف االنتقال من الدنيا إىل دار القرار وقال تعاىل وتزودوا فإن خري الزاد التقوى 
  فباع املغبونون

ون نفوسهم وامواهلم من اهللا وجعلوها مثنا للجنة فرحبت جتارهتم منازهلم منها بأخبس احلظ وأنقص الثمن وباع املوفق
ونالوا الفوز العظيم قال اهللا تعاىل ان اهللا اشترى من املؤمنني انفسهم وامواهلم بأن هلم اجلنة فهو سبحانه ما اخرج 

من قويل لك اخرج آدم منها اال وهو يريد ان يعيده اليها اكمل اعادة كما قيل على لسان القدر يا آدم ال جتزع 
منها فلك خلقتها فإين انا الغين عنها وعن كل شيء وانا اجلواد الكرمي وانا ال امتتع فيها فإين اطعم وال اطعم وانا 

الغين احلميد ولكن انزل إىل دار البذر فإذا بذرت فاستوى الزرع على سوقه وصار حصيدا فحينئذ فتعال فاستوفه 
ثاهلا إىل سبعمائة ضعف إىل اضعاف كثرية فإين اعلم مبصلحتك منك وانا العلي احوج ما انت إليه احلبة بعشر ام

احلكيم فإن قيل ما ذكرمتوه من هذه الوجوه وأمثاهلا إمنا يتم إذا قيل إن اجلنة اليت اسكنها آدم وأهبط منها جنة 
ا ولكن قد قالت طائفة منهم اخللد اليت اعدت للمتقني واملؤمنني يوم القيامة وحينئذ يظهر سر اهباطه واخراجه منه

ابو مسلم ومنذر بن سعيد البلوطي وغريمها اهنا امنا كانت جنة يف االرض يف موضع عال منها ال اهنا جنة املأوى اليت 
اعدها اهللا لعباده املؤمنني يوم القيامة وذكر منذر بن سعيد هذا القول يف تفسريه عن مجاعة فقال وأما قوله الدم 

جلنة فقالت طائفة اسكن اهللا تعاىل آدم صلى اهللا عليه و سلم جنة اخللد اليت يدخلها املؤمنون اسكن انت وزوجك ا
يوم القيامة وقال آخرون هي جنة غريها جعلها اهللا له واسكنه اياها ليست جنة اخللد قال وهذا قول تكثر الدالئل 

من حيز اآلخرة ويف اليوم االخر تدخل ومل يأت الشاهدة له واملوجبة للقول به الن اجلنة اليت تدخل بعد القيامة هي 
بعد وقد وصفها اهللا تعاىل لنا يف كتابه بصفاهتا وحمال ان يصف اهللا شيئا بصفة مث يكون ذلك الشيء بغري تلك الصفة 

تقني اليت اليت وصفها به والقول هبذا دافع ملا اخرب اهللا به قالوا وجدنا اهللا تبارك وتعاىل وصف اجلنة اليت اعدت للم
بعد قيام القيامة بدار املقامة ومل يقم آدم فيها ووصفها بأهنا جنة اخللد ومل خيلد آدم فيها ووصفها بأهنا دار جزاء ومل 

يقل اهنا دار ابتالء وقد ابتلى آدم فيها باملعصية والفتنة ووصفها بأهنا ليس فيها حزن وان الداخلني اليها يقولون 
وقد حزن فيها آدم ووجدناه مساها دار السالم ومل يسلم فيها آدم من االفات اليت  احلمد هللا الذي أذهب عنا احلزن

تكون يف الدنيا ومساها دار القرار ومل يستقر فيها آدم وقال فيمن يدخلها وما هم منها مبخرجني وقد اخرج منها آدم 
ية وطفق خيصف ورق اجلنة على مبعصيته وقال الميسهم فيها نصب وقد ند آدم فيها هاربا فارا عند اصابته املعص

نفسه وهذا النصب بعينه الذي نفاه اهللا عنها وأخرب انه ال يسمع فيها لغو وال تأثيم وقد امث فيها آدم وامسع فيها ما 



هو اكرب من اللغو وهو انه امر فيها مبعصية ربه وأخرب انه ال يسمع فيها لغو وال كذب وقد امسعه فيها ابليس 
  عليه ايضا بعد ان امسعهالكذب وغره وقامسه 

  اياه
وقد شرب آدم من شراهبا الذي مساه يف كتابه شرابا طهورا أي مطهرا من مجيع االفات املذمومة وآدم مل يطهر من 
تلك االفات ومساها اهللا تعاىل مقعد صدق وقد كذب ابليس فيها آدم ومقعد الصدق ال كذب فيه وعليون مل يكن 

يكون بامجاع املصلني واجلنة يف اعلى عليني واهللا تعاىل امنا قال اين جاعل يف االرض  فيه استحالة قط وال تبديل وال
خليفة ومل يقل اين جاعله يف جنة املاوى فقالت املالئكة اجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء واملالئكة اتقى هللا 

داللة على ان اهللا قد كان اعلمهم ان بين آدم من ان تقول ماال تعلم وهم القائلون العلم لنا اال ما علمتنا ويف هذا 
سيفسدون يف االرض واال فكيف كانوا يقولون ماال يعلمون واهللا تعاىل يقول وقوله احلق ال يسبقونه بالقول وهم 
نا بأمره يعلمون واملالئة ال تقول وال تعمل اال مبا تؤمر به ال غري قال اهللا تعاىل ويفعلون ما يؤمرون واهللا تعاىل أخرب

ان ابليس قال الدم هل ادلك على شجرة اخللد وملك ال يبلى فإن كان قد اسكن اهللا جنة اخللد وامللك الذي ال 
يبلى فكيف مل يرد عليه نصيحته ويكذبه يف قول فيقول وكيف تدلين على شيء انا فيه قد اعطيته واخترته بل كيف 

ذا الكالم مغويا له امنا كان يكون زاريا عليه النه إمنا مل حيث التراب يف وجهه ويسبه الن ابليس لئن كان يكون هب
وعده على معصية ربه مبا كان فيه ال زائدا عليه ومثل هذا ال خياطب به اال اجملانني الذين ال يعقلون الن العوض 

نة انه فيها الذي وعده به مبعصية ربه قد كان احرزه وهو اخللد وامللك الذي ال يبلى ومل خيرب اهللا آدم إذ اسكنه اجل
من اخلالدين ولو كان فيها من اخلالدين ملا ركن إىل قول ابليس وال قبل نصيحته ولكنه ملا كان يف غري دار خلود 

غره مبا اطمعه فيه من اخللد فقبل منه ولو اخرب اهللا آدم انه يف دار اخللد مث شك يف خرب ربه لسماه كافرا وملا مساه 
هو كافر ومن فعل غري ما امره اهللا به وهو معتقد للتصديق خبرب ربه فهو عاص وإمنا عاصيا الن من شك يف خرب اهللا ف

مسى اهللا آدم عاصيا ومل يسمه كافرا قالوا فإن كان آدم اسكن جنة اخللد وهي دار القدس اليت ال يدخلها اال طاهر 
ا آدم وابليس فاسق قد فسق مقدس فكيف توصل اليها إبليس الرجس النجس امللعون املذموم املدحور حىت فنت فيه

عن امر ربه وليست جنة اخللد دار الفاسقني وال يدخلها فاسق البتة إمنا هي دار املتقني وابليس غري تقي فبعد ان 
قيل له اهبط منها فما يكون لك ان تتكرب فيها انفسح له ان يرقى إىل جنة املأوى فوق السماء السابعة بعد السخط 

ستكبار هذا مضاد لقوله تعاىل اهبط منها فما يكون لك ان تتكرب فيها فإن كانت خماطبته آدم واالبعاد له بالعتو واال
مبا خاطبه به وقامسه عليه ليس تكربا فليس تعقل العرب اليت انزل القرآن بلساهنا ما التكرب ولعل من ضعفت رويته 

  وقصر حبثه ان يقول

يشبه قائله ويشاكل معتقده وقول اهللا تعاىل حكم بيننا  ان ابليس مل يصل اليها ولكن وسوسته وصلت فهذا قول
وبينه وقوله تعاىل وقامسهما يرد ما قال الن املقامسة ليست وسوسة ولكنها خماطبة ومشافهة وال تكون اال من اثنني 

قال يا شاهدين غري غائبني وال احدمها ومما يدل على ان وسوسته كانت خماطبة قول اهللا تعاىل فوسوس إليه الشيطان 
آدم هل ادلك على شجرة اخللد وملك ال يبلى فأخرب انه قال له ودل ذلك على انه امنا وسوس إليه خماطبة ال انه 

اوقع ذلك يف نفسه بال مقاولة فمن ادعى على الظاهر تاويال ومل يقم عليه دليال مل جيب قبول قوله وعلى ان 
  الوسوسة قد تكون كالما مسموعا او صوتا قال رؤية

  :وقال االعشى ... وس يدعو خملصا رب الفلق وس



  كما استعان بريح كشرق زجل... تسمع للحلى وسواسا إذا انصرفت 
قالوا ويف قول ابليس هلما ما هناكما ربكما عن هذه الشجرة دليل على مشاهدته هلما وللشجرة وملا كان آدم 

ما الشجرة ومل يقل عن هذه الشجرة كما قال له خارجا من اجلنة وغري ساكن فيها قال اهللا امل اهنكما عن تلكما 
ابليس الن آدم مل يكن حينئذ يف اجلنة وال مشاهدا للشجرة مع قوله عز و جل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل 

الصاحل يرفعه فقد اخرب سبحانه خربا حمكما غري مشتبه انه ال يصعد إليه اال كلم طيب وعمل صاحل وهذا مما قدمنا 
 يلج املقدس املطهر اال مقدس مطهر طيب ومعاذ اهللا ان تكون وسوسة ابليس مقدسة او طاهرة او خريا ذكره انه ال

بل هي شر كلها وظلمة وخبث ورجس تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا وكما ان اعمال الكافرين ال تلج القدس 
ليس وال وجلت القدس قال تعاىل كال الطاهر وال تصل إليه الهنا خبيثة غري طيبة كذلك ال تصل ومل تصل وسوسة اب

ان كتاب الفجار لفي سجني وقد روى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ان آدم نام يف جنته وجنة اخللد ال نوم فيها 
بامجاع من املسلمني الن النوم وفاة وقد نطق به القرآن والوفاة تقلب حال ودار السالم مسلمة من تقلب االحوال 

مليت قالوا وقد روى عنه صلى اهللا عليه و سلم انه قال الم حارثة ملا قالت له يا رسول اهللا ان والنائم ميت او كا
حارثة قتل معك فإن كان صار إىل اجلنة صربت واحتسبت وان كان صار إىل ما سوى ذلك رأيت ما افعل فقال هلا 

 صلى اهللا عليه و سلم ان هللا جنات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم او جنة واحدة هي امنا هي جنان كثرية فاخرب
كثرية فلعل آدم اسكنه اهللا جنة من جنانه ليست هي جنة اخللد قالوا وقد جاء يف بعض االخبار ان جنة آدم كانت 

بأرض اهلند قالوا وهذا وأن كان ال يصححه رواة االخبار ونقلة االثار فالذي تقبله االلباب ويشهد له ظاهر الكتاب 
  ت جنة اخللدان جنة آدم ليس

وال دار البقاء وكيف جيوز ان يكون اهللا اسكن آدم جنة اخللد ليكون فيها من اخلالدين وهو قائل للمالئكة اين 
جاعل يف االرض خليفة وكيف اخرب املالئكة انه يريد ان جيعل يف االرض خليفة مث يسكنه دار اخللود ودار اخللود 

ر اخللود فقد مساها اهللا باالمساء اليت تقدم ذكرنا هلا تسمية مطلقة ال ال يدخلها اال من خيلد فيها كما مسيت بدا
خصوص فيها فإذا قيل للجنة دار اخللد مل جيزان ينقص مسمى هذا االسم حبال فهذا بعض ما احتج به القائلون هبذا 

ان وحينئذ كانت تلك املذهب وعلى هذا فاسكان آدم وذريته يف هذه اجلنة ال ينايف كوهنم يف دار االبتالء واالمتح
الوجوه والفوائد اليت ذكرمتوها ممكنة احلصول يف اجلنة فاجلواب ان يقال هذا فيه قوالن للناس وحنن نذكر القولني 
واحتجاج الفريقني ونبني ثبوت الوجوه اليت ذكرناها وأمثاهلا على كال القولني ونذكر أوال قول من قال اهنا جنة 

ني وما احتجوا به ومانقضوا به حجج من قال اهنا غريها مث نتبعها مقالة االخرين وما اخللد اليت وعدها اهللا املتق
احتجوا به وما أجابوا به عن حجج منازعيهم من غري انتصاب لنصرة احد القولني وابطال االخر إذ ليس غرضنا 

االرض يف دار االبتالء ذلك وإمنا الغرض ذكر بعض احلكم واملصاحل املقتضية الخراج آدم من اجلنة واسكانه يف 
واالمتحان وكان الغرض بذلك الرد على من زعم ان حكمة اهللا سبحانه تأىب ادخال آدم اجلنة وتعريضه للذنب 

الذي اخرج منها به وانه أي فائدة يف ذلك والرد على ان من ابطل ان يكون له يف ذلك حكمة وإمنا هو صادر عن 
ا وملا كان املقصود حاصال على كل تقدير سواء كانت جنة اخللد او حمض املشيئة اليت ال حكمه احلكمة وراءه

غريها بينا الكالم على التقديرين ورأينا ان الرد على هؤالء بدبوس السالق ال حيصل غرضا وال يزيل مرضا فسلكنا 
ول وال قوة اال هذا السبيل ليكون قوهلم مردودا على كل قول من اقوال االمة وباهللا املستعان وعليه التكالن وال ح

باهللا فنقول اما ما ذكرمتوه من كون اجلنة اليت اهبط منها آدم ليست جنة اخللد وإمناهي جنة غريها فهذا مما قد 
اختلف فيه الناس واالشهر عند اخلاصة والعامة الذي ال خيطر بقلوهبم سواه اهنا جنة اخللد اليت اعدت للمتقني وقد 



حتج من نصر هذا مبا رواه مسلم يف صحيحه من حديث ايب مالك نص غري واحد من السلف على ذلك وا
االشجعي عن ايب حازم عن ايب هريرة وابو مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة قاال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  و سلم
اجلنة فيقول وهل جيمع اهللا عز و جل الناس حىت يزلف هلم اجلنة فيأتون آدم عليه السالم فيقولون يا أبانا استفتح لنا 

اخرجكم من اجلنة اال خطيئة ابيكم آدم وذكر احلديث قالوا فهذا يدل على ان اجلنة اليت اخرج منها آدم هي بعينها 
  اليت يطلب منه

ان يستفتحها هلم قالوا ويدل عليه ان اهللا سبحانه قال يا آدم اسكن انت وزوجك اجلنة إىل قوله اهبطوا بعضكم 
رض مستقر ومتاع إىل حني عقيب قوله اهبطوا فدل على اهنم مل يكونوا اوال يف االرض لبعض عدو ولكم يف اال

وأيضا فإنه سبحانه وصف اجلنة اليت اسكنها آدم بصفات ال تكون يف اجلنة الدنيوية فقال تعاىل إن لك اال جتوع 
لرجل يف اطيب منازهلا فال بد فيها وال تعرى وأنك التظمأ فيها وال تضحى وهذا ال يكون يف الدنيا اصال ولو كان ا

ان يعرض له اجلوع والظمأ والتعرى والضحى للشمس وأيضا فإهنا لو كانت اجلنة يف الدنيا لعلم آدم كذب ابليس 
يف قوله هل ادلك على شجرة اخللد وملك ال يبلى فإن آدم كان يعلم ان الدنيا منقضية فانية وان ملكها يبلى وأيضا 

اهرة جدا يف ان اجلنة اليت اخرج منها فوق السماء فإنه سبحانه قال وإذ قلنا للمالئكة فإن قصة آدم يف البقرة ظ
اسجدوا الدم فسجدوا اال ابليس اىب واستكرب وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك وكال منها 

رجهما مما كانا فيه وقلنا رغدا حيث شئتما وال تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظاملني فأزهلما الشيطان عنها فاخ
اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم يف االرض مستقر ومتاع إىل حني فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو 
التواب الرحيم فهذا اهباط آدم وحواء وابليس من اجلنة وهلذا اتى فيه بضمري اجلمع وقيل انه خطاب هلم وللحية 

للحية يف شيء من قصة آدم وإبليس وقيل خطاب آلدم وحواء وأتى فيه بلفظ  وهذا حيتاج إىل نقل ثابت إذ ال ذكر
اجلمع كقوله تعاىل وكنا حلكمهم شاهدين وقيل الدم وحواء وذريتهما وهذه االقوال ضعيفة غري االول الهنا بني 

من املهبطني  قول ال دليل عليه وبني ما يدل ظاهر اخلطاب على خالفه فثبت ان ابليس داخل يف هذا اخلطاب وانه
من اجلنة مث قال تعاىل قلنا اهبطوا منها مجيعا فاما يأتينكم مين هدى فمن تبع هداي فال خوف عليهم وال هم حيزنون 
وهذا االهباط الثاين ال بد ان يكون غري االول وهو اهباطه من السماء إىل االرض وحينئذ فتكون اجلنة اليت اهبطوا 

اخللد وقد ذهبت طائفة منهم الزخمشري الىان قوله اهبطوا منها مجيعا خطاب منها االول فوق السماء وهي جنة 
الدم وحواء خاصة وعرب عنهما باجلمع الستتاباعهما ذرياهتما قال والدليل عليه قوله تعاىل قال اهبطا منها مجيعا 

يهم وال هم بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم مين هدى وقال ويدل على ذلك قوله فمن تبع هداي فال خوف عل
حيزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وما هو اال حكم يعم الناس كلهم 

ومعىن بعضكم لبعض عدو ما عليه الناس من التعادى والتباغض وتضليل بعضهم لبعض وهذا الذي اختاره اضعف 
بني آدم وابليس وذرياهتما كما قال تعاىل ان الشيطان لكم عدو  االقوال يف االية فإن العداوة اليت ذكرها اهللا امنا هي

  فاختذوه عدوا وأما

آدم وزوجه فإن اهللا سبحانه اخرب يف كتابه انه خلقها منه ليسكن اليها وقال سبحانه ومن آياته ان خلق لكم من 
لرجل وزوجه وجعل العداوة انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورمحة فهو سبحانه جعل املودة بني ا

بني آدم وابليس وذرياهتما ويدل عليه ايضا عود الضمري اليهم بلفظ اجلمع وقد تقدم ذكر آدم وزوجه وابليس يف 



قوهلم فأزهلما الشيطان عنها فأخرجهما فهؤالء ثالثة آدم وحواء وإبليس فلماذا يعود الضمري على بعض املذكور مع 
قال : د على مجيع املذكور مع انه وجه الكالم فإن قيل فما تصنعون بقوله يف سورة طه منافرته لطريق الكالم واليعو

اهبطا منها مجيعا بعضكم لبعض عدو وهذا خطاب الدم وحواء وقد اخرب بعداوة بعضهم بعضا قيل اما ان يكون 
زوجة الهنا تبع له وعلى الضمري يف قوله اهبطا راجعا إىل آدم وزوجه او يكون راجعا إىل آدم وابليس ومل يذكر ال

الثاين فالعداوة املذكورة للمخاطبني باالهباط ومها آدم وابليس وعلى االول تكون االية قد اشتملت على أمرين 
احدمها امره الدم وزوجه باهلبوط والثاين جعله العداوة بني آدم وزوجه وابليس وال بد ان يكون ابليس داخال يف 

تعاىل إن هذا عدو لك ولزوجك وقال لذريته ان الشيطان لكم عدو فاختذوه عدوا  حكم هذه العداوة قطعا كما قال
وتأمل كيف اتفقت املواضع اليت فيها العداوة على ضمري اجلمع دون التثنية وأما ذكر االهباط فتارة يايت بلفظ 

ورة االعراف قال ما منعك ضمري اجلمع وتارة بلفظ التثنية وتارة يأيت بلفظ االفراد البليس وحده كقوله تعاىل يف س
ان ال تسجد اذ امرتك قال انا خري منه خلقتين من نار وخلقته من طني قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكرب فيها 

فهذا االهباط البليس وحده والضمري يف قوله منها قيل انه عائد إىل اجلنة وقيل عائد إىل السماء وحيث اتى بصيغة 
ابليس اذ مدار القصة عليهم وحيث اتى بلفظ التثنية فاما ان يكون الدم وزوجه إذ مها اجلمع كان الدم وزوجه و

اللذان باشرا االكل من الشجرة واقدما على املعصية واما ان يكون الدم وابليس اذ مها ابوا الثقلني فذكر حاهلما 
اتى بلفظ االفراد فهو البليس  وما آل إليه امرمها ليكون عظة وعربة الوالدمها والقوالن حمكيان يف ذلك وحيث

وحده وأيضا فالذي يوضح ان الضمري يف قوله اهبطا منها مجيعا الدم وابليس ان اهللا سبحانه ملا ذكر املعصية افرد هبا 
آدم دون زوجه فقال وعصى آدم ربه فغوى مث اجتابه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها مجيعا وهذا يدل على 

هو آدم ومن زين له املعصية ودخلت الزوجة تبعا وهذا الن املقصود اخبار اهللا تعاىل لعباده  ان املخاطب باالهباط
املكلفني من اجلن واالنس مبا جرى على ابويهما من شؤم املعصية وخمالفة األمر لئال يقتدوا هبما يف ذلك فذكر ابو 

بحانه عن الزوجة اهنا اكلت مع آدم الثقلني ابلغ يف حصول هذا املعىن من ذكر ابوي االنس فقط وقد اخرب س
  وأخرب انه اهبطه

وأخرجه من اجلنة بتلك االكلة فعلم ان هذا اقتضاه حكم الزوجية واهنا صارت إىل ما صار إليه آدم فكان جتريد 
قوله العناية إىل ذكر االبوين الذين مها اصل الذرية اوىل من جتريدها إىل ذكر ايب االنس وامهم واهللا اعلم وباجلملة ف

اهبطوا بعضكم لبعض عدو ظاهر يف اجلمع فال يسوغ محله على االثنني يف قوله اهبطا قالوا وأما قولكم انه كيف 
وسوس له بعد اهباطه منها وحمال ان يصعد اليها بعد قوله تعاىل اهبط فجوابه من وجوه احدمها انه اخرج منها ومنع 

را فمن اين لكم انه منع من دخوهلا على وجه االبتالء واالمتحان من دخوهلا على وجه السكىن والكرامة واختاذها دا
الدم وزوجه ويكون هذا دخوال عارضا كما يدخل شرط دار من امروا بابتالئه وحمنته وان مل يكونوا اهال لسكىن 

الباب تلك الدار الثاين انه كان يدنو من السماء فيكلمهما وال يدخل عليهما دارمها الثالث انه لعله قام على 
فنادامها وقامسهما ومل يلج اجلنة الرابع انه قد روى انه اراد الدخول عليهما فمنعته اخلزنة فدخل يف فم احلية حىت 

دخلت به عليهما وال يشعر اخلزنة بذلك قالوا ومما يدل على اهنا جنة اخللد بعينها اهنا جاءت معرفة بالم التعريف يف 
اجلنة وال جنة يعهدها املخاطبون ويعرفوهنا اال جنة اخللد اليت وعد الرمحن  مجيع املواضع كقوله اسكن انت وزوجك

عباده بالغيب فقد صار هذا االسم علما عليها بالغلبة وان كان يف اصل الوضع عبارة عن البستان ذي الثمار 
م انصرف إىل اجلنة والفواكه وهذا كاملدينة الطيبة والنجم للثريا ونظائرها فحيث ورد اللفظ معرفا بااللف والال

املعهودة املعلومة يف قلوب املؤمنني وأما ان اريد به جنة غريها فاهنا جتيء منكرة كقوله جنتني من اعناب او مقيدة 



باالضافة كقوله ولوال اذ دخلت جنتك او مقيدة من السياق مبا يدل على اهنا جنة يف االرض كقوله انا بلوناهم كما 
وا ليصرمنها مصبحني االيات فهذا السياق والتقييد يدل على اهنا بستان يف االرض بلونا اصحاب اجلنة اذ اقسم

قالوا وأيضا فإنه قد اتفق اهل السنة واجلماعة على ان اجلنة والنار خملوقتان وقد تواترت االحاديث عن النيب صلى 
ليه و سلم انه قال إن احدكم اهللا عليه و سلم بذلك كما يف الصحيحني عن عبد اهللا بن عمر عن النيب صلى اهللا ع

إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى إن كان من اهل اجلنة فمن أهل اجلنة وإن كان من أهل النار فمن اهل 
النار يقال هذا مقعدك حىت يبعثك اهللا يوم القيامة ويف الصحيحني من حديث ايب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا 

نة والنار فقالت اجلنة مايل ال يدخلين اال ضعفاء الناس وسقطهم وقالت النار مايل ال عليه و سلم قال اختصمت اجل
يدخلين اال اجلبارون واملتكربون فقال للجنة انت رمحيت ارحم بك من أشاء وقال للنار انت عذايب اعذب بك من 

خلق اهللا اجلنة والنار ارسل أشاء احلديث ويف السنن عن ايب هريرة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ملا 
  جربيل إىل اجلنة فقال اذهب فانظر اليها واىل ما اعددت الهلها قال

فذهب فنظر اليها وإىل ما اعد اهللا الهلها احلديث ويف الصحيحني يف حديث االسراء مث رفعت يل سدرة املنتهى فإذا 
ر هنران ظاهران وهنران باطنان فقلت ما هذا يا ورقها مثل آذان الفيلة وإذا نبقها مثل قالل هجر وإذا اربعة اهنا

جربيل قال اما النهران الظاهران فالنيل والفرات وأما الباطنان فنهران يف اجلنة وفيه ايضا مث ادخلت اجلنة فإذا 
  جنابذ اللؤلؤ وإذا تراهبا املسك ويف صحيح البخاري عن انس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال

اجلنة إذا انا بنهر حافتاه قباب الدر اجملوف قال قلت ما هذا يا جربيل قال هذا الكوثر الذي اعطاك بينما انا أسري يف 
ربك فضرب امللك بيده فإذا طينه مسك اذفر ويف صحيح مسلم يف حديث صالة الكسوف ان النيب صلى اهللا عليه 

 اجلنة والنار فقربت مين اجلنة حىت و سلم جعل يتقدم ويتأخر يف الصالة مث اقبل على اصحابه فقال انه عرضت يل
لو تناولت منها قطفا الخذته فلو اخذته الكلتم منه ما بقيت الدنيا ويف صحيح مسلم عن ابن مسعود يف قوله تعاىل 
وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا امواتا بل احياء عند رهبم يرزقون ارواحهم يف جوف طري خضر هلا قناديل معلقة 

ح من اجلنة حيث شاءت مث تأوى إىل تلك القناديل فاطلع عليهم ربك اطالعة فقال هل تشتهون شيئا بالعرش تسر
فقالوا أي شيء نشتهي وحنن نسرح من اجلنة حيث شئنا احلديث ويف الصحيح من حديث ابن عباس قال قال 

طري خضر ترد اهنار اجلنة  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا اصيب اخوانكم باحد جعل اهللا ارواحهم يف اجواف
وتأكل من مثارها وتاوى إىل قناديل من ذهب معلقة يف ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشرهبم ومقيلهم 

قالوا من يبلغ عنا اخواننا انا يف اجلنة نرزق لئال يزهدوا يف اجلهاد وال يتكلوا عند احلرب فقال اهللا أنا ابلغهم عنكم 
حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا االية ويف املوطأ من حديث كعب بن مالك ان رسول اهللا  فانزل اهللا عز و جل وال

صلى اهللا عليه و سلم قال امنا نسمة املؤمن طائر يعلق يف اجلنة حىت يرجعه اهللا إىل جسده يوم يبعثه ويف البخاري ان 
صلى اهللا عليه و سلم ان له مرضعا يف اجلنة ويف إبراهيم ابن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا تويف قال رسول اهللا 

صحيح البخاري عن عمران بن حصني قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اطلعت يف اجلنة فرأيت اكثر اهلها 
الفقراء واطلعت يف النار فرأيت اكثر اهلها النساء واالثار يف هذا الباب اكثر من ان تذكرا واما القول بان اجلنة 

ار مل ختلقا بعد فهو قول اهل البدع من ضالل املعتزلة ومن قال بقوهلم وهم الذين يقولون ان اجلنة اليت اهبط والن
  منها آدم إمنا كانت جنة بشرقي االرض وهذه االحاديث وأمثاهلا ترد قوهلم

نها آدم من اللغو والكذب قالوا وأما احتجاجكم بسائر الوجوه اليت ذكرمتوها يف اجلنة وأهنا منتفية يف اجلنة اليت اسك



والنصب والعرى وغري ذلك فهذا كله حق ال ننكره حنن وال احد من اهل االسالم ولكن هذا إمنا هو إذا دخلها 
  املؤمنون

يوم القيامة كما يدل عليه سياق الكالم وهذا ال ينفى ان يكون فيها بني آدم وإبليس ما حكاه اهللا عز و جل من 
صري االمر عند دخول املؤمنني اليها إىل ما أخرب اهللا عز و جل به فال تنايف بني االمرين قالوا االمتحان واالبتالء مث ي

وأما قولكم ان اجلنة دار جزاء وثواب وليست دارتكليف وقد كلف اهللا سبحانه آدم فيها بالنهي عن الشجرة 
منون يوم القيامة فحينئذ ينقطع التكليف فجوابه من وجهني احدمها انه إمنا ميتنع ان تكون دار تكليف إذا دخلها املؤ

وأما امتناع وقوع التكليف فيها يف دار الدنيا فال دليل عليه الثاين ان التكليف فيها مل يكن باالعمال اليت يكلف هبا 
الناس يف الدنيا من الصيام والصالة واجلهاد وحنوها وإمنا كان حجرا عليه يف شجرة من مجلة أشجارها وهذا ال ميتنع 

وقوعه يف جنة اخللد كما ان كل احد حمجور عليه ان يقرب أهل غريه فيها فإن اردمت بان اجلنة ليست دار كيف 
امتناع وقوع مثل هذا فيها يف وقت من االوقات فال دليل لكم عليه وإن اردمت ان غالب التكاليف اليت تكون يف 

هذا كما انه موجب االدلة وقول سلف االمة فال الدنيامنتفية فيها فهو حق ولكن ال يدل على مطلوبكم قالوا و
يعرف بقولكم قائل من ائمة العلم وال يعرج عليه وال يلتفت إليه قال االولون اجلواب عما ذكرمت من وجهني جممل 
ومفصل اما اجململ فإنكم مل تأتوا على قولكم بدليل يتعني املصري إليه ال من قرآن وال من سنة وال أثر ثابت عن احد 

اصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال التابعني ال مسندا وال مقطوعا وحنن نوجدكم من قال بقولنا هذا  من
احد ائمة االسالم سفيان بن عيينة قال يف قوله عز و جل ان لك ان ال جتوع فيها وال تعرى قال يعين يف االرض 

خلق اهللا الدم وزوجه ان اهللا سبحانه اخرجه من مشرق  وهذا عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة قال يف معارفه بعد ان ذكر
جنة عدن إىل االرض اليت منها اخذ وهذا اىب قد حكى احلسن عنه ان آدم ملا احتضر اشتهى قطفا من قطف اجلنة 
 فانطلق بنوه ليطلبوه له فلقيتهم املالئكة فقالوا اين تريدون يا بين آدم قالوا إن ابانا اشتهى قطفا من قطف اجلنة
فقالوا هلم ارجعوا فقد كفيتموه فانتهوا إليه فقبضوا روحه وغسلوه وحنطوه وكفنوه وصلى عليه جربيل وبنوه 

خلف املالئكة ودفنوه وقالوا هذه سنتكم يف موتاكم وهذا ابو صاحل قد نقل عن ابن عباس يف قوله اهبطوا منها قال 
يذكر آن آدم خلق يف االرض وفيها سكن وفيها  هو كما يقال هبط فالن يف ارض كذا وكذا وهذا وهب بن منبه

نصب له الفردوس وانه كان بعدن وان سيحون وجيحون والفرات انقسمت من النهر الذي كان يف وسط اجلنة 
وهو الذي كان يسقيها وهذا منذر بن سعيد البلوطي اختاره يف تفسريه ونصره مبا حكيناه عنه وحكاه يف غري 

خالفه فيه فلم قال بقوله يف هذه املسألة وهذا أبو مسلم االصبهاين صاحب التفسري  التفسري عن ايب حنيفة فيما
  وغريه احد الفضالء املشهورين قال هبذا وانتصر له واحتج عليه مبا هو معروف

يف كتابه وهذا ابو حممد عبد احلق بن عطية ذكر القولني يف تفسريه يف قصة آدم يف البقرة وهذا ابو حممد بن حزم 
القولني يف كتاب امللل والنحل له فقال وكان املنذر بن سعيد القاضي يذهب إىل ان اجلنة والنار خملوقتان اال ذكر 

انه كان يقول اهنا ليست هي اليت كان فيها آدم وامراته وممن حكى القولني ايضا ابو عيسى الرماين يف تفسريه 
احلسن وعمرو بن واصل وأكثر اصحابنا وهو قول ايب  واختار اهنا جنة اخللد مث قال واملذهب الذي اخترناه قول

علي وشيخنا ايب بكر وعليه اهل التفسري وممن ذكر القولني ابو القاسم الراغب يف تفسريه فقال واختلف يف اجلنة 
ن اليت اسكنها آدم فقال بعض املتكلمني كان بستانا جعله اهللا له امتحانا ومل يكن جنة املأوى مث قال ومن قال مل يك

جنة املأوى النه ال تكليف يف اجلنة وآدم كان مكلفا قال وقد قيل يف جوابه اهنا ال تكون دار التكليف يف اآلخرة 



وال ميتنع ان تكون يف وقت دار تكليف دون وقت كما ان االنسان يكون يف وقت مكلفا دون وقت وممن ذكر 
ه فذكر هذين القولني وقوال ثالثا وهو التوقف قال اخلالف يف املسألة ابو عبد اهللا بن اخلطيب الرازي يف تفسري

المكان اجلميع وعدم الوصول إىل القطع كما سيأيت حكاية كالمه ومن املفسرين من مل يذكر غري هذا القول وهو 
اهنا مل تكن جنة اخللد إمنا كانت حيث شاء اهللا من االرض وقالوا كانت تطلع فيها الشمس والقمر وكان ابليس فيها 

خرج قال ولو كانت جنة اخللد ملا اخرج منها وممن ذكر القولني ايضا أبو احلسن املاوردي فقال يف تفسريه مث ا
واختلف يف اجلنة اليت اسكناها على قولني احدمها اهنا جنة اخللد الثاين اهنا جنة اعدها اهللا هلما وجعلها دار ابتالء 

هبذا اختلفوا فيه على قولني احدمها اهنا يف السماء النه  وليست جنة اخللد اليت جعلها اهللا دار جزاء ومن قال
اهبطهما منها وهذا قول احلسن الثاين اهنا يف االرض النه امتحنهما فيها بالنهي عن الشجرة اليت هنيا عنها دون 
 غريها من الثمار وهذا قول ابن حيىي وكان ذلك بعد ان أمر ابليس بالسجود الدم واهللا اعلم بصواب ذلك هذا

كالمه وقال ابن اخلطيب يف تفسريه اختلفوا يف ان اجلنة املذكورة يف هذه االية هل كانت يف االرض او يف السماء 
وبتقدير اهنا كانت يف السماء فهل هي اجلنة اليت هي دار الثواب وجنة اخللد او جنة اخرى فقال ابو القاسم البلخي 

االهباط على االنتقال من بقعة إىل بقعة كما يف قوله تعاىل اهبطوا وابو مسلم االصبهاين هذه اجلنة يف االرض ومحال 
مصرا القول الثاين وهو قول اجلبائي ان تلك كانت يف السماء السابعة قال والدليل عليه قوله اهبطوا مث ان االهباط 

والقول الثالث وهو االول كان من السماء السابعة إىل السماء االوىل واالهباط الثاين كان من السماء إىل االرض 
قول مجهور اصحابنا ان هذه اجلنة هي دار الثواب والدليل عليههو ان االلف والالم يف لفظ اجلنة ال يفيد العموم 

الن سكىن آدم مجيع اجلنان حمال فال بد من صرفها إىل املعهود السابق واجلنة املعهودة املعلومة بني املسلمني هي دار 
يها قال والقول الرابع ان الكل ممكن واالدلة النقلية ضعيفة ومتعارضة فوجب الثواب فوجب صرف اللفظ ال

  التوقف وترك القطع

قالوا وحنن ال نقلد هؤالء وال نعتمد على ما حكى عنهم واحلجة الصحيحة حكم بني املتنازعني قالوا وقد ذكرنا 
رمت من احلجج لينكشف وجه الصواب على هذا القول ما فيه كفاية واما اجلواب املفصل فنحن نتكلم على ما ذك

فنقول وباهللا التوفيق اما استداللكم حبديث ايب هريرة وحذيفة حني يقول الناس الدم استفتح لنا اجلنة فيقول وهل 
اخرجكم منها اال خطيئة ابيكم فهذا احلديث ال يدل على ان اجلنة اليت طلبوا منه ان يستفتحها هلم هي اليت أخرج 

اجلنة اسم جنس فكل بستان يسمى جنة كما قال تعاىل انا بلوناهم كما بلونا اصحاب اجلنة إذ منها بعينها فإن 
اقسموا ليصرمنها مصبحني وقال تعاىل وقالوا لن نؤمن لك حىت تفجر لنا من االرض ينبوعا او تكون لك جنة من 

من انفسهم كمثل جنة بربوة وقال خنيل وعنب وقال تعاىل ومثل الذين ينفقون امواهلم ابتغاء مرضات اهللا وتثبيتا 
تعاىل واضرب هلم مثال رجلني جعلنا الحدمها جنتني من اعناب وحففنامها بنخل إىل قوله ولوال إذ دخلت جنتك 

قلت ما شاء اهللا ال قوة اال باهللا فإن اجلنة اسم جنس فهم ملا طلبوا من آدم ان يستفتح هلم جنة اخللد اخربهم بأنه ال 
على ذلك وقد اخرج نفسه وذريته من اجلنة اليت اسكنه اهللا اياها بذنبه وخطيئته هذا الذي دل  حيسن منه ان يقدم

عليه احلديث وأما كون اجلنة اليت اخرج منها هي بعينها اليت طلبوا منه ان يستفتحها هلم فال يدل احلديث عليه 
ديث وامتنع القول مبخالفته وهل بشيء من وجوه الدالالت الثالث ولو دل عليه لوجب املصري إىل مدلول احل

مدارنا اال على فهم مقتضى كالم الصادق املصدوق صلوات اهللا وسالمه عليه قالوا وأما استداللكم باهلبوط وأنه 
نزول من علو إىل سفل فجوابه من وجهني احدمها ان اهلبوط قد استنقل يف النقلة من ارض إىل ارض كما يقال هبط 

  :تعاىل اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وهذا كثري يف نظم العرب ونثرها قال فالن بلد كذا وكذا وقال 



م يرتعون من الطالح وقد روى ابو صاحل عن ابن عباس رضى اهللا عنهما قال هو كما يقال ... إن هتبطني بالد قو 
ن يلزم ان تكون اجلنة هبط فالن ارض كذا وكذا الثاين انا ال ننازعكم يف ان اهلبوط حقيقة ما ذكرمتوه ولكن من اي

اليت منها اهلبوط فوق السموات فإذا كانت يف أعلى االرض اما يصح ان يقال هبط منها كما يهبط احلجر من اعلى 
اجلبل إىل اسفله وحنوه وأما قوله تعاىل ولكم يف االرض مستقرومتاع إىل حني فهذا يدل على ان االرض اليت اهبطوا 

 حني وال يدل على اهنم مل يكونوا يف جنة عالية اعلى من االرض اليت اهبطوا اليها اليها هلم فيها مستقر ومتاع إىل
  ختالف االرض

يف صفاهتا واشجارها ونعيمها وطيبها فاهللا سبحانه فاوت بني بقاع االرض اعظم تفاوت وهذا مشهود باحلس فمن 
فيها مث اهبطوا منها إىل االرض اليت هي اين لكم ان تلك مل تكن جنة متيزت عن سائر بقاع االرض مبا ال يكون اال 

حمل التعب والنصب واالبتالء واالمتحان وهذا بعينه هواجلواب عن استداللكم بقوله تعاىل إن لك اال جتوع 
فيهاوالتعرى أىل آخر ما ذكرمتوه مع ان هذا حكم معلق بشرط والشرط مل حيصل فإنه سبحانه إمنا قال ذلك عقيب 

شجرة وقوله ان لك اال جتوع فيها وال تعرى هو صيغة وعد مرتبطة مبا قبلها واملعىن ان قوله وال تقربا هذه ال
اجتنبت الشجرة اليت هنيتك عنها ومل تقرهبا كان لك هذا الوعد واحلكم املعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط فلما 

الدنيا لعلم آدم كذب ابليس يف اكل من الشجرة زال استحقاقه هلذا الوعد قال واما قولكم انه لو كانت اجلنة يف 
قوله هل أدلك على شجرة اخللد وملك ال يبلى إىل آخره فدعوى ال دليل عليها النه ال دليل لكم على ان اهللا 
سبحانه كان قد اعلم آدم حني خلقه ان الدنيا منقضية فانية وان ملكها يبلى ويزول وعلى تقدير ان يكون آدم 

هل أدلك على شجرة اخللد وملك ال يبلى ال يدل على انه اراد باخللد ماال حينئذ قد أعلم ذلك فقول ابليس 
يتناهى فإن اخللد يف لغة العرب هو اللبث الطويل كقوهلم قيد خملد وحبس خملد وقد قال تعاىل لثمود تبنون بكل 

الثابت وأيضا  ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم ختلدون وكذلك قوله وملك ال يبلى يراد به امللك الطويل
فال وجه لالعتذار عن قول ابليس مع حتقق كذبه ومقامسته آدم وحواء على الكذب واهللا سبحانه قد أخرب انه 

قامسهما ودالمها بغرور وهذا يدل على اهنما اغترا بقوله فغرمها بان اطمعهما يف خلد االبد وامللك الذي ال يبلى 
ليت سكنها آدم هي جنة اخللد اليت وعدها املتقون غري بني مث نقول لو وباجلملة فاالستدالل هبذا على كون اجلنة ا

كانت اجلنة هي جنة اخللد اليت ال يزول ملكها لكانت مجيع اشجارها شجر اخللد فلم يكن لتلك الشجرة اختصاص 
قلتم لعل من بني سائر الشجر بكوهنا شجرة اخللد وكان آدم يسخر من ابليس إذ قد علم ان اجلنة دار اخللد فإن 

آدم مل يعلم حينئذ ذلك فغره اخلبيث وخدعه بان هذه الشجرة وحدها هي شجرة اخللد قلنا فاقنعوا منا هبذا اجلواب 
بعينه عن قولكم لو كانت اجلنة يف الدنيا لعلم آدم كذب ابليس يف ذلك الن قوله كان خداعا وغرورا حمضا على 

وفيق قالوا وأما قولكم ان قصة آدم يف البقرة ظاهرة جدا يف ان جنة كل تقدير فانقلب دليلكم حجة عليكم وباهللا الت
آدم كانت فوق السماء فنحن نطالبكم هبذا الظهور وال سبيل لكم إىل اثباته قولكم انه كرر فيه ذكر اهلبوط مرتني 

ا فيه خالف بني اهل وال بد ان يفيد الثاين غري ما أفاد االول فيكون اهلبوط االول من اجلنة والثاين من السماء فهذ
  التفسري فقالت طائفة هذا القول الذي ذكرمتوه وقالت طائفة

منهم النقاش وغريه ان اهلبوط الثاين إمنا هو من اجلنة إىل السماء واهلبوط االول إىل االرض وهو آخر اهلبوطني يف 
كما تقول للرجل اخرج اخرج الوقوع وان كان اوهلما يف الذكر وقالت طائفة اتى به على جهة التغليظ والتأكيد 

وهذه االقوال ضعيفة فأما القول االول فيظهر ضعفه من وجوه احدها انه جمرد دعوى ال دليل عليها من اللفظ وال 



من خرب جيب املصري إليه وما كان هذا سبيله ال حيمل القرآن عليه الثاين ان اهللا سبحانه قد اهبط ابليس ملا امتنع من 
كونيا قدريا ال سبيل له إىل التخلف عنه فقال تعاىل اهبط منها فما يكون لك ان تتكرب فيها السجود الدم اهباطا 

فاخرج انك من الصاغرين وقال يف موضع آخر فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنة إىل يوم الدين ويف 
كان الضمري يف قوله منها موضع آخر اخرج منها مذموما مدحورا ملن تبعك منهم ألمألن جهنم منكم امجعني وسواء 

راجعا إىل السماء او إىل اجلنة فهذا صريح يف اهباطه وطرده ولعنه وادحاره واملدحور املبعد وعلى هذا فلو كانت 
اجلنة فوق السموات لكان قد صعد اليها بعد اهباط اهللا له وهذا وان كان ممكنا فهو يف غاية البعد عن حكمة اهللا 

ي ان يصار إليه وأما الوجوه االربعة اليت ذكرمتوها من صعوده للوسوسة فهي مع امر اهللا وال يقتضيه خربه فال ينبغ
تعاىل باهلبوط مطلقا وطرده ولعنه ودحوره ال دليل عليها ال من اللفظ وال من اخلرب الذي جيب املصري إليه وما هي 

هللا تعاىل البليس ظاهرة يف أنه اهباط إىل اال احتماالت جمردة وتقديرات ال دليل عليها الثالث ان سياق قصة اهباط ا
االرض من وجوه احدها انه سبحانه نبه على حكمة اهباطه مبا قام به من التكرب املقتضى غاية ذله وطرده ومعاملته 
بنقيض قصده وهو اهباطه من فوق السموات إىل قرار االرض وال تقتضى احلكمة ان يكون فوق السماء مع كربه 

ل املالئكة االكرمني الثاين انه قال فاخرج منها فإنك رجيم وان عليك لعنيت إىل يوم الدين وكونه ومنافاة حاله حلا
رجيما ملعونا ينفى ان يكون يف السماء بني املقربني املطهرين الثالث انه قال اخرج منها مذؤما مدحورا وملكوت 

قول االول بعينه مع زيادة ما ال يدل عليه السياق السموات ال يعلوه املذموم املدحور ابدا وأما القول الثاين فهو ال
حبال من تقدمي ما هو مؤخر يف الواقع وتأخري ما هو مقدم فيه فريد مبا رد به القول الذي قبله وأما القول الثالث 

تأكيد مع وهو أنه للتأكيد فإن أريد التأكيد اللفظي اجملرد فهذا ال يقع يف القرآن وان اريد به انه مستلزم للتغليظ وال
ما يشتمل عليه من الفائدة فصحيح فالصواب ان يقال اعيد االهباط مرة ثانية النه علق عليه حكما غري املعلق على 

االهباط االول فإنه علق على االول عداوة بعضهم بعضا فقال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وهذه مجلة حالية وهي 
متعادين وعلق على اهلبوط الثاين حكمني آخرين احدمها هبوطهم  امسية بالضمري وحده عند االكثرين واملعىن اهبطوا

  مجيعا والثاين

قوله فإما يأتينكم مين هدى فمن تبع هداي فال خوف عليهم والهم حيزنون فكأنه قيل اهبطوا هبذا الشرط مأخوذا 
ه ففي االهباط عليكم هذا العهد وهو انه مهما جاءكم مين هدى فمن اتبعه منكم فال خوف عليه وال حزن يلحق

االول إيذان بالعقوبة ومقابلتهم على اجلرمية ويف االهباط الثاين روح التسلية واالستبشارحبسن عاقبة هذا اهلبوط ملن 
تبع هداي ومصريه إىل االمن والسرور املضاد للخوف واحلزن فكسرهم باالهباط االول وجرب من اتبع هداه 

بعباده وأهل طاعته كما كسر آدم باالخراج من اجلنة وجربه بالكلمات  باالهباط الثاين على عادته سبحانه ولطفه
اليت تلقاها منه فتاب عليه وهداه ومن تدبر حكمته سبحانه ولطفه وبره بعباده وأهل طاعته يف كسره هلم مث جربه 

نواع املصائب بعد االنكسار كما يكسر العبد بالذنب ويذله به مث جيربه بتوبته عليه ومغفرته له وكما يكسره بأ
واحملن مث جيربه بالعافية والنعمة انفتح له باب عظيم من أبواب معرفته وحمبته وعلم انه ارحم بعباده من الوالدة 

بولدها وان ذلك الكسر هو نفس رمحته به وبره ولطفه وهو أعلم مبصلحة عبده منه ولكن العبد لضعف بصريته 
لك وال ينال رضا احملبوب وقربه واالبتهاج والفرح بالدنو منه والزلفى ومعرفته بأمساء ربه وصفاته ال يكاد يشعر بذ

  لديه االعلى جسر من الذلة واملسكنة وعلى هذا قام امر احملبة فال سبيل إىل الوصول إىل احملبوب اال بذلك كما قيل
  فكم عزة قد ناهلا العبد بالذل... تذلل ملن هتوى لتحظى بقربه 
  :ذليال له فاقرا السالم على الوصل وقال آخر ... مل تكن إذا كان من هتوى عزيز او 



  :شرع اهلوى انف يشال ويقعد وقال آخر ... اخضع وذل ملن حتب فليس يف 
وما العز إال ذهلا وانكسارها قالوا وإذا علم ان إبليس اهبط من دار العز عقب ... وما فرحت بالوصل نفس عزيزة 

ان وسوسته له ولزوجه كانت يف غري احملل الذي اهبط منه واهللا اعلم قالوا امتناعه وإبائه من السجود الدم ثبت 
واما قولكم ان اجلنة إمنا جاءت معرفة بالالم وهي تنصرف إىل اجلنة اليت ال يعهد بنو آدم سواها فال ريب اهنا جاءت 

هي كانت معهودة عند كذلك ولكن العهد وقع يف خطاب اهللا تعاىل آدم لسكناها بقوله اسكن انت وزوجك اجلنة ف
آدم مث اخربنا سبحانه عنهامعرفا هلا بالم التعريف فانصرف العرف هبا الىتلك اجلنة املعهودة يف الذهن وهي اليت 

سكنها آدم مث اخرج منها فمن اين يف هذا ما يدل على حملها وموضعها بنفي او إثبات وأما جميء جنة اخللد معرفة 
  بالالم فالهنا اجلنة

ت هبا الرسل الممهم ووعدها الرمحن عباده بالغيب فحيث ذكرت انصرف الذهن اليها دون غريها الهنا قد اليت اخرب
صارت معلومة يف القلوب مستقرة فيها وال ينصرف الذهن إىل غريها وال يتوجه اخلطاب إىل سواها وقد جاءت 

له تعاىل إنا بلوناهم كما بلونا اصحاب اجلنة اجلنة يف القرآن معرفة بالالم واملراد هبا بستان يف بقعة من االرض كقو
إذ اقسموا ليصرمنها مصبحني فهذا ال ينصرف الذهن فيها إىل جنة اخللد وال إىل جنة آدم حبال قالوا وما قولكم انه 

قد اتفق اهل السنة واجلماعة علىان اجلنة والنار خملوقتان وإنه مل ينازع يف ذلك إال بعض أهل البدع والضالل 
اللكم على وجود اجلنة االن فحق الننازعكم فيه وعندنا من االدلة على وجودها اضعاف ما ذكرمت ولكن أي واستد

تالزم بني ان تكون جنة اخللد خملوقة وبني ان تكون هي جنة آدم بعينها فكانكم تزعمون ان كل من قال ان جنة 
ا بعد وهذا غلط منكم منشؤه من تومهكم ان كل آدم هي جنة يف االرض فال بد له ان يقول ان اجلنة والنار مل خيلق

من قال بأن اجلنة مل ختلق بعد فإنه يقول ان جنة آدم هي يف االرض كذلك بالعكس ان كل من قال ان جنة آدم يف 
االرض فيقول ان اجلنة مل ختلق فأما االول فال ريب فيه وأما الثاين فوهم ال تالزم بينهما اليف املذهب وال يف الدليل 

نتم نصبتم دليلكم مع طائفة حنن وانتم متفقون على انكار قوهلم ورده وابطاله ولكن ال يلزم من هذا بطالن هذا فأ
القول الثالث وهذا واضح قالوا وأما قولكم ان مجيع ما نفاه اهللا سبحانه عن اجلنة من اللغو والعذاب وسائر االفات 

بعد القيامة إذا دخلها املؤمنون كما يدل عليه السياق فجوابه  اليت وجد بعضها من ابليس عدو اهللا فهذا إمنا يكون
من وجهني احدمها ان ظاهر اخلرب يقتضي نفيه مطلقا لقوله تعاىل ال لغو فيها وال تأثيم ولقوله تعاىل ال تسمع فيها 

طلقا فال الغية فهذا نفي عام ال جيوز ختصيصه اال مبخصص بني واهللا سبحانه قد حكم باهنا دار اخللد حكما م
يدخلها اال خالد فيها فتخصيصكم هذه التسمية مبا بعد القيامة خالف الظاهر الثاين ان ما ذكرمت إمنا يصار إليه إذا 

قام الدليل السامل عن املعارض املقاوم اهنا جنة اخللد بعينها وحينئذ يتعني املصري إىل ما ذكرمت فأما إذا مل يقم دليل سامل 
ة عليه فال يسوغ خمالفة ما دلت عليه النصوص البينة بغري موجب واهللا اعلم قالوا ومما يدل على ذلك ومل جتمع االم

على اهنا ليست جنة اخللد اليت وعدها املتقون ان اهللا سبحانه ملا خلق آدم اعلمه ان لعمره اجال ينتهي إليه وأنه مل 
مد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى خيلقه للبقاء ويدل على هذا ما رواه الترمذي يف جامعه قال حدثنا حم

حدثنا احلارث بن عبد الرمحن ابن ايب زياب عن سعيد بن ايب سعيد املقربي عن ايب هريرة رضى اهللا عنه قال قال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا خلق اهللا آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال احلمد هللا يا رب فقال له ربه يرمحك 

  ذهب إىل اولئك املالئكة إىل مالء منهم جلوس فقل السالماهللا يا آدم إ



عليكم قالوا وعليك السالم مث رجع إىل ربه فقال ان هذه حتيتك وحتية بنيك بينهم فقال اهللا له ويداه مقبوضتان 
ما  اختر ايتهما شئت فقال اخترت ميني ريب كلتا يدي ريب ميني مباركة مث بسطها فإذا فيها آدم وذريته قال أي رب

هؤالء قال هؤالء ذريتك فإذا كل إنسان مكتوب عمره بني عينيه فإذا رجل اضوؤهم او من اضوئهم قال يا رب 
من هذا قال هذا ابنك داود وقد كتبت له عمرا اربعني سنة قال يا رب زد يف عمره قال ذاك الذي كتبت له قال 

 اسكن اجلنة ما شاء اهللا مث اهبط منها وكان أي رب فإين قد جعلت له من عمري ستني سنة قال أنت وذاك قال مث
آدم يعد لنفسه فأتاه ملك املوت فقال له آدم قد عجلت اليس قد كتبت يل الف سنة قال بلى ولكنك جعلت 
البنك داود ستني سنة فجحد فجحدت ذريته ونسى فنسيت ذريته قال فمن يومئذ امر بالكتاب والشهود هذا 

وى من غري وجه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قالوا فهذا حديث حسن غريب م هذا الوجه ور
صريح يف أن آدم مل يكن خملوقا يف دار اخللد اليت ال ميوت من دخلها وإمنا خلق يف دار الفناء اليت جعل اهللا هلا 

نه ليس من اخلالدين وألهلها اجال معلوما وفيها اسكن فإن قيل فإذا كان آدم قد علم ان له عمرا ينتهي إليه وأ
فكيف مل يكذب ابليس ويعلم بطالن قوله حيث قال له هل ادلك على شجرة اخللد وملك ال يبلى بل جوز ذلك 
واكل من الشجرة طمعا يف اخللد فاجلواب ما تقدم من الوجهني اما ان يكون املراد باخللد املكث الطويل إىل أبد 

وغريمها واطمعهما بدوامهما يف اجلنة نسى ما قدر له من عمره قالوا االبد او يكون عدوه ابليس ملاقامسه وزوجه 
واملعول عليه يف ذلك قوله تعاىل للمالئكة إين جاعل يف االرض خليفة وهذا اخلليفة هو آدم باتفاق الناس وملا 
رفهم عجبت املالئكة من ذلك وقالوا اجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك ع

سبحانه ان هذا اخلليفة الذي هوجاعله يف االرض ليس حاله كما تومهتم من الفساد بل اعلمه من علمي ماال 
تعلمونه فأظهر من فضله وشرفه بأن علمه االمساء كلها مث عرضهم على املالئكة فلم يعرفوها و قالوا سبحانك ال 

على ان هذا اخلليفة الذي سبق به اخبار الرب تعاىل علم لنا اال ما علمتنا انك انت العليم احلكيم وهذا يدل 
ملالئكته وأظهر تعاىل فضله وشرفه وأعلمه مبا مل تعلمه املالئكة وهو خليفة جمعول يف االرض ال فوق السماء فإن قيل 

ون يف قوله تعاىل اين جاعل يف االرض خليفة إمنا هو مبعىن سأجعله يف االرض فهي مآله ومصريه وهذا ال ينايف ان يك
جنة اخللد فوق السماء اوال مث يصري إىل االرض للخالفة اليت جعلها اهللا له واسم الفاعل هنا مبعىن االستقبال وهلذا 
انتصب عنه املفعول فاجلواب ان اهللا سبحانه اعلم مالئكته بانه خيلقه خلالفة االرض ال لسكىن جنة اخللود وخربه 

  الصدق وقوله احلق وقد علمت املالئكة

ه هو آدم فلو كان قد اسكنه دار اخللود فوق السماء مل يظهر للمالئكة وقوع املخرب ومل حيتاجوا إىل ان يبني هلم أن
فضله وشرفه وعلمه املتضمن رد قوهلم أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فإهنم إمنا سألوا هذا السؤال يف حق 

لد فوق السماء فلم تتوهم املالئكة منه سفك الدماء والفساد يف اخلليفة اجملعول يف االرض فاما من هو يف دار اخل
االرض وال كان اظهار فضله وشرفه وعلمه وهو فوق السماء رادا لقوهلم وجوابا لسؤاهلم بل الذي حيصل به 

ال جواهبم وضد ما تومهوه إظهار تلك الفضائل والعلوم منه وهو يف حمل خالفته اليت خلق هلا وتومهت املالئكة انه 
حيصل منه هناك اال ضدها من الفساد وسفك الدماء وهذا واضح ملن تأمله وأما اسم الفاعل وهو فاعل وإن كان 
مبعىن االستقبال فألن هذا إخبار عما سيفعله الرب تعاىل يف املستقبل من جعله اخلليفة يف االرض وقد صدق وعده 

ليفة يف االرض وأما جعله يف السماء اوال مث جعله خليفة ووقع ما أخرب به وهذا ظاهر يف أنه من أول االمر جعله خ
يف االرض ثانيا وإن كان مما ال ينايف االستخالف املذكور فهو مماال يقتضيه اللفظ بوجه بل يقتضى ظاهره خالفه فال 

ان اهللا يصار إليه إال بدليل يوجب املصري إليه وحوله ندندن قالوا وأيضا فمن املعلوم الذي ال خيالف فيه مسلم 



سبحانه خلق آدم من تراب وهو تراب هذه االرض بال ريب كما روى الترمذي يف جامعه من حديث عوف عن 
قسامة بن زهري عن ايب موسى االشعري رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان اهللا تبارك وتعاىل 

قدر االرض فجاء منهم االمحر واالبيض واالسود  خلق آدم من قبضة قبضها من مجيع االرض فجاء بنو آدم على
وبني ذلك والسهل واحلزن واخلبيث والطيب قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقد رواه االمام امحد يف 

مسنده من طرق عدة وقد أخرب سبحانه انه خلقه من تراب وأخرب انه خلقه من ساللة من طني واخرب انه خلقه من 
لصلصال قيل فيه هو الطني اليابس الذي له صلصلة ما مل يطبخ فإذا طبخ فهو فخار وقيل صلصال من محأ مسنون وا

فيه هو املتغري الرائحة من قوهلم صل إذا اننت واحلمأ الطني االسود املتغري واملسنون قيل املصبوب من سننت املاء إذا 
ذا سال بينهما شيء فهو سنني وال يكون صببته وقيل املننت املسن من قوهلم سننت احلجر على احلجر إذا حككته فإ

إال منتنا وهذه كلها اطوار التراب الذي هو مبدؤه االول كما اخرب عن خلق الذرية من نطفة مث من علقة مث من 
مضغة وهذه احوال النطفة اليت هي مبدأ الذرية ومل خيرب سبحانه انه رفعه من االرض إىل فوق السموات ال قبل 

منا اخرب عن اسجاد املالئكة له وعن إدخاله اجلنة وما جرى له مع إبليس بعد خلقه فأخرب التخليق وال بعده وإ
سبحانه باألمور الثالثة يف نسق واحد مرتبطا بعضها ببعض قالوا فأين الدليل الدال على إصعاد مادته واصعاده 

م ما أخرب اهللا به قالوا ومن املعلوم بعدخلقه إىل فوق السموات هذا مما ال دليل لكم عليه اصال وال هو الزم من لواز
  ان ما فوق

السموات ليس مبكان للطني االرضي املتغري الرائحة الذي قد اننت من تغريه وإمنا حمله هذا االرض اليت هي حمل 
املتغريات والفاسدات وأما ما كان فوق األمالك فال يلحقه تغري وال ننت والفساد وال استحاله قالوا وهذا امر ال 

اب فيه العقالء قالوا وقد قال تعاىل وأما الذين سعدوا ففي اجلنة خالدين فيها ما دامت السموات واالرض إال ما يرت
شاء ربك عطاء غري جمذوذ فأخرب سبحانه ان هذا العطاء يف جنة اخللد غري مقطوع وما اعطيه آدم فقد انقطع فلم 

عاىل خلق آدم يف االرض كما تقدم ومل يذكر يف قصته انه نقله تكن تلك جنة اخللد قالوا وأيضا فال نزاع يف ان اهللا ت
إىل السماء ولو كان تعاىل قد نقله إىل السماء لكان هذا اوىل بالذكر النه من اعظم انواع النعم عليه واكرب اسباب 

ية وهو االهباط تفضيله وتشريفه وابلغ يف بيان آيات قدرته وربوبيته وحكمته وابلغ يف بيان املقصود من عاقبة املعص
من السماء اليت نقل اليها كما ذكر ذلك يف حق ابليس فحيث مل جييء يف القرآن وال يف السنة حرف واحد أنه نقله 

إىل السماء ورفعه اليها بعد خلقه يف االرض علم ان اجلنة اليت ادخلها مل تكن هي جنة اخللد اليت فوق السموات 
كتابه انه مل خيلق عباده عبثا وال سدى وأنكر على من زعم ذلك فدل على ان قالوا وأيضا فإنه سبحانه قد اخرب يف 

هذا مناف حلكمته ولو كانتا جنة آدم هي جنة اخللد لكانوا قد خلقوا يف دار ال يؤمرون فيها وال ينهون وهذا باطل 
بتم انا خلقناكم عبثا بقوله أحيسب االنسان ان يترك سدى قال الشافعي وغريه معطال ال يؤمر وال ينهى وقال أفحس

فهو تعاىل مل خيلقهم عبثا وال تركهم سدى وجنة اخللد ال تكليف فيها قالوا وأيضا فإنه خلقها جزاء للعاملني بقوله 
تعاىل نعم اجر العاملني وجزاء للمتقني بقوله ولنعم دار املتقني ودار الثواب بقوله ثوابا من عند اهللا فلم يكن ليسكنها 

م من العاملني ومن املتقني ومن تبعهم من ذرياهتم وغريهم من احلور والولدان وباجلملة فحكمته إال من خلقها هل
تعاىل اقتضت اهنا ال تنال اال بعد االبتالء واالمتحان والصرب واجلهاد وأنواع الطاعات وإذا كان هذا مقتضى حكمته 

اهللا عز و جل به من انه خلقه من االرض وجعله  فإنه سبحانه ال يفعل اال ما هومطابق هلا قالوا فإذا مجع ما أخرب
خليفة يف االرض وأن ابليس وسوس له يف مكانه الذي اسكنه فيه بعد ان اهبط ابليس من السماء وأنه أخرب مالئكته 

انه جاعل يف االرض خليفة وأن دار اجلنة ال لغو فيها وال تاثيم وان من دخلها ال خيرج منها ابدا وان من دخلها 



ال يبؤس وانه ال خياف وال حيزن وان اهللا سبحانه حرمها على الكافرين وعدو اهللا ابليس اكفر الكافرين فمحال ينعم 
ان يدخلها اصال ال دخول عبور وال دخول قرار واهنا دار نعيم ال دار ابتالء وامتحان إىل غري ذلك مما ذكرناه من 

ع ذلك بعضه إىل بعض ونظر فيه بعني االنصاف والتجرد عن منافاة اوصاف جنة اخللد للجنة اليت اسكنها آدم إذا مج
  نصرة املقاالت تبني الصواب من ذلك واهللا املستعان

قال االخرون بل اجلنة اليت اسكنها آدم عند سلف االمة وأئمتها وأهل السنة واجلماعة هي جنة اخللد ومن قال اهنا 
ك فهو من املتفلسفة وامللحدين واملعتزلة او من اخواهنم كانت جنة يف االرض بأرض اهلند أو بأرض جدة او غري ذل

املتكلمني املبتدعني فإن هذا يقوله من يقوله من املتفسلفة واملعتزلة والكتاب يرد هذا القول وسلف االمة وأئمتها 
وكان متفقون على بطالن هذا القول قال تعاىل وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا الدم فسجدوا اال ابليس اىب واستكرب 

من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك اجلنة وكال منها رغدا حيث شئتما وال تقربا هذه الشجرة فتكونا 
من الظاملني فأزهلما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم يف االرض مستقر 

ان بعضهم لبعض عدو مث قال ولكم يف االرض مستقر ومتاع ومتاع إىل حني فقد أخرب سبحانه أنه أمرهم باهلبوط و
إىل حني وهذا بني اهنم مل يكونوا يف االرض وإمنا اهبطوا إىل االرض فإهنم لو كانوا يف االرض وانتقلوا منها إىل ارض 

اخرى كما انتقل قوم موسى من ارض إىل ارض كان مستقرهم ومتاعهم إىل حني يف االرض قبل اهلبوط كما هو 
عده وهذا باطل قالوا وقد قال تعاىل يف سورة االعراف ملا قال إبليس أنا خري منه خلقتين من نار وخلقته من طني ب

قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكرب فيها فاخرج انك من الصاغرين يبني اختصاص اجلنة اليت يف السماء هبذا 
تكرب فيها والضمري يف قوله منها عائد إىل معلوم وان كان احلكم خبالف جنة االرض فإن ابليس كان غري ممنوع من ال

غري مذكور يف اللفظ الن العلم به أغىن عن ذكره قالوا وهذا خبالف قوله اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم فإنه مل 
هلبوط يذكر هنا ما اهبطوا منه وإمنا ذكر ما اهبطوا إليه خبالف اهباط ابليس فإنه ذكر مبدأ هبوطه وهو اجلنة وا

يكون من علواىل سفل وبنو اسرائيل كانوا جببال السراة املشرفة على مصر الذي يهبطون إليه ومن هبط من جبل 
إىل واد قيل له اهبط قالوا وأيضا فبنو اسرائيل كانوا يسريون ويرحلون والذي يسري ويرحل إذا جاء بلدة يقال نزل 

ل عن دوابه ويقال نزل العدو بأرض كذا ونزل القفل وحنوه فيها الن من عادته ان يركب يف مسريه فإذا وصل نز
ولفظ النزول كلفظ اهلبوط فال يستعمل نزل وهبط اال إذا كان من علو إىل سفل وقال تعاىل عقب قوله اهبطوا 

بعضكم لبعض عدو ولكم يف االرض مستقر ومتاع إىل حني قال فيها حتيون وفيها متوتون ومنها خترجون فهذا دليل 
هنم مل يكونوا قبل ذلك يف مكان فيه حييون وفيه ميوتون ومنه خيرجون والقرآن صريح يف اهنم امنا صاروا إليه على ا

بعداالهباط قالوا ولو مل يكن يف هذه اال قصة آدم وموسى لكانت كافية فإن موسى صلى اهللا عليه و سلم إمنا الم 
ة من النكد واملشقة فلو كانت بستانا يف االرض لكان آدم عليه السالم ملا حصل له ولذريته من اخلروج من اجلن

  غريه من بساتني االرض يعوض

عنه وموسى اعظم قدرا من ان يلومه على ان اخرج نفسه وذريته من بستان يف االرض قالوا وكذلك قول آدم يوم 
ابيكم فإن ظهور هذا يف  القيامة ملا يرغب إليه الناس ان يستفتح هلم باب اجلنة فيقول وهل اخرجكم منها اال خطيئة

كوهنا جنة اخللد وانه اعتذر هلم بانه ال حيسن منه ان يستفتحها وقد اخرج منها خبطيئته من اظهر االدلة قال االولون 
اما قولكم ان من قال اهنا جنة يف االرض فهو من املتفلسفة وامللحدين واملعتزلة او من اخواهنم فقد اوجدناكم من 

د من هؤالء ومشاركة أهل الباطل للمحق يف املسئلة ال يدل على بطالهنا وال تكون اضافتها قال هبذا وليس من اح



هلم موجبة لبطالهنا ما مل خيتص هبا فإن اردمت أنه مل يقل بذلك إال هؤالء فليس كذلك وإن اردمت ان هؤالء من مجلة 
فقون على بطالن هذا القول فنحن نطالبكم القائمني هبذا مل يفدكم شيئا قالوا وأما قولكم وسلف االمة وأئمتها مت

بنقل صحيح عن واحد من الصحابة ومن بعدهم من ائمة السلف فضال عن اتفاقهم قالوا وال يوجد عن صاحب 
وال تابع وال تابع تابع خرب يصح موصوال وال شاذا وال مشهورا ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ان اهللا تعاىل 

يت هي دار املتقني يوم املعاد قالوا وهذا القاضي منذر بن سعيد قد حكى عن غري واحد من اسكن آدم جنة اخللد ال
السلف اهنا ليست جنة اخللد فقال وحنن نوجدكم ان ابا حنيفة فقيه العراق ومن قال بقوله قد قالوا ان جنة آدم 

من رؤساء املخالفني وهذه الدواوين اليت خلقها اهللا ليست جنة اخللد وليسوا عند أحد من العاملني من الشاذين بل 
مشحونة من علومهم وقد ذكرنا قول ابن عيينة وقد ذكر ابن مزين يف تفسريه قال سألت ابن نافع عن اجلنة أخملوقة 

فقال السكوت عن هذا افضل قالوا فلو كان عند ابن نافع ان احلنة اليت اسكنها آدم هي جنة اخللد مل يشك اهنا 
ذلك وقال ابن قتيبة يف كتابه غريب القرآن يف قوله تعاىل وقلنا اهبطوا منها قال ابن عباس  خملوقة ومل يتوقف يف

رضى اهللا عنهما يف رواية ايب صاحل هو كما يقال هبط فالن ارض كذا وكذا ومل يذكر يف كتابه غريه فأين امجاع 
عقيب قوله اهبطوا فهذا ال يدل على  سلف االمة وأئمتها قالوا واما احتجاجكم بقوله تعاىل ولكم يف االرض مستقر

اهنم كانوا يف جنة اخللد فان احد االقوال يف املسئلة اهنا كانت جنة يف السماء غري جنة اخللد كما حكاه املاوردي يف 
تفسره وقد تقدم وأيضا فإن قوله ولكم يف االرض مستقر يدل على ان هلم مستقرا إىل حني يف االرض املنقطعة عن 

د فإن اجلنة ايضا هلا ارض قال تعاىل عن اهل اجلنة وقالوا احلمد هللا الذي صدقنا وعده واورثنا االرض اجلنة وال ب
  نتبوأ من اجلنة حيث نشاء فنعم اجر العاملني فدل على ان قوله ولكم يف االرض مستقر املراد به االرض اخلالية من

جلنة مث صار يف ارض االبتالء واالمتحان مث يصري تلك اجلنة ال كل ما يسمى ارضا وكان مستقرهم االول يف ارض ا
مستقر املؤمنني يوم اجلزاء ارض اجلنة ايضا فال تدل االية على ان جنة آدم هي جنة اخللد قالوا وهذا هو اجلواب 
يها بعينه عن استداللكم بقوله تعاىل قال فيها حتيون وفيها متوتون ومنها خترجون فان املراد به االرض اليت اهبطوا ال

وجعلت مسكنا هلم بدل اجلنة وهذا تفسري املستقر املذكور يف البقرة مع تضمنه ذكر االخراج منها قالوا وأما قوله 
تعاىل البليس اهبط منها فما يكون لك ان تتكرب فيها وقولكم ان هذا امنا هو يف اجلنة اليت يف السماء واال فجنة 

ل لنا يف املسئلة فإن جنة اخللد ال سبيل البليس إىل دخوهلا والتكرب فيها االرض مل مينع ابليس من التكرب فيها فهو دلي
اصال وقد اخرب تعاىل انه وسوس الدم وزوجه وكذهبما وغرمها وخاهنما وتكرب عليهما وحسدمها ومها حينئذ يف اجلنة 

لضمري يف قوله اهبطوا منها فدل على اهنا مل تكن جنة اخللد وحمال ان يصعد اليها بعد اهباطه واخراجه منها قالوا وا
هذا فيكون سبحانه قد اهبطه من السماء عقب امتناعه  إما ان يكون عائدا إىل السماء كما هو احد القولني وعلى
من السجود وأخرب انه ليس له ان يتكرب مث تكرب وكذب وخان يف اجلنة فدل على اهنا ليست يف السماء او يكون 

وال يلزم من هذا القول ان تكون اجلنة اليت كاد فيها آدم وغره قامسه كاذبا يف  عائدا إىل اجلنة على القول االخر
تلك اليت اهبط منها بل القرآن يدل على اهنا غريها كما ذكرناه فعلى التقديرين ال تدل االية على ان اجلنة اليت 

انوا جببال السراة املشرفة على جرى الدم مع ابليس ما جرى فيها هي جنة اخللد قالوا وأما قولكم ان بين اسرائيل ك
االرض اليت يهبطون وهم كانوا يسريون ويرحلون فلذلك قيل هلم اهبطوا فهذا حق ال ننازعكم فيه وهو بعينه 

جواب لنا فإن اهلبوط يدل على ان تلك اجلنة كانت اعال من االرض اليت اهبطوا اليها واما كوهنا جنة اخللد فال 
وامصرا وقوله اهبطوا منها فإن االول لنهاية اهلبوط وغايته وهبطوا منها متضمن ملبدئه قالوا والفرق بني قوله اهبط

وأوله ال تأثري له فيما حنن فيه فإن هبط من كذا إىل كذا يتضمن معىن االنتقال من مكان عال إىل مكان سافل فأي 



وأما قصة موسى ولومه آلدم على إخراجهمن تأثري البتداء الغاية وهنايتها يف تعيني حمل اهلبوط بأنه جنة اخللد قالوا 
اجلنة فال يدل على أهنا جنة اخللد وقولكم ال يظن مبوسى أنه يلوم آدم على إخراجه نفسه وذريته من بستان يف 

االرض تشنيع ال يفيد شيئا افترى كان ذلك بستانا مثل آحاد هذه البساتني املقطوعة املهوعة اليت هي عرضة االفات 
ب والظمأ واحلرث والسقي والتلقيح وسائر وجوه النصب الذي يلحق هذه البساتني وال ريب ان والتعب والنص

  موسى عليه الصالة و السالم أعلم واجل من ان يلوم آدم على

خروجه وإخراج بنيه من بستان هذا شأنه ولكن من قال هبذا وإمنا كانت جنة ال يلحقها آفة وال تنقطع مثارها وال 
 جيوع ساكنها وال يظمأ وال يضحى للشمس وال يعرى وال ميسه فيها التعب والنصب والشقاء تغور اهنارها وال

ومثل هذه اجلنة حيسن لوم االنسان على التسبب يف خروجه منها قالوا واما اعتذار آدم عليه الصالة و السالم يوم 
فتحها هلم فهذا ال يستلزم ان تكون هي القيامة ألهل املوقف بأن خطيئته هي اليت اخرجته من اجلنة فال حيسن ان يست

بعينها اليت اخرج منها بل إذا كانت غريها كان أبلغ يف االعتذار فإنه إذا كان اخلروج من غري جنة اخللد حصل 
بسبب اخلطيئة فكيف يليق استفتاح جنة اخللد والشفاعة فيها مث خرج من غريها خبطيئة فهذا موقف نظر الفريقني 

ئفتني فمن كان له فضل علم يف هذه املسئلة فليجد به فهذا وقت احلاجة إليه ومن علم منتهى وهناية أقدام الطا
خطوته ومقدار بضاعته فليكل االمر إىل عامله وال يرضى لنفسه بالتنقيص واالزراء عليه وليكن من اهل التلول 

ت الفحول وتطاعنت االقران الذين هم نظارة احلرب إذا مل يكن من أهل الكر والفر والطعن والضرب فقد تالق
  وضاق هبم اجملال يف حلبة هذا امليدان

  فكيف حال الغصيص يف الوسط... إذا تالقى الفحول يف جلب 
هذه معاقد حجج الطائفتني جمتازة ببابك واليك تساق وهذه بضائع جتار العلماء ينادي عليها يف سوق الكساد ال يف 

اب البيان والتبصرة فال يعدم من قد استفرغ وسعه وبذل جهده منه سوق النفاق فمن مل يكن له به شيء من اسب
التصويب واملعذرة وال يرضى لنفسه بشر اخلطتني واخبس احلظني جهل احلق وأسبابه ومعاداة اهله وطالبه وإذا عظم 

يف هذه املطلوب وأعوزك الرفيق الناصح العليم فارحل هبمتك من بني االموات وعليك مبعلم إبراهيم فقد ذكرنا 
املسئلة من النقول واالدلة والنكت البديعة ما لعله ال يوجد يف شيء من كتب املصنفني وال يعرف قدره اال من كان 

من الفضالء املنصفني ومن اهللا سبحانه االستمداد وعليه التوكل واليه االستناد فإنه ال خييب من توكل عليه وال 
  ونعم الوكيليضيع من الذ به وفوض امره إليه وهو حسبنا 

  فصل وملا اهبطه سبحانه من اجلنة وعرضه وذريته النواع احملن والبالء

اعطاهم افضل مما منعهم وهوعهده الذي عهد إليه وإىل بنيه وأخرب انه من متسك به منهم صار إىل رضوانه ودار 
  كرامته قال تعاىل عقب اخراجه منها قلنا اهبطوا منها مجيعا فإما يأتينكم مين هدى

ن تبع هداي فال خوف عليهم وال هم حيزنون ويف االية االخرى قال اهبطا منها مجيعا فاما ياتينكم مين هدى فمن فم
اتبع هداي فال يضل وال يشقى ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا حنشره يوم القيامة اعمى قال رب مل 

ك اليوم تنسى فلما كسره سبحانه باهباطه حشرتين اعمى وقد كنت بصريا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذل
من اجلنة جربه وذريته هبذا العهد الذي عهده اليهم فقال تعاىل فاما يأتينكم مين هدى وهذه هي ان الشرطية املؤكدة 

مبا الدالة على استغراق الزمان واملعىن أي وقت وأي حني اتاكم من يهدى وجعل جواب هذا الشرط مجلة شرطية 



اتبع هداي فال يضل وال يشقى كما تقول إن زرتين فمن بشرين بقدومك فهو حر وجواب الشرط وهي قوله فمن 
يكون مجلة تامة أما خربا حمضا كقولك ان زرتين اكرمتك او خربا مقرونا بالشرط كهذا اومؤكدا بالقسم او بأن 

عليه و سلم اذا سالت فاسأل اهللا والالم كقوله تعاىل وإن اطعتموهم انكم ملشركون واما طلبا كقول النيب صلى اهللا 
وإذا استعنت فاستعن باهللا وقوله وإذا لقيتموهم فاصربوا وقوله تعاىل وإذا حللتم فاصطادوا فإذا انسلخ االشهر 

احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وأكثر ما يأيت هذا النوع مع إذا اليت تفيد حتقيق وقوع الشرط لسر وهو 
د حتقيق الشرط فمىت حتقق الشرط فالطلب متحقق فأتى بإذا الدالة على حتقيق الشرط فعلم افادته حتقيقالطلب عن

حتقيق الطلب عندها وقد يأيت مع ان قليال كقوله تعاىل وإن كذبوك فقل يل عملي ولكم عملكم واما مجلة انشائية 
نشاء للعتق والطالق عند وجود كقوله لعبده الكافر ان اسلمت فانت حر والمرأته ان فعلت كذا فانت طالق فهذا ا

الشرط على رأي او انشاء له حال التعليق ويتأخر نفوذه إىل حني وجود الشرط على رأي آخر وعلى التقديرين 
فجواب الشرط مجلة انشائية واملقصود ان جواب الشرط يف االية املذكورة مجلة شرطية وهي قوله فمن اتبع هداي 

الشرط يقتضى ارتباط اجلملة االوىل بالثانية ارتباط العلة باملعلول والسبب  فالخوف عليهم وال هم حيزنون وهذا
باملسبب فيكون الشرط الذي هو ملزوم علة ومقتضيا للجزاء الذي هو الزم فإن كان بينهما تالزم من الطرفني كان 

ضالل والشقاء مع وجود كل منهما بدون دخول االخر ممتنعا كدخول اجلنة باالسالم وارتفاع اخلوف واحلزن وال
متابعة اهلوى وهذه هي عامة شروط القرآن والسنة فإهنا اسباب وعلل واحلكم ينتفى بانتفاء علته وإن كان التالزم 

بينهما من احد الطرفني كان الشرط ملزوما خاصا واجلزاء الزما عاما فمىت حتقق الشرط امللزوم اخلاص حتقق اجلزاء 
يقال ان كان هذا انسانا فهو حيوان وإن كان البيع صحيحا فامللك ثابت وهذا  الالزم العام وال يلزم العكس كما

غالب ما يأيت يف قياس الداللة حيث يكون الشرط دليال على اجلزاء فيلزم من وجوده وجود اجلزاء الن اجلزاء 
  الزمه ووجود امللزوم يستلزم وجود الالزم وال يلزم من عدمه عدم اجلزاء وان

ني علة ومعلول فإن كان احلكم معلال بعلل صح ذلك وجاز ان يكون اجلزاء اعم من الشرط وقع هذا الشرط ب
كقولك إن كان هذا مرتدا فهو حالل الدم فإن حل الدم اعم من حله بالردة إال ان يقال ان حكم العلة املعينة ينتفى 

حال ان ينفى مع زواهلا وحينئذ فيعود بانتفائها وإن ثبت احلكم بعلة اخرى فهو حكم آخر واما حكم العلة املعينة فم
التالزم من الطرفني ويلزم من وجود كل واحد من الشرط واجلزاء وجود االخر ومن عدمه عدمه ومتام حتقيق هذا 

يف مسئلة تعليل احلكم الواحد بعلتني وللناس فيه نزاع مشهور وفصل اخلطاب فيها ان احلكم الواحد ان كان 
وت امللك ونقض الطهارة جاز تعليله بالعلل املختلفة وإن كان واحدا بالعني كحل الدم واحدا بالنوع كحل الدم وثب

بالردة وثبوت امللك بالبيع اواملرياث وحنو ذلك مل جيز تعليله بعلتني خمتلفتني وهبذا التفصيل يزول االشتباه يف هذه 
تعليل احلكم بعلل خمتلفة إمنا يدل على  املسألة واهللا اعلم ومن تأمل ادلة الطائفتني وجد كل ما احتج به من رأى

تعليل الواحد بالنوع هبا وكل من نفى تعليل احلكم بعلتني إمنا يتم دليله على نفي تعليل الواحد بالعني هبما فالقوالن 
عند التحقيق يرجعان إىل شيء واحد واملقصود ان اهللا سبحانه جعل اتباع هداه وعهده الذي عهده إىل آدم سببا 

لعدم اخلوف واحلزن والضالل والشقاء وهذا اجلزاء ثابت بثبوت الشرط منتف بانتفائه كما تقدم بيانه  ومقتضيا
ونفى اخلوف واحلزن عن متبع اهلدى نفي جلميع انواع الشرور فإن املكروه الذي ينزل بالعبد مىت علم حبصوله فهو 

دائما يف خوف وحزن وكل خائف حزين فكل  خائف منه ان يقع به وإذا وقع به فهو حزين على ما أصابه منه فهو
حزين خائف وكل من اخلوف واحلزن يكون على فعل احملبوب وحصول املكروه فاالقسام اربعة خوف من فوت 

احملبوب وحصول املكروه وهذا مجاع الشر كله فنفى اهللا سبحانه ذلك عن متبع هداه الذي أنزله على السنة رسله 



دال على نفي الثبوت واللزوم فإن أهل اجلنة ال بد هلم من اخلوف يف الدنيا ويف وأتى يف نفي اخلوف باالسم ال
الربزخ ويوم القيامة حيث يقول آدم وغريه من االنبياء نفسي نفسي فأخرب سبحانه اهنم وإن خافوا فال خوف عليهم 

ي التجدد واحلدوث أي ال أي ال يلحقهم اخلوف الذي خافوا منه وأتى يف نفي احلزن بالفعل املضارع الدال على نف
يلحقهم حزن وال حيدث هلم إذا مل يذكروا ما سلف منهم بل هم يف سرور دائم ال يعرض هلم حزن على ما فات 

وأما اخلوف فلما كان تعلقه باملستقبل دون املاضي نفي حلوقه هلم مجلة أي الذي خافوا منه ال يناهلم وال يلم هبم واهللا 
املستقبل على ما مضى واخلائف إمنا خياف يف احلال مما يستقبل فال خوف عليهم أي ال  اعلم فاحلزين إمنا حيزن يف

يلحقهم ما خافوا منه وال يعرض هلم حزن على ما فات وقال يف االية االخرى فمن اتبع هداي فال يضل وال يشقى 
  فنفى عن متبع هداه امرين الضالل والشقاء قال عبد اهللا بن عباس رضى اهللا عنهما

فل اهللا ملن قرأ القرآن وعمل مبا فيه ان ال يضل يف الدنيا وال يشقى يف اآلخرة مث قرأ فأما ياتينكم مين هدى فمن تك
اتبع هداي فال يضل وال يشقى واالية نفت مسمى الضالل والشقاء عن متبع اهلدى مطلقا فاقتضت االية انه ال 

يها فإن املراتب اربعة هدى وشقاوة يف الدنيا وهدى يضل يف الدنيا وال يشقى وال يضل يف اآلخرة وال يشقى ف
وشقاوة يف اآلخرة لكن ذكر ابن عباس رضى اهللا عنهما يف كل دار اظهر مرتبتيها فذكر الضالل يف الدنيا إذ هو 
اظهر لنا وأقرب من ذكر الضالل يف اآلخرة وأيضا فضالل الدنيا اضل ضالل يف اآلخرة وشقاء اآلخرة مستلزم 

ا فنبه بكل مرتبة على األخرى فنبه بنفي ضالل الدنيا على نفي ضالل اآلخرة فإن العبد ميوت على ما للضالل فيه
عاش عليه ويبعث على ما مات عليه قال اهللا تعاىل يف االية األخرى ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا 

ك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم وحنشره يوم القيامة اعمى قال رب مل حشرتين اعمى وقد كنت بصريا قال كذل
تنسى وقال يف االية االخرى ومن كان يف هذه اعمى فهو يف اآلخرة اعمى وأضل سبيال فأخرب ان من كان يف هذه 

الدار ضاال فهو يف اآلخرة اضل واما نفي شقاء الدنيا فقد يقال انه ملا انتفى عنه الضالل فيها وحصل له اهلدى 
يقني وطمأنينة القلب وذاق طعم االميان فوجد حالوته وفرحة القلب به وسروره والتنعيم به واهلدى فيه من برد ال

ومصري القلب حيا باالميان مستنريا به قويا به قد نال به غذاؤه ورواءه وشفاءه وحياته ونوره وقوته ولذته ونعيمه ما 
من عمل صاحلا من ذكر او انثى وهو مؤمن  هو من اجل انواع النعيم واطيب الطيبات واعظم اللذات قال اهللا تعاىل

فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون فهذا خرب اصدق الصادقني وخمربه عند اهله عني 
اليقني بل هو حق اليقني وال بد لكل من عمل صاحلا ان حيييه اهللا حياة طيبة حبسب إميانه وعمله ولكن يغلط اجلفاة 

سمى احلياة حيث يظنوهنا التنعم يف أنواع املآكل واملشارب واملالبس واملناكح او لذة الرياسة واملال االجالف يف م
وقهر االعداء والتفنن بأنواع الشهوات وال ريب ان هذه لذة مشتركة بني البهائم بل قد يكون حظ كثري من 

 تشاركه فيها السباع والدواب واالنعام البهائم منها أكثر من حظ االنسان فمن مل تكن عنده لذة اال اللذة اليت
فذلك ممن ينادي عليه من مكان بعيد ولكن اين هذه اللذة من اللذة بأمر إذا خالط بشاشته القلوب سلى عن االبناء 

والنساء واالوطان واالموال واالخوان واملساكن ورضى بتركها كلها واخلروج منها رأسا وعرض نفسه النواع 
و متحل هبذا منشرح الصدر به يطيب له قتل ابنه وأبيه وصاحبته واخيه ال تأخذه يف ذلك لومة املكاره واملشاق وه

الئم حىت ان احدهم ليتلقى الرمح بصدره ويقول فزت ورب الكعبة ويستطيل االخر حياته حىت يلقى قوته من يده 
  ويقول اهنا حلياة طويلة ان صربت حىت أكلها مث يتقدم إىل املوت فرحا



ويقول االخر مع فقره لو علم امللوك وابناء امللوك ما حنن عليه جلالدونا عليه بالسيوف ويقول االخر انه مسرورا 
ليمر بالقلب اوقات يرقص فيها طربا وقال بعض العارفني انه لتمر يب اوقات اقول فيها إن كان اهل اجلنة يف مثل 

سلم ملا هناهم عن الوصال فقالوا انك تواصل فقال  هذا اهنم لفي عيش طيب ومن تأمل قول النيب صلى اهللا عليه و
اين لست كهيئتكم إين اظل عند ريب يطعمين ويسقيين علم ان هذا طعام االرواح وشراهبا وما يفيض عليها من 

أنواع البهجة واللذة والسرور والنعيم الذي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الذروة العليا منه وغريه إذا تعلق 
ه رأى ملك الدنيا ونعيمها بالنسبة إليه هباء منثورا بل باطال وغرورا وغلط من قال انه كان يأكل ويشرب بغبار

طعاما وشرابا يغتذى به بدنه لوجوه احدها انه قال اظل عند ريب يطعمين ويسقيين ولو كان اكال وشربا مل يكن 
هنم ليسوا كهيئته يف الوصال فإهنم إذا واصلوا وصاال وال صوما الثاين ان النيب صلى اهللا عليه و سلم اخربهم ا

تضرروا بذلك واماهو صلى اهللا عليه و سلم فإنه إذا واصل ال يتضرر بالوصال فلو كان يأكل ويشرب لكان 
اجلواب وأنا ايضا ال اواصل بل آكل وأشرب كما تأكلون وتشربون فلما قررهم على قوهلم انك تواصل ومل ينكره 

ن مواصال وانه مل يكن يأكل اكال وشربا يفطر الصائم الثالث انه لو كان اكال وشربا يفطر عليهم دل على انه كا
الصائم مل يصح اجلواب بالفارق بينهم وبينه فإنه حينئذ يكون صلى اهللا عليه و سلم هو وهم مشتركون يف عدم 

ب مىت حصل له ما يفرحه الوصال فكيف يصح اجلواب بقوله لست كهيئتكم وهذا امر يعلمه غالب الناس ان القل
ويسره من نيل مطلوبه ووصال حبيبه او ما يغمه ويسؤوه وحيزنه شغل عن الطعام والشراب حىت ان كثريا من 

  العشاق متر به االيام ال يأكل شيئا وال تطلب نفسه اكال وقد افصح القائل يف هذا املعىن
  دعن الشراب وتلهيها عن الزا... هلا احاديث من ذكراك تشغلها 

روح ... ومن حديثك يف اعقاهبا حادى إذ اشتكت من كالل السري او عدها ... هلا بوجهك نور تستضيء به 
  القدوم فتحيا عند ميعاد

واملقصود ان اهلدى مستلزم لسعادة الدنيا وطيب احلياة والنعيم العاجل وهو أمر يشهد به احلس والوجد واما 
ابن عباس رضى اهللا عنهما لكوهنا اهم وهي الغاية املطلوبة وضالل الدنيا سعادة اآلخرة فغيب يعلم باالميان فذكرها 

  اظهر وبالنجاة منه ينجو من كل شر وهو اضل ضالل اآلخرة وشقائها فلذلك ذكره وحده واهللا اعلم

  فصل وهذان الضالالن اعين الضالل والشقاء يذكرمها سبحانه كثريا يف

ا ومها اهلدى والفالح كثريا وخيرب اهنما حظ اوليائه اما االول فكقوله كالمه وخيرب اهنما حظ اعدائه ويذكر ضدمه
تعاىل ان اجملرمني يف ضالل وسعر فالضالل الضالل والسعر هو الشقاء والعذاب وقال تعاىل قد خسر الذين كذبوا 

هتم اولئك على هدى من بلقاء اهللا وما كانوا مهتدين وأما الثاين فكقوله تعاىل يف أول البقرة وقد ذكر املؤمنني وصفا
رهبم واولئك هم املفلحون وكذلك يف أول لقمان وقال يف االنعام الذين آمنوا ومل يلبسوا امياهنم بظلم اولئك هلم 

االمن وهم مهتدون وملا كانت سورة ام القرآن اعظم سورة يف القرآن وافرضها قراءة على االمة وامجعها لكل ما 
ذكر فيها االمرين فأمرنا ان نقول اهدنا الصراط املستقيم صراط الذين انعمت عليهم حيتاج إليه العبد واعمها نفعا 

فذكر اهلداية والنعمة ومها اهلدى والفالح مث قال غري املغضوب عليهم وال الضالني فذكر املغضوب عليهم وهم اهل 
لوصفني معا لتكن الداللة الشقاء والضالني وهم اهل الضالل وكل من الطائفتني له الضالل والشقاء لكن ذكر ا

على كل منهما بصريح لفظه وأيضا فإنه ذكر ماهو اظهر الوصفني يف كل طائفة فإن الغضب على اليهود أظهر 
لعنادهم احلق بعدمعرفته والضالل يف النصارى اظهر لغلبة اجلهل فيهم وقد صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه 



  الونقال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ض
  فصل وقوله تعاىل فاما ياتينكم مين هدى هو خطاب ملن اهبطه من اجلنة

بقوله اهبطا منها مجيعا بعضكم لبعض عدو مث قال فاما يأتينكم مين هدى وكال اخلطابني البوي الثقلني وهو دليل 
وان نبينا بعث اليهم على ان اجلن مامورون منهيون داخلون حتت شرائع االنبياء وهذا مما ال خالف فيه بني االمة 

كما بعث إىل االنس كما ال خالف بينها ان مسيئهم مستحق للعقاب وامنا اختلف علماء االسالم يف املسلم منهم 
هل يدخل اجلنة فاجلمهور على ان حمسنهم يف اجلنة كما ان مسيئهم يف النار وقيل بل ثواهبم سالمتهم من اجلحيم 

إبليس وإمناهي لبين آدم وصاحلي ذريته خاصة وحكى هذا القول عن ايب حنيفة  واما اجلنة فال يدخلها احد من اوالد
رمحه اهللا تعاىل واحتج االولون بوجوه احدها هذه االية فانه سبحانه اخرب ان من اتبع هداه فال خياف وال حيزن وال 

  يضل وال يشقى وهذا مستلزم

فقط وال خالف ان مؤمنيهم ال يعاقبون النا نقول لومل  لكمال النعيم وال يقال ان االية إمنا تدل على نفي العذاب
تدل االية اال على امر عدمي فقط مل يكن مدحا ملؤمين االنس وملا كان فيها اال جمرد امرعدمي وهو عدم اخلوف 

واحلزن ومعلوم ان سياق االية ومقصودها إمنا اريد به ان من اتبع هدى اهللا الذي انزله حصل له غاية النعيم 
فععنه غاية الشقاء وعرب عن هذا املعىن املطلوب بنفي االمور املذكورة القتضاء احلال لذلك فإنه ملا اهبط آدم من واند

اجلنة حصل له من اخلوف واحلزن والشقاء ما حصل فاخربه سبحانه انه معطيه وذريته عهدا من اتبعه منهم انتفى 
فى ذلك كله إال بدخول دار النعيم ولكن املقام بذكر عنه اخلوف واحلزن والضالل والشقاء ومعلوم انه ال ينت

التصريح بنفي غاية املكروهات اوىل الثاين قوله تعاىل وإذ صرفنا اليك نفرا من اجلن يستمعون القرآن فلما حضروه 
ني يديه قالوا انصتوا فلما قضى ولوا إىل قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنامسعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا ملا ب

يهدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي اهللا وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم وجيركم من عذاب 
اليم فأخربنا سبحانه عن نذيرهم اخبارا بقوله ان من اجاب داعيه غفر له وأجاره من العذاب ولو كانت املغفرة هلم 

ذلك حاصال بقوله وجيركم من عذاب اليم بل متام املغفرة دخول اجلنة إمنا ينالون هبا جمرد النجاة من العذاب كان 
والنجاة من النار فكل من غفر اهللا له فال بد من دخوله اجلنة الثالث قوله تعاىل يف احلور العني مل يطمثهن إنس قبلهم 

ث الحد من احلور وال جان فهذا يدل على ان مؤمين اجلن واالنس يدخلون اجلنة وأنه مل يسبق من احد منهم طم
فدل على ان مؤمنيهم يتأىن منهم طمث احلور العني بعد الدخول كما يتأتى من االنس ولو كانوا ممن ال يدخل اجلنة 

ملا حسن االخبار عنهم بذلك الرابع قوله تعاىل فإن مل تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار اليت وقودها الناس واحلجارة 
نوا وعملوا الصاحلات ان هلم جنات جتري من حتتها االهنار كلما رزقوا منها من اعدت للكافرين وبشر الذين آم

مثرةرزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشاهبا وهلم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون واجلن منهم 
يف االية الثانية وجب مؤمن ومنهم كافر كما قال صاحلوهم وانا منا املسلمون ومنا القاسطون فكما دخل كافرهم 

ان يدخل مؤمنهم يف االوىل اخلامس قوله عن صاحليهم فمن اسلم فأولئك حتروا رشدا والرشد هو اهلدى والفالح 
وهو الذي يهدى إليه القرآن ومن مل يدخل اجلنة مل ينل غاية الرشد بل مل حيصل له من الرشد اال جمردالعلم السادس 

ربكم وجنة عرضها كعرض السماء واالرض اعدت للذين آمنوا باهللا ورسله ذلك  قوله تعاىل سابقوا إىل مغفرة من
فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم ومؤمنهم ممن آمن باهللا ورسله فيدخل يف املبشرين ويستحق البشارة 

  السابع قوله تعاىل واهللا يدعو إىل دار السالم ويهدي من يشاء إىل صراط مستقيم عم



نه بالدعوة وخص باهلداية املفضية اليها فمن هداه اليها فهو من دعاه اليها فمن اهتدى من اجلن فهو من سبحا
املدعوين اليها الثامن قوله تعاىل ويوم حنشرهم مجيعا يا معشر اجلن قد استكثرمت من االنس وقال اولياؤهم من االنس 

ل النار مثواكم خالدين فيها إال ما شاء اهللا ان ربك حكيم ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قا
عليم وكذلك نويل بعض الظاملني بعضا مبا كانوا يكسبون يا معشر اجلن واالنس امل ياتكم رسل منكم يقصون 

عليكم آيايت وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرهتم احلياة الدنيا وشهدوا على انفسهم اهنم 
انوا كافرين ذلك ان مل يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وهذا عام يف اجلن ك

واالنس فاخربهم تعاىل ان لكلهم درجات من عمله فاقتضى ان يكون حملسنهم درجات من عمله كما حملسن االنس 
عليهم املالئكة ان ال ختافوا والحتزنوا وأبشروا باجلنة اليت التاسع قوله تعاىل إن الذين قالوا ربنا اهللا مث استقاموا تتنزل 

كنتم توعدون وقولوه تعاىل أن الذين قالوا ربنا اهللا مث استقاموا فال خوف عليهم وال هم حيزنون اولئك اصحاب 
فيها  اجلنة خالدين فيها جزاء مبا كانوا يعملون ووجه التمسك باالية من جوه ثالثة احدها عموم االسم املوصول

الثاين ترتيبه اجلزاء املذكورعلى املسألة ليدل على أنه مستحق هبا وهو قول ربنا اهللا مع االستقامة واحلكم يعم بعموم 
علته فإذا كان دخول اجلنة مرتبا على االقرار باهللا وربوبيته مع االستقامة على امره فمن اتى ذلك استحق اجلزاء 

م حيزنون اولئك اصحاب اجلنة خالدين فيها جزاء مبا كانوايعملون فدل على الثالث انه قال فال خوف عليهم وال ه
ان كل من ال خوف عليه وال حزن فهو من اهل اجلنة وقد تقدم يف اول االيات قوله تعاىل فمن اتبع هداي فال 

فهو من خوف عليهم وال هم حيزنون وانه متناول للفريقني ودلت هذه االية على ان من ال خوف عليه وال حزن 
اهل اجلنة العاشر انه إذا دخل مسيئهم النار بعدل اهللا فدخول حمسنهم اجلنة بفضله ورمحته اوىل فإن رمحته سبقت 

غضبه والفضل اغلب من العدل وهلذا ال يدخل النار اال من عمل اعمال اهل النار واما اجلنة فيدخلها من مل يعمل 
ن غري عمل عملوه ويرفع فيها درجات العبد من غري سعي منه بل مبا خريا قط بل ينشيء هلا أقواما يسكنهم إياها م

يصل إليه من دعاء املؤمنني وصالهتم وصدقتهم وأعمال الرب اليت يهدوهنا إليه خبالف اهل النار فإنه ال يعذب فيها 
يكسبون بغري عمل اصال وقد ثبت بنص القرآن وامجاع االمة ان مسيء اجلن يف النار بعدل اهللا ومبا كانوا 

فمحسنهم يف اجلنة بفضل اهللا مبا كانوا يعملون لكن قيل اهنم يكونون يف ربض اجلنة يراهم اهل اجلنة وال يروهنم 
كما كانوا يف الدنيا يرون بين آدم من حيث ال يروهنم ومثل هذا اليعلم اال بتوقيف تنقطع احلجة عنده فإن ثبتت 

  .واهللا أعلم. حته موقوفة على الدليلحجة جيب اتباعها وإال فهو مما حيكى ليعلم وص

  فصل ومتابعة هدى اهللا اليت رتب عليها هذه االمور هي تصديق خربه من

غري اعتراض شبهة تقدح يف تصديقه وامتثال امره من غري اعتراض شهوة متنع امتثاله وعلى هذين االصلني مدار 
ومها نفي شبهات الباطل الواردة عليه املانعة من االميان ومها تصديق اخلرب وطاعة االمر ويتبعهما امران آخران 

كمال التصديق وان ال خيمش هبا وجه تصديقه ودفع شهوات الغي الواردة عليه املانعة من كمال االمتثال فهنا اربعة 
 امور احدها تصديق اخلرب الثاين بذل االجتهاد يف رد الشبهات اليت توحيها شياطني اجلن واالنس يف معارضته الثالث

طاعة االمر والرابع جماهدة النفس يف دفع الشهوات اليت حتول بني العبد وبني كمال الطاعة وهذان االمران اعين 
الشبهات والشهوات اصل فساد العبد وشقائه يف معاشه ومعاده كما ان االصلني االولني ومها تصديق اخلرب وطاعة 

بد له قوتان قوة االدراك والنظر وما يتبعها من العلم االمر اصل سعادته وفالحه يف معاشه ومعاده وذلك ان الع
واملعرفة والكالم وقوة االرادة واحلب وما يتبعه من النية والعزم والعمل فالشبهة تؤثر فسادا يف القوة العلمية النظرية 



هللا تعاىل يف حق نبيه ما مل يداوها بدفعها والشهوة تؤثر فسادا يف القوة االرادية العملية ما مل يداوها باخراجها قال ا
يذكر مامن به عليه من نزاهته وطهارته مما يلحق غريه من ذلك والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى فما 
ضل دليل على كمال علمه ومعرفته وانه على احلق املبني وما غوى دليل على كمال رشده وأنه أبر العاملني فهو 

 عليه و سلم بذلك خلفاءه من بعده وأمر باتباعهم على سنتهم فقال الكامل يف علمه ويف عمله وقد وصف صلى اهللا
عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي رواه الترمذي وغريه فالراشد ضد الغاوي واملهدي ضد 

فاستمتعتم الضال وقد قال تعاىل كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوة وأكثر امواال وأوالدا فاستمتعوا خبالقهم 
خبالقكم كما استمتع الذين من قبلكم خبالقهم وخضتم كالذي خاضوا اولئك حبطت اعماهلم يف الدنيا 

واالخرةوأولئك هم اخلاسرون فذكر تعاىل االصلني ومها دار االولني واالخرين احدمها االستمتاع باخلالف وهو 
من متابعة االمر خبالف املؤمن فإنه وان نال من  النصيب من الدنيا واالستمتاع به متضمن لنيل الشهوات املانعة

الدنيا وشهواهتا فإنه ال يستمتع بنصيبه كله وال يذهب طيباته يف حياته الدنيا بل ينال منها ما ينال منها ليتقوى به 
على التزود ملعاده والثاين اخلوض بالشبهات الباطلة وهو قوله وخضتم كالذي خاضوا وهذا شأن النفوس الباطلة 
اليت مل ختلق لآلخرة التزال ساعية يف نيل شهواهتا فإذا نالتها فإمنا هي يف خوض بالباطل الذي ال جيدي عليها إال 

الضرر العاجل واالجل ومن متام حكمة اهللا تعاىل انه يبتلى هذه النفوس بالشقاء والتعب يف حتصيل مراداهتا وشهواهتا 
  غت هذه النفوس الباطوليةفال تتفرغ للخوض بالباطل اال قليال ولو تفر

لكانت ائمة تدعوا اىل النار وهذا حال من تفرغ منها كما هومشاهد بالعيان وسواء كان املعىن وخضتم كاحلزب 
الذي خاضوا او كالفريق الذي خاضوا فإن الذي يكون للواحد واجلمع ونظريه قوله تعاىل والذي جاء بالصدق 

عند رهبم ذلك جزاء احملسنني لكن ال جيرى على مجع تصحيح فال جييء  وصدق به اولئك هم املتقون هلم ما يشاؤن
املسلمون الذي جاؤوا وإنا جييء غالبا يف اسم اجلمع كاحلزب والفريق او حيث ال يذكر املوصوف وان كان مجعا 

  كقول الشاعر
  هم القوم كل القوم يا أم خالد... وإن الذي جاءت تقبح دماؤهم 

الواحد والعدد كقوله تعاىل والذي جاء بالصدق وصدق به مث قال اولئك هم املتقون او حيث يراد اجلنس دون 
ونظريه االية اليت حنن منها وهي قوله وخضتم كالذي خاضوا او كان املعىن علىالقول االخر وخضتم خوضا 

كاخلوض الذي خاضوا فيكون صفة ملصدر حمذوف كقولك اضرب كالذي ضرب واحسن كالذي احسن ونظائره 
على هذا فيكون العائد منصوبا حمذوفا وحذفه يف مثل ذلك قياس مطرد على القولني فقد ذمه سبحانه على اخلوض و

بالباطل واتباع الشهوات واخرب ان من كانت هذه حالته فقد حبط عمله يف الدنيا واالخرة وهو من اخلاسرين 
وا مل نك من املصلني ومل نك نطعم املسكني ونظري هذا قول اهل النار الهل اجلنة وقد سألوهم كيف دخلوها قال

وكنا خنوض مع اخلائضني وكنا نكذب بيوم الدين فذكروا االصلني اخلوض بالباطل وما يتبعه من التكذيب بيوم 
الدين وايثار الشهوات وما يستلزمه من ترك الصلوات واطعام ذوي احلاجات فهذان االصالن مهاما مها واهللا ويل 

  التوفيق
  ب السليم الذي ينجو من عذاب اهللا هو القلب الذي قد سلمفصل والقل

من هذا وهذا فهو القلب الذي قد سلم لربه وسلم المره ومل تبق فيه منازعة المره وال معارضة خلربه فهو سليم مما 
قته ال تعترضه سوى اهللا وأمره ال يريد اال اهللا وال يفعل إال ما أمره اهللا فاهللا وحده غايته وامره وشرعه وسيلته وطري



شبهة حتول بينه وبني تصديق خربه لكن ال متر عليه إال وهي جمتازة تعلم انه ال قرار هلا فيه وال شهوة حتول بينه وبني 
متابعة رضاه ومىت كان القلب كذلك فهو سليم من الشرك وسليم من البدع وسليم من الغي وسليم من الباطل 

يتضمنها وحقيقته انه القلب الذي قد سلم لعبودية ربه حياء وخوفا  وكل االقوال اليت قيلت يف تفسريه فذلك
  وطمعا ورجاء ففىن حببه عن حب ما سواه وخبوفه عن خوف ما سواه وبرجائه عن رجاء ما سواه وسلم المره

ولرسوله تصديقا وطاعة كما تقدم واستسلم لقضائه وقدره فلم يتهمه ومل ينازعه ومل يتسخط القداره فاسلم لربه 
انقيادا وخضوعا وذال وعبودية وسلم مجيع احواله واقواله واعماله واذواقه ومواجيده ظاهرا وباطنا من مشاكة 

رسوله وعرض ما جاء من سواها عليها فما وافقها قبله وما خالفها رده وما مل يتبني له فيه موافقة وال خمالفة وقف 
فلحني الذابني عن دينه وسنة نبيه القائمني هبا وعادى اعداءه امره وأرجأه إىل ان يتبني له وسامل أولياءه وحزبه امل

  املخالفني لكتابه وسنة نبيه اخلارجني عنهما الداعني إىل خالفهما
  فصل وهذه املتابعة هي التالوة اليت اثىن اهللا على اهلها يف قوله

تالوته اولئك يؤمنون به واملعىن  تعاىل ان الذين يتلون كتاب اهللا ويف قوله إن الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق
يتبعون كتاب اهللا حق اتباعه وقال تعاىل اتل ما اوحى اليك من الكتاب واقم الصالة وقال إمنا امرت ان اعبد رب 

هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت ان اكون من املسلمني وان اتلوا القرآن فحقيقة التالوة يف هذه 
لقة التامة وهي تالوة اللفظ واملعىن فتالوة اللفظ جزء مسمى التالوة املطلقة وحقيقة اللفظ املواضع هي التالوة املط

إمنا هي االتباع يقال اتل اثر فالن وتلوت اثره وقفوته وقصصته مبعىن تبعت خلفه ومنه قوله تعاىل والشمس 
لو بعضهم بعضا أي يتبع ومسى تايل وضحاها والقمر إذا تالها أي تبعها يف الطلوع بعد غيبتها ويقال جاء القوم يت

الكالم تاليا النه يتبع بعض احلروف بعضا ال خيرجها مجلة واحدة بل يتبع بعضها بعضا مرتبة كلما انقضى حرف او 
كلمة اتبعه حبرف آخر وكلمة اخرى وهذه التالوة وسيلة وطريقة واملقصود التالوة احلقيقية وهي تالوة املعىن 

وائتمارا بأمره وانتهاء بنهيه وائماما به حيث ما قادك انقدت معه فتالوة القرآن تتناول تالوة واتباعه تصديقا خبربه 
لفظه ومعناه وتالوة املعىن اشرف من جمرد تالوة اللفظ وأهلها هم اهل القرآن الذين هلم الثناء يف الدنيا واالخرة 

  فإهنم اهل تالوة ومتابعة حقا
  ي فإن له معيشة ضنكا وحنشرهفصل مث قال تعاىل ومن اعرض عن ذكر

يوم القيامة اعمى ملا أخرب سبحانه عن حال من اتبع هداه يف معاشه ومعاده اخرب عن حال من اعرض عنه ومل يتبعه 
فقال ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أي عن الذكر الذي انزلته فالذكر هنا مصدر مضاف إىل الفاعل 

  وليس املعىن ومن اعرضكقيامي وقراءيت ال إىل املفعول 

عن ان يذكرين بل هذا الزم املعىن ومقتضاه من وجه آخر سنذكره واحسن من هذا الوجه ان يقال الذكر هنا 
مضاف إضافة االمساء ال إضافة املصادر إىل معموالهتا واملعىن ومن اعرض عن كتايب ومل يتبعه فإن القرآن يسمى 

وقال تعاىل ذلك نتلوه عليك من االيات والذكر احلكيم وقال تعاىل وما هو ذكرا قال تعاىل وهذا ذكر مبارك انزلناه 
اال ذكر للعاملني وقال تعاىل إن الذين كفروا بالذكر ملا جاءهم وانه لكتاب عزيز وقال تعاىل إمنا تنذر من اتبع الذكر 

عامل الىمعموله ونظريه يف وخشي الرمحن وعلى هذا فاضافته كاضافة االمساء اجلوامد اليت ال يقصد هبا اضافة ال
اضافة اسم الفاعل غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب فإن هذه االضافات مل يقصد هبا قصد الفعل املتجدد 



وإمنا قصد هبا قصد الوصف الثابت الالزم وكذلك جرت اوصافا على اعرف املعارف وهو اسم اهللا تعاىل يف قوله 
العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ال إله إال هو إليه  تعاىل تنزيل الكتاب من اهللا العزيز

  املصري
  فصل وقوله تعاىل فإن له معيشة ضنكا فسرها غري واحد من السلف بعذاب

القرب وجعلوا هذه االية احد االدلة الدالة على عذاب القرب وهلذا قال وحنشره يوم القيامة اعمى قال رب مل حشرتين 
د كنت بصريا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أي تترك يف العذاب كماتركت العمل اعمى وق

بآياتنا فذكر عذاب الربزخ وعذاب دار البوارونظريه قوله تعاىل يف حق آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا 
ا يف القيامة الكربى ونظريه قوله تعاىل وعشيا فهذا يف الربزخ ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب فهذ

ولو ترى إذ الظاملون يف غمرات املوت واملالئكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم جتزون عذاب اهلون مبا كنتم 
تقولون على اهللا غري احلق وكنتم عن آياته تستكربون فقول املالئكة اليوم جتزون عذاب اهلون املراد به عذاب 

أوله يوم القبض واملوت ونظريه قوله تعاىل ولو ترى إذ يتوىف الذين كفروا املالئكة يضربون وجوههم الربزخ الذي 
وأدبارهم وذوقوا عذاب احلريق فهذه االذاقة هي يف الربزخ واوهلا حني الوفاة فإنه معطوف علىقوله يضربون 

ئره وكالمها واقع وقت الوفاة ويف وجوههم وأدبارهم وهو من القول احملذوف مقوله لداللة الكالم عليه كنظا
الصحيح عن الرباء بن عازب رضى اهللا عنه يف قوله تعاىل يثبت اهللا الذين امنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف 
اآلخرة قال نزلت يف عذاب القرب واالحاديث يف عذاب القرب تكاد تبلغ حد التواتر واملقصود ان اهللا سبحانه اخرب 

  عن ذكره وهو اهلدى الذي من اتبعه ال يضل وال يشقى فإن له معيشة ضنكا وتكفل ملن حفظان من اعرض 

عهده ان حيييه حياة طيبة وجيزيه اجره يف اآلخرة فقال تعاىل من عمل صاحلا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه 
سك بعهده علماوعمال يف حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون فاخرب سبحانه عن فالح ما مت

العاجلة باحلياة الطيبة ويف اآلخرة باحسن اجلزاء وهذا بعكس من له املعيشة الضنك يف الدنيا والربزخ ونسيانه يف 
العذاب باالخرة وقال سبحانه ومن يعش عن ذكر الرمحن نقيض له شيطانا فهو له قرين واهنم ليصدوهنم عن السبيل 

سبحانه ان من ابتاله بقرينه من الشياطني وضالله به إمنا كان بسبب اعراضه وعشوه وحيسبون اهنم مهتدون فأخرب 
عن ذكره الذي انزله على رسوله فكان عقوبة هذا االعراض ان قيض له شيطانا يقارنه فيصده عن سبيل ربه وطريق 

ه قال يا ليت بيين وبينك فالحه وهو حيسب انه مهتد حىت إذا واىف ربه يوم القيامة مع قرينه وعاين هالكه وافالس
بعداملشرقني فبئس القرين وكل من اعرض عن االهتداء بالوحي الذي هو ذكر اهللا فال بد ان يقول هذا يوم القيامة 
فإن قيل فهل هلذا عذر يف ضاللة إذا كان حيسب انه على هدى كما قال تعاىل وحيسبون اهنم مهتدون قيل ال عذر 

منشأ ضالهلم االعراض عن الوحي الذي جاء به الرسول صلى اهللا عليه و سلم ولو هلذا وامثاله من الضالل الذين 
ظن انه مهتد فإنه مفرط باعراضه عن اتباع داعي اهلدى فإذا ضل فإمنا اتى من تفريطه واعراضه وهذا خبالف من 

إمنا يتناول االول كان ضالله لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول اليها فذاك له حكم آخر والوعيد يف القرآن 
واما الثاين فإن اهللا ال يعذب احدا إال بعد إقامة احلجة عليه كما قال تعاىل وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال وقال 

تعاىل رسال مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل وقال تعاىل يف اهل النار وما ظلمناهم 
عاىل ان تقول نفس يا حسريت على ما فرطت يف جنب اهللا وإن كنت ملن الساخرين ولكن كانوا هم الظاملني وقال ت

او تقول لو ان اهللا هداين لكنت من املتقني او تقول حني ترى العذاب لو ان يل كرة فأكون من احملسنني بلى قد 



  جاءتك آيايت فكذبت هبا واستكربت وكنت من الكافرين وهذا كثري يف القرآن
  وحنشره يوم القيامة أعمى قال رب مل حشرتين اعمى فصل وقوله تعاىل

وقد كنت بصريا اختلف فيه هل هو من عمى البصرية او من عمى البصر والذين قالوا هو من عمى البصرية إمنا 
محلهم على ذلك قوله امسع هبم وابصر يوم ياتوننا وقوله لقدكنت يف غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك 

ه يوم يرون املالئكة ال بشرى يومئذ للمجرمني وقوله لترون اجلحيم مث لتروهنا عني اليقني ونظائر اليوم حديد وقول
  هذا مما يثبت هلم الرؤية

يف اآلخرة كقوله تعاىل وتراهم يعرضون عليها خاشعني من الذل ينظرون من طرف خفي وقوله يوم يدعون إىل نار 
سحر هذا ام انتم ال تبصرون وقوله رأى اجملرمون النار فظنوا اهنم جهنم دعا هذه النار اليت كنتم هبا تكذبون اف

مواقعوها والذين رجحوا انه منعمى البصر قالوا السياق ال يدل اال عليه لقوله قال رب مل حشرتين اعمى وقد كنت 
يقول وقد  بصريا وهو مل يكن بصريا يف كفره قط بل قد تبني له حينئذ انه كان يف الدنيا يف عمى عن احلق فكيف

كنت بصريا وكيف جياب بقوله كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى بل هذا اجلواب فيه تنبيه على انه 
من عمى البصر وانه جوزي من جنس عمله فإنه ملا اعرض عن الذكر الذي بعث اهللا به رسوله وعميت عنه بصريته 

رك الذكر يف الدنيا فجازاه على عمى بصريته عمى يف اآلخرة أعمى اهللا بصره يوم القيامة وتركه يف العذاب كما ت
وعلى تركه ذكره تركه يف العذاب وقال تعاىل ومن يهد اهللا فهو املهتد ومن يضلل فلن جتد هلم اولياء من دونه 
وحنشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما وقد قيل يف هذه االية ايضا اهنم عمي وبكم وصم عن 

كما قيل يف قوله وحنشره يوم القيامة اعمى قالوا الهنم يتكلمون يومئذ ويسمعون ويبصرون ومن نصرانه اهلدى 
العمى والبكم والصمم املضاد للبصر والسمع والنطق قال بعضهم هو عمى وصمم وبكم مقيد ال مطلق فهم عمى 

ال يرون شيئا يسرهم وقال آخرون عن رؤية ما يسرهم ومساعه وهلذا قد روى عن ابن عباس رضى اهللا عنهما قال 
هذا احلشر حني تتوفاهم املالئكة خيرجون من الدنيا كذلك فإذا قاموا من قبورهم إىل املوقف قاموا كذلك مث اهنم 
يسمعون ويبصرون فيما بعد وهذامروى عن احلسن وقال آخرون هذا إمنا يكون إذا دخلوا النار واستقروا فيها 

نطق حني يقول هلم الرب تبارك وتعاىل اخسئوا فيها والتكلمون فحينئذ ينقطع الرجاء سلبو االمساع واالبصار وال
وتبكم عقوهلم فيصريون بأمجعهم عميا بكما صما ال يبصرون وال يسمعون وال ينطقون وال يسمع منهم اال الزفري 

هنم ال حجة هلم ومل يريدوا ان والشهيق وهذا منقول عن مقاتل والذين قالوا املراد به العمى عن احلجة إمنا مرادهم ا
هلم حجة هم عمى عنها بل هم عمىعن اهلدى كما كانوا يف الدنيا فان العبد ميوت على ما عاش عليه ويبعث على 

ما مات عليه وهبذا يظهر أن الصواب هو القول االخر وانه عمى البصر فإن الكافر يعلم احلق يوم القيامة عيانا ويقر 
يا فليس هو اعمى عن احلق يومئذ وفصل اخلطاب ان احلشر هو الضم واجلمع ويراد به تارة مبا كان جيحده يف الدن

احلشر الىموقف القيامةكقوله النيب صلى اهللا عليه و سلم انكم حمشورون إىل اهللا حفاة عراة غرال وكقوله تعاىل 
واجلمع إىل دار املستقر وإذا الوحوش حشرت وكقوله تعاىل وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا ويراد به الضم 

  فحشر املتقني مجعهم وضمهم إىل اجلنة

وحشر الكافرين مجعهم وضمهم إىل النار قال تعاىل يوم حنشر املتقني إىل الرمحن وفدا وقال تعاىل احشروا الذين 
ملوقف ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون اهللا فاهدوهم إىل صراط اجلحيم فهذا احلشر هو بعدحشرهم اىل ا



وهو حشرهم وضمهم إىل النار النه قد اخرب عنهم اهنم قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به 
تكذبون مث قال تعاىل احشروا الذين ظلموا وازواجهم وهذا احلشر الثاين وعلى هذا فهم ما بني احلشر االول من 

 النار فعند احلشر االول يسمعون ويبصرون وجيادلون ويتكلمون القبور اىل املوقف واحلشر الثاين من املوقف إىل
وعند احلشر الثاين حيشرون على وجوههم عميا وبكما وصما فلكل موقف حال يليق به ويقتضيه عدل الرب تعاىل 

  وحكمته فالقرآن يصدق بعضه بعضا ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا
  بحانه وتعاىل ملا اقتضت حكمته ورمحته إخراجفصل واملقصود ان اهللا س

آدم وذريته من اجلنة اعاضهم افضل منها وهو ما اعطاهم من عهده الذي جعله سببا موصال هلم إليه وطريقا 
واضحا بني الداللة عليه من متسك به فاز واهتدى ومن اعرض عنه شقى وغوى وملا كان هذا العهد الكرمي 

لعظيم ال يوصل إليه ابدا إال من باب العلم واالرادة فاالرادة باب الوصول إليه والعلم والصراط املستقيم والنبأ ا
مفتاح ذلك الباب املتوقف فتحه عليه وكمال كل انسان إمنا يتم هبذين النوعني مهة ترقيه وعلم يبصره ويهديه فإن 

ما ان ال يكون له علم هبا فال يتحرك يف مراتب السعادة والفالح إمنا تفوت العبد من هاتني اجلهتني او من احدامها ا
طلبها او يكون عاملا هبا وال تنهض مهته اليها فال يزال يف حضيض طبعه حمبوسا وقلبه عن كماله الذي خلق له 

مصدودا منكوسا قد أسام نفسه مع االنعام راعيا مع اهلمل واستطاب لقيعات الراحة والبطالة واستالن فراش العجز 
فع له علم فشمر إليه وبورك له يف تفرده يف طريق طلبه فلزمه واستقام عليه قد ابت غلبات والكسل ال كمن ر

شوقه اال هلجرة إىل اهللا ورسوله ومقتت نفسه الرفقاء اال ابن سبيل يرافقه يف سبيله وملا كان كمال االرادة حبسب 
ال سعادة له بدوهنا وال حياة له إال  كمال مرادها وشرف العلم تابع لشرف معلومه كانت هناية سعادة العبد الذي

هبا ان تكون إرادته متعلقة باملراد الذي ال يبلى وال يفوت وعزمات مهته مسافرة إىل حضرة احلي الذي ال ميوت وال 
سبيل له إىل هذا املطلب االسين واحلظ االوىف اال بالعلم املوروث عن عبده ورسوله وخليله وحبيبه الذي بعثه لذلك 

قامه على هذا الطريق هاديا وجعله واسطة بينه وبني االنام وداعيا هلم بإذنه إىل دار السالم وأىب سبحانه ان داعيا وأ
  يفتح الحد منهم االعلى يديه او يقبل من احد منهم سعيا اال ان يكون مبتدأ منه ومنتهيا إليه

قلوب اتباعه املنقادة إليه عن اهللا  فالطرق كلها اال طريقة صلى اهللا عليه و سلم مسدودة والقلوب باسرها اال
حمبوسة مصدودة فحق على من كان يف سعادة نفسه ساعيا وكان قلبه حيا عن اهللا واعيا ان جيعل على هذين 
االصلني مدار اقواله واعماله وان يصريمها اخبيته اليت اليها مفزعة يف حياته وطاء له فال جرم كان وضع هذا 

اعدتني ومقصوده التعريف بشرف هذين االصلني ومسيته مفتاح دار السعادة ومنشور الكتاب مؤسسا على هاتني الق
والية اهل العلم واالرادة إذ كان هذا من بعض النزل والتحف اليت فتح اهللا هبا على حني انقطاعي إليه عند بيته 

من انزل به حوائجه وعلق  والقائي نفسي ببابه مسكينا ذليال وتعرض لنفحاته يف بيته وحوله بكرة واصيال فما خاب
به آماله واصبح ببابه مقيما وحبماه نزيال وملا كان العلم امام االرادة ومقدما عليها ومفصال هلا ومرشدا هلا قدمنا 

الكالم عليه على الكالم على احملبة مث نتبعه ان شاء اهللا بعد الفراغ منه كتابا يف الكالم على احملبة واقسامها 
ومثراهتا واسباهبا وموانعها وما يقويها وما يضعفها واالستدالل بسائر طرق االدلة من النقل  واحكامها وفوائدها

والعقل والفطرة والقياس واالعتبار والذوق والوجد على تعلقها باالله احلق الذي ال إله غريه بل ال ينبغي ان تكون 
قال وفطرة وقياسا وذوقا ووجدا فهذا مضمون إال له ومن اجله والرد على من انكر ذلك وتبيني فساد قوله عقال ون

هذه التحفة وهذه عرائس معانيها االن جتلى عليك وخود ابكارها البديعة اجلمال ترفل يف حللها وهي تزف اليك 



فاما مشس منازهلا بسعد االسعد وأما خود تزف إىل ضرير مقعد فاختر لنفسك احدى اخلطتني وانزهلا فيما شئت من 
د لكل نعمة من حاسد ولكل حق من جاحد ومعاند هذا وإمنا اودع من املعاين والنفائس رهن عند املنزلتني وال ب

متأمله ومطالعه له غنمه وعلى مؤلفه غرمه وله مثرته ومنفعته ولصاحبه كله ومشقته مع تعرضه لطعن الطاعنني 
ني وإلقائه نفسه وعرضه بني خمالب واالعتراض املناقشني وهذه بضاعته املزجاة وعقله املدود يعرض على عقول العامل

احلاسدين وانياب البغاة املعتدين فلك ايها القارئ صفوه وملؤلفه كدره وهو الذي جتشم غراسه وتعبه ولك مثره وها 
هو قد استهدف لسهام الراشقني واستعذر إىل اهللا من الزلل واخلطأ مث إىل عباده املؤمنني اللهم فعياذا بك ممن قصر 

لدين باعه وطالت يف اجلهل وآذى عبادك ذراعه فهو جلهله يرى االحسان اساءة والسنة بدعة والعرف يف العلم وا
نكرا ولظلمه جيزى باحلسنة سيئة كاملة وبالسيئة الواحدة عشرا قد اختذ بطر احلق وغمط الناس سلما إىل ما حيبه 

افق إرادته او حالف هواه يستطيل على من الباطل ويرضاه وال يعرف من املعروف وال ينكر من املنكر اال ما و
اولياء الرسول وحزبه باصغريه وجيالس اهل الغي واجلهالة ويزامحهم بركبتيه قد ارتوى من ماء آجن ونضلع 

  واستشرف إىل مراتب 

 ورثة االنبياء وتطلع يركض يف ميدان جهله مع اجلاهلني ويربز عليهم يف اجلهالة فيظن انه من السابقني وهو عند اهللا
  ورسوله واملؤمنني عن تلك الوراثة النبوية مبعزل وإذا انزل الورثة منازهلم منها فمنزلته منها اقصى وابعد منزل

  ونزلت بالبيداء ابعد منزل... نزلوا مبكة يف قبائل هاشم 
فال يفيد وعياذا بك ممن جعل املالمة بضاعته والعذل نصيحته فهو دائما يبدى يف املالمة ويعيد ويكرر على العذل 

وال يستفيد بل عياذا بك من عدو يف صورة ناصح ووىل يف مسالخ بعيد كاشح جيعل عداوته واذاه حذرا وإشفاقا 
وتنفريه وختذيله اسعافا وإرفاقا وإذا كانت العني ال تكاد إال على هؤالء تفتح وامليزان هبم خيف وال يرجح فما احرى 

تفات ويسافر يف طريق مقصده بينهم سفره إىل االحياء بني االموات وما اللبيب بأن ال يعريهم من قلبه جزا من االل
  :احسن ما قال القائل 

  واجسامهم قبل القبور قبور... ويف اجلهل قبل املوت موت ألهله 
وليس هلم حىت النشور نشور اللهم فلك احلمد واليك املشتكى وانت ... وارواحهم يف وحشة من جسومهم 

ث وعليك التكالن وال حول وال قوة اال بك وانت حسبنا ونعم الوكيل فلنشرع االن يف املستعان وبك املستغا
املقصود حبول اهللا وقوته فنقول االصل االول يف العلم وفضله وشرفه وبيان عموم احلاجة إليه وتوقف كمال العبد 

  وجناته يف معاشه ومعاده عليه
  كة واولو العلم قائماقال اهللا تعال شهد اهللا انه ال إله إال هو واملالئ

بالقسط ال إله إال هو العزيز احلكيم استشهد سبحانه باوىل العلم على اجل مشهود عليه وهوتوحيده فقال شهد اهللا 
انه ال إله إال هو واملالئكة واولو العلم قائما بالقسط وهذا يدل على فضل العلم واهله من وجوه احدها 

 اقتران شهادهتم بشهادته والثالث اقتراهنا بشهادة مالئكته والرابع ان يف استشهادهم دون غريهم من البشر والثاين
ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم فان اهللا ال يستشهد من خلقه اال العدول ومنه االثر املعروف عن النيب صلى اهللا عليه 

أويل اجلاهلني وقال حممد و سلم حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه حتريف الغالني وانتحال املبطلني وت
  بن امحد بن يعقوب بن شيبة رأيت رجال قدم رجال إىل امساعيل بن إسحاق القاضي



فادعى عليه دعوى فسأل املدعى عليه فانكر فقال للمدعى الك بينة قال نعم فالن وفالن قال اما فالن فمن 
ا قال اعرفه بكتب احلديث قال فكيف شهودي واما فالن فليس من شهودي قال فيعرفه القاضي قال نعم قال مباذ

تعرفه يف كتبه احلديث قال ما علمت اال خريا قال فان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال حيمل هذا العلم من كل 
خلف عدوله فمن عدله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اوىل ممن عدلته انت فقال قم فهاته فقد قبلت شهادته 

م على هذا احلديث يف موضعه اخلامس انه وصفهم بكوهنم اوىل العلم وهذا يدل على وسيأيت إن شاء اهللا الكال
اختصاصهم به واهنم اهله واصحابه ليس مبستعار هلم السادس انه سبحانه استشهد بنفسه وهو اجل شاهد مث خبيار 

لى اجل مشهود به خلقه وهم مالئكته والعلماء من عباده ويكفيهم هبذا فضال وشرفا السابع انه استشهد هبم ع
واعظمه واكربه وهو شهادة ان ال إله إال اهللا والعظيم القدر امنا يستشهد على االمر العظيم اكابر اخللق وساداهتم 

الثامن انه سبحانه جعل شهادهتم حجة على املنكرين فهم مبنزلة آدلته وآياته وبراهنيه الدالة على توحيده التاسع انه 
ن هلذه الشهادة لصادرة منه ومن مالئكته ومنهم ومل يعطف شهادهتم بفعل آخر غري سبحانه أفرد الفعل املتضم

شهادته وهذا يدل على شدة ارتباط شهادهتم بشهادته فكأنه سبحانه شهد لنفسه بالتوحيد على السنتهم وانطقهم 
ارا واعترافا وتصديقا وإميانا هبذه الشهادة فكان هو الشاهد هبا لنفسه إقامة وإنطاقا وتعليما وهم الشاهدون هبا له إقر

العاشر انه سبحانه جعلهم مؤدين حلقه عند عباده هبذه الشهادة فإذا ادوها فقد ادوا احلق املشهود به فثبت احلق 
املشهود به فوجب على اخللق االقرار به وكان ذلك غاية سعادهتم يف معاشهم ومعادهم وكل من ناله اهلدى 

شهادهتم فلهم من االجر مثل اجره وهذا فضل عظيم ال يدرى قدره اال اهللا  بشهادهتم واقر هبذا احلق بسبب
وكذلك كل من شهد هبا عن شهادهتم فلهم من االجر مثل اجره ايضا فهذه عشرة اوجه يف هذه االية احلادي عشر 

اجلنة واصحاب يف تفضيل العلم وأهله انه سبحانه نفي التسوية بني أهله وبني غريهم كما نفى التسوية بني اصحاب 
النار فقال تعاىل قل هل يستوى الذين يعلمون والذين ال يعلمون كما قال تعاىل ال يستوى اصحاب النار واصحاب 
اجلنة وهذا يدل على غاية فضلهم وشرفهم الوجه الثاين عشر انه سبحانه جعل اهل اجلهل مبنزلة العميان الذين ال 

ربك احلق كمن هو اعمى فما مث اال عامل او اعمى وقد وصف سبحانه  يبصرون فقال افمن يعلم امنا انزل اليك من
اهل اجلهل بأهنم صم بكم عمي يف غري موضع من كتابه الوجه الثالث عشر انه سبحانه اخرب عن اوىل العلم باهنم 

لعلم الذي يرون ان ما انزل إليه من ربه حقا وجعل هذا ثناء عليهم واستشهادا هبم فقال تعاىل ويرى الذين اوتو ا
انزل اليك من ربك هو احلق الوجه الرابع عشر انه سبحانه امر بسؤاهلم والرجوع إىل أقواهلم وجعل ذلك 

  كالشهادة منهم فقال وما ارسلنا قبلك إال رجاال نوحي اليهم فاسئلوا اهل الذكر إن 

عشر انه سبحانه شهد الهل العلم كنتم ال تعلمون واهل الذكر هم اهل العلم مبا انزل على االنبياء الوجه اخلامس 
شهادة يف ضمنها االستشهاد هبم على صحة ما انزل اهللا على رسوله فقال تعاىل افغري اهللا ابتغى حكما وهو الذي 

أنزل اليكم الكتاب مفصال والذين آتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك باحلق فال تكونن من املمترين الوجه 
سلى نبيه باميان اهل العلم به وامره ان ال يعبأ باجلاهلني شيئا فقال تعاىل وقرآنا فرقناه  السادس عشر انه سبحانه

لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيال قل آمنوا به اوال تؤمنوا إن الذين اوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم 
وهذا شرف عظيم هلل العلم وحتته ان اهله  خيرون لألذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا ملفعوال

العاملون قد عرفوه وآمنوا به وصدقوا فسواء آمن به غريهم اوال الوجه السابع عشر انه سبحانه مدح اهل العلم 
واثىن عليهم وشرفهم بان جعل كتابه آيات بينات يف صدورهم وهذه خاصة ومنقبة هلم دون غريهم فقال تعاىل 

كتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤالء من يؤمن به وما جيحد بآياتنا إال وكذلك انزلنا اليك ال



الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب وال ختطه بيمينك إذا الرتاب املبطلون بل هو آيات بينات يف صدور 
ر يف صدور الذين اوتوا العلم ثابت الذين اوتوا العلم ما جيحد بآياتنا إال الظاملون وسواء كان املعىن ان القرآن مستق

فيها حمفوظ وهو يف نفسه آيات بينات فيكون اخرب عنه خبربين احدمها انه آيات بينات الثاين انه حمفوظ مستقر ثابت 
يف صدور الذين اوتوا العلم او كان املعىن أنه آيات بينات يف صدورهم أي كونه آيات بينات معلوم هلم ثابت يف 

متالزمان ليسا مبختلفني وعلى التقديرين فهو مدح هلم وثناء عليهم يف ضمنه االستشهاد هبم  صدورهم والقوالن
فتأمله الوجه الثامن عشر أنه سبحانه أمر نبيه أن يسأله مزيد العلم فقال تعاىل فتعاىل اهللا امللك احلق وال تعجل 

للعلم ان امر نبيه ان يسأله املزيد منه  بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدين علما وكفى هبذا شرفا
الوجه التاسع عشر أنه سبحانه اخرب عن رفعة درجات اهل العلم واالميان خاصة فقال تعاىل يا ايها الذين آمنوا إذا 
قيل لكم تفسحوا يف اجملالس فافسحوا يفسح اهللا لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع اهللا الذين آمنوا منكم والذين 

العلم درجات واهللا مباتعملون خبري وقد أخرب سبحانه يف كتابه برفع الدرجات يف اربعة مواضع احدها هذا  أوتوا
والثاين قوله إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوهبم واذا تليت عليهم آياته زادهتم إميانا وعلى رهبم يتوكلون 

م املؤمنون حقا هلم درجات عند رهبم ومغفرة ورزق كرمي الذين يقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون اولئك ه
والثالث قوله تعاىل ومن يأته مؤمنا قد عمل الصاحلات اولئك هلم الدرجات العلى والرابع قوله تعاىل وفضل اهللا 

  اجملاهدين على القاعدين اجرا 

ات الهل االميان الذي هو العلم عظيما درجات منه ومغفرة ورمحة فهذه اربعة مواضع يف ثالثة منها الرفعة بالدرج
النافع والعمل الصاحل والرابع الرفعة باجلهاد فعادت رفعة الدرجات كلها إىل العلم واجلهاد اللذين هبما قوام الدين 
الوجه العشرون انه سبحانه استشهد بأهل العلم واالميان يوم القيامة على بطالن قول الكفار فقال تعاىل ويوم تقوم 

اجملرمون ما لبثوا غري ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين اوتو العلم واالميان لقد لبثتم يف كتاب  الساعة يقسم
اهللا إىل يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم ال تعلمون الوجه احلادي والعشرون انه سبحانه اخرب اهنم اهل 

من عباده العلماء إن اهللا عزيز غفور وهذا حصر خشيته بل خصهم من بني الناس بذلك فقال تعاىل إمنا خيشى اهللا 
خلشيته يف أوىل العلم وقال تعاىل جزاؤهم عند رهبم جنات عدن جترى من حتتها االهنار خالدين فيها ابدا رضى اهللا 

عنهم ورضوا عنه ذلك ملن خشى ربه وقد اخرب ان اهل خشيته هم العلماء فدل على ان هذا اجلزاء املذكور للعلماء 
ع النصني وقال ابن مسعود رضى اهللا عنه كفى خبشية اهللا علما وكفى باالغترار باهللا جهال الوجه الثاين مبجمو

والعشرون انه سبحانه اخرب عن امثاله اليت يضرهبا لعباده يدهلم على صحة ما أخرب به ان اهل العلم هم املنتفعون هبا 
س وما يعقلها إال العاملون ويف القرآن بضعة واربعون مثال املختصون بعلمها فقال تعاىل وتلك االمثال نضرهبا للنا

وكان بعض السلف إذا مر مبثل ال يفهمه يبكي ويقول لست من العاملني الوجه الثالث والعشرون انه سبحانه ذكر 
قيب مناظرة إبراهيم البيه وقومه وغلبته هلم باحلجة وأخرب عن تفضيله بذلك ورفعه درجته بعلم احلجة فقال تعاىل ع

مناظرته البيه وقومه يف سورة االنعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم 
عليم قال زيد بن أسلم رضى اهللا عنه نرفع درجات من نشاء بعلم احلجة الوجه الرابع والعشرون انه سبحانه أخرب 

هلدى والقالئد ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء انه خلق اخللق ووضع بيته احلرام والشهر احلرام وا
قدير فقال تعاىل اهللا الذي خلق سبع مسوات ومن االرض مثلهن يتنزل االمر بينهن لتعلموا ان اهللا على كل شيء 
ة من قدير وان اهللا قد احاط بكل شيء علما فدل على ان علم العباد برهبم وصفاته وعبادته وحده هو الغاية املطلوب

اخللق واالمر الوجه اخلامس والعشرون ان اهللا سبحانه امر اهل العلم بالفرح مبا آتاهم وأخرب انه خري مما جيمع الناس 



فقال تعاىل قل بفضل اهللا وبرمحته فبذلك فليفرحوا هو خري مما جيمعون وفسر فضل اهللا باالميان ورمحته بالقرآن 
مل الصاحل واهلدى ودين احلق ومها افضل علم وافضل عمل الوجه السادس واالميان والقرآن مها العلم النافع والع

والعشرون انه سبحانه شهد ملن آتاه العلم بانه قد آتاه خريا كثريا فقال تعاىل يؤتى احلكمة من يشاء ومن يؤت 
  احلكمة فقد اوتى خريا كثريا قال 

لنافع والعمل الصاحل الوجه السابع والعشرون انه ابن قتيبة واجلمهور احلكمة إصابة احلق والعمل به وهي العلم ا
سبحانه عدد نعمه وفضله على رسوله وجعل من اجلها ان آتاه الكتاب واحلكمة وعلمه ما مل يكن يعلم فقال تعاىل 
وأنزل اهللا عليك الكتاب واحلكمة وعلمك ما مل تكن تعلم وكان فضل اهللا عليك عظيما الوجه الثامن والعشرون 

ذكر عباده املؤمنني هبذه النعمة وأمرهم بشكرها وأن يذكروه على إسدائها اليهم فقال تعاىل كما ارسلنا  انه سبحانه
فيكم رسوال منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب واحلكمة ويعلمكم ما مل تكونوا تعلمون فاذكروين 

حانه ملا اخرب مالئكته بأنه يريد ان جيعل يف اذكركم واشكروا يل وال تكفرون الوجه التاسع والعشرون انه سب
االرض خليفة قالوا له اجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك قال اين اعلم ماال 
تعلمون وعلم آدم االمساء كلها مث عرضهم على املالئكة فقال انبئوين بامساء هؤالء ان كنتم صادقني قالوا سبحانك 

نا اال ما علتمنا كلمتناانك انت العليم احلكيم إىل آخر قصة آدم وأمر املالئكة بالسجود آلدم فأىب ابليس العلم ل
فلعنه وأخرجه من السماء وبيان فضل العلم من هذه القصة من وجوه احدها انه سبحانه رد على املالئكة ملا سألوه 

تعلمون فأجاب سؤاهلم بأنه يعلم من بواطن االمور  كيف جيعل يف االرض من هم اطوع له منه فقال اين اعلم ماال
وحقائقها ماال يعلمونه وهو العليم احلكيم فظهر من هذا اخلليفة من خيار خلقه ورسله وأنبيائه وصاحلي عباده 

والشهداء والصديقني والعلماء وطبقات اهل العلم واالميان من هو خري من املالئكة وظهر من ابليس من هو شر 
فأخرج سبحانه هذا وهذا واملالئكة مل يكن هلا علم ال هبذا وال هبذا وال مبا يف خلق آدم واسكانه االرض من العاملني 

احلكم الباهرة الثاين انه سبحانه ملا اراد اظهار تفضيل آدم ومتييزه وفضله ميزه عليهم بالعلم فعلمه االمساء كلها مث 
إن كنتم صادقني جاء يف التفسري اهنم قالوا لن خيلق ربنا خلقا هو عرضهم على املالئكة فقال انبئوين بامساء هؤالء 

اكرم عليه منا فظنوا اهنم خري وافضل من اخلليفة الذي جيعله اهللا يف االرض فلما امتحنهم بعلم ما علمه هلذا اخلليفة 
احلكيم فحينئذ اظهر هلم اقروا بالعجز وجهل ما مل يعلموه فقالوا سبحانك العلم لنا إال ما علمتنا انك انت العليم 

فضل آدم مبا خصه به من العلم فقال يا آدم انبئهم بامسائهم فلما انبأهم بأمسائهم أقروا له بالفضل الثالث انه سبحانه 
ملا ان عرفهم فضل آدم بالعلم وعجزهم عن معرفة ما علمه قال هلم امل اقل لكم اين اعلم غيب السموات واالرض 

م تكتمون فعرفهم سبحانه نفسه بالعلم وانه احاط علما بظاهرهم وباطنهم وبغيب واعلم ما تبدون وما كنت
السموات واالرض فتعرف اليهم بصفة العلم وعرفهم فضل نبيه وكليمه بالعلم وعجزهم عما آتاه آدم من العلم 

  وكفى هبذا شرفا للعلم الرابع انه سبحانه جعل يف آدم 

ه من املخلوقات وأراد سبحانه ان يظهر ملالئكته فضله وشرفه فأظهر من صفات الكمال ما كان به افضل من غري
هلم احسن ما فيه وهو علمه فدل على ان العلم اشرف ما يف االنسان وان فضله وشرفه إمنا هو بالعلم ونظري هذا ما 

صر من علمه فعله بنبيه يوسف عليه السالم ملا أراد اظهار فضله وشرفه على اهل زمانه كلهم اظهر للملك واهل م
بتأويل رؤياه ما عجز عنه علماء التعبري فحينئذ قدمه ومكنه وسلم إليه خزائن االرض وكان قبل ذلك قد حبسه 

على ما رآه من حسن وجهه ومجال صورته وملا ظهر له حسن صورة علمه ومجال معرفته اطلقه من احلبس ومكنه يف 



سن من الصورة احلسية ولو كانت امجل صورة وهذا وجه االرض فدل على ان صورة العلم عند بين آدم اهبى واح
مستقل يف تفضيل العلم مضاف إىل ما تقدم فتم به ثالثون وجها الوجه احلادي والثالثون انه سبحانه ذم اهل اجلهل 

يف مواضع كثرية من كتابه فقال تعاىل ولكن اكثرهم جيهلون وقال ولكن اكثرهم ال يعلمون وقال تعاىل ام حتسب 
كثرهم يسمعون او يعقلون ان هم اال كاالنعام بل هم اضل سبيال فلم يقتصر سبحانه على تشبيه اجلهال ان ا

باالنعام حىت جعلهم اضل سبيال منهم وقال ان شر الدواب عند اهللا الصم البكم الذين ال يعقلون اخرب ان اجلهال 
احلشرات وسائر الدواب فاجلهال شر منهم شر الدواب عنده على اختالف اصنافها من احلمري والسباع والكالب و

وليس علي دين الرسل اضر من اجلهال بل اعداؤهم على احلقيقة وقال تعاىل لنبيه وقد اعاذه فالتكونن من اجلاهلني 
وقال كليمه موسى عليه الصالة و السالم اعوذ باهللا ان اكون من اجلاهلني وقال ألول رسله نوح عليه السالم إين 

من اجلاهلني فهذه حال اجلاهلني عنده واالول حال اهل العلم عنده واخرب سبحانه عن عقوبته  أعظك أن تكون
العدائه انه منعهم علم كتابه ومعرفته وفقهه فقال تعاىل وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبني الذين ال يؤمنون 

وأمر نبيه باالعراض عنهم فقال  باالخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوهبم اكنة ان يفقهوه ويف آذاهنم وقرا
وأعرض عن اجلاهلني واثىن على عباده باالعراض عنهم ومتاركتهم كما يف قوله وإذا مسعوا اللغو اعرضوا عنه 
وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سالم عليكم ال نبتغي اجلاهلني وقال تعاىل وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما 

هل عنده وبغضه للجهل وأهله وهو كذلك عند الناس فإن كل احد يتربا منه وإن كان وكل هذا يدل على قبح اجل
فيهالوجه الثاين والثالثون ان العلم حياة ونور واجلهل موت وظلمة والشر كله سببه عدم احلياة والنور واخلري كله 

املصححة لصفات الكمال املوجبة سببه النور واحلياة فإن النور يكشف عن حقائق االشياء ويبني مراتبها واحلياة هي 
لتسديد االقوال واالعمال فكلما تصرف من احلياة فهو خري كله كاحلياء الذي سببه كمال حياة القلب وتصوره 

  حقيقة القبح ونفرته منه وضده الوقاحة 

عاىل او والفحش وسببه موت القلب وعدم نفرته من القبيح وكاحلياء الذي هو املطر الذي به حياة كل شيء قال ت
من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا ميشى به يف الناس كمن مثله يف الظلمات ليس خبارج منها كان ميتا باجلهل 

قلبه فأحياه بالعلم وجعل له من االميان نورا ميشى به يف الناس وقال تعاىل يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وآمنوا 
كم نورا متشون به ويغفر لكم واهللا غفور رحيم لئال يعلم اهل الكتاب ان ال برسوله يؤتكم كفلني من رمحته وجيعل ل

يقدرون على شيء من فضل اهللا وان الفضل بيد اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم وقال تعاىل واهللا ويل 
لنور إىل الظلمات الذين آمنوا خيرجهم من الظلمات إىل النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت خيرجوهنم من ا

اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وقال تعاىل وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب 
وال االميان ولكن جعلناه نورا هندي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي إىل صراط مستقيم فأخرب انه روح حتصل به 

فجمع بني االصلني احلياة والنور وقال تعاىل قد جاءكم من اهللا نوروكتاب احلياة ونور حيصل به االضاءة واالشراف 
مبني يهدي به اهللا من اتبع رضوانه سبل السالم وخيرجهم من الظلمات إىل النور باذنه ويهديهم إىل صراط مستقيم 

ا أيها الناس قد جاءكم برهان وقال تعاىل فآمنوا باهللا ورسوله والنور الذي انزلنا واهللا مبا تعمل ون خبري وقال تعاىل ي
من ربكم وأنزلنا اليكم نورا مبينا وقال تعاىل قد انزل اهللا اليكم ذكرا رسوال يتلو عليكم آيات اهللا مبينات ليخرج 
الذين آمنوا وعملوا الصاحلات من الظلمات إىل النور وقال تعاىل اهللا نور السموات واالرض مثل نوره كمشكاة 

 زجاجة الزجاجة كأهنا كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة ال شرقية وال غربية فيها مصباح املصباح يف
يكاد زيتها يضيء ولو مل متسسه نار نور على نور يهدي اهللا لنوره من يشاء ويضرب اهللا االمثال للناس واهللا بكل 



رضى اهللا عنه مثل نوره يف شيء عليم فضرب سبحانه مثال لنوره الذي قذفه يف قلب املؤمن كما قال ايب بن كعب 
قلب عبده املؤمن وهو نور القرآن واالميان الذي اعطاه إياه كما قال يف آخر اآلية نور على نور يعىن نور االميان 

على نور القرآن كما قال بعض السلف يكاد املؤمن ينطق باحلكمة وان مل يسمع فيها باالثر فإذا مسع فيها باالثر كان 
ع اهللا سبحانه بني ذكر هذين النورين ومها الكتاب واالميان يف غري موضع من كتابه كقوله ما نورا على نور وقد مج

كنت تدرى ما الكتاب وال االميان ولكن جعلناه نورا هندي به من نشاء من عبادنا وقوله تعاىل قل بفضل اهللا 
آن وقوله تعاىل او من كان ميتا فاحييناه وبرمحته فبذلك فليفرحوا هو خري مما جيمعون ففضل اهللا االميان ورمحته القر

وجعلنا له نورا ميشى به يف الناس كمن مثله يف الظلمات ليس خبارج منها وقد تقدمت هذه االيات وقال يف آية 
  النور نور على نور 

ان اهللا وهو نور االميان على نور القرآن ويف حديث النواس بن مسعان رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ضرب مثال صراطا مستقيما وعلى كتفي الصراط داران هلما ابواب مفتحة على االبواب ستور وداع يدعو على 

الصراط وداع يدعو فوقه واهللا يدعو إىل دار السالم ويهدي من يشاء إىل صراط مستقيم واالبواب اليت على كتفي 
ستر والذي يدعو من فوقه واعظ ربه رواه الترمذي الصراط حدود اهللا فال يقع احد يف حدود اهللا حىت يكشف ال

وهذا لفظه واالمام امحد ولفظه والداعي على رأس الصراط كتاب اهللا والداعي فوق الصراط واعظ اهللا يف قلب 
كل مؤمن فذكر االصلني ومها داعي القرآن وداعي االميان وقال حذيفة حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان 

ت يف جذر قلوب الرجال مث نزل القرآن فعلموا من االميان مث علموا من القرآن ويف الصحيحني من االمانة نزل
حديث ايب موسى االشعري رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل 

ة طعمها طيب وال ريح هلا ومثل االترجة طعمها طيب ورحيها طيب ومثل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمثل التمر
املنافق الذي يقرأ القرآن كالرحيانة رحيها طيب وطعمها مر ومثل املنافق الذي ال يقرأ القرآن كمثل احلنظلة طعمها 
مروال ريح هلا فجعل الناس اربعة اقسام اهل االميان والقرآن وهم خيار الناس الثاين اهل االميان الذين ال يقرءون 

هنم فهؤالء هم السعداء واالشقياء قسمان احدمها من اوتى قرآنا بال إميان فهو منافق والثاين من ال القرآن وهم دو
اوتى قرآنا وال إميانا واملقصود ان القرآن واالميان مها نور جيعله اهللا يف قلب من يشاء من عباده وأهنما اصل كل خري 

لم يف احلقيقة ينفع صاحبه اال علمهما واهللا يهدي من يشاء يف الدنيا واالخرة وعلمهما اجل العلوم وافضلها بل ال ع
إىل صراط مستقيم الوجه الثالث والثالثون ان اهللا سبحانه جعل صيد الكلب اجلاهل ميتة حيرم اكلها وأباح صيد 
يده الكلب املعلم وهذا ايضا من شرف العلم انه ال يباح إال صيد الكلب العامل واما الكلب اجلاهل فال حيل اكل ص

فدل على شرف العلم وفضله قال اهللا تعاىل يسألونك ماذا أحل هلم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من اجلوارح 
مكلبني تعلموهنن مما علمكم اهللا فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم اهللا عليه واتقوا اهللا ان اهللا سريع احلساب 

لب املعلم واجلاهل سواء الوجه الرابع والثالثون ان اهللا سبحانه ولوال مزية العلم والتعليم وشرفهما كان صيد الك
اخربنا عن صفيه وكليمه الذي كتب له التوارة بيده وكلمه منه إليه انه رحل إىل رجل عامل يتعلم منه ويزداد علما 

قاء هذا العامل إىل علمه فقال وإذ قال موسى لفتاه ال أبرح حىت ابلغ جممع البحرين او امضى حقبا حرصا منه على ل
وعلى التعلم منه فلما لقيه سلك معه مسلك املتعلم مع معلمه وقال له هل اتبعك على ان تعلمن مما علمت رشدا 

  فبدأه بعد السالم باالستئذان على متابعته وانه ال يتبعه إال باذنه وقال على ان تعلمن مما علمت 



مستزيدا علما إىل علمه وكفى هبذا فضال وشرفا للعلم فإن نيب رشدا فلم جييء ممتحنا وال متعلما وإمنا جاء متعلما 
اهللا وكليمه سافر ورحل حىت لقى النصب من سفره يف تعلم ثالث مسائل من رجل عامل وملا مسع به مل يقر له قرار 

حىت لقيه وطلب منه متابعته وتعليمه ويف قصتهما عرب وآيات وحكم ليس هذا موضع ذكرها الوجه اخلامس 
ثون قوله تعاىل وما كان املؤمنون لينفروا كافة فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين ولينذروا والثال

قومهم إذا رجعوا اليهم لعلهم حيذرون ندب تعاىل املؤمنني إىل التفقه يف الدين وهو تعلمه وانذار قومهم إذا رجعوا 
عىن ان املؤمنني مل يكونوا لينفروا كلهم للتفقه والتعلم بل ينبغي ان اليهم وهو التعليم وقد اختلف يف االية فقيل امل

ينفر من كل فرقة منهم طائفة تتفقه تلك الطائفة مث ترجع تعلم القاعدين فيكون النفري على هذا نفري تعلم والطائفة 
ائفة تقال على الواحد تقال على الواحد فما زاد قالوا فهو دليل على قبول خرب الواحد وعلى هذا نفري تعلم والط

فما زاد قالوا فهو دليل على قبول خري الواحد وعلى هذا محلها الشافعي ومجاعة وقالت طائفة اخرى املعىن وما كان 
املؤمنون لينفروا إىل اجلهاد كلهم بل ينبغي ان تنفر طائفة للجهاد وفرقة تقعد تتفقه يف الدين فإذا جاءت الطائفة اليت 

ة وعلمتها ما انزل من الدين واحلالل واحلرام وعلى هذا فيكون قوله ليتفقهوا ولينذروا للفرقة نفرت فقهتها القاعد
اليت نفرت منها طائفة وهذا قول االكثرين وعلى هذا فالنفري نفري جهاد على اصله فإنه حيث استعمل إمنا يفهم منه 

سكم وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال هجرة اجلهاد قال اهللا تعاىل انفروا خفافا وثقاال وجاهدوا باموالكم وأنف
بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرمت فانفروا وهذا هو املعروف من هذه اللفظة وعلى القولني فهو ترغيب يف 
التفقه يف الدين وتعلمه وتعليمه فإن ذلك يعدل اجلهاد بل رمبا يكون افضل منه كما سيأيت تقريره يف الوجه الثامن 

ائة ان شاء اهللا تعاىل الوجه السادس والثالثون قوله تعاىل والعصر إن االنسان لفي خسر إال الذين آمنوا وعملوا وامل
الصاحلات وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب قال الشافعي رضى اهللا عنه لو فكر الناس كلهم يف هذه السورة لكفتهم 

غاية كماله احداها معرفة احلق الثانية عمله به الثالثة  وبيان ذلك ان املراتب اربعة وباستكماهلا حيصل للشخص
تعليمه من ال حيسنه الرابعة صربه على تعلمه والعمل به وتعليمه فذكر تعاىل املراتب االربعة يف هذه السورة واقسم 

ق سبحانه يف هذه السورة بالعصر ان كل احد يف خسر اال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وهم الذين عرفوا احل
وصدقوا به فهذه مرتبة وعملوا الصاحلات وهم الذين عملوا مبا علموه من احلق فهذه مرتبة اخرى وتواصوا باحلق 

وصى به بعضهم بعضا تعليما وارشادا فهذه مرتبة ثالثة وتواصوا بالصرب صربوا على احلق ووصى بعضهم بعضا 
ن الكمال ان يكون الشخص كامال يف نفسه مكمال بالصرب عليه والثبات فهذه مرتبة رابعة وهذاهناية الكمال فإ

  لغريه وكماله باصالح قوتيه العلمية والعملية فصالح القوة العلمية باالميان 

وصالح القوة العملية بعمل الصاحلات وتكميله غريه بتعليمه اياه وصربه عليه وتوصيته بالصرب على العلم والعمل 
ور القرآن للخري حبذافريه واحلمد هللا الذي جعل كتابه كافيا عن كل ما فهذه السورة على اختصارها هي من امجع س

سواه شافيا من كل داء هاديا إىل كل خري الوجه السابع والثالثون انه سبحانه ذكر فضله ومنته على انبيائه ورسله 
عليك الكتاب واحلكمة  واوليائه وعباده مبا آتاهم من العلم فذكر نعمته على خامت انبيائه ورسله بقوله وأنزل اهللا

وعلمك ما مل تكن تعلم وكان فضل اهللا عليك عظيما وقد تقدمت هذه االية وقال يف يوسف وملا بلغ اشده آتيناه 
حكما وعلما وكذلك جتزى احملسنني وقال يف كليمه موسى وملا بلغ اشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك 

ذلك أمرا عظيما خصه به على غريه وال يثبت له إال األقوياء أولو  جنزي احملسنني وملا كان الذي آتاه موسى من
العزم هيأه له بعد أن بلغ أشده واستوى يعين مت كلمت قوته وقال يف حق املسيح يا عيسى ابن مرمي اذكر نعميت 
والدتك إذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس يف املهد وكهال وإذ علمتك الكتاب واحلكمة والتور اة عليك وعلى



واالجنيل وقال يف حقه ويعلمه الكتاب واحلكمة والتوراة واالجنيل فجعل تعليمه مما بشر به امه واقر عينها به وقال 
يف حق داود وآتيناه احلكمة وفصل اخلطاب وقال يف حق اخلضر صاحب موسى وفتاه فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه 

عليه تعليمه وما آتاه من رمحته وقال تعاىل يذكر نعمته على  رمحة من عندنا وعلمناه من لدنا علما فذكر من نعمه
داود وسليمان وداود وسليمان إذ حيكمان يف احلرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا حلكمهم شاهدين ففهمناها 
سليمان وكال آتينا حكما وعلما فذكر النبيني الكرميني وأثىن عليهما باحلكم والعلم وخص بفهم القضية احدمها 

د ذكرت احلكمني الداوودي والسليماين ووجههما ومن صار من االئمةاىل هذا ومن صار إىل هذا وترجيح وق
احلكم السليماين من عدة وجوه وموافقته للقياس وقواعد الشرع يف كتاب االجتهاد والتقليد وقال تعاىل قل من 

ا وختفون كثريا وعلمتم ما مل تعلموا انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس جتعلونه قراطيس تبدوهن
انتم وال آباؤكم قل اهللا يعين الذي انزله جعل سبحانه تعليمهم ما مل يعلموا هم وال آباؤهم دليال على صحة النبوة 

والرسالة إذ ال ينال هذا العلم إال من جهة الرسل فكيف يقولون ما أنزل اهللا على بشر من شيء وهذا من فضل 
نه دليل على صحة النبوة والرسالة واهللا املوفق للرشاد وقال تعاىل لقد من اهللا على املؤمنني إذ بعث العلم وشرفه وأ

فيهم رسوال من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبني 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة وان كانوا  وقال تعاىل هو الذي بعث يف االميني رسوال منهم يتلو عليهم آياته

  من قبل لفي ضالل مبني وآخرين منهم ملا يلحقوا هبم وهو العزيز احلكيم 

ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم يعين وبعث يف آخرين منهم ملا يلحقوا هبم وقد اختلف يف هذا 
يتأخر زماهنم عنهم وقيل هو اللحاق يف الفضل والسبق وعلى اللحاق املنفي فقيل هو اللحاق يف الزمان أي 

التقديرين فامنت عليهم سبحانه بان علمهم بعد اجلهل وهداهم بعد الضاللة وياهلا من منة عظيمة فاتت املنن وجلت 
فيها ما من به  ان يقدر العباد هلا على مثن الوجه الثامن والثالثون ان اول سورة انزهلا اهللا يف كتابه سورة القلم فذكر

على االنسان من تعليمه ما مل يعلم فذكر فيها فضله بتعليمه وتفضيله اإلنسان مبا علمه اياه وذلك يدل على شرف 
التعليم والعلم فقال تعاىل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق االنسان من علق اقرأ وربك االكرم الذي علم بالقلم 

باالمر بالقراءة الناشئة عن العلم وذكر خلقه خصوصا وعموما فقال الذي علم االنسان ما مل يعلم فافتتح السورة 
خلق خلق االنسان من علق اقرأ وربك االكرم وخص االنسان من بني املخلوقات ملا اودعه من عجائبه وآياته الدالة 

خلقه من علق على ربوبيته وقدرته وعلمه وحكمته وكمال رمحته وانه ال إله غريه وال رب سواه وذكر هنا مبدا 
لكون العلقة مبدأ االطوار اليت انتقلت اليها النطفة فهي مبدأ تعلق التخليق مث اعاد األمر بالقراءة خمربا عن نفسه بأنه 
االكرم وهو االفعل من الكرم وهو كثرة اخلري وال احد أوىل بذلك منه سبحانه فإن اخلري كله بيديه واخلري كله منه 

لكمال كله واجملد كله له فهو االكرم حقا مث ذكر تعليمه عموما وخصوصا فقال الذي والنعم كلها هو موليها وا
علم بالقلم فهذا يدخل فيه تعليم املالئكة والناس مث ذكر تعليم االنسان خصوصا فقال علم اإلنسان ما مل يعلم 

اتب اربعة احداها مرتبتها فاشتملت هذه الكلمات على انه معطى املوجودات كلها جبميع اقسامها فان الوجود له مر
اخلارجية املدلول عليها بقوله خلق املرتبة الثانية الذهنية املدلول عليها بقوله علم االنسان ما مل يعلم املرتبة الثالثة 

والرابعة اللفظية واخلطية فاخلطية مصرح هبا يف قوله الذي علم بالقلم واللفظية من لوازم التعليم بالقلم فإن الكتابة 
النطق والنطق فرع التصور فاشتملت هذه الكلمات على مراتب الوجود كلها وانه سبحانه هو معطيها خبلقه فرع 

وتعليمه فهو اخلالق املعلم وكل شيء يف اخلارج فبخلقه وجد وكل علم يف الذهن فبتعليمه حصل وكل لفظ يف 
براهني حكمته ال إله إال هو الرمحن الرحيم اللسان او خط يف البنان فباقداره وخلقه وتعليمه وهذا من آيات قدرته و



واملقصود انه سبحانه تعرف إىل عباده مبا علمهم إياه حبكمته من اخلط واللفظ واملعىن فكان العلم احد االدلة الدالة 
عليه بل من اعظمها وأظهرها وكفى هبذا شرفا وفضال له الوجه التاسع والثالثون انه سبحانه مسى احلجة العلمية 

نا قال ابن عباس رضى اهللا عنه كل سلطان يف القرآن فهو حجة وهذا كقوله تعاىل قالوا اختذ اهللا ولدا سبحانه سلطا
  هو الغين له ما يف السموات وما يف االرض ان عندكم من سلطان هبذا اتقولون على اهللا 

ال تعاىل ان هي اال امساء مسيتموها ماال تعلمون يعين ما عندكم من حجة مبا قلتم ان هو اال قول على اهللا بال علم وق
انتم وآباؤكم ما انزل اهللا هبا من سلطان يعين ما أنزل هبا حجة وال برهانا بل هي من تلقاء انفسكم وآبائكم وقال 

تعاىل ام لكم سلطان مبني فائتوا بكتابكم إن كنتم صادقني يعين حجة واضحة فائتوا هبا إن كنتم صادقني يف دعواكم 
احدا اختلف فيه وهو قوله ما أغىن عين ماليه هلك عين سلطانية فقيل املراد به القدرة وامللك أي ذهب إال موضعا و

عين مايل وملكي فال مال يل وال سلطان وقيل هو على بابه أي انقطعت حجيت وبطلت فال حجة يل واملقصود ان 
فله هبا سلطان على اجلاهلني بل سلطان اهللا سبحانه مسى علم احلجة سلطانا الهنا توجب تسلط صاحبها واقتداره 

العلم اعظم من سلطان اليد وهلذا ينقاد الناس للحجة ماال ينقادون لليد فان احلجة تنقاد هلا القلوب واما اليد فإمنا 
ينقاد هلا البدن فاحلجة تأسر القلب وتقوده وتذل املخالف وان اظهر العناد واملكابرة فقلبه خاضع هلا ذليل مقهور 

سلطاهنا بل سلطان اجلاه ان مل يكن معه علم يساس به فهو مبنزلة سلطان السباع واالسود وحنوها قدرة بال حتت 
علم وال رمحة خبالف سلطان احلجة فإنه قدرة بعلم ورمحة وحكمة ومن مل يكن له اقتدار يف علمه فهو اما لضعف 

رة نفسها ظاهرة على الباطل قاهرة له الوجه حجته وسلطانه واما لقهر سلطان اليد والسيف له واال فاحلجة ناص
االربعون ان اهللا تعاىل وصف اهل النار باجلهل واخرب انه سد عيهم طرق العلم فقال تعاىل حكاية عنهم وقالوا لو 

كنا نسمع او نعقل ما كنا يف اصحاب السعري فاعترفوا بذنبهم فسحقا الصحاب السعري فأخربوا اهنم كانوا ال 
قلون والسمع والعقل مها اصل العلم وهبما ينال وقال تعاىل ولقد ذرأنا جلهنم كثريا من اجلن واالنس يسمعون وال يع

هلم قلوب ال يفقهون هبا وهلم اعني ال يبصرون هبا وهلم آذان ال يسمعون هبا اولئك كاالنعام بل هم اضل اولئك هم 
العلم الثالث وهي العقل والسمع والبصر كما الغافلون فاخرب سبحانه اهنم مل حيصل هلم علم من جهة من جهات 

قال يف موضع آخر صم بكم عمي فهم ال يعقلون وقال تعاىل افلم يسريوا يف االرض فتكون هلم قلوب يعقلون هبا 
او آذان يسمعون هبا فاهنا التعمى االبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور وقال تعاىل وجعلناهلم مسعا وابصارا 

اغىن عنهم مسعهم وال ابصارهم وال افئدهتم من شيء إذ كانوا جيحدون بآيات اهللا وحاق هبم ما كانوا به  وافئدة فما
يستهزؤن فقد وصف اهل الشقاء كما ترى بعدم العلم وشبههم باالنعام تارة وتارة باحلمار الذي حيمل االسفار 

علهم امواتا غري احياء وتارة اخرب اهنم يف وتارة جعلهم اضل من االنعام وتارة جعلهم شر الدواب عنده وتارة ج
ظلمات اجلهل والضالل وتارة اخرب ان على قلوهبم اكنة ويف آذاهنم وقرا وعلى ابصارهم غشاوة وهذا كله يدل 

  على قبح اجلهل وذم اهله وبغضه هلم كما انه حيب 

ربعون ما يف الصحيحني من حديث اهل العلم وميدحهم ويثىن عليهم كما تقدم واهللا املستعان الوجه احلادي واال
معاوية رضى اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين وهذا 

يدل على ان من مل يفقهه يف دينه مل يرد به خريا كما ان من اراد به خري افقهه يف دينه ومن فقهه يف دينه فقد اراد به 
د بالفقه العلم املستلزم للعمل واما ان اريد به جمرد العلم فال يدل على ان من فقه يف الدين فقد اريد به خريا إذا اري

خريا فإن الفقه حينئذ يكون شرطا الرادة اخلري وعلى االول يكون موجبا واهللا اعلم الوجه الثاين واالربعون ما يف 



ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان مثل ما بعثين اهللا الصحيحني ايضا من حديث ايب موسى رضى اهللا عنه قال قا
به من اهلدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت املاء فانبتت الكأل والعشب الكثري 

وكان منها اجادب امسكت املاء فنفع اهللا هبا الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا واصاب طائفة منها اخرى إمنا هي 
عان المتسك ماء وال تنبت كأل فذلك مثل من فقه يف دين اهللا ونفعه ما بعثين اهللا به فعلم وعلم ومثل من مل يرفع قي

بذلك راسا ومل يقبل هدى اهللا الذي ارسلت به شبه صلى اهللا عليه و سلم العلم واهلدى الذي جاء به بالغيث ملا 
الدوية وسائر مصاحل العباد فإهنا بالعلم واملطر وشبه القلوب حيصل بكل واحد منهما من احلياة والنافع واالغذية وا

باالراضي اليت قع عليها املطر الهنا احملل الذي ميسك املاء فينبت سائر انواع النبات النافع كما ان القلوب تعي 
م حلفظه وفهم العلم فيثمر فيها ويزكو وتظهر بركته ومثرته مث قسم الناس إىل ثالثة اقسام حبسب قبوهلم واستعداده

معانيه واستنباط احكامه واستخراج حكمه وفوائده احدها اهل احلفظ والفهم الذين حفظوه وعقلوه وفهموا معانيه 
واستنبطوا وجوه االحكام واحلكم والفوائد منه فهؤالء مبنزلة االرض اليت قبلت املاء وهذا مبنزلة احلفظ فأنبتت 

واملعرفة واالستنباط فإنه مبنزلة انبات الكأل والعشب باملاء فهذا مثل الكأل والعشب الكثري وهذا هو الفهم فيه 
احلفاظ الفقهاء اهل الرواية والدراية القسم الثاين اهل احلفظ الذين رزقوا حفظه ونقله وضبطه ومل يرزقوا تفقها يف 

آن وحيفظه ويراعي حروفه معانيه وال استنباطا وال استخراجا لوجوه احلكم والفوائد منه فهم مبنزلة من يقرا القر
واعرابه ومل يرزق فيه فهما خاصا عن اهللا كما قال على ابن ايب طالب رضى اهللا عنه إال فهما يؤتيه اهللا عبدا يف كتابه 
والناس متفاوتون يف الفهم عن اهللا ورسوله اعظم تفاوت فرب شخص يفهم من النص حكما او حكمني ويفهم منه 

ء مبنزلة االرض اليت امسكت املاء للناس فانتفعوا به هذا يشرب منه وهذا يسقى وهذا اآلخر مائة او مائتني فهؤال
يزرع فهؤالء القسمان هم السعداء واالولون ارفع درجة واعلى قدرا وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو 

  راية بل هم مبنزلة الفضل العظيم القسم الثالث الذين ال نصيب هلم منه ال حفظا وال فهما وال رواية وال د

االرض اليت هي قيعان ال تنبت وال متسك املاء وهؤالء هم االشقياء والقسمان االوالن اشتركا يف العلم والتعليم 
كل حبسب ما قبله ووصل إليه فهذا يعلم الفاظ القرآن وحيفظها وهذا يعلم معانيه واحكامه وعلومه والقسم الثالث 

يرفعوا هبدى اهللا راسا ومل يقبلوه وهؤالء شر من االنعام وهم وقود النار فقد اشتمل ال علم وال تعليم فهم الذين مل 
هذا احلديث الشريف العظيم على التنبيه على شرف العلم والتعليم وعظم موقعه وشقاء من ليس من اهله وذكر 

 مقتصد وفيه داللة اقسام بين آدم بالنسبة فيه إىل شقيهم وسعيدهم وتقسم سعيدهم إىل سابق مقرب وصاحب ميني
على ان حاجة العباد إىل العلم كحاجتهم إىل املطر بل اعظم واهنم إذا فقدوا العلم فهم مبنزلة االرض اليت فقدت 

الغيث قال االمام امحد الناس حمتاجون إىل العلم اكثر من حاجتهم إىل الطعام والشراب الن الطعام والشراب حيتاج 
العلم حيتاج إليه بعدد االنفاس وقد قال تعاىل انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها إليه يف اليوم مرة او مرتني و

فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه يف النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب اهللا احلق والباطل 
ا حيصل لكل واحد منهما من احلياة ومصاحل شبه سبحانه العلم الذي أنزله على رسوله باملاء الذي انزله من السماء مل

العباد يف معاشهم ومعادهم مث شبه القلوب باالودية فقلب كبري يسع علما كثريا كواد عظيم يسع ماء كثريا وقلب 
صغريا إمنا يسع علما قليال كواد صغري إمنا يسع ماء قليال فقال فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا هذا 

ة اهللا تعاىل للعلم حني ختالط القلوب بشاشته فإنه يستخرج منها زبد الشبهات البالطة فيطفو على وجه مثل ضرب
القلب كما يستخرج السيل من الوادي زبدا يعلو فقوق املاء وأخرب سبحانه انه راب يطفو ويعلو على املاء اليستقر 

ق القلوب وطفت فال تستقر فيه بل جتفى يف ارض الوادي كذلك الشبهات الباطلة إذا أخرجها العلم ربت فو



وترمى فيستقر يف القلب ما ينفع صاحبه والناس من اهلدى ودين احلق كما يستقر يف الوادي املاء الصايف ويذهب 
الزبد جفاء وما يعقل عن اهللا امثاله إال العاملون مث ضرب سبحانه لذلك مثال آخر فقال ومما يوقدون عليه يف النار 

او متاع زبد مثله يعين أن مما يوقد عليه بنو آدم من الذهب والفضة والنحاس واحلديد خيرج منه خبثه ابتغاء حلية 
وهو الزبد الذي تلقيه النار وخترجه من ذلك اجلوهر بسبب خمالطتها فإنه يقذف ويلقى به ويستقر اجلوهر اخلالص 

فعة ومثال بالنار ملا فيها من االضاءة واالشراف وحده وضرب سبحانه مثال باملاء ملا فيه من احلياة والتربيد واملن
واالحراق فآيات القرآن حتيي القلوب كما حتيا االرض باملاء وحترق خبثها وشبهاهتا وشهواهتا وسخائمها كما حترق 
النار ما يلقى فيها ومتيز جيدها من زبدها كما متيز النار اخلبث من الذهب والفضة والنحاس وحنوه منه فهذا بعض 

  يف هذا املثل العظيم من العرب والعلم قال اهللا تعاىل وتلك  ما

االمثال نضرهبا للناس وما يعقلها اال العاملون الوجه الثالث واالربعون ما يف الصحيحني ايضا من حديث سهل بن 
احدا خري سعد رضى اهللا عنه ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لعلي رضى اهللا عنه الن يهدي اهللا بك رجال و

لك من محر النعم وهذا يدل على فضل العلم والتعليم وشرف منزلة اهله حبيث إذا اهتدى رجل واحد بالعامل كان 
ذلك خريا له من محر النعم وهي خيارها واشرفها عند أهلها فما الظن مبن يهتدي به كل يوم طوائف من الناس 

ديث ايب هريرة رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى الوجه الرابع واالربعون ما روى مسلم يف صحيحيه من ح
  اهللا عليه و سلم 

من دعا إىل هدى كان له من االجر مثل اجور من تبعه ال ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا إىل ضاللة كان 
إىل اهلدى  عليه من االمث مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا اخرب صلى اهللا عليه و سلم ان املتسبب

بدعوته له مثل اجر من اهتدى به واملتسبب إىل الضاللة بدعوته عليه مثل إمث من ضل به الن هذا بذل قدرته يف 
هداية الناس وهذا بذل قدرته يف ضاللتهم فنزل كل واحد منهما مبنزلة الفاعل التام وهذه قاعدة الشريعة كما هو 

اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلوهنم بغري علم اال  مذكور يف غري هذا املوضع قال تعاىل ليحملوا
ساء ما يزرون وقال تعاىل وليحملن اثقاهلم واثقاال مع اثقاهلم وهذا يدل على ان من دعا االمة إىل غري سنة رسول 

معاداته نعوذ  اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهوعدوه حقا النه قطع وصول اجر من اهتدى بسنته إليه وهذا من اعظم
باهللا من اخلذالن الوجه اخلامس واالربعون ما خرجا يف الصحيحني من حديث ابن مسعود رضى اهللا عنه قال قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال حسد إال يف اثنتني رجل آتاه اهللا ماال فسلطه على هلكته يف احلق ورجل آتاه اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم انه ال ينبغي الحد ان حيسد احدا يعين حسد غبطة احلكمة فهو يقضى هبا ويعلمها فاخرب 

ويتمنىمثل حاله من غري ان يتمىن زوال نعمة اهللا عنه إال يف واحدةمن هاتني اخلصلتني وهي االحسان إىل الناس 
لسادس واالربعون قال بعلمه او مباله وما عدا هذين فال ينبغي غبطته وال متىن مثل حاله لقلة منفعة الناس به الوجه ا

الترمذي حدثنا حممد بن عبد االعلى حدثنا سلمة بن رجاء حدثنا الوليد بن محيد حدثنا القاسم عن ايب امامة الباهلي 
قال ذكر لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجالن احدمها عامل واآلخر عابد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

لي على أدناكم مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان اهللا ومالئكته واهل فصل العامل على العابد كفض
السموات واالرض حىت النملة يف جحرها وحىت احلوت يف البحر ليصلون على معلمي الناس اخلري قال الترمذي 

مل عامل هذا حديث حسن غريب مسعت أبا عمار احلسني ابن حريث اخلزاعي قال مسعت الفضيل بن عياض يقول عا
معلم يدعى كبريا يف ملكوت السموات وهذا مروى عن الصحابة قال ابن عباس علماء هذه االمة رجالن فرجل 

  اعطاه اهللا علما 



فبذله للناس ومل يأخذ عليه صفدا ومل يشتر به مثنا اولئك يصلى عليهم طري السماء وحيتان البحر ودواب االرض 
فضن به عن عباده واخذ به صفدا واشترى به مثنا فذلك يايت يوم القيامة  والكرام الكاتبون ورجل آتاه اهللا علما

يلجم بلجام من نار ذكره ابن عبد الرب مرفوعا ويف رفعه نظر وقوله ان اهللا ومالئكته واهل السموات واالرض 
ازاه اهللا من يصلون على معلم الناس اخلري ملا كان تعليمه للناس اخلري سببا لنجاهتم وسعادهتم وزكاة نفوسهم ج

جنس عمله بان جعل عليه من صالته وصالة مالئكته واهل االرض ما يكون سببا لنجاته وسعادته وفالحه وأيضا 
فإن معلم الناس اخلري ملا كان مظهرا لدين الرب واحكامه ومعرفا هلم بأمسائه وصفاته جعل اهللا من صالته وصالة 

ريفا له وإظهارا للثناء عليه بني اهل السماءواالرض الوجه السابع أهل مسواته وأرضه عليه ما يكون تنويها به وتش
واالربعون ما رواه ابو داود والترمذي من حديث ايب الدرداء رضى اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

رضا لطالب  سلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك اهللا به طريقا إىل اجلنة وإن املالئكة لتضع اجنحتها
العلم وان العامل ليستغفر له من يف السموات ومن يف االرض حىت احليتان يف املاء وفضل العامل على العابد كفضل 

القمر على سائر الكواكب ان العلماء ورثة االنبياء ان االنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها إمنا ورثوا العلم فمن اخذه 
بن مسلم عن خالد بن يزيد عن عثمان ابن امين عن ايب الدرداء قال مسعت رسول  اخذ حبظ وافر وقد رواه الوليد

اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من غدا لعلم يتعلمه فتح اهللا له به طريقا إىل اجلنة وفرشت له املالئكة اكنافها 
لة البدر على سائر وصلت عليه مالئكة السماء وحيتان البحر وللعامل من الفضل على العابد كفضل القمر لي

الكواكب والعلماء ورثة االنبياء ان االنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها إمنا ورثوا العلم فمن اخذ بالعلم اخذ حبظ 
وافر وموت العامل مصيبة ال جترب وثلمة نسد وجنم طمس وموت قبيلة ايسر من موت عامل وهذا حديث حسن 

لى سلوكه يف الدنيا طريق العلم املوصلة إىل رضا ربه ووضع املالئكة والطريق اليت يسلكها إىل اجلنة جزاء ع
اجنحتها له تواضعا له وتوقريا وإكراما ملا حيمله من مرياث النبوة ويطلبه وهو يدل على احملبة والتعظيم فمن حمبة 

الئكةوبينه وبينهم تناسب املالئكة له وتعظيمه تضع اجنحتها له ألنه طالب ملا به حياة العامل وجناته ففيه شبه من امل
فان املالئكة انصح خلق اهللا وانفعهم لبين آدم وعلى ايديهم حصل هلم كل سعادة وعلم وهدى ومن نفعهم لبين آدم 
ونصحهم اهنم يستغفرون ملسيئهم ويثنون على مؤمنيهم ويعينوهنم على اعدائهم من الشياطني وحيرصون على مصاحل 

سه بل يريدون له من خري الدنيا واالخرة ما ال يريده العبد وال خيطر بباله كما العبد اضعاف حرصه على مصلحة نف
قال بعض التابعني وجدنا املالئكة انصح خلق اهللا لعباده ووجدنا الشياطني اغش اخللق للعباد وقال تعاىل الذين 

  حيملون 

وسعت كل شيء رمحة وعلما العرش ومن حوله يسبحون حبمد رهبم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا 
فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب اجلحيم ربنا وادخلهم جنات عدن اليت وعدهتم ومن صلح من آبائهم 

وازواجهم وذرياهتم إنك انت العزيز احلكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رمحته وذلك هو الفوز 
نصح االنبياء فإذا طلب العبد العلم فقد سعى يف اعظم ما ينصح به عباد اهللا العظيم فأي نصح للعباد مثل هذا اال 

فلذلك حتبه املالئكة وتعظمه حىت تضع اجنحتها له رضا وحمبة وتعظيما وقال ابو حامت الرازي مسعت ابن ايب اويس 
تبسطها بالدعاء  يقول مسعت مالك بن انس يقول معىن قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تضع اجنحتها يعين

لطالب العلم بدال من االيدي وقال امحد بن مروان املالكي يف كتاب اجملالسة له حدثنا زكريا بن عبد الرمحن 
البصري قال مسعت امحد بن شعيب يقول كنا عند بعض احملدثني بالبصرة فحدثنا حبديث النيب صلى اهللا عليه و سلم 

يف اجمللس معنا رجل من املعتزلة فجعل يستهزئ باحلديث فقال واهللا ان املالئكة لتضع اجنحتها لطالب العلم و



الطرقن غدا نعلي مبسامري فأطأ هبا أجنحة املالئكة ففعل ومشى يف النعلني فجفت رجاله مجيعا ووقعت فيهما االكلة 
بعض احملدثني وقال الطرباين مسعت أبا حيىي زكريا بن حيىي الساجي قال كنا منشي يف بعض ازقة البصرة إىل باب 

فاسرعنا املشي وكان معنا رجل ماجن منهم يف دينه فقال ارفعوا ارجلكم عن اجنحة املالئكة التكسروها 
كاملستهزيء فما زال من موضعه حىت جفت رجاله وسقط ويف السنن واملسانيد من حديث صفوان ابن عسال 

ب العلم إن طالب العلم لتحف به املالئكة بعسال قال قلت يا رسول اهللا إين جئت أطلب العلم قال مرحبا بطال
وتظله بأجنحتها فريكب بعضهم بعضا حىت تبلغ السماء الدنيامن حبهم ملا يطلب وذكر حديث املسح على اخلفني 
قال ابوعبد اهللا احلاكم اسناده صحيح وقال ابن عبد الرب هو حديث صحيح حسن ثابت حمفوظ مرفوع ومثله ال 

ديث حف املالئكة له بأجنحتها إىل السماء ويف االول وضعها اجنحتها له فالوضع تواضع يقال بالرأي ففي هذا احل
وتوقري وتبجيل واحلف باالجنحة حفظ ومحاية وصيانة فتضمن احلديثان تعظيم املالئكة له وحبها اياه وحياطته 

اهللا عليه و سلم ان العامل وحفظه فلو مل يكن لطالب العلم إال هذا احلظ اجلزيل لكفى به شرفا وفضال وقوله صلى 
ليستغفر له من يف السموات ومن يف االرض حىت احليتان يف املاء فإنه ملا كان العامل سببا يف حصول العلم الذي به 

جناة النفوس من أنواع املهلكات وكان سعيه مفصورا على هذا وكانت جناة العباد على يديه جوزي من جنس عمله 
ساعيا يف جناته من اسباب اهللكات باستغفارهم له وإذا كانت املالئكة تستغفر  وجعل من يف السموات واألرض

  للؤمنني فكيف ال تستغفر خلاصتهم وخالصتهم وقد قيل ان من يف السموات ومن يف االرض املستغفرين 

لنملة يف جحرها للعامل عام يف احليوانات ناطقها وهبيمها طريها وغريه ويؤكد هذا قوله حىت احليتان يف املاء وحىت ا
فقيل سبب هذا االستغفار ان العامل يعلم اخللق مراعاة هذه احليوانات ويعرفهم ما حيل منها وما حيرم ويعرفهم كيفية 

تناوهلا واستخدامها وركوهبا واالنتفاع هبا وكيفية ذحبها على احسن الوجوه وارفقها باحليوان والعامل اشفق الناس 
ا خلق له وباجلملة فالرمحة واالحسان اليت خلق هبما وهلما احليوان وكتب هلما حظهما على احليوان واقومهم ببيان م

منه إمنا يعرف بالعلم فالعامل معرف لذلك فاستحق ان تستغفر له البهائم واهللا أعلم وقوله وفضل العامل على العابد 
يضيء االفاق وميتد نوره يف كفضل القمر على سائر الكواكب تشبيه مطابق حلال القمر والكواكب فان القمر 

اقطار العامل وهذه حال العامل وأما الكوكب فنوره ال جياوز نفسه او ما قرب منه وهذه حال العابد الذي يضيء نور 
عبادته عليه دون غريه وان جاوز نور عبادته غريه فإمنا جياوزه غري بعيد كما جياوز ضوء الكوكب له جماوزة يسرية 

إذا كان يوم القيامة يقول اهللا للعابد ادخل اجلنة فإمنا كانت منفعتك لنفسك ويقال للعامل  ومن هذا االثر املروي
اشفع تشفع فإمنا كانت منفعتك للناس وروى ابن جريج عن عطاءعن ابن عباس رضى اهللا عنهما إذا كان يوم 

ويف التشبيه املذكور لطيفه اخرى القيامة يؤتى بالعابد والفقيه فيقال للعابد ادخل اجلنة ويقال للفقيه اشفع تشفع 
وهو ان اجلهل كالليل يف ظلمته وجنسه والعلماء والعباد مبنزلة القمر والكواكب الطالعة يف تلك الظلمة وفضل نور 
نور العابد كفضل نور القمر على الكواكب وأيضا فالدين قوامه وزينته واضاءته بعلمائه وعباده فإذا  العامل فيها على

باده ذهب الدين كما ان السماء اضاءهتا وزينتها بقمرها وكواكبها فإذا خسف قمرها وانتشرت ذهب علماؤه وع
كواكبها اتاها ماتوعد وفضل علماء الدين على العباد كفضل ما بني القمر والكواكب فإن قيل كيف وقع تشبيه 

ملا كان مستفادا من غريه كان  العامل بالقمر دون الشمس وهي اعظم نورا قيل فيه فائدتان احدامها ان نور القمر
تشبيه العامل الذي نوره مستفاد من مشس الرسالة بالقمر اوىل من تشبيهه بالشمس الثانية ان الشمس ال خيتلف حاهلا 
يف نورها وال يلحقها حماق وال تفاوت يف االضاءة واما القمر فإنه يقل نوره ويكثر وميتليء وينقص كما ان العلماء 

اتبهم من كثرته وقلته فيفضل كل منهم يف علمه حبسب كثرته وقلته وظهوره وخفائه كما يكون يف العلم على مر



القمر كذلك فعامل كالبدر ليلة مته وآخر دونه بليلة وثانية وثالثة وما بعدها إىل آخر مراتبه وهم درجات عند اهللا فإن 
اصحايب كالنجوم وهلذا هي يف تعبري الرؤيا عبارة قيل تشبيه العلماء بالنجوم أمر معلوم كقوله صلى اهللا عليه و سلم 

عن العلماء فكيف وقع تشبيههم هنا بالقمر قيل اما تشبيه العلماء بالنجوم فإن النجوم يهتدى هبا يف ظلمات الرب 
  والبحر وكذلك العلماء والنجوم زينة للسماء 

اق السمع لئال يلبسوا مبا يسترقونه من فكذلك العلماء زينة لآلرض وهي رجوم للشياطني حائلة بينهم وبني استر
الوحي الوارد إىل الرسل من اهللا على ايدي مالئكته وكذلك العلماء رجوم لشياطني االنس واجلن الذي يوحى 
بعضهم إىل بعض زخرف القول غرورا فالعلماء رجوم هلذا الصنف من الشياطني ولوالهم لطمست معامل الدين 

انه اقامهم حراسا وحفظه لدينه ورجوما العدائه واعداء رسله فهذا وجه تشبيههم بتلبيس املضلني ولكن اهللا سبح
بالنجوم وأما تشبههم بالقمر فذلك كان يف مقام تفضيلهم على اهل العبادة اجملردة وموازنة ما بينهما من الفضل 

التشبهني الئق مبوضعه  واملعىن اهنم يفضلون العباد الذين ليسوا بعلماء كما يفضل القمر سائر الكواكب فكل من
واحلمد هللا وقوله ان العلماء ورثة االنبياء هذا من اعظم املناقب الهل العلم فإن االنبياء خري خلق اهللا فورثتهم خري 
اخللق بعدهم وملا كان كل موروث ينتقل مرياثه إىل ورثته اذهم الذين يقومون مقامه من بعده ومل يكن بعد الرسل 

ليغ ما ارسلوا به اال العلماء كانوا احق الناس مبرياثهم ويف هذا تنبيه على اهنم اقرب الناس من يقوم مقامهم يف تب
اليهم فإن املرياث إنا يكون القرب الناس إىل املوروث وهذا كما انه ثابت يف مرياث الدينار والدرهم فكذلك هو 

مة بطاعهم واحترامهم وتعزيزهم وتوفريهم يف مرياث النبوة واهللا خيتص برمحته من يشاء وفيه ايضا ارشاد وامر لأل
وإجالهلم فإهنم ورثة من هذه بعض حقوقهم على األمة وخلفاؤهم فيهم وفيه تنبيه على ان حمبتهم من الدين وبغضهم 

مناف للدين كما هو ثابت ملوروثهم وكذلك معاداهتم وحماربتهم معاداة وحماربة هللا كما هو يف موروثهم قال على 
ه ورضى عنه حمبة العلماء دين يدان به وقال صلى اهللا عليه و سلم فيما يروى عن ربه عز و جل من كرم اهللا وجه

عادى يل وليا فقد بارزين باحملاربة وورثة االنبياء سادات اولياء هللا عز و جل وفيه تنبيه للعلماء على سلوك هدى 
الناس اليهم باالحسان والرفق هبم واستجالهبم إىل  االنبياء وطريقتهم يف التبليغ من الصرب واالحتمال ومقابلة إساءة

اهللا باحسن الطرق وبذل ما ميكن من النصيحة هلم فإنه بذلك حيصل له نصيبهم من هذا املرياث العظيم قدره اجلليل 
لعلم خطره وفيه ايضا تنبيه الهل العلم علىتربية االمة كما يرىب الوالد ولده فيرببوهنم بالتدريج والترقي من صغار ا

إىل كباره وحتميلهم منه ما يطيقون كما يفعل االب بولده الطفل يف ايصال الغذاء إليه فإن ارواح البشر بالنسبة إىل 
االنبياء والرسل كاالطفال بالنسبة إىل آبائهم بل دون هذه النسبة بكثري وهلذا كل روح مل ترهبا الرسل مل تفلح ومل 

  تصلح لصاحله كما قيل 
وال يتعدى طور ابناء ... لبانا له قد در من ثدي قدسه فذاك لقيط ماله نسبة الوال ... لرسول ويسقه ومن ال يربيه ا

  جنسه 
  وقوله ان االنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها إمنا ورثوا العلم هذا من كمال االنبياء وعظم 

مجيع املواد اليت توهم بعض النفوس ان  نصحهم لألمم ومتام نعمة اهللا عليهم وعلى اممهم ان ازاح مجيع العلل وحسم
االنبياء من وجنس امللوك الذين يريدون الدنيا وملكها فحماهم اهللا سبحانه وتعاىل من ذلك امت احلماية مث ملا كان 
الغالب على الناس ان احدهم يريد الدنيا لولده من بعده ويسعى ويتعب وحيرم نفسه لولده سد هذه الذريعة عن 

وقطع هذا الوهم الذي عساه ان خيالط كثريا من النفوس اليت تقول فلعله ان مل يطلب الدنيا لنفسه  انبيائه ورسله



فهو حيصلها لولده فقال صلى اهللا عليه و سلم حنن معاشر االنبياء ال نورث ما تركنا هو صدقة فلم تورث االنبياء 
ن داود فهو مرياث العلم والنبوة ال غري وهذا باتفاق دينارا وال درمها وإمنا ورثوا العلم واما قوله تعاىل وورث سليما

اهل العلم من املفسرين وغريهم وهذا الن داود عليه السالم كان له اوالد كثرية سوى سليمان فلو كان املوروث 
 هو املال مل يكن سليمان خمتصا به وأيضا فإن كالم اهللا يصان عن االخبار مبثل هذا فإنه مبنزلة ان يقال مات فالن

وورثه ابنه ومن املعلوم ان كل احد يرثه ابنه وليس يف االخبار مبثل هذا فائدة وأيضا فإن ما قبل االية وما بعدها يبني 
ان املراد هبذه الوراثة وراثة العلم والنبوة ال وراثة املال قال تعاىل ولقد آتينا داوود وسليمان علما وقاال احلمد هللا 

املؤمنني وورث سليمان داوود وإمنا سيق هذا لبيان فضل سليمان وما خصه اهللا به الذي فضلنا على كثري من عباده 
من كرامته ومرياثه ما كان البيه من اعلى املواهب وهو العلم والنبوة ان هذا هلو الفضل املبني وكذلك قول زكريا 

دنك وليا يرثين ويرث من آل عليه الصالة و السالم وإين خفت املوايل من ورائي وكانت امرأيت عاقرا فهب يل من ل
يعقوب واجعله رب رضيا فهذا مرياث العلم والنبوة والدعوة إىل اهللا وإال فال يظن بين كرمي انه خياف عصبته ان 
يرثوه ماله فيسأل اهللا العظيم ولدا مينعهم مرياثه ويكون احق به منهم وقد نزه اهللا انبياءه ورسله عن هذا وأمثاله 

اهللا ورد على رسوله كالمه ونسب االنبياء إىل ما هم برآء منزهون عنه واحلمد هللا على فبعدا ملن حرف كتاب 
توفيقه وهدايته ويذكر عن ايب هريرة رضى اهللا عنه انه مر بالسوق فوجدهم يف جتاراهتم وبيوعاهتم فقال انتم ههنا 

سراعا إىل املسجد فلم جيدوا فيه اال  فيما انتم فيه ومرياث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقسم يف مسجده فقاموا
القرآن والذكر وجمالس العلم فقالوا اين ما قلت يا أبا هريرة فقال هذا مرياث حممد صلى اهللا عليه و سلم يقسم بني 

ورثته وليس مبواريثكم ودنياكم او كما قال وقوله فمن اخذه اخذ حبظ وافر اعظم احلظوظ واجداها مانفع العبد 
وليس هذا اال حظه من العلم والدين فهو احلظ الدائم النافع الذي إذا انقطعت احلظوظ الرباهبا فهو ودام نفعه له 

موصول له ابد االبدين وذلك النه موصول باحلي الذي ال ميوت فلذلك الينقطع وال يفوت وسائر احلظوظ تعدم 
جعلناه هباءمنثورا فإن الغاية ملا كانت وتتالشى بتالشي متعلقاهتا كما قال تعاىل وقدمنا إىل ما عملوا من عمل ف

  منقطعة زائلة تبعتها اعماهلم فانقطعت 

عنهم احوج ما يكون العامل إىل عمله وهذه هي املصيبة اليت ال جترب عياذا باهللا واستعانة به وافتقارا وتوكال عليه 
طمس وموت قبيلة ايسر من موت  وال حول وال قوة اال باهللا وقوله موت العامل مصيبة الجترب وثلمة ال تسد وجنم

عامل ملا كان صالح الوجود بالعلماء ولوالهم كان الناس كالبهائم بل أسوأ حاال كان موت العامل مصيبة ال جيربها اال 
خلف غريه له وأيضا فإن العلماء هم الذين يسوسون العباد والبالد واملمالك فموهتم فساد لنظام العامل وهلذا ال يزال 

يف هذا الدين منهم خالفا عن سالف حيفظ هبم دينه وكتابه وعباده وتأمل إذا كان يف الوجود رجل قد اهللا يغرس 
فاق العامل يف الغىن والكرم وحاجتهم إىل ما عنده شديدة وهو حمسن اليهم بكل ممكن مث مات وانقطعت عنهم تلك 

  : مبوته أمم وخالئق كما قيل  املادة فموت العامل اعظم مصيبة من موت مثل هذا بكثري ومثل هذا ميوت
  وال شاة متوت وال بعري ... تعلم ما الرزية فقد مال 

  ميوت مبوته بشر كثري وقال آخر ... ولكن الرزية فقد حر 
ولكنه بنيان قوم هتدما والوجه الثامن واالربعون ما روى الترمذي من حديث ... فما كان قيس هلكه هلك واحد 

بن جناح عن جماهد عن ابن عباس رضى اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه الوليد بن مسلم حدثنا روح 
و سلم فقيه اشد على الشيطان من الف عابد قال الترمذي غريب النعرفه اال من هذا الوجه من حديث الوليد بن 

حدثنا هشام بن  مسلم قلت قد رواه ابو جعفر حممد بن احلسن بن علي اليقطيين حدثنا عمر بن سعيد بن سنان



عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا روح بن جناح عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن ايب هريرة عن النيب صلى 
اهللا عليه و سلم قال اخلطيب واالول هو احملفوظ عن روح جماهد عن ابن عباس وما أرى الوهم وقع يف هذا احلديث 

شام بن عمار عن الوليد عن روح عن الزهري عن سعيد حديث يف إال من ايب جعفر الن عمر بن سنان عنده عن ه
السماء بيت يقال له البيت املعمور حيال الكعبة وحديث ابن عباس كانا يف كتاب ابن سنان عن هشام يتلو احدمها 

االخر فكتب ابو جعفر اسناد حديث ايب هريرة رضى اهللا عنه مث عارضه لسهو اوزاغ نظره فنزل إىل منت حديث 
ن عباس فركب منت هذا على اسناد هذا وكل واحد منهما ثقة مأمون برئ من تعمد الغلط وقد رواه ابو امحد بن اب

عدي عن حممد بن سعيد بن مهران حدثنا شيبان ابو الربيع السمان عن ايب الزناد عن االعرج عن ايب هريرة رضى 
مة ودعامة االسالم الفقه يف الدين والفقيه اشد اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لكل شيء دعا

  على الشيطان من ألف 

عابد وهلذا احلديث علة وهو انه روى من كالم ايب هريرة وهو اشبه رواه مهام بن حيىي حدثنا يزيد بن عياض حدثنا 
يه و سلم ما صفوان بن سليم عن سليمان عن يسار عن ايب هريرة رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عل

عبد اهللا بشيء افضل من فقه يف الدين قال وقال ابو هريرة الن افقه ساعة احب ايل من ان احيي ليلة اصليها حىت 
اصبح والفقيه اشد على الشيطان من ألف عابد ولكل شيء دعامة ودعامة الدين الفقه وقد روى باسناد فيه من ال 

ن حبيش عن عمر بن اخلطاب يرفعه ان الفقيه اشد على الشيطان حيتج به من حديث عاصم بن ايب النجودعن زر ب
من الف ورع وألف جمتهد والف متعبد وقال املزين روى عن ابن عباس انه قال ان الشياطني قالوا البليس يا سيدنا 

ا فانطلقوا مالنا نراك تفرح مبوت العامل ماال تفرح مبوت العابد والعامل ال نصيب منه والعابد نصيب منه قال انطلقو
إىل عابد فاتوه يف عبادته فقالوا إنا نريد ان نسألك فانصرف فقال ابليس هل يقدر ربك ان جيعل الدنيا يف جوف 

بيضة فقال ال أدري فقال اترونه كفر يف ساعة مث جاؤوا إىل عامل يف حلقته يضحك اصحابه وحيدثهم فقالوا إنا نريد 
عل الدنيا يف جوف بيضة قال نعم قالوا كيف قال يقول كن فيكون ان نسألك فقال سل فقال هل يقدر ربك ان جي

فقال أترون ذلك ال يعدو نفسه وهذا يفسد على عاملا كثريا وقد رويت هذه احلكاية على وجه آخر وإهنم سألوا 
عن ذلك العابد فقالوا هل يقدر ربك أن خيلق مثل نفسه فقال الادري فقال اترونه مل تنفعه عبادته مع جهله وسألوا 

فقال هذه املسألة حمال ألنه لو كان مثله مل يكن خملوقا فكونه خملوقا وهو مثل نفسه مستحيل فإذا كان خملوقا مل يكن 
مثله بل كان عبدا من عبيده وخلقا من خلقه فقال أترون ذلك اترون هذا يهدم يف ساعة ما ابنيه يف سنني اوكما 

على العابد سبعني درجة بني كل درجتني حضر الفرس سبعني عاما  قال وروى عن عبد اهللا بن عمرو فضل العامل
وذلك ان الشيطان يضع البدعة فيبصرها العامل وينهى عنها والعابد مقبل على عبادة ربه ال يتوجه هلا وال يعرفها 

وإماتة سنة وهذا معناه صحيح فإن العامل يفسد على الشيطان ما يسعى فيه ويهدم ما يبنيه فكل ما أراد إحياء بدعة 
حال العامل بينه وبني ذلك فال شيء اشد عليه من بقاء العامل بني ظهراين االمة وال شيء احب إليه من زواله من بني 
اظهرهم ليتمكن من إفساد الدين وإغواء االمة وأما العابد فغايته ان جياهده ليسلم منه يف خاصة نفسه وهيهات له 

الترمذي من حديث ايب هريرة رضى اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا ذلك الوجه التاسع واالربعون ما روى 
عليه و سلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إال ذكر اهللا وما وااله وعامل ومتعلم قال الترمذي هذا حديث حسن 

منه وهذا هو حقيقة اللعنة وملا كانت الدنيا حقرية عند اهللا التساوي لديه جناح بعوضة كانت وما فيها يف غاية البعد 
  وهو سبحانه إمنا خلقها مزرعة لآلخرة ومعربا اليها يتزود منها عبادة إليه فلم يكن يقرب منها إال ما كان متضمنا 



القامة ذكره ومفضيا إىل حمابه وهوالعلم الذي به يعرف اهللا ويعبد ويذكر ويثىن عليه وميجد وهلذا خلقها وخلق 
ت ومن االرض مثلهن ا خلقت اجلن واالنس اال ليعبدون وقال اهللا الذي خلق سبع مسوااهلها كما قال تعاىل وم

يتنزل االمر بينهن لتعلموا ان اهللا على كل شيء قدير وان اهللا قد احاط بكل شيء علما فتضمنت هاتان االيتان انه 
سبحانه إمنا خلق السموات واالرض وما بينهما ليعرف بامسائه وصفاته وليعبد فهذا املطلوب وما كان طريقا إليه من 

ن اللعنة واللعنة واقعة على ما عداه إذ هو بعيد عن اهللا وعن حمابه وعن دينه وهذا هو العلم والتعلم فهو املستثىن م
متعلق العقاب يف اآلخرة فإنه كما كان متعلق اللعنة اليت تضمن الذم والبغض فهو متعلق العقاب واهللا سبحانه إمنا 

عداه فهو مبغوض له مذموم عنده  حيب من عباده ذكره وعبادته ومعرفته وحمبته ولوازم ذلك وما افضى إليه وما
الوجه اخلمسون ما رواه الترمذي من حديث ايب جعفر الرازي عن الربيع بن انس قال قال رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم من خرج يف طلب العلم فهو يف سبيل اهللا حىت يرجع قال الترمذي هذا حديث حسن غريب رواه 

من سبيل اهللا الن به قوام االسالم كما ان قوامه باجلهاد فقوام الدين بالعلم بعضهم فلم يرفعه وإمنا جعل طلب العلم 
واجلهاد وهلذا كان اجلهاد نوعني جهاد باليد والسنان وهذا املشارك فيه كثري والثاين اجلهاد باحلجة والبيان وهذا 

ة مؤنته وكثرة اعدائه قال جهاد اخلاصة من اتباع الرسل وهو جهاد االئمة وهو افضل اجلهادين لعظم منفعته وشد
تعاىل يف سورة الفرقان وهي مكية ولو شئنا لبعثنا يف كل قرية نذيرا فالتطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبريا فهذا 

جهاد هلم بالقرآن وهو أكرب اجلهادين وهو جهاد املنافقني ايضا فإن املنافقني مل يكونوا يقاتلون املسلمني بل 
ورمبا كانوا يقاتلون عدوهم معهم ومع هذا فقد قال تعاىل يا أيها النيب جاهد الكفار واملنافقني كانوامعهم يف الظاهر 

واغلظ عليهم ومعلوم ان جهاد املنافقني باحلجة والقرآن واملقصود ان سبيل اهللا هي اجلهاد وطلب العلم ودعوة 
ن تعلمه هللا خشية ومدارسته عبادة ومذاكرته اخللق به إىل اهللا وهلذا قال معاذ رضى اهللا عنه عليكم بطلب العلم فإ

تسبيح والبحث عنه جهاد وهلذا قرن سبحانه بني الكتاب املنزل واحلديد الناصر كما قال تعاىل لقد ارسلنا رسلنا 
بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب واميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا احلديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم اهللا 

  : ينصره ورسله بالغيب ان اهللا قوي عزيز فذكر الكتاب واحلديد إذ هبما قوام الدين كما قيل من 
وهذا دواء ... فهذا شفاء الداء من كل عاقل ... متيل ظباه اخدعا كل ما يل ... فما هو إال الوحي اوحدمرهف 

   فسر الصحابة رضى اهللا عنهم وملا كان كل من اجلهاد بالسيف واحلجة يسمى سبيل اهللا... الداء من كل جاهل 

قوله اطيعوا اهللا واطيعوا الرسول واويل االمر منكم باالمراء والعلماء فإهنم اجملاهدون يف سبيل اهللا هؤالء بأيديهم 
وهؤالء بالسنتم بألسنتهم فطلب العلم وتعليمه من اعظم سبيل اهللا عز و جل قال كعب االحبار طالب العلم 

ل اهللا عز و جل وجاء عن بعض الصحابة رضى اهللا عنهم إذا جاء املوت طالب العلم وهو كالغادي الرايح يف سبي
على هذه احلال مات وهو شهيد وقال سفيان بن عيينة من طلب العلم فقد بايع اهللا عز و جل وقال ابو الدرداء من 

مسون ما رواه الترمذي حدثنا رأى الغدو والرواح إىل العلم ليس جبهاد فقد نقص يف عقله ورأيه الوجه احلادي واخل
حممود بن غيالن حدثنا ابو اسامة عن االعمش عن ايب صاحل عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهللا له طريقا إىل اجلنة قال الترمذي هذا حديث حسن قال بعضهم ومل 
قال دلس االعمش يف هذا احلديث النه رواه بعضهم فقال حدثت عن ايب صاحل يقل يف هذا احلديث صحيح النه ي

واحلديث رواه مسلم يف صحيحه من اوجه عن االعمش عن ايب صاحل قال احلاكم يف املستدرك هو صحيح على 
يف  شرط البخاري ومسلم رواه عن االعمش مجاعة منهم زايدة وأبو معاوية وابن منري وقد تقدم حديث ايب الدرداء
ذلك واحلديث حمفوظ وله اصل وقد تظاهر الشرع والقدر على ان اجلزاء من جنس العمل فكما سلك طريقا 



يطلب فيه حياة قلبه وجناته من اهلالك سلك اهللا به طريقا حيصل له ذلك وقد روى من حديث عائشة رواه ابن عدي 
فوعا ولفظه اوحى اهللا إىل انه من سلك من حديث حممد بن عبد امللك االنصاري عن الزهري عن عروة عنها مر

مسلكا يطلب العلم سهلت له طريقا إىل اجلنة الوجه الثاين اخلمسون ان النيب صلى اهللا عليه و سلم دعا ملن مسع 
كالمه ووعاه وبلغه بالنضرة وهي البهجة ونضارة الوجه وحتسينه ففي الترمذي وغريه من حديث ابن مسعود عن 

و سلم قال نضر اهللا امرا مسع مقاليت فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إىل من هو افقه النيب صلى اهللا عليه 
منه ثالث ال يغل عليهن قلب مسلم اخالص العمل هللا ومناصحة ائمة املسلمني ولزوم مجاعتهم فإن دعوهتم حتيط من 

جبل وأبو الدرداء وجبري بن مطعم ورائهم وروى هذا االصل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ابن مسعود ومعاذ بن 
وانس بن مالك وزيد بن ثابت والنعمان بن بشري قال الترمذي حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وحديث 
زيد بن ثابت حديث حسن وأخرج احلاكم يف صحيحه حديث جبري بن مطعم والنعمان بن بشري وقال يف حديث 

العلم اال هذا وحده لكفى به شرفا فإن النيب صلى اهللا عليه و  جبري على شرط البخاري ومسلم ولو مل يكن يف فضل
سلم دعا ملن مسع كالمه ووعاه وحفظه وبلغه وهذه هي مراتب العلم اوهلا وثانيها مساعه وعقله فإذا مسعه وعاه بقلبه 

  أي عقله واستقر يف قلبه كما يستقر الشيء الذي يوعى يف وعائه وال خيرج منه 

لة عقل البعري والدابة وحنوها حىت ال تشرد وتذهب وهلذا كان الوعي والعقل قدرا زائدا على وكذلك عقله هو مبنز
جمرد إدراك املعلوم املرتبة الثالثة تعامده وحفظه حىت الينساه فيذهب املرتبة الرابعة تبليغه وبثه يف االمة ليحصل به 

االرض الذي ال ينفق منه وهو معرض لذهابه فإن العلم مثرته ومقصوده وهو بثه يف االمة فهو مبنزلة الكنز املدفون يف 
ما مل ينفق منه ويعلم فإنه يوشك ان يذهب فإذا انفق منه منا وزكا على االنفاق فمن قام هبذه املراتب االربع دخل 
حتت هذه الدعوة النبوية املتضمنة جلمال الظاهر والباطن فإن النضرة هي البهجة واحلسن الذي يكساه الوجه من 

آثار االميان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره والتذاذه به فتظهر هذه البهجة والسرور والفرحة نضارة على 
الوجه وهلذا جيمع له سبحانه بني البهجة والسرور والنضرة كما يف قوله تعاىل فوقاهم اهللا شر ذلك اليوم ولقاهم 

فالنعيم وطيب القلب يظهر نضارة يف الوجه كما قال تعاىل نضرة وسرورا فالنضرة يف وجوههم والسرور يف قلوهبم 
تعرف يف وجوههم نضرة النعيم واملقصود ان هذه النضرة يف وجه من مسع سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ووعاها وحفظها وبلغها فهي اثر تلك احلالوة والبهجة والسرور الذي يف قلبه وباطنه وقوله صلى اهللا عليه و سلم 
حامل فقه إىل من هو افقه منه تنبيه على فائدة التبليغ وان املبلغ قد يكون افهم من املبلغ فيحصل له يف تلك  رب

املقالة ما مل حيصل للمبلغ او يكون املعىن ان املبلغ قد يكون افقه من املبلغ فإذا مسع تلك املقالة محلها على احسن 
صلى اهللا عليه و سلم ثالث ال يغل عليهن قلب مسلم إىل آخره اي  وجوهها واستنبط فقهها وعلم املراد منها وقوله

الحيمل الغل وال يبقى فيه مع هذه الثالثة فإهنا تنفى الغل والغش وهو فساد القلب وسخاميه فاملخلص هللا إخالصه 
موضع للغل مينع غل قلبه وخيرجه ويزيله مجلة النه قد انصرفت دواعي قلبه وإرادته إىل مرضاة ربه فلم يبق فيه 

والغش كما قال تعاىل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا املخلصني فلما اخلص لربه صرف عنه 
دواعي السوء والفحشاء فانصرف عنه السوء والفحشاء وهلذا ملا علم ابليس انه ال سبيل له على اهل االخالص 

فبعزتك الغوينهم امجعني إال عبادك منهم املخلصني قال  استثناهم من شرطته اليت اشترطها للغواية واالهالك فقال
تعاىل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إال من اتبعك من الغاوين فاالخالص هو سبيل اخلالص واإلسالم هو 

مركب السالمة واالميان خامت االمان وقوله ومناصحة ائمة املسلمني هذا ايضا مناف للغل والغش فإن النصيحة ال 
غل إذ هي ضده فمن نصح االئمة واالمة فقد برئ من الغل وقوله ولزوم مجاعتهم هذا ايضا مما يطهر القلب جتامع ال



من الغل والغش فإن صاحبه للزومه مجاعة املسلمني حيب هلم ما حيب لنفسه ويكره هلم ما يكره هلا ويسوؤه ما 
  يسؤوهم ويسره ما يسرهم وهذا خبالف من اجناز عنهم واشتغل بالطعن 

عليهم والعيب والذم هلم كفعل الرافضة واخلوارج واملعتزلة وغريهم فإن قلوهبم ممتلئة حنال وغشا وهلذا جتد الرافضة 
ابعد الناس من االخالص اغشهم لالئمة واالمة واشدهم بعدا عن مجاعة املسلمني فهؤالء اشد الناس غال وغشا 

ك فاهنم اليكونون قط اال اعوانا وظهرا على اهل بشهادة الرسول واالمة عليهم وشهادهتم على انفسهم بذل
االسالم فاي عدو قام للمسلمني كانوا اعوان ذلك العدو وبطانته وهذا امر قد شاهدته االمة منهم ومن مل يشاهد 
فقد مسع منه ما يصم االذان ويشجي القلوب وقوله فإن دعوهتم حتيط من ورائهم هذا من احسن الكالم وأوجزه 

شبه دعوة املسلمني بالسور والسياج احمليط هبم املانع من دخول عدوهم عليهم فتلك الدعوة اليت هي وافخمه معىن 
دعوة االسالم وهم داخلوهنا ملا كانت سورا وسياجا عليهم اخرب ان من لزم مجاعة املسلمني احاطت به تلك الدعوة 

شعثها وحتيط هبا فمن دخل يف مجاعتها  اليت هي دعوة االسالم كما احاطت هبم فالدعوة جتمع مشل االمة وتلم
احاطت به ومشلته الوجه الثالث واخلمسون ان النيب صلى اهللا عليه و سلم امر بتبليغ العلم عنه ففي الصحيحني من 
حديث عبد اهللا ابن عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بلغوا عين ولو آية وحدثوا عن بين إسرائيل وال 

علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال ليبلغ الشاهد منكم الغائب روى ذلك ابو بكرة ووابصة  حرج ومن كذب
بن معبد وعمار بن ياسر وعبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن عباس وامساء بنت يزيد بن السكن وحجري وابو قريع 

 عليه و سلم بالتبلغ عنه ملا يف وسرى بنت نبهان ومعاوية بن حيدة القشريي وعم ايب حرة وغريهم فأمر صلى اهللا
ذلك من حصول اهلدى بالتبلغ وله صلى اهللا عليه و سلم اجر من بلغ عنه واجر من قبل ذلك البالغ وكلما كثر 

التبلغ عنه تضاعف له الثواب فله من االجر بعدد كل مبلغ وكل مهتد بذلك البالغ سوى ماله من اجر عمله 
بليغه فله اجره النه هو الداعي إليه ولو مل يكن يف تبليغ العلم عنه اال حصول املختص به فكل من هدى واهتدى بت

ما حيبه صلى اهللا عليه و سلم لكفى به فضال وعالمة احملب الصادق ان يسعى يف حصول حمبوب حمبوبه ويبذل 
دى إىل مجيع االمة جهده وطاقته فيها ومعلوم انه ال شيء احب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ايصاله اهل

فاملبلغ عنه ساع يف حصول حمابه فهو اقرب الناس منه واحبهم إليه وهو نائبه وخليفته يف امته وكفى هبذا فضال 
وشرفا للعلم واهله الوجه الرابع واخلمسون ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قدم بالفضائل العلمية يف أعال الواليات 

االفضل على غريه فروى مسلم يف صحيحه من حديث ايب مسعود البدري عن النيب الدينية واشرفها وقدم بالعلم ب
صلى اهللا عليه و سلم يؤم القوم اقرؤهم لكتاب اهللا فإن كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا يف السنة 

تقدم اال   سالم واهلجرة وملا كان سواء فاقدمهم إسالما او سنا وذكر احلديث فقدم يف االمامة تفضيله العلم على

العلم بالقرآن افضل من العلم بالسنة لشرف معلومه على معلوم السنة قدم العلم به مث قدم العلم بالسنة على تقدم 
اهلجرة وفيه من زيادة العمل ماهو متميز به لكن إمنا راعى التقدمي بالعلم مث بالعمل وراعى التقدمي بالعلم باالفضل 

لى شرف العلم وفضله وإن اهله هم اهل التقدم إىل املراتب الدينية الوجه اخلامس على غريه وهذا يدل ع
واخلمسون ما ثبت يف صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

علم معانيه وتعليمها انه قال خريكم من تعلم القرآن وعلمه وتعلم القرآن وتعليمه يتناول تعلم حروفه وتعليمها وت
وهو اشرف قسمي علمه وتعليمه فإن املعىن هو املقصود واللفظ وسيلة إليه فنعلم املعىن وتعليمه تعلم الغاية وتعليمها 
وتعلم اللفظ اجملرد وتعليمه تعلم الوسائل وتعليمها وبينهما كما بني الغايات والوسائل الوجه السادس واخلمسون ما 



 نسخة عمرو ابن احلارث عن دراج عن ايب اهليثم عن ايب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه و رواه الترمذي وغريه يف
سلم قال لن يشبع املؤمن من خري يسمعه حىت يكون منتهاه اجلنة قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وهذه 

د فجعل النيب صلى اهللا نسخةمعروفة رواها الناس وساق امحد يف املسند أكثرها او كثريا منها وهلذا احلديث شواه
عليه و سلم النهمة يف العلم وعدم الشبع منه من لوازم االميان واوصاف املؤمنني واخرب ان هذا ال يزال دأب املؤمن 
حىت دخوله اجلنة وهلذا كان أئمة االسالم إذا قيل الحدهم إىل مىت تطلب العلم فيقول إىل املمات قال نعيم ابن محاد 

بارك رضى اهللا عنه يقول وقد عابه قوم يف كثرة طلبه للحديث فقالوا له إىل مىت تسمع قال إىل مسعت عبد اهللا بن امل
املمات وقال احلسني بن منصور اخلصاص قلت المحد بن حنبل رضى اهللا عنه إىل مىت يكتب الرجل احلديث قال إىل 

ول إمنا اطلب العلم إىل ان ادخل القرب املوت وقال عبد اهللا بن حممد البغوي مسعت امحد بن حنبل رضى اهللا عنه يق
وقال حممد بن إمساعيل الصائغ كنت اصوغ مع ايب ببغداد فمر بنا امحد بن حنبل وهو يعدو ونعاله يف يديه فأخذ ايب 

مبجامع ثوبه فقال يا ابا عبد اهللا اال تستحي إىل مىت تعدو مع هؤالء قال إىل املوت وقال عبد اهللا بن بشر الطالقاين 
ان يأتيين أمر ايب واحملربة بني يدي ومل يفارقين العلم واحملربة وقال محيد بن حممد بن يزيد البصري جاء ابن  ارجو

بسطام احلافظ يسألين عن احلديث فقلت له ما اشد حرصك على احلديث فقال او ما احب ان اكون يف قطار آل 
باملرء ان يتعلم قال ما حسنت به احلياة وسئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقيل لبعض العلماء مىت حيسن 

احلسن عن الرجل له مثانون سنة احيسن ان يطلب العلم قال إن كان حيسن به ان يعيش الوجه السابع واخلمسون ما 
رواه الترمذي ايضا من حديث إبراهيم بن الفضل عن املقربي عن ايب هريرة رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى 

  و سلم الكلمة احلكمة ضالة املؤمن فحيث وجدها فهو احق هبا قال الترمذي هذا اهللا عليه 

حديث غريب النعرفه اال من هذا الوجه وإبراهيم ابن الفضل املديين املخزومي يضعف يف احلديث من قبل حفظه 
ضالة نفيسة من نفائسه وهذا ايضا شاهد ملا تقدم وله شواهد واحلكمة هي العلم فإذا فقده املؤمن فهو مبنزلة من فقد 

فإذا وجدها قر قلبه وفرحت نفسه بوجداهنا كذلك املؤمن إذا وجد ضالة قلبه وروحه اليت هو دائما يف طلبها 
ونشداهنا والتفتيش عليها وهذا من احسن االمثلة فإن قلب املؤمن يطلب العلم حيث وجده اعظم من طلب 

رمذي حدثنا ابو كريب حدثنا خلف بن ايوب عن عوف عن ابن صاحب الضالة هلا الوجه الثامن واخلمسون قال الت
سريين عن ايب هريرة رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم خصلتان ال جيتمعان يف منافق حسن مست وفقه 

يف الدين قال الترمذي هذا حديث غريب وال يعرف هذا احلديث من حديث عوف اال من حديث هذا الشيخ 
عامري ومل أر احدا يروى عنه غري ايب كريب حممد بن العالء وال أدري كيف هو وهذه شهادة بان خلف بن أيوب ال

من اجتمع فيه حسن السمت والفقه يف الدين فهو مؤمن واحرى هبذا احلديث ان يكون حقا وإن كان اسناده فيه 
 يف منافق فان النفاق ينافيهما جهالة فان حسن السمت والفقه يف الدين من اخص عالمات االميان ولن جيمعهما اهللا

وينافيانه الوجه التاسع واخلمسون قال الترمذي حدثنا مسلم ابن حامت االنصاري حدثنا ابوحامت البصري حدثنا حممد 
بن عبد اهللا االنصاري عن ابيه عن علي بن زيد عن سعيد بن املسيب قال قال انس بن مالك رضى اهللا عنه قال 

ه و سلم يا بين ان قدرت ان تصبح ومتسي وليس يف قلبك غش الحد فافعل مث قال يا بين رسول اهللا صلى اهللا علي
وذلك من سنيت ومن احيا سنيت فقد احبين ومن احبين كان معي يف اجلنة ويف احلديث قصة طويلة قال الترمذي هذا 

زيد صدوق اال انه حديث حسن غريب من هذا الوجه وحممد بن عبد اهللا االنصاري صدوق وابوه ثقة وعلي بن 
رمبا يرفع الشيء الذي يوقفه غريه مسعت حممد بن بشارة يقول قال ابو الوليد قال شعبة حدثنا على بن زيد وكان 
رفاعا قال الترمذي وال يعرف لسعيد من السميب عن انس رواية اال هذا احلديث بطوله وقد روى عباد املنقري 



ر فيه عن سعيد بن املسيب وذاكرت به حممد بن امسعيل فلم يعرفه هذا احلديث عن علي بن زيد عن انس ومل يذك
ومل يعرف لسعيد بن املسيب عن انس هذا احلديث وال غريه ومات انس سنة ثالث وتسعني وسعيد بن املسيب سنة 

مخس وتسعني بعده بسنتني قلت وهلذا احلديث شواهد منها ما رواه الدارمي عبد اهللا حدثنا حممد بن عيينة عن 
روان بن معاوية الفزاري عن كثري ابن عبد اهللا عن ابيه عن جده ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لبالل بن م

احلارث اعلم قال ما أعلم يا رسول اهللا قال اعلم يا بالل قال ما اعلم يا رسول اهللا قال انه من احيا سنة من سنين 
  غري ان ينقص من اجورهم شيء ومن ابتدع قد اميتت بعدي كان له من االجر مثل من عمل هبا من 

بدعة ضاللة ال يرضاها اهللا ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل هبا ال ينقص ذلك من اوزار الناس شيئا رواه 
الترمذي عنه وقال حديث حسن قال وحممد بن عيينة مصيصي شامي وكثري ابن عبد اهللا هو ابن عمرو بن عوف 

ال الهل احلديث منهم من يصححه ومنهم من حيسنه ومها للترمذي ومنهم من يضعفه وال املزين ويف حديثه ثالثة اقو
يراه حجة كاالمام امحد وغريه ولكن هذا االصل ثابت من وجوه كحديث من دعا إىل هدى كان له من االجر مثل 

واه احور من اتبعه وهو صحيح من وجوه وحديث من دل على خري فله مثل اجر فاعله وهو حديث حسن ر
الترمذي وغريه فهذا االصل حمفوظ عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فاحلديث الضعيف فيه مبنزلة الشواهد واملتابعات 

فال يضر ذكره الوجه الستون ان النيب صلى اهللا عليه و سلم اوصى بطلبه العلم خريا وما ذاك اال لفضل مطلوهبم 
بو داود احلفري عن سفيان عن ايب هرون قال كنا نأيت ابا سعيد وشرفه قال الترمذي حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا ا

فيقول مرحبا بوصية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ان الناس لكم تبع وان 
بن قيس  رجاال يأتونكم من اقطار االرض يتفقهون يف الدين فإذا اتوكم فاستوصوا هبم خريا حدثنا قتيبة حدثنا روح

عن ايب هرون العبدي عن ايب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يأتيكم رجال من قبل املشرق 
يتعلمون فإذا جاؤكم فاستوصوا هبم خريا فكان ابو سعيد إذا رآنا قال مرحبا بوصية رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

هرون العبدي عن ايب سعيد قال ابو بكر العطار قال علي سلم قال الترمذي هذا حديث النعرفه اال من حديث ايب 
ابن املديين قال حيىي بن سعيد كان شعبة يضعف ابا هرون العبدي قال حيىي وما زال ابن عوف يروى عن ايب هرون 
حىت مات وأبو هرون امسه عمارة بن جوين الوجه احلادي والستون ما رواه الترمذي من حديث ايب داود عن عبد 

ن سنحربة عن سنحربة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من طلب العلم كان كفارة ملا مضى هذا االصل مل اهللا ب
اجد فيه اال هذا احلديث وليس بشيء فان ابا داود هو نفيع االعمى غري ثقة ولكن قد تقدم ان العامل يستغفر له من 

الصحابة يف هذا املعىن منها ما رواه الثوري عن  يف السموات ومن يف االرض وقد رويت آثار عديدة عن مجاعة من
عبد الكرمي عن جماهد عن ابن عباس ان ملكا موكال بطالب العلم حىت يرده من حيث ابداه مغفورا له ومنها ما 
رواه قطر بن خليفة عن ايب الطفيل عن علي ما انتعل عبد قط وال ختفف وال لبس ثوبا ليغدو يف طلب العلم إال 

حيث خيطو عند باب بيته وقد رواه ابن عدي مرفوعا وقال ليس يرويه عن قطر غري امسعيل ابن حيىي غفرت ذنوبه 
التميمي قلت وقد رواه امسعيل بن حيىي هذا عن الثوري حدثنا حممد بن ايوب اجلوزجاين عن جمالد عن الشعيب عن 

  االسود عن عائشة مرفوعا من انتعل ليتعلم خريا غفر له قبل ان 

رواه عبد الرمحن بن حممد احملاريب عن قطر عن ايب الطفيل عن علي وهذه االسانيد وان مل تكن مبفردها  خيطو وقد
حجة فطلب العلم من افضل احلسنات واحلسنات يذهنب السيئات فجدير ان يكون طلب العلم ابتغاء وجه اهللا يكفر 

كيف مبا هو من افضل احلسنات واجل ماضي من السيئات فقد دلت النصوص ان اتباع السيئة احلسنة متحوها ف



الطاعات فالعمدة على ذلك العلى حديث ايب داود واهللا اعلم وقد روى عن عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه ان 
الرجل ليخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال هتامة فإذا مسع العلم خاف ورجع وتاب فانصرف إىل منزله 

العلماء الوجه الثاين والستون ما رواه ابن ماجه يف سننه من حديث عبد اهللا بن  وليس عليه ذنب فالتفارقوا جمالس
عمرو بن العاص رضى اهللا عنهما قال خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإذا يف املسجد جملسان جملس 

وأما هؤالء فيتعلمون يتفقهون وجملس يدعون اهللا تعاىل ويسألونه فقال كال اجمللسني إىل خري اماهؤالء فيدعون اهللا 
ويفقهون اجلاهل هؤالء افضل بالتعليم ارسلت مث قعد معهم الوجه الثالث والستون ان اهللا تبارك وتعاىل يباهي 

مالئكته بالقوم الذين يتذاكرون العلم ويذكرون اهللا وحيمدونه علىما من عليهم به منه قال الترمذي حدثنا حممد بن 
ز العطار حدثنا ابو نعامة عن ايب عثمان عن ايب سعيد قال خرج معاوية إىل املسجد بشار حدثنا مرحوم بن عبد العزي

فقال م جيلسكم قالوا جلسنا نذكر اهللا عز و جل قال اهللا ما اجلسكم إال ذلك قالوا اهللا ما اجلسنا إال ذلك قال أما 
و سلم اقل حديثا عنه مين ان رسول إين مل استحلفكم هتمة لكم وما كان احد مبنزليت من رسول اهللا صلى اهللا عليه 

اهللا ص عليه وآله وسلم خرج على حلقة من اصحابه قال ما جيلسكم قالوا جلسنا نذكر اهللا وحنمده ملا هدانا 
لالسالم ومن علينا بك قال اهللا ما اجلسكم إال ذلك قالوا اهللا ما اجلسنا إال ذلك قال أما إين مل استحلفكم هتمة 

فأخربين ان اهللا تعاىل يباهي بكم املالئكة قال الترمذي هذا حديث حسن غريب ال نعرفه اال من لكم انه اتاين جربيل 
هذا الوجه وابو نعامة السعدي امسه عمرو بن عيسى وأبو عثمان النهدي امسه عبد الرمحن بن مل فهؤالء كانوا قد 

إلسالم ويعترفون هللا بالفضل العظيم جلسوا حيمدون اهللا بذكر اوصافه وآالئه ويثنون عليه بذلك ويذكرون حسن ا
إذ هداهم له ومن عليهم برسوله وهذا اشرف علم على االطالق وال يعين به اال الراسخون يف العلم فإنه يتضمن 

معرفة اهللا وصفاته وافعاله ودينه ورسوله وحمبة ذلك وتعظيمه والفرح به وأحرى بأصحاب هذا العلم ان يباهي اهللا 
شر النيب صلى اهللا عليه و سلم الرجل الذي كان حيب سورة االخالص وقال احبها الهنا صفة هبم املالئكة وقد ب

الرمحن عز و جل فقال حبك اياها ادخلك اجلنة ويف لفظ آخر اخربوه ان اهللا حيبه فدل على ان من احب صفات 
  اله يعاقبون ويذمون من اهللا احبه اهللا وأدخله اجلنة واجلهمية اشد الناس نفرة وتنفريا عن صفاته ونعوت كم

يذكرها ويقرؤها وجيمعها ويعتين هبا وهلذا هلم املقت والذم عند االمة وعلى لسان كل عامل من علماء االسالم واهللا 
تعاىل اشد بغضا ومقتا هلم جزاء وفاقا الوجه الرابع والستون ان افضل منازل اخللق عند اهللا منزلة الرسالة والنبوة 

الئكة رسال ومن الناس وكيف ال يكون افضل اخللق عند اهللا من جعلهم وسائط بينه وبني عباده فاهللا يصطفى من امل
يف تبليغ رساالته وتعريف امسائه وصفاته وأفعاله واحكامه ومراضيه ومساخطه وثوابه وعقابه وخصهم بوحيه 

هم اخالقا واكملهم علوما واختصهم بتفضيله وارتضاهم لرسالته إىل عباده وجعلهم ازكى العاملني نفوسا واشرف
واعماال واحسنهم خلقة واعظمهم حمبة وقبوال يف قلوب الناس وبرأهم من كل وصم وعيب وكل خلق دينء وجعل 
اشرف مراتب الناس بعدهم مرتبة خالفتهم ونيابتهم يف اممهم فاهنم خيلفوهنم على منهاجهم وطريقهم من نصيحتهم 

ونصرهم املظلوم واخذهم على يد الظامل وامرهم باملعروف وفعله وهنيهم  لألمة وارشادهم الضال وتعليمهم اجلاهل
عن املنكر وتركه والدعوة إىل اهللا باحلكمة للمستجيبني واملوعظة احلسنة للمعرضني الغافلني واجلدال باليت هي 

دعو إىل اهللا على احسن للمعاندين املعارضني فهذه حال اتباع املرسلني وورثه النبيني قال تعاىل قل هذه سبيلي ا
بصرية انا ومن اتبعين وسواء كان املعىن أنا ومن اتبعين على بصرية وانا ادعو إىل اهللا او املعىن ادعو إىل اهللا على 

بصرية والقوالن متالزمان فإنه ال يكون من اتباعه حقا إال من دعا إىل اهللا على بصرية كما كان متبوعه يفعل صلى 
لفاء الرسل حقا وورثتهم دون الناس وهم أولو العلم الذين قاموا مبا جاء به علما وعمال اهللا عليه و سلم فهؤالء خ



وهداية وارشادا وصربا وجهادا وهؤالء هم الصديقون وهم افضل اتباع االنبياء ورأسهم وإمامهم الصديق االكرب 
نعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني ابو بكر رضى اهللا عنه قال اهللا تعاىل ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع الذين ا

والشهداء والصاحلني وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من اهللا وكفى باهللا عليما فذكر مراتب السعداء وهي اربعة 
وبدأ باعالهم مرتبة مث الذين يلوهنم إىل آخر املراتب وهؤالء االربعة هم اهل اجلنة الذين هم اهلها جعلنا اهللا منهم 

الوجه اخلامس والستون ان االنسان إمنا مييز على غريه من احليوانات بفضيلة العلم والبيان وإال فغريه  مبنه وكرمه
من الدواب والسباع أكثر أكال منه واقوى بطشا وأكثر مجاعا واوالدا واطول اعمارا وإمنا ميز على الدواب 

ينه وبني سائر الدواب وهي احليوانية احملضة فال واحليوانات بعلمه وبيانه فإذا عدم العلم بقى معه القدر املشترك ب
يبقى فيه فضل عليهم بل قد يبقى شرا منهم كما قال تعاىل يف هذا الصنف من الناس إن شر الدواب عند اهللا الصم 
البكم الذين ال يعقلون فهؤالء هم اجلهال ولو علم اهللا فيهم خريا المسعهم أي ليس عندهم حمل قابل للخري ولو كان 

  لهم قابال للخري المسعهم أي حم

الفهمهم والسمع ههنا مسع فهم واال فسمع الصوت حاصل هلم وبه قامت حجة اهللا عليهم قال تعاىل وال تكونوا 
كالذين قالوا مسعنا وهم ال يسمعون وقال تعاىل ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق مباال يسمع اال دعاء ونداء صم 

اء كان املعىن ومثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق مبا ال يسمع من الدواب إال بكم عمى فهم ال يعقلون وسو
اصواتا جمردة او كان املعىن ومثل الذين كفروا حني ينادون كمثل دواب الذي ينعق هبا فال تسمع اال صوت الدعاء 

وأبلغ يف املعىن فعلى التقديرين مل والنداء فالقوالن متالزمان بل مها واحد وإن كان التقدير الثاين اقرب إىل اللفظ 
حيصل هلم من الدعوة إال الصوت احلاصل لألنعام فهؤالء مل حيصل هلم حقيقة االنسانية اليت مييز هبا صاحبها عن 

سائر احليوان والسمع يراد به ادراك الصوت ويراد به فهم املعىن ويراد به القبول واالجابة والثالثة يف القرآن فمن 
قد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها وتشتكي إىل اهللا واهللا يسمع حتاوركما إن اهللا مسيع بصري وهذا االول قوله 

اصرح ما يكون يف إثبات صفة السمع ذكر املاضي واملضارع واسم الفاعل مسع ويسمع وهو مسيع وله السمع كما 
ءت اجملادلة تشكو إىل رسول اهللا صلى اهللا قالت عائشة رضى اهللا عنها احلمد هللا الذي وسع مسعه االصوات لقد جا

عليه و سلم وأنا يف جانب البيت وأنه ليخفى على بعض كالمها فأنزل اهللا قد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها 
والثاين مسع الفهم كقوله ولو علم اهللا فيهم خريا المسعهم أي الفهمهم ولو امسعهم لتولوا وهم معرضون ملا يف قلوهبم 

الكرب واالعراض عن قبول احلق ففيهم آفتان إحدامها اهنم ال يفهمون احلق جلهلهم ولو فهموه لتولوا عنه وهم من 
معرضون عنه لكربهم وهذا غاية النقص والعيب والثالث مسع القبول واالجابة كقوله تعاىل لو خرجوا فيكم ما 

عون هلم أي قابلون مستجيبون ومنه قوله مساعون زادوكم إال خباال وال وضعوا خاللكم يبغونكم الفتنة وفيكم مسا
للكذب أي قابلون له مستجيبون الهله ومنه قول املصلى مسع اهللا ملن محده أي اجاب اهللا محد من محده ودعاء من 
دعاه وقول النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا قال االمام مسع اهللا ملن محده فقولوا ربنا ولك احلمد يسمع اهللا لكم أي 

يبكم واملقصود ان االنسان إذا مل يكن له علم مبا يصلحه يف معاشه ومعاده كان احليوان البهيم خريا منه لسالمته جي
يف املعاد مما يهلكه دون االنسان اجلاهل الوجه السادس والستون إن العلم حاكم علىما سواه وال حيكم عليه شيء 

ه ومضرته ورجحانه ونقصانه وكماله ونقصه ومدحه فكل شيء اختلف يف وجوده وعدمه وصحته وفساده ومنفعت
وذمه ومرتبته يف اخلري وجودته ورداءته وقربه وبعده وإفضائه إلىمطلوب كذا وعدم إفضائه وحصول املقصود به 
وعدم حصوله إىل سائر جهات املعلومات فإن العلم حاكم على ذلك كله فإذا حكم العلم انقطع النزاع ووجب 

  على املمالك والسياسات واالموال  االتباع وهو احلاكم



واالقالم فملك ال يتأيد بعلم ال يقوم وسيف بال علم خمراق العب وقلم بال علم حرمة حركةعابث والعلم مسلط 
حاكم على ذلك كله وال حيكم شيء من ذلك على العلم وقد اختلف يف تفضيل مداد العلماء على دم الشهداء 

راجيح واالدلة ونفس هذا النزاع دليل على تفضيل العلم ومرتبته فإن احلاكم وعكسه وذكر لكل قول وجوه من الت
يف هذه املسئلة هو العلم فيه واليه وعنده يقع التحاكم والتخاصم واملفضل منهما من حكم له بالفضل فإن قيل 

 يسغ ان حيكم فكيف يقبل حكمه لنفسه قيل وهذا ايضا دليل على تفضيله وعلو مرتبته وشرفه فإن احلاكم إمنا مل
لنفسه الجل مظنة التهمة والعلم تلحقه هتمة يف حكمه لنفسه فإنه إذا حكم حكم مبا تشهد العقول والنظر بصحته 
وتتلقاه بالقبول ويستحيل حكمه لتهمة فإنه إذا حكم هبا انعزل عن مرتبته واحنط عن درجته فهو الشاهد املزكي 

قيل فماذا حكمه يف هذه املسئلة اليت ذكرمتوها قيل هذه املسئلة كثر العدل واحلاكم الذي ال جيور وال يعزل فإن 
فيها اجلدال واتسع اجملال وأدىل كل منهما حبجته واستعلى مبرتبته والذي يفصل النزاع ويعيد املسالة إلىمواقع 

واقرب إليه فهذه االمجاع الكالم يف أنواع مراتب الكمال وذكر االفضل منهما والنظر يف أي هذين االمرين اوىل به 
االصول الثالثة تبني الصواب ويقع هبا فصل اخلطاب فاما مراتب الكمال فاربع النبوة والصديقية والشهادة والوالية 

وقد ذكرها اهللا سبحانه يف قوله ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع الذين انعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني 
رفيقا ذلك الفضل من اهللا وكفى باهللا عليما وذكر تعاىل هؤالء االربع يف سورة والشهداء والصاحلني وحسن اولئك 

احلديد فذكر تعاىل االميان به وبرسوله مث ندب املؤمنني إىل ان ختشع قلوهبم لكتابه ووحيه مث ذكر مراتب اخلالئق 
م اجر كرمي والذين آمنوا شقيهم وسعيدهم فقال إن املصدقني واملصدقات واقرضوا اهللا قرضا حسنا يضاعف هلم وهل

باهللا ورسله اولئك هم الصديقون والشهداءعند رهبم هلم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك 
اصحاب اجلحيم وذكر املنافقني قبل ذلك فاستوعبت هذه االية اقسام العباد شقيهم وسعيدهم واملقصود انه ذكر 

قية والشهادة والوالية فأعال هذه املراتب النبوة والرسالة ويليها الصديقية فيها املراتب االربعة الرسالة والصدي
فالصديقون هم أئمة اتباع الرسل ودرجتهم اعال الدرجات بعد النبوة فإن جرى قلم العامل بالصديقية وسال مداده 

ية وقطر عليها كان هبا كان افضل من دم الشهيد الذي مل حيلقه يف رتبة الصديقية وان سال دم الشهيد بالصديق
افضل من مداد العامل الذي قصر عنها فافضلهما صديقهما فان استويا يف الصديقية استويا يف املرتبة واهللا اعلم 

والصديقية هي كمال االميان مبا جاء به الرسول علما وتصديقا وقياما فهي راجعة إىل نفس العلم فكل من كان اعلم 
له كان امت صديقية فالصديقية شجرة اصوهلا العلم وفروعها التصديق ومثرهتا مبا جاء به الرسول واكمل تصديقا 

  العمل فهذه كلمات 

جامعة يف مسئلة العامل والشهيد وايهما افضل الوجه السابع والستون ان النصوص النبوية قد تواترت بان افضل 
واالميان له ركنان احدمها معرفة ما جاء به  االعمال إميان باهللا فهو رأس االمر واالعمال بعده على مراتبها ومنازهلا

الرسول والعلم به والثاين تصديقه بالقول والعمل والتصديق بدون العلم واملعرفة حمال فإنه فرع العلم بالشيء 
املصدق به فإذا العلم من االميان مبنزلة الروح من اجلسد والتقوم شجرة االميان اال على ساق العلم واملعرفة فالعلم 

اجل املطالب واسىن املواهب الوجه الثامن والستون ان صفات الكمال كلها ترجع إىل العلم والقدرة واالرادة  إذا
واالرادة فرع العلم فإهناتستلزم الشعور باملراد فهي مفتقرة إىل العلم يف ذاهتا وحقيقتها والقدرة ال تؤثر إال بواسطة 

واحدة منهما وأما القدرة وإالرادة فكل منها يفتقر يف تعلقه باملراد  االرادة والعلم اليفتقر يف تعلقه باملعلوم إىل
واملقدور إىل العلم وذلك يدل على فضيلته وشرف منزلته الوجه التاسع والستون ان العلم اعم الصفات تعلقا 

انه وصفاته مبتعلقه واوسعها فإنه يتعلق بالواجب واملمكن واملستحيل واجلائز واملوجود واملعدوم فذات الرب سبح



وامساؤه معلومة له ويعلم العباد من ذلك ما علمهم العليم اخلبري وأما القدرة واالرادة فكل منهما خاص التعلق اما 
القدرة فإمنا تتعلق باملمكن خاصة الباملستحيل وال بالواجب فهي اخص من العلم من هذا الوجه وأعم من االرادة 

ت وهو ما أريد وجوده فالعلم اوسع وأعم وأمشل يف ذاته ومتعلقه الوجه فإن االرادة التتعلق اال ببعض املمكنا
السبعون ان اهللا سبحانه اخرب عن اهل العلم بأنه جعلهم ائمة يهدون بأمره ويامت هبم من بعدهم فقال تعاىل وجعلناهم 

نا هب لنا من ازواجنا ائمة يهدون بامرنا ملا صربوا وكانوا يآياتنا يوقنون وقال يف موضع آخر والذين يقولون رب
وذرياتنا قرة اعني واجعلنا للمتقني إماما أي ائمة يقتدى بنا من بعدنا فأخرب سبحانه ان بالصرب واليقني تنال االمامة 
يف الدين وهي ارفع مراتب الصديقني واليقني هو كمال العلم وغايته فبتكميل مرتبة العلم حتصل إمامة الدين وهي 

ص اهللا هبا من يشاء من عباده الوجه احلادي والسبعون ان حاجة العباد إىل العلم ضرورية فوق والية آلتها العلم خيت
حاجة اجلسم إىل الغذاء الن اجلسم حيتاج إىل الغذاء يف اليوم مرة او مرتني وحاجة االنسان إىل العلم بعدد االنفاس 

و حكمة فإن فارقه االميان او حكمة يف نفس الن كل نفس من انفاسه فهو حمتاج فيه إىل ان يكون مصاحبا الميان ا
من انفاسه فقد عطب وقرب هالكه وليس إىل حصول ذلك سبيل إال بالعلم فاحلاجة إليه فوق احلاجة إىل الطعام 

والشراب وقد ذكر االمام امحد هذا املعىن بعينه فقال الناس احوج إىل العلم منهم إىل الطعام والشراب الن الطعام 
ج إليه يف اليوم مرة او مرتني والعلم حيتاج إليه كل وقت الوجه الثاين والسبعون إن صاحب العلم اقل والشراب حيتا

  تعبا وعمال وأكثر اجرا واعترب هذا بالشاهد فإن الصناع واإلجراء يعانون 

يأخذونه االعمال الشاقة بأنفسهم واالستاذ املعلم جيلس بأمرهم وينهاهم ويريهم كيفية العمل ويأخذ اضعاف ما 
وقد اشار النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل هذا املعىن حيث قال افضل االعمال إميان باهللا مث اجلهاد فاجلهاد فيه بذل 

النفس وغاية املشقة واالميان علم القلب وعمله وتصديقه وهو افضل االعمال مع ان مشقة اجلهاد فوق مشقته 
العمال ومراتبها وفاضلها من مفضوهلا وراجحها من مرجوحها باضعاف مضاعفة وهذا الن العلم يعرف مقادير ا

فصاحبه ال خيتار لنفسه اال افضل االعمال والعامل بال علم يظن ان الفضيلة يف كثرة املشقة فهو يتحمل املشاق وإن 
كان ما يعانيه مفضوال ورب عمل فاضل واملفضول اكثر مشقة منه واعترب هذا حبال الصديق فإنه افضل االمة 

ومعلوم ان فيهم من هو اكثر عمال وحجا وصوما وصالة وقراءة منه قال ابو بكر بن عياش ما سبقكم ابو بكر 
  بكثرة صوم وال صالة ولكن بشيء وقر يف قلبه وهذا موضوع املثل املشهور 

وقائد له  متشى رويدا وجتي يف االول الوجه الثالث والسبعون ان العلم إمام العمل... من يل مبثل سريك املدلل 
والعمل تابع له ومؤمت به فكل عمل ال يكون خلف العلم مقتديا به فهو غري نافع لصاحبه بل مضرة عليه كما قال 

بعض السلف من عبد اهللا بغري علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح وأالعمال إمنا تتفاوت يف القبول والرد حبسب 
لم هو املقبول واملخالف له هو املردود فالعلم هو امليزان وهو احملك موافقتها للعلم وخمالفتها له فالعمل املوافق للع

قال تعاىل هو الذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم ايكم احسن عمال وهو العزيز الغفور قال الفضيل بن عياض هو 
مل يقبل وإذا اخلص العمل واصوبه قالوا يا ابا علي ما اخلصه واصوبه قال ان العمل إذا كان خالصا ومل يكن صوابا 

كان صوابا ومل يكن خالصا مل يقبل حىت يكون خالصا وصوابا فاخلالص ان يكون هللا والصواب ان يكون على السنة 
وقد قال تعاىل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صاحلا وال يشرك بعبادة ربه احدا فهذا هو العمل املقبول الذي 

كون موافقا لسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مرادا به وجه اهللا وال ال يقبل اهللا من االعمال سواه وهو ان ي
يتمكن العامل من االتيان بعمل جيمع هذين الوصفني إال بالعلم فإنه إن مل يعلم ما جاء به الرسول مل ميكنه قصده وإن 

لدليل على االخالص وهو الدليل مل يعرف معبوده مل ميكنه إرادته وحده فلوال العلم ملا كان عمله مقبوال فالعلم هو ا



على املتابعة وقد قال اهللا تعاىل إمنا يتقبل اهللا من املتقني واحسن ما قيل يف تفسري االية إنه إمنا يتقبل اهللا عمل من اتقاه 
يف ذلك العمل وتقواه فيه ان يكون لوجهه علىموافقة امره وهذا إمنا حيصل بالعلم وإذا كان هذا منزلة العلم 

علم انه اشرف شيء واجله وافضله واهللا أعلم الوجه الرابع والسبعون ان العامل بال علم كالسائر بال دليل وموقعه 
  ومعلوم ان عطب مثل هذا اقرب من سالمته 

وان قدر سالمته اتفاقا نادرا فهو غري حممود بل مذموم عند العقالء وكان شيخ االسالم ابن تيمية يقول من فارق 
وال دليل إال مبا جاء به الرسول قال احلسن العامل على غري علم كالسالك على غري طريق الدليل ضل السبيل 

والعامل على غري علم ما يفسد اكثر مما يصلح فاطلبوا اللم طلبا ال تضروا بالعبادة واطلبوا العبادة طلبا ال تضروا 
ة حممد صلى اهللا عليه و سلم ولو طلبوا بالعلم فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حى خرجوا بأسيافهم على ام

العلم مل يدهلم على ما فعلوا والفرق بني هذا وبني ما قبله ان العلم مرتبته يف الوجه االول مرتبة املطاع املتبوع 
املقتدى به املتبع حكمه املطاع امره ومرتبته فيه فيهذا الوجه مرتبة الدليل املرشد إىل املطلوب املوصل إىل الغاية 

وجه اخلامس والسبعون ان النيب صلى اهللا عليه و سلم ثبت يف الصحيحني عنه انه كان يقول اللهم رب جربيل ال
وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات واالرض عامل الغيب والشهادة انت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون 

مستقيم ويف بعض السنن انه كان يكرب تكبرية  اهدين ملا اختلف فيه من احلق باذنك انك هتدى من تشاء إىل صراط
االحرام يف صالة الليل مث يدعو هبذا الدعاء واهلداية هي العلم باحلق مع قصده وإيثاره على غريه فاملهتدي هو 

العامل باحلق املريد له وهي اعظم نعمة هللا على العبد وهلذا امرنا سبحانه ان نسأله هداية الصراط املستقيم كل يوم 
لة يف صلواتنا اخلمس فإن العبد حمتاج إىل معرفة احلق الذي يرضى اهللا يف كل حركة غاهرة وباطنة فإذا عرفها ولي

فهو حمتاج إلىمن يلهمه قصد احلق فيجعل إرادته يف قلبه مث إىل من يقدره على فعله ومعلوم ان ما جيهله العبد 
نفسه على غرادته ولو اراده لعجز عن كثري منه فهو اضعاف اضعاف ما يعلمه وإن كل ما يعلم انه حق ال تطاوعه 

مضطر كل وقت إىل هداية تتعلق باملاضي وباحلال واملستقبل أما املاضي فهو حمتاج إىل حماسبة نفسه عليه وهل وقع 
على السداد فيشكر اهللا عليه ويستدميه ام خرج فيه عن احلق فيتوب إىل اهللا تعاىل منه ويتسغفره ويعزم على ان ال 

يعود وأما اهلداية يف احلال فهي مطلوبة منه فإنه ابن وقته فيحتاج ان يعلم حكم ما هو متلبس به من االفعال هل هو 
صواب ام خطأ وأما املستقبل فحاجته يف اهلداية اظهر ليكون سريه على الطريق وإذا كان هذا شأن اهلداية علم ان 

لناس من السؤال الفاسد وهي انا إذا كنا مهتدين فأي حاجة بنا العبد اشد شيء اضطرارا اليها وان ما يورده بعض ا
ان نسأل اهللا ان يهدينا وهل هذا اال حتصيل احلاصل افسد سؤال وابعده عن الصواب وهو دليل على ان صاحبه مل 

ى حيصل معىن اهلداية وال احاط علما حبقيقتها ومسماها فلذلك تكلف من تكلف اجلواب عنه بان املعىن ثبتنا عل
اهلداية وادمها لنا ومن احاط علما حبقية اهلداية وحاجة العبد اليها علم ان الذي مل حيصل له منها اضعاف ما حصل 
له انه كل وقت حمتاج إلىهدايةمتجددة السيما واهللا تعالىخالق افعال القلوب واجلوارح فهو كل وقت حمتاج ان 

  خيلق اهللا له هداية 

نع والصوارف اليت متنع موجب اهلداية وتصرفها مل ينتفع باهلداية ومل يتم مقصودها له خاصة مث ان مل يصرف عنه املوا
فإن احلكم ال يكفي فيه وجود مقتضيه بل ال بد مع ذلك من عدم مانعه ومنافيه ومعلوم ان وساوس العبد وخواطره 

نه مل يهتد هدى تاما فحاجاته إىل وشهوات الغي يف قلبه كل منها مانع وصول اثر اهلداية إليه فإن مل يصرفها اهللا ع
هداية اهللا له مقرونة بانفاسه وهي اعظم حاجة للعبد وذكر النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الدعاء العظيم القدر من 



اوصاف اهللا وربوبيته ما يناسب املطلوب فان فطر السموات واالرض توسل إىل اهللا هبذا الوصف يف اهلداية للفطرة 
ق عليها فذكر كونه فاطر السموات واالرض واملطلوب تعليم احلق والتوفيق له فذكر علمه سبحانه اليت ابتدأ اخلل

بالغيب والشهادة وان من هو بكل شيء عليم جدير ان يطلب منه عبده ان يعلمه ويرشده ويهديه وهو مبنزلة 
فور بسعة مغفرته ان يغفر لعبده التوسل إىل الغين بغناه وسعة كرمه ان يعطى عبده شيئا من ماله والتوسل إىل الغ

ويعفوه ان يعفو عنه وبرمحته ان يرمحه ونظائر ذلك وذكر ربوبيته تعاىل جلربيل وميكائيل وإسرافيل وهذا واهللا اعلم 
الن املطلوب هدى حييا به القلب وهؤالء الثالثة االمالك قد جعل اهللا تعاىل على ايديهم اسباب حياة العباد اما 

الوحي الذي يوحيه اهللا إىل االنبياء وهو سبب حياة الدنيا واالخرة واما ميكائيل فهو موكل جربيل فهو صاحب 
بالقطر الذي به سبب حياة كل شيء واما إسرافيل فهو الذي ينفخ يف الصور فيحىي اهللا املوتى بنفخته فإذا هم قيام 

االوىل اهلداية العامة وهي هداية كل خملوق من لرب العاملني واهلداية هلا اربع مراتب وهي مذكورة يف القرآن املرتبة 
احليوان واالدمي ملصاحله اليت هبا قام امره قال اهللا تعاىل سبح اسم ربك االعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى 
فذكر امورا اربعة اخللق والتسوية والتقدير واهلداية فسوى خلقه واتقنه وأحكمه مث قدر له اسباب مصاحله يف معاشه 

تقلباته وتصرفاته وهداه اليها واهلداية تعليم فذكر انه الذي خلق وعلم كما ذكر نظري ذلك يف أول سورة انزهلا و
على رسوله وقد تقدم ذلك وقال تعاىل حكاية عن عدوه فرعون انه قال ملوسى فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي 

ية وأعمها املرتبة الثانية هداية البيان والداللة اليت أقام اعطى كل شيء خلقه مث هدى وهذه املرتبة اسبق مراتب اهلدا
هبا حجته على عباده وهذه ال تستلزم االهتداء التام قال تعاىل وأما مثود فهديناهم فاستحبوا العمى على اهلدى يعين 

اكنهم وزين هلم بينا هلم ودللناهم وعرفناهم فآثروا الضاللة والعمى وقال تعاىل وعادا ومثود وقد تبني لكم من مس
الشيطان اعماهلم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وهذه املرتبة اخص من االوىل وأعم من الثانية وهي هدى 

التوفيق واالهلام قال اهللا تعاىل واهللا يدعو إىل دار السالم ويهدي من يشاء إىل صراط مستقيم فعم بالدعوة خلقه 
  وخص باهلداية من شاء منهم قال تعاىل 

نك ال هتدي من احببت ولكن اهللا يهدي من يشاء مع قوله وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم فاثبت هداية الدعوة إ
والبيان ونفي هداية التوفيق واالمام وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم يف نشهد احلاجة من يهد اهللا فال مضل له ومن 

هللا اليهدي من يضل أي من يضله اهللا اليهتدي أبدا يضلل فال هادي له وقال تعاىل إن حترص على هداهم فإن ا
وهذه اهلداية الثالثة هي اهلداية املوجبة املستلزمة لالهتداء واما الثانية فشرط الموجب فال يستحيل ختلف اهلدى 

ال تعاىل عنها خبالف الثالثة فإن ختلف اهلدى عنها مستحيل املرتبة الرابعة اهلداية يف اآلخرة إىل طريق اجلنة والنار ق
احشرواالذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون اهللا فاهدوهم إىل صراط اجلحيم واما قول اهل اجلنة 

احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال ان هدانا اهللا فيحتمل ان يكونوا ارادوا اهلداية إىل طريق اجلنة وأن 
اوصلتهم إىل دار النعيم ولو قيل إن كال األمرين مراد هلم واهنم محدوا اهللا على يكونوا ارادوا اهلداية يف الدنيا اليت 

هدايته هلم يف الدنيا وهدايتهم إىل طريق اجلنة كان احسن وابلغ وقد ضرب اهللا تعاىل ملن مل حيصل له العلم باحلق 
يضرنا ونرد على اعقابنا بعد إذ هدانا اهللا واتباعه مثال مطابقا حلاله فقال تعاىل قل اندعو من دون اهللا ماال ينفعنا وال 

كالذي استهوته الشياطني يف االرض حريان له اصحاب يدعونه إىل اهلدى ائتنا قل إن هدى اهللا هو اهلدى وأمرنا 
لنسلم لرب العاملني الوجه السادس والسبعون ان فضيلة الشيء وشرفه يظهر تارة من عموم منفعته وتارةمن شدة 

م االستغناء عن وتارةمن ظهور النقص والشر بفقده وتارة من حصول اللذة والسرور والبهجة احلاجة إليه وعد
بوجوده لكونه حمبوبا مالئما فادراكه يعقب غاية اللذة وتارة من كمال الثمرة املترتبة عليه وشرف علته الغائية 



ان يف نفسه كماال وشرفا بقطع النظر وافضاله إىل اجل املطالب وهذه الوجوه وحنوها تنشأ وتظهر من متعلقة فإذا ك
عن متعلقاته مجع جهات الشرف والفضل يف نفسه ومتعلقاته ومعلوم ان هذه اجلهات بأسرها حاصلة للعلم فإنه أعم 

شيء نفعا واكثره وادومه واحلاجة إليه فوق احلاجة إىل الغذاء بل فوق احلاجة إىل التنفس إذ غاية مايتصور من 
سم وأما فقد العلم ففيه فقد حياة القلب والروح فال غىن للعبد عنه طرفة عني وهلذا إذا فقد من فقدمها فقد حياة اجل

الشخص كان شرا من احلمري بل كان شرا من الدواب عند اهللا وال شيء انقص منه حينئذ وأما حصول اللذة 
مرض ونقص وهو يف غاية االيذاء  والبهجة بوجوده فألنه كمال يف نفسه وهو مالئم غاية املالءمة للنفوس فان اجلهل

وااليالم للنفس ومن مل يشعر هبذه املالءمة واملنافرة فهو لفقد حسه ونفسه وما جلرح ميت إيالم فحصوله للنفس 
إدراك منها لغاية حمبوهبا واتصال به وذلك غاية لذهتا وفرحتها وهذا حبسب املعلوم يف نفسه وحمبة النفس له ولذهتا 

  علومات بقربه والعلوم وامل

متفاوته يف ذلك اعظم التفاوت وابينه فليس علم النفوس بفاطرها وباريها ومبدعها وحمبته والتقرب إليه كعلمها 
بالطبيعة واحواهلا وعوارضه وصحتها وفسادها وحركاهتا وهذا بتبني بالوجه السابع والسبعني وهو ان شرف العلم 

اهينه ولشدة احلاجة إلىمعرفته وعظم النفع هبا وال ريب ان تابع لشرف معلومه لوثوق النفس بأدلة وجوده وبر
اجل معلوم وأعظمه واكربه فهو اهللا الذي ال إله إال هو رب العاملني وقيوم السموات واالرضني امللك احلق املبني 
ائه املوصوف بالكمال كله املنزه عن كل عيب ونقص وعن كل متثيل وتشبيه يف كماله وال ريب ان العلم به وبامس

وصفاته وافعاله اجل العلوم وافضلها ونسبته إىل سائر العلوم كنسبة معلومة إىل سائر املعلومات وكما ان العلم به 
اجل العلوم واشرفها فهو اصلها كلها كما ان كل موجود فهو مستند يف وجوده إىل امللك احلق املبني ومفتقر إليه يف 

به مفتقر يف حتقق ذاته إليه فالعلم به اصل كل علم كما انه سبحانه رب  حتقق ذاته وأينيته وكل علم فهو تابع للعلم
كل شيء ومليكه وموجده وال ريب ان كمال العلم بالسبب التام وكونه سببا يستلزم العلم مبسببه كما ان العلم 

إليه استناد  بالعلة التامة ومعرفة كوهنا علة يستلزم العلم مبعلوله وكل موجود سوى اهللا فهو مستند يف وجوده
املصنوع إىل صانعه واملفعول إىل فاعله فالعلم بذاته سبحانه وصفاته وافعاله يستلزم العلم مبا سواه فهو يف ذاته رب 

كل شيء ومليكه والعلم به اصل كل علم ومنشؤه فمن عرف اهللا عرف ما سواه ومن جهل ربه فهو ملا سواه اجهل 
فأنساهم انفسهم فتأمل هذه االية جتد حتتها معىن شريفا عظيما وهو ان من  قال تعاىل وال تكونوا كالذين نسوا اهللا

نسى ربه انساه ذاته ونفسه فلم يعرف حقيقته وال مصاحله بل نسى ما به صالحه وفالحه يف معاشه ومعاده فصار 
الذي اعطاها إياه خالقها معطال مهمال مبنزلة االنعام السائبة بل رمبا كانت االنعام اخرب مبصاحلها منه لبقائها هداها 

وأما هذا فخرج عن فطرته اليت خلق عليها فنسى ربه فأنساه نفسه وصفاهتا وما تكمل به وتزكوبه وتسعد به يف 
معاشها ومعادها قال اهللا تعاىل وال تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا فغفل عن ذكر ربه 

تفات له إىل مصاحله وكماله وما تزكو به نفسه وقلبه بل هو مشتت القلب مضيعه فانفرط عليه امره وقلبه فال ال
مفرط االمر حريان اليهتدي سبيال واملقصود ان العلم باهللا اصل كل علم وهو اصل علم العبد بسعادته وكماله 

ه فالعلم به سعادة ومصاحل دنياه وآخرته واجلهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصاحلها وكماهلا وما تزكو به وتفلح ب
العبد واجلهل به اصل شقاوته يزيده ايضاحا الوجه الثامن والسبعون انه ال شيء اطيب للعبد وال الذ وال اهنأ وال 

انعم لقلبه وعيشه من حمبة فاطره وباريه ودوام ذكره والسعي يف مرضاته وهذا هو الكمال الذي الكمال للعبد 
حي وارسلت الرسل وقامت السموات واالرض ووجدت اجلنة والنار والجله بدونه وله خلق اخللق والجله نزل الو

  شرعت الشرائع 



ووضع البيت احلرام ووجب حجه على الناس إقامة لذكره الذي هو من توابع حمبته والرضا به وعنه والجل هذا 
لدا وعلى هذا االمر امر باجلهاد وضرب اعناق من اباه وآثر غريه عليه وجعل له يف اآلخرة دار اهلوان خالدا خم

العظيم اسست امللة ونصبت القبلة وهو قطب رحى اخللق واالمر الذي مدارمها عليه والسبيل إىل الدخول إىل ذلك 
إال من باب العلم فإن حمبة الشيء فرع عن الشعور به واعرف اخللق باهللا اشدهم حبا له فكل من عرف اهللا احبه 

علم يفتح هذا الباب العظيم الذي هو سر اخللق واألمر كما سيأيت بيانه إن ومن عرف الدنيا واهلها زهد فيهم فال
شاء اهللا تعاىل الوجه التاسع والسبعون ان اللذة باحملبوب تضعف وتقوى حبسب قوة احلب وضعفه فكلما كان احلب 

اجلائع وكذلك  اقوى كانت اللذة اعظم وهلذا تعظم لذة الظمآن بشرب املاء البارد حبسب شدة طلبه للماء وكذلك
من احب شيئا كانت لذته على قدر حبه إياه واحلب تابع للعلم باحملبوب ومعرفة مجاله الظاهر والباطن فلذة النظر 
إىل اهللا بعد لقائه حبسب قوة حبه وإرادته وذلك حبسب العلم به وبصفات كماله فإذا العلم هو اقرب الطرق إىل 

ان شاء اهللا تعاىل الوجه الثمانون ان كل ما سوى اهللا يفتقر إىل العلم  اعظم اللذات وسيأيت تقرير هذا فيما بعد
القوام له بدونه فإن الوجود وجودان وجود اخللق ووجود االمر واخللق واألمر مصدرمها علم الرب وحكمته فكل 

علم وال ماضمه الوجود من خلقه وامره صادر عن علمه وحكمته فما قامت السموات واالرض وما بينهما اال بال
بعثت الرسل وأنزلت الكتب إال بالعلم والعبد اهللا وحده ومحد واثىن عليه وجمد إال بالعلم والعرف احلالل من 

احلرام إال بالعلم والعرف فضل االسالم على غريه اال بالعلم واختلف هنا يف مسئلة وهي ان العلم صفة فعلية او 
و جزء وسبب يف وجود املفعول فإن الفعل االختياري يستدعي حياة انفعالية فقالت طائفة هو صفة فعليه النه شرط ا

الفاعل وعلمه وقدرته وإرادته وال يتصور وجوده بدون هذه الصفات وقالت طائفة هو انفعايل فإنه تابع للمعلوم 
يه والصواب متعلق به على ما هو عليه فإن العامل يدرك املعلوم على ما هو به فادراكه تابع له فكيف يكون متقدما عل

ان العلم قسمان علم فعلى وهو علم الفاعل املختار مبا يريد ان يفعله فإنه موقوف على ارادته املوقوفة على تصوره 
املراد وعلمه به فهذا علم قبل الفعل متقدم عليه مؤثر فيه وعلم انفعايل وهو العلم التابع للمعلوم الذي ال تأثري له 

مم وامللوك وسائر املوجودات فإن هذا العلم ال يؤثر يف املعلوم وال هو شرط فيه فكل فيه كعلمنا بوجود االنبياء واال
من الطائفتني نظرت جزئيا وحكمت كليا وهذا موضع يغلط فيه كثري من الناس وكال القسمني من العلم صفة 

ضد يظهر حسنه كمال وعدمه من اعظم النقص يوضحه الوجه احلادي والثمانون ان فضيلة الشيء تعرف بضده فال
  الضد وبضدها نتبني االشياء وال ريب ان اجلهل اصل كل فساد وكل ضرر يلحق العبد يف دنياه واخراه فهو نتيجة 

اجلهل واال فمع العلم التام بان هذا الطعام مثال مسموم من اكله قطع امعاءه يف وقت معني ال يقدم على اكله وان 
وفاة فهو لعلمه مبوافقة اكله ملقصوده الذي هو احب إليه من العذاب  قدر انه قدم عليه لغلبة جوع او استعجال

باجلوع او بغريه وهنا اختلف يف مسئلة عظيمة وهي ان العلم هل يستلزم االهتداء وال يتخلف عنه اهلدى إال لعدم 
عاملا وهو ضال  العلم اونقصه واال فمع املعرفة اجلازمة ال يتصور الضالل وانه ال يستلزم اهلدى فقد يكون الرجل

على عمد هذا مما اختلف فيه املتكلمون وارباب السلوك وغريهم فقالت فرقة من عرف احلق معرفة ال يشك فيها 
استحال ان ال يهتدي وحيث ضل فلنقصان علمه واحتجوا من النصوص بقوله تعاىل لكن الراسخون يف العلم منهم 

ك فشهد تعاىل لكل راسخ يف العلم باالميان وبقوله تعاىل إمنا خيشى واملؤمنون يؤمنون مبا أنزل اليك وما انزل من قبل
اهللا من عباده العلماء وبقوله تعاىل ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو احلق وبقوله تعاىل شهد اهللا 

ك احلق كمن هو اعمى قسم انه ال إله اال هو واملالئكة واولو العلم وبقوله تعاىل افمن يعلم امنا انزل اليك من رب
الناس قسمني احدمها العلماء بان ما انزل إليه من ربه هواحلق والثاين العمى فدل على انه ال واسطة بينهما وبقوله 



تعاىل يف وصف الكفار صم بكم عمي فهم ال يعقلون وبقوله وطبع اهللا على قلوهبم فهم ال يعلمون وبقوله تعاىل ختم 
عهم وعلى ابصارهم غشاوة وهذه مدارك العلم الثالث قد فسدت عليهم وكذلك قوله اهللا على قلوهبم وعلى مس

تعاىل أفرأيت من اختذ إهله هواه واضله اهللا على علم وختم على مسعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من 
ه قال الزجاج أي على ما بعد اهللا أفال تذكرون وقوله واضله اهللا على علم قال سعيد بن جبري على علمه تعاىل في

سبق يف علمه تعاىل انه ضال قبل ان خيلقه وختم على مسعه أي طبع عليه فلم يسمع اهلدى وعلى قلبه فلم يعقل 
اهلدى وعلى بصره غشاوة فال يبصر اسباب اهلدى وهذا يف القرآن كثري مما يبني فيه منافاة الضالل للعلم ومنه قوله 

 إذا خرجوا من عندك قالوا اللذين اوتو العلم ماذا قال آنفا اولئك الذين طبع اهللا تعاىل ومنهم من يستمع اليك حىت
على قلوهبم فلو كانوا علموا ما قال الرسل مل يسألوا اهل العلم ماذا قال وملا كان مطبوعا على قلوهبم وقال تعاىل 

منوا أن الذين اوتو العلم من قبله إذا والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم يف الظلمات وقال تعاىل قل آمنوا به أوال تؤ
يتلى عليهم خيرون لألذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا ملفعوال فهذه شهادة من اهللا تعاىل الوىل 

العلم باالميان به وبكالمه وقال تعاىل عن اهل النار وقالوا لو كنا نسمع اونعقل ما كنا يف اصحاب السعري فدل على 
  لضالل المسع هلم وال عقل وقال تعاىل وتلك االمثال نضرهبا للناس وما يعقلها اال العاملون اخرب تعاىل أنه ال ان اهل ا

يعقل امثاله اال العاملون والكفار ال يدخلون يف مسمى العاملني فهم ال يعقلوهنا وقال تعاىل بل اتبع الذين ظلموا 
اىل وقال الذين ال يعلمون لوال يكلمنا اهللا او تأتينا آية وقال اهواءهم بغري علم فمن يهدي من اضل اهللا وقال تع

تعاىل قل هل يستوى الذين يعلمون والذين ال يعلمون ولو كان الضالل جبامع العلم لكان الذين ال يعلمون احسن 
م اليعلمون حاال من الذين يعلمون والنص خبالفه والقرآن مملوء بسلب العلم واملعرفة عن الكفار فتارة يصفهم باهن

وتارة بأهنم ال يعقلون وتارة باهنم ال يشعرون وتارة باهنم ال يفقهون وتارة بأهنم ال يسمعون واملراد بالسمع املنفي 
مسع الفهم وهو مسع القلب ال إدراك الصوت وتارة بأهنم ال يبصرون فدل ذلك كله على ان الكفر مستلزم للجهل 

ه الكفار باهنم جاهلون كقوله تعاىل وعباد الرمحن الذين ميشون على مناف للعلم ال جيامعه وهلذا يصف سحبان
االرض هونا وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما وقوله تعاىل وإذا مسعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم 

 وقال النيب صلى اعمالكم سالم عليكم النبتغي اجلاهلني وقوله تعاىل خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن اجلاهلني
اهللا عليه و سلم ملا بلغ قومه من اذاه ذلك املبلغ اللهم اغفر لقومي فاهنم ال يعلمون ويف الصحيحني عنه من يرد اهللا 
به خريا يفقهه يف الدين فدل على ان الفقه مستلزم الرادة اهللا اخلري يف العبد وال يقال احلديث دل على ان من اراد 

الدين وال يدل على ان كل من فقهه يف الدين فقد اراد به خريا وبينهما فرق ودليلكم امنا يتم اهللا به خريا فقهه يف 
بالتقدير الثاين واحلديث ال يقتضيه النا نقول النيب صلى اهللا عليه و سلم جعل الفقه يف الدين دليال وعالمة على 

املدلول الزمه ووجود امللزوم بدون الزمه حمال  ارادة اهللا بصاحبه خريا والدليل يستلزم املدلول وال يتخلف عنه فإن
  ويف الترمذي وغريه عنه صلى اهللا عليه و سلم 

خصلتان ال جيتمعان يف منافق حسن مست وفقه يف الدين فجعل الفقه يف الدين منافيا للنفاق بل مل يكن السلف 
عن افقه اهل املدينة قال اتقاهم  يطلقون اسم الفقه االعلى العلم الذي يصحبه العمل كما سئل سعد بن إبراهيم

وسال فرقد السنجي احلسن البصري عن شيء فاجابه فقال إن الفقهاء خيالفونك فقال احلسن ثكلتك امك فريقد 
وهل رأيت بعينيك فقيها إمنا الفقيه الزاهد يف الدنيا الراغب يف اآلخرة البصريبدينه املداوم على عبادة ربه الذي ال 

سخر مبن دونه وال يبتغى على علم علمه اهللا تعاىل اجرا وقال بعض السلف ان الفقيه من مل يهمز من فوقه وال ي
يقنط الناس من رمحة اهللا ومل يؤمنهم مكر اهللا ومل يدع القرآن رغبة عنه إىل ماسواه وقال ابن مسعود رضى اهللا عنه 



واطالق السلف من الصحابة والتابعني يدل  كفى خبشية اهللا علما وباالغترار باهللا جهال قالوا فهذا القرآن والسنة
على ان العلم واملعرفة مستلزم للهداية وان عدم اهلداية دليل على اجلهل وعدم العلم قالوا ويدل عليه ان االنسان 

  ما دام عقله معه ال يؤثر هالك 

ف اهللا سبحانه اهل معصيته نفسه على جناهتا وعذاهبا العظيم الدائم على نعيمها املقيم واحلسن شاهد بذلك وهلذا وص
باجلهل يف قوله تعاىل إمنا التوبة على اهللا للذين يعملون السوء جبهالة مث يتوبون من قريب فاولئك يتوب اهللا عليهم 
وكان اهللا عليما حكيما قال سفيان الثوري كل من عمل ذنبا من خلق اهللا فهو جاهل كان جاهال اوعاملا ان كان 

كان ال يعلم فمثل ذلك وقوله مث يتوبون من قريب فأولئك يتوب اهللا عليهم وكان اهللا  عاملا فمن اجهل منه وان
عليما حكيما قال قبل املوت وقال ابن عباس رضى اهللا عنهما ذنب املؤمن جهل منه قال فتادة امجع اصحاب رسول 

ى اهللا فهو جاهل قالوا اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان كل شيء عصى اهللا فيه فهو جهالة وقال السدى كل من عص
ويدل على صحة هذا ان مع كمال العلم التصدر املعصية من العبد فإنه لو رأى صبيا يتطلع عليه من كوة مل تتحرك 

جوارحه ملواقعة الفاحشة فكيف يقع منه حال كمال العلم بنظر اهللا إليه ورؤيته له وعقابه على الذنب وحترميه له 
لقلب على هذا العلم وغيبته عنه فحينئذ يكون وقومه يف املعصية صادرا عن جهل وسوء عاقبته فال بد من غفلة ا

وغفلة ونسيان مضاد للعلم والذنب حمفوف جبهلني جهل حبقيقة االسباب الصارفة عنه وجهل حبقيقة املفسدة املترتبة 
بالعلم فهذا بعض ما عليه وكل واحد من اجلهلني حتته جهاالت كثرية فما عصى اهللا إال باجلهل وما اطيع اال 

احتجت به هذه الطائفة وقالت الطائفة االخرى العلم ال يستلزم اهلداية وكثريا ما يكون الضالل عن عمد وعلم ال 
يشك صاحبه فيه بل يؤثر الضالل والكفر وهو عامل بقبحه ومفسدته قالوا وهذا شيخ الضالل وداعي الكفر وإمام 

 له بالسجود الدم ومل يشك فيه فخالفه وعاند االمر وباء بلعنة اهللا وعذابه الفجرة إبليس عدو اهللا قد علم امر اهللا
الدائم مع علمه بذلك ومعرفته به واقسم له بعزته انه يغوى خلقه امجعني االعباده منهم املخلصني فكان غري شاك يف 

نار واحتمال لعنة اهللا وغضبه اهللا ويف وحدانيته ويف البعث اآلخر ويف اجلنة والنار ومع ذلك اختار اخللود يف ال
وطرده من مسائه وجنته عن علم بذلك ومعرفة مل حيصل لكثري من الناس وهلذا قال رب فأنظرين إىل يوم يبعثون وهذا 

اعتراف منه بالبعث وقرار به وقد علم قسم ربه ليمألن جهنم منه ومن اتباعه فكان كفره كفر عناد حمض ال كفر 
قوم مثود وأما مثود فهدينهم فاستحبوا العمى على اهلدى يعين بينا هلم وعرفناهم فعرفوا  جهل وقال تعاىل إخبارا عن

حاكيا عن موسى إنه قال لفرعون لقد  احلق وتيقنوه وآثروا العمى عليه فكان كفر هؤالء عن جهل وقال تعالى
هالكا على قراءة من فتح علمت ما انزل هؤالء اال رب السموات واالرض بصائر وإين الظنك يا فرعون مثبورا أي 

التاء وهي قراءة اجلمهور وضمها الكسائي وحده وقراءة اجلمهور احسن واوضح وافخم معىن وهبا تقوم الداللة 
  ويتم االلزام بتحقق كفر فرعون وعناده ويشهد 

ستيقنتها انفسهم هلا قوله تعاىل إخبارا عنه وعن قومه فلما جاءهتم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبني وجحدوا هبا وا
ظلما وعلوا فانظر كيف كان عقابة املفسدين فاخرب سبحانه ان تكذيبهم وكفرهم كان عن يقني وهو اقوى العلم 
ظلما منهم وعلوا ال جهال وقال تعاىل لرسوله قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فإهنم ال يكذبونك ولكن الظاملني 

دقك وانك غري كاذب فيما تقول ولكن عاندوا وجحدوا باملعرفة قاله ابن بآيات اهللا جيحدون يعين اهنم قد عرفوا ص
عباس رضى اهللا عنهما واملفسرون قال قتادة يعلمون انك رسول ولكن جيحدون قال تعاىل وجحدوا هبا واستقينتها 

 تلبسون احلق انفسهم ظلماوعلوا وقال تعاىل يا أهل الكتاب مل تكفرون بآيات اهللا وانتم تشهدون يا أهل الكتاب مل



بالباطل وتكتمون احلق وانتم تعلمون يعين تكفرون بالقرآن ومبن جاء به وانتم تشهدون بصحته وبانه احلق فكفركم 
كفر عناد وجحود عن علم وشهود العن جهل وخفاء وقال تعاىل عن السحرة من اليهود ولقد علموا ملن اشتراه 

ر وقبله ال نصيب له يف اآلخرة ومع هذا العلم واملعرفة فهم ماله يف اآلخرة من خالق أي علموا من اخذ السح
يشترونه ويقبلونه ويتلعمونه وقال تعاىل الذين آتياناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم ذكر هذه املعرفة عن 

اخرى قل ال  اهل الكتاب يف القبلة كما يف سورة البقرة ويف التوحيد كقوله يف االنعام ائنكم لتشهدون اناهللا آهلة
اشهد قل إمنا هو إله واحد وانين بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ويف الكتاب 

انه منزل من عند اهللا لقوله تعاىل والذين آتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك باحلق وقال تعاىل كيف يهدى 
ان الرسول حق وجاءهم البينات واهللا ال يهدي القوم الظاملني قال ابن عباس  اهللا قوما كفروا بعد إمياهنم وشهدوا

رضى اهللا عنهما هم قريظة والنضري ومن دان بدينهم كفروا بالنيب صلى اهللا عليه و سلم بعد ان كانوا قبل مبعثه 
ه الجهة هلدايتهم الهنم قد مؤمنني به وشهدوا له بالنبوة وإمنا كفروا بغيا وحسدا قال الزجاج اعلم اهللا عز و جل ان

استحقوا ان يضلوا بكفرهم الهنم كفروا بعد البينات ومعىن كيف يهديهم أي انه ال يهديهم الن القوم عرفوا احلق 
وشهدوا به وتيقنوه وكفروا عمدا فمن اين تأتيهم اهلداية فإن الذي ترجتى هدايته من كان ضاال وال يدرى انه ضال 

عرف اهلدى اهتدى وأما من عرف احلق وتيقنه وشهد به قلبه مث اختار الكفر والضالل  بل يظن انه على هدى فإذا
عليه فكيف يهدي اهللا مثل هذا وقال تعاىل عن اليهود فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة اهللا على الكافرين مث 

له على من يشاء من عباده قال ابن قال بئسما اشتروا به انفسهم ان يكفروا مبا انزل اهللا بغيا ان ينزل اهللا من فض
عباس رضى اهللا عنهما مل يكن كفرهم شكا وال اشتباها ولكن بغيا منهم حيث صارت النبوة يف ولد امساعيل مث قال 

  بعد ذلك وملا جاءهم رسول 

ا شبههم من عند اهللا مصدق ملامعهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب اهللا وراء ظهورهم كاهنم ال يعلمون فلم
يف فعلهم هذا مبن ال يعلم دل على اهنم بنذوه عن علم كفعل من ال يعلم تقول إذا خاطبت من عصاك عمدا كانك 

مل تعلم ما فعلت او كانك مل تعلم بنهي إياك ومنه على احد القولني قوله تعاىل فإن تولوا فإمنا عليك البالغ املبني 
افرون قال السدى يعىن حممدا صلى اهللا عليه و سلم واختاره الزجاج يعرفون نعمة اهللا مث ينكروهنا وأكثرهم الك

فقال يعرفون أن امر حممد صلى اهللا عليه و سلم حق مث ينكرون ذلك وأول االية يشهد هلذا القول وقال تعاىل واتل 
ا ولكنه اخلد إىل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعهالشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه هب

االرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب قالوا فهل بعد هذه االية بيان فإن هذا آتاه اهللا آياته فانسلخ منها وآثر 
الضالل والغي وقصته معروفة حىت قيل إنه كان اوتى االسم االعظم ومع هذا فلم ينفعه علمه وكان من الغاوين فلو 

ستلزمه يف حق هذا وقال تعاىل وعادا ومثود وقد تبني لكم من مساكنهم وزين هلم استلزم العلم واملعرفة اهلداية ال
الشيطان اعماهلم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وهذا يدل على ان قوهلم يا هود ما جئتنا ببينة وما حنن 

والعنت وال جيب  بتاركي آهلتنا عن قولك وما حنن لك مبؤمنني إما هبت منهم وجحود وإما نفي اليات االقتراح
االتيان هبا وقد وصف سبحانه مثود باهنا كفرت عن علم وبصرية باحلق وهلذا قال وآتينا مثود الناقة مبصرة فظلموا 
هبا يعين بينة مضيئة وهذا كقوله تعاىل وجعلنا آية النهار مبصرة أي مضيئة وحقيقة اللفظ اهنا جتعل من رآها مبصرا 

جتعله ذا بصر فهي موضحة مبينة يقال بصر به إذا رآه كقوله تعاىل فبصرت به عن فهي توجب له البصر فتبصره أي 
جنب وقوله بصرت مبا مل يبصروا به واما ابصره فله معنيان احدمها جعله باصرا بالشيء أي ذا بصر به كاية النهار 

 قال به رسول اهللا وآية مثود والثاين مبعىن رآه كقولك ابصرت زيدا ويف حديث ايب شريح العدوى احدثك قوال



صلى اهللا عليه و سلم يوم الفتح فسمعته أذناي ووعاه قليب وابصرته عيناي حني تكلم به ومنه قوله تعاىل فتول 
عنهم حىت حني وأبصرهم فسوق يبصرون قيل املعىن ابصرهم وما يقضى عليهم من االسر والقتل والعذاب يف 

لتأييد وحسن العاقبة واملراد تقريب املبصر من املخاطب حىت اآلخرة فسوف يبصرونك وما يقضى لك من النصر وا
كانه نصب عينيه ورأىناظريه واملقصود ان االية اوجبت هلم البصرية فآثروا الضالل والكفر عن علم ويقني وهلذا 
واهللا اعلم ذكر قصتهم من بني قصص سائر االمم يف سورة والشمس وضحاها النه ذكر فيها انقسام النفوس إىل 

  لزكية الراشدة املهتدية واىل الفاجرة الضالة الغاوية وذكر فيها االصلني القدر والشرع فقال فاهلمها فجورها ا

وتقواها فهذا قدره وقضاؤه مث قال قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها فهذا امره ودينه ومثود هداهم 
ر الفجور على التقوى والتدسية على التزكية فاستحبوا العمى على اهلدى فذكر قصتهم ليبني سوء عاقبة منمن آث

واهللا اعلم مبا أراد قالوا ويكفى يف هذا اخباره تعاىل عن الكفار اهنم يقولون بعد ما عاينوا العذاب ووردوا القيامة 
بل وراوا ما اخربت به الرسل يا ليتنا نرد وال نكذب بآيات ربنا ونكون من املؤمنني بل بدا هلم ما كانوا خيفون من ق

ولو ردوا لعادوا ملاهنوا عنه وإهنم لكاذبون فأيب علم ابني من علم من ورد القيامة ورأى ما فيها وذاق عذاب اآلخرة 
مث ورد إىل الدنيا الختار الضالل على اهلدى ومل ينفعه ما قد عاينه ورآه وقال تعاىل ولو اننا نزلنا اليهم املالئكة 

بال ماكانوا ليؤمنوا اال ان يشاء اهللا ولكن اكثرهم جيهلون فهل بعد نزول وكلمهم املوتى وحشرنا عليهم كل شيء ق
املالئكة عيانا وتكليم املوتى هلم وشهادهتم للرسول بالصدق وحشر كل شيء يف الدنيا عليهم من بيان وإيضاح 

 صلى اهللا للحق وهدى ومع هذا فال يؤمنون وال ينقادون للحق وال يصدقون الرسول ومن نظر يف سرية رسول اهللا
عليه و سلم مع قومه ومع اليهود علم اهنم كانوا جازمني بصدقه صلى اهللا عليه و سلم ال يشكون انه صادق يف 

قوله انه رسول اهللا ولكن اختاروا الضالل والكفر علىاالميان قال املسور بن خمرمة رضى اهللا عنه اليب جهل وكان 
ل ان يقول مقالته اليت قاهلا قال ابو جهل لعنه اهللا تعاىل يا ابن اخي خاله أي خال هل كنتم تتهمون حممدا بالكذب قب

واهللا لقد كان حممد فينا وهو شاب يدعى االمني ما جربنا عليه كذبا قط فلما وخطه الشيب مل يكن ليكذب على اهللا 
سقوا وسقينا وأجاروا قال يا خال فلم ال تتبعونه قال يا ابن اخي تنازعنا حنن بنو هاشم الشرف فاطعموا وأطعمنا و

وأجرنا فلم جتاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نيب فمىت ندرك هذه وهذا امية بن ايب الصلت كان 
ينتظره يوما بيوم وعلمه عنده قبل مبعثه وقصته مع ايب سفيان ملا سافرا معا معروفة واخباره برسول اهللا صلى اهللا 

دقه قال ال اومن بنيب من غري ثقيف ابدا وهذا هرقل تيقن انه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث ملا تيقنه وعرف ص
عليه و سلم ومل يشك فيه وآثر الضالل والكفر استبقاء مللكه وملا سأله اليهود عن التسع آيات البيانات فاخربهم هبا 

يه السالم دعا ان ال يزال يف ذريته نيب قبلوا يده وقالوا نشهد انك نيب قال فما مينعكم ان تتبعوين قالوا إن داود عل
وإنا خنشى أن اتبعناك ان تقتلنا يهود فهؤالء قد حتققوا نبوته وشهدوا له هبا ومع هذا فآثروا الكفر والضالل ومل 

يصريوا مسلمني هبذه الشهادة فقيل ال يصري الكافر مسلما مبجرد شهادة ان حممدا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
هللا بالوحدانية وقيل يصري بذلك مسلما وقيل إن كان كفره بتكذيب الرسول كاليهود صار مسلما  حىت يشهد

  بذلك وإن كان كفره بالشرك مع ذلك مل يصر مسلما إال بالشهادة بالتوحيد 

الذين  كالنصارى واملشركني وهذه االقوال الثالثة يف مذهب االمام امحد وغريه وعلى هذا فامنا مل حيكم هلؤالء اليهود
شهدوا له بالرسالة حبكم االسالم الن جمرد االقرار واالخبار بصحة رسالته ال يوجب االسالم إال ان يلزم طاعته 

ومتابعته وإال فلو قال انا اعلم انه نيب ولكن ال اتبعه وال ادين بدينه كان من اكفر الكفار كحال هؤالء املذكورين 



ابعني وائمة السنة ان االميان ال يكفي يف قول اللسان مبجرده وال معرفة وغريهم وهذا متفق عليه بني الصحابة والت
القلب مع ذلك بل ال بد فيه من عمل القلب وهو حبه هللا ورسوله وانقياده لدينه والتزامه طاعته ومتابعة رسوله 

املقالة ومن قال ان وهذا خالف من زعم ان االميان هو جمرد معرفة القلب واقراره وفيما تقدم كفاية يف إبطال هذه 
االميان هو جمرد اعتقاد صدق الرسول فيما جاء به وإن مل يلتزم متابعته وعاداه وابغضه وقاتله لزمه ان يكون هؤالء 
كلهم مؤمنني وهذا إلزام الحميد عنه وهلذا اضطرب هؤالء يف اجلواب عن ذلك ملا ورد عليهم وأجابوا مبا يستحي 

إبليس كان مستهزئا ومل يكن يقر بوجود اهللا وال بأن اهللا ربه وخالقه ومل يكن العاقل من قوله كقول بعضهم إن 
يعرف ذلك وكذلك فرعون وقومه مل يكونوا يعرفون صحة نبوة موسى وال يعتقدون وجود الصانع وهذه فضائح 

اهللا من اخلذالن قالوا نعوذ باهللا من الوقوع يف أمثاهلا ونصرة املقاالت وتقليد ارباهبا حتمل على أكثر من هذا ونعوذ ب
وقد بني القرآن ان الكفر اقسام احدها كفر صادر عن جهل وضالل وتقليد االسالف وهو كفر أكثر االتباع 

والعوام الثاين كفر جحود وعناد وقصد خمالفة احلق ككفر من تقدم ذكره وغالب ما يقع هذا النوع فيمن له رياسة 
ية او من له ماكل واموال يف قومه فيخاف هذا على رياسته وهذا على علمية يف قومه من الكفار او رياسة سلطان

ماله ومأكله فيؤثر الكفر على االميان عمدا الثالث كفر إعراض حمض ال ينظر فيما جاء به الرسول وال حيبه وال 
وهنما وال يبغضه وال يواليه وال يعاديه بل هو معرض عن متابعته ومعاداته وهذان القسمان أكثر املتكلمني ينكر

يثبتون من الكفر إال االول وجيعلون الثاين والثالث كفرا لدالالته على االول ال ألنه يف ذاته كفر فليس عندهم 
الكفر إال جمرد اجلهل ومن تأمل القرآن والسنةوسري االنبياء يف أممهم ودعوهتم هلم وما جرى هلم معهم جزم خبطأ 

االمم عن تيقن وعلم ومعرفة بصدق انبيائهم وصحة دعواهم وما جاؤا  اهل الكالم فيما قالوه وعلم ان عامة كفر
به وهذا القرآن مملوء من االخبار عن املشركني عباد االصنام اهنم كانوا يقرون باهللا وانه هو وحده رهبم وخالقهم 

وهو  وأن االرض وما فيها له وحده وأنه رب السموات السبع ورب العرش العظيم وانه بيده ملكوت كل شيء
جيري وال جيار عليه وأنه هو الذي سخر الشمس والقمر وانزل املطر واخرج النبات والقرآن منادعليهم بذلك حمتج 

  مبا أقروا به من ذلك على صحة ما دعتهم إليه رسله 

ل فكيف يقال ان القوم مل يكونوا مقرين قط بان هلم ربا وخالقا وهذا هبتان عظيم فالكفر امر وراء جمرد اجلهل ب
الكفر االغلظ هو ما انكره هؤالء وزعموا انه ليس بكفر قالوا والقلب عليه واجبان ال يصريه مؤمنا اال هبما مجيعا 

واجب املعرفة والعلم وواجب احلب واالنقياد واالستسالم فكما ال يكون مؤمنا إذا مل يأت بواجب العلم واالعتقاد 
د واالستسالم بل إذا ترك هذا الواجب مع علمه ومعرفته به كان ال يكون مؤمنا إذا مل يأت بواجب احلب واالنقيا

اعظم كفرا وابعد عن االميان من الكافر جهال فإن اجلاهل إذا عرف وعلم فهو قريب إىل االنقياد واالتباع وأما 
لبينات واهللا املعاند فال دواء فيه قال تعاىل كيف يهدي اهللا قوما كفروا بعد إمياهنم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم ا

ال يهدي القوم الظاملني قالوا فحب اهللا ورسوله بل كون اهللا ورسوله احب إىل العبد من سوامها ال يكون العبد 
مسلما اال به وال ريب ان احلب امر وراء العلم فما كل من عرف الرسول احبه كما تقدم قالوا وهذا حلاسد حيمله 

كل ممكن مع علمه بفضله وعلمه وانه ال شيء فيه يوجب عداوته إال بغض احملسود علىمعاداته والسعي يف اذاه ب
حماسنه وفضائله وهلذا قيل احلاسد عدو للنعم واملكارم فاحلاسد مل حيمله علىمعاداة احملسود جهله بفضله وكماله 

وإمنا محله على ذلك إفساد قصده وإرادته كما هي حال الرسل وورثتهم مع الرؤساء الذين سلبهم الرسل 
ووارثوهم رئاستهم الباطلة فعادوهم وصدوا النفوس عن متابعتهم ظنا ان الرياسة تبقى هلم وينفردون هبا وسنة اهللا 

يف هؤالء ان يسلبهم رياسة الدنيا واالخرة ويصغرهم يف عيون اخللق مقابلة هلم بنقيض قصدهم وما ربك بظالم 



تني فاجلس ايها املنصف منهما جملس احلكومة وتوخ للعبيد فهذا موارد احتجاج الفريقني وموقف اقدام الطائف
بعلمك وعدلك فصل هذه اخلصومة فقد ادىل كل منهما حبجج ال تعارض والمتانع وجاء ببينات ال ترد وال تدافع 

فهل عندك شيء غري هذا حيصل به فصل اخلطاب وينكشف به لطالب احلق وجه الصواب فريضى الطائفتني ويزول 
  ني وإال فخل املطي وحاديها واعط النفوس باريها به االختالف من الب

  قد كابدوا احلب حىت الن اصعبه ... دع اهلوى ألناس يعرفون به 
  ومن عرف قدره وعرف لذي الفضل فضله فقد قرع باب التوفيق واهللا الفتاح العليم فنقول وباهللا التوفيق 

وإمنا االختالف والتباين بينهما من عدم  كال الطائفتني ما خرجت عن موجب العلم وال عدلت عن سنن احلق
التوارد على حمل واحد ومن اطالق الفاظ جمملة بتفصيل معانيها يزول االختالف ويظهر ان كل طائفة موافقة 

  االخرى على نفس قوهلا وبيان هذا ان املقتضى قسمان 

التامة ملعلوهلا ومقتض غري تام  مقتض ال يتخلف عنه موجبه ومقتضاه لقصوره يف نفسه بل يستلزمه استلزام العلة
يتخلف عنه مقتضاه لقصوره يف نفسه عن التمام او لفوات شرط اقتضائه او قيام مانع منع تأثريه فان اريد بكون 
العلم مقتضيا لالهتداء واالقتضاء التام الذي ال يتخلف عنه اثره بل يلزمه االهتداء بالفعل فالصواب قول الطائفة 

زم من العلم حصول االهتداء املطلوب وإن اريد بكونه موجبا انه صاحل لالهتداء مقتض له وقد الثانية وإنه ال يل
يتخلف عنه مقتضاه لقصوره او فوات شرط او قيام مانع فالصواب قول الطائفة االوىل وتفصيل هذه اجلملة ان 

السباب عديدة السبب االول  العلم بكون الشيء سببا ملصلحة العبد ولذاته وسروره قد يتخلف عنه عمله مبقتضاه
ضعف معرفته بذلك السبب الثاين عدم االهلية وقد تكون معرفته به تامة لكن يكون مشروطا بزكاة احملل وقبوله 

للتزكية فإذا كان احملل غري زكي وال قابل للتزكية كان كاألرض الصلدة اليت ال ختالطها املاء فإنه ميتنع النبات منها 
ا فإذا كان القلب قاسيا حجريا ال يقبل تزكية وال تؤثر فيه النصائح مل ينتفع بكل علم يعلمه كما لعدم اهليتها وقبوهل

ال تنبت االرض الصلبة ولو اصاهبا كل مطر وبذر فيها كل بذر كما قال تعاىل يف هذا الصنف من الناس إن الذين 
الليم وقال تعاىل ولو اننا نزلنا اليهم حقت عليهم كلمة ربك ال يؤمنون ولو جاءهتم كل آية حىت يروا العذاب ا

املالئكة وكلمهم املوتى وحشرنا عليهم كل شيء قبال ماكانوا ليؤمنوا إال ان يشاء اهللا وقال تعاىل قل انظروا ماذا يف 
السموات واالرض وما تغىن االيات والنذر عن قوم ال يؤمنون وهذا يف القرآن كثري فإذا كان القلب قاسيا غليظا 

ال يعمل فيه العلم شيئاوكذلك إذا كان مريضا مهينا مائيا ال صالبة فيه وال قوة وال عزمية مل يؤثر فيه العلم جافيا 
السبب الثالث قيام مانع وهو إما حسد أو كرب وذلك مانع إبليس من االنقياد لألمر وهو داء االولني واالخرين اال 

دوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعرفوا صحة نبوته ومن من عصم اهللا وبه ختلف االميان عن اليهود الذين شاه
جرى جمراهم وهو الذمينع عبد اهللا بن ايب من االميان وبه ختلف االميان عن ايب جهل وسائر املشركني فاهنم مل يكونوا 

به ممن كان يرتابون يف صدقه وان احلق معه لكن محلهم الكرب واحلسد على الكفر وبه ختلف االميان عن امية واضرا
عنده علم بنبوة حممد صلى اهللا عليه و سلم السبب الرابع مانع الرياسة وامللك وان مل يقم بصاحبه حسد وال تكرب 

عن االنقياد للحق لكن ال ميكنه ان جيتمع له االنقياد وملكه ورياسته فيضن مبلكه ورياسته كحال هرقل واضرابه من 
واقروا هبا باطنا واحبوا الدخول يف دينه لكن خافوا على ملكهم وهذا داء ملوك الكفار الذين علموا نبوته وصدقه 

ارباب امللك والوالية والرياسة وقل من جنا منه اال من عصم اهللا وهو داء فرعون وقومه وهلذا قالوا انؤمن لبشرين 
  مثلنا وقومهما لنا عابدون انفوا ان يؤمنوا ويتبعوا 



رائيل عبيد هلم وهلذا قيل ان فرعون ملا اراد متابعة موسى وتصديقه شاور هامان موسى وهرون وينقادوا هلما وبنو إس
وزيره فقال بينا انت اله تعبد تصري عبدا تعبد غريك فأىب العبودية واختار الرياسة واالهلية احملال السبب اخلامس مانع 

ن مأكلهم وأمواهلم اليت تصري اليهم الشهوة واملال وهو الذي منع كثريا من اهل الكتاب من االميان خوفا من بطال
من قومهم وقد كانت كفار قريش يصدون الرجل عن االميان حبسب شهوته فيدخلون عليه منها فكانوا يقولون ملن 
حيب الزنا ان حممدا حيرم الزنا وحيرم اخلمر وبه صدوا االعشى الشاعر عن االسالم وقد فاوضت غري واحد من اهل 

ه فكان آخر ما كلمين به احدهم انا ال أترك اخلمر واشرهبا امنا فإذا اسلمت حلتم بيين الكتاب يف االسالم وصحت
وبينها وجلدمتوين على شرهبا وقال آخر منهم بعد ان عرف ما قلت له يل اقارب ارباب اموال وإين ان اسلمت مل 

خلق كثري من الكفار فتتفق  يصل ايل منها شيء وانا اؤمل ان ارثهم او كما قال وال ريب ان هذا القدر يف نفوس
قوة داعي الشهوة واملال وضعف داعي االميان فيجيب داعي الشهوة واملال ويقول ال أرغب بنفسي عن آبائي 
وسلفي السبب السادس حمبة االهل واالقارب والعشرية يرى انه اذا اتبع احلق وخالفهم ابعدوه وطردوه عنهم 

ف كثري على الكفر بني قومهم واهاليهم وعشائرهم السبب السابع واخرجوه من بني اظهرهم وهذا سبب بقاء خل
حمبة الدار والوطن وان مل يكن له هبا عشرية وال اقارب لكن يرى ان يف متابعة الرسول خروجه عن داره ووطنه إىل 

ى آبائه دار الغربة والنوى فيضن بوطنه السبب الثامن ختيل ان يف االسالم ومتابعة الرسول إزراء وطعنا منه عل
وأجداده وذما هلم وهذا هو الذي منع ابا طالب وامثاله عن االسالم استعظموا آباءهم واجدادهم ان يشهدوا 

عليهم بالكفر والضالل وان خيتاروا خالف ما اختار اولئك النفسهم ورأوا اهنم ان اسلموا سفهوا احالم اولئك 
وهلذا قال اعداء اهللا اليب طالب عند املوت ترغب عن  وضللوا عقوهلم ورموهم باقبح القبائح وهو الكفر والشرك

ملة عبد املطلب فكان آخر ما كلمهم به هو على ملة عبد املطلب فلم يدعه اعداء اهللا اال من هذا الباب لعلمهم 
لوال  بتعظيمه اباه عبد املطلب وانه امنا حاز الفخر والشرف به فكيف يأيت امرا يلزم منه غاية تنقيصه وذمه وهلذا قال

ان تكون مسبة على بين عبد املطلب ال قررت هبا عينك او كما قال وهذا شعره يصرح فيه بأنه قد علم وحتقق نبوة 
  : حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم وصدقه كقوله 

  ا لوجدتين مسحا بذاك مبين... من خري اديان الربية دينا لوال املالمة او حذار مسبة ... ولقد علمت بان دين حممد 

  ويف قصيدته الالمية 
من الدهر جدا غري قول ... جتر على اشياخنا يف احملافل لكنا اتبعناه على كل حاله ... فو اهللا لوال ان تكون مسبة 

  ... لدينا واليعين بقول إال باطل ... التهازل لقد علموا ان ابتناال مكذب 
ر والضالل وتسفيه االحالم وتضليل العقول فهذا هو واملسبة اليت زعم اهنا جتر على اشياخه شهادته عليهم بالكف

الذي منعه من االسالم بعدتيقنه السبب التاسع متابعة من يعاديه من الناس للرسول وسبقه إىل الدخول يف دينه 
وختصصه وقربه منه وهذا القدر منع كثريا من اتباع اهلدى يكون للرجل عدو ويبغض مكانه وال حيب ارضا ميشي 

د خمالفته ومناقضته فرياه قد اتبع احلق فيحمله قصد مناقضته ومعاداته على معاداة احلق واهله وان كان عليها ويقص
ال عداوة بينه وبينهم وهذا كما جرى لليهود مع االنصار فاهنم كانوا اعدائهم وكانوا يتواعدوهنم خبروج النيب صلى 

م إليه االنصار واسلموا محلهم معاداهتم على البقاء على اهللا عليه و سلم واهنم يتبعونه ويقاتلوهنم معه فلما بدره
كفرهم ويهوديتهم السبب العاشر مانع االلف والعادة واملنشأ فإن العادة قد تقوى حىت تغلب حكم الطبيعة وهلذا 

عظمه قيل هي طبيعة ثانية فريىب الرجل على املقالة وينشأ عليها صغريا فيترىب قلبه ونفسه عليها كما يترىب حلمه و
على الغذاء املعتاد وال يعقل نفسه اال عليها مث يأتيه العلم وهلة واحدة يريد إزالتها وإخراجها من قلبه وان يسكن 



موضعها فيعسر عليه االنتقال ويصعب عليه الزوال وهذا السبب وإن كان اضعف االسباب معىن فهو اغلبها على 
مجيعهم إال ما عسى ان يشذ االعادة ومريب ترىب عليه طفال ال االمم وأرباب املقاالت والنحل ليس مع اكثرهم بل 

يعرف غريها وال حيسن به فدين العوايد هو الغالب على أكثر الناس فاالنتقال عنه كاالنتقال عن الطبيعة إىل طبيعة 
كيف ثانية فصلوات اهللا وسالمه على انبيائه ورسله خصوصا على خامتهم وافضلهم حممد صلى اهللا عليه و سلم 

غريوا عوائد االمم الباطلة ونقلوهم إىل االميان حىت استحدثوا به طبيعة ثانية خرجوا هبا عن عادهتم وطبيعتهم 
الفاسدة وال يعلم مشقة هذا على النفوس اال من زاول نقل رجل واحد عن دينه ومقالته إىل احلق فجزى اهللا 

املقتضى نوعان فاهلدى املقتضى وحده ال يوجب االهتداء املرسلني افضل ما جزى به احدا من العاملني إذا عرف ان 
واهلدى التام يوجب اإلهتداء فاالول هدى البيان الداللة والتعليم وهلذا يقال هدى فما اهتدى والثاين هدى البيان 
 والداللة مع إعطاء التوفيق وخلق االرادة فهذا اهلدى الذي يسلتزم االهتداء وال يتخلف عنه موجبه فمىت وجد

السبب وانتفت املوانع لزم وجود حكمه وههنا دقيقة هبا ينفصل النزاع وهي انه هل ينعطف من قيام املانع وعدم 
  الشرط 

على املقتضى امر يضعفه يف نفسه ويسلبه اقتصاءه وقوته او االقتضاء حباله وإما غلب املانع فكان التاثري له ومثال 
ذكورة او بعضها هل يضعف العلم حىت ال يصري مؤثرا البتة او العلم حباله ذلك يف مسئلتنا انه بوجود هذه املوانع امل

ولكن املانع بقوته غلب فكان احلكم له هذا سر املسألة وفقهها فأما االول فال شك فيه ولكن الشان يف القسم الثاين 
والقرآن قد دل على هذا قال وهو بقاء العلم حباله والتحقيق ان املوانع حتجبه وتعميه ورمبا قلبت حقيقته من القلب 

تعاىل وإذ قال موسى لقومه يا قوم مل تؤذونين وقد تعلمون اين رسول اهللا اليكم فلما زاغوا ازاغ اهللا قلوهبم واهللا ال 
يهدي القوم الفاسقني فعاقبهم سبحانه بازاغة قلوهبم عن احلق ملا زاغوا عنه ابتداء ونظريه قوله تعاىل ونقلب افئدهتم 

كما مل يؤمنوا به اول مرة ونذرهم يف طغياهنم يعمهون وهلذا قيل من عرض عليه حق فرده فلم يقبله وابصارهم 
عوقب بفساد قلبه وعقله ورأيه ومن هنا قيل ال رأي لصاحب هوى فان هواه حيمله على رد احلق فيفسد اهللا عليه 

النبياء بغري حق وقوهلم قلوبنا غلف اخرب رأيه وعقله قال تعاىل فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات اهللا وقتلهم ا
سبحانه ان كفرهم باحلق بعد ان علموه كان سببا لطبع اهللا على قلوهبم بل طبع اهللا عليها بكفرهم حىت صارت غلفا 

والغلف مجع اغلف وهو القلب الذي قد غشيه غالف كالسيف الذي يف غالفه وكل شيء يف غالفه فهو اغلف 
ف وقوس غلفاء ورجل اغلف واقلف اذا مل خينت واملعىن قلوبنا عليها غشاوة وغطاء فال ومجعه غلف يقال سيف اغل

تفقه ما تقول يا حممد صلى اهللا عليه و سلم ومل تع شيئا من قال ان املعىن اهنا غلف للعلم واحلكمة أي اوعية هلا فال 
لف كقلف واقلف ومحر وامحر وجرد حيتاج إىل قولك وال تقبله استغناء مبا عندهم لوجوه احدها ان غلف مجع اغ

واجرد وغلب واغلب ونظائره واالغلف من القلوب هو الداخل يف الغالف هذا هو املعروف من اللغة الثاين انه 
ليس من االستعمال السائغ املشهور ان يقال قلب فالن غالف لكذا وهذا ال يكاد يوجد يف شيء من نثر كالمهم 

فيحمل عليه وال هو من التشبيه البديع املستحسن فال جيوز محل االية عليه الثالث والنظمه وال نظري له يف القرآن 
ان نظري قول هؤالء قول االخرين من الكفار قلوبنا يف أكنة مما تدعونا إليه واالكنة هناه هي الغلف اليت قلوب 

ام الرابع ان سياق االية ال حيسن هؤالء فيها واالكنة كاالوعية واالغطية اليت تغطى املتاع ومنه الكناية لغالف السه
مع املعىن الذي ذكروه وال حيسن مقابلته بقوله بل طبع اهللا عليها بكفرهم وإمنا حيسن مع هذا املعىن ان يسلب عنهم 
العلم واحلكمة اليت ادعوها كما قيل هلم ملا ادعوا ذلك وما اوتيتم من العلم إال قليال وأما هنا فلما ادعوا ان قلوهبم 

  طية واغشية التفقه قوله قوبلوا بان عرفهم ان كفرهم ونقضهم ميثاقهم وقتلهم االنبياء كان سببا يف اغ



الن طبع على قلوهبم وال ريب ان القلب اذا طبع عليه اظلمت صورة العلم فيه وانطمست ورمبا ذهب اثرها حىت 
ه كثريا ويهدي به كثريا وما يضل به يصري السبب الذي يهتدي به املهتدون سببا لضالل هذا كما قال تعاىل يضل ب

اال الفاسقني الذين ينقضون عهد اهللا من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر اهللا به ان يوصل ويفسدون يف االرض اولئك 
هم اخلاسرون فاخرب تعاىل ان القرآن سبب لضالل هذا الصنف من الناس وهوهداه الذي هدى به رسوله وعباده 

انه إنه إمنا يهتدي به من اتبع رضوان اهللا قال تعاىل وإذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول املؤمنني وهلذا اخرب سبح
ايكم زادته هذه اميانا فأما الذين آمنوا فزادهتم إميانا وهم يستبشرون وأما الذين يف قلوهبم مرض فزادهتم رجسا إىل 

ه حبيث يضل مبا يهتدي به فنسبته إىل رجسهم وماتوا وهم كافرون وال شيء اعظم فسادا حملل العلم من صريورت
  : اهلدى والعلم نسبة الفم الذي قد استحكمت فيه املرارة إىل املاء العذب كما قيل 

جيد مرا به املاء الزالال واذا فسد القلب فسد إدراكه وإذا فسد الفم فسد إدراكه ... ومن يك ذا فم مر مريض 
رفة يقولون ان من خاف يف نقده نسى النقد وسلبه فاشتبه عليه وكذلك اذا فسدت العني واهل املعرفة من الصيا

اخلالص بالزغل ومن كالم بعض السلف يهتف العلم بالعمل فان اجابه حل واال ارحتل وقال بعض السلف كنا 
نستعني على حفظ العلم بالعمل به فترك العمل بالعلم من اقوى االسباب يف ذهابه ونسيانه وأيضا فإن العلم يراد 

عمل فإنه مينزلة الدليل للسائر فإذا مل يسر خلف الدليل مل ينتفع بداللته فنزل منزلة من مل يعلم شيئا الن من علم لل
ومل يعمل مبنزلة اجلاهل الذي ال يعلم كما ان من ملك ذهبا وفضة وجاع وعرى ومل يشتر منها ما يأكل ويلبس فهو 

  : مبنزلة الفقري العادم كما قيل 
خمافة فقر فالذي فعل الفقر والعرب تسمى الفحش والبذاء جهال اما لكونه مثرة ... ق عند احتياجه ومن ترك االنفا

  : اجلهل فيسمى باسم سببه وموجبه وأما الن اجلهل يقال يف جانب العلم والعمل قال الشاعر 
قالوا اتتخذنا هزوا قال ومن هذا قول موسى لقومه وقد ... فنجهل فوق جهل احلاهلينا ... اال ال جيهلن احد علينا 

اعوذ باهللا ان اكون من اجلاهلني فجعل االستهزاء باملؤمنني جهال ومنه قوله تعاىل حكاية عن يوسف انه قال وإال 
  تصرف عين كيدهن اصب اليهن وأكن من اجلاهلني ومن هذا قوله تعاىل خذ العفو وأمر 

عنده فال يعلمه وال يرشده وإمنا املراد اعراضه عن  بالعرف واعرض عن اجلاهلني ليس املراد أعراضه عمن ال علم
جهل من جهل عليه فال يقابله وال يعاتبه قال مقاتل وعروة والضحاك وغريهم صن نفسك عن مقابلتهم على 

سفههم وهذا كثري يف كالمهم ومنه احلديث إذا كان صوم احدكم فال يصخب وال جيهل ومن هذاتسمية املعصية 
اصحاب حممد ان كل من عصى اهللا فهو جاهل وليس املراد انه جاهل بالتحرمي إذ لو كان  جهال قال قتادة امجع

جاهالل مل يكن عاصيا فال يترتب احلد يف الدنيا والعقوبة يف اآلخرة على جاهل بالتحرمي بل نفس الذنب يسمى 
فسمى باسم سببه وإما  جهال وإن علم مرتكبه بتحرميه إما انه ال يصدر اال عن ضعف العلم ونقصانه وذلك جهل

تنزيال لفاعله منزلة اجلاهل به الثاين اهنم ملا ردوا احلق ورغبوا عنه عوقبوا بالطبع والرين وسلب العقل والفهم كما 
قال تعاىل عن املنافقني ذلك باهنم آمنوا مث كفروا فطبع على قلوهبم فهم ال يفقهون الثالث ان العلم الذي ينتفع به 

لفالح مل يكن حاصال هلم فسلب عنهم حقيقته والشيء قد ينتفى لنفي مثرته واملراد منه قال تعاىل ويستلزم النجاة وا
يف ساكن النار فإن له نار جهنم ال ميوت فيها وال حييا نفى احلياة النتفاء فائدهتا واملراد منها ويقولون ال مال إال ما 

ر االمساع واالبصار والعقول ملا مل ينتفعوا هبا وقال تعاىل انفق وال علم إال ما نفع وهلذا نفى عنه سبحانه عن الكفا
وجعلنا هلم مسعا وابصارا وأفئدة فما اغىن عنهم مسعهم وال ابصارهم وال افئدهتم من شيء إذ كانوا جيحدون بآيات 

ن هبا وهلم اهللا وقال تعاىل ولقد ذرانا جلهنم كثريا من اجلن واالنس هلم قلوب ال يفقهون هبا وهلم اعني ال يبصرو



آذان ال يسمعون هبا وملا مل حيصل هلم اهلدى املطلوب هبذه احلواس كانوا مينزلة فاقديها قال تعاىل صم بكم عمى فهم 
ال يعقلون فالقلب يوصف بالبصر والعمى والسمع والصمم والنطق والبكم بل هذه له اصال وللعني واالذن 

توح العني اصم وال آفة باذنه ابكم وإن كان فصيح اللسان قال واللسان تبعا فإذا عدمها القلب فصاحبه اعمى مف
تعاىل فإهنا التعمى االبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور فال تنايف بني قيام احلجة بالعلم وبني سلبه ونفيه 

علنا بينك بالطبع واخلتم والقفل على قلوب من ال يعمل مبوجب احلجة وينقاد هلا قال تعاىل وإذا قرأت القرآن ج
وبني الذين اليؤمنون باالخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوهبم اكنة ان يفقهوه ويف آذاهنم وقرا وإذا ذكرت ربك 
يف القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فأخرب سبحانه انه منعهم فقه كالمه وهو االدراك الذي ينتفع به من فقهه 

تقوم به احلجة عليهم فاهنم لو مل يفهموه مجلة ما ولوا على أدبارهم نفورا  ومل يكن ذلك مانعا هلم من االدراك الذي
عند ذكر توحيد اهللا فلما ولوا عند ذكر التوحيد دل على اهنم كانوا يفهمون اخلطاب وان الذي غشى قلوهبم 

  كالذي غشى آذاهنم ومعلوم اهنم مل يعدموا المسع مجلة ويصريوا كاالصم ولذلك 

السمع تارة ويثبته اخرى قال اهللا تعاىل ولو علم اهللا فيهم خريا ألمسعهم ومعلوم اهنم قد مسعوا  ينفى سبحانه عنهم
القرآن وأمر الرسول بامساعهم إياه وقال تعاىل وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا يف اصحاب السعري فهذا السمع 

المسعهم مسعا ينتفعون به وهو فقهه املعىن وعقله واال املنفي عنهم مسع الفهم والفقه واملعىن ولو علم اهللا فيهم خريا 
فقد مسعوه مسعا تقوم به عليهم احلجة ولكن ملا مسعوه مع شدة بغضه وكراهته ونفرهتم عنه مل يفهموه ومل يعقلوه 
ا والرجل إذا اشتدت كراهته للكالم ونفرته عنه مل يفهم ما يراد به فينزل منزلة من مل يسمعه قال تعاىل ما كانو

يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون نفى عنه استطاعة السمع مع صحة حواسهم وسالمتها وإمنا لفرط بغضهم 
ونفرهتم عنه وعن كالمه صاروا مبنزلة من ال يستطيع ان يسمعه وال يراه وهذا استعمال معروف للخاصة والعامة 

ه ونفرته عنه وبعض اجلربية حيتج هبذه االية يقولون ال اطيق انظر إىل فالن وال استطيع ان امسع كالمه من بغض
وشبهها على مذهبهم وال داللة فيها إذ ليس املراد سلبهم السمع والبصر الذي تقوم به احلجة قطعا وإمنا املراد 

سلب السمع الذي يترتب عليه فائدته ومثرته والقدر حق ولكن الواجب تنزيل القرآن منازله ووضع االيات 
ق حيث كان ومثل هذا إذا مل حيصل له فهم اخلطاب ال يعذر بذلك الن االفة منه وهو مبنزلة من مواضعها واتباع احل

سد اذنيه عند اخلطاب فلم يسمعه فال يكون ذلك عذرا له ومن هذا قوهلم قلوبنا يف أكنة مما تدعونا إليه ويف آذاننا 
مساع ملا جاء به وإيثار االعراض عنه وشدة وقر ومن بيننا وبينك حجاب يعنون اهنم يف ترك القبول منه وحمبة اال

النفار عنه مبنزلة من ال يعقله وال يسمعه وال يبصر املخاطب هلم به فهذا هو الذي يقولون ال خلود يف النار ولو كنا 
نسمع او نعقل ما كنا يف اصحاب السعري وهلذا جعل ذلك مقدورا هلم وذنبا اكتسبوه فقال تعاىل فاعترفوا بذنبهم 

ا الصحاب السعري واهللا تعاىل ينفي تارة عن هؤالء العقل والسمع والبصر فاهنا مدارك العلم واسباب حصوله فسحق
وتارة ينفى عنهم السمع والعقل وتارة ينفى عنهم السمع والبصر وتارة ينفى عنهم العقل والبصر وتارة ينفى عنهم 

بعضها نفي له باملطابقة واالخر باللزوم فان القلب إذا وحده فنفى الثالثة نفي ملدارك العلم بطريق املطابقة ونفى 
فسد فسد السمع والبصر بل اصل فسادمها من فساده وإذا فسد السمع والبصر فسد القلب فإذا اعرض عن مسع 
احلق وابغض قائله حبيث ال حيب رؤيته امتنع وصول اهلدى إىل القلب ففسد وإذا فسد السمع والعقل تبعهما فساد 

مدرك من هذه يصح بصحة االخر ويفسد بفساده فلهذا جييء يف القرآن نفي ذلك صرحيا ولزوما وهبذا  البصر فكل
التفصيل يعلم اتفاق االدلةمن اجلانني ويف استدالل الطائفة الثانية بقوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون 



الكتاب مل يكونوا إال ممدوحني مؤمنني وإذا اراد ذمهم  ابناءهم ونظائرها نظر فان اهللا تعاىل حيث قال الذين آتيناهم
  واألخبار عنهم بالعناد وايثار الضالل اتى بلفظ 

الذين اوتوا الكتاب مبنيا للمفعول فاالول كقوله تعاىل الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى 
سلمني اولئك يؤتون اجرهم مرتني مبا صربوا االيات وكقوله عليهم قالوا آمنا به انه احلق من ربنا انا كنا من قبله م

تعاىل افغري اهللا ابتغى حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصال والذين آتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من 
ربك باحلق فال تكونن من املمترين فهذا يف سياق مدحهم واالستشهاد هبم ليس يف سياق ذمهم واالخبار بعنادهم 

وجحودهم كما استشهدهم يف قوله تعاىل قل كفى باهللا شهيدا ببين وبينكم ومن عنده علم الكتاب ويف قوله 
فاسأللوا اهل الذكر ان كنتم ال تعلمون وقال تعاىل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تالوته اولئك يؤمنون به ومن 

ق تالوته فقيل هو ضمري الكتاب الذي اوتوه قال يكفر به فأولئك هم اخلاسرون واختلف يف الضمري يف يتلونه ح
ابن مسعود حيلون حالله وحيرمون حرامه ويقرؤنه كما انزل وال حيرفونه عن مواضعه قالوا وانزلت يف مؤمين اهل 
الكتاب وقيل هذا وصف للمسلمني والضمري يف يتلونه للكتاب الذي هو القرآن وهذا بعيد إذا عرف ان القرآن 

على ما ذكرنا قوله تعاىل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون يأباه وال يرد 
احلق وهم يعلمون بل هذا حجة لنا ايضا ملا ذكرنا فإنه أخرب يف االول عن معرفتهم برسوله صلى اهللا عليه و سلم 

ناء عليهم وهلذا ذكر املفسرون اهنم عبد اهللا بن ودينه وقبلته كما يعرفون ابناءهم استشهادا هبم على من كفر وث
سالم واصحابه وخص يف آخر االية بالذم طائفة منهم فدل على ان االولني غري مذمومني وكوهنم دخلوا يف مجلة 
االولني بلفظ املضمر ال يوجب ان يقال آتيناهم الكتاب عند االطالق فاهنم دخلوا يف هذا اللفظ ضمنا وتبعا فال 

وله هلم قصدا واختيارا وقال تعاىل يف سورة االنعام قل ائنكم لتشهدون ان مع اهللا آهلة اخرى قل ال اشهد يلزم تنا
قل إمنا هو اله واحدة وإنين برئ مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم قيل الرسول 

معرض االستشهاد واالحتجاج على املشركني اليف وصدقه وقيل املذكور هو التوحيد والقوالن متالزما اذ ذلك يف 
معرض ذم الذين آتاهم الكتاب فإن السورة مكية واحلجاج كان فيها مع اهل الشرك والسياق يدل على االحتجاج 

الذم املذكورين من اهل الكتاب واما الثاين فكقوله وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه احلق من رهبم وما اهللا 
يعلمون ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ماتبعوا قبلتك فهذا شهادته سبحانه للذين اوتوا الكتاب بغافل عما 

واالول شهادته للذين آتاهم الكتاب بأهنم يؤمنون وقال تعاىل يا ايها الذين أوتوا الكتاب آمنوا مبا نزلنا مصدقا ملا 
تعاىل وقل للذين اوتوا الكتاب واالميني أأسلمتم وهذا معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها وقال 

  خطاب ملن مل يسلم منهم وإال فلم يؤمر صلى اهللا عليه و سلم 

ان يقول هذا ملن اسلم منهم وصدق به وهلذا ال يذكر سبحانه الذين اوتوا نصيبا من الكتاب اال بالذم ايضا كقوله 
ن باجلبت والطاغوت االية وقال تعاىل امل تر إىل الذين اوتوا نصيبا من امل تر إىل الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنو

الكتاب يشترون الضاللة ويريدون ان تضلوا السبيل وقال امل تر إىل الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إىل 
هذا ال يذكره كتاب اهللا ليحكم بينهم مث يتوىل فريق منهم وهم معرضون فاالقسام اربعة الذين آتيناهم الكتاب و

سبحانه إال يف معرض املدح والذين اوتوا نصيبا من الكتاب ال يكون قط اال يف معرض الذم والذين اوتوا الكتاب 
اعم منه فانه قد يتناوهلما ولكن ال يفرد به املمدوحون قط ويا أهل الكتاب يعم اجلنس كله ويتناول املمدوح منه 

ة يتلون آيات اهللا آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون باهللا واليوم االخر اآلية واملذموم كقوله من اهل الكتاب امة قائم



وقال يف الذم مل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني منفكني وهذا الفصل ينتفع به جدا يف أكرب مسائل 
هبا احلق يف املسألة  اصول االسالم وهي مسئلة االميان واختالف اهل القبلة فيه وقد ذكرنا فيه نكتا حسانا يتضح

واهللا اعلم الوجه الثاين والثمانون ان اهللا سبحانه فاوت بني النوع االنساين اعظم تفاوت يكون بني املخلوقني فال 
يعرف اثنان من نوع واحد بينهما من التفاوت ما بني خري البشر وشرهم واهللا سبحانه خلق املالئكة عقوال بال 

وات بال عقول وخلق االنسان مركبا من عقل وشهوة فمن غلب عقله شهوته شهوات وخلق احليوانات ذوات شه
كان خريا من املالئكة ومن غلبت شهوته عقله كان شرا من احليوانات وفاوت سبحانه بينهم يف العلم فجعل عاملهم 

يث ال يرضى معلم املالئكة كما قال تعاىل يا آدم انبئهم بامسائهم وتلك مرتبة ال مرتبة فوقها وجعل جاهلهم حب
الشيطان به وال يصلح له كما قال الشيطان جلاهلهم الذي اطاعه يف الكفر إين بريء منك وقال جلهلتهم الذين 

عصوا رسوله إين بريء منكم فلله ما أشد هذا التفاوت بني شخصني احدمها تسجد له املالئكة ويعلمها مما اهللا علمه 
اوت العظيم إمنا حصل بالعلم ومثرته ولو مل يكن يف العلم اال القرب من واالخر ال يرضى الشيطان به وليا وهذا التف

رب العاملني وااللتحاق بعامل املالئكة وصحبة املأل االعلى لكفى به فضال وشرفا فكيف وعز الدنيا واآلخرة منوط به 
ومسعه وبصره وملا كان ومشروط حبصوله الوجه الثالث والثمانون ان اشرف ما يف االنسان حمل العلم منه وهو قلبه 

القلب هو حمل العلم والسمع رسوله الذي ياتيه به والعني طليعته كان ملكا على سائر االعضاء يأمرها فتامتر المره 
ويصرفها فتنقاد له طائعة مبا خص به من العلم دوهنا فلذلك كان ملكها واملطاع فيها وهكذا العامل يف الناس كالقلب 

  ح االعضاء بصالح ملكها ومطاعها وفسادها بفساده كانت هذه حال الناس مع علمائهم يف االعضاء وملا كان صال

وملوكهم كما قال بعض السلف صنفان إذا صلحا صلح سائر الناس واذا فسدا فسد سائر الناس العلماء واالمراء 
  : قال عبد اهللا بن املبارك 

ا كان للسمع والبصر من االدراك ما ليس لغريمها من ك واحبار سوء ورهباهنا ومل... وهل افسد الدين اال امللو 
االعضاء كانا يف أشرف جزء من االنسان وهو وجهه وكانا من افضل ما يف االنسان من االجزاء واالعضاء واملنافع 
ة واختلف يف االفضل منهما فقالت طائفة منهم ابو املعايل وغريه السمع افضل قالوا الن به تنال سعادة الدنيا واالخر
فاهنا امنا حتصل مبتابعة الرسل وقبول رساالهتم وبالسمع عرف ذلك فان من ال مسع له ال يعلم ما جاؤا به وأيضا فان 
السمع يدرك به اجل شيء وافضله وهو كالم اهللا تعاىل الذي فضله على الكالم كفضل اهللا على خلقه وأيضا فان 

اال بالسمع وأيضا فان مدركه اعم من مدرك البصر فانه يدرك العلوم امنا تنال بالتفاهم والتخاطب وال حيصل ذلك 
الكليات واجلزئيات والشاهد والغائب واملوجود واملعدوم والبصر ال يدرك اال بعض املشاهدات والسمع يسمع كل 

علم فاين احدمها من االخر ولو فرضنا شخصني احدمها يسمع كالم الرسول وال يرى شخصه واالخر بصري يراه 
مع كالمه لصممه هل كانا سواء وأيضا ففاقد البصر امنا يفقد ادراك بعض االمور اجلزئية املشاهدة وميكنه وال يس

معرفتها بالصفة ولو تقريبا واما فاقد السمع فالذي فاته من العلم ال ميكن حصوله حباسة البصر ولو قريبا وأيضا فان 
مه هلم بعدم البصر بل امنا يذمهم بعدم البصر تبعا لعدم العقل ذم اهللا تعاىل للكفار بعدم السمع يف القرآن اكثر من ذ

والسمع وأيضا فان الذي يورده السمع على القلب من العلوم ال يلحقه فيه كالل وال سآمة وال تعب مع كثرته 
وعظمه والذي يورده البصر عليه يلحقه فيه الكالل والضعف والنقص ورمبا خشى صاحبه على ذهابه مع قلته 

ته بالنسبة إىل السمع وقالت طائفة منهم ابن قتيبة بل البصر افضل فان اعال النعيم وافضله واعظمه لذة هو ونزار
النظر إىل اهللا يف الدار اآلخرة وهذا امنا ينال بالبصر وهذه وحدها كافية يف تفضيله قالوا وهو مقدمة القلب وطليعته 

ريا ما يقرن بينهما يف الذكر بقوله فاعتربوا يا أويل االبصار ورائده فمنزلته منه اقرب من منزلة السمع وهلذا كث



فاالعتبار بالقلب والبصر بالعني وقال تعاىل ونقلب افئدهتم وابصارهم كما مل يؤمنوا به اول مرة ومل يقل وامساعهم 
فة ابصارها وقال تعاىل فإهنا ال تعمى االبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور وقال تعاىل قلوب يومئذ واج

خاشعة وقال تعاىل يعلم خائنة االعني وما ختفى الصدور وقال يف حق رسوله ما كذب الفؤاد ما رأى مث قال ما زاغ 
  البصر وما طغى هذا يدل على شدة الوصلة واالرتباط بني القلب والبصر وهلذا يقرأ االنسان ما يف قلب 

وهو اكثر من ان نذكره هنا وملا كان القلب اشرف االعضاء  االخر من عينه وهذا كثري يف كالم الناس نظمه ونثره
كان اشدها ارتباطا به واشرف من غريه قالوا وهلذا يأمتنه القلب ماال يأمتن السمع عليه بل إذا ارتاب من جهة عرض 

امحد يف ما يأتيه به على البصر ليزكيه ام يرده فالبصر حاكم عليه مؤمتن عليه قالوا ومن هذا احلديث الذي رواه 
مسنده مرفوعا ليس املخرب كاملعاين قالوا وهلذا اخرب اهللا سبحانه موسى ان قومه افتتنوا من بعده وعبدوا العجل فلم 

يلحقه يف ذلك ما حلقه عند رؤية ذلك ومعاينته من القاء االلواح وكسرها لفوت املعاينة على اخلرب قالوا وهذا 
حيىي املوتى وقد علم ذلك خبرب اهللا له ولكن طلب افضل املنازل وهي  إبراهيم خليل اهللا يسأل ربه ان يريه كيف

طمأنينة القلب قالوا ولليقني ثالث مراتب اوهلا للسمع وثانيها للعني وهي املسماة بعني اليقني وهي افضل من املرتبة 
فيها ما حيبه من احملبة االوىل واكمل قالوا وأيضا فالبصر يؤدى إىل القلب ويؤدي عنه فان العني مرآة القلب يظهر 

والبغض واملواالة واملعاداة والسرور واحلزن وغريها وأما االذن فال تؤدى عن القلب شيئا البتة وإمنا مرتبتها 
االيصال إليه حسب فالعني اشد تعلقا به والصواب ان كال منهما له خاصية فضل هبا االخر فاملدرك بالسمع اعم 

فالسمع له العموم والشمول والبصر له الظهور والتمام وكمال االدراك واما نعيم  وامشل واملدرك بالبصر امت واكمل
اهل اجلنة فشيئآن احدمها النظر إىل اهللا والثاين مساع خطابه وكالمه كما رواه عبد اهللا بن امحد يف املسند وغريه كأن 

ان سالمه عليهم وخطابه هلم وحماضرته الناس يوم القيامة مل يسمعوا القرآن اذا مسعوه من الرمحن عز و جل ومعلوم 
اياهم كما يف الترمذي وغريه ال يشبهها شيء قط وال يكون اطيب عندهم منها وهلذا يذكر سبحانه يف وعيد اعدائه 
انه اليكلمهم كما يذكر احتجابه عنهم وال يرونه فكالمه اعال نعيم اهل اجلنة واهللا اعلم الوجه الرابع والثمانون ان 

ه يف القرآن يعدد على عباده من نعمه عليهم ان اعطاهم آالت العلم فيذكر الفؤاد والسمع واالبصار اهللا سبحان
ومرة يذكر اللسان الذي يترجم به عن القلب فقال تعاىل يف سورة النعم وهي سورة النحل اليت ذكر فيها اصول 

ا اليهم واقتضاهم شكرها واخرب انه يتمها النعم وفروعها ومتمماهتا ومكمالهتا فعددنعمه فيها على عباده وتعرف هب
عليهم ليعرفوها ويذكروها ويشكروها فاوهلا يف اصول النعم وآخرها يف مكمالهتا قال تعاىل واهللا اخرجكم من 

بطون امهاتكم ال تعلمون شيئا وجعل لكم السمع واالبصار واالفئدة لعلكم تشكرون فذكر سبحانه نعمته عليهم 
  م مث اعطاهم االمساع واالبصار واالفئدة اليت نالوا هبا من العلم مانالوه وانه فعل هبم ذلك بان اخرجهم ال علم هل

ليشكروه وقال تعاىل وجعلنا هلم مسعا وابصارا وافئدة فما اغىن عنهم مسعهم وال ابصارهم وال افئدهتم من شيء 
العينني اليت يبصر هبما فيعلم املشاهدات  وقال تعاىل امل جنعل له عينني ولسانا وشفتني وهديناه النجدين فذكر هنا

وذكر هداية النجدين ومها طريقا اخلري والشر ويف ذلك حديث مرفوع ومرسل وهو قول اكثر املفسرين وتدل عليه 
االية االخرى انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا واهلداية تكون بالقلب والسمع فقد دخل السمع يف ذلك 

ن والشفتني اللتني مها آلة التعليم فذكر االت العلم والتعليم وجعلها من آياته الدالة عليه وعلى لزوما وذكر اللسا
قدرته ووحدانيته ونعمه اليت تعرف هبا إىل عباده وملا كانت هذه االعضاء الثالثة اليت هي اشرف االعضاء وملوكها 

السؤال عنها فقال إن السمع والبصر والفؤاد كل واملنصرفة فيها واحلاكمة عليها خصها سبحانه وتعاىل بالذكر يف 



اولئك كان عنه مسؤال فسعادة االنسان بصحة هذه االعضاء الثالثة وشقاوته بفسادها قال ابن عباس يسأل اهللا 
العباد فيما استعملوا هذه الثالثة السمع والبصر والفؤاد واهللا تعاىل اعطى العبد السمع ليسمع به اوامر ربه ونواهيه 

وده والقلب ليعقلها ويفقهها والبصر لريى آياته فيستدل هبا على وحدانيته وربوبيته فاملقصود باعطائه هذه وعه
االالت العلم ومثرته ومقتضاه الوجه اخلامس والثامنون ان انواع السعادة اليت تؤثرها النفوس ثالثة سعادة خارجية 

اد العارية وهي سعادة املال واحلياة فبينا املرء هبا سعيدا عن ذات االنسان بل هي مستعارة له من غريه يزول باسترد
ملحوظا بالعناية مرموقا باالبصار إذا اصبح يف اليوم الواحد اذل من وتد بقاع يشج رأسه بالفهرواجي فالسعادة 

فليس والفرح هبذه كفرح االقرع حبمة ابن عمه واجلمال هبا كجمال املرء بثيابه وبزينته فاذا جاوز بصرك كسوته 
وراء عبادان قرية وحيكى عن بعض العلماء انه ركب مع جتار يف مركب فانكسرت هبم السفينة فاصبحوا بعدعز 

الغىن يف ذل الفقر ووصل العامل إىل البلد فاكرم وقصد بانواع التحف والكرامات فلما ارادوا الرجوع إىل بالدهم 
ن هلم اذا اختدمت ماال ال يغرق اذا انكسرت السفينة قالوا له هل لك إىل قومك كتاب او حاجة فقال نعم تقولو

فاختذوا العلم جتارة واجتمع رجل ذو هيئة حسنة ولباس مجيل ورواء برجل عامل فجس املخاضة فلم ير شيئا فقالوا 
كيف رايته فقال رأيت دارا حسنة مزخرفة ولكن ليس هبا ساكن السعادة الثانية سعادة يف جسمه وبدنه كصحته 

مزاجه وتناسب اعضائه وحسن تركيبه وصفاء لونه وقوة اعضائه فهذه الصق به من االوىل ولكن هي يف واعتدال 
  : احلقيقة خارجة عن ذاته وحقيقته فان اإلنسان انسان بروحه وقلبه ال جبسمه وبدنه كما قيل 

قلبه كنسبة ثيابه ولباسه فأنت بالروح ال باجلسم إنسان فنسبة هذه إىل روحه و... يا خادم اجلسم كم يشقى خبدمته 
إىل بدنه فان البدن ايضا عارية للروح وآلة هلا ومركب من مراكبها فسعادهتا بصحته ومجاله وحسنة سعادة خارجة 
عن ذاهتا وحقيقتها السعادة الثالثة هي السعادة احلقيقية وهي سعادة نفسانية روحية قلبية وهي سعادة العلم النافع 

على تقلب االحوال واملصاحبة للعبد يف مجيع اسفاره ويف دوره الثالثة اعين دار الدنيا ودار مثرته فاهنا هي الباقية 
الربزخ ودار القرار وهبا يترقى معارج الفضل ودرجات الكمال اما االوىل فاهنا تصحبه يف البقعة اليت فيها ماله 

سعادة يف احلقيقة اال يف هذه الثالثة اليت  وجاهه والثانية تعرضه للزوال والتبدل بنكس اخللق والرد إىل الضعف فال
كلما طال االمد ازدادات قوة وعلوا وإذا عدم املال واجلاه فهي مال العبد وجاهه وتظهر قوهتا وأثرها بعد مفارقة 

الروح البدن اذا انقطعت السعادتان االوليتان وهذه السعادة ال يعرف قدرها ويبعث على طلبها اال العلم هبا فعادت 
عادة كلها إىل العلم وما تقضيه واهللا يوفق من يشاء ال مانع ملا اعطى وال معطى ملا منع وامنا رغب اكثر اخللق الس

عن اكتساب هذه السعادة وحتصيلها وعورة طريقها ومرارة مباديها وتعب حتصيلها واهنا التنال اال على جد من 
ما حظ قد حيوزه غري طالبه وخبت قد حيوزه غري جالبه من التعب فاهنا الحتصل اال باجلد احملض خبالف االوليني فاهن

مرياث او هبة او غري ذلك واما سعادة العلم فال يورثك اياها اال بذل الوسع وصدق الطلب وصحة النية وقد 
  : احسن القائل يف ذلك 

  بغري اجتهاد رجوت احملاال ... فقل ملرجي معايل االمور 
  وقال اآلخر 

  اجلود يفقر واإلقدام قتال ... اس كلهم لوال املشقة ساد للن
ومن طمحت مهته إىل االمور العالية فواجب عليه ان يشد على حمبة اطرق الدينية وهي السعادة وان كانت يف 

ابتدائها ال تنفك عن ضرب من املشقة والكره والتأذي واهنا مىت اكرهت النفس عليها وسيقت طائعة وكارهة اليها 
شدهتا افضت منها إىل رياض مونقة ومقاعد صدق ومقام كرمي جتد كل لذة دوهنا لعب وصربت على الوائها و



  : الصيب بالعصفور بالنسبة إىل لذات امللوك فحينئذ حال صاحبها كما قيل 
  إىل غاية ما بعدها يل مذهب ... وكنت ارى ان قدتناهى يب اهلوى 

  ... تيقنت اين امنا كنت العب ... فلما تالقينا وعاينت حسنها 
فاملكارم منوطة باملكارة والسعادة ال يعرب اليها اال على جسر املشقة فال تقطعمسافتها اال يف سفينة اجلد واالجتهاد 

  قال مسلم يف صحيحه قال حيىي بن ايب كثري الينال العلم براحة اجلسم وقد قيل من طلب الراحة ترك الراحة 
  طريق بغري مشقة ابدا ... فيا وصل احلبيب اما إليه 

ولوال جهل االكثرين حبالوة هذه اللذة وعظم قدرها لتجالدوا عليها بالسيوف ولكن حفت حبجاب من املكاره 
وحجبوا عنها حبجاب من اجلهل ليختص اهللا هلا من يشاء من عباده واهللا ذو الفضل العظيم الوجه السادس 

 خيتص به هو غاية شرفه فإذا عدم كماله انتقل والثمانون ان اهللا تعاىل خلق املوجودات وجعل لكل شيء منها كماال
إىل الرتبة اليت دونه واستعمل فيها فكان استعماله فيها كمال امثاله فاذا عدم تلك ايضا نقل إىل ما دوهنا وال تعطل 

وهكذا ابدا حىت اذا عدم كل فضيلة صار كالشوك وكاحلطب الذي ال يصلح اال للوقود فالفرس اذا كانت فيه 
التامة اعد ملراكب امللوك واكرم أكرام مثله فإذا نزل عنها قليال اعد ملن دون امللك فإن ازداد تقصريه فيها فروسيته 

اعد الحاد االجناد فان تقاصر عنها مجلة استعمل استعمال احلمار اما حول املدار واما لنقل الزبل وحنوه فان عدم 
ل يف املثل ان فرسني التقيا احدمها حتت ملك واالخر حتت ذلك استعمل استعمال االغنام للذبح واالعدام كما يقا

الروايا فقال فرس امللك اما انت صاحيب وكنت انا وانت يف مكان واحد فما الذي نزل بك إىل هذه املرتبة فقال ما 
ذاك اال انك مهلجت قليال ونعكست انا وهكذا السيف اذا نباعما هيء له ومل يصلح له ضرب منه فاس او منشار 

حنوه وهكذا الدور العظام احلسان اذا خرجت وهتدمت اختذت حظائر للغنم او االبل وغريها وهكذا االدمي اذا و
كان صاحلا الصطفاء اهللا له برسالته ونبوته اختذه رسوال ونبيا كما قال تعاىل اهللا اعلم حيث جيعل رسالته فاذا كان 

اثها رشحه لذلك وبلغه اياه فإذا كان قاصرا عن ذلك قابال جوهره قاصرا عن هذه الدرجة صاحلا خلالفة النبوة ومري
لدرجة الوالية رشح هلا وان كان ممن يصلح للعمل والعبادة دون املعرفة والعلم جعل من اهله حىت ينتهي إىل درجة 

ويف  عموم املؤمنني فان نقص عن هذه الدرجة ومل تكن نفسه قابلة لشيء من اخلري اصال استعمل حطبا ووقودا للنار
اثر اسرائيلي ان موسى سأل ربه عن شان من يعذهبم من خلقه فقال يا موسى ازرع زرعا فزرعه فاوحى إليه ان 

احصده مث اوحى إليه ان أنسفه وذره ففعل وخلص احلب وحده والعيدان والعصف وحده فاوحى إليه اين الجعل 
ال يصلح اال للنار وهكذا االنسان يترقى يف درجات  يف النار من العباد من ال خري فيه مبنزلة العيدان والشوك اليت

  الكمال درجة بعد 

درجة حىت يبلغ هناية ما يناله امثاله منها فكم بني حاله يف اول كونه نطفة وبني حاله والرب يسلم عليه يف داره 
ه اقرأ فقال ما أنا وينظر إىل وجهه بكرة وعشيا والنيب صلى اهللا عليه و سلم يف اول امره ملا جاءه امللك فقال ل

بقارئ ويف آخره امره بقول اهللا له اليوم اكملت لكم دينكم وامتمت عليكم نعميت وبقوله له خاصة وانزل عليك 
الكتاب واحلكمة وعلمك ما مل تكن تعلم وكان فضل اهللا عليك عظيما وحكى ان مجاعة من النصارى حتدثوا فيما 

ني يزعمون ان نبيهم كان راعي الغنم فكيف يصلح راعي الغنم للنبوة بينهم فقال قائل منهم ما أقل عقول املسلم
فقال له آخر من بينهم اما هم فواهللا اعقل منا فان اهللا حبكمته يسترعي النيب احليوان البهيم فاذا احسن رعايته 

ىل مولود خرج من والقيام عليه نقله منه إىل رعاية احليوان الناطق حكمة من اهللا وتدرجيا لعبده ولكن حنن جئنا إ



امرأة يأكل ويشرب ويبول ويبكي فقلنا هذا اهلنا الذي خلق السموات واالرض فامسك القوم عنه فكيف حيسن 
بذي مهة قد ازاح اهللا عنه علله وعرفه السعادة والشقاوة ان يرضى بان يكون حيوانا وقد أمكنه ان يصري انسانا 

ن يكون ملكا وقد امكنه ان يكون ملكا يف مقعد صدق عند مليك وبان يكون إنسانا وقد امكنه ان يكون ملكا وبأ
مقتدر فتقوم املالئكة يف خدمته وتدخل عليهم من كل باب سالم عليكم مبا صربمت فنعم عقيب الدار وهذا الكمال 

واشد احلسرة إمنا ينال بالعلم ورعايته والقيام مبوجبه فعاد االمر إىل العلم ومثرته واهللا تعاىل املوفق واعظم النقص 
نقص القادر علىالتمام وحسرته على تقويته كما قال بعض السلف اذا كثرت طرق اخلري كان اخلارج منها اشد 

  : حسرة وصدق القائل 
كنقص القادرين على التمام فثبت انه ال شيء اقبح باالنسان من ان يكون غافال عن ... ومل ار يف عيوب الناس عيبا 

النافعة واالعمال الصاحلة فمن كان كذلك فهو من اهلمج الرعاع الذين يكدرون املاء  الفضائل الدينية والعلوم
ويغلون االسعار ان عاش عاش غري محيد وان مات مات غري فقيد فقدهم راحة للبالد والعباد وال تبكي عليهم 

ان عليه اذا استحكما السماء وال تستوحش هلم الغرباء الوجه السابع والثمانون ان القلب يعترضه مرضان يتوارد
فيه كان هالكه وموته ومها مرض الشهوات ومرض الشبهات هذان اصل داء اخللق اال من عافاه اهللا وقد ذكر اهللا 
تعاىل هذين املرضني يف كتابه اما مرض الشبهات وهو اصعبهما واقتلهما للقلب ففي قوله يف حق املنافقني يف قلوهبم 

قول الذين يف قلوهبم مرض والكافرون ماذا أراد اهللا هبذا مثال وقال تعاىل ليجعل مرض فزادهم اهللا مرضا وقوله ولي
ما يلقى الشيطان فتنة للذين يف قلوهبم مرض والقاسية قلوهبم فهذه ثالثة مواضع املراد مبرض القلب فيها مرض 

  اجلهل والشبهة واما مرض 

ينت فال ختضعن بالقول فيطمع الذي يف قلبه مرض أي ال الشهوة ففي قوله يانساء النيب لسنت كأحد من النساء ان اتق
تلن يف الكالم فيطمع الذي يف قلبه فجور وزناء قالوا واملرأة ينبغي هلا اذا خاطبت االجانب ان تغلظ كالمها وتقويه 

د وال تلينه وتكسره فان ذلك ابعد من الريبة والطمع فيها وللقلب امراض اخر من الرياء والكرب والعجب واحلس
والفخر واخليالء وحب الرياسة والعلو يف االرض وهذا مرض مركب من مرض الشبهة والشهوة فإنه ال بد فيه من 
ختيل فاسد وارادة باطلة كالعجب والفخر واخليالء والكرب املركب من ختيل عظمته وفضله وإرادة تعظيم اخللق له 

هذه االمراض كلها متولدة عن اجلهل ودواؤها وحممدهتم فال خيرج مرضه عن شهوة او شبهة او مركب منهما و
العلم كما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حديث صاحب الشجة الذي افتوه بالغسل فمات قتلوه قتلهم اهللا اال 

سألوا اذ مل يعلموا امنا شفاء العي السؤال فجعل العي وهو عي القلب عن العلم واللسان عن النطق به مرضا 
علماء فأمراض القلوب اصعب من امراض االبدان الن غاية مرض البدن ان يفضي بصاحبه إىل وشفاؤه سؤال ال

املوت وأما مرض القلب فيفضي بصاحبه إىل الشقاء االبدي وال شفاء هلذا املرض اال بالعلم وهلذا مسى اهللا تعاىل 
م منه وشفاء ملا يف الصدور كتابه شفاء المراض الصدور وقال تعاىل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربك

وهدى ورمحة للمؤمنني وهلذا السبب نسبة العلماء إىل القلوب كنسبة االطباء إىل االبدان وما يقال للعلماء اطباء 
القلوب فهو لقدر ما جامع بينهما واال فاالمر اعظم فان كثريا من االمم يستغنون عن االطباء وال يوجد االطباء اال 

د وقد يعيش الرجل عمره او برهة منه ال حيتاج إىل طبيب واما العلماء باهللا وامره فهم حياة يف اليسري من البال
املوجود وروحه وال يستغىن عنهم طرفة عني فحاجة القلب إىل العلم ليست كاحلاجة إىل التنفس يف اهلواء بل اعظم 

القلب كنسبة ضوء العني اليها وكنسبة مسع وباجلملة فالعلم للقلب مثل املاء للسمك اذا فقده مات فنسبة العلم إىل 
االذن وكنسبة كالم اللسان إليه فإذا عدمه كان كالعني العمياء واالذن الصماء واللسان االخرس وهلذا يصف 



سبحانه اهل اجلهل بالعمى والصم والبكم وذلك صفة قلوهبم حيث فقدت العلم النافع فبقيت على عماها وصممها 
كان يف هذه اعمى فهو يف اآلخرة اعمى واضل سبيال واملراد عمى القلب يف الدنيا وقال وبكمها قال تعاىل ومن 

تعاىل وحنشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم الهنم هكذا كانوا يف الدنيا والعبد يبعث 
باره تعاىل عن رؤية الكفار ما يف على ما مات عليه واختلف يف هذا العمى يف اآلخرة فقيل هوعمى البصرية بدليل اخ

القيامة ورؤية املالئكة ورؤية النار وقيل هو عمي البصر ورجح هذا بان االطالق ينصرف إليه وبقوله قال رب مل 
  حشرتين اعمى وقد كنت بصريا وهذا عمي العني فان الكافر مل يكن بصريا حبجته واجاب هؤالء عن رؤية الكفار 

جهم من قبورهم إىل موقف القيامة بصراء وحيشرون من املوقف إىل النار عميا قاله الفراء يف القيامة بأن اهللا خير
وغريه الوجه الثامن والثمانون ان اهللا سبحانه حبكمته سلط على العبد عدوا عاملا بطرق هالكه واسباب الشر الذي 

بد له من واحدة من ست يناهلا منه احدها يلقيه فيه متفننا فيها خبريا هبا حريصا عليها اليفتر يقظة وال مناما وال 
وهي غاية مراده منه ان حيول بينه وبني العلم واالميان فيلقيه يف الكفر فإذا ظفر بذلك فرغ منه واستراح فان فاتته 

هذه وهدى لالسالم حرص على تلو الكفر وهي البدعة وهي احب إليه من املعصية فان املعصية يتاب منها والبدعة 
ها الن صاحبها يرى انه على هدى ويف بعض االثار يقول ابليس اهلكت بين آدم بالذنوب واهلكوين ال يتاب من

باالستغفار وبال اله اال اهللا فلما رأيت ذلك بثثت فيهم االهواء فهم يذنبون وال يتوبون الهنم حيسبون اهنم حيسنون 
بالعمل املفضول عما هو افضل منه لريتج عليه صنعا فاذا ظفر منه هبذه صريه من رعاته وامرائه فان اعجزته شغله 

الذي بينهما وهي اخلامسة فان اعجزه ذلك صار إىل السادسة وهي تسليط حزبه عليه يؤذونه ويشتمونه ويبهتونه 
ويرمونه بالعظائم ليحزنه ويشغل قلبه عن العلم واالرادة وسائر اعماله فكيف ميكن ان حيترز منه من ال علم له هبذه 

ال بعدوه وال مبا حيصنه منه فانه ال ينجو من عدوه اال من عرفه وعرف طريقه اليت يأتيه منها وجيشه الذي االمور و
يستعني به عليه وعرفت داخله وخمارجه وكيفية حماربته وبأي شيء حياربه ومباذا يداوى جراحته وبأي شيء يستمد 

غفلة وعمى عن هذا االمر العظيم واخلطب اجلسيم  القوة لقتاله ودفعه وهذا كله ال حيصل اال بالعلم فاجلاهل يف
وهلذا جاء ذكر العدو وشأنه وجنوده ومكايده يف القرآن كثريا جدا حلاجة النفوس الىمعرفة عدوها وطرق حماربته 
وجماهدته فلوال ان العلم يكشف عن هذا ملا جنا من جنا منه فالعلم هو الذي حتصل به النجاة الوجه التاسع والثمانون 

ن اعظم االسباب اليت حيرم هبا العبد خري الدنيا واالخرة ولذة النعيم يف الدارين ويدخل عليه عدو منها هو الغفلة ا
املضادة للعلم والكسل املضاد لالرادة والعزمية هذان اصل بالء العبد وحرمانه منازل السعداء ومها من عدم العلم 

انه اهلها وهنى عن الكون منهم وعن طاعتهم والقبول منهم قال اما الغفلة فمضادة للعلم منافية له وقد ذم سبح
تعاىل والتكن من الغافلني وقال تعاىل وال تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا وقال تعاىل ولقد ذرأنا جلهنم كثريا من اجلن 

عام بل هم اضل واالنس هلم قلوب ال يفقهون هبا وهلم اعني ال يبصرون هبا وهلم آذان ال يسمعون هبا اولئك كاالن
واولئك هم الغافلون وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم يف وصيته لنساء املؤمنني ال تغفلن فتنسني الرمحة وسئل بعض 

  العلماء عن عشق الصور فقال قلوب غفلت عن ذكر اهللا فابتالها اهللا بعبودية غريه فالقلب الغافل مأوى 

فل يقرأ عليه انواع الوساوس واخلياالت الباطلة فاذا تذكر وذكر الشيطان فانه وسواس خناس قد التقم قلب الغا
اهللا اجنمع وانضم وخنس وتضاءل لذكر اهللا فهو دائما بني الوسوسة واخلنس وقال عروة بن رومي ان املسيح صلى 

ى مثرة اهللا عليه و سلم سأل ربه ان يريه موضع الشيطان من ابن آدم فجلى له فاذا رأسه راس احلية واضع راسه عل
القلب فإذا ذكر العبد ربه خنس وإذا مل يذكر وضع رأسه على مثرة قلبه فمناه وحدثه وقد روى يف هذا املعىن 



حديث مرفوع فهو دائما يترقب غفلة العبد فيبذر يف قلبه بذر االماين والشهوات واخلياالت الباطلة فيثمر كل 
القلب ويعميه واما الكسل فيتولد عنه االضاعة  حنظل وكل شوك وكل بالء وال يزال ميده بسقيه حىت يغطى

والتفريط واحلرمان واشد الندامة وهو مناف الراده والعزمية اليت هي مثرة العلم فان من علم ان كماله ونعيمه يف 
شيء طلبه جبهده وعزم عليه بقلبه كله فإن كل احد يسعى يف تكميل نفسه ولذته ولكن اكثرهم اخطأ الطريق لعدم 

ا ينبغي ان يطلبه فاالرادة مسبوقة بالعلم والتصور فتخلفها يف الغالب إمنا يكون لتخلف العلم واالدراك وإال علمه مب
فمع العلم التام بان سعادة العبد يف هذا املطلب وجناته وفوزه كيف يلحقه كسل يف النهوض إليه وهلذا استعاذ النيب 

كان يقول اللهم اين اعوذ بك من اهلم واحلزن والعجز  صلى اهللا عليه و سلم من الكسل ففي الصحيح عنه انه
والكسل واجلنب والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال فاستعاذ من مثانية اشياء كل شيئني منها قرينان والفرق بينهما 

ان املكروه الوارد على القلب اما ان يكون على ما مضى او ملا يستقبل فاالول هو احلزن والثاين اهلم وان شئت 
قلت احلزن على املكروه الذي فات وال يتوقع دفعه واهلم على املكروه املنتظر الذي يتوقع دفعه وتأمله والعجز 

والكسل قرينان فان ختلف مصلحة العبد وكماله ولذته وسروره عنه اما ان يكون مصدره عدم القدرة فهو العجز 
يالم عيه ماال يالم على العجز وقد يكون العجز او يكون قارا عليه لكن ختلف لعدم إرادته فهو الكسل وصاحبه 

مثرة الكسل فيالم عليه ايضا فكثريا ما يكسل املرء عن الشيء الذي هو قادر عليه وتضعف عنه ارادته فيفضي به 
إىل العجز عنه وهذا هو العجز الذي يلوم اهللا عليه يف قول النيب صلى اهللا عليه و سلم ان اهللا يلوم على العجز وإال 

لعجز الذي مل ختلق له قدرة على دفعه وال يدخل معجوزه حتت القدرة ال يالم عليه قال بعض احلكماء يف وصيته فا
إياك والكسل والضجر فان الكسل ال ينهض ملكرمة والضجر إذا هنض اليها ال يصرب عليها والضجر متولدعن 

االحسان املتوقع من العبد اما مباله واما ببدنه الكسل والعجز فلم يفرده يف احلديث بلفظ مث ذكر اجلنب والبخل فان 
فالبخيل مانع لنفع ماله واجلبان مانع لنفع بدنه املشهور عند الناس ان البخل مستلزم اجلنب من غري عكس الن من 
خبل مباله فهو بنفسه اخبل والشجاعة تستلزم الكرم من غري عكس الن من جاد بنفسه فهو مباله امسح واجود وهذا 

  الذي 

قالوه ليس بالزم اكثره فان الشجاعة والكرم واضدادها اخالق وغرائز قد جتمع يف الرجل وقد يعطى بعضها دون 
بعض وقد شاهد الناس من اهل االقدام والشجاعة والبأس من هو اخبل الناس وهذا كثريا ما يوجد يف امة الترك 

اله وهلذا يقاتل عليه حىت يقتل فيبدأ بنفسه يكون اشجع من ليث واخبل من كلب فالرجل قد يسمح بنفسه ويضن مب
دونه فمن الناس من يسمح بنفسه وماله ومنهم من يبخل بنفسه ومنهم من يسمح مباله ويبخل بنفسه وعكسه 

واالقسام االربعة موجودة يف الناس مث ذكر ضلع الدين وغلبة الرجال فان القهر الذي ينال العبد نوعان احدمها قهر 
دين والثاين قهر بباطل وهو غلبة الرجال فصلوات اهللا وسالمه على من اويت جوامع الكلم حبق وهو ضلع ال

واقتبست كنوز العلم واحلكمة من الفاظة واملقصود ان الغفلة والكسل اللذين مها اصل احلرمان سببهما عدم العلم 
ناس يف هذا على اربعة اضرب الضرب فعاد النقص كله إىل عدم العلم والعزمية والكمال كله إىل العلم والعزمية وال

االول من رزق علما واعني على ذلك بقوة العزمية على العمل وهذا الضرب خالصة اخللق وهم املوصوفون يف 
القرآن بقوله الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وقوله اوىل االيدي واالبصار وبقوله افمن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له 

كمن مثله يف الظلمات ليس خبارج منها فباحلياة تنال العزمية وبالنور ينال العلم وأئمة هذا  نورا ميشي به يف الناس
الضرب هم اولو العزم من الرسل الضرب الثاين من حرم هذا وهذا وهم املوصوفون بقوله إن شر الدواب عند اهللا 

ن هم اال كاالنعام بل هم اضلوا الصم البكم الذين اليعقلون وبقوله ام حتسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ا



سبيال وبقوله انك ال تسمع املوتى وال تسمع الصم الدعاء وقوله وما انت مبسمع من يف القبور وهذا الصنف شر 
الربية يضيقون الديار ويغلون االسعار وعند انفسهم اهنم يعلمون ولكن ظاهرا من احلياة الدنيا وهم عن اآلخرة هم 

ا يضرهم وال ينفعهم وينطقون ولكن عن اهلوى ينطقون ويتكلمون ولكن باجلهل يتكلمون غافلون ويعلمون ولكن م
ويؤمنون ولكن باجلبت والطاغوت ويعبدون ولكن يعبدون من دون اهللا ماال يضرهم وال ينفعهم وجيادلون ولكن 

ن مع اهللا اهلا آخر بالباطل ليدحضوا به احلق ويتفكرون ويبيتون ولكن ماال يرضى من القول يبيتون ويدعون ولك
يدعون ويذكرون ولكن إذا ذكروا ال يذكرون ويصلون ولكنهم من املصلني الذين هم عن صالهتم ساهون الذين 

هم يراؤن ومينعون املاعون وحيكمون ولكن حكم اجلاهلية يبغون ويكتبون ولكن يكتبون الكتاب بأيديهم مث يقولون 
يل هلم مما كتبت ايديهم وويل هلم مما يسكبون ويقولون إمنا حنن مصلحون هذا من عند اهللا ليشتروا به مثنا قليال فو

أال اهنم هم املفسدون ولكن ال يشعرون فهذا الضرب ناس بالصورة وشياطني باحلقيقة وجلهم إذا فكرت فهم محري 
  : او كالب او ذئاب وصدق البحتري يف قوله 

  هذه الصور وقال االخر  يناهلا الوهم اال... مل يبق من جل هذا الناس باقية 
هلا رواء وما هلا مثر واحسن ... تسعة اعشار من ترى بقر يف شجر السدر منهم مثل ... ال ختدعنك اللحاء والصور 

من هذا كله قوله تعاىل وإذا رأيتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقوهلم كأهنم خشب مسندة عاملهم كما 
  : قيل فيه 

باوساقه او راح ما يف ... جييدها اال كعلم االباعر لعمرك ما يدري البعري إذا غدا ... عندهم زوامل لألسفار ال علم 
الغرائر واحسن من هذا وابلغ واوجز وافصح قوله تعاىل كمثل احلمار حيمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا 

لعلم وأغلق عنه باب العزم والعمل فهذا يف بآيات اهللا واهللا ال يهدي القوم الظاملني الضرب الثالث من فتح له باب ا
رتبة اجلاهل او شر منه ويف احلديث املرفوع اشد الناس عذابا يوم القيامة عامل مل ينفعه اهللا بعلمه ثبته ابو نعيم وغريه 

فهذا جهله كان خريا له واخف لعذابه من كمله فما زاده العلم إال وباال وعذابا وهذا ال مطمع يف صالحه فإن 
تائه عن الطريق يرجى له العود اليها إذا ابصرها فإذا عرفها وحاد عنها عمدا فمىت ترجى هدايته قال تعاىل كيف ال

يهدي اهللا قوما كفروا بعد إمياهنم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات واهللا ال يهدي القوم الظاملني الضرب 
ه من العلم واملعرفة فهذا اذا وفق له االقتداء بداع من دعاة الرابع من رزق حظا من العزمية واالرادة ولكن قل نصيب

اهللا ورسوله كان من الذين قال اهللا فيهم ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع الذين انعم اهللا عليهم من النبيني 
فضله وال والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من اهللا وكفى باهللا عليما رزقنا اهللا من 

احرمنا بسوء اعمالنا انه غفور رحيم الوجه التسعون ان كل صفة مدح اهللا هبا العبد يف القرآن فهي مثرة العلم 
ونتيجته وكل ذم ذمه فهو مثرة اجلهل ونتيجته فمدحه باالميان وهو راس العلم ولبه ومدحه بالعمل الصاحل الذي هو 

سارعة يف اخلريات واحلب له واخلوف منه والرجاء واالنابة واحللم مثرة العلم النافع ومدحه بالشكر والصرب وامل
والوقار واللب والعقل والعفة والكرم وااليثار على النفس والنصيحة لعباده والرمحة هبم والرأفة وخفض اجلناح 

النهي عن والعفو عن مسيئهم والصفح عن جانبهم وبذل االحسان لكافتهم ودفع السيئة باحلسنة واالمر باملعروف و
املنكر والصرب يف مواطن الصرب والرضا بالقضاء واللني لألولياء والشدة على االعداء والصدق يف الوعد والوفاء 

  بالعهد واالعراض 



عن اجلاهلني والقبول من الناصحني واليقني والتوكل والطمأنينة والسكينة والتواصل والتعاطف والعدل يف االقوال 
ة يف امره والبصرية يف دينه والقيام بأداء حقه واستخراجه من املانعني له والدعوة إليه وإىل واالفعال واالخالق والقو

مرضاته وجنته والتحذير عن سبل اهل الضالل وتبيني طرق الغي وحال سالكيها والتواصي باحلق والتواصي بالصرب 
ملؤمنني إىل سائر االخالق احملمودة واحلض على طعام املسكني وبر الوالدين وصلة االرحام وبذل السالم لكافة ا

واالفعال املرضية اليت اقسم اهللا سبحانه على عظمها فقال تعاىل ن والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك مبجنون 
وإن لك الجرا غري ممنون وإنك لعلى خلق عظيم قالت عائشة رضى اهللا عنها وقد سئلت عن خلق رسول اهللا صلى 

كان خلقه القرآن فاكتفى بذلك السائل وقال فهمت ان اقوم وال أسال عن شيء بعدها  اهللا عليه و سلم فقالت
فهذه االخالق وحنوها هي مثرة شجرة العلم واما شجرة اجلهل فتثمر كل مثرة قبيحة من الكفر والفساد والشرك 

والشح والبخل وهلذا  والظلم والبغي والعدوان واجلزع واهللع والكنود والعجلة والطيش واحلدة والفحش والبذاء
قيل يف حد البخل جهل مقرون بسوء الظن ومن مثرته الغش للخلق والكرب عليهم والفخر واخليالء والعجب والرياء 

والسمعة والنفاق والكذب واخالف الوعد والغلظة على الناس واالنتقام ومقابلة احلسنة بالسيئة واالمر باملنكر 
الناصحني وحب غري اهللا ورجائه والتوكل عليه وإيثار رضاه على رضا اهللا والنهي عن املعروف وترك القبول من 

وتقدمي امره على امر اهللا والتماوت عند حق اهللا والوثوق مبا عند حق نفسه والغضب هلا واالنتصار هلا فإذا انتهكت 
ه عرق غضبا هللا فال قوة حقوق نفسه مل يقم لغضبه شيء حىت ينتقم بأكثر من حقه وإذا انتهكت حمارم اهللا مل ينبض ل

يف امره وال بصرية يف دينه ومن مثرهتا الدعوة إىل سبيل الشيطان وإىل سلوك طرق البغي واتباع اهلوى وايثار 
الشهوات على الطاعات وقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة املال ووأد البنات وعقوق االمهات وقطيعة االرحام 

ار وباحلملة فاخلري مبجموعه مثر جيتىن من شجرة العلم والشر مبجموعه وإساءة اجلوار وركوب مركب اخلزي والع
شوك جيتىن من شجرة اجلهل فلو ظهرت صورة العلم لألبصار لزاد حسنها على صورة الشمس والقمر ولو ظهرت 
نه صورة اجلهل لكان منظرها اقبح منظر بل كل خري يف العامل فهو من آثار العلم الذي جاءت به الرسل ومسبب ع

وكذلك كل خري يكون إىل قيام الساعة وبعدها يف القيامة وكل شر وفساد حصل يف العامل وحيصل إىل قيام الساعة 
وبعدها يف القيامة فسببه خمالفة ما جاءت به الرسل يف العلم والعمل ولو مل يكن للعلم اب ومرب وسائس ووزير اال 

  اعة الرسل وسلم العقل الذي به عمارة الدارين وهو الذي ارشد إىل ط

القلب واجلوارح ونفسه اليهم وانقاد حلكمه وعزل نفسه وسلم االمر إىل اهله لكفى به شرفا وفضال وقد مدح اهللا 
سبحانه العقل وأهله يف كتابه يف مواضع كثرية منه وذم من ال عقل له وأخرب اهنم اهل النار الذين ال مسع هلم وال 

به يعرف صحيحه من سقيمه وراجحه من مرجوحه واملرآة اليت يعرف هبا عقل فهو آلة كل علم وميزانه الذي 
احلسن من القبيح وقد قيل العقل ملك والبدن روحه وحواسه وحركاته كلها رعية له فإذا ضعف عن القيام عليها 

ل وتعهدها وصل اخللل اليها كلها وهلذا قيل من مل يكن عقله اغلب خصال اخلري عليه كان حتفه يف أغلب خصا
الشر عليه وروى انه ملا هبط آدم من اجلنة اتاه جربيل فقال ان اهللا احضرك العقل والدين واحلياء لتختار واحدا 
منها فقال اخذت العقل فقال الدين واحلياء امرنا ان ال نفارق العقل حيث كان فاحناز إليه والعقل عقالن عقل 

د وهو ولد العلم ومثرته ونتيجته فإذا اجتمعا يف العبد غريزة وهو اب العلم ومربيه ومتمره وعقل مكتسب مستفا
فذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واستقام له امره واقبلت عليه جيوش السعادة من كل جانب وإذا فقد احدمها 

فاحليوان البهيم احسن حاال منه واذا انفرد انتقص الرجل بنقصان احدمها ومن الناس من يرجح صاحب العقل 
م من يرجح صاحب العقل املكتسب والتحقيق ان صاحب العقل الغريزي الذي ال علم وال جتربة الغريزي ومنه



عنده آفته اليت يؤتى منه االحجام وترك انتهاز الفرصة الن عقله يعقله عن انتهاز الفرصة لعدم علمه هبا وصاحب 
اليها وعقله الغريزي ال يطيق رده  العقل املكتسب يؤتى من االقدام فان علمه بالفرص وطرقها يلقيه على املبادرة

عنه فهو غالبا يؤتى من إقدامه واالول من احجامه فإذا رزق العقل الغريزي عقال اميانيا مستفادا من مشكاة النبوة 
ال عقال معيشيا نفاقيا يظن اربابه اهنم على شيء اال اهنم هم الكاذبون فاهنم يرون العقل ان يرضوا الناس على 

وهم ويستجلبوا مودهتم وحمبتهم وهذا مع انه ال سبيل إليه فهو ايثار للراحة والدعة ومؤنة االذى يف طبقاهتم ويسامل
اهللا واملواالة فيه واملعاداة فيه وهو وان كان اسلم عاجلة فهو اهللك يف االجلة فإنه ما ذاق طعم االميان من مل يوال يف 

 ورسوله واهللا املوفق املعني ويف حديث مرفوع ذكره ابن اهللا ويعاد فيه فالعقل كل العقل ما اوصل إىل رضا اهللا
عبدالرب وغريه اوحى اهللا إىل نيب من انبياء بين اسرائيل قل لفالن العابد اما زهدك يف الدنيا فقد تعجلت به الراحة 

او  واما انقطاعك ايل فقد اكتسبت به العز فما عملت فيما يل عليك قال وما لك على قال هل واليت يف وليا
عاديت يف عدوا وذكر ايضا انه اوحى اهللا إىل جربيل ان اخسف بقرية كذا وكذا قال يا رب ان فيهم فالنا العابد 

قال به فابدأ انه مل يتمعر وجهه يف يوما قط الوجه احلادي والتسعون حديث ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  اهللا وما رياض اجلنة قال اذا مررمت برياض اجلنة فارتعوا قالوا يا رسول 

حلق الذكر فإن هللا سيارات من املالئكة يطلبون حلق الذكر فاذا اتوا عليهم صفوا هبم قال عطاء جمالس الذكر 
جمالس احلالل واحلرام كيف يشترى ويبيع ويصوم ويصلي ويتصدق وينكح ويطلق وحيج ذكره اخلطيب يف كتاب 

لثاين والتسعون ما رواه اخلطيب ايضا عن ابن عمر يرفعه جملس فقه خري من الفقيه واملتفقه وقد تقدم بيانه الوجه ا
عبادة ستني سنة ويف رفعه نظر الوجه الثالث والتسعون ما رواه ايضا من حديث عبدالرمحن بن عوف يرفعه يسري 

يرفعه فقيه  الفقه خري من كثري من العبادة وال يثبت رفعه الوجه الرابع والتسعون ما رواه ايضا من حديث انس
افضل عند اهللا من ألف عابد وهو يف الترمذي من حديث روح ابن جناح عن جماهد عن ابن عباس مرفوعا ويف 

ثبوهتما مرفوعني نظر والظاهر ان هذا من كالم الصحابة فمن دوهنم الوجه اخلامس والتسعون ما رواه ايضا عن ابن 
عون ما رواه ايضا من حديث نافع عن ابن عمر يرفعه ما عبد عمر يرفعه افضل العبادة الفقه الوجه السادس والتس

اهللا بشيء افضل من فقه يف دين الوجه السابع والتسعون ما رواه عن علي انه قال العامل اعظم اجرا من الصائم 
 القائم الغازي يف سبيل اهللا الوجه الثامن والتسعون ما رواه املخلص عن صاعد حدثنا القاسم بن الفضل بن بزيع

حدثنا حجاج بن نصري حدثنا هالل بن عبدالرمحن اجلعفي عن عطاء بن أيب ميمونة عن ايب هريرة وأيب ذرأهنما قاال 
باب من العلم يتعلمه احب الينا من الف ركعة تطوعا وباب من العلم نعلمه عمل به او مل يعمل احب الينا من مائة 

سلم يقول إذا جاء املوت طالب العامل وهو على هذه احلال  ركعة تطوعا وقاال مسعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و
مات شهيدا ورواه ابن ايب داود عن شاذان عن حجاج به قلت وشاهده ما مر من حديث الترمذي عن انس يرفعه 
من خرج يف طلب العلم فهو يف سبيل اهللا حىت يرجع الوجه التاسع والتسعون ما رواه اخلطيب ايضا عن ايب هريرة 

ن اعلم بابا من العلم يف أمر او هني احب ايل من سبعني غزوة يف سبيل اهللا وهذا ان صح فمعناه احب ايل من قال ال
سبعني غزوة بال علم الن العمل بال علم فساده اكثر من صالحه او يريد علما يتعلمه ويعلمه فيكون له اجر من 

املائة ما رواه اخلطيب ايضا عن ايب الدرداء انه قال  عمل به إىل يوم القيامة وهذا ال حيصل يف الغزو اجملرد الوجه
مذاكرة العلم ساعة خري من قيام ليلة الوجه احلادي واملائة ما رواه عن احلسن قال الن العلم بابا من العلم فاعلمه 

من الفقه مسلما احب ايل من ان يكون يل الدنيا يف سبيل اهللا الوجه الثاين واملائة قال مكحول ما عبد اهللا بأفضل 
الوجه الثالث واملائة قال سعيد بن املسيب ليست عبادة اهللا بالصوم والصالة ولكن بالفقه يف دينه وهذا الكالم يراد 



به امران احدمها اهنا ليست بالصوم والصالة اخلاليني عن العلم ولكن بالفقه الذي يعلم به كيف الصوم والصالة 
  والثاين اهنا ليست الصوم والصالة 

بل الفقه يف دينه من اعظم عباداته الوجه الرابع واملائة قال اسحاق بن عبد اهللا بن ايب فروة اقرب الناس من فقط 
درجة النبوة العلماء واهل اجلهاد والعلماء دلوا الناس على ما جاءت به الرسل وقد تقدم الكالم يف تفضيل العامل 

ن عيينة ارفع الناس عند اهللا منزلة من كان بني اهللا وبني على الشهيد وعكسه الوجه اخلامس واملائة قال سفيان ب
عباده وهم الرسل والعلماء الوجه السادس واملائة قال حممد بن شهاب الزهري ما عبداهللا مبثل الفقه وهذا الكالم 

بن جبل عليكم وحنوه يراد به انه ما يعبد اهللا مبثل ان يتعبد بالفقه يف الدين فيكون نفس التفقه عبادة كما قال معاذ 
بالعلم فان طلبه هللا عبادة وسيأيت ان شاء اهللا ذكر كالمه بتمامه وقد يراد به انه ما عبد اهللا بعبادة افضل من عبادة 

يصحبها الفقه يف الدين لعلم الفقيه يف دينه مبراتب العبادات ومفسداهتا وواجبا وسننها وما يكملها وما ينقصها 
ابع واملائة قال سهل بن عبداهللا التستري من أراد النظر إىل جمالس االنبياء فلينظر إىل وكال املعنيني صحيح الوجه الس

جمالس العلماء وهذا الن العلماء خلفاء الرسل يف أممهم ووارثوهم يف علمهم فمجالسهم جمالس خالفة النبوة الوجه 
طلب العلم فقال الشافعي ليس شيء بعد الثامن واملائة ان كثريا من االئمة صرحوا بأن افضل االعمال بعد الفرائض 

الفرائض افضل من طلب العلم وهذا الذي ذكر اصحابه عنه انه مذهبه وكذلك قال سفيان الثوري وحكاه احلنفية 
عن ايب حنيفة واما االمام امحد فحكى عنه ثالث روايات احداهن انه العلم فإنه قيل له أي شيء احب اليك اجلس 

وعا قال نسخك تعلم به امور دينك فهو احب ايل وذكر اخلالل عنه يف كتاب العلم بالليل انسخ او اصلي تط
نصوصا كثرية يف تفضيل العلم ومن كالمه فيه الناس إىل العلم احوج منهم إىل الطعام والشراب وقد تقدم الرواية 

عليه و سلم واعلموا ان  الثانية ان افضل االعمال بعدالفرائض صالة التطوع واحتج هلذه الرواية بقوله صلى اهللا
خري اعمالكم الصالة وبقوله يف حديث ايب ذر وقد سأله عن الصالة فقال خريموضوع وبأنه اوصى من سأله 

موافقته يف اجلنة بكثرة السجود وهو الصالة وكذلك قوله يف احلديث االخر عليك بكثرة السجود فإنك ال تسجد 
ا خطيئة وباالحاديث الدالة على تفضيل الصالة والرواية الثالثة انه هللا سجدة إال رفعك اهللا هبا درجة وحط عنك هب

اجلهاد فإنه قال ال اعدل باجلهاد شيئا من ذا يطيقه وال ريب ان اكثر االحاديث يف الصالة واجلهاد وأما مالك فقال 
د صلى اهللا عليه و سلم ابن القاسم مسعت مالكا يقول ان اقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على امة حمم

بأسيافهم ولو ابتغوا العلم حلجزهم عن ذلك قال مالك وكتب ابو موسى االشعري إىل عمر بن اخلطاب انه قرا 
  القرآن عندنا عددكذا وكذا فكتب إليه عمر ان افرض هلم من بيت املال فلما كان يف العام 

من ذلك فكتب إليه عمر ان احمهم من الديوان فاين اخاف  الثاين كتب إليه انه قد قرا القرآن عندنا عدد كثري ألكثر
من ان يسرع الناس يف القرآن ان يتفقهوا يف الدين فيتأولوه على غري تأويله وقال ابن وهب كنت بني يدي مالك 

بن انس فوضعت الواحي وقمت إىل الصالة فقال ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي تركته قال شيخنا وهذه 
الثة اليت فضل كل واحد من االئمة بعضها وهي الصالة والعلم واجلهاد هي اليت قال فيها عمر بن االمور الث

اخلطاب رضى اهللا عنه لوال ثالث يف الدنيا ملا احببت البقاء فيها لوال ان امحل او اجهز جيشا يف سبيل اهللا ولوال 
نتقى اطايب التمر ملا احببت البقاء فاالول اجلهاد مكابدة هذا الليل ولوال جمالسة اقوام ينتقون اطايب الكالم كما ي

والثاين قيام الليل والثالث مذاكرة العلم فاجتمعت يف الصحابة بكماهلم وتفرقت فيمن بعدهم الوجه التاسع واملائة 
ما ذكره ابو نعيم وغريه عن بعض اصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انه قال فضل العلم خري من نفل العمل 



خري دينكم الورع وقد روى هذا مرفوعا من حديث عائشة رضى اهللا عنها ويف رفعه نظر وهذا الكالم هو فصل و
اخلطاب يف هذه املسئلة فإنه إذا كان كل من العلم والعمل فرضا فال بد منهما كالصوم والصالة فإذا كانا فضلني 

ادة ونفلها الن العلم يعم نفعه صاحبه والناس معه ومها النفالن املتطوع هبما ففضل العلم ونفله خري من فضل العب
والعبادة خيتص نفعها بصاحبها والن العلم تبقى فائدته وعلمه بعد موته والعبادة تنقطع عنه وملا مر من الوجوه 

لم السابقة الوجه العاشر بعداملائة ما رواه اخلطيب وأبو نعيم وغريمها عن معاذ بن جبل رضى اهللا عنه قال تعلموا الع
فإن تعلمه هللا خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه ملن ال حيسنه صدقة وبذله الهله قربة 

به يعرف اهللا ويعبد وبه يؤحد وبه يعرف احلالل من احلرام وتوصل االرحام وهو االنيس يف الوحده والصاحب يف 
وزير عند االخالء والقريب عند الغرباء ومنار سبيل اجلنة يرفع اخللوة والدليل على السراء واملعني على الضراء وال

اهللا به اقواما فيجعلهم يف اخلري قادة وسادة يقتدى هبم ادلة يف اخلري تقتص آثارهم وترمق افعاهلم وترغب املالئكة يف 
امه والسماء خلتهم وبأجنحتهم متسحهم يستغفر هلم كل رطب ويابس حىت حيتان البحر وهو امه وسباع الرب وانع

وجنومها والعلم حياة القلوب من العمى ونور لألبصار من الظلم وقوة لآلبدان من الضعف يبلغ به العبد منازل 
االبرار والدرجات العلى التفكر فيه يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام وهو إمام للعمل والعمل تابعه يلهمه السعداء 

ذ وروراه ابو نعيم يف املعجم من حديث معاذ مرفوعا إىل النيب صلى اهللا وحيرمه االشقياء هذا االثر معروف عن معا
  عليه و سلم وال يثبت وحسبه ان يصل إىل معاذ الوجه احلادي 

عشر بعداملائة ما رواه يونس بن عبداالعلى عن ابن ايب فديك حدثين عمرو بن كثري عن ايب العالء عن احلسن عن 
ل من جاءه املوت وهو يطلب العلم ليحىي به االسالم فبينه وبني االنبياء يف اجلنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قا

درجة النبوة وقد روى من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن املسيب عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا 
بوة وبعدها الصديقية عليه و سلم وهذا وإن كان ال يثبت اسناده فال يبعد معناه من الصحة فإن افضل الدرجات الن

وبعدها الشهادة وبعدها الصالح وهذه الدرجات االربع اليت ذكرها اهللا تعاىل يف كتابه يف قوله ومن يطع اهللا 
والرسول فاولئك مع الذين انعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن اولئك رفيقا فمن 

الصديقني ودرجته بعد درجة النبوة الوجه الثاين عشر بعداملائة قال احلسن يف طلب العلم ليحىي به االسالم فهو من 
قوله تعاىل ربنا آتنا يف الدنيا حسنة هي العلم والعبادة ويف اآلخرة حسنة هي اجلنة وهذا من احسن التفسري فإن اجل 

سعودعليكم بالعلم قبل ان يرفع حسنات الدنيا العلم النافع والعمل الصاحل الوجه الثالث عشر بعداملائة قال ابن م
ورفعه هالك العلماء فوالذي نفسي بيده ليودن رجال قتلوا يف سبيل اهللا شهداء ان يبعثهم اهللا علماء ملا يرون من 

كرامتهم وإن احدا مل يولد عاملا وإمنا العلم بالتعلم الوجه الرابع عشر بعد املائة قال ابن عباس وابو هريرة وبعدمها 
ل تذاكر العلم بعض ليلة احب الينا من احيائها الوجه اخلامس عشر بعداملائة قال عمر رضى اهللا عنه امحد بن حنب

ايها الناس عليكم بالعلم فإن هللا سبحانه رداء حيبه فمن طلب باب من العلم رداه اهللا بردائه فإن اذنب ذنبا استعتبه 
عبدة ان يطلب منه ان يعتبه أي يزيل عتبه عليه  لئال يسلبه رداءه ذلك حىت ميوت به قلت ومعىن استعتاب اهللا

بالتوبة واالستغفار واالنابة فإذا اناب إليه رفع عنه عتبة فيكون قد اعتب ربه أي ازال عتبه عليه والرب تعاىل قد 
استعتبه أي طلب منه ان يعتبه ومن هذا قول ابن مسعود وقد وقعت زلزلة بالكوفة ان ربكم يستعتبكم فاعتبوه 

و االستعتاب الذين تقاه سبحانه يف اآلخرة يف قوله فاليوم ال خيرجون منها وال هم يستعتبون أي ال نطلب وهذا ه
منهم إزالة عتبنا عليهم فإن إزالته إمنا تكون بالتوبة وهي ال تنفع يف اآلخرة وهذا غري استعتاب العبد ربه كما يف 

فماهم من املعتبني فهذا معناه ان يطلبوا إزالة عتبنا عليهم قوله تعاىل فإن يصربوا فالنار مثوى هلم وان يستعتبوا 



والعفو فماهم من املعتبني أي ماهم ممن يزال العتب عليهم وهذا االستعتاب ينفع يف الدنيا دون اآلخرة الوجه 
ه السادس عشر بعداملائة قال عمر رضى اهللا عنه موت الف عابد اهون من موت عامل بصري حبالل اهللا وحرامه ووج
قول عمر ان هذا العامل يهدم على إبليس كل ما يبنيه بعلمه وإرشاده واما العابد فنفعه مقصور على نفسه الوجه 

  السابع عشر بعداملائة قول بعض السلف إذا اتى على يوم 

يه و سلم ال ازداد فيه علما يقربين إىل اهللا فال بورك يل يف مشس ذلك اليوم وقد رفع هذا إىل رسول اهللا صلى اهللا عل
ورفعه إليه باطل وحسبه ان يصل إىل واحد من الصحابة او التابعني ويف مثله قال القائل إذا مريب يوم ومل استفد 
هدى ومل اكتسب علما فما ذلك من عمري الوجه الثامن عشر بعداملائة قال بعض السلف االميان عريان ولباسه 

ايضا ورفعه باطل الوجه التاسع عشر بعداملائة إنه يف بعض االثار بني التقوى وزينته احلياء ومثرته العلم وقد رفع هذا 
العامل والعابد مائة درجة بني كل درجتني حضر اجلواد املضمر سبعني سنة وقد رفع هذا ايضا ويف رفعه نظر الوجه 

عاىل العلماء يوم القيامة العشرون بعداملائة ما رواه حرب يف مسائله مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم جيمع اهللا ت
مث يقول يا معشر العلماء إين مل اضع علمي فيكم إال لعلمي بكم ومل اضع علمى فيكم العذبكم اذهبوا فقد غفرت 

لكم وهذا وإن كان غريبا فله شواهد حسان الوجه احلادي والعشرون بعداملائة قول ابن املبارك وقد سئل من الناس 
قال الزهاد قيل فمن السفلة قال الذي يأكل بدينه الوجه الثاين العشرون بعداملائة ان من قال العلماء قيل فمن امللوك 

ادرك العلم مل يضره ما فاته بعد ادراكه اذ هو افضل احلظوظ والعطايا ومن فاته العلم مل ينفعه ما حصل له من 
من فاته العلم واي شيء فاته  احلظوظ بل يكون وباالعليه وسببا هلالكه ويف هذا قال بعض السلف أي شيء ادرك

من ادرك العلم الوجه الثالث والعشرون بعداملائة قال بعض العارفني اليس املريض إذا منع الطعام والشراب والدواء 
ميوت قالوا بلى قالوا فكذلك القلب إذا منع عنه العلم واحلكمة ثالثة ايام ميوت وصدق فان العلم طعام القلب 

موقوفة على ذلك فإذا فقد القلب العلم فهو موت لو كان ال يشعر مبوته كما ان السكران وشرابه ودواؤه وحياته 
الذي قد زال عقله واخلائف الذي قد انتهى خوفه إىل غايته واحملب واملفكر قد يبطل احساسهم بأمل اجلراحات يف 

ط عنه املوت امحال الدنيا تلك احلال فإذا صحوا وعادوا إىل حال االعتدال ادركوا آالمها هكذا العبد إذا ح
  وشواغلها اختص هبالكه وخسرانه 
... وحتام ال ينجاب عن قلبك السكر بل سوف تصحو حني ينكشف الغطا ... فحتام ال تصحوا وقد قرب املدى 

وتذكر قويل حني ال ينفع الذكر فإذا كشف الغطاء وبرح اخلفاء وبليت السرائر وبدت الضمائر وبعثر ما يف القبور 
ما يف الصدور فحينئذ يكون اجلهل ظلمة على اجلاهلني والعلم حسرة على الباطلني الوجه الرابع والعشرون  وحصل

بعداملائة قال ابو الدرداء من رأى ان الغدو إىل العلم ليس جبهاد فقد نقص يف رأيه وعقله وشاهد هذا قول معاذ وقد 
ايضا الن اتعلم مسئلة احب ايل من قيام ليلة الوجه  تقدم الوجه اخلامس والعشرون بعداملائة قول ايب الدرداء

  السادس والعشرون 

بعداملائة قوله ايضا العامل واملتعلم شريكان يف االجر وسائر الناس مهج ال خري فيهم الوجه السابع والعشرون بعداملائة 
عليه و سلم يقول من دخل  ما رواه ابو حامت بن حبان يف صحيحه من حديث ايب هريرة انه مسع رسول اهللا صلى اهللا

مسجدنا هذا ليتعلم خريا او ليعلمه كان كاجملاهد يف سبيل اهللا ومن دخله لغري ذلك كان كالناظر إىل ما ليس له 
الوجه الثامن والعشرون بعداملائة ما رواه ايضا يف صحيحه من حديث الثالثة الذين انتهوا إىل رسول اهللا صلى اهللا 

حلقه فأعرض احدهم واستحى االخر فجلس خلفهم وجلس الثالث يف فرجة يف احللقة عليه و سلم وهو جالس يف 



فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم اما احدهم فأوى إىل اهللا فآواه اهللا وأما االخر فاستيحا فاستحيا اهللا منه وأما االخر 
رض عنه لكفى به فضال الوجه التاسع فاعرض فاعرض اهللا عنه فلومل يكن لطالب العلم اال ان اهللا يؤويه إليه وال يع

والعشرون بعد املائة ما رواه كميل بن زياد النخعي قال اخذ علي بن ايب طالب رضى اهللا عنه بيدي فاخرجين ناحية 
اجلبانة فلما اصحر جعل يتنفس مث قال يا كميل بن زياد القلوب اوعية فخريها اوعاها احفظ عين ما اقول لك 

ين ومتعلم على سبيل جناة ومهج رعاع اتباع كل ناعق مييلون مع كل ريح مل يستضيئؤوا بنور الناس ثالثة فعامل ربا
العلم ومل يلجئوا إىل ركن وثيق العلم خري من املال العلم حيرسك وانت حترس املال العلم يكزكوا على االنفاق ويف 

بة العلم دين يدان هبا العلم يكسب العامل رواية على العمل واملال تنقصه النفقة العلم حاكم واملال حمكوم عليه وحم
الطاعة يف حياته ومجيل االحدوثة بعد وفاته وصنيعة املال تزول بزواله مات خزان االموال وهم احياء والعلماء 

باقون ما بقي الدهر اعياهنم مفقودة وأمثاهلم يف القلوب موجودة هاه هاه إن ههنا علما واشار بيده إىل صدره لو 
لة بل اصبته لقنا غري مأمون عليه يستعمل آلة الدين للدنيا يستظهر حجج اهللا على كتابه وبنعمه على اصبت له مح

عباده او منقادا الهل احلق ال بصري له يف احبائه ينقدح الشك يف قلبه بأول عارض من شبهة الذاو ال ذاك او 
ليسا من دعاة الدين اقرب شبها هبم االنعام منهوما للذات سلس القياد للشهوات او مغرى جبمع االموال واالدخار 

السائمة لذلك ميوت العلم مبوت حامليه اللهم بك لن ختلو االرض من قائم هللا حبجته لكيال تبطل حجج اهللا وبنياته 
اولئك االقلون عددا االعظمون عند اهللا قيال هبم يدفع اهللا عن حججه حىت يؤدوها إىل نظرائهم ويزرعوها يف قلوب 

م هجم هبم العلم على حقيقة االمر فاستالنوا ما استوعر منه املترفون وانسوا مبا استوحش منه اجلاهلون اشاهبه
صحبوا الدنيا بأبدان ارواحها معلقة باملأل االعلى اولئك خلفاء اهللا يف ارضه ودعاته إىل دينه هاه هاه شوقا إىل 

 احللية وغريه قال ابو بكر اخلطيب هذا حديث حسن رؤيتهم واستغفر اهللا يل ولك اذا شئت فقم ذكره ابو نعيم يف
  من احسن االحاديث معىن واشرفها لفظا وتقسيم امري 

املؤمنني للناس يف اوله تقسيم يف غاية الصحة وهناية السداد الن االنسان ال خيلو من احد االقسام اليت ذكرها مع 
مغفال للعلم وطلبه اليس بعامل وال طالب له فالعامل الرباين كمال العقل وإزاحة العلل اما ان يكون عاملا او متعلما او 

هو الذي ال زيادة على فضله لفاضل وال منزلة فوق منزلته جملتهد وقد دخل يف الوصف له بانه رباين وصفه 
عايل بالصفات اليت يقتضيها العلم الهله ومينع وصفه مبا خالفها ومعىن الرباين يف اللغة الرفيع الدرجة يف العلم ال

املنزلة فيه وعلى ذلك محلوا قوله تعاىل لوال ينهاهم الربانيون وقوله كونوا ربانيني قال ابن عباس حكماء فقهاء وقال 
ابو رزين فقهاء علماء وقال ابو عمر الزاهد سالت ثعلبا عن هذا احلرف وهو الرباين فقال سألت ابن االعرايب فقال 

  له هذا رباين فإن خرم عن خصلة منها مل نقل له رباين إذا كان الرجل عاملا عامال معلما قيل 
قال ابن االنباري عن النحويني ان الربانيني منسوبون إىل الرب وان االلف والنون زيدتا للمبالغة يف النسب كما 
د به تقول حلياين وجبهاين إذا كان عظيم اللحية واجلبهة واما املتعلم على سبيل النجاة فهو الطالب بتعلمه والقاص

جناته من التفريط يف تضييع الفروض الواجبة عليه والرغبة بنفسه عن امحاهلا واطراحها واالنفة من جمانسة البهائم مث 
قال وقد نفى بعض املتقدمني عن الناس من مل يكن من اهل العلم واما القسم الثالث فهم املهملون النفسهم 

ي يف احلضيض االسقط واهلبوط االسفل اليت ال منزلة بعدها يف اجلهل الراضون باملنزلة الدنية واحلال اخلسيسة اليت ه
وال دوهنا يف السقوط وما احسن ما شبههم باهلمج الرعاع وبه يشبه دناة الناس واراذهلم والرعاع املتبدد املتفرق 

ه تعاىل ومثل الذين وللناعق الصائح وهو يف هذا املوضع الراعي يقال نعق الراعي بالغنم ينعق اذا صاح هبا ومنه قول
كفروا كمثل الذي ينعق مباال يسمع اال دعاءا ونداءا صم بكم عمي فهم ال يعقلون وحنن نشري إىل بعض ما يف هذا 



احلديث من الفوائد فقوله رضى اهللا عنه القلوب اوعية يشبه القلب بالوعاء واالناء والوادي النه وعاء للخري والشر 
ه آنية وهي القلوب فخريها ارقها واصلبها واصفاها فهي اواين مملوءة من اخلري واواين ويف بعض االثار ان هللا يف ارض

مملوة من الشر كما قال بعض السلف قلوب االبرار تغلى بالرب وقلوب الفجار تغلى بالفجور ويف مثل هذا قيل يف 
رها شبه العلم باملاء النازل من املثل وكل إناء بالذي فيه ينضح وقال تعاىل انزل من السماء ماء فسالت اودية بقد

السماء والقلوب يف سعتها وضيقها باالودية فقلب كبري واسع يسع علما كثريا كواد كبري واسع يسع ماءا كثريا 
وقلب صغري ضيق يسع علما قليال كواد صغري ضيق يسع ماءا قليال وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال تسموا 

قلب املؤمن فاهنم كانوايسمون شجر العنب الكرم لكثرة منافعه وخريه والكرم كثرية اخلري العنب الكرم فإن الكرم 
  واملنافع فأخربهم ان قلب 

املؤمن اوىل هبذه التسمية لكثرة ما فيه من اخلري واملنافع وقوله فخريها اوعاها يراد به اسرعها وعيا واثبتها وعيا 
ي الذي هو إيعاء ملا يقال له يف قلبه هو سرعته وكثرته وثباته والوعاء ويراد به ايضا احسنها وعيا فيكون حسن الوع

من مادة الوعي فإنه آلة ما يوعى فيه كالغطاء والفراش والبساط وحنوها ويوصف بذلك القلب واالذن كقوله تعاىل 
عت وعقلت عن اهللا ما إنا ملا طغى املاء محلناكم يف اجلارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها اذن واعية قال قتادة اذن مس

مسعت وقال الفراء لتحفظها كل اذن فتكون عظة ملن يأيت بعد فالوعي توصف به االذن كما يوصف به القلب يقال 
قلب واع وأذن واعية ملا بني االذن والقلب من االرتباط فالعلم يدخل من االذن إىل القلب فهي بابه والرسول 

ه املؤدى عنه ومن عرف ارتباط اجلوارح بالقلب علم ان االذن احقها ان املوصل إليه العلم كما ان اللسان رسول
توصف بالوعي واهنا إذا وعت وعي القلب ويف حديث جابر يف املثل الذي ضربته املالئكة للنيب صلى اهللا عليه و 

عاء وبابه سلم وألمته وقول امللك له امسع مسعت اذنك وعقل قلبك فلما كان القلب وعاءا واالذن مدخل ذلك الو
كان حصول العلم موقوفا على حسن االستماع وعقل القلب والعقل هو ضبط ما وصل إىل القلب وإمساكه حىت 

اليتفلت منه ومنه عقل البعري والدابة والعقال ملا يعقل به وعقل االنسان يسمى عقال النه يعقله عن اتباع الغي 
احلجر ما حواه فعقل الشيء اخص من علمه ومعرفته الن واهلالك وهلذا يسمى حجرا النه مينع صاحبه كما مينع 

صاحبه يعقل ما علمه فال يدعه يذهب كما تعقل الدابة اليت خياف شرودها ولالدراك مراتب بعضها اقوى من بعض 
يف فاوهلا الشعور مث الفهم مث املعرفة مث العلم مث العقل ومرادنا بالعقل املصدر ال القوة الغريزية اليت ركبها اهللا 

االنسان فخري القلوب ما كان واعيا للخري ضابطا له وليس كالقلب القاسي الذي اليقبله فهذا قلب حجري وال 
كاملائع االخرق الذي يقبل ولكن ال حيفظ وال يضبط فتفهيم االول كالرسم يف احلجر وتفهيم الثاين كالرسم على 

بع فيه وحيفظ صورته بصالبته فهذا تفهيمه كالرسم يف املاء بل خري القلوب ما كان لينا صلبا يقبل بلينه ما ينط
الشمع وشبهه وقوله الناس ثالثة فعامل رباين ومتعلم على سبيل النجاة مهج رعاع هذا تقسيم خاص للناس وهو 

 الواقع فإن العبد إما ان يكون قد حصل كماله من العلم والعمل اوال فاالول العامل الرباين والثاين اما ان تكون نفسه
متحركة يف طلب ذلك الكمال ساعية يف إدراكه اوال والثاين هو املتعلم على سبيل النجاة الثالث وهو اهلمج الرعاج 

فاالول هو الواصل والثاين هو الطالب والثالث هو احملروم والعامل الرباين قال ابن عباس رضى اهللا عنهما هو املعلم 
هم به كما يرىب الطفل ابوه وقال سعيد بن جبري هو الفقيه العليم احلكيم اخذه من التربية أي يرىب الناس بالعلم ويربي

قال سيبويه زادوا الفا ونونا يف الرباين إذا ارادوا ختصيصا بعلم الرب تبارك وتعاىل كما قالوا أشعر اين وحلياين ومعين 
  سوله قول سيبويه رمحه اهللا ان هذا العامل ملا نسب إىل علم الرب تعاىل الذي بعث به ر



وختصص به نسب إليه دون سائر من علم علما قال الواحدي فالرباين على قوله منسوب إىل الرب على معىن 
التخصيص بعلم الرب أي يعلم الشريعة وصفات الرب تبارك وتعاىل وقال املربد الرباين الذي يرب العلم ويرب 

أي يربيه فهو منسوب إىل التربية ويرىب علمه  الناس به أي يعلمهم ويصلحهم وعلى قوله فالرباين من رب يرب ربا
ليكمل ويتم بقيامه عليه وتعاهده إياه كما يرىب صاحب املال ماله يريب الناس به كما يرىب االطفال اولياؤهم وليس 
هذا من قوله وكأين من نيب قاتل معه ربيون كثري فالربيون هنا اجلماعات بامجاع املفسرين قيل إنه من الربة بكسر 

راء وهي اجلماعة قال اجلوهري الريب واحد الربيني وهم االلوف من الناس قال تعاىل وكأين من نيب قاتل معه ال
ربيون كثري فما وهنوا ملا اصاهبم وال يوصف العامل بكونه ربانيا حىت يكون عامال بعمله معلما له فهذا قسم والقسم 

هو املخلص يف تعلمه املتعلم ما ينفعه العامل مبا علمه فال يكون الثاين متعلم على سبيل جناة أي قاصدا بعلمه النجاة و
املتعلم على سبيل جناة اال هبذه االمور الثالثة فإنه إن تعلم ما يضره والينفعه مل يكن على سبيل جناة وإن تعلم ما 

السبيل اي على ينتفع به ال للنجاة فكذلك وإن تعلمه ومل يعمل به مل حيصل له النجاة وهلذا وصفه بكونه على 
الطريق اليت تنجيه وليس حرف على وما عمل فيه متعلقا مبتعلم إال على وجه التضمني أي مفتش متطلع على سبيل 

جناته فهذا يف الدرجة الثانية وليس ممن تعلمه ليمارى به السفهاء او جيارى به العلماء او يصرف وجوه الناس إليه 
يث وثبته ابو نعيم ايضا قوله صلى اهللا عليه و سلم من تعلم علما مما يبتغى فإن هذا من اهل النار كما جاء يف احلد

به وجه اهللا ال يتعلمه اال ليصيب به عرضا من الدنيا مل جيد رائحة اجلنة قال وثبت ايضا قوله صلى اهللا عليه و سلم 
ى سبيل جناة بل على سبيل اهللكة اشد الناس عذابا يوم القيامة عامل مل ينفعه اهللا بعلمه فهؤالء ليس فيهم من هو عل

نعوذ باهللا من اخلذالن القسم الثالث احملروم املعرض فال عامل وال متعلم بل مهج رعاع واهلمج من الناس محقاؤهم 
وجهلتهم واصله من اهلمج مجع مهجة وهو ذباب صغري كالبعوض يسقط على وجوه الغنم والدواب واعينها فشبه 

  : مصدر قال الراجز مهج الناس به واهلمج ايضا 
وان جتع تأكل عتودا او ثلج واهلمج هنا مصدر ومعناه سوء التدبري يف أمر املعيشة ... قد هلكت جارتنا من اهلمج 

وقوهلم مهج هامج مثل ليل اليل والرعاع من النساء احلمقى الذين اليعتد هبم وقوله اتباع كل ناعق أي من صاح 
هدى او إىل ضالل فاهنم ال علم هلم بالذي يدعون إليه احق هو ام باطل فهم هبم ودعاهم تبعوه سواء دعاهم إىل 

  مستجيبون لدعوته وهؤالء من اضر اخللق على االديان فإهنم االكثرون عددا االقلون 

عند اهللا قدرا وهم حطب كل فتنة هبم توقد ويشب ضرامها فإهنا يهتز هلا اولو الدين ويتوالها اهلمج الرعاع ومسى 
ناعقا تشبيها هلم باالنعام اليت ينعق هبا الراعي فتذهب معه اين ذهب قال تعاىل ومثل الذين كفروا كمثل  داعيهم

الذي ينعق مبا ال يسمع اال دعاءا ونداءا صم بكم عمي فهم ال يعقلون وهذا الذي وصفهم به امري املؤمنني هو من 
ا بني احلق والباطل بل الكل عندهم سواء وقوله عدم علمهم وظلمة قلوهبم فليس هلم نور وال بصريه يفرقون هب

رضى اهللا عنه مييلون مع كل ريح ويف رواية مع كل صائح شبه عقوهلم الضعيفة بالغصن الضعيف وشبه االهوية 
واالراء بالرياح والغصن مييل مع الري حيث مالت وعقول هؤالء متيل مع كل هوى وكل داع ولو كانت عقوال 

كبرية اليت التتالعب هبا الرياح وهذا خبالف املثل الذي ضربه النيب صلى اهللا عليه و سلم كاملة كانت كالشجرةال
للمؤمنني باخلامة من الزرع تفيئه الريح مرة وتقيمه اخرى واملنافق كشجرة االرز اليت ال تقطع حىت تستحصد فإن 

ها فال يزال بني عافية وبالء وحمنة هذا املثل ضرب للمؤمن وما يلقاه من عواصف البالء واالوجاع واالوجال وغري
ومنحة وصحة وسقم وأمن وخوف وغري ذلك فيقع مرة ويقوم اخرى ومييل تارة ويعتدل اخرى فيكفر عنه بالبالء 
وميحص به وخيلص من كدره والكافر كله خبث وال يصلح اال للوقود فليس يف إصابته يف الدنيا بانواع البالء من 



ة املؤمن فهذه حال املؤمن يف االبتالء واما مع االهواء ودعاة الفنت والضالل والبدع احلكمة والرمحة ما يف اصاب
  : فكما قيل 

على العهد ال يلوى وال يتغري وقوله رضى اهللا عنه مل يستضيئوا بنور العلم ومل ... تزول اجلبال الراسيات وقلبه 
نه مل حيصل هلم من العلم نور يفرقون به بني احلق يلجئوا إىل ركن وثيق بني السبب الذي جعلهم بتلك املثابة وهو ا

والباطل كما قال تعاىل يا ايها الذين آمنوا اتقوا اهللا وآمنوا برسوله يؤتكم كفلني من رمحته وجيعل لكم نورا متشون 
منها به وقال تعاىل او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا ميشي به يف الناس كمن مثله يف الظلمات ليس خبارج 

وقوله تعاىل يهدي به اهللا من اتبع رضوانه سبل السالم وخيرجهم من الظلمات إىل النور االية وقوله ولكن جعلناه 
نورا هندي به من نشاء من عبادنا فإذا عدم القلب هذا النور صار مبنزلة احلريان الذي ال يدري اين يذهب فهو 

يسكن قلوهبم من العلم ما متتنع به من دعاة الباطل فإن  حلريته وجهله بطريق مقصوده يؤم كل صوت يسمعه ومل
احلق مىت استقر يف القلب قوى به وامتنع مما يضره ويهلكه وهلذا مسى اهللا احلجة العلمية سلطانا وتقدم قدم ذلك 

  فالعبد يؤتى من ظلمة بصريته ومن ضعف قلبه فاذا 

االصالن مها قطب السعادة اعين العلم والقوة وقد  استقر فيه العلم النافع استنارت بصريته وقوى قلبه وهذان
وصف هبما سبحانه املعلم االول جربيل صلوات اهللا وسالمه عليه فقال إن هو إال وحي يوحى علمه شديد القوى 
وقال تعاىل يف سورة التكوير إنه لقول رسول كرمي ذي قوة عند ذي العرش مكني فوصفه بالعلم والقوة وفيه معىن 

ا وهو االشبه مبراد على رضى اهللا عنه وهو ان هؤالء ليسوا من اهل البصائر الذين استضاؤا بنور احسن من هذ
العلم وال جلئوا إىل عامل مستبصر فقلدوه وال متبعني ملستبصر فإن الرجل اما ان يكون بصريا او اعمى متمسكا 

املال العلم حيرسك وانت حترس املال يعين ببصري يقوده او اعمى يسري بال قائد وقوله رضى اهللا عنه العلم خري من 
ان العلم حيفظ صاحبه وحيميه من موارداهللكة ومواقع العطب فإن االنسان ال يلقى نفسه يف هلكة إذا كان عقله 

معه وال يعرضها ملتلف إال إذا كان جاهال بذلك ال علم له به فهو كمن يأكل طعاما مسموما فالعامل بالسم وضرره 
تنع به من اكله واجلاهل به يقتله جهله فهذا مثل حراسة العلم للعامل وكذا الطبيب احلاذق ميتنع حيرسه علمه ومي

بعلمه عن كثري ما جيلب له االمراض واالسقام وكذا العامل مبخاوف طريق سلوكه ومعاطبها يأخذ حذره منها 
ه على العبد حيرسه علمه من وساوس فيحرسه علمه من اهلالك وهكذا العامل باهللا وبامره وبعدوه ومكائده ومداخل

الشيطان وخطراته والقاء الشك والريب والكفر يف قلبه فهو بعلمه ميتنع من قبول ذلك فعلمه حيرسه من الشيطان 
فكلما جاء ليأخذه صاح به حرس العلم واالميان فريجع خاسئا خائبا واعظم ما حيرسه من هذا العدو املبني العلم 

لذي من العبد واهللا من وراء حفظه وحراسته وكالءته فمىت وكله إىل نفسه طرفة عني ختطفه واالميان فهذا السبب ا
عدوه قال بعض العارفني امجع العارفون على ان التوفيق ان ال يكلك اهللا إىل نفسك وامجعوا على ان اخلذالن ان 

عامل كلما بذل علمه للناس وانفق منه خيلى بينك وبني نفسك وقوله العلم يزكوا على االنفاق واملال تنقصه النفقة ال
تفجرت بنابيعه فازداد كثرة وقوة وظهورا فيكتسب بتعليمه حفظ ما علمه وحيصل له به علم ما مل يكن عنده ورمبا 

تكون املسئلة يف نفسه غري مكشوفة وال خارجة من حيز االشكال فإذا تكلم هبا وعلمها اتضحت له واضاءت 
أيضا فإن اجلزاء من جنس العمل فكما علم اخللق من جهالتهم جزاه اهللا بان كلمة من وانفتح له منها علوم اخر و

جهالته كما يف صحيح مسلم من حديث عياض بن محار عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال يف حديث طويل 
وفحواه ولزكاء العلم وحنوه  وان اهللا قال يل انفق انفق عليك وهذا يتناول نفقة العلم اما بلفظه وإما بتنبيهه وإشارته

طريقان احدمها تعليمه والثاين العمل به فإن العمل به ايضا ينميه ويكثره ويفتح لصاحبه ابوابه وخباياه وقوله واملال 



تنقصه النفقة ال ينايف قول النيب صلى اهللا عليه و سلم ما نقصت صدقة من مال فإن املال إذا تصدقت منه وانفقت 
  ذهب ذلك القدر 

خلفه غريه وأما العلم فكالقبس من النار لو اقتبس منها العامل مل يذهب منها شيء بل يزيد العلم باالقتباس منه فهو و
كالعني اليت كلما اخذ منها قوى ينبوعها وجاش معينها وفضل العلم على املال يعلم من وجوه احدها ان العلم 

اين ان العلم حيرس صاحبه وصاحب املال حيرس ماله والثالث ان مرياث االنبياء واملال مرياث امللوك واالغنياء والث
املال تذهبه النفقات والعلم يزكوا على النفقة الرابع ان صاحب املال إذا مات فارقه ماله والعلم يدخل معه قربه 

لرب والفاجر اخلامس ان العلم حاكم على املال واملال ال حيكم على العلم السادس ان املال حيصل للمؤمن والكافر وا
والعلم النافع ال حيصل اال للمؤمن ز السابع ان العامل حيتاج إليه امللوك فمن دوهنم وصاحب املال إمنا حيتاج إليه اهل 

العدم والفاقة الثامن ان النفس تشرف وتزكو جبمع العلم وحتصيله وذلك من كماهلا وشرفها واملال يزكيها وال 
فس تنقص وتشح وتبخل جبمعه واحلرص عليه فحرصها على العلم عني كماهلا يكمله وال يزيدها صفة كمال بل الن

وحرصها على املال عني نقصها التاسع ان املال يدعوها إىل الطغيان والفخر واخليالء والعلم يدعوها إىل التوضع 
العلم جاذب موصل والقيام بالعبودية فاملال يدعوها إىل صفات امللوك والعلم يدعوها إىل صفات العبيد العاشر ان 

هلا إىل سعادهتا اليت خلقت هلا واملال حجاب بينها وبينها احلادي عشر ان غين العلم اجل من غين املال فإن غين املال 
غىن بامر خارجي عن حقيقة االنسان لو ذهب يف ليلة اصبح فقريا معدما وغين العلم ال خيشى عليه الفقر بل هو يف 

  حقيقة كما قيل  زايدة ابدا فهو الغين العايل
وان الغين العايل عن الشيء ال به الثاين عشر ان املال يستعبد حمبه وصاحبه ... غنيت بال مال عن الناس كلهم 

فيجعله عبدا له كما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم تعس عبد الدينار والدرهم احلديث والعلم يستعبده لربه 
 وحده الثالث عشر ان احب العلم وطلبه اصل كل طاعة وحب الدنيا وخالقه فهو ال يدعوه إال إىل عبودية اهللا

واملال وطلبه اصل كل سيئة الرابع عشر ان قيمة الغين ماله وقيمة العامل علمه فهذا متقوم مباله فإذا عدم ماله عدمت 
ملال من جنس قيمته وبقي بال قيمة والعامل التزول قيمته بل هي فيضاعف وزيادة دائما اخلامس عشر ان جوهر ا

جوهر البدن وجوهر العلم من جنس جوهر الروح كما قال يونس بن حبيب علمك من روحك ومالك من بدنك 
والفرق بني االمرين كالفرق بني الروح والبدن السادس عشر ان العامل لو عرض عليه حبظه من العلم الدنيا مبا فيها 

لعلم وفضله وابتهاجه بالعلم وكماله به يود لو ان له علمه مل يرضها عوضا من علمه والغين العاقل إذا رأى شرف ا
بغناه امجع السابع عشر انه ما اطاع اهللا احد قط اال بالعلم وعامة من يعصيه إمنا يعصيه باملال الثامن عشر ان العامل 

 املال قد يكون يدعو الناس إىل اهللا بعلمه وحاله وجامع املال يدعوهم إىل الدنيا حباله وماله التاسع عشر ان غىن
سبب هالك صاحبه كثريا فإنه معشوق النفوس فإذا رأت من يستأثر مبعشوقها عليها سعت يف هالكه كما هو الواقع 

  وأما غىن 

العلم فسبب حياة الرجل وحياة غريه به والناس إذا راوا من يستأثر عليهم به ويطلبه احبوه وخدموه واكرموه 
إما لذة ومهية وإما لذة هبيمية فإن صاحبه التذ بنفس مجعه وحتصيله فتلك لذة  العشرون إن اللذة احلاصلة من غىن

ومهية خيالية وان التذ بانفاقه يف شهواته فهي لذة هبيمية واما لذة العلم فلذة عقلية روحانية وهي تشبه لذة املالئكة 
الشره يف مجع املال احلريص عليه  وهبجتها وفرق ما بني اللذتني احلادي والعشرون ان عقالء االمم مطبقون على ذم

وتنقصه واالزراء به ومطبقون على تعظيم الشره يف مجع العلم وحتصيله ومدحه وحمبته ورؤيته بعني الكمال الثاين 



والعشرون اهنم مطبقون على تعظيم الزاهد يف املال املعرض عن مجعه الذي ال يلتفت إليه وال جيعل قلبه عبدا له 
اهد يف العلم الذي ال يلتفت إليه وال حيرص عليه الثالث والعشرون ان املال ميدح صاحبه ومطبقون على ذم الز

بتخليه منه وإخراجه والعلم إمنا ميدح يتخليه به واتصافه به الرابع والعشرون ان غىن املال مقرون باخلوف واحلزن 
العلم مقرون باالمن والفرح  فهو حزين قبل حصوله خائف بعد حصوله وكلما كان اكثر كان اخلوف اقوى وغين

والسرور اخلامس والعشرون ان الغىن مباله ال بد ان يفارقه غناه ويتعذب ويتأمل مبفارقته والغىن بالعلم ال يزول وال 
يتعذب صاحبه ال يتأمل فلذة الغىن باملاللذة زائلة منقطعة يعقبها االمل ولذة الغىن بالعلم لذة باقية مستمرة ال يلحقها امل 

ادس والعشرون ان استلذاذ النفس وكماهلا بالغين استكمال بعارية مؤداة فتجملها باملال جتمل بثوب مستعار ال الس
بد ان يرجع إىل مالكه يوما ما واما جتملها بالعلم وكماهلا به فتجمل بصفة ثابتة هلا راسخة فيها ال تفارقها السابع 

ىن بالعلم هو عني فقر النفس والغىن بالعلم هو غناها باحلقيقي والعشرون ان الغين باملال هو عني فقر النفس والغ
فغناها بعلمها هو الغين غناها مباهلا هو الفقر الثامن والعشرون ان من قدم وأكرم ملاله إذا زال ماله زال تقدميه 

له هو عني ذمه فانه وإكرامه ومن قدم وأكرم لعلمه ال يزداد اال تقدميا وإكراما التاسع والعشرون ان تقدمي الرجل ملا
نداء عليه بنقصه وانه لوال ماله لكان مستحقا للتأخر واالهانة واما تقدميه وإكرامه لعلمه فإنه عني كماله إذ هو 

تقدمي له بنفسه وبصفته القائمة به ال بأمر خارج عن ذاته الوجه الثالثون ان طالب الكمال بغىن املال كاجلامع بني 
ل له إليه وبيان ذلك ان القدرة صفة كمال وصفة الكمال حمبوبة بالذات واالستغناء الضدين فهو طالب ماال سبي

عن الغري ايضا صفة كمال حمبوبة بالذات فإذا مال الرجل بطبعه إىل السخاوة واجلود وفعل املكرمات فهذا كمال 
وجب نقصه واحتياجه مطلوب للعقالء حمبوب للنفوس وإذا التفت إىل ان ذلك يقتضى خروج املال من يده وذلك ي

إىل الغري وزوال قدرته نفرت نفسه عن السخاء والكرم واجلود واصطناع املعروف وظن ان كماله يف إمساك املال 
وهذه البلية امر ثابت لعامة اخللق ال ينكفون عنها فألجل ميل الطبع إىل حصول املدح والثناء والتعظيم حبب اجلود 

  والسخاء 

رة احلاصلة بسبب اخراجه واحلاجة املنافية لكمال الغىن حيب ابقاء ماله ويكره السخاء واملكارم وألجل فوت القد
والكرم واجلود فيبقى قلبه واقفا بني هذين الداعيني يتجاذبانه ويعتور ان عليه فيبقى القلب يف مقام املعارضة بينهما 

االخر ومنهم من يترجح عنده جانب  فمن الناس من يترجح عنده جانب البذل واجلود والكرم فيؤثره على اجلانب
االمساك وبقاء القدرة والغين فيؤثره فهذان نظران للعقالء ومنهم من يبلغ به اجلهل واحلماقة إىل حيث يريد اجلمع 
بني الوجهني فيعد الناس باجلود والسخاء واملكارم طمعا منه يف فوزه باملدح والثناء على ذلك وعند حضور الوقت 

فيستحق الذم ويبذل بلسانه وميسك بقلبه ويده فيقع يف أنواع القبائح والفضائح وإذا تأملت احوال ال يفي مبا قال 
اهل الدنيا من االغنياء رأيتهم حتت اسر هذه البلية وهم غالبا يبكون ويشكون وأما غىن العلم فال يعرض له شيء 

ذة اهل الغىن ومتتعهم بامواهلم فهم ايضا قد من ذلك بل كلما بذله ازداد ببذلة فرحا سرورا وابتهاجا وإن فاتته ل
فاتتهم لذة اهل العلم ومتتعهم بعلومهم وابتهاجهم هبا فمع صاحب العلم من اسباب اللذة ما هو اعظم واقوى 

وادوم من لذة الغىن وتعبه يف حتصيله ومجعه وضبطه اقل من تعب جامع املال فجمعه وامله دون امله كما قال تعاىل 
ية هلم مبا يناهلم من االمل والتعب يف طاعته ومرضاته وال هتنوا يف ابتغاء القوم ان تكونوا تأملون فاهنم للمؤمنني تسل

يأملون كما تأملون وترجون من اهللا ماال يرجون وكان اهللا عليما حكيما احلادي والثالثون ان اللذة احلاصلة من املال 
ا ان تذهب تلك اللذة وإما ان تنقص ويدل عليه ان الطبع يبقى والغىن إمنا هي حال جتدده فقط واما حال دوامه فإم

طالبا لغىن آخر حريصا عليه فهو حياول حتصيل الزيادة دائما فهو يف فقر مستمر غري منقض ولو ملك خزائن االرض 



ا خبالف ففقره وطلبه وحرصه باق عليه فإنه احد املنهومني اللذين ال يشبعان فهو ال يفارقه امل احلرص والطلب وهذ
غىن العلم واإلميان فان لذته يف حال بقائه مثلها يف حال جتدده بل ازيد وصاحبها وان كان ال يزال طالبا للمزيد 

حريصا عليه فطلبه وحرصه مستصحب للذة احلاصل ولذة املرجو املطلوب ولذة الطلب وابتهاجه فرجه به الثاين 
س واالحسان اليهم فصاحبه اما ان يسد على نفسه هذا الباب واما والثالثون ان غين املال يستدعي االنعام على النا

ان يفتحه عليه فان سده على نفسه اشتهر عند الناس بالبعد من اخلري والنفع فأبغضوه وذموه واحتقروه وكل من 
كان بغيضا عند الناس حقريا لديهم كان وصول االفات واملضرات إليه اسرع من النار يف احلطب اليابس ومن 

لسيل يف منحدره وإذا عرف من اخللق اهنم ميقتونه ويبغضونه وال يقيمون له وزنا تأمل قلبه غاية التأمل واحضر اهلموم ا
والغموم واالحزان وان فتح باب االحسان والعطاء فإنه الميكنه ايصال اخلري واالحسان إىل كل احد فال بد من 

  إيصاله إىل البعض وإمساكه عن البعض وهذا 

يه باب العداوة واملذمة من احملروم واملرحوم اما احملروم فيقول كيف جاد على غريي وخبل علي واما املرحوم يفتح عل
فإنه يلتذ ويفرح مبا حصل له من اخلري والنفع فيبقى طامعا مستشرفا لنظريه على الدوام وهذا قد يتعذر غالبا فيفضى 

من احسنت إليه وهذه االفات ال تعرض يف غىن العلم فإن ذلك إىل العداوة الشديدة واملذمة وهلذا قيل اتق شر 
صاحبه ميكنه بذله للعامل كلهم واشتراكهم فيه والقدر املبذول منه باق الخذه ال يزول بل يتجربه فهو كالغين إذا 

من  اعطى الفقري رأس مال يتجربه حىت يصري غنيا مثله الوجه الثالث والثالثون ان مجع املال مقرون بثالثة انواع
االفات واحملن نوع قبله ونوع عند حصوله ونوع بعدمفارقته فأما النوع االول فهو املشاق واالنكاد واالالم اليت ال 
حيصل اال هبا واما النوع الثاين فمشقة حفظه وحرساته حراسته وتعلق القلب به فال يصبح اال مهموما وال ميسي اال 

ر مبعشوقتهوالعيون من كل جانب ترمقه وااللسن والقلوب ترشقه فأي مغموما فهو مبنزلة عاشق مفرط احملبة قد ظف
عيش ولذة ملن هذه حاله وقد علم ان اعداءه وحساده ال يفترون عن سعيهم يف التفريق بينه وبني معشوقه وإن مل 

فزال يظفروا هم به دونه ولكن مقصودهم ان يزيلوا اختصاصه به دوهنم فإن فازوا به واال استووا يف احلرمان 
االختصاص املؤمل للنفوس ولو قدروا على مثل ذلك مع العامل لفعلوه ولكنهم ملا علموا انه ال سبيل إىل سلب علمه 
عمدوا إىل جحده وانكاره ليزيلوا من القلوب حمبته وتقدميه والثناء عليه فإن هبر علمه وامتنع عن مكابرة اجلحود 

ليزيلوا من القلوب حمبته ويسكنوا موضعها النفرة عنه وبغضه وهذا واالنكار رموه بالعظائم ونسبوه إىل كل قبيح 
شغل السحرة بعينه فهؤالء سحرة بالسنتهم فإن عجزوا له عن شيء من القبائح الظاهرة رموه بالتلبيس والتدليس 

الربد ال والدوكرة والرياء وحب الترفع وطلب اجلاه وهذا القدر من معاداة اهل اجلهل والظلم للعلماء مثل احلر و
بد منه فال ينبغي ملن له مسكة عقل ان يتأذى به إذ ال سبيل له إىل دفعه حبال فليوطن نفسه عليه كما يوطنها على 

برد الشتاء وحر الصيف والنوع الثالث من آفات الغىن ما حيصل للعبد بعد مفارقته من تعلق قلبه به وكونه قد حيل 
على مقبوضه ومصروفه من اين اكتسبه وفيما ذا انفقه وغىن العلم واالميان مع بينه وبينه واملطالبة حبقوقه واحملاسبة 

سالمته من هذه االفات فهو كفيل بكل لذة وفرحة وسرور ولكن ال ينال اال على جسر من التعب والصرب واملشقة 
راريه واتابعه إذ لو انفرد الرابع والثالثون ان لذة الغين باملال مقرونة خبلطة الناس ولو مل يكن اال خدمه وازواجه وس

الغين مباله وحده من غري ان يتعلق خبادم او زوجه او احد من الناس مل يكمل انتفاعه مباله وال التذاذه به وإذا كان 
كمال لذته بغناه موقوفا على اتصاله بالغري فذلك منشأ االفات واالالم ولو مل يكن اال اختالف الناس وطبائعهم 

  حسن ذاك ومصلحة ذاك مفسدة  وارادهتم فقبيح هذا



هذا ومنفعة هذا مضرة ذاك وبالعكس فهو مبتلى هبم فال بد من وقوع النفرة والتباغض والتعادي بينهم وبينه فان 
ارضاءهم كلهم حمال وهو مجع بني الضدين وارضاء بعضهم واسخاط غريه سبب الشر واملعاداة وكلما طالت 

وقويت وهبذا السبب كان الشر احلاصل من االقارب والعشراء اضعاف  املخالطة ازدادت اسباب الشر والعداوة
الشر احلاصل من االجانب والبعداء وهذه املخالطة امنا حصلت من جانب الغين باملال اما إذا مل يكن فيه فضيلة هلم 

بالعلم اخلامس فاهنم يتجنبون خمالطته ومعاشرته فيستريح من اذى اخللطة والعشرة وهذه االفات معدودة يف الغىن 
والثالثون ان املال ال يراد لذاته وعينه فإنه ال حيصل بذاته شيء من املنافع اصال فإنه ال يشبع وال يروى وال يدفء 
وال ميتع وإمنا يراد هلذه االشياء فإنه ملا كان طريقا اليها اريد ارادة الوسائل ومعلوم ان الغايات اشرف من الوسائل 

منه وهي مع شرفها بالنسبة إليه ناقصة دنيئة وقد ذهب كثري من العقالء إىل اهنا ال حقيقة فهذه الغايات اذا اشرف 
هلا وامنا هي دمع االمل فقط فإن لبس الثياب مثال إمنا فائدته دفع التأمل باحلر والربد والريح وليس فيها لذة زائدة على 

امل اجلوع مل يستطب االكل وكذلك الشرب مع ذلك وكذلك االكل إمنا فائدته دفع امل اجلوع وهلذا لو مل جيد 
العطش والراحة مع التعب ومعلوم ان يف مزاولة ذلك وحتصيله املا وضررا ولكن ضرره وأمله اقل من ضرر ما يدفع 

به وأمله فيحتمل االنسان اخف الضررين دفعا العظمهما وحكى عن بعض العقالء انه قيل له وقد تناول قدحا كريها 
حالك معه قال اصبحت يف دار بليات ادافع آفات بآفات ويف احلقيقة فلذات الدنيا من املآكل  من الدواء كيف

واملشارب واللبس واملسكن واملنكح من هذا اجلنس واللذة اليت يباشرها احلس ويتحرك هلا اجلسد وهي الغاية 
اال ما كان وسيلة اليهما وطريقا إىل املطلوبة له من لذة املنكح واملأكل شهويت البطن والفرج ليس هلما ثالث البتة 

حتصيلهما وهذه اللذة منغصة من وجوه عديدة منها ان تصور زواهلا وانقضائها وفنائها يوجب تنغصها ومنها اهنا 
  : ممزوجة باالفات ومعجونة باالالم حمتاطة باملخاوف ويف الغالب التفي االمها بطيبها كما قيل 

  ذا املالحة بالقباحة التفي فإ... قايست بني مجاهلا وفعاهلا 
ومنها ان االراذل من الناس وسقطهم يشاركون فيها كرباءهم وعقالءهم بل يزيدون عليهم فيها اعظم زيادة 

وافحشها فنسبتهم فيها إىل االفاضل كنسبة احليوانات البهيمةاليهم فمشاركة االراذل وأهل اخلسة والدناءة فيها 
جب النفرة واالعراض عنها وكثري من الناس حصل له الزهد يف احملبوب واملعشوق زيادهتم على العقالء فيها مما يو

  منها هبذه الطريق هذا كثري يف أشعار الناس ونثرهم كما قيل 

رفعت يدي ونفسي تشتيه ... ولكن لكثرة الشركاء فيه إذا وقع الذباب على طعام ... سأترك حبها من غري بغض 
  كان الكالب يلغن فيه  إذا... وجتتنب االسود ورودماء 

وقيل لزاهد ما الذي زهدك يف الدنيا فقال خسة شركائها وقلة وفائها وكثرة جفائها وقيل الخر يف ذلك فقال ما 
مددت يدي إىل شيء منها إال وجدت غريي قد سبقين إليه فاتركه له ومنها ان االلتذاذ مبوقعها إمنا هو بقدر احلاجة 

لتناوهلا وكلما كانت شهوة الظفر بالشيء اقوى كانت اللذة احلاصلة بوجوده اكمل فلما  اليها والتأمل مبطالبة النفس
مل حتصل تلك الشهوة مل حتصل تلك اللذة فمقدار اللذة احلاصلة يف احلال مساو ملقدار احلاجة واالمل واملضرة يف 

كاهنا مل توجد ويصري مبنزلة من شق بطن املاضي وحينئذ يتقابل اللذة احلاصلة واالمل املتقدم فيتساقطان فتصري اللذة 
رجل مث خاطه وداواه باملراهم او مبنزلة من ضربه عشرة اسواط واعطاه عشرة دراهم وال خترج لذات الدنيا غالبا 

عن ذلك ومثل هذا ال يعد لذة وال سعادة وال كماال بل هو مبنزلة قضاء احلاجة من البول والغائط فإن االنسان 
قضى حاجته استراح منه فاما ان يعد ذلك سعادة وهبجة ولذة مطلوبة فال ومنها ان هاتني اللذتني  يتضرر بثقله فإذا

اللتني مها اثر اللذات عند الناس وال سبيل إىل نيلهما اال مبا يقترن هبما قبلهما وبعدمها من مباشرة القاذورات والتامل 



امه حال خمالطته ريقه وعجنه به لنفرت نفسه منه ولو احلاصل عقبيهما مثل لذة االكل فإن العاقل لو نظر إىل طع
سقت تلك اللقمة من فيه لنفر طبعه من اعادهتا إليه مث ان لذته به إمنا حتصل يف جمرى حنو االربع االصابع فإذا فصل 

حينئذ عن ذلك اجملرى زال تلذذه به فإذا استقر يف معدته وخالطه الشراب وما يف املعدة من االجزاء الفضلية فإنه 
يصري يف غاية اخلسة فإن زاد على مقدار احلاجة اورث االدواء املختلفة علىتنوعها ولوال ان بقاءه موقوف على 

  : تناوله لكان تركه واحلالة هذه اليق به كما قال بعضهم 
اته عن ان تلم مبأكول ومشروب وأما لذة الوقاع قدرها ابني من ان نذكر آف... لوال قضاءه جرى نزهت امنليت 

ويدل عليه ان اعضاء هذه اللذة هي عورة االنسان اليت يستحيا من رؤيتها وذكرها وسترها امر فطر اهللا عليه عباده 
وال تتم لذة املواقعة اال باالطالع عليها وإبرازها والتلطخ بالرطوبات املستقذرة املتولدة منها مث إن متامها إمنا حيصل 

من الوقاع وزمنها يشبه االن الذي ال ينقسم فصعوبة تلك املزاولة واحملاولة  بانفصال النطفة وهي اللذة املقصودة
واملطاولة واملراوضة والتعب الجل لذة حلظة كمد الطرف فأين مقايسة بني هذه اللذة وبني التعب يف طريق حتصيلها 

  وهذا يدل على ان هذه 

بد وال كمال له بدونه بل مث امروراء ذلك اللذة ليست من جنس اخلريات والسعادات والكمال الذي خلق له الع
كله قد هيء له العبد وهو ال يفعلن له لغفلته عنه وإعراضه عن التفتيش على طريقه حىت يصل إليه يسوم نفسه مع 

  : االنعام السائمة 
  فاربأ نفسك ان ترعى مع اهلمل ... قد هيؤك ألمر لو فطنت له 

از من رجل احتبس يف موضع ال ميكنه القيام إىل اخلالء وصارمضطرا وموقع هذه اللذات من النفس كموقع لذة الرب
إليه فإنه جيد مشقة شديدة وبالء عظيما فإذا متكن منالذهاب إىل اخلالء وقدر على دفع ذلك اخلبيث املؤذي وجد 

ا ان تكون دفع لذة عظيمة عند دفعه وإرساله وال لذة هناك اال راحته من محل ما يؤذيه محله فعلم ان هذه اللذات إم
آالم وإما ان تكون لذات ضعيفة خسيسة مقترنة بآفات ترى مضرهتا عليه وهذا كما يعقب لذة الوقاع من ضعف 

القلب وخفقان الفؤاد وضعف القوى البدنية والقلبية وضعف االرواح واستيالء العفونة على كل البدن واسرع 
ة عن دفعها وقهرها ومما يدل على ان هذه اللذات ليست الضعف واخلور إليه واستيالء االخالط عليه لضعف القو

خريات وسعادات وكماال ان العقالء من مجيع االمم مطبقون على ذم من كانت هي هنمته وشغله ومصرف مهته 
وإرادته واإلزراء به وحتقري شأنه واحلاقه بالبهائم واليقيمون له وزنا ولو كانت خريات وكماال لكان من صرف اليها 

اكمل الناس ومما يدل على ذلك ان القلب الذي قد وجه قصده وإرادته إىل هذه اللذات ال يزال مستغرقا يف مهته 
اهلموم والغموم واالحزان وما يناله من اللذات يف جنب هذه االالم كقطرة يف جمركما قيل سروره وزن حبة وحزنه 

ممر النواع املشتهيات وامللذوذات واملكروهات  قنطار فإن القلب جيرى جمرى مرآة منصوبة على جدار وذلك اجلدار
وكلما مر به شيء من ذلك ظهر فيه أثره فإن كان حمبوبا مشتهيا مال طبعه إليه فإن مل يقدر على حتصيله تأمل وتعذب 

بفقده وإن قدر على حتصيله تامل يف طريق احلصول بالتعب واملشقة ومنازعة الغري له ويتأمل حال حصوله خوفا من 
ه وبعد فراقه خوفا على ذهابه وإن كان مكروها له ومل يقدر على دفعه تأمل بوجوده وإن قدر على دفعه اشتغل فراق

بدفعه ففاتته مصلحة راجحة احلصول فيتامل لفواهتا فعلم ان هذا القلب ابدا مستغرق يف حبار اهلموم والغموم 
هبا عن شهوده القناطري من امله وعذابه فإذا  واالحزان وإن نفسه تضحك عليه وترضيه بوزن ذرة من لذته فيغيب

حيل بينه وبني تلك اللذة ومل يبق له اليها سبيل جترد ذلك االمل واحاط به واستوىل عليه من كل جهاته فقل ما شئت 



يف حال عبد قد غيب عنه سعده وحظوظه وافراحه واحضر شقوته ومهومه وغمومه واحزانه وبني العبد وبني هذه 
  كشف الغطاء ويرفع الستر وينجلى الغبار وحيصل احلال ان ين

ما يف الصدور فإذا كانت هذه غاية اللذات احليوانية اليت هي غاية مجع االموال وطلبها فما الظن بقدر الوسيلة وأما 
غىن العلم واالميان فدائم اللذة متصل الفرحة مقتض النواع املسرة والبهجة اليزول فيحزن وال يفارق فيؤمل بل 

حابه كما قال اهللا تعاىل فيهم ال خوف عليهم وال هم حيزنون السادس والثالثون ان غىن املال يبغض املوت ولقاء اص
اهللا فإنه حلبه ملاله يكره مفارقته وحيب بقاءه ليتمتع به كما شهد به الواقع وأما العلم فإنه حيبب للعبد لقاء ربه 

الثالثون ان االغنياء ميوت ذكرهم مبوهتم والعلماء ميوتون ويبقى ويزهده يف هذه احلياة النكدة الفانية السابع و
ذكرهم كما قال امري املؤمنني يف هذا احلديث مات خزان االموال وهم احياء والعلماء باقون ما بقي الدهر فخزان 

كنسبة الروح  االموال احياء كاموات والعلماء بعدموهتم اموات كأحياء الثامن والثالثون ان نسبة العلم إىل الروح
إىل البدن فالروح ميتة حياهتا بالعلم كما ان اجلسد ميت حياته بالروح فالغين باملال غايته ان يزيد يف حياة البدن 

واما العلم فهو حياة القلوب واالرواح كما تقدم تقريره التاسع والثالثون ان القلب ملك البدن والعلم زينته وعدته 
 بد له من عدد وعدة ومال وزينة فالعلم هو مركبه وعدته ومجاله واما املال فغايته ان وماله وبه قوام ملكه وامللك ال

يكون زينة ومجاال للبدن إذا انفقه يف ذلك فإذا خزنه ومل ينفقه مل يكن زينة وال مجاال بل نقصا ووباال ومن املعلوم ان 
فقوام القلب بالعلم كما ان قوام اجلسم بالغذاء زينة امللك به وما به قوام ملكه اجل وافضل من زينة رعيته ومجاهلم 

الوجه االربعون ان القدر املقصود من املال هو ما يكفي العبد ويقيمه ويدفع ضرورته حىت يتمكن من قضاء جهازه 
ومن التزوج لسفره إىل ربه عزوجل فإذا زادعلى ذلك شغله وقطعه عن السفر وعن قضاء جهازه وتعبية زاده فكان 

أكثر من مصلحته وكلما ازاداد غناه به ازداد تثبطا وختلفا عن التجهز ملا امامه وأما العلم النافع فكلما ضرره عليه 
ازداد منه ازداد يف تعبية الزاد وقضاء اجلهاز واعداد عدة املسري واهللا املوفق وبه االستعانة وال حول وال قوة اال به 

ع االموال واالدخار ومن اراد شيئا هيأ له عدته قال تعاىل ولو فعدة هذا السفر هو العلم والعمل وعدة االقامة مج
أرادوا اخلروج العدوا له عدة ولكن كره اهللا انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين قوله حمبة العلم او العامل 

بياء وورثتهم وبغض دين يدان هبا الن العلم مرياث االنبياء والعلماء ورثتهم فمحبة العلم واهله حمبة ملرياث االن
العلم وأهله بغض ملرياث االنبياء وورثتهم فمحبة العلم من عالمات السعادة وبغض العلم من عالمات الشقاوة 

وهذا كله إمنا هو يف علم الرسل الذي جاؤا به وورثوه لالمة ال يف كل ما يسمى علما وأيضا فإن حمبة العلم حتمل 
  ضه ينهى عن تعلمه واتباعه على تعلمه واتباعه وذلك هو الدين وبغ

وذلك هو الشقاء والضالل وأيضا فإن اهللا سبحانه عليم حيب كل عليم وإمنا يضع علمه عند من حيبه فمن احب 
العلم واهله فقد احب ما احب اهللا وذلك مما يدان به قوله العلم يكسب العامل الطاعة يف حياته ومجيل االحدوثة بعد 

سبا له ويورثه إياه ويقال كسبه ذلك عزا وطاعة واكسبه لغتان ومنه حديث خدجية مماته يكسبه ذاك أي جيعله ك
رضى اهللا عنها إنك لتصل الرحم وتصدق احلديث وحتمل الكل وتكسب املعدوم روى بفتح التاء وضمها ومعناه 

بفتحها  تكسب املال والغىن هذا هو اصواب وقالت ائفة من رواه بضمها فذلك من اكسبه ماال وعزا ومن رواه
فمعناه تكسب انت املال املعدوم مبعرفتك وحذقك بالتجارة ومعاذ اهللا من هذا الفهم وخدجية اجل قدرا من تكلمها 
هبذا يف هذا املقام العظيم ان تقول لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ابشر فواهللا ال خيزيك اهللا إنك تكسب الدرهم 

فات امنا تذكر لئال يغترهبا يف تفسري كالم اهللا ورسوهلواملقصود ان قوله والدينار وحتسن التجارة ومثل هذه التحري



العلم يكسب العامل الطاعة يف حياته أي جيعله مطاعا الن احلاجة إىل العلم عامة لكل احد للملوك فمن دوهنم فكل 
 يا أيها الذين آمنوا اطيعوا احد حمتاج إىل طاعة العامل فإنه يامر بطاعة اهللا ورسوله فيجب على اخللق طاعته قال تعاىل

اهللا وأطيعوا الرسول وأويل االمر منكم وفسر اوىل االمر بالعلماء قال ابن عباس هم الفقهاء والعلماء اهل الدين 
الذين يعلمون الناس دينهم اوجب اهللا تعاىل طاعتهم وهذا قول جماهد واحلسن والضحاك احدى الروايتني عن االمام 

ء وهو قول ابن زيد احدى الروايتني عن ابن عباس وأمحد واالية تتناوهلا مجيعا فطاعة والة االمر امحد وفسروا باالمرا
واجبة إذا امروا بطاعة اهللا ورسوله وطاعة العلماء كذلك فالعامل مبا جاء به الرسول العامل به اطوع يف اهل االرض 

الثناء فالعامل بعد وفاته ميت وهو حي بني الناس من كل احد فإذا مات احيا اهللا ذكره ونشر له يف العاملني احسن 
  واجلاهل يف حياته حي وهو ميت بني الناس كما قيل 

وليس هلم ... واجسامهم قبل القبور قبور وارواحهم فيوحشة من جسومهم ... ويف اجلهل قبل املوت موت ألهله 
  حىت النشور نشور وقال االخر 

  قوم وهم يف الناس اموات وقال آخر وعاش ... قد مات قوم وما ماتت مكارمهم 
  فذلك حى وهو يف الترب هالك ... وما دام ذكر العبد بالفضل باقيا 
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واإلرادة: كتاب  لعلم  والية ا ومنشور  لسعادة    مفتاح دار ا
اجلوزية: املؤلف  قيم  بن  بكر  بن أيب   حممد 

ومن تأمل احوال ائمة االسالم كأئمة احلديث والفقه كيف هم حتت التراب وهم يف العاملني كاهنم احياء بينهم مل 
منقطع وهذه هي احلياة حقا حىت عد ذلك حياة يفقدوا منهم اال صورهم واال فذكرهم وحديثهم والثناء عليهم غري 

  ثانية كما قال املتنيب 
  ما فاته وفضول العيش اشغال ... ذكر الفىت عيشه الثاين وحاجته 

قوله وصنيعة املال تزول بزواله يعين ان كل صنيعة صنعت للرجل من اجل ماله من إكرام وحمبة وخدمة وقضاء 
ك فإهنا إمنا هي مراعاة ملا له فإذا زال ماله وفارقه زالت تلك الضائع كلها حوائج وتقدمي واحترام وتولية وغري ذل

حىت إنه رمبا ال يسلم عليه من كان يدأب يف خدمته ويسعى يف مصاحله وقد اكثر الناس من هذا املعىن يف اشعارهم 
  وكالمهم ويف مثل قوهلم من ودك ألمر ملك عند انقضائه قال بعض العرب 

ذا اكرمك الناس ملال او سلطان فال يعجبنك ذلك فإن زوال الكرامة يزواهلما ولكن ليعجبك ان ومن هذا ما قيل إ
اكرموك لعلم او دين وهذا امر ال ينكر يف الناس حىت اهنم ليكرمون الرجل لثيابه فإذا نزعها مل ير منهم تلك 

ع فلبس غري تلك الثياب فادخل الكرامة وهو هو قال مالك بلغين ان أبا هريرة دعى إىل وليمة فأتى فحجب فرج
فلما وضع الطعام ادخل كمه يف الطعام فعوتب يف ذلك فقال إن هذه الثباب هي اليت ادخلت فهي تأكل حكاه ابن 

مزين الطليطلي يف كتابه وهذا خبالف صنيعة العلم فاهنا ال تزول ابدا بل كل مآهلا يف زيادة مامل يسلب ذلك العامل 
ن اعظم من صنيعة املال الهنا تكون بالقلب واللسان واجلوارح فهي صادرة عن حب علمه وضيعه العلم والدي

وإكرام الجل ما أودعه اهللا تعاىل أياه من علمه وفضله به على غريه وأيضا فصنيعة العلم تابعة لنفس العامل وذاته 
لعلم والدين صنيعة حب وتقرب وصنيعة املال تابعة ملاله املنفصل عنه وأيضا فصنيعة املال صنيعة معاوضة وصنيعه ا

وديانة وأيضا فصنيعه املال تكون مع الرب والفاجر واملؤمن والكافر واما صنيعة العلم والدين فال تكون اال مع اهل 
ذلك وقد يراد من هذا ايضا معىن آخر وهو ان من اصطنعت عنده صنيعة مبالك إذا زال ذلك املال وفارقه عدمت 

عت إليه صنيعة علم وهدى فإن تلك ا لصنيعة ال تفارقه ابدا بل ترى يف كل وقت صنيعتك عنده واما من اصطن
كأنك اسديتها إليه حينئذ قوله مات خزان االموال وهم احياء تقدم بيانه وكذا قوله والعلماء باقون ما بقي الدهر 

جودهم املثايل أي وان فقدت وقوله اعياهنم مفقودة وامثاهلم يف القلوب موجودة املراد بامثاهلم صورهم العلمية وو
ذواهتم فصورهم وامثاهلم يف القلوب ال تفارقها وهذا هو الوجود الذهين العلمي الن حمبة الناس هلم واقتداءهم هبم 

  وانتفاعهم بعلومهم 

يوجب ان ال يزالوا نصب عيوهنم وقبلة قلوهبم فهم موجودون معهم وحاضرون عندهم وان غابت عنهم اعياهنم 
  كما قيل 

ويشتاقهم قليب ... واسال عنهم من لقيت وهم معي وتطلبهم عيين وهم يف سوادها ... من عجب اين احن اليهم و
  وهم بني اضلعي وقال آخر 

... وهل غاب عن قلب احملب حبيب خيالك يف عيين وذكرك يف فمي ... ومن عجب ان يشكو البعد عاشق 
واشار إىل صدره يدل على جواز اخبار الرجل مبا عنده من العلم  ومثواك يف قليب فأين تغيب قوله آه إن ها هنا علما



واخلري ليقتبس منه ولينتفع به ومنه قول يوسف الصديق عليه السالم اجعلين على خزائن االرض إين حفيظ عليم 
تكثر به فمن اخرب عن نفسه مبثل ذلك ليكثر به ما حيبه اهللا ورسوله من اخلري فهو حممود وهذا غري من اخرب بذلك لي

عند الناس ويتعظم وهذا جيازيه اهللا مبقت الناس له وصغره يف عيوهنم واالول يكثره يف قلوهبم وعيوهنم وإمنا االعمال 
بالنيات وكذلك إذا اثىن الرجل على نفسه ليخلص بذلك من مظلمة وشر او ليستوىف بذلك حقا له حيتاج فيه إىل 

فيه اوعند خطبته إىل من ال يعرف حاله و االحسن يف هذا ان يوكل من التعريف حباله او ليقطع عنه اطماع السفلة 
يعرف به وحباله فإن لسان ثناء املرء على نفسه قصري وهو يف الغالب مذموم ملا يقترن به من الفخر والتعاظم مث ذكر 

وتى ذكاء اصناف محلة العلم الذين اليصلحون حلمله وهم اربعة احدهم من ليس هو مبأمون عليه وهو الذي ا
وحفظا ولكن مع ذلك مل يؤت زكاء فهو يتخذ العلم الذي هو آلة الدين آلة الدنيا يستجلبها به ويتوسل بالعلم 

اليها وجيعل البضاعة اليت هي متجر اآلخرة متجر الدنيا وهذا غري امني على ما محله من العلم وال جيعله اهللا إماما فيه 
إرادة لنفسه اال اتباع احلق وموافقته فال يدعو إىل إقامة رياسته وال دنياه قط فإن االمني هو الذي الغرض له وال 

وهذا الذي قد اختذ بضاعة اآلخرة ومتجرها متجرا للدنيا قد خان اهللا وخان عباده وخان دينه فلهذا قال غري مأمون 
نعم اهللا عليه استظهر بتلك عليه وقوله يستظهر حبجج اهللا على كتابه وبنعمه على عباده هذه صفة هذا اخلائن إذا ا

النعمة على الناس وإذا تعلم علما استظهر به على كتاب اهللا ومعىن استظهاره بالعلم على كتاب اهللا حتكيمه عليه 
وتقدميه وإقامته دونه وهذه حال كثري ممن حيصل له علم فإنه يستغىن به ويستظهر به وحيكمه وجيعل كتاب اهللا تبعا 

  لى كذا بكذا أي ظهر عليه به وتقدم وجعله وراء ظهره وليست هذه حال العلماء فإن العامل له يقال استظهر فالن ع

حقا يستظهر بكتاب اهللا على كل ما سواه فيقدمه وحيكمه وجيعله عيارا على غريه مهيمنا عليه كما جعله اهللا تعاىل 
الشيء فقد جعله خلف ظهره كذلك فاملستظهر به موفق سعيد واملستظهر عليه خمذول شقي فمن استظهر على 

مقدما عليه ما استظهر به وهذا حال من اشتغل بغري كتاب اهللا عنه واكتفى بغريه منه وقدم غريه واخره والصنف 
الثاين من محلة العلم املنقاد الذي مل يثلج له صدره ومل يطمئن به قلبه بل هو ضعيف البصرية فيه لكنه منقاد ألهله 

مقلديهم وهؤالء وإن كانوا على سبيل جناة فليسوا من دعاة الدين وإمنا هم من مكثري وهذه حال اتباع احلق من 
وسواد اجليش ال من امرائه وفرسانه واملنقاد منفعل من قاده يقوده وهو مطاوع الثالثي واصله منقيد كمكتسب مث 

الحناء مجيع حنو بوزن علم وهي اعلت الياء الفا حلركتها بعد فتحة فصارمن قادت تقول قدته فانقاد أي مل ميتنع وا
اجلوانب والنواحي والعرب تقول ازجر احناء طريك أي امسك نواحي خفتك وطيشك ميينا ومشاال واماما وخلفا 

  قال لبيد 
بانك ان قدمت رجلك عاثر والطري هنا اخلفة والطيش وقوله ينقدح الشك ... فقلت ازدجر احناء طريك واعلمن 

ة هذا لضعف علمه وقلة بصريته إذا وردت على قلبه ادىن شبهة قدحت فيه الشك يف قلبه بأول عارض من شبه
والريب خبالف الراسخ يف العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد امواج البحر ما ازالت يقينه وال قدحت فيه شكا 

غلوبة والشبهة النه قد رسخ يف العلم فال تستفزه الشبهات بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلولة م
وارد يرد على القلب حيول بينه وبني انكشاف احلق له فمىت باشر القلب حقيقة العلم مل تؤثر تلك الشبهة فيه بل 
يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطالهنا ومىت مل يباشر حقيقة العلم باحلق قلبه قدحت فيه الشك بأول وهلة فان 

حىت يصري شاكا مرتابا والقلب يتوارده جيشان من الباطل جيش شهوات الغي  تداركها واال تتابعت على قلبه امثاهلا
وجيش شبهات الباطل فأميا قلب صغا اليها وركن اليها تشرهبا وامتأل هبا فينضح لسانه وجوارحه مبوجبها فإن 
وإمنا  اشرب شبهات الباطل تفجرت على لسانه الشكوك والشبهات وااليرادات فيظن اجلاهل ان ذلك لسعة علمه



ذلك من عدم علمه ويقينه وقال يل شيخ االسالم رضى اهللا عنه وقد جعلت اورد عليه غريادا بعد إيراد الت جعل 
قلبك لاليرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشرهبا فال ينضح اال هبا ولكن اجعله كالزجاجة املصمتة متر الشبهات 

البته وإال فاذا اشربت قلبك كل شبهة متر عليها صار مقرا بظاهرها وال تستقر فيها فرياها بصفائه ويدفعها بص
للشبهات او كما قال فما اعلم اين انتفعت بوصية يف دفع الشبهات كانتفاعي بذلك وإنا مسيت الشبهة شبهة 

الشتباه احلق بالباطل فيها فاهنا تلبس ثوب احلق على جسم الباطل وأكثر الناس اصحاب حسن ظاهر فينظر الناظر 
  البسته من اللباس فيعتقد صحتها واما صاحب العلم واليقني فيما 

فانه ال يغتر بذلك بل جياوز نظره إىل باطنها وماحتت لباسها فينكشف له حقيقتها ومثال هذا الدرهم الزائف فإنه 
طلع على زيفه يغتر به اجلاهل بالنقد نظرا إىل ما عليه من لباس الفضة والناقد البصري جياوز نظره إىل ما وراء ذلك في

فاللفظ احلسن الفصيح هو للشبهة مبنزلة اللباس من الفضة على الدرهم الزائف واملعىن كالنحاس الذي حتته وكم 
قد قتل هذا االعتذار من خلق ال حيصيهم اال اهللا وإذا تأمل العاقل الفطن هذا القدر وتدبره رأى اكثر الناس يقبل 

لفظ آخر وقد رايت انا من هذا يف كتب الناس ما شاء اهللا وكم رد من احلق املذهب واملقالة بلفظ ويردها بعينها ب
بتشنيعه بلباس من اللفظ قبيح ويف مثل هذا قال ائمة السنة منهم االمام امحد وغريه ال نزيل عن اهللا صفة من صفاته 

ومسعه وبصره وسائر الجل شناعة شنعت فهؤالء اجلهمية يسمون إثبات صفات الكمال هللا من حياته وعلمه وكالمه 
ما وصف به نفسه تشبيها وجتسيما ومن اثبت ذلك مشبها فال ينفر من هذا املعىن احلق الجل هذه التسمية الباطلة 
اال العقول الصغرية القاصرة خفافيش البصائر وكل اهل حنلة ومقالة يكسون حنلتهم ومقالتهم احسن ما يقدرون 

ما يقدرون عليه من االلفاظ ومن رزقه اهللا بصرية فهو يكشف به حقيقة ما عليه من االلفاظ ومقالة خمالفيهم اقبح 
  حتت تلك االلفاظ من احلق والباطل وال تغتر باللفظ كما قيل يف هذا املعىن 

واحلق قد ... وان نشأ قلت ذا قيء الزنابري مدحا وذما وما جاوزت وصفهما ... تقول هذا جىن النحل متدحه 
  يعتريه سوء تعبري 

ا اردت االطالع على كنه املعىن هل هو حق او باطل فجرده من لباس العبارة وجرد قلبك عن النفرة وامليل مث فإذ
اعط النظر حقه ناظرا بعني االنصاف وال تكن ممن ينظر يف مقالة اصحابه ومن حيسن ظنه نظرا تاما بكل قلبه مث ينظر 

ة فالناظر بعني العداوة يرى احملاسن مساوئ والناظر بعني يف مقالة خصومه وممن يسيء ظنه به كنظر الشزر واملالحظ
  : احملبة عكسه وما سلم من هذا اال من اراد اهللا كرامته وارتضاه لقبول احلق وقد قيل 

  كما ان عني السخط تبدي املساويا وقال آخر ... وعني الرضا عن كل عيب كليلة 
ما استقبحوا فإذا كان هذا يف نظر العني الذي يدرك  عني الرضا االستحسنوا... نظروا بعني عداوة لو اهنا 

احلسوسات وال يتمكن من املكابرة فيها فما الظن بنظر القلب الذي يدرك املعاين اليت هي عرضة املكابرة واهللا 
املستعان على معرفة احلق وقبوله ورد الباطل وعدم االغترار به وقوله بأول عارض من شبهة هذا دليل ضعف عقله 

  فته اذ ومعر

تؤثر فيه البداآت ويستفز باوائل االمور خبالف الثابت التام العاقل فإنه ال تستفزه البداآت وال تزعجه وتقلقله فان 
الباطل له دهشة وروعة يف اوله فإذا ثبت له القلب رد على عقبيه واهللا حيب من عنده العلم واالناة فال يعجل بل 

ال يعجل بأمر من قبل استحكامه فالعلجة والطيش من الشيطان فمن ثبت يثبت حىت يعلم ويستيقن ما ورد عليه و
عند صدمة البداآت استقبل امره بعلم وجزم ومن مل يثبت هلا استقبله بعجله وطيش وعاقبته الندامة وعاقبة االول 



ال الفوت فإذا محدامره ولكن لألول آفة مىت قرنت باحلزم والعزم جنا منها وهي الفوت فإنه ال خياف من التثبيت ا
اقترن به العزم واحلزم مت امره وهلذا يف الدعاء الذي وراه االمام امحد والنسائي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم اللهم 
اين اسالك الثبات يف االمر والعزمية على الرشد وهاتان الكلمتان مها مجاع الفالح وما اتى العبد اال من تضييعهما او 

احد اال من باب العجلة والطيش واستفزاز البداآت له أو من باب التهاون والتمات وتضييع  تضييع احدمها فما اتى
الفرصة بعد مواتاهتا فإذا حصل الثبات اوال والعزمية ثانيا افلح كل الفالح واهللا ويل التوفيق الصنف الثالث رجل 

ة النبوة مع ذلك وال وال ينال العلم اال هنمته يف نيل لذته فهو منقاد لداعي الشهوة اين كان وال ينال درجة وراث
هبجر اللذات وتطليق الراحة قال مسلم يف صحيحه قال حيىي بن أيب كثري ال ينال العلم براحة اجلسم وقال إبراهيم 
احلريب امجع عقالء كل امة ان النعيم ال يدرك بالنعم ومن آثر الراحة فاتته الراحة فما لصاحب اللذات وما لدرجة 

  نبياء وراثة اال
ولو سودت وجهك باملداد فان العلم صناعة القلب وشغله فما مل تتفرغ لصناعته ... فدع عنك الكتابة لست منها 

وشغله مل تنلها وله وجهة واحدة فإذا وجهت وجهته إىل اللذات والشهوات انصرفت عن العلم ومن مل يغلب لذة 
درجة العلم ابدا فإذا صارت شهوته يف العلم ولذته يف  إدراكه العلم وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه مل ينل

كل إدراكه رجى له ان يكون من مجلة اعلة ولذة العلم لذة عقلية روحانية من جنس لذة املالئكة ولذة شهوات 
االكل والشراب والنكاح لذة حيوانية يشارك االنسان فيها احليوان ولذة الشروالظلم والفساد والعلوى يف االرض 

ية يشارك صاحبها فيها ابليس وجنوده وسائر اللذات تبطل مبقارفة الروح البدن اال لذة العلم واالميان فإهنا شيطان
تكمل بعد املفارقة الن البدن وشواغله كان ينقصها ويقللها وحيجبها فإذا انطوت الروح عن البدن التذت لذة 

لذة العظمى وآثر النعيم واملقيم فهو يف العلم واالميان كاملة مبا حصلته من العلم النافع والعمل الصاحل فمن طلب ال
اللذين هبما كمال سعادة االنسان وأيضا فإن تلك اللذات سريعة الزوال وإذا انقضت اعقبت مها وغما وأال حيتاج 

ك الغم واهلم صاحبها ان يداويه مبثلها دفعا لألمله ورمبا كان معاودته هلا مؤملا له كريها إليه لكن حيمله عليه مدواة ذل
  فأين هذا من لذة العلم ولذة االميان باهللا وحمبته واالقبال عليه والتنعم بذكره فهذه هي اللذة احلقيقية 

الصنف الرابع من حرصه ومهته يف مجع االموال وتثمريها وادخارها فقد صارت لذته يف ذلك وفىت هبا عما سواه فال 
ودرجة العلم فهؤالء االصناف االربعة ليسوا من دعاة الدين وال من يرى شيئا اطيب له مما هو فيه فمن اين هذا 

ائمة العلم وال من طلبته الصادقني يف طلبه ومن تعلق منهم بشيء منه فهو من املتسلقني عليه املتشبهني حبملته وأهله 
ا يظنون عندهم من العلم املدعني لوصاله املبتونني من حباله وفتنة هؤالء فتنة لكل مفتون فان الناس يتشبهون هبم مل

ويقولون لسنا خريا منهم وال نرغب بأنفسنا عنهم فهم حجة لكل مفتون وهلذا قال فيهم بعض الصحابة الكرام 
احذروا فتنة العامل الفاجر والعابد اجلاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون وقوله اقرب شبها هبم االنعام السائمة وهذا 

ان هم كاألنعام بل هم اضل سبيال فما اقصر سبحانه على تشبيههم باالنعام حىت  التشبيه مأخوذ من قوله تعاىل
جعلهم اضل سبيال منهم والسائمة الراعية وشبه امري املؤمنني هؤالء هبا الن مهتهم يف سعي الدنيا وحطامها واهللا 

ومل يعقله ومل يعمل به فهو كاحلمار  تعاىل يشبه اهل اجلهل والغي تارة باالنعام وتارة باحلمر وهذا تشبيه ملن تعلم علما
الذي حيمل اسفارا وتارة بالكلب وهذا ملن انسلخ عن العلم واخلد إىل الشهوات واهلوى وقوله كذلك ميوت العلم 
مبوت حامليه هذا من قول النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حديث عبد اهللا بن عمر وعائشة رضى اهللا عنهم وغريمها 

علم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا مل يبق عامل اختذ الناس ان اهللا ال يقبض ال
رؤساء جهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا واضلوا رواه البخاري يف صحيحه فذهاب العلم إمنا هو بذهاب 



لعلم اليوم قد ذهب وقد تقدم قول العلماء قال ابن مسعود يوم مات عمر رضى اهللا عنه اين الحسب تسعة اعشار ا
عمر رضى اهللا عنه موت الف عابد اهون من موت عامل بصري حبالل اهللا وحرامه وقوله اللهم بلى لن ختلو االرض 
من جمتهد قائم هللا حبجج اهللا ويدل عليه احلديث الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ال تزال طائفة من اميت 

ذهلم وال من خالفهم حىت يأيت امر اهللا وهم على ذلك ويدل عليه ايضا مارواه الترمذي على احلق ال يضرهم من خ
عن قتيبة حدثنا محاد بن حيىي االبح عن ثابت عن انس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثل اميت مثل املطر 

دي انه كان يثبت محاد بن ال يدرى اوله خري ام آخره قال هذا حديث حسن غريب ويروى عن عبدالرمحن بن مه
حيىي االبح وكان يقول هو من شيوخنا ويف الباب عن عمار وعبد اهللا بن عمرو فلو مل يكن يف اواخر االمة قائم 

حبجج اهللا جمتهد مل يكونوا موصوفني هبذه اخلريية وأيضا فإن هذه االمة اكمل االمم وخري امة اخرجت للناس ونبيها 
فجعل اهللا العلماء فيها كلما هلك عامل خلقه عامل لئال تطمس معامل الدين وختفى اعالمه خامت النبيني ال نيب بعده 

وكان بنو اسرائيل كلما هلك نيب خلفه نيب فكانت تسوسهم االنبياء والعلماء هلذه االمة كاالنبياء يف بين اسرائيل 
  يف الغالني وأيضا ففي احليدث االخر حيمل هذا العلم من كل خلف عدو له ينفون عنه حتر

وانتحال املبطلني وتاويل اجلاهلني وهذا يدل على انه ال يزال حمموال يف القرون قرنا بعد قرن ويف صحيح ايب حامت 
من حديث اخلوالين قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يزال اهللا يغرس يف هذا الدين غرسا يستعملهم يف 

فلو خلت االرض من عامل خلت من غرس اهللا وهلذا القول حجج كثرية هلا  طاعته وغرس اهللا هم اهل العلم والعمل
موضع آخر وزاد الكذابون يف حديث على إما ظاهرا مشهورا وإما خفيا مستورا وظنوا ان ذلك دليل هلم على 
الة القول باملنتظر وكلن هذه الزيادة من وضع بعض كذا بيهم واحلديث مشهور عن علي مل يقل احد عنه هذه املق

اال كذاب وحجج اله ال تقوم خبفي مستور ال يقع العامل له على خرب وال ينتفعون به يف شيء اصال فال جاهل يتعلم 
منه وال ضال يهتدي به وال خائف يأمن به وال ذليل يتعزز به فأي حجة هللا قامت مبن ال يرى له شخص وال يسمع 

ئلني به فإن الذي دعاهم إىل ذلك اهنم قالوا ال بد منه يف منه كلمة وال يعلم له مكان وال سيما على أصول القا
اللطف باملكلفني وانقطاع حجتهم عن اهللا فياهللا العجب أي لطف حصل هبذا املعدوم ال املعصوم وأي حجة اثبتم 

يف للخلق على رهبم باصلكم الباطل فإن هذا املعدوم إذا مل يكن هلم سبيل قط إىل لقائه واالهتداء به فهل يف تكل
ماال يطاق ابلغ من هذا وهل يف العذر واحلجة ابلغ من هذا فالذي فررمت منه وقعتم يف شر منه وكنتم يف ذلك كما 

  : قيل 
  كاملستجري من الرمضاء بالنار ... املستجري بعمرو عند كربته 

ته ويغريه بكشفها ولكن ايب اهللا اال ان يفضح من تنقص بالصحابة االخيار وبسادة هذه االمة وان يرى الناس عور
  : ونعوذ باهللا من اخلذالن ولقد احسن القائل 

ثلثتم العنقاء والغيالنا ... محلتموه بزعمكم ما آنا فعلى عقولكم العفاء فانكم ... ما آن للسرداب ان يلد الذي 
ولقد بطلت حجج استودعها مثل هذا الغائب وضاعت اعظم ضياع فانتم ابطلتم حجج اهللا من حيث زعمتم 

ظها وهذا تصريح من امري املؤمنني رضى اهللا عنه بان حامل حجج اهللا يف االرض حبيث يؤديها عن اهللا ويبلغها إىل حف
عباده مثله رضى اهللا عنه ومثل إخوانه من اخللفاء الراشدين ومن اتبعهم إىل يوم القيامة وقوله لكيال تبطل حجج اهللا 

ل من صدورهم واال فالبطالن حمال عليها الهنا ملزوم ما يستحيل وبيناته أي لكيال تذهب من بني يدي الناس وتبط
عليه البطالن فإن قيل فما الفرق بني احلجج والبينات قيل الفرق بينهما ان احلجج هي االدلة العلمية اليت يعقلها 

وتلك حجتنا  القلب وتسمع باالذن قال تعاىل يف مناظرة إبراهيم لقومه وتبيني بطالن ما هم عليه بالدليل العلمي



آتيناهم إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء قال ابن زيد بعلم احلجة وقال تعاىل فان حاجوك فقل اسلمت 
  وجهي هللا ومن اتبعين وقال 

تعاىل والذين حياجون يف اهللا من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند رهبم واحلجة هي اسم ملا حيتج به من حق 
 يكون للناس علكيم حجة اال الذين ظلموا منهم فاهنم حيتجون عليكم حبجة باطلة فال ختشوهم وباطل قال تعاىل لئال

واخشوين وقال تعاىل واذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم اال ان قالوا ائتوا بآبائنا ان كنتم صادقني واحلجة 
وله تعاىل فلذلك فادع واستقم كما امرت وال تتبع املضافة إىل اهللا هي احلق وقد تكون احلجة مبعىن املخاصمة ومنه ق

اهواءهم وقل آمنت مبا انزل اهللا من كتاب وأمرت العدل بينكم اهللا ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم ال حجة 
بيننا وبينكم أي قد وضح احلق واستبان وظهر فال خصومة بيننا بعد ظهوره وال جمادلة فان اجلدال شريعة موضوعة 

عاون على إظهار احلق فإذا ظهر احلق ومل يبق به خفاء فال فائدة يف اخلصومة واجلدال على بصرية خماصمة املنكر للت
وجمادلته عناء ال غىن فيه هذا معىن هذه االية وقد يقع يف وهم كثري من اجلهال ان الشريعة ال احتجاج فيها وان 

خصومه وال جيادهلم ويظن جهال املنطقيني وفروخ اليونان ان  املرسل هبا صلوات اهللا وسالمه عليه مل يكن حيتج على
الشريعة خطاب للجمهور وال احتجاج يها فيوان االنبياء دعوا اجلمهور بطريق اخلطابة واحلجج للخواص وهم اهل 

الربهان يعنون نفوسهم ومن سلك طريقتهم وكل هذا من جهلهم بالشريعة والقرآن فإن القرآن مملوء من احلجج 
دلة والرباهني يف مسائل التوحيد واثبات الصانع واملعاد وإرسال الرسل وحدوث العامل فال يذكر املتكلمون واال

وغريهم دليال صحيحا على ذلك اال وهو يف القرآن بافصح عبارة واوضح بيان وأمت معىن وابعده عن االيرادات 
رين قال ابو حامد يف اول االحياء فإن قلت فلم مل واالسئلة وقد اعترف هبذا حذاق املتكلمني من املتقدمني واملتأخ

تورد يف اقسام العلم الكالم والفلسفة وتبني اهنما مذمومان او ممدوحان فاعلم ان حاصل ما يشتمل عليه الكالم من 
االدلة اليت ينتفع هبا فالقرآن واالخبار مشتملة عليه وما خرج عنهما فهو إما جمادلة مذمومة وهي من البدع كما 
سيأيت بيانه واما مشاغبة بالتعلق مبناقضات الفرق وتطويل بنقل املقاالت اليت اكثرها ترهات وهذا يانات تزدريها 
الطباع ومتجها االمساع وبعضها خوض فيما ال يتعلق بالدين ومل يكن شيء منه مألوفا يف العصر االول ولكن تغري 

والسنة لفقت هلا شبها ورتبت هلا كالما مؤلفا فصار ذلك االن حكمه إذا حدثت البدع الصارفة عن مقتضى القرآن 
احملظور حبكم الضرورة مأذونا فيه وقال الرازي يف كتابه اقسام اللذات لقد تأملت الكتب الكالمية واملناهج 

الفلسفية فما رأيتها تروي غليال وال تشفى عليال ورايت اقرب الطرق طريقة القرآن اقرا يف االثبات إليه 
لم الطيب الرمحن على العرش استوى واقرا يف النفي ليس كمثله شيء ومن جرب مثل جتربيت عرف مثل يصعدالك

  معرفيت وهذا الذي اشار إليه حبسب مافتح له من 

داللة القرآن بطريق اخلرب وإال فداللته الربهانية العقلية اليت يشري اليها ويرشد اليها فتكون دليال مسعيا عقليا امر متيز 
رآن وصار العامل به من الراسخني يف العلم وهو العلم الذي يطمئن إليه القلب وتسكن عنده النفس ويزكو به به الق

العقل وتستنري به البصرية وتقوى به احلجة وال سبيل الحد من العاملني إىل قطع من حاج به بل من خاصم به فلجت 
ولكن اهل هذا العلم التكاد االعصار تسمح  حجته وكسر شبهة خصمه وبه فتحت القلوب واستجيب هللا ولرسوله

منهم اال بالواحد بعد الواحد فداللة القرآن مسعية عقلية قطعية يقينية ال تعترضها الشبهات وال تتداوهلا االحتماالت 
وال ينصرف القلب عنها بعد فهمها ابدا وقال بعض املتكلمني افنيت عمري يف الكالم اطلب الدليل وانا الأزداد اال 

عدا عن الدليل فرجعت إىل القرآن اتدبره واتفكر فيه واذا انا بالدليل حقا معي وانا ال أشعر به فقلت واهللا ما مثلي ب



  : اال كما قال القائل 
والماء فوق ... قرب احلبيب وما إليه وصول كالعيش يف البيداء يقتلها الظما ... ومن العجائب والعجائب مجة 

رجعت إىل القرآن إذا هو احلكم والدليل ورأيت فيه من ادلة اهللا وحججه وبراهينه  قال فلما... ظهورها حممول 
وبيناته ما لو مجع كل حق قاله املتكلمون يف كتبهم لكانت سورة من سور القرآن وافية مبضمونه مع حسن البيان 

جواهبا وإذا هو كما قيل بل وفصاحة اللفظ وتطبيق املفصل وحسن االحتراز والتنبيه على مواقع الشبه واالرشاد إىل 
  : فوق ما قيل 

لذي ارب يف القول جدا وال هزال وجعلت جيوش الكالم بعد ذلك تفد إىل ... كفى وشفى ما يف الفؤاد فلم يدع 
كما كانت وتتزاحم يف صدري وال ياذن هلا القلب بالدخول فيه وال تلقى منه إقباال وال قبوال فترجع على ادبارها 

قرآن مملوء باالحتجاج وفيه مجيع انواع االدلة واالقيسة الصحيحة وأمر اهللا تعاىل رسوله صلى اهللا واملقصود ان ال
عليه و سلم فيه بإقامة احلجة واجملادلة فقال تعاىل وجادهلم باليت هي احسن وقال وال جتادلوا اهل الكتاب إال باليت 

ناظرات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هي احسن وهذه مناظرات القرآن مع الكفار موجودة فيه وهذه م
واصحابه خلصومهم وإقامة احلجج عليهم ال ينكر ذلك اال جاهل مفرط يف اجلهل واملقصود الفرق بني احلجج 

والبينات فنقول احلجج االدلة العلمية والبيانات مجع بينة وهي صفة يف االصل يقال آية بينة وحجة بينة والبينة اسم 
من عالمة منصوبة او أمارة او دليل علمي قال تعاىل لقد ارسلنا رسلنا بالبيانات وانزلنا معهم  لكل ما يبني احلق

الكتاب وامليزان فالبينات االيات اليت اقامها اهللا داللة على صدقهم من املعجزات والكتاب هو الدعوة وقال تعاىل 
بينات مقام إبراهيم ومقام إبراهيم آية جزئية إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعاملني فيه آيات 

  مرئية باالبصار 

وهو من آيات اهللا املوجودة يف العامل ومنه قول موسى لفرعون وقومه قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بين 
هو اسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت هبا ان كنت من الصادقني فالقى عصاه وكان القاء العصا وانقالهبا حية 

البينة وقال قوم هود يا هود ما جئتنا ببينة يريدون آية االقتراح واال فهو قد جاءهم مبا يعرفون به انه رسول اهللا 
اليهم فطلب االية بعد ذلك تعنت واقتراح ال يكون هلم عذر يف عدم االجابة إليه وهذه هي االيات اليت قال اهللا 

ن كذب هبا االولون فعدم اجابته سبحانه اليها إذ طلبها الكفار رمحة منه تعاىل فيها وما منعنا ان نرسل بااليات اال ا
واحسان فانه جرت سنته اليت ال تبديل هلا اهنم اذا طلبوا االية واقترحوها واجيبوا ومل يؤمنوا عوجلوا بعذاب 

لم يعمهم بعذاب ملا االستئصال فلما علم سبحانه ان هؤالء ال يؤمنون ولو جاءهتم كل آية مل جيبهم إىل ما طلبوا ف
اخرج من بنيهم واصالهبم من عبادة املؤمنني وان اكثرهم آمن بعد ذلك بغري االيات اليت اقترحوها فكان عدم 

إنزال االيات املطلوبة من متام حكمة الرب ورمحته واحسانه خبالف احلجج فاهنا مل تزل متتابعة يتلو بعضها بعضا 
صلى اهللا عليه و سلم وهي اكثر ما كانت وهي باقية إىل يوم القيامة وقوله  وهي كل يوم يف مزيد وتويف رسول اهللا

اولئك االقلون عددا االعظمون عند اهللا قدرا يعين هذا الصنف من الناس اقل اخللق عددا وهذا سبب غربتهم فاهنم 
و سلم بدأ االسالم غريبا قليلون يف الناس والناس على خالف طريقهم فلهم نبأ وللناس نبأ قال النيب صلى اهللا عليه 

وسيعود غريبا كما بدا فطوىب للغرباء فاملؤمنون قليل يف الناس والعلماء قليل يف املؤمنني وهؤالء قليل يف العلماء 
وإياك ان تغتر مبا يغتر به اجلاهلون فاهنم يقولون لو كان هؤالء على حق مل يكونوا اقل الناس عددا والناس على 

ء هم الناس ومن خالفهم فمشبهون بالناس وليسوا بناس فما الناس اال اهل احلق وإن كانوا خالفهم فاعلم ان هؤال
اقلهم عددا قال ابن مسعود ال يكن احدكم إمعة يقول انا مع الناس ليوطن احدكم نفسه على ان يؤمن ولو كفر 



ك عن سبيل اهللا وقال وما الناس وقد ذم سبحانه االكثرين يف غري موضع كقوله وان تطع اكثر من يف االرض يضلو
أكثر الناس ولو حرصت مبؤمنني وقال وقليل من عبادي الشكور وقال وان كثريا من اخللطاء ليبغى بعضهم على 

بعض اال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وقليل ما هم وقال بعض العارفني انفرادك يف طريق طلبك دليل على صدق 
  الطلب 

  واطرق احلي والعيون نواظر  ...مت بداء اهلوى واال فخاطر 
ت وكن يف خفارة احلق سائر وقوله هبم يدفع اهللا عن حججه حىت يؤدوها إىل ... ال ختف وحشة الطريق اذا سر 

نظرائهم ويزرعوها يف قلوب اشباههم وهذا الن اهللا سبحانه ضمن حفظ حجه وبيناته واخرب رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه و سلم انه 

امته على احلق ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم إىل قيام الساعة فال يزال غرس اهللا الذين  ال تزال طائفة من
غرسهم يف دينه يغرسون العلم يف قلوب من اهلهم اهللا لذلك وارتضاهم فيكونوا ورثة هلم كما كانوا هم ورثة ملن 

زال اهللا يغرس يف هذا الدين غرسا يستعملهم قبلهم فال تنقطع حجج اهللا والقائم هبا من االض ويف االثر املشهور ال ي
بطاعته وكان من دعاء بعض من تقدم اللهم اجعلين من غرسك الذين تستعملهم بطاعتك وهلذا ما اقام اهللا هلذا 

الدين من حيفظه مث قبضه إليه اال وقد زرع ما علمه من العلم واحلكمة اما يف قلوب امثاله واما يف كتب ينتفع هبا 
وهبذا وبغريه فضل العلماء العباد فإن العامل إذا زرع علمه عند غريه مث مات جرى عليه اجره وبقي له  الناس بعده

ذكره وهو عمر ثان وحياة اخرى وذلك احق ما تنافس فيه املتنافسون ورغب فيه الراغبون وقوله هجم هبم العلم 
ش منه اجلاهلون اهلجوم على الرجل الدخول على حقيقة االمر فاستالنوا ما استوعره املترفون وانسوا مما استوح

عليه بال استئذان وملا كانت طريق اآلخرة وعرة على أكثر اخللق ملخالفتها لشهواهتم ومباينتها الرادهتم ومألوفاهتم 
قل سالكوها وزاهدهم فيها قلة علمهم اوعدمه حبقيقة االمر وعاقبة العباد ومصريهم وما هيئوا له وهيء هلم فقل 

ذلك واستالنوا مركب الشهوة واهلوى على مركب االخالص والتقوى وتوعرت عليهم الطريق وبعدت علمهم ب
عليهم الشقة وصعب عليهم مرتقي عقاهبا وهبوط اوديتها وسلوك شعاهبا فاخلدوا إىل الدعة والراحة وآثروا العاجل 

ا واغمضوا العيون عن آجلها ووقفوا مع على االجل وقالوا عيشنا اليوم نقد وموعودنا نسيئة فنظروا إىل عاجل الدني
ظاهرها ومل يتأملوا باطنها وذاقوا حالوة مباديها وغاب عنهم مرارة عواقبها ودر هلم ثديها فطاب هلم االرتضاع 

  واشتغلوا به عن التفكر يف الفطام ومرارة االنقطاع وقال مغترهم باهللا وجاحدهم لعظمته وربوبيته متمثال يف ذلك 
وأما القائمون هللا حبجته خلفاء نبيه يف امته فاهنم لكمال علمهم وقوته نفد هبم ... دع شيئا مسعت به خذ ما تراه و

إىل حقيقة االمر وهجم هبم عليه فعاينوا ببصائرهم ما عشيت عنه بصائر اجلاهلني فاطمأنت قلوهبم به وعملوا على 
شمروا إليه وامسعهم منادي االميان النداء فاستبقوا الوصول إليه ملا باشرها من روح اليقني رفع هلم علم السعادة ف

إليه واستيقنت انفسهم ما وعدهم به رهبم فزهدوا فيما سواه ورغبوا فيما لديه علموا ان الدنيا دار ممر ال دار مقر 
ومنزل عبور ال مقعد حبور واهنا خيال طيف او سحابة صيف وان من فيها كراكب قال حتت ظل شجرة مث راح 

  : ركها وتيقنوا اهنا احالم نوم او كظل زائل عنها وت
  ان اللبيب مبثلها ال خيدع 

  وان وصفها صدق يف وصفها اذ يقول 
سحابة صيف عن ... على اهنم فيها عراة وجوع اراها وان كانت حتب فإهنا ... ارى اشقياء الناس ال يسأموهنا 



وليه واقبلت اآلخرة إىل قلوهبم مسرعة كما فرحلت عن قلوهبم مدبرة كما ترحلت عن اهلها م... قليل تقشع 
اسرعت إىل اخللق مقبلة فامتطوا ظهور العزائم وهجروا لذة املنام وما ليل احملب بنائم علموا طول الطريق وقلة املقام 
يف منزل التزود فسارعوا يف اجلهاز وجد هبم السري إىل منازل االحباب فقطعوا املراحل وطووا املفاوز وهذا كله من 
مثرات اليقني فان القلب إذا استيقن ما امامه من كرامة اهللا وما اعد الوليائه حبيث كأنه ينظر إليه من وراء حجاب 

الدنيا ويعلم انه إذا زال احلجاب رأى ذلك عيانا زالت عنه الوحشة اليت جيدها املتخلفون والن له ما استوعره 
لمه وتيقنه وهي الكشاف املعلوم للقلب حبيث يشاهده وال املترفون وهذه املرتبة هي اول مراتب اليقني وهي ع

يشك فيه كانكشاف املرئي للبصر مث يليها املرتبة الثانية وهي مرتبة عني اليقني ونسبتها إىل العني كنسبة االول إىل 
علمك بان يف هذا القلب مث تليها املرتبة الثالثة وهي حق اليقني وهي مباشرة املعلوم وإدراكه االدراك التام فاالوىل ك

الوادي ماء والثاين كرؤيته والثالثة كالشرب منه ومن هذا ما يروى يف حديث حارثة وقول النيب صلى اهللا عليه و 
سلم كيف اصبحت يا حارثة قال اصبحت مؤمنا حقا قال إن لكل قول حقيقة فما حقيقة إميانك قال عزفت نفسي 

ي وكاين انظر إىل عرش ريب بارزا وكاين انظر إىل اهل اجلنة عن الدنيا وشهواهتا فاسهرت ليلي وأظمأت هنار
بتزاورون فيها واىل اهل النار يتعاوون فيها فقال عبد نور اهللا قلبه فهذا هو هجوم العلم بصاحبه على حقيقة االمر 

ه على هذه ومن وصل إىل هذا استالن ما يستوعره املترفون وأنس مما يشتوحش منه اجلاهلون ومن مل يثبت قدم إميان
الدرجة فهو إميان ضعيف وعالمة هذا انشراح الصدر ملنازل االميان وانفساحه وطمأنينة القلب ألمر اهللا واالنابة إىل 
ذكر اهللا وحمبته والفرح بلقائه والتجايف عن دار الغرور كما يف االثر املشهور إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح 

ن دار الغرور واالنابة إىل دار اخللود واالستعداد للموت قبل نزوله وهذه هي قيل وما عالمة ذلك قال التجايف ع
احلال اليت كانت حتصل للصحابة عند النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا ذكرهم اجلنة والنار كما يف الترمذي وغريه 

ليه و سلم انه مر من حديث اجلريري عن ايب عثمان النهدي عن حنظلة االسدي وكان من كتاب النيب صلى اهللا ع
بأيب بكر رضى اهللا عنه وهو يبكي فقال مالك يا حنظلة فقال نافق حنظلة يا ابا بكر نكون عند رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم يذكرنا باجلنة والنار كانا رأى عني فإذا رجعنا إىل االزواج والضيعة نسينا كثريا قال فواهللا إنا لكذلك 

لى اهللا عليه و سلم فانطلقنا فلما رآه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال مالك يا انطلق بنا إىل رسول اهللا ص
  حنظلة قال نافق حنظلة يا رسول اهللا نكون عندك تذكرنا بالنار واجلنة كانا 

رأى عني فإذا رجعنا عافسنا االزواج والضيعة ونسينا كثريا قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو تدومون 
ى احلال اليت تقومون هبا من عندي لصافحتكم املالئكة يف جمالسكم ويف طرقكم وعلى فرشكم ولكن يا حنظلة عل

ساعة وساعة ساعة وساعة قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ويف الترمذي ايضا حنوه من حديث ايب هريرة 
ريه ويؤنسه مبا يستوحش منه سواء واملقصود ان الذي يهجم بالقلب على حقيقة االميان ويلني له ما يستوعره غ

العلم التام واحلب اخلالص واحلب تبع للعلم يقوى بقوته ويضعف بضعفه واحملب ال يستوعر طريقا توصله إىل حمبوبه 
وال يستوحش فيها وقوله صحبوا الدنيا بابدان ارواحها معلقة باملأل االعلى ويف رواية باحملل االعلى الروح يف هذا 

ة وهلا وطن غريه فال تستقر اال يف وطنها وهي جوهر علوي خملوق من مادة علوية وقد اضطرت إىل اجلسد بدار غرب
مساكنة هذا البدن الكثيف فهي دائما تطلب وطنها يف احملل االعلى وحتن إليه حنني الطري إىل اوكارها وكل روح 

االرض ونسيت معلمها ووطنها الذي ال ففيها ذلك ولكن لفرط اشتغاهلا بالبدن وباحملسوسات املالوفة اخلدت إىل 
راحة هلا يف غريه فإنه ال راحة للمؤمن دون لقاء ربه والدنيا سجنه حقا فلهذا جتداملؤمن بدنه يف الدنيا وروحه يف 
احملل االعلى ويف احلديث املرفوع إذا نام العبد وهو ساجد باهي اهللا به املالئكة فيقول انظروا إىل عبدي بدنه يف 



وحه عندي رواه متام وغريه وهذا معين قول بعض السلف القلوب جوالة فقلب حول احلشر وقلب االرض ور
يطوف مع املالئكة حول العرش فأعظم عذاب الروح انغماسها وتدسيسها يف أعماق البدن واشتغاهلا مبالذه 

ا ولكن سكر وانقطاعها عن مالحظة ما خلقت له وهيئت له وعن وطنها وحملها وحمل انسها ومنزل كرامته
الشهوات حيجبها عن مطالعة هذا االمل والعذاب فإذا صحت من سكرها وافاقت من غمرهتا اقبلت عليها جيوش 

احلسرات من كل جانب فحينئذ تتقطع حسرات على ما فاهتا من كرامة اهللا وقربه واالنس به والوصول إىل وطنها 
  : الذي ال راحة هلا اال فيه كما قيل 

فلما اجنلت قطعت نفسي الومها ولو تنقلت الروح يف املواطن كلها واملنازل مل ... ليها غشاوة صحبتك اذ عيين ع
  : تستقر ومل تطمئن اال يف وطنها وحملها الذي خلقت له كما قيل 

وحنينه ابدا ... ما احلب اال للحبيب االول كم منزل يف االرض يألفه الفىت ... نقل فؤادك حيث شئت من اهلوى 
ل وإذا كانت الروح حتن ابدا إىل وطنها من االرض مع قيام غريه مقامه يف السكىن وكثريا ما يكون غري الول منز

وطنها احسن واطيب منه وهي دائما حتن إليه مع انه ال ضرر عليها وال عذاب يف مفارقته إىل مثله فكيف حبنينها إىل 
  قضي فالعبد الوطن الذي يف فراقها له عذاهبا وآالمها وحسرهتا اليت التن

املؤمن يف هذه الدار سيب من اجلنة إىل دار التعب والعناء مث ضرب عليه الرق فيها فكيف يالم على حنينه إىل داره 
اليت سىب منها وفرق بينه وبني من حيب ومجع بينه وبني عدوه فروحه دائما معلقة بذلك الوطن وبدنه يف الدنيا وىل 

  من ابيات يف ذلك 
نعود إىل اوطاننا ونسلم ... منازلك االوىل وفيها املخيم ولكننا سيب العدو فهل ترى ... فاهنا وحي على جنات عن 

  : وكلما اراد منه العدو نسيان وطنه وضرب الذكر عنه صفحا وايالفه وطنا غريه ابت ذلك روحه وقلبه كما قيل 
غريبا يف هذه الدار اين حل منها فهو يف دار وتأىب الطباع على الناقل وهلذا كان املؤمن ... يراد من القلب نسيانكم 

غربة كما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم كن يف الدنيا كانك غريب او عابر سبيل ولكنها غربة تنقضى ويصري إىل 
وطنه ومنزله وامنا الغربة اليت ال يرجى انقطاعها فهي غربة يف دار اهلوان ومفارقة وطنه الذي كان قد هيء واعد له 

بالتجهيز إليه والقدوم عليه فاىب اال اغترابه عنه ومفارقته له فتلك غربة ال يرجى اياهبا وال جيرب مصاهبا وال  وامر
تبادر إىل انكار كون البدن يف الدنيا والروح يف املأل االعلى فللروح شأن والبدن شأن والنيب صلى اهللا عليه و سلم 

يه فبدنه بينهم وروحه وقلبه عند ربه وقال ابو الدرداء اذا نام كان بني اظهر اصحابه وهو عند ربه يطعمه ويسق
العبدعرج بروحه إىل حتت العرش فان كان طاهرا اذن هلا بالسجود وان مل يكن طاهرا مل يؤذن هلا بالسجود فهذه 

روح عن البدن واهللا أعلم هي العلة اليت امر اجلنب الجلها ان يتوضأ إذا أراد النوم وهذا الصعود إمنا كان لتجرد ال
بالنوم فإذا جتردت بسبب آخر حصل هلا من الترقي والصعود حبسب ذلك التجرد وقد يقوى احلب باحملب حىت ال 

يشاهد منه بني الناس اال جسمه وروحه يف موضع آخر عند حمبوبه ويف هذا من شاعار الناس وحكاياهتم ما هو 
ينه هذا حجة احد القولني يف انه جيوز ان يقال فالن خليفة معروف وقوله اولئك خلفاء اهللا يف ارضه ودعائه إىل د

اهللا يف ارضه واحتج اصحابه ايضا بقوله تعاىل للمالئكة إين جاعل يف االرض خليفة واحتجوا بقوله تعاىل وهو الذي 
جعلكم خالئف يف االرض وهذا خطاب لنوع االنسان وبقوله تعاىل امن جييب املضطر اذا دعاه ويكشف السوء 

علكم خلفاء االرض وبقول موسى لقومه عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم يف االرض فينظر كيف وجي
تعملون ويقول النيب صلى اهللا عليه و سلم ان اهللا ممكن لكم يف االرض ومستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون 



  : نه فاتقوا الدنيا واتقوا النساء واحتجوا بقول الراعي خياطب ابا بكر رضي اهللا ع
  حنفاء نسجد بكرة واصيال ... خليفة الرمحن انام معشر 

  حق الزكاة منزال تنزيال ... عرب نرى هللا يف اموالنا 
ومنعت طائفة هذا االطالق وقالت ال يقال الحد انه خليفة اهللا فإن اخلليفة امنا يكون عمن يغيب وخيلفه غريه واهللا 

مع فمحال ان خيلفه غريه بل هو سبحانه الذي خيلف عبده املؤمن تعاىل شاهد غري غائب قريب غري بعيد راء وسا
فيكون خليفته كما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حديث الدجال ان خيرج وانا فيكم فانا حجيجه دونكم وان 
خيرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه واهللا خليفيت على كل مؤمن واحلديث يف الصحيح ويف صحيح مسلم ايضا 

ديث عبد اهللا بن عمرو ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول اذا سافر اللهم انت الصاحب يف من ح
السفر واخلليفة يف االهل واحلضر احلديث ويف الصحيح ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اللهم اغفر اليب سلمة 

لعبد الن العبد ميوت فيحتاج إىل من خيلفه يف اهله وارفع درجته يف املهديني واخلفه يف اهله فاهللا تعاىل هو خليفة ا
قالوا وهلذا انكر الصديق رضى اهللا عنه على من قال له يا خليفة اهللا قال لست خبليفة اهللا ولكين خليفة رسول اهللا 

وحسيب ذلك قالوا وأما قوله تعاىل اين جاعل يف االرض خليفة فال خالف ان املراد به آدم وذريته ومجهور اهل 
لتفسري من السلف واخللف على انه جعله خليفة عمن كان قبله يف االرض قيل عن اجلن الذين كانوا سكاهنا وقيل ا

عن املالئكة الذين سكنوها بعداجلن وقصتهم مذكورة يف التفاسري وأما قوله تعاىل وهو الذي جعلكم خالئف يف 
لكم خيلف بعضكم بعضا فكلما هلك قرن خلفه قرن إىل االرض فليس املراد به خالئف عن اهللا وامنا املراد به انه جع

آخر الدهر مث قيل ان هذا خطاب المة حممد صلى اهللا عليه و سلم خاصة أي جعلكم خالئف من االمم املاضية 
فهلكوا وورثتم انتم االرض من بعدهم وال ريب ان هذا اخلطاب لالمة واملراد نوع االنسان الذي جعل اهللا اباهم 

بله وجعل ذريته خيلف بعضهم بعضا إىل قيام الساعة وهلذا جعل هذا آية من آياته كقوله تعاىل امن خليفة عمن ق
جييب املضطر أذا دعاه ويكشف السوء وجيعلكم خلفاء االرض واما قول موسى لقومه ويستخلفكم يف االرض 

خلفاء من بعدهم وكذا  فليس ذلك استخالفا عنه وامنا هو استخالف عن فرعون وقومه اهلكهم وجعل قوم موسى
قول النيب صلى اهللا عليه و سلم ان اهللا مستخلفكم يف االرض أي من االمم اليت هتلك وتكونون انتم خلفاء من 

بعدهم قالوا واما قول الراعي فقول شاعر قال قصيدة يف غيبة الصديق ال يدري ابلغت ابا بكر ام ال ولو بلغته فال 
م ال قلت ان اريد باالضافة إىل اهللا انه خليفة عنه فالصواب قول الطائفة املانعة منها يعلم انه اقره على هذه اللفظة ا

وان اريد باالضافة ان اهللا استخلفه عن غريه ممن كان قله قبلهفهذا ال ميتنع فيه االضافة وحقيقتها خليفة اهللا الذي 
ئك خلفاء اهللا يف ارضه فان قيل هذا المدح جعله اهللا خلفا عن غريه وهبذا خيرج اجلواب عن قول امري املؤمنني اول

  فيه الن هذا 

االستخالف عام يف االمة وخالفة اهللا اليت ذكرها امري املؤمنني خاصة خبواص اخللق فاجلواب ان االختصاص املذكور 
افاد اختصاص االضافة فاالضافة هنا للتشريف والتخصيص كما يضاف إليه عباده كقوله تعاىل إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان وعباد الرمحن الذين ميشون على االرض هونا ونظائرمها ومعلوم ان كل اخللق عباد له فخلفاء االرض 

كالعباد يف قوله واهللا بصري بالعباد وما اهللا يريد ظلما للعباد وخلفاء اهللا يف قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 
الذاهب أي جييء بعده يقال خلف فالن فالنا واصلها خليف بغري  ونظائره وحقيقة اللفظة ان اخلليفة هو الذي خيلف

هاء الهنا فعيل مبعىن فاعل كالعليم والقدير فدخلت التاء للمبالغة يف الوصف كراوية وعالمة وهلذا مجع مجع فعيل 



ل فقيل خلفاء كشريف وشرفاء وكرمي وكرماء ومن راعي لفظه بعد دخول التاء عليه مجعة معه على فعائل فقا
خالئف كعقيلة وعقائل وظريفة وظرائف وكالمها ورد به القرآن هذا قول مجاعة من النحاة والصواب ان التاء إمنا 
دخلت فيها للعدل عن الوصف إىل االسم فإن الكلمة صفة يف االصل مث اجريت جمرى االمساء فاحلقت التاء لذلك 

كماي يقولون كف خضيب واال فال معىن للمبالغة يف  كما قالوا نطيحة بالتاء فإذا اجروها صفة قالوا شاة نطيح
خليفة حىت تلحقها تاء املبالغة واهللا اعلم وقوله ودعته إىل دينه الدعاة مجع داع كقاض قضاة ورام ورماة وإضافتهم 

إىل إليه لالختصاص أي الدعاة املخصوصون به الذين يدعون إىل دينه وعبادته ومعرفته وحمبته وهؤالءهم خواص 
اهللا وافضلهم عند اهللا منزلة وأعالهم قدرا يدل على ذلك الوجه الثالثون بعد املائة وهو قوله تعاىل ومن احسن  خلق

قوال ممن دعا إىل اهللا وعمل صاحلا وقال انين من املسلمني قال احلسن هو املؤمن اجاب اهللا يف دعوته ودعا الناس إىل 
بته فهذا حبيب اهللا هذا ويل اهللا فمقام الدعوة إىل اهللا افضل مقامات ما أجاب اهللا فيه من دعوته وعمل صاحلا يف إجا

العبد قال تعاىل وانه ملا قام عبداهللا يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وقال تعاىل ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة 
القابل الذكي الذي  احلسنة وجادهلم باليت هي احسن جعل سبحانه مراتب الدعوة حبسب مراتب اخللق فاملتسجيب

ال يعانداحلق وال يأباه يدعى بطريق احلكمة والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى باملوعظة احلسنة وهي االمر 
والنهي املقرون بالرغبة والرهبة واملعاند اجلاحد جيادل باليت هي احسن هذا هو الصحيح يف معىن هذه االية ال ما 

حلكمة قياس الربهان وهي دعوة اخلواص واملوعظة احلسنة قياس اخلطابة وهي دعوة يزعم اسري منطق اليونان ان ا
العوام واجملادلة باليت هي احسن القياس اجلديل وهو رد شغب املشاغب بقياس جديل مسلم املقدمات وهذا باطل 

  وهو مبين على اصول 

موضع ذكرها وقال تعاىل قل هذه  الفلسفة وهو مناف الصول املسلمني وقواعدالدين من وجوه كثرية ليس هذا
سبيلي ادعو إىل اهللا على بصرية انا ومن اتبعين قال الفراء ومجاعة ومن اتبعين معطوف على الضمري يف ادعو يعين 
ومن اتبعين يدعو إىل اهللا كما ادعو وهذا قول الكليب قال حق على كل من اتبعه ان يدعو إىل ما دعا إليه ويذكر 

قوى هذا القول من وجوه كثرية قال ابن االنباري وجيوز ان يتم الكالم عند قوله إىل اهللا مث بالقرآن واملوعظة وي
يبتديء بقوله على بصرية انا ومن اتبعين فيكون الكالم على قوله مجلتني اخرب يف اوالمها انه يدعو إىل اهللا ويف الثانية 

من اتباعه حقا حىت يدعو إىل ما دعا إليه وقول  بانه من اتباعه على بصرية والقوالن متالزمان فال يكون الرجل
الفراء احسن واقرب إىل الفصاحة والبالغة واذا كانت الدعوة إىل اهللا اشرف مقامات العبد واجلها وافضلها فهي 

ال حتصل اال بالعلم الذي يدعو به واليه بل ال بد يف كمال الدعوة من البلوغ يف العلم إىل حد يصل إليه السعي 
هذا يف شرف العلم ان صاحبه حيوز به هذا املقام واهللا يؤيت فضله من يشاء الوجه احلادي والثالثون بعداملائة ويكفي 

انه لو مل يكن من فوائد العلم اال انه يثمر اليقني الذي هو اعظم حياة القلب وبه طمأنينه وقوته ونشاطه وسائر لوازم 
اثىن عليهم بقوله وباالخرة هم يوقنون وقوله تعاىل كذلك نفصل احلياة وهلذا مدح اهللا سبحانه اهله يف كتابه و

االيات لقوم يوقنون وقوله يف حق خليله إبراهيم وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات واالرض وليكون من 
ري املوقنني وذم من ال يقني عنده فقال إن الناس كانوا بآياتنا ال يوقنون ويف احلديث املرفوع من حديث سفيان الثو

عن سليمان التيمي عن خيثمة عن عبد اهللا بن مسعوديرفعه ال ترضني احدا بسخط اهللا وال حتمدن احدا على فضله 
وال تذمن احدا على ما مل يؤتك اهللا فإن رزق اهللا ال يسوقه حرص حريص وال يردة عنك كراهية كاره وان اهللا 

وجعل اهلم واحلزن يف الشك والسخط فإذا باشر بعدله وقسطه جعل الروح والراحة والفرح يف الرضا واليقني 
القلب اليقني امتأل نورا وانتفى عنه كل ريب وشك وعويف من امراضه القاتلة وامتأل شكرا هللا وذكرا له وحمبة 



وخوفا فحيب عن بينة واليقني واحملبة مها ركنا االميان وعليهما ينبين وهبما قوامه ومها ميدان سائر االعمال القلبية 
بدنية وعنهما تصدر وبضعفهما يكون ضعف االعمال وبقوهتما قوهتا ومجيع منازل السائرين ومقامات العارفني إمنا وال

تفتح هبما ومها يثمران كل عمل صاحل وعلم نافع وهدى مستقيم قال شيخ العارفني اجليد اليقني هو استقرار العلم 
حرام على قلب ان يشم رائحة اليقني وفيه سكون إىل غري الذي الينقلب وال يتحول وال يتغري يف القلب وقال سهل 

اهللا وقيل من عالماته االلتفات إىل اهللا يف كل زلة والرجوع إليه يف كل امر واالستعانة به يف كل حال وارادة وجهه 
  بكل حركة ويكون 

ال ترد عنك مقضيا وقال السرى اليقني السكون عند جوالن املوارد يف صدرك ليتقنك ان حركتك فيها التنفعك و
قلت هذا إذا مل تكن احلركة مأمورا هبا فإذا كانت مأمورا هبا فاليقني يف بذل اجلهد فيها واستفراغ الوسع وقيل إذا 

استكمل العبد حقيقة اليقني صار البالء عنده نعمة واحملنة منحة فالعلم اول درجات اليقني وهلذا قيل العلم 
فضل مواهب الرب لعبده وال تثبت قدم الرضاء اال على درجة اليقني قال تعاىل يستعملك واليقني حيملك فاليقني ا

اما اصاب من مصيبة اال باذن اهللا ومن يؤمن باهللا يهد قلبه قال ابن مسعود هو و العبد تصيبه املصيبة فيعلم اهنا من 
يف الصحاح اليقني العلم وزوال  اهللا فريضى ويسلم فلهذا مل حيصل له هداية القلب والرضا والتسليم اال بيقينه قال

الشك يقال منه يقنت االمر يقنا واستيقنت وايقنت وتيقنت كله مبعىن واحد وأنا على يقني منه وإمنا صارت الياء 
واوا فيموقن للضمة قبلها وإذا صغرهتا رددته ىل االصل فقلت مييقن ورمبا عربوا عن الظن بالقني وبالظن عن اليقني 

  : قال 
يقول تشمم االسد ناقيت يظن انين افتدى هبا منه ... هبا مفتد من واحد ال أغامره ... وأيقن اين حتسب هواس 

وأستحيي نفسي فأتركها له وال اقتحم املهالك ملقاتلته قلت هذاموضع اختلف فيه اهل اللغة والتفسري هل يستعمل 
وهري وغريه واحتجوا بسوى ما ذكر اليقني يف موضع الظن والظن يف موضع اليقني فرأى ذلك طائفة منهم اجل

بقوله تعاىل الذين يظنون اهنم مالقوا رهبم وأهنم إليه راجعون ولو شكوا يف ذلك مل يكونوا موقنني فضال عن ان 
ميدحوا هبذا املدح وبقوله قال الذين يظنون اهنم مالقوا اهللا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية باذن اهللا وبقوله تعاىل 

  مون النار فظنوا اهنم مواقعوها وبقول الشاعر ورأى اجملر
سراهتم يف الفارسي املسرد أي استيقنوا هبذا العدد وأيب ذلك طائفة وقالوا ال يكون ... فقلت هلم ظنوا بالفي مقاتل 

اليقني اال للعلم واما الظن فمنهم من وافق على انه يكون الظن يف موضع اليقني واجابوا عما احتج به من جوز 
بان قالوا هذه املواضع اليت زعمتم ان الظن وقع فيها موقع اليقني كلها على باهبا فإنا مل جند ذلك اال يف علم  ذلك

مبغيب ومل جتدهم يقولون ملن راى الشيء اظنه وملن ذاقه اظنه وإمنا يقال لغائب قدعرف بالسمع والعلم فإذا صار إىل 
 العيان واخلرب مرتبة متوسطة باعتبارها اوقع على العلم بالغائب الظن املشاهدة امتنع إىل اطالق الظن عليه قالوا وبني

لفقد احلال اليت حتصل املدركة باملشاهدة وعلى هذاخرجت سائر االدلة اليت ذكرمتوها وال يرد على هذا قوله ورأى 
فإذا واقعوها مل يكن اجملرمون النار فظنوا اهنم مواقعوها الن الظن امنا وقع على مواقعتها وهي غيب حال الرؤية 

  ذلك ظنا بل حق يقني قالوا وأما قول الشاعر وايقن انين هبا مفتد فعلى بابه النه ظن ان االسد لتيقنه شجاعته 

وجراءته موقن بان الرجل يدع له ناقته يفتدى هبا من نفسه قالوا وعلى هذا خيرج معىن احلديث حنن احق بالشك 
يان واخلري رتبة طلب إبراهيم زواهلا بقوله ولكن ليطمئن قليب فعربعن تلك الرتبة من إبراهيم وفيه اجوبة لكن بني الع

بالشك واهللا اعلم الوجه الثاين والثالثون بعد املائة ما رواه ابو يعلى املوصلي يف مسنده من حديث انس بن مالك 



ن كان يف سنده حفص بن يرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم وهذا وا
سليمان وقد ضعف فمعناه صحيح فأن االميان فرض على كل واحد وهو ماهية مركبة من علم وعمل فال يتصور 

وجود االميان اال بالعلم والعمل مث شرائع االسالم واجبة على كل مسلم وال ميكن اداؤها اال بعدمعرفتها والعلم هبا 
اهتم ال يعلمون شيئا فطلب العلم فريضة على كل مسلم وهل متكن عبادة اهللا واهللا تعاىل اخرج عباده من بطون امه

اليت هي حقه على العباد كلهم اال بالعلم وهل ينال العلم اال بطلبه مث إن العلم باملفروض تعلمه ضربان ضرب منه 
هللا ومالئكته وكتبه فرض عني ال يسع مسلما جهله وهو انواع النوع االول علم اصول االميان اخلمسة االميان با

ورسله واليوم االخر فإن من مل يؤمن هبذه اخلمسة مل يدخل يف باب االميان واليستحق اسم املؤمن قال اهللا تعاىل 
ولكن الرب من آمن باهللا واليوم االخر واملالئكة والكتاب والنبيني وقال ومن يكفر باهللا ومالئكته وكتبه ورسله 

دا وملا سأل جربيل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن االميان فقال ان تؤمن باهللا واليوم االخر فقد ضل ضالال بعي
ومالئكته وكتبه ورسله واليوم االخر قال صدقت فاالميان هبذه االصول فرع معرفتها والعلم هبا النوع الثاين علم 

الصيام واحلج والزكاة وتوابعها شرائع االسالم والالزم منها علم ما خيص العبد من فعلها كعلم الوضوء والصالة و
وشروطها ومبطالهتا النوع الثالث علم احملرمات اخلمسة اليت اتفقت عليها الرسل والشرائع والكتب االهلية وهي 

املذكورة يف قوله تعاىل قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واالمث والبغي بغري احلق وان تشركوا باهللا ما 
طانا وان تقولوا على اهللا ماال تعلمون فهذه حمرمات على كل واحد يف كل حال على لسان كل رسول مل ينزل به سل

ال تباح قط وهلذا اتى فيها بامنا املفيدة للحصر مطلقا وغريها حمرم يف وقت مباح يف غريه كامليتة والدم وحلم اخلنزير 
تحرمي احملصور املطلق النوع الرابع علم احكام وحنوه فهذه ليست حمرمة على االطالق والدوام فلم تدخل حتت ال

املعاشرة واملعاملة اليت حتصل بينه وبني الناس خصوصا وعموما والواجب يف هذا النوع خيتلف باختالف احوال 
الناس ومنازهلم فليس الواجب على االمام مع رعيته كالواجب على الرجل مع اهله وجريته وليس الواجب على من 

ع التجارات من تعلم احكام البياعات كالواجب على من ال يبيع وال يشتري اال ما تدعو احلاجة نصب نفسه النوا
  إليه وتفصيل هذه اجلملة ال ينضبط حبد الختالف الناس يف اسباب العلم الواجب وذلك يرجع 

مل معرفته وموافقة إىل ثالثة اصول اعتقاد وفعل وترك فالواجب يف االعتقاد مطابقته للحق يف نفسه والواجب يف الع
حركات العبد الظاهرة والباطنة االختيارية للشرع امرا وإباحة والواجب يف الترك معرفة موافقة الكف والسكون 
ملرضات اهللا وان املطلوب منه إبقاء هذا الفعل على عدمه املستصحب فال يتحرك يف طلبه او كف النفس عن فعله 

لم حركات القلوب واالبدان وأما فرض الكفاية فال اعلم فيه ضابطا على الطريقتني وقد دخل يف هذه اجلملة ع
صحيحا فان كل احد يدخل يف ذلك ما يظنه فرضا فيدخل بعض الناس يف ذلك علم الطب وعلم احلساب وعلم 

اهلندسة واملساحة وبعضهم يزيد على ذلك علم اصول الصناعة كالفالحة واحلياكة واحلدادة واخلياطة وحنوها 
يزيدعلى ذلك علم املنطق ورمبا جعله فرض عني وبناه على عدم صحة إميان املقلد وكل هذا هوس وخبط وبعضهم 

فال فرض إال ما فرضه اهللا ورسوله فيا سبحان اهللا هل فرض اهللا على كل مسلم ان يكون طبيبا حجاما حاسبا 
يف تعلقه بعموم املكلفني وإمنا خيالفه يف  مهندسا او حائكا او فالحا او جنارا او خياطا فإن فرض الكفاية كفرض العني

سقوطه بفعل البعض مث على قول هذا القائل يكون اهللا قد فرض على كل احد مجلة هذه الصنائع والعلوم فإنه ليس 
واحد منها فرضا على معني واآلخر على معني آخر بل عموم فرضيتها مشتركة بني العموم فيجب على كل احد ان 

خياطا جنارا فالحا طبيبا مهندسا فان قال اجملموع فرض على اجملموع مل يكن قولك إن كل يكون حاسبا حائكا 
واحد منها فرض كفاية صحيحا الن فرض الكفاية جيب على العموم واما املنطق فلو كان علما صحيحا كان غايته 



ختالف مبانيه توجب ان يكون كاملساحة واهلندسة وحنوها فكيف وباطله اضعاف حقه وفساده وتناقض اصوله وا
مراعاهتا الذهن ان يزيغ يف فكره وال يؤمن هبذا اال من قد عرفه وعرف فساده وتناقضه ومناقضة كثري منه لعقل 

الصريح واخرب بعض من كان قد قرأه وعين به انه مل يزل متعجبا من فساد اصوله وقواعده ومبانيها لصريح املعقول 
ا وتفريقه بني متساوين ومجعه بني خمتلفني فيحكم على الشيء حبكم وتضمنها لدعاوي حمضة غري مدلول عليه

وعلىنظريه بضد ذلك احلكم او حيكم على الشيء حبكم مث حيكم علىمضاده او مناقضه به قال إىل ان سالت بعض 
رؤسائه وشيوخ اهله عن شيء من ذلك فانكر فيه مث قال هذا علم قد صقلته االذهان ومرت عليه من عهد القرون 
االوائل او كما قال فينبغي ان نتسلمه من اهله وكان هذا من افضل ما رأيت يف املنطق قال إىل ان وقفت على رد 
متكلمي االسالم عليه وتبيني فساده وتناقضه فوقفت على مصنف اليب سعيد السريايف النحوي يف ذلك وعلى رد 

يب والقاضي عبداجلبار واجلبائي وابنه وايب املعايل كثري من اهل الكالم والعربية عليهم كالقاضي ايب بكر بني الط
  وايب القاسم االنصاري 

وخلق ال حيصون كثرة ورايت استشكاالت فضالئهم ورؤسائهم ملواضع االشكال وخمالفتها ما كان ينقدح يل كثري 
لصغري بالعجب منه ورايت آخر من جترد للرد عليهم شيخ االسالم قدس اهللا روحه فإنه اتى يف كتابيه الكبري وا

  : العجاب وكشف اسرارهم وهتك استارهم فقلت يف ذلك 
ومفسد لفطرة االنسان مضطرب ... كم فيه من إفك ومن هبتان خمبط جليد االذهان ... واعجبا ملنطق اليونان 

ي به اللسان خيونه يف السر واالعالن ميش... على شفا هار بناه الباين احوج ما كان إليه العاين ... االصول واملباين 
كأنه السراب بالقيعان بدا لعني الظميء احلرياين ... مشي مقيد على صفوان متصل العثار والتواين ... يف امليدان 

يقرع ... فلم جيد مث سوى احلرمان فعاد باخليبة واخلسران ... فأمه بالظن واحلسبان يرجو شفاء غلة الظمآن ... 
وعاين اخلفة يف امليزان وما كان من هوس النفوس هبذه املنزلة ...  االماين قد ضاع منه العمر يف... سن نادم حريان 

فهو بان يكون جهال اوىل منه بان يكون علما تعلمه فرض كفاية او فرض عني وهذا الشافعي وامحد وسائر ائمة 
راعوا فيها حدود  االسالم وتصانيفهم وسائر ائمة العربية وتصانيفهم وائمة التفسري وتصانيفهم ملن نظر فيها هل

املنطق واوضاعه وهل صح هلم علمهم بدونه ام ال بل هم كانوا اجل قدرا واعظم عقوال من ان يشغلو افكارهم 
هبذيان املنطقيني وما دخل املنطق على علم اال افسده وغري اوضاعه روشوش قواعده ومن الناس من يقول ان علوم 

والبيان وحنوها تعلمها فرض كفاية لتوقف فهم كالم اهللا ورسوله عليها  العربية من التصريف والنحو واللغة واملعاين
ومن الناس من يقول تعلم اصول الفقه فرض كفاية النه العلم الذي يعرف به الدليل ومرتبته وكفية االستدالل 

وقت وهذه االقوال وان كانت اقرب إىل الصواب من القول االول فليس وجوهبا عاما على كل احد وال يف كل 
وإمنا جييب وجوب الوسائل يف بعض االزمان وعلى بعض االشخاص خبالف الفرض الذي يعم وجوبه كل احد وهو 
علم االميان وشرائع االسالم فهذا هو الواجب واما ما عداه فإن توقفت معرفته عليه فهو من باب ماال يتم الواجب 

  اليت هي فضلة ال يفتقر معرفة اخلطاب وفهمه اليها فال اال به ويكون الواجب منه القدر املوصل إليه دون املسائل 

يطلق القول بان علم العربية واجب على االطالق اذ الكثري منه ومن مسائله وحبوثه ال يتوقف فهم كالم اهللا 
ورسوله عليها وكذلك اصول الفقه القدر الذي يتوقف فهم اخلطاب عليه منه جيب معرفته دون املسائل املقررة 

ث اليت هي فضلة فكيف يقال ان تعلمها واجب وباجلملة فاملطلوب الواجب من العبد من العلوم واالعمال واالحبا
إذا توقف على شيء منها كان ذلك الشيء واجبا وجوب الوسائل ومعلوم ان ذلك التوقف خيتلف باختالف 



الث والثالثون بعداملائة ما رواه االشخاص واالزمان وااللسنة واالذهان فليس لذلك حد مقدر واهللا اعلم الوجه الث
ابن حبان يف صحيحه من حديث ايب هريرة يرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال سأل موسى ربه عن ست 

خصال كان يظن اهنا له خالصة والسابعة مل يكن موسى حيبها قال يا رب أي عبادك اتقى قال الذي يذكر وال ينسى 
تتبع اهلدى قال فأي عبادك احكم قال الذي حيكم للناس ما حيكم لنفسه قال أي قال فأي عبادك اهدى قال الذي 

عبادك اعلم قال عامل ال يشبع من العلم جيمع علم الناس إىل علمه قال فأي عبادك اعز قال الذي اذا قدر عفا قال 
هذا احلديث ان فأي عبادك اغين قال الذي يرضى مبا اوتى قال فاي عبادك افقر قال صاحب منقوص فأخرب يف 

اعلم عباده الذي ال يشبع من العلم فهو جيمع علم الناس إىل علمه لنهمته يف العلم وحرصه عليه وال ريب ان كون 
العبد اعظم عباد اهللا من اعظم اوصاف كماله وهذا هو الذي محل موسى على الرحلة إىل عامل االرض ليعلمه مما 

لق على اهللا يف زمانه وأعلم اخللق فحمله حرصه وهنمته يف العلم على علمه اهللا هذا وهو كليم الرمحن وأكرم اخل
الرحلة إىل العامل الذي وصف له فلوال ان العلم اشرف ما بذلت فيه املهج وانفقت فيه االنفاس الشتغل موسى عن 

 قوله هل الرحلة إىل اخلضر مبا هو بصدده من امر االمة وعن مقاساة النصب والتعب يف رحلته وتلطفه للخضر يف
اتبعك على ان تعلمن مما علمت رشدا فلم ير اتباعه حىت استاذنه يف ذلك واخربه انه جاء متعلما مستفيدا فهذا النيب 
الكرمي كان عاملا بقدر العلم واهله صلوات اهللا وسالمه عليه الوجه الرابع والثالثون بعد املائة ان اهللا سبحانه وتعاىل 

حملبته وإيثار مرضاته املستلزمة ملعرفته ونصب للعباد علما ال كمال هلم اال به وهو ان خلق اخللق لعبادته اجلامعة 
تكون حركاهتم كلها موافقة على وفق مرضاته وحمبته ولذلك ارسل رسله وانزل كتبه وشرع شرائعه فكمال العبد 

ذا جعل اتباع رسوله دليال على حمبته الذي ال كمال له اال به ان تكون حركاته موافقه ملا حيبه اهللا منه ويرضاه له وهل
قال تعاىل قل ان كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم واهللا غفور رحيم فاحملب الصادق يرى خيانة 
منه حملبوبه ان يتحرك حبركة اختيارية يف غري مرضاته وإذا فعل فعال مما ابيح له مبوجب طبيعته وشهوته تاب منه كما 

  ب من الذنب وال يزال هذا األمر يقوى عنده حىت تنقلب يتو

مباحاته كلها طاعات فيحتسب نومه وفطره وراحته كما حيتسب قومته وصومه واجتهاده وهو دائما بني سراء 
يشكر اهللا عليها وضراء يصرب عليها فهو سائر إىل اهللا دائما يف نومه ويقظنه قال بعض العلماء االكياس عاداهتم 

احلمقي واحلمقى عباداهتم عادات وقال بعض السلف حبذا نوم األكياس وفطرهم يغبنون به سهر احلمقى عبادات 
وصومهم فاحملب الصادقان نطق نطق هللا وباهللا وان سكت سكت هللا وان حترك فبأمر اهللا وان سكن فسكونه استعانة 

احوج خلق اهللا إىل العلم فإنه ال تتميز له على مرضات اهللا فهو هللا وباهللا ومع اهللا ومعلوم ان صاحب هذا املقام 
احلركة احملبوبة هللا من غريها وال السكون احملبوب له من غريه اال بالعلم فليست حاجته إىل العلم كحاجة من طلب 

العلم لذاته والنه يف نفسه صفة كمال بل حاجته إليه كحاجته إىل ما به قوام نفسه وذاته وهلذا اشتدت وصاة شيوخ 
ني ملريديهم بالعلم وطلبه وانه من مل يطلب العلم مل يفلح حىت كانوا يعدون من ال علم له من السفلة قال ذو العارف

النون وقد سئل من السفلة فقال من ال يعرف الطريق إىل اهللا تعاىل وال يتعرفه وقال ابو يزيد لو نظرمت إىل الرجل 
روا به حىت تنظروا كيف جتدونه عند االمر والنهي وحفظ وقد اعطى من الكرامات حىت يتربع يف اهلواء فالت تغت

احلدود ومعرفة الشريعة وقال ابو محزة البزاز من علم طريق احلق سهل عليه سلوكه وال دليل على الطريق اال 
متابعة الرسول يف أقواله وأفعاله واحواله وقال حممد بن الفضل الصويف الزاهد ذهاب االسالم على يدي اربعة 

من الناس صنف ال يعملون مبا يعلمون وصنف يعملون مبا ال يعلمون وصنف ال يعملون وال يعلمون اصناف 
وصنف مينعون الناس من التعلم قلت الصنف االول من له علم بال عمل فهو اضر شيء على العامة فإنه حجة هلم 



لعبادته وصالحه فيقتدون به على يف كل نقيصة ومنحسة والصنف الثاين العابد اجلاهل فإن الناس حيسنون الظن به 
جهله وهذان الصنفان مها اللذان ذكرمها بعض السلف يف قوله احذروا فتنة العامل الفاجر والعابد اجلاهل فإن فتنتهما 

فتنة لكل مفتون فان الناس إمنا يقتدون بعلمائهم وعبادهم فإذا كان العلماء فجرة والعباد جهلة عمت املصيبة هبما 
على اخلاصة والعامة والصنف الثالث الذين ال علم هلم وال عملوإمنا هم كاالنعام السائمة والصنف  وعظمت الفتنة

الرابع نواب ابليس يف االرض وهم الذي يثبطون الناس عن طلب العلم والتفقه يف الدين فهؤالء اضر عليهم من 
ربعة اصناف هم الذين ذكرهم هذا العارف شياطني اجلن فاهنم حيولون بني القلوب وبني هدى اهللا وطريقه فهؤالء اال

رمحة اهللا عليه وهؤالء كلهم على شفا جرف هار وعلى سبيل اهللكة وما يلقى العامل الداعي إىل اهللا ورسوله ما يلقاه 
من االذى واحملاربة اال على ايديهم واهللا يستعمل من يشاء يف سخطه كما يستعمل من حيب يف مرضاته إنه بعباده 

   وال ينكشف سر هذه الطوائف وطريقتهم إال بالعلم فعاد اخلري حبذافريه إىل العلم وموجبه والشر خبري بصري

حبذافريه إىل اجلهل وموجبه الوجه اخلامس والثالثون بعد املائة ان اهللا سبحانه جعل العلماء وكالء وامناء على دينه 
لة شريفة ومنقبة عظيمة قال تعاىل ذلك هدى اهللا ووحيه وارتضاهم حلفظه والقيام به والذب عنه وناهيك هبا منز

يهدى به من يشاء من عباده ولو اشركوا حلبط عنهم ما كانوا يعملون اولئك الذين آتيناهم الكتاب واحلكم والنبوة 
فإن يكفر هبا هؤالء فقد وكلنا هبا قوما ليسوا هبا بكافرين وقد قيل ان هؤالء القوم هم االنبياء وقيل اصحاب رسول 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقيل كل مؤمن هذه امهات االقوال بعد اقوال متفرعة عن هذه كقول من قال هم 
االنصار او املهاجرون واالنصار او قوم من ابناء فارس وقال آخرون هم املالئكة قال ابن جرير واوىل هذه االقوال 

قبل هذه االية قال وذلك ان اخلرب يف االيات قبلها عنهم  بالصواب اهنم االنبياء الثمانية عشر الذين مساهم يف االيات
مضى ويف اليت بعدها عنهم ذكر فما يليها بان يكون خربا عنهم اوىل واحق بان يكون خربا عن غريهم فالتأويل فإن 

نا يكفر قومك من قريش يا حممد بآياتنا وكذبوا هبا وجحدوا حقيقتها فقد استحفظناها واسترعينا القيام هبا رسل
وانبياءنا من قبلك الذين ال جيحدون حقيقتها وال يكذبون هبا ولكنهم يصدقون هبا ويؤمنون بصحتها قلت السورة 

مكية واالشارة بقوله هؤالء إىل من كفر به من قومه اصال ومن عداهم تبعا فيدخل فيها كل من كفر مبا جاء به من 
ملؤمنون هبم تبعا فيدخل كل من قام حبفظها والذنب عنها والدعوة هذه االمة والقوم املوكلون هبا هم االنبياء اصال وا

اليها وال ريب ان هذا لألنبياء اصال وللمؤمنني هبم تبعا واحق من دخل فيها من اتباع الرسول خلفاؤه يف امته 
فضعيف جدا ال وورثته فهم املوكلون هبا وهذا ينظم يف االقوال اليت قيلت يف االية واما قول من قال اهنم املالئكة 

يدل عليه السياق وتاباه لفظه قوما إذ الغالب يف القرآن بل املطرد ختصيص القوم ببين آدم دون املالئكة وأما قول 
إبراهيم هلم قوم منكرون فإمنا قاله ملا ظنهم من االنس وأيضا فاليقتضيه فخامة املعىن ومقصوده وهلذا لو اظهر ذلك 

د وكلنا هبا املالئكة فإهنم ال يكفرون هبا مل جند منه من التسلية وحتقري شأن الكفرة وقيل فإن يكفر هبا كفار قومك فق
هبا وبيان عدم تأهلهم هلا واالنعام عليهم وإيثار غريهم من اهل االميان الذين سبقت هلم احلسىن عليهم لكوهنم احق 

ه االية إشارة وبشارة حيفظها وأنه ال هبا وأهلها واهللا أعلم حيث يضع هداه وخيتص به من يشاء وأيضا فإن حتت هذ
ضيعة عليها وان هؤالء وإن ضيعوها ومل يقبلوها فإن هلا قوما غريهم يقبلوهنا وحيفظوهنا ويرعوهنا ويذبون عنها فكفر 
هؤالء هبا ال يضيعها وال يذهبها وال يضرها شيئا فإن هلا اهال ومستحقا سواهم فتأمل شرف هذا املعىن وجاللته وما 

  من حتريض عباده املؤمنني على املبادرة اليها واملسارعة إىل تضمنه 



قبوهلا وما حتته من تنبيههم على حمبته هلم وإيثاره إياهم هبذه النعمة على اعدائه الكافرين وما حتته من احتقارهم 
ا سواكم كثري كما قال وازدرائهم وعدم املباالة واالحتفال هبم وإنكم وان تؤمنوا هبا فعبادي املؤمنون هبا املوكلون هب

تعاىل قل آمنوا به اوال تؤمنوا إن الذين اوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم خيرون لألذقان سجدا يوقولن سبحان 
ربنا إن كان وعد ربنا ملفعوال وإذا كان للملك عبيد قدعصوره وخالفوا امره ومل يلتفتوا إىل عهده وله عبيد آخرون 

مستجيبون المره فنظر اليهم وقال ان يكفر هؤالء نعمى ويعصوا امري ويضيعو عهدي  سامعون له مطيعون قابلون
فإن يل عبيدا سواهم وهم انتم تطيعون امري وحتفظون عهدي وتودون حقي فإن عبيده املطيعني جيدون يف انفسهم 

دية واملزيد من كرامة من الفرح والسرور والنشاط وقوة العزمية ما يكون موجبا هلم املزيد من القيام حبق العبو
سيدهم ومالكهم وهذا امر يشهد به احلس والعيان واما توكيلهم هبا فهو يتضمن توفيقهم لالميان هبا والقيام حبقوقها 

ومراعاهتا والذب عنها والنصيحة هلا كما يوكل الرجل غريه بالشيء ليقوم به ويتعهده وحيافظ عليه وهبا االوىل 
متعلقة بكافرين والباء يف بكافرين لتأكيد النفي فإن قلت فهل يصح ان يقال الحد هؤالء  متعلقة بوكلنا وهبا الثانية

املؤكلني انه وكيل اهللا هبذا املعىن كما يقال ويل اهللا قلت ال يلزم من إطالق فعل التوكل املقيد بأمر ما إن يصاغ منه 
قال خليفة اهللا لقوله ويستخلفكم يف االرض  اسم فاعل مطلق كما انه ال يلزم من اطالق فعل االستخالف املقيد ان

وقوله وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف االرض كما استخلف الذين من قبلهم فال 
يوجب هذا االستخالف ان يقال لكل منهم انه خليفة اهللا النه استخالف مقيد وملا قيل للصديق يا خليفة اهللا قال 

 ولكين خليفة رسول اهللا وحسيب ذلك ولكن يسوغ ان يقال هو وكيل بذلك كما قال تعاىل فقد لست خبليفة اهللا
وكلنا هبا قوما واملقصود ان هذا التوكيل خاص مبن قام هبا علما وعمال وجهادا العدائها وذبا عنها ونفيا لتحريف 

وتوفيق واختصاص ال توكيل حاجة كما  الغالني وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني وأيضا فهو توكيل رمحة وإحسان
يوكل الرجل من يتصرف عنه يف غيبته حلاجة إليه وهلذا قال بعض السلف فقد وكلنا هبا قوما يقول رزقناها قوما 
فلهذا ال يقال ملن رزقها ورحم هبا انه وكيل هللا وهذا خبالف اشتقاق ويل اهللا من املواالة فاهنا احملبة والقرب فكما 

 وحبيبه يقال وليه واهللا تعاىل يوايل عبده إحسانا إليه وجربا له ورمحه خبالف املخلوق فإنه يوايل املخلوق يقال عبداهللا
لتعززه به وتكثره مبواالته لذل العبد وحاجته واما العزيز الغين فال يوايل احدا من ذل وال حاجة قال تعاىل وقل 

  احلمد هللا الذي 

مللك ومل يكن له ويل من الذل وكربه تكبريا فلم ينف الويل نفيا عاما مطلقا بل مل يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف ا
نفى ان يكون له ويل من الذل واثبت يف موضع آخر ان له اولياء بقوله اال ان أولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم 

ة مواالة حاجة وذل يوضح هذا حيزنون وقوله اهللا ويل الذين آمنوا فهذا مواالة رمحة وإحسان وجرب واملواالة املنفي
الوجه السادس والثالثون بعداملائة وهو ما روى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من وجوه متعددة انه قال حيمل هذا 

العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه حتريف الغالني وانتحال املبطلني وتاويل اجلاهلني فهذا احلمل املشار إليه يف 
ل املذكور يف االية فأخرب صلى اهللا عليه و سلم ان العلم الذي جاء به حيمله عدول امته من هذا احلديث هو التوك

كل خلف حىت ال يضيع ويذهب وهذا يتضمن تعديله صلى اهللا عليه و سلم حلمله العلم الذي بعث به وهو املشار 
هلذا اشتهر عنداالمة عدالة نقلته إليه يف قوله هذا العلم فكل من محل العلم املشار إليه ال بد وان يكون عدال و

ومحلته اشتهارا ال يقبل شكا وال امتراء وال ريب ان من عدله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يسمع فيه جرح 
فاالئمة الذين اشتهروا عند االمة بنقل العلم النبوي ومرياثه كلهم عدول بتعديل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ح بعضهم يف بعض وهذا خبالف من اشتهر عنداالمة جرحه والقدح فيه كأئمة البدع ومن جرى وهلذا ال يقبل قد



جمراهم من املتهمني يف الدين فاهنم ليسوا عنداالمة من محلة العلم فما محل علم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اال 
وليس كذلك بل هو عدل مؤمتن على  عدل ولكن قد يغلط يف مسمى العدالة فيظن ان املراد بالعدل من ال ذنب له

  الدين وإن كان منه ما يتوب إىل اهللا منه فإن هذا ال ينايف العدالة كما ال ينايف االميان والوالية
  فصل وهذا احلديث له طرق عديدة منها ما رواه ابن عدي عن موسى

النيب صلى اهللا عليه و سلم  ابن امساعيل بن موسى بن جعفر عن ابيه عن جده جعفر بن حممد عن ابيه عن علي عن
  ومنها ما رواه العوام بن حوشب عن شهر بن حوشب عن معاذ عن النيب ص ذكره اخلطيب وغريه

ومنها ما رواه ابن عدي من حديث الليث بن سعد عن يزيد بن ايب حبيب عن سامل عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا 
حديث ابن ايب كرمية عنم عاذ ابن رفاعة السالمي عن ايب عليه و سلم ومنها ما رواه حممد بن جرير الطربي من 

عثمان النهدي عن اسامة بن زيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ومنها ما رواه محاد بن يزيد عن بقية بن الوليد عن 
دثنا معاذ بن رفاعة عن إبراهيم بن عبدالرمحن العذري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الدارقطين ح

امحد بن احلسن بن زيد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا مثىن ابن بكر ومبشر وغريمها من اهل العلم كلهم يقولون 
  حدثنا معاذ بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرمحن

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يعين ان احملفوظ من هذا الطريق مرسل الن إبراهيم هذا ال صحبة له وقال اخلالل يف 
كتاب العلل قرأت على زهري بن صاحل بن امحد حدثنا مهنا قال سالت امحد عن حديث معاذ بن رفاعة عن إبراهيم 
بن عبد الرمحن العذري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه 

كأنه موضوع قال ال هو صحيح فقلت ممن مسعته انت  حتريف الغالني وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني فقلت المحد
فقال من غري واحد قلت من هم قال حدثين به مسكني اال انه يقول عن معاذ عن القاسم بن عبدالرمحن قال امحد 
ومعاذ بن رفاعة ال بأس به ومنها ما رواه ابو صاحل حدثنا الليث بن سعد عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب 

 بن مسعود قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول يرث هذا العلم من كل خلف عدوله ومنها عن عبد اهللا
مارواه ابو امحد بن عدي من حديث زريق بن عبداهللا االهلاين عن القاسم بن عبدالرمحن عن ايب امامة الباهلي قال 

عدي ايضا من طريق مروان الفزاري عن يزيد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه عنه بقية ومنها ما رواه بن 
بن كيسان عن ايب حازم عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومنها ما رواه متام يف فوائده من 

حديث الليث عن يزيد بن أيب حبيب عن ايب اخلري عن ايب قبيل عن عبد اهللا بن عمرو وايب هريرة رواه عنه خالد بن 
ا ما رواه القاضي امساعيل من حديث علي بن مسلم البلوي عن ايب صاحل االشعري عن أيب هريرة عن عمرو ومنه

النيب صلى اهللا عليه و سلم الوجه السابع والثالثون بعداملائة ان بقاء الدين والدنيا يف بقاء العلم وبذهاب العلم 
وزاعي قال ابن شهاب الزهري االعتصام بالسنة جناة تذهب الدنيا والدين فقوام الدين والدنيا امنا هو بالعلم قال اال

والعلم يقبض قبضا سريعا فنعش العلم ثبات الدين والدنيا وذهاب العلم ذهاب ذل كله وقال ابن وهب اخربين 
يزيد عن ابن شهاب قال بلغنا عن رجال من اهل العلم اهنم كانوا يقولون االعتصام بالسنة جناة والعلم يقبض قبضا 

نعش العلم ثبات الدين والدنيا وذهاب العلم ذهاب ذلك كله الوجه الثامن والثالثون بعداملائة ان العلم سريعا ف
يرفع صاحبه يف الدنيا واآلخرة ماال يرفعه امللك وال املال وال غريمها فالعلم يزيد الشريف شرفا ويرفع العبد اململوك 

الزهري عن ايب الطفيل ان نافع بن عبداحلارث اتى عمر حىت جيلسه جمالس امللوك كما ثبت يف الصحيح من حديث 
بن اخلطاب بعسفان وكان عمر استعمله على اهل مكة فقال له عمر من استخلفت على اهل الوادي قال 



استخلفت عليهم ابن ابزي فقال من ابن ابزي فقال رجل من موالينا فقال عمر استخلفت عليهم موىل فقال إنه 
بالفرائض فقال عمر اما أن نبيكم صلى اهللا عليه و سلم قد قال إن اهللا يرفع هبذا الكتاب قارئ لكتاب اهللا عامل 

اقواما ويضع به آخرين قال ابو العالية كنت آيت ابن عباس وهو على سريره وحوله قريش فيأخذ بيدي فيجلسين 
ريف شرفا وجيلس اململوك على معه على السرير فتغامز يب قريش ففطن هلم ابن عباس فقال كذا هذا العلم يزيد الش

  االسرة

وقال إبراهيم احلريب كان عطاء ابن ايب رباح عبيدا اسود المرأة من مكة وكان انفه كأنه باالقة قال وجاء سليمان 
بن عبدامللك امري املؤمنني إىل عطاء هو وابناه فجلسوا إليه وهو يصلي فلما صلى انفتل اليهم فما زالوا يسألونه عن 

ج وقد حول قفاه اليهم مث قال سليمان البنيه قوما فقاما فقال يا بين تنيا يف طلب العلم فإين ال انسى ذلنا مناسك احل
بني يدي هذا العبد االسود قال احلريب وكان حممد بن عبد الرمحن اال وقص عنقه داخل يف بدنه وكان منكباه 

ال كنت املضحوك منه املسخور به فعليك بطلب خارجني كأهنما زجان فقالت امه يا بين ال تكون يف جملس قوم ا
العلم فإنه يرفعك فوىل قضاء مكة عشرين سنة قال وكان اخلصم إذا جلس إليه بني يديه يرعد حىت يقوم قال ومرت 
به امرأة وهو يقول اللهم اعتق رقبيت من النار فقالت له يا ابن اخي واي رقبة لك وقال حيىي ابن اكثم قال الرشيدي 

املراتب قلت ما انت فيه يا امري املؤمنني قال فتعرف اجل مين قلت ال قال لكين اعرفه رجل يف حلقه يقول  ما انبل
حدثنا فالن عن فالن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قلت يا أمري املؤمنني اهذا خري منك وانت ابن عم 

ويلك هذا خري مين الن امسه مقترن باسم رسول اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وويل عهد املؤمنني قال نعم 
صلى اهللا عليه و سلم ال ميوت ابدا وحنن منوت ونفين والعلماء باقون ما بقي الدهر وقال خيثمة بن سليمان مسعت 

ايب اخلناجر يقول كنا يف جملس ابن هارون والناس قد اجتمعوا إليه فمر امري املؤمنني فوقف علينا يف اجمللس ويف 
جمللس الوف فالتفت إىل اصحابه وقال هذا امللك ويف تاريخ بغداد للخطيب حدثين ابو النجيب عبد الغفار ابن ا

عبدالواحد قال مسعت احلسن بن علي املقري يقول مسعت أبا احلسن بن فارس يقول مسعت االستاذ ابن العميد يقول 
يت انا فيها حىت شهدت مذاكرة سليمان ابن ايوب بن ما كنت اظن ان يف الدنيا حالوة الذ من الرياسة والوزارة ال

امحد الطرباين وايب بكر اجلعايب حبضريت فكان الطرباين يغلب بكثرة حفظه وكان اجلعايب يغلب الطرباين بفطنته وزكا 
اهل بغداد حىت ارتفعت اصواهتم وال يكاد احدمها يغلب صاحبه فقال اجلعايب عندي حديث ليس يف الدنيا اال 

فقال هاته فقال حدثنا ابو خليف حدثنا سليمان بن ايوب وحدث باحلديث فقال الطرباين انبأنا سليمان بن عندي 
ايوب ومين مسع ابو خليفة فامسع مين حىت يعلو اسنادك فإنك تروي عن ايب خليفة عين فخجل اجلعايب وغلبه 

مل تكن يل وكنت الطرباين وفرحت مثل الفرح الطرباين قال ابن العميد فوددت يف مكاين ان الوزارة والرياسة ليتها 
الذي فرح الطرباين الجل احلديث او كما قال وقال املزين مسعت الشافعي يقول من تعلم القرآن عظمت قيمته ومن 

نظر يف الفقه نبل مقداره ومن تعلم اللغة رق طبعه ومن تعلم احلساب جزل رأيه ومن كتب احلديث قويت حجته 
ينفعه علمه وقد روى هذا الكالم عن الشافعي من وجوه متعددة وقال سفيان الثوري من  ومن مل يصن نفسه مل

  ارادالدنيا واالخرة فعليه بطلب العلم وقال عبد 

اهللا بن داود مسعت سفيان الثوري يقول ان هذا احلديث عز فمن اراد به الدنيا وجدها ومن اراد به اآلخرة وجدها 
يشرف يف الدنيا واالخرة فليتعلم العلم وكفى باملرء سعادة ان يوثق به يف دين اهللا  وقال النضر بن مشيل من اراد ان

ويكون بني اهللا وبني عباده وقال محزة بن سعيد املصري ملا حدث ابو مسلم اللخمي اول يوم حدث قال البنه كم 



راء شكرا ان أباك اليوم شهد فضل عندنا من امثان غالتنا قال ثالمثائة دينار قال فرقها على اصحاب احلديث والفق
علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقبلت شهادته ويف كتاب اجلليس واالنيس أليب الفرج املعايف بن زكرياء 

اجلريري حدثنا حممد بن احلسني بن دريد حدثنا ابو حامت عن العتيب عن ابيه قال ابتىن معاوية باالبطح جملسا فجلس 
  : ا هو جبماعة على رحال هلم وإذا شاب منهم قد رفع عقريته يتغىن عليه ومعه ابنه قرظة فإذ

ميأل الدلو إىل عقد الكرب قال من هذا قالوا عبداهللا بن جعفر قال خلوا له الطريق ... من يساجلين يساجل ما جدا 
  : مث إذا هو جبماعة فيهم غالم يتغىن 

قد عرفناه وهل خيفى القمر ... قلن تعرفن الفىت قلن نعم  عند قيد امليل يسعى يب االغر... بينما يذكرنين ابصرتين 
قال من هذا قالوا عمر بن ايب ربيعة قال خلوا له الطريق فليذهب قال مث اذا هوجبماعة وإذا فيهم رجل يسئل فيقال 
 له رميت قبل ان احلق وحلقت قبل ان ارمي يف اشياء اشكلت عليهم من مناسك احلج فقال من هذا قالوا عبداهللا

بن عمر فالتفت إىل ابنه قرظة وقال هذا وابيك الشرف هذا واهللا شرف الدنيا واالخرة وقال سفيان بن عيينة ارفع 
الناس منزلة عند اهللا من كان بني اهللا وبني عباده وهم االنبياء والعلماء وقال سهل التستري من أراد ان ينظر إىل 

الرجل فيقول يا فالن ايش تقول يف رجل حلف على امرأته بكذا  جمالس االنبياء فلينظر إىل جمالس العلماء جييء
وكذا فيقول طلقت امرأته وجييء آخر فيقول حلفت بكذا وكذا فيقول ليس حينث هبذا القول وليس هذا اال لنيب 

ثوب او عامل فاعرفوا هلم ذلك الوجه التاسع والثالثون بعداملائة ان النفوس اجلاهلة اليت العلم عندها قد البست 
الذل واالزراء عليها والتنقص هبا اسرع منه إىل غريها وهذا امر معلوم عند اخلاص والعام قال االعمش اين الرى 

الشيخ ال يروى شيئا من احلديث فاشتهى ان الطمه وقال معاوية مسعت االعمش يقول من مل يطلب احلديث اشتهى 
رايت الشيخ مل يقرا القرآن ومل يكتب احلديث فاصفع  ان أضعفه بنعليوقال هشام بن علي مسعت االعمش يقول إذا

له فإنه من شيوخ القمراء قال ابو صاحل قلت اليب جعفر ما شيوخ القمراء قال شيوخ دهريون جيتمعون يف ليايل 
القمر يتذاكرون أيام الناس وال حيسن احدهم ان يتوضأ للصالة وقال املزين كان الشافعي إذا رأى شيخا سأله عن 

  ث والفقه فإن كان عنده شيء وإال قال له ال جزاك اهللا خريا عن نفسك وال عن االسالم قد احلدي

ضيعت نفسك وضيعت االسالم وكان بعض خلفاء بين العباس يلعب بالشطرنج فاستاذن عليه عمه فاذن له وغطى 
 قال فهل نظرت يف الرقعة فلما جلس قال له يا عم هل قرأت القرآن قال قال هل كتبت شيئا من السنة قال ال

الفقه واختالف الناس قال ال قال فهل نظرت يف العربية وايام الناس قال ال قال فقال اخلليفة اكشف الرقعة مث امت 
اللعب وزال احتشامه وحياؤه منه وقال له مالعبه يا أمري املؤمنني تكشفها ومعنا من حتتشم منه قال اسكت فما معنا 

متيز عن سائ احليوانات مبا خص به من العلم والعقل والفهم فإذا عدم ذلك مل يبق فيه احد وهذا الن االنسان امنا 
اال القدر املشترك بينه وبني سائر احليوانات وهي احليوانية البهيمية ومثل هذا ال يستحي منه الناس وال مينعون 

ئة ان كل صاحب بضاعة سوى العلم حبضرته وشهوده مما يستحيا منه من اوىل الفضل والعلم الوجه االربعون بعداملا
إذا علم ان غري بضاعته خري منها زهد يف بضاعته ورغب يف االخرى وود اهنا له عوض بضاعته اال صاحب بضاعة 
العلم فإنه ليس حيب ان له حيظه منها حظ اصال وكان سفيان الثوري إذا رأى الشيخ مل يكتب احلديث قال الجزاك 

و جعفر الطحاوي كنت عند امحد بن ايب عمران فمر بنا رجل من بين الدنيا فنظرت إليه اهللا عن االسالم خريا قال اب
وشغلت به عما كنت فيه من املذاكرة فقال يل كأين بك قد فكرت فيما اعطى هذا الرجل من الدنيا قلت له نعم 

من العلم فتعيش انت غنيا قال هل ادلك على خلة هل لك ان حيول اهللا اليك ما عنده من املال وحيول إليه ما عندك 
جاهال ويعيش هو عاملا فقريا فقلت ما اختار ان حيول اهللا ما عندي من العلم إىل ما عنده فالعلم غىن بال مال وعز 



  : بال عشرية وسلطان بال رجال ويف ذلك قيل 
عما قليل فيلقى ...  نعم القرين إذا ما صاحب صحبا قد جيمع املرء ماال مث حيرمه... العلم كنز وذخر ال نفاد له 

ال ... وال حياذر منه الفوت والسلبا يا جامع العلم نعم الذخر جتمعه ... الذل واحلربا وجامع العلم مغبوط به ابدا 
  تعدلن به درا وال ذهبا 

 الوجه احلادي واالربعون بعداملائة ان اهللا سبحانه اخرب انه جيزى احملسنني اجرهم باحسن ما كانواي يعملون واخرب
سبحانه انه جيزى على االحسان بالعلم وهذا يدل على انه من احسن اجلزاء اما املقام االول ففي قوله تعاىل والذي 

جاء بالصدق وصدق به اولئك هم املتقون هلم ما يشاءون عند رهبم ذلك جزاء احملسنني ليكفر اهللا عنهم اسوا الذي 
يتناول اجلزاءين الدنيوي واالخروي واما املقام الثاين ففي  عملوا وجيزيهم اجرهم باحسن الذي كانوايعملون وهذا

قوله تعاىل وملا بلغ اشده آتيناه حكما وعلما وكذلك جنزي احملسنني قال احلسن من احسن عبادة اهللا يف شيبته لقاه 
  اهللا احلكمة عند كرب سنه وذلك قوله وملا بلغ اشده آتيناه 

ا قال بعض العلماء تقول احلكمة من التمسين فلم جيدين فليعمل حكما وعلما وكذلك جنزي احملسنني ومن هذ
باحسن ما يعلم وليترك اقبح ما يعلم فإذا فعل ذلك فإنا معه وإن مل يعرفين الوجه الثاين واالربعون بعداملائة ان اهللا 

قلب اال بالعلم سبحانه جعل العلم للقلوب كاملطر لالرض فكما انه ال حياة لالرض اال باملطر فكذلك ال حياة لل
ويف املوطأ قال لقمان البنه يا بين جالس العلماء وزامحهم بركبتيك فان اهللا تعاىل حيىي القلوب امليتة بنور احلكمة كما 
حيىي االرض بوابل املطر وهلذا فإن األرضإنا حتتاج إىل املطر يف بعض االوقات فإذا تتابع عليها احتاجت إىل انقطاعه 

ليه بعدد االنفاس والتزيده كثرته اال صالحا ونفعا الوجه الثالث واالربعون بعد املائة ان كثريا واما العلم فيحتاج إ
من االخالق اليت ال حتمد يف الشخص بل يذم عليها حتمد يف طلب العلم كامللق وترك االستحياء والذل والتردد إىل 

اخالق املؤمنني اال يف طلب العلم وهذا اثر عن  ابواب العلماء وحنوها قال ابن قتيبة جاء يف احلديث ليس امللق من
بعض السلف وقال ابن عباس ذللت طالبا فعززت مطلوبا وقال وجدت عامة علم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
عند هذا احلي من االنصار إن كنت القيل عند باب احدهم ولو شئت اذن يل ولكن ابتغى بذلك طيب نفسه وقال 

كلمات لو رحلتم املطي فيهن الفنيتموهن قبل ان تدركوا مثلهن اليرجون عبد اال ربه وال ابو اسحاق قال على 
خيافن اال ذنبه وال يستحيي من الي علم ان يتعلم وال يستحيي إذا سئل عما ال يعلم ان يقول ال أعلم واعلموا ان 

إذا ذهب البصر ذهب االميان منزلة الصرب من االميان كمنزلة الراس من اجلسد فإذا ذهب الراس ذهب اجلسد و
ومن كالم بعض العلماء الينال العلم مستحي وال متكرب هذا مينعه حياؤه من التعلم وهذا مينعه كربه وإمنا محدت 

هذه االخالق يف طلب العلم الهنا طريق إىل حتصيله فكانت من كمال الرجل ومفضية إىل كماله ومن كالم احلسن 
ء لبس للجهل سرباله فاقطعوا سرابيل باحلياء فانه من رؤية وجهه رق علمه وقال من استتر عن طلب العلم باحليا

اخلليل منزلة اجلهل بني احلياء واالنفة ومن كالم على رضى اهللا تعاىل عنه قرنت اهليبة باخليبة واحلياء باحلرمان وقال 
ب ونقص يف الرجل وذلة إبراهيم ملنصور سل مسألة احلمقى واحفظ حفظ االكياس وكذلك سؤال الناس هو عي

تنايف املروءة اال يف العلم فإنه عني كماله ومروءته وعزه كما قال بعض اهل العلم خري خصال الرجل السؤال عن 
العلم وقيل إذا جلست إىل عامل فسل تفقها التعنتا وقال رية بن العجاج اتيت النسابة البكري فقال من انت قلت انا 

علك كقوم ان سكت مل يسلوين وان تكلمت مل يعوا عين قلت ارجو ان ال اكون ابن العجاج قال قصرت وعرفت ل
كذلك قال ما اعداء املروءة قلت ختربين قال بنوعم السوء ان رأوا حسنا ستروه وإن رأوا سيئا اذاعوه مث قال إن 

  للعلم آفة ونكدا وهجنة فآفته 



  : االعرايب  نسيانه ونكده الكذب فيه وهجنته نشره عندغري اهله وانشد ابن
من يسع يف علم بذل ... قدروا بعدها إذا مل تقدر فسل الفقيه تكن فقيها مثله ... ما اقرب االشياء حني يسوقها 
وخييب جداملرء غري ... ال خري يف علم بغري تدبر ولقد جيد املرء وهو مقصر ... ميهر فتدبر العلم الذي تفىت به 

بعضا ليدفع ... واملنكرون لكل امر منكر وبقيت يف خلف يزين بعضهم ... مقصر ذهب الرجال املقتدي بفعاهلم 
  معور عن معور 

وللعلم ست مراتب اوهلا حسن السؤال الثانية حسن االنصات واالستماع الثالثة حسن الفهم الرابعة احلفظ 
حسن سؤاله أما النه اخلامسة التعليم السادسة وهي مثرته وهي العمل به ومراعاة حدوده فمن الناس من حيرمه لعدم 

ال يسال حبال او يسال عن شيء وغريه اهم إليه منه كمن يسأل عن فضوله اليت ال يضر جهله هبا ويدع ماال غىن له 
عن معرفته وهذه حال كثري من اجلهال املتعلمني ومن الناس من حيرمه لسوء انصاته فيكون الكالم واملمارات آثر 

فة كامنة يف اكثر النفوس الطالبة للعلم وهي متنعهم علما كثريا ولو كان عنده وأحب إليه من االنصاب وهذه آ
حسن الفهم ذكر ابن عبدالرب عن بعض السلف انه قال من كان حسن الفهم رديء االستماع مل يقم خريه بشره 

مه عنه وكان وذكر عبداهللا بن امحد يف كتاب العلل له قال كان عروة بن الزبري حيب مماراة ابن عباس فكان خيزن عل
عبيد اهللا بن عبداهللا بن عتبة يلطف له يف السؤال فيعزه بالعلم عزا وقال ابن جريج مل أستخرج العلم الذي 

استخرجت من عطاء إال برفقي به وقال بعض السلف إذا جالست العامل فكن على ان تسمع احرص منك على ان 
لب او القى السمع وهو شهيد فتأمل ما حتت هذه االلفاظ تقول وقد قال اهللا تعاىل إن يف ذلك لذكرى ملن كان له ق

من كنوز العلم وكيف تفتح مراعاهتا للعبد ابواب العلم واهلدى وكيف ينغلق باب العلم عنه من امهاهلا وعدم 
له قلب مراعاهتا فإنه سبحانه أمر عباده ان يتدبروا آياته املتلوة املسموعة واملرئية املشهودة مبا تكون تذكرة ملن كان 

فإن من عدم القلب الواعي عن اهللا مل ينتفع بكل آية متر عليه ولو مرت به كل آية ومرور االيات عليه كطلوع 
الشمس والقمر والنجوم ومرورها على من ال بصر له فإذا كان له قلب كان مبنزلة البصري إذا مرت به املرئيات فإنه 

رين احدمها ان حيضره ويشهده ملا يلقى إليه فإن كان غائبا عنه يراها ولكن صاحب القلب ال ينتفع بقلبه اال بأم
مسافرا يف االماين والشهوات واخلياالت ال ينتفع به فإذا احضره اشهده مل ينتفع اال بان يلقى مسعه ويصغى بكليته 

  إىل مايوعظ به ويرشد إليه وها هنا ثالثة 

مجعه ومنعه من الشرود والتفرق الثالث القاء السمع امور احدها سالمة القلب وصحته وقبوله الثاين احضاره و
وأصغاؤه واالقبال على الذكر فذكر اهللا تعاىل االمور الثالثة يف هذه االية قال ابن عطية القلب هنا عبارة عن العقل 

 وقوله إذ هو حمله واملعىن ملن كان له قلب واع ينتفع به قال وقال الشبلي قلب حاضر مع اهللا ال يغفل عنه طرفة عني
او القى السمع وهو شهيد معناه صرف مسعه إىل هذه االنباء الواعظة واثبته يف مسعه فذلك القاء له عليها ومنه قوله 
والقيت عليك حمبة مين أي اثبتها عليك وقوله وهو شهيد قال بعض املتأولني معناه وهو شاهد مقبل على االمر غري 

قال قتادة هي إشارة إىل اهل الكتاب فكأنه قال ان هذه العرب لتذكرة معرض عنه وال مفكر يف غري ما يسمع قال و
ملن له فهم فتدبر األمر او ملن مسعها من اهل الكتاب فشهد بصحتها لعلمه هبا من كتابه التوراة وسائر كتب بين 

ج معىن من كان اسرائيل قال فشهيد على التأويل االول من املشاهدة وعلى التاويل الثاين من الشهادة وقال الزجا
له قلب من شرف قلبه إىل التفهم اال ترى ان قوله صم بكم عمي اهنم مل يستمعوا استماع مستفهم مسترشد 

فجعلوا مبنزلة من مل يسمع كما قال الشاعر اصم عما ساءه مسيع ومعىن او القى السمع استمع ومل يشغل قلبه بغري 
 وهو شهيد أي قلبه فيما يسمع وجاء يف التفسري انه يعين به ما يستمع والعرب تقول الق إىل مسعك أي استمع مين



اهل الكتاب الذين عندهم صفة النيب صلى اهللا عليه و سلم فاملعىن او القى السمع وهو شهيد اشاهد ان صفة النيب 
خمرب  صلى اهللا عليه و سلم يف كتابه وهذا هو الذي حكاه ابن عطية عن قتادة وذكر ان شهيدا فيه مبعىن شاهد أي

وقال صاحب الكشاف ملن كان له قلب واع الن من ال يعي قلبه فكانه ال قلب له والقاء السمع واالصغاء وهو 
شهيد أي حاضر بفطنته الن من ال حيضر ذهنه فكأنه غائب او هو مؤمن شاهد على صحته وانه وحي من اهللا وهو 

و شاهد على صدقه من اهل الكتاب لوجود نعته بعض الشهداء يف قوله لتكونوا شهداء على الناس وعن قتادة وه
عنده فلم خيتلف يف ان املراد بالقلب القلب الواعي وان املراد بالقاء السمع إصغاؤه وإقباله على املذكر وتفريغ مسعه 

له واختلف يف الشهيد على اربعة اقوال احدها انه من املشاهدة وهي احلضور وهذا اصح االقوال وال يليق باالية 
ه الثاين انه شهيد من الشهادة وفيه على هذه ثالثة اقوال احدها انه شاهد على صحة ما معه من االيقان الثاين غري

انه شاهد من الشهداء على الناس يوم القيامة الثالث انه شهادة من اهللا عنده على صحة نبوة رسول اهللا صلى اهللا 
االول فإن قوله وهو شهيد مجلة حالية والواو فيها واو  عليه و سلم مبا علمه من الكتب املنزلة والصواب القول

  احلال أي القى السمع يف هذه احلال وهذا يقتضى ان يكون حال القائه السمع شهيدا 

وهذا هو من املشاهدة واحلضور ولو كان املراد به الشهادة يف اآلخرة او الدنيا ملا كان لتقييدها بالقاء السمع معىن 
 ذلك الية ملن كان له قلب او القي السمع حال كونه شاهدا مبا معه يف التوراة او حال كونه اذ يصري الكالم ان يف

شاهدا يوم القيامة وال ريب ان هذا ليس هو املراد باالية وأيضا فاالية عامة يف كل من له قلب والقى السمع فكيف 
النيب صلى اهللا عليه و سلم وأيضا  يدعى ختصيصها مبؤمين اهل الكتاب الذين عندهم شهادة من كتبهم على صفة

فالسورة مكية واخلطاب فيها ال جيوز ان خيتص بأهل الكتاب وال سيما مثل هذا اخلطاب الذي علق فيه حصول 
مضمون االية ومقصودها بالقلب الواعي وإلقاء السمع فكيف يقال هي يف اهل الكتاب فإن قيل املختص هبم قوله 

قوله وهو شهيد يرجع الضمري فيه إىل مجلة من تقدم وهو من له قلب او القى  وهو شهيد فهذا افسد وافسد الن
السمع فكيف يدعى عوده إىل شيء غايته ان يكون بعض املذكور اوال وال داللة يف اللفظ عليه وأيضا فإن املشهود 

ليس يف اللفظ ما يدل به حمذوف وال داللة يف اللفظ عليه فلو كان املراد به وهو شاهد بكذا لذكر املشهود به إذ 
عليه وهذا خبالف ما إذا جعل من الشهود وهو احلضور فإنه اليقتضى مفعوال مشهودا به ليتم الكالم بذكره وحده 
وأيضا فإن االية تضمنت تقسيما وترديدا بني قسمني احدمها من كان له قلب والثاين من القى السمع وحضر بقلبه 

ئبه وهذا واهللا اعلم سر االتيان باو دون الواو ألن املنتفع بااليات من الناس ومل يغب فهو حاضر القلب شاهده ال غا
نوعان احدمها ذو القلب الواعي الزكي الذي يكتفي هبدايته بأدىن تنبيه وال حيتاج إىل ان يستجلب قلبه وحيضره 

إىل وصول اهلدى إليه وجيمعه من مواضع شتاته بل قلبه واع زكي قابل للهدى غري معرض عنه فهذا ال حيتاج اال 
فقط لكمال استعداه وصحة فطرته فإذا جاءه اهلدى سارع قلبه إىل قبوله كانه كان مكتوبا فيه فهو قد أدركه جممال 

مث جاء اهلدى بتفصيل ما شهد قلبه بصحته جممال وهذه حال أكمل اخللق استجابة لدعوة الرسل كما هي حال 
اين من ليس له هذا االستعداد والقبول فإذا ورد عليه اهلدى اصغى إليه الصديق االكرب رضي اهللا عنه والنوع الث

بسمعه واحضر قلبه ومجع فكرته عليه وعلم صحته وحسنه بنظره واستدالله وهذه طريقة اكثر املستجيبني وهلم 
الء نوع ضرب االمثال وإقامة احلجج وذكر املعارضات واالجوبة عنها واالولون هم الذين يدعون باحلكمة وهؤ

يدعون باملوعظة احلسنة فهؤالء نوعا املستجيبني واما املعارضون املدعون للحق فنوعان نوع يدعون باجملادلة باليت 
هي احسن فان استجابوا وإال فاجملادلة فهؤالء ال بد هلم من جدال او جالد ومن تأمل دعوة القرآن وجدها شاملة 

 ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي هلؤالء االقسام متناولة هلا كلها كما قال تعاىل



احسن فهؤالء املدعوون بالكالم واما اهل اجلالد فهم الذين امر اهللا قتاهلم حىت التكون فتنة ويكون الدين كله هللا 
  واما من فسر االية 

بقوة قدسية ينال هبا احلد االوسط بسرعة بأن املراد مبن كان له قلب هو املستغىن بفطرته عن علم املنطق وهو املؤيد 
فهو لكمال فطرته مستغن عن مراعات اوضاع املنطق واملراد مبن القى السمع وهو شهيد من ليست له هذه القوة 

فهو حمتاج إىل تعلم املنطق ليوجب له مراعاته وإصغاؤه إليه ان ال يزيغ يف فكره وفسر قوله ادع إىل سبيل ربك 
س الربهاين واملوعظة احلسنة القياس اخلطايب وجادهلم باليت هي احسن القياس اجلديل فهذا ليس من باحلكمة اهنا القيا

تفاسري الصحابة وال التابعني وال احد من ائمة التفسري بل وال من تفاسري املسلمني وهو حتريف لكالم اهللا تعاىل ومحل 
هذا من جنس تفاسري القرامطة والباطنية وغالة له على اصطالح املنطقية املبخوسة احلظ من العقل واالميان و

االمساعيلية ملا يفسرونه من القرآن وينزلونه على مذاهبهم الباطلة والقرآن بريء من ذلك كله منزه عن هذه 
االباطيل واهلذيانات وقد ذكرنا بطالن ما فسر به املنطقيون هذه االية اليت حنن فيها واالية االخرى يف موضع آخر 

متعددة وبينا بطالنه عقال وشرعا ولغة وعرفا وأنه يتعاىل كالم اهللا عن محله على ذلك وباهللا التوفيق من وجوه 
واملقصود بيان حرمان العلم من هذه الوجوه الستة احدها ترك السؤال الثاين سوء االنصات وعدم القاء السمع 

من خزن علمه ومل ينشره ومل يعلمه ابتاله اهللا الثالث سوء الفهم الرابع عدم احلفظ اخلامس عدم نشره وتلعيمه فإن 
بنسيانه وذهابه منه جزاء من جنس عمله وهذا أمر يشهد به احلس والوجود السادس عدم العمل به فإن العمل به 

يوجب تذكره وتدبره ومراعاته والنظر فيه فإذا امهل العمل به نسيه قال بعض السلف كنا نستعني على حفظ العلم 
ال بعض السلف ايضا العلم يهتف بالعمل فإن اجابه حل واال ارحتل فالعمل به من اعظم اسباب حفظه بالعمل به وق

وثباته وترك العمل به أضاعه له فما استدر العلم وال استجلب مبثل العمل قال اهللا تعاىل يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا 
ون به وأما قوله تعاىل واتقوا اهللا ويعلمكم اهللا فليس من وآمنوا برسوله يؤتكم كفلني من رمحته وجيعل لكم نورا متش

هذا الباب بل مها مجلتان مستقلتان طلبية وهي االمر بالتقوى وخربية وهي قوله تعاىل ويعلمكم اهللا أي واهللا يعلمكم 
ول واتقوا اهللا ما تتقون وليست جوابا لألمر بالتقوى ولو أريد هبا اجلزاء ألتى هبا جمزومة جمردة عن الواو فكان يق

يعلمكم او إن تتقوه يعلمكم كما قال إن تتقوا اهللا جيعل لكم فرقانا فتدبره الوجه الرابع واالربعون بعد املائة ان اهللا 
سبحانه نفى التسوية بني العامل وغريه كما نفى التسوية بني اخلبيث والطيب وبني االعمى والبصري وبني النور 

بني اصحاب اجلنة واصحاب النار وبني االبكم العاجز الذي ال يقدر على شيء ومن والظلمة وبني الظل واحلرور و
يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم وبني املؤمنني والكفار وبني الذين آمنوا وعملوا الصاحلات واملفسدين يف 

  االرض وبني املتقني 

صناف وهذا يدل على ان منزلة العامل من والفجار فهذه عشرة مواضع يف القرآن نفى فيها التسوية بني هؤالء اال
اجلاهل كمنزلة النور من الظلمة والظل من احلرور والطيب من اخلبيث ومنزلة كل واحد من هذه االصناف مع 

مقابلة وهذا كاف يف شرف العلم وأهله بل إذا تأملت هذه االصناف كلها ووجدت نفي التسوية بينها راجعا إىل 
تفضيل وانتفت املساواة الوجه اخلامس واالربعون بعداملائة ان سليمان ملا توعد اهلدهد بأن العلم وموجبه فيه وقع ال

يعذبه عذابا شديدا او يذحبه إمنا جنا منه بالعلم واقدم عليه يف خطابه له بقوله احطت مبا مل حتط به خربا وهذا اخلطاب 
لسليمان مع قوته مبثل هذا اخلطاب لوال سلطان  إمنا جرأه عليه العلم وإال فاهلدهد مع ضعفه ال يتمكن من خطابه

العلم ومن هذا احلكاية املشهورة ان بعض اهل العلم سئل عن مسالة فقال ال اعلمها فقال احد تالمذته انا اعلم 



هذه املسألة فغضب االستاذ وهم به فقال له ايها االستاد لست اعلم من سليمان بن داود ولو بلغت يف العلم ما 
انا اجهل من اهلدهد وقد قال لسليمان احطت مبا مل حتط به فلم يعتب عليه ومل يعنفه الوجه السادس  بلغت ولست

واالربعون بعداملائة إن من نال شيئا من شرف الدنيا واآلخرة فإمنا ناله بالعلم وتامل ما حصل الدم من متيزه على 
ل له من تدارك املصيبة والتعويض عن سكىن اجلنة مبا هو املالئكة واعترافهم له بتعليم اهللا له االمساء كلها مث ما حص

خري له منها بعلم الكلمات اليت تلقاها من ربه وما حصل ليوسف من التمكني يف االرض والعزة والعظمة بعلمه 
بتعبري تلك الرؤيا مث علمه بوجوه استخراج اخيه من إخوته مبا يقرون به وحيكمون هم به حىت ال االمر إىل ما آل 

ليه من العز والعاقبة احلميدة وكمال احلال اليت توصل اليها بالعلم كما اشار اليها سبحانه يف قوله كذلك كدنا إ
ليوسف ما كان ليأخذ اخاه يف دين امللك إال ان يشاء اهللا نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم جاء يف 

ف على اخوته بالعلم وقال يف إبراهيم صلى اهللا عليه و تفسريها نرفع درجات من نشاء بالعلم كما رفعنا درجة يوس
سلم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء فهذه رفعة بعلم احلجة واالول رفعة بعلم 

السياسة وكذلك ما حصل للخضر بسبب علمه من تلمذة كليم الرمحن له وتلطفه معه يف السؤال حىت قال هل 
لمن مما علمت رشدا وكذلك ما حصل لسليمان من علم منطق الطري حىت وصل إىل ملك سبأ اتبعك على ان تع

وقهر ملكتهم واحتوى على سرير ملكها ودخوهلا حتت طاعته ولذلك قال يايها الناس علمنا منطق الطري واوتينا من 
ية من سالح االعداء كل شيء إن هذا هلو الفضل املبني وكذلك ما حصل لداود من علمه نسج الدروع من الوقا

وعدد سبحانه هذه النعمة هبذا العلم على عباده فقال وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل انتم 
  شاكرون وكذلك ما حصل للمسيح من علم الكتاب واحلكمة والتوراة واالجنيل ما رفعه اهللا 

ذكره اهللا به نعمة عليه فقال وانزل اهللا  به إليه وفضله وكرمه وكذلك ما حصل لسيد ولد آدم من العلم الذي
عليك الكتاب واحلكمة وعلمك ما مل تكن تعلم وكان فضل اهللا عليك عظيما الوجه السابع واالربعون بعداملائة ان 

اهللا سبحانه اثىن على إبراهيم خليله بقوله تعاىل إن إبراهيم كان امة قانتا هللا حنيفا ومل يك من املشركني شاكرا 
اجتباه فهذه اربع انواع من الثناء افتتحها بأنه امة واالمة هو القدوة الذي يؤمت به قال ابن مسعود واالمة ألنعمه 

املعلم للخري وهي فعلة من االئتمام كقدوة وهو الذي يقتدي به والفرق بني االمة واالمام من وجهني احدمها ان 
مسى الطريق إماما كقوله تعاىل وإن كان اصحاب االيكة االمام كل ما يؤمت به سواء كان بقصده وشعوره اوال ومنه 

لظاملني فانتقمنا منهم وإهنما لبإمام مبني أي بطريق واضح ال خيفى على السالك وال يسمى الطريق امة الثاين ان االمة 
 فيه زيادة معىن وهو الذي مجع صفات الكمال من العلم والعمل حبيث بقي فيها فردا وحده فهو اجلامع خلصال

تفرقت يف غريه فكأنه باين غريه باجتماعها فيه وتفرقها او عدمها يف غريه ولفظ االمة يشعر هبذا املعىن ملا فيه من 
امليم املضعفة الدالة على الضم مبخرجها وتكريرها وكذلك ضم اوله فإن الضمة من الواو وخمرجها ينضم عند النطق 

للقمة ومنه احلديث إن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة هبا وأتى بالتاء الدالة على الوحدة كالغرفة وا
وحده فالضم واالجتماع الزم ملعىن االمة ومنه مسيت االمة اليت هي آحاد االمم الهنم الناس اجملتمعون على دين 

لها ترجع إىل واحد او يف عصر واحد الثاين قوله قانتا هللا قال ابن مسعود القانت املطيع والقنوت يفسر باشياء ك
دوام الطاعة الثالث قوله حنيفا واحلنيف املقبل على اهللا ويلزم هذا املعىن ميله عما سواه فامليل الزم معىن احلنيف ال 
انه موضوعه لغة الرابع قوله شاكرا النعمه والشكر للنعم مبين على ثالثة اركان االقرار بالنعمة وإضافتها إىل املنعم 

والعمل فيها مبا جيب فال يكون العبد شاعرا إال هبذه االشياء الثالثة واملقصود انه مدح خليله هبا وصرفها يف مرضاته 
باربع صفات كلها ترجع إىل العلم والعمل مبوجبه وتعليمه ونشره فعاد الكمال كله إىل العلم والعمل مبوجبه ودعوة 



سيح انه قال اين عبداهللا آتاين الكتاب وجعلين نبيا اخللق إليه الوجه الثامن واالربعون بعداملائة قوله سبحانه عن امل
وجعلين مباركا اينما كنت قال سفيان بن عيينة جعلين مباركا اينما كنت قال معلما للخري وهذا يدل على ان تعليم 

 العلم الرجل اخلري هو الربكة اليت جعلها اهللا فيه فإن الربكة حصول اخلري ومناؤه ودوامه وهذا يف احلقيقة ليس إال يف
املوروث عن االنبياء وتعليمه وهلذا مسى سبحانه كتابه مباركا كما قال تعاىل وهذا ذكر مبارك انزلناه وقال كتاب 

انزلناه اليك مبارك ووصف رسوله بأنه مبارك كما يف قول املسيح وجعلين مباركا اينما كنت فربكة كتابه ورسوله 
  وة إىل اهللا الوجه التاسع واالربعون هي سبب ما حيصل هبما من العلم واهلدى والدع

بعد املائة ما يف الصحيح عن ايب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله اال من ثالث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صاحل يدعو له رواه مسلم يف الصحيح وهذا من 

العلم وفضله وعظم مثرته فإن ثوابه يصل إىل الرجل بعد موته ما دام ينتفع به فكأنه حي مل  اعظم االدلة على شرف
ينقطع عمله مع ماله من حياة الذكر والثناء فجريان اجره عليه إذا انقطع عن الناس ثواب اعماهلم حياة ثانية وخص 

يت النه سبب حلصوهلا والعبد إذا باشر النيب صلى اهللا عليه و سلم هذه االشياء الثالثة بوصول الثواب إىل امل
السبب الذي يتعلق به االمر والنهي يترتب عليه مسببه وإن كان خارجا عن سعيه وكسبه فلما كان هو السبب يف 

حصول هذا الولد الصاحل والصدقة اجلارية والعلم النافع جرى عليه ثوابه واجره لتسببه فيه فالعبد إمنا يثاب على ما 
ما تولد منه وقد ذكر تعاىل هذين االصلني يف كتابه يف سورة براءة فقال ذلك باهنم ال يصيبهم ظمأ باشره او على 

وال نصب وال خممصة يف سبيل اهللا وال يطئون موطئا بغيظ الكفار وال ينالون من عدو نيال اال كتب هلم به عمل 
عاهلم غري مقدوره هلم وإمنا املقدور هلم اسباهبا صاحل إن اهللا ال يضيع اجر املسحنني فهذه االمور كلها متولدات عن اف

اليت باشروها مث قال وال ينتفقون نفقة صغرية وال كبرية وال يقطعون واديا اال كتب هلم ليجزيهم اهللا احسن ما 
كانوا يعملون فالنفقة وقطع الوادي افعال مقدورة هلم وقال يف القسم االول كتب هلم به عمل صاحل إال ان املتولد 

اصل عن شيئني افعاهلم وغريها فليست افعاهلم سببا مستقال يف حصول املتولد بل هي جزء من اجزاء السبب ح
فيكتب هلم من ذلك ما كان مقابال الفعاهلم وأيضا فإن الظمأ والنصب وغيظ العدو ليس من أفعاهلم فال يكتب هلم 

م االخر وهو االفعال املقدورة نفسها كاالنفاق نفسه ولكن ملا تولد عن افعاهلم كتب هلم به عمل صاحل واما القس
وقطع الوادي فهو عمل صاحل فيكتب هلم نفسه إذ هو مقدور هلم حاصل بارادهتم وقدرهتم فعاد الثواب إىل االفعال 
 املقدورة واملتولد عنها وباهللا التوفيق الوجه اخلمسون بعداملائة ما ذكره ابن عبد الرب عن عبد اهللا بن داود قال إذا
كان يوم القيامة عزل اهللا تبارك وتعاىل العلماء عن احلساب فيقول ادخلوا اجلنة على ما كان فيكم إين مل اجعل 

علمي فيكم اال خلري اردته بكم قال ابن عبد الرب وزاد غريه يف هذا اخلرب أن اهللا حيبس العلماء يوم القيامة يف زمرة 
جلنة واهل النار النار مث يدعو العلماء فيقول يا معشر العلماء أين مل واحدة حىت يقضي بني الناس ويدخل أهل اجلنة ا

اضع حكميت فيكم وانا اريد ان اعذبكم قد علمت انكم ختلطون من املعاصي ما خيلط غريكم فسترهتا عليكم 
وال مانع  وغفرهتا لكم وإمنا كنت اعبد بفتياكم وتعليمكم عبادي ادخلوا اجلنة بغري حساب مث قال ال معطي ملا منع

  ملا اعطى قال وروى حنو هذا

املعىن باسناد متصل مرفوع وقد روى حرب الكرماين يف مسائله حنوه مرفوعا وقال إبراهيم بلغين انه إذا كان يوم 
القيامة توضع حسنات الرجل يف كفه وسيئاته يف الكفة األخرى فتشيل حسناته فإذا يئس فظن اهنا النار جاء شيء 

قع من حسناته فتشيل سيئاته قال فيقال له اتعرف هذا من عملك فيقول ال فيقال هذا ما مثل السحاب حىت ي



علمت الناس من اخلري فعمل به من بعدك فإن قيل فقواعد الشرع تقتضي ان يسامح اجلاهل مبا ال يسامح به العامل 
بقبح املعصية وبغض اهللا هلا وعقوبته وانه يغفر له ماال يغفر للعامل فإن حجة اهللا عليه اقوم منها على اجلاهل وعلمه 

عليها اعظم من علم اجلاهل ونعمة اهللا عليه مبا اودعه من العلم اعظم من نعمته على اجلاهل وقد دلت الشريعة 
وحكم اهللا على ان من حيب باالنعام وخص بالفضل واالكرام مث اسام نفسه مع ميل الشهوات فارتعها يف مراتع 

اك احلرمات واستخف بالتبعات والسيئات انه يقابل من االنتقام والعتب مبا ال يقابل به من اهللكات وجترأ على انته
ليس يف مرتبته وعلى هذا جاء قوله تعاىل يا نساء النيب من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف هلا العذاب ضعفني 

رب اخلمر لكمال النعمة على وكان ذلك على اهللا يسريا وهلذا كان حد احلر ضعف حدالعبد يف الزنا والقذف وش
احلر ومما يدل على هذا احلديث املشهور الذي اثبته ابو نعيم وغريه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال اشد 

الناس عذابا يوم القيامة عامل مل ينفعه اهللا بعلمه قال بعض السلف يغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل ان يغفر للعامل ذنب 
يف لللعماء اجلواب ان هذا الذي ذكرمتوه حق ال ريب فيه ولكن ٤ن اهللا يعايف اجلهال ماال يعاوقال بعضهم ايضا إ

من قواعدالشرع واحلكمة ايضا ان من كثرت حسناته وعظمت وكان له يف االسالم تأثري ظاهر فإنه حيتمل له ماال 
قلتني مل حيمل اخلبث خبالف املاء القليل  حيتمل لغريه ويعفي عنه ماال يعفي عن غريه فإن املعصية خبث واملاء إذا بلغ

فإنه ال حيمل ادىن خبث ومن هذا قول النيب صلى اهللا عليه و سلم لعمر وما يدريك لعل اهللا اطلع على اهل بدر 
فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهذا هو املانع له صلى اهللا عليه و سلم من قتل من حس عليه وعلى 

لك الذنب العظيم فأخرب صلى اهللا عليه و سلم انه شهد بدرا فدل على ان مقتضى عقوبته املسلمني وارتكب مثل ذ
قائم لكن منع من ترتب اثره عليه ماله من املشهد العظيم فوقعت تلك السقطة العظيمة مغتفرة يف جنب ماله من 

تلك الصدقة العظيمة قال  احلسنات وملا حض النيب صلى اهللا عليه و سلم على الصدقة فأخرج عثمان رضى اهللا عنه
ماضر عثمان ما عمل بعدها وقال لطلحة ملا تطاطأ للنيب صلى اهللا عليه و سلم حىت صعد على ظهره إىل الصخرة 

اوجب طلحة وهذا موسى كلم الرمحن عز و جل القى االلواح اليت فيها كالم اهللا الذي كتبه له القاها على االرض 
قأها وعاتب ربه ليلة االسراء يف النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال شاب حىت تكسرت ولطم عني ملك املوت فف

  بعث بعدي يدخل اجلنة من امته اكثر مما يدخلها من اميت واخذ بلحية

هارون وجره إليه وهو نيب اهللا وكل هذا مل ينقص من قدرة شيئا عند ربه وربه تعاىل يكرمه وحيبه فإن االمر الذي قام 
برز له والصرب الذي صربه واالذى الذي اوذيه يف اهللا امر ال تؤثر فيه امثال هذه االمور وال  به موسى والعدو الذي

تغري يف وجهه وال ختفض منزلته وهذا امر معلوم عند الناس مستقر يف فطرهم ان من له الوف من احلسنات فإنه 
وداعي شكره على إحسانه فيغلب يسامح بالسيئة والسيئتني وحنوها حىت انه ليختلج داعي عقوبته على إساءته 

  :داعي الشكر لداعي العقوبة كما قيل 
  :جاءت حماسنه بألف شفيع وقال آخر ... وإذا اجليب اتى بذنب واحد 

فافعاله الاليت سررن كثري واهللا سبحانه يوازن يوم القيامة بني حسنات العبد ... فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا 
أثري له فيفعل باهل احلسنات الكثرية والذين آثروا حمابه ومراضيه وغلبتهم دواعي وسيئاته فايهما غلب كان الت

طبعهم احيانا من العفو واملساحمة ماال يفعله مع غريهم وأيضا فان العامل إذا زل فإنه حيسن اسراع الفيئة وتدارك 
واله علىيده اسرع من زواله الفارط ومداواة اجلرح فهو كالطبيب احلاذق البصري باملرض وأسبابه وعالجه فإن ز

على يد اجلاهل وأيضا فإن معه من معرفته بأمر اهللا وتصديقه بوعده ووعيده وخشيته منه ازرائه على نفسه بارتكابه 
وإميانه بأن اهللا حرمه وان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به إىل غري ذلك من االمور احملبوبة للرب ما يغمر الذنب 



ره خبالف اجلاهل بذلك او اكثره فإنه ليس معه اال ظلمة اخلطيئة وقبحها واثارها املردية ويضعف اقتضائه ويزيل اث
فال يستوى هذا وهذا وهذا فصل اخلطاب يف هذا املوضع وبه يتبني ان االمرين حق وانه ال منافاة بينهما وان كل 

خطيئته عما يقاومها ويضعف تاثريها واحد من العامل واجلاهل إمنا زاد قبح الذنب منه عى االخر بسبب جهله وجترد 
ويزيل اثرها فعاد القبح يف املوضعني إىل اجلهل وما يستلزمه وقلته وضعفه إىل العلم وما يستلزمه وهذا دليل ظاهر 

على شرف العلم وفضله وباهللا التوفيق الوجه احلادي واخلمسون بعداملائة ان العامل مشتغل بالعلم والتعليم ال يزال يف 
نفس تعلمه وتعليمه عبادة قال ابن مسعود اليزال الفقيه يصلى قالوا وكيف يصلى قال ذكر اهللا على قلبه عبادة ف

ولسانه ذكره ابن عبدالرب ويف حديث معاذ مرفوعا وموقوفا تعلموا العلم فإن تعلمه هللا حسنة وطلبه عبادة ومذاكرته 
ذ مرفوعا الن تغدو فتتعلم بابا من ابواب العلم تسبيح وقدتقدم والصواب انه موقوف وذكر ابن عبدالرب عن معا

خري لك من ان تصلي مائة ركعة وهذا ال يثبت رفعه وقال ابن وهب كنت عند مالك بن انس فحانت صالة الظهر 
او العصر وانا اقرأ عليه وانظر يف العلم بني يديه فجمعت كتيب وقمت الركع فقال يل مالك ما هذا فقلت اقوم إىل 

ان هذا لعجب ما الذي قمت إليه افضل من الذي كنت فيه إذا صحت فيه النية وقال الربيع مسعت  الصالة فقال
  الشافعي يقول طلب العلم أفضل من الصالة النافلة وقال سفيان الثوري

ما من عمل افضل من طلب العلم إذا صحت فيه النية وقال رجل للمعايف بن عمران اميا احب الليل اقوم اصلي 
او اكتب احلديث فقال حديث تكتبه احب ايل من قيامك من اول الليل إىل آخره وقال ايضا كتابة اليك كله 

حديث واحد احب ايل من قيام ليلة وقال ابن عباس تذاكر العلم بعض ليلة احب ايل من إحيائها ويف مسائل 
ها أي علم اراد قال هو اسحاق بن منصور قلت المحد بن حنبل قوله تذاكر العلم بعض ليلة احب ايل من إحيائ

العلم الذي ينتفع به الناس يف أمر دينهم قلت يف الوضوء والصالة والصوم واحلج والطالق وحنو هذا قال نعم قال 
اسحاق وقال يل اسحاق بن راهويه هو كما قال امحد وقال ابو هريرة الن اجلس ساعة فاتفقه يف ديين احب ايل من 

عبدالرب من حديث ايب هريرة يرفعه لكل شيء عماد وعماد هذا الدين الفقه وما  احياء ليلة إىل الصباح وذكر ابن
عبد اهللا بشيء افضل من فقه يف الدين احلديث وقد تقدم وقال حممد بن علي الباقر عامل ينتفع بعلمه افضل من الف 

علم والبحث عنه وكتابته عابد وقال ايضا رواية احلديث وبثه يف الناس افضل من عبادة الف عابد وملا كان طلب ال
والتفتيش عليه من عمل القلب واجلوارح كان من افضل االعمال ومنزلته من عمل اجلوارح كمنزله اعمال القلب 
من االخالص والتوكل واحملنة واالنابة واخلشية والرضا وحنوها من االعمال الظاهرة فإن قيل فالعلم إمنا هو وسيلة 

الغاية ومعلوم ان الغاية اشرف من الوسيلةفكيف تفضل الوسائل على غاياهتا قيل إىل العمل ومراد له والعمل هو 
كل من العلم والعمل ينقسم قسمني منه ما يكون وسيلة ومنه ما يكون غاية فليس العلم كله وسيلة مرادة لغريها 

ته قال اهللا تعاىل اهللا فإن العلم باهللا وامسائه وصفاته هو اشرف العلوم على االطالق وهو مطلوب لنفسه مراد لذا
الذي خلق سبع مسوات ومن االرض مثلهن يتنزل االمر بينهن لتعلموا ان اهللا على كل شيء قدير وان اهللا قد احاط 

بكل شيء علما فقد اخرب سبحانه انه خلق السموات واألرض ونزل االمر بينهن ليعلم عباده انه بكل شيء عليم 
ية اخللق املطلوبة وقال تعاىل فاعلم انه ال اله اال اهللا فالعلم بوحدانيته تعاىل وعلى كل شيء قدير فهذا العلم هو غا

وأنه ال إله اال هو مطلوب لذاته وان كان ال يكتفى به وحده بل ال بد معه من عبادته وحده ال شريك له فهما 
عبد مبوجبها ومقتضاها فكما امران مطلوبان النفسهما ان يعرف الرب تعاىل بامسائه وصفاته وأفعاله واحكامه وان ي

ان عبادته مطلوبة مرادة لذاهتا فكذلك العلم به ومرفته وأيضا فإن العلم من افضل انواع العبادات كما تقدم تقريره 
فهو متضمن للغاية الوسيلة وقولكم ان العمل غاية اما ان تريدوا به العمل الذي يدخل فيه عمل القلب واجلوارح 



ارح فقط فإن اريد االول فهو حق وهو يدل على ان العلم غاية مطلوبة النه من اعمال او العمل املختص باجلو
  القلب كما تقدم وان اريد به الثاين وهو عمل اجلوارح فقط فليس بصحيح فإن اعمال القلوب مقصودة

ذم وتوابعها هو ومراده لذاهتا بل يف احلقيقة اعمال اجلوارح وسيلة مرادة لغريها فإن الثواب والعقاب واملدح وال
للقلب اصال وللجوارح تبعا وكذلك االعمال املقصودة هبا اوال صالح القلب واستقامته وعبوديته لربه ومليكه 

وجعلت اعمال اجلوارح تابعة هلذا املقصود مرادة وان كان كثري منها مرادا الجل املصلحة املترتبة عليه فمن اجلها 
علم ان االعمال منها غاية ومنها وسيلة وان العلم كذلك وأيضا فالعلم صالح القلب وزكاه وطهارته واستقامته ف

الذي هو وسيلة إىل العمل فقط إذا جترد عن العمل مل ينتفع به صاحبه فالعمل اشرف منه وأما العلم املقصود الذي 
عبادة البدنية افضل تنشأ مثرته املطلوبة منه من نفسه فهذا ال يقال ان العمل اجملرد اشرف منه فكيف يكون جمرد ال

من العلم باهللا وامسائه وصفاته وأحكامه يف خلقه وامره ومن العلم بأعمال القلوب وآفات النفوس والطرق اليت 
تفسد االعمال ومتنع وصوهلا من القلب إىل اهللا واملسافات اليت بني االعمال والقلب وبني القلب والرب تعاىل ومبا 

من علم االميان وما يقويه وما يضعفه فكيف يقال ان جمرد التعبد الظاهر باجلوارح تقطع تلك املسافات إىل غري ذلك 
افضل من هذا العلم بل من قام باالمرين فهو اكمل وإذا كان يف احدمها فضل ففضل هذا العلم خري من فضل 

من صرفها إىل جمرد العبادة فاذ كان يف العبد فضلة عن الواجب كان صرفها إىل العلم املوروث عن االنبياء افضل 
العبادة فهذا فصل اخلطاب يف هذه املسئلة واهللا اعلم الوجه الثاين واخلمسون بعداملائة ما رواه االمام امحد والترمذي 

من حديث ايب كبشة االمناري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم امنا الدنيا ألربعة نفر عبد رزقه اهللا ماال 
ه ربه ويصل فيه رمحه ويعلم هللا فيه حقا فهذا باحسن املنازل عند اهللا ورجل آتاه اهللا علما ومل وعلما فهو يتقي يف مال

يؤته ماال فهو يقول لو ان يل ماال لعملت بعمل فالن فهو بنيته ومها يف االجر سواء ورجل آتاه اهللا ماال ومل يؤته 
يعلم هللا فيه حقا فهذا بأسوا املنازل عند اهللا ورجل مل علما فهو خيبط يف ماله وال يتقي فيه ربه وال يصل يف رمحه وال 

يؤته اهللا ماال وال علما فهو يقول لو ان يل ماال لعملت بعمل فالن فهو بنيته ومها يف الوزر سواء حديث صحيح 
 صححه الترمذي واحلاكم وغريمها فقسم النيب صلى اهللا عليه و سلم اهل الدنيا أربعة اقسام خريهم من اويت علما

وماال فهو حمسن إىل الناس وإىل نفسه بعلمه وماله ويليه يف املرتبة من اويت علما ومل يؤت ماال وان كان اجرمها سواء 
فذلك إمنا كان بالنية واال فاملنفق املتصدق فوقه بدرجة االنفاق والصدقة والعامل الذي ال مال له إمنا ساواه يف االجر 

ا وهو القول اجملرد الثالث من اويت ماال ومل يؤت علما فهذا اسوأ الناس منزلة عند بالنية اجلازمة املقترن هبا مقدورمه
اهللا الن ماله طريق إىل هالكه فلو عدمه لكان خريا له فإنه اعطى ما يتزود به إىل اجلنة فجعله زادا له إىل النار الرابع 

  من مل يؤت ماال

صية اهللا فهذا يلي الغين اجلاهل يف املرتبة ويساويه يف الوزر بنيته وال علما ومن نيته انه لو كان له مال لعمل فيه مبع
اجلازمة املقترن هبا مقدورها وهو القول الذي مل يقدر على غريه فقسم السعداء قسمني وجعل العلم والعمل مبوجبه 

ملتها إىل سبب سعادهتما وقسم االشقياء قسمني وجعل اجلهل وما يترتب عليه سبب شقاوهتما فعادت السعادة جب
العلم وموجبه والشقاوة جبملتها إىل اجلهل ومثرته الوجه الثالث واخلمسون بعد املائة ما ثبت عن بعض السلف انه 
قال تفكر ساعة خري من عبادة ستني سنة وسال رجل أم الدرداء بعد موته عن عبادته فقالت كان هناره امجعه يف 

قيام ليلة وقال الفضل التفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك وقيل بادية التفكر وقال احلسن تفكر ساعة خري من 
  : البراهيم إنك تطيل الفكرة فقال الفكرة مخ العقل وكان سفيان كثريا ما يتمثل 



ففي كل شيء له عربة وقال احلسن يف قوله تعاىل سأصرف عن آيايت الذين يتكربون يف ... إذا املرء كانت له فكرة 
أمنعهم التفكر فيها وقال بعض العارفني لو طالعت قلوب املتقني بفكرها إىل ما قدر يف حجب االرض بغري احلق قال 

الغيب من خري اآلخرة مل يصف هلم يف الدنيا عيش ومل تقر هلم فيها عني وقال احلسن طول الوحدة أمت للفكرة وطول 
علم امرؤ قط اال عمل وقال عمر الفكرة دليل على طريق اجلنة وقال وهب ما طالت فكرة احد قط اال علم وما 

بن عبدالعزيز الفكرة يف نعم اهللا من افضل العبادة وقال عبد اهللا بن املبارك لبعض اصحابه وقد رآه مفكرا اين بلغت 
قال الصراط وقال بشر لو فكر الناس يف عظمة اهللا ما عصوه وقال ابن عباس ركعتان مقتصدتان يف تفكر خري من 

ال ابو سليمان الفكر يف الدنيا حجاب عن اآلخرة وعقوبة الهل الوالية والفكرة يف اآلخرة قيام ليلة بال قلب وق
تورث احلكمة وجتلي القلوب وقال ابن عباس التفكر يف اخلري يدعو إىل العمل به وقال احلسن ان اهل العلم مل يزالوا 

باحلكمة ومن كالم الشافعي استعينوا يعودون بالذكر على الفكر والفكر على الذكر ويناطقون القلوب حىت نطقت 
على الكالم بالصمت وعلى االستنباط بالفكرة وهذا الن الفكرة عمل القلب والعبادة عمل اجلوارج والقلب 

اشرف من اجلوارح فكان عمله اشرف من عمل اجلوارح وأيضا فالتفكر يوقع صاحبه من االميان على ماال يوقعه 
وجب له من انكشاف حقائق االمور وظهورها له ومتيز مراتبها يف اخلري والشر عليه العمل اجملرد فان التفكر ي

ومعرفة مفضوهلا من فاضلها واقبحها من قبيحها ومعرفة اسباهبا املوصلة اليها وما يقاوم تلك االسباب ويدفع 
بني الوهم واخليال موجبها والتمييز بني ما ينبغي السعي يف تصحيله وبني ما ينبغي السعي يف دفع اسبابه والفرق 

  املانع الكثر النفوس من انتهاز الفرص بعد امكاهنا وبني السبب املانع حقيقة فيشتغل به دون االول فما قطع 

العبد عن كماله وفالحه وسعادته العاجلة واالجلة قاطع اعظم من الوهم الغالب على النفس واخليال الذي هو 
وإمنا يقطع هذا العارض بفكرة صحيحة وعزم صادق مييز به بني الوهم مركبها بل حبرها الذي ال تنفك ساحبة فيه 

واحلقيقة وكذلك إذا فكر يف عواقب االمور وجتاوز فكره مباديها وضعها مواضعها وعلم مراتبها فإذا ورد عليه 
ن الذي ال وارد الذنب والشهوة فتجاوز فكره لذته وفرح النفس به إىل سوء عاقبته وما يترتب عليه من االمل واحلز

يقاوم تلك اللذة والفرحة ومن فكر يف ذلك فإنه ال يكاد يقدم عليه وكذلك إذا ورد على قلبه وارد الراحة والدعة 
والكسل والتقاعد عن مشقة الطاعات وتعبها حىت عرب بفكره إىل ما يترب عليها من اللذات واخلريات واالفراح 

ة إىل كمال عواقبها وكلما غاص فكره يف ذلك اشتد طلبه هلا وسهل اليت تغمر تلك االالم اليت يف مباديها بالنسب
عليه معاناهتا استقبلها بنشاط وقوة وعزمية وكذلك إذا فكر يف منتهى ما يستعبده من املال واجلاه والصور ونظر إىل 

  :غاية ذلك بعني فكره استحى من عقله ونفسه ان يكون عبدا لذلك كما قيل 
  حسن الذي يسبيه مل يسبه...  لو فكر العاشق يف منتهى

وكذلك إذا فكر يف آخر االطعمة املفتخرة اليت تفانت عليها نفوس اشباه االنعام وما يصري امرها إليه عند خروجها 
ارتفعت مهته عن صرفها إىل االعتناء هبا وجعلها معبود قلبه الذي إليه يتوجه وله يرضى ويغضب ويسعى ويكدح 

املسند عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال إن اهللا جعل طعام ابن آدم مثل الدنيا وإن  ويوايل ويعادي كما جاء يف
قزحه ملحه فإنه يعلم إىل ما يصري او كما قال صلى اهللا عليه و سلم فإذا وقع فكره على عاقبة ذلك وآخر امره 

  حشهوكانت نفسه حرة ابيه ربأهبا ان جيعلها عبدا ملا آخره اننت شيء واخبثه واف
  فصل إذا عرف هذا فالفكر هو احضار معرفتني يف القلب ليستثمر منهما



معرفة ثالثة ومثال ذلك إذا احضر يف قلبه العاجلة وعيشها وتعيمها وما يقترن به من االفات وانقطاعه وزواله مث 
له ذلك علما ثالثا  احضر يف قلبه اآلخرة ونعيمها ولذته ودوامه وفضله علىنعيم الدنيا وجزم هبذين العلمني امثر

وهو ان اآلخرة ونعيمها الفاضل الدائم أولىعند كل عاقل بايثاره من العاجلة املنقطعة املنغصة مث له يف معرفة اآلخرة 
حالتان احدامها ان يكون قد مسع ذلك من غريه من غري ان يباشر قلبه برد اليقني به ومل يفض قلبه إىل مكافحة 

الناس فيتجاذبه داعيان احدمها داعي العاجلة وايثارها وهو أقوى الداعيني عنده النه  حقيقة اآلخرة وهذا حال أكثر
  مشاهد له حمسوس وداعي اآلخرة وهو اضعف الداعيني عنده النه داع عن مساع

 مل يباشر قلبه اليقني به وال كافحه حقيقته العلمية فإذا ترك العاجلة لالخرة تريه نفسه بانه قد ترك معلوما ملظنون
اومتحققا ملوهوم فلسان احلال ينادي عليه ال ادع ذرة منقودة لدرة موعودة وهذه االفة هي اليت منعت النفوس من 
االستعداد لالخرة وان يسعى هلا سعيها وهي من ضعف العلم هبا وتيقنها وإال فمع اجلزم التام الذي ال خياجل القلب 

ذا لو قدم لرجل طعام يف غاية الطيب واللذة وهو شديد احلاجة فيه شك ال يقع التهاون هبا وعدم الرغبة فيها وهل
إليه مث قيل له إنه مسموم فإنه ال يقدم عليه لعلمه بأن سوء ما جتىن عاقبة تناوله تربو يف املضرة على لذة اكله فما 

 القلب وعدم بال االميان باالخرة ال يكون يف قلبه هبذه املنزلة ماذاك اال لضعف شجرة العلم واالميان هبا يف
استقرارها فيه وكذلك اذا كان سائرا يف طريق فقيل له إن هبا قطاعا ولصوصا يقتلون من وجدوه ويأخذون متاعه 

فانه ال يسلكها اال على احد وجهني اما ان ال يصدق املخرب وإما ان يثق من نفسه بغلبتهم وقهرهم واالنتصار 
رى فيه وعلمه من نفسه بضعفه وعجزه عن مقاومتهم فإنه ال عليهم واالف فمع تصديقه للخرب تصديقا ال يتما

يسلكها ولو حصل له هذان العلمان فيما يرتكبه من ايثار الدنيا وشهواهتا مل يقدم على ذلك فعلم ان إيثاره للعاجلة 
شك فيه بأن  وترك استعداده لالخرة ال يكون قط مع كمال تصديقه وإمياهنابدا احلالة الثانية ان يتيقن وجيزم جزما ال

له دارا غري هذه الدار ومعادا له خلق وان هذه الدار طريق إىل ذلك املعاد ومنزل من منازل السائرين إليه ويعلم مع 
ذلك اهنا باقية ونعيمها وعذاهبا ال يزول وال نسبة هلذا النعيم والعذاب العاجل إليه إال كما يدخل الرجل اصبعه يف 

ا منه هو كالدنيا بالنسبة إىل اآلخرة فيثمر له هذا العلم ايثار اآلخرة وطلبها واالستعداد اليم مث ينزعها فالذي تعلق هب
التام هلا وان يسعى هلا سعيها وهذا يسعى تفكرا وتذكرا ونظرا وتأمال واعتبارا وتدبرا واستبصارا وهذه معان 

ذلك واحضاره عنده ويسمى تذكرا  متقاربة جتتمع يف شيء وتتفرق يف آخر ويسمى تفكرا النه استعمال الفكرة يف
النه احضار للعلم الذي جيب مراعاته بعد ذهوله وغيبته عنه ومنه قوله تعاىل ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ويسمى نظرا النه التفات بالقلب إىل املنظور فيه ويسمى تأمال النه مراجعة 

جلى له وينكشف لقلبه ويسمى اعتبارا وهو افتعال من العبور النه يعرب منه إىل غريه فيعرب للنظر كرة بعدكرة حىت يت
من ذلك الذي قد فكر فيه إىل معرفة ثالثة وهي املقصود من االعتبار وهلذا يسمى عربة وهي على بناء احلاالت 

يعرب منه إىل املقصود به وقال اهللا تعاىل  كاجللسة والركبة والقتلة ايذانا بأن هذا العلم واملعرفة قد صار حاال لصاحبه
ان يف ذلك لعربة ملن خيشى وقال إن يف ذلك لعربة الويل االبصار ويسمى تدبرا النه نظر يف ادبار االمور وهي 

  اواخرها وعواقبها ومنه تدبر القول وقال

يه اختالفا كثريا وتدبر الكالم ان تعاىل افلم يدبروا القول افال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا ف
ينظر يف اوله وآخره مث يعيد نظره مره بعد مرة وهلذا جاء على بناء التفعل كالتجرع والتفهم والتبني ومسى استبصارا 

وهو استفعال من التبصر وهو تبني االمر وانكشافه وجتليه للبصرية وكل من التذكر والتفكر له فائدة غري فائدة 



يفيد تكرار القلب على ما علمه وعرفه لريسخ فيه ويثبت وال ينمحي فيذهب اثره من القلب مجلة  االخر فالتذكر
والتفكر يفيد تكثري العلم واستجالب ما ليس حاصال عند القلب فالتفكر حيصله والتذكر حيفظه وهلذا قال احلسن 

ون القلوب حىت نطقت باحلكمة ما زال اهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر علىالتذكر ويناطق
فالتفكر والتذكر بذار العلم وسقيه مطارحته ومذاكرته تلقيحه كما قال بعض السلف مالقاة الرجال تلقيح اللباهبا 
فاملذاكرة هبا لقاح العقل فاخلري والسعادة يف خزانة مفتاحها التفكر فإنه ال بد من تفكر وعلم يكون نتيجته الفكر 

ذلك العلم فإن كل من عمل شيئا من احملبوب او املكروه ال بد ان يبقى لقلبه حالة وينصبغ  وحال حيدث للقلب من
بصبغة من علمه وتلك احلال توجب له إرادة وتلك االرادة توجب وقوع العمل فها هنا مخسة امور الفكر ومثرته 

فكر إذا هو املبدأ واملفتاح للخريات كلها العلم ومثرهتما احلالة اليت حتدث للقلب ومثرة ذلك االرادة ومثرهتا العلم فال
وهذا يكشف لك عن فضل التفكر وشرفه وانه من افضل اعمال القلب وانفعها له حىت قيل تفكر ساعة خري من 

عبادة سنة فالفكر هو الذي ينقل من موت الفطنة إىل حياة اليقظة ومن املكاره إىل احملاب ومن الرغبة واحلرص إىل 
ن سجن الدنيا إىل فضاء اآلخرة ومن ضيق اجلهل إىل سعة العلم ورحبه ومن مرض الشهوة الزهد والقناعة وم

واالخالد إىل هذه الدار إىل شفاء االنابة إىل اهللا والتجايف عن دار الغرور ومن مصيبة العمى والصمم والبكم إىل 
يقني وثلج الصدور وباجلملة فأصل نعمة البصر والسمع والفهم عن اهللا والعقل عنه ومن امراض الشبهات إىل برد ال

كل طاعة إمنا هي الفكر وكذلك اصل كل معصية إمنا حيدث من جانب الفكرة فإن الشيطان يصادف ارض القلب 
خالية فارغة فيبذر فيها حب االفكار الردية فيتولد منه االرادات والعزوم فيتولد منها العمل فإذا صادف ارض 

فعة فيما خلق له وفيما امر به وفيم هيء له واعد له من النعيم املقيم او العذاب القلب مشغولة ببذر االفكار النا
  :االليم مل جيد لبذره موضعا وهذا كما قيل 

فصادف قلبا فارغا فتمكنا فان قيل فقد ذكرمت الفكر ومنفعته وعظم تأثريه يف ... اتاين هواها قبل ان اعرف اهلوى 
  اخلري والشر فما متعلقه الذي

ان يوقع عليه وجيرى فيه فانه ال يتم املقصود منه اال بذكر متعلقه الذي يقع الفكر فيه واال ففكر بغري متفكر ينبغي 
فيه حمال قيل جمرى الفكر ومتعلقه اربعة امور احدها غاية حمبوبة مرادة احلصول الثاين طريق موصلة إىل تلك الغاية 

ع الطريق املفضي اليها املوقع عليها فال تتجاوز افكار العقالء الثالث مضرة مطلوبة االعدام مكروهة احلصول الراب
هذه االمور االربعة وأي فكر ختطاها فهو من االفكار الردية واخلياالت واالماين الباطلة كما يتخيل الفقري املعدم 

تصرف يف نفسه من اغىن البشر وهو يأخذ ويعطي وينعم وحيرم وكما يتخيل العاجز نفسه من اقوى امللوك وهو ي
البالد والرعية ونظري ذلك من افكار القلوب الباطولية اليت من جنس افكار السكران واحملشوش والضعيف العقل 

فاالفكار الردية هي قوت االنفس اخلسيسة اليت هي يف غاية الدناءة فإهنا قد قنعت باخليال ورضيت باحملال مث ال 
ا آثارا ردية ووساوس وأمراضا بطيئة الزوال وإذا كان الفكر تزال هذه االفكار تقوى هبا وتتزايد حىت توجب هل

النافع ال خيرج عن االقسام االربعة اليت ذكرناها فله ايضا حمالن ومنزالن احدمها هذه الدار واالخر دار القرار فأبناء 
لدار فأمثرت هلم الدنيا الذين ليس هلم يف اآلخرة من خالق عمروا بيوت افكارهم بتلك االقسام االربعة يف هذه ا

افكارهم فيها ما امثرت ولكن إذا حقت احلقائق وبطلت الدنيا وقامت اآلخرة تبني الرابح من املغبون وخسر هنالك 
املبطلون وأبناء اآلخرة الذين خلقوا هلا عمروا بيوت افكارهم على تلك االقسام االربعة فيها وحنن نفصل ذلك 

هو حمب له مؤثر لقربه ساع يف طريق حتصيله متوصل إليه جبهده وهذا بعون اهللا وفضله فنقول كل طالب لشيء ف
يوجب له تعلق افكاره جبمال حمبوبه وكماله وصفاته اليت حيب الجلها وتعلقها مبا يناله به من اخلري والفرح والسرور 



ا الفكر وقوى ففكره يف حال حمبوبه دائر بني اجلمال واالمجال واحلسن واالحسان فكلما قويت حمبته ازداد هذ
وتضاعف حىت يستغرق اجزاء القلب فال يبقى فيه فضل لغريه بل يصري بني الناس بقالبه وقلبه كله يف حضرة حمبوبه 

فإن كان هذا احملبوب هو احملبوب احلق الذي ال تنبغي احملبة إال له وال حيب غريه إال تبعا حملبته فهو اسعد احملبني به 
فسه لكماهلا الذي خلقت له والذي ال كمال هلا بدونه بوجه وان كانت تلك وقد وضع احلب موضعه وهتيأت ن

احملبة لغريه من احملبوبات الباطلة املتالشية اليت تفىن وتبقى حزازات القلوب هبا على حاهلا فقد وضع احملبة يف غري 
هذا عرف ان تعلق احملبة موضعها وظلم نفسه اعظم ظلم واقبحه وهتيأت بذلك نفسه لغاية شقائها واملها وإذا عرف 

بغري االله احلق هو عني شقاء العبد وخسرانه فافكفاره املتعلقة هبا كلها باطلة وهي مضرة عليه يف حياته وبعدموته 
واحملب الذي قد ملك احملبوب افكار قلبه ال خيرج فكره عن تعلقه مبحبوبه او بنفسه مث فكره يف حمبوبه ال خيرج عن 

  حالتني

يف مجاله واوصافه والثانية فكرته يف افعاله واحسانه وبره ولطفه الدالة على كمال صفاته وان تعلق  احدامها فكرته
فكره بنفسه مل خيرج ايضا عن حالتني اما ان نفكر يف اوصافه املسخوطة اليت يبغضها حمبوبه وميقته عليها ويسقطه من 

ثانية ان يفكر يف الصفات واالخالق واالفعال اليت تقربه عينه فهو دائما يتوقع بفكره عليها ليتجنبها ويبعد منها وال
منه وحتببه إليه حىت يتصف هبا فالفكرتان االولتان توجب له زيادة حمبته وقوهتا وتضاعفها والفكرتان االخرتان 

الفكار توجب حمبة حمبوبه له واقباله عليه وقربه منه وعطفه عليه وايثاره على غريه فاحملبة التامة مستلزمة هلذه ا
االربعة فالفكرة االوىل والثانية تتعلق بعلم التوحيد وصفات االله املعبود سبحانه وأفعاله والثالثة والرابعة تتعلق 

بالطريق املوصلة اليها وقواطعها وآفاهتا وما مينع من السري فيها إليه فتفكره يف صفات نفسه مييز له احملبوب لربه منها 
توجب ثالثة امور احدها ان هذا الوصف هل هو مكروه مبغوض هللا ام ال الثاين هل من املكروه له وهذه الفكرة 

العبد متصف به ام ال والثالث إذا كان متصفا به فما طريق دفعه والعافية منه وان مل يكن متصفا به فما طريق حفظ 
الثة امور احدها ان هذه الصحة بوقائه على العافية واالحتراز منه وكذلك الفكرة يف الصفة احملبوبة تستدعي ث

الصفة هل هي حمبوبة هللا مرضية له ام ال الثاين هل العبد متصف هبا ام ال الثالث انه إذا كان متصفا هبا فما طريق 
حفظها ودوامها وان مل يكن متصفا هبا فما طريق اجتالئها والتخلق هبا مث فكرته يف االفعال على هذين الوجهني ايضا 

فكار ومواقعها كثرية جدا التكاد تنضبط وانا حيصرها ستة اجناس الطاعات الظاهرة والباطنة سواء وجماري هذه اال
واملعاصي الظاهرة والباطنة والصفات واالخالق احلميدة واالخالق والصفات الذميمة فهذه جماري الفكرة يف 

مييز بني االميان والكفروالتوحيد صفات نفسه وافعاهلا واما الفكرة يف صفات املعبود وأفعاله واحكامه فتوجب له الت
والشرك واالقرار والتعطيل وتنزيه الرب عما ال يليق به ووصفه مبا هو اهله من اجلالل واالكرام وجماري هذه 

الفكرة تدبر كالمه وما تعرف به سبحانه إىل عباده على السنة رسله من امسائه وصفاته وأفعاله وما نزه نفسه عنه مما 
يليق به سبحانه وتدبر ايامه وافعاله يف اوليائه واعدائه اليت قصها على عباده واشهدهم اياها ال ينبغي له وال 

ليستدلوا هبا على انه اهلهم احلق املبني الذي ال تنبغي العبادة اال له ويستدلوا هبا على انه على كل شيء قدير وانه 
حلكيم وانه الفعال ملا يريد وانه الذي وسع كل بكل شيء عليم وانه شديد العقاب وانه غفور رحيم وانه العزيز ا

شيء رمحة وعلما وان أفعاله كلها دائرة بني احلكمة والرمحة والعدل واملصلحة ال خيرج شيء منها عن ذلك وهذه 
الثمرة ال سبيل إىل حتصيلها إال بتدبر كالمه والنظر يف آثار أفعاله وإىل هذين االصلني ندب عباده يف القرآن فقال 

  يف



االصل االول افال يتدبرون القرآن افلم يدبروا القول كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته إنا انزلناه قرآنا عربيا 
لعلكم تعقلون كتاب فصلت اياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون وقال يف االصل الثاين قل انظروا ماذا يف السموات 

ل والنهار اليات الويل االلباب الذين يذكرون اهللا قياما واالرض ان يف خلق السموات واالرض واختالف اللي
وقعودا وعلى جنوهبم ويتفكرون يف خلق السموات واالرض ان يف السموات واالرض اليات للمؤمنني ويف خلقكم 
وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختالف الليل والنهار وما أنزل اهللا من السماء من ماء فاحيا به االرض بعد 

وهتا وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون او مل يسريوا يف االرض فينظروا كيف كان عاقبة م
الذين كانوا من قبلهم قل سريوا يف االرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل ومن آياته ان خلقكم من تراب 

ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورمحة ان يف مث إذا انتم بشر تنتشرون ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم 
ذلك اليات لقوم يتفكرون إىل قوله ومن آياته ان تقوم السماء واالرض بامره ونوع سبحانه االيات يف هذه السور 

فجعل خلق السموات واالرض واختالف لغات االمم والواهنم آيات للعاملني كلهم الشتراكهم يف العلم بذلك 
وح داللته وجعل خلق االزواج اليت تسكن اليها الرجال والقاء املودة والرمحة بينهم آيات لقوم وظهوره ووض

يتفكرون فإن سكون الرجل إىل امرأته وما يكون بينهما من املودة والتعاطف والتراحم امر باطن مشهود بعني 
ر عنها ذلك دلة فكره على انه االله الفكرة والبصرية فمىت نظر هبذه العني إىل احلكمة والرمحة والقدرة اليت صد

احلق املبني الذي أقرت الفطر بربوبيته واالهيته وحكمته ورمحته وجعل املنام بالليل والنهار للتصرف يف املعاش 
وابتغاء فضله آيات لقوم يسمعون وهو مسع الفهم وتدبر هذه االيات وارتباطها مبا جعلت آية له مما اخربت به 

اد بعد موهتم وقيامهم من قبورهم كما احياهم سبحانه بعد موهتم وأقامهم للتصرف يف معاشهم الرسل من حياة العب
فهذه االية إمنا ينتفع هبا من مسع ما جاءت به الرسل واصغى إليه واستدل هبذه االية عليه وجعل إراءهتم الربق وأنزل 

رتبة باالبصار مشاهدة باحلس فإذا نظر فيها املاء من السماء وإحياء االرض به آيات لقوم يعقلون فإن هذه امور م
ببصر قلبه وهو عقله استدل هبا على وجود الرب تعاىل وقدرته وعلمه ورمحته وحكمته إمكان ما اخرب به من حياة 
اخلالئق بعد موهتم كما احيا هذه االرض بعدموهتا وهذه امور التدرك إال ببصر القلب وهو العقل فإن احلس دل 

قل دل على ما جعلت له آية فذكر سبحانه االية املشهودة بالبصر واملدلول عليه املشهود بالعقل على االية والع
فقال ومن آياته يريكم الربق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحي به االرض بعدموهتا أن يف ذلك اليات لقوم 

  يعقلون فتبارك

ملة فال شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر الذي جعل كالمه حياة للقلوب وشفاء ملا يف الصدور وباجل
والتفكر فإنه جامع جلميع منازل السائرين واحوال العاملني ومقامات العارفني وهو الذي يورث احملبة والشوق 

واخلوف والرجاء واالنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصرب وسائر االحوال اليت هبا حياة القلب وكماله 
يزجر عن مجيع الصفات واالفعال املذمومة واليت هبا فساد القلب وهالكه فلو علم الناس ما يف قراءة وكذلك 

القرآن بالتدبر الشتغلوا هبا عن كل ما سواها فإذا قرأه بتفكر حىت مر بآية وهو حمتاجا إليها يف شفاء قلبه كررها 
ختمة بغري تدبر وتفهم وأنفع للقلب وأدعى إىل  ولو مائة مرة ولو ليلة فقراءة آية بتفكر وتفهم خري من قراءة

حصول االميان وذوق حالوة القرآن وهذه كانت عادة السلف يردد احدهم االية إىل الصباح وقد ثبت عن النيب 
صلى اهللا عليه و سلم انه قام بآية يرددها حىت الصباح وهي قوله إن تعذهبم فإهنم عبادك وان تغفر هلم فإنك انت 

يم فقراءة القرآن بالتفكر هي اصل صالح القلب وهلذا قال ابن مسعود الهتذوا القرآن هذا الشعر وال العزيز احلك
تنثروه نثر الدقل وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ال يكن هم احدكم آخر السورة وروى ابو ايوب عن ايب 



ال الن اقرأ سورة من القرآن يف ليلة مجرة قال قلت البن عباس اين سريع القراءة إين اقرا القرآن يف ثالث ق
فأتدبرها وأرتلها احب ايل من ان اقرأ القرآن كما تقرأ والتفكر يف القرآن نوعان تفكر فيه ليقع على مراد الرب 

تعاىل منه وتفكر يف معاين ما دعا عباده إىل التفكر فيه فاالول تفكر يف الدليل القرآين والثاين تفكر يف الدليل العياين 
ول ففكر يف آياته املسموعة والثاين تفكر يف آياته املشهودة وهلذا انزل اهللا القرآن ليتدبر ويتفكر فيه ويعمل به ال اال

  جملرد تالوته مع االعراض عنه قال احلسن البصري انزل القرآن ليعمل به فاختذوا تالوته عمال
  يهفصل وإذا تأملت ما دعى اهللا سبحانه يف كتابه عباده إىل الفكر ف

اوقعك على العلم به سبحانه وتعاىل وبوحدانيته وصفات كماله ونعوت جالله من عموم قدرته وعلمه وكمال 
حكمته ورمحته واحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه فبهذا تعرف إىل عباده وندهبم إىل التفكر 

يستدل هبا على غريها فمن ذلك خلق االنسان وقدندب  يف آياته ونذكر لذلك امثلة مما ذكرها اهللا سبحانه يف كتابه
سبحانه إىل التفكر فيه والنظر يف غري موضع من كتابه كقوله تعاىل فلينظر االنسان مم خلق وقوله تعاىل ويف 

انفسكم افال تبصرون وقال تعاىل يايها الناس إن كنتم يف ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب مث من نطفة مث من 
مث من مضغة خملقة وغري خملقة لنبني لكم ونقر يف االرحام ما نشاء إىل اجل مسمى مث خنرجكم طفال مث لتبلغوا  علقة

  اشدكم ومنكم من يتوىف ومنكم من يرد إىل ارذل العمر لكيال يعلم من بعدعلم

سوى فجعل منه شيئا وقال تعاىل احيسب االنسان ان يترك سدى امل يك نطفة من مين ميىن مث كان علقة فخلق ف
الزوجني الذكر واالنثى اليس ذلك بقادر على ان حيىي املوتى وقال تعاىل امل خنلقكم من ماء مهني فجعلناه يف قرار 
مكني إىل قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون وقال او مل ير االنسان انا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبني وقال 

 مث جعلناه نطفة يف قرار مكني مث خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة ولقد خلقنا االنسان من ساللة من طني
فخلقنا املضغة عظاما فكسونا العظام حلما مث انشأناه خلقا آخر فتبارك اهللا احسن اخلالقني وهذا كثري يف القرآن 

ل على خالقه وفاطره يدعو العبد إىل النظر والفكر يف مبدأ خلقه ووسطه وآخره إذ نفسه وخلقه من اعظم الدالئ
واقرب شيء إىل االنسان نفسه وفيه من العجائب الدالة على عظمة اهللا ما تنقضي االعمار يف الوقوف على بعضه 
وهو غافل عنه معرض عن التفكر فيه ولو فكر يف نفسه لزجره ما يعلم من عجائب خلقها عن كفره قال اهللا تعاىل 

ن نطفة خلقه فقدره مث السبيل يسره مث اماته فاقربه مث إذا شاء انشره فلم قتل االنسان ما أكفره من أي شيء خلقه م
يكرر سبحانه على امساعنا وعقولنا ذكر هذا لنسمع لفظ النطفة والعلقة واملضغة والتراب وال لنتكلم هبا فقط وال 

نظر االن إىل النطفة جملرد تعريفنا بذلك بل المر وراء ذلك كله هو املقصود باخلطاب واليه جرى ذلك احلديث فا
بعني البصرية وهي قطرة من ماء مهني ضعيف مستقذر لو مرت هبا ساعة من الزمان فسدت وانتنت كيف 

استخرجها رب االرباب العليم القدير من بني الصلب والترائب منقادة لقدرته مطيعة ملشيئته مذللة االنقياد على 
تقرها وجممعها وكيف مجع سبحانه بني الذكر واالنثى والقى احملبة ضيق طرقها واختالف جماريها إىل ان ساقها إىل مس

بينهما وكيف قادمها بسلسلة الشهوة واحملبة إىل االجتماع الذي هو سبب ختليق الولد وتكوينه وكيف قدر اجتماع 
عل ذينك املاءين مع بعد كل منهما عن صاحبه وساقهما من اعماق العروق واالعضاء ومجعهما يف موضع واحد ج

هلما قرارا مكينا ال يناله هواء يفسده وال برد حبمده وال عارض يصل إليه وال آفة تتسلط عليه مث قلب تلك ا لنطفة 
البيضاء املشربة علقة محراء تضرب إىل سواد مث جعلها مضغة حلم خمالفة للعلقة يف لوهنا وحقيقتها وشكلها مث جعله 

يف شكلها وهيأهتا وقدرها وملمسها ولوهنا وانظر كيف قسم تلك عظاما جمردة ال كسوة عليها مباينة للمضغة 
االجزاء املتشاهبة املتساوية إىل االعصاب والعظام والعروق واالوتار واليابس واللني وبني ذلك مث كيف ربط بعضها 



ا ببعض اقوى رباط وأشده وابعده عن االحنالل وكيف كساها حلما ركبه عليها وجعله وعاء هلا وغشاء وحافظ
وجعلها حاملة له مقيمة له فاللحم قائم هبا وهي حمفوظة به وكيف صورها فاحسن صورها وشق هلا السمع والبصر 

  والفم واالنف وسائر 

املنافذ ومد اليدين والرجلني وبسطهما وقسم رؤسهما باالصابع مث قسم االصابع باالنامل وركب االعضاء الباطنة 
الرئة والرحم واملثانة واالمعاء كل واحد منها له قدر خيصه ومنفعة ختصه مث من القلب واملعدة والكبد والطحال و

انظر احلكمة البالغة يف تركيب العظام قواما للبدن وعمادا له وكيف قدرها ربه وخالقها بتقادير خمتلفة وأشكال 
صمت واجملوف وكيف خمتلفة فمنها الصغري والكبري والطويل والقصري واملنحىن واملستدير والدقيق والعريض وامل

ركب بعضها يف بعض فمنها ما تركيبه تركيب الذكر يف االنثى ومنها ما تركيبه تركيب اتصال فقط وكيف 
اختلفت اشكاهلا باختالف منافعها كاالضراس فإهنا ملا كانت آلة للطحن جعلت عريضة وملا كانت االسنان آلة 

إىل احلركة جبملة بدنه وببعض اعضائه للتردد يف حاجته مل للقطع جعلت مستدقة حمددة وملا كان االنسان حمتاجا 
جيعل عظامه عظما واحدا بل عظاما متعددة وجعل بينها مفاصل حىت تتيسر هبا احلركة وكان قدر كل واحد منها 

وشكله على حسب احلركة املطلوبة منه وكيف شد اسر تلك املفاصل واالعضاء وربط بعضها ببعض بأوتار 
من احد طريف العظم والصق احد طريف العظم بالطرف االخر كالرباط له مث جعل يف احد طريف  ورباطات انبتها

العظم زوائد خارجة عنه ويف اآلخر نقرا غائصة فيه موافقة لشكل تلك الزوائد ليدخل فيها وينطبق عليها فإذا أراد 
وتأمل كيفية خلق الراس وكثرة ما فيه من  العبد ان حيرك جزء من بدنه مل ميتنع عليه ولوال املفاصل لتعذر ذلك عليه

العظام حىت قيل إهنا مخسة ومخسون عظما خمتلفة االشكال واملقادير واملنافع وكيف ركبه سبحانه وتعاىل على البدن 
وجعله عاليا علو الراكب على مركوبه وملا كان عاليا على البدن جعل فيه احلواس اخلمس وآالت االدراك كلها من 

صر والشم والذوق واللمس وجعل حاسة البصر يف مقدمه ليكون كالطليعة واحلرس والكاشف للبدن السمع والب
وركب كل عني من سبع طبقات لكل طبقة وصف خمصوص ومقدار خمصوص ومنفعة خمصوصة لو فقدت طبقة من 

خل تلك الطبقات تلك الطبقات السبع او زالت عن هيئتها وموضعها لتعطلت العني عن االبصار مث اركز سبحانه دا
السبع خلقا عجيبا وهو إنسان العني بقدر العدسة يبصر به ما بني املشرق واملغرب واالرض والسماء وجعلهمن 

العني مبنزلة القلب من االعضاء فهوملكها وتلك الطبقات واالجفان واالهداب خدم له وحجاب وحراس فتبارك 
يئتها ومقدارمها مث مجلهما باالجفان غطاء هلما وسترا وحفظا اهللا احسن اخلالقني فانظر كيف حسن شكل العينني وه

وزينة فهما يتلقيان عن العني االذى والقذا والغبار ويكناهنما من البارد املؤذي واحلار املؤذي مث غرس يف اطراف 
الضوء الباهر تلك االجفان االهداب مجاال وزينة وملنافع اخر وراء اجلمال والزينة مث اودعهما ذلك النور الباصر و

  الذي خيرق ما بني السماء واالرض مث خيرق السماء جماوزا لرؤية ما فوقها من الكواكب وقد 

اودع سبحانه هذا السر العجيب يف هذا املقدار الصغري حبيث تنطبع فيه صورة السموات مع اتساع اكنافها وتباعد 
املقصود منها فجعلها جموفة كالصدفة لتجمع  اقطارها وشق له السمع وخلق االذن احسن خلقه وابلغها يف حصول

الصوت فتؤديه إىل الصماخ وليحس بدبيب احليوان فيها فيبادر إىل اخراجه وجعل فيها غضونا وجتاويف 
واعوجاجات متسك اهلواء والصوت الداخل فتكسر حدته مث تؤديه إىل الصماخ ومن حكمة ذلك ان يطول به 

صماخ حىت يستيقظ او ينتبه المساكه وفيه ايضا حكم غري ذلك مث اقتضت الطريق على احليوان فال يصل إىل ال
حكمة الرب اخلالق سبحانه ان جعل ماء االذن مرا يف غاية املرارة فال جياوزه احليوان وال يقطعه داخال إىل باطن 



لة للفساد فكانت االذن بل إذا وصل إليه اعمل احليلة يف رجوعه وجعل ماء العينني ملحا ليحفظها فإهنا شحمة قاب
ملوحة مائها صيانة هلا وحفظا وجعل ماء الفم عذبا حلوا ليدرك به طعوم االشياء على ما هي عليه إذ لو كان على 

  غري هذه الصفة الحاهلا إىل طبيعته كما ان من عرض لفمه املرارة استمر طعم االشياء اليت ليست مبرة كما قيل 
  املاء الزالال جيدمرا به ... ومن يك ذا فم مر مريض 

ونصب سبحانه قصبة االنف يف الوجه فأحسن شكله وهيأته ووضعه وفتح فيه املنخرين وحجز بينهما حباجز واودع 
فيهما حاسة الشم اليت تدرك هبا انواع الروائح الطيبة واخلبيثة والنافعة والضارة وليستنشق به اهلواء فيوصله إىل 

يف داخله من االعوجاجات والغضون ما جعل يف االذن لئال ميسك الرائحة  القلب فيتروح به ويتغذى به مث مل جيعل
فيضعفها ويقطع جمراها وجعله سبحانه مصبا تنحدر إليه فضالت الدماغ فتجتمع فيه مث خترج منه واقتضت حكمته 

يأخذ  ان جعل اعاله ادق من اسفله الن اسفله إذا كان واسعا اجتمعت فيه تلك الفضالت فخرجت بسهولة والنه
من اهلواء مأله مث يتصاعد يف جمراه قليال حىت يصل إىل القلب وصوال ال يضره وال يزعجه مث فصل بني املنخرين 
حباجز بينهما حكمة منه ورمحة فإنه ملا كان قصبة وجمرى ساترا ملا يتحدر فيه من فضالت الراس وجمرى النفس 

يه فيمنع نشقه للنفس بل إما ان تعتمد الفضالت نازلة من الصاعد منه جعل يف وسطه حاجزا لئال يفسد مبا جيرى ف
احد املنفذين يف الغالب فيبقى االخر للتنفس وإما ان جيرى فيهما فينقسم فال ينسد االنف مجلة بل يبقى فيه مدخل 

تضت للتنفس وأيضا فإنه ملا كان عضوا واحدا وحاسة واحدة ومل يكن عضوين وحاستني كاالذنني والعينني اللتني اق
  احلكمة تعددمها فإنه رمبا اصيبت احدامها اوعرضت هلا آفة متنعها من كماهلا فتكون االخرى ساملة فال تتعطل 

منفعة هذا احلس مجلة وكان وجود انفني يف الوجه شيئا ظاهرا فنصب فيه انفا واحدا وجعل فيه منفذين حجز بينهما 
وهو واحد فتبارك اهللا رب العاملني واحسن اخلالقني وشق سبحانه  حباجز جيرى جمرى تعدد العينني واالذنني يف املنفعة

للعبد الفم يف احسن موضع واليقه به واودع فيه من املنافع وآالت الذوق والكالم وآالت الطحن والقطع ما يبهر 
يا عنه كما العقول عجائبه فأودعه اللسان الذي هو احد آياته الدالة عليه وجعله ترمجانا مللك االعضاء مبينا مؤد

جعل االذن رسوال مؤديا مبلغا إليه فهي رسوله وبريده الذي يؤدي إليه االخبار واللسان بريده ورسوله الذي يؤدي 
عنه ما يريد واقتضت حكمته سبحانه ان جعل هذا الرسول مصونا حمفوظا مستورا غري بارز مكشوف كاالذن 

ارج إليه جعلت بارزة ظاهرة وملا كان اللسان مؤديا منه إىل والعني واالنف الن تلك االعضاء ملا كانت تؤدي من اخل
اخلارج جعل له سترا مصونا لعدم الفائدة يف إبرازه النه ال يأخذ من اخلارج إىل القلب وأيضا فألنه ملا كان اشرف 

رادق االعضاء بعدالقلب ومنزلته منه منزلة ترمجانه ووزيره ضرب عليه سرادق تستره وتصونه وجعل يف ذلك الس
كالقلب يف الصدر وأيضا فإنه من الطف االعضاء والينها واشدها رطوبة وهو ال يتصرف إال بواسطة الرطوبة 
احمليطة به فلو كان بارزا صارعرضة للحرارة واليبوسة والنشاف املانع له من التصرف ولغري ذلك من احلكم 

ل له وزينة وهبا قوام العبد وغذاؤه وجعل بعضها ارحاء والفوائد مث زين سبحانه الفم مبا فيه من االسنان اليت هن مجا
للطحن وبعضها آلة للقطع فاحكم اصوهلا وحدد رؤسها وبيض لوهنا ورتب صفوفها متساوية الرؤس متناسقة 

الترتيب كأهنا الدر املنظوم بياضا وصفاء وحسنا واحاط سبحانه على ذلك حائطني واودعهما من املنافع واحلكم ما 
ا الشفتان فحسن لوهنما وشكلهما ووضعهما وهيأهتماوجعلهما غطاء للفم وطبقا له وجعلهما إمتاما اودعهما ومه

ملخارج حروف الكالم وهناية له كما جعل اقصى احللق بداية له واللسان وما جاوره وسطا وهلذا كان اكثر العمل 
فيه وال عصب ليتمكن هبما من مص  فيها له إذ هو الواسطة واقتضت حكمته ان جعل الشفتني حلما صرفا ال عظم

الشراب ويسهل عليه فتحهما وطبقهما وخص الفك االسفل بالتحريك الن حتريك االخف احسن والنه يشتمل 



على االعضاء الشريفة فلم خياطر هبا يف احلركة وخلق سبحانه احلناجر خمتلفة االشكال يف الضيق والسعة واخلشونة 
ل والقصر فاختلفت بذلك االصوات اعظم اختالف وال يكاد يشتبه صوتان إال واملالسة والصالبة واللني والطو

نادرا وهلذا كان الصحيح قبول شهادة االعمى لتمييزه بني االشخاص بأصواهتم كما مييز البصري بينهم بصورهم 
سا له واالشتباه العارض بني االصوات كاالشتباه العارض بني الصور وزين سبحانه الرأس بالشعر وجعله لبا

  الحتياجه إليه وزين الوجه مبا 

انبت فيه من الشعور املختلفة االشكال واملقادير فزينه باحلاجبني وجعلهما وقاية ملا يتحدر من بشرة الراس إىل 
العينني وقوسهما وأحسن خطهما وزين أجفاف العينني باالهداب وزين الوجه ايضا باللحية وجعلها كماال ووقارا 

الشفتني مبا انبت فوقهما من الشارب وحتتهما من العنفقة وكذلك خلقه سبحانه لليدين اللتني مها ومهابة لرجل زين 
آلة العبد وسالحه ورأس مال معاشه فطوهلما حييث يصالن إىل ما شاء من بدنه وعرض الكف ليتمكن به من القبض 

تني ووضع االصابع االربعة يف جانب والبسط وقسم فيه االصابع اخلمس وقسم كل اصبع بثالث انامل واالهبام باثن
واالهبام يف جانب لتدور االهبام على اجلميع فجاءت على احسن وضع صلحت به للقبض والبسط ومباشرة 

االعمال ولو اجتمع االولون واالخرون على ان يستنبطوا بدقيق افكارهم وضعا آخر لالصابع سوى ما وضعت 
اء لسواها وجعلها طبقا واحدا كالصفيحة فلم يتمكن العبد بذلك من عليه مل جيدوا إليه سبيال فتبارك من لو ش

مصاحلة وانواع تصرفاته ودقيق الصنائع واخلط وغري ذلك فإن بسط اصابعه كانت طبقا يضع عليه ما يريد وان 
 ضمها وقبضها كانت دبوسا وآلة للضرب وان جعلها بني الضم والبسط كانت مغرفة له يتناول هبا ومتسك فيها ما
يتناوله وركب االظفار على رؤسها زينة هلا وعمادا ووقاية وليلتقط هبا االشياء الدقيقة اليت ال يناهلا جسم االصابع 

وجعلها سالحا لغريه من احليوان والطري وآلة ملعاشه وليحك االنسان هبا بدنه عند احلاجة فالظفر الذي هو أقل 
كة الشتدت حاجته إليه ومل يقم مقامه شيء يف حك بدنه مث هدى االشياء وأحقرها لو عدمه االنسان مث ظهرت به ح

اليد إىل موضع احلك حىت متتد إليه ولو يف النوم والغفلة من غري حاجة إىل طلب ولو استعان بغريه مل يعثر على 
ساس له موضع احلك اال بعد تعب ومشقة مث انظر إىل احلكمة البالغة يف جعل عظام اسفل البدن غليظة قوية الهنا ا

وعظام اعاليه دوهنا يف الثخانة والصالبة الهنا حممولة مث انظر كيف جعل الرقبة مركبا للرأس وركبها من سبع 
خرزات جموفات مستديرات مث طبق بعضها على بعض وركب كل خرزة تركيبا حمكما متقنا حىت صارت كأهنا 

أعاله إىل منتهى عظم العجز من أربع خرزة واحدة مث ركب الرقبة على الظهر والصدر مث ركب الظهر من 
وعشرين خرزة مركبة بعضها يف بعض هي جممع اضالعه واليت متسكها ان تنحل وتنفصل مث وصل تلك العظام 
بعضها ببعض فوصل عظام الظهر بعظام الصدر وعظام الكتفني بعظام العضدين والعضدين بالذراعني والذراعني 

م العريضة كعظام الظهر والراس كسوة من اللحم تناسبها والعظام الدقيقة بالكف واالصابع وانظر كيف كسا العظا
كسوة تناسبها كاالصابع واملتوسطة كذلك كعظام الذراعني والعضدين فهو مركب على ثالمثائة وستني عظما مائتان 

  النسان ومثانية وأربعون مفاصل وباقيها صغار حشيت خالل املفاصل فلو زادت عظما واحدا لكان مضرة على ا

حيتاج إىل قلعة ولو نقصت عظما واحدا كان نقصانا حيتاج إىل جربه فالطبيب ينظر يف هذه العظام وكيفية تركيبها 
ليعرف وجه العالج يف جربها والعارف ينظر فيها ليستدل هبا على عظمة باريها وخالقها وحكمته وعلمه ولطفه 

االجزاء بالرباطات فشد هبا اسرها وجعلها كاالوتاد متسكها وكم بني النظرين مث انه سبحانه ربط تلك االعضاء و
وحتفظها حىت بلغ عددها إىل مخسمائة وتسعة وعشرين رباطا وهي خمتلفة يف الغلظ والدقة والطول والقصر 



واالستقامة واالحنناء حبسب اختالف مواضعها وحماهلا فجعل منها اربعة وعشرين رباطا آلة لتحريك العني وفتحها 
وإبصارها لو نقضت منهن رباطا واحدا اختل امر العني وهكذا لكل عضو من االعضاء رباطات هن له  وضمها

كاالالت اليت هبا يتحرك ويتصرف ويفعل كل ذلك صنع الرب احلكيم وتقدير العزيز العليم يف قطرة ماء مهني 
نافذا بعضها إىل بعض خزانة  فويل للمكذبني وبعدا للجاحدين ومن عجائب خلقه انه جعل يف الراس ثالث خزائن

يف مقدمه وخزانة يف وسطه وخزانة يف آخره واودع تلك اخلزائن من أسراره ما اودعها من الذكر والفكر والتعقل 
ومن عجائب خلقه ما فيه من االمور الباطنة اليت ال تشاهد كالقلب والكبد والطحال والرئة واالمعاء واملثانة وسائر 

العجيبة والقوى املتعددة املختلفة املنافع فأما القلب فهو امللك املستعمل جلميع آالت البدن ما يف بطنه من االالت 
واملستخدم هلا فهو حمفوف هبا حمشود خمدوم مستقر يف الوسط وهو اشرف اعضاء البدن وبه قوام احلياة وهو منبع 

اعة والكرم والصرب واالحتمال واحلب الروح احليواين واحلرارة الغريزية وهو معدن العقل والعلم واحللم والشج
واالرادة والرضا والغضب وسائر صفات الكمال فجميع االعضاء الظاهرة والباطنة وقواها امنا هي جند من اجناد 
القلب فإن العني طليعته ورائده الذي يكشف له املرئيات فإن رأت شيئا أدته إليه ولشدة االرتباط الذي بينها وبينه 

يء ظهر فيها فهي مرآته املترمجة للناظر ما فيه كما ان اللسان ترمجانه املؤدي للسمع ما فيه وهلذا إذا استقر فيه ش
كثريا ما يقرن سبحانه يف كتابه بني هذه الثالث كقوله أن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئوال 

لك وكذلك يقرن بني القلب والبصر وقوله وجعلنا هلم مسعا وابصارا وأفئدة وقوله صم بكم عمي وقد تقدم ذ
كقوله ونقلب افئدهتم وابصارهم وقوله يف حق رسوله حممد صلى اهللا عليه و سلم ما كذب الفؤاد وما رأى مث قال 

ما زاغ البصر وما طغى وكذلك االذن هي رسوله املؤدى إليه وكذلك اللسان ترمجانه وباجلملة فسائر االعضاء 
اهللا عليه و سلم اال ان يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح هلا سائر اجلسد وإذا  خدمه وجنوده وقال النيب صلى

فسدت فسد هلا سائر اجلسد إال وهي القلب وقال ابو هريرة القلب ملك واالعضاء جنوده فان طاب امللك طابت 
   جنوده وإذا خبث امللك خبثت جنوده وجعلت الرئة له كاملروحة تروح عليه دائما النه اشد االعضاء

حرارة بل هو منبع احلرارة واما الدماغ وهو املخ فإنه جعل باردا واختلف يف حكمة ذاك فقالت طائفة إمنا كان 
الدماغ بارد التربيد احلرارة اليت يف القلب لريدها عن االفراط إىل االعتدال وردت طائفة هذا وقالت لو كان كذلك 

يط به كالرئة او يكون قريبا منه يف الصدر ليكسر حرارته قالت مل يكن الدماغ بعيدا عن القلب بل كان ينبغي ان حي
الفرقة االوىل بعدالدماغ من القلب ال مينع ما ذكرناه من احلكمة النه لو قرب منه لغلبته حرارة القلب بقوهتا فجعل 

ا آلة للترويح البعد بينهما حبيث ال يتفاسدان وتعتدل كيفية كل واحد منهما بكيفية االخر وهذا خبالف الرئة فإهن
على القلب مل جتعل لتعديل حرارته وتوسطت فرقة أخرى وقالت بل املخ حار لكنه فاتر احلرارة وفيه تربيد باخلاصية 

فإنه مبدأ للذهن وهلذا كان الذهن حيتاج إىل موضع ساكن قار صاف عن االقذار والكدر خال من اجللبة والزجل 
ج الصواب عند سكون البدن وفتور حركاته وقلة شواغله ومزعجاته ولذلك يكون جودة الفكر والتذكر واستخرا

ولذلك مل يصلح هلا القلب وكان الدماغ معتدال يف ذلك صاحلا له ولذلك جتود هذه االفعال يف الليل ويف املواضع 
النفسانية اخلالية وتفسد عند التهاب نار الغضب والشهوة وعند اهلم الشديد ومع التعب واحلركات القوية البدنية و

وهذا حبث متصل بقاعدة اخرى وهي ان احلواس والعقل هل مبدؤها القلب والدماغ فقالت طائفة مبدؤها كلها 
القلب وهي مرتبطة به وبينه وبني احلواس منافذ وطرق قالوا وكل واحد من هذه االعضاء اليت هي آالت احلواس 

القلب إىل ان تأيت إىل كل واحد من هذه االجسام  له اتصال بالقلب بأعصاب وغري ذلك وهذه االعصاب خترج من
اليت فيها هذه احلواس قالوا فالعني إذا ابصرت شيئا أدته بااللة اليت فيها إىل القلب الن هذه االلة متصلة منها إىل 



القلب والسمع إذا احس صوتا اداه إىل القلب وكذلك كل حاسة مث اوردوا على انفسهم سؤاال فقالوا ان قيل 
جيوز ان يكون عضو واحد على ضروب من االمتزاج ميده عدة حواس خمتلفة وأجسام هذه احلواس خمتلفة كيف 

وقوة كل حاسة خمالفة لقوة احلاسة االخرى واجابوا عن ذلك بأن مجيع العروق اليت يف البدن كلها متصلة بالقلب 
اال قريبا او بعيدا قالوا وينبعث منه يف إما بنفسها وإما بواسطة فما من عرق وال عضو االوله اتصال بالقلب اتص

تلك العروق واجملاري إىل كل عضو ما بناسبه ويشاكله فينبعث منه إىل العينني ما يكون منه حس البصر وإىل االذنني 
ما يدرك به املسموعات وإىل اللحم ما يكون منه حس اللمس وإىل االنف ما يكون به حس الشم وإىل اللسان ما 

ذوق وإىل كل ذي قوة ما ميد قوته وحيفظها فهو املعد هلذه االعضاء واحلواس والقوى وهلذا كان يكون به حس ال
الراي الصحيح انه اول االعضاء تكوينا قالوا وال ريب ان مبدأ القوة العاقلة منه وإن كان قد خالف يف ذلك 

  آخرون وقالوا بل العقل 

ه ومثرته يف الراس والقرآن قد دل على هذا بقوله افلم يف الرأس فالصواب ان مبدأه ومنشأه من القلب وفروع
يسريوا يف االرض فتكون هلم قلوب يعقلون هبا وقال ان يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب ومل يرد بالقلب هنا مضغة 

اللحم املشتركة بني احليوانات بل املراد ما فيه من العقل واللب ونازعهم يف ذلك طائفة اخرى وقالوا مبدأ هذه 
احلواس إمنا هو الدماغ وانكروا ان يكون بني القلب والعني واالذن واالنف اعصاب او عروف وقالوا هذا كذب 

على اخللقة والصواب التوسط بني الفريقني وهو ان القلب تنبعث منه قوة إىل هذه احلواس وهي قوة معنوية ال 
فإن وصول القوى إىل هذه احلواس واالعضاء ال حتتاج يف وصوهلا إليه إىل جمار خمصوصة واعصاب تكون حاملة هلا 

يتوقف االعلى قبوهلا واستعداها وامداد القلب ال على جمار وأعصاب وهبذا يزول االلتباس يف هذا املقام الذي طال 
فيه الكالم وكثر فيه النزاع واخلصام واهللا اعلم وبه التوفيق للصواب واملقصود التنبيه على أقل القليل من وجوه 

مة اليت يف خلق االنسان واالمر اضعاف اضعاف ما خيطر بالبال او جيرى فيه املقال وإمنا فائدة ذكر هذه احلك
الشذرة اليت هي كل شيء بالنسبة إىل ما وراءها التنبيه وإذا نظر العبد إىل غذائه فقط يف مدخله ومستقره وخمرجه 

ب يدخل منه مث آلة تقطعه صغارا مث طاحون يطحنه مث رأى فيه العرب والعجائب كيف جعلت له آلة يتناول هبا مث با
اعني مباء يعجنه مث جعل له جمرى وطريقا إىل جانب النفس ينزل هذا ويصعد هذا فال يلتقيان مع غاية القرب مث 

جعل له حوايا وطرقا توصله إىل املعدة فهي خزانته وموضع اجتماعه وهلا بابان باب اعلى يدخل منه الطعام وباب 
خيرج منه تفله والباب االعلى اوسع من االسفل إذ االعلى مدخل للحاصل واالسفل مصرف للضار منه اسفل 

واالسفل منطبق دائما ليستقر الطعام يف موضعه فإذا انتهى اهلضم فإن ذلك الباب ينفتح إىل انقضاء الدفع ويسمى 
ا فإذا استقر فيها امناع وذاب وحييط باملعدة البواب لذلك واالعلى يسمى فم املعدة والطعام ينزل إىل املعدة متكيمس

من داخلها وخارجها حرارة نارية بل رمبا تزيد على حرارة النار ينضج هبا الطعام فيها كما ينضج الطعام يف القدر 
بالنار احمليطة به ولذلك يذيب ما هو مستحجر كاحلصا وغريه حىت يتركه مائعا فإذا أذابته عال صفوه إىل فوق ورس 

إىل اسفل ومن املعدة عروق متصلة بسائر البدن يبعث فيها معلوم كل عضو وقوامه حبسب استعداه وقبوله  كدره
فيبعث اشرف ما يف ذلك والطفه واخفه إىل االرواح فيبعث إىل البصر بصرا واىل السمع مسعا واىل الشم مشا واىل 

الدماغ ما يناسبه يف اللطافة واالعتدال مث ينبعث  كل حاسة حبسبها فهذا الطف ما يتولد عن الغذاء مث ينبعث منه إىل
  من الباقي إىل االعضاء يف تلك اجملاري حبسبها وينبعث منه إىل العظام والشعر واالظفار ما يغذيها 



وحيفظها فيكون الغذاء داخال إىل املعدة من طرق وجمار وخارجا منها إىل االعضاء من طرق وجمار هذا وارد اليها 
ها حكمة بالغة ونعمة سابغة وملا كان الغذاء إذا استحال يف املعدة استحال دما ومرة سوداء ومرة وهذا صادر عن

صفراء وبلغما اقتضت حكمته سبحانه وتعاىل ان جعل لكل واحد من هذه االخالط مصرفا ينصب إليه وجيتمع فيه 
اء ووضع الطحال مقرا للمرة السوداء وال ينبعث إىل االعضاء الشريفة اال أكمله فوضع املرارة مصبا للمرة الصفر

والكبد متتص اشرف ما يف ذلك وهو الدم مث تبعثه إىل مجيع البدن من عرق واحد ينقسم على جمار كثرية يوصل إىل 
كل واحد من الشعور واالعصاب والعظام والعروق ما يكون به قوامه مث إذا نظرت إىل ما فيه من القوى الباطنة 

انفسها ومنافعها رايت العجب العجاب كقوة مسعه وبصره ومشه وزوقه وملسه وحبه وبغضه  والظاهرة املختلفة يف
ورضاه وغضبه وغري ذلك من القوى املتعلقة باالدراك واالرادة وكذلك القوى املتصرفة يف غذائه كالقوة املنضجة 

عضاء حاجتها منه إىل غري ذلك من له وكالقوة املاسكة له والدافعة له إىل االعضاء والقوة اهلاضمة له بعد اخذ اال
  عجائب خلقته الظاهرة والباطنة 

  فصل فارجع االن إىل النطفة وتأمل حاهلا اوال وما صارت إليه ثانيا 
وأنه لو اجتمع االنس واجلن على ان خيلقوا هلا مسعا او بصرا او عقال او قدرة او علما او روحا بل عظما واحدا من 

ق عروقها بل شعرة واحدة لعجزوا عن ذلك بل ذلك كله آثار صنع اهللا الذي اتقن اصغر عظامها بل عرقا من اد
كل شيء يف قطرة من ماء مهني فمن هذا صنعه يف قطرة ماء فكيف صنعه يف ملكوت السموات وعلوها وسعتها 

ارقها واستدارهتا وعظم خلقها وحسن بنائها وعجائب مشسها وقمرها وكواكبها ومقاديرها واشكاهلا وتفاوت مش
ومغارهبا فال ذرة فيها تنفك عن حكمة بل هي احكم خلقا واتقن صنعا وامجع العجائب من بدن االنسان بل ال نسبة 

جلميع ما يف االرض إىل عجائب السموات قال اهللا تعاىل أأنتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع مسكها فسواها وقال 
والنهار والفلك اليت جتري يف البحر مبا ينفع الناس إىل قوله  تعاىل ان يف خلق السموات واالرض واختالف الليل

اليات لقوم يعقلون فبدأ بذكر خلق السموات وقال تعاىل ان يف خلق السموات واالرض واختالف الليل والنهار 
وات اليات الويل االلباب وهذا كثري يف القرآن فاالرض والبحار واهلواء وكل ما حتت السموات باالضافة إىل السم

كقطرة يف حبر وهلذا قل ان جتيء سورة يف القرآن اال وفيها ذكرها إما إخبارا عن عظمها وسعتها وإما اقساما هبا 
  وإما دعاء إىل النظر فيها وإما ارشادا للعباد ان يستدلوا هبا على عظمة 

وإما استدالال منه بربوبيته هلا على  بانيها ورافعها وإما استدالال منه سبحانه خبلقها على ما أخرب به من املعاد والقيمة
وحدانيته وأنه اهللا الذي ال إله اال هو وإما استدالال منه حبسنها واستوائها والتئام اجزائها وعدم الفطور فيها على 

متام حكمته وقدرته وكذلك ما فيها من الكواكب والشمس والقمر والعجائب اليت تتقاصر عقول البشر عن قليلها 
يف القرآن هبا كقوله والسماء ذات الربوج والسماء والطارق والسماء وما بناها والسماء ذات الرجع فكم من قسم 

والشمس وضحاها والنجم إذا هوى والنجم الثاقب فال اقسم باخلنس وهي الكواكب اليت تكون خنسا عند 
ومل يقسم فيكتابه بشيء من خملوقاته طلوعها جوار يف جمراها ومسريها كنسا عند غروهبا فاقسم هبا يف أحواهلا الثالثة 

أكثر من السماء والنجوم والشمس والقمر وهو سبحانه يقسم مبا يقسم به من خملوقاته لتضمنه االيات والعجائب 
الدالة عليه وكلما كان اعظم آية وأبلغ يف الداللة كان إقسامه به اكثر من غريه وهلذا يعظم هذا القسم كقوله فال 

وم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وأظهر القولني انه قسم مبواقع هذه النجوم اليت يف السماء فإن اقسم مبواقع النج
اسم النجوم عند االطالق إمنا ينصرف اليها وأيضا فإنه مل جتر عادته سبحانه باستعمال النجوم يف آيات القرآن وال 

ال النجوم يف الكواكب يف مجيع القرآن يف موضع واحد من كتابه حىت حتمل عليه هذه االية وجرت عادته باستعم



وأيضا فإن نظري االقسام مبواقعها هنا إقسامه هبوى النجم يف قوله والنجم إذاهوى وأيضا فإن هذا قول مجهور اهل 
التفسري وأيضا فإنه سبحانه يقسم بالقرآن نفسه ال بوصوله إىل عباده هذه طريقة القرآن قال اهللا تعاىل ص والقرآن 

س والقرآن احلكيم ق والقرآن اجمليد حم والكتاب املبني ونظائره واملقصود انه سبحانه إمنا يقسم من ذي الذكر ي
خملوقاهتبما هو من آياته الدالة على ربوبيته ووحدانيته وقد اثىن سبحانه يف كتابه على املتفكرين يف خلق السموات 

ا وهم عن آياهتا معرضون وتأمل خلق هذا واالرض وذم املعرضني عن ذلك فقال وجعلنا السماء سقفا حمفوظ
السقف االعظم مع صالبته وشدته ووثاقته من دخان وهو خبار املاء قال اهللا تعاىل وبنينا فوقكم سبعا شدادا وقال 
تعاىل أأنتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع مسكها فسواها وقال وجعلنا السماء سقفا حمفوظا فانظر إىل هذا البناء 

شديد الواسع الذي رفع مسكه اعظم ارتفاع وزينه باحسن زينة وأودعه العجائب وااليات وكيف ابتدأ العظيم ال
  خلقه من خبار ارتفع من املاء وهو الدخان 

  ومن هو فوق العرش فرد موحد ... فسبحان من ال يقدر اخللق قدره 
ت البينات ليهلك من هلك عن بينة لقد تعرف إىل خلقه بأنواع التعرفات ونصب هلم الدالالت واوضح هلم االيا

وحييا من حيي بينة وان اهللا يسمع عليم فارجع البصر إىل السماء وانظر فيها ويف كواكبها ودوراهنا وطلوعها 
  وغروهبا ومشسها وقمرها واختالف مشارقها ومغارهبا ودؤوهبا 

يف منازل قد رتبت هلا حبساب مقدر يف احلركة على الدوام من غري فتور يف حركتها وال تغري يف سريها بلت جري 
ال يزيد وال ينقص إىل ان يطويها فاطرها وبديعها وانظر إىل كثرت كواكبها واختالف الواهنا ومقاديرها فبعضها مييل 

إىل احلمرة وبعضها إىل البيضا وبعضها إىل اللون الرصاصي مث انظر إىل مسري الشمس يف فلكها يف مدة سنة مث هي 
وتغرب بسري سخرها له خالقها ال تتعداه وال تقصر عنه ولوال طلوعها وغروهباملا عرف الليل  يف كل يوم تطلع

والنهار وال املواقيت والطبق الظالم على العامل او الضياء ومل يتميز وقت املعاش من وقت السبات والراحة وكيف 
لثاين سفرها هابطة إىل حضيضها تنتقل يف قدر هلا السميع العليم سفرينمتباعدين احدمها سفرها صاعدة إىل اوجها وا

منازل هذا السفر منزلة منزلة حىت تبلغ غايتها منه فاحدث ذلك السفر بقدرة الرب القادر اختالف الفصول من 
الصيف والشتاء واخلريف والربيع فإذا اخنفض سريها عن وسط السماء برد اهلواء وظهر الشتاء وإذا استوت يف 

وإذا كانت بني املسافتني اعتدل الزمان وقامت مصاحل العباد واحليوان والنبات هبذه  وسط السماء اشتد القيظ
الفصول االربعةواختلفت بسببها االقوات واحوال النبات والوانه ومنافع احليوان واالغذية وغريها وانظر إىل القمر 

شيئا كل ليلة حىت ينتهي إىل ابداره وعجائب آياته كيف يبديه اهللا كاخليط الدقيق مث يتزايد نوره ويتكامل شيئا ف
وكماله ومتامه مث يأخذ يف النقصان حىت يعود إىل حالته االوىل ليظهر من ذلك مواقيت العباد يف معاشهم وعبادهتم 

ومناسكهم فتميزت به االشهر والسنني وقام حساب العامل مع ما يف ذلك من احلكم وااليات والعرب اليت ال حيصيها 
ملة فما من كوكب من الكواكب اال وللرب تبارك وتعاىل يف خلقه حكم كثرية مث يف مقداره مث يف اال اهللا وباجل

شكله ولونه مث يف موضعه من السماء وقربه من وسطها وبعده وقربه من الكوكب الذي يليه وبعده منه وإذا اردت 
املتجاورات منها وبعد ما بني معرفة ذلك على سبيل االمجال فقسه باعضاء بدنك واختالفها وتفاوت اما بني 

املتباعدات وأشكاهلا ومقاديرها وتفاوت منافعا وما خلقت له وأين نسبة ذلك إىل عظم السموات وكواكبها وآياهتا 
وقد اتفق أرباب اهليئة على ان الشمس بقدر االرض مائة مرة ونيفا وستني مرة والكواكب اليت نراها كثري منها 

يعرف ارتفاعها وبعدها ويف حديث ايب هريرة الذي رواه الترمذي ان بني االرض اصغرها بقدر االرض وهبذا 
والسماء مسرية مخسمائة عام وبني كل مساءين كذلك وانت ترى الكوكب كانه ال يسري وهو من اول جزء من 



الن طلوعه إىل متام طلوعه يكون فلكه قد طلع بقدر مسافة االرض مائة مرة او اكثر وذلك بعد حلظة واحدة 
الكوكب إذا كان بقدر االرض مائة مرة مثال مث سار يف اللحظة من موضع الىموضع فقد قطع بقدر مسافة االرض 

  مائة مرة وزيادة يف حلظة من اللحظات وهكذا يسري على الدوام والعبد غافل 

الفلك مسرية عنه وعن آياته وقال بعضهم إذا تلفظت بقولك ال نعم فبني اللفظتني تكون الشمس قد قطعت من 
مخسمائة عام مث انه سبحانه امسك السموات مع عظمها وعظم ما فيها وثبتها من غري عالقة من فوقها وال عمد من 
حتتها اهللا الذي خلق السموات بغري عمد تروهنا وألقى يف االرض رواسي ان متيد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا 

رمي هذا خلق اهللا فاروين ماذا خلق الذين من دونه بل الظاملون يف ضالل من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج ك
  مبني 

  فصل والنظر يف هذه االيات وامثاهلا نوعان نظر اليها بالبصر الظاهر

فريى مثال زرقة السماء وجنومها وعلوها وسعتها وهذا نظر يشارك االنسان فيه غريه من احليوانات وليس هو 
ان يتجاوز هذا إىل النظر بالبصرية الباطنة فتفتح له ابواب السماء فيجول يف اقطارها وملكوهتا املقصود باألمر الثاين 

وبني مالئكتها مث يفتح له باب بعد باب حىت ينتهي به سري القلب إىل عرش الرمحن فينظر سعته وعظمته وجالله 
لقاة بأرض فالة ويرى املالئكة حافني وجمده ورفعته ويرى السموات السبع واالرضني السبع بالنسبة إليه كحلقه م

من حوله هلم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبري واالمر ينزل من فوقه بتدبري املمالك واجلنود اليت ال 
يعلمها اال رهبا ومليكها فينزل االمر باحياء قوم وإماتة آخرين وإعزاز قوم وإذالل آخرين واسعاد قوم وشقاوة 

وسلب ملك وحتويل نعمة من حمل إىل حمل وقضاء احلاجات على اختالفها وتباينها وكثرهتا من  آخرين وإنشاء ملك
جرب كسر وإغناء فقري وشفاء مريض وتفريج كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حريان وتعليم 

تقام من ظامل وكف جاهل ورد آبق وأمان خائف وإجارة مستجري ومدد لضعيف وإغاثة امللهوف وإعانة لعاجز وان
العدوان فهي مراسيم دائرة بني العدل والفضل واحلكمة والرمحة تنفذ يف أقطار العوامل ال يشغله مسع شيء منها عن 
مسع غريه وال تغلطه كثرة املسائل واحلوائج على اختالفها وتباينها واحتاد وقتها وال يتربم باحلاح امللحني وال تنقص 

هو العزيز احلكيم فحينئذ يقوم القلب بني يدي الرمحن مطرقا هليبته خاشعا لعظمته عان  ذرة من خزائنه ال إله إال
لعزته فيسجد بني يدي امللك احلق املبني سجدة ال يرفع رأسه منها إىل يوم املزيد فهذا سفر القلب وهو يف وطنه 

واروحه واعظم مثرته ورحبه  وداره وحمل ملكه وهذا من اعظم آيات اهللا وعجائب صنعه فياله من سفر ما أبركه
واجل منفعته واحسن عاقبته سفر هو حياة االرواح ومفتاح السعادة وغنيمته العقول وااللباب ال كالسفر الذي هو 

  قطعة من العذاب 
  فصل وإذا نظرت إىل االرض وكيف خلقت رأيتها من اعظم آيات فاطرها 

عل فيه ارزاقهم واقواهتم ومعايشهم وجعل فيها السبل وبديعها خلقها سبحانه فراشا ومهادا وذللها لعباده وج
  لينتقلوا فيها يف حوائجهم وتصرفاهتم وارساها باجلبال فجعلها اوتادا حتفظها لئال متيد 

هبم ووسع اكنافها ودحاها فمدها وبسطها وطحاها فوسعها من جوانبها وجعلها كفاتا لالحياء تضمهم على ظهرها 
موات تضمهم يف بطنها إذا ماتوا فظهرها وطن لالحياء وبطنها وطن لالموات وقد اكثر ما داموا احياء وكفاتا لأل

تعاىل من ذكر االرض يف كتابه ودعا عباده إىل النظر اليها والتفكر يف خلقها فقال تعاىل واالرض فرشناها فنعم 



إىل االبل كيف خلقت وإىل املاهدون اهللا الذي جعل لكم االرض قرارا الذي جعل لكم االرض فراشا افال ينظرون 
السماء كيف رفعت واىل اجلبال كيف نصبت وإىل ارض كيف سطحت ان يف السموات واالرض اليات للؤمنني 
وهذا كثري يف القرآن فانظر اليها وهي ميتة هامدة خاشعة فإذا انزلنا عليها املاء اهتزت فتحركت وربت فارتفعت 

ئب النبات يف املنظر واملخرب هبيج للناظرين كرمي للمتناولني واخضرت وانبتت من كل زوج هبيج فاخرجت عجا
فأخرجت االقوات على اختالفها وتباين مقاديرها واشكاهلا والواهنا ومنافعها والفواكه والثمار وانواع االدوية 

املتباينة يف ومراعي الدواب والطري مث انظر قطعها املتجاورات وكيف ينزل عليها ماء واحدا فتنبت االزواج املختلفة 
اللون والشكل والرائحة والطعم واملنفعة واللقاح واحد واالم واحدة كما قال تعاىل ويف االرض قطع متجاورات 
وجنات من اعناب وزرع وخنيل صنوان وغري صنوان يسقى مباء واحد ونفضل بعضها على بعض يف االكل ان يف 

ة مودعة يف بطن هذه االم وكيف كان محلها من لقاح ذلك اليات لقوم يعقلون فكيف كانت هذه االجنة املختلف
واحد صنع اهللا الذي اتقن كل شيء ال إله إال هو ولوال ان هذا من اعظم آياته ملا نبه عليه عباده وهداهم إىل 

التفكري فيه قال اهللا تعاىل وترى االرض هامدة فإذا انزلنا عليها املاء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج هبيج ذلك 
ن اهللا هو احلق وانه حييي املوتى وانه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية ال ريب فيها وأن اهللا يبعث من يف القبور با

فجعل النظر يف هذه االية وما قبلها من خلق اجلنني دليال على هذه النتائج اخلمس مستلزما للعلم هبا مث انظر كيف 
الصم الصالب وكيف نصبها فأحسن نصبها وكيف رفعها احكم جوانب االرض باجلبال الراسيات الشوامخ 

وجعلها اصلب اجزاء االرض لئال تضمحل علىتطاول السنني وترادف االمطار والرياح بل اتقن صنعها واحكم 
وضعها واودعها من املنافع واملعادن والعيون ما اودعها مث هدى الناس إىل استخراج تلك املعادن منها واهلمهم 

ا النقود واحلليوالزينة واللباس والسالح وآلة املعاش على اختالفها ولوال هدايته سبحانه هلم إىل كيف يصنعون منه
ذلك ملا كان هلم علم شيء منه وال قدرة عليه ومن آياته الباهرة هذا اهلواء اللطيف احملبوس بني السماء واالرض 

السماء واالرض والطري خمتلفة فيه  يدرك حبس اللمس عند هبوبه يدرك جسمه وال يرى شخصه فهو جيرى بني
  ساحبة بأجنحتها يف أمواجه كما تسبح حيوانات البحر يف املاء وتضطرب جوانبه 

وأمواجه عند هيجانه كما تضطرب امواج البحر فإذا شاء سبحانه وتعاىل حركه حبركة الرمحة فجعله رخاء ورمحة 
ما يلقح الذكر االنثى باحلمل وتسمى رياح الرمحة وبشرى بني يدي رمحته والقحا للسحاب يلقحه حبمل املاء ك

املبشرات والنشر والذاريات واملرسالت والرخاء واللواقع ورياح العذاب العاصف والقاصف ومها يف البحر 
والعقيم والصرصر ومها يف الرب وإن شاء حركه حبركة العذاب فجعله عقيما وأودعه عذابا اليما وجعله نقمة على 

ده فيجعله صرصرا وحنسا وعاتيا ومفسدا ملا مير عليه وهي خمتلفة يف مهاهبا فمنها صبا ودبور من يشاء من عبا
وجنوب ومشال ويف منفعتها وتاثريها اعظم اختالف فريح لينة رطبة تغذى النبات وابدان احليوان واخرى جتففه 

نه عن رياح الرمحة بصيغة واخرى هتلكه وتعطبه وأخرى تشده وتصلبه وأخرى توهنه وتضعفه وهلذا خيرب سبحا
اجلمع الختالف منافعها وما حيدث منها فريح تثري السحاب وريح تلقحه وريح حتمله على متوهنا وريح تغذى 

النبات وملا كانت الرياح خمتلفة يف مهاهبا وطبائعها جعل لكل ريح رحيا مقابلتها تكسر سورهتا وحدهتا ويبقى لينها 
أما ريح العذاب فإنه ريح واحدة ترسل من وجه واحد الهالك ما ترسل باهالكه ورمحتها فرياح الرمحة متعددة و

فالتقوم هلا ريح اخرى تقابلها وتكسر سورهتا وتدفع حدهتا بل تكون كاجليش العظيم الذي ال يقاومه شيء يدمر 
ءت ريح الرمحة كل ما اتى عليه وتأمل حكمة القرآن وجاللته وفصاحته كيف طرد هذا يف الرب وأما يف البحر فجا

فيه بلفظ الواحد كقوله تعاىل هو الذي يسريكم يف الرب والبحر حىت إذا كنتم يف الفلك وجرين هبم بريح طيبة 



وفرحوا هبا جاءهتا ريح عاصف وجاءهم املوج من كل مكان فإن السفن إمنا تسري بالريح الواحدة اليت تأيت من وجه 
لت مل يتم سريها فاملقصود منها يف البحر خالف املقصود منها يف الرب واحد فإذا اختلفت الرياح على السفن وتقاب

إذ املقصود يف البحر ان تكون واحدة طيبة ال يعارضها شيء فأفردت هنا ومجعت يف الرب مث انه سبحانه اعطى هذا 
الصلبة القوية  املخلوق اللطيف الذي حيركه اضعف املخلوقات وخيرقه من الشدة والقوة والباس ما يقلق به االجسام

املمتنعة ويزعجها عن اماكنها ويفتتها وحيملها على متنه فانظر إليه مع لطافته وخفته إذا دخل يف الزق مثال وامتأل به 
مث وضع عليه اجلسم الثقيل كالرجل وغريه وحتامل عليه ليغمسه يف املاء مل يطق ويضع احلديد الصلب الثقيل على 

ذا اللطيف من قهر املاء له ومل ميتنع منه القوي الشديد وهبذه احلكمة امسك اهللا وجه املاء فريسب فيه فامتنع ه
سبحانه السفن على وجه املاء مع ثقلها وثقل ما حتويه وكذلك كل جموف حل فيه اهلواء فإنه ال يرسب فيه الن 

ر هذا اجلسم الثقيل العظيم هبذا اهلواء ميتنع من الغوس يف املاء فتتعلق به السفينة املشحونة املوقرة فتأمل كيف استجا
اللطيف اخلفيف وتعلق به حىت امن من الغرق وهذا كالذي يهوى يف قليب فيتعلق بذيل رجل قوي شديد ميتنع عن 

  السقوط يف القليب فينجو بتعلقه به فسبحان من علق هذا 

ه السحاب املسخر بني السماء املركب العظيم الثقيل هبذا اهلواء اللطيف من غري عالقة والعقدة تشاهد ومن آيات
واالرض كيف ينشئه سبحانه بالرياح فتثريه كسيفا مث يؤلف بينه ويضم بعضه إىل بعض مث تلقحه الريح وهي اليت 

مساها سبحانه لواقح مث يسوقه على متوهنا إىل االرض احملتاجة إليه فإذا عالها واستوى عليها اهراق ماءه عيها فريسل 
و يف اجلو فتذروه وتفرقه لئال يؤذي ويهدم ما ينزل عليه جبملته حىت إذا رويت وأخذت سبحانه عليه الريح وه

حاجتها منه اقلع عنها وفارقها فهي روايا االرض حممولة على ظهور الرياح ويف الترمذي وغريه ان النيب صلى اهللا 
ونه وال يذكرونه فالسحاب حامل عليه و سلم ملا رأى السحاب قال هذه روايا االرض يسوقها اهللا إىل قوم ال يشكر

رزق العباد وغريهم اليت عليها مريهتم وكان احلسن إذا رأى السحاب قال يف هذا واهللا رزقكم ولكنكم حترموه 
خبطاياكم وذنوبكم ويف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال بينا رجل بفالة من االرض إذ مسع صوتا يف 

جل مع السحابة حىت اتت على حديقة فلما توسطتها افرغت فيها ماءها فإذا برجل سحابة اسق حديقة فالن فمر الر
معه مسحاة يسحي املاء هبا فقال ما امسك يا عبد اهللا قال فالن لالسم الذي مسعه يف السحابة وباجلملة فإذا تأملت 

شاء وإذا شاء وهو مع  السحاب الكثيف املظلم كيف تراه جيتمع يف جو صاف ال كدورة فيه وكيف خيلقه اهللا مىت
لينه ورخاوته حامل للماء الثقيل بني السماء واألرض إىل ان يأذن له ربه وخالقه يف ارسال ما معه من املاء فريسله 

وينزله منه مقطعا بالقطرات كل قطرة بقدر خمصوص اقتضته حكمته ورمحته فريش السحاب املاء على االرض رشا 
منها باخرى وال يتقدم متأخرها وال يتأخر متقدمها وال تدرك القطرة صاحبتها  ويرسله قطرات مفصلة الختتلط قطرة

فتمزج هبا بل تنزل كل واحدة يف الطريق الذي رسم هلا ال تعدل عنه حىت تصيب االرض قطرة قطرة قد عينت كل 
ة واحدة او حيصوا قطرة منها جلزء من االرض ال تتعداه إىل غريه فلو اجتمع اخللق كلهم على ان خيلقوا منها قطر

عدد القطر يف حلظة واحدة لعجزوا عنه فتأمل كيف يسوقه سبحانه رزقا للعباد والدواب والطري والذر والنمل 
يسوقه رزقا للحيوان الفالين يف االرض الفالنية جبانب اجلبل الفالين فيصل إليه على شدة من احلاجة والعطش يف 

اخرج به انواع االغذية واالدوية واالقوات فهذا النبات يغذي وهذا وقت كذا وكذا مث كيف اودعه يف االرض مث 
يصلح الغذاء وهذا ينفذه وهذا يضعف وهذا اسم قاتل وهذا شفاء من السم وهذا ميرض وهذا دواء من املرض 

وهذا يربد وهذا يسخن وهذا إذا حصل يف املعدة قمع الصفراء من اعماق العروق وهذا إذا حصل فيها ولد 
  واستحال اليها وهذا يدفع البلغم والسوداء وهذا يستحيل  الصفراء



اليهما وهذا يهيج الدم وهذا يسكنه وهذا ينوم وهذا مينع النوم وهذا يفرح وهذا جيلب الغنم إىل غري ذلك من 
ها عجائب النبات اليت ال تكاد ختلو ورقة منه والعرق وال مثرة من منافع تعجز عقول البشر عن االحاطة هبا وتفصيل

وانظر إىل جماري املاء يف تلك العروق الرقيقة الضئيلة الضعيفة اليت ال يكاد البصر يدركها إال بعد حتديقه كيف 
يقوى قسره واجتذابه من مقره ومركزه إىل فوق مث ينصرف يف تلك اجملاري حبسب قبوهلا وسعتها وضيقها مث تتفرق 

 تكون محل الشجرة ونقلته من حال إىل حال كتنقل احوال وتتشعب وتدق إىل غاية ال يناهلا البصر مث انظر إىل
اجلنني املغيب عن االبصار ترى العجب العجاب فتبارك اهللا رب العاملني واحسن اخلالقني بينا تراها حطبا قائما عاريا 
 ال كسوة عليها إذ كاسها رهبا وخالقها من الزهر احسن كسوة مث سلبها تلك السكوة وكساها من الورق كسوة

هي اثبت من االوىل مث اطلع فيها محلها ضعيفا ضئيال بعد ان اخرج ورقها صيانة وثوبا لتلك الثمرة الضعيفة 
لتستجب به من احلر والربد واالفات مث ساق إىل تلك الثمار رزقها وغذاها يف تلك العروق واجملاري فتغذت به كما 

استوت وكملت وتناهى ادراكها فأخرج ذلك اجلين اللذيذ  يتغذى الطفل بلبان امه مث رباها ومناها شيئا فشيئا حىت
اللني من تلك احلطبة الصماء هذا وكم هللا من آية يف كل ما يقع احلس عليه ويبصره العباد وما اليبصرونه تفىن 

  االعمار دون االحاطة هبا ومجيع تفاصيلها 

  فصل ومن آياته سبحانه تعاىل الليل والنهار ومها من اعجب آياته

ائع مصنوعاته وهلذا يعيد ذكرمها يف القرآن ويبديه كقوله تعاىل ومن آياته الليل والنهار وقوله وهو الذي جعل وبد
الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وقوله عز و جل وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل 

لتسكنوا فيه والنهار مبصرا وهذا كثري يف القرآن فانظر يف فلك يسبحون وقوله عز و جل اهللا الذي جعل لكم الليل 
إىل هاتني االيتني وما تضمنتاه من العرب والدالالت على ربوبية اهللا وحكمته كيف جعل الليل سكنا ولباسا يغشى 
د العامل فتسكن فيه احلركات وتأوى احليوانات إىل بيوهتا والطري إىل اوكارها وتستجم فيه النفوس وتستريح من ك
السعي والتعب حىت إذا اخذت منه النفوس راحتها وسباهتا وتطلعت إىل معايشها وتصرفها جاء فالق االصباح 

سبحانه وتعاىل بالنهار يقدم جيشه بشري الصباح فهزم تلك الظلمة ومزقها كل ممزق وكشفها عن العامل فإذا هم 
من اوكارها فياله من معاد ونشأة دال على مبصرون فانتشر احليوان وتصرف يف معاشه ومصاحله وخرجت الطيور 

  قدرة اهللا سبحانه على املعاد االكرب وتكرره 

ودوام مشاهدة النفوس له حبيث صار عادةومألفا منعها من االعتبار به واالستدالل به على النشأة الثانية وإحياء 
وال يف علمه ويوجب ختلف ذلك احللق بعد موهتم وال ضعف يف قدرة القادر التام القدرة وال قصور يف حكمته 

ولكن اهللا يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهذا ايضا من اياته الباهرة ان يعمى عن هذه االيات الواضحة البينة من 
شاء من خلقه فال يهتدي هبا وال يبصرها ملن هو واقف يف املاء إىل حلقه وهويستغيث من العطش وينكر وجود املاء 

  عز و جل ويشكر وحيمد ويتضرع إليه ويسأل  وهبذا وأمثاله يعرف اهللا

  فصل ومن آياته وعجائب مصنوعاته البحار املكتنفة القطار االرض اليت هي

خلجان من البحر احمليط االعظم جبميع االرض حىت ان املكشوف من االرض واجلبال واملدن بالنسبة إىل املاء 
ولوال امساك الرب تبارك وتعاىل له بقدرته ومشيئته كجزيرة صغرية يف حبر عظيم وبقية االرض مغمورة باملاء 



وحبسه املاء لطفح على االرض وعالها كلها هذا طبع املاء وهذا حار عقالء الطبيعيني يف سبب بروز هذا اجلزء من 
ية االرض مع اقتضاء طبيعة املاء للعلو عليه وإن يغمره ومل جيدوا ما حييلون عليه ذلك إال االعتراف بالعناية االزل

واحلكمة االهلية اليت اقتضت ذلك العيش احليوان االرضي يف االرض وهذا حق ولكنه يوجب االعتراف بقدرة اهللا 
وإرادته ومشيئته وعلمه وحكمته وصفات كماله وال حميص عنه ويف مسند االمام امحد عن النيب صلى اهللا عليه و 

ين آدم وهذا احداالقوال يف قوله عز و جل والبحر سلم انه قال ما من يوم اال والبحر يستأذن ربه ان يغرق ب
املسجور انه احملبوس حكاه ابن عطية وغريه قالوا ومنه ساجور الكلب وهي القالدة من عود او حديد اليت متسكه 
وكذلك لوال ان اهللا حيبس البحر وميسكه لفاض على االرض فاالرض يف البحر كبيت يف مجلة االرض واذا تأملت 

وما فيه من احليوانات على اختالف اجناسها وأشكاهلا ومقاديرها ومنافعها ومضارها وألواهنا حىت ان  عجائب البحر
فيها حيوانا امثال اجلبال ال يقوم له شيء وحىت ان فيه من احليوانات ما يرى ظهورها فيظن اهنا جزيرة فينزل 

من صنف من اصناف حيوان الرب إال ويف الركاب عليها فتحس بالنار إذا اوقدت فتتحرك فيعلم انه حيوان وما 
البحر امثاله حىت االنسان والفرس والبعري واصنافها وفيه اجناس ال يعهد هلا نظري يف الرب اصال هذا مع ما فيه من 

اجلواهر واللؤلؤ واملرجان فترى اللؤلؤة كيف اودعت يف كن كالبيت هلا وهي الصدفة تكنها وحتفظها ومنه اللؤلؤ 
الذي يف صدفه مل متسه االيدي وتأمل كيف نبت املرجان يف قعره يف الصخرة الصماء حتت املاء على املكنون وهو 

  هيئة الشجر هذا مع ما فيه من العنرب واصناف النفائش 

اليت يقذفها البحر وتستخرج منه مث انظر إىل عجائب السفن وسريها يف البحر تشقه ومتخره بال قائد يقودها وال 
منا قائدها وسائقها الرياح اليت يسخرها اهللا الجرائها فإذا حبس عنها القائد والسائق ظلت راكدة سائق يسوقها وإ

على وجه املاء قال اهللا تعاىل ومن آياته اجلواري يف البحر كاالعالم ان يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره 
لكم البحر لتأكلوا منه حلما طريا وتستخرجوا إن يف ذلك اليات لكل صبار شكور وقال اهللا تعاىل اهللا الذي سخر 

منه حلية تلبسوهنا وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون فما اعظمها من آية وابينها من داللة 
وهلذا يكرر سبحانه ذكرها يف كتابه كثريا وباجلملة فعجائب البحر وآياته اعظم وأكثر من ان حيصيها اال اهللا 

  قال اهللا تعاىل إنا ملا طغى املاء محلناكم يف اجلارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها اذن واعية سبحانه و

  فصل ومن آياته سبحانه خلق احليوان على اختالف صفاته واجناسه

واشكاله ومنافعه وألوانه وعجائبه املودعة فيه فمنه املاشي على بطنه ومنه املاشي على رجليه ومنه املاشي على اربع 
نه ما جعل سالحه يف رجليه وهو ذو املخالب ومنه ما جعل سالحه املناقري كالنسر والرخم والغراب ومنه ما وم

سالحه االسنان ومنه ما سالحه الصياصي وهي القرون يدافع هبا عن نفسه من يروم اخذه ومنه ما اعطى منها قوة 
ه ما سالحه يف ذرقه وهو نوع من الطري إذا دنا يدفع هبا عن نفسه مل حيتج إىل سالح كاالسد فإن سالحه قوته ومن

منه من يريد اخذه ذرق عليه فأهلكه وحنن نذكر هنا فصوال منثورة من هذا الباب خمتصرة وإن تضمنت بعض 
التكرار وترك الترتيب يف هذا املقام الذي هو من اهم فصول الكتاب بل هو لب هذا القسم االول وهلذا يكرر يف 

ويعيدها ويبديها ويأمر عباده بالنظر فيها مرة بعد أخرى فهو من اجل مقاصد القرآن قال اهللا القرآن ذكر آياته 
تعاىل قل انظروا ماذا يف السموات واالرض وقال تعاىل إن يف خلق السموات واالرض واختالف الليل والنهار 

كيف رفعت واىل اجلبال كيف  اليات الويل االلباب وقال تعاىل افال ينظرون إىل االبل كيف خلقت واىل السماء



نصبت واىل االرض كيف سطحت وقال اهللا تعاىل اومل ينظروا يف ملكوت السموات واألرض وما خلق اهللا من شيء 
وقال تعاىل ان اهللا فالق احلب والنوى خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي ذلكم اهللا فاتى تؤفكون فالق 

والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم  االصباح وجاعل الليل سكنا والشمس
  لتهتدوا هبا يف ظلمات الرب والبحر قد فصلنا االيات لقوم يفقهون وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات 

عناب كل شيء فأخرجنا منه خضرا فنخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من ا
قت خروجه وإمثاره والزيتون والرمان مشتبها وغري متشابه انظروا إىل مثره إذا امثر وينعه فأمر سبحانه بالنظر إليه و

ووقت نضجه وإدراكه يقال اينعت الثمار إذا نضجت وطابت الن يف خروجه من بني احلطب والورق آية باهرة 
وقدرة بالغة مث يف خروجه من حدالعفوصة واليبوسة واملرارة واحلموضة إىل ذلك اللون املشرق الناصع والطعم 

السلف حق على الناس ان خيرجوا وقت إدراك الثمار وينعها احللو اللذيذ الشهي اليات لقوم يؤمنون وقال بعض 
فينظروا اليها مث تلي انظروا إىل مثره إذا امثر وينعه ولو اردنا نستوعب ما يف آيات اهللا املشهورة من العجائب 
ل منه والدالالت الشاهدة هللا بان اهللا الذي ال إله إال هو الذي ليس كمثله شيء وإنه الذي ال أعظم منه وال أكم

وال ابر وال ألطف لعجزنا حنن واالولون واالخرون عن معرفة أدىن عشر معشار ذلك ولكن ماال يدرك مجيعه ال 
  ينبغي ترك التنبيه على بعض ما يستدل به على ذلك وهذا حني الشروع يف الفصول 

  فصل تامل العربة يف موضع هذا العامل وتاليف أجزائه ونظمها على احسن

كمال قدرة خالقه وكمال علمه وكمال حكمته وكمال لطفه فإنك إذا تأملت العامل وجدته كالبيت  نظام وأدلة على
املبين املعد فيه مجيع آالته ومصاحله وكل ما حيتاج إليه فالسماء سقفه املرفوع عليه واالرض مهاد وبساط وفراش 

نة وأدلة للمنتقل يف طرق هذه الدار ومستقر للساكن والشمس والقمر سرجان يزهران فيه والنجوم مصابيح له وزي
واجلواهر واملعادمنخزونة فيه كالذخائر واحلواصل املعدة املهيأة كل شيء منها لشأنه الذي يصلح له وضروب النبات 

مهيأ ملآربه وصنوف احليوان مصروفة ملصاحله فمنها الركوب ومنها احللوب ومنها الغذاء ومنها اللباس واالمتعة 
حلرس الذي وكل حبرس االنسان حيرسه وهو نائم وقاعد مما هو مستعد الهالكه وأذاه فلوال ما واالالت ومنها ا

سلط عليه من ضده مل يقر لالنسان قرار بينهم وجعل االنسان كامللك املخول يف ذلك احملكم فيه املتصرف بفعله 
يم قدره احسن تقدير ونظمه وأمره ففي هذا اعظم داللة واوضحها على ان العامل خملوق خلالق حكيم قدير عل

احسن نظام وان اخلالق له يستحيل ان يكون اثنني بل االله واحد ال إله إال هو تعاىل عما يقول الظاملون واجلاحدون 
علوا كبريا وإنه لو كان يف السموات واالرض إله غري اهللا لفسد امرمها واختل نظامهما وتعطلت مصاحلهما وإذا 

ن املدبر له روحان متكافئان متساويان ولو كان كذلك لفسد وهلك مع إمكان ان كان البدن يستحيل ان يكو
يكون حتت قهر ثالث هذا من احملال يف اوائل العقول وبداية الفطر فلو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا فسبحان اهللا 

  رب العرش عما يصفون ما اختذ اهللا من ولدوما كان معه من اله إذا لذهب 

خلق ولعال بعضهم على بعض سبحان اهللا عما يصفون عامل الغيب والشهادة فتعاىل عما يشركون فهذان  كل اله مبا
برهانان يعجز االولون واالخرون ان يقدحوا فيهما بقدح صحيح او ياتوا بأحسن منهما وال يعترض عليهما إال من 

تضمناه من السر العجيب والربهان الباهر مل يفهم املراد منهما ولوال خشية االطالة لذكرنا تقديرمها وبيان ما 
  وسنفرد إن شاء اهللا كتاب مستقال الدلة التوحيد 



  فصل فتأمل خلق السماء وارجع البصر فيها كرة بعد كرة كيف تراها من

اعظم االيات يف علوها وارتفاعها وسعتها وقرارها حبيث ال تصعد علوا كالنار وال هتبط نازلة كاالجسام الثقيلة وال 
د حتتها وعالقة فوقها بل هي ممسوكة بقدرة اهللا الذي ميسك السموات واالرض ان تزوال مث تأمل استواءها عم

واعتداهلا فال صدع فيها وال فطر وال شق وال أمت وال عوج مث تأمل ما وضعت عليه من هذا اللون الذي هو 
ضر ببصره يؤمر بادمان النظر إىل اخلضرة احسن االلوان واشدها موافقة للبصر وتقوية له حىت ان من اصابه شيء ا

وما قرب منها إىل السواد وقال االطباء ان من كل بصره فإنه من دوائه ان يدمي االطالع إىل اجانة خضراء مملؤءة 
ماء فتأمل كيف جعل ادمي السماء هبذا اللون ليمسك االبصار املتقلبة فيه وال ينكأ فيها بطول مباشرهتا له هذا بعض 

  ذا اللون واحلكمة فيه اضعاف ذلك فوائد ه

  فصل مث تأمل حال الشمس والقمر يف طلوعهما وغروهبما القامة دوليت

الليل والنهار ولوال طلوعهما لبطل امر العامل وكيف كان الناس يسعون يف معائشهم ويتصرفون يف امورهم والدنيا 
حلكمة يف غروهبما فإنه لوال غروهبما مل يكن للناس مظلمة عليهم وكيف كانوا يتهنون بالعيش مع فقد النور مث تأمل ا

هدوء وال قرار مع فرط احلاجة إىل السبات ومجوم احلواس وانبعاث القوى الباطنة وظهور سلطاهنا يف النوم املعني 
على هضم الطعام وتنفيذ الغذاء إىل االعضاء مث لوال الغروب لكانت االرض حتمي بدوام شروق الشمس واتصال 

حىت حيترق كل ما عليها من حيوان ونبات فصارت تطلع وقتا مبنزلة السراج يرفع الهل البيت ليقضوا طلوعها 
حوائجهم مث تغيب عنهم مثل ذلك ليقروا ويهدؤا وصار ضياء النهار مع ظالم الليل وحر هذا مع برد هذا مع 

ا املعىن ونبه عباده عليه بقوله عز و جل قل تضادمها متعاونني متظاهرين هبما متام مصاحل العامل وقد اشار تعاىل إىل هذ
ارأيتم ان جعل اهللا عليكم الليل سرمدا إىل يوم القيامة من إله غري اهللا يأتيكم بضياء أفال تسمعون قل أرأيتم ان جعل 

  اهللا عليكم النهار 

لنهار بذكر البصر النه سرمدا إىل يوم القيامة من اله غري اهللا يأتيكم بليل تسكنون فيه افال تبصرون خص سبحانه ا
حمله وفيه سلطان البصر وتصرفه وخص الليل بذكر السمع الن سلطان السمع يكون بالليل وتسمع فيه احليوانات 

ماال تسمع يف النهار النه وقت هدوء االصوات ومخود احلركات وقوة سلطان السمع وضعف سلطان البصر 
السمع فقوله افال تسمعون راجع إىل قوله قل ارايتم ان والنهار بالعكس فيه قوة سلطان البصر وضعف سلطان 

جعل اهللا عليكم الليل سرمدا إىل يوم القيامة من اله غري اهللا يأتيكم بضياء به وقوله أفال تبصرون راجع إىل قوله قل 
وجعل فيها  أرايتم ان جعل اهللا عليكم النهار سرمدا إىل يوم القيامة وقال تعاىل تبارك الذي جعل يف السماء بروجا

سراجا وقمرا منريا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة ملن أراد ان يذكر او أراد شكورا فذكر تعاىل خلق الليل 
والنهار وإهنما خلفة أي خيلف احدمها االخر ال جيتمع معه ولو اجتمع معه لفاتت املصلحة بتعاقبهما واختالفهما 

كل واحد منهما خيلف االخر ال جيامعه وال حياذيه بل يغشى احدمها  وهذا هو املراد باختالف الليل والنهار كون
صاحبه فيطلبه حثيثا حتىيزيله عن سلطانه مث جييء االخر عقيبه فيطلبه حثيثا حىت يهزمه ويزيله عن سلطانه فهما 

  دائما يتطالبان وال يدرك احدمها صاحبه 

  اعها القامةفصل مث تأمل بعد ذلك احوال هذه الشمس يف اخنفاضها وارتف



هذه االزمنة والفصول وما فيها من املصاحل واحلكم إذ لو كان الزمان كله فصال واحدا لفاتت مصاحل الفصول 
الباقية فيه فلو كان صيفا كله لفاتت منافع مصاحل الشتاء ولو كان شتاء لفاتت مصاحل الصيف وكذلك لو كان 

 االجواف وبطون االرض واجلبال فتتولد مواد الثمار وغريها ربيعا كله او خريفا كله ففي الشتاء تغور احلرارة يف
وتربد الظواهر ويستكثف فيه اهلواء فيحصل السحاب واملطر والثلج والربد الذي به حياة االرض وأهلها واشتداد 

ك أبدان احليوان وقوهتا وتزايد القوى الطبيعية واستخالف ما حللته حرارة الصيف من االبدان ويف الربيع تتحر
الطبائع وتظهر املواد املتولدة يف الشتاء فيظهر النبات ويتنور الشجر بالزهر ويتحرك احليوان للتناسل ويف الصيف 
حيتد اهلواء ويسخن جدا فتنضج الثمار وتنحل فضالت االبدان واالخالط اليت انعقدت يف الشتاء وتغور الربودة 

هتضم املعدة الطعام اليت كانت هتضمه يف الشتاء من االطعمة وهترب إىل االجواف وهلذا تربد العيون واالبار وال 
الغليظة الهنا كانت هتضمها باحلرارة اليت سكنت يف البطون فلما جاء الصيف خرجت احلرارة إىل ظاهر اجلسد 
وغارت الربودة فيه فإذا جاء اخلريف اعتدل الزمان وصفا اهلواء وبرد فانكسر ذلك السموم وجعله اهللا حبكمته 

  زخا بني مسوم الصيف وبرد الشتاء لئال يتنقل احليوان وهلة واحدة من بر

احلر الشديد إىل الربد الشديد فيجد اذاه ويعظم ضرره فإذا انتقل إليه بتدريج وترتب مل يصعب عليه فإنه عند كل 
رة وكذلك الربيع جزء يستعد لقبول ما هو اشد منه حىت تأيت مجرة الربد بعد استعداد وقبول حكمة بالغة وآية باه

برزخ بني الشتاء والصيف ينتقل فيه احليوان من برد هذا إىل حر هذا بتدريج وترتيب فتبارك اهللا رب العاملني 
  واحسن اخلالقني 

  فصل مث تأمل حال الشمس والقمر وما اودعاه من النور واالضاءة وكيف

لسنة ومتام مصاحل حساب العامل الذي ال غناء هلم جعل هلما بروجا ومنازل ينزالهنا مرحلة بعد مرحلة القامة دولة ا
يف مصاحلهم عنه فبذلك يعلم حساب االعمار واالجال املؤجلة للديون واالجارات واملعامالت والعدد وغري ذلك 

فلوال حلوك الشمس والقمر يف تلك املنازل وتنقلهما فيها منزلة بعدمنزلة مل يعلم شيء من ذلك وقد نبه تعاىل على 
غري موضع من كتابه كقوله هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنني  هذا يف

واحلساب ما خلق اهللا ذلك اال باحلق يفصل االيات لقوم يعلمون وقال تعاىل وجعلنا الليل والنهار آيتني فمحونا آية 
  ا عدد السنني واحلساب الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضال من ربكم ولتعلمو

  فصل مث تأمل احلكمة يف طلوع الشمس على العامل كيف قدره العزيز

العليم سبحانه فإهنا لو كانت تطلع يف موضع من السماء فتقف فيه وال تعدوه ملا وصل شعاعها إىل كثري من اجلهات 
ا سرمدا على من مل تطلع عليهم الن ظل احد جوانب كرة االرض حيجبها عن اجلانب االخر وكان يكون الليل دائم

والنهار سرمدا على من هي طالعة عليهم فيفسد هؤالء وهؤالء فاقتضت احلكمة االهلية والعناية الربانية ان قدر 
طلوعها من اول النهار من املشرق فتشرق على ما قابلها من االفق الغريب مث ال تزال تدور وتغشى جهة بعد جهة 

  ق على ما استتر عنها يف اول النهار فيختلف عندهم الليل والنهار فتنتظم مصاحلهم حىت تنتهي إىل الغرب فتشر

  فصل مث تأمل احلكمة يف مقادير الليل والنهار جتدها على غاية



املصلحة واحلكمة وان مقدار اليوم والليلة لو زاد على ما قدر عليه او نقص لفاتت املصلحة واختلفت احلكمة 
بعة وعشرين ساعة وجعال يتقارضان الزيادة والنقصان بينهما فما يزيد يف احدمها من بذلك بل جعل مكياهلا ار

االخر يعود االخر فيسترده منه قال اهللا تعاىل يوجل الليل يف النهار ويوجل النهار يف الليل وفيه قوالن احدمها ان املعىن 
ل كل واحد منهما يف موضع صاحبه يدخل ظلمة هذا يف مكان ضياء ذلك وضياء هذا يف مكان ظلمة االخر فيدخ

  وعلى هذا فهي عامة يف كل ليل وهنار والقول الثاين 

انه يزيد يف احدمها ما ينقصه من االخر فما ينقص منه يلج يف االخر ال يذهب مجلة وعلى هذا فاالية خاصة ببعض 
ما يلج يف احدمها من االخر ساعات كل من الليل والنهار يف غري زمن االعتدال فهي خاصة يف الزمان ويف مقدار 

وهو يف االقاليم املعتدلة غاية ما تنتهي الزيادة مخس عشرة ساعة فيصري االخر تسع ساعات فإذا زاد على ذلك 
احنرف ذلك االقليم يف احلرارة او الربودة إىل ان ينتهي إىل حد اليسكنه االنسان وال يتكون فيه النبات وكل موضع 

ش فيه حيوان وال نبات لفرط برده ويبسه وكل موضع التفارقه كذلك لفرط حره ال تقع عليه الشمس ال يعي
ويبسه واملواضع اليت يعيش فيها احليوان والنبات هي اليت تطلع عليها الشمس وتغيب وأعدهلا املواضع اليت تتعاقب 

  عليها الفصول االربعة ويكون فيها اعتداالن خريفني وربيعني 

  الكواكب يف ظلمة الليل واحلكمة يف ذلكفصل مث تأمل إنارة القمر و

فإن اهللا تعاىل اقتضت حكمته خلق الظلمة هلدو احليوان وبرد اهلواء على االبدان والنبات فتعادل حرارة الشمس 
فيقوم النبات واحليوان فلما كان ذلك مقتضى حكمته شاب الليل بشيء من االنوار ومل جيعله ظلمة داجية حندسا 

كان ال يتمكن احليوان فيه من شيء من احلركة وال ألعمال وملا كان احليوان قد حيتاج يف الليل ال ضوء فيه اصال ف
إىل حركة ومسري وعمل اليتهيأ له بالنهار لضيق النهار او لشدة احلر او خلوفه بالنهار كحال كثري من احليوان جعل 

كالسفر واحلرث وغري ذلك من اعمال اهل يف الليل من اضواء الكواكب وضوء القمر ما يتأتى معه اعمال كثرية 
احلروث والزروع فجعل ضوء القمر بالليل معونة للحيوان على هذه احلركات وجعل طلوعه يف بعض الليل دون 

بعض مع نقص ضوئه عن الشمس لئال يستوى الليل والنهار فتفوت حكمة االختالف بينهما والتفاوت الذي قدره 
بالغة والتقدير العجيب الذي اقتضى ان اعان احليوان على دولة الظالم جبند من النور العزيز العليم فتأمل احلكمة ال

يستعني به على هذه الدولة املظلمة ومل جيعل الدولة كلها ظلمة صرفا بل ظلمة مشوبة بنور رمحة منه وإحسانا 
  فسبحان من اتقن ما صنع واحسن كل شيء خلقه 

  ه النجوم وكثرهتا وعجيب خلقهافصل مث تأمل حكمته تبارك وتعاىل يف هذ

  وأهنا زينة للسماء وأدلة يهتدي هبا يف طرق الرب والبحر وما جعل فيها من الضوء والنور حبيث 

ميكننا رؤيتها مع البعد املفرط ولوال ذلك مل حيصل لنا االهتداء والداللة ومعرفة املواقيت مث تأمل تسخريها منقادة 
لى سنن واحد اقتضتحكمته وعلمه ان ال خترج عنه فجعل منها الربوج واملنازل بامر رهبا تبارك وتعاىل جارية ع

والثوابت والسيارة والكبار والصغار واملتوسط واالبيض االزهر واالبيض االمحر ومنها ما خيفى على الناظر فال 
مر والسيارات يدركه وجعل منطقة الربوج قسمني مرتفعة ومنخفضة وقدر سريها تقديرا واحدا ونزل الشمس والق



منها منازهلا فمنها ما يقطعها يف شهر واحد وهو القمر ومنها ما يقطعها يف عام ومنها ما يقطعها يف عدة اعوام كل 
ذلك موجب احلكمة والعناية وجعل ذلك اسباب ملا حيدثه سبحانه يف هذا العامل فيستدل هبا الناس على تلك 

طلوع الثريا إذا طلعت وغروهبا إذا سقطت من احلوادث اليت تقارهنا  احلوادث اليت تقارهنا كمعرفتهم مبا يكون مع
وكذلك غريها من املنازل والسيارات مث تأمل جعله سبحانه بنات نعش وما قرب منها ظاهرة ال تغيب لقرهبا من 

لة يف الرب والبحر فهم املركز وملا يف ذلك من احلكمة االهلية واهنا مبنزلة االعالم اليت يهتدي هبا الناس يف الطرق اجملهو
  ينظرون اليها وإىل اجلدي والفرقدين كل وقت ارادوا فيهتدون هبا حيث شاؤا 

  فصل مث تأمل اختالف سري الكواكب وما فيه من العجائب كيف جتد بعضها ال

رفيق وال يسري إال مع رفقته ال يفرد عنهم سريه ابدا بل ال يسريون اال مجيعا وبعضها يسري سريا مطلقا غري مقيد ب
صاحب بل إذا اتفق له مصاحبته يف منزل وافقه فيه ليلة وفارقه الليلة االخرى فبينا تراه ورفيقه وقرينه إذ رايتهما 

مفترقني متابعدين كأهنما مل يتصاحبا قط وهذه السيارة هلا يف سريها سريان خمتلفان غاية االختالف سري عام يسري هبا 
ا كما شبهوا ذلك بنملة تدب على رحى ذات الشمال والرحى تأخذ ذات فلكها وسري خاص تسري هي يف فلكه

اليمني فللنملة يف ذلك حركتان خمتلفتان إىل جهتني متاينتني احدامها بنفسها واالخرى مكرهة عليها تبعا للرحى 
لتها إىل جهة جتذهبا إىل غري جهة مقصدها وبذلك جيعل التقدمي فيها كل منزلة إىل جهة الشرق مث يسري فلكها ومبنز

الغرب فسل الزنادقة واملعطلة أي طبيعة اقتضت هذا واي فلك اوجبه وهال كانت كلها راتبه او منتقلة او على 
مقدار واحد وشكل واحد وحركة واحدة وجريان واحد وهل هذا اال صنع من هبرت العقول حكمته وشهدت 

ثله شيء احسن كل شيء خلقه واتقن كل ما صنعه مصنوعاته ومتبدعاته بانه اخلالق البارئ املصور الذي ليس كم
وانه العليم احلكيم الذي خلق فسوى وقدر فهدى وان هذه احدى آياته الدالة عليه وعجائب مصنوعاته املوصلة 

  لألفكار إذا سافرت فيها إليه وأنه خلق مسخر مربوب مدبر ان ربكم اهللا الذي خلق السموات 

العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات واالرض يف ستة أيام مث استوى على 
بامره اال له اخللق واالمر تبارك اهللا رب العاملني فإن قلت فما احلكمة يف كون بعض النجوم راتبا وبعضها منتقال قيل 

ا يف بروجها ولو كانت كلها إهنا لوكانت كلها راتبة لبطلت الداللة واحلكم اليت نشأت من تنقلها يف منازهلا ومسريه
منتقلة مل يكن ملسريها منازل تعرف هبا وال رسم يقاس عليها النه إمنا يقاس مسري املتنقلة منها بالراتب كما يقاس 

مسري السائرين على االرض باملنازل اليت ميرون عليها فلو كانت كلها حبال واحدة الختلط نظامها ولبطلت احلكم 
يت يف اختالفها ولتشبث املعطل بذلك وقال لو كان فاعلها ومبدعها خمتارا مل تكن على وجه والفوائد والدالالت ال

واحد وأمر واحد وقدر واحد فهذا الترتيب والنظام الذي هي عليه من ادل الدالئل على وجود اخلالق وقدرته 
  وإرادته وعلمه وحكمته ووحدانيته 

  ومه وبروجه وكيف يدورفصل مث تامل هذا الفلك الدوار بشمسه وقمره وجن

على هذا العامل هذا الدوران الدائم إىل آخر االجل على هذا الترتيب والنظام وما يف طي ذلك من اختالف الليل 
والنهار والفصول واحلر والربد وما يف ضمن ذلك من مصاحل ما على االرض من اصناف احليوان والنبات وهل 

احلكيم وتقدير العزيز العليم وهلذا خاطب الرسل امتهم خماطبة من ال خيفى على ذي بصرية ان هذا ابداع املبدع 



شك عنده يف اهللا وإمنا دعوهم إىل عبادته وحده ال أىل االقرار به فقالت هلم أيف اهللا شك فاطر السموات واالرض 
ار وابني فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته اظهر من كل شيء على االطالق فهو اظهر للبصائر من الشمس لالبص

للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجدوده فما ينكره اال مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته وكلها تكذبه قال تعاىل اهللا 
الذي رفع السموات بغري عمد تروهنا مث استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل جيري الجل مسمى يدبر 

الذي مد االرض وجعل فيها رواسي واهنارا ومن كل الثمرات االمر يفصل االيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو 
جعل فيها زوجني اثنني يغشى الليل النهار ان يف ذلك اليات لقوم يتفكرون ويف االرض قطع متجاورات االية وقال 
له تعاىل ان يف خلق السموات واالرض واختالف الليل والنهار اليات للمؤمنني ويف خلقكم واما يبث من دابة إىل قو
وآياته يؤمنون وقال تعاىل خلق السموات بغري عمد تروهنا والقى يف االرض رواسي ان متيد بكم وبث فيها من كل 
دابة إىل قوله يف ضالل مبني وقال تعاىل خلق االنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبني واألنعام خلقها لكم فيها دفء 

لق أفال تذكرون وتأمل كيف وحد سبحانه االية من قوله هو ومنافع ومنها تأكلون إىل قوله افمن خيلق كمن ال خي
  الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب إىل آخرها وختمها باصحاب الفكرة فاما 

توحيد االية فألن موضع الداللة واحد وهو املاء الذي انزله من السماء فاخرج به كلما ذكره من االرض وهو على 
مه واحدة فهذا نوع واحد من آياته وأما ختصيصه ذلك بأهل الفكر فألن هذه اختالف انواعه لقاحه واحد وأ

املخلوقات اليت ذكرها من املاء موضع فكر وهو نظر القلب وتامله ال موضع نظر جمرد بالعني فال ينتفع الناظر 
القه وباريه مبجرد رؤية العني حىت ينتقل منه إىل نظر القلب يف حكمة ذلك وبديع صنعه واالستدالل به على خ

وذلك هو الفكر بعينه واما قوله تعاىل يف االية اليت بعدها ان يف ذلك اليات لقوم يعقلون فجمع االيات الهنا 
تضمنت الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وهي آيات متعددة خمتلفة يف انفسها وخلقها وكيفياهتا فإن إظالم 

لعامل كالثوب ويسكنون حتته آية باهرة مث ورد جيش الضياء يقدمه اجلو لغروب الشمس وجميء الليل الذي يلبس ا
بشري الصباح فينهزم عسكر الظالم وينتشر احليوان وينكشط ذلك اللباس جبملته آية اخرى مث يف الشمس اليت هي 

ا يتبعها آية النهار آية أخرى ويف القمر الذي هو آية الليل آية اخرى ويف النجوم آيات أخر كما قدمناه هذا مع م
من االيات املقارنة هلا من الرياح واختالفها وسائر ما حيدثه اهللا بسببها آيات أخر فاملوضع موضع مجع وخص هذه 
االيات بأهل العقل الهنا اعظم مما قبلها وأدل وأكرب واالوىل كالباب هلذه فمن استدل هبذه االيات واعطاها حقها 

حب الفكر وهو العقل وألن منزله املنزلة العقل بعد منزلة الفكر فلما من الداللة استحق من الوصف ما يستحقه صا
دهلم باالية االوىل على الفكر نقلهم باالية الثانية اليت هي اعظم منها إىل العقل الذي هو فوق الفكر فتأمله فأما قوله 

توحيدها فكتوحيد االوىل سواء يف االية الثالثة إن يف ذلك الية لقوم يذكرون فوحد االية وخصها بأهل التذكر فأما 
فإن ما ذرأ يف االرض على اختالفه من اجلواهر والنبات واملعادن واحليوان كله يف حمل واحد فهو نوع من انواع 
آياته وإن تعددت أصنافه وانواعه واما ختصيصه اياها بأهل التذكر فطريقة القرآن يف ذلك ان جيعل آياته للتبصر 

 سورة ق واالرض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج هبيج تبصرة والتذكر كما قال تعاىل يف
وذكرى لكل عبد منيب فالتبصرة التعقل والتذكرة التذكر والفكر باب ذلك ومدخله فإذا فكر تبصر وإذا تبصر 

اب واملدخل ووسط العقل تذكر فجاء التذكري يف االية لترتيبه على العقل املرتب على الفكر فقدم الفكر إذ هو الب
إذ هو مثرة الفكر ونتيجته وأخر التذكر إذ هو املطلوب من الفكر والعقل فتأمل ذلك حق التأمل فإن قلت فما 
الفرق بني التذكر والتفكر فإذا تبني الفرق ظهرت الفائدة قلت التفكر والتذكر اصل اهلدى والفالح ومها قطبا 

كر يف هذا الوجه لعظم املنفعة وشدة احلاجة إليه قال احلسن ما زال اهل العلم السعادة وهلذا وسعنا الكالم يف التف



يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر ويناطقون القلوب حىت نطقت فإذا هلا امساع وابصار فاعلم ان 
  التفكر طلب القلب ما ليس حباصل من العلوم من امر هو حاصل 

 يكن مث مراد يكون موردا للفكر استحال الفكر الن الفكر بغري متعلق متفكر فيه حمال منها هذا حقيقته فإنه لو مل
وتلك املواد هي االمور احلاصلة ولو كان املطلوب هبا حاصال عنده مل يتفكر فيه فإذا عرف هذا فاملتفكر ينتقل من 

تذكر به وابصر مواقع الفعل والترك  املقدمات واملبادي اليت عنده إىل املطلوب الذي يريده فإذا ظفر به وحتصل له
وما ينبغي ايثاره وما ينبغي اجتنابه فالتذكر هو مقصود التفكر ومثرته فإذا تذكر عاد بتذكرة على تفكره فاستخرج 

ما مل يكن حاصال عنده فهو ال يزال يكرر بتفكره على تذكره وبتذكره على تفكره ما دام عاقال الن العلم واالرادة 
حد بل هو دائما سائر بن العلم واالرادة وإذا عرفت معىن كون آيات الرب تبارك وتعاىل تبصرة  ال يقفان على

وذكرى يتبصر هبا من عمى القلب ويتذكر هبا من غفلته فان املضاد للعلم اما عمى القلب وزواله بالتبصر وإما 
ن بعض آيات اهللا ولو ذهبنا نتتبع ذلك غفلته وزواله بالتذكر واملقصود تنبيه القلب من رقدته باالشارة إىل شيء م

لنفذ الزمان ومل حنط بتفصيل واحدة من آياته على التمام ولكن ماال يدرك مجلة ال يترك مجلة واحسن ما انفقت فيه 
االنفاس التفكر يف آيات اهللا وعجائب صنعه واالنتقال منها إىل تعلق القلب واهلمة به دون شيء من خملوقاته فلذلك 

  الكتاب على هذين االصلني إذ مها افضل ما يكتسبه العبد يف هذه الدار  عقدنا هذه

  فصل فسل املعطل اجلاحد ما تقول يف دوالب دائر على هنر قد احكمت

آالته وأحكم تركيبه وقدرت ادواته احسن تقدير وأبلغه حبيث ال يرى الناظر فيه خلال يف مادته وال يف صورته وقد 
من كل انواع الثمار والزروع يسقيها حاجتها ويف تلك احلديقة من يلم شعثها وحيسن  جعل على حديقة عظيمة فيها

مراعاهتا وتعهدها والقيام جبميع مصاحلها فال خيتل منها شيء وال يتلف مثارها مث يقسم قيمتها عند اجلذاذ على سائر 
ا على الدوام اترى هذا اتفاقا املخارج حبسب حاجاهتم وضروراهتم فيقسم لكل صنف منهم ما يليق به ويقسمه هكذ

بال صانع وال خمتار وال مدبر بل اتفق وجود ذلك الدوالب واحلديقة وكل ذلك اتفاقا من غري فاعل وال قيم وال 
مدبر أفترى ما يقول لك عقلك يف ذلك لو كان وما الذي يفتيك به وما الذي يرشدك إليه ولكن من حكمة العزيز 

بصائر هلا فال ترى هذه االيات الباهرة إال رؤية احليوانات البهيمية كما خلق اعينا ال  احلكيم ان خلق قلوبا عميا ال
أبصار هلا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره وهي ال تراها فما ذنبها ان انكرهتا وجحدهتا فهي تقول يف 

  ضوء النهار هذا ليل ولكن اصحاب االعني ال يعرفون شيئا ولقد احسن القائل 
  ايعمى العاملون عن الضياء ...  قلت هذا الصبح ليل وهبين

  فصل مث تأمل املمسك للسموات واالرض احلافظ هلما ان تزوال او تقعا

او يتعطل بعض ما فيهما افترى من املمسك لذلك ومن القيم بأمره ومن املقيم له فلو تعطل بعض آالت هذا 
ذا كان عند اخللق كلهم من احليلة يف رده كما كان فلو الدوالب العظيم واحلديقة العظيمة من كان يصلحه وما

امسك عنهم قيم السموات واالرض الشمس فجعل عليهم الليل سرمدا من الذي كان يطلعها عليهم ويأتيهم 
بالنهار ولو حبسها يف االفق ومل يسريها فمن ذا الذي كان يسريها وياتيهم بالليل ولو ان السماء واالرض زالتا فمن 

  كان ميسكها من بعده  ذا الذي



  فصل مث تأمل هذه احلكمة البالغة يف احلر والربد وقيام احليوان

والنبات عليهما وفكر يف دخول احدمها على االخر بالتدريح واملهلة حىت يبلغ هنايته ولو دخل عليه مفاجاة األضر 
مكان مفرط يف الربودة ولوال  ذلك باالبدان وأهلكها وبالنبات كما لو خرج الرجل من محام مفرط احلرارة إىل

العناية واحلكمةوالرمحة واالحسان ملا كان ذلك فإن قلت هذا التدريج واملهلة إمنا كان البطاء سري الشمس يف 
ارتفاعها واخنفاضها قيل لك فما السبب يف ذلك االخنفاض واالرتفاع فإن قلت السبب يف ذلك بعداملسافة من 

سبب يف بعد املسافة وال تزال املسالة متوجهة عليك كما عينت سببا حىت تفضي مشارقها ومغارهبا قيل لك فما ال
بك إىل احد امرين إما مكابرة ظاهرة ودعوى ان ذلك اتفاق من غري مدبر وال صانع وإما االعتراف برب العاملني 

لقسمني واسطة ابدا فال واالقرار بقيوم السموات واالرضني والدخول يف زمرة اوىل العقل من العاملني ولن جتد بني ا
تتعب ذهنك هبذيانات امللحدين فاهنا عند من عرفها من هوس الشياطني وخياالت املبطلني وإذا طلع فجر اهلدى 

  واشرقت النبوة فعساكر تلك اخلياالت والوساوس يف أول املنهزمني واهللا متم نوره ولو كره الكافرون 

  عليه من الكمونفصل مث تأمل احلكمة يف خلق النار على ما هي 

والظهور فاهنا لو كانت ظاهرة ابدا كاملاء واهلواء كانت حترق العامل وتنتشر ويعظم الضرر هبا واملفسدة ولو كانت 
كامنة ال تظهر ابدا لفاتت املصاحل املترتبة على وجودها فاقتضت حكمة العزيز العليم ان جعلها خمزونة يف االجسام 

ه اليها فيمسكها وحيبسها مبادة جيعلها فيها من احلطب وحنوه فال يزال حابسها ما خيرجها ويبقيها الرجل عند حاجت
احتاج إىل بقائها فإذا استغىن عنها وترك حبسها باملادة خبت باذن رهبا وفاطرها فسقطت املؤنة واملضرة ببقائها 

  فسبحان من سخرها وانشأها على تقدير حمكم عجيب اجتمع فيه االستمتاع واالنتفاع 

السالمة من الضرر قال تعاىل أفرايتم النار اليت تورون إىل قوله فسبح باسم ربك العظيم فسبحان ربنا العظيم لقد و
تعرف الينا بآياته وشفانا ببيناته واغنانا هبا عن دالالت العاملني فاخرب سبحانه انه جعلها تذكرة بنار اآلخرة فنستجري 

م املسافرون النازلون بالقواء والقواء هي االرض اخلالية وهم احوج إىل منها وهنرب إليه منها ومتاعا للمقوين وه
  االنتفاع بالنار لالضاءة والطبخ واخلبز والتديف واالنس وغري ذلك 

  فصل مث تأمل حكمته تعاىل يف كونه خص هبا االنسان دون غريه من

الداخل عليه يف معاشه ومصاحله وغريه من احليوانات فال حاجة باحليوان اليها خبالف االنسان فإنه لو فقدها لعظم 
احليوانات ال يستعملها واليتمتع هبا وننبه من مصاحل النار على خلة صغرية القدر عظيمة النفع وهي هذا املصباح 
الذي يتخذه الناس فيقضون به من حوائجهم ما شاؤا من ليلهم ولو هذه اخللة لكان الناس نصف اعمارهم مبنزلة 

ن كان يستطيع كتابة او خياطة او صناعة او تصرفا يف ظلمة الليل الداجي وكيف كانت تكون اصحاب القبور فم
حال من عرض له وجع يف وقت من الليل فاحتاج إىل ضياء او دواء او استخراج دم او غري ذلك مث انظر إىل ذلك 

لقريب والبعيد مث انظر إىل النور احملمول يف ذبالة املصباح على صغر جوهره كيف يضيء ما حولك كله فترى به ا
انه لو اقتبس منه كل من يفرض او يقدر من خلق اهللا كيف ال يفىن وال ينفذ وال يضعف وأما منافع النار يف انضاج 

االطعمة واالدوية وجتفيف ماال ينتفع اال جبفافه وحتليل ماال ينتفع اال بتلحيله وعقد ماال ينتفع اال بعقده وتركيبه 



مث تأمل ما اعطيته النار من احلركة الصاعدة بطبعها إىل العلو فلوال املادة متسكها لذهبت  فأكثر من ان حيصى
صاعدة كما ان اجلسم الثقيل لوال املمسك ميسكه لذهب نازال فمن اعطى هذا القوة اليت يطلب هبا اهلبوط إىل 

  دير العزيز العليم مستقره واعطى هذه القوة اليت تطلب هبا الصعود إىل مستقرها وهل ذلك اال بتق

  فصل مث تامل هذا اهلواء وما فيه من املصاحل فإنه حياة هذه االبدان

واملمسك هلا من داخل مبا تستنشق منه ومن خارج مبا تباشر به من روحه فتتغذى به ظاهرا وباطنا وفيه تطرد هذه 
خبار والرسائل وهو احلامل هلذه االصوات فتحملها وتؤديها للقريب والبعيد كالربيد والرسول الذي شأنه محل اال

الروائح على اختالفها ينقلها من موضع إىل موضع فتأيت العبد الرائحة من حيث هتب الريح وكذلك تأتيه االصوات 
وهو ايضا احلامل للحر والربد اللذين هبما صالح احليوان والنبات وتأمل منفعة الريح وما جيري له يف الرب والبحر 

  رمحة وما هيئت له من ال

والعذاب وتأمل كم سخر للسحاب من ريح حىت امطر فسخرت له املثرية اوال فتثريه بني السماء واالرض مث 
سخرت له احلاملة اليت حتمله على متنها كاجلمل الذي حيمل الراوية مث سخرت له املؤلفة فتؤلف بني كسفه وقطعه 

قحة مبنزلة الذكر الذي يلقح االنثى فتلقحه باملاء مث جيتمع بعضها إىل بعض فيصري طبقا واحدا مث سخرت له الال
ولوالها لكان جهاما ال ماء فيه مث سخرت له املزجية اليت تزجيه وتسوقه إىل حيث أمر فيفرغ ماءه هنالك مث 

سخرت له بعد اعصاره املفرقة اليت تبثه وتفرقه يف اجلو فال ينزل جمتمعا ولو نزل مجلة ألهلك املساكن واحليوان 
بات بل تفرقه فتجعله قطرا وكذلك الرياح اليت تلقح الشجر والنبات ولوالها لكانت عقيما وكذلك الرياح والن

اليت تسري السفن ولوالها لوقفت على ظهر البحر ومن منافعها اهنا تربد املاء وتضرم النار اليت يراد اضرامها وجتفف 
الرض من نبات وحيوان بالرياح فإنه لوال تسخري اهللا هلا االشياء اليت حيتاج إىل جفافها وباجلملة فحياة ما على ا

لعباده لذوي النبات ومات احليوان وفسدت املطاعم وأننت العامل وفسد اال ترى اذا ركدت الرياح كيف حيدث 
الكرب والغم الذي لو دام ألتلف النفوس واسقم احليوان وامرض االصحاء واهنك املرضى وافسد الثمار وعفن 

ث الوباء يف اجلو فسبحان من جعل هبوب الرياح تأيت بروحه ورمحته ولطفه ونعمته كما قال النيب الزرع واحد
صلى اهللا عليه و سلم يف الرياح إهنا من روح اهللا تأيت بالرمحة وتنبه للطيفة يف هذا اهلواء وهي ان الصوت اثر حيدث 

كنه موجب االصطكاك وقرع اجلسم عند اصطكاك االجرام وليس نفس االصطكاك كما قال ذلك من قاله ول
للجسم او قلعة عنه فسببه قرع او قلع فيحدث الصوت فيحمله اهلواء ويؤديه إىل ما مع الناس فينتفعون به يف 

حوائجهم ومعامالهتم بالليل والنهار وحتدث االصوات العظيمة من حركاهتم فلو كان اثر هذه احلركات واالصوات 
اب يف القرطاس المتأل العامل منه ولعظم الضرر به واشتدت مؤنته واحتاج الناس إىل يبقى يف اهلواء كما يبقى الكت

حموه من اهلواء واالستبدال به اعظم من حاجتهم إىل استبدال الكتاب اململوء كتابة فان ما يلقى من الكالم يف اهلواء 
رطاسا خفيا حيمل الكالم بقدر ما اضعاف ما يوضع يف القرطاس فاقتضت حكمة العزيز احلكيم ان جعل هذا اهلواء ق

  يبلغ احلاجة مث ميحي باذن ربه فيعود جديدا نقيا ال شيء فيه فيحمل ما محل كل وقت 

  فصل مث تأمل خلق االرض على ما هي عليه حني خلقها واقفة ساكنة



هبم واجللوس لتكون مهادا ومستقرا للحيوان والنبات واالمتعة ويتمكن احليوان والناس من السعي عليها يف مآر
لراحاهتم والنوم هلدوهم والتمكن من اعماهلم ولو كان رجراجة متكفئة مل يستطيعوا على ظهرها قرارا وال هدوا وال 

  ثبت هلم عليها بناء وال امكنهم عليها صناعة 

من  وال جتارة وال حراثة وال مصلحة وكيف كانوا يتهنون بالعيش واالرض ترتج من حتته واعترب ذلك مبا يصيبهم
الزالزل على قلة مكثها كيف تصريهم إىل ترك منازهلم واهلرب عنها وقد نبه اهللا تعاىل على ذلك بقوله والقى يف 

االرض رواسي ان متيد بكم وقوله تعاىل اهللا الذي جعل لكم االرض قرارا وقوله اهللا الذي جعل لكم االرض مهدا 
من حديث انس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ويف القراءة االخرى مهادا ويف جامع الترمذي وغريه 

ملا خلق اهللا االرض جعلت متيد فخلق اجلبال عليها فاستقرت فعجبت املالئكة من شدة اجلبال فقالوا يا رب هل من 
ا خلقك شيء اشد من اجلبال قال نعم احلديد قالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من احلديد قال نعم النار قالوا ي
رب فهل من خلقك شيء اشد من النار قال نعم الريح قالوا يا رب فهل من خلقك شيء اشد من الريح قال نعم 
ابن آدم يتصدق صدقة بيمينه خيفيها عن مشاله مث تأمل احلكمة البالغة يف ليونة االرض مع يبسها فاهنا لو افرطت يف 

من االنتفاع هبا ولو افرطت يف اليبس كاحلجر مل ميكن حرثها  اللني كالطني مل يستقر عليها بناء وال حيوان وال متكنا
وال زرعها وال شقها وفلحها وال حفر عيوهنا وال البناء عليها فنقصت عن يبس احلجارة وزادت على ليونة الطني 

يع فجاءت بتقدير فاطرها على احسن ما جاء عليه مهاد للحيوان من االعتدال بني اللني واليبوسة فتهيأ عليها مج
  املصاحل 

  فصل مث تأمل تأمل احلكمة البالغة يف ان جعل مهب الشمال عليها ارفع

من مهب اجلنوب وحكمة ذلك ان تتحدر املياه على وجه االرض فتسقيها وترويها مث تفيض فتصب يف البحر فكما 
لقام عليه املاء فافسده ان الباين إذا رفع سطحا رفع احد جانبيه وخفض االخر ليكون مصبا للماء ولو جعله مستويا 

كذلك جعل مهب الشمال يف كل بلد ارفع من مهب اجلنوب ولوال ذلك لبقي املاء واقفا على وجه االرض فمنع 
الناس من العمل واالنتفاع وقطع الطرق واملسالك واضر باخللق افيحسن عند من له مسكة من عقل ان يقول هذا 

  ي اتقن كل شيء كله اتفاق من غري تدبري العزيز احلكيم الذ

  فصل مث تأمل احلكمة العجيبة يف اجلبال الذي حيسبها اجلاهل الغافل

فضلة يف االرض ال حاجة اليها وفيها من املنافع ماال حيصيه اال خالقها وناصبها ويف حديث إسالم ضمام بن ثعلبة 
رك بكذا وكذا قال اللهم نعم فمن قوله للنيب صلى اهللا عليه و سلم بالذي نصب اجلبال واودع فيها املنافع آهللا ام

  منافعها ان الثلج يسقط عليها فيبقى يف قللها حاصال لشراب الناس إىل حني نقاذه وجعل 

فيها ليذوب اوال فأوال فتجيء منه السيول الغزيرة وتسيل منه االهنار واالودية فينبت يف املروج والوهاد والربا 
كون مثلها يف السهل والرمل فلوال اجلبال لسقط الثلج على وجه ضروب النبات والفواكه واالدوية اليت ال ي

االرض فاحنل مجلة وساح دفعة فعدم وقت احلاجة إليه وكان يف احنالله مجلة السيول اليت هتلك ما مرت عليه فيضر 
هوف واملعاقل بالناس ضررا ال ميكن تالفيه وال دفعه الذيته من منافعها ما يكون يف حصوهنا وقللها من املغارات والك



اليت منزلة احلصون والقالع وهي ايضا اكنان للناس واحليوان ومن منافعها ما ينحت من احجارها لألبينة على 
اختالف اصنافها واالرحية وغريها ومن منافعها ما يوجد فيها من املعادن على اختالف اصنافها من الذهب والفضة 

اضعاف ذلك من انواع املعادن الذي يعجز البشر عن معرفتها والنحاس واحلديد والرصاص والزبرجد والزمرد و
على التفصيل حىت ان فيها ما يكون الشيء اليسري منه تزيد قيمته ومنفعته على قيمة الذهب باضعاف مضاعفة 
ا فال وفيها من املنافع ماال يعلمه اال فاطرها ومبدعها سبحانه ومن منافعها ايضا اهنا ترد الرياح العاصفة وتكسر حدهت
تدعها تصدم ما حتتها وهلذا فالساكنون حتتها يف امان من الرياح العظام املؤذية ومن منافعها ايضا اهنا ترد عنهم 

السيول إذا كانت يف جماريها فتصرفها عنهم ذات اليمني وذات الشمال ولوالها خربت السيول يف جماريها ما مرت 
اهنا أعالم يستدل هبا يف الطرقات فهي منزلة االدلة املنصوبة املرشدة  به فتكون هلم مبنزلة السد والسكن ومن منافعها

إىل الطرق وهلذا مساها اهللا أعالما فقال ومن آياته اجلواري يف البحر كاالعالم فاجلواري هي السفن واالعالم اجلبال 
  واحدها علم قالت اخلنساء 

اجلبل علما من العالمة والظهور ومن منافعها ايضا ما كانه علم يف راسه نار فسمى ... وأن صخرا لتأمت اهلداة به 
ينبت فيها من العقاقري واالدوية اليت ال تكون يف السهول والرمال كما ان ما ينبت يف السهول والرمال ال ينبت 
ن مثله يف اجلبال ويف كل من هذا وهذا منافع وحكم ال حييط به اال اخلالق العليم ومن منافعها اهنا تكون حصونا م

االعداء يتحرز فيها عباد اهللا من اعدائهم كما يتحصنون بالقالع بل تكون أبلغ وأحصن من كثري من القالع واملدن 
ومن منافعها ما ذكره اهللا تعاىل يف كتابه ان جعلها لألرض اوتادا تثبتها ورواسي مبنزلة مراسي السفن واعظم هبا من 

البديعة على هذا الوضع وجدهتا يف غاية املطابقة للحكمة فاهنا لو منفعة وحكمة هذا وإذا تأملت خلقتها العجيبة 
طالت واستدفت كاحلائط لتعذر الصعود عليها واالنتفاع هبا وسترت عن الناس الشمس واهلواء فلم يتمكنوا من 

االنتفاع هبا ولو بسطت على وجه االرض لضيقت عليهم املزارع واملساكن وملألت السهل وملا حصل هلم هبا 
  النتفاع من التحصن واملغارات واالكنان وملا سترت عنهم الرياح وملا حجبت السيول ا

ولو جعلت مستديرة شكل الكرة مل يتمكنوا من صعودها وملا حصل هلم هبا االنتفاع التام فكان اوىل االشكال 
اهللا سبحانه يف كتابه إىل واالوضاع هبا واليقها واوقعها على وفق املصلحة هذا الشكل الذي نصبت عليه ولقد دعانا 

النظر فيها ويف كيفية خلقها فقال أفال ينظرون إىل االبل كيف خلقت وإىل السماء كيف رفعت وإىل اجلبال كيف 
نصبت فخلقها ومنافعها من اكرب الشواهد على قدره باريها وفاطرها وعلمه وحكمته ووحدانيته هذا مع اهنا تسبح 

بط من خشيته وهي اليت خافت من رهبا وفاطرها وخالقها على شدهتا وعظم حبمده وختشع له وتسجد وتشقق وهت
خلقها من االمانة إذ عرضها عليها واشفقت من محلها ومنها اجلبل الذي كلم اهللا عليه موسى كليمه وجنيه ومنها 

ل اهللا صلى اجلبل الذي جتلى له ربه فساخ وتدكدك ومنها اجلبل الذي حبب اهللا رسوله واصحابه إليه واحبه رسو
اهللا عليه و سلم وأصحابه ومنها اجلبالن اللذان جعلهما اهللا سورا على نبيه وجعل الصفا يف ذيل احدمها واملروة يف 

ذيل االخر وشرع لعباده السعي بينهما وجعله من مناسكهم وتعبداهتم ومنها جبل الرمحة املنصوب عليه ميدان 
ة وزلة معفو عنها وحاجة مقضية وكربة مفروجة وبلية مرفوعة عرفات فلله كم به من ذنب مغفور وعثرة مقال

ونعمة متجددة وسعادة مكتسبة وشقاوة ممحوة كيف وهو اجلبل املخصوص بذلك اجلمع االعظم والوفد االكرم 
الذين جاؤا من كل فج عميق وقوفا لرهبم مستكينني لعظمته خاشعني لعزته شعثا غربا حاسرين عن رؤسهم 

م ويسألونه حاجاهتم فيدنو منهم مث يباهي هبم املالئكة فلله ذاك اجلبل وما ينزل عليه من الرمحة يستقبلوله عثراهت
والتجاوز عن الذنوب العظام ومنها جبل حراء الذي كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيلو فيه بربه حىت اكرمه 



طار العامل فإنه ليفخر على اجلبال وحق له ذلك اهللا برسالته وهو يف غارة فهو اجلبل الذي فاض منه النور على اق
فسبحان من اختص برمحته وتكرميه من شاء من اجلبال والرجال فجعل منها جباال هي مغناطيس القلوب كأهنا 
مركبة منه فهي هتوى اليها كلما ذكرهتا وهتفو حنوها كما اختص من الرجال من خصه بكرامته وأمت عليه نعمته 

  ه فأحبه وحببه إىل مالئكته وعباده املؤمنني ووضع له القبول يف االرض بينهم ووضع عليه حمبته من
تشقى كما تشقى الرجال وتسعد فدع عنك اجلبل الفالين وجبل بين فالن وجبل ... وإذا تأملت البقاع وجدهتا 

  كذا 
  يف طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل ... خذ ما تراه ودع شيئا مسعت به 

هلا موعدا وميا تنسف فيها نسفا وتصري كالعهن من هوله وعظمه فهي مشفقة من هول ذلك  هذا واهنا لتعلم ان
املوعد منتظرة له وكانت ام الدرداء رضى اهللا عنها إذا سافرت فصعدت على جبل تقول ملن معها امسعت اجلبال ما 

  وعدها رهبا فيقال ما امسعها فتقول ويسألونك 

ذرها قاعا صفصفا ال ترى فيها عوجا وال امتا فهذا حال اجلبال وهي احلجارة عن اجلبال فقل ينسفها ريب نسفا في
الصلبة وهذه رقتها وخشيتها وتدكدكها من جالل رهبا وعظمته وقد اخرب عنها فاطرها باريها انه لو انزل عليها 

 تتلى عليها كالمه خلشعت ولتصدعت من خشية اهللا يف عجبا من مضغة حلم اقسى من هذه اجلبال تسمع آيات اهللا
ويذكر الرب تبارك وتعاىل فال تلني وال ختشع وال تنيب فليس مبستنكر على اهللا عز و جل وال خيالف حكمته ان 
خيلق هلا نارا تذيبها إذ مل تلن بكالمه وذكره وزواجره ومواعظه فمن مل يلن هللا يف هذه الدار قلبه ومل ينب إليه ومل 

  ع قليال فان امامه امللني االعظم وسريد إىل عامل الغيب والشهادة فريى ويعلم يذبه حببه والبكاء من خشيته فليتمت

  فصل وملا اقتضت حكمته تبارك وتعاىل ان جعل من االرض السهل والوعر

واجلبال والرمل لينتفع بكل ذلك يف وجهه وحيصل منه ما خلق له وكانت االرض هبذه املثابة لزم من ذلك ان 
 بطنها انواع االوالد من كل صنف مث خترج إىل الناس واحليوان من ذلك ما اذن هلا فيه صارت كاألم اليت حتمل يف

رهبا ان خترجه اما بعلمهم وإما بدونه مث يرد اليها ما خرج منها وجعلها سبحانه كفاتا فألحياء ما داموا على ظهرها 
ويف بطنها امواتا فإذا كان يوم الوقت  فإذا ماتوا استودعتهم يف بطنها فكانت كفاتا هلم تضمهم على ظهرها احياء

املعلوم وقد اثقلها احلمل وحان وقت الوالدة ودنو املخاض اوحى اليها رهبا وفاطرها ان تضع محلها وخترج اثقاهلا 
فتخرج الناس من بطنها إىل ظهرها وتقول رب هذا ما استودعتين وخترج كنوزها باذنه تعاىل مث حتدث اخبارها 

  مبا عملوا على ظهرها من خري وشر وتشهد على بنيها 

  فصل وملا كانت الرياح جتول فيها وتدخل يف جتاويفها وحتدث فيها

االخبرة وختفق الرياح ويتعذر عليها املنفذ اذن اهللا سبحانه هلا يف االحيان بالتنفس فتحدث فيها الزالزال العظام 
اصيه والتضرعاليه والندم كما قال بعض السلف فيحدث من ذلك لعباده اخلوف واخلشية واالنابة واالقالع عن مع

وقد زلزلت االرض ان ربكم يستعتبكم وقال عمر بن اخلطاب وقد زلزلت املدينة فخطبهم ووعظهم وقال لئن 
  عادت ال اساكنكم فيها 

  فصل مث تأمل حكمة اهللا عز و جل يف عزة هذين النقدين الذهب والفضة 



تهما والتشبه خبلق اهللا ايامها مع شدة حرصهم وبلوغ اقصى جهدهم وقصور خرية العامل عما حاولوا من صنع
واجتهادهم يف ذلك فلم يظفروا بسوى الصنعة ولو مكنوا ان يصنعوا مثل ما خلق اهللا من ذلك لفسد امر العامل 

  واستفاض الذهب والفضة يف الناس حىت صار 

كثرهتما جدا سبب تعطل االنتفاع هبما فانه ال كالسعف والفخار وكانت تتعطل املصلحة اليت وضعا الجلها وكانت 
يبقى هلما قيمة ويبطل كوهنما قيما لنفائس االموال واملعامالت وارزاق املقاتلة ومل يتسخر بعض الناس لبعض إذ 

يصري الكل ارباب ذهب وفضة فلو اغىن خلقه كلهم ألفقرهم كلهم فمن يرضى لنفسه بامتهاهنا يف الصنائع اليت ال 
مل اال هبا فسبحان من جعل عزهتما سبب نظام العامل ومل جيعلهما يف العزة كالكربيت االمحر الذي ال يوصل قوام للعا

إليه فتفوت املصلحة بالكلية بل وضعهما وانبتهما يف العامل بقدر اقتضه حكمته ورمحته ومصاحل عباده وقرأت خبط 
عادن اهنم اوغلوا يف طلبها إىل بعض نواحي اجلبل الفاضل جربيل بن روح االنباري قال اخربين بعض من تداول امل

فانتهوا إىل موضع وإذا فيه امثال اجلبال من الفضة ومن دون ذلك واد جيرى متصلبا مباء غزير ال يدرك وال حيلة يف 
عبوره فانصرفوا إىل حيث يعملون ما يعربون به فلما هيئوه وعادوا راموا طريق النهر فما وقفوا له على اثر وال 

عرفوا إىل اين يتوجهون فانصرفوا آيسني وهذا احد ما يدل على بطالن صناعة الكيمياء واهنا عند التحقيق زغل 
وصبغة ال غري وقد ذكرنا بطالهنا وبينا فسادها من اربعني وجها يف رسالة مفردة واملقصود ان حكمة اهللا تعاىل 

نحاس والرصاص لصالح امر الناس واعترب ذلك بأنه اقتضت عزة هذين اجلوهرين وقتلهما بالنسبة إىل احلديد وال
إذا ظهر الشيء الظريف املستحسن مما حيدثه الناس من االمتعة كان نفيسا عزيزا ما دام فيه قلة وهو مرغوب فيه 

فإذا فشى وكثر يف ايدي الناس وقدر عليه اخلاص والعام سقط عندهم وقلت رغباهتم فيه ومن هذا قول القائل 
  من عزته وهلذا كان ازهد الناس يف العامل اهله وجربانه وارغبهم فيه البعداء عنه نفاسه الشيء 

  فصل وتأمل احلكمة البديعة يف تيسريه سبحانه على عباده ما هم احوج

إليه وتوسيعه وبذلك بذهلفكلما كانوا احوج إليه كان اكثر واوسع وكلما استغنوا عنه كان اقل وإذا توسطت 
لم يكن بالعام وال بالنادر على مراتب احلاجات وتفاوهتا فاعترب هذا باالصول االربعة التراب احلاجة توسط وجوده ف

واملاء واهلواء والنار وتأمل سعة ما خلق اهللا منها وكثرته فتأمل سعة اهلواء وعمومه ووجوده بكل مكان ألن احليوان 
ن النه ال يستغىن عنه حلظه واحدة ولوال كثرته خملوق يف الرب الميكنه احلياة إال به فهو معه أينما كان وحيث كا

وسعته وامتداده يف اقطار العامل الختنق العامل من الدخان والبخار املتصاعد املنعقد فتأمل حكمة ربك يف ان سخر له 
الرياح فإذا تصاعد إىل اجلو احالته سحابا او ضبابا فأذهبت عن العامل شره وأذاه فسل اجلاحد من الذي دبر هذا 

  لتدبري وقدر هذا التقدير وهل يقدر العامل كلهم لو اجتمعوا ان حييلوا ذلك ا

ويقلبوه سحابا او ضبابا او يذهبوه عن الناس ويكشفوه عنهم ولو شاء ربه تعاىل حلبس عنه الرياح فاختنق على 
  وجه االرض فأهلك ما عليها من احليوان والناس 

  لضاقت عن مساكن االنس فصل ومن ذلك سعة االرض وامتدادها ولوال ذلك



واحليوان وعن مزارعهم ومراعيهم ومنابت مثارهم واعشاهبم فان قلت فما حكمة هذه القفار اخلالية والفلوات 
الفارغة املوحشة فاعلم ان فيها معايش ماال حيصيه اال اهللا من الوحوش والدواب وعليها ارزاقهم وفيها مطردهم 

ا جماهلم ومرعاهم ومصيفهم ومشتهاهم مث فيها بعد متسع ومتنفس للناس ومنزهلم كاملدن واملساكن لالنس وفيه
ومضطرب إذا احتاجوا إىل االنتقال والبدو واالستبدال باالوطان فكم من بيداء مسلق صارت قصورا وجنانا 
ذا ومساكن ولوال سعة االرض وفسحها لكان اهلها كاحملصورين واحملبوسني يف أماكنهم ال جيدون عنها انتقاال إ

فدحهم ما يزعجهم عنها ويضطرهم إىل النقلة منها وكذلك املاء لوال كثرته وتدفقه يف االودية واالهنار لضاق عن 
حاجة الناس إليه ولغلب القوى الضعيف واستبد به دونه فيحصل الضرر وتعظم البلية مع شدة حاجة مجيع احليوان 

هبذه الكثرة والسعة يف كل وقت وأما النار فقد تقدم ان  إليه من الطري والوحوش والسباع فاقتضت احلكمة ان كان
احلكمة اقتضت كموهتا مىت شاء العبد اوراها عند احلاجة فهي وان مل تكن مبثوثة يف كل مكان فاهنا عتيدة حاصلة 

  ت مىت احتيج اليها واسعة لكل ما حيتاج إليه منها غري اهنا مودعة يف أجسام جعلت معادن هلا للحكمة اليت تقدم

  فصل مث تأمل احلكمة البالغة يف نزول املطر على االرض من علو ليعم

بسقيه وهادها وتلوهلا وظراهبا وآكامها ومنخفضها ومرتفعها ولو كان رهبا تعاىل إمنا يسقيها من ناحية من نواحيها ملا 
حكمته ان سقاها من فوقها اتى املاء على الناحية املرتفعة إال إذا اجتمع يف السفلى وكثر ويف ذلك فساد فاقتضت 

فينشيء سبحانه السحاب وهي روايا االرض مث يرسل الرياح فتحمل املاء من البحر وتلقحها به كما يلقح الفحل 
االنثى وهلذا جتد البالد القريبة من البحر كثرية االمطار وإذا بعدت من البحر قل مطرها ويف هذا املعىن يقول 

  الشاعر يصف السحاب 
مىت جلج خضر هلن نئبج ويف املوطأ مرفوعا وهو احد االحاديث االربعة املقطوعة إذا ... لبحر مث ترفعت شربن مباء ا

نشأت سحابة حبرية مث تشاءمت فتلك عني غديقة فاهللا سبحانه ينشيء املاء يف السحاب إنشاء تارة يقلب اهلواء ماء 
  لى االرض للحكم اليت وتارة حيمله اهلواء من البحر فيلقح به السحاب مث ينزل منه ع

ذكرناها ولو انه ساقه من البحر إىل االرض جاريا على ظهرها مل حيصل عموم السقي اال بتخريب كثري من االرض 
ومل حيصل عموم السقي ألجزائها فصاعدة سبحانه إىل اجلو بلطفه وقدرته مث انزله على االرض بغاية من اللطف 

  كماء فوقها فأنزله ومعه رمحته على االرض واحلكمة اليت ال اقتراح جلميع عقول احل

  فصل مث تأمل احلكمة البا لغة يف إنزاله بقدر احلاجة حىت إذا اخذت

االرض حاجتها منه وكان تتابعه عليها بعد ذلك يضرها اقلع عنها واعقبه بالصحو فهما اعين الصحو والغيم يعتقبان 
فساده فلو توالت االمطار الهلكت ما علي االرض ولو زادت على العامل ملا فيه صالحه ولو دام احدمها كان فيه 

على احلاجة افسدت احلبوب والثمار وعفنت الزروع واخلضروات وأرخت االبدان وحشرت اهلواء فحدثت 
ضروب من االمراض وفسد اكثر املآكل وتقطعت املسالك والسبل ولو دام الصحو جلفت االبدان وغيض املاء 

بار واالهنار واالودية وعظم الضرر واحتدم اهلواء فيبس ما على االرض وجفت االبدان وانقطع معني العيون واال
وغلب اليبس واحدث ذلك ضروبا من االمراض عسرة الزوال فاقتضت حكمة اللطيف اخلبري ان عاقب بني 



م امر العامل الصحو واملطر على هذا العامل فاعتدل االمر وصح اهلواء ودفع كل واحد منهما عادية االخر واستقا
  وصلح 

  فصل مث تأمل احلكمة االهلية يف اخراج االقوات والثمار واحلبوب

والفواكه متالحقة شيئا بعد شيء متتابعة ومل خيلقها كلها مجلة واحدة فاهنا لو خلقت كذلك على وجه االرض ومل 
قها وتتابعها فإن كل فصل تكن تنبت على هذه السوق واالغصان لدخل اخللل وفاتت املصاحل اليت رتبت على تالح

واوان يقتضى من الفواكه والنبات غري ما يتقضيه الفصل االخر فهذا حار وهذا بارد وهذا معتدل وكل يف فصله 
موافق للمصلحة ال يليق به غري ما خلق فيه مث انه سبحانه خلق تلك االقوات مقارنة ملنافع اخر من العصف 

غريها من منافع النبات والشجر غري االقوات كعلف البهائم وأداة واخلشب والورق والنور والعسف والكرب و
االبنية والسفن والرحال واالواين وغريها ومنافع النور من االدوية واملنظر البهيج الذي يشوق الناظرين وحسن 

ك النور مرائي الشجر وخلقتها البديعة املشاهدة لفاطرها ومبدعها بغاية احلكمة واللطف مث إذا تأملت إخراج ذل
البهي من نفس ذلك احلطب مث الورق االخضر مث اخراج تلك الثمار على اختالف أنواعها وأشكاهلا ومقاديرها 
وألواهنا وطعومها وروائحها ومنافعها وما يراد منها مث تأمل اين كانت مستودعة يف تلك اخلشبة وهاتيك العيدان 

  وجعلت الشجرة هلا كاالم 

اجز الضعيف إبراز هذا التصوير العجيب وهذا التقدير احملكم وهذه االصباغ الفائقة فهل كان يف قدرة االب الع
وهذه الطعوم اللذيذة والروائح الطيبة وهذه املناظر العجيبة فسل اجلاحد من توىل تقدير ذلك وتصريه وإبرازه 

عن إدراكها وتلك اجملاري وترتيبه شيئا فشيئا وسوق الغذاء إليه يف تلك العروق اللطاف اليت يكاد البصر يعجز 
الدقاق فمن الذي توىل ذلك كله ومن الذي اطلع هلا الشمس وسخر هلا الرياح وأنزل عليها املطر ودفع عنها 

االفات وتامل تقدير اللطيف اخلبري فإن االشجار ملا كانت حتتاج إىل الغذاء الدائم كحاجة الناس وسائر احليوان ومل 
يوان وال حركة تنبعث هبا لتناول الغذاء جعلت اصوهلا مركوزة يف االرض ليسرع هبا يكن هلا قوة أفواه كافواه احل

الغذاء ومتتصه من اسفل الثرى فتؤديه إىل أغصاهنا فتؤديه االغصان إىل الورق والثمر كل له شرب معلوم ال يتعداه 
عروقها كما يلتقم احليوان يصل إليه يف جماري وطرق قد احكمت غاية االحكام فتأخذ الغذاء من اسفل فتلقمه ب

غذاءه بفمه مث تقسمه على محلها حبسب ما حيتمله فتعطى كل جزء منه حبسب ما حيتاج إليه ال تظلمه وال تزيده على 
قدر حاجته فسل اجلاحد من اعطاها هذا ومن هداها إليه ووضعه فيها فلو اجتمع االولون واالخرون هل كانت 

رة واحدة منها هكذا باشارة او نصاعة او حيلة او مزاولة وهل ذلك اال من صنع قدرهتم وإرادهتم تصل إىل تربية مث
  : من شهدت له مصنوعاته دلت عليه آياته كما قيل 

ام كيف جيحده اجلاحد وهللا يف كل حتريكه وتسكينه ابدا شاهد ويف كل شيء له آية ... فواعجبا كيف يعصى االله 
  تدل على انه واحد ... 

  ا نصبت خيمة او فسطاطا كيف متده من كل جانبفصل مث تأمل إذ

باالطناب ليثبت فال يسقط وال يتعوج هكذا جتد النبات والشجر له عروق ممتدة يف االرض منتشرة إىل كل جانب 
لتمسكه وتقيمه وكلما انتشرت أعاليه امتدت عروقه واطنابه من اسفل يف اجلهات ولوال ذلك كيف كانت تثبت 



لباسقات والدوح العظام على الرياح العواصف وتأمل سبق اخللق االهلية للصناعة البشرية حىت هذه النخيل الطوال ا
يعلم الناس نصب اخليم والفساطيط من خلقه للشجر والنبات الن عروقها اطناب هلا كأطناب اخليمة واغصان 

  الشجر يتخذ منها الفساطيط مث حياكى هبا الشجرة 

  ق فإنك ترى يف الورقة الواحدة من مجلةفصل مث تأمل احلكمة يف خلق الور

  العروق 

املمتدة فيها املبثوثة فيها ما يبهر الناظر فمنها غالظ ممتدة يف الطول والعرض ومنها دقاق تتخلل تلك الغالظ 
منسوجة نسجا دقيقا معجبا لو كان مما يتوىل البشر صنع مثله بأيديهم ملا فرغوا من ورقة يف عام كامل والحتاجوا 

إىل آالت وحركات وعالج تعجز قدرهتم عن حتصيله فبث اخلالق العليم يف أيام قالئل من ذلك ما ميأل االرض فيه 
سهلها وجباهلا بال آالت وال معني وال معاجلة ان هي إال ارادته النافذة يف كل شيء وقدرته اليت ال ميتنع منها شيء 

حلكمة يف تلك العروق املتخللة الورقة باسرها لتسقيها وتوصل إمنا امره إذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فتأمل ا
اليها املادة فتحفظ عليها حياهتا ونضارهتا مبنزلة العروق املبثوثة يف االبدان اليت توصل الغذاء إىل كل جزء منه وتأمل 

عصاب لبدن ما يف العروق الغالظ من إمساكها الورق بصالبتها ومتانتها لئال تتمزق وتضمحل فهي مبنزلة اال
  احليوان فتراها قد أحكمت صنعتها ومدت العروق يف طوهلا وعرضها لتتماسك فال يعرض هلا التمزق 

  فصل مث تأمل حكمة اللطيف اخلبري يف كوهنا جعلت زينة للشجر وسترا

ومل ينتفع هبا ولباسا للمثرة ووقاية هلا من االفات اليت متنع كماهلا وهلذا إذا جردت الشجرة عن ورقها فسدت الثمرة 
وانظر كيف جعلت وقاية ملنبت الثمرة الضعيفة من اليبس فإذا ذهبت الثمرة بقي الورق وقاية لتلك االفنان الضعيفة 
من احلر حىت إذا طفئت تلك اجلمرة ومل يضر االفنان عراها من ورقها وسلبها إياه لتكتسى لباسا جديدا احسن منه 

مساقط تلك االوراق ومنابتها فال خترج منها ورقة اال باذنه وال تسقط اال بعلمه فتباركا هللا رب العاملني الذي يعلم 
ومع هذا فلو شاهدها العبادعلى كثرهتا وتنوعها وهي تسبح حبمد رهبا مع الثمار واالفنان واالشجار لشاهدوا من 

لق سدى قال تعاىل والنجم مجاهلا امرا آخر ولراوا خلقتها بعني اخرى ولعلموا اهنا لشأن عظيم خلقت وأهنا مل خت
والشجر يسجدان فالنجم ما ليس له ساق من النبات والشجر ماله ساق وكلها ساجدة هللا مسبحة حبمده وان من 
شيء اال يسبح حبمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا ولعلك ان تكون ممن غلظ حجابه فذهب 

لم ان هذا القول يظهر بطالنه من اكثر من ثالثني وجها قد ذكرنا إىل ان التسبيح داللتها على صانعها فقط فاع
اكثرها يف موضع آخر ويف أي لغة تسمى الداللة على الصانع تسبيحا وسجودا وصالة وتاويبا وهبوطا من خشيته 

صافات  كما ذكر تعاىل ذلك يف كتابه فتارة خيرب عنها بالتسبيح وتارة بالسجود وتارة بالصالة كقوله تعاىل والطري
كل قد علم صالته وتسبيحه افترى يقبل عقلك ان يكون معىن االية قد علم اهللا داللته عليه ومسى تلك الداللة 

  صالة وتسبيحا وفرق بينهما وعطف احدمها 



على االخر وتارة خيرب عنها بالتأويب كقوله يا جبال اويب معه وتارة خيرب عنها بالتسبيح اخلاص بوقت دون وقت 
الشراق أفترى داللتها على صانعها إمنا يكون يف هذين الوقتني وباجلملة فبطالن هذا القول اظهر لذوي كالعشى وا

  البصائر من ان يطلبوا دليال على بطالنه واحلمد هللا 

  فصل مث تأمل حكمته سبحانه يف إبداع العجم والنوى يف جوف الثمرة وما

بدن احليوان فهو ميسك بصالبته رخاوة الثمرة ورقتها ولطافتها يف ذلك من احلكم والفوائد اليت منها انه كالعظم ل
ولوال ذلك لشدخت وتفسخت وألسرع اليها الفساد فهو مبنزلة العظم والمثرة مبنزلة اللحم الذي يكسوه اهللا عز و 

مها عند جل العظام ومنها ان يف ذلك بقاء املادة وحظفها إذ رمبا تعطلت الشجرة او نوعها فخلق فيها ما يقوم مقا
تعطلها وهو النوى الذي يغرس فيعود مثلها ومنها ما يف تلك احلبوب من أقوات احليوانات وما فيها من املنافع 

واالدهان واالدوية واالصباغ وضروب اخر من املصاحل اليت يتعلمها الناس وما خفي عليهم منها اكثر فتأمل احلكمة 
وهتا حلما لذيذا شهيا يتكفه به ابن آدم مث تأمل هذه احلكمة البديعة يف اخراجه سبحانه هذه احلبوب ملنافع فيها وكس

يف ان جعل للثمرة الرقيقة اللطيفة اليت يفسدها اهلواء والشمس غالفا حيفظها وغشاء يواريها كالرمان واجلوز 
لى احلر فإذا واللوز وحنوه وأما ماال يفسد إذا كان بارزا فجعل له اول خروجه غشاء يواريه لضعفه ولقلة صربه ع

  اشتد وقوى تفتق عن ذلك الغشاء وضحى للشمس واهلواء كطلع النخل وغريه 

  فصل مث تأمل خلقه الرمان وماذا فيه من احلكم والعجائب فإنك ترى داخل

الرمانة كأمثال القالل شحما متراكما يف نواحيها وترى ذلك احلب فيها مرصوفا رصفا ومنضودا نضدا المتكن 
ه وترى احلب مقسوما اقساما وفرقا وكل قسم وفرقة منه ملفوفا بلفائف وحجب منسوجة اعجب االيدي ان تنضد

نسج والطفه وأدقه على غري منوال اال منوال كن فيكون مث ترى الوعاء احملكم الصلب قد اشتمل على ذلككله 
ه بعضا إذ لو مد بعضه وضمه احسن ضم فتأمل هذه احلكمة البديعة يف الشحم املودع فيها فإن احلب ال ميد بعض

بعضا الختلط وصار حبة واحدة فجعل ذلك الشحم خالله ليمده بالغذاء والدليل عليه انك ترى اصول احلب 
مركوزة يف ذلك الشحم وهذا خبالف حب العنب فإنه استغىن عن ذلك بان جعل لكل حبة جمرى تشرب منه فال 

حدا مث ينقسم منه يف جماري احلبوب كلها فينبعث منه يف تشرب حق اختها بل جيرى الغذاء يف ذلك العرق جمرى وا
  كل جمرى غذاء تلك 

احلبة فتبارك اهللا احسن اخلالقني مث انه لف ذلك احلب يف تلك الرمانة بتلك اللفائف ليضمه وميسكه فال يضطرب 
قليل من كثري من واليتبدد مث غشى فوق ذلك بالغشاء الصلب صونا له وحفظا وممسكا له باذن اهللا وقدرته فهذا 

حكمة هذه الثمرة الواحدة والميكننا والغرينا استقصاء ذلك ولو طالت االيام واتسع الفكر ولكن هذا منبه على ما 
وراءه واللبيب يكتفى ببعض ذلك وأما من غلبت عليه الشقاوة وكأين من آية يف السموات واالرض ميرون عليها 

  فيها  وهم عنها معرضون غافلون عن موضع الداللة

  فصل مث تأمل هذا الريع والنماء الذي وضعه اهللا يف الزرع حىت صارت



احلبة الواحدة رمبا انبتت سبعمائة حبة ولو انبتت احلبة حبة واحدة مثلها ال يكون يف الغلة متسع ملا يرد يف االرض 
يفي مبا حيتاج إليه للقوت من احلب وما يكفي الناس ويقوت الزارع إىل إدراك زرعه فصار الزرع بريع هذا الريع ل

والزراعة وكذلك مثار االشجار والنخيل وكذلك ما خيرج مع االصل الواحد منها من الصنوان ليكون ملا يقطعه 
الناس ويستعلمونه يف مآرهبم خلفا فالتبطل املادة عليهم وال تنقص ولو ان صاحب بلد من البالد أراد عمارته 

يتهم إىل استواء الزرع فاقتضت حكمة اللطيف اخلبري ان اخرج من احلبة العطى اهله ما يبذرونه فيهم وما يق
  الواحدة حبات عديدة لبقيت اخلارج الناس ويدخرون منه ما يزرعون 

  فصل مث تأمل احلكمة يف احلبوب كالرب والشعري وحنومها كيف خيرج احلب

ها والعبث فيها فإنه لو صادف احلب مدرجا يف قشور على رؤسها امثال االسنة فال يتمكن جند الطري من افساد
بارزا ال صوان عليه وال وقاية حتول دونه لتمكن منه كل التمكن فأفسدوا عاب وعاث وأكب عليه أكال ما 

استطاع وعجز ارباب الزرع عن رده فجعل اللطيف اخلبري عليه هذه الوقايات لتصونه فينال الطري منه مقدار قوته 
  ىل به النه هو الذي كدح فيه وشقى به وكان الذي حيتاج إليه اضعاف حاجة الطري ويبقى اكثره لالنسان فإنه او

  فصل مث تأمل احلكمة الباهرة يف هذه االشجار كيف تراها يف كل عام

هلا محل ووضع فهي دائما يف محل ووالدة فإذا اذن هلا رهبا يف احلمل احتبست احلرارة الطبيعية يف داخلها واختبأت 
  ا محلها يف الوقت املقدر هلا فيكون ذلك الوقت مبنزلة وقت العلوق ومبدأ فيها ليكون فيه

تكوين النطف فتعمل املادة يف اجوافها عملها وهتيئها للعلوق حىت إذا آن وقت احلمل دب فيها املاء فالنت اعطافها 
لوالدة كسيت من سائر وحتركت للحمل وسرى املاء يف افناهنا وانتشرت فيها احلرارة والرطوبة حىت إذا آن وقت ا

املالبس الفاخرة من النور والورق ما تتبخر فيه ومتيس به وتفخر على العقيم فإذا ظهرت اوالدها وبان للناظر محلها 
علم حينئذ كرمها وطيبها من لؤمها وخبلها فتوىل تغذية ذلك احلمل من توىل غذاء االجنحة يف بطون امهاهتا وكساها 

الربد فإذا تكامل احلمل وآن وقت الفطام تدلت اليك أفناهنا كأمنا تناولك مثرة درها فإذا االوراق وصاهنا من احلر و
قابلتها رايت االفنان كأهنا تلقاك بأوالدها وحتييك وتكرمك هبم وتقدمهم اليك حىت كأن منا وال يناولك إياهم بيده 

دا ومضطجعا وكذلك ترى الرياحني كأهنا وال سيما قطوف جنات النعيم الدانية اليت يتناوهلا املؤمن قائما وقاع
حتييك بانفاسها وتقابلك بطيب رائحتها وكل هذا إكراما لك وعناية بأمرك وختصيصا لك وتفضيال على غريك من 
احليوانات أفيجمل بك االشتغال هبذه النعم عن املنعم هبا فكيف إذا استعنت هبا على معاصيه وصرفتها يف مساخطه 

تها إىل غريه كما قال وجتعلون رزقكم انكم تكذبون فجدير مبن له مسكة من عقل ان فكيف إذا جحدته واضف
يسافر بفكره يف هذه النعم واالالء ويكرر ذكرها لعله يوقفه على املراد منها ماهو وألي شيء خلق وملاذا هيء وأي 

آالئه تبارك وتعاىل ونعمه على امر طلب منه على هذه النعم كما قال تعاىل واذكروا آالء اهللا لعلكم تفلحون فذكر 
عبده سبب الفالح والسعادة الن ذلك ال يزيده اال حمبة هللا ومحدا وشكرا وطاعة وشهود تقصريه بل تفريطه يف 

  : القليل مما جيب هللا عليه وهللا در القائل 
  فاربأ بنفسك ان ترعى مع اهلمل ... قد هيؤك ألمر لو فطنت له 



  ليقطني والبطيخ واجلزر كيف ملا اقتضتفصل مث تأمل احلكمة يف شجرة ا

احلكمة ان يكون محله مثارا كبارا جعل نباته منبسطا على االرض إذ لو انتصب قائما كما ينتصب الزرع لضعفت 
قوته عن محل هذه الثمار الثقيلة ولنقصت قبل أدراكها وانتهائها إىل غاياهتا فاقتضت حكمة مبدعها وخالقها ان 

ليلقى عليها مثاره فتحملها عنه االرض فترى العرق الضعيف الدقيق من ذلك منبسطا على  بسطه ومده على االرض
االرض ومثاره مبثوثة حواليه كأهنا حيوان قد اكتنفها اجراؤها فهي ترضعهم وملا كان شجر اللوبيا والباذجنان 

ال يلقى من محل مثاره مؤنة وال يضعف  والباقالء وغريها مما يقوى على محل مثرته انتبه اهللا منتصبا قائما على ساقه إذ
  عنه 

مث تأمل كيف اقتضت احلكمة االهلية موافات اصناف الفواكه والثمار للناس حبسب الوقت املشاكل هلا املقتضى هلا 
فتوافيهم كموافاة املاء للظمآن فتتلقاها الطبيعة بانشراح واشتياق منتظرة لقدومها كانتظار الغائب للغائب فلو كان 

الصيف امنا يوايف يف الشتاء لصادف من الناس كراهية واستثقاال بوروده مع ما كان فيه من املضرة لالبدان  نبات
واالذى هلا وكذلك لو واىف ما يف ربيعها يف اخلريف او ما يف خريفها يف الربيع مل يقع من النفوس ذلك املوقع وال 

ها عن وقته مملوال حملول الطعم وال يظن ان هذا جلريان العادة استطابته واستلذته ذلك االلتذاذ وهلذا جتد املتأخر من
  اجملردة بذلك فإن العادة إمنا جرت به النه وفق احلكمة واملصلحة اليت ال خيل هبا احلكيم اخلبري 

  فصل مث تأمل هذه النخلة اليت هي احدى آيات اهللا جتد فيها من

يه اناث حتتاج إىل اللقاح جعلت فيها ذكور تلقحها مبنزلة االيات والعجائب ما يبهرك فإنه ملا قدر ان يكون ف
احليوان واناثه ولذلك اشتد شبهها من بني سائر االشجار باالنسان خصوصا باملؤمن كما مثله النيب صلى اهللا عليه و 
ن سلم وذلك من وجوه كثرية احدها ثبات اصلها يف االرض واستقراره فيها وليست مبنزلة الشجرة اليت اجتثت م

فوق االرض ماهلا من قرار الثاين طيب مثرهتا وحالوهتا وعموم املنفعة هبا كذلك املؤمن طيب الكالم طيب العمل فيه 
املنفعة لنفسه ولغريه الثالث دوام لباسها وزينتها فال يسقط عنها صيفا وال شتاء كذلك املؤمن ال يزول عنه لباس 

هولة تناول مثرهتا وتيسره اما قصريها فال حيوج املتناول ان يرقاها واما التقوى وزينتها حىت يوايف ربه تعاىل الرابع س
باسقها فصعوده سهل بالنسبة إىل صعودالشجر الطوال وغريها فتراها كأهنا قد هيئت منها املراقي والدرج إىل 

ن انفع مثار العامل فإنه اعالها وكذلك املؤمن خريه سهل قريب ملن رام تناوله ال بالغر وال باللئيم اخلامس ان مثرهتا م
يؤكل رطبه فاكهة وحالوة ويابسه يكون قوتا وادما وفاكهة ويتخذ منه اخلل والناطف واحللوى ويدخل يف االدوية 

واالشربة وعموم املنفعة به وبالعنب فوق كل الثمار وقد اختلف الناس يف ايهما انفع وافضل وصنف اجلاحظ يف 
احلجاج والتفضيل من اجلانبني وفصل النزاع يف ذلك ان النخل يف معدنه وحمل  احملاكمة بينهما جملدا فأطال فيها

سلطانه افضل من العنب وأعم نفعا واجدى على اهله كاملدينة واحلجاز والعراق والعنب يف معدنه وحمل سلطانه 
ت مرة يف جملس افضل وأعم نفعا واجدى على أهله كالشام واجلبال واملواضع الباردة اليت ال تقبل النخيل وحضر

  مبكة فيه من أكابر البلد فجرت هذه املسئلة وأخذ بعض اجلماعة احلاضرين يطنب يف تفضيل النخل 

وفوائده وقال يف أثناء كالمه ويكفي يف تفضيله انا نشتري بنواه العنب فكيف يفضل عليه مثر يكون نواه مثنا له 
م النزاع يف هذه املسئلة وشفى فيها بنهيه عن تسمية وقال آخر من اجلماعة قد فصل النيب صلى اهللا عليه و سل



شجر العنب كرما وقال الكرم قلب املؤمن فاي دليل ابني من هذا واخذوا يبالغون يف تقرير ذلك فقلت لألول ما 
ذكرته من كون نوى التمر مثنا للعنب فليس بدليل فإن هذا له اسباب احدها حاجتكم إىل النوى للعلف فريغب 

فيه لعلف ناضحه ومحولته الثاين ان نوى العنب ال فائدة فيه وال جيتمع الثالث ان االعناب عندكم  صاحب العنب
قليلة جدا والتمر اكثر شيء عندكم فيكثر نواه فيشترى به الشيء اليسري من العنب وأما يف بالد فيها سلطان 

حتج باحلديث هذا احلديث من حجج العنب فال يشترى بالنوى منه شيء وال قيمة لنوى التمر فيها وقلت ملن ا
فضل العنب الهنم كانوا يسمونه شجرة الكرم لكثرة منافعه وخريه فإنه يؤكل رطبا ويابسا وحلوا وحامضا وجتىن 

منه أنواع االشربة واحللوى والدبس وغري ذلك فسموه كرما لكثرة خريه فأخربهم النيب صلى اهللا عليه و سلم ان 
لتسمية لكثرة ما اودع اهللا فيه من اخلري والربكة والرمحة واللني والعدل واالحسان قلب املؤمن احق منه هبذه ا

والنصح وسائر انواع الرب واخلري اليت وضعها اهللا يف قلب املؤمن فهو احق بأن يسمى كرما من شجر العنب ومل يرد 
سيته كرما كذب واهنا لفظة ال معىن النيب صلى اهللا عليه و سلم ابطال ما يف شجر العنب من املنافع والفوائد وان مت

حتتها كتسمية اجلاهل عاملا والفاجر برا والبخيل سخيا اال ترى انه مل ينف فوائد شجر العنب وإمنا اخرب عنه ان قلب 
املؤمن اغزر فوائد واعظم منافع منها هذا الكالم او قريب منه جرى يف ذلك اجمللس وأنت إذا تدبرت قول النيب 

و سلم الكرم قلب املؤمن وجدته مطابقا لقوله يف النخلة مثلها مثل املسلم فشبه النخلة باملسلم يف صلى اهللا عليه 
حديث ابن عمر وشبه املسلم بالكرم يف احلديث االخر وهناهم ان خيصوا شجر العنب باسم الكرم دون قلب املؤمن 

نب كرما النه يقتىن منه ام اخلبائث فيكره وقد قال بعض الناس يف هذا معىن آخر وهو انه هناهم عن تسمية شجر الع
ان يسمى باسم يرغب النفوس فيها وحيضهم عليها من باب سد الذرائع يف االلفاظ وهذا ال بأس به لوال ان قوله 
فإن الكرم قلب املؤمن كالتعليل هلذا النهي واالشارة إىل انه اوىل هبذه التسمية من شجر العنب ورسول اهللا صلى 

سلم اعلم مبا اراد من كالمه فالذي قصده هو احلق وباجلملة فاهللا سبحانه عدد على عباده من نعمه اهللا عليه و 
عليهم مثرات النخيل واالعناب فساقها فيما عدده عليهم من نعمه واملعىن االول اظهر من املعىن االخر إن شاء اهللا 

ت النخيل واالعناب تتخذون منه سكرا ورزقا فإن أم اخلبائث تتخذ من كل مثر كالنخيل كما قال تعاىل ومن مثرا
حسنا وقال انس نزل حترمي اخلمر وما باملدينة من شراب االعناب شيء وإمنا كان شراب القوم الفضيخ املتخذ من 

  التمر فلو كان هنيه صلى اهللا عليه و سلم عن تسمية شجر العنب 

منها واهللا اعلم الوجه السادس من وجوه التشبيه ان كرما الجل املسكر مل يشبه النخلة باملؤمن الن املسكر يتخذ 
النخلة اصرب الشجر على الرياح واجلهد وغريها من الدوح العظام متيلها الريح تارة وتقلعها تارة وتقصف افناهنا وال 

صرب لكثري منها على العطش كصرب النخلة فكذلك املؤمن صبور على البالء ال تزعزعه الرياح السابع ان النخلة 
كلها منفعة ال يسقط منها شيء بغري منفعة فثمرها منفعة وجذعها فيه من املنافع ماال جيهل لألبنية والسقوف وغري 

ذلك وسعفها تسقف به البيوت مكان القصب ويستر به الفرج واخللل وخوصها يتخذ منه املكاتل والزنابيل وأنواع 
ا هومعلوم عند الناس وقد طابق بعض الناس هذه املنافع االنية واحلصر وغريها وليفها وكرهبا فيه من املنافع م

وصفات املسلم وجعل لكل منفعة منها صفة يف املسلم تقابلها فلما جاء إىل الشوك الذي يف النخلة جعل بإزائه من 
ني املسلم صفة احلدة على أعداء اهللا واهل الفجور فيكون عليهم يف الشدة والغلظة مبنزلة الشوك وللمؤمنني واملتق

مبنزلة الرطب حالوة ولينا اشداء على الكفار رمحاء بينهم الثامن اهنا كلما اطال عمرها ازداد خريها وجاد مثرها 
وكذلك املؤمن إذا طال عمره ازداد خريه وحسن عمله التاسع ان قلبها من اطيب القلوب واحاله وهذا امر 

العاشر اهنا اليتعطل نفعها بالكلية ابدا بل إن خصت به دون سائر الشجر وكذلك قلب املؤمن من ايطب القلوب 



تعطلت منها منفعه ففيها منافع اخر حىت لو تعطلت مثارها سنة لكان للنسا يف سعفها وخوصها وليفها وكرهبا منافع 
وهكذا املؤمن ال خيلو عن شيء من خصال اخلري قط ان اجدب منه جانب من اخلري اخصب منه جانب فال يزال 

شره مأمونا يف الترمذي مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم خريكم من يرجى خريه ويؤمن شره خريه مأموال و
وشركم من ال يرجى خريه وال يؤمن شره فهذا فصل معترض ذكرناه استطرادا للحكمة يف خلق النخلة وهيئتها 

كالسدا وأخرى معترضة  فلنرجع إليه فتأمل خلقة اجلذع الذي هلا كيف هو جتده كاملنسوج من خيوط ممدودة
كاللحمة كنحو املنسوج باليد وذلك لتشتد وتصلب فال تتقصف من محل احليوان الثقيل وتصرب على هز الرياح 

العاصفة ولبثها يف السقوف واجلسور واالواين وغري ذلك مما يتخذ منها وهكذا سائر اخلشب وغريها إذا تأملته شبه 
ل ترى بعضه كأنه داخل بعضا طوال وعرضا كتداخل اجزاء اللحم بعضها النسج وال تراه مصمتا كاحلجر الصلد ب

يف بعض فإن ذلك امنت له وأهيأ ملا يراد منه فإنه لو كان مصمتا كاحلجارة مل ميكن ان يستعمل يف االالت واالبواب 
املاء وذلك واالواين واالمتعة واالسرة والتوابيت وما اشبهها ومن بديع احلكمة يف اخلشب ان جعل يطفو على 

للحكمة البالغة إذ لوال ذلك ملا كانت هذه السفن حتمل امثال اجلبال من احلموالت واالمتعة ومتخر البحر مقبلة 
  ومدبرة ولوال ذلك ملا هتيأ للناس هذه املرافق حلمل هذه التجارات العظيمة واالمتعة الكثرية 

  ؤنة يف نقلها وتعذر على الناس كثري من مصاحلهم ونقلها من بلد إىل بلد من حيث لو نقلت يف الرب لعظمت امل

  فصل مث تأمل احوال هذه العقاقري واالدوية اليت خيرجها اهللا من

االرض وما خص به كل واحد منها وجعل عليه من العمل والنفع فهذا يغور يف املفاصل فيستخرج الفضول الغليظة 
تخرج املرة الصفراء وهذا حيلل االورام وهذا يسكن القاتلة لو احتسبت وهذا يستخرج املرة السوداء وهذا يس

اهليجان والقلق وهذا جيلب النوم ويعيده إذا اعوزه االنسان وهذا خيفف البدن إذا وجد الثقل وهذا يفرح القلب 
إذا تراكمت عليه الغموم وهذا جيلو البلغم ويكشطه وهذا حيد البصر وهذا يطيب النكهة وهذا يسكن هيجان الباءة 

يهيجها وهذا يربد احلرارة ويطفئها وهذا يقتل الربودة ويهيج احلرارة وهذا يدفع ضرر غريه من االدوية وهذا 
واالغذية وهذا يقاوم بكيفيته كيفية غريه فيعتدالن فيعتدل املزاج بتناوهلما وهذا يسكن العطش وهذا يصرف الرياح 

يف أجزاء البدن بالسمن وهذا ينقص منها وهذا يدبغ الغليظة ويطردها وهذا يعطي اللون إشراقا ونضارة وهذا يزيد 
املعدة وهذا جيلوها ويغسلها إىل أضعاف ذلك مما ال حيصيه العباد فسل املعطل من جعل هذه املنافع والقوى يف هذه 
النباتات واحلشائش واحلبوب والعروق ومن اعطى كل منها خاصيته ومن هدى العباد بل احليوان إىل تناول ما ينفع 

ه ترك ما يضر ومن فطن هلا الناس واحليوان البهيم وبأي عقل وجتربة كان يقف على ذلك ويعرف ما خلق له كما من
زعم من قل نصيبه من التوفيق لوال انعام الذي اعطى كل شيء خلقه مث هدى وهب ان االنسان فطن هلذه االشياء 

اء كثرية منها ماال يهتدي اليها االنسان حىت صار بذهنه وجتاربه وفكره وقياسه فمن الذي فطن هلا البهائم يف اشي
بعض السباع يتداوى من جراحه ببعض تلك العقاقري من النبات فيربأ فمن الذي جعله يقصد ذلك النبات دون 

غريه وقد شوهد بعض الطري حيتقن عند احلصر مباء البحر فيسهل عليه اخلارج وبعض الطري يتناول اذا اعتل شيئا 
ود صحته وقد ذكر االطباء يف مبادئ الطب يف كتبهم من هذا عجائب فسل املعطل من اهلمها ذلك من النبات فتع

ومن ارشدها إليه ومن دهلا عليه افيجوز ان يكون هذا من غري مدبر عزيز حكيم وتقدير عزيز عليم وتقدير لطيف 
الذي ال إله إال هو اخلالق البارئ خبري هبرت حكمته العقول وشهدت له الفطر مبا استودعها من تعريفه بأنه اهللا 



املصور الذي ال تنبغي العبادة اال له وإنه لو كان معه يف مسواته وارضه اله سواه لفسدت السموات واالرض واختل 
نظام امللك فسبحانه وتعاىل عما يقول الظاملون واجلاحدون علوا كبريا ولعلك ان تقول ما حكمة هذا النبات 

  املبثوث يف الصحارى 

القفار واجلبال اليت ال انيس هبا وال ساكن وتظن انه فضلة ال حاجة إليه وال فائدة يف خلقه وهذامقدار عقلك و
وهناية علمك فكم لباريه وخالقه فيه من حكمة وآية من طعم أوحش وطري ودواب مساكنها حيث التراها حتت 

تتناول منها كفايتها ويبقى الباقي كما يبقى  االرض وفوقها فذلك مبنزلة مائدة نصبها اهللا هلذه الطيور والدواب
  الرزق الواسع الفاضل عن الضيف لسعة رب الطعام وغناه التام وكثرة إنعامه 

  فصل مث تأمل احلكمة البالغة يف اعطائه سبحانه هبيمة االنعام

ماء مل يتمكن من االنتفاع االمساع واالبصار ليتم تناوهلا ملصاحلها ويكمل انتفاع االنسان هبا إذ لو كانت عمياء او ص
هبا مث سلبها العقول على كرب خلقها اليت لالنسان ليتم تسخريه اياها فيقودها ويصرفها حيث شاء ولو اعطيت 

العقول على كرب خلقها المتنعت من طاعته واستعصت عليه ومل تكن مسخرة له فأعطيت من التمييز واالدراك ما 
لبت من الذهن والعقل ما ميز به عليها االنسان وليظهر ايضا فضيلة تتم به مصلحتها ومصلحة من ذلك له وس

التمييز واالختصاص مث تأمل كيف قادها وذللها على كرب اجسامها ومل يكن يطيقها لوال تسخريه قال اهللا تعاىل 
تقولوا وجعل لكم من الفلك واالنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره مث تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه و

سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني أي مطيقني ضابطني وقال تعاىل او مل يروا انا خلقنا هلم مما عملت 
ايدينا انعاما فهم هلا مالكون وذللناها هلم فمنها ركوهبم ومنها يأكلون فترى البعري على عظم خلقته يقوده الصيب 

باالرض ولفصله عضوا عضوا فسل املعطل من الذي ذهللا وسخره وقاده الصغري ذليال منقادا ولو ارسل عليه لسواه 
على قوته لبشر ضعيف من اضعف املخلوقات وفرغ بذلك التسخري النوع االنساين ملصاحل معاشه ومعاده فإنه لو 
مل كان يزاول من االعمال واالمحال ما يزاول احليوان لشغل بذلك عن كثري من االعمال النه كان حيتاج مكان اجل

الواحد إىل عدة أناسى حيملون اثقاله ومحله ويعجزون عن ذلك وكان ذلك يستفرغ اوقاهتم ويصدهم عن مصاحلهم 
فأعينوا هبذه احليوانات مع ماهلم فيها من املنافع اليت ال حيصيها اال اهللا من الغذاء والشراب والدواء واللباس 

  ع الكثرية واجلمال واالمتعة واالالت واالواين والركوب واحلرث واملناف

  فصل مث تأمل احلكمة يف خلق االت البطش يف احليوانات من االنسان

  وغريه فاالنسان ملا خلق مهيئا ملثل هذه الصناعات من البناء واخلياطة والكتابة وغريها خلق له كف 

ء إىل مثله مستدير منبسط واصابع يتمكن هبا من القبض والبسط والطي والنشر واجلمع والتفريق وضم الشي
واحليوان البهيم ملا مل يتهيأ لتلك الصنائع مل خيلق له تلك االكف واالصابع بل ملا قدر ان يكون غذاء بعضها من 

صيده كالسباع خلق له اكف لطافه مدجمة ذوات براثن وخمالب تصلح القتتاص الصيد وال تصلح للصناعات هذا 
فلما قدر اهنا التصطاد وال صنعة هلا خلق لبعضها اظالفا تقيها  كله يف أكلة اللحم من احليوان واما اكله النبات



خشونة االرض إذا جالت يف طلب املرعي ولبعضها حوافر ململمة مقعرة كأمخص القدم لتنطبق على االرض وهتيأ 
  للركوب واحلمولة ومل خيلق هلا براثن وال انيابا الن غذاءها ال حيتاج إىل ذلك 

  قة احليوان الذي يأكل اللحم من البهائمفصل مث تأمل احلكمة يف خل

كيف جعلت له اسنان حداد وبراثن شداد واشداق مهرونة وافواه واسعة واعينت بأسلحة وأدوات تصلح للصيد 
واالكل ولذلك جتد سباع الطري ذوات مناقري حداد وخمالب كالكالليب وهلذا حرم النيب صلى اهللا عليه و سلم كل 

من الطري لضرره وعدوانه وشره واملغتذى شبيه بالغاذيفلو اغتذى هبا االنسان لصار فيه ذي ناب من السباع وخملب 
من اخالقها وعدواهنا وشرها ما يشاهبها به فحرم على االمة اكلها ومل حيرم عليهم الضبع وان كان ذا ناب فإنه ليس 

ذا ناب وان يكون من السباع وال من السباع عند احد من االمم والتحرمي إمنا كان ملا تضمن الوصفني ان يكون 
يقال هذا ينتقض بالسبع إذا مل يكن له ناب الن هذا مل يوجد أبدا فصلوات اهللا وسالمه على من اويت جوامع الكلم 
فأوضح االحكام وبني احلالل واحلرام فانظر حكمة اهللا عز و جل يف خلقه وامره فيما خلقه وفيما شرعه جتد مصدر 

غة اليت ال خيتل نظامها وال ينخرم ابدا وال خيتل اصال ومن الناس من يكون حظه من مشاهدة ذلك كله احلكمة البال
حكمة االمر اعظم من مشاهدة حكمة اخللق وهؤالء خواص العباد الذين عقلوا عن اهللا امره ودينه وعرفوا حكمته 

ت بالعباد يف معاشهم فيما احكمه وشهدت فطنهم وعقوهلم ان مصدر ذلك حكمة بالغة واحسان ومصلحة اريد
ومعادهم وهم يف ذلك درجات ال حيصيها اال اهللا ومنهم من يكون حظه من مشاهدة حكمة اخللق اوفر من حظه 

من حكمة االمر وهم أكثر االطباء الذين صرفوا افكارهم إىل استخراج منافع النبات واحليوان وقواها وما تصلح له 
مر إال كما للفقهاء من حكمة اخللق بل اقل من ذلك ومنهم من فتح مفردة ومركبة وليس هلم نصيب يف حكمة اال

عليه مبشاهدة اخللق واألمر حبسب استعداده وقوته فرأى احلكمة الباهرة اليت هبرت العقول يف هذا وهذا فإذا نظر 
  إىل خلقه وما فيه من احلكم ازداد إميانا ومعرفة وتصديقا مبا جاءت 

وما تضمنه من احلكم الباهرة ازداد اميانا ويقينا وتسليما الكمن حجب بالصنعة عن به الرسل واذا نظر إىل امره 
الصانع وبالكواكب عن مكوكبها فعمى بصره وغلظ عن اهللا حجابه ولو اعطى علمه حقه لكان من اقوى الناس 

كمته على ما خفي إميانا النه اطلع من حكمة اهللا وباهر آياته وعجائب صنعته الدالة عليه وعلى علمه وقدرته وح
عن غريه ولكن من حكمة اهللا ايضا ان سلب كثريا من عقول هؤالء خاصيتها وحجبها عن معرفته واوقفها عند 

ظاهر من العلم باحلياة الدنيا وهم عن اآلخرة هم غافلون لدناءهتا وخستها وحقارهتا وعدم اهليتها ملعرفته ومعرفة 
بيد اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم وهذا باب ال يطلع اخللق امسائه وصفاته واسرار دينه وشرعه والفضل 

منه على ماله نسبة إىل اخلايف عنهم منه ابدا بل علم االولني واالخرين منه كنقرة العصفور من البحر ومع هذا فليس 
  ذلك مبوجب لالعراض عنه والياس منه بل يستدل العاقل مبا ظهر له منه على ما وراءه 

  مث تأمل اوال ذوات االربع من احليوان كيف تراها تتبع امهاهتا فصل

مستقلة بأنفسها فالحتتاج إىل احلمل والتربية كما حيتاج إليه اوالد االنس فمن اجل انه ليس عند امهاهتا ما عند 
وض واالستقالل امهات البشر من التربية واملالطفة والرفق واالالت املتصلة واملنفصلة اعطاها اللطيف اخلبري النه

بانفسها على قرب العهد بالوالدة ولذلك ترى افراخ كثري من الطري كالدجاج والدراج والفتخ يدرج ويلقط حني 



خيرج من البيضة وما كان منها ضعيف النهوض كفراخ احلمام واليمام اعطى سبحانه امهاهتا من فضله العطف 
من حواصلها فتخبأه يف اعز مكان فيها مث تسوقه من فيها إىل افواه والشفقة واحلنان ما متج به الطعم يف أفواه الفراخ 

الفراخ وال تزال هبا كذلك حتىي ينهض الفرخ ويستقل بنفسه وذلك كله من حظها وقسمها الذي وصل اليها من 
طفها حىت يطري الرمحة الواحدة من املائة فإذا استقل بنفسه وامكنه الطريان مل يزل به االبوان يعاجلانه امت معاجلة وال

من وكره ويسترزق لنفسه وياكل من حيث يأكالن وكأهنما مل يعرفاه وال عرفهما قط بل يطردانه عن الوكر وال 
يدعانه وأقواهتما وبينهما بل يقوالن له بلسان يفهمه اختذ لك وكرا وقوتا فال وكر لك عندنا وال قوت فسل املعطل 

من الذي عطفها على الفراخ وهي صغار احوج ما كانت اليها مث اهذا كله عن امهال ومن الذي اهلمها ذلك و
سلب ذلك عنها إذ استغنت الفراخ رمحة باالمهات تسعى يف مصاحلها إذ لو دام هلا ذلك ال ضرهبا وشغلها عن 

  معاشها ال سيما مع كثرة ما حيتاج إليه اوالدها من الغذاء فوضع فيها الرمحة وااليثار 

وسلبها إياها عند استغنائها رمحه باالمهات افيجوز ان يكون هذا كله بال تدبري مدبر حكيم واحلنان رمحة بالفراخ 
وال عناية وال لطف منه سبحانه وتعاىل لقد قامت أدلة ربوبيته وبراهني اهليته وشواهد حكمته وآيات قدرته فال 

 شك فاطر السموات واألرض يستطيع العقل هلا جحودا إن هي اال مكابرة باللسان من كل جحود كفور أيف اهللا
وإمنا يكون الشك فيما ختفي ادلته وتشكل براهينه فاما من له يف كل شيء حمسوس او معقول آية بل آيات مؤدية 

  عنه شاهدة له بأنه اهللا الذي ال اله إال هو رب العاملني فكيف يكون فيه شك 

  كونفصل مث تأمل احلكمة البالغة يف قوائم احليوان كيف اقتضت ان ي

زوجا ال فردا اما اثنتني وإما اربعا ليتهيأ له املشي والسعي وتتم بذلك مصلحته إذ لو كانت فردا مل يصلح لذلك 
الن املاشي ينتقل ببعض قوائمه ويعتمد على بعض فذو القائمتني ينقل واحدة ويعتمد على االخرى وذو االربع ينقل 

كان ينقل قائمتني من جانب ويعتمد على قائمتني من اجلانب  اثنتني ويعتمد على اثنتني وذلك من خالف ألنه لو
االخر مل يثبت على االرض حال نقله قوائمه ولكان مشيه نقرا كنقر الطائر وذلك مما يؤذيه ويتبعه لنقل بدنه خبالف 

كمة الطائر وهلذا إذا مشى االنسان كذلك قليال اجهده وشق عليه خبالف مشية الطبيعي الذي هو له فاقتضت احل
تقدمي نقل اليمىن من يديه مع اليسرى من رجليه واقرار يسرى اليدين وميىن الرجلني مث نقل االخريني كذلك وهذا 

  أسهل ما يكون من املشي واخفه على احليوان 

  فصل مث تأمل احلكمة البالغة يف ان جعل ظهور الدواب مبسوطة كأهنا

لة عليها مث خولف هذا يف االبل فجعل ظهورها مسنمة معقودة سقف على عمد القوائم ليتهيأ ركوهبا وتستقر احلمو
كالقبو ملا خصت به من فضل القوة وعظم ما حتمله واالقباء حتمل اكثر مما حتمل السقوف حىت قيل إن عقد االقباء 

ه مل إمنا اخذ من ظهور االبل وتأمل كيف ملا طول قوائم البعري طول عنقه ليتناول املرعي من قيام فلو قصرت عنق
ميكنه ذلك مع طول قوائمه وليكون ايضا طول عنقه موازنا للحمل على ظهره إذا استقل به كما ترى طول قصبة 

القبان حىت قيل إن القبان إمنا عمل من خلقه اجلمل من طول عنقه وثقل ما حيمله وهلذا تراه ميد عنقه إذا استقل 
  باحلمل كأنه يوازنه موازنه 



  ون فرج الدابة جعل بارزا من ورائها ليتمكنفصل مث تأمل احلكمة يف ك

  الفحل من ضراهبا 

ولو جعل يف اسفل بطنها كما جعل للمرأة مل يتمكن الفحل من ضراهبا اال على الوجه الذي جتامع به املرأة وقد ذكر 
من يف كتب احليوان ان فروج الفيلة يف اسفل بطنها فإذا كان وقت الضراب ارتفع ونشز وبرز للفحل فيتمكن 

ضراهبا فلما جعل يف الفيلة على خالف ما هو يف سائر البهائم خصت هبذه اخلاصية عنها ليتهيأ االمر الذي به دوام 
  النسل 

  فصل مث تأمل كيف كسيت اجسام احليوان البهيمي هذه الكسوة من الشعر

ة والقوة كالسلحفاة والوبر والصوف وكسيت الطيور الريش وكسى بعض الدواب من اجللد ما هو يف غاية الصالب
وبعضها من الريش ما هو كاالسنة كل ذلك حبسب حاجاهتا إىل الوقاية من احلر والربد والعدو الذي يريد اذاها فاهنا 

ملا مل يكن هلا سبيل إىل اختاذ املالبس واصطناع الكسوة واالت احلرب اعينت مبالبس وكسوة ال تفارقها وآالت 
ت باظالف واخفاف وحوافر ملا عدمت االحذية والنعال فمعها حذاؤها وسقاؤها وأسلحة تدفع هبا عن نفسها وأعين

وخص الفرس والبغل واحلمار باحلوافر ملا خلق للركض والشد واجلرى وجعل هلا ذلك ايضا سالحا عند انتصافها 
ت هبائم من خصمها عوضا عن الصياصي واملخالب واالنياب والربائن فتأمل هذا اللطف واحلكمة فإهنا ملا كان

خرصا ال عقول هلا وال أكف وال اصابع مهيأة لالنتفاع والدفاع والحظ هلا فيما يتصرف فيه االدميون من النسج 
والغزل ولطف احليلة جعلت كسوهتا من خلقتها باقية عليها ما بقيت ال حتتاج إىل االستبدال هبا وأعطيت آالت 

اريدت هبا ومنها وأما االنسان فإنه ذو حيلة وكف مهيئة للعمل واسلحة حتفظ هبا انفسها كل ذلك لتتم احلكمة اليت 
فهي تغزل وتنسج ويتخذ لنفسه الكسوة ويستبدل هبا حاال بعد حال وله يف ذلك صالح من جهات عديدة منها ان 
يستريح إذا خلع كسوته إذا شاء ويلبسها إذا شاء ليس كاملضطر إىل محل كسوة ومنها انه يتخذ لنفسه ضروبا من 

لكسوة للصيف وضروبا للشتاء فإن كسوة الصيف التليق بالشتاء وكسوة الشتاء ال تليق بالصيف فيتخذ لنفسه يف ا
كل فصل كسوة موافقة ومنها انه جيعلها تابعة لشهوته وإرادته ومنها انه يتلذذ بأنواع املالبس كما يتلذذ بأنواع 

طاعمه كذلك فهو يكتسى ما يشاء من انواع املالبس املطاعم فجعلت كسوته متنوعة تابعة الختياره كما جعلت م
املتخذة من النبات تارة كالقطن والكتان ومن احليوان تارة كالوبر والصوف والشعر ومن الدود تارة كاحلرير 

واالبريسم ومن املعادن تارة كالذهب والفضة فجعلت كسوته متنوعة لتتم لذته وسروره وابتهاجه وزينته هبا ولذلك 
ة اهل اجلنة منفصلة عنهم كما هي يف الدنيا ليست خملوقة من اجسامهم كاحليوان فدل على ان ذلك كانت كسو

  اكمل واجل وأبلغ يف النعمة ومنها إرادة متييزه عن احليوان يف ملبسه كما 

ميزه عنه يف مطعمه ومسكنه وبيانه وعقله وفهمه ومنها اختالف الكسوة واللباس وتباينه حبسب تباين احواله 
وصنائعه وجربه وسلمه وظعنه وإقامته وصحته ومرضه ونومه ويقظته ورفاهيته فلكل حال من هذه االحوال لباس 
وكسوة ختصها ال تليق اال هبا فلم جيعل كسوته يف هذه االحوال كلها واحدة ال سبيل إىل االسبتدال هبا فهذا من 

  تكرميه وتفضيله على سائر احليوان 



  جعلت للبهائم والوحوش والسباع والدواب علىفصل مث تأمل حكمة عجيبة 

كثرهتا ال يرى منها شيء وليس شيئا قليال فتخفى لقلتها بل قد قيل اهنا أكثر من الناس واعترب ذلك مبا تراه يف 
الصحارى من اسراب الظباء والبقر والوعول والذئاب والنمور وضروب اهلوام على اختالفها وسائر دواب االرض 

اليت هي اضعاف اضعاف بين آدم ال تكاد ترى منها شيئا ميتا ال يف كناسة وال يف أوكاره وال يف  وانواع الطيور
مساقطه وال يف مراعيه بطرقه وموارده ومناهله ومعاقله ومعاصمه اال ما عدا عليه عاد إما افترسه سبع او رماه صائد 

فته فدل ذلك على اهنا إذا احست باملوت او عدا عليه عاد اشغله واشغل بين جنسه عن احراز جسمه وإخفاء جي
ومل تغلب على انفسها كمنت حيث ال يوصل إىل اجسامها وقربت جيفها قبل نزول البني هبا ولوال ذلك المتألت 

الصحارى جبيفها وافسدت اهلواء بروائحها فعاد ضرر ذلك بالناس وكان سبيال إىل وقوع الوباء وقد دل على هذا 
 آدم فبعث اهللا غرابا يبحث يف االرض لرييه كيف يواري سوأة اخيه قال يا ويليت اعجزت ان قوله تعاىل يف قصة ابين

اكون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة اخي فأصبح من النادمني وأما ما جعل عيشه بني الناس كاالنعام والدواب 
ع فتأمل هذا الذي حار بنو آدم فلقدره االنسان على نقله واحتياله يف دفع اذيته منع مما جعل يف الوحوش كالسبا

فيه وفيما يفعلون به كيف جعل طبعا يف البهائم وكيف تعلموه من الطري وتأمل احلكمة يف ارسال اهللا تعاىل البن آدم 
الغراب املؤذن امسه بغربة القاتل من اخيه وغربته هو من رمحة اهللا تعاىل وغربته من ابيه وأهله واستيحاشه منهم 

وهو من الطيور اليت تنفر منها االنس ومن نعيقها وتستوحش هبا فأرسل إليه مثل هذا الطائر حىت واستيحاشهم منه 
صار كاملعلم له واالستاذ وصار مبنزلة املتعلم واملستند وال تنكر حكة هذا الباب وارتباط املسميات فيه بأمسائها فقد 

حسن االسم حسن الوجه وكان يسأل عن اسم االرض قال النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا بعثتم إىل بريدا فابعثوه 
إاذ نزهلا واسم الرسول إذا جاء إليه وملا جاءهم سهيل ابن عمرو يوم احلديبية قال قد سهل امركم وملا اراد تغيري 
اسم حزن بسهل قال مل يزل معىن امسه فيه ويف زريته وملا سأل عمر بن اخلطاب الرجل عن امسه واسم ابيه وداره 

  فاخربه  ومنزله

انه مجرة بن شهاب وان داره باحلرقة وان مسكنه منها ذات لظى قال له ادرك بيتك فقد احترق فكان كما قال 
وشواهد هذا الباب اكثر من ان نذكر هاها هنا وهذا باب لطيف املنزع شديد املناسبة بني االمساء واملسببات وكثريا 

دالهلم به على البني واالغتراب وينسبونه إىل الشؤم وينفرون منه ما اولع الناس قدميا وحديثا بنعيق الغراب واست
وينفر منهم فكان جديرا ان يرسل هذا الطائر إىل القاتل من ابين آدم دون غريه من الطيور فكأنه صورة طائره الذي 

خفي عليك وجه ألزمه يف عنقه وطارعنه من عمله وال تظن ان ارسال الغراب وقع اتفاقا خاليا من احلكمة فإنك اذا 
احلكمة فال تنكرها واعلم ان خفاءها من لطفها وشرفها وهللا تعاىل فيما خيفى وجه احلكمة فيه على البشر احلكم 

  الباهرة املتضمنة للغايات احملمودة 

  فصل مث تأمل احلكمة الباهرة يف وجه الدابة كيف هو فانك ترى العينني

من بصر غريها الهنا حترس نفسها وراكبها فتتقى ان تصدم حائطا او  فيه شاخصتني امامها لتبصر ما بني يديها امت
تتردى يف حفرة فجعلت عيناها كعيين املنتصب القامة الهنا طليعة وجعل فوها مشقوقا يف اسفل اخلطم لتتمكن من 

اعت ان العض والقبض على العلف إذ لو كان فوقها يف مقدم اخلطم كما انه من االنسان يف مقدم الذقن ملا استط
تتناول به شيئا من االرض اال ترى االنسان ال تناول الطعام بفيه لكن بيده فلمامل تكن الدابة تتناول طعامها بيدها 



جعل خطمها مشقوقا من أسفله لتضعه على العلف مث تقضمه واعينت باجلحفلة وهي هلا كالشفة لالنسان لتلتقم هبا 
ب على بعض الناس ومل يهتد اليها وفيه منافع عديدة فمنها انه مبنزلة ما قرب منها وما بعد وقد اشكلت منفعة الذن

الطبق على الدبر والغطاء على حياها يواريهما ويسترمها ومنها ان بني الدبر ومراق البطن من الدابة له وضر جيتمع 
ان الدابة نستريح إىل عليه الذباب والبعوض فيؤذي الدابة فجعل اذناهبا كاملذاب هلا واملراوح تطرد به ذلك ومنها 

حترحيكه وتصريفه مينة ويسرة فإنه ملا كان قيامها على االربع بكل جسمها وشغلت قدماها حبمل البدن عن التصرف 
والتقلب كان هلا يف حتريك الذنب راحة وعسى ان يكون فيها حكم اخر تقصر عنها افهام اخللق ويزدريها السابع 

اال يف وقت احلاجة فمن ذلك ان الدابة تربض يف الوحل فال يكون شيء  إذا عرضت عليه فإنه ال يعرف موقعها
  اعون على رفعها من االخذ بذنبها 

  فصل مث تأمل شفر الفيل وما فيه من احلكم الباهرة فإنه يقوم له

  مقام اليد يف تناول العلف 

االرض النه ليست له عنق ميدها  واملاء وإيرادمها إىل جوفه ولوال ذلك ما استطاع أن يتناول شيئا من االشياء من
كسائر االنعام فلما عدم العنق اخلف عليه مكانه اخلرطوم الطويل ليسد مسده وجعل قادرا على سدله ورفعه وثنيه 
والتصرف به كيف شاء وجعل وعاء اجوف لني امللمس فهو يتناول به حاجته وحيمله ما أراد إىل جوفه وحيبس فيه 

ويعطى ويتناول إذا أراد فسل املعطل من الذي عوضه ومن اخلف عليه مكان العضو ما يريد ويكيد به إذا شاء 
الذي منعه ما يقوم له مقامه وينوب منابه غري الرؤوف الرحيم خبلقه املتكفل مبصاحلهم اللطيف هبم وكيف يتأتى 

م فإن قلت فما باله مل خيلق ذلك مع االمهال وخلو العامل عن قيمة وبارئه ومبدعه وفاطره ال إله إال هو العزيز احلكي
ذا عنق كسائر االنعام وما احلكمة يف ذلك قيل واهللا أعلم حبكمته يف مصنوعاته الن رأسه واذنيه امر هائل عظيم 

ومحل ثقيل فلو كان ذا عنق كسائر االعناق الهندت رقبته بثقله ووهنت حبمله فجعل راسه ملصقا جبسمه لئال يناله 
ة وخلق له مكان العنق هذا املشفر الطويل يتناول به غذاءه وملا طالت عنق البعري للحكمة منه شيء من الثقل واملؤن

يف ذلك صغر رأسه بالنسبة إىل عظم جثته لئال يؤذيه ثقله ويوهن عنقه فسبحان من فاتت حكمه عدالعادين وحصر 
  احلاصرين 

  فصل مث تأمل خلق الزرافة واختالف اعضائهم وشبهها باعضاء مجيع

ان فراسها راس فرس وعنقها عنق بعري وأظالفها أظالف بقرة وجلدها جلد منر حىت زعم بعض الناس ان احليو
لقاحها من فحول شىت وذكروا ان اصنافا من حيوان الرب إذا وردت املاء ينزو بعضها على بعض فتنزو املستوحشة 

رى هذا القائل إال كاذبا عليها وعلى على السائمة فتنتج مثل هذا الشخص الذي هو كامللتقط من أناس شىت وما أ
اخللقة إذ ليس يف احليوان صنف يلقح صنفا آخر فال اجلمل يلقح البقر وال الثور يلقح الناقة وال الفرس يلقحهما 
وال يلقحانه وال الوحوش يلقح بعضها بعضا وال الطيور وإمنا يقع هذا نادرا فيما يتقارب كالبقر الوحشي واالهلي 

والفرس واحلمار والذئب والضبع فيتولد من ذلك البغل والسمع والعسبار وقول الفقهاء هل جتب  والضأن واملعز
الزكاة يف املتولد من الوحشي واالهلي فيه وجهان هذا إمنا يتصور يف واحد واثنتني وثالثة يكمل هبا النصاب فأما 

هبذه املتولدات تذكر يف الزكاة وجزاء نصاب كله متولد من الوحشي واالهلي فال وجود لذلك واالحكام املتعلقة 



الصيد واالضاحي واالحوط يتغلب يف كل باب ففي االضاحي يتغلب عدم االجزاء ويف االحرام واحلرم يتغلب 
  وجوب اجلزاء ويف االطعمة يتغلب جانب التحرمي ويف الزكاة اختالف مشهور وسئل شيخنا ابو 

لى فرس فأحبلها فهل يكون لنب الفرس حالال او حراما فأجاب بأنه العباس بن تيمية قدس اهللا روحه عن محار نزا ع
حالل وال حكم للفحل يف اللنب يف هذا املوضع خبالف االناسي الن لنب الفرس حادث من العلف فهو تابع للحمها 

ه حرمة ومل يسر وطيء الفحل إىل هذا اللنب فإنه ال حرمة هناك تنتشر خبالف لنب الفحل يف االناسي فإنه تنتشر ب
الرضاع وال حرمة هنا تنتشر من جهة الفحل ال إىل الولد خاصة فإنه يتكون منه ومن االم فغلب عليه التحرمي وأما 

اللنب فلم يتكون بوطئه وإمنا تكون من العلف فلم يكن حراما هذا بسط كالمه وتقريره واملقصود ابطال زعم ان 
وارد فتتكون الزرافة وإنه كاذب عليها وعلى االبداع والذي يدل هذه احليوانات املختلفة يلقح بعضها بعضا عند امل

على كذبه انه ليس اخلارج من بني ما ذكرنا من الفرس واحلمار والذئب والضبع والضأن واملعز عضو من كل واحد 
ما من ابيه وأمه كما يكون للزرافة عضو من الفرس وعضو من اجلمل بل يكون كاملتوسط بينهما املمتزج منهما ك

نشاهده يف البغل فإنك ترى راسه وأذنيه وكفله وحوافره وسطا بني اعضاء ابيه وامه مشتقة منهما حىت جتد سجيحه 
كاملمتزج من صهيل الفرس وهنيق احلمار فهذا يدل على ان الزرافة ليست بنتاج آباء خمتلفة كما زعم هذا الزاعم 

ية داللة على قدرته وحكمته اليت ال يعجزها شيء لريى بل من خلق عجيب ووضع بديع من خلق اهللا الذي أبدعه آ
عباده انه خالق اصناف احليوان كلها كما يشاء ويف أي لون شاء فمنها املتشابه اخللقة املتناسب االعضاء ومنها 
املختلف التركيب والشكل والصورة كما يرى عباده قدرته التامة يف خلقه لنوع االنسان على االقسام االربعة 

لة على انه خملوق بقدرته ومشيئته تابع هلا فمنه ما خلق من غري اب وال أم وهو أبو النوع االنساين ومنه ما خلق الدا
من ذكر بال انثى وهي امهم اليت خلقت من ضلع آدم ومنه ما خلق من انثى بال ذكر وهو املسيح ابن مرمي ومنه ما 

ده آياته ويتعرف اليهم بآالئه وقدرته وأنه إذا اراد شيئا ان خلق من ذكر وانثى وهو سائر النوع االنساين فريى عبا
يقول له كن فيكون واما طول عنق الزرافة وما هلا فيه من املصلحة فألن منشأها ومرعاها كما ذكر املعتنون حباهلا 

ومساكنها يف غياض ذوات اشجار شاهقة ذاهبة طوال فأعينت بطول العنق لتتناول اطراف الشجر الذي هناك 
  ومثارها وهذا ما وصلت إليه معرفتهم وحكمة اللطيف اخلبري فوق ذلك واجل منه 

  فصل مث تأمل هذه النملة الضعيفة وما اعطيته من الفطنة او حليلة يف

  مجع القوت وادخاره وحفظه ودفع االفة عنه فإنك ترى يف ذلك عربا وآيات فترى مجاعة النمل إذا أرادت إحراز 

ا طالبة له فإذا ظفرت به اخذت طريقا من اسراهبا إليه وشرعت يف نقله فتراها رفقتني القوت خرجت من اسراهب
رفقة حاملة حتمله إىل بيوهتا سربا ذاهبا ورفقة خارجة من بيوهتا إليه الختالط تلك يف طريقها بل مها كاخليطني مبنزلة 

عليها محل الشيء من تلك اجتمعت عليه مجاعة الناس الذاهبني يف طريق واجلماعة الراجعني من جانبهم فإذا ثقل 
مجاعة من النمل وتساعدت على محلة مبنزلة اخلشبة واحلجر الذي تتساعد الفئة من الناس عليه فإذا كان الذي ظفر 

به منهن وحدة ساعدها رفقتها عليه إىل بيتها وخلوا بينها وبينه وإن كان الذي صادفه مجاعة تساعدن عليه مث 
بيت ولقد اخرب بعض العارفني انه شاهد منهن يوما عجبا قال رايت منلة جاءت إىل شق جرادة تقامسنه على باب ال

فزاولته فلم تطق محله من االرض فذهبت غري بعيد مث جاءت معها جبماعة من النمل قال فرفعت ذلك الشق من 
جعن فوضعته مث جاءت االرض فلما وصلت النملة برفقتها إىل مكانه دارت حوله ودرن معها فلم جيدن شيئا فر



فصادفته فزاولته فلم تطق رفعه فذهبت غري بعيد مث جاءت هبن فرفعته فدرن حول مكانه فلم جيدن شيئا فذهبت 
فوضعته فعادت فجاءت هبن فرفعته فدرن حول املكان فلما مل جيدن شيئا حتلقن حلقة وجعلن تلك النملة يف وسطها 

انظر ومن عجيب امر الفطنة فيها إذا نقلت احلب إىل مساكنها كسرته  مث حتاملن عليها فقطعنها عضوا عضوا وأنا
لئال ينبت فإن كان مما ينبت الفلقتان منه كسرته اربعا فإذا اصابه ندا وبلل وخافت عليه الفساد اخرجته للشمس مث 

ريب فال ترى منه ترده إىل بيوهتا وهلذا ترى يف بعض االحيان حبا كثريا على أبواب مساكنها مكسرا مث تعود عن ق
واحدة ومن فطنتها اهنا ال تتخذ قريتها إال على نشر من االرض لئال يفيض عليها السيل فيغرقها فال ترى قرية منل 

يف بطن واد ولكن يف أعاله وما ارتفع عن السيل منه ويكفي يف فطنتها ما نص اهللا عز و جل يف كتابه من قوهلا 
لصالة و السالم وجنوده يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم ال حيطمنكم سليمان جلماعة النمل وقد رأت سليمان عليه ا

وجنوه وهم اليشعرون فتكلمت بعشرة انواع من اخلطاب يف هذه النصيحة النداء والتنبيه والتسمية واالمر والنص 
واع العشرة والتحذير والتخصيص والتفهيم والتعميم واالعتذار فاشتملت نصيحتها مع االختصار على هذه االن

ولذلك اعجب سلميان قوهلا وتبسم ضاحكا منه وسال اهللا ان يوزعه شكر نعمته عليه ملا مسع كالمها وال تستبعد 
هذه الفطنة من امة من االمم تسبح حبمد رهبا كما يف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال نزل نيب من 

رجه مث احرق قرية النمل فأوحى اهللا إليه من اجل ان لدغتك منلة االنبياء حتت شجرة فلدغته منلة فأمر جبهازه فأخ
  احرقت امة من االمم تسبح فهال منلة واحدة 

  فصل ومن عجيب الفطنة يف احليوان ان الثعلب إذا اعوزه الطعام ومل

عجيب  جيد صيدا متاوت ونفخ بطنه حىت حيسبه الطري ميتا فيقع عليه ليأكل منه فيثب عليه الثعلب فيأخذه ومن
الفطنة يف هذه الذبابة الكبرية اليت تسمى اسد الذباب فإنك تراه حني حيس بالذباب قد وقع قريبا منه يسكن مليا 
حىت كأنه موات ال حراك فيه فإذا رأى الذباب قد اطمأن وغفل عنه دب دبيبا رفيقا حىت يكون منه حبيث يناله مث 

سج تلك الشبكة شركا للصيد مث يكمن يف جوفها فإذا نشب يثب عليه فيأخذه ومن عجيب حيل العنكبوت انه ين
فيها الربغش والذباب وثب عليه وامتص دمه فهذا حيكى صيد االشراك والشباك واالول حيكى صيد الكالب 

والفهود وال تزدرين العربة بالشيء احلقري من الذرة والبعوض فإن املعىن النفيس يقتبس من الشيء احلقريواالزدراء 
اث من الذين استنكرت عقوهلم ضرب اهللا تعاىل يف كتابه املثل بالذباب والعنكبوت والكلب واحلمار بذلك مري

فأنزل اهللا تعاىل إن اهللا ال يستحي ان يضرب مثال ما بعوضه فما فوقها فما أغزر احلكم وأكثرها يف هذه احليوانات 
محته وحكمته فسل املعطل من اهلمها هذه احليل اليت تزدريها وحتتقرها وكم من داللة فيها على اخلالق ولطفه ور

والتلطف يف اقتناص صيدها الذي جعل قوهتا ومن جعل هذه احليل فيها بدل ما سلبها من القوة والقدرة فأغناها ما 
  اعطاها من احليلة عما سلبها من القوة والقدرة سوى اللطيف اخلبري 

  يكون طائرا يففصل مث تأمل جسم الطائر وخلقته فإنه حني قدر بان 

اجلو خفف جسمه وادمج خلقته واقتصر به من القوائم االربع على اثنتني ومن االصابع اخلمس على اربع ومن 
خمرج البول والزبل على واحد جيمعهما مجيعا مث خلق ذا جؤجؤ حمدود ليسهل عليه اختراق اهلواء كيف توجه فيه 

رعة وتنفذ فيه وجعل يف جناحيه وذنبه ريشات طوال متان لينهض كما جيعل صدر السفينة هبذه اهليئة ليشق املاء بس
هبا للطريان وكسى جسمه كله الريش ليتداخله اهلواء فيحمله وملا قدر ان يكون طعامه اللحم واحلب يبلعه بلعا بال 



ش مضغ نقص من خلقه االسنان وخلق له منقار صلب يتناول به طعامه فال يتفسخ من لقط احلب وال يتعقف من هن
اللحم وملا عدم االسنان وكان يزدرد احلب صحيحا واللحم غريضا اعني بفضل حرارة يف اجلوف تطحن احلب 

وتطبخ اللحم فاستغىن عن املضغ والذي يدلك على قوة احلرارة اليت اعني هبا انك ترى عجم الزبيب وأمثاله خيرج 
ر مث اقتضت احلكمة ان جعل يبيض بيضا وال من بطن االنسان صحيحا وينطبخ يف جوف الطائر حىت ال يرى له اث

  يلد والدة لئال يثقل عن 

الطريان فإنه لو كان مما حيمل وميكث محله يف جوفه حىت يستحكم ويثقل ألثقله وعاقه عن النهوض والطريان وتأمل 
على بيضه حاضنا احلكمة يف كون الطائر املرسل السائح يف اجلو يلهم صرب نفسه اسبوعا او اسبوعني باختياره قاعدا 

له وحيتمل مشقة احلبس مث إذا خرج فراخه حتمل مشقة الكسب ومجع احلب يف حوصلته وبزق فراخه وليس بذي 
روية وال فكرة يف عاقبة امره وال يؤمل يف فراخه ما يؤمل االنسان يف ولده من العون والرفد وبقاء الذكر فهذا من 

  لمها هو وال يفكر فيها من دوام النسل وبقائه فعله يشهد بأنه معطوف على فراخه لعلة ال يع

  فصل مث تأمل خلقة البيضة وما فيها من املخ االصفر اخلاثر واملاء

االبيض الرقيق فبعضه ينشأ منه الفرخ وبعضه يغتذى منه إىل ان خيرج من البيضة وما يف ذلك من احلكمة فإنه ملا 
اذ فيها للواصل من خارج جعل معه يف جوف البيضة من الغذاء كان نشو الفرخ يف تلك البشرة املنخفضة اليت ال نف

  ما يكتفي به إىل خروجه 

  فصل وتأمل احلكمة يف حوصلة الطائر وما قدرت له فإن يف مسلك الطعام

إىل القابضة ضيق ال ينفذ فيه الطعام إال قليال فلو كان الطائر ال يلتقط حبة ثانية حىت تصل االوىل إىل جوفه لطال 
يه فمىت كان يستويف طعامه وإمنا خيتلسه اختالسا لشدة احلذر فجعلت له احلوصلة كاملخالة املعلقة امامه ذلك عل

ليوعى فيها ما ازدرد من الطعم بسرعة مث ينقل إىل القابضة على مهل ويف احلوصلة ايضا خصلة اخرى فإن من الطري 
  ليه ما حيتاج إىل ان يزق فراخه فيكون رده الطعم من قرب ليسهل ع

  فصل مث تأمل هذه االلوان واالصباغ والوشى اليت تراها يف كثري من

الطري كالطاووس والدراج وغريمها اليت لو خطت بدقيق االقالم ووشيت بااليدي مل يكن هذا فمن اين يف الطبيعة 
ة على ان اجملردة هذا التشكيل والتخطيط والتلوين والصبغ العجيب البسيط واملركب الذي لو اجتمعت اخلليق

حياكوه لتعذر عليهم فتأمل ريش الطاووس كيف هو فإنك تراه كنسج الثوب الرفيع من خيوط رفاع جدا قد ألف 
بعضها إىل بعض كتأليف اخليط إىل اخليط بل الشعرة إىل الشعرة مث ترى النسج إذا مددته ينفتح قليال قليال وال 

وسط الريشة عمودا غليظا متينا قد نسج عليه ذلك الثوب اليت  ينشق ليتداخلهاهلواء فينقل الطائر إذا طار فترى يف
  كهيئة الشعر 

ليمسكه بصالبته وهو القصبة اليت تكون يف وسط الريشة وهو مع ذلك اجوف يشتمل على اهلواء فيحمل الطائر 
الدالئل فأي طبيعة فيها هذه احلكمة واخلربة واللطف مث لو كان ذلك يف الطبيعة كما يقولون لكانت من ادل 



واعظم الرباهني على قدرة مبدعها ومنشئها وعلمه وحكمته فإنه مل يكن ذلك هلا من نفسها بل إمنا هو هلا ممن خلقها 
وأبدعها فما كذبه املعطل هو احد الرباهني وااليات اليت على مثله يزداد إميان املؤمنني وهكذا آيات اهللا يضل هبا من 

  يشاء ويهدي من يشاء 

  الطائر الطويل الساقني وأعرف املنفعة يف طول ساقيه فصل تأمل هذا

فإنه يرعى أكثر مرعاه يف ضحضاح املاء فتراه يركز على ساقيه كانه دست فوق مركب ويتأمل ما دب يف املاء فإذا 
رأى شيئا من حاجته خطا خطوا رفيقا حىت يتناوله ولو كان قصري القائمتني كان إذا خطا حنو الصيد ليأخذه لصق 

ه باملاء فيثريه ويذعر الصيد منه فيفر فخلف له ذلك العمودان ليدرك هبما حاجته وال يفسدعليه مطلبه وكل بطن
طائر فله نصيب من طول الساقني والعنق ليمكنه تناول الطعم من االرض ولو طال ساقاه وقصرت عنقه مل ميكنه ان 

داد مطلبه سهولة عليه وامكانا مث تأمل هذه العصافري يتناول شيئا من االرض ورمبا اعني مع عنقه بطول املناقري ليز
كيف تطلب اكلها بالنهار كله فال هي تفقده وال هي جتده جمموعا معدا بل تناله باحلركة والطلب يف اجلهات 

والنواحي فسبحان الذي قدره ويسره كيف مل جيعله ممايتعذر عليها إذا التمسته ويفوهتا إذا قعدت عنه وجعلها قادرة 
يه يف كل حني واوان بكل ارض ومكان حىت من اجلدران واالسطحة والسقوف تناوله باهلوينا من السعي فال عل

يشاركها فيه غري بين جنسها من الطري ولو كان ماتقتات به يوجد معدا جمموعا كله كانت الطري تشاركها فيه 
 تقلع عنه وإن شبعت حىت تبشم وهتلك وتغلبها عليه وكذلك لو وجدته معدا جمموعا الكبت عليه حبرص ورغبة فال

وكذلك الناس لو جعل طعامهم معدا هلم بغري سعي وال تعب ادى ذلك إىل الشره والبطنة ولكثر الفساد وعمت 
الفواحش والبغي يف االرض فسبحان اللطيف اخلبري الذي مل خيلق شيئا سدى وال عبثا وانظر يف هذه الطري اليت ال 

واهلام واخلفاش فإن أقواهتا هيئت هلا يف اجلو ال من احلب وال من اللحم بل من البعوض  خترج اال بالليل كالبوم
والفراش وأشباهبما مما تلقطه من اجلو فتاخذ منه بقدر احلاجة مث تأوى إىل بيوهتا فال خترج إىل مثل ذلك الوقت بالليل 

 يكاد خيلوا منها موضع منه واعترب ذلك وذلك ان هذه الضروب من البعوض والفراش وأشباههما مبثوثة يف اجلو ال
  بان نضع سراجا بالليل يف سطح او عرصه الدار فيجتمع عليه من هذا 

الضرب شيء كثري وهذا الضرب من الفراش وحنوها ناقص الفطنة ضعيف احليلة ليس يف الطري اضعف منه وال 
دليل على ذلك فجعل معاش هذه الطيور  اجهل وفيما يرى من هتافته يف النار وانت تطرده عنها حىت حيرق نفسه

اليت خترج بالليل من هذا الضرب فتقتات منه فإذا أتى النهار انقطعت إىل اوكارها فالليل هلا مبنزلة النهار لغريها من 
الطري وهنارها مبنزلة ليل غريها ومع ذلك فساق هلا الذي تكفل بارزاق اخللق رزقها وخلقه هلا يف اجلو ومل يدعها بال 

زق مع ضعفها وعجزها وهذه إحدى احلكم والفوائد يف خلق هذه الفراش واجلنادب والبعوض فكم فيها من رزق ر
المة تسبح حبمد رهبا ولوال ذلك النتشرت وكثرحتىت اضرت بالناس ومنعتهم القرار فانظر إىل عجيب تقدير اهللا 

مته وان ذلك الذي تشاهده ليس باتفاق وتدبريه كيف اضطر العقول إىل ان شهدت بربوبيته وقدرته وعلمه وحك
وال بإمهال من سائر وجوه االدلة اليت ال تتمكن الفطر من جحدها اصال وإذ قد جرى الكالم إىل اخلفاش فهو من 

احليوانات العجيبة اخللقة بني خلقة الطيور وذوات االربع وهو إىل ذوات االربع اقرب فإنه ذو اذنني ناشزتني 
ولدا ويرضع وميشي على اربع وكل هذه صفة ذوات االربع وله جناحان يطري هبما مع  واسنان ودبر وهو يلد

الطيور وملا كان بصره يضعف عن نور الشمس كان هناره كليل غريه فإذا غابت الشمس انتشر ومن ذلك مسى 



 اال ضعيف البصر اخفش واخلفش ضعف البصر وملا كان كذلك جعل قوته من هذه الطيور الضعاف اليت ال تطري
بالليل وقد زعم بعض من تكلم يف احليوان انه ليس يطعم شيئا وإمنا غذاؤه من النسيم البارد فقط وهذا كذب عليه 
وعلى اخللقة النه يبول وقد تكلم الفقهاء يف بوله هل هو جنس النه بول غري مأكول او جنس معفو عن يسريه ملشقة 

ض الفقهاء ال ينجس بوله حبال وهذا اقيس االقوال إذ ال نص فيه التحرز منه على قولني مها روايتان عن امحد وبع
وال يصح قياسه على االبوال النجسة لعدم اجلامع املؤثر ووضوح الفرق وليس هذا موضع استيفاء احلجج يف هذه 

 ياكل شيئا املسئلة من اجلانبني واملقصود انه لو كان ال ياكل شيئا مل يكن له اسنان اذ ال معىن لالسنان يف حق من ال
وهلذا ملا عدم الطفل الرضيع االكل مل يعط االسنان فلما كرب واحتاج للغذاء اعني عليه باالسنان اليت تقطعه 

واالضراس اليت تطحنه وليس يف اخلليقة شيء مهمل وال عن احلكمة مبعطل وال شيء ال معىن له واما احلكم واملنافع 
تبهم ما انتهت إليه معرفتهم حىت ان بوله يدخل يف بعض االكحال فإذا يف خلق اخلفاش فقد ذكر منها االطباء يف ك

كان بوله الذي ال خيطر بالبال فيه منفعة البتة فما الظن جبملته ولقد اخرب بعض من اشهد بصدقة انه رأى رخال وهو 
  طائر معروف قد عشش يف شجرة فنظر إىل حية عظيمة قد أقبلت حنو عشه 

ما هو يضطرب يف حيلة النجاة منها إذ وجد حسكة يف العش فحملها فالقاها يف فم احلية فلم فاحتة فاها لتبتلعه فبين
  تزل تلتوى حىت ماتت 

  فصل مث تأمل احوال النحل وما فيها من العرب وااليات فانظر اليها

احكمها صنعا واىل اجتهادها يف صنعة العسل وبنائها البيوت املسدسة اليت هي من امت االشكال واحسنها استدارة و
فإذا انضم بعضها إىل بعض مل يكن بينها فرجة وال خلل كل هذا بغري مقياس وال آله وال بيكار وتلك من اثر صنع 
اهللا وإهلامه إياها واحيائه اليها كما قال تعاىل واوحى ربك إىل النحل ان اختذي من اجلبال بيوتا إىل قوله اليات لقوم 

ائتمارها ألمر رهبا اختذت بيوهتا يف هذه االمكنة الثالثة يف اجلبال الشقفان ويف  يتفكرون فتأمل كمال طاعتها وحسن
الشجر ويف بيوت الناس حيث يعرشون أي بيبنون العروش وهي البيوت فال يرى للنحل بيت غري هذه الثالثة البتة 

ار وهي من اكثر بيوهتا ومما وتامل كيف اكثر بيوهتا يف اجلبال والشقفان وهو البيت املقدم يف االية مث يف االشج
يعرش الناس واقل بيوهتا بينهم حيث يعرشون وأما يف اجلبال والشجر فبيوت عظيمة يؤخذ منها من العسل الكثري 
جدا وتامل كيف اداها حسن االمتثال إىل ان اختذت البيوت او ال فإذا استقر هلا بيت خرجت منه فرعت وأكلت 

رهبا سبحانه امرها باختاذ البيوت اوال مث باالكل بعد ذلك مث إذا اكلت سلكت  من الثمار مث آوت إىل بيوهتا الن
سبل رهبا مذللة ال يستوعز عليها شيء ترعى مث تعود ومن عجيب شأهنا أن هلا امريا يسمى اليعسوب ال يتم هلا 

يف وأمر وهنى وهي رواح وال إياب وال عمل وال مرعى إال به فهي مؤمتره المره سامعة له مطيعه وله عليها تكل
رعية له منقادة المره متبعة لرايه يدبرها كما يدبر امللك امر رعيته حىت إهنا إذا آوت اال بيوهتا وقف على باب 

البيت فال يدع واحدة تزاحم االخرى وال تتقدم عليها يف العبور بل تعرب بيوهتا واحدة بعد واحدة بغري تزاحم وال 
ري إذا انتهى بعسكره إىل معرب ضيق ال جيوزه اال واحد واحد ومن تدبر احواهلا تصادم وال تراكم كما يفعل االم

وسياساهتا وهدايتها واجتماع مشلها وانتظام امرها وتدبري ملكها وتفويض كل عمل إىل واحد منها يتعجب منها كل 
ية االحكام واالتقان العجب ويعلم ان هذا ليس يف مقدورها وال هو من ذاهتا فإن هذه اعمال حمكمة متقنة يف غا

فإذا نظرت إىل العامل رأيته من أضعف خلق اهللا أجهله بنفسه وحباله وأعجزه عن القيام مبصلحته فضال عما يصدر 



عنه من االمور العجيبة ومن عجيب امرها ان فيها أمريين ال جيتمعان يف بيت واحد وال يتأمران على مجع واحد بل 
  لوا احد االمريين وقطعوه واتفقوا على االمري الواحد إذا اجتمع منها جندان وأمريان قت

  من غري معاداة بينهم وال أذى من بعضهم لبعض بل يصريون يدا واحدة وجندا واحدا 

  فصل ومن اعجب امرها ماال يهتدي له اكثر الناس واليعرفونه وهو

يعرف ذلك او يفطن له وليس  النتاج الذي يكون هلا هل هو على وجه الوالدة والتوالد او االستحالة فقل من
نتاجها على واحد من هذين الوجهني وإمنا نتاجها بأمر من اعجب العجيب فإهنا إذا ذهبت إىل املرعي أخذت تلك 
االجزاء الصافية اليت علىالورق من الورد والزهر واحلشيش وغريه وهي الطل فتمصها وذلك مادة العسل مث اهنا 

الورقة وتعقدها على رجلها كالعدسة فتمأل هبا املسدسات الفارغة من العسل مث تكبس االجزاء املنعقدة على وجه 
يقوم يعسوهبا على بيته مبتدئا منه فينفخ فيه مث يطوف على تلك البيوت بيتا بيتا وينفخ فيها كلها فتدب فيها احلياة 

يت قل من يتفطن هلا وهذا كله بإذن اهللا عز و جل فتتحرك وخترج طيورا بإذن اهللا وتلك احدى االيات والعجائب ال
من مثرة ذلك الوحي االهلي افادها واكسبها هذا التدبري والسفر واملعاش و البناء والنتاج فسل املعطل من الذي 

اوحى اليها امرها وجعل ما جعل يف طباعها ومن الذي سهل هلا سبله ذلال منقادة ال تستعصي عليها وال تستوعرها 
ومن الذي هداها لشأهنا ومن الذي أنزل هلا من الطل ما إذا جنته ردته عسال صافيا وال تضل عنها على بعدها 

خمتلفا الوانه يف غاية احلالوة واللذاذة واملنفعة من بني ابيض يرى فيه الوجه اعظم من رؤيته يف املرآة ومسه يل من 
شيء يكون من احللوى ومن بني  جاء به وقال هذا افخر ما يعرف الناس من العسل وأصفاه وأطيبه فإذا طعمه الذ

امحر واخضر ومورد واسود وأشقر وغري ذلك من االلوان والطعوم املختلفة فيه حبسب مراعيه ومادهتا وإذا تأملت 
ما فيه من املنافع والشفاء ودخوله يف غالب االدوية حىت كان املتقدمون ال يعرفون السكر وال هو مذكور يف كتبهم 

تعملونه يف االدوية هو العسل وهو املذكور يف كتب القوم ولعمر اهللا أنه النفع من السكر اصال وإمنا كان الذي يس
وأجدى واجلى لالخالط وأقمع هلا واذهب لضررها واقوى للمعدة واشد تفرحيا للنفس وتقوية لألرواح وتنفيذا 

ديث قط ذكر السكر وال للدواء وإعانة له على استخراج الداء من اعماق البدن وهلذا مل جييء يف شيء من احل
كانوا يعرفونه اصال ولو عدم من العامل ملا احتاج إليه ولو عدم العسل الشتدت احلاجة إليه وإمنا غلب على بعض 
املدن استعمال السكر حىت هجروا العسل واستطابوه عليه ورأوه اقل حدة وحرارة منه ومل يعلموا ان من منافع 

إذا مل يوافق من يستعمله كسرها مبقابلها فيصري انفع له من السكر وسنفرد إن العسل ما فيه من احلدة واحلرارة ف
  شاء اهللا مقالة نبني فيها فضل العسل على 

من طرق عديدة ال متنع وبراهني كثرية التدفع ومىت رايت السكر جيلو بلغما ويذيب خلطا او يشفى من  ٤السكر
للطافته وحالوته وأما الشفاء احلاصل من العسل فقد حرمه اهللا كثريا داء وإمنا غايته بعض التنفيذ للدواء إىل العروق 

من الناس حىت صاروا يذمونه وخيشون غائلته من حرارته وحدته وال ريب ان كونه شفاء وكون القرآن شفاء 
فع وهو والصالة شفاء وذكر اهللا واالقبال عليه شفاء امر ال يعم الطبائع واالنفس فهذا كتاب اهللا هو الشفاء النا

اعظم الشفاء وما اقل املستشفني به بل ال يزيد الطبائع الرديئة رداءة وال يزيد الظاملني اال خسارا وكذلك ذكر اهللا 
واالقبال عليه واالنابة إليه والفزع إىل الصالة كم قد شفي به من عليل وكم قد عويف به من مريض وكم قام مقام 

مبلغه يف الشفاء وأنت ترى كثريا من الناس بل اكثرهم ال نصيب هلم من  كثري من االدوية اليت ال تبلغ قريبا من



الشفاء بذلك اصال ولقد رايت يف بعض كتب االطباء املسلمني يف ذكر االدوية املفردة ذكر الصالة ذكرها يف باب 
ومسعت شيخنا الصاد وذكر من منافعها يف البدن اليت توجب الشفاء وجوها عديدة ومن منافعها يف الروح والقلب 

ابا العباس بن تيمية رمحه اهللا يقول وقد عرض له بعض االمل فقال له الطبيب اضر ما عليك الكالم يف العلم والفكر 
فيه والتوجه والذكر فقال الستم تزعمون ان النفس إذا قويت وفرحت اوجب فرحها هلا قوة تعني هبا الطبيعة على 

قهرته فقال له الطبيب بلى فقال إذا اشتغلت نفسي بالتوجه والذكر دفع العارض فإنه عدوها فإذا قويت عليه 
والكالم يف العلم وظفرت مبا يشكل عليها منه فرحت به وقويت فأوجب ذلك دفع العارض هذا او حنوه من الكالم 

 واملقصود ان ترك كثري من الناس االستشفاء بالعسل ال خيرجه عن كونه شفاء كما ان ترك اكثرهم االستشفاء
بالقرآن من امراض القلوب ال خيرجه عن كونه شفاء هلا وهو شفاء ملا يف الصدور وإن مل يستشف به اكثر املرضى 

كما قال تعاىل يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ملا يف الصدور وهدى ورمحة للمؤمنني فعم باملوعظة 
به او مل يستشف به ومل يصف اهللا يف كتابه بالشفاء إال والشفاء وخص باهلدى واملعرفة فهو نفسه شفاء استشفى 

القرآن والعسل فهما الشفاآن هذا شفاء القلوب من امراض غيها وضالهلا وأدواء شبهاهتا وشهواهتا وهذا شفاء 
لألبدان من كثري من اسقامها واخالطها وآفاهتا ولقد اصابين ايام مقامي مبكة اسقام خمتلفة وال طبيب هناك وال 

وية كما يف غريها من املدن فكنت استشفى بالعسل وماء زمزم ورايت فيهما من الشفاء امرا عجيبا وتأمل اخباره أد
سبحانه وتعاىل عن القرآن بأنه نفسه شفاء وقال عن السعل فيه شفاء للناس وما كان نفسه شفاء ابلغ مما جعل فيه 

  شفاء وليس هذا موضع استقصاء فوائدالعسل ومنافعه 

   تأمل العربة اليت ذكرها اهللا عز و جل يف االنعام وما سقانا فصل مث
من بطوهنا من اللنب اخلالص السائغ اهلينء املريء اخلارج من بني الفرث والدم فتأمل كيف ينزل الغذاء من أفواهها 

ته العروق يف إىل املعدة فينقلب بعضه دما باذن اهللا وما يسرى يف عروقها واعضائها وشحومها وحلومها فإذا ارسل
جماريها إىل مجلة االجزاء قلبه كل عضو او عصب وغضروف وشعر وظفر وحافر إىل طبيعته مث يبقى الدم يف تلك 

اخلزائن اليت له إذ به قوام احليوان مث ينصب ثقله إىل الكرش فيصري زبال مث ينقلب باقية لبنا صافيا ابيض سائغا 
ذا اهنكت الشاة او غريها حلبا خرج الدم مشوبا حبمرة فصفى اهللا للشاربني فيخرج من بني الفرث والدم حىت إ

سبحانه االلطف من الثفل بالطبخ االول فانفصل إىل الكبد وصار دما وكان خملوطا باالخالط االربعة فأذهب اهللا 
دخل يف عز و جل كل خلط منها إىل مقره وخزانته املهيأة له من املرارة والطحال والكلية وباقي الدم اخلالص ي

اوردة الكبد فينصب من تلك العروق إىل الضرع فيقلبه اهللا تبارك وتعاىل من صورة الدم وطبعه وطعمه إىل صورة 
اللنب وطبعه وطعمه فاستخرج من الفرث والدم فسل املعطل اجلاحد من الذي دبر هذا التدبري وقدر هذا التقدير 

   واتقن هذا الصنع ولطف هذا اللطف سوى اللطيف اخلبري

  فصل مث تأمل العربة يف السمك وكيفية خلقته وأنه خلق غري ذي قوائم

النه ال حيتاج إىل املشي إذ كان مسكنه املاء ومل خيلق له رئة الن منفعة الرئة التنفس والسمك مل حيتج إليه النه 
ركب باملقاذيف ينغمس يف املاء وخلقت له عوض القوائم اجنحة شدادي يقذف هبا من جانبيه كما يقذف صاحب امل

من جانيب السفينة وكسى جلده قسورا متداخلة كتداخل اجلوشن ليقيه من االفات واعني بقوة الشم الن بصره 
ضعيف واملاء حيجبه فصار يشم الطعام من بعد فيقصده وقد ذكر يف بعض كتب احليوان ان من فيه إىل صماخه 



وح بذلك كما يأخذ احليوان النسيم البارد بأنفه مث يرسله منافذ فهو يصب املاء فيها بفيه ويرسله من صماخيه فيتر
ليتروح به فإن املاء للحيوان البحري كاهلواء للحيوان الربي فهما حبران احدمها الطف من االخر حبر هواء يسبح 
تنق فيه حيوان الرب وحبر ماء يسبح فيه حيوان البحر فلو فارق كل من الصنفني حبره إىل البحر االخر مات فكما خي

احليوان الربي يف املاء خيتق احليوان البحري يف اهلواء فسبحان من الحيصى العادون آياته وال حييطون بتفصيل آية 
منها على االنفراد بل ان علموا فيها وجها جهلوا منها اوجها فتأمل احلكمة البالغة يف كون السمك اكثر احليوان 

  يض ماال حيصى كثرة وحكمة ذلك ان يتسع ملا نسال وهلذا ترى يف وف السمكة الواحد من الب

يغتذى به من اصناف احليوان فإن اكثرها يأكل السمك حىت السباغ الهنا يف حافات االجام جامثة تعكف على املاء 
الصايف فإذا تعذر عليها صيدالرب رصدت السمك فاختطفته فلما كانت السباع تأكل السمك والطري تأكله والناس 

الكبار تأكله ودواب الرب تأكله وقد جعله اهللا سبحانه غذاء هلذه االصناف اقتضت حكمته ان يكون تأكله والسماك 
هبذه الكثرة ولو رأى العبد ما يف البحر من ضروب احليوانات واجلواهر واالصناف اليت ال حيصيها اال اهللا وال يعرف 

نهم لرأي العجب ولعلم سعة ملك اهللا وكثرة الناس منها إال الشيء القليل الذي النسبة له اصال إىل ما غاب ع
جنوده اليت اليعلمها إال هو وهذا اجلراد نثرة حوت من حيتان البحر ينثره من منخريه وهو جند من جنود اهللا 

ضعيف اخللقة عجيب التركيب فيه خلق سبع حيوانات فإذا رايت عساكره قد اقبلت ابصرت جندا ال مرد له وال 
فلو مجع امللك خيله ورجله ودوابه وسالحه ليصده عن بالده ملا أمكنه ذلك فانظر كيف  حيصى منه عدد وال عدة

ينساب على االرض كالسيل فيغشى السهل واجلبل والبدو واحلضر حىت يستر نور الشمس بكثرته ويسد وجه 
عث هذا اجلند السماء بأجنحته ويبلغ من اجلو إىل حيث ال يبلغ طائر اكرب جناحني منه فسل املعطل من الذي ب

الضعيف الذي ال يستطيع ان يرد عن نفسه حيوانا رام اخذه بلية على العسكر اهل القوة والكثرة والعدد واحليلة 
فال يقدرون بأمجعهم على دفعه بل ينظرون إليه يستبد بأقواهتم دوهنم وميزقها كل ممزق ويذر االرض قفرا منها وهم 

وبينها وهذا من حكمته سبحانه ان يسلط الضعيف من خلقه الذي ال مؤنة  ال يستطيعون ان يردوه وال حيولوا بينه
له على القوى فينتقم به منه وينزل به ما كان حيذره منه حىت اليستطيع لذلك ردا والصرفا قال اهللا تعاىل ونزيد ان 

ى فرعون وهامان منن على الذين استضعفوا يف االرض وجنعلهم ائمة وجنعلهم الوارثني ومنكن هلم يف االرض ونر
وجنودمها منهم ما كانوا حيذرون فواحسرتاه على استقامه مع اهللا وايثار ملرضاته يف كل حال ميكن به الضعيف 

املستضعف حىت يرى من استضعفه انه اوىل باهللا ورسوله منه ولكن اقتضت حكمة اهللا العزيز احلكيم ان يأكل الظامل 
ملبغي عليه فذنوبه من اعظم اسباب الرمحة يف حق ظاملة كما ان املسؤل إذا الباغي ويتمتع يف خفارة ذنوب املظلوم ا

رد السائل فهو يف خفارة كذبه ولو صدق السائل ملا أفلحمن رده وكذلك السارق وقاطع الطريق يف خفارة منع 
يم من حكمة اهللا اصحاب االموال حقوق اهللا فيها ولو ادوا ما هللا عليهم فيها حلفظها اهللا عليهم وهذا ايضا باب عظ

يطلع الناظر فيه على أسرار من أسرار التقدير وتسليط العامل بعضهم على بعض ومتكني اجلناة والبغاة فسبحان من له 
  يف كل شيء حكمة 

بالغة وآية باهرة حىت ان احليوانات العادية على الناس يف امواهلم وارزاقهم وابداهنم تعيش يف خفارة ما كسبت 
ك مل يسلط عليهم منها شيء ولعل هذا الفصل االستطرادي انفع ملتأمله من كثري من الفصول ايديهم ولوال ذل

املتقدمة فإنه إذا اعطاه حقه من النظر والفكر عظم انتفاعه به جدا واهللا املوفق وحيكى ان بعض اصحاب املاشية كان 
ل يعجب فاتى يف منامه فقيل له اتعجب يشوب اللنب ويبيعه على انه خالص فارسل اهللا عليه سيال فذهب بالغنم فجع



من اخذ السيل غنمك انه تلك القطرات اليت شبت هبا النب اجتمعت وصارت سيال فقس على هذه احلكاية ما تراه 
يف نفسك ويف غريك تعلم حينئذ ان اهللا قائم بالقسط وانه قائم على كل نفس مبا كسبت وانه ال يظلم مثقال ذرة 

ف ان رجال كان يشوب اخلمر ويبيعه على انه خالص فجمع من ذلك كيس ذهب وسافر واالثر االسرائيلي معرو
به فركب البحر ومعه قرد له فلما نام اخذ القرد الكيس وصعد به إىل اعلى املركب مث فتحه فجعل يلقيه دينارا يف 

ك وتأمل حكمة اهللا عز و جل يف املاء ودينارا يف املركب كأنه يقول له بلسان احلال مثن املاء صار إىل املاء ومل يظلم
حبس الغيث عن عباده وابتالئهم بالقحط إذا منعو الزكاة وحرموا املساكني كيف جوزوا على منع ما للمساكني 

قبلهم من القوت مبنع اهللا مادة القوت والرزق وحبسها عنهم فقال هلم بلسان احلال منعتم احلق فمنعتم الغيث فهال 
بلكم وتأمل حكمة اهللا تعاىل يف صرفه اهلدى واالميان عن قلوب الذين يصرفون الناس عنه استنزلتموه ببذل ما هللا ق

فصدهم عنه كما صدوا عباده صدا بصد ومنعا مبنع وتأمل حكمته تعاىل يف حمق اموال املرابني وتسليط املتلفات 
الف فقل ان ترى مرابيا إال وآخرته عليها كما فعلوا باموال الناس وحمقوها عليهم واتلفوها بالربا جوزوا اتالفا بات

إىل حمق وقلة وحاجة وتأمل حكمته تعاىل يف تسليط العدو على العباد إذا جار قويهم على ضعيفهم ومل يؤخذ 
للمظلوم حقه من ظامله كيف يسلط عليهم من يفعل هبم كفعلهم برعاياهم وضعفائهم سواء وهذه سنة اهللا تعاىل منذ 

االرض ويعيدها كما بدأها وتأمل حكمته تعاىل يف ان جعل ملوك العباد وأمراءهم ووالهتم قامت الدنيا إىل ان تطوى 
من جنس اعماهلم بل كأن أعماهلم ظهرت يف صور والهتم وملوكهم فإن ساتقاموا استقامت ملوكهم وإن عدلوا 

ك وإن منعوا حقوق عدلت عليهم وإن جاروا جارت ملوكهم ووالهتم وإن ظهر فيهم املكر واخلديعة فوالهتم كذل
اهللا لديهم وخبلوا هبا منعت ملوكهم ووالهتم ما هلم عندهم من احلق وحنلوا هبا عليهم وإن اخذوا ممن يستضعفونه 

ماال يستحقونه يف معاملتهم اخذت منهم امللوك ماال يستحقونه وضربت عليهم املكوس والوظائف وكلما 
وة فعماهلم ظهرت يف صور اعماهلم وليس يف احلكمة االهلية ان يستخرجونه من الضعيف يستخرجه امللوك منهم بالق

  يوىل على االشرار الفجار اال من يكون من جنسهم وملا كان الصدر االول خيار 

القرون وابرها كانت والهتم كذلك فلما شابوا شابت هلم الوالة فحكمه اهللا تأىب ان يويل علينا يف مثل هذه االزمان 
بدالعزيز فضال عن مثل ايب بكر وعمر بل والتنا على قدرنا ووالة من قبلنا على قدرهم وكل مثل معاوية وعمر بن ع

من االمرين موجب احلكمة ومقتضاها ومن له فطنه إذا سافر بفكره يف هذا الباب رأى احلكمة االهلية سائرة يف 
الفاسدان شيئا من اقضيته واقداره  القضاء والقدر ظاهرة وباطنة فيه كما يف اخللق واالمر سواء فإياك ان تظن بظنك

عار عن احلكمة البالغة بل مجيع اقضيته تعاىل وأقداره واقعة على امت وجوه احلكمة والصواب ولكن العقول الضعيفة 
حمجوبة بضعفها عن إدراكها كما ان االبصار اخلفاشية حمجوبة بضعفها عن ضوء الشمس وهذه العقول الضعاف إذا 

  فيه وصالت ونطقت وقالت كما ان اخلفاش إذا صادفه ظالم الليل طار وسار صادفها الباطل جالت 
والزمها قطع من الليل مظلم وتأمل حكمته تبارك وتعاىل يف عقوبات االمم ... خفافيش اعشاها النهار بضوئه 

إىل قوله اخلالية وتنويعها عليهم حبسب تنوع جرائمهم كما قال تعاىل وعادا ومثود وقد تبني لكم من مساكنهم 
يظلمون وتأمل حكمته تعاىل يف مسخ من مسخ من االمم يف صور خمتلفة مناسبة لتلك اجلرائم فإهنا ملا مسخت 

قلوهبم وصارت على قلوب تلك احليوانات وطباعها اقتضت احلكمة البالغة ان جعلت صورهم على صورها لتتم 
وا قردة وخنازير كيف غلبت عليهم صفات هذه املناسبة ويكمل الشبه وهذا غاية احلكمة واعترب هذا مبن مسخ

احليواات واخالقها وأعماهلا مث إن كنت من املتومسني فاقرأ هذه النسخة من وجوه اشباههم ونظرائهم كيف تراها 
بادية عليها وإن كانت مستورة بصورة االنسانية فاقرا نسخة القردة من صرو اهل املكر واخلديعة والفسق الذين ال 



ل هم اخف الناس عقوال واعظمهم مكرا وخداعا وفسقا فإن مل تقرا نسخة القردة من وجوهم فلست عقول هلم ب
من املتومسني واقرا نسخة اخلنازير من صور اشبهاهم وال سيما اعداء خيار خلق اهللا بعدالرسل وهم اصحاب رسول 

كل مؤمن كاتب وغري كاتب وهي اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإن هذه النسخة ظاهرة على وجوه الرافضة يقرأها 
تظهر وختفى حبسب خنزيرية القلب وخبثه فإن اخلنزير اخبث احليوانات واردؤها طباعا ومن خاصيته انه يدع 

الطيبات فال يأكلها ويقوم االنسان عن رجيعة فيبادر إليه فتأمل مطابقة هذا الوصف العداء الصحابة كيف جتده 
ب خلق اهللا واطهرهم فعادوهم وتربؤوا منهم مث والواكل عدو هلم من النصارى منطبقا عليهم فإهنم عمدوا إىل اطي

واليهود واملشركني فاستعانوا يف كل زمان على حرب املؤمنني املوالني الصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  فإن مل تقرأ هذه باملشركني والكفار وصرحوا بأهنم خري منهم فاي شبه ومناسبة اوىل هبذا الضرب من اخلنازير 

النسخة من وجوههم فلست من املتومسني واما االخبار اليت تكاد تبلغ حد التواتر مبسخ من مسخ منهم عند املوت 
خنزيرا فأكثر من ان تذكر ها هنا وقد أفرد هلا احلافظ بن عبدالواحد املقدسي كتابا وتأمل حكمته تعال يف عذاب 

انوا اطول اعمارا واعظم قوى واعىت على اهللا وعلى رسوله فلما تقاصرت االمم السالفة بعذاب االستئصال ملا ك
االعمار وضعفت القوى رفع عذاب االستئصال وجعل عذاهبم بأيدي املؤمنني فكانت احلكمة يف كل واحد من 
واحد  االمرين ما اقتضته يف وقته وتأمل حكمته تبارك وتعاىل يف إرسال الرسل يف االمم واحدا بعد واحد كلما مات

خلفه آخر حلاجتها إىل تتابع الرسل واالنبياء لضعف عقوهلا وعدم اكتفائها بآثار شريعة الرسول السابق فلما انتهت 
النبوة إىل حممد بن عبد اهللا رسول اهللا ونبيه ارسله إىل اكمل االمم عقوال ومعارف واصحها اذهانا واغزرها علوما 

مت الدنيا إىل حني مبعثه فأغىن اهللا المة بكمال رسوهلا وكمال شريعته وبعثه باكمل شريعة ظهرت يف االرض منذ قا
وكمال عقوهلا وصحة اذهاهنا عن رسول يأيت بعده اقام له من امته ورثة حيفظون شريعته ووكلهم هبا حىت يؤدوها 

ال صلى اهللا إىل نظرائهم ويزرعوها يف قلوب أشباههم فلم حيتاجوا معه إىل سول آخر وال نيب وال حمدث وهلذا ق
عليه و سلم انه قد كان قبلكم يف االمم حمدثون فإن يكن يف اميت احد فعمر فجزم بوجود احملدثني يف االمم وعلق 

وجوده يف امته حبرف الشرط وليس هذا بنقصان يف االمة على من قبلهم بل هذا من كمال امته على من قبله فإهنا 
ج إىل حمدث بل إن وجد فهو صاحل للمتابعة واالستشهاد ال انه عمدة لكماهلا وكمال نبيها وكمال شريعته ال حتتا

الهنا يف غنية مبا بعث اهللا به نبيها عن كل منام او مكاشفة او اهلام او حتديث واما من قبلها فللحاجة إىل ذلك جعل 
ذا من اقوى فيهم احملدثون وال تظن ان ختصيص عمر رضى اهللا عنه هبذا تفضيل له علي ايب بكر الصديق بل ه

مناقب الصديق فإنه لكمال مشربه من حوض النبوة ومتام رضاعه من ثدي الرسالة استغىن بذلك عما تلقاه من 
حتديث اوغريه فالذي يتلقاه من مشاكة النبوة امت من الذي يتلقاه عمر من التحديث فتأمل هذا املوضع واعطه حقه 

هدة هللا بانه احلكيم اخلبري وان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من املعرفة وتامل ما فيه من احلكمة البالغة الشا
اكمل خلقه واكملهم شريعة وان امته اكمل االمم وهذا فصل معترض وهو انفع فصول الكتاب ولوال االطالة 

وهو  لوسعنا فيه املقال واكثرنا فيه من الشواهد واالمثال ولقد فتح اهللا الكرمي فيه الباب وارشد فيه إىل الصواب
  املرجو لتمام نعمته وال قوة اال باهللا العلي العظيم 

  فصل فاعد االن النظر فيك ويف نفسك مرة ثانية من الذي دبرك بالطف



التدبري وانت جنني يف بطن امك يف موضع ال يد تنالك وال بصر يدركك وال حيلة لك يف التماس الغذاء وال يف 
ما يغذوك كما يغذو املاء النبات وقلب ذلك الدم لبنا ومل يزل  دفع الضرر فمن الذي اجرى اليك من دم االم

يغذيك به يف اضيق املواضع وابعدها من حيلة التكسب والطلب حىت إذا كمل خلقك واستحكم وقوى ادميك على 
مباشرة اهلواء وبصرك على مالقاة الضياء وصلبت عظامك على مباشرة االيدي والتقلب على الغرباء هاج الطلق 

فازعجك إىل اخلروج إميا ازعاج إىل عامل االبتالء فركضك الرحم ركضة من مكانك كأنه مل يضمك قط ومل  بأمك
يشتمل عليك فيما بعد ما بني ذلك القبول واالشتمال حني وضعت نطفة وبني هذا الدفع والطرد واالخراج وكان 

به حىت وجلت مث ضمه عليك حىت مبتهجا حبملك فصار يستغيث ويعج إىل ربك من ثقلك فمن الذي فتح لك با
حفظت وكملت مث فتح لك ذلك الباب ووسعه حىت خرجت منه كلمح البصر مل خينقك ضيقه ومل حتبسك صعوبة 

طريقك فيه فلو تأملت حالك يف دخولك من ذلك الباب وخروجك منه لذهب بك العجب كل مذهب فمن الذي 
اك واوحى إليه ان يتسع لك وينفسح حىت خترج منه سليما اوحى إليه ان يتضايق عليك وانت نطفة حىت التفسد هن

إىل ان خرجت فريدا وحيدا ضعيفا ال قشرة وال لباس وال متاع وال مال احوج خلق اهللا واضعفهم وافقرهم 
فصرف ذلك اللنب الذي كنت تتغذى به يف بطن امك إىل خزانتني معلقتني على صدرها حتمل غذاءك على صدرها 

ها مث ساقه إىل تينك اخلزانتني الطف سوق على جمار وطرق قد هتيأت له فال يزال واقفا يف طرقه كما محلتك يف بطن
وجماريه حتىتستويف ما يف اخلزانة فيجرى وينساق اليك فهو بئر التنقطع مادهتا وال تنسد طرقها يسوقها اليك يف 

اب طعمه وحسن لونه واحكم طبخه طرق ال يهتدي اليها الطواف وال يسلكها الرجال فمن رققه لك وصفاه واط
اعدل احكام ال باحلار املؤذي وال بالبارد الردي وال املر وال املاحل وال الكريه الرائحة بل قلبه إىل ضرب آخر من 
التغذية واملنفعة خالف ما كان يف البطن فوافاك يف أشد اوقات احلاجة إليه على حني ظمأ شديد وجوع مفرط مجع 

والغذاء فحني تولد قد تلمظت وحركت شفتيك للرضاع فتجد الثدي املعلق كاالداوة قدتدىل لك فيه بني الشراب 
اليك وأقبل بدره عليك مث جعل يف راسه تلك احللمة اليت هي مبقدار صغر فمك فال يضيق عنها وال تتعب بالتقامها 

يقه فتمصه بكلفة بل جعله بقدر مث نقب لك يف راسها نقبا لطيفا حبسب احتمالك ومل يوسعه فتختنق باللنب ومل يض
اقتضته حكمته ومصلحتك فمن عطف عليك قلب االم ووضع فيه احلنان العجيب والرمحة الباهرة حىت تكون يف 
أهنا ما يكون من شأهنا وراحتها ومقيلها فإذا احست منك بأدىن صوت او بكاء قامت اليك وآثرتك علىنفسها 

  وال سائق اال قائد الرمحة وسائق على عدد االنفس منقادة اليك بغري قائد 

احلنان تود لو ان كل ما يؤملك جبسمها وانه مل يطرقك منه شيء وان حياهتا تزاد يف حياتك فمن الذي وضع ذلك يف 
قلبها حىت إذا قوى بدنك واتسعت امعاؤك وخشنت عظامك واحتجت إىل غذاء اصلب من غذائك ليشتد به 

له القطع والطحن فنصب لك أسنانا تقطع هبا الطعام وطواحني تطحنه عظمك ويقوى عليه حلمك وضع يف فيك آ
هبا فمن الذي حبسها عنك ايام رضاعك رمحة بأمك لطفا هبا مث اعطاكها ايام اكلك رمحة بك وأحسانا اليك ولطفا 

بك فلو انك خرجت من البطن ذا سن وناب وناجذ وضرس كيف كان حال امك بك ولو انك منعتها وقت 
يها كيف كان حالك هبذه االطعمة اليت ال تسيغها اال بعد تقطيعها وطحنها وكلما ازددت قوة وحاجة إىل احلاجة ال

االسنان يف اكل املطاعم املختلفة زيد لك يف تلك االالت حىت تنتهي إىل النواجذ فتطيق هنش اللحم وقطع اخلبز 
ني اليت هي آخر االضراس فمن الذي ساعدك وكسر الصلب مث إذا ازددت قوة زيد لك فيها حىت تنتهي إىل الطواح

هبذه االالت واجندك هبا ومكنك هبا من ضروب الغذاء مث انه اقتضت حكمته ان اخرجك من بطن امك ال تعلم 
شيئا بل غبيا ال عقل وال فهم وال علم وذلك من رمحته بك فإنك على ضعفك ال حتتمل العقل والفهم واملعرفة بل 



ل ذلك ينتقل فيك بالتدريح شيئا فشيئا فال يصادفك ذلك وهلة واحدة بل يصادفك كنت تتمزق وتتصدع بل جع
يسريا يسريا حىت يتكامل فيك واعترب ذلك بأن الطفل إذا سيب صغريا من بلده ومن بني ابويه وال عقل له فإنه ال 

 كالواله احلريان مث لو يؤمله ذلك علما كان اقرب إىل العقل كان اشق عليه واصعب حىت إذا كان عاقال فالتراه إال
ولدت عاقال فهيما كحالك يف كربك تنغصت عليك حياتك اعظم تنغيص وتنكدت اعظم تنكيد النك ترى نفسك 

حمموال رضيعا معصبا باخلرق مربطا بالقمط مسجونا يف املهد عاجزا ضعيفا عما حياوله الكبري فكيف كان يكون 
ن يوجد لك من احلالوة واللطافة والوقع يف القلب والرمحة بك ما عيشك مع تعلقك التام يف هذه احلالة مث مل يك

يوجد للمولود الطفل بل تكون انكد خلق اهللا واثقلهم واعنتهم واكثرهم فضوال وكان دخولك هذا العامل وانت 
ة غيب ال تعقل شيئا وال تعلم ما فيه اهله حمض احلكمة والرمحة بك والتدبري فتلقى االشياء بذهن ضعيف ومعرف

ناقصة مث ال يزال يتزايد فيك العقل واملعرفة شيئا فشيئا حىت تالف االشياء وتتمرن عليها وخترج من التأمل هلا 
واحلرية فيها وتستقبلها حبسن التصرف فيها والتدبري هلا واالتقان هلا ويف ذلك وجوه أخر من احلكمة غري ما ذكرناه 

يوافيك بكل شيء من املنافع واالراب واالالت يف وقت  فمن هذا الذي هو قيم عليك باملرصاد يرصدك حىت
  حاجتك ال يقدمها عن وقتها وال يؤخرها عنه مث انه اعطاك االظفار 

وقت حاجتك اليها ملنافع شىت فإهنا تعني االصابع وتقويها فإن اكثر العمل ملا كان برؤوس االصابع وعليها االعتماد 
اجلسم وقشط االذى الذي ال خيرج باللحم عنه إىل غري ذلك ٢منفعة حك اعينت باالظافر قوة هلا مع ما فيها من 

من فوائدها مث مجلك بالشعر على الراس زينة ووقاية وصيانة من احلر والربد إذ هو جممع احلواس ومعدن الفكر 
وفصال له عن  والذكر ومثرة العقل تنتهي إليه مث خص الذكر بأن مجل وجهه باللحية وتوابعها وقارا وهيبة له ومجاال

سن الصبا وفرقا بينه وبني االناث وبقيت االنثى على حاهلا ملا خلقت له من استمتاع الذكر هبا فبقى وجهها على 
حاله ونضارته ليكون اهيج للرجل على الشهوة وأكمل للذة االستمتاع فاملاء واحد اجلوهر واحد والوعاء واحد 

واالنثى االنوثية وال تلتفت إىل ما يقوله اجلهلة من الطبائعيني يف  واللقاح واحد فمن الذي اعطى الذكر الذكورية
سبب االذكار وااليناث وإحالة ذلك على االمور الطبيعية اليت التكاد تصدق يف هذا املوضع اال اتفاقا وكذبه اكثر 

صوير حني يقول يا من صدقها وليس استناد االذكار وااليناث اال إىل حمض املرسوم االهلي الذي يلقيه الىملك الت
رب ذكر ام انثى شقى ام سعيد فما الرزق فما االجل فيوحي ربك ما يشاء ويكتب امللك فإذا كان للطبيعة تأثريا يف 

االذكار وااليناث فلها تاثري يف الرزق واالجل والشقاوة والسعادة وإال فال أذ خمرج اجلميع ما يوحيه اهللا إىل امللك 
با اخر ولكن تلك من االسباب اليت استأثر اهللا هبا دون البشر قال اهللا تعاىل هللا ملك وحنن ال ننكر ان لذلك اسبا

السموات واالرض خيلق ما يشاء يهب ملن يشاء اناثا ويهب ملن يشاء الذكور إىل قوله قدير فذكر اصناف النساء 
من تلد الزوجني الذكر واالنثى  االربعة مع الرجال احدها من تلد االناث فقط الثانية من تلد الذكور فقط الثالثة

وهو معىن التزويج هنا ان جيعل ما يهب له زوجني ذكرا او انثى الرابعة العقيم اليت ال تلد اصال ومما يدل على ان 
سبب االذكار وااليناث ال يعلمه البشر وال يدرك بالقياس والفكر وإمنا يعلم بالوحي ما روى مسلم يف صحيحه من 

عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فجاء حرب من احبار اليهود فقال السالم عليك يا حممد  حديث ثوبان قال كنت
فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال مل تدفعين فقلت اال تقول يا رسول اهللا فقال اليهودي إمنا ندعوه بامسه الذي مساه 

به اهلي قال اليهودي جئت أسالك فقال به اهله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان أمسي حممد الذي مساين 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أينفعك شيء إن حدثتك قال امسع بأذين فنكت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

بعود معه فقال سل فقال اليهودي اين يكون الناس يوم تبدل االرض غري االرض والسموات فقال رسول اهللا صلى 



لظلمة دون اجلسر قال فمن اول الناس إجازة قال فقراء املهاجرين قال اليهودي فما حتفتهم اهللا عليه و سلم هم يف ا
  حني يدخلون اجلنة فقال زيادة كبد حوت ذي النون قال فما غذاؤهم على أثرها قال 

ينحر هلم ثور اجلنة الذي يأكل من اطرافها قال فما شراهبم عليه قال من عني تسمى سلسبيال قال صدقت وجئت 
أسالك عن شيء اليعلمه اال نيب او رجل او رجالن قال ينفعك ان حدثتك قال امسع بأذين قال جئت أسألك عن 
الولد قال ماء الرجل ابيض وماء املرأة اصفر فإذا اجتمعا فعال مين الرجل مين املرأة اذكر بإذن اهللا وإن عال مين 

وإنك لنيب مث انصرف فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  املرأة مين الرجل اثين بإ ذن اهللا قال اليهودي لقد صدقت
سلم لقد سالين عن هذا الذي سالين عنه ومايل علم به حىت أتاين اهللا به والذي دل عليه العقل والنقل ان اجلنني 
اآن خيلق من املاءين مجيعا فالذكر يقذف ماءه يف رحم االنثى وكذلك هي تنزل ماءها إىل حيث ينتهي ماؤه فيلتقى امل

على امر قد قدره اهللا وشاءه فيخلق الولد بينهما مجيعا وايهما غلب كان الشبه له كما يف صحيح البخاري عن محيد 
عن انس قال بلغ عبداهللا بن سالم قدوم النيب صلى اهللا عليه و سلم فاتاه فقال إين سائلك عن ثالث ال يعلمهن اال 

أكله اهل اجلنة ومن أي شيء ينزع الولد إىل ابيه ومن أي شيء ينزع نيب قال ما أول اشراط الساعة وما اول طعام ي
إىل أخواله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اخربين هبن آنفا جربيل فقال عبد اهللا ذاك عدو اليهود من املالئكة 

املغرب واما اول  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اما اول اشراط الساعة فنار حتشر الناس من املشرق إىل
طعام ياكله اهل اجلنة فزيادة كبد احلوت وأما الشبه يف الولد فإن الرجل إذا غشى املرأة وسبقها ماؤه كان الشبه له 

وإن سبقت كان الشبه هلا فقال اشهد انك رسول اهللا وذكر احلديث ويف الصحيحني عن ام سلمة قالت يا رسول 
ى املرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت املاء االصفر فضحكت ام اهللا إن اهللا ال يستحي من احلق هل عل

سلمة فقالت او حتتلم املراة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيم يشبهها الولد فهذه االحاديث الثالثة تدل 
روعلوه عليه وان الشبه على ان الولد خيلق من املاءين وان االذكار وااليناث يكون بغلبة احد املاءين وقهره لآلخ

يكون بالسبق فمن سبق ماؤه إىل الرحم كان الشبه له وهذه امور ليس عند أهل الطبيعة ما يدل عليها وال تعلم اال 
بالوحي وليس يف صناعتهم ايضا ما ينافيها على ان يف النفس من حديث وبان ما فيها وأنه خياف ان ال يكون احد 

السؤال إمنا وقع فيه عن الشبه ال عن االذكار وااليناث كما سأل عنه عبداهللا بن  رواته حفظه كما ينبغي وأن يكون
سالم ولذلك مل خيرجه البخاري ويف الصحيحني من حديث عبداهللا بن ايب بكر عن انس عن النيب صلى اهللا عليه و 

ان خيلقها قال يا رب  سلم قال ان اهللا وكل بالرحم ملكا فيقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة فإذا اراد
اذكر ام انثى شقي ام سعيد فما الرزق فما االجل فيكتب كذلك يف بطن امه أفال ترى كيف أحال باالذكار 

وااليناث على جمرد املشيئة وقرنه مبا التأثري للطبيعة فيه من الشقاوة والسعادة والرزق واالجل ومل يتعرض امللك 
ى عبد اهللا بن سالم مل يسأل اال عن الشبه الذي ميكن اجلواب عنه ومل يسال لكتبه الذي للطبيعة فيه مدخل اوال تر

  عن االذكار وااليناث 

مع انه ابلغ من الشبه واهللا اعلم وان كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد قاله فهو عني احلق وعلى كل تقدير 
  ناث واهللا اعلم فهو يبطل ما زعمه بعض الطبائعيني من معرفة اسباب االذكار واالي

  فصل فانظر كيف جعلت آالت اجلماع يف الذكر واالنثى مجيعا على وفق



احلكمة فجعلت يف حق الذكر آلة ناشزة متتد حىت توصل املىن إىل قعر الرحم مبنزلة من يناول غريه شيئا فهو ميد يده 
ثى فجعل هلا وعاء جموف الهنا حتتاج إىل إليه حىت يوصله إياه وألنه حيتاج إىل ان يقذف ماءه يف قعر الرحم وأما االن

ان تقبل ماء الرجل ومتسكه وتشتمل عليه فأعطيت آلة تليق هبا مث ملا كان ماء الرجل ينحدر من اجزاء اجلسد رقيقا 
ضعيفا ال خيلق منه الولد جعل له االنثيان وعاء يطبخ فيهما وحيكم انضاجه ليشتد وينعقد ويصري قابال الن يكون 

يق ومل حتتج املرأة إىل ذلك الن رقة مائها ولطفاته إذا مازج غلظ ماء الرجل وشدته قوى به واستحكم مبدأ للتخل
ولو كان املاآن رقيقان ضعيفان مل يتكون الولد منهما وخص الرجل بآلة النضج والطبخ حلكم منها ان حرارته اقوى 

ه فيها ومنها ان ماءها ال خيرج عن حمله بل ينزل واالنثى باردة فلو اعطيت تلك االلة مل يستحكم طبخ املاء وانضاج
من بني ترائبها إىل حمله ومنها اهنا ملا كانت حمال للجماع اعطيت من االلة ما يليق هبا فلو اعطيت آلة الرجل مل حتصل 

  هلا اللذة واالستمتاع ولكانت تلك االلة معطلة بغري منفعة فاحلكمة التامة فيما وجدت خلقة كل منهما عليه 
  فصل فارجع االن إىل نفسك وكرر النظر فيك فهو يكفيك وتأمل اعضاءك 

وتقدير كل عضو منها لألرب واملنفعة املهيأ هلا فاليدان للعالج والبطش واالخذ واالعطاء واحملاربة والدفع 
ورؤية ما يف  والرجالن حلمل البدن والسعي والركوب وانتصاف القامة والعينان لالهتداء واجلمال والزينة واملالحة

السموات واالرض وآياهتما وعجائبهما والفم للغذاء والكالم واجلمال وغري ذلك واالنف للنفس وإخراج فضالت 
الدماغ وزينة للوجه واللسان للبيان والترمجة عنك واالذنان صاحبتا االخبار تؤدياهنا اليك واللسان يبلغ عنك 

خه وتصلحه اصالحا آخر وطبخا آخر غري االصالح والطبخ الذي واملعدة خزانة يستقر فيها الغذاء فتنضجه وتطب
توليته من خارج فأنت تعاين إنضاجه وطبخه وإصالحه حىت تظن انه قد كمل وانه قد استغىن عن طبخ آخر 

وانضاج آخر وطباخه الداخل ومنضجه يعاين من نضجه وطبخه ماال هتتدي إليه وال تقدر عليه فهو يوقد عليه نريانا 
حلصى وتذيب ماال تذيبه النار وهي يف الطف موضع منك ال حترقك وال تلتهب وهي اشد حرارة من النار تذيب ا

وإال فما يذيب هذه االطعمة الغليظة الشديدة جدا حىت جيعلها ماء ذائبا وجعل الكبد للتخليص واخذ صفو الغذاء 
  والطفه مث رتب منها جماري 

وعصب وحلم وشعر وظفر وجعل املنازل واالبواب الدخال ما ينفعك  وطرقا يسوق هبا الغذاء إىل كل عضو وعظم
وإخراج ما يضرك وجعل االوعية املختلفة خزائن حتفظ مادة حياتك فهذه خزانة للطعام وهذه خزانة للحرارة وهذه 

 خزائن للدم وجعل منها خزائن مؤديات لئال ختتلط باخلزائن االخر فجعل خزائن للمرة السوداء وأخرى للمرة
الصفراء وأخرى للبول وأخرى للمىن فتأمل حال الطعام يف وصوله إىل املعدة وكيف يسرى منها يف البدن فإنه إذا 
استقر فيها اشتملت عليه وانضمت فتطبخه وجتيد صنعته مث تبعثه إىل الكبد يف جمار دقاق وقد جعل بني الكبد وبني 

فية فال يصل إىل الكبد منه شيء غليظ خشن فينكؤها الن تلك اجملاري غشاء رقيقا كاملصفات الضيقة االخباش تص
الكبد رقيقة ال حتمل الغليظ فإذ قبلته الكبد انفذته إىل البدن كله يف جمار مهيأ قلة مبنزلة اجملاري املعدة للماء ليسلك 

ن من مرة يف االرض فيعمها بالسقي مث يبعث ما بقي من اخلبث والفضول إىل مغايض ومصارف قد اعدت هلا فما كا
صفراء بعثت به إىل املرارة وما كان من مرة سوداء بعثت به إىل الطحال وما كان من الرطوبة املائية بعثت به إىل 
املثانة فمن ذا الذي توىل ذلككله وأحكمه ودبره وقدره احسن تقدير وكأين بك ايها املسكني تقول هذا كله من 

راد اهللا ان يهديك لسالت نفسك بنفسك وقلت اخربيين عن هذه فعل الطبيعة ويف الطبيعة عجائب واسرار فلو أ
الطبيعة اهي ذات قائمة بنفسها هلا علم وقدرة على هذه االفعال العجيبة ام ليست كذلك بل عرض وصفة قائمة 

ة فقل باملطبوع تابعة له حممولة فيه فإن قالت لك بل هي ذات قائمة بنفسها هلا العلم التام والقدرة واالرادة واحلكم



هلا هذا هو اخلالق البارئ املصور فلم تسمينه طبيعية ويا هللا من ذكر الطبائع ومن يرغب فيها فهال مسيته مبا مسى به 
نفسه على السن رسله ودخلت يف مجلة العقالء والسعداء فإن هذا الذي وصفت به الطبيعة صفته تعاىل وإن قالت 

ذا كله فعلها بغري علم منها وال إرادة وال قدرة وال شعور اصال تلك بل الطبيعة عرض حممول مفتقر إىل حامل وه
وقد شوهد من آثارها ما شوهد فقل هلا هذا ماال يصدقه ذو عقل سليم كيف تصدر هذه االفعال العجيبة واحلكم 

ر وهل الدقيقة اليت تعجز عقول العقالء عن معرفتها وعن القدرة عليها ممن ال عقل له وال قدرة وال حكمة وال شعو
التصديق مبثل هذا إال دخول يف سلك اجملانني واملربمسني مث قل هلا بعد ولو ثبت لك ما ادعيت فمعلوم ان مثل هذه 

الصفة ليست خبالقة لنفسها وال مبدعة لذاهتا فمن رهبا ومبدعها وخالقها ومن طبعها وجعلها تفعل ذلك فهي إذا من 
ه وعلمه وحكمته فلم جيد عليك تعطيلك رب العامل وجحدك لصفاته ادل الدالئل على بارئها وفاطرها وكمال قدرت

وأفعاله اال خمالفتك العقل والفطرة ولو حاكمناك إىل الطبيعة لرايناك انك خارج عن موجبها فال انت مع موجب 
يوجد العقل وال الفطرة وال الطبيعة وال االنسانية اصال وكفى بذلك جهال وضالال فإن رجعت إىل العقل وقلت ال 

  حكمة اال من حكيم قادر عليم وال تدبري 

متقن اال من صانع قادر خمتار مدبر عليم مبا يريد قادر عليه ال يعجزه وال يؤؤده قيل لك فإذا اقررت وحيك باخلالق 
العظيم الذي ال اله غريه وال رب سواه فدع تسميته طبيعة اوعقال فعاال او موجبا بذاته وقل هذا هو اهللا اخلالق 

بارئ املصور رب العاملني وقيوم السموات واالرضني ورب املشارق واملغارب الذي احسن كل شيء خلقه واتقن ال
ما صنع فمالك جحدت امساءه وصفاته وذاته اضفت صنيعه إىل غريه وخلقه إىل سواه مع انك مضطر إىل االقرار به 

 رب العاملني على انك لو تأملت قولك طبيعة ومعىن إضافة االبداع واخللق والربوبية والتدبري إليه وال بد واحلمد هللا
هذه اللفظة لدلك على اخلالق الباريء لفظها كما دل العقول عليه معناها الن طبيعة فعيلة مبعىن مفعولة أي مطبوعة 

وال حيتمل غريهذا البتة الهنا على بناء الغرائز اليت ركبت يف اجلسم ووضعت فيه كالسجية والغريزة والبحرية 
والسليقة والطبيعة فهي اليت طبع عليها احليوان وطبعت فيه ومعلوم ان طبيعة من غري طابع هلا حمال فقد دل لفظ 

الطبيعة على البارئ تعاىل كما دل معناها عليه واملسلمون يقولون ان الطبيعة خلق من خلق اهللا مسخر مربوب وهي 
كيف شاء وكما شاء فيسلبها تاثريها إذا اراد ويقلب تأثريها سنته يف خليقته اليت اجراها عليه مث انه يتصرف فيها 

إىل ضده إذا شاء لريى عباده أنه وحده اخلالق البارئ املصور وأنه خيلق ما يشاء كما يشاء وإمنا امره إذا اراد شيئا 
ئر ملخوقاته ان يقول له كن فيكون وإن الطبيعة اليت انتهى نظر اخلفافيش اليها إمنا هي خلق من خلقه مبنزلة سا

فكيف حيسن مبن له حظ من انسانية اوعقل ان ينسى من طبعها وخلقها وحييل الصنع واالبداع عليها ومل يزل اهللا 
سبحانه يسلبها قوهتا وحييلها ويقلبها إىل ضد ما جعلت له حىت يرى عباده اهنا خلقه وصنعه مسخرة بامره اال له 

  اخللق واالمر تبارك اهللا رب العاملني 

  فاعد النظر يف نفسك وتأمل حكمة اللطيف اخلبري يف تركيب البدن فصل

ووضع هذه االعضاء مواضعها منه واعدادها ملا اعدت له وإعداد هذه االوعية املعدة حلمل الفضالت ومجعها لكيال 
ان صائغا  تنتشر يف البدن فتفسده مث تأمل احلكمة البالغة يف تنميتك وكثرة اجزائك من غري تفكيك وال تفصيل ولو

اخذ متثاال من ذهب او فضة او حناس فأراد ان جيعله اكرب مما هو هل كان ميكنه ذلك اال بعد ان يكسره ويصوغه 
صياغة اخرى والرب تعاىل ينمي جسم الطفل واعضاءه الظاهرة والباطنة ومجيع اجزائه وهو باق ثابت على شكله 



كله تصويره يف الرحم حيث التراه العيون وال تلمسه  وهيئته ال يتزايل وال ينفك وال ينقص وأعجب من هذا
  االيدي وال تصل إليه االالت فيخرج بشرا سويا مستوفيا لكل ما فيه مصلحته وقوامه 

من عضو وحاسة وآلة من االحشاء واجلوارح واحلوامل واالعصاب والرباطات واالغشية والعظام املختلفة الشكل 
ذلك من اللحم والشحم واملخ وما يف ذلك من دقيق التركيب ولطيف اخللقة والقدر واملنفعة واملوضع إىل غري 

وخفي احلكمة وبديع الصنعة كل هذا صنع اهللا احسن اخلالقني يف قطرة من ماء مهني وما كرر عليك يف كتابه مبدأ 
فيه من نوع تكرار  خلقك وإعادته ودعاك إىل التفكري فيه إال ملا بك من العربة واملعرفة وال تستطل هذا الفصل وما

يشتمل على مزيد فائدة فإن احلاجة إليه ماسة واملنفعة عظيمة فانظر الىبعض ما خصك به وفضلك به على البهائم 
املهملة إذ خلقك على هيئة تنتصب قائما وتستوي جالسا وتستقبل االشياء ببدنك وتقبل عليها جبملتك فيمكنك 

ربع املكبوبة على وجهها مل يظهر لك فضيلة متييز واختصاص ومل العمل والصالح والتدبري ولو كنت كذوات اال
  يتهيأ منك ما هتيأ من هذه النسبة 

  فصل قال اهللا تعاىل ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر

ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم االية فسبحان من البسه خلع الكرامة كلها من العقل والعلم والبيان والنطق 
شكل والصورة احلسنةواهليئة الشريفة والقد املعتدل واكتساب العلوم باالستدالل والفكر واقتناص االخالق وال

الشريفة الفاضلة من الرب والطاعة واالنقياد فكم بني حاله وهو نطفة يف داخل الرحم مستودع هنا وبني حاله وامللك 
يا قرية واملؤمن رئيسها والكل مشغول به ساع يف يدخل عليه يف جنات عدن فتبارك اهللا احسن اخلالقني فالدن

مصاحله والكل قد اقيم يف خدمته وحوائجه فاملالئكة الذين هم محلة عرش الرمحن ومن حوله يستغفرون له واملالئكة 
املوكلون به حيفظونه واملوكلون بالقطر والنبات يسعون يف رزقه ويعملون فيه واالفالك سخرت منقادة دائرة مبا فيه 

صاحله والشمس والقمر والنجوم مسخرات جاريات حبساب ازمنته واوقاته وإصالح رواتب اقواته والعامل اجلوي م
مسخر له برياحه وهوائه وسحابه وطريه وما اودع فيه والعامل السفلي كله مسخر له خملوق ملصاحله ارضه وجباله 

ا قال تعاىل اهللا الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك وحباره وأهناره وأشجاره ومثاره ونباته وحيوانه وكل ما فيه كم
فيه بأمره إىل قوله يتكفرون وقال تعاىل اهللا الذي خلق السموات واالرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من 

الثمرات رزقا لكم إىل قوله كفار فالسائر يف معرفة آالء اهللا وتأمل حكمته وبديع صفاته اطول باعا وأمأل صواعا 
لصيق مبكانه املقيم يف بلد عادته وطبعه راضيا بعيش بين جنسه ال يرضى لنفسه إال ان يكون واحدا منهم يقول من ال

  يل اسوة هبم وهل 

انا اال من ربيعة او مضر وليست نفائس البضائع اال ملن امتطى غارب االغتراب وطوف يف االفاق حىت رضى من 
  ون وأنس مبا استوحش منه اجلاهلون الغنيمة باالياب فاستالن ما استوعره البطال

  فصل فاعد النظر يف نفسك وحكمة اخلالق العليم يف خلقك وانظر إىل 
احلواس اليت منها تشرف على االشياء كيف جعلها اهللا يف الراس كاملصابيح فوق املنارة لتتمكن هبا من مطالعة 

رض لالفات مبباشرة االعمال واحلركات والجعلها يف االشياء ومل جتعل يف االعضاء اليت متتهن كاليدين والرجلني فتتع
االعضاء اليت يف وسط البدن كالبطن والظهر فيعسر عليك التلفت واالطالع على االشياء فلما مل يكن هلا يف شيء 
من هذه االعضاء موضع كان الراس اليق املواضع هبا وأمجلها فالراس صومعة احلواس مث تأمل احلكمة يف ان جعل 



مخسا يف مقابلة احملسوسات اخلمس ليلقى مخسا خبمس كي ال يبقى شيء من احملسوسات ال يناله حباسة احلواس 
فجعل البصر يف مقابلة املبصرات والسمع يف مقابلة االصوات والشم يف مقابلة أنواع الروائح املختلفات والذوق يف 

بقي بال حاسة ولو كان يف احملسوسات شيء  مقابلة الكيفيات املذوقات واللمس يف مقابلة امللموسات فأي حمسوس
غري هذه العطاك له حاسة سادسة وملا كان ما عداها إمنا يدرك بالباطن اعطاك احلواس الباطنة وهي هذه االمخاس 
اليت جرت عليها السنة العامة واخلاصة حيث يقولون يف املفكر املتأمل ضرب امخاسه يف أسداسه فأمخاسه حواسه 

هانه الست وأرادوا بذلك انه جذبه القلب وسار به يف االقطار واجلهات حىت قلب حواسه اخلمس واسداسه ج
  اخلمس يف جهاته ألست وضرهبا فيها لشدة فكره 

  فصل مث اعينت هذه احلواس مبخلوقات اخر منفصلة عنها تكون واسطة يف

فلو منع الضياء والشعاع مل تنفع احساسها فاعينت حاسة البصر بالضياء والشعاع فلواله مل ينتفع الناظر ببصره 
العني شيئا واعينت حاسة السمع باهلواء حيمل االصوات يف اجلو مث يلقيها إىل االذن فتحويه مث تقلبه الىالقوة 
السامعة ولوال اهلواء مل يسمع الرجل شيئا واعينت حاسة الشم بالنسيم اللطيف حيمل الرائحة مث يؤديها اليها 

شم شيئا واعينت حاسة الذوق بالريق املتحلل يف الفم تدرك القوة الزائقة به طعوم االشياء فتدركها فلوال هو مل ت
وهلذا مل يكن له طعم ال حلو وال حامض وال ماحل وال حريف النه كان حييل تلك الطعوم إىل طعمه وال حيصل به 

  ج إىل شيء مقصوده واعينت حاسة اللمس بقوة جعلها اهللا فيها تدرك هبا امللموسات ومل حتت

من خارج خبالف غريها من احلواس بل تدرك امللموسات بال واسطة بينها وبينها الهنا إمنا تدركها باالجتماع 
  واملالمسة فلم حتتج الىواسطة 

  فصل مث تأمل حال من عدم البصر وما يناله من اخللل يف أموره فإنه

لوان واملناظر احلسنة من القبيحة وال يتمكن من ال يعرف موضع قدمه وال يبصر ما بني يديه وال يفرق بني اال
استفادة علم من كتاب يقرأه واليتهيأ له االعتبار والنظر يف عجائب ملك اهللا هذا مع انه ال يشعر بكثري من مصاحله 

ومضاره فال يشعر حبفرة يهوى فيها وال حبيوان يقصده كالسبع فيتحرز له وال بعدو يهوى حنوه ليقتله وال يتمكن 
هرب ان طلب بل هو ملق السلم ملن رامه باذى ولوال حفظ خاص من اهللا له قريب من حفظ الوليد وكالءته  من

لكان عطبه اقرب من سالمته فإنه مبنزلة حلم على وضم ولذلك جعل اهللا ثوابه إذا صرب واحتسب اجلنةومن كمال 
عليه مهه فقلبه جمموع عليه غري مشتت لطفه ان عكس نوربصره إىل بصريته فهو اقوى الناس بصرية وحدسا ومجع 

ليهنأ له العيش وتتم مصلحته وال يظن انه مغموم حزين متاسف هذا حكم من ولد اعمى فأما من اصيب بعينيه 
بعدالبصر فهو مبنزلة سائر اهل البالء املنتقلني من العافية إىل البلية فاحملنة عليه شديدة النه قد حيل بينه وبني ما الفه 

ئي والصور ووجوه االنتفاع ببصره فهذا له حكم آخر وكذلك من عدم السمع فإنه يفقد روح املخاطبة من املرا
واحملاورة ويعدم لذة املذاكرة ونغمة االصوات الشجية وتعظم املؤنة علىالناس يف خطابه ويتربمون به وال يسمع 

كبعيد وقد اختلف النظار يف ايهما  شيئا من اخبار الناس واحاديثهم فهو بينهم شاهد كغائب وحي كميت وقريب
اقرب إىل الكمال واقل اختالال الموره الضرير او االطرش وذكروا يف ذلك وجوها وهذا مبين على اصل آخر وهو 
أي الصفتني اكمل صفة السمع او صفة البصر وقد ذكرنا اخلالف فيهما فيما تقدم من هذا الكتاب وذكرنا اقوال 



ذلك فأي الصفتني كانت اكمل فالضرر بعدمها اقوى والذي يليق هبذا املوضع ان يقال  الناس وأدلتهم والتحقيق يف
عادم البصر اشدمها ضررا وأسلمهما دينا وامحدمها عاقبة وعادم السمع اقلهما ضررا يف دنياه واجهلهما بدينه 

نافعة وانفتحت له طرق واسوا عاقبة فإنه إذا عدم السمع عدم املواعظ والنصائح وانسدت عليه ابواب العلوم ال
الشهوات اليت يدركها البصر وال يناله من العلم ما يكفه عنها فضرره يف دينه اكثر وضرر االعمى يف دنياه اكثر 

وهلذا مل يكن يف الصحابة اطرش وكان فيهم مجاعة اضراء وقل ان يبتلى اهللا اولياءه بالطرش ويبتلى كثريا منهم 
املسئلة فمضرة الطرش يف الدين ومضرة العمى يف الدنيا واملعاىف من عافاه اهللا بالعمى فهذا فصل اخلطاب يف هذه 

  منهما ومتعه بسمعه وبصره وجعلهما الوارثني منه 

  فصل وأما من عدم البيانني بيان القلب وبيان اللسان فذلك مبنزلة

حل اليت تستعمل فيها وهذا جيهل احليوانات البهيمة بل هي احسن حاال منه فإن فيها ما خلقت له من املنافع واملصا
كثريا مما هتتدي إليه البهائم ويلقى نفسه فيما تكف البهائم انفسها عنه وان عدم بيان اللسان دون بيان القلب ومن 

عدم خاصة االنسان وهي النطق اشتدت املؤمنة به وعليه وعظمت حسرته وطال تأسفه على رد اجلواب ورجع 
ما هو حمتاج إليه وال متتد إليه يده وال رجله فكم هللا على عبده من نعمة سابغة  اخلطاب فهو كاملقعد الذي يرى

فيهذه االعضاء واجلوارح والقوى واملنافع اليت فيه فهو ال يلتفت اليها وال يشكر اهللا عليها ولو فقد شيئا منها لتمىن 
وقواه وهو عار من شكرها ولوعرضت انه له بالدنيا وما عليها فهو يتقلب يف نعم اهللا بسالمة اعضائه وجوارحه 

  عليه الدنيا ما فيها بزوال واحدة منها اليب املعاوضة وعلم اهنا معاوضة غنب ان االنسان لظلوم كفور 

  فصل مث تأمل حكمته يف االعضاء اليت خلقت فيك آحادا ومثىن وثالث

منهما واحدا فقط إذال مصلحة يف  ورباع وما يف ذلك من احلكم البالغة فالراس واللسان واالنف والذكر خلق كل
كونه اكثر من ذلك اال ترى انه لو اضيف إىل الراس راس آخر الثقال بدنه من غري حاجة إليه الن مجيع احلواس اليت 

حيتاج اليها جمتمعة يف رأس واحد مث ان االنسان كان ينقسم براسه قسمني فإن تكلم من احدمها ومسع به وابصر 
عطال ال أرب فيه وإن تكلم وابصر ومسع هبما معا كالما واحدا ومسعا واحدا وبصرا واحدا وشم وذاق بقي االخر م

كان االخر فضله ال فائدة فيه وإن اختلف إدراكهما اختلفت عليه احواله وإدراكاته وكذلك لو كان له لسانان يف 
الخر فكذلك وان تكلم هبما معا فم واحد فإن تكلم هبما كالما واحدا كان احدمها ضائعا وان تكلم باحدمها دون ا

كالمني خمتلفني خلط على السامع ومل يدر باي الكالمني يأخذ وكذلك لو كان له هنوان وفمان لكان مع قبح اخللقة 
احدمها فضلة ال منفعة فيه وهذا خبالف االعضاء اليت خلقت مثىن كالعينني واالذنني والشفتني واليدين والرجلني 

وركني والثديني فإن احلكمة فيها ظاهرة واملصلحة بينه واجلمال والزينة عليها بادية فلو كان والساقني والفخذين وال
االنسان بعني واحدة لكان مشوه اخللقة ناقصها وكذلك احلاجبان وأما اليدان والرجالن والساقان والفخذان 

او رجليه كيف تبقى حاله فتعددمها ضروري لالنسان ال تتم مصلحته اال بذلك اال ترى من قطعت احدى يديه 
وعجزه فلو ان النجار واخلياط واحلداد واخلباز والبناء واصحاب الصنائع اليت ال تتأتى اال باليدين شلت يد احدمها 

  لتعطلت عليه صنعته فاقتضت احلكمة 



هبما ان اعطى من هذا الضرب من اجلوارح واالعضاء اثنني اثين وكذلك اعطى شفتني النه ال تكمل مصلحته إال 
وفيهما ضروب عديدة من املنافع ومن الكالم والذوق وغطاء الفم واجلمال والزينة والقبلة وغري ذلك وأما 

االعضاء الثالثة فهي جوانب انفه وحيطانه وقد ذكرنا حكمة ذلك فيما تقدم واما االعضاء الرباعية فالكعاب 
مني وحركتهما وفيهما منافع الساقني وكذلك اجفان االربعة اليت هي جممع القدمني واملمسكة هلما وهبما قوة القد

العينني فيها من احلكم واملنافع اهنا غطاء للعينني ووقاية هلما ومجال وزينة وغري ذلك من احلكم فاقتضت احلكمة 
البالغة ان جعلت االعضاء على ما هي عليه من العدد والشكل واهليئة فلو زادت او نقصت لكان نقصا يف اخللقة 

يوجد يف النوع االنساين من زائد يف اخللقة وناقص منها ما يدل على حكمة الرب تعاىل وأنه لو شاء جلعل  وهلذا
خلقه كلهم هكذا وليعلم الكامل اخللقة متام النعمة عليه وانه خلق خلقا سويا معتدال مل يزد يف خلقه ماال حيتاج إليه 

جدر ان مل يزداد شكرا ومحدا لربه ويعلم ان ذلك ليس من صنع ومل ينقص منه ما حيتاج إليه كما يراه يف غريه فهو ا
  الطبيعة وإمنا ذلك صنع اهللا الذي اتقن كل شيء خلقه وانه خيلق ما يشاء 

  فصل من اين للطبيعة هذا االختالف والفرق احلاصل يف النوع االنسان

مل خبالف اصناف احليوان كالنعم بني صورهم فقل ان يرى اثنان متشاهبان من كل وجه وذلك من اندر ما يف العا
والوحوش والطري وسائر الدواب فإنك ترى السرب من الظباء والثلة من الغنم والذود من االبل والصوار من البقر 

تتشابه حىت ال يفرق بني واحد منهما وبني االخر إال بعد طول تأمل او بعالمة ظاهرة والناس خمتلفة صورهم 
م جيتمعان يف صفة واحدة وخلقة واحدة بل وال صوت واحد وحنجرة واحدة واحلكمة وخلقتهم فال يكاد اثنان منه

البالغة يف ذلك ان الناس حيتاجون إىل ان يتعارفوا بأعينهم وحالهم ملا جيرى بينهم من املعامالت فلوال الفرق 
املدين من رب واالختالف يف الصور لفسدت احواهلم وتشت نظامهم ومل يعرف الشاهد من املشهود عليه وال 

الدين وال البائع من املشتري وال كان الرجل يعرف عرسه من غريها لالختالط وال هي تعرف بعلها من غريه ويف 
ذلك اعظم الفساد واخللل فمن الذي ميز بني حالهم وصورهم واصواهتم وفرق بينها بفروق ال تناهلا العبارة وال 

هل يف الطبيعة اقتضاء هذا االختالف واالفتراق يف النوع وأين يدركها الوصف فسل املعطل اهذا فعل الطبيعة و
قول الطبائعيني ان فعلها متشابه الهنا واحدة يف نفسها ال تفعل بإرادة وال مشيئة فال ميكن اختالف افعاهلا فكيف 

النوع االنساين جيمع املعطل بني هذا وهذا فإهنا ال تعمى االبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور ورمبا وقع يف 
  تشابه بني اثنني ال يكاد مييز بينهما فتعظم عليهم املؤنة يف 

معاملتهما وتشتد احلاجة إىل متييز املستحق منهما واملؤاخذ بذنبه ومن عليه احلق وإذا كان هذا يعرض يف التشابه يف 
يف اخللقة والصورة وملا كان االمساء كثريا ويلقى الشاهد واحلاكم من ذلك ما يلقى فما الظن لو وضع التشابه 

احليوان البهيم والطري والوحوش ال يضرها هذا التشابه شيئا مل تدع احلكمة إىل الفرق بني كل زوجني منها فتبارك 
  اهللا احسن اخلالقني الذي وسعت حكمته كل شيء 

  فصل مث تأمل مل صارت املرأة والرجل إذا ادركا اشتركا يف نبات



عن املرأة باللحية فإن اهللا عز و جل ملا جعل الرجل قيما على املرأة وجعلها كاخلول له والعاين العانة مث ينفرد الرجل 
يف يديه ميزه عليها مبا فيه له املهانة والعز والوقار واجلاللة لكماله وحاجته إىل ذلك ومنعتها املرأة لكمال االستمتاع 

  اشتراكا يف سائر الشعور للحكمة واملنفعة اليت فيها هبا والتلذذ لتبقى نضارة وجهها وحسنه ال يشينه الشعر و

  فصل مث تأمل هذا الصوت اخلارج من احللق وهتيئة آالته والكالم

وانتظامه واحلروف وخمارجها وأدواهتا ومقاطعها واجراسها جتد احلكمة الباهرة يف هواء ساذج خيرج من اجلوف 
سان والشفتني واالسنان فيحدث له هناك مقاطع وهنايات فيسلك يف أنبوبة احلنجرة حىت ينتهي إىل احللق والل

وأجراس يسمع له عند كل مقطع وهناية جرس مبني منفصل عن االخر حيدث بسببه احلرف فهو صوت واحد 
ساذج جيرى يف قصبة واحدة حىت ينتهي إىل مقاطع وحدود تسمع له منها تسعة وعشرين حرفا يدور عليها الكالم 

واستخباره ونظمه ونثرة وخطبه ومواعظه وفضوله فمنه املضحك ومنه املبكي ومنه املؤيس  كله امره وهنيه وخربه
ومنه املطمع ومنه املخوف ومنه املرجي واملسلى واحملزن والقابض للنفس واجلوارح واملنشط هلا والذي يسقم 

تجلب به النعماء وتستمال به الصحيح ويربئ السقيم ومنه ما يزيل النعم وحيل النقم ومنه ما يستدفع به البالء ويس
القلوب ويؤلف به بني املتباغضني ويوايل به بني املتعاديني ومنه ما هو بضد ذلك ومنه الكلمة اليت ال يلقى هلا 

صاحبها باال يهوى هبا يف النار ابعد ما بني املشرق واملغرب والكلمة اليت ال يلقى هلا باال صاحبها يركض هبا يف أعال 
رب العاملني فسبحان من أنشأ ذلك كله من هواء ساذج خيرج من الصدر ال يدري ما يراد به وال عليني يف جوار 

أين ينتهي وال أين مستقره هذا إىل ما يف ذلك من اختالف االلسنة واللغات اليت ال حيصيها اال اهللا فيجتمع اجلمع 
  من الناس من بالد شىت فيتكلم كل منهم بلغته 

ا منتظما مؤلفا وال يدري كل منهم ما يقول االخر واللسان الذي هو جارحة واحد يف فتسمع لغات خمتلفة كالم
الشكل واملنظر وكذلك احللق واالضراس والشفتان والكالم خمتلف متفاوت اعظم تفاوت فاالية يف ذلك كاالية يف 

تلك االنواع املختلفة االرض اليت تسقى مباء واحد وخترج مع ذلك من انواع النبات واالزهار واحلبوب والثمار 
املتباينة وهلذا اخرب اهللا سبحانه يف كتابه ان يف كل منهما آيات فقال ومن آياته خلق السموات واالرض واختالف 

السنتكم والونكم إن يف ذلك اليات للعاملني وقال ويف االرض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع وخنيل 
ة فانظر االن يف احلنجرة كيف هي كاألنبوب خلروج الصوت واللسان صنوان وغري صنوان يسقى مباء واحد االي

والشفتان واالسنان لصياغة احلروف والنغمات اال ترى ان من سقطت اسنانه مل يقم احلروف اليت خترج منها ومن 
اللسان ومن سقطت شفته كيف مل يقم الراء والالم ومن عرضت له آفة يف حلقه كيف مل يتمكن من احلروف 

قية وقد شبه اصحاب التشريح خمرج الصوت باملزمار والرئة بالزق الذي ينفخ فيه من حتته ليدخل الريح فيه احلل
والفضالت اليت تقبض على الرئة ليخرج الصوت من احلنجرة باالكف اليت تقبض على الزق حىت خيرج اهلواء يف 

ليت ختتلف على املزمار فتصوغه احلانا القصب والشفتني واالسنان اليت تصوغ الصوت حروفا ونغما باالصابع ا
واملاقطع اليت ينتهي اليها الصوت باالخباش اليت يف القصبة حىت قيل ان املزمار إمنا اختذ على مثال ذلك من االنسان 

فإذا تعجبت من الصناعة اليت تعملها اكف الناس حىت خترج منها تلك االصوات فما احراك بطول التعجب من 
اليت اخرجت تلك احلروف واالصوات من اللحم والدم والعروق والعظام ويا بعد ما بينهما ولكن الصناعة االهلية 

املألوف املعتاد ال يقع عند النفوس موقع التعجب فإذا رأت ماال نسبة له إليه اصال اال انه غريب عندها تلقته 



من ذلك مما ال يدركه القياس مث تأمل  بالتعجب وتسبيح الرب تعاىل وعندها من آياته العجيبة الباهرة ما هو اعظم
اختالف هذه النغمات وتباين هذه االصوات مع تشابه احلناجر واحللوق وااللسنة والشفاة واالسنان فمن الذي ميز 

  بينها أمت متييز مع تشابه حماهلا سوى اخلالق العليم 

  فصل ويف هذه االالت مآرب اخرى ومنافع سوى منفعة الكالم ففي احلنجرة

لك النسيم البارد الذي يروح على الفؤاد هبذا النفس الدائم املتتابع ويف اللسان منفعة الذوق فتذاق به الطعوم مس
وتدرك لذهتا ومييز هبا بينها فيعرف حقيقة كل واحد منها وفيه مع ذلك معونة على إساغة الطعام وان يلوكه ويقلبه 

ما هو معلوم من تقطيع الطعام كما تقدم وفيها إسناد الشفتني حىت يسهل مسلكه يف احللق ويف االسنان من املنافع 
  وإمساكهما 

عن االسترخاء وتشويه الصورة وهلذا ترى من سقطت اسنانه كيف تسترخي شفتاه ويف الشفتني منافع عديدة 
لذي يرشف هبا الشراب حىت يكون الداخل منه إىل حلقه بقدر فال يشرق به الشارب مث مها باب مغلق على الفم ا
إليه ينتهي إليه ما خيرج من اجلوف ومنه يبتدي ما يلج فهي فهما عطاء وطابق عليه يفتحهما البواب مىت شاء 

ويغلقهما إذا شاء ومها ايضا مجال وزينة للوجه وفيهما منافع اخرى سوى ذلك وانظر إىل من سقطت شفتاه ما 
جوه شىت من املنافع واملآرب واملصاحل كما اشوه منظره وقد بان ان كل واحد من هذه االعضاء يتصرف إىل و

تتصرف االداة الواحدة يف اعمال شىت هذا ولو رأيت الدماغ وكشف لك عن تركيبه وخلقه لرايت العجب 
العجاب وتكشف لك عن تركيب حيار فيه العقل قد لف حبجب وأغشيه بعضها فوق بعض لتصونه عن االعراض 

مجمة مبنزلة اخلوذة وبيضة احلديد لتقيه حد الصدمة والسقطة والضربة وحتفظه عن االضطراب مث اطبقت عليه اجل
اليت تصل إليه فتتلقاها تلك البيضة عنه مبنزلة اخلوذة اليت على راس احملارب مث جللت تلك اجلمجمة باجللد الذي 

ة هلا وسترا من هو فروة الراس يستر العظم من الربوز للمؤذيات مث كسيت تلك الفروة حلة من الشعر الوافر وقاي
احلر والربد واالذى ومجاال وزينة له فسل املعطل من الذي حصن الدماغ هذا التحصني وقدره هذا التقدير وجعله 

خزانة اودع فيها من املنافع والقوى والعجائب ما اودعه مث احكم سد تلك اخلزانة وحصنها امت حتصني وصاهنا 
ومن الذي جعل االجفان على العينني كالغشاء واالشفار اعظم صيانة وجعلها معدن احلواس واالدراكات 

كاالشراج واالهداب كالرفوف فوف عليها إذا فتحت ومن الذي ركب طبقاهتا املختلفة طبقة فوق طبقة حىت 
بلغت عدد السموات سبعا وجعل لكل طبقة منفعة وفائدة فلو اختلت طبقة منها الختل البصر ومن شقهما يف 

مها احسن شكل وأودع املالحة فيهما وجعلهما مرآة للقلب وطليعة وحارسا للبدن ورائدا الوجه احسن شق واعطا
يرسله كاجلند يف مهماته فال يتعب وال يعيا على كثرة ظعنه وطول سفره ومن اودع النور الباصر فيه يف قدر جرم 

خل سبع طبقات وجعلهما العدسة فريى فيه السموات واالرض واجلبال والشمس والقمر والبحار والعجائب من دا
يف أعال الوجه مبنزلة احلارس على الرابية العالية ربيتة للبدن ومن حجب امللك يف الصدور وأجلسه هناك على 

كرسي اململكة واقام جند اجلوارح واالعضاء والقوى الباطنة والظاهرة يف خدمته وذللها له فهي مؤمترة إذا امرها 
تكدح وتسعى يف مرضاته فال تستطيع منه خالصا وال خروجا عن امره فمنها رسوله منتهية إذا هناها سامعة له مطيعة

ومنها بريده ومنها ترمجانه ومنها اعوانه وكل منها على عمل ال يتعداه وال يتصرف يف غري عمله حىت إذا أراد 
  الراحة أوعز اليها باهلدو والسكون ليأخذ امللك راحته فإذا استيقظ من منامه قامت جنوده 



بني يديه على اعماهلا وذهبت حيث وجهها دائبة ال تفتر فلو شاهدته يف حمل ملكه واالشغال واملراسيم صادرة عنه 
وواردة والعساكر يف خدمته والربد تتردد بينه وبني جنده ورعيته لرأيت له شأنا عجيبا فماذا فات اجلاهل الغافل من 

 طول االسفار وركوب القفار قال تعاىل ويف االرض آيات للموقنني العجائب واملعارف والعرب اليت ال حيتاج فيها إىل
ويف انفسكم افال تبصرون فدعا عباده إىل التفكر يف أنفسهم واالستدالل هبا على فاطرها وباريها ولوال هذا مل نوسع 

والفكرة فيه مما يزيد  الكالم يف هذا الباب وال أطلنا النفس إىل هذه الغاية ولكن العربة بذلك حاصلة واملنفعة عظيمة
املؤمن اميانا فكم دون القلب من حرس وكم له من خادم وكم له من عبيد وال يشعر به وهللا ما خلق له وهيأ له 

واريد منه وأعد له من الكرامة والنعيم او اهلوان والعذاب فأما على سرير امللك يف مقعد صدق عند مليك مقتدر 
ا اسري يف السجن االعظم بني اطباق النريان يف العذاب االليم فلو عقل هذا ينظر إىل وجه ربه ويسمع خطابه وإم

السلطان ما هيأ له لضن مبلكه ولسعى يف امللك الذي الينقطع وال يبيد ولكنه ضربت عليه حجب الغفلة ليقضى اهللا 
  امرا كان مفعوال 

  فصل ومن جعل يف احللق منفذين احدمها للصوت والنفس الواصل إىل الرئة 
واالخر للطعام والشراب وهو املريء الواصل إىل املعدة وجعل بينهما حاجزا مينع عبور احدمها يف طريق االخر فلو 

وصل الطعام من منفذ النفس إىل الرئة الهلك احليوان ومن جعل الرئة مروحة للقلب تروح عليه ال تىن وال تفتر 
ت الغذاء وجعل هلا اشراجا تقبضها لكيال جترى جريا لكيال تنحصر احلرارة فيه فيهلك ومن جعل املنافذ لفضال

دائما فتفسد على االنسان عيشه ومينع الناس من جمالسه بعضهم بعضا ومن جعل املعدة كأشد ما يكون من العصب 
الهنا هيئت لطبخ االطعمة وانضاجها فلو كانت حلما غضا النطبخت هي ونضجت فجعلت كالعصب الشديد 

ضاج وال تنهكها النار اليت حتتها ومن جعل الكبد رقيقة ناعمة الهنا هيئت لقبول الصفو لتقوى على الطبخ واالن
اللطيف من الغذاء واهلضم وعمل هو الطف من عمل املعدة ومن حصن املخ اللطيف الرقيق يف انابيب صلبة من 

لعروق مبنزلة املاء يف العظام ليحفظها ويصوهنا فال تفسد وال تذوب ومن جعل الدم السيال حمبوسا حمصورا يف ا
الوعاء ليضبط فال جيري ومن جعل االظفار على اطراف االصابع وقاية هلا وصيانة من االعمال والصناعات ومن 
جعل داخل االذن مستويا كهيئة الكوكب ليطرد فيه الصوت حىت ينتهي إىل السمع الداخل وقد انكسرت حدة 

  إليه قبل ان ميسك وليمسك اهلواء فال ينكؤه وليتعذر على اهلواء النفوذ 

ما عساه ان يغشاها من القذى والوسخ ولغري ذلك من احلكم ومن جعل على الفخذين والوركني من اللحم اكثر 
مما على سائر االعضاء ليقيها من االرض فال تأمل عظامها من كثرة اجللوس كما يأمل من قد حنل جسمه وقل حلمه من 

االرض حائل ومن جعل ماء العينني ملحا حيفظها من الذوبان وماء االذن مرا  طول اجللوس حيث مل حيل بينه وبني
حيفظها من الذباب واهلواء والبعوض وماء الفم عذبا يدرك به طعوم االشياء فال خيالطها طعم غريها ومن جعل باب 

 الدار وهكذا منفذ اخلالء يف االنسان يف استر موضع كما ان البناء احلكيم جبعل موضع التخلى يف استر موضع يف
اخلالء من االنسان يف استر موضع ليس بارزا من خلفه وال ناشزا بني يديه بل مغيب يف موضع غامض من البدن 

يلتقى عليه الفخذان مبا عليهما من اللحم متواريا فإذا جاء وقت احلاجة وجلس االنسان هلا برز ذلك املخرج 
وتفصيله واالضراس عراضا لرضه وطحنه ومن سلب االحساس لآلرض ومن جعل االسنان حدادا لقطع الطعام 

احليواين الشعور واالظفار اليت يف االدمي الهنا قد تطول ومتتد وتدعو احلاجة إىل اخذها وختفيفها فلو اعطاها احلس 
 الملته وشق عليه اخذ ما شاء منها ولو كانت حتس لوقع االنسان منها يف إحدى البليتني اما تركها حىت تطول

وتفحش وتثقل عليه وأما مقاساة االمل والوجع عند اخذها ومن جعل باطن الكف غري قابل النبات الشعر النه لو 



اشعر لتعذر على االنسان صحة اللمس ولشق عليه كثري من االعمال اليت تباشر بالكف وهلذه احلكمة مل يكن هن 
ة تقتضي إنباته هناك نبت حول هن الرجل واملرأة وهلذه الرجل قابال النباته النه مينعه من اجلماع وملا كانت املاد

احلكمة سلب عن الشفتني وكذا باطن الفم وكذا ايضا القدم امخصها وظاهرها الهنا تالقي التراب والوسخ والطني 
والشوك فلو كان هناك شعر ألذى االنسان جدا ومحل من االرض كل وقت ما يثقل االنسان وليس هذا لالنسان 

رى البهائم قد جللها الشعر كلها واخليت هذه املواضع منه هلذه احلكمة افال ترى الصنعة االهلية كيف وحده بل ت
سلبت وجوه اخلطأ واملضرة وجاءت بكل صواب وكل منفعةوكل مصلحة وملا اجتهد الطاعنون يف احلكمة العائبون 

طن االنف وشعر الركبتني وقالوا أي حكمة للخلقة فيما يطعنون به عابوا الشعور حتت االباط وشعر العانة وشعر با
فيها واي فائدة وهذا من فرط جهلهم وسخافة عقوهلم فإن احلكمة ال جيب ان تكون بأسرها معلومة للبشر وال 
أكثرها بل ال نسبة ملا علموه إىل ما جهلوه فيها لو قيست علوم اخلالئق كلهم بوجوه حكمة اهللا تعاىل يف خلقه 

هم منها كانت كنقرة عصفور يف البحر وحسب الفطن اللبيب ان يستدل مبا عرف منها على وأمره إىل ما خفي عن
ما مل يعرف ويعلم احلكمة فيما جهله منها مثلها فيما علمه بل اعظم وادق وما مثل هؤالء احلمقى النوكي اال كمثل 

  رجل العلم له بدقائق الصنائع 

واخلياطة والنجارة إذا رام االعتراض بعقله الفاسد على ارباهبا يف  والعلوم من البناء واهلندسة والطب بل والحياكة
شيء من االهتم وصنائعهم وترتيب صناعتهم فخفيت عليه فجعل كل ما خفي عليه منها شيء قال هذا ال فائدة فيه 

الظن مبن  وأي حكمة تقتضيه هذا مع ان ارباب الصنائع بشر مثله ميكنه ان يشاركهم يف صنائعهم ويفوقهم فيها فما
هبرت حكمته العقول الذي ال يشاركه مشارك يف حكمته كما اليشاركه يف خلقه فال شريك له بوجه فمن ظن ان 

يكتال حكمته مبكيال عقله او جيعل عقله عيارا عليها فما ادركه اقربه وما مل يدركه نفاه فهو من اجهل اجلاهلني وهللا 
عديدة التدفع وال تنكر فاعلم االن ان حتت منابت هذه الشعور  يف كل ما خفي على الناس وجه احلكمة فيه حكم

من احلرارة والرطوبة ما اقتضت الطبيعة إخراج هذه الشعور عليها اال ترى ان العشب ينبتفي مستنقع املياه بعد 
نضوب املاء عنها ملا خصت به من الرطوبة وهلذا كانت هذه املواضع من ارطب مواضع البدن وهي اقبل لنبات 
الشعر وأهيأ فدفعت الطبيعة تلك الفضالت والرطوبات إىل خارج فصارت شعرا ولو حبست يف داخل البدن 

الضرته وآذت باطنه فخروجها عني مصلحة احليوان واحتباسها إمنا يكون لنقص وآفة فيه وهذا كخروج دم احليض 
يعة ونقص فيها اال ترى ان من احتبس عنه من املرأة فإنه عني مصلحتها وكماهلا وهلذا يكون احتباسه لفساد يف الطب

شعر الرأس واللحية بعد إبانه كيف تراه ناقص الطبيعة ناقص اخللقة ضعيف التركيب فإذا شاهدت ذلك يف الشعر 
الذي عرفت بعض حكمته فمالك التعتربه يف الشعر الذي خفيت عليك حكمته ومن جعل الريق جيري دائما إىل 

لق واللهوات ويسهل الكالم ويسيغ الطعام قال بقراط الرطوبة يف الفم مطية الغذاء الفم ال ينقطع عنه ليبل احل
  فتأمل حالك عند ما جيف ريقك بعض اجلفاف ويقل ينبوع هذه العني اليت ال يستغىن عنه 

  فصل مث تأمل حكمة اهللا تعاىل يف كثرة بكاء االطفال وما هلم فيه

ا منفعة ذلك وحكمته وقالوا يف أدمغة االطفال رطوبة لو بقيت يف أدمغتهم من املنفعة فإن االطباء والطبائعيني شهدو
الحدثت احداثا عظيمة فالبكاء يسيل ذلك وحيدره من ادمغتهم فتقوى ادمغتهم وتصح وأيضا فإن البكاء والعياط 

سمعه من يوسع عليه جماري النفس ويفتح العروق ويصاهبا ويقوى االعصاب وكم للطفل من منفعة ومصلحة فيما ت



بكائه وصراخه فإذا كانت هذه احلكمة يف البكاء الذي سببه ورود االمل املؤذي وأنت ال تعرفها وال تكاد ختطر 
ببالك فهكذا ايالم االطفال فيه ويف اسبابه وعواقبه احلميدة من احلكم ما قد خفي على اكثر الناس واضطرب 

  الباب مسالك فقالت  عليهم الكالم يف حكمه اضطراب االرشية وسلكوا يف هذا

طائفة ليس اال حمض املشيئة العارية عن احلكمة والغاية املطلوبة وسدوا على انفسهم هذا الباب مجلة وكلما سئلوا 
عن شيء اجابوا بال يسال عما يفعل وهذا من اصدق الكالم وليس املراد به نفي حكمته تعاىل وعواقب افعاله 

ا املراد باالية إفراده باالهلية والربوبية وإنه لكمال حكمته ال معقب حلكمه وال احلميدة وغاياهتا املطلوبة منها وإمن
يعترض عليه بالسؤال النه ال يفعل شيئا سدى وال خلق شيئا عبثا وإمنا يسأل عن فعله من خرج عن الصواب ومل 

ان فيهما آهلة اال اهللا لفسدتا يكن فيه منفعة وال فائدة اال ترى إىل قوله ام اختذوا آهلة من االرض هم ينشرون لو ك
فسبحان اهللا رب العرش عما يصفون ال يسأل عما يفعل وهم يسئلون كيف ساق االية يف االنكار على من اختذ من 

دونه آهلة ال تساويه فسواها به مع اعظم الفرق فقوله ال يسأل عما يفعل اثبات حلقيقة االهلية وإفراده له بالربوبية 
يسألون يف صالح تلك االهلة املتخذة لالهلية فإهنامسئولة مربوبة مدبرة فكيف يسوى بينها وبينه  واالهلية وقوله وهم

مع اعظم الفرقان فهذا الذي سيق له الكالم فجعلها اجلربية ملجأ ومعقال يف إنكار حكمته وتعليل أفعاله بغاياهتا 
كمة يف ابتالئهم تعويضهم يف اآلخرة بالثواب التام احملمودة وعواقبها السديدة واهللا املوفق للصواب وقالت طائفة احل

فقيل هلم قد كان ميكن ايصال الثواب اليهم بدون هذا االيالم فأجابوا بأن توسط االيالم يف حقهم كتوسط 
التكاليف يف حق املكلفني فقيل هلم فهذا ينتقض عليكم بإيالم اطفال الكفار فأجابوا بأنا ال نقول اهنم يف النار كما 

ه من قاله من الناس والنار ال يدخلها احد اال بذنب وهؤالء ال ذنب هلم وكذا الكالم معهم يف مسئلة االطفال قال
واحلجاج فيها من اجلانبني مبا ليس هذا موضعه فأورد عليهم ماال جواب هلم عنه وهو إيالم اطفاهلم الذين قدر 

هو عقوبة على الكفر فإن العقوبة ال تكون سلفا بلوغهم وموهتم على الكفر فإن هذا ال تعويض فيه قطعا وال 
وتعجيال فحاروا يف هذا املوضع واضطربت اصوهلم ومل يأتوا مبا يقبله العقل وقالت طائفة ثالثة هذا السؤال لو تأمله 

 مورده لعلم انه ساقط وأن تكلف اجلواب عنه الزام ماال يلزم فإن هذه االالم وتوابعها وأسباهبا من لوازم النشأة
االنسانية اليت مل خيلق منفكا عنها فهي كاحلر والربد واجلوع والعطش والتعب والنصب واهلم والغم والضعيف 

والعجز فالسؤال عن حكم احلاجة إىل االكل عند اجلوع واحلاجة إىل الشرب عند الظمأ واىل النوم والراحة عند 
 ينفك عنها االنسان وال احليوان فلو جترد عنها مل يكن التعب فإن هذه االالم هي من لوازم النشأة االنسانية اليت ال

انسانا بل كان ملكا او خلقا آخر وليست آالم االطفال باصعب من آالم البالغني لكن ملا صارت هلم عادة سهل 
موقعها عندهم وكم بني ما يقاسيه الطفل ويعانيه البالغ العاقل وكل ذلك من مقتضى االنسانية وموجب اخللقة فلو 

   خيلق كذلك لكان خلقا آخر فريى مل

ان الطفل اذا جاع او عطش او برد او تعب قد خص من ذلك مبا مل ميتحن به الكبري فإيالمه بغري ذلك من االوجاع 
واالسقام كإيالمه باجلوع والعطش والربد واحلردون ذلك او فوقه وما خلق االنسان بل احليوان اال على هذه 

ل وقال فلم خلق كذلك وهال خلق خلقة غري قابلة لألمل فهذا سؤال فاسد فإن اهللا تعاىل النشأة قالوا فإن سأل سائ
خلقه يف عامل االبتالء واالمتحان من مادة ضعيفة فهي عرضة لآلفات وركبة تركيبا معرضا لألنواع من االالم وجعل 

الة توجب امتزاجا واختالطا وتفاعال يبغى فيه االخالط االربعة اليت ال قوام له إال هبا وال يكون اال عليها وهي ال حم
بعضها على بعض بكيفيته تارة وبكميته تارة وهبما تارة وذلك موجب لالالم قطعا ووجود امللزوم بدون الزمه حمال 



مث انه سبحانه ركب فيه من القوى والشهوة واالرادة ما يوجب حركته الدائبة وسعيه يف طلب ما يصلحه دفع ما 
ومبن يعينه تارة فاحوج النوع بعضه إىل بعض فحدث من ذلك االختالط بينهم وبغى بعضهم على  يضره بنفسه تارة

بعض فحدث من ذلك االالم والشرور بنحو ما حيدث من امتزاج اخالطه واختالطها وبغى بعضها على بعض 
البتالء واالمتحان فمن ظن ان واالالم ال تتخلف عن هذا االمتزاج ابدا اال يف دار البقاء والنعيم املقيم ال يف دار ا

احلكمة يف ان جتعل خصائص تلك الدار يف هذه فقد ظن باطال بل احلكمة التامة البالغة اقتضت ان تكون هذه الدار 
ممزوجة عافيتها ببالئها وراحتها بعنائها ولذهتا بآالمها وصحتها بسقمها وفرحها بغمها فهي دار ابتالء تدفع بعض 

  : القائل آفاهتا ببعض كما قال 
ادفع آفات بآفات ولقد صدق فإنك إذا فكرت يف االكل والشرب واللباس واجلماع ... اصبحت يف دار بليات 

والراحة وسائر ما يستلذ به رأيته يدفع هبا ما قابله من االالم والبليات افال تراك تدفع باالكل امل اجلوع وبالشرب امل 
رها ومن هنا قال بعض العقالء ان لذاهتا لنا هي دفع االالم ال غري فاما العطش وباللباس امل احلر والربد وكذا سائ

اللذات احلقيقية فلها دار اخرىوحمل آخر غري هذه فوجود هذه االالم واللذات املمتزجة املختلطة من االدلة على 
ما ودار خالصة لالالم املعاد وأن احلكمة اليت اقتضت ذلك هي اوىل باقتضاء دارين دار خالصة للذات ال يشوهبا امل 

ال يشوهبا لذة ما والدار االوىل اجلنةوالدار الثانية النار أفال ترى كيف دلك ذلك مع ما انت جمبول عليه يف هذه 
النشأة من اللذة واالمل على اجلنة والنار ورايت شواهدمها وأدلة وجودمها من نفسك حىت كأنك تعاينهما عيانا 

لوجود على حكمة الرب تعاىل وعلى صدق رسله فيما اخربوا به من اجلنة والنار وانظر كيف دل العيان واحلس وا
  فتأمل كيف قاد النظر يف حكمة اهللا إىل شهادة العقول والفطر بصدق رسله وما اخربوا 

به تفصيال يدل عليه العقل جممال فأين هذا من مقام من اداء علمه إىل املعارضة بني ما جاءت به الرسل وبني شواهد 
العقل وأدلته ولكن تلك العقول كادها باريها ووكلها إىل انفسها فحلت هبا عساكر اخلذالن من كل جانب 

وحسبك هبذا الفصل وعظيم منفعته من هذا الكتاب واهللا احملمود املسؤل متام نعمته فهذه كلمات خمتصرة نافعة يف 
ن إىل نفسك وفكر يف هذه االفعال الطبيعية اليت مسألة إيالم االطفال لعلك ال تظفر هبا يف أكثر الكتب فارجع اال

جعلت يف االنسان وما فيها من احلكمة واملنفعة وما جعل لكل واحد منها يف الطبع اجملرد والداعي الذي يقتضيه 
ويستحثه فاجلوع يستحث االكل ويطلبه ملا فيه من قوام البدن وحياته ومماته والكرى يقتضى النوم ويستحثه ملا فيه 

راحة البدن واالعضاء وامجام القوى وعودها الىقوهتا جديدة غري كالة والشبق يقتضي اجلماع الذي به دوام من 
النسل وقضاءالوطر ومتام اللذة فتجد هذه الدواعي تستحث االنسان هلذه االمور وتتقاضاها منه بغري اختياره وذلك 

ت إذا اراد ألوشك ان يشتغل عنها مباي يعروه من عني احلكمة فإنه لو كان االنسان إمنا يستدعي هذه املستحثا
العوارض مدة فينحل بدنه ويهلك ويترامى إىل الفساد وهو ال يشعر كما إذا احتاج بدنه إىل شيء من الدواء 
والصالح فدافعه وأعرض عنه حىت إذا استحكم به الداء اهلكه فاقتضت حكمة اللطيف اخلبري ان جعلت فيه 

زا إىل ما فيه قوامه وبقاؤه ومصلحته وترد عليه بغري اختياره وال استدعائه فجعل لكل بواعث ومستحثات تؤزه ا
واحد من هذه االفعال حمرك من نفس الطبيعة حيركه وحيدوه عليه مث انظر إىل ما يعطيه من القوى املختلفة اليت هبا 

ء فتأخذه ويورده على االعضاء حبسب قوامه فأعطى القوة اجلاذبة الطالبة املستحثة اليت تقتضي معلومها من الغذا
قبوهلا مث اعطى القوة املمسكة اليت متسك الطعام وحتبسه ريثما تنضجه الطبيعة وحتكم طبخه وهتيؤه ملصارفه وتبعثه 

ملستحقه مث اعطى القوة اهلاضمة اليت تصرفه يف البدن وهتضمه عن املعدة مث اعطى القوة الدافعة وهي اليت تدفع ثقله 
عة فيه فتدفعه وخترجه عن البدن لئال يؤذيه وينهكه فمن اعطاك هذه القوة عند شدة حاجتك اليها ومن وماال منف



جعلها خادما لك ومن اعطاها افعاهلا واستعمل كل واحد منها على غري عمل االخر ومن الف بينها على تباينها 
ضا فمن كان حيول بينه وبني ذلك حىت اجتمعت يف شخص واحد وحمل واحد ولو عادى بينها كان بعضها يذهب بع

فلوال القوة اجلاذبة كيف كنت متحركا لطلب الغذاء الذي به قوام البدن ولوال املمسكة كيف كان الطعام يذهب 
يف اجلوف حىت هتضمه املعدة ولوال اهلاضمة كيف كان يطبخ حىت خيلص منه الصفو إىل سائر اجزاء البدن وأعماقه 

  قل املؤذي القاتل لو احنبس خيرج اوال فأوال فيستريح البدن فيخف ولوال الدافعة كيف كان الث

وينشط فتأمل كيف وكلت هذه القوة بك والقيام مبصاحلك فالبدن كدار اللملك فيها حشمه وخدمه قد وكل 
بتلك الدار اقواما يقومون مبصاحلها فبعضهم القتضاء حوائجها وإيرادها عليها وبعضهم لقبض الوارد وحظفه 

إىل ان يهيأ ويصلح وبعضهم يقبضه فيهيؤه ويصلحه ويدفعه إىل اهل الدار ويفرقه عليهم حبسب حاجاهتم  وخزنه
وبعضهم ملسح الدار وتنظيفها وكنسها من املزابل واالقذارفامللك هو امللك احلق املبني جل جالله والدار انت 

رناها تنبيه فرق بني نظر الطبيب والطبائعي يف واحلشم واخلدم االعضاء واجلوارح والقوام عليها هذه القوى اليت ذك
هذه االمور فنظرمها فيهامقصور على النظر يف حفظ الصحة ودفع السقم فهو ينظر فيهامن هذه اجلهة فقط وبني 
نظر املؤمن العارف فيها فهو ينظر فيها من جهة داللتها على خالقها وباريها وماله فيها من احلكم البالغة والنعم 

  واالالء اليت دعا العباد إىل شكرها وذكرها السابغة 
تنبيه مث تأمل حكمة اهللا عز و جل يف احلفظ والنسيان الذي خص به نوع االنسان وماله فيهما من احلكم وما للعبد 
فيهما من املصاحل فإنه لوال القوة احلافظة اليت خص هبا لدخل عليه اخللل يف أموره كلها ومل يعرف ماله وما عليه وال 
ما اخذ وال ما اعطى وال ما مسع ورأى وال ما قال وال ما قيل له وال ذكر من احسن إليه وال من اساء إليه وال من 

عامله وال من نفعه فيقرب منه وال من ضره فينأى عنه مث كان اليهتدي إىل الطريق الذي سلكه اول مرة ولو سلكه 
ة وال يستطيع ان يعترب شيئا على ما مضى بل كان خليقا ان مرارا وال يعرف علما ولو درسه عمره وال ينتفع بتجرب

ينسلخ من االنسانية اصال فتأمل عظيم املنفعة عليك يف هذه اخلالل وموقع الواحدة منها فضال عن مجيعهن ومن 
ت اعجب النعم عليه نعمة النسيان فإنه لوال النسيان ملا سال شيئا وال انقضت له حسرة وال تعزى عن مصيبة وال ما

له حزن وال بطل له حقد وال متتع بشيء من متاع الدنيا مع تذكر االفات وال رجا غفلة عدو وال نقمة من حاسد 
فتأمل نعمة اهللا يف احلفظ والنسيان مع اختالفهما وتضادمها وجعله يف كل واحد منهما ضربا من املصلحة تنبيه مث 

وهو خلق احلياء الذي هو من افضل االخالق واجلها  تأمل هذا اخللق الذي خص به االنسان دون مجيع احليوان
واعظمها قدرا واكثرها نفعا بل هو خاصة االنسانية فمن ال حياء فيه ليس معه من االنسانية اال اللحم والدم 

وصورهتم الظاهرة كما انه ليس معه من اخلري شيء ولوال هذااخللق مل يقر الضيف ومل يوف بالوعد ومل يؤد امانة ومل 
الحد حاجة وال حترى الرجل اجلميل فآثره والقبيح فتجنبه وال ستر له عورة وال امتنع من فاحشة وكثري من  يقض

  الناس لوال احلياء الذي فيه مل يؤد شيئا من االمور املفترضة عليه ومل يرع ملخلوق 

ISLAM ICBOOK.WS  ©م|  ٢٠١٠ ق  الحقو ع  ينجمي لم مس ل احة لجميع ا   ت

  



واإلرادة: كتاب  لعلم  والية ا ومنشور  لسعادة    مفتاح دار ا
اجلوزية: املؤلف  قيم  بن  بكر  بن أيب   حممد 

حقا ومل يصل له رمحا وال بر له والدا فإن الباعث على هذه االفعال إما ديين وهو رجاء عاقبتها احلميدةوإما دنيوي 
ا من اخلالق او من اخلالئق مل يفعلها صاحبها ويف علوي وهو حياء فاعلها من اخللق قد تبني انه لوال احلياء إم

الترمذي وغريه مرفوعا استحيوا من اهللا حق احلياء قالوا وما حق احلياء قال ان حتفظ الراس وما حوى والبطن وما 
وعى وتذكر املقابر والبلى وقال صلى اهللا عليه و سلم إذا مل تستح فاصنع ما شئت وأصح القولني فيه قول ايب عبيد 
واالكثرين انه هتديد كقوله تعاىل اعملوا ما شئتم وقوله كلوا ومتتعوا قليال وقالت طائفة هو إذن وإباحة واملعىن إنك 
اذا اردت ان تفعل فعال فانظر قبل فعله فإن كان مما يستحيا فيه من اهللا ومن الناس فال تفعله وإن كان مما ال يستحيا 

ذا الكالم صورة صرة الطلب ومعناه معىن اخلرب وهو يف قوة قوهلم من ال منه فافعله فإنه ليس بقبيح وعندي ان ه
يستحى صنع ما يشتهى فليس بإذن وال هو جمرد هتديد وإمنا هو يف معىن اخلرب واملعىن ان الرادع عن القبيح إمنا هو 

هي ان لالنسان آمرين احلياء فمن مل يستح فإنه يصنع ماشاء وإخراج هذا املعىن يف صيغة الطلب لنكته بديعة جدا و
وزاجرين آمروزاجر من جهة احلياء فإذا اطاعه امتنع من فعل كل ما يشتهي وله آمر وزاجر من جهة اهلوى 

والطبيعة فمن مل يطع آمر احلياء وزاجره اطاع آمر اهلوى والشهوة وال بد فإخراج الكالم يف قالب الطلب يتضمن 
  ا يشتهي هذا املعىن دون ان يقال من ال يستحي صنع م

تنبيه مث تأمل نعمة اهللا على االنسان بالبيانني البيان النطقي والبيان اخلطي وقد اعتد هبما سبحانه يف مجلة من اعتد به 
من نعمه علىالعبد فقال يف أول سورة انزلت على رسول اهللا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق االنسان من علق إقرأ 

االنسان ما مل يعلم فتأمل كيف مجع يف هذه الكلمات مراتب اخللق كلها وربك االكرم الذي علم بالقلم علم 
وكيف تضمنت مراتب الوجودات االربعة بأوجز لفظ واوضحه واحسنه فذكر أوال عموم اخللق وهو إعطاءالوجود 

د اخلارجي مث ذكر ثانيا خصوص خلق االنسان النه موضع العربة واالية فيه عظيمةومن شهوده عما فيه حمض تعد
النعم وذكر مادة خلقه ها هنا من العلقة ويف سائر املواضع يذكر ما هو سابق عليها إما مادة االصل وهو التراب 

والطني او الصلصال الذي كالفخار او مادة الفرع وهو املاء املهني وذكر يف هذا املوضع اول مبادئ تعلق التخليق 
ا هو إىل العلقة مث ذكر ثالثا التعليم بالقلم الذي هو من اعظم نعمه وهو العلقة فإنه كان قبلها نطفة فأول انتقاهلا إمن

على عباده إذ به ختلد العلوم وتثبت احلقوق وتعلم الوصايا وحتفظ الشهادات ويضبط حساب املعامالت الواقعة بني 
ن بعض ودرست السنن الناس وبه تقيد اخبار املاضني للباقني الالحقني ولوال الكتابة النقطعت اخبار بعض االزمنة ع

  وختبطت االحكام ومل يعرف 

اخللف مذاهب السلف وكان معظم اخللل الداخل على الناس يف دينهم ودنياهم إمنايعتريهم من النسيان الذي ميحو 
صور العلم من قلوهبم فجعل هلم الكتاب وعاء حافظا للعلم من الضياع كاألوعية اليت حتفظ االمتعة من الذهاب 

مة اهللا عن وجل بتعليم القلم بعد القرآن من اجل النعم والتعليم به وإن كان مما خيلص إليه االنسان والبطالن فنع
بالفطنةواحليلة فإنه الذي بلغ به ذلك وأوصله إليه عطية وهبها اهللا منه وفضل اعطاه اهللا إياه وزيادة يف خلقه وفضله 

طاوع لتعليم الذي علم بالقلم فإن علمه فتعلم كما انه فهو الذي علمه الكتابة وإن كان هو املتعلم ففعله فعل م
علمه الكالم فتكلم هذا ومن اعطاه الذهن الذي يعي به واللسان الذي يترجم به والبنان الذي حيط به ومن هيأ 



ذهنه لقبول هذا التعليم دون سائر احليوانات ومن الذي انطق لسانه وحرك بنانه ومن الذي دعم البنان بالكف 
لكف بالساعد فكم هللا من آية حنن غافلون عنها يف التعلم بالقلم فقف وقفة يف حال الكتابة وتأمل حالك ودعم ا

وقد امسكت القلم وهو مجاد وضعته على القرطاس وهو مجاد فتولد من بينهما انواع احلكم واصناف العلوم وفنون 
فلك املعاين على قلبك ورمسها يف ذهنك مث املراسالت واخلطب والنظم والنثر وجوابات املسائل فمن الذي اجرى 

اجرى العبارات الدالة عليها على لسانك مث حرك هبا بنانك حىت صارت نقشا عجيبا معناه اعجب من صورته 
فتقضى به مآربك وتبلغ به حاجة يف صدرك وترسله إىل االقطار النائية واجلهات املتباعدة فيقوم مقامك ويترجم 

يقوم مقام رسولك وجيدي عليك ماال جيدي من ترسله سوى من علم بالقلم علم عنك ويتكلم على لسانك و
االنسان ما مل يعلم والتعليم بالقلم يتسلزم املراتب الثالثة مرتبة الوجود الذهين والوجود اللفظي والوجود الرمسي 

يعطى الوجود العيين فدلت  فقد دل التعليم بالقلم على انه سبحانه هو املعطي هلذه املراتب ودل قوله خلق على انه
هذه االيات مع اختصارها ووجازهتا وفصاحتها على ان مراتب الوجود بأسرها مسندة إليه تعاىل خلقا وتعليما 

وذكر خلقني وتلعيمني خلقا عاما وخلقا خاصا وتعليما خاصا وتعليما عاما وذكر من صفاته ها هنا اسم االكرم 
ال وصفا ومنه كل خري فعال فهو االكرم يف ذاته وأوصافه وأفعاله وهذا الذي فيه كل خري وكل كمال فله كل كم

اخللق والتعليم إمنا نشأ من كرمه وبره وإحسانه ال من حاجة دعته إىل ذلك وهو الغين احلميد وقوله تعاىل الرمحن 
ها فقوله خلق علم القرآن خلق االنسان علمه البيان دلت هذه الكلمات على إعطائه سبحانه مراتب الوجود بأسر

االنسان إخبار عن االجياد اخلارجي العيين وخص االنسان باخللق ملا تقدم وقوله علم القرآن إخبار عن إعطاء 
الوجود العلمي الذهين فإمنا تعلم االنسان القرآن بتعليمه كما انه إمنا صار إنسانا خبلقه فهو الذي خلقه وعلمه مث 

ب راتب ثالثة كل منها يسمى بيانا احدها البيان الذهين الذي مييز فيه بني قال علمه البيان والبيان يتناول مرات
  املعلومات الثاين البيان 

اللفظي الذي يعرب به عن تلك املعلومات ويترجم عنها فيه لغريه الثالث البيان الرمسي اخلطي الذي يرسم به تلك 
اظ فهذا بيان للعني وذاك بيان للسمع واالول بيان للقلب االلفاظ فيتبني الناظر معانيها كما يتبني للسامع معاين االلف

وكثريا ما جيمع سبحانه بني هذه الثالثة كقوله ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئوال وقوله واهللا 
اخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا وجعل لكم السمع واالبصار واالفئدة لعلكم تشكرون ويذم من عدم 

نتفاع هبا يف اكتساب اهلدى والعلم النافع كقوله صم بكم عمي وقوله ختم اهللا على قلوهبم وعلى مسعهم وعلى اال
ابصارهم غشاوة وقد تقدم بسط هذا الكالم تنبيه مث تأمل حكمة اللطيف اخلبري فيما اعطى االنسان علمه مبا فيه 

ال يضر وعلمه به ال ينتفع به انتفاعا طائال مث يسر  صالح معاشه ومعاده ومنع عنه علم ماال حاجة له به فجهله به
عليه طرق ما هو حمتاج إليه من العلم امت تيسري وكلما كانت حاجته إليه من العلم اعظم كان تيسريه اياه عليه امت 

جل فاعطاه معرفة خالقه وبارئه ومبدعه سبحانه واالقرار به ويسر عليه طرق هذه املعرفة فليس يف العلوم ما هو ا
منها وال اظهر عند العقل والفطرة وليس يف طرق العلوم اليت تنال هبا أكثر من طرقها وال أدل وال ابني وال اوضح 

فكلما تراه بعينك او تسمعه بأذنك اوتعقله بقلبك وكلما خيطر ببالك وكلما نالته حاسة من حواسك فهو دليل 
رية ليس يف العلوم اجلي منها وكل ما استدل به على على الرب تبارك وتعاىل فطرق العلم بالصانع فطرية ضرو

الصانع فالعلم بوجوده اظهر من داللته وهلذا قالت الرسل الممهم ايف اهللا شك فخاطبوهم خماطبة من ال ينبغي ان 
خيطر له شك ما يف وجود اهللا سبحانه ونصب من االدلة على وجوده وحدانيته وصفات كماله االدلة على اختالف 

وال يطيق حصرها إال اهللا مث ركز ذلك يف الفطرة ووضعه يف العقل مجلة مث بعث الرسل مذكرين به وهلذا  انواعها



يقول تعاىل فذكر فإن الذكرى تنفع املؤمنني وقوله فذكر إن نفعت الذكرى وقوله إمنا انت مذكر وقوله فما هلم عن 
العقل العلم به مجلة فانظر كيف وجد االقرار به التذكرة معرضني وهو كثري يف القرآن ومفصلني ملا يف الفطرة و

وبتوحيده وصفات كماله ونعوت جالله وحكمته يف خلقه وأمره املقتضية إثبات رسالة رسله وجمازات احملسن 
بإحسانه واملسيء بإسائته مودعا يف الفطرة مركوزا فيها فلو خليت على ما خلقت عليه مل يعرض هلا ما يفسدها 

عما فطرت عليه وألقرت بوحدنيه ووجوب شكره وطاعته وبصفاته وحكمته يف أفعاله وبالثواب وحيوهلا ويغريها 
  والعقاب ولكنها ملا فسدت واحنرفت عن املنهج الذي خلقت 

عليه انكرت ما انكرت وجحدت ما جحدت فبعث اهللا رسله مذكرين الصحاب الفطر الصحيحة السليمة فانقادوا 
مبا جعل من شواهد ذلك يف قلوهبم حىت ان منهم من مل يسأل عن املعجزة واخلارق بل طوعا واختيارا وحمبة وإذعانا 

علم صحة الدعوة من ذاهتا وعلم اهنا دعوة حق برهاهنا فيها ومعذرين ومقيمني البينة على اصحاب الفطر الفاسدة 
يكون سبحانه ظاملا هلا بتعذيبها لئال حنتج على اهللا بأنه ما ارشدها وال هداها فيحق القول عليها بإقامة احلجة فال 

واشقائها وقد بني ذلك سبحانه يف قوله إن هو اال ذكر وقرآن مبني لينذر من كان حيا وحيق القول على الكافرين 
فتأمل كيف ظهرت معرفة اهللا والشهادة له بالتوحيد واثبات امسائه وصفاته ورسالة رسله والبعث للجزاء مسطورة 

ليعرف هبا اهنا ثابتة يف فطرته فلما ذكرته الرسل ونبهته رأى ما أخربوه به مستقرا يف فطرته  مثبتة يف الفطر ومل يكن
شاهدا به عقله بل وجوارحه ولسان حاله وهذا اعظم ما يكون من االميان وهو الذي كتبه سبحانه يف قلوب اوليائه 

كنوز يف هذا الكتاب وهو حقيق بأن تثىن وخاصته فقال اولئك كتب يف قلوهبم االميان فتدبر هذا الفصل فإنه من ال
عليه اخلناصر وهللا احلمد واملنه واملقصود ان اهللا سبحانه اعطى العبد من هذه املعارف وطرقها ويسرها عليه ما مل 

يعطه من غريها لعظم حاجته يف معاشه ومعاده اليها مث وضع يف العقل من االقرار حبسن شرعه ودينه الذي هو ظله 
له بني عباده ونوره يف العامل مالوا اجتمعت عقول العاملني كلهم فكانوا على عقل اعقل رجل واحد يف ارضه وعد

منهم ملا امكنهم ان يقترحوا شيئا احسن منه وال اعدل وال اصلح وال انفع للخليقة يف معاشها ومعادها فهو اعظم 
إنه املتصف بكل كمال املنزه عن كل عيب آياته واوضح بيناته وأظهر حججه على انه اهللا الذي ال إله إال هو و

ومثال فضال عن ان حيتاج إىل إقامة شاهد من خارج عليه باالدلة والشواهد لتكثري طرق اهلدى وقطع املعذرة 
وإزاحة العلة والشبهة ليهلك من هلك عن بينة وحييا من حيي عن بينه وان اهللا لسميع عليم فأثبت يف الفطرة حسن 

صدق والرب واالحسان والوفاء بالعهد والنصيحة للخلق ورمحة املسكني ونصر املظلوم ومواساة العدل واالنصاف وال
اهل احلاجة والفاقة وأداء االمانات ومقابلة االحسان باالحسان واالساءة بالعفو والصفح والصرب يف مواطن الصرب 

م والسكينة والوقار والرأفة والرفق والبذل يف مواطن البذل واالنتقام يف موضع االنتقام واحللم يف موضع احلل
والتؤدة وحسن االخالق ومجيل املعاشرة مع االقارب واالباعد وستر العورات وإقالة العثرات وااليثار عند احلاجات 

  واغاثة اللهفات وتفريج الكربات والتعاون على انواع 

حلق واللني الهله والشدة على اهل الباطل اخلري والرب والشجاعة والسماحة والبصرية والثبات والعزمية والقوة يف ا
والغلظة عليهم واالصالح بني الناس والسعي يف إصالح ذات البني وتعظيم من يستحق التعظيم وإهانة من يستحق 

االهانةوتنزيل الناس منازهلم وأعطاء كل ذي حق حقه وأخذ ما سهل عليهم وطوعت به انفسهم من االعمال 
ضاهلم وتعليم جاهلهم واحتمال جفوهتم واستواء قريبهم وبعيدهم يف احلق فأقرهبم إليه  واالموال واالخالق والرشاد

اوالهم باحلق وان كان بعيدا و ابعدهم عنه ابعدهم من احلق وان كان حبيبا قريبا إىل غري ذلك من معرفة العقل 



شكره وعبادته وحده ال  الذي وضعه بينهم يف املعامالت واملناكحات واجلنايات وما اودع يف فطرهم من حسن
شريك له وان نعمه عليهم توجب بذل قدرهتم وطاقتهم يف شكره والتقرب إليه وإيثاره على ما سواه واثبت يف 
الفطر علمها بقبيح اضداد ذلك مث بعث رسله يف االمر مبا اثبت يف الفطر حسنه وكماله والنهي عما اثبت فيها 

ة للفطرة املكلمة مطابقة التفصيل جبملته وقامت وشواهد دينه يف الفطرة قبحه وعيبه وذمه فطابقت الشريعة املنزل
تنادي لالميان حي على الفالح وصدعت تلك الشواهد وااليات دياجي ظلم االباء كما صدع الليل ضوء الصباح 

  وقبل حاكم الشريعة شهادة العقل والفطرة ملا كان الشاهد غري متهم وال معرض للجراح 

  هم من العلوم املتعلقة بصالح معاشهم ودنياهم بقدرفصل وكذلك اعطا

حاجاهتم كعلم الطب واحلساب وعلم الزراعة والغراس وضروب الصنائع واستنباط املياه وعقد االبنية وصنعة 
السفن واستخراج املعادن وهتيئتها ملا يراد منها وتركيب االدوية وصنعة االطعمة ومعرفة ضروب احليل يف صيد 

ودواب املاء والتصرف يف وجوه التجارات ومعرفة وجوه املكاسب وغري ذلك مما فيه قيام معايشهم  الوحش والطري
مث منعهم سبحانه علم ما سوى ذلك مما ليس يف شأهنم وال فيه مصلحة هلم وال نشأهتم قابلة له كعلم الغيب وعلم ما 

اقط االوراق وعدد الكواكب ومقاديرها كان وكل ما يكون والعلم بعدد القطر وامواج البحر وذرات الرمال ومس
وعلم ما فوق السموات وما حتت الثرى وما يف جلج البحار واقطار العامل وما يكنه الناس يف صدورهم وما حتمل كل 
انثى وما تغيض االرحام وما تزداد إىل سائر ما عزب عنهم علمه فمن تكلف معرفة ذلك فقد ظلم نفسه وخبس من 

اال على اجلهل املركب واخليال الفاسد يف أكثر امره وجرت سنة اهللا وحكمته ان هذا  التوفيق حظه ومل حيصل
الضرب من الناس اجهلهم بالعلم النافع وأقلهم صوابا فترى عند من ال يرفعون به رأسا من احلكم والعلم احلق 

رف هذا اال من اطلع على ما النافع ماال خيطر بباهلم اصال وذلك من حكمة اهللا يف خلقه وهوالعزيز احلكيم وال يع
  عند القوم من انواع اخليال 

وضروب احملال وفنون الوساوس واهلوى واهلوس واخلبط وهم حيسبون اهنم على شيء إال اهنم هم الكاذبون فاحلمد 
هللا الذي من على املؤمنني إذ بعث فيهم رسوال من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة 

  ن كانوا من قبل لفي ضالل مبني وإ

  فصل ومن حكمته سبحانه ما منعهم من العلم علم الساعة ومعرفة آجاهلم

ويف ذلك من احلكمة البالغة ماال حيتاج إىل نظر فلو عرف االنسان مقدار عمره فإن كان قصري العمر مليتهنأ بالعيش 
مل خلربت الدنيا وأمنا عمارهتا باالمال وإن كان وكيف يتهنأ به وهو يترقب املوت يف ذلك الوقت فلوال طول اال

طويل العمر وقد حتقق ذلك فهو واثق بالبقاء فال يبايل باالهنماك يف الشهوات واملعاصي وأنواع الفساد ويقول إذا 
قرب الوقت احدثت توبة وهذا مذهب ال يرتضيه اهللا تعاىل عز و جل من عباده وال يقبله منهم وال تصلح عليه 

لعامل وال يصلح العامل إال على هذا الذي اقتضته حكمته وسبق يف علمه فلو ان عبدا من عبيدك عمل على احوال ا
ان يستحضك اعواما مث يرضيك ساعة واحدة إذا تيقن انه صائر اليك مل تقبل منه ومل يفز لديك مبا يفوز به من مهه 

اهللا تعاىل مل ينفعه توبة وال اقالع قال تعاىل وليست رضاك وكذا سنة اهللا عز و جل ان العبد إذا عاين االنتقال إىل 
التوبة للذين يعملون السيئات حىت إذا حضر احدهم املوت قال إين تبت االن وقوله فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باهللا 



 تعاىل إمنا وحده وكفرنا مبا كنا به مشركني فلم يك ينفعهم إمياهنم ملا رأوا باسنا سنة اهللا اليت خلت يف عباده واهللا
يغفر للعبد إذا كان وقوع الذنب منه على وجه غلبة الشهوة وقوة الطبيعة فيواقع الذنب مع كراهته له من غري 

إصرار يف نفسه فهذا ترجى له مغفرة اهللا وصفحه وعفوه لعلمه تعاىل بضفعه وغلبة شهوته له وأنه يرى كل وقت 
واقعة ذليل خاضع لربه خائف خمتلج يف صدره شهوة النفس الذنب ماال صرب له عليه فهو إذا واقع الذنب واقعه م

وكراهة االميان له فهو جييب داعي النفس تاره وداعي االميان تارات فاما من بىن امره على ان ال يقف عن ذنب وال 
ال يقدم خوفا وال يدع هللا شهوة وهو فرح مسرور يضحك ظهرا لبطن إذ ظفر بالذنب فهذا الذي خياف عليه ان حي

بينه وبني التوبة وال يوفق هلا فإنه من معاصيه وقبائحه على نقد عاجل يتقاضاه سلفا وتعجيال ومن توبته وإيابه 
ورجوعه إىل اهللا على دين مؤجل إىل انقضاء االجل وإمنا كان هذا الضرب من الناس حيال بينهم وبني التوبة غالبا 

بع والنفس واالستمرار على ذلك شديد على النفس صعب عليها الن النزوع عن اللذات والشهوات إىل خمالفة الط
اثقل من اجلبال وال سيما إذا انضاف إىل ذلك ضعف البصرية وقلة النصيب من االميان فنفسه ال تطوع له ان يبيع 
ذا نقدا بنسيئة وال عاجال بآجل كما قال بعض هؤالء وقد سئل اميا احب اليك درهم اليوم او دينار غدا فقال ال ه

  وال هذا ولكن ربع درهم من اول امس فحرام على هؤالء ان يوفقوا للتوبة إال ان يشاء اهللا فإذا بلغ 

العبد حد الكرب وضعفت بصريته ووهت قواه وقد اوجبت له تلك االعمال قوة يف غيه وضعفا يف إميانه صارت 
فتبقى للنفس هيئة راسخة وملكة ثابتة يف  كامللكة له حبيث ال يتمكن من تركها فإن كثرة املزاوالت تعطى امللكات

الغي واملعاصي وكلما صدر عنه واحد منها اثرا أثرا زائدا على اثر ما قبله فيقوى االثران وهلم جرا فيهجم عليه 
الضعف والكرب ووهن القوة على هذه احلال فينتقل إىل اهللا بنجاسته واوساخه وادرانه مل يتطهر للقدوم على اهللا فما 

به ولو انه تاب وأناب وقت القدرة واالمكان لقبلت توبته وحميت سيئاته ولكن حيل بينهم وبني ما يشتهون ظنه بر
وال شيء اشهى ملن انتقل إىل اهللا على هذه احلال من التوبة ولكن فرط يف أداء الدين حىت نفذ املال ولو أداه وقت 

أي غرمي بتقاضاه ويوم يكون الوفاء من احلسنات فإن االمكان لقبله ربه وسيعلم املسرف واملفرط أي ديان ادان و
فنيت فيحمل السيئات فبان ان من حكمة اهللا ونعمه على عباده ان ستر عنهم مقادير آجاهلم ومبلغ اعمارهم فال 

يزال الكيس يترقب املوت وقد وضعه بني عينيه فينكف عما يضره يف معاده وجيتهد فيما ينفعه ويسر به عند القدوم 
لت فها هو مع كونه قد غيب عنه مقدار اجله وهو يترقب املوت يف كل ساعة ومع ذلك يقارف الفواحش فإن ق

وينتهك احملارم فأي فائدة وحكمة حصلت بستر اجله عنه قيل لعمر اهللا ان االمر كذلك وهو املوضع الذي حري 
ل افعال الرب مجلة وقالوا باجلرب احملض االلباب والعقالء وافترق الناس الجله فرقا شىت ففرقة انكرت احلكمة وتعلي

وسدوا على انفسهم الباب وقالوا ال تعلل افعال الرب تعاىل والهي مقصود هبا مصاحل العباد وإمنا مصدرها حمض 
املشيئة وصرف االرادة فأنكروا حكمة اهللا يف امره وهنيه وفرقة نفت الجله القدر مجلة وزعموا ان أفعال العباد غري 

حىت يطلب هلا وجوه احلكمة وإمنا هي خلقهم وابداعهم فهي واقعة حبسب جهلهم وظلمهم وضعفهم فال  خملوقة هللا
يقع على السداد والصواب اال اقل القليل منها فهاتان الطائفتان متقابلتان اعظم تقابل فاألوىل غلت يف اجلرب وانكار 

كثريا من احلوادث بل اكثرها عن ملك الرب احلكم املقصودة يف أفعال اهللا والثانية غلت يف القدر واخرجت 
وقدرته وهدى اهللا اهل السنة الوسط ملا اختلفوا فيه من احلق باذنه فأثبتوا هللا عز و جل عموم القدرة واملشيئة وأنه 
تعاىل ان يكون يف مسلكه ماال يشاء او يشاء ماال يكون وأن اهل مسواته وارضه اعجز واضعف من ان خيلقوا ماال 

هللا او حيدثوا ماال يشاء بل ما شاء اهللا كان ووجد وجوده مبشيئته وما مل يشأ مل يكن وامتنع وجوده لعدم خيلقه ا
املشيئة له وانه ال حول وال قوة اال به وال تتحرك يف العامل العلوي والسفلي ذرة اال بإذنه ومع ذلك فله يف كل ما 



دة ما اقتضاه كمال حكمته وعلمه وهو العليم احلكيم خلق وقضى وقدر وشرع من احلكم البالغة والعواقب احلمي
فما خلق شيئا وال قضاه وال شرعه اال حلكمة بالغة وان تقاصرت عنها عقول البشر فهو احلكيم القدير فال جتحد 

  حكمته كماال جتحد قدرته 

وكمال القدرة والطائفة االوىل جحدت احلكمة والثانية جحدت القدرة واالمة الوسط اثبتت له كمال احلكمة 
فالفرقة االوىل تشهد يف املعصية جمرد املشيئة واخللق العاري عن احلكمة ورمبا شهدت اجلرب وأن حركاهتم مبنزلة 

حركات االشجار وحنوها والفرقة الثانية تشهد يف املعصية جمرد كوهنا فاعلة حمدثة خمتارة هي اليت شاءت ذلك بدون 
ربوبية وقهر املشيئة ونفوذها يف كل شيء وتشهد مع ذلك فعلها وكسبها مشيئة اهللا واالمة الوسط تشهد عز ال

واختيارها وايثارها شهواهتا على مرضات رهبا فيوجب الشهود االول هلا سؤال رهبا والتذلل والتضرع له ان يوفقها 
هلا اعترافها بالذنب لطاعته وحيول بينها وبني معصيته وان يثبتها على دينه ويعصمها بطواعيته ويوجب الشهود الثاين 

وإقرارها به على نفسها وأهنا هي الظاملة املستحقة للعقوبة وتنزيه رهبا عن الظلم وان يعذهبا بغري استحقاق منها او 
يعذهبا على ما مل تعمله فيجتمع هلا من الشهودين شهود التوحيد والشرع والعدل واحلكمة وقد ذكرنا يف الفتوحات 

واقعة الذنب واهنا تنتهي إىل مثانية مشاهد احدها املشهد احليواين البهيمي الذي شهود القدسية مشاهد اخللق يف م
صاحبه مقصور على شهوات لذته به فقط وهو يف هذا املشهد مشارك جلميع احليوانات ورمبا يزيد عليها يف اللذة 

له هو وهذا مشهد املشركني  وكثرة التمتع والثاين مشهد اجلرب وان الفاعل فيه سواه واحملرك له غريه وال ذنب
واعداء الرسل الثالث مشهد القدر وهو انه هو اخلالق لفعله احملدث له بدون مشيئة اهللا وخلقه وهذا مشهد القدرية 

اجملوسية الرابع مشهد اهل العلم واالميان وهو مشهد القدر والشرع يشهد فعله وقضاء اهللا وقدره كما تقدم 
العجز والضعف وانه إن مل يعنه اهللا ويثبته ويوفقه فهو هالك والفرق بني مشهد هذا اخلامس مشهد الفقر والفاقة و

ومشهد اجلربية ظاهر السادس مشهد التوحيد وهو الذي يشهد فيه إنفراد اهللا عز و جل باخللق واالبداع ونفوذ 
اخلامس ان صاحبه شاهد  املشيئة وان اخللق اعجز من ان يعصوه بغري مشيئته والفرق بني هذا املشهد وبني املشهد

لكمال فقره وضعفه وحاجته وهذا شاهد لتفرد اهللا باخللق واالبداع وأنه ال حول وال قوة اال به السابع مشهد 
احلكمة وهو ان يشهد حكمة اهللا عز و جل يف قضائه وختليته بني العبد والذنب وهللا يف ذلك حكم تعجز العقول عن 

لكتاب قريبا من اربعني حكمة وقد تقدم يف اول هذا الكتاب التنبيه على بعضها االحاطة هبا وذكرنا منها يف ذلك ا
الثامن مشهد االمساء والصفات وهو ان يشهد ارتباط اخللق واالمر والقضاء والقدر بأمسائه تعاىل وصفاته وان ذلك 

إنه الغفار التواب العفو موجبها ومقتضاها فأمساؤه احلسىن اقتضت ما اقتضته من التخلية بني العبد وبني الذنب ف
احلليم وهذه امساء تطلب آثارها وموجباهتا وال بد فلو مل تذنبوا لذهب اهللا بكم وجلاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر 

  هلم وهذا املشهد والذي قبله اجل هذه املشاهد واشرفها وارفعها قدرا 

هذان املشهدان يطرحان العبد على باب احملبة ومها خلواص اخلليفة فتأمل بعد ما بينهما وبني املشهد االول و
ويفتحان له من املعارف والعلوم امورا ال يعرب عنها وهذا باب عظيم من ابواب املعرفة قل من استفتحه من الناس 
وهو شهود احلكمة البالغة يف قضاء السيئات وتقدير املعاصي وإمنا استفتح الناس باب احلكم يف االوامر والنواهي 

فيها واتوا مبا وصلت إليه علومهم واستفتحوا ايضا باهبا يف املخلوقات كما قدمناه وأتوا فيه مبا وصلت إليه وخاضوا 
قواهم واما هذا الباب فكما رأيت كالمهم فيه فقل ان ترى الحدهم فيه ما يشفى او يلموكيف يطلع على حكمة 

ة حتت مشيئته اصال وكيف يتطلب هلا حكمة او هذا الباب من عنده ان اعمال العباد ليست خملوقة هللا وال داخل



يثبتها ام كيف يطلع عليها من يقول هي خلق اهللا ولكن افعاله غري معللة باحلكم وال يدخلها الم تعليل اصال وإن 
جاء شيء من ذلك صرف إىل الم العاقبة ال إىل الم العلة والغاية فأما إذا جاءت الباء يف افعاله صرفت إىل باء 

ال إىل باء السببية وإذا كان املتكلمون عند الناس هم هؤالء الطائفتان فإهنم ال يرون احلق خارجا عنهما مث  املصاحبة
كثري من الفضالء يتحري إذا رأى بعض اقواهلم الفاسدة وال يدرى أين يذهب وملا عربت كتب الفالسفة صار كثري 

هذا هو الذي جاء به الرسول قطع القنطرة وعدي إىل من الناس إذا رأى اقوال املتكلمني الضعيفة وقد قالوا إن 
ذلك الرب وكل ذلك من اجلهل القبيح والظن الفاسد ان احلق ال خيرج عن اقواهلم فما اكثر خروج احلق عن اقواهلم 

وما اكثر ما يذهبون يف املسائل اليت هي حق وصواب إىل خالف الصواب واملقصود ان املتكلمني لو امجعوا على 
يكن امجاعهم حجة عند احد من العلماء فكيف إذا اختلفوا واملقصود ان مشاهدة حكمة اهللا يف اقضيته شيء مل 

واقداره اليت جيرهبا على عباده باختياراهتم وإراداهتم هي من الطف ما تكلم فيه الناس وأدقه واغمضه ويف ذلك 
ا أنه سبحانه حيب التوابني حىت انه من حمبته هلم حكم ال يعلمها إال احلكيم العليم سبحانه وحنن نشري إىل بعضها فمنه

يفرح بتوبة احدهم اعظم من فرح الواحد براحلته اليت عليها طعامه وشرابه يف االرض الدوية املهلكة إذا فقدها 
وايس منها وليس يف أنواع الفرح أكمل وال اعظم من هذا الفرح كما سنوضح ذلك ونزيده تقريرا عن قريب إن 

وال احملبة التامة للتوبة وألهلها مل حيصل هذا الفرح ومن املعلوم ان وجود املسبب بدون سببه ممتنع وهل شاء اهللا ول
يوجد ملزوم بدون الزمه او غاية بدون وسيلتها وهذا معىن قول بعض العارفني ولو مل تكن التوبة احب االشياء إليه 

كمال كل آدمي وإمنا كان كمال ابيهم هبا فكم بني حالة ملا ابتلى بالذنب اكرم املخلوقات عليه فالتوبة هي غاية 
وقد قيل له إن لك أال جتوع فيها وال تعرى وإنك ال تظمأ فيها وال تضحى وبني قوله مث اجتباه ربه فتاب عليه 

  وهدى فاحلال االوىل حال أكل وشرب 

ان كماله بالتوبة كان كمال بنيه ايضا ومتتع واحلال االخرى حال اجتباء واصطفاء وهداية فيما بعد ما بينهما وملا ك
هبا كما قال تعاىل ليعذب اهللا املنافقني واملنافقات واملشركني واملشركات ويتوب اهللا على املؤمنني واملؤمنات فكمال 

االدمي يف هذه الدار بالتوبة النصوح ويف اآلخرة بالنجاة من النار ودخول اجلنة وهذا الكمال مرتب على كماله 
ملقصود انه سبحانه حملبته التوبة وفرحة هبا يقتضي على عبده بالذنب مث إن كان ممن سبقت له احلسىن قضى االول وا

  له بالتوبة وإن كان ممن غلبت عليه شقاوته اقام عليه حجة عدله وعاقبة بذنبه 

  فصل ومنها انه سبحانه جيب ان يتفضل عليهم ويتم عليهم نعمه ويريهم

االفضال واالنعام ينوعه عليهم اعظم االنواع واكثرها يف سائر الوجوه الظاهرة والباطنة  مواقع بره وكرمه فلمحبته
ومن اعظم انواع االحسان والرب ان حيسن إىل من اساء ويعفو عمن ظلم ويغفر مل اذنب ويتوب على من تاب إليه 

ة وهو أوىل هبا منهم واحق وكان ويقبل عذر من اعتذر إليه وقدندب عباده إىل هذه الشيم الفاضلة واالفعال احلميد
له يف تقدير اسباهبا من احلكم والعواقب احلميدة ما يبهر العقول فسبحانه وحبمده وحكى بعض العارفني انه قال 

طفت يف ليلة مطرية شديدة الظلمة وقد خال الطواف وطابت نفسي فوقفت عند امللتزم ودعوت اهللا فقلت اللهم 
هاتف انت تسألين العصمة وكل عبادي يسألوين العصمة فإذا عصمتهم فعلى من  اعصمين حىت ال اعصيك فهتف يب

اتفضل وملن اغفر قال فبقيت ليليت إىل الصباح استغفر اهللا حياء منه هذا ولو شاء اهللا عز و جل ان ال يعصي يف 



ول انه يعصي االرض طرفة عني مل يعص ولكن اقتضت مشيئيه ما هوموجب حكمته سبحانه فمن اجهل باهللا ممن يق
  قسرا بغري اختياره وميشيئته سبحانه وتعاىل عما يقولون علوا كبريا 

  فصل ومنها انه سبحانه له االمساء احلسىن ولكل اسم من امسائه اثر من

االثار يف اخللق واالمر ال بد من ترتبه عليه كترتب املرزوق والرزق على الرازق وترتب املرحوم وأسباب الرمحة 
ترتب املرئيات واملسموعات على السميع والبصري ونظائر ذلك يف مجيع االمساء فلو مل يكن يف عباده على الراحم و

من خيطيء ويذنب ليتوب عليه ويغفر له ويعفو عنه مل يظهر اثر امسائه الغفور والعفو واحلليم والتواب وما جرى 
ائر االمساء احلسىن ومتعلقاهتا فكما ان امسه اخلالق جمراها وظهور اثر هذه االمساء ومتعلقاهتا يف اخلليقة كظهور آثار س

يقتضي خملوقا والبارئ يقتضي مربوا واملصوريقتضي مصورا وال بد فأمساؤه الغفار التواب تقتضي مغفورا له ما يغفره 
  له وكذلك من يتوب 

فإن هذه االمور متعلقة عليه وامورا يتوب عليه من اجلها ومن حيكم عنه ويعفو عنه وما يكون متعلق احللم والعفو 
بالغري ومعانيها مستلزمة ملتعلقاهتا وهذا باب اوسع من ان يدرك واللبيب يكتفي منه باليسري وغليظ احلجاب يف واد 

  وحنن يف واد 
فغري خفي شيجه من خزامه فتأمل ظهور هذين االمسني اسم الرزاق واسم الغفار ... وان كان اثل الواد جيمع بيننا 

رى وما يعجب العقول وتأمل آثارمها حق التأمل يف اعظم جمامع اخلليقة وانظر كيف وسعهم رزقه يف اخلليقة ت
ومغفرته ولوال ذلك ملا كان له من قيام اصال فلكل منهم نصيب من الرزق واملغفرة فإما متصال بنشاته الثانية إما 

  خمتصا هبذه النشأة 

  دره ونفوذ مشيئتهفصل ومنه انه سبحانه يعرف عباده عزه يف قضائه وق

وجريان حكمته وأنه ال حميص للعبد عما قضاه عليه وال مفر له منه بل هو يف قبضة مالكه وسيده وأنه عبده وابن 
  عبده وابن امته ناصيته بيده ماض فيه حكمه عدل فيه قضاؤه 

  فصل ومنها انه يعرف العبد حاجته إىل حفظه له ومعونته وصيانته وانه

اجته إىل من حيفظه ويصونه فإن مل حيفظه مواله احلق ويصونه ويعينه فهو هالك وال بد وقد كالوليد الطفل يف ح
مدت الشياطني ايديها إليه من كل جان بتريد متزيق حاله كله إفاسد شأنه كله وإن مواله وسيده إن وكله إىل نفسه 

قد أمجع العلماء باهللا على ان وكله إىل ضيعة وعجز وذنب وخطيئة وتفريط فهالكه أدىن إليه من شراك نعله ف
  التوفيق ان ال يكل اهللا العبد إىل نفسه وامجعوا على ان اخلذالن ان خيلى بينه وبني نفسه 

  فصل ومنها انه سبحانه يستجلب من عبده بذلك ما هو من اعظم أسباب

واالبتهال واالنابة  السعادة له من استعاذته واستعانته به من شر نفسه وكيد عدوه ومن انواع الدعاء والتضرع
والفاقة واحملبة والرجاء واخلوف وانواع من كماالت العبد تبلغ حنو املائة ومنها ماال تدركه العبارة وإمنا يدرك 



بوجوده فيحصل للروح بذلك قرب خاص مل يكن حيصل بدون هذه االسباب وجيد العبد من نفسه كأنه ملقى على 
الذي أمثر له ان اهللا حيب التوابني وهو مثرة هللا افرح بتوبة عبده واسرار هذا باب مواله بعد ان كان نائيا عنه وهذا 

  الوجه يضيق عنها 

القلب واللسان وعسى ان جييئك يف القسم الثاين من الكتاب ما تقر به عينك ان شاء اهللا تعاىل فكم بني عبادة يدل 
مت صور تلك االعمال يف نفسه فحجبته عن صاحبها على ربه بعبادته شامخ بأنفه كلما طلب منه اوصافالعبد قا

معبوده واهله وبني عبادة من قد كسر الذل قلبه كل الكسر واحرق ما فيه من الرعونات واحلماقات واخلياالت فهو 
ال يرى نفسه إال مسيئا كما ال يرى ربه إال حمسنا فهو اليرضى ان يرى نفسه طرفة عني قد كسر ازدراؤه على 

ه وجوارحه وطأطأ منه ما ارتفع من غريه فقلبه واقف بني يدي ربه وقوف ناكس الراس خاشع نفسه قلبه وذلل لسان
خاضع غاض البصر خاشع الصوت هادئ احلركات قد سجد بني يديه سجدة إىل املمات فلو مل يكن من مثرة ذلك 

  القضاء والقدر إال هذا وحده لكفى به حكمة واهللا املستعان 

  رج بذلك من عبده متام عبوديته فإن متامفصل ومنها انه سبحانه يستخ

العبودية هو بتكميل مقام الذل واالنقياد واكمل اخللق عبودية اكملهم ذال هللا وانقيادا وطاعة والعبد ذليل ملواله 
احلق بكل وجه من وجوه الذل فهو ذليل لعزه وذليل لقهره وذليل لربوبيته فيه وتصرفه وذليل الحسانه إليه وانعامه 

إن من احسن اليك فقد استعبدك وصار قبلك معبدا له وذليال تعبد له حلاجته إليه على مدى االنفاس يف عليه ف
جلب كل ما ينفعه ودفع كل ما يضره وهنا نوعان من انواع التذلل والتعبد هلما اثر عجيب يقتضيان من صاحبهما 

خر غري ما تقدم وهو خاصة احملبة ولبها بل من الطاعة والفوز ماال يقتضيه غريمها احدمها ذل احملبة وهذا نوع آ
روحها وقوامها وحقيقتها وهو املراد على احلقيقة من العبد لو فطن وهذا يستخرج من قلب احملب من انواع 

التقرب والتودد والتملق وااليثار والرضا واحلمد والشكر والصرب والتندم وحتمل العظائم ماال يستخرجه اخلوف 
ه كما قال بعض الصحابة إنه ليستخرج حمبته من قليب من طاعته ماال يستخرجه خوفه او وحده وال الرجاء وحد

كما قال فهذا ذل احملبني الثاين ذل املعصية فإذا انضاف هذا إىل هذا هناك فنيت الرسوم وتالشت االنفس 
لسان انا واضمحلت القوى وبطلت الدعاوى مجلة وذهبت الرعونات وطاحت الشطحانات وحميي من القلب وال

وانا واستراح املسكني من شكاوى الصدود واالعراض واهلجر وحترد الشهودان فلم يبق االشهود العز واجلالل 
الشهود احملض الذي تفرد به ذو اجلالل واالكرام الذي ال يشاركه احد من خلقه يف ذرة من ذراته وشهود الذل 

له وانكساره وعزة حمبوبه وجالله وعظمته وقدرته وغتاه والفقر احملض من مجيع الوجوه بكل اعتبار فيشهد غاية ذ
فإذا جترد له هذان الشهودان ومل يبق ذرة من ذرات الذل والفقر والضرورة إىل ربه اال شاهدها فيه بالفعل وقد 

شهد مقابلها هناك فلله أي مقام اقيم فيه هذا القلب إذ ذاك وأي قرب حظي به وأي نعيم ادركه واي روح باشره 
  مل االن موقع الكسرة اليت حصلت له باملعصية يف هذا فتأ

املوطن ما اعجبها وما اعظم موقعها كيف جاءت فمحقت من نفسه الدعاوي والرعونات وانواع االماين الباطلة مث 
اوجبت له احلياء واخلجل من صاحل ما عمل مث اوجبت له استكثار قليل ما يرد عليه من ربه لعلمه بأن قدره اصغر 

لك وأنه ال يستحقه واستقالل أمثال اجلبال من عمله الصاحل بأن سيئاته وذنوبه حتتاج من املكفرات واملاحيات من ذ
إىل أعظم من هذا فهو ال يزال حمسنا وعند نفسه املسيء املذنب متكسرا ذلال خاضعا ال يرتفع له رأس وال ينقام له 



  ة الذائب فأي شيء انفع له من هذا الدواء صدر وإمنا ساقه إىل هذا الذل والذي اورثه إياه مباشر
ورمبا صحت االجسام بالعلل ونكتة هذا الوجه ان العبد مىت شهد صالحه واستقامته ... لعل عتبك حممود عواقبه 

مشخ بانفه وتعاظمت نفسه وظن انه وأنه أي عظيما فإذا ابتلى بالذنب تصاغرت إليه نفسه وذل وخضع وتيقن انه 
   وأنه أي عبدا ذليال

  فصل ومنها ان العبد يعرف حقيقة نفسه وأهنا الظاملة وان ما صدر منها

من شر فقد صدر من اهله ومعدنه إذ اجلهل والظلم منبع الشر كله وان كل ما فيها من خري وعلم وهدى وإنابة 
مع دواعي ظلمه  وتقوى فهو من رهبا تعاىل هو الذي زكاها به وأعطاها إياه ال منها فإذا مل يشأ تزكية العبد تركه

وجهله فهو تعاىل الذي يزكى من يشاء من النفوس فتزكو وتأيت بأنواع اخلري والرب ويترك تزكية من يشاء منها فتأيت 
بأنواع الشر واخلبث وكان من دعاء النيب صلى اهللا عليه و سلم اللهم آت نفسي تقوها وزكها انت خري من زكاها 

العبد بالذنب عرف نفسه ونقصها فرتب له على ذلك التعريف حكم ومصاحل انت وليها وموالها فإذا ابتلى اهللا 
عديدة منها انه يانف من نقصها وجيتهد يف كماهلا ومنها أنه يعلم فقرها دائما إىل من يتوالها وحيفظها ومنها انه 

صال بالقدمي او يستريح ويريح العباد من الرعونات واحلماقات اليت ادعاها اهل اجلهل يف انفسهم من قدم او ات
احتاد به او حلول فيه اوغري ذلك من احملاالت فلوال ان هؤالء غاب عنهم شهودهم لنقص انفسهم وحقيقتها مل يقعوا 

  فيما وقعوا فيه 

  فصل ومنها تعريفه سبحانه عبده سعة حلمه وكرمه يف ستره عليه وأنه لو

ش ابدا ولكن جلله بستره غشاه حبلمه وقيض له من شاء لعاجله على الذنب وهلتكه بني عباده فلم يطب له معهم عي
حيفظه وهو يف حالته تلك بل كان شاهدا وهو يبارزه باملعاصي واالثام وهو مع ذلك حيرسه بعينه اليت التنام وقد جاء 

  يف بعض االثار يقول اهللا تعاىل انا اجلواد الكرمي من اعظم مين جودا وكرما عبادي يبارزونين 

لوهم يف منازهلم فأي حلم اعظم من هذا احللم وأي كرم اوسع من هذا الكرم فلوال حلمه وكرمه بالعظائم وأنا أك
ومغفرته ملا استقرت السموات واالرض يف أماكنها وتأمل قوله تعاىل ان اهللا ميسك السموات واالرض ان تزوال 

ة فلوال حلمه ومغفرته لزالتا عن ولئن زالتا إن امسكهما من احد من بعده االية هذه االية تقتضي احللم واملغفر
  اماكنهما ومن هذا قوله تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق االرض وختر اجلبال هدا ان دعوا للرمحن ولدا 

  فصل ومنها تعريفه عبده انه ال سبيل له إىل النجاة إال بعفوه ومغفرته

ال حمالة فليس احد من خلقه إال وهو حمتاج إىل وانه رهني حبقه فإن مل يتغمده بعفوه ومغفرته وإال فهو من اهلالكني 
  عفوه ومغفرته كما هو حمتاج إىل فضله ورمحته 

  فصل ومنها تعريفه عبده كرمه سبحانه يف قبول توبته ومغفرته له على



ظلمه واساءته فهو الذي جاد عليه بان وفقه للتوبة واهلمه إياها مث قبلها منه فتاب عليه اوال وآخرا فتوبة العبد 
حمفوفة بتوبة قبلها عليه من اهللا إذنا وتوفيقا وتوبة ثانية منه عليه قبوال ورضا فله الفضل يف التوبة والكرم اوال 

  وآخرا ال إله إال هو 

  فصل ومنها إقامة حجة عدله على عبده ليعلم العبد ان هللا عليه احلجة

من اين اتيت وال باي ذنب اصبت فما أصاب  البالغة فإذا اصابه ما اصابه من املكروه فال يقال من اين هذا وال
العبد من مصيبة قط دقيقة وال جليلة اال مبا كسبت يداه وما يعفو اهللا عنه اكثر ومانزل بالء قط اال بذنب وال رفع 

بالء إال بتوبة وهلذا وضع اهللا املصائب والباليا واحملن رمحة بني عباده يكفر هبا من خطاياهم فهي من اعظم نعمه 
م وان كرهتها انفسهم وال يدري العبد أي النعمتني عليه اعظم نعمته عليه فيما يكره او نعمته عليه فيما حيب عليه

وما يصيب املؤمن من هم وال وصب وال اذى حىت الشوكة يشاكها إال كفر اهللا هبا من خطاياه وإذا كان للذنوب 
  ه مما بعده وايسر وأسهل بكثري عقوبات وال بد فكلما عوقب به العبد من ذلك قبل املوت خري ل

  فصل ومنها ان يعامل العبد بين جنسه يف إسائتهم إليه وزالهتم معه 
مبا حيب ان يعامله اهللا به يف اساءته وزالته وذنوبه فإن اجلزاء من جنس العمل فمن عفا عفى اهللا عنه ومن سامح 

  اوز اهللا عنه ومن استقصى استقصى عليه اخاه يف إساءته إليه ساحمه اهللا يف سيئاته ومن أغضي وجتاوز جت

وال تنس حال الذي قبضت املالئكة روحه فقيل له هل عملت خريا هل عملت حسنة قال ما اعلمه قيل تذكر قال 
كنت ابايع الناس فكنت انظر املوسر واجتاوز عن املعسر او قال كنت امر فتياين ان يتجاوزوا يف السكة فقال اهللا 

اوز اهللا عنه فاهللا عز و جل يعامل العبد يف ذنوبه مبثل ما يعامل به العبد الناس يف ذنوهبم حنن احق بذلك منك وجت
  فإذا عرف العبد ذلك كان يف ابتالئه بالذنوب من احلكم والفوائد ما هو انفع االشياء له 

  فصل ومنها انه إذا عرف هذا فاحسن إىل من اساء إليه ومل يقابله 
بذلك ملثلها من ربه تعاىل وأنه سبحانه يقال اساءته وذنوبه باحسانه كما كان هو يقابل  بإساءته إساءة مثلها تعرض

بذلك اساءة اخللق إليه واهللا اوسع فضال وأكرم واجزل عطاء فمن احب ان يقابل اهللا إساءته باالحسان فليقابل هو 
تعظم عنده اساءة الناس إليه فليتأمل هو إساءة الناس إليه باالحسان ومن علم ان الذنوب واالساءة الزمة لالنسان مل 

حاله مع اهللا كيف هي مع فرط احسانه إليه وحاجته هو إىل ربه وهو هكذا له فإذا كان العبد هكذا لربه فكيف 
ينكران يكون الناس له بتلك املنزلة ومنها انه يقيم معاذير اخلالئق وتتسع رمحته هلم ويتفرج بطانه ويزول عنه ذلك 

واالحنراف واكل بعضه بعضا ويستريح العصاة من دعائه عليهم وقنوطه منهم وسؤال اهللا ان خيسف  احلصر والضيق
هبم االرض ويسلط عليهم البالء فإنه حينئذ يرى نفسه واحدا منهم فهو يسأل اهللا هلم ما يسأله لنفسه وإذا دعا 

على نفسه اكثر مما خياف عليهم فأين هذا  لنفسه بالتوبة واملغفرة ادخلهم معه فريجو هلم فوق ما يرجو لنفسه وخياف
منحاله االوىل وهو ناظر اليهم بعني االحتقار واالزدراء ال جيد يف قلبه رمحة هلم وال دعوة وال يرجو هلم جناة فالذنب 

يف حق مثل هذا من اعظم اسباب رمحته مع هذا فيقيم امر اهللا فيهم طاعة هللا ورمحة هبم وإحسانا اليهم إذ هوعني 
  حلتهم ال غلظة وال قوة وال فظاظة مصا

  فصل ومنها ان خيلع صولة الطاعة من قلبه وينزع عنه رداء الكرب



والعظمة الذي ليس له ويلبس ردءا الذل واالنكسار والفقر والفاقة فلو دامت تلك الصولة والعزة يف قلبه خليف 
ما هو اشد من ذلك العجب او كما قال  عليه ما هو من اعظم االفات كما يف احلديث لو مل تذنبوا خلفت عليكم

صلى اهللا عليه و سلم فكم بني آثار العجب والكرب وصولة الطاعة وبني آثار الذل واالنكسار كما قيل يا آدم ال 
جتزع من كأس زلل كانت سبب كيسك فقد استخرج منك داء العجب والبست رداء العبودية يا آدم ال جتزع من 

  قويل لك اخرج منها 

قتها ولكن انزل إىل دار اجملاهدة وابذر بذر العبودية فإذا كمل الزرع واستحصد فتعال فاستوفه ال فلك خل
يوحشنك ذاك العتب ان له لطفا يريك الرضا يف حالة الغضب فبينما هو البس ثوب االذالل الذي ال يليق مبثله 

ه فما لبس العبد ثوبا اكمل عليه وال احسن تداركه ربه برمحته فنزعه عنه والبسه ثوب الذل الذل ال يليق بالعبد غري
  وال اهبى من ثوب العبودية وهوثوب املذلة الذي ال عزله بغريه 

  فصل ومنها ان هللا عز و جل على القلوب انواعا من العبودية من اخلشية 
ا اسباب هتيجها واخلوف واالشفاق وتوابعها من احملبة واالنابة وابتغاء الوسيلة إليه وتوابعها وهذه العبوديات هل

وتبعث عليها فكلما قيضه الرب تعاىل لعبده من االسباب الباعثة على ذلك املهيجة له فهو من اسباب رمحته له 
ورب ذنب قد هاج لصاحبه من اخلوف واالشفاق والوجل والنابة واحملبة وااليثار والفرار إىل اهللا ماال يهيجه له كثري 

ستقامة العبد وفراره إىل اهللا وبعده عن طرق الغي وهو مبنزلة من خلط من الطاعات وكم من ذنب كان سببا ال
فأحس بسوء مزاجه وكان عنده اخالط مزمنة قاتلة وهو ال يشعر هبا فشرب دواء ازال تلك االخالط العفنة اليت لو 

جب والطف منه دامت لترامت به إىل الفساد والعطب وان من تبلغ رمحته ولطفه وبره بعبده هذا املبلغ وما هو اع
  حلقيق بان يكون احلب كله له والطاعات كلها له وان يذكر فال ينسى ويطاع فال يعصى ويشكر فال يكفر 

  فصل ومنها انه يعرف العبد مقدار نعمة معافاته وفضله يف توفيقه له

عرف اهل طاعة اهللا اهنم وحفظه إياه فإنه من ترىب يف العافية ال يعلم ما يقاسيه املبتلى وال يعرف مقدار النعمة فلو 
هم املنعم عليهم يف احلقيقة وان اهللا عليهم من الشكر اضعاف ما على غريهم وان تسودوا التراب ومضغوا احلصى 

فهم اهل النعمة املطلقة وان من خلى اهللا بينه وبني معاصيه فقد سقط من عينه وهان عليه وان ذلك ليس من كرامته 
الدنيا ومد له من اسباهبا فإهنم اهل االبتالء على احلقيقة فإذا طالبت العبد نفسه مبا  على ربه وان وسع اهللا عليه يف

تطالبه من احلظوظ واالقسام وأرته انه يف بلية وضائقة تداركه اهللا برمحته وابتاله ببعض الذنوب فرأى ما كان فيه من 
نفسه من احلظوظ فحينئذ يكون اكثر أمانيه وآماله املعافاة والنعمة وأنه ال نسبة ملا كان فيه من النعم إىل ما طلبته 

  العود إىل حالة وان مينعه اهللا بعافيته 

  فصل ومنها ان التوبة توجب للتائب آثارا عجيبة من املقامات اليت ال

حتصل بدوهنا فتوجب له من احملبة والرقة واللطف وشكر اهللا ومحده والرضا عنه عبوديات أخر فإنه إذا تاب إىل اهللا 
قبل اهللا توبته فرتب له على ذلك القبول انواعا من النعم ال يهتدي العبد لتفاصيلها بل يزال يتقلب يف بركتها ت

  وآثارها مامل ينقضها ويفسدها 



  فصل ومنها ان اهللا سبحانه حيبه ويفرح بتوبته اعظم فرح وقد تقرر ان

النصوح وتامل كيف جتدالقلب يرقص فرحا  اجلزاء من جنس العمل فال ينسى الفرحة اليت يظفر هبا عند التوبة
وأنت ال تدري بسبب ذلك الفرح ما هو وهذا امر ال حيس به اال حيي القلب وأما ميت القلب فإمنا جيد الفرح عند 

ظفره بالذنب وال يعرف فرحا غريه فوازن إذا بني هذين الفرحني وانظر ما يعقبه فرح الظفر بالذنب من انواع 
لغموم واملصائب فمن يشتري فرحة ساعة بغم االبدو انظر ما يعقبه فرح الظفر بالطاعة والتوبة االحزان واهلموم وا

النصوح من االنشراح الدائم والنعيم وطيب العيش ووازن بني هذا وهذا مث اختر ما يليق بك ويبسابك وكل يعمل 
  على شاكلته وكل امرئ يصبو إىل ما يناسبه 

  عاصيه وتفريطه يف حق ربه استكثرفصل ومنها انه إذا شهد ذنوبه وم

القليل من نعم ربه عليه وال قليل منه لعلمه ان الواصل إليه فيها كثري على مسيء مثله واستقل الكثري من عمله 
لعلمه بان الذي ينبغي ان يغسل به جناسته واوضاره واوساخه اضعاف ما ايت به فهو دائما مستقل لعلمه كائنا ما 

 عليه وإن دقت وقدتقدم التنبيه على هذا الوجه وهو من الطف الوجوه فعليك مبراعاته فله كان مستكثر لنعمة اهللا
تأثري عجيب ولو مل يكن يف فوائدالذنب إال هذا لكفى به فأين حال هذا من حال من ال يرى هللا عليه نعمة إال ويرى 

ف يعاند القدر وهو مظلوم مع الرب ال انه كان ينبغي ان يعطي ما هو فوقها وأجل منها وانه اليقدر ان يتكلم وكي
ينصفه وال يعطيه مرتبته بل هو مغرى مبعاندته لفضله وكماله وانه كان ينبغي له ان ينال الثريا ويطأ بأمخصه هنالك 
ولكنه مظلوم مبخوس احلظ وهذا الضرب من ابغض اخللق إىل اهللا وأشدهم مقتا عنده وحكمة اهللا تقتضي اهنم ال 

فهم بني عتب على اخلالق وشكوى له وذل خللقه وحاجة اليهم وخدمة هلم اشغل الناس قلوبا يزالون يف سفال 
بارباب الواليات واملناصب ينتظرون ما يقذفون به اليهم من عظامهم وغسالة ايديهم واوانيهم وأفرغ الناس قلوبا 

ني خبشيته والرضاء به فعياذا باهللا من زوال عن معاملة اهللا واالنقطاع إليه والتلذذ مبناجاته والطمأنينة بذكره وقرة الع
  نعمته وحتول عافيته 

  وفجأة نقمته ومن مجيع سخطه 

  فصل ومنها ان الذنب يوجب لصاحبه التقيظ والتحرز من مصائد عدوه

ومكامنه ومن اين يدخل عليه اللصوص والقطاع ومكامنهم ومن اين خيرجون عليه ويف أي وقت خيرجون فهو قد 
أهب وعرف مباذا يستدفع شرهم وكيدهم فلو انه مر عليهم على غرة وطمأنينه مل يأمن ان يظفروا به استعد هلم وت

  وجيتاحوه مجلة 

  فصل ومنها ان القلب يكون ذاهال عن عدوه معرضا عنه مشتغال ببعض

كالرجل  مهماته فإذا اصابه سهم من عدوه استجمعت له قوته وحاسته ومحيته وطلب بثاره إن كان قلبه حرا كرميا
الشجاع إذا جرح فإنه ال يقوم له شيء بل تراه بعدها هائجا طالبا مقداما والقلب اجلبان املهني إذا جرح كالرجل 
الضعيف املهني إذا جرح وىل هاربا واجلراحات يف اكتافه وكذلك االسد إذا جرح فإنه ال يطاق فال خري فيمن ال 



اشفى للقلب من اخذه بثاره من عدوه والعدو اعدى له من  مروءة له يطلب اخذ ثاره من اعدى عدوه فما شيء
الشيطان فإن كان قلبه من قلوب الرجال املتسابقني يف حلبة اجملد جد يف اخذ الثأر وغاظ عدوه كل الغيظ واضناه 

  كما جاء عن بعض السلف ان املؤمن لينضى شيطانه كما ينضى احدكم بعريه يف سفره 

  الطبيب ينتفع به املرضى يف عالجهمفصل ومنها ان مثل هذا يصري ك

ودوائهم والطبيب الذي عرف املرض مباشرة وعرف دواءه وعالجه احذق واخرب من الطبيب الذي إمنا عرفه 
وصفا هذا يف أمراض االبدان وكذلك يف أمراض القلوب وأدوائها وهذا معىن قول بعض الصوفية اعرف الناس 

ب إمنا تنقض عرى االسالم عروة عروة إذا نشأ فياالسالم من ال يعرف باالفات اكثرهم آفات وقال عمر بن اخلطا
اجلاهلية وهلذا كان الصحابة اعرف االمة باالسالم وتفاصيله وابوابه وطرقه وأشد الناس رغبة فيه وحمبة له وجهادا 

منه مضادة العدائه وتكلما بأعالمهباالمة وحتذيرا من خالفه لكمال علمهم بضده فجاءهم اإلسالم وكل خصلة 
لكل خصلة مما كانوا عليه فازدادوا له معرفة وحبا وفيه جهادا مبعرفتهم بضده وذلك مبنزلة من كان يف حصر شديد 

وضيق ومرض وفقر وخوف ووحشة فقيض اهللا له من نقله منه إىل فضاء وسعة وأمن وعافية وغىن وهبجة وسرور 
معرفته مبا كان فيه وليس حال هذا كمن ولد يف االرمن فإنه يزداد سروره وغبطته وحمبته مبا نقل إليه حبسب 

  والعافية والغىن والسرور فإنه مل يشعر بغريه ورمبا قيضت له اسباب خترجه عن 

ذلك إىل ضده وهو ال يشعر ورمبا ظن ان كثريا من اسباب اهلالك والعطب تفضي به إىل السالمة واالمن والعافية 
يشعر وما اكثر هذا الضرب من الناس فإذا عرف الضدين وعلم مباينة فيكون هالكه على يدي نفسه وهو ال 

الطرفني وعرف اسباب اهلالك على التفصيل كان احرى ان تدوم له النعمة مامل يؤثر اسباب زواهلا على علم ويف 
  مثل هذا قال القائل 

ل املؤمن يكون فطنا حاذقا ومن ال يعرف الشر من الناس يقع فيه وهذه حا... عرفت الشر ال للشر لكن لتقوقيه 
اعرف الناس بالشر وأبعدهم منه فإذا تكلم يف الشر واسبابه ظننته من شر الناس فإذا خالطته وعرفت طويته رأيته 
من ابر الناس واملقصود ان من بلى باالفات صار من اعرف الناس بطرقها وامكنه ان يسدها على نفسه وعلى من 

  ه استنصحه من الناس ومن مل يستنصح

  فصل ومنها انه سبحانه يذيق عبده امل احلجاب عنه والعبد وزوال ذلك

االنس والقرب ليمتحن عبده فإن اقام على الرضا هبذه احلال ومل جيد نفسه تطالبه حاهلا االول مع اهللا بل اطمأنت 
ف وتقلق تقلق وسكنت إىل غريه علم انه ال يصلح فوضعه يف مرتبته اليت تليق به وإن استغاث استغاثة امللهو

املركوب ودعا دعاء املضطر وعلم انه قد فاتته حياته حقا فهو يهتف بربه ان يردعليه حياته ويعيد عليه ماال حياة له 
بدونه علم انه موضع ملا اهل له فرد عليه احوج ما هو إليه فعظمت به فرحته وكملت به لذته ومتت به نعمته 

عليه بالنواجذ وثىن عليه اخلناصر وكان حاله كحال ذلك الفاقد واتصل به سروره وعلم حينئذ مقداره فعض 
لراحلته اليت عليها طعامه وشرابه يف االرض املهلكة إذا وجدها بعد معاينة اهلالك فما اعظم موقع ذلك الوجدان 

  عنده وهللا اسرار وحكم ومنبهات وتعريفات ال تناهلا عقول البشر 
فقصر عنه ... ك فادرج طالبا عشك البايل وال تك ممن مد باعا إىل جنا بعش... فقل لغليظ القلب وحيك ليس ذا 



قال ذا ليس باحلايل فالعبد إذا بلى بعد االنس بالوحشة وبعد القرب بنار البعاد اشتاقت نفسه إىل لذة تلك املعاملة 
وحنانه  فحنت وانت وتصدعت وتعرضت لنفحات من ليس هلا منه عوض ابدا وال سيما إذا تذكرت بره ولطفه

وقربه فإن هذه الذكرى متنعها القرار وهتيج منها البالبل كما قال القائل وقد فاته طواف الوادع فركب االخطار 
  ورجع إليه 

إذا انا مل انظر اليها ... ومل يقض يل تسليمة املتزود تيقنت ان العيش ليس بنافعي ... وملا تذكرت املنازل باحلمى 
   حتن إىل معهدها االول ومل حتس بفاقتها الشديدة وضرورهتا مبوعد وان استمر اعراضها ومل

إىل مراجعة قرهبا من رهبا فهي ممن إذا غاب مل يطلب وإذا ابق مل يسترجع وإذا جىن مل يتعتب وهذه هي النفوس اليت 
  مل تؤهل ملا هنالك وحبسب املعترض هذا احلرمان فإنه يكفيه وذلك ذنب عقابه فيه 

  ة االهلية اقتضت تركيب الشهوة والغضب يف االنسانفصل ومنها ان احلكم

وهاتان القوتان فيه مبنزلة صفاته الذاتية ال ينفك عنهماوهبما وقعت احملنةواالبتالء وعرض لنيل الدرجات العلى 
 واللحاق بالرفيق االعلى واهلبوط إىل اسفل سافلني فهاتان القوتان ال يدعان العبد حىت ينيالنه منازل االبرار او

يضعانه حتت اقدام األشرار ولن جيعل اهللا من شهوته مصروفة إىل ما اعد له يف دار النعيم وغضبه محية هللا ولكتابه 
ولرسوله ولدينه كمن جعل شهوته مصروفة يف هواه وامانيه العاجلة وغضبه مقصور على حظه ولو انتهكت حمارم 

بعني االحترام والتعظيم والتوقري ونفوذ الكلمة وهذه  اهللا وحدوده وعطلت شرائعه وسننه بعد ان يكون هو ملحوظا
حال اكثر الرؤساء اعاذنا اهللا منها فلن جيعله اهللا هذين الصنفني يف دار واحدة فهذا صعد بشهوته وغضبه إىل اعلى 
 عليني وهذا هوى هبما إىل أسفل سافلني واملقصود ان تركيب االنسان على هذا الوجه هوغاية احلكمة وال بد ان

يقتضي كل واحد من القوتني اثره فال بد من وقوع الذنب واملخالفات واملعاصي فال بد من ترتب آثار هاتني 
القوتني عليهما ولو مل خيلقا يف االنسان مل يكن انسانا بل كان ملكا فالترتب من موجبات االنسانية كما قال النيب 

لتوابون فأما من اكتنفته العصمة وضربت عليه سرادقات صلى اهللا عليه و سلم كل بين آدم خطاء وخري اخلطائني ا
  احلفظ فهم اقل افراد النوع االنساين وهم خالصته ولبه 

  فصل ومنها ان اهللا سبحانه إذا أراد بعبده خريا انساه رؤية طاعاته

زال ذنبه امامه ورفعها من قلبه ولسانه فإذا ابتلى بالذنب جعله نصب عينيه ونسى طاعاته وجعل مهه كله بذنبه فال ي
ان قام او قعد او غدا او راح فيكون هذا عني الرمحة يف حقه كما قال بعض السلف ان العبد ليعمل الذنب فيدخل 
به اجلنة ويعمل احلسنة فيدخل هبا النارقالوا وكيف ذلك قال يعمل اخلطيئة فالتزال نصب عينيه كلما ذكرها بكى 

وذل له وانكسر وعمل هلا اعماال فتكون سبب الرمحة يف حقه ويعمل  وندم وتاب واستغفر وتضرع وأناب إىل اهللا
احلسنة فالتزال نصب عينيه مين هبا ويراها ويعتد هبا على ربه وعلى اخللق ويتكرب هبا ويتعجب من الناس كيف ال 

  يعظمونه ويكرمونه وجيلونه عليها فال تزال هذه االمور به حىت 

مة السعادة ان تكون حسنات العبد خلف ظهره وسيئاته نصب عينيه وعالمة تقوى عليه آثارها فتدخله النار فعال
  الشقاوة ان جيعل حسناته نصب عينيه وسيئاته خلف ظهره واهللا املستعان 



  فصل ومنها ان شهود العبد ذنوبه وخطاياه موجب له ان ال يرى لنفسه

يظن انه خري من مسلم يؤمن باهللا ورسوله  على احد فضال وال له على احد حقا فإنه يشهد عيوب نفسه وذنوبه فال
وحيرم ما حرم اهللا ورسوله وإذا شهد ذلك من نفسه مل يرهلا على الناس حقوقا من االكرم يتقاضاهم اياها ويذمهم 
على ترك القيام هبا فإهنا عنده اخس قدرا واقل قيمة من ان يكون له هبا على عباد اهللا حقوق جيب عليهم مراعاهتا 

م فضل يستحق ان يكرم ويعظم ويقدم الجلها فريى ان من سلم عليه او لقيه بوجه منبسط فقد احسن اوله عليه
إليه وبذل له ماال يستحقه فاستراح هذا يف نفسه وأراح الناس من شكايته وغضبه على الوجود واهله فما اطيب 

كيا ترك قيامهم حبقه ساخطا عليهم وهم عيشه وما انعم باله وما اقرعينه واين هذا ممن ال يزال عاتبا على اخللق شا
  عليه اسخط 

  فصل ومنها انه ويوجب له االمساك عن عيوب الناس والفكر فيها فإنه يف

شغل بعيب نفسه فطوىب ملن شغله عيبه عن عيوب الناس وويل ملن نسي عيبه وتفرغ لعيوب الناس هذا من عالمة 
ه إذا وقع يف الذنب شهد نفسه مثل اخوانه اخلطائني وشهد ان الشقاوة كما ان االول من امارات السعادة ومنها ان

املصيبة واحدة واجلميع مشتركون يف احلاجة بل يف الضورروة إىل مغفرة اهللا وعفوه ورمحته فكما حيب ان يستغفر له 
 اخوه املسلم كذلك هو ايضا ينبغي ان يستغفر الخيه املسلم فيصري هجرياه رب اغفر يل ولوالدي وللمسلمني

واملسلمات وللمؤمنني واملؤمنات وقد كان بعض السلف يستحب لكل احد ان يداوم على هذا الدعاء كل يوم 
سبعني مرة فيجعل له منه وردا ال خيل به ومسعت شيخنا يذكره وذكر فيه فضال عظيما ال احفظه ورمبا كان من مجلة 

ز فإذا شهدالعبد ان اخوانه مصابون مبثل ما اصيب اوراده اليت ال خيل هبا ومسعته يقول ان جعله بني السجدتني جائ
به حمتاجون إىل ما هو حمتاج إليه مل ميتنع من مساعدهتم اال لفرط جهل مبغفرة اهللا وفضله وحقيق هبذا ان ال يساعد 
فإن اجلزاء من جنس العمل وقد قال بعض السلف إن اهللا ملا عتب علىاملالئكة بسبب قوهلم اجتعل فيها من يفسد 

ا ويسفك الدماء وامتحن هاروت وماروت مبا امتحنهما به جعلت املالئكة بعد ذلك تستغفر لبين آدم وتدعواهللا فيه
  هلم 

  فصل ومنها انه إذا شهدنفسه مع ربه مسيئا خاطئا مفرطا مع فرط إحسان

دا وهذه حاله معه اهللا إليه يف كل طرفة عني وبره به ودفعه عنه وشدة حاجته إىل ربه وعدم استغنائه عنه نفسا واح
فكيف يطمع ان يكون الناس معه كما حيب وان يعاملوه مبحض االحسان وهو مل يعامل ربه بتلك املعاملة وكيف 

يطمع ان يطيعه مملوكه وولده وزوجته يف كل ما يريد وال يعصونه ال خيلون حبقوقه وهو مع ربه ليس كذلك وهذا 
ه ويغضي عن االستقصاء يف طلب حقه فهذه االمثار وحنوها مىت يوجب له ان يستغفر ملسيئهم ويعفو عنه ويساحم

اجتناها العبد من الذنب فهي عالمة كونه رمحة يف حقه ومن اجتىن منه اضدادها واوجبت له خالف ما ذكرناه فهي 
فيعاقبه واهللا عالمة الشقاوة وأنه من هوانه على اهللا وسقوطه من عينه خلى بينه وبني معاصيه ليقيم عليه حجة عدله 

باستحقاقه وتتداعى السيئات يف حق مثل هذا وتتألف فيتولد من الذنب الواحد ما شاء اهللا من املتالف واملعاطب 
اليت يهوى هبا يف دركات العذاب واملصيبة كل املصيبة الذنب الذي يتولد من الذنب مث يتولد من االثنني ثالث مث 

كن له فقه نفس يف هذا الباب هلك من حيث ال يشعر فاحلسنات تقوى الثالثة فتوجب رابعا وهلم جرا ومن مل ي



والسيئات آخذ بعضها برقاب بعض يتلو بعضها بعضا ويثمر بعضها بعض قال بعض السلف إن من ثواب احلسنة 
احلسنةبعدها وإن من عقاب السيئة السيئة بعدها وهذا اظهر عند الناس من ان تضرب له االمثال وتطلب له 

  املستعان  الشواهد واهللا

  فصل وإذا تأملت حكمته سبحانه فيما ابتلى به عباده وصفوته مبا ساقهم

به إىل اجل الغايات وأكمل النهايات اليت مل يكونوايعربون اليها إال على جسر من االبتالء واالمتحان وكان ذلك 
تالء والمتحان عني املنهج يف اجلسر لكماله كاجلسر الذي ال سبيل إىل عبورهم إىل اجلنة إال عليه وكان ذلك االب

حقهم والكرامة فصورته صورة ابتالء وامتحان وباطنه فيه الرمحة والنعمة فكم هللا من نعمة جسيمة ومنه عظيمة جتىن 
من قطوف االبتالء واالمتحان فتأمل حال ابينا آدم وما آلت إليه حمنته من االصطفاء واالجتباء والتوبة واهلداية 

 تلك احملنة اليت جرت عليه وهي إخراجه من اجلنة وتوابع ذلك ملا وصل إىل ما وصل إليه فكم ورفعة املنزلة ولوال
بني حالته االوىل وحالته الثانية يف هنايته وتأمل حال ابينا الثاين نوح صلى اهللا عليه و سلم وما آلت إليه حمنته وصربه 

رض بدعوته وجعل العامل بعده من ذريته وجعله على قومه تلك القرون كلها حىت اقر اهللا عينه واغرق اهل اال
خامس مخسة وهم اولو العزم الذين هم افضل الرسل وأمر رسوله ونبيه حممدا صلى اهللا عليه و سلم ان يصرب 

  كصربه واثىن عليه بالشكر فقال إنه كان عبدا 

يه و سلم إمام احلنفاء وشيخ شكورا فوصفه بكمال الصرب والشكر مث تأمل حال ابينا الثالث إبراهيم صلى اهللا عل
االنبياء وعمود العامل وخليل رب العاملني من بين آدم وتأمل ما آلت إليه حمنته وصربه وبذله نفسه هللا وتأمل كيف 

آل به بذله هللا نفسه ونصره دينه الىان اختذه اهللا خليال لنفسه وامر رسوله وخليله حممدا صلى اهللا عليه و سلم ان 
على خصلة واحدة مما اكرمه اهللا به يف حمنته بذبح ولده فإن اهللا تبارك وتعاىل جازاه على تسليمه  يتبع ملته وأنبهك

ولده ألمر اهللا بان بارك يف نسله وكثرة حىت مأل السهل واجلبل فإن اهللا تبارك وتعاىل ال يتكرم عليه احد وهو اكرم 
عاف ما تركه من ذلك االمر اضعافا مضاعفة وجازاه االكرمني فمن ترك لوجهه امرا او فعله لوجهه بذل اهللا له اض

باضعاف ما فعله الجله اضعافا مضاعفة فلما أمر إبراهيم بذبح ولده فبادر المر اهللا ووافق عليه الولد أباه رضاء 
منهما وتسليما وعلم اهللا منهما الصدق والوفاء فداه بذبح عظيم واعطامها ما اعطامها من فضله وكان من بعض 

ان بارك يف ذريتهما حىت ملؤا االرض فإن املقصود بالولد إمنا هو التناسل وتكثري الذرية وهلذا قال إبراهيم  عطاياه
رب هب يل من الصاحلني وقال رب اجعلين مقيم الصالة ومن ذرييت فغاية ما كان حيذر وخيشى من ذبح ولده 

لنسل وبارك فيه وكثر حىت ملؤا الدنيا وجعل انقطاع نسله فلما بذل ولده هللا وبذل الولد نفسه ضاعف اهللا له ا
النبوة والكتاب يف ذريته خاصة وأخرج منهم حممدا صلى اهللا عليه و سلم وقد ذكر ان داود عليه السالم اراد ان 

يعلم عدد بين إسرائيل فأمر بإحضارهم وبعث لذلك نقباء وعرفاء وامرهم ان يرفعوا إليه ما بلغ عددهم فمكثوا 
على ذلك فأوحى اهللا إىل داود ان قد علمت اين وعدت أباك إبراهيم ملا أمرته بذبح ولده فبادر إىل  مدة ال يقدرون

طاعة امري ان أبارك له يف ذريته حىت يصريوا يف عدد النجوم واجعلهم حبيث ال حيصى عددهم وقد اردت ان 
 العظيمتني اللتني ال حيصى حيصى عددا قدرت انه ال حيصى وذكر باقي احلديث فجعل من نسله هاتني االمتني

عددهم اال اهللا خالقهم ورازقهم وهم بنو إسرائيل وبنو إمسايعل هذا سوى ما أكرمه اهللا به من رفع الذكر والثناء 
اجلميل على السنة مجيع االمم ويف السموات بني املالئكة فهذا من بعض مثرة معاملته فتبا ملن عرفه مث عامل غريه ما 



  عظم حسرته اخسر صفقته وما ا
  فصل مث تأمل حال الكليم موسى عليه السالم وما آلت إليه حمنته 

وفتونه من اول والدته إىل منتهى امره حىت كلمه اهللا تكليما وقربه منه وكتب له التوراة بيده ورفعه إىل اعلى 
يب اهللا هارون السموات واحتمل له ماال حيتمل لغريه فإنه رمى االلواح على االرض حتىتكسرت اخذ بلحية ن

  وجره إليه ولطم وجه ملك املوت ففقأ عينه وخاصم ربه ليلة االسراء يف شأن 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وربه حيبه على ذلك كله وال سقط شيء منه من عينه وال سقطت منزلته عنده بل 
ن العظام يف اهللا ومقاسات االمر هو الوجيه عند اهللا القريب ولوال ماتقدم له من السوابق وحتمل الشدائد واحمل

الشديد بني فرعون وقومه مث بىن إسرائيل وما آذوه به وما صرب عليهم هللا مل يكن ذلك مث تأمل حال املسيح صلى اهللا 
عليه و سلم وصربه على قومه واحتماله يف اهللا وما حتمله منهم حىت رفعه اهللا إليه وطهره من الذين كفروا وانتقم من 

  عهم يف االرض ومزقهم كل ممزق وسلبهم ملكهم وفخرهم إىل آخر الدهر اعدائه وقط
  فصل فإذا جئت الىالنيب صلى اهللا عليه و سلم وتأملت سريته مع قومه وصربه يف اهللا 

واحتماله مامل حيتمله نيب قبله وتلون االحوال عليه من سلم وخوف وغين وفقر وأمن وإقامة يف وطنه وظعن عنه 
احبابه واوليائه بني يديه واذى الكفار له بسائر انواع االذى من القول والفعل والسحر والكذب وتركه هللا وقتل 

واالفتراء عليه والبهتان وهو مع ذلك كله صابر على امر اهللا يدعو إىل اهللا فلم يؤذ نيب ما أوذي ومل حيتمل يف اهللا ما 
بامسه وجعله سيدالناس كلهم وجعله اقرب اخللق إليه  احتمله ومل يعط نيب ما اعطيه فرفع اهللا له ذكره وقرن امسعه

وسيلة واعظمهم عنده جاها وامسعهم عنده شفاعة وكانت تلك احملن واالبتالء عني كرامته وهي مما زاده اهللا هبا 
شرفا وفضال وساقه هبا إىل أعال املقامات وهذا حال ورثته من بعده االمثل فاألمثل كل له نصيب من احملنة يسوقه 

هللا به إىل كماله حبسب متابعته له ومن ال نصيب له من ذلك فحظه من الدنيا حظ من خلق هلا وخلقت له وجعل ا
خالقه ونصيبه فيها فهو يأكل منها رغدا ويتمتع فيها حىت يناله نصيبه من الكتاب ميتحن اولياء اهللا وهو يف دعة 

شأن وهلم شأن وهو يف واد وهم يف واد مهه ما وخفض عيش وخيافون وهو آمن وحيزنون وهو يف اهله مسرور له 
يقيم به جاهه ويسلم به ماله وتسمع به كلمته لزم من ذلك ما لزم ورضى من رضى وسخط من سخط ومههم إقامة 
دين اهللا وإعالء كلمته وإعزاز اوليائه وان تكون الدعوة له وحده فيكون هو وحده املعبود ال غريه ورسوله املطاع 

سبحانه من احلكم يف ابتالئه انبياءه ورسله وعباده املؤمنني ما تتقاصر عقول العاملني عن معرفته وهل ال سواه فلله 
  وصل من وصل إىل املقامات احملمودة والنهايات الفاضلة إال على جسر احملنة واالبتالء 

صلى اهللا على حممد وآله فاعرب اليها على جسر من التعب واحلمد هللا وحده و... كذا املعايل إذا ما رمت ندركها 
  وصحبه وسلم تسليما كثريا دائما ابدا إىل يوم الدين ورضى اهللا عن اصحاب رسول اهللا امجعني 

  فصل وإذا تأملت احلكمة الباهرة يف هذا الدين القومي وامللة

  احلنيفية والشريعة احملمدية اليت ال 

ل العقالء ولو اجتمعت وكانت على اكمل عقل رجل تنال العبارة كماهلا وال يدرك الوصف حسنها وال تقترح عقو
منهم فوقها وحسب العقول الكاملة الفاضلة ان ادركت حسنها وشهدت بفضلها وانه ما طرق العامل شريعة اكمل 
وال اجل وال اعظم منها فهي نفسها الشاهد واملشهود له واحلجة واحملتج له والدعوى والربهان ولو مل يأت الرسول 



ا لكفى هبا برهانا وآية وشاهدا على اهنا من عند اهللا وكلها شاهدة له بكمال العلم وكمال احلكمة بربهان عليه
وسعة الرمحةوالرب واالحسان واالحاطة بالغيب والشهادة والعلم باملباديء والعواقب وأهنا من اعظم نعم اهللا اليت 

وجعلهم من اهلها وممن ارتضاهم هلا فلهذا امنت انعم هبا على عباده فما انعم عليهم بنعمة اجل من ان هداهم هلا 
على عباده بان هداهم هلا قال تعاىل لقد من اهللا على املؤمنني إذ بعث فيهم رسوال من انفسهم يتلو عليهم آياته 

ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة وان كانوا من قبل لفي ضالل مبني وقال معرفا لعباده ومذكرا هلم عظيم نعمته 
مستدعيا منهم شكره على ان جعلهم من اهلها اليوم اكملت لكم دينكم االية وتأمل كيف وصف الدين عليهم 

الذي اختاره هلم بالكمال والنعمة اليت اسبغها عليهم بالتمام إيذانا يف الدين بأنه ال نقص فيه وال عيب وال خلل وال 
النعمة بالتمام إيذانا بدوامها واتصاهلا وأنه  شيء خارجا عن احلكمة بوجه بل هو الكامل يف حسنه وجاللته ووصف

ال يسلبهم إياها بعد إذ أعطامهوها بل يتمها هلم بالدوام يف هذه الدار ويف دار القرار وتأمل حسن اقتران التمام 
و بالنعمة وحسن اقتران الكمال بالدين وإضافة الدين اليهم إذ هم القائمون به املقيمون له وأضاف النعمة إليه إذ ه

وليها ومسديها واملنعم هبا عليهم فهي نعمته حقا وهم قابلوها واتى يف الكمال بالالم املؤذنة باالختصاص وأنه شيء 
خصوا به دون االمم ويف إمتام النعمة بعلى املؤذنة باالستعالء واالشتمال واالحاطة فجاء امتمت يف مقابلة أكملت 

م واكد ذلك وزاده تقريرا وكماال وإمتاما للنعمة بقوله ورضيت لكم وعليكم يف مقابلة لكم ونعميت يف مقابلة دينك
االسالم دينا وكان بعض السلف الصاحل يقول ياله من دين لو ان له رجاال وقد ذكرنا فصال خمتصرا يف داللة خلقه 

مث راينا ان  على وحدانيته وصفات كماله ونعوت جالله وأمسائه احلسىن واردنا ان خنتم به القسم االول من الكتاب
نتبعه فصال يف داللة دينه وشرعه على وحدانيته وعلمه وحكمته ورمحته وسائر صفات كماله إذ هذا من أشرف 

العلوم اليت يكتسبها العبد يف هذه الدار ويدخل هبا إىل الدار اآلخرة وقد كان االوىل بنا االمساك عن ذلك الن ما 
كما يدخل الرجل اصبعه يف اليم مث ينزعها فهو يصف البحر مبا يعلق يصفه الواصفون منه وتنتهي إليه علومهم هو 

على إصبعه من البلل وأين ذلك من البحر فيظن السامع ان تلك الصفة احاطت بالبحر وإمنا هي صفة ما علق 
  باالصبع منه وإال فاألمر اجل وأعظم وأوسع من ان حتيط عقول البشر بأدىن جزء منه وماذا عسى 

ناظر إىل قرص الشمس من ضوئها وقدرها وحسنها وعجائب صنع اهللا فيها ولكن قد رضى اهللا من ان يصف به ال
عباده بالثناء عليه وذكر آالئه وأمسائه وصفاته وحكمته وجالله مع انه الحيصى ثناء عليه ابدا بل هو كما اثىن على 

ينبغي له بل ال يبلغ احد من االمة ثناء على  نفسه فال يبلغ خملوق ثناء عليه تبارك وتعاىل وال وصف كتابه ودينه مبا
رسوله كما هو اهل ان يثين عليه بل هو فوق ما يثنون به عليه ومع هذا ان اهللا تعاىل حيب ان حيمد ويثين عليه وعلى 

كتابه ودينه ورسوله فهذه مقدمة اعتذار بني يدي القصور والتقصري من راكب هذا البحر االعظم واهللا عليم 
  عباد دنياهم وهو اوىل بالعذر والتجاوز مبقاصد ال

  فصل وبصائر الناس يف هذا النور الباهر تنقسم إىل ثالثة اقسام احدها 
من عدم بصرية االميان مجلة فهو ال يرى من هذا الصنف اال الظلمات والرعد والربق فهو جيعل اصبعيه يف اذنه من 

وال جياوز نظره ما وراء ذلك من الرمحةواسباب احلياة الصواعق ويده على عينه من الربق خشية ان خيطف بصره 
االبدية فهذا القسم هو الذي مل يرفع هبذا الدين رأسا ومل يقبل هدى اهللا الذي هدى به عباده ولو جاءته كل آية النه 

هللا فيه ممن سبقت له الشقاوة وحقت عليه الكلمة ففائدة إنذار هذا إقامة احلجة عليه ليعذب بذنبه ال مبجرد علم ا
القسم الثاين اصحاب البصرية الضعيفة اخلفاشية الذين نسبة ابصارهم إىل هذا النور كنسبة ابصار اخلفاش إىل جرم 
الشمس فهم تبع البائهم واسالفهم دينهم دين العادة واملنشأ وهم الذين قال فيهم امري املؤمنني على بن ايب طالب 



الء إذا كانوا منقادين الهل البصائر ال يتخاجلهم شك وال ريب فهم على او منقادا للحق ال بصريه له يف إصابة فهؤ
سبيل جناة القسم الثالث وهو خالصة الوجود ولباب بين آدم وهم اولو البصائر النافذة الذين شهدت بصائرهم هذا 

لراوه كالليل النور املبني فكانوا منه على بصرية ويقني ومشاهدة حلسنه وكماله حبيث لو عرض على عقوهلم ضده 
البهم االسود وهذا هو احملك والفرقان بينهم وبني الذين قبلهم فإن اولئك حبسب داعيهم ومن يقرن هبم كما قال 

فيهم علي بن ايب طالب اتباع كل ناعق مييلون مع كل صائح مل يستضيئوا بنور العلم ومل يلجئوا إىل ركن وثيق هذا 
الشيء وضده وميدح الشيء ويذمه بعينه إذا جاء يف قالب ال يعرفه  عالمة من عدم البصرية فإنك تراه يستحسن

فيعظم طاعة الرسول ويرى عظيما خمالفته مث هو من اشد الناس خمالفة له ونفيا ملا اثبته ومعاداة للقائمني بسنته وهذا 
لفضل كما قال بعض من عدم البصرية فهذا القسم الثالث إمنا عملهم على البصائر وهبا تفاوت مراتبهم يف درجات ا

السلف وقد ذكر السابقني فقال إمنا كانوا يعملون على البصائر وما اويت احد افضل من بصرية يف دين اهللا ولو 
  قصر يف العمل قال تعاىل واذكر عبادنا إبراهيم وإمساعيل 

ملعرفة يف امر اهللا وقال وإسحق ويعقوب اويل االيدي واالبصار قال ابن عباس اويل القوة يف طاعة اهللا واالبصار يف ا
قتادة وجماهد اعطوا قوة يف العبادة وبصرا يف الدين واعلم الناس ابصرهم باحلق إذا اختلف الناس وإن كان مقصرا 

يف العمل وحتت كل من هذه االقسام انواع ال حيصى مقادير تفاوهتا إال اهللا إذا عرف هذا فالقسم االول ال ينتفع 
اال ضاللة والقسم الثاين ينتفع منه بقدر فهمه واستعداده والقسم الثالث واليهم هذا هبذا الباب وال يزداد به 

احلديث يساق وهم اولو االلباب الذين خيصهم اهللا يف كتابه خبطاب التنبيه واالرشاد وهم املرادون على احلقيقة 
  بالتذكرة قال تعاىل وما يتذكر ال اولو االلباب 

  ن للعامل ربا قادرا حليما عليما رحيمافصل قد شهدت الفطر والعقول بأ

كامال يف ذاته وصفاته ال يكون إال مريدا للخري لعباده جمريا هلم على الشريعة والسنة الفاضلة العائدة باستصالحهم 
املوافقة ملا ركب يف عقوهلم من استحسان احلسن واستقباح القبيح وما جبل طباعهم عليه من إيثار النافع هلم 

م وترك الضار املفسد هلم وشهدت هذه الشريعة له بأنه احكم احلاكمني وأرحم الرامحني وانه احمليط املصلح لشأهن
بكل شيء علما وإذا عرف ذلك فليس من احلكمة االهلية بل وال احلكمة يف ملوك العامل اهنم يسوون بني من هو 

واطالعهم على كل ما جيرون عليه سياساهتم  حتت تدبريهم يف تعريفهم كلما يعرفه امللوك وإعالمهم مجيع ما يعلمونه
يف انفسهم ويف منازهلم حىت ال يقيمو يف بلد فيها إال اخربوا من حتت ايديهم بالسبب يف ذلك واملعىن الذي قصدوه 
منه وال يأمرون رعيتهم بأمر وال يضربون عليهم بعثا وال يسوسوهنم سياسة إال اخربوهم بوجه ذلك وسببه وغايته 

ال تتصرف هبم االحوال يف مطاعمهم ومالبسهم ومراكبهم إال اوقفوهم على أغراضهم فيه وال شك ان ومدته بل 
هذا مناف للحكمة واملصلحة بني املخلوقني فكيف بشأن رب العاملني واحكم احلاكمني الذي ال يشاركه يف علمه 

ما غاب عنها وتعلم ان له  وال حكمته احد ابدا فحسب العقول الكاملة ان تستدل مبا عرفت من حكمته على
حكمة يف كل ما خلقه وأمر به وشرعه وهل تقتضي احلكمة ان خيرب اهللا تعاىل كل عبد من عباده بكل ما يفعله 

ويوقفهم على وجه تدبريه يف كل ما يريده وعلى حكمته يف صغري ما ذرأ وبرأ من خليقته وهل يف قوى املخلوقات 
أمره عن مجيع خلقه فلم يطلع على ذلك ملكا مقربا وال نبيا مرسال واملدبر ذلك بل طوى سبحانه كثريا من صنعه و



احلكيم من البشر إذا ثبتت حكمته وابتغاؤه الصالح ملن حتت تدبريه وسياسته كفا يف ذلك تتبع مقاصده فيمن يويل 
  ويعزل ويف جنس ما يأمر به وينهي عنه ويف تدبريه لرعيته 

من افعاله اللهم إال ان يبلغ االمر يف ذلك مبلغا ال يوجد لفعله منفذ ومساغ يف وسياسته هلم دون تفاصيل كل فعل 
املصلحة اصال فحينئذ خيرج بذلك عن استحاق اسم احلكيم ولن جيد احد يف خلق اهللا وال يف أمره وال واحدا من 

ما ان ينفى ذلك عنها هذا الضرب بل غاية ما خترجه نفس املتعنت امور يعجز العقل عن معرفة وجوهها وحكمتها وأ
فمعاذ اهللا إال ان يكون ما اخرجه كذب على اخللق االمر فلم خيلق اهللا ذلك وال شرعة وإذا عرف هذا فقد علم ان 
رب العاملني احكم احلاكمني والعامل بكل شيء والغين عن كل شيء والقادر على كل شيء ومن هذا شأنه مل خترج 

ة واملصلحة وما خيفى على العباد من معاين حكمته يف صنعه وابداعه وامره أفعاله وأوامره قط عن احلكمة والرمح
وشرعه فيكفيهم فيه معرفته بالوجه العام ان تضمنته حكمة بالغة وإن مل يعرفوا تفصيلها وأن ذلك من علم الغيب 

ا ما خفي منها مبا ظهر هلم الذي استأثر اهللا به فيكفيهم يف ذلك االسناد إىل احلكمة البالغة العامة الشاملة اليت علمو
هذا وأن اهللا تعاىل بين امور عباده على ان عرفهم معاين جالئل خلقه وأمره دون دقائقهما وتفاصيلهما وهذا مطرد 
يف االشياء اوصوهلا وفروعها فأنت إذا رايت الرجلني مثال أحدمها اكثر شعرا من االخر أو اشد بياضا او احد ذهنا 

السبب الذي اجرى اهللا عليه سنة اخللقية وجه اختصاص كل واحد منهما مبا اختص به  المكنك ان تعرف من جهة
وهكذا يف اختالف الصور واالشكال ولكن لو اردت ان تعرف ماذا كان شعر هذا مثال يزيد على شعر االخر بعدد 

نهما من التفاوت معني او املعىن الذي فضله به يف القدر املخصوص والتشكيل املخصوص ومعرفة القدر الذي بي
وسببه ملا أمكن ذلك اصال وقس على هذا مجيع املخلوقات من الرمال واجلبال واالشجار ومقادير الكواكب وهيآهتا 
وإذا كان ال سبيل إىل معرفة هذا يف اخللق بل يكفي فيه العلة العامة واحلكمة الشاملة فهكذا يف االمر يعلم ان مجيع 

اما تفاصيل اسرار املأمورات واملنهيات فال سبيل إىل علم البشرية ولكن يطلع اهللا ما امر به متضمن حلكمة بالغة و
من شاء من خلقه على ما شاء منه فاعتصم هبذا االصل مت اجلزء االول من كتاب مفتاح دار السعادة ويليه اجلزء 

  الثاين واوله فصل حاجة الناس إىل الشريعة ضرورية 

   ٢ مت تصحيحه مسرية أبو عفيفة مرتني

  فصل مفتاح دار السعادة

حاجة الناس إىل الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إىل كل شيء وال نسبة حلاجتهم إىل علم الطب إليها إال ترى أن 
أكثر العامل يعيشون بغري طبيب وال يكون الطبيب إال يف بعض املدن اجلامعة وأما أهل البدو كلهم وأهل الكفور 

ون إىل طبيب وهم أصح أبدانا وأقوى طبيعة ممن هو متقيد بالطبيب ولعل أعمارهم كلهم وعامة بين آدم فال حيتاج
متقاربة وقد فطر اهللا بين آدم على تناول ما ينفعهم واجتناب ما يضرهم وجعل لكل قوم عادة وعرفا يف استخراج 

وجتارهبم وأما  ما يهجم عليهم من األدواء حىت أن كثريا من أصول الطب إمنا أخذت عن عوائد الناس وعرفهم
الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضى اهللا وسخطه يف حركات العباد االختيارية فمبناها على الوحي احملض 

واحلاجة إىل التنفس فضال عن الطعام والشراب ألن غاية ما يقدر يف عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن 
ففساد الروح والقلب مجلة وهالك األبدان وشتان بني هذا  وتعطل الروح عنه وأما ما يقدر عند عدم الشريعة

وهالك البدن باملوت فليس الناس قط إىل شيء أحوج منهم إىل معرفة ما جاء به الرسول صلى اهللا عليه و سلم 



والقيام به والدعوة إليه والصرب عليه وجهاد من خرج عنه حىت يرجع إليه وليس للعامل صالح بدون ذلك البتة وال 
  يل إىل الوصول إىل السعادة والفوز األكرب إال بالعبور على هذا اجلسم سب

  فصل الشرائع كلها يف أصوهلا وإن تباينت متفقة مركوز حسنها يف

العقول ولو وقعت على غري ما هي عليه خلرجت عن احلكمة واملصلحة والرمحة بل من احملال أن تأيت خبالف ما أتت 
دت السماوات واألرض ومن فيهن وكيف جيوز ذو العقل أن ترد شريعة أحكم به ولو اتبع احلق أهواءهم لفس

احلاكمني بضد ما وردت به فالصالة قد وضعت على أكمل الوجوه وأحسنها اليت تعبد هبا اخلالق تبارك وتعاىل 
ائر عباده من تضمنها للتعظيم له بأنواع اجلوارح من نطق اللسان وعمل اليدين والرجلني والرأس وحواسه وس

أجزاء البدن كل يأخذ حلظه من احلكمة يف هذه العبادة العظيمة املقدار مع أخذ احلواس الباطنة حبظها منها وقيام 
القلب بواجب عبوديته فيها فهي مشتملة على الثناء واحلمد والتمجيد والتسبيح والتكبري وشهادة احلق والقيام بني 

ملربوب مث التذلل له يف هذا املقام والتضرع والتقرب إليه بكالمه مث يدي الرب مقام العبد الذليل اخلاضع املدبر ا
  احنناء الظهر ذال له وخشوعا واستكانة مث استواؤه قائما ليستعد خلضوع أكمل له من اخلضوع 

األول وهو السجود من قيام فيضع أشرف شيء فيه وهو وجهه على التراب خشوعا لربه واستكانة وخضوعا 
ه قد انكسر له قلبه وذل له جسمه وخشعت له جوارحه مث يستوي قاعدا يتضرع له ويتذلل بني لعظمته وذال لعزت

يديه ويسأله من فضله مث يعود إىل حاله من الذل واخلشوع واالستكانة فال يزال هذا دأبه حىت يقضى صالته 
على رسوله مث يسأل ربه  فيجلس عند إرادة االنصراف منها مثنيا على ربه مسلما على نبيه وعلى عباده مث يصلى

من خريه وبره وفضله فأي شيء بعد هذه العبادة من احلسن وأي كمال وراء هذا الكمال وأي عبودية أشرف من 
هذه العبودية فمن جوز عقله أن ترد الشريعة بضدها من كل وجه يف القول والعمل وأنه ال فرق يف نفس األمر بني 

لسب والبطر وكشف العورة والبول على الساقني والضحك والصفري هذه العبادة وبني ضدها من السخرية وا
وأنواع اجملون وأمثال ذلك فليعز عقله وليسأل اهللا أن يهبه عقال سواه وأما حسن الزكاة وما تضمنته من مواساة 

م ذوي احلاجات واملسكنة واخللة من عباد اهللا الذين يعجزون عن إقامة نفوسهم وخياف عليهم التلف إذا خاله
األغنياء وأنفسهم وما فيها من الرمحة واإلحسان والرب والطهرة وإيثار أهل اإليثار واالتصاف بصفة الكرم واجلود 

والفضل واخلروج من مساةأهل الشح والبخل والدناءة فأمر ال يسريب عاقل يف حسنه ومصلحته وأن اآلمر به 
ن ترد شريعة من احلكيم العليم بضد ذلك أبدا وأما أحكم احلاكمني وليس جيوز يف العقل وال يف الفطرة البتة أ

الصوم فناهيك به من عبادة تكف النفس عن شهواهتا وخترجها عن شبه البهائم إىل شبه املالئكة املقربني فإن النفس 
إذا خليت ودواعي شهواهتا التحقت بعامل البهائم فإذا كفت شهواهتا هللا ضيقت جماري الشيطان وصارت قريبة من 

بترك عادهتا وشهواهتا حمبة له وإيثارا ملرضاته وتقربا إليه فيدع الصائم أحب األشياء إليه وأعظمها لصوقا بنفسه  اهللا
من الطعام والشراب واجلماع من أجل ربه فهو عبادة وال تتصور حقيقتها إال بترك الشهوة هللا فالصائم يندع طعامه 

له تبارك وتعاىل وهبذا فسر النيب صلى اهللا عليه و سلم هذه  وشرابه وشهواته من أجل ربه وهذا معىن كون الصوم
اإلضافة يف احلديث فقال يقول اهللا تعاىل كل عمل ابن آدم يضاعف احلسنة بعشرة أمثاهلا قال اهللا إال الصوم فأنه يل 

 يف حتصيل وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه من أجلى حىت أن الصائم ليتصور بصورة من ال حاجة له يف الدنيا إال
رضى اهللا وأي حسن يزيد على حسن هذه العبادة اليت تكسر الشهوة وتقمع النفس وحتي القلب وتفرحه وتزهد يف 



الدنيا وشهواهتا وترغب فيما عند اهللا وتذكر األغنياء بشأن املساكني وأحواهلم وأهنم قد أخذوا بنصيب من عيشهم 
اهللا فيزدادوا له شكرا وباجلملة فعون الصوم على تقوى اهللا أمر  فتعطف قلوهبم عليهم ويعلمون ما هم فيه من نعم

  مشهور فما استعان أحد على تقوى اهللا وحفظ حدوده 

واجتناب حمارمه مبثل الصوم فهو شاهد ملن شرعه وأمر به بأنه أحكم احلاكمني وأرحم الرامحني وأنه إمنا شرعه 
يهم برزقه وال جمرد تكليف وتعذيب خال من احلكمة واملصلحة بل إحسانا إىل عباده ورمحة هبم ولطفا هبم ال خبال عل

وأما احلج فشأن  ٠هو غاية احلكمة والرمحة واملصلحة وإن شرع هذه العبادات هلم من متام نعمته عليهم ورمحته هبم 
هذا الدين آخر ال يدركه إال احلنفاء الذين ضربوا يف احملبة بسهم وشأنه أجل من أن حتيط به العبارة وهو خاصة 

احلنيف حىت قيل يف قوله تعاىل حنفاء هللا غري مشركني أي حجاجا وجعل اهللا بيته احلرام قياما للناس فهو عمود العامل 
الذي عليه بناؤه فلو ترك الناس كلهم احلج سنة خلرت السماء على األرض هكذا قال ترمجان القرآن ابن عباس 

ا ما زال هذا البيت حمجوجا فاحلج هو خاصة احلنيفة ومعونة الصالة وسر قول فالبيت احلرام قيام العامل فال يزال قيام
العبد ال إله إال اهللا فإنه مؤسس على التوحيد احملض واحملبة اخلالصة وهو استزارة احملبوب ألحبابه ودعوهتم إىل بيته 

ب لدعوة حبيبه وهلذا كان للتلبية وحمل كرامته وهلذا إذا دخلوا يف هذه العبادة فشعارهم لبيك اللهم لبيك إجابة حم
موقع عند اهللا وكلما أكثر العبد منها كان أحب إىل ربه وأحظى فهو ال ميلك نفسه أن يقول لبيك لبيك حىت ينقطع 

وأما أسرار ما يف هذه العبادة من اإلحرام واجتناب العوائد وكشف الرأس ونزع الثياب املعتادة والطواف  ٠نفسه 
اجلمار وسائر شعائر احلج فمما شهدت حبسنه العقول السليمة والفطر املستقيمة وعلمت بأن  والوقوف بعرفة ورمى

   ٠الذي شرع هذه ال حكمة فوق حكمته وسنعود أن شاء اهللا إىل الكالم يف ذلك موضعه 
عى فاحملب قد وأما اجلهاد فناهيك به من عبادة هي سنام العبادات وذروهتا وهو احملك والدليل املفرق بني احملب واملد

بذل مهجته وماله لربه وإهله متقربا إليه ببذل أعز ما حبضرته يود لو أن له بكل شعرة نفسا يبذهلا يف حبه ومرضاته 
   ٠ويود أن لو قتل فيه مث أحي مث قتل مث أحي فهو يفدي مث قتل بنفسه حبيبه وعبده ورسوله ولسان حاله يقول 

  ن نفسه شيء فذاك به أعز م... يفديك بالنفس صب لو يكون له 
فهو قد سلم نفسه وماله ملشتريها وعلم أنه ال سبيل إىل أخذ السلعة إال ببذل مثنها إن اهللا اشترى من املؤمنني 

أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة يقاتلون يف سبيل اهللا فيقتلون ويقتلون وإذا كان من املعلوم املستقر عند اخللق أن 
حمبة الصحيحة بذل الروح واملال يف مرضات احملبوب فاحملبوب احلق الذي ال تنبغي احملبة إال عالمة احملبة إال له وكل 

له وكل حمبة سوى حمبته فاحملبة له باطلة أوىل بأن يشرع لعباده اجلهاد الذي هو غاية ما يتقربون به إىل إهلهم ورهبم 
فسهم للذبح يف اهللا موالهم احلق فأي حسن يزيد وكانت قرابني من قبلهم من األمم يف ذبائحهم وقرابينهم تقدمي أن

   ٠على حسن هذه العبادة وهلذا ادخرها اهللا ألكمل األنبياء وأكمل األمم عقال وتوحيدا وحمبة هللا 

وأما الضحايا واهلدايا فقربان إىل اخلالق سبحانه تقوم مقام الفدية عن النفس املستحقة للتلف فدية وعوضا وقربانا 
ا بإمام احلنفاء وإحياء لسنته أن فدى اهللا ولده بالقربان فجعل ذلك يف ذريته باقيا أبدا وأما اإلميان إىل اهللا وتشبه

والنذور فعقود يعقدها العبد على نفسه يؤكد هبا ما ألزم به نفسه من األمور باهللا وهللا فهي تعظيم للخالق وألمسائه 
يعقد بغري امسه وال لغري القرب إليه بل أن حلف فبامسه وحلقه وأن تكون العقود به وله وهذا غاية التعظيم فال 

تعظيما وتبجيال وتوحيدا وإجالال وأن نذر فله توحيدا وطاعة وحمبة وعبودية فيكون هو املعبود وحده واملستعان به 
ك وفيما وأما املطاعم واملشارب واملالبس واملناكح فهي داخلة فيما يقيم األبدان وحيفظها من الفساد واهلال ٠وحده 



يعود ببقاء النوع اإلنساين ليتم بذلك قوام األجساد وحفظ النوع فيتحمل األمانة اليت عرضت على السموات 
واألرض ويقوى على محلها وأدائها ويتمكن من شكر موىل األنعام ومسديه وفرق يف هذه األنواع بني املباح 

حرم منها القبيح واخلبيث والضار وأباح منها احلسن واحملظور واحلسن والقبيح والضار والنافع والطيب واخلبيث ف
والطيب والنافع كما سيأيت إن شاء اهللا وتأمل ذلك يف املناكح فإن من املستقر يف العقول والفطر أن قضاء هذا 

الوطر يف األمهات والبنات واألخوات والعمات واخلاالت واجلدات مستقبح يف كل عقل مستهجن يف كل فطرة 
ن يكون املباح من ذلك مساويا للمحظور يف نفس األمر وال فرق بينهما إال جمرد التحكم باملشيئة ومن احملال أ

سبحانك هذا هبتان عظيم وكيف يكون يف نفس األمر نكاح األم واستفراشها مساويا لنكاح األجنبية واستفراشها 
يع مساويا للخبز واملاء والفاكهة وحنوها وإمنا فرق بينهما حمض اآلمر وكذلك من احملال أن يكون الدم والبول والرج

وإمنا الشارع فرق بينهما فأباح هذا وحرم هذا مع استواء الكل يف نفس األمر وكذلك أخذ املال بالبيع واهلبة 
والوصية واملرياث ال يكون مساويا ألخذه بالقهر والغلبة والغصب والسرقة واجلناية حىت يكون إباحة هذا وحترمي 

حمض األمر والنهى املفرق بني املتماثلني وكذلك الظلم والكذب والزور والفواحش كالزنا واللواط  هذا راجعا إىل
وكشف العورة بني املأل وحنو ذلك كيف يسوغ عقل عاقل أنه ال فرق قط يف نفس األمر بني ذلك وبني العدل 

 هذا وهذا مما لو عرض على العقول واإلحسان والعفة والصيانة وستر العورة وإمنا الشارع حيكم بإجياب هذا وحترمي
السليمة اليت مل تدخل ومل ميسها ميل للمثاالت الفاسدة وتعظيم أهلها وحسن الظن هبم لكانت أشد إنكارا له 
وشهادة ببطالنه من كثري من الضروريات وهل ركب اهللا يف فطرة عاقل قط أن اإلحسان واإلساءة والصدق 

ظلم وقتل النفوس واجناءها بل السجود هللا وللصنم سواء يف نفس األمر ال والكذب والفجور والعفة والعدل وال
  فرق بينهما وإمنا 

الفرق بينهما األمر اجملرد وأي جحد للضروريات أعظم من هذا وهل هذا إال مبنزلة من يقول أنه ال فرق بني الرجيع 
 نفس األمر وإمنا الفرق بالعوائد فأي فرق والبول والدم والقيء وبني اخلبز واللحم واملاء والفاكهة والكل سواء يف

بني مدعى هذا الباطل وبني مدعى ذلك الباطل وهل هذا إال هبت للعقل واحلس والضرورة والشرع واحلكمة وإذا 
كان ال معىن عندهم للمعروف إال ما أمر به فصار معروفا باألمر وال للمنكر إال ما هنى عنه فصار منكرا بنهيه فأي 

يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر وهل حاصل ذلك زائد على أن يقال يأمرهم مبا يأمرهم به وينهاهم معىن لقوله 
عما ينهاهم عنه وهذا كالم ينزه عنه آحاد العقالء فضال عن كالم رب العاملني وهل دلت اآلية إال على أنه أمرهم 

عروف يف نفسه عند كل عقل سليم وهناهم عما هو باملعروف الذي تعرفه العقول وتقر حبسنه الفطر فأمرهم مبا هو م
منكر يف الطباع والعقول حبيث إذا عرض على العقول السليمة أنكرته أشد اإلنكار كما أن ما أمر به إذا عرض 

على العقل السليم قبله أعظم قبول وشهد حبسنه كما قال بعض األعراب وقد سئل مب عرفت أنه رسول اهللا فقال ما 
العقل ليته ينهى عنه وال هنى عن شيء فقال ليته أمر به فهذا األعرايب أعرف باهللا ودينه ورسوله من  أمر بشيء فقال

هؤالء وقد اقر عقله وفطرته حبسن ما أمر به وقبح ما هنى عنه حىت كان يف حقه من أعالم نبوته وشواهد رسالته ولو 
ل بل كان يطلب له الدليل من غريه ومن سلك ذلك كان جهة كونه معروفا ومنكرا هو األمر اجملرد مل يكن فيه دلي

املسلك الباطل مل ميكنه أن يستدل على صحة نبوته بنفس دعوته ودينه ومعلوم أن نفس الدين الذي جاء به وامللة 
اليت دعا إليها من أعظم براهني صدقه وشواهد نبوته ومن مل يثبت لذلك صفات وجودية أوجبت حسنه وقبول 

صفات أوجبت قبحه ونفور العقل عنه فقد سد على نفسه باب االستدالل بنفس الدعوة وجعلها العقول له ولضده 
مستدال عليه فقط ومما يدل على صحة ذلك قوله تعاىل وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث فهذا صريخ يف أن 



وخبث هذا من نفس احلل احلالل كان طيبا قبل حله وأن اخلبيث كان خبيثا قبل حترميه ومل يستفد طيب هذا 
  والتحرمي لوجهني اثنني أحدمها أن هذا علم من أعالم نبوته اليت احتج اهللا هبا على أهل الكتاب فقال 

الذين يتبعون الرسول النيب األمي الذي جيدونه مكتوبا عندهم يف التوارة واإلجنيل يأمرهم باملعروف وينهاهم عن 
اخلبائث ويضع عنهم فلو كان الطيب واخلبيث إمنا استفيد من التحرمي املنكر وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم 

والتحليل مل يكن يف ذلك دليل فإنه مبنزلة أن يقال حيل هلم ما حبل وحيرم عليهم ما حيرم وهذا أيضا باطل فإنه ال 
خر فصار منشأ طيبه فائدة فيه وهو الوجه الثاين فثبت أنه أحل ما هو طيب يف نفسه قبل احلل فكساه بأحالله طيبا آ

  من الوجهني معا فتأمل هذا املوضع حق 

التأمل يطلعك على أسرار الشريعة ويشرفك على حماسنها وكماهلا وهبجتها وجالهلا وأنه من املمتنع يف حكمة أحكم 
  احلاكمني أن ترد خبالف ما وردت به وأن اهللا تعاىل يتنزه عن ذلك كما يتنزه عن سائر ماال يليق به 

دل على ذلك قوله تعاىل قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلمث والبغي بغري احلق وأن ومما ي
تشركوا باهللا ما مل ينزل به سلطانا وأن تقولوا على اهللا ماال تعلمون وهذا دليل على أهنا فواحش يف نفسها ال 

ى الوصف املناسب املشتق يدل على أنه هو العلة تستحسنها العقول فتعلق التحرمي هبا لفحشها فإن ترتيب احلكم عل
املقتضية له وهذا دليل يف مجيع هذه اآليات اليت ذكرناها فدل على أنه حرمها لكوهنا فواحش وحرم اخلبيث لكونه 

خبيثا وأمر باملعروف لكونه معروفا والعلة جيب أن تغاير املعلول فلو كان كونه فاحشة هو معىن كونه منهيا عنه 
خبيثا هو معىن كونه حمرما كانت العلة عني املعلول وهذا حمال فتأمله وكذا حترمي اإلمث والبغي دليل على أن وكونه 

هذا وصف ثابت له قبل التحرمي ومن هذا قوله تعاىل وال تقربوا الزنا أنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيال فعلل النهي 
ه فاحشة هو النهي لكان تعليال للشيء بنفسه ولكان مبنزلة يف املوضعني بكون املنهي عنه فاحشة ولو كان جهة كون

أن يقال ال تقربوا الزنا فإنه يقول لكم ال تقربوه أو فإنه منهي عنه وهذا حمال من وجهني أحدمها أنه يتضمن إخالء 
قدمت أيديهم الكالم من الفائدة والثاين أنه تعليل للنهي بالنهي ومن ذلك قوله تعاىل ولو ال أن تصيبهم مصيبة مبا 

فيقولوا ربنا لوال أرسلت إلينا رسوال فنتبع آياتك ونكون من املؤمنني فأخرب تعاىل أن ما قدمت أيديهم قبل البعثة 
سبب إلصابتهم باملصيبة وأنه سبحانه لو أصاهبم مبا يستحقون من ذلك الحتجوا عليه بأنه مل يرسل إليهم رسوال ومل 

بإرسال الرسول وإنزال الكتاب لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل ينزل عليهم كتابا فقطع هذه احلجة 
وهذا صريح يف أن أعماهلم قبل البعثة كانت قبيحة حبيث استحقوا أن يصيبوا هبا املصيبة ولكنه سبحانه ال يعذب إال 

  بعد إرسال الرسل وهذا هو فصل اخلطاب 
للفعل يف نفسه وأنه ال يعذب اهللا عليه إال بعد إقامة احلجة وحتقيق القول يف هذا األصل العظيم أن القبح ثابت 

بالرسالة وهذه النكتة هي اليت فاتت املعتزلة والكالبية كليهما فاستطالت كل طائفة منهما على األخرى لعدم 
قاب على مجعهما بني هذين األمرين فاستطالت الكالبية على املعتزلة بإثباهتم العذاب قبل إرسال الرسل وترتيبهم الع

جمرد القبح العقلي وأحسنوا يف رد ذلك عليهم واستطالت املعتزلة عليهم يف إنكارهم احلسن والقبح العقليني مجلة 
وجعلهم انتفاء العذاب قبل البعثة دليال على انتفاء القبح واستواء األفعال يف أنفسها وأحسنوا يف رد هذا عليهم 

ها الصواب وأما من سلك هذا املسلك الذي سلكناه فال سبيل فكل طائفة استطالت على األخرى بسبب إنكار
  لواحدة من الطائفتني إىل رد 



قوله وال الظفر عليه أصال فانه موافق لكل طائفة على ما معها من احلق مقرر له خمالف يف باطلها منكر له وليس مع 
ملتضادة كلها يف نفس األمر سواء ال النفاة قط دليل واحد صحيح على نفي احلسن والقبح العقليني وإن األفعال ا

فرق بينها إال باألمر والنهي وكل أدلتهم على هذا باطلة كما سنذكرها ونذكر بطالهنا إن شاء اهللا تعاىل وليس مع 
املعتزلة دليل واحد صحيح قط يدل على إثبات العذاب على جمرد القبح العقلي قبل بعثة الرسل وأدلتهم على ذلك 

نذكرها ونذكر بطالهنا إن شاء اهللا تعاىل ومما يدل على ذلك أيضا أنه سبحانه حيتج على فساد كلها باطلة كما س
مذهب من عبد غريه باألدلة العقلية اليت تقبلها الفطر والعقول وجيعل ما ركبه يف العقول من حسن عبادة اخلالق 

أن يذكر ههنا ولوال أنه مستقر يف وحده وقبح عبادة غريه من أعظم األدلة على ذلك وهذا يف القرآن أكثر من 
العقول والفطر حسن عبادته وشكره وقبح عبادة غريه وترك شكره ملا احتج عليهم بذلك أصال وإمنا كانت احلجة 

يف جمرد األمر وطريقة القرآن صرحية يف هذا كقوله تعاىل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم 
ل لكم األرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم لعلكم تتقون الذي جع

فال جتعلوا هللا أندادا وأنتم تعلمون فذكر سبحانه أمرهم بعبادته وذكر اسم الرب مضافا إليهم ملقتضى عبوديتهم 
فراشا هلم ميكنهم االستقرار  لرهبم ومالكهم مث ذكر ضروب أنعامه عليهم بإجيادهم وإمنا من قبلهم وجعل األرض

عليها والبناء والسكىن وجعل السماء بناء وسقفا فذكر أرض العامل وسقفه مث ذكر إنزال مادة أقواهتم ولباسهم 
ومثارهم منبها هبذا على استقرار حسن عبادة من هذا شأنه وتشكره الفطر والعقول وقبح اإلشراك به وعبادة غريه 

عن صاحب ياسني أنه قال لقومه حمتجا عليهم مبا تقر به فطرهم وعقوهلم ومايل ال أعبد ومن هذا قوله تعاىل حاكيا 
الذي فطرين وإليه ترجعون فتأمل هذا اخلطاب كيف جتد حتته أشرف معىن وأجله وهو أن كونه سبحانه فاطرا لعباده 

سيما إذا كان مرده إليه فمبدأه  يقتضي عبادهتم له وأن من كان مفطورا خملوقا فحقيق به أن يعبد فاطره وخالقه وال
منه ومصريه إليه وهذا يوجب عليه التفرغ لعبادته مث احتج عليهم مبا تقر به عقوهلم وفطرهم من قبح عبادة غريه 

وإهنا أقبح شيء يف العقل وأنكره فقال أأختذ من دونه آهلة إن يردين الرمحن بضر ال تغن عين شفاعتهم شيئا وال 
ضالل مبني أفال تراه كيف مل حيتج عليهم مبجرد األمر بل احتج عليهم بالعقل الصحيح ينقذون إين إذا لفي 

ومقتضى الفطرة ومن هذا قوله تعاىل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون اهللا لن خيلقوا 
طلوب ما قدروا اهللا حق قدرهإن ذبابا ولو اجتمعوا له وأن يسلبهم الذباب شيئا ال يستنقذوه منه ضعف الطالب وامل

  اهللا لقوي عزيز فضرب هلم 

سبحانه مثال من عقوهلم يدهلم على قبح عبادهتم لغريه وإن هذا أمر مستقر قبحه وهجنته يف كل عقل وإن مل يرد به 
شيئا مل  الشرع وهل يف العقل أنكر وأقبح من عبادة من لو اجتمعوا كلهم مل خيلقوا ذبابا واحدا وإن يسلبهم الذباب

يقدروا على االنتصار منه واستنقاذ ما سلبهم إياه وترك عبادة اخلالق العليم القادر على كل شيء الذي ليس كمثله 
شيء أفال تراه كيف احتج عليهم مبا ركبه يف العقول من حسن عبادته وحده وقبح عبادة غريه وقال تعاىل ضرب 

لرجل هل يستويان مثال هذا مثل ضربه اهللا ملن عبده وحده  اهللا مثال رجال فيه شركاء متشاكسون ورجال سلما
فسلم له وملن عبد من دونه آهلة فهم شركاء فيه متشاكسون عسرون فهل يستوى يف العقول هذا وهذا وقد أكثر 
تعاىل من هذه األمثال ونوعها مستدال هبا على حسن شكره وعبادته وقبح عبادة غريه ومل حيتج عليهم بنفس األمر 

مبا ركبه يف عقوهلم من اإلقرار بذلك وهذا كثري يف القرآن فمن تتبعه وجده وقال تعاىل وقضى ربك أال تعبدوا بل 
إال إياه وبالوالدين إحسانا فذكر توحيده وذكر املناهي اليت هناهم عنها واألوامر اليت أمرهم هبا مث ختم اآلية بقوله 

األوامر وارتكاب هذه املناهي سيئة مكروهة هللا فتأمل قوله  كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها أي خمالفة هذه



سيئة عند ربك مكروها أي أنه سيء يف نفس األمر عند اهللا حىت لو مل يرد به تكليف لكان سيئه يف نفسه عند اهللا 
هي مل مكروها له وكراهته سبحانه له ملا هو عليه من الصفة اليت اقتضت أن كرهه ولو كان قبحه إمنا هو جمرد الن

يكن مكروها هللا إذ ال معىن للكراهة عندهم إال كونه منهيا عنه فيعود قوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها 
إىل معىن كل ذلك هنى عنه عند ربك ومعلوم إن هذا غري مراد من اآلية وأيضا فإذا وقع ذلك منهم فهو عند النفاة 

إرادته واإلرادة عندهم هي احملبة ال فرق بينهما والقرآن صريح للحسن والقبح حمبوب هللا مرضى له ألنه إمنا وقع ب
يف أن هذا كله قبيح عند اهللا مكروه مبغوض له وقع أو مل يقع وجعل سبحانه هذا البغض والقبح سببا للنهي عنه 

ا معهم الكتاب وهلذا جعله علة وحكمة لألمر فتأمله والعلة غري املعلول وقال تعاىل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلن
وامليزان ليقوم الناس بالقسط دل ذلك على أن يف نفس األمر قسطا وأن اهللا سبحانه أنزل كتابه وأنزل امليزان وهو 

العدل ليقوم الناس بالقسط أنزل الكتاب ألجله وامليزان فعلم أن يف نفس األمر ما هو قسط وعدل وحسن وخمالفته 
ه ومن ينفي احلسن والقبح يقول ليس يف نفس األمر ما هو عدل حسن وإمنا قبيحة وأن الكتاب وامليزان نزال ألجل

صار قسطا وعدال باألمر فقط وحنن ال ننكر أن األمر كساه حسنا وعدال إىل حسنه وعدله يف نفسه فهو يف نفسه 
هذا  قسط حسن وكساه األمر حسنا آخر يضاعف به كونه عدال حسنا فصار ذلك ثابتا له من الوجهني مجيعا ومن

  قوله تعاىل وذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا 

عليها آباءنا واهللا امرنا هبا قل إن اهللا ال يأمر بالفحشاء أتقولون على اهللا ماال تعلمون فقوله قل إن اهللا ال يأمر 
كونه بالفحشاء دليل على أهنا يف نفسها فحشاء وأن اهللا ال يأمر مبا يكون كذلك وانه يتعاىل ويتقدس عنه ولو كان 

فاحشة إمنا علم بالنهي خاصة كان مبنزلة أن يقال إن اهللا ال يأمر مبا ينهى عنه وهذا كالم يصان عنه آحاد العقالء 
فكيف بكالم رب العاملني مث أكد سبحانه هذا اإلنكار بقوله قل أمر ريب بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد 

ألمر بالفحشاء بل أوامره كلها حسنة يف العقول مقبولة يف الفطر فإنه وادعوه خملصني له الدين فأخرب انه يتعاىل عن ا
أمر بالقسط ال باجلور وبإقامة الوجوه له عند مساجده ال لغريه وبدعوته وحده خملصني له الدين ال بالشرك فهذا هو 

ن األمر بضده وأنه ال الذي يأمر به تعاىل ال بالفحشاء أفال تراه كيف خيرب حبسن ما يأمر به وحيسنه وينزه نفسه ع
يليق به تعاىل ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه هللا وهو حمسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واختذ اهللا إبراهيم خليال 

فاحتج سبحانه على حسن دين اإلسالم وإنه ال شيء أحسن منه بأنه يتضمن إسالم الوجه هللا وهو إخالص القصد 
ذلك حمسن آت بكل حسن ال مرتكب للقبح الذي يكرهه اهللا بل هو خملص  والتوجه والعمل له سبحانه والعبد مع

لربه حمسن يف عبادته مبا حيبه ويرضاه وهو مع ذلك متبع مللة إبراهيم يف حمبته هللا وحده وإخالص الدين له وبذل 
ا تستحسنه النفس واملال يف مرضاته وحمبته وهذا احتجاج منه على أن دين اإلسالم أحسن األديان مبا تضمنه مم

العقول وتشهد به الفطر وأنه قد بلغ الغاية القصوى يف درجات احلسن والكمال وهذا استدالل بغري األمر اجملرد بل 
هو دليل على أن ما كان كذلك فحقيق بأن يأمر به عباده وال يرضى منهم سواه ومثل هذا قوله تعاىل ومن أحسن 

 من املسلمني فهذا احتجاج مبا ركب يف العقول والفطر ألنه ال قول قوال ممن دعا إىل اهللا وعمل صاحلا وقال إنين
للعبد أحسن من هذا القول وقال تعاىل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم مع كونه طيبات أحلت هلم فأي شيء 

ون األمر أصرح من هذا حيث أخرب سبحانه بأنه حرمه عليهم مع كونه طيبا يف نفسه فلو ال أن طيبه أمر ثابت له بد
مل يكن ليجمع الطيب والتحرمي وقد أخرب تعاىل أنه حرم عليهم طيبات كانت حالال عقوبة هلم فهذا حترمي عقوبة 

خبالف التحرمي على هذه األمة فإنه حترمي صيانة ومحاية وال فرق عند النفاة بني األمرين بل الكل سواء فإنه سبحانه 
ا وإنعاما عليهم آلن صالحهم يف معاشهم وأبداهنم وأحواهلم ويف معادهم أمر عباده مبا أمرهم به رمحة منه وإحسان



ومآهلم إمنا هو بفعل ما أمروا به وهو يف ذلك مبنزلة الغذاء الذي ال قوام للبدن إال به بل أعظم وليس جمرد تكليف 
هم وال حفظ هلا إال هبذه وابتالء كما يظنه كثري من الناس وهناهم عما هناهم عنه صيانة ومحية هلم إذ ال بقاء لصحت

  احلمية فلم يأمرهم حاجة منه إليهم وهو الغىن احلميد وال حرم عليهم 

ما حرم خبال منه عليهم وهو اجلواد الكرمي بل أمره وهنيه عني حظهم وسعادهتم العاجلة واآلجلة ومصدر أمره وهنيه 
ال حكمته وعلمه ووقوع أفعاله على وفق رمحته الواسعة وبره وجوده وإحسانه وإنعامه فال يسأل عما يفعل لكم

املصلحة والرمحة واحلكمة وقال تعاىل أم مل يعرفوا رسوهلم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم باحلق 
وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع احلق أهواءهم لفسدت السموات واألرض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم فهم 

انه أن احلق لو اتبع أهواء العباد فجاء شرع اهللا ودينه بأهوائهم لفسدت عن ذكرهم معرضون فأخرب سبح
السماوات واألرض ومن فيهن ومعلوم أن عند النفاة جيوز أن يرد شرع اهللا ودينه بأهواء العباد وأنه ال فرق يف 

وكان تعبدا ودينا  نفس األمر بني ما ورد به وبني ما تقتضيه أهواؤهم إال جمرد األمر وإنه لو ورد بأهوائهم جاز
وهذه خمالفة صرحية للقرآن وإنه من احملال أن يتبع احلق أهوائهم وأن أهواءهم مشتملة على قبح عظيم لو ورد 

الشرع به لفسد العامل أعاله وأسفله وما بني ذلك ومعلوم أن هذا الفساد إمنا يكون لقبح خالف ما شرعه اهللا وأمر 
فليه وإن خراب العامل وفساده الزم حلصوله ولشرعه وأن كمال حكمة اهللا به ومنافاته لصالح العامل علويه وس

وكمال علمه ورمحته وربو بيته يأىب ذلك ومينع منه ومن يقول اجلميع يف نفس األمر سواء جيوز ورود التعبد بكل 
   ٠شيء سواء كان من مقتضى أهوائهم أو خالفها 
 لفسدتا فسبحان اهللا رب العرش أي لو كان يف السموات واألرض ومثل هذا قوله تعاىل لو كان فيهما آهلة إال اهللا

آهلة تعبد غري اهللا لفسدتا وبطلتا ومل يقل أرباب بل قال آهلة واإلله هو املعبود املألوه وهذا يدل على أنه من املمتنع 
واألرض فقبح املستحيل عقال أن يشرع اهللا عبادة غريه أبدا وإنه لو كان معه معبود سواه لفسدت السماوات 

عبادة غريه قد استقر يف الفطر والعقول وأن مل يرد النيب عنه شرع بل العقل يدل على أنه أقبح القبيح على اإلطالق 
وأنه من احملال أن يشرعه اهللا قط فصالح العامل يف أن يكون اهللا وحده هو املعبود وفساده وهالكه يف أن يعبد معه 

   ٠ه فساد العامل وهالكه بل هو املنزه عن ذلك غريه وحمال أن يشرع لعباده ما في

  فصل وقد أنكر تعاىل على من نسب إىل حكمته التسوية بني املختلفني

كالتسوية بني األبرار والفجار فقال تعاىل أم جنعل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كاملفسدين يف األرض أم جنعل 
ا السيئات أن جنعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصاحلات سواء املتقني كالفجار وقال تعاىل أم حسب الذين اجتر حو

حمياهم ومماهتم ساء ما حيكمون فدل على أن هذا حكم سيء قبيح ينزه اهللا عنه ومل ينكره سبحانه من جهة أنه أخرب 
  بأنه ال يكون وإمنا أنكره من جهة قبحه يف نفسه وإنه حكم 

وكماله ووقوع أفعاله كلها على السداد والصواب واحلكمة فال يليق  سيء يتعاىل ويتنزه عنه ملنافاته حلكمته وغناه
به أن جيعل الرب كالفاجر وال احملسن كاملسيء وال املؤمن كاملفسد يف األرض فدل على أن هذا قبيح يف نفسه تعاىل 

اهم وال يثيبهم ومن هذا أيضا إنكاره سبحانه على من جوز أن يترك عباده سدى فال يأمرهم وال ينه ٠اهللا عن فعله 
وال يعاقبهم وأن هذا احلسبان باطل واهللا متعال عنه ملنافاته حلكمته وكماله كما قال تعاىل أحيسب اإلنسان أن يترك 
سدى قال الشافعي رضى اهللا عنه أي مهمال ال يؤمر وال ينهى وقال غريه ال يثاب وال يعاقب والقوالن واحد ألن 



فهو سبحانه خلقهم لألمر والنهى يف الدنيا والثواب والعقاب يف اآلخرة فأنكر  الثواب والعقاب غاية األمر والنهى
سبحانه على من زعم أنه يترك سدى إنكار من جعل يف العقل استقباح ذلك واستهجانه وأنه ال يليق أن ينسب 

   ٠ذلك إىل احكم احلاكمني 
عون فتعاىل اهللا امللك احلق ال إله إال هو رب العرش ومثله وقوله تعاىل أفحسبتم إمنا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ال ترج

الكرمي فنزه نفسه سبحانه وباعدها عن هذا احلسبان وأنه يتعاىل عنه وال يليق به لقبحه وملنافاته حلكمته وملكه 
كما وإهليته أفال ترى كيف ظهر يف العقل الشهادة بدينه وشرعه وبثوابه وعقابه وهذا يدل على إثبات املعاد بالعقل 

يدل على إثباته بالسمع وكذلك دينه وأمره وما بعث به رسله هو ثابت يف العقول مجلة مث علم بالوحي فقد تطابقت 
شهادة العقل والوحي على توحيده وشرعه والتصديق بوعده ووعيده وأنه سبحانه دعا عباده على ألسنة رسله إىل 

مفصال مبينا ومقررا ومذكرا ملا هو مركوز يف الفطر ما وضع يف العقول حسنه والتصديق به مجلة فجاء الوحي 
والعقول وهلذا سأل هرقل أبا سفيان يف مجلة ما سأله من أدلة النبوة وشواهدها عما يأمر به النيب صلى اهللا عليه و 

سلم فقال مب يأمركم قال يأمرنا بالصالة والصدق والعفاف فجعل ما يأمر به من أدلة نبوته فأن أكذب اخللق 
جرهم من أدعى النبوة وهو كاذب فيها على اهللا وهذا حمال أن يأمر إال مبا يليق بكذبه وفجوره وافترائه فدعوته وأف

تليق به وأما الصادق البار الذي هو أصدق اخللق وأبرهم فدعوته ال تكون إال أكمل دعوة وأشرفها وأجلها 
كانت األفعال كلها سواء يف نفس األمر مل يكن  وأعظمها فإن العقول والفطر تشهد حبسنها وصدق القائم هبا فلو

هناك فرقان بني ما جيوز أن يدعو إليه الرسول وماال جيوز أن يدعو إليه إذ العرف وضده إمنا يعلم بنفس الدعوة 
واألمر والنهي وكذلك مسئلة النجاشي جلعفر وأصحابه عما يدعو إليه الرسول فدل على أنه من املستقر يف العقول 

انقسام األفعال إىل قبيح وحسن يف نفسه وأن الرسل تدعو إىل حسنها وتنهى عن قبيحها وأن ذلك من والفطر 
  آيات صدقهم وبراهني رسالتهم وهو أوىل وأعظم عند أويل األلباب واحلجى من جمرد خوارق 

ما جاء به من اإلميان العادات وإن كان انتفاع ضعفاء العقول باخلوارق يف اإلميان أعظم من انتفاعهم بنفس الدعوة و
فطرق اهلداية متنوعة رمحة من اهللا بعباده ولطفا هبم لتفاوت عقوهلم وأذهاهنم وبصائرهم فمنهم من يهتدي بنفس ما 
جاء به وما دعا إليه من غري أن يطلب منه برهانا خارجا عن ذلك كحال الكمل من الصحابة كالصديق رضي اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم وما فطر عليه من كمال األخالق واألوصاف واألفعال  عنه ومنهم من يهتدي مبعرفته حباله
وأن عادة اهللا أن ال خيزي من قامت به تلك األوصاف واألفعال لعلمه باهللا ومعرفته به وإنه ال خيزي من كان هبذه 

لن خيزيك اهللا أبدا إنك لتصل  املثابة كما قالت أم املؤمنني خدجية رضي اهللا عنها له صلى اهللا عليه و سلم إبشر فواهللا
الرحم وتصدق احلديث وحتمل الكل وتقري الضعيف وتعني على نوائب احلق فاستدلت مبعرفتها باهللا وحكمته 

ورمحته على أن من كان كذلك فإن اهللا ال خيزيه وال يفضحه بل هو جدير بكرامة اهللا واصطفائه وحمبته وتوبته وهذه 
أكثر اخللق فاحتاجوا إىل اآليات واخلوارق واآليات املشهودة باحلس فآمن كثري منهم  املقامات يف اإلميان عجز عنها

عليها وأضعف الناس إميانا من كان إميانه صادرا من املظهر ورؤية غلبته صلى اهللا عليه و سلم للناس فاستدلوا بذلك 
ن به وأهل األرض قد نصبوا له املظهر والغلبة والنصرة على صحة الرسالة فأين بصائر هؤالء من بصائر من آم

العداوة وقد ناله من قومه ضروب األذى وأصحابه يف غاية قلة العدد واملخافة من الناس ومع هذا فقلبه ممتلىء 
باإلميان واثق بأنه سيظهر على األمم وأن دينه سيعلو كل دين وأضعف من هؤالء إميانا من إميانه إميان العادة واملربا 

بني أبوين مسلمني وأقارب وجريان وأصحاب كذلك فنشأ كواحد منهم ليس عنده من الرسول واملنشأ فإنه نشأ 
والكتاب إال امسهما وال من الدين إال ما رأى عليه أقاربه وأصحابه فهذا دين العوائد وهو أضعف شيء وصاحبه 



قصود أن خواص األمة ولباهبا حبسب من يقترن به فلو قيض له من خيرجه عنه مل يكن عليه كلفة يف االنتقال عنه وامل
ملا شهدت عقوهلم حسن هذا الدين وجاللته وكماله وشهدت قبح ما خالفه ونقصه ورداءته خالط اإلميان به وحمبته 
بشاشة قلوهبم فلو خري بني أن يلقى يف النار وبني أن خيتار دينها غريه الختار أن يقذف يف النار وتقطع أعضاؤه وال 

الضرب من الناس هم الذين استقرت أقدامهم يف اإلميان وهم أبعد الناس عن االرتداد عنه  خيتار دينا غريه وهذا
وأحقهم بالثبات عليه إىل يوم لقاء اهللا وهلذا قال هرقل أليب سفيان أيرتد أحد منهم عن دينه سخطة له قال ال قال 

ني يف اإلسالم املستدلني على أنه من فكذلك اإلميان إذ خالطت بشاشته القلوب ال يسخطه أحد واملقصود أن الداخل
عند اهللا حلسنه وكماله وأنه دين اهللا الذي ال جيوز أن يكون من عند غريه هم خواص اخللق والنفاة سدوا على 

  أنفسهم هذا الطريق فال ميكنهم سلوكه 

  فصل وحتقيق هذا املقام بالكالم يف مقامني أحدمها يف األعمال خصوصا

قبح والثاين يف املوجودات عموما ومراتبها يف اخلري والشر أما املقام األول فاألعمال إما أن ومراتبها يف احلسن وال
تشتمل على مصلحة خالصة أو راجحة واما أن تشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة واما أن تستوي مصلحتها 

و راجحة آمرة به مقتضية له وما ومفسدهتا فهذه أقسام مخسة منها أربعة تأت هبا الشرائع فتأيت مبا مصلحته خالصة أ
مفسدته خالصة أو راجحة فحكمها فيه النهي عنه وطلب إعدامه فتأيت بتحصيل املصلحة اخلالصة ولراجحه أو 

تكميلهما حبسب اإلمكان وتعطيل املفسدة اخلالصة أو الراجحة أو تقليلهما حبسب اإلمكان فمدار الشرائع 
  نازع الناس هنا يف مسئلتني والديانات على هذه األقسام األربعة وت

املسئلة األوىل يف وجود املصلحة اخلالصة واملفسدة اخلالصة فمنهم من منعه وقال ال وجود له قال ألن املصلحة هي 
النعيم واللذة وما يفضي إليه واملفسدة هي العذاب واألمل وما يفضي إليه قالوا واملأمور به ال بد أن يقترن به ما حيتاج 

رب على نوع من األمل وإن كان فيه لذة سرور وفرح فال بد من وقوع أذى لكن ملا كان هذا مغمورا معه إىل الص
باملصلحة مل يلتفت إليه ومل تعطل املصلحة ألجله فترك اخلري الكثري الغالب آلجل الشر القليل املغلوب شر كثري قالوا 

وطرا ما وهذه مصلحة عاجلة له فإذا هنى عنه وتركه وكذلك الشر املنهي عنه إمنا يفعله اإلنسان إلن له فيه غرضا و
فأتت عليه مصلحته ولذته العاجلة وإن كانت مفسدته أعظم من مصلحته بل مصلحته مغمورة جدا يف جنب 

مفسدته كما قال تعاىل يف اخلمر وامليسر قل فيهما إمث كبري ومنافع للناس وإمثهما أكرب من نفعهما فالربا والظلم 
حر وشرب اخلمر وإن كانت شرورا ومفاسد ففيها منفعة ولذة لفاعلها ولذلك يؤثرها وخيتارها والفواحش والس

وإال فلو جتردت مفسدهتا من كل وجه ملا أثرها العاقل وال فعلها أصال وملا كانت خاصة العقل النظر إىل العواقب 
يه لذة ما ومنفعة يسرية بالنسبة إىل والغايات كان أعقل الناس أتركهم ملا ترجحت مفسدته يف العاقبة وإن كانت ف

  مضرته 
ونازعهم آخرون وقالوا القسمة تقتضي إمكان هذين القسمني والوجود يدل على وقوعهما فإن معرفة اهللا وحمبته 
واإلميان به خري حمض من كل وجه ال مفسدة فيها بوجه ما قالوا ومعلوم أن اجلنة خري حمض ال شر فيها أصال وإن 

ال خري فيه أصال وإذا كان هذان القسمان موجودان يف اآلخرة فما املخل بوجودمها يف الدنيا قالوا النار شر حمض 
  أيضا فاملخلوقات كلها منها ما هو خري حمض ال شر فيه أصال كاألنبياء واملالئكة 

خر فمن ومنها هو شر حمض ال خري فيه أصال كإبليس والشياطني ومنها ما هو خري وشر وأحدمها غالب على اآل
  الناس من يغلب خريه على شره ومنهم من 



يغلب شره على خريه فهكذا األعمال منها ما هو خالص املصلحة وراجحها وخالص املفسدة وراجحها هذا يف 
األعمال كما أن ذلك يف العمال قالوا وقد قال تعاىل يف السحرة ويتعلمون ما يضرهم وال ينفعهم فهذا دليل على 

منفعة فيها إما ألن بعض أنواعه مضرة خالصة ال منفعة فيها بوجه فما كل السحر حيصل غرض  أنه مضرة خالصة ال
الساحر بل يتعلم مائة باب منه حىت حيصل غرضه باب والباقي مضرة خالصة وقس على هذا فهذا من القسم 

فسدة العظيمة فيه جعلت اخلالص املفسدة وإما ألن املنفعة احلاصلة للساحر ملا كانت مغمورة مستهلكة يف جنب امل
كال منفعته فيكون من القسم الراجح املفسدة وعلى القولني فكل مأمور به فهو راجح املصلحة على تركه وإن كان 

مكروها للنفوس قال تعاىل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خريا لكم وعسى أن 
ال تعلمون فبني أن اجلهاد الذي أمروا به وإن كان مكروها للنفوس شاقا  حتبوا شيئا وهو شرا لكم واهللا يعلم وأنتم

عليها فمصلحته راجحة وهو خري هلم وأمحد عاقبة وأعظم فائدة من التقاعد عنه وإيثار البقاء والراحة فالشر الذي 
بوبا للنفوس موافقا فيه مغمور بالنسبة إىل ما تضمنه من اخلري وهكذا كل منهي عنه فهو راجح املفسدة وإن كان حم

للهوى فمضرته ومفسدته أعظم مما فيه من املنفعة وتلك املنفعة واللذة مغمورة مستهلكة يف جنب مضرته كما قال 
تعاىل وإمثهما أكرب من نفعهما وقال وعسى أن حتبوا شيئا وهو شرا لكم وفصل اخلطاب يف املسئلة إذا أريد باملصلحة 

املفسدة ال يشوهبا مفسدة فال ريب يف وجودها وإن أريد هبا املصلحة اليت ال  اخلالصة أهنا يف نفسها خالصة من
يشوهبا مشقة وال أذى يف طريقها والوسيلة إليها وال يف ذاهتا فليست مبوجودة هبذا اإلعتبار إذ املصاحل واخلريات 

التعب وقد أمجع عقالء كل  واللذات والكماالت كلها ال تنال إال حبظ من املشقة وال يعرب إليها إال على جسر من
أمة على أن النعيم ال يدرك بالنعيم وإن من آثر الراحة فاتته الراحة وإن حبسب ركوب األهوال وإحتمال املشاق 

تكون الفرحة واللذة فال فرحة ملن ال هم له وال لذة ملن ال صرب له وال نعيم ملن ال شقاء له وال راحة ملن ال تعب له 
يال استراح طويال وإذا حتمل مشقة الصرب ساعة قاده حلياة األبد وكل ما فيه أهل النعيم املقيم بل إذا تعب العبد قل

فهو صرب ساعة واهللا املستعان وال قوة إال باهللا وكلما كانت النفوس أشرف واهلمة أعال كان تعب البدن أوفر وحظه 
  : من الراحة أقل كما قال املتنيب 

  بت يف مرادها األجسام تع... وإذا كانت النفوس كبارا 
  : وقال ابن الرومي 

  متضي األمور ونفس هلوها التعب ... قلب يظل على أفكاره وئد 
  وقال مسلم يف صحيحه قال حيىي بن أيب كثري ال ينال العلم براحة البدن وال ريب 

ختلص الراحة عند كل عاقل أن كمان الراحة حبسب التعب وكمال النعيم حبسب حتمل املشاق يف طريقه وإمنا 
  واللذة والنعيم يف دار السالم فأما يف هذه الدار فكال وملا 
  وهبذا التفصيل يزول النزاع يف املسئلة وتعود مسئلة وفاق 

  فصل وأما املسئلة الثانية وهي ما تساوت مصلحته ومفسدته فقد اختلف

  يف وجوده وحكمه فاثبت وجوده قوم ونفاه آخرون 
وجود له إن حصره التقسيم بل التفصيل إما أن يكون حصوله أوىل بالفاعل وهو راجح واجلواب أن هذا القسم ال 

املصلحة وإما أن يكون عدمه أوىل به وهو راجح املفسدة وأما فعل يكون حصوله أوىل ملصلحته وعدمه أوىل به 



صلحة واملفسدة واملنفعة ملفسدته وكالمها متساويان فهذا مما مل يقم دليل على ثبوته بل الدليل يقتضي نفيه فإن امل
واملضرة واللذة واألمل إذا تقابال فال بد أن يغلب أحدمها اآلخر فيصري احلكم للغالب وأما أن يتدافعا ويتصادما حبيث 

ال يغلب أحدمها اآلخر فغري واقع فإنه إما أن يقال يوجد األثران معا وهو حمال لتصادمها يف احملل الواحد وإما أن 
كل من األثرين وهو ممتنع ألنه ترجيح ألحد اجلائزين من غري مرجح وهذا احملال إمنا نشأ من فرض  يقال ميتنع وجود

تدافع املؤثرين وتصادمهما فهو حمال فال بد أن يقهر أحدمها صاحبه فيكون احلكم له فإن قيل ما املانع من أن ميتنع 
ى السامل عن املعارض فغري موجود وإن أردمت وجود األثرين قولكم أنه حمال لوجود مقتضيه إن أردمت به املقتض

املقتضى املقارن لوجود املعارض فتخلف أثره عنه غري ممتنع واملعارض قائم ههنا يف كل منهما فال ميتنع ختلف األثرين 
فاجلواب أن املعارض إذا كان قد سلب تأثري املقتضى يف موجبه مع قوته وشدة اقتضائه ألثره ومع هذا فقد قوى 

به قوة التأثري واالقتضاء فالن يقوى على سلبه قوة منعه لتأثريه هو يف مقتضاه وموجبه بطريق األوىل ووجه على سل
األولوية أن اقتضاءه ألثره اشد من منعه تأثري غري فإذا قوى على سلبه لألقوى فسلبه لألضعف أوىل وأحرى فإن قيل 

اطل قطعا قيل ال ينتقض مبا ذكرمت والنقض مندفع فإن العلة هذا ينتقض بكل مانع مينع تأثري العلة يف معلوهلا وهو ب
واملانع ههنا مل يتدافعا ويتصادما ولكن املانع أضعف العلة فبطل تأثريها فهو عائق هلا عن االقتضاء وأما يف مسئلتنا 

ؤثرة غالبة فالعلتان متصادمتان متعارضتان كل منهما تقتضي أثرها فلو بطل أثرمها لكانت كل واحدة مؤثرة غري م
مغلوبة مانعة ممنوعة وهذا ميتنع وهو دليل يشبه دليل التمانع وسر الفرق أن العلة الواحدة إذا قارهنا مانع منع تأثريها 
مل تبق مقتضية له بل املانع عاقها عن اقتضائها وهذا غري ممتنع وأما العلتان املتمانعتان اللتان كل منهما مانعة لألخرى 

  نعهما وتقابلهما يقتضي إبطال كل واحدة منهما لألخرى وتأثريها من تأثريها فإن متا

فيها وعدم تأثريها معا وهو مجع بني النقيضني ألهنا إذا بطلت مل تكن مؤثرة وإذا مل تكن مؤثرة مل تبطل غريها فتكون 
األخرى بقوهتا فيكون كل منهما مؤثرة غري مؤثرة باطلة غري باطلة وهذا حمال فثبت أهنما ال بد أن تؤثر إحدامها يف 

  احلكم هلا 
فإن قيل فما تقولون فيمن توسط أرضا مغصوبة مث بدا له يف التوبة فإن أمرمتوه باللبث فهو حمال وإن أمرمتوه بقطعها 
واخلروج من اجلانب اآلخر فقد أمرمتوه باحلركة والتصرف يف ملك الغري وكذلك إن أمرمتوه بالرجوع فهو حركة 

لغصب فهذا قد تعارضت فيه املصلحة واملفسدة فما احلكم يف هذه الصورة وكذلك من منه وتصرف يف ارض ا
توسط بني فئة مثبتة باجلراح منتظرين للموت وليس له انتقال إال على أحدهم فإن أقام على من هو فوقه قتله وان 

ع عليه الفجر وهو جمامع انتقل إىل غريه قتله فقد تعارضت هنا مصلحة النقلة ومفسدهتا على السواء وكذلك من طل
فإن أقام أفسد صومه وان نزع فالنزع من اجلماع واجلماع مركب من احلركتني فهاهنا أيضا قد تضادت العلتان 
وكذلك أيضا إذا تترس الكفار بأسرى من املسلمني هم بعدد املقاتلة ودار األمر بني قتل الترس وبني الكف عنه 

نا أيضا قد تقابلت املصلحة واملفسدة على السواء وكذلك أيضا إذا ألقى يف وقتل الكفار املقاتلة املسلمني فهاه
مركبهم نار وعاينوا اهلالك هبا فان أقاموا احترقوا وان جلؤا إىل املاء هلكوا بالغرق وكذلك الرجل إذا ضاق عليه 

وان اشتغل بالذهاب إىل الوقت ليلة عرفة ومل يبق منه إال ما يسع قدر صالة العشاء فان اشتغل هبا فاته الوقوف 
عرفة فاتته الصالة فهاهنا حتد تعارضت املصلحتان واملفسدتان على السواء وكذلك الرجل إذا استيقظ قبل طلوع 

الشمس وهو جنب ومل يبق من الوقت إال ما يسع قدرالغسل أو الصالة بالتيمم فان اغتسل فاتته مصلحة الصالة يف 
الطهارة فقد تقابلت املصلحة واملفسدة وكذلك إذا اغتلم البحر حبيث يعلم  الوقت وإن صلى بالتيمم فاتته مصلحة

ركبان السفينة أهنم ال خيلصون إال بتغريق شطر الركبان لتخف هبم السفينة فان ألقوا شطرهم كان فيه مفسدة وان 



ى إفساد درهم تركوهم كان فيه مفسدة فقد تقابلت املفسدتان واملصلحتان على السواء وكذلك لو أكره رجل عل
من درمهني متساويني أو إتالف حيوان من حيوانني متساويني أو شرب قدح من قدحني متساويني أو وجد كافرين 

قويني يف حال املبارزة ال ميكنه إال قتل أحدمها أو قصد املسلمني عدوان متكافئان من كل وجه يف القرب والبعد 
ت املصاحل واملفاسد وال ميكنكم ترجيح أحد من املصلحتني وال أحد والعدد والعداوة فانه يف هذه الصور كلها تساو

من املفسدتني ومعلوم أن هذه حوادث ال ختلو من حكم هللا فيها وأما ما ذكرمت من امتناع تقابل املصلحة واملفسدة 
بقى يف على السواء فكيف عليكم إنكاره وأنتم تقولون باملوازنة وإن من الناس من تستوي حسناته وسيئاته في

  األعراف بني اجلنة والنار لتقابل مقتضى الثواب والعقاب يف حقه فان حسناته 

قصرت به عن دخول النار وسيئاته قصرت به عن دخول اجلنة وهذا ثابت عن الصحابة حذيفة ابن اليمان وابن 
  مسعود وغريمها 

  فاجلواب من وجهني جممل ومفصل 
على حمل النزاع فان مورد النزاع أن تتقابل املصلحة واملفسدة وتتساويا  وأما اجململ فليس يف شيء مما ذكرمت دليل

فيتدافعا ويبطل أثرمها وليس يف هذه الصور شيء كذلك وهذا يتبني باجلواب التفصيلي عنها صورة فأما من توسط 
وج وان استلزم أرضا مغصوبة فإنه مأمور من حني دخل فيها باخلروج منها فحكم الشارع يف حقه املبادرة إىل اخلر

ذلك حركة يف األرض املغصوبة فإهنا حركة تتضمن ترك الغصب فهي من باب ماال خالص عن احلرام إال به وان 
قيل إهنا واجبة فوجوب عقلي لزومي ال شرعي مقصود فمفسدة هذه احلركة مغمورة يف مصلحة تفريغ األرض 

لواجب القدر املشترك وهو اخلروج من أحدها وعلى واخلروج عن الغصب وإذا قدر تساوي اجلواب بالنسبة إليه فا
كل تقدير فمفسدة هذه احلركة مغمورة جدا يف مصلحة ترك الغصب فليس مما حنن فيه بسبيل وأما مسئلة من 

توسط بني قتلى ال سبيل له إىل املقام أو النقلة إال بقتل أحدهم فهذا ليس مكلفا يف هذه احلال بل هو يف حكم امللجأ 
ليس مكلفا اتفاقا فإنه ال قصد له وال فعل وهذا ملجأ من حيث أنه ال سبيل له إىل ترك النقلة عن واحد إال وامللجأ 

إىل اآلخر فهو ملجأ إىل لبثه فوق واحد وال بد ومثل هذا ال يوصف فعله بإباحة وال حترمي وال حكم من أحكام 
 اختيار له فلو كان بعضهم مسلما وبعضهم كافرا التكليف ألن أحكام التكليف منوطة باالختيار فال تتعلق مبن ال

مع اشتراكهم يف العصمة فقد قيل يلزمه االنتقال إىل الكافر أو املقام عليه ألن قتله أخف مفسدة من قتل املسلم 
  وهلذا جيوز قتل من ال يقتله يف املعركة إذا تترس هبم الكفار فريميهم ويقصد الكفار 

جمامع فالواجب عليه النزع عينا وحيرم عليه استدامة اجلماع واللبث وإمنا اختلف يف وأما من طلع عليه الفجر وهو 
  وجوب القضاء والكفارة عليه على ثالثة أقوال يف مذهب أمحد وغريه 

أحدها عليه القضاء والكفارة وهذا اختيار القاضي أيب يعلي والثاين ال شيء عليه وهذا اختيار شيخنا وهو الصحيح 
القضاء دون الكفارة وعلى األقوال كلها فاحلكم يف حقه وجوب النزع واملفسدة اليت يف حركة النزع  والثالث عليه

مفسدة مغمورة يف مصلحة إقالعه ونزعه فليست املسئلة من موارد النزاع وأما إذا تترس الكفار بأسرى من 
وتكون مصلحة حفظ اجليش أعظم من  املسلمني بعدد املقاتلة فانه ال جيوز رميهم إال أن خيشى على جيش املسلمني

مصلحة حفظ األسارى فحينئذ يكون رمي األسارى ويكون من باب دفع أعظم املفسدتني باحتمال أدنامها فلو 
  انعكس االمر وكانت مصلحة االسرى أعظم من رميهم مل جيز رميهم 

ويت أدنامها فان فرض الشك فهذا الباب مبين على دفع أعظم املفسدتني بأدنامها وحتصيل أعظم ملصلحتني بتف
  وتساوي األمران مل جيز رمي األسرى ألنه 



على يقني من قتلهم وعلى ظن وختمني من قتل أصحابه وهالكهم ولو قدر أهنم تيقنوا ذلك ومل يكن يف قتلهم 
على  استباحة ببضه اإلسالم وغلبة العدو على الديار مل جيز أن يقي نفوسهم بنفوس األسرى كما ال جيوز للمكره

قتل املعصوم أن يقتله ويقي نفسه بنفسه بل الواجب عليه أن يستسلم للقتل وال جيعل النفوس املعصومة وقاية لنفسه 
وأما إذا ألقى يف مركبهم نار فاهنم يفعلون ما يرون السالمة فيه وان شكوا هل السالمة يف يف مقامهم أو يف وقوعهم 

و غلب على ظنهم غلبة متساوية ال يترجح أحد طرفيها ففي الصور الثالث يف املاء أو تيقنوا اهلالك يف الصورتني أ
قوالن ألهل العلم ومها روايتان منصوصتان عن أحد إحدامها أهنم خيريون بني األمرين ألهنما موتتان قد عرضتا هلم 

نهما والقول الثاين أن فلهم أن خيتاروا أيسرمها عليهم إذ ال بد من أحدمها وكالمها بالنسبة إليهم سواء فيخريون بي
يلزمهم املقام وال يعينون على أنفسهم لئال يكون موهتم بسبب من جهتهم وليتمحص موهتم شهادة بأيدي عدوهم 
وأما الذي ضاق عليه وقت الوقوف بعرفة والصالة فإن الواجب يف حقه تقوى اهللا حبسب اإلمكان وقد اختلف يف 

هب أمحد وغريه أحدها أن الواجب يف حقه معينا إيقاع الصالة يف وقتها تعيني ذلك الواجب على ثالثة أقوال يف مذ
فإهنا قد تضيقت واحلج مل يتضيق وقته فإنه إذا فعله يف العام القابل مل يكن قد أخرجه عن وقته خبالف الصالة 

إقامة يف مكة  والقول الثاين أنه يقدم احلج ويقضى الصالة بعد الوقت ألن مشقة فواته وتكلفه إنشاء سفر آخر أو
إىل قابل ضرر عظيم تأباه احلنيفية السمحة فيشتغل بادراكه ويقضى الصالة والثالث يقضى الصالة وهو سائر إىل 

عرفة فيكون يف طريقه مصليا كما يصلى اهلارب من سيل أو سبع أو عدو ايفاقا أو الطالب لعدو خيشى فواته على 
قواعد الشرع ومقاصده فإن الشريعة مبناها على حتصيل املصاحل  أصح القولني وهذا أقيس األقوال وأقرهبا إىل

حبسب اإلمكان وأن ال يفوت منها شيء فإن أمكن حتصيلها كلها حصلت وإن تزامحت ومل ميكن حتصيل بعضها إال 
 بتفويت البعض قدم أكملها وأمهها وأشدها طلبا للشارع وقد قال عبد اهللا بن أيب أنيس بعثين رسول اهللا صلى اهللا

عليه و سلم إىل خالد ابن سفيان العرىن وكان حنو عرنة وعرفات فقال اذهب فاقتله فرأيته وحضرت صالة العصر 
فقلت إين أخاف أن يكون بيين وبينه ما أن أؤخر الصالة فانطلقت أمشي وأنا أصلى أومي امياء حنوه فلما دنوت منه 

الرجل فجئتك يف ذلك قال أين لفي ذلك قال فمشيت  قال يل من أنت قلت رجل من العرب بلغين أنك جتمع هلذا
  معه ساعة حىت إذا أمكنين علوته بسيفي حىت يرد رواه أبو داود 

وأما مسألة املستيقظ قبل طلوع الشمس جنبا وضيق الوقت عليه حبيث ال يتسع للغسل والصالة فهذا الواجب يف 
يه الصالة بالتيمم ألنه واجد للماء وأن كان غري حقه عند مجهور العلماء أن يغتسل وأن طلعت الشمس وال جتز

  مفرط يف نومه فال إمث عليه 

كما لو نام حىت طلعت الشمس والواجب يف حقه املبادرة إىل الغسل والصالة وهذا وقتها يف حق أمثاله وعلى هذا 
من إيقاعها يف  القول الصحيح فال يتعارض هاهنا مصلحة ومفسدة متساويتان بل مصلحة الصالة بالطهارة أرجح

الوقت بالتيمم ويف املسألة قول ثان وهو رواية عن مالك أنه يتيمم ويصلى يف الوقت ألن الشارع له التفات إىل 
إيقاع الصالة يف الوقت بالتيمم أعظم من التفاته إىل إيقاعها بطهارة املاء خارج الوقت والعدم املبيح للتيمم هو 

طلقا فإنه ال بد أن جيد املاء ولو بعد حني ومع هذا فأوجب عليه الشارع التيمم العدم بالنسبة إىل وقت الصالة ال م
ألنه عادم للماء بالنسبة إىل وقت الصالة وهكذا هذا النائم وأن كان واجدا للماء لكنه عادم بالنسبة إىل الوقت 

إيقاعها خارج الوقت  وصاحب هذا القول يقول مصلحة إيقاع الصالة يف الوقت بالتيمم أرجح يف نظر الشارع من
  بطهارة املاء فعلى كال القولني مل تتساو املصلحة واملفسدة فثبت أنه ال وجوب هلذا القسم يف الشرع 

وأما مسألة اغتالم البحر فال جيوز إلقاء أحد منهم يف البحر بالقرعة وال غريها الستوائهم يف العصمة وقتل من ال 



ذلك منه ظلم نعم لو كان يف السفينة مال أو حيوان وجب إلقاء املال مث ذنب وقاية لنفس القاتل به وليس أوىل ب
احليوان ألن املفسدة يف فوات األموال واحليوانات أوىل من املفسدة يف فوات أنفس الناس املعصومة وأما سائر 

ري بينهما ألنه ال الصور اليت تساوت مفاسدها كإتالف الدرمهني واحليوانني وقتل أحد العدوين فهذا احلكم فيه التخي
بد من أتالف أحدمها وقاية لنفسه وكالمها سواء فيخري بينهما وكذلك العدوان املتكافئان خيري بني قتاهلما كالواجب 

املخري والويل وأما من تساوت حسناته وسيئاته وتدافع أثرمها فهو حجة عليكم فإن احلكم للحسنات وهي تغلب 
يبقي على األعراف مدة مث يصري إىل اجلنة فقد تبني غلبة احلسنات جلانب السيئات فإنه ال يدخل النار ولكنه 

السيئات ومنعها من ترتب أثرها عليها وان األثر هو أثر احلسنات فقط فبان أنه ال دليل حكم لكم على وجود هذا 
أرجع منها  القسم أصال وان الدليل يدل على امتناعه فأن قيل لكم فما قولكم فيما إذا عارض املفسدة مصلحة

وترتب احلكم على الراجح هل يترتب عليه مع بقاء املرجوح من املصلحة واملفسدة لكنه ملا كان مغمورا مل يلتفت 
  إليه أو يقولون أن املرجوح زال أثره بالراجح فلم يبق له أثر 

جحة وهو خبث التغذية والغازي ومثال ذلك أن اهللا تعاىل حرم امليتة والدم وحلم اخلنزير ملا يف تناوهلا من املفسدة الرا
شبيه باملغتذى فيصري املفتذي هبذه اخلبائث خبيث النفس فمن حماسن الشريعة حترمي هذه اخلبائث فإن اضطر إليها 

وخاف على نفسه اهلالك أن مل يتناوهلا أبيحت له فهل إباحتها واحلالة هذه مع بقاء وصف اخلبث فيها لكن عارضه 
  النفس أو إباحتها أزالت وصف اخلبث منها فما أبيح له إال طيب مصلحة أرجح منه وهي حفظ 

وإن كان خبيثا يف حال االختيار قيل هذا موضع دقيق وحتقيقه بستدعي اطالعا على أسرار الشريعة والطبيعة فال 
تستهونه وأعطه حقه من النظر والتأمل وقد اختلف الناس فيه على قولني فكثري منهم أو أكثرهم سلك مسالك 

الترجيح مع بقاء وصف اخلبث فيه وقال مصلحة حفظ النفس أرجح من مفسدة خبث التغذية وهذه قول من مل 
حيقق النظر وميعن التأمل بل استرسل مع ظاهر األمور والصواب أن وصف اخلبث منتف حال االضطرار وكشف 

و متولد من القابل والفاعل فهو الغطاء عن املسألة أن وصف اخلبث غري مستقل بنفسه يف احملل املتفذي به بل ه
حاصل من املتفذي واملفتذي به ونظريه تأثري السم يف البدن هو موقوف على الفاعل واحملل القابل إذا علم ذلك 

فتناول هذه اخلبائث يف حال االختيار يوجب حصول األثر املطلوب عدمه فإذا كان املتناول هلا مضطرا فإن ضرورته 
 املفتذي به فلم حتصل تلك املفسدة ألهنا مشروطة باالختيار الذي به يقبل احملل خبث متنع قبول اخلبث الذي يف

التغذية فإذا زال االختيار زال شرط القبول فلم حتصل املفسدة أصال وإن اعتاص هذا على فهمك فانظر يف األغذية 
ا فإذا اشتدت ضرورته إليها ومل جيد منها واألشربة الضارة اليت ال خيتلف عنها الضرر إذا تناوهلا املختار الواجد لغريه

بدا فإهنا تنفعه وال يتولد له منها ضرر أصال ألن قبول طبيعته هلا وفاقته إليها وميله منعه من التضرر هبا خبالف حال 
االختيار وأمثلة ذلك معلومة مشهودة باحلس فإذا كان هذا يف األوصاف احلسية املؤثرة يف حماهلا باحلس فما الظن 

ألوصاف املعنوية اليت تأثريها إمنا يعلم بالعقل أو بالشرع فال تظن أن الضرورة أزالت وصف احملل وبدلته فأنا مل با
تقل هذا وال يقوله عاقل وإمنا الضرورة منعت تأثري الوصف وأبطلته فهي من باب املانع الذي مينع تأثري املقتضى ال 

دف حجرا فإنه مينع قطعه وتأثريه ألنه يزيل حدته وهتيأه لقطع القابل أنه يزيل قوته أال ترى أن السيف احلاد إذا صا
ونظري هذا املالبس احملرمة إذا اضطر إليها فإن ضرورته متنع ترتب املفسدة اليت حرمت ألجلها فإن قال فهذا ينتقض 

ة إليه وهي خوف عليكم بتحرمي نكاح األمة فإنه حرم للمفسدة اليت تتضمنه من ارقاق ولده مث أبيح عند الضرور
العنة الذي هو اعظم فسادا من ارقاق الولد ومع هذا فاملفسدة قائمة بعينها ولكن عارضها مصلحة حفظ الفرج عن 
احلرام وهي أرجح عند الشارع من رق الولد قيل هذا ال ينتقض مبا قررناه فإن اهللا سبحانه مل حرم نكاح األمة ملا فيه 



خبدمة سيدها فال حيصل لزوجها من السكن إليها واإليواء ودوام املعاشرة ما  من مفسدة رق الولد واشتغال األمة
تقر به عينه وتسكن به نفسه أباحه عند احلاجة إليه بأن ال يقدر على نكاح حرة وخيشى على نفسه مواقعة احملظور 

  وكانت املصلحة له يف نكاحها يف هذه احلال أرجح من تلك املفاسد 
اح هلا احملظور فأن اهللا سبحانه ال يضطر عبده إىل اجلماع حبيث أن مل جيامع مات خبالف وليس هذا حال ضرورة يب

  الطعام والشراب وهلذا ال يباح الزنا بضرورة كما يباح اخلنزير 

وامليتة والدم وإمنا الشهوة وقضاء الوطر يشق على الرجل حتمله وكف النفس عنه لضعفه وقلة صربه فرمحه أرحم 
له أطيب النساء وأحسنهن أربعا من احلرائر وما شاء من ملك ميينه من اإلماء فإن عجز عن ذلك  الرامحني وأباح

أباح له نكاح األمة رمحة به وختفيفا عنه لضعفه وهلذا قال تعاىل ومن مل يستطع منكم طوال أن ينكح احملصنات 
ىل قوله واهللا يريد أن يتوب عليكم ويريد املؤمنات فمما ملكت أميانكم من فتياتكم املؤمنات واهللا أعلم بإميانكم إ

الذين يتبعون الشهوات أن متيلوا ميال عظيما يريد اهللا أن خيفف عنكم وخلق اإلنسان ضعيفا فأخرب سبحانه أنه شرع 
هلم هذه األحكام ختفيفا عنهم لضعفهم وقلة صربهم رمحة هبم وإحسانا إليهم فليس هاهنا ضرورة تبيح احملظور وإمنا 

ة أرجح من مصلحة ومفسدة أقل من مفسدة فاختار هلم أعظم املصلحتني وأن فاتت أدنامها ودفع عنهم هي مصلح
أعظم املفسدتني وأن فاتت أدنامها وهذا شأن احلكيم اللطيف اخلبري الرب احملسن وإذا تأملت شرائع دينه اليت وضعها 

حبسب اإلمكان وان تزامحت قدم أمهها وأجلها  بني عباده وجدهتا ال خترج عن حتصيل املصاحل اخلالصة أو الراجحة
وأن فاتت أدنامها وتعطيل املفاسد اخلالصة أو الراجحة حبسب اإلمكان وأن تزامحت عطل أعظمها فسادا باحتمال 

أدنامها وعلى هذا وضع أحكم احلاكمني شرائع دينه دالة عليه شاهدة له بكمال علمه وحكمته ولطفه بعباده 
اجلملة ال يستريب فيها من له ذوق من الشريعة وارتضاع من ثديها وورود من صفو حوضها  وإحسانه إليهم وهذه

وكلما كان تضلعه منها أعظم كان شهوده حملاسنها ومصاحلها أكمل وال ميكن أحد من الفقهاء أن يتكلم يف مآخذ 
ة إنكار احلكم التعليل ونفي األحكام وعللها واألوصاف املؤثرة فيها حقا وفرقا إال على هذه الطريقة وأما طريق

األوصاف املقتضية حلسن ما أمر به وقبح ما هنى عنه وتأثريها واقتضائها للحب والبغض الذي هو مصدر األمر 
والنهي بطريقة جدلية كالمية ال يتصور بناء األحكام عليها وال ميكن فقيها أن يستعملها يف باب واحد من أبواب 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم مملوآن من تعليل األحكام باحلكم واملصاحل وتعليل الفقه كيف والقرآن وسنة رسول 
اخللق هبما والتنبيه على وجوه احلكم اليت ألجلها شرع تلك اإلحكام وألجلها خلق تلك األعيان ولو كان هذا يف 

عة فتارة يذكر الم القرآن والسنة يف حنو مائة موضع أو مائتني لسقناها ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنو
التعليل الصرحية وتارة يذكر املفعول ألجله الذي هو املقصود بالفعل وتارة يذكر من أجل الصرحية يف التعليل وتارة 

يذكر أداة كي وتارة يذكر الفاء وأن وتارة يذكر أداة لعل املتضمنة للتعليل اجملردة عن معىن الرجاء املضاف إىل 
بب يذكره صرحيا وتارة يذكر األوصاف املشتقة املناسبة لتلك األحكام مث يرتبها عليها املخلوق وتارة ينبه على الس

ترتيب املسببات على أسباهبا وتارة ينكر على من زعم أنه خلق خلقه وشرع دينه عبثا وسدى وتارة ينكر على من 
  ظن أنه يسوى 

ته وعلمه املقتضى أنه ال يفرق بني متماثلني وال بني املختلفني اللذين يقتضيان أثرين خمتلفني وتارة خيري بكمال حكم
يسوى بني خمتلفني وأنه ينزل األشياء منازهلا ويرتبها مراتبها وتارة يستدعى من عباده التفكر والتأمل والتدبر 

والتعقل حلسن ما بعث به رسوله وشرعه لعباده كما يستدعى منهم التفكر والنظر يف خملوقاته وحكمها وما فيها من 



نافع واملصاحل وتارة يذكر منافع خملوقاته منبها هبا على ذلك وأنه اهللا الذي ال إله إال هو وتارة خيتم آيات خلقه امل
وأمره بأمساء وصفات تناسبها وتقتضيها والقرآن مملوء من أوله إىل آخره بذكر حكم اخللق واألمر ومصاحلهما 

ه وال ميكن من له أدين اطالع على معاين القرآن إنكار ذلك ومنافعهما وما تضمناه من اآليات الشاهدة الدالة علي
وهل جعل اهللا سبحانه يف فطر العباد استواء العدل والظلم والصدق والكذب والفجور والعفة واإلحسان واإلساءة 
رة والصرب والعفو واالحتمال والطيش واالنتقام واحلدة والكرم والسماحة والبذل والبخل والشح واإلمسام بل الفط

على الفرقان بني ذلك كالفطرة على قبول األغذية النافعة وترك ماال ينفع وال يغذي وال فرق يف الفطرة بينهما 
أصال وإذا تأملت الشريعة اليت بعث اهللا هبا رسوله حق التأمل وجدهتا من أوهلا إىل آخرها شاهدة بذلك ناطقة به 

صفحاهتا مناديا عليها يدعو العقول واأللباب إليها وأنه ال ووجدت احلكمة واملصلحة والعدل والرمحة باديا على 
جيوز على أحكم احلاكمني وال يليق به أن يشرع لعباده ما يضادها وذلك ألن الذي شرعها علم ما يف خالفها من 

م بدوهنا املفاسد والقبائح والظلم والسفه الذي يتعاىل عن أرادته وشرعه وأنه ال يصلح العباد إال عليها وال سعادة هل
البتة فتأمل حماسن الوضوء بني يدي الصالة وما تضمنه من النظافة والنزاهة وجمانبة األوساخ واملستقذرات وتأمل 
كيف وضع على األعضاء األربعة اليت هي آلة البطش واملشي وجممع احلواس اليت تعلق أكثر الذنوب واخلطايا هبا 

ر يف قوله إن اهللا كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك وال وهلذا خصها النيب صلى اهللا علية وسلم بالذك
حمالة فالعني تزين وزناها النظر واألذن تزين وزناها االستماع واليد تزين وزناها البطش والرجل تزين وزناها املشي 

للمعاصي والقلب يتمين ويشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه فلما كانت هذه األعضاء هي أكثر األعضاء مباشرة 
كان وسخ الذنوب ألصق هبا وأعلق من غريها فشرع أحكم احلاكمني الوضوء عليها ليتضمن نظافتها وطهارهتا من 

األوساخ احلسية وأوساخ الذنوب واملعاصي وقد أشار النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل هذا املعىن بقوله إذا توضأ 
ة من املاء حىت خيرج من حتت أظفاره وقال أبو إمامة يا رسول العبد املسلم خرجت خطاياه مع املاء أو مع آخر قطر

اهللا كيف الوضوء فقال أما فإنك إذا توضأت فغسلت كفيك فأنقيتهما خرجت خطاياك من بني أظفارك وأنا ملك 
  فإذا مضمضت واستنشقت مبنخريك وغسلت وجهك ويديك إىل املرفقني ومسحت 

ن عامة خطاياك فإن أنت وضعت وجهك هللا خرجت من خطاياك برأسك وغسلت رجليك إىل الكعبني اغتسلت م
كيوم ولدتك أمك رواه النسائي واألحاديث يف هذا الباب كثرية فاقتضت حكمة أحكم احلاكمني ورمحته أن شرع 
الوضوء على هذه األعضاء اليت هي أكثر األعضاء مباشرة للمعاصي وهي األعضاء الظاهرة البارزة للغبار والوسخ 

ي أسهل األعضاء غسال فال يشق تكرار غسلها يف اليوم والليلة فكانت احلكمة الباهرة يف شرع الوضوء أيضا وه
عليها دون سائر األعضاء وهذا يدل على أن املضمضة من آكد أعضاء الوضوء وهلذا كان النيب صلى اهللا عليه و 

ا يدل على أهنا فرض ال يصح الوضوء بدوهنا سلم يداوم عليها ومل ينقل عنه بإسناد قط أنه أخل هبا يوما واحدا وهذ
كما هو الصحيح من مذهب أمحد وغريه من السلف فمن سوى بني هذه األعضاء وغريها وجعل تعيينها مبجرد 

األمر اخلايل عن احلكمة واملصلحة فقد ذهب مذهبا فاسدا فكيف إذا زعم مع ذلك أنه ال فرق يف نفس األمر بني 
د بالنجاسة وأنواع األقذار واألوساخ واألنتان والرائحة الكريهة وجيعل ذلك مكان التعبد بذلك وبني أن يتعب

الطهارة والوضوء وأن األمرين سواء وإمنا حيكم مبجرد املشيئة هبذا األمر دون ضده وال فرق بينهما يف نفس األمر 
الت واضحات وشواهد وهذا قول تصوره كاف يف اجلزم ببطالنه ومجيع مسائل الشريعة كذلك آيات بينات ودال

ناطقات بأن الذي شرعها له احلكمة البالغة والعلم احمليط والرمحة والعناية بعباده وإرادة الصالح هلم وسوقهم هبا إىل 
كماهلم وعواقبهم احلميدة وقد نبه سبحانه عباده على هذا فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا 



ملرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إىل الكعبني إىل قوله ما يريد اهللا ليجعل عليكم من وجوهكم وأيديكم إىل ا
حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون فأخرب سبحانه أنه مل يأمرهم بذلك حرجا عليهم 

هو أهله وكما ينبغي  وتضييقا ومشقة ولكن إرادة تطهريهم وإمتام نعمته عليهم ليشكروه على ذلك فله احلمد كما
  لكرم وجهه وعز جالله فإن قيل فما جوابكم عن األدلة اليت ذكرها نفاة التحسني والتقبيح على كثرهتا 

قيل قد كفونا حبمد اهللا مؤنة إبطاهلا بقدحهم فيها وقد أبطلها كلها واعترض عليها فضالء اتباعها وأصحاهبا أبو عبد 
واعتمد كل منهم على مسلك من أفسد املسالك واعتمد القاضي على مسلك  اهللا ابن اخلطيب وأبو احلسني اآلمدى

من جنسهما يف املفاسد فاعتمد هؤالء الفضالء على ثالث مسالك فاسدة وتعرضوا إلبطال ما سواها والقدح فيه 
ملشهور وحنن نذكر مسالكهم اليت اعتمدوا عليها ونبني فسادها وبطالهنا فأما ابن اخلطيب فاعتمد على املسلك ا

وهو أن فعل العبد غري اختياري وما ليس بفعل اختياري ال يكون حسنا وال قبيحا عقال باالتفاق ألن القائلني 
باحلسن والقبح العقليني يعترفون بأنه إمنا يكون كذلك إذا كان اختياريا وقد ثبت أنه اضطراري فال يوصف حبسن 

  وال قبح على املذهبني أما بيان كونه غري اختياري 

فألنه أن مل يتمكن العبد من فعله وتركه فواضح وأن كان متمكنا من فعله وتركه كان جائزا فأما أن يفتقر ترجيح 
الفاعلية على التاركية إىل مرجح أوال فأن مل يفتقر كان اتفاقيا واالتفاق ال يوصف باحلسن والقبح وان افتقر إىل 

فإن كان الزما فهو اضطراري وأن كان جائزا عاد التقسيم  مرجح فهو مع مرجحه أما أن يكون الزما وأما جائزا
فإما أن ينتهى إىل ما يكون الزما فيكون ضروريا أوال فينتهى إليه فيتسلسل وهو حمال أن يكون إتفاقيا فال يوصف 

حبسن وال قبح فهذا الدليل هو الذي يصول به وجيول ويثبت به اجلرب ويرد به على القدرية وينفي به التحسني 
والتقبيح وهو فاسد من وجوه متعددة أحدها أنه يتضمن التسوية بني احلركة الضرورية واالختيارية وعدم التفريق 

بينهما وهو باطل بالضرورة واحلس والشرع فاالستدالل على أن فعل العبد غري اختياري استدالل على ما هو 
  مع بني النقيضني وعلى وجود احملال معلوم البطالن ضرورة وحسا وشرعا فهو مبنزلة االستدالل على اجل

الوجه الثاين لو صح الدليل املذكور لزم منه أن يكون الرب تعاىل غري خمتار يف فعله ألن التقسيم املذكور والترديد 
جار فيه بعينه بأن يقال فعله تعاىل إما أن يكون الزما أو جائزا فان كان الزما كان ضروريا وان كان جائزا فان 

* مرجح عاد التقسيم وإال فهو اتفاقي ويكفي يف بطالن الدليل املذكور إن يستلزم كون الرب غري خمتار  احتاج إىل
الوجه الثالث أن الدليل املذكور لو صح لزم بطالن احلسن والقبح الشرعيني ألن فعل العبد ضروري أو اتفاقي وما 

  * به فضال عن أن جيعله متعلق احلسن والقبح  كان كذلك فإن الشرع ال حيسنه وال يقبحه ألنه ال يرد بالتكليف
قلنا هو الزم عند مرجحه التام وكان ماذا قولك يكون * الوجه الرابع قوله إما أن يكون الفعل الزما أو جائزا 

نه ضروريا أتعين به أنه ال بد منه أو تعين به أنه ال يكون اختياريا فإن عنيت األول منعنا انتفاء الالزم فانه ال يلزم م
أن يكون غري خمتار ويكون حاصل الدليل إن كان ال بد منه فال بد منه وال يلزم من ذلك أن يكون غري اختياري 

وإن عنيت الثاين وهو أنه ال يكون اختياريا منعنا املالزمة إذ ال يلزم من كونه ال بد منه أن يكون غري اختياري وأنت 
الوجه اخلامس أن يقال هو جائز قولك أما أن * طالن بالضرورة مل تذكر على ذلك دليال بل هي دعوى معلومة الب

يتوقف ترجح الفاعلية على التاركية على مرجح أوال قلنا يتوقف على مرجح قولك عند املرجح إما أن جيب أو 
أن قلنا هو واجب باملرجح جائز بالنظر إىل ذاته واملرجح هو اإلختيار وما وجب باإلختيار ال ينايف * يبقى جائزا 

الوجه السادس أن هذا الدليل الذي ذكرته بعينه * يكون اختياريا فلزوم الفعل باإلختيار ال ينايف كونه اختياريا 



حجة على أنه اختياري ألنه وجب باالختيار وما وجب باالختيار ال يكون إال اختياريا وإال كان اختياريا غري 
  على  اختياري وهو مجع بني النقيضني والدليل املذكور حجة

الوجه السابع أن صدور الفعل عن املختار بشرط تعلق اختياره * فساد قولك وأن الفعل الواجب باإلختيار اختياري 
به ال ينايف كونه مقدورا له وإال كانت إرادته وقدرته غري مشروطة يف الفعل وهو حمال وإذا مل يناف ذلك كونه 

  * مقدورا فهو اختياري قطعا 
إن مل يتوقف على مرجح فهو اتفاقي إن عنيت باملرجح ما خيرج الفعل عن أن يكون اختياريا الوجه الثامن قولك 

وجيعله اضطراريا فال يلزم من نفي هذا املرجح كونه اتفاقيا إذ هذا مرجح خاص وال يلزم من نفي املرجح املعني نفي 
ختياري وان عنيت باملرجح ما هو أعم مطلق املرجح فما املانع من أن يتوقف على مرجح وال جيعله اضطراريا غري ا

من ذلك مل يلزم من توقفه على املرجح األعم أن يكون غري اختياري ألن املرجح هو االختيار وما ترجح باالختيار مل 
الوجه التاسع قولك وإن مل يتوقف على مرجح فهو اتفاقي ما تعين باالتفاقي أتعين به ما ال * ميتنع كونه اختياريا 

ما فاعله مرجح باختياره أو معىن ثالثا فإن عنيت األول مل يلزم من عدم املرجح املوجب كونه اضطراريا  فاعل له أو
* أن يكون الفعل صادرا من غري فاعل وإن عنيت الثاين مل يلزم منه كونه اضطراريا وإن عنيت معىن ثالثا فابده 

ود سببه وأنت مل تقم دليال على أن ما كان كذلك الوجه العاشر أن غاية هذا الدليل أن يكون الفعل الزما عند وج
ميتنع حتسينه وتقبيحه سوى الدعوة اجملردة فأين الدليل على أن ما كان الزما هبذا االعتبار ميتنع حتسينه وتقبيحه 
ودليلك إمنا يدل على أن ما كان غري اختياري من األفعال امتنع حتسينه وتقبيحه فمحل النزاع مل يتناوله الدليل 

الوجه احلادي عشر ان قولك يلزم * املذكور وما تناوله وصحت مقدماته فهو غري متنازع فيه فدليلك مل يفد شيئا 
أن ال يوصف حبسن وال قبح على املذهبني باطل فال منازعيك إمنا مينعون من وصف الفعل باحلسن والقبح إذا مل 

ر فإهنم ال يساعدونك على امتناع وصفه باحلسن والقبح يكن متعلق القدرة واالختيار أما ما وجب بالقدرة واالختيا
الوجه الثاين عشر أن هذا الدليل لوصح لزم بطالن الشرائع والتكاليف مجلة ألن التكليف إمنا يكون باألفعال * أبدا 

 االختيارية إذ يستحيل أن يكلف املرتعش حبركة يده وأن يكلف احملموم بتسخني جلده واملقرور بقره وإذا كانت
األفعال اضطرارية غري اختيارية مل يتصور تعلق التكليف واألمر والنهى هبا فلو صح الدليل املذكور لبطلت الشرائع 

مجلة فهذا هو الدليل الذي اعتمده ابن اخلطيب وابطل أدلة غريه وأما الدليل الذي اعتمد عليه اآلمدي فهو أن 
عىن وهو حمال ألن العرض ال يقوم بالعرض وهذا يف البطالن من حسن الفعل لو كان أمرا زائدا على ذاته لزم قيام امل

جنس ما قبله فإنه منقوض ماال حيصي من املعاين اليت توصف باملعاين كما يقال علم ضروري وعلم كسيب وإرادة 
جازمة وحركة سريعة وحركة بطيئة وحركة مستديرة وحركة مستقيمة ومزاج معتدل ومزاج منحرف وسواد براق 

  قانية وخضرة ناصعة ولون مشرق وصوت شج وحس رخيم ورفيع ومحرة 

ودقيق وغليظ وأضعاف أضعاف ذلك مما ال حيصى مما توصف املعاين واألعراض فيه مبعان وأعراض وجودية ومن 
أدعى أهنا عدمية فهو مكابر وهل شك أحد يف وصف املعاين بالشدة والضعف فيقال هم شديد وحب شديد وحزن 

الوجه الثاين أن قوله يلزم منه قيام * ومقابلها فوصف املعاين بصفاهتا أمر معلوم عند كل العقالء شديد وأمل شديد 
املعىن باملعىن غري صحيح بل املعىن يوصف باملعىن ويقوم به تبعا لقيامه باجلوهر الذي هو احملل فيكون املعنيان مجيعا 

ا قام العرض بالعرض وإمنا قام العرضان مجيعا باجلوهر قائمني باحملل وأحدمها تابع لآلخر وكالمها تبع للمحل فم
فاحلركة والسرعة قائمتان باملتحرك والصوت وشجاه وغلظه ودقته وحسنه وقبحه قائمة باحلامل له واحملال إمنا هو 



ل قيام املعىن باملعىن من غري أن يكون هلما حامل فأما إذا كان هلما حامل وأحدمها صفة لآلخر وكالمها قام باحمل
  احلامل فليس مبحال وهذا يف غاية الوضوح 

الوجه الثالث أن حسن الفعل وقبحه شرعا أمر زائد عليه ألن املفهوم منه زائد على املفهوم من نفس الفعل ومها 
وجوديان العدميان ألن نقيضهما حيمل على العدم فهو عدمي فهما إذا وجوديان ألن كون أحد النقيضني عدميا 

ه وجوديا فلو صح دليلكم املذكور لزم أن ال يوصف باحلسن والقبح شرعا وال خالص عن هذا يستلزم كون نقيض
إال بالتزام كون احلسن والقبح الشرعيني عدميني وال سبيل إليه ألن الثواب والعقاب واملدح والذم مرتب عليهما 

العدم احملض ال يترتب عليه  ترتب اآلثر على مؤثره املقتضى على مقتضيه وما كان كذلك مل يكن عدما حمضا إذ
ثواب وال عقاب وال مدح وال ذم وأيضا فإنه ال معىن لكون الفعل حسنا وقبيحا شرعا إال أنه يشتمل على صفة 
ألجلها كان حسنا حمبوبا للرب مرضيا له متعلقا للمدح والثواب وكون القبيح مشتمال على صفة ألجلها كان 

اب وهذه أمور وجودية ثابتة له يف نفسه وحمبة الرب له وأمره به كساه أمرا قبيحا مبغوضا للرب متعلقة للذم والعق
وجوديا زاده حسنا إىل حسنه وبعضه له وهنيه عنه كساه أمرا وجوديا زاده قبحا إىل قبحه فجعل ذلك كله عدما 

ا الدليل يف غاية حمضا ونفيا صرفا ال يرجع إىل أمر ثبويت يف غاية البطالن واإلحالة وظهر واإلحالة وظهر أن هذ
البطالن ومل نتعرض للوجوه اليت قدحوا هبا فيه فإهنا مع طوهلا غري شافية وال مقنعة فمن اكتفى هبا فهي موجودة يف 

كتبهم وأما املسلك الذي اعتمده كثري منهم كالقاضي وأيب املعايل وأيب عمرو بن احلاجب من املتأخرين فهو أن 
اختلفا باختالف األحوال واملتعلقات واألزمان وال ستحال ورود النسخ على الفعل  احلسن والقبح لو كانا ذاتيني ملا

ألن ما ثبت للذات فهو باق ببقائها ال يزول وهي باقية ومعلوم أن الكذب يكون حسنا إذا تضمن عصمة دم نيب أو 
ه لذاته مل يستحل مسلم ولو كان قبحه ذاتيا له لكان قبيحا اين وجد وكذلك ما نسخ من الشريعة لو كان حسن

  قبيحا ولو كان قبحه لذاته مل يستحل حسنا بالنسخ قالوا وأيضا لو كان ذاتيا الجتمع النقيضان يف صدق من 

قال ألكذبن غدا إذا فإنه ال خيلوا إما أن يكذب يف الغد أو يصدق فإن كذب لزم قبحه لكونه كذبا وحسنه 
فيجتمع يف اخلرب الثاين احلسن والقبح ومها نقيضان وإن  الستلزامه مصدق اخلرب األول واملستلزم للحسن حسن

صدق لزم حسن اخلرب الثاين من حيث أنه صدق يف نفسه وقبحه من حيث أنه مستلزم لكذب اخلرب األول فلزم 
النقيضان قالوا وأيضا فلو كان القتل واجللد وقطع االطراف قبيحا لذاته أو لصفة الزمة للذات مل يكن حسنا يف 

والقصاص ألن مقتضى الذات ال يتخلف عنها فإذا ختلف فيما ذكرنا من الصور وغريها دل على أنه ليس احلدود 
ذاتيا فهذا تقرير هذا املسلك وهو من أفسد املسالك لوجوه أحدها أن كون الفعل حسنا أو قبيحا لذاته أو لصفة مل 

ه مفتقرا إىل حمل يقوم به وكون احلركة حركة يعن به أن ذلك يقوم حبقيقة ال ينفك عنها حبال مثل كونه عرضا وكون
والسواد لونا ومن ها هنا غلط علينا املنازعون لنا يف املسئلة وألزمونا ماال يلزمنا وإمنا نعىن بكونه حسنا أو قبيحا 
ا لذاته أو لصفته أنه يف نفسه منشأ للمصلحة واملفسدة وترتيبهما عليه كترتيب املسببات على أسباهبا املقتضية هل

وهذا كترتيب الري على الشرب والشبع على األكل وترتب منافع األغذية واألدوية ومضارها عليها فحسن الفعل 
أو قبحه هو من جنس كون الدواء الفالين حسنا نافعا أو قبيحا ضارا وكذلك الغذاء واللباس واملسكن واجلماع 

رتب املعلومات واملسببات على عللها وأسباهبا ومع واالستفراغ والنوم والرياضة وغريها فإن ترتب آثارها عليها ت
ذلك فإهنا ختتلف باختالف األزمان واألحوال واألماكن واحملل القابل ووجود املعارض فتخلف الشبع والري عن 

اخلبز واللحم واملاء يف حق املريض ومن به علة متنعه من قبول الغذاء الخترجه عن كونه مقتضيا لذلك حىت يقال لو 
ذلك لذاته مل يتخلف ألن ما بالذات ال يتخلف وكذلك ختلف االنتفاع بالدواء يف شدة احلر والربد ويف وقت كان ك



تزايد العلة ال خيرجه عن كونه نافعا يف ذاته وكذلك ختلف االنتفاع باللباس يف زمن احلر مثال ال يدل على أنه ليس 
لباس ومنافع اجلماع والنوم تتخلف عنها آثارها زمانا ومكانا يف ذاته نافعا وال حسنا فهذه قوى األغذية واألدوية وال

وحاال وحبسب القبول واالستعداد فتكون نافعة حسنة يف زمان دون زمان ومكان دون وحال دون حال ويف حق 
طائفة أو شخص دون غريهم ومل خيرجها ذلك عن كوهنا مقتضية آلثارها بقواها وصفاهتا فهكذا أوامر الرب تبارك 

 وشرائعه سواء يكون األمر منشأ املصلحة وتابعا للمأمور يف وقت دون وقت فيأمره به تبارك وتعاىل يف وتعاىل
الوقت الذي علم أنه مصلحة فيه مث ينهى عنه يف الوقت الذي يكون فعله فيه مفسدة على حنو ما يأمر الطبيب 

يكون تناوله مفسدة له بل أحكم  بالدواء واحلمية يف وقت هو مصلحة للمريض وينهاه عنه يف الوقت الذي
احلاكمني الذي هبرت حكمته العقول أوىل مبراعاة مصاحل عباده ومفاسدهم يف األوقات واألحوال واألماكن 

  واألشخاص وهل وضعت الشرائع إال على هذا فكان نكاح األخت حسنا يف وقته حىت مل يكن بد منه يف التناسل 

ا استغىن عنه فحرمه على عباده فأباحه يف وقت كان فيه حسنا وحرمه يف وحفظ النوع اإلنساين مث صار قبيحا مل
وقت صار فيه قبيحا وكذلك كل ما نسخه من الشرع بل الشريعة الواحدة كلها ال خترج عن هذا وإن خفي وجه 

احتها على املصلحة واملفسدة فيه على أكثر الناس وكذلك إباحة الغنائم كان قبيحا يف حق من قبلنا لئال حتملهم إب
القتال ألجلها والعمل لغري اهللا فتفوت عليهم مصلحة اإلخالص اليت هي أعظم املصاحل فحمى أحكم احلاكمني 

جانب هذه املصلحة العظيمة بتحرميها عليهم ليتمحض قتاهلم هللا ال للدنيا فكانت املصلحة يف حقهم حترميها عليهم مث 
 وأرسخهم إميانا وأعظمهم توحيدا وإخالصا وأرغبهم يف اآلخرة ملا أوجد هذه األمة اليت هي أكمل األمم عقوال

وأزهدهم يف الدنيا أباح هلم الغنائم وكانت إباحتها حسنة بالنسبة إليهم وإن كانت قبحة بالنسبة إىل من قبلهم 
م فكانت كإباحة الطبيب اللحم للصحيح الذي ال خيشى عليه من مضرته ومحيته منه للمريض احملموم وهذا احلك

فيما شرع يف الشريعة الواحدة يف وقت مث نسخ يف وقت آخر كالتخيري يف الصوم يف أول اإلسالم بني اإلطعام وبينه 
ملا كان غري مألوف هلم وال معتاد والطباع تأباه إذ هو هجر مألوفها وحمبوهبا ومل تذق بعد حالوته وعواقبه احملمودة 

وبني اإلطعام وندبت إليه فلما عرفت علته يعين حكمته والفقه وعرفت  وما يف طيه من املصاحل واملنافع فخريت بينه
ما تضمنه من املصاحل والفوائد حتم عليها عينا ومل يقبل منها سواء فكان التخيري يف وقته مصلحة وتعيني الصوم يف 

فرض الصالة وقته مصلحة فاقتضت احلكمة البالغة شرع كل حكم يف وقته ألن املصلحة فيه يف ذلك الوقت وكان 
أوال ركعتني ركعتني ملا كانوا حديثي عهد باإلسالم ومل يكونوا معتادين هلا وال ألفتها طباعهم وعقوهلم فرضت 

عليهم بوصف التخفيف فلما ذالت هبا جوارحهم وطوعت هبا أنفسهم وأطمأنت اليها قلوهبم وباشرت نعيمها لذهتا 
جاته زيدت ضعفها وأقرت يف السفر على الفرض األول حلاجة وطيبها وذاقت حالوة عبودية اهللا فيها ولذة منا

املسافر إىل التخفيف وملشقة السفر عليه فتأمل كيف جاء كل حكم يف وقته مطابقا للمصلحة واحلكمة شاهدا هللا 
بأنه أحكم احلاكمني وأرحم الرامحني الذي هبرت حكمته العقول واأللباب وبدا على صفحاهتا بأن ما خالفها هو 

اطل وأهنا هي عني املصلحة والصواب ومن هذا أمره سبحانه هلم باألعراض عن الكافرين وترك آذاهم والصرب الب
عليهم والعفو عنهم ملا كان ذلك عني املصلحة لقلة عدد املسلمني وضعف شوكتهم وغلبة عدوهم فكان هذا يف 

تهم وجترأت أنفسهم ملناجزة عدوهم أذن حقهم إذ ذاك عني املصلحة فلما حتيزوا إىل دار وكثر عددهم وقويت شوك
هلم يف ذلك أذنا من غري إجياب عليهم ليذيقهم حالوة النصر والظفر وعز الغلبة وكان اجلهاد أشق شيء على 

  النفوس فجعله أوال إىل اختيارهم إذنا الحتما فلما ذاقوا عز النصر 



وعا ورغبة وحمبة فلو أتاهم األمر به مفاجأة على والظفر وعرفوا عواقبه احلميدة أوجبه عليهم حتما فانقادوا له ط
ضعف وقلة لنفروا عنه أشد النفار وتأمل احلكمة الباهرة يف شرع الصالة أوال إىل بيت املقدس إذ كانت قبلة 

األنبياء فبعث مبا بعث به الرسل ومبا يعرفه أهل الكتاب وكان استقبال بيت املقدس مقررا لنبوته وأنه بعث مبا بعث 
ألنبياء قبله وإن دعوته هي دعوة الرسل بعينها وليس بدعا من الرسل وال خمالفا هلم بل مصدقا هلم مؤمنا هبم به ا

فلما استقرت أعالم نبوته يف القلوب وقامت شواهد صدقه من كل جهة وشهدت القلوب له بأنه رسول اهللا حقا 
له وألمته أن يستقبلوا الكعبة البيت احلرام افضل وإن أنكروا رسالته عنادا وحسدا وبغيا وعلم سبحانه أن املصلحة 

بقاع االرض وأحبها إىل اهللا وأعظم البيوت وأشرفها وأقدمها قرر قبله أمورا كاملقدمات بني يديه لعظم شأنه فذكر 
النسخ أوال وأنه إذا نسخ آية أو حكما أتى خبري منه أو مثله وأنه على كل شيء قدير وأن له ملك السموات 

مث حذرهم التعنت على رسوله واإلعراض كما فعل أهل الكتاب قبلهم مث حذرهم من أهل الكتاب واألرض 
وعداوهتم وأهنم يودون لو ردوهم كفارا فال يسمعوا منهم وال يقبلوا قوهلم مث ذكر تعظيم دين اإلسالم وتفضيله 

اطلة مث ذكر اختالف اليهود والنصارى على اليهودية والنصرانية وأن أهله هم السعداء الفائزون ال أهل األماين الب
وشهادة بعضهم على بعض بأهنم ليسوا على شيء فحقيق بأهل اإلسالم إن ال يقتدوا هبم وأن خيالفوهم يف هديهم 

الباطل مث ذكر جرم من منع عباده من ذكر امسه يف بيوته ومساجده وأن يعبد فيها وظلمه وأنه بذلك ساع يف خراهبا 
ي بذكر امسه وعبادته فيها مث بني أن له املشرق واملغرب وأنه سبحانه لعظمته وإحاطته حيث ألن عمارهتا إمنا ه

استقبل املصلى فثم وجهه تعاىل فال يظن الظان أنه إذا استقبل البيت احلرام خرج عن كونه مستقبال ربه وقبلته فإن 
تون مث نبه على عدم املصلحة يف موافقة اهللا واسع عليم مث ذكر عبودية أهل السموات واألرض له وأهنم كل له قان

أهل الكتاب وأن ذلك ال يعود باستصالحهم وال يرجى معه إمياهنم وأهنم لن يرضوا عنه حىت يتبع ملتهم وضمن هذا 
تنبيه لطيف على أن موافقتهم يف القبلة ال مصلحة فيها فسواء وافقتهم فيها أو خالفتهم فإهنم لن يرضوا عنك حىت 

أخرب أن هداه هو اهلدى احلق وحذره من اتباع أهوائهم مث انتقل إىل تعظيم إبراهيم صاحب البيت  تتبع ملتهم مث
وبانيه والثناء عليه وذكر إمامته للناس وإنه أحق من اتبع مث ذكر جاللة البيت وفضله وشرفه وأنه أمن للناس ومثابة 

ق باالستقبال من غريه مث أمرهم أن يتخذوا من مقام هلم يثوبون إليه وال يقضون منه وطرا ويف هذا تنبيه على أنه أح
إبراهيم مصلى مث ذكر بناء إبراهيم وإمساعيل البيت وتطهريه بعهده وإذنه ورفعهما قواعده وسؤاهلما رهبما القبول 

  منهما وأن جتعلهما مسلمني له ويريهما مناسكهما ويبعث يف ذريتهما رسوال منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 

مهم الكتاب واحلكمة مث أخرب عن جهل من رغب عن ملة إبراهيم وسفه ونقصان عقله مث أكد عليهم أن ويعل
يكونوا على ملة إبراهيم وأهنم إن خرجوا عنها إىل يهودية أو نصرانية أو غريها كانوا ضالال غري مهتدين وهذه 

ارتباطها بشأن القبلة فإنه يعلم بذلك عظمة  كلها مقدمات بني يدي األمر باستقبال الكعبة ملن تأملها وتدبرها وعلم
القرآن وجاللته وتنبيهه على كمال دينه وحسنه وجاللته وأنه هو عني املصلحة لعباده ال مصلحة هلم سواه وشوق 
بذلك النفوس إىل الشهادة له باحلسن والكمال واحلكمة التامة فلما قرر ذلك كله أعلمهم مبا سيقول السفهاء من 

ركوا قبلتهم لئال يفجأهم من غري علم به فيعظم موقعه عندهم فلما وقع مل يهلهم ومل يصعب عليهم بل الناس إذا ت
أخرب أن له املشرق واملغرب يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم مث أخرب انه كما جعلهم أمة وسطا خيارا اختار هلم 

خري األديان وأنزل عليهم خري الكتب  أوسط جهات االستقبال وخريها كما اختار هلم خري األنبياء وشرع هلم
وجعلهم شهداء على الناس كلهم لكمال فضلهم وعلمهم وعدالتهم وظهرت حكمته يف أن اختار هلم أفضل قبلة 

وأشرفها لتتكامل جهات الفضل يف حقهم بالقبلة والرسول والكتاب والشريعة مث نبه سبحانه على حكمته البالغة يف 



ت املقدس ليعلم سبحانه واقعا يف اخلارج ما كان معلوما له قبل وقوعه من يتبع الرسول أن جعل القبلة أوال هي بي
يف مجيع أحواله وينقاد له وألوامر الرب تعاىل ويدين هبا كيف كانت وحيث كانت فهذا هو املؤمن حقا الذي أعطى 

يه قدمه فعارض وأعرض ورجع على العبودية حقها ومن ينقلب على عقبيه ممن مل يرسخ يف اإلميان قلبه ومل يستقر عل
حافره وشك يف النبوة وخالط قلبه شبهة الكفار الذين قالوا أن كانت القبلة األوىل حقا فقد خرجتم عن احلق وأن 

كانت باطال فقد كنتم على باطل وضاق عقله املنكوس عن القسم الثالث احلق وهو أهنا كانت حقا ومصلحة يف 
طلة االستقبال يف الوقت الثاين وهلذا أخرب سبحانه عن عظم شأن هذا التحويل الوقت األول مث صارت مفسدة با

والنسخ يف القبلة فقال وأن كانت لكبرية إال على الذين هدى اهللا مث أخرب أنه سبحانه مل يكن يضيع ما تقدم هلم من 
عة هلم فلما قرر سبحانه ذلك الصلوات إىل القبلة األوىل وأن رأفته ورمحته هبم تأيب إضاعة ذلك عليهم وقد كان طا

كله وبني حسن هذه اجلهة بعظمة البيت وعلو شأنه وجاللته قال قد نرى تقلب وجهك يف السماء فلنولينك قبلة 
ترضاها فول وجهك شطر املسجد احلرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وأكد ذلك عليهم مرة بعد مرة 

نبغي االعتناء به واالحتفال بأمره فندبر هذا االعتناء وهذا التقرير وبيان اعتناء هبذا الشأن وتفخيما له وأنه شأن ي
املصاحل الناشئة من هذا الفرع من فروع الشريعة وبيان املفاسد الناشئة من خالفه وان كل جهة يف وقتها كان 

  عنها إىل املسجد استقباهلا هو املصلحة وأن للرب تعاىل احلكمة البالغة يف شرع القبلة األوىل وحتويل عباده 

احلرام فهذا معىن كون احلسن والقبح ذاتيا للفعل ال ناشئا من ذاته وال ريب عند ذوي العقول أن مثل هذا خيتلف 
باختالف األزمان واألمكنة واألحوال واألشخاص وتأمل حكمة الرب تعاىل يف أمره إبراهيم خليله صلى اهللا عليه و 

 واخللة منزلة تقتضى إفراد اخلليل باحملبة وأن ال يكون له فيها منازع أصال بل سلم بذبح ولده ألن اهللا اختذه خليال
قد ختللت حمبته مجيع أجزاء القلب والروح فلم يبق فيها موضع خال من حبه فضال عن أن يكون حمال حملبة غريه 

فغار احملبوب على خليله فلما سأل إبراهيم الولد وأعطيه أخذ شعبة من قلبه كما يأخذ الولد شعبة من قلب والده 
أن يكون يف قلبه موضع لغريه فأمره بذبح الولد ليخرج حبه من قلبه ويكون اهللا أحب إليه وآثر عنده وال يبقى يف 
القلب سوى حمبته فوطن نفسه على ذلك وعزم عليه فخلصت احملبة لوليها ومستحقها فحصلت مصلحة املأمور به 

متثال فبقي الذبح مفسدة حلصول املصلحة بدونه فنسخه يف حقه ملا صار من العزم عليه وتوطني النفس على اال
مفسدة وأمر به ملا كان عزمه عليه وتوطني نفسه مصلحة هلما فأي حكمة فوق هذا وأي لطف وبر وإحسان يزيد 

وخة على هذا وأي مصلحة فوق هذه املصلحة بالنسبة إىل هذا األمر ونسخة وإذا تأملت الشرائع الناسخة واملنس
وجدهتا كلها هبذه املنزلة فمنها ما يكون وجه املصلحة فيه ظاهرا مكشوفا ومنها ما يكون ذلك فيه خفيا ال يدرك إال 

  بفضل فطنة وجوده إدراك 

  فصل وههنا سر بديع من أسرار اخللق واألمر به يتبني لك حقيقة األمر

كلية بل ال بد أن يثبته بوجه ما ألنه إمنا خلقه حلكمة له وهو أن اهللا مل خيلق شيئا ومل يأمر بشيء مث ابطله وأعدمه بال
يف خلقه وكذلك أمره به وشرعه إياه هو ملا فيه من املصلحة ومعلوم أن تلك املصلحة واحلكمة تقتضي ابقاءه فإذا 
 عارض تلك املصلحة مصلحة أخرى أعظم منها كان ما اشتملت عليه أوىل باخللق واألمر ويبقى يف األوىل ما شاء

من الوجه الذي يتضمن املصلحة ويكون هذا من باب تزاحم املصاحل والقاعدة فيها شرعا وخلقا حتصيلها 
واجتماعها حبسب اإلمكان فإن تعذر قدمت املصلحة العظمى وإن فاتت الصغرى وإذا تأملت الشريعة واخللق رأيت 



حكما حكما كيف جتد املنسوخ مل يبطل ذلك ظاهرا وهذا سر قل من تفطن له من الناس فتأمل األحكام املنسوخة 
بالكلية بل له بقاء بوجه فمن ذلك نسخ القبلة وبقاء بيت املقدس معظما حمترما تشد إليه الرحال ويقصد بالسفر 

إليه وحط األوزار عنده واستقباله مع غريه من اجلهات يف السفر فلم يبطل تعظيمه واحترامه بالكلية وإن بطل 
ات فالقصد إليه ليصلى فيه باق وهو نوع من تعظيمه وتشريفه بالصالة فيه والتوجه إليه خصوص استقباله بالصلو

  قصدا لفضيلته وشرعه له نسبة من التوجه إليه باالستقبال 

بالصلوات فقدم البيت احلرام عليه يف االستقبال ألن مصلحته أعظم وأكمل وبقي قصده وشد الرحال إليه والصالة 
لألمة احملمدية املصلحتان املتعلقتان هبذين البيتني وهذا هناية ما يكون من اللطف وحتصيل  فيه منشأ للمصلحة فتمت

املصاحل وتكميلها هلم فتأمل هذا املوضع ومن ذلك نسخ التخيري يف الصوم بتعيينه فإن له بقاء وبيانا ظاهرا وهو أن 
لصوم وإن شاء صام ومل يفد الرجل كان إذا أراد أفطر وتصدق فحصلت له مصلحة الصدقة دون مصلحة ا

فحصلت له مصلحة الصوم دون الصدقة فحتم الصوم على املكلف ألن مصلحته أمت وأكمل من مصلحة الفدية 
وندب إىل الصدقة يف شهر رمضان فإذا صام وتصدق حصلت له املصلحتان معا وهذا أكمل ما يكون من الصوم 

نه كان أجود ما يكون يف رمضان فلم تبطل املصلحة األوىل مجلة وهو الذي كان يفعله النيب صلى اهللا عليه و سلم فإ
بل قدم عليها ما هو أكمل منها وجوبا وشرع اجلمع بينها وبني األخرى ندبا واستحبابا ومن ذلك نسخ ثبات 
زال  الواحد من املسلمني للعشرة من العدو بثباته لإلثنني ومل تبطل احلكمة األوىل من كل وجه بل بقي استحبابه وإن

وجوبه بل إذا غلب على ظن املسلمني ظفرهم بعدوهم وهم عشرة أمثاهلم وجب عليهم الثبات وحرم عليهم الفرار 
فلم تبطل احلكمة األوىل من كل وجه ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة بني يدي مناجاة الرسول صلى اهللا عليه و 

إليه وما علم من تنبيهه وإشارته وهو أنه إذا  سلم مل يبطل حكمه بالكلية بل نسخ وجوبه وبقي استحبابه والندب
استحبت الصدقة بني يدي مناجاة املخلوق فاستحباهبا بني يدي مناجاة اهللا عند الصلوات والدعاء أوىل فكان بعض 

السلف الصاحل يتصدق بني يدي الصالة والدعاء إذا أمكنه ويتأول هذه األولوية ورأيت شيخ اإلسالم ابن تيمة 
اه ما أمكنه وفاوضته فيه فذكر يل هذا التنبيه واإلشارة ومن ذلك نسخ الصلوات اخلمسني اليت فرضها يفعله ويتحر

اهللا على رسوله ليلة اإلسراء خبمس فإهنا مل تبطل بالكلية بل اثبتت مخسني يف الثواب واألجر مخسا يف العمل 
يبدل القول لدى هي مخس وهي مخسون يف والوجوب وقد أشار تعاىل إىل هذا بعينه حيث يقول على لسان نبيه ال 

األجر فتأمل هذه احلكمة البالغة والنعمة السابغة فإنه ملا اقتضت املصلحة أن تكون مخسني تكميال للثواب وسوقا هلم 
هبا إىل أعال املنازل واقتضت أيضا أن تكون مخسا لعجز األمة وضعفهم وعدم احتماهلم اخلمسني جعلها مخسا من 

وجه مجعا بني املصاحل وتكميال هلا ولو مل نطلع من حكمته يف شرعه وأمره ولطفه بعباده ومراعاة  وجه ومخسني من
مصاحلهم وحتصيلها هلم على أمت الوجوه إال على هذه الثالثة وحدها لكفى هبا دليال على ما راءها فسبحان من له يف 

الرامحني وأنه اهللا الذي ال إله إال هو رب كل ما خلق وأمر حكمة بالغة شاهدة له بأنه أحكم احلاكمني وأرحم 
العاملني ومن ذلك الوصية للوالدين واألقربني فإهنا كانت واجبة على من حضره املوت مث نسخ اهللا ذلك بآية 

  املواريث وبقيت مشروعة يف حق األقارب الذين ال يرثون 

يف مذهب أمحد فعلى القول األول  وهل ذلك على سبيل الوجوب أو االستحباب فيه قوالن للسلف واخللف ومها
باالستحباب إذا أوصى لألجانب دوهنم صحت الوصية وال شيء لألقارب وعلى القول بالوجوب فهل هلم أن 

يبطلوا وصية األجانب وخيتصوا هم بالوصية كما للورثة يبطلوا وصية الوارث أو يبطلوا ما زاد على ثلث الثلث 



لوا ما زاد على ثلث املال من الوصية ويكون الثلث يف حقهم مبنزلة املال كله وخيتصوا هم بثلثيه كما للورثةأن يبط
يف حق الورثة على وجهني وهذا الثاين أقيس وأفقه وسره أن الثلث ملا صار مستحقا هلم كان مبنزلة مجيع املال يف 

لث لألجانب فال سبيل هلؤالء حق الورثة وهم ال يكونوا أقوى من الورثة فكما ال سبيل للورثة إىل أبطال الوصية بالث
إىل إبطال الوصية بثلث الثلث لألجانب وحتقيق هذه املسائل والكالم على ما أخذها له موضع آخر واملقصود هنا 
أن إجياب الوصية لألقارب وأن نسخ مل يبطل بالكلية بل بقي منه ما هو منشأ املصلحة كما ذكرناه ونسخ منه ماال 

الفه ومن ذلك نسخ االعتداد يف الوفاة حبول باالعتداد بأربعة أشهر وعشر على مصلحة فيه بل املصلحة يف خ
  املشهور من القولني يف ذلك فلم تبطل العدة األوىل مجلة 

ومن ذلك حبس الزانية يف البيت حىت متوت فإنه على أحد القولني ال نسخ فيه ألنه مغيا باملوت أو جيعل اهللا هلن 
ال باحلد وعلى القول األخر هو منسوخ باحلد وهو عقوبة من جنس عقوبة احلبس فلم سبيال وقد جعل اهللا هلن سبي

تبطل العقوبة عنها بالكلية بل نقلت من عقوبة إىل عقوبة وكانت العقوبة األوىل أصلح يف وقتها ألهنم كانوا حديثي 
وخرجوا عن عوائد اجلاهلية عهد جباهلية وزنا فأمروا حببس الزانية أوال مث ملا استوطنت أنفسهم على عقوبتها 

وركنوا إىل التحرمي والعقوبة نقلوا إىل ما هو أغلظ من العقوبة األوىل وهو الرجم واجللد فكانت كل عقوبة يف وقتها 
هي املصلحة اليت ال يصلحهم سواها وهذا الذي ذكرناه إمنا هو يف نسخ احلكم الذي ثبت بشرعه وأمره وأما ما 

صلية فهذا ال يلزم من رفعه بقاء شيء منه ألنه مل يكن مصلحة هلم وإمنا أخر عنهم حترميه كان مستصحبا بالرباءة األ
إىل وقت لضرب من املصلحة يف تأخري التحرمي ومل يلزم من ذلك أن يكون مصلحة حني فعلهم أياه وهذا كتحرمي 

فإهنا مل تكن مصلحة يف وقت وهلذا  الربا واملسكر وغري ذلك من احملرمات اليت كانوا يفعلوهنا استصابا لعدم التحرمي
مل يشرعها اهللا تعاىل وهلذا كان رفعها باخلطاب ال يسمى نسخا إذ لو كان ذلك نسخا لكانت الشريعة كلها نسخا 

  وإمنا النسخ رفع احلكم الثابت باخلطاب ال رفع موجب االستصحاب وهذا متفق عليه 

  اده فإذا اقتضتفصل وأما ما خلقه سبحانه فإنه أوجده حلكمة يف إجي

  حكمته إعدامه مجلة أعدمه وأحدث بدله وإذا اقتضت حكمته تبدليه وتغيريه وحتويله من صورة بدله وغريه 

وحوله ومل يعدمه مجلة ومن فهم هذا فهم مسألة املعاد وما جاءت به الرسل فيه فإن القرآن والسنة إمنا دال على تغيري 
ضا وإعدامه بالكلية فدل على تبديل األرض غري األرض والسماوات وعلى العامل وحتويله وتبديله ال جعله عدما حم

تشقق السماء وانفطارها وتكوير الشمس وانتثار الكواكب وسجر البحار وإنزال املطر على أجزاء بىن آدم 
شئت نشأة املختلطة بالتراب فينبتون كما ينبت النبات وترد تلك األرواح بعينها إىل تلك األجساد اليت أحيلت مث أن

أخرى وكذلك القبور تبعثر وكذلك اجلبال تسري مث تنسف وتصري كالعهن املنفوش وتقيء األرض يوم القيامة أفالذ 
كبدها أمثال االسطوان من الذهب والفضة ومتيد األرض وتدنو والشحى من رؤس الناس فهذا هو الذي أخرب به 

غريهم إىل االعتراض على هذا املعاد الذي جاءت به الرسل القرآن والسنة وال سبيل الحد من املالحدة الفالسفة و
حبرف واحد وإمنا اعتراضاهتم على املعاد الذي عليه طائفة من املتكلمني أن الرسل جاؤا به وهو أن اهللا يعدم أجزاء 

والسنة العامل العلوي والسفلي كلها فيجعلها عدما حمضا مث يعيد ذلك العدم وجودا ويا ليت شعري أين يف القرآن 
أن اهللا يعدم ذرات العامل وأجزاءه مجلة مث يقلب ذلك العدم وجودا وهذا هو املعاد الذي أنكرته الفالسفة ورمته 

بأنواع االعتراضات وضروب االلزامات واحتاج املتكلمون إىل تعسف اجلواب وتقريره بأنواع من املكابرات وأما 



صون عنه ال مطمع للعقل يف االعتراض عليه وال يقدح فيه املعاد الذي أخربت به الرسل فربيء من ذلك كله م
شبهة واحد وقد أخرب سبحانه أنه حيي العظام بعد ما صارت رميما وأنه قد علم ما تنقص األرض من حلوم بين آدم 
ا وعظامهم فريد ذلك إليهم عند النشأة الثانية وأنه ينشىء تلك األجساد بعينها بعد ما بليت نشأه أخري ويرد إليه
تلك األرواح فلم يدل على أنه يعدم تلك األرواح ويفنيها حىت تصري عدما حمضا فلم يدل القرآن على أنه يعدم 

تلك األرواح مث خيلقها خلقا جديدا وال دل على أنه يفين األرض والسموات ويعدمهما عدما صرفا مث جيدد 
حال فلو أعطيت النصوص حقها الرتفع أكثر وجودمها وإمنا دلت النصوص على تبديلهما وتغيريمها من حال إىل 

النزاع من العامل ولكن خفيت النصوص وفهم منها خالف مرادها وانضاف إىل ذلك تسليط اآلراء عليها واتباع ما 
تقضى به فتضاعف البالء وعظم اجلهل واشتدت احملنة وتفاقم اخلطب وسبب ذلك كله اجلهل مبا جاء به الرسول 

بد أنفع من مسع ما جاء به الرسول وعقل معناه وأما من مل يسمعه ومل يعقله فهو من الذين قال وباملراد منه فليس للع
اهللا فيهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا يف أصحاب السعري فلنرجع إىل الكالم عن الدليل املذكور وهو أن 

تالفه حبسب األزمنة واألمكنة واألحوال احلسن أو القبح لو كان ذاتيا ملا اختلف إىل آخره فنقول قد بينا أن اخ
  والشروط ال خيرجه عن كونه ذاتيا الثاين أنه ليس املعىن من كونه ذاتيا إال أنه ناشىء من الفعل فالفاعل منشؤه وهذا 

ال يوجب اختالفه بدليل ما ذكرنا من الصور الثالث انه جيوز اقتضاء الذات الواحدة ألمرين متنافيني حبسب شرطني 
يني فيقتضى التربيد مثال يف حمل معني بشرط معني والتسخني يف حمل آخر بشرط آخر واجلسم يف حيزه يقتضي متناف

السكون فإذا خرج عن حيزه اقتضى احلركة واللحم يقتضي الصحة بشرط سالمة البدن من احلمى واملرض املمتنع 
أكثر من أن حتصى فإن قيل حمل النزاع أن منه الغذاء ويقتضي املرض بشرط كون اجلسم حمموما وحنوه ونظائر ذلك 

الفعل لذاته أو لوصف الزم له يقتضي احلسن والقبح والشرطان متنافيان ميتنع أن يكون كل واحد منهما وصفا 
الزما ألن الالزم ميتنع انفكاك الشيء عنه قيل معىن كونه يقتضي احلسن والقبح لذاته أو لوصفه الالزم أن احلسن 

من وصفه بشرط معني والقبح ينشأ من ذاته أو من وصفه بشرط آخر فإذا عدم شرط االقتضاء أو ينشأ من ذاته أو 
وجد مانع مينع االقتضاء زال األمر املترتب حبسب الذات أو الوصف لزوال شرطه أو لوجود مانعه وهذا واضح 

حدمها ال نسلم أنه حيسن الثالث أن قولكم حيسن الكذب إذا تضمن عصمة نىب أو مسلم فهذا فيه طريقان أ: جدا 
الكذب فضال عنأن جيب بل ال يكون الكذب إال قبيحا وأما الذي حيسن فالتعريض والتورية كما وردت به السنة 
النبوية وكما عرض إبراهيم للملك الظامل بقوله هذه أخيت لزوجته وكما قال أين سقيم فعرض بأنه سقيم قلبه من 

قوله بل فعله كبريهم هذا فاسألوهم أن كانوا ينطقون فأن اخلرب والطلب  شركهم أو سيسقم يوما ما وكما فعل يف
كالمها معلق بالشرط والشرط متصل هبما ومع هذا فسماها صلى اهللا عليه و سلم ثالث كذبات وامتنع هبا من مقام 

يم فأن قيل كيف مساها إبراه* الشفاعة فكيف يصح دعواكم أن الكذب جيب إذا تضمن عصمة مسلم مع ذلك 
قيل ال يلزمنا جواب هذا السؤال إذا الغرض أبطال استداللكم وقد حصل * كذبات وهي تورية وتعريض صحيح 

فاجلواب عنه تربع منا وتكميل للفائدة ومل أجد يف هذا املقام للناس جوابا شافيا يسكن القلب إليه وهذا السؤال ال 
هللا الكرمي باجلواب عنه فنقول الكالم له نسبتان نسبة إىل خيتص به طائفة معينة بل هو وارد عليكم بعينه وقد فتح ا

املتكلم وقصده وإرادته ونسبة إىل السامع وإفهام املتكلم إياه مضمونه فإذا أخرب املتكلم خبرب مطابق للواقع وقصد 
إفهام املخاطب فهو صدق من اجلهتني وأن قصد خالف الواقع وقصد مع ذلك إفهام املخاطب خالف ما قصد بل 

معىن ثالثا ال هو الواقع وال هو املراد فهو كذب من اجلهتني بالنسبتني معا وإن قصد معىن مطابقا صحيحا وقصد مع 
ذلك التعمية على املخاطب وإفهامه خالف ما قصده فهو صدق بالنسبة إىل قصده كذب بالنسبة إىل إفهامه ومن 



خلليل عليه السالم اسم الكذب مع أنه الصادق يف خربه ومل هذا الباب التورية واملعاريض وهبذا أطلق عليها إبراهيم ا
  خيرب إال صدقا فتأمل هذا املوضع الذي أشكل على الناس وقد ظهر هبذا أن الكذب ال يكون قط إال 

قبيحا وأن الذي حيسن وجيب إمنا هو التورية وهي صدق وقد يطلق عليها الكذب بالنسبة إىل اإلفهام ال إىل العناية 
لثاين ان ختلف القبح عن الكذب لفوات شرط أو قيام مانع يقتضي مصلحة راجعة على الصدق ال خترجه الطريق ا

عن كونه قبيحا لذاته وتقريره ما تقدم وقد تقدم أن اهللا سبحانه حرم امليتة والدم وحلم اخلنزير للمفسدة اليت يف 
الضرورة ال يوجب أن تكون ذاهتا غري مقتضية  تناوهلا وهي ناشئة من ذوات هذه احملرمات وختلف التحرمي عنها عند

للمفسدة اليت حرمت ألجلها فهكذا الكذب املتضمن جناة نيب أو مسلم الوجه الرابع قوله لو كان ذاتيا الجتمع 
النقيضان يف صدق من قال ألكذبن غدا إىل آخر ما ذكر جوابه أنه مىت جيتمع النقيضان إذا كان احلسن والقبح 

جهة واحدة أو إذا كانا باعتبارين من جهتني أو أعم من ذلك فإن عنيتم األول فمسلم ولكن ال  باعتبار واحد من
نسلم املالزمة فإنه ال يلزم من اجتماع احلسن والقبح يف الصورة املذكورة أن يكون جلهة واحدة واعتبار واحد فإن 

ذا ليس ممتنعا فإنه إذا كان كذبا كان قبيحا اجتماع احلسن والقبح فيهما باعتبارين خمتلفني من جهتني متباينتني وه
بالنظر إىل ذاته وحسنا بالنظر إىل تضمنه صدق اخلرب األول ونظريه إن يقول واهللا ألشربن اخلمر غدا أو واهللا 
آلسرقن هذا الثوب غدا وحنوه وأن عنيتم الثاين فهو حق ولكن ال نسلم انتفاء الالزم وأن عنيتم الثالث منعنا 

ضا على التقدير األول وانتفاء الالزم على التقدير الثاين وهذا واضح جدا الوجه اخلامس قوله القتل املالزمة أي
والضرب حسن إذا كان حدا أو قصاصا وقبيح يف غريه فلو كان ذاتيا الجتمع النقيضان كالم يف غاية الفساد فإن 

ا كان جزاء على إساءة أما حدا وأما القتل والضرب واحد بالنوع والقبيح ما كان ظنا وعدوانا واحلس منه م
قصاصا فلم يرجع احلسن والقبح إىل واحد بالعني ونظري هذا السجود فإنه يف غاية احلسن لذاته إذا كان عبودية 

وخضوعا للواحد املعبود ويف غاية القبح إذا كان لغريه ولو سلمنا أن القتل والضرب الواحد بالعني إذا كان حدا أو 
حسنا قبيحا مل يكن ذلك حماال ألنه باعتبارين فهو حسن ملا تضمنه من الزجر والنكال وعقوبة  قصاصا فإنه يكون

املستحق وقبيح بالنظر إىل املقتول املضروب فهو قبيح له حسن يف نفسه وهذا كما أنه مكروه مبغوض له وهو 
  أعلم  حمبوب مرضى لفاعله واآلمر به فأي حمال يف هذا فظهر أن هذا الدليل فاسد واهللا

  فصل فهذه أقوى أدلة النفاة باعترافهم بضعف ما سواها فال حاجة بنا

إىل ذكرها وبيان فسادها فقد تبني الصبح لذي عينني وجلبت عليك املسئلة رافلة يف حلل أدلتها الصحيحة 
  وبراهينها 

بعضهم بدليل  املستقيمة وال تغضض طرف بصريتك عن هذه املسئلة فأن شأهنا عظيم وخطبها جسيم وقد احتج
أفسد من هذا كله فقالوا لو حسن الفعل أو قبح لذاته او لصفته مل يكن الباريء تعاىل خمتارا يف احلكم ألن احلكم 

باملرجوح على خالف املعقول فليزم اآلخر فال اختيار وتقرير هذا االستدالل ببيان املالزمة املذكورة أوال وبيان 
ول وهو بيان املالزمة فإن الفعل لو حسن لذاته او لصفته لكان راجحا على احلسن يف انتفاء الالزم ثانيا أما املقام األ

كونه متعلقا للوجوب أو الندب ولو قبح لذاته أو لصفته لكان راجحا على احلسن يف كونه متعلقا للتحرمي أو 
  الكراهة فحينئذ إما أن يتعلق احلكم بالراجح املقتضي له او املرجوح املقتضي لضده 

لثاين باطل قطعا ال الستلزامه ترجيح املرجوح وهو باطل بصريح العقل فتعني األول ضرورة فإذا كان تعلق احلكم وا



بالراجح الزما ضرورة مل يكن الباري خمتارا يف حكمه فتأمل هذه الشبهة ما أفسدها وأبني بطالهنا والعجب ممن 
اهللا تعاىل مل يشرع السجود له وتعظيمه وشكره  يرضى لنفسه ان حيتج ميثلها وحسبك فساد احلجة مضموهنا أن

وحيرم السجود للصنم وتعظيمه حلسن هذا وقبح هذا مع استوائهما تفريقا بني املتماثلني فأي برهان أوضح من هذا 
  على فساد هذه الشبهة الباطلة 

الفعل منها مبرجح لزم الثاين أن يقال هذا يوجب أن تكون أفعاله كلها مستلزمة للترجيح بغري مرجح إذ لو ترجح 
عدم االختيار بعني ما ذكرمت إذا حلكم باملرجح الزم فإن قيل ال يلزم االضطرار وترك االختيار ألن املرجح هو 

اإلرادة واالختيار قيل فهال قنعتم هبذا اجلواب منا وقلتم إذا كان اختياره تعاىل متعلقا بالفعل ملا فيه من املصلحة 
وحترميه له ما فيه من املفسدة الداعية إىل حترميه واملنع منه فكان احلكم بالراجح يف املوضعني الداعية إىل فعله وشرعه 

متعلقا باختياره تعاىل وإرادته فإنه احلكيم يف خلقه وأمره فإذا علم يف الفعل مصلحة راجحة شرعية وأوجبه شرعه 
كذلك يف خلقه مل يفعل شيئا إال ووضعه وإذا علم فيه مفسدة راجحة كرهه وأبغضه وحرمه هذا يف شرعه و

ومصلحته راجحة وحكمته ظاهرة واشتماله على املصلحة واحلكمة اليت فعله ألجلها ال ينايف اختياره بل ال يتعلق 
بالفعل إال ملا فيه من املصلحة واحلكمة وكذلك تركه ملا فيه من خالف حكمته فال يلزم من تعلق احلكمة بالراجح 

  اريا فإن املختار الذي هو أحكم احلاكمني ال خيتار إال ما يكون على وفق احلكمة واملصلحة أن ال يكون احلكم اختي
الثالث أن قوله إذا لزم تعلق احلكم بالراجح مل يكن خمتارا تلبيس فإنه إمنا تعلق بالراجح باختياره وإرادته واختياره 

را واختياره استلزم تعلق احلكم بالراجح الرابع وإرادته اقتضت تعلقه بالراجح على وجه اللزوم فكيف ال يكون خمتا
إن تعلق حكمه تعاىل بالفعل املأمور به أو املنهي عنه إما أن يكون جائز الوجود والعدم أو راجح الوجود أو راجح 

  العدم فإن كان جائز الطرفني مل بترجح أحدمها إال مبرجح وإن كان راجحا فالتعلق الزم ألن احلكم 

  املساواة ومع املرجوحية ميتنع ثبوته مع 
أما األول فال ستلزامه الترجيح بال مرجح وأما الثاين فال ستلزامه ترجيح املرجوح وهو باطل بصريح العقل فال 
يثبت إال مع املرجح التام وحينئذ فيلزله عدم االختيار وما جييبون به عن اإللزام املذكور هو جوابكم بعينه عن 

خلامس أن هذه الشبهة الفاسدة مستلزمة ألحد األمرين وال بد أما الترجيح بال مرجح شبهتكم اليت استدللتم هبا ا
وإما أن ال يكون الباري تعاىل خمتارا كما قررمت وكالمها باطل السادس أهنا تقتضي أن ال يكون يف الوجود قادر خمتار 

مبرجح فال يكون خمتارا وهذا من  إال من يرجح أحد املتساويني على اآلخر بال مرجح وأما من رجح أحد اجلائزين
أبطل الباطل بل القادر املختار ال يرجح أحد مقدريه على اآلخر إال مبرجح وهو معلوم بالضرورة واحتج النفاة أيضا 
بقوله تعاىل وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال ووجه االحتجاج باآلية أنه سبحانه نفي التعذيب قبل بعثة الرسل فلو 

وقبحه ثابتا له قبل الشرع لكان مرتكب القبح وتارك احلسن فاعال للحرام وتاركا الواجب ألن كان حسن الفعل 
قبحه عقال يقتضي حترميه عقال عندكم وحسنه عقال يقتضي وجوبه عقال فإذا فعل احملرم وترك الواجب استحق 

ستدالل احتجاجا والتزاما وال العذاب عندكم والقرآن نص صريح أن اهللا ال يعذب بدون بعثة الرسل فهذا تقرير اال
ريب أن اآلية حجة على تناقض املثبتني إذا أثبتوا التعذيب قبل البعثة فيلزم تناقضهم وإبطال مجعهم بني هذين 

احلكمني إثبات احلسن والقبح عقال وإثبات التعذيب على ذلك بدون البعثة وليس إبطال القول مبجموع األمرين 
فلعل الباطل هو قوهلم جبواز التعذيب قبل البعثة وهذا هو املتعني ألنه خالف نص موجبا إلبطال كل واحد منهما 

القرآن وخالف صريح العقل أيضا فأن اهللا سبحانه إمنا أقام احلجة على العباد برسله قال تعاىل رسال مبشرين 
سل وأنه بعد جميئهم ال ومنذرين لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل فهذا صريح بأن احلجة إمنا قامت بالر



يكون للناس على اهللا حجة وهذا يدل على أنه ال يعذهبم قبل جميء الرسل إليهم ألن احلجة حينئذ مل تقم عليهم 
فالصواب يف املسئلة اثبات احلسن والقبح عقال ونفي التعذيب على ذلك إال بعد بعثة الرسل فاحلسن والقبح العقلي 

مة خمالفة املرسلني وأما املعتزلة فقد أجابوا عن ذلك بأن قالوا احلسن والقبح العقلي ال يستلزم التعذيب وإمنا يستلز
يقتضي استحقاق العقاب على فعل القبيح وترك احلسن وال يلزم من استحقاق العقاب وقوعه جلواز العفو عنه قالوا 

العذاب قد صار واجبا خبربه وال يرد هذا علينا حيث مننع العفو بعد البعثة إذا أو عد الرب على الفعل ألن 
ومستحقا بارتكاب القبيح وهو سبحانه مل حيصل منه إيعاد قبل البعثة فال يقبح العفو ألنه ال يستلزم خلفا يف اخلرب 

وإمنا غايته ترك حق له قد وجب قبل البعثة وهذا حسن والتحقيق يف هذا أن سبب العقاب قائم قبل البعثة ولكن ال 
ذاب حصوله ألن هذا السبب قد نصب اهللا تعاىل له شرطا وهو بعثة الرسل وانتفاء يلزم من وجود سبب الع

  التعذيب قبل البعثة هو ال نتفاء شرطه ال لعدم 

سببه ومقتضيه وهذا فصل اخلطاب يف هذا املقام وبه يزول كل إشكال يف املسئلة وينقشع غيمها ويسفر صبحها 
  واهللا املوفق للصواب 

قال لو كان الفعل حسنا لذاته ال متنع الشارع من نسخه قبل إيقاع املكلف له وقبل متكنه  واحتج بعضهم أيضا بأن
منه ألنه إذا كان حسنا لذاته فهو منشأ للمصلحة الراجحة فكيف ينسخ ومل حتصل منه تلك املصلحة وأجاب 

هذا األصل وجوزوا وقوع املعتزلة عن هذا بالتزامه ومنعوا النسخ قبل وقت الفعل ونازعهم مجهور هذه األمة يف 
النسخ قبل حضور وقت الفعل مث انقسموا قسمني فنفاة التحسني والتقبيح بنوه على أصلهم ومثبتو التحسني 

والتقبيح أجابوا عن ذلك بأن املصلحة كما تنشأ من الفعل فأهنا أيضا قد تنشأ من العزم عليه وتوطني النفس على 
لعزم وتوطني النفس ال إيقاع الفعل يف اخلارج فإذا أمر املكلف بأمر فعزم االمتثال وتكون املصلحة املطلوبة هي ا

عليه وهتيأ له ووطن نفسه على امتثاله فحصلت املصلحة املرادة منه مل ميتنع نسخ الفعل وإن مل يوقعه ألنه ال مصلحة 
يف استسالم الوالد والولد ألمر  له فيه وهذا كأمر إبراهيم اخلليل بذبح ولده فإن املصلحة مل تكن يف ذحبه وإمنا كانت

اهللا وعزمهما عليه وتوطينهما أنفسهما على امتثاله فلما حصلت هذه املصلحة بقي الذبح مفسدة يف حقهما فنسخه 
اهللا ورفعه وهذا هو اجلواب احلق الشايف يف املسئلة وبه تتبني احلكمة الباهرة يف إثبات ما أثبته اهللا من األحكام 

ا بعد وقوعه ونسخ ما نسخ منها قبل إيقاعه وأن له يف ذلك كله من احلكم البالغة ما تشهد له ونسخ ما نسخه منه
  بأنه احكم احلاكمني وأنه اللطيف اخلبري الذي هبرت حكمته العقول فتبارك اهللا رب العاملني 
  لتوقفه على أمر زائد ومما احتج به النفاة أيضا أنه لو حسن الفعل أو قبح لغري الطلب مل يكن تعلق الطلب لنفسه 

وتقرير هذه احلجة ان حسن الفعل وقبحه ال جيوز ان يكون لغري نفس الطلب بل ال معىن حلسنه إال كونه مطلوبا 
للشارع أجياده وال لقبحه إال كونه مطلوبا له إعدامه ألنه لو حسن وقبح ملعىن غري الطلب الشرعي مل يكن الطلب 

علق ألجل ذلك املعىن فيتوقف الطلب على حصول االعتبار الزائد على الفعل متعلقا باملطلوب لنفسه بل كان الت
وهذا باطل ألن التعلق نسبة بني الطلب والفعل والنسبة بني األمرين ال تتوقف إال على حصوهلما فإذا حصل الفعل 

على الفعل املطلوب تعلق الطلب به سواء حصل فيه اعتبار زائد على ذاته أوال فإن قلتم الطلب وأن مل يتوقف إال 
والفاعل املطلوب منه لكن تعلقه بالفعل متوقف على جهة احلسن والقبح املقتضي لتعلق الطلب به قلنا الطلب قدمي 
واجلهة املوجبة للحسن والقبح حادثة وال يصح توقف القدمي على احلادث وسر الدليل أن تعلق الطلب بالفعل ذايت 

على الفعل إذ لو كان تعلقه به معلال مل يكن ذاتيا وهذا وجه تقرير هذه الشبهة فال جيوز أن يكون معلال بأمر زائد 
  وان كان كثري من شراح املختصر مل يفهموا تقريرها على هذا الوجه فقرروها على وجه 



أحدها أن يقال ما تعنون بأن تعلق الطلب بالفعل ذايت له : آخر ال يفيد شيئا وبعد فهي شبهة فاسدة من وجوه 
ون به أن التعلق مقوم ملاهية الطلب وأن تقوم املاهية به كتقومها جبنسها وفصلها أم تعنون به أنه ال تعقل ماهية أتعن

الطلب اال بالتعلق املذكور أم أمرا آخر فإن عنيتم األول والتعلق نسبة إضافية وهي عدمية عندكم ال وجود هلا يف 
ة الوجودية وأنتم تقولون أنه ليس ملتعلق الطلب من الطلب صفة األعيان فكيف تكون النسبة العدمية مقومة للماهي

ثبوتية ألن هذا هو الكالم النفسي وليس ملتعلق القول فيه صفة ثبوتية وأن عنيتم الثاين فال يلزم من ذلك توقف 
نه وعلى الطلب على اعتبار زائد على الفعل يكون ذلك االعتبار شرطا يف الطلب وأن عنيتم أمرا ثالثا فال بد بيا

تقدير بيانه فإنه ال ينايف توقف التعلق على الشرط املذكور الثاين أن غاية ما قررمتوه قررمتوه أن التعلق ذايت للطلب 
والذايت ال يعلل كما ادعيتموه يف املنطق دعوى جمردة ومل تقرروه ومل تبينوا ما معىن كونه غري معلل حىت ظن بعض 

بوتية الذات لنفسه بغري واسطة وهذا يف غاية الفساد ال يقوله من يدرى ما يقول املقلدين من املنطقيني أن معناه ث
وإمنا معناه أنه ال حتتاج الذات يف اتصافها به إىل علة مغايرة لعلة وجودها بل علة وجودها هي علة اتصاف الذات 

وضع استقصاء الكالم على فهذا معىن كونه غري معلل بعلة خارجية عن علة الذات بل علة الذات علته وليس هذا م
ذلك واملقصود أن كون التعلق ذاتيا للطلب فال يعلل بغري علة الطلب ال ينايف توقفه على شرط فهب أن صفة 
الفعل ال تكون علة للتعلق فما املانع أن تكون شرطا له ويكون تعلق الطلب بالفعل مشروطا بكونه على اجلهة 

لتعلق النتفاء شرطه وهذا مما مل يتعرضوا لبطالنه أصال وال سبيل لكم إىل املذكورة فإذا انتفت تلك اجلهة انتفى ا
أبطالة الثالث أن قولك الطلب قدمي واجلهة املذكورة حادثة للفعل وال يصح توقف القدمي على احلادث كالم يف 

لوب فما كان غاية البطالن فإن الفعل املطلوب حادث والطلب متوقف عليه إذ ال تتصور ماهية الطلب بدون املط
جوابكم عن توقف الطلب على الفعل احلادث فهو جوابنا عن توقفه على جهة الفعل احلادثة فإن جهته ال تزيد عليه 

بل هي صفة من صفاته فإن قلتم التوقف هاهنا إمنا هو لتعلق الطلب باملطلوب ال لنفس الطلب وال جتدون حمذورا 
هبذا اجلواب يف صفة الفعل وقلتم التوقف على اجلهة املذكورة هو يف توقف التعلق ألنه حادث قلنا فهال قنعتم 

توقف التعلق ال توقف نفس الطلب فنسبة التعلق إىل جهة الفعل كنسبته إىل ذاته ونسبة الطلب إىل اجلهة كنسبته 
ثني كنسبة إىل نفس الفعل سواء بسواء فنسبة القدمي إىل أحد احلادثني كنسبته إىل اآلخر ونسبة تعلقه بأحد احلاد

تعلقه باآلخر فتبني فسادا الدليل املذكور وحسبك مبذهب فسادا استلزامه جواز ظهور املعجزة على يد الكاذب 
  وإنه ليس بقبيح واستلزامه جواز نسبة الكذب إىل أصدق 

 يقبح التثليث الصادقني وأنه ال يقبح منه واستلزامه التسوية بني التثليث والتوحيد يف العقل وأنه قبل ورود النبوة ال
وال عبادة األصنام وال مسبة املعبود وال شيء من أنواع الكفر وال السعي يف األرض بالفساد وال تقبيح شيء من 
القبائح أصال وقد التزم النفاة ذلك وقالوا أن هذه األشياء مل تقبح عقال وإمنا جهة قبحها السمع فقط وانه ال فرق 

ليه ومحده وبني ضد ذلك وال بني شكره مبا يقدر عليه العبد وبني ضده وال بني قبل السمع بني ذكر اهللا والثناء ع
الصدق والكذب والعفة والفجور واإلحسان إىل العامل واإلساءة إليهم بوجه ما وإمنا التفريق بالشرع بني متماثلني 

ف رده وهلذا رغب عنه من كل وجه وقد كان تصور هذا املذهب على حقيقته كافيا يف العلم ببطالنه وأن ال يتكل
فحول الفقهاء والنظار من الطوائف كلهم فأطبق أصحاب أيب حنيفة على خالفه وحكوه عن أيب حنيفة نصا 

واختاره من أصحاب أمحد أبو اخلطاب وابن عقيل وأبو يعلى الصغري ومل يقل أحد من متقدميهم خبالفه وال ميكن أن 
ن أئمة الشافعية اإلمام أبو بكر حممد بن على بن إمساعيل القفال ينقل عنهم حرف واحد موافق للنفاة واختاره م

الكبري وبالغ يف إثباته وبىن كتابه حماسن الشريعة عليه وأحسن فيه ما شاء وكذلك اإلمام سعيد بن على الزجناىن بالغ 



لك أبو القاسم يف إنكاره على أيب احلسن األشعرى القول بنفي التحسني والتقبيح وأنه مل يسبقه إليه أحد وكذ
الراغب وكذلك أبو عبد اهللا احلليمى وخالئق ال حيصون وكل من تكلم يف علل الشرع وحماسنه وما تضمنه من 

املصاحل ودرء املفاسد فال ميكنه ذلك إال بتقرير احلسن والقبح العقليني إذ لو كان حسنه وقبحه مبجرد األمر والنهى 
ي فقط وعلى تصحيح ذلك فالكالم يف القياس وتعليق األحكام باألوصاف مل يتعرض يف إثبات ذلك لغري األمر والنه

املناسبة املقتضية هلا دون األوصاف الطردية اليت ال مناسبة فيها فيجعل األول ضابطا للحكم دون الثاين ال ميكن إال 
باحلكم واملصاحل على إثبات هذا األصل فلو تساوت األوصاف يف نفسها النسد باب القياس واملناسبات والتعليل 

  ومراعات األوصاف املؤثرة دون األوصاف اليت ال تأثري هلا 

  فصل وإذا قد انتهينا يف هذه املسئلة إىل هذا املوضع وهو حبرها

ومعظمها فلنذكر سرها وغايتها وأصوهلا اليت أثبتت عليها فبذلك تتم الفائدة فإن كثريا من األصوليني ذكروها 
  وأصلها الذي أثبتت عليه وللمسئلة ثالثة أصول هي أساسها جمردة ومل يتعرضوا لسرها 

األصل األول هل أفعال الرب تعاىل وأوامره معللة باحلكم والغايات وهذه من أجل مسائل التوحيد املتعلقة باخللق 
  واألمر بالشرع والقدر األصل الثاين أن تلك احلكم املقصودة فعل يقوم به سبحانه 

ريجع إليه حكمها ويشتق له امسها أم يرجع إىل املخلوق فقط من غري أن يعود إىل الرب منها وتعاىل قيام الصفة به ف
حكم أو يشتق له منها اسم األصل الثالث هل تعلق إرادة الرب تعاىل جبميع األفعال تعلق واحد فما وجد منها مراد 

بوب مرضى طاعة كان أو معصية وما مل يوجد منها فهو مكروه له مبغوض غري مراد طاعة كان أو معصية فهو له حم
حيب األفعال احلسنة اليت هي منشأ املصاحل وأن مل يشأ تكوينها وإجيادها ألن يف مشيئة إلجيادها فوات حكمة أخرى 

اسد ومينعها وميقت أهلها وأن شاء تكوينها وإجيادها ملا هي أحب إليه منها ويبغض األفعال القبيحة اليت هي منشأ املف
  تستلزمه من حكمه ومصلحة هي أحب إليه منها 

وال بد من توسط هذه األفعال يف وجودها فهذه األصول الثالثة عليها مدار هذه املسئلة ومسائل القدر والشرع 
ول الثالثة وعندهم أن اهللا ال يفعل حلكمة وال يأمر وقد اختلف الناس فيها قدميا وحديثا إىل اليوم فاجلربية تنفي األص

هلا وال يدخل يف أمره وخلقه الم التعليل بوجه وإمنا هي الم العاقبة كما ال يدخل يف أفعاله باء السببية وإمنا هي باء 
من أئمة املصاحبة ومنهم من يثبت األصل الثالث وينفي االصلني األولني كما هو أحد القولني لألشعري وقول كثري 

أصحابه وأحد القولني أليب املعايل واملشهور من مذهب املعتزلة إثبات األصل األول وهو التعليل باحلكم واملصاحل 
  ونفي الثاين بناء على قواعدهم الفاسدة يف نفي الصفات 

سوى احملبة  فأما األصل الثالث فهم فيه ضد اجلربية من كل وجه فهما طرفا نقيض فأهنم ال يثبتون ألفعال العباد
حلسنها والبغض لقبحها وأما املشيئة هلا فعندهم أن مشيئة اهللا ال تتعلق هبا بناء منهم على نفي خلق أفعال العباد 

فليست عندهم إرادة اهللا هلا إال مبعىن حمبته حلسنها فقط وأما قبيحها فليس مراد اهللا بوجه وأما اجلربية فعندهم انه مل 
إلرادة وأما احملبة عندهم فهي نفس اإلرادة واملشيئة فما شاءه فقد أحبه ورضيه وأما يتعلق هبا سوى املشيئة وا

أصحاب القول الوسط وهم أهل التحقيق من األصوليني والفقهاء واملتكلمني فيثبتون األصول الثالثة فيثبتون 
له امسها فاملعاصي كلها مقوتة  احلكمة املقصودة بالفعل يف أفعاله تعاىل وأوامره وجيعلوهنا عائدة إليه حكما ومشتقا

مكروهة وإن وقعت مبشيئته وخلقه والطاعات كلها حمبوبة له مرضية وإن مل يشاها ممن مل يطعه ومن وجدت منه فقد 



تعلق هبا املشيئة واحلب فما مل يوجد من أنواع املعاصي فلم تتعلق به مشيئة وال حمبته وما وجد منها تعلقت به مشيئته 
مل يوجد من الطاعات املقدرة تعلق هبا حمبته دون مشيئته وما وجد منها تعلق به حمبته ومشيئته ومن مل دون حمبته وما 

حيكم هذه األصول الثالثة مل يستقر له يف مسائل احلكم والتعليل والتحسني والتقبيح قدم بل ال بد من تناقضه 
ية واجلربية أهنم لو سلموا للمعتزلة شيئا من هذه ويتسلط عليه خصومه من جهة نفيه لواحد منها وهلذا ملا رأى القدر

  تسلطوا عليهم به سدوا على أنفسهم الباب 

بالكلية وأنكروها مجلة فال حكمة عندهم وال تعليل وال حمبة تزيد على املشيئة وملا أنكر املعتزلة رجوع احلكمة إليه 
لك أهل السنة القول الوسط وتوسطوا بني تعاىل سلطوا عليهم خصومهم فأبدوا تناقضهم وكشفوا عوراهتم وملا س

الفريقني مل يطمع أحد يف مناقضتهم وال يف إفساد قوهلم وأنت إذا تأملت حجج الطائفتني وما ألزمته كل منهما 
لألخرى علمت أن من سلك القول الوسط مل يلزمه شيء من إلزاماهتم وال تناقضهم واحلمد هللا رب العاملني هادي 

  ستقيم من يشاء إىل صراط م

  فصل وقد سلم كثري من النفاة أن كون الفعل حسنا أو قبيحا مبعىن

املالءمة واملنافرة والكمال والنقصان عقلي وقال حنن ال ننازعكم يف احلسن والقبح هبذين االعتبارين وإمنا النزاع يف 
دخل للعقل يف ذلك وإمنا يعلم إثباته عقال مبعىن كونه متعلق املدح والذم عاجال والثواب والعقاب آجال فعندنا ال م

بالسمع اجملرد قال هؤالء فيطلق احلسن والقبح مبعىن املالءمة واملنافرة وهو عقلي ومبعىن الكمال والنقصان وهو 
عقلي ومبعىن إستلزامه للثواب والعقاب وهو حمل النزاع وهذا التفصيل لو أعطي حقه والتزمت لوازمه رفع النزاع 

وأن كون الفعل صفة كمال أو نقصان يستلزم إثباب تعلق املالءمة واملنافرة ألن الكمال وأعاد املسئلة اتفاقية 
حمبوب للعامل والنقص مبغوض له وال معىن للمالءمة واملنافرة إال احلب والبغض فإن اهللا سبحانه حيب الكامل من 

ومقته له حبسب نقصانه وهلذا  األفعال واألقوال واألعمال وحمبته لذلك حبسب كماله ويبغض الناقص منها وميقته
أسلفنا أن من أصول املسئلة إثبات صفة احلب والبغض هللا فتأمل كيف عادت املسئلة إليه وتوقفت عليه واهللا 

سبحانه حيب كل ما أمر به ويبغض كل ما هنى عنه وال يسمى ذلك مالءمة أو منافرة بل يطلق عليه األمساء اليت 
سوله من حمبته للفعل احلسن املأمور به وبغضه للفعل القبيح ومقته له وما ذاك إال أطلقها على نفسه وأطلقها عليه ر

لكمال األول ونقصان الثاين فإذا كان الفعل مستلزما للكمال والنقصان وأستلزامه له عقلي والكمال والنقصان 
سنا كامال حمبوبا مرضيا يستلزم احلب والبغض الذي مسيتموه مالءمة ومنافرة واستلزامه عقلي فبيان كون الفعل ح

وكونه قبيحا ناقصا مسحوطا مبغوضا أمر عقلي بقي حديث املدح والذم والثواب والعقاب ومن أحاط علما مبا 
اسلفناه يف ذلك انكشفت له املسئلة واسفرت عن وجهها وزال عنها كل شبهة وإشكال فأما املدح والذم فترتبه 

ؤثر النقص واملتصف به أمر عقلي فطري وإنكاره يزاحم املكابرة وأما على النقصان والكمال واملتصف به وذمهم مل
العقاب فقد قررنا أن ترتبه على فعل القبيح مشروط بالسمع وأنه إمنا انتفي عند انتفاء السمع انتفاء املشروط 

  شرطه وعلى  النتفاء شرطه ال انتفاءه ال انتفاء سببه فإن سببه قائم ومقتضيه موجود إال أنه مل يتم لتوقف على

هذا فكونه متعلقا للثواب والعقاب واملدح والذم عقلي وأن كان وقوع العقاب موقوفا على شرط وهو ورود 
السمع وهل يقال أن االستحقاق ليس بثابت ألن ورود السمع شرط فيه هذا فيه طريقان للناس ولعل النزاع لفظي 

ريد به قيام السبب والتخلف لفوات شرط أو وجود مانع فإن أريد باالستحاق االستحقاق التام فاحلق نفيه وأن أ



فاحلق إثباته فعادت األقسام الثالثة أعىن الكمال والنقصان واملالءمة واملنافرة واملدح والذم إىل عرف واحد وهو 
كون الفعل حمبوبا أو مبغوضا ويلزم من كونه حمبوبا أن يكون كماال وأن يستحق عليه املدح والثواب ومن كونه 

بعوضا أن يكون نقصا يستحق به الذم والعقاب فظهر أن التزام لوازم هذا التفصيل وإعطاءه حقه يرفع النزاع م
ويعيد املسئلة اتفاقية ولكن أصول الطائفتني تأىب التزام ذلك فال بد هلما من التناقص إذا طردوا أصوهلم وأما من 

حلب والبغض له وأهنما أمر وراء املشيئة العامة فأصول كان أصله إثبات احلكمة واتصاف الرب تعاىل هبا وإثبات ا
مستلزمه لفروعه وفروعه دالة على أصوله فأصوله وفروعه ال تتناقص وأدلته ال تتمانع وال تتعارض قال النفاة لو 
قدر نفسه وقد خلق تام اخللقة كامل العقل دفعة واحدة من أن يتخلق بأخالق قوم وال تأدب بتأديب األبوين وال 

ريب يف الشرع وال تعلم من متعلم مث عرض عليه أمران أحدمها االثنني أكثر من الواحد والثاين أن الكذب قبيح ت
مبعىن أنه يستحق من اهللا تعاىل لوما عليه مل نشك أنه ال يتوقف يف األول ويتوقف يف الثاين ومن حكم بأن األمرين 

عناد الفضول كيف ولو تقرر عنده أن اهللا تعاىل ال يتضرر سيان بالنسبة إىل عقله خرج عن قضايا العقول وعاند ك
بكذب وال ينتفع بصدق وأن القولني يف حكم التكليف على وترية واحدة مل ميكنه أن يرد أحدمها دون الثاين مبجرد 
ل عقله والذي يوضحه أن الصدق والكذب على حقيقة ذاتية ال تتحقق ذاهتما إال بأركان تلك احلقيقة مثال كما يقا
أن الصدق إخبار عن أمر على ما هو عليه والكذب أخبار عن أمر على خالف ما هو به وحنن نعلم أن من أدرك 

هذه احلقيقة عرف احملقق ومل خيطر بباله كونه حسنا أو قبيحا فلم يدخل احلسن والقبح إذا يف صفاهتما الذاتية اليت 
ينا وأللزمها يف الوجود ضرورة فأن من األخبار اليت هي حتققت حقيقتهما هبا ولوازمها يف الوهم بالبديهة كما ب

صادقة ما يالم عليه من الداللة على هرب من ظامل ومن األخبار اليت هي كاذبة ما يثاب عليها مثل إنكار الداللة 
عليه فلم يدخل كون الكذب قبيحا يف حد الكذب وال لزمه يف الوهم وال لزمه يف الوجود فال جيوز أن يعد من 

صفات الذاتية اليت تلزم النفس وجودا وعدما عندهم وال جيوز أن يعد من الصفات التابعة للحدوث فال يعقل ال
  بالبديهة وال بالنظر فإن النظر ال بد أن يرد إىل الضروري أي 

بيحا البديهي وإذ ال بديهي فال مرد له أصال فلم يبق هلم إال االسترواح إىل عادات الناس من تسمية ما يضر هبم ق
وما ينفعهم حسنا وحنن ال ننكر أمثال تلك االسامي على أهنا ختتلف بعادة قوم وزمان ومكان دون مكان وإضافة 

دون إضافة وما خيتلف بتلك النسب واإلضافات ال حقيقة له يف الذات فرمبا يستحسن قوم ذبح احليوان ورمبا 
ا يكون قبيحا لكنا وضعنا الكالم يف حكم التكليف يستقبحه قوم ورمبا يكون بالنسبة إىل قوم وزمان حسنا ورمب

حبيث جيب احلسن به وجوبا يثاب عليه قطعا وال يتطرق إليه لوم أصال ومثل هذا ميتنع إدراكه عقال قالوا فهذه 
طريقة أهل احلق على أحسن ما تقرر وأحسن ما حترر قالوا وأيضا فنحن ال ننكر اشتهار حسن الفضائل اليت ذكر 

األمثال وقبحها بني اخللق وكوهنا حممودة مشكورة مثين على فاعلها أو مذمومه مذموما فاعلها ولكنا ضرهبم هبا 
نثبتها إما بالشرائع وأما باألغراض وحنن إمنا ننكرها يف حق اهللا عز و جل النتفاء األغراض عنه فإما إطالق الناس 

و األغراض وختفي فال ينتبه هلا إال احملققون قالوا هذه األلفاظ فيما يدور بينهم فيستمد من األغراض ولكن قد تبد
وحنن ننبه على مثارات الغلط فيه وهي ثالثة مثارات يغلط الوهم فيها األوىل أن اإلنسان يطلق اسم القبح على ما 
خيالف غرضه وأن كان يوافق غرض غريه من حيث أنه ال يلتفت إىل الغري فإن كل طبع مشغوف بنفسه ومستحقر 

قضي بالقبح مطلقا ورمبا يضيف القبح إىل ذات الشيء ويقول هو يف نفسه قبيح فقد قضى بثالثة أمور هو لغريه في
مصيب يف واحد منها وهو أصل االستقباح خمطىء يف أمرين أحدمها إضافة القبح إىل ذاته وغفل عن كونه قبيحا 

ه بل عن االلتفات إىل بعض أحوال نفسه ملخالفة غرضه والثاين حكمه بالقبح مطلقا ومنشؤه عدم االلتفات إىل غري



فإنه قد يستحسن يف بعض األحوال عني ما يستقبحه إذا اختلف الغرض الغلطة الثانية سببها أن الوهم غالب للعقل 
يف مجيع األحوال إال يف حالة نادرة قد ال يلتفت الوهم إىل تلك احلالة النادرة عند ذكرها كحكمه على الكذب بأنه 

وغفلته عن الكذب الذي يستفاد منه عصمة نيب أو وىل وإذا قضى بالقبح مطلقا واستمر عليه مرة قبيح مطلقا 
وتكرر ذلك على مسعه ولسانه إنغرس يف قلبه استقباحه والنفرة منه فلو وقعت تلك احلالة النادرة وجد يف نفسه 

تأديب واإلرشاد أن الكذب قبيح ال نفرة عنه لطول نشوه على االستقباح فإنه ألقي إليه منذ الصبا على سبيل ال
ينبغي أن يقدم عليه أحد وال ينبه على حسنه يف بعض األحوال خيفة من أن ال تستحكم نفرته عن الكذب فيقدم 

عليه وهو قبيح يف أكثر األحوال والسماع يف الصغر كالنقش يف احلجر وينغرس يف النفس وجيد التصديق به مطلقا 
ق بل يف أكثر األحوال اعتقده مطلقا الغلطة الثالثة سببها سبق الوهم إىل العكس فأن وهو صدق لكن ال على اإلطال

من رأى شيئا مقرونا بشيء يظن أن الشيء ال حمالة مقرون به مطلقا وال يدري أن األخص أبدا مقرون األعمباألعم 
  ال يلزم 

رقش اللون ألنه وجد األذى مقرونا هبذه أن يكون مقرونا باألخص ومثاله نفرة نفس الذي هنشته احلية عن احلبل امل
الصورة فتوهم أن هذه الصورة مقرونة باألذى وكذلك ينفر عن العسل إذا شبهه بالعذرة ألنه وجد االستقذار 

مقرونا بالرطب األصفر فتوهم أن الرطب األصفر يقترن به االستقذار وقد يغلب عليه الوهم حىت يتعذر األكل وأن 
الوهم ولكن خلقت قوى النفس مطيعة لألوهام وأن كانت كاذبة حىت أن الطبع ينفر عن كان حكم العقل يكذب 

حسناء مسيت باسم اليهود إذ وجد االسم مقرونا بالقبح فظن أن القبح أيضا يالزم االسم وهلذا يورد على بعض 
أو غريه نفر عنه أن كان العوام مسئلة عقلية جلية فيقبلها فإذا قلت هذا مذهب االشعري أو املعتزيل أو الظاهري 

سيء االعتقاد فيمن نسبتها إليه وليس هذا طبع العامي بل طبع أكثر العقالء املتومسني بالعلم إال العلماء الراسخني 
الذين أراهم اهللا احلق حقا وقواهم على إتباعه وأكثر اخللق ترى نفوسهم مطيعة لألوهام الكاذبة مع علمهم بكذهبا 

حجامهم بسبب هذه األوهام فأن الوهم عظيم االستيالء وكذلك ينفر طبع اإلنسان عن املبيت وأكثر أقدام اخللق وإ
يف بيت فيه ميت مع قطعة بأنه ال يتحرك ولكنه يتوهم يف كل ساعة حركته ونطقه قالوا فإذا انتبهت هلذه املثارات 

اليت تستقبحها العقول وسر استقباحها عرفت هبا سر القضايا اليت تستحسنها العقول وسر استحساهنا إياها والقضايا 
  هلا ولنضرب لذلك مثلني ومها مما حيتج هبما علينا أهل اإلثبات 

املثل األول امللك العظيم املستويل على األقاليم إذا رأى ضعيفا مشرفا على اهلالك فإنه مييل إىل إنقاذه ويستحسنه 
سيما إذا مل يعرفه املسكني ومل يره بأن كان أعمى أصم ال  وأن كان ال يعتقد أصل الدين لينتظر ثوابا أو جمازاة وال

يسمع الصوت وأن كان ال يوافق ذلك غرضه بل رمبا يتعب به بل حيكم العقالء حبسن الصرب على السيف إذا أكره 
على كلمة الكفر أو على إفشاء السر ونقض العهد وهو على خالف غرض الكفرة وعلى اجلملة فاستحسان مكارم 

وإفاضة النعم ال ينكره إال من عاند املثل الثاين العاقل إذا سنحت له حاجة وأمكن قضاؤها بالصدق كما  األخالق
أمكن بالكذب حبيث تساويا يف حصول الغرض منهما كل التساوي فإنه يؤثر الصدق وخيتاره ومييل إليه طبعه وما 

إال ملا ترجح الصدق عنده قالوا وهذا الغرض ذاك إال حلسنه فلو ال أن الكذب على صفة جيب عنده االحتراز عنه و
واضح يف حق من أنكر الشرائع ويف حق من مل تبلغه الدعوة حىت ال يلزموننا كون الترجيح بالتكليف فهذا من 

حججهم وحنن جنيب عن ذلك فتبني أنه ال يثبت حكم على هذين املثالني فنقول أما قضية إنقاذ امللك وحسنه حىت 
الدعوة وأنكر الشرائع فسببه دفع األذى الذي يلحق اإلنسان من رقة القلب وهو طبع يستحيل  يف حق من مل تبلغه



األنفكاك عنه وذلك ألن اإلنسان يقدر نفسه يف تلك البلية ويقدر غريه معرضا عن اإلنقاذ فيستقبحه منه ملخالفة 
  عن نفسه ذلك القبح غرضه فيعود ويقدر ذلك االستقباح من املشرف على اهلالك يف حق نفسه فيدفع 

املتوهم فإن فرض يف هبيمة أو شخص ال رقة فيه يفيد تصوره لو تصوره فيبقى أمر آخر وهو طلب الثناء على 
إحسانه فإن فرض حبيث ال يعلم أنه املنفذ فيتوقع أن يعلم فيكون ذلك التوقع باعثا فإن فرض يف موضع يستحيل أن 

لسليم عن احلبل وذلك أنه رأى هذه الصورة مقرونة بالثناء فيظن أن يعلم فيبقي ميل وترجيح يضاهي نفرة طبع ا
الثناء مقرون هبا بكل حال كما أنه ملا رأى األذى مقرونا بصورة احلبل فطبعه ينفر عن األذى فينفر عن املقرون به 

تهي إليه أحس يف فاملقرون باللذيذ لذيذ واملقرون باملكروه مكروه بل اإلنسان إذا جالس من عشقه يف مكان فإذا ن
  نفسه ذلك املكان من غريه قال الشاعر 

  أقبل ذا اجلدار وذا اجلدارا ... أمر على الديار ديار ليلى 
  ولكن حب من سكن الديارا ... وما حب الديار شغفن قليب 

  وقال ابن الرومي منبها على سبب حب األوطان 
  مآرب قضاها الشباب هنالكا ... وحبب أوطان الرجال إليهم 

  عهودا جرت فيها فحنوا لذلكا ... إذا ذكروا أوطاهنم ذكر هتموا 
قال وشواهد ذلك مما يكثر وكل ذلك من حكم الوهم قالوا وأما الصرب على السيف يف تركه كلمة الكفر مع 
طمأنينة النفس فال يستحسنه مجيع العقالء لوال الشرع بل رمبا استقبحوه فإمنا يستحسنه من ينتظر الثواب على 
الصرب أو من ينتظر الثناء عليه بالشجاعة والصالبة يف الدين فكم من شجاع ركب منت اخلطر وهجم على عدد 

وهو يعلم أنه ال يطيقهم ويستحقر ما يناله من األمل ملا يعتاضه من توهم الثناء واحلمد ولو بعد موته وكذلك إخفاء 
ملصاحل ولذلك أكثروا الثناء عليهما فمن حيتمل الضرر ال هللا السر وحفظ العهد إمنا يتواصى الناس هبما ملا فيهما من ا

فإمنا حيتمله ألجل الثناء فإن فرض من ال يستويل عليه هذا الوهم وال ينتظر الثناء والثواب فهو يستقبح السعي يف 
ا وهذا هالك نفسه بغري فائدة ويستحمق من يفعل ذلك قطعا فمن يسلم أن مثل ذلك يؤثر اهلالك على احلياة قالو

هو اجلواب عمن عرضت له حاجة وأمكن قضاؤها بالصدق والكذب واستويا عنده وإيثاره الصدق على أنا نقول 
تقدير استواء الصدق والكذب يف املقصود مع قطع النظر عن الغري تقدير مستحيل ألن الصدق والكذب متنافيان 

دير املستحيل يستبعد العقل إيثار الكذب ومنع إيثار ومن احملال تساوي املتنافيني يف مجيع الصفات فألجل ذلك التق
الصدق قالوا وال يلزم من استبعاد منع إيثار الصدق على التقدير املستحيل استبعاده يف نفس األمر وإمنا يلزم لو 

كان التقدير املستلزم واقعا وهو ممنوع قالوا ولئن سلمنا أن ذلك التقدير ممكن فغايته أن يدل على حسن الصدق 
  شاهدا ولكن ال 

يلزم حسنه غائبا إال بطريق قياس الغائب على الشاهد وهو فاسد لوضوح الفرق املانع من القياس والذي يقطع دابر 
القياس أن السيد لو رأى عبيده وإماءه ميوج بعضهم يف بعض ويركبون الظلم والفواحش وهو مطلع عليهم قادر 

عل ذلك بعباده بل أعاهنم وأمدهم ومل يقبح منه سبحانه وال يصح على منعهم لقبح ذلك منه واهللا عز و جل قد ف
قوهلم انه سبحانه تركهم لينزجروا بأنفسهم ليستحقوا الثواب ألنه سبحانه قد علم أهنم ال ينزجرون ومل مل مينعهم 

قياس قهرا فكم من ممنوع من الفواحش لعلة وعجز وذلك أحسن من متكينه مع العلم بأنه ال ينزجر وباجلملة ف
أفعال اهللا على أفعال العباد باطل قطعا وحمض التشبيه يف األفعال وهلذا مجعت املعتزلة القدرية بني التعطيل يف 



الصفات والتشبيه يف األفعال فهم معطلة مشبهة لباسهم معلم من الطرفني كيف وأن إنقاذ الغريق الذي استدللتم به 
ه سبحانه وال يقبح وهو أقبح شيء منا فاألنقاذ إن كان حسنا حجة عليكم فإن نفس اإلغراق واإلهالك حيسن من

فاإلغراق جيب أن يكون قبيحا فإن قلتم لعل يف ضمن اإلغراق واإلهالك سرا مل نطلع عليه وغرضا مل نصل إليه 
ن فقدروا مثله يف ترك إنقاذنا حنن للغرقى بل يف إهالكنا ملن هنلكه والفعالن من حيث التكليف واإلجياب مستويا

عقال وشرعا فإنه سبحانه ال يتضرر مبعصية العبد وال ينتفع بطاعته وال تتوقف قدرته يف اإلحسان إىل العبد على فعل 
يصدر من العبد بل كلما أنعم عليه ابتداء بأجزل املواهب وأفضل العطايا من حسن الصورة وكمال اخللقة وقوام 

وما متعه به من روح احلياة وفضله من حياة األرواح وما أكرمه به من البنية وإعداد اآللة وإمتام األداة تعديل القامة 
قبول العلم وهداه إىل معرفته اليت هي أسىن جوائزه وأن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها فهو سبحانه أقدر على اإلنعام 

ألقي إليه زمام  عليه دواما فكيف يوجب على العبيد عبادة شاقة يف احلال الرتقاب ثواب يف ثاين احلال أليس لو
االختيار حىت يفعل ما يشاء جريا على سوق طبعه املائل إىل لذيذ الشهوات مث أجزل له يف العطاء من غري حساب 

  : كان ذلك أروح للعبد ومل يكن قبيحا عند العقل فقد تعارض األمران 
ثاين أنه ال يكلفهم بأمر وال هنى أحدمها أن يكلفهم فيأمر وينهى حىت يطاع ويعصى مث يثيبهم ويعاقبهم على فعلهم ال

إذ ال ينتفع سبحانه منهم بطاعة ال يتضرر منهم مبعصية كال بل ال تكون نعمه ثوابا بل ابتداء وإذا تعارض يف العقول 
هذان األمران فكيف يهتدي العقل إىل اختيار أحدمها حقا وقطعا فكيف تعرفنا العقول وجوبا على النفس باملعرفة 

الطاعة وعلى الباري سبحانه بالثواب والعقاب قالوا وال سيما على أصول املعتزلة القدرية فإن وعلى اجلوارح ب
التكليف باألمر والنهى واإلجياب من اهللا ال حقيقة له على أصلهم فإنه ال يرجع إىل ذات الرب تعاىل صفة يكون هبا 

  ىل ذاته من اخللق صفة آمرا ناهيا موجبا مكلفا باألمر والنهى للخلق ومعلوم أنه ال يرجع إ

والعقل عندهم إمنا يعرفه على هذه الصفة ويستحيل عندهم أن يعرفه بأنه يقتضي ويطلب منه شيئا أو يأمره وينهاه 
بشيء كما يعقل كما يعقل األمر والنهي بالطلب القائم باآلمر والناهي فإذا مل يقم به طلب استحال أن يكون آمرا 

يعرفه على صفة يستحيل عليه االتصاف باألمر والنهى فكيف يعرفه على صفة يريد منه ناهيا فغاية العقل عندهم أن 
طاعة فيستحق عليها ثوابا أو يكره منه معصية يستحق عليها عقابا وإذ ال أمر وال هنى يعقل فال طاعة وال معصية إذا 

ا يقولون أنه خيلق يف اهلواء أو يف مها فرع األمر والنهى فال ثواب وال عقاب إذ مها فرع الطاعة واملعصية وغاية م
حبر أفعل أو ال تفعل بشرط أن ال يدل األمر والنهى املخلوق على صفة يف ذاته غري كونه عاملا قادرا ومعلوم أن هذا 

ال يدل أال على كون الفاعل قادرا عاملا حيا مريدا لفعله وأما داللته على حقيقة األمر والنهى املستلزمة للطاعة 
املستلزمني للثواب والعقاب فال فتعرف من ذلك أن من نفي قيام الكالم واألمر والنهى بذات اهللا مل ميكنه واملعصية 

إثبات التكليف على العبد أبدا وال إثبات حكم للفعل حبسن وال قبح ويف ذلك إبطال الشرائع مجلة مع استنادها إىل 
فضال عن األحكام العقلية املتعارضة املستندة إىل قول من قامت الرباهني على صدقه ودلت املعجزة على نبوته 

عادات الناس املختلفة باإلضافة والنسب واألزمنة واألمكنة واألقوال وقد عرف هبذا أن من نفي قول اهللا وكالمه 
فقد نفي التكليف مجلة وصار من أخبث القدرية وشرهم مقالة حيث أثبت تكليفا وإجيابا وحترميا بال أمر وال هني وال 
اقتضاء وال طلب وهذه مقدرته يف حق الرب تعاىل وأثبت فعال وطاعة ومعصية بال فاعل وال حمدث وهذه مقدرته يف 

  حق العبد فليتنبه هلذه الثالثة 
قالوا وأيضا فما من معىن يستنبط من قول أو فعل لريبط به حكم مناسب له إال ومن جنسه يف العقل أمر آخر 

يفضل عليه يف املرتبة فيتحري العقل يف االختيار إىل أن يرد شرع خيتار أحدمها ويرجحه يعارضه يساويه يف الدرجة أو 



من تلقائة فيجب على العاقل اعتباره واختياره لترجيح الشرع له ال لرجحانه يف نفسه ونضرب لذلك مثاال فنقول 
  إذا قتل إنسان مثله عرض للعقل الصريح هاهنا آراء متعارضة 

ب أن يقتل قصاصا ردعا للجناة وزجرا للطغاة وحفظا للحياة وشفاء للغيظ وتربيدا حلر املصيبة خمتلفة منها أنه جي
الالحقة ألولياء القتيل ويعارضه معىن آخر أنه إتالف بازاء إتالف وعدوان يف مقابلة عدوان وال حييا األول بقتل 

واستبقاء النوع فأمر متوهم ويف القصاص الثاين ففيه تكثري املفسدة بإعدام النفسني وأما مصلحة الردع والزجر 
استهالك حمقق فقد تعارض األمر ان ورمبا يعارضه أيضا معىن ثالث وراء مها فيفكر العقل أيراعى شرائط آخر وراء 
جمرد اإلنسانية من العقل والبلوغ والعلم واجلهل والكمال والنقص والقرابة واألجنبية أوال فيتحري العقل كل التحري 

  ذا من شارع يفصل هذه اخلطة ويقرر قانونا يطرد عليه أمر األمة وتستقيم عليه مصاحلهم فال بد إ

وظهر هبذا أن املعاين املستنبطة إذا كانت راجعة إىل جمرد استنباط العقل فيلزم من ذلك أن تكون احلركة الواحدة 
منها أهنا كانت موجودة يف الشيء  مشتملة على صفات متناقضة واحوال متنافرة وليس معىن قولنا أن العقل استنبط

فاستخرجها العقل بل العقل تردد بني إضافات األحوال بعضها إىل بعض ونسب األشخاص واحلركات نوعا إىل 
نوع وشخصا إىل شخص فيطرأ عليه من تلك املعاين ما حكيناه وأحصيناه ورمبا يبلغ مبلغا يشذ عن اإلحصاء فعرف 

  ذات بل جمرد اخلواطر الطارئة على األصل وهي متعارضة بذلك أن املعاين مل ترجع إىل ال
قالوا وأيضا لوثبت احلسن والقبح العقليان لتعلق هبما اإلجياب والتحرمي شاهدا وغائبا على العبد والرب والالزم 

  حمال فامللزوم كذلك 
األفعال احلسنة وحيرم عليه أما املالزمة فقد كفانا أهل اإلثبات تقريرها بالتزامهم أنه جيب على العبد عقال بعض 

القبيح ويستحق الثواب والعقاب على ذلك وأنه جيب على الرب تعاىل فعل احلسن ورعاية الصالح واألصلح وحيرم 
عليه فعل القبيح والشر وماال فائدة فيه كالعبث ووضعوا بعقوهلم شريعة أوجبوا هبا على الرب تعاىل وحرموا عليه 

ئدهتا وأما انتفاء الالزم فإن الوجوب والتحرمي بدون الشرع ممتنع إذ لو ثبت بدونه وهذا عندهم مثرة املسئلة وفا
لقامت احلجة بدون الرسل واهللا سبحانه إمنا أثبت احلجة بالرسل خاصة كما قال تعاىل لئال يكون للناس على اهللا 

اهللا سبحانه العقاب قبل  حجة بعد الرسل وأيضا فلو ثبت بدون الشرع ال يستحق الثواب والعقاب عليه وقد نفى
البعثة فقال وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال وقال تعاىل وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صاحلا غري الذي 
كنا نعمل أومل نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فإمنا احتج عليهم بالنذير وقال تعاىل ونادوا يا مالك 

ماكثون لقد جئناكم باحلق ولكن أكثركم للحق كارهون واحلق هاهنا هو ما بعث به  ليقض علينا ربك قال إنكم
املرسلون باتفاق املفسرين وقال تعاىل كلما ألقى فيها فوج سأهلم خزنتها أمل يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير 

اديهم فيقول ماذا أجبتم املرسلني فال فكذبنا وقلنا ما نزل اهللا من شيء إن أنتم إال يف ضالل كبري وقال تعاىل ويوم ين
يسأهلم تبارك وتعاىل عن موجبات عقوهلم بل عما أجابوا به رسله فعليه يقع الثواب والعقاب وقال تعاىل أمل أعهد 

إليكم يا بين آدم أال تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبني وأن اعبدوين هذا صراط مستقيم فاحتج عليهم تبارك 
ليهم على ألسنة رسله خاصة فإن عهده هو أمره وهنيه الذي بلغته رسله وقال تعاىل وغرهتم احلياة وتعاىل مبا عهده إ

الدنيا وشهدوا على أنفسهم أهنم كانوا كافرين فهذا يف حكم الوجوب والتحرمي على العباد قبل البعثة وأما انتفاء 
  جوه متعددة الوجوب والتحرمي على من له اخللق واألمر وال يسأل عما يفعل فمن و

  أحدها أن الوجوب والتحرمي يف حقه سبحانه غري 



معقول على اإلطالق وكيف يعلم أنه سبحانه جيب عليه أن ميدح ويذم ويثيب ويعاقب على الفعل مبجرد العقل 
وهل ذلك إال مغيب عنا فيم نعرف أنه رضى عن فاعل وسخط على فاعل وأنه يثيب هذا ويعاقب هذا ومل خيرب عنه 

رب صادق وال دل على مواقع رضاه وسخطه عقل وال أخرب عن حمكومه ومعلومه خمرب فلم يبق إال قياس بذلك خم
أفعاله على أفعال عباده وهو من أفسد القياس وأعظمه بطالنا فأنه تعاىل كما أنه ليس كمثله شيء يف ذاته وال يف 

له فيحسن منه ما حيسن منهم ويقبح منه صفاته فكذلك ليس كمثله شيء يف أفعاله وكيف يقاس على خلقه يف أفعا
ما يقبح منهم وحنن نرى كثريا من األفعال تقبح منا وهي حسنة منه تعاىل كإيالم األطفال واحليوان وإهالك من لو 

أهلكناه حنن لقبح منا من األموال واألنفس وهو منه تعاىل مستحسن غري مستقبح وقد سئل بعض العلماء عن ذلك 
  فأنشد السائل 

  فتفعله فيحسن منك ذاكا ... بح من سواك الفعل عندي ويق
وحنن نرى ترك إنقاذ الفرقي واهللكي قبيحا منا وهو سبحانه إذا أغرقهم وأهلكهم مل يكن قبيحا منه ونرى ترك 

أحدنا عبيده وإماءه يقتل بعضهم بعضا ويسيء بعضهم بعضا ويفسد بعضهم بعضا وهو متمكن من منعهم قبيحا 
ترك عباده كذلك وهو قادر على منعهم وهو منه حسن غري قبيح وإذا كان هذا شأنه سبحانه  وهو سبحانه قد

وشأننا فكيف يصبح قياس أفعاله على أفعالنا فال يدرك إذا للوجوب والتحرمي عليه وجه كيف واإلجياب والتحرمي 
يف حق الواحد القهار فاإلجياب  يقتضي موجبا وحمرما آمرا ناهيا وبينه فرق وبني الذي جيب عليه وحيرم وهذا حمال

  والتحرمي طلب للفعل والترك على سبيل االستعالء فكيف يتصور غائبا 
قالوا وأيضا فلهذا اإلجياب والتحرمي اللذين زعمتم على اهللا لوازم فاسدة يدل فسادها على فساد امللزوم الالزم 

اله فيجب أن توجبوا على العبد رعاية الصالح األول إذا أوجبتم على اهللا تعاىل رعاية الصالح واألصلح يف أفع
واألصلح أيضا يف أفعاله حىت يصح اعتبار الغائب بالشاهد وإذا مل جيب علينا رعايتهما باالتفاق حبسب املقدور بطل 

ذلك يف الغائب و ال يصح تفريقكم بني الغائب والشاهد بالتعب والنصب الذي يلحق الشاهد دون الغائب آلن 
ارقا يف حمل اإللزام لكان فارقا يف أصل الصالح فأن ثبت الفرق يف صفته ومقداره ثبت يف أصله وأن ذلك لو كان ف

بطل الفرق ثبت اإللزام املذكور الالزم الثاين إن القربات من النوافل صالح فلو كان الصالح واجبا وجب وجوب 
حا هلم دون أن يردوا فيعتبوا رهبم ويتوبوا الفرائض الالزم الثالث أن خلود أهل النار يف النار جيب أن يكون صال

إليه وال ينفعكم اعتذاركم عن هذا اإللزام بأهنم لوردوا لعادوا ملا هنوا عنه فإن هذا حق ولكن لو أماهتم وأعدمهم 
  فقطع عتاهبم كان أصلح هلم ولو غفر هلم ورمحهم وأخرجهم من النار كان أصلح هلم من إماتتهم 

  حانه بذلك واعدا مهم ومل يتضرر سب
الالزم الرابع أن ما فعله الرب تعاىل من الصالح وأالصلح وتركه من الفساد والعبث لو كان واجبا عليه ملا 

استوجب بفعله له محدا وثناء فإنه يف فعله ذلك قد قضي ما وجب عليه وما استوجبه العبد بطاعته من ثوابه فإنه 
  يستوجب بقضائه شيئا آخر عندكم حقه الواجب له على ربه ومن قضى دينه مل 

الالزم اخلامس أن خلق إبليس وجنوده أصلح للخلق وأنفع هلم من أن مل خيلق مع أن إقطاعه من العباد من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعون الالزم السادس انه مع كون خلقه أصلح هلم وأنفع أن يكون أنظاره إىل يوم القيامة أصلح 

  هلم وأنفع من إهالكه وإماتته 
الالزم السابع أن يكون متكينه من إغوائهم وجريانه منهم جمرى الدم يف أبشارهم أنفع هلم وأصلح هلم من أن حيال 

  بينهم وبينه 



الالزم الثامن أن يكون إماتة الرسل أصلح للعباد من بقائهم بني أظهرهم مع هدايتهم هلم وأصلح من أن حيال بينهم 
الرسل أصلح للعباد من بقائهم بني أظهرهم مع هدايتهم هلم وأصلح من أن حيال  وبينه الالزم الثامن أن يكون إمانة

بينهم وبينها الالزم التاسع ما ألزمه أبو احلسن األشعرى للجبائي وقد سأله عن ثالثة أخوة أمات اهللا أحدهم صغريا 
أخيه الصغري يف اجلنة لعمله فقال وأحيا اآلخرين فاختار أحدمها اإلميان واآلخر الكفر فرفع درجة املؤمن البالغ على 

  أخوه يا رب مل ال تبلغين منزلة أخي فقال إنه عاش وعمل أعماال استحق هبا هذه املنزلة 
فقال يا رب فهال أحييتين حىت أعمل مثل عمله فقال كان األصلح لك أن توفيتك صغريا ألين علمت أنك إن بلغت 

ا فنادى أخومها الثالث من أطباق النار يا رب فهال عملت اخترت الكفر فكان األصلح يف حقك أن أمتك صغري
معي هذا األصلح واختر متين صغريا كما عملته مع أخي واخترمتين صغريا فأسكت اجلبائي ومل جيبه بشيء فإذا علم 

جحد اهللا سبحانه أنه لو اخترم العبد قبل البلوغ وكمال العقل لكان ناجيا ولو أمهله وسهل له النظر لعاند وكفر و
فكيف يقال إن األصلح يف حقه إبقاؤه حىت يبلغ واملقصود عندكم بالتكليف االستصالح والتعويض بأسين 

الدرجات اليت ال تنال إال باألعمال أو ليس الواحد منا إذا علم من حال ولده أنه إذا أعطي ماال يتجر به فهلك 
من رب العاملني حسن غري قبيح وكذلك من وخسر بسبب ذلك فإنه ال يعرضه لذلك ويقبح منه تعريضه له وهو 

علم من حال ولده انه لو أعطاه سيفا أو سالحا يقاتل به العدو فقتل به نفسه وأعطى السالح لعدوه فإنه يقبح منه 
إعطاؤه ذلك السالح والرب تعاىل قد علم من أكثر عباده ذلك ومل يقبح منه سبحانه متكينهم وإعطاؤهم اآلالت بل 

ف وقد ساعدوا على نفوسهم أن اهللا سبحانه لو علم أنه لو أرسل رسوال إىل خلقه وكلفه األداء هو حسن منه كي
عنه مع علمه بأنه ال يؤدى فإن علمه سبحانه بذلك يصرفه عن إرادة اخلري والصالح وهذا مبثابة من أدىل حبال إىل 

على نفوسهم بأن اهللا سبحانه إذا علم  غريق ليخلص نفسه من الغرق مع علمه بأنه خينق نفسه به وقد ساعدوا أيضا
  أن يف تكليفه عبدا من عباده فساد اجلماعة فإنه يقبح تكليفه ألنه استفساد ملن يعلم 

أنه يكفر عند تكليفه اإللزام احلادي عشر أهنم قالوا وصدقوا بأن الرب تعاىل قادر على التفضل مبثل الثواب ابتداء 
العباد للبلوى واملشاق مث قالوا وكذبوا الغرض يف التكليف أن استيفاء  بال واسطة عمل فأي غرض له يف تعريض

املستحق حقه أهنا له وألذ من قبول التفضل واحتمال املنة وهذا كالم أجهل اخللق بالرب تعاىل وحبقه وبعظمته 
ف يستنكف العبد ومساو بينه وبني أحاد الناس وهو من أقبح النسبة وأخبثه تعاىل اهللا عن ضالهلم علوا كبريا فكي

املخلوق املربوب من قبول فضل اهللا تعاىل ومنته وهل املنة يف احلقيقة إال اهللا املان بفضله قال تعاىل مينون عليك أن 
أسلموا قل ال متنوا على إسالمكم بل اهللا مين عليكم إن هداكم لإلميان إن كنتم صادقني وقال تعاىل لقد من اهللا على 

سوال من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة وإن كانوا من قبل املؤمنني إذ بعث فيهم ر
لفي ضالل مبني وملا قال النيب صلى اهللا عليه و سلم لألنصار أمل أجدكم ضالال فهداكم اهللا يب وعالة فأغناكم اهللا يب 

عبد على الرب حىت ميتنع من قبول منته فأجابوه بقوهلم اهللا ورسوله أمن ويا للعقول اليت قد خسف هبا أي حق لل
عليه فبأي حق استحق األنعام عليه باإلجياد وكمال اخللقة وحسن الصورة وقوام البنية وإعطائه القوى واملنافع 

واآلالت واألعضاء وتسخري ما يف السموات وما يف األرض له ومن أقل ماله عليه من النعم التنفس يف اهلواء الذي 
اله أنه من النعم وهو يف اليوم والليلة أربعة وعشرون ألف نفس فإذا كانت أقل نعمه عليهم وال أقل ال يكاد خيطر بب

منها أربعة وعشرون ألف نعمة كل يوم وليلة فما الظن مبا هو أجل منها من النعم فيا للعقول السخيفة املخسوف هبا 
ى هللا عليكم منه إذا أثابكم ألنكم استوفيتم أي علم لكم وأي سعي يقابل القليل من نعمه الدنيوية حىت ال يبق

ديونكم قبله وال نعمة له عليكم فيها فأي أمة من األمم بلغ جهلها باهللا هذا املبلغ واستنكفت عن قبول منته 



وزعمت أن هلا احلق على رهبا وأن تفضله عليها ومنته مكدر ال لتذاذها بعطائه ولو أن العبد استعمل هذا األدب مع 
لوك الدنيا ملقته وأبعده وسقط من عينه مع أنه ال نعمة له عليه يف احلقيقة إمنا املنعم يف احلقيقة هو اهللا وىل ملك من م

النعم وموليها ولقد كشف القوم عن أقبح عورة من عورات اجلهل هبذا الرأي السخيف واملذهب القبيح واحلمد هللا 
فني من قبول منة اهللا الزاعمني أن ما أنعم اهللا به عليهم حقهم الذي عافانا مما ابتلى به أرباب هذا املذهب املستنك

عليه وحقهم قبله وأنه ال يستحق احلمد والثناء على أداء ما عليه من الدين واخلروج مما عليه من احلق ألن أداء 
  الواجب يقتضي غريه تعاىل اهللا عن إفكهم وكذهبم علوا كبريا 

جبوا على اهللا عز و جل أن مييت كل من علم من األطفال أنه لو بلغ لكفر اإللزام الثاين عشر أنه يلزمهم أن يو
وعاند فإن اخترامه هو األصلح له بال ريب أو أن جيحدوا علمه سبحانه مبا سيكون قبل كونه كما التزمه سلفهم 

  اخلبيث الذين 

تزام مذهب أهل السنة اتفق سلف األمة الطيب على تكفريهم وال خالص هلم عن أحد هذين اإللزامني إال بال
واجلماعة أن أفعال اهللا تعاىل ال نقاس بأفعال عباده وال تدخل حتت شرائع عقوهلم القاصرة بل أفعاله ال تشبه أفعال 

  خلقه وال صفاته صفاهتم وال ذاته ذواهتم ليس كمثله شيء وهو السميع البصري 
عدم املنفعة يف ذلك بالنسبة إليه وإىل العبد وال ينفعكم اإللزام الثالث عشر أنه سبحانه ال يؤمل أحدا من خلقه أبدا ل

اعتذاركم بأن اإليالم سبب مضاعفة الثواب ونيل الدرجات العلى وأن هذا ينتقض باحليوان البهيم وينتقض 
 باألطفال الذين ال يستحقون ثوابا وال عقابا وال ينفعكم اعتذاركم بأن الطفل ينتفع به يف اآلخرة يف زيادة ثوابه ال
نتقاضه عليكم بالطفل الذي علم اهللا أنه يبلغ وخيتار الكفر واجلحود فأي مصلحة له يف إيالمه وأي معىن ذكر متوه 

  على أصولكم الفاسدة فهو منتقض عليكم مبا ال جواب لكم عنه 
صلح يف حقه أن اإللزام الرابع عشر ان من علم اهللا سبحانه إذا بلغ األطفال خيتاروا اإلميان والعمل الصاحل فأن األ

حيييه حىت يبلغ ويؤمن فينال بذلك الدرجة العالية وأن ال حيترمه صغريا وهذا مما ال جواب لكم عنه اإللزام اخلامس 
عشر وهو من أعظم اإللزامات وأصحها الزاما وقد التزمه القدرية وهو أنه ليس يف مقدور اهللا تعاىل لطف لو فعله 

لتزم املعتزلة القدرية هذا الالزم وبنوه على أصلهم الفاسد أنه جيب على اهللا تعاىل أن اهللا تعاىل بالكفار آلمنوا وقد ا
يفعل يف حق كل عبد ما هو األصلح له فلو كان يف مقدوره فعل يؤمن العبد عنده لو جب عليه أن يفعله به 

مجيعا ولو شاء ال من من يف  والقرآن من أوله إىل آخره يرد هذا القول ويكذبه وخيرب تعاىل أنه لو شاء هلدى الناس
  األرض كلهم مجيعا ولو شاء آليت كل نفس هداها 

اإللزام السادس عشر وهو مما التزمه القوم أيضا أن لطفه ونعمته وتوفيقه باملؤمن كلطفه بالكافر وأن نعمته عليهما 
ار الصحيح وإمجاع األمة سواء مل خيص املؤمن بفضل عن الكافر وكفى بالوحي وصريح املعقول وفطرة اهللا واالعتب

ردا هلذا القول وتكذيبا له اإللزام السابع عشر أن ما من أصلح إال وفوقه ما هو أصلح منه واالقتصار على رتبة 
  واحدة كاالقتصار على الصالح فال معىن لقولكم جيب مراعاة األصلح إذ ال هناية له فال ميكن يف الفعل رعايته 

ب والتحرمي يقتضي سؤال املوجب احملرم ملن أوجب عليه وحرم هل فعل مقتضى ذلك اإللزام الثامن عشر أن اإلجيا
أم ال وهذا حمال يف حق من ال يسئل عما يفعل وإمنا يعقل يف حق املخلوقني وأهنم يسألون وباجلملة فتحتم هبذه 

للنبوات فهذه املسئلة بيننا املسئلة طريقا لإلستغناء عن الصواب وسلطتم هبا الفالسفة والصابئة والربامهة وكل منكر 
وبينهم فانكم إذا زعمتم أن العقل حاكما حيسن ويقبح ويوجب وحيرم ويتقاضى الثواب والعقاب مل تكن احلاجة إىل 



البعثة ضرورية إلمكان اإلستغناء عنها هبذا احلاكم وهلذا قالت الفالسفة وزادت عليكم حجة وتقريرا قد اشتمل 
  لق وخري وشر ممتزجني واخلري املطلق مطلوب يف العقل لذاته والشر املطلق الوجود على خري مطلق وشر مط

مرفوض يف العقل لذاته واملمتزج مطلوب من وجه ومرفوض من وجه وهو حبسب الغالب من جهته وال يشك 
ر العاقل أن العلم جبنسه ونوعه خري وحممود ومطلوب واجلهل جبنسه ونوعه شر يف العقل فهو مستقبح عند اجلمهو

والفطر السليمة داعية إىل حتصيل املستحسن ورفض املستقبح سواء محله عليه شارع أو مل حيمله مث األخالق احلميدة 
واخلصال الرشيدة من العفة واجلود والسخاء والنجدة مستحسنات فعلية وأضدادها مستقبحات فعلية وكمال حال 

والشرائع إمنا ترد بتمهيد ما تقرر يف العقل ال بتغيريه لكن اإلنسان أن تستكمل النفس قوى العلم احلق والعمل اخلري 
العقول احلرونة ملا كانت قاصرة عن اكتساب املعقوالت بأسرها عاجزة عن االهتداء إىل املصلحة الكلية الشاملة 
لنوع اإلنسان وجب من حيث احلكمة أن يكون بني الناس شرع يفرضه شارع حيملهم على اإلميان بالغيب مجلة 

هديهم إىل مصاحل معاشهم ومعادهم تفصيال فيكون قد مجع هلم بني حظي العلم والعدل على مقتضى العقل وي
ومحلهم على التوجه إىل اخلري احملض واإلعراض عن الشر احملض استبقاء لنوعهم واستدامة لنظام العامل مث ذاك 

سبحانه راجحا عليهم بعقله الرزين ورأية  الشارع جيب أن يكون مميزا من بينهم بآيات تدل على أهنا من عند ربه
املتني وحديثه النافذ وخلقه احلسن ومسته وهديه يلني هلم يف القول ويشاورهم يف األمر ويكلمهم على قدر عقوهلم 

ويكلفهم حبسب وسعهم وطاقتهم قالوا وقد أخطأت املعتزلة حني ردوا احلسن والقبيح إىل الصفات الذاتية لألفعال 
م تقرير ذلك يف العلم واجلهل إذ األفعال ختتلف باألشخاص واألزمان وسائر اإلضافات وليس هي وكان من حقه

على صفات نفسية الزمة هلا حبيث ال تفارقها البتة مث زادت الصائبة يف ذلك على الفالسفة وقالوا ملا كانت 
مدبرات الكواكب وكان يف املوجودات يف العامل السفلي مركبة على تأثري الكواكب والروحانيات اليت هي 

اتصاالهتا نظر سعيد وحنس واجب أن يكون يف آثارها حسن وقبح يف األخالق واخللق واألفعال والعقول اإلنسانية 
متساوية يف النوع فوجب أن يدركها كل عقل سليم وطبع قومي ال تتوقف معرفة املعقوالت على من هو مثل ذلك 

ن يعرفنا حسن األشياء وقبحها وخريها وشرها ونفعها وضرها وكما أنا العاقل يف النوع فنحن ال حنتاج إىل م
نستخرج بالعقول من طبائع األشياء ومنافعها ومضارها كذلك نستنبط من أفعال نوع اإلنسان حسنها وقبيحها 

فنالبس ما هو أحسن منها حبسب االستطاعة وجنتنب ما هو قبيح منها حبسب الطاقة فأي حاجة بنا إىل شارع 
حكم على عقولنا وزادت التناسخية على الصائبية بأن قالوا نوع اإلنسان ملا كان موصوفا بنوع اختيار يف أفعاله يت

خمصوصا بنطق وعقل يف علومه وأحواله ارتفع عن الدرجة احليوانية ارتفاع استخسار هلا فإن كانت أعماله على 
اهج الدرجة احليوانية اخنفضت إليها أو إىل أسفل وهو مناهج الدرجة اإلنسانية ارتفعت إىل املالئكة وإن كانت من

  أبدا يف أحد 

أمرين إما فعل يقتضي جزاء أو جمازاة على فعل فما باله حيتاج يف أفعاله وأحواله إىل شخص مثله حيسن أو يقبح فال 
ا يظهر العقل حيسن ويقبح وال الشرع ولكن حسن أفعاله جزاء على حسن أفعال غريه وقبح أفعاله كذلك ورمب

حسنها وقبحها صورا حيوانية روحانية وإمنا يصري احلسن والقبح يف احليوانات أفعاال إنسانية وليس بعد هذا العامل 
عامل آخر حيكم فيه وحياسب ويثاب ويعاقب وزادت الربامهة على التناسخية بأن قالوا حنن ال حنتاج إىل شريعة 

ا أن يكون معقوال أو غري معقول فإن كان معقوال فقد استغىن بالعقل وشارع أصال فأن ما يأمر به النيب ال خيلو إم
عن النيب وأن مل يكن معقوال مل يكن مقبوال فهذه الطوائف كلها ملا جعلت يف العقل حاكما باحلسن والقبح أداها إىل 



قتموهم على هذا هذه اآلراء الباطلة والنحل الكافرة وأنتم يا معاشر املثبتة يصعب عليكم الرد عليهم وقد واف
األصل وأما حنن فأخذنا عليهم رأس الطريق وسددنا عليهم األبواب فمن طرق هلم الطريق وفتح هلم األبواب مث رام 

مناجزة القوم فقد رام مرتقى صعبا فهذه جمامع جيوش النفاة قد وافتك بعددها وعديدها وأقبلت إليك حبدها 
التقى الزحفان وتقابل الصفان وإن كنت من أصحاب التلول  وحديدها فإن كنت من أبناء الطعن والضرب فقد

فالزم مقامك وال تدن من الوطيس فإنه قد محى وإن كنت من اهل األسراب الذين يسألون عن األنباء وال يثبتون 
  عند اللقاء 

  وماهلا من سوى أجسامهم جنن ... فدع احلروب ألقوام هلا خلقوا 
  فبئست احللتان اللؤم واجلنب ... وال تلمهم على ما فيك من جنب 

قال املتوسطون من أهل اإلثبات ما منكم أيها الفريقان إال من معه حق وباطل وحنن نساعد كل فريق على حقه 
ونصري إليه ونبطل ما معه من الباطل وترده عليه فنجعل حق الطائفتني مذهبا ثالثا خيرج من بني فرث ودم لبنا 

ن ننتسب يل ذي مقالة وطائفة معينة انتسابا حيملنا على قبول مجيع أحواهلا خالصا سائغا للشاربني من غري أ
واالنتصار هلا بكل غث ومسني ورد مجيع أقوال خصومها ومكابريها على ما معها من احلق حىت لو كانت تلك 

عم اهللا عليه وأهله األقوال منسوبة إىل رئيسها وطائفتها لبالغت يف نصرهتا وتقريرها وهذه آفة ما جنا منها إال من أن
ملتابعة احلق أين كان ومع من كان وأما من يرى أن احلق وقف مؤبد على طائفته وأهل مذهبه وحجر حمجور على 
من سواهم ممن لعله أقرب إىل احلق والصواب منه فقد حرم خريا كثريا وفاته هدى عظيم وهنا حنن جنلس جملس 

يف موضع كان احملكوم له يف ذلك املوضع وأن كان احملكوم عليه حيث  احلكومة بني هاتني املقالتني فمن أدىل حبجته
يدىل خصمه حبجته واهللا تعاىل أرسل رسوله باهلدى ودين احلق والعدل بني الطوائف املختلفة قال تعاىل شرع لكم 

  من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن 

وال تتفرقوا فيه كرب على املشركني ما تدعوهم إليه اهللا جتتيبء إليه من يشاء ويهدى إليه من ينيب وما  أقيموا الدين
تفرقوا إال من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولو ال كلمة سبقت من ربك إىل أجل مسمى لقضى بينهم وأن الذين 

كما أمرت وال تتبع أهواءهم وقل آمنت مبا أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم 
  أنزل اهللا من كتاب وأمرت ألعدل بينكم 

فأخرب تعاىل أنه شرع لنا دينه الذي وصى به نوحا والنبيني من بعده وهو دين واحد وهنانا عن التفريق فيه مث أخربنا 
أن احلامل على ذلك التفرق البغي من أنه ما تفرق من قبلنا يف الدين إال بعد العلم املوجب لإلثبات وعدم التفرق و

بعضهم على بعض وإرادة كل طائفة أن يكون العلو والظهور هلا ولقوهلا دون غريها وإذا تأملت تفرق أهل البدع 
والضالل رأيته صادرا عن هذا بعينه مث أمر سبحانه نبيه أن يدعو إىل دينه الذي شرعه ألنبيائه وأن يستقيم كما أمره 

تباع أهواء املتفرقني وأمره أن يؤمن بكل ما أنزله اهللا من الكتب وهذه حال احملق أن يؤمن بكل ما ربه وحذره من ا
مجعه من احلق على لسان أي طائفة كانت مث أمره أن خيربهم بأنه أمر بالعدل بينهم وهذا يعم العدل يف األقوال 

مم فهكذا وارثه ينتصب للعدل بني املقاالت واألفعال واآلراء واحملاكمات كلها فنصبه ربه ومرسله للعدل بني األ
واآلراء واملذاهب ونسبته منها إىل القدر املشترك بينهما من احلق فهو أوىل به وبتقريره وباحلكم ملن خاصم به مث 

أمره أن خيربهم بأن الرب املعبود واحد فما احلامل للتفرق واالختالف وهو ربنا وربكم والدين واحد ولكل عامل 
  يعدوه إىل غريه  عمله ال

مث قال ال حجة بيننا وبينكم واحلجة ههنا هي اخلصومة أي للخصومة وال وجه خلصومة بيننا وبينكم بعدما ظهر 



احلق وأسفر صبحه وبانت أعالمه وانكشفت الغمة عنه وليس املراد نفي االحتجاج من الطرفني كما يظنه بعض من 
يف والقرآن من أوله إىل آخره حجج وبراهني على أهل الباطل ال يدرى ما يقول وأن الدين ال احتجاج فيه ك

قطعية يقينية وأجوبة ملعارضتهم وإفسادا ألقواهلم بأنواع احلجج والرباهني وإخبارا عن أنبيائه ورسله بإقامة احلجج 
حجج اخلصم والرباهني وأمر لرسوله مبجادلة املخالفني باليت هي أحسن وهل تكون اجملادلة إال باالحتجاج وإفساد 

وكذلك أمر املسلمني مبجادلة أهل الكتاب باليت هي أحسن وقد ناظر النيب صلى اهللا عليه و سلم مجيع طوائف 
الكفر أمت مناظرة وأقام عليهم ما أفحمهم به من احلجج حىت عدل بعضهم إىل حماربته بعد أن عجز عن رد قوله 

ل اجلزية عن يد وهو صاغر كل ذلك بعد إقامة احلجج وكسر حجته واختار بعضهم مساملته ومتاركته وبعضهم بذ
عليهم وأخذها بكظمهم وأسرها لنفوسهم وما استجاب له من استجاب إال بعد أن وضحت له احلجة ومل جيد إىل 
ردها سبيال وما خالفه أعداؤه إال عنادا منهم وميال إىل املكابرة بعد اعترافهم بصحة حججه وأهنا ال تدفع فما قام 

  إال على ساق احلجة فقوله ال الدين 

حجة بيننا وبينكم أي ال خصومة فإن الرب واحد فال وجه للخصومة فيه ودينه واحد وقد قامت احلجة وحتقق 
الربهان فلم يبق لالحتجاج واملخاصمة فائدة فإن فائدة االحتجاج ظهور احلق ليتبع فإذا ظهر وعانده املخالف 

ج فائدة فال حجة بيننا وبينكم أيها الكفار فقد وضح احلق واستبان ومل يبق إال وتركه جحودا وعنادا مل يبق لالحتجا
اإلقرار به أو العناد واهللا جيمع بيننا يوم القيامة فيقضي للمحق على املبطل وإليه املصري قالوا ومها حنن نتحرى 

امة على منابر من نور عن ميني القسط بني الفريقني عما يقوله صلى اهللا عليه و سلم املقسطون عند اهللا يوم القي
الرمحن الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم مما ولوا ويكفي يف هذا قوله تعاىل يأيها الذين آمنوا كونوا قوامني هللا 
شهداء بالقسط وال جيرمنكم شنآن قوم على أن ال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا اهللا أن اهللا خبري مبا 

أهل اإلثبات من املعتزلة يف قوهلم أن احلسن والقبح صفات ثبوتية لألفعال معلومة بالعقل  تعملون قالوا قد أصاب
والشرع وأن الشرع جاء بتقرير ما هو مستقر يف الفطر والعقول من حتسني احلسن واألمر به وتقبيح القبيح والنهى 

حواله واالستقالل به فالشرائع جاءت عنه وأنه مل جييء مبا خيالف العقل والفطرة وأن جاء مبا يعجز العقول عن أ
مبجازات العقول ال حماالهتا وفرق بني ماال تدرك العقول حسنه وبني ما تشهد بقبحه فاألول مما يأيت به الرسل دون 
الثاين وأخطؤا يف ترتيب العقاب على هذا القبيح عقال كما تقدم وأصابوا يف إثبات احلكمة هللا تعاىل وأنه سبحانه ال 

 خاليا عن احلكمة بل كل أفعاله مقصودة لعواقبها احلميدة وغاياهتا احملبوبة له وأخطؤا يف موضعني أحدمها يفعل فعال
أهنم أعادوا تلك احلكمة إىل املخلوق ومل يعيدوها إىل اخلالق سبحانه على فاسد أصوهلم يف نفي قيام الصفات به 

املوضع الثاين اهنم وضعوا لتلك احلكمة شريعة بعقوهلم فنفوا احلكمة من حيث أثبتوها وجحدوها من حيث أقروا هبا 
وأوجبوا على الرب تعاىل هبا وحرموه وشبهوه خبلقه يف أفعاله حبيث ما حسن منهم حسن منه وما قبح منهم قبح منه 

فلزمتهم بذلك اللوازم الشنيعة وضاق عليهم اجملال وعجزوا عن التخلص عن تلك االلتزامات ولو أهنم أثبتوا له 
كمة تليق به ال يشبه خلقه فيها بل نسبتها إليه كنسة صفاته إىل ذاته فكما أنه ال يشبه خلقه يف صفاته فكذلك يف ح

أفعاله وال يصح االستدالل بقبح القبح وحسن احلسن منهم على ثبوت ذلك يف حقه تعاىل ومن هاهنا استطال 
الشناعة وأصابوا أيضا يف قوهلم بأن الرب تعاىل ال عليهم النفاة وصاحوا عليهم من كل قطر وأقاموا عليهم ثائرة 

ميتنع يف نفسه الوجوب والتحرمي وأخطأوا يف جعل ذلك تابعا ملقتضى عقوهلم وآرئهم بل جيب عليه ما أوجبه على 
  نفسه وحيرم عليه ما 



الظلم كما  حرمه هو على نفسه فهو الذي كتب على نفسه الرمحة وأحق على نفسه ثواب املطيعني وحرم على نفسه
  جعله حمرما بني عباده وأصابوا يف قوهلم أنه سبحانه ال حيب الشر 

والكفر وأنواع الفساد بل يكرهها وأنه حيب اإلميان واخلري والرب والطاعة ولكن أخطأوا يف تفسري هذه احملبة 
ما يهدى به تعاىل على  والكراهة مبجرد معان مفهومة من ألفاظ خلقها يف اهلواء أو يف الشجرة ومل جيعلوها معاين

فاسد أصوهلم يف التعطيل ونفي الصفات فنفوا احملبة والكراهة من حيث أثبتوها وأعادوها إىل جمرد الشرع ومل يثبتوا 
له حقيقة قائمة بذاته فإن شرع اهللا هو أمره وهنيه ومل يقم به عندهم أمر وال هنى فحقيقة قوهلم أنه ال شرع وال حمبة 

فوا القول وحتيلوا إلثبات ما سدوا على نفوسهم طريق إثباته وأصابوا أيضا يف قوهلم أن مصلحة وال كراهة فإن زخر
املأمور تنشأ من الفعل تارة ومن األمر تارة أخرى فرب فعل مل يكن منشأ ملصلحة املكلف فلما أمر به صار منشأ 

صلحة تنشأ من الفعل املأمور به تارة ومن ملصلحة باألمر ولو توسطوا هذا التوسط وسلكوا هذا املسلك وقالوا إن امل
األمر تارة ومنهما تارة ومن العزم اجملرد تارة النتصفوا من خصومهم فمثال األول الصدق والعفة واإلحسان 

والعدل فإن مصاحلها ناشئة منها ومثال الثاين التجرد يف اإلحرام والتطهر بالتراب والسعي بني الصفى واملروة ورمي 
ذلك فإن هذه األفعال لو جتردت عن األمر مل تكن منشأ ملصلحة فلما أمر هبا نشأت مصلحتها من نفس اجلمار وحنو 

األمر ومثال الثلث الصوم والصالة واحلج وإقامة احلدود وأكثر األحكام الشرعية فإن مصلحتها ناشئة من الفعل 
ة فيها من وجهني ومثال الرابع أمر اهللا واألمر معا فالفعل يتضمن مصلحة واألمر هبا يتضمن مصلحة أخرى فاملصلح

تعاىل خليله إبراهيم بذبح ولده فإن املصلحة إمنا نشأت من عزمه على املأمور به ال من نفس الفعل وكذلك أمره نبيه 
صلى اهللا عليه و سلم ليلة اإلسراء خبمسني صالة فلما حصرمت املصلحة يف الفعل وحده تسلط عليكم خصومكم 

ت واإللزامات قالوا وقد أصاب النفاة حيث قالوا إن احلجة إمنا تقوم على العباد بالرسالة وإن اهللا ال بأنواع املناقضا
يعذهبم قبل البعثة ولكنهم نقضوا األصل ومل يطردوه حيث جوزوا تعذيب من مل تقم عليه احلجة أصال من األطفال 

اليت خالف اهللا بينها فجعل بعضها حسنا وبعضها  واجملانني ومن مل تبلغه الدعوة وأخطؤا يف تسويتهم بني األفعال
قبيحا وركب يف العقول والفطر التفرقة بينهما كما ركب يف احلواس التفرقة بني احللو واحلامض واملر والعذب 

والسخن والبارد والضار والنافع فزعم النفاة أنه ال فرق يف نفس األمر أصال بني فعل وفعل يف احلسن والقبح وإمنا 
الفرق إىل عادة جمردة أو وهم أو خيال أو جمرد األمر والنهى وسلبوا األفعال حىت خواصها اليت جعلها اهللا يعود 

عليها من احلسن والقبح فخالفوا الفطر والعقول وسلطوا عليهم خصومهم بأنواع اإللزامات واملناقضات الشنيعة 
أصابوا يف نفيهم اإلجياب والتحرمي على اهللا الذي أثبتته جدا ومل جيدوا إىل ردها سبيال إال بالعناء وجحدوا الضرورة و

  القدرية من املعتزلة 

ووضعوا على اهللا شريعة بعقوهلم قادهتم إىل ماال قبل هلم به من اللوازم الباطلة وأخطأوا يف نفيهم عنه إجياب ما 
وا أيضا يف نفسهم حكمته أوجبه على نفسه وحترمي ما حرمه على نفسه مبقتضى حكمته وعدله وعزته وعلمه وأخطا

تعاىل يف خلقه وأمره وأنه ال يفعل شيئا لشيء وال يأمر بشيء لشيء ويف إنكارهم األسباب والقوى اليت أودعها اهللا 
يف األعيان واألعمال وجعلهم كل الم دخلت يف القرآن لتعليل أفعاله وأوامره الم عاقبة وكل باء دخلت لربط 

احلكم والغايات املطلوبة يف أوامره وأفعاله وردوها إىل العلم والقدرة فجعلوا  السبب بسببه باء مصاحبة فنفوا
مطابقة املعلوم للعلم ووقوع املقدور على وفق القدرة هو احلكمة ومعلوم أن وقوع املقدور بالقدرة ومطابقة املعلوم 

علومة اعم من كون املعلوم واملقدور للعلم عني احلكمة والغايات املطلوبة من الفعل وتعلق القدرة مبقدورها والعلم مب



مشتمال على حكمة ومصلحة أو جمردا عن ذلك واألعم ال يشعر باألخص وال يستلزمه وهل هذا يف احلقيقة األنفي 
للحكمة وإثبات ألمر آخر وأخطاوا يف تسويتهم بني احملبة واملشيئة وأن كل ما شاءه اهللا من األفعال واألعيان فقد 

مل يشأه نقد كرهه وأبغضه فمحبته مشيئته وإرادته العامة وكراهته وبغضه عدم مشيئته وإرادته أحبه ورضيتة وما 
فلزمهم من ذلك أن يكون إبليس حمبوبا له وفرعون وهامان ومجيع الشياطني والكفار بل أن يكون الكفر والفسوق 

دى ووفاء العهد والرب اليت مل توجد من والظلم والعدوان الواقعة يف العامل حمبوبة له مرضية وأن يكون اإلميان واهل
الناس مكروهة مسخوطة له مكروهة ممقوتة عنده فسووا بني األفعال اليت فاوت اهللا بينها وسووا بني املشيئة املتعلقة 
بتكوينها وإجيادها واحملبة املتعلقة بالرضى هبا وأخيارها وهذا مما استطال به عليهم خصومهم كما استطالوا هم عليهم 

يث أخرجوها عن مشيئة اهللا وإرادته العامة ونفوا تعلق قدرته وخلقه هبا فاستطال كل من الفريقني على اآلخر ح
بسبب ما معهم من الباطل وهدى اهللا أهل السنة الذين هم وسط يف املقاالت والنحل ملا اختلف الفريقان فيه من 

  احلق بإذنه واهللا يهدى من يشاء إىل صراط مستقيم 
حجروا على اهللا وألزموه شريعة حرموا عليه اخلروج عنها وخصومهم من اجلربية جوزوا عليه كل فعل  فالقدرية

ممكن يتنزه عنه سبحانه إذ ال يليق بغناه ومحده وكماله ما نزه نفسه عنه ومحد نفسه بأنه ال يفعله فالطائفتان متقابلتان 
افعاله على حسب ما أثبتوه خللقه واجلربية نفوا والقدرية غاية التقابل والقدرية أثبتوا له حكمة وغاية مطلوبة من 

أثبتوا له حكمته الالئقة به اليت ال يشاهبه فيها أحد والقدرية قالت أنه ال يريد من عباده طاعتهم وإمياهنم وأنه ال 
جيب عليه  يسأل ذلك منهم واجلربية قالت أنه حيب الكفر والفسوق والعصيان ويرضاه من فاعله والقدرية قالت أنه

سبحانه أن يفعل بكل شخص ما هو األصلح له واجلربية قالت أنه جيوز أن يعذب أولياءه وأهل طاعته ومن مل يطعه 
  قط وينعم أعداءه ومن كفر به 

وأشرك وال فرق عنده بني هذا وهذا فليعجب العاقل من هذا التقابل والتباعد الذي يزعم كل فريق أن قوهلم هو 
فه باطل بصريح العقل وكذلك القدرية قالت أنه ألقى إىل عباده زمام االختيار وفوض إليهم حمض العقل وما خال

املشيئة واإلرادة وأنه مل خيص أحدا منهم دون أحد بتوفيق وال لطف وال هداية بل ساوى بينهم يف مقدوره ولو قدر 
لبيان واإلرشاد وأما خلق اهلدى والضالل أن يهدى أحدا ومل يهده كان خبال وأنه ال يهدى أحدا وال يضله إال مبعىن ا

فهو إليهم ليس إليه وقالت اجلربية أنه سبحانه أجرب عباده على أفعاهلم بل قالوا أن أفعاهلم هي نفس أفعاله وال فعل 
هلم يف احلقيقة وال قدرة وال اختيار وال مشيئة وإمنا يعذهبم على ما فعله هو ال على ما فعلوه ونسبة أفعاهلم إليه 

حركات األشجار واملياه واجلمادات فالقدرية سلبوه قدرته على أفعال العباد ومشيئته هلا واجلربية جعلوا أفعال ك
العباد نفس أفعاله وأهنم ليسوا فاعلني هلا يف احلقيقة وال قادرين عليها فالقدرية سلبته كمال ملكه واجلربية سلبته 

لسنة الوسط أثبتوا كمال امللك واحلمد واحلكمة فوصفوه كمال حكمته والطائفتان سلبته كمال محده وأهل ا
بالقدرة التامة على كل شيء من األعيان وأفعال العباد وغريهم وأثبتوا له احلكمة التامة يف مجيع خلقه وأمره واثبتوا 

ما نزه له احلمد كله يف مجيع ما خلقه وأمر به ونزهوه عن دخوله حتت شريعة يضعها العباد بآرائهم كما نزهوه ع
نفسه عنه مما ال يليق به فاستولوا على حماسن املذاهب وجتنبوا أرداها ففازوا بالقدح املعلى وغريهم طاف على أبواب 

  املذاهب ففاز باخس املطالب واهلدى هدى خيتص به من يشاء من عباده 

  :فصل إذا عرفت هذه املقدمة فالكالم على كلمات النفاة من وجوه 



اإلنسان نفسه وقد خلق تام اخللقة تام العقل دفعة من غري تأدب بتأديب األبوين وال تعلم من  أحدها قولكم لو قدر
أحدمها أن الواحد أكثر من االثنني واآلخر أن الكذب قبيح مل يتوقف يف األول ويتوقف : معلم مث عرض عليه أمران 

  قدير اإلنسان كذلك حمال يف الثاين فهذا تقدير مستحيل ركبتم عليه أمرا غري معلوم الصحة فإن ت
الوجه الثاين سلمنا إمكان التقدير لكن مل قلتم بأنه ال يتوقف يف كون الواحد نصف االثنني ويتوقف يف كون الكذب 

قبيحا بعد تصور حقيقته فال نسلم أنه إذا تصور ماهية الكذب توقف يف اجلزم بقبحه وهل هذا إال دعوة جمردة 
وقف يف احلكم بقبحه ولكن ال يلزم من ذلك أن ال يكون قبيحا لذاته وقبحه معلوم الوجه الثالث سلمنا أنه قد يت

للعقل وتوقف الذهن يف احلكم العقلي ال خيرجه عن كونه عقليا وال جيب التساوي يف العقليات إذ بعضها أجلي من 
  بعض فإن قلتم فهذا التوقف ينفي أن يكون احلكم بقبحه ضروريا وهو يبطل قولكم 

  ا إمنا لزم من التقدير املستحيل يف الواقع قلنا هذ

واحملال قد يلزمه حمال آخر سلمنا أنه ينفي كون احلكم بقبحه ضروريا ابتداء فلم قلتم أنه ال يكون ضروريا بعد 
  التأمل والنظر 

والضروري أعم من كونه ضروريا ابتداء بال واسطة أو ضروريا بوسط ونفي األخص ال يستلزم نفي األعم ومن 
دعى سلب الوسائط عن الضروريات فقد كابر أو اصطلح مع نفسه على تسمية الضروريات مبا ال يتوقف على ا

  وسط 
الوجه الرابع أن نصور ماهية الكذب يقتضي جزم العقل بقبحه ونسبة الكذب إىل العقل كنسبة املتنافرات احلسية 

فكذلك أدراك العقل حلقيقة الكذب وال فرق بينهما  إىل احلس فكما أن أدراك احلواس املتنافرات يقتضي نفرهتا عنها
إال فرق ما بني أدراك احلس وأدراك العقل فإن جاز القدح يف مدركات العقول وحكمها فيها باحلسن والقبح جاز 
القدح يف مدركات احلواس الوجه اخلامس إنكم فتحتم باب السفسطة فإن القدح يف معلومات العقول وموجباهتا 

ركات احلواس وموجباهتا فمن جلأ إىل املكابرة يف املعقوالت فقد فتح باب املكابرة يف احملسوسات كالقدح يف مد
وهلذا كانت السفسطة تعرض أحيانا يف هذا وهذا وليست مذهبا ألمة من الناس يعيشون عليه كما يظنه بعض أهل 

هي حال عارضة لكثري من الناس وهي  املقاالت وال ميكن أن تعيش أمة وال أحد على ذلك وال تتم له مصلحة وإمنا
تكثر وتقل وما من صاحب مذهب باطل إال وهو مرتكب للسفسطة شاء أم أيب وسنذكر أن شاء اهللا فصال فيما بعد 

  نبني فيه أن مجيع أرباب املذاهب الباطلة سوفسطائية صرحيا ولزوما قريبا وبعيدا 
النسبة إىل عقله خرج عن قضايا العقول جوابه أنكم أن الوجه السادس قولكم من حكم بأن هذين األمرين سيان ب

أردمت بالتسوية كوهنما معقوالن يف اجلملة فمن أين خيرج عن قضايا العقول من حكم بذلك وهل اخلارج يف احلقيقة 
ال عنها إال من منع هذا احلكم فإن أردمت بالتسوية االستواء يف اإلدراك وأن كليهما على رتبة واحدة من الضرورة ف

  يلزم من عدم هذا االستواء أن ال يكون العلم بقبح الكذب عقليا 
الوجه السابع قولكم لو تقرر عند املثبت أن اهللا تعاىل ال يتضرر بكذب وال ينتفع بصدق كان اآلمران يف حكم 

نتفع بصدق التكليف على وترية واحدة كالم ال يرتضيه عاقل فإنه من املتقرر أن اهللا تعاىل ال يتضرر بكذب وال ي
وإمنا يعود نفع الصدق وضرر الكذب على املكلف ولكن ليت شعري من أين يلزم أن يكون هذان الضدان بالنسبة 
إىل التكليف على وترية واحدة وهل هذا اال جمرد حتكم ودعوى باطلة الوجه الثامن أنه ال يلزم من كون احلكيم ال 

ال يبغض هذا بل تكون نسبتهما إليه نسبة واحدة بل األمر يتضرر بالقبح وال ينتفع باحلسن أن ال حيب هذا و
بالعكس وهو أن حكمته تقتضي بغضه للقبيح وأن مل يتضرر به وحمبته للحسن وأن مل ينتفع به وحينئذ ينقلب هذا 



الكالم عليكم ونكون أسعد به منكم فنقول لو تقرر عند النايف أن اهللا تعاىل حكيم عليم يضع األشياء مواضعها 
  نزهلا منازهلا العلم أن األمرين أعين الصدق والكذب بالنسبة وي

إىل شرعه وتكليفه متباينان غاية التباين متضادان وانه يستحيل يف حكمته التسوية بينهما وأن يكونا على وترية 
  واحدة ومعلوم إن هذا هو املعقول وما ذكرمتوه خارج عن املعقول 

على حقيقة ذاتية وأن احلسن والقبح غري داخلني يف صفاهتما الذاتية وال الوجه التاسع قولكم أن الصدق والكذب 
يلزمهما يف الوهم بالبديهة وال يف الوجود ضرورة جوابه أنكم أن أردمت أن احلسن والقبح ال يدخل يف مسمى 

أردمت أن  الصدق والكذب فمسلم ولكن ال يفيدكم شيئا فإن غايته إمنا يدل على تغاير املفهومني فكان ماذا وإن
ذات الصدق والكذب ال تقتضي احلسن والقبح وال تستلزمهما فهل هذا إال جمرد املذهب ونفس الدعوى وهي 
مصادرة على املطلوب وخصومكم يقولون أن معىن كوهنما ذاتيني للصدق والكذب أن ذات الصدق والكذب 

الصدق والكذب وأنتم مل تبطلوا  تقتضي احلسن والقبح وليس مرادهم أن احلسن والقبح صفة داخلة يف مسمى
  عليهم هذا 

الوجه العاشر قولكم وال يلزمهما يف الوهم بالبديهة وال يف الوجود دعوى جمردة كيف وقد علم بطالهنا بالربهان 
والضرورة الوجه احلادي عشر قولكم أن من األخبار اليت هي صادقة ما يالم عليه مثل الداللة على من هرب من 

بار اليت هي كاذبة ما يثاب عليها مثل إنكار الداللة عليه فلم يدخل كون الكذب قبيحا يف حد ظامل ومن األخ
  الكذب وال لزمه يف الوهم وال يف الوجود فال جيوز أن يعد من الصفات الذاتية اليت تلزم النفس وجودا وعدما 

ن يف حال أبدا وال تنقلب ذاته جوابه من وجوه أحدها أنا ال نسلم أن الصدق يقبح يف حال وال أن الكذب حيس
وإمنا حيسن اللوم على اخلرب الصادق من حيث مل يعرض املخرب ومل يور مبا يقتضي سالمة النيب أو الويل الوجه الثاين 

أنه أخرب مبا ال جيوز له األخبار به الستلزامه مفسدة راجحة وال يقتضي هذا كون الصدق قبيحا بل األخبار بالصدق 
بني النسبة املطابقة اليت هي صدق وبني األعالم هبا فالقبح إمنا نشأ من األعالم ال من النسبة  هو القبيح وفرق

الصادقة واألعالم غري ذايت للخرب وال داخل يف حده إذا اخلرب غري األخبار وال يلزم من كون األخبار قبيحا أن 
  يكون اخلرب قبيحا وهذه الدقيقة غفل عنها الطائفتان كالمها 

الثالث أن قبح الصدق وحسن الكذب املذكورين يف بعض املواضع ملعارضة مصلحة أو مفسدة راجحة ال الوجه 
يقتضي عدم اتصاف ذات كل منهما حبكمه عقال فإن العلل العقلية واألوصاف الذاتية املقتضية ألحكامها قد 

عدم املانع وقيام الشرط  تتخلف عنها لفوات شرط أو قيام مانع وال يوجب ذلك سلب اقتضائها ألحكامها عند
وقد تقدم تقرير ذلك الوجه الثاين عشر قولكم أنه مل يبق للمثبتني إال االسترواح إىل عادات الناس من تسمية ما 

يضرهم قبيحا وما ينفعهم حسنا كالم باطل فإن استرواحهم إىل ما ركبة اهللا تعاىل يف عقوهلم وفطرهم وبعث رسله 
احلسن واستقباح القبيح الوجه الثالث عشر قولكم أهنا ختتلف بعادة قوم دون قوم  بتقريره وتكميله من استحسان
  وزمان دون زمان ومكان دون 

مكان وإضافة دون إضافة فقد تقدم أن هذا االختالف ال خيرج هذه القبائح واملستحسنات عن كون احلسن والقبح 
ص والقابل واإلضافة شروط هلذا االقتضاء على حد ناشئا من ذواهتما وأن الزمان املعني واملكان املخصوص والشخ

اقتضاء األغذية واألدوية واملساكن واملالبس آثارها فإن اختالفها باألزمنة واألمكنة واألشخاص واإلضافات ال 
خيرجها عن االقتضاء الذايت وحنن ال نعىن بكون احلسن والقبح ذاتيني إال هذا واملشاحنة يف االصطالحات ال تنقع 



احلق وال جتدي عليه إال املناكدة والتعنت فكم يعيدوا ويبدوا يف الذايت وغري الذايت مسوا هذا املعىن مبا شئتم مث طالب 
  أن أمكنكم إبطاله فأبطلوه 

الوجه الرابع عشر قولكم حنن ال ننكر اشتهار القضايا احلسنة والقبيحة من اخللق وكوهنا حممودة مشكورة مثىن على 
لكن سبب ذكرها أما التدين بالشرائع وأما االعراض وحنن إمنا ننكرها يف حق اهللا عز و جل فاعلها أو مذموماو

النتفاء االعراض عنه فهذا معترك القول بني الفرق يف هذه املسئلة وغريها فنقول لكم ما تعنون معاشرة النفاة 
وقبح نواهيه الذاتية وزعمتم الجلها باالعراض اليت نفيتموها عن اهللا عز و جل ونفيتم الجلها حسن أوامر الذاتية 

أنه ال فرق عنده بني مذمومها وحممودها وأهنا بالنسبة إليه سواه فأخربونا عن مرادكم هبذه اللفطة البديعة احملتملة 
أتعنون هبا احلكم واملصاحل والعواقب احلميدة والغايات احملبوبة اليت يفعل ويأمر ألجلها أم تعنون هبا امرا وراء ذلك 

ب تنزيه الرب عنه كما يشعر به لفظ االعراض من االرادات فان اردمت املعىن األول فنفيكم إياه عن أحكم جي
احلاكمني مذهب لكم خالفتم به صريح املنقول وصريح املعقول وأتيتم ما ال تقر به العقول من فعل فاعل حكيم 

عدمه بالنسبة إليه سيان وقلتم ما تنكره الفطر خمتار وال ملصلحة وال لغاية حممودة وال عاقبة مطلوبة بل الفعل و
والعقول ويرده التنزيل واالعتبار وقد قررنا من ذكر احلكم الباهرة يف اخللق واألمر ما تقربه به عني كل طالب 

للحق وهاهنا من ادلة اثبات احلكم املقصودة باخللق واالمر أضعاف أضعاف ما ذكرنا بل النسبه ملا ذكرناه إىل ما 
ه وكيف ميكن انكار ذلك واحلكمة يف خلق العامل وأجزائه ظاهرة ملن تأملها بادية ملن أبصرها وقد رقمت تركنا

سطورها على صفحات املخلوقات يقرأها كل عاقل وغري كاتب نصبت شاهدة هللا بالوحدانية والربوبية والعلم 
  واحلكمة واللطف واخلربة 
  لى إليك رسائل من املأل األع... تأمل سطور الكائنات فإهنا 

  أال كل شيء ما خال اهللا باطل ... وقد خط فيها لو تأملت خطها 
وأما النصوص على ذلك فمن طلبها هبرته كثرهتا وتطابقها ولعلها أن تزيد على املئني وما حييله النفاة حلكمة اهللا تعاىل 

  أن اثباهتا يستلزم افتقارا منها واستكماال بغريه فهوس ووساواس 

عينه وارد عليهم يف أصل الفعل أيضا فهذا إمنا هو إكمال للصنع ال استكمال بالصنع وأيضا فأنه سبحانه فان هذا ب
فعاله عن كماله فأنه كمل ففعل ال أن كماله عن فعاله فال يقال فعل فكمل كما يقال للمخلوق وأيضا فأن مصدر 

الغين من كل وجه أكمل الغىن وأمته وكمال  احلكمة ومتعلقها وأسباهبا عنه سبحانه فهو اخلالق وهو احلكيم وهو
الغىن واحلمد يف كمال القدرة واحلكمة ومن احملال أن يكون سبحانه وتعاىل فقريا إىل غريه فأما إذا كان كل شيء 
فهو فقري إليه من كل وجه وهو الغىن املطلق عن كل شيء فأي حمذور يف إثبات حكمته مع احتياج جمموع العامل 

عه إليه دون غريه وهل الغىن إال ذلك وهللا سبحانه يف كل صنع من صنائعه وأمر من شرائعه حكمة وكل ما يقدر م
باهرة وآية ظاهرة تدل على وحدانيته وحكمته وكلمه وغناه وقيوميته وملكه ال تنكرها إال العقول السخيفة وال 

  : تنبو عنها إال الفطر املنكوسة 
  اهد وحتريكة أبدا ش... وهللا يف كل تسكينة 

  تدل على أنه واحد ... ويف كل شيء له آية 
وباجلملة فنحن ال ننكر حكمة اهللا وال نساعدكم على جحدها لتسميتكم إياها أعراضا وإخراجكم هلا يف هذا 

القالب فاحلق ال ينكر حكمه لسوء التعبري عنه وهذا اللفظ بدعى مل يرد به كتاب وال سنة وال أطلقه أحد من أئمة 
باعهم على اهللا وقد قال األمام أمحد ال نزيل عن اهللا صفة من صفاته ألجل شناعة املشنعني فهل ننكر اإلسالم وأت



صفات كماله سبحانه ألجل تسمية املعطلة واجلهمية هلا أعراضا وألرباب املقاالت أغراض يف سوء التعبري عن 
اهبم وختريهم هلا أحسن األلفاظ مقاالت خصومهم وختريهم هلا أقبح األلفاظ وحسن التعبري عن مقاالت أصح

وأتباعهم حمبوسون يف قبول تلك العبارات ليس معهم يف احلقيقة سواها بل ليس مع املتبوعني غريها وصاحب 
البصرية ال هتوله تلك العبارات اهلائلة بل جيرد املعىن عنها وال يكسوه عبارة منها مث حيمله على حمل الدليل السامل عن 

  بني له احلق من الباطل واحلايل من العاطل املعارض فحينئذ يت
الوجه اخلامس عشر قولكم مستند االستحسان واالستقباح التدين بالشرائع فيقال ال ريب أن التدين بالشرائع 

يقتضي االستحسان واالستقباح ولكن الشرائع إمنا جاءت بتكميل الفطر وتقريرها ال بتحويلها وتغيريها فما كان يف 
ا جاءت الشريعة باستحسانه فكسته حسنا إىل حسنه فصار حسنا من اجلهتني وما كان يف الفطرة الفطرة مستحسن

مستقبحاجاءت الشريعة باستقباحه فكسته قبحا إىل قبحه فصار قبيحا من اجلهتني وأيضا فهذه القضايا مستحسنة 
سنها والنهي عن قبيحها دليل على ومستقبحة عند من مل تبلغه الدعوة ومل يقر بنبوة وأيضا فمجيء الرسول باألمر حب

نبوته وعلم على رسالته كما قال بعض الصحابة وقد سئل عما أوجب إسالمه فقال ما أمر بشيء فقال العقل ليته 
  هنى عنه وال هنى 

عن شيء فقال العقل ليته أمر به فلو كان احلسن والقبح مل يكن مركوزا يف الفطر والعقول مل يكن ما أمر به الرسول 
  ى عنه علما من أعالم صدقه ومعلوم أن شرعه ودينه عند اخلاصة من اكرب أعالم صدقه وشواهد نبوته كما تقدم وهن

الوجه السادس عشر قولكم يف مثارات الغلط اليت يغلط الوهم فيها أهنا ثالث مثارات األوىل أن اإلنسان يطلق اسم 
يث أنه ال يلتفت إىل الغري فان كل طبع مشغوف القبيح على ما خيالف غرضه وان كان يوافق غرض غريه من ح

بنفسه فيقضى بالقبح مطلقا فقد أصاب يف احلكم بالقبح وأخطأ يف إضافة القبح إىل ذات الشيء وغفل عن كونه 
قبيحا ملخالفة غرضه وأخطأ يف حكمه بالقبح مطلقا ومنشأه عدم االلتفات إىل غريه فحاصله أمران أحدمها أنه إمنا 

  والقبح ملوافقة غرضه وخمالفته قضى باحلسن 
الثاين أن هذه املوافقة واملخالفة ليست عامة يف حق كل شخص وزمان ومكان بل وال يف مجيع أحوال الشخص هذا 
حاصل ما طولتم به فيقال ال ريب أن احلسن يوافق الغرض والقبح خيالفه ولكن موافقة هذا وخمالفة هذا ملا قام بكل 

جبت املخالفة واملوافقة إذ لو كانا سواء يف نفس األمر وذاهتما ال تقتضى حسنا وال قبحا واحد من الصفات اليت أو
مل خيتص أحدمها باملوافقة واآلخر باملخالفة ومل يكن أحدمها مبا اختص به أوىل من العكس فما جلأمت إليه من موافقة 

فق الغرض وخالفه وهذا كموافقة الغرض الغرض وخمالفته من أكرب األدلة على أن ذات الفعل متصفة مبا ألجله وا
وخمالفته يف الطعوم واألغذية والروائح فان ما الءم منها اإلنسان ووافقه خمالف بالذات والوصف ملا نافره منها 

وخالفه ومل تكن تلك املالءمة واملنافرة جملرد العادة بل ملا قام باملالئم واملنافر من الصفات ففي اخلبز واملا واللحم 
اكهة من الصفات اليت اقتضت مالءمتها اإلنسان ما ليس يف التراب واحلجر والقصب والعصف وغريها ومن والف

ساوى بني األمرين فقد كابر حسه وعقله فهكذا ما الءم العقول والفطر من األعمال واألحوال وما خالفها هو ملا 
فمالءمة العدل واإلحسان والرب للعقول والفطر قام بكل منها من الصفات اليت اختصت به فأوجب املالءمة واملنافرة 

واحليوان ملا اختصت به ذوات هذه األفعال من أمور ليست يف الظلم واإلساءة وليست هذه املالءمة واملنافرة جملرد 
  العادة والتدين بالشرائع بل هي أمور ذاتية هلذه األفعال وهذا مما ال ينكره العقل بعد تصوره 

ا ال ننكر أن للعادة واختالف الزمان واملكان واإلضافة واحلال تأثريا يف املالءمة واملنافرة وال الوجه السابع عشر أن
ننكر أن اإلنسان يالئمه ما اعتاده من األغذية واملساكن واملالبس وينافره ما مل يعتده منها وان كان أشرف منها 



يلزم من هذا أن تكون املالءمة واملنافرة كلها  وأفضل ومن هذا إلف األوطان وحب املساكن واحلنني إليها ولكن هل
  ترجع إىل االلف والعادة اجملردة ومعلوم أن هذا مما ال سبيل إليه إذ احلكم على فرد 

جزئي من أفراد النوع ال يقتضي احلكم على مجيع النوع واستلزام الفرد املعني من النوع الالزم املعني ال يقتضي 
  : معينه للفرد اجلزئي ال يقتضي ثبوهتا للنوع الكلي  استلزام النوع له وثبوت خاصة

الوجه الثامن عشر أن غاية ما ذكرمت من خطأ الوهم يف اعتقاده إضافة القبح إىل ذات الفعل وحكمه باالستقباح 
مطلقا مما قد يعرض يف بعض األفعال فهل يلزم من ذلك أنه حيث قضى هباتني القضيتني يكون غالطا بالنسبة إىل كل 

عل وحنن إمنا علمنا غلطه فيما غلط فيه لقيام الدليل العقلي على غلطه فأما إذا كان الدليل العقلي مطابقا حلكمه ف
  فمن أين لكم احلكم بغلطه 

فان قلتم إذا ثبت أنه يغلط يف حكم ما مل يكن حكمه مقبوال إذ ال ثقة حبكمه قلنا إذا جوزمت أن يكون يف الفطرة 
كم العقل ونسبتم حكم العقل إىل حكم الوهم وقلتم يف بعض القضايا اليت جيزم العقل هبا حاكمان حاكم الوهم وحا

هي من حكم الوهم مل يبق لكم وثوق بالقضايا اليت جيزم هبا العقل وحيكم هبا الحتمال أن يكون مستندها حكم 
ابتداء وانتهاء وإذا جوزمت أن  الوهم ال حكم العقل فال بد لكم من التفريق بينهما وال بد أن تكون قضاياه ضرورية

  يكون بعض القضايا الضرورية ومهية مل يبق لكم طريق إىل التفريق 
الوجه التاسع عشر أن هذا الذي فرضتموه فيمن يتقبح شيئا ملخالفة غرضه ويستحسنه ملوافقة غرضه أو بالعكس 

سب الدواعي وامليول والعوائد واملناسبات إمنا مورده احلسنات غالبا كاملآكل واملالبس واملساكن واملناكح فأهنا حب
فهي إمنا تكون يف احلركات وأما الكليات العقلية فال تكاد تعارض تلك فال يكون العدل والصدق واإلحسان حسنا 

عند بعض العقول قبيحا عند بعضها كما يكون اللون اسود مشتهى حسنا موافقا لبعض الناس مبغوضا مستقبحا 
  هبذا فقد خرج واعترب الشيء مبا ال يصح اعتباره به ويؤيد هذا  لبعضهم ومن اعترب هذا

الوجه العشرون أن العقل إذا حكم بقبح الكذب والظلم والفواحش فانه ال خيتلف حكمه بذلك يف حق نفسه وال 
غريه بل يعلم أن كل عقل يستقبحها وأن كان يرتكبها حلاجته أو جهله فلما أصاب يف استقباحها أصاب يف نسبة 

القبح إىل ذاهتا وأصاب يف حكمه بقبحها مطلقا ومن غلطه يف بعض هذه األحكام فهو الغالط عليه وهذا خبالف ما 
إذا حكم باستحسان مطعم أو ملبس أو مسكن أو لون فانه يعلم أن غريه حيكم باستحسان غريه وأن هذا مما خيتلف 

ال حيث يعلم أنه ال خيتلف كما حيكم حكما كليا بأن باختالف العوائد واألمم واألشخاص فال حيكم به حكما كليا أ
كل ظمآن يستحسن شرب املاء ما مل مينع منه مانع وكل مقرور يستحسن لباس ما فيه دفؤه ما مل مينع منه مانع 

وكذلك كل جائع يستحسن ما يدفع به سورة اجلوع فهذا حكم كلي يف هذه األمور املستحسنة ال غلط فيه مع 
  رضة الختالف الناس يف استحساهنا واستقباحها حبسب األغراض كون احملسوسات ع

  والعوائد وااللف فما الظن باألمور الكلية العقلية اليت ال ختتلف إمنا هي نفى واثبات 
الوجه احلادي والعشرون قولكم من منارات الغلط إمنا هو خمالف للغرض يف مجيع األحوال أال يف حالة نادرة بل ال 

 تلك احلالة النادرة بل ال خيطر بالبال فيقضى بالقبح مطلقا الستيالء قبحه على قلبه وذهاب احلالة يلتفت الوهم إىل
عن الكذب يستفاد به عصمة دم نيب أو ويل وإذا  ١النادرة عن ذكره فحكمه على الكذب بأنه قبيح مطلقا وعقليه 

رس يف قلبه استقباح مستند إىل أخر قضى بالقبح مطلقا واستمر عليه مرة وتكرر ذلك على مسعه ولسانه انغ
فمضمونه بعد اإلطالة أنه لو كان الكذب قبيحا لذاته ملا ختلف عليه القبح ولكنه يتخلف إذا تضمن عصمة دم نيب 



ففي هذه احلالة وحنوها ال يكون قبيحا وهي حالة نادرة ال تكاد ختطر بالبال فيقضى العقل بقبح الكذب مطلقا 
هي تنايف حكمه بقبحه مطلقا مث تترك وينشأ على ذلك االعتقاد فيظن أن قبحه لذاته مطلقا ويغفل عن هذه احلالة و

وليس كذلك وهذا بعد تسليمه ال مينع كونه قبيحا لذاته وان ختلف القبح عنه ملعارض راجح كما أن االغذاء بامليتة 
وقد بينا أن القبح ال يتخلف عن  والدم وحلم اخلنزير ويوجب نباتا خبيثا وان خيلف عنه ذلك عند املخمصة كيف

  الكذب أصال وأما إذا تضمن عصمة ويل فاحلسن إمنا هو التعريض 
والصدق ال يقبح أبدا وامنا القبيح األعالم به وفرق بني اخلرب واألخبار فالقبح إمنا وقع يف األخبار ال يف اخلرب ولو 

غري مستنكر فهذه الشبهة من أضعف الشبه  سلمنا ذلك كله لتخلف احلكم العقلي لقيام مانع أو لفوات شرط
وحسبك ضعفا حبكم إمنا يستند إليها واىل أمثاهلا الوجه الثاين والعشرون أن الوهم قد سبق إىل العكس كمن يرى 
شيئا مقرونا بشيء فيظن الشيء ال حمالة مقرونا به مطلقا وال يدرى أن األخص أبدا مقرون باألعم من غري عكس 

رة السليم من احلبل املرقش ونفور الطبع عن العسل إذا شبه بالعذرة إىل آخر ما ذكرمت من ومتثيلكم ذلك بنف
األمثال كنفرة الطبع عن احلسناء ذات االسم القبيح ونفرة الرجل عن البيت الذي فيه امليت ونفرة كثري من الناس 

وهم تأثري يف النفوس ويف احلب عن األقوال الصحيحة اليت تضاف إىل من يسيؤن الظن هبم فنحن ال ننكر أن لل
والبغض بل هو غالب على أكثر النفوس يف كثري من األحوال ولكن إذا سلط عليه العقل الصريح تبني غلطه وأن ما 

حكم به إمنا هو موهوم ال معقول كما إذا سلط العقل الصريح واحلسن على احلبل املرقش تبني أن نفرة الطبع عنه 
  لك إذا سلط الذوق والعقل على العسل تبني أن نفرة الطبع عنه مستندها مستندها الوهم الباطل وكذ

الوهم الكاذب وإذا تأمل الطرف حماسن اجلميلة البديعة اجلمال تبني أن نفرته عنها لقبح امسها وهم فاسد وإذا سلط 
د وهكذا نظائر العقل الصريح على امليت تبني أن نفرة الرجل عنه لتوهم حركته وثورانه خيال باطل ووهم فاس

ذلك أفتري يلزم من هذا أنا إذا سلطنا العقل الصريح على الكذب والظلم والفواحش واإلساءة إىل الناس وكفران 
النعم وضرب الوالدين واملبالغة يف أهانتهما وسبهما وأمثال ذلك تبني أن حكمه بقبحها وهم منه ليكون نظري ما 

ن اعتباركم هذا فان احلكم فيما ذكرمت قد تبني بالعقل الصريح واحلس ذكرمت من األمثلة وهل يف االعتبار أفسد م
أنه حكم ومهي وحنن ال ننازع فيه وال عاقل ألنا أن سلطنا عليه العقل واحلس ظهر أن مستنده الوهم وأما يف 

الف ما هي القضايا اليت ركب يف العقول والفطر حسنها وقبحا فأنا إذا سلطنا العقل الصريح عليها مل حيكم هلا خب
عليه أبدا أال أن يلجؤا إىل دبوس السارق وهو الصدق املتضمن هالك واىل الكذب املتضمن عصمته وليس معكم ما 

تصولون به سواه وقد بينا حقيقة األمر فيه مبا فيه كفاية وحىت لو كان األمر فيهما كما ذكرمت قطعا مل جيز أن يبطل 
زمها إياه التزاما ال انفكاك هلا عنه من استحسان احلسن واستقباح القبيح هبما ماركبه اهللا يف العقول والفطر وأل

واحلكم بقبحه والتفرقة العقلية التابعة لذواهتما وأوصافهما بينهما وقد أنكر اهللا سبحانه على العقول اليت جوزت أن 
م الباطل إليه ولو ال أن جيعل اهللا فاعل القبيح وفاعل احلسن سواء ونزه نفسه عن هذا الظن وعن نسبة هذا احلك

ذلك قبيح عقال ملا أنكره على العقول اليت جوزته فان اإلنكار إمنا كان يتوجه عليهم مبجرد الشرع واخلرب ال بإفساد 
  ما ظنوه عقال 

وال يقال فلو كان هذا احلكم باطال قطعا ملا جوزه أولئك العقالء ألن هذا احتجاج بعقول أهل الشرك الفاسدة اليت 
اهللا وشهد عليهم بأهنم ال يعقلون وشهدوا على أنفسهم بأهنم أو لو كانوا يسمعون أو يعقلون ما كانوا يف  عاهبا

أصحاب السعري وهل يقال أن استحسان عبادة األصنام بعقوهلم واستحسان التثليث والسجود للقمر وعبادة النار 
ل فهذا حجة عليكم فان عقول هؤالء قد وتعظيم الصليب يدل على حسنها الستحسان بعض العقالء هلا فان قي



قضت حبسنها وهي أقبح القبائح قيل ما مثلنا ومثلكم يف ذلك أال كمثل من قال إذا كان األحوال يرى القمر اثنني 
مل يبق لنا وثوق بكون صحيح الفم إذا ذاق الشيء املر يذوقه عذبا وحلوا وإذا كان صاحب الفهم السقيم يعيب 

ببطالنه مل يبق لنا وثوق بشهادة صاحب الفهم املستقيم بصحته إىل أمثال ذلك فإذا كانت القول الصحيح ويشهد 
فطرة أمة من األمم وشرذمة من الناس وعقوهلم قد فسدت فهل يلزم من هذا إبطال شهادة العقول السليمة والفطر 

  املستقيمة ولو صح لكم هذا االعتراض لبطل استداللكم على كل منازع لكم يف 

ألة فانه عاقل وقد شهد عقله هبا خبالف قولكم وكفى هبذا فسادا وبطالنا وكفى برد العقول وسائر العقالء كل مس
  له واحلمد هللا رب العاملني 

الوجه الثالث والعشرون قولكم أن امللك العظيم إذا رأى مسكينا مشرفا على اهلالك استحسن إنقاذه والسبب يف 
من رقة اجلنسية وهو طبع يستحيل االنفكاك عنه إىل آخره كالم يف غاية ذلك دفع األذي الذي يلحق اإلنسان 

الفساد فان مضمونه أن هذا اإلحسان العظيم والتنزل من مثل هذا امللك القادر إىل اإلحسان إىل جمهود مضرور قد 
ذلك وان مسه الضر وتقطعت به األسباب وانقطعت به احليل ليس فعال حسنا يف نفسه وال فرق عند العقل بني 

يلقى عليه حجرا يغرقه وامنا مال إليه طبعه لرقه اجلنسية ولتصويره نفسه يف تلك احلال واحتياجه إىل من ينقذه وأال 
فلو جردنا النظر إىل ذات الفعل وضربنا صفحا عن لوازمه وما يقترن به ويبعث عليه مل يقض العقل حبسنه ومل يفرق 

ذا قول يكفى يف فساده جمرد تصوره وليس يف املقدمات البديهية ما هو أجلى بينه وبني إلقاء حجر عليه حىت يغرقه ه
وأوضح من كون مثل هذا الفعل حسنا لذاته حىت حيتج هبا عليه فان االحتجاج إمنا يكون باألوضح على األخفى 

قابلتها فإذا كان املطلوب املستدل عليه أوضح من الدليل كان االستدالل عناء وكلفة ولكن تصور الدعوى وم
تصويرا جمردا يعرضان على العقول اليت مل يسبق إليها تقليد اآلراء ومل يتواطأ عليها ويتلقاها صاغر عن كابر وولد 
عن والد حىت نشأت معها بنشئها فهي تسعى بنصرهتا مبا دب ودرج من األدلة العتقادها أوال أهنا حق يف نفسها 

ولدته وبغض من خالفته وجردت النظر وصابرت العلم وتابعت  إلحساهنا الظن بأرباهبا فلو جتردت من حب من
والنظر بعني * حبك الشيء يعمى ويصم * املسري يف املسئلة إىل آخرها ألوشك أن تعلم احلق من الباطل ولكن 

البغض يرى احملاسن مساوى هذا يف إدراك البصر مع ظهوره ووضوحه فكيف يف إدراك البصرية ال سيما إذا صادق 
  فهذه بلية أكثر العامل مشكال 

  وأال فإين ال أخالك ناجيا ... فان تنج منها تنج من ذي عظيمة 
الوجه الرابع والعشرون أن اقتران هذه األمور اليت ذكرمتوها من رقة اجلنسية وتصور نفسه بصورة من يريد إنفاذه 

عن وصف يقتضي حسنه وان  وحنوها هي أمور تقترن هبذا اإلحسان فيقوم الباعث على فعله وال يوجب جترده
يكون ذاته مقتضية حلسنة وان اقترن بفاعل هذا األمور وما مثلكم يف ذلك أال كمثل من قال أن تناول األطعمة 

واألغذية واألدوية ليس حسنا لذاته فانه يقترن مبتناوهلا من لذة املرة لفم املعدة ما يوجب نزوعها إىل طلب الغذاء 
ة وغريها ومعلوم أن هذه البواعث والدواعي وأسباب امليول ال ينايف االقتضاء الذايت لقيام البنيه وكذلك األدوي

  وقيام الصفات اليت تقتضي االنتفاع هبا فكذلك تلك 

البواعث والدواعي وأسباب امليول اليت حتصل لفاعل اإلحسان ومنقذ الغريق واحلريق وما ينجى اهلالك ال يناىف ما 
  ا من الصفات اليت تقتضي حسنها وقبح أضدادها عليه هذه األفعال يف ذواهت

الوجه اخلامس والعشرون قولكم أنه يقدر نفسه يف تلك احلال وتقديره غريه معرضا عن االنقاذ فيستقبحه منه 



ملخالفته غرضه فيدفع عن نفسه ذلك القبح املتوهم فيقال هذا القبح املتوهم إمنا نشأ عن القبح احملقق يف ترك 
مع قدرته عليه وعدم تضرره به فالقبح حمقق يف ترك إنقاذه ومتوهم يف تصويره نفسه بتلك احلال اإلحسان إليه 

وعدم إنقاذه غريه له فلوال تلك احلقيقة مل حيكم العقل هبذا القبح املوهوم وكون االنقاذ موافقا للغرض وتركه خمالفا 
و خالفه ملا اتصفت به ذاته من الصفات املقتضية له ال ينبغي أن يكون يف ذاته حسنا وقبيحا مالئما وافق الغرض أ

هلذه املوافقة واملخالفة الوجه السادس والعشرون قولكم فلو فرض هذا يف هبيمة أو شخص الرقة فيه فيبقى أمر آخر 
وهو طلب الثناء على إحسانه فيقال طلب الثناء يقتضي أن هذا الفعل مما يتعلق به الثناء وما ذاك أال ألنه يف نفسه 
على صفة تقتضي الثناء على فاعله ولو كان هذا الفعل مساويا لضده يف نفس األمر مل يتعلق الثناء به والذم بضده 

  وفعله لتوقع الثناء ال ينفى أن يكون على صفة ألجلها استحق فاعله الثناء بل هو باقتضاء ذلك أوىل من نفيه 
أن يعلم فيبقى ميل وترجيح يضاهي نفرة طبع السليم الوجه السابع والعشرون قولكم فان فرض يف موضع يستحيل 

عن احلبل وذلك أنه رأى هذه الصورة مقرونة بالثناء فيظن أن الثناء مقرون هبا بكل حال كما أنه ملا رأى األذى 
مقرونا بصورة احلبل وطبعه ينفر عن األذى فينفر عن املقرون به فاملقرون باللذيذ لذيذ واملقرون باملكروه مكروه 

يقال يا عجبا كيف يرد أعظم اإلحسان الذي فطر اهللا عقول عباده وفطرهم على إحسانه حىت لو تصور نطق ف
فتأمل * احليوان البهيم لشهد باستحسانه إىل جمرد وهم وخيال فاسد يشبه نفرة طبع الرجل السليم عن حبل مرقش 

ع وهل سوى اهللا سبحانه يف العقول والفطر بني كيف حيمل نفرة اآلراء املتقلدة وبعض خمالفتها على أمثال هذه الشن
إنقاذ الغريق واحلريق وختليص األسري من عدوه واحياء النفوس وبني نفرة طبع السليم عن حبل مرقش لتومهه أنه 

  حية وقد كان جمرد تصور هذه الشبهة كافيا يف العلم ببطالهنا ولكنا زدنا األمر إيضاحا وبيانا 
ولكم اإلنسان إذا جالس من عشقه يف مكان فإذا انتهى إليه أحس يف نفسه تفرقة بني الوجه الثامن والعشرون ق

  وقوله ... ذلك املكان وغريه واستشهادكم على ذلك بقول الشاعر أمر على الديار ديار ليلى 
 فيقال ال ريب أن األمر هكذا ولكن هل يلزم من هذا استواء الصدق والكذب يف... وحبب أوطان الرجال إليهم 

نفس األمر واستواء العدل والظلم والرب والفجور واإلحسان واإلساءة بل هذا املثال نفسه حجة عليكم فانه مل ميل 
  طبعه 

إىل ذلك املكان مع مساواته جلميع األمكنة عنده وكذلك حنينه إىل وطنه وحمته له وكذلك حنينه إىل الفه من الناس 
األماكن واألشخاص عنده بل لظنه اختصاصهما بأمور ال توجد يف وغريهم فان هذا ال يقع منه مع تساوي تلك 

سوامها فترتب ذلك احلب وامليل على هذا الظن مث له حاالن أحدمها أن يكون كما ظنه بل ذلك املكان أو الشخص 
ى مساولغريه ورمبا يكون غريه أكمل منه يف األوصاف اليت تقتضي حبه وامليل إليه فهذا إذا سلط العقل احلس عل
سبب ميله وحبه علم أنه جمرد الف أو عادة أو تذكر أو ختيل وهذا الوهم مستند إىل ما تقرر يف العقل من أن 

اختصاص احلب وامليل بالشيء دون غريه ملا اختص به من الصفات اليت اقتضت ذلك وكذلك تعلق النفرة والبغض 
يست فيه بل يكون احملل مقرونا بتلك الصفات به مث تغلب الوهم حىت يتخيل أن تلك الصفات باينة عن احملل ول

  فيحب ويبغض ألجل تلك املفارقة فمقارن احملبوب حمبوب ومقارن املكروه مكروه كقوله 
  ولكن حب من سكن الديارا ... وما حب الديار شغفن قليب 

  وقول اآلخر 
  جرت فيها فحبوا لدالكا ... إذا ذكروا أوطاهنم ذكرهتمو عهودا 

العشرون قولكم أن الصرب على السيف يف ترك كلمة الكفر ال يستحسنه العقالء لوال الشرع بل الوجه التاسع و



رمبا استقبحوه إمنا يستحسن الثواب أو الثناء بالشجاعة وكذلك بالصرب على حفظ السر والوفاء بالعهد ملا يف ذلك 
وهم املقرون فيقال لكم استحسان الشرع من املصاحل فان فرض حيث ال تنافيه فقد وجد مقرونا بالثناء فيبقى ميل ال

له مطابق الستحسان العقل ال خمالف وكذلك انتظار الثواب به وهو حسنه يف نفسه وكذلك املصاحل املترتبة على 
حفظ السر والوفاء بالعهد هي ملا قام بذوات هذه األفعال من الصفات اليت أوجبت املصاحل إذ لو ساوت غريها مل 

ة أوىل منها وقولكم أنه إذا وجب فرض حيث الثناء ينفى ميل الوهم للمقارنة فقد تقدم أن تكن باقتضاء املصلح
هذا امليل تبع للحقيقة وأنه يستحيل وجوده يف فعل ال تقتضي ذاته املصلحة واالستحسان وان حصول الوهم املقارن 

مر املوهوم فيتوهم الذهن حيث تنتفي تبع للحقيقة الثابتة الستحالة حصول هذا الوهم يف فعل ال تكون ذاته منشأ لأل
  احلقيقة 

الوجه الثالثون قولكم أن من عرضت له حاجة وأمكن قضاءها بالصدق والكذب وأنه إمنا يؤثر الصدق ألنه وجده 
 مقرونا بالثناء فهو يؤثره ملا يقترن به من الثناء فجوابه أيضا ما تقدم وأن اقترانه بالثناء ملا اختص به من الصفات اليت
اقتضت الثناء على فاعله كيف والكذب متضمن لفساد تظلم العامل وال ميكن قيام العامل عليه ال يف معاشهم وال يف 
معادهم بل هو متضمن لفساد املعاش واملعاد ومفاسد الكذب الالزمة له معلومة عند خاصة الناس وعامتهم كيف 

  وهو منشأ كل وفساد 

كذب من دول وممالك وخربت به من بالد واستلبت به من نعم وتعطلت األعضاء لسان كذوب وكم قد أزيلت بال
به من معايش وفسدت به مصاحل وغرست به عداوات وقطعت به مودات وافتقر به غىن وذل به عزيز وهتكت به 
مصونة ورميت به حمصنة وخلت به دور وقصور وعمرت به قبور وأزيل به أنس واستجلبت به وحشة وأفسد به 

أبيه وغاض بني األخ وأخيه وأحال الصديق عدوا مبينا ورد الغىن العزيز مسكينا وكم فرق بني احلبيب بني االبن و
وحبيبه فأفسد عليه عيشته ونغص عليه حياته وكم جال عن األوطان وكم سود من وجوه وطمس من نور وأعمى 

معامل اهلداية ودرست به من من بصرية وأفسد من عقل وغري من فطرة وجلب من معرة وقطعت به السبل وعفت به 
آثار النبوة وخفيت به من مصاحل العباد يف املعاش واملعاد وهذا وأضعافه ذرة من مفاسده وجناح بعوضة من مضاره 
ومصاحله أال فما جيلبه من غضب الرمحن وحرمان اجلنان وحلول دار اهلوان أعظم من ذلك وهل ملئت اجلحيم أال 

وعلى رسوله وعلى دينه وعلى أوليائه املكذبني باحلق محية وعصبية جاهلية وهل  بأهل الكذب الكاذبني على اهللا
عمرت اجلنان أال بأهل الصدق الصادقني املصدقني باحلق قال تعاىل فمن أظلم ممن كذب على اهللا وكذب بالصدق 

يشاؤن عند رهبم إذ جاءه أليس يف جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم املتقون هلم ما 
ذلك جزاء احملسنني وإذا كانت هذه حال الكذب والصدق فمن أبطل الباطل دعوى تساويهما وان العقل إمنا يؤثر 
الصدق لتوهم اقترانه بالثناء وامنا يتجنب الكذب لتوهم اقترانه بالقبح كتوهم اقتران اللسع يف احلبل املرقش ورد 

أقبح منها إىل جمرد وهم باطل شبه نفرة الطبع عن احلبل املرقش ونفس العلم  استقباح هذه املفاسد واملقابح اليت ال
هبذه املقالة كاف يف اجلزم ببطالهنا ولو ذهبنا نعدد قبائح الكذب الناشئة من ذاته وصفاته لزادت عن األلف وما من 

 الصدق أبدا ودعوى عاقل أال وعند العلم ببعض ذلك علما ضروريا مركوزا يف فطرته فما سوى اهللا بينه وبني
استوائهما كدعوى استواء النور والظلمة والكفر واألميان وخراب العامل واهالك احلرث والنسل وعمارته بل 

  كدعوى استواء اجلوع والشبع والري والظمأ والفرح والغم وأنه ال فرق عند العقل بني علمه هبذا وهذا 
فيان ومن احملال تساوي املتنافيني يف مجيع الصفات إىل آخره الوجه احلادي والثالثون قولكم الصدق والكذب متنا

إقرار منكم باحلق ونقض ملا أصلتموه فاهنما إذا كانا متنافيني ذاتا وصفاتا مل يرجع الفرق بينهما استحسانا واستقباحا 



ن ذات هذا مقتضية إىل جمرد العادة واملنشأ والوباء أو جمرد التدين بالشرائع بل يكون مرجع الفرق إىل ذاهتما وأ
حلسنه وذات هذا مقتضية لقبحه وهذا هو عني الصواب لوال أنكم ال تثبتون علته وتصرحون بأن الفرق بينهما سببه 

العادة والتربية واملنشأ والتدين بشرائع األنبياء حىت لو فرض انتفاء ذلك مل يؤثر الرجل الصدق على الكذب وهل 
  يف التناقض أقبح من هذا 

اين والثالثون قولكم أن غاية هذا أن يدل على قبح الكذب وحسن الصدق شاهدا وال يلزم منه حسنه الوجه الث
وقبحه وغائبا أال بطريق قياس الغائب على الشاهد وهو باطل لوضوح الفرق واستنادكم يف الفرق إىل ما ذكرمت من 

فياهللا العجب كيف جيوز العقل التزام  ختلية اهللا بني عباده ميوج بعضهم يف بعض ظلما وإفسادا وقبح ذلك مشاهد
مذهب ملتزم معه جواز الكذب على رب العاملني وأصدق الصادقني وأنه ال فرق أصال بالنسبة إليه بني الصدق 

والكذب بل جواز الكذب عليه سبحانه وتعاىل عما يقولون علوا كبريا كجواز الصدق وحسنه حلسنه وهل هذا أال 
بته إىل اهللا تعاىل جوازا كنسبة ما ال يليق جبالله إليه من الولد والزوجة والشريك بل من أعظم اإلفك والباطل ونس

لنسبة أنواع الظلم والشر إليه جوازا تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا فمن اصدق من اهللا حديثا ومن أصدق من اهللا 
ه عليه وعلى كالمه ما هو أقبح قيال وهل هذا اإلفك املفترى أال رافع للوثوق بأخباره ووعده ووعيده وجتويز

القبائح اليت تنزه عنها بعض عبيده وال يليق به فضال عنه سبحانه فلو التزمتم كل إلزام بلزوم مسمى احلسن والقبح 
العقليني لكان أسهل من التزام هذا اإلد اليت تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق األرض وختر اجلبال هذا وال نسبة 

د والشريك والزوجة وبني الكذب وهلذا فطر اهللا عقول عباده على االزدراء والذم واملقت يف القبح بني الول
للكاذب دون من له زوجة وولد وشريك فتنزه أصدق الصادقني عن هذا القبيح كتنزهه عن الولد والزوجة 

ر وغريهم على قبحه والشريك بل ال يعرف أحد من طوائف هذا العامل جوز الكذب على اهللا ملا فطر اهللا عقول البش
  ومقت فاعله وخسته ودناءته 

ونسبة طوائف املشركني الشريك والولد إليه ملا مل يكن قبحه عندهم كقبح الكذب وكفى مبذهب بطالنا وفسادا 
هذا القول العظيم واإلفك املبني الزمة ومع هذا فأهله ال يتحاشون من التزامه فلو التزم القائل أن يذهب الذم كان 

من هذا وحنن نستغفر اهللا من التقصري يف رد أهل املذهب القبيح ولكن ظهور قبحه للعقول والفطر أقوى  خريا له
شاهد على رده وإبطاله ولقد كان كافينا من رده نفس تصويره وعرضه على عقول الناس وفطرهم فليتأمل اللبيب 

إحسان الظن بأرباهبا حبيث يرى مساويهم الفاضل ماذا يعود إليه نصر املقاالت والتعصب هلا والتزام لوازمها و
حماسن وإساءة الظن خبصومهم حبيث يرى حماسنهم مساوي كم أفسد هذا السلوك من فطرة وصاحبها من الذين 

حيسبون أهنم على شيء إال اهنم هم الكاذبون وال يتعجب من هذا فان مرآة القلب ال يزال يتنفس فيها حىت 
ترى األشياء على خالف ما هي عليه فمبدأ اهلدى والفالح صقال تلك املرآة  يستحكم صداؤها فليس ببدع هلا أن

ومنع اهلوى من التنفس فيها وفتح عني البصرية يف أقوال من يسيء الظن هبم كما يقبحها يف أقوال من حيسن الظن 
  به وقيامك 

اسنهم وترك العدل هللا وشهادتك بالقسط وأن ال حيملك بغض منازعيك وخصومك على جحد دينهم وتقبيح حم
فيهم فان اهللا ال يعتد بتعب من هذا ثناه وال جيدي علمه نفعا أحوج ما يكون إليه واهللا حيب املقسطني وال حيب 

  الظاملني 
الوجه الثالث والثالثون قولكم أن مستند احلكم يقبح الكذب غائبا على الشاهد وهو فاسد فيقال الرب تعاىل ال 



ل وال قياس شهود يستوي أفراده فهذان الفرعان من القياس يستحيل ثبوهتما يف حقه يدخل مع خلقه يف قياس متثي
وأما قياس األوىل فهو غري مستحيل يف حقه بل هو واجب له وهو مستعمل يف حقه عقال ونقال أما العقل 
ا قادرا مريدا فكاستداللنا على أن معطى الكمال أحق بالكمال فمن جعل غريه مسيعا بصريا عاملا متكلما حيا حكيم

رحيما حمسنا فهو أوىل بذلك وأحق منه ويثبت له من هذه الصفات أكملها وأمتها وهذا مقتضى قوهلم كمال املعلول 
مستفاد من كمال علته ولكن حنن ننزه اهللا عز و جل عن إطالق هذه العبارة يف حقه بل نقول كل كمال ثبت 

حق باالتصاف به وكل نقص يف املخلوق فاخلالق أحق بالتنزه للمخلوق غري مستلزم للنقص فخالقه ومعطيه إياه أ
عنه كالكذب والظلم والسفه والعيب بل جيب تنزيه الرب تعاىل عن كل النقائص والعيوب مطلقا وان مل يتنزه عنها 

ال  بعض املخلوقني وكذلك إذا استدللنا على حكمته تعاىل هبذه الطرائق حنو أن يقال إذا كان الفاعل احلكيم الذي
يفعل فعال إال حلكمة وغاية مطلوبة له من فعله أكمل ممن يفعل ال لغاية وال حلكمة وال ألجل عاقبة حممودة وهي 

مطلوبة من فعله يف الشاهد ففي حقه تعاىل أوىل وأحرى فإذا كان الفعل للحكمة كما ال فينا فالرب تعاىل أوىل به 
ال يف حقنا فالرب تعاىل أوىل وأحق بالتنزه عنه وهبذا وحنوه  وأحق وكذلك إذا كان التنزه عن الظلم والكذب كما

ضرب اهللا األمثال يف القرآن وذكر العقول ونبهها وأرشدها إىل ذلك كقوله ضرب اهللا مثال رجال فيه شركاء 
متشاكسون ورجال سلما لرجل هل يستويان مثال فهذا مثل ضربه يتضمن قياس األول يعين إذا كان اململوك فيكم 

مالك مشتركون فيه وهم متنازعون ومملوك آخر له مالك واحد فهل يكون هذا وهذا سواء فإذا كان هذا ليس له 
عندكم كمن له رب واحد ومالك واحد فكيف ترضون أن جتعلوا ألنفسكم آهلة متعددة جتعلوهنا شركاء هللا حتبوهنا 

اىل وإذا بشر أحدهم مبا ضرب للرمحن مثال ظل كما حيبونه وختافوهنا كما خيافونه وترجوهنا كما يرجونه وكقوله تع
وهجه مسودا وهو كظيم يعين أن أحدكم ال يرضى أن يكون له بنت فكيف جتعلون هللا ماال ترضونه ألنفسكم 

وكقوله ضرب اهللا مثال عبدا مملوكا ال يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل 
كثرهم ال يعلمون وضرب اهللا مثال رجلني أحدمها أبكم ال يقدر على شيء وهو كل على يستوون احلمد هللا بل أ

  مواله أينما يوجهه ال يأت خبري هل 

يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم يعين إذا كان ال يستوي عندكم عبد مملوك ال يقدر على 
لصنم الذي هو أسوأ حاال من هذا العبد شريكا هللا وكذلك شيء وغين موسع عليه ينفق مما رزقه اهللا فكيف جتعلون ا

إذا كان ال يستوي عندكم رجالن أحدمها أبكم ال يعقل وال ينطق وهو مع ذلك عاجز ال يقدر على شيء وآخر 
على طريق مستقيم يف أقواله وأفعاله وهو آمر بالعدل عامل به ألنه على صراط مستقيم فكيف تسوون بني اهللا وبني 

يف العبادة ونظائر ذلك كثرية يف القرآن ويف احلديث كقوله يف حديث احلارث األشعري وان اهللا أمركم أن الصنم 
تعبدوه ال تشركوا به شيئا وان مثل من أشرك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله وقال له اعمل وأد إىل فكان 

ال تضرب األمثال اليت يشترك هو وخلقه  يعمل ويؤدي إىل غريه فأيكم حيب أن يكون عبده كذلك فاهللا سبحانه
  فيها ال مشوال وال متثيال وامنا يستعمل يف حقه قياس األوىل كما تقدم 

الوجه اخلامس والثالثون أن النفاة إمنا ردوا على خصومهم من اجلهمية املعتزلة يف إنكار الصفات بقياس الغائب 
لم من قام به الكالم واحلي واملريد والقادر من قام به احلياة على الشاهد فقالوا العامل شاهدا من له العلم واملتك

واإلرادة والقدرة وال يعقل إال هذا قالوا وألن شرط إطالق االسم شاهدا وجود هذه الصفات وال يستحق االسم 
ذلك يف يف الشاهد إال من قامت به فكذلك يف الغائب قالوا وألن شرط العلم والقدرة واإلرادة يف الشاهد احلياة فك

الغائب قالوا وألن علم كون العامل عاملا شاهدا وجود العلم وقيامه به فكذلك يف الغائب فقالوا بقياس الغائب على 



الشاهد يف العلة والشرط واالسم واحلد فقالوا حد العامل شاهدا من قام به العلم فكذلك غائبا وشرط صحة إطالق 
ا وعليه كونه عاملا شاهدا قيام العلم به فكذلك غائبا فكيف تنكرون االسم عليه شاهدا قيام العلم به فكذلك غائب

هنا قياس الغائب على الشاهد وحتتجون به يف مواضع أخرى فأي تناقض أكثر من هذا فان كان قياس الغائب على 
يكون الشاهد باطال بطل احتجاجكم علينا به يف هذه املواضع وان كان صحيحا بطل ردكم يف هذا املوضع فأما أن 

  صحيحا إذا استدللتم به باطال إذا استدل به خصومكم فهذا أقبح التطفيف وقبحه ثابت بالعقل والشرع 
الوجه السادس والثالثون قولكم أن اهللا خلى بني العباد وظلم بعضهم بعضا وأن ذلك ليس بقبيح منه فانه قبيح منا 

لقدرة واالختيار واهللا تعاىل قد أقدر عباده على فذلك فاسد على أصل التكليف فان التكليف إمنا يتم بإعطاء ا
الطاعات واملعاصي والصالح والفساد وهذا األقدار هو مناط الشرع واألمر والنهي فلواله مل يكن شرع وال رسالة 
وال ثواب وال عقاب وكان الناس مبنزلة اجلمادات واألشجار والنبات فلو حال سبحانه بني العباد وبني القدرة على 

  اصي الرتفع الشرع والرسالة والتكليف وانتفت فوائد البعثة ولزم من ذلك لوازم ال حيبها اهللا وتعطلت املع

به غايات حممودة حمبوبة هللا وهي ملزومة ألقدار العباد ومتكينهم من الطاعة واملعصية ووجود امللزوم بدون الالزم 
احملمودة فيما سلف من هذا الفصل ويف أول الكتاب حمال وقد نبهنا على شيء يسري من احلكم املطلوبة والغايات 

فلو أن الرب تعاىل خلق خلقه ممنوعني من املعاصي غري قادرين عليها بوجه مل يكن إلرسال الرسل وانزال الكتب 
واألمر والنهى والثواب والعقاب سبب يقتضيه وال حكمة تستدعيه ويف ذلك تعطل األمر مجلة بل تعطيل امللك 

تعاىل له اخللق واألمر وله امللك واحلمد والغايات املطلوبة والعواقب احملمودة اليت ألجلها أنزل كتبه  واحلمد والرب
وأرسل رسله وشرع شرائعه وخلق اجلنة والنار ووضع الثواب والعقاب وذلك ال حيصل إال بأقدار العباد على اخلري 

ون هبا من فعل هذا وهذا فلهذا حسن منه تبارك والشر ومتكينهم من ذلك فأعطاهم األسباب واآلالت اليت يتمكن
وتعاىل التخلية بني عباده وبني ما هم فاعلوه وقبح من أحدنا أن خيلى بني عبيده وبني اإلفساد وهو قادر على منعهم 
هذا مع أنه سبحانه مل خيل بينهم بل منعهم منه وحرمه عليهم ونصب هلم العقوبات الدنيوية واألخروية على القبائح 

أحل هبم من بأسه وعذابه وانتقامه ماال يفعله السيد من املخلوقني بعبيده ليمنعهم ويزجرهم فقولكم أنه خلى بني و
عباد وبني إفساد بعضهم بعضا وظلم بعضهم بعضا كذب عليه فانه مل خيل بينهم شرعا وال قدرا بل حال بينهم وبني 

ته الباهرة وعلمه احمليط وخلى بينهم وبني ذلك حبسب ذلك شرعا أمت حيلولة ومنعهم قدرا حبسب ما تقتضيه حكم
ما تقتضيه حكمته وشرعه ودينه فمنعه سبحانه هلم حيلولته بينهم وبني الشر أعظم من ختليته والقدر الذي خاله 

بينهم يف ذلك هو ملزوم أمره وشرعه ودينه فالذي فعله يف الطرفني غاية احلكمة واملصلحة وال هناية فوقه القتراح 
قل ولو خلى بينهم كما زعمتم لكانوا مبنزلة األنعام السائمة بل لو تركهم ودواعي طباعهم ألهلك بعضهم بعضا ع

وخرب العامل ومن عليه بل أجلمهم جلام العجز واملنع من كل ما يريدون فلو أنه خلى بينهم وبني ما يريدون لفسدت 
ومل ميكنهم ومل يقدرهم لتعطل األمر والشرع مجلة وانتقت  اخلليقة كما اجلمهم بلجام الشرع واألمر ولو منعهم مجلة

حكمة البعثة واإلرسال والثواب والعقاب فأي حكمة فوق هذه احلكمة وأي أمر أحسن مما فعله هبم ولو أعطى 
 الناس هذا املقام بعض حقه لعلموا أنه مقتضى احلكمة البالغة والقدرة التامة والعلم احمليط وأنه غاية احلكمة ومن

فتح له بفهم يف القرآن رآه من أوله إىل آخره ينبه العقول على هذا ويرشدها إليه ويدهلا عليه وأنه يتعاىل ويتنزه أن 
يكون هذا منه عبثا أو سدى أو باطال أو بغري احلق أو ال ملعىن وال لداع وباعث وان مصدر ذاك مجيعه عن عزته 

مسني العزيز احلكيم يف آيات التشريع والتكوين واجلزاء ليدل عباده وحكمته وهلذا كثريا ما يقرن تعاىل بني هذين اال



على أن مصدر ذلك كله عن حكمة بالغة وعزة قاهرة ففهم املوفقون عن اهللا عز و جل مراده وحكمته وانتهوا إىل 
  ما وقفوا عليه 

شيء عليم وحتققوا مبا  ووصلت إليه إفهامهم وعلومهم وردوا علم ما غاب عنهم إىل أحكم احلاكمني ومن هو بكل
عملوه من حكمته اليت هبرت عقوهلم أن اهللا يف كل ما خلق وأمر وأثاب وعاقب من احلكم البوالغ ما تقصر عقوهلم 
عن إدراكه وأنه تعاىل هو الغين احلميد العليم احلكيم فمصدر خلقه وأمره وثوابه وعقابه غناه ومحده وعلمه وحكمته 

ة خالية من احلكمة والرمحة واملصلحة والغايات احملمودة املطلوبة له خلقا وأمرا وأنه ليس مصدره مشيئة جمردة وقدر
سبحانه ال يسأل عما يفعل لكمال حكمته ووقوع أفعاله كلها على أحسن الوجوه وأمتها على الصواب والسداد 

عليه السالم أىن توكلت ومطابقة احلكم والعباد يسألون إذ ليست أفعاهلم كذلك وهلذا قال خطيب األنبياء شعيب 
على اهللا ريب وربكم ما من دابة إال هو آخذ بناصيتها أن ريب على صراط مستقيم فأخرب عن عموم قدرته تعاىل وأن 
اخللق كلهم حتت تسخريه وقدرته وانه آخذ بنواصيهم فال حميص هلم عن نفوذ مشيئته وقدرته فيهم مث عقب ذلك 

ل ال بالظلم وباإلحسان ال باإلساءة وبالصالح ال بالفساد فهو يأمرهم وينهاهم باألخبار عن تصرفه فيهم وأنه بالعد
إحسانا إليهم ومحاية وصيانة هلم وال حاجة إليهم وال خبال عليهم بل جودا وكرما ولطفا وبرا ويثيبهم إحسانا 

كمة ال تشفيا وال وتفضال ورمحة ال ملعاوضة واستحقاق منهم ودين واجب هلم يستحقونه عليه ويعاقبهم عدال وح
خمافة وال ظلما كما يعاقب امللوك وغريهم بل هو على الصراط املستقيم وهو صراط العدل واإلحسان يف أمره وهنيه 

فتأمل ألفاظ هذه اآلية وما مجعته من عموم القدرة وكمال امللك ومن متام احلكمة والعدل * وثوابه وعقابه 
تني فأهنا من كنوز القرآن ولقد كفت وشفت ملن فتح عليه بفهمها واإلحسان وما تضمنته من الرد على الطائف

فكونه تعاىل على صراط مستقيم ينفى ظلمه للعباد وتكليفه إياهم ما ال يطيقون وينفى العيب من أفعاله وشرعه 
ويثبت هلا غاية احلكمة والسداد ردا على منكري ذلك وكون كل دابة حتت قبضته وقدرته وهو آخذ بناصيتها 

بغي أن ال يقع يف ملكه من أحد املخلوقات شيء بغري مشيئته وقدرته وأن من ناصيته بيد اهللا ويف قبضته ال ميكنه ين
أن يتحرك إال بتحريكه وال يفعل إال بأقداره وال يشاء إال مبشيئته تعاىل ردا على منكري ذلك من القدرية فالطائفتان 

و سبحانه على صراط مستقيم يف عطائه ومنعه وهدايته واضالله ويف ما وفوا اآلية معناها وال قدروها حق قدرها فه
نفعه وضره وعافيته وبالئه واغناه وإفقاره وإعزازه وإذالله وانعامه وانتقامه وثوابه وعقابه وإحيائه وإماتته وأمره 

بياء ولورثتهم ونظري هذه وهنيه وحتليله وحترميه ويف كل ما خيلق وكل ما يأمر به وهذه املعرفة باهللا ال تكون إال لألن
اآلية قوله تعاىل وضرب اهللا مثال رجلني أحدمها أبكم ال يقدر على شيء وهو كل على مواله أينما يوجهه اليأت 

خبري هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم فاملثل األول للضم وعابديه واملثل الثاين ضربه اهللا 
وهو على صراط مستقيم فكيف يسوى بينه وبني الصنم الذي له مثل السوء فما فعله  تعاىل لنفسه وأنه يأمر بالعدل

  الرب تبارك 

وتعاىل مع عباده هو غاية احلكمة واإلحسان والعدل يف اقدارهم واعطائهم ومنعهم وأمرهم وهنيهم فدعوى املدعى 
بعضا اكذب دعوى وأبطلها والفرق أن هذا نظري ختلية السيد بني عبيده وامائه يفجر بعضهم ببعض ويسيء بعضهم 

بينهما أظهر وأعظم من أن حيتاج إىل ذكره والتنبيه عليه واحلمد هللا الغين احلميد فغناه التام فارق ومحده وملكه 
وعزته وحكمته وعلمه وإحسانه وعدله ودينه وشرعه وحكمه وكرمه وحمبته للمغفرة والعفو عن اجلناة والصفح عن 

ني وصرب الصابرين وشكر الشاكرين الذين يؤثرونه على غريه ويتطلبون مراضيه ويعبدونه وحده املسيئني وتوبة التائب



ويسريون يف عبيده بسرية العدل واإلحسان والنصائح وجياهدون أعداءه فيبذلون دماءهم وأمواهلم يف حمبته ومرضاته 
إىل اخلارج فيترتب عليها آثارها فيتميز اخلبيث من الطيب ووليه من عدوه وخيرج طيبات هؤالء وخبائث أولئك 

احملبوبة للرب تعاىل من الثواب والعقاب واحلمد ألوليائه والذم ألعدائه وقد نبه تعاىل على هذه احلكمة يف كتابه يف 
غري موضع كقوله تعاىل ما كان اهللا ليذر املؤمنني على ما أنتم عليه حىت مييز اخلبيث من الطيب وما كان اهللا 

غيب ولكن اهللا جيتىب من رسله من يشاء هذه اآلية من كنوز القرآن نبه فيها على حكمته تعاىل ليطلعكم على ال
املقتضية متييز اخلبيث من الطيب وأن ذلك التمييز ال يقع إال برسله فاجتىب منهم من شاء وأرسله إىل عباده فيتميز 

ه وكرامته ممن ال يصلح إال للوقود ويف هذا برسالتهم اخلبيث من الطيب والوىل من العدو ومن يصلح جملاورته وقرب
تنبيه على احلكمة يف إرسال الرسل وأنه ال بد منه وان اهللا تعاىل ال يليق به اإلخالل به وان من جحد رسالة رسله 

فما قدره حق قدره وال عرفه حق معرفته ونسبه إىل ما ال يليق به كما قال تعاىل وما قدروا اهللا حق قدره إذ قالوا ما 
انزل اهللا على بشر من شيء فتأمل هذا املوضع حق التأمل واعطه حظه من الفكر فلو مل يكن يف هذا الكتاب سواه 

  لكان من أجل ما يستفاد واهللا اهلادي إىل سبيل الرشاد 
الوجه السابع والثالثون قولكم أن اإلغراق واإلهالك خبس منه تعاىل وهو أقبح شيء منا فكيف يدعون حسن إنقاذ 

غرقى عقال إىل آخره كالم فاسد جدا فان اإلغراق واإلهالك من الرب تعاىل ال خيرج قط عن املصلحة والعدل ال
واحلكمة فانه إذا أغرق أعداءه وأهلكهم وانتقم منهم كان هذا غاية احلكمة والعدل واملصلحة وان أغرق أولياءه 

من الدنيا والوصول إىل دار كرامته وحمل قربه وال وأهل طاعته فهو سبب من األسباب اليت نصبها ملوهتم وختليصهم 
بد من موت على كل حال فاختار هلم أكمل املوتتني وأنفعهما هلم يف معادهم ليوصلهم إىل درجات عالية ال تنال إال 

لط بتلك األسباب اليت نصبها اهللا موصلها كإيصال سائر األسباب إىل مسبباهتا وهلذا سلط على أنبيائه وأوليائه ما س
عليهم من القتل وأذى الناس وظلمهم هلم وعدواهنم عليهم وما ذاك هلواهنم عليه وال لكرامة أعدائهم عليه بل ذاك 

  عني كرامتهم وهوان أعدائهم عليه وسقوطهم من عينه لينالوا بذلك ما خلقوا له من مساكنتهم يف دار 

لنعيم املقيم فكل تسليط أعدائه وأعدائهم عليهم عني اهلوان وينال أولياؤه وحزبه ما هيئ هلم من الدرجات العلي وا
كرامتهم وعني إهانة أعدائهم فهذا من بعض حكمه تعاىل يف ذلك ووراء ذلك من احلكم ما ال تبلغه العقول واألفه 
واإلفهام وكان إغراقه واهالكه وابتالؤه حمض احلكمة والعدل يف حق أعدائه وحمض اإلحسان والفضل والرمحة يف 

  ليائه فلهذا حسن منه حق أو
ولعل اإلغراق وتسليط القتل عليهم أسهل املوتتني عليهم مع ما يف ضمنه من الثواب العظيم فيكون وقد بلغ حسن 

اختياره هلم إىل أن خفف عليهم املوتة وأعاضهم عليها أفضل الثواب فانه ال جيد الشهيد من أمل القتل إال كمس 
  القرصة 

  تنوعت األسباب واملوت واحد ... ريه ومن مل ميت بالسيف مات بغ
فليس إماتة أوليائه شهداء بيد أعدائه إهانة هلم وال غضبا عليهم بل كرامة ورمحة وإحسانا ولطفا وكذلك الغرق 

واحلرق والردم والتردى والبطن وغري ذلك واملخلوق ليس هبذه املثابة فلهذا قبح منه اإلغراق واإلهالك وحسن من 
  اللطيف اخلبري 

لوجه الثامن والثالثون قولكم إذا كان هللا يف إغراقه واهالكه سبحانه حكمة وسر ال نطلع عليه حنن فقد رأوا مثله ا
يف ترك إنقاذنا الغرقى كالم تغى ركته وفساده عن تكلف رده وهل جيوز أن يقال إذا كان هللا احلكمة البالغة 

وهلذا حسن منه ذلك فيلزم من هذا أن يقال جيوز أن يكون  واألسرار العظيمة يف إهالك من يهلكه وابتالء من يبتليه



يف تركنا اجناء الغرقى ونصر املظلوم سد اخللة وستر العورة حكما وأسرارا ال يعلمها العقالء واملناكدة يف البحوث 
إذا وصلت إىل هذا احلد مسجت وثقلت على النفوس وحمتها القلوب واألمساع الوجه التاسع والثالثون قولكم 

العقالن من حيث الصفات النفسية واحدة فكيف يقبح أحدمها من فاعل وحيسن اآلخر ومبنزلة أن يقال السجود هللا 
والسجود للصنم واحد من حيث الصفات النفسية فكيف يقبح أحدمها وحيسن اآلخر وهل يف الباطل أبطل من هذا 

قتل املخلوق له وال أجاعته واعراؤه وابتالؤه الوهم فما جعل اهللا ذلك واحدا أصال وليس إماتة اهللا لعبده مثل 
مساويا يف الصفات النفسية لفعل املخلوق باملخلوق ذلك ودعوى التساوي كذب وباطل فال أعظم من التفاوت 

بينهما وهل يساوي هذا الفعل والفطرة فعل اهللا وفعل املخلوق فيا هللا العجب أن بتناوهلما اسم الفعل املشترك صارا 
فات النفسية أترى حصل هلما هذا التساوي من جهة الفعلني والذي أوجب هذا اخليال الفاسد احتاد سواء يف الص

احملل وتعلق الفعلني به وهل يدل هذا على استواء الفعلني يف الصفات النفسية ولقد وهت أركان مسألة بنيت على 
  هذا الشفا فانه شفا جرف هار واهللا املستعان 

اجب العقول يف أصل التكليف معارضة األصول فيقال معاذ اهللا من تعارضهما بل هي الوجه األربعون قولكم مو
  متفقة األصول مستقر حسنها يف العقول والفطر مركوز ذلك فيها فما شرع اهللا شيئا فقال العقل 

عتها مجلة السليم ليته شرع خالفه بل هي متعارضة بني العقل واهلوى والعقل يقضى حبسنها ويدعو إليها ويأمر مبتاب
يف بعضها ومجلة وتفصيال يف بعض واهلوى والشهوة قد يدعوان غالبا إىل خالفها فالتعارض واقع بني مواجب العقول 

ومواجب اهلوى وما جعل اهللا يف العقل وال يف الفطرة استقباحا ملا أمر به وال استحسانا ملا هنى عنه وأن مال اهلوى 
  ون مأمورا مع اهلوى مقهورا يف قبضته وحتت سلطانه إىل خالف أمره وهنيه فالعقل حينئذ يك

الوجه احلادي واألربعون قولكم نطالبكم بإظهار وجه احلسن يف أصل التكليف واجيابه عقال وشرعا فيقال ياهللا 
العجب أحيتاج أمر اهللا تعاىل لعباده مبا فيه غاية صالحهم وسعادهتم يف معاشهم ومعادهم وهنيه هلم عما فيه هالكهم 

شقاؤهم يف معاشهم ومعادهم إىل املطالبة حبسنه مث ال يقتصر على املطالبة حبسنه عقال حىت يطالب حبسنه عقال و
وشرعا فأي حسن مل يأمر اهللا به ويستحبه لعباده ويندهبم إليه وأي حسن فوق حسن ما أمر به وشرعه وأي قبيح مل 

هنى عنه وهل يف العقل دليل أوضح من علمه حبسن ما أمر ينه عنه ومل يزجر عباده من ارتكابه وأي قبح فوق قبح ما 
اهللا به من األميان واإلحسان وتفاصيلها من العدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وأنواع الرب والتقوى وكل معروف 

تشهد الفطر والعقول به من عبادته وحده ال شريك له على أكمل الوجوه وأمتها واإلحسان إىل خلقه حبسب 
فليس يف العقل مقدمات هي أوضح من هذا املستدل عليه فيجعل دليال له وكذلك ليس يف العقل دليل اإلمكان 

أوضح من قبح ما هنى اهللا عنه من الفواحش ما ظهر منها وما بطن واالمث والبغي بغري احلق والشرك باهللا بأن جيعل له 
ن الكذب على اهللا وعلى أنبيائه وعباده وم* عديل من خلقه فيعبد كما يعبد وحيب كما حيب ويعظم كما يعظم 

املؤمنني الذي فيه خراب العامل وفساد الوجود فأي عقل مل يدرك حسن ذلك وقبح هذا فأحرى أن ال يدرك الدليل 
  على ذلك 

  إذا احتاج النهار إىل دليل ... وليس يصح يف األذهان شيء 
ال هنى عنه وحذر منه مث أنه سبحانه أودع يف الفطر فما أبقى اهللا عز و جل حسنا إال أمر به وشرعه وال قبيحا إ

والعقول اإلقرار بذلك فأقام عليها احلجة من الوجهني ولكن اقتضت رمحته وحكمته أن ال يعذهبا إال بعد إقامتها 
عليها برسله وان كانت قائمة عليها مبا أودع فيها واستشهدها عليه من اإلقرار به وبوحدانيته واستحقاقه الشكر 

  عباده حبسب طاقتهم على نعمه ومبا نصب عليها من األدلة املتنوعة املستلزمة إقرارها حبسن احلسن وقبح القبيح  من



الوجه الثاين واألربعون أنا نذكر لكم وجها من الوجوه الدالة على وجه احلسن يف أصل التكليف واإلجياب فنقول 
فيها صالحهم وينتهون عن مناهيها اليت فيها فسادهم أحسن ال ريب أن إلزام الناس شريعة يأمترون بأوامرها اليت 

  عند كل عاقل من تركهم مهال كاألنعام ال يعرفون معروفا 

وال ينكرون منكرا وينزو بعضهم على بعض نزو الكالب واحلمر ويعدو بعضهم على بعض عدو السباع والكالب 
 يذكرونه وال يشكرونه وال ميجدونه وال يدينون والذئاب ويأكل قويهم ضعيفهم ال يعرفون اهللا وال يعبدونه وال

بدين بل هم من جنس األنعام السائمة ومن كابر عقله يف هذا سقط الكالم معه ونادى على نفسه بغاية الوقاحة 
ومفارقة اإلنسانية وما نظري مطالبتكم هذه إال مطالبة من يقول حنن نطالبكم بإظهار وجه املنفعة يف خلق املاء واهلواء 

الرياح والتراب وخلق األقوات والفواكه واألنعام بل يف خلق األمساع واألبصار واأللسن والقوى واألعضاء اليت و
  يف العبد فان هذه أسباب ووسائل ووسائط 

وأما أمره وشرعه ودينه فكماله غاية وسعادة يف املعاش واملعاد وال ريب عنه العقالء أن وجه احلسن فيه أعظم من 
األمور احلسية وان كان احلسن هو الغالب على الناس وامنا غاية أكثرهم إدراك احلسن واملنفعة يف  وجه احلسن يف

احلسيات وتقدميها وإيثارها على مدارك العقول والبصائر قال تعاىل ولكن أكثر الناس ال يعلمون يعلمون ظاهرا من 
اسن املودعة يف الشريعة لزادت على األلوف احلياة الدنيا وهم عن اآلخرة هم غافلون ولو ذهبنا نذكر وجوه احمل

  ولعل اهللا أن يساعده مبصنف يف ذلك مع أن هذه املسألة بابه وقاعدته اليت عليها بناؤه 
الوجه الثالث واألربعون قولكم أنه سبحانه ال يتضرر مبعصية العبد وال ينتفع بطاعته وال تتوقف قدرته يف اإلحسان 

  ا أنعم عليه ابتداء فهو قادر على أن ينعم عليه بال توسط على فعل يصدر من العبد بل كم
فيقال هذا حق ولكن ال يلزم فيه أن ال تكون الشريعة واألمر والنهى معلومة احلسن عقال وال شرعا وال يلزم منه 
 أيضا عدم حسن التكليف عقال وال شرعا فذكركم كم هذا عدمي الفائدة فانه مل يقل منازعوكم وال غريهم أن اهللا
سبحانه يتضرر مبعاصي العباد وينتفع بطاعاهتم وال أنه غري قادر على إيصال اإلحسان إليهم بال واسطه ولكن ترك 
التكليف وترك العباد مهال كاألنعام ال يؤمرون وال ينهون مناف حلكمته ومحده وكمال ملكه واهليته فيجب تنزيهه 

غة اقتضت األنعام عليهم ابتداء وبواسطة األميان والواسطة يف عنه ومن نسبه إليه فما قدره حق قدره وحكمته البال
  إنعامه عليهم أيضا فهو املنعم بالوسيلة والغاية وله احلمد والنعمة يف هذا وهذا يوضحه 

الوجه الرابع واألربعون وهو أن إنعامه عليه ابتداء باإلجياد واعطاء احلياة والعقل والسمع والبصر والنعم اليت 
منا فعلها به ألجل عبادته إياه وشكره له كما قال تعاىل وما خلقت اجلن واألنس إال ليعبدون وقال تعاىل سخرها له إ

قل ما يعبأ بكم ريب لوال دعاؤكم وأصح األقوال يف اآلية أن معناها ما يصنع بكم ريب لو ال عبادتكم إياه فهو 
إياهم عبادته غري حسن يف العقل ألنه قادر على األنعام سبحانه مل خيلقكم إال لعبادته فكيف يقال بعد هذا أن تكليفه 

عليهم باجلزاء من غري توسط العبادة الوجه اخلامس واألربعون أن قدرته سبحانه على الشيء ال تنفي حكمته البالغة 
  من وجوده 

سل بعد النيب فإنه تعاىل يقدر على مقدورات متنع حبكمته كقدرته على قيامه الساعة اآلن وقدرته على إرسال الر
صلى اهللا عليه و سلم وقدرته على إبقائهم بني ظهور األمة إىل يوم القيامة وقدرته على أماتة إبليس وجنوده واراحة 

العامل منهم وقد ذكر سبحانه يف القرآن قدرته على ما ال يفعله حلكمته يف غري موضع كقوله تعاىل قل هو القادر 
أو من حتت أرجلكم وقوله تعاىل وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه يف على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم 



األرض وأنا على ذهاب به لقادرون وقوله أحيسب اإلنسان أن لن جنمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه أي 
قوله آلمن من جنعلها كخف البعري صفحة واحدة وقوله تعاىل ولو شئنا آلتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مين و

يف األرض كلهم مجيعا وقوله ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة فهذه وغريها مقدورات له سبحانه وامنا امتنعت 
لكمال حكمته فهي اليت اقتضت عدم وقوعها فال يلزم من كون الشيء مقدورا أن يكون حسنا موافقا للحكمة 

تصي حسنه وموافقته حلكمته وحنن إمنا نتكلم معهم يف الثاين ال وعلى هذا فقدرته تبارك وتعاىل على ما ذكرمت ال تق
  يف األول فالكالم يف احلكمه يقتضي احلكمة 

والعناية غري الكالم يف املقدور فتعلق احلكمة شيء ومتعلق القدرة شيء ولكن انتم إمنا لويتم من إنكار احلكمة فال 
ئمتكم بأن احلكمة ال خترج عن صحة تعلقه باملقدور ومطابقته ميكنكم التفريق بني املتعلقني بل قد اعترف سلفكم وأ

هلا أو تعلق العلم باملعلوم ومطابقته له وملا بنيتم على هذا األصل مل ميكنكم الفرق بني موجب احلكمة وموجب 
  القدرة فتوعرت عليكم الطريق وأجلأمت أنفسكم إىل اصعب مضيق 

ألقى إىل العبد زمام االختيار وتركه يفعل ما يشاء جريا على رسوم طبعه  الوجه الثالث واألربعون قولكم أنه تعاىل لو
املائل إىل لذيذ الشهوات مث أجزل له يف العطاء من غري حساب كان أروح للعبد ومل يكن قبيحا عند العقل فيقال 

عله كالبهيمة السائمة املهملة لكم ما تعنون بإلقاء زمام االختيار إليه أتعنون به أنه ال يكلفه وال يأمره وال ينهاه بل جي
أم تعنون به أنه يلقى إليه زمام االختيار مع تكليفه وأمره وهنيه فان عنيتم األول فهو من أقبح شيء يف العقل 

وأعظمه نقصا يف اآلدمي ولو ترك ورسوم طبعه لكانت البهائم أكمل منه ومل يكن مكرما مفضال على كثري ممن خلق 
 من املخلوقات أو أكثرها مفضال عليه فانه يكون مصدودا عن كماله الذي هو مستعد له اهللا تفضيال بل كان كثري

  قابل له وذلك أسوأ حاال وأعظم نقصا مما منع كماال ليس قابال له 
وتأمل حال اآلدمي املخلى ورسوم طبعه املتروك ودواعي هواه كيف جته يف شرار اخلليقة وأفسدها للعامل ولو ال من 

يه ألهلك احلرث والنسل وكان شرا من اخلنازير والذئاب واحليات فكيف يستوي يف العقل أمره وهنيه يأخذ على يد
مبا فيه صالحه وصالح غريه به وتركه وما فيه أعظم فساده وفساد النوع وغريه به وكيف ال يكون هذا القول 

  قبيحا وأي قبح أعظم 

هذا ونزه نفسه عنه فقال تعاىل أحيسب اإلنسان أن يترك  من هذا وهلذا أنكر اهللا سبحانه على من جوز عقله مثل
سدى قال الشافعي معطال ال يؤمر وال ينهى وقيل ال ثياب وال يعاقب وقال تعاىل أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا وأنكم 

نافاته إلينا ال ترجعون مث نزه نفسه عن هذا الظن الكاذب وأنه ال يليق به وال جيوز يف العقول نسبة مثله إليه مل
حلكمته وربوبيته واهليته ومحده فقال فتعاىل اهللا امللك احلق ال اله إال هو رب العرش الكرمي وقال تعاىل وما خلقنا 

السموات واألرض وما بينهما العبني ما خلقنامها إال باحلق وفسر احلق بالثواب والعقاب وفسر باألمر والنهي وهذا 
هو أهليته وحكمته املتضمنة للخلق واألمر والثواب والعقاب فمصدر ذلك  تفسري له ببعض معناه والصواب أن احلق

كله احلق وباحلق وجد وباحلق قام وغايته احلق وبه قيامه فمحال أن يكون على غري هذا الوجه فانه يكون باطال 
ت واألرض واختالف وعبثا فتعاىل اهللا عنه ملنافاته أهليته وحكمته وكمال ملكه ومحده وقال تعاىل أن يف خلق السموا

الليل والنهار آلياب ألوىل األلباب الذي يذكرون اهللا قياما وقعودا وعلى جنوهبم ويتفكرون يف خلق السموات 
واألرض ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عذاب النار وتأمل كيف أخرب سبحانه عنه بنفي الباطلية عن خلقه 

لى سبيل العموم واالستغراق أوغل يف املعىن املقصود وأبلغ من إثبات دون إثبات احلكمة ألن بيان نفي الباطل ع
احلكم ألن بيان مجيعها ال يفي به إفهام اخلليقة وبيان البعض يؤذن بتناهي احلكمة ونفى البطالن واخللو عن احلكمة 



رب سبحانه عنهم والفائدة تفيد أن كل جزء من أجزاء العامل علويه وسفليه متضمن حلكم مجة وآيات باهرة مث أخ
بتنزيهه عن اخللق باطال خلوا عن احلكمة وال معىن هلذا التنزيه عند النفاة فان الباطل عندهم هو احملال لذاته فعلى 

قوهلم نزهوه عن احملال لذاته الذي ليس بشيء كاجلمع بني النقيضني وكون اجلسم الواحد ال يكون يف مكانني 
عاىل مما نزه نفسه عنه وأنه ال ميدح أحد بتنزيهه عن هذا وال يكون املنزه به ومعلوم قطعا أن هذا ليس مراد الرب ت

مثنيا وال حامدا ومل خيطر هذا بقلب بشر حىت ينكره اهللا على من زعمه ونسبه إليه وقال تعاىل وما خلقنا السموات 
ا خلقهما باحلق فجمع تعاىل بني واألرض وما بينهما العبني ما خلقنامها إال باحلق فنفى اللعب عن خلقه وأثبت أنه إمن

نفي اللعب الصادر عن غري حكمة وغاية حممودة واثبات احلق املتضمن للحكم والغايات احملمودة والعواقب احملبوبة 
والقرآن مملوء من هذا بنفي العبث والباطل واللعب تارة وتنزيه الرب نفسه عنه تارة واثبات احلكم الباهرة يف خلقه 

أن يقال أنه لو عطل خلقه وتركهم سدى مل يكن ذلك قبيحا يف العقل فان عنيتم أنه يلقى إليه زمام تارة كيف جيوز 
االختيار مع أمره وهنيه فهذا حق فانه جعله خمتارا مأمورا منهيا وان كان اختياره خملوقا له تعاىل إذ هو من مجلة 

  احلوادث الصادرة عن خلقه ولكن 

  وال يكون إال به بوجه بل ال يصح التكليف إال به  هذا االختيار ال يناىف التكليف
الوجه السابع واألربعون قولكم فقد تعارض األمران أحدمها أن يكلفهم فيأمر وينهى حىت يطاع ويعصى مث يثيبهم 
ويعاقبهم الثاين أن ال يكلفهم إذ ال يتزين منهم بطاعة وال تشينه معصيتهم وإذا تعارض يف املعقول هذان األمران 

يف يهدي العقل إىل اختيار أحدمها عقال فكيف يعرفنا الوجوب على نفسه باملعرفة وعلى اجلوارح بالطاعة وعلى فك
  الرب تعاىل بالثواب 

فيقال لكم مل يتعارض حبمد اهللا األمران ألن أحدمها قد علم قبحه يف املعقول واآلخر قد علم حسنه يف املعقول 
وأن يكون نسبتهما إىل الرب تعاىل نسبة واحدة وامنا يتعارض اجلائزات على فكيف يتعارض يف العقل جواز األمرين 

كل سواء حبيث ال يترجح بعضها عن بعض فأما احلسن والقبح فلم يتعارض يف العقل قط استواؤمها وقد قررنا مما ال 
ومعادهم فكيف مدفع له قبح الترك سدى مبنزلة األنعام السائمة وحسن األمر والنهى وأستصالحهم يف معاشهم 

فان * يقال أن هذين األمرين سواء يف العقل حبيث يتعارضان فيه ويقضى باستوائهما بالنسبة إىل أحكم احلاكمني 
قلنا قد تقدم أنه ال يلزم من كون الشيء مقدورا أن ال * قيل إمنا تعارضا يف املقدورية إذ نسبة القدرة إليهما واحدة 

بينا ذلك قريبا فيكون تركهم مهال وسدى مقدورا للرب تعاىل ال يقتضي معارضته  يكون ممتنعا ملنافاته احلكمة وقد
  ملقدوره اآلخر يف تكليفهم وأمرهم وهنيهم 

الوجه الثامن واألربعون قولكم إذ ال يتزين منهم بطاعة وال تشيئه معصيتهم قلنا ومن الذي نازع يف هذا ولكن 
إمنا يكلفهم تكليف من ال يبلغوا ضره فيضروه وال يبلغوا نفعه  حسن التكليف ال ينفى ذلك عن الرب تعاىل وأنه

فينفعوه وأهنم لو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك يف ملكه شيئا ولو كانوا على أفجر قلب 
رجل واحد منهم ما نقص ذلك يف ملكه شيئا وههنا اختلفت الطرق بالناس يف علة التكليف وحكمته مع كونه 

بحانه ال ينتفع بطاعتهم وال تضره معصيتهم فسلكت اجلربية مسلكها املعروف وأن ذلك صادر عن حمض املشيئة س
وصرف اإلرادة وأنه ال علة له وال باعث عليه سوى حمض اإلرادة وسلكت القدرية مسلكها املعروف وهل ذلك 

م الثواب بال عمل ملا فيه من تكدير املنة إال استئجار منه لعبيده لينالوا أجرهم بالعمل فيكون ألذ من اقتضائه
واملسلكان كما ترى وحسبك ما يدل عليه العقل الصريح والنقل الصحيح من بطالهنما وفسادمها وليس عند الناس 

غري هذين املسلكني إال مسلك من هو خارج عن الديانات واتباع الرسل ممن يرى أن الشرائع وضعت نواميس 



ومعيشتهم فان فائدهتا تكميل قوة النفس واحلكمة وهذا مسلك خارج عن مناهج األنبياء يقوم عليها مصلحة الناس 
وأممهم وأما أتباع الرسل الذين هم أهل البصائر فحكمة اهللا عز و جل يف تكليفهم ما كلفهم به أعظم وأجل عندهم 

  مما خيطر بالبال أو جيري به 

واألسرار العظيمة أكثر مما يشهدونه يف خملوقاته وما تضمنته املقال ويشهدون له سبحانه يف ذلك باحلكم الباهرة 
ومن األسرار واحلكم ويعلمون مع ذلك أنه ال نسبة ملا أطلعهم سبحانه عليه من ذلك إىل ما طوى علمه عنهم 

مره واستأثر به دوهنم وأن حكمته يف أمره وهنيه وتكليفهم أجل وأعظم مما تطيقه عقول البشر فهم يعبدونه سبحانه بأ
وهنيه ألنه تعاىل أهل أن يعبد وأهل أن يكون احلب كله له والعبادة كلها له حىت لو مل خيلق جنة وال نارا وال وضع 
ثوابا وال عقابا لكان أهال أن يعبد أقصى ما تناله قدرة خلقه من العبادة ويف بعض اآلثار اإلهلية لو مل أخلق جنة وال 

لو قدر أنه مل يرسل رسله ومل ينزل كتبه لكان يف الفطرة والعقل ما يقتضي شكره نارا أمل أكن أهال أن أعبد حىت أنه 
وأفراده بالعبادة كما أن فيهما ما يقتضي املنافع واجتناب املضار وال فرق بينهما يف الفطرة والعقل فان اهللا فطر 

أحب إليهما منه وان فسدت فطر خليقته على حمبته واألقبالعليه وابتغاء الوسيلة إليه وأنه ال شيء على اإلطالق 
أكثر اخللق مبا طرأ عليها مما اقتطعها واجتاهلا عما خلق فيها كما قال تعاىل فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة اهللا اليت 
فطر الناس عليها فبني سبحانه أن إقامة الوجه وهو إخالص القصد وبذل الوسع لدينه املتضمن حمبته وعبادته حنيفا 

ضا عما سواه هو فطرته اليت فطر عليها عباده فلو خلوا ودواعي فطرهم ملا رغبوا عن ذلك وال مقبال عليه معر
اختاروا سواه ولكن غريت الفطر وأفسدت كما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ما من مولود إال يولد على الفطرة 

ن فيها من جدعاء حىت تكونوا أنتم فأبواه يهودانه وينصرانه وميجسانه كما تنتج البهيمة هبيمة مجعاء هل حتسو
جتدعوهنا مث يقول أبو هريرة اقرأوا أن شئتم فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا ذلك الدين القيم 

ولكن أكثر الناس ال يعلمون منيبني إليه واتقوه ومنيبني نصب على احلال من املفعول أي فطرهم منيبني إليه واإلنابة 
من اإلقبال عليه مبحبته وحده واألعراض عما سواه ويف صحيح مسلم عن عياض بن محاد عن النيب صلى إليه تتض

اهللا عليه و سلم قال أن اهللا أمرين أن أعلمكم ما جهلتم مما علمين يف مقامي هذا أنه قال كل مال حنلته عبدا فهو له 
نهم وأمرهتم أن يشركوا يب ما مل أنزل به سلطانا حالل واين خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطني فاجتالتهم عن دي

وحرمت عليهم ما أحللت هلم فأخرب سبحانه أنه إمنا فطر عباده على احلنيفة املتضمنة لكمال حبه واخلضوع له 
والذل له وكمال طاعته وحده دون غريه وهذا من احلق الذي خلقت له وبه قامت السموات واألرض وما بينهما 

 وألجله خلقت اجلنة والنار وألجله أرسل رسله وأنزل كتبه وألجله هلك القرون اليت خرجت عنه وعليه قام العامل
وآثرت غريه فكونه سبحانه أهال أن يعبد وحيب وحيمد ويثين عليه أمر ثابت له لذاته فال يكون إال كذلك كما أن 

  واإلله هو الذي يستحق أن يوله حمبة  الغىن القادر احلي القيوم السميع البصري فهو سبحانه اإلله احلق املبني

وتعظيما وخشية وخضوعا وتذلال وعبادة فهو اإلله احلق ولو مل خيلق خلقه وهو اإلله احلق ولو مل يعبدوه فهو املعبود 
حقا إال له حقا احملمود حقا ولو قدر أن خلقه مل يعبدوه ومل حيمدوه ومل يأهلوه فهو اهللا الذي ال اله إال هو قبل أن 

لقهم وبعد أن خلقهم وبعد أن يغنيهم مل يستحدث خبلقه هلم وال بأمره إياهم استحقاق اإلهلية واحلمد بل اإلهلية خي
ومحده وجمده وغناه أوصاف ذاتية له يستحيل مفارقتها له حلياته ووجوده وقدرته وعلمه وسائر صفات كماله 

يعبد وان مل يرسل إليهم رسوال ومل ينزل عليه كتابا فأولياؤه وخاصته وحزبه ملا شهدت عقوهلم وفطرهم أنه أهل أن 
ولو مل خيلق جنة وال نارا علموا أنه ال شيء يف العقول والفطر أحسن من عبادته وال أقبح من األعراض عنه وجاءت 



الرسل وأنزلت الكتب لتقرير ما استودع سبحانه يف الفطر والعقول من ذلك وتكميله وتفضيله وزيادته حسنا إىل 
ه فاتفقت شريعته وفطرته وتطابقا وتوافقا وظهر أهنما من مشكاة واحدة فعبدوه وأحبوه وجمدوه ومحدوه بداعي حسن

الفطرة وداعي الشرع وداعي العقل فاجتمعت هلم الدواعي ونادهتم من كل جهة ودعتهم إىل وليهم واهلهم 
يبا وشكا وألمره شهوة توجب رغبتها عنه وفاطرهم فأقبلوا إليه بقلوب سليمة مل يعارض خربه عندها شبهة توجب ر

وإيثارها سواه فأجابوا دواعي احملبة والطاعة إذ نادت هبم حي على الفالح وبذلوا أنفسهم يف مرضاة موالهم احلق 
بذل أخي السماح ومحدوا عند الوصول إليه مسراهم وامنا حيمد القوم السرى عند الصباح فدينهم دين احلب وهو 

  راه فيه وسريهم سري احملبني وهو الذي ال وقفة تعتريه الدين الذي ال إك
  فذاك ديين وال إكراه يف الدين ... أىن أدين بدين احلب وحيكم 

  إال العناء وأال السري يف الطني ... ومن يكن دينه كرها فليس له 
  وسري خال من األشواق يف دين ... وما استوى سري عبد يف حمبته 
  غبنت حظك ال تغتر بالدون ... ك قد فقل لغري أخي األشواق وحي

  أعلى املراتب من فوق السالطني ... جنائب احلب تعلوا باحملب إىل 
  عنه التجار فباعت بيع مغبون ... وأطيب العيش يف الدارين قد رغبت 

  آيات طه ويف آيات ياسني ... فان ترد علمه فاقرأه وحيك يف 
ة وكمال احملبة تابع لكمال احملبوب يف نفسه واهللا سبحانه له الكمال وال ريب أن كمال العبودية تابع لكمال احملب

املطلق التام يف كل وجه الذي ال يعتريه توهم نقص أصال ومن هذا شأنه فان القلوب ال يكون شيء أحب إليها منه 
طاعته وتتبع ما دامت فطرها وعقوهلا سليمة وإذا كانت أحب األشياء إليها فال حمالة أن حمبته توجب عبوديته و

مرضاته واستفراغ اجلهد يف التعبد له واإلنابة إليه وهذا الباعث اكمل بواعث العبودية وأقواها حىت لو فرض جترده 
  عن األمر 

والنهي والثواب والعقاب استفرغ الوسع واستخلص القلب للمعبود احلق ومن هذا قول بعض السلف أنه 
ومنه قول عمر يف صهيب لو مل خيف اهللا مل يعصه وقد كان هذا هو ليستخرج حبه من قليب ما ال يستخرجه قوله 

  الواجب على كل عاقل كما قال بعضهم 
  وجامحة النار مل تضرم ... هب البعث مل تأتنا رسله 

  طاعة رب الورى األكرم ... أليس من الواجب املستحق 
ل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما وقد قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت تفطرت قدماه فقيل له تفع

تأخر قال أفال أكون عبدا شكورا واقتصر صلى اهللا عليه و سلم من جواهبم على ما تدركه عقوهلم وتناله إفهامهم 
وأال فمن املعلوم أن باعثه على ذلك الشكر أمر جيل عن الوصف وال تناله العبادة وال األذهان فأين هذا الشهود من 

القدرية واجلربية فليعرض العاقل اللبيب ذينك املشهدين على هذا املشهد ولينظر ما بني األمرين من شهود طائفة 
التفاوت فاهللا سبحانه يعبد وحيمد وحيب ألنه أهل لذلك ومستحقه بل ما يستحقه سبحانه من عباده أمر ال تناله 

يعبده حق عبادته وال يوفيه حقه من احملبة  قدرهتم وال إرادهتم وال تتصوره عقوهلم وال ميكن أحد من خلقه قط أن
واحلمد وهلذا قال أفضل خلقه وأكملهم وأعرفهم به وأحبهم إليه وأطوعهم له ال أحصى ثناء عليك وأخرب أن عمله 
صلى اهللا عليه و سلم ال يستقل بالنجاة فقال لن ينجى أحدا منكم عمله قالوا وال أنت يا رسول اهللا قال وال أنا إال 

مدين اهللا برمحة منه وفضل عليه صلوات اهللا وسالمه عدد ما خلق يف السماء وعدد ما خلق يف األرض وعدد أن يتغ



ما بينهما وعدد ما هو خالق ويف احلديث املرفوع املشهور أن من املالئكة من هو ساجد هللا ال يرفع رأسه منذ خلق 
وأهنم يقولون يوم القيامة سبحانك ما عبدناك حق  ومنهم راكع ال يرفع رأسه من الركوع منذ خلق إىل يوم القيامة

عبادتك وملا كانت عبادته تعاىل تابعة حملبته واجالله وكانت احملبة نوعني حمبة تنشأ عن األنعام واإلحسان فتوجب 
شكرا وعبودية حبسب كما هلا ونقصاهنا وحمبة تنشأ عن مجال احملبوب وكماله فتوجب عبودية وطاعة أكمل من 

ان الباعث على الطاعة والعبودية ال خيرج عن هذين النوعني واما أن تقع الطاعة صادرة عن خوف حمض األوىل ك
غري مقرون مبحبته فهذا قد ظنه كثري من املتكلمني وهي عندهم غاية املعارف بناء على أصلهم الباطل أن اهللا ال 

م فهم ال حيبونه لذاته وال إلحسانه وينكرون حمبته لذلك تتعلق احملبة بذاته وامنا تتعلق مبخلوقاته مما يف اجلنة من النعي
  وامنا احملبوب عندهم يف احلقيقة غريه وهذا من أبطل الباطل 

  وستذكر يف القسم الثاين أن شاء اهللا يف هذا الكتاب بطالن هذا املذهب من أكثر من مائة وجه 

ب عبادته حمال وأن من أتى بصورة الطاعة ولو عرف القوم صفات األرواح وأحكامها لعلموا أن طاعة من ال جت
خوفا جمردا عن احلب فليس مبطيع وال عابد وامنا هو كاملكره أو كأجري السوء الذي أن أعطى عمل وان مل يعط 

وسريد عليك بسط الكالم يف هذا قريب عن أن شاء اهللا واملقصود أن الطاعة والعبادة الناشئة عن حمبة * كفر وأبق 
أعظم من الطاعة الناشئة عن رؤية األنعام واإلحسان وفرق عظيم بني ما تعلق باحلي الذي ال ميوت الكمال واجلمال 

وبني ما تعلق باملخلوق وان مشل النوعني اسم احملبة ولكن كم بني من حيبك لذاتك وأوصافك ومجالك وبني من 
  حيبك خلريك ودرامهك 

  من العبوديةفصل واألمساء احلسىن والصفات العال مقتضية آلثارها 

واألمر اقتضاءها آلثارها من اخللق والتكوين فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباهتا ومقتضياهتا أعىن من 
موجبات العلم هبا والتحقق مبعرفتها وهذا مطرد يف مجيع أنواع العبودية اليت على القلب واجلوارح فعلم العبد بتفرد 

واخللق والرزق واإلحياء واإلماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا ولوازم الرب تعاىل بالضر والنفع والعطاء واملنع 
التوكل ومثراته ظاهرا وعلمه بسمعه تعاىل وبصره وعلمه وأنه ال خيفى عليه مثقال ذرة يف السموات وال يف األرض 

وخطرات قلبه عن كل  وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة األعني وما ختفى الصدور يثمر له حفظ لسانه وجوارحه
ماال يرضى اهللا وأن جيعل تعلق هذه األعضاء مبا حيبه اهللا ويرضاه فيثمر له ذلك احلياء باطنا ويثمر له احلياء اجتناب 

احملرمات والقبائح ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورمحته توجب له سعة الرجاء وتثمر له ذلك من 
اطنة حبسب معرفته وعلمه وكذلك معرفته جبالل اهللا وعظمته وعزه تثمر له اخلضوع أنواع العبودية الظاهرة والب

واالستكانة واحملبة وتثمر له تلك األحوال الباطنة أنواعا من العبودية الظاهرة هي موجباهتا وكذلك علمه بكماله 
ها إىل مقتضى األمساء ومجاله وصفاته العلى يوجب له حمبة خاصة مبنزلة أنواع العبودية فرجعت العبودية كل

والصفات وارتبطت هبا ارتباط اخللق هبا فخلقه سبحانه وأمره هو موجب أمسائه وصفاته يف العامل وآثارها ومقتضاها 
ألنه ال يتزين من عباده بطاعتهم وال تشينه معصيتهم وتأمل قوله صلى اهللا عليه و سلم يف احلديث الصحيح الذي 

عبادي أنكم لن تبلغوا ضرى فتضروين ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين ذكر هذا عقب قوله  يرويه عن ربه تبارك وتعاىل يا
يا عبادي إنكم ختطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب مجيعا فاستغفروين أغفر لكم فتضمن ذلك أن ما يفعله تعاىل 

  هبم يف غفران زالهتم وإجابة دعواهتم وتفريج كرباهتم ليس جللب منفعة منهم 



 لدفع مضرة يتوقعها منهم كما هو عادة املخلوق الذي ينفع غريه ليكافئه بنفع مثله أو ليدفع عنه ضررا فالرب وال
تعاىل مل حيسن إىل عباده ليكافئوه وال ليدفعوا عنه ضررا فقال لن تبلغوا نفعي فتنفعوين ولن تبلغوا ضري فتضروين 

مستكسيكم وأرويت مستسقيكم وكفيت أين لست إذا هديت مستهديكم وأطعمت مستطعمكم وكسوت 
مستكفيكم وغفرت ملستغفركم بالذي أطلب منكم أن تنفعوين أو تدفعوا عين ضررا فأنكم لن تبلغوا ذلك وأنا 

الغين احلميد كيف واخللق عاجزون عما يقدرون عليه من األفعال إال بأقداره وتيسريه وخلقه فكيف مبا ال يقدرون 
الصمد الذي ميتنع يف حقه أن يستجلب من غريه نفعا أو يستدفع منه ضررا بل ذلك  عليه فكيف يبغلون نفع الغين

مث ذكر بعد هذا قوله يا عبادي لو أن أو لكم وأخركم وانسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب * مستحيل يف حقه 
قلب رجل  رجل واحد منكم ما زاد ذلك يف ملكي شيئا ولو أن أولكم وأخركم وانسكم وجنكم كانوا على أفجر

واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا فبني سبحانه أن ما أمرهم به من الطاعات وما هناهم عنه من السيئات ال 
يتضمن استجالب نفعهم وال استدفاع ضررهم كأمر السيد عبده والوالد ولده واألمام رعيته مبا ينفع اآلمر واملأمور 

نه املنزه عن حلوق نفعهم وضرهم به يف إحسانه إليهم مبا يفعله هبم ومبا وهنيهم عما يضر الناهي واملنهي فبني تعاىل أ
يأمرهم به وهلذا ملا ذكر األصلني بعد هذا وأن تقواهم وفجورهم الذي هو طاعتهم ومعصيتهم ال يزيد يف ملكه شيئا 

 يأمرهم ومل حيسن وال ينقصه وأن نسبة ما يسألونه كلهم إياه فيعطيهم إىل ما عنده كال نسبة فتضمن ذلك أنه مل
إليهم بإجابة الدعوات وغفران الزالت وتفريج الكربات الستجالب منفعة وال الستدفاع مضرة وأهنم لو أطاعوه 
كلهم مل يزيدوا يف ملكه شيئا ولو عصوه كلهم مل ينقصوا من ملكه شيئا وأنه الغين احلميد ومن كان هكذا فانه ال 

ولكن له من احلكم البوالغ يف تكليف عباده وأمرهم وهنيهم ما يقتضيه ملكه  يتزين بطاعة عباده وال تشينه معاصيهم
التام ومحده وحكمته ولو مل يكن يف ذلك إال أنه يستوجب من عباده شكر نعمه اليت ال حتصى حبسب قواهم 
ا تسمح به وطاقتهم ال حبسب ما ينبغي له فانه أعظم وأجل من أن يقدر خلقه عليه ولكنه سبحانه يرضى من عباده مب

طبائعهم وقواهم فال شيء أحسن يف العقول والفطر من شكر املنعم وال أنفع للعبد منه فهذان مسلكان آخران يف 
  حسن التكليف واألمر والنهي 

أحدمها يتعلق بذاته وصفاته وأنه أهل لذلك وان مجاله تعاىل وكماله وأمساءه وصفاته تقتضي من عباده غاية احلب 
ه والثاين متعلق بإحسانه وانعامه وال سيما مع غناه عن عباده وانه إمنا حيسن إليهم رمحة منه وجودا والذل والطاعة ل

  وكرما ال ملعاوضة وال الستجالب منفعة وال لدفع مضرة وأي املسلكني سلكه العبد أوقفه على حمبته وبذل اجلهد 

م من إنكارهم احملبة وذلك الذي حرمهم من العلم يف مرضاته فأين هذان املسلكان من ذينك املسلكني وامنا أتى القو
  واألميان ما حرمهم وأوجب هلم سلوك تلك الطرق املسدودة واهللا الفتاح العليم 

الوجه التاسع واألربعون قولكم فال تكون نعمه تعاىل ثوابا بل ابتداء كالم حيتمل حقا وباطال فان أردمت به أنه ال 
ها وجيزيهم بأحسن ما كانوا يعملون فهو باطل والقرآن أعظم شاهد ببطالنه قال يثيبهم على أعماهلم باجلنة ونعيم

تعاىل فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا يف سبيلي وقاتلوا وقتلوا ألكفرن عنهم سيئاهتم وألدخلنهم جنات 
هللا عنهم أسوأ الذي عملوا جتري من حتتها األهنار ثوابا من عند اهللا واهللا عنده حسن الثواب وقال تعاىل ليكفر ا

وجيزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون وقال تعاىل وتلك اجلنة اليت أورثتموها مبا كنتم تعملون وقال تعاىل أن 
الذين قالوا ربنا اهللا مث استقاموا فال خوف عليهم وال هم حيزنون أولئك أصحاب اجلنة خالدين فيها جزاء مبا كانوا 

ولئك جزاؤهم مغفرة من رهبم وجنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها ونعم أجر العاملني يعملون وقال تعاىل أ
وقال تعاىل والذين آمنوا وعملوا الصاحلات لنبوئنهم من اجلنة غرفا جتري من حتتها األهنار خالدين فيها نعم أجر 



ال تكون نعمه ثوابا على اإلطالق بل ال  العاملني وهذا يف القرآن كثري يبني أن اجلنة ثواهبم وجزاؤهم فكيف يقال
تكون نعمه تعاىل يف مقابلة األعمال واألعمال مثنا هلا فانه لن يدخل أحدا اجلنة عمله وال يدخلها أحد إال مبجرد 

فضل اهللا ورمحته وهذا ال ينايف ما تقدم من النصوص فأهنا إمنا تدل على أن األعمال أسباب ال أعواض وأمثان والذي 
لنيب صلى اهللا عليه و سلم يف الدخول بالعمل هو نفي استحقاق العوض ببذل عوضه فاملثبت باء السببية نفاه ا

واملنفي باء املعاوضة واملقابلة وهذا فصل اخلطاب يف هذه املسألة والقدرية اجلربية تنفى باء السببية مجلة وتنكر أن 
أضعافها تبطل قوهلم والقدرية النفاة تثبت باء تكون األعمال سببا يف النجاة ودخول اجلنة وتلك النصوص و

املعاوضة واملقابلة وتزعم أن اجلنة عوض األعمال وأهنا مثن هلا وأن دخوهلا إمنا هو مبحض األعمال والنصوص النافية 
لذلك تبطل قوهلم والعقل والفطر تبطل قول الطائفتني وال يصح يف النصوص والعقول إال ما ذكرناه من التفصيل 

يتبني أن احلق مع الوسط بني الفرق يف مجيع املسائل ال يستثىن من ذلك شيء فما اختلفت الفرق إال كان احلق وبه 
مع الوسط وكل من الطائفتني معه حق وباطل فأصاب اجلربية يف نفي املعاوضة وأخطؤا يف نفي السببية وأصاب 

ت أحد نفي اجلربية إىل أحد إثبايت القدرية ونفيت املقدرية يف إثبات السببية وأخطؤا يف إثبات املعاوضة فإذا ضمم
باطلهما كنت أسعد باحلق منهما فان أردمت بأن نعمه ال تكون ثوابا هذا القدر وأهنا ال تكون عوضا بل هو املنعم 

  باألعمال والثواب وله املنة 

فهذا هو احلق فهو املان  يف هذا وهذا ونعمه بالثواب من غري استحقاق وال مثن يعاوض عليه بل فضل منه وإحسان
هبدايته لألميان وتيسريه لألعمال وإحسانه باجلزاء كل ذلك جمرد منته وفضله قال تعاىل مينون عليك أن أسلموا قل 

  ال متنوا على إسالمكم بل اهللا مين عليكم أن هداكم لألميان أن كنتم صادقني 
كيف يهتدي العقل إىل اختيار أحدمها قلنا قد تبني الوجه اخلمسون قولكم وإذا تعارض يف العقول هذان األمران ف

حبمد اهللا أنه ال تعارض يف العقول بني األمرين أصال وامنا يقدر التعارض بني العقل واهلوى وأما أن يتعارض يف 
ن العقول إرشاد العباد إىل سعادهتم يف املعاش واملعاد وتركهم مهال كاألنعام السائمة ال يعرفون معروفا وال ينكرو

  منكرا فلم يتعارض هذان يف عقل صحيح أبدا 
الوجه احلادي واخلمسون قولكم فكيف يعرفنا العقل وجوبا على نفسه باملعرفة وعلى اجلوارح بالطاعة وعلى الرب 
بالثواب والعقاب فيقال وأي استبعاد يف ذلك وما الذي حييله فقد عرفنا العقل من الواجبات عليه ما يقبح من العبد 

ما عرفنا وعرف أهل العقول وذوي الفطر اليت مل تتواطأ على األقوال الفاسدة وجوب اإلقرار باهللا وربوبته تركها ك
وشكر نعمته وحمبته وعرفنا قبح اإلشراك به واألعراض عنه ونسبته إىل ما ال يليق به وعرفنا قبح الفواحش والظلم 

فكيف نستبعد منه أن يعرفنا وجوبا على نفسه باملعرفة واإلساءة والفجور والكذب والبهت واالمث والبغي والعدوان 
وعلى اجلوارح بالشكر املقدور املستحسن يف العقول اليت جاءت الشرائع بتفصيل ما أدركه العقل منه مجلة وبتقرير 

لقدرية ما أدركه تفصيال وأما الوجوب على اهللا بالثواب والعقاب فهذا مما تتباين فيه الطائفتان أعظم تباين فأثبتت ا
من املعتزلة عليه تعاىل وجوبا عقليا وضعوه شريعة له بعقوهلم وحرموا عليه اخلروج عنه وشهوة يف ذلك كله خبلقه 
وبدعهم يف ذلك سائر الطوائف وسفهوا رأيهم فيه وبينوا مناقضتهم وألزموهم مبا ال حميد هلم عنه ونفت اجلربية أن 

حرمه على نفسه وجوزوا عليه ما يتعاىل ويتنزه عنه وماال يليق جبالله  جيب عليه ما أوجبه على نفسه وحيرم عليه ما
مما حرمه على نفسه وجوزوا عليه ترك ما أوجبه على نفسه مما يتعاىل ويتنزه عن تركه وفعل ضده فتباين الطائفتان 

ل هبا كتابه وهي أن أعظم تباين وهدى اهللا الذين آمنوا أهل السنة الوسط للطريقة املثلى اليت جاء هبا رسوله ونز
العقول البشرية بل وسائر املخلوقات ال توجب على رهبا شيئا وال حترمه وأنه يتعاىل ويتنزه عن ذلك وأما ما كتبه 



على نفسه وحرمه على نفسه فانه ال خيل به وال يقع منه خالفه فهو أجياب منه على نفسه بنفسه وحترمي منه على 
  وال حمرم  نفسه بنفسه فليس فوقه تعاىل موجب

  وسيأيت أن شاء اهللا بسط ذلك وتقريره 
الوجه الثاين واخلمسون قولكم أنه على أصول املعتزلة يستحيل األمر والنهي والتكليف وتقديركم ذلك فكالم ال 

  مطعن فيه واألمر فيه كما ذكرمت وان حقيقة قول القوم أنه ال أمر 

يام الكالم باملرسل اآلمر الناهي وقيام االقتضاء والطلب واحلب وال هني وال شرع أصال إذ ذلك إمنا يصح إذا ثبت ق
ملا أمر به والبغض ملا هنى عنه فأما إذا مل يثبت له كالم وال إرادة وال اقتضاء وال طلب وال حب وال بغض قائم به 

هذه الطائفة تعطل فانه ال يعقل أصال كونه آمر وال ناهيا وال باعثا للرسل وال حمبا للطاعة باغضا للمعصية فأصول 
الصفات عن صفات كماله فأهنا تستلزم أبطال الرسالة والنبوة مجلة ولكن رب الزم ال يلتزمه صاحب املقالة 

ويتناقض يف القول مبلزومه دون القول به وال ريب أن فساد الالزم مستلزم لفساد امللزوم ولكن يقال لكم معاشر 
أخيه وال يرى اجلذع املعترض يف عينه فقد الزمتكم القدرية ما ال حميد لكم اجلربية ال تكونوا ممن يرى القذاة يف عني 

عنه وقالوا من نفى فعل العبد مجلة فقد عطل الشرائع واألمر والنهي فان األمر والنهي ال يتعلق إال بالفعل املأمور به 
متعلق األمر والنهي ويف ذلك  فهو الذي يؤمر به وينهى عنه ويثاب عليه ويعاقب فإذا نفيتم فعل العبد فقد رفعتم

أبطال األمر والنهي فال فرق بني رفع املأمور به املنهي عنه ورفع املأمور واملنهي نفسه فان األمر يستلزم آمر أو 
مأمورا به وال يصح له حقيقة إال هبذه الثالث ومعلوم أن أمر اآلمر بفعل نفسه وهنيه عن نفسه يبطل التكليف مجلة 

عقل معناه إال إذا كان املكلف قد كلف بفعله الذي هو املقدور له التابع الرادته ومشيئته وأما إذا فان التكليف ال ي
رفعتم ذلك من البني وقلتم بل هو مكلف بفعل اهللا حقيقة ال يدخل حتت قدرة العبد ال هو متمكن يف اآلتيان به وال 

وه ويف ذلك أبطال للشرائع والرسالة مجلة قالوا هو واقع بإرادته ومشيئته فقد نفيتم التكليف مجلة من حيث أثبت
فليتأمل املنصف الفطن ال البليد املتعصب صحة هذا اإللزام فلن جتد عنه حميدا قالوا فأنتم معاشر اجلربية قدرية من 

حيث نفيكم الفعل املأمور به فان كان خصومكم قدرية من حيث نفوا تعلق القدرة القدمية فأنتم أوىل أن تكونوا 
رية من حيث نفيتم فعل العبد له وتأثريه فيه وتعلقه مبشيئته فأنتم أثبتم قدرا على اهللا وقدرا على العبد أما القدر قد

على اهللا فحيث زعمتم أنه تعاىل يأمر بفعل نفسه وينهى عن فعل نفسه ومعلوم أن ذلك ال يصح أن يكون مأمورا به 
منهي عنه وهذه قدرية حمضة يف حق الرب وأما يف حق العبد فأنكم منهيا عنه فأثبتم أمرا وال مأمور به وهنيا وال 

جعلتموه مأمورا منهيا من غري أن يكون له فعل يأمر به وينهى عنه فأي قدرية أبلغ من هذه فمن الذي تضمن قوله 
هما إحدى أبطال الشرائع وتعطيل األوامر فليتنبه اللبيب ملواقعه هذه املساجلة وسهام هذه املناضلة مث ليختر من

خطتني وال واهللا ما فيهما حظ ملختار وال ينجوا من هذه الورطات إال من أثبت كالم اهللا القائم به املتضمن ألمره 
وهنيه ووعده ووعيده وأثبت له ما أثبت لنفسه من صفات كماله ومن األمور الثبوتية القائمة مث أثبت مع ذلك فعل 

  العبد واختياره ومشيئته 

ي مناط الشرائع ومتعلق األمر والنهي فال جربي وال جهمي وال قدري وكيف خيتار العاقل آراء وارادته اليت ه
ومذاهب هذه بعض لوازمها ولو صابرها إىل آخرها الستبان له من فسادها وبطالهنا ما يتعجب معه من قائلها 

  ومنتحلها واهللا املوفق للصواب 
ستنبط من قول أو فعل لريبط به معىن مناسب له إال ومن حيث الوجه الثالث واخلمسون قولكم أنه ما من معىن ي



العقل يعارضه معىن آخر يساويه يف الدرجة أو يفضل عليه يف املرتبة فيتحري العقل يف االختيار إىل أن يرد شرع خيتار 
ه فيقال أن أحدمها أو يرجحه من تلقائه فيجب على العاقل اعتباره واختياره لترجيح الشرع له ال لرجحانه يف نفس

أردمت هبذه املعارضة أهنا ثابتة يف مجيع األفعال واألقوال املشتملة على األوصاف املناسبة اليت ربطت هبا األحكام كما 
يدل عليه كالمكم فدعوى باطلة بالضرورة وهو كذب حمض وكذلك أن أردمت أهنا ثابتة يف أكثرها فأي معارضة يف 

ر والظلم واهالك احلرث والنسل واإلساءة إىل احملسنني وضرب الوالدين العقل للوصف القبيح يف الكذب والفجو
واحتقارمها واملبالغة يف اهانتهما بال جرم وأي معارضة يف العقل لألوصاف القبيحة يف الشرك باهللا ومشيئته وكفران 

زوجات إىل نعمه وأي معارضة يف العقل للوصف القبيح يف نكاح األمهات واستفراشهن كاستفراش اإلماء وال
أضعاف أضعاف ما ذكرنا مما تشهد العقول بقبحه من غري معارض فيها بل حنن ال ننكر أن يكون داعي الشهوة 

واهلوى وداعي العقل يتعارضا فان أردمت هذا التعارض فمسلم ولكن ال جيدي عليكم إال عكس مطلوبكم وكذلك 
كره وتعظيمه ومتجيده والثناء عليه بآالئه وانعامه أي معارضة يف العقول لألوصاف املقتضية حسن عبادة اهللا وش

وصفات جالله ونعوت كماله وأفراده باحملبة والعبادة والتعظيم وأي معارضة يف العقول لألوصاف املقتضية حسن 
الصدق والرب واإلحسان والعدل واإليثار وكشف الكربات وقضاء احلاجات وإغاثة اللهفات واألخذ على أيدي 

املفسدين ومنع البغاة واملعتدين وحفظ عقول العاملني وأمواهلم ودمائهم وأعراضهم حبسب اإلمكان  الظاملني وقمع
واألمر مبا يصلحها ويكملها والنهي عما يفسدها وينقصها وهذه حال مجلة الشرائع ومجهورها إذا تأملها العقل جزم 

مت أن يف بعض ما يدق منها مسائل تتعارض أنه يستحيل على أحكم احلاكمني أن يشرع خالفها لعباده وأما أن أرد
فيها األوصاف املستنبطة يف العقول فيتحري العقل بني املناسب منها وغري املناسب فهذا وان كان واقعا فأهنا ال تنفى 

حسنها الذايت وقبح منهيها الذايت وكون الوصف خفى املناسبة والتأثري يف بعض املواضع مما ال يدفعه وهذه حال 
األمور العقلية احملضة بل احلسية وهذا الطلب مع أنه حسي جترييب يدرك منافع األغذية واألدوية وقواها  كثري من

وحرارهتا وبرودهتا ورطوبتها ويبوستها فيه باحلس ومع هذا فأنتم ترون اختالف أهله يف كثري من مسائلهم يف الشيء 
  الواحد 

ر أو بارد وهل هو رطب أو يابس وهل فيه قوة تصلح ألمر من هل هو نافع كذا مالئم له أو منافر مؤذ وهل هو حا
األمور أوال قوة فيه ومع هذا فاالختالف املذكور ال ينفى عند العقالء ما جعل يف األغذية واألدوية من القوى 
واملنافع واملضار والكيفيات ألن سبب االختالف خفاء تلك األوصاف على بعض العقالء ودفنها وعجز احلس 

عن متييزها ومعرفة مقاديرها والنسب الواقعة بني كيفياهتا وطبائعها ومل يكن هذا االختالف مبوجب عند أحد  والعقل
من العقالء إنكار مجلة العلم ومجهور قواعده ومسائله دعوى أنه ما من وصف يستنبط من دواء مفرد أو مركب أو 

ا مدع لضحك منه العقالء مما علموه بالضرورة من غذاء إال ويف العقل ما يعارضه فيتحري العقل ولو ادعى هذ
واحلس من مالءمة األوصاف ومنافرهتا واقتضاء تلك الذوات للمنافع واملضار يف الغالب وال يكون اختالف بعض 

  العقالء يوجب إنكار ما علم بالضرورة واحلس فهكذا الشرائع 
قل هاهنا آراء متعارضة خمتلفة إىل آخره فيقال الوجه الرابع واخلمسون أن قولكم إذا قتل إنسان انسانا عرض للع

أن أردمت أن العقل يسوي بني ما شرعه اهللا من القصاص وبني تركه ملصلحة اجلاين فبهت للعقل وكذب عليه فانه ال 
يستوي عند عاقل قط حسن االختصاص من اجلاين مبثل ما فعل وحسن تركه واألعراض عنه وال يعلم عقل صحيح 

ن وكيف يستوي أمران أحدمها يستلزم فساد النوع وخراب العامل وترك االنتصار للمظلوم ومتكني يسوى بني األمري
  اجلناة من البغي والعدوان 



والثاين يستلزم صالح النوع وعمارة العامل واالنتصار للمظلوم وردع اجلناة والبغاة واملعتدين فكان يف القصاص حياة 
ى ذلك بقوله ولكم يف القصاص حياة يا أوىل األلباب لعلكم تتقون ويف العامل وصالح الوجود وقد نبه تعاىل عل

ضمن هذا اخلطاب ما هو كاجلواب لسؤال مقدر أن إعدام هذه البنية الشريفة وإيالم هذه النفس وإعدامها يف 
عقول مقابلة إعدام املقتول تكثري ملفسدة القتل فألية حكمة صدر هذا ممن وسعت رمحته كل شيء وهبرت حكمته ال

فتضمن اخلطاب جواب ذلك بقوله تعاىل ولكم يف القصاص حياة وذلك ألن القاتل إذا توهم أنه يقتل قصاصا مبن 
قتله كف عن القتل وارتدع وآثر حب حياته ونفسه فكان فيه حياة له وملن أراد قتله ومن وجه آخر وهو أهنم كانوا 

جدوه من عشرية القاتل وحيه وقبيلته وكان يف ذلك من إذا قتل الرجل من عشريهتم وقبيلتهم قتلوا به كل من و
الفساد واهلالك ما يعم ضرره وتشتد مؤنته فشرع اهللا تعاىل القصاص وأن ال يقتل باملقتول غري قاتله ففي ذلك حياة 
عشريته وحيه وأقاربه ومل تكن احلياة يف القصاص من حيث أنه قتل بل من حيث كونه قصاصا يؤخذ القاتل وحده 

قتول ال غريه فتضمن القصاص احلياة يف الوجهني وتأمل ما حتت هذه األلفاظ الشريفة من اجلاللة واإلجياز بامل
  والبالغة والفصاحة واملعىن 

العظيم فصدر اآلية بقوله لكم املؤذن بأن منفعة القصاص خمتصة بكم عائدة إليكم فشرعه إمنا كان رمحة بكم 
ال ملن ال يبلغ العباد ضره ونفعه مث عقبه بقوله يف القصاص إيذانا بأن احلياة  وإحسانا إليكم فمنفعته ومصلحته لكم

احلاصلة إمنا هي يف العدل وهو أن يفعل به كما فعل والقصاص يف اللغة املماثلة وحقيقته راجعة إىل االتباع ومنه 
أي يقصان األثر ويتبعانه ومنه قوله تعاىل وقالت ألخته قصيه أي اتبعي أثره ومنه قوله فارتدا على آثارمها قصصا 

قص احلديث واقتصاصه ألنه يتبع بعضه بعضا يف الذكر فسمى جزاء اجلاين قصاصا ألنه يتبع أثره فيفعل به كما فعل 
وهذا أحد ما يستدل به على أن يفعل باجلاين كما فعل فيقتل مبثل ما قتل به لتحقيق معىن القصاص وقد ذكرنا أدلة 

ترجيح القول الراجح بالنص واألثر واملعقول يف كتاب هتذيب السنن ونكر سبحانه احلياة املسألة من الطرفني و
تعظيما وتفخيما لشأهنا وليس املراد حياة ما بل املعىن أن يف القصاص حصول هذه احلقيقة احملبوبة للنفوس املؤثرة 

ه وسارعوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عندها املستحسنة يف كل عقل والتنكري كثريا ما جييء للتعظيم والتفخيم كقول
وقوله ورضوان من اهللا أكرب وقوله أن هو إال وحي يوحى مث خص أوىل األلباب وهم أولو العقول اليت عقلت عن 

اهللا أمره وهنيه وحكمته إذ هم املنتفعون باخلطاب ووازن بني هذه الكلمات وبني قوهلم القتل أنفى للقتل ليتبني مقدار 
  القرآن وجاللته التفاوت وعظمة 

الوجه اخلامس واخلمسون قولكم أن القصاص اتالف بأزاء اتالف وعدوان يف مقابلة عدوان وال حييا األول بقتل 
الثاين ففيه تكثري املفسدة بإعدام النفسني وأما مصلحة الردع والزجر واستبقاء النوع فأمر متوهم ويف القصاص 

لكالم وأبينه بطالنا فانه يتضمن التسوية بني القبيح واحلسن ونفى حسن استهالك حمقق فيقال هذا الكالم من أفسد ا
القصاص الذي اتفقت العقول والديانات على حسنه وصالح الوجود به وهل يستوي يف عقل أو دين أو فطرة 

ع القتل ظلما وعدوانا بغري حق والقتل قصاصا وجزاء حبق ونظري هذه التسوية تسوية املشركني بني الربا والبي
الستوائهما يف صورة العقد ومعلوم أن استواء الفعلني يف الصورة ال يوجب استواءمها يف احلقيقة ومدعى ذلك يف 
غاية املكابرة وهل يدل استواء السجود هللا والسجود للصنم يف الصورة الظاهرة وهو وضع اجلبهة على االرض 

ان فيه ويكفى يف فساد هذا أطباق العقالء قاطبة على على أهنما سواء يف احلقيقة حق يتحري العقل بينهما ويتعارض
قبح القتل الذي هو ظلم وبغى وعدوان وحسن القتل الذي هو جزاء وقصاص وردع وزجر والفرق بني هذين مثل 



الفرق بني الزنا والنكاح بل أعظم وأظهر بل الفرق بينهما من جنس الفرق بني اإلصالح يف األرض واإلفساد فيها 
   عقل صحيح قط هذان األمران حىت يتحري بينهما أيهما يؤثره وخيتاره وقولكم أنه فما تعارض يف

إتالف بأزاء إتالف وعدوان يف مقابلة عدوان فكذلك هو لكن إتالف حسن هو مصلحة وحكمة وصالح للعامل يف 
 اإلتالف احلسن مقابلة إتالف هو فساد وسفه وخراب للعامل فأىن يستويان أم كيف يعتدالن حىت يتحري العقل بني

وتركه وقولكم ال حييا االول بقتل الثاين قلنا حييا به عدد كثري من الناس إذ لو ترك ومل يؤخذ على يديه ألهلك 
الناس بعضهم بعضا فإن مل يكن يف قتل الثاين حياة لألول ففيه حياة العامل كما قال تعاىل ولكم يف القصاص حياة يا 

 يدركه حق األدراك إال الوا االلباب فأين هذه الشريعة وهذه احلكمة وهذه املصلحة أويل االلباب لكن هذا املعىن ال
من هذا اهلذيان الفاسد وأن يقال قتل اجلاين إتالف بإزاء اتالف وعدوان يف مقابلة عدوان فيكون قبيحا لوال الشرع 

ري املفسدة بإعدام النفسني فيقال لو فوازن بني هذا وبني ما شرعه اهللا وجعل مصاحل عبادة منوطة به وقولكم فيه تكث
اعطيتم رتب املصاحل واملفاسد حقها مل ترضوا هبذا الكالم الفاسد فإن الشرائع والفطر والعقول متفقة على تقدمي 

املصلحة الراحجة وعلى ذلك قام العامل وما حنن فيه كذلك فإنه احتمال ملفسده إتالف اجلاين إىل هذه املفسدة العامة 
عقله بني هذين املفسدتني فلفساد فيه والعقالء قاطبة متفقون على أنه حيسن إتالف جزء لسالمة كل فمن حتري 

كقطع االصبع أو اليد املتأكلة لسالمة سائر البدن ولذلك حيسن االيالم لدفع إيالم أعظم منه كقطع العروق وبط 
حمقق لدفع إيالم متوهم لفسد اجلسد مجلة وال اخلراج وحنوه فلو طرد العقالء قياسكم هذا الفساد وقالوا هذا إيالم 

  فرق عند العقول بني هذا وبني قياسكم يف الفساد 
الوجه السادس واخلمسون قولكم أن مصلحة الردع والزجر وإحياء النوع أمر متوهم كالم بني فساده بل هو أمر 

ملفسدين وإمهاهلم وعدم االخذ على متحقق وقوعه عادة ويدل عليه ما نشاهده من الفساد العام عند ترك اجلناة وا
ايديهم واملتوهم من زعم أن ذلك موهوم وهو مبثابة من دمهه العدو فقال ال نعرض أنفسنا ملشقة قتاهلم فإنه مفسدة 

  متحققة وأما استيالؤهم على بالدنا وسبيهم ذرارينا وقتل مقاتلنا فموهوم 
أن الرجل إذا تبيغ به الدم وتضرر إىل اخراجه ال يتعرض  فيا ليت شعري من الواهم املخطيء يف ومهه ونظريه أيضا

لشق جلده وقطع عروقه ألنه أمل حمقق ال موهوم ولو اطرد هذا القياس الفاسد خلرب العامل وتعطلت الشرائع 
واالعتماد يف طلب مصاحل الدارين ودفع مفاسدمها مبين على هذا الذي مسيتموه أنتم موهوما فالعمال يف الدنيا إمنا 
يتصرفون بناء على الغالب املعتاد الذي اطردت به العادة وإن مل جيزموا به فإن الغالب صدق العادة واطرادها عند 
قيام أسباهبا فالتاجر حيمل مشقة السفر يف الرب والبحر بناء على أنه يسلم ويغنم فلو طرد هذا القياس الفاسد وقال 

ار الناس بالكلية وكذلك عمال اآلخرة لو قالوا تعب العمل السفر مشقة متحققة والكسب مر موهوم لتعطلت أسف
  ومشقة 

أمر حمقق وحسن اخلامتة أمر موهوم لعطلوا األعمال مجلة وكذلك االجراء والصناع وامللوك واجلند وكل طالب امر 
ة ألمر منتظر ومن من االمور الدنيوية واألخروية لوال بناؤه على الغالب وما جرت به العادة ملا احتمل املشقة املتيقن

  هاهنا قيل أن إنكار هذه املسئلة يسلتزم تعطيل الدنيا واآلخرة من وجوه متعددة 
الوجه السابع واخلمسون قولكم ويعارضه معىن ثالث وراءمها فيفكر العقل يف انواعه وشروط أخرى وراء جمرد 

الجنبية فيتحري العقل كل التحري فال بد إذا االنسانية من العقل والبلوغ والعلم واجلهل والكمال والنقص والقرابة وا
  من شارع يفصل هذه اخلطة ويعني قانونا يطرد عليه امر االمة ويستقيم عليه مصاحلهم 



فيقال ال ريب أن الشرائع تأيت مبا ال تستقل العقول بإدراكه فإذا جاءت به الشريعة اهتدى العقل حينئذ إىل وجه 
يعة على وجه احلكمة واملصلحة الباعثني اشرعه فهذا مما ال ينكر وهذا الذي حسن مأموره وقبح منهيه فسرته الشر

قلنا فيه ان الشرائع تأيت مبجازات العقول ال مبحاالت العقول وحنن مل ندع وال عاقل قط أن العقل يستقل جبميع 
ية ما ذكرمت أن تفاصيل ما جاءت به الشريعة حبيث لو ترك وحده الهتدى إىل كل ما جاءت به إذا عرف هذا فغا

الشريعة الكاملة اشترطت يف وجوب القصاص شروطا ال يهتدي العقل إليها وأي شيء يلزم من هذا وماذا يقبح 
لكم ومنازعكم يسلمونه لكم وقولكم ان هذا معارض للوصف املقتضى لثبوت القصاص من قيام مصلحة العامل إما 

اال يهتدي العقل إليه من شروط اقتضاء الوصف ملوجبه غفلة عن الشروط املعارضة وإما إصالح طار سيم فيه م
معارضة فياهللا العجب أي معارضة ها هنا إذا كان العقل والفطرة قد شهدا حبسن القتل قصاصا وانتظامه للعامل 
وتوقفا يف اقتضاء هذا الوصف هل يضم إليه شروط آخر غريه أم يكفي مبجرد ويف تعيني تلك الشروط فأدرك 

  ل بإدراكه وتوقف عما ال يستقل بإدراكه حىت اهتدى إليه بنور الشريعة يوضح هذا العقل ما استق
الوجه الثامن واخلمسون أن ما وردت به الشريعة يف اصل القصاص وشروطه منقسم إىل قسمني أحدمها ما حسنه 

اين ما حسنه معلوم معلوم بصريح العقل الذي ال يستريب فيه عاقل وهو اصل القصاص وانتظام مصاحل العامل به والث
بنظر العقل وفكره وتأمله فال يهتدي إليه إال اخلواص وهو ما اشترط اقتضاء هذا الوصف أو جعل تابعا له فاشترط 
له املكافأة يف الدين وهذا يف غاية املراعاة للحكمة واملصلحة فإن الدين هو الذي فرق بني الناس يف العصمة وليس 

ل دم وليه وعبده وأحب خلقه إليه وخري بريته ومن خلقه لنفسه واختصه يف حكمة اهللا وحسن شرعه أن جيع
بكرامته واهله جلواره يف جنته والنطر إىل وجهه ومساع كالمه يف دار كرامته كدم عدوه وامقت خلقه عليه وشر 

ته وباجلملة بريته والعادل به عن عبادته إىل عبادة الشيطان الذي خلقه للنار وللطرود عن بابه واإلبعاد عن رمح
  فحاشا حكمته أن يسوى بني دماء خري الربية ودماء شر 

الربية يف أخذ هذه هبذه سيما وقد أباح ألوليائه دماء أعدائه وجعلهم قرابني هلم وامنا اقتضت حكمته أن يكفوا 
السبب  عنهم إذا صاروا حتت قهرهم وإذالهلم كالعبيد هلم يؤدون إليهم اجلزية اليت هي خراج رؤسهم مع بقاء

املوجب الباحة دمائهم وهذا الترك والكف ال يقتضي استواء الدمني عقال وال شرعا وال مصلحة وال ريب أن 
الدمني قبل القهر واإلذالل مل يكونا مبستويني ألجل الكفر فأي موجب الستوائهما بعد االستذالل والقهر والكفر 

عقول أن يكون اإلذالل والقهر للكافر موجبا ملساواة دمه قائم بعينه فهل يف احلكمة وقواعد الشريعة وموجبات ال
لدم املسلم هذا مما تأباه احلكمة واملصلحة والعقول وقد أشار صلى اهللا عليه و سلم إىل هذا املعىن وكشف الغطاء 

ه وأوضح املشكل بقوله املسلمون تتكافأ دماؤهم أو قال املؤمنون فعلق املكافأة بوصف ال جيوز إلغاؤه وإهدار
وتعليقها بغريه إذ يكون أبطاال ملا اعتربه الشارع واعتبارا ملا أبطله فإذا علق املكافأة بوصف األميان كان كتعليقه 

سائر األحكام باألوصاف كتعليق القطع بوصف السرقة والرجم بوصف الزنا واجللد بوصف القذف والشرب وال 
يت علقها به الشارع كان تعليقه منقطعا منصرما وهذا مما فرق بينهما أصال فكل من علق األحكام بغري األوصاف ال

اتفق أئمة الفقهاء على صحته فقد أدى نظر العقل إىل أن دم عدو اهللا الكافر ال يساوي دم وليه وال يكافيه أبدا 
وجاء الشرع مبوجبه فأي معارضة هاهنا وأي حرية أن هو إال بصرية على بصرية ونور على نور وليس هذا مكان 

  تيعاب الكالم على هذه املسألة وامنا الغرض التنبيه على أن يف صريح العقل الشهادة ملا جاء به الشرع فيها اس

  فصل وعكس هذا أنه مل تشترط املكافأة يف علم وجهل وال يف كمال



ومتام  وقبح وال يف شرف وضعة وال يف عقل وجنون وال يف أجنبية وقرابة خال الوالد والولد وهذا من كمال احلكمة
النعمة وهو يف غاية املصلحة إذ لو روعيت هذه األمور لتعطلت مصلحة القصاص إال يف النادر البعيد إذ قل أن 

يستوي شخصان من كل وجه بل ال بد من التفاوت بينهما يف هذه األوصاف أو يف بعضها فلو أن الشريعة جاءت 
هلرج وانتشر الفساد وال جيوز على عاقل وضع هذه بأن ال يقتص إال من مكافئ من كل وجه لفسد العامل وعظم ا

السياسة اجلائرة وواضعها إىل السفه أقرب منه إىل احلكمة فال جرم أهدتك الشرائع إىل اعتبار ذلك وأما الولد 
والوالد فمنع من جريان القصاص بينهما حقيقة البعضية واجلزئية اليت بينهما فان الولد جزء من الوالد وال يقتص 

أجزاء اإلنسان من بعض وقد أشار تعاىل إىل ذلك بقوله وجعلوا له من عباده جزأ وهو قوهلم املالئكة بنات لبعض 
اهللا فدل على أن الولد جزء من الوالد وعلى هذا األصل امتنعت شهادته له وقطعه بالسرقة من ماله وحده أباه على 

  وغريه إىل أن له أن يتملك قذفه وعن هذا األصل ذهب كثري من السلف ومنهم األمام أمحد 

ما شاء من مال ولده وهو كاملباح يف حقه وقد ذكرنا هذه املسألة مستقصاة بأدلتها وبينا داللة القرآن عليها من 
وجوه متعددة يف غري هذا املوضع وهذا املأخذ أحسن من قوهلم أن األب ملا كان هو السبب يف أجياد الولد فال 

ويف املسألة مسلك آخر وهو مسلك قوي جدا وهو أن اهللا سبحانه جعل يف قلب الوالد يكون الولد سببا يف إعدامه 
من الشفقة على ولده واحلرص على حياته ما يوازي شفقته على نفسه وحرصه على حياة نفسه ورمبا يزيد على 

وهذا القدر مانع  ذلك فقد يؤثر الرجل حياة ولده على حياته وكثريا ما حيرم الرجل نفسه حظوظها ويؤثر هبا ولده
من كونه يريد إعدامه واهالكه بل ال يقصد يف الغلب إال تأديبه وعقوبته على إساءته فال يقع قتله يف األغلب عن 

قصد وتعمد بل عن خطأ وسبق يد وإذا وقع ذلك غلطا احلق بالقتل الذي مل يقصد به إزهاق النفس فأسباب التهمة 
توجد يف اآلباء وان وجدت نادرا فالعربة مبا اطردت عليه عادة اخلليقة وهنا والعداوة احلاملة على القتل ال تكاد 

  للناس طريقان 
أحدمها أنا إذا حتققنا التهمة وقصد القتل واإلزهاق بأن يضجعه ويذحبه مثال أجرينا القصاص بينهما لتحقق قصد 

جيرى القصاص حبال وأن حتقق قصد القتل اجلناية وانتفاء املانع من القصاص وهذا قول أهل املدينة والثاين أنه ال 
ملكان اجلزئية والبعضية املانعة من االقتصاص من بعض األجزاء لبعض وهو قول األكثرين وال يرد عليهم قتل الولد 

لوالده وان كان بعضه ألن األب مل خيلق من نطفة االبن فليس األب جبزء له حقيقة وال حكما خبالف الولد فانه 
هذا موضوع استقصاء الكالم على هذه املسائل إذ املقصود بيان اشتماهلا على احلكم واملصاحل جزء حقيقة وليس 

اليت يدركها العقل وان مل يستقل هبا فجاءت الشريعة هبا مقررة ملا استقر يف العقل إدراكه ولو من بعض الوجوه 
عجز العقل عن إدراكه ال مبا حييله العقل وبعد النزول عن هذا املقام فأقصى ما فيه أن يقال أن الشريعة جاءت مبا ي

  وحنن ال ننكر ذلك ولكن ال يلزم منه نفى احلكم واملصاحل اليت اشتملت عليها األفعال يف ذواته واهللا أعلم 
الوجه الثامن واخلمسون قولكم وظهر هبذا أن املعاين املستنبطة راجعة إىل جمرد استنباط العقل ووضع الذهن من غري 

عل مشتمال عليها كالم يف غاية الفساد والبطالن ال يرتضيه أهل العلم واألنصاف وتصوره حق التصور أن يكون الف
كاف يف اجلزم ببطالنه من وجوه عديدة أحدها أن العقل والفطرة يشهدان ببطالنه والوجود يكذبه فان أكثر املعاين 

األفعال عليها ومدعي ذلك يف غاية املكابرة املستنبطة من األحكام ليست من أوضاع األذهان اجملردة عن اشتمال 
اليت ال جتدي عليه إال توهني املقالة وهذه املعاين املستنبطة من األحكام موجودة مشهودة يعلم العقالء أهنا ليست من 

أوضاع الذهن بل الذهن أدركها وعلمها وكان نسبة الذهن إىل إدراكها كنسبة البصر إىل إدراك األلوان وغريها 
  ة وكنسب



السمع إىل إدراك األصوات وكنسبة الذوق إىل إدراك الطعوم والشم إىل إدراك الروائح فهل يسوغ لعاقل أنا يدعى 
أن هذه املدركات من أوضاع احلواس وكذلك العقل إذا أدرك ما اشتمل عليه الكذب والفجور وخراب العامل 

قبائح وأدرك ما اشتمل عليه الصدق والرب والظلم واهالك احلرث والنسل والزنا باألمهات وغري ذلك من ال
واإلحسان والعدل وشكران املنعم والعفة وفعل كل مجيل من احلسن مل تكن تلك املعاين اليت اشتملت عليها هذه 
األفعال جمرد وضع الذهن واستنباط العقل ومدعي ذلك مصاب يف عقله فان املعاين اليت اشتملت عليها املنهيات 

مور ناشئة من األفعال ليست أوضاعا ذهنية واملعاين اليت اشتملت عليها املأمورات املوجبة حلسنها املوجبة لتحرميها أ
ليست جمرد أوضاع ذهنية بل أمور حقيقية ناشئة من ذوات األفعال ترتب آثارها عليها كترتب آثار األدوية 

ر املستنبطة من األغذية واألدوية ال حقيقة هلا واألغذية عليها وما نظري هذه املقالة إال مقالة من يزعم أن القوى واآلثا
إمنا هي أوضاع ذهنية ومعلوم أن هذا باب من السفسطة فاعرض معاين الشريعة الكلية على عقلك وانظر ارتباطها 
بأفعاهلا وتعلقها هبا مث تأمل هل جتدها أمورا حقيقية تنشأ من األفعال فإذا فعل الفعل نشأ منه أثره أو جتدها أوضاعا 
ذهنية ال حقيقة هلا وإذا أردت معرفة بطالن املقالة فكرر النظر يف أدلتها فأدلتها من أكرب الشواهد على بطالهنا بل 

  العاقل يستغين بأدلة الباطل عن إقامة الدليل على بطالنه بل نفس دليله هو دليل بطالنه 
اب اخلياالت والتقديرات اليت ال يترتب عليها الوجه الثاين أن استنباط العقول ووضع األذهان ملا ال حقيقة له من ب

علم وال معلوم وال صالح وال فساد إذ هي خياالت جمردة وأوهام مقدرة كوضع الذهن سائر ما يضعه من 
املقدرات الذهنية ومعلوم أن املعاين املستنبطة من األحكام هي من أجل املعلوم ومعلومها من أشرف املعلومات 

شأ مصاحلهم يف معاشهم ومعادهم وترتب آثارها عليها مشهود يف اخلارج معقول يف الفطر وأنفعها للعباد وهي من
  قائم يف العقول فكيف يدعى أنه جمرد وضع ذهين ال حقيقة له 

الوجه الثالث أن استنباط الذهن ملا يستنبطه من املعاين واعتقاده أن األفعال مشتملة عليها مع كون األمر ليس 
قاد باطل فانه إذا اعتقد أن األفعال مشتملة على تلك املعاين وإهنا منشأها وليس كذلك كذلك جهل مركب واعت

كان اعتقادا للشيء خبالف ما هو به وهذا غاية اجلهل فكيف يدعي هذا يف اشرف العلوم وأزكاها وأنفعها وأعظمها 
ف يسوغ أن يدعى فيها هذا الباطل متضمنا ملصاحل العباد يف املعاش واملعاد وهل هو اال لب الشريعة ومضموهنا فكي

  ويرمى هبذا البهتان 
وباجلملة فبطالن هذا القول أظهر من أن يتكلف رده ومل يقل هذا القول من شم للفقه رائحة أصال الوجه التاسع 

  واخلمسون قولكم لو كانت صفات نفسية للفعل لزم من ذلك أن تكون 

ل متنافرة فيقال وما الذي حييل أن يكون الفعل مشتمال على احلركة الواحدة مشتملة على صفات متناقضة وأحوا
صفتني خمتلفتني تقتضي كل منهما أثرا غري األثر اآلخر وتكون إحدى الصفتني واألثرين أوىل به وتكون مصلحته 
أرجح فإذا رتب على صفته األخرى أثرها فاتت املصلحة الراجحة املطلوبة شرعا وعقال بل هذا هو الواقع وحنن 

د هذا حسا يف قوى األغذية واألدوية وحنوها من صفات األجسام احلسية املدركة باحلس فكيف بصفات األفعال جن
املدركة بالعقل وأمثلة ذلك يف الشريعة تزيد على األلف فهذه الصالة يف وقت النهي فيها مصلحة تكثري العبادة 

مفسدة املشاهبة بالكفار يف عبادة الشمس ويف وحتصيل األرباح ومزيد الثواب والتقرب إىل رب األرباب وفيها 
تركها مصلحة سد ذريعة الشرك وفطم النفوس عن املشاهبة للكفار حىت يف وقت العبادة وكانت هذه املفسدة أوىل 

بالصالة يف أوقات النهي من مصلحتها فلو شرعت ملا فيها من املصلحة لفاتت مصلحة الترك وحصلت مفسدة 
من مصلحة الصالة حينئذ وهلذا كانت مصلحة أداء الفرائض يف هذه األوقات أرجح من  املشاهبة اليت هي أقوى



مفسدة املشاهبة حبيث ملا انغمرت هذه املفسدة بالنسبة إىل الفريضة مل مينع منها خبالف النافلة فان يف فعلها يف غري 
ي مفسدة راجحة ومن هاهنا جوز هذه األوقات غنية عن فعلها فيها فال تفوت مصلحتها فيقع فعلها يف وقت النه

كثري من الفقهاء ذوات األسباب يف وقت النهي لترجح مصلحتها فأهنا ال تقضى وال ميكن تداركها وكانت مفسدة 
تفويتها أرجح من مفسدة املشاهبة املذكورة وليس هذا موضع استقصاء هذه املسألة فما الذي حييل اشتمال احلركة 

ه املثابة ويكون بعضها أرجح من بعض فيقضى للراجح عقال وشرعا وعلى هذا الواحدة على صفات خمتلفة هبذ
  املثال مسائل عامة للشريعة ولو ال إالطالة لكتبنا منها ما يبلغ ألف مثال والعامل ينتبه باجلزئيات للقاعدة الكلية 

يء فاستخرجها العقل بل الوجه الستون قولكم وليس معىن قولنا أن العقل استنبط منها أهنا كانت موجودة يف الش
العقل تردد بني إضافات األحوال بعضها إىل بعض ونسب احلركات واألشخاص نوعا إىل نوع وشخصا إىل شخص 
فطرأ عليه من تلك املعاين ما حكيناه ورمبا يبلغ مبلغا يشذ عن اإلحصاء فعرف أن املعاين مل ترجع إىل الذات بل إىل 

عجبا لعقل يروج عليه مثل هذا الكالم ويبىن عليه هذه القاعدة العظيمة  جمرد اخلواطر وهي متعارضة فيقال يا
وذلك بناء على شفا جرف هار وقد تقدم ما يكفى يف بطالن هذا الكالم ونزيدها هنا أنه كالم فاسد لفظا ومعىن 

هو استخراجه من فان االستنباط هو استخراج الشيء الثابت اخلفي الذي ال يعثر عليه كل أحد ومنه استنباط املاء و
موضعه ومنه قوله تعاىل ولو ردوه إىل الرسول واىل أوىل املر منهم لعلمه الذي يستنبطونه منهم أي يستخرجون 

  حقيقته وتدبريه بفطنهم وذكائهم وإمياهنم ومعرفتهم مبواطن األمن واخلوف 

ما ال حقيقة له فانه جمرد ذهنه  وال يصح معىن إال يف شيء ثابت له حقيقة خفية يستنبطها الذهن ويستخرجها فأما
فال استنباط فيه بوجه وأي شيء يستنبط منه وامنا هو تقدير وفرض وهذا ال يسمى استنباطا يف عقل وال لغة وحينئذ 
فيقلب الكالم عليكم ويكون من يقلبه أسعد باحلق منكم فنقول وليس معىن قولنا أن العقل استنبط من تلك األفعال 

طارئة وامنا معناه أهنا كانت موجودة يف األفعال فاستخرجها العقل باستنباطه كما يستخرج أن ذلك جمرد خواطر 
املاء املوجود من األرض باستنباطه ومعلوم أن هذا هو املعقول املطابق للعقل واللغه وما ذكرمتوه فخارج عن العقل 

العقل مث ينسب إليه أنواع تلك األفعال واللغة مجيعا فعرف أنه ال يصح معىن االستنباط إال لشيء موجود يستخرجه 
وأشخاصها فان كان أوىل به حكم له باالقتضاء والتأثري وهذا هو املعقول وهو الذي يعرضه الفقهاء واملتكلمون 
على مناسبات الشريعة وأوصافها وعللها اليت تربط هبا األحكام فلو ذهب هذا من أيديهم ال نسد عليهم باب 

ناسبات واحلكم واستخراج ما تضمنته الشريعة من ذلك وتعليق األحكام بأوصافها املقتضية هلا الكالم يف القياس وامل
إذا كان مرد األمر بزعمكم إىل جمرد خواطر طارئة على العقل وجمرد وضع الذهن وهذا من أبطل الباطل وأبني 

احلسن والقبح من األفعال احملال ولقد أنصفكم خصومكم يف ادعائهم عليكم الزم هذا املذهب وقالوا لو رفع 
اإلنسانية إىل جمرد تعلق اخلطاب هبا لبطلت املعاين العقلية اليت تستنبط من األصول الشرعية فال ميكن أن يقاس فعل 

على فعل وال قول على قول وال ميكن أن يقال مل كان كذا أذال تعليل للذوات وال صفات لألفعال هي عليها يف 
ألحكام وذلك رفع للشرائع بالكلية من حيث إثباهتا ال سيما والتعلق أمر عدمي وال نفس األمر حىت ترتبط هبا ا

معتىن حلسن الفعل أو قبحه إال التعلق العدمي بينه وبني اخلطاب فال حسن يف احلقيقة وال قبح ال شرعا وال عقال ال 
فعله وذلك صفة فعله فال فعل له سيما إذا انضم إىل ذلك نفى فعل العبد واختياره بالكلية وأنه جمبوب حمض فهذا 

وال وصف لقوله البتة فأي تعطيل ورفع للشرائع أكثر من هذا فهذا إلزامهم لكم كما أنكم الزمتموهم نظري ذلك 
يف نفي صفة الكالم وأنصفتموهم يف اإللزام الوجه احلادي والستون قولكم لو ثبت احلسن والقبح العقليني لتعلق 

هدا وغائبا والالزم حمال فامللزوم كذلك إىل آخره فنقول الكالم هاهنا يف مقامني أحدمها يف هبما اإلجياب والتحرمي شا



التالزم املذكور بني احلسن والقبح العقليني وبني اإلجياب والتحرمي غائبا والثاين يف انتفاء الالزم وثبوته فأما املقام 
لقول بالالزم وهذا القول هو املعروف عن املعتزلة األول فلمثبيت احلسن والقبح طريقان أحدمها ثبوت التالزم وا

وعليه يناظرون وهو القول الذي نصب خصومهم اخلالف معهم فيه والقول الثاين إثبات احلسن والقبح فاهنم 
  يقولون بإثباته ويصرحون بنفي اإلجياب قبل الشرع على العبد وبنفي 

احلنفية واحلنابلة كأيب اخلطاب وغريه والشافعية كسعد بن أجياب العقل على اهللا شيئا البتة كما صرح به كثري من 
علي الزجناين األمام املشهور وغريه وهلؤالء يف نفي اإلجياب العقلي من املعرفة باهللا وثبوته خالف فاألقوال إذا أربعة 

  ال مزيد عليها 
ة وهذا اختيار أيب اخلطاب أحدها نفي احلسن والقبح ونفي اإلجياب العقلي يف العمليات دون العلميات كاملعرف

  وغريه فعرف أنه ال تالزم بني احلسن والقبح وبني اإلجياب والتحرمي العقليني فهذا أحد املقامني 
  وأما املقام الثاين وهو انتفاء الالزم وثبوته فللناس فيه ههنا ثالثة طرق 

قول املعتزلة وهؤالء يقولون بترتب أحدمها التزام ذلك والقول بالوجوب والتحرمي العقليني شاهدا وغائبا وهذا 
الوجوب شاهدا و بترتب املدح والذم عليه وأما العقاب فلهم فيه اختالف وتفصيل ومن أثبته منهم مل يثبته على 

الوجوب الثابت بعد البعثة ولكنهم يقولون أن العذاب الثابت بعد اإلجياب الشرعي نوع آخر غري العذاب الثابت 
ذلك جييبون عن النصوص النافية للعذاب قبل البعثة وأما اإلجياب والتحرمي العقليان غائبا على اإلجياب العقلي وب

فهم مصرحون هبما ويفسرون ذلك باللزوم الذي أوجبته حكمته وحرمته وأنه يستحيل عليه خالفه كما يستحيل 
فهو وجوب اقتضته ذاته  عليه احلاجة والنوم والتعب واللغوب فهذا معىن الوجوب واالمتناع يف حق اهللا عندهم

وحكمته وغناه وامتناع يستحيل عليه االتصاف به ملنافاته كماله له وغناه قالوا وهذا يف األفعال نظري ما يقولونه يف 
الصفات أنه جيب له كذا وميتنع عليه كذا فقولنا حنن يف األفعال نظري قولكم يف الصافت ما جيب له منها وما ميتنع 

وب وامتناع ذايت يستحيل عليه خالفه فهكذا ما تقتضيه حكمته وتأباه وجوب وامتناع كليه فكما أن ذلك وج
يستحيل عليه اإلخالل به وان كان مقدورا له لكنه ال خيل به لكمال حكمته وعلمه وغناه والفرقة الثانية منعت 

ع يف أفعاله إىل غري ذلك مجلة وأحالت القول به وجوزت على الرب تعاىل كل شيء ممكن وردت اإلحالة واالمتنا
املمكن من احملاالت كاجلمع بني النقيضني وبابه فقابلوا املعتزلة أشد مقابلة واقتسما طريف اإلفراط والتفريط ورد 

هؤالء الوجوب والتحرمي الذي جاءت به النصوص إىل جمرد صدق املخري فما أخرب بأنه يكون فهو واجب لتصديق 
يفسرون التحرمي باالمتناع عقال كتحرمي الظلم على نفسه فاهنم يفسرون الظلم العلم ملعلومه واملخرب خلربه وقد 

باملستحيل لذاته كاجلمع بني النقيضني وليس عندهم يف املقدور شيء هو ظلم يتنزه اهللا عنه مع قدرته عليه لغناه 
ة األوىل أوجبت على اهللا وحكمته وعدله فهذا قول هؤالء والفرقة الثالثة هم الوسط بني هاتني الفرقتني فان الفرق

شريعة بعقوهلا وحرمت عليه وأوجبت ما مل حيرمه على نفسه ومل يوجبه على نفسه والفرقة الثانية جوزت عليه ما 
يتعاىل ويتنزه عنه ملنافاته حكمته ومحده وكماله والفرقة الوسط أثبتت له ما أثبته لنفسه من اإلجياب والتحرمي الذي 

  هو مقتضى 

ه الذي ال يليق به نسبته إىل ضده ألنه موجب كماله وحكمته وعدله ومل تدخله حتت شريعة وضعتها أمسائه وصفات
بعقوهلا كما فعلت الفرقة األوىل ومل جيوز عليه ما نزه نفسه عنه كما فعلته الفرقة الثانية قالت الفرقة الوسط قد أخرب 

بادي أىن حرمت الظلم على نفسي وقال وال يظلم تعاىل أنه حرم الظلم على نفسه كما قال على لسان رسوله يا ع



ربك أحدا وقال وما ربك بظالم للعبيد وقال وال يظلمون فتيال وقال وما اهللا يريد ظلما للعباد فأخرب عن حترميه 
على نفسه ونفى عن نفسه فعله وارادته وللناس يف تفسري هذا الظلم ثالثة أقوال حبسب أصوهلم وقواعدهم أحدها 

الذي حرمه وتنزه عن فعله وارادته هو نظري الظلم من اآلدميني بعضهم لبعض وشبهوه يف األفعال ما أن الظلم 
حيسن منهما وما ال حيسن بعباده فضر بواله من قبل أنفسهم األمثال وصاروا بذلك مشبهة ممثلة يف األفعال فامتنعوا 

مثلوه يف أفعاله خبلقه كما أن اجلهمية املعطلة امتنعت من إثبات املثل األعلى الذي أثبته لنفسه مث ضربوا له األمثال و
من إثبات املثل األعلى الذي أثبته لنفسه مث ضربوا له األمثال ومثلوه يف صفاته باجلمادات الناقصة بل باملعدومات 

ل فأثبتوا وأهل السنة نزهوه عن هذا وهذا وأثبتوا له ما أثبته لنفسه من صفات الكمال ونزهوه فيها عن الشبه واملثا
له املثل األعلى ومل يضربوا له األمثال فكانوا أسعد الطوائف مبعرفته وأحقهم باإلميان به وبواليته وحمبته وذلك فضل 

  اهللا يؤتيه من يشاء مث التزم أصحاب هذا التفسري عنه من اللوازم الباطلة ما ال قبل هلم به 
بد ومل يعنه جبميع مقدوره تعاىل من وجوه اإلعانة كان ظاملا له قالوا عن هذا التفسري الباطل أنه تعاىل إذا أمر الع

والتزموا لذلك أنه ال يقدر أن يهدي ضاال كما قالوا أنه ال يقدر أن يضل مهتديا وقالوا عنه أيضا أنه إذا أمر اثنني 
اثنان يف ذنب يوجب  بأمر واحد وخص أحدمها بإعانته على فعل املأمور به كان ظاملا وقالوا عنه أيضا أنه إذا اشترك

العقاب فعاقب به أحدمها وعفى عن اآلخر كان ظاملا إىل غري ذلك من اللوازم الباطلة اليت جعلوا ألجلها ترك 
تسويته بني عباده يف فضله وإحسانه ظلما فعارضهم أصحاب التفسري الثاين وقالوا الظلم املنزه عنه يف األمور املمتنعة 

ورا وال أنه تعاىل تركه مبشيئته واختياره وامنا هو من باب اجلمع بني الضدين وجعل لذاهتا فال جيوز أن يكون مقد
اجلسم الواحد يف مكانني وقلب القدمي حمدثا واحملدث قدميا وحنو ذلك وأال فكل ما يقدره الذهن وكان وجوده ممكنا 

ف من أهل العلم وفسروا احلديث والرب قادر عليه فليس بظلم سواء فعله أو مل يفعله وتلقى هذا القول عنهم طوائ
به وأسندوا ذلك وقووه بآيات وآثار زعموا أهنا تدل عليه كقوله أن تعذهبم فاهنم عبادك يعين مل تتصرف يف غري 

  ملكك بل أن عذبت عذبت من متلك وعلى هذا فجوزوا تعذيب كل عبد له ولو كان حمسنا ومل 

م يسألون وبقول النيب صلى اهللا عليه و سلم أن اهللا لو عذب أهل يروا ذلك ظلما بقوله تعاىل ال يسأل عما يفعل وه
مساواته وأهل أرضه لعذهبم وهو غري ظامل هلم وبقوله صلى اهللا عليه و سلم يف دعاء اهلم واحلزن اللهم أىن عبدك 
 وابن عبدك ماض يف حكمك عدل يف قضاؤك ومبا روى عن اياس بن معاوية قال ما ناظرت بعقلي كله أحدا إال
القدرية قلت هلم ما الظلم قالوا أن تأخذ ما ليس لك أو أن تتصرف فيما ليس لك قلت فلله كل شيء والتزم 

هؤالء عن هذا القول لوازم باطلة كقوهلم أن اهللا تعاىل جيوز عليه أن يعذب أنبياءه ورسله ومالئكته وأولياءه وأهل 
واملشركني والشياطني وخيصهم جبنته وكرامته وكالمها  طاعته وخيلدهم يف العذاب اليم ويكرم أعداءه من الكفار

عدل وجائز عليه وأنه يعلم أنه ال يفعل ذلك مبجرد خربه فصار ممتنعا إلخباره أنه ال يفعله ال ملنافاته حكمته وال 
نع ضده فرق بني املرين بالنسبة إليه ولكن أراد هذا وأخرب به وأراد اآلخر وأخرب به فوجب هذا الرادته وخربه وامت

لعدم إرادته واختياره بأن ال يكون والتزموا له أيضا أنه جيوز أن يعذب األطفال الذين ال ذنب هلم أصال وخيلدهم يف 
اجلحيم ورمبا قالوا بوقوع ذلك فأنكر على الطائفتني معا أصحاب التفسري الثالث وقالوا الصواب الذي دلت عليه 

وتنزه عنه فعال وارادة هو ما فسره به سلف األمة وأئمتها أنه ال  النصوص أن الظلم الذي حرمه اهللا على نفسه
حيمل املرء سيئات غريه وال يعذب مبا مل تكسب يداه ومل يكن سعى فيه وال ينقص من حسناته فال جيازي هبا أو 

هللا تعاىل خوفه ببعضها إذا قارهنا أو طرأ عليها ما يقتضي إبطاهلا أو اقتصاص املظلومني منها وهذا الظلم الذي نفى ا
عن العبد بقوله ومن يعمل من الصاحلات وهو مؤمن فال خياف ظلما وال هضما قال السلف واملفسرون ال خياف أن 



حيمل عليه من سيئات غريه وال ينقص من حسناته ما يتحمل فهذا هو العقول من الظلم ومن عدم خوفه وأما اجلمع 
ا فمما يتنزه كالم آحاد العقالء عن تسميته ظلما وعن نفي خوفه عن بني النقيضني وقلب القدمي حمدثا واحملدث قدمي

العبد فكيف بكالم رب العاملني وكذلك قوله وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظاملني فنفى أن يكون تعذيبه هلم ظلما 
مناهم بقوله ولكن مث أخرب أهنم هم الظاملون بكفرهم ولو كان الظلم املنفي هو احملال مل حيسن مقابلة قوله وما ظل

كانوا هم الظاملني بل يقتضي الكالم أن يقال ما ظلمناهم ولكن تصرفنا يف ملكنا وعبيدنا فلما نفى الظلم عن نفسه 
وأثبته هلم دل على أن الظلم املنفي أن يعذهبم بغري جرم وأنه إمنا عذهبم جبرمهم وظلمهم وال حتتمل اآلية غري هذا 

صر املقاالت وقال تعاىل ومن يعمل من الصاحلات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك وال جيوز حتريف كالم اهللا لن
يدخلون اجلنة وال يظلمون نقريا وال ريب أن هذا مذكور يف سياق التحريض على األعمال الصاحلة واالستكثار 

  منها فان صاحبها جيزي هبا 

ون أجوركم يوم القيامة وقوله ووفيت كل نفس ما وال ينقص منها بذرة وهلذا يسمى تعاىل موفيه كقوله وامنا توف
عملت وهو أعلم مبا يفعلون فترك الظلم هو العدل الفعل كل ممكن وعلى هذا قام احلساب ووضع املوازين القسط 
ووزنت احلسنات والسيئات وتفاوتت الدرجات العلى بأهلها والدركات السفلى بأهلها وقال تعاىل أن اهللا ال يظلم 

ي ال يضيع جزاء من أحسن ولو مبثقال ذرة فدل على أن اضاعتها وترك اجملازاة هبا مع عدم ما يبطلها مثقال ذرة أ
ظلم يتعاىل اهللا عنه ومعلوم أن ترك اجملازاة عليها مقدور يتنزه اهللا عنه لكمال عدله وحكمته وال حتتمل اآلية قط غري 

ن أساء فعليها وما ربك بظالم للعبيد أي ال يعاقب العبد معناها املفهوم منها وقال تعاىل من عمل صاحلا فلنفسه وم
بغري إساءة وال حيرمه ثواب إحسانه ومعلوم أن ذلك مقدور له تعاىل وهو نظري قوله أم مل ينبأ مبا يف صحف موسى 
ه وإبراهيم الذي ويف أال تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس لإلنسان إال ما سعى فأخرب انه ليس على أحد يف وزر غري

  شيء 
وأنه ال يستحق إال ما سعاه وأن هذا هو العدل الذي نزه نفسه عن خالفه وقال الذي آمن يا قوم أىن أخاف عليكم 
مثل يوم األحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد ومثود والذين من بعدهم وما اهللا يريد ظلما للعباد بني أن هذا العقاب مل 

اقهم ومعلوم أن احملال الذي ال ميكن وال يكون مقدورا أصال ال يصلح يكن ظلما من اهللا للعباد بل لذنوهبم واستحق
أن ميدح املمدوح بعدم إرادته وال فعله وال حيمد على ذلك وامنا يكون املدح بترك األفعال ملن هو قادر عليها وأن 

لنصوص فاما أن يتنزه عنها لكماله وغناه ومحده وعلى هذا يتم قوله أىن حرمت الظلم على نفسي وما شاكله من ا
يكون املعىن أىن حرمت على نفسي ما ال حقيقة له وما ليس مبمكن مثل خلق مثلى ومثل جعل القدمي حمدثا واحملدث 

قدميا وحنو ذلك من احملاالت ويكون املعىن أىن أخربت عن نفسي بأن ما ال يكون مقدورا ال يكون مىن فهذا مما 
ا وأنه جيب تنزيه كالم اهللا ورسوله عن محلة على مثل ذلك قالوا وأما يتيقن املنصف أنه ليس مرادا يف اللفظ قطع

استداللكم بتلك النصوص الدالة على أنه سبحانه أن عذهبم فاهنم عباده وأنه غري ظامل هلم وأنه ال يسأل عما يفعل 
وال حترف معانيها  وأن قضاءه فيهم عدل مبناظرة اياس للقدرية فهذه النصوص وأمثاهلا كلها حق جيب القول مبوجبها

والكل من عند اهللا ولكن أي دليل فيها يدل على أنه تعاىل جيوز عليه أن يعذب أهل طاعته وينعم أهل معصيته وأنه 
يعذب بغري جرم وحيرم احملسن جزاء عمله وحنو ذلك بل كلها متفقة متطابقة دالة على كمال القدرة وكمال العدل 

ي كمال عدله وحكمته وغناه ووضعه العقوبة والثواب مواضعهما وأنه ال واحلكمة فالنصوص اليت ذكرناها تقتض
يعدل هبما عن سننهما والنصوص اليت ذكرمتوها تقتضي كمال قدرته وانفراده بالربوبية واحلكم وأنه ليس فوقه آمر 

  وال ناه يتعقب أفعاله بسؤال وأنه 



وا إذ ذاك مستحقني للعذاب ألن أعماهلم ال تفي لو عذب أهل مساواته وأرضه لكان ذلك تعذيبا حلقه عليهم وكان
بنجاهتم كما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم لن ينجى أحدا منكم عمله قالوا وال أنت يا رسول اهللا قال وال أنا إال 

يف أن يتغمدين اهللا برمحة منه وفضل فرمحته هلم ليست يف مقابلة أعماهلم وال هي مثنا هلا فإهنا خري منها كما قال 
احلديث نفسه ولو رمحهم لكانت رمحته هلم خريا هلم من أعماهلم أي فجمع بني األمرين يف احلديث أنه لو عذهبم 
لعذهبم باستحقاقهم ومل يكن ظاملا هلم وأنه لو رمحهم لكان ذلك جمرد فضله وكرمه ال بأعماهلم إذ رمحته خري من 

أوال من شفتيه فانه أعرف اخللق باهللا وحبقه وأعلمهم به أعماهلم فصلوات اهللا وسالمه على من خرج هذا الكالم 
وبعدله وفضله وحكمته وما يستحقه على عباده وطاعات العبد كلها ال تكون مقابلة لنعم اهللا عليهم وال مساوية هلا 

عليه فتبقى بل وال للقليل منها فكيف يستحقون هبا على اهللا النجاة وطاعة املطيع ال نسبة هلا إىل نعمة من نعم اهللا 
سائر النعم تتقاضاه شكرا والعبد ال يقوم مبقدوره الذي جيب هللا عليه فجميع عباده حتت عفوه ورمحته وفضله فما 
جنا منهم أحدا إال بعفوه ومغفرته وال فاز باجلنة إال بفضله ورمحته وإذا كانت هذه حال العباد فلو عذهبم لعذهبم 

  م وهم ملكه بل الستحقاقهم ولو رمحهم لكان ذلك بفضله ال بأعماهلم وهو غري ظامل هلم ال لكونه قادرا عليه
وأما قوله فاهنم عبادك فليس املراد به أنك قادر عليهم مالك هلم وأي مدح يف هذا ولو قلت لشخص أن عذبت 
فاهنم  فالنا فانك قادر على ذلك أي مدح يكون يف ذلك بل يف ضمن ذلك األخبار بغاية العدل وأنه تعاىل أن عذهبم

عباده الذين أنعم عليهم بإجيادهم وخلقهم ورزقهم وإحسانه إليهم ال بوسيلة منهم وال يف مقابلة بذل بذلوه بل 
ابتدأهم بنعمه وفضله فإذا عذهبم بعد ذلك وهم عبيده مل يعذهبم إال جبرمهم واستحقاقهم وظلمهم فان من أنعم 

  اق أعظم النقم عليهم ابتداء جبالئل النعم كيف يعذهبم بغري استحق
وفيه أيضا أمر آخر ألطف من هذا وهو أن كوهنم عباده يقتضي عبادته وحده وتعظيمه واجالله كما جيل العبد سيده 
ومالكه الذي ال يصل إليه نفع إال على يده وال يدفع عنه ضرا إال هو فإذا كفروا به أقبح الكفر وأشركوا به أعظم 

السموات يتفطرن منه وتنشق األرض وختر اجلبال هدا كانوا أحق عباده  الشرك ونسبوه إىل كل نقيصة مما تكاد
وأوالهم بالعذاب واملعىن هم عبادك الذين أشركوا بك وعدلوا بك وجحدوا حقك فهم عباد مستحقون للعذاب 

لى عبده وفيه أمر آخر أيضا لعله ألطف مما قبله وهو أن تعذهبم فاهنم عبادك وشأن السيد احملسن املنعم أن يتعطف ع
ويرمحه وحينو عليه فإن عذبت هؤالء وهم عبيدك ال تعذهبم إال باستحقاقهم وإجرامهم وأال فكيف يشقى العبد 

بسيده وهو مطيع له متبع ملرضاته فتأمل هذه املعاين ووازن بينها وبني قوله من يقول أن تعذهبم فأنت امللك القادر 
  وهم 

ISLAM ICBOOK.WS  ©ين|  ٢٠١٠ لم مس ل احة لجميع ا مت ق  الحقو ع    جمي

  



واإلرادة: كتاب  لعلم  والية ا ومنشور  لسعادة    مفتاح دار ا
اجلوزية: املؤلف  قيم  بن  بكر  بن أيب   حممد 

اململوكون املربوبون وامنا تصرفت يف ملكك من غري أن يكون قام هبم سبب العذاب فان القوم نفاة األسباب 
يئة وحمض اإلرادة وكذلك الكالم يف وعندهم أن كفر الكافرين وشركهم ليس سببا للعذاب بل العذاب مبجرد املش

مناظرة اياس للقدرية إمنا أراد بأن التصرفات الواقعة منه تعاىل يف ملكه ال تكون ظلما قط وهذا حق فان كل ما فعله 
الرب ويفعله ال خيرج عن العدل واحلكمة واملصلحة والرمحة فليس يف أفعاله ظلم وال جور وال سفه وهذا حق ال 

ني أنه سبحانه يف تصرفه يف ملكه غري ظامل فهذه جمامع طرق العامل يف هذا املقام ألقيت إليك حمتضرة ريب فيه فاياس ب
بذكر قواعدها وأداهتا وترجيح الصواب منها وابطال الباطل ولعلك ال جتد هذا التفصيل والكالم على هذه املذاهب 

  ه ومزيد العلم واهلدى انه املان بفضله وأصوهلا يف كتاب من كتب القوم واهللا تعاىل املسئول لتمام نعمت

  فصل وكذلك الكالم يف اإلجياب يف حق اهللا سواء األقوال فيه كاألقوال

يف التحرمي وقد أخرب سبحانه عن نفسه أنه كتب على نفسه وأحق على نفسه قال تعاىل وكان حقا علينا نصر 
م عليكم كتب ربكم على نفسه الرمحة وقال تعاىل أن املؤمنني وقال تعاىل وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سال

اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة يقاتلون يف سبيل اهللا فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا يف 
 التوراة واإلجنيل والقرآن ويف احلديث الصحيح أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ملعاذ أتدري ما حق اهللا على

عباده قلت اهللا ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ال يشركوا به شيئا أتدري ما حق العباد على اهللا إذا فعلوا 
ذلك قلت اهللا ورسوله أعلم قال حقهم عليه أن ال يعذهبم ومنه قوله صلى اهللا عليه و سلم يف غري حديث من فعل 

الوعيد ونظري هذا ما أخرب سبحانه من قسمه ليفعلن ما أقسم كذا كان على اهللا أن يفعل به كذا وكذا يف الوعد و
عليه كقوله فوربك لنسئلنهم أمجعني فوربك لنحشرهنم والشياطني مث لنحضرهنم حول جهنم جثيا وقوله لنهلكن 
الظاملني وقوله ألمألن جهنم منك وممن تبعك منهم أمجعني وقوله فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا يف 

لي وقاتلوا وقتلوا ألكفرن عنهم سيئاهتم وألدخلنهم جنات جتري من حتتها األهنار وقوله فلنسألن الذي أرسل سبي
إليهم ولنسألن املرسلني وقوله فيما يرويه عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلموعزيت وجاليل ألقتصن للمظلوم من 

سم املتضمن معىن إجياب املقسم على نفسه أو منعه نفسه الظامل ولو لطمة ولو ضربة بيد إيل أمثال ذلك من صيغ الق
  وهو القسم الطليب املتضمن للحظر واملنع خبالف القسم اخلربي املتضمن للتصديق 

والتكذيب وهلذا قسم الفقهاء وغريهم اليمني إيل موجب للحظر واملنع أو التصديق والتكذيب قالوا وإذا كان 
نفسه فتكون نفسه طالبة منها لقوله تعاىل أن النفس ألمارة بالسوء وقوله وأما معقوال من العبد أن يكون طالبا من 

من خاف مقام ربه وهنى النفس عن اهلوى مع كون العبد له آمر وناه فوقه فالرب تعاىل الذي ليس فوقه آمر وال ناه 
بل ذلك أوىل وأحرى  كيف ميتنع منه أن يكون طالبا من نفسه فيكتب على نفسه وحيق على نفسه وحيرم على نفسه

  يف حقه من تصوره يف حق العبد وقد أخرب به عن نفسه وأخرب به رسوله 
قالوا وكتابه ما كتبه على نفسه وإحقاقه ما حقه عليها متضمن إلرادته ذلك وحمبته له ورضاه به وأنه ال بد أن يفعله 

ه وال ريب أن حمبته ملا يريد أن يفعله وحترميه ما حرمه على نفسه متضمن لبغضه لذلك وكراهته له وأنه ال يفعل



ورضاه به يوجب وقوعه مبشيئته واختياره وكراهته للفعل وبغضه له مينع وقوعه منه مع قدرته عليه لو شاء وهذا 
غري ما حيبه من فعل عبده ويكرهه منه فذاك نوع وهذا نوع وملا مل مييز كثري من الناس بني النوعني وأدخلومها حتت 

ربت عليهم مسائل القضاء والقدر واحلكم والتعليل وهبذا التفصيل سفر لك وجه املسئلة وتبلج حكم واحد اضط
صبحها ففرق بني فعله سبحانه الذي هو فعله وبني فعل عباده الذي هو مفعوله فمحبته تعاىل وكراهته لألول توجب 

انه حيب الطاعة واألميان من عباده كلهم وقوعه وامتناعه وأما حمبته وكراهته للثاين فال توجب وقوعه وال امتناعه ف
وان مل تكن حمبته موجبة لطاعتهم وأمياهنم مجيعا إذا مل حيب فعله الذي هو إعانتهم وتوفيقهم وخلق ذلك هلم ولو 

أحب ذلك الستلزم طاعتهم وأمياهنم ويبغض معاصيهم وكفرهم وفسوقهم ومل تكن هذه الكراهة والبغض مانعة من 
مل يكره سبحانه خذالهنم واضالهلم ملا له يف ذلك من الغايات احملبوبة اليت فواهتا يستلزم فوات وقوع ذلك منهم إذ 

ما هو أحب إليه من إمياهنم وطاعتهم وتعقل ذلك مما يقصر عنه عقول أكثر الناس وقد أشرنا إليه فيما تقدم من 
رعهم وتذللهم وتوبتهم واستغفارهم الكتاب فالرب تعاىل حيب من عباده الطاعة واألميان وحيب مع ذلك من تض

ومن توبته ومغفرته وعفوه وصفحه وجتاوزه ما هو ملزوم ملعاصيهم وذنوهبم ووجود امللزوم بدون الزمه ممتنع وإذا 
عقل هذا يف حق املذنبني فيعقل مثله يف حق الكفار وان خلقهم واضالهلم الزم ألمور حمبوبة للرب تعاىل مل تكن 

ها إذ وجود امللزوم بدون الزمه ممتنع فكانت تلك األمور احملبوبة والغايات احملمودة متوقفة حتصل إال بوجود الزم
على خلقهم واضالهلم توقف امللزوم على الزمة وهذا فصل معترض مل يكن من غرضنا وان كان أهم مما سقنا 

ني ما هو مفعول له ال تستلزم حمبته الكالم ألجله ونكتة املسألة الفرق بني ما هو فعل له تستلزم حمبته وقوعه منه وب
  له وقوعه 

من عبده وإذا عرف هذا فالظلم والكفر والفسوق والعصيان وأنواع الشرور واقعة يف مفعوالته املنفصلة اليت ال 
يتصف هبا دون أفعاله القائمة به ومن انكشف له هلذا املقام فهم معىن قوله صلى اهللا عليه و سلم والشر ليس إليك 

لفرق العظيم يزيل أكثر الشبه اليت حارت هلا عقول كثري من الناس يف هذا الباب وهدى اهللا الذين آمنوا ملا فهذا ا
اختلفوا فيه من احلق بأذنه واهللا يهدي من يشاء إيل صراط مستقيم فما يف خملوقاته ومفعوالته تعاىل من الظلم والشر 

ما أنه بالنسبة إليه يكون زنا وسرقة وعدوانا وأكال وشربا فهو بالنسبة إيل فاعله املكلف الذي قام به الفعل ك
ونكاحا فهو الزاين السارق اآلكل الناكح واهللا خالق كل فاعل وفعله وليست نسبة هذه األفعال إيل خالقها كنسبتها 
 إيل فاعلها الذي قامت به كما أن نسبة صفات املخلوقني إليه كطوله وقصره وحسنه وقبحه وشكله ولونه ليست
كنسبتها إيل خالقها فيه فتأمل هذا املوضع واعط الفرق حقه وفرق بني النسبتني فكما أن صفات املخلوق ليست 

صفات هللا بوجه وان كان هو خالقها فكذلك أفعاله ليست أفعاال هللا تعاىل وال إليه وان كان هو خالقها فلنرجع اآلن 
تحق عليه احلمد والثناء ويتعاىل ويتقدس عن تركه إذ تركه إيل ما حنن بصدده فنقول األمر الذي كتبه على نفسه مس

مناف للثناء واحلمد الذي يستحقه عليه متضمنا ملا يستحق لذاته وهذا حبمد اهللا بني عند من أوتى العلم واألميان 
خبطوا وهو مستقر يف فطرهم ال ينسخه منها شبهات املبطلني وهذا املوضع مما خفى على طائفيت القدرية واجلربية ف

  يف عشواء وخبطوا يف ليلة ظلماء واهللا املوفق اهلادي للصواب 

  فصل وقد ظهر هبذا بطالن قول طائفتني معا الذين وضعوا هللا شريعة



بعقوهلم أوجبوا عليه وحرموا منها ما مل يوجبه على نفسه ومل حيرمه على نفسه وسووا بينه وبني عباده فيما حيسن 
هم خصومهم وأبدوا مناقضتهم وكشفوا عوراهتم وبينوا فضائحهم وكذلك بطالن منهم ويقبح وبذلك استطال علي

قول الطائفة اليت جوزت عليه كل شيء وأنكرت حكمته وجحدت يف احلقيقة ما يستحقه من احلمد والثناء على ما 
 فرق عندهم يفعله مما ميدح بفعله وعلى ترك ما يتركه مع قدرته عليه مما ميدح بتركه وجعلت النوعني واحدا وال

بالنسبة إليه تعاىل بني فعل ما ميدح بفعله وبني تركه وال بني ترك ما ميدح بتركه وبني فعله وهبذا تسلط عليهم 
خصومهم وأبدوا مناقضتهم وبينوا فضائحهم قال املتوسطون وأما حنن فال يلزمنا شيء من هذه الفضائح واألباطيل 

ما قالته بل وافقنا كل طائفة فيما أصابت فيه احلق وخالفناها فيما خالفت  فانا مل نوافق طائفة من الطائفتني على كل
فيه احلق فكنا أسعد به من الطائفتني وهللا املنة والفضل هذا قولنا قد أوضحناه يف هذه املسألة غاية اإليضاح وأفصحنا 

  عنه مبا أمكننا من االفصاح فمن وجد سبيال إىل 

قضة فليبدها فانا من وراء الردة عليه وإهداء عيوب مقالته إليه وحنن نعلم أنه ال يرد املعارضة أو رام طريقا إيل املنا
علينا مقالتنا إال بإحدى املقالتني اللتني كشفنا عن عوارمها وبينا فسادمها فليستر عورة مقالته ويصلح فسادها ويرم 

  اهللا املستعان شعثها مث ليلق خصومه هبا فاحملاكمة إيل النقل الصريح والعقل الصحيح و
الوجه الثاين والستون قولكم الوجوب والتحرمي بدون الشرع ممتنع ألنه لو ثبت لقامت احلجة بدون الرسل واهللا 
سبحانه إمنا أقام حجته برسله إىل آخره فيقال ال ريب أن الوجوب والتحرمي اللذين مها متعلق الثواب والعقاب 

ا قامت على العباد بالرسل ولكن هذا الوجوب والتحرمي مبعىن حصول بدون الشرع ممتنع كما قررمتوه واحلجة إمن
املقتضى للثواب والعقاب وان ختلف عنه مقتضاه لقيام مانع أو فوات شرط كما تقدم تقريره وقد قال تعاىل ولوال 

ؤمنني فأخرب أن تصيبهم مصيبة مبا قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لو ال أرسلت الينا رسوال فنتبع آياتك ونكون من امل
تعاىل أن ما قدمت أيديهم سبب الصابة املصيبة إياهم وأنه سبحانه أرسل رسوله وأنزل كتابه لئال يقولوا ربنا لو ال 
أرسلت الينا رسوال فنتبع آياتك فدلت اآلية على بطالن قول الطائفتني مجيعا الذين يقولون أن أعماهلم قبل البعثة 

بالنهي فقط والذين يقولون أهنا قبيحة ويستحقون عليها العقوبة عقال بدون البعثة ليست قبيحة لذاهتا بل إمنا قبحت 
فنظمت اآلية بطالن قول الطائفتني ودلت على القول الوسط الذي اخترناه ونصرناه أهنا قبيحة يف نفسها وال 

ني وبني استحقاق الثواب يستحقون العقاب إال بعد إقامة احلجة بالرسالة فال تالزم بني ثبوت احلسن والقبح العقلي
والعقاب فاألدلة إمنا اقتضت ارتباط الثواب والعقاب بالرسالة وتوقفهما عليها ومل تقتض توقف احلسن والقبح بكل 

  اعتبار عليها وفرق بني األمرين 
الوجه الثالث والستون قولكم كيف يعلم أنه سبحانه جيب عليه أن ميدح ويذم ويثبت ويعاقب على الفعل مبجرد 
العقل وهل ذلك إال غيب عنا فيما يعرف أنه رضى عن فاعل وسخط على فاعل وأنه يثيب هذا ويعاقب هذا ومل 
خيرب عنه بذلك خمرب صادق والدل على مواقع رضاه وسخطه عقل وال أخرب عن معلومه وحمكومه خمري فلم يبق إال 

شيء فيقال هذا الزم للمعتزلة ومن وافقهم قياس أفعاله على أفعال عباده وهو من أفسد القياس فانه ليس كمثله 
حيث يوجبون على اهللا وحيرمون بالقياس على عباده وال ريب أن هذا من أفسد القياس وأبطله ولكن من أين ينفى 

ذلك إثبات صفات أفعال اقتضت حسنها وقبحها عقال ومل يعلم ترتب الثواب والعقاب عليها إال بالرسالة كما 
لنفاة سلبتم األفعال خواصها وصفاهتا اليت ال تنفك عنها وال تغفل جمردة عنها أبدا وظننتم أن نصرناه فأنتم معاشر ا

  قول املعتزلة الباطل يف اجياهبا وحترميها على اهللا ال يتم إال هبذا النفي فأخطامت يف األمرين 



عتزلة أثبتوا هللا شريعة عقلية معا فان بطالن قوهلم ال يتوقف على نفي احلسن والقبح ونفيهما باطل وخصومكم من امل
أوجبوا عليه فيها وحرموا مبقتضى عقوهلم وظنوا أهنم ال ميكنهم إثبات احلسن والقبح إال بذلك فأخطئوا يف األمرين 
معا فان اهللا تعاىل كما ال يقاس بعباده يف أفعاله ال يقاس هبم يف ذاته وصفاته فليس كمثله شيء يف ذاته وال يف صفاته 

اله واثبات احلسن والقبح ال يستلزم هذا اإلجياب والتحرمي العقليني فليتأمل اللبيب هذه الدقائق اليت هي وال يف أفع
جمامع مآخذ الفرق فيها يتبني أن الناس إمنا تكلموا يف حواشي املسألة ومل خيوضوا جلتها ويقتحموا غمرهتا واهللا 

م فال ريب أهنا مستلزمة لبطالن قوهلم مع أضعافها من املستعان وأما إلزامكم خلصومكم من املعتزلة تلك اللواز
اللوازم اليت تبني فساد مذهبهم وحنن مساعدوكم عليها كما ال حميد هلم عن الزاماتكم فمنها أنكم سددمت على 

أنفسكم طريق االستدالل باملعجزة على النبوة حيث جوزمت على اهللا أن يؤيد الكذاب كما يؤيد الصادق وعندكم 
اآلمرين بالنسبة إليه تعاىل سواء ومل تعتذروا عن هذا اإللزام املقابل لسائر الزاماتكم بعذر صحيح وهذه أن كال 

أعذاركم مسطورة يف الصحائف ومنها الزمام األفحام ونفى املكلف النظر يف املعجزة لعدم الوجوب عقال 
أصلكم فان ثبوت الوجود بدون نظر  واعتذاركم عن هذا الزام بأن الوجوب ثابت نظر أو مل ينظر اعتذار يبطل

املكلف لو كان شرعيا لتوقف على الشرع املتوقف يف حق املكلف على النظر يف املعجزة فلما ثبت الوجوب وان مل 
ينظر يف املعجزة علم أن الوجوب عقلي ال يتوقف على ثبوت الشرع فان قيل هو ثابت يف نفس األمر على تقدير 

عود اإللزام وهو أنه ال ينظر حىت جيب وال جيب حىت تثبت الرسالة وال تثبت حىت ينظر ثبوت الرسالة قيل فحينئذ ي
وهلذا عدل من عدل يل مقابلة هذا اإللزام مبثله وقالوا هذا الزم للمعتزلة ألن الوجوب عندهم نظري وهذا ال يغين 

 دفع اإللزام شيئا وهذا يدل على بطالن شيئا وال يدفع اإللزام املذكور بل غايته مقابلة الفاسد مبثله وهو ال جيدي يف
املقالتني وأما حنن فلنا يف دفع هذا اإللزام عشرة مسالك وليس هذا موضع هذه املسألة وامنا املقصود أن املعتزلة 

ألزمت نظري ما ألزموهم به ومنها إلزام التعطيل للشرائع مجلة وقد تقدم بيانه قريبا حيث بينا أن متعلق األمر والنهي 
ا هو فعل العبد االختياري فإذا بطل أن يكون له فعل اختياري بطل متعلق األمر والنهي فلزمه بطالن األمر والنهي إمن

ألن وجوده بدون متعلقه حمال إىل سائر تلك اللوازم اليت أسلفناها قبل فال نطيل بإعادهتا قالوا أما حنن فال يلزمنا 
ك واحدا من الطريقني فال سبيل ألحدى الطائفتني إيل إلزامنا بالزم شيء من هذه اللوازم من الطرفني فانا مل نسل
  واحد باطل وهللا احلمد فمن رام ذلك فليبده 

  فان قيل فمن أصلكم إثبات التعليل واحلكمة يف اخللق واألمر فما تصنعون 

نا نثبت هللا ما أثبته لنفسه هبذه اللوازم اليت ألزمناها املعتزلة وماذا جوابكم عنها إذا وجهناها إليكم قيل ال ريب أ
وشهدت به الفطر والعقول من احلكمة يف خلقه وأمره ونقول أن كل ما خلقه وأمر به خلقه فيه حكمة بالغة وآيات 

باهرة ألجلها خلقه وأمر به ولكن ال نقول أن هللا تعاىل يف خلقو وأمره كله حكمة مماثلة ملا للمخلوق من ذلك وال 
احلكمتني كالفرق ين الفعلني وكالفرق بني الوصفني والذاتني فليس كمثله شيء يف وصفه مشاهبة له بل الفرق بني 

وال يف فعله وال يف حكمة مطلوبة له من فعله بل الفرق بني اخلالق واملخلوق يف ذلك كله أعظم فرق وأبينه 
ضعافه وأضعاف وأوضحه عند العقول والفطر وعلى هذا فجميع ما ألزمتموه ألصحاب الصالح واألصلح بل وأ

أضعافه هللا فيه حكمة خيتص هبا ال يشاركه فيها غريه وألجلها حسن منه ذلك وقبح من املخلوق النتفاء تلك احلكمة 
يف حقه وهذا كما حيسن منه تعاىل مدح نفسه والثناء على نفسه وان قبح من أكثر خلقه ذلك ويليق جبالله الكربياء 

روى عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الكربياء ازاري والعظمة ردائي والعظمة ويقبح من خلقه تعاطيهما كما 
فمن نازعين واحدا منهما عذبته وكما حيسن منه إماتة خلقه وابتالؤهم وامتحاهنم بأنواع احملن ويقبح ذلك من خلقه 



م ويقبح منه ما وهذا أعظم من أن نذكر أمثلته فليس بني اهللا وبني خلقه جامع يوجب أن حيسن منه ما حسن منه
قبح منهم وامنا تتوجه تلك االلزامات إىل من قاس أفعال اهللا بأفعال عباده وأما من أثبت له حكمة ختتص به ال تشبه 

ما للمخلوقني من احلكمة فهو عن تلك االلزامات مبعزل ومنزله منها أبعد منزل ونكتة الفرق أن بطالن الصالح 
تعليل واهللا املوفق الوجه الثالث والستون قولكم أنتم فتحتم هبذه املسألة واألصلح ال يستلزم بطالن احلكمة وال

طريقا لالستغناء عن النبوات وسلطتم عليكم هبا الفالسفة والربامهة والصابئة وكل منكر للنبوات فان هذه املسألة 
الثواب والعقاب مل  باب بيننا وبينهم فأنكم إذا زعمتم أن يف العقل حاكما حيسن ويقبح ويوجب وحيرم ويتقاضى

تكن احلاجة إيل البعثة ضرورية المكان االستغناء عنها فهذا احلاكم إىل آخره قال املثبتون هذا كالم هائل وهو عند 
التحقيق باطل لو أنصف مورده لعلم انا وهو كما قال األول رمتين بدائها وانسلت وقد بينا أن النفاة سدوا على 

كارهم هذه املسألة وقالوا انه حيسن من اهللا كل شيء حىت إظهار املعجزة على يد أنفسهم طريق إثبات النبوة بإن
الكاذب وال فرق بالنسبة إليه بني إظهارها على يد الصادق ويد الكاذب وليس يف العقل ما يدل على استحالة هذا 

خمتارا البتة فان ذلك وجواز هذا وتوقف معرفته على السمع ال سيما إذا انضم إىل ذلك إنكار كون العبد فاعال 
يسد الباب مجلة ألن متعلق األمر والنهي إمنا هو أفعال العباد االختيارية فمن ال فعل له وال اختيار أصال فكيف يعقل 

  أن يكون مأمورا منهيا وقد تقدم حديث االفحام وعجزكم 

 ميكن إثباهتا إال باالعتراف هبذه عن اجلواب عنه قالوا وأما حنن فانا سهلنا بذلك الطريق إيل إثبات النبوات بل ال
املسالة فانه إذا ثبت أن من األفعال حسنا ومنها قبيحا وأن إظهار املعجزة على يد الكاذب قبيح وأن اهللا يتعاىل 
ويتقدس عن فعل القبائح علمنا بذلك صحة نبوة من اظهر اهللا على يديه اآليات واملعجزات وأما أنتم فأنكم ال 

قالوا وكذلك حنن قلنا أن العبد فاعل خمتار لفعله وأوامر الشرع ونواهيه متوجهة إيل جمرد فعله  ميكنكم العلم بذلك
االختياري القائم به وهو متعلق الثواب والعقاب وأما أنتم فال ميكنكم ذلك ألن تلك األفعال عندكم هي فعل اهللا 

غري فاعل بل يؤمر وينهى مبا ال قدرة له عليه يف العبد الصنع للعبد فيها أصال فكيف يتوجه أمر الشرع وهنيه إيل 
البتة بل بفعل غريه قالوا فليتدبر املنصف هذا املقام فانه يتبني له أنه سد على نفسه طريق النبوات وفتح باب 

االستغناء عنها قالوا وأيضا فان اهللا سبحانه فطر عباده على الفرق بني احلسن والقبيح وركب يف عقوهلم إدراك 
مييز بني النوعني كما فطرهم على الفرق بني النافع والضار واملالئم هلم واملنافر وركب يف حواسهم إدراك ذلك والت

ذلك والتمييز بني أنواعه والفطرة األوىل هي خاصة اإلنسان اليت متيز هبا عن غريه من احليوانات وأما الفطرة الثانية 
وم بواسطة الفطرة األوىل وهلذا اختص من بني سائر احليوانات فمشتركة بني أصناف احليوان وحجة اهللا عليه إمنا تق

بإرسال الرسل إليه وباألمر والنهي والثواب والعقاب فجعل سبحانه يف عقله ما يفرق بني احلسن والقبح وما ينبغي 
رسالة وحسن إيثاره وما ينبغي اجتنابه مث أقام عليه حجته برسالته بواسطة هذا احلاكم الذي يتمكن به من العلم بال

اإلرسال وحسن ما تضمنه من األمور وقبح ما هنى عنه فانه لو ال ما ركب يف عقله من إدراك ذلك ملا أمكنه معرفة 
حسن الرسالة وحسن املأمور وقبح احملظور وهلذا قلنا أن من أنكر احلسن والقبح العقليني لزمه إنكار احلسن والقبح 

الشرع عن العقل بأنه حسن أو قبيح مطابق لكونه يف نفسه كذلك فإذا كان للشريعة وان زعم أنه مقربه فان أخبار 
يف نفسه ليس حبسن وال قبيح فان هذا اخلرب ال خمرب له إال جمرد تعلق افعل أو ال تفعل به وهذا التعليق عندكم جائز 

عله حسنا وال قبيحا بل غايته أن يكون خبالف ما هو به وان يتعلق الطلب باملنهي عنه والنهي باملأمور به والتعلق مل جي
أن جعل الفعل مأمورا منهيا فعاد احلسن والقبح إيل جمرد كونه مأمورا منهيا وال فرق عندكم بالنظر إيل ذات الفعل 
بني النوعني بل ما كان مأمورا جيوز أن يقع منهيا وبالعكس فلم يكشف األمر والنهي صفة حسن وال قبح أصال فال 



 وال شرعا وامنا هو تعلق الطلب بالفعل والترك وهذا مما الخالص منه إال بالقول بأن حسن وال قبح إذا عقال
لألفعال خواص وصفات عليها يف أنفسها اقتضت أن يؤمر حبسنها وينهى عن سيئها وخيرب عن حسنها مبا هو عليه 

  وخيرب غريه بقبحها مما نكون عليه 

تعلق ثابت يف نفسه قالوا فعلمه من العقل حمسن احلسن وقبح فيكون للخرب خمرب ثابت يف نفسه واألمر والنهي م
القبيح مث علمه بأن ما أمرت به الرسل هو احلسن وما هنت عنه هو القبيح طريق إيل تصديق الرسل وأهنم جاؤا 
باحلق من عند اهللا وهلذا قال بعض األعراب وقد سئل مباذا عرفت أن حممدا رسول اهللا فقال ما أمر بشيء فقال 

عقل ليته هنى عنه وال هنى عن شيء فقال العقل ليته أمر به أفال ترى هذا األعرايب كيف جعل مطابقة احلسن ال
والقبح الذي ركب اهللا يف العقل ادراكه ملا جاء به الرسول شاهدا على صحة رسالته وعلما عليها ومل يقل أن ذلك 

ذا إمنا يلزم أن لو قيل بأن ما جاءت به الرسل ثابت يف يقبح طريق االستغناء عن النبوة حباكم العقل قالوا أيضا فه
العقل إدراكه مفصال قبل البعثة فحينئذ يقال هذا يفتح باب االستغناء عن الرسالة ومعلوم أن إثبات احلسن والقبح 

 العقليني ال يستلزم هذا وال يدل عليه بل غاية العقل أن يدرك باإلمجال حسن ما أتى الشرع بتفضيله أو قبحه
فيدركه العقل مجلة ويأيت الشرع بتفصيله وهذا كما أن العقل يدرك حسن العدل وأما كون هذا الفعل املعني عدال 

أو ظلما فهذا مما يعجز العقل عن إدراكه يف كل فعل وعقد وكذلك يعجز عن إدراك حسن كل فعل وقبح وان تأيت 
أتت الشرائع بتقريره وما كان حسنا يف وقت  الشرائع بتفصيل ذلك وتبينه وما أدركه العقل الصريح من ذلك

قبيحا يف وقت ومل يهتد العقل لوقت حسنه من وقت قبحه أتت الشرائع باألمر به يف وقت حسنه وبالنهي عنه يف 
وقت قبحه وكذلك الفعل يكون مشتمال على مصلحة ومفسدة وال تعلم العقول مفسدته أرجح أم مصلحته 

شرائع ببيان ذلك وتأمر براجح املصلحة وتنهى عن راجح املفسدة وكذلك الفعل فيتوقف العقل يف ذلك فتأيت ال
يكون مصلحة لشخص مفسدة لغريه والعقل ال يدرك ذلك فتأيت الشرائع ببيانه فتأمر به من هو مصلحة له وتنهى 

ي إليها عنه من حيث هو مفسدة يف حقه وكذلك الفعل يكون مفسدة يف الظاهر ويف ضمنه مصلحة عظيمة ال يهتد
العقل فال يعلم إال بالشرع كاجلهاد والقتل يف اهللا ويكون يف الظاهر مصلحة ويف ضمنه مفسدة عظيمة ال يهتدي 

إليها العقل فتجيء الشرائع ببيان ما يف ضمنه من املصلحة واملفسدة الراجحة هذا مع أن ما يعجز العقل عن إدراكه 
ذلك فاحلاجة إيل الرسل ضرورية بل هي فوق كل حاجة فليس  من حسن األفعال وقبحها ليس بدون ما تدركه من

العامل إيل شيء أحوج منهم إيل املرسلني صلوات اهللا عليهم أمجعني وهلذا يذكر سبحانه عباده نعمه عليهم برسوله 
هلم ويعد ذلك عليهم من أعظم املنن منه لشدة حاجتهم إليه ولتوقف مصاحلهم اجلزئية والكلية عليه وأنه السعادة 

  وال فالح وال قيام إال بالرسل فإذا كان العقل قد أدرك حسن بعض األفعال وقبحها فمن 

أين له معرفة اهللا تعاىل بأمسائه وصفاته واآلية اليت تعرف هبا اهللا إيل عباده على السنة رسله و من أين له معرفة 
  ورضاه و سخطه  تفاصيل شرعه ودينه الذي شرعه لعباده ومن أين له تفاصيل مواقع حمبته

وكراهته ومن أين له معرفة تفاصيل ثوابه وعقابه وما أعد ألوليائه وما اعد ألعدائه ومقادير الثواب والعقاب 
وكيفيتهما ودرجاهتما ومن أين له معرفة الغيب الذي مل يظهر اهللا عليه أحدا من خلقه إال من ارتضاه من رسله إيل 

اهللا وليس يف العقل طريق إيل معرفته فكيف يكون معرفة حسن بعض  غري ذلك مما جاءت به الرسل وبلغته عن
  األفعال و قبحها بالعقل مغنيا عما جاءت به الرسل فظهر أن ما ذكرمتوه جمرد هتويل مشحون باألباطيل واحلمد هللا 

ا عندهم من وقد ظهر هبذا القصور الفالسفة يف معرفة النبوات وأهنم ال علم عندهم هبا إال كعلم عوام الناس مب



ألعقليات بل علمهم بالنبوات وحقيقتها وعظم قدرها وما جاءت به اقل بكثري من علم العامة بعقلياهتم فهم عوام 
بالنسبة إليها كما أن من مل يعرف علومهم عوام بالنسبة إليهم فلوال النبوات مل يكن يف العامل علم نافع البتة وال عمل 

ام ململكة ولكان الناس مبنزلة البهائم والسباع العادية والكالب الضارية اليت صاحل وال صالح يف معيشته و ال قو
  يعدو بعضها على بعض وكل دين يف العامل 

فمن آثار النبوة وكل شيء وقع يف العامل أو سيقع فبسبب خفاء آثار النبوة ودروسها فالعامل حينئذ روحه النبوة وال 
ساف مشس النبوة من العامل ومل يبق يف األرض شيء من أثارها البتة انشقت قيام للجسد بدون روحه وهلذا إذا مت انك

مساؤه وانتثرت كواكبه وكورت مشسه وخسفت قمره ونسفت جباله وزلزلت أرضه وأهلك من عليها فال قيام 
ضع الذي للعامل إال بأثار النبوة وهلذا كان كل موضع ظهرت فيه آثار النبوة فأهله أحسن حاال وأصلح باال من املو

خيفى فيه آثارها وباجلملة فحاجة العامل إيل النبوة أعظم من حاجتهم إيل نور الشمس وأعظم من حاجتهم إيل املاء 
  واهلواء الذي ال حياة هلم بدونه 

  فصل وأما ما ذكره الفالسفة من مقصود الشرائع وان ذلك الستكمال

 العقل بتعبريه إيل آخره فهذا مقام جيب االعتناء بشأنه و النفس قوى العلم والعمل والشرائع ترد بتمهيد ما تقرر يف
أحدها طريق من : أن ال نضرب عنه صفحا فنقول للناس يف املقصود بالشرائع واألوامر و النواهي أربعة طرق 

 يقول أن الفالسفة وأتباعهم من املنتسبني إيل امللل أن املقصود هبا هتذيب أخالق النفوس وتعديلها لتستعد بذلك
لقبول احلكمة العلمية و العملية ومنهم من يقول لتستعد بذلك ألن تكون حمال النتقاش صور املعقوالت فيها ففائدة 

  ذلك عندهم كالفائدة 

احلاصلة من صقل املرآة لتستعد لظهور الصور فيها وهؤالء جيعلون الشرائع من جنس األخالق الفاضلة 
الم اجلمع بني الشريعة والفلسفة كما فعل ابن سينا والفارايب و اضراهبما والسياسات العادلة وهلذا رام فالسفة اإلس

وآل هبم أن تكلموا يف خوارق العادات و املعجزات على طريق الفالسفة املشائني وجعلوا هلا أسبابا ثالثة أحدها 
  القوى الفلكية والثاين القوى النفسية و الثالث القوى الطبيعية و جعلوا جنس اخلوارق 

ا واحدا وأدخلوا ما للسحرة وأرباب الرياضة والكهنة وغريهم مع ما لألنبياء والرسل يف ذلك وجعلوا سبب جنس
ذلك كله واحدا وان اختلفت بالغايات والنيب قصده اخلري والساحر قصده الشر وهذا املذهب من افسد مذاهب 

يعلم أجلزئيات وال يقدر على تغيري العامل وال خيلق العامل و أخبثها وهو مبين على إنكار الفاعل املختار وانه تعاىل ال 
شيئا مبشيئته وقدرته وعلى إنكار اجلن واملالئكة ومعاد األجسام وباجلملة فهو مبين على الكفر باهللا ومالئكته و كتبه 
و رسله واليوم اآلخر وليس هذا موضوع الرد هنا على هؤالء و كشف باطلهم و فضائحهم إذ املقصود ذكر طرق 

لناس يف املقصود بالشرائع والعبادات وهذه الفرقة غاية ما عندها يف العبادات و األخالق واحلكمة العلمية أهنم ا
رأوا النفس هلا شهوة وغضب بقوهتا العملية وهلا تصور وعلم بقوهتا العلمية فقالوا كمال الشهوة يف العفة وكمال 

لم و التوسط يف مجيع ذلك بني طريف اإلفراط و التفريط هو الغضب يف احلكم والشجاعة وكمال القوة النظرية بالع
  العدل 

هذا غاية ما عند القوم من املقصود بالعبادات و الشرائع وهو عندهم غاية كمال النفس وهو استكمال قويتها 
ية بالعدل العلمية والعملية فاستكمال قوهتا العلمية عندهم بانطباع صور املعلومات يف النفس واستكمال قوهتا العلم



وهذا مع انه غاية ما عندهم من العلم والعمل وليس فيه بيان خاصية النفس اليت ال كمال هلا بدونه البتة وهو الذي 
خلقت له و أريد منها بل ما عرفه القوم ألنه مل يكن عندهم من معرفة متعلقة إال نزر يسري غري جمد وال حمصل 

ومعرفة ما ينبغي جلالله وما يتعاىل ويتقدس عنه و معرفة أمره ودينه للمقصود وذلك معرفة اهللا بأمسائه وصفاته 
والتمييز بني مواقع رضاه وسخطه و استفراغ الوسع يف التقريب إليه وامتالء القلب مبحبته حبيث يكون سلطان حبه 

  قاهرا لكل حمبة وال سعادة للعبد يف دنياه وال أخراه إال بذلك وال كمال للروح بدون ذلك 
وهذا هو الذي خلق له بل وأريد منه بل وألجله خلقت السماوات واألرض واختذت اجلنة والنار كما سيأيت  البتة

  تقريره من أكثر من مائة وجه أن شاء اهللا 
ومعلوم أنه ليس عند القوم من هذا خرب بل هم يف واد وأهل الشأن يف واد و هذا هو الدين الذي الذي أمجعت 

إيل خامتتهم كلهم جاء به وأخرب عن اهللا أنه دينه الذي رضيه لعباده وشرعه هلم وأمرهم به األنبياء عليه من أوهلم 
كما قال تعاىل ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت وقال تعاىل وما أرسلنا من قبلك 

  رسوال إال نوحي إليه أنه ال اله إال أنا فاعبدون 

ري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وقال تعاىل واسأل من رسلنا أجعلنا من دون الرمحن آهلة وقال تعاىل ومن يبتع غ
يعبدون وقال يأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلا أىن مبا تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا 

وما وصينا به إبراهيم وموسى  ربكم فاتقون وقال تعاىل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك
وعيسى أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه كرب على املشركني وقال تعاىل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة اهللا اليت فطر 
الناس عليها ال تبديل خللق اهللا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ال يعلمون منيبني إليه واتقوا وأقيموا الصالة وال 

املشركني وقال تعاىل وما خلقت اجلن واألنس إال ليعبدون فالغاية احلميدة اليت حيصل هبا كمال بين آدم تكونوا من 
  وسعادهتم و جناحهم هي معرفة اهللا 

وحمبته وعبادته وحده ال شريك له وهي حقيقة قول العبد ال اله إال اهللا وهبا بعث الرسل ونزلت مجيع الكتب وال 
تكمل إال بذلك قال تعاىل فويل للمشركني الذين ال يؤتون الزكاة أي ال يؤتون ما تصلح النفس وال تزكو وال 

تزكى به أنفسهم من التوحيد و األميان وهلذا فسرها غري واحد من السلف بأن قالوا ال يأتون الزكاة ال يقولون ال 
ظم وصية جاءت هبا الرسل اله إال اهللا وحده ال شريك له وأن يكون اهللا أحب إىل العبد من كل ما سواه هو اع

ودعوا إليها األمم وسنبني أن شاء اهللا عن قريب بالرباهني الشافية أن النفس ليس هلا جناة وال سعادة وال كمال إال 
  بأن يكون اهللا وحده حمبوهبا و معبودها ال أحب إليها منه وال آثر عندها من 

يث هو معبودها و حمبوهبا وغاية مرادها أعظم من مرضاته و التقرب إليه وأن النفس حمتاجة بل مضطرة إليه ح
اضطرارها إليه من حيث هو رهبا وخالقها وفاطرها وهلذا كان من آمن باهللا خالقه ورازقه وربه ومليكه ومل يؤمن بأنه 
ال اله يعبد وحيب وخيشى وخياف غريه بل أشرك معه يف عبادته غريه فهو كافر به مشرك شركا ال يغفره اهللا له كما 
قال تعاىل أن اهللا ال يغفر أن يشرك به وقال تعاىل ومن الناس من يتخذ من دون اهللا أندادا حيبوهنم كحب اهللا فأخرب 

أن من أحب شيئا سوى اهللا مثل ما حيب اهللا فقد اختذ من دون اهللا أندادا وهلذا يقول أهل النار ملعبوداهتم وهم معهم 
كم برب العاملني وهذه التسوية إمنا كانت يف احلب والتأله ال يف اخللق فيها تاهللا أن كنا لفي ضالل مبني إذ نسوي

والقدرة والربوبية وهي العدل الذي أخرب به عن الكفار بقوله واحلمد هللا الذي خلق السموات واألرض وجعل 
ن فيجعلون له الظلمات والنور مث الذين كفروا برهبم يعدلون وأصح القولني أن املعىن مث الذين كفروا برهبم يعدلو



عدال حيبونه ويعبدونه ويعبدونه كما حيبون اهللا ويعبدونه فما ذكر الفالسفة من احلكمة العملية والعلمية ليس فيها 
  من العلوم واألعمال ما تستعد به النفوس وتنجو به من العذاب فليس يف 

حكمتهم العلمية عبادته وحده وال شريك  حكمتهم العلمية إميان باهللا وال مالئكته وال كتبه وال لقائه رسله وليس يف
له واتباع مرضاته واجتناب مساخطه ومعلوم أن النفس ال سعادة هلا وال فالح إال بذلك فليس من حكمتهم العلمية 

والعملية ما تسعد به النفوس و تفوز وهلذا مل يكونوا داخلني يف األمم السعداء يف اآلخرة وهم األمم األربعة 
له تعاىل أن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئني من آمن باهللا واليوم اآلخر وعمل صاحلا املذكورون يف قو

  فلهم أجرهم عند رهبم وال خوف عليهم والهم حيزنون 

  فصل وهذه الكماالت األربعة اليت ذكرها الفالسفة للنفس ال بد منها

 يبينوا متعلقها ومل حيدوا هلا حدا فاصال بني ما حتصل به يف كما هلا وصالحها ولكن قصروا غاية التقصري يف أهنم مل
السعادة وما ال حتصل به فاهنم مل يذكروا متعلق العفة وال عماذا تكون وال مقدارها الذي إذا جتاوزه العبد وقع يف 

مييزوا الفجور وكذلك احللم مل يذكروا مواقعه ومقداره وأين حيسن وأين يقبح وكذلك الشجاعة وكذلك العلم مل 
العلم الذي تزكو به النفوس وتسعد من غريه بل مل يعرفوا أصال وأما الرسل صالة اهللا وسالمه عليهم فبينوا ذلك 
غاية البيان وفصلوه أحسن تفصيل وقد مجع اهللا ذلك يف كتابه يف آية واحدة فقال قل إمنا حرم ريب الفواحش ما 

تشركوا باهللا ما مل ينزل به سلطانا وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون ظهر منها وما بطن واالمث والبغي بغري احلق وأن 
فهذه األنواع األربعة اليت حرمها حترميا مطلقا مل يبح منها شيئا ألحد من اخللق وال يف حال من األحوال خبالف امليتة 

الفواحش متعلقة بالشهوة والدم وحلم اخلنزير فأهنا حترم يف حال وتباح يف حال وأما هذه األربعة فهي حمرمة ف
وتعديل قوة الشهوة باجتناهبا والبغي بغري احلق متعلق بالغضب وتعديل القوة الغضبية باجتنابه والشرك باهللا ظلم 

عظيم بل هو الظلم على اإلطالق وهو مناف للعدل والعلم وقوله وأن تشركوا باهللا ما مل ينزل به سلطانا متضمن 
وذلك يستلزم إجياب العدل يف حقه وهو عبادته وحده ال شريك له فان النفس هلا حترمي أصل الظلم يف حق اهللا 

القوتان العلمية والعملية وعمل اإلنسان عمل اختياري تابع الرادة العبد وكل إرادة فلها مراد وكمال هو أما مراد 
كون للنفس مراد تستكمل بإرادته لنفسه واما مراد لغريه ينتهي إيل املراد لنفسه وال بد فالقوة العملية تستلزم أن ي

فان كان ذلك املراد مضمحال فانيا زالت اإلرادة بزواله ومل يكن للنفس مراد غريه قفاهتا أعظم سعادهتا وفالحها 
فيجب إذا أن يكون مرادها الذي تستكمل بإرادته وحبه وإيثاره باقيا ال يفىن وال يزول وليس ذلك إال اهللا وحده 

عن قريب معىن تعلق اإلرادة به تعاىل وكونه مرادا والعبد مريد له فان هذا مما أشكل على وسنذكر أن شاء اهللا 
  بعض 

املتكلمني حيث قالوا أن اإلرادة ال تتعلق إال حبادث وأما القدمي فكيف يكون مرادا وخفى عليهم الفرق بني اإلرادة 
هؤالء الفالسفة مل يذكروا هذا يف كمال النفس وامنا الغائبة واإلرادة الفاعلية وجعلوا االرادتني واحدة واملقصود أن 

جعلوا كماهلا يف تعديل الشهوة والغضب والشهوة هي جلب ما ينفع البدن ويبقى النوغ والغضب دفع ما يضر 
البدن وما تعرضوا ملراد الروح احملبوب لذاته وجعلوا كماهلا العلمي يف جمرد العلم وغلطوا يف ذلك من وجوه كثرية 

ن ما ذكروه ال يعطي كمال النفس الذي خلقت له كما بيناه ومنها أن ما ذكروه يف كمال القوة العملية إمنا منها أ
غايته إصالح البدن الذي هو آلة النفس ومل يذكروا كمال النفس اإلرادي والعمل باحملبة واخلوف والرجاء ومنها أن 



د العلم ليس بكمال للنفس ما مل تكن مريدة حمبة ملن ال كمال النفس يف العلم واإلرادة ال يف جمرد العلم فان جمر
سعادة هلا إال بإرادته وحمبته فالعلم اجملرد ال يعطي النفس كما ال ما مل تقترن به اإلرادة واحملبة ومنها أن العلم لو كان 

مصلحتها من كماال مبجرده مل يكن ما عندهم من العلم كما ال للنفس فان غاية ما عندهم علوم رياضية صحيحة 
جنس مصاحل الصناعات ورمبا كانت الصناعات أصلح وأنفع من كثري منها واما علم طبيعي صحيح غايته معرفة 

العناصر وبعض خواصها وطبائعها ومعرفة بعض ما يتركب منها وما يستحيل من املوجبات إليها وبعض ما يقع يف 
يف هذا وأي سعادة هلا فيه واما علم اهلي كله باطل مل يوفقوا العامل من اآلثار بامتزاجها واختالطها وأي كمال للنفس 

  يف اإلصابة احلق فيه مسألة واحدة 
ومنها أن كمال النفس وسعادهتا املستفاد عن الرسل صلوات اهللا وسالمه عليهم ليس عندهم اليوم منه حس وال 

عرف ذلك وأنه ال بد للنفس من مراد خرب وال عني وال أثر فهم أبعد الناس من كماالت النفوس وسعاداهتا وإذا 
حمبوب لذاته ال يصلح إال به وال يكمل إال حببه وإيثاره وقطع العالئق عن غريه وان ذلك هو النهاية وغاية مطلوهبا 

ومرادها الذي إليه ينتهي الطلب فليس ذلك إال اهللا الذي ال اله إال هو قال تعاىل أم اختذوا آهلة من األرض هم 
ان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا وليس صالح اإلنسان وحده وسعادته إال بذلك بل وكذلك املالئكة ينشرون ولو ك

واجلن وكل حي شاعر الصالح له إال بأن يكون اهللا وحده أهله ومعبوده وغاية مراده وسيمر بك أن شاء اهللا بسط 
ادة النفوس وأشرف مطالبها فلنرجع إيل القول يف ذلك واقامة الرباهني على هذا املطلوب األعظم الذي هو غاية سع

  ما كنا فيه من بيان طرق الناس يف مقاصد العبادات 
الطريق الثاين طريق من يقول من املعتزلة ومن تابعهم أن اهللا سبحانه عرضهم هبا للثواب واستأجرهم بتلك األعمال 

فيه من تكرير منه العطاء ابتداء وملا فيه  للخري فعاوضهم عليها معاوضة قالوا واألنعام منه يف اآلخرة غري حسن ملا
من اإلخالل باملدح والثناء والتعظيم الذي ال يستحق إال بالتكليف ومنهم من يقول أن الواجبات الشرعية لطف يف 

  الواجبات 

ا ذلك العقلية ومنهم من يقول أن الغاية املقصودة اليت حيصل هبا الثواب هي العمل والعلم وسيلة إليه حىت رمبا قالو
يف معرفة اهللا تعاىل وأهنا إمنا وجبت ألهنا لطف يف أداء الواجبات العملية وهذه األقوال تصور العاقل اللبيب هلا حق 

  التصور كاف يف جزمه ببطالهنا رافع عنه مؤنة الرد عليها والوجوه الدالة على بطالهنا أكثر من أن تذكر هاهنا 
أن اهللا سبحانه امتحن عباده بذلك وكلفهم ال حلكمة وال لغاية مطلوبة له  الطريق الثالث طريق اجلربية ومن وافقهم

وال بسبب من األسباب فال الم تعليل وال باء سبب أن هو إال حمض املشيئة وصرف اإلرادة كما قالوا يف اخللق 
والطريق الرابع طريق سواء وهؤالء قابلوا من قبلهم من القدرية واملعتزلة أعظم مقابلة فهما طرفا نقيض ال يلتقيان 

أهل العلم واألميان الذين عقلوا عن اهللا أمره ودينه وعرفوا مراده مبا أمرهم وهناهم عنه وهي أن نفس معرفة اهللا 
وحمبته وطاعته والتقرب إليه وابتغاء الوسيلة إليه أمر مقصود لذاته وأن اهللا سبحانه يستحقه لذاته وهو سبحانه 

العبادة واحملبة والذل واخلضوع والتأله إال له فهو يستحق ذلك ألنه أهل أن يعبد ولو  احملبوب لذاته الذي ال تصلح
مل خيلق جنة وال نارا ولو مل يضع ثوابا وال عقابا كما جاء يف بعض اآلثار لو مل أخلق جنة وال نارا أما كنت أهال أن 

ذاته وملا له من أوصاف الكمال ونعوت أعبد فهو سبحانه يستحق غاية احلب والطاعة والثناء واجملد والتعظيم ل
اجلالل وحبه والرضى به وعنه والذل له واخلضوع والتعبد هو غاية سعادة النفس وكماهلا والنفس إذا فقدت ذلك 
  : كانت مبنزلة اجلسد الذي فقد روحه وحياته والعني اليت فقدت ضوءها ونورها بل أسوأ حاال من ذلك من وجهني 

إذا فقد روحه أن يصري معطال ميتا وكذلك العني تصري معطلة وأما النفس إذا فقدت كماهلا  أحدمها أن غاية اجلسد



املذكور فأهنا تبقى معذبة متأملة وكلما اشتد حجاهبا اشتد عذاهبا وأملها وشاهد هذا ما جيده احملب الصادق احملبة من 
ظى غريه حببه ووصله هذا مع إمكان التعوض العذاب واألمل عند احتجاب حمبوبه عنه وال سيما إذا يئس من قربه وح

عنه مبحبوب آخر نظريه أو خري منه فكيف بروح فقدت حمبوهبا احلق الذي مل ختلق إال حملبته وال كمال هلا وال صالح 
  : أصال إال بأن يكون أحب إليها من كل ما سواه وهو حمبوهبا الذي ال تعوض منه سواه بوجه ما كما قال القائل 

  وما من اهللا أن ضيعته عوض ... إذا ضيعته عوض  من كل شيء
ولو مل يكن احتجابه سبحانه عن عبده أشد أنواع العذاب عليه مل يتوعد به أعداءه كما قال تعاىل كال اهنم عن رهبم 
يؤمئذ حملجوبون مث اهنم لصالو اجلحيم فأخرب أن هلم عذابني أحدمها عذاب احلجاب عنه والثاين صلى اجلحيم وأحد 

عذابني أشد من اآلخر وهذا كما أنه سبحانه ينعم على أوليائه بنعيمني نعيم كشف احلجاب فينظرون إليه ونعيم ال
  اجلنة وما فيها 

وأحد النعيمني أحب إليهم من اآلخر وآثر عندهم وأقر لعيوهنم كما يف الصحيح عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
نة أن لكم عند اهللا موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو أمل يبيض إذا دخل أهل اجلنة نادى مناديا أهل اجل

وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا اجلنة وجيرنا من النار قال فيكشف احلجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب 
ر إليه ما هم فيه من إليهم من النظر إليه ويف حديث غري هذا أهنم إذا نظروا إيل رهبم تبارك وتعاىل أنساهم لذة النظ

  النعيم 
والوجه الثاين أن البدن واألعضاء آالت للنفس ورعية للقلب وخدم له فإذا فقد بعضهم كماله الذي خلق له كان 

مبنزلة هالك بعض جند امللك ورعيته وتعطل بعض آالته وقد ال يلحق امللك من ذلك ضرر أصال وأما إذا فقد 
نعيمه كان مبنزلة هالك امللك وأسره وذهاب ملكه من يديه وصريورته أسريا القلب كماله الذي خلق له وحياته و

يف أيدي أعاديه فهكذا الروح إذا عدمت كماهلا وصالحها يف معرفة فاطرها وبارئها وكونه أحب شيء إليها رضاه 
حملبة مبرضاة حمبوبه وابتغاء الوسيلة إليه آثر شيء عندها حىت يكون اهتمامها مبحبته ومرضاته اهتمام احملب التام ا

الذي ال جيد منه عوضا كانت مبنزلة امللك الذي ذهب منه ملكه وأصبح أسريا يف يدي أعاديه يسومونه سوء 
العذاب وهذا األمل كامن يف النفس لكن يستره ستر الشهوات ويواريه حجاب الغفلة حىت إذا كشف الغطاء وحيل 

وذاق طعمه وجترد أمله عما حيجبه ويواريه وهذا أمر يدرك بالعيان  بني العبد وبني ما يشتهى وجد حقيقة ذلك األمل
والتجربة يف هذه الدار تكون األسباب املؤملة للروح والبدن موجودة مقتضية آلثارها ولكن يقوم للقلب من فرحه 

ملعارض ذاق حبظ ناله من مال أو جاه أو وصال حبيب ما يوارى عنه شهود األمل ورمبا ال يشعر به أصال فإذا زال ا
طعم األمل ووجد مسه ومن اعترب أحوال نفسه وغريه علم ذلك فإذا كان هذا يف هذه الدار فما الظن عند املفارقة 

والفطام عن الدنيا واالنتقال إيل اهللا واملصري إليه فليتأمل العاقل الفطن الناصح لنفسه هذا املوضع حق التأمل 
  تمر إعراضه وليشغل به كل أفكاره فان فهمه وعقله واس

  ما يبلغ اجلاهل من نفسه ... فما تبلغ األعداء من جاهل 
وان مل يفهمه لغلظ حجابه وكثافة طبعه فيكفيه األميان مبا أعد اهللا تعاىل يف اجلنة ألهلها من نعم األكل والشرب 

الثياب من النار وحنو والنكاح واملناظر املبهجة وما أعد يف النار ألهلها من السالسل واألغالل واحلميم ومقطعات 
ذلك واملقصود بيان أن احلاجة إيل الرسل صلوات اهللا وسالمه عليهم ضرورية بل هي يف أعلى مراتب الضرورة 

وليست نظرا حلاجتهم إيل احلاجة وأسباهبا بل هي أعظم من ذلك وأما ما ذكر عن الصابئة من االستغناء عن النبوة 
  وشقي كما قال تعاىل أن الذين  فهذا ليس مذهبا جلميعهم بل فيهم سعيد



آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئني من آمن باهللا واليوم اآلخر وعمل صاحلا فلهم أجرهم عند رهبم وال خوف 
عليهم وال هم حيزنون فأدخل املؤمنني من الصابئني يف أهل السعادة ومل ينالوا ذلك إال باإلميان بالرسل ولكن منهم 

وعبد الكواكب وهم فرق كثرية ليس هذا موضع ذكرهم فأما قوهلم أن املوجودات يف العامل من أنكر النبوات 
السفلى مركبة يف تأثري الكواكب والروحانيات ويف اتصاهلا سعود وحنوس يوجب أن يكون يف آثارها حسن وقبح يف 

ا إيل آخر كالمهم فكالم األخالق واألعمال يدركه كل ذي عقل سليم فال حاجة لنا إيل من يعرفنا حسنها وقبحه
من هو أجهل الناس وأضلهم وأبعدهم عن اإلنسانية وقائل هذه املقالة مناد على نفسه أنه مل يعرف فاطره فاطر 

السموات واألرض وال صفاته وال أفعاله بل وال عرف نفسه اليت بني جنبيه وال ما يسعدها ويشقيها وال غايتها وال 
لح ومباذا تفسد وهتلك بل هو أجهل الناس بنفسه وبفاطرها وبارئها وهل يتمكن ملاذا خلقت وال مباذا تكمل وتص

العقل بعد معرفة النفس ومعرفة فاطرها ومبدعها أن جيحد النبوة أو جيوز على اهللا وعلى حكمته أن يترك النوع 
على اهللا البشري الذي هو خالصة املخلوقات سدى ويدعهم عمال معطال وخيلقهم عبثا باطال ومن جوز ذلك 

سبحانه فما قدره حق قدره بل وال عرفه وال آمن به قال تعاىل وما قدروا اهللا حق قدره إذ قالوا ما أنزل اهللا على 
بشر من شيء فأخرب تعاىل أن من جحد رساالته فما قدره حق قدره وال عرفه وال عظمه وال نزهه عما ال يليق به 

 يقال هلذه الطائفة مباذا عرفتم أن املوجودات بالعامل السفلي كلها مركبة تعاىل اهللا عما يقول الظاملون علوا كبريا مث
على تأثري الكواكب والروحانيات وهل هذا إال كذب حبت وهبت فهب أن بعض اآلثار املشاهدة مسبب عن تأثري 

لكم أن مجيع بعض الكواكب والعلويات كما يشاهد من تأثري الشمس والقمر يف احليوان والنبات وغريمها فمن أين 
أجزاء العامل السفلي صادر عن تأثري الكواكب والروحانيات وهل هذا إال كذب وجهل فهذا العامل فيه من التغري 
واالستحالة والكون والفساد ماال ميكن إضافته إيل كوكب وال يتصور وقوعه إال مبشيئة فاعل خمتار قادر مؤثر يف 

هلا مبشيئة كما تشهد عليها أحواهلا وهيآهتا وتسخريها وانقيادها أهنا  الكواكب والروحانيات مسخر هلا بقدرته مدبر
مدبرة مربوبة مسخرة بأمر قادر قاهر يصرفها كيف يشاء ويدبرها كما يريد ليس هلا من األمر شيء وال ميكن أن 

هنا أو هيئة تتصرف يف أنفسها بذرة فضال أن تعطى العالم وجوده فلو أرادت حركة غري حركتها أو مكانا غري مكا
أو حاال غري ما هي عليه مل جتد إيل ذلك سبيال فكيف تكون ربا لكل ما حتتها مع كوهنا عاجزة مصرفة مقهورة 

  مسخرة آثار الفقر مسطورة يف صفحاهتا وآيات العبودية والتسخري 

التصريف فيها فهي خلق بادية عليها فبأي اعتبار نظر إليها العاقل رأى آثار الفقر وشواهد احلدوث وأدلة التسخري و
من ليس كمثله شيء وآيات من آياته عبيد مسخرات بأمره اإلله اخللق واألمر تبارك اهللا رب العاملني وأما قوهلم أن 

يف اتصاالت الكواكب نظر سعود وحنوس مما أضحكوا به العقالء عليهم من مجيع األمم ونادوا به على جهلهم 
وكل زنديق وكل مفرط يف اجلهل بالنبوات وما جاءت به الرسل باحلقائق  وصاروا به مركزا لكل كذاب وكل أفاك

العقلية والرباهني اليقينية وسنريك طرفا من جهاالهتم وكذهبم وتناقضهم وبطالن مقالتهم ليعرف اللبيب نعمة اهللا 
  عليه يف عقله ودينه 

ده أو الكوكب بشرط حصوله يف فيقال هلم املؤثر يف هذه السعود والنحوس هل هو الكوكب وحده والربج وح
الربج والكل حمال أما األول والثاين فاهنما يوجبان دوام األثر لكون املؤثر دائم الثبوت والثالث أيضا حمال ألنه ملا 

اختلف أثر الكوكب بسبب اختالف الربجني لزم أن تكون طبيعة كل برج خمالفة باملاهية لطبيعة الربج الثاين إذ لو مل 
نت طبائع مجيع الربوج متساوية يف متام املاهية فوجب أن يكون أثر الكوكب يف مجيع الربوج أثرا يكن كذلك كا

واحدا ألن األشياء املتساوية يف متام املاهية ميتنع أن تلزمها لوازم خمتلفة وملا كانت آثار كل كوكب واجبة االختالف 



عة واملاهية وهذا يقتضي كون الفلك مركبا ال بسيطا بسبب اختالف الربوج لزم القطع بكون الربوج خمتلفة يف الطبي
وقد قلتم أنتم ومجيع الفالسفة أن الفلك بسيط ال تركيب فيه ومن العجب جواب بعض األحكاميني عن هذا بان 

الكواكب حيوانات ناطقة فاعلة بالقصد واالختيار فلذلك تصدر عنها األفعال املختلفة وهذا مكابرة من هؤالء 
ئل التسخري واالضطرار عليها من لزومها حركة ال سبيل هلا إيل اخلروج عنها ولزومها موضعا من ظاهرة فان دال

الفلك ال تتمكن من االنتقال عنه واطراد سريها على وجه خمصوص ال تفارقه البتة أبني دليل على أهنا مسخرة 
قال تعاىل والشمس والقمر والنجوم  مقهورة على حركاهتا حمركة بتحريك قاهر ال متحركة بإرادهتا واختيارها كما

مسخرات بأمره أال له اخللق واألمر تبارك اهللا رب العاملني مث يقال ال ينفعكم هذا اجلواب شيئا فان طبائع الربوج أن 
كانت متساوية يف متام املاهية كان اختصاص كل برج بأثره اخلاص ترجيحا ألحد طريف املمكن على اآلخر بال 

متساوية لزم تركيب الفلك ومما أضحكتم به العقالء منكم أنكم جعلتموها أجساما ناطقة فاعلة مرجح وان مل تكن 
باالختيار ونفيتم أن يكون فاطرها ومبدعها حيا قيوما فاعال باالختيار وهذه احلوادث مستندة إيل مشيئته واختياره 

ه وال متلك ألنفسها وال ملا حتتها جارية على وفق حكمته وعلمه مع كون هذه الكواكب عبيده وخلق مسخر بأمر
ضرا وال نفعا وال سعدا وال حنسا كما قاله العقالء من بين آدم واتفقت عليه الرسل وأتباعهم فان قيل ال نسلم أن 

  الفلك بسيط بل هو مركب من هذه 

دقيقة األخرى والثانية الربوج وطبيعة كل برج خمالفة لطبيعة الربج اآلخر بل طبيعة كل دقيقة وثانية خمالفة لطبيعة ال
األخرى وال يتم علم األحكام إال هبذا قيل قولكم بأنه قدمي أبدى غري قابل للكون والفساد وال يقبل االحنالل وال 
اخلرق وال االلتئام مع كون طبيعة كل جزء منه صغريا أو كبريا خمالفة لطبيعة اجلزء اآلخر كما صرح به أبو معشر 

ا كان مركبا من أجزاء خمتلفة املاهية مل ميتنع احنالله وانفطاره وانشقاقه فكيف مجعتم بني مجع بني النقيضني فانه إذ
تكذيب الرسل يف األخبار عن انقطاعه وانشقاقه واحنالله وبني دعواكم تركبه من ماهيات خمتلفة يف نفسها غري ممتنع 

ب العقل وقفتم بل أنتم من أهل هذه اآلية على املركب منها االحنالل له واالنفطار فال للرسل صدقتم وال مع وجو
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا يف أصحاب السعري فان قيل مل ال جيوز أن يقال أن كل برج من الربوج االثىن 
عشر قد ارتسمت فيه كواكب صغرية بلغت يف الصغر إيل حيث ال ميكننا أن حنس هبا مث أن الكواكب إذا وقع يف 

امتزج نور ذلك الكوكب بأنوار تلك الكواكب الصغار املرتسمة يف تلك القطعة يف الفلك مسامتة برج خاص 
فيحصل هبذا السبب آثار خمصوصة وإذا كان هذا حمتمال ومل يبطل بالدليل ثبوته تعني املصري إليه قيل طبائع تلك 

ذلك االمتزاج متشاهبا فال يتصور الكواكب أن كانت خمتلفة باملاهية عاد احملذور املذكور وان كانت واحدة مل يكن 
  صور اآلثار املتضادة املختلفة عنه 

الوجه الثاين يف الكالم على بطالن علم األحكام أن معرفة مجيع املؤثرات الفلكية ممتنعة وإذا كان كذلك امتنع 
فلكية ممتنعة لوجوه االستدالل باألحوال الفلكية على حدوث احلوادث السفلية وامنا قلنا أن معرفة مجيع املؤثرات ال

أحدها أنه ال سبيل إيل معرفة الكواكب إال بواسطة القوى الباصرة واملرئي إذا كان صغريا أو يف غاية البعد من 
الرائي فانه يتعذر رؤيته لذلك فان أصغر الكواكب اليت يف فلك الثوابت وهو الذي متتحن به قوة البصر مثل كرة 

ظم من كرة عطارد كذا مرة فلو قدرنا أنه حصل يف الفلك األعظم األرض بضعة عشر مرة وكرة األرض اع
كواكب كثرية يكون حجم كل واحد منها مساويا حلجم عطارد فانه ال شك أن البصر ال يقوى على إدراكه فيثبت 
أنه ال يلزم من عدم إبصارنا شيئا من الكواكب يف الفلك األعظم عدم تلك الكواكب وإذا كان كذلك فاحتمال أن 

 الفلك األعظم ويف فلك الثوابت ويف سائر األفالك كواكب صغرية وان كنا ال حنس هبا وال نراها يوجب امتناع يف



معرفة مجيع املؤثرات الفلكية فان قلتم أهنا ملا كانت صغرية وآثارها ضعيفة مل تصل آثارها وقواها إيل هذا العامل قيل 
غر األجرام الفلكية جرما عندكم مع أن آثاره قوية وأيضا لكم صغر اجلنة ال يوجب ضعف األثر فان عطارد أص

  فالرأس والذنب نقطتان ومهيتان واما أنتم فقد أثبتم هلما آثارا وأيضا السهام مثل سهم السعادة وسهم الغيب نقط 

  ومهية وهلا عندكم آثار قوية 
لكواكب املرئية غري مرصودة بأسرها الوجه الثاين مما يدل على أن معرفة مجيع املؤثرات الفلكية غري معلوم أن ا

فأنكم أنتم وغريكم قد قلتم أن اجملرة عبارة عن أجرام كوكبية صغرية جدا مرتكزة يف فلك الثوابت على هذا 
السمت املخصوص وال ريب أن الوقوف على طبائعها متعذرة وثالثها أن مجيع الكواكب الثابتة احملسوسة مل حيصل 

ألن كالم األحكاميني قيل احلاصل ال سيما يف طبائع الثوابت نعم غاية ما عندهم أهنم الوقوف التام على طبائعها 
ادعوا أهنم كشفوا بعض الثوابت اليت يف الفلك األول والثاين فأما البقية فقلما تكلموا يف معرفة طبائعها ورابعها أن 

ميكن الوقوف على طبائعها حال امتزاج بتقدير أهنم عرفوا طبائع هذه الكواكب حال بساطتها لكن ال شبهة أنه ال 
بعضها بالبعض ألن االمتزاجات احلاصلة من طبائع ألف كوكب أو أكثر حبسب األجزاء الفلكية يبلغ يف الكثرة إيل 

حيث ال يقدر العقل على ضبطها وخامسها آالت الرصد ال تفي بضبط الثواين والثوالث وال شك أن الثانية 
ألف مرة أو أقل أو أكثر ومع هذا التفاوت العظيم كيف ميكن الوصول إيل الغرض  الواحدة مثل األرض كذا كذا

حيث قيل أن اإلنسان الشديد اجلري بني رفعه رجله ووضعه األخرى يتحرك جرم الفلك األقصى ثالثة آالف ميل 
يف ذلك وإذا كان األمر كذلك فكيف ضبط هذه املؤثرات وسادسها هب أنا عرفنا تلك االمتزاجات احلاصلة 

الوقت فال ريب أنه ال ميكننا معرفة االمتزاجات اليت كانت حاصلة قبله مع أنا نعلم قطعا أن األشكال السالفة رمبا 
كانت عائقة ومانعة عن مقتضيات األشكال احلاصلة يف احلال وال ريب أنا نشاهد أشخاصا كثرية من النبات 

حد منها خمالف لآلخر يف أكثر األمور وذلك أن األحوال واحليوان واإلنسان مقارنة لطالع واحد مع أن كل وا
السالفة يف حق كل تكون خمالفة لألحوال السالفة يف حق اآلخر وذلك يدل أنه ال اعتماد على مقتضى الوقت بل ال 

بد من اإلحاطة بالطوالع السالفة وذلك مما ال وقوف عليه أصال فانه رمبا كانت الطوالع السالفة دافعة مقتضيات 
هذا الطالع احلاضر وعلى هذا الوجه عول ابن سينا يف كتابيه اللذين مسامها الشفا والنجاه يف إبطال هذا العلم فثبت 

هبذا أن الوقوف التام على املؤثرات مجيعها ممتنع مستحيل وإذا كان األمر كذلك كان االستدالل باألشخاص 
أن تأثري الكواكب فيما ذكرمت من السعد والنحس أما  الفلكية على األحوال السفلية باطال قطعا الوجه الثالث

بالنظر يف مفرده واما بالنظر إيل انضمامه إىل غريه فمىت مل حيط املنجم هباتني احلالتني مل يصح منه أن حيكم له بتأثري ومل 
أعدادها حيصل إال على تعارض التقدير ومن املعلوم أن يف فلك الربوج كواكب شذت عن الرصد معرفة أقدراها و

  ومل يعرف األحكاميون ما يوجبه خواص جمموعاهتا وأفرادها فخرج الفريقان 

أصحاب الرصد واألحكام عن اإلحاطة مبا يف طباعها وما عسى أن تؤثره مع السيارة عند انفرادها واجتماعها فما 
جبا من احلكم ما ال الذي يؤمنكم كلكم عند وقوع جنم من تلك النجوم اجملهولة على درجة الطالع أن يكون مو

  يوجبه النظر بدونه 
الوجه الرابع أن تأثري الكواكب خيتلف باختالف أقدارها فما كان من القدر األول أثر بوقوعه على الدرجة وان مل 
تضبط الدقيقة وما كان من القدر األخري مل يؤثر إال بضبط الدقيقة وال ريب أن اجلهالة بتلك الكواكب ومقاديرها 

  ألحكام النجومية وبطالهنا يوجب كذب ا



الوجه اخلامس أهنا لو كان هلا تأثري كما يزعمون مل خيل أما أن تكون فيه خمتارة مريدة أو غري خمتارة وال مريدة 
وكالمها حمال أما األول فالنه يوجب جرى األحكام على وفق اختيارها وارادهتا ومل يتوقف على اتصاالهتا 

تها وهبوطها هبا يف حضيضها وارتفاعها يف أوجها كما هو املعروف من الفاعل وانفصاالهتا ومفارقتها ومقارن
باالختيار وال سيما األجرام العلوية املؤثرة يف سائر السفليات والختلفت آثارها أيضا عند هذه األمور حبسب 

أن الفاعل املختار الدواعي واالرادات والمكنها أن تسعد من أراد أنه ينحسه وتنحس من أراد أنه يسعده كما هو ش
وان مل تكن خمتارة ومريده فتأثريها حبسب الذات والطبع وما كان هكذا مل خيتلف أثره إال باختالف القوابل 

واملعدات وعندكم أن يف اختالف تلك القوابل واملعدات مستند إىل تأثريها فأي حمال أبلغ من هذا وهل هذا إال 
  دور ممتنع يف بداية العقول 

س أن هذا العلم مشتمل على أصول يشهد صريح العقل بفسادها وهي وان كانت يف الكثرة إيل حيث الوجه الساد
ال ميكن ذكرها فنحن نعد بعضها فاألول من املعلوم بالضرورة أنه ليس يف السماء محل وال ثور وال حية وال عقرب 

رادوا أن مييزوا كل قسم منها بعالمة وال كلب وال ثعلب إال أن املتقدمني ملا قسموا الفك إيل أثين عشر قسما أ
خمصوصة شبهوا الكواكب املذكورة يف تلك القطعة املعينة بصورة حيوان خمصوص تشبيها بعيدا جدا مث أن هؤالء 

االحكاميني فرعوا على هذه األمساء تفريعات طويلة فرعوا أن الصور السفلية مطيعة للصور العلوية فالعقارب مطيعة 
اعي مطيعة لصور التنني وكذا القول يف األسد والسنبلة ومن عرف كيف وضعت هذه األمساء لصور العقرب واألف

  مث مسع قول هؤالء األحكاميني ضحك منهم وتبني له فرط جهلهم وكذهبم 
  الثاين أن هؤالء ملا عجزوا عن معرفة طالع القرآن أقاموا طالع السنة مقام القرآن ومعلوم أن هذا يف غاية الفساد 

ث أهنم اختلفوا اختالفا شديدا يف الواحدة من مسائل هذا العلم فان أقواهلم يف حدود الكواكب كثرية خمتلفة الثال
وليس مع أحد منهم شبهة وال خيال فضال عن حجة واستدالل مث أن كثريا منهم من غري حجة وال دليل رمبا أخذوا 

  واحدا من تلك األقوال من غري بصرية بل مبجرد التشهي مثل 

خذهم يف ذلك حبدود الضربني وذلك من أدل الدالئل على فساد هذا العلم الرابع أن أقواهلم متناقضة فان منهم أ
  من يقول كون زحل يف بيت املال دليل الفقر ومنهم من يقول يدل على وجدان كنز 

ولكل طائفة فيه مقالة اخلامس أن هذا العلم مع أنه تقليد حمض فليس أيضا تقليدا منتظما ألن لكل قوم فيه مذهبا 
فللبابليني فيه مذهب وللفرس مذهب آخر وللهند مذهب وللصني مذهب رابع واألقوال إذا تعارضت وتعذر 

  الترجيح كان دليال على فسادها وبطالهنا وسيأيت أن شاء اهللا بسط هذه الوجوه أكثر من هذا 
هم هو الشكل اخلصوص احلاصل للفلك عند الوجه السابع مما يدل على بطالن القول باألحكام أن الطالع عند

انفصال الولد من رحم أمه وإذا ثبت هذا فنقول االستدالل حبصول ذلك الشكل على مجيع األحوال الكلية اليت 
  : حتصل هلذا الولد إيل آخر عمره استدالل باطل قطعا ويدل عليه وجوه 

وحيدث شكل آخر فذلك الشكل املعني معد أحدها أن ذلك الشكل كما حدث يف تلك اللحظة فانه يفىن ويزول 
يف مجيع أجزاء عمر هذا اإلنسان واملعدوم ال يكون علة للموجود وال جزء من أجزاء العلة وإذا كان كذلك امتنع 

  االستدالل بذلك الشكل منهما على األحوال اليت حتدث يف مجيع أجزاء العمر 
هذا اإلنسان الذي انفصل من بطن األم إال يف أمر واحد وهو الثاين أنه ال مشاهبة بني ذلك الشكل املخصوص وبني 

أن كل واحد ظهر بعد اخلفاء وهو مبجرد ذلك ال يوجب ارتباط ذلك الشكل املخصوص للفلك بسائر أحوال هذا 
  اإلنسان البتة فمدعى ذلك فاسد العقل 



ن النبات وأنواع من اجلمادات والنظر الثالث أنه عند حدوث ذلك الطالع حدثت أنواع من احليوانات وأنواع م
فلو كان ذلك يوجب آثارا خمصوصة لوجب اشتراك كل األشياء اليت حدثت يف عاملنا هذا يف ذلك الوقت يف تلك 

اآلثار وحيث مل يكن األمر كذلك علمنا أن القول بتأثري الطالع باطل الرابع هب أن الطالع له أثر إال أن الواجب أن 
طالع مسقط النطفة ال طالع الوالدة وذلك ألن عند مسقط النطفة يأخذ ذلك الشخص يف يقال الطالع املعترب هو 

التكون والتولد فأما عند الوالدة فالشخص قد مت تكونه وحدوثه وال حادث يف هذا الوقت إال انتقاله من مكان إيل 
طفة ال طالع الوالدة الوجه مكان آخر فثبت أنه لو كان للطالع اعتبار لوجب أن يكون املعترب هو طالع مسقط الن

الثامن أن األرصاد ال تنفك عن نوع اخللل والزلل وقد صنف أبو علي ابن اهليثم رسالة بليغة يف أقسام اخللل الواقع 
يف آالت الرصد وبني أن ذلك اخللل ليس يف وسع اإلنسان دفعه وازالته وإذا عرف هذا فنقول إذا بعد العهد 

ساحمات القليلة وحيصل بسببها تفاوت عظيم يف مواضع الكواكب وكذلك إذا بتجديد الرصد اجتمعت تلك امل
  وجد موضع الكواكب 

حبسب بعض الزجيات درجة معينة حني وجد حبسب زيج آخر غري تلك الدرجة رمبا حصل التفاوت بالربج وملا كان 
وقع يف قطع الكواكب علم  علم األحكام مبينا على مواضع الكواكب ومناسبتها مث قد تبني أن التفاوت الكبري

  بطالن هذا العلم وفساده 
الوجه التاسع أن املعقول من تأثري هذه الكواكب يف العامل السفلي هو أهنا حبسب مساقط شعاعاهتا تسخن هذا العامل 

أنواعا من السخونة فأما تأثرياهتا يف حصول األحوال النفسانية من الذكاء والبالدة والسعادة والشقاوة وحسن 
خللق وقبحه والغىن والفقر واهلم والسرور واللذة واألمل فلو كان معلوما لكان طريق علمه أما باخلرب الذي ال جيوز ا

عليه الكذب أو احلس الذي يشترك فيه الناس أو ضرورة العقل أو نظره وشيء من هذا كله غري موجود البتة 
لثالثة األول وغايتهم أن يدعوا أن النظر والتجربة فالقول به باطل وال ميكن لآلحكاميني أن يدعوا واحدا من ا

قادهم إيل ذلك وأوقعهم عليه وحنن نبني فساد هذا النظر والتجربة مبا ال ميكن دفعه من الوجوه اليت ذكرناها ونذكر 
هذا غريها مما هو مثلها وأقوى منها وكل علم صحيح فله براهني يستند إليها تنتهى إيل احلس أو ضرورة العقل وأما 
  العلم فال ينتهى إال إىل جحد وختمني وظنون ال تغىن من احلق شيئا وغاية أهله تقليد من مل يقم دليل على صدقه 

الوجه العاشر أنا إذا فرضنا أن رجلني سأال منجمني يف وقت واحد يف بلد واحد عن خصمني أيهما الظافر بصاحبه 
صمني فان دل ذلك الطالع على حال الغالب واملغلوب مع فههنا يكون الطالع مشتركا بني كل واحد من ذينك اخل

كونه مشتركا بني اخلصمني لزم كون كل منهما غالبا خلصمه ومغلوبا من جانبه وذلك حمال فان قالوا بني حال كل 
واحد منهما اختالف بسبب طالع األصل أو طالع التحويل أو برج االنتهاء قلنا هذا تسليم لقول من يقول أن طالع 

وقت ال يدل على شيء أصال بل ال بد من رعاية األحوال املاضية لكن األحوال املاضية كثرية غري مضبوطة ال
فتوقف داللة طالع الوقت على تلك األحوال املاضية يقتضي التوقف على شرائط ال ميكن اعتبارها البتة وقد ساعد 

مفيد بل ال يتم األمر إال عند معرفة طالع أصحاب األحكام على االعتراف بأن االعتماد على طالع الوقت غري 
األصل فطالع التحويل وبرج االنتهاء ومعرفة التيسريات فعند اعتبار مجلة هذه األمور يتم االستدالل ومع اعتبار 

مجلتها وحتريرها حبيث يؤمن الغلط فيها يكون االستدالل على سبيل الظن ال على سبيل القطع الوجه احلادي عشر 
ا جادة مسلوكة وطريقا ميشي فيه الناس ليال وهنارا مث حصل يف تلك اجلادة آثار متقاربة حبيث ال يقدر أنا لو فرضن

سالك ذلك الطريق على سلوكه إال بتأمل كثري وتفكر شديد حىت يتخلص من الوقوع يف تلك اآلثار فان من املعلوم 



سالمة من ميشي من البصراء بل وال بد أن بالضرورة أن سالمة من ميشي يف هذه الطريق من العميان ال يكون ك
  يكون عطب العميان يف 

ذلك الطريق كثريا جدا وأن يكون سالمة البصراء غالبة جدا إذا عرفت هذا فنقول مثال العميان عند األحكاميني 
قلون الذي ال يعرفون أحكام النجوم وهم األكثرون من اخلالئق ومثال البصراء عندهم هم أهل هذا العمل وهم األ
ومثال الطريق الذي حصلت فيه اآلثار العميقة املهلكة الزمان الذي ميضى على اخللق أمجعني ومثال تلك اآلثار 

املصائب الزمانية واحملن والباليا فلو كان هذا العلم صحيحا لوجب أن يكون فوز املنجمني بالغين والسالمة والنعم 
ر بالعكس والغالب كون املنجمني بالغىن والسالمة والنعم أمت فوز أمت فوز وسالمتهم فوق كل سالمة ومعلوم أن األم

وسالمتهم فوق كل سالمة ومعلوم أن االمر بالعكس والغالب كون املنجمني ومن مسع منهم وعمل بقوهلم يف 
األدبار والنحس واحلرمان والواقع أبني شاهد بذلك ولو ذهبنا نذكر الوقائع اليت شوهدت من ذلك واشتملت 

التواريخ لزادت على ألوف عديدة فال جند أحدا راعي هذا العلم وتقيد به يف حركاته واختياراته إال وكانت  عليها
عاقبته قريبا إيل ادبار ونكاية وباليا ال يصاب هبا سواه ومن كثر خربة بأحوال الناس فانه يعرف من ذلك ماال يعرف 

  غريه 
ن يف ساعة واحدة يف حرب و خلقا يغرقون يف ساعة واحدة مع القطع الوجه الثاين عشر انا نشاهد عاملا كثريا يقتلو

باختالف طوالعهم و اقتضائها عندكم احواال خمتلفة و لو كان للطوالع تأثري يف هذا المتنع عند اختالفها االشتراك 
أقوى  يف ذلك وال ينفعكم جواب من انتصر لكم بان الطوالع قد يكون بعضها أقوى من بعض و لعل طالع الوقت

من طالع األصل وكان احلكم له فان طالع الوقت لعله اقتضى هالكا أو غرقا عاما وهو أقوى من طالع األصل فكان 
التأثري له النا نقول هذا بعينه يبطل عليكم طالع املولود و األصل و حييل القول بتأثريه و اعتباره مجلة فان الطوالع 

ا أقوى منه فيكون احلكم مبوجبه باطال أذال أمان لكم من اقتضاء الطوالع بعده خمتلفة كثرية و اصل بعضها أو اكثره
  بعده ضد ما اقتضاه و حينئذ فال يفيد اعتباره شيئا 

الوجه الثالث عشر انا نرى اجليشني العظيمني و احلزبني املتقابلني يقتتالن و خيتصمان و قد اخذ طالع الوقت لكل 
حدمها مع أن الطالع واحد وال ينفعكم يف هذا جواب من انتصر لكم بأنه ال منهما و مع هذا فاملنصور و الغالب أ

مانع من القول خبطأ األخذ للطالع يف احلساب و احلكم فانه لو اخذ هلما أي طالع كان مل يكن الغالب إال أحدمها 
با و هذا يبطل مذهب حىت لو كان الطالع قطعا ال يتصور فيه الغلط مل يكن بد من كون أحدمها غالبا و األخر مغلو

  األحكام بال ريب 
الوجه الرابع عشر أن األجزاء املفترضة يف الفلك أما أن تكون متشاهبة يف الطبيعة و املاهية أو خمتلفة فيها فان كانت 
متساوية كان اجلزء الذي هو الطالع مساويا لسائر األجزاء وحكم سائر األجزاء واحد و أن كانت األجزاء خمتلفة 

هية و الطبيعة فال ريب أن الفلك جرمه يف غاية العظم حىت قالوا أن الرجل الشديد العدو إذا رفع رجله يف املا
  ووضعها يكن الفوملك قد حترك ثالثة آالف ميل وإذا كان كذلك فمن الوقت 

ل كل الذي ينفصل الولد من بطن أمه إيل أن يأخذ املنجم االسطرالب و يأخذ االرتفاع يكون الفلك قد حترك مث
األرض و كذا الف مرة وإذا كان األمر كذلك فاجلزء الذي يأخذه املنجم باالسطرالب ليس اجلزء الطالع يف 

احلقيقة و إذا كانت األجزاء الفلكية خمتلفة يف الطبيعة و املاهية علمنا أن اخذ الطوالع حمال و قد اعترف فضالؤكم 
ربة قد دلت على أن هذا الطالع الذي تعذر على اإلنسان حتصيله هبذا و قالوا أن األمر و أن كان كذلك إال أن التج



يدل على كثري من مقدمة املعرفة مع ما فيه من اخللل الكثري الذي ذكرمت فوجب أن ال يهمل و هذا خطأ بني فان 
التجارب اليت دلت على كذب ذلك و بطالنه و ووقوع األمر خبالفه أضعاف أضعاف التجربة اليت دلت على 

كما سنذكر قطرة من حبره عن قريب أن شاء اهللا وهلذا قال أبو نصر الفارايب و اعلم انك لو قلبت أوضاع صدقه 
املنجمني فجعلت احلار باردا و البارد حارا و السعد حنسا و النحس سعدا و الذكر أنثى و األنثى ذكرا مث حكمت 

م إال احلدس و التخمني و الظنون لكانت أحكامك من جنس أحكامهم تصيب تارة و ختطىء تارات وهل معه
الكذابة و لقد حكى أن امرأة أتت منجما فأعطته درمها فاخذ طالعها و حكم و قال الطالع خيرب بكذا فقالت مل يكن 
شيء من ذلك مث اخذ الطالع وقال خيرب وبكذا فأنكرته حىت قال انه ليدل على قطع يف بيت املال فقالت اآلنصدقت 

  ت إليك وهو الدرهم الذي دفع
الوجه اخلامس عشر أن األجسام ال تنفعل من غريها إال بواسطة املماسة وهذه الكواكب المماسة هلا بأعضائنا و 

أبداننا و أرواحنا فيمتنع كوهنا فاعلة فينا أقصى ما يف الباب أن يقال أهنا وان مل تكن مماسة ألعضائنا إال أن شعاعها 
ري الشعاع إمنا يكون بالتسخني عند املسامتة أو بالتربيد عند االحنراف عن يصل إيل أجسامنا فيقال ال ريب أن تأث

املسامته فهذا بعد تصحيحه يقتضي أن ال يكون هلذه الكواكب تأثري يف هذا العامل إال على سبيل التسخني و التربيد 
رية و النذالة و اخلبث و املكر و فأما أن تعطى العلوم األخالق و احملبة والبغضاء و املواالة و املعاداة و العفة و احل

اخلديعة فذلك خارج عن معقول العقالء و هو من محقات االحكاميني و جهاالهتم فان قيل التأثري بالتسخني و 
التربيد يوجب اختالف أمزجة األبدان واختالف امزجة األبدان و يوجب اختالف أفعال النفس قيل فنحن نرى 

زاج يفعل هبا هذا غاية اخلري و األفعال احلميدة وهذا غاية الشر و األفعال التسخني يقتضي حرارة وحدة يف امل
اخلبيثة و الشعاع قد سخن مركبها فما املوجب النفعال نفسيهما عن هذا التسخني هذا االنفعال املتباعد املتناقض و 

ف اختلفت القوابل هذا أيضا فما املوجب الختالف القوابل وتأثري الكواكب فيها بطبعه و تسخينه وتربيده فكي
  االختالف العظيم وهي مستندة إيل تأثري واحد 

  الوجه السادس عشر أن رجال لو جلس يف دار هلا بابان شرقي و غريب فسأل 

املنجم وقال من أيهما يقتضي الطالع خروجي فإذا قال له املنجم من الشرقي أمكنه تكذيبه و اخلروج من الغريب و 
يوم واحد و ابتداء البناء و غريه يف يوم يعينه له املنجم و حيكم باقتضاء الطالع له من بالعكس وكذلك السفر يف 

  غري تقدم عنه و ال تأخر فانه ميكنه تكذيبه يف ذلك امجع 
فان قلتم أن املنجم إذا اخربه مبا يفعله و خيتاره يصري ذلك داعيا له إيل أن خيالفه يف قوله و يكذبه فالطريق إيل علم 

حيكم ذلك املنجم على معني و يكتبه يف كتاب و خيفيه أو يذكره إلنسان أخر و خيفيه عن صاحب الواقعة  صدقه أن
  فههنا يظهر صدق املنجم 

قلت هذا العذر من أسقط األعذار ألن النجوم لو كانت كما تزعمون دالة على مجيع الكائنات الواقعة يف هذا العامل 
تياره على كل حال شاء تكذيبه أو مل يشأه فلما مل يكن األمر كذلك سقط لعرف املنجم ذلك الذي يستقر عليه اخ

القول بصحة هذا العذر فان قيل األشخاص الفلكية مؤثرات والسفلية قوابل وجيوز أن ختتلف األحوال الصادرة عن 
روج من الباب الفاعل بسبب اختالف القوابل وإذا كان كذلك فهب أن الدالئل الفلكية دلت على أنه إمنا خيتار اخل

الفالين ألن كون اإلنسان مشغوفا بتكذيب املنجم حالة حاصلة يف النفس مانعة من ظهور ذلك األثر الذي تقتضيه 
  املوجبات الفلكية فلهذا األمر مل حيصل األمر على وفق حكم املنجم 

رادة وامليول والعزوم الواقعة قيل إذا اقتضت املوجبات الفلكية أثرا امتنع أن حيصل يف النفس ما يضاده ألن تلك اإل



يف النفس هي عندكم من موجبات اآلثار الفلكية فيمتنع أن تكون مضادة ملوجبها ال سيما واملنجم حيكم بأنه إمنا 
تقتضي النجوم أن يريد اإلنسان كذا وكذا وليس حكمه أن الطالع يقتضي كذا وكذا إال أن يريد اإلنسان خالفه 

فعلم بطالن هذا االعتذار الوجه السابع عشر أنه ال سبيل إيل معرفة طبائع الربوج  هذا ما ال يقوله أحد منكم
وطبائع الكواكب وامتزاجاهتا إال بالتجربة وأقل ما ال بد منه يف التجربة أن حيصل ذلك الشيء على حالة واحدة 

ني يف الفلك وكانت مرتني إال أن الكواكب ال ميكن حتصيل ذلك فيها ألنه إذا حصل كوكب معني يف موضع مع
سائر الكواكب متصلة به على وضع خمصوص وشكل خمصوص فان ذلك الوضع املعني حبسب الدرجة والدقيقة ال 
يعود إال بعد ألوف من السنني وعمر اإلنسان الواحد ال يفي بذلك بل عمل البشر ال يفي به والتواريخ اليت تضبط 

بت أنه ال سبيل إيل الوصول إيل هذه األحوال من جهة التجربة البتة وال هذه املدة مما ال ميكن وصوهلا إىل اإلنسان فث
ينفعكم اعتذار من اعتذر عنكم بأنه ال حاجة يف التجربة إيل ما ذكرمت ألنا إذا شاهدنا حادثا معينا يف وقت خمصوص 

الوضع الفلكي  فال شك أنه قد حتصل يف الفلك اتصاالت الكواكب املختلفة يف ذلك الوقت فلو قدرنا عود ذلك
بتمامه على تلك احلال ألف مرة يعلم أن املؤثر يف ذلك احلادث هل جمموع االتصاالت أو اتصال معني منها فإذا 

  علمنا 

أن ذلك الوضع حبملته فات وما عاد ولكنه عاد اتصال واحد من تلك االتصاالت وكما عاد ذلك االتصال املعني 
ئر االتصاالت فثبت أن الرجوع يف هذا الباب إيل التجربة غري متعذر وهذا فانه يعود ذلك األثر بعينه ال ألجل سا

االعتذار يف غاية الفساد واملكابرة ألن ختلف ذلك األثر عن ذلك االتصال العائد أكثر من اقترانه به والتجربة 
يقع وحنن نذكر طرفا شاهدة بذلك كما قد اشتهر بني العقالء أن املنجمني إذا أمجعوا على شيء من األحكام مل يكد 

  من ذلك فنقول يف 
الوجه الثامن عشر ملا نظر حذاقكم وفضالؤكم سنة سبع وثالثني عام صفني من خمرج على رضي اهللا عنه من 

الكوفة إيل حماربة أهل الشام اتفقوا على أنه يقتل ويقهر جيشه فظهر كذهبم وانتصر جيشه على أهل الشام ومل 
باحليلة اليت وضعوها من نشر املصاحف على الرماح والدعاء إىل ما فيها وقد قيل أن  يقدروا على التخلص منهم إال

االتفاق منهم إمنا كان يف حرب املؤمنني للخوارج فاهنم اتفقوا على أنه من خرج يف ذلك الطالع قتل وهزم جيشه 
يه وتكذيبا لقول املنجم فما غزا فان القمر كان إذا ذاك يف العقرب فخالفهم علي وقال بل خنرج ثقة باهللا وتوكال عل

غزاة بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمت منها قتل عدوه وأيده اهللا عليهم بالنصر والظفر هبم ورجع مؤيدا 
منصورا مأجورا والقصة معروفة يف السري والتواريخ وكذلك اتفاق مألكم يف سنة سبع وستني على غلبة عبيد اهللا 

 عبيد وأنه ال بد أن يقتله أو يأسره فسار إليه يف حنو من مثانني ألف مقاتل فلقيه إبراهيم بن بن زياد للمختار بن أيب
األشتر صاحب املختار بأرض نصيبني وهو فيما دون سبعة آالف مقاتل فاهنزم أصحاب ابن زياد بعد أن قتل منهم 

ومل يقتل من أصحاب ابن األشتر سوى عدد خلق ال حيصيهم أال اهللا حىت أنه قيل اهنم قتل منهم ثالثة وسبعون ألفا 
  : ال يبلغون مائة وفيهم يقول الشاعر 

  ف أن يهم عجائبا ... برزوا حنوهم بسبعة آال 
  أو يزيدون قبل وقت العشاء ... فتعشوا منهم بسبعني ألفا 

  ق عنا اإلله خري جزاء ... فجزاك ابن مالك وأبا اسح 
شتر وأبو إسحاق كنية املختار وقتل ابن األشتر عبيداهللا ابن زياد يف املعركة يريد بابن مالك إبراهيم بن مالك بن األ

ومل يعلم به حىت إذا هل الليل قال ألصحابه لقد ضربت على شاطئ هذا النهر رجال فرجع إىل سيفي وفيه رائحة 



وه بالنريان فإذا هو املسك ورأيت إقداما وجرأة فصرعته فذهبت رجاله قبل املشرق ويداه قبل املغرب فانظروه فأت
عبيداهللا بن زياد ذكر ذلك املربد يف الكامل فانظر حكمة اهللا من انعكاس ما قال الكاذبون املنجمون وقيل ملا علم 

عبيداهللا ابن زياد أن أمر القتال قد تيسر وسأل منجمه عن قوة جنمه وجنم ابن األشتر وقال واهللا أىن ألعلم أنه ليس 
  هو صغريان أن وقعت بيين وبينه خصومة بسبب محام بشيء إال أين كنت أنا و

كنا نلعب به فضربين إىل األرض وقعد على صدري وقال واهللا أين قاتلك وال يقتلك أحد غريي أن شاء اهللا وأنا من 
استثنائه باملشيئة خائف فذهب به منجمه إىل ما قدره املنجمون له من قوة جنمه وأن هذا وهم منه وحكم النجوم 

لى ومهه فحقق اهللا سبحانه ذلك الوهم وأبطل حكم الطالع والنجم ومن ذلك اتفاقهم عند ما مت بناء بغداد يقضي ع
سنة ست وأربعني ومائة أن طالعها يقضي بأنه ال ميوت فيها خليفة وشاع ذلك حىت هنأ الشعراء به املنصور حىت قال 

  : بعض شعرائه 
  عليك حرام  أن املمات هبا... يهنيك منها بلدة تقضي لنا 

  أن ال يرى فيها ميوت أمام ... ملا قضت أحكام طالع وقتها 
وأكد هذا اهلذيان يف نفوس العوام موت املنصور بطريق مكة مث املهدي مبا سبذان مث اهلادي بعسا باذ مث الرشيد 

الزور الذي لفقوه بطوس فلما قتل هبا املأمون األمني بشارع باب األنبار اخنرم األصل الباطل الذي أصلوه وظهر 
  : حىت رجع إىل احلق األول فقال 

  نطقت به كذبا على بغدان ... كذب املنجم يف مقالته اليت 
  تكذيبهم يف سائر احلسبان ... قتل األمني هبا لعمري يقتضي 

فاقهم يف مث مات ببغداد مجاعة من اخللفاء مثل الواثق واملتوكل واملعتضد واملكتفي والناصر وغري هؤالء ومن ذلك ات
سنة ثالث وعشرين يف قصة عمورية أن املعتصم أن خرج لفتحها كانت عليه الدائرة وأن النصر لعدوه فرزقه اهللا 

التوفيق يف خمالفتهم ففتح اهللا على يديه ما كان مغلقا وأصبح كذهبم وخرصهم بعد أن كان موهوما عند العامة حمققا 
ان ذلك من أعظم الفتوحات املعدودة ويف ذلك الفتح قام أبو متام ففتح عمورية وما واالها من كل حصن وقلعة وك

  الطائي منشدا له على رؤس األشهاد 
  يف حده احلد بني اجلد واللعب ... السيف أصدق أنباء من الكتب 
  بني اخلميسني ال يف السبعة الشهب ... والعلم يف شهب األرماح المعة 
  من زخرف منها ومن كذب  صاغوه... أين الرواية أم أين النجوم وما 

  ليست بنبع إذا عدت وال غرب ... خترصا وأحاديثا ملفقة 
  عنهن يف صفر األصفار أو رجب ... عجائبا زعموا األيام جتعله 

  إذا بدا الكوكب الغريب ذو الذنب ... وخوفوا الناس من دهياء مظلمة 
  كان منقلبا أو غري منقلب ... وصريوا األبرج العليا مرتبة ما 
  ما دار يف فلك منها ويف قطب ... يقضون باألمر عنها وهي غافلة 

  مل خيف ما حل باألوثان والصلب ... لو ثبتت قط أمرا قبل موقعه 

  وهي حنو من سبعني بيتا أجيز على كل بيت منها بألف درهم 
خرج ملقاتلتهم كان هو ومن ذلك اتفاقهم سنة اثنتني وتسعني ومائتني يف قصة القرامطة على أن املكتفى باهللا أن 



املغلوب امللزوم وكان املسلمون قد لقوا منهم على توايل األيام شرا عظيما وخطبا جسيما فأهنم قتلوا النساء 
واألطفال واستباحوا احلرمي واألموال وهدموا املساجد وربطوا فيها خيوهلم ودواهبم وقصدوا وفد اهللا وزوار بيته 

عل الشنيع واباحوا حمارم اهللا وعطلوا شرائعه فعزم املكتفي على اخلروج اليهم بنفسه فأوقعوا فيهم القتل الذريع والف
فجمع وزيره القاسم بن عبيداهللا من قدر عليه من املنجمني وفيهم زعيمهم أبو احلسن العاصمي وكلهم أوجب عليه 

تشهد النجوم اليت يقضى هبا  بأن يشري على اخلليفة أن ال خيرج فانه أن خرج مل يرجع وخبروجه تزول دولته وهبذه
طالع مولده وأخافوا الوزير من اهلالك أن خرج معه وقد كان املكتفي أمر الوزير باخلروج معه فلم جيد بدا من 

متابعته فخرج ويف قلبه ما فيه وأقام املكتفي بالرقة حىت أخذ أعداء اهللا مجيعا وسيقت مجوعهم بكأس السيف جنيعا مث 
ت مخارويه بن أمحد بن طولون وكانوا به يستطيلون فأرسل املكتفي من تسلمها واستحضر جاء اخلرب من مصر مبو

القواد املصرية إىل حضرته مث ملا عاد أمر القاسم بن عبيداهللا الوزير بإحضار رئيس املنجمني وصفعه الصفع الكثري 
  بعد أن وقفه ووخبه على عظيم كذبه وافترائه وتربأ منه ومن كل من يقول برأيه 

  قال أبو حيان التوحيدي يف كتاب اإلتباع واملؤانسة وقد ذكر هذه القصة 
فهذا وما أشبهه من االفتراء والكذب لو ظهر ونشر وعري أهله به ووقفوا عليه وزجروا عن الدعوى املشرفة على 

هم و تأديبا الغيب لكان مقمعة ملن يطلق لسانه باإلطالع على ماال يكونوا يف غدو قطعا أللسنتهم وكفا لدعوا
  لصغريهم وكبريهم 

ومن ذلك اتفاقهم سنة ثالث ومخسني وثالمثائة عندما أراد القائد جوهر العزيز بناء مدينة القاهرة وقد كان سبق 
مواله امللقب باملعز إىل الدخول إىل الديار املصرية ملا أمره املعز بدخوهلا بالدعوة وأمره إذا دخلها أن يبين هبا مدينة 

ن جنوم طالعها يف غاية االستقامة ويكون بطالع الكوكب القاهر وهو زحل أو املريخ على اختالف حاله عظيمة تكو
فجمع القائد جوهر املنجمني هبا وأمر كل واحد منهم أن حيقق الرصد وحيكمه وأمر البنائني أن ال يضعوا األساس 

وافقوا تلك الساعة اليت اتفقت عليها أرصاد حىت يقال هلم ضعوه وأن يكونوا على هيئة من التيقظ واإلسراع حىت ي
أولئك اجلماعة فوضعت األساسات على ذلك يف الوقت احلاضر ومسوها بالقاهرة إشارة بزعمهم الكاذب إىل 

الكوكب القاهر واتفقوا كلهم بأن الوقت الذي بنبت فيه يقضي بدوام جدهم وسعادهتم ودولتهم وأن الدعوة ال 
  ن تداولتها األلسن خترج فيها عن الفاطمية وا

العربية والعجمية فلما ملكها أسد الدين شريكوه بن شادي مث ابن أخيه امللك الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب 
ومع ذلك املصريون قائمون بدعوة العاضد عبداهللا بن يوسف توهم اجلهال أن ما قال املنجمون من قبل حقا لتبدل 

صالح الدين الدعوة إىل بين العباس انكشف األمر وزال االلتباس وظهر اللسان وحال الدعوة مستبقي فلما رد 
كذب املنجمني واحلمد هللا رب العاملني وكانت املدة بني وضع األساس وانقراض دولة املالحدة منها حنو مائة وثالثة 

ارهم وتسعني عاما فنقض انقطاع دولتهم على املنجمني أحكامهم وخرب ديارهم وأهتك أستارهم وكشف أسر
وأجرى اهللا سبحانه تكذيبهم والطعن عليهم على لسان اخلاص والعام حىت اعتذر من اعتذر منهم بأن البنائني كانوا 

قد سبقوا الرصادين إىل وضع األساس وليس هذا من هبت القوم ووقاحتهم ببعيد فانه لو كان كذلك لرأى 
أو تأخري أو سبق مبا دون الدقيقة يف التعذر ملا ساحموا  احلاضرون تبديل البناء وتغيريه فانه لو دخلهم شك يف تقدمي

بذلك مع املقتضى التام والطاعة الظاهرة واالحتياط الذي ال مزيد فوقه وليس يف تبديله حجر أو حتويله برفعه 
ة بأن ووضعه كبري أمر على البنائني وال مشقه وقرائن األحوال يف إقامة دولة بتقريرها وإنشاء قاعدة بتحريرها شاهد

الغفلة عن مثل هذا اخلطب اجلسيم مما ال يسامح هبا البتة وياهللا العجب كيف مل يظهر سبق البنائني للراصدين إال بعد 



  انقراض دولة املالحدة وأما مدة بقاء دولتهم فكان البناء مقارنا للطالع املرصود فهل يف البهت فوق هذا 
أيام احلاكم على أهنا السنة اليت ينقضي فيها مبصر دولة العبيديني  ومن ذلك اتفاقهم سنة مخس وتسعني وثالمثائة يف

هذا مع اتفاق أولئك على أن دعوهتم ال تنقطع من القاهرة وذلك عند خروج الوليد بن هشام املعروف بأيب ركوة 
ويأخذ احلاكم  األموي وحكم الطالع له بأنه هو القاطع لدعوة العبيديني وأنه ال بد أن يستويل على الديار املصرية

أسريا ومل يبق مبصر منجم إال حكم بذلك وأكربهم املعروف الفكري منجم احلاكم وكان أبو ركوة قد ملك برقة 
وأعماهلا وكثرت مجوعه وقويت شوكته وخرجت إليه جيوش احلاكم من مصر فعادت مغلوبة فلم يشك الناس يف 

وأمرهم أن يعملوا مبا رآه من احتياله وهو أن يكاتبوا  حذق املنجمني وكان من تدبري احلاكم أن دعا خواص رجاله
أبا ركوة بأهنم على مذهبه وأهنم مائلون عن الدعوة احلاكمية وراغبون يف الدعوة الوليدية األموية وأطمعوه بكل ما 

يم أومهوه به أهنم صادقون وله مناصحون فلما وثق مبا قالوه وخفى عليه ما احتالوه زحف بعساكره حىت نزل موس
على ثالثة فراسخ من مصر فخرجت إليه العسكر احلاكمية فهزمته فتحقق أهنا كانت خديعة فهرب وقتل خلق كثري 

من عسكره وطلب فأخذ أسريا ودخل به القاهرة على مجل مشهور مث أمر احلاكم بقتله بعد ما أحضر بني يديه 
  مغلوال بغل من حديد وذلك 

ان مبدأ خروجه يف رجب سنة مخس وتسعني فظهر كذب املنجمني وكان يف رجب سنة سبع وتسعني وثالمثائة وك
هذا الفكري قد استوىل على احلاكم فانه اتفقت له معه قضيتان أمالتاه إليه إحدامها أن احلاكم عزم على إرسال 

دة أن مل أسطول إىل مدينة صور حملاربتهم فسأله الفكري أن يكون تدبريه إليه ليخرجه يف طالع خيتاره وتكون العه
  يظفر عليه واتفق ظهور األسطول 

الثانية أنه ذكر أن بساحل بركة رميس مسجدا قدميا وان حتته كنزا عظيما وسأله أن يتوىل هو هدمه فان ظهر الكنز 
واال بناه هو من ماله وأودعه السجن فاتفق إصابة الكنز فطاش املغرور بذلك فلما حكم عليه الفكري بتغيري دولته 

جمون مبثل قضائه فوقع للحاكم أن يغري أوضاع اململكة والدولة ليكون ذلك هو مقتضى احلكم النجومي وقضى املن
فصار يأمر يف يومه خبالف كل ما يأمر به يف أمسه فأمر بسب الصحابة رضوان اهللا عليهم على رؤس املنابر 

رض وأوجب القتل على من واملساجد مث أمر بقطع سبهم وعقوبة من سبهم وأمر بقطع شجرة الزرجون من األ
شرب اخلمر وأمر بغرس هذه الشجرة وأباح شرب اخلمر وأمهل الناس هنب اجلانب الغريب من القاهرة وقتلت فيه 

مجاعة مث ضبط األمر حىت أمر أن ال تغلق احلوانيت ليال وال هنارا وأمر مناديه ينادي من عدم له ما يساوي درمها 
د أن حيلف على ما عدمه أو يعضده شهادة رجلني حىت حتيل الناس يف ستر أخذ من بيت املال عنه درمهني بع

حوانيتهم باجلريد لئال تدخلها الكالب مث عمد إىل كل متول يف دولته والية فعزله وقتل وزيره احلسن بن عماد كل 
يب ركوة ما تقدم ذلك ليكون قول أهل النجم أن دولته تتغري واقعا على هذا الضرب من التغيري فلما كان من أمر أ

ذكره ساء ظنه بعلم النجامة فأمر بقتل منجمه الفكري وأطلق يف املنجمني العيب والذم وكان قد مجع بني املنجمني 
بالديار املصرية واستدعا غريهم وأمرهم أن يرصدوا له رصدا يعتمد عليه فصارت الطوائف النجومية إىل هذا 

املأموين ووضعوا له الذبح املسمى باحلاكمي وكان هذا الفكري الرصد يتحاكمون وان تضمن بعض خالف الرصد 
قد أخذ علم النجامة عمن أخذه عن العاصمي فسري أوقات احلاكم وساعاته ووافقه على ذلك املنجمون فلما قتله 
مع مل يزل أثر التنجيم عن نفسه لشرف النفس على التطلع إىل احلوادث قبل وقوعها وكان بعد يتولع هبذا العلم وجي

أصحابه فحكموا له يف مجلة أحكامهم بركوب احلمار على كل حال وألزموه أن يتعاهد اجلبل املقطم يف أكثر األيام 
وينفرد وحده خبطاب زحل مبا علموه إياه من الكالم ويتعاهد فعل ما وضعوه له من البخورات واألعزام وحكموا 



عن كل إيذاء فلزم ما أشاروا به عليه وأذن اهللا العزيز  بأنه ما دام على ذلك وهو يركب احلمار فهو سامل النفس
العليم رب الكواكب ومسخرها ومدبرها أن هالكه كان يف ذلك اجلبل على ذلك احلمار فانه خرج حبماره إىل 

  ذلك 

اجلبل على عادته وانفرد بنفسه منقطعا عن موكبه وقد استعد له قوم بسكاكني تقطر منها املنايا فقطعوه هنالك 
وقت واحلني مث أعدموا جثته فلم يعلم هلا خرب فمن هذا يقول أتباعه املالحدة انه غائب منتظر وأظهرت قدرة لل

الرب القاهر تبارك امسه وتعاىل جده تكذيب قول تلك الطائفة املفترين ووقوع األمر بضد ما حكموا به ليهلك من 
ر من كذهبم وجهلهم بتغيري دولته يف خروج أيب هلك عن بينة وحيىي من حي عن بينة وان اهللا لسميع عليم فظه

ركوة ويف هذا احلني فهذا يف مبدئها وهذا يف ختامها فهل بعد ذلك وثوق للعاقل بالنجوم وأحكامها كال لعمر اهللا 
ليس هبا وثوق وامنا غاية أهلها االعتماد على رازق ومرزوق فأما اصابة الفكري بظفر األسطول فإمنا كان بتحيل 

ى أهل صور ال بالطالع فكانت الغلبة له عليهم بالتحيل الذي دبره ساعة القتال ال مبا ذكره من حكم دبره عل
الطالع قبل تلك احلال وأما اصابة الكنز فليس من النجوم يف شيء ومعرفة مواضع الكنوز علم متداول بني الناس 

قد دل الواقع عليه ومن ذلك اتفاقهم  وفيه كتب مصنفة معروفة بأيدي أرباب هذا الفن وفيها خطأ كثري وصواب
سنة اثنني ومثانني ومخسمائة على خروج ريح سوداء تكون يف سائر أقطار األرض عامة فتهلك كل من على ظهرها 

إال من اختذ لنفسه مغارة يف اجلبال بسبب أن الكواكب كانت بزعمهم أن اجتمعت يف برج امليزان وهو برج هوائي 
ن كما اجتمعت يف برج احلوت زمن نوح وهو عندهم برج مائي فحصل الطوفان املائي قالوا ال خيتلف فيه منهم اثنا

وكذا اجتماعها يف الربج امليزاين يوجب طوفانا هوائيا ودخل ذلك يف قلوب الرعاع من الناس فاختذوا املغارات 
ب مث ملا كان ذلك الوقت الذي استدفاعا ملا أنذرهم به الكذابون من اهللا رب العاملني مسخر الرياح ومدبر الكواك

حدوه واألجل الذي عدوه قل هبوب الرياح عن عادهتا حىت أهم الناس ذلك ورأوا من الكرب بقلة هبوب الرياح 
ما هو خالف املعتاد فظهر كذهبم للخاص والعام وكانوا قد دبروا يف قصة هذه الريح اليت ذكروها بأن عزوها إىل 

مبضمون هذه الريح وذكروا قصة طويلة يف آخرها أن الراوي عن علي رضي اهللا على رضي اهللا عنه وضمنوها جزء 
عنه قال له لقد صدقين املنجمون فيما حكيت عنك وقالوا انه جتتمع الكواكب يف برج امليزان كما اجتمعت يف برج 

رض قال ثالثة أيام احلوت على عهد نوح وأحدثت الغرق فقلت له يا أمري املؤمنني كم تقيم هذه الريح على وجه األ
ولياليها وتكون قوهتا من نصف الليل إىل نصف النهار عن اليوم الثاين وانظر إىل اتفاقهم على أن الكواكب إذا 
اجتمعت يف برج امليزان حصل هذا الطوفان اهلوائي واتفاقهم على اجتماعها فيه يف ذلك الوقت ومل يقع ذلك 

حية حبكم زحل والدايل أن مدينة االسكندرية ال ميوت فيها من الغز وال الطوفان ومن ذلك اتفاقهم يف الدولة الصال
  فلما مات هبا امللك املعظم مشس الدولة 

توران شاه ابن أيوب بن شاذي سنة مخس وسبعني ومخسمائة مث واليها فخر الدين قراجا ابن عبداهللا سنة تسع ومثانني 
ستمائة اخنرمت هذه القاعدة أصال وبطل قوهلم فرعا وأصال مث واليها سعد الدين سودكني بن عبداهللا سنة مخس و

  : حىت قال بعض شعراء ذلك العصر عند موت األمري فخر الدين 
  أن املنجم كاذب ال يصدق ... وقضى طلوع الثغر عند مماته 

  أودى وفخر الدين حي يرزق ... لو كان فيه ال ميوت مؤمر 
ة ملا نزل الفرنج على دمياط على اهنم ال بد أن يغلبوا على البالد ومن ذلك اجتماعهم يف سنة مخس وعشرة وستمائ



فيتملكوا ما بأرض مصر من رقاب العباد واهنم ال تدور عليهم الدائرة إال إذا قام قائم الزمان وظهر براياته اخلافقة 
ل الذريع فيهم ذلك األوان فكذب اهللا ظنوهنم وأتى من لطفه اخلفي ما مل يكن يف حساب ورد الفرنج بعد القت

واألسر على العقاب وكان املنجمون قد أمجعوا يف أمر هذه الواقعة على حنو ما أمجع عليه من قبلهم يف شأن عمورية 
واتفق أن كان مبدأ هذا الفتح يف سابع رجب سنة مثان عشرة وستمائة ومبدأ ذلك الفتح يف سابع رجب أيضا سنة 

حممد بن عبداهللا بن حممود احلسيين وملا كذب اهللا هؤالء القوم فيما  ثالث وعشرين ومائتني قال الفاضل العالمة
  : ادعوه نسجت على منوال أيب متام يف قصيدته البائية املكسورة فعملت بائية مفتوحة وهي 

  نقضي به من حقوق اهللا ما وجبا ... احلمد هللا محدا يبلغ األربا 
  طى ضعف ما وهبا أخراه أواله تع... محدا يزيد إذا النعمي تزيد به 

  من راح يف مستهل كان قد صعبا ... ال ييأس املرء من روح اإلله فكم 
  من غري علم إىل ما تشتهي خببا ... فكم مشى بك مكروه ركضت به 

  وكان منك ألعلى املنتهى سببا ... وكم تقطع دون املشتهى سبب 
  ا أن تبتغى لك يف غري الرضا طلب... ال ينبغي لك يف مكروه حادثة 
  أسرار حكمته أحكام من حسبا ... هللا يف اخللق تدبري يفوت مدى 

  زور من القول يقضي كل ما قربا ... ا ابغ النجاء إذا ماذو النجامة يف 
  فما أراجيز شيء كان قد كتبا ... وذو األراجني مما قد يقول فدع 

  من كاتب حبدوس الظن إذ كتبا ... ما كان هللا يف ديوان قدرته 
  ال عامل غريه عجبا وال عربا ... الغيب إال اهللا خالقنا ال يعلم 

  حبدسه وترى فيما يرى ريبا ... ال شيء أجهل ممن يدعي ثقة 
  فكيف عنه مبا يف غيبه احتجبا ... قد جيهل املرء ما يف بيته نظرا 

  إذا أتى رجب مل حتمدوا رجبا ... قد كذب اهللا قول القائلني غدا 

  بالنصر بعد اياس تبصروا عجبا ... هلم قالوا يرى عجب فيه فقلت 
  ما يأت يف مقتضاه السبعة الشهبا ... يف منقضى السبعة األيام منه أتى 
  عواء ذئب من الكفار قد حربا ... وأعتمت فيه عواء النجوم على 
  بأن للحق فيهم سيف من غلبا ... والشعريان فكل منهما شعرت 

  ري مقهور وقد نشبا ما فيهم غ... وصح عن قمر األفالك أهنم 
  إىل الذي منهم ما شاء قد سلبا ... غطاؤهم رد يف وجهي عطاردهم 
  قد أظلمت فوقهم من دوهنا سحبا ... وقد بدت زهرة اإلسالم زاهرة 

  ففسرت بدم فيهم ملن خضبا ... وأمجلت محرة املريخ حكمهم 
  إال إىل املشتري نفسا مبا طلبا ... ومل يك املشترى تقضي سعادته 
  فعاد منه مبان النفع منقلبا ... وقبل منقلب األبراج ذو قدر 

  أجاز فيهم على جوزائهم حربا ... كم حامل ثائر يف الثور أو محل 
  يدير جيشا عليهم عسكرا جنيا ... ومل يدر فلك إال لذي ملك 

  أن ال يرى بامسا مستجمعا شنبا ... حىت غدا ثغر دمياط وقد حكموا 



  وكان يف ليل كفر بات مكتئبا ... ه جذال يفتر عن صبح إميان ب
  رجل من الشرك يف تأخريه هربا ... ومد كفاله التوحيد فانقبضت 

  أن ال يعود صليب بعد منتصبا ... وتلك حرب صليب عودها فقضت 
  له نواقيس جرجيس فما احتسبا ... وأطلق القول بالتأذين إذ خرست 

راد أن يستجيب اهللا دعاءه جعل الرأس يف وسط املساء مع املشتري أو ومما اتفق عليه املنجمون أن اإلنسان إذا أ
شطر منه مقبل والقمر متصال به أو منصرفا عنه متصل بصاحب الطالع أو صاحب الطالع متصل باملشتري ناظر إىل 

قباه الرأس نظرة مودة فهنالك ال يشكون أن اإلجابة حاصلة قالوا وكانت ملوك اليونان يلزمون ذلك فيحمدون ع
والعاقل إذا تأمل هذا اهلذيان مل حيتج يف علمه ببطالنه وحماله إىل فكر ونظر فان رب السموات واألرض سبحانه ال 
يتأثر حبركات النجوم بل يتقدس ويتعاىل عن ذلك فيا للعقول اليت أضحكت عليها العقالء من املؤمنني والكفار ما 

من أقوى الدالالت ومما عليه املنجمون متفقون أو كاملتفقني أن هذه االتصاالت حىت تكون على وجوب إجابة اهللا 
الوجوه والقمر وعطارد يف بروج ثوابت والقمر منصرف عن السعود فاخلرب  ١اخلرب إذا ورد يف وقت أو بادنا منه 

  ليس بباطل والباطل مثل هذا فانه يلزمهم 

أو يقولوا ال ميكن أحدا أو يكذب يف ذلك  أن من وضع خربا باطال يف ذلك الوقت أن الطالع املذكور يصححه
الوقت وقد أورد أبو معشر املنجم هذا السؤال يف كتاب األسرار له وأجاب عنه أن األخبار ختتلف فان ورد خرب 
مكروه من أسباب الشر واجلور واألفعال املنسوبة إىل طبائع النحوس والطالع يف القمر منصرف عن سعد فاخلرب 

بوب ومن أسباب اخلري والعدل واألفعال املنسوبة إىل طبائع السعود ويف الطالع سعد والقمر باطل وان ورد خرب حم
منصرف عن سعد فاخلرب حق قال وزحل ال يدل يف كل حال على الكذب بل يدل على وجود العوائق عما يوقع 

د فاهنما يدالن على الكذب ذلك اخلرب لكن البالء املريخ أو الذنب إذا استوليا على األوتاد وعلى القمر أو عطار
والبطالن مث قال وعلى كل حال فالقمر يف العقرب والربوج الكاذبة تنذر بكذب يف نفس اخلرب أو زيادة أو نقصان 
ويف احلمل والربوج الصادقة تدل على صدق فيه واستواء ويف السرطان والربوج املنقلبة ال تدل على انقالب اخلرب 

صري أقوى مما هو عليه اآلن إال أن ينظر إليه حنس فيفسده ويبطله مث قال واعرف صدق إىل باطل ولكنه قد ينقلب في
اخلرب من سهم الغيب إذا شككت فيه فان كان سليما من املريخ والذنب وينظر إليه صاحبه أو القمر أو الشمس 

ت اليت ذكرها يكون نظر صالح فهو حق هذا منتهى كالمه يف اجلواب وهو كما تراه متضمن أن عند هذه االتصاال
اخلرب صحيحا صدقا وعند تلك االتصاالت األخر تكون منذرة بالكذب فيقال هلؤالء الكذابني املفترين املبلسني 

أيستحيل عندكم معاشر املنجمني أن يضع أحدكم خربا كاذبا عند تلك االتصاالت أم ذلك واقع يف دائرة اإلمكان 
يصدق خمرب عند االتصاالت األخر أو يبعد صدق العامل عندها بل هو موجود يف اخلارج وكذلك يستحيل أن 

ويكون كذهبم إذا ذاك أكثر منه يف غري ذلك الوقت وهل يف اهلوس أبلغ من هذا ولو تتبعنا أحكامهم وقضاياهم 
ه الكاذبة اليت وقع األمر خبالفها لقام منها عدة أسفار وأما نكبات من تقيد بعلم أحكام النجوم يف أفعاله وسفر

ودخوله البلد وخروجه منه واختياره الطالع لعمارة الدار والبناء باألهل وغري ذلك فعند اخلاصة والعامة منهم عرب 
يكفي العاقل بعضها يف تكذيب هؤالء القوم ومعرفته الفترائهم على اهللا وأقضيته وأقداره بل ال يكاد يعرف أحد 

بة وأشنعها مقابلة له بنقيض قصده وموافات النحوس له من حيث تقيد بالنجوم يف ما يأتيه ويذره إال نكب أقبح نك
ظن أنه يفوز بسعده فهذه سنة اهللا يف عباده اليت ال تبدل وعادته اليت ال حتول أن من اطمأن إىل غريه أو وثق بسواه 

تعلق بين  أو ركن إىل خملوق يدبره أجرى اهللا له بسببه أو من جهته خالف ما علق به آماله وانظر ما كان أقوى



برمك بالنجوم حىت يف ساعات أكلهم وركوهبم وعامة أفعاهلم وكيف كانت نكبتهم الشنيعة وانظر حال أيب علي 
  ابن مقلة الوزير وتعظيمه ألحكام النجوم ومراعاته هلا أشد املراعات ودخوله دارا بناها بطالع زعم الكذابون 

فقطعت يده ونكب يف آثاره أقبح نكبة نكبها وزير قبله وقتلى  املفترون أنه طالع سعد ال يرى به يف الدار مكروها
  املنجمني أكثر من أن حيصيهم إال اهللا عز و جل 

الوجه التاسع عشر أن هؤالء القوم قد أقروا على أنفسهم وشهادة بعضهم على بعض بفساد أصول هذا العلم 
وس وطيموحارسي حارس وماناالوس قد وأساسه فقد كان أوائلهم من األقدمني وكبار رصادهم من عهد بطليم

حكموا يف الكواكب الثابتة مبقدار واتفقوا أنه صحيح االعتبار وأقام األمر على ذلك فوق سبعمائة عام والناس ليس 
بأيديهم سوى تقليدهم حىت كان يف عهد املأمون فاتفق من رصادهم وحكامهم علماء الفريقني مثل خالد بن عبد 

حب الزبج املأموين وحممد بن اجلهم وحيىي بن أيب منصور على أهنم امتحنوا رصد األوائل امللك املروزي وحسن صا
فوجدوهم غالطني فيما رصدوه فرصدوهم رصدا ألنفسهم وحرروه ومسوه الرصد املمتحن وجعلوه مبدأ ثانيا بعد 

ك إمجاع األواخر ذلك الزمن كان ألوائلهم إمجاع على صحة رصدهم وهلؤالء إمجاع على خطأهم فيه فتضمن ذل
على األوائل أهنم كانوا غالطني واقرار األواخر على أنفسهم أهنم كانوا بالعمل به خمطئني مث حدثت طائفة أخرى 

منهم كبريهم وزعيمهم أبو معشر حممد ابن جعفر وكان بعد الرصد املمتحن بنحو من ستني عاما فرد عليهم وبني 
ر املنجم يف كتاب أسرار النجوم قال قال أبو معشر أخربين حممد بن خطأهم كما ذكر أبو سعيد ابن شاذان بن حب

موسى املنجم احلليس وليس اخلوارزمي قال حدثين حيىي بن آيب منصور أو قال حدثين حممد بن حممد احلليس قال 
وحنن ال دخلت على املأمون وعنده مجاعة املنجمني وعنده رجل قد تنبأ وقد دعا القضاة والفقهاء ومل حيضروا بعد 

نعلم فقال يل وملن حضر من املنجمني اذهبوا فخذوا الطالع لدعوى رجل يف شيء يدعيه وعرفوين مبا يدله عليه 
الفلك من صدقه وكذبه ومل يعلمنا املأمون أنه متنيبء فجئنا إىل ناحية من القصر وأحكمنا أمر الطالع وصورناه فوقع 

واملشتري يف السنبلة ينظر إليه والزهرة وعطارد يف العقرب ينظر  الشمس والقمر يف دقيقة الطالع والطالع اجلدي
إليه فقال كل من حضر من املنجمني هذا الرجل صحيح ال كذب فيه قال حيىي وأنا ساكت فقال يل املأمون قل 

فقلت هو يف طلب تصحيحه وله حجة زهرية وعطاردية وتصحيح ما يدعيه ال يتم له فقال من أين قلت فقلت ألن 
الدعاوى من املشتري وهو ينظر إليه زحل موافقة إال أنه كاره هلذا الربج وال يتم له التصديق وال التصحيح  صحة

والذي قالوه إمنا هو من حجة عطاردية وزهرية وذلك يكون من جنس التحسني والتزويق واخلداع عن غري حقيقة 
يدعى النبوة فقلت يا أمري املؤمنني ومعه شيء حيتج  فقال هللا درك مث قال تدرون ما يدعى هذا الرجل قلنا ال قال هذا

به فسأله فقال نعم معي خامت ذو فصني ألبسه فال يتغري مين شيء ويلبسه غريي فال يتمالك من الضحك حىت ينزعه 
  ومعي قلم شامي أكتب به ويأخذه غريي 

أمري املؤمنني فأظهر ما أدعاه منهما فال تنطلق أصبعه به فقلت يا سيدي هذا عطارد والزهرة قد عمال عملهما فأمره 
وكان ذلك ضرب من الطلسمات فما زال به املأمون أياما كثرية حىت أقر وتربأ من دعوى النبوة ووصف احليلة اليت 
احتاهلا يف اخلامت والقلم فوهب له املأمون ألف دينار وصرفه فلقيناه بعد ذلك فإذا هو أعلم الناس بعلم النجوم ومن 

عبداهللا القشريي وهو الذي عمل طلسم اخلنافس يف دور بغداد قال أبو معشر لو كنت يف القوم أكرب أصحاب 
ذكرت أشياء خفيت عليهم كنت أقول الدعوى باطلة من أصلها إذ الربج منقلب وهو اجلدي واملشتري يف الوبال 

كيف اختلفت أحكامهم مع  والقمر يف احملاق والكوكبان الناظران إىل الطالع يف برج كذاب وهو العقرب فتأمل



احتاد الطالع وكل منهم ميكنه تصحيح حكمه بشبهة من جنس شبهة اآلخر فلو اتفق أن أدعى رجل صادق يف ذلك 
الوقت والطالع دعوى أمل يكن ادعاؤه ممكنا غري مستحيل ودعواه صحيحة يف نفسها أم تقولون انه ال ميكن أن 

ة البتة ومن املعلوم جلميع العقالء أنه ميكن إذ ذاك دعوتني من يدعى أحد يف ذلك الوقت والطالع دعوى صحيح
رجل حمق ومبطل بذلك الطالع بعينه فما أسخف عقل من ارتبط هبذا اهلذيان وبين عليه مجيع حوادث الزمان وليس 

  بيد القوم إال ما اعترف به فاضلهم وزعيمهم أبو معشر 
شر الذنب بارد يابس فلم قلتم انه يدل على التأنيث فقال هكذا وقال شاذان يف الكتاب املذكور أيضا قلت أليب مع

قالوا قلت فقد قالوا انه ليس بصادق اليبس لكنه بارد فنظر يل فقال كل األعراض الغائبة توهم ال يكون شيء منها 
  يقينا وامنا يكون توهم أقوى من توهم 

  عها وخيطئون ومن تأمل أحوال القوم علم أن ما معهم إال زرق وتفرس يصيبون م
قال شاذان يف كتابه املذكور كان الرازي الثنوي الذي باهلند يكاتب أبا لعشر ويهاديه فأنفذ أليب معشر مولدا البن 
مالك سر نديب طالعه اجلوزاء والشمس والقمر يف اجلدي والقمر خارج عن الشعاع وعطارد يف الدلو واملشتري 

الرجوع فحكم له أبو معشر بأنه يعيش دور زحل األوسط فقلت يف احلمل وزحل يف السرطان راجع يف حبران 
سبحان اهللا جاءه راجع يف حبران الرجوع يف بيت ساقط عن األوتاد ال يعطيه إال دور األصغر وحيتاج أن يسقط منه 
اخلمسني وجعلت أنكر عليه ذلك وأخوفه أن تسقط منزلته عند أهل تلك البالد إىل أن ذكر حماورة طويلة انتهت 

هبما إىل أن أبا معشر أخذ ذلك من عادات أهل اهلند يف طول األعمار وقال شاذان يف مسألة سئل عنها ما أنتم 
االزراقني مث حدثت بعد هؤالء مجاعة منهم أبو احلسني عبدالرمحن بن عمر بن عبد املعروف بالصويف وكان بعد أيب 

ر بعد األوائل على أشياء كثرية وصنف كتابا يف معرفة معشر بنحو من سبعني عاما فذكر أنه قد عثر من غلط األواخ
  الثوابت ومحله إىل عضد الدولة بن بويه فاستحسنه 

وأجزل ثوابه وبني يف هذا الكتاب من أغاليط أتباع الرصد الثاين أمورا كثرية لعطارد املنجم وحممد بن جابر التباين 
هؤالء القوم مع ذكرهم يف اآلفاق وتقدمهم يف الصناعة وعلي بن عيسى احلراين فقال يف مقدمة كتابه وملا رأيت 

وإقتداء الناس هبم واشتغاهلم مبؤلفاهتم قد تبع كل واحد منهم من تقدمه من غري تأمل خلطئه وصوابه بالعيان 
والنظروا أومهوا الناس بالرصد حىت ظن كل من نظر يف مؤلفاهتم أن ذلك عن معرفة بالكواكب ومواضعها إىل أن 

وهلم على آالت مصورة من عمل من ال يعرف الكواكب بأعياهنا وامنا عولوا على ما وجدوه يف الكتب من قال ومع
أطواهلا وعروضها فرمسوها يف الكرة من غري معرفة خطئها وصواهبا مث قال وزادوا أيضا على أطوال الكواكب 

صدوا الكل وأهنم وجدوا بني أرصادهم أطواال كثرية وعلى عروضها دقائق يسرية ونقصوا منها أومهوا بذلك أهنم ر
وأوضاع بطليموس من اخلالف يف أطواهلا وعروضها القدر الذي خالفوا به سوى الزيادة اليت وجدوها من حركاهتا 

يف املدة اليت بينهم وبينه من السنني من غري أن عرفوا الكواكب بأعياهنا وله تواليف أخر مشحونة ببيان أغاليطهم 
وختاليطهم وشهد عليهم بأهنم تارة قلدوا يف األقوال النجومية وتارة قلدوا فيما وجدوه من  م٢وإيضاح أكاذيبه

الصور الكوكبية فهم مقلدون يف القول والعمل ليس مع القوم بصرية وشهد عليهم بأهنم مموهون مدلسون بل 
ا أهنم رصدوا ما رصده من كاذبون مفترون من جهة أهنم زادوا دقائق ما بني زماهنم وزمان بطليموس وأومهوا هب

قبلهم فعثروا على ما مل يعثروا عليه مث حدثت مجاعة أخرى منهم الكوشيار بن ياسر بن الديلمي ومن تآليفه الزجيات 
واجلامع واجململ يف األحكام وهو عندهم هناية يف الفن وكان بعد الصويف بنحو ثالثني عاما وذكر يف مقدمة كتابه 

الكتاب من أصول صناعة النجوم والطريق إىل التصرف فيها ما ظننته كافيا يف معناه مغنيا  اجململ أين مجعت يف هذا



عما سواه وأكثر األمر فيما أخذت به أقرب طريق عزوته إىل القياس وأوضح سبيل سلكته إىل الصواب إذ هي 
حكام فقال فيه وال سبيل صناعة غري مربهنة وللخواطر والظنون جمال بال هناية صواب وجمال إىل أن ذكر علم األ

للربهان عليه وال هو مدرك بكليته نعم وال بأكثره لن الشيء الذي يستعمل فيه هذا العلم أشخاص الناس ومجيع ما 
دون الفلك القمري مطبوع على االنتقال والتغيري وال يثبت على حال واحدة يف أكثر األمر وال لإلنسان بكامل 

ليت تكون من امتزاجات الكواكب فبلغ من الصعوبة وتعسر الوقوف عليه إىل أن القوة من احلدس خبواص األحوال ا
دفعه بعض الناس وظنوا أنه شيء ال يدركه أحد البتة وأكثر املنفردين بالعلم األول يعىن علم اهليئة ينكرون هذا 

نفردين بالعلم الثاين العلم وجيحدون منفعته ويقولون هو شيء يقع باالنفاق وليس عليه برهان إىل أن قال ومن امل
  يعىن علم األحكام من يأيت على 

جزئياته حبجج على سبيل النظر واجلدل فظن أهنا برهان جلهله بطريق الربهان وطبيعته فحصل من كالم هذا جتهيل 
أصحاب األحكام كما حصل يف كالم الصويف تكذيب أصحاب األرصاد وهذان رجالن من عظمائهم وزعمائهم مث 

أخرى منهم املنجم املعروف بالفكري منجم احلاكم بالديار املصرية وكان قد انتهت إليه رياسة هذا حدثت مجاعة 
العلم وكان قد قرأ على من قرأ على العاصمي فوضع هو وأصحابه رصدا آخر وهو الرصد احلاكمي وخالف فيه 

حلاكم قد أمرهم أن حيذوا على أصحاب الرصد املمتحن يف أشياء وعلى ذلك التفاوت بنوا الذريح احلاكمي وكان ا
فعل املأمون فأمر أن جيتمعوا عنده فاجتمع املنجمون ورئيسهم الفكري فوضعوا الذبح احلاكمي وخالفوا أصحاب 

الرصد املأموين ومالوا أتباعهم إىل الرصد احلاكمي ولو اتفق بعد ذلك رصد آخر لسلك أصحابه يف خالف من 
م ومعوهلم احلس واحلساب ومها مها ال يقبالن التغليط فما الظن مبا يدعونه تقدمهم مسلك أوائلهم هذا ومستند هل

من علم األحكام الذي مبناه على هواجس الظنون وخياالت األوهام مث حدثت مجاعة أخرى منهم أبو الرحيان 
كان بعد كوشيار البريويت مؤلف كتاب التفهيم إىل صناعة التنجيم مجع فيه بني اهلندسة واحلساب واهليئة واألحكام و

بنحو من أربعني سنة فخالف من تقدمه وأتى من مناقضتهم والرد عليهم مبا هو دال على فساد الصناعة يف نفسها 
وختم كتابه بقوله يف اخلىب والضمري ما أكثر افتضاح املنجمني فيه وما أكثر اصابة الراصدين فيه مبا يستعملون من 

ار وأفعال على السائل وقال وعند البلوغ إىل هذا املوضع من صناعة كالمه وقت السؤال ويرونه باديا من آث
التنجيم كافية ومن تعداه فقد عرض نفسه وصناعته ملا بلغت إليه اآلن من السخرية واالستهزاء فقد جهلها 

  املتفقهون فيها فضال عن املنتسبني إليها انتهى كالمه 
لعزيز بن أمية األندلسي الشاعر املنجم الطبيب األديب وكان مث حدثت مجاعة أخرى منهم أبو الصلت أمية بن عبدا

بعد البريويت بنحو من مثانني عاما ودخل مصر وأقام هبا حنو عامني وملا كان بالغرب توفيت والدة األمني على بن مييم 
مستحسن  صاحب املهدية وكان قد وافق موهتا أخبار املنجمني بذلك قبل وقوعه فعمل أمية قصيدة يرثيها وهي من

  شعره فقال فيها 
  ومن يعتقد زرق املنجم يوهم ... وراعك قول للمنجم موهم 
  ويكذب إال فيك قول املنجم ... فواعجبا يهذي املنجم دهره 

وكان املذكور رأسا يف الصناعة وقد اعترف بأن املنجم كذاب صاحب زرق وهذيان مث حدثت طائفة أخرى 
ابه وهو بعد أيب الصلت بنحو من مائة عام وقد خالف األوائل واألواخر بالغرب منهم أبو اسحق الزر قال واصح

  يف الصناعتني والرصدية واألحكامية فأسقط من 



الرصد املمتحن املأموين يف الربوج درجات ومن الرصد احلاكمي دقائق وسلك يف األحكام طرقا غري الطرق 
مه ليست بشيء ولو حدث يف هذا العصر من يشبه من املعهودة منه اليوم وزعم أن عليها املعول وأن طرق من تقد

تقدمه لرأينا اختالفا آخر ولكن هذه الصناعة قد ماتت ومل يبق بأيدي املنتسبني إليها إال تقليد هؤالء الضالل فيما 
فهموه من كالمهم الباطل وما مل يفهموه منه فقد يظنون أنه صحيح ولكن إفهامهم نبت عنه وهذا شأن مجيع أهل 

ل مع رؤسائهم ومتبوعيهم فجهال النصارى إذا ناظرهم املوحد يف تثليثهم وتناقضه وتكاذبه قالوا اجلواب الضال
على القسيس والقسيس يقول اجلواب على املطران واملطران حييل اجلواب على البترك والبترك على األسقف 

الذي اجتمعوا يف عهد قسطنطني  واألسقف على الباب والباب على الثالمثائة والثمانية عشر أصحاب اجملمع
ووضعوا للنصارى هذا التثليث والشرك املناقض للعقول واألديان ولعلهم عند اهللا أحسن حاال من أكثر القائلني 

  بأحكام النجوم الكافرين برب العاملني ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر 

  سى رسالةفصل ورأيت لبعض فضالئهم وهو أبو القاسم عيسى بن علي بن عي

بليغة يف الرد عليهم وإبداء تناقضهم كتبها ملا بصره اهللا رشده واراه بطالن ما عليه هؤالء الضالل اجلهال كتبها 
نصيحة لبعض إخوانه فأحببت أن أوردها بلفظها وان تضمنت بعض الطول والتكرار وأتعقب بعض كالمه بتقرير ما 

ى كالمه مث باجلواب عنه ليكون قوة للمسترشد وبيانا للمتحري حيتاج إىل تقرير وسؤال يورد عليه ويطعن به عل
  وتبصرة للمهتدي ونصيحة ألخواين املسلمني وهذا أوهلا 

بسم اهللا الرمحن الرحيم عصمك اهللا من قبول احملاالت واعتقاد ما مل تقم عليه الدالالت وضاعف لك احلسنات 
سديدك ذكرت يل اهتمامك مبا قد هلج به وجوه أهل زماننا وكفاك املهمات مبنه ورمحته كنت أدام اهللا توفيقك وت

من النظر يف األحكام النجوم وتصديق كل ما يأيت من أدعى أنه عارف هبا من علم الغيب الذي تفرد اهللا سبحانه 
عمار وتعاىل به ومل جيعله ألحد من األنبياء واملرسلني وال مالئكته املقربني وال عباده الصاحلني من معرفة طويل األ

وقصريها ومحيد العواقب وذميمها وسائر ما يتجدد وحيدث ويتخوف ويتمىن وسألىن أن اعمل كتابا أذكر فيه بعض 
ما وقع من اختالفهم يف أصول األحكام الدالة على ومههم قبح اعتقادهم وما يستدل به من طريق النظر والقياس 

والطاقة فوعدتك بذلك وقد ضمنته كتايب هذا على ضعف مذهبهم وأخلص ذلك واختصره واقربه حبسب الوسع 
  واهللا أسأل 

عونا على ما قرب منه وتوفيقا ملا أزلف لديه انه قريب جميب فعال ملا يريد لست مستعمال للتحامل على من أثبت 
ة غري تأثري الكواكب يف هذا العامل وترك إنصافهم كما فعل قوم ردوا عليهم فاهنم دفعوهم عن أن يكون هلا تأثري البت

وجود الضياء يف املواضع اليت تطلع فيها الشمس والقمر وعدمه فيما غابا عنه وما جرى هذا اجملرى بل أسلم هلم 
أهنا تؤثر تأثريا ما جيري على األمر الطبيعي مثل أن يكون البلد القليل العرض مزاجه مييل عن االعتدال إىل احلر 

صفر كالنوبة واحلبشة وأن يكون البلد الكثري العرض مزاجه واليبس وكذلك مزاج أهله ضعيف وألواهنم سود و
مييل عن االعتدال إىل الربد والرطوبة وكذلك مزاج أهله وأجسامهم عبلة والواهنم بيض وشعورهم شقر مثل الترك 

والصقالبة ومثل أن يكون النبات ينمو ويقوى ويتكامل وينضج مثره بالشمس والقمر فان أهل الصحراء ومن 
جممعون على أن القثاء تطول و تغلظ بالقمر وقد شاهدت غري شجرة كبرية حاملة من التني والتوت وغريمها  يعانيها

فما قابل الشمس منه أسرع نضج الثمر الكائن فيه وما خفى منها عنها بقي مثره فجا وتأخر إدراكه ومثال ذلك ما 



ق اخلطمى واألدريون وأشياء كثرية من النبات فانا شاهد من حال الرحيان الذي يقال له اللينوفر وحال اخلبازي وور
نراه يتحرك وينفتح مع طلوع الشمس ويضعف إذا غابت ألن هذه أمور حمسوسة وليس الكالم يف هذا التأثري كيف 
هو وعلى أي سبيل يقع فما يليق بغرضنا ههنا فلذلك أدعه فأما ما يزعمونه فيما عدا هذا من أن النجوم توجب أن 

كذا كذا سنة وكذا كذا شهرا وينتهون يف التحديد إىل جزء من ساعة وأن يدل على تقليد رجل بعينه  يعيش فالن
امللك وتقليد آخر بعينه الوزارة وطول مدة كل واحد منهما يف الوالية وقصرها وما فعله اإلنسان وما يفعله يف 

احلامل والسارق ومن هو واملسروق وما هو  منزله وما يضمره يف قلبه وما هو متوجه فيه من حاجاته وما هو يف بطن
وأين هو وكميته وكيفيته وما جيب بالكسوف وما حيدث معه واملختار من األعمال يف كل يوم حبسب اتصال القمر 
بالكواكب من أن يكون هذا اليوم صاحلا للقاء امللوك والرؤساء وأصحاب السيوف وهذا يوم حممود للقاء الكتاب 

م حممود للقاء القضاة وهذا اليوم حممود ألمور النساء وهذا اليوم حممود لشرب الدواء والفصد والوزراء وهذا اليو
واحلجامة وهذا اليوم حممود للعب الشطرنج والنرد وغري ذلك فمحال أن يكون معلوما من طريق احلس وليس نص 

ىل قل ال يعلم من يف السموات من كتاب اهللا بل قد نص اهللا سبحانه وتعاىل فيه على بطالنه بقوله تبارك وتعا
واألرض الغيب إال اهللا وال من سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بل قد جاء عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
من أتى عرافا أو كاهنا أو منجما فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد وال هاهنا ضرورة تدعو إىل القول 

  عقول وال يأتون عليه بربهان وال دليل به وال هو أول يف امل

مقنع وهذه هي الطرق اليت تثبت هبا املوجودات وتعلم هبا حقائق األشياء ال طريق هاهنا غريها وال شيء ألحكام 
النجوم منها وانا ابتدئ اآلن بوصف مجلة من اختالفهم يف األصول اليت يبنون عليها أمرهم ويفرعون عنها أحكامهم 

ع من أقاويلهم وقضاياهم وظاهر مناقضاهتم مث آتى بطرف من احتجاجهم واالحتجاج عليهم واهللا وأذكر املستبش
  واملوفق للصواب بفضله 

ذكر اختالفهم يف األصول زعموا مجيعا أن اخلري والشر واالعطاء واملنع وما أشبه ذلك يكون يف العامل بالكواكب 
ربوج املوافقة واملنافرة هلا وعلى حسب نظر بعضها إىل وحبسب السعود منها والنحوس وعلى حسب كوهنا من ال

بعض من التسديس والتربيع والتثليث واملقابلة وعلى حسب حماسدة بعضها بعضا وعلى حسب كوهنا يف شرفها 
وهبوطها ووباهلا مث اختلفوا على أي وجه يكون ذلك فزعم قوم منهم أن فعلها بطبائعها وزعم آخرون أن ذلك 

كنها تدل عليه بطبائعها قلت وزعم آخرون أهنا تفعل يف البعض بالعرض ويف البعض بالذات قال ليس فعال هلا ل
وزعم آخرون أهنا تفعل باالختيار ال بالطبع أال أن السعد منها ال خيتار إال اخلري والنحس منها ال خيتار إال الشر 

أي الضدين شاء وترك أيهما شاء قلت ليس هذا  وهذا بعينه نفى لالختيار فان حقيقة القادر املختار القدرة على فعل
بشيء فانه ال يلزم من كون املختار مقصود االختيار على نوع واحد سلب اختياره ولكن الذي يبطل هذا أهنم 

يقولون أن الكوكب النحس سعد يف برج كذا ويف بيت كذا وإذا كان الناظر إليه من النجوم كذا وكذا وكذلك 
أهنا تفعل بالذات خريا وبالعرض شرا وبالعكس وقد يقولون أهنا ختتار يف زمان خالف ما الكوكب السعد ويقولون 

ختتار يف زمان آخر وقد تتفق كلها أو أكثرها على إيثار اخلري فيكون يف العامل يف ذلك الوقت على األكثر اخلري 
فيقال إذا كانت خمتارة وقد تتفق والنفع واحلسن قالوا كما كان يف زمن هبمن ويف أيام أنوشروان وبضد ذلك أيضا 

على إرادة اخلري وعلى إرادة اخلري والشر بطل داللة حصوهلا يف الربوج املعينة وداللة نظر بعضها إىل بعض بتسديد 
أو تربيع أو تثليث أو مقابلة ألن هذا شأن من يقع فعله إال عن وجه واحد يف وقت معني على شروط معينة وال 

تيار فكيف يصح قولكم بذلك ومجعكم بني هاتني القضيتني أعين جواز اختيارها يف زمان ريب أن هذا ينفي االخ



خالف ما ختتاره يف زمان آخر وجواز اتفاقها على اخلري واتفاقها على الشر من غري ضابط وال دليل يدلكم عليه مث 
إىل بعض وهل هذا  حتكمون بتلك األحكام مستندين فيها إىل حركاهتا املخصوصة وأوضاعها ونسبة بعضها

االضحكة للعقالء قال وزعم آخرون أهنا ال تفعل باختيار بل تدل باختيار وهذا كالم ال يعقل معناه إال أىن ذكرته ملا 
كان مقوال واختلفوا فقالت فرقة من الكواكب ما هو سعد ومنها ما هو حنس وهي تسعد غريها وتنحسه وقالت 

  فرقة هي يف أنفسها طبيعة واحدة 

ا ختتلف داللتها على السعود والنحوس وان مل تكن يف أنفسها خمتلفة واختلفوا فقال قوم أهنا تؤثر يف األبدان وامن
واألنفس مجيعا وقال الباقون بل يف األبدان دون األنفس قلت أكثر املنجمني على القول بأهنا تسعد وتنحس غريها 

م وان كان أقرب إىل التوحيد من قول األكثرين منهم وأما الفرقة اليت قالت هي دالة على السعد والنحس فقوهل
فهو أيضا قول مضطرب متناقض فان الداللة احلسية ال ختتلف وال تتناقض وهذا قول من يقول منهم أن الفلك 

طبيعة خمالفة لطبيعة االستقصاب الكائنة الفاسدة وأهنا ال حارة وال باردة وال يابسة وال رطبة وال سعد وال حنس فيها 
امنا يدل بعض أجرامها وبعض أجزائها على اخلري وبعضها على الشر وارتباط اخلري والشر والسعد والنحس هبا و

ارتباط املدلوالت بأدلتها ال ارتباط املعلومات بعللها وال ريب أن قائل هذا أعقل وأقرب من أصحاب القول 
نفس فهو قول بطليموس وشيعته وأكثر األوائل من باالقتضاء الطبيعي والعلية وأما القول بتأثريها يف األبدان واأل

املنجمني وهؤالء هلم قوالن أحدمها أهنا تفعل يف األنفس بالذات ويف األبدان بالعرض ألن األبدان تنفعل عن األنفس 
ن والثاين أهنا هي سبب مجيع ما يف عامل الكون والفساد وفعلها يف ذلك كله بالذات وكأنه الخالف بني الطائفتني فا

الذين قالوا فعلها يف النفوس ال يضيفون انفعال األبدان إىل غريها بذاهتا بل بوسائط قال واختلف رؤساؤهم 
بطليموس ودورسوس وانطيقوس ورميسس وغريهم من علماء الروم واهلند وبابل يف احلدود وغريها وتضادوا يف 

عضهم يقول بالدليل املستوىل على احلظوظ املواضع اليت يأخذون منها دليلهم فبعضهم يغلب رب بيت الطالع وب
واختلفوا فزعم بطليموس أهنم يعلم منهم السعادة بأن يأخذ أبدا العدد الذي حيصل من موضع الشمس إىل موضع 
القمر ويبتدئ من الطالع فريصد منه مثل ذلك العدد ويأخذ إىل اجلهة اليت تتلو من الربوج فيكون قد عرف موضع 

يعد من الشمس مث يبتدئ من الطالع فيعد مثل ذلك إىل اجلهة املتقدمة من الربوج قلت وزعم  السهم وزعم غريه أنه
آخرون أن بطليموس يرى أن مجيع ما يكون ويفسد إمنا يعرف دليله من موضع التقاء النريين إما االجتماع واما 

ه وهو القمر ومها سببا مجيع ما حيدث االمتالء ألن هذين الكوكبني عنده مثل الرئيسني العظيمني أحدمها يأمتر لصاحب
يف عامل الكون والفساد وأن الكواكب اجلارية والثابتة منهما مبنزلة اجلند والعسكر من السلطان فإذا اراد النظر يف 
أمر من األمور فان كان بعد االجتماع أو عنده فانه يأخذ الدليل عليه من الكوكب املستوىل على جزء االجتماع 

والقمر يف احلال وشاركه مع الشمس بالنسبة إىل الطالع وإذا كان بعد االمتالء أو عنده فانه ينظر وجزئي الشمس 
أي النريين كان فوق األرض عند االمتالء وينظر إىل الكوكب املستوىل على ذلك اجلزء وجزء النري الذي كان بعد 

  الشمس من الطالع كبعد القمر من سهم السعادة 

خذ العدد أبدا من الشمس إىل القمر لتبقى تلك النسبة وهي البعد بني كل واحد من فلذلك جيب عنده أن يؤ
النريين طالعه حمفوظ فهذا قول آخر غري قول أولئك وللفرس مذهب آخر وهو أهنم قالوا ملا كانت الشمس هلا نوبة 

ب أن يعكس ذلك بالليل النهار والقمر له نوبة الليل وكان سهم السعادة بالنهار يؤخذ من الشمس إىل القمر وج
ألن نسبة النهار إىل الشمس مثل نسبة الليل إىل القمر وكل واحد من النريين ينوب واحدا من الزمانني فيأخذون 



منهم السعادة بالليل من القمر إىل الشمس وبالنهار بالعكس وزعموا أن كالم بطليموس إمنا يدل على هذا ألنه قال 
إىل خالف تأليف الربوج وألقيناه بالعكس كان موافقا لألول فقالوا جيب أن وان أخذنا من الشمس إىل القمر 

يعكس األمر بالليل فهذا اختالف املنجمني على بطليموس ينقض بعضه بعضا وليس بأيدي الطائفة برهان يرجحون 
ا ومل يرد إىل به قوال على قول أن يتبعون إال الظن وان الظن ال يغىن من احلق شيئا فأعرض عن من توىل عن ذكرن

احلياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم أن ربك هو أعلم مبن ضل عن سبيله وهو أعلم مبن اهتدى قال واختلفوا فرتبت 
طائفة منهم الربوج املذكورة واملؤنثة من الربج الطالع فعدوا واحدا مذكرا وآخر مؤنثا وصريوا االبتداء باملذكر 

ء وجعلوا الربوج املذكرة هي اليت من الطالع إىل وسط السماء واليت وقسمت طائفة أخرى الربوج أربعة أجزا
يقابلها من الغرب إىل وتد األرض وجعلوا الربعني الباقيني مؤنثني قلت ومن هذياهنم يف هذا الذي أضحكوا به 

أنثى وابتدؤا عليهم العقالء أهنم جعلوا الربوج قسمني حار املزاج وبارد املزاج وجعلوا احلار منها ذكرا والبارد 
باحلمل وصريوه ذكرا حارا مث الذي بعده مؤنثا باردا مث هكذا إىل آخرها فصارت ستة ذكورا وستة أناثا وليست 

على األوائل واحد ذكر وثالثة أخر أنثى خمالف له يف الطبيعة والذكورية واألنوثية مع أن قسمة الفلك إىل الربوج 
اذين أعجب من هذا وملا رأى من به رمق من عقل منهم هتافت هذا قسمة فرضية وضعية فهل يف أنواع هذيان اهل

الكالم وسخرية العقالء منه رام تقريبه بغاية جهده وحذقه فقال إمنا ابتدأ بالذكر دون األنثى ألن الذكر أشرف من 
خسف بعقول  األنثى ألنه فاعل واألنثى منفعلة فاعجبوا يا معشر العقالء واسألوا اهللا أن ال خيسف بعقولكم كما

هؤالء هلذا اهلذيان افترى يف الربوج ناكحا ومنكوحا يكون املنكوح منها منفعال لناكحه بالذكورية واألنوثية تابعة 
هلذا الفعل واالنفعال فيها قال وأيضا فالذكورية بسبب االنفراد وازواج فيها فان األفراد ذكور واألزواج إناث 

 الذكر فيصري املضموم إليه أنثى فتبا للمصغي إليكم واجملوز عقله وهذا أعجب من األول أن الذكر ينضم إىل
صدقكم واصابتكم وأما أنتم فقد أشهد اهللا سبحانه عقالء عباده وأنبأهم مقدار عقولكم وسخافتها فلله احلمد واملنة 

  قال هذا املنتصر هلم وامنا جعلوا األفراد لذكور واألزواج لألنثى ألن الفرد 

ىن ينقسم دائما إىل فرد والزوج ال حيفظ طبيعته أعين ينقسم مرة إىل األفراد ومرة إىل األزواج كما حيفظ طبيعته أع
يعرض ذلك لألنثى فاهنا تلد مرة مثلها ومرة ذكرا خمالفا هلا ومرة ذكرين ومرة أنثيني ومرة ذكرا وأنثى وفساد هذا 

اده قال املنتصر وامنا جعلوا للربج األنثى بل والعلم بفساد عقل صاحبه ونظره مغن لذي اللب عن تطلب دليل فس
برج الذكر فالن الطبيعة هكذا ألف االعداد واحدا فردا وآخر زوجا هكذا بالغا ما بلغ هذه القسمة عندهم هي 

قسمة ذاتية للربوج وهلا قسمة ثانية بالعرض وهي أهنم يبدؤن من الطالع إىل الثاين عشر فيأخذون واحدا ذكرا وهو 
ر أنثى وهو ما يليه وهذه ختتلف حبسب اختالف الطالع والقسمة األوىل إمنا كانت ذاتية ألن االبتداء هلا األول وآخ

برأس احلمل وهو موضع تقاطع الدائرتني اللتني مها فلك الربوج ومعدل النهار وأما الليل للقسمة فانه ال يبقى على 
ائما يتغري حبركته مع الكل وحصول األجزاء كلها حال واحدة ألنه مأخوذ من اجلزء املماس ألفق البلد وهو د

واحدا بعد آخر على األفق دوره واحدة وأما قسمة الفلك أرباعا فاهنم قالوا إذا خرج خط من أفق املشرق إىل أفق 
املغرب وخط من وتد األرض إىل وسط السماء انقسمت الربوج أربعة أقسام كل قسم ثالثة بروج على طبيعة 

قسم من طرف قطر إىل طرف القطر الذي يليه وأطراف هذين القطرين تسمى أوتاد العامل  واحدة ابتداء كل
والقسم األول من وتد املشرق إىل وتد العاشر ذكر شرقي خمفف سريع ومن وتد العاشر إىل وتد الغارب مؤنث 

إىل وتد الطالع  جنويب حمرق وسط ومن ذيل الغارب إىل وتد الرابع ذكر مقبل رطب غريب بطيء ومن وتد الرابع
مؤنث دليل مربد مشايل وسط وهذه القسمة خمالفة لتلك القسمتني الن هذه قسمة الربوج بأربعة أقسام متساوية كل 



ثالثة بروج منها تسعني درجة هلا طبيعة ختصها مع أن الفلك شيء واحد وطبيعة واحدة وقسمته إىل الدرج والربوج 
ائعها وأحكامها وتأثرياهتا واختلفت بالذكروية واألنوثية مث أن بعض قسمة ومهية حبسب الوضع فكيف اختلفت طب

األوائل منهم مل يقتصر على ذلك بل ابتدأ بالدرجة األوىل من احلمل فنسبها إىل الذكورية والثانية إىل األنوثية هكذا 
ر طبيعة الفرد واألنثى إىل آخر احلوت وال ريب أن اهلذيان الزم ملن قال بقسمة الربوج إىل ذكر وأنثى وقال الذك

طبيعة الزوج فان هذا بعينه الزم هلم يف درجات الربج الواحد وكأن هذا القائل تصور لزومه ألولئك فالتزمه وأما 
بطليموس فله هذيان آخر فانه ابتدأ بأول درجة كل برج ذكر فنسب منها إىل متام أثىن عشر درجة وبضعا إىل 

درجة إىل األنوثية مث قسم باقي الربج بالنصفني فنسب النصف األول إىل  الذكورية ومنه إىل متام مخس وعشرين
الذكر والنصف اآلخر إىل األنثى وعلى هذه القسمة ابتدأ بالربوج األنثى فنسب الثلث ونصف السدس إىل األنوثية 

  ومثلها بعده إىل الذكروية وبقى 

لذكر كما عمل بالربج الذكر حىت أتى على سدس قسمه بنصفني فنسب النصف األول إىل األنثى واآلخر إىل ا
الربوج كلها وأما دوروسوس فله هذيان آخر فانه يقسم الربوج كلها كل برج مثانية ومخسني دقيقة ومائة ومخسني 
ثانية مث ينظر فان كان الربج ذكرا أعطى القسمة األوىل للذكر مث الثانية لألنثى إىل أن يأيت على األقسام كلها وان 

ثى أعطى القسمة األوىل للذكر إىل أن يأيت على األقسام كلها ولو قدر أن جاهال آخر تفنن يف هذه الربج أن
األوضاع وقلبها وتكلم عليها لكان من جنس كالمهم ومل يكن عندهم من الربهان ما يردون به قوله بل أن رأوه قد 

وه قدوة هلم وهذا شأن الباطل عدنا إىل أصاب يف بعض أحكامه ال يف أكثرها أحسنوا به الظن وتقلد واقوله وجعل
كالم عيسى يف رسالته قال واختلفوا يف احلدود فزعم أهل مصر أهنا تؤخذ من أرباب البيوت وزعم الكلدانيون أهنا 

تؤخذ من مدبر املثليات وإذا كان اختالف الذين يعتدون هبم يف أصوهلم هذا االختالف وليس هم ممن يطالب 
لشيء حىت يصح على البحث والقياس فيعرفون مع من احلق من رؤسائهم ويف أي قول هو من بالربهان وال يعتقد ا

أقواهلم فيعملون به وامنا طريقتهم التسليم ملا وجدوه يف الكتب املنقولة من لسان إىل لسان فكيف جيوز هلم أن 
لتخمني واهللا املستعان ذكر يتفردوا باعتقاد قول من هذه األقوال وينصرفوا عما سواه إال على طريق الشهوة وا

  بعض ما يستبشع من أقواهلم ويستدل به على مناقضتهم 
من ذلك زعمهم أن الفلك جسم واحد وطبيعة واحدة وأنه شيء واحد وليس باشياء خمتلفة مث زعموا بعد ذلك أن 

عضه ذكر وبعضه بعضه ذكر وبعضه أنثى وال داللة هلم على ذلك وال برهان وال وجدنا جسما واحدا يف الشاهد ب
أنثى قلت قد رام بعض املبلسني من فضالئهم تصحيح هذا اهلذيان فقال ليس يستحيل أن يكون جسم واحد بعضه 

أنثى وبعضه ذكر كالرجل مثال فان العني واألذن واليد والرجل منه مؤنثة والرأس والصلب والصدر والظهر منه 
يويل مذكرة والصورة مؤنثة وأيضا ملا وجد املنجمون ذكر وأيضا فان اجلسم مركب من اهليوىل والصورة واهل

الشمس تدل على اآلباء واألب ذكر والقمر يدل على اآلم وهي أنثى قالوا أن الشمس ذكر والقمر أنثى قالوا وقد 
قال أرسطو يف كتاب احليوان طمث املرأة يقل يف نقصان الشهر وكذلك قال بعض الناس أن القمر أنثى قالوا وأيضا 

مس إذا كانت قريبا من مست الرؤس كان احلر واليبس ومها من طبيعة الذكورية والقمر إذا كان يقرب من فالش
مست الرؤس بالليل كان الربد والرطوبة ومها من طبيعة األنثى فليعجب العاقل اللبيب من هذه اخلرافات فأما أعضاء 

عالمة التأنيث يف تصغريه ووصفه وخربه وعود  اإلنسان الذكور واألنثى فذلك أمر راجع إىل جمرد اللفظ واحلاق
الضمري عليه بلفظ التأنيث ومجعه مجع املؤنث وليس ذلك عائد إىل طبيعة العضو ومزاجه فنظري هذا قول النحاة 

  الشمس مؤنثة للحاق العالمة هلا يف تصغريها فنقول مشيسة ويف اخلرب عنها حنو الشمس طالعة والقمر مذكر لعدم 



له يف شيء من ذلك فعلى هذا الوجه وقع التذكري والتأنيث يف أعضاء احليوان وأما قسمتكم الربوج  حلاق العالمة
وأجزاء الفلك إىل مذكر ومؤنث فليست هبذا االعتبار بل باعتبار الفعل واالنفعال واحلرارة والرطوبة فتشبيه أحد 

أكثر العقالء نفوه وقالوا هو شيء واحد البابني باآلخر تلبيس وجهل وأما تركب اجلسم من اهليوىل والصورة ف
متصل متوارد عليه االتصال واالنفصال كما يتوارد عليه غريمها من األغراض فيقبلها وال يلزم من قبول االتصال 

واالنفصال أن يكون هناك شيء آخر غري اجلسمية يقبل به ذلك والذين قالوا بتركيبه منهما مل يقل أحد منهم أصال 
ر وأنثى والصورة مؤنثة يف اللفظ ال يف الطبيعة واضحكاه على عقوهلم السخيفة وأما داللة أنه مركب من ذك

الشمس على األب وهو مذكر وداللة القمر على األم وهي أنثى فلو سلمت لكم هذه الداللة كيف يلزم منها 
املدلول يف ذلك كيف وداللة تذكري مادل على الذكر وتأنيث ما يدل على األنثى وأين االرتباط العقلي بني الدليل و

الشمس على األب والقمر على األم مبىن على تلك الدعاوي الباطلة اليت ليس هلا مستند إليه إال خياالت وأوهام ال 
  يرضاها العقالء 

وأما ما حكوه عن ارسطو فنقل حمرف وحنن نذكر نصه يف الكتاب املذكور فان لنا به نسخة مصححه قد اعتىن هبا 
قالة الثامنة عشر بعد أن تكلم يف علة االذكار وااليناث وذكر قول من قال أن سبب االذكار حرارة قال يف امل

الرحم وسبب االيناث برودته وأبطل هذا بأن الرحم مشتمل على الذكر واألنثى معا يف اإلنسان ويف كل حيوان 
واما أنثيني وأبطله بوجوه أخر وهذا رأي يلد قال فقد كان ينبغي على قول هذا القائل أن يكون التوأمان إما ذكرين 

أنبذ فليس وذكر قول دميقراطيس أن ذلك ليس ألجل حرارة الرحم وبرودته بل حبسب املاء الذي خيرج من الذكر 
وطبيعته يف احلرارة والربودة وجعل قوة االذكار وااليناث تابعة ملاء الذكر وذكر قول طائفة أخرى أن خروج املاء 

ىن من البدن هي علة االذكار وخروجه من الناحية اليسرى هي علة االيناث قال أن الناحية اليمىن من الناحية اليم
من اجلسد أسخن من الناحية اليسرى وأنضج وأدفأ من غريها ورجع قول دميقراطيس بالنسبة إىل هذه اآلراء مث قال 

 تعرض تشهد ملا بينا أن األحداث يلدون فقد بينا العلة اليت من أجلها خيلق يف الرحم ذكر وأنثى واألغراض اليت
اإلناث أكثر من الشباب واملتشيبون يلدون إناثا أيضا أكثر من الشباب ألن احلرارة اليت يف األحداث ليست بتامة 

بعد احلرارة اليت يف الشيوخ ناقصة واألجسام الرطبة اليت خلقتها شبيهة خبلقة بعض النساء تلد إناثا أكثر مث قال فإذا 
ت الريح مشاال كان الولد ذكرا وإذا كانت جنوبا كان املولود أنثى ألن األجساد إذا هبت اجلنوب كانت رطبة كان

وكذلك يكون الزرع أكثر وكلما كثر الزرع يكون الطبخ غري نضج وحلال هذه العلة يكون زرع الذكرية ويكون 
  لزرع املاء الذي يكون من دم طمث النساء من قبل الطباع عند خروجه أرطب أيضا قلت ومراده با

الرجال قال وحلال هذه العلة يكون طمث النساء من قبل الطباع يف نقص األهلة أكثر ألن تلك األيام أبرد من سائر 
ايام الشهر وهي أرطب أيضا لنقص األهلة وقلة احلرارة والشمس تصري الصيف والشتاء يف كل سنة فأما القمر 

الرجل فأنه مل يتعرض لكون القمر ذكر وال أنثى وال أحال على ذلك وامنا  فيفعل ذلك يف كل شهر فتأمل كالم
أحال على األمور الطبيعية يف الكائنات الفاسدات وبني تأثري النريين يف الرطوبة واليبوسة واحلرارة والربودة وجعل 

من كالم املنجمني فهو باطل لذلك تأثريا يف االذكار وااليناث ال للنجوم والطوالع ومع أن كالمه أقرب إىل العقول 
من وجوه كثرية معلومة باحلس والعقل وأخبار األنبياء فان االذكار وااليناث ال يقوم عليه دليل وال يستند إىل أمر 

طبيعي وامنا هو جمرد مشيئة اخلالق البارئ املصور الذي يهب ملن يشاء إناثا ويهب ملن يشاء الذكور ويزوجهم 
يشاء عقيما انه عليم قدير الذي أعطى كل شيء خلقه مث هدى وكذا هو قرين األجل ذكرانا وإناثا وجيعل من 

والرزق والسعادة والشقاوة حيث يستأذن امللك املوكل باملولود ربه وخالقه فيقول يا رب أذكر أم أنثى سعيد أم 



  شقي فما الرزق فما األجل فيقضى اهللا ما يشاء ويكتب امللك 
ملسألة موضع هو أليق هبا من هذا وقد أشبعنا الكالم فيها يف كتاب الروح والنفس والستقصاء الكالم يف هذه ا

وأحواهلا وشقاوهتا وسعادهتا ومقرها بعد املوت واملقصود الكالم على أقوال األحكاميني من أصحاب النجوم وبيان 
نتصر لكم أن الشمس إذا كانت هتافتها وأهنا إىل احملاالت والتخيالت أقرب منها إىل العلوم واحلقائق وأما قول امل

مسامتة الرؤوس كان احلر واليبس ومها من طبيعة الذكور وإذا كان القمر مسامة للرؤس كان الربد والرطوبة ومها 
من طبيعة اإلناث فيقال هذا ال يدل على تأنيث القمر وتذكري الشمس بوجه من الوجوه فان الربد والرطوبة يكونان 

املسامتة وميلها عن الرءوس وحصوهلا يف الربوج الشمالية سواء كان القمر مسامتا أو أيضا بسبب بعد الشمس من 
غري مسامت فينبغي على قولكم أن يكون سبب هذا الربد أنثى وهذا ال يقوله عاقل بل األسباب طبيعية من برد 

ن الرؤس وليس سبب ذلك اهلواء وتكاثفه وتأثري الشمس يف حتليل األخبرة اليت تكون منها احلرارة بسبب بعدها ع
أنثى اقتضته وفعلته فقد مجعتم إىل جهلكم بالطبيعة والكذب على اخللقة القول الباطل على اهللا وعلى خلقه وليس 

العجب إال ممن يدعى شيئا من العقل واملعرفة كيف ينقاد له عقله باإلصغاء إىل حماالتكم وهذاياناتكم ولكن كل 
منكم يف أمر اهليويل وزعم أهنا أنثى وان الصورة ذكر وان اجلسم الواحد  جمهول مهيب وملا تكايس من تكايس

مشتمل على الذكر واألنثى أضحك عقالء الفالسفة عليه فان زعيمهم ومعلمهم األول قد نص يف كتاب احليوان له 
الصورة أنثى على أن اهليوىل يف اجلسم كالذكر وان قلتم فهذا يشهد لقولنا أيضا ألهنا أن كانت عنده كالذكر ف

  فصار اجلسم الواحد بعضه ذكر وبعضه أنثى قلنا القائلون 

بتركب األجسام من اهليوىل والصورة مل يقولوا أن أحدمها متميز عن اآلخر كما زعمتم ذلك يف أجزاء الفلك بل 
إىل اآلخر وأنتم عندهم اهليويل والصورة قد احتدا وصارا شيئا واحدا فاإلشارة احلسية إىل أحدمها هي بعينها إشارة 

جعلتم اجلزء املذكر من القلب مباينا للجزء األنثى منه بالوضع واحلقيقة واإلشارة إىل أحدمها غري اإلشارة إىل آخر 
وللكالم مع أصحاب اهليويل مقام آخر ليس هذا موضعه فان دعوى تركب اجلسم منهما دعوى فاسدة من وجوه 

اعية كاخلشب للسرير والطبيعية كاملين للمولود وهي املادة الصناعية كثرية وليس يصح شيء منه غري اهليويل الصن
والطبيعية وما سوى ذلك فخيال وحمال واهللا املستعان عدنا إىل كالم صاحب الرسالة قال ومن ذلك زعمهم انه أن 

ة يف اتفق مولود ابن ملك وان حجام يف البلد والوقت والطالع والدرجة وكانت سائر دالالت السعادة موجود
مولديهما وجب أن يكون من ابن امللك ملك جليل سائس مدبر ومن ابن احلجام حجام حاذق وهذا خيرج النجوم 
عن أن تكون تدل على ما يتحدد من حال اإلنسان وجيعلها تدل على حذقه وصناعة أبيه وتقصريه فيها قلت ومما 

لصناعات ثالثة املريخ والزهرة وعطارد وقال يوضح فساد قوهلم يف ذلك أن بطليموس جعل الكواكب الدالة على ا
ألن الصناعات العملية حتتاج إىل ثالثة أشياء ضرورية أحدها املعرفة والثاين اآللة والثالث الطاقة يف الكف ليخرج 
املعلول املصنوع حسنا واآللة للمريخ اليت يشري إليها يكون على األكثر إما حديد واما مصاحبة للحديد ولذلك 

صورته صورة شاب بيمناه سيف مسلول وبيسراه رأس سنان وهو راكب أسدا وثيابه محر تلهب وآخرون يقولون 
منهم يقولون على رأسه بيضة وبيسراه طربزين وعليه خرقة محراء وهو راكب فرسا أشهب واملعرفة لعطارد ولذلك 

ملوثة بالتزاويق والنقوش وما  يقولون صورته صورة شاب بيمناه حبة وبيسراه لوح يقرأه وعلى رأسه تاج وثبابه
شاكل ذلك للزهرة ولذلك يقولون صورهتا صورة امرأة حسنة بني يديها مدق تضرب به وهي راكبة على مجل 
ومنهم من يقول امرأة جالسة مرخاة الشعر ذوائبها بيسراها وباليمىن مرآة تنظر فيها نظيفة الثوب وعليها طوق 

ما الداالن على امللك فالشمس صورهتا صورة رجل بيده اليمىن عصا واسورة وخالخل وأما الشمس والقمر فه



يتوكأ عليها وباليسرى جزر راكب عجلة جترها أربعة منور ومنهم من يقول صورهتا صورة رجل جالس قابض على 
أربعة أعنة أفراس ووجهه كالطبق يلتهب نارا قالوا ودالئل امللك ليست بأعياهنا هي دالئل الصناعات ودالئل 

لصناعات هي دالالت امللك بل قد جيوز أن يدل على رياسة ما إال أن امللك أخص من الرياسة ولكل واحد من ا
الكواكب على اإلطالق داللة على رياسة ما يف معىن من املعاين فيقال أرأيتم أن حصلت أدلة امللك يف طالع مولود 

  بتة ليس من امللك يف شيء بل أكثر املولودين ال ينالون امللك ال

وامنا يناله واحد من الناس وال يلزم أن يكون يف آبائه ملك وال يكون ابن ملك فما بال طالع امللك املشترك بني 
عدة أوالد خص هذا وحده حىت أن أكثركم ينظر بنص بطليموس إىل جنس املولود وما يصلح له فيحكم على ابن 

ا واحدا حكم بتقدم ابن احلجام يف رياسة صناعته وكونه امللك بامللك وعلى ابن احلجام باحلجامة فان كان طالعهم
كملكهم ومعلوم أن احلس والوجود أكرب املكذبني لكم يف هذه احلكام فما كثر من نال امللك وليس هو من أبناء 
امللوك البتة وال كان طالعه يقتضي ذلك وحرمه من يقتضيه طالعه بزعمكم ممن أبوه ملك وكذلك الكالم يف غري 

من الطالع الذي يقتضي كون املولود حكيما عاملا أو حاذقا يف صناعته كم قد أخلف وحصل العلم واحلكمة امللك 
والتقدم يف الصناعة لغري أرباب ذلك الطالع ويف ذلك أبني تكذيب لكم وابطال لقولكم واهللا املستعان قال صاحب 

ت وأبني تأثريا يف العامل وان كل واحد من الرسالة وأبعد من ذلك قوهلم أن الكواكب املتحرية أجل من الثواب
الكواكب الثابتة يفعل فعال واحدا ال يزول عنه من غري أن ينحس أو يسعد وان عطارد هو من الكواكب املتحرية 

ليس له طبع يعرف وأنه حنس إذا قارن النحوس وسعد إذا قارن السعود ومن ذلك قوهلم أن قوة القمر الترطيب 
ب فلكه من األرض وقبوله البخارات الرطبة اليت ترتفع إليه منها وان قوة زحل أن يربد وان العلة يف ذلك قر

وجيفف جتفيفا يسريا وان علة ذلك بعده عن حرارة الشمس وعن البخارات الرطبة اليت ترتفع من األرض وان قوة 
ا الشمس موضوعة حتته قلت املريخ جمففة حمرقة ملشاكلة لونه للون النار ولقربه من الشمس ألن الكرة اليت فيه

فليتأمل العاقل ما يف هذا الكالم من ضروب احملال وما للفلك ووصول البخارات األرضية إليه وهل يف قوة 
البخارات تصاعدها إىل سطح الفلك مع البعد املفرط والبخار إذا ارتفع فغاية ارتفاعه كارتفاع السحاب ال يتعداه 

  ات وتتكيف بكيفياهتا وتنفعل عنها وهل تتأثر العلويات بطبائع السفلي
ومما يدل على فساد ذلك أيضا أن القمر لو كان مترطبا من البخارات وجب أن تزداد رطوبته يف كل يوم ألنه دائم 

  القبول للبخارات وال يقولون ذلك وان التزامه منهم مكابر وقال كل يوم يزداد رطوبة 
على النحوس تتزايد وتكون داللته على النحوس يف اليوم أكثر من قلت له فما تنكر أن تكون داللة زحل واملريخ 

داللته يف األمس ولو فتح عليكم هذا الباب فلعل السعد ينقلب حنسا وبالعكس وهذا يرفع األمان عن أصول هذا 
  العلم 

هذه  وأيضا فإذا جوزمت انفعال الفلكيات عن أجزاء هذا العامل السفلي لزمكم جتويز فساد هذه الكواكب من
األجرام العنصرية ولزمكم جتويز أن ترتفع إىل القمر من األدخنة ما يوجب جفافه وبلوغه يف اليبس الغاية وأيضا فاذا 

  جوزمت ذلك فلم ال جتوزون نفوذ تلك البخارات إىل ما ورا 

  فلك القمر حىت يترطب فلك األفالك فان قلتم فلك القمر عائق عن ذلك 
عاملنا هذا وبني فلك القمر فكيف جوزمت وصول البخارات األرضية إىل فلك القمر ويف  قلنا وكرة األثر حائلة بني

مشاهبة لون املريخ للون النار مما يقتضي تأثريه اإلحراق والتجفيف وهل يف اهلذيان أعجب من هذا فان أرادوا النار 



توجب محرهتا وصفرهتا وبياضها وأما كون البسيطة فإهنا ال لون هلا وان أرادوا النار احلادثة فهي حبسب مادهتا اليت 
الشمس حتته فهذا ال يقتضي تأثريها فيه واعطاؤه قوة التجفيف واالحراق فإن الشمس لو أثرت فيه ذلك واعطه 

إياه لكانت الشمس هبذا التأثري واإلعطاء للزهرة أوىل ألن كرهتا فوق كرة الزهرة ونسبتها إىل كرة الزهرة كنسبتها 
فهال كانت قوة الزهرة التجفيف واإلحراق بل تأثري الشمس فيما حتتها أوىل من تأثريها فيما فوقها  إىل كرة املريخ

قال صاحب الرسالة وان الكواكب الثابتة اليت يف الدب األكرب قوهتا كقوة املريخ وهذا غلط عظيم ألن لون هذه 
حتتها بل الكرة اليت فيها زحل موضوعة الكواكب غري مشبه للون النار وليست الكرة اليت فيها الشمس موضوعة 

حتتها فهي بأن يكون حاهلا مشبها حلال زحل أوىل ألهنا فوقه وبعدها عن الشمس وعن حرارات األرض أكثر من 
بعده قلت والعجب من هؤالء يعلمون قول مقدمهم بطليموس أن طبائع األجرام السماوية واحدة مث حيكمون على 

بالربودة وكذلك بالرطوبة واليبوسة قال وزعموا أن عطارد معتدل يف التجفيف بعضها باحلرارة وعلى بعضها 
والترطيب ألنه ال يبعد يف وقت من األوقات عن حر الشمس بعدا كثريا وال وضعه فوق كرة القمر وان الكواكب 

طارد شيئا بل الدور الثابتة اليت يف اجلاين حاهلا شبيهة حباله وليس يوجد هلا من السببني اللذين دال على طبيعة ع
يوجد هلا ضد ذلك وهو أهنا بعيدة من الشمس يف أكثر األوقات وان فلكها أبعد أفالك الكواكب من كرة القمر 

تشبه حال عطارد وزحل يف بعض األوقات وتشبه حال املشتري واملريخ يف  ١وقالوا أن الكواكب اليت من النعاد 
  بعضها 

طبائع الكواكب باختالف ألواهنا فقالوا زحل لونه الغربة والكمودة قلت وقد استدل فضالؤكم على اختالف 
فحكمنا بأنه على طبع السوداء وهو الربد واليبس فان السوداء هلا من األلوان الغربة وأما املريخ فانه يشبه لونه لون 

يشبه لون احلمرة الثاين أحدمها أن لوهنا : النار فال جرم قلنا طبعه حار يابس وأما الشمس فهي حارة يابسة لوجهني 
أنا نعلم بالتدبري أهنا مسخة لألجسام منشفة للرطوبات وأما الزهرة فانا نرى لوهنا كاملركب من البياض والصفرة مث 
أن البياض يدل على طبيعة البلغم الذي هو الربد والرطوبة والصفرة تدل على احلرارة وملا كان بياض الزهرة أكثر 

  بأن بردها ورطوبتها أكثر وأما املشتري فلما من صفرهتا حكمنا عليها 

كانت صفرته أكثر مما يف الزهرة كانت سخونته أكثر من سخونته الزهرة وكان يف غاية االعتدال وأما القمر فهو 
أبيض وفيه كمودة فبياضه يدل على الربد وأما عطارد فانا نرى عليه اللوان خمتلفة فرمبا رأيناه أخضر ورمبا رأيناه 

ورمبا رأيناه على خالف هذين اللونني وذلك يف أوقات خمتلفة مع كونه من األفق على ارتفاع واحد فال جرم أغرب 
قلنا انه لكونه قابال لأللوان املختلفة جيب أن يكون له طبائع خمتلفة إال أنا ملا وجدنا يف الغالب عليه الغربة األرضية 

  ر باطل من وجوه عديدة قلنا طبيعته أميل إىل األرض واليبس وهذا التقري
  أحدها أن املشاركة يف بعض الصفات ال تقتضي املشاركة يف املاهية والطبيعة وال يف صفة أخرى 

الوجه الثاين أن الداللة مبجرد اللون على الطبيعة ضعيفة جدا فان النورة والنوشادر والزرنيخ والزئبق املصعد 
ة احلرارة الثالث أن ألوان الكواكب ليست كما ذكرمت فزحل والكربيت يف غاية البياض مع أن طبائعها يف غاي

رصاصي اللون وهذا خمالف للغربة والسواد اخلالص وأما املشتري فال بد أن بياضه أكثر من صفرته فيلزم على 
قولكم أن برده أكثر من حره وهم ينكرون ذلك وأما الزهرة فال صفرة فيها البتة بل الزرقة ظاهرة يف أمرها فيلزم 
أن تكون خالصة الربد وأما املريخ فان كان حره لشبهه بالنار يف لونه فهذه املشاهبة يف الشمس والنار أمت فيلزم أن 
تكون حرارة الشمس وسخونتها أقوى من حرارة املريخ وهم ال يقولون ذلك وأما عطارد فانا وان رأيناه خمتلف 

نراه إال إذا كان قريبا من األفق وحينئذ يكون بيننا وبينه خبارات اللون يف األوقات املختلفة إال أن السبب فيه أنا ال 



خمتلفة فال جرم أن اختلف لونه هلذا السبب وأما القمر فقد قال زعيمكم املؤخر أبو معشر أنه ال ينسب لونه إىل 
بعض  البياض إال من عدم احلس البصري فتبني بطالن قولكم يف طبائع الكواكب وتناقضه واختالفه وملا علم

فضالئكم فساد قولكم يف طبائع الكواكب وان العقل يشهد بتكذيبه صدف عنه وأنكره وقال إمنا نشري هبذه القوى 
والطبائع إىل ما حيدث عن كل واحد من األجرام السماوية وينفعل هبا من الكائنات الفاسدات ال أهنا بطبائعها تفعل 

ا أو يابسا كما يقال أن احلركة تسخن والصوم جيفف ال على ذلك بل حيدث عنها ما يكون حارا أو باردا أو رطب
أهنا تفعل ذلك بطبائعها بل مبا حيدث عنها فبطليموس قال أن القمر مرطب والشمس تسخن حبسب ما حيدث عنهما 
 وتنفعل املنفعالت بتلك القوى ال بأن طبائعها مكيفات فقال حنن مل ننازعكم يف تأثري الشمس والقمر يف هذا العامل
بالرطوبة والربودة واليبوسة وتوابعها وتأثريها يف أبدان احليوان والنبات ولكن مها جزء من السبب املؤثر وليسا 

مبؤثر تام فان تأثري الشمس مثال إمنا كان بواسطة اهلواء وقبوله للسخونة واحلرارة بانعكاس شعاع الشمس عليه عند 
  رب الشمس من األرض وبعدها مقابلتها جلرم األرض وخيتلف هذا القبول عند ق

فيختلف حال اهلواء وأحول األخبرة يف تكاثفها وبرودهتا وتلطفها وحرارهتا فتختلف التأثريات باختالف هذه 
األسباب والسبب جزء الشمس يف ذلك واألرض جزء واملقابلة املوجبة النعكاس األشعة جزء واحملل القابل للتأثري 

قوة الربد بسبب بعد الشمس عن مست رؤسنا وقوة احلر بسبب قرب الشمس من واالنفعال جزء وحنن ال ننكر أن 
مست رؤسنا وال ننكر أن الشمس إذا طلت فإن احليوان ناطقة وهبيمة خيرج من مكامنه وأكنته وتظهر القوة واحلركة 

قإذا مالت  فيهم مث مادامت الشمس صاعدة يف الربع الشرقي فحركات احليوان يف االزدياد والقوة واالستكمال
الشمس عن وسط السماء أخذت حركات احليوان وقواهم يف الضعف وتستمر هذه احلال إىل غروب الشمس مث 

كلما ازداد نور الشمس عن هذا العامل بعدا ازداد الضعف والفتور يف حركة احليوان وهدأت األجساد ورجعت 
ىل وال ننكر أيضا ارتباط فصول العامل األربعة احليوانات إىل مكامنها فإذا طلعت الشمس رجعوا إىل احلالة األو

حبركات الشمس وحلوهلا يف أبراجها وال ننكر أن السودان ملا كان مسكنهم خط االستواء إىل حماذاة ممر رأس 
السرطان وكانت الشمس متر على رؤسهم يف السنة إما مرة وإما مرتني تسودت أبداهنم وجعدت شعورهم وقلت 

هم وضعفت عقوهلم وأما الذين مساكنهم أقرب إىل حماذاة ممر السرطان فالسواد فيهم أقل رطوباهنم فساءت أخالق
وطبائعهم أعدل وأخالقهم أحسن وأجسامهم الطف كأهل اهلند واليمن وبعض أهل الغرب وعكس هؤالء الذين 

رؤسهم وال  مساكنهم على ممر رأس السرطان إىل حماذاة بنات نعش الكربى فهؤالء ألجل أن الشمس ال تسامت
تبعد عنهم أيضا بعدا كثريا مل يعرض هلم حر شديد وال برد شديد قالوا إهنم متوسطة وأجسامهم معتدلة وأخالقهم 

فاضلة كأهل الشام والعراق وخراسان وفارس والصني مث من كان من هؤالء أميل إىل ناحية اجلنوب كان أمت يف 
رق فهم أقوى نفوسا وأشد ذكورة ومن كان مييل إىل ناحية الغرب الذكاء والفهم ومن كان منهم مييل إىل ناحية الش

غلب عليه اللني والرزانة ومن تأمل هذا حق التأمل وسافر بفكره يف أقطار العامل علم حكمة اهللا يف نشره مذهب 
ة يف أهل أهل العراق وما فيه من اللني وما شاكله كله يف أهل املشرق ومذهب أهل املدنية وما فيه من الشدة والقو

املغرب وأما من كانت مساكنهم حماذية لبنات نعش وهم الصقالبة والروم فإهنم لكثرة بعدهم عن مسامتة الشمس 
صار الربد غالبا عليهم والرطوبة الفضلية فيهم ألنه ليس من احلرارة هناك ما ينشفها وينضجها فلذلك صارت 

ائعهم مائلة إىل الربودة وأذهاهنم جامدة وكل واحد من ألواهنم بيضاء وشعورهم سبطة شقراء وأبداهنم رخصة وطب
هذين الطرفني ومها األقليم األول والسابع يقل فيه العمران وينقطع بعضه عن بعض ألجل غلبة اليبس مث التزال 

  العمارة تزداد يف اإلقليم 



عمارة وأقلها خرابا بالفصل  الثاين والسادس واخلامس ويقل اخلراب فيها وأما اإلقليم الرابع فإنه أكثر األقاليم
الوسط على األطراف بسبب اعتدال املزاج وهو الذي انتشرت فيه دعوة اإلسالم وضرب الدين جبرانة فيه وظهر 

فيه أعظم من ظهوره يف سائر األقاليم وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه و سلم زويت يل األرض فرأيت مشارقها 
منها فكان انتشار دعوته صلى اهللا عليه و سلم يف أعدل األرض ولذلك  ومغارهبا وسيبلغ ملك أميت مازوى يل

انتشرت شرقا وغربا أكثر من انتشارها جنوبا ومشاال وهلذا زويت له فأرى مشارقها ومغارهبا وبشر أمته بانتشار 
لكتاب والدين مملكتها يف هذين الربعني فإهنما أعدل األرض وأهلها أكمل الناس خلقا وخلقا فظهر الكمال له يف ا

واألصحاب والشريعة والبالد واملمالك صلوات اهللا وسالمه عليه فإن قيل فقد فضلتم اإلقليم الرابع على سائر 
األقاليم مع أن شيئا من األدوية ال تتولد فيه األدواء ضعيفا وإمنا تتكون األدوية يف سائر األقاليم قيل هذا من أدل 

الدواء ال تكون معتدلة إذ لو حصل فيها االعتدال لكان غذاء ال دواء والطبيعة الدالئل على فضله عليها ألن طبيعة 
اخلارجة عن االعتدال ال حتدث إال يف املساكن اخلارجة عن االعتدال وكذلك حال الشمس يف املواضع اليت 

رية ال يتكون تسامتها فموضع حضيضها وغابة قرهبا من األرض يف الرباري اجلنوبية تكون تلك األماكن حمترقة نا
فيها حيوان البتة ولذلك واهللا أعلم كان أكثر البخار من اجلانب اجلنويب دون الشمايل ألن الشمس إذا كانت يف 

حضيضها كانت أقرب إىل األرض وإذا كانت يف أوجها كانت أبعد وعند قرهبا من األرض يعظم تسخينها 
انب اجلنويب انكشف اجلانب الشمايل ضرورة وصار والسخونة جاذبة للرطوبات وإذا اجنذبت الرطوبات إىل اجل

مستقرا للحيوان األرضي واجلنويب أعظم اجلانبني رطوبة وأكثرها مياها ومقرا للحيوان املائي وأما املواضع املسامتة 
ألوج الشمس يف الشمال فهي غري حمترقة بل معتدلة لبعد الشمس من األرض وسبب التفاوت القليل احلاصل بني 

ب الشمس من األرض وأبعد بعدها منها صار اجلنويب حمترقا واجلانب الشمايل معتدال فلو كانت الشمس أقرب قر
حاصلة يف فلك الكواكب لفسد هذا العامل من شدة الربد ولو فرضنا أهنا احندرت إىل فلك القمر ألحرقت هذا العامل 

بعة وجعل حركتها املعتدلة وقرهبا فاقتضت حكمة العزيز العليم احلكيم أن وضع الشمس وسط الكواكب الس
املعتدل سببا العتدال هذا العامل وجعل قرهبا وبعدها وارتفاعها واخنفاضها سببا لفصوله اليت هي نظام مصاحلة فتبارك 

اهللا رب العاملني وأحسن اخلالقني وأهل اإلقليم األول ألجل قرهبم من املوضع احملازى حلضيض الشمس كانت 
وال جرم كانوا أشد سواءا من مكان خط االستواء وأهل اإلقليم الثاين سخونة هوائهم  سخونة هوائهم شديدة

ألطف فكانوا مسر األلوان واإلقليم الثالث والرابع أعدل األقاليم مزاجا بسبب اعتدال اهلواء بسبب تعديل ارتفاع 
  الشمس ال تكون يف 

ة لكن حصل أيضا البعد املقلل للسخونة فحصل بعدها عن األرض فههنا وإن حصلت مسامتة مفيدة ملزيد السخون
االعتدال من بعض الوجوه ويف اجلانب اجلنويب وإن حصل مزيد القرب من األرض لكن مل حيصل هناك مسامتة 
للمساكن املعمورة خلط االعتدال يف اجلانبني هبذه الطريق وصار أهل اإلقليم الثالث والرابع أفضل الناس صورا 

م اخلامس فإن سخونة اهلواء هناك اقل من االعتدال مبقدار يسري فال جرم صار يف جزء الربد وأخالقا وأما اإلقلي
وصارت طبائع أهله أقل نضجا من طبائع أهل اإلقليم الرابع إال أن بعدهم عن االعتدال قليل وأما أهل اإلقليم 

ألواهنم وزرقة عيوهنم وأما املواضع السادس والسابع فإن أهلها حمرورون ولغلبة الربد والرطوبة عليهم يشتد بياض 
اليت تقرب من أن يكون اخلط فيها فوق الرأس فهناك ال يصل تسخني الشمس إليها فال جرم عظم الربد فيها ومل 

يكن هناك حيوان البتة وهذا كله يدل على أن الشمس جزء السبب وأن اهلواء جزء السبب واألرض جزء 
جزء جمموع ذلك سبب واحد قدرة العليم القدير وأجرى عليه نظام العامل  وانعكاس الشعاع جزء وقبول املنفعالت



وقدر سبحانه أشياء أخر ال يعرفها هؤالء اجلهال وال عندهم منها خرب من تدبري املالئكة وحركاهتم وطاعة 
 مث قدر تعاىل استقصات العامل ومواده هلم وتصريفهم تلك املواد حبسب ما رسم هلم من التقدير اإلهلي واألمر الرباين

أشياء آخر متانع هذه األسباب عند التصادم وتدافعها وتقهر موجبها ومقتضاها ليظهر عليها اثر القهر والتسخري 
والعبودية وأهنا مصرفة مدبرة بتصريف قاهر قادر كيف يشاء ليدل عباده على أنه هو وحده الفعال ملا يريد خللقه 

ة طوع قدرته وحتت مشيئته وأنه ليس شيء يستقل وحده بالفعل إال اهللا كيف يشاء وأن كل ما يف اململكة اإلهلي
وكل ما سواه ال يفعل شيئا إال مبشارك ومعاون وله ما يعاوقه وميانعه ويسلبه تأثريه فتارة يسلب سبحانه النار 

ى كما فعل بالبحر إحراقها وجيعلها بردا كما جعلها على خليله بردا وسالما وتارة ميسك بني أجزاء املاء فال يتالق
ملوسى وقومه وتارة يشق األجرام السماوية كما شق القمر خلامت أنبيائه ورسله وفتح السماء ملصعده وعروجه وتارة 

يقلب اجلماد حيوانا كما قلب عصا موسى ثعبانا وتارة يغري هذا النظام ويطلع الشمس من مغرهبا كما أخرب به 
فشق السموات وفطرها ونثر الكواكب على وجه األرض ونسف جبال  أصدق خلقه عنه فإذا أتى الوقت املعلوم

العامل ودكها مع األرض وكور مشس العامل وقمره ورأى ذلك اخلالئق عيانا ظهر للخالئق كلهم صدقه وصدق رسله 
منه  وعموم قدرته وكماهلا وأن العامل بأسره منقاد ملشيئته طوع قدرته ال يستعصي عليه انفعاله ملا يشاؤه ويريده

وعلم الذين كفروا وكذبوا رسله من الفالسفة واملنجمني واملشركني والسفهاء الذين مسوا أنفسهم احلكماء أهنم 
  كانوا كاذبني 

  واجتمع مجاعة من الكرباء والفضالء يوما فقرأ قارىء إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا اجلبال 

عة أبو الوفاء ين عقيل فقال له قائل يا سيدي هب أنه أنشر سريت حىت بلغ علمت نفس ما أحضرت ويف اجلما
املوتى للبعث واحلساب وزوج النفوس بقرنائها للثواب والعقاب فما احلكمة يف هدم األبنية وتسيري اجلبال ودك 
 األرض وفطر السماء ونثر النجوم وختريب هذا العامل وتكوير مشسه وخسف قمره فقال ابن عقيل على البديهة إمنا
بين هلم هذه الدار للسكىن والتمتع وجعلها وما فيها لالعتبار والتفكر واالستدالل عليه حبسن التأمل والتذكر فلما 

انقضت مدة السكىن وأجالهم عن الدار وخرهبا النتقال الساكن منها فأراد أن يعلمهم بأن يف أحالة األحوال 
كمال قدرته وهناية حكمته وعظمة ربو بيته وعرا جالله وإظهار تلك األهوال وإبداء ذلك الصنع العظيم بيانا ل

وعظم شأنه وتكذيبا ألهل اإلحلاد وزنادقة املنجمني وعباد الكواكب والشمس والقمر واألوثان ليعلم الذين كفروا 
ا حوته أهنم كانوا كاذبني فإذا رأوا أن منار آهلتهم قد اهندم وأن معبوداهتم قد انتثرت واألفالك اليت زعموا أهنا وم

هي األرباب املستولية على هذا العامل قد تشققت وانفطرت ظهرت حينئذ فضائحهم وتبني كذهبم وظهر أن العامل 
مربوب حمدث مدبر له رب يصرفه كيف يشاء تكذيبا ملالحده الفالسفة القائلني بقدمه فكم هللا من حكمة يف هدم 

اده بالربوبية وانقياد املخلوقات بأسرها لقهره وإذعاهنا هذه الدار وداللة على عظيم قدرته وعزته وسلطانه وانفر
ملشيئته فتبارك اهللا رب العاملني وحنن ال ننكر وال ندفع أن الزرع والنبات ال ينمو وال ينشأ إال يف املواضع اليت تطلع 

احلر والربد  عليها الشمس وحنن نعلم أيضا أن وجود بعض النبات يف بعض البالد ال سبب له اإلختالف البلدان يف
الذي سببه حركة الشمس وتقارهبا يف قرهبا وبعدها من ذلك البلد وأيضا فأن النخل ينبت يف البالد احلارة وال ينبت 
يف البالد الباردة وشجر املوز ال ينبت يف البالد الباردة وكذلك ينبت يف البالد اجلنوبية أشجار وفواكه وحشائش ال 

وبالعكس وكذلك احليوانات خيتلف تكوهنا حبسب اختالف حرارة البالد يعرف شيء منها يف جانب الشمال 
وبرودهتا فإن النسر والفيل يكونان بأرض اهلند وال يكونان يف سائر األقاليم اليت هي دوهنا يف احلرارة وكذلك غزال 

ر البحار ومدها املسك والكركند وغري ذلك وكذلك ال ندفع تأثري القمر يف وقت امتالئه يف الرطوبات حىت يف جز



فإن منها ما يأخذ يف االزدياد من حني يفارق القمر الشمس إىل وقت االمتالء مث إنه يأخذ يف االنتقاص وال يزال 
نقصانه يستمر حبسب نقصان القمر حىت ينتهي إىل غاية نقصانه عند حصول احملاق ومن البحار ما حيصل فيه املد 

وغروبه وذلك موجود يف حبر فارس وحبر اهلند وكذلك حبر الصني واجلزر يف كل يوم وليلة مع طلوع القمر 
وكيفيته أنه إذا بلغ القمر مشرقا من مشارق البحر ابتدأ البحر باملد وال يزال كذلك إىل أن يصري القمر إىل وسط 

  مساء ذلك 

رض وال يزال زائدا املواضع فعند ذلك ينتهي منتهاه فإذا زال القمر من مغرب ذلك املوضع ابتدأ املد من حتت األ
إىل أن يصل القمر إىل وتد األرض فحينئذ ينتهي املد منتهامهنتهاه مث يبتديء اجلزر ثانيا ويرجع املاء كما كان 

وسكان البحر كلما رأوا يف البحر انتفاخا وهيجان رياح عاصفة وأمواج شديدة علموا أنه ابتدأ املد فإذا ذهب 
وا أنه وقت اجلزر وأما أصحاب الشطوط والسواحل فاهنم جيدون عندهم يف االنتفاخ وقلت األمواج والرياح علم

وقت املد للماء حركة من أسفله إىل أعاله فإذا رجع املاء ونزل فذلك وقت اجلزر وكذلك أيام حبرانات األمراض 
 الزيادة فإهنا حبسب زيادة القمر ونقصانه منطبقة عليها وكذلك األخالط اليت يف بدن اإلنسان مادام القمر آخذا يف

تكون أزيد ويكون ظاهر البدن أكثر رطوبة وحسنا فإذا نقص ضوء القمر صارت األخالط يف غور البدن والعروق 
وأزداد ظاهر البدن يبسا وكذلك ألبان احليوانات تتزايد من أول الشهر إىل نصفه فإذا أخذ القمر يف النقصان 

لشهر أزيد منها يف نصفه األخري وإن حدث يف أجواف الطيور نقصت غزارهتا وكذلك أدمغة احليوانات يف أول ا
بيض يف النصف األول من الشهر كان بياضه أكثر من بياض احلادث يف نصفه الثاين وكذلك اإلنسان إذا نام أو 

قعد يف ضوء القمر حدث يف بدنه االسترخاء والكسل وهاج عليه الزكام والصداع وإذا وضعت حلوم احليوانات 
ت ضوء القمر تغريت طعومها وتعفنت وكذلك السمك يف البحار واآلجام اجلارية توجد من أول الشهر مكشوفة حت

إىل وقت االمتالء أكثر وخروجها من قعور البحار واآلجام أظهر ومن بعد االمتالء إىل االجتماع فإهنا تدخل قعور 
ي يظهر يف الثاين منه وكذلك حرشة البحار واآلجام الذي يظهر من مسني السمك فالنصف األول أكثر من الذ

األرض يكون خروجها من إجحرهتا يف النصف األول من الشهر أكثر من خروجها يف النصف الثاين وأصحاب 
الغراس يزعمون أن األشجار والغروس إذا غرست والقمر زائد الضوء كان نشؤها وكماهلا وإسراعها يف النبات 

ه وكذلك تكون الرياحني والبقول واألعشاب من االجتماع إىل االمتالء أمحد من اليت تغرس يف حماقة وذهاب نور
أزيد نشوا وأكثر منوا ويف النصف الثاين بالضد من ذلك وكذلك القثاء والقرع واخليار والبطيخ ينمو منوا بالغا عند 

حس يف الليلة ازدياد الضوء وأما يف وسط الشهر عند حصول اإلمتالء فهناك يعظم النمو حىت يظهر التفاوت لل
الواحدة وكذلك الينابيع تزداد يف النصف األول من الشهر وتنقص يف النصف الثاين إىل غري ذلك من الوجوه اليت 

تؤثر فيها الشمس والقمر يف هذا العامل فنحن مل ندفعكم عن هذه التأثريات وإضعافها إمنا الذي أنكره عليكم العقالء 
دث يف هذا العامل خريها وشرها وصالحها وفسادها ومجيع أشخاصه وأنواعه من أهل امللل وغريهم أن مجلة احلوا

وصوره وقواه ومدد بقاء أشخاصه ومجيع أحواهلا العارضة هلا وتكون اجلنني ومدة لبثه يف بطن أمه وخروجه إىل 
  الدنيا 

األمطار  وعمره ورزقه وشقاوته وسعادته وحسنه وقبحه وأخالقه وحذقه وبالدته وجهله وعلمه بل ونزول
واختالف أنواع الشجر والنبات يف الشكل واللون والطعوم والروائح واملقادير بل انقسام احليوان إىل الطري 

وأصنافه والبحري وأنواعه والربى وأقسامه وأشكال هذه احليوانات واختالف صورها وأنواعها وأفعاهلا وأخالقها 



صاص والنحاس والذهب والفضة بل وغري املنطبعة كامللح والقارو ومنافعها بل وتكون املعادن املنطبعة كاحلديد والر
والزرنيخ والنفط والزئبق بل العداوة الواقعة بني الذئاب والغنم واحليات والسباع وبين آدم والصداقة والعداوة بني 

فض والغناء أفراد النوع الواحد سيما بني ذكوره وإناثه وباجلملة فاألرزاق واآلجال والعز والذل والرفعة واخل
والفقر والغناء والفقر واإلحياء واإلماتة واملنع واإلعطاء والضر النفع واهلدى والضالل والتوفيق واخلذالن ومجيع ما 

يف العامل واألشخاص وأفعاهلا وقواها وصفاهتا وهيأهتا واملعطى له هذه واتصاالهتا وانفصاالهتا واتصاالهتا بنقط 
ومفارقتها ومساقتها ومباينتها فهي املعطية هلذا كله املدبرة الفاعلة فهي اآلهلة وانفصاالهتا عن نقط ومقارنتها 

واألرباب على احلقيقة وما حتتها عبيد خاضعون هلا ناظرون إليها فهذا كما أنه الكفر الذي خرجوا به عن مجيع امللل 
هبم ومنافقتهم والتزي بزيهم ظاهرا وإال  وعن مجلة شرائع األنبياء ومل ميكنهم أن يقيموا بني أرباب امللل أال بالتستر

فقتل هؤالء من األمر الضروري يف كل ملة ألهنم سوسها وأعداؤها فهو من اهلذيان الذي أضحكوا به العقالء على 
عقوهلم حىت رد عليهم من ال يؤمن باهللا واليوم اآلخر من الفالسفة كالفارايب وابن سينا وغريمها من عقالء الفالسفة 

نهم واستضعفوا عقوهلم ونسبوهم إىل الزرق والزينجة والتلبيس وقد رد عليهم أفضل املتأخرين من وسخروا م
فالسفة اإلسالم أبو الربكات البغدادي يف كتاب التعبري له فقال وأما أحكام النجوم فإنه ال يتعلق به منه أكثر من 

ا كما يقولون بأن زجل منها بارد يابس واملريخ قوهلم بغري دليل احلر الكواكب وبردها ورطوبتها ويبوستها واعتداهل
حار يابس واملشتري معتدل واالعتدال خري واالفراط شر وينتجون من ذلك أن اخلري يوجب سعادة والشر يوجب 

منحسة وما جانس ذلك مما مل يقل به علماء الطبيعيني ومل تنتجه مقدماهتم يف أنظارهم وإمنا الذي أنتجته هو أن 
اويات فعالة فيما حتويه وتشتمل عليه وتتحرك حوله فعال على االطالق مل حيصل له من العلم الطبيعي السماء والسم

حد وال تقدير والقائلون به ادعوا حصوله من التوقيف والتجربة والقياس منهما كما ادعى أهل الكيمياء وإال فمىت 
د واملريخ حنسن واملريخ حار يابس وزحل يقول صاحب العلم الطبيعي حبسب أنظاره اليت سبقت أن املشتري سعي

بارد يابس واحلار والبارد من امللموسات وما دله على هذا املس كما يستدل بلمس امللموسات فإن ذلك ما ظهر 
للحس كما ظهر يف الشمس حيث تسخن االرض بشعاعها وإن كان يف السماء بيان شيء من طبائع االضداد 

  واكبها كلها منرية ومىت فاألوىل أن تكون كلها حارة ألن ك

يقول الطبيعي بتقطع الفلك وقسمته كما قسمه املنجمون قسمة ومهية إىل بروج ودرج ودقائق وذلك جائز 
للمتوهم كجواز غريه غري واجب يف الوجود وال حاصل ونقلوا ذلك التوهم اجلائز إىل الوجود الواجب يف 

األيام والشهور فجعلوا منها قسمة ومهية وجعلوها حيث أحكامهم وكان األصل فيه على زعمهم حركة الشمس يف 
حكموا كاحلاصلة الوجودية املتميزة حبدود وخطوط كأن الشمس حبركتها من وقت إىل وقت مثله خطت يف 

السماء خطوطا وأقامت فيها جدرانا وحدودا وغرست يف أجزائها طباعا معتربا بنفي فتبقى به القسمة إىل تلك 
واز الشمس عنها وليس يف جوهر الفلك اختالف يتميز موضع منه عن موضع سوى الربوج والدرج مع ج

الكواكب والكواكب تتحرك عن أمكنتها فتبقى األمكنة على التشابه فما يتميز درجة عن درجة ويبقى اختالفها 
حكاما فكيف بعد حركة املتحرك يف مستها فكيف يقيس الطبيعي على هذه االصول وينتج منها نتائج وحيكم حبسنها أ

أن يقول باحلدود اليت جتعل مخس درجات من برج الكوكب وستة آلخر وأربعة آلخر وخيتلف فيها املصريون 
والبابليون ويصدق احلكم مع االختالف وأرباب اليبوسات كأهنا أمالك بنيت بصكوك وحكام األسد للشمس 

كلوها بشكل األسد مث انتقلت عن والسرطان للقمر وإذا نظر الناظر وجد األسد اسدا من جهة كواكب ش
مواضعها اليت كان هبا أسدا كأن امللك بنيت للشمس مع انتقال الساكن وكذلك السرطان للقمر هذا من ظواهر 



الصناعة وما ال ميارى فيه ومن طالعه األسد فالشمس كوكبه وربه بيته ومن الدقائق يف احلقائق النجومية املذكرة 
والزائدة يف السعادة ودرج اآلثار من جهة أهنا أجزاء الفلك اليت قطعوها وما انقطعت مع  واملؤنثة واملظلمة والنرية

انتقال أن الكوكب ينظر إىل الكوكب من ستني درجة نظر تسديس النه سدس الفلك وال ينظر إليه من مخسني وال 
من الستني ال ينظر  سبعني وقد كان قبل الستني خبمس درج وهو اقرب من ستني وبعدها خبمس درج وهو ابعد

فليت شعري ما هو هذا النظر أترى الكوكب يظهر للكوكب مث حيتجب عنه أو شعاعه خيتلط بشعاعه عند حد ال 
خيتلط به قبله وال بعده وكذلك التربيع من الربع الذي هو تسعون درجة والتثليث من الثلث الذي هو مائة 

ن السبع والتعشري من العشر واحلمل حار يابس من الربوج وعشرون فلم ال يكون التخميس من اخلمس والتسبيع م
النارية والثور بارد يابس من األرضية واجلوزاء حارة رطبة من اهلوائية والسرطان بارد رطب من املائية ما قال 

الطبيعي قط هذا وال يقول به وإذا احتجوا وقاسوا كانت مبادىء قياساهتم أن احلمل منقلب ألن الشمس إذا نزلت 
فيه ينقلب الزمان من الشتاء إىل الربيع والثور ثابت ألنه إذا نزلت الشمس فيه يثبت الربيع على ربيعيته واحلق أنه 

  ال انقالب يف احلمل وال ثبات يف الثور بل هو يف كل يوم غري 

حلوهلا فيه ما هو يف اآلخر مث إن الزمان انقلب حبلول الشمس فيه وهو يبقى دهره منقلبا مع خروج الشمس منه و
أتراها ختتلف فيه أثرا وحتيل منه طباعا وتبقي تلك االستحالة إىل أن تعود فتجددها ومل ال يقول قائل أن السرطان 

حار يابس ألن الشمس إذا نزلت اشتد حر الزمان وما جيانس هذا مما ال يلزم ال هو وال ضده ما يف الفلك اختالف 
ومواضعها وهو واحد متشابه اجلوهر والطبع وهذه أقوال قاهلا قائال فقبلها معرفة الطبيعي إال مبا فيه من الكواكب 

قابل ونقلها ناقل فحسن هبا ظن السامع واغتر هبا من ال خربة له وال قدرة له على النظر مث حكم حبسبها احلاكمون 
مل يلتفتوا إىل ما جبيد وردىء وسلب وإجياب سعد وحنوس فصادف بعضه موافقة الوجود فصدق فاغتر به املغترون و

كذب منه فيكذبون بل عذروا وقالوا هو منجم ما هو نيب حىت يصدق يف كل ما يقول واعتذروا له بأن العلم أوسع 
من أن حييط به ولو أحاط به لصدق يف كل شيء ولعمر اهللا أنه لو أحاط به علما صادقا لصدق والشأن أن حييط به 

م ومها فينقله إىل الوجود ويثبته يف املوجود وينسب إليه ويقيس عليه على احلقيقة ال على أن يفرض فرضا ويتوه
والذي يصح منه ويلتفت إليه العقالء هي أشياء غري هذه اخلرفات اليت ال أصل هلا مما حصل بتوقيف أو جتربة 

لقرب وهذه غاية حقيقية كالقرانات واالنتقاالت واملقابلة من مجلة االتصاالت فاهنا املقارنة من جهة أن تلك غاية ا
البعد وممر كوكب من املتحرية حتت كوكب من الثابتة وما يفرض للمتحرية من رجوع واستقامة ورجوع يف مشال 
واخنفاض يف جنوب وغري ذلك وكأين أريد أن اختصر الكالم ههنا وأوفق إشارتك واعمل حبسب اختيارك رسالة 

ول حقيقية أو جمازية أو ومهية أو غلطية وفروع نتائج يف ذلك أذكر ما قيل فيها من علم إحكام النجوم من أص
أنتجت عن تلك األصول وأذكر اجلائز من ذلك واملمتع والقريب والبعيد فال أرد علم األحكام من كل وجه كما 

رده من جهله وال أقبل فيه كل قول كما قبله من مل يعقله بل أوضح موضع القبول والرد يف املقبول وموضع 
ويز والذي من املنجم والذي من التنجيم والذي منهما وأوضح لك أنه لو أمكن اإلنسان أن حييط التوقف والتج

بشكل كل ما يف الفلك علما ألحاط علما بكل ما حيويه الفلك ألن منه مبادى األسباب لكنه ال ميكن ويبعد عن 
خر اجملهول قد يناقض املعلوم يف اإلمكان بعدا عظيما والبعض املمكن منه ال يهدى إىل بعض احلكم ألن البعض اآل

حكمه ويبطل ما يوجبه فنسبه املعلوم إىل اجملهول من اإلحكام كنسبة املعلوم إىل اجملهول من االسباب وكفى بذلك 
بعدا انتهى كالمه ولو ذهبنا نذكر من رد عليهم من عقالء الفالسفة والطبائعني والرياضيني لطال ذلك جدا هذا غري 



يهم فإنا ال نقنع به وال نرضى أكثره فإن فيه من املكابرات واملنوع الفاسدة والسؤاالت الباردة رد املتكلمني عل
  والتطويل الذي ليس حتته حتصيل ما يضيع الزمان يف غري شيء 

وكان تركهم هلذه املقاتلة خريا هلم منها فاهنم ال للتوحيد واإلسالم نصروا وال ألعدائه كسروا واهللا املستعان وعليه 
  التكالن 

  فصل فلنرجع إىل كالم صاحب الرسالة قال زعموا أن القمر والزهرة

مؤنثان وان الشمس وزحل واملشترى واملريخ مذكرة وان عطارد ذكر أنثى مشارك للجنسني مجيعا وان سائر 
ة الكواكب تذكر وتؤنث بسبب األشكال اليت تكون هلا بالقياس إىل الشمس وذلك أهنا إذا كانت مشرقة متقدم

للشمس فهي مذكرة وان كانت مغربة تابعة كانت مؤنثة وان ذلك أيضا يكون بالقياس إىل اشكاهلا إىل األفق وذلك 
أهنا إذا كانت يف األشكال اليت من املشرق إىل وسط السماء مما حتت االرض فهي مذكرة ألهنا إذا كانت شرقية فهي 

فهي مؤنثة الهنا يف ناحية مهب الدبور وإذا كان هذا هكذا من ناحية مهب الصبا وإذا كانت يف الربعني الباقيني 
صارت الكواكب اليت يقال إهنا مؤنثة مذكرة واليت يقال أهنا مذكرة مؤنثة وصارت طباعها مستحيلة بل تصري 

أعياهنا تنقلب وأن القمر والزهرة مؤنثتان والكواكب اخلمسة الباقية مذكرة على الوضع االول فإن تقدم القمر 
هرة الشمس وكانا شرقيني صارا مذكرين وإن تأخرت الكواكب اخلمسة وكانت مغربة تابعة كانت مؤنثة على والز

  املوضوع الثاين ويصري عطارد ذكرا إذا شرق أنثى إذا غرب وذكرا أنثى إذا مل يكن بأحد هاتني الصفتني 
قول إن األدكن أبيض إذا قسناه قلت وقد أجاب بعض فضالئهم عن هذا اإللزام فقال ليس ذلك مبمكن ألنا قد ن

إىل األسود ونقول إنه أسود إذا قسناه إىل االبيض وهو شيء واحد بعينه مرة يكون اسود ومرة يكون أبيض وهو يف 
نفسه ال اسود وال أبيض وكذلك الكواكب يقال أهنا ذكران وإناث بالقياس إىل األشكال أعين اجلهات واجلهات 

فيات ألهنا ذكران وإناث وهذا تلبيس منه فان األدكن فيه شائبة البياض والسواد فلذلك إىل الرياح والرياح إىل الكي
صدق عليه امسهما ألن الكيفيتني حمسوستان فيه فتكيفه هبما أوجب أن يقال عليه االمسان وأما تقسيم الكواكب إىل 

وقلتم الربوج تنقسم إىل ذكور  الذكور واإلناث فهي قسمة وضعتم فيها متييز كل نوع عن اآلخر حبقيقته وطبيعته
وإناث قسمة متيز فيها قسم عن قسم ال أن حقيقتها متركبة من طبيعتني ذكورية وأنوثية حبيث يصدقان على كل 

برج برج فنظري ما ذكرمت من األدكن أن يكون كل برج ذكرا وأنثى فأين أحد البابني من اآلخر لوال التلبيس 
كور واإلناث انقسام حبسب الطبيعة والتأثري والتأثر الذي هو الفعل واالنفعال وما واحملال وأيضا فانقسامها إىل الذ

كان كذلك مل تنقلب حقيقته وطبيعته حبسب املوضع والقرب والبعد قال صاحب الرسالة وزعموا أن القمر منذ 
  الوقت الذي يهل فيه إىل وقت انتصافه األول يف الضوء يكون فاعال للرطوبة خاصة 

انتصافه األول يف الضوء إىل وقت االمتالء يكون فاعال للحرارة ومنذ وقت االمتالء إىل وقت االنتصاف  ومنذ وقت
الثاين يف الضوء يكون فاعال لليبس ومنذ وقت االنتصاف إىل الوقت الذي خيفى فيه ويفارق الشمس يكون فاعال 

طب وأنه يفعل بطبعه ال باختياره وكيف أن للربودة وأي شيء اقبح من هذا وال سيما وقد أعطى قائله أن القمر ر
يفعل شيء واحد بطبعه األشياء املتضادة مرة يف الدهر فضال عن أن يفعلها يف كل شهر وهل القول بأن شيئا واحدا 
يفعل بطبعه يف األشياء الترطيب يف وقت ويفعل بطبعه التجفيف يف آخر ويفعل االسخان يف وقت ويفعل التربيد يف 

  ول بأن شيئا واحدا تنقلب عينه آخر إال كالق



وقتا بعد وقت قلت قد قالوا إن الشمس ملا كانت تفعل هذه األفاعيل حبسب صعودها وهبوطها يف فلكها فإهنا إذا 
كانت من مخسة عشر درجة من احلوت إىل مخسة عشر من اجلوزاء فعلت الترطيب وهو زمان الربيع وكذلك من 

عشر من احلوت تفعل التربيد وهو زمان الشتاء وهذا دورها يف الفلك مرة مخسة عشر درجة من القوس إىل مخسة 
يف العام والقمر يدور يف شهر واحد صارت نسبة دور القمر يف الفلك كنسبة دور الشمس فيه فكانت نسبة الشهر 

يف كل تسعني إىل القمر كنسبة السنة إىل الشمس فالشهر جيمع الفصول األربعة كما جتمعه السنة وما تفعله الشمس 
يوما وكسر يفعله القمر يف سبعة أيام وكسر قالوا فآخر الشهر شبيه بالشتاء وأوله شبيه بالربيع والربع الثاين من 
الشهر شبيه بالصيف والربع الثالث منه شبيه باخلريف فهذا غاية ما قرروا به هذا احلكم قالوا وأما كون الشيء 

يس يف كتاب السماع الطبيعي على جوازه واجلواب عن هذا أن الشمس الواحد سببا للضدين فقد قضا أرسطا طال
ليست هي السبب الفاعل هلذه الطبائع املختلفة وإمنا قرهبا وبعدها وارتفاعها واخنفاضها أثر يف سخونة اهلواء وتربيده 

والشمس جزء  ويف حتلل البخارات وتكاثفها فيحدث بذلك يف احليوان والنبات واهلواء هذه الطبائع والكيفيات
السبب كما قررناه وأما القمر فال يؤثر قربه وال بعده وامتالؤه ونقصانه يف اهلواء كما تؤثره الشمس فلو كان 

كذلك لكان كل شهر من شهور العام جيمع الفصول األربعة بطبائعها وتأثرياهتا وأحكامها وهذا شيء يدفعه احلس 
مس يف ذلك من أفسد القياس فان الفارق بينهما يف الصفة واحلركة فضال عن النظر واملعقول وقياس القمر على الش

والتأثري أكثر من اجلامع فاحلكم على القمر بأنه حيدث الطبائع األربعة قياسا على الشمس واجلامع بينهما قطعة 
م أن أرسطا للفلك يف كل شهر كما تقطعه يف سنة ال يعتمد عليه من له خربه بطرق األدلة وسنعة الربهان وأما قولك

طاليس نص يف كتابه على ان الواحد قد يكون سببا للضدين فنحن نذكر كالمه بعينه يف كتابه ونبني ما فيه وقال يف 
املقالة الثانية وأيضا فإن الواحد قد يكون سببا للضدين فان الشيء الذي حبضوره يكون أمر من األمور فغيبته قد 

  تكون سببا لضده فيقال يف ذلك 

الربان سبب غرق السفينة وهو الذي كان حضوره سبب سالمتها فتأمل هذا الكالم وقابل بينه وبني إن غيبة 
كالمهم يف فعل القمر االمور املتضادة يظهر لك تلبيس القوم وجهلهم فان نظر ذلك يوجب بطالن هذه الطبائع 

عند غيبة الربان عنها انقطاع تعلقة هبا والكيفيات عند انقطاع تعلق القمر هبذا العامل كما بطل عمل السفينة وجريها 
فلم يكن الربان هو سبب الغرق الذي هو ضد السالمة كما كان القمر سببا لليبس الذي هو ضد الرطوبة 

وللحرارة اليت هي ضد الربودة وإمنا كانت أسباب الغرق غيبة أحد األسباب اليت كان الربان مينع فعلها فلما غاب 
فغرقت وهذا أوضح من أن حيتاج إىل تقرير ولكن األذهان اليت قد اعتادت قبول  عنها عمل ذلك السبب عمله

  احملاالت قد حيتاج يف عالجها إىل ماال حيتاج إليه غريها وباهللا التوفيق 
قال صاحب الرسالة وقالوا يف معرفة أحوال أمهات املدن أن ذلك يعلم من املواضع اليت فيها الشمس والقمر يف 

مواضع االوتاد فهو خاصة وتد الطالع كما يفعل يف املواليد فإن مل يتوقف على الزمان الذي بنيت فيه أول ابتنائها و
فلينظر إىل موضع وسط السماء يف مواليد الوالة وامللوك الذين كانوا يف ذلك الزمان الذي بنيت فيه تلك املدن 

بن إذا مل يعرف مولد األب قالوا أن هذا قلت ونظري هذا من هذياهنم قوهلم أنا نعرف أحوال األب من مولد اال
املوضع تايل املرتبة للطالع وهو أخص املواضع بالطالع كما أن األب أخص األشياء باالبن فكذلك أخص األشياء 
بامللك مملكته فموضع وسط مسائه يدل على مدينته وأحواهلا وكل عاقل يعلم بطالن هذه الداللة وفسادها وأته ال 

املدينة وطالع السلطان كما ال ارتباط بني طالع والدة االبن وطالع والدة أبيه وإمنا هذه تشبيهات  ارتباط بني طالع
  بعيدة ومناسبات يف غاية البعد 



قال صاحب الرسالة وقالوا يف معرفة حال الوالدين إن الشمس وزحل يشاكالن اآلباء بالطبع ولست أدرى كيف 
لى شيء من طريق التوالد ألن األب إمنا يكون أبا باضافته إىل ابنه واالبن تعقل داللة شيء ليس مما يتوالد بطبعه ع

إمنا يكون ابنا باضافته إىل أبيه واهنم يستدلون على حال األوالد بالقمر والزهرة واملشترى وأن أحوال األب تعرف 
دل على حال االبن من من مواليد ابنه بأن يقام موضع الكوكب الدال عليه وهو الشمس أو زحل مقام الطالع ويست

مولد أبيه بأن يقام موضع الكوكب الدال عليه وهو أحد الكواكب الثالثة القمر واملشترى والزهرة مقام الطالع 
وقد يكون اإلنسان يف أكثر األوقات أبا فيكون الشمس وزحل يدل عليه من مولد ابنه وله يف نفسه مولد الحمالة 

غري الكوكبني الدالني على حاله من مولد أبيه وابنه فيكون حاله يعرف من وميكن أن يكون رب طالع مولده كوكبا 
  ثالثة كواكب وثالثة بروج خمتلفة األشكال والطبائع وتناقض هذا القول بني ملستعمله فضال عن متومهة 

  قلت قد قالوا يف اجلواب عن هذا أنه 

ط مثال من حيث هو إنسان أليس ينظر إىل ما ال تناقض فيه بل هو حق واجب قالوا إذا أردنا أن نعرف حال سقرا
خيص احليوان واإلنسان الكلي وإذا أردنا أن نعرف حاله من حيث هو أب أن ننظر إىل املضاف وما يلحقه وإذا 

أردنا أن نعرف حاله من حيث هو عامل ننظر إىل الكيفية وما خيصها واألول جوهر والباقي أعراض وسقراط واحد 
ضع خمتلفة متباينة مرة يكون جوهرا ومرة عرضا فكذلك إذا أردنا أن نعرف حاله من مولده ونعرف أحواله من موا

نظرنا إىل الطالع وربه وإذا أردنا أن نعرف حاله من مولد أبيه نظرنا إىل العاشر والشمس وكذلك إذا أردنا أن 
يس متناقضا فيقال هذا تنبيه نعرف حاله من مولد ابنه نظرنا إىل موضع آخر وليس ذلك متناقضا كما أن األول ل

فاسد واعتبار باطل فأنا نظرنا يف طالع األب لنستدل به على حال الولد ونظركم يف الطالع لتستدلوا به على حال 
األب هو استدالل على شيء واحد وحكم عليه بسبب ال يقتضيه وال يفارقه فأين هذا من تعرف إنسانية سقراط 

عته فإن هذه أحوال خمتلفة هلا أدلة وأسباب خمتلفة فنظريها أن نعرف حال الولد من وأبوته وعدالته وعلمه مثال وطبي
جهة سعادته وحمبته وصحته وسقمه من طالعه وحاله من جهة ما يناسبه من األغذية واألدوية من مزاجه وحاله من 

اعتدال أعضائه وتركيبه  جهة أفعاله ورئاسته من أخالقه كاحلياء والصرب والبذل وحاله من جهة اعتدال مزاجه من
وصورته فهذه أحوال حبسب اختالف أسباهبا فأين هذا من أخذ حال الولد وعمره وسعادته وشقاوته من طالع أبيه 

وبالعكس فاهللا يعني العقالء على تلبيسكم وحمالكم ويثبت عليهم ما وهبهم من العقول اليت رغبت هبا ورغبوا هبا 
  عن مثل ما أنتم عليه 

طليموس أن الفلك إذا كان على شكل ما ذكره يف مولد ما وكانت الكواكب يف مواضع ذكرها وجب قال وزعم ب
أن يكون الولد أبيض اللون سبطا وإن وجد مولود يف بالد احلبشة والفلك متشكل على ذلك الشكل والكواكب 

بة أو من قرب مزاجه من يف املواضع اليت ذكرها مل ميض ذلك احلكم عليه ومضى على املولود إن كان من الصقال
مزاجهم وزعم أن الفلك إذا كان على شكل ما ذكره يف مولد ما وكانت الكواكب يف مواضع ذكرها فإن صاحب 
الولد يتزوج أخته إن كان مصريا فإن مل يكن مصريا مل يتزوجها وزعم أن الفلك إذا كان على شكل آخر ذكره يف 

  بينهما تزوج الولد بأمه إن كان فارسيا وإن مل يكن فارسيا مل يتزوجها مولد من املواليد وكانت الكواكب يف مواضع 
وهذه مناقضة شنيعة ألنه ذكر علة ومعلوال يوجد بوجودها وترتفع بارتفاعها مث ذكر أهنا توجد من غري أن يوجد 

  معلوهلا 
م ويذهب كالمه إن مل قلت أرباب هذا الفن يقولون ال بد من معرفة األصول اليت حيكم عليها لئال يغلط احلاك



يعرف األصول وهى اجلنس والشريعة واألخالق والعادات مما حيتاج املنجم إن حيصلها مث حيكم عليها وكذلك قال 
  بطليموس أنه جيب على املنجم النظر يف صور األبدان وخواص حاالت األنفس 

  واختالف العادات والسنن 
ب الطبيعي إن يتشبث أبدا باألسباب األول الصحيحة لئال يغلط قال وجيب على من نظر يف هذه األشياء على املذه

بسبب اشتباه املواليد فيقول مثال أن املولود يف بالد احلبش يكون أبيض اللون سبط الشعر وأن املولود يف بالد 
مثال أن الروم أسود اللون جعد الشعر أو يغلط أيضا يف السنن والعادات اليت خيص هبا بعض األمم يف الباه فيقول 

الرجل من أهل انطاكية يتزوج بأخته وكان الواجب أن ينسب ذلك الفارسي ويف اجلملة ينبغي أن يعلم أوال حاالت 
القضاء الكلى مث يأخذ حاالت القضاء اجلزئي ليعلم منها األمر يف الزيادة والنقصان وكذلك جيب ضرورة أن يقدم 

تها لكل واحد من األحداث وأن يتفقد أمرها لئال يغلط يف وقت يف قسمة األزمان أصناف األسنان الزمانية وموافق
من األوقات يف األعراض العامة البسيطة اليت ينظر فيها يف املواليد فيقول أن الطفل يباشر األعمال أو يتزوج أو 

عال األحداث يفعل شيئا من األشياء اليت يفعلها من هو أمت سنا منه وأن الشيخ الفاين يولد له أو يفعل شيئا من أف
وهذا وحنوه يدل على أن األمور وغريها إمنا هي حبسب اختالف العوائد والبالد وخواص األنفس واختالف األسنان 

واألغذية وقواها أيضا مما فيها تأثري قوى وكذا اهلواء والتربة واللباس وغريها كل هذه هلا تأثري يف األخالق 
فإحالة هذه األمور على الكواكب والطالع واملقارنة واملفارقة واملناظر من  واألعمال وأكربها العوائد واملربا واملنشأ

أبني اجلهل وهلذا اضطر إمام املنجمني ومعلمهم إىل مراعات هذه األمور وأخرب أن احلاكم بدون معرفتها والتشبث 
خواص هيأت النفوس اإلنسانية هبا يكون خمطئا وحينئذ فالطالع املعترب املؤثر إمنا هو طالع العوائد والسنن والبالد و

وقوى أغذية أبداهنا وهوائها وتربتها وغري ذلك مما هو مشاهد بالعيان تأثريه يف ذلك أفليس من أبني اجلهل اإلعراض 
عن هذه األسباب واحلوالة على حركات النجوم واجتماعها وافتراقها ومقابلتها يف تربيع أو تثليث أو تسديس مما 

كون جزء سبب من األسباب اليت تقتضي هذه اآلثار مث إن هلا من املقارنات واملفارقات لوصح لكان غايته ان ي
والصوارف والعوارض ماال حيصى املنجم القليل من عشر معشاره أفليس احلكم مبجرد معرفة جزء من أجزاء 

ه بكثري السبب بالظن واحلدس والتقليد ملن حسن ظنه به حكم كاذب وهلذا كذب املنجم أضعاف أضعاف صدق
حىت صداق أن بعض الزراقني وأصحاب الكشف وأرباب الفراسة واجلزائني أكثر من صدق هؤالء بكثري وما ذاك 
إال ألن اجملهول من مجل األسباب وما يعارضها ومينع تأثريها أكثر من املعلوم منها فكيف ال يقع الكذب واخلطأ بل 

وحنن ال ننكر ارتباط املسببات بأسباهبا كما ارتكبه كثري من ال يكاد يقع الصدق والصواب إال على سبيل التصادف 
  املتكلمني وكابروا العيان وجحدوا احلقائق كما أنا ال نرضى هبذيانات األحكاميني وحماالهتم بل نثبت 

األسباب واملسببات والعلل واملعلوالت ونبني مع ذلك بطالن ما يدعونه من علم أحكام النجوم وأهنا هي املدبرة 
ذا العامل املسعدة املشقية احمليية املميتة املعطية للعلوم واألعمال واألرزاق واآلجال وأن نظركم يف هذا العامل موجب هل

لكم من علم الغيب ما انفردمت به عن سائر الناس وليس يف طوائف الناس أقل علما بالغيب منكم بل انتم أجهل 
م وعلمائكم واعتمادهم على مالحم مركبة من إخبارات بعض الناس بالغيب على اإلطالق ومن اعترب حال حذقائك

الكهان ومنامات وفراسات وقصص متوارثة عن أهل الكتاب وغريهم ومزج ذلك بتجارب حصلت مع اقترانات 
جنومية واتصاالت كوكبية يعلم باحلساب حصوهلا يف وقت معني فقضيتم حبصول تلك اآلثار أو نظريها عندها إىل 

باب علم تقدمه املعرفة اليت قد جرب الناس منها مثل ماجربتم فصدقت تارة وكذبت تارة فغاية أمثال ذلك من أس



احلركات النجومية واالتصاالت الكوكبية أن تكون كالعلل واألسباب املشاهدة اليت تأثرياهتا موقوفة على انضمام 
قلة وال موجبة هذا لو أقمتم على تأثريها أمور أخرى إليها وارتفاع موانع متنعها تأثريها فهي أجزاء أسباب غري مست

دليال فكيف وليس معكم إال الدعاوى وتقليد بعضكم بعضا واعتراف حذاقكم بأن الذي جيهل من بقية األسباب 
املؤثرة ومن املوانع الصارفة أعظم من املعلوم منها بأضعاف مضاعفة ال يدخل حتت الوهم فكيف يستقيم لعاقل 

يف العامل أكذب منه قال صاحب الرسالة وإذا كان الفلك مىت تشكل شكال ما دل إن  احلكم بعد هذا وهل يكون
كان يف مولد مصري على أنه يتزوج أخته فذلك سنة كانت هلم وعادة وإن كان يف مولد غريه مل يدل على ذلك 

الم والنصرانية وحنن جند أهل مصر يف وقتنا هذا قد زالوا عن تلك العادة وتركوا تلك السنة بدخوهلم يف اإلس
واستعماهلم أحكامهما فيجب أن تسقط هذه الداللة من مواليدهم لزواهلم عن تلك العادة أو تكون الداللة توجب 
ذلك يف مولد كل أحد منهم ومن غريهم أو تسقط الداللة وتبطل بزوال أهل مصر عما كانوا عليه وكذلك مجهور 

ضة وشدة املغالطة وقد رأيت وجههم بطليموس يقول يف كتابه أهل فارس وأي ذلك كان فهو دال على قبيح املناق
املعروف باألربعة فيحدث كذا وكذا تومهنا أنه يكون كذا وكذا قلت الذي صرح به بطليموس إن علم أحكام 

النجوم بعد استقصاء معرفة ما ينبغي معرفته إمنا هو على جهة احلدس ال العلم واليقني فمن ذلك قوله هذا وباجلملة 
ن مجيع علم حال هذا العنصر إمنا يستقيم أن يلحق على جهة الظن واحلدس ال على جهة اليقني وخاصة منه ما فإ

كان مركبا من أشياء كثرية غري متشاهبة قال شارح كالمه وإمنا ذهب إىل ذلك ألن األفعال اليت تصدر عن 
لى ذلك قوله يف الباب الثاين من كتاب الكواكب إمنا هي بطريق العرض وإهنا ال تفعل بذواهتا شيئا والدليل ع

األربعة وإذا كان اإلنسان قد استقصى معرفة حركة مجيع الكواكب والشمس والقمر حىت أنه ال يذهب عليه شيء 
  من املواضع واألوقات اليت حتدث هلا فيها األشكال وكانت عنده 

يعلم طبائعها يف نفس جواهرها لكن يعلم قواها  معرفة بطبائعها قد أخذها عن األخبار املتواترة اليت تقدمته وأن مل
اليت تفعل هبا كالعلم بقوة الشمس أهنا تسخن وكالعلم بقوة القمر أهنا ترطب وكذلك يعلم أمر قوى سائر 

الكواكب وكان قويا على معرفة أمثال سائر هذه األشياء ال على املذهب الطبيعي فقط لكن ميكنه أيضا أن يعلم 
  احلال اليت تكون من امتزاج مجيع ذلك جبودة احلدس خواص 

قال الشارح وبطليموس يرى أن علم األحكام إمنا يلحق على جهة احلدس ال على جهة اليقني قلت وكذلك صرح 
أرسطاطا ليس يف أول كتابه السماع الطبيعي أنه ال سبيل إىل اليقني مبعرفة تأثري الكواكب فقال ملا كانت حال العلم 

لسبل اليت هلا مباديء أو أسباب أو استقصا آت إمنا يلزم من قبل املعرفة هبذه فإذا مل تعرف واليقني يف مجيع ا
الكواكب على أي وجه تفعل هذه األفاعيل أعين بذاهتا أو بطريق العرض ومل تعرف ما هيتها وذواهتا مل تكن معرفتنا 

  بالشيء أنه يفعل على جهة اليقني 
ل يف كتاب ترتيب العلم وأما علم القضاء من النجوم فقد اختلف فيه أهله وهذا ثابت بن قرة وهو هو عندهم يقو

اختالفا شديدا وخرج فيه قوم إىل ادعاء ماال يصح وال يصدق مبا ال اتصال له باألمور الطبيعية حىت أدعوا يف ذلك 
ذا لفظه مع حسن ما هو من علم الغيب ومع هذا فلم يوجد منه إىل زماننا هذا قريب من التمام كما وجد غريه ه

ظنه به وعدله يف العلوم وهذا أبو نصر الفارايب يقول واعلم أنك لو قلبت أوضاع املنجمني فجعلت السعد حنسا 
والنحس سعدا واحلار باردا والبارد حارا والذكر أنثى واألنثى ذكرا مث حكمت لكانت أحكامك من جنس 

  أحكامهم تصيب تارة وختطيء تارة 
ا قد أتى يف آخر كتابه الشفاء يف رد هذا العلم وإبطاله مبا هو موجود فيه وقرأت خبط رزق وهذا أبو على بن سين



اهللا املنجم وكان من زعمائهم يف كتاب املقايسات أليب حيان التوحيدي مناظرة دارت بني مجاعة من فضالئهم مجع 
و حيان هذه مقايسة دارت يف جملس مجعهم بعض اجملالس فذكرهتا خملصة مماال يتعلق هبا بل ذكرت مقاصدها قال أب

أيب سليمان حممد بن ظاهر بن هبرام السجستاين وعنده أبو زكريا الصيمري والبوشنجاين أبو الفتح وأبو حممد 
العروضي وأبو حممد املقدسى والقوطسي وغالم زحل وكل واحد من هؤالء إمام يف شأنه فرد يف صناعته فقيل يف 

الفائدة والثمرة وليس علم من العلوم كذلك فإن الطب ليس على هذه احلال مث اجمللس مل خال علم النجوم من 
ذكرت فائدته واملنفعة به وكذلك احلساب والنحو واهلندسة والصنائع ذكرت وذكرت منافعها ومثراهتا مث قال 
سريها  السائل وليس علم النجوم كذلك فإن صاحبه إذا استقضى وبلغ احلد األقصى يف معرفة الكواكب وحتصيل

واقتراهنا ورجوعها ومقابلتها وتربيعها وتثليثها وتسديسها وضروب مزاجها يف مواضعها من بروجها وأشكاهلا 
  ومطالعها ومعاطفها ومغارهبا ومشارقها ومذاهبها حىت إذا 

حكم أصاب وإذا أصاب حقق وإذا حقق جزم وإذا جزم حتم فإنه ال يستطيع البتة قلب شيء عن شيء وال صرف 
عن شيء وال تبعيد حال قد دنت وال نفي خلة قد كتبت وال رفع سعادة قد محت وأظلت أعىن أن أمرءا ما ال شيء 

يقدر على أن جيعل اإلقامة سفرا وال اهلزمية ظفرا وال العقد حال وال اإلبرام نقضا وال اليأس رجاء وال اإلخفاق 
القريب بعيدا فكان العامل به احلاذق املتناهي يف خفياته  دركا وال العدو صديقا وال الويل عدوا وال البعيد قريبا وال

بعد هذا التعب والنصب وبعد هذا الكد والدأب وبعد هذه الكلفة الشديدة واملعرفة الغليظة هو ملتزم للمقدار 
ياده مستجد ملا يأيت به الليل والنهار وعادت حاله مع علمه الكثري إىل حال اجلاهل هبذا العلم الذي انقياده كانق

واعتباره كاعتباره ولعل توكل اجلاهل أحسن من توكل العامل به ورضاه يف اخلري املشتهي وجناته من الشر املتقي 
أقوى وأصح من رجاء هذا املدل بزجيه وحسابه وتقوميه واسطر ال به وهلذا ملا لقي أبو احلسني النوري ما نيا املنجم 

ترجو املشترى وأنا أعبد رب املشترى وأنت تعدو باإلشارة  قال له أنت ختاف زحل وأنا أخاف رب زحل وأنت
وأنا أعدو باالستخارة فكم بيننا وهذا أبو شروان وكان من امللوك األفاضل كان ال يرفع بالنجوم رأسا فقيل له يف 
ا ذلك فقال صوابه يشبه احلدس وخطأه شديد على النفس فمىت أفضى هذا الفاضل النحرير واحلاذق البصري إىل هذ

احلد والغاية كان علمه عاريا من الثمرة خاليا من الفائدة حائال عن النتيجة بال عائدة وال مرجوع وإن أمراأوله على 
ما قررناه وآخره على ما ذكرناه حلري أن اليشغل الزمان به وال يوهب العمر له وال يعار اهلم والكد وال يعاج عليه 

مدركه حمققة ومصابة ملحقة معروفة حمصلة ومل يكن املذهب على  بوجه وال سبب هذا إن كانت األحكام صحيحة
ما زعم أرباب الكالم والذين يأبون تأثري هذه األجرام العالية يف األجسام السافلة وينفون الوسائط بينهما والوصائل 

  ويدفعون الفواعل والقوابل مث السؤال 
  سؤال املهول جوابان فأجاب كل من هؤالء مبا سنح له فقال قائل منهم عن هذا ال

أحدمها هو زجر عن النظر فيه لئال يكون هذا اإلنسان مع ضعف جتربته واضطراب غريزته وضعف بنيته عال على 
ربه شريكا له يف غيبه متكربا على عباده ظانا بأنه فيما يأيت من شأنه قائم جبده وقدرته وحوله وقوته وتشمريه 

ط حمجز اإلنسان عن اخلشوع خلالقه واإلذعان لربه ويبعده عن التسليم وتقليصه وهتجريه وتقريبه فأن هذا النم
  ملدبره وحيول بينه وبني طرح الكاهل بني يدي من هو أملك له وأوىل به 

وأما اجلواب اآلخر فهو بشرى عظيمة على نعمة جسيمة ملن حصل له هذا العلم وذلك سر لو اطلع عليه وغيب لو 
ن فيه من الروح والراحة واخلري يف العاجلة واآلجلة تكفيه مؤنه هذا اخلطب الفادح وصل إليه لكان ما جيده اإلنسا

  وتغنيه عن جتشم هذا الكد الكادح فاجعل أيها املنكر لشرف هذا العلم 



قبل عينك ما ختفي عليك خفيه ومكنونه تذلال هللا تقدس امسه فيما استبان لك معلومه ووضح عندك مظنونه مث قال 
به حق ولكن اإلصابة بعيدة وليس كل بعيد حماال وال كل قريب صوابا وال كل صواب معروفا وال  أعلم أن العلم

كل حمال موصوفا وإمنا كان العلم حقا واالجتهاد فيه مبلغا والقياس فيه صوابا وبذل السعي دونه حممودا الشتبال 
لك األجسام الفاعلة واستحالة هذه الصور هذا العامل السفلي بذلك العامل العلوي واتصال هذه األجسام القابلة بت

حبركات تلك احملركات املشاكلة بالوحدة وإذا صح هذا االتصال والتشابك وهذه احلبال والروابط صح التأثري من 
العلوي وقبول التأثري من السفلي باملواضع الشعاعية وباملناسبات الشكلية واألحوال اخلفية واجللية وإذا صح التأثري 

ر وقبوله من القابل صح االعتبار واستتب القياس وصدق الرصد وثبت اإللف واستحكمت العادة من املؤث
وانكشفت احلدود وانشالت العلل وتعاضدت الشواهد وصار الصواب غامرا واخلطأ مغمورا والعلم جوهرا راسخا 

ل من أصلها وذلك سبب والظن عرضا زائال فقيل هل تصح األحكام أم ال فقال األحكام ال تصح بأسرها وال تبط
يتبني إذا أنعم النظر وبسط اإلصغاء وصمد حنو الفائدة بغري متابعة اهلوى وايثار التعصب مث قال األمور املوجودة 
على ضربني ضرب له الوجود احلق وضرب له الوجود ولكن ليس الوجود احلق فأما األمور املوجودة باحلق فقد 

ق وأما األمور املوجودة ال باحلق فقد أعطت األخرى نسبة من جهة أعطت األخرى نسبة من جهة الوجود احل
الوجود وارجتعت منها حقيقية ذلك فاحلكم باالعتبار الفاحص عن هذه األسرار إن أصاب فبسبب الوجود الذي هو 

صابة يف هذا العامل السفلي من ذلك العامل العلوي وإن أخطأ فبآفات هذا العامل السفلي من ذلك العامل العلوي واإل
هذه األمور السيالة املتبدلة عرض واإلصابة يف أمور الفلك جوهر وقد يكون هناك ما هو كاخلطأ ولكن بالعرض ال 

بالذات كما يكون ههنا ال هو بالصواب واحلق لكن بالعرض ال بالذات فلهذا صح بعض األحكام وبطل بعضها 
يف كل حالة واستحالته يف كل طرف وملح متقبل لذلك العامل ومما يكون شاهدا هلذا أن هذا العامل السفلي مع تبدله 

العلوي يتحرك شرقا إىل كماله وعشقا جلماله وطلبا للتشبه به وحتققا بكل ما أمكن من شكله فهو حبق التقبل معط 
امل من هذا العامل السفلي ما يكون به مشاهبا للعامل العلوي وهبذا التقبل يقبل اإلنسان الناقص الكامل ويقبل الك

  البشر امللك ويقبل امللك الباري جل وعز 
قال آخر إمنا وجب هذا التقبل والتشبه ألن وجود هذا العامل وجود متهافت مستحيل ال صورة له ثابتة وال شكل 
دائم وال هيئة معروفة وكان من هذا الوجه فقريا إىل ما ميده ويشده فأما مسحه فهو موجود وثابت مقابل لذلك 

  وجود الثابت وإمنا عرض ما عرض ألن أحدمها مؤثرة واآلخر قابل فبحق هذه املرتبة ما وجد التواصل وقال العامل امل

آخر قد يغفل مع هذا كله املنجم اعتبار حركات كثرية من أجرام خمتلفة ألنه يعجز عن نظمها وتقوميها ومزجها 
حركة بعضها وبطئها وسرعتها وتوسطها  وتسيريها وتفصيل أحواهلا وحتصيل خواصها مع بعد حركة بعضها وقرب

والتفاف صورها والتباس تقاطعها وتداخل أشكاهلا ومن احلكمة يف هذا اإلغفال أن اهللا تقدس امسه يتم بذلك القدر 
املقفل والقليل الذي ال يؤبه والكثري الذي ال حياول البحث عنه أمرؤ مل يكن يف حسبان اخللق وال فيما أعملوا فيه 

تقدير والتوهم وهلذا حيكم هذا احلاذق يف صناعته هلذا امللك وهذا املاهر يف عمله هلذا امللك مث يلتقيان القياس وال
  فتكون الدائرة على أحدمها مع شدة الوقاع وصدق املصاع هذا وقد حكم له بالظفر والغلب 

كون يف احلساب وال من قلة وقال آخر وهو البوشنجاين إمنا يؤيت أحد احلاكمني ألحد السائلني ال من جهة غلط ي
مهارة يف العمل ولكن يكون يف طالعه إن ال يصيب يف ذلك احلكم ويكون يف طالع امللك إن ال يصيب منجمه يف 

صحة حسابه وحسن إدراكه تلك احلرب فمقتضى حاله وحال صاحبه حيول بينه وبني الصواب ويكون اآلخر مع 
قد وجب يف طالع نفسه وطالع صاحبه ضد ذلك فيقع األمر الواجب ويبطل اآلخر الذي ليس بواجب وقد كان 



املنجمان من جهة العلم واحلساب أعطيا للصناعة حقها ووفيا ما عليهما ووقفا موقفا واحدا على غري مزية بينة وال 
  علة قائمة 

املندفنة والغاية املستترة اليت استأثر اهللا هبا لكان ال يعرض هذا اخلطأ مع صحة احلساب قال آخر ولو ال هذه البقية 
ودقة النظر وشدة الغوص وتويف املطلوب ومع غلبة اهلوى وامليل إىل احملكوم له وهذه البقية دائرة يف أمور هذا اخللق 

نفسه باعث على التصفح والنظر  فاضلهم وناقصهم و متوسطهم يف دقيقها وجليلها وصعبها ومن كان له يف
والبحث واالعتبار وقف على ما أومأت إليه وسلم وحبكمة جليلة ضرب اهللا دون هذا العلم باالسداد وطوي 

حقائقه عن أكثر العباد وذلك أن العلم مبا سيكون وحيدث ويستقبل علم حلو عند النفس وله موقع عند العقل فال 
ويطلع عليه ويدرك ما سوف يكون يف غد وجبد سبيال إليه ولو ذلل السبيل إىل أحد إال وهو يتمىن إن يعلم الغيب 

هذا الفن لرأيت الناس يهرعون إليه وال يؤثرون شيئا آخر عليه حلالوة هذا العلم عند الروح ولصوقه بالنفس 
ء حىت يرتقي كل وغرام كل أحد به وفتنة كل إنسان فيه فبنعمة من اهللا مل يفتح هذا الباب ومل يكشف دونه الغطا

أحد روضة ويلزم حده ويرغب فيما هو أجدى عليه وأنفع له أما عاجال وأما آجال فطوى اهللا عن اخللق حقائق 
الغيب ونشر هلم نبذا منه وشيئا يسريا يتعللون به ليكون هذا العلم حمروصا عليه كسائر العلوم وال يكون مانعا من 

كاملني وأعجزت القادرين لكان تعجب اخللق من غرائب األحداث غريه قال فلوال هذه البقية اليت فضحت ال
  وعجائب الصروف وطرائف األحوال عبثا وسفها 

  وتوكلهم على اهللا هلوا ولعبا 
فقال آخر وهذا يتضح مبثال وليكن املثال أن ملكا يف زمانك وبالدك واسع امللك عظيم الشأن بعيد الصيت سابغ 

احلزم يضع اخلري يف مواضعه ويوقع الشر يف مواقعه عنده جزاء كل سيئة وثواب كل اهليبة معروفا باحلكمة مشهورا ب
حسنة قد رتب لربيده أصلح األولياء له وكذلك نصب جلباية أمواله أقوم الناس هبا وكذلك وىل عمارة أرضه أهنض 

را بسداد الرأي وحممود الناس هبا وشرف آخر بكتابته وآخر بوزارته وآخر بنيابته فإذا نظرت إىل ملكه وجدته مؤز
التدبري وأولياؤه حواليه وحاشيته بني يديه وكل حيف إىل ما هو منوط به ويستقصي طاقته ويبذل فيه وامللك يأمر 

وينهى ويصدر ويورد ويثيب ويعاقب وقد علم صغري أوليائه وكبريهم ووضيع رعاياه وشريفهم ونبيه الناس 
در من امللك إىل كاتبه ألنه من جنس الكتابة وعالئقها وما يدخل يف وخاملهم أن األمر الذي تعلق بكذا وكذا ص

شرائطها ووثائقها واألمر اآلخر صدر إىل صاحب بريده ألنه من أحكام الربيد وفنونه واألمر اآلخر ألقى إىل صاحب 
الدين املعونة ألنه من جنس ما هو مرتب له منصوب من أجله واحلديث اآلخر صدر إىل القاضي ألنه من باب 

واحلكم والفصل وكل هذا مسلم إىل امللك ال يفتات عليه يف شيء منه وال يستبد بشيء دونه فاألحوال على هذا 
كلها جارية على أصوهلا وقواعدها يف جماريها ال يرد شيء منها إىل غري شكله وال يرتقي إىل غري طبقته فلو وقف 

ك اجلسيم وتصفح أبوابه بابا بابا وحاال حاال وختلل بيتا رجل له من احلزم نصيب ومن اليقظة قسط على هذا املل
بيتا ورفع سجفا سجفا ال ميكنه أن يعلم مبا يثمره له هذا النظر وميزه له هذا القياس وأوقعه عليه هذا احلدس ما 

ايس بينها سيفعله هذا امللك غدا وما يتقدم به إىل شهر وما يكاد يكون منه إىل سنة وسنتني ألنه يعاين األحوال ويق
ويلتقط ألفاظ امللك وحلظاته وإشاراته وحركاته ويقول يف بعضها رأيت امللك يفعل كذا وكذا وبفعل كذا وكذا 
وهذا يدل على كذا وكذا وإمنا جرأه هذه اجلرأة على هذا احلكم والبت أنه قد ملك حلظ امللك ولفظه وحركته 

عده واسترساله ووجومه ونشاطه وانقباضه وانبساطه وسكونه وتعريضه وتصرحيه وجده وهزله وشكله وسجيته وجت
وغضبه ورضاه مث هجس يف نفس هذا امللك هاجس وخطر بباله خاطر فقال أريد أن أعمل عمال وأوثر أثرا 



وأحدث حاال ال يقف عليها أوليائي وال املطيعون يل وال املختصون بقويل وال املتعلقون حببايل وال أحد من أعدائي 
مري واحملصني ألنفاسي وال أدرى كيف افتتحه وال اقترحه ألين مىت تقدمت يف ذلك إىل كل من يلوذ يب املتتبعني أل

ويطوف بناحييت كان األمر يف ذلك نظري مجيع أموري وهذا هو الفساد الذي يلزمين جتنبه وجيب على التيقظ فيه 
  لك ويذيعه فيأخذ أصحابه فيقدح له الفكر الثاقب انه ينبغي أن يتأهب للصيد ذات يوم فيتقدم بذ

وخاصته يف أهبة ذلك واعداد اآللة فإذا تكامل ذلك له أصحر للصيد وتقلب يف البيداء وصمم على ما يلوح له 
وأمعن وراءه وركض خلفه جواده وهنى من معه أن يتبعه حىت إذا وغل يف تلك الفجاج اخلاوية واملدارج املتنائية 

صادف أنسانا فوقف وحاوره وفاوضه فوجده حصينا حمصال يتقدفهما فقال له  وتباعد عن منت اجلادة ووضح احملجة
أفيك خري فقال نعم وهل اخلري إاليف وعندي وإال معي الق إىل ما بدا لك وخلين وذلك فقال له إن الواقف عليك 

امللك أين أريد املكلم لك ملك هذا اإلقليم فال ترع وأهدأ فقال السعادة فيضتين لك واجلد أطلعك على فيقول له 
أن أطلعك ألرب يف نفسي وأبلغ بك إن بلغت يل ذلك أريد أن تكون عينا يل وصاحبا يل نصوحا وأطوي سري عن 
سلخ فؤادك فضال عن غريه فإذا بلغ منه التوثقة والتوكيد ألقي إليه ما يأمره به وحيثه على السعي فيه وأزاح علته يف 

دابته إىل وجه عسكره وأوليائه واحلق هبم فقضى وطره مث عاد إىل سريره وليس مجيع ما يتعلق املراد به مث ثين عنان 
عند أحد من رهطه وبطانته وغاشيته وخاصته وعامته علم مبا قد أسره إىل ذلك اإلنسان فبينما الناس على مكاهنم 

أعجب  وغفالهتم إذ أصبحوا ذات يوم يف حادث عظيم وخطب جسيم وشأن هائل فكل يقول ذلك عند ذلك ما
هذا من فعل هذا مىت هتيأ هذا هذا صاحب الربيد ليس عنده منه أثر هذا صاحب املعونة وهو عن اخلرب مبعزل وهذا 
الوزير األكرب وهو متحري وهذا القاضي وهو متفكر وهذا حاجبه وهو ذاهل وكلهم عن األمر الذي دهم غافل وقد 

فلذلك ينظر املنجم إىل زحل واملشتري واملريخ والشمس  قضى امللك مأربته وأدرك حاجته وطلب بغيته ونال غرضه
والقمر وعطارد والزهرة وإىل الربوج وطبائعها والرأس والذنب وتقاطهما واهليالج والكامداه وإىل مجيع ماداين هذا 

وقاربه وكان له فيه نتيجة ومثرة فيحسب وميزج ويرسم فينقلب عليه أشياء كثرية من سائر الكواكب اليت هلا 
ركات بطيئة وآثار مطوية فينبعث فيما أمهله وأغفله وأضرب عنه مل يتسع له ما ميلك عليه حسه وعقله وفكره ح

ورويته حىت ال يدري من أين أتى ومن أين دهى وكيف انفرج عليه األمر وأنسد دونه املطلب وفات املطلوب 
ا كي يالذ باهللا وحده يف األمور كلها وعزب عنه الرأي هذا وال خطأ له يف احلساب وال نقص يف قصد احلق وهذ

ويعلم أنه مالك الدهور ومدبر اخلالئق وصاحب الدواعي والعالئق والقائم على كل نفس واحلاضر عند كل نفس 
وأنه إذا شاء نفع وإذا شاء ضر وإذا شاء عافا وإذا شاء أسقم وإذا شاء أغىن وإذا شاء أفقر وإذا شاء أحيا وإذا شاء 

الكربات مغيث ذوي اللهفات قاضي احلاجات جميب الدعوات ليس فوق يده يد وهو األحد أمات وأنه كاشف 
  الصمد على األبد والسرمد وقال آخر هذه األمور وإن كانت منوطة هبذه العلويات 

مربوطة بالفلكيات عنها حتدث ومن جهتها تنبعث فإن يف عرضها ماال يستحق أن ينسب إىل شيء منها إال على 
ب ومثال ذلك ملك له سلطان واسع ونعمة مجة فهو يفرد كل أحد مبا هو الئق به ومبا هو ناهض فيه وجه التقري

فيويل بيت املال مثال خازنا أمينا كافيا شهما يفرق على يده وخيرج على يده مث أن هذا امللك قد يضع يف هذه 
ويكون هذا منه دليال على ملكه واستبداده  اخلزانة شيئا ال علم للخازن به وقد خيرج منها شيئا ال يقف اخلازن عليه

  وتصرفه وقدرته 
وقال آخر ملا كان صاحب علم النجوم يريد أن يقف على أحداث الزمان ومستقبل الوقت من خري وشر وخصب 



وجدب وسعادة وحنس ووالية وعزل ومقام وسفر وغم وفرح وفقر ويسار وحمبة وبغض وجدة وعدم ووجدان 
ات وكساد ونفاق وإصابة وإخفاق وحياة وممات وهو إنسان ناقص يف األصل ألن نقصانه وعافية وسقم وإلفة وشت

بالطبع وكماله بالعرض ومع هذه احلال احملوطة بالنسخ املعروفة بالظن قد بارى بارئه ونازع ربه وتتبع غيبه وحتلل 
ر من شجرته وإضافة إىل من ال حكمه وعارض مالكه فحرمه اهللا فائدة هذا العلم وصرفه عن االنتفاع به واالستثما

حييط بشيء منه وال خيل بشيء فيه ونظمه يف باب القسر والقهر وجعل غاية سعيه فيه اخليبة وهناية علمه به احلرية 
وسلط عليه يف صناعته الظن واحلدس واحليلة والزرق والكذب واخلتل ولو شئت لذكرت لك من ذلك صدرا وهو 

الس ومتداول بني الناس فلذلك وأشباهه حط رتبته ورده على عقيبه ليعلم أنه ال مثبوت يف الكتب ومنثور يف اجمل
يعلم إال ما علم وأنه ليس له أن يتخطى مبا علم على ما جهل فإن اهللا سبحانه ال شريك له يف غيبه وال وزير له يف 

جل إهلا وتقدس مشارا إليه ربو بيته وأنه يؤنس بالعلم ليطاع ويعبد ويوحش باجلهل ليفزع إليه ويقصد عز ربنا و
  وتعاىل معتمدا عليه 

وقال آخر وهو العروضي قد يقوى هذا العلم يف بعض الدهر حىت يشغف به ويدان بتعلمه بقوة مساوية وشكل 
فلكي فيكثر االستنباط والبحث وتشتد العناية والفكر فتغلب اإلصابة حىت يزول اخلطأ وقد يضعف هذا العلم يف 

خلطأ فيه بشكل آخر يقتضي ذلك حىت يسقط النظر فيه وحيرم البحث عنه ويكون الدين حاضر بعض الدهر فيكثر ا
الطلب واحلكم به وقد يعتدل األمر يف دهر آخر حىت يكون اخلطأ يف قدر ذلك الصواب والصواب يف قدر اخلطأ 

به كل احلظر قال وتكون الدواعي والصوارف متكافئة ويكون الدين ال حيث عليه كل احلث وال حيظر على طال
وهذا إذا صح تعلق األمر كله مبا يتصل هبذا العامل السفلي من ذلك العامل العلوي فإذا الصواب واخلطأ حمموالن على 

القوى املثبتة واألنوار الشائعة واآلثار الذائعة والعلل املوجبة واألسباب املتوافية وقال آخر وهو البوشنجاين أيها 
ربوا البقية فإن اإلطالة مصدة عن الفائدة مضلة للفهم والفطنة هل تصح األحكام فقال القوم اختصروا الكالم وق

  غالم زحل ليس عن هذا جواب 

يثبت على كل وجه فصل ومل ينب ذلك قال ألن صحتها وبطالهنا يتعلقان بآثار الفلك وقد يقتصى شكل الفلك يف 
أعماقها وقد يزول ذلك الشكل يف وقت آخر إىل أن زمان أن ال يصح منها شيء وأن غيص على دقائقها وبلغ إىل 

  يكثر الصواب فيها واخلطأ ويتقاربان ومىت وقف األمر على هذا احلد مل يثبت على قضاء ومل يوثق جبواب 
وقال آخر أن اهللا تعاىل وتقدس اخترع هذا العامل وزينه ورتبه وحسنه ووشحه ونظمه وهذبه وقومه وأظهر عليه 

ثنائه احلكمة وحقه مب اضطر العقول إىل تصفحه ومعرفته وحشاه بكل ما حاش النفوس إىل علمه البهجة وأبطن يف أ
وتعليمه والتعجب من أعاجيبه وأمتع األرواح مبحاسنه وأودعه أمورا واستحزنه أسرارا مث حرك األلباب عليها حىت 

لقها وإهلها وواضعها وصانعها وحافظها استثارهتا ولقطتها وأحبتها وعشقتها ودارت عليها ألهنا عرفت هبا رهبا وخا
وكافلها مث أنه تعاىل مزج بعض ما فيه ببعض وركب بعضه على بعض ونسج بعضه يف بعض وأمد بعضه من بعض 

وأحال بعضه إىل بعض بوسائط من أشخاص وأجناس وطبائع وأنفس وعلوم وعقول وتصرف يف ملكه بقدرته 
ختيار وال مردود احلكمة وال جمحود الذات وال حمدود الصفات وجوده وحكمته ال معيب الفضل وال معدوم اال

سبحانه وهو مع هذا كله مل يستفد شيئا ومل ينتفع بشيء بل استفاد منه كل شيء وانتفع به كل شيء وبلغ غايته 
كل شيء حبسب مادته املنقادة وصورته املعتادة ومل يثبت بشيء وثبت به كل شيء فهو الفاعل القادر اجلواد 

واهب واملنيل املفضل واألول السابق فلما كان الباحث عن العامل العلوي يتصفح سكانه ومعرفة آثاره ومواقعه ال
وأسراره متعرضا ألن يكون مثبتا هبا لبارئه مناسبا لربه هبذا الوجه املعروف استحال أن يستفيد بعلمه كما استحال 



يته بدت منه وصفته عادت عليه وهذه حال إذا فطن هلا أن يستفيد خالقه بفعله ملن بقصد لصوبه وحكمه لزمه كل
وأشرف ببصرية ثاقبة عليها وحتقق حبقيقتها وترقي للخربة بسين ما فيها علم اضطرارا عقليا أهنا أجل وأعلى وأنفس 

وأمسى وأدوم وأبقي من مجيع فوائد سابق العلوم اليت حازها أولئك العاملون ألن علم أولئك فوائد علومهم فيما 
حفظ عليهم حد اإلنسان وخلقه وعادته وخلقه وشهوته وراحته يف اجتالب نفع ودفع ضرر ونقصت رتبتهم عن 
ومشاهبته والتشبه خباصته والتحلي حبليته ولذلك جرب اهللا نقصهم يف علمهم بفوائد نالوها ومنافع خربوها فأما من 

ى ما هيأت له ونظمت عليه فهو حري جدير أن أراد معرفة هذه اخلفايا واألسرار من هذه األجرام واألنوار عل
يعري من مجيع ما وجده صاحب كل علم يف علمه من املرافق واملنافع ويفرد باحلكم من رتبها على ما هي عليه غري 
مستفيد بذلك فائدة وال جدوى وهذه لطيفة شريفة مىت وقف عليها حق الوقوف وتقبلت حىت التقبل كان املدرك 

  ت وإن عز هلا أجل من كل فائ

ألهنا بشرية صارت إهليه وجسمية استحالت روحانية وطينية انقلبت نوريه ومركب عاد بسيطا وجزء استحال كال 
  وهذا أمر قلما يهتدي إليه ويتنبه عليه 

وقال آخر وهو أبو سليمان املنطقي وقد سأله أبو حيان تلميذه عن هذه األجوبة وما فيها من حق وباطل أن ههنا 
ثة وعقوال رديه ومعارف خسيسة ال جيوز ألرباهبا أن ينشقوا ريح احلكمة أو يتطاولوا إىل غرائب الفلسفة أنفسا خبي

والنهى ورد من أجلهم وهو حق فأما النفوس اليت قوهتا احلكمة وبلغتها العلم وعدهتا الفضائل وعقدهتا احلقائق 
يوجه إليها والعتب مل يوقع عليها وكيف يكون ذلك  وذخرها اخلريات وعادهتا املكارم ومهتها املعايل فأن النهى مل

وقد بان مبا تكرر من القول أن فائدة هذا العلم أجل فائدة ومثرته أجل مثرة ونتيجته أشرف نتيجة فليكن هذا كله 
كافا عن سوء الظن وكافيا لك فيما وقع فيه القول وطال بني هؤالء السادة اجلحاجحة يف العلم والفهم والبيان 

صح انتهت احلكاية فليتأمل من أنعم اهللا عليه بالعقل والعلم واإلميان وصانه عن تقليد هؤالء وأمثاهلم من أهل والن
احلرية والضالل ما يف هذه احملاورة وما انطوت عليه من اعترافهم بغاية علمهم ومستقر أقدامهم فيه وما حكموا به 

ات علوم الناس وفوائدها وأن يكسوهم لباس اخليبة وقهر على أنفسهم من مقتضي حكمة اهللا فيهم أن يسلبهم مثر
الناس هلم وإذالهلم إياهم وإن جيعل نصيب كل أحد من العلم والسعادة فوق نصيبهم وأن جيعل رزقهم من أبواب 
الكذب والظن والزرق وهو أخبث مكاسب العامل ومكسب البغايا وأرباب املواخري خري من مكاسب هؤالء ألهنم 

  وب وشهوات وهؤالء اكتسبوا ما اكتسبوه بالكذب على اهللا وادعاء ما يعلمون هم فيه كذب أنفسهم كسبوها بذن
والعجب من شهادهتم على أنفسهم أن حكمة اهللا سبحانه اقتضت ذلك فيهم لتعاطيهم مشاركته يف غيبه واالطالع 

لذي مل جيعل ألحد سبيال إليه فاقتضت على أسرار مملكته وتعديهم طور العبودية اليت هي مستهم إىل طور الربوبية ا
حكمة العزيز احلكيم إن عاملهم بنقيض قصودهم وعكس مراداهتم وجعل كل واحد فوقهم يف كل ملة ورمي الناس 
باللسان العام واخلاص هلم بأهنم أكذب الناس فأهنم هم الزنادقة الدهرية أعداء الرسل وسوس املال وإن طالعهم على 

يد بأحكامهم يف حركاته وسكناته وتدبريه شر طالع وامللك والوالية املسوس هبم أذل ملك من حسن الظن هبم وتق
وأقله ومن له شيء من جتارب األمم وأخبار الدول والوزراء وغريهم فعنده من العلم هبذا ما ليس عند غريه وهلذا 

ء هؤالء الزنادقة كاملنصور والرشيد امللوك واخللفاء والوزراء الذين هلم قبول يف العامل وصيت ولسان صدق هم أعدا
واملهدى وكخلفاء بين أمية وكامللوك املؤيدين يف اإلسالم قدميا وحديثا كانوا أشد الناس إبعاد هلؤالء عن أبواهبم ومل 

  تقم هلم سوق يف عهدهم إال عند أشباههم ونظرائهم من كل منافق متستر باإلسالم أو جاهل مفرط 



الدين وهؤالء املذكورون يف هذه احملاورة ملا صحوا وخال بعضهم ببعض ومل ميكنهم أن يف اجلهل أو ناقص العقل و
يعتمدوا من التلبيس والكذب والزرق مع بعضهم بعضا ما يعتمدونه مع غريهم تكلموا مبا عندهم يف ذلك من 

أن تدخل حتت  اإلعتراف باجلهل وأن األمر إمنا هو حدس وظن وزرق وأن أحوال العامل العلوي أجل وأعظم من
معارفهم وتكال بقفزان عقوهلم وأن جهلهم بذلك يوجب والبد جهلهم األحكام وأهنم ال توثق هلم بشيء مما فيه 
جلواز تشكل الفلك بشكل يقتضى بطالن مجيع االحكام وتشكله بشكل يكون بطالهنا وصحتها بالنسبة إليه على 

صوله فإنه ليس جاريا على قانون مضبوط وال على حساب السواء وليس هلم علم بانتفاء هذا الشكل وال بوقت ح
معروف ومع هذا فكيف ينبغي لعاقل الوثوق بشيء من علم أحكامهم وهذه شهادة فضالئهم وأئمتهم ولو أن 

خصومهم الذين ال يشاركوهنم يف صناعتهم قالوا هذا القول مل يكن مقبوال كقبوله منهم واحلمد هللا الذي أشهد أهل 
ان جهل هؤالء وحريهتم وضالهلم وكذهبم وافترئهم بشهادهتم على نفوسهم وعلى صناعتهم وأن استفاد العلم واإلمي

كل ذي علم بعمله وكل ذي صناعة بصناعته أعظم من استفادهتم بعلمهم وأن أحدا منهم ال ميكنه أن يعيش إال يف 
قوهلم أن طالع أحد امللكني  كنف من مل حيط من هذا العلم بشيء وحتت ظل من هو أجهل الناس ومن العجب

املتغالبني قد يكون مقتضيا أن ال يصيب منجمه يف تلك احلرب وطالع املنجم يقتضي خطأه يف ذلك احلكم وطالع 
خصمه ومنجمه بالضد فليعجب ذو اللب من هذا اهلذيان وهتافته فإذا كان الطالع مقتضيا أن ال يصيب املنجم يف 

كم حقه عند أرباب الفن حبيث يشهد كل واحد منهم أن احلكم ما حكم به تلك احلرب وقد أعطى احلساب واحل
أفليس هذا من أبني الدالئل على بطالن الوثوق بالطالع وأن احلكم به حكم بغري علم وحكم مبا جيوز كذبه فما يف 

قد حكم الوجود أعجب من هذا الطالع الصادق الكاذب املصيب املخطيء وأعجب من هذا أن الطالع بعينه يكون 
به لظفر عدو هذا عليه منجمه فوافق القضاء والقدر ذلك الطالع وذلك احلكم فيكون أحد املنجمني قد أصاب 
مللكه طالعا وحكما واآلخر قد أخطأ مللكه وقد خرجا بطالع واحد وأعجب من هذا كله تشكل الفلك بشكل 

عبؤن به وال يعدونه وظهور أمرهم وحصول طالع سعد فيه باتفاق مألكم فيحدث معه من علو كلمة من ال ي
واستيالئهم على اململكة والرئاسة والعز واحلياة وهلجهم بذمكم وعيبكم وإبداء جهلكم وزندقتكم وإحلادكم 

حمتاجون أن تنضوواإليهم وتعتصموا حببلهم وتترسوا هبم وتقولون هلم بألسنتكم ما تنطوي قلوبكم على خالقه مما لو 
يوفهم كما صرمت حصائد ألسنتهم فأي سعد يف هذا الطالع لعمري أم أي خري فيه وليت أظهر متوه لكنتم حصائد س

  شعري كيف مل يوجب لكم هذا الطالع بارقة من سعادة أو الئحا من عز وقبول ولكن هذه حكمة رب 

هم الطالع ومدبر الفلك وما حواه ومسخر الكواكب وجمريها على ما يشاء سبحانه أن جعلكم كالذمة بل أذل من
حتت قهر عبيده وجعل سهام سعادهتم من كل خري وعلم ورئاسة وجاه أوفر من سهامكم وبيوت شرفهم يف هذا 
العامل اعمر من بيوتكم بل خرب بيوتكم بأيديهم فال ينعمر منها بيت أال باالنضمام إليهم واالنتماء إىل شريعتهم 

 أن الذين اختذوا العجل سيناهلم غضب من رهبم وذله وملتهم وهذا شأن العزيز احلكيم يف الكذابني عليه قال تعاىل
يف احلياة الدنيا وكذلك جنزي املفترين قال أبو قالبة هي لكل مفتر من هذه األمة يوم القيامة وهذه احملاورة اليت 

جرت بني أصحاب هذا اجملمع هي غاية ما ميكن النجومي أن يقوله وال يصل إىل ذلك املربزون منهم ومع هذا فقد 
رأيت حاصلها ومضموهنا ولعلهم لو علموا أن هذه الكلمات تعتد من مجاعتهم وتتصل بأهل اإلميان مل ينطقوا منها 

   ٠ببنت شفة ويأىب اهللا إال أن يفضح املفترى الكذاب وينطقه مبا يبني باطلة 

  فصل قال صاحب الرسالة ذكر مجل من احتجاجهم واالحتجاج عليهم من إوكد



أن الكواكب تفعل يف هذا العامل أوهلا داللة على ما حيدث فيه اهنم امتحنوا عدة مواليد صححوا  ما يستدلون به على
طوالعها ومجاعة مسائل راعوها فوجدوا القضية يف مجيع ذلك صادقة فدهلم ذلك على أن األصول اليت عملوا عليها 

الفضل بينكم وبني من قال الدليل  صحيحة فيقال هلم إذا كان ما تدعونه من هذا دليال على صحة األحكام فما
على بطالن األحكام أن امتحنا مواليد صححنا طوالعها ومسائل تفقدنا أحواهلا فوجدنا مجيعها باطال ومل يصح احلكم 

  يف شيء منها 
فإن قالوا إمنا يكون هذا جلواز الغلط على املنجم الذي عملها قيل لكم فما تنكرون من أن يكون صدق املنجم يف 

باتفاق وختمني كإخراج الزوج والفرد وصدق احلزر يف الوزن والكيل والذرع والعدد وإذا كانت الداللة  حكمه
  على صحة مقالتكم صدقكم يف بعض أحكامكم فالداللة على بطالهنا كذبكم يف بعضها 

ا نشك يف أنكم فإن قالوا ليس ما قلناه بتخمني النا إمنا حنكمه على أصول موضوعة يف كتب القدماء قيل هلم لسن
تتبعون ما يف الكتب وتقلدون من تقدمكم وما يقع من الصدق فإمنا يقع حبسب األنفاق والذي حصلتم عليه هو 

  احلدس والتخمني حبسب ما يف الكتب 
ومما يستدل به من ينتسب إىل اإلسالم منهم على تصحيح داللة النجوم قوله تعاىل فنظر نظرة يف النجوم فقال إين 

حجة يف هذا البتة ألن إبراهيم عليه الصالة و السالم إمنا قال هذا ليدفع به قومه عن نفسه أال ترى أنه سقيم وال 
عز و جل قال بعد فتولوا عنه مدبرين فراغ إىل آهلتهم فقال أال تأكلون فبني تبارك وتعاىل أنه إمنا قال ذلك ليدفعهم 

  به ملا كان عزم عليه من أمر 

إىل معرفة أصحيح هو أم سقيم من النجوم ألن ذلك يوجد حسا ويعلم ضرورة وال حيتاج  األصنام وليس حيتاج أحد
فيه إىل استدالل وحبث قلت قد احتج هلم بغري هذه احلجج فنذكرها ونبني بطالن استدالهلم هبا وبيان الباطل منها 

  ات قال أبو عبد اهللا الرازى اعلم أن املثبتني هلذا العلم احتجوا من كتاب اهللا بآي
إحداها اآليات الدالة على تعظيم هذه الكواكب فمنها قوله تعاىل فال أقسم باخلنس واجلواري الكنس وأكثر 

املفسرين على أن املراد هو الكواكب اليت تسري راجعة تارة ومستقيمة أخرى ومنها قوله تعاىل فال أقسم مبواقع 
هذا القسم وذلك يدل على غاية جاللة مواقع النجوم النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وقد صرح تعاىل بتعظيم 

وهناية شرفها ومنها قوله تعاىل والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب قال ابن عباس الثاقب هو زحل 
ألنه يثقب بنوره مسك السموات السبع ومنها أنه تعاىل بني أهليته بكون هذه الكواكب حتت تدبريه وتسخريه فقال 

الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أال له اخللق واألمر تبارك اهللا رب العاملني النوع الثاين اآليات الدلة على و
  أن هلا تأثريا يف هذا العامل كقوله تعاىل فاملدبرات أمرا وقوله فاملقسمات أمرا قال بعضهم املراد هذه الكواكب 

ع حركات هذه األجرام على وجه ينتفع هبا يف مصاحل هذا العامل فقال النوع الثالث اآليات الدالة على أنه تعاىل وض
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنني واحلساب ما خلق اهللا ذلك إال باحلق 

  وقال تبارك الذي جعل يف السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منريا 
ن إبراهيم عليه السالم انه متسك بعلوم النجوم فقال فنظرة نظرة يف النجوم فقال إين النوع الرابع أنه تعاىل حكى ع

سقيم النوع اخلامس أنه قال خللق السموات واألرض أكرب من خلق الناس ولكن أكثر الناس ال يعلمون وال يكون 
رف وقال تعاىل ويتفكرون املراد من هذا كرب اجلثة ألن كل أحد يعلم ذلك فوجب أن يكون املراد كرب القدر والش

يف خلق السموات واألرض ربنا ما خلقت هذا باطال وال جيوز أن يكون املراد أنه تعاىل خلقها ليستدل بتركيبها 
وتأليفها على وجود الصانع ألن هذا القدر حاصل يف تركيب البقة والبعوضة ويف حصول احلياة يف بنية احليوانات 



تركيب األجرام الفلكية على وجود الصانع ألن احلياة ال يقدر عليها أحد أال اهللا على وجود الصانع أقوى من داللة 
أما تركيب األجسام وتأليفها فقد يقدر على جنسه غري اهللا فلما كان هذا النوع من احلكمة حاصال يف غري األفالك 

عاىل يف ختليقها أسرارا عالية مث أنه تعاىل خصها هبذا التشريف وهو قوله ربنا ما خلقت هذا باطال علمنا أن له ت
وحكما بالغة تتقاصر عقول البشر عن إدراكها ويقرب من هذه اآلية قوله تعاىل وما خلقنا السماء واألرض وما 

بينهما باطال ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وال ميكن أن يكون املراد أنه تعاىل خلقها على وجه 
  ميكن 

ى وجود الصانع احلكيم ألن كوهنا دالة على االفتقار إىل الصانع أمر ثابت هلا لذاهتا ألن كل متحيز االستدالل هبا عل
فهو حمدث وكل حمدث فإنه مفتقر إىل الفاعل فثبت أن داللة املتحيزات على وجود الفاعل أمر ثابت هلا لذواهتا 

ه وما خلقنا السماء واألرض وما بينهما وأعياهنا وما كان كذلك مل يكن سبب الفعل واجلعل فلم ميكن محل قول
  باطال على هذا الوجه فوجب محله على الوجه الذي ذكرناه 

النوع السادس روى أن عمر بن اخليام كان يقرأ كتاب اجملسطي على استاذه فدخل عليهم واحد من أجالف 
هللا افلم ينظروا إىل السماء فوقهم املتفقهة فقال هلم ماذا تقرؤن فقال عمر بن اخليام حنن يف تفسري آية من كتاب ا

النوع : كيف بنيناها وزيناها وماهلا من فروج فنحن ننظر كيف خلق السماء وكيف بناها وكيف صاهنا عن الفروج 
السابع أن إبراهيم عليه السالم ملا استدل على إثبات الصانع تعاىل بقوله رىب الذي حيي ومييت قال له منرود أتدعى 

اسطة الطبائع والعناصر أو ال بواسطة هذه األشياء فان ادعيت األول فلذلك مما ال جتده البتة ألن أنه حيي ومييت بو
كل ما حيدث يف هذا العامل فإمنا حيدث بواسطة أحوال العناصر األربعة واحلركات الفلكية وإذا ادعيت الثاين فمثل 

ببا حلدوث الولد لكن بواسطة متزيج الطبائع هذا اإلحياء واإلماتة حاصل مىن ومن كل أحد فإن الرجل قد يكون س
وحتريك األجرام الفلكية ولذلك قد منت هبذه الوسائط وهذا هو املراد من قوله تعاىل حكاية عن اخلصم أنا أحي 

وأميت مث أن إبراهيم عليه الصالة و السالم أجاب عن هذا السؤال بقوله فإن اهللا يأيت بالشمس من املشرق فأت هبا 
يعين هب أنه سبحانه إمنا حيدث حوادث هذا العامل بواسطة احلركات الفلكية لكنه تعاىل هو املبديء  من املغرب

للحركات الفلكية ألن تلك احلركات ال بد هلا من سبب وال سبب هلا سوى قدرة اهللا تعاىل فثبت أن حوادث هذا 
ان املدبر لتلك احلركات بواسطة الطبائع العامل وأن سلمنا إهنا إمنا حصلت بواسطة احلركات الفلكية لكنه ملا ك

وحركات األفالك إال أن حركات األفالك ليست منا بدليل أنا ال نقدر على حتريكها على خالف التحريك اإلهلي 
وظهر الفرق وهذا هو املراد من قول إبراهيم عليه الصالة و السالم فإن اهللا يأيت بالشمس من املشرق فأت هبا من 

أن هذه احلوادث يف هذا العامل حصلت حبركة الشمس من املشرق إال أن هذه احلركات من اهللا املغرب يعىن هب 
ألن كل جسم متحرك فال بد له من حمرك وذلك احملرك لست أنت وال أنا فلم ال حنركها من املغرب فثبت أن 

ه ما نازع اخلصم يف كون هذه اعتماد إبراهيم اخلليل عليه السالم يف معرفة ثبوت الصانع على الدالئل الفلكية وأن
احلوادث السفلية مرتبطة باحلركات الفلكية واعلم انك إذا عرفت هنج الكالم يف هذا الباب علمت أن القرآن 

  : مملوء من تعظيم األجرام الفلكية وتشريف الكرات الكوكبية 
  وأما األخبار فكثرية منها ما روى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

قضاء احلاجة عن استقبال الشمس والقمر واستدرمها ومنها أنه ملا مات ولده إبراهيم انكسفت الشمس أنه هنى عند 
مث إن الناس قالوا إمنا انكسفت ملوت إبراهيم فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ال ينكسفان ملوت أحد 



سعود أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا وال حلياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إىل الصالة ومنها ما روى ابن م
ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحايب فامسكوا وإذا ذكر النجوم فامسكوا ومن الناس من يروى إنه صلى اهللا 

عليه و سلم قال ال تسافروا والقمر يف العقرب ومنهم من يروى ذلك عن على رضى اهللا عنه وأن كان احملدثون ال 
  يقبلونه 
ثار فكثرية منها أن رجال أتاه فقال له إين أريد اخلروج يف جتارة وكان ذلك يف حماق الشهر فقال تريد أن وأما اآل

ميحق اهللا جتارتك استقبل هالل الشهر باخلروج وعن عكرمة أن يهوديا منجما قال له ابن عباس وحيك خترب الناس مبا 
غدا حمموما وميوت يف اليوم العاشر منه قال ابن العباس ال تدرى فقال اليهودي أن لك ابنا وهو يف املكتب وجييء 

ومىت متوت أنت قال يف رأس السنة مث قال البن عباس قال ال متوت أنت حىت تعمى مث جاء ابن عباس وهو حمموم 
ومات يف العاشر ومات اليهودي يف رأس السنة ومل ميت ابن عباس رضى اهللا عنه حىت ذهب بصره وعن الشعيب 

نه قال أبو الدرداء واهللا لقد فارقنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وتركنا وال طائر يطري جبناحيه إال رضى اهللا ع
وحنن ندعى فيه علما وليست الكواكب موكلة بالفساد والصالح ولكن فيها دليل بعض احلوادث عرف ذلك 

ىت أدرك من ذريته أربعني ألف أهل بالتجربة وجاء يف اآلثار أن أول من أعطى هذا العلم آدم وذلك إنه عاش ح
البيت وتفرقوا عنه يف األرض وكان يغتم خلفاء خربهم عليه فأكرمه اهللا تعاىل هبذا العلم وكان إذا أراد أن يعرف 

حال أحدهم حسب له هبذا احلساب فيقف على حالته وعن ميمون بن مهران أنه قال إياكم والتكذيب بالنجوم فإنه 
نه أيضا انه قال ثالث ارفضوهن ال تنازعوا أهل القدر وال تذكروا أصحاب نبيكم أال خبري علم من علم النبوة وع

وإياكم والتكذيب بالنجوم فإنه من علم النبوة وروى أن الشافعي كان عاملا بالنجوم وجاء لبعض جريانه ولد فحكم 
وكذا فوجد األمر كما قال وأيضا  له الشافعي أن هذا الولد ينبغي أن يكون على العضو الفالن منه خال صفته كذا

انه تعاىل حكى عن فرعون أنه كان يذبح أبناه بين إسرائيل ويستحي نساءهم واملفسرون قالوا إن ذلك إمنا كان ألن 
املنجمني أخربوه بأنه سيجيء ولد من بين إسرائيل ويكون هالكه على يده وهذه الرواية ذكرها حممد بن إسحاق 

راف الناس قدميا وحديثا بعلم النجوم وأما املعقول فهو أن هذا علم ما خلت عنه ملة من وغريه وهذا يدل على اعت
امللل وال أمة من األمم وال يعرف تاريخ من التواريخ القدمية واحلديثة إال وكان أهل ذلك الزمان مشتغلني هبذا العلم 

  ومعولني عليه 

ستحال إطباق أهل املشرق واملغرب من أول بناء العامل إىل يف معرفة املصاحل ولو كان هذا العلم فاسدا بالكلية ال
  آخره عليه 

وقال بطليموس يف بعض كتبه بعض الناس يعيبون هذا العلم وذلك العيب إمنا حصل من وجوه األول عجزهم عن 
ها معرفة حقيقة موضع الكواكب بدقائقها ومراتبها وذلك إن اآلالت الرصدية ال تنفك عن مساحمات ال يفي بضبط

احلس ألجل قلتها يف اآلالت الرصدية لكنها وإن قلت هذه اآلالت إال أهنا يف األجرام الفلكية كثرية فإذا تباعدت 
  األرصاد حصل بسبب تلك املساحمات تفاوت عظيم يف مواضع الكواكب 

أحوال الكواكب  الثاين أن هذا العلم علم مبين على معرفة الدالئل الفلكية وتلك الدالئل ال حتصل إال بتمزجيات
وهي كثرية جدا مث أهنا مع كثرهتا قد تكون متعارضة وال بد فيها من الترجيح وحينئذ يصعب على أكثر اإلفهام 

اإلحاطة بتلك التمزجيات الكثرية وبعد اإلحاطة هبا فإنه يصعب الترجيحات اجليدة فلهذا السبب ال يتفق من حييط 
رد مث أن اجلهال يظهرون من أنفسهم كوهنم عارفني هبذا العلم فإذا حكموا هبذا العلم كما ينبغي إال الفرد بعد الف

وأخطؤا ظن الناس أن ذلك بسبب أن هذا العلم ضعيف الثالث أن هذا العلم ال يفي بإدراك اجلزئيات على وجه 



 هذا العلم الفصيل الباهر فمن حكم على هذا الوجه فقد يقع يف اخلطأ فلهذه األسباب الثالثة توجهت املطاعن إىل
وحكى أن األكاسرة كان إذا أراد أحدهم طلب الولد أمر بإحضار املنجم مث كان ذلك امللك خيلو بامرأته فساعة ما 

يقع املاء يف الرحم يأمر خادما على الباب بضرب طستا يكون يف يده فإذا مسع املنجم طنني الطست أخذ الطالع 
يف بطن أمه مث أنه كان يأخذ الطالع أيضا عند الوالدة مرة أخرى  وحكم عليه حىت خيرب بعدد الساعات اليت ميكث

وحيكم فال جرم كانت أحكامهم كاملة قوية ألن الطالع احلقيقي هو طالع مسقط النطفة فإن حدوث الولد إمنا 
مكان  يكون يف ذلك الوقت فأما طالع الوالدة فهو وطالع مستعار ألن الولد ال حيدث يف ذلك الوقت وإمنا ينتقل من

إىل مكان آخر وروى أن يف عهد أردشري بن بابك أنه قال يف العهد الذي كتبه لولده لوال اليقني بالبوار الذي على 
رأس ألف سنة لكنت أكتب لكم كتابا أن متسكتم به لن تضلوا أبدا وعىن بالبوار ما أخربه املنجمون من أنه يزول 

منه زوال دولتهم وظهور دولة اإلسالم وروى أنه دخل  ملكهم عند رأس ألف سنة من ملك كستاست واملراد
املفضل ابن سهل على املأمون يف اليوم الذي قتل فيه وأخربه أنه يقتل يف هذا اليوم بني املاء والنار وأنكر املأمون 

رب يف ذلك عليه وقوى قلبه مث اتفق أنه دخل احلمام فقتل يف احلمام وكان األمر كما أخرب مث قال واعلم إن التجا
  هذا الباب كثرية وفيما ذكرناه كفاية 

قلت فهذا أقصى ماقرر به الرازى كالم هؤالء ومذهبهم ولقد نثر الكنانة ونفض اجلعبة واستفرغ الوسع وبذل 
  اجلهد وروح وهبرج وقعقع وفرقع وجعجع وال ترى طحنا ومجع بني ما يعلم باالضطرار أنه كذب على 

وعلى أصحابه وبني ما يعلم باالضطرار أنه خطأ يف تأويل كالم اهللا ومعرفة مراده  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
وال يروج ما ذكره أال على مفرط يف اجلهل بدين الرسل وما جاؤا به أو مقلد ألهل الباطل واحملال من املنجمني و 

بني بطالن استدالله واحتجاجه أقاويلهم فإن مجع بني األمرين شرب كالمه شربا وحنن حبمد اهللا ومعونته وتأييده ن
فنقول أما االستدالل بقوله تعاىل فال أقسم باخلنس اجلوار الكنس فإن أكثر املفسرين على أن املراد هو الكواكب 

اليت تسري راجعة تارة ومستقيمة أخرى وهذا القول قد قاله مجاعة من املفسرين وأهنا الكواكب اخلمسة زحل 
زهرة وروى عن على واختاره ابن مقاتل وابن قتيبة قالوا ومساها خنسا ألهنا يف سريها وعطارد واملشترى واملريخ وال

تتقدم إىل جهة املشرق مث ختنس أي تتأخر وكنوسها إستتارها يف معرهبا كما تكنس الظباء وتفر من الوحوش إىل أن 
تسري راجعة وقيل كنوسها تأوي إىل كناسها وهي أكنتها وتسمى هذه الكواكب املتحرية ألهنا تسري مستقيمة و

بالنسبة إىل الناظر وهو استتارها حتت شعاع الشمس وقيل هي النجوم كلها وهو اختيار أيب عبيدة وقال احلسن 
وقتادة وعلى هذا القول فيكون باعتبار أحواهلا الثالثة من طلوعها وغروهبا وما بينهما فهي خنس عند أول الطلوع 

خينس وتكنس عند غروهبا تشبها بالظباء اليت تأوي إىل كناسها وهي جوار ما بني ألن النجم منها يرى كأنه يبدو و
طلوعها وغروهبا خنس عند الطلوع جوار بعده كنس عند الغروب وهذا كله بالنسبة إىل أفق كل بلد تكون هلا فيه 

عيد بن جبري وقيل األحوال الثالثة وقال عبد اهللا بن مسعود هي بقر الوحش وهي رواية عن ابن عباس واختاره س
وهو أضعف األقوال املالئكة حكاه املروزي يف تفسريه فإن كان املراد بعض هذه األقوال غري ما حكاه الرازي فال 

حجة له وإن كان املراد ما حكاه فغايته إن يكون اهللا سبحانه وتعاىل قد أقسم هبا كما أقسم بالليل والنهار والضحى 
فع والوتر والسماء واألرض واليوم املوعود وشاهد ومشهود والنفس واملرسالت والوالد والفجر وليال عشر والش

والعاصفات والناشرات والفارقات والنازعات والناشطات والساحبات والسابقات وما نبصره وماال نبصره من كل 
اته الدالة عليه غائب عنا وحاضر مما فيه التنبيه على كمال ربو بيته وعزته وحكمته وقدرته وتدبريه وتنوع خملوق

املرشدة إليه مبا تضمنته من عجائب الصنعة وبديع اخللقة وتشهد لفاطرها وبارئها بأنه الواحد األحد الذي ال شريك 



له وأنه الكامل يف علمه وقدرته ومشيئته وحكمته وربو بيته وملكه وأهنا مسخرة مذللة منقادة ألمره مطيعة ملراده 
القها تبارك وتعاىل وتنزيه له عما نسبه إليه أعداؤه اجلاحدون املعطلون لربو بيته منها ففي األقسام هبا تعظيم خل

وقدرته ومشيئتة ووحدانيته وأن من هذه عبيده ومماليكه وخلقه وصنعه وإبداعه فكيف جتحد ربو بيته وأهليته وكيف 
  تنكر صفات كماله ونعوت جالله وكيف يسوغ لذي حس سليم وفطرة 

صانعها أو تعطيل صانعها عن نعوت جالله وأوصاف كماله وعن أفعاله فأقسامة هبا أكرب دليل  مستقيمة تعطيلها عن
على فساد قول نوعي املعطلة واملشركني الذين جعلوها آهلة تعبد مع دالئل احلدوث والعبودية والتسخري واالفتقار 

وبية واإلهلية هلا بوجه ما بل ال تنبغي أال ملن عليها وإهنا أدلة على بارئها وفاطرها وعلى وحدانيته وأنه ال تنبغي الرب
  : فطرها وبرأها كما قال القائل 

وقد خط فيها لو تأملت خطها أال كل شيء ما خال ... تأمل سطور الكائنات فإهنا إىل امللك األعلى إليك رسائل 
  اهللا باطل 

  : وقال آخر 
  أم كيف جيحده جاحد ... فوا عجبا كيف يعصي األهله 

  وتسكينة أبدا شاهد ... كل حتريكة هللا يف 
  تدل على أنه واحد ... ويف كل شيء له آية 

فلم يكن إقسامه هبا سبحانه مقررا بذلك علم األحكام النجومية كما يقوله الكاذبون املفترون بل مقررا لكمال 
سبحانه عن خلقها  ربوبيته ووحدانيته وتفرده باخللق واالبداع وكمال حكمته وعلمه وعظمته وهذا نظري إخباره

وعن حكمة خالقها بقوله اهللا الذي خلق سبع مسوات ومن االرض مثلهن يتنزل األمر بينهن لتعلموا أن اهللا على كل 
شيء قدير وأن اهللا قد أحاط بكل شيء علما وقوله وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل يف فلك 

شمس والقمر ال تسجدوا للشمس وال للقمر واسجدوا هللا الذي خلقهن يسبحون وقوله ومن آياته الليل والنهار وال
إن كنتم إياه تعبدون وقوله إن ربكم اهللا الذي خلق السموات واألرض مث استوى على العرش يغشى الليل النهار 

وسخر لكم يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أال له اخللق واألمر تبارك اهللا رب العاملني وقوله 
الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن يف ذلك آليات لقوم يعقلون وهؤالء املشركون يعظمون 

الشمس والقمر والكواكب تعظيما يسجدون هلا ويتذللون هلا ويسبحوهنا تسابيح معروفة يف كتبهم ودعوات ال 
هم يف كتاب مصحف الشمس مصحف القمر مصحف ينبغي أن يدعى هبا إال خالقها وفاطرها وحده ويقول بعض

زحل مصحف عطارد بعضهم يقول تسبيحة الشمس تسبيحة القمر تسبيحة عطارد تسبيحة زحل وال يتحاشى من 
ذلك وبعضهم يقول دعوة الشمس دعوة القمر دعوة عطارد دعوة زحل وبعضهم يقول هيكل الشمس والقمر 

لعبادة وكان الصابئون يبنون لكل كوكب من هذه الكواكب هيكال وعطارد وأصله أن اهليكل هو البيت املبين ل
ويصورون فيه ذلك الكوكب ويتخذونه لعبادته وتعظيمه ودعائه ويزعمون أن روحانية ذلك الكوكب تتنزل عليهم 

  فتخاطبهم وتقضي حوائجهم وشاهدوا 

حوائجهم مث ملا رام هذا الفعل ذلك منها وعاينوه وتلك الروحانية هي الشياطني تنزلت عليهم وخاطبتهم وقضت 
من تستر منهم باإلسالم ومل ميكنه أن يبين هلا بيوتا يعبدها فيه كتب هلا دعوات وتسبيحات وأذكارا مساها هيا كل مث 

من اشتد تستره وخوفه أخرجها يف قالب حروف وكلمات ال تفهم لئال يبادر انكارها وردها ومن مل خيف منهم 



يحات واالذكار بلسان من خياطبه بالفارسية والعربية وغريها فلما أنكر عليه أهل صرح بتلك الدعوات والتسب
اإلميان قال إمنا ذكرت هذا معرفة هلذا العلم وإحاطة به ال اعتقادا له وال ترغيبا فيه وقد وصف ذلك العلم وقرره 

وصار ذلك الكتاب إماما ألهل هذا أمت تقرير ومحله هدية إىل ملكه فأثابه عليه مجلة من الذهب يقال أنه ألف دينار 
الفن إليه يلجئون وعليه يعولون وبه حيتجون ويقولون شهرة مصنفة وجاللته وعلمه وفضله ال تنكر وال جتحد ويف 

هذا الكتاب من خماطبة الشمس والقمر والكواكب باخلطاب الذي ال يليق إال باهللا عز و جل وال ينبغي الحد سواه 
ادة اليت مل يكن عباد األصنام يبلغوهنا من آهلتهم فباهللا أجتعل قوله تعاىل فال أقسم باخلنس ومن اخلضوع والذل والعب

اجلوارى الكنس دليال على هذا ومقدمة له يف أول الكتاب فان كان اإلقسام هبا دليال على تأثرياهتا يف العامل كما 
يال بطل االستدالل به وأما قوله تعاىل فال يقولون فينبغي أن يكون سائر ما أقسم به كذلك وان مل يكن القسم دل

  أقسم مبواقع النجوم ففيها قوالن 
أحدمها أهنا النجوم املعروفة وعلى هذا ففي مواقعها أقوال أحدها انه انكدارها وانتشارها يوم القيامة وهذا قول 

ادة والثالث انه مغارهبا والرابع انه احلسن واملنجمون يكذبون هبذا وال يقرون به والثاين مواقعها منازهلا قاله عطاء وقت
  مواقها عند طلوعها وغروهبا حكاه ابن عطية عن جماهد وأيب عبيدة 

واخلامس أن مواقعها مواضعها من السماء وهذا الذى حكاه ابن اجلوزى عن قتادة حكاه ابن عطية عنه فيحتمل أن 
  يكونا واحدا وان يكونا قولني 

العفريت وقت الرجوم حكاه ابن عطية ايضا ومل يذكر أبو الفرج ابن اجلوزى  السادس أن مواقعها انقضاضها أثر
سوى الثالثة األول والقول الثاين أن مواقع النجوم هى منازل القرآن وجنومه الىت نزلت على النيب صلى اهللا عليه و 

قوله انه لقرآن كرمي  سلم ىف مدة ثالث وعشرين سنة قال ابن عطية ويؤيد هذا القول عود الضمري على القرآن يف
يف كتاب مكنون وذلك ان ذكره مل يتقدم اال على هذا التأويل ومن ال يتأول هذا التأويل يقول ان الضمري يعود 

على القرآن وان مل يتقدم ذكره لشهرة األمر ووضوح املعىن كقوله تعاىل حىت توارت باحلجاب وكل من عليها فان 
ه أعاد الضمري بلفظ اإلفراد والتذكري ومواقع النجوم مجيع فلو كان الضمري وغري ذلك قلت ويؤيد القول األول ان

  عائدا عليها لقال اهنا لقرآن كرمي اال ألن يقال مواقع النجوم دل على القرآن فأعاد الضمري 

آن عليه ألن مفسر الضمري يكتفى فيه بذلك وهو من أنواع البالغة واالجياز فأن كان املراد من القسم جنوم القر
بطل استدالله باآلية وان كان املراد الكواكب وهو قول األكثرين فلما فيها من اآليات الدالة على ربوبية اهللا تعاىل 

وانفراده باخللق واالبداع فانه ال ينبغى ان تكون اإلهلية أال له وحده كما انه وحده املتفرد خبلقها وابداعها وما 
ا أوضح دليل على تكذيب املشركني واملنجمني والدهرية ونوعى املعطلة تضمنته من اآليات والعجائب فاإلقسام هب

  كما تقدم وكذلك قوله والنجم الثاقب على ان فيه قولني آخرين غري القول الذى ذكره 
أحدمها أنه الثريا وهذا قول ابن زيد حكاه عنه أبو الفرج بن اجلوزى وعنه رواية ثانية انه زحل حكاها عنه ابن 

  عطية 
اىن انه اجلدى حكاه ابن عطية عن ابن عباس وقول آخر حكاه أبو الفرج بن اجلوزى عن على بن أمحد والث

النيسابوري أنه جنس النجوم وأما قوله تعاىل فاملدبرات أمرا فلم يقل احد من الصحابة وال التابعني وال العلماء 
ئكة قال عطاء وكلت بأمور عرفهم اهللا العمل هبا بالتفسري اهنا النجوم وهذه الروايات عنهم فقال ابن عباس هى املال

وقال عبد الرمحن بن ساباط يدبر أمور الدينا أربعة جربيل وهو موكل بالوحي واجلنود وميكائيل وهو موكل بالقطر 
والنبات وملك املوت وهو موكل بقبض األنفس واسرافيل وهو ينزل باألمر عليهم وقيل جربيل للوحي واسرافيل 



ابن قتيبة فاملدبرات أمرا املالئكة تنزل باحلالل واحلرام ومل يذكر املتوسعون يف نقل أقوال املفسرين كان للصور وقال 
اجلوزى واملاوردى وابن عطية غري املالئكة حىت قال ابن عطية وال أحفظ فالنا اهنا املالئكة هذا مع توسعه يف النقل 

أقوال ال حيكيها غريه فتفسري املدبرات بالنجوم كذب على اهللا وزيادته فيه على ايب الفرج وغريه حىت انه لينفرد ب
وعلى املفسرين وكذلك املقسمات امرا مل يقل أحد من أهل التفسري العاملني به أهنا النجوم بل قالوا هى املالئكة الىت 

ابن عطية ألن كل تقسم أمر امللكوت باذن رهبا من األرزاق واآلجال واخللق يف األرحام وأمر الرياح واجلبال قال 
هذا إمنا هو مبالئكة ختدمه فاآلية تتضمن مجيع املالئكة ألهنم كلهم يف أمور خمتلفة قال أبو الطفيل عامر بن وائلة كان 
على بن أيب طالب علم املنرب فقال ال تسألون عن آية من كتاب اهللا وسنة ماضية أال قلت لكم فقام إليه ابن الكواء 

فاحلمالت وقرأ فاجلاريات يسرا فاملقسمات أمرا فقال الذاريات الرياح واحلامالت  فسأله عن الذاريات ذروا
السحاب واجلاريات السفن واملقسمات املالئكة مث قال سل سؤال تعلم وال تسأل سؤال تعنت وكذلك قال أبو 

ه قال ابن السائب الفرج ومل يذكر فيه خالفا يف املقسمات امرا يعىن املالئكة تقسم األمور على ما امر اهللا ب
املقسمات أربعة جربيل وهو صاحب الوحي والغلظة يعىن العقوبة على أعداء الرسل وميكائيل وهو صاحب الرزق 

  والرمحة وإسرافيل وهو صاحب الصور واللوح وعزرائيل وهو قابض األرواح فتفسري اآلية 

األيام بأهنا أيام حنس كقوله فأرسلنا عليهم بأهنا النجوم تفسري املنجمني ومن سلك سبيلهم وأما وصفه تعاىل بعض 
رحيا صرصرا يف ايام حنسات فال ريب أن األيام اليت أوقع اهللا سبحانه فيها العقوبة بأعدائه وأعداء رسله كانت أياما 
حنسات عليهم ألن النحس أصاهبم فيها وإن كانت أيام خري ألوليائه املؤمنني فهي حنس على املكذبني سعد املؤمنني 

هذا كيوم القيامة فإنه عسري على الكافرين يوم حنس هلم يسري على املؤمنني يوم سعد هلم قال جماهد أيام حنسات و
مشائيم وقال الضحاك معناه شديد أي الربد حىت كان الربد عذابا هلم قال أبو علي وأنشد االصمعي يف النحس 

  : مبعىن الربد 
  ء الزالال حييل شفيفها املا... كان سالفة عرضت بنحس 

وقال ابن عباس حنسات متتابعات وكذلك قوله إنا أرسلنا عليهم رحيا صرصرا يف يوم حنس مستمر وكان اليوم حنسا 
عليهم إلرسال العذاب عليهم أي ال يقلع عنهم كما تقلع مصائب الدنيا عن أهلها بل هذا النحس دائم على هؤالء 

ن ظن أنه صفة لليوم وانه كان يوم أربعاء آخر الشهر وأن هذا املكذبني للرسل ومستمر صفة للنحس ال لليوم وم
اليوم حنس أبدا فقد غلط واخطأ فهم القرآن فان اليوم املذكور حبسب ما يقع فيه وكم هللا من نعمة على أوليائه يف 

سها إمنا هو هذا اليوم وان كان له فيه باليا ونقم على أعدائه كما يقع ذلك يف غريه من األيام فسعود األيام وحنو
بسعود األعمال وموافقتها ملرضاة الرب وحنوس األعمال خمالفتها ملا جاءت به الرسل واليوم الواحد يكون يوم سعد 

لطائفة وحنس لطائفه كما كان يوم بدر يوم سعد للمؤمنني ويوم حنس على الكافرين فما للكوكب والطالع 
ام النجوم من ذلك ولو كان املؤثر يف هذا النحس هو والقرانات وهذا السعد والنحس وكيف يستنبط علم أحك

  نفس الكوكب والطالع لكان حنسا على العامل فأما أن يقتضي الكوكب كونه حنسا لطائفة سعدا لطائفة فهذا هواحملال 

  فصل وأما االستدالل باآليات الدالة على أن اهللا سبحانه وضع حركات

ذا العامل بقوله هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل هذه األجرام على وجه ينتفع هبا يف مصاحل ه
لتعلموا عدد السنني واحلساب ما خلق ذلك إال باحلق وقوله تعاىل تبارك الذي جعل يف السماء بروجا وجعل فيها 



ن كذهبم سراجا وقمرا منريا اآلية فمن أطرف االستدالل فأين يف هذه اآليات ما يدل على ما يدعيه املنجمون م
وهبتاهنم وافترائهم ولو كان األمر كما يدعيه هؤالء الكذابون لكانت الداللة والعربة فيه أعظم من جمرد الضياء 

  والنور واحلساب ولكان األليق ذكر ما تقتضيه من السعد والنحس وتعطيه من السعادة والشقاوة وهتبه من 

ف والصور احليوانية والنباتية واملعدنية وسائر ما يف هذا العامل األعمار واألرزاق واآلجال والصنائع والعلوم واملعار
من اخلري والشر وأما قوله تبارك الذي جعل يف السماء بروجا وجعل فيها سرجا وقمرا منريا فهو تعظيم وثناء منه 

اآلية فأكثر تعاىل على نفسه جبعل هذه الربوج والشمس والقمر يف السماء وقد اختلف يف الربوج املذكورة يف هذه 
  السلف على أهنا القصور أو الكواكب العظام 

قال ابن املنذر يف تفسريه حدثنا موسى حدثنا شجاع حدثنا ابن إدريس عن ابيه عن عطية جعل يف السماء بروجا 
  قال قصورا فيها حرس 

يف السماء حدثنا  حدثنا موسى حدثنا أبو بكر حدثنا أبو معاوية ووكيع عن امساعيل عن حيىي بن رافع قال قصورا
موسى حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن ايب جنيح عن جماهد قال النجوم يعين بروجا وكذلك قال 
عكرمة حدثنا أبو أمحد حدثنا يعلي حدثنا إمساعيل عن أيب صاحل تبارك الذي جعل يف السماء بروجا قال النجوم 

العرب تسمي البناء املرتفع برجا قال تعاىل اينما تكونوا يدرككم املوت  الكبار وهذا موافق ملعىن اللفظة يف اللغة فإن
  : لو كنتم يف بروج مشيدة وقال األخطل 

  بأن حبض وآجر وأحجار ... كأهنا برج رومي يشيده 
قال األعمش كان أصحاب عبد اهللا يقرؤهنا تبارك الذي جعل يف السماء قصورا وأما املتأخرون من املفسرين فكثري 

م يذهب إىل أهنا الربوج اإلثين عشر اليت تنقسم عليها املنازل كل برج منزلتان وثلث وهذه املنازل الثمانية منه
والعشرون يبدو منها للناظر أربعة عشر منزال ابدا وخيفى منها أربعة عشر منزال كما أن الربوج يظهر منها أبدا ستة 

وأربعة عشر ميانية فأول الشامية السرطان وآخرها السماك  وخيفى ستة والعرب تسمى أربعة عشر منزال منها شامية
األعزل وأول اليمانية الغفر وآخرها الرشا إذا طلع منها منزل من املشرق غاب رقيبه من املغرب وهو اخلامس عشر 

لدبران وهبا تنقسم فصول السنة األربع فللربيع منها احلمل والثور واجلوزاء ومنازهلا الشرطني والبطني والثريا وا
واهلقعة واهلنعة والذراع وللصيف منها السرطان واألسد والسنبلة ومنازهلا النثرة والطرف واجلبهة والزبرة والصرفة 

والعواء والسماك وللخريف منها امليزان والعقرب والقوس ومنازهلا الغفر والزبان واألكليل والقلب والشولة 
واحلوت ومنازهلا سعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد األخبية والنعائم والبلدة وللشتاء منها اجلدي والدلو 

والفرع املقدم ويسمى األول والفرع املؤخر ويسمى الثاين والرشا وملا كان نزول القمر يف هذه املنازل معلوما 
ء والقمر بالعيان واملشاهدة ونزول الشمس فيها إمنا هو باحلساب ال بالرؤية قال تعاىل هو الذي جعل الشمس ضيا

  نورا وقدره منازل وقال تعاىل والشمس جترى ملستقر هلا ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه 

منازل حىت عاد كالعرجون القدمي فخص القمر بذكر تقدير املنازل دون الشمس وأن كانت مقدرة املنازل لظهور 
منزل ولذلك كان احلساب القمرى أشهر ذلك للحس يف القمر وظهور تفاوت نوره بالزيادة والنقصان يف كل 

وأعرف عن واألمم وأبعد من الغلط وأصح للضبط من احلساب الشمسى ويشترك فيه الناس دون احلساب 
الشمسى وهلذا قال تعاىل يف القمر وقدره منازل لتعلموا عدد السنني واحلساب ومل يقل ذلك يف الشمس وهلذا 

اإلسالم امنا هي على حساب القمر وسريه ونزوله يف منازله ال على  كانت اشهر احلج والصوم واألعياد ومواسم



حساب الشمس وسريها حكمة من اهللا ورمحة وحفظا لدينه الشتراك الناس يف هذا احلساب وتعذر الغلط واخلطأ فيه 
أن املنازل فال يدخل يف الدين من االختالف والتخليط ما دخل يف دين أهل الكتاب فهذا الذي اخربنا تعاىل به من ش

وسري القمر فيها وجعل الشمس سراجا وضياء يبصر به احليوان ولوال ذلك مل يبصر أحليوان فأين هذا مما يدعيه 
   ٠الكذابون من علم األحكام الىت كذهبا اضعاف صدقها 

  فصل وأما ماذكره عن إبراهيم خليل الرمحن أنه متسك بعلم النجوم حني

ء على خليل الرمحن عليه السالم فإنه ليس يف اآلية اكثر من أنه نظر نظرة يف قال إين سقيم فمن الكذب واالفترا
النجوم مث قال هلم إين سقيم فمن ظن من هذا أن كلم أحكام النجوم من علم األنبياء وأهنم كانوا يراعونه ويعانونه 

حر وزعم أن تلقيهم فقد كذب على األنبياء ونسبهم إىل ماال يليق وهو من جنس من نسبهم إىل الكهانة والس
الغيب من جنس تلقى غريهم وأن كانوا فوقهم يف ذلك لكمال نفوسهم وقوة استعدادها وقبوهلا لفيض العلويات 

عليها وهؤالء مل يعرفوا األنبياء وال آمنوا هبم وإمنا هم عندهم مبنزلة أصحاب الرياضات الذين خصوا بقوة اإلدراك 
أنفسهم إلصالح الناس وضبط امورهم وال ريب أن هؤالء أبعد اخللق عن وزكاة النفوس وزكاة األخالق ونصبوا 

األنبياء واتباعهم ومعرفتهم ومعرفة مرسلهم وما ارسلهم به هؤالء يف شأن والرسل يف شأن آخر بل هم ضدهم يف 
الرسل يف  علومهم واعماهلم وهديهم وإرادهتم وطرائقهم ومعادهم ويف شأهنم كله وهلذا جند أتباع هؤالء ضد أتباع

العلوم واألعمال واهلدى واإلرادات ومىت بعث اهللا رسوال يعاىن التنجيم والنرجات والطلسمات واألوفاق 
والتداخني و البخورات ومعرفة القرانات واحلكم على الكواكب بالسعود والنحوس واحلرارة والربودة والذكورة 

الرسل أال باإلنكار على هؤالء وحمقهم وحمق علومهم  واألنوثة وهل هذه إال صنائع املشركني وعلومهم وهل بعثت
وأعماهم من األرض وهل للرسل أعداء بالذات إال هؤالء ومن سلك سبيلهم وهذا معلوم باالضطرار لكل من آمن 

  بالرسل صلوات 

ه اهللا وسالمه عليهم وصدقهم فيما جاؤا به وعرف مسمى رسول اهللا وعرف مرسله وهل كان إلبراهيم اخلليل علي
الصالة و السالم عدو مثل هؤالء املنجمني الصابئني وحر إن كانت دار مملكتهم واخلليل أعدى عدو هلم وهم 

املشركون حقا واألصنام الىت كانوا يعبدوهنا كانت صورا ومتاثيل للكواكب وكانوا يتخذون هلا هياكل وهي بيوت 
م لألصنام وتعظيمهم هلا تعظيما منهم للكواكب العبادات لكل كوكب منها هيكل فيه أصنام تناسبه فكانت عبادهت

الىت وضعوا األصنام عليها وعبادة هلا وهذا أقوى السببني يف الشرك الواقع يف العامل وهو الشرك بالنجوم وتعظيمها 
هتا واعتقاد أهنا أحياء ناطقة وهلا روحانيات تتنزل على عابديها وخماطبيها فصوروا هلا الصور األرضية مث جعلوا عباد

وتعظيمها ذريعة إىل عبادة تلك الكواكب واستنزال روحانياهتا وكانت الشياطني تتنزل عليهم وختاطبهم وتكلمهم 
وتريهم من العجائب ما يدعوهم إىل بذل نفوسهم وأوالدهم وأمواهلم لتلك األصنام والتقرب إليها وكان مبدأ هذا 

 والشر يف العامل منها وهذا شرك خواص املشركني الشرك تعظيم الكواكب وظن السعود والنحوس وحصول اخلري
  وأرباب النظر منهم وهو شرك قوم إبراهيم عليه الصالة و السالم 

والسبب الثاين عبادة القبور واإلشراك باألموات وهو شرك قوم نوح عليه الصالة و السالم وهو أول شرك طرق 
ل اإلشراك وكثريا ما جيتمع البيان يف حق املشرك يكون العامل وفتنته أعم واهل اإلبتالء به أكثر وهم مجهور أه

  مقابريا جنوميا قال تعاىل عن قوم نوح وقالوا ال تذرن آهلتكم وال تذرن ودا وال سواعا وال يغوث ويعوق ونسرا 



قال البخارى يف صحيحه قال ابن عباس كان هؤالء رجاال صاحلني من قوم نوح فلما هلكوا أوحي الشياطني إىل 
أن انصبوا على جمالسهم الىت كانوا جيلسون عليها أنصابا ومسوها بأمسائهم ففعلوا فلم تعبد حىت إذا هلك  قومهم

أولئك ونسخ العلم عبدت وهلذا لعن النيب صلى اهللا عليه و سلم الذين اختذوا قبور أنبيائهم مساجد وهنى عن 
تد غضب اهللا على قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد الصالة إىل القبور وقال اللهم ال جتعل قربى وثنا يعبد وقال اش

وقال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد إال فال تتخذوا القبور مساجد فإين اهنا كم عن ذلك 
وأخرب أن هؤالء شرار اخللق عند اهللا يوم القيامة وهؤالء هم أعداء نوح كما ان املشركني بالنجوم أعداء إبراهيم 

وح عاداه املشركون بالقبور وإبراهيم عاداه املشركون بالنجوم والطائفتان صوروا األصنام على صور معبوديهم مث فن
عبدوها وإمنا بعثت الرسل مبحق الشرك من األرض وحمق أهله وقطع اسبابه وهدم بيوته وحماربة أهله فكيف يظن 

كان يتعاطى علم النجوم ويأخذ منه أحكام احلوادث  بإمام احلنفاء وشيخ األنبياء وخليل رب األرض والسماء أنه
  سبحانك هذا هبتان عظيم وإمنا كانت النظرة الىت نظرها 

يف علم النجوم من معاريض األفعال كما كان قوله فعله كبريهم هذا وقوله إين سقيم وقوله عن امرأته سارة هذه 
كما توصل بتعريضه بقوله هذه أخيت إىل خالصها  أخيت من معاريض املقال ليتوصل هبا إىل غرضه من كسر األصنام

من يد الفاجر وملا غلظ فهم عن كثري من الناس وكشفت طباعهم عن إدراكه ظنوا أن نظره يف النجوم ليستنبط 
منها علم األحكام وعلم أن جنمة وطالعه يقضى عليه بالسقم وحاشا هللا أن يظن ذلك خبليله صلى اهللا عليه و سلم 

باعه وهذا من جنس معاريض يوسف الصديق صلى اهللا تعاىل عليه وسلم حني تفتيش أوعية أخيه عن أو بأحد من أت
الصاع فإن املفتش بدأ بأوعيتهم مع علمه أنه ليس فيها وأخر وعاء أخيه مع علمه أنه فيها تعريضا بأنه ال يعرف يف 

ادر إليها ومل يكلف نفسه تعب التفتيش لغريها أى وعاء هي ونفيا للتهمة عنه بأنه لو كان عاملا يف أى األوعية هي لب
فلهذا نظر اخلليل صلى اهللا عليه و سلم يف النجوم نظر تورية وتعريض حمض ينفي به عنه هتمة قومه ويتوصل به إىل 

   ٠كيد أصنامهم 

  فصل وأما االستدالل بقوله تعاىل خللق السموات واألرض أكرب من خلق

الشرف ال كرب اجلثة ففي غاية الفساد فإن املراد من اخللق ههنا الفعل النفس الناس وإن املراد به كرب القدر و
املفعول وهذا من أبلغ األدلة على املعاد أى أن الذى خلق السموات واألرض وخلقها أكرب من خلقكم كيف 
ألرض يعجزه خلقكم بعدما متوتون خلقا جديدا ونظري هذا يف قوله يف سورة يس أوليس الذي خلق السموات وا

بقادر على أن خيلق مثلهم أى مثل هؤالء املنكرين فهذا استدالل بشمول القدر للنوعني وأهنا صاحلة هلما فال جيوز 
أن يثبت تعلقها بأحد املقدورين دون اآلخر فكذلك قوله خللق السموات واألرض أكرب من خلق الناس أى من مل 

عن خلق الناس خلقا جديدا بعد ما أماهتم وال تعرض يف  تعجز قدرته عن خلق العامل العلوي والسفلي كيف يعجز
هذا ألحكام النجوم بوجه قط وال لتأثري الكواكب واما قوله تعاىل ويتفكرون يف خلق السموات واألرض ربنا ما 

خلقت هذا باطال فال ريب أن خلق السموات واألرض من أعظم األدلة على وجود فاطرمها وكمال قدرته وعلمه 
فراده بالربوبية والوحدانية ومن سوى بني ذلك وبني البقة وجعل العربة والداللة والعلم بوجود الرب وحكمته وان

اخلالق البارىء املصور منهما سواء فقد كابر واهللا سبحانه إمنا يدعو عباده على النظر والفكر يف خملوقاته العظام 
  اتساع جمال الفكر والنظر يف أرجائها وأال لظهور أثر الداللة فيها وبديع عجائب الصنعة واحلكمة فيها و



  ... تدل على أنه واحد ... ففي كل شيء له آية 
  ولكن أين اآلية والداللة يف خلق العامل العلوي والسفلي إىل خلق القملة والربغوث 

ه إمنا يذكر والبقة فكيف يسمح لعاقل عقله أن يسوي بينهما وجيعل الداللة من هذا كالداللة من اآلخر واهللا سبحان
من خملوقاته للداللة عليه أشرفها وأظهرها للحس والعقل وأبينها داللة وأعجبها صنعة كالسماء واألرض والشمس 
والقمر والليل والنهار والنجوم واجلبال والسحاب واملطر وغري ذلك من آياتة وال يدعو عباده إىل التفكر يف القمل 

رات وحنوها إمنا يذكر ما يذكر من ذلك يف سياق ضرب األمثال مبالغة والرباغيث والبعوض والبق والكالب واحلش
يف االحتقار والضعف كقوله تعاىل أن الذين تدعون من دون اهللا لن خيلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب 

قوله أن اهللا ال يستحي شيئا ال يستنفذوه منه فهنا مل يذكر الذباب يف سياق الداللة على إثبات الصانع تعاىل وكذلك 
أن يضرب مثال ما بعوضة فما فوقها وكذلك قوله مثل الذين اختذوا من دون اهللا أولياء كمثل العنكبوت اختذت بيتا 
وان أوهن البيوت لبيت العنكبوت فتأمل ذكر هذه املخلوقات احلقرية يف أى سياق وذكر املخلوقات العظيمة يف أى 

  سياق 
تكلمني املتكلفني أن داللة حصول احلياة يف األبدان احليوانية أقوى من داللة السموات وأما قول من قال من امل

واألرض على وجود الصانع تعاىل فبناء هذا القائل على األصل الفاسد وهو إثبات اجلوهر الفرد وإن تأثري الصانع 
أليف اخلاص والتركيب جنسه مقدور تعاىل يف خلق العامل العلوي والسفلي هو تركيب تلك اجلواهر وتأليفها هذا الت

للبشر وغريهم وأما األحداث واالختراع فال يقدر عليه إال اهللا والقول باجلوهر الفرد وبناء املبدأ واملعاد عليه مما هو 
 من اصول املتكلمني الفاسدة الىت نازعهم فيها مجهور العقالء قالوا وخلق اهللا تعاىل وإحداثه ملا حيدثه من أجسام العامل
هو إحداث ألجزائها وذواهتا ال جمرد تركيب اجلواهر منفردة مث قد فرغ من خلقها وصنعه وإبداعه اآلن إمنا هو يف 

تأليفها وتركيبها وهذا من اقوال اهل البدع الىت ابتدعوها يف اإلسالم وبنوا عليها املعاد وحدوث العامل فسلطوا 
املبدأ واملعاد على أمر ومهى خياىل وظنوا انه ال يتم هلم القول عليهم أعداء اإلسالم ومل ميكنهم كسرهم ملا بنوا 

حبدوث العامل وإعادة األجسام إال به وأقام منازعوهم حججا كثرية جدا على بطالن القول باجلوهر واعترافهم بقوة 
ائمة اإلسالم كثري منها وصحته فأوقع ذلك شكا لكثري منهم يف أمر املبدأ واملعاد لبنائه على شفا جرف هار وأما 

وفحول النظار فلم يعتمدوا على هذه الطريقة وهي عندهم أضعف وأوهي من أن يبنوا عليها شيئا من الدين فضال 
عن حدوث العامل وإعادة األجسام وإمنا اعتمدوا على الطرق الىت أرشد اهللا سبحانه إليها يف كتابه وهي حدوث 

السفلي وحدوث السحاب واملطر والرياح وغريها من األجسام ذات احليوان والنبات وخلق نفس العامل العلوي و
الىت يشاهد حدوثها بذواهتا الجمرد حدوث تأليفها وتركيبها فعند القائلني باجلوهر ال يشهد ان اهللا أحدث يف هذا 

  العامل شيئا من 

ك وأما اآلن فإمنا حتدث اجلواهر وإمنا أحدث تأليفها وتركيبها فقط وإن كان أحداثه جبواهره سابقا متقدما قبل ذل
األعراض من االجتماع واالفتراق واحلركة والسكون فقط وهي األكوان عندهم وكذلك املعاد فإنه سبحانه يفرق 

أجزاء العامل وهو اعدامه مث يؤلفها وجيمعها وهو املعاد وهؤالء احتاجوا إىل أن يستدلوا على كون عني اإلنسان 
باحلس دائما هو حدوث أعراض يف تلك اجلواهر من التأليف اخلالص وزعموا وجواهره خملوقة إذ املشاهد عندهم 

أن كل ما حيدثه اهللا من السحاب واملطر والزروع والثمار واحليوان فإمنا حيدث فيه أعراضا وهي مجع اجلواهر اليت 
العقل وإمنا يعلم كانت موجودة وتفريقها وزعموا أن أحدا ال يعلم حدوث عني من األعيان باملشاهدة وال بضرورة 



ذلك باالستدالل ومجهور العقالء من الطوائف خيالفون هؤالء ويقولون الرب ال يزال حيدث األعيان كما دل على 
ذلك احلس والعقل والقرآن فإن األجسام احلادثة باملشاهدة ذواهتا وأجزاؤها حادثة بعد إن مل تكن جواهر مفرقة 

والعقل فإن كون اإلنسان واحليوان خملوقا حمدثا كائنا بعد إن مل يكن  فاجتمعت ومن قال غري ذلك فقد كابر احلس
أمر معلوم بالضرورة جلميع الناس وكل أحد يعلم أنه حدث يف بطن أمه بعد إن مل يكن وإن عينه حدثت كما قال 

يقة القرآن اهللا تعاىل وقد خلقتك من قبل ومل تك شيئا وليس هذا عندهم مما يستدل عليه بل يستدل به كما هي طر
  فإنه جعل حدوث اإلنسان وخلقه دليال ال مدلوال عليه 

وقوهلم إن احلادث أعراض فقط وأنه مركب من اجلواهر املفردة قوالن باطالن بل يعلم حدوث عني اإلنسان وذاته 
أصول وبطالن اجلوهر الفرد ولو كان القول باجلوهر صحيحا مل يكن معلوما إال بأدلة خفية دقيقة فال يكون من 

الدين بل وال مقدمة فيها فطريقتهم تتضمن جحد املعلوم وهو حدوث األعيان احلادثة وذواهتا وإثبات ما ليس مبعلوم 
بل هو باطل وهو إثبات اجلوهر الفرد وليس هذا موضع استقصاء هذه املسئلة واملقصود الكالم على قوله إن 

صانع أقوى من داللة تركيب االجرام الفلكية وهو مبىن على االستدالل حبصول احلياة يف بنية احليوان على وجود ال
  هذا األصل الفاسد 

  فصل وأما استدالله بقوله تعاىل وما خلقنا السماء واألرض وما

بينهما باطال فعجب من العجب فإن هذا من اقوى األدلة وأبينها على بطالن قول املنجمني والدهرية الذين يسندون 
ري والشر إىل النجوم وحركاهتا واتصاالهتا ويزعمون أن ما تأيت به من اخلري والشر فعن مجيع ما يف العامل من اخل

تعريف الرسل واألنبياء وكذلك ما تعطيه من السعود والنحوس وهذا هو السبب الذي سقنا الكالم ألجله معهم ملا 
  حكينا قوهلم أنه ملا كانت املوجودات يف العامل 

واكب والروحانيات اليت هي مدبرات الكواكب وإن كان يف اتصاالهتا نظر سعد وحنس السفلي مترتبة على تأثري الك
وجب أن يكون يف آثارها حسن وقبح يف اخللق واألخالق والعقول اإلنسانية متساوية يف النوع فوجب أن يدركها 

م يريد أن يتفضل كل عقل سليم وال يتوقف إدراكها على من هو مثل ذلك العاقل يف النوع ما هذا إال بشر مثلك
عليكم إىل آخر كالمكم املتضمن خلق السموات واألرض بغري أمر وال هني وال ثواب وال عقاب وهذا هو الباطل 
الذي نفاه اهللا سبحانه عن نفسه وأخرب أنه ظن أعدائه الكافرين وهلذا اتفق املفسرون على أن احلق الذي خلقت به 

تب عليهما من الثواب والعقاب فمن جحد ذلك وجحد رسالة الرسل السموات واألرض هو األمر والنهي وما يتر
وكفر باملعاد وأحال حوادث العامل على حركات الكواكب فقد زعم أن خلق السموات واألرض ابطل الباطل وأن 

العامل خلق عبثا وترك سدى وخلى مهال وغاية ما خلق له أن يكون متمتعا باللذات احلسية كالبهائم يف هذه املدة 
القصرية جدا مث يفارق الوجود وحتدث حركات الكواكب أشخاصا مثله هكذا أبدا فأي باطل أبطل من هذا وأي 
عبث فوق هذا أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا وإنكم إلينا ال ترجعون فتعاىل اهللا امللك احلق ال إله إال هو رب العرش 

إهلية الرب املتضمنة لكمال حكمته وملكه وامره الكرمي واحلق الذي خلقت به السموات واألرض وما بينهما هو 
وهنيه املتضمن لشرعة وثوابه وعقابه املتضمن لعدله وفضله ولقائه فاحلق الذي وجد به العامل كون اهللا سبحانه هو 

اإلله احلق املعبود واآلمر الناهي املتصرف يف املمالك باألمر والنهي وذلك يستلزم إرسال الرسل وإكرام من 
هلم ومتام اإلنعام عليه وإهانة من كفر هبم وكذهبم واختصاصه بالشقاء واهلالك وذلك معقود بكمال حكمة استجاب 



الرب تعاىل وقدرته وعلمه وعدله ومتام ربوبيته وتصرفه وانفراده باإلهلية وجريان املخلوقات على موجب حكمته 
أحبابه وأولياءه باإلكرام الذي يليق بعظمته وغناه  وإهليته وملكه التام وأنه أهل أن يعبد ويطاع وأنه أوىل من أكرم

وجوده وأهان أعداءه املعرضني عنه اجلاحدين له املشركني به املسوين بينه وبني الكواكب واألوثان واألصنام يف 
عقاب العبادة باإلهانة اليت تليق بعظمته وجالله وشدة بأسه فهو اهللا العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد ال

ذو الطول ال إله إال هو إليه املصري وهو ذو الرمحة الواسعة الذي ال يرد باسه عن القوم اجملرمني أال له اخللق واألمر 
تبارك اهللا رب العاملني وهو سبحانه خلق العامل العلوي والسفلي بسبب احلق وألجل احلق وضمنه احلق فباحلق كان 

وحيده وعبادته وحده ال شريك له وموجب ذلك ومقتضاه وقام بعدله وللحق كان وعلى احلق اشتمل واحلق هو ت
الذي هو احلق وعلى احلق اشتمل فما خلق اهللا شيئا إال باحلق وللحق ونفس خلقه له حق وهو شاهد من شواهد 

  احلق فإن أحق احلق هو التوحيد كما 

الذي ال إله إال هو وإن كل معبود باطل  أن أظلم الظلم هو الشرك وخملوقات الرب تعاىل كلها شاهدة له بأنه اهللا
سواه وكل خملوق شاهد هبذا احلق إما شهادة نطق وإما شهادة حال وإن ظهر بفعله وقوله خالفها كاملشرك الذي 

يشهد حال خلقه وإبداعه وصنعه خلالقه وفاطره أنه اهللا الذي ال إله إال هو وإن عبد غريه وزعم أن له شريكا 
  مبطل لشهادة فعله وقاله فشاهد حاله مكذب له 

  وأما قوله أنه ال ميكن أن يقال املراد أنه خلقها على وجه ميكن االستدالل هبا على الصانع احلكيم إىل آخر كالمه 
فيقال له إذا كانت داللتها على صانعها أمرا ثابتا هلا لذواهتا وذواهتا إمنا وجدت بإجياده وتكوينه كانت داللتها 

ختار هلا ولكن هذا بناء منه على أصل فاسد يكرره يف كتبه وهو ان الذوات ليست مبجعولة بسبب فعل الفاعل امل
وال تتعلق بفعل الفاعل وهذا مما أنكره عليه أهل العلم واإلميان وقالوا أن كوهنا ذواتا وإن وجودها وأوصافها وكل 

لى الصانع كله جبعل اجلاعل فإنه ملا جعلها ما ينسب إليها هو بفعل الفاعل فكوهنا ذواتا وما يتبع ذلك من داللتها ع
على هذه الصفة مستلزمة لداللتها عليه كانت داللتها عليه جبعله فإن قيل لو قدر عدم اجلاعل هلا مل يرتفع كوهنا 

  ذواتا ولو كانت ذواتا جبعله الرتفع كوهنا ذواتا بتقدير ارتفاعه 
ذلك يف اخلارج أو يف الذهن أو أعم منها فإن عنيت األول فال قيل ما تعىن بكوهنا ذواتا وما هيات اتعىن به حتقق 

ريب يف بطالن كوهنا ذوات وما هيات على تقدير ارتفاع اجلاعل وإن عنيت الثاىن فالصور الذهنية جمعولة له أيضا 
فهو األكرم ألنه هو الذي علم فإوجد اخلالئق الذهنية يف العلم كما أنه الذي خلق فأوجد احلقائق الذهنية يف العني 

الذي خلق وعلم فما يف الذهن بتعليمه وما يف اخلارج خبلقه وإن عنيت القدر املشترك بني اخلارج والذهن وهو 
مسمى كوهنا ذوات وما هيات بقطع النظر عن تقييده بالذهن أو اخلارج قيل لك هذه ليست بشيء البتة فإن 

ما ليس له حقيقة خارجية وال ذهنية فليس بشيء بل هو عدم الشيء إمنا يكون شيئا يف اخلارج أو يف الذهن والعلم و
  صرف وال ريب ان العدم ليس بفعل فاعل وال جعل جاعل 

فإن قيل هي ال تنفك عن أحد الوجودين أما الذهين واما اخلارجي ولكن حنن أخذناها جمردة عن الوجودين ونظرنا 
ع النظر عن تقيدها بذهن أو خارج قيل احلكم عليها بشيء إليها من هذه احليثية وهذا االعتبار مث حكمنا عليها بقط

ما يستلزم تصورها ليمكن احلكم عليها وتصورها مع أخذها جمردة عن الوجود والذهن حمال فإن قيل مسلم أن 
ذلك حمال ولكن إذا أخذناه مع وجودها الذهين أو اخلارجي فهنا أمران حقيقتها وماهيتها والثاين وجودها الذهين أو 

  ارجي فنحن أخذناها موجودة وحكمنا عليها جمردة فاحلكم على جزء هذا املأخوذ املنصور اخل
  قيل هذا القدر املأخوذ عدم حمض كما تقدم والعدم ال يكون جبعل جاعل ونكتة املسألة أن 



الذوات من حيث هي ذوات أما أن تكون وجودا او عدما فإن كانت وجودا فهي جبعل اجلاعل وإن كانت عدما 
   ٠فالعدم كامسه ال يتعلق جبعل اجلاعل 

  فصل وأما قوله إن إبراهيم صلوات اهللا عليه وسالمه كان اعتماده يف

إثبات الصانع على الدالئل الفلكية كما قرره فيقال من العجب ذكركم خلليل الرمحن يف هذا املقام وهو أعظم عدو 
ه الذين ألقوه يف النار حىت جعلها اهللا عليه بردا لعباد الكواكب واألصنام الىت اختذت على صورها وهم أعداؤ

وسالما وهو عليه السالم أعظم اخللق براءة منهم وأما ذلك التقرير الذي قرره الرازي يف املناظرة بينه وبني امللك 
لرازي املعطل فمما مل خيطر بقلب إبراهيم وال بقلب املشرك وال يدل اللفظ عليها البتة وتلك املناظرة الىت ذكرها ا

تشبه أن تكون مناظرة بني فيلسوف ومتكلم فكيف يسوغ أن يقال أهنا هي املرادة من كالم اهللا تعاىل فيكذب على 
اهللا وعلى خليله وعلى املشرك املعطل وإبراهيم أعلم باهللا ووحدانيته وصفاته من أن يوحي إليه هبذه املناظرة وحنن 

ملناظرة ومادل عليه القرآن من تقريرها قال ابن جرير معىن اآلية أمل تر نذكر كالم أئمة التفسري يف ذلك ليفهم معىن ا
يا حممد إىل الذي حاج إبراهيم يف ربه حني قال له إبراهيم ريب الذي حيي ومييت يعىن بذلك ريب الذي بيده احلياه 

أردت قتله فال أقتله واملوت حيي من يشاء ومييت من أراد بعد اإلحياء قال أنا أفعل ذلك فإحيي وأميت أستحي من 
فيكون ذلك مىن إحياء له وذلك عند العرب يسمى إحياء كما قال تعاىل ومن أحياها فكأمنا أحياء الناس مجيعا واقتل 
آخر فيكون ذلك مىن إماتة له قال إبراهيم له فإن اهللا هو الذي يأيت بالشمس من مشرقها فإن كنت صادقا إنك آله 

ز و جل فبهت الذي كفر يعىن انقطع وبطلت حجته مث ذكر من قال ذلك من السلف فأت هبا من مغرهبا قال اهللا ع
فروى عن قتادة ذكر لنا أنه دعا برجلني فقتل أحدمها واستحيا اآلخر وقال أنا أحي هذا وأميت هذا قال إبراهيم 

تل من شئت عند ذلك فإن اهللا يأيت بالشمس من املشرق فات هبا من املغرب وعن جماهد أنا أحيي وأميت أق
وأستحيي من شئت أدعه حيا فال أقتله وقال ابن وهب حدثين عبد الرمحن بن زيد بن أسلم أن اجلبار قال إلبراهيم 
أنا أحيي وأميت إن شئت قتلتك وأن استحييتك فقال إبراهيم إن اهللا يأيت بالشمس من املشرق فات هبا من املغرب 

ريب الذي حييي ومييت قال هو يعىن منرود فأنا أحيي وأميت فدعا فبهت الذي كفر وقال الربيع ملا قال إبراهيم 
برجلني فاستحيا أحدمها وقتل اآلخر وقال أنا أحيي وأميت أى أستحي من شئت فقال إبراهيم فأن اهللا يأيت بالشمس 

قال له من املشرق قال السدى ملا خرج إبراهيم من النار أدخلوه على امللك ومل يكن قبل ذلك دخل عليه فكلمه و
  من ربك قال ريب الذي حييي ومييت قال منرود أنا احيي وأميت أنا آخذ 

أربعة نفرا فأدخلهم بيتا فال يطعمون وال يسقون حىت إذا هلكوا من اجلوع أطعمت اثنني وسقيتهما فعاشا وتركت 
اهللا يأيت بالشمس من  اإلثنني فماتا فعرف إبراهيم ان له قدرة بسلطانه وملكه على أن يفعل ذلك قال إبراهيم فإن

املشرق فأت هبا من املغرب فبهت الذي كفر وقال إن هذا إنسان جمنون فأخرجوه أال ترون أنه من جنونه اجترأ 
على آهلتكم فكسرها وأن النار مل تأكله وخشى أن يفتضح يف قومة وكان يزعم أنه رب فأمر بإبراهيم فأخرج وقال 

قال ابن جريج أيت برجلني فقتل أحدمها وترك اآلخر فقال أنا أحيي وأميت جماهد أحيي فال أقتل وأميت من قتلت و
فأميت من قتلت وأحيي فال أقتل وقال ابن إسحاق ذكر لنا واهللا أعلم أن منرود قال إلبراهيم أرأيت إهلك هذا الذي 

الذي حييي ومييت قال تعبد وتدعو إىل عبادته وتذكر من قدرته الىت تعظمه هبا على غريها ما هي قال إبراهيم ريب 
منرود أنا أحيي وأميت فقال له إبراهيم كيف حتيي ومتيت قال آخذ الرجلني قد استوجيا القتل يف حكمى فاقتل 



أحدمها فأكون قد أمته وأعفو عن عن اآلخر فاتركه فأكون قد أحييته فقال له إبراهيم عند ذلك فأن اهللا يأيت 
رف أنه كما تقول فبهت عند ذلك منرود ومل يرجع إليه شيئا وعرف أنه بالشمس من املشرق فات هبا من املغرب أع

ال يطيق ذلك فهذا كالم السلف يف هذه املناظرة وكذلك سائر املفسرين بعدهم مل يقل أحد منهم قط أن معىن اآلية 
ائع وحتريك أن هذا اإلحياء واإلماتة حاصل مىن ومن كل أحد فأن الرجل قد يكون منه احلدوث بواسطة متزيج الطب

األجرام الفلكية بل نقطع بأن هذا مل خيطر بقلب املشرك املناظر البتة وال كان هذا مراده فال حيل تفسري كالم اهللا 
مبثل هذه األباطيل ونسأل اهللا أن يعيذنا من القول عليه مبا مل نعلم فإنه أعظم احملرمات على اإلطالق وأشدها إمثا وقد 

باب اجلدل أن إبراهيم أنتقل مع املشرك من حجة إىل حجة ومل جيبه عن قوله أنا أحيي ظن مجاعة من األصوليني وأر
وأميت قالوا وكان ميكنه أن يتم معه احلجة األوىل بأن يقول مرادى باألحياء إحياء امليت وإجياد احلياة فيه ال 

أمت وقلت ان كنت صادقا ولكن استبقاؤه على حياته وكان ميكنه تتميمها مبعارضته يف نفسها بأن يقول فأحيي من 
انتقل إىل حجة أوضح من األوىل فقال إن اهللا يأيت بالشمس من املشرق فات هبا من املغرب فانقطع املشرك املعطل 

وليس األمر كما ذكروه وال هذا انتقال بل هذا مطالبة له مبوجب دعواه اإلهلية والدليل الذي استدل به إبراهيم قد 
عى الكافر أنه يفعل كما يفعل اهللا فيكون إهلا مع اهللا طالبه إبراهيم مبوجب دعواه مطالبة متوثبت موجبه فلما اد

تتضمن بطالهنا فقال إن كنت أنت ربا كما تزعم فتحيي ومتيت كما حييي ريب ومييت فإن اهللا يأيت بالشمس من 
أمل قول الكافر أنا أحيي املشرق فتنصاع لقدرته وتسخريه ومشيئته فإن كنت أنت ربا فات هبا من املغرب وت

  وأميت ومل يقل أنا الذي أحيي 

وأميت يعىن أنا أفعل كما يفعل اهللا فأكون ربا مثله فقال له إبراهيم فأن كنت صادقا فافعل مثل فعله يف طلوع 
الشمس فإذا أطلعها من جهة فأطلعها انت من جهة أخري مث تأمل ما يف ضمن هذه املناظرة من حسن االستدالل 

ال الرب املشهودة احملسوسة الىت تستلزم وجوده وكمال قدرته ومشيئته وعلمه ووحدانيته من اإلحياء واإلماتة بافع
املشهودين الذين ال يقدر عليهما إال اهللا وحده وإتيانه تعاىل بالشمس من املشرق ال يقدر أحد سواه على ذلك وهذا 

هم احلاضرين أنه قادر من اإلحياء واإلماتة على ما هو مماثل برهان ال يقبل املعارضة بوجه وإمنا ليس عدو اهللا وأو
ملقدور الرب تعاىل فقال له إبراهيم فأن كان األمر كما زعمت فأرين قدرتك على اإلتيان بالشمس من املغرب 

أحسن ما لتكون مماثله لقدرة اهللا على اإلتيان هبا من املشرق فأين االنتقال يف هذا االستدالل واملناظرة بل هذا من 
يكون من املناظرة والدليل الثاين مكمل ملعىن الدليل األول ومبني له ومقرر لتضمن الدليلني افعال الرب الدالة عليه 

وعلى وحدانيته وانفراده بالربوبية واإلهلية كما ال تقدر انت وال غري اهللا على مثلها وملا علم عدو اهللا صحة ذلك 
ال يعجزه شيء وال يستصعب عليه مراد خاف أن يقول إلبراهيم فسل ربك وان من هذا شأنه على كل شيء قدير 

أن يأيت هبا من مغرهبا فيفعل ذلك فيظهر ألتباعه بطالن دعواه وكذبه وانه ال يصلح للربوبية فبهت وامسك ويف هذه 
األصنام على  املناظرة نكتة لطيفة جدا وهي أن شرك العامل إمنا هو مسند إىل عبادة الكواكب والقبور مث صورت

صورها كما تقدم فتضمن الدليالن اللذان استدل هبما إبراهيم إبطال إهلية تلك مجلة بأن اهللا وحده هو الذي حييي 
ومييت وال يصلح احلي الذي ميوت لإلهلية ال يف حال حياته وال بعد موته فإن له ربا قادرا قاهرا متصرفا فيه إحياء 

ا حىت يتخذ الصنم على صورته ويعبد من دونه وكذلك الكواكب أظهرها وإماتة ومن كان كذلك فكيف يكون إهل
   ٠وأكربها للحس 

هذه الشمس وهي مربوبة مدبرة مسخرة ال تصرف هلا يف نفسها بوجه ما بل رهبا وخالقها سبحانه يأيت هبا من 
   ٠مشرقها فتنقاد ألمره ومشيئته فهي مربوبة مسخرة مدبرة ال أله يعبد من دون اهللا 



  ل وأما استدالله بأن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عند قضاء احلاجة عن استقبال فص
الشمس والقمر واستدبارمها فكأنه واهللا أعلم ملا رأى بعض الفقهاء قد قالوا ذلك يف كتبهم يف آداب التخلى وال 

نه فاحتج باحلديث وهذا من تستقبل الشمس والقمر ظن أهنم إمنا قالوا ذلك لنهى النيب صلى اهللا عليه و سلم ع
أبطل الباطل فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل ينقل عنه ذلك يف كلمة واحدة ال بإسناد صحيح وال ضعيف وال 

  مرسل وال متصل وليس هلذه املسألة أصل يف الشرع والذين ذكروها من الفقهاء منهم من قال العلة 

نورمها من نور اهللا ومنهم من قال إن التنكب عن استقباهلما أن اسم اهللا مكتوب عليهما ومنهم من قال ألن 
واستدبارمها أبلغ يف التستر وعدم ظهور الفرجني وبكل حال فما هلذا وال أحكام النجوم فان كان هذا داال على 

ال يوم دعواكم فداللة النهي عن استقبال الكعبة بذلك أقوى وأوىل وأما استدالله بأن النيب صلى اهللا عليه و سلم ق
موت ولده ابراهيم إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته فاذا رأيتم ذلك 

فافزعوا إىل الصالة وهذا احلديث صحيح وهو من أعظم احلجج على بطالن قولكم فانه صلى اهللا عليه و سلم أخرب 
هللا فاملطر والنبات واحليوان والليل والنهار والرب والبحر واجلبال أهنما آيتان من آيات اهللا وآيات اهللا ال حيصيها إال ا

والشجر وسائر املخلوقات آياته تعاىل الداللة عليه وهي يف القرآن أكثر من أن نذكرها ههنا فهما آيتان ال ربان وال 
كل ما يف العامل من خري إهلان وال ينفعان وال يضران وال هلما تصرف يف أنفسهما وذواهتما البتة فضال عن إعطائهما 

وشر وصالح وفساد بل كل ما فيه من ذراته وأجزائه وكلياته وجزئياته له تعاىل اهللا عن قول املفترين املشركني علوا 
  كبريا ويف وقوله صلى اهللا عليه و سلم ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته قوالن 

كما كان يقوله كثري من جهال العرب وغريهم عند  أحدمها أن موت امليت وحياته ال يكون سببا يف انكسافهما
االنكساف إن ذلك ملوت عظيم أو لوالدة عظيم فأبطل النيب صلى اهللا عليه و سلم ذلك وأخرب أن موت امليت 

  وحياته ال يؤثر يف كسوفهما البتة 
حلياة حي وإمنا ذلك  والثاين أنه ال حيصل عن انكسافهما موت وال حياة فال يكون انكسافهما سببا ملوت ميت وال

ختويف من اهللا لعباده أجرى العادة حبصوله يف اوقات معلومة باحلساب كطلوع اهلالل وإبداره وسراره فأما سبب 
كسوف الشمس فهو توسط القمر بني جرم الشمس وبني أبصارنا فان القمر عندهم جسم كثيف مظلم وفلكه دون 

لرأس أو الذنب أو قريبا منهما حالة اإلجتماع من حتت الشمس فلك الشمس فاذا كان على مسامته إحدى نقطيت ا
حال بيننا وبني نور الشمس كسحابة متر حتتها إىل أن يتجاوزها من اجلانب اآلخر فإن مل يكن للقمر عرض ستر عنا 
نور كل الشمس وإن كان له عرض فبقدر ما يوجبه عرضه وذلك أن اخلطوط الشعاعية خترج من بصر الناظر إىل 

رئي على شكل خمروط راسه عند نقطة البصر وقاعدته عند جرم املرئي فإن وجهنا أبصارنا إىل جرم الشمس حالة امل
كسوفها فإنه ينتهي إىل القمر أو ال خمروط الشعاع فاذا تومهنا نفوذه منه إىل الشمس وقع جرم الشمس يف وسط 

عرض فبقدر ما يوجبه عرضه ينحرف جرم  املخروط وإن مل يكن للقمر عرض انكسف كل الشمس وإن كان للقمر
الشمس عن خمروط الشعاع وال يقع كله فيه فينكسف بعضه ويبقى الباقي على ضيائه وذلك إذا كان العرض املرئي 
اقل من نصف جمموع قطر الشمس والقمر حىت إذا ساوى العرض املرئي نصف جمموع القطرين كان صفحة القمر 

  متاس خمروط الشعاع فال ينكسف 

وال يكون لكسوف الشمس لبث ألن قاعدة املخروط املتصل بالشمس مساو لقطريها فكما ابتدأ القمر باحلركة بعد 
متام املوازاة بينه وبني الشمس حترك املخروط وابتدأت الشمس باإلسفار إال أن كسوف الشمس خيتلف باختالف 



بعضها أقل ويف بعضها أكثر بسبب اختالف  أوضاع املساكن حىت أنه يرى يف بعضها وال يرى يف بعضها ويرى يف
املنظر إذ الكاسف ليس عارضا يف جرم الشمس يستوى فيه النظار من مجيع األماكن بل الكاسف شيء متوسط 

بينها وبني األبصار وهو قريب منها واحملجوب عنا بعيد فيختلف التوسط باختالف مواضع الناظرين وكذلك خيتلف 
د اجنالئها يف كمية ما ينكسف منها ويف زمان كسوفها الذي هو من أول البدو إىل كسوف الشمس يف مباديها وعن

  وسط الكسوف ومن وسط الكسوف إىل آخر االجنالء 
فإن قيل فجرم القمر أصغر من جرم الشمس بكثري فكيف حيجب عنا كل الشمس قيل إمنا حيجب عنا جرم الشمس 

 الصغر والكرب إذا قرب الصغري من الكبري يرى من أطراف الكبري لقربه منا وبعدها عنا ألن الشيئني املختلفني يف
أكثر ما يرى منها مع بعد األصغر عنه وكلما بعد األصغر عنه وازداد قربه من الناظر تناقص ما يرى من أطراف 

  األكرب إىل أن ينتهي إىل حد ال يرى من األكرب شيء واحلس شاهد بذلك 
رض بينه وبني الشمس حىت يصري القمر ممنوعا من اكتساب النور من وأما سبب خسوف القمر فهو توسط األ

الشمس ويبقى ظالم ظل األرض يف ممره ألن القمر ال ضوء له أبدا وأنه يكتسب الضوء من الشمس وهل هذا 
أحدمها أن الشمس وحدها هي : االكتساب خاص بالقمر أم يشاركه فيه سائر الكواكب ففيه قوالن ألرباب اهليئة 

ضيئة بذاهتا وغريها من الكواكب مستضيئة بضيائها على سبيل العرض كما عرف ذلك يف القمر والقول الثاين أن امل
القمر خمصوص بالكمودة دون سائر الكواكب وغريه من الكواكب مضيئة بذاهتا كالشمس ورد هؤالء على ارباب 

دير تلك األضواء فيما كان حتت فلك القول األول بأن الكواكب لو استفادت أضواءها من الشمس الختلف مقا
  الشمس منها بسبب القرب والبعد من الشمس كما يف القمر فإنه خيتلف ضوؤه حبسب قربه وبعده من الشمس 
والذي محل أرباب القول األول عليه ما وجدوه من تعلق حركات الكواكب حبركات الشمس وظنوا أن ضوءها 

اجلانبني وما لكل قول وعليه واملقصود ذكر سبب اخلسوف القمرى  من ضيائها وليس الغرض استيفاء احلجاج من
وملا كانت األرض جسما كثيفا فإذا أشرقت الشمس على جانب منها فإنه يقع هلا ظل يف اجلهة األخرى ألن كل 
 ذي ظل يقع يف اجلهة املقابلة للجرم املضىء فمىت أشرقت عليها من ناحية الشرق وقعت أظالهلا يف ناحية الغرب

  وإذا وقعت عليها من ناحية الغرب مالت أظالهلا إىل ناحية املشرق واألرض 

أصغر من جرم الشمس بكثري فينبعث ظلها ويرتفع يف اهلواء على شكل خمروط قاعدته قريبة من تدوير االرض مث ال 
عاعية املارة يزال ينخرط تدويره حىت يدق ويتالشى ألن قطر الشمس ملا كان أعظم من قطر األرض فاخلطوط الش

من جوانب الشمس إىل جوانب األرض تكون متالقية ال متوازية فإذا مرت على االستقامة إىل األرض انقذفت على 
جوانبها فتلتقي ال حمالة إىل نقطة فينحصر ظل األرض يف سطح خمروط فيكون خمروطا ال حمالة قاعدته حيث ينبعث 

ن قطر األرض مساويا لقطر الشمس لكانت اخلطوط الشعاعية من األرض ورأسه عند نقطة تاليف اخلطوط ولو كا
خترج إليها على التوازي فيكون الظل متساوي الغلظ إىل أن ينتهي إىل حميط العامل ولو كان قطر الشمس أصغر من 

قطر األرض لكانت اخلطوط خترج على التالقي يف جهة الشمس وأوسعها عند قطر األرض ولكان الظل يزداد غلظا 
بعد عن األرض إىل أن ينتهي إىل حميط العامل ويلزم من ذلك أن ينخسف القمر يف كل استقبال والوجود خبالفه كلما 

وملا ثبت أن ظل األرض خمروطي الشكل وقد وقع يف اجلهة املقابلة جلهة الشمس فيكون نقطة رأسه يف سطح فلك 
وضع الشمس وهذا الظل الذي يكون فوق األرض الربوج ال حمالة ويدور بدوران الشمس مسامتا للنقطة املقابلة مل

هو الليل فإن كانت الشمس فوق األرض كان الظل حتت الرض بالنسبة إلينا وحنن يف ضياء الشمس وذلك النهار 
والزمان الذي يوازي دوام الظل فوق األرض هو زمان الليل فإذا اتفق مرور القمر على حماذاة نقطىت الرأس 



يقع يف خمروط الظل ال حمالة ألن اخلط اخلارج من مركز العامل املار مبركز الشمس مث مبركز  والذنب حالة االستقبال
القمر من اجلانب اآلخر ينطبق على سهم خمروط الظل فيقع القمر يف وسط املخروط فينخسف كله ضرورة ألن 

ض ينحرف عن سهم األرض متنعه من قبول ضياء الشمس فيبقي القمر على جوهرة األصلى فإن كان للقمر عر
املخروط بقي الضوء فيه بقدره وطبعه وقد يقع كله يف املخروط ولكن مير يف جانب منه وقد يقع بعضه يف املخروط 

ويبقي بعضه خارجا ورمبا مياس خمروط الظل وال يقع من جرمه شيء وإمنا خيتلف هذا باختالف بعده من اخلط 
طابق لسهم املخروط حىت إذا عظم عرضه بأن ال يبقى بينه وبني إحدى اخلارج من مركز العامل املار مبركز الشمس امل

نقطيت الرأس والذنب أكثر من ثالثة عشر دقيقة ال مياس املخروط أصال وإذا وقع يف جانب منه قل مكثه ورمبا مل 
ك قطر يكن له مكث أصال وإمنا يعرف ذلك بتقدمي معرفة قطر الظل وقطر خيتلف باختالف أبعاده عن األرض وكذل

الظل أيضا خيتلف باختالف أبعاد الشمس عن األرض فإن الشمس مىت قربت من األرض كان ظل األرض دقيقا 
قصريا وإذا بعدت عنها كان ظل األرض طويال غليظا ألهنا مىت بعدت عن األرض يرى قطرها أصغر وأقرب تالقيا 

  منها وكلما كان أعظم مقدارا يف رأى 

صر وأقرب تالقيا فلذلك خيتلف قطع القمر غلظ الظل يف أوقات الكسوفات واملوضع العني فاخلطوط الشعاعية أق
الذي يقطعة القمر من الظل يسمونه فلك اجلوزهر وإذا عرف عرف قطر الظل وعرف مقدار قطر نصف القمر 

ومجع بينهما ونصف ذلك وعرف عرض القمر إن كان له عرض فإن كان العرض مساويا لنصف جمموع القطرين 
ن القمر مياس دائرة الظل وال ينكسف وإن كان العرض أقل من نصف جمموعهما فإنه ينكسف فينظر إن كان فإ

مساويا لنصف قطر الظل انكسف من القمر مثل نصف صفحته وإن كان العرض أقل من نصف قطر الظل فينتقص 
مكث وإذا مل يكن له عرض العرض من نصف قطر الظل فإن كان الباقي مثل قطر القمر انكسف كله وال يكون له 

انكسف كله وميكث زمانا أكثر وأطول ما ميتد زمان الكسوف القمري أربع ساعات وأما زمان لكسوف الشمسى 
فال يزيد على ساعتني وكسوف القمر خيتلف باختالف أوضاع املساكن إذ الكسوف عارض يف جهة وهو عبوره يف 

لوقت فقط بأن يكون يف بعض املساكن على مضى ساعة من ظالم ظل األرض خبالف كسوف الشمس وإمنا خيتلف ا
الليل ويف بعضها على مضى نصف ساعة وقد يطلع منكسفا يف بعض املساكن وينكسف بعد الطلوع يف بعضها وقد 

ال يرى منكسفا أصال إذا كانت الشمس فوق األرض حالة االستقبال ويرى اخلسوف يف القمر أبدا يكون من 
لذاهب إىل االستقبال حنو للشرق والدخول يف الظل حبركته مث ينحرف قليال قليال إىل الشمال طرفه الشرقي إذ هو ا

أو اجلنوب يف بدء اجنالئه أيضا من طرفه الشرقي وأما يف الشمس فبدء الكسوف من طرفها الغريب إذ الكاسف هلا 
راف منه إىل الشمال واجلنوب وإمنا يأيت إليها من ناحية الغرب وكذلك االجنالء أيضا من الطرف الغريب لكن باحن

ذكرنا هذا الفصل ومل يكن من غرضنا ألن كثريا من هؤالء األحكاميني ميوهون على اجلهال بأمر الكسوف 
ويؤمهوهنم إن قضاياهم وأحكامهم النجومية من السعد والنحس والظفر والغلبة وغريها هي من جنس احلكم 

 يعلمون أن الكسوف يعلم حبساب سري النريين يف منازهلما وذلك بالكسوف فيصدق بذلك األغمار والرعاع وال
أمر قد أجرى اهللا تعاىل العادة املطردة به كما أجراها يف األبدار والسرار واهلالل فمن علم ما ذكرناه يف هذا الفصل 

  علم وقت الكسوف ودوامه ومقداره وسببه 
والنحس واإلماتة واإلحياء وكذا وكذا مما حيكم به املنجمون وأما انه يقتضي من التأثريات يف اخلري والشر والسعد 

فقول على اهللا وعلى خلقه مبا ال يعلمون نعم ال ننكر أن اهللا سبحانه حيدث عند الكسوفني من أفضيته وأقداره ما 
يكون بالء لقوم ومصيبة هلم وجيعل الكسوف سببا لذلك وهلذا أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم عند الكسوف 



بالفزع إىل ما ذكر اهللا والصالة والعتاقة والصدقة والصيام ألن هذه األشياء تدفع موجب الكسف الذي جعله اهللا 
  سببا ملا جعله فلوال انعقاد سبب التخويف ملا أمر بدفع موجبه هبذه 

باب مبا يدفع العبادات وهللا تعاىل يف أيام دهره أوقات حيدث فيها ما يشاء من البالء والنعماء ويقضي من األس
موجب تلك األسباب ملن قام به أو يقلله أو خيففه فمن فزع إىل تلك األسباب أو بعضها اندفع عنه الشر الذى 

جعل اهللا الكسوف سببا له أو بعضه وهلذا قل ما يسلم أطراف األرض حيث خيفي اإلميان وما جاءت به الرسل فيها 
كن الىت يظهر فيها نور النبوة والقيام مبا جاءت به الرسل أو من شر عظيم حيصل بسبب الكسوف وتسلم منه األما

يقل فيها جدا وملا كسفت الشمس على عهد النىب صلى اهللا عليه و سلم قام فزعا مسرعا جيز رداءه ونادى يف 
ل الناس الصالة جامعة وخطبهم بتلك اخلطبة البليغة وأخرب أنه مل ير كيومه ذلك يف اخلري والشر وأمرهم عند حصو

مثل تلك احلالة بالعتاقة والصدقة والصالة والتوبة فصلوات اهللا وسالمه على أعلم اخللق باهللا وبأمره وشأنه وتعريفه 
أمور خملوقاته وتدبريه وأنصحهم لألمة ومن دعاهم إىل ما فيه سعادهتم يف معاشهم ومعادهم وهناهم عما فيه هالكهم 

رسل على طائفتني هلك بسببهما من شاء اهللا وجنا من شركهما من يف معاشهم ومعادهم ولقد خفى ما جاءت به ال
سبقت له العناية من اهللا إحدى الطائفتني وقفت مع ما شاهدته وعلمته من أمور هذه األسباب واملسببات وإحالة 
غريها األمر عليها وظنت أنه ليس هلا شىء فكفرت مبا جاءت به الرسل وجحدت املبدأ واملعاد والتوحيد والنبوات و

ما انتهى إليه علومها ووقفت عنده أقدامها من العلم بظاهر من املخلوقات وأحواهلا وجاء ناس جهال رأوهم قد 
أصابوا يف بعضها أو كثري منها فقالوا كل ما قاله هؤالء فهو صواب ملا ظهر لنا من صواهبم وانضاف إىل ذلك أن 

هم من الرياضيات وبعض الطبيعيات وثقوا بعقوهلم وفرحوا مبا أولئك ملا وقفوا على الصواب فيما أدهتم إليه أفكار
عندهم من العلم وظنوا أن سائر ما خدمته أفكارهم من العلم باهللا وشأنه وعظمته هو كما أوقعهم عليه فكرهم 

وحكمه حكم ما شهد به احلس من الطبيعيات والرياضيات فتفاقم الشر وعظمت املصيبة وجحد اهللا وصفاته وخلقه 
امل وإعادته له وجحد كالمه ورسله ودينه ورأى كثري من هؤالء اهنم هم خواص النوع اإلنساين وأهل األلباب للع

وأن ماعداهم هم القشور وأن الرسل إمنا قاموا بسياستهم لئال يكونوا كالبهائم فهم مبنزلة قم املارستان وأما أهل 
هم يعلمون الرسل ما يصنعونه للدعوة اإلنسانية كما جتد العقول والرياضيات واألفكار فال حيتاجون إىل الرسل بل 

يف كتبهم وينبغى للرسول أن يفعل كذا كذا واملقصود أن هؤالء ملا أوقفتهم أفكارهم على العلم مبا خفى على كثري 
هم من اسرار املخلوقات وطبائعها وأسباهبا ذهبوا بأفكارهم وعقوهلم وجتاوزوا ما جاءت به الرسل وظنوا أن إصابت
يف اجلميع سواء وصار املقلد هلم يف كفرهم إذا خطر له إشكال على مذهبهم أودمهه ما ال حيلة له يف دفعه من 

  تناقضهم وفساد أصوهلم حيسن الظن هبم ويقول الشك أن علومهم مشتملة على حكمة 

ده علوم قد صقلتها أذهان واجلواب عنه إمنا يعسر على إدراكه ألن من مل حيصل الرياضيات ومل حيكم املنطقيات ومت
  األولني وأحكمتها أفكار املتقدمني فالفاضل كل الفاضل من يفهم كالمهم 

وأما االعتراض عليهم وإبطال فاسد أصوهلم فعندهم من احملال الذي ال يصدق به وهذا من خداع الشيطان وتلبيسه 
بأن أومههم ان كل ما نالوه بأفكارهم بغروره هلؤالء اجلهال مقلدى أهل الضالل كما ليس على أئمتهم وسلفهم 

فهو صواب كما ظهرت إصابتهم يف الرياضيات وبعض الطبيعيات فركب من ضالل هؤالء وجهل أتباعهم ما 
اشتدت به البلية وعظمت ألجله الرزية وضرب آلجله العامل وجحد ما جاءت به الرسل وكفر باهللا وصفاته وأفعاله 

اما يف احلساب وهو أجهل خلق اهللا بالطب واهليئة واملنطق ويكون راسا يف الطب ومل يعلم هؤالء أن الرجل يكون أم



ويكون من اجهل اخللق باحلساب واهليئة ويكون مقدما يف اهلندسة وليس له علم بشيء من قضايا الطب وهذه 
وبعض فإذا كان علوم متقاربة والعبد بينها وبني علوم الرسل الىت جاءت هبا عن اهللا أعظم من العبد بني بعضها 

الرجل إماما يف هذه العلوم ومل يعلم بأي شيء جاءت به الرسل وال حتلى بعلوم اإلسالم فهو كالعامى بالنسبة إىل 
علومهم بل أبعد منه وهل يلزم من معرفة الرجل هيئة األفالك والطب واهلندسة واحلساب أن يكون عارفا باآلهليات 

ها وسعادهتا وشقاوهتا وهل هذا إال مبنزلة من يظن أن الرجل إذا كان عاملا واحوال النفوس البشرية وصفاهتا ومعاد
بأحوال األبنية وأوضاعها ووزن األهنار والقىن والقنطرة كان عاملا باهللا وأمسائه وصفاته وما ينبغى له وما يستحيل 

وم األنبياء الىت يتلقوهنا عن اهللا عليه فعلوم هؤالء مبنزلة هذه العلوم الىت هي نتائج األفكار والتجارب فما هلا ولعل
بوسائط املالئكة هذا وإن تعلق الرياضيات الىت هي نظر يف نوعى الكم املتصل واملنفصل واملنطقيات الىت هى نظر يف 

املعقوالت الثانية ونسبة بعضها إىل بعض بالكلية واجلزئية والسلب واإلجياب وغري ذلك مبعرفة رب العاملني وأمسائه 
فعاله وأمره وهنيه وما جاءت به رسله وثوابه وعقابه ومن اخلدع اإلبليسية قول اجلهال أن فهم هذه وصفاته وأ

األمور موقوف على فهم هذه القضايا العقلية وهذا هو عني اجلهل واحلمق وهو مبنزلة قول القائل ال يعرف حدوث 
ث العني من مل يعرف عدد طبقاهتا وتشرحيها الرمانة من مل يعرف عدد حباهتا وكيفية تركيبها وطبعها وال يعرف حدو

وما فيها من التركيب وال يعرف حدوث هذا البيت من مل يعرف عدد لبناته وأخشابه وطبائعها ومقاديرها وغري 
ذلك من الكالم الذي يضحك منه كل عاقل وينادي على جهل قائله ومحته بل العلم باهللا وأمسائه وصفاته وأفعاله 

 شيء من ذلك وال يتوقف عليه وآيات اهللا الىت دعا عباده إىل النظر فيها دالة عليه بأول النظر ودينه ال حيتاج إىل
داللة يشترك فيها كل سليم العقل واحلاسة واما أدلة هؤالء فخياالت ومهية وشبه عسرة املدرك بعيدة التحصيل 

  متناقضة األصول غري 

ة للكفر باهللا وجحد ما جاءت به رسله وهذا ال يصدق به إال من مؤدية إىل معرفة اهللا ورسله والتصديق هبا مستلزم
عرف ما عند هؤالء وعرف ما جاءت به الرسل ووازن بني األمرين فحينئذ يظهر له التفاوت وأما من قلدهم 
وأحسن ظنه هبم ومل يعرف حقيقة ما جاءت به الرسل فليس هذا عشه بل هو يف أودية هائم حريان ينقاد لكل 

   ٠حريان 
  معلمني حبرمان وخذالن ... يغدو من العلم يف ثوبني من طمع 

والطائفة الثانية رأت مقابلة هؤالء برد كل ما قالوه من حق وباطل وظنوا ان من ضرورة تصديق الرسل رد ما علمه 
حلق هؤالء بالعقل الضرورى وعلموا مقدماته باحلس فنازعوهم فيه وتعرضوا إلبطاله مبقدمات جدلية ال تغىن من ا

شيئا وليتهم مع هذه اجلناية العظيمة مل يضيفوا ذلك إىل الرسل بل زعموا إن الرسل جاؤا ومبا يقولونه فساء ظن 
أولئك املالحدة بالرسل وظنوا أهنم هم أعلم وأعرف منهم ومن حسن ظنه بالرسل قال أهنم مل خيف عليهم ما نقوله 

ى النافع للجمهور وأما احلقائق فكتموها عنهم والذي سلطهم ولكن خاطبوهم مبا حتتمله عقومل من اخلطاب اجلمهور
على ذلك جحد هؤالء حلقهم ومكابرهتم إياهم على ما الميكن املكابرة عليه مما هو معلوم هلم بالضرورة كمكابرهتم 

إياهم يف كون األفالك كروية الشكل واألرض كذلك وأن نور القمر مستفاد من نور الشمس وأن الكسوف 
عبارة عن امنحاء ضوء القمر بتوسط األرض بينه وبني الشمس من حيث انه يقتبس نوره منها واألرض كرة القمرى 

والسماء حميطة هبا من اجلوانب فإذا وقع القمر يف ظل األرض انقطع عنه نور الشمس كما قدمناه وكقوهلم أن 
عهما يف العقدتني على دقيقة واحدة الكسوف الشمسى معناه وقوع جرم القمر بني الناظر وبني الشمس عند اجتما

وكقوهلم بتأثري األسباب احملسوسة يف مسبباهتا وإثبات القوى والطبائع واألفعال وانفعاالت مما تقوم عليه األدلة 



العقلية والرباهني اليقينية فيخوض هؤالء معهم يف إبطاله فيغريهم ذلك بكفرهم وإحلادهم والوصية ألصحاهبم 
ه فإذا قال هلم هؤالء هذا الذى تذكرونه على خالف الشرع واملصري إليه كفر وتكذيب الرسل بالتمسك مبا هم علي

مل يستريبوا يف ذلك ومل يلحقهم فيه شك ولكنهم يستريبون بالشرع وتنقص مرتبة الرسل من قلوهبم وضرر الدين 
ن على الدين ضرر من يطعن وما جاءت به الرسل هبؤالء من أعظم الضرر وهو كضرره بأولئك املالحدة فهما ضررا

فيه وضرر من بنضره بغري طريقة وقد قيل إن العدو العاقل أقل ضررا من الصديق اجلاهل فإن الصديق اجلاهل 
يضرك من حيث يقدر أنه بنقعك والشأن كل الشأن أن جتعل العاقل صديقك وال جتعله عدوك وتغريه مبحاربة الدين 

وف وأسبابه وجئت مبا شئت به من البيان الذى مل يشهد له الشرع فإن قلت فقد أطلت يف شأن الكس ٠وأهله
  بالصحة ومل يشهد له بالبطالن بل جاء الشرع مبا هو أهم منه وأجل فائدة من األمر عند الكسوفني 

مبا يكون سببا لصالح األمة يف معاشها ومعادها وأما أسباب الكسوف وحسابه والنظر يف ذلك فإنه من العلم الذي 
اجلهل به وال ينفع نفع العلم مبا جاءت به الرسل وبني علوم هؤالء فكيف نصنع باحلديث الصحيح عن النىب  اليضر

صلى اهللا عليه و سلم أن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ال ينخسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتم ذلك 
يف الكسوف قيل وأى مناقضة بينهما وليس فيه إال فافزعوا إىل ذكر اهللا والصالة فكيف يالئم هذا ما قاله هؤالء 

نفي تأثري الكسوف يف املوت واحلياة على أحد القولني أو نفي تأثري النريين مبوت أحد أو حياته على القول اآلخر 
وليس فيه تعرض إلبطال حساب الكسوف وإال األخبار بأنه من الغيب الذى ال يعلمه إال اهللا وأمر النيب صلى اهللا 

ه و سلم عنده مبا أمر به من العتاقة والصالة والدعاء والصدقة كأمره بالصلوات عند الفجر والغروب والزوال علي
مع تضمن ذلك دفع موجب الكسوف الذي جعله اهللا سبحانه سببا له فشرع النيب صلى اهللا عليه و سلم لألمة عند 

راهم من اشتغاهلم بعلم اهليئة وشأن الكسوف انعقاد هذا السبب ما هو أنفع هلم وأجدى عليهم يف دنياهم وأخ
وأسبابه فإن قيل فما تصنعون باحلديث الذي رواه ابن ماجه يف سننه واإلمام أمحد والنسائى من حديث النعمان بن 
بشري قال انكسفت الشمس على عهد النىب صلى اهللا عليه و سلم فخرج فزعا جير ثوبه حىت أيت املسجد فلم يزل 

مث قال أن ناسا يزعمون أن الشمس والقمر ال ينكسفان إال ملوت عظيم من العظماء وليس  يصلى حىت اجنلت
  كذلك أن الشمس والقمر ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا جتلى اهللا لشىء من خلقه خشع له 

ا ذكرنا يعىن احلديث قيل قد قال أبو حامد الغزاىل ان هذه الزيادة مل يصح نقلها فيجب تكذيب قائلها وإمنا املروى م
الذي ليست هذه الزيادة فيه قال ولو كان صحيحا لكان تأويله أهون من مكابرة أمور قطعية فكم من ظواهر أولت 

باألدلة العقلية الىت ال تتبني يف الوضوح إىل هذا احلد وأعظم فانفرج به امللحدة ان يصرح ناصر الشرع بأن هذا 
ه طريق إبطال الشرع وإن كان شرطه أمثال ذلك وليس األمر يف هذه وامثاله على خالف الشرع فيسهل علي

الزيادة كما قاله أبو حامد فأن اسنادها ال مطعن فيه قال ابن ماجه حدثنا حممد بن املثىن وأمحد بن ثابت ومحيد بن 
وهؤالء كلهم احلسن قالوا حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد احلذاء عن أيب قالبة عن النعمان بن بشري فذكره 

ثقات حفاظ لكن لعل هذه اللفظة مدرجة يف احلديث من كالم بعض الرواة وهلذا ال توجد يف سائر أحاديث 
الكسوف فقد رواها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بضعة عشر صحابيا عائشة أم املؤمنني وأمساء بنت أيب بكر 

عباس وعبد اهللا بن عمر وجابر بن عبد اهللا يف حديثه  وعلى بن أيب طالب وأيب بن كعب وأبو هريرة وعبد اهللا بن
ومسرة بن جندب وقبيصة اهلالىل وعبد الرمحن بن مسرة فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة الىت ذكرت يف حديث 

  النعمان بن بشري فمن ههنا خناف أن تكون أدرجت يف احلديث إدراجا 



ن ههنا مسلكا بعيد املأخذ لطيف املنزع يتقبله العقل وليست من لفظ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على أ
السليم والفطرة السليمة وهو أن كسوف الشمس والقمر وجب هلما من اخلشوع واخلضوع بامنحاء نورمها 

وانقطاعه عن هذا العامل ما يكون فيه سلطاهنما وهباؤمها وذلك يوجب ال حمالة هلما من اخلشوع واخلضوع لرب 
جالله وما يكون سببا لتجلى الرب تبارك وتعاىل هلما وال يستنكرون ان يكون جتلى اهللا سبحانه العاملني وعظمته و

وتعاىل هلما يف وقت معني كما يدنو من أهل املوقف عشية عرفة وكما ينزل كل ليلة إىل مساء الدينا عند مضى نصف 
صلى اهللا عليه و سلم أن اهللا إذا الليل فيحدث هلما ذلك التجلى خشوعا آخر ليس هو الكسوف ومل يقل النىب 

جتلى هلما انكسفا ولكن اللفظة فإذا جتلى اهللا لشيء من خلقه خشع له ولفظ اإلمام أمحد يف احلديث إذا بدا اهللا 
لشىء من خلقه خشع له فهنا خشوعان خشوع أوجبه كسوفهما بذهاب ضوئهما وامنحائه فتجلى اهللا سبحانه هلما 

 خشوع آخر سبب التجلى كما حدث للجبل إذ جتلى تبارك وتعاىل له ان صار دكا فحدث هلما عند جتليه تعاىل
وساخ يف األرض وهذا غاية اخلشوع لكن الرب تبارك وتعاىل ثبتهما لتجليه عناية خبلقه النتظام مصاحلهم هبما ولو 

ق الثبات له فكيف تطيق شاء سبحانه لثبت اجلبل لتجليه كما ثبتهما ولكن أرى كليمه موسى أن اجلبل العظيم مل يط
   ٠أنت الثبات للرؤية الىت سألتها 

  فصل وأما استدالله حبديث ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا ذكر القدر 
فأمسكوا وإذا ذكر أصحايب فامسكوا وإذا ذكر النجوم فامسكوا فهذا احلديث لو ثبت لكان حجة عليه ال له إذ لو 

ية حقا ال باطال مل ينه عنه النيب صلى اهللا عليه و سلم وال أمر باإلمساك عنه فإنه ال ينهى كان علم األحكام النجوم
عن الكالم يف احلق بل هذا يدل على أن اخلائض فيه خائض فيما ال علم له به وانه ال ينبغى له أن خيوض فيه ويقول 

وأما أحاديث النهي عن السفر  ٠لنجومعلى اهللا ماال يعلم فأين يف هذا احلديث ما يدل على صحة علم أحكام ا
والقمر يف العقرب فصحيح من كالم املنجمني وأما رسول رب العاملني فربىء ممن نسب إليه هذا احلديث وامثاله 
ولكن إذا بعد اإلنسان عن نور النبوة واشتدت غربته عما جاء به الرسول صلى اهللا عليه و سلم جوز عقله مثل 

ني يقول النيب صلى اهللا عليه و سلم لو حسن أحدكم ظنه حبجر نفعه وهذا وحنوه من هذا كما جيوز عقل املشرك
  كالم عباد األصنام الذين حسنوا ظنهم باألحجار فساقهم حسن ظنهم إىل دار البوار 

وأما الرواية عن علي أنه هنى عن السفر والقمر يف العقرب فمن الكذب على علي رضى اهللا عنه واملشهور عنه 
ك وعكسه وانه أراد اخلروج حلرب اخلوارج فاعترضه منجم فقال يا أمري املؤمنني ال خترج فقال ألى خالف ذل

شىء قال إن القمر يف العقرب فإن خرجت أصبت وهزم عسكرك فقال علي رضى اهللا عنه ما كان لرسول اهللا 
  صلى اهللا عليه و سلم 

لى اهللا وتكذيبا لقولك فما سافر بعد رسول اهللا صلى اهللا وال أليب بكر وال لعمر منجم بل أخرج ثقة باهللا وتوكال ع
عليه و سلم سفرة أبرك منها قتل اخلوارج وكفي املسلمني شرهم ورجع مؤيدا منصورا فائزا ببشارة النيب صلى اهللا 

تلهم حيث يقول شر قتلى حتت أدمي السماء خري قتيل من قتلوه ويف لفظ طوىب ملن قتلهم ويف  لفظ عليه و سلم ملن ق
تقتلهم أوىل الطائفتني باحلق ويف لفظ لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد وقال علي ألصحابه لوال ان تنكلوا حلدثتكم مبا 

لكم عند اهللا يف قتلهم فكان هذا الظفر بربكة خالف ذلك املنجم وتكذيبه والثقة باهللا رب النجوم واالعتماد عليه 
وال بين عليها حركاته وسكناته وأسفاره وإقامته كما أن سنته نكبة من  وهذه سنة اهللا فيمن مل يلتفت إىل النجوم

   ٠كان منقادا ألرباهبا عامال مبا حيكمون له به ويف التجارب من هذا ما يكفى اللبيب املؤمن واهللا املوفق 



  فصل والذي أوجب للمنجمني كراهية السفر والقمر يف العقرب اهنم قالوا

ريات فإذا كان الوصول إىل ذلك األمر أسرع كان أجود فينبغى على هذا أن يكون السفر امر يراد خلري من اخل
القمر يف برج منقلب والعقرب برج ثابت والثوابت عندهم تدل على األمور البطيئة قالوا وأيضا الربج للمريخ 

د ألن السعد واملريخ عندهم حنس أكرب والنحس ينحس احلظوظ على أصحاهبا فينبغى أن يكون القمر يف برج سع
ينفع والنحس يضر وأيضا فإن هذا الربج هو برج هبوط القمر وإذا كان الكوكب يف هبوطه ال يلتئم لصاحبه ما 

يريده ويقصده بل يكون وباال عليه ألن الكوكب اهلابط عندهم كاملنكس وأيضا فإن القمر عندهم رب تاسع 
تاسع منسوب إىل السفر وباجلملة فإن العقرب عندهم العقرب وإذا كان رب التاسع منحوسا فالسفر مكروه ألن ال

شر الربوج والقمر على اإلطالق قالوا فلذلك ينبغى احلذر من السفر والقمر يف العقرب قالوا فمن كره السفر إذا 
ذاك فامنا يكرهه بعلمه وعقله وأمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضى اهللا عنه أعقل أهل زمانه واعلمهم فهو اوىل 

راهته وليس ذلك خمصوصا عندهم بالسفر وحده بل يكرهون مجيع االبتدا آت واالختيارات والقمر يف العقرب بك
وملا كان القمر اسرع الكواكب حركة فهو أوىل أن يكون دليال على األمور املنقلبة والسفر أمر منقلب والعقرب 

يف هذا احلكم فكم ممن سافر وتزوج وابتدأ  برج ثابت غري منقلب والتجربة والواقع من أكرب شاهد على تكذيبهم
واختار والقمر يف العقرب ومت له مراده على أكمل ما كان يؤمله وال يزال الناس ينشؤن األسفار واالبتدا آت 

واالختيارات يف كل وقت والقمر يف العقرب وغريه وحيمدون عواقب أسفارهم كما أنشأأمري املؤمنني علي رضى 
للخوارج والقمر يف العقرب وأنشأ املعتصم سفر فتح عمورية وجهاد أعداء اهللا والقمر يف اهللا عنه سفر جهاده 

  العقرب وقد أمجع الكذابون 

انه إن خرج كسر عسكره وقتل أو أسر فبني اهللا للمسلمني كذهبم بذلك الفتح اجلليل ولو استقصينا أمثال هذه 
ا فليبتدىء سفرا أو اختيار او بناء او غريه والقمر يف الوقائع لطال األمر جدا و من أراد أن يعلم كذهبم قطع

العقرب وليتوكل على اهللا وليسافر فإنه يرى ما يغبطه ويسره ومن أبني الكذب والبهت الكذب على احلس والواقع 
وهذا الذي كرهوه وحذروا منه لو كان الواقع شاهدا به لكان الناس ال خيتارون وال يسافرون وال يبتدئون شيئا 

بتة والقمر يف العقرب وكان عليهم هبذا وجتربتهم له معلوما بالضرورة فكيف واألمر بالعكس وأيضا فيقال قد ال
يكون القمر يف العقرب وجتامعه السعود ومها املشتري والزهرة مثال ويكن رب بيت السفر وبيت الطالع وبيت 

ع هذه السعودات يف الربج املنقلب السفر أيضا سعودات فهال قلتم ان السفر حينئذ يكون صاحلا إلجتما
واجتماعها يكسبها قوة بل قال قضاؤكم يكون القمر يف العقرب مسعودا إن جامع السعود بل قالوا إن السعود 

ايضا تنتحس فيه فاذا حل السعود العقرب انتحست فيه ولذلك قلتم إن الشمس إذا حلت ضعفت فيه أيضا جدا 
والزهرة فلو قلب عليكم هذا االستدالل وقيل إذا حلت السعود يف هذا وإن كان معه السعدان أعين املشتري 

الربج قوي فعلها وتضافر بعضها مع بعض فقوى السعد باجتماعها ومل يقوى الربج على احناسها وقوة زحل واملريخ 
م ومن النحسني على هذا الربج ال يستلزم إحناس هذه السعود بل إن سعادهتا تؤثر يف حنسها كان من جنس قولك

هنا قال أبو نصر الفارايب واعلم أنك لو قلبت أوضاع املنجمني فجعلت السعد حنسا والنحس سعدا واحلار باردا 
  وعكسه لكانت أحكامك من جنس أحكامهم تصيب وختطىء 

  فصل وأما ما احتج به من األثر عن علي أن رجال أتاه فقال



أن ميحق اهللا جتارتك استقبل هالل الشهر باخلروج فهذا ال إين أريد السفر وكان ذلك يف حماق الشهر فقال أتريد 
يعلم ثبوته عن علي والكذابون كثريا ما ينفقون سلعهم الباطله بنسبتها إىل علي وأهل بيته كأصحاب القرعة واجلفر 

ذا عن والبطاقة واهلفت والكميان واملالحم وغريها فال يدري ما كذب على أهل البيت إال اهللا سبحانه مث لو صح ه
علي رضي اهللا عنه مل يكن فيه تعرض لثبوت إحكام النجوم بوجه وال ريب أن استقبال األسفار واألفعال يف أوائل 

النهار والشهر والعام هلا مزية والنيب صلى اهللا عليه و سلم قد قال اللهم بارك ألميت يف بكورها وكان صخر 
ل النهار فأثرى وكثر ماله ونسبة أول النهار نسبة أول الشهر الغامدي راوي احلديث إذا بعث جتارة له بعثها يف أو

إليه وأول العام إليه فلألوائل مزية القوة وأول النهار والشمس مبنزلة شبابه وآخره مبنزلة شيخوخته وهذا أمر معلوم 
  بالتجربة وحكمة اهللا تقتضيه 

  وأما ما ذكره عن اليهودي الذي أخرب ابن عباس مبا أخربه من موت 

بنه إىل متام ذكر القصة فهذه احلكاية إن صحت فهى من جنس أخبار الكهان بشىء من املغيبات وقد أخرب ابن ا
صياد النيب صلى اهللا عليه و سلم مبا خبأ له يف ضمريه فقال له أنت من إخوان الكهان وعلم تقدمه املعرفة ال ختتص 

حلكم معها ويكذب منها الكهانة ومنها املنامات ميا ذكره املنجمون بل له عدة اسباب يصيب وخيطىء ويصدق ا
ومنها الفأل والزجر ومنها السانح والبارح ومنها الكف ومنها ضرب احلصى ومنها احلظ يف األرض ومنها 

الكشوف املستندة إىل الرياضة ومنها الفراسة ومنها اجلزاية ومنها علم احلروف وخواصها إىل غري ذلك من األمور 
ء يسري من علم الكهان وهذا نظري األسباب الىت يستدل هبا الطبيب والفالح والطبائعى على أمور الىت ينال يها جز

غيبية مبا تقتضيه تلك األدلة مثال الطبيب إذا رأى اجلرح مستديرا حكم بأنه عسر الربء وإذا رآه مستطيال حكم 
يف عالئم املوت رأى العجائب وهى  بأنه أسرع برءا وكذلك عالمات البحارين وغريها ومن تأمل ما ذكره بقراط

عالمات صحيحة جمربة وكذلك ما علم به الربان يف أمور حتدث يف البحر والريح بعالمات تدل على ذلك من 
طلوع كوكب أو غروبه أو عالمات أخرى فيقول يقطع مطر أو حيدث ريح كذا وكذا أو يضطرب البحر يف مكان 

فالح يرى عالمات فيقول هذه الشجرة يصيبها كذا وتيبس يف وقت كذا ووقت كذا فيقع ما حيكم به وكذلك ال
كذا وهذه الشجرة ال حتمل العام وهذه حتمل وهذا النبات يصيبه كذا وكذا ملا يرى من عالمات خيتص هو مبعرفتها 

س يف بل هذا أمر ال خيتص باإلنسان بل كثري من احليوان يعرف أوقات املطر والصحو والربد وغريه كما ذكره النا
كتب احليوان والفرس الردىء اخللق إذا رأى اللجام من بعيد نفر وجزع وعض من يريد ان يلجمه علما منه مبا 

يكون بعد اللجام وهذه النملة إذا خزنت احلب يف بيوهتا كسرته بنصفني علما منها بأنه ينبت إذا كان صحيحا وأنه 
أرباع علما منها بأهنا تنبت إذا كسرت بنصفني وهذا السنور إذا انكسر ال ينبت فإذا خزنت الكفرة كسرهتا بأربعة 

يدفن أذاه ويغطيه بالتراب علما منه بأن الفأر هترب من رائحته فيفوته الصيد ويشمه أوال فإن وجد رائحته شديدة 
ار غطاه حبيث يوارى الرائحة واجلرم وإال اكتفى بأيسر التغطية وهذا األسد إذا مشى يف لني سحب ذنبه على آث

رجليه ليفطيها علما منه بأن املار يرى مواطىء رجليه ويديه وإذا ألف السنور املنزل منع غريه من السنانري الدخول 
إىل ذلك املنزل وحارهبم أشد حماربة وهم من جنسه علما منه بأن أربابه رمبا استحسنوه وقدموه عليه أو شاركوا 

ب املنزل عنه هرب علما مبا يكون إليه منهم من الضرب فإذا ضربوه بينهما يف املطعم وأن أخذ شيئا مما جيزيه أصحا
متلقهم أشد التملق ومتسح هبم ولطع أقدامهم علما منه مبا حيصله له امللق من العفو واإلحسان وهذا يف احليوان 

  البهيم أكثر من أن 



لثعلب وغريه فعلم ان هذا أمر نذكره فله من تقدمة املعرفة ما يليق به وللخيل واحلمام من ذلك عجائب وكذلك ا
عام لالنسان واحليوان أعطى من تقدمه املعرفة حبسبه وأسباب هذه التقدمة ختتلف واألمم الذين مل يتقيدوا بالشرائع 

هلم اعتبار عظيم هبذا وكذلك من قل التفاته واعتناؤه مبا جاءت به الرسل فإنه يشتد التفاته ويكثر نظره واعتناؤه 
الرسل فقد أغناهم اهللا مبا جاءت به الرسل من العلوم النافعة واألعمال الصاحلة عن هذا كله فال  بذلك وأما أتباع

يعتنون به وال جيعلونه من مطالبهم املهمة ألن ما يطلبونه أعلى وأجل من هذا ومع هذا فلهم منه أوفر نصيب حبسب 
الكشوفات املطابقة وغريها ومهمهم ال تقف متابعتهم الرسل من الفراسة الصادقة واملنامات الصاحلة الصحيحة و

عند شىء من ذلك بل هى طاحمة حنو كشف ما جاء به الرسل من اهلدى ودين احلق يف كل مسألة وهذا اعظم 
الكشوف وأجله وأنفعه يف الدارين مع كشف عيوب النفس وآفات األعمال واما الكشف اجلزئي عما أكل فالن 

يف غده وحنو ذلك فهذا مماال يعبا به من علت مهته وال يلتفت إليه وال يعده شيئا  وعما أحدثه يف داره وعما جيرى له
على أنه مشترك بني املؤمن والكافر فلعباد األصنام واجملوس والصابئة والفالسفة والنصارى من ذلك شىء كثري 

م من ذلك أمور معروفة وذلك ال ينفعهم عند اهللا وال خيلصهم من عذابه وهؤالء الكهان وعبيد اجلن والسحرة هل
وهم أكفر اخللق فغاية هذا املنجم اليهودي الذي أخرب ابن عباس مبا أخربه أن يكون واحدا من هؤالء فكان ماذا 

وهل يقف عند هذا إال اهلمم الدنيئة السفلية الىت ال هنضة هلا إىل اهللا والدار اآلخرة ملا يرى هلا بذلك من التميز عن 
  دم اهلمج الرعاع من بين آ

  فصل وأما احتجاجه حبديث أيب الدرداء لقد تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وتركنا 
وما طائر يقلب جناحيه إال وقد ذكرلنا منه علما فهذا حق وصدق وهو من أعظم األدلة على إبطال قولكم 

ل شيء حىت اخلرأة وتكذيبكم فيما تدعونه من علم أحكام النجوم فإنه صلى اهللا عليه و سلم ذكرهم على ك
ذكرهم من علم كل طائر وكل حيوان وكل ما يف هذا العامل ومل يذكرهم من علم أحكام النجوم شيئا البته وهو 

صلى اهللا عليه و سلم أجل من هذا وأعظم وقد صانه اهللا سبحانه عن ذلك وإمنا الذى ذكركم هبذه األحكام 
كلوسا وطمطم صاحب الدرج وهؤالء مشركون عباد أصنام املشركون عباد األصنام والكواكب مثل بطليموس وبن

وكذلك أتباعهم أفال يستحي رجل أن يذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف هذا املقام نعم رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم ذكر أمته من تكذيبكم وكفركم ومعاداتكم والرباءة منكم واإلخبار بأنكم وما تعبدون من دون اهللا 

   ٠جهنم أنتم هلا واردون ما يعرفه من عرف ما جاء به من أمته والبهت والفرية والكذب على اهللا ورسولهحصب 
  هل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو أحد من أهل بيته مثبتا ألحكام النجوم 

  تان عظيم عامال هبا يف حركاته وسكناته وأسفاره كما هو املعروف من املشركني وأتباعهم سبحانك هذا هب
وأما قوله أنه جاء يف اآلثار أن أول من أعطى هذا العلم آدم ألنه عاش حىت أدرك من ذريته أربعني ألف أهل بيت 

وتفرقوا عنه يف األرض فكان يغتم خلفاء خربهم عليه فأكرمه اهللا تعاىل هبذا العلم فكان إذا أراد أن يعرف حال 
فليس هذا ببدع من هبت املنجمني واملالحدة وإفكهم وافترائهم  أحدهم حسب له هبذا احلساب فيقف على حالته

   ٠إذا كذبت فابعد شاهدك : على آدم وقد علموا باملثل السائر هنا 

  فصل وأما ما نسبه إىل الشافعى من حكمه بالنجوم على عمر ذلك املولود



نجمني وأظن الذى غره يف ذلك أبو فلقد نسب الشافعى إىل هذا العلم وحكمه فيه بأحكام ليعجز عن مثلها ائمة امل
عبد اهللا احلاكم فإنه صنف يف مناقب الشافعى كتابا كبريا وذكر علومه يف أبواب وقال الباب الرابع والعشرون يف 

معرفته تسيري الكواكب من علم النجوم وذكر فيه حكايات عن الشافعى تدل على تصحيحه ألحكام النجوم وكان 
رف فيه وزاد ونقص وصنف مناقب الشافعى من هذا الكتاب على أن يف كتاب هذا الكتاب وقع للرازي فتص

احلاكم من الفوائد واآلثار مامل يلم به الرازي والذي غر احلاكم من هذه احلكايات تساهله يف إسنادها وحنن نبينها 
عرب تعرفه من علم ونبني حاهلا ليتبني أن نسبة ذلك إىل الشافعى كذب عليه وان الصحيح عنه من ذلك ما كانت ال

املنازل واالهتداء بالنجوم يف الطرقات وهذا هو الثابت الصحيح عنه بأصح إسناد إليه قال احلاكم حدثنا أبو العباس 
حممد بن يعقوب حدثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعى قال اهللا عز و جل هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا 

عالمات وبالنجم هم يهتدون كانت العالمات جباال يعرفون مواضعها من األرض هبا يف ظلمات الرب والبحر وقال و
ومشسا وقمرا وجنما مما يعرفون من الفلك ورياحا يعرفون صفاهتا يف اهلواء تدل على قصد البيت احلرام وأما 

محزة بن حممد احلكايات الىت ذكرت عنه يف أحكام النجوم فثالث حكايات إحداها قال احلاكم قرىء على أيب يعلى 
العلوى وأكثر ظىن أين حضرته حدثنا أبو اسحاق إبراهيم ابن حممد بن العباس اآلزدى يف آخرين قالوا حدثنا حممد 
بن أيب يعقوب اجلوال الدينورى حدثنا عبد اهللا بن حممد البلوى حدثىن خاىل عمارة بن زيد قال كنت صديقا حملمد 

شيد فساءله مث أين مسعت حممد بن احلسن وهو يقول إن حممد بن ابن احلسن فدخلت معه يوما على هرون الر
أدريس يزعم أن للخالفة أهال قال فاستشاط هرون من قوله غضبا مث قال على به فلما مثل بني يديه أطرق ساعة مث 

أنا اجمليب فذكر رفع رأسه إليه فقال إيها قال الشافعى ما إيها يا أمري املؤمنني أنت الداعى وأنا املدعو وأنت السائل و
  حكاية طويلة 

سأله فيها عن العلوم ومعرفته هبا إىل أن قال كيف علمك بالنجوم قال أعرف الفلك الدائر والنجم السائر والقطب 
الثابت واملائى والناري وما كانت العرب تسميه األنواء ومنازل النريان والشمس والقمر واالستقامة والرجوع 

وطبائعها وما استدل به من برى وجيري وأستدل يف أوقات صاليت وأعرف ما مضى من والنحوس والسعود وهيآهتا 
األوقات يف كل ممسي ومصبح وظعىن يف أسفارى قال فكيف علمك بالطب قال اعرف ما قالت الروم مثل 

ارسطاطا ليس ومهراريس وفرفوريس وجالينوس وبقراط واسد فليس بلغاهتم وما نقل من أطباء العرب وفالسفة 
اهلند ومنقته علماء الفرس مثل حاماسف وشامهرو وهبم ردويوز مجهر مث ساق العلوم على هذا النحو يف حكاية 

طويلة يعلم من له علم باملنقوالت أهنا كذب خمتلق وافك مفترى على الشافعى والبالء فيها من عند حممد بن عبد 
وذكر فيها مناظرته أليب يوسف حبضرة الرشيد  اهللا البلوى هذا فإنه كذاب وضاع وهو الذي وضع رحلة الشافعى

ومل ير الشافعى أبا يرسف وال اجتمع به قط وإمنا دخل بغداد بعد موته مث إن يف سياق احلكاية ما يدل من له عقل 
على اهنا كذب مفترى فإن الشافعى مل يعرف لغه هؤالء اليونان البتة حىت يقول إين أعرف ما قالوه بلغاهتم وأيضا 

ه احلكاية أن حممد بن احلسن وشى بالشافعى إىل الرشيد وأراد قتله وتعظيم حممد الشافعى وحمبته له وتعظيم فإن هذ
الشافعى له وثناؤه عليه هو املعروف وهو يدفع هذا الكذب وأيضا فإن الشافعى رمحه اهللا مل يكن يعرف علم الطب 

المه بعضه كنهيه عن أكل الباذجنان بالليل وأكل اليوناين بل كان عنده من طب العرب طرف حفظ عنه يف منثور ك
البيض املصلوق بالليل وكان يقول عجبا ملن يتعشى ببيض وينام كيف يعيش وكان يقول عجبا ملن خيرج من احلمام 
وال يأكل كيف يعيش وكان يقول عجبا ملن حيتجم مث يأكل كيف يعيش يعىن عقب احلجامة وكان يقول احذر أن 

باء دواء وال تعرفه وكان يقول ال تسكن ببلدة ليس فيها عامل ينبئك عن دينك وال طبيب ينبئك تشرب هلؤالء األط



عن أمر بدنك وكان يقول مل أر شيئا انفع للوباء من البنفسج يدهن به ويشرب إىل امثال هذه الكلمات الىت 
ت وكذب عليه قد أعاذة اهللا عن حفظت عنه فأما أنه كان يعلم طب اليونان والروم واهلند والفرس بلغاهتا فهذا هب

دعواه وباجلملة فمن له علم باملنقوالت ال يستريب يف كذب هذه احلكاية عليه ولوال طوهلا لسقناها ليتبني اثر 
  الصنعة والوضع عليها 

وأما احلكاية الثانية فقال احلاكم أخربنا أبو الوليد الفقيه قال حدثت عن احلسن بن سفيان عن حرملة قال كان 
  لشافعى يدمي النظر يف كتب النجوم وكان له صديق وعنده وجارية قد حبلت فقال إهنا تلد إىل سبعة ا

وعشرين يوما ويكون يف فخذ الولد األيسر خال أسود ويعيش أربعة وعشرين يوما مث ميوت به على النعت الذى 
  وصف وانقضت 

يف شيء منها وهذا اإلسناد رجاله ثقات لكن مدته فمات فأحرق الشافعى بعد ذلك تلك الكتب وما عاود النظر 
الشأن فيمن حدث أبا الوليد هبذه احلكاية عن احلسن بن سفيان أو فيمن حدث هبا احلسن عن حزملة وهذه احلكاية 

لو صحت لوجب أن تثىن اخلناصر على هذا العلم وتشد به األيدى ال أن حترق كتبه ويهان غاية اإلهانة وجيعل 
   يفعل إال بكتب احملال والباطل طعمة للنار وهذا ال

مث إنه ليس يف العامل طالع للوالدة يقتضى هذا كله كما سنذكره عن قريب إن شاء اهللا تعاىل والطالع عند املنجمني 
طالعان طالع مسقط النطفة وهو الطالع األصلى وهذا ال سبيل إال العلم به إال يف أندر النادر الذي ال يقتضيه 

الع الوالدة وهم معترفون أنه ال يدل على أحوال الولد وجزئيات امره ألنه انتقال الولد من مكان الوجود والثاين ط
إىل مكان وإمنا أخذوه بدال من الطالع األصلى ملا تعذر عليهم اعتباره وهذا احلكاية ليس فيها أخذ واحد من 

األصلى واملنجم يقطع بأن احلكم على هذا الطالعني ألن فيها احلكم على املولود قبل خروجه من غري اعتبار طالعه 
الولد ال سبيل إليه وليس يف صناعة النجوم ما يوجب احلكم عليه واحلالة هذه وهذا يدل على أن هذه احلكاية 

كذب خمتلق على الشافعى على هذا الوجه وكذلك احلكاية الثالثة وهي ما رواه احلاكم أيضا أنباين عبد الرمحن بن 
زكريا بن حيىي الساجى حدثهم أخربين أمحد بن حممد بن بنت الشافعى قال مسعت أيب يقول كان احلسن القاضى أن 

الشافعى وهو حدث ينظر يف النجوم وما نظر يف شيء إال فاق فيه فجلس يوما وامرأة تلد فحسب فقال تلد جارية 
فسه أال ينظر فيه أبدا وأمر عوراء على فرجها خال أسود ومتوت إىل كذا وكذا فولدت فكان كما قال فجعل على ن

هذه احلكاية كالىت قبلها فأن ابن بنت الشافعى مل يلق الشافعى وال رآه والشأن فيمن حدثه هبذا عنه والذي عندى 
يف هذا أن الناقل إن أحسن به الظن فإنه غلط على الشافعى والشافعى كان من أفرس الناس وكان قد قرأ كتب 

لطوىل فحكم يف هذه القضية وأمثاهلا بالفراسة فأصاب احلكم فظن الناقل أن احلاكم الفراسة وكانت له فيها اليد ا
كان يستند إىل قضايا النجوم وأحكامها وقد برأ اهللا من هو دون الشافعى من ذلك اهلذيان فكيف مبثل الشافعى 

ى جاهل ضعيف العقل رمحه اهللا يف عقله وعلمه ومعرفته حىت يروج عليه هذيان املنجمني الذي ال يروج إال عل
وتنزيه الشافعى رمحه اهللا عن هذا هو الذى ينبغى أن يكون من مناقبه فأما أن يذكر يف مناقبه أنه كان منجما يرى 

القول بأحكام النجوم وتصحيحها فهذا فعل من يذم مبا يظنه مدحا وإذا كان الشافعى شديد اإلنكار على املتكلمني 
ربوا باحلديد ويطاف هبم يف القبائل فماذا رأيه يف املنجمني وهو أجل وأعلم من مزريا هبم وكان حكمه فيهم أن يض

ان حيكم هبذا احلكم على أهل احلق ومن قضاياهم يف الصدق ينتهى إىل احلد الذى ذكر يف هذه الكتابة فذكر عبد 
  الرمحن بن أيب حامت واحلاكم وغريمها عن احلميدى قال قال الشافعى خرجت 



طلب كتب الفراسة حىت كتبتها ومجعتها مث ملا كان انصرايف مررت يف طريقي برجل وهو حمتب بفناء إىل اليمن يف 
داره أزرق العني نأيتء اجلبهة سفاط فقلت له هل من منزل قال نعم قال الشافعى وهذا النعت أخبث ما يكون يف 

وحلاف وجعلت أتقلب الليل أمجع الفراسة فأنزلىن فرأيت أكرم رجل بعث إىل بعشاء وطيب وعلف لدوايب وفراش 
ما أصنع هبذه الكتب فلما أصبحت قلت للغالم أسرج فأسرج فركبت ومررت عليه وقلت له إذا قدمت مكة 

ومررت بذى طوى فاسأل عن منزل حممد بن إدريس الشافعى فقال ىل الرجل أموال ألبيك أنا قلت ال قال فهل 
لك البارحة قلت وما هو قال اشتريت لك طعاما بدرمهني وأدما  كانت لك عندى نعمة قلت ال قال فأين ما تكلفت

بكذا وعطرا بثالثة دراهم وعلفا لدوابك بدرمهني وكرى والفراش واللحاف درمهان قال قلت يا غالم فهل بقى 
شيء قال كرى املنزل فأين وسعت عليك وضيقت على نفسى فغبطت نفسي بتلك الكتب فقلت له بعد ذلك هل 

  امض أخزاك اهللا فما رأيت شرا منك بقى شيء قال 
وقال الربيع اشتريت للشافعى طيبا بدينار فقال ىل ممن اشتريته فقلت من ذلك األشقر األزرق فقال أشقر أزرق 

أذهب فرده وقال الربيع مر أخي يف صحن اجلامع فدعاين الشافعى فقال ىل ياربيع أنظر إىل الذى ميشى هذا أخوك 
  اذهب ومل يكن رآه قبل ذلك  قلت نعم أصلحك اهللا قال

قال قتيبة بن سعيد رأيت حممد بن احلسن والشافعى قاعدين بفناء الكعبة فمر الرجل فقال أحدمها لصاحبه تعال 
نركز على هذا املار أى حرفة معه فقال أحدمها هذا خياط وقال اآلخر هذا جنار فبعثا إليه فسأاله فقال كنت خياطا 

  واليوم أخيط  واليوم أجنر أو كنت جنارا
وقال الربيع مسعت الشافعى وقدم عليه رجل من أهل صنعاء فلما رآه قال له من أهل صنعاء قال نعم قال فحداد 

  أنت قال نعم 
وقال كنت عند الشافعى إذ أتاه رجل فقال له الشافعى أنساج أنت قال عندى أجراء وقال كنا عند الشافعى إذا مر 

هذا أن يكون حائكا أو جنارا قال فدعوناه فقال ما صنعتك فقال جنار فقلنا أو غري به رجل فقال الشافعى ال خيلو 
  ذلك قال عندى غلمان يعملون الثياب 

وقال حرملة مسعت الشافعى يقول احذروا من كل ذى عاهة يف بدنه فإنه شيطان قال حرملة قلت من أولئك قال 
  األعرج واألحوال واألشل وغريه 

وما عنبا أبيض فأمرين فاشتريت له منه بدرهم فلما رآه استجاده فقال ىل يا أبا حممد ممن وقال اشتهى الشافعى ي
أشتريت هذا فسميت له البائع فنحى الطبق من بني يديه وقال ىل رده عليه واشترى ىل من غريه فقلت له وما شأنه 

ته ىل ممن أهنى عن صحبته قال فقال أمل أهنك أن تصحب األزرق واألشقر فإنه ال ينجب فكيف آكل من شيء اشتري
  الربيع فرددت العنب على البائع واعتذرت إليه بكالم واشتريت له عنبا من غريه 

  وقال حرملة مسعت الشافعى يقول احذروا 

األعور واألحول واألعرج واألحدب واألشقر والكوسج وكل من به عاهة يف بدنه وكل ناقص اخللق فاحذروه فإنه 
  ره وقال مرة أخرى فإهنم أصحاب خب صاحب لؤم ومعاملته م

وقال الربيع دخلنا على الشافعى عند وفاته أنا والبويطى واملزين وحممد بن عبد اهللا ابن عبد احلكم قال فنظر إلينا 
الشافعى ساعة فأطال مث التفت فقال أما أنت يا أبا يعقوب فستموت يف حديد يعىن البويطى وأما أنت يا مزين 

نات وهنات ولتدركن زمانا تكون أقيس أهل ذلك الزمان وأما انت يا حممد فسترجع إىل فسيكون لك مبصر ه
مذهب أبيك وأما أنت يا ربيع فأنت أنفعهم ىل يف نشر الكتب قم يا أبا يعقوب فتسلم احللقة قال الربيع فكان كما 



  قال 
حد منهم بصفة ما أخطأ فيها وقال الربيع ما رأيت أفطن من الشافعى لقد مسى رجاال ممن يصحبه فوصف كل وا

فذكر املزين والبويطى وفالنا فقال ليفعلن فالن كذا وفالن كذا وليصحنب فالن السلطان وليقلدن القضاء وقال هلم 
يوما وقد اجتمعوا ما فيكم أنفع من هذا وأوما إىل ألنه أمثلكم بأخيه وذكر صفاتا غري هذه قال فلما مات الشافعى 

  ر فيه ما أخطأ يف شيء من ذلك صار كل منهم إىل ما ذك
وقال حرملة ملا وقع الشافعى يف املوت خرجنا من عنده فقلت أليب يا أبه كل فراسة كانت للشافعى أخذناها يدا بيد 

إال قوله يقتلىن أشقر وها هو يف السياق فوافينا عبد اهللا بن عبد احلكم ويوسف ابن عمرو فقلنا إىل أين قاال إىل 
ا املنزل حىت أدركنا الصراخ عليه قلنا مه مالكم قالوا مات الشافعى فقال أيب من غمضه قالوا الشافعى فما بلغن

يوسف بن عمرو وكان أزرق وهذه اآلثار وغريها ذكرها ابن أيب حامت واحلاكم يف مصنفيهما يف مناقب الشافعى 
اناهتم واهللا أعلم وأما ما احتج به من أن وهي الالئقة جباللته ومنصبه ال ما باعده اهللا منه من أكاذيب املنجمني وهذي

فرعون كان يذبح أبناء بىن أسرائيل ويستحي نساءهم ألن املفسرين قالوا كان ذلك بأن املنجمني أخربوه بأنه 
سيجىء بىن إسرائيل مولود يكون هالكه على يديه فأكثر املفسرين إمنا أحالوا ذلك على خرب الكهان وروى بعضهم 

أن بىن أسرائيل يزعمون أنه يولد منهم مولود يكون هالكك على يديه وهاتان الروايتان مها أن قومه أخربوه ب
الدائران يف كتب املفسرين وأما هذه الرواية أن املنجمني قالوا له ذلك فغايتها أهنا من أخبار أهل الكتاب وقد 

ار الكهان ما هو أعجب من ذلك خالفها غريها من الروايات فكيف يسوغ التمسك هبا يف األمر العظيم ويف أخب
فقد أخربوا بظهور خامت الرسل حممد صلى اهللا عليه و سلم قبل ظهوره وذلك موجود يف دالئل النبوة وحنن ال ننكر 

علم تقدمة املعرفة بأسباب مفضية إليه ختتلف قوى الناس يف ادراكها وحتصلها وإمنا كالمنا معكم يف أصول علم 
ب أكثر األحكام الىت يسندوهنا إليها وبيان أن ضرر هذا العلم لو كان حقا أعظم من األحكام وبيان فسادها وكذ

  نفعة يف 

الدنيا واآلخرة وأن أهله هلم أوفر نصيب من قوله إن الذين اختذوا العجل سيناهلم غضب من رهبم وذلة يف احلياة 
 ميكن أحدا منهم أن يأكل رزقه هبذا العلم الدينا وكذلك جنزى املفترين وأهل هذا العلم أذل أذل الناس يف الدنيا ال

إال بأعظم ذل وعزيزهم البد أن يتعبد وينضوى إىل مكاس أو ديوان أو وال يكون حتت ظله ويف كنفه وسائرهم 
على الطرقات ويف كسر احلوانيت مدسسني صيدهم كل ناقص العقل واإلميان والدين من صىب أو امرأة أو محار يف 

مع لو الح له يف عبادة األصنام والشمس والقمر والنجوم لكان أول العابدين ورأس ماهلم سالح آدمى أو ذباب ط
الكذب والزرق وأخذ أحوال السائل منه ومن فلتات لسانه وهيئته وإعراضه فيخربونه مبا يناسب ذلك من األحوال 

صد أحدهم قرية أو دكانا منزويا فينفعل عقله هلم ويقول لقد أعطى هؤالء عطاء مل يعطه غريهم وتراهم يف الغالب يق
عن الطريق ويصلي فيه للصيد وينصب الشرك فإذا الح له بدوى أو حيشى أو تركماين فإنه يتربك بطلعته ويقول 

اجلس حىت أبني لك ما يقتضيه جنمك وطالعك وبيت مالك وبيت فراشك وبيت أفراحك ومهومك وكم بقى عليك 
فإذا قال له امسه واسم أبويه أخرج له االصطرالب أو الكرة النحاس من القطع نعم ما امسك واسم أمك وأبيك 

وقال كيف قلت امسك فإذا أخربه ثانية قال وكيف قلت اسم الوالدة طول اهللا عمرها فإذا قال درجت إىل رمحة اهللا 
نها أربعة تعاىل قال مامات من خلف مثلك مث حيسب ويقول فالنة تسعة وتزيد عليها تسعة تسقط منها مخسة يبقى م

أقعد وامسع يا أخي إين أرى عليك حججا مكتوبة ووثائق وال بد لك من الوقوف بني يدى وىل أمر إما حاكم واما 
وال وأرى دما خارجا عنك ما أنت من أهله وأرى ناسا قد اجتمعوا حولك وإن كان شكل ذلك الرجل شكل من 



ايات تؤخذ نعم يا أخي برجك باألسد وهو نارى هو من أرباب التهم قال وأرى خشبا ينصب ومسامري تضرب وجن
مذكر أخذت منه نطاح مقدام بطل جنمك الزهرة أنت قليل البخت عند الناس مكفور اإلحسان مقصود باألذى قل 

أن صاحبت أحدا فأمثرت لك صحبته خريا نعم يا أخي أسعد أيامك يوم اجلمعة وخري كسبك كد يدك اعلم أنه 
ركوب أهوال واقتحام اخطار وأمور عظام أبينها لك إن شاء اهللا هات ال تبخل على البد لك من أسفار وغربة و

نفسك حط يدك يف جيبك حل الكيس وال يزال يلكزه وجيذبه ويطمعه حىت يستخرج ما تسمح به نفسه فإن رأى 
وال تعسروا منه تباطيا قال عجل قبل خروج هذه الساعة السعيدة فإهنا ساعة مباركة أما مسعت قول نبيك يسروا 

فإذا حاز ما أخذه قال له زدين فإن أمورك كثرية وحيتاج إىل تعب وفكر وحساب طويل فإذا مت له ما يأخذه منه بقى 
  هو من جوا فكال له من جراب الكذب ما أمكنه وال يباىل أكذبه أم صدقه مث يقول له أخي 

يظفرك اهللا به وينصرك عليه نعم وهو برج برجك األسد وهو سهم العداوة واحلسد وما عاداك أحد قط وأفلح بل 
ناري والنار من النور والنور فيه البهجة والسرور ابشر فأنت طويل العمر ال متوت يف هذا الوقت عمرك من الستني 
إىل السبعني إىل الثمانني إىل التسعني بيت كسبك كذا وكذا وأرى حاجة مهمة قد خرجت عن يدك نعم بغري مرادك 

حوالك اخلارج عن يدك أكثر من الداخل فيها باهللا صدقت أم ال فيقول واهللا صحيح واألمر كما وأنت يف غالب أ
قلت ولكن أمحد اهللا كلما بقي عليك من القطع أربعة أشهر وعشرة أيام وخترج من حنسك وتدخل يف برج سعادتك 

 به ويفرح به أهلك وعيلتك وتنجو وخيلف اهللا عليك باخلريات والربكات وال بد لك الساعة من رزق يأتيك اهللا
  وتصلح حالك ويستقيم سعدك 

الثالث يا أخي من برجك امليزان وهو بيت اإلخوان سعدك يا أخي منهم منقوص وحظك منهم منحوس غالب من 
أوليته منهم خريا جازاك بالشر وغالب من قلت فيه اخلري منهم يقول فيك الشر باهللا أما األمر هكذا وذلك يا أخي 

الدم كل من رآك مال إليك وأنس بك وأنت حمسود حتسد يف مالك ويف عافيتك ويف أهلك وأوالدك  أنك خفيف
وكل ما تعمله بيدك ولكن العني ال تؤثر فيك ألن كل من برجه األسد ال بد أن يكون له يف رأسه أو جسده عالمة 

 جسمك ثلمة وهذا هو الذي يدفع مثل شجة أو ضربة بني أكتافه أو يف ساقه وما هو بعيد أن يف جسدك شامة أو يف
  عنك العني وأنت ال تدري 

الرابع من بروجك العقرب وهو بيت اآلباء أراك كنت قليل السعد بني أبويك ومع هذا فكان أكثر ميلهم 
  وإشفاقهم مع غريك هم عليك وكان حظك منهم ناقصا وهلم تطلع إىل كدك وكسبك 

ك قليال ما يعيش لك أوالد تدفنهم كلهم مث متوت أنت بعدهم بل اخلامس من بروجك القوس وهو بيت البنني أرا
  سوف يكون لك ولد يشد اهللا به عضدك ويقوي أمرك وتنال من جهته راحة وخريا ورمبا تكون سعادتك على يديه 

السادس من بروجك اجلدي وهو برج أمراضك وأعاللك يا أخي أمراضك وأسقامك كثرية وأكثرها يف رأسك 
 أجنابك وهي أمراض قوية طوال اهللا يعافينا وإياك وكنت يف صغرك ال ترقد يف السرير إال بعد جهد ورمبا يكون يف

  جهيد وعهدي بك اآلن ال ترقد يف فراشك إال بعد شدة نعم وأكثر أمراضك يف الصيف واخلريف 
بد لك من فراقها عن السابع من بروجك الدلو وهو بيت الفراش وأرى فراشك خاليا أمث زوجة فإن قال نعم قال ال 

قريب إما مبوت وإما بطالق فإن املريخ منك يف بيت الفراش وإن قال ال قال عجيب واهللا لقد ابصرت يف الطبائع 
أن فراشك فارغ وأرى روحا ناظرة إليك بعني األلفة واحملبة خطورك وخطوره عليك وأرى لك من قبله منفعة ولك 

  اجتماعكما نعم فإن قال له نعم قال هات  به اتصال وفرح أبني لك على أي سبب يكون



فإن الذي أعطيتين قليل فاذا أخذ منه قال اعلم أنه ال بد لك من االتصال هبذا الشخص على كل حال إال أين ارى 
قد عمل لك عمل وعقد لك عقد وأنت يف هم وغم من ذلك فان شئت عملت لك كتابا نافعا يكون لك حرزا من 

يزال يفتل له يف الذروة والقرب حىت يستكتبه احلرز وكذب هذه الطائفة وجهلها وزرقها كل ما ختافه وحتذره وال 
يعين شهرته عند اخلاصة والعامة عن تكليف إرادة وكلما كان املنجم أكذب وبالزرق أعرف كان على اجلهال 

  أروج 

  فصل وأما قوله إن هذا علم ما خلت عنه ملة من امللل وال

اريخ من التواريخ القدمية واحلديثة إال وكان أهل ذلك الزمان مشتغلني هبذا العلم ومعولني أمة من األمم وال يعرف ت
عليه يف معرفة املصاحل ولو كان هذا العلم فاسدا بالكلية الستحال إطباق أهل املشرق واملغرب عليه فانظر ما يف 

ره فإن آدم وأوالده كانوا برآء من ذلك هذا الكالم من الكذب والبهت واالفتراء على العامل من أول بنائه إىل آخ
وائمتكم معترفون بأن أول من عرف منه الكالم يف هذا العلم وتلقيت عنه أصوله وأوضاعه هو إدريس النيب عليه 
السالم وكان بعد بناء هذا العامل بزمن طويل هذا لو ثبت ذلك عن إدريس فكيف وهو من الكذب الذي ليس مع 

 علم والكذب على رسول اهللا عليه وسلم أو ليس من الفرية والبهت أن ينسب هذا صاحبه إال جمرد القول بال
العلم إىل أمة موسى يف زمنه ويعدوه بأهنم كانوا معوهلم يف مصاحلهم على هذا العلم وكذلك أمه عيسى وأمة يونس 

ة املضبوط أمرها احملفوظ والذين كانوا مع نوح وجنوا معه يف السفينة وحسبك هبذا الكذب واالفتراء على تلك األم
فعلها فهل كان النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه يعولون على هذا العلم ويعتمدون عليه يف مصاحلهم أو قرن 
التابعني يفعله او قرن تابعى التابعني وهذه هى خيار قرون العامل على اإلطالق كما أن هذه األمة خري أمة أخرجت 

ها وأكثر كتبا وتصانيف وأعالها شأنا وأكملها يف كل خري ورشد وصالح كما ثبت للناس وهم اعلم األمم واعرف
يف املنسد وغريه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال أنتم توفون سبعني أمة أنتم خريها وأكرمها على اهللا فهل 

على هذا العلم أو معتمدين  رأيت خيار قرون هذه األمة واملوفقني من خلفائها وملوكها وساداهتا وكربائها معولني
عليه يف مصاحلهم وهذه سريهم ما بعهدها من قدم وال يتأيت الكذب عليهم هذا وقد أعطوا من التأييد والنصر 

والظفر بعدوهم واالستيالء على ممالك العامل مامل يظفر به أحد من املعولني على أحكام النجوم بل ال جتد املنجمني اال 
حببل منهم لقطعت حبال أعناقهم وال جتد املعولني على هذا العلم إال خمصوصني باخلذالن  ذمة هلم لوال اعتصامهم

واحلرمان وهذا ألهنم حق عليهم قوله تعاىل إن الذين اختذوا العجل سيناهلم غضب من رهبم وذلة يف احليوة الدنيا 
يامة نعم ال ننكر أن هذا العلم له طلبة وكذلك جتزي املفترين قال أبو قالبة هي لكل مفتر من هذا ألممة إىل يوم الق

  مشغولون به 

معتنون بأمره وهذا ال يدل على صحته فهذا السحر مل يزل يف العامل من يشتغل به ويتطلبه أعظم من اشتغاله بالنجوم 
رض من وطلبه هلا بكثري وتأثريه يف الناس مماال ينكر أفكان هذا دليال على صحته وهذه األصنام مل تزل تعبد يف األ

قبل نوح وإىل اآلن وهلا اهلياكل املبنية والسدنة وهلا اجليوش الىت تقاتل عنها وحتارب هلا وختتار القتل والسيب وعقوبة 
اهللا تعاىل وال تنتهى عنها أفيدل هذا على صحة عباداهتا وإن عبادها على احلق ومن العجب قوله لو كان هذا العلم 

املغرب من أول بناء العامل إىل آخره عليه وليس يف الفرية أبلغ من هذا وال يف فاسدا الستحال أطباق أهل املشرق و
البهتان أترى هذا الرجل ما وقف على تأليف ألحد من أهل املشرق واملغرب يف إبطال هذا العلم والرد على أهله 



تبهم بأيدي الناس وكثري فقد رأينا حنن وغرينا ما يزيد على مائة مصنف يف الرد على أهله وإبطال أقواهلم وهذه ك
منها للفالسفة الذين يعظمهم هؤالء ويرون أهنم خالصة العامل كالفارايب وابن سينا وأيب الربكات األوحد وغريهم 
وقد حكينا كالمهم وأما الردود يف ضمن الكتب حني يرد على أهل املقاالت فأكثر من أن تذكر ولعلها أن تزيد 

نها الرد على هؤالء وإبطال مذهبهم ونسبتهم إىل الكذب والزرق ولو أن على عدة األلف جتد يف كل كتاب م
مقابال قابله وقال لو كان هذا العلم صحيحا الستحال إطباق أهل املشرق واملغرب على رده وأبطاله لكان قوله من 

رأينا من الردود جنس قوله ولكن أهل املشرق فيهم هذا وهذا كما يشهد به احلس والتواريخ القدمية واحلديثة ولقد 
القدمية قبل قيام اإلسالم على هؤالء ما يدل على أن العقالء مل يزالوا يشهدون عليهم باجلهل وفساد املذهب 

   ٠وينسبوهنم إىل الدعاوى الكاذبة واآلراء الباطلة الىت ليس مع أصحاهبا إال القول بال علم 

  عتنون بطالعفصل وأما ما ذكره يف أمر الطالع عن الفرس وأهنم كانوا ي

مسقط النطفة وهو طالع األصل مث حيكم مبوجبه حىت حيكم بعدد الساعات الىت ميكثها الولد يف بطن أمه فهذا من 
الكذب والبهت ومن أراد أن خيترب كذبه فليجربه فإن جتربة مثل هذا ليست مبشقة وال عسرة مث إن هذا الواطىء ال 

ل وطئه الذي أنزل فيه دون ما بعده وإن فرض أنه أمسك عن وطئها بعد علم له وال ألحد أن الولد إمنا خيلق من أو
املرة األوىل وحبسها حبيث يتيقن أن غريه مل يقرهبا وهذا يف غاية الندرة مل ميكن املنجم أن يعلم أحوال ذلك املولود 

ة مستعار ال يفيد وال تفاصيل أمره البتة ومدعى ذلك جماهر بالكذب والبهت وقد اعترف القوم بأن طالع الوالد
شيئا ألن الولد ال حيدث يف ذلك الوقت وإمنا ينتقل من مكان إىل مكان وقد اعترفوا بأن ضبطه متعسر جدا بل 

  متعذر فإن يف اللحظة الواحدة من اللحظات تتغري نصبة الفلك تغريا ال يضبط وال حيصيه 

بطه وقد اعترفوا هم هبذا وأن سبب هذا التفاوت إال اهللا وال ريب أن الطالع يتغري بذلك تغريا عظيما ال ميكن ض
حييل أحكامهم واعترفوا بأنه ال سبيل إىل االحتراز من ذلك فأى وثوق لعاقل هبذا العلم بعد هذا كله وقد بينا أن 

غاية هذا لوصح وسلم من اخللل مجيعه وال سبيل إليه لكان جزء السبب والعلة واحلكم ال يضاف إىل جزء سببه مث 
سببا تاما فصوارفه وموانعه ال تدخل حتت الضبط البتة واحلكم إمنا يضاف إىل وجود سببه التام وانتقاء مانعه  لو كان

وهذه األسباب واملوانع مما التدخل حتت حصر وال ضبط إال ملن أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما ال 
واعده لكانت أحكامهم باطلة وهي أحكام بال إله هو عالم الغيوب فلو ساعدناهم على صحة أصول هذا العامل وق

علم ملا ذكرناه من تعذر اإلحاطة مبجموع األسباب وانتفاء املوانع وهلذا كثريا ما جيمعون على حكم من أحكامهم 
  الكاذبه فيقع األمر خبالفه كما تقدم 

ن أصحاب الكشف والفأل وأما تلك احلكايات املتضمنة إلصابتهم يف بعض األحوال فليسبب بأكثر من احلكايات ع
وزجر والطائر والضرب باحلصى والطرق والعيافة والكهانة واخلط واحلدس وغريها من علوم اجلاهلية وأعىن 

باجلاهلية كل من ليس من أتباع الرسل كالفالسفة واملنجمني والكهان وجاهلية العرب الذين كانوا قبل النيب صلى 
وم ليس هلم علم مبا جاءت به الرسل ومن هؤالء من يزعم أنه يأخذ من اهللا عليه و سلم فأن هذه كانت علوما لق

احلروف علم املكان وهلم يف ذلك تصانيف وكتب حىت يقولون إذا أردت معرفة ما يف رؤيا السائل من خري أو شر 
ياه فخذ أول حرف من كالمه الذي يكلمك به وفسر رؤياه على معىن ذلك احلرف فإن كان أول ما نطق به باء فرؤ

ألن الباء من البهاء من اخلري أال تراها يف الرب والربكة وبلوغ اآلمال والبقاء والبشارة والبيان والبخت فإذا كان أول 



حرف من كالمه باء فاعلم أنه قد عاين ما أهباه وبشره من اخلريات وإن كان أول كالمه تاء فقد بشر بالتمام 
ع لقوله تعاىل هم أحسن أثاثا ورئيا مث قالوا فعليك هبذه األحرف الثالثة والكمال وإن كان ثاء فبشره باألثاث واملتا

فليس شيء خيلو منها وجياوزها وإذا تأملت جهل هؤالء رايته شديدا فكيف حكموا على الباء بالبهاء والربكة دون 
ثقل والشلب وحنوه البأس والبغى والبني والبالء والبوار والبعد وكيف حكموا على الثاء باألثاث دون الثقل وال

وكذلك استدالله بأول ما يقع بصره عليه كما حكى عن أيب معشر أنه وقف هو وصاحب له على واحد من هؤالء 
وكانا سائرين يف خالص حمبوس فسأاله فقال أنتما يف طلب خالص مسجون فعجبا من ذلك فقال له أبو معشر هل 

مر كما قال فاستدعاه أبو معشر وأكرمه وتلطف له يف السؤال خيلص أم ال فقاال تذهبان تلتقيانه قد خلص فوجدا األ
عن كيفية علم ذلك فقال حنن نأخذ الفأل بالعني والنظر فينظر أحدنا إىل األرض مث يرفع رأسه فأول شيء يقع نظره 

  عليه يكون احلكم به فلما سألتماين كان أول ما رأيت ماء يف قربة فقلت 

  الثانية نظرت فإذا هو أفرغ من القربة فقلت خيلص ويصيب تارة وخيطىء تارة هذا حمبوس مث ملا سألتماين يف 
ومن هذا أخذ بعضهم اجلواب عن التفاؤل باأليام فإذا رأى أحد رؤيا مثال يوم أحد أو ابتدأ فيه امرا قال حدة وقوة 

  وإن كان يوم اجلمعة قال اجتماع والفة وإن كان يوم سبت قال قطع وفرقة 
ل املسئول باملكان الذي يضع السائل يده عليه من جسده وقت السؤال فإن وضع يده على رأسه ومن هذا استدال

فهو رئيسه وكبريه والرجلني قوامه واألنف بناء مرتفع أو تل أو حنوه والفم بئر عذبة اللحية أشجار وزروع وعلى 
ا فدل على رجل كان يعرف الزجر هذا النحو من ذلك ما حكى عن املهدى أنه رأى رؤيا وأنسيها فأصبح مغتما هب

والفأل وكان حاذقا به وامسه خويلد فلما دخل عليه أخربه بالذي أراده له فقال له يا أمري املؤمنني صاحب الزجر 
والفأل ينظر إىل احلركة وأخطار الناس فغضب املهدي وقال سبحان اهللا أحدكم يذكر بعلم وال يدري ما هو ومسح 

هبا على فخذه فقال له أخربك برؤياك يا أمري املؤمنني قال هات قال رأيت كأنك  يده على رأسه ووجهه وضرب
صعدت جبال فقال املهدي هللا ابوك يا سحار صدقت قال ما أنا بساحر يا أمري املؤمنني غري أنك مسحت بيدك على 

 جبهتك فزجرت رأسك فزجرت لك وعلمت أن الرأس ليس فوقه أحد إال السماء فأولته باجلبل مث نزلت بيدك إىل
لك بنزولك إىل أرض ملساء فيها عينان ماحلتان مث احندرت إىل سفح اجلبل فلقيت رجال من فخذك قريش ألن أمري 
املؤمنني مسح بعد ذلك بيده على فخذه فعلمت أن الرجل الذي لقيه من قرابته قال صدقت وأمر له مبال وأمر أن 

  ال حيجب عنه 
انح والبارح والقعيد والناطح وأصل هذا أهنم كانوا يزجرون الطري والوحش ومن ذلك هؤالء أصحاب الطري الس

ويثريوهنا فما تيامن منها وأخذ ذات اليمني مسوه ساحنا وما تياسر منها مسوه بارحا وما استقبلهم منها فهو الناطح وما 
ن يرى خالف ذلك قال جاءهم من خلفهم مسوه القعيد فمن العرب من يتشاءم بالبارح ويتربك بالسانح ومنهم م

املدائين سألت رؤبة بن العجاج ما السانح قال ما والك ميامنه قال قلت فما البارح قال ما والك مياسره قال والذي 
جييء من قدامك فهو الناطح والنطيح والذي جيىء من خلفك فهو القاعد والقعيد وقال املفضل الضيب البارح ما 

نح ما يأتيك عن اليسار فيمر على اليمني وإمنا اختلفوا يف مراتبها ومذاهبها ألهنا يأتيك عن اليمني يريد يسارك والسا
خواطر وحدوس وختمينات ال أصل هلا فمن تربك بشيء مدحه ومن تشاءم به ذمه ومن اشتهر بإحسان الزجر 

قد كان يف عندهم ووجوهه حىت قصده الناس بالسؤال عن حوادثهم وما أملوه من أعماهلم مسوه عائفا وعرافا و
العرب مجاعة يعرفون بذلك كعراف اليمامة واألبلق األسيدى واألجلح وعروة بن يزيد وغريهم فكانوا حيكمون 



بذلك ويعملون به ويتقدمون ويتأخرون يف مجيع ما يتقلبون فيه ويتصرفون يف حال األمن واخلوف والسعة والضيق 
  واحلرب والسلم فان أجنحوا 

وداوموا عليه وإن عطبوا فيه تركوه وذموه ومنهم من أنكرها بعقله وأبطل تأثريها بنظره فيما يتفاءلون به مدحوه 
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  من واأليامن كاألشائم ... فإذا االشائم كاأليا 
  شر على أحد بدائم ... وكذاك ال خري وال 

  ء اخلري تعقاد التمائم ... ال مينعنك من بغا 
  ر األوليات القدائم ... قد خط ذلك يف السطو 

  : وقال جهم اهلذيل 
  لك الطري عما يف غذ عميان ... أمل تر أن العائفني وإن جرت 

  وأخرى على بعض الذي يصفان ... يظنان ظنا مرة خيطيانه 
  ففي أي أمر اهللا ميتريان ... يب غريه قضى اهللا أن ال يعلم الغ

  : وقال آخر 
  أطار غراب أم تعرض ثعلب ... وما أنا ممن يزجر الطري مهه 

  أمر سليم القرن أم مر أعضب ... وال الساحنات البارحات عشية 
  : وقال آخر ميدح منكرها 

  له يقول عداين اليوم واق وحامت ... وليس هبياب إذا ش 
  إذا حاد عن تلك اهلنات اخلتارم ... مقدما  ولكنه ميضي على ذاك

  يعين بالواق الصرد وباحلامت الغراب مسوه حامتا ألنه كان عندهم حيتم بالفراق واخلتارم العاجز الضعيف الرأي املتطري 
وقد شفى النيب صلى اهللا عليه و سلم أمته يف الطرية حيث سئل عنها فقال ذاك شيء جيده أحدكم فال يصدنه ويف 

آخر إذا تطريت فال ترجع أي أمض ملا قصدت له وال يصدنك عنه الطرية واعلم أن التطري إمنا يضر من أشفق  أثر
منه وخاف وأما من مل يبال به ومل يعبأ به شيئا مل يضره البتة وال سيما أن قال عند رؤية ما يتطري به أو مساعه اللهم ال 

لهم ال يأيت باحلسنات إال أنت وال يذهب بالسيئات إال أنت وال طري إال طريك وال خري إال خريك وال إله غريك ال
حول وال قوة إال بك فالطرية باب من الشرك والقاء الشيطان وختويفه ووسوسته يكرب ويعظم شأهنا على من اتبعها 

ا نفسه نفسه واشتغل هبا وأكثر العناية هبا وتذهب وتضمحل عمن مل يلتفت إليها وال القى إليها باله وال شغل هب
  وفكره واعلم أن من كان معتنيا هبا قائال هبا كانت إليه أسرع من السيل إىل منحدر فتحت له 

أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه ويعطاه ويفتح له الشيطان فيها من املناسبات البعيدة والقريبة يف اللفظ واملعىن ما 
هدى إليه تطري به وقال سفر وجالء وإذا رأى يامسينا أو يفسد عليه دينه وينكد عليه عيشه فإذا مسع سفر جال أو أ

مسع امسه تطري به وقال يأس ومني وإذا رأى سوسنة أو مسعها قال سوء يبقى سنه وإذا خرج من داره فاستقبله أعور 
أو أشل أو أعمى أو صاحب آفة تطري به وتشاءم بيومه وحيكى عن بعض الوالة أنه خرج يف بعض األيام لبعض 

فاستقبله رجل أعور فتطري به وأمر به إىل احلبس فلما رجع من مهمه ومل يلق شرا أمر باطالقه فقال له سألتك  مهماته



باهللا ما كان جرمى الذى حبستىن ألجله فقال له الواىل مل يكن لك عندنا جرم ولكن تطريت بك ملا رأيتك فقال فما 
يها األمري أنا خرجت من منزىل فرايتك فلقيت يف يومى الشر أصبت يف يومك برؤيىت فقال مما مل ألق إال خريا فقال أ

  واحلبس وأنت رأيتىن فلقيت يف يومك اخلري والسرور فمن أشأمنا والطرية مبن كانت فاستحيا منه الواىل ووصله 
على وقال أبو القاسم الزجاجى مل أر أشد تطريا من ابن الرومى الشاعر وكان قد جتاوز احلد يف ذلك فعاتبته يوما 

ذلك فقال يا أبا القاسم الفأل لسان الزمان والطرية عنوان احلدثان وهذا جواب من استحكمت علته فعجز عنها 
وهو أيضا مبنزلة من قد غلبته الوساوس يف الطهارة فال يلتفت إىل علم وال إىل ناصح وهذه حال من تقطعت به 

فالباليا إليه أسرع واملصائب به أعلق واحملن له ألزم أسباب التوكل وتقلص عنه لباسه بل تعرى منه ومن كان هكذا 
مبنزلة صاحب الدمل والقرحة الذى يهدى إىل قرحته كل مؤذ وكل مصادم فال يكاد يصدم من جسده او يصاب 
غريها واملتطري متعب القلب منكد الصدر كاسف البال سيء اخللق يتخيل من كل ما يراه أو يسمعه أشد الناس 

شا وأضيق الناس صدرا وأحزهنم قلبا كثري االحتراز واملراعاة ملا ال يضره وال ينفعه وكم قد حرم خوفا وأنكدهم عي
نفسه بذلك من حظ ومنعها من رزق وقطع عليها من فائدة ويكفيك من ذلك قصة النابغة مع زياد بن سيار 

عليه فقال جرادة جترد وذات ألوان الفزارى حني جتهز إىل الغزو فلما أراد الرحيل نظر النابغة إىل جرادة قد سقطت 
   ٠عزيز من خرج من هذا الوجه ونفذ زياد لوجهه ومل يتطري فلما رجع زياد ساملا غامنا أنشأ يقول 

  ليخربه وما فيها خبري ... ختري طرية فيها زياد 
  أشار له حبكمته مشري ... أقام كان لقمان بن عاد 

  بور على متطري وهو الث... تعلم أنه ال طري إال 
  أحيايينا وباطله كثري ... بلى شىء يوافق بعض شيء 

ومل حيك اهللا التطري إال عن أعداء الرسل كما قالوا لرسلهم انا تطرينا بكم لئن مل تنتهوا لنرمجنكم وليمسنكم منا 
  عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرمت بل أنتم قوم مسرفون 

ل فإذا جاءهتم احلسنة قالوا لنا هذه وأن تصبهم سيئة يطريوا مبوسى وكذلك حكى اهللا سبحانه عن قوم فرعون فقا
ومن معه أال إمنا طائرهم عند اهللا حىت إذا أصاهبم اخلصب والسعة والعافية قالوا لنا هذه أى حنن اجلديرون احلقيقون 

م ونفض علينا به وحنن أهله وإن أصاهبم بالء وضيق وقحط وحنوه قالوا هذا بسبب موسى وأصحابه أصبنا بشؤمه
غبارهم كما يقوله املتطري ملن يتطري به فأخرب سبحانه أن طائرهم عنده كما قال تعاىل عن أعداء رسوله وإن تصبهم 

حسنة يقولوا هذه من عند اهللا وأن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك فهذه ثالثة مواضع حكى فيها التطري عن 
ه بأن طائرهم عند اهللا ال بسبب موسى وأجاب عن تطري أعداء أعدائه وأجاب سبحانه عن تطريهم مبوسى وقوم

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بقوله قل كل من عند اهللا وأجاب عن الرسل بقوله إال طائركم معكم وأما قوله أال 
ه أى إمنا إمنا طائركم عند اهللا فقال ابن عباس طائرهم ما قضى عليهم وقدر هلم ويف رواية شؤمهم عند اهللا ومن قبل

جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله وقال أيضا ان األزراق واألقدار تتبعكم وهذه كقوله تعاىل 
وكل إنسان ألزمناه طائره يف عنقه وخنرج أى ما يطري له من اخلري والشر فهو الزم له يف عنقه والعرب تقول جرى 

يدة الطائر عندهم احلظ وهو الذى تسميه العامة البخت يقولون هذا يطري له الطائر بكذا من اخلري والشر قال أبو عب
لفالن أى حيصل له قلت ومنه احلديث فطار لنا عثمان بن مظعون أى أصابنا بالقرعة ملا اقترع األنصار على نزول 

أى حيصل له املهاجرين عليهم ويف حديث رويفع ابن ثابت حىت أن أحدنا ليطري له النصل والريش واآلخر القدح 
بالشركة يف الغنيمة وقيل يف قوله تعاىل وكل إنسان ألزمناه طائره يف عنقه أن الطائر ههنا هو العمل قاله الفراء وهو 



يتضمن الرد على نفاه القدر وخص العنق بذلك من بني سائر أجزاء البدن ألهنا حمل الطوق الذي يطوقه اإلنسان يف 
ال إمث هذا يف عنقك وافعل كذا وامثه يف عنقي والعرب تقول طوقها طوق عنقه فال يستطيع فكاكه ومن هذا يق

احلمامة وهذا ربقة يف رقبته وعن احلسن بن آدم لتنظر لك صحيفة إذا بعثت قلدهتا يف عنقك فخصوا العنق بذلك 
سبت أيدكم مبا ألنه موضع القالدة والتميمة واستعماهلم التعاليق فيها كثري كما خصت األيدى بالذكر يف حنو مبا ك

قدمت يداك وحنوه وقيل املعىن أن الشؤم العظيم هو الذي هلم عند اهللا من عذاب النار وهو الذي أصاهبم يف الدنيا 
وقيل املعىن أن سبب شؤمهم عند اهللا وهو عملهم املكتوب عنده الذي جيرى عليه ما يسوؤهم ويعاقبون عليهم بعد 

ن هذا وقيل حظهم ونصيبهم وهذا ال يناقض قول الرسل طائركم معكم أى موهتم مبا وعدهم اهللا وال طائر أشأم م
حظكم وما نالكم من خري وشر معكم بسبب أفعالكم وكفركم وخمالفتكم الناصحني ليس هو من أجلنا وال بسببنا 

  بل ببغيكم 

من عندك قل كل من  وعدوانكم فطائر الباغى الظامل معه وهو عند اهللا كما قال تعاىل وأن تصبهم سيئة يقولوا هذه
عند اهللا فما هلؤالء القوم ال يكادون يفقهون حديثا ولو فقهوا او فهموا ملا تطريوا مبا جئت به ألنه ليس فيما جاء به 
الرسول صلى اهللا عليه و سلم ما يقتضى الطرية فإنه كله خري حمض ال شر فيه وصالح ال فساد فيه وحكمه ال عبث 

كان هؤالء القوم من أهل الفهم والعقول السليمة مل يتطريوا من هذا فإن الطرية إمنا فيها ورمحة الجور فيها فلو 
تكون بالشر ال باخلري احملض واملصلحة واحلكمة والرمحة وليس فيما أتيتهم به لو فهموا ما يوجب تطريهم بل 

يتناولوها منه باعماهلم طائرهم معهم بسبب كفرهم وشركهم وبغيهم وهو عند اهللا كسائر حظوظهم وأنصبائهم الىت 
وكسبهم وحيتمل أن يكون املعىن طائركم معكم أى راجع عليكم فالطري الذي حصل لكم إمنا يعود عليكم وهذا من 
باب القصاص يف الكالم مثل قوله يف احلديث أخذنا فالك من فيك ونظريه قول النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا سلم 

فعلى هذا معىن طائركم معكم اى تصيبكم طريتكم الىت تطريمت هبا ألهنم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم 
اعتقدوا الشؤم فيها وال شؤم فيها البتة فقيل هلم الشؤم منكم وهو نازل بكم فتأمله وهذا يشبه قوله تعاىل وقد 

كما مكا مكروا مكرهم وعند اهللا مكرهم وإن كان مكرهم لنزول منه اجلبال قيل جزاء مكرهم عنده فمكر هبم 
مكروا برسله ومكره تعاىل هبم إمنا كان بسبب مكرهم فهو مكرهم عاد عليهم وكيدهم عاد عليهم فهكذا طريهتم 

عادت عليهم وحلت هبم ومسى جزاء املكر مكرا وجزاء الكيد كيدا تنبيها على أن اجلزاء من جنس العمل وملا ذكر 
الكل منه تعاىل بقضائه وقدره فكأهنم قالوا فما بالك أنت سبحانه أن ما أصاهبم من حسنة وسيئة أى نعمة وحمنة ف

تصبيك احلسنات والسيئات كما تصيبنا فذكر سبحانه أن ما أصابه من حسنة فمن اهللا من هبا عليه وأنعم هبا عليه 
وما أصابه من سيئة فمن نفسه أى بسبب من قبله أى ال لنقص ما جاء به وال لشر فيه وال لشؤم يقتضى أن تصيبه 
السيئة بل بسبب من نفسه ومن قبله وقد قيل يف قوله تعاىل طائركم عند اهللا بل أنتم قوم تفتنون أن طائرهم ههنا 

هو السبب الذي جيىء فيه خريهم وشرهم فهو عند اهللا وحده وهو قدره وقسمه إن شاء رزقكم وعافاكم وإن شاء 
اهللا الغالب الذي يأيت باحلسنات ويصرف السيئات  حرمكم وابتالكم ومن هذا قالوا طائر اهللا ال طائر كلىب قدر

ومنه اللهم ال طري إال طريك وال خري إال خريك وال إله غريك وعلى هذا فاملعىن بطائركم نصيبكم وحظكم الذي 
يطريكم ومن فسره بالعمل فاملعىن طائركم الذي طار عنكم من أعمالكم هبذين القولني فسر معىن قوله تعاىل وكل 

مناه طائره يف عنقه وأنه ما طار عنه من عمله أو صار الزما له مما قضى اهللا عليه وقدر عليه وكتب له من إنسان ألز
  فصل  ٠الرزق واألجل والشقاوة والسعادة 

  وقد ثبت يف الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال يف وصف 



يكتوون وال يسترقون وال يتطريون وعلى رهبم يتوكلون  السبعني ألفا الذين يدخلون اجلنة بغري حساب أهنم الذين ال
زاد مسلم وحده وال يرقون فسمعت شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول هذه الزيادة وهم من الراوى مل يقل النيب صلى 

اهللا عليه و سلم وال يرقون ألن الراقي حمسن إىل أخيه وقد قال النيب صلى اهللا عليه و سلم وقد سئل عن الرقي 
من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه وقال ال بأس بالرقي مامل يكن شركا والفرق بني الراقي واملسترقي أن  فقال

  املسترقي سائل مسقط ملتفت إىل غري اهللا بقلبه والراقي حمسن نافع 
الف ترك قلت والنيب صلى اهللا عليه و سلم ال جيعل ترك اإلحسان املأذون فيه سببا للسبق إىل اجلنان وهذا خب

اإلسترقاء فإنه توكل على اهللا ورغبة عن سؤال غريه ورضاء مبا قضاه وهذا شيء وهذا شيء ويف الصحيحني من 
حديث أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ال عدوى وال طرية وأحب الفال الصاحل وحنوه من حديث انس 

ن قوله يف احلديث وال عدوى وال صفر وال هامة يدل وهذا حيتمل أن يكون نفيا وأن يكون هنيا أى ال تطريوا ولك
على أن املراد النفى وإبطال هذه األمور الىت كانت اجلاهلية تعانيها والنفي يف هذا أبلغ من النهى ألن النفي يدل 
على بطالن ذلك وعدم تأثريه والنهى إمنا يدل على املنع منه وقد روى ابن ماجه يف سننه من حديث سفيان عن 

عن عيسى بن عاصم عن ذر عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الطرية شرك  سلمة
وما منا ولكن اهللا يذهبه بالتوكل وهذه اللفظة وما منا إىل آخره مدرجة يف احلديث ليست من كالم النيب صلى اهللا 

من الشرك كما هو يف أثر مرفوع من ردته عليه و سلم كذلك قاله بعض احلفاظ وهو الصواب فإن الطرية نوع 
الطرية فقد قارن الشرك ويف أثر من أرجعته الطرية من حاجة فقد أشرك قالوا وما كفارة ذلك قال أن يقول أحدكم 

  اللهم ال طري إال طريك وال خري إال خريك 
تطريون فقال ذلك شيء ويف صحيح مسلم من حديث معاوية بن احلكم السلمى أنه قال يا رسول اهللا ومنا أناس ي

جيده أحدكم يف نفسه فال يصدنه فأخرب أن تأذية وتشاؤمه بالتطري إمنا هو يف نفسه وعقيدته اليف املتطري به فومهه 
وخوفه وإشراكه هو الذي يطريه ويصده ال ما رآه ومسعه فأوضح صلى اهللا عليه و سلم ألمته األمر وبني هلم فساد 

ه مل جيعل هلم عليها عالمة وال فيها داللة وال نصبها سببا ملا خيافونه وحيذرونه لتطمئن الطرية ليعلموا أن اهللا سبحان
قلوهبم ولتسكن نفوسهم إىل وحدانيتة تعاىل الىت أرسل هبا رسله وأنزل هبا كتبه وخلق ألجلها السموات واألرض 

وموجباته وحقوقه والنار دار الشرك وعمر الدارين اجلنة والنار فبسبب التوحيد ومن أجله جعل اجلنة دار التوحيد 
ولو ازمه وموجباته فقطع صلى اهللا عليه و سلم علق الشرك من قلوهبم لئال يبقى فيها علقة منها وال يتلبسوا بعمل 

  من أعمال أهله البتة 
  ويف احلديث املعروف أقول 

روها على مواضعها اليت جعلها اهللا هلا على مكانتها قال أبو عبيدة يف الغريب أراد ال تزجروها وال تلتفتوا إليها أق
وال تتعدوا ذلك إىل غريه أي أهنا ال تضر وال تنفع وقال غريه املعىن أقروها على أمكنتها فإهنم كانوا يف اجلاهلية إذا 

أراد أحدهم سفرا أو امرا من األمور أثار الطري من أوكارها لينظر أي وجه تسلك وإىل ناحية تطري فان خرجت 
ني خرج لسفره ومضى ألمره وإن أخذت ذات الشمال رجع ومل ميض فأمرهم أن يقروها يف أمكنتها ذات اليم

  وأبطل فعلهم ذلك وهناهم عنه كما أبطل االستقسام باألزالم 
وقال ابن جرير معىن ذلك أقروا الطري اليت تزجروهنا يف مواضعها املتمكنة فيها اليت هي هلا مستقر وامضوا ألموركم 

  إياها غري جمد عليكم نفعا وال دافع عنكم ضررا  فان زجركم
وقال آخرون هذا تصحيف من الرواة وخطأ منهم وال يعرف املكنات إال أمساء البيض الضباب دون غريها قال 



اجلوهرى املمكن البيض الضب قال ومكن الضباب طعام العرب ال تشتهيه نفوس العجم ويف احلديث أقروا على 
الفتح قال أبو زياد الكاليب وغريه إنا ال نعرف للطري مكنات فأما املكنات فامنا هي الضباب الطري مكاهنا بالضم و

قال أبو عبيد وجيوز يف الكالم وإن كان املمكن الضباب يف أن جيعل للطري تشبيها بذلك كقوهلم مشافر احلبش وإمنا 
ا له خمالب قال هؤالء فلعل الراوي مسع أقر وإمن* له لبد أظفاره مل تقلم * املشافر لإلبل وكقول زهري يصف األسد 

الطري يف وكناهتا بالواو وألن وكنات الطري عشها وحيث تسقط عليه من الشجر وتأوى إليه ويف اثر آخر ثالث من 
كن فيه مل ينل الدرجات العلى من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر من طرية وقد رفع هذا احلديث فمن 

وثقى واعتصم حببله املتني وتوكل على اهللا قطع بأحسن الطرية من قبل استقرارها وبادر استمسك بعروة التوحيد ال
خواطرها من قبل استمكاهنا قال عكرمة كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح فقال رجل من القوم خري خري 

ري أو الشر وخرج طاووس مع فقال له ابن عباس ال خري وال شر مبادرة باإلنكار عليه لئال يعتقد له تأثريا يف اخل
صاحب له يف سفر فصاح غراب فقال الرجل خري فقال طاووس وأي خري عنده واهللا ال تصحبين وقيل لكعب هل 
تتطري فقال نعم فقيل له فكيف تقول إذا تطريت قال أقول اللهم ال طري إال طريك وال خري إال خريك وال غريك وال 

د ذلك طري اهللا ال طريك وصياح اهللا ال صياحك ومساء اهللا المساك وقال قوة إال بك وكان بعض السلف يقول عن
ابن عبد احلكم ملا خرج عمر بن عبد العزيز من املدينة قال مزاحم فنظرت فإذا القمر يف الدبر ان فكرهت أن اقول 

ان فقال كأنك اردت له فقلت أال تنظر إىل القمر ما أحسن استواءه يف هذه الليلة قال فنظر عمر فإذا هو يف الدبر
أن تعلمين أن القمر يف الدبران يا مزاحم إنا ال خنرج بشمس وال بقمر ولكنا خنرج باهللا الواحد القهار فان قيل فما 

  تقولون فيما 

روى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يستحب الفأل ففي الصحيحني من حديث أنس وأيب هريرة عن النيب 
ال عدوى وال طرية وخريها الفأل ويف لفظ وأصدقها الفال ويف لفظ وكان يعجبه الفأل ويف  صلى اهللا عليه و سلم

لفظ مسلم ويعجبين الفأل الصاحل أي الكلمة احلسنة وقال إذا أبردمت إىل بريدا فاجعلوه حسن اإلسم حسن الوجه 
لب هذه فقام رجل فقال النيب وروى عن حيىي بن سعيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال للقحة حتلب من حي

صلى اهللا عليه و سلم ما إمسك فقال الرجل مرة فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إجلس مث قال من جيلب هذه فقام 
رجل فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ما إمسك فقال الرجل حرب فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم إجلس مث 

فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم ما إمسك فقال الرجل يعيش فقال له النيب صلى قال من جيلب هذه فقام رجل 
اهللا عليه و سلم يعيش احلب فحلب زاد ابن وهب يف جامعة يف هذا احلديث فقام عمر بن اخلطاب فقال أتكلم يا 

رية وال خري إال خريه رسول اهللا أم اصمت قال بل اصمت وأخربك مبا أردت ظننت يا عمر أهنا طرية وال طري إال ط
  ولكن أحب الفأل ويف جامع ابن وهب أن 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتى بغالم فقال ما مسيتم هذا الغالم فقالوا السائب فقال ال تسموه السائب ولكن 
سيب عبداهللا قال فغلبوا على امسه فلم ميت حىت ذهب عقله وصحيح البخاري من رواية الزهري عن سعيد ابن امل

عن أبيه أن أباه جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ما إمسك قال حزن قال أنت سهل قال ال أغري امسا امسانيه 
أيب قال ابن املسيب فما زالت احلزونة فينا بعد وروى مالك عن حيىي بن سعيد أن عمر بن اخلطاب قال لرجل ما 

ن قال من احلرقة قال أين مسكنك قال حبرة النار قال بأيها قال امسك قال مجرة قال ابن من قال ابن شهاب فقال مم
بذات لظى فقال له عمر أدرك أهلك فقد احترقوا فكان كما قال عمر ويف غري رواية مالك هذه القصة عن جمالد 
عن الشعيب قال جاء رجل من جهينة إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال له ما امسك قال شهاب قال ابن من 



قال ابن مجرة قال ابن من قال ابن ضر ام قال ممن قال من احلرقة قال وأين منزلك قال حبرة النار قال وحيك أدرك 
منزلك أو أهلك فقد احترقوا قال فأتاهم فألفاهم قد احترق عامتهم وقالت عائشة كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ويف شأنه كله ويف صحيح البخاري عن ابن عمر أن النيب  سلم يعجبه التيمن ما استطاع يف تنعله وترجله ووضوئه
صلى اهللا عليه و سلم قال الشؤم يف ثالث يف املرأة والدار والدابة ويف الصحيح ايضا من حديث سهل بن سعد 

الساعدي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن كان ففي الفرس واملرأة واملسكن يعين الشؤم ويف املوطأ عن 
بن سعيد قال جاءت امرأة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا دار سكناها والعدد كثري  حيىي

واملال وافر فقل العدد وذهب املال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دعوها ذميمة وملا رأى النيب صلى اهللا 
ه فقال له شم سيفك فأين أرى السيوف ستسل اليوم عليه و سلم يوم أحد فرسا قد لوح بذنبه ورجل قد استل سيف

وكذلك قوله ملا رمى واقد ابن عبد اهللا عمر بن احلضرمي فقتله فقال وقدت احلرب وعامر عمرت احلرب وابن 
  احلضرمي 

حضرت احلرب وملا خرج النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل بدر استقبل يف طريقه جبلني فسأل عنهما فقالوا اسم 
سلح واألخر خمرىء وأهلهما بنو النار وبنو حمراق فكره املرور عليهما وتركهما على يساره وسلك ذات أحدمها م

اليمني وعرض عبداهللا بن جعفر ماال له على معاوية يقال له الدعان وقال له اشتره مين فقال له معاوية هذا مال 
ع قالوا كربالء قال كرب وبالء وملا خرج يقول دعين ومل نزل احلسني بن علي بكر بالء قال ما اسم هذا املوض

  عبداهللا بن الزبري من املدينة إىل مكة أنشده أحد أخوية 
  ومل يبق من أغنامهم غري واحد ... وكل بين أم سيمسون ليلة 

فقال له عبداهللا ما أردت إىل هذا قال مل أتعمده قال هو أشد على وقد كره السلف ومن بعدهم أن يتبع امليت بنار 
قربه من جممر أو غريه ويف معناه الشمع قالت عائشة ال جتعلوا آخر زاده أن تتبعوه بالنار وملا بايع طلحة بن إىل 

عبيداهللا علي بن أيب طالب وكان أول من بايع قال رجل أول يد بايعته يد شالء ال يتم هذا األمر له وملا بعث علي 
ثة آالف وأمره أن يأخذ على املوصل ويأيت نصيبني ورأس رضي اهللا عنه معقل بن قيس الرباحي من املدائن يف ثال

عني حني يأيت الرقة فيقيم هبا فسار معقل حىت نزل احلديثة فبينما هو ذات يوم جالسا إذ نظر إىل كبشني يتناطحان 
حىت جاء رجالن فأخذ كل منهما كبشا فذهب به فقال شداد بن أيب ربيعة اخلثعمي ستصرفون من وجهكم هذا ال 

بون وال تغلبون الفتراق الكبشني سليمني فكان كذلك وملا بعث معاوية يف شأن حجر بن عدى وأصحابه كان تغل
الذي جاءهم أعور يقال له هدبه وكانوا ثالثة عشر رجال مع حجر فنظر إليه رجل منهم فقال إن صدق الفأل قتل 

هم فكفوا عن الباقني وقال عوانه بن احلكم نصفنا ألن الرسول أعور فلما قتلوا سبعة واىف رسول ثان ينهى عن قتل
ملا دعا ابن الزبري إىل نفسه قام عبداهللا بن مطيع ليبايع فقبض عبداهللا بن الزبري يده وقال لعبيد اهللا بن أيب طالب قم 

كونن يف فبايع فقال عبداهللا قم يا مصعب فبايع فقام فبايع فتفاءل الناس وقالوا أيب أن يبايع ابن مطيع وبايع مصعبا لي
أمره صعوبة أو شر فكان كذلك وقال سلمة بن حمارب نزل احلجاج يف حماربته البن األشعث دير قرة ونزل عبد 
الرمحن ابن األشعث دير اجلماجم فقال احلجاج استقر األمر يف يدى وجتمجم به أمره واهللا ألقتلنه وقال عمرو بن 

يد بن الوليد قال كنت مع يزيد بن الوليد بناحية القريتني مروان الكليب حدثين مروان بن يسار عن سلمة موىل يز
قبل خروجه على الوليد بن يزيد وحنن نتذاكر أمره إذ عرض لنا ذئب هناك فتناول يزيد قوسه فرمى الذئب فاصاب 

حلقه فقال قتلت الوليد ورب الكعبة فكان كما قال وقال داود بن عيسى بن حممد بن علي خرج أيب وأبو جعفر 
  ني يف بالد الروم ومعه غالم له ومع أيب جعفر موىل فسنحت له اربعة أظب مث مضت ختاتلنا غازي



حىت غابت عنا مث رجعت ومضى واحد فقال لنا أبو جعفر واهللا ال نرجع مجيعا فمات موىل أيب جعفر وأمر بعض 
  األمراء جارية له تغين 

  : فاندفعت تقول 
  ا بكسرى مرازبه هم قتلوه كي يكونوا مكانه كما غدرت يوم

  فقال ويلك غين غري هذا فغنت 
  هذا مقام مطرد هدمت منازله ودوره 

  فقال ويلك غين غري هذا فقالت واهللا يا سيدي ما أعتمد إال ما يسرك ويسبق إىل لساين ما ترى مث غنت 
  كليب لعمري كان أكثر ناصرا وأيسر جرما منك ضرج بالدم 

ائال يقول قضى األمر الذي فيه تستفتيان وقد ذكر يف حرب بين تغلب أن تيم فقال ما أرى أمري إال قريبا فسمع ق
الالت أرسل بنيه يف طلب مال له فلما أمسى مسع صوت الريح فقال ملرأته أنظرى من أين نشأ السحاب ومن أين 

حق األثر فلما نشأت الريح فأخربته أن الريح طالع من وجه السحاب فقال واهللا إين ألرى رحيا هتد هذه الصخرة ومت
دخل عليه بنوه قال هلم ما لقيتم قالوا سرنا من عندك فلما بلغنا غصن شعثمني إذا بعفر جامثات على دعص من رمل 
فقال أمشرقات أم مغربات قالوا مغربات قال فما رحيكم ناطح أم دابر أم بارح أم سانح فقالوا ناطح فقال لنفسه يا 

شيخ الكبري وأنت شعثم بين بكر وجوامث بدعص وريح ناطح نطحت فربحت تيم الالت دعص الشعثمني والشعثم ال
قال مث ماذا قالوا مث رأينا ذئبا قد دلع لسانه من فيه وهو يطحر وشعره عليه فقال ذلك حران ثائر ولسان عذول 

ا قال فهل مطرمت حامى الظهر مهه سفك الدماء وهو أرقم األراقم يعين مهلهال قال مث ماذا قالوا مث رأينا رحيا وسحاب
قالوا بلى قال بربق قالوا قد كان ذلك فقال أماء سائل فقالوا نعم فقال ذلك دم سائل ومرهفات قال مث مه قالوا مث 
طلعنا قلعة الضعفاء مث تصوبنا من تل فاران قال فكنتم سواء أو مترادفني قالوا بل سواء قال فما مساؤكم قالوا خبا 

ل فما فعل اجليش الذين لقيتم قالوا جنونا منه هربا وجد القوم يف أثرنا قال مث مه قالوا قال فما رحيكم قالوا ناطح قا
مث رأينا عقابا منقضة على عقاب فتشابكا وهويا إىل األرض قال ذاك مجع رام مجيعا فهو القيه قال مث مه قالوا مث رأينا 

لقبيلة مصروعة مأكولة مقتولة من بين وائل بعد عز سبعا على سبع ينهشه وبه بقية مل ميت فقال ذروين أما واهللا أهنا 
وامتناع وذكروا أن تيم الالت هذا مر يوما جبمل أجرب وعليه ثالث غرابيب فقال لبنيه ستقفون على مقتوال فكان 
كما قال وقتل عن قريب وكذلك قول علقمة يف مسريه مع أصحابه وقد مروا يف الليل بشيخ فان فقال لقيتم شيخا 

نيا يغالب الدهر والدهر يغالبه خيربكم أنكم ستلقون قوما فيهم ضعف ووهن مث لقي سبعا فقال دالج ال كبريا فا
  يغلب مث رأى غرابا ينفض 

  جبؤجؤه فقال أبشروا أال ترون أنه خيربكم أن قد أطمأنت بكم الدار فكان كذلك 
ن لنب فسار صدر يومه مث عطش فأناخ وذكر املدائين قال خرج رجل من هلب وهلم عيافة يف حاجة له ومعه سقاء م

ليشرب فإذا الغراب ينعب فأثار راحلته ومضى فلما أجهده العطش أناخ ليشرب فنعب الغراب فاثار راحلته مث 
الثالثة نعب الغراب ومترغ يف التراب فضرب الرجل السقاء بسيفه فإذا فيه أسود ضخم مث مضى فإذا غراب على 

صاح به فوقع على صخرة فانتهى إليه فإذا حتت الصخرة كنز فلما رجع إىل أبيه سدرة فصاح به فوقع على سلمه ف
قال له ما صنعت قال سرت صدر يوم مث أخنت ألشرب فإذا الغراب ينعب قال أثره وإال لست بابين قال أثرته مث 

د ضخم قال أخنت ألشرب فنعب الغراب ومترغ يف التراب قال أضرب السقاء وإال لست باين قال فعلت فإذا أسو
مث مه قال مث رأيت غرابا واقعا على سدرة قال أطره وإال لست بابين قال أطرته فوقع على سلمة قال أطره وإال 



  لست بابين قال فوقع على صخرة قال أخربين مبا وجدت فأخربته 
مر برجل وذكر أيضا أن أعرابيا أضل ذودا له وخادما فخرج يف طلبهما إذ اشتدت عليه الشمس ومحى النهار ف

حيلب ناقة قال أظنه من بين أسد فسأله عن ضالته قال أدن فاشرب من اللنب وأدلك على ضالتك قال فشرب مث 
قال ما مسعت حني خرجت قال بكاء الصبيان ونباح الكالب وصراخ الديكة وثغاء الشاء قال ينهاك عن الغدو مث 

مه قال مث عرضت يل نعامة قال ذات ريش وامسها مه قال مث ارتفع النهار فعرض يل ذئب قال كسوب ذو ظفر مث 
  حسن هل تركت يف أهلك مريضا يعاد قال نعم قال ارجع إىل أهلك فذودك وخادمك عندهم فرجع فوجدهم 
وذكر أبو خالد التيمي قال كنت آخذ اإلبل بضمان فأرعاها يف ظهر البصرة فطردت فخرجت أقفو أثرها حىت 

ى اآلثار فقلت لو دخلت الكوفة فتحسست عنها فأتيت الكناسة فإذا الناس انتهيت إىل القادسية فاختلطت عل
جمتمعون على عراف اليمامة فوقفت مث قلت له حاجيت فقال بعيدة أشيطان اهلوى مجع مثلها على العاجز الباغي الغي 

كان بالسواد زاجر ذو تكاليف ولترجعن قال فوجدهتا يف الشام مع ابن عم يل فصاحلت أصحاهبا عنها وقال املدائين 
يقال له مهر فأخرب به بعض العمال فجعل يكذب زجره مث أرسل إليه فلما أتاه قال إين قد بعثت بغنم إىل مكان كذا 

وكذا فانظر هل وصلت أم مل تصل وقد عرف العامل قبل ذلك أن بينها وينب الكالء رحلة فقال لغالمه أخرج فانظر 
غالمه أن يكمن يف ناحية الدار ويصيح صياح ابن آوى فخرج غالء  أي شيء تسمع قال وكان العامل قد أمر

الزاجر ليسمع وصاح غالم العامل فرجع إىل الزاجر غالمه وأخربه مبا مسع فقال للعامل قد ذهبت عنك وقطع عليها 
الطريق فاستيقت قال فضحك العامل وقال قد جاءين خربها أين وصلت والصائح الذي صاح غالمي قال إن كان 

  لصائح الذي الصاح ابن آوى فقد ذهبت ا

وإن كان غالمك فقد ذهب الراعي قال فبلغه بعد ذلك ذهاب الغنم وقتل الراعي وذكر عن العكلي أنه خرج يف 
تسعة نفر هو عاشرهم ليصيبوا الطريق فرأى غرابا واقعا فوق بانة فقال يا قوم أنكم تصابون يف سفركم هذا 

  : بوا عليه فأخذ قوسه وانصرف وقتلت التسعة فأنشد يقول فازدجروا وأطيعوين وارجعوا فأ
  ينشنش أعلى ريشه ويطايره ... رأيت غرابا واقعا فوق بانه 

  وبانة بني من حبيب جتاوره ... فقلت غراب اغتراب من النوى 
  وازجره للطري ال عز ناصره ... فما أعيف العكلي ال دردره 

نت هبا عزة فلقيه أعرايب من هند فقال أين تريد قال أريد عزة مبصر وذكر عن كثري عزة أنه خرج يريد مصر وكا
قال ما رأيت يف وجهك قال رأيت غرابا ساقطا فوق بانة ينتف ريشه فقال ماتت عزة فانتهى ومضى فواىف مصر 

  : والناس منصرفون من جنازهتا فأنشأ يقول 
  وبان فبني من حبيب تعاشره ... فأما غراب فاغتراب وغربة 

ر عنه أيضا أنه هوى امرأة من قومه بعد عزة يقال هلا أم احلويرث وكانت فائقة اجلمال كثرية املال فقالت له وذك
أخرج فاصب ماال وأتزوجك فخرج إىل اليمن وكان عليها رجل من بين خمزوم فلما كان ببعض الطريق عرض له 

لتراب على راسه فأتى كثري حيا من قوط والقوط اجلماعة من الظباء فمضى مث عرض له غراب ينعب ويفحص ا
األزد مث من بين هلب وهم من أزجر العرب وفيهم شيخ قد سقط حاجباه على عينيه فقص عليه ما عرض له فقال إن 
كنت صادقا لقد ماتت هذه املرأة أو تزوجت رجال من بين كعب فاغتم كثريا لذلك وسقى بطنه فكان ذلك سبب 

  : موته وقال يف ذلك 
  وقد رد علم العائفني إىل هلب ... أبتغى العلم عندهم  تيممت هلبا



  بصريا يزجر الطري منحىن الصلب ... فيممت شيخا منهم ذو أمانة 
  وصوت غراب يفحص األرض بالترب ... فقلت له ماذا ترى يف سواغ 

  ونادي غراب بالفراق وبالسلب ... فقال جرى الطري السنيح بينها 
  سواك حليل باطن من بين كعب ... ا فان ال تكن ماتت فقد حال دوهن

وقال رجل من بين أسد تزوجت ابنة عم يل فخرجت أريدها فلقيين شيء كالكلب مدليا لسانه يف شق فقلت أخفت 
ورب الكعبة فأتيت القوم فلم أصل إليها وناقرين أهلها حرجت عنهم فمكثت ثالثة أيام مث بدا يل فيهم فخرجت 

ها لبنا فقلت أدركت ورب الكعبة فدخلت بأهلي ومحلت مين بغالم مث آخر حىت حنوهم فلقيت كلبة تنظف أطباؤ
  ولدت أوالدا وذكر عن 

حيىي بن خالد قال حج رجالن فقيل هلما ههنا امرأة تزجر قال فأتياها فسأالها فقال أحدمها ما نضمر فقالت أنك 
ما قلت فسأالها عن تفسري ذلك فقالت لتسألين عن رجل مقتول فقال هو واهللا الذي سال عنه صاحيب فقالت هو ك

أما رأيتما اجلارية اليت مرت ومعها ديك مشدود الرجلني حني سألين األول قاال بلى قالت فلذلك قلت أنه حمبوس 
   ٠٠مقيد قالت ورأيت اجلارية حني رجعت وسألتىن أنت والديك مذبوح فقلت مقتول 

ب الرجل عن أهله ومل يأهتم خربه أربع حجج زوجوا امرأته املدايىن أن أهل بيت من العجم كانوا إذا غا٢وذكر 
فتزوج منهم رجل جارية وغاب أربع حجح اليأتيهم فأرادوا تزويج اجلارية وكانت مشغوفة به فقالت دعوىن سنة 

أخرى فأبوا عليها وأتوا زاجرا هلم فخرج الزاجر ومعه تلميذ له فتلقاهم قوم حيملون ميتا ويد امليت على صدره 
ل الزاجر لتلميذه مات الرجل قال ما مات أال ترى يد امليت على صدره خيرب أنه هو امليت والرجل صحيح فقا

وذكر ابن قتيبة عن إبراهيم بن  ٠٠فرجعا فأخربا احلاكم أنه مل ميت فأمر بتأجيلها سنة فجاء زوجها بعد شهر 
ان من كتان فقلت أحربىن مبا خبأت عبداهللا قال دخلت على رجل ضرير زاجر من العرب وقد خبأت سحابة عنو

لك فنظر قليال مث قال هو من نبات املاء فقلت زدىن ىف الشرح قال هو قطعة من كتان قال فسألته عن ذلك فقال 
سألتىن عن اخلىبء فوقعت يدى على احلصري فقلت إنه من نبات املاء قال فقلت زدىن فقال وصاح صائح من جانب 

صغري للتصفري مث نظرت فلم يكن ذلك أوىل بأن يكون قطعة من كتان قال وسألته عن الدار فقضيت بالسواد وبأنه 
مقراضني ىف يدى قد أدخلت أصبعى ىف حلقتيهما فقال ىف يدك خامت من حديد وذكر ابن عيينة عن الزهرى عن 

فأصابت جبهته حممد بن جبري بن مطعم عن ابيه عن عمر بن اخلطاب رضى اهللا أنه كان يرمى اجلمرة فجاءته حصاة 
ففصدت منه عرقا فقال رجل من بىن هلب أشعر أمري الؤمنني ورب الكعبة ال يقوم هذا املقام أبدا فقتل بعد ذلك 

وثبت ىف الصحيحني من حديث ابن عمر أن رسول اهللا صلى عليه وسلم قال الشؤم ىف الدار واملرأة والفرس وىف 
ؤم ىف ثالثة املرأة والفرس والدار وىف لفظ آخر فيهما إن يكن لفظ فيهما ال عدوى وال صفر وال طرية وإمنا الش

الشؤم ىف شىء حقا ففى الفرس واملسكن واملرأة وىف بعض طرق البخارى والدابة بدل الفرس وىف الصحيحني أيضا 
عن سهل بن سعد الساعدى قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن كان ففى املرأة والفرس واملسكن يعىن 

وقال البخارى إن كان شىء وىف صحيح مسلم عن عبداهللا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن ٠٠لشؤم ا
وىف صحيح مسلم عن أىب هريرة رضى اهللا عنه عن النىب صلى اهللا ٠٠كان ىف شىء ففى الربع واخلادم والفرس 

  عليه و سلم قال ال يورد ممرض على 



بكري بن عبداهللا بن األشج عن أيب عطية أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  وىف موطأ مالك أنه بلغه عن٠٠مصح 
قال ال عدوى وال هام وال صفر وال حيل املمرض على املصح وليحلل املصح حيث شاء قالوا يا رسول اهللا وما ذاك 

بن عبد الرمحن وقال ابن وهب أخربىن يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة ٠٠فقال رسول اهللا عليه وسلم إنه أذى 
قال كان أبو هريرة رضى اهللا عنه حيدثنا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أنه ال عدوى وحدثنا أن رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال يورد ممرض على مصح احلديث مث صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله ال عدوى 

قال احلارث بن أىب ذئاب وهو ابن عم أىب هريرة قد كنت أمسعك وأقام أن ال يورد ممرض على مصح احلديث قال ف
يا أبا هريرة حتدثنا مع هذا احلديث حديثا آخر قد سكت عنه كنت تقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال 

عدوى فأىب أبو هريرة أن حيدث ذلك وقال ال يورد ممرض على مصح فمارآه احلارث يف ذلك حىت غضب أبو 
رطن باحلبشية فقال للحارث أتدرى ماذا قلت قال ال قال أبو هريرة إين أقول أبيت أيب قال أبو سلمة هريرة و

فلعمري لقد كان أبو هريرة حيدثنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال عدوى فال أدرى أنسى أبو هريرة أو 
صح إمنا هو من أجل الطرية الىت تلحق املصح نسخ أحد القولني اآلخر قالوا هذا النهى عن إيراد املريض على امل

وقال مسدد حدثنا حيي بن هشام عن حيي بن أىب كثري عن احلضرمي بن الحق عن سعيد بن املسيب قال سألت ٠٠
سعد بن مالك عن الطرية فانتهرين وقال من حدثك فكرهت أن أحدثه فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ة وال هامة وإن كانت الطرية يف شىء ففى الفرس واملرأة والدار فإذا كان الطاعون بأرض يقول ال عدوى وال طري
ويف صحيح مسلم عن الشريد بن سويد قال كان ىف وفد ثقيفة رجل جمذوم فأرسل إليه النيب ٠٠وأنتم هبا فال تفروا 

   ٠من األسد صلى اهللا عليه و سلم أنا قد بايعناك فأرجع ويف حديث آخر فر من اجملذوم فرارك

  فصل اآلن التقت حلقتا البطان وتداعى نزال الفريقان نعم وههنا أضعاف

أضعاف ما ذكرمت وأضعاف أضعافه وللناس ههنا مسلكان عليهما يعتمد املتكلمون يف هذا الباب ال نرتضيهما بل 
يف عنه والوادي بني اجلبلني نسلك مسلك العدل والتوسط بني طريف األفراط والتفريط فدين اهللا بني الغايل فيه واجلا

واهلدى بني الضاللتني وقد جعل اهللا هذه األمة هي األمة الوسط يف مجيع أبواب الدين فإذا احنرف غريها من األمم 
إىل أحد الطرفني كانت هي يف الوسط كما كانت وسطا يف باب أمساء الرب تعاىل وصفاته بني اجلهمية واملعطلة 

  ا يف باب اإلميان بالرسل بني من عبدهم واشركهم باهللا كالنصارى وبني من قتلهم واملشبهة املمثلة وكان وسط

وكذهبم فأمنوا هبم وصدقوهم وتركوهم من العبودية وكانت وسطا يف القدر بني اجلربية الذين ينفون أن يكون للعبد 
ة النفاة الذين جيعلونه مستقال فعل أو كسب أو اختيار البتة بل هو جمبور متهور ال اختيار له وال فعل وبني القدري

بفعله وال يدخل فعله حتت مقدور الرب تعاىل وال هو واقع مبشيئة اهللا تعاىل وقدرته فأثبتوا له فعال وكسبا واختيارا 
حقيقة وهو متعلق األمر والنهي والثواب والعقاب وهو مع ذلك واقع بقدرة اهللا ومشيئته فما شاء اهللا من ذلك كان 

يكن وال يتحرك ذرة إال مبشيئته وإرادته والعباد أضعف وأعجز أن يفعلوا ما مل يشأه اهللا ال قوة له وال  وما مل يشأ مل
قدرة عليه وكذلك هم وسط يف املطاعم واملشارب بني اليهود الذين حرمت عليهم الطيبات عقوبة هلم وبني 

وحرم عليهم اخلبائث وكذلك ال جتد أهل  النصارى الذين يستحلون اخلبائث فأحل اهللا هلذه األمة الوسط الطيبات
احلق دائما إال وسطا بني طريف الباطل وأهل السنة وسط يف النحل كما أن املسلمني وسط يف امللل وكذلك ما حنن 

فيه من هذا الباب فإهنم وسط بني النفاة الذين ينفون األسباب مجلة ومينعون ارتباطها باملسببات وتأثريها هبا ويسدون 



اب بالكلية ويضطربون فيما ورد من ذلك فيقابلون بالتكذيب منه ما ميكنهم تكذيبه وحييلون على االتفاق هذا الب
واملصادقة ماال قبل هلم بدفعه من غري أن يكون لشيء من هذه األمور مدخل يف التأثري أو تعلق بالسببية البتة ورمبا 

عنها النفوس كانفعال أرباب اخلياالت واالمراض  يقولون أن أكثر ذلك جمرد خياالت وأوهام يف النفوس تنفعل
واألوهام وليس عندهم وراء ذلك شيء وهذا مسلك نفاة األسباب وارتباط املسببات هبا وهذا جواب كثري من 
املتكلمني واملسلك الثاين مسلك املثبتني هلذه األمور واملعتقدين هلا الذاهبني إليها وهي عندهم أقوى من األسباب 

يف درجتها وال يلتفتون إىل قدح قادح فيها والقدح فيها عندهم من جنس القدح يف احلسيات  احلسية أو
والضروريات وحنن ال نسلك سبيل هؤالء وال سبيل هؤالء بل نسلك سبيل التوسط واإلنصاف وجنانب طريق 

ونصدق الشرع فنؤمن اجلور واإلحنراف فال نبطل الشرع بالقدر وال نكذب بالقدر ألجل الشرع بل نؤمن باملقدور 
بقضاء اهللا وقدره وشرعه وأمره وال نعارض بينهما فنبطل األسباب املقدورة أو نقدح يف الشريعة املنزلة كما فعله 
الطائفتان املنحرفتان فإحدامها بطلت ما قدره اهللا من األسباب مبا فهمته من الشرع وهذا من تقصريها يف الشرع 

يف الشرع وإبطاله مبا تشاهده من تأثري األسباب وإرتباطها مبسبباهتا ملا ظنت أن  والقدر واألخرى توصلت إىل القدح
الشرع نفاها وكذبت بالشارع فالطائفتان جانيتان على الشرع لكن املوفقون املهديون آمنوا بقدر اهللا وشرعه ومل 

وكاشفا عنه وحاكما عليه  يعارضوا أحدمها باآلخر بل صدر منهما اآلخر عندهم وقرره فكان األمر تفصيال للقدر
  واال أصل لألمر ومنفذ له وشاهد له ومصدق له فلوال القدر ملا وجد األمر وال حتقق 

على ساقه ولوال األمر ملا متيز القدر وال تبينت مراتبه وتصاريفه فالقدر مظهر لألمر واألمر تفصيل له واهللا سبحانه له 
تصريف لقدره وقدره منفذ ألمره ومن أبصر هذا حق البصر وانفتحت  اخللق واألمر فال يكون إال خالقا آمرا فأمره

له عني قلبه تبني له سر ارتباط األسباب مبسبباهتا وجرياهنا فيها وأن القدح فيها وإبطاهلا إبطال لألمر وتبني له أن 
ا من لوازم التوحيد كمال التوحيد بإثبات األسباب ال أن إثباهتا نقض للتوحيد كما زعم منكروها حيث جعلوا إبطاهل

فجنوا على التوحيد والشرع والتزموا تكذيب احلس والعقل ووقعوا يف أنواع من املكابرة سلطت عليهم أعداء 
الشريعة وأوجبت هلم إن أساؤا هبا الظن وتنقصوها وزعموا أهنا خطابية وإقناعية وجدلية البرهانية فعظم اخلطب 

وقد قيل أن العدو العاقل خري من الصديق اجلاهل وحنن حبمد اهللا نبني األمر وتفاقم األمر واشتدت البلية بالطائفتني 
يف ذلك ونوضح أيضا ما يتبني به تصديق كل من األمرين اآلخر وشهادته له وتزكيته له ونبني ارتباط كل من 

   ٠٠٠األمرين وعدم انفكاكه عنه فنقول وباهللا التوفيق 
ه و سلم كان يعجبه الفأل احلسن فال ريب يف ثبوت ذلك عنه وقد قرن أما ما ذكرمت من أن النيب صلى اهللا علي

ذلك بإبطال الطرية كما يف الصحيحني من حديث الزهري عن عبيد بن عبداهللا عن أىب هريرة رضى اهللا عنه قال 
يسمعها قال رسول اهللا صلى عليه وسلم الطرية وخريها الفأل قالوا وما الفأل يا رسول اهللا قال الكلمة الصاحلة 

أحدكم فابتدأهم النيب صلى اهللا عليه و سلم بإزالة الشبهة وأبطال الطرية لئال يتومهوها عليه يف إعجابه بالفأل 
الصاحل وليس يف اإلعجاب بالفأل وحمبته شىء من الشرك بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة 

   ٠٠ها كما أخربهم أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب اإلنسانية اليت متيل إىل مايالئمها ويوافقها مما ينفع
ويف بعض اآلثار أنه صلى اهللا عليه و سلم كان يعجبه الفاغية وهى نور احلناء وكان حيب احللواء والعسل وكان 

حيب الشراب البارد احللو وحيب حسن الصوت بالقرآن واألذان ويستمع إليه وحيب معايل األخالق ومكارم الشيم 
باجلملة حيب كل كمال وخري وما يفضي إليهما واهللا سبحانه قد جعل يف غرائز الناس اإلعجاب بسماع اإلسم و

احلسن وحمبته وميل نفوسهم إليه وكذلك جعل فيها اإلرتياح واالستبشار والسرور باسم السالم والفالح والنجاح 



منية والفرح والغوث والعز والغىن وأمثاهلا فإذا والتهنئة والبشرى والفوز والظفر والغنم والربح والطيب ونيل األ
قرعت هذه األمساء األمساع استبشرت هبا النفس وانشرح هلا الصدر وقوى هبا القلب وإذا مسعت أضدادها أوجب 
هلا ضد هذه احلال فأحزهنا ذلك وأثار هلا خوفا وطرية وأنكماشا وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه فأورث هلا 

   الدنيا ونقصا يف اإلميان ومقارفة للشرك كما ذكره أبو عمر ذلك ضررا يف

يف التمهيد من حديث املقري عن أىب هليعة حدثنا ابن هبرية عن أىب عبد الرمحن اجليلى عن عبداهللا بن عمر عن 
ل أن رسول صلى اهللا عليه و سلم قال من أرجعته الطرية من حاجته فقد أشرك قال وما كفارة ذلك يا رسول اهللا قا

   ٠٠يقول أحدهم اللهم الطري إال طريك وال خري إال خريك وال إله غريك مث ميضى حلاجته 
وذكر ابن وهب قال أخربين أسامة بن زيد قال مسعت نافع بن جبري ابن مطعم يقول سأل كعب األحبار عبداهللا بن 

 طريك وال خري إال خريك وال رب عمر هل تتطري فقال نعم قال فكيف تقول إذا تطريت قال أقول اللهم ال طري إال
غريك وال قوة إال بك فقال كعب أنه أفقه العرب واهللا إهنا لكذلك يف التوراة وهذا الذي جعله اهللا سبحانه يف طباع 

الناس وغرائزهم من اإلعجاب باألمساء احلسنة واأللفاظ احملبوبة وهو نظري ما جعل يف غرائزهم من اإلعجاب 
رياض املنورة واملياه الصافية واأللوان احلسنة والروائح الطيبة واملطاعم املستلذة وذلك أمر ال باملناظر األنيقة وال

ميكن دفعه وال حيد القلب عنه انصرافا فهو ينفع املؤمن ويسر نفسه وينشطها وال يضرها يف إمياهنا وتوحيدها وأخرب 
و خريها فقال ال طرية وخريها الفأل فأبطل صلى اهللا عليه و سلم يف حديث أىب هريرة أن الفأل من الطرية وه

الطرية وأخرب أن الفأل منها ولكنه خريها ففصل بني الفأل والطرية ملا بينهما من االمتياز والتضاد ونفع أحدمها 
ومضرة اآلخر ونظري هذا منعه من الرقاء بالشرك وإذنه يف الرقية إذا مل تكن شركا ملا فيها من املنفعة اخلالية عن 

سدة وقد اعتاص هذا الفرقان على أفهام كثري ممن غلظ عن معرفة احلق والدين حجابه وغلظ عنه طبعه وكشف املف
عنه فهمه فقال السامع إذا مسع مثال يا بشارة أو أبشر أو ال ختف أو ياجنيح وحنوه ومسع ضد ذلك فأما أن يوجب 

مها دون اآلخر فال وجه له وهذا من عمى عن األمر أن مايشاكلهما وأما وأن ال يوجبا شيئا فأما أن يوجب أحد
اهلدى وصم عن مساعه وإمنا حتصل اهلداية من ألفاظ رسول اهللا صلى عليه وسلم وتشرق ألفاظها يف صدر من تلقاها 

بالتصديق والقبول فأذعن هلا بالسمع والطاعة وقابلها بالرضى والتسليم وعلم أهنا منبع اهلدى ومعني احلق وحنن 
   ٠٠وضح ملن اشتبه ذلك عليه فرقان ما بينهما وفائدة الفأل ومضرة الطرية فنقول حبمد اهللا ن

الفأل والطرية وإن كان مأخذمها سواء وجمتنامها واحدا فإهنما خيتلفان باملقاصد ويفترقان باملذاهب فما كان حمبوبا 
اءموا به وكرهوه وتطريوا منه مستحسنا تفاءلوا به ومسوه الفأل وأحبوه ورضوه وما كان مكروها قبيحا منفرا تش

ومسوه طرية تعرقة بني األمرين وتفصيال بني الوجهني وسئل بعض احلكماء فقيل له ما بالكم تكرهون الطرية وحتبون 
الفأل فقال لنا يف الفأل عاجل البشرى وإن قصر عن األمل ونكره الطرية ملا يلزم قلوبنا من الوجل وهذا الفرقان 

قاله ابن الرومي يف ذلك الفأل لسان الزمان والطرية عنوان احلدثان وقد كانت العرب  حسن جدا وأحسن منه ما
  تقلب األمساء تطريا وتفاؤل 

فيسمون اللديغ سليما باسم السالمة وتطريا من اسم السقم ويسمون العطشان ناهال أي سنهل والنهل الشرب 
لفوز والنجاة ومل يسموها مهلكة ألجل الطرية وكانت تفاؤال باسم الري ويسمون الفالة مفازة أي منجاة تفاؤال با

هلم مذاهب يف تسمية أوالدهم فمنهم من مسوه بأمساء تفاؤال بالظفر على أعدائهم حنو غالب وغالب ومالك وظامل 
وعارم ومنازل ومقاتل ومعارك ومسهر ومؤرق ومصبح وطارق ومنهم من تفاءل بالسالم كتسميتهم بسامل وثابت 



من تفاءل بنيل احلظوظ والسعادة كسعد وسعيد وأسعد ومسعود وسعدى وغامن وحنو ذلك ومنهم من وحنوه ومنهم 
قصد لتسميته بأمساء السباع ترهيبا ألعدائهم حنو أسد وليث وذئب وضرغام وشبل وحنوها ومنهم من قصد التسمية 

خيرج من منزله وامرأته مبا غلظ وخشن من األجسام تفاؤال بالقوة كحجر وصخر وفهر وجندل ومنهم من كان 
متخض فيسمى ما تلده باسم أول ما يلقاه كائنا ما كان من سبع أو ثعلب أو ضب أو كلب أو ظيب أو حشيش أو 

غريه وكان القوم على ذلك إىل أن جاء اهللا باإلسالم وحممد رسوله صلى اهللا عليه و سلم ففرق به بني اهلدى 
ح واحملبوب واملكروه والضار والنافع واحلق والباطل فكره الطرية والضالل والغي والرشاد وبني احلسن والقبي

وأبطلها واستحب الفأل ومحده فقال ال طرية وخريها الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الصاحلة يسمعها أحدكم 
ميعاد  وقال عبداهللا بن عباس ال طرية ولكنه فأل والفأل املرسل يسار وسامل وحنوه من اإلسم يعرض لك على غري

وسئل بعض العلماء عن الفأل فقال أن تسمع وأنت قد أضللت بعريا أو شيئا يا واجد أو أنت خائف يا سامل وقال 
األصمعي سألت ابن عون عن الفأل فقال أن يكون مريضا فيسمع يا سامل وأخربك عن نفسي بقضية من ذلك وهي 

يف طلبه والنداء عليه يف سائر الركب إىل وقت يوم  أين أضللت بعض األوالد يوم التروية مبكة وكان طفال فجهدت
الثامن فلم أقدر له على خرب فأيست منه فقال يل إنسان إن هذا عجز اركب وادخل اآلن إىل مكة فتطلبه فيها 

فركبت فرسا فما هو إال أن استقبلت مجاعة يتحدثون يف سواد الليل يف الطريق وأحدهم يقول ضاع له شيء فلقيه 
نقضاء كلمته كان اسرع أم وجداين الطفل مع بعض أهل مكة يف حمملة عرفته بصوته فقوله صلى اهللا فال أدري ا

عليه و سلم وال طرية وخريها الفأل ينفي عن الفأل مذهب الطرية من تأثري أو فعل أو شركة وخيلص الفال منها ويف 
رئي أو املسموع فإذا استعملها اإلنسان فرجع الفرقان بينهما فائدة كبرية وهي أن التطري هو التشاؤم من الشيء امل

هبا من سفره وامتنع هبا مما عزم عليه فقد قرع باب الشرك بل وجله وبرىء من التوكل على اهللا وفتح على نفسه 
باب اخلوف والتعلق بغري اهللا والتطري مما يراه أو يسمعه وذلك قاطع له عن مقام إياك نعبد وإياك نستعني وأعبده 

  يه وعليه توكلت وإليه أنيب فيصري قلبه متعلقا بغري اهللا عبادة وتوكال فيفسد عليه قلبه وإميانه وتوكل عل
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وحاله ويبقى هدفا لسهام الطرية ويساق إليه من كل أوب ويقيض له الشيطان من ذلك ما ما يفسد عليه دينه 
سار للقلوب املؤيد لآلمال الفاتح باب ودنياه وكم هلك بذلك وخسر الدنيا واآلخرة فأين هذا من الفأل الصاحل ال

الرجاء املسكن للخوف الرابط للجاش الباعث على االستعانة باهللا والتوكل عليه واالستبشار املقوى ألمله السار 
لنفسه فهذا ضد الطرية فالفأل يفضي بصاحبه إىل الطاعة والتوحيد والطرية تفضي بصاحبها إىل املعصية والشرك 

هللا عليه و سلم الفأل وأبطل الطرية وأما حديث اللقحة ومنع النيب صلى اهللا عليه و سلم حربا فلهذا استحب صلى ا
ومرة من حلبها وأذنه ليعيش يف حلبها فليس هذا حبمد اهللا يف شيء من الطرية ألنه حمال أن ينهى عن شيء ويبطله 

ي من باب الطرية ألنه حمال أن ينهى عن مث يتعاطاه هو وقد أعاذه اهللا سبحانه من ذلك قال أبو عمر ليس هذا عند
شيء ويفعله وإمنا هو من طلب الفال احلسن وقد كان أخربهم عن أقبح األمساء أنه حرب ومرة فأكد ذلك حىت ال 
يتسمى هبا أحد مث ساق من طريق ابن ربيعة عن جعفر بن ربيعة بن يزيد عن عبد اهللا بن عامر اليحصيب أن رسول 

سلم قال خري األمساء عبد اهللا وعبد الرمحن واصدقها حارث ومهام حارث حيرث ألبنائه ومهام  اهللا صلى اهللا عليه و
يهم باخلري وكان يكره اإلسم القبيح ألنه كان يتفاءل باحلسن من األشياء مث ساق من طريق ابن وهب حدثين ابن 

النيب صلى اهللا عليه و سلم يوما هليعة عن احلارث بن يزيد عن عبد الرمحن بن جبري عن يعيش الغفاري قال دعا 
بناقة فقال من حيلبها فقام رجل فقال أنا فقال ما امسك قال مرة قال اقعد مث قام آخر فقال ما امسك قال مجرة قال 

اقعد مث قام رجل فقال ما امسك قال يعيش قال احلبها وروى محاد بن سلمة عن محيد عن بكر بن عبد اهللا املزين أن 
هللا عليه و سلم كان إذا توجه حلاجة حيب أن يسمع ياجنيح يا راشد يا مبارك وقد روى من حديث رسول اهللا صلى ا

بريدة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان ال يتطري من شيء ولكن كان إذا سال عن اسم الرجل فكان حسنا رؤى 
حسنا رؤى ذلك فيه قلت  البشاشة يف وجهه وإن كان سيئا رؤى ذلك يف وجهه وإذا سأل عن اسم األرض وكان

احلديث رواه اإلمام أمحد يف مسنده حدثنا عبدالصمد حدثنا هشام عن قتادة عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال كان 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يتطري من شيء ولكنه إذا أراد أن يأيت ارضا سال عن امسها فإن كان حسنا رؤى 

رجال سأل عن امسه فإن كان حسن اإلسم رؤى البشر يف وجهه وإن كان قبيحا ذلك يف وجهه وكان إذا بعث 
رؤى ذلك يف وجهه وقال ابو عمر حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أمحد بن زهري بن حسني بن حريث ابن 

و سلم ال يتطري عبد اهللا بن بريده عز احلسني بن واقد عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال كان النيب صلى اهللا عليه 
ولكن كان يتفاءل فركب بريدة يف سبعني راكبا من أهل بيته من بين أسلم فتلقى النيب صلى اهللا عليه و سلم ليال 

  فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم من أنت قال أنا بريدة فالتفت إىل أيب بكر قال يا أبا بكر 

كر سلمنا مث قال ممن قال من بىن سهم قال خرج سهمنا قال برد أمرنا وصلح مث قال ممن قال من أسلم قال ألىب ب
أمحد بن زهري قال أنا أبو عمار مسعت أو كما حيدث هذا احلديث بعد ذلك عن أخيه سهل بن عبداهللا عن أبيه 

عبداهللا بن بريدة فأعدت ثالثا من حدثك قال سهل أخي والذي يكشف أمر حديث اللقحة مازاده ابن وهب يف 
فقال بعد أن ذكره فقام عمر بن اخلطاب فقال أتكلم يا رسول اهللا أم أصمت قال بل أصمت  جامعه احلديث

وأخربك مبا أردت ظننت يا عمر أهنا طرية وال طري إال طريه وال خري إال خريه ولكن أحب الفأل احلسن فزال بذلك 



ن هذا منه صلى اهللا عليه و سلم وميكن أن يكو ٠٠تعلق املتطريين بن ووضح أمر احلديث واحلمد هللا رب العاملني 
على سبيل التأديب ألمته لئال يتسموا باألمساء القبيحة وليبادر من أسلم منهم وله اسم قبيح إىل إبداله بغريه من غري 

  : إجياب منه وال إلزام ولكن لوجهني من االستحباب 
زن هبا بعضهم بعضا عند مساعها وموافاة أحدمها انتقاهلم عن مذاهب آبائهم ومقاصد سلفهم الفاسدة القبيحة اليت حي

أهلها وخمالطتهم ومفاجأهتم ملا يبقى يف ذلك من آثار الطرية الكامنة يف الغريزة فإن سلم العبد منها وجاهد نفسه 
كليها عند لقيا صاحبها ومساعه السم أخيه مل يسلم من الكمد وحزن القلب وقد يؤدى ذلك إىل البغضاء وإىل 

لتفرقة كالصديق يدعوه الصديق القبيح االسم فقد يتمىن خاطره أنه مل يصحبه وال رآه وال مسع ضرب من النفرة وا
امسه حىت إذا طمع به ودعاه ذو االسم احلسن ابتهج أليه وأقبل عليه وسر بصياحه ودعائه له لراحة قلبه إىل حسن 

به إذا رآه من يومه وعربله تعبري السوء امسه فقد يدعو البعيد من قلبه ويبعد الصديق من نفسه من أجل امسه فكيف 
من اشتقاق امسه كيف يعود متمنيا لفقده يف رقاده متكرها للقائه متطريا لرؤيته وهذا ضد التوادد والتراحم 

والتوالف الذي قصد الشارع ربطه بني املؤمنني فكره صلى اهللا عليه و سلم ألمته مقامها على حالة يؤذى هبا 
وال فائدة تعود عليهم ال يف الدينا وال يف اآلخر ويؤدى هذا إىل التقاطع والتنافر مع أنه بعضهم بعضا لغري عذر 

صلى اهللا عليه و سلم قد ندهبم واستحب هلم إدخال أحدهم السرور على أخيه املسلم ما استطاع ودفع األذى 
املسلم وقد أمرهم يوم اجلمعة بالغسل  واملكروه عنه فقال ال تقاطعوا وال تدابروا وكونوا عباد اهللا إخوانا املسلم أخو

والطيب عند اجتماعهم لئال يؤذى بعضهم بعضا برائحته اليت امنا يتجشمها ساعة لالجتماع مث يفترقا ومنع آكل 
الثوم والبصل من دخول املسجد ألجل تأذى الناس واملالئكة به ومنع االثنني أن يتناجيا دون صاحبهما خشية تأذيه 

أن يأكل متاع أخيه العبا ألن ذلك يؤذيه ومعلوم أن ضرر االسم القبيح على كثري منهم عليه  وحزنه ومنع أحدهم
عند مهه وخروجه من منزله ورؤية صاحبه يف منامه ودعائه من برائحة الثوم والبصل وهذا من كمال رأفته ورمحته 

  صلى اهللا عليه و سلم باملؤمنني وعزة ما عنتوا 

كثريا من األمساء القبيحة بأحسن منها وغري أمساء حسنة إىل غريها خشية الطرية والتأذى  عليه وهلذا واهللا أعلم غري
عند نفيها واخلروج من عند املسمى أو لتضمنها تزكية النفس وحنوها فاألول كغريه اسم احلباب بن املنذر بعبد 

ي إىل مطيع وغري عاصية جبميلة وغري الرمحن وقال احلباب اسم الشيطان وغري أبا مرة إىل أىب حلوة وغري أبا املعاص
أسم بىن الشيطان إىل بىن عبداهللا وغري اسم أصرم إىل اسم زرعة وغري اسم حزن جد سعيد بن املسيب إىل سهل فأىب 

   ٠٠قبول ذلك فلزمه مسمى امسه من احلزونة له ولذريته 
الشيطان واحلكم وغراب وحباب وقال أبو داود وغري النيب صلى اهللا عليه و سلم اسم العاص وعزير وعقلة و

وشهاب فسماه هشاما ومسى حربا سلما ومسى املضطجع املنبعث وأرضا امسها عفرة مساها خضرة وشعب الضاللة 
مساه شعب اهلدى وبنو الزنية مساهم بىن الرشدة ومسى بىن مغويه بىن رشدة قال أبو داود تركت أسانيدها لالختصار 

أنت فقلت مسروق بن األجدع فقال عمر مسعت رسول اهللا صلى عليه  وقال مسروق لقيت عمر فقال من ٠٠
وسلم يقول األجدع شيطان وأما الثاين ففي صحيح مسلم عن مسرة قال قال رسول اهللا صلى وعليه وسلم التسمني 

خرج غالمك يسارا وال رباحا وال جنيحا وال أفلح فإنك تقول امث هو فيقال ال وغري اسم برة بزينب وكره أن يقال 
من عند برة وأما الثالث فكتغيريه أبا احلكم بأيب شريح وتفسريه أيضا برة بزينب وقال ال تزكوا أنفسكم فروى 

مسلم يف صحيحه عن حممد ابن عمرو بن عطاء أن زينب بنت أىب سلمة سألته ما مسيت بنتك قال مسيتها برة فقالت 
رة فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال تزكوا أنفسكم إن رسول اهللا صلى عليه وسلم هنى عن هذا االسم ومسيت ب



اهللا أعلم بأهل الرب منكم فقالوا ما نسميها قال مسوها زينب ومن هذا ما يف الصحيحني عن أىب هريرة عن النيب صلى 
عيينة اهللا عليه و سلم أن أخنع اسم عند اهللا يوم القيامة رجل تسمى ملك األمالك ال مالك إال اهللا قال سفيان بن 

مثل شاهان شاه وذكر وهب أن رسول اهللا عليه وسلم أتى بغالم فقال ما مسيتم هذا قالوا السائب فقال ال تسموه 
السائب ولكن مسوه عبد اهللا قال فغلبوا على امسه فلم ميت حىت ذهب عقله فإن قيل فقد كان لرسول اهللا صلى اهللا 

مسه أفلح ولعبد اهللا بن عمر غالم امسه رباح قيل هذا النهى من عليه و سلمغالم امسه رباح وكان ألىب أيوب غالم ا
النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يكن على وجه العزمية واحلتم ولكن كان على جهة الكراهة والدليل عليه ما روى 

ما البخاري يف صحيحه عن سعيد بن املسيب عن أبيه عن جده حزن أنه أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال له 
امسك قال حزن فقال أنت سهل ال أغري امسا مسانية أىب فلم ينكر عليه النيب صلى اهللا عليه و سلم وال أخربه أن 

ذلك معصية بل سكت عنه وكذلك ملا غري اسم السائب فأبوا تغيريه مل ينكر عليهم وأيضا فروى مسلم يف صحيحه 
ليه و سلم أن ينهى أن يسمى بيعلى وبركة وأفلح ويسار من حديث أىب الزبري عن جابر قال أراد النيب صلى اهللا ع

  ونافع وحنو ذلك مث رأيته سكت 

بعد عنها فلم يقل شيئا مث قبض ومل ينه عن ذلك مث أراد عمر رضى اهللا عنه أن ينهى عن ذلك مث تركه ورأيت 
صلى اهللا عليه و سلم كان لبعضهم يف الفرق بني الفأل والطرية كالما ما أذكره بلفظه قال أما ما روى أن النيب 

يتفاءل وال يتطري فهما وإن كان معناها واحد يف االستدالل فبينهما افتراق ألن الفأل إبانة والتطري استدالل واإلبانة 
أكثر واشهر وأوضح وأفصح ألن من كان يف قلبه وضمريه شيء فسمع قائال يقول أقبل اخلري وامض بسالم أو 

ا مسع من االستدالل والذي يرى طائرا يصيح أو ينوح فليس معه إىل االستدالل أبشر أو حنو ذلك فقد اكتفى مب
على اليمن بالسانح والشؤم بالبارح وهذا أمر قد يكون وقد ال يكون وذلك الفأل يف األعم يكون وقال آخرون إن 

إىل الطري كما يفعل الكهنة  النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يكن يتطري أي مل يكن يسند األمور الكائنة من اخلري والشر
وقال آخرون إن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا جلس مع أصحابه فتكلم أحدهم خبري أو مسع من تكلم حصهم 
عليه وعرفهم به ومعلوم أنه ال بد لطائر أن مير ساحنا أو بارحا أو قعيدا أو ناطحا فال يوقفهم عليه وال يعرفهم به إذ 

كان احلديث املروى عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يتفاءل وال يتطري من هذا املعىن وقد ذلك من فعل الكهان و
أغىن اهللا رسوله صلى اهللا عليه و سلم باخباره بارسال جربيل إليه مبا حيدثه سبحانه من االستدالل على أحداثه 

قيل فهذا الذي نزل هبذين الرجلني ومها باألشياء اليت ينظر فيها غريه تفرقة منه سبحانه بني النبوة وغريها فان 
السائب وحزن هل كان من أجل امسهما أم من جهة غري االسم قيل قد يظن من ال ينعم النظر أن الذي نزل هبما هو 

من جهة امسيهما ويصحح بذلك امر الطرية وتأثريها ولو كان كما ظنوه لوجب أن ينزل جبميع من تسمى بامسيهما 
اقتضاء االسم لذلك كاقتضاء النار اإلحراق واملاء والتربيد وحنوه ولكن حيمل ذلك واهللا أعلم من أول الدهر ولكان 

على أن األمرين اجلاريني عليهما قد تقدما يف أم الكتاب كما تقدم هلما أيضا أن يتسميا بامسيهما إىل أن خيتار هلما 
خلفون عن استجابته فيعاقبا مبا قد سبق هلما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وغريمها فريغبون عن اختياره ويت

عقوبة تطابق امسهما ليكون ذلك زاجرا ملن سوامها وقد يكون خوفه صلى اهللا عليه و سلم على اهل األمساء 
املكروهة أيضا من مثل هذه احلوادث إذ قد تنزل باإلنسان بال مشيئة مبا يف امسه فيظن هو أو مجيع من بلغه أن ذلك 

مسه عاد عليه بشؤمه فيعصي اهللا عز و جل وقد كره قوم من الصحابة والتابعني أن يسموا عبيدهم كان من أجل ا
عبد اهللا أو عبد الرمحن أو عبد امللك وحنوه ذلك خمافة أن يعتقهم ذلك قال سعيد بن جبري كنت عند ابن عباس سنة 



العراق فدعا غلمانه فجعل يكين عن عبيد اهللا ال أكلمه وال أعرفه وال يعرفين حىت أتاه يوما كتاب من امرأة من أهل 
  وعبد اهللا واشباهم ويدعو يا خمراق يا وثاب وروى أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم 

قال كانوا يكرهون أن يسمى الرجل غالمه عبد اهللا خمافة أن ذلك يعتقه وروى مغرية عن ايب معشر عن إبراهيم أنه 
 وعبد امللك وعبد الرمحن واشباهه خمافة العتق قال بعض أهل العلم كراهتهم كره أن يسمى مملوكه عبد وعبيد اهللا

لذلك نظري ما كره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من تسمية املماليك برباح ونافع وأفلح ألن ذلك كان منه 
أو يسار أو رباح فيقال صلى اهللا عليه و سلم حذرا من أن يقال أهاهنا نافع فيقال ال أو أمث أفلح فيقال ال أو بركة 

ال ومعلوم إن السائل عن انسان إمسه أفلح أو نافع أو رباح هل هو يف مكان كذا إمنا مسئلة تلك عن مسمى شخص 
من أشخاص بين آدم مسى باسم جعل عليه دليال يعرف به إذا ذكر إذا كانت األمساء العوارى املفرقة بني األشخاص 

ا ال مسالة عن شخص صفته النفع والفالح والربكة وذلك من كراهته صلى اهللا املتشاهبة إمنا هي أدلة املسمني هب
عليه و سلم نظري كراهته تسمية تلك املرأة برة فحول إمسها جويرية وحتويله اسم أرض كان امسها عفرة فردها 

ية مبا كان خضرة وحنو ذلك كثري ومعلوم أن حتويله ما حول من هذه األمساء عما كان عليه مل يكن ألن التسم
املسمى به منهم مسمى قبل حتويله ذلك كان حرام التسمية ولكن كان ذلك منه وعلى وجه اإلستحباب واختيار 
األحسن على الذي هو دونه يف احلسن إذ كان ال شيء يف القبيح من األمساء إال ويف اجلميل احلسن منها مثله من 

واجلمال من غري مؤنة تلزم صاحبه بسبب التسمى وكذلك  الداللة على املسمى به مع ختري األحسن بفضل احلسن
كراهة من كره تسمية مملوكه عبد اهللا وعبد الرمحن إمنا كانت كراهة ذلك حذرا أن يوجب ذلك له العتق وال شك 

أن مجيع بين آدم عبيد اهللا أحرارهم وعبيدهم وصفهم بذلك واصف أو مل يصفهم ولكن الذين كرهوا التسمية 
هذه األمساء عن رقيقهم لئال يقع اللبس على السامع بذلك من امسائهم فيظن أهنم أحرار إذ كان بذلك صرفوا 

استعمال أكثر الناس التسمية هبذه االمساء يف األحرار فتجنبوا ذلك إىل ما يزيل اللبس عنهم من أمساء املماليك واهللا 
  أعلم 

  بنفصل وأما األثر الذي ذكره مالك عن حيىي بن سعيد أن عمر 

اخلطاب رضي اهللا عنه قال لرجل ما امسك قال مجرة احلديث إىل آخره فاجلواب عنه أنه ليس حبمد اهللا فيه شيء من 
الطرية وحاشا أمري املؤمنني رضي اهللا عنه من ذلك وكيف يتطري وهو يعلم أن الطرية شرك من اجلبت وهو القائل يف 

هذا القول كان منه مبالغة يف اإلنكار عليه الجتماع أمساء  حديث اللقحة ما تقدم ولكن وجه ذلك واهللا أعلم أن
النار واحلريق يف امسه واسم أبيه وجده وقبيلته وداره ومسكنه فوافق قوله اذهب فقد احترق منزلك وقدرك ولعل 
   قوله كان السبب وكثريا ما جيري مثل هذا ملن هو دون عمر بكثري فكيف باحملدث امللهم الذي ما قال لشيء اين

ألظنه كذا إال كان كما قال وكان يقول الشيء ويشري به فينزل القرآن مبوافقته فاذا نزل األمر الديين مبوافقة قوله 
فكذلك وقوع األمر الكوين القدرى موافقا لقوله ففي الصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه 

دثون فان يكن يف أميت أحد منهم فعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه و سلم أنه كان يقول قد كان يف األمم قبلكم حم
قال ابن وهب تفسري حمدثون ملهمون ويف صحيح البخارى عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى 

أميت اهللا عليه و سلم لقد كان فيمن كان قبلكم من بين اسرائيل رجال يعلمون من غري أن يكونوا أنبياء فان يكن يف 
منهم أحد فعمر ويف الصحيحني عن عمر رضي اهللا عنه قال وافقت ريب يف ثالث يف مقام إبراهيم ويف احلجاب ويف 



اساري بدر ويف صحيح البخاري عن أنس قال قال عمر وافقين اهللا يف ثالث أو وافقين ريب يف ثالث قلت يا رسول 
دخل عليك الرب والفاجر فلو أمرت أمهات املؤمنني اهللا لو اختذت مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول اهللا ي

باحلجاب فأنزل اهللا آية احلجاب وبلغين معاتبة النيب صلى اهللا عليه و سلم بعض نسأله فدخلت عليهن فقلت ان 
انتهينت أو ليبدلن اهللا رسوله خريا منكن حىت أتيت أحدى نسائه فقالت يا عمر أما يف رسول اهللا ما يعظ نساءه حىت 

ن أنت فأنزل اهللا عز و جل عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خريا منكن اآلية ويف الصحيحني أنه ملا قام تعظه
صلى اهللا عليه و سلم ليصلى على عبد اهللا بن أيب بن أيب سلول رأس املنافقني قام عمر فأخذ ثوبه وقال يا رسول اهللا 

هللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا خريين اهللا فقال استغفر هلم أو ال أتصلي عليه وقد هناك اهللا أن تصلي عليه فقال رسول ا
تستغفر هلم إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر اهللا هلم وسأزيد على السبعني وصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ا كانت هذه سلم فأنزل اهللا عز و جل وال تصل على أحد منهم مات أبدا وال تقم على قربه فترك الصالة عليهم فإذ
موافقة عمر لربه يف شرعه ودينه وينطق بالشيء فيكون هو املأمور املشروع فكذلك ال يبعد موافقته له تعاىل يف 

قضائه وقدره ينطق بالشيء فيكون هو املقضى املقدور فهذا لون والطرية لون وكذلك جرى له تطري مع رجل آخر 
رق قال تظلم أنت ويسرق أبوك وذكر املدائين عن أيب صفرة وهو ساله عن امسه فقال ظامل فقال ابن من قال ابن سا

أبو املهلب أنه ابتاع سلعة بتأخري من رجل من بين سعد فأراد أن يشهد عليه فقال له ما امسك قال ظامل قال ابن من 
  قال ابن سراق قال ال واهللا ال يكون عليك شيء أبدا 

  من يف تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله فصل وأما حمبة النيب صلى اهللا عليه و سلم التي
  فليس هذا من باب الفأل وال التطري بالشمال يف شيء ولكن تفضيل اليمني على الشمال فكان يعجبه 

أن يباشر االفعال اليت هي من باب الكرامة باليمني كاألكل والشرب واألخذ والعطاء وضدها بالشمال كاالستنجاء 
فإن كان الفعل مشتركا بني العضوين بدأ باليمني يف افعال التكرمي وأماكنه كالوضوء وامساك الذكر وإزالة النجاسة 

ودخول املسجد وباليسار يف ضد ذلك كدخول اخلالء واخلروج من املسجد وحنوه واهللا تعاىل فضل بعض خملوقاته 
لرجل وكذلك على بعض وفضل بعض جوارح اإلنسان وأعضائه على بعض ففضل العني على الكعب والوجه على ا

فضل اليد اليمني على اليسار وخلق خلقه صنفني سعداء وجعلهم أصحاب اليمني وأشقياء وجعلهم أصحاب 
الشمال وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم املقسطون عند اهللا على منابر من نور عن ميني الرمحن وكلتا يديه ميني 

نه صلى اهللا عليه و سلم ملا أسرى به رأى آدم يف مساء الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا ويف الصحيح ع
الدنيا وإذا عن ميينه اسودة وعن يساره اسودة فإذا نظر قبل ميينه عنه ضحك وإذا نظر قبل مشاله بكى فقال ما هذا 

أهل  يا جربيل فقال هذا آدم وهذه االسودة عن ميينه ويساره بنوه فأهل اليمني أهل السعادة من ذريته وأهل اليسار
الشقاوة ويف املسند عن عائشة قالت كانت يد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اليمني لطهوره وطعامه وكانت يده 
اليسرى خلالئه وما كان من أذى ويف املسند أيضا وسنن أيب داود عن حفصة بنت عمر زوج النيب صلى اهللا عليه و 

ك وقال أمحد كانت ميينه لطعامه وطهوره وصالته وشأنه سلم كان جيعل ميينه لطعامه وجيعل مشاله ملا سوى ذل
  وكانت مشاله ملا سوى ذلك 

  فصل وأما قوله صلى اهللا عليه و سلم الشؤم يف ثالث احلديث فهو حديث صحيح من رواية 
ابن عمر وسهل بن سعد ومعاوية بن حكيم وقد روى أن أم سلمة كانت تزيد السيف يعين يف حديث الزهرى عن 

مل عن أبيهما يف الشؤم وقد اختلف الناس يف هذا احلديث وكانت عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها تنكر محزة وسا
أن يكون من كالم النيب صلى اهللا عليه و سلم وتقول إمنا حكاه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أهل اجلاهلية 



ثنا الوليد بن مسلم عن سعيد عن قتادة عن أيب وأقواهلم فذكر أبو عمر بن عبد الرب من حديث هشام بن عمار حد
حسان أن رجلني دخال على عائشة وقاال إن أبا هريرة حيدث أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إمنا الطرية يف املرأة 

والدار والدابة فطارت شقة منها يف السماء وشقة يف االرض مث قالت كذب والذي أنزل الفرقان على ايب القاسم 
ث عنه هبذا ولكن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول كان أهل اجلاهلية يقولون ان الطرية يف املرأة من حد

والدار والدابة مث قرأت عائشة ما اصاب من مصيبة يف االرض وال يف أنفسكم إال يف كتاب من قبل أن نربأها إن يف 
  ذلك على اهللا يسري قال أبو عمر وكانت عائشة 

ة وال تعتقد منها شيئا حىت قالت لنسوة كن يكرهن البناء بأزواجهن يف شوال ما تزوجين رسول اهللا صلى تنفي الطري
اهللا عليه و سلم إال يف شوال وما دخل يب إال يف شوال فمن كان احظى مين عنده وكان تستحب أن يدخلن على 

ل كذبت مبعىن غلطت فيما قدرت أزواجهن يف شوال قال أبو عمر وقوهلا يف أيب هريرة كذب فإن العرب تقو
  : وأومهت فيما قلت ومل تظن حقا وحنو هذا وذلك معروف من كالمهم موجود يف أشعارهم كثريا قال أبو طالب 

  ونظعن اال أمركم يف بالبل ... كذبتم وبيت اهللا نترك مكة 
  وملا نطاعن دونه ونناضل ... كذبتم وبيت اهللا نربي حممدا 

  ونذهل عن أبنائنا واحلالئل ... ونسلمه حىت نصرع حوله 
  : وقال شاعر من مهدان 

  مراغمة مادام للسيف قائم ... كذبتم وبيت اهللا ال تأخذونه 
  : وقال زفر بن احلارث العبسي 
  فيحي وأما ابن الزبري فيقتل ... أيف احلق إما حبدل وابن حبدل 

  وملا يكن أمر أغر حمجل ... كذبتم وبيت اهللا ال تقتلونه 
أال ترى أن هذا ليس من باب الكذب الذي هو ضد الصدق وإمنا هو من باب الغلط وظن ما ليس بصحيح قال 

وذلك أن قريشا زعموا أهنم خيرجون بين هاشم من مكة ان مل يتركوا جوار حممد صلى اهللا عليه و سلم فقال هلم 
عبسي وهذا مشهور يف كالم العرب أبو طالب كذبتم أي غلطتم فيما قلتم وظننتم وكذلك معىن قول اهلمداين وال

قلت ومن هذا قول سعيد بن جبري كذب جابر بن زيد يعين يف قوله الطالق بيد السيد أي أخطأ ومن هذا قول 
عبادة ابن الصامت كذب ابو حممد ملا قال الوتر واجب أي أخطأ ويف الصحيح أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

امل املتوىف عنها زوجها ال تتزوج حىت تتم هلا أربعة أشهر وعشرا ولو وضعت وهذا كذب ابو السنابل ملا أفىت أن احل
كثري واملقصود أن عائشة رضي اهللا عنها ردت هذا احلديث وأنكرته وخطأت قائله ولكن قول عائشة هذا مرجوح 

رضي اهللا عنها ملا  وهلا رضي اهللا عنها اجتهاد يف رد بعض احلاديث الصحيحة خالفها فيه غريها من الصحابة وهي
طنت أن هذا احديث يقتضي إثبات الطرية اليت هي من الشرك مل يسعها غري تكذيبه ورده ولكن الذين رووه ممن ال 

ميكن رد روايتهم ومل ينفرد هبذا أبو هريرة وحده ولو انفرد به فهو حافظ األمة على اإلطالق وكلما رواه النيب 
د رواه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب رضي صلى اهللا عليه و سلم فهو صحيح بل ق

اهللا عنه وسهل بن سعد الساعدى وجابر بن عبد اهللا األنصاري وأحاديثهم يف الصحيح فاحلق أن الواجب بيان معىن 
  احلديث ومباينته للطرية الشركية 



باجلزم والثاين بالشرط فأما األول فرواه مالك عن فنقول وباهللا التوفيق هذا احلديث قد روى على وجهني أحدمها 
ابن شهاب عن سامل ومحزة بن عبد اهللا بن عمر عن أبيهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الشؤم يف الدار 

واملرأة والفرس متفق عليه ويف لفظ يف الصحيحني عنه ال عدوى وال صفر وال طرية وإمنا الشؤم يف ثالثة املرأة 
فرس والدار وأما الثاين ففي الصحيحني أيضا عن سهل بن سعد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن وال

كان ففي املرأة والفرس واملمكن يعين الشؤم وقال البخاري إن كان يف شيء ويف صحيح مسلم عن جابر مرفوعا 
مرفوعا إن يكن من الشؤم شيء حقا ففي إن كان يف شيء ففي الربع واخلادم والفرس ويف الصحيحني عن ابن عمر 

الفرس واملسكن واملرأة وروى زهري بن معاوية عن عتبة بن محيد قال حدثين عبيد اهللا بن أيب بكر أنه مسع أنسا يقول 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال طرية والطرية على من تطري وإن يكن يف شيء ففي املرأة والدار والفرس 

   ذكره أبو عمر
وقالت طائفة أخرى مل جيزم النيب صلى اهللا عليه و سلم بالشؤم يف هذه الثالثة بل علقه على الشرط فقال إن يكن 
الشؤم يف شيء وال يلزم من صدق الشرطية صدق كل واحد من مفرديها فقد يصدق التالزم بني املستحيلني قالوا 

ثالثة وإمنا احلديث إن كان الشؤم يف شيء ففي  ولعل الوهم وقع من ذلك وهو أن الراوي غلط وقال الشؤم يف
  ثالثة قالوا وقد اختلف على ابن عمر والروايتان صحيحتان عنه قالوا وهبذا يزول اإلشكال ويتبني وجه الصواب 

وقالت طائفة أخرى إضافة رسول اهللا صلى عليه وسلم الشؤم إىل هذه الثالثة جماز واتساع أي قد حيصل مقارنا هلا 
 أهنا هي أنفسها مما يوجب الشؤم قالوا وقد يكون الدار قد قضى اهللا عز و جل عليها أن مييت فيها خلقا وعندها ال

من عباده كما يقدر ذلك يف البلد الذي ينزل الطاعون به ويف املكان الذي يكثر الوباء به فيضاف ذلك إىل املكان 
القاتل والشبع والري عند أكل اآلكل وشرب الشارب جمازا واهللا خلقه عنده وقدره فيه كما خيلق املوت عند قتل 

فالدار اليت يهلك هبا أكثر ساكنيها توصف بالشؤم ألن اهللا عز و جل قد قصها بكثرة من قبض فيها كتب اهللا عليه 
املوت يف تلك الدار حسن إليه سكناها وحركه إليها حىت يقبض روحه يف املكان الذي كتب له كما ساق الرجل 

  بلد لألثر والبقعة اليت قضى أنه يكون مدفنه هبا  من بلد إىل
قالوا وكذلك ما يوصف من طول أعمار بعض أهل البلدان ليس ذلك من أجل صحة هواء وال طيب تربة وال طبع 

يزداد به األجل وينقص بفواته ولكن اهللا سبحانه قد خلق ذلك املكان وقضى أن يسكنه أطول خلقه أعمارا 
فيه وحيببه إليهم قالوا وإذا كان هذا على ما وصفنا يف الدور والبقاع جاز مثله يف النساء  فيسوقهم إليه وجيمعهم

واخليل فتكون املرأة قد قدر اهللا عليها أن تتزوج عددا من الرجال وميوتون معها فال بد من انفاذ قضائه وقدره حىت 
  ع يقوده إليها حىت أن الرجل ليقدم عليها من بعد علمه بكثرة من مات عنها لوجه من الطم

  يتم قضاؤه وقدره فتوصف املرأة بالشؤم لذلك وكذلك الفرس وإن مل يكن لشيء من ذلك فعل وال تأثري 
وقال ابن القاسم سئل مالك عن الشؤم يف الفرس والدار فقال إن ذلك كذب فيما نرى كم من دار قد سكنها ناس 

  ا نرى واهللا أعلم فهلكوا مث سكنها آخرون فملكوا قال فهذا تفسريه فيم
وقالت طائفة أخرى شؤم الدار جماورة جار السوء وشؤم الفرس أن يغزى عليها يف سبيل اهللا وشؤم املرأة أن ال تلد 
وتكون سيئة اخللق وقالت طائفة أخرى منهم اخلطائي هذا مستثىن من الطرية أي الطرية منهى عنها إال أن يكون له 

حبتها أو فرس أو خادم فليفارق اجلميع بالبيع والطالق وحنوه وال يقيم على دار يكره سكناها أو امرأة يكره ص
الكراهة والتأذي به فإنه شؤم وقد سلك هذا املسلك أبو حممد بن قتيبة يف كتاب مشكل احلديث له ملا ذكر أن 

  بعض املالحدة اعترض حبديث هذه الثالثة 



ن تشاءم هبا وتطري هبا فيكون شؤمها عليه ومن توكل على اهللا وقالت طائفة أخرى الشؤم يف هذه الثالثة إمنا يلحق م
ومل يتشاءم ومل يتطري مل تكن مشؤمة عليه قالوا ويدل عليه حديث أنس الطرية على من تطري وقد جيعل اهللا سبحانه 

أعظم تطري العبد وتشاؤمه سببا حللول املكروه به كما جيعل الثقة والتوكل عليه وإفراده باخلوف والرجاء من 
األسباب اليت يدفع هبا الشر املتطري به وسر هذا أن الطرية إمنا تتضمن الشرك باهللا تعاىل واخلوف من غريه وعدم 

التوكل عليه والثقة به كان صاحبها غرضا لسهام الشر والبالء فيتسرع نفوذها فيه ألنه مل يتدرع من التوحيد 
ط عليه كما أن من أحب مع اهللا غريه عذب به ومن رجا مع اهللا والتوكل جبنة واقية وكل من خاف شيئا غري اهللا سل

غريه خذل من جهته وهذه أمور جتربتها تكفي عن أدلتها والنفس ال بد أن تتطري ولكن املؤمن القوي االميان يدفع 
ستعذ موجب تطريه بالتوكل على اهللا فان من توكل على اهللا وحده كفاه من غريه قال تعاىل فإذا قرأت القرآن فا

باهللا من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رهبم يتوكلون إمنا سلطانه على الذين يتولونه 
والذين هم به مشركون وهلذا قال ابن مسعود وما منا إال يعين من يقارب التطري ولكن اهللا يذهبه بالتوكل ومن هذا 

  : قول زبان بن سيار 
  لتخربنا وما فيها خبري ... اد أطار الطري إذ سرنا زي

  أشار له حبكمته مشري ... أقام كان لقمان بن عاد 
  على متطري وهو الثبور ... تعلم أنه ال طري إال 

  أحايينا وباطله كثري ... بل شيء يوافق بعض شيء 
كل على اهللا وخافه قالوا فالشؤم الذي يف الدار واملرأة والفرس قد يكون خمصوصا مبن تشاءم هبا وتطري وأما من تو

  وحده ومل يتطري ومل يتشاءم فان الفرس واملرأة والدار ال يكون شؤما 

  يف حقه 
وقالت طائفة أخرى معىن احلديث إخباره صلى اهللا عليه و سلم عن األسباب املثرية للطرية الكامنة يف الغرائز يعىن 

لنأخذ احلذر منها فقال الشؤم يف الدار واملرأة والفرس  أن املثري للطرية يف غرائز الناس هي هذه الثالثة فأخربنا هبذا
أي أن احلوادث اليت تكثر مع هذه األشياء واملصائب اليت تتواىل عندها تدعو الناس إىل التشاؤم هبا فقال الشؤم فيها 

صلى اهللا أي أن اهللا قد يقدره فيها على قوم دون قوم فخاطبهم صلى اهللا عليه و سلم بذلك ملا استقر عندهم منه 
عليه و سلم من إبطال الطرية وإنكار العدوى ولذلك مل يستفهموا يف ذلك عن معىن ما أراده صلى اهللا عليه و سلم 

كما تقدم هلم يف قوله ال يورد املمرض على املصح فقالوا عنده وما ذاك يا رسول اهللا فأخربهم أنه خاف يف ذلك 
ى ألنه صلى اهللا عليه و سلم أمر بالتوادد وإدخال السرور بني األذى الذي يدخله املمرض على املصح ال العدو

املؤمنني وحسن التجاوز وهنى عن التقاطع والتباغض واألذى فمن اعتقد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نسب 
وله الطرية والشؤم إىل شيء من األشياء على سبيل إنه مؤثر بذلك دون اهللا فقد أعظم الفرية على اهللا وعلى رس

وضل ضالال بعيدا والنيب صلى اهللا عليه و سلم ابتداهم بنفي الطرية والعدوى مث قال الشؤم يف ثالث قطعا لتوهم 
املنفية يف الثالثة اليت أخرب أن الشؤم يكون فيها فقال ال عدوى وال طرية والشؤم يف ثالثة فابتدأهم باملؤخر من اخلري 

رية املتومهة من قوله الشؤم يف ثالثة وباجلملة فإخباره صلى اهللا عليه و سلم تعجيال هلم باألخبار بفساد العدوى والط
بالشؤم أنه يكون يف هذه الثالثة ليس فيه إثبات الطرية اليت نفاها وإمنا غايته إن اهللا سبحانه قد خيلق منها أعيانا 

شر وهذا كما يعطى سبحانه مشؤمة على من قارهبا وسكنها وأعيانا مباركة ال يلحق من قارهبا منها شؤم وال 
الوالدين ولدا مباركا يريان اخلري على وجهه ويعطى غريمها ولدا مشؤما نذال يريان الشر على وجهه وكذلك ما 



يعطاه العبد والية أو غريها فكذلك الدار واملرأة والفرس واهللا سبحانه خالق اخلري والشر والسعود والنحوس فيخلق 
كة ويقضى سعادة من قارهنا وحصول اليمن له والربكة وخيلق بعض ذلك حنوسا بعض هذه األعيان سعودا مبار

يتنحس هبا من قارهنا وكل ذلك بقضائه وقدره كما خلق سائر األسباب وربطها مبسبباهتا املتضادة واملختلفة فكما 
ببا إليذاء من خلق املسك وغريه من حامل األرواح الطيبة ولذذ هبا من قارهنا من الناس وخلق ضدها وجعلها س

قارهنا من الناس والفرق بني هذين النوعني يدرك باحلس فكذلك يف الديار والنساء واخليل فهذا لون والطرية 
   ٠الشركية لون آخر 

  فصل وأما األثر الذي ذكره مالك عن حيىي بن سعيد جاءت امرأة إىل

عدد كثري واملال وافر فقل العدد وذهب املال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت يا رسول اهللا دار سكناها وال
  فقال النيب 

صلى اهللا عليه و سلم دعواها ذميمة وقد ذكر هذا احلديث غري مالك من رواية أنس أن رجال جاء إىل رسول اهللا 
أخرى صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا أنا نزلنا دارا فكثر فيها عددنا وكثرت فيها أموالنا مث حتولنا إىل 

فقلت فيها أموالنا وقل فيها عددنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وذكره فليس هذا من الطرية املنهي عنها 
وإمنا أمرهم صلى اهللا عليه و سلم بالتحول عنها عند ما وقع يف قلوهبم منها ملصلحتني ومنفعتني إحدامها مفارقتهم 

قهم فيه وناهلم ليتعجلوا الراحة مما داخلهم من اجلزع يف ذلك املكان ملكان هم له مستثقلون ومنه مستوحشون ملا حل
واحلزن واهللع ألن اهللا عز و جل قد جعل يف غرائز الناس وتركيبهم استثقال ما ناهلم الشر فيه وإن كان السبب له 

 عز و جل بعثه رمحة يف ذلك وحب ما جرى هلم على يديه اخلري وإن مل يردهم به فأمرهم بالتحول مما كرهوه ألن اهللا
ومل يبعثه عذابا وأرسله ميسرا ومل يرسله معسرا فكيف يأمرهم باملقام يف مكان قد أحزهنم املقام به واستوحشوا عنده 

لكثرة من فقدوه فيه لغري منفعته وال طاعة وال مزيد تقوى وهدى فال سيما وطول مقامهم فيها بعد ما وصل إىل 
ويدعوهم إىل التشاؤم والتطري فيوقعهم ذلك يف أمرين عظيمني أحدمها مقارنة  قلوهبم منها ما وصل قد يبعثهم

الشرك والثاين حلول مكروه أحزهنم بسبب الطرية اليت إمنا تلحق املتطري فحماهم صلى اهللا عليه و سلم بكمال 
ك يف دنيا وال نقص يف رأفته ورمحته من هذين املكروهني مبفارقة تلك الدار واالستبدال هبا من غري ضرر يلحقهم بذل

دين وهو صلى اهللا عليه و سلم حني فهم عنهم يف سؤاهلم ما أرادوه من التعرف عن حال رحلتهم عنها هل ذلك 
هلم ضار مؤد إىل الطرية قال دعوها ذميمة وهذا مبنزلة اخلارج من أرض هبا الطاعون غري فار منه ولو منع الناس 

ملصائب واحملن فيها وتعذر األرزاق مع سالمة التوحيد يف الرحلة للزم ذلك أن الرحلة من الدار اليت تتواىل عليهم ا
   ٠كل من ضاق عليه رزق يف بلد أن ال ينتقل منه إىل بلد آخر ومن قلت فائدة صناعته أن ال ينتقل عنها إىل غريها 

  فصل وأما قول النيب صلى اهللا عليه و سلم للذي سل سيفه يوم أحد شم سيفك فإين 
لسيوف ستنسل اليوم فهذه القصة مل يكن الرجل قد سل فيها السيف ولكن الفرس لوح بذنبه فسل السيف أرى ا

ومل يرد صاحبه سله هكذا يف القصة وال ريب أن احلرب تقوم باخليل والسيوف وملا لوح الفرس بذنبه فاستل 
حممل من ثالثة حمامل أحدها أن  السيف قال النيب صلى اهللا عليه و سلم أىن أرى السيوف ستنسل اليوم فهذا له

النيب صلى اهللا عليه و سلم أخرب عن ظن ظنه يف ذلك ومل جيعل هذا دليال متاما يف كل واقعة تشبه هذه وإذا كان 
عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه وهو أحد أتباع رسول اهللا صىب اهللا عليه وسلم ورجل من أمته كان إذا قال أظن 



كما ظنه وحسبه فكيف الظن برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الثاين ان النيب صلى  كذا أو أرى كذا خرج األمر
  اهللا عليه و سلم كان قد علم قبل خمرجه أن السيوف 

  ستنسل ويقع القتال وهلذا أخربهم أنه رأى يف منامه أنه يقرأ النحل وعلم أن ذلك شهادة من قتل من أصحابه 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلوادث والنوازل كان مغنيا له عن الثالث أن الوحي الذي كان يعرف به 

اإلشارات والعالمات واالمارات وما يف معناها مما حيتاج إليه غريه وأما من يأتيه خرب السماء صباحا ومساء فإخباره 
  بالشيء يذكر  بقوله أرى السيوف اليوم ستنسل مل يكن عن تلك األمارة وإمنا وقع اإلخبار به عقيبها والشيء

  فصل وأما ما احتج به ونسبه إىل قوله صلى اهللا عليه و سلم وقدت احلرب ملا رأى 
واقد بن عبد اهللا احلضري واحلضرمي حضرت احلرب فكذب عليه صلى اهللا عليه و سلم وإمنا قال ذلك أعداؤه من 

   اليهود فتطريوا بذلك وتفاءلوا به فكانت الطرية عليهم و وقدت احلرب عليهم
  فصل وأما استقباله صلى اهللا عليه و سلم اجلبلني يف طريقه ومها مسلح وخمرىء وترك 

املرور بينهما وعدله ذات اليمني فليس هذا أيضا من الطرية وإمنا هو من العدول عما يؤذى النفوس ويشوش 
ذلك مبا فيه كفاية وأيضا  القلوب إىل ما هو خبالفه كالعدول عن االسم القبيح وتغيريه بأحسن منه وقد تقدم تقرير

فإن األماكن فيها امليمون املبارك واملشؤم املذموم فاطلع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على شؤم ذلك املكان وأنه 
مكان سوء فجاوزه إىل غريه كما جاوز الوادي الذي ناموا فيه عن الصبح إىل غريه وقال هذا مكان حضرنا فيه 

مكنة املذمومة وينتاهبا وأيضا فلما كان املرور بني ذينك اجلبلني قد يشوش القلب على الشيطان والشيطان حيب األ
  أنا نقول يف ذلك قوال كليا نبني به سر هذا الباب حبول اهللا وعونه و توفيقه 

صرف أعلم أن بني األمساء و مسمياهتا ارتباطا قدره العزيز القادر وأهلمه نفوس العباد وجعله يف قلوهبم حبيث ال تن
عنه وليس هذا االرتباط هو ارتباط العلة مبعلوهلا وال ارتباط املقتضى املوجب ملقتضاه و موجبة بل ارتباط تناسب 
وتشاكل اقتضته حكمة احلكيم فقل أن ترى امسا قبيحا إال وبني مسماه و بينه رابط من القبح وكذلك إذا تأملت 

طباع فأنك جتد مسماه يقارب أو يلم أن يطابق وهلذا من املشهور االسم الثقيل الذي تنفر عنه األمساع وتنبو عنه ال
على ألسنة الناس أن األلقاب تنزل من السماء فال تكاد جتد االسم الشنيع القبيح إال على مسمى يناسبه ويف ذلك 

  قول القائل 
  إال ومعناه أن فكرت يف لقبه ... وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب 

يف أمساء األجناس والواضع له عناية مبطابقة األلفاظ للمعاين ومناسبتها هلا فيجعل احلروف وهلذا كثريا ما جتد أيضا 
  اهلوائية اخلفيفة ملسمى مشاكل هلا كاهلواء واحلروف الشديدة 

للمسمى املناسب هلا كالصخر واحلجر وإذا تتابعت حركة املسمى تابعوا بني حركة اللفظ كالدوران والغليان 
ررت احلركة كرروا اللفظ كفلفل وزلزل ودكدك و صرصر وإذا اكتنز املسمى وجتمعت أجزاؤه والنزوان وإذا تك

جعلوا يف أمسه من الضم الدال على اجلمع واالكتناز ما يناسب املسمى كالبحتر للقصري اجملتمع اخللق وإذا طال 
يل ونظائر ذلك أكثر من أن جعلوا يف املسمى من الفتح الدال على االمتداد نظري ما يف املعىن كالعشنق للطو

تستوعب وإمنا أشرنا إليها أدىن إشارة وهذا هو الذي أراده من قال بني االسم واملسمى مناسبة فلم يفهم عنه بعض 
املتأخرين مراده فأخذ يشنع عليه بأنه ال تناسب طبعيا بينهما واستدل على إنكار ذلك مبا ال طائل حتته فإن عاقال ال 

ذي بني االسم واملسمى كالتناسب الذي بني العلة واملعلول وإمنا هو ترجيح وأولوية تقتضي يقول أن التناسب ال



اختصاص االسم مبسماه وقد يتخلف عنه اقتضاؤها كثريا واملقصود أن هذه املناسبة تنضم إىل ما جعل اهللا يف طبائع 
هم به وذلك يوجب عدم مالبسته الناس وغرائزهم من النفرة بني االسم القبيح املكروه و كراهته وتطري أكثر

  وجماوزته إىل غريه فهذا أصل هذا الباب 

  فصل وأما كراهية السلف أن يتبع امليت بشيء من النار أو أن يدخل

القرب شيء مسته النار وقول عائشة رضى اهللا عنها ال يكون آخر زاده أن تتبعوه بالنار فيجوز أن يكون كراهتهم 
كن يف عصر رسول اهللا صلى عليه وسلم فكيف وذلك مما يبيح الطرية به والظنون لذلك خمافة األحداث ملا مل ي

الرديه بامليت وقد قال غري واحد من السلف منهم عبد امللك بن حبيب وغريه إمنا كرهوا ذلك تفاؤال بالنار يف هذا 
  املقام أن تتبعه 

لى جنازة فجاءت امرأة ومعها جممر فما وذكر ابن حبيب وغريه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أراد أن يصلى ع
يس خوفهم من ذلك على امليت لكن على األحياء زال يصبح هبا حىت توارت بآجام املدينة قال بعض أهل العلم ول

اجملبولني على الطرية لئال حتدثهم أنفسهم بامليت أنه من أهل النار ملا رأوا من النار اليت تتبعه يف أول أيامه من اآلخرة 
لنار من وال سيما يف مكان يراد منهم فيه كثرة االجتهاد للميت بالدعاء فإذا مل يبق له زاد غريه فيظنون أن تلك ا

بقايا زاده إىل اآلخرة فتسوء ظنوهنم به وتنفر عن رمحته قلوهبم يف مكان هم فيه شهداء اهللا كما جاء يف احلديث 
الصحيح ملا مر على النيب صلى اهللا عليه و سلم جبنازة فأثنوا عليها خريا فقال وجبت فقالوا ما وجبت قال وجبت 

تم عليه خريا وجبت له اجلنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار ويف أثر له اجلنة أنتم شهداء اهللا يف األرض من أثني
آخر إذا أردمت أن تعلموا ما للميت عند اهللا فانظروا ما تتعبه من حسن الثناء فقالت عائشة رضى اهللا عنها ال يكون 

  آخر زاده من الثناء والدعاء أن 

  هنم بالتطري والنار والعذاب واهللا أعلم تتبعوه بالنار فتهيجوا هبا خواطر الناس وتبعثوا ظنو

  فصل وأما تلك الوقائع اليت ذكروها مما يدل على وقوع ما تطري به

من تطري فنعم و هاهنا أضعافها وأضاف أضعافها ولسنا ننكر موافقة القضاء والقدر هلذه األسباب وغريها كثريا 
حيانا مما ال ينكره أحد ومن األسباب اليت توجب موافقة حزر احلازرين وظنون الظانني وزجر الزاجرين للقدر أ

وقوع املكروه الطرية كما تقدم وإن الطرية على من تطري ولكن نصب اهللا سبحانه هلا أسبابا يدفع هبا موجبها 
وضررها من التوكل عليه وحسن الظن به و إعراض قلبه عن الطرية وعدم التفاته إليها وخوفه منها وثقته باهللا عز و 

نا ننكر أن هذه األمور ظنون وختمني وحدس وخرص وما كان هذا سبيله فيصيب تارة و خيطىء تارات جل ولس
وليس كل ما تطري به املتطريون وتشاءموا به وقع مجيعه وصدق بل أكثره كاذب وصادقه نادر والناس يف هذا املقام 

كثر من أن ينقل قال ابن قتيبة من شأن إمنا يعولون وينقلون ما صح ووقع ويعتنون به فريى كثريا والكاذب منه أ
النفوس حفظ الصواب للعجب به واالستغراب وتناسي اخلطأ قال ومن ذا الذي يتحدث أنه سأل منجما فأخطأ 

وإمنا الذي يتحدث به وينقل أنه ساله فاصاب قال والصواب يف مسئلة إذا كان بني أمرين قد يقع للمعتوه والطفل 
دم من بطالن الطرية وكذهبا ما فيه كفاية وقد كانت عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها فضال عن أوىل العقل وقد تق

تستحب أن تتزوج املرأة أو يبىن هبا يف شوال وتقول ما تزوجين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال يف شوال فاي 



م والقوة من املؤمنني الذين صح نسائه كان أحظى عنده مين مع تطري الناس بالنكاح يف شوال وهذا فعل أوىل العز
توكلهم على اهللا واطمأنت قلوهبم إىل رهبم ووثقوا به وعلموا إن ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن وأهنم لن 

يصيبهم إال ما كتب اهللا هلم وأهنم ما أصاهبم من مصيبة إال وهي يف كتاب من قبل أن خيلقهم ويوجدهم وعلموا أنه 
ما كتبه وقدره وال بد أن جيرى عليهم وإن تطريهم ال يرد قضاءه وقدره عنهم بل قد يكون  ال بد أن يصريوا إىل

تطريهم من أعظم االسباب اليت جيرى عليهم هبا القضاء والقدر فيعينون على أنفسهم وقد جرى هلم القضاء والقدر 
املفوضون إليه العاملون به وبأمره  بأن نفوسهم هي سبب إصابة املكروه هلم فطائرهم معهم وأما املتوكلون على اهللا

فنفوسهم أشرف من ذلك ومهمهم أعلى وثقتهم باهللا وحسن ظنهم به عدة هلم وقوة وجنة مما يتطري به املتطريون 
ويتشاءم به املتشائمون عاملون أنه ال طري إال طريه وال خري إال خرية وال إله غريه أال له اخللق واألمر تبارك اهللا رب 

  العاملني 

  فصل ومما كان أهل اجلاهلية يتطريون به ويتشاءمون منه العطاس كما

  يتشاءمون بالبوارح 

  والسوانح قال رؤية بن العجاج يصف فالة 
  : وقال أمرؤ القيس ... قطعتها وال أهاب العطاسا 

  شديد مشيد اجلنب فعم املنطق ... وقد اغتدى قبل العطاس هبيكل 
ينتبه الناس من نومهم ليال يسمع عطاسا فيتشاءم بعطاسه وكانوا إذا عطس من  أراد أنه كان ينتبه للصيد قبل أن

حيبونه قالوا له عمرا وشبابا وإذا عطس من يبغضونه قالوا له وريا وقحابا والورى كالرمي داء يصيب الكبد 
سال اهللا أن جيعل فيفسدها والقحاب كالسعال وزنا ومعىن فكان الرجل إذا مسع عطاسا يتشاءم به يقول بكاليب إين أ

شؤم عطاسك بك أليب وكان تشاؤمهم بالعطسة الشديدة أشد كما حكى عن بعض امللوك أن سامرا له عطس 
عطسة شديدة راعته فغضب امللك فقال مسريه واهللا ما تعمدت ذلك ولكن هذا عطاسي فقال واهللا لئن مل تأتين مبن 

جد من يشهد يل فأخرجه وقد وكل به األعوان فوجد يشهد لك بذلك ألقتلنك فقال أخرجين إىل الناس لعلى أ
  رجال فقال يا سيدي نشدتك باهللا إن كنت مسعت عطاسي يوما فلعلك تشهد يل به عند امللك فقال نعم 

أنا أشهد لك فنهض معه وقال يا أيها امللك أنا أشهد أن هذا الرجل عطس يوما فطار ضرس من أضراسه فقال له 
سك فلما جاء اهللا سبحانه باإلسالم وأبطل برسوله صلى اهللا عليه و سلم ما كان عليه امللك عد إىل حديثك وجمل

اجلاهلية من الضاللة هنى أمته عن التشاؤم والتطري وشرع هلم أن جيعلوا مكان الدعاء على العاطس باملكروه الدعاء 
عاطس نوعا من الظلم والبغي جعل له بالرمحة كما أمر العائن أن يدعو بالتربيك للمعني وملا كان الدعاء على ال

الدعاء له بلفظ الرمحة املنايف للظلم وأمر العاطس عمران يدعو لسامعه ويشمته باملغفرة واهلداية وإصالح البال 
فيقول يغفر اهللا لنا ولكم أو يهديكم اهللا ويصلح بالكم فاما الدعاء باهلداية فلما أن اهتدى إىل طاعة الرسول ورغب 

هل اجلاهلية فدعا له أن يثبته اهللا عليها ويهديه إليها وكذلك الدعاء باصالح البال وهي حكمة عما كان عليه أ
جامعة لصالح شأنه كله وهي من باب اجلزاء على دعائه ألخيه بالرمحة فناسب أن جيازيه بالدعاء له بإصالح البال 

 لنا ولكم ليستحصل من جمموع دعوى وأما الدعاء باملغفرة فجاء بلفظ يشمل العاطس واملشمت كقوله يغفر اهللا
العاطس واملشمت له املغفرة والرمحة هلما معا فصلوات اهللا وسالمه على املبعوث بصالح الدنيا واآلخرة وألجل هذا 



واهللا أعلم مل يؤمر بتشميت من مل حيمد اهللا فإن الدعاء له بالرمحة نعمة فال يستحقها من مل حيمد اهللا ويشكره على 
ويتأسى بابيه آدم فإنه ملا نفخت فيه الروح إىل اخلياشيم عطس فأهلمه ربه تبارك وتعاىل أن نطق حبمده  هذه النعمة

فقال احلمد هللا فقال اهللا سبحانه يرمحك اهللا يا آدم فصارت تلك سنة العطاس فمن مل حيمد اهللا مل يستحق هذه 
مآله إىل الرمحة وكان ما جرى عارضا وزال فإن الدعوة وملا سبقت هذه الكلمة آلدم قبل أن يصيبه ما اصابه كان 

  الرمحة سبقت العقوبة وغلبت الغضب 
  وأيضا فإمنا أمر العاطس بالتحميد عن العطاس ألن 

اجلاهلية كانوا يعتقدون فيه أنه داء ويكره أحدهم أن يعطس ويود أنه مل يصدر منه ملا يف ذلك من الشؤم وكان 
ع من ذلك جهده من سوء اعتقاد جهاهلم فيه ولذلك واهللا أعلم بنوا لفظه العاطس حيبس نفسه عن العطاس وميتن

على بناء األدواء كالزكام والسعال والدوار والسهام وغريها فاعلموا أنه ليس بداء ولكنه أمر حيبه اهللا وهو نعمة 
التثاؤب والعطاس منه يستوجب عليها من عبده أن حيمده عليها ويف احلديث املرفوع أن اهللا حيب العطاس ويكره 

ريح خمتنقة خترج وتفتح السد من الكبد وهو دليل جيد للمريض مؤذن بانفراج بعض علته ويف بعض األمراض 
يستعمل ما يعطس العليل وجيعل نوعا من العالج ومعينا عليه هذا قدر زائد على ما أحبه الشارع من ذلك وأمر 

ليه وهلذا فاهللا أعلم يقال مشته إذا قال له يرمحك اهللا ومسته باملعجمة حبمد اهللا عليه وبالدعاء ملن صدر منه ومحد اهللا ع
واملهملة وهبما روى احلديث فأما التسميت باملهملة فهو تفعيل من السمت الذي يراد به حسن اهليئة والوقار فيقال 

له ال بأخالق أهل لفالن مست حسن فمعىن مست العاطس وقرته وأكرمته وتأدبت معه بأدب اهللا ورسوله يف الدعاء 
اجلاهلية من الدعاء عليه والتطري به والتشاؤم منه وقيل مسته دعا له أن يعيده اهللا إىل مسته قبل العطاس من السكون 
والوقار وطمأنينه األعضاء فإن يف العطاس من انزعاج األعضاء واضطر اهبا ما خيرج العاطس عن مسته فإذا قال له 

ه أن يعيده إىل مسته وهيئته وأما التشميت باملعجمة فقالت طائفة منهم ابن السكيت السامع يرمحك اهللا فقد دعا ل
وغريه أنه مبعىن التسميت وأهنما لغتان ذكر ذلك يف كتاب القلب واإلبدال ومل يذكر أيهما األصل وال أيهما البدل 

اطس إذا عطس انتفش وتغري وقال أبو علي الفارسي املهملة هي األصل يف الكلمة واملعجمة بدل واحتج بأن الع
شكل وجهه فإذا دعا له فكأنه أعاده إىل مسته وهيأته وقال تلميذه ابن جىن لو جعل جاعل الشني املعجمة أصال 

وأخذه من الشوامت وهي القوائم لكان وجها صحيحا وذلك أن القوائم هي اليت حتمل الفرس وحنوه وهبما عصمته 
  ضه وثبت امره وأحكم دعائمه وأنشد للنابغة وهي قوامه فكأنه إذا دعا له فقد أهن

وقالت طائفة منهم ابن األعرايب يقال مرضت العليل أي قمت عليه ليزول ... طوع الشامت من خوف ومن صرد 
  : مرضه ومثله قذيت عينه أزلت قذاها فكأنه ملا دعا له بالرمحة قد قصد إزالة الشماته عنه وينشد يف ذلك 

  لو كان مرض منعما من أمرضا ... نه ما كان ضر املمرضي جبفو
  وإىل هذا ذهب ثعلب 

واملقصود أن التطري من العطاس من فعل اجلاهلية الذي أبطله اإلسالم وأخرب النيب صلى اهللا عليه و سلم أن اهللا حيب 
يكره العطاس كما يف صحيح البخاري حديث أيب هريره عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا حيب العطاس و

  التثاؤب فإذا تثاءب أحدكم فليستره ما استطاع فإنه إذا فتح فاه فقال آه آه ضحك منه الشيطان 

  فصل وأما قوله صلى اهللا عليه و سلم ال يورد ممرض على مصح فاملمرض الذي إبله مراض واملصح 
أحد احلديثني نسخ الذي إبله صحاح وقد ظن بعض الناس أن هذا معارض لقوله ال عدوى وال طرية وقال لعل 



اآلخر وأورد احلارث بن أىب ذئاب وهو ابن عم أىب هريرة رضى اهللا عنه مجعه بني الروايتني وظنهما متعارضتني 
فروى ا بن هرير عن أىب سلمة بن عبد الرمحن قال كان أبو هريرة حيدثنا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال 

عليه و سلم قال ال يورد ممرض على مصح قال فقال احلارث بن أىب ذئاب عدوى مث حدثنا أن رسول اهللا صلى اهللا 
وهو ابن عم أىب هريرة قد كنت أمسعك يا أبا هريرة حتدثنا حديثا آخر قد سكت عنه كنت تقول قال رسول اهللا 

رث يف صلى اهللا عليه و سلم ال عدوى فأىب أبو هريرة أن حيدث بذلك وقال ال يورد ممرض على مصح فما رآه احلا
ذلك حىت غضب أبو هريرة ورطن باحلبشية مث قال للحارث أتدرى ما قلت قال ال قال إين أقول أبيت أبيت فال 

  أدرى أنسى أبو هريرة أو نسخ أحد القولني اآلخر 
قلت قد اتفق مع أىب هريرة سعد بن أىب وقاص و جابر بن عبد اهللا وعبد اهللا بن عباس وأنس بن مالك وعمر بن 

روايتهم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قوله ال عدوى وحديث أىب هريرة حمفوظ عنه بال شك من رواية سلم على 
أوثق أصحابه وأحفظهم أىب سلمة بن عبد الرمحن وحممد بن سريين وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة واحلارث بن أىب 

م بل رواه معه من الصحابة من ذكرناه وقوله ال ذئاب ومل يتفرد أبو هريرة بروايته عن النيب صلى اهللا عليه و سل
يورد ممرض على مصح صحيح أيضا ثابت عنه صلى اهللا عليه و سلم فاحلديثان صحيحان وال نسخ تعارض بينهما 
حبمد اهللا بل كل منهما له وجه وقد طعن أعداء السنة يف أهل احلديث وقالوا يروون األحاديث اليت ينقض بعضها 

واألحاديث اليت ختالف العقل فانتدب أنصار السنة للرد عليهم ونفي التعارض عن األحاديث  بعضا مث يصححوهنا
الصحيحة وبيان موافقتها للعقل قال أبو حممد بن قتيبة يف كتاب خمتلف احلديث له قالوا حديثان متناقضان قالوا 

يل له أن النقبة تقع مبشفر البعري رويتم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ال عدوى وال طرية وأنه ق
فتجرب لذلك اإلبل فقال فما أعدي األول هذا أو معناه مث رويتم يف خالف ذلك ال يورد ذو عاهة على مصح وفر 
من اجملذوم فرارك من األسد وأتاه رجل جمذوم ليبايعه بيعة اإلسالم فأرسل إليه البيعة وأمره باالنصراف ومل يأذن له 

ملرأة والدار والدابة قالوا وهذا كله خمتلف يشبه ال يثبه بعضه بعضا قال أبو حممد وحنن نقول أنه وقال الشؤم يف ا
ليس يف هذا اختالف ولكل واحد معىن يف وقت وموضع فإذا وضع موضعه زال االختالف والعدوى جنسان 

  أحدمها عدوى اجلذام فإن 

ه وكذا املرأة تكون حتت اجملذوم فتضاجعه يف شعار واحد اجلذام تشتد رائحته حىت يسقم من أطال جمالسته وموا كلت
فيوصل إليها األذى ورمبا جذمت وكذلك ولده ينزعون يف الكرب إليه وكذلك من به سل ودق وتعب األطباء تأمر 
م أن ال جيالس اجملذوم وال املسلول وال يريدون بذلك معىن العدوى وإمنا يريدون به معىن تغري الرائحة وأهنا قد تسق

من أطال اشتمامها واألطباء أبعد الناس من اإلميان بيمن وشؤم وكذلك النقبة تكون بالبعري وهو جرب رطب فإذا 
خالط اإلبل أو حاكها واوي يف مباركها أوصل إليها باملاء الذي يسيل منه والنطف حنوا مما به فهذا هو املعىن الذي 

ى مصح كره أن خيالط املصاب الصحيح فيناله من نطفه قال رسول اهللا صلى عليه وسلم ال يورد ذو عاهة عل
وحكمته حنو مما به قال وقد ذهب قوم إىل أنه أراد بذلك أن ال يظن أن الذي نال إبله من ذوات العاهة فيأمث وليس 
هلذا عندي وجه إال الذي خربتك به عيانا وأما اجلنس اآلخر من العدوى فهو الطاعون ينزل ببلد فيخرج منه خوف 

عدوى حدثين سهل بن حممد قال حدثين األصمعي عن بعض املصريني أنه هرب من الطاعون فركب محارا ومضى ال
  : بأهله حنو حلوان فسمع حاديا حيدو خلفه وهو يقول 

  وال على ذي هيعة مطار ... لن يسبق اهللا على محار 
  قد يصبح اهللا أمام الساري ... أو يأيت احلتف على مقدار 



اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كان بالبلد الذي أنتم فيه فال خترجوا منه وقال إن كان ببلد فال وقد قال رسول 
تدخلوه يريد بقوله ال خترجوا من البلد أذا كان فيه كأنكم تظنون أن الفرار من قدر اهللا ينجيكم من اهللا ويريد إن 

أسكن ألنفسكم وأطيب ملعيشتكم ومن ذلك كان ببلد فال تدخلوه فإن مقامكم يف املوضع الذي ال طاعون فيه 
املرأة تعرف بالشؤم والدار فينال الرجل مكروه أو جائحة فيقول أعدتين بشؤمها فهذا هو العدوى الذي قال فيه 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال عدوى فأما احلديث الذي رواه أبو هريرة رضى اهللا عنه أنه قال الشؤم يف املرأة 
بة فإن هذا احلديث يتوهم فيه الغلط على أىب هريرة وأنه مسع فيه شيئا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و والدار والدا

سلم فلم يعه حدثين حممد بن القطعي حدثنا عبد األعلى عن سعيد عن قتادة عن أىب حسان األعرج أن رجلني دخال 
لى اهللا عليه و سلم أنه قال إمنا الطرية يف املرأة على عائشة فقاال إن أبا هريرة رضى اهللا عنه حيدث عن رسول اهللا ص

والدار والدابة فطارت شفقا مث قالت كذب والذي أنزل الفرقان على أىب القاسم من حدث هبذا عن رسول اهللا 
 صلى اهللا عليه و سلم إمنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان أهل اجلاهلية يقولون إن الطرية يف الدابة واملرأة

والدار مث قرأت ما أصاب من مصيبة يف األرض وال يف أنفسكم إال يف كتاب من قبل أن نرباها حدثين أىب قال 
  حدثين أمحد بن اخلليل حدثنا موسى بن مسعود النهدي عن 

عكرمة بن عمار عن اسحق بن عبد اهللا بن أىب طلحة عن أنس بن مالك رضى اهللا عنه قال جاء رجل إىل النيب صلى 
عليه و سلم فقال يا رسول اهللا أنا نزلنا دارا فكثر فيها عددنا وكثرت فيها أموالنا مث حتولنا عنها إىل أخرى اهللا 

قال أبو حممد وهذا ٠فقلت فيها أموالنا وقل فيها عددنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذروها وهى ذميمه 
منا أمرهم بالتحول منها ألهنم كانوا مقيمني فيها على ليس ينقض احلديث األول وال احلديث األول ينقض هذا وإ

استثقال لظلها واستيحاش ملا ناهلم فيها فأمرهم بالتحول وقد جعل اهللا يف غرائز الناس وتركيبهم استثقال ما ناهلم 
السوء فيه وإن كان ال سبب له يف ذلك وحب من جرى على يده اخلري هلم وأن مل يردهم به وبغض من جرى على 

ه الشر هلم وإن مل يردهم به وكيف يتطري صلى اهللا عليه و سلم والطرية من اجلبت وكان كثري من اجلاهلية ال يد
يروهنا شيئا وميدحون من كذب هبا مث أنشد ما ذكرنا من األبيات سالفا مث قال حدثنا اسحق بن راهويه أخربنا عبد 

هللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث ال يسلم منهن أحد الطرية الرزاق عن معمر عن إمساعيل بن أىب أميه قال قال رسول ا
والظن واحلسد قيل فما املخرج منهن قال إذا تطريت فال ترجع وإذا ظننت فال حتقق وإذا حسدت فال تبغ هذه 

األلفاظ أو حنوها حدثين أبو حامت قال حدثنا األصمعي عن سعيد بن سامل عن أبيه أنه كان يعجب ممن يصدق بالطرية 
عيبها أشد العيب وقال فرقت لنا ناقة وأنا بالطائف فركبت يف أثرها فلقيين هاينء ين عبيد من بىن وائل وهو وي

   ٠مث لقيين آخر من احلي وهو يقول  ٠الشرع يلقى مطالع إال كم  ٠مسرع وهو يقول 
  ما البغاة بواجدينا ... ولئن بغيت هلم بغاة 

ر فأحرقته فقبح وجهه وفسد فقلت له هل ذكرت من ناقة فارق قال ههنا مث دفعنا إىل غالم قد وقع يف صغره يف نا
أهل بيت من األعراب فانظر فنظرت فإذا هي عندهم وقد نتجت فأخذناها وولدها قال أبو حممد الفارق اليت ضلت 

ال ففارقت صواحبها وقال عكرمة كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح فقال رجل خري خري فقال ابن عباس 
خري وال شر وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يستحب االسم احلسن والفأل الصاحل حدثين الرياشى حدثنا 
األصمعي قال سألت ابن عون عن الفأل فقال هو أن يكون مريضا فيسمع يا سامل أو يكون باغيا فيسمع يا واجد 

به وكما جعل على األلسنة من التحية بالسالم واملد  وهذا أيضا مما جعل يف غرائز الناس وتركيبهم استحبابه واألنس
يف األصب والتبشري باخلري وكما يقال أنعم وأسلم وأنعم صباحا وكما تقول الفرس عش ألف نوروز والسامع هلذا 



يعلم أنه ال يقدم وال يؤخر وال يزيد وال ينقص ولكن جعل يف الطباع حمبة اخلري واالرتياح للبشرى واملنظر األنيق 
  الوجه احلسن واالسم اخلفيف وقد مير الرجل بالروضة املنورة فتسره وهى ال تنفعه وباملاء الصايف و

فيعجب به وهو ال يبشر به وال يرده ويف بعض احلديث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يعجب باألترج 
باالسم احلسن والفأل احلسن وعلى حسب ويعجبه احلمام األمحر وتعجبه الفاغية وهو نور احلناء وهذا مثل إعجابه 

هذا كانت كراهية االسم القبيح كبين النار وبين حراق وأشباه هذا انتهي كالمه وقد سلك أبو عمر بن عبد الرب يف 
هذا احلديث حنوا من مسلك أىب حممد بن قتيبة فقال أما قوله صلى اهللا عليه و سلم ال عدوى فهو هنى أن يقول أحد 

شيئا وإخبار أن شيئاال يعدى شيئا فكأنه ال يعدى شيء شيئا يقول ال يصيب أحد من أحد شيئا من إن شيئا يعدى 
خلق أو فعل أو داء أو مرض وكانت العرب تقول يف جاهليتها يف مثل هذا أنه إذا اتصل شيء من ذلك بشيء 

ذلك وهنى عن ذلك القول أعداء فأخربهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن قوهلم واعتقادهم يف ذلك ليس ك
إعالما منه بأمنا اعتقد ذلك من اعتقد منهم كان باطال قال وأما املمرض فالذي إبله مراض واملصح الذي إبله 
صحاح وروى ابن وهب عن ابن هليعة عن أىب الزبري عن جابر قال يكره إن يدخل املريض على الصحيح منها 

تبق إليه من اإلفهام ويقع فيه من التطري والتشاؤم بذلك وقد قال أبو وليس به إال قول الناس ومحاية للقلب مما يس
عبيد قوال قريبا من ذلك فقال يف قوله يف هذا احلديث أنه إذا أىب إيراد املمرض على املصح فقال معىن األذى عندي 

سلكا آخر فقال ما خيرب املامث يعىن أن املورد يأمث بأذاه من أورد عليه وتعريضه للتشاؤم والتطري وقد سلك بعضهم م
  : به النيب صلى اهللا عليه و سلم نوعان 

أحدمها خيرب به عن الوحي فهذا خرب مطابق ملخربه من مجيع الوجوه ذهنا وخارجا وهو اخلرب املعصوم والثاين ما خيرب 
كامه وقد أخرب صلى به عن ظنه من أمور الدنيا اليت هم اعلم هبا منه فهذا ليس يف رتبة النوع األول وال تثبت له أح

اهللا عليه و سلم عن نفسه الكرمية بذلك تفريقا بني النوعني فإنه ملا مسع أصواهتم يف النخل يؤبروهنا وهو التلقيح قال 
ما هذا فأخربوه بأهنم يلقحوهنا فقال ما أرى لو تركتموه يضوء شيئا فتركوه فجاء شيصا فقال إمنا أخربتكم عن ظين 

ولكن ما أخربتكم عن اهللا واحلديث صحيح مشهور وهو من أدلة بنوية وأعالمها فأن من  وأنتم أعلم بأمر دنياكم
خفي عليه مثل هذا من أمر الدينا وما أجرى اهللا به عادته فيها مث جاء من العلوم اليت ال ميكن البشر أن يطلع عليها 

العامل إىل أن استقر أهل اجلنة يف اجلنة البتة إال بوحي من اهللا فأخرب عما كان وما يكون وما هو كائن من لدن خلق 
وأهل النار يف النار وعن غيب السموات واألرض وعن كل سبب دقيق أو جليل تنال به سعادة الدارين وكل سبب 

دقيق أو جليل تنال به شقاوة الدارين وعن مصاحل الدنيا واآلخرة وأسباهبما مع كون معرفتهم بالدنيا وأمورها 
متامها أكثر من معرفته كما أهنم أعرف باحلساب واهلندسة والصناعات والفالحة وعمارة  وأسباب حصوهلا ووجوه

  األرض والكتابة فلو كان ما جاء به مما ينال بالتعلم والتفكر والتطري والطرق اليت 

اعات يسلكها الناس لكانوا أوىل به منه وأسبق إليه ألن أسباب ما ينال بالفكر والكتابة واحلساب والنظر والصن
بأيديهم فهذا من اقوى براهني نبوته وآيات صدقه وإن هذا الذي جاء به ال صنع للبشر فيه البتة وال هو مما ينال 

بسعي وكسب وفكر ونظر إن هو إال وحي يوحى علمه شديد القوى الذي يعلم السر يف السموات واألرض أنزله 
ل قالوا فهكذا إخباره عن عدم العدوى إخبار عن ظنه عامل الغيب فال يظهر على غيبة أحدا إال من ارتضى من رسو

كإخباره عن عدم تأثري التلقيح ال سيما وأحد البابني قريب من اآلخر بل هو يف النوع واحد فإن اتصال الذكر 
باألنثى وتأثره به كاتصال املعدى باملعدي وتأثره به وال ريب أن كلهما من أمور الدنيا ال مما يتعلق به حكم من 



رع فليس اإلخبار به كاإلخبار عن اهللا سبحانه وصفاته وأمسائه وأحكامه قالوا فلما تبني له صلى اهللا عليه و سلم الش
من أمر الدنيا الذى أجرى اهللا سبحانه عادته به ارتباط هذه األ سباب بعضها ببعض التلقيح ىف صالح الثمار وتأثري 

وهناهم أن يورد ممرض على مصح قالوا وإن مسى هذا نسخآ هبذا إيراد املمرض على املصح أقرهم على تأبري النخل 
االعتبار فال مشاحة ىف التسمية إذا ظهر املعىن وهلذا قال أبو سلمة بن عبد الرمحن فال أدرى أنسى أبو هريرة أو 

ا من نسخ أحد القولني باآلخر يعىن حبديثه باحلديثني فجوز أبو سلمة النسخ ىف ذلك مع أنه خرب وهو مبا ذكرن
االعتبار وهذا املسلك حسن لوال أنه قد اجتمع الفصالن ىف حديث واحد كما ىف موطآ مالك أنه بلغه عن بكري بن 

عبد اهللا ابن األشج عن ابن عطية أن رسول صلى اهللا عليه و سلم قال ال عدوى والصفر والحيلل املمرض على 
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنه أذى وقد  املصح وليحلل املصح حيث شاء قالوا وما ذاك يا رسول اهللا

أحدمها إرساله والثاين أن ابن عطية هذا ويقال : أحدمها أن احلديث ال يثبت لوجهني : جياب عن هذا حبوابني 
اجلواب الثاين قوله فيه العدوى هنى ال نفى أى ال يعدى املمرض  ٠٠أبوعطية جمهول ال يعرف إال يف هذا احلديث 

حبلوله عليه ويدل على ذلك ما رواه أبو عمر النمرى حدثنا خلف بن القاسم حدثنا حممد بن عبد اهللا حدثنا املصح 
حيىي بن حممد بن صاعد حدثنا أبو هشام الرفاعى حدثنا البشر بن عمر الزهر اىن قال قال مالك أنه بلغه عن بكري 

ىب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بن عبد اهللا بن األشج عن أىب عطية أو أبن عطية شك بشر عن أ
الطرية والهامة وال يعدى سقم صحيحا وليحل املصح حيث شاء خفى هذا النهى كاإلثبات للعدى والنهى عن 

أسباهبا ولعل بعض الرواة رواه باملعىن فقال ال عدوى وال طرية وال هامة وإمنا خمرج احلديث النهى عن العدوى ال 
أيضا حسن لو ال حديث ابن شهاب عن أىب سلمة بن عبد الرمحن عن أىب هريرة قال قال رسول اهللا نفيها وهذا 

صلى اهللا عليه و سلم فمن أعدى األول فهذا احلديث قد فهم منه السامع النفي وأقره عليه صلى اهللا عليه و سلم 
  وهلذا أستشكل نفيه وأورد ما أورده فأجله صلى 

إبطال الدعوى وهو قوله فمن أعدى األول وهذا أصح من حديث أيب عطيه املتقدم  اهللا عليه وسلم مبا يتضمن
وحينئذ فريجع إىل مسلك التلقيح املذكور آنفا أو ما قبله من املسالك وعندي يف احلديثني مسلك آخر يتضمن 

لى وجهه فإن إثبات األسباب واحلكم ونفى ما كانوا عليه من الشرك واعتقاد الباطل ووقوع النفي واإلثبات ع
العوام كانوا يثبتون العدوى على مذهبهم من الشرك الباطل كما يقوله املنجمون من تأثري الكواكب يف هذا العامل 

وسعودها وحنوسها كما تقدم الكالم عليهم ولو قالوا أهنا اسباب أو اجزاء اسباب إذ شاء اهللا صرف مقتضياهتا 
ملا خلقت له وأهنا يف ذلك مبنزلة سائر األسباب اليت ربط هبا مسبباهتا  مبشيئته وإرادته وحكمته وأهنا مسخرة بأمره

وجعل هلا أسبابا أخر تعارضها ومتانعها ومتنع اقتضاءها ملا جعلت أسبابا له وإهنا ال تقضي مسبباهتا إال بإذنه مشيئته 
ربوب ال تتحرك إال بإذن وإرادته ليس هلا من ذاهتا ضر وال نفع وال تأثري البتة إن هي إال خلق مسخر مصرف م

خالقها ومشيئته وغايتها أهنا جزء سبب ليست سببا تاما فسببيتها من جنس سببية وطء الوالد يف حصول الولد فإنه 
جزء واحد من أجزاء كثرية من األسباب اليت خلق اهللا هبا اجلنني وكسببية شق األرض وإلقاء البذر فإنه جزء يسري 

اهللا هبا النبات وهكذا مجلة أسباب العامل من الغذاء والرواء والعافية والسقم وغري ذلك من مجلة األسباب اليت يكون 
وأن اهللا سبحانه جعل من ذلك سببا ما يشاء ويبطل السببية عما يشاء وخيلق من األسباب املعارضة له ما حيول بينه 

ذلك ثابت يف الداء والدواء وقد تداوى  وبني مقتضاه فهم لو أثبتوا العدوى على هذا الوجه ملا أنكر عليهم كما أن
النيب صلى اهللا عليه و سلم وأمر بالتداوي وأخرب أنه ما أنزل اهللا داء إال أنزل له دواء إال اهلرم فأعلمنا أنه خالق 

أسباب الداء وأسباب الدواء املعارضة املقاومة هلا وأمرنا بدفع تلك األسباب املكروهة هبذه األسباب وعلى هذا قيام 



مصاحل الدارين بل اخللق واألمر مبين على هذه القاعدة فإن تعطيل األسباب وإخراجها عن أن تكون أسبابا تعطيل 
للشرع ومصاحل الدنيا واإلعتماد عليها والركون إليها واعتقاد أن املسببات هبا وحدها وأهنا أسباب تامة شرك 

مسببيتها على الوجه الذي خلقها اهللا عليه وجعلها  باخلالق عز و جل وجهل به وخروج عن حقيقة التوحيد وإثبات
له إثبات للخلق واألمر للشرع والقدر للسبب واملشيئة للتوحيد واحلكمة فالشارع يثبت هذا وال ينفيه وينفي ما 

عليه املشركون من اعتقادهم يف ذلك ويشبه هذا نفيه سبحانه وتعاىل الشفاعة يف قوله واتقوا يوما ال جتزى نفس عن 
فس شيئا وال يقبل منها شفاعة وال يؤخذ منها عدل ويف اآلية األخرى وال تنفعها شفاعة ويف قوله من قبل أن يأيت ن

يوم ال بيع فيه وال خلة وال شفاعة وإثباهتا يف قوله وال يشفعون إىل ملن ارتضى وقوله من ذا الذي يشفع عنده إال 
  الرمحن عهدا فإنه سبحانه باذنه وقوله ال ميلكون الشفاعة إال من اختذ عند 

نفى الشفاعة الشركية اليت كانوا يعتقدوهنا وأمثاهلم من املشركني وهي شفاعة الوسائط هلم عند اهللا يف جلب ما 
ينفعهم ودفع ما يضرهم بذواهتا وأنفسها بدون توقف ذلك على إذن اهللا ومرضاته ملن شاء أن يشفع فيه الشافع 

سبحانه ونفاها وهي أصل الشرك كله وقاعدته اليت عليها بناؤه وأخبيته اليت يرجع  فهذه الشفاعة اليت أبطلها اهللا
إليها وأثبت سبحانه الشفاعة اليت ال تكون إال بإذن اهللا للشافع ورضاه عن املشفوع قوله وعمله وهي الشفاعة اليت 

ال إله إال اهللا خالصا من قلبه تنال بتجريد التوحيد كما قال صلى اهللا عليه و سلم أسعد الناس بشفاعيت من قال 
  والشفاعة األوىل هي الشفاعة اليت ظنها املشركون وجعلوا الشرك وسيلة إليها فاملقامات ثالثة 

أحدها جتريد التوحيد وإثبات األسباب وهذا هو الذي جاءت به الشرائع وهو مطابق للواقع يف نفس األمر والثاين 
املشركني علي اختالف إصنافهم والثالث إنكار األسباب بالكلية حمافظة  الشرك يف األسباب باملعبود كما هو حال

من منكرها على التوحيد فاملنحرفون طرفان مذمومان إما قادح يف التوحيد باألسباب وأما منكر لألسباب بالتوحيد 
لكوين واحلق غري ذلك وهو إثبات التوحيد واألسباب وربط أحدمها باآلخر فاألسباب حمل حكمه الديين وا

واحلكمان عليها جيريان بل عليها يترتب األمر والنهى والثواب والعقاب ورضى الرب وسخطه ولعنته وكرامته 
والتوحيد جتريد الربوية واإلهلية عن كل شرك فإنكار األسباب إنكار احلكمة والشرك هبا قدح يف توحيده واثباهتا 

والرجاء له وحده هو حمض التوحيد واملعرفة تفرق بني ما أثبته والتعلق بالسبب والتوكل عليه والثقة به واخلوف منه 
   ٠الرسول وبني ما نفاه وبني ما أبطله وبني ما اعتربه فهذا لون وهذا لون واهللا املوفق للصواب 

  فصل ويشبه هذا ما روى عنه صلى اهللا عليه و سلم من هنيه عن وطء الغيل وهو 
ل الولد سرا وأنه يدرك الفارس قيد عثره وقوله يف حديث آخر لقد مهمت وطء املرأة إذا كانت ترضع وإنه يشبه قت

أن أهنى عنه مث رأيت فارس والروم يفعلونه وال يضر ذلك أوالدهم شيئا وقد قيل أن أحد احلديثني منسوخ باآلخر 
ت مل يتواردا على وإن مل تعلم عني الناسخ منها من املنسوخ لعدم علمنا بالتاريخ وقيل وهو أحسن أن النفي واإلثبا

حمل واحد فإنه صلى اهللا علية وسلم أخرب يف أحد اجلانبني أنه يفعل يف الوليد مثل ما يفعل من يصرع الفارس عن 
فرسه كأنه يدعثره ويصرعه وذلك يوجب نوع أذى ولكنه ليس بقتل للولد وإهالك له وإن كان قد يترتب عليه 

ه بل قال عالم يفعل أحدكم ذلك ومل يقل ال تفعلوه فلم جييء عنه نوع أذى للطفل فأرشدهم إىل تركه ومل ينه عن
صلى اهللا عليه و سلم لفظ واحد بالنهى عنه مث عزم على النهى سدا لذريعة األذى الذي ينال الرضيع فرأى أن سد 

  هذه الذريعة ال يقاوم املفسدة اليت تترتب على اإلمساك عن وطء النساء مدة الرضاع وال سيما 



اب وأرباب الشهوة اليت ال يكرها إال مواقعه نسائهم فرأى أن هذه املصلحة أرجح من مفسدة سد الذريعة من الشب
فنظر ورأى األمتني اللتني مها من اكثر األمم وأشدها بأسا يفعلونه وال يتقونه مع قوهتم وشدهتم فأمسك عن النهى 

   ٠اهللا اعلم مبراد رسوله عنه فال تعارض إذا بني احلديثني وال ناسخ منهما وال منسوخ و
  فصل ويشبه هذا قوله صلى اهللا عليه و سلم للذي قال له إن يل أمة وأنا أكره 

أن حتبل وإين أعزل عنها فقال سيأتيها ما قدر هلا فليس بني هذه األحاديث قوله األحاديث تعارض فإنه صلى اهللا 
رب أنه سيأتيها ما قدر هلا ولو عزل فأنه إذا قدر خلق عليه و سلم مل يقل أن الولد خيلق من غري ماء الواطىء بل أخ

الولد قدر سبق املاء والواطيء ال يشعر بل خيرج منه ماء ميازج ماء املرأة ال يشعر به يكون سببا يف خلق الولد وهلذا 
  قال ليس من كل املاء يكون الولد فلو خرج منه نطفة ال حيس هبا جلعلها اهللا مادة للولد 

لد ليست مقصورة على وقوع املاء حبملته يف الرحيم بل إذا قدر اهللا خلق الولد من املاء فلو وضع قلت مادة الو
على صخرة خللق منه الولد كيف والذي يعزل يف الغالب إمنا يلقى ماءه قريبا من الفرج وذلك إمنا يكون غالبا 

الفرج وال شعور له مبا ينزل يف الفرج وال  عندما حيس باإلنزال وكثريا ما ينزل بعض املاء وال يشعر به فينزل خارج
مبا خالط ماء املرأة منه وباجلملة فليس سبب خلق الولد مقصورا على اإلنزال التام يف الفرج ولقد حدثين غري واحد 
ممن أثق به أن امرأته محلت مع عزله عنها لرضاع وغريه ورأيت بعض أوالدهم ضعيفا ضئيال فصلوات اهللا وسالمه 

دق كالمه بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض فاالختالف واإلشكال واالشتباه إمنا هو يف اإلفهام إال فيما على من يص
خرج من بني شفتيه من الكالم والواجب على كل مؤمن أن يكل ما أشكل عليه إال أصدق قائل ويعلم أن فوق كل 

تها معاول األفكار ومل حيط علما بتلك ذي علم عليم وأنه لو اعترض على ذي صناعة أو علم من العلوم اليت استنبط
الصناعة والعلم ال ندرى على نفسه وأضحك صاحب تلك الصناعة والعلم على عقله والنيب صلى اهللا عليه و سلم 
يذكر املقتضى يف موضع واملانع يف موضع آخر ويثبت الشيء وينفي مثله يف الصورة وعكسه يف احلقيقة وال حييط 

ه علما ويسمع النص وال يسمع شرطه وال موانع مقتضاه وال ختصيصه وال ينتبه للفرق أكثر الناس مبجموع نصوص
بني ما أثبته ونفاه فينشأ من ذلك يف حقه من االشكاالت ما ينشأ وينضاف هذا إىل عدم معرفة اخلاص خبطابه 

األصوليني والفقهاء  وجمارى كالمه وينضاف إىل ذلك تنزيل كالمه على االصطالحات اليت أحدثها أرباب العلوم من
وعلم أحوال القلوب وغريهم فإن لكل من هؤالء االصطالحات حادثة يف خماطباهتم وتصانيفهم فيجيء من قد ألف 

  تلك 

االصطالحات احلادثة وسبقت معانيها إىل قلبه فلم يعرف سواها فيسمع كالم الشارع فيحمله على ما ألفه من 
لشارع ما مل يرده بكالمه ويقع من اخللل يف نظره ومناظرته ما يقع وهذا االصطالح فيقع بسبب ذلك يف الفهم عن ا

من أعظم أسباب الغلط عليه مع قلة البضاعة من معرفة نصوصه فأذا اجتمعت هذه األمور مع نوع فساد يف التصور 
ونفي أو القصد أومها ما شئت من خبط وغلط واشكاالت واشتماالت وضرب كالمه بعضه ببعض وإثبات ما نفاه 

   ٠ما أثبته واهللا املستعان 
  فصل وأما قضية اجملذوم فال ريب أنه روى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

فر من اجملذوم فرارك من األسد وأرسل إىل ذلك اجملذوم أنا قد بايعناك فارجع وأخذ بيد جمذوم فوضعها يف القصعة 
هذه اآلثار ومن أحاط علما مبا قدمناه تبني له وجهها وأن غاية ذلك أن وقال كل ثقة باهللا وتوكال عليه وال تنايف بني 

خمالطة اجملذوم من أسباب العدوى وهذا السبب يعارضه أسباب آخر متنع اقتضاءه فمن أقواها التوكل على اهللا 
ىل جمانبة سبب والثقة به فأنه مينع تأثري ذلك السبب املكروه ولكن ال يقدر كل واحد من األمة على هذا فأرشدهم إ



املكروه والفرار والبعد منه ولذلك أرسل إىل ذلك اجملذوم اآلخر بالبيعة تشريعا منه للفرار من أسباب األذى 
واملكروه وأن ال يتعرض العبد ألسباب البالء مث وضع يده معه يف القصعة فإمنا هو سبب التوكل على اهللا والثقة به 

ا املكروه واحملذور تعليما منه لألمة دفع األسباب املكروهة مبا هو أقوى الذي هو من أعظم األسباب اليت يدفع هب
منها وإعالما بأن الضرر والنفع بيد اهللا عز و جل فإن شاء أن يضر عبده ضره وإن شاء أن يصرف عنه الضر صرقه 

د أنه وحده الضار بل إن شاء أن ينفعه مبا هو من أسباب الضرر ويضره مبا هو من أسباب النفع فعل ليتبني العبا
النافع وأن أسباب الضر والنفع بيديه وهو الذي جعلها أسبابا وإن شاء خلع منها سببيتها وان شاء جعل ما تقتضيه 
خبالف املعهود منها ليعلم أنه الفاعل املختار وأنه ال يضر شيء وال ينفع إال بإذنه وأن التوكل عليه والثقة به حتيل 

موجباهتا وتبيني مرتبتها وأهنا حمال جملارى مشيئة اهللا وحكمته وأنه سبحانه هو الذي  األسباب املكروهة إىل خالف
يضرهبا وينفع ليس إليها وال هلا من األمر شيء وأن األمر كله هللا وأهنا إمنا ينال ضررها من علق قلبه هبا ووقف 

للمكروه على املتطري فإذا توكل على  عندها وتطري مبا يتطري به منها فذلك الذي يصيبه مكروه الطرية والطرية سبب
اهللا ووثق به واستعان به مل يصده التطري عن حاجته وقال اللهم ال طري إال طريك وال خري إال خريك وال إله غريك 

  اللهم ال يأيت باحلسنات إال أنت وال يذهب بالسيئات إال أنت وال حول وال قوة إال بك فإنه ال يضره 

ابن مسعود ما منا إال من يعىن يتطري ولكن اهللا يذهبه بالتوكل وقد روى مرفوعا والصواب ما يتطري منه شيئا قال 
عن ابن مسعود قوله فالطرية إمنا تصيب املتطري لشركه واخلوف دائما مع الشرك وإال من دائما مع التوحيد قال 

به وال ختافون أنكم أشركتم باهللا تعاىل حكاية عن خليله إبراهيم أنه قال يف حماجته لقومه وكيف أخاف ما أشركتم 
ما مل ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقني أحق باألمن إن كنتم تعلمون فحكم اهللا عز و جل بني الفريقني حبكم فقال 

الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم أولئك هلم األمن وهم مهتدون وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا علية وسلم 
ا بالشرك وقال أمل تسمعوا قول العبد الصاحل إن الشرك لظلم عظيم فالتوحيد من أقوى أسباب تفسري الظلم فيه

األمن من املخاوف والشرك من أعظم أسباب حصول املخاوف ولذلك من خاف شيئا غري اهللا سلط عليه وكان 
على اهللا من أعظم خوفه منه هو سبب تسليطه عليه ولو خاف اهللا دونه ومل خيفه لكان عدم خوفه منه وتوكله 

أسباب جناته منه وكذلك من رجا شيئا غري اهللا حرم ما رجاه منه وكان رجاؤه غري اهللا من أقوي أسباب حرمانه فإذا 
رجا اهللا وحده كان توحيد رجائه أقوى أسباب الفوز مبا رجاه أو بنظريه أو مبا هو أنفع له منه واهللا املوفق للصواب 

لبت إليك فيه نفائس يف مثلها يتنافس املتنافسون وجليت عليك فيه عرائس إىل وليكن هذا آخر الكتاب وقد ج
مثلهن بادر اخلاطبون فإن شئت اقتبست منه معرفة العلم وفضله وشدة احلاجة إليه وشرفه وشرف أهله وعظم 

ستئذان موقعه يف الدارين وإن شئت اقتبست منه معرفة إثبات الصانع بطرق واضحات جليات تلج القلوب بغري ا
ومعرفة حكمته يف خلقه وأمره وإن شئت اقتبست منه معرفة قدر الشريعة وشدة احلاجة إليها ومعرفة جاللتها 
وحكمتها وإن شئت اقتبست منه معرفة النبوة وشدة احلاجة إليها بل وضرورة الوجود إليها وأنه يستحيل من 

فة ما فطر اهللا عليه العقول من حتسني احلسن وتقبيح أحكم احلاكمني أن خيلى العامل عنها وإن شئت اقتبست منه معر
القبيح وإن ذلك أمر عقلي فطرى باألدلة والرباهني اليت اشتمل عليها هذا الكتاب فال توجد يف غريه وإن شئت 
اقتبست منه معرفة الرد على املنجمني القائلني باألحكام بأبلغ طرق الرد من نفس صناعتهم وعلمهم وإلزامهم 

ات املفخمة اليت ال جواب هلم عنها وإبداء تناقضهم يف صناعتهم وفضائحهم وكذهبم على اخللق واألمر وإن باأللزام
شئت اقتبست منه معرفة الطرية والفأل والزجر والفرق بني صحيح ذلك وباطلة ومعرفة مراتب هذه يف الشريعة 

لبشرية وتنال هبا سعادهتا يف معاشها ومعادها والقدر وإن شئت اقتبست منه أصوال نافعة جامعة مما تكمل به النفس ا



إىل غري ذلك من الفوائد اليت ما كان منها صوابا فمن اهللا وحده هو أملان به وما كان منها من خطأ فمن مؤلفه ومن 
  الشيطان واهللا بريء منه ورسوله واهللا سبحانه املسئول واملرغوب إليه املأمول أن 

ن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن يوفقنا ملا حيبه ويرضاه إنه قريب جميب جيعله خالصا لوجهه وأن يعيدنا م
   ٠واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني وسلم تسليما كثريا 

  كان يف آخر األصل ما نصه 
الفوائد وفرائد القالئد ما ال يوجد الكتاب املسمى مبفتاح السعادة وهو كتاب نفيس ال ميل اجلليس وفيه من بدائع 

ذلك لسواه وفيه من البحوث ما يستقصي كل علم إىل فنه وامسه مطابق ملسماه ولفظه موافق ملعناه فإن فيه من 
اإلفادة ما حيدد إىل دار السعادة وذلك على يد أفقر خلق اهللا املتوكل يف مجيع أحواله املعترف باخلطأ والزلل 

رجب سنة  ٢٢عمل أمحد بن حممد الصعيدي املكي احلنبلي عفا اهللا عنه وكان متام ذلك يف واملسيء يف القول وال
وحسبنا اهللا ونعم الوكيل أشرف على تصحيحه ومراجعة األستاذ فكرى أبو النصر من خرجيي األزهر  ١٨٤١

   ٠الشريف 
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